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فەلسەفەی پەروەردە لە روانگەی جان جاك رۆسۆدا 
ئەعزەم حسێنی

لە فارسییەوە : سەالح سەبادی

ئەندێشەی زۆرێك لە لێكۆڵەران و پسپۆڕانی بواری زانستی كۆمەاڵیەتی، 
ئ��ارای  هاتنە  بە  نابەستنەوە  تەنها  دیموكراسی  پەرەسەندنی  و  پێكهاتن 
بە  لەهەلومەرجەكانی  یەكێك  بەڵكو  سیاسی،  و  كۆمەاڵیەتی  دامەزراوەگەلێكی 

سەرنجدان لە پەروەردە لە سەردەمی مناڵیەوە دەزانن.
بە  سەبارەت  خواس  و  باس  دەسپێكی  هەمان  لە  بنەمایە،  ئەم  لەسەر 
دیموكرسی، فەلسەفەی پەروەدەش كەوتە بەر سەرەنج. لەم نێوەدا »جۆن دێویی« 
هاوچەرخی  فەیلەسوفی  رورتی،  ریچارد  و  بوو  پێداگر  زۆر  خاڵە  ئەو  لەسەر 
حاڵ،  هەر  بە  دەڕوانی.  بابەتەی  لەم  دیكەوە  گۆشەنیگایەكی  لە  ئەمەریكاییش 
پەروەردەیەكی  رێگای  لە  و  دیموكراسیە  پێشوەختی  هەلومەرجی  پ��ەروەردە، 
دروستی مرۆڤەكانەوە، دەتوانێت یارمەتی پەرەسەندنی دیموكراسی بدرێت. ئەم 
بابەتە تیشك خستنە سەر بۆچوونەكانی جان جاك رۆسۆ، یەكێكە لە یەكەمین 

فەیلەسوفەكانی بواری پەروەردە.
لەگەڵ ئەوەی رۆسۆ كەسێك بووە دەرچووی سەرەتایی بووە و بڕوانامەی 
بۆچوونەكانی  لە  زانستی  پێوەری  دوای  بە  ناتوانین  نەبووە،  ئاكادیمی  بەرزی 
بارەكاندا دەگەڕێتەوە  ناوبراو لە هەموو كارو  ناوبراودا بگەڕێین. بۆچوونەكانی 
بۆ زەینیەتی تاكەكەسی ناوبراو و ئەوەی كە لەماوەی ژیانی خۆیدا لە كۆمەڵگاوە 
هێناوەتە  پێوەرێك  وەك  پەروەردەی  بابەتی  بەوحاڵەشەوە  رۆسۆ  وەریگرتبوو. 
كتێبی  لە  شاتو  ژان  ب��واردوە.  خۆی  وردەكارییەكانی  كردنی  باس  لە  و  ئاراوە 
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بەرهەمەكانی  لە  ئەگەر   « دەڵێت:  شێوەیە  بەم  گ��ەورە«دا  »پەروەردەكارانی 
بە  تەواوی  بە  بگەڕێین،  پەروەردەیی  وردی  و  تەكنیكی  پێوەری  لە  ناوبراودا 
هەڵەدا چووین. خۆیشی زۆرجار ئاماژەی بەو خاڵە داوە كە بە داڕشتنی بنەماكان 
نەبووە،  وردەكارییەكان  ناو  چوونە  كات  هیچ  مەبەستی  نەكردووە،  پەسەندەی 
 ، 1372ی هەتاوی  )شاتو،  بكات«.  دیاری  پێوەرێكی گشتی  ویستوویەتی  بەڵكو 

ص 177(
بابەتی پەروەردەیی لە ژێر كاریگەری هەموو الیەنەكانی ژیانی مرۆڤدایە 
و بە پێی هەمان چوارچێوە پێوەری زاڵ بەسەر بۆچوونەكانی رۆسۆدا لە هەموو 
لە  كام  هیچ  لە  حاڵەش  بەو  دەبینرێت.  یەكسان  شێوەیەكی  بە  بەرهەمەكانی 
فێركردندا  و  پەروەردە  لە  داڕێژراوی  و  پێك  و  رێك  پێناسەیەكی  بابەتەكانیدا 
پەرش  شێوەیەكی  بە  جۆرەكانیدا  جۆراو  بابەتە  لە  بەڵكو  ئ��اراوە،  نەهێناوەتە 
نازانستی  شێوزای  بە  ئەویش  و  كردوە  فێركردن  و  پەروەردە  لە  باسی  باڵو  و 
پێشنیازیكردوە. رۆسۆ پەروەردە و فێر كردن بە دوو كاری لێك جیاواز دەبینێ 
كە بە بڕوای ناوبراو بابەتی پەروەردە لە پێش فێركردندایە. لە راستیدا پەروەردە 
وەك بابەتێكی سەرەكی دێتە هەژمار كە بەستراوەتەوە بە مەشقی تاكەكەس نەك 

رێگە پێدانی ئەوانی دیكەوە. 
سێ  بە  شتەكان  و  مرۆڤەكان  سروشت،  رۆسۆ  گشتی  شێوەیەكی  بە 

مامۆستای پەروەردە دەزانێ.
لەم نێوەدا »ئەو پەروەردەییەی كە بە هۆی كەسەكانەوە ئەنجامدەدرێت، 
بە  پێویستی  كە  دادەنێت  هونەرێكی  بە  و  دەزانێت  دەستنیشانكردنێك  وەك 
لێهاتوویی زیاترە و ئەستەمە لەگەڵ سەركەوتنی تەواو هاوسەنگ بێت«. هەڵبەتە 
نابێ ئەوەمان لە بیر بچێت كە ناوبراو مامۆستای سەرەكی بە سروشتی خاوێن 
ناودێر دەكات و 2 مامۆستاكەی دیكە لەگەڵ مامۆستای یەكەم وەك یەك سەیریان 
دەكات. ناوبراو سەبارەت بە سروشت بەم شێوەیە دەنووسێ: »ئێمە بە شێوەیەكی 
شێوەی جۆراو  بە  بوونەمانەوە  دایك  لە  رۆژی  لە  و  جیهانەوە  دێینە  هەستیار 
جۆر دەكەوینە ژێر كاریگەری دیاردەگەلێكی جۆراو جۆر كە دەوریان داوین و 
ئامادە دەبین بۆ  ناسیمان و  ئێمەدا دروست دەبێت  لە  هەر كە ئەو هەستەی 
نزیك بوونەوە لەو دیاردانەی كە ئەو هەستەیان تێدا بەدی هێناوین، یا خۆمانی 
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لێبەدوردەگرین.
هۆگری  ئەو  دەكەین،  پەیدا  ناسیاری  و  پتر حەساس  ئێمە  كاتێك  هەر 
یان رق لێبوونەوەیە لە ئێمەدا پتر دەبێت، بەالم چونكە دەكەوێتە ژێر گوشاری 
دابەكانی ئێمەوە بە پێی بیرو باوەڕی ئێمە، كەم و زۆر گۆڕانی بەسەردا دێت. ئەو 
هۆگرییە پێش ئەوەی بگۆرێ ناویدەنێین سروشت »دەركەوتەی ئەو لێكدانەوەی 
سەرەوە دەتوانین بەو شێوەیە ببینین كە: »پەروەردە هونەر یان تەكنیكێكە كە بە 
شێوەی رێنمایی یان پشتگیری و رێبەری سروشتی بەردەوام و بە لەبەر چاو گرتنی 
یاسا و پەرەسەندنی سروشتی و بە هاوكاری خودی ئەو كەسە بۆ ژیان دێتە دی«
لە روانگەی جان شاتوودا پەروەردەی رۆسۆ لەسەر سێ كۆڵەكە وەستاوە: 
 3- خراپە.  كۆمەڵگا   2- هەیە.  ئیالهی  سەرچاوەی  چونكە  باشە  سروشت   1-

ئازادی، پەیڕەوی كردنێكی تەواوە لە یاسای جیهانی ئایدیال.
لە ئەنجامدانی قۆناغ و شێوازە پەروەردەییەكان لە راستای یاسا و رێساكانی 
سەرەوەدا، دەبێت ئاماژە بە چەند خاڵێك بكەین؛ رۆسۆ لەسەر ئەو باوەڕەیە كە 
پێش دەسپێكی پەروەردەی مناڵ، دەبێ سروشتی مناڵ و ئەوەی كە خواوەند لە 
ناخیدا چاندوویەتی، بە باشی بناسین؛ »هەر تەمەنێك پێوستییەكی هەیە و هەر 
لە  دەبێ هاوهەنگ  مرۆڤێكیش  تایبەتی هەیە و هەر  ئامادەباشێكی  كەسێكیش 

گەڵیدا هەڵسوكەوتی لەگەڵ بكرێت«.
رۆسۆ مرۆڤ لە بنەڕەتدا بە پاك دەزانێ و كۆمەڵگا پیس و ئالودەیە و 
ناوبراو لەسەر سروشت و ئەوەی كە سروشت داویەتی  ئالودە دەكات.  مرۆڤ 
بە مرۆڤ، پێداگری زۆری لەسەر دەكات. رۆسۆ لەسەر ئەو باوەڕەیە كە دەبێ 
مناڵ لەو كۆمەڵگا ئالودەیە بە دوور بگرین و رێگە بدەین تا رێگەی سروشتی 
كامڵی  و  پەرەسەندن  بگاتە  پێیداوە،  سروشت  كە  بەوەی  و  ببڕێ  ژیانی خۆی 
خۆی. هەروەها كۆمەڵگا بە كارتێكەرێكی تەواو لەسەر مرۆڤ دەزانێت، بەاڵم 
چونكە هونەر، زانست و فێربوون و پیشەسازی بە هۆكاری دواكەوتوویی كۆمەڵگا 

دەزانێت، كەوابوو كۆمەڵگاش كاریگەری لەسەر مناڵ دادەنێت.
بۆچوونەكانی  باقی  لەگەڵ  هاوكات  خۆی  پەروەردەییەكانی  باسە  رۆسۆ 
هێنایە  دیكەیدا  كتێبەكانی  لە  كۆمەاڵیەتیەكانەوە  و  سیاسی  بابەتە  بارەی  لە 
بابەتی  بارەی  لە  تایبەت  كتێبێكی  تا  باوەڕەی  ئەوەی  هۆی  بوە  دواتر  ئاراوە، 
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پەروەردەییدا( رۆسۆ هاوكات  لە كتێبی )شێوازی  بكاتەوە.  پەروەردەییەوە باڵو 
لەگەڵ پەرەسەندنی مناڵێكی گریمانەیی بە ناوی ئێمیل بە شێوەی كردەیی قۆناخ 
بە  مناڵە  ئەو  پەروەردەیی  شێوازی  ناوبراو  پێش.  دەچێتە  و  دایە  قۆناخ  بە 
هاوسەنگی لەگەڵ بۆچوونەكانی خۆی دەباتە پێش. پاش لە دایك بوونی ئەو مناڵە 
هەموو ئەركەكانی دایك لە ئاستیدا رووندەكاتەوە. پاشان ئێمیل دەكەوێتە ژێر 
پەروەردەی راهێنەرەكەی خۆی و لە هەموو قۆناغەكانی ژیانیدا راهێنەرەكە لەگەڵ 
ئێمیلدایە. بە بڕوای رۆسۆ كۆمەڵگا لە رێگای گەیشتنی خۆی بەرەو شارستانیەت، 
بەردەوام لە سروشتی مرۆیی دوور كەوتوەتەوە و رووی كردوەتە خۆڕازاندنەوە 

و لە گرفتاری شتگەلێكی دروستكراو بووە.
مناڵ،  واتە  سروشت،  پێی  بە  كاریگەرییەكی  جۆرە  هەر  رووەوە  لەم 
شوێنەوارێكی تێكدەرانەی دەبێ. بەم پێیە بەردوام مناڵ لە ژێر چاودێری راهێنەردا 
دەبێت. یەكەم ئەركی راهێنەر ناسینی مناڵ و قۆناغەكانی گەروەبوونی سروشتییەتی 
و سەرەنجدان بەو خاڵە كە مناڵ لەگەڵ گەورەساڵدا جیاوازە؛ » ئەوەی كە وا 
بیر نەكەینەوە مناڵەكان وەك ئێمە بیر دەكەنەوە و تایبەتمەندی مرۆڤی گەورەیان 
هەیە. خودی مناڵ پێویستە، گیان و هەست و سۆزی پێداچوونەوەی پێدا بكرێ 
و بە پێی ئەوە پرۆگرامی پەروەردەیی ئامادە بكرێت.« لە راستیدا پەروەردەكار 
پارێزگاری مناڵەكەیە و ئەو بە دوور لە كۆمەڵگا، لە ژینگەیەكی بەرتەسك و بە 
رۆسۆ  هەڵبەت  دەكات.  پەروەردە  تاكەكەسیەكانی  تایبەتمەندییە  لە  سەرنجدان 
ئەو كۆمەڵگایە رەتدەكاتەوە كە سروشتی مرۆڤ، ئازادی و مافەكانی لەبەر چاو 

ناگرێت.
بە دوور لە هەر چەشنە كتێب و هەر چەشنە  تا دوانزە ساڵی  ئێمیل 
فێركارییەك گەورە دەبێت. چونكە بە باوەڕی رۆسۆ مناڵ تا دوانزە ساڵی واتای 
ئەو شتەی كە دەیخوێنێ، یا پێیفێر دەكرێ نازانێ و تەنها بە شێوەی توتی شتەكان 
لەبەر دەكات و لە بارەیەوە ناتوانێ بڕیار بدا. رۆسۆ مناڵ وا لێیدەكات تا لە 
سروشتدا بیر بكاتەوە. بەم شێوەیە هەستی پێنجەمی بە باشی پەرە دەستێنن. بۆ 
ئێمیل بارودۆخێك دەستەبەر دەكرێت، تا خۆی لە رووی بابەتگەلی سروشتییەوە 

پەی بە هەندێ لە بابەتە سروشتییەكان بەرێ و لێیان تێ بگات.
ئەگەر مناڵەكە پرسیارێك بكات و راهێنەر وەاڵمی ناداتەوە، چونكە ئەو 
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پێچەوانەوە« بە  بیر كردنەوەی دەگرێ و بە  لە  وەاڵمدانەوەیە بە مناڵەكە رێ 
پرسینی پرسیار گەلی رێشاندەرانە ئەو رێنمایی دەكات تا خۆی گرێكە بكاتەوە« 
لە الیەكی ترەوە » راهێنەری باش ئەو كەسەیە كە هۆگری فێر بوون و تێگەیشتن 
لە قوتابیدا بپشكوێنێ«. جەستەی ئێمیلیش دەبێت توانای سەختی، سەرما، گەرما 
و برسیەتی هەبێت تا بتوانێت لە داهاتوودا ببێتە كەسێكی بەهێز و بەردەوام. بە 
بەهێز بوونی هەستی پێنج الیەنە، عەقڵیشی بەسەر هەستەكانیدا زاڵ دەبێت و 

لە بارودۆخی دروستدا هەڵوێست دەگرێت.
رۆسۆ پاش دوانزە ساڵی، فێركاری فەرمی و گشتی وەبیر دێنێتەوە. لە 
هەڵبژاردنی  بارەی  لە  پێیە  بەم  یەكسانن  مرۆڤەكان  هەموو  ناوبراودا  روانگەی 
قوتابخانە و شێوازی فێركردنیشدا نابێ لە نێوان كەسانی دەوڵەمەند و هەژاردا 
ئازادی  دیموكراسی،  لەسەر  پێداگری زۆر  بنەمایە  ئەو  لەسەر  دابنرێ.  جیاوازی 
تاكەكەسی و پەروەردە و فێركردنی تاكەكەسی، پاشان پەروەردە و فێر كردنی 

نەتەوەیی و نیشتمانی دەكاتەوە. 
لە   « دیاریدەكات؛  قوتابخانانە  ئەو  بۆ  بارودۆخیش  هەندێ  هەڵبەتە 
فێرگەكاندا پێویستە یاریگا بۆ راهێنانی جەستەیی دەستەبەر بكرێت. ئەو خاڵە كە 
تا ئەو رادەیە فەرامۆشكراوە، بە بڕوای من گرنگترین بەشی پەروەردەیە؛ نەتەنها 
لە بواری تەندروستییەو بەڵكو لەوەش زیاتر، لە روانگە پەروەردەی ئەخالقیەوە كە 
یان فەرامۆشیدەكەن، یا بە هەندێ بڕیاراتی وشك و بێ كەڵك پەسەند دەكەن«. 
هەر وەك باسكرا رۆسۆ سێ مامۆستای پەرەوەردە بەم شێوەیە رێزبەندی 
دەكات: -1 سروشت -2 مرۆڤەكان -3 كەرەستەكان. یەكەم بە بنەما دادەنێ و 
دووەكانی تر لەگەڵ یەكەم پێوەند و هەماهەنگ دەكات.؛ » پەروەردە دەبێ لە 

راستای سروشتی مرۆڤ و لە راستای دڵ و گیانی ئەودابێ«.
لە الیەكی ترەوە لەسەر ئەو بڕوایەیە كە هۆشی مرۆڤ بااڵترین الیەنی 
مرۆڤ نییە، چونكە لەوانەیە بكەوێتە ژێر كاریگەری هەوای نەفس و الیەنەكانی 
لە هۆش  كەڵك  فێڵ  بەكار هێنانی خراپە و فرت و  بۆ  و  ناپاكی مرۆڤ  تری 
وەربگیرێت. بەم پێیە رۆسۆ بەرزترین سیفەتی باشی مرۆڤ لە وێژدانی ئەخالقی 
كردنەوەی  جیا  و  ئەخالقی  ویژدانی  مرۆڤ  الیەنی  »بەرزترین  دەبینێت؛  ئەودا 

چاكەیە لە خراپە و هۆگری و كشانەوەیە بەرەو چاكە«.
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گرنگترین بابەت كە رۆسۆ پێوی سەرقاڵە، پەروەردەی نێگەتیڤە. بە بڕوای 
رۆسۆ پێویست ناكات ئێمە باس لە چاكەی ئیشی دروستی ئەخالقی بكەین، بەڵكو 
پێویستە ئیشی خراپ فێری مناڵ نەكەین، چونكە مرۆڤ بە شێوەی سروشتی درۆ 
كردن نازانێ، مرۆڤ بە شێوەی سروشتی راستگۆیە و ئەوە كۆمەڵگایە كە فێری 

درۆ كردنی دەكات.
هەندێك  رۆس��ۆوە،  الیەن  لە  كۆمەڵگا  كردنی  لۆمە  بە  سەرنجدان  بە 
پێیانوایە رۆسۆ بە تەوای كۆمەڵگای خستۆتە الوە، لە حاڵێكدا پێشنیاری ئەوەمان 
بۆ دەكات كە، » گەورەیی بیرو رەوتی پەرەسەندنی ئەخالقی ئەو مرۆڤە پەروەردە 
كراوە بپارێزین و لە هەمانكاتدا ئەو لێبوردەیی و ئازادی و بەختەوەرییەی كە 
و  پێڕاگەیشتن  ئەم  بگێڕنەوە.  بۆی  بووە  خاوەنی  سروشتی  شێوەی  بە  مرۆڤ 
نوێبوونەوەیە بە دوو شێوە ئەنجامدەدرێت: نوێبوونەوەی تاك و نوێ بوونەوەی 
بە  كۆمەڵگا  نوێبوونەوەی  )الك(دا  بەرامبەر  لە  )رۆسۆ(  راستیدا  لە  كۆمەڵگا.« 
وابەستەی نوێ بوونەوەی تاك دەزانێ، بەو واتایە كە »ئامانجی پەروەردە و فێر 
كردن پێڕاگەیشتنە بە مرۆڤ كە بتوانێ لە كۆمەڵگایەی رێك و پێك و رێكخراودا 
بژی«. بەشێكی دیكە لە بۆچوونەكانی رۆسۆ پێوەندیدارە بە پەروەردەی ئاینییەوە.
پێداگری  كە  بۆیە  هەر  رەهایە.  خواپەرستی  شێوازی  الیەنگری  ناوبراو 
لەسەر ئەنجامدانی ئەركی ئاینی، یان هەبوونی ئاینێكی دیاریكراو ناكات. ئەوەی 
ئەو باوەڕی پێیەتی ئیماندار بوونە لە دڵەوە بە خواوەند و خۆشویستنی خوایە 
لە ناخی دڵەوە؛ » ئێمیل هەرگیز سەبارەت بە سیفاتەكانی خواوەند وێنای هەڵە 
ناكات، چونكە فێر بووە بیر لە شتێك نەكاتەوە كە لە سەرو تێگەیشتنی ئەودایە، 
جگە لەمەش بەخێوكەرەكەی هەوڵی ئەوە نادا ئێمیل فێری ئاینێكی تایبەت بكات 
مەزهەبە  ئەو  بوو،  گەورە  كاتێك  كە  بكات  پەروەردە  جۆرێك  بە  ئەو  بەڵكو 

پەسەند بكات كە خۆی پەسەندی دەكات«. 

سەرچاوە:
www.zendagi.com 



9

جان جاك رۆسۆ
دەستەبەربوونی ئازادی تاكەكەسی لە پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا

لە فارسیەوە : زاگرۆس رۆژهەاڵتی

»مرۆڤ بە ئازادی لە دایك دەبێت، بەاڵم لە هەموو الیەكەوە كۆت و بەندە«

سەدەی  لە  سویسرایی،  بیرمەندی   )  1778  -  1712( رۆسۆ  جاك  جان 
هەژدەهەم و گەرمەی سەردەمی رۆشنگەری ئەوروپادا ئەژیا. بیرۆكەكانی ناوبراو 
لەسەر  زۆری��ان  كاریگەرییەكی  دا،  پەروەردەیی  و  ئەدەبی  سیاسی،  باری  لە 
هاوچەرخەكان دانا. رۆڵی ئەندێشەی ناوبراو كە سااڵنێك لە پاریس دا مایەوە، 
ناكرێت لەبەر چاو  ئامانجەكانی شۆڕشی مەزنی فەرەنسا  وەك رەچە شكێنێكی 
چەمكی  كە  رۆشنگەرانەیە  ئەو  پێشەوەی  ئاستی  لە  رۆسۆ،  گەرچی  نەگیرێت. 
بەم  سەبارەت  ئەو  الی  بەاڵم  هێنا،  بەكار  دیار  شێوەیەكی  بە  مرۆڤی  مافی 
چەمكە تەنها دەتوانین بە واتایەكی تایبەتی و سنووردار قسەی لەسەر بكەین. 
بە گشتی دەتوانین بڵێین ناوبراو رادیكاڵتر لە هۆبز و لۆك و مۆنتسكیۆ بیری 
دەكردەوە. رەنگە هەر بەم هۆیەشەوەیە كە هەندێ لە لێكۆڵەرانی بواری مێژووی 
نازانن،  رۆشنگەری  سەردەمی  فكری  نەریتی  درێژەدەری  بە  ناوبراو  ئەندێشە، 
رۆشنگەریدا  فەلسەفەی  رەخنەكاری  بازنەی  لە  پتر  ناوبراو  بیرۆكەكانی  بەڵكو 
هەڵدەسەنگێنن. بەاڵم تەنها خاڵێكی لەو چەشنە بۆ ئەو خااڵنەی كە ئەم نووسینە 

دەیەوێت بیپێكێت، بنەمایی نییە.
پشت  واتای  بە  مرۆڤەوە،  الیەن  لە  ئازادی  پشتگوێخستنی  رۆسۆ،  بۆ 
ئازادی  وەك  ئازادی  مرۆڤ(.  )مافی  و  مرۆیی  تایبەتمەندی  لە  مرۆڤە  كردنی 
ویست یان ئیرادە، جێگای چاو پۆشی نییە، چونكە ئەو ئازادییە بە پێشمەرجی 
مرۆڤ بوون و ئاین و ئەخالقی مرۆیی دێتە هەژمار. بەم پێیە، ئێمە الی رۆسۆ 
شاهیدی گۆڕانین لە چەمكی مرۆڤدا. مرۆڤ الی ناوبراو ئەو كاتە مرۆڤە بە واتای 
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راستەقینەی وشەكە ئازاد بێت. الی رۆسۆ هەموو مرۆڤەكان لە سەرەتای لە دایك 
بوونیانەوە ئازاد و یەكسانن. ئەو وتەی ناوبراو بەناوبانگە كە: »مرۆڤ بە ئازادی 
لە دایكدەبێت بەاڵم لە هەموو الیەكەوە كۆتبەند دەكرێ«. بەم پێیە دەتوانین 
سروشتیدا  مافی  بواری  لە  هۆبزدا،  پرۆژەی  نەریتی  لە  رۆسۆ  كە  ببینین  ئەوە 
سیكۆالرانە بیر دەكاتەوە. هەڵبەتە رۆسۆ لە زۆر بواردا لە بۆچوونەكانی هۆبز 

دوور دەكەوێتەوە.
بە بڕوای رۆسۆ، مرۆڤ لە » لە بارودۆخی سروشتیدا« جگە لە بەهەرمەند 
بوون لە ئازادی بێسنووری روخسارەكی، بە واتای راستەقینەی وشە ئازاد نییە، 
بەڵكو بوونەوەرێكە كە حەزگەلێكی ئاژەاڵنە و خۆ پەرستانە لە دەرونیدا شاراوەیە، 
كە هۆگر و پاڵنەرەكانی دیاریدەكات. مرۆڤ كاتێك بە واتای راستەقینەی وشە 
ئازادە، كە بگاتە ئاستێكی ئەخالقی و وەك »هاوواڵتی« لەو یاسایەی كە خۆی 

دایڕشتووە، پەیڕەوبكات.
رۆسۆ ئەوە وەبیر دێنیتەوە كە تێپەڕین لە »دۆخی سروشتی« بۆ » ئاستی 
هاوواڵتی«، گۆڕانێكی بنەڕەتی دێتە ئاراوە، بەاڵم ئەو گۆڕانە، تایبەتمەندییەكی 
ئافرێنەرانە، یان پەرەسەندو و تەنانەت سروشتی نییە، بەڵكو گۆڕانێكی خاوەن 
و  ئەخالقی  بوونەوەرێكی  دەبێتە  هاوواڵتیدا،  دۆخی  لە  مرۆڤ  ئاراستەیە. 
هەڵسوكەوت و كردەوەی خۆی لە چوارچێوەی ئاراستەو شێوازەكاندا، لە راستای 
چاكەی گشتی و خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتیدا دەباتە پێش و دەبێ بیباتە پێش. 
ئازادی  بێسنوورە،  ئازادی  مرۆڤەكان،  هەموو  سروشتی  ئازادی  ئەگەر  كەوابوو 
هاوواڵتی بوون، ئازادییەكی دیاریكراوە لە الیەن كۆمەڵەوە و بەم پێیە ئازادی 
سنووردار كراوی تاكەكەسییە. بەم پێیە رۆسۆ هەوڵدەدات، جۆرێك هاوسەنگی 
لە نێوان ئازادی تاكەكەسی و گشتیدا پێكبێنێت. ناوبراو ئەم كارە لە بەرهەمە 
دا  زایینی  1762ی  ساڵی  لە  كە  كۆمەاڵیەتی«  »پەیمانی  خۆیدا  بەناوبانگەكەی 

نووسیویەتی، ئەنجامدەدات.
رۆسۆ لەو بەرهەمی ئاماژە پێكراودا، بە دوای پرۆژەیەكی دەوڵەتیدایە 
بۆ پەیمانێكی كۆمەاڵیەتی كە تێیدا شێوازێك لە هاوپێوەندی لە نێوان تاكەكاندا 
بدۆزرێتەوە كە نەك تەنیا بەرگری و پارێزگاری لە تاك بكات، بەڵكو لە ئاكامی 
دۆخی  لە  تاك  كە  ئازادییەی  ئەو  هەمان  تردا،  ئەوانی  لەگەڵ  تاك  یەكگرتنی 
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سروشتیدا لێی بەهرەمەند بووە، بۆی دەستەبەر بكات. بە بڕوای رۆسۆ، ئەوەی 
كە مرۆڤ لە ئاكامی ئەو پەیمانە كۆمەاڵیەتییەدا لە دەستیدەدات، مافی سروشتی 
و بێسنووری ئەوە لە بارەی هەموو شتێكەوە و ئەوەی كە بە دەستی دێنێت، 
كە  شتانەوە  ئەو  هەموو  سەبارەت  خاوەندارێتییە  و  بوون  هاوواڵتی  »ئازادی 
خاوەنییەتی«. بەم پێیە دەتوانین بڵێین كە لە روانگەی رۆسۆدا، مرۆڤ، ئازادی 
سروشتی بە ئازادی هاوواڵتی بوون دەگۆڕێتەوە و لە بری ئەو »مافە« بێسنوورەی 
كە لە دەستیدەدات، ئاسایشی یاسایی و گەرەنتی خاوەندارێتی تاكەكەسی وەدەست 
دەهێنێ. بەاڵم لەو شوێنەدا كە بە بڕوای رۆسۆ »ماف« لە دۆخی سروشتیدا – 
كە تێیدا یەكیەتیەكی مرۆیی بەڵێندارانە بۆ یاسا پێك نەهاتووە – بێواتایە، لەم 

پەیمانەدا، سەركەوتن بۆ دۆخی هاوواڵتی بوونە. 
چۆن  بووندا،  هاوواڵتی  دۆخی  لە  كە  بپرسین  ئەوە  دەتوانین  ئێستا 
دەتوانرێت هەمان رێژە لەو ئازادییە كە مرۆڤ لە دۆخی سروشتیدا لێی بەهەرمەند 
بووە، بۆی دەستەبەربكرێت؟ رۆسۆ هەوڵدەدات ئەم پرسیارە لە رێگای جۆرێك 
هاوسەنگی لە چەمكی ئازادیدا بسەلمێنێت. نا رۆسۆ جیاوازی لە نێوان »ئازادی 
سروشتی«، »ئازادی هاوواڵتی بوون« و »ئازادی ئەخالقی«دا دەكات و بە بڕوای 
رۆسۆ، ئەوە ئازادی ئەخالقیە كە مرۆڤ دەكاتە خاوەنی دەسەاڵتی خۆی. مرۆڤ 
دەبێ خۆی لە پاڵنەری غەریزیی، خۆپەرستانە و بەرژەوەندی خوازانە رزگار بكات 
و پەیڕەوی لە یاسای كۆمەڵ بكات، ئەو یاسایەی كە خۆی بەرهەمیهێناوە. تەنها 
و  ئازادییە  واتای  بەرقەراریكردووە،  خۆی  مرۆڤ  كە  یاسایەك  لە  پەڕەویكردن 
مرۆڤ بە واتای وشە تەنها كاتێك لە كۆمەڵگایەكدا هاوواڵتی ئازادە، كە بە پێی 

رێز گرتن لەو یاسایەی كە خۆی دایناوە، هەڵسوكەوت بكات.
و  سروشت  نێوان  لە  خۆی،  شێوازی  بە  هەوڵدەدات  رۆسۆ  پێیە،  بەم 
مافی   « و  بێسنوور«  سروشتی  مافی   « نێوان  لە  تر  واتایەكی  بە  و  دا  عەقڵ 
لە  گەیشتنە هاوسەنگییە  ئامانجی رۆسۆ  بكات.  نێوبژێوانی  عەقالنی سنووردار« 
نێوان ئازادییە سروشتیەكانی هاوواڵتی و ئەخالقییەكانە و تەنها بەم واتایە، ئازادی 

لە الی رۆسۆ مافێكی مرۆییە.
پەیمانی  لە  گرتوو  سەرچاوە  هاوواڵتی  كۆمەڵگای  رۆس��ۆ،  ب��ڕوای  بە 
وردتر  بمانەوێ  ئەگەر  بكات.  دەستەبەر  راستەقینە  ئازادی  دەبێ  كۆمەاڵیەتی، 
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بڵێین، رۆسۆ ئەو ئازادییە بە مافێكی مرۆیی دەزانێ، كە لە ئایدیای كۆمەڵگەی 
هاوواڵتی و دەوڵەتی پێكهاتوو لە پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا دەیبینێت. ئەمە خاڵێكی 
لە  خۆی  مرۆڤ،  مافی  بیرۆكەی  رۆسۆ،  الی  رۆسۆدا.  بیرۆكەی  لە  بنەڕەتییە 
پێكهاتنی دەوڵەتێكدا دەبینێت كە بەرهەمی پەیمانی كۆمەاڵیەتییە. ئەو دەوڵەتەی 
رۆسۆ بیریلێدەكاتەوە، لە راستیدا ناتوانێ جگە لە دەوڵەتێكدا كە لەسەر بنەمای 
مافی مرۆڤ، ئازادی مرۆڤ دەستەبەر دەكات بێتە دی و ببینرێ. ئاكامی وەها 
دەوڵەت،  بە  سەبارەت  مرۆڤ  مافی  بانگەشەی  كە  ئەوەیە  كردنەوەیەك  بیر 
دڵنیایی و تەنانەت بابەتی بوونی خۆی لە دەستدەدات. چونكە دەوڵەتەكەی رۆسۆ 
خۆی نوێنەری مافی بنەڕەتی و ئازادی یەكەیەكەی هاوواڵتیانی خۆیەتی. مافی 
مرۆڤ لە پرۆژەی رۆسۆدا، لە گەڵ دەوڵەت ئاوێتە بووە، چونكە هەر مرۆڤێك 
بە چاوپۆشیكردن لە ماف و ئیختیاراتی سەرچاوەگرتوو لە دۆخی سروشتی، تاك 
و وزەی خۆی دەخاتە ژێر سایەی رێنوێنی بەرزی »ئیرادەی گشتی« و بەم پێیە 
دەبێتە ئەندامێك لە پێكهاتەی گشتی. »ئیرادەی گشتی«؛ یەكەیەكی زیندووە لە 
»من« گەلێكی هاوبەش و گشتێكی رۆحییە. بە بڕوای رۆسۆ، »ئیرادەی گشتی« 
بە هەموو  زیان  ئەندامێكی،  كردنی هەر  بریندار  كە  دەچێت  مرۆڤ  جەستەی 
ئیلهام  بژاردە،  دەوڵەتی  بە  سەبارەت  رۆسۆ  بیرۆكەی  دەگەیەنێت.  ئەندامەكان 
وەرگر لە دەوڵەتشاری )پۆلیس( ی یۆنانییە لە چەشنی یەكەیەكی گشتی، بەاڵم لە 
هەمانكاتدا، رۆسۆ دژی كۆیالیەتییە. ناوبراو »كۆیلەتی« و »ماف« بە یەكنەگرتوو 
و دژبەری سەرەكی یەكتر دەزانیت. بە بڕوای رۆسۆ هیچ بوارێك بۆ سەلماندنی 

راستی و رەوایەتیدان بە كۆیالیەتی نییە.
دیاریكراو  دانیشتووی واڵتێكی  یان  نێوان »هاوواڵتی«  لە  گەرچی رۆسۆ 
و »مرۆڤ« جیاوازی دادەنێت، بەاڵم پێداگری دەكات كە تەنانەت ئەو كەسانەی 
نیشتەجێن، بەاڵم هاوواڵتی ئەو واڵتەش نین، وەك مرۆڤ لە هەر بارودۆخێكدا 
جێگای رێزن و نابێ پلە و پایەی مرۆیی ئەوان مەرجدار بكرێت بە كاركردنی 

هاوواڵتی بوونیان.

 سەرچاوە: 

http://www.zendagi.com
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 فەلسەفەی جان جاك رۆسۆ و

تیۆرەكانی )سروشتی مرۆڤ، سیاسی و پەروەردە(
ئا.لە ئینگلیزیەوە: نیان عەبدوڵاڵ 

1- تیۆری سروشتی مرۆڤ

»یەكەم مرۆڤ كە پەرژینی بە دەوری پارچە خاكێكدا داناو وتی » ئەوە 

هی منە« و كەسانی تریش ئەوەندە گەمژە بوون بڕوایانپێكرد ، ئەوە ئەو كەسە 

دامەزرێنەری راستەقینەی كۆمەڵگای مەدەنییە.«

 رۆسۆ- لێدوان دەربارەی نایەكسانی

گریمانەی سروشتی  رۆسۆ سەیری  ئەمڕۆ  فەیلەسوفەكانی  زۆربەی  وەك 

مرۆڤ دەكات وەك رابەرێكی پێوانەیی.رۆسۆ رەخنە لە هۆبز دەگرێت كە پێیوایە 

بوونەوەرێكی خراپە.  نازانێت چاكە چیە،بۆیە مرۆڤ  لەسروشتی خۆیدا  مرۆڤ 

بەپێچەوانەوە رۆسۆ پێیوایە لە ناو سروشتی مرۆڤدا » ئەخالقی چاكە« زاڵە.بە 

ئەخالق  نەبووە،بەڵكو  دروست  كۆمەڵگاوە  لەرێگەی  )ئەخالق(  رۆسۆ  بۆچوونی 

شتێكی سروشتی و ناوەكییە،ئەخالق بەشێوەیەكی زكماگ گەشە دەكات و مرۆڤ 

بەسروشت حەزناكات چەوساندنەوە ببینێت.ئەم هەستە الی ئاژەڵیش هەیە، بەاڵم 

دەبێت ئەوەمان لەبیر نەچێت رۆسۆ دەڵێت » مرۆڤ بەسروشتی خۆی بەئەخالقە« 

ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە مرۆڤ ئەخالقیانە مامەڵە دەكات.لەراستیدا زاراوەكانی 

) دادگەری ، خراپەكاری( ناتوانرێت بەسەر كۆمەڵگاكانی پێش قۆناغە سیاسیەكان 

بچەسپێنرێن.

بەكاربهێنێت. ئاژەڵیەكەی  هێزە  لەوانەیە  مرۆڤ  خۆیدا  سروشتی  لە   

 )Buffon( كە  شامپازیەی  مەیمونە  بەو  یەكسانە  مرۆڤ  سروشتی  رۆسۆ  الی 

باسیكردووە.سروشتی چاكەی مرۆڤ وەك چاكەی ئاژەڵ وایە كەناتوانیت بڵێیت 

ماوەیەكی كورت  بۆ  یەكسانی  كاتانەی  لەو  یاخود خراپە.الی رۆسۆ جگە  چاكە 

زاڵە، ئەوا شارستانیەتی مرۆڤایەتی تەنها بریتی بووە لە رووكەش، دروستكردنی 

نایەكسانی ،حەسوودی و ئارەزوی ناسروشتی.
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لەفەلسەفەی رۆسۆدا كاریگەری سلبی كۆمەڵگا مرۆڤ لەكەسێك كە خۆی 

ئارەزووی  نوێنەرایەتی  خۆبایی.یەكەم  لە  كەسێكی  بۆ  دەگۆڕێت  خۆشدەوێت، 

مرۆڤ دەكات بۆ خودپارێزی كە تێهەڵكێشە بەهێزی عەقڵی مرۆڤ.بە پێچەوانەوە 

دەكات  بەراوورد  كەخۆی  دەكات،  رووكەش  مرۆڤێكی  نوێنەرایەتی  دووەمیان 

وا  هەروەها   ، ترس  دروستكردنی  هۆی  دەبێتە  هەستەش  دی.ئەم  بەئەوانی 

وەربگرێت.  الوازبوونیان  یان  دی،  ئەوانی  ئازادردانی  لە  چێژ  دەكات  لەمرۆڤ 

خود پارێزی دەتوانرێت گەشەی پێبدرێت لە رێگەی پەروەردەی وریاییانەوە لە 

شارێكی مەدەنیدا.

لە كتێبی )Discourse on the Arts and Sciences ( رۆسۆ گفتوگۆی 

ئەوە دەكات كە داهێنانە ئەدەبی و زانستیەكان سودیان بۆ رەگەزی مرۆڤایەتی 

نەبووە، چونكە بەهۆی پێداویستی رەسەنی مرۆڤایەتییەوە گەشەیان نەكردووە، 

مرۆڤەوە،  هیچێتی(   ( و  بوون(  لەخۆبایی   ( بەهۆی  كردووە  گەشەیان  بەڵكو 

هەروەها ئەو )كەمكردن و خۆشگوزەرانیەی( شارستانیەت، بووەتە هۆی خراپ 

بوونی مرۆڤ. بە بۆچوونی ئەو پێشكەوتنی زانست بۆتە هۆی زیاتر بەهێزكردنی 

حكومەتەكان و لەناوبردنی تاك.ئەو دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی پێشكەوتنی مادی 

زیانی لە هاوڕێیەتی راستەقینە داوە و لە شوێنی ئەو ترس و حەسودی و گومان 

پێی  رۆسۆ  رۆشنگەرییەوە،  رابەرانی  گەشبینی  بەپێچەوانەی  گرتوەتەوە.  شوێنی 

وایە پێشكەوتنی زانستی دژی باشی ژیانی مرۆڤ دەبێت، ئەگەر ئەوپێشكەوتنە 

بەئەخالق و ئەركە مەدەنیەكان تەریب نەبێت.

هەر لە كتێبی )Discourse on the Arts and Sciences ( رۆسۆ شوێنپێی 

گەشەی مرۆڤ لە كۆمەڵگا سەرەتاییەكانەوە تا كۆمەڵگا مۆدێرنەكان هەڵدەگرێت. 

مرۆڤی كۆمەڵگا سەرەتاییەكان خاوەنی هێز و وزە بنچینەییەكانی ژیان بوون بۆ 

پاراستنی خود و هاوسۆزی لەگەڵ ئەوانی دیدا.لەگەڵ بوونی ئیرادەیەكی ئازاد 

و هەوڵدان بۆ بەكارهێنانی ئەوپەڕی تواناكان.مرۆڤەكانی كۆمەڵگا سەرەتاییەكان 

كردوە. خێزانیان  خۆشەویستی  ئەزموونی  و  دەژی��ان  بەیەكەوە  و  بەكۆمەڵ 

بەختیە  خۆش  گەورەترین  سەرچاوەی  ژیانە  جۆرە  ئەو  رۆسۆ  بەبۆچوونی  كە 

و  سامان  لەرووی  مرۆڤەكان  نێوان  جیاوازی  كۆمەڵگایانەدا  مرۆڤایەتی.لەو  بۆ 
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دەوڵەمەندی و پلەوپایەوە زۆر كەم بووە.

