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پێشەكی
فەلسەفە جووڵەیەكی بەرەو پاشی هەیە ،بە جیهانێكی بێكۆتا لە هزری
پڕپێچوپەنا و جوان و هەندێكجار دژبەیەكەوە .وردەوردە بەیارمەتیی دەمارگرژیی
ئاینی ،ئاوەز و ئیرادەی تێگەیشتن ،فەلسەفە دەست بە گردوكۆكردنەوەی ئەم
جیهانە دەكات لە رەهەندگەلێكی شیاوتردا بۆ لێتێگەیشتن .هەمووشت ساكارتر
و روونتر دەبێتەوە .فەلسەفە دەگەڕێتەوە بۆ شوێنێك كە جیهان بەم شێوەیەی
كە هەیە و دەیبینین وەسفبكات .بە جۆن لۆكەوە فەلسەفە دەگاتە سەردەمی
تەختایی زەوینی خۆی.
هزرە مەزنەكان زۆربەی جارە بەڵگەنەویستن و بیرۆكەكانی جۆن لۆك لە
هەموان زیاتر بەم شێوەیە بووە .زۆربەی بیرەكانی ئەو ئەمڕۆكە وەك هەستێكی
ئاسایی هەژمار دەكرێن .فەلسەفەی ئەو بە بڕوابوون بەوەیكە ناسیاریی ئێمە
لە جیهان لەسەر بنەمای ئەزمونە ،بنەماكانی ئەزموونگەرایی داڕشت ،هەروەها
بیرۆكەی دیموكراسیی لیبراڵی هێنایە گۆڕی ،كە بۆتە ناوی شەوی شارستانییەتی
خۆراوایی .هەنووكە خەڵكێك كە تەنانەت رێنووسی وشەی فەلسەفە نازانن ئەو
بیروباوەڕانە بەالیانەوە پەسەندە ،كە سێ سەدە لەمەوبەر لێتێگەیشتەكەی هاسان
نەبوو.
هەموو ئەمانە تاڕادەیەك فەلسەفەی لۆك لە گیرایی بەتاڵ دەكەنەوە،
بەاڵم هیچ بیانوویەكیش بۆ ئەوە لەئارادا نییە كە فەلسەفە پێویستە گیرا بێت،
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بەپێچەوانەوە بیانووی باش هەیە بۆئەوەی كە دەبێ ماندووكەر بێت .گێچەڵ
كاتێك دەستی پێكرد كە بەرهەمە فەلسەفییەكان سەرنجڕاكێش بوونەوە و خەڵك
بە كردەوە دەستیان كرد بە خوێندنەوەیان .خەڵكێك كە شتگەلێك دەخوێننەوە و
ئەگەری ئەوەیان تێدایە كە بڕوایان پێ بهێنن و جا بزانن ئەوكات چی روودەدات.
بەشی سەرەتای سەدەی بیستەم شاهیدێكی راچڵەكێنەرە بۆ ئەوەی كاتێك گرووپە
گەورەكانیی خەڵك دەست بە بەجیدی گرتنی فەلسەفە دەكەن ،چی روو دەدات.
بەختەوەرانە ئێستاكە فەلسەفە زۆر لەو قۆناغە مندااڵنەیە تێپەڕیوە كە تیایدا
چاوەڕوان دەكرا ئەو خەڵكەی كە فەلسەفە دەخوێننەوە بڕوای پێ بهێنن .بەاڵم
هەمیشەش وا نییە  -و زۆرێك لە بلیمەتترین فەیلەسووفەكان ئەو خەتەیان بۆ
دەركەوتووە كە خوێنەرەكان بەڕاستی لە هەموو ئەو شتانە تێبگەن كە ئەوان
دەیڵێن .سپینۆزا زیاتری هەوڵی دا بۆئەوەی بە قورسكردنی فەلسەفە ی خۆی ئەو
پرسە چارەسەر بكات .لەالیەكی ترەوە سوقرات الی وابوو باشترین كار ئەوەیە
كە هیچ نەنووسێت( .شێوازی یەكەم لەالیەن فەیلەسووفانی وەك كانت و هیگڵ
و ئەوەی دووهەمیان لەالیەن پۆلیك ،ئارنێزوارد و هانتینگدۆن-جۆنزەوە گترایە
بەر ).رێگەچارەی لۆك ئەوە بوو فەلسەفەیەكی هێندە روون بنووسێت كە زۆر
زوو مادووكەرانە بنوێنێت ،بەاڵم هەمیشەش وا نەبوو .هزر و بیرۆكەكانی لۆك
لە سەردەمی خۆیدا شۆڕشگێڕانە بوون و ئاراستەی فەلسەفەیان گۆڕی.
لۆك تاكە فەیلەسووفێكی بەرجەستە بوو كە بوو بە وەزیر و ئەوە خۆی
شتێك دەردەخات .ئەو پیاوێكی فرە الیەن بوو ،بەاڵم سەرەڕای ئەمانە خۆی وەك
كەسێكی سازگار و پراكتیكی مایەوە .فەلسەفەی ئەو فەلسەفەیەكە كە پراكتیك
دەكرێت –جا چ بۆ تاك و چ بۆ كۆمەڵ بەگشتی.
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ژیان و بەرهەمەكانی لۆك
لۆك هەوڵیدا وەها بژی كە النیكەم بە رادەی فەلسەفەكەی ماندووكەر
بێت .بەختەوەرانە بۆ ئێمە ،ئەگەرچی بۆ ئەو نا ،ئەو لە سەردەمێكی جەنجاڵیدا
ژیا  -و نەیتوانی خۆی لە دەرگیر بوون ببوێرێت .جۆن لۆك لە 29ی ئابی 1632
لە خانووچكەیەكی بچووك و تاڕادەیەك پیس و پۆخڵی بە گژوگیا داپۆشراودا
لە نزیك كڵێسای گوندی سامڕێست لە رینگتۆن لەدایكبوو .باوكی مافناسێكی
خۆبەزلنەزانی گوندی و دایكیشی كچی بەكرێدەرێكی زوی و زار بوو كە لە جوانیدا
ناوبانگی دەركردبوو .لە پاش لەدایكبوونی جۆن ،دایك و باوكی بەرەو موڵكێكی
خێزانی لە نزیك شارێكی بچووكی بازرگانیی پێنسفۆرد لە باشووری بریستۆڵ ماڵ
وكۆچیان كرد .لێرە لۆك لە خانوویەكی گوندیی تیۆدۆر بەناوی بلۆتۆن گەورە
بوو .ئەو بینایە دەمێكە لەناوچووە ،بەاڵم دەڵێن ئەو خانووەی كە ئێستا لەو
شوێنە دروستكراوە لەسەر بناغەی هەمان بینا دامەزراوە .خانووەكە كەوتۆتە سەر
تەپۆڵكەیەك لە بەشی سەرەوەی شاری تاڕادەیەك ئاسایی پێنسفۆردەوە ،بەاڵم
لێرە لە رۆژانی هاویندا دەڕواننە دیمەنێكی دڵڕفێن لە بەرزاییەكانی مەندیپ
لەسەر رێگەی میدسامێر نۆرتۆن و دەیری داونساید.
كەوتنەوەی شەڕی ناوخۆ لە ساڵی 1642دا كاتێك كە جۆن تەمەنی دە سااڵن
بوو ئەم ئاسوودەییەی شێواند .شەڕ خاڵی لووتكەی مشتومڕێكی درێژخایەنی نێوان
پاشا چارلزی یەكەم و ئەنجومەن بوو .چارلز بڕوای بە مافی یەزدانیی پاشاكان بوو،
كە بەپێی ئەوە سوڵتان دەسەاڵتی خۆی راستەوخۆ لە خوداوە وەردەگرێت و لەو
رووەوە بەرپرسیار نییە لەبەرانبەر دامودەزگاكانی وەكو ئەنجومەندا كە فانییەكان
بەڕێوەیان دەبەن .ئەندامانی ئەنجومەن كە بەرپرسی دەنگدان بە بوودجەی پاشا
بوون ،بەشێوەیەكی تر بیریان دەكردەوە .لەڕاستیدا شەڕی ناوخۆ لە بنەڕەتەوە
شەڕێكی دەستەویەخە بوو لەنێوان چێنێكی روو لە سەرهەڵدانی بازرگان لە الی
سوور و پاشا و دەرەبەگی خاوەن زەوییەكانی لە الی شین .شەڕ واڵتی كرد بە
دوو پارچەوە و یەكەم شۆڕشی سەركەوتووی لە مێژووی ئەورووپادا لێكەوتەوە.
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بنەماڵەی لۆك پشتیوانییان لە ئەنجومەنییەكان دەكرد .نوێنەری ئەو
ناوچەیە لە ئەنجومەندا ،ئەلێكساندەر پاپهام ،بوو بە سەرهەنگی یەكەی شەڕوانیی
ناوچەیی ئەنجومەن و باوكی لۆكی بۆ فەرماندەیی دیاریكرد .باوكی لۆك بۆ
تێكەڵبوون بە خەبات ماڵی بەجێهێشت .یەكەی شەڕوانیی سەرهەنگ پاپهام
لەپاش رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ چەندین ستوون لە پاشایەتیخوازی لە هەموو شت
بێئاگا ،زۆر بەخێرایی ناچار بوون را بكەن و تێكەڵ بە سوپای ئەنجومەن بوون
لە دۆیزس ،بەاڵم ئەم جارەیان پاشایەتیخوازەكان ئامادە بوون و لەو شەڕەدا كە
هاتە رێیان باولی لۆك و پاپهام هەر ئەوەندە شانسیان هێنا كە توانیان گیانی
خۆیان دەرباز كەن .دوای ئەوە «بڕیاریاندا ژیانی سەربازی وەال بنێن» و گەڕانەوە
ماڵەوە.
لەو سەروبەندەدا دەوڵەت كەوتبووە نائارامییەوە و بنەماڵەی لۆك لە
مووچە بێبەشكران .سەرهەنگ پاپهام ئەوپەڕی هەوڵی خۆی بۆ فەرماندەكەی
پێشووی خۆی خستە گەڕ ،بەاڵم نەیتوانی پیشەیەكی وەك كارمەندی زێرابەكانی
گوندەكەی بۆ بدۆزێتەوە (ئەوە دەتوانێت رەنگدانەوەی ئەو رێزە بێت ،كە لەو
شوێنە بۆ هەردووك ئەو شەڕوانانەیان دادەنا).
لە  1646چارلز بەدیلگیرا و سێ ساڵ دواتر لە سەری درا .كۆمەڵگەیەكی
هاوبەرژەوەند دامەزرا كە ئۆلیڤەر كرامۆڵ زۆر بەخێرایی بوو بە سەرۆكی ئەو
كۆمەڵگەیە .لە هەمانكاتدا سەرهەنگ پاپهام توانی چاكەیەكی تر لە ئاست هاوڕیی
خۆی ،فەرماندە لۆكدا بكات ،ئەو لە پۆستی ئەندامی ئەنجومەندا رێگەی ئەوەی
پێدرا ناوی چەند شاگردێك بۆ رۆیشتن بۆ قوتابخانەی ڤۆست مێنستێر لە لەندەن
تۆمار بكات كە لەو سەردەمەدا باشترین قوتابخانەی واڵت بوو .ئەو چاكەیە كە
ئەو لە ئاست منداڵی پارێزەرێكی بێناونیشانی نەداردا لە گوندەكانی خۆراوای
واڵت كردی ،ژیانی لۆكی گۆڕی .بەبێ وەها پەروەردەیەك گومان هەیە لەوەدا
كە لۆك دەرفەتی وەجەستە هێنانی توانایە ناوازەكانی خۆی هەبوایە.
سەیر ئەوەیە كە ئەگەرچی ڤۆست مێنستێر لە ژێر دەسەاڵتی دەستەی
ئەنجومەنیدا بوو ،بەاڵم سەرپەرشتیارەكەی تا ئەو كاتەش پاشایەتیخواز بوو .ئەو
ئەكتەرێكی شكستخواردوو بەناوی دكتۆر بازبی بوو ،كە بەهۆی تەمبێكردنە
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نمایشی و سادیستییەكانی ناوبانگی دەركردبوو .بە وتەی جۆن درایدنی شاعیر كە
هاوكات لەگەڵ لۆك لە ڤۆست مێنستێر بوو «سەرۆكەكەمان ،بازبی تا دەیتوانی بە
قامچی لە شاگردەكان دەدا ،بۆ ئەوەی بێ مێشكێكی تەواویان لێدروست بكات».
بەاڵم ریچارد ستیل ی تێزنووس كە ئەویش لە شاگردەكانی ئەوێ بوو لەو باوەڕەدا
بوو كە بوزبی «لە پەروەردەدا بلیمەت بوو» و سەرسووڕهێنەر ئەوەیە كە ئەم
بۆچوونەی دوایی زاڵ بووە .دوو سەدە دواتر سەرۆك وەزیر ویلیام گاڵدستۆن
وەك «دامەزرێنەری سیستەمی قوتابخانە گشتییەكان» ئاماژەی بە دكتۆر بازبی
كرد.
جۆن لۆك مێرمنداڵێكی كەم ئەزموون بوو و وێناكردنی رووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ دكتۆر بازبی بەبێگومان تواناییە فكرییە نوستووەكانی ئەوی بەتەواوی
ورووژاند .لۆك یەكێك لە بەرجەستەترین شاگردەكانی ڤۆست مێنستێر ،بەدڵنیایی
درایدنی زووپێگەیشتووی كە بەر لە وازهێنان لە قوتابخانە شیعری دەنووسی،
دەناسی .وادیار بوو درایدن هەندێك شت لە فێڵەكانی خەبات بۆ مانەوەی
بەڕێوبەری پاشایەتیخوازی قوتابخانەكەی فێر بووبێت – لە قوتابخانەیەكدا كە ئەو
كاتەی پاشا راست لەوبەری گۆڕەپانی ئەنجومەن لە وایت هۆڵ لەدار درابوو،
لەژێر چاودێریی ئەنجومەندا بوو .درایدن لە تەمەنی بیست و شەش ساڵیدا ناچار
بوو ستایشنامەیەكی پاڵەوانێتی بۆ ئۆلیڤەر كرامۆڵ بنووسێت .دوو ساڵ دواتر كە
پاشایەتی گەڕایەوە ،درایدن دەبوو ستایشنامەیەكی بە هەمان رادە لەبەرداڵن بۆ
چارلزی دووهەم بنووسێت و دواتر پلەی شای شاعیرانی وەك پاداشت وەرگرت.
لە كاتی شای شاعیرانیدا چامەیەكی بە كڵێسای ئەنگڵیكندا هەڵكوت ،بەاڵم كاتێك
كە جەیمزی دووهەمی كاتۆلیك گەیشتە تەختی پاشایەتی ئەویش بیروباوەڕی
خۆی گۆڕی و بوو بە كاتۆلیك و ستایشنامەیەكی حەماسیی بە ئایینی كاتۆلیكدا
هەڵكوت.
بەداخەوە ئەمجارەیان تێكەوت ،لەبەر ئەوەی چەند ساڵێك دواتر ولیام،
پاشای پڕۆتستان گەیشتە سەر تەخت و درایدن بەرگی شای شاعیرانی لێسەندرایەوە.
هەموو ئەمانە لەوە سەیرترن كە پەیوەندییەكیان بە جۆن لۆكەوە هەبێت ،بەاڵم
بۆ روونكردنەوەی جێگۆڕكێ یەك لەدوای یەكەكانی (زۆر جاریش مەترسیدار)
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دۆخی سیاسی كە لەكاتی ژیانی ئەودا روویان دەدا ،یارمەتیمان دەكات.
لۆك بەپێچەوانەی شاعیری گ��ەورە پڕەنسیپەكانی خۆی بە شتێكی
زیاتر لە شەن و با دەزانی ،بەاڵم بە هەموو ئەمانەوە ،پڕەنسیپەكانی لۆكیش
چەندین گۆڕانی بەسەردا هات .یەكەمینیان لەكاتی خوێندكاریی ئەو لە ڤۆست
مێنستێر روویدا .لۆك لە ماڵێكدا گەورە بوو كە بە گوڕێكی زۆرە الیەنگرییان
لە ئەنجومەن دەكرد ،بەاڵم لە قوتابخانەدا خۆی وەك هاوڕێی كۆمەڵێك لە
پاشایەتیخوازەكان بەدیكرد .ئەو رووبەڕووبوونەوانە ،هەروەها بێزاریی ئەو لە
هەندێك لەو زێدەڕەوییانەی ئەنجومەنییەكان (وەك لەداردانی پاشا) بوو بەهۆی
ئەوە كە تێڕوانینێكی هاوداڵنەتری لەگەڵ پاشایەتیخوازەكان هەبێت .ئەوەش بە
پشت بەستن بە ئەزموون و ئاسانگیری –ئەو دوو خەسڵەتەی كە لۆك بەوانەوە
دەناسرێتەوە -پێشتر ئاشكرا بوو.
