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سپینۆزا: ژیان و بەرهەمەكانی

                                   

                                   سپینۆزا

                                لە عەرەبیەوە: ئاوات محەمەد

1- جولوكەكەی ئەمستردام

سپینۆزا لە 24ی تشرینی دووەمی ساڵی 1632 لەئەمستردام لەدایك بووە، 

پەناهەندە لەهۆڵندە لەدایك بووە، لەو شارە  لەخێزانێكی جولەكەی پورتۆگالی 

ئایبریەوە  دوورگەی  شوێنەكانی  لەهەموو  لێبوو،  جولەكەی  زۆری  ژمارەیەكی 

هاتبوون، كەشەریعەتی موسا تەنها بەنهێنی مومارەسەدەكرا، ئەم كۆمەڵە خێزانە 

گروپێكی پتەویان پێكهێنابوو، ئەوەیش بەهۆی ئەوەی زمانی ئیسپانیەكەی خۆیان 

پاراستبوو، كەزمانی بااڵدەستی ئەوكاتە بوو، هەروەها خاوەنی كنێست و قوتابخانە 

بوون، )كەقوتابخانەی Keter Torah سەرەكیترین قوتابخانەكانی بوون(، ئەم كوڕە 

لەناو كەشێكی حاخامیدا گەورە بوو، كەدەقی تەوراتی بەزمانی عبری خوێندووە و 

ناوەندی  سەدەكانی  جولەكەی  فەلسەفەی  پێدەچێت  لەبەركردووە،  تەلمودی 

لەنوسینەكانی  جگە  خوێندووە،   Maimonide فەلسەفەی  هەروەها  خوێندبێت، 

جاسدئای كریسكاس Chasdai Crescas، كەلەسەدەی شانزەدا زۆر دژی ئەرەستۆ 

بووە و لەرەهاگەريی راماوە)1(.

 ئاسایە ئەم حەزی فێربوونە وا لە سپبینۆزا بكات، خۆی لەنەریتی جولەكەیی 

رزگار بكات، كەئەم گروپە جولەكەیەی ئەمستردام نەیاندەتوانی بەدەر لەكاریگەرییە 

رەها  جێگیریەكی  خۆیاندا  كەلەناو  دابخرێن،  بەسەرخۆیاندا  بن و  دەرەكییەكان 
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دوورگەیەوە  نیمچە  لەو  تازە  گروپە  ئەم  ئەندامانی  زۆربەی  نەكەن،  درووست 

هاتوون، كە سەر بە)مارانییەكان( بوون)2(، لەژێرەوە جولەكە بوون، رقیان لەوە 

بوو وەك مەسیحی دەربكەون، ئەگەرچی بەدەست ئەوەی ئەم ئاینە بەسەریدا 

ئەم  باردا  لەزۆر  چەشت،  زۆر  ئازاریان  وەریانبگرتایە  ئەبوایە  سەپاندبوون و 

ئازارە لەوە كەمتر نەبوو كەرۆشنبیری زانكۆ ئیسپانیەكان بەسەریاندا دەیسەپاند، 

نیشتمانی خۆیان بەجێهێشت، تاكو مومارەسەی باوەڕی خۆیان بەئازادی بكەن، 

بەاڵم هەندێكیان لەو فشارەی ئەو گروپەی تێچووبوون زۆر بێزار بوون، بەرەو 

دادگای  دەكرا، كەهەندیجار وەك  باس  كەتوندیان  بوونەوە،  رووی دوو حاخام 

پشكنین)3( ناویاندەهێنان.

بەپێچەوانەی ئەوەی لەناو كۆمەڵە جولەكاندا هەبوو، دەوڵەت لەو واڵتەی 

دەدا  زیاتری  زۆر  ئازادییەكی  ئەوان،  بۆ  پەناگەیەكە  جولەكانن هەستیان دەكرد 

هەبوو  رۆمانی  كاسۆلیكی  فەرمی)4(،  كالڤینیەتی  لەبەرامیەر  بەكەنیسەكان، 

 Remontrants بەشێوەیەكی تایبەتی تایەفە پرۆتستانتیەكان: لەوانە مژدەبەخشەكان

یان ئارمینیە بەرهەڵستكارەكانی دژی گۆمارییەكان)5(، لەناو كالیڤینیەكاندا، پاشان 

راهیبیەت و  لەالهوت و  )ئەوانەی  مینۆنیتیۆنەكان)7(،  هەروەها  لۆسەریەكان)6(، 

كەباسیان  سۆسینۆیەكان)9(،  كوەیكرزەكان)8(،  سەربازی(،  لەخزمەتی  راكردوو 

لەدووبارە تەعمید دەكردەوە، هتد...، دواجار گروپی )دەستەی كاهینەكان()10(، 

بەكۆكردنەوەی ئەو هەموو جۆر تایەفە، جگە لەدۆگماتیزمەكان لەناو پەرستنێكی 

ناوەكی پوختدا، ئەویش لەپێناو كۆنترۆڵكردنی ئەو هەموو دژبەیەكە.

باوەڕی ئاینی نەیدەتوانی پشت بەئەمانەتی تەقلید ببەستێت، بەتایبەتی لەناو 

ئەو هەمەچەشنی و جیاوازیانەدا، بەڵكو رێك پێچەوانەی ئەمانە لەخۆ دەگرێت، 

لەهەرا و زەنا و گەڕان بەدوای ئاینێكی باشتردا، گفتوگۆكانی نێوان هەمە جۆرى 

تایفەی مەسیحی هەمەجۆر بووەوە، هەروەها لەناو خودی گروپە جولەكەكاندا 

بەرەو بەخۆدا چوونەوە گەڕانەوە، حاڵەتێك هەیە پێویستە باسی لێوە بكەین، 

ئارێیل داكۆستایەUriel da costa ، كەئەمیان جولەكەیەك بوو  ئەویش حاڵەتی 

لەبۆرتۆ، بەپێی مەزهەبی كاتۆلۆكی گەورە بووە، دواتر بەدزیەوە بۆ ئاینی جولەكە 

گەڕایەوە، پاش ئەوەی هەموو خێزانەكەی گەڕاندەوە بۆ سەر دینی خۆی، گەیشتە 
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دوور،  لەئەرسەدۆكسیەت  دواتر  جولەكەوە،  گروپێكی  ناو  چووە  ئەمستردام و 

كەوتە جیاوازییەكانی لەگەڵ كنێست، وای لێكرد لەساڵی 1640خۆی بكوژێت)11(.

ئەو بارودۆخەی وای كرد سپینۆزا لەرووی فكریەوە ئازاد بێت، ناكرێت چاو 

 Franz ئاند ڤان دین  فرانز  لەقوتابخانەی  لەئەمستردام  بپۆشین، كە  واقعە  لەو 

van Den Ende، هەیبوو، كەدكتۆرێك بوو پێشتر مەسیحی بووە، كەیارمەتی 

كالرا ماریای كچی لەخوێندندا دەدا، كەلە پێشبڕكێیەكدا لەبەردەم هاوەڵێكی دۆڕا، 

 Kerkering كركیرینگ  بەناوی  لۆسەریەك  بوو،  هەروەها  دەوڵەمەندتر  كەلەو 

ڤان  بەگوێرەی  بەاڵم  كاتۆلیك،  بووە  گرت و  هاوسەری  ئەمەدا  لەگەڵ  كەدواتر 

دین ئاند بەشێوەیەكی زۆر تراژیدی گیانی لەدەستدا، بەهۆی ئەوەی لەپیالنێكدا 

لەساڵی 1674 بەشداری كرد لەسەر ئەمە لەسێدارە درا، ئەویش لەو ئۆپەراسیۆنەی 

لەم  وەریبگرین،  بەهەند  پێویستە  ئەوەی  شانزە،  لویشی  لەدژی  لەنۆرماندیا 

فێری  كەمێك  ئاند،  دین  ڤان  لەخوێندگاكەی  ئەوەیە  سپینۆزا،  ژیانی  ماوەیەی 

التینی و یونانی بووە، كەئەوەندە نەبووە راستەوخۆ بتوانێت ئینجیلی پێشیبكاتەوە، 

كەئەمەش سپینۆزا خۆی دانی پێدا ناوە، بەاڵم بەفێربوونی التینی دەروازەیەكی 

بۆ تێگەیشتن لەفەلسەفەی مەسیحی پێفێربوو لەسەدەكانی ناوەڕاست، بەتایبەتی 

فەلسەفەی تۆماس داكین، هەروەها لەفەلسەفەی ئەفالتونیەتی نوێكراوی سەدەی 

لەگەل  دەتوانین  Bruno، هەروەها  برۆنۆ   ،Fisein فیسین  )لەوانە  رۆشنگەری، 

ئەماندا باسی لۆنی عبریش بكەین(،  هەرەها سەبارەت بەفەلسەفە و كارەكانی 

ئەو تافە، هەروەها دانراوەكانی بایكۆن، هۆبز، دیكارت، هەروەها دیكارتییەكان و 

باس  ئەوەی  بەبێ   بوون،   چاالك  زۆر  نشێودا  لەواڵتی  كەئەمانە  نەیارەكانی، 

لەهەمرایی  دەیانویست جۆرێك  ئەوانەی  كاری  بۆ  بكەین كەخوێندنەوەی  لەوە 

 Meletemata لە  لەنمونەی هێریبۆرد  بكەن،  دیكارتیەت و سكوالستیكدا  لەنێوان 

لەخۆرئاوا  فكری  كەلتووری  نوێی و  زانستی  دەرگای  التینی   .  Phllosophica

لەبەردەم سپینۆزادا كردەوە، التینی زمانێكی ئازاد بوو لەبەردەم فكری وابەستە 

بەنەریتخوازی جولەكە.)دەتوانین ئەم حاڵەتە بەوەی ئێستامان كەناوی رۆشنبیری 

جەماوەری ناوی دەبەین()12(.

سەركردەكانی  لەالی  سپینوزاوە  فكریەی  خواستەی  بەهەموو  نییە  نامۆ 
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پێكەوە  جولەكان  گروپی  ئەوەی  لەسەر  كەسوورن  بێت،  گومانلێكراو  كنێست 

بەستراون بن و دەست لەشەریعەتی جولەكە نەدەن، هەروەها نامۆ نییە لەو كاتەی 

كۆمەڵێك رستەی هەرتەقی لێوە دەردەچێت، لەگەڵ مامۆستا كۆنەكانیدا بكەوێتە 

كێشمەكێشەوە، كەبەناوبانگترینیان حاخام شاوول لیڤی مورتاییرا بوو، ئەگەر بڕاوا 

بەو تاوانباركردنانەی ئاورۆ بیۆ دی كاسترۆ Orobio De Castro مارانی بكەین، 

ناڕۆشنیەی كەوتە سەر سپینۆزا بەهۆی  ئەو  ئەمستردام،  كەساڵی 1662 گەیشتە 

ئەو تێكەڵبوونەوە بوو كەلەنێاون ئەم و ئەو دكتۆرە جولەكەیەدا روویدا لەئیسپانیا، 

زۆر  كەدایالۆگی  لێدەكرا،  كافربوونی  كەگومانی  بوو،  برادۆ  دی  جوان  كەناوی 

مەترسیداری لەگەڵ كنێستدا هەبوو، كەدواتر هات و بۆ رزگار بوون لەو هەڵوێستە 

بوو  لەسەری  حەرامەی  ئەو  كاتی  بەشێوەیەكی  تاكو  كرد،  لێبووردنی  داوای 

هەڵبگیرێت)13(، بەاڵم سپینۆزا ئەو ئەستۆپاكیەی رەتكردەوە، كەدوای لێكرابوو، 

رزگار  بۆ  دەرچوو  بۆی  دا   1656 تەموزی  17ی  كەلە  حوكمەی  ئەو  پێدەچێت 

بوونی وەریگرت، كەدەستی بەوە كرد بەرپرسیارەیەتی داپچڕانی لەكنێست خستە 

پاكانەكردن  بۆ  )مورافەعەیەك  بەناونیشانی  لەكتێبەكەی  كەئەمە  خۆی،  ئەستۆی 

لەجیابوونەوە لەكنێست( نووسی، كەدەقی ئەم مورافەعەیە وون بوو، لەوانەیە 

جوان دی برادۆ ئەو ئەبیكۆریە كافرە بێمانایە بێت، بەاڵم ئارییل داكۆستا نمونەی 

كەسێكی پڕ دڵەڕاوكێی تراژیدی بوو، لەبەرئەوە سپینۆزا ناچار بوو، كەفكر بكاتە 

قەدەری خۆی و كەرزگاربوونی خۆی بەدەستی خۆی وەربگرێت، ئەویش بەگەڕان 

بەدوای هەقیقەتدا.

2- گۆشەگیریەكەی لەریجنسبۆرگ:

پراكتیكی بوو، كە سپینۆزای الو لەهەموو شتێك مەحروم  دەرئەنجامێكی 

دوكانە  لەو  هەروەها  بكەوێتەوە،  دوور  خێزانەكەی  باری  كەلەكار و  بكرێت، 

بازرگانیەی لەمیچال دی سپینۆزای باوكییەوە بۆی مابووەوە، كەبەر لەدوو ساڵ 

لەم رووداوە مرد، واتە لەساڵی 1654دا، ئەبوایە ئیدارەی ئەم شوێنەی بۆ گابرێلی 

بەجێهێشتبوو،  بۆخۆی  شوێنە  لەم  بەشێكی  هیچ  وانین  نا  بەجێبهێشتایە،  برای 

بەدڵنیاییەوە بۆ ماوەیەك تووشی گرفتی دارایی بوو، ئەبوایە ئەو كارەی شارەزای 

بووە،  چاویلكە  ئاوێزەی  چاككردنی  كەئەویش  بكردایە،  پەیدا  تێدا  كارایی  بوو 
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هەروەها ئاوێزەی تەلسكۆب و مایكرۆسكۆبی دروستدەكرد، ئەم كارە لەناوچەیەكی 

قەرەباڵغی ئەو شارەدا، داهاتێكی باشی بۆ مسۆگەر كردبوو، هەروەها كاتێكی 

هاوڕێیانیەوە  لەالیەن  یارمەتیشی  لەمە  جگە  هێشتبووە،  بۆ  زۆریشی  بەتاڵی 

ئەمستردام  ئەوەی  لەسەر  بوو  سوور  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  پێدەگەیشت، 

بەجێبهێڵێت، كەوەزیرە پرۆتستانتیەكان لەگەڵ حاخامەكاندا هاوپەیمانیان بەستبوو، 

لێقەدەغە  تاكو ئەوە لەدادوەری شارەكە وەربگرن، كەنیشتجێبوونی لەو شارەدا 

كەگۆڕستانێكی  مایەوە،  ئەمستردام  دەوروبەری  لەئۆفەركوكی  ماوەیەك  بكەن، 

جولەكەكانی لێبوو، لەساڵی 1660 لەریجنسبۆرگ لەنزیكی الید نیشەجێ بوو، لەو 

لەئەمستردام  هاوڕێكانی  لەگەڵ  بوو،  كەهنوتی  دەسەاڵتی  كەشوێنگەی  گوندەی 

بیار  فرێس،  دی  سیمۆن  وەك  بازرگانی  لەوانە  بوو،  لەپەیوەندیدا  هەمیشە 

بالینگ جێلیس، وەدكتۆرەكانی وەك لویس مایەر و جان بۆفمیستر، تاساڵی 1663 

)بنەما  بەناونیشانی  كتێبی  كەیەكەم  ساڵەیە  ئەو  ئەویش  مایەوە،  گوندەدا  لەو 

ئەندازەییەوە  كەلەرووی  دووەم«(  یەكەم و  دیكارت«بەشی  رینیە  فەلسەفیەكانی 

لەالیەن بینوا سپینۆزاوە سەلمێندرابو، كەخاوەنی بیركردنەوەیەكی میتاییە.

 لەم كتێبەدا، كەتەمەنی لەسی ساڵی تێپەڕی نەكردبوو، سپینۆزا نایەوێت 

باوەڕێكی نوێ  و رەسەن دابمەزرێنێت، بەپێشكەشكردنی بیر وڕای فەلسەفی دیكارت 

دەستی پێكرد وەك گەنجێكی خوێندكاری زانكۆی الید، كەناوی جان سیزار بوو، 

سپینوزا بڕیاری دا ببێتە مامۆستای ئەو، بەاڵم بەوەی فەلسەفەی دیكارتی بەشێوەی 

ئەندازیارەكان پێشكەشكرد، بەو میتۆدەوە پەیوەست بوو كەدەیەوێت جێبەجێی 

بكات، ئەویش ئاكارناسیە، بیروڕا میتاییەكانی پشكنی، كەبووە پاشكۆی كتێبەكە، 

چەمكی  بەتایبەتی  پشكنی،  میتاییەكانی  تەقلیدیەكانی  چەمكە  هەموو  هەروەها 

نمونەی  بووە  ئەمەش  تێداكرد،  چاكسازی  ریشەیی  بەشێوەیەكی  كەئەم  خەلق، 

میرتگیراوەكان  فەلسەفیە  بیركردنەوە  كەدووبارە  بێت،  فەیلەسوفێك  ئەوەی 

بپشكنێت، هەموو هەوڵیشی بۆ ئەوە بوو، تاكو لەكارەكەی خۆی بگات، رەسەنی 

هەڵوەشاندنەوەی  بەئامانجی  یەكەمدایە،  بەشی  درێژەی  پێشەكیە  لەو  نووسەر 

ئەڵقی دیكارتی، بۆ دەرباز بوون لەو گومانە قەبەكراوە، كەپێویست نییە بەڵگە 

بۆ بوونی خوا بهێنیتەوە، بەڵكو ئەوەندە بەسبێت بیرۆكەیەكی رۆشن و جیاوازت 



8

لەبارەیەوە هەبێت)14(.

باڵوكردنەوەی ئەم كتێبە ناوبانگێكی باشی بۆ نووسەرەكەی بەدەستهێنا، تا 

نەبێت  نێوان هاوڕێیاندا  بەرتەسكەكانی  لەئەڵقە  تەنها  كاتە دەنگی سپینۆزا  ئەو 

نەبیسترابوو، كەبەزمانی التینی هێڵكاریەكی بەرایی لەسەر ئاكارناسی بۆ كردن، 

كەلەدوو بەش پێكهاتبوو، بەاڵم بیرۆكەی ئەم هێڵكارییە، بەشێوەیەكی ئەندازەیی 

وەرگێڕانە  لەو  تەنها  مایەوە،  بەچاپنەكراوی  دەستمان و  نەگەیشتە  دانەڕێژرابوو، 

نەزرلەندیەی ساڵی 1862 دا نەبێت، كەلەژێر ناونیشانی )نامەیەكی كورت سەبارەت 

بەخوا و مرۆڤ و بەختەوەریەكانی( بوو.

دەژیا،  لەریجنسبۆرگ  سپینۆزا  كاتەی  لەو  م��اوەدا،  لەهەمان  بەنزیكی 

نەكراوەیی  كەبەتەواو  ئەقڵ  ریفۆرمی  بەناونیشانی  دەستپێكرد  تر  نامەیەكی 

مایەوە، لەو كاتەی لەهەوڵی ئەوەدا بوو، ئامانجێك بۆ تێڕامانی فەلسەفی دیاری 

بكات، كەئەویش بریتیە لەزانینی خێری پیرۆز، خەریكی دانانی ئەو میتۆدە بوو، 

كەبیگەێنێتە ئەم مەبەستە.

3- جێگیربوون لە فۆربۆرگ

پێهێنا،  كۆتایی  ریجنسبۆرگ  خۆی  گۆشەگیریەكەی   1663 لەساڵی  سپینۆزا 

لەفۆربۆرگ و رۆیشت لەنزیك الهای نیشتەجێ  بوو، ئەم شارە پایتەخی واڵت 

نەبوو، بەاڵم ئەو شارەیە كەحكومەتی لێیە، لەوكاتەوە خەریكی بەرفراوانكردنی 

كریستیان  وەك  زانایانی  لەگەڵ  كەپەیوەندی  بوو،  پەیوەندییەكانی  جوغزی 

هایجنس گرد و لەگەڵ ئاوڵد نبرگ نامەگۆڕینەوەكانی بەردەوام بوو، كەئەمینداری 

كۆلێژی پاشایەتی بوو، كەلەو كاتەی ئەم لەریجنسبۆرگ بوو سەردانی كردبوو، 

لەگەڵ  پەیوەندی  پێكرد،  دەستی  سیاسیەكانەوە  بەناوەندە  پەیوەندیەكانی  دواتر 

هۆڵەندا(،  جێبەجێكردنی  دەسەاڵتی  )سەرۆكی  دروستكرد  گەورە  فەرمانبەرێكى 

بوو،  ئاورنجیەكان  سیاسەتی  كەدژی  لیبراڵی،  پارتی  سەرۆكی  وایت،  دو  جان 

بۆ  شتاتساودر  كارەكانی  دەوسەاڵتی  دەیانویست  كالڤینیەكان  كەبەپاڵپشتی 

دەسەاڵتی پاشا وەربگرنەوە، لێرەوە سپینۆزا دەستی بەتێڕامانە میتاییەكانی كرد، 

لەسەر ئەو كتێبەی وەستا كەناوی نامەیەك بۆ ریفۆرمی ئەقڵ بوو، لەئامادەكردنی 

ئاكارناسیدا زۆر خاو بوو، كە دەبێتە كاریگەری سەركی لەسەر ژیانی سپینۆزا، 
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فەیلەسوف خەریكی ژیانی ناوخۆی ئەو كاتە بووە، )هەندێك ئەركی نیشتمانی 

لەخۆ دەگرێت(، خۆی تەرخانكرد بۆ نوسینی  نامەیەك سەبارەت الهوتی سیاسی

4- نامەی »الهوتی-سیاسی«

دەمارگیری  بەرامبەر  ڕا  بیر و  لەئازادی  بەرگریكردنێك  وەك  كتێبە  ئەم 

الهوتیەكان، دەركرد، ئەویش بۆ زامنكردنی ئەو ئازادییە، تادەسەاڵتی ئاینی بخاتە 

ژێر دەسەاڵتی مەدەنییەوە، ئەو دوو سیمای ئەم مەسەلەیە دیاری دەكات، ئەو 

لەالیەكەوە رەخنەگرتن لەالهوت زامن دەكات، بەوەی كەخواستیەتی مومارەسەی 

بۆ  تیۆریەك  ترەوە  لەالیەكی  بكات،  بواری خۆی  لەدەروەی  سیاسی  دەسەاڵتی 

بنەماكانی،  دەسەاڵتە و  ئەو  سەرچاوەی  بۆ  دەكات،  مسۆگەر  سیاسی  دەسەاڵتی 

لەرووكاری یەكەمەوە نووسەر گوزارشت لەوە دەكات، چۆن كاردانەوەی كەسی 

سپینۆزا بەرامبەر ئەو دەسەاڵتی حوكمی كردووە،  دەتوانین لەوێوە دەست لەمە 

بدەین، ئەویش لەزایەڵەی ئەو مورافەعەیەی نوسیویەتی، پاش ئەوەی لەكنێست 

لە سیاسەتی جان دۆ  پاڵپشتیەیە  ئەو  لەنووسەر  دەردەكرێت، روكاری دووەمی 

نیڤلت  ئۆڵدنبار  گەورە  فەرمانبەری  بیر وڕایانەی  ئەو  هەروەها  ئەیكات،  وایت 

Oldenbarnevelt بەرگری لێكرد و لەساڵی 1619دا حوكمی مەرگی لەسەروەرگرت.

گەورەی  زەنایەكی  هەرا و  الهوتیەكەیدا،  لەبەشی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  أ - 

لەعەقیدەیەك  بەرگری  بەراشكاوانە  كەسپینۆزا  نا  ئەوە  لەبەر  ئەویش  نایەوە، 

دەكات، پێچەوانەی عەقیدەی ئاینییە، ئەو را تایبەتیانە روونناكاتەوە، كەسەبارەت 

هاوتای  ڕاكانی  بیر و  نایەوێت  هەروەها  خودن،  چارەنووسی  خەلق و  بەخوا و 

بیروڕای باوی ئەو كاتە بكات، بەڵكو ئەو هەوڵی تێڕوانینێكی جاڕسكەرانەی بۆ 

سروشتی خود هەبوو، هەروەها سەبارەت بەعەقیدەی ئایینی، بەپێی ئەوەی ئەم 

نووسینەكانی ئاراستەی ئەو خوێنەرانە دەكات، كەپێیانوایە كتێبی پیرۆز سروشێكی 

خواوەندانەی تێدایە، واخۆی دەرخست، كەئەمیش بەشداری هاوڕاییان دەكات، 

ئەویش بەخاتری ئەوەی ئەوەیان بۆ رۆشن بكاتەوە، ئەوە چییە كەبەتێڕاونینی 

ئەم دەپوكێتەوە، بەدیاریكراوەیی ناوەڕۆكی سروش، ئەو ئەركەی خستە ئەستۆی 

كەجۆرێك  بكات  رزگاری  لەوە  كاڵبكاتەوە،  ئاینی  عەقیدەی  كەئەبێت  خۆی، 

لەالدان و دۆگمایی تێدایە.
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سەبارەت  پرسیار  ناكرێت  بێت،   سروشئامێزی  كتێبێكی  تەورات  ئەگەر 

لەبواری  ئەبێت  پیرۆزەكان  كەكتێبە  بكەین،  بەئێمە  گەیشتنی  شێوەی  بەڕاستی 

میتۆدی  بەپێی  ئەویش  بپشكنرێت،  گواستویانەتەوە  ئەوانەی  دانەر و  سەرچاوە و 

گەیشتە  سپینۆزا  شێوەیە  بەم  دەچەسپێت،  تردا  كتێبەكانی  بەسەر  زمانی  فقی 

ئەوەی نكوڵی لەدانانی موسا بۆ هەر پێنج سفرەكە بكات، كەدەبینێت ئەم پێنج 

سپینۆزا  شێوەیە  بەم  )بەشی هەشتەم(،  دانراوە،  عەزراوە  لەالیەن  دواتر  سفرە 

بەرو رەخنە گرتن لەتەورات هەنگای نا، ئەو رێگایەی ریچارد سیمۆن ئەندامی 

دەستەی گوتاربێژی Oratarien گرتیە بەر، بەاڵم ئەم شۆكە چەندە توند بێت، بۆ 

هاوچەرخەكانی سپینۆزا، لەدەرئەنجامی ئەم پێشنیارەوە، رەخنەی فقی زمان تاكە 

هۆكارێك بوو بەدەست سپینۆزاوە، ئامانجیش لەو رەخنەیە، شیكردنەوەی كتێبی 

پیرۆز و دیاریكردنی ماناكانی بووە)بەشی حەوتەم(،

كتێبی پیرۆز الی هەندێك راڤەكار، مانایەكی تەم و مژاوی و شاراوەی هەیە، 

بەاڵم  بكەین،  ئاشكرای  ناتوانین  نەبێت،  میتاسروشتیەوە  رێنیشاندانێكی  بەهۆی 

دەبێت  پەیمبەران  پێغەمبەران و  مژدەبەخشی  ئەوا  بێت  ئاوا  مەسەلەكە  ئەگەر 

هاوشێوەی  پیرۆز  كتێبی  دەاللەتی  ناسەركەوتوو،  ناتێگەیشتوو،  مەسەلەیەكی 

سروشتیدایە،  مەعریفەی  لەبەردەم  خۆی  هەروەها  هەقیەقەتە،  هەمیشەی 

بوون  سپینۆزا  كەهاوڕێی  بووە،  مایەر  لویس  مەیمون و  ئیبن  رای  كەئەمەش 

لەكتێبی Philosophica sacrae Scrioptuae Interpres 1674 بەاڵم سپینۆزا ئەم 

تێدایە  ئەم هەندێك شتی  بەتێڕوانینی  پیرۆز  كتێبی  نەدا،  بڕیار  هاوشێوەییەكی 

لەگەڵ مەعریفەی ئەقڵیدا ناگونجێت، هەروەها دەبینێت كەناكرێت لەناو كتێبی 

پیرۆزدا، گەڕان بۆ زانیاری لەسەر سروشت و سروشتی خوا بكەین، بەڵكو پێویستە 

تەنها بەدوای چەند ئاماژەیەكدا، سەبارەت بەچۆنیەتی ژیان بەشێوەیەكی باشتردا 

بگەڕێین، ئەو مژدەبەخشیەی پێغەمبەر و پەیامنێرەكان دەكەین ئامانجی هیدایەتدانی 

دڵ و رێككردنەوەی هەڵس وكەوتمانە، لەبەرئەوە دەبینین مژەبەخشی بەزمانێكی 

تافە  ئەو  مۆركێكی هزری  خاوەنی  هەموواندایە،  لەبەردەست  دەكرێت و  ساكار 

دیاریكراوەیە، بۆ گەلێكی دیاریكراو، تەنانەت مەزاجی نووسەری سروشبەخش، 

ئەمە شتێكی نامۆ نییە، لەچیرۆكی تەوراتیدا و لەقسەی پێغەمبەران و پەیامنێرەكاندا 
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هەندێك چیرۆك ببیسین لەگەڵ مەعریفەی ئەقڵیدا یان لەگەڵ هزری هاوچەرخدا 

هاوكۆك نابێت، بەدیاریكراوەیی ئەمە واقعی مەسەلە ئەفسانەییە مەبەستدارەكانن، 

كەبەهۆی ئەندێشەی گوێزەرەوەكەی و ئەوانەی گوێیلێدەگرن دەبزوێت، كەدەچێتە 

پیرۆزی ئیمان و فەزیلەتەوە، بەاڵم سپینۆزا لێرەدا وەك الهوتییەك ئەوە بەهەند 

دەردەكەوێت،  بیركەرەوەكانەوە  ئەقڵە  بەگوێرەی  خوا  گەورەیی  وەردەگرێت، 

بەگوێرەی هزرە بیركەرەوەكانەوە، ئەویش لەچوارچێوەیەكی جێگیری سروشتدا، 

هۆی  كەدەبێتە  دەردەكەوێت،  موعجیزەكاندا  لەچوارچێوەی  باشتر  بەشێوەیەكی 

سەرسوڕمانمان)بەشی شەشەم(.

ئەوەی جێگەی تێبینیە ، مالبرانش كاهینی گروپی گوتاری Oratarien  و بیركلی 

قەشەی ئەنكلیكانی، رایەكی هاوشێوەی ئەوەی سپینۆزایان هەیە، ، بەاڵم ئەمان 

ناگەنە دەرئەنجامی نەشیانی موعجیزە، بەاڵم ئەسپینۆزا بەپێچەوانەی ئەمانەوەیە، 

هەموو ئەو تێڕوانینانەی لەئەندێشەدا جێگەیان دەبێتەوە، یان گوزارشتكردن بێت 

سروش  هۆكارێكی  وەك  تەنها  پیرۆزدا،  لەكتێبی  رۆشنبیری،  مێژوویی  لەالیەنی 

ئەگونجێت، بەاڵم بەشێكی تەواوكەری كرۆكەی پێكناهێنێت، بەم شێوەیە سپینۆزا 

البەرن  خورافی  الیەنی  كەدەیانەوێت  دەكات،  خۆش  ئەوانەدا  لەبەردەم  رێگە 

لەناو باوەڕی ئاینیدا، ئەمەش مانای وانیین سپینۆزا بیەوێت بەڵگەكانی ناوكتێبی 

پیرۆز كورتبكاتەوە بۆ هەقیەقەتێكی ئەقڵی پوخت، ئەم نووسینە بەتێڕوانینی ئەو 

ناگوازێتەوە،  بۆمان  نین  مەزهەبی  مۆركێكی  كەخاوەنی  تیۆریەكانمان  زانیارییە 

زانیاریەكانی بەرەو ئاراستەیەكی كردەیی دەچن، ئەو تەنها فێری ئەوەمان دەكات، 

چ پێویستە بۆ هەڵسوكەوت لەگەڵ ژیان و رزگاركردنی دەروون، ئەگەر باوەڕمان 

ئەو  بنێین  ب��ەوەدا  دان  ئەبێت  تێدایە،  خوای  قسەی  پیرۆز  كتێبی  هێنا  بەوە 

هیچ  چاپكراوە،  مرۆڤدا  لەدڵی  خواوەندییە و  شەریعەتی  سەرچاوەكەی  قسانە 

شتێكی تر ئەوەندە بەڕاشكاوانە رێنمایمان ناكەن، هەروەها بەو روونییە تەواو 

ئەوەی  كورتدەبێتەوە  كەلەوەدا  دوانەكییە،  وەسیەتە  ئەم  راستەوخۆیە،  بەشێوە 

پێغەمبەرەكان هێناویانە و بەسەر پەیامنێرەكانیدا دابەشێان كردووە، ئەمە هەمان 

شتە مەیسح جەختی لێوەكردووە و پەیامنێرەكانی باڵویان كردووەتەوە.