لە بەرامبەردا گەشەی كشتوكاڵی و كانزایی و موڵكداری تایبەت و جیاوازی 

نێوان كرێكاران و پشت بەستن بەیەكتری، بوونەتە هۆی دروستكردنی نایەكسانی 

و ملمالنێ  لە كۆمەڵگا مۆدێرنەكاندا.

مرۆڤی  سایكۆلۆژیەتی  گۆڕینی  هۆی  بوونەتە  كۆمەڵگاش  زۆری  فشاری 

نوێ . تا وای لێهات مرۆڤی نوێ  خۆی لەچاوی ئەوانی دی دەبینێت.وای لێهات 

بەها و هەڵسەنگاندنەكان كەئەوان دەماندەنێ ، بوونەتە بناغەی خۆناسینمان.الی 

فێڵیان  كە  دروستكرا  دەسەاڵتدارانەوە  و  دەوڵەمەند  لەالیەن  نوێ   شاری  رۆسۆ 

هۆی  بووە  ئەوان.ئەمەش  بۆ  بن  ئازادیەكانیان  دەستبەرداری  تا  كرد،  لەخەڵك 

دروستكردنی نایەكسانی لە كۆمەڵگادا.

(دا رۆسۆ   Social Contract - پەیمانی كۆمەاڵیەتی  ( لەبەشی كۆتایی 

دەپرسێت » دەبێت چی بكرێت؟« هەربۆخۆی وەاڵم دەداتەوە و دەڵێت ))لەسەر 

هەموو تاكێك ، مرۆڤێك پێوویستە چاكە لە ناخیدا بچێنێت و پەیڕەوی لە یاسا 

بكات ، لەبەرئەوەی ئەمانە بۆ بەدەستهێنانی یەكسانی ناو كۆمەڵگا پێویستن((.

2- تیۆری سیاسی

 - كۆمەاڵیەتی  پەیمانی   ( لە  بریتیە  رۆسۆ  گەورەكانی  كارە  لە  یەكێك 

شێوەی  لە  دادەڕێژێت  سیاسی  فەرمانی  رەوایی  تیایدا  كە   )  Social Contract

لەو  بەیەكێك  پەڕتووكە ساڵی 1762 چاپكراوە و  فۆڕمی كۆماری كالسیكی.ئەم 

كارە گرنگانە دادەنرێت، كە كاریگەری گەورەیان لەسەر فەلسەفەی سیاسی رۆژئاوا 

هەبووە.

 كتێبەكە بەچەند دێڕێكی سەرنجراكێش دەستپێدەكات« مرۆڤ بە ئازادی 

خۆی  مرۆڤ  زنجیركراوە.هەندێك  لەهەموجێگایەكدا  بەاڵم  دەبێت،  لەدایك 

بەگەورە دەزانێت و ئەوانی دی دەكات بە كۆیلە«.

سادە  سەرەتایەكاندا  كۆمەڵگا  لە  مرۆڤ  سروشتی  كە  رایدەگەیەنێت  رۆسۆ 

سۆنگەی  لە  نەبووە.مرۆڤەكان  سەروەر  تیایدا  مۆراڵ  و  یاسا  هەرچەندە  بووە، 

سود و پێداویستیەكانەوە هاوكاری یەكتریان كردووە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەی كۆمەڵگا 
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گەشەی كرد ، جیاوازی كەوتە نێوان كرێكانەوە ، هەروەها موڵكداری تایبەت پەیدا 
بوو، ئەم بارودۆخە پێویستی بە هەبوونی یاسا هەبوو.

هاو  لەگەڵ  ملمالنێ   كەوتە  م��رۆڤ  كۆمەڵگادا  بوونی  خ��راپ  قۆناغی  لە 
رەگەزەكەیدا و هاوكات بەردەوام پێویستیشی پێی بوو.ئەم دوو فشارە هەڕشەیان 
ئەم  گرێدانی  رۆسۆ  مرۆڤ.بەبۆچوونی  ئ��ازادی  و  ژیان  لە  هەریەك  سەر  كردە 
پەیمانی كۆمەاڵیەتی و دەست  لە ڕێگەی  تاكەكان  لەكۆمەڵگای مەدەنیدا و  دوانە 
بەرداربوونی لە مافە سروشتیەكان، دەتوانن هەم پارێزگاری لە خۆیان بكەن و هەم 
بەئازادی بمێننەوە، لەبەرئەوەی مل كەچ بوون بۆ ئیرادەی گشتی وەك )یەك یەكە( 
لەالیەن تاكەوە زامنی پاراستنی تاكە، بۆ ئەوەی لەالیەن ئەوانی دیەوە نەبێتە پاشكۆ. 
هەروەها رۆسۆ پێداگیریدەكات كە دەبێت دەسەاڵت لە گەلەوە وەربگیرێت.
رۆسۆ جیاوازی دەكات لە نێوان پادشا و حكومەتدا.حكومەت لەو دەسەاڵتدارانەی 
كەبەرپرسن لە جێ  بەجێكردن و بەهێزكردنی ئیرادەی گشتی پێكدێت. كاری پادشاش 
كارپێكردنی یاساكانە كەلەالیەن ئەنجومەنەوە بەشێوەیەكی دیموكراسیانە دەردەچن.

رۆسۆ دژی ئەوەبوو خەڵكی مومارەسەی شێوازی حوكمی پادشایەتی بكەن لە 
رێگەی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە.ئەو جۆرە كۆمارەی كە رۆسۆ بەالیەوە پەسەند بوو 
بریتی بوو لە واڵتی شارەكان وەك ڤیەننای كۆن.رۆسۆ پێیوابوو ئەگەر ئەو مۆدیلە 

زیندو بكرێتەوە ئەوا فەرەنسا گونجاو نیە، چونكە زۆر گەورەیە.
الی  رۆسۆیە  سیاسیەكانی  كارە  كرۆكی  كە  گشتی  ئیرادەی  پەیڕەوكردنی 
فەیلەسوفەكانی دوای خۆی جێگای مشتومڕێكی زۆرە.هەندێك پێیانوایە ئەم بیرۆكەیە 
لە  ) هەروەك  یاخود ستەمی شارە هەژارەكان  پرۆلیتاریا  دیكتاتۆریەتی  لە  بریتیە 
هیچ  لە  مەبەستی  رۆسۆ  ئاماژەیە  جێگەی  ئەوەی  بەاڵم  بینرا(،  فەڕەنسا  شۆڕشی 
كام لەمانەی سەرەوە نەبووە، بەڵكو ئەو مەبەستی بووە لە رێگای پراكتیزەكردنی 
بپارێزێت، چونكە  )كۆ(  زاڵبوونی  لە  تاك(  ئازادی)  ئیرادەی گشتییەوە ویستویەتی 
دەبنە  كە  هەیە،  ناوچەگەریانەی  و  خۆپەرستانە  خولیای  مرۆڤ  پێیوابوو  رۆسۆ 
هۆی چەوساندنەوەی ئەوانی دی، بۆ ئەوەی دڵسۆزی و ئیلتیزام بۆ ئەو پەیمانە 
سەركەوتووانە  بەشێوەیەكی  پەیمانەكە  لەسەرەتادا  دەبێت   ، هەبێت  كۆمەاڵیەتیە 

دابڕێژرێت.
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3-پەروەردە و فێربوونی منداڵ

»پیرۆزترین كاری پەروەردە ئەوەیە مرۆڤێكی بیركەرەوە ئامادە بكات.«

 رۆسۆ- ئەمیل 

 

فەلسەفەی پەروەردە الی رۆسۆ گرنگی نادات لەسەر پێدانی زانیاری و 

چەمكەكان بەمنداڵ ، بەڵكو گرنگی دەدات بە گەشەپێدانی كەسایەتی و هەستی 

ئەخالقی منداڵ. بەشێوەیەكی دی منداڵ دەتوانێت فێری ئەوە ببێت كەسایەتیەكی 

سەربەخۆی هەبێت و خاوەن كرداری چاكە بێت، تەنانەت ئەگەر ناچاربێت لە 

كۆمەڵگایەكی خراپ و بارودۆخێكی نالەباردا ژیان بگوزەرێنێت.

دەبێت،  پ��ەروەردە  گوند  لە  نێر(  )كوڕ-  ئەمیل  گریمانەیی  كەسایەتی 

چونكە رۆسۆ پێیوایە ژینگەی گوند پاكتر و تەندروستر و گونجاوتر و سروشتی ترە 

لە شار.ئەمیل لە گوند لەالیەن فێركارێكەوە بەناو كۆمەڵێك ئەزموونی فێركاریدا 

ئاڕاستە دەكرێت.

لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا ئەو تێڕوانینەی رۆسۆ بە شێوازی )دەرئەنجامی 

 ( فێری  مندااڵن  پێیوایە  رۆسۆ  نوێ   سایكۆلۆژیای  ناسراوە.هەروەك  سروشتی( 

دەرئەنجامی  ئەزموونكردنی  لەڕێگای  دەبن  خراپە(  و  چاكە  هەڵە-  و  راست 

ئەوكارانەی ئەنجامیدەدەن ، نەوەك لە ڕێگای ئازاردانی جەستەییەوە.

داوای  كە  دادەن��رێ��ت  پێشەنگانە  ل��ەو  بەیەكێك  رۆس��ۆ  ج��اك  ج��ان 

بەچەند  دەكات  منداڵ  گەشەی  منداڵ.رۆسۆ  بۆ  دەكەن  گونجاو  پەروەردەیەكی 

و  لەالیەن هەست  منداڵ  كە  12 ساڵی  تەمەنی  تا  یەكەم  قۆناغی  قۆناغێكەوە: 

ساڵی   16  - ساڵی   12 لەدوای  دووەم  دەكرێت.قۆناغی  ئاڕاستە  سۆزەكانیەوە 

ساڵیەوە   16 لەدوای  دەكات.قۆناغی سێهەم  بەگەشەكردن  كەبیركردنەوە دەست 

كەمنداڵ گەشەی زیاتر دەكات و دەبێت بە هەرزەكار.

لە قۆناغی هەرزەكاریدا رۆسۆ پێشنیار دەكات هەرزەكار فێری پیشەیەك 

هەیە.ئەمە  بیركردنەوە  و  بەداهێنان  كەپێویستی   ) دارتاشی  بۆنمونە   ( بێت 

دەبێتەهۆی دوورخستنەوەی هەرزە كار لە كێشە و گرفت و هاوكات سەرچاوەیەكی 

باشە بۆ ژیان، هەروەها لەو تەمەنەدا )16 ساڵی( منداڵ دەتوانێت هاوڕێیەتی 
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رەگەزی بەرامبەر بكات.

دیارن  پێشكەوتوخوازانە  لەزۆر الوە  بۆچوونانەی رۆسۆ  ئەو  هەرچەندە 

خێزانی  بە  بڕوای  رۆسۆ  كارەیدا  لەو  راستە:  پێچەوانەكەی  لەزۆرالوە  بەاڵم   ،

باوكساالری هەیە لەسەر شێوازی رۆمانی.سۆفیا ، ئەو ئافرەتەی قەدەریەتی شوو 

بە ئەمیل بكات لەالیەن مێردەكەیەوە- ئەمیل- سەرپەرشتی دەكرێت، بەاڵم ئەمیل 

خۆی سەرپەرشی خۆی دەكات.ئەم جیاوازیە لە فەلسەفەی رۆسۆ بەڕێكەوت نیە، 

بەڵكو ئەمە بناغەیە بۆ جیاوازی تێڕوانینی رۆسۆ لە نێوان پەیوەندیيە كەسی و 

سیاسەت. دنیای  پەیوەنديیەكانی  و  گشتی  پەیوەنديیە  لەگەڵ  تایبەتمەندیەكان، 

پاشكۆیەتی  بە  دەبەستن  پشت  باسیاندەكات  رۆسۆ  وەك  تایبەتیەكان  پەیوەندیە 

پەیوەندیەكان  جۆرە  هەردوو  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  پاشكۆیەتیەش  ئەم  ئافرەت، 

ئەنجامبدەن.ئەم  كۆمەڵگادا  لە  خۆیان  وەزیفەی  و  كار   ) گشتی  و  تایبەتی   (

تێڕوانینانەی رۆسۆ بەتوندی لەالیەن فێمینیستەكانی سەدەی هەژدە و دواتریش 

بەتوندی رەخنەی لێگیراوە.

جان جاك رۆسۆ:

لەدایك بوون: 6/12/ 1712.

كۆچی دوایی:1788/7/2 )تەمەنی 66 ساڵی(.

سەردەم: فەلسەفەی سەدەی هەژدە ) فەلسەفەی مۆدێرن( .

قوتابخانە: تیۆری پەیمانی كۆمەاڵیەتی ، رۆمانتیسیزم.

بیرۆكەی سەرەكی: فەلسەفەی سیاسی ، پەروەردە ، ئیرادەی گشتی ، 

ئاینی مەدەنی،فێربوونی منداڵ.

كاریگەربووە بە : ئەرستۆ ، ماكیاڤیللی ،تۆماس هۆبز ،جۆن لوك .

كاریگەری هەبووە لەسەر: كانت ، شۆڕشی فەڕەنسی ، نیچە ، دۆركاهیم 

، تۆلستۆی ، ماركس ، ئەنگلس،لیڤی شتراوس، كەمال ئەتا تورك ، درەیدا.

سەرچاوە:

.Wikipedia, the free encyclopedia
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چەمكی ئازادی لەدیدی ژان ژاك رۆسۆ

ئازدی بەبێدادگەری بێواتایە
سەید حوسێنی ئیمامی

لەفارسییەوە:رێباز مستەفا

ژان ژاك رۆسۆ)1712-1778( یەكەمین فەیلەسووفێكە كە مرۆڤی لەڕوانگەی 

ئازادیەوە پێناسە و شیكردەوە. بەبڕوای ئەو ئازادی چارەنووسی تایبەتی مرۆڤە. 

دڵەڕاوكێی سەرەكیی رۆسۆ، تایبەت بوو بەئازادی و لەبەرانبەریشدا زیاترین ترسی 

ئازادی  ئەو خۆی لە وابەستەییەوە دەبینیەوە. ئەو هەوڵیدا ئەوە نیشانبدات كە 

پرۆسەی  نوێی  رەوتی  فۆرم و  بەاڵم  مرۆڤ ،  بنچینەییەكانی  لەسەرمایە  یەكێكە 

هەنگاو  دیلێتی  جێگیركردنی  ئازادی و  نەبوونی  بە ئاراستەی  بەكۆمەاڵیەتیبوون، 

دەستهەڵگرتنە  بەواتای  خۆت،  لەئازادیی  دەستهەڵگرتنه  ئەو  بەبڕوای  دەنێت. 

لەتایبەتمەندییە تاكەكەسییەكانی خۆت و دەستهەڵگرتنە لەمافە مرۆییەكان و تەنانەت 

بەناوبانگەكەی  كتێبیە  یەكەمی  بەشی  رۆسۆ  خۆت .  لەئەركەكانی  دەستهەڵگرتنە 

)مرۆڤ  دەستپێدەكات:  بەمشێوەیە  كۆمەاڵیەتی(  )پەیمانی  كتێبی  واتە  خۆی 

بەئازادی لەدایك دەبێت، بەاڵم هەمیشە لەهەموو جێگایەكدا لەنێو كۆت و زنجیر 

دایە.(

بەرژەوەندییە  تێیدا  كە  شوێنەیە  ئەو  مەدەنی  كۆمەڵگەی  پێیوایە  رۆسۆ 

تێكیبدەن.  بكەن و  لەئازادی  هەڕەشە  هەیە  بۆیان  نایەكسانییەكان   تایبەتییەكان و 

یاساوە  بەهۆی  نایەكسانی  خاوەندارێتی و  كە  كاتەی  ئەو  باوەڕەدایە  لەو  رۆسۆ 

ئەو  بەبڕوای  چوو.  لەنێو  هەمیشە  بۆ  سروشتی  ئازادیی  وەرگ��رت،  مۆڵەتیان 

بەاڵم  بەهێزەكاندایە،  بەرژەوەندیی  لەخزمەت و  هەمیشە  سیاسی  دەسەاڵتی 

بریتیە  سەرەكیەكەی  مەبەستە  بێت،  هەرچییەك  سیاسی  نایەكسانی  كۆمەڵگەی 

داراییەكانیان.  ژیان و  پاراستنی  خۆی و  ئەندامەكانی  ئازادیی  لەدەستەبەركردنی 

خەڵكیش هەرچەندە نەزان و بێئاگا بن، دیسان هەمیشە رێبەرانێك بۆ داكۆكیكردن و 

پاراستنی ئازادیی خۆیان  نەك وێرانكردن و ئازادیی خۆیان هەڵدەبژێرن، بەاڵم ئەو 
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ئامانجانە هەرگیز نەهاتنەدی و نایەكسانی و بێدادیی ئەوتۆ هاتنە كایە كە بوونە 

بەربەست لەبەردەم بەرجەستەبوون و بەدیهاتنی ئازادیی راستەقینە. 

ئازادو  سروشتی  بەشێوەیەكی  كە  مرۆڤانەی  ئەو  رۆس��ۆوە  لەدیدگای 

یەكسانن، هیچ وابەستەیی و پابەندبوونێكیان بەئەوانیدیكەوە نییە، مەگەر پابەندی و 

تاكە  دیكە،  بەواتایەكی  بكەن.  قبوڵی  خۆیان  بەڕەزامەندیی  كە  ئیلتیزامێك 

بنەمایەكی مەیسەر بۆ لەسەر مافبوونی دەسەاڵتی سیاسی، بریتیە لە ڕێككەوتن و 

دێتە  كردووە،  تێدا  بەشداریان  كەسانەی  ئەو  بەرەزامەندیی  كە  پەیماننامەیەك 

ئاراوە. تێڕوانینی رۆسۆ لەبارەی حكومەت، تێڕوانینی پەماننامەیەكە كە شەرعیەتی 

سیاسیی خۆی لەسەر بنەمای رەزامەندیی هاوواڵتیانەوە دادەڕێژێت. بەواتایەكی 

بەشداریەدا  بەو  هاوواڵتیان و  شەرعیەتدان  بەشداریی  لەشێوازی  ئازادی  دیكە، 

دەبینن. ئازادی لەڕوانگەی رۆسۆوە، بەواتای ملكەچبوون بۆ ئەو یاسایانە دێت كە 

دروست و  یاسایانە  ئەو  تەنها  رۆسۆ  بەقسەی  واتە  دایانناون،  خۆیان  خەڵكەكە 

دادگەرانەن كە لەالیەن سەرجەم خەڵكەوە داڕێژراون. رۆسۆ بەتێزو تێڕوانینەكانی 

خۆی، رەخنە لەبنەما لیبرالییەكان دەگرێت. ئەو پرسێك دەخاتەڕوو كە پێدەچێت 

بەتێڕوانینە لیبرالیزمیەكانی جۆن لۆك چارەسەر كرابێت و كۆتایی پێهاتبێت .  ئەوەی 

رۆسۆ لەئازادی تێیگەیشتووە، بریتیە لەسەربەخۆیی تاك. تەرحی سیاسیی رۆسۆ 

لەسەر  كە  لەسیستەمێكدا  سەربەخۆییانەیە  هەلومەرجی  دووبارەی  هێنانەكایەی 

ت��ەواوو  سەربەخۆبوونی  جێگیرە.  خەڵك  حوكمڕانێتیی  دەس��ەاڵت و  بنەمای 

وابەستەنەبوون بە ئیرادەی ئەوانیدی تەنها لەڕێگەی پابەندبوونی تەواو بەیاساكانەوە 

دەستەبەر دەبێت، یاساگەلێك كە هەر هاواڵتیێك لەدانان و داڕشتنیدا بەشدارە. 

پێشنیاری سیاسیی رۆسۆ لەڕاستیدا بەكارهێنانی سەربەخۆی بەردەوامێتیی رەوشی 

سروشتیە بۆ هەلومەرجە سیاسیەكان. لەناوەڕۆكی پێشنیارەكەی رۆسۆدا، پەیمانێكی 

كۆمەاڵیەتی هەیە كە بۆ هەر تاكێك هەمان ئەو ئازادیانە لەبەرچاو گیراون كە 

بڕیار  ئەگەر  ئێستا  هەیە.  تێدا  كۆمەاڵیەتیان  پەیوەندیی  لەفۆرمۆڵەبوونیان،  بەر 

ئازادیی  ببێت،  دەستەبەر  ئ��ازادی  سروشتەوە،  نێو  چوونە  لەڕێگەی  وابێت 

دیموكراتیك بریتیە لەپەیڕەوكردن و رادەستبوون لەبەرانبەر بەڕێوەبەرێتیی بااڵی 

ئیرادەی گشتی. ئەگەر كەسێك نەیەوێت هاوهەنگاو بێت لەگەڵ ئیرادەی گشتی 
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بەبڕوای  كۆمەاڵیەتی-،  لەپەیماننامەی  پابەندێتی  كۆمەاڵیەتی و  نوێی  -حاڵەتی 

رۆسۆ دەبێت لەالیەن سەرجەم كۆمەڵگەوە ناچار بەملكەچبوون بكرێت، بەواتایەكی 

دیكە، ئەو كەسە دەبێت بەزۆر ئازاد بكرێت، چونكە ئازادی بەبێ یاسا بوونی 

تەنها  لەسروشتیشدا، مرۆڤ  تەنانەت  لەیاسا،  نیە  بااڵتر  بەمپێیە هیچكەس  نیە، 

ئازادە.  بااڵدەستە،  زاڵ و  شتێكدا  هەموو  بەسەر  كە  سروشتیدا  یاسای  لەسایەی 

ئازادی  جێگیركردنی  بۆ  فشار  بەكارهێنانی  ئەندیشەی  رۆسۆ  بەبڕوای  بەمپێیە 

بەڵكو  دەسەاڵتخوازی،  هەژموونگەری و  جێگیركردنی  بۆ  نییە  مەیلداری  بەواتای 

مرۆڤ  لەبەرئەوەی  دەخوازێت،  لێمان  رۆسۆ  فەلسەفەیەك.  بۆ  مەیلداریە 

ئازادی و سەرەڕۆییە و كۆمەڵگەش  لەسەر  بوونەوەرێكی كامڵ نییەو حەزیشی لە 

بنەمای پەیماننامە جێگیرە و ئازادی بەرزترین و پیرۆزترین پێداویستی مرۆڤە، بۆیە 

ئێمە دەبێ بەهەموو توانامانەوە لەبەرانبەر دوژمنانی ئازادی رابوەستین، یەكێك 

لەدوژمنانی ئازادی ئەو كەسەیە كە نەیەوێت لەگەڵ ئیرادەی گشتیدا هاوهەنگاو 

بێت. ئەو لەكتێبی پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا دەنووسێت: »ئەو گریمانەیە نادروستە كە 

وابزاندرێت مرۆڤ بەدەر لەهەر كۆمەڵگەیەك و بۆ خۆی هاتوەتە  دنیاو پرسێكی 

ئاغای  رەها  بەشیوەیەكی  نییە و  بەخۆی  پەیوەست  رێسای  بنەماو  لەخۆی و  جیا 

خۆیەتی و ئازادە بەهەر شێوەیەك بیەوێت حوكمی خۆی بكات. مرۆڤ بەر لەهەر 

رەزامەندیێكی  هەر  لەدەربڕینی  بەر  دەبەسترێت،  كە  ئازادانە  پەیماننامەیەكی 

ئەندامی  وەك  حكومەت،  بەقبوڵكردنی  سەبارەت  ناراشكاو  یان  راشكاو، 

خێرو خۆشی  لەپێش  كۆمەڵگەیە  ئەو  خێرو خۆشی  كە  دنیا  دێتە  كۆمەڵگەیەك 

تایبەت  نەبنەماو رێسای  نەئاغای خۆیەتی و  بەمپێیە  دادەنێت،  تاكەكەسیی خۆی 

دەنووسێت:  كۆمەاڵیەتی  بەپەیمانی  رەواییبەخشین  بۆ  رۆسۆ  هەیە.‹  بەخۆی 

»كەسێك كە بەئەندازەی پێویست ئەو سروشتە خەمەنگیزەی هەڵسەنگاندبێت، 

جوواڵیەوە،  خۆی  بەكەیفی  لێیگەڕای  كراو  بەرەڵال  ئەگەر  مرۆڤ  كە  دەزانێت 

شەڕەنگێزترە لەوەی بتوانێت ئازاد بێت.« لەئەندیشەی رۆسۆدا مەیلی بااڵدەستبوون 

بەسەر ئەوانیدی خۆی لەخۆیدا نیشانەی دەسەاڵتخوازی و كۆیالیەتییە. وابەستەیی 

كەسێك بەكەسێكی دیكه، بەدیهێنەری هەموو پۆخڵكاریەكەو بەهۆی ئەو جۆرە 

یەكدی  دژایەتی  بەرفەرمان(  )فەرمانڕەواو  كۆیلە  كۆیلەدارو  كە  وابەستەییەیە 
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ژێر  نەكەوتنە  بۆ  خۆتە  ئیرادەی  پیادەكردنی  »ئازادی،  دەڵێت:  رۆسۆ  دەكەن. 

هەژموونی ئیرادەی یەكێكی دی. بەواتایەكی دیكە ئازادی، واتە ئیرادەی كەسێكی 

ناتوانێت  بێت  خاوەندار  ئاغاو  كە  كەسە  ئەو  ئێمەیە .  ژێردەستی  نەخستنە  دی 

ملكەچی و  وات��ە  خەڵكدا،  بەسەر  فەرمانڕەواییكردن  بێت.  ئ��ازاد  كەسێكی 

سەردانەواندن«. رۆسۆ لەو بڕوایە دایە ئەو هەستە ئازادیخوازیەی كە لەهەموو 

كۆمەڵگە  ئۆلگوی  یەكەمین  خێزان  مرۆڤە  و  سروشتی  زادەی  هەیە،  كەسەكاندا 

سیاسیەكانە. فەرمانڕەوا وێنایەكی باوك و تاكەكانی كۆمەڵە لەالیەن مندااڵنی نێو 

خێزان، بەو هۆیەوە كە هەموو تاكەكان ئازادو یەكسان هاتوونەتە دنیاو ئازادیی 

بەگوێرەی  ن��ادەن.  لەدەست  نەبێ  گشتی  بەرژەوەندیی  لەپێناو  تەنها  خۆیان 

ئەندیشەی تۆماس هۆبز، لەكۆمەڵگەی مەدەنیی ژێر دەسەاڵتی پادشای تاكڕەودا 

لەئازادی  ئارامیە  هێمنی و  ئەو  پێیوایە  دەبێت و  دەستەبەر  ئارامی  هێمنی و 

بەهادارترە، بەاڵم بەالی رۆسۆوە ئازادی شتێكی زۆر بەبەهاترە لەهێمنی و ئارامی. 

دەكات،  دەستەبەر  دابین و  مرۆڤ  بەختەوەریی  زیاتر  كە  ئەوەی  پێیوایە  رۆسۆ 

هیچ  بەئازادی  سەبارەت  رۆسۆ  هەستیاربوونی  ئارامی.  هێمنی و  نەك  ئازادیە 

سنوورێك ناناسێت. ئەو لەكتێبی )سەرچاوەی نایەكسانی(دا دەنووسێت: »بۆ من 

بەتاوانبار  لەكاتێكدا  تەنها  پێشێلنەكات.  من  ئازادیی  هیچكەس  كە  گرنگە  زۆر 

داناندرێم كە بتوانم بیسەلمێنم لەتاوانی لەدەستدانی ئازادی كە منیان ناچاریكردووە 

سەرۆك و  ناكات،  كۆیلەتی  بەاڵم  دەكات،  ملكەچ  ئازاد  گەلی  نەبووە«.  دەستم 

رێبەری هەیە، بەاڵم ئاغاو كۆیلەداری نییە، ملكەچی دەكات بەاڵم تەنها ملكەچی 

یاساكان و ملكەچی بنەمای دەسەاڵتدارێتیی یاساكان دەكات. گەلێكی ئازاد، جۆری 

حكومەتەكەی هەر چۆنێك بێت، كاتێك ئازادە كە لەبوونی ئەو كەسەی حكومەت 

دەكات مرۆڤێك نا، بەڵكو كارگوزارێكی یاسا بەدیبكات. لەیەك وشەدا، ئازادی، 

هەمیشە پەیڕەو لەچارەنووسی یاساكان دەكات، لەگەڵ یاساكان حكومەت دەكات، 

یان لەگەڵ یاساكاندا دەمرێت. رۆسۆ پێویستبوونی هێنانەكایەی پەیمانی كۆمەاڵیەتی 

ئاوا رووندەكاتەوە: »دەسەاڵت و ئازادی، یەكەمین ئامرازی پاراستنی ژیانی مرۆڤن، 

ئەركی  كە  بێئەوەی  بدات و  لەخۆی  زیانێك  بێئەوەی  ناتوانێت  هیچكەس  بەاڵم 

ئازادیە  هێزی  ئەو  بسپێرێت،  بەفەرامۆشی  بەخۆی،  هەر  تەنها  خۆی  پاراستنی 
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كایە  بهێتە  هاوپشكی  جۆرێك  دەبێ  بەمپێیە  بخاتەكار،  یەكخستن  بەئاراستەی 

بەتێكڕای هێزی هاوپشك و هاوبەشەوە داكۆكی لەهەر هاوبەشێك و بەرژەوەندیەكانی 

بكات و كەسە هاوبەشەكە لەژێر چەتری ئەو هاوپشكیەدا پێكەوە لەگەڵ سەرجەم 

ئەو  بەهەمان  بێت و  خۆی  ئیرادەی  ملكەچی  تەنها  دیكەدا،  هاوپشكەكانی 

لەهەلومەرجە  یەكێك  بمێنێتەوەو  ئ��ازاد  ب��ووە،  ئ��ازاد  پێشتر  كه  ئەندازەیەی 

پەیمانی  تاكەكەسیە.  ئ��ازادی  دابینكردنی  كۆمەاڵیەتی،  پەیمانی  گرنگەكانی 

كۆمەاڵیەتی نەك هەر دەبێ پابەندبوونێكی ئازادانە بێت، بەڵكو دەبێ مەرجێكی 

لەوەاڵمی  رۆسۆ  نەبێت.«  خۆی  ئازادیی  دەستبەرداری  هیچكەس  كە  تێدابێت 

ئەوانەی دەڵێن حكومەت وەك نوێنەری رزگاریی گشت، یان نوێنەری بەرژەوەندیی 

هاوبەشی هەمووان، بەشێك لەئازادیی هەر تاكێك بەمەبەستی پاراستنی بەشەكەی 

سەقامگیریەو  دیكە  بەشەی  »ئەو  دەڵێت:  دەستێنێت،  تاكە  لەو  ئازادی  دیكەی 

هەرگیز ئازادی نییە، ئازادی دابەش ناكرێت. هەر كاتێك ویستت بەشێك لەئازادی 

ئێوە  كە  بچوكەی  بەشە  ئەو  دەكوژیت.  ئازادی  وایە  مانای  ئەوا  جیابكەیتەوە 

لەجەستەی ئازادی جیایدەكەنەوە، جەوهەری ئازادیی منە، سەرجەمی ئازادیە.« 

فەرمان  هیچكەس  بن،  ملكەچ  كە هەمووان  دەبێت  مەیسەر  ئەمە چۆن  بەاڵم 

بەئەندازەیەكی  بكەن،  بن خزمەت  ئیختیار  بێئەوەی خاوەنی  نەكات، هەمووان 

تەنها  ئازادیی خۆی  هەركەس  رواڵەتیدا،  چەترێكی  لەژێر  كە  بن  ئازاد  واقیعی 

بەرادەیەك لەدەست بدات كە دەكرێت زیان بەئازادیی یەكێكی دی نەگەیەنێت. 

مرۆڤەكان،  كە  یاسایە  لەبەرانبەری  تەنها  »یاسا«یە.  كاری  بێنەوبەردەیە،  ئەو 

ئیرادەی گشتیە كە مافی  بنیاتە سوودمەندە  ئەو  ئازادی وەردەگرن.  دادگەری و 

بەرانبەری سروشتی لەنێوان مرۆڤەكاندا بەرقەرار دەكات. رۆسۆ دەڵێ: »هەندێك 

دووان��ە  ئەم  دابنێن.  شت  بەیەك  ئ��ازادی  سەربەخۆیی و  ه��ەوڵ��دەدەن  هەن 

تەنانەت یەك ئەوەكەیدی رەتدەكاتەوە. كاتێك  بەئەندازەیەك لەیەك جیان كە 

كەسێك هەر كارێك كە مەیلی لێبوو ئەنجامبدات، زیاتر كارێك ئەنجام دەدات كە 

بەمەیلی ئەوانیدی نییە ئازادی، زیاتر بەواتای لەژێر هەژموون و دەسەاڵتی ئەوانی 

دی دانەبوون دێت، نەك پیادەكردنی ئیرادەی خۆت، بەواتایەكیدیكە ئازادی، واتە 

ئیرادەی كەسانی دی نەخەیتە ژێر هەژموون و دەسەاڵتی خۆتەوە. كەسێك كە 
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واتە  حكومەتكردن،  فەرمانڕەوایی و  بێت،  ئازاد  ناتوانێت  بێت  خاوەندار  ئاغاو 

مافی  هیچكەس  كۆمەاڵیەتیدا  لەپەیوەندیی  س��ەردان��ەوان��دن.  ملكەچكردن و 

ئەنجامدانی كارێكی نییە كە ئازادیی كەسێكیدی كە رێی لێگرتووە، ئازادیی تەواو  

بەواتای راسەتەقینەی خۆی هەرگیز وێرانكەرو تێكدەرانە نییە، ئازادی بەبێدادگەری 

ناتوانێت خۆی  بوونی هەبێت و هیچكەسیش  ناتوانیت  بەبێیاسا  ئازادی  بێمانایە. 

یاسای  بنەمای  بەپێی  لەسروشتیشدا مرۆڤ  تەنانەت  بزانێت،  یاساوە  لەسەرووی 

ملكەچ  ئازاد  گەلێكی  ئازادە.  كاروبارێكدا جێگیرە،  بەسەر هەموو  سروشتی كە 

ئاغاو  بەاڵم  هەیە،  رێبەرانێكی  س��ەرۆك و  ناكات،  كۆیالیەتی  بەاڵم  دەك��ات، 

خاوەنداری نییە. ملكەچیی مرۆڤ ناكات ، تەنها ملكەچی یاسا دەكەن.

سەرچاوەكان:

1- رامین جیهان بەگلو، حاكمیەت و ئازادی، نەشری نەی، چاپی یەكەم، 

.1993

2- سلین سیكۆتۆر، دەسەاڵت و حاكمیەت لەئەندیشەی رۆژئاوادا، عەباسی 

باقری، نەشری نەی، چاپی یەكەم.

3-كۆمەڵێك نووسەر، پەیمانی كۆمەاڵیەتی دەق و زەمینەی دەق، مورتەزا 

كەالنتەریان، نەشری ئاگاه، چاپی دووەم، 1991.

4- ج. برونوفسكی و ب. مازلیش، ترادیسیۆن و رۆشنگەری لەرۆژئاوادا، 

لەیال سازگار، نەشری ئاگاه، چاپی دووەم، 1991.

 سەرچاوە: ئیعتیمادی میللی 
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پەیمانی كۆمەاڵیەتی لە دیدی ڕۆسۆدا

دۆخی سروشتی وەك دۆخی بەر لەگەمە سیاسیەكان
عومەر محەمەد ئەمین رەزا 

پەیمانی كۆمەاڵیەتی لەكتێبی پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا

كتێب  چوار  لە  كۆمەاڵیەتی(،  )پەیمانی  رۆسۆ  بەناوبانگەكەی  شاكارە   

پێدەكات:  دەست  بەناوبانگەی  وتە  بەم  یەكەم(  )كتێبی  دەسپێكی  پێكهاتووە. 

زنجیر  جێیەكدا  هەموو  لە  دەبینین  كەچی  دەبێت،  لەدایك  ئازادی  بە  )مرۆڤ 

كراوە.. ئەم گۆڕانە چۆن ڕویدا(.1

دەسەاڵت  بۆ  ملكەچكردن  كۆمەاڵیەتی و  )ئیلتزامی  دەڵێت:  هەروەها 

نابێت سەرچاوەكەیان هێز بێت، دامەزراندنی دەسەاڵت لەسەر هەقی فەتحكردن و 

پەالماردان بە مانای نكۆڵی كردنە لە ئایدیای هەق بەگشتی. ئەوە چ هەقێكە كە 

ئیلتزامی كۆمەاڵیەتی لەسەر  ناكرێت  نامێنێت؟ هاوكات  ئەویش  نەمانی هێز  بە 

ئایدیای دەسەاڵتی سروشتی باوك یا هەر سەرۆكێك كە دەسەاڵتی لە سروشتەوە 

سەرچاوە بگرێت دروست بكرێت(.2 

ئیرادەو  لەسەر  بەاڵم  كۆمەاڵیەتیە،  یەكەی  كۆنترین  خێزان  هەرچەندە 

ڕێككەوتن دامەزراوە. لەبەر ئەوەی پەیوەندی نێوان باوك و فرزەندەكان كۆتایی 

بەاڵم  نەما،  باوانیان  چاودێری  بە  پێویستییان  فرزەندەكان  كاتێك  هەر  دێت، 

گەر هاتوو ئارەزوویەكی هاوبەش بۆ پێكەوە ژیانێكی هاوبەش لە هەردوو الوە 

هەبوو، ئەوا پەیوەندی خێزانی بەردەوام دەبێت. لەم بارەیەوە رۆسۆ دەڵێت: 

دامەزراوە،  ئازاد  ڕێكەوتنێكی  لەسەر  كۆمەاڵیەتیە،  كایەی  یەكەم  خێزان  )مادام 

ئەوا ناكرێت مەزەندەی گروپێكی سیاسە بكەین بەبێ  بوونی ڕێكەوتنێك لەنێوان 

ڕێككەوتنێك  وەها  گروپدا.  یەك  لەناو  هاوبەش  ژیانێكی  لەسەر  ئەندامەكانیدا 

یاخود پەیمانێكی كۆمەاڵیەتی لەو جۆرە، سەركەوتوو نابێت تەنها بە خواست و 

چونكە  نەبێت،  گروپە  ئەو  ئەندامانی  ت��ەواوی  ئ��ازادی  ئیرادەی  ڕەزامەندی 

كۆبوونەوەی مەدەنی پرۆسەیەكە زیاتر پابەندی خواستی تاكەكان خۆیانەو كەس 
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ناتوانێت بە هیچ بیانوویەك بەبێخواستی خۆی كەسێكی تر ناچار بكات، لەبەر 

ئەوەی ئەو مرۆڤەش بە ئازادی لەدایك بوەو بڕیاری خۆی لەدەستی خۆیدایە، 

بەاڵم لە دەرەوەی ئەم مسیاقە سەرەكیەدا ئەوا ڕێسای زۆرینە جێبەجێدەكرێت(. 3

)بۆ  فۆرمێكە  دۆزینەوەی  عەوداڵی  رۆسۆ  كە  دەبێت  ئاشكرا  لێرەوە   

ئەندامانی  هەموو  سەروماڵی  كە  بەجۆرێك  كۆبوونەوە(،  بۆ  یاخود  یەكگرتن، 

تردا  ئەندامەكانی  باقی  لەگەڵ  گروپە  ئەو  ئەندامێكی  بێت و هەر  پارێزراو  تێدا 

كە  بووبێت  ئازادیە  ئەو  دەستبەرداری  ئەوەی  بێ   بەاڵم  بەستبێت،  پەیوەندی 

پێشتر هەیبوە. ئەمەش ئەو كێشە حەقیقیە سەرەكیەیە كە پەیمانی كۆمەاڵیەتی 

كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  بەپێی  بدۆزرێتەوە.  بۆ  دروستی  چارەسەرێكی  دەیەوێت 

مەرجێكە  ئەمەش  دەبێت  مافەكانی خۆی  دەسبەرداری  كۆمەڵگە  تاكێك  هەموو 

بەبێ  جیاوازی بەسەر هەموواندا جێبەجێ  دەبێت. كاتێك تاكەكەس خۆی دەداتە 

دەست كۆمەڵگە واتە خۆی ناداتە دەست هیچ كەسێك، یان بەشێوەیەكی وردتر 

تواناكانی  هێزو  تەواوی  خۆی و  جیاوازی  بەبێ   كەسەو  )هەر  بڵێین:  دەتوانین 

دەسپێرێت بە ئیرادەی گشتی، گردبوونەوەی هەموو ئەوانە دەبێتە یەك جەستە، 

بەم جۆرە جەستەیەكی  لە گشت(.4  دانەبڕاو  بەشێكی  دەبێتە  واتە هەریەكێك 

كە  دەگرێتەوە  كەسانە  تاكە  ئەو  جێگای  ئاراوەو  دێتە  دەستەجەمعی  مەعنەوی 

لەڕێگەی ڕێكەوتنی ناو خۆیانەوە دروستیان كردوە، ئیرادەی گشتی )دەسەاڵتێكی 

سەرتاسەریەو بەرەنجامی یەكگرتنی ئیرادەی تەواوی ئەندامانی كۆمەڵگەیە(. 5 

هەرچەندە رۆسۆ پێیوابوو دۆخی سروشتی بەختەوەری بۆ مرۆڤ دەستەبەر 

كۆمەڵگەی  پێیوایە  بەڵكو  لێیناڕوانێت،  نمونەیی  دۆخێكی  وەك  بەاڵم  دەكات، 

بكات و  مسۆگەر  مرۆڤ  بۆ  ژیان  بەختەوەرترین  دەتوانێت  ڕێكخراو  سیاسی 

مرۆڤ و هێزە مەعنەوییەكانی بەرەو ئاستێكی بااڵتر بەرێت. هەر لەچوارچێوەی 

دەگرنەوە،  ئارەزوەكان  حەزو  جێگای  ئاكار  دادپ��ەروەری و  كۆمەڵگایەشدا  ئەو 

تاكە  ڕەزامەندی  لە  تەنها  بە  خۆی  توانای  هێزو  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  كەواتە 

كەسەكانەوە وەرناگرێت، بەڵكو هاوكات لە سەالمەتی ئەو ڕێگایانەی دەیگرێتە 

لەبەر  دەگرێت.  دەدات، سەرچاوە  بەدیهێنانیان  ئامانجانەشی هەوڵی  ئەو  بەرو 

ئاسودەترو  ژیانێكی  تا  ئارا  ئەوە هاتوەتە  بۆ  تەنها  پەیمانی كۆمەاڵیەتی  ئەوەی 
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چاكتر لە دۆخی سروشتی كە ئازادی و یەكسانی تێدا بەرقەرارە، بۆ ئەندامەكانی 

مسۆگەر بكات. بۆیە پێویستە پەیمانی كۆمەاڵیەتی گرنتی ئازادییەكانیان بكات، 

ئەو ئازادیەی ناكرێت دەستبەرداری بن، تەنانەت گەر هاتوو كەسەكان خۆشیان 

ویستێكی واشیان هەبوو. رۆسۆ لەم بارەیەوە دەڵێت: )هیچ كەسێك خۆبەخۆو بێ  

بەرامبەر دەستبەرداری ئازادی خۆی نابێت. ئەو قسەیەشی كە دەڵێت خەڵكانێك 

هەن بێ  بەرامبەر خۆیان دەدەنە دەستی كەسانێكی تر، قسەیەكی زۆر بێ  ماناو 

ناماقوڵە(. 6 

ئ��ازادی و  ئ��ەوان  ناگەیەنێت  ئ��ەوە  مافەكان  دەس��ت��ب��ەرداری  لەپێناو   

ماف و  بە  ئەمە  ئەوان  بەپێچەوانەوە،  دەدەن،بەڵكو  لەدەست  خۆیان  مافەكانی 

دەوڵەتیش  بڕیاریلێدەدات و  مەدەنی  كۆمەڵگەی  كە  دەگۆڕنەوە  مەدەنی  ئازادی 

كۆمەڵگەیەكی  دروستكردنی  لە  ئامانج  هەڵدەستێت.  پارێزگاریكردنی  ئەركی  بە 

دیسپلینكراویش ئەمەیە. )پەیمانی كۆمەاڵیەتی ڕێگاچارەیەكی یاسایی پێویستە بۆ 

ئەوەی شەرعیەت بداتە گۆڕینی مرۆڤ بە هاواڵتی، هەروەها بۆ ئەوەی جێگای 

یەكسانی و ئازادی سروشتیش بگرێتەوە(. 7

سروشتی و  یەكسانی  تەواوكردنی  مایەی  دەبێتە  مەدەنی  یەكسانی 

ڕەهەندێكی ئاكاریشی بە بەردا دەكات، بۆیە كۆمەڵگە لەجێی ئەوەدا یەكسانیەكی 

ئاكاری ڕەوا دروستدەكات. ئەو پیاوانەی لە هێزو تواناو ئەفراندندا وەك یەك 

نین، ئەوا هەموویان لە مافدا یەكسان دەبن. 