بەاڵم لە رووەكانی ترەوە لۆك دەستپێكەرێكی خاو بوو .ئەو رەنگە لە
قوتابخانە شاگردێكی زیرەك بووبێت ،بەاڵم هیچ ئاماژەیەكی لە هێزە مەزنە
فكرییەكان لە خۆی دەرنەخست .لەڕاستیدا ڤۆست مێنستێری هەتا تەمەنی
بیست ساڵی (تەمەنێك كە لەو كاتەدا پلەی مامۆستایەتییان دا بە گێتفرید
الیبنیتس) بەجێنەهێشت .لۆك لە  1652وەك خوێندكارێك لە خوێندنگەی
كریست چۆرچ ئۆكسفۆرد خۆی تۆمار كرد .خوێندن لە زانكۆی ئۆكسفۆرد لە
قۆناغی سەدە ناوەڕاستییەكاندا مابوویەوە .خوێندكارەكان ئەرك بوو لە سەریان
لەگەڵ راهێنەرەكانیان و لەگەڵ یەكتریشدا بە زمانی التین قسە بكەن .بەرنامە
دەرسییەكەی بە خوێندنی دەقە كالسیكەكان ،لۆژیك و مێتافیزیك بەرتەسك
دەبوەوە و سەرەڕای فەلسەفەی نوێی دیكارت و پێشكەوتنە بەرفراوانەكانی ئەو
كاتە لە زانست و ماتماتیكدا ،ئەرستۆ و سكۆالستیزم زاڵتر بوون .خوێندكارەكان
نە ئەم دنیایان هەبوو و نە ئەو دنیاش لەبەر ئەوەی تەنانەت بەرژەوەندییە لە
كۆنەوە پڕالیەنگرەكانی پەروەردە سەدە ناوەڕاستییەكان هەڵوەشابوونەوە .بە
ماوەیەكی كورت پێشتر سەرۆكی خاوەن ناو و ناوبانگی زانكۆ باڕ و مەیخانە
هەرزانەكانی ئۆكسفۆردی داخستبوو.
ریزی یەك لەدوای یەكی دەقە كالسیكەكان و سیكۆالتسیزم ئەوەندە
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ماندووكەر بوو ،تەنانەت لۆك ناچار بوو لە شوێنێكی تر بەشوێن خۆراكی فكریی
خۆیدا بگەڕێت .ئەو وردەوردە خولیای چووە سەر تاقیكردنەوە كیمیایی و
پزیشكییەكان .زانستە تاقیگەییەكان بەو دواییانە لەالیەن جۆن ویلكینزەوە برابووە
زانكۆی ئۆكسفۆرد .بە هەمان ئەو چاوە سووكەوە سەیریان دەكرد كە زانكۆكانی
ئەمڕۆ لە  ESPیان ئابووری دەڕوانن و هەتا ماوەیەكی زۆر لەگەڵ كرانەوەی ئەو
بەشە لە ئۆكسفۆرد دژایەتیكرابوو( .ئەو راستییەی كە ویلكینز زڕبرای كرامۆڵ بوو
لەوانەیە یارمەتیی زاڵبوون بەسەر ئەو دژایەتییانەیدا دابێت).
ریچارد الڤر ،هاوقوتابخانەیی پێشووی ،لۆكی لەگەڵ پزیشكیدا ئاشنا كرد.
زانستی پزیشكی هێشتا تا رادەیەكی زۆر پشتی بە ئەرستۆ و سەرچاوە كۆنەكانی
یۆنان وەك سوقرات و جالینووس بەستبوو ،بەاڵم هەندێكەس هەستیان بە پێویست
بوونی پەرەپێدان بەو زانست لەڕێگەی توێژینەوە و تاقیكردنەوەی زانستییەوە
دەكرد .ئەو میتۆدانە پێشتر پێشكەوتنی مەزنیان لە لێكۆڵینەوە لە ئاناتۆمی – وەك
دۆزینەوەی سووڕی خوێن لەالیەن ولیام هارۆیەوە -لێكەوتبوەوە( .لە ئەنجامی
ئەو كارەدا الڤر ،هاوڕێی لۆك تاقیكردنەوەیەكی بوێرانەی گرتە ئەستۆ – بوێرانە
بۆ نەخۆشەكەش و خۆیشی – و بوو بە یەكەمین كەسێك كە تێڕژاندنی خوێنی
بە سەركەوتوانە جێبەجێكرد ).تەنانەت بە هەموو ئەمانەشەوە ،پزیشكی لە
بواری كردەكیدا زیاتر لە قۆناغی حەكیمباشییەكان و دەلۆكەكاندا مابوەوە .لۆك
زۆر چاوبرسییانە دوایین گۆڕانكارییەكانی دەخوێندەوە و خۆی لەوە دەبوارد ،كە
هونەرە پزیشكییەكانی وەك سەرگەرمییەك بۆخۆی لەبەرچاو بگرێت.
لە كۆتاییەكانی  1650كۆمەڵگەی هاوبەرژەوەند لەالیەن پیۆریتنەكانەوە
بەڕێوەدەبرا و واڵت وردەوردە تووشی خورافەگەرایی پاش شۆڕش دەبوو ،كە لەو
كاتەدا تەنانەت لەدوای شۆڕشە الدینییەكاندا باڵو ببوەوە .ئینگلیزەكان هەمیشە
لە ماندووكەربووندا بەتوانا بوون و چەندین جاریش لە درێژەی مێژووی خۆیدا،
لە چەندین سەردەمی بەرچاودا وەك سەرانی بێڕكابەری جیهان لەو بوارەدا
سەریانهەڵدابوو .ئەوە یەكێك بوو لەو سەردەمانە .لە ژێر دەسەاڵتی پیۆریتنەكاندا
هەموو نیشانە ئاشكراكانی چێژ بەتوندی قەدەغە كران ،تەنانەت رێوڕەسمی
كریسمەس ،ئەگەرچی بەرزی رادەگیرا ،بەاڵم قەدەغە كرا .چاوەڕوان دەكرا لە
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هاواڵتییەكان كە تەواوی رۆژەكە كار بكەن و پاشماوەی كاتەكەشیان بۆ خۆگونجاندن
تەرخانبكەن .ژیان بوو بە پاشكۆی راهێنانەكانی پیۆریتنەكان و پۆلیسی فكر و
سیخوڕەكان (سەبارەت بەو كەسە شەالتیانەی كە لە رۆژی كریسمەسدا قوودینگیان
دەخوارد) و گەلێك كۆبوونەوە ی دووردرێژ بۆ مەرقەسگەرایی ،لۆقاگەرایی و
یووحەناگەرایی تەرخان دەكرا .سەرئەنجام تەنانەت ئینگلیزییەكانیش تاقەتیان
بەسەرچوو و بڕیاریاندا چارلزی دووهەم بانگهێشتی دەسەاڵت بكەن .پێیان باشتر
بوو هەمیشە سەرخۆشێك كە لەگەڵ سۆزانییەك دەژیا فەرمانڕەواییان بكات و
بەبێ پوودینگ جەژنی كریسمەس نەكەن.
لەو كاتەدا باوكی لۆك بە سەختی نەخۆش كەوتبوو .لۆك هەواڵی
پێگەیشت كە پزیشكی ناوداری ئایرلەندی ،ئیدمۆند میرا چارەسەریدەكات و لە
نامەیەكدا بۆ باوكی نووسی كە دڵنیایە كە لەژێر چاودێریی دەستانێكی دڵنیادایە
و بە زویی چاكدەبێتەوە .ئەوە سەیر بوو لەبەر ئەوەی دكتۆر میرا بەر لەوە
بەهۆی شەرمەزار كردنی دۆزینەوەی سووڕی خوێن لەالیەن هاڕۆی-یەوە وەك
تەڵەكەبازییەك ،بەدناو ببوو و تێزیەكی نووسی و لەوێدا «هێرشیكردبووە سەر
ئەو هاوڕییەی لۆك كە لە پزیشیكیدا پێشەنگ بوو».
لە ئەنجامی چاودێرییەكانی دكتۆر میراوە تەندروستیی باوكی لۆك
بەخێرایی خراپتر بوو و لەماوەی چەند مانگێكدا كۆچی دوایی كرد .ئەگەرچی
لۆك بەر لە كۆتایی هاتنی تەمەنی ئەو بەرەو سامڕەست سەفەریكرد (و تەنانەت
پزیشكێكی تازەشی ئاگادار كردەوە) ،هەڵسوكەوتەكەی لێرەدا بۆ ئەوە نابێ باسی
لێوە بكرێت.
ئایا دەشێ ئەو دڵ ئێشانێكی (رەنگە نائاگاهانەی) لە باوكی هەبووبێت؟
باوكی لۆك لە ماڵێدا سەختگیر بوو ،بەاڵم لەدوای ئەوەی بەهۆی شەڕی ناوخۆوە
بۆ ماوەیەكی كاتی تێكشكا ،بێگومان دەسەاڵتی خۆی لەدەستدابوو .لۆك لە ژیانی
دواتری خۆیدا بە رێزەوە باسی باكی دەكرد ،بەاڵم چونكە عادەتی وابوو كە
هەستە قووڵترەكانی خۆی لەالی خۆی هەڵگرێت ،تەنیا دەتوانین گومانی ئەوە
بكەین.
لۆك لە ئەنجامی مردنی باوكی پارچەیەك زەوی و چەند خانوچكەیەكی
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بە میرات بۆ مایەوە .كرێی ئەوانە داهاتێكیان بۆ ئەو دابینكرد ،كە توانی بەو
كرێیەلە پاشماوەی تەمەنیدا ژیانێكی مامناوەندیی هەبێت ،بەاڵم لۆك هیوای
دەوڵەمەند بوونی لەسەردا نەبوو .ئێستە ئیتر خوێندنی تەواو كردبوو و ببوو بە
راهێنەر لە چۆرچ كریست .گەڕانەوەی پاشایەتی ئازادیگەراییەكی تازەی لەگەڵ
خۆیدا هێنا و لۆك –بەشێوازی پارێزكارانەی خۆی -سوودی لەوە وەرگرت.
دەستیكرد بە چاوبازی لەگەڵ ژنانی دەوروبەری (كە لەو رۆژانەدا حەزیاندەكرد
وەها بناسرێن و زۆرجاریش بەو شێوەیە هەڵسوكەوتیاندەكرد – جگە لە دەرباری
پاشا و كۆمێدیاكانی گەڕانەوەی پاشایەتیدا).
ئەگەر بەپێی ئەو وێنانەی كە لە لۆك لەبەردەستمانە بڕیاری لەسەر بدەین،
ئەو پیاوێكی زۆر رێكپۆش بە شێوەیەكی ساكار و جیاواز بوو .ئەوەش ناتەندروستییە
هەمیشەییەكەی قەرەبوو دەكردەوە .وا هەستدەكرێت كە لە منداڵییەوە تووشی
نەفەس تەنگی بوو .هەندێك كەس ئەوەیان بە هۆكارگەلی دەروونی-جەستەیی
ئەوەوە گرێیداوەتەوە و لەڕاستیدا پێدەچێ لە كاتی منداڵیدا كێشە و گرژی لە
ماڵیاندا هەبووبێت .دایكێكی جوان لە چینیێكی كۆمەاڵیەتیی نزمتر لەگەڵ پیاوێكی
بەدوور لە چاوچنۆكی و هەندێك جار بێ پارە زەماوەندیكرد ،كە دە ساڵ لەو
گەورەتر بوو و چەند قۆناغێكی دوورودرێژی دوور لە ماڵ و لە شەڕی ناوخۆدا
تێپەڕاند و ئەوەش یارمەتیدەرێكی باش بۆ ئاسوودەیی بنەماڵە نەبوو ،بەاڵم
نەفەس تەنگی رێگەی لە چاوبازیی ئەو نەگرت .بەداخەوە لۆك لە ژینگەیەكی
خێزانیی الیەنگری ئەنجومەندا گەورە ببوو ،كە الیەنگریی لە بیروباوەڕەكانی
پیۆریتنەكان دەكرد .ئەو كە ئێستا هاوسۆزییەكانی خۆی بۆ پاشایەتیخوازەكان
گواستبۆوە ،هیچكات بەتەواوی وازی لە وەفادارییەكانی پێشووی خۆی نەهێنا .لە
قوواڵیی دڵیدا شتەیەك لە ئەخالقی پیۆریتنی تێدا مایەوە  -چ لە هەڵسوكەوتدا و
چ لە هەڵبژاردنی ژنەكاندا .نامەی دوورودرێژی ئەویندارانەی بۆیان دەنووسی و
ئەوانیش بە شێوازێكی بە هەمان رادە ئەویندارانە وەاڵمیان دەدایەوە .نموونەیەك
لەو نامانە دەخرێنەڕوو:
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كاكی بەڕێز
ناتوانی ئەوە بهێنیتە بەرچاوت كە بە چ حەز و خولیایەكەوە نامە
رێزدارانە و پڕكاریگەرییەكەتانم خوێندەوە.
بەداخەوەم كە دەبیستم لە رێچكەی خۆت التداوە و نیگەرانم كە من
هۆكاری ئەوە بووبێتم ،چونكە دڵنیات دەكەمەوە كە ئەوە دوعا و پاڕانەوەی من
بوون ،كە سەفەرێكی خۆشتان هەبێت....تاد
بەم شێوەیەش كۆتایی پێدێت« :من هەروا وەك هاوڕێی نزیكی ئێوە
دەمێنمەوە».
لۆك هەفتەیەك دواتر وەاڵمیدایەوە « :ئەوەیكە خێرایی وەاڵمەكانی من
بە خێرایی ئێوە نییە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو لەسەرخۆ چوونەی كە نامەكەی ئێوە
تووشیكردم و هەفتەیەكیش كەمە بۆ تێپەڕاندنی».
سەیر نییە كە ئەم الس لێدانە درێژخایەنانە كە هەندێكجار لەگەڵ زیاتر
لەگەڵ خاتوونێكدا هەیبوو ئەنجامێكی ئەوتۆی لێنەدەكەوتەوە.
بەاڵم لۆك رەنگە سەبارەت بە دواكەوتنێكی یەك هەفتەیی وەاڵمەكەی
بۆ هاوڕێیەكی نزیكی خۆی هەندێك ریاكار بووبێت .سەرەڕای تەندروستییە
ناتەواوەكەی ،بەرنامەیەكی كاریی قورسی هەبوو و هەتا درەنگانی شەو كتێبی
دەخوێندەوە.
بەڕواڵەت لۆك وانەبێژی یۆنانی كۆن بوو ،بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا
زۆربەی كاتەكانی خۆی بۆ خوێندنەوە زانستییەكان تەرخاندەكرد .لەگەڵ ئەوەشدا
ئەگەرچی لەڕووی تیۆرییەوە تاقیكردنەوە پراكتیكیی بەالوە باشتر بوو ،بەاڵم بە
كردەوە توێژینەوەكانی تەنیا بە تیۆریك مایەوە.
وادیار بوو زانست پێویستییەكی قووڵی لە لۆكدا دەستەبەر كردبێت .ئەو
وەك واڵتەكەی لە نێوان «ئەمەگداریی دۆگم بە نەریت» كە پاشایەتیخوازەكان
هەیانبوو و «خولیا» (واتە كەفوكوڵی سۆزدارانەی هەڵنەخڕاو)ی پیۆریتنەكاندا دوو
لەت ببوو .بەالی لۆكەوە زانست رێگەی دەرچوون لەو دوو رێیانە بوو .زانست
بابەتێك بوو كە تەنیا پشتی بە ئەزموون دەبەست (نەك نەریت) و لەڕێگەی
تاقیكردنەوەوە (نەك بە پابەندیی بیروباوەڕی دەمارگرژانە) بە هەقیقەتەكانی
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خۆی دەگەیشت.
توێژینەوەی زانستە ئەقڵییەكانی لۆك سەرئەنجام گەیشتە دیكارت.
سەرئەنجام لە كۆتاییەكانی تەمەنی سە و چوار ساڵیدا بابەتی دڵخوازی خۆی
دۆزییەوە .دیكارت بوو كە «خولیای توێژینەوە فەلسەفییەكانی» لەودا راساند.
