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د.ئازاد حەمە

مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی سلێامنی

و
كانت
دولۆز لەمەڕ فەلسەفەی ڕەخنەیی كانت

دولۆز
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دەروازەیەكی پێویست: 
چۆن و بۆ دولۆز لەمەڕ كانت؟

سێستەمێكی  خ��اوەن��ی  كانت  ئیامنوێل 

فەلسەفییە كە كاریگەری لەسەر گشت فەلسەفەی 

بابەتی  بە  گرنگیدانی  بەهۆی  و  دان��اوە  ڕۆژئ��اوا 

بوونی یەزدان و نەمری دەروون و ئازادی مرۆڤ 

فەلسەفییەكانی  ب��زووت��ن��ەوە  بەگشت  پێچی 

كانت  فەلسەفەی  هەروەها  خۆیداوە،  سەردەمی 

بەشێكە لە مێژووی فەلسەفەی ڕۆژئاوا و پرسیارە 

و  ڕەوشت  و  زانین  بە  تایبەت  فەلسەفیەكانیشی 

بە  ئاین و هونەر، هەروەها پەروەردە كردویەتی 

چركەیەكی فەلسەفی گرنگی ناو ئەم مێژووە. دیدە 

هاوشانی  پ��ەروەردە  بە  تایبەت  فەلسەفییەكانی 

زانین  و  عەقڵ  بە  تایبەت  فەلسەفییەكانی  دیدە 

بۆ  مانای خۆی  ئاشتی  و  جوانكاری  و  ڕەوشت  و 

فەلسەفەی أۆژئاوا هەیە.

ئاشكرایشە كاریگەری هزری كانت پاش ساڵی 

باڵوبوونەوەی  پاش  واتە  دەردەكەوێت،   1771

ڕەخنەی  عەقڵ:  لەسەر  ناودارەكەی  كتێبە  دوو 

پراكتیك.  عەقڵی  ڕەخنەی  و  پووخت  عەقڵی 

بەردەوام  كانت  فەلسەفیی  تێگەیشتنی  ئەڵبەتە 

بە چەمگەلێكی وەك زانین و بەها و ئازادییەوە 

لەگەڵ  مامەڵەكردنیشی  گ��رێ��دراوەت��ەوەو 

فەلسەفە  بۆ  قورسایی  ڕەوشتییەكان  پرسیارە 

پراكتیكییەكەی داناوە.لێرەوە دێینە ناو وتنی ژیل 

لەمەڕ   )Gilles Deleuze)1925- 1995 دولۆز  

كانت. ئەمەش لەبەرئەوەی دولۆز فەیلەسوفێكی 

هاوچەرخی فەأەنسییە و یەكێكە لە ئەندازیارانی 

بیری پاشبنەماخوازی و شانبەشانی فوكۆ و دێرێدا 

لە  فەرەنسی  بیری هاوچەرخی  سێ كوچكەكەی 

فەیلەسوفی  بە  و  پێكدێنێت  كان   1960 سااڵنی 

ن��ارساوە.  كۆچەریش  فەلسەفەی  و  ج��ی��اوازی 

ئەوە دۆلۆزیش بوو پێناسەیەكی تری خستەسەر 

چییە؟  فەلسەفە  پرسیاری  فەلسەفی  خەرمانەی 

بریتییە  پێناسەكرد  بەوە  فەلسەفەی  كە  بەوەی 

بیۆگرافی  كتێبگەلێكی  دولۆز  واتا.  داهێنانی  لە 

فەیلەسوفە  ل��ە  بەشێك  ل��ەس��ەر  فەلسەفی 

دیارەكانی ڕۆژئاوا)نیچە،سپینوزا، هیۆم، بێرگسۆن، 

بەهۆی  نووسیوە،  فوكۆ(  لێپنتز،  كانت،  بێكۆن، 

فەیلەسوفانە  ئ��ەو  بۆ  تێخوێندنەوەكانیشی 

بۆمان شیكاركردووە  ئەوانەی  لەالێك فەلسەفەی 

فەلسەفێكی  ب��ەخ��ۆی  ل��ەالی��ەك��ری��ش��ەوە  و 

سەبارەت  فەلسەفیشامن  تازەی  نوێ،دیدگەلێكی 

بۆدەخاتەڕوو.تەنانەت  ڕۆژئ��اوا  فەلسەفەی  بە 

جیا لە بیرمەندەكانی نەوەی خۆشی فەلسەفەی 

بەسەر لۆژیكی مانا،وێنە،ئاماژە و ئەڵبەتە ئەدەب 

شێوازی  لەسەر  كتێبی  و  ك��ردووە  سینەماش  و 

بادیو  نووسیوە.ئاالن  كافكا،پرۆستیش  ئەدەبی 

نەش  و  بووە  فینۆمینۆلۆژ  نە  دول��ۆز  وتەنیش 

هایدگەری و نەش وجودی، بەاڵم پێامنوانییە بادیو 

نیچەیی  دولۆز  كە  ئەوەبكات  ئینكاری  بكارێت 

نەبووبێت. ڕاستە گشت ئەو تەوژمە فەلسەفییانە 

بوونگەرای(  ،هایدگەرییزم،  )فینۆمینۆلۆژیگەری 

پاریس  وەك  شوێنێ  لە  كانا   1960 سەرەتای  لە 

سیحرییەوە  ژێر  نەكەونە  بیریاران  ئەستەمبووە 

بە  ببێت  و  لێیبێتەدەرێ  توانیویەتی  دولۆز  لێ 

یان  تەوژمێكی  الیەنگیری  و  تر  بیرێكی  خاوەنی 

ئاڕاستەێكی فەلسەفی دیاریكراونەكات. تەنانەت 

كتێبی »هەزار ڕوو« ،«ئەنتی ئۆدێپ« ،«فەلسەفە 

لە  ،كە  شیزۆفرێنیا«  و  »سەرمایەداری  و  چییە؟« 

كتێبە گرنگەكانی ئەم بیریارەن و بەشێكی لەتەك 

فەأەنسی  هاوچەرخی  دەروون��ی  شیكەرەوەی 

پێدەڵێن  نوورساون،ئەوەمان  گۆتارێ  فیلیكس 

دولۆز جۆرەكاركردنێر لەسەر فرۆید و ماركس و 

كردویەتی،  فوكۆ  پێشر  لەوی  جیا  دەكات  نیچە 

چونكە فوكۆ ئەو سێ بیرمەندەی )واتە:فرۆید و 

ماركس و نیچە( بە سێ كوچكەكەی هێرمینۆتیك 

لە  ناساندووە و شوێنیانی  لێكدانەوە(  )تەئویل،  

گرنگە لەم سەرەتایەوە 
هێما بۆئەوەكرێت، كە 
وەستانی دولۆز لەسەر 
چەمك و گوزارە 
فەلسەفییەكانی 
كانت لە كتێبی 
»فەلسەفەی ڕەخنەیی 
كانت« وەستانێكی 
كالسیكانە نییە و 
گرنگی بەو الیەنانە 
دراوە لە 200 ساڵی 
ڕابردوو ئاوا ڕۆشنایی 
نەخراوە تەسەر
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ئەمەو  دەستنیشانكردووە.  ڕۆژئاواش  هزری 

دولۆز لە ساڵی 1969 یەكەم تێزی سەرووی 

لە  یەكێك  لەژێرسەرپەرشتی  دكتۆرانامەی 

مۆریس  بەناوی  فەلسەفییەكانی  مامۆستا 

 Maurice de Candillac كۆندیاك   دۆ 

نووسیوە، كە دواتر بووە بە كتێبێكی نارساو 

بۆ  و  دووب���ارە«وە  و  ج��ی��اوازی   « بەناوی 

دووەمی  بەشی  بە  ڕوناكبیرانیش  لە  گەلێ 

كتێبەكەی كانت » ڕەخنەی عەقڵی پووخت« 

لەسەر  دووەمی  تێزی  دواتر  دێتەناساندن. 

»سپینوزا و گرفتی گوزارە« لەژێر سەرپەرشتی 

بەناوی  خۆی  فەلسەفی  تری  مامۆستاێكی 

 Ferdinand Alquié ئالكیێ  فێردیناند 

نووسیووە.  

فەلسەفەی  ل��ەم��ەڕ  دول���ۆز 
ڕەخنەیی كانت

گرنگە لەم سەرەتایەوە هێام بۆئەوەكرێت 

گوزارە  و  چەمك  لەسەر  دولۆز  وەستانی  كە 

فەلسەفییەكانی كانت لە كتێبی »فەلسەفەی 

كالسیكانە  وەستانێكی   )1( كانت«  ڕەخنەیی 

نییە و گرنگی بەو الیەنانە دراوە لە 200 ساڵی 

بۆیە  نەخراوەتەسەر،  ڕۆشنایی  ئاوا  ڕابردوو 

دولۆز لە كتێبی »فەلسەفەی ڕەخنەیی كانت« 

ئەو شتە باسدەكات، كە كانت ئاشكرایكردووە و 

ناویشیناوە ترانسندنتال. خودی ترانسندنتالیش 

ماناێكی زۆری لە فەلسەفەی كانت دا هەیە 

دەشبینین  هەیە.  خۆی  گرنگی  دولۆزیش  بۆ 

كە  لێدوانەكان  لە  یەكێك  لە  دولۆز  كە چۆن 

دێنێت،  دانبەوەدا  لەتەكیاكراوە،   1988 لە 

و  كردووە  كانت  لەسەر  كاری  وورد  زۆر  كە 

لەسەر  بەكاركردن  كاركردنەكەشی  شێوەی 

بۆئەوەی  ئەمەش  دەشوبهێنێت،  دوژم��ن 

ئاشكراكات.  دوژمنە  ئەم  ئامرازەكانی  گشت 

دولۆز لەم بەرهەمە بەزۆری قسە لە فاكولتێ 

كتێبە)ڕەخنەی  سێ  لە  بەتایبەت  و  دەكات 

پراكتیك،  عەقڵی  ڕەخنەی  پووخت،  عەقڵی 

لێ  كانت.  ناودارەكەی  دادوەری(  ڕەخنەی 

بەپێیئەوەی دولۆز نیچەییە لە لێكدانەوەكانی 

جیهانبینییە  كانت  ڕەخنەیی  فەلسەفەی  بۆ 

دولۆز  دەركەوتوون.  كەمتازۆر  نیچەییەكانی 

ئەوەمان بۆ دەخاتەڕوو كە چۆن كانت ڕەخنە 

مرۆڤ  بۆ  ئامانج  دوا  بە  دەكات  عەقڵ  یان 

بەتایبەت ئەوەی كە ڕەخنە لەو سێ بەرهەمەی 

كانت خۆی وەك واتایێكی بنەڕەتی نیشاندەدا 

خستنەڕووی  بۆ  سەرەتاێكیشپێكدێنن  و 

فەلسەفییەكانی  تێگەیشتنە  عەقڵ.  ماهیەتی 

موتەربەنەكراوە  كانت  الی  عەقڵ  بۆ  دولۆز 

بەو تێگەیشتنانەی فەلسەفەی پراكامتیزم، یان 

پۆزەتڤیزم یاخودیش ئەزموونگەری بانگەشەی 

فەلسەفەێكی  بەرهەمی  بەڵكو  بۆدەكەن، 

تێأامانئامێزی نیچەگەرایە. 

بە  نیشانیدەدات،چۆن  دول��ۆز  كانت، 

بەرهەمە  سێ  ئ��ەو  چ��ۆن  دەگ��ات،  ڕەخنە 

فەلسەفییە بۆ گەیشنت بە ڕەخنە بەكاردەبات. 

شێوازی بەكاربردنی ڕەخنەكە لەالیەن كانتەوە 

»ڕەخنەی  كتێبی  لە  دول��ۆز  بەبۆچوونی 

عەقڵی  ڕەخنەی  بۆ  پ��ووخ��ت«ەوە  عەقڵی 

ڕەخنەی  لە  دواتر  و  پراكتیك«پەرەیسەندووە 

دادوەریدا گەیشتۆتە ترۆپك. دولۆز بۆئەوەی 

هەر لەسەرەتاوە وێنەیێكی پأمان لەسەر كانت 

بداتێ لەڕێگای پێناسەی عەقڵەوە پێناسەێكامن 

لەسەر فەلسەفە بەردەستدەخات. فەلسەفە، 

كە  پێناسەدەكات  ب��ەوە  كانتەوە،  لەدیدی 

بریتییە لە زانستی پێوەندی لەنێوان زانین و 

مرۆی،  عەقڵی  جەوهەرییەكانی  مەبەستە 

عاقڵ  م��رۆڤ��ی  خۆشەویستیەی  ئ��ەو  ی��ان 

مرۆیی  عەقڵی  مەزنەكانی  مەبەستە  بۆ 

مەزنیش  عەقڵی  مەبەستەكانی  هەیەتی. 

بەپێی  دەك��ەن.  كولتور  سێستەمی  فۆأمی 

پێناسانەدا  لەم  بێت  دولۆز  فەلسەفی  بینینی 

ئاشنادەبین:  دووفاقانە  ملمالنێیێكی  بە 

)ئەزموونگەری(  ئێمپریزم  بە  دژ  لەالیەك 

راسیۆنالیزمێكی  دژب��ە  لەالیەكیرەوە  و 

چونكە  وشك(،  )عەقڵگەراییەكی  دۆگامتیك 

مەبەستگەری  پێیانوایە  ئێمپریستەكان 

مەبەستگەری  كانت  لێ  رسووشتدایە  لە 

نێوان  ش��ەأەی  ئەم  دەبینێتەوە.  عەقڵدا  لە 

ئێمپریزم و كانت سەبارەت بە مەبەستگەری 

كانتیشەوە  لەپاش  و  فەلسەفییە  شەأێكی 

بەردەوامی خۆی هەیە، لەبەرئەوەی عەقڵ كە 

فاكولتەی مەبەستەكان نییە، بەڵكو رسووشت 

ئەوەدەكات مەبەستەكان هەمیشە مەبەستی 

رسووشت دەبن. مەبەست یان مەبەستگەری 

فەلسەفە  لە  و  كانت  دولۆز الی  بەبۆچوونی 

لەناو  وا  شوێنیشی  و  جێگیرە  عەقڵییەكەی 

عەقڵدا. بەپێچەوانەی ئیمپریزم كانت ،دولۆز 

وتەنی، پێیوایە بۆ كولتوو و بۆ عەقڵ مەبەست 

هەیە، واتە تەنیا مەبەستە كولتوریەكانی عەقڵ 

دوا مەبەسنت و، بۆ كانت رسووشت ناكارێت 

ئەو شوێنەی هەبێت كە عەقڵ هەیەتی. لێ 

دژ بە ڕاسیۆنالیزم كانت جەغت لەوەدەكات، 

بۆ  نین  مەبەست  تەنیا  مەزن  مەبەستی  كە 

عەقڵ  مەبەستی  كانت  الی  چونكە  عەقڵ، 

خۆی وەك مەبەست دەبینێت.

فەلسەفی  بینینی  بۆئەوەی  دولۆز  ژیل 

كانت  ڕەخنەی  فەلسەفەی  بە  تایبەت  خۆی 

پێناسەكردنی  بە  پێویستی  دەستنیشانكات، 

واتای فاكەلتێ )توانای(یە الی كانت. بەوپێیە 

ئاماژە بۆئەوەدەكات كە فاكەلتێ واتە پێوەندی 

ئەم  خودەوە.  بە  بابەت  ئەویرەوە،  بە  شتێ 

لە  تیایە  وێنابوونێكی  جۆرە  كە  پێوەندیەش 
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ئەوەش  تەنانەت  دولۆز  نییە.  دابڕاو  ئارەزوو 

لە  ئ��ارەزووە  ئەم  ناشێت  كە  شیدەكاتەوە 

ئازار دورخرێتەوە. هڕووەخت دولۆز لەوەش 

ئارەزوو  لە  چێژێك  هیچ  كە  نییە،  بەگومان 

چێژ  لە  ناكرێت  ئ���ارەزووش  و  نییە  ب��ەدەر 

دوورخرێتەوە، هەربۆیە ئارەزوو و چێژ و زانین 

سێكوچكێك پێكدێنن، كە الی كانت بەئاسانی 

هێام  دول��ۆز  ل��ێ��رەوە  پێدەكرێت.  دەرك��ی 

بۆئەوەدەكات كە چۆن كانت لە كتێبی ڕەخنەی 

عەقڵی پووختدا پرسیاری ئایا فاكەلتێ زانینێ 

ترانسندنتالی هەیە؟ مانای خۆی هەبووە، یان 

لە كتێبی دووەمەیدا كانت بە پرسیاری ئەوەوە 

ئارەزوویێكی  فاكەلتێ  ئایا  كە  سەرقاڵدەبێت 

ترانسندنتالە؟ لێ لە كتێبی سێهەمدا، ڕەخنەی 

دادوەری ، كانت كار لەسەر پرسیاری ئایا جۆرە 

نییە؟  بوونی  ترانسندنتال  چێژێكی  و  ئازار 

دەكات و ماهیەتی فاكەلتێ لەڕێگای ئەو شێوە 

پرسیاركردنەوە دەستنیشاندەكات، لەبەرئەوەی 

كانت  بۆ  ترانسندنتال  زانینی  فاكەلتێی  كە 

جەخت  دولۆز  خۆیهەبووە  فەلسەفی  مانای 

لەوەدەكات وێنابوون بەس نییە بۆ پێكهێنانی 

زانین و، ئەو وێنابوونەش بەتەنیا لەگەڵخۆیدا 

گرنگ نییە، بەڵكو گرنگ ئەوەیە وێنابوونەكە 

لەپێوەندیدابێت، بۆمنوونە  ترا  لەتەك شتێكی 

بابەت و خود. ئەمەو خودی زانینیش بریتیە 

پێیشوایە  دول��ۆز  و  وێنابوون  داڕشتنی  لە 

دیاریكردنی جۆرێكی ترانسندنتال بۆ فاكەلتێی 

بەرژەوەندی  لە  بریتییە  لەهەمانكاتدا  زانین 

و  عەقاڵنی  زانینی  ئ��ەوە  وێ���رای  ع��ەق��ڵ. 

دولۆز  كانتەوە  لەڕێگای  پێشوەختی  زانینی 

هاوشێوەن.ئەو  كە  جەغتیلەسەردەكات 

پێشوەختی  دادوەری  پێیدەڵێن  كە  بەشەش 

عەقڵی  زانستی  لە  بریتییە  دولۆز  بەقەولی 

بەهۆی  عەقڵیش  بەرژەوەندی  تێڕامانئامێزی. 
kafka
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ئەوەوە دەستنیشاندەكرێت، كە خودی عەقڵ 

دێت  مانایە  بەو  ئەمەش  بایەخیدەداتێت. 

بەو  دەدا  زانین  بابەتەكانی  بە  بایەخ  عەقڵ 

شێوەیەی لە بەرژەوەندییەتی. بۆ دولۆز گرنگە 

بزانین ئەو بابەتانە چیین؟ پێیوایە ناشێت ئێمە 

كانت  لەوەی  بریتین  بابەتەكان  پێامنوابێت 

ناویدەبا« شتەكان لە خودی خۆیا«.

خودی  یاساێكی  ئارەزوودا  فاكەلتێی  لە 

هەیە، كە پێوەندی بە جەوهەری ئارەزووەوە 

ئ���ارەزووی  فاكەلتێی  كە  ئ��ەوەش  هەیە. 

بەس  ویستە.  دیاریدەكات  ترانسندنتال 

ویست لە كوێوە دێت؟ ئایا ویست پێوەندی 

نییە؟ویست  پێشوەختییەوە  دادوەری  بە 

كە  دیاریدەكرێت،  چێژەوە  ئەو  بەهۆی 

لەسەر  وێنابوونی  بابەتەوەی  بەو  پەیوەستە 

شێوەی   بۆئەوەی  وێنابوونە  ئەم  دەكرێت. 

پێویست  وەرگ��رێ��ت  خ��ۆی  ترانسندنتالی 

دەكات كە پێشوەختی نەبێت. هاوكات دولۆز 

هێام بۆئەوەش دەكات، كە فاكەلتێی ئارەزوو 

 ، أەوشتیدا  یاسای  لە  ئەمەو  ترانسندنتالە. 

بەقسەی دولۆز، ئەوەی ویست دیاریدەكات 

عەقڵە. بۆئەوەی عەقڵ ئەمەبكات پێویستی 

كەواتە  چێژ،  نەش  و  ئازارە  نە  یارمەتی  بە 

عەقڵ بەرژەوەندی لەگەڵ فاكەلتێی ئارەزووی 

پراكتیكیە  بەرژەوەندیە  ئەم  ترانسندنتالە. 

ب��ەرژەوەن��دی  لەتەك  پێوەندیێكی  هیچ 

ئەزموونی و بەرژەوەندی تێأامانیدا نییە. ئەم 

الیەنەش كە كانت باسیدەكات بۆ دولۆز بەو 

مانایە دێت ڕەخنەی عەقڵی پووخت لەگەڵ 

یەكدەگرێتەوە.  پراكتیكیدا  عەقڵی  ڕەخنەی 

فاكەلتێ  واتای  ماناێری  بۆ  ئاماژە  دولۆز  لێ 

خۆی  شوێنی  ئەو  بەبۆچوونی  كە  دەكات، 

ڕەخنەی  فەلسەفەی  دەستنیشانكردنی  لە 

مانایەی  بەو  فاكەلتێ  ئەگەر  هەیە.  كانت 

لە  بریتیبێت  دەستنیشانكرا  الی��س��ەرەوە 

ماناكەی  بە  ئەویرەوە  بە  شتێك  پێوەندی 

تری  فاكەلتێك بریتییە لەوەی وێنابوونەكان 

هەیە؟  جۆرییان  سەرچاوەێكی  ج��ۆرە  چ 

چەند  لەنێوان  جیاوازی  وادەك��ات  ئەمەش 

وێناببونێكیش  چەند  تا  بكرێت،  فاكەلتێیێك 

سێ  بۆ  هێام  دول��ۆز  بۆمنوونە  بخرێتەڕوو. 

سەرچاوەكەی  )كە  حەدەس  دەك��ات:  جۆر 

س��ەرچ��اوەك��ەی  )ك��ە  وات��ا  هەستیارییە(، 

عەقڵە(.  سەرچاوەكەی  )كە  ئیدیا  دەرك��ە(، 

مانایەی  دوو  ئەم  كە  واشیدەكاتەوە  دولۆز 

كە  پێامتدەڵێت  دەستنیشانكرا   فاكەلتێ  بۆ 

مانای یەكەم  ئۆتۆنۆمی خۆی هەیە و لەتەك 

لەڕووی  لێ  بەرژەوەندیدایە.  لە  عەقڵیشدا 

لەبارەی  پرسیار  دونیایەك  فەلسەفییەوە 

بەرژەوەندی عەقلی دەكرێت لەوانە: خودی 

ئەم  ناواخنی  چی  چییە؟  بەرژەوەندییەكە 

بەرژەوەندی  ڕاگرتوە؟ چۆن  بەرژەوەندییەی 

ع��ەق��ڵ م��س��ۆگ��ەردەك��رێ��ت؟ ئ���ەوەش كە 

ژێرفشاری  دەچنە  بابەتەكان  دووت��رێ��ت 

دادەڕێژێ؟  بابەتانە  ئەم  باشە چی  عەقڵەوە 

ئەمەش  دەرك؟  یانیش  خەیاڵ؟  یان  عەقڵ؟ 

عەقڵ  ئایا  ل��ەوەی  گومانە  لەسەرێرەوە 

بپارێزێت؟  خۆی  ب��ەرژەوەن��دی  دەكارێت 

بۆ  خوێندنەوە  گەر  بناغەیە  ئەم  لەسەر 

بكرێت،  كانت  پوختی  عەقڵی  ڕەخنەی 

دروستدەبێت،  تیا  پرسیارانەمان  جۆرە  ئەو 

و  عەقڵ  فاكەلتێ،  ن��ێ��وان  پێوەندی  ك��ە 

كاردەكات؟  بنەماێك  چ  لەسەر  بەرژەوەندی 

لە  بریتین  بەرژەوەندیەكان  بەپێیئەوەی 

وێنابوونەكان  لە  ئەوانیش  كە  وێنابوون 

وێنابوونەكان  سەرچاوەی  باشە  پێكهاتوون 

وێنابوونەكان  سەرچاوەی  ئەوەی  چییەن؟ 

پێكدێنێت.  بەرژەوەندیەكانیش  پێكدێنێت 

بۆئەوەی دولۆز گشت ئەم الیەنانە ڕاڤەكات 

فاكەلتێی  دەرك  كە  بۆئەوەدەكات،  هێام 

زۆری  مانایێكی  دەرك  و  دیاریدەكات  زانین 

بۆ ڕەخنەی عەقڵی پووختیش هەیە.

س��ەرب��اری ئ���ەوی وت���را دول���ۆز قسە 

و  دەك���ات  كۆپەرنیكۆسیش  ش��ۆأش��ی  ل��ە 

كە  ئاماژەبۆئەوەدەكات  لەوبارەیەشەوە 

زانین  تیۆری  دۆگامیدا  ڕاسیۆنالیزمی  لە 

بابەت  و  خود  هاوتابوونی  ئیدیای  لەسەر 

الی  هاوتابوونە  ئ��ەم  لێ  خۆپێكدێنێت 

شۆأشی  واتای  چونكە  نییە،  بەوجۆرە  كانت 

دا  كانت  فەلسەفی  بیری  لە  كۆپەرنیكۆسی 

خود  هاوتابوونی  ئیدیا  گۆڕینی  مانای  بە 

شۆأشە  ئەم  ئ��ەوی  گشت  دێ��ت.  بابەت  و 

مرۆڤی  كە  ئەوەیە  پێامنیبڵێت  دەیەوێت 

عاقڵ گرنگە، یان ئەوە ئێمەی مرۆڤین گشت 

ڕەخنەی  كتێبی  لە  بۆیە  بەدەستە،  شتێكامن 

بە  زۆر  بایەخێكی  كانت  دا  پووخت  عەقڵی 

خود  ناهاوتاێتی  و  هاوتاێتی  لێكدانەوەی 

تێخوێندنەوە  لەم  دول��ۆز  دەدا.  بابەت  و 

كانتی  ڕەخنەی  سێستەمی  بۆ  فەلسەفییەی 

ڕاڤەدەكات  گرینگ  چەمكی  چەندین  دەكا 

فەلسەفی  ه��زری  لە  گرنگیان  شوێنێ  كە 

فاكەلتێ  وێنابوون،  دەرك،  هەیە:  دا  كانت 

دەركەوتن  حەدەس،  عەقڵ،  پێشوەختی،   ،

و..هتد.