سەبارەت بە ئازادیش، مادام هەركەسەو خۆی دەداتە دەستی هەموان، 

نەك كەسێكی دیاریكراو، هەموو كەسێكیش گوێڕایەڵی ئیرادەی گشتی دەكات، 

كە خۆی چون یەك لەگەڵ ئەوانی تردا بەشێكن لێی، ئەوا ئەو دەسەاڵتە چەندە 

تەعبیر لە ئیرادەی هەمووان دەكات، ئەوەندەش تەعبیر لە ئیرادەی ئەو دەكات 

پێچەوانەی ئازادی خۆیەتی، لەبەر ئەوەی بەگژ ئیرادەیەكدا دەچێتەوە كە ئیرادەی 

خۆیەتی، وەك چۆن ئیرادەی هەر كەسێكی دیكەشە. )ئەوەی بە زەبری هێز ناچار 

دەكرێت گوێرایەڵ بێت، مانای ئەوە ناگەیەنێت كە ئازادی پێشێل كراوە، بەڵكو 

زۆری لێدەكرێت بۆ ئەوەی ئازاد بێت و دۆخی ئازادی هەڵبژێرێت(.8

سەبارەت  بۆچونەكانی  لەنێوان  ناكۆكیەی  ئەو  دەیەوێت  رۆسۆ  لێرەوە   
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دەسەاڵتە  كۆمەڵ و  بە  دانپیانانی  مافەكانی و  كەس و  تاكە  لە  بەرگریكردنی  بە 

لە  ناكۆكییە  ئەم  بوونی  بەهۆی  نەهێڵێت.  هەیە،  ڕەهاكانیدا  سنوورو  بێ  

بۆچونەكانیداو دەستەوەستانیشی لە چارەسەركردنیدا، خوێنەرانی بوون بە دوو 

تاكە  مافەكانی  ئازادو  بیروڕای  الیەنگری  ئەو  بڕوایانوابوو  بەشێكیان  بەشەوە: 

دەزانی و  دەوڵەتیان  ڕەهای  دەسەاڵتی  الیەنگری  بە  دیكەش  هەندێكی  كەسە، 

لەمەشدا پشتیان بە بیروبۆچوونەكانی خۆی بەستبوو سەبارەت بە ئیرادەی گشتی و 

سەروەری.9 

حاڵەتی  لە  مرۆڤایەتی  گواستنەوەی  رۆسۆ  بایەخەدا  پڕ  بەرهەمە  لەم 

سروشتییەوە بۆ حاڵەتی شارستانی بە گۆڕانێكی گەورە لە قەڵەمدەدات، لەبەرئەوەی 

یاسا شوێنی غەریزە دەگرێتەوە لە دیاریكردنی ڕەفتارەكان و ئاكارەكانی مرۆڤدا، 

هەر بۆیە دەبێت خۆی لە بەشێك لەو خۆشیانە بێبەش بكات كە لە حاڵەتی ژیانی 

سەرەتاییدا هەیبووە، بۆ ئەوەی لە هەندێك ڕووی دیكەوە سوودی گەورەتری 

چنگكەوێت، ئەویش ئەوەیە كە لە گیانلەبەرێكی گەمژەی وێڵەوە دەبێتە مرۆڤێكی 

ژیر و خاوەن خەون و بیر.10

فەلسەفەی سروشتی و ڕۆسۆ

ناوی  یەكسەر  ئەوا  بكرێت  فەلسەفەی سروشتی  لە  باس  كاتێك  هەر   

یەكەم  لەبەرئەوەی  دەبەسترێنەوە،  بەیەكتری  و هەردووال  ناوناوان  دێتە  ڕۆسۆ 

سەرچاوەی  سروشت  چونكە  سروشت(،  بۆ  )بگەڕێینەوە  ئەوەیە  رۆسۆ  قسەی 

هەموو ژیانە و هەرچییەك لە باوەشی سروشتدا گەورە ببێت، خێر و چاكە و 

ڕاستە، هەر ئەو بیرو باوەڕەیشی بوو وایلێكرد دژی ئەو فەلسەفە و بیروباوەڕانە 

كە  باوەڕەدایە  لەو  رۆسۆ  شەڕخوازە،  مرۆڤ  سروشتی  دەڵێن  كە  بوەسێت، 

سروشتی مرۆڤ خێرخوازە و هەر لە كاتی لە دایكبوونەوە حەز بەچاكە و كردنی 

كاری خێرو باش دەكات، بەاڵم كە دەبێت بە خراپ و شەڕخواز، ئەوە بەهۆی 

كۆمەاڵ و دامودەزگا گەندەڵ و خراپەكانیەوەیە كە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تۆوی شەڕو 

خراپەكاری لە ناخ و داڵ و دەروونی مرۆڤدا دەچێنن و لە ڕێچكەی سروشتی و 

ئاسایی خۆی الی دەدەن. 11
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 ))مرۆڤ بە ئازادی لە دایك دەبێت، بەاڵم لە هەموو شوێنێكدا كۆت و 

زنجیرو بەند كراوە((. 12 

بەم پێناسەیە ڕۆسۆ دەست بەبەشی یەكەمی كتێبەكەی دەكات، لە كتێبی 

بارێكەوە  لە  بە گۆڕان دەكات  ئاماژە  پێناسەیەدا  )گرێبەستی كۆمەاڵیەتی( ولەم 

ئاماژە دەكات  كە  ئەو  كۆیالیەتی.  باری  بۆ  ئازادییەوە  باری  لە  تر،  بارێكی  بۆ 

بەمجۆرە گۆڕانكاریانە لە ڕاستیدا گەڕان بە دوای ئەو شتانەدا ئەخاتە ڕوو، كە 

باری  ئازادییەوە بۆ  باری  لە  ئەم جۆرە گۆڕانكارییە ئەكات، وەك گۆڕان كاری 

كۆیالیەتی بەشەرعی. بە وشەیەكی تر لێكۆلێنەوە دەكات لە شەرعیەتی ونبوونی 

ئازادییە سروشتییەكەی مرۆڤ، لەم لێكۆڵینەوەیەدا رۆسۆ ئەبینێت بە شێوەیەكی 

گشتی شەرعیەت بوونی دروستكردنی كۆمەڵگەی ڕامیاری. پێش دەستخستنە سەر 

وەاڵمی ئەوەی كە پێدەچێت وەاڵم بدرێتەوە لە تیۆری رۆسۆ وە بۆ ئەم جۆرە 

بینینە، پێویستە چەند وەاڵمێك بخرێتە ڕوو كە جگە لە سەرنەگرتن هیچ ئاكامێكی 

الی رۆسۆ نییە.

1-پابەندبوونی خەڵكی بۆ یەكتری لەسەر بنچینەیەكی سروشتی دروست 

ئەوا  سروشتیە،  كۆمەڵگەیەكی  كە  بێت،  كۆمەڵگا  یەكەم  خێزان  ئەگەر  نابێت، 

ئەم كۆمەڵگە سروشتیە بە خێرایی ڕێگەی هەڵوەشاندنەوە ئەگرێتەبەر بە تەنها 

پێویست نەبوونی منداڵ بۆ باوكان.

مرۆڤ  سروشتی  ئ��ازادی  دەستدانی  لە  نابێت  ت��رەوە  2-لەالیەكی 

بوونی  بە  پاڵپشت  بە  ڕامیاری  كۆمەڵگەی  دامەزراندنی  كاری  بە  هەڵسەنگێنین 

كۆیالیەتی، پێدەچێت ئەمە مەبەستی »گرۆشیۆس« بوو بێت كە ئەو لەسەر زمانی 

رۆسۆ: »نكۆڵی لە هەر دەسەاڵتێك دەكەن، كە هاتبێتە ئاراوە لە بەرژەوەندی 

محكومكراوەكان بێت. و كۆیالیەتی بە نمونە باسدەكات«. بەاڵم رۆسۆ ڕەخنە لە 

شێوازی »گرۆشیۆس« دەگرێت لە »تنسیب« كردندا و ئەڵێت: »شێوازە جێگیرەكەی 

ی  )واقیعە(  ئەو  لەسەر  دادەنێت  ڕاستی  هەمیشەییە  كە  ئەوەیە  هۆكاردا  لە 

)ڕاستییەی( كە هەیە. ئەكرێت پڕۆگرامی جێگیرتر دابنرێت، بەاڵم لە بەرژەوەندی 

ستەمكاراندا نەبێت«. بوونی كۆیالیەتی ڕێگەمان پێنادات كە لە دەستدانی ئازادی 

مرۆڤ بكەین بە كاری دامەزراندنی كۆمەڵگەی ڕامیاری بە پشت بەستن بەوەی 
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كە دژی مافی سروشتییە، لەبەرئەوەی بوونی كۆیالیەتی دژی سروشتە.

لە  بەهێزترە«  كە  بۆئەوەی  »ماف  وتەی  بە  بكرێت  ئاماژە  3-ئەكرێت 

گۆڕان لە باری ئازادییەوە بۆ باری كۆیالیەتی، بەاڵم رۆسۆ گومانی لە بوونی ئەم 

جۆرە مافەدا هەیە، چونكە لە بوونی وتەی »ماف بۆ ئەو كەسەیە كە بەهێزترە«. 

وشەی »ماف« هیچ جۆرە مانایەك نابەخشێت، هەر بۆیە »ماف« لەناودەچێت 

بە بوونی »هێز«.

4-ئەكرێت بوترێت لەمجۆرە حاڵەتانەدا باشتر وایە ڕێكەوتنێك هەبێت 

لە  بكرێت  گۆڕانكاری  بەهۆیەوە  كە  شەرعی.  دەسەاڵتی  دامەزراندنی  پێناو  لە 

باری ئازادییەوە بۆ باری كۆیالیەتی، بەاڵم رۆسۆ جارێكی تر ڕەخنەی لەمجۆرە 

دەستورە دەگرێت بەو وتەیەی كە دەڵێت »هیچ مرۆڤێك نییە كە دەستبەرداری 

ڕێگای ئازادییەكەی بێت بۆئەوەی بە كۆیالیەتی ڕازیبێت«. هەر بۆیە بۆچوونی 

»كرۆشیۆس« لەم بارەیەدا لە ڕوانگەی تیۆری رۆسۆ راست نییە.

-5جەنگ لە تیۆری رۆسۆدا هۆیەك دروست ناكات بۆ گۆڕان لە باری 

ئازادییەوە بۆ باری كۆیاڵیەتی لەگەاڵ دامەزراندنی دەسەاڵتی ڕامیاریدا. هەرچەندە 

بە  تەنها  ن��ادات  مافێك  هیچ  دەوڵەتدا،  هاتنی  كۆتایی  بەسەر  دێت  جەنگ 

جەنگاوەرەكان نەبێت، هیچ مافێك نادات بەوانەی كە نەجەنگاون بۆ ئەوەی بیان 

گوێزنەوە لە باری ئازادییەوە بۆ باری كۆیالیەتی.13

تازە  تیۆرییەكی  كە  ئەوەیە،  سۆسیۆلۆژیكیەوە  ڕووی  لە  رۆسۆ  گرنگی 

دەڵێت،  و  دەكات  پێشنیار  یاسایی  سیاسی  دەسەاڵتێكی  بنیاتنانی  مەبەستی  بە 

حاكمەیەت بە تەواوەتی تایبەت بە خەڵكەو نە دەتوانێرێت بسپێرێتە كەسی تر 

و نە دەتوانرێت چاوپۆشی لێبكرێت. رۆسۆ لە )پەیمانی كۆمەاڵیەتی( داهەموو 

ئەو مافانەی كە بۆ تاكەكان دەستنیشان دەكرێت، بە شتێكی ڕەها لە قەڵەمدەداو 

كەس بۆی نییە دەستان تێوەردات، هەروەها هیچ هێزو دەسەاڵتێك ناتوانێت لە 

سەروی تاك و ئازادییە سروشتییەكەیدا لەنگەر بگرێت. رۆسۆ بەشێوەیەكی تریش 

بیر لە چاكەكردنی سەرەتایی دەكاتەوەو بە بیروڕای ئەو، مرۆڤ لە بنەڕەتدا، 

لە كاتێكدا كە لە بارو دۆخی سەرەتایی خۆیدا ژیانی بەسەر ئەبرد، كە رۆسۆ و 

هاوچەرخەكانی ڕەنگە لە ژێر كاریگەرێتی ناڕاستەوخۆی دا بە ژیانی بەهەشتیان 
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خاوێنەكەی  دڵە  و  پاك  ئاكاری  شارستانیەت،  پاشان  باشبووە،   – دەشوبهاند 

ناپاككردووە و لە ناوی بردووە، هەڵبەت دەرەنجامە نێگەتیڤەكانی ئەم تیۆریە، لە 

كاتێدا دەمارگیرەكان بیریان لەوە كردەوە كە بە زەبری چەك و شمشێر، مرۆڤ 

بەرەو پاكیەكەی بگەڕێننەوە شتێكی ئاشكرا و چاوەڕوانكراوە هەمووانیش دەزانن 

)ڕۆبسپێر( و )سنت ژوست( لە قوتابیە هەرە چاالكەكانی رۆسۆ بوون.14

دۆخی سروشتی و سەرچاوەی جیاوازی نێوان مرۆڤەكان

رۆسۆ بە هەمان شێوەی »تۆماس هۆبز« و »جۆن لۆك« باسی لە چۆنیەتی 

گواستنەوەی مرۆڤ لە دۆخی سروشتییەوە بۆ دۆخی كۆمەاڵیەتی كردووە. ئەو 

حاڵەتێكی  لە  بێت  ڕێكخراو  كۆمەڵگەیەكی  بە  داخڵ  بەرلەوەی  مرۆڤ  پێیوایە 

هەركەسەو  و  بوون  یەكسان  مرۆڤەكان  هەموو  دۆخەدا  لەم  ژیاوە،  سروشتیدا 

پێداویستی خۆی تێركردووە و ئەوانیش بەو ژیانە ڕازیبوون لەم ڕووەوە »داننج« 

بوو.  مرۆڤەكان  نێوان  تەواوی  یەكسانی  سروشتی  دۆخی  »تایبەتمەندی  دەڵێت 

لەم دۆخەدا هیچ جۆرە جیاوازیەك لە نێوان یەكێك و یەكێكی تردا نەبوو«. 15 

 مرۆڤ لە دۆخی سروشتیدا، لە ژێر كۆمەڵیك هەست و سۆزی خۆرسك 

بۆ  كامەرانی  و  بەختەوەری  كە  دەكات  هەڵسوكەوت  تایبەتیدا  بەرژەوەندی  و 

دەسەتەبەر دەكەن. لەم قۆناغەدا مرۆڤ لە جەنگەڵەكان و لە نێو ئاژەڵدا دەژیا 

بوون.  پێویست  ژیانی  بۆ  كە  دەكرد  شتانە  ئەو  هەموو  بە  دركی  غەریزە  بە 

ئەوەی تەنها ترسی لێی هەبوو ئازار و برسیەتی بوو. لە ژیانیشیدا تەنها خەیاڵی 

الی خواردن و نووستن و جووتبوون بوو، »تەنها خولیای ئەوەبوو بێوەی بێت و 

دەروونی ئارام و جەستەشی تەندروست بێت«.16

 مرۆڤی هاوشێوەی خۆی لێرەو لەوێ  تاك و تەرا ژیانیان دەگوزەراند، 

پێویستیپێیان  نە  نەدەكردن، چونكە  لەگەڵدا  بازرگانی  پەیوەندییەكی  بەاڵم هیچ 

هیچ  ئەواندا  و  ئەم  نێوان  لە  دەك��ردەوە.  ئازاردانیشیان  لە  بیری  نە  هەبوو، 

مرۆڤی  سروشت  نەبوو.  هاوبەش  ئەركی  یاخود  ئەخالقی  پەیوەندیەكی  جۆرە 

بۆ  ئامرازانەی  ئەو  هەموو  هەروەها  كردبوو،  شتێك  هەموو  فێری  سەرەتایی 

دەستەبەركردبوو كە بەكاری دەهێنان و پێویستی پێیان بوو. مرۆڤی سەرەتایی 
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پێویستی بە دەستگیرۆیی كەسانی تر نەبوو، ئەو دڕندە خۆپەرستەش نەبوو كە 

شەڕ لە دژی هەمووان بكات وەك »تۆماس هۆبز« پێیوابوو »جەنگ و ترس و 

خۆپەرستی تەنها لە دۆخی كۆمەاڵیەتیدا دێتە ئارا، لە ژیانی سادە و خۆرسك و 

گۆشەگیریدا كە خەسڵەتی دۆخی سروشتین مرۆڤ بەم خەسڵەتانە نامۆ بووە«. 17 

شارستانیەت  كە  پێیوایە،  كۆمەڵگادا  لە  ژیان  و  شارستانیەت  بارەی  لە 

ژیانی مرۆڤی لە حاڵەتی سادەو سروشتی )كە سەرەتا وابووە( بردوەتە دەرەوە. 

دەڕۆن،  هەڵە  ڕێگای  بەرەو  هەڵەوە  پەروەردەی  كاریگەری  ژێر  لە  تاكەكەسان 

لە ئەنجامی ئەخاڵقی مرۆڤ لە ناودەچێت و هەر لەبەر ئەمە مرۆڤ لە پلەو 

پایەی ڕاستەقینەی مرۆڤایەتییەوە دێتە خوارەوە. رۆسۆ دان بەو خاڵەدا دەنێت، 

بەوەش  ئاماژە  بەاڵم  هەیە،  جیاوازییەكیان  سروشتیدا  دۆخی  لە  مرۆڤەكان  كە 

دەكات كە ئەم جیاوازییە زۆر گرنگ نییە. لە دۆخی سروشتیدا مرۆڤ خەیاڵی 

الی دوو شتە: دڵسۆزی سەبارەت بە ئەوانی تر و پاراستنی خۆی. لەبەرئەوەی 

پێداویستیەكانی  ئاسانی  بە  زۆرنین  سروشتیدا  دۆخی  لە  مرۆڤ  پێداویستیەكانی 

لەبەر  ترەوە  الیەكی  لە  ئاسانە.  زۆر  خۆ  پاراستنی  كەواتە  دابیندەكات،  خۆی 

ئەوەی ڕەفتاری ئەو بەستراوەتەوە بە سروشتی سەرەتایی ئەوەوە، بۆیە مەیلی 

دەستدرێژیكردن و خراپەكاری لەگەڵ ئەوانی تردا لە ناخیدا جێگیر نەبووە. لەگەاڵ 

و  كرێكار  دەگرێتەوە،  هاوكاری  جێگەی  تاكخوازی  شارستانیەتدا،  سەرهەڵدانی 

تاكەكەسیەكانی خۆیدا  بەرژەوەندییە  بە دوای  خاوەنكار سەرهەڵدەدەن، مرۆڤ 

دەبێت،  گەورە  جیاوازییەكان  بازنەی  دەبێ ،  زەحمەت  زۆر  گونجان  دەگەڕێت، 

و  وەردەدەن  خەڵك  نێوان  پەیوەندی  لە  دەست  دەوڵەت  بەرپرسانی  و  یاسا 

.سەرەنجام مرۆڤ وردە وردە لە سروشت دوور دەكەوێتەوە و زیاتر دەكەوێتە 

ناو گەندەڵكارییەوە. »ڤۆڵتێر« كە دژی ئەم بۆچوونانە بوو ڕەخنەیەكی توندی و 

تەنانەت گاڵتەجاڕانەشی لە رۆسۆ گرتووە.18 

رۆسۆ وردە وردە گەیشتە ئەو بڕوایەی كە گەڕانەوە بۆ دۆخی سەرەتایی 

بە كردەوە نەشیاوە و لەو ڕووەوە هەوڵی دەدا بتوانێت ڕیگەگەلێك بۆ تێكەڵكردنی 

هەردوو دۆخی سەرەتایی و شارستانیەت بدۆزێتەوە بۆئەوەی ئازادی سەرەتایی بێتە 

كایەوە و لە هەمانكاتدا مرۆڤ سود لە دەستكەوتەكانی شارستانیەتیش وەرگرێت. 
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تیۆرەكانی رۆسۆ الیەنی دەروونیان هەیە. ئەو چارەنووس و ڕەچەڵەكی مرۆڤ بە 

پاك و بێگەرد دادەنا كە بە هۆی شێوازی پەروەردەی هەڵەوە پاكی و سیفەتی 

پەروەردەی  شێوازی  دا  )ئەمیل(  كتێبی  لە  ئەو  دەستداوە.  لە  خۆی  سەرەتایی 

مرۆڤ  پایەی  پلەو  گەورەیی  و  ڕێزگرتن  فیكر،  ئازادیی  بنەمای  لەسەر  خۆی 

بێنین بۆئەوەی سیفەتە ئیجابی  داڕشتووە. رۆسۆ دەیگوت دەبێ  واز لە منداڵ 

و بااڵكانی تیادا دەربكەون، هەروەها هەوڵی دەدا مرۆڤ بگەڕێتەوە بۆ دۆخی 

سروشتییان سەرەتایی خۆی بۆئەوەی بتوانێت بە بەختەوەری ڕاستەقینەبگات. بۆ 

ئەم مەبەستە دوو ڕێگەی دۆزیوەتەوە: ڕێكخستنەوەی پێكهاتەی كۆمەڵگا لە ڕێی 

پەیمانی كۆمەاڵیەتییەوە، و پەروەردە و فێركردن.19

بێرنیە لەساڵی1789 دەڵێت /لە كۆتاییدا »ڕۆسۆ تەنها دیموكراسی قبوڵكرد« 

الوازی هەرە بنەڕەتی »پەیمانی كۆمەاڵیەتی« ئەوەیە كە حكومڕانی دەئاخنێتە نێو 

جەوهەری ئەنجومەنی كۆمەاڵیەتی، ئەمەش بە جۆرێكە تەنانەت ئەگەر حكومەتی 

پادشایەتی فەرمانڕەوابێت دیسانەوە كۆمەڵگا فەرمانڕەوای ڕەهایە، لە ئەنجامدا 

پادشا تەنها ئەركی جێبەجێكردنی ئیرادەی گەلە، ئەمەش بۆخۆی ڕەتكردنەوەی 

سیستمی  ناسینی  ڕەسمی  بە  و  قبوڵكردن  و  ئەشراف  و  پادشایەك  سیستمی 

دیموكراسیە. بەم شێوەیە ڕۆسۆ سەرجەم ئەو پێناسانە ڕەتدەكاتەوە كە لە كتێبی 

پیرۆزی بەرهەمە فەلسەفیەكاندا، سەبارەت بە پایە بڵندی پادشاكان لە سیستمی 

ئەشرافیدا جەختی  لە سیستمی  ئەشرافیەكان  پایەبڵندیی سەركردە  و  پادشایەتی 

لەسەر دەكردەوە.20 

و  دێت  شەڕانگیزی  بە  نە  بەخێرو  نە  مروڤ  كە  وایبۆدەچێ   رۆسۆ 

یەكسانی لەناو خەلك نەما بەدەركەوتنی كشتوكال وپیشەسازی وخاوەن موڵكایەتی 

خەلكیش  و  بەسەرالوازەكاندا  زاڵم  هێزی  جیگیركردنی  بۆ  دانراون  ویاساكانیش 

ناو  هاتنە  بە  شارستانی  ئ��ازادی  لە  بهێنین  بەدەست  شت  هەندی  ئەتوانین 

گرێبەستەكانی كۆمەاڵیەتی بە تەواوی و بۆ كەس نییە لێیدابەزێت )بێتەخوارەوە( 

و وازبهێنێ  .ڕۆسۆ باوەڕی وایەكە هۆبزهەڵەی كردوە لە وتەیەكدا باری سروشتی 

جیائەكرێتەوە بە تەماعكاری و گەورەیی ئەم دوو سۆزداریانە دروست نابن جگە 

لە باری كۆبونەوەدا . مرۆڤ یەكگرتو تەواوە و بەختیارە چونكە پێویستیەكانی 
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كەمن . 21 

بارەدا  لەم  مرۆف  دەرچونی  چۆنیەتی  بارەی  لە  دێن  پرسیارانە  ئەم 

بەردەمی  خراوەتە  كە  بەوەی  رێككەوتنێك  بە  دەرەوە  هاتوەتە  لێی  مرۆڤ  ؟ 

كردوە  ناچاری  گرتن  و  سەرما  و  بردن  و  راكێشان  وەك  سروشتی  هۆكانی  و 

یارمەتیدانی.   . ڕۆڵەكانی جۆری خۆی  لە  تردا  ئەوانی  لەگەڵ  دان  یارمەتی  بۆ 

كاتی نیازەكەش ڕاوكردنی ئاژەڵەكان بووە دوای ئەوە الفاوەكان و بومەلەرزەكان 

زمان و  داهێناوەو وەداهێنانی  بەردەوام  بە شێوەی  كۆبونەوە  بۆ  ناچاریكردون 

ڕەوشت بوو .

ئەقڵ وەك دەزگایەكی بكوژی دۆخی سروشتی

پەیمانی  بوو  زەحمەت  زۆر  نەبوایە  رۆسۆ  ئەقاڵنییەكانی  بۆچونە  بیرو 

كۆمەاڵیەتی ببێتە هۆی ئەوەی مرۆڤ بیر لە دۆخی سروشتی بكاتەوە  

بەم شێوەیە رۆسۆ شۆڕشێكی گەورەی لە گۆڕەپانی سیاسەت و كۆمەڵ و   

پەروەردەو ئەدەب و هونەردا هەڵگیرساند، كەتاوەكو ئەمڕۆش گڕوتینی هەرماوە، 

گەیاندە  ڕووتی  و  ڕەش  هەژارو  كپكراوی  دەنگی  كە  بوو  كەس  یەكەم  رۆسۆ 

باڵەخانەو كۆشكی فەرمانڕەوایان و بە توندی لە دەرگایانی دا و ناڕەزایی گەل و 

نەتەوەی پێیڕاگەیاندن. »رۆسۆ« یەكەم كەس بوو كە داوای مافی سیاسی مرۆڤی 

ئاسایی سەر شەقام و كۆاڵنەكانی كرد. دەنگی رۆسۆ نووسراوەكانی بوو كە بوونە 

داینەمۆی شۆڕشی فەرەنسی بەتایبەتی و شۆڕشی گەالنی زوڵملێكراو بەگشتی، 

هەر لەبەر ئەو گرنگیەش بوو كە ناپلیۆن گوتبووی: )ئەگەر ڕۆسۆ نەبوایە شۆڕشی 

فەڕەنسی هەڵنەدەگیرسا(.22 

مرۆڤ و فراوان بوونی پێویستیەكانی وایلێكرد بەرەو شارستانیەت بڕوات 

و بە یاساكان خاوەن موڵكایەتی جێگیر بكات و جیاوازی لە ناو خەڵك دا پەیدا 

ببێت بەم جۆرە مرۆڤ چاك لە بگۆرێ  بۆمرۆڤی بوو بە شەڕانگێزانە بە كۆبونەوە 

خۆبەختكردنی پێویستی دا و بە ناڕەحەت و نەتوانرا و قورس و گەڕانەوە بۆ 

باری سروشتی .

چاككردنەوەی  بە  كە  ئەوەیە  دروستیبكەین  بتوانین  ئ��ەوەی  هەموو 
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خراپكردنەكە بە دانانی حكومەتی گونجاو دەست بگری بەسەر پەروەردەكردنی 

هاوواڵتیاندا، لە ڕووی یەكەمەوە باسەكە ئەگەڕێتەوە بۆ بوونی لێدانی یەكبوون 

ڕێگا  مافەكانی و  ئەندامێك و  تاكێك هەموو  دەپارێزرێ ،  كۆمەڵگا  بەهێزی  كە 

بدرێ  بە هەموی ئەوەیە یەكبوون بە تەواوی بەو جۆرەی ژێر دەستی خۆی زیاتر 

هی هیچ كەس نەبێ  و ئازادی بۆ بمێنێتەوە كە خۆی لە پێشەوە هەیبووە، خاوەن 

داریەتی زەوی مسۆگەر نەبووە، بەوەی كە بەس و تەواوبێ  چار نییەو هەر ئەبێت 

هۆكاری نوێ  ببێ  بۆ پاراستنی . دەوڵەمەندەكان چوونە پاڵ ئەوەی كە زیان و 

فێڵ لە هەژارەكان بكەن، هەروەك ڕۆسۆ ئەڵێ  داهێنەریان داهێنا، زیرەكتری پالن 

كاتی بە هەژارەكانیان ئەوت یەك گرن بۆ ئەوەی هەژارەكان بپارێزرێن لە زوڵم و 

ئەشكەنجە و یاسای دادوەری و ئاشتی دابنێین لە باتی ئەوەی هێزەكانمان نەمێنی 

لە كوشتارخۆمان یەكخەین لە دەسەاڵتی بااڵ بە گوێرەی یاسادانانی عاقالنە . بەم 

جۆرە سەركردەی دامەزراندنی خاوەن موڵكیەتی زەوی مرۆڤ دامەزراو بوو بە 

گرێبەستی كۆمەاڵیەتی .23

سیاسەت كەرەستەی بونیادنانی كۆمەڵگەی عەقاڵنی

بۆ  ئەژماردەهێنێت  بە  ئامرازێك  بە  سیاسەت  رۆسۆ  كە  لەبەرئەوەیە   

چارەسەر كردنی ئاریشەی مرۆڤ و سیاسەت ڕێگا چارەی گرفتی مرۆڤە. گرفتی 

سەرەكی كۆمەڵگا نایەكسانی كۆمەاڵیەتییە. دەبێت لە ڕێگای سیاسەتەوە ئاڵوگۆڕ 

بەسەر كۆمەڵگادا بهێنرێت، هەتا ئەركی مۆراڵی سەركەوتنی خێر )چاكە( بەسەر 

شەڕ )بەدكاری( بە ئەنجامبگات.

 رۆسۆ نەك تەنیا بەو شێوەیە جەخت لەسەر یەكبوونی مۆڕاڵ و سیاسەت 

دەكات، بەڵكو سیاسەت لە پێشەوەی مۆراڵ دادەنێت و دەیەوێت سیاسەت لەسەر 

بنەمای مۆراڵ بونیاد بنێت، بەو شێوەیە رۆسۆ لەو بارەیەوە نەك تەنیا بەالیەنێكی 

ئەو  شێوە  هەمان  بە  بەڵكو  دەكاتەوە،  »لۆك«  بۆچوونی  لەسەر  دیكە جەخت 

بۆچوونە ڕاستدەكاتەوە.24

لەپێش  و  خۆیدا  لە  خۆی  شتێكی  وەك  م��ۆڕاڵ  رۆس��ۆ  شێوەیە  بەو   

سیاسەت و سەربەخۆ لە ئەو لە چوارچێوەی ژیانی دەروونی ئەو ڕەتدەكاتەوەو لە 
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كۆمەڵگەی مەدەنی و شاردا بە دوای پێوەر و ڕادەی ژیانی مۆڕاڵیدا دەگەڕێت. 

رۆسۆ جارێكی دیكەش بۆ سەر چەمكی هاوواڵتی و دەوڵەت بەو شێوەیەی كە 

ئایدیای فەیلەسوفە كالسیكیەكانی یۆنان بوو.

پێشەوە  لە  گەڕایەوە.  »هیگڵ«  تیۆری  بۆ  نمونەیەك  بە  بوو  پاشان   

بوونی فەزیڵەتی سیاسی بەسەر فەزیلەتە مۆراڵیەكاندا كە »ماكیاڤیلی« خستبووە 

لۆژیكی  بنەمایەكی  رۆسۆدا،  تیۆری  لە  قۆناغگەلێك  كردنی  تێپەڕ  دوای  ڕوو، 

تۆكمەی پەیداكرد. بەسەرنجدان بەوەی كە چەندەها سەدە مەسیحیەت ئیدعای 

بەرزترین مەعنەویاتی لە كاتی خۆیدا دەكرد، ئەو لە پێشەوە بوونەی كە رۆسۆ بۆ 

سیاسەت قایل بوو، دەرخەری ئاڵوگۆرییەكی قووڵە لە گشت تێڕوانینەكانی ژیاندا. 

و  گوناح  یەكەمین  و  كەوتن  لە  مەسیحی  تێگەیشتنی  تەنیا  نەك  بیرۆكەیە  ئەو 

تاوان بێبایەخیكرد.بەڵكو بونیادی مەسیحیەتی نەریتی )عرف( قوتابخانەی حقوقی 

سروشتی داڕماند. 25

 بە بۆچوونی رۆسۆ هەڵەی »هۆبز« ئەوە بوو كە وایدەزانی مرۆڤ لە 

پێش كۆمەاڵیەتی بوونی و لە پێش كۆمەڵگای ئیستا دا، عەقاڵنییە و دەتوانێت 

پەیمان دابنێت و پەیمان ببەستێت. مرۆڤ لە پڕۆسەی گەشەكردنی كۆمەڵگادایە 

كە بە گەشەكردنی هزری و زهنی دەگات. زهنی مرۆڤ بە پێی گونجاو لەگەڵ 

شێوازەكانی دابینكردنی، پێویستە بنەڕەتییەكانی گەشە دەكات. پێشكەوتنی زهنی 

پێویستیەكانی  دابینكردنی  هەلومەرجی  كە  بەرئەوەی  زەروورییە  كردەوەیەكی 

مرۆڤ ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت و دەگۆڕێت. 26

 مرۆڤ ناچارە بە داهێنان، ڕووداوەكانی ژیان ئەو ناچار بە تێگەیشتن 

بۆالی  سروشتی  بارودۆخی  لە  ئەو  كە  یانەیە  گۆڕانكاری  ئەو  ناسیندەكات.  و 

بارودۆخی كۆمەاڵیەتی دەبات. پێشكەوتنی مەدەنییەت سات بە سات خەسڵەت و 

خووخدە بان مرۆڤایەتییەكانی مرۆڤی سروشتی لەو دەتەكێنێت و جیا دەكاتەوە. 

ناكامڵ  عەقڵی  كۆمەڵگادا  لە  ئەزمونە.  وەرگرتنی  زەرووری  ئەنجامی  ئەوانە 

دواجار  كە  بنەمایەیە،  ئەو  لەسەر  و  دەڕوات  كامڵبوون  بەرەو  )گەشەنەكردوو( 

مرۆڤ دەتوانێت حقوقی گشتی لەسەر بناغەیەك پتەو دەكات. 
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عةقل و كۆمەڵگه

 ئەگەر چی ئارەزووی پارێزگاریكردن لە خوود لە ستوونەكانی كۆمەڵگای 

مەدەنیدا بوونی هەیە بەاڵم لەوەی كە پاشان كۆمەڵگای مەدەنی دەبێت بۆالی ئەو 

بچێت، عەقڵ شوێنێكی گرنگی هەیە. ئەو عەقڵەی بە پێچەوانەی عەقڵ لە ڕێچكەی 

قوتابخانەی سودگەرایی و تیۆری »هۆبز« دا عەقڵی ئامێری نییە. هەروەك كە 

گوترا رۆسۆ سەرەڕای ئارەزووی پاریزگاریكردن لە خود، هەستی هاودەردیش لە 

نێوان وارسكەی مرۆڤدا بەخاوەنی ڕۆاڵ و شوێنگەی تایبەتی بە ئەژمار دەهێنێت. 

لەهەر شوێنێك كە لە نێوان هەستی هاودەردی و ئارەزووی پارێزگاریكردن لە 

خود ناكۆكییەك هەبێت، دەبێت هەستێكی دیكە وەك ناوبژێوكار هەبێت. ئەو 

ناوبژێوكارە هەمان ویژدانە، بەاڵم ویژدان تەنیا هەستێكی كوێرە و پێویستی بە 

ڕێنوێنیكار هەیە. ئەو ڕێنوێنیكارەش عەقڵە. عةقل ڕێگا بە مرۆڤ نیشاندەدات و 

پاڵنەری ویژدانی ئەوە. عةقل نەك تەنیا وارسكەی مرۆڤ هاوئاهەنگ دەكات، 

كۆمەڵگاو  بە  پێویستی  كردەیەك  وەها  بۆ  بەاڵم  دەكات،  بەوان  گەشە  بەڵكو 

سروشتیدا  بارودۆخی  لە  سەربەخۆیی  كە  كۆمەڵگادایە  لە  هەیە.  فەرمانگەیەك 

)بەو جۆرەی كە ڕوونكرایەوە( دەبێت بە ئازادی واقعی، مرۆڤ لە كۆمەڵگادا 

ناتوانێت  سروشتیدا  بارودۆخی  لە  سەربەخۆیی  كە  بەدەستدەهێنێت  شتەگەلێك 

ئەوشتانە بەو بدات. گرنگترین لە هەموویان ئەوەیە كە مرۆڤ لە كۆمەڵگادا ماف 

گەلێك بەدەستدەهێنێت كە بەهێزێكی گەورەتر لە هێزی خۆی، واتە هێزی كۆی 

دەستە جەمعی پارێزگاری لێدەكرێت.

بیركردنەوە و بەكەڵك وەرگرتن   رۆسۆ گریمانە دەكات كە مرۆڤ بە 

لە هزر، دەتوانێت دەوڵەتێك كە لەگەڵ عەقڵی خۆی گونجاو بێت دروستبكات، 

ئەو كۆمەڵگایە كۆمەڵگایەكی دادپەروەرانەیە كە جیاوازی لەگەڵ كۆمەڵگای ئێستا 

پێكهێنانی  بۆ  ناكات  فاسید  مرۆڤەكان  نایەكسانی  لەودا  كە  كۆمەڵگایەكە  هەیە، 

چاوپۆشی  هەوڵێك  هیچ  لە  لەوێدا  یەكسانبوون  بۆ  كۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی 

بكرێت.  دروست  عادیالنە  كۆمەڵگای  بەرنامەوە  و  ئاگایی  بە  دەبێت  ناكرێت. 

یارمەتی گەشەكردنی فەزیلەت لە مرۆڤدا  بە فێركردن و پەروەردە دەتوانرێت 

بدرێت.27



38

كتێبی  لە  خودئاینی.  و  مۆراڵی  مرۆڤێكی  بكرێتە  مرۆڤ  دەتوانرێت   

)ئێمیل( دا باس لە جۆرێك پەروەردە كراوە كە دەتونرێت بە یارمەتی وەرگرتن 

لەو، بۆ منداڵ ژینگەیەكی گونجاو پێكبهێنرێت هەتا لە فەسادێكی كە كۆمەڵگا 

بەسەر ئەودا دەیسەپێنێت پارێزراوبێت و لەالیەنی عةقل و پابەند بوون بە پرنسیپە 

مۆڕاڵییەكان وەها بە هێزبێت كە بتوانێت لە بەرامبەر فەساددا خۆڕاگربێت. بەو 

دروست  ئاگایی  بە  بەستن  پشت  بە  عەقاڵنی  كۆمەڵگایەكی  دەتوانرێت  شێوەیە 

بیرۆكەی پێش  بكرێت. بەو حاڵەش پشت بەستن بە عەقڵ بەشێوەیەك كە لە 

مۆدێرندا خرابوویە ڕوو و ئەفالتوون دەریبڕیبوو، جیاوازە. ئەفالتوون دەیگوت 

لە  تەنیا ڕاست و چەوت  مەعریفە فەزیلەتە، هەروەها عەقڵ دەتوانێت، نەك 

یەكتری جیابكاتەوە، هەروەها دەتوانێت كۆنترۆڵی نەفسیش بكات، بەاڵم رۆسۆ 

هەروەك »هۆبز«، لەسەر ئەو باوەڕەبوو كە عەقڵ بە تەنیایی ناتوانێت مرۆڤ 

ڕێنوێنی بكات. عەقڵ دەتوانێت ویست و داخوازییەكان لەگەڵ یەكتری بەراورد 

لە  كام  كە  تێبگات،  ئەوە  لە  دەتوانێت  عەقڵ  هەڵسەنگێنێت.  ئەوان  و  بكات 

دەتوانێت  عەقڵ  ناكۆكە.  دیكە  هەوەسەكانی  لەگەڵ  یان  نابن،  تێر  حەزەكان 

عەدالەت دیاریبكات، بەاڵم ناتوانێت بە تەنیایی داوایبكات. 