فەلسەفەی دیكارت كاریگەرییەكی دیاریكەری لەسەر لۆك هەبوو .لەڕاستیدا هەتا
بە ئەمڕۆ هەندێ لە راڤەكارە فەڕەنسییەكان ئەو بە یەكێك لە پەیڕەوەكانی
دیكارت هەژمار دەكەن ،كە پێكەنیناوییە  -و بەڵگەش بۆ ئەوە ڤۆڵتێرە كە
دیكارتی رەتدەكردەوە ،بەاڵم لۆك كاریگەریەكی قووڵی لەسەری هەبوو .لۆك
بەبێگومان بایەخی دیكارتی لە تێكشكاندنی ئەرستۆ و كۆتاییهێنان بە سكۆالتستیزمی
خنكێنەری ستایش دەكرد .دیكارت بۆ گەیشتن بە بەستێنێكی بێ ئەمالو ئەوال
بۆ هەقیقەت ،گۆمانی لە گەواهیی هەستەكانی و تەنانەت كارایی زەینی خۆیشی
كرد .ئەو ناسیارییەی كە لەو سەرچاوانەوە بەدەستدەهات ،هیچكات نەیدەتوانی
بەشێوەی رەها یەقینبێت .هەستەكانی ئێمە و كاری زەینی ئێمە هەردووكیان
هەڵماندەخەڵەتێنن .چۆن دەتوانین دڵنیا بین لەوەی خەریك نی ن خەون دەبینین
و ئەوەی دەیبینین تەنها تراویلكەیەك نییە و بەس؟ كاتێك بە وەاڵمێكی ماتماتیك
دەگەین ،هەمیشە پێدەچێ لە لێكدانەوەكانی پێشوودا هەڵەمانكردبێت .دیكارت
بە گومان كردن لە هەموو شت بە ئەنجامە بەناوبانگەكەی خۆی گەیشت
«بیردەكەمەوە كەواتە هەم» .تەنیا دەكرا هەر لەوە دڵنیا بین .ئەوكات دەكرا
لەسەر ئەم بناغەیە و بە یارمەتیی بەڵگاندن و ئەنجامگیری جیهانێكی دڵنیاتر
دروستبكرێت .لۆك دانی بەوەدا دەنا كە ئەم شێوازەی دیكارت زۆرێك لە واتا
قبووڵكراو و پێشتر چەسپاوەكان وەال دەنێت ،بەاڵم غەریزەكانی ئەو زانستی
بوون .ئەو متمانەی بە بەڵگاندن و ئەنجامگیرییەكانی دیكارت وەك شێوازێك
بۆ گەیشتن بە هەقیقەت نەبوو .بەبۆچوونی لۆك ئەو هەقیقەتە تەنیا لەڕێگەی
ئیستقڕاوە دەكرا بدۆزرێتەوە « میتۆدی زانستی.
بیرمەندی فەڕەنسی ،پییەر گاساندی ،یەكێك لە بەبڕستترین رەخنەگرانی
دیكارت ،هاندەری لۆك بوو لەم روانگەیەدا .گاساندی ماتماتیكزانێكی تاڕادەیەك
دیار بوو ،بەاڵم لە سەردەمی ژیانی خۆیدا لە چوارگۆشاندنی (تربیع) بازنەدا
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سەركەوت .گاساندی توانیبووی رۆلەكانی رۆحانییەك ،فەیلەسووفێك و زانایەك لە
خۆیدا چێ بكات .وەك فەیلەسووف الیەنگریی لە ئیپیكۆرگەرایی دەكرد (كە بڕوای
بە ژیانی دوای مەرگ نەبوو) و وەك زانا یەكەم كەسێك بوو كە سووڕانەوەی
هەسارەی بەرجیسی بەدەوری خۆردا بەدیكرد (لەكاتێكدا كە پاپا هێشتا پێی
لەسەر ئەوە دادەگرت ،كە خۆر و هەسارەكان بە دەوری زەویدا دەسوڕێنەوە).
هەر پێمان دەكرێ سەرمان سووڕ بمێنێ كە گاساندی وەك قەشەیەكی كاتۆلیك
چۆن توانی ئەو بیرە بازنەییە لە چوارگۆشەی راست ئایینیی كاپۆلیكدا بگونجێنێت.
گاساندی پێداگر بوو لەسەر ئەوەیكە سەرجەم ناسیاری پشت بە تێگەیشتنی
هەستەكی دەبەستێت .ئەوە بەالی لۆكەوە بە هەمان رادەی «بیر دەكەمەوە»ی
دیكارت گرینگ بوو :تێگەیشتنی هەستەكی بوو بە بناغەیەك كە لۆك فەلسەفەی
خۆی لەسەر داڕشت.
لۆك هیچكات قەرزداریی خۆی بە گاساندی ئاشكرا نەكرد .ئەوەش
كەسایەتیی ئەو بەباشی دەردەخات .لۆك لە سەرتاسەری ژیانیدا پیاوێكی بێڕادە
پڕنهێنی بوو .لە یاداشتەكانیدا جۆرێك لە خێرانووسیی رەم��زاوی ،هەروەها
هەندێك نیشانەی نادۆزەنی كەڵكی وەردەگرت .تەنانەت كاتێك كە نامەی بۆ
هاوڕێ مێینەكانی خۆی دەنووسی ،هەندێكجار لە شوێنە هەستیارەكاندا كەڵكی لە
مرەكەبی نادیار وەردەگرت – هەرچەند كە دەبێ پەنجە بخەینە سەر ئەوە كە
وشەی «هەستیار» بۆ لۆك وشەیەكی زۆر رێژەییە( .ئەگەر ئەو باوەڕەی كە هەر
كەسەو فریشتەیەكی پشتیوانی خۆی هەیە راست بێت ،من دڵنیام كە كە فریشتەی
پشتیوانی من تۆی ،لەبەرئەوەی دەبینم كە بەپشتیوانیی هاوڕێیەتی لەگەڵ تۆ
نەك تەنیا بەختەوەرتر بەڵكو باشتریشم و ئەو چەوتییانەی لە شوێنانی تر هێرش
دەكەنە سەرم ،كاتێك لەگەڵ تۆم لێم نزیك نابنەوە» .بەداخەوە چ بە مرەكەبی
نادیار بنووسرێت ،یان نا ،بەپێی پێویست مەترسیدارهەیە!)
لۆك لەوانەیە هەوڵیدابێت قەرزداریی خۆی بە گاساندی بشارێتەوە ،بەاڵم
نهێنیپارێزیی ئەو بوو بەهۆی ئەوەی كە بەتەواوی نكۆڵی لە كاریگەرییەكی
سەرەكیی تریش لەسەر هزری خۆی بكات .ئەو كاتەی كە هێشتا خوێندكار بوو،
شاكارە سیاسییە دەسەاڵتگەرایانەكەی تۆمس هۆبز ،لێڤیاتانی خوێندبوەوە .هۆبز
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لەو بەرهەمەیدا ئەو روانگە رەشبینانەیە دێنێتە بەرباس كە بەبێ حكوومەت
«ژیانی مرۆڤ دەكەوێتە گۆشەگیری و فەلۆكەت و نەگریس و ئاژەڵی و زۆر كورت
دەبێت» .مرۆڤەكان ئەو حاڵەتە سروشتییەیان بۆ قبووڵ نەكراوە و بۆ زاڵبوون
بەسەریدا لەدەوری كۆمەاڵنی خاوەن حكومەت كۆببوونەوە .هەر شێوەیەكی
ك كە
حكومەت باشتر لە نەبوونی بوو ،بەو پێیەش پێویستە مل بۆ هەر كەسێ 
دەسەاڵتی بەدەستەوەیە كەچ بكەین.
لۆك خۆی بە هاوڕا زانیبوو لەگەڵ ئەو بۆچوونە « .فەرمانڕەوای هەر
گەلێك ،لە هەر رێیەكەوە كە هاتبێتە سەر كار ،مەرجە كە دەسەاڵتی رەها
و دڵخوازانەی بەسەر سەرجەم كردارەكانی خەڵكەكەی خۆیدا و بەبێ هیچ
جیاوازییەك هەبێت .تێگەیشتن لەوە لە سااڵنی پڕئازاری پاش شەڕی ناوخۆ ،لەنێو
«ئەو شێتخانە گەورەیەی ئینگلتەرادا» هاسان بوو ،بەاڵم مەودایەكی زۆری لەگەڵ
ئاسانگیریدا هەبوو كە بەردی بناغەی فەلسەفەی دواتری لۆك بوو .پاش تێپەڕینی
سااڵنێك بیركردنەوەی لۆك وردەوردە لەم تێڕوانینەی سەرەتای دووركەوتەوە،
بەاڵم ئەو هەمیشە نكۆڵیدەكرد لەوەی كە هۆبز یەكەمین كاریگەرییەكانی لەسەری
هەبووبێت و ئیلهامی پێبەخشیبێت كە سەبارەت بە فەلسەفەی سیاسی بیر بكاتەوە
ماوەیەك لۆك لە كریست چۆرچ بوو بە مامۆستا ،بیرەكانی سەبارەت
بە فەلسەفەی سیاسی وردەوردە قووڵتر بۆوە .لە  1663تێزیەكی بەناوی یاسای
سروشت نووسی ،بەاڵم باڵوی نەكردەوە .ئەوە نیشانەی قۆناغێكی دیاریكەر لە
هزری لۆكدا و پەیوەندیی بوێرانەی نێوان فەلسەفە و سیاسەت بوو – بەشێوەیەك
كە پێشتر بەدینەكرابوو و لەپاش ئەویش هیچكات باشتربوونێكی بەسوودی
بەخۆیەوە نبینی .لۆك لەو بڕوایەدا بوو كە توخمی سەرەكی لە هەموو پرسە
سیاسییەكاندا سروشتی مرۆڤەكانە و بۆ تێگەیشتن لە سروشتە سەرەتایی یەكەمجار
دەبێ ئاشكرای بكەین ،كە مرۆڤەكان چۆن بە ناسیاریی خۆیان لەو جیهانەی تیایدا
دەژین دەگەن .هەوڵەكانی دواتر بۆ پشتگوێخستنی ئەو پەیوەندییە تۆكمەیەی
نێوان فەلسەفە و سیاسەت زۆربەی جارەكان یان بە سیاسەتی نامرۆڤانە كۆتایی
هاتووە ،یان بە فەلسەفەی نامرۆڤانە .هەروەك دواتر دەبینین ئەو پرسانە
راستەوخۆ رێدەبەنە بەر فەلسەفەی دواتری لۆك و روانگە گەشبینانەتری ئەو
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سەبارەت بە سروشتی بنچینەیی مرۆڤ.
لۆك پاش چوار ساڵ دڵتەڕی لەگەڵ خاتوونەكانی ئۆكسفۆرد و وتنەوەی
وانەی یۆنانی كۆن ،بڕیاری دا بەرەو پانتاگەلی نوێتر هەنگاو بنێت .لە  1665بوو
بە سكرتێری دەستەیەكی دیپلۆماتیك و سەفەر بەرەو براندنبۆرگی قبووڵكرد.
بەو شێوەیەی لە نامەكانی دەردەكەوێت خۆراكە بیانییەكانی كە «زیاتر زبڵ و
زاڵ بوون هەتا خۆراك» لەال خۆش نەبوو و جارێكیش «گۆشتی مانگا بە بەهێی
هاڕاو»یان بۆ هێنابوو ،كە هەڵبەت زۆر ژێرمەنیتر لەوە بوو كە پێی خۆش
بێت .سەرەڕای پێشنیاری كاری دیپلۆماتیكی تر گەڕایەوە ژوورەكەی خۆی لە
ئۆكسفۆرد .لێرە خوێندنەوەی دوایین بەرهەمەكانی دیكارت و بەدواداچوون بۆ
حەزە ناپسپۆڕییەكانی خۆی لە بواری پزیشكیدا درێژە پێدا و ئاگای لەوە بوو كە
زۆر نەچێتە پێش نەكا تووشی تاعوون بێت ،كە لەو سەردەمەدا لە سەرتاسەری
واڵتدا باڵوكردبوویەوە.
لۆك لە ئۆكسفۆرد لەگەڵ بەگزادەیەكی بچكۆلەی كەمێك ناشیرین ئاشنا
بوو ،كە بڕیار بوو رۆڵێكی دیاریكەر لە ژیانی ئەودا بگێڕێت .لۆرد ئاشێلی بااڵیەكی
كەمتر لە سەد و پەنجا سانتی هەبوو ،بەاڵم كەسایەتییەكی بەهێزی هەبوو.
سیاسەتمەدارێكی بوێر و زیرەك بوو .سەرەتا پشتیوانیی لە پاشایەتیخوازەكان
دەكرد ،بەاڵم لە میانەی شەڕی ناوخۆدا كە گومانی ئەوە كرد چارلزی یەكەم
بەتەمایە خۆی بە كاتۆلیكەكان بفرۆشێت ،ئاراستەی خۆی گۆڕی .لە سەردەمی
هاوبەرژەوەنددا كرامۆل ئەشێلیی بۆ ئەندامەتیی ئەنجومەنی دەوڵەتی دیاری كرد،
بەاڵم دواتر لەگەڵ ئەربابەكەیدا تووشی ناكۆكی بوو .لە  1660ئەندامی گرووپێك
بوو كە ئەنجومەن ناردنی بۆالی چارلزی یەكەم ،بۆ ئەوەی پێی بڵێ بگەڕێتەوە
بۆ نیشتمان و لە هەموو شتێكی خۆش بوون .ئەشێلی لەو كاتەدا كە لەگەڵ لۆك
ئاشنا بوو یەكێك لە بەهێزترین كەسایەتییە سیاسییەكانی واڵت بوو .وادیار بوو
ئەشێلی هەر لەسەرەتاوە لۆك سەرنجی راكێشابوو .زۆری نەخایاند كە ئەشێلی
ئەو فەیلەسووفەی وەك پزیشكی تایبەتیی خۆی دامەزراند .لۆك سەرەڕای ئەوە
كە رێگەی وەرگرتنی ئەو پیشەیەی نەبوو ،منداڵبوونی ژنەكەی ئەشێلیی بە
سەركەوتوویی ئەنجامدا .كاتێك كە ئەشێلی تووشی ئاوسان و ئیلتهابی جگەر
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بوو ،رەنگە پێتاننوایە لۆك پزیشكێكی ئاگادر كردوەتەوە ،بەاڵم بەهیچ شێوەیەك
وانییە .لەدوای خوێندنەوەی چەند تێزیەكی پزیشكی ،بڕیاریدا نەشتەرگەریی بۆ
بكات .دەلۆكێكی بانگكرد ،بۆ ئەوەی سكی ئەربابەكەی بكاتەوە و لەوێوە لۆك
بۆرییەكی زیویی خستە ژوورەوە ،بۆ ئەوەی ئیلتهابەكەی بەتاڵ بكات .لۆرد
ئەشێلی لە پاشماوەی تەمەنیدا ئەو بۆرییەی لە سكی خۆیدا هەڵگرت و پێیوابوو
لۆك ژیانی ئەوی رزگار كردووە .سەیر ئەوە بوو كە تاڕادەیەك بە دڵنیاییش وا
بوو.
لۆك جگە لە خزمەت بە بنەماڵەی ئەشێلی وەك پزیشكێكی ساختەكار،
وەك راهێنەری منداڵەكانیشی خزمەتی دەكرد و تەنانەت چەند دانیشتنێكیشی
بۆ هاوسەرگیریی كوڕی لۆرد ئەشێلی ئەنجامدا .هاوسەرگیرییە دەرەبەگییە
ئینگلیزییەكان وەك هاوسەرگیریی نێوان جوتیارە ئەورووپای ناوەڕاست چەنە
لێدانێكی قورسی نێوان دوو بنەماڵەكەی تێدا بوو .لەالی جووتیارەكانیش و
خانەدانەكانیش چۆنیەتیی پەروەردە و زەوی و زار و پارەی نەقد زۆر جار خاڵی
سەرەكی بوون – باشییە جوانیناسانەكان و هەستە ناسكترەكانی هەردووك ال بە
هەمان رادە كەم سەرنجی پێدەدرا كە بەڵگە نەویست بوون .لۆك لە پاش تەواو
كردنی مامەڵە ئاساییەكە گرێبەستێكی جێبەجێكرد و هاوسەرگیرییەكە بەرەو پێش
چوو.
لۆك لەوكاتەدا لە لەندەن دەژیا و دەیتوانی بە رێكوپێكی چاوپێكەوتنی
لەگەڵ هاوتا فكرییەكانی خۆیدا هەبێت .لەو چاوپێكەوتنانەدا سەبارەت بە دوایین
گۆڕانكارییە فەلسەفی و زانستییەكان ( بۆ نموونە ئەوەیكە چۆن مرۆڤ دەتوانێت
بە بۆرییەكی زیوین لە ناو سكیدا درێژە بە ژیان بدات) گفتوگۆیاندەكرد.
لۆك كۆمەڵێك دەقی فەلسەفیی تریشی نووسی كە لە نزیكەی بەدڵنیایی
هەموو واڵتان جگە لە هۆڵندا ژیانی ناو زیندانی بۆ هەموو تەمەنی گەرەنتی
دەكرد .لەو دەقەدا ئاماژەی بەوە كرد كە هیچ كەسێك ئەوەندە نازانێت كە مافی
ئەوەی هەبێت فەرمانبدات بەسەر ئەویتردا ،تەنانەت ئەگەر جۆرێك لە دینیش
بێت .ناچار كردنی كەسێك بەبێ ئەوەی بیەوێ ،تەنیا یەكسان بوونی زارەكیی
لێدەكەوێتەوە و ئێمە هەموومان لەبەرانبەر خودادا بەرپرسیارین و ئەوەش نەك
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تەنیا دەماننكاتە بوونەوەرێكی ئەخالقی ،بەڵكو پەیوەستە بە ئازادیی ئێمەشەوە.
ئەم راستییە كە ئەو روانگە رەسەنانەی ئەمڕۆ بەبۆچوونی ئێمە پارێزكارانە دێنە
بەرچاو ،لە مەزنێتیی هزری لۆكەوەیە نەك لە دادوەریی ئێمەوە.