سەرچاوە:

 Gilles Deleuze.Kant›s Critical.1

 Philosophy: The Doctrine of the

 Faculties. Translated by Hugh

 Tomlinson and Barbara Habberjam

..Univ Of Minnesota Press.1985
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و
ڤاگنەر
لەهاوڕێیەتییەوە بۆ دژایەتی1 

نیچە
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)1( 
پ��ێ��وەن��دی ن��ێ��وان ن��ی��چ��ەو ڤ��اگ��ن��ەر،)2( 

پێوەندییەكی ئاڵۆزو پڕ لەهەورازو نشێو بوو، 

پێوەندییەك بوو لەسەر بنەمای سەرسامی و 

ڤاگنەرو  كەسایەتی  بۆ  نیچە  خۆشەویستی 

ئەم  ب��وو،  دام���ەزرا  ج��وان��ەك��ەی  موزیكە 

لەالی  كەم  بەالیەنی  بەگشتی  پێوەندییە 

ه��ەردووال  هاوبەشبوونی  لەسەر  نیچەوە، 

ئاین،  بوو:  دامەزرا  سەرەكی  بنەمای  لەسێ  

فەلسەفە، موزیك.

ئەم پێوەندییە لەقۆناغێك دامەزرا كە ڤاگنەر 

تێیدا بااڵدەستبوو، نیچە هێشتا گەنجێكی تازە 

بەمامۆستاو  بوو  سەرسام  بوو،  پێگەیشتوو 

لەپەراوێزی  ئەملانی.  موزیكی  مایستەری 

تری  فەلسەفەكارێكی  پێوەندییەدا،  ئەم 

شۆپنهاوەرە  ئەویش  هەیەو  بوونی  ئەملانی 

نێوان  هاوبەشی  خاڵی  م��اوەی��ەك  بۆ  كە 

هەبوو  بااڵی  ڕۆڵێكی  بوو،  ڤاگنەر  نیچەو 

لەدروستكردنی ڕوانین و تیۆرو بۆچوونی ئەم 

نیچەی  و  موزیكست  ڤاگنەری  پیاوە،  دوو 

فەلسەفەكارو فیلۆلۆژیست.

لەبارەی  قسەكردنێك  جۆرە  هەر  پێامنوایە 

ئەم كتێبەی بەردەستامن، وردو ڕۆشن نابێت، 

تری  كتێبێكی  بەر  نەباتە  پەنا  مرۆڤ  ئەگەر 

ئێمە  كە  م��رۆڤ(،  )ئەوەیە  بەناوی  نیچە 

كردوومانەتە كوردی و دوو چاپی جیاوازی لێ  

باڵوكراوەتەوە)3(، چونكە پێامنوایە نیچە لەم 

كتێبەدا ڕۆشنایی زۆر دەخاتە سەر كێشەكەی 

شانۆی  و  موزیك  بیركردنەوەو  لەگەڵ  خۆی 

ڤاگنەردا، بۆیە لەم پێشەكییەدا چەندجارێك 

گەڕاوینەتەوە بۆ )ئەوەیە مرۆڤ(. 

بۆیە دەبینین نیچە لەنێو كتێبی )لەدایكبوونی 

كاتێك  دا)4(   )1868( لەساڵی  تراژیدیا( 

وا  بەشێوەیەكی  دەنووسێت،  كتێبە  ئەم 

وەسفی ڤاگنەر دەكات، وەكو ئەوەی هیواو 

هەر  بێت،  موزیك  ئایندەی  ڕزگ��ارك��ەرو 

نزیكبۆوەو  لەڤاگنەر  بنەمایەش  ئەم  لەسەر 

دامەزراندو  لەگەڵ  بەتینی  هاوڕێیەتییەكی 

خۆی بەقوتابی ئەم دەزانی و، شانازیشی بەم 

پێگەیەی خۆی دەكرد. 

ستایشەدا،  و  سەرسامی  ئەم  پیشاندانی  بۆ 

دا،   )1871( ساڵی  لەكۆتاییەكانی  نیچە 

بازل  لەشاری  كە  كتێبەدا  ئەم  لەپێشەكی 

نوسیویەتی كاتێك هێشتا تێیدا مامۆستا بوو، 

ڤاگنەر  پێشكەشی  ك��ورت  وتەیەكی  دێت 

پێشەكییەكی  دێت  مانایەی  بەو  دەك��ات، 

كورت دەنووسێت، وەكو دیاری و ڕێزێك بۆ 

مامۆستاكەی ڕیچارد ڤاگنەر. نیچە لەنێو ئەم 

پێشەكییە كورتەدا، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە 

ئەم كتێبە خۆی كتێبێكە پڕە لەئیشكالییەت و 

ڕوانین و بۆچوون و كێشە، ئەم كتێبە دێت 

لەگەڵ  دەوروژێنێت.  شتانە  ئەم  هەموو 

ئەم  كە  دەك��ات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئەوەشدا 

ئێستاتیكییانەیە،  رسوشتێكی  خاوەنی  كتێبە 

كاژێری  چەندین  چڕكردنەوەی  ئەنجامی 

جوان و بەسودی ئیشكردنە.)5(   

كتێبەدا،  ئەم  نوسینی  لەبارەی  خۆی  نیچە 

ئەگەر  دەنوسێت«  دوات��ر  ساڵێك  چەند 

بەكتێبی  بەرانبەر  دادپەروەربین  مبانەوێت 

هەندێك  پێویستە  تراژیدیا(،  )لەدایكبوونی 

شت لەبیربكەین. ئەم كتێبە كاریگەرییەكی 

زۆری هەبوو و خەڵكی وروژاند بەو مۆركە 

پراكتیكییانەی كە هەیبوو لەبارەی دیاردەی 

ڤاگنەرییەت وەكو ئەوەی ئاماژەی هەاڵتنی 

نوسینە،  ئەم  هەربۆیە  بێت،  تازە  خۆرێكی 

ڤاگنەرداو،  ژیانی  لەنێو  بوو  ڕووداوێ��ك 

ڤاگنەر  دەرك��ردن��ی��دا،  ناوبانگ  ل��ەگ��ەڵ 

ئیمڕۆش  تا  دروستكرد.  زۆری  هیوایەكی 

منایشەكانی  لەمیانەی  هەن  كەس  هەندێك 

من  كە  بیردەخەنەوە  ئەوەم  پێرسیفالدا، 

ستایشە  ڕێ��زو  ئەو  لەئاست  بەرپرسیارم 

بزاڤە  ئەو  كولتوری  بەهای  زۆرەی  بەرزو 

ئەم  كە  بیستوومە  زۆرجاریش  هەیەتی. 

نوێی  )لەدایكبوونی  بەناوی  كە  كتێبەی 

دا،  مۆسیقا(  ڕوح��ی  لەمیانەی  تراژیدیا 

نوێیە  شێوازە  بەو  پێوەندی  و  ناودەبرێت 

هەیە،  ڤاگنەرەوە  نیازەكانی  هونەرییەو 

ئەم  لەنێو  كە  بەنرخ  زۆرشتی  لەكاتێكدا 

نووسینەدا هەیە فەرامۆشكراوە«.)6(

نیچە ئاماژە بۆ هەبوونی ناوی خۆی دەكات 

كە  كەسێك  وەكو  كتێبەكە،  بەرگی  لەسەر 

لەسەر  جەخت  نووسیوەو،  كتێبەی  ئ��ەم 

ئەم  »ن��اوی  خەڵك  كاتێك  دەكاتەوە  ئەوە 

كە  ب��ڕوای��ەی  ئ��ەم  دەگەنە  دەخوێننەوە، 

ناوەڕۆكی ئەم كتێبە هەر چییەك بێت، بەاڵم 

پەلەی  و  گرنگ  شتێكی  نووسەرەكەی  دیارە 

دەیەوێت  ڕایبگەیەنێت،  دەیەوێت  هەیە 

لەمیانەی ئەم بیرو بۆچوونانەی كە بۆی دێن، 

ئەوەی  وەكو  بێت،  لەپێوەندیدا  لەگەڵتان 

وەكو  بن،  ڕاستەقینە  جەماوەرێكی  ئێوە 

ئەوەی هەبێت  توانای  تەنیا  ئەمیش  ئەوەی 

شێوەیەی  بەم  بنووسێتەوە  وا  بیرۆكانە  ئەم 

ئامادەگی  لەگەڵ  گونجاوە  پێیوایە  كە 

ئەواندا«.)7(

ئینجا نیچە بەردەوام دەبێت و دەنووسێت« 

جوانەكەی  سیمفۆنییە  كاتێك  بیرتانە 

 �� )ج��ەژن��ن��ام��ە  ب���اڵوك���ردەوە  بیتهۆڤنم 

تۆقینی  و  ت��رس  لەنێو   )Festshtrift

كە  جەنگەی  ئ��ەم  نێو  سەركەوتنەكانی 

خەریكبووم  م��ن  س��ەری��ه��ەڵ��داب��وو،  ت��ازە 

دەك��ردەوە،  كۆ  خۆمم  بۆچوونەكانی  بیرو 
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كتێبە  ئەم  پێیوابێت  كەسێك  هەر  ب��ەاڵم 

هەڵچوونی  نێوان  جیاوازی  ڕەنگدانەوەی 

ئێستاتیكایە،  نَێو  ڕۆچوونە  و  نەتەوەیی 

ئازایانەو  لەجدییەتێكی  تێكەڵەیەكە 

چووە:  بەهەڵەدا  ئەوە  خۆش،  گەمەیەكی 

پێشەكییە  ئەم  بتوانن  ئەمانە  ئەگەر  خۆ 

ئەملانییە  كێشە  بەم  بەرانبەر  بخوێننەوە، 

مەترسیدارەی كە ئێمە ئیشی لەسەردەكەین 

نێو  وەرچەرخانی  خاڵی  بۆتە  كە  ئەوەی   ،

دووچ��اری  ئەملانییەكان،  هیوای  خ��ودی 

س��ەرس��ووڕم��ان دێ��ن، ب��ەاڵم ڕەن��گ��ە ئەم 

كە  تێبگەن،  لەوە  نەتوانن  خۆیان  خەڵكانە 

ئێستاتیكییانە  كێشەیەكی  دەكرێت  چۆن 

چارەسەردەكرێت،  جدییە  شێوەیە  بەم  ئاوا 

دەكەن،  هونەر  تەماشای  وا  ئەوانە  چونكە 

لەحاڵەتێكی  بریتییە  كە  سیفەتەی  ب��ەو 

ئ��ەوەی  وەك��و  خ��ۆش،  ب��ەاڵم  نەگونجاو، 

كە  زەنگێك،  لەدەنگدانەوەی  بێت  بریتی 

برنێت  ب��ەالوە  بەئاسانی  زۆر  بتوانرێت 

شتێكە  ئ��ەوەی  وەك��و  فەرامۆشبكرێت،  و 

بەپلەی دووەم دێت پاش »جدییەتی ژیان« 

Beethoven
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ئەوەی  ئیدراكی  كەسێك  هیچ  ئەوەی  وەكو 

لەگەڵ  بوونە  بەرانبەر  ئەم  كە  نەكردبێت، 

با  دەبات.  كوێی  بەرەو  ژیان«  »جدییەتی 

وا  بێنین،  جدییانە  خەڵكە  لەم  واز  ئێمە 

بریتییە  هونەر  بڕواموایە  من  كە  تێبگەن 

لەئەركێكی بااڵو، چاالكییەكی میتافیزیكانەی 

بەپێی  ئەوەش  ژیاندا،  لەنێو  ڕاستەقینەیە 

ڕوانینی ئەم پیاوە، ئەم پاڵەوانە نەبیلەی كە 

ئەم ڕێگایەی گرتۆتەبەر، ئەم پیاوەی كە من 

ئەم كتێبەی خۆمی پێشكەشدەكەم«.)8( 

نیچە لەم كتێبەدا لەبارەی موزیكی ڤاگنەرەوە 

تر،  هونەرەكانی  بەپێچەوانەی  دەنووسێت« 

دیاردەكان  هاوشێوەی  كۆپییەكی  موزیك 

ویستی  ڕاستەوخۆی  كۆپییەكی  بەڵكو  نییە، 

هەموو  لەكامڵبوونی  بریتییە  ویستە، 

جیهانەو  ئەم  نێو  رسوشتییەكانی  دی��اردە 

خۆیدا،  لەخودی  شتێك  بەرجەستەكردنی 

ڤاگنەر  ڕیچارد  میتافیزیكادا.  لەگەڵ  واتە 

بۆچوونەو  ئەم  سەر  خستە  خۆی  پەنجەی 

هەموو  لەبارەی  گرنگە  زۆر  دونیابینییە  بەم 

ئێستاتیكایەك ڕازیبوو. لەوتارەكەیدا لەبارەی 

كۆمەڵێك  منایندەی  موزیك  پێیوایە  بیتهۆڤن 

بنەمای ئێستاتیكی دەكات، كە زۆر جیاوازن 

ناكرێت  و  بیرناوەكان  هونەرە  لەبنەمای 

بەپێوەری ئێستاتیكی بپێورێت«.)9( 

ئەمە بەشێكی ئەم پێشەكییەیە، كە نیچە بۆ 

تازە  نیچە  لەقۆناغێكدا  نووسیوە،  ڤاگنەری 

بەكارە موزیكی  ناسیوەو سەرسامە  ڤاگنەری 

چەمكی  بەكارهێنانی  شانۆییەكانی.  و 

ڕوونە  ئاماژەیەكی  لێرەدا،  ویست«  »ویستی 

لەسەر بەكارهێنانی شێوە نووسین و زمانێكی 

هێشتا  نیچە  كات  ئەو  كە  شۆپنهاوەرییانە، 

شۆپنهاوەری بوو.

)2(
لەم  نیچە  بۆچی  ڕوویدا؟  ئەوە چی  كەواتە، 

بۆچوونانەی  لەم  پێشەكییەو،  لەم  كتَێبەو، 

خۆی پەشیامنبۆوە؟ چ شتێك گۆڕاوە تاوەكو 

سەراوژێر  شتێك  هەموو  شێوەیە،  بەم  ئاوا 

و  ڕۆییشت  ك��وێ   ب��ەرەو  نیچە  ببێتەوە؟ 

كوێ   ب��ەرەو  ڤاگنەر  قۆناغێك؟  چ  گەیشتە 

ڕۆیشت و گەیشتە چ قۆناغێك؟

ژیانیدا،  خۆشەكانی  ڕۆژگ���ارە  ل��ەب��ارەی 

لەگەڵ  یادگارییەكانی  و  یادەوەری  لەبارەی 

ڤاگنەردا، نیچە لەنێو كتێبی )ئەوەیە مرۆڤ( 

ماوەكانی  باسی  كە  لێرەدا  دەنووسێت«  دا 

ژی��ان��ی خ��ۆم دەك��ەم،  نێو  ح��ەس��ان��ەوەی 

گوزارشتكردن  بۆ  بكەم  قسەیەك  پێویستە 

لەگەڵیدا،  كەسەی  ئەو  بۆ  لەسوپاسگوزاریم 

لەژیامندا  حەسانەوەم  خۆشرین  و  باشرین 

بەسەر بردووە، بێگومان ئەو كاتانە خۆشرین 

لەپێوەندییەكی  من  كە  بوون،  ژیانم  كاتی 

ڤاگنەر.  ڕیچارد  لەگەڵ  بووم  گەرموگووڕدا 

هەموو  دەس��ب��ەرداری  نرخ  بەهەرزانرین 

خەڵكانی  لەگەڵ  دەب��م  پێوەندییەكانم 

نرخیش  بەگرانرین  نابم  ڕازی  ب��ەاڵم  تر، 

كە  ب��م،  خۆشانە  ڕۆژە  ئ��ەو  دەس��ب��ەرداری 

ئامادە  هەرگیز  بردوون،  بەسەرم  لەتریبشن 

نیم ئەو ڕۆژگارە خۆشانە بسڕمەوە، ڕۆژگاری 

ڕۆژگ��اری  پیرۆز،  ڕێكەوتی  لەمتامنەو  پڕ 

تر  خەڵكانی  نازانم  قووڵەكان،  چركەساتە 

چۆن لەگەڵ ڤاگنەردا ژیاون، بەاڵم ئێمە زۆر 

دەكەم،  ڤاگنەر  باسی  كاتێك  ژیاوین.  خۆش 

جارێكی تریش دەگەڕێمەوە سەر قسەكردن 

لەبارەی فەڕەنسا �� هیچ ڕاو بۆچوونێكم نییە 

لەدژی ئەو ڤاگنەرییانە، ئەو هەموو خەڵكەی 

دەبەخشن،  بەڤاگنەر  ش��ەڕەف  پێیانوایە 

ئەگەر هاوشێوەیی لەنێوان خۆیان و ڤاگنەردا 

ببیننەوە �� من هەر تەنیا بەوە دەوەستم ،كە 

پێیان پێبكەنم و بزەیەكیان بۆ بكەم«.)10(

ڕاشكاوی  دانپێدانانێكی  دەقەدا،  ئەم  لەنێو 

چركەساتە  بەم  دەخوێنینەوە  نیچەییانە 

كەش  بەم  ڤاگنەر،  لەگەڵ  ژیانی  خۆشانەی 

هونەرییەی،  و  لەموزیك  پ��ڕ  ه���ەواو  و 

بۆیە  دروستكرابوو،  ڤاگنەر  لەدەوروبەری 

سەرەتا  بۆچی  بپرسین  دەك��رێ��ت  ل��ێ��رەدا 

چونكە  بەڤاگنەر؟  بوو  سەرسام  ئاوا  نیچە 

بەتایبەتیش  جیاوازە،  ڤاگنەر  پێیوابوو  نیچە 

لەم  چونكە  جیاوازە،  ئەملانییەكی  پێیوابوو 

شتێكی  لەهەموو  ڕقی  زۆر  نیچە  كاتانەدا 

ڕەوش��ەوە  ئەم  لەبارەی  بۆتەوە.  ئەملانی 

بەریەككەوتنم  لەیەكەم  دەنووسێت«  نیچە 

لەنێو  كە  من  هەستمكرد،  ڤاگنەردا  لەگەڵ 

هەست  غەریزەكامنەوە  هەموو  قوواڵیی 

بەنامۆیی دەكەم بەرانبەر بەهەموو شتێكی 

ئەڵامنی، بەڕادەیەك هەر تەنیا نزیكبوونەوە 

ق��ورس  دووچ����اری  ئەڵامنی  لەكەسێكی 

هەرسكردنم دەكاتەوە، ئەو كاتە بۆ یەكمجار 

هەستمكرد، هەناسەیەكی ئازادانە هەڵدەمژم 

بێگانە  واڵتێكی  وەكو  هەستمكرد  لەژیامندا: 

بەربەستێكی  دژك��ارو  وەكو  دەگ��رم،  ڕێزی 

چاكەخوازییە  هەموو  بەسەر  زی��ن��دەدار 

ئەڵامنییەكان.

هەوای  منداڵیدا  لەسەردەمی  كاتێك  ئێمە 

لەئاست  و،  هەڵمژی  پەنجاكامنان  زۆنگاوی 

بیرۆكەی بە ئەڵامنی بووندا بەگومان بووین، 

ئەوە  تەنیا  نییە،  لەبەردەمدا  هیچامن  ئێمە 

ناتوانین  هەرگیز  بین،  شۆڕشگێر  كە  نەبێت 

خەڵكانی  تێیدا  كە  قبووڵبكەین،  واقیعە  ئەو 

هیچ  دەس��ت.  بگرنە  كاروبارەكان  ڕیاكار 

بەرگێكی  ئەمڕۆ  ئەگەر  نییە  گرنگ  ل��ەالم 

ترو ڕەنگێكی تر بكاتە بەر، لەالی من وەكو 



15
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )62 - 63( ساڵی چواردەیەم 

پشتیكردبووە  بوو،  ڤاگنەر شِۆرشگێر  وایە!  یەك 

مرۆڤ  هونەرمەندێكیش  وەكو  ئەڵامنییەكان، 

هیچ شارێك نادۆزێتەوە لەهەموو ئەوروپا وەكو 

هەستەكان  پێنج  هەر  هەستناكی  بێت:  پاریس 

هونەری  لەنێو  پێویستی  مەرجێكی  وەك��و 

وردو  بەجیاوازییە  هەستكردن  ڤاگنەریدا، 

هەمووی  هەر  دەروون��ی،  الوازی  بچووكەكان، 

نییە،  تر  لەپاریسدا هەیە. هیچ شوێنێكی  تەنیا 

ئێمە تێیدا بگەینە ئەو خووە لەبارەی فۆڕم، ئەو 

هەموو جدییەتە لەدەرهێنان، ئەوە جدییەتێكی 

لەئەڵامنیا  نییە  كەسێك  پاریسییانەیە.  تەواو 

بكات، كە  بەحەزی خەیاڵییانە  ئیدراك  بتوانێت 

جێنشینە.  پاریسیدا  هونەرمەندی  ڕوحی  لەنێو 

مرۆڤی ئەڵامنی خۆش و نەرمن، فاگنەر هەرگیز 

نەرم نەبوو.

پێشر لەنێو كتێبی )ئەودیوی خێرو شەڕدا(،)11( 

زۆر قسەم لەبارەی ئینتیامی ڤاگنەرو، پێوەندییە 

نزیكەكانی كردووە: ئەوە ڕۆمانسییەتی پاشینەی 

سەرنجڕاكێشی  بەرزو  بااڵو  جۆری  فەڕەنسییە، 

برلیۆن،  الك��ڕواو  دی  وەك��و  هونەرمەندانی 

بێ   دەردێكی  و  نەخۆشی  باكگڕاوندێكی  كە 

ت��وون��دڕەوی  ب���ەڕادەی  هەیەو  چارەسەریان 

یەكەم  كێ   باشە  لەتەعبیرییەتە.  ح��ەزی��ان 

بەڕەهایی  كە  بوو،  سەركەوتوو  زیرەكی  كەسی 

الیەنگری ڤاگنەر بێت؟ ئەو كەسە شارل بۆدلێر 

دوا  ڕەنگە  یان  بوو،  كەس  یەكەم  ئەوەی  بوو، 

تێگەیشتبێت،  الك��ڕوا  ل��ەدی  كە  بێت  ك��ەس 

ت��ەواوی  نەوەیەكی  كە  پ��ووچ  ب��اوی  ئایدیای 

هۆی  دەدۆزنەوە.  تێیدا  خۆیانی  هونەرمەندان 

ئەوەی كە هەرگیز لەڤاگنەر نابوورم، ئەوە بوو 

كە گەڕایەوە نێو باوەشی ئەڵامنچێتی، واتە بووە 

ئەڵامنییەكی ئیمپڕاتۆڕی، چونكە ئەڵامنیا بگاتە 

شوێنە  ئەم  ڕۆشنبیری  كولتوورو  شوێنێك،  هەر 

گەندەڵ دەكات«.)12( 

بەپێی تێگەیشنت لەم دەقە، ئەوەی هانی نیچەی 

داوە لەڤاگنەر نزیك ببێتەوە، پرسی بەالوەنانی 

نەتەوەچێتی بووە لەالی ڤاگنەر، خۆ بەدوورگرتن 

دژایەتیكردووەو  زۆر  نیچە  كە  لەئەڵامنچێتی 

هێدی  هێدی  كە  ب��ووە،  خوولیایە  لەم  ڕقی 

هونەریدا  و  ئەدەبی  ناوەندی  بەسەر  باڵی 

ه��ەوڵ��دەدات  نیچە  دەبینین  بۆیە  دەكێشا، 

ڤاگنەردا  و  ئەملانی  مرۆڤی  لەنێوان  جیاوازی 

لەتوانایدایە،  ئەوەندەی  تاوەكو  بدۆزێتەوە، 

بخاتەوە،  دوور  ئەملانچێتی  لەخوولیای  ڤاگنەر 

چونكە  نابوورێت؟  لەڤاگنەر  نیچە  بۆچی  بەاڵم 

خوولیای  باوەشی  نێو  گەڕایەوە  نەبوو،  ئەوە 

پشتگیری  كە  ئەملانییەك  ب��ووە  ئەملانچێتی، 

لەسیستەمی ئیمپڕاتۆڕی و دامەزراندنی ڕایشی 

هەر  نیچە  كە  دووەم  ڕایشی  دەكات،  دووەم 

و  ئەملانییەكان  سەربازە  پێی  دەنگی  وتی  زوو 

سەخت  جەنگێكی  بۆ  ئاماژەیە  رسوودەكانیان، 

و گەورە.