كە  هەبوو  جیاوازی  الیەنەوە  لەو  سودگەرایی  الیەنگرانی  لەگەڵ  رۆسۆ 

داواكاری و حەزەكانی بوونەوەری ژیر، بەهۆی ژیربوونەكەی خاوەنی كۆمەڵێك 

تایبەتمەندییە. مرۆڤ بەهۆی بوونی عەقڵەوە بوونەوەرێكی خود ئاگایە، هەربۆیە 

بەختەوەرییەكەی تەنیا پشت بەوە نابەستێت كە زنجیرەی حەزەكانی یەك بەدوای 

یەكدا تێر بكات، بەڵكو هەروەها پشت بە هەستەكانی دەبەستێت لەبارەی خۆی 

و ئەوانی دیكەدا. مرۆڤ پێویستی بە ئەوە هەیە، كە هەست بكات لە جیهانێكدا 

دەژیت كە خۆی ڕێكی خستووە. لێرەدا ئەو لە )هیووم( دووردەكەوێتەوە، لە 

بوو  كۆمەڵگایەك  خوازاری  كە  »ئەفالتوون«  لەگەڵ  خۆی  مەودای  كە  حاڵێكدا 

بە  بكەن، چونكە  دا حكوم  دیكە  بەسەر خەڵكانی  عەقڵەكان  لەودا خاوەن  كە 

پێچەوانەی ئەفالتوون زۆر باوەڕی بە یەكسانی و ئازادی هەبوو. ئەو حكومەتەی 

كە لە بیرۆكەی ئەودا هەبوو )وەك دەوڵەتی ئەفالتوون( ئەگەرچی ڕاهێنەرێك 

بوو, بەاڵم ئەو ڕاهێنەرە وەك ڕاهێنەری )ئیمیل( بوو كە سەرەنجی بە پلەی 
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یەكەم پێویست بوو بە خود گەشەكردنی قوتابی.28

 رۆسۆ گریمانە دەكات كە مرۆڤ بە بیركردنەوەو بە كەڵك وەرگرتن لە 

عەقڵ دەتوانێت، دەوڵەتێكی عەقاڵنی دروست بكات، دەوڵەتێك لەسەر بنەمای 

سروشتی  بارودۆخی  هەروەك  مرۆڤ  لەودا،  كە  دەوڵەتێك  ئازادی.  و  عەقڵ 

خاوەنی سەربەخۆیی و خودئاینی خۆیەت، بەاڵم گرفتی تیۆری رۆسۆ ئەوەیە كە 

عەقاڵنیەت لە تیۆری ئەودا هێشتا لە نێوان عەقاڵنیەتی تاكی و عەقاڵنیەتی نێوان 

زیهنەكانی هەڵپەسێردراوە، هەر بەو شێوەیەی كە تیۆری دەوڵەتی ئەو لە نێوان 

بارودۆخی ئامرازی »پەیمانی كۆمەاڵیەتی« و ئۆرگانیكیدا )ئیرادەی گشتی( وێڵە.

 بەو پێیە گەشەكردنی تیۆری دەوڵەتی ئۆرگانیك، دەسەاڵتدارێتی ئیرادەی 

گشتی، عەقاڵنیەتی نێوان زهنی و دەوڵەتی و عەقاڵنی كەوتە ئەستۆی قوتابیانی 

و گرنگتر لە هەموویان »هیگڵ«. رۆسۆ بە بردنی ڕەگەزی مێژوو لە تەنیشت 

لێكدانەوەی عەقاڵنی، ڕێگای بۆ »هیگڵ« خۆشكرد.29

بیری پەیمانی كۆمەاڵیەتی لە كتێبی پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا

دەیەوێ   كۆمەاڵیەتی(دا  )پەیمانی  سۆسیال«  »كۆنترا  نووسینی  لە  ڕۆسۆ 

چارەسەری كێشەی نایەكسانی لەنێوان مرۆڤدا بكات، بەاڵم لێرەدا »لەسەر ڕێگەی 

ئەبستراكسیۆن و گشتیدان دەڕوات و هەوڵدەدات بە پرنسیپەكانی هەر لەشێكی 

سیاسی بگات«، واتا دەیەوێ  بەو هەڵوێستە بگات، كە بەڕێیەوە »گەلێك ناوی 

گەل وەردەگرێ »

ئەو پەیمانە كۆمەاڵیەتییەی ڕۆسۆ پێشنیاریدەكات، دەبێ  كۆتایی بە پەیمانە 

خەڵكانیان  كۆمەاڵیەتی  پەیمانێكی  بە  ئەمان  بهێنێ .  دەوڵەمەندەكان  ساختەكەی 

فریوداو لێرەشەوە ئازادییەكان لێزەوتكردن. ئەمەیە كێشە سەرەكییەكەی ڕۆسۆ: 

ئازادی كە ئەو وەك جەوهەری ڕاستەقینەی مرۆڤ دەبینێ ، بەاڵم لەبەر ئەوەی 

ئازادییە،  كە  مرۆڤدا،  جەوهەری  لەتەك  دەوڵەمەندەكان  كۆمەاڵیەتیی  پەیمانی 

ناگونجێ ، ئەوا بناغەی ئەو پەیمانە »ماف« نییە، بەڵگەی ئەمەیش ئەوەیە، كە 

هیچ كەسێك ناتوانێ  بەپێی ماف هەتا سەر دەسەاڵتدار بێ .

 ئەو دەسەاڵتدارەی دەیەوێ  ئەم ئامانجەی بەدیبهێنێ ، دەبێ  دەسەاڵتەكەی 
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لە  كەواتە  بسەپێنێ ،  گەل  فرمانی  وەك  هۆشرایەڵی  وەرب��گ��ۆڕێ  و  ماف  بۆ 

ڕێكخراوێكی ئەم چەشنەدا هیچی دی جگە لە »مافی بەهێزتر« خۆی نانوێنێ ، 

پلەیەكی بەرزتر سەردەخات.  پلەیەكی نزمەوە بۆ  دەسەاڵتدار دەسەاڵتەكەی لە 

ڕۆسۆ لێرەدا مەبەستێكی دووالیەنی هەیە: دەیەوێ  لەالیەك »بێمافی«ی كۆمەڵگای 

نیشانبدات، بەاڵم لەالیەكی دیكەوە دەیەوێ  ڕوونیبكاتەوە، كە مرۆڤ  سەردەم 

لە سروشتەوە ناویستییەكی بۆ دەسەاڵتنواندن بەسەر هاوجۆرەكەیدا هەیە، بۆیە 

لەڕوانگەی ڕۆسۆوە تەنها پەیمان وەك بناغەی هەموو دەسەاڵتدارییەكی لێگیتم 

دەمێنێتەوە. 

ڕووندەكاتەوە:  مەبەستەكەی  كۆمەاڵیەتیدا  پەیمانی  سەرەتای  لە  ڕۆسۆ 

»دەمەوێ  لەوە بكۆڵمەوە، كە ئاخۆ دەستورێكی لێگیتیم و گونجاو بۆ ڕێكخراوی 

كۆمەاڵیەتی هەبێ »، بێگومان گەر لێرەدا« مرۆڤ لەنێو بوونی خۆیدا وەربگرین«، 

یاساكانیش بە جەشنێك وەربگیرێن، »وەك چۆن ئەوان گەرەكە  هەروەها گەر 

ئاوها بن«.

بە  جێگرتنەوەی  ئامادەو  دەسەاڵتی  هیچاندنی  ڕۆسۆ  مەبەستی  كەواتە 

مێژوویەكی  لە  ماركسیزم  نموونە  بۆ  چۆن  وەك  نییە،  نوێ   دەسەاڵتدارییەكی 

دێتە  ئ��ازادی  بە  »مرۆڤ  دەڵێ ،  ڕۆسۆ  كاتێك  دەدات.  بۆ  هەوڵی  درەنگتردا 

جیهانەوە، بەاڵم لە هەموو جێیەك لە كۆت و زنجیردایە«، ئەوا لێرەدا دروشمێكی 

شۆڕشگێڕی ڕاناگەیەنێ . ئەم ڕستە بەناوبانگەی ئەو تەنها »بریتییە لە گەڕان بەدووی 

بەشێوەیەكی  »دەسەاڵتداری  مەبەستێكەوە:  بە  ئەمەش  سیاسیدا«،  ستراكتۆرێكی 

بەسەر  مرۆڤ  ڕێكبخات«،دووبەشبوونی  مەبەستێك  بۆ  هەروەها  دادپەروەرانە، 

بوون و ڕواڵەتدا مرۆڤ وەك سەرجەم دەگرێتەوە، واتا هاوكات سەروەر و كۆیلە 

بەبێ  جیاوازی، چونكە گەر مرۆڤ تەنانەت خاوەنی دەسەاڵت و هێزیش بێ  بەسەر 

مرۆڤە بە كۆیلەكردووەكانیدا، هێشتا هەر لە ئەوان كۆیلەتر دەبێ ، كەواتە كۆیلەتی 

هەمووان دەگرێتەوەو تەنها بە هەڵگێڕانەوەیەكی شۆڕشگێڕی لەناو نابرێ . 

بەاڵم مرۆڤ لەم هەنگاوەیدا بۆ دەسەاڵتدارییەكی لێگیتیم گۆڕان بەهێزی 

نوێ  نادات، بەڵكو تەنها هێزەكانی ئامادە یەك دەخات و بەرەو پێشیاندەبات. كۆی 

ئامانجیان  ئەو هێزانە واتای پێكەوە چاالكبوونی كەسانێكی زۆر دەبەخشێ ، كە 
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ئەم  نابێ   كەواتە  ئیندیڤیدێكی هاوچاالكە،  ئازادیی هەر  هێشتنەوەی هێزەكان و 

یەكخستنەی هێزەكانی ئامادە زیان بە ئازادیی تاك بگەیەنێ . 

كۆمەاڵیەتی  فۆڕمێكی  »دەبێ   دەكاتەوە:  ڕون  شێوەیە  بەم  ڕۆسۆ  ئیدی 

بدۆزرێتەوە، كە بە سەرجەم هێزی كۆیی ئەندامەكانی بەرگری لە كەس و موڵكی 

تەك  لە  كاتێك  تاكێك،  هەر  نێویدا  لە  كە  بپارێزێ ،  بكات و  ئەندامێك  هەر 

هەموواندا یەكیگرتووە، تەنها هۆشرایەڵی خۆی بێ  و هەر ئاوا ئازاد وەك پێشووی 

بمێنێتەوە« بەاڵم ئەم كێشەیە جارێ  پێویستی بە چارەسەر هەیە. مەرجی گەیشتن 

لەتەك  ئەندامێك  هەر  خۆی«  تۆتالی  »یەكگرتنەوەی  لە  بریتییە  پەیمانە  بەم 

كۆمەڵگادا، ئەمەیش سەرجەم ئەندامانی یەكگرتوو بەبێ  جیاوازی دەگرێتەوە. هیچ 

ئەندامێك بۆی نییە بیانوو بگرێ . گەر كەمترین گۆڕان لەم مەرجەدا بۆ خاتری 

هەڵوەشێتەوە،  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  ئەوا  بكرێ ،  بیانووگرتوو  ئەندامێكی  هەر 

چونكە گەر ئەو ئەندامە هێشتا خاوەنی كەمێك لە مافە خۆییە سەرەتاییەكانی 

بوو، ئەوا لە زۆر حاڵەتدا دەبێ  بە دادگەری خۆی و لێرەشەوە دۆخی سروشت 

درێژە دەكێشێ ، بەاڵم ئەگەر هەر یەكێك خۆی بە هەمووان ببەخشێ ، ئەوسا 

خۆی بە هیچ كەس نابەخشێ . 

ڕۆسۆ ئیدیی دەوڵەت لەم فۆرمەڵەدا كۆدەكاتەوە: »هەر یەكە لە ئێمە 

ڕكێفی  ژێر  دەخاتە  كۆمەاڵیەتییانە  بەشێوەیەكی  هێزی  سەرجەم  خۆی و  كەسی 

بەرزترین پایەگای ڤۆلۆنتێ  ژێنێراڵەوە، ئەوسا ئێمە هەر ئەندامێك وەك كەرتێكی 

لە  بریتییە  هەڵوێستە  ئەم  سەرەنجامی  وەردەگرین«.  سەرجەم  جیانەكراوەی 

دروستبوونی لەشێكی سیاسی، واتا »كەسە دەوڵەت«، كە ڕۆسۆ وەك لەشێكی زیندو 

و ئۆرگانی دەیبینێ  و بە لەشی مرۆڤ دەیچوێنێ . دەسەاڵتی »سۆڤەرین« سەری 

هەردووكیان،  پرنسیپی  لەشن.  ئەندامی  ئەندامەكانیشی  پێكدەهێنێ ،  لەشە  ئەو 

چ هینی كەسەدەوڵەت و چ هینی لەشی مرۆڤ منێكە، كە سەرجەم دەگرێتەوەو 

بریتییە لە هەستداری و پەیوەندیی نێوخۆی كەرتەكان. ئاشكرایی هەر شێوەیەكی 

تەنها  پەیوەندییەكە  بكرێ ، هەردووكیان دەگرێتەوە: گەر  پرنسیپەدا  لەو  گۆڕان 

پاڵیەكییەكی شوێنی بێ ، ئەوسا مرۆڤەكە دەمرێ  و دەوڵەتیش هەڵدەوەشێتەوە. 

زوو  »سەردەمی  هەیە:  سیاسییە  لەشە  ئەم  بۆ  جیاوازی  ناوی  ڕۆسۆ 
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ناوی پۆلیس بوو، ئەمڕۆ ناوی كۆمار یان كەسە دەوڵەتە. گەر پاسیڤ بوو، ئەوا 

ئەندامەكانی ناوی دەنێن دەوڵەت، گەر ئەكتیڤ بوو، ناوی دەنێن سۆڤەرێن، ئەو 

لە پەیوەندیی بە هاوجۆرەكەیەوە ناوی دەسەاڵتە، ئەندامەكانیشی لەنێو كۆمەڵدا 

ناویان گەلە. ئەگەر لە سۆڤەرێنێتیی دەوڵەتدا بەشداریانكرد، ئەوسا ناو دەنرێن 

ئێمە  ژێردەستەیە«.  ناویان  بوون،  یاساكاندا  ڕكێفی  لەژێر  گەر  بەاڵم  سیتۆیا، 

سەرەڕای تێگەیشتانە هەمیشە یەك تێگەیشتمان لەبەردەمدایە.30 

سروشتی  قۆناغی  گەیشتونەتە  خەڵكان  كە  وادادەنێین  ڕۆژان  لە  ڕۆژێ  

بۆ حاڵەتێكی نوێ  تەگەرەكان تیایدا بەرەو گۆڕان دەچن، بەبێ  ئەوەی بتوانرێ  

لە حاڵەتی سروشتیدا بمێنێتەوە، لەبەرئەوەی كە خەڵكان ناتوانن هێزێكی نوێ  

بۆئەوەی  سەری  خستیانە  هەشیانە  كە  هێزەی  ئاراستە  ئەو  بەڵكو  دروستكەن، 

بەسەر بەربەستەكاندا زاڵ بن، كە دەبنە تەگەرە بۆ بژێویان، بەناچاری كۆبوونەوە 

كە  دەهێنێ .  ئازادی خۆی  و  توانا  لە  واز  مرۆڤ  بەاڵم چۆن  گرت،  یەكیان  و 

وەالبنێ ؟  بەخۆی  بایەخدان  ئەوەی  بێ   مانەوەیان،  كەرەستەی  چەكە  دوو  ئەو 

من ئەم كێشەیە بەم شێوەیە دادەنێم، دۆزینەوەی شێوەیەكی هاوبەشی هەموو 

هێزە هاوبەشەكان دەپارێزێ؟ ولە خۆگری هەر ئەندامێكە، هەر ئەندامێك بۆی 

ئەندامەكانەوە  نێو  ناو ئەو هاوبەشییەوە و لە هەمانكاتدا دەچێتە  هەیە بچێتە 

تا ئەو كاتەی هەموو دەبنە یەك، هەر بۆیە ئەو تەنها ملكەچی ئیرادەی خۆی 

دەبێت و وەك پێشوتریش بە ئازادی دەمێنێتەوە، ئەمەیە ئەو كێشە سەرەكییەی 

كە پەیمانی كۆمەاڵیەتی هەوڵدەدات چارەسەری بكات، مەرجەكانی ئەم پەیمانە 

كە سروشتی )چەك – الصك( دیاریدەكات بەشێوەیەك كە كەمترین گۆڕین كە 

بەسەریدا دێ  پوچەڵیدەكاتەوەو كاریپێناكرێ ، كەواتە ئەم مەرجانە كۆی هەمووە 

نەبێت  ئەوەی  ئەگەری  لە هەمووەوە وەرگیراوە، هەتا  لە هەموو شوێنێكدا و 

كە گرێبەستەكە هەڵبوەشێنێتەوە ئەوكاتە هەموو تاكێك ماف و ئازادی سروشتی 

خۆی دەگەڕێنێتەوە، ئەم مەرجانە خۆیان لەمەدا دەبیننەوە، بەپێی ئەم مەرجە 

هەموو  بۆ  بهێنێت،  خۆی  مافەكانی  هەموو  لە  واز  كەسێك  هەموو  ئەویش: 

دەستە كۆمەاڵیەتیەكان، بەم شێوەیەش هەموو ڕەوشەكان یەكسان دەبن لە نێوان 

)هەموو  دەبینێتەوە  لەمەدا  خۆی  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  دەستەیە  ئەم  تاكەكانی 
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تاكێك لە تاكەكانی كۆمەڵگایەك هەموو هێز و توانای خۆی وخۆشەویستی خۆی 

دەخاتە ژێر هەڵسوكەوتی ئیرادە گشتی بااڵ بەمەش بەشێك دەبێ  كە لە كۆمەڵێكی 

یەكگرتوو جیانابێتەوە( بەو شێوەیە تاكەكانی ئەو دەستەیە لە ڕووی مەعنەوی و 

كۆمەاڵیەتیەوە دەنگیان یەكسانە، ئەم دەستەیە یەكێتی ژنان و ئیرادە و ناوی خۆی 

لە بڕیاردانی تاكەكانیدا وەردەگرێ  گەر ئەو ناوە مەملەكەتی بێت، یان كۆماری 

جمهوری یەكگرتوو، یان شتێكی تر لەو بابەتانە بێت. 31

پەیمانی كۆمەاڵیتی لە كتێبی ئەمیلدا

دەتوانرێت  چۆن  كە  بدات  پیشانی  دەیەوێت  ئەمیلدا  كتێبی  لە  رۆسۆ 

لە  بەاڵم  بكرێت،  پ��ەروەردە  تەندروست  مرۆڤی  گەندەڵدا،  كۆمەڵگایەكی  لە 

دەڵێت  دەك��ات و  عەقاڵنی  كۆمەڵگای  لە  باس  كۆمەاڵیەتیدا  گرێبەستی  كتێبی 

ئەو  بگات.  ئازادی  رێسایی و  بەخود  تیایدا  مرۆڤ  تاوەكو  بونیادبنرێت  پێویستە 

خودڕێساییەی كە لەبارەی سروشتیدا هەیبووەو باری شارستانی و كۆمەاڵیەتی ئەوی 

لێبێبەشكردووە. گرێبەستی كۆمەاڵیەتی وەسفی كۆمەڵگایەك دەكات، كە دەبێت 

پێیبگەین، بەواتایەكی تر كۆمەڵگایەكی ئایدیالییە كە لە ئایندەدا دروستدەبێت.

 ڕۆسۆ روونیدەكاتەوە كە پێویستە ئەم كۆمەڵگایە چۆن بێت، بەاڵم روونی 

ناكاتەوە كە پێویستە چۆن دەست پێبكرێت بۆ هەنگاونان بەرەو ئەو كۆمەڵگایە. 

لە )وتاری پەیدابوونی زانست و هونەرەكان(و لە )وتاری نایەكسانی( خۆی دەخاتە 

بریتییە  زیانانە  ئەم  بنەمای هەموو  كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  ڕوو و جەخت 

لە نایەكسانی كە دروستكەری ئۆرگانەكانی كۆمەڵگای مرۆییەو لەوانە مۆڵكداری 

تایبەتی، هەروەها لە گرێبەستی كۆمەاڵیەتیدا روونیدەكاتەوە كە كۆمەڵگای دروست 

پێویستە  بەدوورە( چۆن كۆمەڵگایەكە. بەاڵم روونیناكاتەوە كە  زیانانە  لەم  )كە 

كۆمەڵگا  لەو  )تێپەڕبوون  بڕۆین.  كۆمەڵگایە  ئەو  بەرەو  كۆمەڵگایەوە  لەم  چۆن 

گەندەڵەی كە هەیە بەرەو كۆمەڵگای ئایدیاڵی رۆسۆ بۆ خۆی شۆڕشێكی گەورەیە 

تێڕوانینی  لە  ناكات(. هەندێ  جار گرێبەستی كۆمەاڵیەتی  لێوە  باسی  كە رۆسۆ 

رۆسۆدا گرێبەستێك نییە كە مرۆڤەكان لەگەڵ دەسەاڵتداراندا دەیبەستن و كەس 

یاخود چەند كەسێكی پێدیاریدەكەن بۆ دەسەاڵتداری خۆیان. وەها گرێبەستێك 
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بە گشتی جیاوازە لەگەڵ تێڕوانینەكەی رۆسۆدا. چونكە بە بۆچوونی رۆسۆ وەها 

گرێبەستێك بەو واتایە كە مرۆڤەكان پلەو پایەیەك دەدەنە دەسەاڵتداران كە نابێت 

بدرێ  و كارێك دەكەن كە نابێت بیكەن، چونكە ئەم كارە بەو واتایەیە كە خۆیان 

مەبەستەیە كە  ئەو  پێچەوانەی  گرێبەستێك  تر، وەها  كوێلەی كەسانێكی  بكەنە 

مرۆڤەكان لە پێناویدا كۆبوونەتەوەو كۆمەڵگایەكیان دروستكردووە. مرۆڤەكانی بۆ 

كرانەوەو گەشانەوەی سروشتی خۆیان كۆبوونەتەوە وەها گرێبەستێك )هاوشێوەی 

دەبات و  كۆیالیەتیان  بەرەو  دەكەن(  باسی  لۆك  و  هۆبز  كە  گرێبەستەی  ئەو 

گەشە  تیایدا  كە  كۆمەڵگایەكە  بە  پێویستی  مرۆڤ  دەبات.  لەناو  مەبەستەكەیان 

بكات و ببوژێتەوەو بەبێ  ئازادی وەها شتێك نایەتەدی. 

كە  بێت  مرۆڤەكان  كۆبوونەوەی  مەبەستی  جێ   دەتوانێت  كۆمەڵگایەك 

تیایدا هەر كەسەو سەرەڕای ئەوەی كە لەگەڵ هەموواندا یەكیگرتووە لەالیەن هیچ 

خواستێكی تری جگە لە خواستی خۆی فەرمانی بەسەردا نەدرێت و وەكو بەر لە 

پەیوەندیكردن بە كۆمەڵگاوە ئازاد بێت .32

 بایەخی ئەم بەرهەمەی رۆسۆ لەوەدا دەردەكەوێت، كە شۆڕشگێڕانی 

و  خۆیان  فیكری  مامۆستای  بە  نووسەرەكەی   ،1789 فەرەنسی  مەزنی  شۆڕشی 

ئیلهامبەخشی دید و  كتێبەكەشی كە )گرێبەستی كۆمەاڵیەتی( یە، بەسەرچاوەی 

خۆڕا  لە  بەوچەشنەش  مەسەلەیەكی  دیارە  دەزانی،  شۆڕشگێڕەییەكانیان  هزرە 

ڕۆسۆ« وەك  كە »جان جاك  گرتووە،  ڕاستیەوە سەرچاوەی  لەو  بەڵكو  نەبوو، 

فەیلەسوف و نووسەرێكی مەزنی سەردەمەكەی، توانا و لێوەشاوەی كەم وێنەی 

خۆی وەستایانە بۆ داڕشتنەوەی سەرجەم بۆچوونە ڕامیاری و كۆمەاڵیەتیەكانی لە 

)گرێبەستی كۆمەاڵیەتی( دا بەكارهێناوە و ئەزمونی دەوڵەمەندو ڕادەی بەرزی 

شیكارییەكی  بەجۆرێك  پێبەخشیوە،  ئاوەاڵیان  بیرێكی  ئاسۆی  هەستیارییەكەی 

سەركەوتووانەی لەالیەنە جیاوازەكانی كۆمەڵگا لەو بەرهەمەیدا نیشانی خوێنەر 

دەدات، ئەوەش وایكردووە كە هیچ كام لە فەیلەسوف و بیرمەندە بەناوبانگەكانی 

سەدەی هەژدەهەم هێندەی رۆسۆ كاریگەری مەزنیان لەسەر بۆچوون و هزری 

سەردەمی خۆیان و نەوەكانی داهاتوو نە بووبێت.33

نێوان  لە  رۆسۆ،  ئاڵۆزی  و  نەهامەتی  پڕ  و  سەخت  ژیانی  بێگومان   
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كۆمەڵگای فەرەنسی لێوانلیۆ لە ملمالنێی فیكری بێدادی كۆمەاڵیەتی و ئابووری 

بنەماڵەی )بۆریۆن( و هەژمونی  لە سایەی سیستەمێكی ئەرستۆكراسی زۆرداری 

رۆسۆ  كینەتۆزی الی  و  یاخی  بیرێكی  هەوێنی  كاسۆلیكی،  كلێسای  هەمەالیەنە 

بە دژی سەرجەم ڕژێمە ئابووری و كۆمەاڵیەتی و ڕامیاری سەردەمەكەی خۆی 

پێكهێنابوو، بە چەشنێك لەگەڵ هەمووان دا لە ڕووبەڕوو بوونەوەیەكی سەختدا 

بوو، هەتا ڕادەیەك ڕاوەدوونا و دەركردن و دوورخستنەوە بەردەوام بوو.

ناهەموارەكەی  گشتییە  واقیعە  لە  بەچەشنێك  رۆسۆ  باسە،  شایەنی   

كۆمەڵگا بێزار بوو، كە لە دید و بۆچوونەكانیدا هەڵوێستی زێدە مەنفی سەبارەت 

بە دیاردە مرۆڤایەتییەكان وەك شارستانی ، زانست، هونەر، موڵكایەتی تایبەت 

و، دەوڵەت نیشاندا، ئەوانەی بەسەرچاوەی تێكڕای بێنەوایی و ئێش و ئازارەكانی، 

تاكو چاندنی تۆ و شەڕەنگێزی لە مرۆڤدا و بێبەشكردنی لە سەربستی و ئازادی 

و تا ڕادەیەك كۆیلە كردن لە قەڵەمدەدا. ئەم بۆچوونەش هاندەری سەرەكی بوو 

تاپێچەوانەی ڕەوتی بیرمەندانی سەردەمەكەی كە بە )فەرهەنگییەكان( ناسرابوون 

بە  سەیرو  بۆچوونە  بۆ  بانگەشە  و  وەرگرتن  هەڵوێست  ناودارترین  )ڤۆڵتێر(  و 

دڕندەی  یاخود  نیان،  و  نەرم  كێوی  )مرۆڤی  ناوی  بە  كە  بكات  ناوبانگەكەی 

پێیوایە )كە مرۆڤ بە ساكاری  ناسراوە بە پێی ئەم بۆچوونە، رۆسۆ  پیاوچاك( 

بناغەدا چاكەخواز و خێرخوازە، ئەوە ناهەموواریەكانی سیستەمە كۆمەاڵیەتییەكە 

كە دەیگۆڕێت بۆ كەسایەتیەكی بەد خو و شەڕەنگێز و ئازار بەخش(.34

 هەر بۆیە رۆسۆ لە نووسین و بەرهەمە بەراییەكانیدا، بە توندی هێرش 

دەكاتە سەر دیاردەكانی كۆمەڵگا وەك دەوڵەت و زانست و موڵكایەتی تایبەت 

و شارستانی وئەوانە بەسەرچاوەی سەرەكی تێكڕای نەخۆشی و نەهامەتییەكانی 

لە  تاك  ئازادییەكانی  لەبەردەم  كۆسپ  گەورەترین  لە  و  هاوچەرخ  مرۆڤی 

كۆمەڵگادا لە قەڵەم دەدات. رۆسۆ پەڕینەوەی گروپە مرۆڤایەتیەكانی لە ژیانی 

كۆیلەیی سەرەتاییەوە بۆ نیشتەجێبوون و ژیانی شارستانی بە خاڵێكی وەرچەرخانی 

سلبی و دەسپێكی كۆیالیەتی و نەهامەتی مرۆڤ دادەنا ، ئەو پێیوابوو شارستانی 

تایبەت  بڕوای ئەو موڵكایەتی  بە  ڕاستەقینەیە بۆ مرۆڤ،  نەفرەتی  نەخۆشی و 

لەو دەمەوە دەستی پێكردوە كە خەڵكانی ساكار باوەڕیان بەو كەسە خۆسەپێنە 
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كردوە كە پەرژینێكی بە دەوری پارچە زەوییەكدا گێڕاوەو گوتوویە )ئەمە موڵكی 

منە(، ئەوەش سەرەتای كۆمەڵگای شارستانی پێكدەهێنا كەتێكڕای بێدادیە ئابووری 

بە  چونكە  دەستپێدەكەن.35،  لەوێوە  ئەخالقیەكان  و  ڕامیاری  و  كۆمەاڵیەتی  و 

و  سەركوتكەر  دامودەزگا  و  دەوڵەت  مرۆڤ  تایبەت  موڵكایەتی  كایەی  هێنانە 

داپڵۆسێنەرەكانی دامەزراند تاسامان و جیاوگەكانی بۆ بپارێزێت و بە دژی زۆرینەی 

هەژاران تاڕادەی كۆیلەكردنیان بەكاریان بهێنێ. لە ڕاستیدا ئەم دییددانە رۆسۆ 

ی هاندا داوا لە مرۆڤ بكات، ماڵئاوايی لە ژیان شارو شارستانی و چێژگەرایی 

بكات و بۆ باوەشی گەرمی ژیانی الدێ  و پەیوەندی بەتینی خێزانی سەرەتایی 

بگەڕێتەوەو بەسادەیی ژیانێكی ئاسودەیی بێگرێ و گۆڵ بەرێتەسەر،بانگەشەیەكی وا 

كە لە الیەن »ڤۆلتێر«ەوە ڕەخنەی لێگیرا بەوەی لە نامەیەكیدا بۆ رۆسۆ نووسیویە 

دایدەگرێت  ئەوە  خولیای  هەرزوو  دەخوێنێتەوە،  بۆچوونەكانم  پیاو  »كاتێك 

لە  رۆسۆ  بۆچوونانەی  ئەم  وتنە  شایانی  دابەزێتە سەر چوارپەل«  ڕشتن  بۆ  كە 

نێوەندی فیكریی و كۆمەاڵیەتی سەردەمەكەی خۆیدا دەنگ و هەرایەكی گەورەی 

لێكەوتەوە و بەشێك لە بیرمەندانی فەرەنسای پێش شۆڕشی لێڕاست كردەوە، 

ئەوەش هاندەرێكی باش بوو تا رۆسۆ سەرلەنوێ  بە بۆچوونەكانیدا بچێتەوە و لە 

قاڵبێكی دیكەدا بەشێوازێكی جیاواز، بەاڵم نوێ  لە پێشوو دایانڕێژێتەوە، ئەوەش 

سەرەتای ئەنجامدانی كارێكی مەزن و بەرهەمێكی تازە و پڕ بایەخی لێكەوتەوە 

كە كتێبی »گرێبەستی كۆمەاڵیەتی بوو«.

 لەم كتێبەدا رۆسۆ سیستمێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی نوێ  بۆ كۆمەڵگا 

تێدا  سیستەمەی  ئەو  نوێنەرایەتییە  دیموكراسی  كەسیستەمی  دەكات  ڕیزە  نێو 

سەرلەنوێ  ئازادی و سەربەستییەكان بۆ مرۆڤ لە كۆمەڵگادا دەگێڕێتەوە، ئەویشی 

بۆ  ڕێكبخەن،  ئارەزوومەندانە  تاكەكان  كە  كۆمەاڵیەتییەوە  گرێبەستی  ڕێگای  لە 

ئەوەی گوێڕایەڵی یاسایەك بین كە هەڵقواڵوی خواست و بەرژەوەندیەكانی گشتی 

و تێكڕای كۆمەڵگا بخات.

ئاین وپەیمانی كۆمەاڵیەتی

 رۆسۆ لە گرێبەستی كۆمەاڵیەتیدا ئازادی بە كۆمەڵگاوە گرێدەدات و تێكڕا 

بە گوێ  ڕایەڵی بۆ یاسایەك دەمێنەوە كە هەڵقواڵوی بەرژەوەندی كۆمەڵگا بێت، 
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جگە لەوەی رۆسۆ هەوڵی بەخشینی پێناسەیەكی نوێمان بۆ دەوڵەت دەداتێ  كە 

تێیدا لە تێكڕایی گەل و دەسەاڵت پێكدێت، دەسەاڵتێك كە جێبەجێكەری خواستی 

گشتییەو سەرچاوەكەی گەلە، باشترین حكومەت الی رۆسۆ ئەو حكومەتەیە كە 

كەسانی لێهاتو و ڕەوشت بەرز تێیدا كاربەدەست بن، كەسانێك هەڵبژێردراوی 

گەل بن و جێبەجێكەری یاسایەك بن، كە بەرجەستە ی بەرژەوەندیەكانی كۆمەڵگا 

بكەن.

موڵكایەتی  بە  دان  واقیعێك  وەك  رۆسۆ  كۆمەاڵیەتیدا  گرێبەستی  لە   

تایبەتیدا دەنێت، بەمەرجێك لە ژێر سایەی چاودێری گشتیدا بێت و فراوانكردن 

و بەكاهێنانی زیان بە بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگا نەگەیەنێت، نەبێتە هۆی قوڵ 

كردنەوەی نایەكسانی كۆمەاڵیەتی و ئابووری. لەم ڕووەشەوە رۆسۆ پێیوایە نابێت 

جیاوازی تاكەكان لە ڕووی توانی فیزیكی و لێهاتووییەوە، ڕێگر بێت لە ڕێگای 

هێنانەدی یەكسانی مافە كۆمەاڵیەتی و یاساییەكان بۆ تێكڕای تاكەكانی كۆمەڵگە.

 رۆسۆ لە سۆنگەی پەروەردەی ئاینی پڕۆتستانییەتەوە هەلێكی بۆ دژایەتی 

ئاین و دەرپەڕاندنی بۆ دەرەوەی كۆمەڵگا نەداوە، بەڵكو ئەو پێیوایە كە دەكرێت 

ئاین سوودی لێوەربگیرێت بۆ هێنانە دی چاكەخوازی كە الی رۆسۆ بە پایەیەكی 

و  سادە  ئاینێكی  بە  پابەندبوون  بۆ  بانگەشە  رۆسۆ  بەاڵم  دادەنرێت،  بنەڕەتی 

دەكات كە خێری كۆمەڵگای تێدا بێت و تۆوی چاكەخوازی و چاوپۆشی نەك ڕق 

و تۆڵە و كینە لە كۆمەڵگادا باڵو بكاتەوە و گەل لەالیەن دەزگای ئاینیەوە بكرێتە 

مێگەل .36

 رۆسۆ لە پاڵ بایەخدانێكی بەرچاو بە ئازادی مەدەنی، مەسەلەی ئازادی 

تاكەكەس دەكاتە بابەتی سەرەكی لێكۆڵینەوەی قسە لەسەر كردن. لەم ڕووەشەوەیە 

كە هەندێك دەڵێن پەیمانی كۆمەاڵیەتی ڕێخۆشكەر بوو بۆ شۆڕشی فەڕەنسی و 

بوو بەو زەمینە ئایدۆلۆژییەی شۆڕشەكە تێیدا جۆشی سەند.

 گەرچی بەشداریكردنی رۆسۆ لە سەرهەڵدانی ئەو جواڵنەوانەی داوای 

ئازادی تاكەكەسی دەكەن، دژایەتی دەسەاڵتی ڕەهای كەنیسە و دەوڵەت دەكەن، 

بۆچوونی  بەاڵم  هەبووە،  لەسەریان  زۆری  كاریگەرییەكی  بەرچاوەو  یەكجار 

هەروەها  گەل  ئیرادەی  ڕەهای  بوونێكی  بەرجەستە  وەكو  دەوڵەت  لەمەڕ  ئەو 
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لێكچوونێكی  و  هاوشێوەیی  چەسپاندنی  لەسەر  سووربوونی  و  مشتومڕكردنی 

سیاسییانە و ئایینیانە، الی هەندێك لە مێژوونووسان و بیریاران بەسەرچاوەیەك 

بۆ ئایدۆلۆژیای تۆتالیتاریزم دانراوە.

پەیمانی كۆمەاڵیەتی وحكومەت

ئەو  لەناو  دامودەزگا سیاسییەكان  پێویستە هەموو  بۆچوونی رۆسۆ  بە   

دەزگایەدا كۆبكرێنەوە كە پێی دەوترێت حكومەت، حكومەتیش بەپێی پەیمانێك 

كە لەگەاڵ هاواڵتیاندا بەستوویەتی، لە بری ئەوان بڕیار دەدات، نابێت لە دەرەوەی 

حكومەت هیچ دەزگایەكی سیاسی دیكە هەبێت، بۆ ئەوەی كێبڕكێی حكومەت 

دڵسۆزیان  و  نەكات  هاواڵتییەكان  لە  دڵسۆزی  و  الیەنگیری  داوای  و  نەكات 

بەرامبەری دەوڵەت لەق نەكات.37

دامەزراندنی  نەخشەی  كۆمەاڵیەتیدا  گرێبەستی  كتێبی  لە  ڕۆسۆ  كەواتە 

دەوڵەتێك دەكێشێت كە یاسا و مەدەنیەتی تیادا سەروەر بێت و بەڕەزامەندی 

ئەو  كاتێكیش  هەر  هەڵبژێرن  فەرمانڕەوایی  بۆ  دەستەیەك  الی��ەك  هەموو 

دەستەیە لە مەرجەكانی گرێبەستەكە الیاندا دەبێت، ئەو پەیوەندی و گرێبەستە 

هەڵبوەشێتەوەو دووبارە لە ناو خۆیاندا بە ڕەزامەندی هەموو الیەك دەستەیەكی 

تر بۆ فەرمانڕەوایی هەڵبژێرنەوە، واتە نابێت مرۆڤ واز لە سەربەستی و ئازادی 

سروشتی خۆی بەبێ  دەستكەوت بهێنێت، چونكە وازهێنان لە سەربەستی مانای 

وازهێنانە لە هەموو مۆرك و سیمایەكی مرۆڤایەتی، لەم حاڵەتەشدا هیچ شتێك 

نییە قەرەبووی ئەو وازهێنانەی بۆ بكاتەوە، بێگومان ئەم جۆرە وازهێنانەش دژی 

سروشتی مرۆڤایەتییە، چونكە سەربەستی زەوتكردن مانای زەوتكردنی ئەخالقیەتی 

كارەكانە، ڕێكەوتنێكیش كە الیەك هەموو دەسەاڵتێكی ڕەهای هەبێت و الیەكەی 

تریش ملكەچی و گوێڕایەڵی بێسنووری هەبێت، ئەوا ئەو ڕێكەوتنە ناهەق و بێ  

بنەمایە و هیچ شەرعیتێكی نییە و دژ بەیەكە و كاری پێناكرێت و لەگەڵ سروشتی 

مرۆڤایەتی ناگونجێت، چونكە هیچ كات گرێبەست بەو شێوەیە نابێت كە هەموو 

شت لە دژی ئەو و بۆ قازانجی من بێت، چ كاتێك ویستم و لە بەرژەوەندی من 

بوو جێبەجێی بكەم و لەسەر ئەویشە كە ملكەچم بێت، ئەوە بەهیچ شێوەیەك 

ڕێكەوتن و گرێبەستن نییە، بەڵكو ئەمە دیكتاتۆریەت و كەڵەگاییەو قبوڵكردنی 
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زۆر زەحمەتە. 38

هەوڵدەدات  و  دەگرێ   جەماوەر  لە  ڕەخنە  رۆسۆ  ترەوە  الیەكی  لە   

كە هۆشیاریان بكاتەوە، بۆئەوەی بە ڕوڵی سروشتی خۆیان هەڵبستن، بۆ ئەم 

مەبەستەش دەڵێت بەردەوام گەل هەر لە خۆیەوە و بەبێ  فێربوون خێرو خۆشی 

دەوێت، بەاڵم هەر لە خۆیەوە یەكسەر خێر ناناسێتەوە، ئیرادەی گشتی بەردەوام 

ڕاستە، بەاڵم ئەو دەسەاڵت و فەرمانڕەوایەی كە ئاراستەو ڕابەری دەكات بەردەوام 

نایبینێت، هەموو  ڕۆشنبیر و ڕاست نییە، گەل بەردەوام خێری دەوێت، بەاڵم 

كەس وەك یەك پێویستیان بە ڕێنیشاندەر هەیە و دەبێت گەل فێربكرێت كە 

بزانێت چی دەوێت.39 

مێژووی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی

 تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتی، ڕۆژێك لە ڕۆژان نەبووە بە داهێنانێك 

كە یەكێ لە ڕووناكبیرەكان تایبەتمەندێتی تێدا بكات، ئەگەڕێیتەوە بۆ بنەڕەتەكانی 

یەكەمی هەرچۆن پێشتر ئاماژەمان دا بە »ئەفالتون« و »لۆكرس«. هەرچەندە لە 

چاخەكانی ناوەڕاستدا رونبوو، بەاڵم لەگەاڵ ئەوەشدا دیاریدەكانی لە كۆتایی ئەم 

ئەو  ئەوەی  دوای  گەشەیكرد  شانزەهەم  لە سەدەی  تا  سەریهەڵدا  سەردەمانەدا 

بەم  ناوەڕاستدا  كۆتایی چاخەكانی  لە  البرا  لەسەری  كە هەیبوو  ئاینیەی  بەرگە 

شێوەیە بە تەواوی گەشەكردنەكەی بەرچاو دەكەوێت لەسەر دەستی »كرۆشیوس« 

و »بۆنفندروف« و »هۆبز«، هەرچۆن كە لە پێشوودا بینیمان.