لە  1672ئەشێلی بوو بە ل��ۆردی شافتبێری و پۆستی سەرۆكایەتیی
ئەنجومەنی لۆردەكانی وەرگرت كە لەو سەردەمەدا بەرزترین پۆستی سیاسی بوو
لەو واڵتدا .لۆردی شافتسبێری (كە لە كتێبەكانی مێژووشدا زۆرجار هەر بەو ناوە
دەناسرێتەوە) هەمیشە لۆكی بە شتێكی زیاتر لە پزیشكی – سك بەتاڵكەرەوە
خۆی دەزانی .زۆربەی جارەكان بۆچوونی لۆكی سەبارەت بە پرسە سیاسی و
فكرییەكان دەپرسی ( لەو سەردەمانەدا ئەو دوانە لێكهەڵنەدەپێكران) .شافتسبێری
و لۆك الیەنی هاوبەشی زۆریان هەبوو ،بەتایبەتی ئاراستەیان لەمەڕ بازرگانیی
دەرەكی و تێڕوانینیان سەبارەت بە ئاسانگیری (هەرچەند لە شافتسبێریدا خاڵی
دووهەمیان بۆشاییەكی بەرچاوی هەبوو .ئەو بڕوای بە ئاسانگیری لەبەرانبەر
كاسۆلیكەكاندا نەبوو ،مێژوونووسێك ئەوی بە «یەكێك لە كەلەڕەقترین دژە
كاسۆلیكەكانی مێژووی ئینگلتەرا» هەژمار كردووە.
ئێستا شافتسبێری پێگەیەكی باشی هەبوو بۆ ئەوەی لۆك لە پۆستە
جۆراوجۆرە جێبەجێكارییەكاندا دابمەزرێنێت و لۆك بۆ ماوەی دوو ساڵێك بوو
بە سكرتێری ئەنجومەنی تازە دامەزراوی بازرگانی و كشتوكاڵ .لە ئەنجامدا توانی
بە یارمەتیدان بە پڕۆژەی سەرەتایی یاسای بنەڕەتیی كۆڵۆنیی نوێی ئەمریكیی
كارۆلینا ،تیۆرییە سیاسییەكانی خۆی پراكتیك بكات.
كاریگەریی هزری لۆك لەسەر دیموكراسیی لیبراڵ لە فەلسەفەی سیاسیدا
زیاتر لە هەموو هزرێكی تر بووە لە مێژووی ئەو بە زانستەدا.
دژە پاڵەوانگەلی وەك ماكیاڤیلی ،لویسی چواردهەم («دەوڵ��ەت واتە
من») ،و ماركس بوون كە ناوبانگەكەیان بەناوی خۆیانەوە كرد ،بەاڵم لۆكە كە
بیرەكانی لە یاسای بنەڕەتیی ئەمریكا و یاسای بنەڕەتیی بریتانیا (و هەروەها یاسای
بنەڕەتیی كۆڵۆنییەكانی پێشووی لە سەرتاسەری جیهاندا) و تەنانەت لە قۆناغێكی
كورتدا لە یاسای بنەڕەتیی فەڕەنسادا بەرجەستە كراوە.
لۆك هەروا بەردەوام سەبارەت بە بیرۆكەكانی لەگەڵ هاوڕێ فكرییەكانیدا
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گفتوگۆی دەكرد و لەدوای شەوێكی پڕ مشتومڕی تایبەت لەگەڵ « پێنج شەس
هاوڕێ كە لە ژوورەكەمدا چاومان بە یەكتر دەكەوت» بڕیاریدا بیچمێكی رێكوپێك
بە هزرە فەلسەفییەكانی بدات .سەرئەنجام ئەوە بوو بە بناغەی شاكارەكەی ئەو،
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی( .بەم دواییانە ،كە دەگەڕام بەشوێن
چاپی یەكەمی ئەو بەرهەمەدا ،یاداشتێكم لە پەڕاوێزەكەیدا بەرچاو كەوت كە
بە دەستێكی لەرزۆك و بە مرەكەبێكی كاڵ نووسرابوونەوە كە وادیارە لەالیەن
تیرل ،هاوڕیی لۆكەوە نووسرابوو ،ئاماژەی بەو دانیشتنەی یەكەم لەناو ژوورەكەدا
كردبوو « :ئەوە لە زستانی  1673بوو و لەبیرمە كە خۆم یەكێك بووم لەوان)».
دەشێ بگوترێت ئەو شەوە مێژووییە دەستپێكی ئەزموونگەرایی بوو – یەكەم
فەلسەفەیەك كە لەپاش دەستپێكردنی ئەو لقە لە زیاتر لە دوو هەزار ساڵ
لەوەپێشەوە ،هەنگاوێكی بوێرانەی بە پشت بەستن بە شعوورێكی ئاسایی بەرز
كردەوە.
لەو كاتە بەدوا هەتا بیست ساڵی دوات��رم پرسی مەعریفەی مرۆیی،
ئەوەیكە چۆن پێیدەگەین و ئەوەیكە بەڕاستی چییە ،بوو بە كەڵكەڵەی سەرەكیی
لۆك .بەاڵم لە  1675نەفەس تەنگیی لۆك بەڕادەیەك قورس بوەوە كە ئیتر
نەیدەتوانی لە لەندەن بژی .تۆزی خەڵووز و دووكەڵ و مژ سییەكانیان تووشی
كێشە كرد .هێرشی دوورودرێژی كۆخە و سیخەی سنگی زۆرجار لەكاری دەخست.
لۆك ناچار بوو واز لە زۆربەی كارەكانی بهێنێ و بگەڕێتەوە بۆ ئۆكسفۆرد كە
لەوێ هێشتا بەناو وانەبێژی كۆلێژی كریست چۆرچ بوو .نزیك هەر ئەو كاتە
لۆرد شافتسبێری كەوتە بەر تووڕەیی شا و لەكار الدرا .لەو كاتەدا لۆك بەڕواڵەت
بەهۆی نەخۆشییەكەیەوە ،بەاڵم بەدڵنیایی بۆ مەبەستی هەندێك چالۆكیی سیاسی
بۆ شافتسبێری بەرەو فەڕەنسا بەڕێكەوت .چوار ساڵ لە فەڕەنسا مایەوە .لەوێ
پەیوەندیی لەگەڵ پەیڕەوەكانی گاساندی ،قەشەی زانا ،كە بیست ساڵ لەوە
پێش كۆچی دوایی كردبوو ،دروستكرد .ئەوان هۆگری روانگەی ئەزموونگەرانەی
كۆپلێر و گالیلۆ بوون و بڕوایان بە زانینی پشت ئەستوور بە دەنكۆڵە ئەتۆمییەكان
هەبوو .بە هەمان شێوەی مامۆستاكەی خۆیان ،سكۆالستیزم ،هەروەها دیكارتیان
لەبەرژەوەندیی روانگەی ئەزموونگەرانەدا رەتدەكردەوە (هەرچەندە ئەمەی
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دووهەمیان بەالی سەلیقە ئەمڕۆییەكانەوە پێدەچێ زۆر تیۆریسییەنانە بێت) .ئەو
فكرەی كە ئێمە لە لە ئەزموونەوە شت فێر بین و ئەو پرەنسیپە كە لە فەلسەفەی
كۆمەاڵیەتیدا چێژ دەبێ بە باش بزانرێت ،رۆڵێكی گرینگی لە هزری لۆكدا گێڕا.
وادی��ارە لۆك لەم قۆناغەدا جار و ب��ارە وەك راهێنەری كوڕەكانی
دەرەبەگە ئینگلیزییەكان كاری كردبێت و بە تەواوی فەڕەنسادا گەڕابوو .كێشەی
تەندرووستیی ئەو هەروا ئازاری دەدا .بە پشت بەستن بە توێژینەوە پزیشكییەكانی
خۆی سەرەنجام لێی روون بوەوە كە تووشی پێتیسیس بووە كە دەبێتە هۆی
لەكار كەوتنی ئەندامەكانی لەش و بەتایبەتی سییەكانی .دەرمانگەی مۆنپۆلیە
لە چارەسەری پێتیسیسدا بەناوبانگ بوو و لۆك جارێك بۆ مەبەستی چارەسەر
سەردانی ئەوێی كرد ،بەاڵم سودێكی ئەوتۆی نەبوو ،كە ئەوەش زیاتر بە هۆی
بە هەڵە تێگەیشتنی لۆك لە نەخۆشییەكەی خۆیەوە بوو .ئەو لە سەفەرەكانیدا
هەمیشە سكااڵی لە خۆراكەكان هەبوو .لە میوانخانەیەك« ،هەموو مینیۆكانی
خۆراكەكان لە كەلەمێك و بۆقێك كە تێیپێچرابوو و چەند میوەیەكی كۆن زیاتر
هیچی تر نەبوون» .زۆر خۆشیی لە فەڕەنسییەكان نەدەهات (نەك تەنیا ئەوەی
هەموو پیاوەكانیان سفلیسیان هەیە ،یەسووعییەكان لەگەڵ راهیبەكاندا دەخەون،
و تاد)...
لە حاڵێكدا كە لۆك بە كەناڵی تازە كراوەی میدی لەنێوان تۆڵۆز و ئاژن
دا سەفەری دەكرد تووشی رووداوێك هات «ستوونێكی گەورە لە بەلەمەكەیدا
كەوت بەسەر دەرمدا» .بەاڵم كاتێك كە گەڕایەوە بۆ پاریس چاكبوویەوە و لەوێ
لویسی چواردەیەم و هاوسەرەكەی لە سانۆیەكدا بینی .هەروەها ئەو بەختەی
هەبوو كە شارەزاییە پزیشكییە (هێشتا ناتەواوەكەی) خۆی بخاتە پراكتیكەوە.
هاوسەری باڵوێزی ئیگلتەرا ئازادێكی زۆری بە ددان ئێشەوە دەكێشا .پزیشكی
(مۆڵەت پێدراوە) فەڕەسییەكەی دوو ددانی تەواو سەالمەتی ئەوی كێشابوو
و هیچ سوودێكی نەبوو .لۆك نەخۆشەكەی پشكنی و بە ئازاری دەماری سێ
شاخ تێگەیشت كە وادیارە یەكەمین دەرخستنی لەو جۆرەی مێژووی پزیشكی
بووە .پاككردنەوەیەكی قورسی بۆ نووسی كە بەوپەڕی سەرسووڕمانەوە كێشەكەی
چارەسەر كرد( .ئایا بۆ چارەسەری ئازاری ددان ئەو چارەسەرەش یەكەمجار بوو
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لە جۆری خۆیدا؟)
كاتێك كە لۆك لە  1679گەڕایەوە بۆ ئینگلتەرا ،واڵت تووشی قەیرانی
سیاسی ببوو .چارلزی دووهەم بەتەما بوو برا كاسۆلیكەكەی خۆی بكاتە میراتگری
خۆی و شافتسبێری ،رابەری نەیاری ئەنجومەن لەگەڵ ئەو بڕیارەدا بوو .شافتسبێری
پێشتر بەهۆی ئەو كێشەیەوە لە بورجدا زیندانی كرابوو ،بەاڵم ئێستا دیسانەوە
پەیوەندیی لەگەڵ پاشا باش ببوەوە .ئەو ببووە لۆردی سەرۆكی راوێژكارانی
پاشایەتی و هەوڵی دەدا ببێتە ناونجی نێوان پاشا و ئەنجومەن .لەو گەرماوگەرمەدا
لۆك دەقێكی بەناوی چەند تێبینییەك سەبارەت بە پێگەیشت ن و بەرهەمهێنانی
شەراب و رۆنی زەیتوون بۆ شافتسبێری رەوانە كرد كە نیشانەی ئەوە بوو كە
دەكرێ شتێكی باش لە فەڕەنساش هەڵبهێنجرێت .بەداخەوە شافتسبێری كاتێكی
ئەوتۆی بۆ خوێندنەوەی ئەو بەڵگەنامە سەرسووڕهێنەرە نەبوو ،لەبەر ئەوەی بە
پیالنی دوژمنەكانی بە تۆمەتی خیانەت دەستبەسەر كرابوو( .یەكێك لەو كەسانەش
هاو قوتابخانەیی كۆنی لۆك ،درایدن بوو كە لە (ئابشالۆم و ئەخیتۆفڵ) ی خۆیدا
كە نەك تەنیا باشترین شیعری گاڵتەی سەدەی هەڤدەهەم بوو ،بەڵكو یەكێك بوو
لە بێنسوورترینەكانیان ،شافتسبێریی كردە كەسایەتییەكی هەرمان).
ئێستا لۆك تەمەنی پەنجا ساڵ بوو ،بەاڵم هێشتا چاوی بەدوای ژنانەوە
بوو -هەروەها – بەپێی نامەگۆڕینەوەكانی – قەڵەمێكی چالۆك ،هەرچەند
ناكرێ ئەو قەڵەمە بە سیمبۆلیك یان بە شیرین زمانی لێكبدرێتەوە :لۆك بەهیچ
شێوەیەك لەو جۆرە كەسانە نەبوو .وا دەردەكەوێت كە مەبەستی ئەو نە
ناشەرافەتمەندانە بووە و نە تەنانەت شەرافەتمەندانەش – لەڕاستیدا زۆرجار
مرۆڤ لەخۆی دەپرسێت ،كە ئایا ئەو هیچ مەبەستێكی هەبووە یان نا .لە یەكێك
لە نامەكانیدا لە «هاوسەرگیری یان مەرگ (كە هێندە لێكەوە نزیكن)» دەدوێ.
ئینجا لە  1682چاوی بە داماریس كادۆرس ،كچی تەمەن بیست و چوار ساڵی
ئەفالتوونییەكی كەمبریج كەوت .داماریس ژیرترین ژنێك بوو كە لۆك تا ئەو
كاتە چاوی پێیكەوتبوو .دەیتوانی لە یەك ئاستی یەكساندا لەگەڵی گفتوگۆ بكات.
ئەو « هەر ئان پێدوچوو گرژ بێت» (بەهەمان شێوەی كە لۆك ،لە هەندێ
حاڵەتی كەمدا وابوو) ،بەاڵم لێكتێگەیشتنی سۆزدارانەشی هەبوو .وادیارە هەر
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لە هەمان سەرەتاوە ئاشقی لۆك ببوو .لۆك نیگا جیاوازە سەرنجڕاكێشەكانی
خۆی كۆنترۆڵكردبوو بەاڵم نەخۆشییەكەی ئەوی الواز و تاڕادەیەك شێواو دیاری
دەدا ،بەاڵم لۆك تەنیا هەر حەزی لەو شێوازە هاوڕێیەتیەی خۆی بوو ،جۆرێك
ئەشكەنجەی چینیی لە جۆری نامەگۆڕینەوە .ئەوان شیعریان بە یەكتریدا هەڵدەدا و
نامەیان دەگۆڕییەوە ،یەكتریان بە فیلۆكلیا و فیالندەر ناو دەنا (كە لەو بارودۆخەدا
هەڵبژاردنێكی سەیر بوو) .فیلۆكلیا رەچەڵەكی خۆی دەگێڕایەوە بۆ كادۆ ئاالدەر،
دوایین پاشای ئەفسانەیی بریتۆنەكانی كۆن و لۆك ئەوی بە «خاوەنداری خۆی»
بانگدەكرد (لێرەشدا هیچ بێ ئەدەبیەك لە ئارادا نەبوو) .دواتر فیلۆكلیاش ئیتر
ئاشق نەبوو و دەگاتە ئەو ئەنجامە كە ئەوەی ئەویش ویستوویەتی هاوڕێیەتی
بووە  -كە لە ئەنجامدا بەپێی گاڵتەجاڕی باوی ژیاندنەوەی هەست و سۆزەكان،
لۆك تێگەیشت كە ئێستا ئیتر ئاشقی ئەوە.
لێرەدا شافتسبێری لە لەندەن دادگایی كرا و دەستەی دادوەری ئەویان
بەبێتاوان ناسی و زۆر بە خێرایی بۆ رزگاركردنی گیانی بەرەو هۆڵندا رایكرد (كە
لەوێ ساڵیك دواتر بەهۆی هەوكردنی مێعدەوە ،دەرخستەیەك كە شیاوی خودی
لۆك بوو ،كۆچی دوایی كرد .لۆكیش لە مەترسیدا بوو .لە ئۆكسفۆرد تێگەیشت
كە لەژێر چاودێریی سیخوڕەكاندایە .بەپێی راپۆرتی یەكێك لە سیخوڕەكان «جۆن
لۆك ژیانێكی زۆر پارێزكارانەی ناروونی هەبوو» .سەرئەنجام تەمەنێك ژیانی
نهێنیپارێزانە بە ئەنجام گەیشت.
سیخورە شارەزاكان دەرەقەتی فەیلەسووفی زۆرزان نەهاتن .لۆك زۆر
خێرا ئەوانی وەدوا دا و رێگەی خۆی بەرەو هۆڵندا دۆزییەوە ،بەاڵم راست لە
دوایین چركەكاندا پاشا خێرا لۆكی لە پۆستەكەی خۆی لە كریست چۆرچ الدا
و ئەو خستە ریزی هەشتا و چوار كەسی خەیانەتكارەوە و فەرمانێكی بەپەلەی
رەوانەی هۆڵندا كرد .لۆك ناچار بوو خۆی لە الهای بشارێتەوە.