)3(
لەساڵی )1888( دا، واتا پێنج ساڵ دوای كۆچی 

ئەم  لەنێو  دێت  نیچە  ڤاگنەر،  دواییكردنی 

كتێبەی بەردەستامندا، ڕەخنەی زۆر تووندو تیژ 

لەڤاگنەر دەگرێت و بەنەخۆشییەكی درێژخایەن 

كۆمەڵگەی  و  ئاین  فەلسەفەو  و  موزیك  لەنێو 

ئەملانی وەسفی دەكات. لێرەدا پێویست دەكات 

ئێمە لەخۆمان بپرسین: باشە ئەوە چی ڕوویدا، 

لەڤاگنەر  نیچە  شێوەیە  بەم  ئەوها  تاوەكو 

تووندە  ئینقیالبە  ئەم  هۆكاری  هەڵبگەڕێتەوە؟ 

ئاوا  نیچە  تاوەكو  چیكردووە،  ڤاگنەر  بوو؟  چی 

بەم شێوە سەختە دژایەتی بكات؟ چونكە نیچە 

جگە لەم كتێبەی بەردەستامن، كتێبێكی تریشی 

لەبارەی ڤاگنەرەوە نووسیوە بەناوی )نیچە دژی 

ڤاگنەر(.)13(  

نیچە هێشتا 
گەنجێكی تازە 
پێگەیشتوو 
بوو، سەرسام 
بوو بەمامۆستاو 
مایستەری موزیكی 
ئەلمانی. لەپەراوێزی 
ئەم پێوەندییەدا، 
فەلسەفەكارێكی 
تری ئەلمانی بوونی 
هەیەو ئەویش 
شۆپنهاوەرە كە بۆ 
ماوەیەك خاڵی 
هاوبەشی نێوان 
نیچەو ڤاگنەر بوو
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پشت  لەهۆكارەكانی  بەشێك  لەڕاستیدا 

خۆیەوە  نیچە  خودی  لەالیەن  هێرشە،  ئەم 

ئاشكراوەو  دا،  )ئەوەیە مرۆڤ(  لەنێو كتێبی 

هێرش  كەسێك  وەكو  دەنووسێت«هەرگیز 

تەماشای  وا  بەڵكو  كەسەكان،  سەر  ناكەمە 

گەورەكەری  ئاوێنەی  كە  دەكەم،  كەسەكان 

كارەساتێكی  ئەوانەی  لەمیانەی  و  شتەكانن 

پێكردن  لەئیدراك  ئەستەم  شاراوەو  گەورەو 

بەم  دەخرێتەبەرچاو.  و  ئاشكرادەكرێت 

شێوەیە هێرشمكردە سەر شراوس، یان وردتر 

خراپ  كتێبێكی  كە  سەركەوتنەی  ئەو  بڵێم 

بەدەستیهێنا،  ئەڵامنیدا  ڕۆشنبیری  لەنێو 

ئەم  سەر  بخەمە  دەس��ت  توانیم  ب��ەوەش 

تۆمەتباریدا،  لەحاڵەتی  ڕۆشنبیرییەو 

بوو،  شێوەیەش  بەم  هەر  دەسگیریبكەم. 

یان  ڤ��اگ��ن��ەر،  س��ەر  هێرشمكردە  كاتێك 

هەجینەی  ساختەو  مۆركە  ئەو  بڵێم  وردتر 

خەڵكی  ب���ەردەوام  كە  ڕۆشنبیرییەكەمان 

دەوڵەمەندو مەزن تێكەاڵوی یەكری دەكات، 

تێكەڵدەكات«. مەزن  و  دواكەوتوو  خەڵكی 

)14(

ئ��ەوەم��ان  ه���ەوڵ���دەدات  ل��ێ��رەدا  نیچە 

شەخسی  شتێكی  هیچ  كە  پیشانبدات، 

نییە  ڕەخنەكانییەوە  لەپشت  تایبەتی  و 

لەئیش  بریتییە  هەیە  ئ��ەوەی  لەڤاگنەر، 

ڕوانگەی  ئایدیۆلۆژیاو  فەلسەفەو  كارو  و 

جیاوازی هونەری و ئاینی و سیاسی. ڤاگنەر 

ڕووداو  كۆمەڵێك  ئاوێنەی  نیچە  ل��ەالی 

بەزیانی  لەكۆتاییدا  پێیوابوو  نیچە  كە  بووە، 

دەشكێتەوە،  ئەوروپییەكاندا  و  ئەملانەكان 

ك��ارە  تەماشای  كارەساتێك  وەك��و  بۆیە 

كارانەی  ئەو  دەك��ات،  ڤاگنەر  دواییەكانی 

بۆ  گەڕانەوە  و  تۆبەكردن  كاریگەری  لەژێر 

باوەشی مەسیحییەت ئەنجامیدابوون. 

)4( 
ئەوكاتەی كە هێشتا نیچە لەبازل مامۆستای 

ڤاگنەر  لەگەڵ  پێوەندی  یەكەم  بوو،  زانكۆ 

)1869(دا  لەساڵی  كاتێك  دروس��ت��ب��وو، 

سەردانی ڤاگنەرو كوزیامی خێزانی كرد. لەم 

موزیك  كاریگەری  لەژێر  نیچە  كە  كاتانەدا 

كتێبی  هات  ب��وو،  ڤاگنەردا  كەسایەتی  و 

نیچە  نوسی،  ی  تراژیدیا(  )لەدایكبوونی 

ئەم  ڤاگنەر  لەخۆشەویستی  و  لەخۆشی 

بەخشی  مزگێنی  كتێبە  ئەم  نوسی،  كتێبەی 

و  موزیكناس  فەلسەفەكارێكی  هاتنی 

موزیكست بوو. 

ڤاگنەریش بەشێوەیەكی زۆر جوان پێشوازی 

كە  ڕایگەیاند  ك��ردوو  نیچە  كتێبەی  ل��ەم 

لەژیانیدا  كە  كتێبە  باشرین  كتێبە،  ئەم 

ڤاگنەر  پێیوابوو  نیچە  خوێندبێتیەوە. 

ئەنجامبدات،  مەزنر  زۆر  كاری  دەتوانێت 

پێیوابوو ئەگەر بتوانێت لەڤاگنەر نزیكبێت و 

هاوكاریبكات، ڕەنگە ڤاگنەر كاری زۆر مەزن 

ڤاگنەر  كارانەی  ئەم  پێیوابوو  بەرهەمبێنێت، 

كولتوورێكی  لەدایكبوونی  هۆی  دەبێتە 

تازەی ئەملانی، كولتورێك كە لەگەڵ ڕوانگەی 

نیچە دەگونجا بۆ پێشكەوتن و پێشڤەچوونی 

گەلی ئەملانی و ئەوروپا بەگشتی. 

نیچە لەسەرەتادا هاوكارو هاوشان و پاڵپشتی 

بەتایبەتیش  بوو،  ڤاگنەر  كارەكانی  هەموو 

دامەزراندنی  و  بەبونیادنان  دڵخۆشبوو  زۆر 

شانۆی نەتەوەیی هونەری لەبایرۆیت لەساڵی 

درامییەكەی  موزیكە  پێیوابوو  دا.   )1870(

ل��ەزی��ن��دووك��ردن��ەوەی  بریتییە  ڤ��اگ��ن��ەر، 

و  كۆن  گریكی  هونەری  زێڕینی  سەردەمی 

ڤاگنەرەوە  موزیكی  لەڕێگای  ئەڵامنەكانیش 

نەمرەی  گەورەو  میراتە  ئەم  خاوەنی  دەبنە 

گریكەكان. BAUDELAIRE
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ن��ی��چ��ە ل���ەب���ارەی دۆزی����ن����ەوەی ك���ارە 

موزیكییەكانی ڤاگنەرو، كاریگەرییان بەسەر 

پێتانبڵێم،  بەكورتی  با  دەنووسێت«  خۆیدا، 

بەبێ  مۆسیقای ڤاگنەری، هرگیز نەمدەتوانی 

چونكە  بگرم،  الوێتیم  تەمەنی  بەرگەی 

مەحكوم بووم بەئەڵامنی بوون. كاتێك مرۆڤ 

زۆر  فشارێكی  لەدەست  خۆی  دەیەوێت 

منیش  بەحەشیشە،  پێویستی  دووربخاتەوە، 

ژەهری  دژە  ڤاگنەر  بوو.  بەڤاگنەر  پێویستم 

هەموو شتێكی ئەڵامنییە. بەڕاستی ژەهرەو، 

ئینكاری ئەوە ناكەم.

لەو چركەساتەی كە تێیدا پیانۆی ئەفسانەی 

بەڕێز  بۆ  زۆرم  ڕێزی   �� دۆزییەوە  تریستانم 

بەاڵم  ڤاگنەری،  بوومەتە   �� بیللۆ  ف��ۆن 

كارەكانی تری ڤاگنەر، پێموایە لەئاستی مندا 

تا  ئەڵامنیانەن.  ساكارو  سادەو  زۆر  و  نین 

ئێستاش بەدوای جێكەوتێكی تردا دەگەڕێم، 

بتوانێت هاوشانی تریستان بێت، ئەو مۆركە 

بێكۆتاییە خۆش و تۆقێنەرە. بێهودە بەدوای 

هەموو جۆرە هونەرەكاندا دەگەڕێم، هەموو 

لەسیحر  داڤینشی  سەیرەكانی  نامۆو  شتە 

بەتاڵ دەبنەوە، كاتێك گوێبیستی ئاوازەكانی 

تریستان دەبین. ئەوە كارێكە لەلووتكەدایە، 

پێیناگات«. ڤاگنەری  شتێكی  هیچ  دواتر  كە 

)15(

پێموایە  دەن��ووس��ێ��ت«  نیچە  دوات��ری��ش 

لەهەموو كەسێك زیاتر ئەو شتە تۆقێنەرانە 

ئەنجامیان  دەتوانێت  ڤاگنەر  كە  دەزان��م، 

هەستی  فراوانەی  فرەو  جیهانە  ئەو  بدات، 

ناتوانێت  تر  كەسێكی  نامۆ،  چێژی  نامۆو 

بایی  منیش  مادام  بفڕێت،  بەئاسامنەكانیدا 

هەرە  كارە  بتوانم  تێدایە،  هێزم  ئەوەندە 

كاری  بۆ  بگۆڕم  مەترسییەكان  و  ئیشكالی 

سوودبەخش و، بەهۆیەوە بەهێزتر بم، ئەوە 

ڤاگنەر وا تەماشادەكەم كە خاوەنی چاكەیە 

بەسەرمەوەو وەلی نیعمەتی ژیانی منە.

ئێمەدا  ل��ەن��ێ��وان  نزیكایەتی  ئ���ەوەی 

بەقووڵی  ئێمە  كە  ئەوەیە  دروستدەكات، 

ئەوەی  وەكو  چەشت،  لەیەكری  ئازارمان 

ناتوانێت  سەدەیە،  ئەم  تری  مرۆڤێكی  هیچ 

ناوەكانی  وایكرد  ئەوە  بچێژێت،  ئازارە  ئەو 

بگەڕێنەوە  و  بن  یەكری  پەیوەستی  ئێمە 

یەكری  پەیوەستی  ئەبەد  تا  تریش  جارێكی 

ببنەوە. وەكو دیارە، ڤاگنەر بریتییە لەخراپ 

تێگەیشنت لەنێوان ئەڵامنییەكان، منیش خۆم 

دەمێنمەوە.  هەروا  بەردەوامیش  ه��ەروام، 

ببنە  ئێوە  پێویستە  شتێك  هەموو  پێش 

دەروونی  لەدیسپلینی  سەدە  دوو  خاوەنی 

بەاڵم  بەڕێزەكان!  ئەڵامنییە  ئەی  هونەری  و 

ناكرێت خۆ لەو شتانە بەالوە برنێت«.)16(

نیچە  لەالی  ڤاگنەر،  موزیكییەكانی  كارە   

چونكە  بوون،  خۆی  لەمێژینەی  خەونێكی 

بووەو  موزیكژەن  لەمنداڵیدا  خۆیشی  نیچە 

كۆمەڵێك پارچە موزیكی داناوە، بەاڵم دواتر 

هەستیكردووە ناتوانێت بەم ڕادەیە لەبواری 

شتێكی  بتوانێت  كە  پێشبكەوت،  موزیكدا 

بەرهەمبێنێت،  خۆی  بۆ  جیاواز  و  تایبەت 

لەگەڵ  دروستبكات  دابڕانێك  بتوانێت 

هەموو  بۆیە  ئەوروپیدا،  و  ئەملانی  موزیكی 

بەستایەوەو  بەڤاگنەر  ئاواتی خۆی  خەون و 

پێیوابوو ڤاگنەر دەتوانێت كارێكی وا بكات، 

كە ئەم نەیتوانیبوو بیكات. 

)لەدایكبوونی  كتێبی  كاتێك  نیچە  لەڕاستیدا 

تراژیدیا( دەنووسێت، هێشتا لەژێر كاریگەری 

پێیوایە  بۆیە  شۆپنهاوەردایە،  فەلسەفەی 

ژیان  لەویستی  گوزارشت  ڤاگنەر  موزیكی 

موزیك  لەنێو  ویستە  لەم  گوزارشتە  دەكات، 

ڤاگنەر دەتوانێت زۆر  پێیوابوو  و هونەرداو، 

لەوە زیاتریش بڕوات و هەنگاو بنێت.

م���وزی���ك ل����ەالی ن��ی��چ��ە ب��ری��ت��ی ب��وو 

لەبەرجەستەكردنی فەلسەفەی ویست لەنێو 

موزیك  بوو  بەوە  بڕوای  چونكە  هونەردا، 

ڕاستەقینە  گوزارشتێكی  ببێتە  دەتوانێت 

لەویستی ژیان و ڕێگای كۆتاییهاتنی ئێش و 

ئازارەكانی ژیانە. لێرەوە نیچە دێت سەرسام 

ڕوحە  بەم  ڤاگنەری،  بەموزیكی  دەبێت 

ڤاگنەرییەی كە هەمیشە دەگەڕێتەوە بۆ نێو 

گرێچنی سەرەكی خۆی  و،  مرۆڤ  دەروونی 

لەنێو هەناوی میتۆلۆژیاو ئەفسانە كۆنەكانی 

گوزارشتە  و،  وەردەگرێت  ئەوروپا  و  گریك 

گوزارشتە  ت��ازە،  ئەوروپییانەی  لەڕوحێكی 

و  بەپۆشاك  ب��ەاڵم  گریكی،  لەتراژیدیای 

بەرگێكی ئەملانییانەی بایرۆیتییانە. 

لەم قۆناغەدا، نیچە پێیوابوو كارەكانی ڤاگنەر 

هەر بەتەنیا موزیكی و هونەری نین، بەڵكو 

دژە  دیۆنیزیۆسییانەی  لەڕوحێكی  گوزارشنت 

لەمرۆڤەكان  وا  موزیكەیە  ئەم  ئەپۆلۆنی، 

دەكات، لەدەست ئەشكەوتی تاریكی ژیانی 

خۆیان ڕابكەن و، پەنا ببەنە بەر حەقیقەتێكی 

گرنگی  بۆ  نیچە  ڕوانگەیەی  تیۆرو  ئەم  تازە. 

موزیك و كاری هونەری، لەوەوە سەرچاوەی 

هەبوو  بەوە  تەواوی  بڕوایەكی  كە  دەگرت، 

هونەرو موزیك، دەتوانن گۆڕانكاری گرنگ و 

ڕیشەیی دروستبكەن، گۆڕانی ڕیشەیی لەنێو 

سەرجەم الیەنەكانی ژیانی مرۆڤایەتیدا، بۆیە 

بوو  گەورە  و  مەزن  زۆر  كاری  چاوەڕوانی 

لەڤاگنەر. 

بۆچی  ئ��ەدی دوات��ر چی ڕووی���دا؟  ب��ەاڵم 

نەبوو،  موزیكژەنە  هونەرمەندو  ئەم  ڤاگنەر 

ڤاگنەر  بۆچی  دەك��رد؟  چاوەڕێی  نیچە  كە 

لەالی نیچە دەبێتە ڕەمزو سیمبولی هونەرو 

موزیكی ئاستنزم و داڕووخاو؟ دەبێتە ڕەمزی 
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پیرەمێردێكی فێڵبازو سەختەچی و ئەكتەر؟ 

دوای  باسیدەكات،  ئەوەی خۆی  وەكو  نیچە 

لەگەڵ  لەبایرۆیت  ساڵێك  چەند  تێپەِڕاندنی 

ڤاگنەرو كوزیامو هاوڕێكانی، لەناكاو ڕۆژێك 

نییە،  خەونە  ئەم  ئەوە  كە  دێتەوە،  بەئاگا 

بۆیە  هەیبوو،  موزیك  ڤاگنەرو  بۆ  ئەم  كە 

بەیانییەك  كاتێك  دەنووسێت«  دەبینین 

ئەوەی  وەكو  هەڵسام،  لەخەو  لەبایرۆیت 

 ... گۆڕابوو  شتێك  هەموو  ببینم،  خەون  من 

درك  نەمتوانی  بووم؟  لەكوێ   من  باشە  ئەی 

بۆ  ب��وو  زەحمەت  و  بكەم  شتێك  بەهیچ 

بێهوودە  بناسمەوە.  ڤاگنەر  تر  جارێكی  من 

هەڵدەدایەوە:  خۆمم  یادەوەری  الپەڕەكانی 

هیچ  دوور:  بەختەوەری  دوورگەی  تریبشن، 

ڕۆژگارانەی  ئەو  ناچێت.  بەوێ   ئێرە  شتێكی 

دووب��ارەن��اب��ن��ەوە،  و  خۆشبوون  زۆر  ك��ە 

هاوڕێیەی  پۆلە  ئەم  بناغەو،  بەردی  دانانی 

شتێكی  هیچ  گێڕا،  بۆنەیەوە  بەم  ئاهەنگیان 

ڕوویدا؟  ئەوە چی  باشە  ناچێت.  بەوێ   ئێرە 

بووە  ڤاگنەریزم  ئەڵامنی!  كردە  ڤاگنەریان 

سەروەر بەسەر ڤاگنەردا! هونەری ئەڵامنی! 

مایسرۆی ئەڵامنی! بیرەی ئەڵامنی!

ڤاگنەر  هونەری  دەزانین  كە  ئێمە  ب��ەاڵم 

چێژێكی  بااڵو،  هونەرێكی  جۆرە  چ  ڕووەو 

بێزارو  دەن��ێ��ت،  هەنگاو  كۆسمۆپۆلیتی 

ڤاگنەر  بینیامن  كاتێك  ب��ووی��ن،  ت���ووڕە 

لوولدراوە.  ئەڵامنی  چاكەخوازی  بەپۆشاكی 

دەناسم،  ڤاگنەرییەكان  من  پێموابێت 

ژیاوم،  لەڤاگنەرییەكاندا  نەوە  سێ   لەگەڵ 

ڤاگنەرو  كە  برندل  لەخوالێخۆشبوو  هەر 

دەگاتە  ت��اوەك��و  دەك���رد،  تێكەڵ  هێگلی 

كە  بایرۆیت  ڕۆژنامەگەری  ئایدیالیستەكانی 

خۆیان و ڤاگنەریان لێ  تێكەڵ دەبوو، گوێم 

لەبارەی  قسانەی  ئەو  هەموو  بۆ  شلكرد 

زیرەكانە!  وشەی  بۆ  واڵتێك  دەكران.  ڤاگنەر 

كۆمەڵگەیەك كە زەندەقامن دەبات! نۆهل و 

بۆهل و كۆهل و ئەو جەماعەتانەی كۆتاییان 

نایەت! كۆمەڵێك كە تەنیا یەك كەسی هیچ 

و پووچیان كەمە، كە لەنێویاندا خەڵك هەیە 

دژە سامییەتیشە.

خستە  خۆی  ئەوە  فەقیر!  لەڤاگنەری  ئای 

لەگەڵ  ئ��ەو  خۆ  ڕەزم��ێ��ك!  و  ب��ەزم  چ  نێو 

لەگەڵ  بەاڵم  بوو!  باشر  بووایە  بژیا  بەرازان 

پێویستە  لەكۆتاییدا  ئ��ەڵ��امن��ەك��ان؟!.... 

خزمەتێك  داه��ات��وودا  نەوەكانی  لەپێناو 

بایرۆیت  ب��ەڕاس��ت��ی  و  پێشكەشبكرێت 

لەنێو  باشرە  وا  بگرە  بكرێت،  تەحنیت 

روحی كحول �� سبیریتۆس �� دا هەڵبگیرێت، 

پێوە  ڕوحییەتەی  ئەو  بێ   كەمێك  چونكە 

بنوورسێت  سپی  الفیتەیەكی  ئینجا  دی��ارە، 

كە  ڕوحەی  لەو  بەشێكە  ئەوە  بەناونیشانی: 

ڕایشی لەسەردامەزرا«.)17(

نیچە  ڕەخنەكانی  بەشێكی  ئەگەر  كەواتە 

،ڤاگنەر  بەوەی  هەبێت  پێوەندی  لەڤاگنەر 

بۆ  ڕەمزێك  كرایە  ئەملانی،  سیمبولێكی  كرایە 

بەشێكی  بێگومان  دووەم،  ڕایشی  سەردەمی 

ئ��ەوە دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، ك��ە ڤاگنەر  ب��ۆ  ت��ری 

ئیامنداری  مەسیحییەكی  بووە  گەڕایەوەو 

كلێسایی، ئەوەش ڕەفتارێكبوو نیچە نەیتوانی 

لێی قبووڵبكات، بۆیە دەبینین نیچە لەبارەی 

و  موزیكی  ك��ارە  منایشی  ستایلی  شێوازو 

لەسەر  ئیش  كە  ڤاگنەرەوە،  شانۆییەكانی 

مەسیحییانە  و  ئاینی  چەمكی  كۆمەڵێك 

دەكات، بەم شێوەیە گاڵتەی پێدەكات و لەنێو 

لەبارەی  دا،  شەڕ(  خێرو  )ئەودیوی  كتێبی 

تۆبەكردنی ڤاگنەرو بەرجەستەبوونی دیاردەی 

دەنوسێت«  كارەكانیدا،  لەنێو  تۆبەكردن 

پزیشكی  ئەوروپیدا،  واڵتانی  لەزۆرینەی 

شێتان ئەم كارە وەكو بۆنەیەك تەماشادەكەن 

لەهەر  شێوازە  ت��ەرزو  لەم  توێژینەوە  بۆ 

ئاینی گەشەبكات،  شوێنَێكدا، كە تووندڕەوی 

و  ڕەوش  ناویدەنێم  من  ئ��ەوەی  وەكو  یان 

ئەم  باڵوبوونەوە  دوا  لەبارەی  ئاینی  حاڵەتی 

درم و نەخۆشییە گوازراوەیە لەشێوەو فۆڕمی 

وەكو )سوپای ڕزگاری( دا«.)18( 

)5(
بگەڕێینەوە  كەمێك  بتوانین  ئێمە  ئەگەر 

و  الوێ��ت��ی  ق��ۆن��اغ��ی  ت��ەم��اش��ای  دواوە، 

نیچە  دەبینین  بكەین،  نیچە  پێگەیشتنی 

خۆی پیانۆزەن بووەو كۆمەڵێك ئاوازو پارچە 

موزیكی جیاوازی داناوەو، پارچە موزیكێكی 

داناوەو ناوی دەنێت )دەنگدانەوەی شەوێك 

ڕۆژی  بەبۆنەی  و  سیلڤستەر(  لەشەوەكانی 

لەدایكبوونی كوزیاموە، پێشكەشی كوزیامی 

تازە  كاتە  ئەو  دەك��ات،  ڤاگنەری  خێزانی 

یەكەم ساڵە كوزیام شووی بەڤاگنەر كردووە.

كارەی  ئەم  بەئەنقەست  نیچە  پێدەچێت 

هێشتا  كە  پێشر  ساڵی  چونكە  كردبێت، 

ب��ووە،  پێشری  ش��ووەك��ەی  ل��ەالی  كوزیام 

موزیكێكی  پارچە  مێردەكەی  بۆنە  بەهەمان 

لێرەوە  دەكات.  پێشكەشی  و  دادەنَێت  بۆ 

تێبگەین  نیچە  لەخەباسەتی  دەتوانین 

نیچە  بەرانبەر بەكوزیامو ئەم هەستەی، كە 

بۆ ئەم ئافرەتەی هەبووە. 

سەرنجی  هەر  نەوەكو  موزیكە  پارچە  ئەم 

بۆتە  ماوەیەكە  تازە  كە  ڕاناكێشێت،  كوزیام 

بەڵكو  موزیكژەن،  گەورە  ڤاگنەری  خێزانی 

بكات،  بەنیچە  گاڵتەش  ئەوەی  دەبێتە هۆی 

ِڕادەگەیەنێت،  ئەوە  كوزیام  دواتر  چونكە 

لەسەر  موزیكە  ئەم  ویستوویەتی  كاتێك 

و  گرتوویەتی  پێكەنین  بژەنێت،  پیانۆ 
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نەیتوانیوە تەواویبكات. لەڕاستیدا كوزیام خۆی 

شارەزاییەكی زۆر باشی لەموزیك هەبوو، خۆی 

پیانۆژەنێكی بەتوانا بووە، ئینجا لەوەش زیاتر، 

ئەم  لەنێو  لێرە  كە  بووە،  لیست  كچی  كوزیام 

دەكاتە  هێرشی  ڤاگنەردا  لەپاڵ  نیچە  كتێبەدا 

سەر، هەروەها پێش ئەوەی مێرد بەڤاگنەریش 

بكات، خێزانی هانس فۆن بولۆفی بەڕێوەبەری 

بنەماڵەو  لەنێو  بۆیە  بووە،  ڤاگنەر  ئۆركیسرای 

ئ��اوازدا  و  لەموزیك  پڕ  هەوایەكی  و  كەش 

پەروەردە بووەو گەشەی كردووە. 

دەكرێت ئەم كارەی نیچە لەچەند الیەنێكەوە 

خۆی  هەرگیز  نیچە  لەالیەك  شڕۆڤەبكرێت، 

لەنێو  تەنانەت  نەزانیوە،  لەڤاگنەر  بەبچووكر 

ئەوە  بۆ  ئاماژە  بەردەستیشامندا  كتێبەی  ئەم 

بووەو  دانەر  ئەمیش خۆی موزیك  دەكات كە 

ئاوازی یەكێك لەموزیكەكانیشی زۆر نزیكبووە 

ویستوویەتی  تریشەوە  لەالیەكی  لەڤاگنەر. 

و  پیشانبدات  بەكوزیام  خۆی  موزیكی  توانای 

نییە،  ڤاگنەر  تەنیا  ئەوە  كە  ڕابگەیەنێت،  پێی 

كە دەتوانێت موزیك دابنێت و پێشكەشیبكات، 

بەڵكو ئەمیش هیچی وای لەڤاگنەر كەمر نییە. 