بە ئەندازەی ئەوەی كە پەیوەندی هەیە بە ڕووناكبیر »جان جاك ڕۆسۆ« 

سەبارەت بەم تیۆرە پێدەچێت »هۆبز« زۆرترین كاریگەری هەبووە لە پێك هێنانی 

تایبەتی خۆیدا.40

گرێبەستی،  لە  ت��ەواو  پادشایەتی  لە  بەرگریكرد  »هۆبز«  بێگومان   

كۆمەاڵیەتی بەاڵم ئەوەی شایەت حاڵە تیۆری »هۆبز« لە فەرەنسا لەسەر ئاستی 

ڕەسمی )دەوڵەتی( پێشوازی لێكرا ، لە كاتێكدا پادشایەتی تەواو تیایدا شێوەی 

تەواوەتی وەرگرت.

و  باس  ئەم  و  پابەندەكانەوە،  پادشایەتی  لەالیەن  »هۆبز«  تیۆری   

لێكۆڵینەوانە جێی باس و لێكۆڵینەوە بووە بەرەو ئەوەی بردن كە دەست بخەنە 
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بۆ  هەیە  پێچەوانەی  ڕێڕەوێكی  كە  )مادی(  داماڵینێكی  لە  ناوەڕۆكەكەی  سەر 

ڕوانگەی ئەو مافەی خواندیەی كە پادشایەتی لە فەرەنسادا پشتی پێبەستبوو، بەاڵم 

»لۆك« كە بە چاوێكی پابەندانەوە سەیری پادشایەتی دەكرد، بەباپیرە گەورەكە 

و بە )لیبرالی بۆجوازی( ناودەبرێت، لیبراڵی بۆرجوازی كاریگەری ئەوتۆی نەبوو 

لەسەر رۆسۆ. و رۆسۆ پەنای نەئەبرد بۆ »لۆك« كە خاوەن ڕێڕەوێكی نایاب بووە 

بۆ گرێبەستی كۆمەاڵتی، تەنها لەو بارانەدا كە لەم كۆتاییانەدا چەند بەڵگەیەكی 

تیادا ڕەچاو دەكرێت، كە دەبێت بە پاڵپشت كردن لە هەڵوێستە بەرەنگارییەكەی 

سەبارەت بە دەسەاڵتدارێتی تەواو.41

بابەتە  لە  باس  دا  )گرێبەستی كۆمەاڵیەتی(  كتێبی  لە  یەكەم  دێڕەكانی   

بنچینەییەكەی دەكات، ئەویش ئاماژە پێكردنی ئەو بنچینانەیە، كە ڕێگە دەدات 

لەگەڵ  بێت  هاوشێوە  مانای  شەرعی،  ڕامیاری  سیستمێكی  دروستكردنی  بە 

داواكاریەكانی عەقڵ و ڕەوشت و دادپەروەری تەواو لەگەڵ ڕەچاو كردنی ئەو 

شتانەی كە سروشتی مرۆڤایەتی ڕێگەی پێئەدات و ڕەچاو كردنی توانا ڕاستیەكان 

)یاساكان بەو شێوەیەی كە دەتوانێت دروستی بكەیت(.42

)من( گریمانەی ئەوە دەكەم، كە خەڵكی گەیشتونەتە ئەو قۆناغەی كە 

حاڵەتی سروشتیدا،  لە  مانەوەیان  كۆسپەكان،  بەرگریكردن ی  بەرخۆدان  تیایدا، 

دژوار دەكات و، تەواوی هێزو تواناكانی هەر تاكێك بەتەنها، بۆ سەركەوتن بەسەر 

ئەو كۆسپانەدا بەس نابێت و، لەوێدا ئەو حاڵەتە سروشتییە، ئیتر لەتوانایدا نابێت 

نەگۆڕێت،  بوونی خۆی  ئەگەر شێوازی  مرۆڤیش،  نەژادی  بێت و،  بەردەوام  كە 

ئەوا لەناو دەچێتن. 

بكەن،  دروست  نوێ   هێزی  نییە  ئەوەیان  توانای  مرۆڤان  كە  لەكاتێكدا 

بەڵكو تەنها دەتوانن هێزە بەردەستەكانیان یەكبخەنەوەو ئاڕاستە بكەن، كەواتە بۆ 

مانەوەی خۆیان، هیچ ئامڕازێكی تریان لەدەسنامێنێت، تەنها پێكهێنانی هێزگەلێك 

كۆسپەكاندا  بەرخۆدانی  بەسەر  بتوانێت  كە  ئاوێتەكردنەوە،  لەڕێگەی  نەبێت 

سەربكەوێت و، هێزەكانڕا بەتاكە هاندەرێك، بۆ كاركردن كۆبكاتەوەو، وایانلێبكات 

بجوڵێنەو هەڵسوكەوتبكەن. 

ئەم هێزگەالنە بە ڕێگەی یەكگرتن نەبێت لە توانایاندا نییە بێنە بوون و 
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هۆكارو  سەرەكیترین  ئازادی،  هێزو  كە  ئەوەی  چۆن  هەروەك  دامەزراندنەوە: 

ئامڕازی مانەوەی ژیانی مرۆڤانە، كەواتە بەبێ  زیانگەیاندن بەخۆی و بێئەوەی كاری 

پاراستنی خۆی فەرامۆش بكات، چۆن دەتوانێت ئەو هێزو ئازادیە ڕا بەكاربهێنێت؟ 

دەكرێت  ئەوا  منەوە،  لێتوێژراوەی  بابەتی  سنووری  دێتە  كاتێك  دژوارییە  ئەم 

بەمشێوەیەی خوارەوە دەربڕینیان لێبكرێت: 

هەموو  لە  پارێزگاری  كە  یەكێتی،  لە  شێوەیەك  ))دەستەبەركردنی 

ئەو  لەژێر سایەی  بەشداربوو،  بیپارێزێت، هەروەها  بكات و  بەشداربوەكە  هێزە 

یەكێتییەدا، لەگەڵ هەموو بەشداربوەكانی تردا، تەنها گوێڕایەڵی خۆی دەبێت و، بە 

هەمان ئەندازەی ئەو ئازادییەی كە پێشتر هەیبووە، ئازاد دەمێنێتەوە((، ئا ئەمەیە 

ئەو گرفتە سەرەكیەی كە گرێبەستی كۆمەاڵیەتی رێگاچارەی وی دەخاتە بەردەم.

بچوكترین  كە  دیاریكراون،  بەڕادەیەك  گرێبەستە  ئەم  مەرجەكانی   

بەشێوەی  لەبەرئەوەش  دەكات،  شوێنەواری  بێ   پووچ و  مایە  دەستكاریكردنیان، 

فەرمی رانەگەیەندراوە، هەر بۆیە كە لە هەموو جێگایەكدا یەكسانەو لە هەموو 

جێگایەكیشدا وەرگیراو و دانپیانراو و بڕیار لەسەر دراوە، هەتا ئەو كاتەش كە 

تاك، دوای ئەوەی پەرژینی پەیماننامە كۆمەاڵیەتیەكە ژێرپێدەنێت،

 دەگەڕێتەوە بۆ مافە سەرەتاییەكانی ئازادییە سروشتییەكەی كە لەپێناوی 

بەدەستهێنانی ئازادیی گرێبەستدا وازلێهێنابو، دووبارە بەدەستدێنێتەوە.* 

ئەم مەرجانە دەكرێت هەموویان لە یەك مەرجدا چڕ بكرێتەوە، ئەویش 

كۆمەڵ،  هەموو  بۆ  مافەكانی  تەواوی  لە  بەشداربوویەك،  هەر  لەوەی  بریتییە 

دەستبەردار دەبێت، لەبەر ئەوەی لە سەرەتادا هەموو كەسێك بەتەواوی چووەتە 

ژێرباری بەڵێنەكەیەوەو، حاڵەتەكەش سەبارەت بە هەمووان یەكسانە، كەواتە بە 

لەبەرچاوگرتنی یەكسانبوونی حاڵەتەكە بەالی هەموانەوە.. لە بەرژەوەندی هیچ 

كەسێك نییە كە ئەم حاڵەتەڕا بۆ ئەوانی تر دژوار بكان. 

بە وەستان لەسەر ئەوانە، هەروەك چۆن كە پێدانی تەواوی مافەكانی بەبێ  

مەرج و هیچ كەندو كۆسپێك، هاتوەتە پێكهاتن، یەكێتیەكەش، دەكرێت تەواوترین 

شتێك بێت كە بتوانرێت بكرێت و، هیچ كەسێك داوای لەسەر ئەوانی دی نامێنێت، 

چونكە ئەگەر هەندێك ماف بۆ هەندێك كەس بمێنێتەوە، بەهۆی ئەوەی كە هیچ 
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سەرخانێكی هاوبەش بۆ دادوەریكردن بوونی نییە، هەر بۆیە هەریەكێ لە هەر 

پنتێكدا خێرا پاگەندەی ئەوە دەكات، كە خۆی لە هەموو مەسەلەكاندا دادوەری 

تایبەتی خۆیەتی و، وردە وردەش پاگەندەی ئەوە دەكات كە دادوەری هەمووانە، 

بەپێویستیش  دەبێتەوەو،  جێگیر  پیادەو  دووبارە  سروشتی،  حاڵەتی  ئەوكاتەش 

دامەزراوە بەرهەمهاتووەكان، بەرەو دیكتاتۆری خوازمەندو مەیلدار دەبن. دواجار 

لەسەر  هەمانكاتیشداو  لە  هەموان،  دەبەخشێتە  خۆی  یەكێك  هەموو  كاتێك 

ئەوەوە، بەتایبەتی خۆی نابەخشێتە هیچ كەسێك، بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە 

هەر بەشداربویەك، هەمان ئەو شتەی كە دەیداتە یەكێكی دی، بە هەمانشێوەش 

لێیوەردەگرێتەوە، واتە ئەو مافەی وێ  نەدراوەتێ  كە هەمان مافڕا لە یەكێكی 

لەدەستیداوە، هێزێكی  كە  ئەوەی  لەبەرامبەر  مرۆڤ  كەواتە  وەربگرێتەوە،  دی 

زیاتری دەستدەكەوێت بۆ پارێزگاری ئەوەی كە هەیەتی. ئەگەر ئەوە دەربكەین 

كە لە نێوەڕۆكی پەیماننامەی كۆمەاڵیەتی نیە، ئەوا ئەوەی كە دەمێنێتەوە لەم 

دەربڕدراوانەی خوارەوەدا كورتدەبێتەوە:

لەژێر  خۆی،  مافەكانی  تەواوی  خۆی و  خودی  ئێمە،  لە  ))هەریەكێك 

ئاڕاستەگەریی بااڵی ئیرادەی گشتیدا، بەشدار دەكات و، هەر ئەندامێكیش وەك 

بەشێكی جیانەبوەوەی دەزگای كۆمەاڵیەتی وەردەگیرێت((. 

هەروەكو چۆن كردەی بەشدارییكردن لە پێكهاتووەكەدا، بەواتای ئەوەی كە 

بەستنی گرێبەستێك بەدیهاتووە، ئاوەهاش بەجێگەی كەسانی الیەنی گرێبەستەكە، 

ئەندامەكانی  ژم��ارەی  ب��ڕی��اردەدات،  پێكهاتووە،  كۆمەڵێكی  سیاسی و  دەزگ��ای 

بەئەندازەی ژمارەی دەنگدەرانی گشت كۆمەڵگەبێت: ئەم دەستەیەش، لە خودی 

لێدەنرێت و،  خۆی،  ئیرادەی  ژیان و  هاوبەش و  كەسێتی  یەكێتی و  كردارەدا،  ئەم 

كاتێكیش ئەوە دەوڵەت بێت فەرماندەرن بەكات و ناوی دەزگای دەستەاڵتدارو، 

سیاسی  دەستەاڵتی  بە  خۆی  هاوشێوەكانی  دەزگ��ا  بە  بەراوردكردنیشیدا  لە 

ناوی  گشتی،  بەشێوەیەكی  پێكهێنەریەوە،  ئەندامانی  لەالی  لێ ،  ناودەردەكەن. 

گەل بەكاردەهێندرێت و، بەالی تاك تاكی ئەندامانیشەوە، هەریەكێك لەوانە بە 

هاوواڵتی بانگدەكرێن، وەك بەشداربووانی دەسەاڵتی فەرمانڕەوایی و، بەوانەش 

بە  دەوڵەتن  یاساكانی  ملكەچی  بەشدارنینە و  فەرمانڕەواییدا  دەستەاڵتی  لە  كە 
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واتاكانیان  جار  زۆر  بۆ  بێژراوانە  ئەم   ، ناودەبرێن  گزیدە  و  سەرپەرشتیكراو 

تێكەڵ بەیەكدەبێت، بەجۆرێك یەكێكیان لەجیاتی ئەوی دییان بەكاردێت، لەگەڵ 

ئەوەشداو بۆ البردنی هەر گومانێك، ئەوەندە بەسەر كاتی دەكارهێنانیاندا، لە 

واتای وردی هەریەكێكیان ئاگاداربین.43

لە پەیمانی كۆمەاڵیەتییەوە بۆ ئیرادەی گشتی

ئۆرگانیتی  تیۆری  بۆ  پەیمان  نەریتی  لە  رۆسۆ  تێپەڕینی  حاڵەش  بەو   

لەگەاڵ ئاڵۆزی و لێڵییەكی زۆر )كە هیچ چەشنە تێپەڕینێك لەودا، لە ئەماندا نییە( 

هاودەمە. رۆسۆ لە پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا هێشتا پەیوەندگەلێكی لەگەڵ سونەتی 

تیۆری پەیمان پاراستووە، هەر بۆیە لەمەڕ عەقاڵنیەتی دەوڵەت جیاوازی گەلێك 

لە نێوان پەیمانی كۆمەاڵیەتی و ئیرادەی گشتی دەبینرێت.

لێ   گوێڕایەڵی  دەبێت  بۆچی  و  چییە  دەوڵ��ەت  كە  ئەوەی  بارەی  لە   

بكرێت، وەاڵمی پەیمانی كۆمەاڵیەتی ئەوەیە كە دەوڵەت میكانیزمێكە كە مرۆڤ 

لە  جار  هەندێك  رۆسۆ  كە  ڕوانگەیە،  ئەو  دروستیدەكات.  خۆی  ئامانجی  بۆ 

تیۆری  سونەتی  لەگەڵ  هاوجووتە  دەكێشرێت  ئەو  بۆالی  كۆمەاڵیەتیدا  پەیمانی 

بیرۆكەی سیاسی مۆدێرندا  بۆ ماوەی دوو سەدە هەیمەنەی بەسەر  پەیمان كە 

هەبووە، بەاڵم رۆسۆ لە ئیرادەی گشتیدا پاشماوەكانی بیرۆكەی پێشووی پەیمان 

ئۆرگانیستی.  بیرۆكەی  قەڵەمڕەوی  ناو  دەچێتە  و  وازلێدەهێنێت  تەواوەتی  بە 

كەسایەتییەكی  وەك  دەوڵەت  گشتیدا  ئیرادەی  لە  رۆسۆ  ئەوەشە  لەبەر  هەر 

ئ��ازادی  ب��ۆالی  ئ��ەو  ڕێگای  لە  م��رۆڤ  كە  دەك��ات،  وەس��ف  جەمعی   دەستە 

هەنگاو دەنێت. 44

چەمكی  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  ناتوانرێت  كە  ئەوەیە  مەسەلەكە 

ئیرادەی گشتی بگونجێنرێت، لەبەرئەوەی )ئەگەر ئیرادەی گشتی دەسەاڵتی بەرزو 

باشتر بێت، ئیدی پەیمانی كۆمەاڵیەتی شتێكی ناپێویست و بێمانایە(، بەاڵم ئەگەر 

پەیمانی كۆمەاڵیەتی پێویست و گرنگ بێت، لەو حاڵەدا ئیرادەی گشتی ناتوانێت 

دەسەاڵتێكی بەرز و باشتر بێت. هەندێك لە لێڵی و ناتەباییەكانی تیۆری رۆسۆ 

لێرەوە سەرچاوە دەگرێت. رۆسۆ لە حاڵێكدا كە پێویستیەكانی دەوڵەتی ئۆرگانێك 
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قەبووڵدەكات، ئامادەنییە بە تەواوەتی تیۆری پەیمان كۆمەاڵیەتی بەالوە بنێت. 

رۆسۆ  دواج��اردا  لە  كە  ب��اوەڕەن،  ئەو  لەسەر  ڕاڤەكاران  زۆربەی  حاڵەش  بەو 

دەوڵەت  لە  وەسفەكەی  لە  ئەوە  دەتوانرێت  گەیشتووە.  ئۆرگانیكی  تیۆری  بە 

وەك جەستەیەكی كۆمەاڵیەتی دەستەجەمعی و مۆراڵی ببینرێت، هەروەها لەو 

تیۆرییەدا كە ئیرادەی بە جێبەجێكراو، یان كردەیەكی ئەكچیڵی تاك بەپێی پێویست 

باشترین ئیرادەی ئەو نییە و دەتوانرێت تاك، بەبێ  بوونی خۆی بۆالی ئیرادەی 

جێبەجێكراو پاڵپێوەنرێت بێ ئەوەی ئازادییەكەی پێشێل بكرێت.45

واقیعی  سروشتی  كۆمەاڵیەتیدا،  پەیمانی  لە  رۆسۆ  سەرەكی  پرسی   

بە  مرۆڤەكان  شتێك  چ  بزانێت  دەیویست  رۆسۆ  كۆمەاڵیەتیەكانە.  پەیوەندییە 

یەكدی پەیوەستدەكات، ئەو هەروەك كە گوتمان تیۆری سروشتی بوونی كۆمەڵگای 

قبووڵكرد، هەروەها وەك »هۆبز« كۆمەڵگای بە بەرهەمی هاتنەدەر لە بارودۆخی 

جوڵێنەری  كە  ئەوەی  سەرەڕای  ئەو  ناساند.  یەكتری  دژی  بە  شەڕی هەمووان 

سەرەكی مرۆڤ لە بارودۆخی سروشتیدا، هەستی پارێزگاریكردن لە خود )زات( 

دەزانی، هەروەها شوێنگەیەكیش بۆ هەستی هاودەردیكردن قاییل بوو. ئەگەر 

هەستی پارێزگاریكردن لە ناو خەڵكانی دیكەش پەرەپێبدەن، دەبیینن كە هەستی 

هاودەردی بەدەست دێت.

ئازادی مرۆڤ لە   لە پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا رۆسۆ هەوڵیداوە لە نێوان 

پەیوەندی  كۆمەڵگادا  لە  خوازراو  كۆمەاڵیەتی  دیسپلینی  و  سروشتی  بارودۆخی 

لە  ئایدیالی  كۆمەڵگای  گەاڵڵەی  بە  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  ئەگەر  دروستبكات. 

بە  كە  مرۆڤ  بگوترێت  دەتوانرێت  حاڵەدا  لەو  بگرێت،  لەبەرچاو  داهاتوودا 

سروشتی خۆی بۆ باش بوون ئامادەگی هەیە لە ماوەی ڕەوتێكی پەرەسەندن و بە 

پشت بەستن بە سیاسەت، دەتوانێت بە ڕەوشتە مۆراڵیە بەرزەكان بگات.

رۆسۆ لە پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا، لە هەمان بنەماكانی »هۆبز«ەوە دەست 

پێدەكات، بەاڵم بارودۆخی سروشتی بە شێوەیەكی جیاواز لەو شیدەكاتەوە، بە 

بۆچوونی رۆسۆ لە بارودۆخی سروشتیدا مرۆڤەكان تەنیا دوور لەیەكن و غروور 

و حەسودی كە »هۆبز« باسی لێدەكات لە بارودۆخی كۆمەاڵیەتیدا دروست بووە، 

نەك ئەوەی كە لە بارودۆخی سروشتیدا بوونی هەبێت. مرۆڤەكان لە بارودۆخی 
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سروشتیدا لەسەروی چاكەو خەراپەن و چاكە و خەراپە لە بارودۆخی كۆمەاڵیەتیدا 

ڕێكەوتە  بە شێوەیەكی  بارودۆخی سروشتیدا  لە  تەنیایەكان  بووە. مرۆڤە  پەیدا 

سودمەندی  لە  ڕووداوەوە  ئەو  بەهۆی  و  دەكەن  یەكتری  لەگەڵ  هەڵسوكەوت 

هاوكاری تێدەگەن. بە دەستپێكردنی هاوكاری، پسپۆڕی و دابەشكردنی كار پەیدا 

دەبێت و لەگەاڵ ئەویشدا خاوەنداریەتی تایبەتی پەیدا دەبێت. بە فراوانكردنی 

بونیادی خاوەنداریەتی تایبەتی هەمەنەی هەندێك بەسەر هەندێك كەسی دیكە 

دەست پێدەكات. دەوڵەت بەرهەمی ئەو پڕۆسەیەیە. بەو شێوەیە، مرۆڤەكە ئازاد 

ئەفرێندراوە بەسەر و ملەوە بەرەو كۆت و زنجیر دەچێتە پێش. مرۆڤی ئازاد و 

سەربەخۆ، بەو شێوەیە دەبێتە مرۆڤێكی كۆیلەو پەیوەست بوو، بەاڵم مرۆڤ بۆ 

ناتوانرێت  نابێت و  ئازادی و سەربەخۆییە لە دەست چووەكەی،  بەدەستهێنانی 

بۆ بارودۆخی سروشتی بگەڕێتەوە، بەڵكو دەبێت كۆمەڵگایەك دروست بكات كە 

لەودا مرۆڤ جارێكی دیكە سەربەخۆیی و ئازادی خۆی لە بارودۆخێكی باشتردا 

بە دەستبهێنێت. ئێستا كە مرۆڤ لە بارودۆخی سروشتی دوور كەوتوەتەوە، لە 

ئەستۆی سیاسەتەكە كۆمەڵگایەكی عەقاڵنی دروست بكات. دەوڵەتی عەقاڵنی بەو 

شێوەیە بە دەستدێت.46

ئەم مەسەالنەی كە ڕۆسۆ چارەسەریان ئەكات لە كتێبەكەی )گرێبەستی 

كۆمەاڵیەتی( ئەچێت بۆ ئەو بۆچونەی )ئازادیەكان و مافەكان( لەوانەیە جێبەجێ  

گەلێك  ئەوەی  بۆ  كۆببنەوە  دەركەوتوەكان  پروباڵوەكان  زۆرینەی  كاتێ   بكرێن 

پێكەوە بنێن و یاسا جێگەی بەڕێوەبەرایەتی تاكە كەسی بگرێتەوە هەندێ  داببەزێ  

)وازبهێنێ ( لە خۆی و مافەكانی بۆ كۆمەڵگا، بە تەواوی ئەمەش ئەو بەندە تاكەیە 

بۆ گرێبەستی كۆمەاڵیەتی بە گوێرەی ئەم هەمویان یەكسان ئەبن لە ژێر سێبەری 

یاسادا، یاساش ویستی هەموانە بۆ هەموانە واتە سودی گشتیە و گەلیش هیچی 

راستە هەموو كات و  نەبێ ، كەواتە ویستی هەموان  تەنها سودی گشتی  ناوێ  

ئەگەر یەكێك البدات كۆمەڵگا بە تەواوی ئەیهێنێتەوە ژێر رازی بوون.
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ئیرادەی گشتی لە دیدی ژان ژاك ڕۆسۆدا

سەرەتاییدا  كۆمەڵگای  لە  مرۆڤ  كە  پێدادەگرێت  ئەوە  لەسەر  ڕۆسۆ 

پاش  ب��ەاڵم  نەبووە،  یاسایەك  هیچ  پابەندی  و  هەبووە  ڕەه��ای  ئازادییەكی 

هەوڵی  جیاوازەكانی  دەوڵەتە  شارستانی،  قۆناغی  بۆ  پەڕینەوە  و  نیشتەجێبوون 

لەناوبردنی سەربەستی و ئازدی تاكەكانی كۆمەڵگایانداوە، هەر بۆیە هێنانە كایەی 

بەرژەوەندییەكانی  و  تاك  ئازادییەكانی  لەالیەن  كە  پێویستە  نوێ   سیستمێكی 

مسۆگەر دەكات و لەالیەكی دییەوە درێژە بە بەردەوامبوونی كۆمەڵگە بدات، كە 

بەرژەوەندییەكانی تاك و كۆ بەشێوەیەكی تەریب لە ڕێگای یاسایەكەوە بپارێزێت. 

كە فۆرمێكی نوێ  بە دەوڵەت و حكومەت و دام و دەزگا جۆر بە جۆرەكانی 

بدات، لێرەشدا )ئیرادەی گشتی، یاخود بەرژەوەندی و گیانی كۆمەاڵیەتی( بەردی 

بناغەی ئەو فۆرمە نوێیە بێت.47

 ڕۆسۆ دەنگێكی فرە زواڵڵی ڕەخنەگرانە و شۆڕشگێڕانەی سەردەمەكەیەتی، 

لە  بێت  سەركەوتوو  دیكە  ڕێگایەكی  ئەستەمە  شۆڕش  لە  جگە  پێیوابوو  ئەو 

چارەسەركردنی باری نالەباری ئابووری و بێدادی كۆمەاڵیەتی و دیكتاتۆری ڕامیاری 

لە كۆمەڵگایەكدا، هەر بۆیە ڕووی دەمی خۆی تەنیا ئاراستەی جەماوەر دەكرد 

و  خواست  دژایەتی  لەسەر  كە  بڕوخێنێت  حكومەتێك  گەلە  »مافی  دەیگوت: 

بەرژەوەندی گشتی بەردەوام بێت«، ئەو مافەی كە گەلی فەرەنسا یازدەساڵ پاش 

مردنی رۆسۆ، بە خۆی ڕەوا بینی و پراكتیزەی كرد.

ئیرادەی گشتی قابیلی تێكشكاندن نییە

لە  دەزگ��ای��ەك  بە  خۆیان  یەكەوە  بە  خەڵك  كۆمەڵێك  مادامەكی   

قەڵەمدەدەن، ئەوا یەك ئیرادەی تاقانەشیان هەیە كە بایەخدەدات بە پاراستنی 

هاوبەشیان و خۆشگوزەرانی گشتیان. لەو حاڵەتەدا هەموو چاوگەكانی سادە و 

ناكۆكی  بەتینن و ڕێساكانیشی ڕوون و ڕووناكن، هیچ بەرژەوەندییەكی لێڵ و 

دروست  هەستێكی  دیارە،  بەڕوونی  شوێنێك  هەموو  لە  گشتی  چاكەی  نییە، 

هەستیاری  دوژمنی  یەكسانی  یەكێتی،  ئاشتی،  پێبكات.  دركی  ئەوەی  بۆ  بەسە 

سیاسین. ئەو پیاوانەی سەر ڕاست و سادەن، لەبەر سادەییەكەیان كە بە ناڕەحەتی 
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فریو دەدرێن، بەرتیل و بەڵگەی بریقەدار ناتوانن تەفرەیان بدەن، ئەوان هێندە 

ساویلكە نین تا لە خشتەببرێن، كاتێك لە نێوان كامەرانترین گەلی سەر زەویدا، 

كۆمەڵێ  وەرزێران دەبینن لە ژێر دار بەڕوویەكدا كاروباری دەوڵەت ڕێكدەخەن 

و هەردەمیش زرنگانە ڕەفتار دەكەن، ئایا دەتوانین بێزمان لە میتۆدی كارامەی 

نەتەوەكانی تر نەیەتەوە، ئەوانەی بەیەك دنیا شارەزایی و تەژمییەوە خۆیان نێو 

دارو نەهامەتبار دەكەن؟48

یاسایەكی  چەند  بە  پێویستی  بەڕێوەببرێت،  شێوەیە  بەو  دەوڵەتێك 

ئەو  دابڕێژرێت، هەمووان  نوێ   پێویستی كرد هی  زۆر كەم هەیە، هەركاتێك 

پێویستیانە دەبینن. یەكەمین پیاو كە پێشنیاریان دەكات، هەر ئەوە دەڵێت كە 

ئارادا  هەموویان هەستیان پێكردووە، هیچ پرسیارێك لەالیەنی گروپەكانەوە لە 

نییە و هیچ فرت و فێڵێك یان ڕەوانبێژییەكیش لە گۆڕێ  نییە، تا ئەوە بكات بە 

یاسا كە هەریەكێكیان بڕیاری داوە بیكات، دوای ئەوەی دڵنیا بوو لەوەی ئەوانی 

تریش وەك ئەو دەكەن.49

لە  كە  دەبینن  دەوڵەتێك  چونكە  دەبن،  هەڵە  تووشی  تیۆریستەكان 

ئەو سیاسەتە  پیادەكردنی  ڕووبەڕووی مەحاڵێتی  بیناكراوە،  بە هەڵە  بنەڕەتەوە 

دەبنەوە بەسەر ئەواندا. ئەوانە ڕادەبوێرن كاتێك ئەندێشەی ئەو كەرێتی و قسە 

دەتوانێت خەڵكی  لوس،  زمان  زۆرزانی  زرنگی  قسەكەرێكی  كە  دەكەن  قۆڕانە 

بێرن،  گەلی  ئەگەر  كە  نازانن  ئەوانە  بكات.  قایل  پێ  لەندەنیان  یان  پاریس، 

جنێڤیش  گەلی  هەروەها  ملی،  دەكردە  زەنگیان  ببوایە،  دەستگیر  كرۆمۆیلیان 

)دۆك دی بۆڤواریان( بە تەختەی ئاشدا هەڵدەواسی.50

ڕۆسۆ لە ساڵی 1765 لە سەر ئیرادەی گشتی دەڵێت، لە من دەپرسن 

ئایا مرۆڤ بەكێاڵنی زەوی، توانستی پێویست لە مەڕ حكومەت كردن بەدەست 

ئێمە  حكومەتەی  ئەم  وەكو  حكومەتەكە  ئەگەر  دەڵێم:  وەاڵمدا  لە  دەهێنێت؟ 

هەستی  بزواندنی  لەمەڕ  مرۆڤ  توانستەكانی  بڕی  بەڵێ   ڕاستگۆبێت،  و  ساكار 

نیشتمان پەرستی پێویستیە، هەروەها بوونی ئەو جۆرە توانستانە، لەالی گەلێك 

كە نیشتمانەكەی خۆی خۆشناوێت و ڕێز لە ڕابەرەكانی ناگرێت، گرنگ و پێویست 

لە  و  دەدات  گشتیەكان  كاروبارە  بە  گرنگی  گەلێك  دەمەی  ئەو  بەاڵم  نییە، 
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چاكەكاری دەگەڕێت، توانستە پڕاو پڕەكان پێشكەشی ئەو خەڵكانە دەكات، كە 

پێویستیان پێیەتی، لەبەرئەوەی ئەو توانستانە زیاتر زیان بەو گەلە دەگەیەنێت، 

پاڵنەری  باشترین  پێبگەیەنێت.  تاسودی  خۆشدەوێت  خۆی  نیشتمانەكەی  كە 

حكومەت، عەشقە بۆ نیشتمان، ئەم عەشقە بە كشتوكاڵ و كاركردن لە مەزراكاندا، 

تەندروست  بنەمای  لەسەر  كە  واڵتێك  بەڕێوەبردنی  بۆ  پ��ەروەردەدەب��ێ��ت. 

دامەزرابێت، ئەقڵێكی تەندروست پێویستە و پێگەی ئەقڵی سەلیم ئەوەندەی لە 

نێو سەردایە، هەر ئەوەندەش لە داڵ دایە، ئەو مرۆڤانەی كە هەوای نەفسانی 

كوێری نەكردوون، هەمیشە چاكەكارن.51

ڕۆبسپێر لەساڵی1794 دەڵێت: ئەهلی قەڵەم، لەم شۆڕشەدا ئابڕوی خۆیان 

برد، و گەل میانەی شەرمەزاریی خاوەن بیرەكاندا، هەر خۆی بە تەنهایی هەموو 

كارەكانی جێبەجێكرد. ئەی مرۆڤە سوكەكان، ئەی ئەوانەی وڕێنە دەكەن، ئەی 

ئاغای قەڵەم! لە شەرمدا سوور هەڵگەڕێن، گەر دەتوانن. ئەو مرۆڤە شەریف و 

پیاوچاكانەی كە ئەم سەردەمەی مێژووی مرۆڤایەتیان نەمر كرد، بە بێ  ئێوە توانیان 

ئەو كارە بكەن، ئەقڵی تەندروست و بێ  درۆ و گەشە سەندنی دانایی خەڵك 

توانی فەڕەنسا بگەیەنێتە ئاستێك لە شكۆمەندی كە ڕیسوایی ئێوە دەترسێنێ  و بێ  

بایەخیتان ورد دەكات. فاڵن پیشەوەر لەمەڕ ناسینی مافەكانی مرۆڤ خۆی لە فاڵن 

نووسەر بە شارەزاتر دەزانێ  كە لە ساڵەكانی 1788 دا كۆماری خوازو دواتریش 

بە گێالنە لە 1793 دا دەبوە الیەنگری پادشا. ئەو كاتەی كە وردە واڵە فرۆشێكی 

گەڕۆك ڕوناكی فەلسەفەی بەنێو گوندەكاندا پەخشدەكرد، كۆندێریسێ  ئەندامی 

خانەی كەلتور كە لە ڕابردوودا، بەقسەی ئەدیبەكان گەورەترین ئەندازەناس و 

بەوتەی ئەندازە ناسەكانیش گەورەترین ئەدیب بوو، گۆڕابوو بۆ كەسێكی ترسنۆكی 

ڕیسوا و هاوكاری ئەو گرپە یاخیانەی كە بەردەوام لە ڕێگەی قسەی پڕوپوچی 

خائینانە و توڕەهاتی زۆردارانەوە، دەیەوێت واڵت دوچاری بارگرژی بێت،بەاڵم 

دەڕوات،  الوازی  بەرەو  دەوڵەتیش  و  شلدەبێتەوە  كۆمەاڵیەتی  پێوەستی  كاتێك 

كاتێك بەرژەوەندییە تایبەتیەكان بەرەبەرە هەستیان پێدەكرێت، هەروەها گروپە 

بچووكەكان گاریگەری لەسەر گەورەكان دەنوێنن، بەرژەوەندی گشتی دەگۆڕێت 

ناتوانێت  ئیرادەی گشتی  نامێنێت،  یەكڕایی  بە  دەبێت، چیتر  پەیدا  بۆ  و دژی 
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ئیرادەی هەمووان بێت. تێڕوانین و مشتومڕی ناكۆك و ناتەبا سەر هەڵدەدەن، 

ئیتر باشترین ئامۆژگاری بە بێ  مشتومڕ و بێنەو بەرە پەسەند ناكرێت. دواجار 

كاتێك دەوڵەت لە ئێوارەی هەرەس هێنانیدا، بوونێكی ڕووكەشیانەی وەهمی و 

فریودەری لێدەمێنێتەوە، كاتێك لە هەموو دڵێكدا پێوەستیی كۆمەاڵیەتی دەشكێت 

ئیتر  هەڵدەگرێت،  گشتی«  »چاكەی  پیرۆزی  ناوی  بەرژەوەندی  بێبەهاترین  و 

ئیرادەی گشتی الڵ دەبێت، چیتر مرۆڤەكان لە ژێر كاریگەری پاڵنەرە شاراوەكاندا، 

هەر  دەوڵەتەكە  ئەوەی  وەك  دەرنابڕن،  خۆیان  تێڕوانینی  هاونیشتمانی  وەكو 

خزمەتی  لە  ستەمكارانە  فەرمانێكی  یاساكاندا  ناوی  ژێر  لە  ئیتر  نەشبووبێت، 

ئیرادەی  لێدەكەوێتەوە كە  ئایا ئەمە ئەوەی  تایبەتیدا دەردەچێت.  بەرژەوەندی 

نەگۆڕو  سەقامگیر،  ئەو هەمیشە  ببێت؟ هەرگیز:  گەندەڵ  یان  نەمێنێت  گشتی 

دەكەنە سەر  تردایە كە دەستدرێژی  ئیرادەكانی  ڕكێفی  ژێر  لە  بەاڵم  پوختەیە، 

ناوچەكەی. هەموو پیاوێك لە جوێكردنەوەی بەرژەوەندی خۆیدا لە بەرژەوەندی 

بەاڵم  بكاتەوە،  جیا  لێكیان  تەواوی  بە  ناتوانێت  كە  دەبینێت  بەڕوونی  گشتی، 

بەالیەوە پشكی ئەو لە زیانی گشتیدا شتێكی ئەو تۆ نییە، لەچاو ئەو قازانجە 

تایبەتییەدا كە دەیەوێت دەستی بكەوێت. جیا لەم بەرژەوەندیە تایبەتییە، بەهەمان 

تایبەتی  قازانجی  بۆ  گشتی  بەرژەوەندی  ترەوە،  كەسێكی  هەموو  تینی  و  گوڕ 

خۆی دەوێت. تەنانەت لە فرۆشتنی دەنگی خۆشیدا بە پارە، ئیرادەی گشتی لە 

ناوخۆیدا ناكوژێنێتەوە، بەڵكو فریوی دەدات. ئەو هەڵەیەی دەیكات، بریتیە لە 

گۆڕینی داڕشتەی پرسیارەكە و وەاڵم دانەوەی شتێكی جیاواز لەوەی لێی پرسراوە. 

لە جیاتی ئەوەی بە دەنگەكەی بڵێت »ئەمە بۆ بەرژەوەندی دەوڵەتە: دەڵێت:« 

ئەمە بۆ بەرژەوەندی ئەم یان ئەو پیاوەیە، یاخود ئەم یان ئەو پارتە، یاخود ئەم 

یان ئەو بۆچوونەیە«. بەمەش یاسای سیستمی گشتی لە كۆبوونەوەكاندا، ناتوانێت 

ئیرادەی گشتیان تێدا بپارێزێت بەو شێوەیەی كە هەردەم پرسیارەكە بۆ ئەو بێت 

و هەمیشە ئەو وەاڵم بداتەوە.52

ڕۆسۆ پەیمانی كۆمەاڵیەتی بەشی 3 كتێبی 2دا دەڵێت )ا: ئیرادەی گشتی، 

ئیرادەی هەمووان نییە( زۆربەی كاتەكان جیاوازی دەكەوێتە نێوان ئیرادەی گشتی 

گشتی  هاوبەشی  بەرژەوەندی  بەتەنها  گشتی  ئیرادەی  ئیرادەی هەمووانەوە،  و 
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دابینكردنی  لە  هەمووان  ئیرادەی  ئەمەشدا،  بەرامبەر  لە  دەگرێت،  لەبەرچاو 

ئیرادە  كۆكردنەوەی  دەرئەنجامی  لە  جگە  و  دەگەڕێت  تایبەتی  بەرژەوەندی 

تایبەتەكان، هیچی تر نییە.

 هیگڵ لە1821 وتویەتی: ئیرادەی گشتی، ئیرادەنییە، بەڵكو داناییە گەر 

دەوڵەت و كۆمەڵی مەدەنی بە یەك شتی هاوبەش لە قەڵەم بدەین وئەگەر ئامانجی 

دەوڵەت پاراستنی خاوەندارێتی و ئازادی تاكەكەسی و بەرپاكردنی هێمنی و ئاسایش 

بێت، بەرژەوەندی ئەو تاكانەی لەژێر ئەم ناوەدا كۆدەبنەوە، مەبەستی تاكەكانەو 

وەكو ئامانجێك لە بەرچاو دەگیرێت كە بۆ گەیشتن بەو مەبەست و ئامانجە ئەو 

ئەنجامەی  ئەو  دەگەینە  لەمەوە  پێكدەهێنن،  گروپ  دەستەو  و  كۆمەڵگا  تاكانە 

كە بوون بە هاوواڵتی كۆمەڵگایەك، بەحەزو ویستی خودی ئەندامەكەیە، بەاڵم 

پەیوەندی كۆمەڵگا لەگەڵ ئەندامەكانی جۆرێكی ترە، بەو مانایەی گەر كۆمەڵگا 

بوونێكی بینراوی هەستپێكراوە، تاك پێش ئەوەی ببێتە ئەندامی كۆمەڵگا، دەبێتە 

بوونێكی بینراوی واقیعی و دەبێتە هەڵگری مانا، كۆمەڵگا یاخود دەستەو گروپ 

تەنها لە ژێر ئەم پێناسەیەدا، هەم دەبێتە ناوەڕۆكێكی ڕاستەقینەو هەم دەبێتە 

ئامانج، مەبەستی تاكە كۆمەاڵیەتیەكانیشی بەسەر بردنی ژیانە، لەگەڵ ئەمەشدا، 

دڵنیایی تاكەكان و چاالكیەكانیان و شێوەو ڕەفتار و هەڵسوكەوتی تاكەكان، كاری 

بنچینەیی و بە كۆمەاڵیەتی زیندەگیكردن هەم وەكو خاڵی دەستپێك، هەم وەكو 

دەرئەنجام و ئامانج تەماشا دەكرێت. لە بواری لێكدانەوەی ئەم چەمكەدا، رۆسۆ 

شایستەی ئەوە بوو كە پێكهاتەی دەوڵەت نەوەكو لە فۆرمی دەوڵەتدا )بۆ نمونە، 

ناوەرۆكی دەوڵەتدا لە  هەرەمەكی كۆمەاڵیەتی، دەسەاڵتی ئاسمانی(، بەڵكو لە 

دەكرێت  و  دەگرێت  سەرچاوە  ئەندێشەوە  لە  كە  دابمەزرێنێت  بنەمایەك  سەر 

بڵێین هەر بۆخۆی ئەندێشەیە، لەبەرئەوەی ئیرادەیە، بەاڵم بە لەبەرچاو گرتنی 

ئیرادە تەنها لە فۆرمی دیاریكراوی ئیرادەی تاكەكەسی )وەكو فیختەو پاش ئەو( 

لە زاتی  ئاقاڵنە بە شێوەیەكی زاتی و  ئیرادەی گشتی، نەك وەكو دۆخێكی  و 

خۆیدا.53

 بەڵكو بە هاوتای ئەو ئیرادە هاوبەشەی كە لە ئیرادە تاكەكەسیەكانەوە 

سەرچاوە دەگرێت، رۆسۆ بەشداریكردنی تاكەكەسەكان لە كۆمەڵگادا بە پەیمانێك 
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دەزانێت كە بنەمای ئەو پەیمانە ئیرادەی خواستراو و دڵخوازی تاكەكان و دیدگای 

ئەوانە  بەهۆی  كە  تاكانەیە  ئەو  ئاشكرای  ئازادانەو  پەیوەستبوونی  و  تاكەكان 

دەگاتە ئەو ئەنجامەی كە بەتەواوەتی ئەنجامێكی وێناكراو و وێرانكەری بوونی 

ئیرادەی  بنەمای  بەرامبەر  لە  خۆیدا.  زاتی  لە  و  خۆی  خودی  لە  خوداوەندیە 

تاكەكەسیدا، دەبێ  ئەم بنەما بنچینەییانە لە یاد نەكەین، ئیرادەی بینراو )عینی( 

لە خۆیدا مەعقول و لە ناوەڕۆكیشدا بە هەمان شێوەیە، ئەمەش جگە لەوەی كە 

لە الیەن تاكەوە ناسرابێت و بە ئازادی یان قبوڵ كرابێت یاخود ڕەتكرابێتەوە.