كتێبی  لەسەر  لێكۆڵینەوە مێژووی و رەخنەیانەدا هاتووە  لەو  سروش وەك 
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بنەمایەك  دوایی،  ئەمەی  بەوەی  هاوتایە،  سروشتی  مەعریفەی  لەگەڵ  پیرۆز، 

نییە بۆ تێڕامانی تیۆری، بەڵكو بنەمایەكە تەنها بۆ هەڵسو كەوت، سروش هیچ 

ئەقڵی  لەگەڵ  تەواو  بەشێوەیەكی  نییە، بەاڵم  تیۆرییەوە  بەئەقڵی  پەیوەندییەكی 

كرداریدا دەگونجێت )بەشی دوانزە(.

بەم شێوەیە، لەنێو ئازادی فەلسەفییەوە هەوڵی خۆرزگاركردنی لەحوكمی 

ئاینی  تێڕامانی  بواری  لەدەروەی  تێڕامانی فەلسەفی  لەبەرئەوەی  داوە،  الهوتی 

رزگاربووندا  رێگای  ئاراستەكردنی هەڵس و كەوت و  بەسەر  كەتەنها  دەكات،  كار 

دەچەسپێت، بەاڵم لەوە دڵنیا نییە كەدەتوانێت تێڕوانینێكی تۆكمە بەپەیوەندییە 

ئەقڵ و  نێوان  لەپێكدادانی  خۆی  ئەو  ببەخشێت،  ئاینییەكان  باوەڕە  فەلسەفی و 

كورتدەبێتەوە كەچۆن  لەوەدا  ئەو  الهوت الدەدات، شەریعەتی خواوەندی الی 

پێكبهێنێت،  لەخوا  نزیكبوونەوە  خۆشەویستی و  بۆ  دوالیزمەیی  وەسیەتێكی 

واتە  كاتۆلۆكییە،  هەقیقی  ئاینی  سەرەكی  بنەمای  ئەم  بەتێڕوانینی  كەئەمەش 

بەتەواوەتی  دیندار  كەمرۆڤی  مرۆڤایەتییدا،  هەموو  لەنێوان  هاوبەشە  گشتگیر و 

ملكەچی شەریعەتی خوایە، ئەویش بەپێی چەند باوەڕێكی سەرەكی، كەسپینۆزا 

وەك بنەماكانی باوەڕی گشتگیر تەماشای دەكات، كەبریتین:

»خوا ئامادەیی هەیە، سەرپەرشتی ئەو هەموو شتێك دەگرێتەوە، تەواوی 

هەروەها  دەهێنێت،  چاكەكاران  بۆ  خۆشنوودی  ئەو  بەفەرمانی  هەیە،  توانای 

دەردەسەریش بۆ بەدكاران، رزگاربوونی ئێمە تەنها بەبەخشندەیی ئەو دەبێت«

وەك  خواوەندین)15(،  یان  سروشتی،  ئاینی  روكنی  هاوتای  روكنانە  ئەم 

دەمارگیری  بەرەنگاربوونەوەی  لێی  مەبەست  دایڕشتووە،  شێربۆری  هێربەرت 

ئەبێت  ئەبێتە مەسەلەیەك هەر  باوەڕە وەربگرین،  ئەم  ئەگەر  بەاڵم  الهوتییە، 

رووبدات، نابێتە هۆی ئەو ری و شوێنانەی لەدژی بێئاینی ئەگیرێتە بەر، جگە لەمە 

ئەم باوەڕە باوەڕی سپینۆزا نییە، لەبەرئەوەی خواوەند لەمدا وەك سەردارێك یان 

دادوەرێك بەرجەستە دەبێت، ، بەوەی ئەو الیەنەی كەدەبێتە ئەندێشە سپینۆزا 

دووری دەخاتەوە، لەئاكارناسیدا، لەبەرئەوەی تێڕوانینێكی گوڕایە)16(، ئەم باوەڕە 

بۆ شەریعەت،  بەملكەچی  ئەویش  بدۆزێتەوە،  رێگەی خۆی  بكات  والەچاكەكار 

بەاڵم عەقڵی ئەو درك بەو چاكەیە دەكات و بۆ ئەو بیركردنەوە جەخت لەناسینی 
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هەقیەقەتی خواوەند دەكات، بەم شێوەیە ئیمان الی سپینۆزا تەنها رۆڵێكی الوەكی 

ئاستی  بگەنە  كەناتوانن  پێویستە،  خەڵك  بەرفراوانی  جەماوەری  بۆ  دەگێڕێت، 

مەعریفەی فكری، یان خۆیان بۆ چاكەكاری تەرخانبكەن، ئەویش تەنها لەڕێگەی 

ئەقڵەوە، بەبێ دەرخستنی كتێبی پیرۆز، كەپێمان دڵێت رزگاربوون شیاوە تەنها 

لەسەرمان،  پێویستە  بەاڵم  بن،  سروشیەكان  شەریعە  سادەی  ملكەچی  بەوەی 

بەنیزیكی هەموومان، ئەبێت گومانمان لەرزگاربوون بێت )بەشی پانزە(.

هەموو دادگاییەكانی پەیام گریمانەی ئەوە دەكەن، كتێبی پیرۆز سروشێكی 

ئاراستە  روشنفكرەكان  ئیماندارە  بۆ  لەبەرئەوەی  دەگرێت،  لەخۆی  خواوەندی 

كراوە، ئەمانە ئەوانەن سپینۆزا دەیەوێت قەناعەتیان پێبهێنێت، بەاڵم ئایا سپینۆزا 

لەالی خۆیەوە بڕوای بەوە هەیە كەخوا ئەمەی بۆ پێغەمبەرەكنای ئاراستە كردووە؟، 

ئەو النی كەم دان بەوەدا دەنێت، ناتوانێت لەچۆنیەتی روودانی سروش تێبگات، 

كەالی ئەو ناكرێت تەنها كارێكی میتا سروشتی بێت، كەچاكەكاری و تەقوا وەك 

دوو نمونە لەئەندێشەی هەندێك كەسدا درووستی كردبن، بەاڵم ئەمە هاوتای 

شیاوە،  كەسانە  ئەو  بۆ  تەنها  سپینۆزا،  لەتێڕوانینی  نییە،  فەلسەفی  مەعریفەی 

كەناتوانن درك بەم مەعریفەیە بكەن، بەم شێوەیە سروش دەبێتە چاكەكاریەكی 

سەرپەرشتی خواوەندی، لەگەڵ ئەوەی ناتوانین لەوە تێبگەین چۆن هاتووەتە ناو 

راستی رووداوە سروشتی و مێژوویەكانەوە، ئیمان هاوتای بیركردنەوە نییە، كەالی 

مەزهەبی سپێنۆزیی ناتوانێت بێجگە لەشوێنێكی الوەكی، هیچی تر بێت.)هەردوو 

بەشی یەكەم و دووەم(.

بەاڵم سپینۆزا پێدەچێت بڕیار لەشێوەیەكی سروش بدات،بەاڵم لەئاستێكی 

سروشی  وەسفكرابن،  تێڕوانین  خاوەنی  وەك  پێغەمبەرەكان  ئەگەر  بەرزتردا، 

)كەناكرێت  زیندووكردنەوەوە،  لەرێگەی  ئەویش  پێگەیشتبێت،  خواوەندیان 

زیندووكردنەوە بۆ ئەندێشە كورت بكرێتەوە(، سپینۆزا لەم حاڵەتەدا ئەوە بەهەند 

روو  خواوەند  توانی  دەگمەنەوە،  هەنگاوێكی  لەهۆی  كەموسا  وەردەگرێت، 

بەڕوو ببینێت، واتە خوا بەشێوەیەكی هەستپێكراو بەدیار كەوت، موساش قسەی 

لەڕێگەی  ناسی،  لەناو هەقیەقەتەوە خوای  بەاڵم عیسا خواوەندی  كرد،  لەگەڵ 

بەخۆی  كەخوا  هەبوو،  پێوەی  فكری  پەیوەندیەكی  ناڕاستەوخۆوە،  سروشی 



14

گوزارشتی لەخۆی كردووە، ئەویش بەهۆی دەم و زمانی مەسیحەوە، سپینۆزا ئەمە 

شیدەكاتەوە:« بەم مانایە دەتوانین بڵێین، حیكمەتی خواوەندی، واتە حیكمەتی 

سەرو مرۆیی بەمەسیحدا سروشتێكی مرۆیی وەرگرتووە، )بەشی یەكەم 24-23، 

بەشی پێنجەم 32-31(.

بەدڵنیاییەوە سپینۆزا لەو نامەیەی بۆ ئۆلدنبۆرگی نارد )نامەی سی و حەوت(، 

مەسەلەی ئەوەی خوا شێوەیەكی مرۆیی وەربگرێت، الی ئەو زۆر ناماقۆڵە: ئەمە 

وەك ئەوە وایە بڵێین بازنە بۆ خۆی شێوەی چوارگۆشەی وەرگرتووە، بەاڵم ئەم 

دوو  چوارگۆشە  بازنە و  سپینۆزایی:  تێڕوانینی  بەپێی  نییە،  تەواو  بەراوردكارییە 

درێژی ناكۆتان، ئەوەی دژبەیەكە، كەسروشت یان جەوهەرێكی دیار كراوو ئاڵ و 

بەاڵم سروشتی خوا سروشتێكی  تر،  تر و شكلێكی  بۆ جەوهەرێكی  بكات،  گۆڕ 

ناكۆتایە، یان تەواو وردتر قسە بكەین، ئەو نمایشێكی ناكۆتایە، كەناكرێت دژ 

بكات،  لەكۆتاهاتوویەكدا  لەخۆی  گوزارشتی  ناكۆتاییەك  كەئەوەی  بێت،  بەیەك 

ئایین  لەمرۆڤیەتی مەسیحدا، بەم جۆرە قسانە، سپینۆزا بەروە فەلسەفەیك بۆ 

چووە، كەئێمان بۆ فەیلەسوف عەیبدار نییە)17(.

كۆتایی  كەلەبەشەكانی  سپینۆزا،  نامەكەیدا  سیاسی  لەبەشی  ب - 

دەسەاڵتی  رزگاركردنی  ئامانجی  بیست(،  بەشی  بۆ  شانزە  پێكهاتووە)لەبەشی 

سیاسیە لەبااڵدەستی ئاینی، هەروەها بەرگریكردن لەعلمانیەتی دەوڵەت، ئەویش 

بەپێی ئەوەی مارسێل دی بادۆ لەDefensor Pacis دا هەوڵی بۆ داوە، ئەوبایە 

خواوەندی  هەقی  دامەزراوەیەكی  دەوڵەتی  كەدامەزراوەی  دەرخستایە  ئەوەی 

لەسەر  هەروەها  دەهێنێتەوە،  عبریەكاندا  لەتیۆكراتییەتی  كەنمونەكەی  نییە، 

هەقی سروشتیش پێك نەهاتووە، ئەگەر بەشداری گرۆتیۆس بكەین لەوەی مافی 

سروشتی پێویستیەكە ئەقڵی هەمەكی دەیسەپێنێت و لەیاسای مەدەنیدا گوزارشتی 

لێوە دەكرێت، كەمافی نێودەوڵەتی یان مافی مرۆڤ پشتی پێدەبەستێت، سپینۆزا 

پێیوایە دەوڵەت بنەماكانی خۆی نە لەئاینەوە نەلەئاكارەوە وەرناگرێت، ئەویش 

لەناو  تەنها  نین،  یاسایی  ئەقڵ و سروش خاوەنی هێزی  لەبەرئەوەی هەردووك 

نابن،  دژبەیەك  خواستدا  لەگەڵ  یاسا  سروشتیدا  لەدەوڵەتی  نەبێت،  دەوڵەتدا 

عادل و  لەنێوان  كەجیاكاری  هەیە،  بوونی  تاكێكدا  هەموو  لەتوانای  تەنها  هەق 
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ناعادلدا بكات، لەنێوان ئەوەی شیاوە و ئەوەی قەدەغەیە، بەهاوتا بوون لەگەڵ 

ئەمەدا، لەنێوان چەمكەكانی كەم و كورتی و ئازایی، كەتەنها لەدەوڵەتی مەدەنیدا 

یەكبگرێت،  بااڵدەستدا  دەسەاڵتی  لەگەڵ  دەتوانێت  تەنها  یاسا  هەیە،  بوونی 

كەتوانای فەرهەمكردنی رێزی یاسای هەبێت، ئەو مافە سروشتیەی هەر تاكێك 

خواستیەتی زۆر پوچە، لەبەرئەوەی كەس توانای ئەوەی نییە لەبەرامبەر ئەوەی 

بەخواستی  مرۆڤ  نائامانییە،  لەم  دەرچوون  بۆ  بیپارێزێت،  بەهێزترە  لەخۆی 

خۆی یان بەناچاری یەكێتیيان پێكهێناوە، كەتێیدا هەموو هێزەكانیان لەژێر یەك 

ئیرادەدا كۆكردووەتەوە، هەروەها گەیشتوونەتە ئەوەی بەڵێن بدەن كەبیپارێزن، 

بەسەر  تەواوی  دەسەاڵتی  درووستدەبێت،  شێوەیە  بەم  سیاسیەی  جەستە  ئەو 

جائەو  نا،  نێوانیان  پەیمانەی  ئەو  بەپێی  تەنها  ئەویش  دەبێت،  ئەندامەكانیدا 

خۆیان  سروشتی  لەمافی  كەئەندامان  بێت،  ناوەكیانە  یان  راشكاوانە  پیماننامەیە 

بۆ دەسەاڵت وازیان هێناوە، كەدەیانخواست هەقەكانی خۆیانیتێدا بەدەستبهێنن، 

بەشێوەیەك  هاوواڵتیان  رەهایە،  هێزی  خاوەنی  دەوڵەت  ئەوەی  بەپێی  بەڵكو 

لەبەرژەوەندی  مەبەستە،  ئەم  بۆ  بمرێن  ناچار  دەكرێت  بەاڵم  نەبوون،  ملكەچ 

ئەوان نییە ملكەچ نەبن)بەشی شانزە(.

ئەم تێڕوانیینە بۆ دەوڵەت و هەق، پێدەچێت بەرو سەركوتگەری بمانبات، 

بەاڵم واقع بەپێچەوانەی ئەمەوەیە، لەبەرئەوەی دەسەاڵتی بااڵ خاوەنی سنوری 

سروشتی خۆیەتی، لەسەر دەوڵەتە زامنی ئاسایشی هەمووان بكات، رێگە نەدات 

هیچ تاكێك بەپێی هەوەسەكانی خۆی هەڵسو كەوت بكات، كاری پێدانی هەق 

بۆ ئەو دەگەڕێتەوە، بڕیار لەسەر ئەوە دەدات چی عادلە و چە ناعادل، هاواڵتی 

ناتوانێت ببێتە دادوەرێك بۆ ئەوەی پەیوەندی بەمافی ئەوەوە هەیە، هەروەها 

ئەوەی  رێگەی  بەاڵم  بووەستێتەوە،  دەوڵەت  بڕیارەكانی  رووی  بەرو  ناتوانێت 

لێناگیرێت بەئارەزوی خۆی ئەو حوكمانە بەكاربهێنێت، حوكمەكانی ناوەوەی خۆی 

لێوەربگیرێتەوە،  ناكرێت هەقی  لێی مەحروم بكرێت، هەروەها  ناكرێت  ئازادە 

لەدەرئەنجامی ئەمە دەسەاڵتی بااڵی دەوڵەت، مافی ئەوەی هەیە بۆ هەموو هەڵسو 

پەلبهاوێژێت، بەاڵم ئەو لەهەورازی ویژداندا دەوەستێت،  كەوتەكانی هاوواڵتی 

كەئازادی بیركردنەوە سروشتیە و ناكرێت لێسەنرێتەوە، كەناكرێت كەسێك لەوە 
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قەدەغە بكرێت كەچۆن بیردەكاتەوە، حیكمەت لەوەدا نییە كەبیركردنەوەی یەكتر 

گوزارشتكردن لێی قەدەغە بكرێت.

دەستكاری  ناكرێت  سروشتیە،  مافی  كەهاوتای  بیركردنەوە،  جوڵەی 

بكرێت، كەبەمەش سنورێك لەبەردەم هێزی بااڵی دەوڵەتدا دادەنێت، هەروەها 

لەبەرژەوەندی رەعیەتە، بەرهەڵستكاری لەفەرمانی حاكم نەكەن، لەبەرژەوەندی 

ل��ەب��ەردەم  ن��ەك��ات،  ئ��ازاد  بیركردنەوەی  بەرهەڵستكاری  دوای��ی��ە،  ئەمەی 

بەكارهێنانی گشتی ئەقڵدا لەمپەر دانەنێت، لەبەرئەوەی بەم شێوەیە بەرو رووی 

پاڵپشتی،  باشترین  دەبنە  ئەمانە  كەبەسروشتی  دەبێتەوە،  بیرمەندان  دوژنكاری 

بەبەرنگاربوونەوەی ئازادی هاوواڵتیان، زیاد لەپێویست بۆ سەقامگیركردنی رژێمی 

گشتی، بەم شێوەیە دەسەاڵتی تایبەتی خۆی تێكدەشكێنێت )بەشی بیست(.

بیرو باوەڕی سپینۆزایی سەبارەت بەهەق و دەوڵەت، بەرەو سەنتەرەیەتی 

ناوەندی لەنێوان ئایدیالیستیەتی ئەقڵی گشتگیر و واقعیەتی هێز هەنگاو دەنێت، 

لەنێوان گرۆتیۆس و هۆبز، لەنێوان رۆسۆ و مایكاڤیللی، ئەقاڵنیەتی پوخت ناكرێت 

هەموو  جائەگەر  بكاتەوە،  جیگا  خۆیدا  لەحساباتی  دەوڵ��ەت  دامەزراوەكانی 

مرۆڤایەتی لەرووی فكرەوە كامڵن، ئەوا دەوڵەت بێسوود دەبوو، ئەگەر مرۆڤ 

بگەیشتنایە بەكۆبوونەوەیەكی سیاسی، ئەوا ئەمە بەهۆی بەرژەوەندی و ترسەوە 

بووە، ئەویش لەپێناو رزگاربوون بەو هەستەی بێئامانییەی لەناویاندایە، تاكو چێژ 

لەئاشتی و نیعمەت وەربگرن، ئەوەی لەدەوڵەتدا گوزارشتی بۆ دەدۆزێتەوە، ئەقڵی 

ئەقڵەیە  ئەو  بەڵكو  دەكات،  رواقیەكان  لەسەر  قسە  ئەوەی  نییە،  پیرۆز  رەها و 

تاكێك  هەموو  كەئامۆژگاری  پێویستیدا،  فشاری  لەژێر  پێكهاتووە،  كەبەسروشتی 

دەكات كەخواستە خۆپەرستەكانی بخەفێنێت، تەنانەت ئەو خواستە ئایدیالیستیانەی 

بۆ مەرجەكانی رژێمی گشتی هەیەتی و لەالیەن دەوڵەتەوە دیاری كراوە.

ئەم جۆرە تێڕوانینە بۆ دەوڵەتی سیاسی، دەكرێت وەك ئەزمونێكی ئەقاڵنی 

میتایی  پیرۆزی و  بنەمای  بۆ  رەها  گوزارشتێكی  لەهەقدا  كەدوڵەت و  جیكاری، 

نابینێت، بەڵكو وەك هۆكارێكی هاوسەنگی نێوان غەریزە سروشتیەكان و خواستە 

ئەقاڵنیەكانی، مافی باو گوزارشت نییە لەیاسایی سروشتی و یاسای گشتیەتی ئەقڵ، 

بەڵكو ئەوە حەقی سروشتیە، ئەو خواستە خۆبەخۆییەیە بۆ ئازادی، ئەو پێویستیە 
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كەبەبێ  دەستلێدان دەیهێڵێتەوە، كەتەنها ئەو كۆتانە قبوڵ دەكات، كەبەێ  بوونیان 

ناتوانین مومارەسەی بكەین)نامەی پەنجا(، بچۆرەوە بۆ نامەی سیاسی )هەردوو 

بەشی سێ  و چوار(.

بەم تێڕوانینە سپینۆزا دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كەمافی هەر تاكێكە بۆ ئازادی 

بیركردنەوە لەالیەك و علمانیەتی دەوڵەت لەالیەكی ترەوە، تەقوا و پەرستنی ناوەكی 

لەناو ناخدان، وەك ئەوەی لەمیحرابدا بن و ناشێت بیبەزێنیت، كەئەمیش وەك 

بیركردنەوەی ئازاد ناچنە ژێر ركێفی دەسەاڵتی گشتیەوە، بەاڵم مومارەسەكردنی 

دەوڵەت  دەرەكین،  كرداری  ئەمانە  چاكە،  كاری  مومارەسەی  پەرستن و  سروتی 

رووی  بەرەو  دەوڵەتە  لەسەر  دابنێت،  لەسەر  سانسۆری  هەیە  ئەوەی  مافی 

هەموو دەمارگیریەك ببێتەوە، ئەویش بەخاتری زامنكردنی مومارەسەی هەموو 

موسا  نەمانبینی  گشتی،  لەئادابی  رێزگرتن  لەچوارچێوەی  ئەویش  پەرستنەكان، 

سروتی پەرەستن دیسپلین بكات، تەنها لەو كاتەدا نەبێت كەوەك حاكم و یاسادانەر 

پێكهات، كەئەمە دواتر  تەنها دوای مردنی نەبێت، دەسەاڵتی كەهنوتی  وابوو، 

بووە هۆكاری دابەشبوونی دەوڵەت، بەاڵم ئایینی هەقیقی ناكرێت لەگەڵ دەوڵەتدا 

دژ بەیەك بن لەو بوارەی پێویستە، ئەویش پاراستنی ئاشتی گشتییە، ئەگەر ئەم 

تێكدانی ئەم كەشە گشتییە، هەروەها  ببێتە هۆی  لەوانەیە  كارانە بكات  جۆرە 

دەستبەرداری تەقوا و كاری چاكەش بێت )نامەی الهوتی- سیاسی، بەشی نۆزدە(

.)18(

5- دواساڵەكانی لەالهای

لەسەر  نووسەری  ناوی  دەركەوت،   1670 لەساڵی  سیاسی  الهوتی-  نامەی 

ئابود  بەناوی  بووە،  لەسەر  وەهمی  باڵوكەرەوەیەكی  ناوی  هەروەها  نەبووە، 

تاكو  لەئەمستردام،  كونراد،  كریستۆڤەر  لەبری  لەهامبۆرگ،  كۆنرات،  هنریكوم 

لەگلەيى بەدوور بێت، لەو كاتەوە سپینۆزا چووە لەالهای نیشتەجێ  بووە، لەنزیك 

بنەكەپارێزی جان دۆ وایت، كەپێشتر موچەیەكی بۆ بڕیبووەوە لەسەری دەژیا، 

ڤان  لەژورێكی سەرەوەی  دواتر  مایەوە،  بێوەژن  فێلدی  ڤان  ماوەیەكی الی  بۆ 

دێر سبیكی هونەرمەندی شێوەكار مایەوە، تاكو ئەو كاتەی ماڵئاوایی لەژیان كرد.
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لەساڵی 1672دا لەشكری لویسی چواردە هۆڵندای داگیر كرد، كەوەستانی ئەم 

هێرشە شیاو نەبوو تاكو بەهۆی ئەوەی ئاوی دەریاوە نوقمكران، كەبەشێكی زۆری 

واڵت ژێر ئاو كەوت، كەسیاسەتی جان دۆ وایت بەرامبەر بەم وێرانكارییە تاوانبار 

ئۆرەنج خرۆشانیان و هەستان  ئال  كەپارتی  لێی هەستان،  توڕە  كرا، جەماوەری 

بەكوشتنی هەردوو برا دۆ وایت: جان و كۆرنلیس، سپینۆزا ئەوەی لێقەدەغەكرا، 

كەئیدانەی  بكات،  كوشتنە  ئەو  ئیدانەی  هەڵواسێت و  بەدیوارەكاندا  كەبەیاننامە 

بكوژانی دەكرد و بەبەربەری لەقەڵەمی دان، پاش ماوەیەكی كەم لەساڵی 1673دا 

رووی كردە ئاوترخت، ئەویش لەسەر داوەتی ئەمیر دۆ كۆندە، كەلەگەڵ سوپای 

بیرمەندانی  لەگەڵ  لەگفتوگۆكردن  رقی  كەسە  كەئەم  بوون،  لەوێدا  فەرەنسیدا 

سپینۆزا  دەڵێن  پێدرابوو،  فەرمانی  نهێنی  بەكارێكی  هەروەها  نەبوو،  زیرەكدا 

كەوتووە و  یبەئەمیر  چاوی  دەڵێن  ترەوە  لەالیەكی  نەكەوتووە،  بەئەمیر  چاوی 

چەند پێشنیارێكی خەڵەتێنەرانەی خستووەتە بەردەمی ئەویش رەتی كردووەتەوە، 

وەك  بێت،  سەرسوڕهێنەر  لەئاوترخت  سپینۆزا  مانەوەی  دەكەین  حەز  چەند 

ئەو مانەوەی ئەفالتون لەسەركۆسە، كەتەنها خورافەیەك بێت، ئەوەش ئاشكرایە 

هایدلبرگ  زانكۆی  كورسیەكی  سەربەخۆیی  بەخواستی   ، سپینۆزا  لەهەمانكاتدا 

رەتكردووەتەوە، كەلەالیەن ئەوەی لەكۆشكی شاهانە هەڵبژێردرا پێدرا)19(.

لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، سپینۆزا كتێبی ئاكارناسی لەكۆتایی تەموزی ساڵی 

1675دا تەواو كرد، گەڕایەوە بۆ ئەمستردام بۆ چاپكردنی كتێبەكەی، بەاڵم لەم 

مەسەلەیە پاشگەز بووە، زانی كەهاوپەیمانیەتێكی الهوتییەكان و زانایان خۆیان بۆ 

ئامادە كردووە، لەساڵی داهتوودا  بانگەوازكردنی بێدینی ئەم لەسەر ئەم كتێبە 

دوك  بەداوەتێكی  ئەویش  گەڕایەوە،  ئەڵەمانیا  كەبۆ  كەوت،  بەالیبنێز  چاوی 

هانۆڤەر، ئەویش پاش ئەوەی چوار ساڵی لەفەرنسا بەسەر برد، لەكاتی گەڕانەوەیدا 

دەربارەی  شتێكی  بوو  لەفەرەنسا  كاتەی  كەلەو  تێپەڕی،  بەریتانیادا  بەهۆڵندا و 

سپینۆزای فەیلەسوف بیستبوو، ئەویش لەڕێگەی هەندێك گوتەی نالەبەركراوەوە، 

كەیەكێك لەخوێنكارە ئەڵەمانیەكانی سپینۆزا دركاندبووی، كەئەویش تشیرنهاوسە، 

الیبنێز لەئەمستردام لەگەڵ ئەڵەمانییەكی تر پەیوەندی بەشت، كەئەویش شیللەرە، 

كەئەویش یەكێك بوو لەئەڵقەی سپینۆزایی، بەهۆی ئەمەوە توانی چاوی بەسپینۆزا 
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لەمانگی  پێدەچێت  ئانگراخت،  بافیلجۆ  سەرەوەیی  لەژووری  ئەویش  بكەوێت، 

كەتوانی  كەوتبێت،  پێی  چاوی  جارێك  چەند  1676دا  ساڵی  دووەمی  تشرینی 

متمانەی الپەیدا بكات و چاوی بەدەستنووسی ئاكارناسی بكەوێت، لەالی خۆیەوە 

الیبنێز وتارێكی كورتی نیشان دا بەدوای بوونی بوونەوەرێكی پيرۆزدا دەگەڕێت، 

ئەندێشە ئەوەندە چێژ لەوە دەبینێت، كەبگەڕێتەوە بۆ چاوپێكەوتنی ئەم دوو 

ژیا،  مانگێك  تەنها چەنمد  ئەوە  دوای  سپینۆزا  بەاڵم  گەورەیە)20(،  فەیلەسوفە 

ساڵی  21شوباتی  لەرۆژی  هەبوو،  درێژخایەنی  سیلی سی  نەخۆشی  لەبەرئەوەی 

1677دا مرد، ئەویش پاشنیوەڕۆیەكی یەكشەممە بوو، لەو كاتەی هەردوو میوانەكەی 

ڤان دێر سبیك و ژنەكەی لەقەداسێكی لۆسەری بوون، تەنها هاوڕێ  پزیشكەكەی 

البوو، كەئەویش لویس مایەرە، لەوانەیە ئەو كەسە شیللەریش بێت)22(.

ناوەكەی  ئەوەی  بەبێ   هاوڕێكانی  مرد،  تێدا  كەسپینۆزای  ساڵدا  لەهەمان 

ئاشكرا بكەن، یان ناوی ئەوەی چاپی كردووە، كتێبی Opera Posthuma چاپ 

دەكەن، كەئاكارناسی و نامە سیاسەیەكانی)كەتەواو نەبووە كپێیدا چووتەوە و لەسەر 

چەندەها شێوەی حوكم جێبەجێ  كراوە، هەروەها ئەوانەی لەدوابەشەكانی نامەی 

الهوت- سیاسەتدا هاتووە(، لەخۆ گرتبوو،  جگە لەمانەی هەندێك نامەی تر 

سەبارەت بەریفۆرمی ئەقڵ )كەئەمانیش تەواو نەبوون(، هەروەها هەندێك نامەی 

هەڵبژێردراوی تر، هەروەها كورتەی رێزمانی عبری.

پەراوێزەكان:

 Cf.A.Goldenson، Reflexions Sur Quelques doctrines de  -1

 Spinoza et de Hasdai Crescas، Melanges de Philosophie et de literature

133-P95 ،1957-1956 ،juives I-II

كاتۆلۆكی،  ببنە  كەناچاركران  بوون  ئیسپانیا  جولەكەكانی  مارۆنیەكان:   -2

بەاڵم بەنهێنی هەر لەسەر ئاینەكەی خۆیان مانەوە.

دادگای پشكنین: ئەو دادگایە بوو لەالیەن پاپاكانەوە دانرابوو لەسەرەتای   -3

سەدەی دووانزەدا، بۆ رادوونانی هەرتەقەكان، لەبەرئەوەی لەو ماوەیە و دواتریش 
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هەرتەقە زۆر باڵو بووەوە، سنوری چاالكی ئەم دادگایە بەرفراون بوو، تاكو هەموو 

لەنێوان  دەردەچوون  دادگایەوە  لەم  حوكمانەی  ئەو  گرتەوە،  مەسیحی  واڵتانی 

دادگایە  ئەم  بوو، چاالكی  گشتیدا  لەگۆڕەپانی  تا سوتاندن  حوكمی هەتاهەتایی 

لەئیسپانیا تاكو سەدەی شانزە بەردەوام بوو، كەبەتایبەتی بەداوی جولەكەكان و 

مارۆنیەكانەوە بوون.

كالڤینیەت: بۆ یۆحەنا كالڤین دەگەڕێتەوە، كەریفۆرمیستێكی برۆتستانتی   -4

تر  مەزهەبەكانی  لەهەموو  جیاوازی  پرۆتستانتی  كەمەزهەبێكی  بوو،  بەناوبانگ 

دامەزراند، كەزۆر جەغتی لەقەدەریەت دەكردەوە، ئەوەی كالڤینیەت جیادەكاتەوە، 

ئەو بۆ مەسیحیەتی سەرەتا دەگەڕێتەوە، كەسروت و پەرستنەكانی لەسەر هەندێك 

سروتن كەخاوەنی بەهایەكی رەمزین

غۆماریەكان: بۆ فرانسوا غۆمارۆس دەگەڕێتەوە، كەكالڤینیەكی كەلەشەق   -5

بوو، ركەبەری ئارمینۆس بوو كەكالڤینیەكی میانڕەو بوو.

لۆسەریەكان: بۆ مارتن لۆسەر دەگەڕێتەوە، یەكەم كەس بوو دروشمی   -6

پارەوەرگرتنەی  ئەو  رووی  بەرو  بەتوندی  بەرزكردەوە،  كەنیسەی  ریفۆرمی 

لەبەرامبەر لێخۆشبووندا وەردەگیرا، بووەوە، لەناوەڕاستی ئەوروپادا بانگەشەكەی 

بۆ

كەنیسەی  الیەنگرەكانی  هەبوو،  زۆری  وەاڵمدانەوەی  كەنیسە  ریفۆرمی 

تایبەت بەخۆیان درووست كرد.