لەو سەرودەمەدا لۆك زانی كە داماریس كادۆرس شووی بە بێوە پیاوێكی
خەڵكی باكووری واڵت بەناوی سێر فرانسیس ماشام كردووە .زۆر قورسە كە
بتوانرێت بە ت��ەواوی هەستی لۆك لەو بارودۆخەدا هەڵسەنگێندرێت .ئەو
داماریسی خۆش دەویست ،بەڕادەیەك كە هیچ ژنێكی تری لە ژیانیدا خۆش
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نەویستبوو ،بەاڵم لەوانەیە وایلێكدابێتەوە كە خۆی زۆر لەوە نەخۆشتر و زۆر
لەوە پیرتر و زۆر لەوە بە كاری توێژینەوەوە سەرقاڵكردبوو كە بتوانێت ببێتە
مێردی ژنێك ،كە كەمتر لە نیوەی تەمەنی ئەوی هەیە ،بەاڵم هەروەك لە
فەلسەفەی خۆیدا تێگەیشت :ئێمە لە ئەقڵەوە فێر نابین ،لە ئەزموونەوە فێر
دەبین .ئەو هیچكات ئەو ئەزموونەی لە پێش ئەو كاتە نەبوو و من وای بۆدەچم
لەوانەیە لەو سەردەمەدا ئەو كێشەیە زۆر بە قووڵی ئەوی ئازار دابێت ،هەرچەند
كە هیچی نەدركاند.
لە  1685چارلزی دووهەم مرد و برا كاسۆلیكەكەی ،جەیمزی دووهەم
گەیشتە دەسەاڵت ،كە خراپترین نیگەرانییەكانی شافتسبێریی پشتڕاستدەكردەوە.
لەو نێوەندەدا لۆك توانایی خۆی بۆ فەلسەفەكەی خۆی تەرخانكردبوو .لەو كاتەدا
ئەو سەرقاڵی دوایین پێداچوونەوەكانی بە تێزیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
بوو.
ئەو كتێبە بە نامەیەكی داڵوا بۆ خوێنەر دەستپێدەكات كە بەرهەمەكە وەك
«سەرقاڵیی هەندێك لە كاتە قورس و بێهوودەكانی خۆی وەسفدەكات« .ئەگەر
ئەو بەختە جوانەی هەبێت كە بۆ هەركامێك لە ئێوەش بەو شێوەیە بێت و بە
خوێندنەوەكەی نیوەی ئەو چێژە وەرگرن كە من لە كاتی نووسینیدا لێموەرگرتووە،
تۆ بە هەمان ئەو رادەیە بیر لە حەرام بوونی پارەكەت دەكەیەوە ،كە من بیر
لە حەرام بوونی ئەو ماندوو بوونە دەكەمەوە كە كێشاومە .فەلسەفەیەك كە لەو
كتێبەدا هەیە بە هەمان رادە هاوداڵنە و دوورەدەستە كە فەلسەفەیەكی تر لە
سەردەمی دیكارتەوە دوورەدەستە .هێندەی كارەكەی دیكارت رەسەن یان بەهەمان
رادە پڕشنگدار نەبوو ،بەاڵم بە رووتكردنەوەی ئەقڵ لە بەرژەوەندیی ئەزموون،
بەبۆچوونی فەیلەسووفەكانی دواتر زۆر لە هەقیقەتەوە نزیكتر دەینواند .بەبێ
دیكارت فەلسەفەیەكی نوێتر نەدەكرا بێتە بوون ،بەاڵم لۆك بوو كە وەك باوكێك
هێڵی سەرەكیی پێگەیشتنەكەی گرتە دەست – ئەزموونگەرا ئینگلیزییەكان ،كە
لەدوای ئەو كانتیان هان دا بۆ ئەوەی گەورەترین سیستەمی فەلسەفیی هەموویان
بخوڵقێنێت ،كە بە نۆرەی خۆی خوڵقێنەری شێتایەتیی مەزنگەرایانەی هیگڵ و
بەدوای ئەویشدا بوو بە هۆكاری بێباوەڕیی هەموو كەس جگە لە ماركسیستەكان
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و قوماربازە گەشبینەكان بە هەموو سیستەمەكان.
بەبۆچوونی لۆك ئێمە شتێكمان بەناوی بیرۆكەگەلی شهوودی سەبارەت بە
راست و ناڕاست ،خودا و شتی تر نیە .سەرەڕای ئەوەش لۆك باوەڕێكی قووڵی بە
خودا هەبوو .دیكارت رەنگە هەندێك جار گومانی شاراوەی هەبووبێت .سپینۆزا
بە گونجاندنی هەموو شتێك لە خودادا خۆی لە كێشەكە بە دوور گرت و الیبنیتس
پێدەچێ بڕوای بە خودا نەبووبێت ،هەرچەند وای دەنواند كە هەیە ،بەاڵم لۆك
سەرەرای ئەو راستییە كە بەڕاستی لە فەلسەفەكەی ئەودا جییەك بۆ خودا نییە،
لە باوەڕی خۆیدا لەرزۆك نەبوو «هیچ شتێك لە زەیندا نییە مەگەر ئەوەی پێشتر
لە هەستدا بووبێت» .ئێمە بە «الپەڕەی سپییەوە» دەستپێدەكەین .ناسیاریی
مرۆیی لە ئەزموونی دەرەكی و تێهزرینەوەوە «واژەی لۆك بۆ دەروونڕوانی»
وەردەگیرێت ،كە ئەو تواناییەمان پێدەبەخشێت ئەوە بە زەینماندا تێدەپەڕێ
ئاشكرای بكەین .ئێمە لە ئەقڵ بۆ ئەنجامگیری لەو ئەزموونانە كەڵك وەردەگرین.
بەو شێوەیە بە گشتاندنەكان ،یاساكان و راستییە ماتماتیكییەكان دەگەین.
لۆكیش وەك دیكارت لەو باوەڕەدا بوو كە ئەو ناسیارییە ئەزموونییەی
كە لە رێگەی هەستەكانەوە بەدەستیان دێنین ،تەنیا دەتوانن شیمانەیی (ئەگەری)
بن ،بەاڵم بەپێچەوانەی دیكارت ،لۆك رێگەی نەدەدا ئەوە هەموو ئەو جۆرە
مەعریفییە الواز بكات .بەجێگەی گەڕانەوە بۆ ئاوەز كەڵكی لە هەستی ئاسایی
وەردەگرت .زانیاری ئەزموونی و ئەو زانیاریەی كە لەڕێگەی ئەوەوە بەدەستی
دەهێنین تەنیا گومانێكە ،بەاڵم بە بەكارهێنانی هەست و ئەنجامگیری دەتوانین
سەنگ و سوك بكەین كە تا چ ڕادە شیمانەییە( .ئەو جیاكارییەی نێوان ئاوەز
و شعووری ئاسایی ،كە بۆ یەكەمجار لەالی لۆك و دیكارت بەدیكرا ،بوو
بە روویەكی هەرمانی پەیوەندییە فەلسەفییەكانی ئینگلیزی-فەڕەنسی .ئەمڕۆ
گەیشتوەتە جێیەك كە فەڕەنسییەكان بە زۆر بەڵگەوە دەیانەوێت ئەوە بسەلمێنن
كە فەلسەفەی ئینگلیزی هیچ پەیوەندییەكی بە فەكسەفەوە نییە و هەستی ئاسایی
ئینگلیزیش لەبەرانبەر فەلسەفەی فەڕەنسیدا ،بە ئەنجامێكی هاوشێوەی ئەوان
گەیشتووە).
لۆك لە كتێبی دووهەمی نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
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روونیدەكاتەوە كە دوو جۆری جیاوازی بیرۆكەكان هەن كە زانیاری ئەزموونیی
ئێمە لە جیهان پێكدەهێنن .بیرۆكە ساكارەكان ،وەك رەنگ ،گەرما ،سەرما و تام
هەڵگری دابەشبوون نین .لەالیەكی ترەوە بیرۆكە تێكەڵەییەكان كە لە تێكەڵكردنی
ئەوانە پێكهاتوون .تێكەڵەگەلی لەو شێوەیە پێدەچێ شتگەلێكیان لێ بەرهەم بێت
كە شتی لە جۆری ئەوان لە جیهانی واقعدا بوونی نەبێت – وەكو تارماییەكان،
یان دەفرە فڕندەكان.
لۆك هەروەها لەنێوان چۆنیەتییە یەكەمین و دووهەمییەكانی شتەكاندا
جیاوازی دادەنێت( .لێرەدا زۆر پشتی بە بیرەكانی گالیلۆ و گاساندیگەراكان
بەستبوو .چۆنیەتییە یەكەمینەكان ئەوانەن كە هەموو شتەكان ،هەرشتێك بێ،
هەیانە .ئەوانە چۆنیەتیگەلی وەك رەهەند ،تەن بوون و جوڵە لەخۆ دەگرن.
ئەو بیرۆكانەی كە بە تێگەیشتنی هەستەكیی ئەو چۆنیەتییانە لە ئێمەدا دروست
دەبن هاوشێوەییەكی نزیكی لەگەڵ خودی ئەو چۆنیەتییانەدا هەیە .لە چۆنیەتییە
دووهەمییەكاندا ،وەكو تام ،رەنگ ،بۆن ،بەو شێوەیە نییە .تام و بۆنی هێلكەیەكی
گەنیو تەنیا تواناییگەلێكن لەو شتە بە شتبوونەهەڵگرەدا كە بیرۆكەگەلێك بەدی
دێنن كە لە شێوەی هۆكارەكەیان نییە.
هزری لۆك سەبارەت بەم پرسانە رەنگدانەوەی شۆڕشێكە كە لە زانستی
ئەو سەردەمەدا خەریك بوو رووی دەدا .ئەوە بە رێكەوت نییە كە لۆك
هاوسەردەمی بیرمەندانی مەزنی زانستیی ئەو سەردەمە لە گالیلۆوە هەتا نیوتن
بوو .ئەو شۆڕشە زانستییەش رەگێكی پتەوی لە فیزیكدا هەبوو – تایبەتمەندییە
«راستەقینەكانی» شتەكان ،ئەوانەی كە دەشیا پێوانە بكرێن – نەك چۆنیەتییە زوو
تێپەڕ و كەمتر چۆنیەتیەڵگرەكانی وەك رەنگ و بۆن .ئەو چۆنیەتییە «راستەقینە»
پێوانەهەڵگرە لە فەلسەفەی لۆكدا وەك چۆنیەتیگەلی یەكەمینی رەهەند و تەن
بوون و جووڵە دەردەكەون (كە لە فیزیكدا بەشێوەی بارستا ،كێش و خێرایی
پێوانە دەكرێن).
لە كتێبی پێنجەمی لۆكدا لەنێوان ئەو جۆرە فرەچەشنە ناسیارییانەدا كە
لە بیرۆكەكانی خۆمن بەدەستیان دەهێنین جیاوازی دادەنێت .ئەو خودی ناسیاری
بە «تێگەیشتن لە پەیوەندی و پێكەوە گونجان یان نەگونجان...ی هەركام لە
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بیرۆكەكانی ئێمە» پێناسە دەكات .ئێمە لە پەیوەندیی نێوان بیرۆكەكانی خۆمان
لەڕیگەی ئاوەزەوە تێدەگەین .ئەو تێگەیشتنە لەوانەیە راستەوخۆ بێت كە لەو
حاڵەتەدا «ناسیاریی شهوودی»ی لێدەكەوێتەوە .بۆنموونە ،راستەوخۆ تێدەگەین كە
رەنگی سوور رەنگی سەوز نییە ،یان سێگۆشە ،چوارگۆشە نییە.
هەروەها تێگەیشتنی ئێمە دەتوانێت بیرۆكەكان بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
پێكەوە گرێبدات و ئەوەش «زانیاری سەلماندن»ی لێدەكەوێتەوە .ئەوە بەتایبەتی
لەمەڕ زانیاری ماتماتیكیدا راستە .بۆنموونە ئێمە بەشێوەی راستەوخۆ لەوە
تێناگەین كە كۆی هەرسێك گۆشەكانی سێگۆشەیەك دەكاتە  180پلە .ئەو دوو
بیرۆكەیە لەڕێگەی بەڵگاندنی ماتماتیكییەوە پێكەوە گرێدەدەین.
سێهەمین جۆری ناسیاری بێناونجیترە .ئەوە « زانیاری هەستەكی»یە كە
سەبارەت بە شتەكانی دەرەوەی خۆمان هەمانە كە راستەوخۆ دەگونجێت لەگەڵ
بیرۆكەكانی ئێمە سەبارەت بەوان .كاتێك هاوڕێیەكمان هەموو رۆژێك دەبینین
ناسیارییەكی راستەوخۆی هەستەكیمان لەو كەسە هەیە .ئەوە زۆر جیاوازە لەگەڵ
ئەو وێنە زەینییە هاوشێوەیەی كە سەبارەت بەو كەسە هەمانە ،لەكاتێكدا كە
ئەو خۆی لەالمان نییەو و وەبیرمان دەكەوێتەوە .ئەو بیركەوتنەوەیە لەوانەیە
هەڵە یان گوماناوی بێت ،لەحاڵێكدا كە ئەزموونكردنی راستەوخۆ وەها نییە.
زانیاری هەستەكی لەوانەیە لە شهودی یان سەلماندن ،كەمتر جێ متمانە بێت،
بەاڵم گومانێكی زۆر جدیشی لەسەر نییە .ئێمە بەهۆی سەقامگیر بوون و
دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە ئەزموونانەوە دەتوانین بە خەیاڵێكی ئاسوودەوە وای
دابنێین ،كە ئەو جۆرە شتە دەرەكییانە راست لەگەڵ ئەو بیرۆكانەدا كە لەسەریان
هەمانە دەگونجێن .ئەوە گریمانەیەكی گرنگە كە وادیارە دەكەوێتە سەر هێڵێ
«شعووری ئاسایی» ،بەاڵم لە تاوتوێكردنی وردتریدا ،لەمەڕ كۆمەڵێكی زۆر لە پرسە
فەلسەفییەكان وەك ئەوە وایە كە بەسەر توێیەكی ناسكی سەهۆڵدا بخلیسكێت.
(چۆن بۆمان دەرەكەوێت كە بەردێك بەڕاستی لەگەڵ تێگەیشتنی ئێمەدا یەك
دەگرێتەوە ،لەحاڵێكدا ئەو تێگەیشتنە بەهۆ ی ئەندامگەلێكەوە دەستەبەر دەبێت
كە هیچ پەیوەندییەكیان بە بەردەوە نییە؟ بە چ واتایەك بەرەو هاوشێوەییەكی
لەگەڵ پەرچەكردارەكانی بیلبیلەی چاوی من یان هەستی دەماری پەنجەكانی
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مندا هەیە؟) ئەمانە ئەو دژوارییانە بوون كە لەئارادابوون ،دژواریگەلێك كە
هەر روانگەیەكی نوێ لە جیهاندا تووشی زەحمەت دەكات .خودی ئەو تێڕوانینە
بوو كە بایەخی هەبوو .ئەو جۆرە لە ئەزموونگەرایی وەها گوژمێكی لە بیرۆكە
كۆنەكانی سكۆالستیكەكان دا كە هیچكات وەك خۆیان لێنەهاتەوە.
لۆك ئەو فكرە ئەرستۆییەی رەت��ك��ردەوە كە ئەو وشانەی كە ئێمە
شتەكانیان پێ پۆلێنبەندی دەكەین یەكاویەك «زاتی راستەقینەی» شتەكانن .بەپێی
ئەو بۆچوونە ،وشەی سێو یەكاویەك «وێنەی جەوهەری»ی بەرجەستەبوو لە
هەموو سێوەكاندایە .لەالی لۆك زاتەكان جێی خۆیان داوە بە بیرۆكەكان .ئەوە
نوێنەری جێگۆڕكەیەكی قووڵ لە شێوەی روانینی ئێمەدا بۆ جیهان بوو .ئایدیا
بەجێی ئەوەیكە ،وەك زات ،شتێك بێت لەناو شتدا ،دروستكراوێكە پەتیی زەینە.
ئێمە لەپاش تێگەیشتنی هەستەكیی ئێمە لە چەند سێوێك ،دەگەیشتین بە وشەی
سێو وەك پۆلێنبەندییەكی سوودبەخش .ئەوجۆرە بیرۆكانە « پەیوەست نین بە
بوونی راستەقینەی شتەكانەوە ،بەڵكوو داهێنان و خوڵقاوەكانی فامن كە زەین
ئەوانەی بۆ كاراكردنی خۆی دروستكردووە» .ئەزموون بناغەی زانیاری ئێمەیە
و زەین بەشێوەیەكی زانستی رێكی دەخات .ئەو زانیارییەی كە بەم شێوەیە
بەدەست دێت سوودبەخش و زانستییە  -نەك شتێك كە بگونجێت لەگەڵ زاتە
نەدیتراوە زەینییەكان یان «وێنە جەوهەرییەكان».