ئیرادەی گشتی ئیرادەی هەموان نییە

بداتە چەمكی  نزیكدەبێتەوە كە شەرعییەت  لەوە  كارەكەیدا  تەواوی  لە 

هەمووان.  ئیرادەی  پێیدەوترێت  ئیرادەیەی  لەو  جیاوازە  كە  گشتی،  ئیرادەی 

هەموویان  كە  گروپگەلێك  ئیرادەی  لە  بریتیە  گشتی  ئیرادەی  وە  رۆسۆ  بەالی 

لە بەرژەوەندییەكی هاوبەشدا كۆدەبنەوە و بەرەو ئامانجێكی هاوبەش دەڕۆن، 

تاكانەی  ئیرادەی  كۆمەڵێك  سەرجەمی  لە  بریتیە  هەمووان  ئیرادەی  ب��ەاڵم 

خۆپەرستانەی تایبەتی. مەبەستیش لەم جیاكردنەوەیە ئەوەیە كە دەوڵەت وەكو 

كەسێك بناسێنێت، كەسێك كە خاوەنی ئیرادەیەكی تایبەت و دیاریكراوی خۆیەتی 

تیڕوانینانە سەرەتاكانی هەستی  ئەم  تاكەكانی.  ئیرادەی هاوواڵتییە  لە  وجیاوازە 

پێناوی  لە  تایبەتی  ئیرادەی  بەختكردنی  لەوێوە  مۆدێرنەو  نیشتمانپەروەرێتی 

مرۆڤ  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  هۆی  سەریهەڵداوە.  گشتیدا  ئیرادەی 

سەرەنجێكی  لە  مەدەنی،  حاڵەتی  بۆ  گواستویەتییەوە  سروشتییەوە  حاڵەتی  لە 

زرنگانەدا لەمبارەیەوە دەڵێت: »پەڕینەوە لە حاڵەتی سروشتییەوە بۆ كۆمەڵگای 

مەدەنی چەند گۆڕانكارییەكی بەرچاو لە مرۆڤدا دەخولقێنێت، دادپەروەری وەك 

ڕێسایەكی گشتی و سەروەر جێگەی رەمەك دەگرێتەوە، لەمەشەوە كردەوەكانی 

مرۆڤ تایبەتمەندییەكی ئاكاری وەردەگرن كە پێشتر نەیان بووە«، بەاڵم نابێت 

پێكهاتەی  دەڕوانێتە  كردەییانە  زۆر  بەشێوەیەكی  رۆسۆ  كە  بیربچێت  ئەوەشمان 

دەزگای سیاسی، هەمیشە ئەوەی لە بەرچاوە كە ئەو دەزگایە لەوپەڕی گەشاوەیی 

و سەركەوتووی خۆیدا ناوكی لەناوبردنی خۆی لە هەناویدا هەڵگرتووە. دەزگای 



62

دەبێت  لەدایك  ئەوە  بۆ  چۆن  كە  مرۆڤ  جەستەی  بە  دەشوبهێنێت  سیاسی 

لەبەریەك هەڵبوەشێت و شیببێتەوە و  كە  ئەوە گەشە دەكات  بۆ  بمرێت،  كە 

بگەڕێتەوە بۆ ئەو دۆخە سەرەتاییەی لێوەی دەستی پێكردووە.54

ئیرادەی گشتی دەبێتە بنەمای سەرەكی فەرمانڕەوایی

ئەمەش  دانا،  دەستە  بەیەك  خۆیان  خەڵكان  لە  هەندێ   ئەوەی  لەبەر 

مەبەستەش  ئەم  ئیرادەییە،  یەك  ئەویش  دەردەخ��ات  هاوبەش  مەبەستی  یەك 

دەربارەی مانەوەی هاوبەش و خۆشەویستی گشتییە، ئەو كاتە بڕبڕاگەی دەوڵەت 

بەهێز دەبێت، پالنەكانی ڕوون دەبێت و دوور دەبێت لە هەموو لێڵی و دژ بە 

دژیەكانەوە، ئاشتی و ئاسایش و یەكێتی و یەكسانە هەموویان دژ یەكە لەگەڵ 

بێ  مانا سیاسیەكەی خەڵكە ڕێك و پێك و سادەكان، بۆ فێڵزان قورسە هەڵیان 

خەڵەتێنێ ، لەبەر سادەیی مەبەست و ڕوونیان، كاتێك دەبینین كە بەختەوەرترین 

لە  بەڕێوە  دەبەن  دەوڵەت  كاروباری  گوندییەكان  لە  هەندێ   جیهاندا  لە  گەل 

ژێر پشتێنەی بە حیكمەت و ڕەزای خۆیان ئەو كاتە دەتوانێت بێزار نەبێت لەو 

گەالنەی تر كە بە ناوبانگن و لە هەمان كاتدا هەوڵدەدەن بۆ هونەر و نهێنییەكانی 

خۆیان؟ ئەو گەلە بەختەوەرە و هیچی پێویست نییە تەنها كەمێك لە یاساكان كە 

ڕوون دەبێ  الیان لە كاتی پێویست بوونیاندا. 55

ڕۆسۆ،لە پەیمانی كۆمەاڵیەتی كتێبی 2، وەرزی 6، كتێبی 3، وەرزی 1 

دەڵێت: سێ  جۆر )ئیرادە( هەیە:

1. ویستی تایبەتی.

2. ویستی ئەو دەزگایەی كە ئەو )حاكمانە( )دادوەرانە( لە خۆدەگرێت 

كە شازادەیان لێ پێكهاتووە.

3. ویستی گشتی.

ڕۆسۆ دەڵێت: »دەتوانیت لە كەسایەتی دادوەر )حاكم( سێ  ویستی جیاواز 

دەست نیشان بكەین بە جیاوازیەكی ناوەڕۆكی:

بەالی  تەنها  كە  تاكەكەس  وەك  خۆی  بە  تایبەت  ویستی  یەكەم:   

بەرژەوەندی خۆی دابێت.

 دووەم: ویستی هاوبەش لە نێوان ئەو حاكمانەی كە تەنها بەرژەوەندی 
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دەزگا  ویستی  بە  دەكرێت  كە  بەستێتەوە،  دەیان  بەیەكەوە  )فەرماندە(  شازادە 

ناوببرێت.

سەبارەت بە حكومەت گشتی دادەنرێت و سەبارەت بە دەوڵەتیش بە 

تایبەتی دادەنرێت كە حكومەت بەشێكی لێپێكدێنێت. و لە پلەی سێەمدا ویستی 

بەو  شێوە  هەمان  بە  گشتییە  ویستی  ئەویش  كە  ڕامیاری.  ویستی  یان  گەل 

حكومەتە باوەڕپێكراوە كە بەشێكە لە هەمووان.56

تیۆری ئیرادەی گشتی كە لە كتێبی گوتار لە ئابووری سیاسیدا خراوەتە 

ڕوو، فەلسەفەی سیاسی بۆ پانتاییەكی نوێ ڕاكێشاوە، لەو كتێبەدا رۆسۆ دوای 

ئەوەی كە جیاوازی نێوان دەوڵەت و بنەماڵە ڕوون دەكاتەوە، بەو شێوەیە درێژە 

بە قسە دەدات، كە دەوڵەت بوونێكی مۆراڵی خاوەن ئیرادەیە ئەو ئیرادەگشتییە 

بە ردەوام سەرەنجدەداتە پاراستنی كۆ و دانەدانەی تاكەكان. ئەوەی كە رۆسۆ لە 

بارەی ئیرادەی گشتی گوتویەتی شتێكی گشتیەو نەچوەتە ناو وردەكارییەكانیەوە، 

ئیرادەی  كە  ئەوەی  لەمەڕ  ئەودا  بۆچوونی  ڕاڤەكردنی  لە  ئەوەش  لەبەر  هەر 

گشتی بەچ مانایەكە، لێكۆڵینەوەگەری زۆركراوە، بۆ ئەوەی كە بزانین ئیرادەی 

گشتی لە ڕوانگەی رۆسۆ چییە، بە پلەی یەكەم دەبێت سەرەنج بەو خاڵە بدەین، 

لەوانەیە  دەڵێت  رۆسۆ  نییە.  شتێك  گشتی چ  ئیرادەی  لە  رۆسۆ  مەبەستی  كە 

گشتی  ئیرادەی  دەرخەری  نەتوانێت  یاسادانەر  لیژنەی  بڕیارەكانی  لە  هەندێك 

بێت. بەهەمان شێوە ئیرادەی گشتی، الیەنی هاوبەشی ئیرادە پاژەكانی دیكەش 

نییە. شێوەیەك كە رۆسۆ بۆ بەدیارخستنی ئیرادەی گشتی دەیخاتە ڕوو لەگەڵ ئەو 

تێگەیشتنەدا گونجاو و هاوئاهەنگ نییە. لەو حكومەتەی كە رۆسۆ مەبەستیەتی، 

خۆی  بۆچوونی  بیرو  دیكە  خەڵكانی  لە  جیا  بە  دەتونێت  هاوواڵتییەك  هەر 

دەردەبڕێت، پاشان هەموو ئەو شتانەی كە لەو بیروباوەڕ و بۆچوونانەدا هاوبەش 

بوون وەك ئیرادەی گشتی ڕادەگەیەنرێت. 57

ئیرادەی گشتی كاتێك بە دەستدێت كە هاوواڵتیان هەركامیان بە جیا لە 

)دەرەوەی كۆمەاڵ و حیزبەكان( بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ و بە تاك بیرو بۆچوونی 

خۆیان دەربڕن، هەتا لە كۆی ئەوان ئیرادەی گشتی پێكبێت. رۆسۆ، حیزب و تاقم 

و بااڵ و ئەو ئەنجومەنانەی كە ڕۆڵی واسیتە )پەیوەندیدەر( دەبینین، بە بەربەستی 
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دیموكراسی  لە  الیەنگری  رۆسۆ  دەژمێرێت.  واقعی  گشتی  ئیرادەی  دەركەوتنی 

ڕاستەوخۆ دەكرد و دیموكراسی نوێنەرایەتی لەگەڵ تیۆری خۆی نەگونجاو دەبینی. 

ئیرادەی  ئەو هەر بەوجۆرەی كە هێمای بۆ كرا، ئەو دەسەاڵتداریەتەی كە بە 

گشتی پەیوەست بوو، قابیلی گواستنەوە بە نوێنەرەكانی دانەدەنا. دەسەاڵتدارێتی 

نوێنەرەكانی  بۆ  گشتی  ئیرادەی  ناتوانێت  و  دەگرێت  خۆوە  لە  گشتی  ئیرادەی 

بگوازێتەوە و پێیانبسپێرێت. ئیرادەی گشتی ئیرادەی زۆرینەش نییە، هەرچەندە 

بە  دەتوانرێت  كە  دەكات،  گشتی  ئیرادەی  لە  واباس  جار  هەندێك  رۆسۆ  كە 

چەمكی ئیرادەی زۆرینە لێیتێبگەیشترێت.58

ڕۆشنگەرەكان  ڕۆڵی  بە  كە هێما  ئەو جێگایەی  بۆچوونی رۆسۆ هەتا   

لە ڕێگا نیشاندان و ڕێنوێنیكردنی خەڵكی ئاسایی )نەك حكومەت كردن بەسەر 

خەڵكدا( دا دەكات، پەیوەندی لەگەڵ بیرۆكەی سیاسی نوێ  بەتایبەت بۆچوونی 

پرسە  ڕەخنەی  و  گفتوگۆ  شوێنی  وەك  گشتی(  )پانتایی  لەبارەی  »هابرماس« 

سیاسیەكان و ڕێنوێنیكردنی سیاسەت دانانی گشتیدا هەیە، زیاتر لە هەموو شتێك 

ئەو بۆچوونەی رۆسۆ خاڵێكی دەسپێكە بۆ تیۆری »هیگڵ« لەبارەی بەشداریكردنی 

سیاسی.59

ئیرادەی گشتی وفەلسەفەی سیاسی مۆدێرن

چەمكی  گشتی«یە،  »ئیرادەی  چەمكی  رۆسۆ،  سیاسی  تیۆری  میحوەری 

ئیرادەی گشتی لە بیرۆكەی رۆسۆدا بوەتە بابەتی گفتوگۆ و ڕاڤەگەلی زۆر. وا 

خاوەندارەكە سەرنجی  خاوەن  كۆیەكی خەڵكی  ئیرادەی  گشتی،  ئیرادەی  دیارە 

بۆالی خێر و بەرژەوەندی گشتییە نەك بەرژەوەندی گەلی تاكی. لە الیەنێكەوە 

هاوواڵتی  تاقمی  عەقڵی  یان  كۆیەكان(  )عەقڵی  بە  گشتی  ئیرادەی  دەتوانرێت 

بەرژەوەندی گەلی دەوڵەت بخوازن. بە هەرحاڵ  باشترین  دابنرێت كە  گەلێك 

خاوەنداریەتی لە دەوڵەتدا بە ئیرادەی گشتییە. لە تیۆری رۆسۆ دا ناتواندرێت 

تەنیا  دەسەاڵتدار  كۆمیتەی  پێیە  بەو  بسپێرێت.  نوێنەرەكان  بە  دەسەاڵتدارێتی 

كۆمیتەیەكی جێبەجێكارە و دەسەاڵتدارێتی لە ئیرادەی گشتی قابیلی جیاكردنەوە 

نییە.60

فەلسەفەی  لە  گەورە  گرفتێكی  توانی  گشتی  ئیرادەی  تیۆری  بە  رۆسۆ 
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سیاسی مۆدێرندا چارەسەر بكات. ئەو گرفتە بەو شێوەیە بوو كە چۆن دەتوانرێت 

پرسی ئازادی و سەربەخۆیی تاك، لەگەڵ كۆتی گوێڕایەڵی كردن لە دەوڵەت كۆ 

بكرێتەوە. لە تیۆری ئیرادەی گشتیدا، هەر تاكێك بە گوێڕایەڵیكردن لە ئیرادەی 

گشتی لە واقیعدا گوێڕایەڵی لە ئیرادەی خۆی دەكات، نەك لە ئیرادەی هێزێكی 

دەرەكی. لە دوو ڕەگەز لە بیرۆكەی سیاسیدا، واتە ئەو سیستمانەی كە لەسەر 

كە  لەبەرئەوەی  بەرژەوەندییە،  بنەمای  لەسەر  سیستمانەی  ئەو  و  مافە  بنەمای 

ئەژمار  بە  خەڵك  لە  جیا  ماشێنێكی  بە  و  بوو  دەرەك��ی  دەوڵەتێكی  دەوڵ��ەت 

دەهات چارەسەركردنی ئەو گرفتە دەستەبەر نەبوو، لە ئەنجامدا لەو سیستمانەدا 

بەاڵم  یەكتری،  بەرامبەر  دەكەوتە  كۆمەاڵیەتی  دیسپلینێكی  لەگەڵ  تاك  ئازادی 

لەگەڵ تیۆری ئیرادەی گشتی و دیسپلینی كۆمەاڵیەتی و ئازادی لەگەڵ یەكتری 

هاوجووتن. لەو تیورییەدا لە نێوان ئیرادەی ئازاد و ئەو ئیرادانەی كە پەیڕەوی 

تیۆری  گرفتی  تیۆرییە  بەو  نییە.  هاوجووتیەك  و  دەكەن  جیاواز  یاساگەلی  لە 

»لۆك« لە بارەی پەیڕەوكردنی كەمینە لە زۆرینە چارەسەر دەبێت. بەو شێوەیە 

پێوییست ناكات كە پەیمانی گشتی ببێتە پەیمانی تەسلیم و ئیرادەی هەمووان 

ببێتە ئیرادەی دەسەاڵتدار. بەو شێوەیە رۆسۆ لەگەڵ ئەوەی كە جارێكی دیكە 

پەیمانی كۆمەاڵیەتی وەك »هۆبز« كردە پەیمانێكی یەكگرتوو، هەروەها الیەنی 

بەرامبەری پەیمانی نەك دەسەاڵتدارێكی لە دەرەوە پەیمان، بەڵكو خەڵكی دانا.

یاساكان لە دەست پێكردنیان بە قسەی ڕۆسۆ لە بارەی هەندێ  رێك و 

پێكەوە كەم و كوڕی تیابوو، و پێوانە وبنەماكان بەسترابوون بەئەندامانی كۆمەڵگاو 

خێرایی  بە  بەاڵم  ئەبەستێتەوە،  پێوەیانەوە  و  ئەكات  مسۆگەر  رێزیان  هەمووی 

ئەندامان  )دانانی جێگر لە  شێوەی حوكمرانی بەالواز باڵوكرایەوە، ئەم چەمكە 

لەسەر سپاردە ترسەكانی دەسەاڵتی گشتی .61

ویستی  گەل  هەرچەند  دەركەوتن  هەڵبژێراوەكان  والیە  ج��ۆرە  بەم 

پەیوەندیە  بە  بەسرابوو  كە  بەوەی  ڕێڕەودا  یەك  لە  هەموی  یەكخست  خۆی 

ئەبو بە  دانابێ  بە خێرایی  لە ڕێرەودا  بابەتێكی  كۆمەاڵیەتیەكان . هەركەسێك 

جیاكردنەوەی  بەبێ   ئەگرتەوە  دەوڵەتی  ئەندامانی  بۆ هەمو  بنەڕەتی  یاسایەكی 

هیچ كەس، بەم جۆرە ئەبینین لە گرێبەستی كۆمەاڵیەتی ناخورێت. لە ڕوانینی 



66

ڕۆسۆ لە دروستبوونی كۆمەڵگا وەك ڕێكخراوێكی سیاسی دائەنا، بەڵكو پەیوەندیە 

بەرامبەریەكان )گۆڕاوەكان( لە نێوان گەلدا و ئەوانەی هەڵیان بژاردون هەروەك 

حوكمرانیان بن سنوردار كرد .گرێبەستی كۆمەاڵیەتی پەیمانێكی ویستی)ئیرادی( 

ئەوی  بۆ  ئازادی سروشتی خۆیان هەر كەسێك  لە  وازیان هێنا  بوو، كەسەكان 

وە  هاوبەش  گشتی  ویستی  بۆ  ئەتوانەوە  خۆی  كەسایەتیەكەی  ویستی  ،و  تر 

وەك  گشتی(  )ویستی  ،ئەمەبو  حوكمرانان  بونی  قایل  لەسەر  ئەكەوتن  رێك 

حوكمكردنەكانی كۆتایی بڕاوەیەو وە ئەم ویستی گشتیە ئەو دەسەاڵتەیە خاوەنی 

تێگەیشتن كە راست گۆیە كەواتە دەسەاڵتی  ساالرییە وە ئەگەر ئەم دەسەاڵتە 

)رەها( و )پیرۆزە( و ناتوانرێ  تیایا بێتە دەرەوە . بەاڵم حكومەت كارێكی الوەكیە 

)دووەمە( خراوەتە بەردەم مەلیك و فەرمانبەران یاخود نوێنەرە هەڵبژێراوەكان 

نوێنەری ئەو گەلەن كە خاوەنی دەسەاڵت سەروەری هەیە .62

كەسەكاندا  نێوان  لە  نیە  گرێبەستێك  رۆسۆ  الی  كۆمەاڵیەتی  گرێبەستێ 

الی  )هەروەك  كەسەكاندا  نێوان  لە  نییە  گرێبەستێك  و  هۆبز(  الی  )هەروەك 

لوك( بە گوێرەی ئەم گرێبەستانە هەروەك رۆسۆ ئەیبنێ ، كە وە لەهەر كەسێك 

جۆرێك  بە  كۆمەڵێك  نێوان  لە  ئەوەیە  گرێبەست  هەموان،  لەگەڵ  یەكئەگرن 

ژێر  لە  هاوبەشیدا  لە  هەیە  توانای  و  شەخسیەتی  بەرچاو  بخاتە  هەرتاكێك 

دەسەاڵتی ویستی گشتیەوە، هەر تاكێك لەسەریەتی لەگەڵ هەموان یەكبگرێ ، 

گرێبەستی  یەكناگرێ .  تایبەت  شێوەی  بە  كەسێك  هیچ  لەگەڵ  ولەهەمانكاتدا 

و  شەرعی  دەسەاڵتێكی  هەر  بۆ  بەستنەوەیە  و  پێویستە  مەرجێكی  كۆمەاڵیەتی 

بۆ ئەوان ئەم ئەم گرێبەستەدەبەستن لە كاتی خۆیدا .وێنەی تێڕوانینی ڕۆسۆیە 

قۆناغێكی دیاریكراوە لە پێشكەوتنی مێژوودا دەستنیشانی گواستنەوە ئەكات لە 

لە  بەخشئەكات  زیان  مرۆڤ  ئەوەی  مەدەنی،  كۆمەڵگای  بۆ  سروشتیەوە  باری 

لەوانەی  هەموو  لە  بێسنور  مافی  و  سروشتیەتی  ئازادی  گرێبەستە  ئەم  بوونی 

و  پێبدات  درێژەی  و  بیگاتێ   ئەتوانێ   كە  ئەوانەی  هەموو  و  ئەكاتەوە  نزیكی 

ئەوەی كە سودی لێوەرئەگرێ  كە ئازادی مەدەنییە كە خاوەندار ئەبێ  لەوەی كە 

خاوەنداریەتی بە دەستەوەیە .لە عەقلی ڕۆسۆ ئەو پەیماننامەیە ، كۆمەاڵتییە وا 

بێت، هەموویان  لێپرسراوەكانی رەهایان  موڵكایەتی  ئەكات خاوەن  لە دەوڵەت 
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بێجگە لەو دەوڵەتەی ڕازییە بە موڵكایەتی ژێردەستەكانی، لێپرسراوەكانی، لەالی 

ڕۆسۆ گرێبەستێك ببێت باشترە لە نێوان هەردووال دا وبەگوێرەی ئەوە فەرمان 

دەركات و دووەمیش گوێڕایەڵی بكات ، تاكەگرێبەست ئەوەیە كە بەدەستهێنانی 

سیاسی لێیەوە لەدایك ببێت.63

گوزارشتی  گشتی  یاساكانی  بەپێی  زۆرینەیە،  ئیرادەی  گشتی  ئیرادەی 

لواوە  گشتییەو  هەروەها  نەبێ ،  گشتی  مافی  خاوەن  كە  یاسایەك  بە  دەكرێ . 

ڕووداوێكی  دەربارەی  كە  بڕیارێك  لە  نەك  هەمووان  لەسەر  پراكتیەكردنی  بۆ 

تایبەت بێت، یان دەربارەی جەنگێك، یان پەیمانێك بێت، پێویستە بەشێوەیەكی 

راستەوخۆ گوزارش لەخۆی بكات، هەر كارێك كە نابێ  گەل مافی ئەوە بدات بە 

پەیمان  لەبەرامبەری ئەوەی  یاساكان لەجێگایدا، بەاڵم  نوێنەرەكانی بۆ داڕشتنی 

دەدرێ  بۆ جێ بەجێكردنی یاساكان بۆ حكومەت لەبەر ئەوەی كە گەل ناتوانێ  

یاساكانی خۆی بەسەر خۆیدا پراكتیكیەوە بكات، كەواتە ئەو حكومەتە لە خزمەتی 

بكرێ .  گۆشەگیر  بێت  ساتێكدا  هەر  لە  دەتوانرێ   بۆیە  دایە،  گشتی  ئیرادەی 

پێویستە ئیرادەی گشتی پڕ چەك بكرێ  بە بەرژەوەندییە گشتییەكان. لەبەر ئەوەی 

هەر یاسایەك خزمەتی بەرژەوەندی تایبەت بكات بە یاسایەكی ستەم دادەنرێ . بۆ 

ئەوەی بەرژەوەندییە تایبەتیەكان نەمێنن، ڕۆسۆ بەم شێوەیە ڕێنماییمان دەكات بە 

قەناعەتكردن بە سامانی سنوور دراو بە فێڕۆدان، هەروەها بانگەشەی یەكسانی 

دابینكردنی  ستێركەكەی  لە  كە  گشتی  ئیرادەی  كەوابێ   دەكات.  كۆمەاڵیەتیش 

بەرژەوەندی گشتییە پێویستە كە دادپەروەردەی و بەهێزی تیادا بێت، بەاڵم زۆر 

جار لەوانەیە بڕیارەكانی هەڵە بن، لەبەر ئەوەی كە هەندێ  جار زۆرینە هەڵە 

دەكات، ڕۆسۆ لەپێناو گەیشتن بەو سیستمە هەوڵیدا كە پەیوەندی بە حزبێكەوە 

بەاڵم  بنەماكانی،  سیستم و  پراكتیكەكردنی  بۆ  بوو  كورسیكا  دوورگەی  لە  بكات 

ڕێگایەكی پڕ مەترسی لەبەردەمدا بوو، بەاڵم داوای بەهێزكردنی دەروون و باشە و 

بیروباوەڕی  باڵوكردنەوەی  كردن و  دروست  بە  بایەخدان،  لێبوردن و  ئ��ازادی و 

گشتی و بۆ بزاوتنی ئەو بیروباوەڕە پراكتیكەكردنی ڕێبازەكەی دەكرد. 64
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بۆ  داواكارییە  بەڵكو  هەقیقەت،  وەك  نییە  دراوێ��ك  گشتی  ویستی 

ناوەڕۆكێكی  ئاڕاستەیە، هیچ  نییە، بەڵكو هەمیشە  وازهێنان، هەرگیز دامەزراو 

نییەو كاری چاك وەك ڕێنوما دانانێ ، بەڵكو مەرج و مێتۆد. مەرجەكەی بریتییە لە 

دیاریكردنی فۆرمێك، كە دەبێ  ویستی مرۆڤ هەیبێ ، ئەویش تەنها بۆ ئەوەی 

ئەوەی  بۆ  واتا:  گشتیبوون،  لە  بریتییە  فۆرمە  ئەو  بن.  چاك  كارەكەی  خۆی و 

مرۆڤ چاك و بەڕەوشت و ئازاد بێ ، نابێ  ویستی تایبەتی هەبێ ، بەڵكو تەنها دەبێ  

ویستی گشتیی هەبێ . 

یەكەمدا گشتی  پەیوەندیی  لە  گشتییە. ویست  ڕووەوە  دوو  لە  ویست 

دەبێ ، گەر لە ناخی هەر تاكێك و هاوكات لە ناخی هەموواندا هەبێ ، بە واتا 

ئەگەر ویستی سەرجەم بێ ، بەاڵم ویست لە پەیوەندیی دووەمدا گشتی دەبێ ، 

ئاڕاستەی  واتا  بگرێتەوە،  هەمووان  هاوكات  جیاوازی و  بەبێ   تاكێك  هەر  گەر 

واتا  سەرجەم،  ئاڕاستەی  كە  سەرجەم،  ویستی  وەك  ویست  كرابێ .  سەرجەم 

ئاڕاستەی خۆی دەكرێ ، برێتییە لە ئۆتۆنۆمی و ئازادی، چونكە ئێستا ویستێكی ، 

بە مرۆڤ ناڵێ  »چی« ئەنجام بدات، بەڵكو فەرمان دەدات، كە مرۆڤ »چۆن« 

بڕیار بدات، ئەم بڕیارەش تەنها لە ویستەوە بۆ ویست دەدرێ . بە كورتی، مرۆڤ 

دەبێ  لە خوای نێو ناخییەوە، واتا لە ویژدانییەوە، هەڵوێست بنوێنێ .مرۆڤ بە 

ئازادیی پێدەدرێ . ئێستا تاك و كۆمەڵ خۆیان لە  بڕوای ڕۆسۆ بەم بەستنەوەیە 

بە زەروورە  تاك دەیەوێ ، دەبێ   ئەوەی  دەبیننەوە.  نێو خۆییدا  پەیوەندییەكی 

هەر  دەبێ   كۆمەاڵیەتی  خۆیی و  ویستی  دەیەوێ .  كۆمەڵ  كە  بێ   شت  هەمان 

لەنێو ئەم تاكە ویستەشدا یەكەیەك پێكدەهێنن. ناشێ  دوو ویست لەنێو كۆمەڵدا 

هەبن. گەر تاك خۆی دەوڵەت بوو، ئەوسا هۆشرایەڵی خۆی دەبێ . یەكخستنی 

كۆمەڵێك تاكی ئازاد، كە بڕیار دەدەن، واتا ئۆتۆنۆمی، بەبڕوای ڕۆسۆ هیچی دی 

جگە لە ئۆتۆنۆمی ناگەیەنێ . ڕۆسۆ پرنسیپی یەكگرتن لەنێو ئازادی یان ئۆتۆنۆمیدا 

بەدیدەكات. ئێستا چیدی دەوڵەت گەرەنتیی ئازادی نادات، بەڵكو خۆی بەپێی 

جەوهەری ئازادییە. 65
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رۆسۆ پێیوایە كاتێك مرۆڤەكان لەسەر دروستكردنی كۆمەڵگایەكی ڕێكخراو 

پێكهاتن، ئەوا بەم هەنگاوەیان دەست بەرداری مافی سەروەرێتی خۆیان بوون بۆ 

جڤات، واتە ئەمەیان بۆ ئەوە كرد تا ئیرادەی تاكە كەس لەگەڵ ئیرادەی ئەوانی 

دیدا، بەشداربێت لە دروستكردنی ئەوەی پێیدەڵێن ئیرادەی گشتی. بۆ بەستنی 

ئەوە هەنگاوە،  لەسەر  تەواوی كەسەكان  پەیمانی كۆمەاڵیەتیش ڕەزامەندبوونی 

زۆرینەی  ئیرادەی  دەوڵەت،  دروستبوونی  دوای  دەزانێت.  پێویست  كارێكی  بە 

نوێنەرایەتی ئیرادەی گشتی دەكات و دەبێت كەمینەش ملكەچی ئیرادەی زۆرینە 

بێت، گەرواش نەكات ئەوا دوچاری هەڵە دەبێت كە سەرچاوەكەی نەزانینە، هەر 

كاتێكیش ئەو نەزانینە نەما ئەوا كەمینە هەست بەوە دەكات، كە ئیرادەی ئەویش 

جیاوازی لەگەڵ ئیرادەی زۆرینەدا نیە. لەبەر ئەوە رۆسۆ پێیوایە هەمیشە ئیرادەی 

زۆرینە تەعبیرە لە ئیرادەی گشتی و ناچاركردنی كەمینەیە بەوەی ڕێزی ئیرادەی 

زۆرینە بگرێت، دەبێتە مایەی ئەوەی كەمینە زۆر ئازادو سەرفرازترین لەوەی گەر 

تەنها شوێن ڕاوبۆچونی خۆیان بكەون.66

ئیرادەی  گوێڕایەڵی  ئەوا  دەكات،  یاساكان  گوێڕایەڵی  كاتێك  هاوواڵتی   

گشتی دەكات كە لە یەك كاتدا ئیرادەی خۆی و ئیرادەی هەموانیشە. گەر لەو 

یاسایانەش یاخی بوو، پێویستە بە زەبری هێز ناچار بكرێت بۆ ئەوەی گوێڕایەڵی 

یاسا بێت، لەبەر ئەوەی یاخی بوونی لە یاسا بە مانای یاخی بوونیەتی لە ئیرادەو 

ویستی خۆی. لەكاتێكدا كەمینە ناچار دەكرێت، گوێڕایەڵی ئەو یاسایانە بێت كە 

زۆرینە دەنگی لەسەر داوە، ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێت ئازادی پێشێل كراوە، 

بەڵكو مانای بەركەماڵ بوونی ئازادی ئەو دەگەیەنێت. رۆسۆ دەڵێت: )مەبەست لە 

دەنگدان لەكاتی پێشنیاركردنی یاسایەكدا، پەسەندكردن یان نەكردنی ئەو پێشنیارە 

نییە، بەڵكو بۆ ئەوەیە بزانرێت لەگەڵ ئیرادەی گشتیدا دەگونجێت یان نا، تەنها 

دوای دەنگدانیش ئەو ئیرادەیە دەزانرێت(.، هەروەها دەڵێت: )كاتێك ڕایەكی 

پێچەوانەی ڕای من سەردەكەوێت ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە من هەڵەبووم(. 

كە  )كاتێك  گشتیدا  دەنگدانی  پرۆسەی  لە  هاوواڵتیان  بەشداریكردنی 

دەگەنە تەمەنێكی دیاریكراو(، مەرجێكی سەرەكیە بۆ بەشداریكردن لە دەسەاڵتی 
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گشتی و تەعبیركردن لە ئیرادەی گشتی لەناو كۆمەڵەو ڕێكخراوە سیاسیەكاندا.رۆسو 
لە بەرامبەر ئەو پرسیارەی كە دەڵێت چۆن دەكرێت كەسێك لەگەڵ ئەوەی كە 
لەگەڵ خەڵكیدا یەكگرتووە لە كۆمەڵگایەكی سیاسیدا. لە هەمانكاتیشدا پەیڕەوی 
لە ویستی خۆی بكات و وەكو قۆناغی بەر لە پەیوەندیكردنی بە كۆمەڵگا ئازاد 
كاتێك  بێت.  دەسەاڵتدار  یاسا  كە  دەكرێت  لەكاتێكدا  ئەمە  كە  دەڵێت  بێت، 
راستیدا  لە  ویستی گشتی،  رەنگدانەوەی  وەكو  دەكات،  یاسا  پەیڕەوی  تاك  كە 
فەلسەفییە  سەختە  كێشە  ئەم  رۆسۆ  ئازادە.  دەكات و  خۆی  خواستی  پەیڕەوی 
بەم شێوەیە دەخاتە ڕوو و وەاڵمیدەداتەوە: ئەو دەپرسێت: )چۆن دەكرێت كە 
مرۆڤ بێئەوەی كەسێكی هەبێت لە سەرووی خۆیەوە تاوەكو فەرمانی پێبدات 
فەرمان جێبەجێ  بكات. بێئەوەی گەورەیەكی هەبێت خزمەت بكات و كاتێك كە 
ئازادتر  تر  كاتێكی  لە هەموو  كار دەكات  لەژێر فەرماندا  بەشێوەیەكی رواڵەتی 
بێت و تەنها دەتوانێت ئازاری كەسانی تری پێبدات؟(و وەاڵم دەداتەوە كە: )ئەمە 
سەیری كاری یاسایە. تەنها لە سایەی یاسادایە كە مرۆڤ دەگاتە دادپەروەری و 
ئازادی.. ئەمە هەر ئەو دەنگە ئاسمانیەیە كە وانەی فەرمانڕەوایی عەقڵی گرووپی 
بە هەموو هاوواڵتیەك دەڵێتەوە و فێریدەكات كە بە پرەنسیپی بەڵگە نەویستی 

دادوەریكردنی خۆی كار بكات و نەكەوێتە ناكۆكییەوە لەگەڵ خۆیدا.(67
 كۆمەڵگا مرۆییەكان هەمیشە بۆ خۆیان یاساگەلێكیان هەبووە. ئایا هەر 
یاسایەك وەها پەرجوویەكی تیادایە ؟ ئایا لە راستیدا ئێمە بە پەیڕەویكردنی هەموو 
یاسایەك پەیڕەویمان لە خۆمان كردووەو سەربەخۆیی و ئازادی خۆمان پاراستووە؟ 
بێگومان وەاڵمی رۆسۆ نەخێرە. رۆسۆ باس لە یاسایەك دەكات كە هەڵقواڵوی 
ویستی گشتی یان لە راستیدا خودی ویستی گشتییە. تاكەكانی ناو كۆمەڵگا كاتێك 
یاسا دەربڕی ویستی گشتییەو ویستی گشتیش كردوە،  یاسا دەبن كە  ملكەچی 
دیكە دروستدەبێت: چۆن  تەم و مژێكی  لێرەدا  راستەقینەی خۆی.  واتە ویستی 
كاتێك كە من پەیڕەوی ویستی گشتی دەكەم، پەیڕەوی ویستی راستەقینەی خۆمم 
كردووە؟ ئایا لێرەدا شوێن ویستی تر نەكەوتووم؟ وا هەست پێدەكرێت كە ئەگەر 
من پەیڕەوی ئەم یاسایە بكەم، ئازادی خۆم لەدەستداوە )چونكە شوێن، ویستی 
تر كەوتووم( بەاڵم رۆسۆ دەڵێت/ من ئازادی خۆمم لەدەستنەداوە بەڵكو )ناچار 

كراوم بە ئازادی(.68
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رۆسۆ وتوویەتی ئازادی بریتییە لە پەیڕەوكردنی ئەو یاسایەی كە ئێمە بۆ 
خۆمانمان داناوە. پرسیارەكە ئەوە بوو كە چۆن ویستی گشتی بۆ نموونە یاسایەك 
دەخاتە ڕوو كە من بۆ خۆمم داناوە؟ ئەگەر من دەنگی پێچەوانەم بەم یاسایە 
دابێت، لە رواڵەتدا بەو واتایەیە كە نەمویستووە ئەو یاسایە كرداری من رێك 
كردبێت،  دەنگدانم  بەشداریی  ئازادانە  من  ئەگەر  كە  ئەوەیە  وەاڵمەكە  بخات. 
ئەگەر ئەو ئۆرگانانەی كە لە ویستە الوەكییەكانەوە جیا دەبنەوە بۆچوونی خۆیان 
بە  تر  جارێكی  كە  هەبێت  ئەوەم  مافی  من  ئەگەر  بێت،  نەسەپاند  بەسەرمدا 
گفتوگۆی  رەنگیداوەتەوەو  یاسادا  لە  كە  بخەمەڕوو  پرسە  ئەو  گونجاو  جۆرێكی 
لەسەر بكرێت، لەم حاڵەتەدا من ویستوومە كە یاسا رەنگی داوەتەوەو گفتوگۆی 
لەسەر بكرێت، لەم حاڵەتەدا من ویستوومە كە یاسا جێبەجێبكرێت تەنانەت ئەگەر 
لە بەرامبەریدا دەنگی پێچەوانەیشم هەبووبێت. من خوازیاری وەها یاسایەكم، 
ئەوەی  لەبەر  بەڵكو  دابیندەكات،  من  ئاسایشی  كە  ئەوەی  لەبەر  تەنها  نەك 
گشتی و  عەقڵی  سایەی  لە  من  جێبەجێبكرێت.  دادپ��ەروەری  ویستوومە  من  كە 
دادپەروەری كۆمەڵگادا ئارامی و ئاسوودەیی زیاتر بەدەستدێنم، تاوەكو لە عەقڵی 
دەبینم  جیاواز  بۆچوونی خۆم  كە من  كاتێك  كەواتە  تاكدا،  دادپەروەری  تاك و 
لە بۆچوونی گشتی، ئەگەری ئەوە هەیە كە من هەڵەبم. نەك لەبەر ئەوەی كە 
كۆمەڵگا بەهێزترە لە من بەڵكو لە بەر ئەوەی كە كۆمەڵگا شوێنگەیەكی یەكسان و 
ئازادی یاسادانانی بە من و بە هەمووان بەخشیووە. رەنگە هەندێ  كات من ڕاڕابم 
لەوەی كە دژی یاسایەكی تایبەتی بم، بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی وەكو رێسایەك 

راستی لەبەرچاو دەگرم. ئەوانە یاساكانی خودی منن. 69

دەسەاڵت و فەرمانڕەوایی و یاسا

زەوی  سەر  گەلی  شەڕەنگێزترین  بپرسن  من  لە  ئەگەر  دەڵێت:  ڕۆسۆ 

كام گەلن، بەبێ  وەستان لە وەاڵمدا دەڵێم: ئەو گەلەی كە لە هەمووان زیاتر 

یاسامەندە.70 

هەرچۆنێك بێت رۆسۆ لەو باوەڕەدایە كە هەتا سەروەری لە دەستی گەلدا 

نەبێت، حكومەت هیچ شەرعییەتێكی نییە، مەبەستی لەمەش ئەوەیە كە پێویستە 

هەموو یاسا و ڕێساكانی حكومەت بخرێنە بەردەستی جەماوەری گەل، بۆئەوەی 
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نەكرابێت،  پەسەند  دەنگدان  بە  یاسایەك  هەر  بدەن،  لەسەر  دەنگی  ڕاستەوخۆ 
دیموكراسیەتی  ڕاشكاوانە  بۆیەش  هەر  ناشەرعییانەیە،  ستەمكارانەی  یاسایەكی 
نوێنەرایەتی ڕەتدەكاتەوە، واتە ئەو سیستمەی تێیدا زۆرینە بااڵ دەستە. هەوڵێكی 
زۆریش دەدات بۆ ئەوەی بۆمان ڕوونبكاتەوە كە بۆچی هەمیشە كەمینە ناچارە مل 
كەچ بكات و جڵەوی خۆی بداتە دەست زۆرینە، هەر لێرەشەوەیە كە نایەوێت هیچ 
سنوور كارییەك و پێوەندكردنێك لەالیەنی زۆرینەوە پەسەند بكات، چونكە دەزانێت 