لەڕاستیدا نیچە خۆی لەنێو كتێبی )ئەوەیە مرۆڤ( 

ئێمە كردوومانەتە كوردی و دووجاریش  دا، كە 

چاپكراوە، زۆر بەجوانی ئاماژە بۆ پێوەندی خۆی 

ناوی  خۆی  بەدژكاری  و  دەكات  كوزیام  لەگەڵ 

دەبات و دەنووسێت« تەنیا یەك حاڵەت هەیە، 

بدۆزمەوە،  خۆم  دژكاری  دەتوانم  من  تێیدا  كە 

بەهەستێكی قووڵ و جوانیش دان بەوە دادەنێم، 

رسوشتێكی  كە  فاگنەرە،  كوزیام  خانم  ئەویش 

هەرە پاك و بێگەردە«.)19( 

بەنیچەی دەكات،  گاڵتەیەی كوزیام  ئەم  دوای 

بەنیچە  گاڵتەئامێزانە  بەشێوەیەكی  ڤاگنەریش 

ببووایە  نیچە  »ئەگەر  كە  ڕادەگەیەنێت، 

دەبوو  ڤاگنەر  وەكو  هەر  ئەوە  موزیكژەن، 

ئەگەر ببوایە فیلۆلۆژیست« )20( ، بۆیە ڤاگنەر 

لەسەر  كار  هەر  دەك��ات،  نیچە  ئامۆژگاری 

بێنێت،  دانان  لەموزیك  واز  و  بكات  فیلۆلۆژیا 

هەوڵبدات رسوش لەموزیك وەربگرێت، چێژی 

لێوەربگرێت، نەوەكو موزیك دابنێت.

نیچە  مامۆستاش  ئامۆژگارییەی  ئەم  دی��ارە 

تووڕەدەكات، بەاڵم لەم قۆناغەدا هێشتا نیچە 

لەژێر كاریگەری مایسرۆ دایەو قبووڵی دەكات، 

تریش  موزیكێكی  پارچە  چەند  ئەگەرچی 

خۆی  هیوایەتەكەی  دەسبەرداری  و  دادەنێت 

دێت  و  دەبێت  ب��ەردەوام  هەر  بۆیە  نابێت، 

ئەم پارچە موزیكە گەشە پێدەدات و وای لێ  

دەكات بەچوار دەست لەسەر پیانۆدا بژەنرێت 

و ناوی دەنێت )تێڕامانی مانفریدییانە(، ئینجا 

بوونەوەیەكی  بەڕوو  ڕوو  وەكو  زیاتر،  لەوەش 

ڤاگنەرو  ئ��اگ��اداری  بەبێ   دێت  ڤاگنەریش، 

هانس  دەداتە  تازەیەی  موزیكە  ئەم  بەنهێنی، 

ڤاگنەر،  ئۆركیسرای  بەڕێوەبەری  بولۆفی  فۆن 

ڕاو  تاقیبكاتەوەو  و  بژەنێت  ب��ۆی  تاوەكو 

بۆچوونی خۆی لەبارەیەوە پێبڵێت.)21( 

كەسایەتییەكی  نیچە  كەسایەتی  بێگومان 

عیسامییەو ناتوانێت دەسبەرداری خۆشەویستە 

دەیەوێت  موزیكەو،  كە  بێت  خۆی  كۆنەكەی 

ڤاگنەرییەوە  دانپێدانراوی  كەسێكی  لەالیەن 

هەڵسەنگاندنی بۆ بكرێت. 

هانس فون بولۆف كاتێك ئەم موزیكە دەژەنێت 

زۆر  هەڵسەنگاندنەكەی  تاقیدەكاتەوە،  و 

سەرسووڕمان  و  دەبێت  خراپر  كوزیام  لەوەی 

ئەم  كە  ڕادەگەیەنێت،  پێی  و  دایدەگرێت 

سەرشێتی  لەئەوپەڕی  بریتییە  موزیكەی« 

ناكۆكە  دژو  ب��ەت��ەواوی  شتێكە  خەیاڵییانە، 

نەبینیوە،  وای  لەژیانی شتی  موزیكداو  لەگەڵ 

كاغەزی  لەسەر  شێوەیە  بەم  ئاوا  موزیكێك 

موزیكیدا نوورسابێت«.

ئەگەر ئێمە بتوانین 
كەمێك بگەڕێینەوە 
دواوە، تەماشای 
قۆناغی الوێتی و 
پێگەیشتنی نیچە 
بكەین، دەبینین 
نیچە خۆی پیانۆزەن 
بووەو كۆمەڵێك 
ئاوازو پارچە موزیكی 
جیاوازی داناوەو، 
پارچە موزیكێكی 
داناوەو ناوی دەنێت 
)دەنگدانەوەی 
شەوێك لەشەوەكانی 
سیلڤستەر( و بەبۆنەی 
ڕۆژی لەدایكبوونی 
كوزیماوە
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كە  ڕادەگەیەنێت،  پێی  دوات��ری��ش  ئینجا 

ئەم  لەمیانەی  ویستبێتی  نیچە  ڕەن��گ��ە 

بۆ  موزیكی  مەسخێكی  موزیكەوە  پارچە 

و  دروستبكات  بۆكراو  بانگەشە  ئایندەیەكی 

لێی دەپرسێت ئاخۆ بەمەبەست كارێكی وای 

نەكردووە بێت هەموو بنەماكانی موزكیدانان 

فەرامۆشبكات و سەراوژێریان بكاتەوە؟ بۆیە 

مانفرێد،  لەبارەی  تێرامانەكانت  پێیدەڵێت:« 

بەهای  هەمان  موزیكییەوە،  لەڕوانگەیەكی 

تۆ  ئەخالقیدا...  دونیای  لەنێو  هەیە  تاوانی 

سەملاندووتە  كارەتدا،  ئەم  لەمیانەی  خۆت 

ه��ەروای��ەو  ناشیرینە.  موزیكەكەت  ك��ە 

خۆت  بەكەسایەتی  زی��ان  ناشیرنیشەو 

خۆتت  دەسبەتاڵی  كاتی  و  دەگەیەنێت 

بەم  موزیكەوە  خوای  ئۆتریبی  بەالقەكردنی 

شێوەیە بەسەر بردووە«)22(

لەوانەی  بێگومان بولۆڤ خۆیشی یەكێكبوو 

)لەدایكبوونی  بەكتێبی  بوو  سەرسام  پێشر 

بووە  چوو  بەتایبەتیش  نیچەو،  ی  تراژیدیا( 

پیشاندانی  نیچەو،  بینینی  دیدارو  بۆ  بازل 

ڕاوبۆچوونە  ئەم  بۆیە  پێی،  خۆی  سەرسامی 

لەدانانی  نیچە  ساردكردنەوەی  هۆی  بووە 

میلۆدی موزیكی.  

)6( 
  كاتێك نیچە لەم بارودۆخە تازەیەی بایرۆیت، 

دێت،  بەئاگا  ڤاگنەر  تازەكانی  موزیكە 

كە  نییە،  موزیكە  ئەم  ئ��ەوە  هەستدەكات 

بەهۆیەوە بۆتە پشت و پەنای ڤاگنەرو كتێبی 

لەبارەیەوە نووسیوەو، كتێبی پێشكەشكردووە، 

بەڵكو وا هەستدەكات ڤاگنەر بۆتە پڕۆژەیەكی 

ئەملانی �� كلێسایی، بۆیە خەمباری دادیەگرێت 

دەدات.  دووركەوتنەوە  و  ڕۆیشنت  بڕیاری  و 

لێرەدا كوزیام زۆر هەوڵ لەگەڵ نیچە دەدات، 

بكاتەوە،  پەشیامنی  بڕیارەی  لەم  تاوەكو 

لەڤاگنەرو  دل��ێ   ب��ەڕادەی��ەك  نیچە  ب��ەاڵم 

شكابوو،  ڤاگنەری  شانۆی  و  موزیك  كوزیامو 

پاش  بگەڕێتەوەو،  جارێكیر  نەیدەتوانی  كە 

دووردەكەوێتەوە،  و  سەفەردەكات  ئەوەی 

ئینجا بەتەلەگرامێك ڤاگنەر ئاگاداردەكاتەوەو 

كە ڕۆشتووە.)23(

ئەم دابڕان و دووركەوتنەوەیە، دەبێتە هۆی 

نەخۆشكەوتنی نیچە، بۆیە نیچە دواتر چەند 

ساڵێكی زۆر ناخۆش و سەخت لەنێو تەنیاییدا 

خەمۆكییەكی  دووچ���اری  ب��ەس��ەردەب��ات. 

بێ   زۆر،  پەشیامنییەكی  دێ��ت،  سەخت 

هەستدەكات  وا  زۆرت��ری��ش،  ئومێدییەكی 

بەدوای كاڵوێكی بابردوو كەوتبوو، خەونێكی 

نەیتوانی  و،  نەهاتەدی  كە  هەبوو  جوانی 

ئەوەی  وەكو  دروستبكات،  گەورە  شتێكی 

خۆی لەڤاگنەر چاوەڕوان بوو. 

خۆی  دوات���ری  ژیانی  باسی  كاتێك  نیچە 

نەخۆشییە سەختەكەی خۆی  باسی  دەكات، 

)مرۆڤانە،  كتێبی  كاتانەدا  لەم  ئا  دەك��ات، 

كۆپییەكیشی  و  دەنووسێت  مرۆڤانە(  زێدە 

بارەیەوە  لەم  نیچە  دەنێرێت.  ڤاگنەر  بۆ 

دەنووسێت« لەڕاستیدا پیتەر گاست كە ئەو 

رێزی  زۆر  دەیخوێندو  بازل  لەزانكۆی  كات 

من  كتێبە.  لەم  بەرپرسیارە  دەگ��رت،  منی 

ئازاری  و  تووندی  بەهۆی  بەسرابۆوە  چاوم 

سەریەشەم، بۆیە من قسەم دەكردوو ئەویش 

دەینوسییەوەو چاكیشی دەكردەوە. لەڕاستیدا 

من  كتێبەكەیە،  ڕاستەقینەی  نوسەری  ئەو 

لەكۆتاییدا  كاتێك  كتێبەكەم.  دانەری  تەنیا 

بەردەستم،  خرایە  بەئامادەیی  كتێبەكە 

زۆر  شتێكی  هەستمكرد  نەخۆشێك  وەكو 

نارد  كتێبەم  ئەم  كۆپی  دوو  خۆشە،  سەیرو 

ئەوكاتە  بەڕێكەوتیش  هەر  بایرۆیت.  بۆ 

كە  پێگەیشت،  پێرسیفامل  جوانی  كۆپییەكی 

لەالیەن ڤاگنەرەوە بۆم نێردرابوو و لەسەری 

فردریك  ئازیزەكەی  هاوڕێ   بۆ  نوورسابوو« 

نیچە. ڕیچارد ڤاگنەر ڕاوێژكاری كڵێسایی«. 

ئەم دوو كتێبە لەڕێگادا بەیەكگەیشتبوون و 

ئەو بەیەكگەیشتنەشیان زەینی مەشغولكردم. 

دەنگی  وەك��و  بەیەكگەیشتنە  ئ��ەو  باشە 

كە  نەبوو،  شمشێر  دوو  بەریەككەوتنی 

بەیەكەوە؟  شێوەی خاچێك دروست دەكەن 

هەستەمان  ئەو  هەردووكامن  بەهەرحاڵ 

ئەو  بووین.  بێدەنگ  ئینجا  الدروستبوو، 

)الپەڕەكانی  سەرەتاییەكانی  ژمارە  ماوەیە 

كاتی  زانیم  ئەوكات  باڵودەبۆوە،  بایرۆیت( 

بۆتە  ڤاگنەر  سەیرە!  كە  ئای  هاتووە.  چی 

پیاوێكی ئیامنداری مەسیحی ....«)24(

بەرانبەر  نیچە  گ���ەورەی  ت��ووڕەی��ی  ل��ێ��رەدا 

كاتە،  ئەم  پێش  سەرهەڵدەدات،  بەڤاگنەر 

ئەوە  تووڕەبووبێت،  لەڤاگنەریش  ئەگەر 

تووڕەییەكەی بەهۆی ئەوەوە بووە، كە ڤاگنەر 

بتوانێت  كە  نەبووە  مەزنە  هونەرمەندە  ئەم 

ڤاگنەر  لێرەدا  بەرجەستەبكات.  نیچە  ئایدیای 

ڤاگنەر  مەسیحی؟!  ئیامنداری  پیاوێكی  بۆتە 

و،  بایرۆیت  شانۆی  ڤاگنەر  ك��ردووە؟  تۆبەی 

و  ئاین  خزمەتی  خستۆتە  هونەری  و،  موزیك 

پیاوانی ئاینی!! ئەمە دوا لێدان بوو كە بەر ئەم 

پێوەندییە كەوت و بووە هۆی ئەوەی نیچە ئاوا 

بەتووندی ڕەخنە لەكارەكانی ڤاگنەر بگرێت.

لەوە  و  وریابین  دەبێت  ل��ێ��رەدا  دیسان 

شەخسییانە  كارێكی  ئەمە  كە  تێبگەینەوە، 

ڤاگنەر  كەسایەتی  لەدژی  نییە  كارێك  نییە، 

سیستەم  ئەم  دژی  بەڵكو  بووبێت،  خۆیەوە 

دەكات،  نوێنەرایەتی  ڤاگنە  كە  ئاینەیە،  و 

دژی ئەم ڕێبازو قوتابخانەیەیە كە دەیەوێت 

لەپەنای ئاینەوە پیرۆزی بەدەستبێنێت. 
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)7( 
ل����ەب����ارەی ن��وس��ی��ن��ی ئ����ەم ك��ت��ێ��ب��ەی 

نیچە  دەب��ی��ن��ی��ن  ب��ەردەس��ت��ی��ش��امن��ەوە، 

لەتواناكانی  گومان  هەیە  كێ   دەنوسێت« 

و  چەك  بەهەموو  كە  ب��ەوەی  بكات،  من 

ڕوو  بێم  پەلەكامنەوە  و  كەل  و  تەقەمەنی 

تۆپچییەكی  كە  ببمەوە، من  ڤاگنەر  بەڕووی 

ئەو  یەكالكەرەوەكانی  شتە  هەموو  كۆنم؟ 

من  پاراستوومن.  مندایەو  لەدەستی  پرسە 

ڤاگنەرم خۆشویستووە، بەپێی ئەو فرمانەش، 

ڕێگایەی  ئەو  دیاریكردووەو،  بۆخۆمم  كە 

سەر  بكەمە  هێرش  بەوەی  بەر،  گرتوومەتە 

كەسێكی نادیار، كە لەمن زیاتر كەس نازانێت 

چ ناسنامەیەكی هەیەو كێیە.

كە  هەیە،  نادیارم  كەسی  كۆمەڵێك  من  ئاه، 

ڕووخسار  لەسەر  ڕووپۆشەكانیان  پێویستە 

ڕاماڵم. لەوەش زیاتر، لەڕاستیدا من دەمەوێت 

هێرش بكەمە سەر ئەو نەتەوە ئەڵامنییەی، كە 

لەبواری هزریدا هەژارتر دەبێت.  بەڕۆژ  ڕۆژ 

هەموو  لەسەر  كە  ڕاستەڕێ   نەتەوەیەكی 

دژكارییەكان دەژی، بەجۆرێك جێگای ئیرەییەو 

بەبێ  جیاوازی و بەبێ  ئەوەی دووچاری قورس 

هەرسكردن بێت، هەموو شتێك هەرسدەكات 

وەكو بڕواهێنان و، عیلامنیەت و، خۆشویستنی 

و،  سامییەت  دژایەتیكردنی  و،  مەسیحییەت 

ویستی كۆنتڕۆڵ �� ویستی ڕایش �� ئینجیلی 

الوازو بێدەسەاڵتەكان«.)25(

بەرەنگاری  خۆیدا  لەژیانی  چ��ۆن  نیچە   

كۆمەاڵیەتی  دەسەاڵتێكی  و  هێزێك  هەموو 

سازشی  ئاواش  بۆتەوە،  ئاینی  و  تەقلیدی  و 

خۆی  كە  نەكردووە،  بنەمایانە  ئەم  لەسەر 

ئەم  لەئەنجامی  بۆیە  هەبووە،  پێیان  بڕوای 

سازش نەكردنەش ، هێرشیكردە سەر ڕیچارد 

ڤاگنەر. 

پەراوێزەكان:
كە  لەتوێژینەوەیەك،  بریتییە  نووسینە  ئەم   .1

كوردی  وەرگێڕانی  بۆ  پێشەك  وەكو  بەتایبەتی 

كە  نوورساوە،  نیچە  ی  ڤاگنەر(  )كەیسی  كتێبی 

هێشتا چاپ و باڵونەكراوەتەوە.  

 Richard Wagner )1813  �� ڤاگنەر  ڕیچارد   .2

و  ئۆپێڕالی  ئاوازی  دانەری  و  �� 1883(. موزیكزان 

شانۆنامەنووس بووە. بۆ ماوەی چەند ساڵێك نیچە 

زۆر پێی سەرسام بووە و لەنزیكی بووەو هاوڕێیەكی 

لەهەندێك  هاوكاریشیكردووە  و  لێی  نزیكبووە 

لەكارەكانیدا، بەاڵم دوایی كێشە دەكەوێتە نێوانیان 

نووسینیدا  ل��ەزۆر  و  دەبێت  ت��ووڕە  لێی  نیچە  و، 

نیچە  مانایەی  بەو  ڤاگنەر،  سەر  دەكاتە  هێرش 

ڤاگنەر لەهەموو كارەكانی خۆی پەشیامن  پێیوایە 

كلێساو  بۆ  دەكات  ملكەچ  گەڕاوەتەوەو  بۆتەوەو 

ئەم  لەنێو  لێرەش  دەبینین  بۆیە  ئاینی،  پیاوانی 

كتێبەدا بەهەمان مانا قسەی لەسەر دەكاتەوە.  

م��رۆڤ(  )ئ��ەوەی��ە  كتێبی  یەكەمی  چاپی   .3

بەتیراژی )750( دانە لەالیەن خانەی وەرگێڕانی 

و  لەسلێامنی  ڕۆشنبیری،  ب��ەوەزارەت��ی  س��ەر 

لەساڵی )2009( دا باڵوكراوەتەوە. چاپی دووەمی 

كتێبخانەی  لەالیەن  دان��ە   )1000( بەتیراژی 

دا   )2016( لەساڵی  لەهەولێر،  ف��ێ��رب��وون 

باڵوكراوەتەوە.

دا   )1868( ساڵی  تراژیدیا  لەدایكبوونی   .4

نوورساوەو، لەكۆتاییەكانی ساڵی )1871( دا نیچە 

پێشەكییەكەی بۆ ڤاگنەر تێدا نووسیوەو، لەساڵی 

)1872( چاپ و باڵوكراوەتەوە. 

نیچە،  ف��ردری��ك  ت��راژی��دی��ا،  لەدایكبوونی   .5

لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیل، بەراورد 

كراوەتەوە بەدەقی ئەملانی، هێشتا چاپ نەكراوە.

6. ئەوەیە مرۆڤ، فردریك نیچە، لەعەرەبییەوە: 

دووەم،  چ��اپ��ی  ئیسامعیل،  ڕەس���وڵ  ڕێبین 

هەولێر،  فێربوون،  كتێبخانەی  لەباڵوكراوەكانی 

2016، ل�116.

نیچە،  ف��ردری��ك  ت��راژی��دی��ا،  لەدایكبوونی   .7

لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیل، بەراورد 

كراوەتەوە بەدەقی ئەملانی، هێشتا چاپ نەكراوە.
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2016، ل�75.
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12. ئەوەیە مرۆڤ، فردریك نیچە، لەعەرەبییەوە: 

دووەم،  چ��اپ��ی  ئیسامعیل،  ڕەس���وڵ  ڕێبین 

هەولێر،  فێربوون،  كتێبخانەی  لەباڵوكراوەكانی 

2016، ل�77.

نیچەیە  تری  كتێبێكی  ڤاگنەر،  دژی  نیچە   .13

ئێمەش  و،  نووسیویەتی  ڤ��اگ��ن��ەر  ل���ەدژی 

و  چ��اپ  هێشتا  و  ك���وردی  ك��ردووم��ان��ەت��ە 

كتێبەدا  ئ��ەم  لەپێشەكی  ب��اڵون��ەك��راوەت��ەوە. 
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1. لۆژیكی ..
زانكۆی  لە  راس��ڵ)1(  بێرتراند  كاتەی  ئەو 

فەلسەفەی  وان��ەی   1914 ساڵی  كۆلۆمبیا 

الوازو  زۆر  دەوت��ەوە،  لۆژیكی  مەعریفەو 

ڕەنگ پەڕیو بوو، هەر چەشنی ئەو بابەتانەی 

بوو،  بەڕادەیەك  الوازییەكەی  دەیووتنەوە، 

ساتێكدا  هەموو  لە  بیبینیایە  هەركەسێك 

جەنگی  كاتێكیش  دەكرد.  مردنی  چاوەڕێی 

یەكەمی جیهانی بەرپابوو، ئەم فەیلەسووفە 

بێتاقەت  غەمبارو  زۆر  دڵناسكە  ئاشتیخوازو 

مەزنرینی  ئاستی  دابەزینی  بینینی  بە  بوو،  

لە  حاڵەتێك  بۆ  مەدەنییەكان  كیشوەرە 

دە  پاش  بەاڵم  وەحشیگەری،  بەربەریەت  و 

دەبینی،  )راس��ڵ(ی  م��رۆڤ  كە  دوات��ر  ساڵ 

دڵخۆشییەك  ب��ە  هەستی  ل��ەخ��ۆوە  ه��ەر 

دەكرد، سەرەڕای ئەوەی تەمەنی گەیشتبووە 

پەنجاو دوو ساڵ، بەاڵم بە گوڕو تین و وزەی 

لە  ئەگەرچی  م��ەی��دان،  هاتەوە  ب���ەرزەوە 

داڕمان و  ژیانیدا هیواكانی  كۆتایی  ساڵەكانی 

هەموو  خستەوەو  دوور  لێ  هاوڕێكانیشی 

ئەرستۆكراتیەكەی  ژیانە  پەیوەندییەكانی 

لە  ب��وون و  داڵ��دەی��ەك��ی  پێشر  كە  پچڕا، 

كارەسات و مەینەتیەكانی زەمانە دەیپاراست.

درەختی  بابڵێین  یان  راس��ڵ،  باووباپیرانی 

بەریتانیادا  لە  خێزانە  كۆنرین  خێزانەكەی، 

بگرە  نارساوترە،  و  دیاتر  لەهەمووانیش  و 

بەناو بانگرین خێزانە جیهاندا، ئەو خێزانەی 

دەوڵەتی  بۆ  سیاسی  سەركردەی  چەندین 

بەریتانی بەرهەمهێنا، كە بەرزترین پلەو پایە 

كەسایەتی  چەندین  داب��ووە  سیاسییەكانی 

)لۆرد  باپیری  خێزانە.  ئەو  نەوەكانی  نێو 

جۆن راسڵ( سەرەك وەزیرانی بەریتانی بوو 

جەنگێكی  كە  سەربەخۆكان،  ڕەوتی  لەسەر 

بەدەستهێنانی  بۆ  هەڵگیرساند  بێبەزەییانەی 

خوێندنی  گشتگیركردنی  بازرگانی و  ئازادی 

جوولەكەكان و  هۆزی  ئازادكردنی  خۆڕایی و 

كاركردن بۆ ئازادی لە هەموو گۆڕەپانەكاندا. 

بیرمەندێكی  ئیمربل(  )فیكۆنت  باوكیشی 

ژێر  نەخستە  ك��وڕەك��ەی  ب��وو،  سەربەخۆ 

وانەكانی  بۆماوەییەكانی  خوێندنە  ب��اری 

راسڵ(  )بێرتراند  خۆرائاواییەوە.  خواناسی 

راس��ڵ(ی  )ئێرل  میراتی  وەرگرتنی  مافی 

چونكە  نەیویست،  بەاڵم  هەبوو،  دووەمی 

دەیویست گوزەرانی ژیانی خۆی دابینبكات و 

بڕواشی بە سیستمی میراتی نەبوو. كاتێكیش 

دەریانكرد،  كارەكەی  لە  )كامربدج(  زانكۆی 

لەگەڵ  كە  ئاشتیخوازەكەیەوە  بەهۆی مەیلە 

جیهانی  نەدەگونجا،  بەریتانیادا  سیاسەتی 

بە گەڕان و  زانكۆو دەستیكرد  بۆ خۆی كردە 

لەهەموو  وانەكانی  وتنەوەی  سوڕانەوەو 

كە  لەوەی  خەڵكی  بانگهێشتی  بۆ  واڵتێكدا، 

دڵخۆشی و  بە  جیهانیش  هەبوو.  پێی  بڕوای 

ڕووخۆشییەوە پێشوازی لێدەكرد.

ڕووی  ژیانیدا  م���اوەی  ی��ەك��ەم  ل��ە  راس��ڵ 

هێندەی  ب��ەاڵم  مامتاتیك،  لۆژیك و  ك��ردە 

بووە  تێپەڕاند،  یەكەمی  جیهانی  جەنگی 

كۆمۆنیزم.  )ڕەوتێكی(  مەیلێكی  خ��اوەن 

هەبوو،  ئاڵۆزی  ناسكی  مەیلێكی  هەمیشە 

كۆمەڵەبووەكانی  ل��ە  س��ەرەت��اك��ەی  ك��ە 

دەنواندو  خۆی  جەبریدا  –ڕێژەیی-  شێوەی 

پاشان  كتێبەكانی،  ناواخنی  بە  دەیكردن 

بینییەوە.  بۆ  دەربڕینێكی  سۆشیالیزمدا  لە 

یەكەمین نوسینەكانی كتێبی »سۆفیگەرێتی و 

پیرۆز  زانستی  ڕێگەی  تیایدا  كە  لۆژیك«ە، 

كردوەو هێرش دەباتە سەر سۆفیگەرێتی.