شانزەدا  كەلەسەدەی  دەگەڕێتەوە،  سیمۆنز  مینۆ  بۆ  مینۆنیتیەكان:   -7

تایەفەیەك پێكهات دەیانووت ئەبێت بۆ تەعمید بگەڕێینەوە

كۆیكرز: تایەفەیەكی ئاینی بوون، لەسەدەی حەڤدەدا سەریان هەڵدا،   -8

الیەنگرانی دەڵێن ئێمە راستەوخۆ لەرۆحی قودسەوە سروش وەردەگرین،

دژی هەڵگرتنی چەكن، دان بەهیچ پلەداریەك لەكەنیسەدا نانێن.

باوەڕیان  بەرهەڵستكارە  مەزهەبە  ئەم  الیەنگرانی  سوسینیەكان:   -9

بەسێكوچكەی پیرۆز نییە، ئەم مەزهەبە لەالیەن سۆسێنەوە درووست كرا.

كۆمەڵگەی كەهنوتی: دەستەیەك بوون لەكاهینە یاساییەكان كەخاوەنی   -10

كورسی ئەسقەفی نەبوون.
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 Cf. Die Schriften des Costa، edites par C. Gebhardt  -11

.1922 ،)Bibliotheca Spinozanum، t. II.( Amsterdam- Heidelberg

ئایدۆلۆژیەتێكی  كۆمەڵە   Culture de masse جەماوەری:  رۆشنبیری   -12

باوە لەالی كۆمەڵێك خەڵك، بەبێ جیاكایە بوونیادە كۆمەاڵیەتییەكەیان تەماشایان 

دەكرێت، ئەم رۆشنبیریەیان لەرێگەی تەكنەلۆژیای پیشەسازییەوە پێدەگات.

 Cf I.S Revah Spinoza et le Dr. juan de Pardo Psris Lu Haye  -13

.1959

 Cf .E. Gilson، Spinoza interprete de Descartes Chronicon  -14

87-68 .P ،1923 ،Spinozanum III

خواوەندبوونیەتی، مەزهەبێكە باوەڕی بەبوونی خواهەیە، بەاڵم وەحی و   -15

ئەدنیا رەتدەكاتەوە.

لێكچواندنی سیفەتی مرۆیی بەسەر خوادا، یان هەوڵدان بۆ وەسفكردنی   -16

بیركردنەوەیە  ئەم  بەكاردێت،  مرۆڤ  وەسفكردنی  بۆ  پێوانەی  بەهەمان  خوا 

بوون و  هجریدا  دووەمی  كەلەسەدەی  هەبووە،  تەقلیدیدا  عەرەبی  فكری  لەناو 

الیەنگرانی بەناوی لێكچواندن ناسرابوون.

 Cf. S. Zac، Spinoza et L`interpretation de I`Ecritique paris  -17

 A. MALET Le traite theologico- Politique de Spinoza et la  ;1965

.1966 pensee biblique، Paris

سەبارەت بەفەلسەفەی سپینۆزا تەماشای  -18

 ،1967  Preporite، Spinoza et la  liberte des homes، Paris

.1969 A.MATHERON، Individu et Communaute chez Spinoza، Paris

ئەحمەد  كەلەنووسینی  یەكەم-  -بەشی  نوێدا  فەلسەفەی  لەچیرۆكی   -19

ئەمەین و زەكی نجیب مەحمودە، كەسەركردەی فەرنسی بامگی سپینۆزای كردووە 

ناردووە،  بۆی  فەرەنسا  كەپاشای  بداتێ   موچەیەی  ئەو  تاكو  سەربازگاكەی  بۆ 

سپینۆزا بەبێ  هیچ دوودڵیەك وەریگرتووە، لەبەرئەوەی ئەو خۆی بەفەیلەسوف 

زانیووە، هەقی بەسەر كێشەی نێوان دەوڵەتەكانەوە نییە، خەڵكێكی زۆر لەدوای 

بدەن،  ئازاری  ئەیانویست  كۆببونەوە و  فەرنسیەكە  سەركردە  الی  گەڕانەوەی 



22

ئەوەندەی نەبرد بەبێدەنگی هەموو ئەو ناوەیان چۆڵكرد، ئەویش پاش ئەوەی 

زانیان ئەمفەیلەسوفە خۆی ناخاتە ناو گێژاوی ركەبەر و دوژمنەوە.

 chap. IV،  ،1890  Cf. L.Stein، Leibniz und Spinoza، Berlin  -20

.57-55 .notamment، P

 CF. J. Freudemment، Spinoza Sein Leben und Seins Lehre، I.  -21

.2eme ed de la 289 ou 1.9 ،303 .Das Liben Spinoza، annotation a lap

بۆ زیاتر لەژیانی سپینۆزا گەیشتن بگەڕێرەوە بۆ:  -22

-1933 ،vol، Munster 4 ،St. Von DUNIN-BORKOESKI Spinoza

 et en langue feancaise: Madeleine FRANCES، Spinoza dans les ،1936

1937 2eme moitie du XVII e siecle Paris pays meerloudais dans la

سەرچاوە:

المؤسسە  العالمی،  الفكر  - سبینوزا، ترجمە: عقیل حسین، سلسلە اعالم 

العربیە للدرسات و النشر
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سروشتی دەوڵەت الی سپینۆزا

لەئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود   

     تێگەیشتنەكانی سپینۆزا بۆ ئاین، دەرئەنجامێكی سیاسیان لێدەكەوێتەوە، 

بەرادەیەك زۆربەی لێكۆڵەوەران لەكارەكانی سپینۆزا، پێیانوایە لە نوسینی كتێبی 

)رێكەوتن-Treatise( سپینۆزا ئەجندایەكەی سیاسی هەبووە، چونكە لەو كتێبەدا 

دەستخستنە  بۆ  دەكات  ئایینییەكان  دەسەاڵتە  ئاراستەی  توند  رەخنەی  سپینۆزا 

دەوڵەت  قوڵی چەمكی  بە  زۆر  سپینۆزا  كتیبەدا  لەم  سیاسییەوە.  كاروباری  ناو 

شیدەكاتەوە، لەكاتێكدا زۆر بە سادەیی لە كتێبی ئەخالق- )Ethic(- دا پێشتر 

باسیكردبوو. ئاگاداربوون لە سروشتی راستەقینەی كۆمەڵگەی سیاسی گرنگە بۆ 

ئاشنا بوون بە ئارگۆمێنتەكانی سپینۆزا دەربارەی ئازادی رۆشنبیری و ئازادی ئاین، 

چونكە بە بۆ چوونی سپینۆزا ئازادی نەك هاوسەنگی )سیاسەتی باش( دەپارێزیت 

بەڵكو بناغەیەكی پتەوی ئەو سیاسەتەیە. 

    خۆپەرستی ئەخالقی تاك دەكەوێتە دەرەوەی دەقی بەر لە سیاسەتەوە، 

كە بە دەوڵەتی سروشت ناسراوە: ئەو دەوڵەتەی كە هیچ یاسا و ئاین و مۆراڵێك 

تیایدا بااڵ دەست نییە، تاك ئازادە لەوەی چی دەكات و چۆن خۆی پەروەردە 

دەكات0 لەم جۆرە دەوڵەتەدا تاك تەنها لەژێر كۆنترۆلی سروشتدایە و سەربەستە 

لەوەی چۆن دەگاتە ئامانج و مەبەستەكانی لەرێگەی عەقڵەوە، یان لەرێگەی سۆز 

و ئارەزووە. مرۆڤ هەوڵدەدات بۆ بەدەستهێنانی سودمەندیەكانی ژیانی بەهەر 

رێگایەك بێت: بەرێگە )راست و دروست( یان )هێزو تەڵەكەو درۆ( یان بەهەر 

رێگایەك كە بۆ خۆی بە گونجاوی دەزانێت لەهەمانكاتدا ئەو مرۆڤە بۆ خۆی 

بڕیار دەدات. )كێ  و چی( رێگر و دوژمنە لەبەرامبەر گەیشتن بە ئامانجەكانی دا، 

بەاڵم لەراستیدا ئەم جۆرە حاڵەتە لەژیاندا ترسناكەو سەالمەت نییە. هۆبز پێیوایە- 
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هاوكات )سپینۆزا( ش كە بەتوندی كەوتۆتە ژێر ئەم خوێندنەوەیەوە-: دەوڵەتی 

سروشتی) دەوڵەتیكی تەمەن كورت،تاكڕەو، هەژار، دڕندە( یە.  وەك كائینێكی 

عاقڵ )ئیمەی مرۆڤ( زوو هەستدەكەین پێویستە واز لەم جۆرە ژیانە بهێنن و 

بگەینە رێكەوتن و تێگەیشتنیتكی هاوبەش لەنێوانماندا بۆ رێگرتن لە خەون و 

سایەی  لەژێر  نەك  یاسادا  سایەی  لەژێر  ژیان  بۆ  تاك(  )خۆپەرستییەكانی  حەزە 

بەرژەوەندیەكانمان  و  سەالمەتی  و  ژیان  دەتوانین  هەنگاوەش  بەم  سروشتدا. 

بەیەكەوە بپارێزین. دەوڵەت ئەگەر )پادشایی( بێت. یان )حوكمی كەمینە( بێت 

یان دەوڵەتی )دیموكراسی( بێت. دەتوانێت پارێزگاری لەهێز و دەسەاڵتی خۆی 

نێوانیان  هاوبەشی(  )رێكەوتنی  كۆمەڵگە  تاكەكانی  سەرجەم  هەركاتێك  بكات. 

كۆمەڵگەكەیان.   كۆمەاڵیەتی(  )پەیمانی  نەشكاندنی  لەرێگەی  ئەویش  پاراست، 

ملكەچ بوون و گوێڕایەڵ بوونی دەوڵەت پێچەوانەالی ئازادیەكانی ژیانمان نییە، 

و  هەڵمانبژاردین  ئازادانە   ، دەكەن  فەرمانڕەوایەمان  ئەوانەی  ئەگەر  لەكاتێكدا 

نەبن.  بااڵكانمان  بەرژەوەندیە  پێچەوانەی  داواكاریەكانیشیان  و  فەرمان  هاوكات 

دەربكات،  یاسایەكیش  هەر  و  بپارێزیت  ئازادیە  ئەو  پێویستە  دەوڵەت  لەسەر 

دەبێت ببێتە هۆی پتەوكردنی جەستەی دیموكراسی لە كۆمەڵگەدا. ئەم شێوەیە 

كۆمەڵگە  كۆمەاڵیەتی(  )پەیمانی  هەناوی  لە  كە  حكومەتە  )سروشتی(  فۆرمی 

گەشە دەكات ، لە دەوڵەتی دیموكراسیدا كە خەڵكی تەنها گوێرایەڵی یاسا دەبن، 

بەكارهێنانی  خراپ  دژی  و  كۆمەڵگەدایە  بااڵی  بەرژەوەندی  لە  یاسایانەی  ئەو 

دەسەاڵتیشە لەالیەن دەوڵەتەوە. لەدەوڵەتی دیموكراسیدا دیموكراسیەت حوكمی 

حوكمی  پادشایی  دەوڵەتی  لەكاتێكدا  سەالمەتییە،  و  ئازادی  دەوڵەتی  و  گەل 

تاكەكەسی دەوڵەتی چەوساندنەوەو پێشێلكاریە.

نێوان  پەیوەندیەكانی  رێكخستنی  لە  گرنگی  رۆلێكی  ئاین  لەكاتێكدا      

هاوواڵتیان هەيە، بەاڵم پێویستە لەسەر دەوڵەت كۆنترۆڵی سەرجەم الیەنە )دینی 

و دنیا( ییەكانی كۆمەڵگە بكات، نابێت كڵێسا لە دامەزراوە دینی و دەوڵەتیەكان 

جیابكرێتەوە، چونكە بەم هەنگاوە رێ  لە تایفەگەری و ملماڵنیی ئاینی دەگیرێت. 

سەبارەت بە تقوس و سروتە ئاینیە دەرەكیە كلیەكانیش پێویستە لەژێر دەسەاڵتی 

دەوڵەتدابن، چونكە ئەمە لە بەرژەوەندی هەموو كەسێكدایە، چونكە لەم كاتەدا 
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دەوڵەت هەستدەكات جێبەجێكردنی ئەم سروتانە تەریبە لەگەڵ ئاشتی و سەالمەتی 

كۆمەڵگە. دەوڵەت پێویستە بەشێوەیەك كۆمەڵگە بەڕێوەببات كە جێبەجێكردنی 

فەرمانەكانی دەبێتە هۆی سەپاندنی یاساكانی خودا: پشتیوانی دەوڵەت لەدادگەری 

و  بیروباوەڕ  بە  سەبارەت  مەدەنی.  كۆمەڵگەی  دەبەخشێتە  هێز  چاكەكاری  و 

قەناعەتە زاتیەكان، ئەوانە مافی تایبەتی تاكەكەسن و دەوڵەت ناتوانێت كۆنترۆڵیان 

بكات، یاسایان بۆ دابێت هیچ كەسێك ناتوانێت بیركردنەوەو بیروباوەڕی كەسێكی 

دی كۆنترۆڵ بكات، ئەگەر دەوڵەت هەوڵێكی لەو شێوەیە بدات ئەوا كارەساتێكی 

بەچ  خۆیەتی  تایبەتی  مافی  تاكێك  هەموو  چونكە  لێدەكەوێتەوە،  وێرانەكەری 

شێوازێك بیر دەكاتەوەو ئازادیشە لەوەی چ جۆرە قەناعەتێكی هەیە. هاوكات 

دەوڵەت  ئەوەی  وەك  تاكەكانی  قەناعەتەكانی  سیتماتیزەكردنی  بۆ  هەوڵدان 

دەیەوێ  كارێكی حەتمییە و زیان رەفاهیەتی گشتی كۆمەڵگە دەگەیەنێت، چونكە 

لەقاڵب  ناكرێت  یەكتر جیاوازن و حەزو خولیا جودایان هەیەو  لە  مرۆڤەیەكان 

لەو  تەنها  ناكرێن،  تاك سنوردار  پێیوایە رەفتار و گوفتاەركانی  بدرێن. سپینۆزا 

كاتەدا نەبێت، كە ئەو رەفتارو گوفتارانە دەبنە هۆی هەرەس پێهینانی )پەیمانی 

كۆمەاڵیەتی( گۆمەڵگە0  

ئەو  دەوڵ��ەت  باشترین  كە  تێگەیشتنەی،  ئەو  دەگەینە  ئەنجام  سەر     

دڵنیایییەوە  بە  بكات،  دابین  باوەڕ  بیرو  ئازادی  بیركردنەوەو  ئازادی  دەوڵەتەیە 

هەندێك جار لە هەناوی ئەو ئازادیەدا سوكایەتی و پێشیلكاری روودەدەن، بەاڵم 

هەوڵدان بۆ كۆنترۆڵكردنی سەرجەم الیەنەكانی ژیانی كۆمەڵگە لە رێگای یاسایەوە 

وەك قوڵكردنەوەی گرفتەكانە نەك چارەسەركردنیان. سپینۆزا پێیوایە فراوانبوونی 

زیاتر  سپینۆزا  هونەر  و  زانست  گەشەپێدانی  هۆی  دەبێتە  ئازادی،  مەوداكانی 

روونیدەكاتەوەو ئەڵێت: ئەو شوێن و كەسانەی دەسەاڵتدارانیان ئازادن لەسەرجەم 

الیەنەكانی ژیاندا سەركەوتوون.

 لەكۆتایی وتارەكەمدا دەگەنە ئەو قەناعەتەی مەحاڵە بتوانین باس لە ئازادی 

و لێبوردەیی بكەین بەپێ  سپینۆزا. 

 سەرچاوە:

- ئینتەرنێت

Stanford Encyclopedia of Philosophy



26

                   ))لێبوردەیی و راڤەكردنی كتێبی پیرۆز((

بوغزی الهوتی

لەفارسییەوە: ئارام جەمال سابیر 

)لە: نامەیەك سەبارەت بەالهوت و سیاسەت، بەشی حەوتەم، 

نوسینی سپینۆزا1(

ناونیشانی الوەكیانەی »نامەیەك سەبارەت بە الهوت و سیاسەت« دەرخەری 

ئامانجێكە سپینۆزا بەنوسین ئەوەی لەبەرچاوگرتووە: دەیەوێت بیسەلمێنێ�ت كە » 

ئازادیی فەلسەفە نەك هەر مەترسی نییە بۆ سەر تەقوا )ئایین( یان بۆ سەر هێمنی و 

سەقامگیریی واڵت، بەڵكو بە لەناوچوونی ئەو ئازادییە هێمنی واڵت و تەنانەت 

تەقواش لەیەككاتدا لەناودەچن«، لەبەرئەوە لەپێناو ئازادیی فەلسەفەدا، دەبێت 

داكۆكی لەدوو الیەن بكرێت: یەكێكیان لەڕووی پیاوانی ئایینییەوە، بكۆڵرێتەوە 

لەڕووی  ئەویتریشیان  نییە؟  ئیمان  پێچەوانەی  ئازادییە  ئەم  ئاخۆ  كە  لەوەی 

بەبەرژەوەندی  زیان  فەلسەفە  ئازادیی  ئاخۆ  بزانرێت  كەپێویستە  سیاسییەوەیە، 

دەوڵەت ناگەیەنێت؟ بەاڵم یەكەمین راستییەك كە سپینۆزا پێیدەگات، پەیوەندی 

بەبوغزی الهوتەوە هەیە، یان بەواتایەكی تر پەیوەندی بەشێواندنی دەقی كتێبە 

پیرۆزەكان ، هەروەها رەشە خەڵكێكەوە هەیە كە كەسانێكی تر هەن دەیانەوێت 

ناچاریان بكەن گوێڕایەڵی خۆیان بن. ئاشكرایە لێرەدا سپینۆزا مەبەستی لەپیاوانی 

ئایینی سەر بەرێبازی كالۆن2 و دژە ریمۆنترانتسە3 كەچەندین دۆگمایان بۆ الهوت 

زیادكردووە – كە لەخودی الهوت خۆیدا بوونیان نییە- لەگەڵ هێنانی چەندین 

دەدەنێ  و الهوت و  ئیالهیان  كەبەرگێكی  كوێرانە«،  داوەریی  »بیدعە« و »حوكم و 
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وەك  خۆیان،  داتاشراوەكانی  دۆگما  دەبەن و  لەناو  پێكەوە  بیركردنەوە  ئازادیی 

خەڵك  الی  كە  شكۆیەك  شان و  دەسەپێنن.  بێت،  خودا  گوتەی  قسەو  ئەوەی 

هەیانە و دەسەاڵتێك كە بەو شێوەیە بەدەستیدەهێنن، جگە لەتووڕەیی الهوتی 

شیتەڵكردنەوەو  سپینۆزا  كاری  نییە:  تێدا  تریان  هیچی  گەندەڵبوو،  راستەقینەو 

لێكۆڵینەوەی پرۆسەیەكە كەدەبێتە مایەی ئەو سەرەوژێربوونەی الهوت: هەربۆیە 

ئەو نیشاندەری ئەوەیە كەچۆن پیاوانی ئایینی، ئەو دەسەاڵتەیان بەدەستهێناوە، 

كتێبی  واتای  جێگۆڕكێیە  ئەو  چۆن  ركێفیانەوەو  ژێر  چوونەتە  مرۆڤەكان  چۆن 

پیرۆزی شێواندووە. 

پیاوانی ئایینی بۆ شێواندنی كتێبی پیرۆز، دەست بۆ ئەم جۆرە لێكدانەوانە 

دەبەن. باشە ئەگەر باوەڕیان بەوەیە »كتێبی پیرۆز، كتێبی خودایەو لەئاسمانەوە 

كەچی  دەكەن،  ئەو  وتەكانی  ستایشی  بۆچی  ئەی  دابەزیوە«4،  مرۆڤەكان  بۆ 

هەریەكەیان خۆی بەتاكە زانا دەزانێت لە لێكدانەوەی واتای دەقەكاندا و هەرچی 

پیرۆز  لەكتێبی  پەرەگرافێك  چەند  یاخود  دەزانێت.  بەتاوان  ترە  لێكدانەوەكانی 

ئایینی  پیاوانی  كەچی  دەزانرێت،  ناكۆك  بەلێڵ و  وشەوە  لێكدانەوەی  لەڕووی 

لەهەمان ئەو پەرەگرافانە چەندین سیمبوڵ و نهێنی دەخوڵقێنن ، بەمەش یەكەمین 

لەپێناو  ئەوان  سروشتییە.  مافی  عەقڵ و  شێواندنی  دەیكەن  كەئەوان  كارێك 

كەشفكردنی چەند نهێنییەك كە لەكتێبی پیرۆزدا دۆزیویانەتەوە و لەپێناو گونجاندنی 

ئەو نهێنیانە لەگەڵ پێشداوەرییەكانی خۆیاندا چەند دۆگمایەكی تازە دادەهێنن و 

هەوڵدەدەن كتێبی پیرۆز لەگەڵ قوتابخانە فەلسەفییەكاندا بسازێنن، بەمەش نەك 

لەناوبەرن.  قسەكردنیش  بیركردنەوەو  ئازادیی  بەڵكو  الهوت،  فەلسەفەو  تەنها 

گوێیان  لەوێدا  تر  كەسەكانی  نواندنێك و  شانۆی  دەبێتە  »پەرستگا5  بەمشێوەیە 

لەگوتەی ئاینپەروەران نابێت، بەڵكو ئەوەی دەیبیستن، گوتەی پیاوانی كڵێسایە 

كەهیچ یەكێك لەوان نەیانویستووە خەڵك فێری شتێك بكەن، بەڵكو ویستویانە 

الدەران  لەگەڵ  خۆیان  پەیوەندی  لەوێشەوە  ببزوێنن و  ستایشكردنیان  هەستی 

»دەستەبازان«دا ئاشكرا بكەن و جگە لەچەند شتێكی تازەو نائاسایی، كەهۆكارەكانی 

سەرسوڕمانی خەڵكی رەشۆكە هیچی تریان فێر نەكەن«6. مافی سروشتی، وەك 

سەرچاوەی نائیمانداریی، بەزیویی و بیدعەكانی مرۆڤ، وەك رێنوماییەكانی ئیالهی 
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دەناسرێت، ئیمان بەساویلكەیی و خورافە دەژمێردرێت و ناكۆكییە مەزهەبییەكان 

لەناو دەوڵەت و كڵێسادا دنەی توندترین هەستی دووبەرەكی و شۆڕش دەدەن.

شوێنكەوتووی  كەسانەی  ئ��ەو  ی��ان  رەش��ۆك��ە،  خەڵكی  هەرچی  ب��ەاڵم 

كە  خورافەیەك،  دەستی  دیلی  كراونەتە  ئایینین،  پیاوانی  پێشداوەرییەكانی 

»رێگرن  ئایینی  پیاوانی  هەرچەندە  هەیە«.  دەروونەكاندا  بەسەر  »دەسەاڵتی 

لەبەردەم ئەوەی مرۆڤەكان دڵ و دەروونی خۆیان لەگەڵ فەلسەفەدا نەرمبكەن«7 و 

داوەرییەكانی  داخوازیی و  باری  بخەنەژێر  هاوواڵتیانیش  لەتوانایاندایە  پێیانوایە 

خۆیانەوەو خەڵك لەژێر باری فەرمانەكانی خۆیاندا قەتیس بكەن، بەاڵم دەبێت 

ئەوە وەبیربهێنینەوە كە گوێڕایەڵی خەڵكە رەشۆكەكە ئەنجامی كاریگەریی پیاوانی 

ئایینی یان نەبوونی ئازادیی بیركردنەوە نییە لەواڵتدا. سپینۆزا ئەوە دەسەلمێنێت 

لەماهیەتی  رەگوڕیشەی  ئایینیدا،  پیاوانی  دەسەاڵتی  لەگەڵ  پێكەوەهەڵكردن  كە 

مرۆڤ خۆی، یان بەواتایەكی تر رەگوڕیشەی لەبونیادی هەست و سۆزەكانی مرۆڤ 

خورافە،  راگرتنی  چەقی  چییە؟  خورافە  لەبنەڕەتدا  كەواتە  ئەی  هەیە.  خۆیدا 

نائاگاییە لەهۆكارەكانی پشت كاروبارە سروشتییەكان و حەزو ئارەزووەكانی مرۆڤ و 

چونكە  خورافین،  لەماهیەتدا  مرۆڤەكان  پێیوایە  سپینۆزا  سوودخوازییەكەی. 

بێئاگاییەوە  ئامادەگییان هەیەو بەو  لەو هۆكارانەی لەپشت شتەكانەوە  »بێئاگان 

تێدا  ئەوان  بۆ  ئەو شتەوەن كەسوودی  بەشوێن  لەدایكدەبن و هەر هەمووشیان 

بێت و ئەوە بەشتێكی باش دەزانن«. ئاكامی ئەو نائاگاییە ئەوەیە كەگەڕان بەدوای 

ئامانجدا، جێگەی ناسینی هۆكارەكان دەگرێتەوە )واتە ئامانجەكان هۆكارەكانیان 

لەبیردەباتەوە – و. كوردی(: بەدەستهێنانی سود و قازانج دەبنە ئامانج و خەڵك 

نائاگایی خۆی بەرامبەر هۆكارەكان وەك ئەوە لێكدەداتەوە، كە خودی هۆكارەكە، 

خۆی بوونی نییە. خوڵقاندنی خورافە پێشداوەرییەكی ئامانجگەرا دەهێنێتە ئاراوە 

كە نەك تەنها بەسەر مرۆڤدا )كەپێیوایە ئەو ئازادیی ئیرادەی هەیە( پیادەدەكرێت، 

بەڵكو بەسەر سروشتیشدا )كەگوایە سیستمەكەیان بەشوێن ئامانجێكەوەیەو ئەمەش 

وەك  دەسوڕێت،  سروشت«8  »بااڵدەستی  یان  داهێنەر  خودایەكی  بەئیرادەی 

ئەوەی بڵێیت »سروشت و خوداكان دووچاری هەمان شپرزەیی مرۆیی هاتوون«(. 

زیاتر  كەئەمە  لەدەستبدەن،  بەسوود  شتێكی  بیركردنەوەیە  بەم  رەنگە  ئەوان 
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بەزادەی سروشت دەزانن تا هێزی خودیی، تووشی ترس و هەڵچوونە رۆحییەكان 

دەبن9، واتە تووشی هەژاندن و ناسەقامگیریی دێن و لەو رووەوە ئیمكانی ئەگەری 

ئامرازێكی  خورافە  لەبەرئەوە  لەدەستدەدەن،  ئازادانە  داوەرییەكی  هەرجۆرە 

عاتیفییە، كەمرۆڤەكان هەر كارێكی ناعەقالنی )نائاگایی بەرامبەر هۆكارەكانی

شاراوەیە(  پیرۆزدا  لەكتێبی  كە  نهێنی«یە  »شاراوەترین  یان  سروشت   

ترس و  لەنێوان و  لێكدەدەنەوە:  سروشتی  بان-  عەقالنی و  بان-  بەشێوەیەكی 

ئومێددا جۆالنە دەكەن و بەهۆی ئەمەوە تەسلیمی ئەو دەسەاڵتانە دەبن، كە بەالی 

ئەوەیان هەیە  دەستبەسەر  ئیمكانی  ئامرازانەی هەیانە  ئەو  بەهۆی  ئەوانەوە، 

چارەنوس و كەشفكردنی نهێنییەكان و گوزارەو واتای كتێبی پیرۆزدا بگرن ، بەمەش 

لەهەمووان بەهێزترن. 

لەچنگ  بەئازادییە  پێویستی  فەلسەفە،  لەئازادیی  بەرگریكردن  لەبەرئەوە، 

پێشداوەرییەكانی پیاوانی ئایینی و كاریگەرییخورافە. ئەم ئازادییە، بەهەمان هۆكار، 

مەرجدارە بەلێكدانەوەی كتێبی پیرۆز بە«شێوازی راستەقینە«، كەواتە دەشێت پێش 

هەر شتێك، كتێبی پیرۆز وەك بابەتێك بناسین كەدەكرێت دەستی تێوەربدرێت 

تابتوانین ماهیەت و واتای الهوتی راستەقینە دەربخەین و ببینین كە ئاخۆ لەگەڵ 

فۆرمی كارو شێوەی مامەڵەكردنی پیاوانی ئاینیدا گونجاوە؟ 

}دەق{

هەمووان دەڵێن كتێبی پیرۆز گوتەی خودایەو بەختەوەریی راستەقینە، یان 

رێگەی رزگاربوون فێری مرۆڤەكان دەكات. كەچی شێوە هەڵسوكەوتی مرۆڤەكان 

شتێكی تر نیشاندەدات، چونكە خەڵكی عەوام بەرواڵەتدا بەشتێكی كەمتر لەژیانێك 

كە لەسەر بنەمای رێنوماییەكانی كتێبی پیرۆز بێت، دڵخۆش نابن، بەاڵم ئاگاداری 

قسەو  جێگەی  دەخەنە  خۆیان  بیدعەكانی  هەمووان،  تارادەیەك  كە  ئەوەین، 

گوتەكانی خوداو تەنها دەیانەوێت لەژێر پەردەی الهوتدا، كەسانی تر ناچاری ئەوە 

بكەن وەك ئەوان بیربكەنەوە. ئاگامان لەوەیە كەپیاوانی ئایین لەهەوڵی شێواندنی 

كتێبە پیرۆزەكاندان، بیدعەو داوەرییە سەربەخۆكانیان لەو كتێبانەوە دەردەهێنن و 

ئەوانە  گوشلری  زۆرترین  دوودڵی و  كەمترین  ئیالهی.  قودرەتی  پاڵ  دەیانخەنە 
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تەنها لەلێكدانەوەی كتێبی پیرۆزدایە، واتە لەلێكدانەوەی بیرۆكە رۆحی پیرۆزدایە، 

تیۆرەیەكی پووچ بخەنەپاڵ رۆحی  میانەیەدا چەند  نییە لەوەی كە لەو  ترسیان 

پیرۆزو لەرێگەی رزگابوون دووربكەونەوە. كەچی ترسیان هەیە لەوەیكە كەسانی 

تر بەگوناهكاریان بزانن و لەئاكامدا نابودیی دەسەاڵتی خۆیان لەالیەن نەیارانەوە 

ببینن و لەچاوی كەسانی تردا سووك و ریسوا بن. بەدڵنیاییەوە، ئەگەر مرۆڤەكان 

گەواهی راستگۆیان لەگەڵ كتێبی پیرۆزدا بدایە، ئەوا رێگەیەكی تریان لەژیاندا 

جگە  هەڵنەدەچوو،  جیاوازییەكانەوە  بەهۆی  دەروونییان  باری  دەگرتەبەر، 

نابیناو  مرۆڤێكی  نەدەدان،  بەشەڕی  یەكتردا  لەئاست  بوغز  ئەمانەش،  لەهەموو 

ئازا كەدەیەوێت كتێبی پیرۆز لێكبداتەوەو لەرێیەوە چەند شتێكی تاوە لەالهوتدا 

كەشفبكات، ناچێت ئەوان بخاتە خزمەتی خۆیەوە، بەڵكو بەپێچەوانەوە، ئەوان 

وەك  كتێبە  ئەو  ئاشكراكانی  سادەو  لەفێركردنە  جگە  نەكردووە،  جەسارەتیان 

ئایین كتێبی پیرۆز پەسەند بكەن، سەرەنجام ئەو بێحورمەتیكردنە بەموقەدەسات و 

نەترسانیان لەشێواندنی كتێبی پیرۆز، لەزۆر بابەتگەلی تردا، ئەو تاوانەیان ئەنجام 

نەداوەو خۆیان ئالودەی ئەو بێحورمەتیكردنە بەموقەدەسات نەكردووە. هەڵپەو 

گوێڕایەڵی  لەوەی  زیاتر  الهوت  كە  ئەوەی  بوەتەهۆی  تاوانكارانە،  چاوچنۆكی 

لەوەش  مرۆڤ و  لەبیدعەكانی  بێت،  داكۆكیكار  پیرۆز  رۆحی  وانەكانی  بۆ  بێت 

خراپتر، لەبری تەرویجدان بۆ جۆری دۆستایەتی نێوان مرۆڤەكانلەبەرگی غیرەتی 

دەدەن.  بوغز  دووڕووی��ی و  سامناكترین  بە  برەو  تونددا  دەمارگیریی  ئیالهی و 

لەسەروو هەموو ئەم بەدیی و خراپیانەوە، خورافەشی هاتوەتە سەر، كەبەچاوێكی 

خراپەوە سەیری سروشت و عەقڵ دەكات و ستایشی هەر شتێك دەكات بەچاكی 

كەپێچەوانەی سروشت و عەقڵ بێت

 شتێكی سەرسوڕهێنەر نییە كەمرۆڤەكان

بەمەبەستی چاككردن و ستایشی زیاتری كتێبی پیرۆز بیانەوێت بەشێوەیەك 

گوزارشت لەمە بكەن، كە تا ئەوپەڕی لە كتێبی پیرۆزدا شاراوەیە. هەموو هێزو 

توانای خۆشیان لەپێناو كەشفكردنی ئەوەدا دەخەنەگەڕ  و سوودمەندبوون دەكەنە 

قوربانی بێهوودەیی. ئەوانەی كە بەو وڕێنەیەوە داهێنان دەكەن دەگەڕێنەوە سەر 

رۆحی پیرۆزو هەوڵدەدەن بەهەموو هێزو بڕستیانەوەو بەئیحساساتێكی گەرمەوە 
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پەیبردنی  لەرێگەی  ئەوەی  بەمجۆرەن:  مرۆڤەكان  بەراستی  لێبكەن.  داكۆكی 

لێدەكەن،  تێگەیشتن و عەقڵ داكۆكی  بەیارمەتی  تەنها  بەدەستیدەهێنن  پەتییەوە 

دەروونییان  كاریگەریی  كەچەندین  ناعەقالنییەكانیش،  بەبۆچوونە  سەبارەت 

بەسەردا دەسەپێنێت، بەهەست و سۆزو ئیحساساتەكانەوە خۆیان دەخەنە راستای 

خۆمان  بیرۆكەكانی  بۆئەوەی  خۆماندا،  دۆزینەوەی  لەپێناو  داكۆكیكردنەوە، 

لەچنگ پێشداوەرییەكانی پیاوانی ئایینی ئازاد بكەین و یەئاسانی لەوە تێبگەین، كە 

بیدعەكانی مرۆڤ وەك گوتەكانی خودا نین و پەیوەست نەبین پێیانەوە، دەبێت 

كتێبی پیرۆز بەشێوازی راستەقینە شرۆڤە بكرێت و بگەینە ئەو جێگەیەی كەدیدێكی 

روون لەبارەیەوە بەدەستبهێنین: تا ئەو ناسینەمان بۆی نەبێت ناتوانین ئەو شتەی 

یەقینمان چنگ  بكەن، شتێكی  فێرمانی  دەیانەوێت  پیرۆز  پیرۆز و رۆحی  كتێبی 

بكەوێت.
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سپینۆزا 

شێوازی راستەقینە بۆ راڤەكردنی دەقەكان

رەخنەگرتن و راڤەكردنی كتێبی پیرۆز، كە سپینۆزا گۆڕانی زۆری بەسەردا 

هێناوە، لەو گفتوگۆیانەی سەبارەت بە بیرۆكەی لێكبوردنن جێگەیەكی ناوەندی 

هەیە. شێوازی راڤەكردنی كتێبی پیرۆز، پەیوەندی خوێنەر بەشێوەیەكی یەكسان 

ئاشكرا دەكات.  مەعریفییەكانیدا  ناوەڕۆكە  و  ئیعتبارەكەی  كتێب و  لەگەڵ دەقی 

رەخنەی سپینۆزا لەالهوتیەت و پێناسەكردنی دینخواریی و تەقواو ئیمانداریی، وەك 

پەیوەندییەكانی نێوان فەلسەفەو الهوت و مەزهەب، لەسەر ئەو شێوازە وەستاوە، 

كە  ئەوەی  تەنانەت  بەڵكو  پیرۆز،  كتێبی  فەرمانكردنی  تەنها  نەك  لەبەرئەوە 

لەو كتێبەشدا نەهی لێدەكرێت، جێگەی باس و لێكۆڵینەوەیە. مەسەلەی ئازادیی 

بیركردنەوەو ئازادیی كاری فەلسەفی لەناو دڵی شێوازی راڤەكردنی سپینۆزادایە: 

دەكرێتە  بەڵكو  الهوتیەت،  بە  تایبەت  بابەتێكی  نابێتە  پیرۆز  كتێبی  چیدی 

مەسەلەیەكی سیاسیش.