ئەوانە دەبنە هۆی كۆت و پێوەند كردنی ئازادی تاكەكەس.
بەكەڵكی  نوێنەرایەتی  دیموكراسیزمی  سیستمی  كە  بۆیدەركەوتووە  ڕۆسۆ   
دەوڵەتە گەورەو بەرینەكان نایەت، بەڵكو بەتەنها بۆ دەوڵەتە بچووكەكان بە كەڵكە. 
لەم بۆچوونەشیدا چاوی بڕیبووە سیستمی دیموكراسیەتی ڕاستەوخۆی دەوڵەتشارەكانی 

یۆنان. بۆ دەوڵەتەگەورەكان زیاتر سیستمی فیدراڵی بەالوە پەسەند بوو.71 
ئاراستەی  كە  ب��وو،  گازەندانە  و  ناڕەزایی  ئەو  ئاگاداری  خۆشی  ڕۆس��ۆ 
لەو  بیر  هەوڵیداوە  شوێنیشدا  زۆر  لە  كراوە،  ڕاستەخۆ  دیموكراسیزمی  سیستمی 
ناڕەزاییانە بكاتەوەو وەاڵمیان بداتەوە، یاخود بە دوای چارەسەرێكدا بگەڕێت بۆ ئەو 
گرفتانەی دەیانخەنە ڕوو. یەكێك لە سەرەكیترین ئەو ڕەخنەو گازندانە كە تائیمڕۆش 
دیموكراسی  سیستمی  لەوەی  گومانكردنە  هەیە،  درێژەی  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك 
بتوانێت بەردەوامی بدات بە پرسی یاسادانان و ڕێكخستنی یاسا و ڕێساكان و هێنانە 
كۆمەڵگە  پێكهاتەكانی  دەرەوەی دەستوورێكی گشتگیری وەها كە خزمەتی هەموو 
بكات. رۆسۆ پێیوابوو چارەسەری ئەم گرفتە بەوە دەكرێت كە ژمارەی یاساكان كەم 
و گشتی بن، مەبەستیشی لەوەیە كە ئێمە زۆرجار ناوی دەنێین یاسادانان، ئەمەش 
باوەڕەدا  لەو  رۆسۆ خۆشی  بكات.  پێوە  مامەڵەی  ئەوەی حكومەت  بۆ  جێهێڵرێت 
نەبوو كە شتێك هەبێت بتوانرێت پێی بوترێت دیموكراسی نمونەیی یان ئیدیااڵ، بە 
مانای ئەوەی هیچ خەوش و خارێكی تێدا نەبێت و بتوانێت تەواوی هاوواڵتیان بە 
شێوەیەكی یەكسان لە سایەی خۆیدا كۆبكاتەوە. لە جێگایەكدا پێ لەوە دەنێت كە 
ناوی دیموكراسی  نەبووە  ئارادا  لە  ڕاستەوخۆكەی وشەكە هەرگیز شتێك  مانا  »بە 
ڕاستەقینە بێت، شتی وەها هەرگیز نایەتە ئاراوە. ئەمە پێچەوانەی سروشتە لەمەڕ 

ئەوەی كە پێویستە زۆرینە فەرمانڕەوا بن و كەمینەش فەرمانڕەوایی بكرێن«.72
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یاساو بەرژەوەندی گشتی

 ئەوەی كە باشە و وێك دەچێت بۆ ڕۆحی سیستەم، ئەمەش بەهۆی 

بەشەریەت  چاكسازی  بەسەربەخۆیی  هەروەها  دەبن،  خۆیان  شتەكان  سروشتی 

بۆی،  سەرچاوەیە  تەنها  ئەو  دێت،  خوداوە  لە  دادپەروەریەك  هەموو  دەبن، 

ئەوا  پێویست،  وەك  بكەین  قبوڵ  بااڵیە  پلە  لەو  ئەو  بمانزانیایە  گەر  بەاڵم 

دادپ��ەروەری  بوونی  گومان  بێ   نەدەبوو،  یاساكان  و  حكومەت  بە  پێویستمان 

گشتی تەنها لە عەقڵەوە سەرچاوە وەردەگرێ ، بەاڵم ئەم دادپەروەریە بۆ ئەوەی 

شتەكان  سەیری  گەر  ئێمە  بێت،دواجار  گۆڕ  و  ئااڵ  پێویستە  لەگەڵیدا  بگونجێن 

بكەین لە ڕوی مرۆییەوە دەبینین كە یاسا دادپەروەریە سروشتیەكان ڕۆدەچن و 

نامێنن، لە نێو مرۆڤدا لەبەر نەبوونی ئەو سزا سروشتیانەی كە ئەوە دەسەلمێنن، 

و  لێببینن  سوودی  لێناگرن  ڕێزی  ئەوانەی  شەڕخوازەكان  كە  وادەكات  ئەمەش 

پشت  پێویستە  بۆیە  لێدەگرن،  ڕێزی  هەڵبژاردنەی  ئەو  بۆ  دەكات  بۆ  كۆششی 

بە پەیمان و یاساكان ببەستن لە نێو بەشەرەكاندا كە مافی سنووردارە بۆ ئەركە 

سنوونرداكراوەكان، بۆئەوەی دادپەروەری بگاتە ئەنجامی خۆی، بەاڵم یاسا چییە؟ 

یاسا نابێتە یاسایەكی حەقیقی تائەو كاتەی كە نەگاتە ئامانجی بەرژەوەندی گشتی، 

نەك بەرژەوەندی تاك، یان تاكەكان، چەندە ژمارەیان زۆربێت، ئەوكاتە هەموو 

گەل یاسایەك دەردەكەن بۆ هەموو گەل، بێ  ڕەچاوكردن ئەو كاتە یاسا گشتی 

دەبێت وەك ئەو ئیرادەیەی دەری دەچێنێت ئا ئەمە ناو دەنێم یاسا، ناوی كۆماری 

لەو دەوڵەتانە نرا كە یاساكانی تیا باڵوە گەر شێوەی دەوڵەتەكە هەرچییەك بێت، 

ئەو  ئەوكاتە،  تەنها خۆی  دەدات،  بڕیار  بەرژەوەندی گشتی خۆی  لەبەرئەوەی 

دەوڵەتە هەموو دەوڵەتێكی شەرعی ناوی كۆرمارییە، لەبەر ئەوە ئیرادەی گشتی 

حوكمی دەكات، ئیرادەی گشتی خۆی یاسای شەرعییە.73 

یاسا تەعبیر كردنە لە ئیرادەی گشتی و بەالی رۆسۆوە تەنها ئامرازێكە بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی ستەمكاری كەسی فەرمانڕەوا، هەروەها ئەوە یاسایەكە ئازادی و 

دادپەروەری بۆ هاوواڵتیان فەراهەمدەكات و دەتوانێت لەسەر زەوی گوزارشت لە 

سیستمێكی ئیالهی بكات. بەو پێیەی یاسادانان مافی خاوەن دەسەاڵتە )واتە مافی 

گەلە(، ئەوا ناشێت یاسا ناڕەوا ناهەق بێت، هەروەها بۆ هیچ فەرمانڕەوایەك 
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لەالیەن  فەرمانڕەوایەك  هەموو  ئەوەی  لەبەر  یاساوە،  سەرو  بخاتە  خۆی  نییە 

میللەتەوە راسپێردراوە تا بەو ئەركەی هەستێت. رۆسۆ الیەنگری ئەوەیە میللەت 

مافی یاسادانانی هەبێت، تەنانەت گەر هاتوو كەسانێكی واشی تێدابن كە توانای 

ئەوەیان نەبێت. لەم بارەیەوە دەنووسێت: )میللەت كە پێویستە گوێڕایەڵی یاساكان 

بكات. دەبێت خۆی دانەری ئەو یاسایانە بێت. هیچ كەسێك جگە لە ئەندامانی 

ئەو كۆمەڵە بۆی نییە كارێكی وا بكات(.74 

خواستە  لە  بێت  دوور  بێت و  گشتی  یاسا  بابەتی  دەبێت  جۆرە  بەم 

نین و بە  یاسا  پێدانی  تایبەتیەكان هەرگیز جێ  گرنگی  تایبەتیەكان، چونكە شتە 

هێند وەریان ناگرێت. ناكرێت یاسا ناهەق و ناڕەوا بێت، مادام خاوەنی سەروەری 

)واتە میللەت بەتەواوی ئەندامەكانییەوە( یاساكان دادەنێت، ئەوا هیچ كەسێك 

زوڵم لە خۆی ناكات. كەسی فەرمانڕەواش كە لە ڕاستیدا )تەنها نوێنەری میللەتە( 

نابێت لە سەرو یاساوە بێت، بەڵكو دەبێت ملكەچ و گوێڕایەڵی بێت. گەل كە 

تەواوی ئەندامەكانی گوێڕایەڵی یاسان، دەبێت هەر ئەوانیش ئەو یاسایانە دابڕێژن و 

بڕیاری لەسەر بدەن، بۆ ئەوەی كۆمەڵگە هەستێت بە دانانی یاسا، پێویستە پشت 

ئەو  بەاڵم  دادەنێت،  یاساكان  یاسادانەر  هەرچەندە  ببەستێت.  یاسادانەرێك  بە 

خاوەنی سەروەری نییەو ناتوانێت حوكمی گەل بكات، هەروەها ناتوانێت بڕیاری 

كارپێكردنی ئەو یاسایانەش بدات كە دایان دەنێت. چونكە ناتوانین دڵنیابین لەوەی 

ئیرادەی یاسادانەر )كە ئیرادەیەكی تایبەتە(، دەگونجێت لەگەڵ ئیرادەی گشتیدا 

دەنگدانێكی  بخرێتە  یاسایانە  ئەو  كە  دەكرێت  كاتە  ئەو  تەنها  ئەمەش  نا.  یان 

ئاشكراو ئازادەوە گەل بەشداری تێدا بكات، لەبەر ئەوەی تەنها ئەو دەتوانێت 

هێزی جێبەجێكردن بداتە ئەو یاسایانەو بڕیار لەسەر كارپێكردنیان بدات. بەپێی 

پەیمانی كۆمەاڵیەتی، جگە لە ئیرادەی گشتی كەسی تر بۆی نییە هیچ هاواڵتییەك 

ناچار بكات بە كارێك كە خۆی ویستی لەسەر نەبێت.75 

بۆ داهێنانی باشترین بنەمای كۆمەاڵیەتی كە گونجاو دەبێ  بۆ نەتەوەكان، 

پێویستە عەقڵێكی ژیر و بەرز هەبێ ، كە هەموو ئارەزوو مەیلەكانی بەشەر تێبگات، 

بەسروشتمانەوە  پەیوەندی  بێئەوەی  هەبێ ،  ئارەزووانە  و  مەیل  ئەو  بێئەوەی 

بە  پێویستی  بەختیارییەكەی  بێئەوەی  پێبكات،  دەرك  قواڵییەكانی  بەاڵم  هەبێ ، 
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هەبێت  خودایەك  پێویستە  پێدەدات،  بایەخیان  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەبێت،  ئێمە 

بۆئەوەی یاساكانی بەشەر دابنێ ، ئەوەی دەیەوێ  گەلێك دروستكات پێویستە لە 

توانایدا بێت، كە سروشتی بەشەری بگۆڕێت، هەروەها تاك بگۆڕێ  لە حاڵەتی 

و  ژیان  لە  تاك  كە  هێزەكان  هەموو  لە  بەشێك  بواری  گۆشەگیری  و  تەنیایی 

بێت  توانایدا  لە  كە  دەبێ   وا  وەردەگ��رێ   لەوەوە  خۆی  كۆمەاڵیەتی  ق��ەوارەی 

بێكهاتەی ڕەوشی تاكی سەرەتایی شیتەڵبكاتەوە بۆئەوەی هێزی بۆ بگەڕێنێتەوە 

بەكورتی پێویستە لەسەری كە هێزی تاك بخرێتە سەر هێزی كۆمەڵ، بۆئەوەی 

ئەو هێزە ببێتە هێزێكی یەكگرتوو، بەهێزتر و تواناتر بێت بەقەد توانەوەی ئەو 

تاكە باڵوانەی كە لە كۆمەڵێكدا دەتوێنەوە.76

چۆن یاسا دادەنرێت ؟

 أ: گەر دەبێت یاسایەكی نوێ  دابڕێژرێت، دەبێ  چ كەسێك پێشنیاری 

ئەو یاسایە بكات؟

تەنها گەل بڕیار لەسەر یاسا دەدات، ناكرێت چیتر ئەو پرسیارە بكەین كە 

مافی بڕیاردان لەسەر یاساكان دەگەڕێتەوە بۆ كێ ، لەبەرئەوەی یاسا لەئیرادەی 

گشتیەوە سەرچاوە دەگرێت. گەل لە ژێر سایەی یاسادا بڕیار لەسەر یاسا دەدات.. 

هێزی بڕیاردان لەسەر یاسا پەیوەندی بە گەلەوە هەیە، و تەنها دەكرێت پەیوەندی 

بە گەلەوە هەبێت.

 ب: تەنها حكومەت پێشنیاری داڕشتنی یاسای نوێ  دەكات

هەڵبژێرم،  خۆم  دایكبوونی  لە  شوێنی  هەبووایە  ئەوەم  مافی  ئەگەر   

هاوبەشی  مافی  یاساكان  لەسەر  بڕیاردان  مافی  لەوێ   كە  هەڵدەبژارد  واڵتێكم 

باشتر  هاوواڵتیان  لە  كەسێك  چ  لەبەرئەوەی  بووایە،  هاوواڵتیان  سەرجەم 

لە  هاوبەشیكردن  بۆ  گونجاوترە  هەلومەرجێك  چ  كە  تێبگات  لەوە  دەتوانێت 

ژیانی كۆمەڵگەیەكدا؟ لەگەڵ ئەوەشدا شێوازی ڕۆم لە گەڕانەوە بۆ بیروبۆچوونی 

هاوواڵتیانم قبوڵنەدەكرد، لەبەئەوەی لە ڕۆم، ئەو كەسانەی لە هەمووان زیاتر 

ڕۆڵیان هەبوو لە مانەوەی واڵتدا لە بەشداریكردن لەو گفتوگۆ و دەنگدانەی كە 

یەعنی دەسەاڵتداران  بێبەشدەكران،  پەندبوو،  پێوە  ڕزگاركردنی واڵتیان  زۆرجار 
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بێبەشبوون لەو مافانەی كە هاوواڵتیە ئاساییەكان خاوەنی بوون.77 

كە  تەرحانەی  ئەو  پراكتیزەكردنی  لە  ڕێگیریكردن  بۆ  پێچەوانەوە،  بە 

بۆ  هەروەها  ڕێكخرابوون،  خراپ  یان  بوو،  تایبەتی  بەرژەوەندی  ئامانجیان 

ڕێگیریكردن لە پڕاكتیزەكردنی ئەو پێشنیازە مەترسیدارانەی كە دواجار بووە هۆی 

نابوود بوونی ئەمینیەكان، حەزمدەكرد هیچ تاكێك مافی ئەوەی نەبێ  بە حەزو 

ئارەزوی خۆی چوارچێوەی یاسای نوێ  پێشنیار بكات، و ئەم مافە تەنها مافی 

حكومەت بێت و حكومەتیش لەم زەمینەیەدا زۆر بە وردی بڕیار بدات، تا دواجار 

گەلیش بۆ ڕاگەیاندنی ڕەزامەندی خۆی سەبارەت بە یاسا پێشنیاركراوەكان الیەنی 

مەراسیمێكی  بە  یاساكان  لەسەر  وبڕیاردان  بپارێزێت،  خۆی  وردی  و  ئاگاداری 

لەبەریەك  كۆنەكە  یاسا  پێكهاتی  ئەوەی  پێش  تا  كە  بكرێت،  جێبەجێ  تایبەتی 

هەڵوەشێتەوە، بواری باش لەبەردەستدا بێت كە گەل خۆی قایل بكات، بەوەی كە 

بەتایبەتی كۆنی یاساكانە كە دەبێتە هۆی پیرۆزاندن و ڕێزی یاساكان و بە سوكی 

سەیری ئەو حاڵەتە نەكات، كە بۆچی یاساكان هەموو ڕۆژێك دەگۆڕێن و لەوە 

تێبگات و خوو بەوەوە نەگرێت كە ڕەتكردنەوەی شتە باوەكان بە بیانوی باشتر 

كردنیان، كارێكی باشە و درك بەوە بكات كە نابێ  بۆ چاككردنی كەم و كوڕیە 

بچوكەكان، زیانی قورس هەڵبگرێت.

 ج: تا یاسا كەمتر بێت، باشترە

 لەو واڵتانە كە حكومەت و یاسا هەریەكەیان پێگەی دیاریكراوی خۆیان 

بپارێزێت،  یاساكان  پێكهاتەی  لە  دەستوەردان  لە  خۆ  دەكرێت  تا  دەبێ   هەیە، 

بە تایبەتی لە واڵتە كۆماریە بچوكەكاندا، كە بچوكترین گۆڕانكاری دەبێتە هۆی 

تێكدانی بارودۆخی گشت ئەو واڵتە، كەواتە بێزاری دەربڕین لە نوێگەریی، بە 

زۆر  ڕێگری  ناتوانێت  حكومەت  و  ڕاوەستاوە،  بەهێز  بنەڕەتێكی  لەسەر  گشتی 

بخاتە ڕێگەی ئەو ناڕەزاییانە، لەبەرئەوەی هەرچەندە یاسا تازەكان سود بەخش 

بن، سودیان كەمترە لە ئەگەری مەترسیەكانیان، كەواتە خودی یاسا بەشێوەیەكی 

تەنانەت  و  یاساكان  لەسەر  بڕیاردان  كە  كردووە،  دەستنیشان  ئەوەی  دانایانە 

پێشنیار كردنی یاسای نوێ ، بەبێ  چاودێری شوراكان كارێكی مەحاڵە.78
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حكومەت و یاسا

 حكومەت الی رۆسۆ دەسەاڵتی جێبەجێكردنە، ئەویش بە بەهاترە لە 

الیەن  لە  بینیومانە  كە  نا  ئاستە  ئەو  لەسە  بەاڵم  شەرعیەتكردن،  بە  دەسەاڵتی 

كە  كاتێكدا  لە  گەل،  بۆ  ئەگەڕێتەوە  شەرعیەتكردن  بە  دەسەاڵت  »مۆنتسكیو«. 

حوكم ئەگەڕێتەوە بۆ »شازادە« سەرۆك، ئەویش دەربڕینێكی بە كۆمەڵە ئاماژە 

دەدات بە كۆمەڵی ئەو دامەزراوانە كە پەیوەندییەكە لە نێوان خاوەن شكۆدا، 

ئەو سەرۆكانەی كە  تر.  لە الیەكی  لە الیەك و هاوواڵتیان  یان ویستی گشتی 

الی  فەرمانبەرێكن  چەند  تەنها  پێكدێنن،  فەرماندە(   – )شازادە  كۆمەڵێكیان  بە 

خاوەن شكۆ كە هەڵدەستن بە جێبەجێكردنی یاساو زامنكردنی ئازادی یەكسانی 

دەسەاڵتی  نێوان  لە  تێكەڵكردنێك  هەموو  و  سیاسیدا.  و  مەدەنی  شێوەی  لە 

پێشێلكردنی  خۆیدا  لە  خۆی  جێبەجێكردن،  دەسەاڵتی  و  كردن  شەرعیەت  بە 

گرێبەستی كۆمەاڵیەتیە. و گونجاندن پێویستە لە نێوان هێزی خاوەن شكۆدا، كە 

لە ڕاستیدا هێزی حكومەتە، لە الیەك و هێزی دەوڵەت كە لە ڕاستیدا هێزی 

كۆمەڵی هاواڵتیانە لە الیەكی تر. ئەگەر بویسترێت مەترسی دیكتاتۆریەت و گێرە 

شێوێنی لە هەمان كاتدا نەبێت.79

شێوازەكانی فەرمانرەوایی

 و فەرمانڕەوایی الی رۆسۆ سێ  شێوە لە خۆی دەگرێت كە خاوەن شكۆ 

دەتوانێت فەرمانڕەوایی ببەخشێت بە هەموو گەل، یان بەشێكی گەورەی گەل، لەم 

حاڵەتەدا فەرمانڕەوایی شێوەیەكی دیموكراسی لە خۆی ئەگرێ . یان فەرمانڕەوایی 

دەبەخشێتە بەشێكی بچووك. فەرمانڕەوایی شێوەیەكی )ئەرستۆكراتی( لە خۆی 

حاڵەتەدا  لەو  فەرمانڕەوا،  یەك  بە  دەبەخشێت  فەرمانڕەوایە  یان  دەگرێت. 

فەرمانڕەوایی شێوەیەكی پادشایی لە خۆ دەگرێت. ئەم سێ شێوەیەی فەرمانڕەوایی 

كە  فەرمانڕەواییەیە  ئەو  دیموكراسی شێوەی  نین.  پەسەند  باشنین  كامیان  هیچ 

)ئەرستۆقراتی(پێویستە  بە  سەبارەت  سەرۆكایەتییە.  و  شكۆ  خاوەن  تیایدا  گەل 

جیاكردنەوەیەك هەبێت لە نێوان سێ جۆردا.

سەرەتایی  كۆمەڵگەكانی  حاڵەتی  لە  ئەویش  سروشتی،  1-)ئەستۆكراتی( 

دەردەكەوێت وەك فەرمانڕەوایی بە سااڵچووەكان.
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2-)ئەرستۆكراتی( بۆماوەیی، ئەویش خراپترین شێوەكانی فەرمانڕەواییە.

3-)ئەرستۆكراتی( هەڵبژاردن كە باشترین شێوەیە )ئەمە ئەرستۆكراتی بە 

مانا ڕاستەكەی(.80

ئاراستەكەی  شێوەیەك  بە  بەاڵم  بەهێزترە،  فەرمانڕەوایەتی  پادشایەتی   

فەرمانڕەوایی  لێبكرێت.  نكۆڵی  ناتوانرێت  كە  دیكتاتۆری  ڕێڕەوی  بە  دەگۆڕێت 

پادشایی هەمیشە هەوڵدەدات بۆ ڕێگە وااڵكردن لەبەردەم فێڵبازە كاندا)ساختەكاران( 

حكومەتی  لە  هەیە  ناوەڕۆكی  كاروباردا.كەموكورتییەكی  لە  دەستێوەردان  بۆ 

پادشایەتیدا كە دەرباز بوون نییە لێی،-+- كە هەمیشە ئەیخاتە پلەیەكی خوار 

مەبەست  كە  )حاكم(  چەمكی  نێوان  لە  دادەنێت  جیاوازی  كۆمارییەوە«.رۆسۆ 

تاكەكەسان  كەمی  ژمارەیەكی  لە  كە  )حكومەت(  و چەمكی  گشتی  لێی خەڵك 

كە  بكات  جێبەجێ  یاسایانە  ئەو  دەبێت  حكومەت  ئەو  بۆچوونی  بە  پێكدێت. 

حاكم بڕیاری لەسەر داوە. ئەو دەسەاڵتی یاسادانان لە دەسەاڵتی جێبەجێكردن 

جیادەكاتەوە. بەو بۆچوون تایبەتە كە بۆ حكومەت هەیەتی ئەو كاتە بە ڕاست و 

ڕەوای دەزانێت كە ئەم هەلومەرجەی خوارەوە بێتە كایەوە:حكومەت لە ویستی 

بەیەكەوە  بتوانن  تاكەكەسان  بێت.  هەڵبژاردن  بە  و  سەرچاوەبگرێ   گشتییەوە 

بە  و  بكەون  خۆیان  كێشەكانی  و  كاروبار  لەسەر  مشتومڕ  و  باس  و  دانیشن 

كورتی بەشدارییەكی ڕاستەوخۆی چاالكییە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان بكەن.نابێ  

نێو خەڵك و دەزگای حكومەت هەبێ .هەموو  لە  نێوانگیر  هیچ گروپێك وەك 

گرێبەستێك سنور دائەنێ  بۆ دەسەاڵتی گەل كە هەیەو رەهایە جیایە الی ئەبات، 

بناغەی ڕێككەوتن نامەی كۆمەاڵیەتی نەك نوێنەرانی دەسەاڵتی جێبەجێكەر ئەگەر 

سەركردەی گەل و سەرۆكەكانیان بن، بەاڵم ئەوانە فەرمانبەران الیان ئەوان دایان 

ئەمەزرێنن و الشیان ئەبەن، فەرمانەكانیان لەسەر ئەو بنەمایە نییە كە بەندەكانی 

پەرۆشیەو  ئەو  لەسەر  بەڵكو  بێ ،  سنوردار  و  هەبێت  تایبەتی  بەستێكی  گرێ 

توانایانە كە ئەركەكانی خۆیان بەجێ  ئەهێنن كە دەوڵەت بەسەریاندا فەرزیكردووە 

.لە شێوەكانی حوكمرانی لە ڕوانینی ڕۆسۆوە زیاتر نییە لە شێوەكانی ڕێكخستنی 

هەر  بن،  جیاواز  حوكمرانی  جۆرەكانی  چەندە  هەر  جێبەجێكەر،  دەسەاڵتی 

دەسەاڵت بەدرێژایی بەسەروەری ئەمێنێتەوە لە مافی گەلە ، بەاڵم ئەمەی دوای 
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بەشێك  گەورەترین  بۆ  یاخود  جێبەجێكەر،  بەدەسەاڵتی  ئەدات  پەیمان  )گەل( 

تەنها  بۆ  یاخود   ، لەكەسەكان  بچوك  دیاریكراوی  ژمارەیەكی  بۆ  یاخود  لەگەڵ 

بە  دووەم  و  دیموكراتی  حوكمی  بەجۆری  ئەبرێ   ناو  یەكەم  جۆری  كەشێك 

جانتایەكدا  لە  هەڵبژارد  دیموكراتی  .ڕۆسۆ  مەلیكی  بە  سێیەم  و  ئەرستوقراتی 

مێژوویە  مەرجە  ئەوە  لەبەر  وبیردا  ڕاستی  لە  نەك  نەبوو  تیا  دیموكراتی  كە 

دیموكراتیەكانی زۆر نەبون. ڕۆسۆ خۆی بینیەوە ناچارە یان ئەبێ  قایل بێ بە 

ئایدولۆژی لیبرالی برجوازی ئەو كاتەدا ئەو ئایدۆلۆژیە هەبوو) ئازادی ، یەكسانی 

، مەلەكی( یاخود دروست كردنی شاری خەیاڵی كەچی لەهەمان كات دا عەقاڵنی 

.ڕۆسۆ هەوڵیدا لە )گرێبەستی كۆمەاڵیەتی ( كە بیسەلمێنێ  كە نابێت لە هیچ 

كۆمەڵگەیەكی ئازاد دا هیچ كەسێك حوكمرانی بكات كەلەالیەن هیچ كەسێكی 

نیشتمانیەتی  ئارەزوو  تردایەو  لەگەڵ خەڵكی  كەسێك  كەهەموو  ، چۆن  ترەوە 

هەیە ، دەسەاڵتی یاسا دانان هەر ئەبێ لەسەر ڕەزامەندی حوكم بەسەرا دراوەكان 

)محكومین( هەڵقواڵبێ  و سەروەری دەپەسێنرێ  لە ویستی گشتی دا لە كۆبونەوەی 

نەتەوەدا ئەوانەی بەجێگا وپایەی گشتیەوە خەریكن، كارەكانیان بەگوێرەی مافە 

تایبەتیەكانیان بەتەواوی بەجێ  نابن، یان مافی ڕەچەلەكی، بەاڵم بەگوێرەی ئەو 

دەسەاڵتەی پێیان دراوەتە پێیان دەسەاڵتێك ئەدات و لێی ئەپرسێتەوە.81

دابەشكردنی حكومەتەكان

دەكەین،  شێوەكانیدا  حكومەت و  جیاوازەكانی  جۆرە  لەنێوان  جیاوازی   

ئیتر لەم جومگەیەدا، ئەوە دەمێنێتەوە كە ببینین، چۆن ئەوە ئەنجامدەدرێت؟ 

فەرمانڕەوا لە وێستگەی یەكەمدا، دەتوانێت كە بە دەستپارێزی و دڵنیاخوازیەوە، 

دەسەاڵتبداتە سەر هەموو گەل، یان وەكو بەشی گەورەی، بەجۆرێك كە لەوێدا، 

هاوواڵتیانی دەسەاڵتدار، زۆرترین لە هاوواڵتیانی تاكبەند Individual� ئەم شێوەیە 

حكومەت  كە  دەتوانێت  وەكو  یان  دیموكراسیەت.  پێیدەوترێت  حكومەت  لە 

لەنێودەستی ژمارەیەكی كەمدا گیربەند بكات، بەجۆرێك كە لەوێدا هاوواڵتیانی 

تاكبەند زۆرتر دەبن لە دەسەاڵتداران، ئەم شێوەیە پێیدەوترێت ئەرستۆكراتیەت، 

دواجاریش دەتوانێت كە حكومەت لەنێودەستی تەنها یەك دەسەاڵتداردا چەقبەند 
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بكات، كە هەموو ئەوانەی دی دەسەاڵتیان لەوەوە وەربگرن. ئەم شێوەی سێیەمە 

وەكو  یان  پادشایەتی،  پێیدەگوترێت  دەسەاڵتە،  باڵوەكانی  شێوە  زۆرترین  كە 

حكومەتی پادشایەتی. پێویستە ئەوە بكەین كە هەموو ئەم شێوازانە، یان النی 

لە  تاڕادەیەك  بەڵكو  زیادكردنن،  كەم و  شایانی  یەكەمیان،  دوانەی  ئەو  كەم، 

بڵێین  دی  وەكی  یان  چونكە،  هەیە،  فراوانیان  ئازادییەكی  هەڵسوكەوتكردندا، 

بەشێوەیەك كە دیموكراسیەت دەتوانێت كە هەموو گەل بگرێتە خۆ، یان ئەوەندە 

بەرتەسكبێت كە نیوەی بگرێتەوە، هەروەها ئۆرستۆكراتیەتیش بەجێگەی خۆی، 

دەتوانێت كە لەگرتنەخۆیدا بۆ نیوەی گەل، خۆی بێنێتەوەیەك، تا ئەوەی بێتە 

تەنانەت خودی  دیاریكردن.  بەبێ   بێت،  توانادا  لە  كە  ژمارەیەك  سەركەمترین 

پادشایەتیش شایانی جۆرێك لە دابەشكردنە، ئەوە بوو كە )ئیسپارتە( بەردەوام و 

ئەوەی  هەروەك  هەروەها  هەبووە،  پادشای  دوو  دەستورەكەی،  حوكمی  بە 

ئەباتیرەیەكی  چەند  یەككاتدا  لە  كە  دیتمان،  ڕۆمانیدا  ئیمپراتۆریەتی  لە  كە 

بتوانین  بێئەوەی  بە  ئەوە  گەیشتوەتە،  بەیەكەوە  هەندێكجاران  كە  هەبووە، 

لەالیدا  كە  هەیە  پنتێك  شێوەیەیە  بەم  دابەشبووە.  ئیپراتۆریەتەكە  كە  بڵێین 

تێكەڵ  دەسەاڵت،  شێوەكانی  لە  شێوەیەك  هەموو  كە  بەوەی  بڵێین،  دەتوانین 

بەو شێوەیە دەبێت، كە بەدوایدا دێت، بەجۆرێك دەبینین كە حكومەت تەنها 

لەژێر ئەم سێ  ناوەیدایە كە لەڕاستیدا شایانی چەندەیە جیاواز لەشێوە دەبێت، 

زیاتر  لەوەی  لەوێدا  بەڵكو  هەبێت،  هاوواڵتیان  دەوڵەتەكەدا  لە  كە  بەوەندەی 

هەیە: بەوەی كە خودی ئەم حكومەتە، لە هێندێك ڕووەوە، لە توانایدا دەبێ 

بەڕێوەببرێت،  بەڕێگایەك  بەشێكیان  دابەشبكرێت،  دی  بەشێكی  چەند  بۆ  كە 

بەشەكەی دیش، بەڕێگایەكی دی، ئەوا دەتوانرێت كە لەم سێ  شێوە تێكەڵەوە، 

شێوەگەلێكی ئاوێتەكراوی دی، بێتە بەرهەم، كە هەموو یەكێكیان بە شوێنی خۆی، 

پێویستبێت  ئاسانەكانی دی، كەواتە ئەگەر  شایانی دابەشبوونە بۆ هەموو شێوە 

پێچەوانانە  جۆراوجۆرەكاندا،  دەوڵەتە  لە  بەشداربووەكان  دەسەاڵتدارە  ژمارەی 

لەگەڵ ژمارەی هاوواڵتیاندا هاوڕێیەك بێت، ئەوا ئەوە ئەوەی بەدوادادێت كە 

بەشێوەیەكی گشتی حكومەتی دیموكراتی، بۆ دەوڵەتە گچكەكان گونجاو دەبێت و، 

دەوڵەتە  بۆ  پادشایەتیش  دێت و،  مامناوەندییەكان  دەوڵەتە  لە  ئۆرستۆكراتیەتیش 
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پرەنسیپەكەوە،  لە  ڕاستەوخۆ  كە  ڕێسایەكە  ئەوە  دەبێت،  گونجاو  گەورەكان 

وەردەگیرێت و وەدەستدەخرێت، چۆن بتوانرێت ئەژمارەی ئەو دۆخە جیاوازانە 

بكرێت، كە دەبنە هۆی جیاكارییەكان؟.82

مافی حكومڕانیكردن

 رۆسۆ لەژێر كاریگەری فەلسەفەی »هۆبز«دا بە پێچەوانەوە بیریدەكردەوە 

و یەكێك بوو لەالیەنگرە سەرسەختەكانی حوكمڕانیكردنی دەوڵەت. ئەمەش لەبەر 

ئەوەیە كە بە باوەڕی رۆسۆ پەڕینەوە لە دۆخی سروشتییەوە بۆ حاڵەتی كۆمەاڵیەتی 

گۆڕانكارییەكی ڕاستەقینەیە. ئەوكاتەی مرۆڤ دەبێتە هاوواڵتی دەتونێت سوود لە 

دانایی وەربگرێت و خۆی بگەیەنێتە ئاستی بااڵی مەعنەویەت، بەاڵم لە بەرامبەردا 

مرۆڤ لە دۆخی سەربەخۆیی سروشتیدا، ژیانێكی تەواو ئاژەڵیانە بەسەر دەبات 

. هەر لەبەر ئەمە ئەركی بنەڕەتی كۆمەڵگە ئەوەیە مرۆڤ گەلێك دروستبكات 

كە شایستەی ئەو ناوە بن و پەرە بە دانایی و مۆراڵ بدات كە زۆر بەهێزەوە 

لە حاڵەتی سروشتیدا بوونی هەبوو. ئەمەش دەستەبەر نابێت ئەگەر دەسەاڵتی 

ژیانی  نێو  بچێتە  و  بنێت  دەرەكییەكان  كاروبارە  لە  زیاتر  هەنگاوی  دەوڵەت 

ناتوانێت  نەبێت،  ڕەهای  دەسەاڵتی  دەوڵەت  گەر  كەواتە  تاكەكانەوە،  تایبەتی 

بەرپرسیاریەتی مەعنەوی خۆی ئەنجام بدات.83

هەروەها پێویستە ئاماژە بەوە بدەین، كە بڕیارگیریی گشتی، كە لەتوانایدایە 

هەموو سەرپەرشتكراوان لەبەرامبەر دەستەی دەسەاڵتداردا، پابەندبكات، بەهۆی 

ئەو دوو پەیوەندییە جیاوازەی كە لە گۆشەی خۆیانەوە دەڕوانێتە هەریەكێكیان، 

دەستەی  كە  دژكارانە،ناتوانێت  بەئارگۆمێنتی  واتە سەرپەرشتكراوان و خاوەنشكۆ 

دەسەاڵتدار، لەبەرامبەر خۆی پابەندكات، بەوپێیەش، ئەوەی كە خودی دەستەی 

ناتوانێت  پێویستدا  لەكاتی  كە  دەرك���ردووە  یاسایەكی  خۆی  بۆ  دەس��ەاڵت��دار 

پێشێلیبكات، ئەوە پێچەوانەی مۆركی گرێبەستی كۆمەاڵیەتیە، چونكە لەكاتێكدا كە 

)ئەو( تەنها لەژێر سایەی یەك پەیوەندیدا نەبێت، ناتوانێت كە ئەژمارێك بۆ خۆی 

بكات، كەواتە لەو كاتەدا لە حاڵەتی تاكێكدایە كە لەگەڵ خۆیدا گرێبەستدەكات: 

لەسەر ئەو بنەڕەتە، دەبینین كە هیچ یاسایەك بنەڕەتی، تەنانەت خودی یاسای 
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گرێبەستنی كۆمەاڵیەتیش، ناتوانێت كە كارسپاردە بووبێت ،واتە لەسەر دەزگای 

گەل پابەندكراوبێت ، ئەمەش بە واتای ئەوە نییە كە ئەم دەستەی دەسەاڵتدارە، 

لە بەرامبەر هی تر ئەوانی دیدا، نەتوانێت بەتەواوی بەڵێنێك بەدەستبدات، ئەوە 

ئەگەر ئەو بەڵێنە سنووربەزاندنێكی گرێبەستەكە نەبێت، چونكە لەمحاڵەتەدا، ئەم 

دەزگایە لە بەرامبەر بێگانەدا، بۆ یەك كائینی كردەیی دەگۆڕدرێت، واتە دەبێتە 

كە  ناتوانێت  دەسەاڵتدار،  دەستەی  یان  سیاسی،  دەزگای  كە  لەكاتێكدا  تاكێك. 

قەوارەی خۆی وەدەستبهێنێت، تەنها لە پیرۆزی گرێبەستەكەوە نەبێت، كەواتە، 

بە  بكات  پابەندار  ناتوانێت كە خۆی  ئەوانی دیش وەربگرێت،  ئەگەر  تەنانەت 

لە  وازبهێنێت  كە  ئەوەی  تێكبدات، وەك  بنەڕەتیە  گرێبەستە  ئەم  كە  شتێكەوە 

بەشێك لە خۆی، یان ئەوەی كە ملكەچی دەزگایەكی سیاسی بێت. لەبەر ئەوەی 

كە ژێرپێنانی پەرژینی ئەو گرێبەستەی كە بەپێی ئەو دەستەی دەسەاڵتداربوونی 

هەیە، بە واتای تێكڕماندان خۆی دێت، ئەوەش كە خۆی شتێك نەبێت، ئەوا 

چكێیش بەرهەمناهێنێت. لەبەر ئەوەش كە ئەم كۆمەڵەیە بەمشێوەیە یەكیگرتووە، 

بەرامبەر  سووكایەتی  كە  ناكرێت  دەزگاكە،  سەر  هێرشكردنە  بەبێ   كە  بۆیە 

ئەندامێكی بكرێت، هەروەها بەهەمان شێوەش، ناكرێت بەبێئەوەی كە تاك تاكی 

ئەندامانی بەڕەوای بزانن، دەست بۆ دەزگاكە ببرێت. بەمشێوەیە، هەریەك لە 

فەرمان و بەرژەوەندی هەردووك الیەنی گرێبەستەكە، ناچاریاندەكات كە هاوكاری 

یەكدی بكەن و، لەسەر خەڵكان خۆیان پێویستە كە تێبكۆشن بۆ یەكخستنی هەموو 

بەفەڕمییە پەیوەندیدارەكانی ئەم پەیوەندییە دووالیەنییە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی 

دەستەی دەسەاڵتدار، كە لە كەسانی تایبەت پێكدەهێنرێت، بۆی نییەو ناشكرێت 

خۆیڕابێت،  ئەندامانی  بەرژەوەندیی  پێچەوانەی  بەرژەوەندییەكی  خاوەنی  كە 

كەواتە هەرگیز ئەوە لە توانادا نابێت، كە بیەوێت زیان بە هەموو ئەندامەكانی 

هیچكام  بە  زیان،  ناتوانێت  كە  دەبینین  لێتوێژینەوەدا،  لەم  دواتر  بگەیەنێت و، 

لەو ئەندامانەی بگەیەنێت، چونكە بەلەبەرچاوگرتنی هەمان وایعیەت، دەستەی 

دەسەاڵتدار، یان خاوەنشكۆ، بەردەوام ئەوە دەبێت كە پێویستە هەبێت، واتە 

پاك و لە خزمەت خەڵكی.هەرچی سەبارەت بە سەرپەرشتكراوانیشە لەبەرامبەر 

دەستەی دەسەاڵتداردا، كارەكە بەو شێوەیە نییەو هەمان بارودۆخیان نییە، چونكە 
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سەرەڕای بەرژەوەندی هاوبەشیشیان ، ئەگەر بێتو هۆكارێك، یان ئامڕازگەلێك 

پەیدا نەكات بۆ دابینكردنی دڵسۆزییان لەبەرامبەرخۆیدا، ئەوا دابینكاریی كردەیی، 

كە فەراهەمی وەفاو پەیماندارییان بێت، لەدەستدا نابێت. بۆ ئەوەی كە پەیماننامە 

كۆمەاڵیەتییەكە نەبێتە بیچمێكی پووچ و ژێكەوتوو، ئەوا ئاماژەبەندییانە، مەرجێكی 

كە  فەراهەمدەكات  ڕا  دی  مەرجەكانی  تەواوی  توانای  هێزو  كە  لەخۆگرتووە، 

هەر  ئەوا  دانەنەوێنێت،  گشتی  ئیرادەی  بۆ  مل  كەسێك  هەر  ئەو،  بەگوێرەی 

لەالیەن ئەم ئیرادەیەوە، وادار بەو كارە دەكرێت. ئەمەش لەڕاستیدا واتایەكی دی 

نییە، جگە لە واداكردنی تاكی یاخیبوو، بەوەی كە دەبێت ئازاد بێت، چونكە ئەمە 

ئەو مەرجەیە كە بەخۆپێشكەشكردنی هەر هاوواڵتیەك بەدەستەی دەسەاڵتدار، 

لە هەر ملكەچیەكی كەسێتی دەپارێزێت واتە )ئەو(ی تاك ، ئەو مەرجەیە كە 

دەستڕەنگینی و گەمەی ئامێرە سیاسیەكە چێدەكات، كە بەتەنها خۆی وا دەكات 

پابەندارییە مەدەنیەكان شەرعی بن، كە ئەمیش بە شوێنی خۆی و ئەگەر ئەوە 

نەبێت شتێكی نەكردەو مەحاڵ و سەركوتگەرایی دەبێت و بەرەو ڕووی گەورەترین 

خراپ بەكارهێنانی دەبێتەوە. 