نەچۆتە  هەرگیز  پێامندەڵێت  خۆی  وەك 

سینەما تا ئەو دەمەی نورساوێكی )برجسۆن(

هەستەوەرێك  دەڵێت:  كە  خوێندۆتەوە،  ی 

دەك��ات،  جووڵە  ك��ات و  بە  درك  كە  هەیە 

خوێندۆتەوە،  نوسینەشی  ئەو  هەروەها 

سینەمایی  رشیتێكی  بە  ژی��ان  تیایدا  كە 

نەكەوتە  راسڵ  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەچوێنێت، 

گووتەكانی  بیروبۆچون و  كاریگەری  ژێر 

هەر  ئ��ەودا  دی��دی  لە  كە  )برجسۆن(ەوە 

راسڵ  دەچ���وو.  ج��وان  هۆنراوەیەكی  بە 

مەعشوقێكی دیكەی نەكردە هاوتی مامتاتیك، 

ئارەزووی لە توێژینەوەی ئەدەبە كۆنەكانیش 

نەبوو. بە توندی جدییانە مشتومڕی دەكرد، 

وەك بڵێی »سبنسەر«ێكی دیكەیە، خوێندن و 

زانستیەكانی  وانە  بابەت و  زیاتری  وتنەوەی 

لە سیستمی خوێندندا، هەستیدەكرد  دەكرد 

ئاستێكی  تا  جیهان  ئازارەكانی  نەگبەتی و 

بیركردنەوەدا.  لە  ئاڵۆزییەوەیە  بەهۆی  زۆر 

ئەوەیە:  ئاكار  یاسای  یەكەمین  راسڵ  الی 

پتەو  ڕاس��ت و  بیركردنەوەیەكی  بە  مرۆڤ 

بیر بكاتەوە. »باشروایە جیهان بفەوتێ گەر 

درۆیەك  بە  بڕوا  تر  كەسێكی  هەر  یان  ئەو 

بە  كە  فیكر،  ئاینی  ئەمەیە  ئا  ب��ك��ات...« 

جیهان  خەیاڵپاڵوی  داگیرساوەكەی  كڵپە 

دەسووتێنێت«.

راسڵ داوای ڕوونی و ئاشكرایی فكر كرد، ئەم 

پاڵی  مامتاتیك  تۆژینەوەی  بەرەو  مەیلەش 

هێمنە  زانستە  لەم  ڕلستی  كاتێك  نا،  پێوە 

ئێمە مامتاتیك  بینی، »ئەگەر  ئەرستۆكراتیەدا 

ڕوو،  بخەینە  ڕاس��ت  خستنەڕوویەكی  بە 

ئەوا لەنێویدا نەك بە تەنها ڕاستی دەبینین، 

تێدا  بەرزیشی  ب��ااڵو  جوانییەكی  بەڵكو 

دەبینین، جوانی ساردی و ڕەقی و تیژی، وەك 

داتاشینی  دروستكردن و  لە  جوانییەی  ئەو 

الیەنە  بەرەو  ئەوەی  هەیە،  پەیكەرەكاندا 

ئەو  ناچێت،  رسوشتەكەماندا  الوازەك��ان��ی 

تەڵەزگانەشامن بۆ دروستناكەن، وەك ئەوەی 
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لەگەڵ  دروستیدەكەن،  وێنەكێشان  مۆسیقاو 

بااڵیی  بێگەردی و  كە  جوانیەیە،  ئەو  ئەوەشدا 

هەیەو توانای گەیشتنی بەو تەواوییە هەیە، كە 

تەنها بۆ هونەرە مەزنەكان دەڕەخسێت«.

بەبڕوای راسڵ پێشكەوتنی مامتاتیك لەسەدەی 

سەدەیە  ئەم  دیاردەكانی  گەورەترین  نۆزدەدا 

بووە، بەتایبەتی لە شیكاركردنی ئەو گرفتانەی 

بوون  ناكۆتایی  بیرۆكەی  بە  سەبارەت  پێشر 

كە  شتە  گەورەترین  ئەمەش  مامتاتیكدا،  لە 

ماوەی  لە  دەكات.  پێوە  شانازی  سەدەیە  ئەم 

ڕوخێرنا،  كۆن  ئەندازەی  قەاڵی  سەدەدا  یەك 

ئەوەی بە درێژایی دوو هەزار ساڵ لە جیهانی 

زۆر  زانستەوە  ئەم  لەبارەی  و،  بوو  مامتاتیكدا 

لەو كتێبانە دانران كە جێگەی كتێبی )ئیقلیدس( 

لە  خوێندنە  كتێبی  كۆنرین  كە  گرتەوە،  یان 

خوێندن و  لە  ئینگلتەرا  بۆ  »شورەییە  جیهاندا. 

وتنەوەی ئەم كتێبە بۆ منااڵن بەردەوام بێت«.

مامتاتیكی  ل��ە  داه��ێ��ن��ان  چ��اوگ��ەی  ڕەن��گ��ە 

بەڵگە  دژایەتیكردنی  یان  خستنەالوە  نوێدا 

خۆشحاڵ  ئەوكاتە  راسڵ  بێت،  نەویستەكان 

ئەم  بەگژ  ڕابوون و  بین،ی  پیاوانێكی  كە  بوو، 

لەسەر  سوورن  دەچنەوەو  ئەویستانەدا  بەڵگە 

ئەوكاتەش  لەسەریان،  بەڵگە  هێنانەوەی 

یەكێك  وا  بیستی  ك��ە  ب��وو  دڵ��خ��ۆش  زۆر 

شوێنێكدا  لە  یەكسان  هێڵی  دوو  دەڵێت: 

لە  لەیەكێك  )هەمەك(  گشت  یەكدەگرن و، 

راسڵ  نییە.  )ئەندەكەكانی(گەورەتر  بەشەكانی 

مەتەڵە  بە  بێگوناه  خوێنەری  دەك��ات  مەیل 

منوونەوە  بۆ  بتۆقێنێت،  سەرسوڕهێنەرەكانی 

نیوەی  جووتەكان  ژمارە  دەڵێت:  كە  ل��ەوەدا 

ژمارەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  ژمارەكانن،  هەموو 

ژمارە  هەتاوەكو  كە  ه��ەن،  تۆ  ئەو  جووتی 

هەبێت، لە مارەكانیاندا یەكسان دەبن، چونكە 

دوو  تاك،  یان  بێت  جووت  ژمارەیەك  هەموو 

ئەوەندە جووتی هەیە، پاشان دەڵێت: هەموو 

ئەوەیە  مامتاتیكەوە  ناكۆتایی  بەالیەن  شتێك 

لە  بەشێك  هەموو  لە  )هەمەك(  گشت  كە 

لەخۆ  بەشانە  )ئەندەكانە(  ئەو  بەشەكانیدا 

دەگرێت كە لە گشتدایە. 

مامتاتیك  ب���ەرەو  )راس���ڵ(  مەیلی  ئ���ەوەی 

بەشێكی  مامتاتیك  كە  ئەوەیە  كێشدەكات، 

بابەتیی تەواو وەسفدەكرێت و كەسایەتی هیچ 

دەستێكی تێدا نییە، لێرەداو تەنها لێرەشدا ڕلستی 

دراوە.  حەشار  خۆی  ڕەها  مەعریفەی  نەمرو 

پێكراوەكان  بڕوا  جێگیرو  مامتاتیكییە  بیردۆزە 

بریتین لە ئایدیاكانی پالتۆو سستمە نەمرەكەی 

ئامانجی  سپینۆزاو جەوهەری جیهان. پێویستە 

فەلسەفە بریتی بێت لە گەیشنت بەو كەماڵەی 

بەو  خۆی  ل��ەوەی  هەیە،  مامتاتیكدا  لە  ،كە 

ئەو  هێندەی  ڕاسنت و  كە  ببەستێتەوە  گووتانە 

ڕاگیراو  ڕێك و  هەیە  مامتاتیكیشدا  لە  ڕێكییەی 

ئەزموون  جۆرەكانی  هەموو  لە  بەر  بێت و، 

هەبێت.  جێگیری  مافێكی  )تاقیكردنەوە( 

فەلسەفە  گریامنەكانی  پێویستە  لەبەرئەوەی 

ئەو مەسەالنە بێت كە بڕوا پێكراون، ئەمە ئەو 

دەیەوێت،  )راسڵ(  كە  پۆزەتیڤە سەیرەیە  شتە 

بۆ  ئاماژە  فەلسەفییانە  گریامنە  ئەم  لەوەی 

پەیوەندییەكان و  بۆ  بەڵكو  نەكەن،  شتەكان 

لەوەدا  )هەمەكیەكان(.  گشتیەكان  پەیوەندییە 

ڕووداوەك��ان  لە  تایبەتەكان و  ڕاستییە  لە  كە 

گەردەكان  هەموو  ئەگەر  تەنانەت  جیابێتەوە، 

گریامنە  ئەم  گۆڕان،  جیهاندا  لە  )تەنۆلكەكان( 

منوونە:  بۆ  دەمێننەوە.  بەڕلستی  فەلسەفییانە 

گریامن هەموو ئەلفەكان – بان، یان ئەلفەكان 

گریامن  پاشان  )أ=ب(،  )ب(كان  بە  یەكسانن 

ئەمەش  )س=ب(دەب��ێ��ت،  كاتە  ئ��ەو  س=أ، 

ئەو  یان  بێت.  هەرچییەك  )أ(  ئیر  ڕاستە، 

فەنابوونی  دەرب��ارەی  كۆنە  لۆژیكیە  پێوەرە 

راسڵ لە یەكەم ماوەی 
ژیانیدا ڕووی كردە 
لۆژیك و ماتماتیك، 
بەاڵم هێندەی جەنگی 
جیهانی یەكەمی 
تێپەڕاند، بووە خاوەن 
مەیلێكی )ڕەوتێكی( 
كۆمۆنیزم. هەمیشە 
مەیلێكی ناسكی 
ئاڵۆزی هەبوو، 
كە سەرەتاكەی لە 
كۆمەڵەبووەكانی 
شێوەی –ڕێژەیی- 
جەبریدا خۆی 
دەنواندو دەیكردن بە 
ناواخنی كتێبەكانی
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جێگیرو  هەمەكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سوكرات 

بڕوا پێكراو، ڕاستی هەر ڕاستییە، تەنانەت لە 

حاڵەتی نەبوونی سوكراتدا یان هەركەسێكی 

كە:  وت  ڕاستیان  سپێنۆزا  پ��الت��ۆو  دی. 

دەكرێت جیهانی هەمەكییەكان بەوە وەسپ 

بكرێت كە جیهانی بوونە، جیهانی بوونێكی 

مامتاتیكزانێكەوەو  بەالیەن  ڕاست،  جێگیرو 

میتافیزیكییەكانەوە  سستمە  دامەزرێنەری 

بەالیەن  خۆشە،  وش��ك و  جیهانێكی  ئ��ەوە 

هەموو ئەوانەشەوە كە كامڵییان )كامل( زیاتر 

لە ژیان خۆشدەوێت. ئەگەر بتوانین هەموو 

فەلسەفە لەمجۆرە وێنە مامتاتیكیەدا گەمارۆ 

ئەندەكییانەی  ڕاستییە  ئەو  هەموو  بدەین و 

نێوانیان و  لێكچوونی  دەریانهێنین و  تیایدایە 

مامتاتیك لە یەكر نزیك بكەینەوە، ئەوا بەوە 

هەموو  ئەمە  دەمانەوێت،  كە  دەگەیشتین 

فیساگۆرسی  »راس��ڵ«ی  كە  شتانەیە  ئەو 

سەردەمی نوێ  دەیخوازێت.

شتێكی سەیرە راسڵ پاش ئەوەی لە ئاسامنی 

بەرگی  چەندین  فڕی و  لۆژیكدا  مامتاتیك و 

كتێبی لەبارەوە نووسین، دابەزێتە سەر ڕووی 

گەرمەوە  سۆزێكی  بە  دوات��ر  زەوییە!  ئەم 

بابەتەكانی  لە  توێژینەوە  بە  دەستیكرد 

شۆڕش  سۆشیالیزم و  حكومەت و  جەنگ و 

لۆژیكە  لەبەكارهێنانی  ڕوو  ئ��ەوەی  بەبێ 

مامتاتیكییەكەی بكات.

هۆی  ب��ووە  مامتاتیكدا  لە  راس��ڵ  سەرەتای 

نازامنكاری و  لە  ن��وورساو  چارەنووسێكی 

شتانەی  لەو  زۆر  مەسیحیەتدا  لە  گومان، 

ب��ەرچ��او ك���ەوت ك��ە ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی لە 

جێگیرەكان  بیردۆزە  ڕێساو  لە  مامتاتیكدایە- 

لەهەمووی  دەستی  لەبەرئەوە  ناگونجێت، 

بە  نەبێت  ئاكارییەكەی  یاسا  تەنها  هەڵگرت 

ڕق و گاڵتەپێكردنەوە دەستیكرد بە باسكردنی 

ئەو مەدەنییەتەی خەڵكانێك دەچەوسێنەوە 

كە نكوڵی لە مەسیحیەت دەكەن. لە توانایدا 

دژایەتیەدا  لە  پڕ  جیهانە  لەمجۆرە  نەبوو 

دروستكاری  تەنها  كە  بدۆزێتەوە  خودایەك 

درێژە  ئەویش  گاڵتەجاڕە،  ئەهریمەنێكی 

لەبڕوای  دەدات  سبنسەر  وت��ەی��ەی  ب��ەو 

– نەمان  بە  جیهان  كۆتایی  دەربارەی  خۆی 

فەنابوون- بەاڵم گومان لەو وتەیە دەكات، كە 

لە ڕێبازی پەرەسەندندا وتراوە، لەوەی، جیهان 

»پێامنوتراوە  دەڵێت  دەڕوات و  پێش  بەرەو 

سەندوە،  پەرەی  پلە  بە  پلە  ئەندامی  ژیانی 

بێگومان  فەیلەسوفێك،  بۆ  خانەوە  یەك  لە 

بەاڵم  پێشدەكەوێت،  سەندنەش  پەرە  ئەم 

دەكات  لەمە  ئەوەی جەخت  بەدبەختی  بۆ 

ئازاد  پیاوی  خانەكە«.  نەك  فەیلەسوفەكەیە 

خەونە  هیواو  بەم  خۆی  دڵخۆشی  ناتوانێت 

بداتەوە،  وەهمی  خودای  بە  هەرزەییانەو 

جەربەزەیی و  لە  پارێزگاری  پێویستە  بەڵكو 

ئەوەش  س��ەرەڕای  بكات،  خۆی  ئارامگرتنی 

كە دەزانێت چارەنووسی خۆی و چارەنووسی 

شتەكان هەمووی نەمانە – فەنابوونە، پیاوی 

ئازاد ئەگەر توانای سەركەوتنی نەبوو، خۆی 

لە  تام  بەسە  ئەوەندەی  نادات،  بەدەستەوە 

بكات و  كردنی  كۆشش  و  هەوڵدان  چێژی 

پێدەدات(  بواری  )كە  زانینەكەیەوە  لەڕێی 

لە  بكات.  هێنانەكەی  شكست  پێشبینی 

پێگەی  لە  بەرزتر  دەوەستێت  پێگەیەكدا 

كردن و  وێ��ران  بۆ  كار  كوێرانەی  هێزە  ئەو 

لە  ڕوو  ئ��ازاد  پیاوی  دەك��ەن،  نەهێشتنی 

چەوسێنەرەكانی  دەرەكییە  هێزە  پەرستنی 

بەردەوامەكەی  بەهێرشە  كە  ناكات  جیهان 

ئەو  بەدەرەو  ئامانج  لە  دەیچەوسێنێتەوەو 

بنیاد  كە  دەڕوخێنێت  مەدەنییەتانە  ماڵ و 

دەنرێن، بەڵكو پیاوی ئازادی ڕوو لە پەرستنی 

هێزە خوڵقێنەرەكانی ناوەوەی خۆی دەكات، 

كە كۆششی پێدەكەن بۆ ڕووبەڕوو بوونەوەی 

هۆكارەكانی شكستهێنانی.

جەنگ  پێش  راس��ڵ  بێرتراند  فەلسەفەی 

بەمجۆرە بوو.

 2. زاراوە... 

لەژێر  راس���ڵ  بێرتراند  زۆر  م��اوەی��ەك��ی 

قورساییەكانی لۆژیك و مامتاتیك و فەلسەفەی 

هەاڵیسانی  لەگەڵ  شاردرابۆوە،  مەعریفەدا 

كڵپەیەكی  وەك  تەقییەوەو  راسڵ  جەنگدا، 

جەربەزەیی و  بە  جیهان  لێهات،  داگیرساوی 

مرۆڤایەتی  بۆ  راسڵ  سۆزی  خۆشەویستی و 

تۆمەتی  پشت  لە  زانایە  ئەم  بوو.  سەرسام 

گەورە  لەگەڵ  بازیداو  لۆژیكەوە  پەرژینی   –

مشتومڕو  كەوتە  واڵتەكەیدا  سیاسی  پیاوانی 

لە  دەركردنی  كاتی  هەتا  كە  ڕەخنەگرتن، 

گۆشەگیربوونەكەی  زانكۆو  لە  پۆستەكەی 

گالیلۆیەكی  بڵێیت  هەروەك  بوو،  بەردەوام 

دیكەیەو لە كۆاڵنێكی تەسكی لەندەندا دەژی. 

داناییەكەشی  لە  گومانیان  ئەگەر  خەڵكی 

دەكرد.  دڵسۆزییەكەی  لە  بڕوایان  بكردایە، 

راسڵدا  كەسایەتی  لە  سەیرە  گۆڕانە  ئەم 

الی  تێكچوونێك  جۆرە  شڵەژان و  بووەهۆی 

گرانی و  بە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  كە  خەڵكی، 

بەرەنگاری  كینەوە  لە  پڕ  دەمارگیرییەكی 

نەریتە  لەگەڵ خوو  بە جۆرێك كە  بوونەوە، 

بە  ناگونجێت،  ئینگلیزدا  ن��ارساوەك��ان��ی 

سەرەڕای  لێكبووردنەكەیدا.  لەگەڵ  تایبەتی 

زادەیی  نەجیب  بنەچەو  چاكیی  نەمریی و 

بنەماڵەكەی، راسڵ خۆی وەك هەاڵتوویەكی 

بینییەوە، خەڵكی  كۆمەڵگەكەیدا  لە  قێزەون 

نیشتامنەكەی  بەخائینی  لێدەكردو  نكوڵییان 

لەقەڵەمیان دا، ئەو نیشتامنەی لە شیرەكەی 
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خواردوەو لەسەر خاكەكەی گەشەی كردوە.

ترسی  داگیرساوەوە،  شۆڕشە  ئەم  لەپشت 

راسڵدا  دەروونی  لە  جەنگەكان  قەسابخانەو 

لە  راس��ڵ  چونكە  داب���وو،  ح��ەش��ار  خ��ۆی 

كۆمەڵێك هەست و سۆز پێكهاتبوو، ئەگەرچی 

زۆر هەوڵی دەدا كە ئەو ئەقڵێكی پەتی بێت. 

ئیمپراتۆرییەتی  بەرژەوەندییەكانی  پێیوابوو 

كە  نییە،  الوانە  ئەو  ژیانی  شایانی  بەریتانی 

گۆڕەپانی جەنگ  بەرەو  درۆیەكەوە  بەهۆی 

خۆیان.  كوژرانی  پیاوكوسنت و  بۆ  دەچ��ن، 

دەستیكرد بە لێكدانەوە بە مەبەستی گەیشنت 

بە هۆكارەكانی ئەم قەسابخانە مرۆییانە. لەو 

بڕوایەدا بوو لە سۆشیالیزمدا ئەو لێكدانەوە 

پەردە  كە  ئابوری و سیاسییانەی دۆزیوەتەوە 

چارەسەر  نەخۆشی و  هۆكارەكانی  ڕووی  لە 

دەردەك��ە  پەتاكە-  پێیوابوو:  دادەماڵێت، 

موڵكایەتی تایبەتەو دەرمانەكەش كۆمۆنیزمە.

موڵكایەتی  ك��ە  ك����ردووە،  ب��ۆ  ئ��ام��اژەی 

توندوتیژی و  بەهۆی  بنەڕەتدا  لە  تایبەت 

دزی  دروستبووە،  تااڵنكارییەكانەوە  كارە 

گوێی  لەبەرچاوو  موڵكایەتی،  بۆ  دەگۆڕێت 

لە كمربلی و  ئەڵامسدا،  لەكانەكانی  خەڵكیدا، 

كۆمەاڵنە  ئ��ەم  ڕان��د.  لە  ئاڵتونەكان  كانە 

هیچ  تایبەتەوە  موڵكایەتیە  ئەم  پشت  لە 

ئەگەر  نییە،  بۆ خاك و زەوی  بێرێكیان  خێرو 

ڕادەدێرا،  ئەقڵ  دەنگی  بۆ  گوێی  خەڵكیش 

ئەوا یاسایەكیان بۆ قەدەغەكردنی –لە ڕۆژی 

دواتردا- لە سبەیدا دەردەكرد، بەبێ قەرەبوو 

لە  بێجگە  موڵكەكان،  خ��اوەن  كردنەوەی 

كە  بۆیان  گونجاو  داهاتێكی  كردنی  دابین 

ژیانیانی پێبگوزەرێنن.

تایبەتەكان  موڵكایەتییە  دەوڵەت  كە  بەوەی 

دزییانە  ئ��ەو  ی��اس��اك��ان  دەپ��ارێ��زێ��ت و 

پەیدا  لێوە  موڵكایەتییان  كە  دەخوێنێتەوە، 

galileo
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دەسەپێنن،  جەنگەكانیش  چەك و  دەبێت و 

خراپەیەكی  دەوڵەت–شەڕێكی-  كەواتە 

كارەكان  زۆرب��ەی  وای��ە  باشر  گ��ەورەی��ەو 

دەست  بیدەینە  دامباڵین و  دەوڵ���ەت  لە 

هاوبەشەكان.  بەرهەمهێنە  –كۆمەڵە  جفاتە 

ئازادیان  مرۆڤی  كەسایەتی  كۆمەڵگەكان 

شێالوە كە بۆ خۆی بااڵترین خێرە- چاكەیە، 

تاك  ك��ە  ڕێگەیەكە  تاكە  ئ��ەوە  چونكە 

بەهۆیەوە دەتوانێت پارێزگاری لە كەسایەتی 

ژیان و مەعریفە  لەم رۆژگارەدا  بكات.  خۆی 

نییە  لەتواناماندا  كە  ئاڵۆزبووە  بەڕادەیەك 

ڕێگەكەمان بەرەو ڕاستی بگرین، بەهۆی ئەو 

گوناه و  لە هەڵەو  داوین،  شتانەی دەورەیان 

ئازاد  وتوێژی  بەڕێگەی  تەنها   ... بێالیەنی 

نەبێت. با لێگەڕێین خەڵكی لە بیروڕا جیاواز 

بن و باسیان لێوە بكەن، چونكە لەم جیاوازی 

لە  دەربازبوونێك  رێژەییەوە  ڕاوبۆچوونە 

بانگەوازی  بۆ  ئامادەگی  كوشتاری  ڕووكردنە 

كین و  لەبەرئەوەی  هەڵدەقوڵێت،  جەنگ 

بەرزو  ئاستی  بۆ  دەگەڕێتەوە  جەنگەكان 

بێگیانەكان.  باوەڕە  جێگیرو  بۆچوونە  زۆری 

ئازادی بیروڕاو وتە وەك دڵۆپە پاكژ كەرەوە 

وایە كە ئەقڵی نوێ  لە خورافەو خەیاڵپاڵویی و 

نەخۆشییە دەمارییەكان پاكژدەكاتەوە.

لەبەرئەوەی ئێمە پێامنوایە نەگەیشتووینەتە 

زۆر  ماوەیەكی  فێركاری،  بەرزی  پلەیەكی 

گشتگیریكردنی  بە  دەستامنكردوە  كەمیشە 

فێركاری  خوێندن و  بۆ  كات  هێشتا  فێركاری، 

قۆڵەكەی  كاریگەرییە  تاوەكو  نەڕەخساوە 

هەموو  بیركردنەوەمان و  ڕێگەی  سەر  بكاتە 

ژیامنان، ئێمە بنیاددەنێین و ئامێرو ئاوازەكان 

ئامرازەكان و  لە  ئێمە  بەاڵم  دەكەین،  ئامادە 

لە هونەردا هێشتا سەرەتایین، ئێمە پێامنوایە 

لە فێركاریدا ئاوازی گۆڕانی بڕێكی دیاریكراو 

مێشكی  لە  كە  هەیە،  مەعریفەیەدا  لەو 

لەكاتێكدا  پێكراوە،  ب��ڕوای  خوێندكاراندا 

بۆ  بێت  پێشكەوتن  پەرەسەندن و  پێویستە 

ئەقڵی زانستی، گرنگرین شت  نەریتی  خوو 

كە پیاوی نەخوێندەوار جیا دەكاتەوە بریتییە 

بیروبۆچوونەكانی و  خێرایی  پێكهێنانی  لە 

زانا  ب��ەاڵم  ڕەه��اك��ان،  مەسەلە  بە  دانانی 

ب��اوەڕی  ب��ڕواو  كە  جیادەكرێتەوە  ب��ەوە 

لەسەرخۆیەو لە قسەكرندا مەیلی ڕێكخسنت و 

فراوانی  بەكارهێنانی  هەیە.  چاككردنی 

لە  فێركاریدا  لە  زانستی  ڕێگەی  زانست و 

خوێندنگاكاندا، پێوەرێكامن بۆ ئەو ویژدانی 

ئەقڵییە پێشكەشدەكات كە بڕوا بە شاهیدو 

هەمیشە  ناكات،  دەستی  ناو  بەڵگەكانی 

ڕاوبۆچوون  هەڵەی  بە  هەیە  ئامادەگیشی 

ئامرازانە  بەمجۆرە  فێركاری  بێت.  ڕازی 

دەیسەملێنێت كە سەركەوتووترین چارەسەری 

منداڵەكامنان  مناڵی  نەخۆشییەكامنانەو 

نوێ ،  كۆمەڵگەی  پێشڕەوەكانی  دەكاتە 

بەشی رسوشتی لەئاكارماندا شایانی گۆڕانەو، 

كۆمەاڵیەتی و  ب��ارودۆخ��ە  ڕاوب��ۆچ��وون و 

فێركاری  دەیگۆڕێت،  زانستییەكان  پەیامنگا 

پێكبهێنێت و  بیروبۆچوونەكان  لەتوانایدایە 

بگرێت  زی��ات��ر  ه��ون��ەر  ڕێ���زی  واب��ك��ات 

س��ام��ان، ه��ەروەك  پ���ارەو  ل��ەڕێ��زی  وەك 

ئەوروپی و،  ڕابوونی  رۆژگارەكانی  حاڵی 

خوڵقاندن  داهێنان و  بەهرەكانی  بااڵبوونی 

پاڵنەرەكانی  ب��وون و،  دروستبووندا  لە  كە 

دەروونی  لە  سامان  موڵكدارێتی و  خواستی 

كەسەكاندا كەمدەكرانەوە، ئا ئەمە پرەنسیبی 

– بنەمای  دوو  دەبێتەهۆی  كە  گەشەكردنە 

یەكەمیان  نوێدا،  ئاكاری  لە  گەورە  ڕێسای- 

بااڵبوونی  »ئەویش  ڕێزگرتنە  پرەنسیبی 

هەركاتێك  كۆمەڵەكانە،  تاكەكان و  چاالكی 

بدۆزرێتەوە«،  بۆ  ڕێگەیەكی  بوو  توانادا  لە 

»ئەویش  لێكبوردنە،  پرەنسیپی  دووەمیش 

كۆمەڵێك  ی��ان  ت��اك،  گەشەی  كە  ئەوەیە 

كۆمەڵێكی  یان  دی،  تاكێكی  حسابی  لەسەر 

بۆ  ڕێگەیەكی  توانرا  ئەگەر  نەبێت،  دیكە 

بدۆزرێتەوە«.