شێوازی راڤەكردنی سپینۆزا لەگەڵ شێوازی راڤەكردنی سروشتدا جیاوازی نییە: 

ئەو شێوازە بریتییە لەگردكردنەوەی چەندین دراوی وردو گەیشتنە چەند پێناسەیەك 

كتێبی  خوێندنەوەی  لەكاتی  دەبێت  واتە  دەگەیەنێت؟  مانایەك  چ  لێیەوە.ئەمە 

پیرۆزدا، رەگەزە مێژووییەكانی پێكهاتەی واتای دەقەكان: زمانێك كەپێینوسراوە، 

چۆنێتی كاریگەریی وەرگێڕانەكان، فرە واتای واژەكان، ئەوخەڵكانەی الیەنگری گوتار 

بوون، رەوش و حاڵ و بیروباوەڕەكانی نوسەرەكان، هەموو ئەمانە لەبەرچاو گیراون. 

گونجاون و  پەیامبەراندا  خووڕەوشتی  باوەڕەكان و  لەگەڵ  سروشەكانیش  ئیلهام و 
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پەیوەستە بەخەیاڵی ئەوانەوە، نەك بەبیركردنەوەیەكی كامڵترەوە10، كەواتە زانینی 

پەیامبەرانەوە. ئەوەی  لەبارەی خەیاڵی  پێویستی بەهۆشیارییە  پەیامبەران  واتای 

لەالیەكەوە  لەخۆدەگرێت:  الیەن  دوو  سەرنجدانە،  جێگەی  یەكەمدا  لەرێسای 

نیشانیدەدات كە سپینۆزا سروشت لەبەرامبەر كتێبی پیرۆزدا راناگرێت و خوڵقاندنی 

پیرۆز  كتێبی  دەقی  ستایشی  تەنها  سروشتە و  عەقڵ و  كەخواركردنی  خورافەش، 

دەزانێت  حیكایەت  بەكۆمەڵێك  پیرۆز  كتێبی  هەڵدەوەشێنێت.  لەیەكتر  دەكات، 

ئەوە  مێژوونوسەوە«  بەچاوی  سروشت  »سەیركردنی  میتافیزیكی.  شتێكی  نەك 

دەقی  سروشتگەرایانەیە:  باكۆن11،  فرانسیس  وەك  ئەو،  كاری  كە  نیشاندەدات 

كتێبی پیرۆز وەك سروشت یان وەك بابەتێك سەیردەكات. ئەم دەقە حاڵەتی 

یەك سەنەدی غەیرە الهوتی، یان كۆمەڵە گەواهییەكی هەیە، كە بەهۆی ئەوانەوە 

دەتوانرێت مەبەستەكانی كتێبی پیرۆز بدۆزرێتەوە. لەو رووەوە كتێبی پیرۆز تەنها 

بابەتێك نابێت قابیلی ناسین بێت، بەڵكو چیتر لەسەر پیاوانی ئایینی تاپۆ ناكرێت و 

هەمووان دەستیان پێیڕادەگات. لەالیەكی ترەوە سپینۆزا دەیسەلمێنێت، كە نابێت 

بونیادی یاسای كتێبی پیرۆز سەرپۆشێك بێت بۆ كاری مێژووناس، چونكە بەمە 

نكۆڵی لەپیرۆزیی دەق دەكرێت: ئەو بە پەنجەدانان لەسەر ناهەماهەنگییەكان، 

باوەڕیی  مێژووییەكان،  هەڵە  یان  رەچەتەنوسان  هەڵەكانی  دووبارەكردنەوەكان، 

نییە كە  یاسایەكی  كتێبە  ئەو  بەپووچ دەزانێت.  پیرۆز  كتێبی  وێنەی  بەكەماڵیی 

رەسەنی  بەهۆی  نیشانبدات.  بەخواییبوونیان  قەشە و  سروشنووسان و  یەكێتی 

كە  دەریدەخات  هێشتا  )سپینۆزا  دەكرێت  دوودڵ  پیرۆز  كتێبی  نوسەرەكانەوە، 

تێدا  تازەی  نەنوسیوە. مەبەست، شتێكی  ئەسفارەكەی  پێنج  }حەزرەت{ی موسا 

نییە، بەاڵم جەنجااڵنە دەبزوێت(. سپینۆزا باوەڕی بەبوونی چەندین لوغزی شاراوە 

ئایینی  پیاوانی  پیرۆزو لەستایشی واتای وشەكان و دەستێخستنی  لە كتێبی  هەیە 

لەراڤەیەكدا، كە دەتوانرێت تێیدابكرێت ، ئەمەش بەكارێكی ناپەسەند دەزانێت. 

مەسەلەی سەرەكی لەراڤەكردنی كتێبی پیرۆزدا، مەسەلەی »تەنها نوسراوەو 

بەس�ە«ی�ە12: دەبێت لەخودی كتێبی پیرۆز خۆیەوە كتێبی پیرۆز بناسرێت. نابێت 

كتێبی پیرۆز بەپاڵپشتی داناكانی دەرەوەی خۆی لێكبدرێتەوە. راڤەكردنی كتێبی 

پیرۆز ئەوە نیيە كەتێیدا بۆ »هەقیقەت« بگەڕێین، كەهەندێكجار ئەو هەقیقەتە 
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عەقڵ پەسەندبكات و هەندێكجاریش پەسەندی نەكات، بەڵكو دۆزینەوەی »واتا«ی 

ئەنجامەكانی  نەگونجێت.  عەقڵیشدا  لەگەڵ  واتایە،  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  ئەوە، 

ئەو راڤانەی سپینۆزا لەم راستایەدان: كتێبی پیرۆز چەند لێكۆڵینەوەیەكی تیۆریی 

بەرزی لەخۆنەگرتووە، بەڵكو تەنها چەند رێنماییەكی لەخۆگرتووە كەزۆر سادەن، 

بەجۆرێك هەمووان تێیدەگەن. كتێبی پیرۆز جگە لەگوێڕایەڵی، هەقی بەسەر تەقواو 

ئەخالقین.  بەڵكو  نین،  فەلسەفی  رێنماییەكانی  نییە.  دۆستایەتییەوە  عەدالەت و 

ئەوەی مەحكومی دەكات تەنها بەگوێنەكردنە نەك نەفامی، لەبەرئەوە لەپانتایی 

دۆگماكان و باوەڕە الهوتییەكاندا، ئەنجامدانی تاوان واتایەكی نییە، بەڵكو تەنها 

دینداریی و  پراكتیكیانەی  لەرووكاری  تاوان  ئەنجامدانی  واتە  لەكاروكردەوەكاندا، 

تەقوادا، ئەگەری بوونی هەیە، هەربۆیە سپینۆزا فەلسەفە لە الهوت جیادەكاتەوە. 

الهوت لەخزمەتی عەقڵدا نییەو عەقڵیش لەخزمەت الهوتدا نییە. لەروویەكەوە 

هەقیقەت و حیكمەت ئامانجیەتی، لەروویەكی تریشەوە ئامانجەكەی ئیمان و تەقواو 

گوێڕایەڵییە، لەبەرئەوە الهوت شێوازی هەڵهێنجانی داوەرییە جازیمەكان بەعەقڵ 

دەسپێرێت ، بەمەش ئازادی بیركردنەوە دابیندەكات.

}دەق{

بۆ خاتری ئەوەی قسەكە كورتبكەمەوە، بەكورتی باسی ئەو شێوازە دەكەم و 

بەڵگو  نییە،  راڤەكردنی سروشتدا  لەگەڵ شێوازی  دەڵێم، كە هیچ جیاوازییەكی 

لەهەموو روویەكەوە لەگەڵیدا گونجاوە. ئەوەی راستی بێت، هەرچۆن راڤەكردنی 

سروشت لەسەر بناغەی ئەوەیە، كە سەرەتا لەدیدی مێژونوسەوە سەیری سروشت 

گرددەكەینەوە،  بەڵگەنەویستەكان  راس��ت و  دراوە  كە  ئ��ەوەی  دوای  بكەین، 

راڤەكردنی  بۆ  شێوە  بەهەمان  دەردەهێنین،  سروشتی  كاروباری  پێناسەی  ئنجا 

هەبێت،  لەبارەیەوە  وردمان  مێژوویی  شارەزاییەكی  پێویستە  پیرۆزیش،  كتێبی 

وردەكانمان  بنەڕەتییە  شتە  دراوەك��ان و  واتە  شارەزاییە،  ئەو  كە  ئەوەی  دوای 

پیرۆز  كتێبی  نوسەرانی  بەبیركردنەوەی  پەی  بەچاكی  دەتوانین  دەستدەكەوێت، 

بەرین. بەمجۆرە )دەخوازم بڵێم ئەگەر هیچ بنەماو دراوێكی ترمان، جگە لەوەی 
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لەراڤەكردن و  دەردەكەوێت،  مێژووییەكەیەوە  رەخنە  پیرۆز و  كتێبی  لەخودی 

دوور  دەتوانێت،  هەركەسێك   ) نەكرد  پەسەند  ناوەڕۆكەكانیدا  روناككردنەوەی 

لەئەگەری هەر هەڵەیەك، رێگەی خۆی بگرێتەبەرو بەهەمان ئەو دڵنیاییەی كە 

خواستەكانی  لەبارەی  خۆی  رۆشندەكاتەوە،  بۆ  دیاردەكانمان  سروشت  رووناكی 

بدەم،  نیشانی  بەرۆشنی  كە  ئەوەی  لەپێناو  بكات،  سەیری  لەتێگەیشتن،  دوور 

لەگەڵ  رێگەیەو  تەنها  بەڵكو  دڵنیاكەرە،  رێگەیەكی  تەنها  نەك  رێگەیە  ئەو  كە 

شێوازی راڤەكردنی سروشتدا گونجاوە، پێویستە ئەوە بیربهێنمەوە كە كتێبی پیرۆز 

نییە، رووداوە  ناسراوەكانی سروشت  لەبنەما  لەو شتانە دەدوێت، كە  عادەتەن 

مێژووییەكان و سروشەكان بەشی سەرەكی كتێبەكە پێكدەهێنن، بەاڵم رووداوەكانی 

ئەو  واتە  نیشانمدان(،  پێشتردا  لەبەشی  )هەروەك  موعجیزەكان  زیاتر  مێژوویی 

داستانانە لەخۆدەگرێت كەباسی رووداوی نائاسایی سروشتی دەكەن، كە بەهۆی 

لەگەڵ  وەحیش  هەروەها  گونجێنراوە.  مێژوونوسانیانەوە  داوەرییەكانی  باوەڕو 

باوەڕەكانی پەیامبەراندا بەجۆرێك گونجاوە كە بەراستی )وەك ئەوەی لەبەشی 

پێشتردا نیشانمدان( لەتێگەیشتنی مرۆڤ تێدەپەڕێت، هەربۆیە ناسینی ئەو شتانە، 

كتێبەوە  ئەو  لەخودی  دەبێت  پیرۆز،  كتێبی  ناوەڕۆكی  تەواوی  تاڕادەیەك  واتە 

بەدەستبێت. بەهەمانشێوە ناسینی سروشتیش لەخودی سروشت خۆیەوە دەستەبەر 

دەكرێ. بەاڵم رێنماییە ئاكارییەكانی كتێبی پیرۆز، ئەگەرچی دەتوانرێت بەشێوە 

بیروهزرە باوەكان بسەلمێنرێت، بەاڵم ناتوانرێت بەو تەرزە فیكرییانە رێنماییەكانی 

كتێبی پیرۆز بسەلمێنرێت ، ئەمەش تەنها بەخودی كتێبی پیرۆز دەكرێت. تەنانەت 

ئەگەر بمانەوێت بەخواییبوونی كتێبی پیرۆزمان بەدوور لەداوەرییە پێشوەختەكان  

بۆ ئاشكرا بێت، دەبێت ئەوە لەخودی كتێبی پیرۆز خۆیەوە پێیبگەین، كەئەخالقی 

راستەقینەمان فێردەكات و تەنها بەم رێگەیە دەتوانین بەخوایبوونەكەی بسەلمێنین، 

چونكە ئەوەمان نیشاندا كەبنەمای یەقینی پەیامبەران دادخوازیی و چاكخوازییانە. 

بەهەمووانیش دەبێت خودی خۆمان بەدەستبهێنین، تا بتوانین ئیمانیان پێبهێنین. 

پێش ئەوە نیشانماندا كە خوداییبوونی خودا، ناتوانرێت بەموعجیزە بسەلمێنرێت. 

ئەوەیكە من

درۆزنیش  پەیامبەرێكی  هەر  كە  بكەم،  ب��ارەی��ەوە  لەو  قسە  ناخوازم 
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دەتوانێت موعجیزەیەكی خۆینیشانبدات. خوداییبوونی كتێبی پیرۆز تەنها دەبێت 

كردەی  ئەو  فێربێت.  راستەقینە  تەقوای  كەدینداریی و  رووبدات  شوێنەدا  لەو 

بەدەستهێنانە روونادات تەنها لەرێگەی خودی كتێبی پیرۆز خۆیەوە نەبێت، كە 

كەرەنگە  گرنگەوەیە،  پێشداوەرییەكی  بەهاوكاری  تەنها  بەدەستنەهات  ئەگەر 

كەواتە  بدەین،  ئەوخوداییبوونە  لەسەر  گەواهی  چنگبكەوێت و  ئەوەمان  خودی 

سەرلەبەری زانینەكانی ئێمە لەبارەی كتێبی پیرۆزەوە دەبێت لەخود ئەوكتیبەوە 

دەربچێت. سەرەنجام، كتێبیپیرۆزیش وەك »سروشت«، وەك شتگەلێك كەقسە 

شتێكی  هەر  ناسینی  چۆن  هەروەك  بەدەستەوە.  نادات  پێنایەك  هەڵدەگرن، 

پێناسانەشی  ئەو  پێیگەین،  سروشتەوە  جیاوازەكانی  لەرووداوە  دەبێت  سروشتی 

كەكتێبی پیرۆز دەریناخات دەبێت لەداستانە جۆربەجۆرەكان پێیبگەین، كە لەبارەی 

مەسەلە جیاوازەكانەوە لە كتێبی پیرۆزدا دەبینرێت، كەواتە دەبێت لەراڤەكردنی 

ئامۆژگارییەك،  كەهیچ  لەبەرچاوبگیرێت،  گشتییە  رێسا  ئەو  پیرۆزدا  كتێبی 

بەدەرلەوەی لێكۆڵینەوە مێژووییەكان بەرۆشنی سەلماندبێتیان، لەو كتێبە نەزانین.

پەراوێزەكان:

��������������������������������������������������

Brauch Spinoza   1)1632-1677( فەیلەسوفی هۆڵەندی.

ریمۆنترانتسەكان و  نەیارانی  ریمۆنترانتسەكان:  دژە  یان  كالۆنییەكان    2

كالوینستە توندڕەوەكانن كە لەئەمستردام چاالكییان دەنواند.

Remontrants  3 )هۆشمەنداران( گروپێكی سەر بەمەسیحییانی ئامی نین 

)شوێنكەوتووانی ئارمی نیوس(�ە، كە لەسەرەتای قۆناغی هەڤدەهەم لەهۆڵەندە 

وەستان.  بەتوندی  كالوینیدا  توندڕەوی  بزووتنەوەی  لەبەرامبەر  بوون و  چاالك 

بارەگایان لەشاری رۆتردام بوو.  

4 نامەیەك سەبارەت بەالهوت و سیاسەت.

Temple 5 )پەرستگا( وێڕای واتای ئەسڵی لەرووی زمانەوانییەوە، زاراوەیەكە 
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سپینۆزاش  لێرەشدا  بەكاریانهێناوە.  خۆیان  پەستنی  جێگەی  بۆ  پرۆستانییەكان 

مەبەستی لەهەمان ئەم واتایەیە.

7 سیهەمین نامەی گوتار بەئۆڵدنیۆرگ، نامەی سیاسی، نامەكان.

rectors naturae  8

flactuatio animi 9

10  نامەیەك سەبارەت بەالهوت و سیاسەت.

Francis Bacon   11)1561-1626( گەورە پێشەنگ و  فەیلەسوفی ئینگلیزی.

Scriptura Sola  12

سەرچاوە:

ژاندرون – نشر نی –  اندیشە و غرب – ژولی سادا-  تاریخ   تساهل در 

ل85- 93.      
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))تــێوری ئاكار الی سپینۆزا((

                د. فواد زەكەریا

وەرگێرانی لە عەرەبیەوە: حسێن لەتیف 

 

گرنگترین شەقڵ كەتیوری ئەخالق الی سپینوزا نوێنەرایەتی دەكات، ئەو وتەیە 

كە پێوایە مرۆڤ ناتوانێت لە سروشت و یاساكانی دوورە پەرێزبێت. سپینوزا بە 

توندی رەخنە لەوانە دەگرێت، كەپێیانوایە مرۆڤ لەناو سروشتدایە، وەك واڵتێك 

لەناو واڵتێكی تردا، گومان لەوە دەكەن، دەسەاڵتی رەهای بەسەركردنەوەكانی 

خۆیدا هەبێت، هیچ شتێك لەودا حكوم ناكات خۆی نەبێت.«1 خاڵی سەرەتاو 

بنەڕەتی لەم تیوری ئەخالقییەدا درك كردنێكی زانستیە بە پەیوەندی نێوان مرۆڤ 

و سروشت بەشێوەیەكی گشتی، پاشان دڵنیابوونەوە لەسەروەری هزری پێویستی 

لەسروشت،  نەبێت  بەشێك  مرۆڤ  مەحاڵە  گێڕانیدا.  رۆڵ  و  مرۆڤ  بواری  لە 

یان نەكەوێتە ژێر كاریگەری ئەو گۆڕانكاریانەوە، كە دەشێت لێی تێبگات، بەو 

سیفەتەی هۆیەك بێت بۆی«2.

گرنگترین شت كە لەئەنجامی ئەم تێڕوانینەوە بۆ مرۆڤ سپینوزا خوڵقاندی، 

ئەوانەی  كە  داماڵی،  مرۆڤ  ناوەوەی  لەجیهانی  ئاڵوزی  و  سۆفیەتی  دەمامكی 

پێشوو خۆیان پێدەشاردەوە، پاشان لەنێو ئەو دیاردە زانستیانەدا پلە بەندیكرد، 

كە ملكەچ دەبن بۆ لێكۆڵینەوەو شیكردنەوە،  لەهەمانكاتدا لێيكۆڵیەوە، هەروەكو 

لەپێشەكی بەندی سێهەمی كتێبی ئەخالقدا دەڵێت: وەك چۆن لەهێڵ و رووەكان 

ئەخالق  زانستی  ئامانجی  شێوەیە جەختدەكاتەوە  بەو  دەكۆڵێتەوە«.  تەنەكان  و 

تەمێكردن و ئیرشادی نییە، بەڵكو لێكۆڵینەوەو تێگەیشتنە، بەو جۆرە ئەخالق لە 

بوارێكەوە، كە پێویستە ببێت دەگوێزرێتەوە، بۆ بوارێك كە پەیدابووە، جەخت 

یان  رەقلێبونەوە،  ئەخالقی  لێكۆڵینەوەیەكی  وەك  ئەو  ئەركی  دەكاتەوە  لەوە 

رەخنە لێگرتن نییە، بەڵكو لەسروشتی مرۆیی بەو شێوەی كە هەیە تێدەگات. 
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بەو شێوەیە سپینۆزا ئاستەنگەكانی نێوان واقیع و نموونەی بااڵ، لەنێوان ئەوەی 

كردەیەو ئەوەشی پێوەری بااڵیە، نكۆڵی لە خێری رەها دەكات، بەتایبەتی جیهانی 

بنەرەتیە،  سیفەتە  ئەم  سەر.  بڕیوەتە  چاوی  نموونەیی  ئەخالقی  كە  نیازەكان، 

ئەو شەقڵە دەگمەنە راڤە دەكات، كە الی سپینۆزا ئەخالقی پێ  جیا دەكرێتەوە، 

ئەخالق لە گۆشە نیگایەكی تایبەتدا، لە میتۆدی ئەودا مەحاڵە، لە گۆشە نیگایەكی 

ترەوە بنەمای ئەو میتۆدە رەگەزێكی گەوهەریە، تیایدا راڤەكردنی ئەو دووفاقییە 

نامۆیە مەحاڵە، مەگەر لەمیانەی پەیوەندی تۆكمەی نێوان بابەتی ئەخالقەوە بێت، 

كە مرۆڤە و لەنێوان پێویستبوونی سروشت لەهەموویدا، هەروەكو هفدنج دەڵێت: 

مەحاڵە ئەخالق لەمیتۆدێكدا سەیری بوون بكات، لەمیانەی وێنەی ئەزەلەوە«3.

لە وەها میتودێكدا پێویستی رەها تا رادەیەك دەگرێتەوە، كە لە توانایی 

هزرمەنددا، نابێت هیچ بابەتێك چارەسەر بكات، لە گۆشەنیگای تەنیا مرۆڤەوە، كە 

گۆشەنیگایەكی پێویستە لە ئەخالقدا، بەاڵم هفدنج بەجیاكاری لە نێوان گۆشەنیگای 

قسەكردن  دەوترێت  تێدەپەڕێنێ ،  ئاستەنگە  ئەو  كردەیی  گۆشەنیگای  و  ئەزەلی 

لەئەخالق چارەسەری سروشت دەكات بەو پێیەی كەشەقڵ لەسەر دانراوە نەك 

كوتاداریان  رەفتاریكردەیی  بەشیانەی  بوونەوەرە  پێیەی  بەو  یان  دانەرە،  شەقڵ 

گۆشەنیگایەكی  لە  ئەستەمە  ئەوەشدا  لەگەڵ  یەكدەگرێتەوە،  لەگەڵیاندا  هەیە 

رووە  لە  میتۆدێكدا  لە  ئەخالق  كە  بكرێت،  جیگایەك  بۆ  رێنوێنێ   ئەوەهاوە، 

ئەزەلیەكەوە بڕوانێتە بوون، دەشێ  لە گۆشە نیگایەكی ترەوە بوترێت، ئەخالق 

بابەتێكی بنەڕەتیە، لە هەموو ئەو فەلسەفانەدا، كەس هەرگیز سەری سوڕنەمێنێ  

لەهەردوو  لەكاتێكدا  دەبێت،  كتێبی  لەسەرەكیترین  ئەخالق،  ناوی  كەسپینۆزا 

بەندی یەكەمیدا، بابەتگەلێكی میتافیزیكی چارەسەر دەكات، لەبەرئەوەی ئاستی 

جیاكردنەوە لەنێوان لێكۆڵینەوە لە سروشت، لە ڕووە فراوانەكەیەوەو لێكۆڵینەوە 

لە مرۆڤ، بە تەواوی الی سپینۆزا خۆی دەشارێتەوە.

بابەتی  لەكتێبی  سەرەكییەكان،  میتافیزیكیە  لێكۆڵینەوە  روونی  ئاماژەی 

بواری  بۆ  فەلسەفی  تێڕوانینی  لە  بنەڕەتی  گۆڕانێكی  ئەوەیە، سپینۆزا  ئەخالقدا 

لە  سوننەتیەكان  فەیلەسوفە  نێوان  لە  جیاكاری  تەواوی  بە  ئەو  كرد،  ئەخالقدا 

بواری مەعریفەی تیوری پەتی كەمیتافیزیكایە دەكات، لەگەڵ بواری مەعریفەی 
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كردەیی، كە ئەخالقە. )بەو شێوەیە رووندەبێتەوە جیاكاریەكەی هفدنج، كە پێشتر 

دڵنیامان  ئەو  ڕوو(  ناخاتە  كێشەكە  بۆ  تەندروست  وەاڵمی  كرد،  بۆ  ئاماژەمان 

دەكاتەوە، هەرچەندە زیاتر قوڵببینەوە لەتێگەیشتن لە یاسا سروشتیە فراوانەكاندا، 

توانای تێگەیشتنمان لە رەفتاری مرۆڤدا زیاتر دەبێت، یان بواری ئەخالق جگە 

بە  لقەكانیەوە  تێكڕایی  تیشكەكانی مەعریفەی مرۆییە  تیایدا  لە سەنتەرێك، كە 

پراكتیكدەكرێت،  ئەنجامەكانیەوە  هەموو  بە  مرۆیی  زانستی  تیایدا  یەكدەگەن، 

هەموو ئەوەی كە پێویستە لەسەر تۆ، بۆئەوەی قوڵ رۆبچێت لە تێگەیشتن لە 

بۆ  تێڕوانینت  پێویستە  خەڵكدا،  لەنێوان  ئاڵوگۆڕ  پەیوەندی  و  مرۆیی  رەفتاری 

سروشت تێكڕایدا تیڕوانینێكی تەندروست بێت و تێكەڵ بە ئەفسانەو پێگەكانی 

و خورافاتەكانی. لەو كاتەدا هەموو شتێكی پەیوەست بە مرۆڤت لە بەر تیشكە 

تەندروستەكەیدا بۆی روون دەبێتەوەو لەپەیوەندیدا بە هەموو ئەگشافەوە، تەنها 

لەم میانەیەوە نەبێت، ناتوانین تێگەیشتنیان مەحاڵە.

ئەخالق  ئەوەهاوە،  گۆشەنیگایەكی  لە  بوترێت،  پێویستە  چۆن  هەروەكو 

وەهایە،  زانستی  عەقڵی  حاڵی  وەك  حاڵی  بەگشتی  تیورییەو  مەعریفەیەكی 

هەروەها مەحاڵە بوترێت زانست مۆركێكی كردەیی ئەخالقی هەیە، زانست و 

ئەخالق  چۆن  هەروەكو  دەكەنەوە،  بۆ  ئەخالقمان  دەرگاكانی  پێكەوە  مەعریفە 

رێگە بۆ مەعریفە خۆشدەكات. گرنگ ئەوەیە ئەخالقێكی پەتی دابڕاو، لە رێڕەوی 

گشتی زانستی مرۆیدا لەئارادا نییە. بەو جۆرە سپینۆزا، بەو واتایە جیاكاری نێوان 

واقیع و ئەركدا تێپەردەكات، لەنێوان زانستی تیوری و بینینی كردەیی و، لە نێوان 

ئەخالق و زانستدا.

سروشت و بەهای ئەخالقی

سپینۆزاو  گۆشەنیگای  لەنێوان  جیاوازی  سەرەكی  رواڵەتی  بڵێن  دەتوانین 

گۆشەنیگای تەقلیدی بۆ ئەخالق ئەوەیە، كە بەهای ئەخالقی الی سپینۆزا جێگایەكی 

لەدیدگای  ئەخالقی  بەهای  لەكاتێكدا  ئەمە  سروشتدا،  كردەیی  رێرەوی  لە  نییە 

ئەم  تێكڕای رەفتاری سروشتە.  نیازی كۆتایی  ئەوەیە،  تەقلیدیەكاندا  فەیلەسوفە 

جیاكاریە سەرەكیە، جیاوازی لە نێوان دیدگای زانستی یەكالكەرەوە، الی سپینۆزاو 
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تەواوی  بە  سپینۆزا  الی  سروشت  و  دەكات  ئەو  پێش  باوەكانی  نیازییە  دیدگا 

خاڵیە لەبەهای مرۆیی ) من سیفەتی جوانی و سلیتم و بەریەككەوتن نادەمە پاڵ 

یان  رێكخراوە،  ناشیرین،  یان  جوانە،  شتەكان  بڵێت  ناتوانێت  مرۆڤ  سروشت، 

تێكچووە، تەنها لە دیدگای خەیاڵەوە نەبێت«4  خێروشەڕ تەنها لەبیری ئێمە نەبێت 

بوونیان نییە، تەنانەت لە سروشتیشدا، هیچ ئاماژەیەكی میتافیزیكیان نییە، بەڵكو 

ئەوان تەنها بەستراون بەدیدگای مرۆڤەوە«5 بەگوزارەشێكی تر خێروشەڕ ئاماژە 

ناكەن، سیفەتی چاكە لە خودی خۆیانەوە لێیان بڕوانرێت، بەڵكو ئەوان دۆخی 

فیكر، یان بابەت گەڵێكی فیكرین لەبەراوردكردنی هەندێك لە شتەكان بە یەكتر، 

ئێمە دروستیان دەكەین، بەو شێوەیە دەشێت شتێك لەیەككاتدا خێروشەڕ بێت 

چاك بێت لە بەرانبەر ئەو ئەویتردا،«6 بۆ نمونە دابەزینی نرخی كااڵ، دەشێت 

لەدیدی كڕیاردا خێر بێت، و لەدیدی فرۆشیاردا شەڕ بێت، بەاڵم لەدیدی كەسێكی 

تردا، كە نە كڕیاربێت و نە فرۆشیار، پەیوەندی پێوە نەبێت، ئەو رووداوە، هیچ 

بەهاو واتایەكی نییە، ئەگەر پاش ئەوە پرسیار دەربارەی رووداوەكە بكەین، واتە 

دابەزینی نرخی ئەم كااڵ، وەك ئەوەی لەخۆێدایە، وەاڵم ئەوە دەبێت رووداوەكە 

لەخۆیدا لەسەر بەهاو ئاماژەی ئەخالقی پێكنایەت، بەڵكو ئەم ئاماژەیە لەدیدگای 

تر  ئێمە، دەبێت بە رووداوێكی  بەراوردكردنی  ئێمەوە وەردەگرێت، بەرهەمی 

لەژیانماندا.