لە  1668ئینگلیزەكان گەیشتنە ئەو ئەنجامەی كە ئیتر لە جەیمزی دووهەم
تێر بوون و شۆڕشی ناسراو بە شۆڕشی «شۆڕشی شكۆدار» رووی دا .داوایان لە
ولیامی پرۆتستانی هۆڵندی ،شازادەی ئۆرانژ كرد ببێتە شا ،بەاڵم تەنیا بە چەند
مەرجێك كە دەسەاڵتی لە دەستی ئەنجومەندا دەهێشتەوە .ولیام بە كەشتی لە
هۆڵندەوە هات و چەند مانگێك دواتر مێری هاوسەریشی بەدوایدا هات .لۆك
لەگەڵ مێری ،خاتوونی ئۆرانژدا هات و لە بەرەبەری شۆڕشی شكۆدار گەڕایەوە
بۆ بۆ ئینگلتەرا.
لۆك ئێستا لە باڵوكردنەوەی نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
دا ئازاد بوو و لە ( 1689س��ەرەڕای ئەوەی مێژووی  1690كە لەسەر بەرگی
كتێبەكە بەرچاو دەكەوێت) ئەو كارەی كرد .راست بەپێچەوانەی ئاواتی لۆك كە
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دەیویست «بەشێك لەو شتە پڕوپووچانەی كە لەسەر رێی زانیاری هەن» البدات،
كاریگەرییەكەی بەخێرایی هێرشی باوی رەخنەكانی بەشێوەیەكی بەرچاو لەالیەن
الیبنیتسەوە بەالی خۆیدا ركێشا .لۆك بە هیوای دەستپێشخەری بۆ رێگرتن لە
پڕوپووچی زیاتر ،بەخێرایی دەستی بە گۆڕانكاریی قورس لە دەقی كتێبەكەیدا
كرد و بەرلەوەی چاپەكانی دواتری كتێبەكە باڵو بكرێنەوە ،هەركام لە رەخنەكانی
كە لێی راست دەبوونەوە وەاڵمدەدایەوە( .ئەو فەلسەفە زیندوە دەتوانرێ ئێستا
لە چاپی یەكەمیدا كە لە مۆزەخانەی بریتانیا هەیە بدیترێت كە گۆڕانكاریی
تێروتەسەلی بە دەستخەتی خودی لۆكەوە تێدایە).
هەروەها  1698ساڵی باڵوبوونەوەی بەرهەمێكی گەورەی تری لۆك ،دوو
نامەی سەبارەت بە حكوومەت بوو .ئەو یەكەمجار ئەوەی لە  1681نووسیبوو،
بەاڵم كاتەكە بۆ باڵوكردنەوەی وەها دەقێكی لیبراڵی سیاسی لەڕادەبەدەر
مەترسیدار بوو .ئەو لە ماوەی نیشتەجێبوونی زۆرەملەی خۆیدا لە هۆڵندا بەسەر
چەند بەشێك لە دەستنووسەكەیدا چوەوە و كاتێك كە گەڕایەوە بۆ ئینگلتەرا بە
لەبەرچاو گرتنی پشتیوانیی خۆی لە شۆڕشی شكۆدار ،گۆڕانكاریی زیاتری تێدا
كرد ،ئەوەش بوو بە هۆی ئەوەیكە زۆرێك لە رەخنەگرەكانی بەوە تۆمەتباریان
كرد كە ئەو نامیلكەیەی تەنیا بۆ پاكانە كردن بۆ شۆڕشی شكۆدار نووسیوە.
وا نەبوو .ئەو لەو بەرهەمەیدا پاساو بۆ شۆڕش دێنێتەوە ،بەاڵم ئەوی نەك بۆ
پاساودانەوەی شۆڕشی شكۆدار-بەڵكوو بۆ كوتانی شێوازەكەی -نووسیبووی.
خەڵك لۆكیان بەوە تۆمەتبار دەكرد ،كە ئەو بەرهەمەی بە هیوای وەرگرتنی
پۆستێك لە پاشای نوێ نووسیوە .هیچ شتێك هێندەی ئەوە لە راستییەوە دوور
نییە .لۆك لەڕاستیدا كارێكی كە لەالیەن ولیامەوە پێی پێشنیار كرابوو رەتكردەوە.
كاتێك كە پۆستی باڵوێزی دەرباری فرێدریكی سێهەمی براندنبۆرگی پێ پێشنیار
كرا ،بە ئەدەبەوە رەتیكردەوە .باڵوێز دەبێ حەزی لە هاموشۆ و میوانی بێت و
لۆك رایگەیاند كە لەگەڵ عادەتی ئەڵمانەكاندا بۆ «خواردنەوەی بەلووزەو»دا رێك
ناكەوێت .ولیام باشتر وایە كەسێك بنێرێت كە حەزی لە «خواردنەوەی بەشی
خۆی» بێت نەك « كەم حەوسەڵەترین پیاوی ئینگلتەرا».
یەكەمین نامە لە دوو نامە سەبارەت بە حكوومەتی لۆك بۆ رەتكردنەوەی
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فكرەكانی رۆبێرت فیلمەر ،تیۆریسیەنی سیاسیی ناوداری ئەو سەردەمە بوو،
كە ناوبانگەكەی زۆر بەر لە بەردەنگەكانی مرد( .میتۆدی نهێنی پارێزانەی لۆك
پارێزرانی لۆكی لەو جۆرە هەڵچوون و داچوونانە گەرەنتی دەكرد ).فیلمەر
نیووهۆبزییەك بوو كە بڕوای بە مافی یەزدانیی پاشا هەبوو .لۆك ماوەیەكی زۆر
پێش ئەوە فكرە هۆبزییەكانی خۆی (لەگەڵ نزیكەی هەموو بەڵگە دەستنووسەكانی)
وەال نابوو و ئەو هەوڵەی ئەو بۆ خستنەڕووی ئاڵترناتیڤێكی تۆكمە بوو.
لۆك لە دووهەمین نامەدا هەوڵ دەدات رەگەكانی حكومەت ئاشكرا
بكات .دەبەڵگێنێت كە لەحاڵەتی سروشتیی سەرەتاییدا خەڵك ئازاد و یەكسان
بوون ،بەاڵم ئەو چەشنە ئازادی و یەكسانییە بە زۆری تیۆریك بووە .خەڵك
نەیاندەتوانی بەبێ دەستدرێژی كردن بۆسەر مافی یەكتری پێكەوە بن.
لۆك لەو باوەڕەدا بوو كە یاسای سروشت كۆمەڵێك مافی سروشتی بە هەر
كامێك لە ئێمە دەبەخشێت .ئێمە مافی ژیان و مافی ئازادیمان هەیە بەو مەرجەی
ئەوە زیان بە ئازادی و مافی ئەوانی تر نەگەیەنێت ،بەاڵم بەبێ توخمی زۆرەملێ
ناتوانین ببینە خاوەنی ئەو مافە سروشتییە .بۆ ئەو كارە دەبێ لە پەیمانێكی
كۆمەاڵیەتیدا پێكەوە گرێبدرێین .ئەوە مافە سروشتییەكانی ئێمە بە جێگیر كردنی
حكومەتێك كە یاساگەلێك بۆ پشتیوانی لەو مافانە دەسەپێنێت ،گەرەنتی دەكات.
چوارچێوەیەكی پڕ ئاسایش دابیندەبێت .لەو هەلومەرجەدا لەوانەیە ئازادییە
تیۆریكەكەی ئێمە بەرتەسكبووبێتەوە ،بەاڵم ئازادییە كردەكییەكەی ئێمە بەهێرتر
بوەتەوە .رەزامەندیی خەڵك تاكە پایەی ئۆتۆریتەی ئەو حكوومەتەیە .لۆك ئەو
باسە بەتەواوی رووندەكاتەوە « :لەگەڵ هەر كەسێكدا كە لە پێگەی ئۆتۆریتەوە
پێ لەو دەسەالتەی كە یاسا پێیداوە درێژتر بكات و لەو هێزەی كە لە ژێر
فەرمانیدایە بۆ سەپاندنی دەسەاڵتی خۆی بەسەر خەڵكێكدا كەڵك وەربگرێت،
كە یاسا رێگەی پێنەداوە ...دەتوانرێ بەهەمان شێوە دژایەتی بكرێت كە لەگەڵ
هەر كەسێكی تردا كە بە زۆر دەستدرێژی دەكات بۆسەر ئەویتر ،دەكرێت».
ئەگەر حكومەت یان فەرمانڕەوا مافی هاوواڵتیان پێشێلبكات خەڵك مافی ئەوەیان
هەیە شۆڕش بكەن و خۆیان لەو فەرمانڕەوایە یان حكوومەتە رزگار بكەن« .
داگیركردن و لەناوبردنی دارایی خەڵك ،یان بەكۆیلەكردنیان (فەرمانڕەوا) دەخاتە
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حاڵەتی جەنگ لەگەڵ خەڵكەوە و لەو كاتەوە لە هەموو چەشنە گوێرایەڵییەك
بەتاڵدەبنەوە ،ئەوان دەباتە بن ئەو پەناگە هاوبەشەوە كە خوداوەند بۆ هەموو
خەڵكێك لە دژی زەبروزەنگ دابینی كردووە .بە واتایەكی تر ،شۆڕش.
لۆك لەو باوەڕەدا بوو كە حكومەت تەنیا دەبێ بە مەبەست كار بكات،
كە لەڕاستیدا بۆ ئەو مەبەستە دروستبووە  -واتە پارێزگاری لە ژیان ،ئازادی و
خاوەندارێتی .كاتێك كە هەر ژمارەیەك لە مرۆڤەكان رەزامەند بوون لەسەر
ئەوەی كۆمەڵەیەك یان حكومەتێك پێكبهێنن ،بەو شێوەیە بەخێرایی دەبنە پاژ و
پێكهێنەری دەستەیەكی سیاسی ،كە لەوێدا زۆرینە مافی ئەوەی هەیە بجووڵێت
و ئەوانی تر بەدوای خۆیدا رابكێشێت» .ئەوە بنچینەیەكی دانا كە لیبرالیزمی
نوێی لەسەر دامەزرا .ئەوانە ئەندێشەگەلێك بوون كە یەك سەدە دواتر بوون
بە ئیلهامبەخشی راگەیاندراوی سەربەخۆیی ئەمریكا و شۆڕشی فەڕەنسا .ئەو
جۆرە هەست و سۆزانە لەوانەیە لە سەردەمی نوێی دیموكراسییە پڕ دانیشتووە
تەكنۆلۆژیكەكاندا بە ساویلكانە بێتە بەرچاو ،بەاڵم تا رادەیەكی زۆر باوەڕ و
پڕەنسیپەكانی ئەو هاوواڵتییان كە تیایاندا دەژین.
ئەگەرچی هاوڕێكەی لۆك ئیتر مێردی كردبوو و ببوە خاتوو ماشام،
هێشتاش هەر لەگەڵی لە پەیوەندیدا بوو .بە ئاشكرا پەیوەندییەكی قووڵ لەنێوان
فەیلەسوف و یاری فكریی هاوفامی ئەودا هەبوو ،بەاڵم ماشام هەتا ئاستێك
ئەزموونگەرایی لۆكی بەالوە پەسەند بوو و رەگەزێك لە ئەفالتوونگەرایی باوكی
لەالی خۆی هێشتبوەوە  -تێكەڵەیەك كە هەر زەینێك مەگەر رێكخستنگەراترین
هزرەكانی تووشی زەحمەتدەكرد.
وادیار بوو خاتوو ماشام ،زیاتر لە هەر كەسێكی تر لە لۆك و پێویستییە
سۆزدارانەكانی تێدەگەیشت و لۆك بە ئاشكرا لەكاتی لەگەڵ ئەو بووندا
دەگەشایەوە .ئەو بوو بە میوانی بەردەوامی خانووە گوندییەكەی سێر فرانسیس و
خاتوو ماشام لە ئۆتس كە دەكەوتە دووری بیست مایل لە باكووری خۆرهەاڵتی
لەندەن لە ئەسكێس .هەوای گوندی بابەتی حاڵی ئەو بوو و یەك دوو ساڵێك
دواتر ماشامەكان داوایانلێكرد كە نیشتەجێی ئۆتس ببێت.
ئ��ەوە چیرۆكێكە بە كۆتاییەكی خ��ۆش��ەوە .ل��ۆك بە خۆشحاڵییەوە
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بانگهێشتەكەی ماشامەكانی قبووڵكرد ،ماڵ و كۆچی كرد و وادیار بوو هەموویان
رازین .سێر فرانسیس لە ئەنجومەندا نوێنەری ئۆتس بوو .ئەو نموونەی پیاوێكی
بەڕیزی ئینگلیزی بوو .سەرنجڕاكێش ،قیت و قۆز و لەسەر خواستی خۆی بێ
فەرهەنگ .تەنیا بەوە خۆشحاڵ بوو كە هاوسەرە رووناكبیرەكەی كەسێكی هەیە
بۆ قسەكردن لەگەڵی و رێگەی بۆ ئاوەاڵ دەكات كە بۆ ئەنجامدانی كارەكانی
ئەنجومەن بچێت بۆ لەندەن .وا دێتە بەرچاو كە ئەو وەجەستەهاتووی هەموو
تایبەتمەندییه باشەكانی ئاسانگیری ،بەو جۆرەی كە لە فەلسەفەی لۆكدا پێشنیار
دەكرێت ،لەگەڵ دانەرەكەیدایە .ئەوان هیچ قسەیەكیان بۆ یەكتر نەبوو و
لەڕاستیدا وادیارە زۆر كەم پێكەوە قسەیاندەكرد و هەركام ژیانی جیای خۆیان
هەبوو .قورسە ئەوە كە بڵیی ئەوە لە رێزی بەرانبەرەوە بووە ،یان لە خۆنامۆیی.
ئەوە لە خۆیدا ( me›nage a› troisخێزانێكی سێ كەسی) ئینگلیزی بوو ،بەبێ
ئاسەوارێك لە رسوایی.
ئۆتس لە سەردەمی تیۆدۆرەكانەوە هاوینەهەوارێكی ئاسایی بوو.
ئەو تەالرەی كە تێیدا بوون لە خشتی سوور بە دیواری كۆنگرەییی گووتیك
دروستكرابوو و دەوراندەورەكەی خەندەك درابوو .های لێڤێر الدێیەك لە قوواڵیی
گوندی ئەسكێس لە نێوان هارلۆ و چیپینگ ئۆنگار .خانووەكە باخێكی سوورەگوڵی
جوان و دەرگایەك لە تەنیشت و چیمەنێكی لە الی حەوزۆكەیەكەوە هەبوو كە
لۆك حەزی لێبوو ،هاوینان لەوێ دانیشێ و كتێب بخوێنێتەوە ( .بە هۆكارێكی
ناڕوون ،هەموو ئەو شوێنە لە  1802رووخێندرا و شوێنەكەی بوو بە كەالوەیەك
و چیمەنەكان بوون بە گیا ئاوی و حەوزۆكەكە پڕ بوو كە گیا گەندەڵە و بەشی
زۆری خەندەكەكە پڕ كرایەوە .شوێنی خانووەكە ئێستا شیناوەردێكی پڕلە گیایە
لە دەوروبەری گوندێك لە كەنار دەریاچەیەكی بچووك كە نشینگە ی دەستەیەكی
هەندێ گەورەی قاز و مراوییەكانە .بەم دواییانە كە لە بەربەیانێكی سارد و تەم
و مژاویی فێبرایبەردا لەنێو ئەو شیناوەردەدا پیاسەمدەكرد ،چاوم بە بڕگەیەكی
بچووك لە پارچە خشتەكان كەوت كە لەنێو گژ و گیاكانەوە سەریان دەرهێنابوو
و لەت و كوتی زۆری خشتی سووری كۆنە لەوێدا بوو (ئەوانە بێگومان هەموویان
لە ئۆتس مابوونەوە).
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ل��ۆك ب��ۆ دوو ه���ۆدە ل��ە نهۆمی ی��ەك��ەم ل��ەو س���ەری س��ەرس��ەرای
چوارچێوەبەستكراو شوێنی گواستەوە و لەگەڵ خۆیدا چەند پارچەیەك ماڵ و
كەلوپەلێكی سەرەكیی زۆری كە بۆ هەر فەیلەسووفێك پێویستن (پێنج هەزار
كتێب بە گوێرەی ژیاننامەنووسەكەی) هێنا .هەفتەی یەك پاوەندی سترلینگی
بۆ خەرجی رۆژانەی خۆی و خزمەتكارەكەی و یەك شلینگی لە هەفتەیەكدا بۆ
چاودێری كرانی ئەسپەكەی دەدا.
بەاڵم لۆك وازی نەهێنابوو .بەهیچ شێوەیەك وا نەبوو .ئەو ئێستا سیمبولی
شانازیی ویگەكان ،حزبی دەسەاڵتداری ئەنجومەن ،بوو و بەردەوام سەبارەت بە
پرسە سیاسییەكان راوێژی لەگەڵدا دەكرا .لەوە دەچێ زۆر جار سەردانی لەندەنی
كردبێت ،بەاڵم هەمیشە كاتێك كە هێرشەكانی نەفەس تەنگییەكەی بەهێز دەبوون
دەگەڕایەوە بۆ گوند .تەنانەت لە دەستەی بارزگانی و كشتوكاڵیشدا پۆستێكی
گرنگی وەرگرت.