لە  فێركاری  بەرنامەكانی  بە  پ��ەرە  ئەگەر 

پاكی و  بە  بدەین و  زانكۆكامناندا  خوێندنگاو 

چاكی بەڕێوە بربێن و ئاقاڵنە و دانایانە ئاراستە 

ئاكاری  بنیادنانەوەی  لەنوێ   سەر  بۆ  بكرێن 

مرۆڤدا  لەبەردەم  شتێك  هیچ  ئەوا  مرۆیی، 

بە  بیكات و  نەبێت  توانایدا  لە  ناوەستێك كە 

دەربازبوونی  ڕێگەی  ئەمە  ئا  ئەنجامیبدات، 

دڕندایەتی  ئابووری و  هەڵپەی  لە  جیهانە 

پتەوە،  ڕاس��ت و  ڕێگەیەكی  ئەمە  جیهانی، 

یاسایەكی  یان  توندوتیژ،  شۆڕشێكی  نەك 

بەسەر  توانی  لەسەر الپەڕە نوورساو، مرۆڤ 

بێت،  زاڵ  ژیاندا  دیكەی  جۆرەكانی  هەموو 

لەبەرئەوەی دروست بوون و گەشەكردنەكەی 

دەمێكیش  خایاندوە،  زیاتری  لەوە  كاتێكی 

و  دەڕەخسێت  بۆ  درێ��ژت��ری  كاتێكی  كە 

دەبات،  بەسەر  كاتەكە  دانایانەتر  ئاقاڵنەو 

ئەوا فێردەبێت، كە تەنانەت بەسەر خۆشیدا 

زاڵ بێت و بە ڕێگەی باشر سەرلەنوێ  خۆی 

كلیلی  قوتابخانەكامنان  بنێتەوە،  بوونیاد 

یۆتۆپیایە )شاری منونەیی(.

3. كۆتایی ...
بێرتراند راسڵ لە گەشبینیدا زیادەڕۆیی كرد، 

كە  دەزانین،  بەهەڵەی  ئێمەش  ئەگەرچی 

راسڵ  دابنێین،  باشر  بە  هیوا  لە  خەمۆكی 

خستە  سۆزێكی  ئاڵۆزیی و  سۆفیگەرێتی و 

نێو فەلسەفە كۆمەاڵیەتییەكەیەوە كە لە ڕاو 

دووری  میتافیزیكییەكانی  ئاینی و  بۆچوونە 
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دەخستنەوە، راسڵ هەمان ئەو ورد بوونەوەو 

بیردۆزو گریامنەكان و هەمان  لە  سەرنجدانەی 

)كە  بەڵگەنەویستەكان  لە  گومانكردنەكەی 

بێت و،  قایل  لۆژیك  مامتاتیك و  بە  وایلێكرد 

نەكرد.  جێبەجێی  سیاسیەكانیدا  تیۆرییە  لەنێو 

خۆشەویستییەكەی بۆ كامڵی )كامل( )زیاتر بۆ 

ژیان( بەرەو وێنە نایاب و جوانەكان ڕاكێشیكرد، 

هۆنراوە  )ببنە(  بكرێنە  باشرە  وا  ئەگەرچی 

شیعرییەكان بۆ كەمكردنەوەی نەهامەتییەكانی 

بێت  كردەیی  هەوڵێكی  لەوەی  زیاتر  جیهان، 

ژیان.  گرفتەكانی  لەكێشەو  بوونەوە  نزیك  بۆ 

بكەینەوە  كۆمەڵگەیەك  لە  بیر  خۆشە  شتێكی 

كە خەڵكی تیایدا ڕێزی هونەر زیاتر لە سامان 

وەلێ   بوو،  خوازیاری  راسڵ  هەروەكو  دەگرن، 

هەتاوەكو میللەتەكان دروستدەبن و دەكەونە 

نێو ڕێڕەوی هەڵبژاردنی رسوشتی كۆمەڵێكەوە، 

بەپێی  نەك  ئابوورییەكەی  هێزە  بەگوێرەی 

گەورەتری  بەهایەكی  كە  هونەرییەكەی  هێزە 

لەمانەوەدا دەبێت، الیەنگرانی زیاتری خەڵكی 

لە  كە  گوڵێكە  تەنها  هونەر  ب��ەدی��دەك��ات، 

و  دروستدەبێت  ساماندا  پارەو  خۆڵی  خاك و 

سامان  جێگەی  هونەر  مەحاڵە  گەشەدەكات، 

وەك  جێگرەوەیەكی  ببێتە  یان  بگرێتەوە، 

دەوڵەمەندو  )میدتشی()2(  خێزانی  ئەوەی 

ساماندار پێش هونەری )مایكل ئەنجلۆ(كەوت.

ئەگەرچی پێویست ناكات بەدوی خەوشەكانی 

ئەم خەونە بریقەدارەدا بگەڕێین، كە »بێرتراند 

راسڵ« وێنای بۆ كردین، چونكە ئەو لە خودی 

ڕەخنەگری  بەهێزترین  خۆیدا  ئەزموونی 

خۆی  ك��رد،  ڕوسیا  بۆ  گەشتی  كاتێك  هەیە. 

خوڵقاندنی  هەوڵی  لەبەردەم  بینی  ڕووبەڕوو 

وەس��ت��اوەو،  سۆشیالیستیدا  كۆمەڵگەیەكی 

ئەم  دوچ���اری  گرفتانەی  ئ��ەو  ب��وو  خەریك 

ئینجیلە  بلەقێنن و  ب��اوەڕی  دەب��ۆوە  هەوڵە 

ترسی حكومەتی  وێرانبكەن.  سۆشیالیستەكەی 

كە وەك  دیموكراتیەتدا،  پیادەكردنی  لە  ڕوسی 

بنەڕەتێكی بەڵگەنەویستی دادەنا بۆ فەلسەفەی 

خەفەكردنی  كردو  نائومێد  –راس��ڵ-ی  ئ��ازاد 

داگیركردنی  رۆژنامەوانی و  ڕادەربڕین  ئازادی 

پڕوپاگەندە  ڕاگەیاندن و  ئامرازەكانی  هەموو 

لەالیەن حكومەتەوەو نەزانین و نەخوێندەواری 

كرد،  ت��ووڕە  ت��ەواو  –راسڵ-یان  ڕوسی  گەلی 

چونكە توانای خوێندنەوە لەمجۆرە سەدەیەدا 

ملكەچی  لغاوكراوەو  تیادا  رۆژنامەوانی  كە 

حكومەت  ئاراستەكردنی  و  سەرپەرشتی 

بە  گەیشنت  دواخستنی  هۆی  دەبێتە  ك��راوە 

كردنی  خۆماڵی  شكستی  لەگەڵیشیدا  ڕاستی، 

زەوییەكان و خۆ بەدەستەوەدانی بۆ موڵكایەتی 

نابنە جووتیاری زەوی و  تایبەت و، خەڵكەكەش 

ئەوكاتە  تەنها  بكەن،  تێدا  كشتوكاڵی  بیكێڵن و 

بۆیان  موڵكایەتیەكەی  زانییان  كە  نەبێت 

چاككردنی  بە  دەست  ئەوجا  گ��وازراوەت��ەوە، 

پێدەچێت  جێدێڵن.  مناڵەكانیانی  بۆ  دەكەن و 

مەزن،  میللەتێكی  ببێتە  تا  بەڕێوەیە  ڕوسیا 

پێكدێت،  جوتیاران  زەوییەكانی  خاوەن  لە  كە 

ئەم  ك��ە  تێدەگەیشت،  وردە  وردە  راس��ڵ 

كارە  بەختكاری و  خۆ  بەهەموو  كودەتایە 

پاڵەوانییەكانیەوە شتێك نییە لەو ڕوسیایە زیاتر 

كە لە ساڵی 1789 دا بوو. واتە هەر ڕوسیاكەی 

ساڵی 1789 یە.

خۆشحاڵی  بە  هەستی  زیاتر  ئەوكاتە  ڕەنگە 

لەوێ   كردو  )چین(ی  سەردانی  كە  كردبێت 

بینی  دەوت��ەوە،  تێدا  وان��ەی  مایەوەو  ساڵێك 

میكانیزمەكانی كەمرەو هەنگاوەكانی رۆیشتنی 

دەتوانێت  مرۆڤ  كەواتە  بچووكرە،  تەسك و 

بۆی  تاوێك  ژی��ان  بیربكاتەوەو  دابنیشێت و 

بكات و  تۆیكاری  دەتوانێت  ئەوجا  ڕاوەستێت، 

لێكی بداتەوە. چەندین ئاسۆو دیمەنی نوێ  لە 

ئەگەر پەرە بە 
بەرنامەكانی فێركاری 
لە خوێندنگاو 
زانكۆكانماندا بدەین و 
بە پاكی و چاكی 
بەڕێوە ببرێن و ئاقاڵنە 
و دانایانە ئاراستە 
بكرێن بۆ سەر لەنوێ  
بنیادنانەوەی ئاكاری 
مرۆیی، ئەوا هیچ 
شتێك لەبەردەم 
مرۆڤدا ناوەستێك، 
كە لە توانایدا نەبێت 
بیكات و بە ئەنجامی 
بدات
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دەریای چینی جەنجاڵ لە خەڵكی لەبەردەم 

بەوە  دركی  كرانەوەو،  فەیلەسوفەكەماندا 

درۆیە  ئەزموونێكی  تەنها  ئەوروپا  كە  كرد 

مەزنرەو  لەو  كە  كیشوەرێكدا،  لەبەردەم 

قووڵر  لەویش  كەلتوورەكەی  ڕەنگە  كۆنرەو 

بێت، فەلسەفەكەی توایەوەو شی بۆوە، وەك 

لە گووتەكەی خۆیدا هەستی پێدەكەین:

ئەو  ڕەگ���ەزی سپی  كە  ك��رد،  ب��ەوە  »درك��م 

بایەخەی نییە وەك پێشر لەو بڕوایەدا بووم، 

خۆ ئەگەر ئەوروپاو ئەمریكا لە جەنگدا خۆیان 

لەناو بربدایە، ئەوا مانای نەمانی جۆری مرۆیی 

نەدەبەخشی،  مەدەنیەتی  هاتنی  كۆتایی  یان 

لە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  ئ���ەوان  پ��اش  چونكە 

چینییەكان دەمێننەوە. چین مەزنرین میللەتە 

كە لە چەند ڕوویەكەوە بینیومە، تەنها لەڕووی 

بەڵكو   نییە،  مەزنرینیان  كەلتوورەوە  ژمارەو 

مەزنرینیانە،  ئەقڵییەوە  ڕووی  لە  پێموایە 

نیم  دیكە  مەدەنیەتێكی  هیچ  ئ��اگ��اداری 

بن و  واقیعی  ف��راوان و  ئەقڵ  چین  هێندەی 

ڕاستییەكان  بوونەوەی  ڕووب��ەڕوو  ئ��ارەزووی 

هەوڵی  ئ��ەوەی  بەبێ  بكەن،  خۆیان  وەك 

شێواندنی بدەن لە قاڵبێكی دیاریكراودا«.

ه��ەن��دێ��ك ك����ات گ���ران���ە ف��ەل��س��ەف��ە 

خۆی  وەك  راسڵ  بێرتراند  كۆمەاڵیەتییەكەی 

لە  گواستنەوەشی  گ��ەڕان و  پاش  مبێنێتەوە، 

هیندو  ڕوسیاو  ئەمریكاو  بۆ  ئینگلتەراوە 

بەسەر  ئاڵوگۆڕێك  یان  گۆڕانێك  هیچ  چین، 

بەرفراوان  جیهانی  نایەت.  فەلسەفەكەیدا 

مەحاڵە  ك��ە،  ب��ڕوای��ەی  ئ��ەو  س��ەر  خستییە 

لە  –داڕشتنێك)صیغ(-  شیوگێك  نێو  بخرێتە 

قورسایی  ف��راوان��ی و  مامتاتیكەوە  لۆژیك و 

خێراییە  ب��ەو  پ��ێ��ن��ادەن  ڕێ��گ��ەی  جیهان 

راسڵ  بێرتراند  فەیلەسوفەكەمان  كە  بڕوات، 

داناتر  پیرترو  ئێستا  ئێمە  خوازیاریەتی. 

ژیرو  ژیانیش  پێیگەیاندو  زەمانە  دەیبینین، 

داناتری كرد، هێشتا راسڵ بە ئاگایە، هەروەك 

نەخۆشییەكانی  بە  درك��ی  هەمیشە  چۆن 

ب��وون  كامڵ  ئەگەرچی  ك���ردوە،  ك��ۆم��ەڵ 

چ��اك��س��ازی  سەختیی  ڕاس��ت��ك��ردن��ەوەو 

كۆمەاڵیەتی فێركرد.

خۆشەویست و  مرۆڤێكی  چ��ەن��دە  ئ��ای 

بەتوانابوو لە تۆژینەوە لە قوواڵیی میتافیزیكاو 

قسەكردنێكی  لە  مامتاتیك،  نێو  وردترینی 

سووربوو  ئاشكرا!  ڕوون و  شێوازێكی  سادەو 

تیایدا  كە  بابەتانەی  ئەو  تۆژینەوەی  لەسەر 

سەرچاوەی هەستكردن ووشك و بنەبڕ دەبێت، 

لەگەڵ ئەوەشدا لێوان لێو بوو لە سۆزگەرمی و 

مرۆڤایەتی،  بەرامبەر  دڵنەرمی  بەزەیی و 

نییە،  مەراییكار  یان  خۆشدوو  كەسێكی  ئەو 

بەڵكو زاناو پیاوچاكێكە، لەزۆر كەس باشرین 

پان  دەم  وشەیە  بەم  لەوانەی  مەسیحییە، 

دەكەنەوە. خۆشحاڵین كە ئەو هێشتا بەهێزو 

ژیان  مەشخەڵی  هێشتا  دڵسۆزەو،  ڕاستگۆو 

ڕووناكی لەودا رۆشن دەكاتەوە. كێ دەزانێت، 

زیاتر  داناییەكەی  لە  داهاتوو  سااڵنی  ڕەنگە 

بكەن! پاش ئەوەی ئاگادار بۆوەو ڕابوو، ئەوجا 

ناوەكەی لەنێو فەیلەسوفە مەزن و نەمرەكاندا 

دەنوورسێت.

پەراوێزەكان: 
 Russel، Bertrand راس���ڵ   1.ب��ێ��رت��ران��د 

لۆژیك،  زانای  فەیلەسوف و   ))1872 - 1970

بەریتانییە،  ن��ارساوی  گشتی  كەسایەتیەكی 

پەرەسەندنی  لە  گ���ەورەی  بەشدارییەكی 

پ��ەرەی  ك���ردوە،  نوێدا  مامتاتیكی  لۆژیكی 

زمانی  داوەو  س��ەر  خستنە  لۆژیكی  ب��ە 

خاوەنی  چاككردووە،  لۆژیكییەكانی  هێام 

فەلسەفییەكان و  كارە  لەبارەی  كتێبە  چەندین 

پێیوابوو  رسوش��ت��ی.  زانستی  گرفتەكانی 

لێكدانەوەو  لە  بریتییە  فەلسەفە  ئەركەكانی 

جیهانی  چەمكەكانی  مادیی  شیكردنەوەی 

گرفتەكانی  فەلسەفە  لەبەرئەوەی  رسوشتی، 

لەجیهانی رسوشتییەوە وەردەگرێت، هەروەها 

چییەتی )ماهیە( فەلسەفە بریتییە لە لۆژیك و 

نوێنەرێكی  زمان.  لۆژیكییانەی  لێكدانەوەی 

)راسڵ( دیدی  لە  نوێیە،  پۆزەتیڤیزمی  دیاری 

فەلسەفە،  سەرەكی  گرفتی  چارەسەری  دا 

بۆ  بابەتییەوە  ئایدیالیزمی  لە  پەرەسەندنە 

بڕوایەدایە  لەو  خودگەرایی،  ئایدیالیزمی 

هەستیەكانی  پێدراوە  بەپێی  مرۆڤ  پێویستە 

پێدەكات  درك��ی  م��رۆڤ  ئ��ەوەی  بكات،  كار 

ڕاستییەكان.  لە  تێكەڵێكە  )ڕاستییە(یان 

هەروەها بەبڕوای راسڵ دەروونزانی بەشێكی 

جەوهەرییە بۆ هەموو زانستێكی پەروەردەیی. 

نازامنكاریدایە:  مەعریفەی  تیۆری  لە  راسڵ 

مەعریفە،  بۆ  مادی  تیۆری  لە  نكوڵیكردنی  بە 

ئەم  جێگەی.  خستە  گومانی  فەلسەفەی 

تەمەنیدا  ساڵەكانی  دوا  لە  مەزنە  فەیلەسوفە 

چەكدا  داماڵینی  لە  كاریگەری  بەشدارییەكی 

)بەگشتی( كرد، زۆربەی نوورساوو ڕاپۆرتەكانی 

بۆ  بوون  بانگەوازێك  ب��وون و  جەنگ  بە  دژ 

ئاشتی و مەسەلەی پێشكەوتنی مرۆڤ.

هونەرمەندی  خێزانی  ل��ە  2.م��ەب��ەس��ت 

داڤینشی(یە.  )لیۆناردۆ  بەناوبانگ  داهێنەرو 

)و.ك(

سەرچاوە:

فتح  د.  ت:  دیورانت،  ول  الفلسفە،  قصە   -

الله محمد املشعشع، مكتبە املعارف، بیروت، 

4،1979، ص 585 – 598.



31
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )62 - 63( ساڵی چواردەیەم 

گفتوگۆ له گه ڵ ئاالن تورێن تایبەت ئایدیا
له په راوێزی كۆنگره ی دابڕان 

له جیهاندا چینی مامناوه ند
بوونی نه ماوه 

ئاالن تورێن بۆ ئایدیا: 

سازدانی: لەتیف حسێن
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ت��ورێ��ن س��ەرەت��ا  ب��ەڕێ��ز   *
سەردانەكەت  ئامانجی  دەمەوێت 
ب��ۆ ك��وردس��ت��ان ب��زان��م، ك��ە وەك 
ئاگادارین چەندجارێك لەماوەكانی 
پ��ێ��ش��وت��ر داوەت����ی ك��وردس��ت��ان 
وەزارەتی  لەالیەن  بەاڵم  كراویت، 
رێگەت  جیاجیا  بەپاساوی  دەرەوەو 
كوردستان و  بێیتە  پ��ێ��ن��ەدراوە، 

سلێمانی؟

ویستومە  جارێك  چەند  وتتان  ئێوە  وەك   -

رێكنەكەوتوە،  بۆم  بەاڵم  كوردستان،  بێمە 

بەڕێز  پاریس  لە  لەئێستا  بەر  ساڵ  سێ  

ئەوەمانكرد،  باسی  بینی و  بەختیارم  مەال 

لەماوەی  كوردستان،  بێمە  دەمەوێت  كە 

دواجار  تا  رێكنەكەوت،  ساڵەدا  سێ   ئەو 

ئەمساڵ رێككەوت و بەخۆشحاڵییەوە هامتە 

كوردستان و شاری سلێامنی، ئامانجی هاتنم 

بۆ كوردستان ئەوەیە، كە لەسەر كوردستان 

بناسم،  بەباشی  كوردستان  بزانم و  شت 

لەسەر  هەیە  زانیاریم  هەندێك  ئەگەرچی 

ئەویش  كوردستانیش  ن��ەت��ەوەی��ەو  ئ��ەم 

زۆرج��ار  كە  ب��اخ��ەوان،  د.ع��ادل  لەرێگەی 

باسی  دانیشتنەكامنانەوە  گفتوگۆو  لەرێگەی 

سلێامنی  لە  لێرە  هاتوم  كردوم،  بۆ  ئێرەی 

ببم و  كوردستان  ئاشنای  خۆم  لەنزیكەوە 

بكەم  قسە  ئێرە  خەڵكی  ئەكتەرو  لەگەڵ 

ك��ەس و  ئ��ەو  م��ەی��دان��ی،  شێوەیەكی  ب��ە 

لێرە  رۆژەدا  چ��ەن��د  ل��ەم  ئ��ەك��ت��ەران��ەی 

ئێرە  خەڵكی  كە  دەركەوتوە،  بۆم  بینیومن 

قسەدەكەن و  زیندوییەتی  بە  زیندون و 

شتكانی  هەموو  لەسەر  خۆیان  سەرنجی 

جێی  من  بۆ  ئەمە  كە  هەیە،  دەوروب��ەر 

هەمیشە  رۆژئ��اوا  لە  ئێمە  خۆشحاڵییە، 

رۆژهەاڵمتان  خراپەكانی  نێگەتیڤ و  هەواڵە 

لەبارەی جیهادیست و تەقینەوەو  پێدەگات، 

لە  دوری��ن  بۆیە  تیرۆریستەكانەوە،  كارە 

ئەم  ئیجابییەكانی  هەواڵە  پێگەیشتنی 

ناوچەیە، بۆیە لەهاتنم بۆ كوردستان ئەوەم 

ئێمە  بە  هەوااڵنەی  ئەو  كە  رونبویەوە،  بۆ 

دەگات هیچ نین و دەبێت خۆت لە نزیكەوە 

شتە باش و جوانەكانی ئێرە ببینیت، من لێرە 

لە خەڵكەوە ئەوەم بۆ دەركەوت، كە شتی 

ئیجابی زۆرە، خەڵكی ئێرە بەالی قسەكردن 

ناچن،  جیهادیستەوە  جیهادو  ل��ەس��ەر 

سیاسەت و  لەسەر  قسەكردن  لێرە  بەڵكو 

ئاین و  لەسەر  قسەكردنە  سیاسەتكردنە، 

مافەكانی  لەسەر  قسەكردنە  ئاینداری، 

لێیان،  پارێزگاریكردن  بۆ  هەوڵدانە  مرۆڤ و 

خەمی خەڵك لێرە خەمی جوانن و بەداخەوە 

منی  سەرنجی  لێرە  ئەوەی  ناگەن،  ئێمە  بە 

خەڵكی  قسانەی  گفتوگۆو  ئ��ەو  راكێشا 

دەوڵەتی  راگەیاندنی  مافی  لەسەر  ئێرەیە 

لەسەر  قسەكردنە  سەربەخۆییە،  كوردی و 

ئەوەی كە ئایا دیموكراسی پێش راگەیاندنی 

دەوڵەت بخرێت، یان بە پێچەوانەوە، هەمو 

زیاترەو  قسەكردنی  تێرامان و  جێی  ئەمانە 

دواجار پاش چەند هەوڵێك بۆ بانگهێشتكردنی و رێگەگرتن لێی لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی 
فەرەنسا، ئاالن تورێن گەورە سۆسیۆلۆژی جیهان و فەرەنسا، بەمەبەستی بەشداریكردن لە سێهەمین 

كۆنفرانسی پالتفۆرمی دابڕان هاتە سلێمانی، تورێن دونیابینییەكی تایبەتی و قسەو تێزی خۆشی 
لەسەر روداوەكانی جیهان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەتایبەتی هەیە، قسەكانی خۆی لەسەر توندوتیژی و 

كوردستان و زۆر بابەتی دیكە لە دوو پانێلی جیاوازدا لە كۆنفرانسی دابڕان خستەروو، بەاڵم لە 
دیمانەیەكی تایبەتدا لەسەر مەسەلەی كوردو ریفراندۆم و دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستان، دیسان 

قسەی تایبەتی خۆی هەیە، لەم دیمانەیەدا گفتوگۆ لەسەر كوردو مەسەلەی ریفراندۆم و مافی كورد 
بۆ بوون و راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆ دەخاتەڕوو، دەمەوێ  لەم دیمانەیەدا سوپاسی زۆری دكتۆر 

عادل باخەوان، بكەم بۆ رێكخستنی دیمانەكە، هەروەها سوپاسی هاوڕێیان ئیسماعیل حەمە ئەمین و 
دارەوان حامید بكەم ، كە هاوكاریانكردم لەوەرگێڕانی زمانی دیمانەكەدا.
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هەر  بیستمن،  لێرە  ئەمانە  هەموو  من 

خەڵكێكی  كوردستان  خەڵكی  دەڵێم  بۆیە 

گەورەن لەسەر جوگرافیایەكی بچوك.