دێرین  پرسێكی  چارەسەركردنی  بۆ  خۆی  هزری  سپینۆزا  ئاڕاستەیە  بەم 

دەقۆزێتەوە! پرسی بوونی شەڕ لەجیهاندا، تەبابوون لەنێوان بوونی شەڕو لەنێوان 

كارایی خودایدا، دەتوانین بڵێن رێگەی تایبەتی سپینۆزا لەچارەسەركردنی  ئەم 

كێشەیەدا، نمونەیەكی روونە لەنمونەكانی میتۆدە تایبەتەكەی، مەبەستم میتۆدی 

و  رواڵەت  لە  كە  بەدەربرێنێك،  تەقلیدییەكان  پرسە  كەتێدایە  هاوكێشەكانە، 

رۆڵەكەیدا تەقلیدییە، چارەسەر دەكات، بەاڵم لە ئاماژە راستەقینەكەیدا زۆر نوێیە، 

دەربازبوونێكی بنەڕەتی لە كلتور دەنوێنێ .

بەكارایی خوداییەوە  لەپەیوەندیدا  پرسی شەڕ  بۆ چارەسەركردنی  دووڕوو 

هەیە، كەسپینۆزا هێنای:-

نەبوون  شەڕ  دەك��ات��ەوە،  ل��ەوە  جەخت  سپینۆزا  یەكەمدا،  ل��ەرووی  أ- 
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عەدەمە  ئەم  ئەو  نییە،  شتەكانەوە  بەچیەتی  پەیوەندی  )privation-ع���دم(ەو 

)etrederaison-عەقڵییە )پێگەیەكی  بەوەی  دەكات،  راڤە   )21( ژمارە  نامەی  لە 

نمونە  پاشان سپینۆزا  بەراوردێك دەكەین،  بیركردنەوەماندا، كاتێ   لە  رێگەیەك 

بەكەسێك دەهێنیتەوە، كە ئێمە پێی دەڵێن كوێرە، چونكە بەراوردمان كردوە بە 

ئەوانی تر كەدەبینن، بەاڵم لەدیدگایەكی خوداییەوە، ئەوە ناكرێت، ناكرێت بە 

بەرد بڵێن كوێرە)چونكە ئەو پیاوە ناتوانێت خاوەنی شتێك بێت، جگە لەوەی 

كە عەقڵی خودایی و ئیرادەیی خوادایی پێبەخشیوە، هەروەكو چۆن خودا هۆی 

نەبینی چاوی ئەو پیاوە نییە، ئەوەهاش مایەی نەبینینی بەر دەكە نییە، بەڵكو 

حاڵەتەكە پەیوەستە رووتەوە«.

لەنامەی ژمارە 23دا ئیسینوزا زیاتر هزرەكەی رووندەكاتەوە، كاتێك دەڵێت: 

لەپرنسیپەكانی بیركردنەوەی مندا، خودا هۆی رەهاو حەقیقی بۆ هەموو شتێك، 

كەچیەتی بدرێتە پاڵ، بەبێ  هەاڵواردن. ئەگەر لەتواناتدایە بیسەلمێنێ  كەشەڕو 

خۆم  مشتومڕ  بەبێ   ئەوا  یەكدەكەن،  لەچیەتی  گوزارش  هتد،  تاوان...  هەڵەو 

بەاڵم  تاوانە،  هەڵەو  شەڕو  هۆكاری  خودا  دەبم،  لەگەڵت  دەدەم،  بەدەستەوە 

دەكرێت،  زیاد  تاوان  هەڵەو  شەڕو  بۆ  ئەوەی  بیسەڵمێنم،  بتوانم،  گوماندەكەم 

لەوێوە  بكات،  لەچیەتی یەك  نییە گوزارش  تایبەتەكەی، هەرگیز شتێك  شەقڵە 

ئێمە  دەكوژێت،  خۆی  دایكی  نیرون  هۆكارەكەیەتی،  خودا  بوترێت،  ناكرێت 

كارەدا،  ئەو  چاكی  مۆركی  لە  نییە  تاوانێك  دەكەین،  سەرزەنشتی  لەپێناویدا 

كەئەنجامی داوە. لەهەمان شێوە كردەی ئۆرست oreste بەدیوە رواڵەتییەكەوە 

لەو دەچێت، كە بەختوخۆڕا دایكی خۆی دەكوژێت، بە بێئەوەی شیانی ئەوەبێت 

تەوق  لەچیدا  كەواتە  نیرون،  تاوانی  ئەی  بەسەرداببڕێت،  سەرزەنیشتەی  ئەو 

دەبێت؟ تەنها لەوەدا تەوق دەبێت، كەبەوكوشتە سپڵەیی و دڵڕەقی و كەلەیی 

خۆی بسەلمێنێ ، ئەوانەش سیفاتگەڵێكی گوزارش لەهیچ چیەتیەكە، ناكەن، خوداش 

هۆكارەكەی نییە، ئەوەی هۆكاری كردەوەكەیە نیرون و نیازەكەیەتی.

دەردەكەوێت،  نیاز  بكەرو  بۆ  هۆكارەو  زانراوەكەی  دابەشكردنە  لێرەوە 

هۆكاری بكەری تاكە راستینەیەكە لەخۆیدا لەسەر بەهایەك دانامەزرێت، بەڵكو 

تەنها كردەی چاك دەخولقێنێ ، بەاڵم هۆكاری نیازی بەهای خۆی، لەدیدگایەكی 
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نیگایەوە،  گۆشە  ئەم  ل��ەدەرەوەی  بەاڵم  كردەوەكان،  سەر  دەخاتە  مرۆییەوە 

هیچ پێگەیەكی نییە، ئەگەر لەگۆشەنیگایەكی ئەزلی و پێویستیەوە لە سروشتدا 

سەیری ئیشەكان بكەین حەقیقەتی نییە، دەشێت كردەیەك بە جۆرەها نیازو بەها 

ئارایشت بكرێت، بەبێ  ئەوەی هیچ كاریگەرییەك لەسەر چیەتی دروست بكات، 

بەو پێیەی بەرهەمی هۆیەكی كارایە، بەو جۆرە سپینۆزا دابەشكردنێكی دوانەیی 

راستەقینەو  بەچیەتی  تەنها  خودایی،  دیدگایەكی  دەكات!  شتەكان  بۆ  دیدگاكان 

هۆكاری كارایی و پەیوەستە بە دیدگایەكی مرۆڤانەوە، كەنیازو بەهای درێژكراوەی 

سەر  دەخاتە  تایبەتەكانمانكردوە،  ئامانجە  بەگوێرەی  شتەكانمان  بەراوردكردنی 

چیەتی بەپێشوەكان، شەڕبوونی نییە، تەنها لەدیدگای دووەمەوە نەبێت، لەسەر 

ئەوەش ناكرێت بووترێت ئەوە بەرهەمی كارایی خوداییە.

پەیوەندی شەڕ  بۆ گرفتی  ب- رووی دووەی چارەسەركردنەكەی سپینۆزا 

لەكارای خوداییەوە، پەیوەندییەكی تۆكمەی بەرووی بنەڕەتیە یەكەمەوە هەیە، 

بێت،  پەتی  عەدەمێكی  بەڵكو  نەكات،  چاكە  لەچیەتیەكی  گوزارش  شەڕ  ئەگەر 

ئامانجەكان خۆمان  بەراوردكردنی رووداوەكان بێت، كە بەگوێرەی  درێژكراوەی 

كە  كۆمەاڵیەتیەكانە،  بەها  دێژكراوەی  حاڵ  بەسروشتی  خێر  ئەوا  كردومانە، 

بەرهەمی هەندێك خەڵكە بە هەندێكی ترەوە، بەوپێیەی ئەگەر وێنای دۆخی 

دەرناكەوێت،  كۆمەاڵیەتیەكان  بەها  كاریگەری  تێدا  كرد،  خەڵكمان  سروشتی 

مەحاڵە شەڕ تێدا بوونی هەبێت )لە دۆخی سروشتیدا، كەواتە وێناكردنی هەڵە 

مەحاڵە، هیچ بوونی نییە، تەنها لە دۆخێكدا نەبێت، كە هەندێك خەڵك لەسەر 

دەوڵەت  دیاریكرابێت  كەسێك  هەموو  لەسەر  و  بن  كۆك  شەڕ  خێرو  مانای 

هەموو  بەخشینی  ئ��ارەزووی  وێنای  ناتوانین  سروشتیدا،  لەحاڵەتی  بپەرستێ ، 

شتێك  سروشتیدا،  لەحاڵەتی  تر  گوزارەشێكی  بە  بكەین،  بەخاوەنەكەی  مافێك 

نییە هاوچەشنی دادو ستەم بێت، هزرگەڵێكی ئەوەها لەدەوڵەتێكی كۆمەاڵیەتیدا 

نەبێت دروست نابێت، لەهەموو ئەوانە دادوستەم رووندەبێتەوە، هەڵەو چاكە، 

هزرگەڵێكی دەرەكین، سیفاتگەلێك نین لەسروشتی عەقڵەوە پەییان پێبرابێت«7.

ئاشكرا  بۆ  الهوتیمان  سپینۆزای  زمانی  تری  روویەكی  چارەسەركردنە  ئەو 

دەكات، كە بۆ گوزارشتكردن لەمانا گەڵێك بەكاربراوە، كە هەرگیز پەیوەندی بە 
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بواری الهوتەوە نییە، دیدگای خودایی، كە واتای شەڕی تێدا نییە، لەسیستەمی 

بێت،  شەڕ  هۆكاری  ناكرێت  خودا  دەوترێت  نییە،  زیاتر  شتەكان  بۆ  پێویستی 

دەربڕینێكی  لە  بەتەنها،  نابێت  چاكەكان  چیەتیە  هۆكاری  بەتەنها  خودا  چونكە 

سەیری  ئەگەر  دەوترێت،  ئەوەی  لەبارەی  نییە،  زیاتر  ب��ەوالوە  قوتابخانەیی 

ناناسێت،  مرۆڤانەكەی  بەمانا  بەها  كرد،  فراوانەكەیدا  لەپێویستیە  سروشتمان 

بەڵكو ئەو مرۆڤاكانی لە رێرەوی پێویستی سروشتی رووداوە دیارەكاندا دەبڕن و 

لەبەرژوەندییە تایبەتیەكانی خۆیانەوە سەیریدەكەی و خێرو شەڕ دەبین.

لە رواڵەتدا زمانی بەكاربڕاو، لێكچونێكی روونی تێدایە، لەنێوان ئسپیوزاو 

فەیلەسوفی قوتابخانەییەكاندا، ئەو بە رۆڵی خۆی، دەیەوێت راڤەیەك بۆ دیاردەی 

لێكچوونە  ئەم  بەاڵم  بااڵدەستە،  تێدا  خواوەندیی  كە  بكات،  لەجیهانیكدا  شەڕ 

لەهەموو  جیاوازە  بیركردنەوە  راستەقینە،  ئەنجامی  فریودەرانەیە،  و  رووكەش 

حاڵەتێكدا، لەوی ترو دواجار لەهەموو جیاواز یەكیش، چونكە قوتابخانەییەكان و 

الهوتیەكان هەوڵیانداوە، هزری شەڕ لەكارایی خودایی دووربخەنەوە، بۆئەوەی 

ئەم بكەرە شەقڵە خێرەكەی بمێنێتەوە، ئەگەر شەڕ لەدیدگای ئەواندا، وەهمێكی 

میتافیزیكی،  دەاللەتی  هەڵنەگرەو  راستییەكی  خێر  ئەوا  بێت،  راستی  لە  دوور 

یان ئەنتۆلۆجی بنەرەتی هەیە، ئەوەش ئامانجی دوورە، كەهەموو كردەوەیەكی 

لەدورخستنەوەی  سپینۆزا  تایبەتی  رێگای  بەاڵم  بیپێكێت،  دەیەوێت  خودایی 

پێویستی شتەكان، لەهەمانكاتدا  لەرێرەوی  یان  لە كارایی خودایی،  هزری شەڕ 

ئەو  لەهەمان  لێكچووەكان،  بەها  هەموو  دەگرێتەوەو  خێریش  دوورخستنەوەی 

بۆئەوەی  ناكات،  لەشەڕ  نكۆڵی  قوتابخانەییەكان  پێچەوانەی  بە  ئەو  ب��وارەدا، 

خێر بەتەنها لە گۆڕەپانەكەدا بمێنێتەوە، بەڵكو گۆڕەپانەكە لەهەموو بەهایەكی 

ئامانجێكی  ئەمە  حاڵ  سروشتی  بە  چۆڵدەكات.  لەیەككاتدا  نەگونجاو  گونجاوو 

تەواو جیاوازە لەوەی قوتابخانەییەكان دەیانەوێت، بەڵكو لەواقیعدا بنەمای هەموو 

لەو  دووردەخاتەوە،  خێر  پێیە  بەو  تێكدەدات،  قوتابخانەیی  بیركردنەوەیەكی 

سیفەتەی نیازی رێرەوی روو داوگەلێكە، لەگەردووندا نكۆڵیكردنی ئەم جۆرە لە 

ئامانج، لەگەڵ نكۆڵی كردنی شەڕ-دەگات بە نكۆڵیكردنی ویستی چاودێریكردنی 

بێباكی دەڕوات  بە  رێرەوی رووداوەكان،  بەوپێیە سبەینێ   لە جیهاندا،  خودایی 
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مرۆڤ  ئەگەر  تەنانەت،  حاڵەتەدا  لەم جۆرە  نابێت.  مرۆڤ  لەسەر  قورسایی  و 

قسە لەسەر پرەنسیپی خودای یەكەم بكات، ئەوا بوون و نەبوونی لە دیدگای 

شێوەیەك  بەهیچ  مرۆڤ،  وەاڵمی  ئەو  چەند  هەر  دەبێت،  یەكسان  مرۆڤدا، 

سپینۆزا،  ئەنجامگیری  نێوان  گەورەی  جیاوازی  مەودای  جۆرە  بەو  نەداتەوە. 

بەئەنجامگەلێك  ئەوەی  سەرەڕای  دەبێت،  ئاشكرا  قوتابخانەییەكان  ئەنجامگیری 

دەگات، لەرێگەی كۆمەڵە دێباجەیەكەوە، لە زمانەكەیدا تارادەیەكی زۆر لە زمانی 

ئەوان دەچێت.

رەخنەكردنی فیكری ئازادی ئیرادە

لەرەخنەكردنیدا  روونی  بە  سپینۆزا  ئەخالقی  حەتیمی  ئاڕاستەی  ناوكۆیی 

مەزهەبە  زۆرب��ەی  بەپێچەوانەی  دەردەك��ەوێ��ت،  ئیرادەدا  ئ��ازادی  فیكری  لە 

سپینۆزا  بكەن،  ئازاد  ئیرادەی  بەبێ   ئەخالق  وێنای  ناتوانی  فەلسەفیەكانەوە، 

بۆشە، جێكەوتێكە،  ئازاد، وەهمێكی  ئیرادەی  بە  باوەڕ  لەوەدەكاتەوە،  جەخت 

لە جێكەوەتەكان جەهل بەهۆكارە  راستەقینەكانەوە، ئێمە ناتوانین لەحەقیقەتی 

مرۆڤ بگەین، بەتایبەتی لە سروشتی رەفتاری، لەكاتێكدا گریمانی فیكرێكی بۆش، 

لەم جۆرەمان پێشەكی كردوە، لەنامەی ژمارە)58(دا سپینۆزا رێگەی تایبەتیەكەی 

خۆی رووندەكاتەوە، لە تێگەیشتن لە ئازادی دەڵێت: )شتێك لەدیدی مندا ئازاد 

هەروەها  دەكات،  رەفتار  سروشتی  پێویستی  بەگوێرەی  و  هەبێت  كە  دەبێت، 

بێزراو دەبێت كەشتێكی تر هەڵیسوڕێنێت و بەگوێرەی رێسایەكی دیاریكراو رەفتار 

بكات( سپینۆزا باوەڕی مرۆڤ بە ئازادی ئیرادەی خۆی لە رێگەی لێكچوونێكی 

دەرەكی  هۆیەكی  ئەگەر  ناجووڵێت،  بەردێك  دەكات،  خوارەوە  ئەمەی  وەك 

جوواڵنیدا  لەكاتی  باوەڕیوایە  بەردە  ئەو  بكەین،  وێنا  باوای  نەنێت،  پێوە  پاڵی 

هەوڵی خۆیەتی، وای لێدەكات بجووڵێت، ئەگەر جگە لەهەوڵی خۆی هۆشمەندی 

لەبارەی شتێكی ترەوە نەبێت، لەكاتێكدا هۆكارە دەرەكیەكان نازانێت، كە رۆڵی 

لە جواڵندنیدا هەیە، بەو شێوەیە وێنای خۆی بە ئازاد دەكات.

ئازادی مرۆڤیش هەرهەمان حاڵەتە، ئەوەی لەپێناسەی سپینۆزادا بۆ ئازادی 

تێبینیدەكرێت ئەوەیە، لەگەڵ پێویستی دا ناكۆك نییە، بەڵكو لەگەڵ تەحەكوم، 
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بوونەوەرێك  یان  ناوەكییە،  پێویستیەكی  ئازادی  دەرەكیشدا  ناچاركردنی  یان 

ئازاد دەبێت، ئەگەر شتێك لەدەرەوەی خۆی ناچار، یان بێزاری نەكات، بەڵكو 

رەفتاری لەگەڵ پێویستی ناوەكی سروشتی خۆیدا كۆكە، ئاشكرایە ئازادی بەمانا 

كەشتێك  دوورناكەوێتەوە  گشتگیریەكەی  بەمانا  حاڵەتەدا  لەم  راستەقینەكەی، 

بێزاری  ئەو  تابوترێت  نەبێت،  دەرەوەی  لە  شتێك  و  نەكات  پێوە  تەحەكومی 

تەنها  بەزمانی الهوتی، كەدەڵێت  دەكات، ئەوەش مانای گوزارەیەكی درێژراوە 

خودا خۆی ئازادە.

 ئەنجامی دووەمی ئەم تێگەشتنە تایبەتیەی، ئازادی و پەیوەستكردنەوەی بە 

ئازادی ناوەكی، پەیوەستكردنە لەنێوان باوەڕی بەتاڵ بە ئازادی ئیرادەی مرۆڤ 

و لەنێوان جەهل بەهۆیەكانییەوە. )خەڵك هەڵدەكەن، لەكاتێكدا واگوماندەكەی 

ئازادن، ئەو باوەڕیان پەرچ دەبێتەوە بۆ هەستیان بەكردەوە تایبەتەكانیان، كەواتە 

بەهەر  خۆیان،  جەهلی  لە  جگە  نییە،  شتێك  ئازادی  دەرب��ارەی  ئەوان  هزری 

هۆیەك بێت بۆ كردەوەكانیان، كەواتە بیر كردنەوەی ئەوان دەربارەی ئازادی، 

جگە لەجەهلی خۆیان بە هەر هۆیەك بێت بۆ كردەوەكانیان زیاتر نییە، بەاڵم 

ئەو وتەیان كە پێیوایە، كردەوەكانی مرۆڤایەتی لەسەر ئیرادە دەوەستێت، جگە 

لە گوزارشی كە لەگەڵ هیچ هزرێكدا نایەتەوە، زیاتر نییە، هیچ یەكێك لەوانە، 

شانازی  ئەوانە  هەموو  بەاڵم  دەجووڵێت،  جەستە  چییە،چۆن  ئیرادە  نازانێت 

بەم جۆرە مەعریفەیەوە دەكەن، خەیاڵ بەجێگایەكەوە دەكەن، كە نەفس تێدا 

نیشتەجێیە، جگە لەپێكەنین و گاڵتەجاری هیچی تر ناوروژێین(«8 كەواتە مەحاڵە 

مرۆڤ بتوانێت ئازاد بێت، بەو واتایەی كە رێگەیەك یان ئیرادەیەك لە بینینی 

خۆیدا بیگرێتەبەر، بەبێ  ئەوەی هیچ هۆكارێكی دەرەكی رۆڵی تێدا هەبێت، ئەگەر 

مرۆڤ لە پەیوەندیەكی بەردەوام بێت، بەو هۆكارە ناكۆتایانەوەكە دەوریانداوە، 

مەحاڵە رێگایەك بگرێتەبەر، ئەگەر ئەم هۆكارانە بەهەند وەرنەگرێت.

)بیر ئیرادەی رەها،یان ئازادی نییە، بەڵكو لە ئارەزوی لەم شت، یان لەو 

شتدا، هۆیەك حوكمدەكات بەرۆڵی هۆیەكی تر، كە رۆڵی هۆی سێهەمی دەبێت، 

بەوشێوەیە هەتا كۆتایی(.«9

سەرەڕای ئەم پێویستیە رەهایە، هەستێكی دڵنیاكەرانە بە ئازادی الی مرۆڤ 



47

هەیە، هەروەها ئارەزوی بەسەرشتەكاندا، هەرچەندە مرۆڤ لە بوارە تایبەتەكەی 

خۆیدا، نكۆڵیكەر بێت، بەوشێوەیە سپینۆزا سەرەڕای ئەوەی باوەڕی فیكر پێویست 

هەیە، جیاوازی لەنێوان یاسا سروشتیەكان و ئەو یاسانەدا دەكات، كە هاوتەمەنی 

مرۆڤە، باوەڕ بەجۆری دووەم لە یاسا كە ملكەچی ئیرادەی مرۆڤە، راڤە دەكات 

گفتوگۆ  و  كورتەكان  كۆتایی  بەهۆكارە  ئێمە  جەهلی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەوەی 

بیرۆكەی خستنەرووی  نزیكەوە، بە پەسەندكردنی  بارەی هۆكاری  لە  وروژاندن 

شتە دەگات، بۆ ئەوەی سەبارەت بە ئێمە ژیان بكرێت »10.

ئازادی  فیكرەی  سپینۆزا  دوایدا،  بیرۆكەی  لەم  ئاشكرایە،  و  روون  ئەوەی 

لەسەر ئاستە جیاوازەكان راڤە دەكات، لەسەر ئاستی رەها هەموو شتێك پێویست 

ئاستی رێژەیدا، هەندێك لەشتەكان خستنەڕوو دەبن، ئەگەر  لە  دەبێت، بەاڵم 

بەهۆكانیەوە مەعریفەمان لە ئاستی پێویستدا نەبوو، ئەگەر ئارەزوومان بەهێزو 

بوو، لە گرتنەبەری رێگایەكدا، هەرچەندە بە فیعلی بەرێوەی بەرین، بەو شێوەیە 

الی سپینۆزا پێویستی دەبێتە نموونەی بااڵی مەعریفە، ئەگەر لە گۆشە نیگایەكی 

مەرعریفیمان  تەواو  وێناكردنێكی  یان  رابمێنین،  لەشتەكان  تەواوەوە  مەعریفی 

بەوردی لە سروشت هەبوو، ئەوكاتە باوەڕ بە ئازادی، ئیرادە دەبێت شاردرێتەوە، 

هەموو شتێك دەبێت پەیوەندییەكی پتەوی پێویستی بەهۆیە زانراوەكانی هەبێت، 

هەموو  كە  پێنادەن  تەواوە  مەعریفە  بەو  رێگای  مرۆڤانەمان  هەڵویستی  بەاڵم 

كورتیەوە  سروشتی  بە  مەعریفەمان،  پێویستی  بە  دەبن،  لەسایەیدا  رووداوێك 

ناكرێت هەموو شتێك هەزم بكات، ئەو جەهلەش كە ئێمە بە پلەی جیاكەی تیایدا 

بیركردنەوەی  لە  بەردەوام جێگەیەك  ئیرادە  ئازادی  بیرۆكەی  وادەكات  دەژین، 

بیرۆكەی  بەاڵم  واقیعییە،  ئیرادە  ئازادی  بیرۆكەی  كەواتە  بكات،  داگیر  ئێمەدا 

پێویستی، گوزارشتە لە نموونەی بااڵی زانستی، هەردوو بیرۆكە دەچنە ناو دوو 

بااڵی  نموونەی  دیدگای  و  لەالیەك  ژیان  كردەیی  دیدگای  جیاوازەوە،  دیدگای 

نییە جگە  تری  نیازێكی  سپینۆزا  ئاشكرایە  ترەوە،  لەالیەكی  زانستی  مەعریفەی 

بكەنەوە  وابیر  دەتوانن  ئێوە  دەڵێت  كە  یان  دەرئەنجامە،  ئەم  رزگاركردن  لە 

بكەن،  فەرامۆش  دیاردەكات  راستەقینەی  ئازادە، هەرچەندە هۆكاری  ئیرادەتان 

لەوەدا من رەخنەتان لێناگرم، بەاڵم ئەوەی لە ئێوەم دەوێت ئەوەیە دان بەوەدا 
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ئەو  تێپەڕاندنی  زامنی  هۆكارانە،  ئەم  دەرب��ارەی  تەواو  مەعریفەی  كە  بنێن، 

بیركردنەوەی ئێستاتانە دەربارەی ئیرادە، تێڕامان لەشتەكان لەدیدێكی گشتگیرەوە 

دەكات، بەسەروەری هزری پێویست نكۆڵێكردن لە ئازادی ئیرادە و جەختكردن 

مەعریفە-حەتمەن  بااڵی  نمونەی  ئاستی  لەسەر  تەنانەت  پێویست،  لەسەروەری 

ئێمە  كەمەوە  بەالی  دەورژێنێت.  پاداشتەوە  و  لێپرسراوێتی  بارەی  لە  پرسیار 

بلینبرج دەبینین، هەمان ناڕەزایی دەردەبڕن،  دوونوێنەری سپینۆزا ئولدنبرج و 

ئەگەر پاداشتی خودایی بریتی بێت لە سنراو چاكەدانەوە، ئەو كاتە هیچ مانایەك 

نامێنێتەوە، ئەگەر هەموو بخرێتە ئەستۆی خودا بەو سیفەتەی ئەو هۆیەكەیەتی 

كردەوەكانماندا  بەڕێوەبردنی هەموو  لە  رۆڵی  پێویستی  ئەگەر  تر،  بەدەربڕینی 

هەبێت، ئەو كات  هەموو گوناهەكان رێگە پێدراو دەبن، هەموو شەڕێك بیانووی 

خۆی هەیە.

پێویستە  دەڵێت  ژمارە57دا،  نامەی  لە  ناڕەزایەتیەكەدا  لەوەاڵمی  سپینۆزا 

یاساكانی خواوەندو یاسا مرۆییەكان تێپەر ناكات. هەمیشە ئەخالف سودی خۆی 

تێیدا، وێنەی یاساكان، یاخودشەریعەتی خودایی،  هەیە هەرچەندە فەرمانكردن 

نەوەك ئەوی  ئەگەر روانینمان  نەخواسە  بگرێت،  لەخۆ  تر  یان هەر وێنەیەكی 

گشت دەیكەن.

بۆ یاسا ئەخالقیەكان وابوون بەو پێیەی كە خودا قازییەو لەوەوە دەردەچن، 

لەهەموو  دەردەچێت،  سروشتەوە  پێویستی  لە  روانی  والێمان  ئەگەر  یاخود 

دۆخێكدا بۆ ئێمە سودبەخش دەبێت، هەروەها شەڕەكانیش لە هەڵچوونی ئێمەوە 

سەرچاوە دەگرن، لەبارەی ئەم بیرۆكەوە سپینۆزا لەو پرسیارەوە، وەاڵمدەداتەوە، 

كە نكۆڵی لەوە دەكات، مرۆڤ سزای خراپەكانی بدرێت، لەكاتێكدا گوناحەكانی 

لە سروشتیانەوە سەرچاوەی گرتبێت، دەڵێت: ئەگەر سزای ئێمە كورتببێتەوە، بۆ 

ئەوانەی بە لە باربردنی ئیرادەیان و هەڵبژاردنی ئازاریان، بۆچی ماری ژەهرڕێژ 

لەناوبەرین، كە بەسروشت گوناهبارەوە، لەوەش زیاتر هیچ نییە؟«11 بەو شێوەیە 

یان  دەگەیەنێ ،  تر  ئەوانی  بە  زیان  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە،  گوناهبار  سزادانی 

سروشتی ئەو زیان بە ئەوانی تر دەگەیەنێت.

بەرژوەندی  لێیان  گشتی-ئامانج  بەشێوەیەكی  بەرپرسیارێتی  و  سزدان- 
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پێشتر  كردار،  خودی  ئەگەر  نییە،  كردار  خودی  ئەنجامی  بەتەنها  كۆمەڵگەیە، 

جارێك جەختی لەسەركرایەوە، نە هەڵەیەو نەشەڕە تەنها لەروانگەی مرۆڤەوە 

نەبێت، بەاڵم لە وێنە پێویستە ئەزەلیەكەدا، هیچ بەهایەكی لەو جۆرەی نییە، 

سروشتییەكانی  یاسا  لەبارەی  ئێمە  كە  نییە،  ئارادا  لە  یاخیبوون  بەناوی  شتێك 

گەردوونەوە قسە دەكەین، یان بەزمانی الهوتیەكان- هیچ كردەوەیەك پێچەوانەی 

ویستی خودا نییە. لە بارەی چاكەدانەوە، یان پاداشتدانەوە دەڵێت:چاكە شایانی 

پاداشت نییە، ئەگەر لە خۆیدا نیاز بێت، وەك لە كۆتایی هەردوو بەندی دووەم 

لەو  نەك  دەبێت،  تەوق  وازیكردنیدا  لە  دانەوەی  پاداشت  دەڵێت:  پێنجەمدا 

ئەنجامەی بەدوای خۆیدا دەیهێنێت.

هەڵچونەكان و....هۆكاری زاڵبون بەسەریدا

لە پێشەكی بەندی سیهەمدا لەكتێبی ئەخالقدا، وێنەی میتۆدیك بۆ لێكۆڵینەوە 

لەسەرئەوە  جەخت  دەكێشێ .  بەسەریدا  زاڵبوون  ئامرازی  و  هەڵچونەكان  لە 

لەپرەنسیپی  دەرچ��وون  مانای  تیدا،  مرۆییە  بوارە  لەو  دەستپێكردنی  دەكات، 

حەتمی دامەزراو لە سروشتدا نییە، بەڵكو هەڵەی سەرجەم تویژەرەوەكانی بەر 

هەمان  دەكرد،  پراكتیزە  سروشتدا  بەسەر  پرەنیسپانەیان  ئەو  ئەوەبوو،  ئەو  لە 

تێڕوانینی   . گشتی  بەشێوەیەكی  دەكرد  پراكتیزە  مرۆڤدا  بەسەر  پرەنیسپیشان 

لە  دانانی  و  سروشت  گشتی  لەرەوشی  هەاڵوێردێك  وەك  مرۆڤ  بۆ  ئەوان 

بوو  دیاردە سروشتیەكانەوە  تێكڕای  رووتی  لەسەر  رەفتاری  تیادا  كە  چەقێكدا، 

لە ئەنجامی ئەوەدا، سروشتی مرۆڤ الی ئەوان بەنادیاری مایەوە. لەبەرگرنگی 

گەورە لە روونكردنەوەی میتۆدی سپینۆزا، لە چارەكردنی تیودی ئەخالقەكەیدا، 

دەقێكی درێژ لەم پێشەكیە وەردەگرێت، هەندێك لەوانەی لەبارەی هەڵچونەكان 

رفتاوی مرۆڤەوە دەنوسن، وەك ئەوەی لە بارەی شتێكەوە بنوسن، لەدەرەوەی 

سروشت بێت، زیاتر لەوەی بیانەوێت چارەسەری دیاردەگەلێك بكەن بە گوێرەی 

یاسا گشتیەكانی سورشت بەڕێوە دەچێت، بەو شێوەیە ئەوان وا وێنای مرۆڤ 

دەكەن، وەك چۆن هەرچەند لەسروشتدا سەنتەری واڵتێك لەناو واڵتێكی تردا 

داگیربكات! ئەگەر گومانی وا دەبەن لەدەرەوەی سیستمی سروشتە، زیاتر لەوەی 
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رەخنەلێگراوی ئەو بێت، باوەڕیانوایە دسەاڵتی تەواوی بەسەكردەوەكانی خۆیدا 

هەیە، جگە لە خۆی ملكەچی هیچ نابێت، هێندەی ئەوەی من دەیزانم كەس 

پێناسەی سروشت و هێزی هەڵچوونی نەكردوە، توانای بیرلە بەرەنگاربوونەوەو 

سەركوتكردنی دا.