لە میانەی زستانی  1698لۆك بۆ كۆبوونەوەیەكی بەپەلە لەگەڵ پاشا
بانگهێشتی كۆشكی كینزینگتۆن كرا .لەحاڵێكدا كە سنگی بە چەند توێ داپۆشیبوو
بە نابەدڵی سواری گالیسكە بوو و رێگەی درێژی شاڕێی شەختەبەندی كە بە
ناوچە گوندییە سارد و بەفرگرتووەكاندا تێدەپەڕی گرتە بەر .لۆك بە هۆكارێك
هەمیشە مەبەستی لە سەردانەكەی بۆ الی پاشا ش��اردەوە و تەنانەت لەگەڵ
خاتوو ماشامیشدا باسی نەكرد .زۆربەی سەرچاوەكان لەو باوەڕەدان كە ئەگەری
ئەوە هەیە پۆستی باڵوێزی فەڕەنسا ،پۆستێك كە لەو رۆژانەدا هیچ روویەكی
تەشریفاتیی نەبوو ،پێی پێشنیار و – بە ئەدەبەوە رەت -كراوەتەوە.
لۆك لەنێو ئەركە گشتییەكانیدا ،لەگەڵ رووناكبیرانی سەردەمی خۆیدا
هاموشۆی هەبوو .ئەو خێڵە كە ئێستا ئیتر لە ئینگلتەرا لەناو چوون ،لە لەندەنی
سەدەی هەڤدەدا گەشاوە بوو – بەبێ ئەوەی باسێك سەبارەت بە دوو كلتورەوە
لە ئارادا بێت.
بێگومان لۆك چاوپێكەوتنی لەگەڵ گرینگترین كەسایەتییە ئەدەبی و
زانستییەكانی سەردەمی خۆی و هەڵبەت هیوادارین نەك لەگەڵ هاوپۆلە كۆنە
ناجۆرەكەی ،درایدن ،كە لەو كاتەدا بەهۆی كاری شەرمەزارانەی وەرگێڕانی
ڤیرژیل ،بۆ ئاستی چارەنووسێكی شیاوی خۆی دابەزیبوو ،ئەنجامدابێت .لۆك
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بەتایبەتی لەگەڵ نیوتندا پەیوەندییەكی دۆستانەی دروستكرد كە زۆرجار بۆ
سەردانی دەهات بۆ ئۆتس .ئەوانەی كە دەپرسن ئەو دوو گەورەترین مێشكانەی
سەردەمی خۆیان كاتێك كە لە باخ دادەنیشتن و كاری هێزی راكێشیان لە
میوەجاڕدا سەیر دەكرد ،باسی چییان دەكرد ،هیوابڕاو دەبن .نیوتن هەوڵیدا
هێزی راكێش بۆ لۆك روون بكاتەوە ،بەاڵم فەیلەسووف دەبوو وا بنوێنێت كە
تێدەگات – تاكە فێڵێكی رووناكبیرانە لەالیەن لۆكەوە كە هەتا ئێستا تووشی
هاتووم .بەجێی ئەو كارە لۆریك و هاردیی مەعریفەی سەردەم (كە ئێستە دەبینن
ئێمەیان چۆن تووشكردووە) كاتی خۆیان بە باسكردن سەبارەت بە نامیلكەكانی
پۆڵسی پیرۆز بەسەرد دەبرد .ئەوانە یەكێك لە باشترین حەزەكانی نیوتن بوون
كە بەشێكی زۆر لە وزەی خۆی بۆ نووسینی چەندین راڤە لەسەر كتێبی پیرۆز
تەرخاندەكرد .ئەو هەتا ساتی مەرگ لەو باوەڕەدا بوو كە ئەوە كاری راستەقینەی
تەمەنی ئەوە و بە ماوەیەكی زۆر پاش ئەوە هێزی راكێش فەرامۆشكرابێت ،ئەو
لەبەر ئەو كارانەی لە یاددا هەر دەمێنێتەوە.
لە  1699لۆك سەرئەنجام ناچار بوو دەست لە پۆستەكەی خۆی لە
دەستەی بازرگانی و كشتوكاڵ بكێشێتەوە .ئێستا تەمەنی شەست و حەوت ساڵ
بوو و نەفەس تەنگییەكەی تا دەهات قورستر دەبوو .لە دوای ئەوە چوار ساڵی تر
لە ئۆتس ژیا و شێلگیرانە سەبارەت بە بابەتگەلی جۆراوجۆری وەك ئاسانگیریی
ئایینی ،قەبارەی گروات (بچووكترین سكەی ئەو ناوچەیە) و كاریگەریی نرخی
سوو لەسەر كەسانی وەك فرانسیسی پترۆز دەینووسی .لە 28ی ئۆكتۆبەری 1704
كۆچی دوایی كرد ،لەحاڵێكدا كە شەوی پێشتر باسكەكانی خاتوو ماشام خەستەی
الواز و سنگی سیخنی ئەوی راگرتبوو.
لۆك لە كڵێسای هاولێڤێر بە خاك سپێردرا ،كە ئێستاش لەوێ دەتوانن
گۆڕی خشتی س��ووری ئەو لە پشت شیشەكانی دی��وارە ب��ەردە گڕكانیی الی
باشوورەوە ببینن .لەپاش مردنی ئەو خاتوو ماشام لە مێردەكەی خۆی لە ئۆتس
جیا بوەوە و بۆ درێژەدا بە ژیان چوو بۆ بەت و بووە هۆی باڵوبوونەوەی هەندێ
قسە و قسەڵۆك سەبارەت بەوە كە وابەستەیی ئەو بە لۆك رەنگە هەندێك زیاتر
لە وابەستەیی ئەفالتوونی بووبێت .بەهەرحاڵ ،هەرسێكیان ئێستا لە كڵێسای های
لێڤێر نێژراون و خاتوو ماشام بە گوێرەی ئەركەكەی كەوتوەتە پاڵ مێردەكەیەوە.
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دوا وتە
ژیانی لۆك سەردەمی نێوان گالیلۆ و نیوتن دەگرتەوە .بە هەڵكەوت نییە
كە لە درێژەی سەردەمی ژیانی ئەودا ناوەندێتیی زەوی پەسەند كرا .حسابان
(دیفرەنشێڵ و ئەنتیگراڵ) و هێزی راكێشی گشتی دۆزرایەوە ،بەسەر سووڕی
خوێندا زاڵ بوون و كیمیا دەستی بە رزگ��ار كردنی خۆی لە كیمیاگەری و
چەسپاندنی خۆی وەك زانستێكی راستەقینە كرد .ئەو جۆرە دەستكەوتانە بەمانای
تەواوی وشە لە روانگەی ئەرستۆ و سكۆالستیزمەوە مەحاڵ بوون( .بۆ نموونە
سكۆالستیزم قورس و قایم بەو واتا كۆنە یۆنانییەوە نووسابوو ،كە هەموو شت
تێكەڵەیەكە لە ئاو خاك و با و ئاگر! تەنیا لەدوای ئەو كاتەی كە كیمیازانی
ئایرلەندی( رۆبێرت بۆیڵ) تیۆریی چوار توخمی لە كیمیازانیی گومانگەرای خۆیدا
رەتكردەوە ،كیمیا توانی پشت بە توخمە راستەقینەكان و شێوەی تێكەڵكردنیان
ببەستێت).
جیهانی تازە لەدایكبوو تەواو لەوەی ناوەڕاستییەكان تێیدا دەژیان جیاواز
بوو .ئەو جیهانە نوێیە پێویستیی بە شێوازێكی نوێی بیركردنەوە هەبوو و ئەوەشی
لە فەلسەفەی لۆكدا دەستەبەر كرد .نامەی سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
ئەو هەتا سەد ساڵی دواتر بەبڕستترین بەرهەمی فەلسەفی بوو لە سەرتاسەری
ئەورووپادا.
ئەوەش بە هەڵكەوت نییە كە لۆك دوایین شەڕی ناوخۆی ئینگلتەرا و
یەكەم شۆڕشی سەركەوتووی لە ئەورووپای نوێدا بەچاوی خۆی دیت .هزری
سیاسیی ئەو بنچینەكانی دیموكراسیی لیبراڵی داڕشت ،بەاڵم ئەو دوو توخمە
لە هزری لۆكدا -توخمی سیاسی و توخمی فەلسەفیی پەتی – نەك تەنیا لە
فامی لۆكدا پێكەوە گرێدرابوون بەڵكو ئەو گۆڕانكارییە مێژووییە قوواڵنەش كە
روویاندەدا ئەوانەی لێكدەدا .لۆتێر خەڵكی لە ژێر ئۆتۆریتەی كڵێسا ئازاد كردبوو
و رێگەی دادوەریی تایبەتی و ویژدانی كەسانەی بەوان دابوو .هەر بەم شێوەیە،
لۆك بە هانا بردنی راستەوخۆ بۆ ئەزموون ئەوانی لە « كۆیالیەتی بۆ هەڵە و
پێشداوەری» لە ئەرستۆگەراییدا رزگار كرد .ئەوەی لە ئەورووپا روویدەدا شتێكی
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لە سەرهەڵدانی تاك كەمتر نەبوو .ئەو بوونەوەرە سەیرە گەشە ئەستێنە نوێیە
 تاكێتیی پەرەسەندو -لە هەوڵی راگەیاندنی خۆیدا بوو .فەلسەفەی لۆك رێیپێ نیشاندا .لە الیەكەوە ئازادیی بیروڕا ،له الیەكی ترەوە ئازادیی كردار ،ئەو
دوانە دەست لەناو دەست لە ژیاندا بەرەو پێش دەچوون :بە هەمان شێوەی كە
لە بەرهەمەكانی لۆكدا بەرەو پێش دەچوون .ئەوە دیاریی ئەو بوو بۆ جیهان و
بەبێ سەرنجدان بەوەی كە لە نەوەكانی داهاتوودا رەخنەگرەكان لەوانەیە خاڵی
الوازیان لە فەلسەفەی ئەودا دۆزیبێتەوە ،یان بە برەو سەندوویان زانیبێت ،ئەو
دیارییە بۆ هەمیشە بە نكۆڵیلێنەكراو دەمێنێتەوە.
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لە نووسراوەكانی لۆك
ئەوەی كە خۆی لە ئاستی سندووقی خێرات بەرزتر كردبێتەوە و بە
خۆژیاندنی تەوەزەالنە بە وردكەنانی بیروباوەڕە سواڵكراواوەكانەوە نەوەستاوە،
بیرەكانی خۆی دەخاتە كار ،بۆئەوەی بە هەقیقەت بگات و پەیڕەویی لێبكات
( تووشی هەر شتێك كە ببێت ) رەزامەندیی راوچییەكان لەدەستنادات ،هەر
چركەیەك لە كنە و گەڕانەكانی ماندووبوونەكانی بە دڵخۆشییەك پاداشت
دەداتەوە و بێهۆش نابێت كە پێیوابێت كاتەكەی بەفیڕۆ نەداوە ،تەنانەت كاتێك
كە نەتوانێت شانازی بە هیچ دەستكەوتێكی مەزنیشەوە بكات.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
روو لە خوێنەر
(پرەنسیپێكی سروشتی) بوونی نییە كە هەموو مرۆڤایەتی لەسەر كۆدەنگ
بن .من لەو پرەنسیپە هزرڤانانەوە دەستپێدەكەم ،كە نموونەیە لەنێو پرەنسیپە
مەزنەكانی بەڵگاندندا ،هەر شتێك كە هەیە هەیە و مومكین نییە شتێك
هەبێت و نەشبێت ،كە پێموایە لەنێو هەموو پرەنسیپەكانی تردا لە هەموان
زیاتر شیاوی فیتری بوونە .ئەمانە هەتا ئێستا ئاستی ناوبانگی پرەنسیپە بەگشتی
پەسەندكراوەكانیان وەرگرتووە ،كە بەبۆچوونی ئەوبێگومان سەیر دەبێت كەسێك
بیباتە ژێر پرسیار ،بەاڵم من دەخوازم رێگەم پێبدرێت بڵێم ئەو گوزارانە ئەوەندە
لە هەبوونی كۆدەنگی لەسەریان دوورن ،كە بەشێكی گەورە لە مرۆڤایەتی هەیە،
كە هیچ شتێك لەو پرەنسیپانە نازانن.
لەبەرئەوەی پێویست بە بەڵگە ناكات ،كە هەموو منداڵ و نەفامەكان
كەمترین تێگەیشتن یا بیرۆكەیەكیان لەسەر ئەو پرەنسیپانە نەبێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی یەكەم ،بەشی 2
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كەواتە رێگە بدەن وای دابنێین كە زەین ،هەروەك دەڵێین ،الپەڕەیەكی
سپییە بەتاڵ لە هەر چەشنە نووسراوەیەك ،بەبێ هەرچەشنە ئایدیایەك .چلۆن
تەیار دەكرێت؟ ئەو پاشەكەوتە مەزنەی كە خەیاڵدانی پڕكار و بێسنووری مرۆڤ
بە فرەچەشنییەكی تاڕادەیەك بەكۆتاوە لەسەری نەخشاندوویەتی لهكوێوە دێت؟
ئەو هەموو هەوێنەی هزرین و زانین لە كوێوە دێنێت؟ من لە یەك وشەدا وەاڵمی
ئەوە دەدەمەوە ،له ئەزموونكردنەوە ،كە هەموو زانینی ئێمە لەسەر بناغەی ئەوە
و سەرئەنجام خۆی لەوەوە هەڵدەهێنجێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  ،2بەشی 1
بینراوەكانی ئێمە ،كە سەبارەت بە ئاشكرا هەستەوەرە دەرەكییەكانە ،یان
سەبارەت بە كردارە دەروونییەكانی زەینەكانمانە كە خۆمان پێیانگەیشتووین و
بیرمان لێكردوونەتەوە ،لەكار كراون ،هەن بۆ ئەوەی هەموو هەوێن و مادەیەك
بۆ بیركردنەوەی ئێمە دابینبكەن .ئەوانە دوو سەرچاوەی ناسیارین ،كە هەموو
ئەو بیرۆكانەی كە هەمانن ،یان دەتوانین بە شێوەی سروشتی هەمانبن ،لەوانەوە
هەڵدەقوڵێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  ،2بەشی 1
من توانایی بەدیهێنانی هەرچەشنە بیرۆكەیەك لە زەینماندا بە چۆنێتیی
هەبوویەك ناودێر دەكەم ،كە ئەو تواناییەی هەیە ،كەواتە تۆپەڵە بەفرێك كە
توانایی بەدیهێنانی بیرۆكەكانی سپی ،سارد و خڕی لە ئێمەدا هەیە ،من توانایی
بەدیهێنانی ئەو بیرۆكانە لە ئێمەدا ،بەو جۆرەی كە لە تۆپەڵەی بەفردا هەن ،بە
چۆنێتییەكان ناودێر دەكەم  ،چونكە ئەوانە كۆمەڵێك هەست ،یان تێگەیشتنن لە
فامی ئێمەدا ،ناویان دەنێم بیرۆكە (ئایدیا).
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  ،2بەشی 1
ئەو جۆرە چۆنێتییانە (چۆنێتییە دووهەمینەكان) ،كە لەڕاستیدا خۆیان لە
خۆیاندا دیار نین ،بەڵكو توانایی بەدیهێنانی هەستگەلی جۆراوجۆری لەشێوەی
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رەنگ ،دەنگ و تام و هتد لە ئێمەدا بەهۆی چۆنێتییە یەكەمینەكەیانەوە،
واتە لەڕێگەی بارستا ،بیچم ،پێكهاتە و جووڵەی پاژە ناهەستیارەكانیانەوە هەن.
ئەمانە بە (دەستەی دووهەم :رەنگ ،دەنگ .تام )...چۆنێتییە دووهەمینەكان
ناودێر دەكەم ...لەبەر ئەوەی توانایی ئاگر لە بەدیهێنانی رەنگێكی نوێ ،یان
رەقكردنی مۆم ،یان قوڕ بەهۆی چۆنێتییە یەكەمینەكانیەوە ،بە هەمان ئەو
رادەیە چۆنیەتییەكی ئاگرە كە ئەو تواناییەی كە بەهۆی هەمان ئەو چۆنێتییە
یەكەمینانەوە واتە بارستا ،پێكهاتە و جووڵەی پاژە ناهەستیارەكانیەوە هەیەتی ،بۆ
ئەوەی لە مندا ئایدیا ،یان هەستێكی تازە لە گەرما یان سووتان بەدی بهێنێت،
كە بەر لەوە هەستم پێنەدەكرد.