لە  ب��ەش��داری��ك��ردن��ت��ان   *
ك��ۆن��ف��ران��س��ی داب�����ڕان چ��ی بۆ 
ئێوە  ب��ڕوای  بە  دەرخ��س��ت،  ئێوە 
كۆنفرانس و  دیبەت و  لە  ئەمجۆرە 
بابەتی  ل��ەس��ەر  گفتوگۆكردن 
توندوتیژی و ئاین و بابەتەكانی تر، 
لەسەر  دەبێت  كاریگەرییەكی  چ 

ئایندەی كوردستان؟
- خۆشحاڵبوم كە بەشداری ئەم كۆنفرانسەم 

كردو لەوێ  ئەوەم بینی، كە خەڵكێكی زۆر 

تەوەرو  لەسەر  گفتوگۆیان  بەشدارببون و 

هەبوو،  بەشداربوەكان  قسەكردنەكانی 

بەشداربوونی  بینیم  كە  ئەوەی  بەتایبەتی 

زیندویی  بە  زۆر  كە  بوو،  زۆر  گەنجانێكی 

ب��ەش��داری��ی��ان ه��ەب��و، ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��واری 

لەگەڵ  یان  هەمویان،  لەگەڵ  نەبوو  ئەوەم 

بكەم و  گفتوگۆ  نزیكەوە  لە  زۆرینەیان 

رایان بزانم لەسەر ئەم كۆنفرانسە تا منیش 

ئامۆژگاری قسەی تایبەتم هەبێت، بەاڵم بە 

ئەمجۆرە  من  بڕوای  بە  گشتی  شێوەیەكی 

كوردستان و  لەسەر  كاریگەریی  كارانە 

خ��ەڵ��ك��ەك��ەی ل��ە ئ��ای��ن��دەدا دادەن��ێ��ت، 

وا  خەڵك  كە  فكرییەوە،  روی  لە  بەتایبەتی 

بنەمای  لەسەر  گفتوگۆكان  زیاتر  لێدەكات 

هەندێك  كۆنفرانسەدا  لەو  من  بێت و  فكر 

لە  بڕواشموایە  بینی و  كاریگەرییانەم  لەو 

جگە  ئەمە  دەك��ات،  خۆی  كاری  ئایندەدا 

روەكانی  سیاسی و  ئابوری و  ڕوی  لە  لەوەی 

تریشەوە كاریگەری خۆی دادەنێت.

ئێوە  كە  پانێلەی  دوو  لەو   *
ه��ەت��ان ب��و زۆرت����ر ق��س��ەك��ردن 
كۆمەاڵیەتی و  پێشكەوتنی  لەسەر 
بابەتی  زۆر  دەس��ەاڵت و  رۆشنبیرو 
ئێوە  قسەكردنی  وروژان��د،  ترتان 
لەسەر كورد قسەكردنێكی تایبەت 
نەتەوەیەكی  كورد  كە  بەوەی  بو، 
جوگرافیایەكی  لەسەر  گەورەیە 
ب��چ��وك، دەم��ەوێ��ت س��ەرچ��اوەی 
لەكاتێكدا  بزانم،  قسانەت  ئەم 
كە  ب��ەوەدا  ئاماژەتان  بەڕێزتان 
ك��وردس��ت��ان  ب��ۆ  هاتنتان  پێش 
لەسەر  ئەوتۆتان  زانیارییەكی 

كوردستان نەبووە؟
- من لە ڕووی ئابورییەوە قسەناكەم، بەاڵم 

خۆی  دەتوانێت  نەتەوەیەكە  كورد  پێموایە 

دەوڵەتی  خاوەنی  بێت و  خۆی  بەرپرسیاری 

لەسەر  هەبێت  كاریگەریی  بێت،  خ��ۆی 

ئەو  لەدەرئەنجامی  من  خ��ۆی،  ئایندەی 

بەرگریكردن  بۆ  كە  كورد،  قوربانیدانانەی 

ئەمەم  بەخشیویەتی،  خۆی  مافەكانی  لە 

دەتوانێت خۆی  كورد  كە  بووە،  گەاڵڵە  لەال 

بەڕێوە بباتو نەك خەڵكی تر بەڕێوەی ببەن، 

جگە لە بەشداریم لە كۆنفرانسی دابڕان من 

كرد،  سلێامنی  لە  شوێنێكم  چەند  سەردانی 

كە یەكێك لەو شوێنانە كە الی ئێوە بە ئەمنە 

ئەشكەنجەدانی  شوێنی  نارساوەو  سورەكە 

سەدامدا،  رژێمی  سەردەمی  لە  بوە  كورد 

قوربانیدانی  گ��ەورەی��ی  بەئاشكرا  ل��ەوێ  

شاری  سەردانی  هەروەها  دەبینی،  كورد 

سەدام  كە  ش��ارەی  ئەو  ك��رد،  هەڵەبجەم 

پێنج  لێیداو  كیمیایی  بەچەكی  حسێن، 

ئەمانە  هەموو  كرد،  شەهید  كوردی  هەزار 

وایكردوە، كە ئێمە بڵێین گەلی كورد قوربانی 

زۆریداوە، بۆیە هەر گەلێكیش خاوەنی ئەم 

دەوڵەتی  ئەوەیە  شایەنی  بێت  قوربانیانە 

ئەگەرچی  هەبێت،  خ��ۆی  س��ەرب��ەخ��ۆی 

كوردستان خاوەنی ئەو قوربانیانەیەو ئێستا 

بارودۆخەكەشی  تایبەتدایەو  لەبارودۆخێكی 

ئەگەر  ئێستا  هاتوە،  بەسەردا  گۆڕانكاری 

بێت،  ئامادە  نەتوانێت  ئابورییەوە  روی  لە 

كێشەیەش  ئەم  لەئایندەدا  دەتوانن  بەاڵم 

چارەسەر بكرێت، ئەگەر بە باشی مامەڵەی 

لەگەڵدا بكرێت، چونكە مادام ئێوە خاوەنی 

ئەم هەمو قوربانییەن، بۆیە من لە ئەنجامی 

لەم  قسانەشی  ئەو  ئێوەو  لەگەڵ  گفتوگۆ 

گوێبیستی  ت��رەوە  خەڵكی  لە  رۆژە  چەند 

ئەو  زۆرە،  كێشەی  كوردستان  ئێستا  كە  بوم 

كێشانەوە  بەم  كە  دروستبوو،  بۆ  پرسیارەم 

دەتوانرێت باسی دەوڵەتی كوردی بكرێت؟ 

ئەم  دەتوانرێت  بەڵێ   ئەوەیە  من  وەاڵمی 

وریاییەوە  بە  ئەگەر  تێپەڕێرنێت،  قۆناغەش 

ئەم  لەپاش  بكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەی 

بابەتانە قسەیەكی تر لە تەنیشت قسەكردن 

ئارا  دێتە  دەوڵەتەوە  دروستكردنی  لەسەر 

هەیە،  شیكردنەوە  بە  پێویستی  ئەویش  كە 

پێش  دیموكراسیەت  لەسەر  قسەكردنە 

دیموكراسی  پاشان  دەوڵ��ەت  یان  دەوڵ��ەت 

ئەم  سەرەكییە،  كێشەیەكی  ئەمەش  كە 

قسەكردنە قسەكردنێكی واقیعی و نزیكە لە 

ئەگەر  ئێمە  وەاڵمە،  بە  پێویستی  راستییەو 

هەموو  ئەگەر  دروستبكەین،  دەوڵ���ەت 

لە  منونە  بۆ  بێت،  باش  ترمان  بوارەكانی 

ئەگەر  ترەوە،  ئەوانی  ئابوری سیاسی و  روی 
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وەك  نەكرد،  ب��ەرق��ەرار  دیموكراسیەمتان 

كەواتە  نەكردبێت،  هیچامن  وای��ە  ئ��ەوە 

شتێكەوەیە  هەمو  لەسەرو  دیموكراسییەت 

لەم  دەبێت  دەوڵ���ەت،  دروستكردنی  بۆ 

دەوڵەتەدا مافی یەكسانی مافی ئازادی ببێتە 

بۆ دروستكردنی دەوڵەت،  بنەمای سەرەكی 

پێویستە  كە  بنەمایانەی  لەو  تر  یەكێكی 

ئەوەیە كە دەبێت كورد بۆ ئەم بابەتە یەك 

دەنگ و یەكگرتو بن، ئەوەی من بیستومەو 

لەكوردستان  هێشتا  لەمبارەیەوە،  ئاگادارم 

رایەكی  لەسلێامنی  هەیە،  بیروبۆچون  دو 

جیاواز لەسەر دروستكردنی دەوڵەت هەیەو 

لەهەولێریش رایەكی تر هەیە، بۆیە دەبێت 

بكرێتە  بخرێت و  یەك  جیاوازییە  را  ئەم 

كە  دەوڵەتەی  ئەو  ئەوەی  بۆ  دەنگ  یەك 

هاواڵتی و  دەوڵەتی  ببێتە  دروستدەكرێت 

دەوڵەتی هەموان، پێویستە ریفراندۆم لەپاش 

سەرۆكی  قسەلەسەر  بكرێت و  ئەمانەوە 

دەوڵەتەكە  دیموكراسییەتی  دەوڵەتەكەو 

هەستبكات  خەڵك  م��ەرج و  پێش  بكرێتە 

دەبێت هەمو  دروستدەكرێت،  بۆ  دەوڵەتی 

دروستكردنی  مەرجەكانی  بە  بن  رازی 

دەوڵەت، دەبێت هەموو الیەنە سیاسییەكان 

بۆئەوەی  بن،  یەك  كوردستان  لەهەرێمی 

هەموان  ب��ۆ  دیموكراسی و  دەوڵەتێكی 

كوردستانەی  ئەو  پێویستیشە  بینابكرێت، 

كوردستانێكی  دروستدەبێت،  لەداهاتو 

دنیادا،  روی  بە  بێت  كراوە  بێت و  جیاواز 

گۆڕانكارییەكانی  بۆ  بێت  ئامادە  دەبێت 

ناوچەكە، ئەوەتا ئێستا داعش لە كۆتاییدایەو 

ناوچەكە گۆڕانكاری زۆر بەخۆوە دەبینێ .

alan turin
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قسەكردنی  بە  ئاماژەتان  ئێوە   *
ریفراندۆم و  لەسەر  كرد  ئێرە  خەڵكی 
راگ��ەی��ان��دن��ی دەوڵ���ەت���ی ك���وردی، 
دەمەوێت رای ئێوە بزانم لەمبارەیەوە، 
لەكاتێكدا لەم چەند رۆژەی، كە لێرەی 
لەسەر ئەم بابەتە قسەت زۆر لەگەڵ 
كێشەو  ل��ەس��ەر  بەتایبەت  ك���راوە، 
عەلمانیەت و  دیموكراسیەت و  گرفتی 
دین و یەك نەبوونی ناوماڵی كوردی؟

دەوڵەتی  راگەیاندنی  بە  پەیوەستە  ئەوەی   -

ك����وردی و گ��ف��ت��وگ��ۆك��ردن و م��ش��ت��وم��ڕەك��ان 

دەبێت  هەن،  كوردستان  لە  كە  لەمبارەیەوە، 

ئەوە بزانن كە بوونی دەوڵەت لەهەمو شتەكانی 

تر گرنگرە، لەوە گرنگرە كە قسە لەسەر نادادی 

كۆمەاڵیەتی بكەیت، لەسەر كێشەو ملمالنێكانی 

هەموو  لەسەر  بكرێت،  كوردستان  ناوخۆی 

هەر  ئێستا  لەبەرئەوەی  بكرێت،  تر  بابەتەكانی 

قسەیەك بكرێت دەبێت وەك عێراقییەك و وەك 

باسی  كاتێك  تۆ  قسەبكەی،  عیراقی  دەوڵەتی 

بزانیت  دەبێت  دەكەیت  دەوڵەت  عەملانیەتی 

كە باسكردنە لە عیراق كە ئاخۆ عیراق عەملانییە 

دەوڵەتت  هێشتا  تۆ  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ن��ا،  ی��ان 

ئەوكاتە  هەبوو  دەوڵەتت  تۆ  كە  بەاڵم  نییە، 

لەسەر  قسە  ك��وردی  دەوڵەتی  وەك  دەتوانی 

ئەوكاتە  بكەین،  ژی��ان  جومگەكانی  هەموو 

كۆمەاڵیەتی و  دادی  لەسەر  قسە  دەت��وان��ی 

بكەیت،  تر  ئەوانی  دیموكراسەتی و عەملانیەت و 

بكەیت،  كوردی  ناوماڵی  رێكخستنەوەی  باسی 

بەدڵ  سەرۆكەكەت  ئەگەر  دەتوانیت  ئەوكاتە 

نەبوو خۆپیشاندان بكەیت و الی ببیەت، چونكە 

ناوی  كە  ئێوە چوارچێوەیەكتان هەیە  كاتە  ئەو 

دەوڵەتی كوردییە.

ئیقلیمی  ئ��اس��ت��ی  ل��ەس��ەر   *
پشتگیركردنی سەربەخۆیی كوردستان 

چۆن دەبینیت؟
بیكەین  بتوانین  كە  هەیە،  ئاسان  دوشتی   -

لەمەوبەر  تۆزێك  قسەكامنان،  بەدەستپێكی 

وتم  كردو  گفتوگۆیەمان  ئەم  خامنێكدا  لەگەڵ 

ل��ەدەرەوەی  چی   نییە  گرنگ  رۆژئ��اوا   »بۆ 

چی  رودەدات و  ڕۆژئ��اوای��ی��ەك��ان��دا  واڵت��ە 

دیكتاتۆریەت  ئایا  منونە،  بۆ  دەگوزەرێت، 

ئ��ەوە  مەغریب؟  ل��ە  ی��ان  میرس  ل��ە  هەیە 

ج��ێ��گ��ەی ب��ای��ەخ��ی ك���ەس ن��ی��ی��ە، ك��ەس 

خامنە  ئەو  مەسەالنە،  بەم  ن��ادات  گرنگی 

بەهەژاران  گرنگی  لەگەڵیدا  لەگفتوگۆكەماندا 

دەوڵەمەند  خەڵكانی  لەڕاستیدا  بەاڵم  دەدا، 

دەدەن،  دەوڵەمەند  بەخەڵكانی  گرنگی  تەنها 

بەكێشەی  گرنگی  تەنها  لەڕۆژئاواشدا خەڵكی 

هێشتا  كە  ئەوەیە،  ئەویش  دەدەن،  خۆیان 

هەیە،  بەوە  بڕوایان  ڕۆژئ��اوادا  لە  خەڵكان 

لەم  گڵۆباڵدان،  ئابورییەكی  لەناو  ئەوان  كە 

هێزی  نەتەوەییەكان  دەوڵەتە  سیستێمەدا 

بڕیاردەری  خاوەنی  كە  ونكردوە  ئەوەیان 

بڕیاڕدان  گەورەی  بواری  بەمانای  بن،  یەكەم 

»چۆن  ئەوەیە  پرسیارەكە  لەدەستدەدەن، 

كاپیتالستیەی  ب��ەو  بگرین  ڕێگە  بتوانین 

نییە،  بەرهەمێنان  خەریكی  تەنها  چیر  كە 

بەمانای   ڕەدڵوبەدەڵە ؟   خەریكی   بەڵكو 

بەرهەمهێنان و  بۆ  سەرمایە  لەنیوەی  زیاتر 

نییە«. پڕۆژەكانەوە  خستنەگەڕی 

مەبەستت  ؛  ڕاتبگرم  لێرەدا  با   *
چ��ی��ی��ە ل������ەوەی س��پ��ی��ك��ل��وی��ش��ن 
بڵێم  ڕوون��ت��ر   Speculation   -

ئەوەی پەیوەستە بە 
راگەیاندنی دەوڵەتی 
كوردی و گفتوگۆكردن و 
مشتومڕەكان، كە 
لەمبارەیەوە لە 
كوردستان هەن، 
دەبێت ئەوە بزانن 
كە بوونی دەوڵەت 
لەهەمو شتەكانی تر 
گرنگترە، لەوە گرنگترە 
كە قسە لەسەر 
نادادی كۆمەاڵیەتی 
بكەیت، لەسەر 
كێشەو ملمالنێكانی 
ناوخۆی كوردستان 
بكرێت، لەسەر هەموو 
بابەتەكانی تر بكرێت
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كاپیتالیزم   كە  چییە،  مەبەستت 
وەگەڕخستنی   خەریكی    زیاتر 
ڕەدەڵ��وب��ەدەڵ��دا    لە  سەرمایەیە 

وەك لە بەرهەمهێنان ؟
- لەڕاستیدا ئەم ساختەكاری و ڕەدەڵوبەدەڵە 

خانوبەرەدایە  كۆمپانیاكانی  ل��ەب��واری 

م��ادە  ل��ەب��واری  ه��ەروەه��ا  من��ون��ە،  وەك 

ئەمریكای  لەواڵتانی  وەك  هۆشبەرەكاندا، 

التین و مەكسیكۆ و كۆلۆمبیا ئەم سەرمایەیە 

)پڕۆسێسی  ل��ەم  وەگ��ەڕخ��راوە،  ئ��اوەه��ا 

التیندا  لەئەمریكای  ڕەدڵ��وب��ەدەڵ��ەدا( 

حكومەتەكان بێ توانا و گەندەڵن.

سوستێمە  ل���ەم  ك��ەوات��ە   *
گ����ڵ����ۆب����اڵ����ەدا، ك����ە ت��ەن��ه��ا 
دەوڵ����ەم����ەن����دەك����ان گ��رن��گ��ی 
دەدەن و  ب��ەدەوڵ��ەم��ەن��دەك��ان 
بەكێشەی  گرنگی  خۆرئاواییەكان 
لەناو  خۆیان دەدەن، كورد دەبێت 
چیبكات،  گڵۆباڵەدا  ت��ۆڕە  ئ��ەم 
ب���ۆئ���ەوەی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی خ��ۆی 

بانگەشە بكات؟
لەڕابوردودا  بڵێم،  سادە  شتێكی  دەتوانم   -

دابەشبووبوون،  ئاوەها  توێژەكان  چین و 

دەوڵەمەند و هەژار و چینێكی مامناوەندیش 

لەدونیای  بەاڵم  هەبوو،  بوونی  نێوە  دا  لەو 

بوونی  سەرەكی  دوچینی  تەنها  ئێستاماندا 

هەیە، زۆر دەوڵەمەند و زۆر هەژار و چینی 

بۆ  كەس   1% نەماوە،  بوونی  مامناوەندی 

منونە  لەئەمریكادا بەقەد ژمارەیەكی زۆری  

دەوڵەمەندە،  ئەورپا  ئەمریكا و  خەڵكانی 

بیرت نەچێت تەنانەت لە باشوری ئەفریقای 

دو  ئەم  نێوان  دەالقەی  ماندێالش  نیسلۆن 

كەواتە  دەبێت،  گەورەتر  گ��ەورە و  چینە 

 – )ڕی  ئیتیكبونە  دوبارە  ئەوەی  پێویستە 

داڕشتنەوەی  دوب��ارە  بەمانای  ئیتیكالە(، 

هاوكۆیی و  بەدۆزینەوەی  ئیتیك،   ئەخالق و 

هەندێك  لە  هەمواندا ،  لەنێوان  هاوبەشی 

ك��ۆم��ەڵ��دا دەش��ێ��ت س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ئەو 

دەشێت  بێت،  كۆمەاڵیەتییە  هاوكۆییە 

بۆ  بێت،  تر  شتێكی  دیكە  هەندێكی  بۆ 

باس  بێت  درەنگ  تازە  دەشێت  هەندێك 

لەگەڵ  چونكە  بكەن،  لەسەربەخۆیی 

لەم  مامەڵەدەكەن،  نوێدا  دیكتاتۆرییەكی 

دەبێت  كە  لەوەدایە،   كێشەكە  نێوەندەدا  

تێبگەین و  نوێیەكان(  )داواك��اری��ی��ە  لە 

ب��ەوەی،  بۆیان  هەبێت   تێگەیشتنامن 

كۆمەاڵیەتی  ئ��اب��وری و  تەنها  كێشەكان 

ئەخالقی و  ئیتیكی و  زیاتر  بەڵكو  نین، 

»دیموكراتی  دەڵێم  لێرەوە  دیموكراتین، 

ئامانجێكی سەرەكی بوە، ئێستاش هەروایە، 

ئامانجێكی  زی��ات��ر  دی��م��وك��راس��ی  ب��ەاڵم 

گشتگیر و  زۆر  دەس��ەاڵت  كۆمەاڵیەتیشە، 

دەسەاڵت  لەهەمانكاتیشدا  بەاڵم  تۆتاڵە، 

چونكە  جیاكراوەتەوە،  پ��ەراوێ��زخ��راوە و 

هەیە،  چەواشەكاری  میدیایەوە  لەالیەن 

میدیاییەكان و  تۆڕە  هەمەجۆری    لەالیەن 

چەواشەكاری  كۆمەاڵیەتەكانەوە   ت��ۆڕە 

بیت و  دەسەاڵت  تۆ  كە  بارەدا،  لەم  باڵوە، 

چەواشەكارییە  هەموو  بەم  دەوردرابیت 

میدیایی و  كۆمنیكاسیۆنەوە، ئەوا دەسەاڵت 

بەمانای  خ���راوە،  پ��ەراوێ��ز  جیابۆتەوە و 

خۆت و  لەكۆمەڵگەكەی  ئاگات  چیر  تۆ  

تەنها  كەتۆ  بەجۆرێك  نییە،  گرفتەكانی 

شوێنانەی  دەریایە و  كەنار  ئەو  دەچیتە 

لێن!  كەخەڵكانی وەك خۆتی دەوڵەمەندی 

گرانبەهای  كاتژمێری  دەچیت  منونە  بۆ 

خۆت،  بۆ  دەكڕیت  دۆالری  ه��ەزار  سەد 

لەبەردەم  ئێمە  لەوەدایە  كێشەكە  كەواتە 

)وێنایەكی  گ��ڵ��ۆب��اڵ( و  )هەژمونێكی 

دیارە  لەجیهاندا،   داین  مرۆڤ(  گڵۆباڵت 

ئەخالقی و  )گڵۆباڵ(  مانا  لە   مەبەستم 

سادە   دەبێت   وشەیەكی  ئیتیكالیەكەیەتی، 

زۆر  كە  گفتوگۆیەماندا،  لەم  وەربگرین 

گرنگە، ئەویش ئەوەیە، خەڵكان پێویستیان 

ڕێزلێگیراوبێت و  ب��ەوەی��ە  كەرامەتیان 

پ��ەراوێ��ز ن��ەخ��رێ��ن و س��وك��ای��ەت��ی��ان پێ 

نەكرێت، هەروەها دوبارە خەڵقكردنەوەی  

هەستێكی تر، كەتەنها هەستی  پابەندبونی 

لەو  مەبەستم  دی��ارە  نییە،  كۆمەاڵیەتی 

كە  نییە  ترادیشنالە  پابەندبونە  هەستی 

ئەم  چیر  ب��ەاڵم  هەیە ،  بوونی  ڕاس��ت و 

شێوە  ب��ەو  هەستكردنە  پەیوەستبونە 

ئ��ەوەی  ن��ەم��اوە،   راس��ت  نەریتگەراییە 

هەستدەكات  م��رۆڤ  كە  ئەوەیە،  راستە 

مرۆڤی  مافی  سەرەتاییەكانی  كە  مافە 

كەرامەت  ئەم  نەگیراوە،  كەواتە  لێ  رێزی 

پاراستنە مانای گەورەی فەلسەفی و ئاینی و 

لێرەدا  دی��ارە  دەگ��رێ��ت،  لەخۆ  سیاسی 

ئ��ازادی و  مەبەستم   بەدیاریكراوی  من 

مرۆڤە. یەكسانیی 

مەسەلەی  ل��ێ��رەدا  ك��ەوات��ە   *
كەرامەت )dignity(ئەو شانازییەی 
لەكۆندا و  گریكەكان  كە  مرۆڤە، 
شانازی  ب��ە  پ��الت��ۆن  بەتایبەت  
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ناویان   )Thymos( تیمۆس    -
شتەكان  جیاكردنەوەی  بۆ  بردوە، 
خاوەنی  مرۆڤ  ب��ەوەی  م��رۆڤ،  لە 

شانازی و مرۆڤبوونی خۆیەتی؟
گڵۆباڵە،  جیهانگیر و  زۆر  دەیڵێم  ئەوەی   -

لەگەڵ  نییە  بەس  ئەوەندە  تەنها  بەمانای 

بجەنگین،  جیهانییەكاندا  دەس��ەاڵ ت��ە 

بكەین،  پرسیارە  ئەو  دەبێت  بەدیاریكراوی 

ئەمڕۆ  كێیە  ئ��ەوە  س��ەردەم��ەدا  ل��ەم  كە 

دەجەنگێ؟  ئەوە تەنها خەڵكە هەژارەكان 

نیین، بەڵكو ئەكتەری دیكەی كۆمەاڵیەتین، 

بەهاری  لەمنونەی  خوێنكارانن،  منونە  بۆ  

عەرەبی، یان راپەڕینی خوێندكارانی  پەكین  

 ،1989 بەرلینی  یاخود  چین،  لە    1989

یاخود لە پۆلەندای 1981.