بەاڵم پالنی من ئەمەیە! شتێك نییە لە سروشتدا رووبدات و واراڤە بكرێت، 

دەرچوونە لە سروشت، كە سروشت هەمیشە لەكاركردندایە، هەمیشە، لەگەڵ 

حكومەتەكانی و توانای لەكرداردا وەك یەكن، یاساكانی سروشت و فەرمانەكانی 

كە هەموو شتێك لە سروشتدا بەهۆیەوە روودەدات و لە وێنەیەكەوە دەگۆڕێت 

بۆیەكی تر، هەریەكێك لەهەموو شتێك و لەهەموو سەردەمێكدا، بەو پێیە پێویستە 

میتۆدێك هەبێ  بۆ تێگەیشتن لە سروشتی هەمووشتەكان، مەبەستم لەمیان یاساو 

ریساگەلێكی بەوشێوەیە هەڵچوونەكانی رق و توڕەیی و ئیرەیی و هاوشێوەكانیان، 

ئەحكام  و  پێویستی  هەمان  گوێرەی  بە  ئەوا  بكرێت،  سەیر  لەخۆیەوە  ئەگەر 

لەسروشتدا بەڕێوە دەچێت و دەگەڕێتەوە بۆ هۆكارگەلێكی دیاریكراو لەمیانەیەوە 

تێیدەگەین، تایبەتمەندی گەلێكی زانراوی هەیەو شایانی ئەوەیە بیانزانین، گرنگی 

ئەو وەك گرنگی تایبەتمەندی هەرشتێكی ترە تێڕامان لە خۆی دەمانگەیەنێت، 

بەرازی بوونمان، لەبەرئەوەش سورشتی هەڵچونەكان و هێزەكەشی بە گوێرەی 

خواو  دەربارەی  لێكۆڵینەوەكانمدا  لە  پێشتر  كە  دەكەم،  چارەسەر  میتۆدە  ئەو 

تەواو،  مرۆییەكان  ئارەزوە  و  كردەوەكان  دەڕوانم  پاشان  بردوە،  بەكارم  عەقڵ 

هەروەكو چۆن لە هێڵەكان و روەكان و تەنەكان بكۆڵمەوە(. ئەم تێڕوانینە بۆ 

مرڤ و هەڵچونەكانی بەشێكی دانەبڕاەوە لە سروشت، هەمان یاسای بەسەردا 

تێپەڕ دەبێت كەبەسەریدا تێدەپەڕێت، سپینۆزا چارەسەركردنی هەڵچونەكانی كرد، 

بەدیاردەگەلێكی سروشتی پەتی و دایماڵی لەهەموو ئەو شانازییانەی لەسەردەستی 

فەیلەسوفەو نەریتگەراكان دراو بە پاڵی، كە لەهۆكاری هەاڵواردنی هەڵپەسێردراوە، 

تەنها بە بواری مرۆڤەوە، بەم جۆرە لە پێشەكی بەندی سێهەمدا ئەم پێناسەیە بۆ 

هەڵچوون دەكات، )هەڵچون كە بەخراپی دەروون ناودەبرێت، بیرۆكەیەكی، یان 

ئاڵۆزە، هۆش بەهۆیەوە، دەربارەی جەستەیان هەر بەشێكی تری. جەخت لەتوانی 

بوون زۆر، یان كەم لەوەی كەپێشتر هەیبووە دەكاتەوە، لەبوونی ئەودا حوكم 
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لەهۆشیدا دەكات، بەو شێوەی بیر لە شتێكی دیاریكراو بكاتەوە لەبریتی شتێكی 

پێناسەیە زیاتر رووندەكاتەوەو دەڵێت: مەبەستم  تر« پاش كەمێك سپینۆزا ئەو 

لەهەڵچون ئەو گۆڕانە كتوپڕانەیە بەسەر جەستەیەكدا دێت، كە هێزی كارایی ئەو 

جەستە زیاد، یان كەم دەكاتەوە، پەكیدەخات، یان گەشەی پێدەدات، هەروەها 

بیرۆكەی گۆڕانكاریەكانیش«12 پێناسەی لەو جۆرە بۆ هەڵچون هەموو ئاماژەیەك 

بۆ بەهای خێروشەڕ دووردەخاتەوە، بەڵكو هەموو جیاكاریەكی چلونایەتی، لەنێوان 

هەڵچونێك و یەكێكی تردا دوور دەخاتەوە، بنەمای جیاوازی لەنێوان هەڵچونەكاندا 

دەكات، بەوەی كە لەهەموو زیادكردنێك یان، كەمكردنەوەی توانای بوونەوەر 

لەپاراستنی خۆی، یان كۆمەككردن بە بەردەوام بوونی لەبووندایەن شیكردنەوەی، 

بوونیاد  ئەخالق  میتۆدی  بەتەواوی  سەرەكیە  پرەنسیپە  ئەو  لەسەر  بێئەوە  بە 

دەنێت، بەبێ  لەبەرچاوگرتنی یان چۆنیەتی تیایدا.

هەڵچونە  درێ��ژی  كڵێشەی  سپینۆزا  ئەخالقدا  كتێبی  چوارەمی  لەبەندی 

سەرەكییەوە  پرەنسیپە  ئەم  لەمیانەی  هەموویان  دەخاتەڕوو،  مرۆییەكان  و 

بەردەوامی  و  خۆی  لەپاراستنی  مرۆڤ  توانای  زیادی  پرەنسیپی  پێناسەكراون، 

كە  تێدایە،  گەورەی  سەرسامیەكی  توانایە  ئەم  كەمكردنەوەی  یان  لەبوونیدا، 

بێگومان الیەنێكی گرنگ لە تیوری ئەخالقی سپینۆزا پێكدەهێنێت، كە بەروونی 

ئاماژە بۆ، رەسەنایەتی ئەم تیوەرە دەكات، كە پێناسە زانستیە یەكالكەرەوەكانی 

بۆ هەڵچوونەكان بە تەواوی جیاوازە لەپێناسەی فەیلەسوفە ئەخالقیی نەریتگەراكان 

بە هەموو مانا تەقویمییەكانی )تایبەتمەندییە چۆنایەتیانەوە لەنێوان هەڵچونەكاندا 

هەوڵێكی  هەڵچوونەكان،  بە  سەبارەت  سپینۆزا  كڵێشەی  لەخۆدەگرێت،  هەیە، 

تاقانەیە لە نێو میتۆدە نەریتگەراكان ئەخالقدا، بۆ رەتكردنەوەی ئەو بۆچوونانەی 

مرۆڤ  سروشتی  تیایدا  كە  ئەسڵ  بۆیە  دەگەڕێتەوە،  مرۆڤ  كەهەڵچونەكان 

وا سەیری  ترەوە،  زیندوی  بونەوەرێكی  بە سروشتی هەموو  دەبێت  پەیوەست 

داگیر دەكات،  لەناو دەوڵەتێك  لە گەردوندا چەقی دەوڵەتێك  ئەو  ناكات، كە 

لەگەڵ ئەوەشدا، سەرەڕای ئەو بایەخانەی ئەم كڵیشەیە لەم بارەیەوە هەیەتی، 

كتێبانە  ئەم  ناوەڕۆكەكە،  دەشێت  ناكەین،  قسە  ناوەڕۆكەكەی  لەسەر  بەدرێژی 

بەهەرحاڵ  سپینۆزا«13  خودی  كتێبەكانە  زۆری  یارمەتیەكی  بەبێ   بخوێنرێتەوە 
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بوارێكی گەورە بۆ راڤەكار بەجێناهێڵێت، كە ئەوە تاڕادەیەك روونە بە پێوانەی 

لەسەر  جەخت  لێكۆڵینەوەیەدا،  لەم  فەلسەفەكەی،  تری  بەشەكانی  لە  زۆرێك 

پێویستە  بكەینەوە،  سپینۆزادا  فەلسەفەی  لە  گشتییەكان  پرەنسیپە  خستنەڕووی 

ئەوە بە هەموو وردەكاریەكانیەوە بكەین، پاشان بەهەڵبژاردنی هەندێك نموونە 

لەرێگا چارەی ئەو بۆ هەڵچونە جیاوازەكان لەمیانەی پرەنسیپە سەرەكیەكەیەوە، 

پێناسەكردنی  بۆ  زەمینەسازی  دەبین. سپینۆزا  رازی  كرد  بۆ  ئاماژەمان  كەپێشتر 

چێژو ئازار ئەم پرسە دەكات)هەموو زیادبوونێك یان كەمكبوونێك، یارمەتیدەر، 

كەم  یان  زیاد،  خۆی  هزری  لەجەستەماندا،  كارایە  هێزێكی  پەكخەری  یاخود 

دەكاتەوە، هەروەها یارمەتیدەر، یاخود پەكخەری توانای هزریە لەزەنیماندا«14( 

لەتێبینیكردنی ئەم پرسەدا دەڵێت: زەین تێدەپەڕێت، بەم ئاڕاستەیەدا تێدەپەڕێت، 

بەدۆخی كەماڵی زیاتر یان كەمتردا، لەمەوە شروشتی چێژو ئازار چڕدەبێتەوە، 

كەماڵی  بۆ  دەگوێزرێتەوە  زەین  تێدا  كە  نێگەتیڤە،  دۆخێكی  لەچێژ  مەبەست 

مەزنتر و مەبەستیش لەئازار دۆخێكی نێگەتیڤە، كە تێدا زەین دەگوێزرێتەوە بۆ 

كەماڵی كەمتر. ئەم پێناسانە لە كۆتایی بەندی سێهەمدا، تا رادەیەك وێنەیەكی 

بۆ  كەمەوە  كەماڵی،  لە  مرۆڤ  گواستنەوەی  چێژ  وەردەگرێت)  جیاواز  لەفزی 

لەكەماڵی  مرۆڤ  گواستنەوەی  و)ئازاریش  دووەم(،  )پێناسەی  مەزن(  كەماڵی 

مەزنەوە بۆ كەماڵی كەمتر(، )پێناسەی سێهەم(، چێژو ئازار دەبێتە گواستنەوە ئەو 

ئاماژەیە، بۆ ئەوەی كە دوو هەڵژون كەپەیوەست بەهەژاری و كەمی كەماڵەوە 

الی مرۆڤ، كەشروشتی مرۆڤ لەپلەی كەماڵیدا بەدۆخی جیاوازدا تێدەپەڕێت، 

لەپرۆسەی گواستنەوە خۆیدا دەبێت بەچێژ، یان بە ئازار، ئەو بۆ ئەم دوو جۆرە 

كە  ئارەزوە،  ئەویش  كە  زیاد دەكات،  هەڵچوونە سەرەكییە هەڵچوونی سێهەم 

گوزارشتێكی راستەوخۆیە لە مەیلی مرۆ بۆ پاراستنی خۆی و بوونی هۆشمەندی 

مرۆڤ  )چیەتی  بەوەی  دەكات  ئارەزوو  پێناسەی  ئەو  مەیلەوە«15  ئەم  لەبارەی 

خۆیەتی، هێندەی ئەوەی كەوێنا دەكرێت بەڕێوەبراوە، لەرێگەی كارلێكردنەوە، 

یاخود بۆ رێككردنەوەی، بۆ كردەی شتێك(، ئەوەش هەموو هەوڵی مرۆڤ و 

بەرگریەكانی و ئارەزوەكانی و داخوازیەكانی دەگرێتەوە، كە بەهۆیەوە هەوڵی 

مرۆڤەوە  بەچیەتی  تۆكمەی  پەیوەندیەكی  لێرەشەوە  دەدات،  شتێك  بەدیهێنانە 
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هەیە«16 سپینۆزا جگە لە، چێژوئازارو ئارەزوو، دان بەهیچ ئارەزوویەكی رەسەندا 

راڤەی  لەرێگەیەوە  و  هەڵئەهێنجێ   تر  هەڵچونەكانی  هەموو  كەلێیەوە  نانێت، 

بیرۆكەی  بە  هاوەڵی  چێژێكی  لە  )خۆشەویستی جگە  ئەوەش  نمونەی  دەكات، 

دەبینین  شێوەیە  بەو  هەیە  هەر  لەرقیشدا  حاڵەت  هەمان  دەرەكی،  هۆیەكی 

ئەوەی خۆشەویستی دەكات، بە پێویست هەوڵدەدات ببێت بەخانەوەن و بابەت 

هەوڵدەدات  دەكات  كەرق  كەسێك  لەكاتێكدا  بمنێتەوە،  یەكەی  خۆشەویستی 

بۆ دووردخستنەوەو تێپەڕاندن«17 لەخۆشەویستی و رق سپینۆزا پێناسە گەڵێكی 

سێ   بۆ  گێڕانەوەی  رێگەی  لە  ئەوەش  هەڵدەهێنجێ ،  هەڵچونەكان  بۆ  گەورە 

هەڵچوونە  ئەم  ئ��ارەزوو،  ئ��ازارو  لەچێژو  بریتین  كە  سەرەكیەكە،  هەڵچوونە 

سەرەكیەیانە دەگەڕێنەوە بۆ نەزمە بنەڕەتیەكانی )conatus( بونەوەر بۆ پاراستنی 

خۆی، ئاشكرایە جیاوازی لەنێوان ئەم تێڕوانینەی ئسپینۆزا، بۆ پەیوەندی هەندێك 

لەهەڵچوونەكان بە یەكترەوە، و بەسروشتی مرۆڤەوە، و لەنێوان تێڕوانینی باوی 

فەیلەسوفەكاندا یەكسانە بەجیاوازی لەنێوان تێڕوانینی زانا و تێڕوانینی جاهل بۆ 

پێكهاتەی سروشتی جەستەكان بۆ نموونە، كەسێك پسپۆر نییە، لەزانستدا پێوایە 

لەنێوان پێكهاتەی جەستەكاندا جیاوازی بنەڕەتی لە چۆنایەتیەدایە، ئەمە لە كاتێكدا 

كەسی پسپۆرو زانا ئەم جیاوازییە چۆناییەتی دەگەڕێنێتەوە بۆ چەندایەتی، بەو 

پێیە كە جەستە لە رۆاڵەتدا زەقترین جیاوازیەكانە دەردەكەوێت، لەراستیدا جگە 

لەجیاوازیەكی چەندایەتی سادە لەكێشی بەشی كەرەستەكەیدا زیاتر نییە، هەروەكو 

چۆن جیهان بەشتێكی دیاریكراو لە كۆمەڵە رەگەزێكی دیاریكراو دەستپێدەكات

لەمیانەی پێكهاتە جیاوازەكانیەوە هەموو دروستبوونە ئاڵۆزەكان لە سروشتدا 

راڤە دەكات، بەوجۆرە سپینۆزاش بەوجۆرە بەرستێكی سنوردار لەهەڵچوونەكان 

دەستپێدەكات و جیهانی هەستی دەروونی بەهەموو ئاڵۆزیەكانیەوە دەگەڕێتەوە 

بۆی.

پێویستە بەرلەوەی قسە لەسەر ئامرازی زاڵبوون بەسەر هەڵچوونەكاندا الی 

سپینۆزا بكەین، تێبینی ئەوە بكەین ئەو هەڵچوونەكان بەو جۆرە هەڵناگرێت، كە 

هەیە ئەو لەرێزی هەموو ئەو فەیلەسوفانەی تردانییە، كەهەموو هەڵچوونەكان 

ئامادە  مرۆیی  دەروونی  الوازی  روواڵەتەكانی  لە  رواڵەتێك  وەك  و  هەڵدەگرن 
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پەیوەستن  پۆزەتیڤیەكان هەڵناگرێت، كە  بەتایبەتی هەڵچوونە  ئەو  سازیدەكەن، 

بەوەدێهێنانی سروشتی مرۆڤ خۆیەوە، یەكێك بووە لەو فەیلەسوفانەی بانگەشەی 

كردوە.  داخوازیەكان  لەجەستەو  نكۆڵیكردن  یاخود  نەویستی،  دنیا  سەودای  بۆ 

زۆربەی سەودای دنیانەویستی كە دەدرێتە پاڵ سپینۆزا لەو دیدگایەوە، كە باوەڕی 

پێناوی  لە  بانگەشەی  پیشەییەكە،  بەمانا  بووە،  سۆفیش  و  فەیلەسوف  وابووە 

گشتیەكەی  ئاراستە  لە  واسەیركراوە  بەوشێوەیە  سوفیانەدا  )حدس(ی  مەعریفەی 

ئەخالقی خۆیدا لە كەلەپوری ئەفالتۆنی مەسیحی لە هزری رۆژئاوادا جیا نابێتەوە، 

ئەگەر چی دیار بێت زمانی ئیلهامی بەوجۆرە لەزۆربەی بابەتەكاندا ببەخشێت، 

ئەوا راڤەكردنێكی وەها بەتەواوی دوورە لە ئاراستەی حەقیقی سپینۆزاوە. یەكێك 

هەرگیز  ئەوەیەكە  تەبان  لەسەری  سپینۆزا  ژیانی  مێژوونووسانی  كە  لەوشتانەی 

تامی چێژە هەستیەكانی نەكردوە، بەڵكو هەمیشە خۆی لە تێوەگالنی پاراستووە، 

لەپرسگەلێكدا  لەراستەقینەكانی  چونە  بوو،  تیۆریەكەیدا  فەلسەفە  لە  بەاڵم 

ئازار  بەاڵم  خێرە،  بەڵكو  شەڕنییە،  خۆیدا  لە  )چێژ  نموونە:  بۆ  دەردەك��ەون 

بەڵكو  رۆنابێت،  زێدە  )شادی هەرگیز  دەڵێت:  تردا  لەنموونەیەكی   .19 شەڕە« 

هەمیشە خێر،بەاڵم دڵتەنگی هەمیشە شەڕە«20. ئەو بەهێز جەخت لە سروشتی 

مرۆیی دەكاتەوە، ئەو هەڵچوون و ئارەزووانەی پێ  بەپێ ، لەگەڵ ئەم سروشتەدا 

دەڕۆن جیادەكاتەوەو هاوكاری پاراستنی جەستەی مرۆڤ دەدات، لەكاتێكدا ئەو 

لە  ئەو  دەگەڕێتەوە  مرۆڤ  جەستەی  بە  ب��ەزەزەر  كە  هەڵدەگرێت  ئازارانەش 

پڕو  كی  )بیركردنەوەیە  دەڵێت:  و  هەڵدەگرێت  ئەوە  دنیانەوستێكدا  ئەخالقی 

پووچ.. پێیوایە ئەوەی كە بەئازار بەسەر مرۆڤدا دەشكێتەوە ئەنجامەكەی خێرە، 

ئەوەش كە چێژی بۆ دەهێنێ  ئەنجامەكەی شەڕە«21. جەختدەكاتەوە كە هەوڵدان 

بۆ چێژ وەرگرتن بەراستی سودمان پێدەگەیەنێت لە زیاتر كامڵبوونماندا، هەروەها 

بۆ زیاتر پشكداریمیان لە سروشتی خوداییدا )یان، لەم ناو كۆییەدا، بە گوێرەی 

سیستمێكی هەمەكی سروشت بەڕێوەدەچێت(. وە ئاستێكی جیاكردنەوە لەنێوان 

ئەو هەڵچونانەدادەنێت كە پێویستە هەوڵیان بۆ بدرێت و هەموو ئەوانەشی كە 

پێویستە دوورە پەرێزیان لێبكرێت، یەكەمیان لەگەڵ عەقڵدا تەبایەو دووەهەمیان 

لەگەڵیدا ناكۆكە. عەقڵ لەم دۆخەدا پرەنسپێكی جیاوازی لەهێزی سروشتی مرۆڤ، 
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نییە، بەڵكو بە پێچەوانەوە هێزێكە پێ   پاراستنی خۆی  یاخود سەودای ئەو بۆ 

بەپێ، لەگەڵ سروشتی راستەقینەی مرۆڤدا دەڕوات و هەمانگەهی لەنێوان ئەو 

لەنێوان سیستمی هەمەكی شتەكاندا هەیە، ئەگەر عەقڵ بەڵگەیدا پێمان لەسەر 

هەڵچونێك كە لەبەردەوامی بوون و پاراستنی خۆماندا كۆمەكمان  دەكات ئەوا 

پێویستە هەوڵی بۆ بدەین، بەاڵم ئەگەر ئاستەنگی بۆ بوونمان دروستكرد ئەوا 

بەهەر نرخێك بێت پێویستە خۆمانی لێبەدووربگرین.

چونكە  نییە،  ئاسان  كارێكی  جیاكارییە  ئەو  دەنێت،  بەوەدا  دان  سپینۆزا 

هەڵچونە بەهێزەكان دەسەاڵتی تەواویان بەسەر مرۆڤدا هەیە،لەوەشدا كار دەگاتە 

ئەو رادەیە كە ئارەزوو لە شتی خۆش و ویستراو ئامادە پاشەكشە بە ئارەزووی 

بە  پەیوەست  شتێكی  هەر  شەڕو  خێرو  لەسەر  مەعریفە  لەبارەی  سەرهەڵدراو 

مرۆڤ  كۆیالیەتی  هەڵچونانەدا  ج��ۆرە  ئەم  لەهێزی  دەك���ات«22.  پێشترەوە 

دروست دەبێت، لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر هەڵچوون بەهێزبوو ئەوا لەتوانادا هەیە 

بەهەڵچوونێكی لەو بەهێزتر پاشەكشەی پێبكرێت، بەڵكو ئێمە دەتوانین وابڕوانینە 

بەو  بە هەڵچوونەكان،  پاشەكشەكردن  بۆ  ئامرازێكە  مەعریفەی خێرو شەڕو كە 

لەو  هۆشیاریمان  ئێمە  ئەوە  هێندەی  ئازارە،  چێژو  هەڵچون  خۆیدا)  لە  پێیەی 

بارەیەوە هەیە«23. بەو جۆرە سپینۆزا دەگاتە ئەوەی كە)مەعریفەی دروست لە 

بارەی خێرو شەڕەوە لەتوانادا نییە هیچ هەڵچوونێك پاشەكشەی پێبكات والێی 

هەڵچوونێك  خۆ  كە  ئەوەی  هێندەی  بەڵكو  تەندروستە،  خۆی  كە  بڕوانرێت 

پێكدەهێنێ »24. ئەوە بەروونی وێنەی رێگای زاڵبوون بەسەر هەڵچوونەكاندا الی 

سپینۆزا دەكات: هەڵچوون نابێتە ستەمكار تەنها لەبەرئەوەی ئێمە بیرۆكەیەكی 

روون و تایبەتمەند لە بارەیەوە بونیاد دەنێت«25.

هەژموونی عەقڵ بەسەر هەڵچووندا زیاد دەكات، وەك چۆن ملكەچ بوونی 

بەو  تێدەگات،  تێكڕای شتەكان  لە  ئەوەی  هێندەی  ئەوەش  دەبێتەوە  كەم  بۆی 

پێیەی كە پێویستە«26 كاری ئەم جۆرە بیركردنەوەیە لە هەڵچوونەكان تیپەڕاندنی 

شەقڵە نێگەتیڤەكەیەتی، كە تیایدا هەڵچوونەكان دەبن بەگەردەلوولێكی پەیوەست 

بەهزرگەلێكی تەم مژاوییەوەو هەواڵەی دەكات بۆ هەڵچوونگەلێكی تر كە لەسەر 

و  لەنێوان هەڵچون  بوونیادنراوە،جیاكاری  تایبەتمەند  و  روون  كۆمەڵە هزرێكی 
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هۆكاری راستەوخۆی دەرەكییەوە دەكات، بۆئەوەی پەیوەستی بكات بەهزرگەلێكی 

لە  درەوش��اوە  عەقڵێكی  رۆشنایی  لەبەر  نەفس  بەوەش  تەندروستەوە،  عەقڵی 

رێگای تێڕامانەوە لە كۆیالیەتی هەڵچوون رزگاری دەبێت«27. بەو جۆرە سپینۆزا 

چاكەكاری  پێیوایە  كە  دەبێت،  هەمانهەنگ  سوقرات  بۆچوونەی  ئەو  لەسەر 

روو- دەخاتە  هزرەكە  خۆی  تایبەتی  بەرێگای  بەاڵم  جەهلە،  چروكی  زانستەو 

روون  مەعریفەی  باوەڕو  و  گومان  لە  بریتیيە  كە  هەیە  جۆری  سێ   مەعریفە 

یەكەمیان ئەسڵی ئەو هەڵچوونانەیە كە بەعەقڵ ناكۆكە، دووەمیان ئەسڵی ئارەزوو 

چاكەكانە، سێهەم ئەسڵی خۆشەویستی حەقیقەیە. بەو جۆرە وتەكەی سوكرات 

راستدەكاتەوەو دەیكات بە : چروكی مەعریفەیەكی پووچەیان گومان لەبەردەم 

ئەوەنییە  مانای  ئەمەش  تەندروستە«28.  مەعریفەیەكی  چاكەكاری  هەڵەدایەو 

مرۆڤ دەستبەرداری سودی خۆی ببێت لەپێناوی شیكردنەوەیە یعەقڵی و لۆجیكی 

هەموو هەڵچوونەكاندا، بیركردنەوەو مەعریفە، لەگەڵ بەدیهێنانی سودی مرۆڤدا، 

بەڵكو بە پێچەوانەوە هاوكاری دەبن لەوەدا، بەڵكو دژایەتی ئەوبۆچوونە دەكات 

كە پێیوایە هەوڵی مرۆڤ بۆ بەیهێنانی سودی خۆی چروكیە، لە پرسگەلێك دا 

دەیسەلمینێ  كە هەوڵی مرۆڤ بۆ بەدیهێنانی سودی خۆی، ئەگەر عەقڵ رابەری 

بێت لەخۆیدا دەبێتە بونیادنانی چاكەكاری. لەبەندی چوارەمداو لە پرسی )19(

دا دەڵێت هەموو كەس بەسروشت هەرچی خێری خۆی تێدابێت حەز بەبینینی 

دەكات و هەرچی شەڕی تێدا بە پێچەوانەوە. لە پرسی )20(دا دەڵێت: چاكەكاری 

قەوارەی  پاراستنی  لە  یاخود  بۆ سودی خۆی دروستدەبێت،  لەهەوڵدان  مرۆڤ 

خۆیدا. وە لەپرسی )22(دا دێت مەحاڵە بتوانین وێنای چاكەكاری بكەین لەپێش 

هەوڵی مرۆڤ بۆ پاراستنی بوونی خۆی، پاشان رۆڵی عەقڵ وتێگەیشتن لە پرسی 

23 دا راڤە دەكات و دەڵێت مرۆڤ بە گوێرەی چاكەی خۆی رەفتار ناكات، مەگەر 

لەپرسی 24 دا بۆچوونەكەی چڕدەكاتەوە  تێبگات  لە كردەوەی خۆی  ئەوكاتەی 

بەووتەیی كە رەفتاری مرڤ بەگوێرەی چاكەكەی هاوتای رەفتاری مرۆڤ و ژیانی 

و پاراستنی بوونیەتی )ئەوانە هەموو وتراو گەلێكی هاوشانی، بەگوێرەی ئەوەی 

تایبەتی  بەرژەوەندی  بۆئەوەی  هەوڵدان،  پرەنسیپی  لەسەر  هەواداریەتی  عەقڵ 

)شتێك  دەڵێت:  30دا  لەپرسی  و  دەكات  گوزارشت  لەوە  زیاتر  تێدانییە.  خۆی 
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هەرچەندە  بگونجێت.  ئێمەدا  سروشتی  لەگەڵ  پێویست،  خێرەكەیە  ئەورادە  تا 

چاكەكاری پەیوەست بێت، بەتێگەیشتنەوە، ئەوا سروشتی دەبێت هەرچەند بواری 

تێگەیشت لەشتەكان فراوانتر بێت مرۆڤ زیاتر لێی نزیك بێتەوە، تەنانەت، ئەگەر 

یەكەیدا  گشتی  بە  پێویستی  لە  شتەكان  هەرەمەكی  لەسیستمی  تێڕامان  بگاتبە 

بەوەش بەرزترین چاكەكاری بەدیدەهێنێت، كە لە توانادا هەیە مرۆڤ پێی بگات 

و توانای زاڵبوونی بەسەر هەڵچوونەكانی دادەبێت، بە هۆی پەیوەست كردنییەوە 

ویژانە  وانە  شێوازێكی  بە  ئسپیینوزا  گەردوونییەوە.  گشتگیری  پێویستییەكی  بە 

ناسینی خودایە،  بۆ مرۆڤ  )بەرزترین خێر  لەوە كردوە كە دەڵێت:  گوزارشتی 

بەرزترین چاكە بۆ زەین ئەوەیە خودا بناسێ ( 29. واتای راستەقینەی ئەم جۆرە 

دەربڕینانە لەوتەكەیدا دەردەكەوێت، كە دەڵێت) هەركەس بە راستی پەی بەوە 

ببات، شتەكان یەك لەدوای یەك لە پێویستی سروشتی خودایە، بەگوێرەی یاسا 

سروشتیەكان و رێساگەلێكی ئەزەلی روو دەدەن، ئەوا شتێك نابینێتەوە شیاوی رق 

لێبوونەوەو بەسوك سەیركردن و بەكەم زانین بێت، وە بەهیچ شتێكدا هەڵنادا، 

بەڵكو ئەوەندەی چاكەكاری مرڤ رێگا بدات، رەفتاری چاك بگرێتەبەر، چێژی 

لێوەر بگرێت، وەك نموونەكە دەڵێت(30 لە بەندی یەكەم لە پرسێكدا دەربارەی 

پێویستی سروشتی خودایی دەدوێت، ئەوەی مەبەستێتی رووندەكاتەوە، لەكاتێكدا 

رێساگەلێكی  و  سروشتی  یاساگەلێكی  بارەی  لە  بەقسەكردن  دەكات  پێوەندە 

ئەزەلییەوە.

بەوجۆرە هەردوو دەبڕینەكە الی ئەو هاوتا دەبن. لەسەر بنەمای ئەو هاوتای 

یە بەروونی پەی بە دەاللەتی راستەقینەی ئەم پرسە كە رواڵەتێكی سوفێگەری 

خۆش  خودای  بگات،  خۆی  هەڵچوونەكانی  لە  بەروونی  )ئەوەی  ببەین:  هەیە 

دەوێت، هێندەی زیادبوونی تێگەیشتن لە خۆی و هەڵچوونەكانی خۆشەویستیشی 

بگۆڕین  هەیە  سپینۆزا  الی  گ��وزارەی  ئەو  ئەگەر   ،.31 دەكات(  زیاد  خودا  بۆ 

یاخود  تێگەیشتن سیستمی هەمووەكی،  بە گوزارەی خۆشەویستی خودایی، كە 

مەعریفەی  مرۆڤ  چەند  دەبێتەوەو  رون  زیاتر  ماناكە  ئەوا  گەردونە،  پێویستی 

زیاتر  دوایش  لەوەی  تێگەیشتنی  بكات  زیاد  هەڵچوونەكانی  و  خۆی  دەربارەی 

وتەكەی  پێنجەمدا(  لەبەندی   18 ژمارە  )پرسی  لە  بنەمایە  ئەو  لەسەر  دەبێت. 
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لەبەرئەوەی  بێتەوە،  خودا  لە  رقی  ناتوانێ   كەس  دەكرێت  راڤە  زیاتر  سپینۆزا 

مەعریفی سیستمی گشتی لەبارەی گەردون و سروشتی پێویست و باو تێدا، هیچ 

بوارێك بۆ هەستی بەشەكی دیاریكراوی وەكو رق ناهێڵی ئەوەی هەستی پێدەكەن، 

سیستمە  بەو  تۆكمەمان  پەیوەندی  بە  پەیبردنە  مەعریفەیە  بەم  گەشتین  ئەگەر 

فراوانەوە، نموونەی ئەو جۆرە پەیبردنە، ئەگەر بەراوردی بكەین بە هەڵچوون، 

ئەوا هەڵچوونی خۆشەویستی دەبێت نەك رق لەدیدی ئێمەدا ئەو چارەسەرەی 

سپینۆزا بۆ زااڵ بوون بەسەر هەڵچوونەكاندا دەیخاتە روو لە رێگای هەوڵدانەوە 

ێگەی  لەر  بەڵكو  راستەوخۆ،  بەرێگەیەكی  هەڵچوونانە  لەم  رزگاربوون  بۆ  نییە 

ناسینی و بیركردنەوەی عەقڵی تێداو پەیوەست كردنەوەی بە سیاقی گشتی هەل 

و مەرجی دەرەكی و ناوەكی مرۆڤەوەیە-ئەم چارەسەركردنە لەهەندێك روویەوە 

پێچراوەتەوە،لەگەڵ شیكردنەوەی دەروونی )ئەگەر نەمانتوانی تێپەڕێن لەویستی 

شیكردنەوەی  رۆڵی  لە  پێویستە(.  لەوەی  دەبێت  دوورتر  لەیەكچوانە  روو  ئەم 

دەروونیدا دەوترێت لە توانادا هەیە گرفتێكی دەروونی تێپەڕینرێت ئەویش لە 

رێگای دەرچوون لەجیهانی نا ئاگاییەوە بۆ جیهانی ئاگایی، و لە رێگای پەیبردنی 

هۆشمەندانەشەوە دەبێت.