ئایدیاكانی چۆنێتییە یەكەمینەكانی تەنەكان ،هاوشێوەی خودی ئەوانن
و مۆدێلەكانی ئەوان بەڕاستی لە خۆدی تەنەكاندا بوونیان هەیە ،بەاڵم ئەو
ئایدیایانەی كە چۆنێتییە دووهەمینەكان لە ئێمەدا بەدییان دەهێنن ،بەهیچ
شێوەیەك هاوشێوەیەكی لە خودی ئەواندا نییە .شتێكی وەك ئایدیاكانی ئێمە
بوونیان نییە ،كە لە خودی تەنەكاندا هەبێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  2بەشی 8
چونكە دەبیندرێت ئایدیا سادەكان لە پێكهاتەگەلێكی جۆراوجۆردان كە
پێكەوە كۆبوونەتەوە ،زەینیش ئەو تواناییەی هەیە كە چەند دانە لەوان بەشێوەی
كۆكراوە لەگەڵ یەكتریدا لەبەرچاو بگرێت ،هەڵبەت نەك تەنیا بەو جۆرەی
كە لەڕووی دەرەكییەوە كۆبوونەتەوە ،بەڵكو بەشێوەیەك كە خودی ئەوانی
پێكەوە بەستوەتەوە .ئەو ئایدیایانەی كە بەم شێوەیە لە كۆكرانەوەی ئایدیا
سادەكان دروستكراون ،بە ( ئایدیاگەلی) تێكەڵەیی ناودێر دەكەین ،وەكو جوانی،
ئەمەگناسی ،مرۆڤ سوپا ،بوونەكان ،كە ئەگەرچی لە تێكەڵەی ئایدیاگەلی سادەی
جۆراوجۆر یان ئایدیاگەلی تێكەڵەیی پێكهاتوو لە ئایدیا سادەكانن ،كاتێك كە زەین
بیەوێ ،هەركامێكیان بە تەنیا وەك یەك شتی تەواو تاكانە لەبەرچاو دەگیرێن و
ناوێكیان لێدەنرێت.

38

نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  2بەشی 12
ناتوانین ئایدیایەكمان سەبارەت بە شوێنی جیهان هەبێت ،هەرچەندە
دەتوانی ئایدیامان سەبارەت بە هەموو پاژەكانی هەبێت ،لەبەر ئەوەی لە سەروو
ئەوەوە ئایدیایەكمان سەبارەت بە هەبووگەلێكی نەگۆڕ ،جیاواز و تایبەت نییە كە
بە گەڕانەوە بۆ ئەوان بتوانین پێمانوابێت پەیوەندییەكی مەوداییان هەیە ،بەڵكو
لە سەروو ئەوەوە شتێك نییە جگە لە بۆشایی یان پانتایەكی یەك هەوا ،كە زەین
هیچ جۆراوجۆری یان هیچ نیشانەیەكی بەردەست ناكەوێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  2بەشی 13
هەندێك لە ئایدیاكانی ئێمە گونجان و پەیوەندییەكی سروشتییان پێكەوە
هەیە .ئەرك و توانایی ئاوەزی ئێمە بۆ شوێن گرتن و پارێزگاری كردن لەوان لەو
یەكانگیری و پێكەوە گونجانەوەیە كە رەگی لە بوونایەتیی تایبەتی ئەواندا هەیە.
جگە لەوە پەیوەندییەكی تر لەنێوان ئایدیاكاندا هەیە كە بەگشتی دەرهاوێشتەی
هەڵكەوت یان خووە .ئایدیاگەلێك كە لەخۆیاندا هیچ نزیكایەتییەكیان نییە ،لە
زەینی هەندێك كەسدا ،وەها لێكهەڵدەپێكرێن كە جیاكردنەوەكەیان هاسان نییە،
هەمیشە پێكەوە دێن و مرۆڤ لە هەموو كاتێكدا لە یەكێكیان تێناگات ،مەگەر
یەكاویەك لەگەڵ ئەوی تریاندا دەركەوێت .پێموانییە هیچكەسێك كە خۆی و
ئەوانی تری بە باشی تاوتوێ كردبێت گومانێك لەوە بكات ،كە خوو ئەو جۆرە
پێكەوەبوونەی ئایدیاكانی بەدیهێناوە .زۆربەی ئەو هاودڵی ،هەروەها بێزارییانەی
كە لە مرۆڤدا بەدی دەكرێت ،هێندە بەهێز كار دەكەن و وەها كاریگەریگەلێكی
رێكخراو بەدی دەهێنن كە زۆر سروشتی دەردەكەون .رەنگە بتوانرێت بەباشی
بەوانە پەیوەندی بدرێتەوە و بە سروشتی دابنرێن ،هەرچەند كە لەسەرەتاوە هیچ
ئاخێزگەیەكی تریان جگە لە پەیوەندییە بەهەڵكەوتەكانی دوو ئایدیا نییە.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  2بەشی 23
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كەواتە لەڕوانگەی منەوە دەسەاڵتی سیاسی مافی دیاریكردنی یاساگەلێك
بە سزای مەرگەوەیە و لەم رووەوە هەموو سزا كەمترەكان ،مافی رێكخستن
و پاراستنی خاوەندارێتی و لەكاركردنی هێزی كۆمەڵ بۆ سەپاندنی ئەو جۆرە
یاسایانە و بۆ بەرگری لە كۆمەڵگەی هاوبەرژەوەند لە زیانە دەرەكییەكان و هەموو
ئەمانە بۆ خێر و بەرژەوەندیی گشتییە.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  2بەشی 1
بۆ تێگەیشتن لە مافی دەسەاڵتی سیاسی و هەڵهێنجانی لە ئاخێزگەكەی
دەبێ ئەوەمان لەبەر چاو بێت ،كە هەموو مرۆڤەكان بە شێوەی سروشتی لە چ
حاڵەتێكدان و ئەویش ئازادیی تەواو بۆ كرداریان و ئیرادە بەسەر داراییەكان و
خودی خویاندا بەهەر شێوەیەك كە پێیان باشە ،لە سنووری یاسای سروشتدا بەبێ
مۆڵەت وەرگرتن ،یان مەرجدار بوون بە خواست و ئیرادەی هیچ مرۆڤێكی ترە.
هەروەها حاڵەتی یەكسانی ،كە لەوێدا هەموو دەسەاڵت و فەرمانڕەوایەتی
دووالیەنەیە و هیچكەسێك لەویتری زیاتر نییە...
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
كتێبی  2بەشی 2
دۆخی سروشتی یاسایەكی سروشتیی هەیە ،كە بەسەریدا زاڵە و هەموان
ناچارن ملی بۆ كەچ بكەن .ئاوەزیش كە ئەو یاسایەیە ،هەموو مرۆڤایەتی كە
رای ئەویان پێویستە ،فێر دەكات چلۆنە كە هەموان یەكسان و سەربەستن و
هیچكام نابێ زیانێك بە ژیان و تەندروستی و ئازادی و یان خاوەندارێتیی ئەویتر
بگەیەنێت.
دوو نامە سەبارەت بە حكوومەت
تێزی دووهەم ،بەشی 2
حكوومەتی مەدەنی چارەسەری دروستی ناساخییەكانی دۆخی سروشتییە،
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كەبێگومان دەبێ زۆر بێت ،لەوێدا كە مرۆڤەكان دەتوانن دادوەری خۆیان بن،
لەبەر ئەوەی بە هاسانی دەشێ بزانین ئەو كەسەی كە هێندە نادادگەر بوو كە
زیانێكی بە براكەی گەیاندووە ،بە دەگمەن هێندە دادگەرە كە خۆی لەبەرانبەر
ئەوەدا لۆمە بكات.
دوو نامە سەبارەت بە حكوومەت
تێزی دووهەم ،بەشی 2
زۆرجار رەخنەیەكی جیدی دەهێنرێتە ئارا و ئەویش ئەوەیە كە ئەو جۆرە
مرۆڤانەی نێو دۆخی سروشتی لە كوێن ،یان ئایا هیچكات بوونیان هەبووە؟ جارێ
ئەو وەاڵمە بۆ ئەو پرسیارە بەسە چونكە هەموو میرەكان و فەرمانڕەواكانی
ئێستای حكوومەتە سەربەخۆكانی سەرتاسەری دنیا لە دۆخی سروشتیدان ،ئەو
بوارەی جیهان هیچكات لە كەسانێك كە لە دۆخی سروشتیدا بن بەتاڵ نییە و
نابێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
تێزی دووهەم ،بەشی 2
ئازادیی سروشتیی مرۆڤ ،واتە ئازاد بوون لە هەر دەسەاڵتێكی سەروەر
لەسەر رووی زەوی و لەژێر دەسەاڵتی خواست ،یان ئۆتۆریتەیەكی یاسادانەرانە
لەالیەن مرۆڤەوە نەبوون و تەنیا قبووڵكردنی یاسای سروشت وەك فەرمان.
ئازادیی مرۆڤ لە كۆمەڵگەدا ئەوەیە ،كە لەژێر كۆنترۆڵی هیچ دەسەاڵتێكی
یاسادانەرانەدا نەبێت ،جگە لەوەی كە بە كۆدەنگی لە كۆمەڵگەی هاوبەرژەوەنددا
سەقامگیر بووبێت ،نەك لەژێر ئۆتۆریتەی هیچ خواستێكدا ،یان لە بەندی هیچ
یاسایەكدا ،مەگەر ئەوەی كە ئیرادەی یاسادانەرانە بەپیی ئەو متمانەیەی كە پێی
بەخشراوە ،بسەپێندرێت.
نامەیەك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی
تێزی دووهەم ،بەشی 4
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رۆژمێری رووداوە گرنگە فەلسەفییەكان
سەدەی شەشەم پ.ز دەستپێكی فەلسەفەی خۆراوا بە بۆچوونەكانی تالیسی
مەلەتی.
كۆتایی سەدەی سەشەم.پ.ز مردنی فیساغۆرس.
 399پ.ز سوقرات لە ئەسینا سزای مەرگی بەسەردا دەسەپێندرێت.
 387پ.زئ��ەف�لات��وون لە ئەسینا «ئەكادیمیا» وەك یەكەمین زانكۆ
دادەمەزرێنێت.
 335پ.ز ئەرستۆ لە ئەسینا «لیسییۆم» دادەمەزرێنێت و دەبێتە فێرگەیەكی
ركابەری «ئەكادیمیا».
 324ئیمپڕاتۆر كۆنستانتین پایتەختی ئیمڕاتۆریی رۆمای بەرەو بیزانس
گواستەوە.
 400ئاگۆستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی خۆی دەنووسێت :فەلسەفە بەالی
یەزدانناسیی مەسیحیدا دەكێشرێت.
 410تااڵنكردنی رۆما لەالیەن ڤیزگۆتەكان و دەستپێكی «سەردەمی تاریكی»
 529داخستنی «ئەكادیمیا»ی ئەسینا بە فەرمانی ئیمپڕاتۆر یۆستینیان وەك
نیشانەی كۆتایی هاتن بە سەردەمی بیری یۆنانی.
ناوەڕاستەكانی سەدەی سێزدە تۆماس ئەكویناس راڤەی خۆی لەسەر ئەرستۆ
دەنووسێت .سەردەمی فەلسەفەی سكۆالستیك.
145رووخاندنی بیزانس بە دەستی تركەكان ،كۆتایی ئیمپڕاتۆریی بیزانس.
 1492كریستۆف كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمریكا .سەردەمی رێنێسانس لە
فلۆرانس و بایەخدرانەوەی سەرلەنوێ بە ئامۆژە یۆنانییەكان.
 1543كۆپێرنیك بە باڵوكردنەوەی سەبارەت بە سووڕی هەسارە ئاسمانییەكان
لەڕێگەی ماتماتیكەوە دەسەلمێنێت ،كە زەوی بە دەوری خۆردا دەسووڕێتەوە.
 1633دەزگای كڵێسا گالیلۆ ناچار دەكات بەڕەسمی تیۆریی ناوەندبوونی
خۆر لە گێتیدا بەدرۆ بخاتەوە.
 1641دیكارت رامانەكانی خۆی باڵو دەكاتەوە ،فەلسەفەی مۆدێرن
دەستپێدەكات.
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 1677بە مردنی سپینۆزا ئەخالقیاتەكەی مۆڵەتی باڵوبوونەوەی پێدەدرێت.
 1687نیوتن پڕەنسیپەكان باڵودەكاتەوە و لەوێدا چەمكی هێزی راكێشان
گەاڵڵە دەكات.
 1689لۆك تێزێك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی باڵودەكاتەوە .دەستپێكی
ئەزموونگەرایی.
 1710باركلی پرەنسیپەكانی زانینی مرۆیی باڵودەكاتەوە و ئاسۆیەكی نوێ
بەڕووی ئەزموونگەراییدا دەكاتەوە.
 1716مەرگی الیبنیتس.
 1739-40هیوم تێزێك سەبارەت بە خ��ووی م��رۆڤ باڵودەكاتەوە و
ئەزموونگەرایی هەتا ئەوپەڕی لۆژیكیی خۆی دەباتە پێشەوە.
1781كانت كە بە یارمەتیی هیوم لە «خەوی دۆگمای» خۆی هەستاوە،
رەخنە لە ئاوەزی پەتی باڵودەكاتەوە .سەردەمی شكۆداری مێتافیزیكی ئەڵمانی
دەستپێدەكات.
 1807هیگڵ دیاردەناسیی رۆح باڵودەكاتەوە ،لووتكەی مێتافیزیكی ئەڵمانی.
 1818شۆپنهاور جیهان وەك ئیرادە و نواندنەوەی باڵو كردەوە و فەلسەفەی
هیندیی لە مێتافیزیكی ئەڵمانیدا گەاڵڵە كرد.
 1899نیچە كە بانگەوازی «خودا مردووە»ی هەڵدا ،لە تۆرین تووشی
شێتی دەبێت.
 1921ویتگنشتاین تێزی لۆژیكی-فەلسەفی باڵو دەكاتەوە بانگەشەی
دۆزینەوەی «دوا رێگەچارەی»پرسە فەلسەفییەكان دەكات.
دەیەی « 1920بازنەی ڤیەننا» پۆزیتیڤیزمی لۆژیكی گەاڵڵە دەكات.
 1927هایدگەر بوون و كات باڵودەكاتەوە كە باس لە درووستبوونی
كەلەبەرێك لەنێوان فەلسەفەی شیكاری و فەلسەفەی قاڕەیی دەكات.
 1943سارتەر بوون و نەبوون باڵودەكاتەوە ،پەرە بە بیری هایدگەر دەدات
و ئیگزیستانسیالیزم بەڕێدەخات.
 1953باڵوبوونەوەی توێژینەوە فەلسەفییەكانی ویتگنشتاین لەدوای مردنی.
لووتكەی سەردەمی شیكاریی زمان.
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رۆژمێری ژیانی جۆن لۆك
1632لەدایكبوونی لۆك لە سامرەستی ئینگلتەرا.
1642دەستپێكی شەڕی ناوخۆ ،باوكی ماڵەوە بەرەو چوونە ریزی هێزەكانی
ئەنجومەن بەجێ دەهێڵێت.
 1647 1652خوێندن لە قوتابخانەی ڤۆست مێنستێر. 1652تۆماركردنی ناو لە كۆلێژی كریست چۆرچ ،ئۆكسفۆرد ،كە دواتر
لەوێ بوو بە وانەبێژ.
 1663یاسای سروشت دەنووسێت بەاڵم باڵوی ناكاتەوە.
 1665ئەندامی دەستەی دیپلۆماتیكی رەوانە كراو بەرەو براندزبۆرگ.
 1667دەستپێكردنی خزمەت بە لۆرد ئەشێلی (دواتر ئەرێل شافتسبێری).
1668هەڵبژێردران لە «ئەنجومەنی پاشایەتی» ،یەكەمین دەزگای گەورەی
زانستیی.
 1675سەفەر بەرەو فەڕەنسا.
 1683راكردن و ژیانی تاراوگە لە هۆڵندا لەدوای هاتنە سەر تەختی
جەیمزی دووهەم.
 1689گەڕانەوە بۆ ئینگلتەرا لەكاتی هاتنە سەر تەختی ولیام ئۆرانژ.
باڵوكردنەوەی تێزێك سەبارەت بە تێگەیشتنی مرۆیی.
 1691خانەنشین بوون و ژیان لەگەڵ لۆرد و خاتوو ماشام لە ئەسكێس.
 1704مردن و بەخاك سپێردران لە كڵێسای های لۆڤەر.
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پێشنیاری دەق بۆ خوێندنەوە
Vere Chappell, ed., the Cambridge Companian to locke
.)(Cambridge University Press, 1994
هەڵبژاردەی ئەو نامیلكانەی كە بەشێكی زۆر لە بیرەكانی لۆك لەخۆ
دەگرێت.
John Locke, An essay Concerning human Understanding
.)(Dutton, 1989
بەرهەمێكی بەرجەستە سەبارەت بە مەعریفەناسی ،دەروازەیەك بەرەو
ئەزموونگەرایی لە جیهانی فەلسەفیدا.
John Locke, A letter concerning Toleraition (Prometheus
.)Books, 1990
گرینگترین دەقی ئەخالقیی شیاوی تێگەیشتنی لۆك ،بە راڤەیەكی
یارمەتیدەرەوە.
E. J. Lowe, Locke on human Understanding (Routledge,
.)1997
هەڵبژاردەی شیكارانەی بیرەكانی مەعریفەناسیی لۆك ،بە رەخنەیەكی
وردبینانەوە.
David L. Thomas, ed., Locke on Government (Routledge,
.)1995
چەند نامیلكەیەك سەبارەت بە رەهەندەكانی هزری سیاسیی لۆك.
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