حكومەت وسەروەری

 گەرچی نەشیاوە سۆڤەرێن كەرت بكرێ ، كەچی ڕۆسۆ سەرباری ئەمەیش 

ئۆرگانێكی دووەم لەنێو دەوڵەتدا دیاری دەكات، واتا حكومەتێك بۆ ئەنجامدانی 

دوو  دەوڵەتدا  لەنێو  پێیە  بەم  سۆڤەریندان.  دەرەوەی  لە  كە  فەرمانانەی  ئەو 

زەبری  هەروەها  گەلە،  لەالی  كە  )یاسادانەر(،  لێجیسالتیڤ  زەبرە  هەن:  زەبر 

ڕۆسۆ  بێ .  گەل  لەالی  ناشێ   كە  ئەنجامدەر(،  یان  )بەجێگەیەنەر  ئێكسەكوتیڤ 

جووداییەی  ئەم  ئەوەی  بۆ  ئینجا  دەكاتەوە،  جیا  سۆڤەرێن  بەتوندی  حكومەت 

بەڕوونی دیار بێ ، ناوی دەنێ  »قەوارەیەكی نێوەندی، كە پەیوەندیی جووتسەریی 

سۆڤەرێنەوە  لەالیەن  حكومەت  چێدەكات«.  سۆڤەرێندا  ژێردەستەكان و  لەنێوان 

سیاسییەكان  سیتۆیایی و  ئازادییە  هاوكات  بەگەڕبخات و  یاساكان  ڕادەسپێردرێ ، 

هیچی  دام��ەزراوە  ئەم  نییە.  نوێ   پەیمانێكی  حكومەت  بپارێزێ .دامەزراندنی 

دیكە نییە، جگە لە »ڕاسپێردراوێك«، هەروەها ئەندامەكانی، واتا ماگیسترات و 
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گۆڤەرنوێرەكان، هیچی دیكە نین، جگە لە كاربەدەستی ئاسایی سۆڤەرێن، هەر 

بۆیە سۆڤەرێن دەتوانێ  ژمارەیان دیاری بكات، بییانگۆڕێ ، یان بییانكشێنێتەوە، 

نەشیاوە،  شتێكی  ڕۆسۆ  لەالی  ئەمەیش  نییە و  گەل  نوێنەری  حكومەت  كەواتە 

چونكە سۆڤەرێنێتی نوێنەرایەتی ناكرێ . سۆڤەرێنێتی لە كرۆكەوە لە ویستی گشتی 

یان ویست  ویستە،  یان  نادات. ویست،  نوێنەرایەتی  بە  ڕێ   ویستیش  پێكدێ  و 

كە  گەل،  ئاراوە:  دێتە  ڕۆسۆ  بۆ  كێشەیەك  حاڵەتەشدا  لەم  ئێستا  بەاڵم  نییە. 

هەمو سۆڤەرێن و هەم ژێردەستەیە، چۆن دەتوانێ  لەم حاڵەتەی حكومەتدا ببێ  

بە »كاربەدەست« )مووەزەف(؟ ڕۆسۆ ئەم كێشەیە ئاوها چارەسەر دەكات، كە 

ئەو دەیەوێ  دانانی حكومەت وەك یەكێك لە »مۆركەكانی لەشی سیاسی« ببینێ . 

ئەم مۆركە نەرمێتییەكی دینامیكی بە لەشی سیاسی دەدات و »بەتوانای دەكات، 

هیچ  بەبێ   ئەمە  ئ��اراوە.  دێتە  دیموكراتی  بۆ  سۆڤەرێنێتی  كتوپڕی  ئەوەی  بۆ 

پەیوەندییەكی  بەڕێی  »تەنها  هەروەها  دەدات،  ڕوو  هەستپێكەر  دۆخگۆڕییەكی 

كە  هاوواڵتییانە،  ئەو  ئێستا  دەكرێ  و  پیادە  هەموواندا«  لەتەك  هەمووان  نوێی 

وەك كاربەدەست دیاریكراون، »لە ئەكتی گشتییەوە بۆ ئەكتی تایبەتی و لە یاساوە 

»ئەكتێكی  بەڕێی  حكومەت  دانانی  كەواتە  دەپەڕێنەوە«،  بەجێگەیاندن  ڕووەو 

كاتییە  حكومەتە  »ئەم  ئەمەدا  بەدووی  دەدات.  گشتییەوەڕوو  ویستی  ئاسانی 

بەناوی  یان  بوو،  خوازراو  فۆرمێكی  ئەمە  هاتوو  گەر  دەمێنێتەوە،  دائیرەدا  لە 

سۆڤەرێنەوە ئەو حكومەتە دادەنێ ، كە لەالیەن یاساوە تەرخانكراوە«. 

ئابوریی دەوڵەت و ئیرادەی گشتی

 ئەگەر ویستی گشتی بااڵترین پرنسیپی ئابووریی گەل بێت وەك بنەمای 

حوكمداری وەربگیرێ ، ئەوسا چاودێریی كاربەدەستان پێویست نابێت، كە ئاخۆ 

لەم  ڕۆسۆ  كەوتبن.  بەرژەوەندییەكانی خۆیان  دوای  یان  بخۆن،  گەل  مشووری 

تێڕوانینەوە ئابووری نەتەوەیی بەسەر دوو شێوازی جیادا بەشدەكات: ئابووریی 

لەم  دەوڵ��ەت،  سەرجەم  ئابووریی  لە  بریتییە  یەكەم  شێوازی  تیرانی.  میللی و 

حاڵەتەدا یەكێتیی ویست و بەرژەوەندی لەنێوان گەل و كاربەدەستاندا چەسپێنراوە. 

بەاڵم شێوازی دووەمی ئابووری نەتەوەیی لە هەموو ئەو واڵتانەدا بەدیدەكرێ ، كە 
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گەل و حكومەت دوای بەرژەوەندیی جیاواز كەوتوون، بەمەیش ویستی جیاوازیان 

هەیە. ڕۆسۆ بۆ روونكردنەوەی ناوەڕۆكی »ئازادی«ی گەل نموونەیەكی مۆنتێسكیو 

بە  گەیشتن  بگات(  ئازادی  بە  ناتوانێ   گەلێك  )هەموو  دەڵێ   كە  دەهێنێتەوە، 

قەوارەیەكی سیاسی لەالی ڕۆسۆ واتای ئازادی بۆ گەلێك نابەخشێ ، چونكە بە 

بڕوای ئەو نەشیاوە دەستووری كۆماری، واتا دەستووری دەسەاڵتدارییەكی ڕەوا 

ئەو  وەرگرتنی  توانستی  گەلێك  هەموو  بدرێ .  گەلێك  هەموو  بە  )لێگیتیم(، 

تاكە فۆرمە ڕەوایەی دەسەاڵتداریی نییە، كە ئیتر هەر ئەندامێكی بتوانێ  بڕیاری 

دروست لەپێناوی بەختیاریی گشتیدا بدات، هەر یەكە لە ئەندامبوونی خۆی لەنێو 

ئەڵقەی سۆسیالدا بەئاگابێ ، بەاڵم هاوكات ڕێ  نەدات ئازادییە كەسییەكەی لەالیەن 

خۆویستان و فێڵبازانی زمانشیرینەوە لێزەوت بكرێ . بۆ ڕۆسۆ هەندێك گەل لە 

جەوهەرەوە بەكەڵكی ئازادی نایەن، هەندێكی دی لەسەر ڕێگەی كە ئیتر چیدی 

ناتوانن بە ئازادیی كۆماری بگەن. ڕێكخراوی كۆماریی دەوڵەت لەالی ڕۆسۆ لە 

شوێنكاتێكی تایبەتیدا بەدی دەهێنرێ . گەل لەم شوێنكاتەدا هەست بە پێداویستیی 

نەدۆڕاندووە. ڕۆسۆ  سۆسیالبوون دەكات، بەاڵم هێشتا »ساكارێتیی سروشتی«ی 

ئەم قۆناغە ناو دەنێ  »الوێتیی گەل«. سەرەتادانی فێركردنی ئاقاڵنە )ڕاسیۆنال( 

دەگرێتەوە.  »نێگەتیڤ«  پ��ەروەردەی  جێی  كۆماردا  دامەزراندنی  ساتەی  لەم 

بەبڕوای ڕۆسۆ »زۆربەی گەالن، بە هەمان شێوەی مرۆڤ، تەنها لە گەنجێتیدا 

توانستی فێربوونیان هەیە، بەاڵم نەشیاوە دوای پیربوونیان چاك بكرێنەوە. هەر 

ئەوەندەی بوون بە خاوەنی ئاكاری تایبەتی و پێشبڕیار لەنێویاندا خۆی چەسپاند، 

ئەو  بەرگەی  گەل  دەبێ .  بێسوود  مەترسی و  پڕ  چاككردنەوەیان  ویستی  ئیتر 

ئازارانە ناگرێ ، كە لە هەوڵی نەهێشتنیاندا لەسەر لەشی دەچوزێنرێنەوە. ڕۆسۆ 

لە دۆخێكی بەم چەشنەی گەلدا گێڕانی شۆڕش وەك هەوڵێكی خوازراو دەبینێ ، 

بەاڵم دەڵێ  )سەركەوتنی ئەو شۆڕشە تەنها لەالی ئەو گەالنە دەشێ ، كە هێشتا 

بەڕبەڕن( ڕۆسۆ بۆ ئەم گۆڕانە نموونە دەهێنێتەوە: نوێكردنەوەی سپارتا لەالیەن 

لیكرۆگ، گۆڕانی سویسرەو هۆڵەندە دوای ڕوخانی تیرانەكان. ئەم گەالنە بەبڕوای 

خاوەنی  هیشتا  نەكردبوو،  بۆگەنیان  »لەناخەوە«  تێكنەچووبوون و  هێشتا  ئەو 

شادییەكی بەڕبەڕیانە بوون لەسەر سەربەخۆییەكەیان، بەاڵم سەربەخۆییەك، كە 
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زۆر  پێلۆپۆنیزداو  نێوەندی  لە  سپارتا  لواندبوون،  بۆی  جیۆگرافییەكەیان،  شوێنە 

داپۆشراوە،  بەفر  بە  ساڵ  نیوەی  سویسرا  گەالن،  گەیەنەری  دەریای  لە  دوور 

دەریاوان،  ماسیگرو  لە  بوون  پێكهاتوو  هەژاری  سادەو  گەلێكی  هۆڵەندییەكان 

ئەمانە هەموو لە واڵتێكدا دەژیان، كە بە ئەزیەت لەدژی دەریا دەپارێزرا، بەاڵم 

شێوازی نوێكاریی شۆڕشگێڕی و سەندنەوەی ئازادی لەالی ئەو گەالنە نەماوە، كە 

پێشتر یەك جار خاوەنی فۆرمێكی كۆماری دەوڵەت بوو بن، یان لە پێشكەوتنی 

سیڤیلیزاسیۆندا بەشدارییانكردبێت. بەڕبەڕەكان، بەپێچەوانەی ئەم گەالنەوە، كە 

لەژێر زەبری چەوساندنەوەدا ژیاون، ئەو یادەوەرییە لەالی خۆیان بزر ناكەن. ئەم 

گەالنە تەنها لەدژی ویستی خۆیان هۆشرایەڵ دەبن و ئەمەیش هەتا ئەوە كاتەی 

خۆشویستنی  چونكە  دۆڕاون،  هەمیشە  بۆ  سیڤیلیزەبوو  گەالنی  بەاڵم  ناچارن، 

بە  پشت  ناتوانێ   راپەڕینیان  بۆیە  هەر  چۆتەوە،  لەبیر  سیڤیلیان  ئازادیی  یاساو 

دەیەوێ   گەالنە  ئەم  نێو  تاكێكی  هەر  ببەستێ .  ئ��ازادی  بۆ  سروشتی  هەستی 

هەتا بشێ  لەسەر حسابی ئەوانی دی سەربەخۆو خاوەنی دەسەاڵت بێ ، ئینجا 

نایەكێتی لەنێوانیاندا وایانلێدەكات، كە هەموو سەراپا بكەنە ژێر ڕكێفی تیرانێك، 

ئەم  لەنێو  تیرانی  دەسەاڵتی  پارێزەرانی  ئێستایش  بەهێزەوە.  دامەزراوێكی  یان 

دۆخەدا جگە لە پشتگیریی هەڵپەی سامان و لوكسوس، یان خۆشكردنی زەمینەی 

شۆڕش  گێڕانی  لێناوەشێتەوە.  ئاقاڵنەتریان  كارێكی  هیچ  گەنجانە،  بەم  گەیشتن 

لەنێو »ناسیۆن«ێكی ئاوها بۆگەندا تەنها خواستێكی كاتی دەبێ ، كە پاشان زوو 

یان درەنگ بەدوویدا تێكشكان و ئینجا دامەزراندنی دەسەاڵتدارییەكی تیرانیی نوێ  

دێ . ئەم جۆرە گەالنە پێویستییان بە سەرۆكێكە، كە بەسەریانەوە فەرمان بدات. 

ئەم سەرەنجامەش بەرهەمی جەوهەری بۆگەنبووی گەل خۆیەتی. گەر زۆربەی 

دانیشتوانی كۆمەڵێك بە هیچ شێوەیەك یاساو یەكسانی و بەختیاریی خۆشنەوێ ، 

گەر  تەرخانكردبێ ،  دەرەكی  شمەكی  سامان و  هەڵپەی  بۆ  خۆی  بەپێچەوانەوە 

مرۆڤ ژیانێكی پێموباالت لەنێو ڕووكەش نەرێتی بۆگەنبوودا بەسەربەرێ ، ئەوسا 

ڕێكخراوێكی تەحەمولكراو لەنێو ئەو كۆمەڵەدا تەنها بە زەبر چێدەكرێ . ڕۆسۆ 

لە »مانوسكریپتی ژنێڤ«دا ناوەڕۆكی ئەو جۆرە گەالنە نزیكتر دیاریدەكات: بە 

بەهۆی  هەروەها  درێژخایەنەوە،  كۆیلەتیی  بەهۆی  كە  گەلێك  هەموو  گشتی 
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هەستی  سەریلێشێواوە،  كۆیلەتییەن،  ئەو  سەرەنجامی  كە  گیروگرفتانەوە،  ئەو 

خۆشەویستی بۆ نیشتمان و بەختیاری بزر دەكات. گەلێكی بەم چەشنە دڵی خۆی 

لەسەر نەگبەتییەكانی بەوە دەداتەوە، كە خۆخەڵەتێنەرانە لەنێو هۆشیدا بڕوایەك 

دەچەسپێنێ ، گوایە ژیانێكی لەوە چاكتر نییەو نابێ ، بێگومان پێكەوەژیانی مرۆڤ 

لەنێو ئەو گەلەدا رادەبوورێ ، بەاڵم بەبێ  هیچ یەكێتییەكی ڕاستەقینە. ئەو مرۆڤانە 

وەكو كەسانێك دەژین، كە لەسەر پانتایی خاكێك كۆبوونەتەوەو هاوكات درزی 

شەقبردووی بێبناغە یەك بە یەك جیایاندەكاتەوە. بە بڕوای ڕۆسۆ »یەكێتیی گەل« 

گەل  ئازادیی  گەرەنتیی  كۆماردا  لەنێو  یەكێتییە  ئەو  خودی  گەر  دەبێ ،  كاتێك 

بدات و ڕێ  بە هەڵمەتی تیران بۆ دەسەاڵت نەدات 84

دەسەاڵت و سەروەری گەل

 دەسەاڵتێك مەشروع بێت و ڕەوایەتی هەبێت، دەسەاڵتی گەلە كە لە 

ئیرادەی گشتیدا بەرجەستە دەبێت و ئامادەگی خۆی لەڕێی پەیمانی كۆمەاڵیەتییەوە 

بریتییە  دەسەاڵت  ئەوەی  لەبەر  راستەقینەیە،  دەسەاڵتی  ئەمەش  دەسەلمێنێت، 

لە مومارەسەكردنی ئیرادەی گشتی و پێدانی سەروەری بە كەسێك، یان كۆمەڵە 

كەسێك، ئەو یەكسانییەی نێوان هاواڵتیان تێكدەدات كە لە پەیمانەكەدا هاتووە، 

بۆیە بەشداریكردنی تەواوی هاوواڵتیان لە دەسەاڵتێكی خاوەن سەروەریدا لەڕێگای 

دەنگدانێكی گشتییەوە، تەنها نیشانەیەكی یەكسانییەو لەڕێی ئەوەشەوە یاساكان بۆ 

كۆمەڵگە دادەڕێژرێن. بەم جۆرە دەبینین رۆسۆ لەوانەیە كە داكۆكی لە دەسەاڵتی 

میللی دەكات و دەسەاڵت دەداتە دەستی میللەت، ئەمەش بە پێچەوانەی »جان 

بودان«ەوەیە كە بە الیەنگری دەسەاڵتی ڕەهای تاكە كەس دادەنرێت و سەروەری 

بەرژەوەندی  لە  گوزارشتە  گشتی  ئیرادەی  پێیوایە  رۆسۆ  پادشا.  بۆ  دەگێڕێتەوە 

ڕاست و  یاسای  دەبنە  ئەوكاتە  تەنها  یاساكانیش  هاوواڵتیان و  هاوبەشی سەرجەم 

دروست كە لەڕێی ئیرادەی گشتییەوە دەرچووبن و خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی 

پێیەی  بەو  جیاكردوەتەوە،  یاسا  لە  حكومەتیشی  بڕیارەكانی  هەروەها  بكەن. 

بڕیارەكانی حكومەت لەپێناو جێبەجێكردنی یاسادا دەردەچن و یاساش گوزارشتە لە 

ئیرادەی گشتی. دەسەاڵت هەمان ئەو سیفەتانەی تێدایە كە لە ئیرادەی گشتیشدا 
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هەن، گرنگترینیان بریتییە لە: 

 1ـ دەسەاڵت هەڵە ناكات و دوچاری هەڵەكردن نابێت: 

سەرچاوە  گەلەوە  لە  چونكە  هەڵەوە،  نەكەوێتە  بۆئەوەی  دەس��ەاڵت 

دەگرێت و ئامانجیشی بەدیهێنانی بەرژەوەندی گشتییە. هەر كاتێكیش گەل هەستی 

بەوە كرد دەسەاڵت كار بۆ بەرژەوەندی گشتی ناكات و لەدەستنیشانكردنی ئەو 

دەسەاڵتەدا بە هەڵەدا چووە، ئەوا ئەوكات گەل لە بەرامبەر ئیرادەی گشتیدا نییە، 

بەڵكو لە بەردەم ئیرادەی مرۆڤ گەلێكدایە كە بۆ بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان 

كار دەكەن.رۆسۆ بوونی كۆمەڵەو رێكخراوەكان وەكی ناوەندێك لەنێوان لیژنەی 

ڕێی  لە  ئەمانە  لەوەی  هەیە  ترسی  چونكە  ڕەتدەكاتەوە،  تاكەكەسدا  سیاسی و 

ئیرادەی تایبەتی خۆیانەوە كار بكەنە سەر ڕەوتی ژیانی كۆمەاڵیەتی. 

بوونیشی  دەستبەردار  ناگۆڕدرێتەوەو  شتێك  هیچ  بە  دەسەاڵت  2ـ   

مەحاڵە 

بە هیچ شێوەیەك نابێت سازش لەسەر دەسەاڵت بكرێت. دەكرێت واز 

لە دەسەاڵت بهێنرێت، بەاڵم لە ئیرادەی گشتی ناكرێت، دەسەاڵتیش بریتییە لە 

نوێنەرایەتیكردن  ئیرادە  كە  مانایوایە  ئەمەش  ئیرادەی گشتی.  مومارەسەركردنی 

بدەن،  یاساكان  لەسەر  بڕیار  پێویستە سەرجەم هاوواڵتیان خۆیان  ناكات.  قبوڵ 

بۆ ئەم مەبەستەش بۆیان نییە نوێنەرە هەڵبژێردراوەكان بەو كارە راسپێرن، هەر 

بۆیە ئەو پێیوابوو دیموكراسی ڕاستەوخۆ تەنها ڕاستە ڕێگایە بۆ گوزارشتكردن لە 

ئیرادەی گشتی، چونكە لە حاڵەتێكی وادا هەر هاوواڵتیەك دەتوانێت بەردەوام 

پارێزگاری لە بەشێكی دەسەاڵتێكی خۆی بكات. 

 3� دەسەاڵت دابەش ناكرێت

دەسەاڵت بریتییە لە مومارەسەكردنی ئیرادەی گشتی. ئیرادەی گشتیش 

رۆسۆ  بەشێكەوە.  چەند  بە  ناكرێت  س��ەروەری  كەواتە  ناكرێت،  بەش  بەش 

تیۆریەكەی »مۆنتسكیۆ« دەربارەی لێك جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان ڕەتدەكاتەوە، 

لەبەر ئەوەی بەش بەشكردنی سەروەری لەنێوان چەند دەسەاڵتێكدا، مانای وایە 

هەر دەسەاڵتەو تەعبیر لە بەشێكی ئیرادەی گشتی دەكات، كەواتە مومارەسەكردنی 
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بە  كاتێك  رۆسۆ  بكات.  گشتی  ئیرادەی  لە  گوزارشت  ئەوەی  ناكاتە  دەسەاڵت 

لێك  بیرۆكەی  كە  نییە  ئەوە  لەبەر  تەنها  نییە،  قایل  دەس��ەاڵت  دابەشكردنی 

جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكانی بەالوە پەسەند نییە، بەڵكو لە هەمان كاتدا بوونی 

باسی  »مۆنتسكیۆ«  كە  نازانێت  بەپێویست  یاسادانانەش  ئەنجوومەنی  دوو  ئەو 

لێكردبوو. لەبەر ئەوەی ڕەنگە بوونی ئەو دوو ئەنجومەنە ئیرادەی گشتی بەش 

بەش بكات، بەتایبەتی كە دانانی یاساكان سەرەكیترین تەعبیرە لە ئیرادەی گشتی 

خۆی. 

 4� دەسەاڵت ڕەهاو بێ  سنورە:

ئیرادەی گشتی  دەداتە  ئەوە  مافی  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  پێیوایە   ڕۆسۆ 

تا دەسەاڵتێكی ڕەهاو بێ  سنووری بەسەر تەواوی ئەندامانی كۆمەڵگەی سیاسیدا 

ئەو  بەرژەوەندی  لەگەڵ  گشتی  ئیرادەی  ناكات  ئەوەش  مەزەندەی  هەبێت، 

كەسانەدا ناكۆك بێت كە كۆمەڵگەی سیاسی پێك دێنن. لەم بارەیەوە دەڵێت: 

تەواوی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  هەبێت  وەهای  زۆرێكی  زەبرو  دەوڵەت  )پێویستە 

بە  كە  بكات،  ئامادەیان  سازو  بكات و  ئاڕاستە  بەجۆرێك  كۆمەڵگە  بەشەكانی 

چاكترین شێوە لەگەڵ كۆمەڵگەدا یەك بێتەوەو بۆ هەموان گونجاو بێت. وەك 

چۆن سروشت هەموو مرۆڤێكی سەرپشك كردوە لەوەی دەسەاڵتی تەواوی بەسەر 

دەدات  مافە  ئەو  كۆمەاڵیەتیش  پەیمانی  هەبێت،  خۆیدا  ئەندامەكانی  هەموو 

دەوڵەت تا دەسەاڵتی ڕەهای بەسەر تەواوی ئەندامەكانیدا هەبێت(.85 

)ئەو  نەهێڵێت:  تیۆریاكەی  ناو  ناكۆكیەی  ئەو  ئەوەیدا  هەوڵی  ڕۆسۆ 

لەالیەك داكۆكی لە تاكە كەس و مافی تاكە كەس دەكات، لەالیەكی تریشەوە مافی 

ئەوە دەداتە كۆمەڵ كە دەسەاڵتێكی ڕەهاو بێ  سنوری هەبێت(، چونكە پێیوایە 

دەسەاڵتی ڕەهای بۆی نییە سنوری ئەو ڕێكەوتنامانە ببەزێنێ  كە بەپێیان هەموو 

كەسێك مافی ئەوەی هەیە چۆنی دەوێت دەتوانێت ئەو موڵك و ماڵ و ئازادییەی 

هەیەتی بەكاریان بهێنێت، لەبەر ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی ئەو ڕێكەوتنانەی لەگەڵ 

یەك بەیەكی ئەندامانی كۆمەڵگەدا مۆریكردوە. بەپێی پەیمانی كۆمەاڵیەتی تاكە 

كەس )دەستبەرداری بەشێك لە موڵك و مااڵت و ئازادی خۆی دەبێت، ئەمەش بۆ 

كۆمەڵ گرنگە(. 86
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تەنها كەسی دەسەاڵتداریش دەتوانێت بڕیار لەسەر ڕادەی ئەو بەشە گرنگە 

بدات بۆ كۆمەڵ، بەاڵم ئاخۆ چی ناهێڵێت دەسەاڵتێكی ڕەها لەناو ستەمكاریدا 

ببێتەلیفیاسان  گەل  دەوڵەتی  نەهێڵێت  ئەوەی  لەبەردەم  بێت  ڕێگر  ڕۆچێت و 

)Leviathan(؟.ڕۆسۆ« وەها وەاڵمی ئەم پرسیارە دەداتەوە كە )فەرمانڕەوا گەر 

دەستەجەمعی،  مەعنەوی و  قەوارەیەكی  نەوەك  بوایە  ئاسایی  حەقیقی  كەسێكی 

ئەو  چونكە  دەهێنا،  بەكار  خراپ  بە  خۆی  ڕەهای  دەسەاڵتی  بێگومان  ئەوا 

یاسایانە  كارو  ئەو  پێچەوانەی  دەریدەكردن  یاسایانەشی  ئەو  دەیكردن و  كارانەی 

دەبوو كە ئیرادەی گشتی بڕیاری لەسەر داون و جێبەجێیان دەكات، لەم كاتەدا 

دەسەاڵتێكی  لەگەڵ  ئەوەی  بەاڵم  دابنرێت(،  بۆ  توندوتۆڵی  دەستوری  پێویستە 

ناشەرعی دەگونجێت، ئەوا بۆ ئەو خاوەن دەسەاڵتەی شەرعیەی رۆسۆ ئیعترافی 

پێدەكات هیچ مانایەكی نابێت: )لەبەر ئەوەی گەل وەكی جەستەیەك، واتە وەكی 

ئیرادەی گشتی دەیبزوێنێ  و  ئازادو چونیەك لە مافدا كە  گردبوونەوەی خەڵكی 

ڕێنمایی دەكات، ناشێت لەڕێ  البدات و چەواشە بێت(.87

جیاوازی نێوان دەوڵەوت وحكومەت

 رۆسۆ بەشێوەیەكی وردو ئاشكرا دەوڵەتی لە حكومەت جیاكردوەتەوەو 

جیاوازی لەنێوان ئەو دوانەدا دەكات. دەوڵەت بە مانای تەواوی كۆمەڵگە دێت 

دامەزراندن و  لەسەر  ڕێككەوتوون  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  بەپێی  هاوواڵتیان  كە 

دروستكردنی و لەوێنەی ئیرادەی گشتیدا خۆیمان نیشان دەدات، بەاڵم حكومەت 

بریتییە لەو كەسەی، یاخود ئەو لیژنەیەی كۆمەڵگە دەستنیشانی كردوە، بۆ ئەوەی 

ئیرادەی دەسەاڵت و سەروەری جێبەجێ  بكات. حكومەت بەتەنها لیژنەیەكەو ئەركی 

راپەڕاندنی ئەو یاسایانەیە كە لەالیەن ئیرادەی گشتییەوە دەردەچێت، هەروەها 

تەنها  حكومەت  دەپارێزێت.  هاوواڵتیانیش  سامانی  ماڵ و  مەدەنیەكان و  ئازادیە 

دەستەیەكەو دەسەاڵتی نییە، چونكە تاكە دەسەاڵتی نییە، چونكە تاكە دەسەاڵتێك 

لە كۆمەڵگەدا هەبێت دەسەاڵتی گەلەو هەر ئەویش سەرپشكە لە جێبەجێكردنی 

ئەو یاسایانەی دەوڵەت دایدەنێت. ئەو لە سێهەمین كتێبی پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا 

تەقلیدیەكانی  فۆرمە  لە  فۆرمانە  ئەم  پێیوایە  دەخاتەڕوو،  حكومەتەكان  فۆرمی 
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جیانابێتەوە،  پادشایەتی(  ئۆرستۆكراسی،  )دیموكراسی،  حوكمردن:  سستمی 

هەروەها لەوێدا فۆڕمی چوارەمیش زیاد دەكات كە فۆڕمی )حكومەتی تێكەڵە(. 

بەاڵم یەك فۆڕمی گونجاوو لەباری حكومەتی دەستنیشان نەكردووە، لەبەر ئەوەی 

ڕەنگە هۆكاری عەمەلی و هەلومەرجی تایبەتی وەك هەڵكەوتەی ناوچەكەو سامانی 

سروشتی و الیەنی جوگرافی و كۆمەاڵیەتی، یەكبگرن و ببنە مایەی ئەوەی فۆڕمێك 

لە فۆرمەكانی حكومەت شەرعی نابێت، گەر بێتوو دەسەاڵت و سەروەری خۆی لە 

گەلەوە وەرنەگرتبێت. ڕۆسۆ« حكومەتی دیموكراسی پێ  باشترە، ئەو حكومەتەی 

پەیمانی  لە  نە  بنەمایەكی  هیچ  كە  ڕەتدەكاتەوە  ستەمكاری  جۆرەكانی  هەموو 

كۆمەاڵیەتیدا هەیەو نە لە یاسادا. ئەگەرچی زۆر جار حكومەتی دیموكراسی لەگەڵ 

ڕەگەزی مرۆڤایەتیدا ناگونجێت. لەم بارەیەوە دەڵێت: )پێویستە دەسەاڵت، یان 

مرۆڤدا  لەگەڵ  دیموكراسی  حكومەتی  ڕەنگە  بەاڵم  بێت،  دیموكراسی  دەوڵەت 

نەگونجێت(.88 

هەموو حكومەتێك بەردەوام سەری لە گەندەڵی دەخورێ  و دەخوازێت 

بەرژەوەندییە تایبەتیەكانی ئەندامانی پێش بەرژەوەندی گشتی بخات، هەر بۆیە 

حكومەت  كاتێك  )هەر  ئارەدایە:  لە  گەندەڵی  دروستبوونی  ئەگەری  بەردەوام 

بەردەوام بەرەو ئەوە چوو سەروەری پێشێل بكات و هەیبەتێك بەخۆی بدات، 

داڕمانی دەسەاڵتی  مایەی  دەبێتە  ئەمەش  بەرەو ستەمكاری دەبات و  ئەمە  ئەوا 

سیاسی(.89 

بۆ ئەوەی ئەم الدانە ڕوو نەدات، رۆسۆ پێیوایە چارەسەر ئەوەیە ناوبەناو 

تەواوی هاوواڵتیان كۆببنەوەو بە ئازادانە دەنگ لەسەر دوو مەسەلە بدەن.90

 یەكەم/ ئایا بەرژەوەندی گشتی لەوەدایە ئەو فۆرمەی حكومەت كە لە 

ئارەدایە، وەك خۆی بهێڵرێتەوە یاخود بگۆڕدرێت بە فۆرمێكی تر؟

ئایا بەرژەوەندی گشتی دەخوازێت ئەندامانی ئەو حكومەتەی   دووەم/ 

لەسەر كارن، لەجێێ  خۆیان بمێننەوە یان كەسانی تریان لەجێیان دابنرێت؟.

 نابێت گەل هەڵوێستی سلبی وەرگرێت، بەڵكو پێویستە لەپێناو پاراستنی 

كاروباری  سەیری  بایەخەوە  بە  هاوواڵتیەك  هەموو  بكات و  شەونخونی  یاسادا 

حوكم بكات لە واڵتەكەیدا. هاوكات دەبێت میللەت بەردەوام كۆبوونەوە بكات 
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بۆ تاوتوێكردن و مشتومڕكردن لەسەر كاروبارەكانی حكومەت، هەموو ئەمانەش 

دروست،  ڕاست و  حوكمی  بوونی  ب��ەردەوام  درێ��ژەدان و  بۆ  سەرەكین  مەرجی 

بتوانێت گوزارشت لە دیدو بۆچوونەكانی  ئازاد بێت و  پێویستە هاواڵتی  كەواتە 

مادامەكی گەل  دیاریبكات،  لە كێشە گشتییەكان  بكات و هەڵوێستی خۆی  خۆی 

سەروەرو دەسەاڵتداری یەكەمە. 

بۆ  بێت  خۆی  دەسەاڵتی  س��ەروەری و  دەستبەرداری  ناتوانێت،  گەل 

حكومەت، لەبەر ئەوەی حكومەت تەنها لەڕێی یاسایەكەوە دروست بووە كە لە 

ئیرادەی گشتیەوە دەرچوە، نەك بەرهەمی پەیمانی كۆمەاڵیەتی بێت. ئەندامانی 

حكومەتیش سەروەرو دەسەاڵتداری گەل نین، بەڵكو بەتەنها كۆمەڵێك فەرمانبەرن و 

كار بۆ خزمەتكردنی میللەت و جێبەجێكردنی یاساكانی دەكەن. بەم جۆرە هەموو 

ئیتر  بیگۆڕێت.  دەتوانێت  زانی  بەگونجاو  كاتێكی  كاتیەو گەل هەر  حكومەتێك 

فۆرمی  دەستكاریكردنی  گۆڕین و  بە  یاخود  بێت  ئەندامەكانی  گۆڕینی  بە  ئەمە 

قەناعەتی  سویسریداو  دیموكراسی  سستمی  كاریگەری  لەژێر  بێت.  حكومەتەكە 

دیموكراسی  رۆسۆ سستمی  دەردەچێت،  میللەتەوە  لەكۆی  یاسا  بەوەی  تەواوی 

سستمی  لە  تەنانەت  بوو.  چاكتر  بێ   دیكە  سستمێكی  هەر  لە  ڕاستەوخۆی 

لە  تەنانەت  بوو.  چاكتر  بێ   دیكە  لە هەر سستمێكی  ڕاستەوخۆی  دیموكراسی 

دیموكراسی  سستمی  ئەو  ئەگەرچی  دادەنێت.  پێشتر  لە  پەرلەمانیشی  سستمی 

راستەوخۆشی بەالوە پەسەندە، بەاڵم نیشانیدەدات كە بەتەنها بە كەڵكی واڵتە 

بچووكەكان دێت. هەرچی واڵتە گەورەكانە، لەبەر ئەوەی حكومەتەكانیان خوازیارن 

دەسەاڵتی خۆیان لە بەرامبەر دەسەاڵتی گەلدا زیاترو فراوانتر بكەن، ئەوا لێرە 

ئەوەی ڕێێ   بۆ  پێیوایە  بكرێت. رۆسۆ  ڕاستەوخۆ جێبەجێ   ناكرێت دیموكراسی 

لە حكومەتی ئەم واڵتانە بگیرێت تا دەسەاڵتەكانی خۆیان خراپ بەكار نەهێنن، 

پێویستە گەل مافی خۆی لە كۆبوونەوە گشتیە ناوبەناوەكاندا بەكار بهێنێت، بۆ 

ئەوەی هەڵوێست لە حكومەت، یاخود لە فەرمانبەرە گشیتەكان وەرگرێت. لە 

ماوەی ئەو كۆبوونەوە گشتیانەشدا، رۆسۆ پێشنیار دەكات تەواوی دەسەاڵتەكانی 

حكومەت رابگیرێت و كاریان پێ  نەكرێت و دەسەاڵت بدرێتەوە دەستی گەل، زۆر 

لە والیەتەكانی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا پەیڕەوی ئەمەیان كردوە، هەروەها 
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بۆ واڵتە گەورەكان پێشنیار دەكات كە پایتەختێكی گەڕۆكیان هەبێت، گەر هاتوو 

شاری زۆریان هەبوو یاخود پەیڕەوی سستمی فیدراڵی بكەن. 91 

دەسەاڵتدارێتی خەڵك

داناوە، كە  تیۆری دەسەاڵتدارێتی خەڵكی  كە  بیرمەندانەیە  لەو   رۆسۆ 

ئێستا بەشێكە لە بنەماكانی سیستەمی دیموكراسی. ئەگەر وایدابنێین كە كاتێك 

تاك خودڕێسایە )یان سەربەخۆیە(و شوێنكەوتووی خواستی كەس یان كەسانێكی تر 

نەبێت، ئەوا چەمكی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی لە تیۆری رۆسۆدا بەم جۆرەی لێدێت، 

كە دەبێت تاك بگۆڕێت بۆ )تاكێكی دەسەاڵتدار لەنێوان یەكسانەكان(داو دەبێت 

)دەسەاڵتدارێتی ویستی گشتی( لە كۆمەڵگە وابچەسپێت. دەسەاڵتدارێتی ویستی 

گشتی بەم جۆرە دێتەدی كە هەر كەسێك بەڕاستی هاوواڵتی، واتە دەسەاڵتدار، 

تردا  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  یەكەوە  لە  كە  یاسایە  دانانی  مەرجەعی  یاسادانەرو 

بەشێوەیەكی  هەمووانەوە  لەالیەن  یاسا  دەبن.  ملكەچی  یەكسان  بەشێوەیەكی 

یەكسان دادەنرێت و لەالیەن هەمووانیشەوە بەشێوەیەكی یەكسان كاریپێدەكرێت. 

لە تیۆری گرێبەستی كۆمەاڵیەتیدا بەشێوەیەكی كالسیكی باس لە دوو جۆر گرێبەست 

رێكدەكەون  دەیبەستن و  یەكتردا  لەگەڵ  خەڵكی  كە  گرێبەستێك  یەكەم  دەكرا: 

ئاسایشی  لە  پارێزگاری  هاوبەش  رەزامەندی  بە  یەكترداو  لەگەڵ  یەكبگرن  كە 

دەسەاڵتدارێكدا  لەگەڵ  خەڵكە  ئەو  كە  گرێبەستەیە  ئەو  دووەم  بكەن.  خۆیان 

دەیبەستن و حكوومەتی پێ  دەسپێرن. گرێبەستنی یەكەم بە گرێبەستی كۆمەڵگە 

 Pactum و گرێبەستنی دووەم بە گرێبەستی شوێنكەوتوویی Pactum Societatis

Subjectionis ناو دەبرێت. 

هوبز لە تیۆریەكەی خۆیدا گرێبەستنی یەكەم ال دەبات و بەڕازی بوون 

بەیەك گرێبەست ئەویش گرێبەستی جۆری دووەم گەیشتە حكوومی رەها، چونكە 

بەم گرێبەستە تاكەكان لەكاتی پێكهێنانی كۆمەڵگەی مەدەنیدا )پەیدابوونی دەوڵەت( 

دەگۆڕین بۆ هاوواڵتی و ویستی ئەوان لە ویستی دەسەاڵتداردا دەتوێتەوە.

 لۆك تیۆرەكەی خۆی لەسەر هەردوو گرێبەستەكە دامەزراندو گەیشتە 

یەكتردا  لەگەڵ  خەڵكی  یەكەمدا  گرێبەستی  لە  چونكە  دەستووری،  حكوومەتی 
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دەكەونە پێكهێنانی كۆمەڵگەی سیاسی، ئەوكات بە گرێبەستی دووەم بەشێوەیەكی 

یەك  هۆبز  وەكو  رۆسۆش  دەسپێرن.  بەدەسەاڵتدار  حوكمڕانی  كاری  مەرجدار 

گرێبەستی پەسندكرد، بەاڵم بە پێچەوانەی هۆبز بەرەو گرێبەستی جۆری یەكەم 

رۆیشت، بۆیە تەواوی حوكمڕانی گواسترایەوە بۆ خەڵكی و لە یەك كاتدا خەڵكی 

هەم بوونە حاكم و هەم شوێنكەوتوو. بەم جۆرە ئیدی حكوومەت شتێك نییە جگە 

لە كۆمیسیۆنێكی جێبەجێكار. لە تیۆریەكەی رۆسۆدا حكومەت شوێنی گواستنەوەی 

نییە، بەڵكو بەتەواوی دەستەیەكی جێبەجێكارە. نوێنەرانی خەڵكیش  حوكمڕانی 

تیۆریە  بەم  تاوتۆی دەكەن. رۆسۆ  ئەوان كاروبارەكان  نین  خەریكی كۆبوونەوە 

شۆڕشێكی لە هزری سیاسیدا دروستكرد. بەم روانگەیە ئیدی بە پێچەوانەی ئەو 

خەڵكی  نییە.  حوكمڕانی  پایەی  باوبوون حكوومەت  كاتە  ئەو  تا  كە  تیۆریانەی 

حوكمڕانی خۆیان ناگوازنەوە )چونكە لەم كاتەدا ئازادی، خودڕێسایی  و یەكسانی 

خۆیان لەدەست دەدەن(. خەڵكی تەنها كۆمیسیۆنێكی جێبەجێكار )وەكو دەسەاڵتی 
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