هاوسەنگی  تێكچوونی  جەمسەردا،  هەردوو  لەنێوان  هاوبەش  رەگەزی   

دەروونییەوە، هەرچەند بەردەوامیش بێت گرفتەكەی رێگای خۆی بدرەو زەینی 

دروست  هاوسەنگی  بونیادنانەوەی  دووبارە  رێگای  و  ناگرێتەبەر،  هۆشیارمان 

پەیبردنە بەو تێكچون لە رێگای هۆش و دانانی لەسیاقی سروشتی خۆیدا، نەخواسە 

لە حاڵەتی یەكەمدا لە رێگای مەعریفەی عەقڵییەوە بێت، لەحاڵی دووەمدا لە 

رێگای تەنها هۆشەوەو لەهەردوو حاڵەتەكەدا بۆ رزگاربوونی مرۆڤ لەو تێكچوونە 

ئەوەندە بەسە تیشك برخێتە سەری، لەو تاریكییە دەربهینرێت كە تێدا نغرۆ بووە 

هۆشیارانە  لەبیركردنەوەی  گواستنەوەی  لەگەڵیداو  گیربوونمان  دادێت  لەمیانەی 

لە بوارە بەرتەسكەكەی و لە هەلومەرجی ئاڵۆزو سنورداردا، كە كاریگەری خۆی 

تێدا وازی دەكات.

روونە  كۆمەاڵیەتیە  ئەنجامە  بەو  تایبەت  ئاماژەیەكی  پێویستە  سەرئەنجام 

بكەین، كە سپینۆزا لە تیۆرەكەیدا چڕیدەكاتەوە لەدامركاندنەوەی هەڵچوونەكاندا. 
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نێوان  ئ��اژاوەی  مایەی  هەڵچونەكان  كە  چڕدەبنەوە،  ل��ەوەدا  ئەنجامانە  ئەم 

خەڵكە، و عەقڵیش مایەی لێك نزیكبوونەوەیان، ئەگەر عەقڵ ئامرازمان بوو لە 

دامركاندنەوەی هەڵچوونەكاندا، ئەوا پێویستە مرۆڤ هەوڵبدات بۆ زاڵبوون بەسەر 

لەدەروونی  كۆمەاڵیەتی  لەمانای  دڵنیابوون  بە  دەگات  خۆی  هەڵچوونەكانیداو 

ناو دەبرێت،  لەوبارەیەوە بەشەقڵێكی دووفاقی  مرۆڤدا بۆچوونەكانی ئسپیینوزا 

پەیوەست دەكرێت بەشەقڵی دووفاقی تێڕوانین لە چارەسەرێكدا كە بۆ زاڵبوون 

دانامركێتەوە  دەڵێت هەڵچون  لەسەرێكەوە  ئەو  دایناوە.  بەسەر هەڵچوونەكاندا 

بیركردنەوە  دەڵێت  ترەوە  لەسەرێكی  بەهێزتر،  لەخۆی  بەهەڵچونێكی  مەگەر 

دەستەبەری  شتەكانەوە  پێویستی  سیستمی  بە  گریدانیان  و  لەهەڵچوونەكان 

تێپەڕاندنی دەكات. راستە گرێدانێك لەنێوان ئەو دوو ئامرازەدا دروست دەكات 

كە دەڵێت، ناسینی خێرو شەڕ هەڵچونی چێژو ئازار، هێندەی ئەوەی هۆشیاریمان 

لە بارەیانەوە هەیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا جۆرە جیاكاریەك لە نێوان ئەو دوو 

ئامرازەدا هەیە: ئامرازی یەكەم، بەكاربردنی هەڵچونێكی بەهێزترە، هەرچونێك 

لەتوانادا  دووەم  ئامرازی  بەاڵم  دەهێڵێتەوە،  هەڵچوون  لە  تر  جۆرێكی  بێت 

هەیە، ئەگەر تا دوا قۆناغی بڕۆین، دەگاتە حاڵەتێك بوار بۆ هیچ هەڵچوونێك 

دەتوانین  دەكرێت  ئارایشت  رەها  پێویستی  بە  شتێك  هەموو  تێدا  ناهێڵێتەوە، 

واتە  بگرین،  لەبەرچاو  ئەویتر  بۆ  رەخسێنراو  قۆناغێكی  وەك  یەكەم  ئامرازی 

ئەوەش  دەبێت،  بەهێزتر  لەخۆی  هەڵچوونێكی  بە  هەڵچووندا  بەسەر  زاڵبوون 

ئاسانترین و نزیكترین ئامرازە، دەشێت تەواوببێت لە رێگای تێگەیشتنی كامڵەوە 

دوو  ئەوەش  شتەكاندا،  لە سیستمی هەمووەكی  رووداوێك  بۆ جیگەی هەموو 

ئامرازی گرانن، خەڵك دەستی پێیان راناگات.

بەكاربەرین،  دووەم  یان  یەكەم  ئامرازی  هەڵچوونەكان  دامركاندەوەی  بۆ 

لەهەردوو حاڵەتەكەدا ئێمە بەهێزترین هۆی ئاژاوە لەنێوان خەڵكدا تێدەپەڕێنین، 

ئەگەر بەسەر هەڵچوونەكاندا زاڵبووین: )هێندەی ئەوەی مرۆڤ هەڵچوونی خراپ 

وەردەگرێت، ناشێت بووترێت، هێندەش بەسروشت گونجاون« 32. ئەگەر مرۆڤ 

پاشان  بەهێزتردا،  بەدوای هەڵچونێكی  گەڕانە  ئەوە  گرتەبەر،  یەكەمی  هۆكاری 

بێگومان دەگات بە نزیكبوونەوە لە نێوان خۆی وخەڵكی تردا، ئەگەر هەڵچوون 
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بە  زیانگەیاندن  بۆ  بێت  هەوڵێك  ئەگەر  مرۆڤەوە،  بە  بنرێت  و  بێت  ترسێك 

دەیگەیەنێت  بدرێت،  تر  لەوانی  دەبێت  ئەوە  لەسەڕووی  زیانێك  تر،  ئەوانی 

خۆی  سودی  لەبەدیهێێانی  غەریزییەكەی  ئارەووە  لە  بەسەرداربوون  بەدەست 

لەسەر زیانگەیاندن بەوانی تر.)لەسەر بنەمای ئەو یاسایە دشێت كۆمەڵگە بونیاد 

بنرێت، لەكاتێكدا كۆمەڵگەی خۆی بپارێزێت بەو مافەی كەهەمووكەس هەیەتی 

لە تۆڵەكردنەوە بۆ خۆی لە ئازار پێگەیشتنیدا، و خۆی بڕیاربدات لەسەر خێرو 

شەڕی خۆ چییە،هەرچەندە كۆمەڵگە توانای دانانی رێساگەلێكی گشتی بۆ رەفتار 

هەبێت، و یاسا گەلێك دەربكات، كە هەرەشە كۆمەكی بكات، نەك ئەو عەقڵەی 

لەسەر  جۆرە  لەو  كۆمەڵگەیەكی  هەڵچوندا.  لەدامركاندنەوەی  دەستەوەوەستانە 

یاسا بونیادەنرێت و لەسەر هێزێكی بەتوانا بۆ پاراستنی بەدەوڵەت ناودەبرێت، 

ئەوانەشی لە پاراستنیدا دەژین ناودەبرێت بەشوانەكان«33، بەاڵم ئەگەر سپینۆزا 

لەدەقی پێشتوتردا جەختی لەدۆش دامانی عەقڵ لەدامركاندنەوەی توڕەیدا كرد- 

با ئەوە بەیاد بهێنینەوە لە تێبینیكردنی پرسی ژمارە 17دا لەهەمان بوندا- دۆزەكە 

لەگۆشە نیگای الوازی مرۆیی و كۆیالیەتی مرۆڤەوە دەكات، لەوێشەوە دیدگایەكی 

ترو لە ئاستێكی بەرزتردا هەیە، دیدگای رزگاربوونی مرۆڤە( مەبەستم لەهەموو 

ئەویش  هەیە  لەهەڵچونەكانی  مرۆڤی  رزگاركردنی  توانای  تێدا  كەعەقڵ  ئەوەیە 

دامركاندنەوەی  بۆ  مرۆڤ  هەوڵی  دۆخەدا  لەم  هەروەها  لێی،  بیركردنەوە  بە 

لەبەها  دڵنیابوونەوە  خەڵكداو  لەنێوان  بەنزیكبوونەوە  دەگات  هەڵچوونەكانی 

كۆمەاڵیەتیەكان لە دەروونی مرۆڤایەتی دا، بەاڵم لە ئاستێكی بەرزتر لە ئاستی 

ترسی ئاڵوگۆڕ دەگات بە ئامرازی یەكەم، عەقڵ بنەمای گونجا لەنێوان خەڵكدا) 

سروشتیان  بەناچاری  هەمیشە  دەژین  عەقڵ  شوێنەكەوتەی  خەڵكی  ئوەندەی 

یەكانگیر دەبێت«34. هەرچەندە بواری وازیكردن مرۆڤ بۆ عەقڵی فراوان بێت، 

و مەعریفەش بۆ سروشتی شتەكان فراوان بێت، ئاستەنگی نێوان خۆی ئەوانی تر 

بەرەو نەمان دەچن. بەوپێیەیە، ئەگەر كەسێك دوای چاكەكاری خۆ بكەوێت، 

ئەوا بۆ خەڵكیشی بەرەوا دەزانێت، چەند مەعریفەی لە بارەی خوداوە زیاد بكات 

ئەوەندەش ئەو ئارەزووەی خۆی دەپەرستێت«35.

دەبێتە سەرچاوەی  بەرێوەدەبات،  بەعەقڵ  ژیانی خۆی  ئەوەی  بەو جۆرە 
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خێروسودی هەمیشەیی بۆ خەڵكی تر: ) سودی لەوەدانییە لە سروشتدا بە گوێرەی 

عەقڵ بژی«36. هەر لەبەرئەوەش هەوڵدانی مرۆڤ بۆ بەرژوەندی تایبەتی خۆی، 

ئەگەر بەڕێنوێنی عەقڵبێت لەهەمانكاتدا دەبێتە هەوڵێك بۆ سودی ئەوانی تر. 

دێت،  ئەخالقییەكەیدا  تیۆرە  لە  گرنگەوە  بیرۆكەیەكی  بە  سپینۆزا  لەوبارەیەوە 

ناكەوێتە  نەدابەشدەكرێت،  و  دەبێت  نەبەش  شتێكە  راستەقینە  خێری  پێیوایە 

ژێركاریگەری زۆربەی ئەوانەوە بەشداری تێدادەكەن، بەڵكو لەوانەیە هەركەسێك 

پشكی گەورەی تێداهەبێت، چونكە لەوانەیە ئەو خێرە ئەگەر پارە یان پلەیان 

دەبێت  بەوپێیە  لەسەریەتی،  كە  ئاپۆرەیە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  نفوزبێت، 

كێبەركێ  لەنێوان خەڵكدا توندبێت، هەرچەندە بڕی ئەو نیازانە سنودارەو جێگەی 

هەمووان تێدانابێتەوە، بەڵكو كاتێك ئەو خێرە دەبێ�ە مەعریفە بۆ هەمووان رێگە 

پێدراوە، وە زۆربوون ژمارەی بەشداربوون كە نابێتە هۆی كەمبوونەوەی، بەڵكو 

بە پێچەوانەوە هەتا خەڵك زیاتر داوای مەعریفە بكات، چێوەی ئەم مەعریفەیە 

فراوانترو ئاسۆی بەرین تر دەبێت.

ئەوەش راڤەكردن پرسی سپینۆزا لە كە دەڵێت: ) خێری بەرز بۆ ئەوانەیە 

كە دوای چاكەكاری هاوبەش دەكەون لەنێو هەموواندا، و دەشێت هەمووان چێژی 

پرسەدا  ئەو  خودی  لەتێبینیكردنی  یەكسانیدا«37.  پێشكەشكردنی  لە  لێوەرگرت 

دەڵێت: )ئەوە لەسەر شێوازی پان بەدوادا نایەت، بەڵكو لەسەر سروشتی عەقڵ 

خۆیەتی-بەرزترین خێر بۆ مرۆڤ هاوبەشە لەنێوان هەموواندا هێندەی ئەوەی 

لەچیەتی )ماهیتە( مرۆڤ خۆیەوە سەرچاوە دەگرێت، هەروەك چۆن لەمیانەی 

عەقڵەوە دەناسرێت(.

سپینۆزا بەشیكردنەوەی مەزنكردنی ژیانی كۆمەاڵیەتییەوە لەسێبەری عەقڵدا 

ناوەستێت، بەدڵنیاییەوە، هەروەكو بەربەرچی هەموو ئەوانە بداتەوە كە هەوڵی 

پێكەوە گرێدان لەنێوان تاكگەری و فەلسەفەكردندا دەدەن، وێنای كۆبوونەوەی 

عەقڵەكانیان بۆ ناكرێت تەنها لەسەر ئەو بنەمایە نەبێت كە ئەم عەقڵنە دەست 

بەرداری هەندێك لەجیاوازییەكانی خۆی بهێنێ . )هیچ شتێك بۆ مرۆڤ لە مرۆڤ 

خۆی بەسودترنییە، لەتوانای مرۆڤدا نییە شتێك دەستەبەری پاراستنی بونی خۆی 

جەستەی  و  زەین  ئەوەی  لەسەر  هەمووان  رێكەوتنی  لە  گەورەتربێت  بكات، 
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هەمووان یەك زەین و یەك جەستە بێت، ئەگەر ئەم دەربڕین تەندروست بێت، 

هەمووان بەیەك دەنگ و بە گوێرەی توانا هەوڵی پاراستنی بوونیان بدەن و بۆ 

سودی هەمووان تیبكۆشن بەو جۆرە هەموو ئەو خەڵكانەی كە عەقڵ بەرێوەیان 

دەبات-یان هەواڵ دەدەن بۆ ئەوەی سودی خۆیانی تێدا بە گوێرەی عەقڵ- هیوای 

شتێك بۆ خۆیان ناخوازن، ئەگەر بۆ هەموو مرۆڤی نەخوازن، بەوجۆرە رەفتاریان 

بەدادپەروەری و دڵسۆزی و شەریف وەسف دەكرێت«38.

سپینۆزا لە دەقی پێشوودا بەرپەرچی هەموو ئەوانە دەداتەوە، كە جەخت 

لەسەر ئەوە دەكەنەوە كە عەقڵ، ئەگەر گۆشەگیری خۆی لەدەستدا ئەوا جیاوازیشی 

پێكهاتووە  كۆمەڵگەی  بۆ  ئامانجێك  دژە  ئەوەشدا  لەبەرانبەر  لەدەستدەدات، 

لەخەڵكی ئازاد كەیەك عەقڵ و یەك جەستەیە دادەنێت، ئەو لە دەقێكی ترو 

وەاڵمی هەموو ئەوانەوە داتەوە، كەمەبەستەكانی بەمەستگەلی راهیبێكی دوورە 

سپینۆزا  باوەكانی  لەراڤەكارە  زۆرێك  كە  وەسفەیە  ئەو  ئەمە  دەچوێنن،  پەرێز 

بەكاری دەهێنن. ئەو بنەمایەی كە عەقڵ لەنێوان خەڵكدا كۆدەكاتەوە ئەو زوهدە 

نییە لەهەمووپەیوەست بوونێك بە سروشتی ئەسڵی مرۆڤەوە، بەڵكو بەدێهینانی 

هەموو الیەنەكانی ئەو سروشتەیە بەرێبەری عەقڵ، بەكامڵترین جۆر. )ئەوەی بۆ 

چەسپاندنی ئەزموون وتمان بەروونی وا لە هەموو خەڵك دەكات لێكترنزیكببنەوە 

ئەوەشدا  لەگەڵ   .39 ب��رای«  مرۆڤی  بۆ  خودایە  مرۆڤ  وتەیەدا  ئەو  لەسەر 

دەگمەن رووبدات.خەڵك گوێڕایەڵی عەقڵ بن، ئەوان لەژیانی خۆیاندا بەگوێرەی 

سیستمێكی بنیانراو لەسەر ئیرەیی و ناكۆكی بەڕێوەدەچن، لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانن 

ژیانێكی گۆشەگیرانە بژین، بەو پێیەی  كەپێناسەی مرۆڤ ئاژەڵێكی كۆمەاڵیەتییە 

جێگەی ڕەزامەندی هەمووە، بەڵكو ژیانی كۆمەاڵیەتی بۆ مرۆڤ تاڕادەیەكی دوور 

زیانەكانی لەسەر الدەبات، باگاڵتەجاڕەكان ڕقی خۆیان بكەن، بەپێكەنینی گەمژانە 

گەمژانەی  ژیانی  باستایشی  رایبگەیەنن،  باالهوتییەكانیش  مرۆڤ،  بارودۆخی  بە 

دەشتەكی مرۆڤ بكەن بەگوێرەی توانایان، باڕق بدەن بەمرۆڤ،  و ستایش بۆ 

بەشێوەیەكی  دەتوانێت  مرۆڤ  دەبینن،  ئەوەی  ئەوانە،  هەموو  پاش  بەئاژەڵ، 

بۆ  ئامرازێك  تاكە  دابینبكات،  یەكتر  بەهاوكاری   زیاتر  پێویستییەكانی  گونجاو 

ڕزگاربوونیان لەو مەترسیانە لەهەموو الیەنێكەوە یەكخستنی هێزیانە«40
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رەنگە زیادەڕۆینەكەین لەراڤەكردندا ئەگەر وتبێستمان سپینۆزا لەپەیوەستبوونی 

لەهەمانكاتدا  لەپێویستییەكانیادا  زیاتر  بەوەفابوونی  لەنێوان خەڵكداو  بەهاوكاری 

بۆ  رێ   دەركەوتە  یەكەمین  دەكات  نوێ   پیشەسازی  لەشارستانیەتی  بەرگری 

خۆشكراوەكانی بینیوە، سەرەتاش رەخنە لەوانەش دەگرێت كەبالۆرە بۆ رۆژانە 

بەداكۆكیخوازی  دەكات  لێدەدەن، خۆی  پشتبەخۆبەستنی  مرۆڤ  و   گۆشەگیری 

پرەنسیپی دابەشكردنەكار، بەدڵنیاییەوە، هەروەها وەك لەدوایدا دەبینین ئەوە 

بەتوانایە لەبەدیهێنانی كەماڵی مرۆڤ زیاتر لەژیانی گەمژانەی دەشتەكی.

الیەنە چاك و خراپەكان لەتیۆری ئەخالقدا

بوروژێنرێت،  ئەخالقی  میتۆدێكی  بەهەر  خراپ  چاك و  گرفتی  سروشتییە 

كەبانگەشە بۆ دامركاندنەوەی هەڵچونەكان، هەڵوێست وەرگرتن لەمەڕ ئەم میتۆدانە 

بەخراپە لەرەواقییەكانەوە شتێكی باوە، ئایا مرۆڤ بانگهێشت نەكراوە، بۆ ئەوەی 

سەرنج بخاتە سەر وزەی خۆی لە سەپاندنی هەڵچونەكان و دامركاندنەوەكانیداو 

وزەیە  ئەم  قۆزتنەوەی  لەبرتیی  بەكاربهێنێ    عەقڵی  خۆیدا  لەكۆنترۆڵكردنی 

لەزاڵبوون بەسەر ئەو هۆكارە دەرەكیانەدا، كەگەیشتوون بەم هەڵچووونە، یاخود 

عەقڵی خۆی بەكاربهێنێ  بۆ كۆنترڵكردنی ئەو جیهانەی دەوریان داوە؟ ئەم جۆرە 

میتۆدانە لەڕەواقیەكانەوە دەستپێدەكات، بۆ سپینۆزا، گونجاوە بۆ ئەو كەسانەی 

كەدەستەپاچەن لەگۆڕینی جیهانی دەوروبەریان و هەوڵیان دەخەنە سەر گۆڕینی 

خۆیان، جیهانی ناوەوەیان دەكەن بەتەختەی شانۆی چاالكیەكانیان، چونكە ئەوان 

ناتوانن خاوەنی دەسەاڵت بن تەنها لەجیهانی خۆیاندا نەبێ .

لەتیوری سپینۆزا لەدامركاندنەوەی  هەڵچونەكاندا زۆر رەگەز هەیە كۆمەكی 

ئەم جۆرە ڕەخنەیە دەكەن، هەندێكجار بەزمانێك دەدوێت، كەسروشتی خراپ 

دەبەخشێت راستەوخۆ وەكولە نامەی  ژمارە )30(دا هاتووە تێدا لەبارەی شەڕی 

نێوان هۆڵەنداو ئینگلتەراوە قسە بۆ ئولدینبرگ دەكات شەڕێك كەپێی ڕازی نین ، 

بەوە، بەاڵم من نە پێكەنیم دێ  و نەگریان، بەڵكو پاڵم پێوە دەنێت بۆ فەلسەفە 

كاری و سەرنجدان لە سروشتی مرۆڤ ئەگەر باوەڕم وانەبێت من مافی گاڵتەكردن  

بەسروشتم نییە، هەرەچەندە بیر لە خەڵك دەكەمەوە حاڵیان وەك حاڵی هەموو 
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هەبووەكانی تر وەهایە، شتێكی تر نیین، جگە لە بەشێكی سروشتی، لەوەدا من 

نازانم چۆن ئەو بەشانە لەگەڵ گشتدا دەگونجێن و پێ  بەپێ  لەگەڵی دەڕۆن، چۆن 

هەر بەشێك پەیوەست دەبێت بەوانی ترەوە....

ئێستا من بۆ هەر كەسە و  ئازادی رەوا دەبینیم بە گویرەی سروشتی خۆی 

بژی«.

بێگومان ئەوە دیدێكی نێگەتیڤە بۆ دیاردەیەك دانی پێدادەنێ ، كە شەڕو 

ناكرێت  و  خەڵك  لە  شاراوە  الوازی  ئەستۆی  دەیخاتە  بەاڵم  جەنگە،  ئەوەیش 

پەیوەستنە  روونە  دەقەدا  لەم  وەك  نێگەتیڤ  تێڕوانین  تێدابكرێت.  گۆڕانكاری 

پێویستییەكەیدا، یان لەدیدی ئەزەلەوە، خۆلێ   بەڕامان لە كارەكان لە سروشتە 

هەموو  الببات،  بچووك  خەڵكی  لەسەر  الوازی  رواڵەتی  بۆئەوەی  نییە،  الدانی 

رووداوێك دەبەسێتەوە بەڕەوتی پێویستی ئەزەلی سروشتەوە، ئەوەش لەشیكردنەوە 

و فەلسەفەكاریدا كارێكی دروست و رێگا پێدراوە، بەاڵم ئەگەر بوو بەگوزارەكردن 

لە هەڵوێستی فەیلەسوفی، ئەوا  ئەو دەگات بەنكوڵیكردن لە بوونی مرۆیی خۆی 

روونە  ئەوەی  تردا،  خەڵكی  ژیانی  كردەیی   لەبەشداریكردنی   وازپێهێنانی  و 

ژیانی پراكتێكی ئێمە جۆرە دەستبەرداربوونێكی ئارەزوومەندانی كاتی دەخوازێت 

لەدیدی ئەزەلی و گرنگیدان بەوەی ئەوی تر لەبەشێكی رووداوەكاندا، و لەجیهانی 

هەڵچوونەكاندا بە ئەو بەها مرۆییانەشەوە كە تێدایە هیچ ئینتمایەكی بۆ سروشتی 

شتەكان نییە، بەاڵم گوزارشت لە كێشە ئەسڵییەكان لەژیانی مرۆڤدا دەكات.

لەالیەكی ترەوە راستە عەقڵنیبوون و تێگەیشتن لە هۆكارەكان، هەنگاوێكی 

گەورەیە بۆ رزگاربوونمان لە گرفتەكانمان، بەاڵم دواین هەنگاو نییە، تێگەیشتن 

و مەعریفە  بەس نین، بەڵكو لە كورتكردنەوەیاندا جۆرێكن لە نێگەتیڤ، بەڵكو 

ئەو  دەرەكی  هەلومەرجی  پۆزەتیڤانەی  گۆڕینی  بەهەوڵی  كامڵبكرێن  پێویستە 

بواری عەقڵ،  بۆ  تەنها  بە  پراكتێك دەبێت، نەك  بواری  بۆ  ئینتیمای  هەوڵەش 

بەتەواوی  ناتوانرێت  خراپ  تۆمەتی  بڵێین  دەتوانین   ئەوانە  هەموو  سەرەڕای 

بسەپێنێری بەسەر فەلسەفەی ئەخالقی ئسپێوزادا، لەم فەلسەفەدا رەگەز گەلێكی 

چاك هەیە كەنكۆڵی لێناكرێت، ئەو لە زۆربەی ئەو متیۆدانە جیا دەبێ�تەوە كە 

بانگەشەكردنە  ئەم  دەكەن،  بەعەقڵ  هەڵچوونەكان  دامركاندنەوەی  بۆ  بانگەشە 
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لەالی  ئسپێوزا لەسەر بنەمای گۆشەگیری » زهد« بونیادنەنراوە، بەڵكو جەخت 

بە  مرۆڤیشە  ئەركی  و  خۆناگرێت  لە  لتێكچونێك  هیچ  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر 

بارەیەوە  لەوە  با  رازیبكات،  رەگەزە سروشتیەكانی خۆی  توانا هەموو  گوێرەی 

تێبینی ئەوە بكەین، ئەو پرەنسیپە بنەڕەتییەی كە لەجیانەیەوە هەموو رواڵەتەكانی 

رەفتاری مرۆڤ دەكات، پرەنسیپی بەردەوامبوونە لە بووندا، ئەمەش لە خۆیدا 

بەشەڕی  بخات  پەك  لەكاتێكدا هەر شتێك كردەوەی مرۆڤ  كاراییە،  پەرنسپی 

دەزانێت، سەرەڕای ئەوەش بەبایەخەوە دەڕوانێتە هەوڵی مرۆڤ بە سودی تایبەتی 

خۆی، نكوڵی هیچ رەگەزێك لە رەگەزەكانی ژیانی هەستی ناكات، مەگەر زاڵبێت 

پڕەنسیپی  سەر  لە  بونیادنراو  فەلسەفەیەكی  هیچ  شتێكە  ئەوە  عەقڵدا،  بەسەر 

كارایی رەهای مرۆڤ نكۆڵی لێناكات، وەك پێشتر نییمیان جەخت لەسەر بەهای  

كۆمەاڵيەتی دەكاتەوە، بەشێوەیەك كە مشت و مڕهەڵناگرێت، وەگریدانێكی روون 

لەنێوان رابوونی  مرۆڤ بۆ ژیانی  خۆی و لەنێوانی پوەیەندی یە كۆمەاڵیەتییەكەیدا 

رەگەزە  هەیە.ئەم  روون  پۆزەتیڤی  رەگەزێكی  لەوەشدا  هەیە،  ترەوە  لەوانی 

پۆزەتیڤەكە  خۆی كردنەوە لە جەختكردنەوە لەبەها كۆمەاڵیەتییەكاندا دەنوێنی 

لەگەڵ ئەمەشدا هەروەك دودان تێبینیكردووە، پشت ئەستورە بەدەست پێشخەری 

كەسایەتی ، لەمیتۆدی ئەودا سروشت بەڕەوتی چارەنووساسازی خۆیدا دەڕوات 

و هیچ قورسیەكی لەسەر مرۆڤ یان بایەخی  بۆ ئامانجەكانی نییە، ئەخالق هیچ 

مانایەكی نییە، تەنها ئەوەنەبێت نەسیمێكە بەدەستپێشخەری كەسێتی هەڵدەكات، 

تر  بەدەربڕنیێكی   )41( هاوكارن  بنەماكەی  لەسەر  كۆمەڵگەدا  لەناو  خەڵك  كە 

لەتاكەوە  خۆی  بەرگریخوازانەی  هێزی  دۆخ��ەدا  لەم  كۆمەاڵیەتی  هاوكاری 

بونیادبنرێت. تاك  خودی  سیستمێكی  لەسەر  دەبێت  سەرئەنجام  وەردەگرێت، 

نموونەی ئەم سیستمە خودییە درێژكراوەی بەرزترین ئاستە كە عەقڵی مرۆڤایەتی 

پێیگەیشتووە، ئەو عەقڵەش بە تەنها الی ژمارەیەكی كەمی خەڵك هەیە، هەر 

ئەوەش مرۆڤ ناچار دەكات دان بەوەدا بنێت كەئەخالق الی سپینۆزا بەرەو كەمی 

دەڕوات نەك زۆری سەرەڕای داننانی تەواوی بە سروشتی مرڤدا، مەرجگەلێك 

بۆ ئەخالق دادەنێت، تەنها ژمارەیەكی كەم پێیدەگەن، ئەم گرفتە بوو بە بابەتی 

پرسیارێك كەسلیڤان زاك كتێبەكەی خۆی بەناوی » ئەخالق الی سپینۆزا« پێهێنا، 
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مەبەستم ئایا  میتۆدی ئەخالقی سپینۆزا دیموكراتی بووە یان ئەرستۆكراتی؟ لەوەدا 

ئەگەر   ئایینی  دەباتە سەر دەسەاڵتی  دیموكراتیانە هەیە كە هێرش  سەودایەكی 

رواڵەتەكانیشی بێت، هەروەها لە جەختكردنەوەیدا لەسەر ئەوەی كە دڵی مرۆڤ 

هەموار  و  دروست  رێگای  بەرەو  مرۆڤ  كە  دەكات  ئەوە  دەستەبەری  بەتەنها 

ببات، بەاڵم سەودا  ئەرستۆكراتیەكەی روونە، لەوەدا دەردەكەوێت كە جەخت 

لەسەر ئەوەدەكاتەوە، كە ئامڕازی رزگاربوون مەعریفەیەكی عەقڵییە، كەئەوەش 

نادۆزێتەوە  پەناگەیەك   مرۆڤ  ئەوەها  هەیە)42(  كەمبوونی  ژمارەیەكی  الی 

ئەخالقی  لەنێوان  جیاكاری  جۆرێك  سپینۆزا  ئەخالقی  میتۆدی  بڵێت  ئەوەی  بۆ 

لەبارەی  سپینۆزا  كە  رابمێنین  وەسفانە  لەو  ئەگەر  دەكات،  كۆیلەدا  و  سەردار 

ئەخالقی میتۆدە الهۆتیەكاتەوە قسەی پێدەكات، بەوانەی وەكو سزا و پاداشت  

ئەوا  هەڵچوونەكانیان،  بۆ  رووپاییكردن  و  خەڵك  هەشتی  قۆزتنەوەی  بەڵێن  و 

كۆیلە  ئەخالقی  لە  گوزارشت  سپینۆزا  لەالی  وەسفانە  ئەوە  دەبینین  روونی  بە 

دەكەن، لەكاتێكدا دەبینین بانگهێشتی تەواوی خەڵك دەكات بۆ وەرگرتنی ئەو 

جۆرە ئەخالقە، چونكە دەستەبەری گەیاندنیان بەرێگەی هەموار و دروستدەكات، 

دەبینین ناوەستی بەوەوە كە جەختبكات لەسەر ئەوەی رێگایەكی تر بۆ دەربازبون 

كە  نایكات  لەبەرئەنجامەكانی  و  دادەنێت  رەها  جۆرەكارێكی  بۆخۆی  هەبێ�ت، 

لەمەدوای كارەكەدا دێت، بەڵكو

لەبەرئەوە دەیكات، پاداشتی چاكەكاری  چاكەكردن خۆیەتی، دان بەوەدا 

دەنێت كە گشت دەستە پاچەیە لەبیركردنەوەیی دەستەبەری گرێدانی هەڵچونەكان 

تایبەت  ئەخالقی  دەبێ�ت  كەواتە گشت  بكات،  سروشتیدا  و  پێویست  بەرەوتی 

بەخۆی هەبێت، كەتێدا مرۆڤ لە هەڵچوون رزگاری نابێت بە هەڵچوونێكی تر 

نەبێت بەهێزتر بێت لە خۆی، بەاڵم تایبەت یان سەردار مەعریفە ئامڕازەكەیەتی

لە  رزگاربوونی  و  عەقڵدا،  لەپەیڕەوكردنی  بەختەوەری  و  چاكەكاری  بۆ 

داننان بە پێویستی »43 دا هەموو ئەوانەی  ژمارەیەكی كەم دەتوانن پێی بگەن، 

ئەخالقی  كتێبی  كە  وتمان  پێشودا  دەربڕینی  لە  بەرزترین شتەكان وەك  ئەگەر 

كەلەسەر  گفتوگۆ  بەمجۆرە  دەگمەنترنییان،  و  ناڕەحەتترین  پێهێنراوە  كۆتایی 

پرسی نێگەتیڤ و پۆزەتیڤ الی سپینۆزا مۆركێكی دیالێكیتكی روونی لەخۆگرت، 
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بۆ  لەدڵنیاییەوە  ئەخالقەدا،  لەم  وئەرستۆكراتی  دیموكراتی  بەپرسی  وسەبارەت 

دڵنیاییەكی تر لەبەرزترین ئاستدا .

دوایی  دەشتەكیانە  رۆاڵەتی  س��ەرەڕای  پێشوو  بۆچوونی  ئێمەدا  لەدیدی 

كە  بااڵیە  نمونە  ئەو  بووترێت  هەیە  توانادا  لە  هێشتا  نییە،  بابەتە  ئەم  وتەی 

سپینۆزا بۆ ئەخالق باسی دەكات، سەرەوری عەقڵە، نەك ئەرستۆكراتی بە هەموو 

عەقڵی  مرۆڤ، چونكە  گەورەی  بەشێكی  بۆ  نییە  نیاز خراپ  وە  رووەكانییەوە 

مەزن كە ئەم خەسڵەتەی هەیە ئەگەر لەرووی پراكتیكەوە بۆ هەمووان فەراهەم 

مەعریفە  بەڵكو   ، هەمووان  بۆ  فەراهەمدەكرێت  تیوەرییەوە  لەرووی  نەبێتئەوا 

لەرووی تیورەییەوە، نزیكترین نموونەی بااڵیە بۆ دەست پێداگەیشتنی هەمووان

هەر وەك گوتمان ئەوە وەك پارەو مااڵ نییە هەتا پشكدارەكانی زۆرترین 

بڕەكەی كەمترببێتەوە، بەڵكو تاكە ئامانج ئەوەیە هەمووان بەشداری تێدا بكەن و 

هەتا بەشداریكردن تێدا زۆرترین بێت ئاسۆكانی فراوانتر دەبێت، بەراستە ئەمە 

لەڕووی پراكتیكەوە كارێكی بەد ینەهاتووە، چونكە مەعریفە تەنها بۆ كەمێكی 

دەگمەن نەبێت فەراهەم نابێت، بەاڵم نموونەی بااڵ بۆ مەعریفە ، لەپرەنسیپدا 

پراكتیكەوە  لەرووی  چۆن  هەروەك  پێڕاگەیشتنە،  دەست  نمونەی  ئاسانترین 

پێگەیشتنی سەختترە لەسەر بنەمای ئەم سروشتە تایبەتە بۆ نمونەی مەعریفە

لەم  جەمسەرەكانیدا  نێوان  لە  و  هەمووان  بە  كێشە  هەیە  تواناماندا  لە 

كەشتییە بڵندەدا.

������������������������������������������������

سەرچاوە :

اسبپنوزا د. فوئاد زكریا« سلسلە الفكر المعاصر« الطبعە الپانیە 1981  ص 

.220-196

تێبینی: تەنها لە نووسینی ئەم فەسڵەدا نوسەر »43« سەرچاوەی بەكارهێناوە 

ئێمە بە پێویستمان نەزانی سەرچاوەكان بنوسینەوە.
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ئــەخالق

                                   

سپینۆزا

لەعەرەبییەوە: ئارام جەمال سابیر 

»لەسەر بوونەوەرە مرۆییەكان دەنوسم، وەك ئەوەی من لەبارەی هێڵەكان و 

گاڵتەو  ئەوەی  لەسەر  سووربووم  بنوسم.  بەستووەكان  جەستە  رووتەختەكان و 

القرتێ یان نەفرەت یان بوغزو قین لەكارەكانی مرۆڤ هەڵنەگرم بەڵكو تێیانبگەم، 

بەزیانە  بەدكار و  لەبەرئەوەی  نەك  سۆزەكان..  هەست و  روومكردە  هەربۆیە 

وەك  مرۆڤ  بۆ  پێویستە  چەند خەسڵەتێكی  بەوەی  بەڵكو  مرۆڤدا،  لەسروشتی 

پێویستبوونی گەرمی و ساردی، زریانەكان و هەورەبروسكە و هەموو ئەو شتانەی 

لەسروشتی كەشوهەوا دەچن.«

هەرچەندە من هەندێكجار مایەپووچی ئەو ئەنجامانە دەبینم، كە بەعەقڵ و 

جگە  مایەپووچییە  ئەم  بەاڵم  پێیانگەیشتوم،  خۆم  سروشتیانەی  بیركردنەوەی 

بەختەوەربوونمە  ئەویش  ناكرێت،  بۆ  تری  هیچی  قەناعەتێك  لەتۆخكردنەوەی 

لەبیركردنەوەداو خڕكردنەوەی زانیارییەكانە، چونكە كاتەكانی خۆم بەحەسرەت و 

حوزنەوە بەفیڕۆنادەم، بەڵكو دەیانخەمە خزمەت ئاشتی و دڵسافی و خۆشنودییەوە.« 
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 مادەو عەقڵ

شادیی و ئازار یان بۆ رازیكردنی غەریزەن، یان بۆ پەكخستنین، ئەم دووانە 

نابنە هۆكار بۆ حەزو ئارەزووەكانمان، بەڵكو ئەنجامی ئەون، ئێمە لەبەئەوە حەز 

لەشتەكان ناكەین، چونكە شادمانمان ناكەن، بەاڵم دڵخۆشمان دەكەن لەبەرئەوەی 

ئێمە حەزمان لێیانە و ئەمەش هیچ دوودڵییەك هەڵناگرێت.

دیارە ئەمەش ئەوەی لێدەكەوێتەوە كە نابێت مرۆڤ خاوەن ئیرادەی ئازاد 

بێت، چونكە ئەوە زەرورەتی مانەوەیە بڕیار لەسەر غەریزە دەدات و غەریزەش 

بڕیار لەسەر حەزو ئارەزوو دەدات، ئارەزووش بڕیار لەسەر هزرو كردە دەدات. 

ئیرادەی  لەعەقڵدا  ئارەزووەكان،  حەزو  لە  جگە  نین،  شتێك  عەقڵ  بڕیارەكانی 

رەهاو ئازاد نییە، هۆكارێك هەیە عەقڵ ئاڕاستە دەكات، لەئیرادەی ئەم شت یان 

ئەمیش  ئاڕاستە دەكرێت و  ترەوە  لەالیەن هۆكارێكی  ئەم هۆكارەش  ئەو شتدا، 

لەالیەن هۆكارێكی ترەوە ، ئیدی مەسەلەكە تا ناكۆتا بەمجۆرە دەڕوات، خەڵكی 

پێیوایە ئەوان ئازادن لەبەرئەوەی پەی بەحەز و خواستەكانیان دەبەن، بەاڵم ئاگایان 

لەو هۆكارانە نییە وایانلێدەكات حەزبكەن و دڵیان بۆ شتەكان لێبدات. رەنگە بشێت 

بەراوردی نێوان هەست و ئیرادەی ئازاد بەو بەردە بكەین، كەدەهاوێژرێتە ئاسمان، 

ئەگەر تۆزقاڵێك هەست بەو بەردە ببەخشرێت وادەزانێت لەكاتی فڕێدانەكەی و 

هەڵكشانی بۆ ئاسمان ئەوە خۆیەتی بڕیار لەسەر رێڕەوی هاویشتنەكەی دەدات، 

هەر خۆشی دیاریكەری ئەو شوێن و كاتەیە، كە تێیدا دەكەوێتەوە سەر زەوی.  

عەقڵ و ئەخالق چێژی  گواستنەوەی باری مرۆڤە لەحاڵەتێكی چۆڕە كەماڵەوە بۆ 

حاڵەتی هەرە مەزنی كەماڵبوون. ئازاریش گواستنەوەی باری مرۆڤە لەحاڵەتێكی 

گواستنەوە، چونكە  پێیدەڵێم  بۆ حاڵەتی هەرە كەمی كەماڵبوون. من  مەزنەوە 

لەخودی چێژ خۆیدا كەماڵبوون نییە: ئەگەر مرۆڤ بەكەماڵی لەدایكبووایە ئەوكات 

هەستی بەسۆزی چێژ نەدەكرد و، پێچەوانەكەی ئەمەش مەسەلەكە روونتر دەكات.

بزووتن  كەهێزی  تێدەگەم،  لەبارودۆخەكانی جەستە  عاتیفەوە  بەهۆی  من 

تێیدا زیاد و كەمدەكات، كەئەمەش بۆخۆی یان ئەوەتا یارمەتیدەرێكی ئەو هێزە 

دەبێت، یان بەپێچەوانەوە سنوربەندی دەكات، لەهەمانكاتدا بەهۆی عاتیفەوە لەو 

بۆچوونانەش تێدەگەم كەهاوشانن لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا. هەرهەمان تێگەیشتنم 
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بۆ كاری چاكەو هێزیش هەیە. چەندێك توانای مرۆڤ زیاد بكات لەوەی خۆی 

بهێڵێتەوە و بگەڕێت بەشوێن ئەوەی سوودی پێدەگەیەنێت، ئەوەندە كاری چاكەشی 

ئەوەتا  مەگەر  پێببەخشێت،  سوودی  ناكات  فەرامۆش  شتێك  زیاددەكات.مرۆڤ 

داوای خێری زیاتری لێكردبێت. ئەگەر عەقڵ داوای شتێكی نەكردبێت ناكۆك بێت 

لەگەڵ سروشتدا، لەبەرئەوە دەبێت هەموو مرۆڤێك خۆی خۆشبوێت، بەشوێن 

ئەوەوە بێت سوودی پێدەگەیەنێت، هەوڵی هەموو ئەو شتانە بدات، كە بەراستی 

مرۆڤێكیش  هەموو  پێویستە  كەماڵبوون.  مەزنی  هەرە  حاڵەتی  بەرەو  دەیبەن 

چەندێكی توانی هەوڵی مانەوەی خۆی بدات.  هەوڵدان بۆ تێگەیشتن بناغەی 

ناتەواوە.  كەموكوڕو  كەڵكەڵەیەكی  عاتیفە  چاكەكاری.  بۆ  بناغەیە  تاكە  یەكەم و 

كەمبكەنەوە،  كەڵكەڵەیە  لەو  وابكەن  ئارەزوو  گەرمایی حەزو  نابێت  بەجۆرێك 

هەروەها نابێت تیشكی كەڵكەڵەكەش لەحەزو ئارەزوو كەمبكاتەوە، چونكە عاتیفە 

وەك عاتیفە نامێنێتەوە، ئەگەر لەمێشكدا بیرۆكەیەكی روون و ئاشكرای لەبارەوە 

بۆ دروستبكرێت.

������������������������������������������������������

  * سەرچاوە: * مقتطفات  ، » االخالق مۆیدە بالدلیل الهندسی« سبینوزا 

1665م - ترجمە د. فتح الله المشعشع.

Brauch Spinoza   1)1632-1677( فەیلەسوفی هۆڵەندی.
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چاكە و خراپە چییە

                                   

سپینۆزا

لەئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود 

 بۆ ئەوەی بزانین چاكە و خراپە چییە،بەم شێوەیەی خوارەوە دەست پێ  

دەكەین:

 ، هەیە  بوونیان  ئێمەدا  بیركردنەوەی  و  تێگەیشتن  لەناو  شت  هەندێك 

كە لە سروشتدا بوونیان نییە، كەواتە ئەو شتانە داهێنراوی ئێمەن، بەمەبەستی 

تێگەیشتن لێیان. لەنێوان ئەو شتانەدا : ئێمە باس لەهەموو پەیوەندیەكان دەكەین 

كە سەرچاوەن بۆ شتی جیاواز ئێمە بەو شتانە دەڵێن   )Entia Rationis – واتە : 

شتە عەقڵیەكان(. ئێستا پرسیارەكە بریتییە لەوەی : ئایا چاكە و خراپە پەیوەندیان 

خراپە  و  چاكە  سۆنگەیەوەی  لەو  وە.  بە)واقع(  یاخود  هەیە  ەوە،  )عەقڵ(  بە 

دەچنە خانەی پەیوەندیەكانەوە، دەبێت پەیوەندیان بە شتە عەقڵیەكانەوە هەبێت 

، چونكە نازانین چاكە چییە بەبێ  ئاماژەكردن بەشتێك )سەرچاوەیەك( كە چاك 

نییە. كەواتە ئێمە ئەڵێن ئەو پیاوە خراپە بە بەراود بەپیاوێك كە باشە، یان ئەو 

سێوە خراپە بە بەراورد لەگەڵ سیوێكی تردا كە خراپە.

 هەموو ئەو تێگەشتنانەی سەرەوە، ناتوانرێت بوترێن ئەگەر شتی باش بە 

بەراورد لەگەڵ شتی خراپ بوونیان نەبێت، كەواتە كاتێك ئێمە ئەڵێن ئەو شتە 
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باشە، ئەوا ئێمە تەنها دڵنیایی دەدەینە ئەو تێگەیشتنەی خۆمان كە لەبارەی ئەو 

شتەوە هەمانە. هەروەك پێشتر وتمان شتەكان پێویستە لەگەڵ مانا تایبەتیەكەی 

بەرابمەرەكەیاندا بڕۆن، لەپێناو دروستكردنی ناوەڕۆكێكی تەواودا.

ئێستا دوای ئەو شیكردنەوە كورتە چەمكی )چاك( ەو )خراپ( ە مان بۆ 

ڕوون بۆوە، بەاڵم بۆ زیاتر ئاشنابوون ئەم چەند سەلماندنانەی خوارەوەش ئاماژە 

پێ  دەكەم:

جوڵە  یان  ە   )Things )شت  یان  سروشتدا  لە  دروستكراوێك  *هەموو 

)Action( ە ، بەاڵم چاكە و خراپە نەشتە ، نەجوڵەیە. كەواتە چاكە و خراپە 

لەحەقیقەتدا بوونی نییە. 

پێناسەیەكیان  پێویستە   ، بن  ە  جوڵ(  یان  )شت  خراپە  و  چاكە  *ئەگەر 

هەبێت.

بۆ نمونە )باشی پیتەر ، یان خراپی مایكڵ( ناتوانرێت پێناسە بكرێن، وەك 

بەشێك لەناوەڕۆكی كەسایەتی )پیتەر و مایكڵ( ، واتە بەبێ  گەڕانەوە بۆ )پیتەر 

و مایكڵ( لەو )چاكە و خراپە( ییان ناگەین، بەمەش چاكە و خراپە نە )شت( ن 

، نە )جوڵە( ن لە سروشتدا لەم سۆنگەیەشەوە بوونیان  نییە.  



73

مافی سروشتی و یاسای سروشتی الی هۆبز و سپینۆزا

        د. محەمەد عابر ئەلجابری

        لەعەرەبییەوە: ئارام جەمال سابیر 

فەیلەسوفی ئینگلیزی تۆماس هۆبز لەدیارترین دامەزرێنەرانی تیۆرەی »مافی 

سروشتی« بوو. ئەم تیۆرەیەی لەكتێبە بەناوبانگەكەیدا »لیفیاپان« Léviathan دا 

دەستیپێكرد  نوێوە  لەبیرۆكەیەكی  هۆبز  نوسیویەتی.   1651 ساڵی  كە  باسكردووە 

كە لەكاتی خۆیدا بە«دۆخی سروشتی« ناسرابوو... لەكاتی دەركەوتنی بیرۆكەی 

بۆئەوەی  خستەڕوو،  سروشتی«  »دۆخی  گریمانەی  كۆمەالیەتی«دا   »پەیمانی 

شارستانێتی  مرۆڤ و  كۆمەڵبوونی  دیاردەی  بەجێ »  »ماقوڵ و  بنەمایەكی  لەسەر 

مرۆیی دابمەزرێنێت و بتوانێت، لەرابوردوویەوە، ئەو شتە پێشكەشی ئێستا بكات 

نوێگەریی و  چەمكەكانی  چەسپاندنی  چاندن و  یارمەتی  خەڵكدا  لەهۆشیاری  تا 

تازەگەریی بدەن، چونكە بەبێ  ئەو جۆرە دامەزراندنە، كە بنەماگەلی تێپەڕاندنە 

دیالەكتیكییەكەی لەكەلەپوردا »كەشف و سەقامگیردەكات« )كە مەبەستی لە نەفی و 

سەلماندنە، پاشان نەفیكردنەوەی نەفی و هێشتنەوەو پارێزگاریكردن لەسەلماندن 

بەشێوەیەكی تازە( خواستی نوێگەریی و تازەگەریی لەمێشكی خاوەنەكانیدا وەك 

سروشتی«  »دۆخی  گریمانەی  چوارچێوەیەدا  لەو  دەمێنێتەوە.  یۆتۆپیایی  شتێكی 

وەك زەمینەیەك بۆ ئەو دامەزراندنە خرایەگەڕ. وەختێك هۆبز دەڵێت: »مرۆڤ 

گورگە بۆ مرۆڤ« بەمە گوزارشت لە«جەوهەری دۆخی سروشت« دەكات، چونكە 

جەنگێكی  دۆخی  ژیاوە،  رەهادا  لەئازادییەكی  تێیدا  كەمرۆڤ  سروشتی،  دۆخی 

مافی  سروشتی  مافی  دۆخەدا  لەو  برایدا.  مرۆڤی  مرۆڤ و  لەنێوان  بەردەوامە 
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دابینكردنی ئارەزووەكان و تێركردنیانە. لەمبارەیەوە هۆبز دەڵێت: »مافی سروشتی« 

كەنوسەران هەر پێیدەڵێن دادگەریی سروشتی natural justice  بەواتای: ئازادی 

پاراستنی  لەپێناو  پێخۆشە،  چۆنی  توانایەوە،  بەهەموو  هەریەكێك  كاركردنی 

تایبەتیەكەیدا و  ژیانە  پاراستنی  لەپێناو  تر  بەواتایەكی  تایبەتیەكەیدا،  سروشتە 

ئەنجامدانی هەموو ئەو شتانەی، بەپێی مەزەنەی تایبەتی و عەقڵی تایبەتی خۆی، 

گونجاوترین ئامرازە بۆ بەدیهێنانی ئەو مەبەستە. 

سروشتی«.  لە«یاسای  كەجیاوازە  سروشتی«  بە«مافی  سەبارەت  ئەمەش 

»هۆبز«یش دێت جیاكارییەكی یەكالكەرەوەیان لەنێواندا دەكات و دەڵێت: مەبەستی 

من لەوشەی »ماف - Right« ئەو ئازادییەیە، كەدراوەتە هەموو مرۆڤێك بۆئەوەی 

بتوانێت توانا سروشتییەكانی خۆی بەگوێرەی عەقڵە ساغڵەم و تەندروستەكەی خۆی 

بناغەیەی مافی سروشتی شانی خۆی لەسەر دادەدات  پاشان ئەو  بەكاربهێنێت، 

ئەمەی خوارەوەیە: هەموو مرۆڤێك خاوەن تواناو تەقەلالیە بۆ پاراستنی ژیان و 

ئەندامەكانی. مادام مافی مانەوە بۆ هەموو مرۆڤێك هەیە، لەبەرئەوە دەبێت 

بابیكات  واتە هەر شتێك دەخوازێت  ئامرازەكانیش هەبێت،  بەكارهێنانی  مافی 

چونكە بەبێ ئەوە ناتوانێت بمێنێتەوە.

لەروانگەی ئەمەوە مافە سروشتییەكان بۆ مرۆڤ چوار دانە: مافی مانەوە 

مافی  ئامرازانەی  ئەو  هەموو  بەكارهێنانی  مافی  لەخود.  پارێزگاریكردن  یان 

مانەوە دابیندەكەن. مافی بڕیاردان لەسەر ئەو ئامرازە زەرورییە هەمەجۆرانەی 

دەستخستنە  مافی  دووردەخەنەوە.  مەترسی  دەكەن و  مانەوە  مافی  دەستەبەری 

سەر هەر شتێك كە )دەست( بیگاتێ : »سروشت لەهەموو شتێكدا مافی داوەتە 

مرۆڤەكان لەبەرئەوە شتێكی رەوایە بۆ هەموو مرۆڤێك هەموو ئەو شتانە بكات 

كەیارمەتی مانەوەی دەدەن«.

ئەمە لەبارەی »مافی سروشتی«یەوە، بەاڵم »یاسای سروشتی« ئەو یاسایەیە، 

ئەو چەشنە  كەناهێڵێت خەڵك  ناو عەقڵی مرۆڤ،  رێسایەكی هەڵقواڵوی  وەك 

دەبێت  كەهەر  مردنەی  ئەو  دێت،  كۆتایی  بەمردنیان  كە  ئەنجامبدەن،  كارانە 

پابەندن  لەوانە  یەكێك  لەبەرئەوەی هەموو  راكێشێت،  بەرەو الی خۆی  ئەوان 

لەگەڵ  پێویستە  دەڵێت:  هۆبز  نابن.  دەستبەرداریان  مافەكانیانەوەو  بەسەرجەم 
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ئەوەشدا جیاكاریی هەبێت لەنێوان ماف و یاسادا، چونكە ماف پشت بە ئازادی 

دەبەستێت، ئازادی مرۆڤ لەوەی كارێك بكات، یاخود نەیكات. لەكاتێكدا یاسا 

ئەوە  نەیكات(،  یان  بیكات  ئەوەتا  )یان  هەیە  بەیەكێكیانەوە  پەیوەندی  تەنها 

یاساو  لەنێوان  گەورە  جیاوازییەكی  هەروەها  دیاریدەكات،  كردەیە  ئەو  یاسایە 

الحریە«   - »ئازادی  االلزام« و  »زۆرلێكردن-  نێوان  لەجیاوازی  كە  هەیە،  مافدا 

دەچێت لەوەی هەردووكیان لەیەك بابەتدا ناكۆكبن بەیەكتر.«مافی سروشتی«، 

كەسروشت دەیبەخشێت، هەموو شتێك دەداتە مرۆڤ، بەاڵم »یاسای سروشتی«، 

بۆ  گونجاو  لەبارو  زۆر  رێگەیەكی  خۆیەتی  مرۆڤ  عەقڵی  سروشتی  ك��ەزادەی 

پاراستنی مافە سروشتییەكان دیاریدەكات و لەسەرووشیانەوە مافی مانەوەیە. عەقڵ 

تەنازولكردنە  كەبیرۆكەی  پەلكێشدەكات،  بیرۆكەیەكی زۆر گرنگ  بەرەو  مرۆڤ 

هیچ  بەبێ  هەڵسوكەوتكردنە،  ئازادیی  كەئەویش  خۆی،  سروشتییەكەی  لەمافە 

كۆتوبەندێك، لەگەڵ دەستەبەركردنی ئاشتی لەگەڵ ئەوانیتردا، كەئەمەش بەواتای 

وازهێنانە لەكوشت و بڕین و رزگاربوون لەچنگ ترس. ئەم تەنازولكردنە لە »مافی 

سروشتی« بریتییە لەبناغەی دەوڵەت، بریتییە لەو پەیمانە كۆمەاڵیەتییەی ئەگەری 

پێكهاتنی دەوڵەت دەڕەخسێنێت.

لەو فەیلەسوفانەی بیرۆكەی »مافی سروشتی«یان وەگەڕخستووە فەیلەسوفی 

كتێبێكی  فەیلەسوفە  ئەم  )1632-1677(ی��ە.  سپینۆزا  بارۆخ  بەناوبانگ  هۆڵەندی 

نوسیوەو  سیاسەت«�ەوە  بەالهوت و  سەبارەت  »نامەیەك  بەناوی  بەناوبانگی 

تەقوا  نابێتە مایەی ترس بۆ سەر  ئازادیی كاری فەلسەفی  لەناوەڕۆكدا دەڵێت: 

)ئایین( یان ئاسایشی دەوڵەت، بەاڵم بەنەهێشتنی ئەم ئازادییە خودی ئاسایشی 

دەوڵەت و تەقوا هەردووكیان لەیەككاتدا لەناودەچن.  

سپینۆزا مەبەستی نامەكەی لەدوو شتدا دیاریكردووە: یەكەمیان، »فەلسەفە و 

الهوت )ئایین( لەیەكتر جیابن، هەروەها  الهوت راشكاوانە ئەوە رابگەیەنێت 

بەجێدەهێڵێت«.  خۆی  تاكێك  هەر  خودی  بۆ  فەلسەفی«  كاری  »ئازادیی  كە 

لێرەدا، لەپاڵ ئەو فەیلەسوفە هۆڵەندییەی لەسەدەی هەڤدەدا ژیاوە، بەهەمان 

لەكتێبەكانیدا  بەپێنج سەدە  ئەو  پێش  روشد  ئیبن  كە  دەگەینەوە  بیرۆكەیە  ئەو 

بەرگری لەبیرۆكەی سنوربەندیی نێوان ئایین و فەلسەفە كردووە.  
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 دووەم، »چارەسەركردنی ئەو بنەمایانەی دەوڵەتیان لەسەر دادەمەزرێت«. 

ئێمە لێرەدا ئەمەمان بەالوە گرنگە، چونكە ئەو فەیلەسوفە لەو بوارەدا هاتووە 

دەوڵ��ەت«  لەئایین و  ب��ەدەر  مرۆڤەكانی  هەموو  بۆ  سروشتی  بیرۆكەی«مافی 

سروشتی  رێكخستنی  سروشتی و  لە:«مافی  كەمەبەستی  وەگەڕخستووە، 

ئاوەڕواتكراوە لەو رێسایانەی سروشتی هەر تاكێكی پێدەناسرێتەوە، ئەو رێسایانەی 

پەییانپێدەبەین، بەوەی كە هەموو وجودو بوویەك بوون و رەفتارەكەی بەشێوەیەكی 

كە  ئەوەیە،  سروشت  مەزنی  یاسای  هەرە  لەكاتێكدا  دیاریدەكرێت«،  دیاریكراو 

هەر شتێك ئەوەندەی لەتوانایدایە هەوڵدەدات لەباری خۆیدا بمێنێتەوەو تەنها 

بەوە  لەمەوە  دابنێت،  تر  شتێكی  هیچ  بۆ  ئیعتبار  بێئەوەی  بڕوانێت  لەخۆی 

دەگەین كە هەموو بوویەك مافی رەهای دەبێت لەوەی لەباری خۆیدا بمێنێتەوە، 

واتە بەو شێوەیە هەبێت و رێگەبكات، كەهەر دەبێت ئەنجامدانەكەی سروشتیانە 

لەنێوان  جیاوازییەك  رووەوە  دەداتێ :«لەو  درێژەی  سپینۆزا  هەروەها  بێت«، 

خەڵك و بووە سروشتییەكانی تردا نابینین، یان لەنێوان ئەوانەی خاوەن عەقڵێكی 

تەندروستن و ئەوانەشی مێشك پووت و بەتاڵن، یاخود لەنێوان كەسانی ساغڵەم و 

ترەوە.  لەالیەكی  الوازەك��ان  گەمژەو  كەسە  لەالیەك و  بەهێزەكان  كەسایەتییە 

لەراستیدا هەریەكێك بەپێی یاساكانی سروشت شتێك بكات، ئەوە مومارەسەی 

مافێكی رەهای خۆی كردووە، چونكە بەو پێیە هەنگاودەنێت كەسروشتی خۆی 

خەڵك  سەیری  چەندێك  بكات.  تر  شتێكی  لەوە  جگە  ناكرێت  لێیدەخوازێت و 

بكەین وەك ئەوەی تەنها لەسایەی حوكمی سروشتدابن ئەوەندە بینینمان بۆیان 

وایلێدێت، كەهەموویان لەیەك باردا بژین: ئەگەر دوای ئەمەش هێشتا كەسانێك 

هەر بێ ئاوەزو عەقڵ مانەوە، یان هەر هێشتا نەبوونەتە خاوەن ژیانێكی شایستە و 

بەتەنها لەژێر حوكمی مافێكی رەهای ركێفكراوی  یاساكانی شەهوەتدا ژیان، ئەوا 

ئەوانە هەورەك ئەوانەن كە لەژێر ركێفی یاساكانی عەقڵدان. خۆ حەكیمێكیش 

مافی رەهای هەیە، لەوەی كار لەشتێكدا بكات كەعەقڵ فەرمانی پێدەدات، واتە 

بەپێی یاساكانی عەقڵ دەژی، بۆ جاهیلێكیش، یان هەركەسێك كەبەتاڵە لەهەر 

شەهوەت  كە  شتێكدا،  هەر  لەكردنی  هەیە  رەهای  مافی  خولوقی،  سیفاتێكی 

پاڵیپێوەدەنێت بۆ كردنی، واتە بەپێی یاساكانی شەهوەت دەژی« )دەبینین چۆن 



77

گریمانەی »باری سروشتی« لەالی سپینۆزا گۆڕاوە بۆ بیرۆكەی »مافی سروشتی«(. 

 بەاڵم ئەمە بەو مانایە نایەت كەسپینۆزا خەڵك بانگهێشت دەكات، بۆ ئەوەی 

تەنها بەپێی سروشتی خۆیان بژین و گوێنەدەنە ئەوەی عەقڵ داوایان لێدەكات. 

نەخێر، بەڵكو ئەو جەختدەكاتەوە لەسەر ئەوەی كە:« بێگومان ئەوەی دەمێنێتەوە 

عەقڵ  یەقینەكانی  پێوەرە  یاساو  كەبەپێی  بەكەڵكترە  ئەوە  خەڵكیش  بۆ  عەقڵەو 

بژین چونكە، هەروەك گوتمان، ئەم یاساو پێوەرانە تەنها روویان لەبەدیهێنانی 

ئەمەش  وێڕای  تێدایە.  مرۆڤ  بۆ  راستەقینەی  كەڵكێكی  كەسوودو  شتەیە  ئەو 

هەموو مرۆڤێك حەزدەكات ئەوەندەی بتوانێت لەدڵنیاییەكی دوور لەهەر جۆرە 

دەتوانێت  تاكێك  هەموو  چونكە  ئەستەمە،  مەحاڵ و  ئەمە  بەاڵم  بژی،  ترسێك 

ئەوەی دەیەوێت ئەنجامیبدات، جگە لەوەی عەقڵیش ئەو مافانە نادات كەدەكەونە 

ناوەندی  لەناو  تاكە مرۆڤێك  لەراستیشدا  ژوور  مافەكانی رق و تووڕەبوونەوە. 

نەبێت،  دڵەڕاوكێی  نادۆزینەوە  چاوبەستكردندا  تووڕەیی و  رق و  دوژمنایەتی و 

هەروەها مرۆڤێكیش نییە ئەوەندەی بتوانێت لەهەوڵی خۆقوتاركردندا نەبێت.

كە  رزگاربكەین،  رقە  كین و  دوژمنایەتی و  لەو  خۆمان  دەكرێت  چۆن 

بێت؟ سپینۆزا  تاكێك  كارو كردەوەی هەر  زادەی  بەپێی مافی سروشتی رەنگە 

لەوەاڵمدانەوەی ئەمەدا دەڵێت:«... سەرنجبدەین خەڵك لەبەدبەختییەكی زۆردا 

دەبن ئەگەر هاوكاری یەكتری نەكەن، ئەگەر لەپێناو زەرورەتی ژیاندا وەك كۆیلە 

ئەوەمان  بەروونی  زۆر  پاشان  نەكەن،  عەقڵیان  پێشخستنی  بۆ  كار  بمێننەوەو 

بۆ دەردەكەوێت بۆ خاتری ئەوەی خەڵك لەدڵنیایی و لەباشترین شێوەدا بژین، 

دەبووایە هەوڵی یەكخستن بدەن لەیەك سیستمدا )دەوڵەت(، لەئەنجامی ئەمەوە 

ئەو مافەی هەریەكێكیان بەسەر هەموو شتەكانەوە هەیبوو، بەحوكمی سروشت، 

دەگەڕێتەوە بۆ گروهەكە و چیدی هێزو شەهوەتی خۆی كۆنترۆڵی ناكات، بەڵكو 

لەالیەن هێزی هەمووان و ئیرادەكەیانەوە دەبێت«.
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سەرچاوە: الحق الطبیعی... والقانون الطبیعی – د. محمد عابد الجابری 

- االتحاد
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