یاخود شۆڕشی خوێندكارانی   *
1968 لەئەورپاو ئەمریكادا

ئەوەیە؛  لێرەدا  بیڵێم  دەمەوێت  ئەوەی   -  

نییە،  )سەرمایە(  كاپیتال  تەنها  كەدەسەاڵت 

كاپاستی و  كە  ئەوەیە  دەس��ەاڵت  بەڵكو 

ستایلی  بیروڕاكان و  لەخۆگرتنی  توانای 

هەڵسوكەتەكانی  ب��ی��روڕاك��ان و  ژی���ان و 

دەسەاڵت، سوبژێكتیڤیتی   بەمانای  هەبێت، 

دەسەاڵت  خەڵكیە،  خودگەرایی  خەڵكییە، 

هەمیشە بە ئۆبجەكتیڤیانە  كۆنرۆڵی دونیا 

پارە و سامان و شتی  دەكات، وەك لەرێگەی 

دیكەوە، بێگومان ئێستاش هەمان كۆنرۆڵی 

دەسەاڵت  لەئێستادا  بەاڵم  ئۆبژەكتیڤانەیە، 

مرۆڤەكانەوە،  خودگەرایی  ن��او  هاتۆتە 

دەكات،  مرۆڤ   وێنەی  كۆنرۆڵی  ئەویش 

خۆیان  لەمەڕ  كە  وێنەیەی  ئەو  بەمانای 

ئەو  دەسەاڵت  دروستبووە.  خەڵكی   لەالی 

كۆنرۆڵی  دروستكردون و  لەال  وێنەیەی 

دەی��ان��ەوێ��ت  خەڵكی  ل��ێ��رەوە  ك����ردوە، 

هەبێت،  خۆیان  لەمەڕ  دیكەیان  وێنەیەكی 

كەرامەتیان  دەیانەوێت  خەڵكی  ب��ەوەی 

بێت. ڕێزلێگیراو 

كەپرسی  ئەوەیە  مەبەستت   *
چوارچێوەیەی  لەو  سەربەخۆیی  
)ڕێ��زل��ێ��گ��رت��ن ل���ەك���ەرام���ەت( 

پێناسەدەكرێت؟ 
ئ��ەو  س���ەردان���ی  م��ن  بەیانییە  ئ���ەم   -

بەعس  كەحكومەتی  ك��رد،  شارۆچكەیەم 

بەچەكی  كیمیاوی لێی دابوو.

* مەبەستت  شاری هەڵەبجەیە؟
- بەڵێ..  تۆ لەو بڕوایەدای ئەوە ئەوەندە 

خەڵكانەی  ئەو  كە  تێبگەین،  لەوە  ئاڵۆزە 

م��ن��داڵ و  خ��ێ��زان و  چ��ۆن  كەبینیویانە 

لەناو  خۆشەیستەكانیان  خ��ان��ەوادە و 

كون و  لەهەموو  شەقام و  لەسەر  كێڵگە و 

فڕێدراون و  قەاڵچۆكراون و  كەلەبەرەكێكدا 

حەوشەكانیاندا،  م��اڵ و  زەمینی  لەژێر 

خراپر  لەوە  زۆر  بەڵكو  ئاژەڵ،  وەك  نەك 

پێنج  لەژیانی  باس  ئەمە  لێرەدا   مردون، 

كە  بە  وەحشیرین  دەكەین،  مرۆڤ  هەزار 

شێوە قەاڵچۆكراون، هەروەك چۆن داعش، 

ئێمە  ك��ردوە،  ك��ارەی  ئەم  قاعیدەش  یان 

نییە و  بەڕبەڕیەتە   ئەم  بۆ  تێگەیشتنامن 

كەرامەتی  چونكە  نییە،  قبووڵ  جێگەی 

دیارە  گەورەیە،  بە  بەها و  شتێكی  مرۆڤ 

نییە و  ب��ەك��وردەوە  پەیوەندییەكم  هیچ 

خەڵكانە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  نیم،  تێكەڵ  ب��اش 

بەرگریان  هەستاون و  رژێمێك  ل��ەدژی 

لەكەرامەتی  بەرگرییە  كەئەمە  ك��ردوە، 

دەمەوێت  لەوەی  بەرگرییە  ئەمە  خۆیان ، 

بە  ببم  خ��ۆم،  لەواڵتی  بەهاوواڵتی  ببم 

بەمانای  لەكارگەكەمدا،  چاالك  كرێكارێكی 

لەناو  كەرامەتدار(  هاوواڵتیەكی   ( بە  ببم 

ك��ەرام��ەت و ش��ك��ۆدا م��ن ه��اوواڵت��ی بم، 

بم،  مرۆیی  گۆشتی  پارچەیەك  تەنها  نەك 

ئەوەیە، كە حكومەتی عێراقی   ڕوانینی من 

مامەڵەی  وەحشیانە  زۆر  ل��ەڕاب��وردودا، 

لەگەڵ خەڵكی كوردستاندا كردوە، بەبۆمب 

لێداون و بەچەكی قورس و كیامویی لەماڵ و 

هەڵكەندون،  خۆیانی  زێ��دی  نیشتامن و 

بیردەكەنەوە  وەها  خەڵكە  ئەم  لەبەرئەوە، 

كەمافی خۆیانە پرۆتێست بكەن و بڵێن »كە 

بەدیوێكی  خۆمانە«.  مافی  سەربەخۆیی 

تردا وەك تۆزێك لەمەوبەر لەگەڵ خامنێكی 

وەهابو،  ڕای  ئەو  كرد و  قسەمان  سیاسیدا 

سەربەخۆیی  بۆ  ئێستا   جوڵەیەی  ئەم  كە 

لەهەوڵدانی  جگە  نییە  هیچیر  كوردستان، 

نەبێت  بچوك  نوخبەیەكی  گەیشتنی 

خۆسەقامگیركرنی  دەس���ەاڵت و  ن��او  ب��ۆ 

پێموایە   من  ب��ەاڵم   نەبێت!  دەس���ەاڵت 

سەربەخۆیی  داواكاری  لەوەدایە،  كێشەكە 

ق��ووڵ��رە،  ف���راون���ر و  گ��ش��ت��گ��ی��ر و  زۆر 

بەگەیشتنە  پێویستت  ت��ۆ  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

سەربەخۆیی  ب��ۆئ��ەوەی  بەناوەڕۆكێك، 

من  لەبەرئەوەیە  هەر  بەرهەمبهێنیت، 

لەگەڵ  دەبێت  سەربەخۆیی  پرسی  دەڵێم: 

لەدیموكراسی هاوتابێت و   دیموكراسیدا 

جودانەكرێتەوە.
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توانیویانه   فه یله سوفانه ی  ئه و  من  که  

وه ک جۆن لوک وێنه ی بیرکردنه وه ی که سێتی 

و  ئه قڵ  به   به ستوو  پشت  وه ک  ئینگلیز 

له   گه رچی  به رجه سته کردبێت.  تاقیکردنه وه  

به اڵم  ژیاوه ،  الیبنزیشدا  سپینوزاو  سه رده می 

میتافیزیکییه وه   دامه زراندنی سیستمێکی  به  

ئه م  نووسینه کانی  زۆربه ی  نه بووه .  سه رقاڵ 

به   ئێستاش  تا  ئاگایه ،  به   هۆشمه ندو  لیرباڵه  

که   له ده ستنه داوه ،  خویان  گرنگی  راده یه ک 

مرۆڤ رووبه ڕووی ئه و پرسیاره  بکاته وه ، که  

بۆ ئه م خراوه ته  ریزی فه یله سوفه  کالسیکییه  

مه زنه کانه وه .

مه عریفه ی  ده رباره ی  لوک،  ئایدیاکانی 

سیستمی  ئاینی،  تۆلێرانسی  ئه زموونیی، 

ورده ب���ۆرژوای  ئامانجه کانی  و  په رله مانی 

ئاسایی، له کاتێکدا ره گیان داکوتا که  الهوتی 

کێشابوو،  ئه وروپادا  به سه ر  باڵی  کاسۆلیکی 

سه یری  خودایی  دیاریی  وه ک  ئینگلته را  له  

راوه دون���ان  ده ک���راو  پاشایی  ده س��ه اڵت��ی 

بوو.  رۆژانه   ئاسایی  کارێکی  ئاینه وه   به ناوی 

به زیندوویی مانه وه ی   شێوازی بیرکردنه وه ی 

، نیشانه یه کی  عه قاڵنی لوک بۆ سه دان ساڵ  

ئاشکرای لێهاتوویی و دووربینییه تی،

حوکمدان  بۆ  ئه وه شدا  له گه ڵ  ب��ه اڵم 

ده رباره ی لوک، ده بێت ره چاوی ئه و سه رده م 

وه ک  ژیاوه ،  تیایدا  که   بکرێت،  ژینگه یه   و 

ته واو  که سێکی  ده رده که وێت،  بۆمان  دواتر 

دیموکرات نه بووه .

ساڵی 1632 که  لوک له  دایکبووه ، هێشتا 

جه نگی سی ساڵه  له  ئه ڵامنیا به رده وام بوو، 

شا  وێستمنسته ر  له   بوو  قوتابی  هێشتا  که  

قوتابخانه که یه وه   نزیک  له   یه که م  چارلزی 

له گه ڵ  باوکی لوک  له  سێداره درا.  له  کۆشک 

تاکڕە ویی  حوکمی  دژی  خه باتی  کرۆمویل 

به   بوو  کرۆمویلیش  دواتر  ده ک��رد،  مه لیک 

دیکتاتۆرێکی نوێ. له  سه رده می کامڵبوونیدا 

دارێژە رانی   تیۆری  له   یه کێک  به   بوو  لوک 

شۆڕشه که  ی 1688 که  ئینگلیزه کان خۆیان به  

ڤیلهیلم  که   ده هێنن،  ناوی  پیرۆز(  )شۆڕشی 

لیرباڵه وه   هۆڵه ندای  له   ماریا  ش��ازاده   و 

بانگهێشتکران بۆ بوون به  شاو شاژن . سه د 

ساڵ دواتر، که  واڵته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا 

جۆن
گوننار فریدریكسسۆن

له  سویدییه وه : عوسامن حمه ڕە شید گورون

لوک
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سیاسییه کانی  تیۆرییه   به   ئاماژە   دامه زرێرنا، 

له   ه��ه ره   فه یله سوفی  وه ک  ده دراو  ئه م 

پێشینه ی ئه مریکییه کان ئه ژمارده کرا.

نزیکی  بچووکی  شارۆچکه یه کی  له  

بووه ،  قوماش  بازرگانی  باپیری  بریستۆل، 

باوکی  جێام،  باپیرییه وه   له   میراتییه ی  به و 

کڕی  خۆیان  گونده که ی  له   زاریی  و  زه ویی 

و بوو به  فه رمانبه ری دادگا، په رله مانتارێکی 

ناوچه که یان هه ستی به  زیره کی و لێهاتوویی 

ناردیانه   ئه و  به هه وڵی  کردبوو،  مناڵه که  

ئه و  له نده ن.  له   به ناوبانگ  قوتابخانه یه کی 

)پرۆتستانتی  پۆریتانی  ره وت��ی  سه رده مه  

کارکردن  ئاکاری  وات��ه   زاڵ��ب��وو،  ت��ون��دڕە و( 

له   ره خنه گرتن  دڵ��س��ۆزی��ه وه ،  ب��ه وپ��ه ڕی 

و  پاپا  ده سه اڵتی  و  کاسۆلیکی  مه زهه بی 

دژایه تیکردنی خانه دان و پاشاکان و گه نده ڵی 

و خراپ به کارهێنانی ده سه اڵت.

خوێندن  خه ریکی  به باشی  زۆر  لوک 

زانکۆ  باشرین  که   ئه کسفۆرد،  له   ب��وو، 

خوێندن.  بۆ  ده رچ��وو  بۆ  بوو،مینحه یه کی 

له وێ ماسته رو دکتۆرای له  ره وانبێژی و زمانی 

گرێکیدا وه رگرت. ئه وکاتانه  سنوورێکی دیار 

نێوان به شی ئه ده بی و زانستیدا نه بووه ،  له  

به الی ئه مه وه  مامتاتیک به  زانستی پله  یه ک 

دانراوه ، فیزیک و کیمیاو به رهه می نووسه ره  

خوێندووه و  پزیشکی  زانستی  و  دێرینه کان 

داوای  به ده ستهێناوه .  پزیشکیی  بڕوانامه ی 

ده ره وه و  کاروباری  کارمه ندی  ببێته   لێکراوه  

ببێته  باڵوێز له  براندنبێرگ یان له  ستۆکهۆڵم، 

له   نه کردووه   حه زی  ره تیکردۆته وه و  به اڵم 

ماوه یه ک  بۆ  کاربکات.  دیپلۆماسیدا  بواری 

و  بازرگانی  وه زاره ت��ی  له   سکرتێر  به   بووه  

سوو  رێکخستنی  له سه ر  توێژینه وه یه کی 

هه ر  به اڵم  نووسیوه ،  حکومه ته وه ،  له الیه ن 

بۆ  سیاسییه   ژینگه   ئ��ه و  هه ستیکرد  زوو 

که سێکی لیرباڵ ناگونجێت.

زۆربه ی فه یله سوفه  ناوداره کانی رۆژئاوا، 

سیاسه مته دارانه وه   و  ئاین  پیاوانی  له الیه ن 

دووچ�����اری راوه دوون������ان ب��وون��ه ت��ه وه ، 

به ده گمه ن ده سته مۆی ده سه اڵت بوون، بیرو 

بۆچوونه کانی لوک سه باره ت به  لێبوورده یی 

ویستی  بناغه ی  سه ر  له   سیاسیه ت  و  ئاینی 

خه ڵک، یان به الیه نی که مه وه  به  پێی ده نگی 

پڕ کێشه بوون  زۆرینه ی خاوه ن سامانه کان، 

بۆ لوک، بۆیه  ناچاربوو روو له  تاراوگه  بکات.

بڕیاریدا به شداری خه باتی سیاسی بکات 

الیه نگرانی  له   یه کێ  به   بوو  رووه وه  له و  و 

لۆرد شافتسبوری لیربال خوازو کاری سکرتێری 

له   نه خۆشییه که وه   به هۆی  ده ک���رد،  بۆ 

جگه ریدا، ئه م لۆرده  گه یشتبووه  سه ره مه رگ، 

و  بکات  بۆ  نه شته رگه ری  توانی  لوک  به اڵم 

گرنگی  پۆستێکی  پاداشتدا  له   رزگاریبکات، 

له   ب��ه اڵم  ل��ۆرد،  راوێ��ژک��اری  به   کرا  پێدراو 

دووه م��دا،  چارلزی  حوکمڕانی  سه رده می 

لیرباڵه کاندا  و  شا  نێوان  له   ده سه اڵت  شه ڕی 

خه ست بوو، پاش به سه ربردنی شه ش مانگ 

له  زیندان، لوک واڵتی جێهێشت.

سیستمی  که   ب��وو  س��ه رده م��ه دا  ل��ه م 

له   سه ریهه ڵدا،  ئینگلیز  الی  حزبایه تی 

به   دروستبوون  گ��رووپ  دوو  په رله ماندا 

Whigیه که مه که یان  Toryو   ناوه کانی  

له   ده سه اڵت  که   ئه وه ده کرد،  بۆ  بانگه شه ی 

الیه نی  شا،  به   به خرشاوه   خ��وداوه    الیه ن 

دووه میش ده یانوت ده بێت په رله مان متامنه  

ببه خشێت به  شا.

باشووری  له   س��اڵ  سێ  ل��وک  سه ره تا 

بۆ  هۆکاره کان  له   یه کێ  مایه وه ،  فه ره نسا 

بوو،  که ی  )ره بو(  ئه ستام  چاره سه رکردنی  

شافتسبوری  ل��ۆرد  له گه ڵ   1683 له   ب��ه اڵم 

دوات��ر  ساڵی   یه کیانگرته وه .  هۆڵه ند  له  

که   مه سیحیه کان،  که نیسه ی  کۆلێجی  له  

بوو،  کۆنسه رڤاتیڤ  ئۆکسفۆردی  به   سه ر 

جاکۆبی  شا  ل��ه الی��ه ن  ه��ه روه ه��ا  ده رک���را، 

لیستی  بوو، خرایه   دووه مه وه،  که  کاسۆلیک 

ره شه وه . ناچاربوو به  ئاواره یی و به  ناوێکی 

ژیان  الیندن«  دین  ڤان  د.   « خ���وازراوه وه  

هاموشۆی  و  نووسی  زۆری  بگوزه رێنێت. 

رێکخراوێکی نهێنی ده کرد، که  ناوی )چراکان( 

بوو، پێکهاتبوو له  که سانی روشنبیرو بیرمه ند.

ل��ه  ئ��ه م��س��ردام و الی���دن، زۆرب���ه ی 

به ناوبانگه کانی  فه لسه فه ییه   به رهه مه  

نووسیوه . هه ر له  سه ردمی الوێتیدا )وتارێک 

ده رباره ی تۆلێرانس(ی به  گیانێکی لیربالییه وه  

شاره زاییه کی  دوای  لێره   به اڵم  نووسیبوو، 

زۆرتر، په ره یپێدا، به دوایدا دوو نامیلکه ی تری 

ته واوکرد،  »ده سه اڵتی حکومه ت«  ده رباره ی 

ئاماده کردبوو.  ره شنووسه کانیانی  پێشر  که  

ئایدیاکانی  ب��ه   نه خشێرناو  کتێبێکی، 

نووسی.  پ��ه روه رده   ده رب��اره ی  رۆشنگه ری، 

کاری له سه ر شاکاره  مه زنه که ی سه باره ت به  

ده رباره ی  وتار   « ناوی  به   مه عریفه ،  تیۆری 

تێگه یشنت له  ئه قڵی مرۆڤ« ده کرد. 

تۆله رانسی  داوای  بۆ  لوک   مه به ستی 
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ئاینی زیاتر روو له  حکومه ت و ده سه اڵتدارانی 

که نیسه ی  پراکتیکدا،  له   که   ب��وو،  ده ره ک��ی 

کاسۆلیکییه کانی  رژێمه   و  پاپا  کاسۆلیکی، 

ده سه اڵت  نابێت  ده گرته وه .  وشکانی  ئه وروپای 

و  تاکه که سان  ده روونی  سه ر  بخاته   کاریگه ری 

ئه و  ئه نجامدانی  بۆ  ناچاربکات  خه ڵکی  نابێت 

گرنگ  خویانه وه   به الی  که   ئاینییانه ی  ریتواڵه  

نین.

ب��ۆچ��وون��ه ک��ان��ی ل���وک ل���ه م ب��اره ی��ه وه  

و  ب��ێ��ب��اوه ڕەک��ان  چونکه   س��ن��ووردارب��وون، 

کاسۆلیکه کانی خستبووه  ده ره وه ی تۆلۆرانسه که .

لێبوورده یی  ن��ه ده ک��را  ئ��ه م��ه وه ،  ب��ه الی 

بێباوه ڕان بگرێته وه ، چونکه  مۆراڵ و ئه وکارانه ی 

پێویستیان به  سوێندخواردنه،  له  به رده م دادوه رو 

نێونه ته وه ییه کان  کاره   و  گرێبه ست  و  په یامن 

پێویستیان به  باوه ڕ به  خواهێنان بووه ، هه ره وها 

ئه و  چونکه   بگرێته وه ،  کاسۆلیکه کانییش  نابێت 

کۆمه ڵگه یه ی خۆیان به رهه میانهێنابوو، به رانبه ر 

هیچ الیه نێکی له خۆیان جیاواز، لێبوورده  نه بوو، 

ئاینی  توندڕە وانی  له   ره خنه   لوک  هه روه ها 

بوونیان  مه زهه به کاندا  هه موو  له   که   گرتووه ، 

هه ڵوێسته کانیان  ئه مه وه  ب��ه الی  که   هه یه ، 

به میرات  باوه ڕی  دژی  لوک  عه قڵه .  پێچه وانه ی 

پێیوابووه   چونکه   گوناحه ،  یه که م  مانه وه ی 

له سه ر  الهوته   و  م��ۆراڵ  هه رچی  ده بێت  که  

بتوانرێت  ره نگه   دابرێژرێن.  ئه قڵ  بناغه ی 

له   بووه   یه کێک  سپینوزا  وه ک  ئه میش  بوترێت 

ئینجیل  ره خنه ییانه ی  راڤه کردنی  پێشه نگه کانی 

لیرباڵیی  رۆحێکی  به   ئاینییه کانتیر  ده ق��ه   و 

ئیامندارییه وه .

ئه وه نده   ره خنه گرتنه کانیدا،  له   ب��ه اڵم 

ئه و  ره تکردنه وه ی  بگاته   تا  نه ڕۆیشتووه،   زۆر 

ئه و  ده سه ملێنن.  خودا  بوونی  گوایه   به ڵگانه ی 

بۆ  بووه   یه کالکه ره وه   ئه مه وه   به الی  به ڵگه یه ی 

هۆکاری،  به ڵگه ی  له   بووه   بریتی  خودا،  بونی 

داڕێژرابوو:  هۆکار  باسکردنی  بناغه ی  له سه ر 

هه رچی له  بووندایه  ده بێت له الیه ن یه کێکه وه  

سه دساڵ  هه یه .  خوا  که واته   دروستکرابێت، 

دواتر ئێامنۆئێل کانت به  زه بری لۆژیک مامه ڵه ی 

سه ملاندنی  به ڵگه کانیری  به ڵگه یه و  ئه م  له گه ڵ 

بوونی خودا کردووه .

رێ��ب��ازی  دام���ه زرێ���ن���ه ری  وه ک  ل���وک 

مه عریفه دا  ت��ی��ۆری��ی  ل��ه   ئ��ه زم��وون��گ��ه ری��ی 

چه مکه ی  ئه م  خۆی  گه رچی  ئه ژمارده کرێت، 

که   ب��ووه ،  که س  یه که م  ئه م  به کارنه هێناوه . 

بری  ل��ه   مه عریفه ی  ت��ی��ۆری  له فه لسه فه دا 

میتافیزیک کردووه  به  بابه تی سه ره کی.

به  ئه رگومێنتی پشت به ستوو به  ئه قڵ ئه و 

له   میراتی  به   که   ره تده کرده وه،   بۆچوونانه ی 

وه رگیرابوون،  ناوه ڕاسته وه   سه ده کانی  و  پالتۆ 

له   هه مووشتێک  ده رب��اره ی  زانیاری  گوایه   که  

ده روون  ئه مه وه   ب��ه الی  هه یه ،  ده روومن��ان��دا 

»الپه ڕه یه کی  یان  نه کێرشاو،  تابلۆیه کی  وه ک 

نه نوورساو«ە، هه موو شوێنه وارێک که  ده که وێته  

سه ر ئه و تابلۆیه  له  ئه زموونه  هه سته کییه کانه وه  

دێن، واته  له  تێبینیکردنه کانه وه ،  دواتر ده گه ینه  

داده رێژین،  زانیارییه کامنان  و  ده رئه نجامه کان 

تێگه ی  و  چه مک  به   ده یانکه ین  ته نانه ت 

زۆر  شۆڕشێکی  ئه وکاتانه   بۆ  ئه مه   ئه بسراکت. 

ئێستا  بتوانین  که   له وه ی  گه وره تر  بووه ،  گه وره  

بیهێنینه  به رچاوی خۆمان.

و  په تی  ئه زموونگه رییه کی  ئه وه   هه ڵبه ته  

زۆربه ی فه یله سوفه  
ناوداره کانی رۆژئاوا، 
له الیه ن پیاوانی ئاین 
و سیاسه تمه دارانه وه  
دووچاری راوه دوونان 
بوونه ته وه ، به ده گمه ن 
ده سته مۆی 
ده سه اڵت بوون، 
بیرو بۆچوونه کانی 
لوک سه باره ت به  
لێبوورده یی ئاینی و 
سیاسیه ت له  سه ر 
بناغه ی ویستی 
خه ڵک، یان به الیه نی 
که مه وه  به  پێی ده نگی 
زۆرینه ی خاوه ن 
سامانه کان، پڕ کێشه 
بوون بۆ لوک
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هه مووشتێک،  س��ه ره ڕای  نه بوو،  رادیکاڵ 

زکامکییه   ئایدیا  ده رباره ی  بۆچوونه کان  لوک 

به  خودا  له ناخدا هه ڵکۆڵراوه کان، سه باره ت 

و چه مکی گشتی بوون و چه ندین چه مکی 

بواری  له   هێشتا  که   تر  سه یروسه مه ره ی 

به ڕە دا  ژێر  له   بوون  باو  الهوتدا  فه لسه فه و 

هێشتبۆوه ، به اڵم لوک مه عریفه ی کردبوو به  

دوو به شه وه ، تێبینیکردن و کاردانه وه ، خۆی 

وته نی ئایدیای »لێکدراو«. له و بڕوایه دا بوو که  

مامتاتیک په یوه ندی به  ئه زموونکردنه وه نییه ، 

بۆ منوونه  به  تاقیکردنه وه  ناگه ینه  ئه وه ی، که  

به ڵکو  چوار،  ده کاته   دوو  کۆ  دوو  هه میشه  

خاوه ن خه سڵه تێکی جیاوازو سه قامگیرتره .

لوک له  نێوان ئاستی یه که م و دووه می بوونی 

شتدا، که  له الیه ک هێامیه  بۆ ئه وخه سڵه تانه ی له  

خودی شته کاندا هه ن، بێ گوێدانه  تێبینییه کامنان 

له الیه کی  قه باره ،  و  کێش  وه ک  ده رب��اره ی��ان، 

تریشه وه  به و پێیه ی ئێمه  باسیان لێوه ده که ین له  

ده رئه نجامی زانسته  هه سته کییه کامنانه وه ، وه ک 

ره نگ و بۆنی ئه و شتانه .

ل���ێ���ره وه  ل���وک ده س��ت��ی��ک��ردووه  به  

تیۆری  ده رب��اره ی  دوورودرێ���ژ  دیبه یتێکی 

ئێستاش  تا  بڵێین  ده تواننت  که   مه عریفه ، 

پێکهاتووه   چی  له   م��اده   ئایا  ب��ه رده وام��ه : 

کاریگه ربین  ئ��ه وه ی  بێ  ده کرێت  ئایا  و 

زانیاری  تێبینییه کامنان  هه سته وه رو  به  

ئایا  بیانپێوین؟  و  به ده ستبهێنین  ده رباره یان 

هه یه   بوونی  ماته ریی  جیهانی  راستیدا  له  

هزرو  دروستکراوی  هه ر  هه مووشتێک  یان 

ده روونی خۆمانه ؟

وتاره که یدا  سێیه می  به شی  له   ل��وک  BAUDELAIRE
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زمان  فه یله سوفی  وه ک  مه عریفه   ده رباره ی 

ره وانبێژی  له   ره خنه ی  له وێدا  ده رکه وتووه ، 

کۆمۆنیکه یشنی  بۆ  یاسای  گرتووه و  خراپ 

به کاربهێنین  وشانه   ئه و  ئه بێت  داناوه .  باش 

ده ده ن  ب��ی��رۆک��ه ک��ان  وات���ای  پ��ڕاوپ��ڕ  ک��ه  

ئاڵۆزو  وشه ی  بۆ  په نا  نابێت  به ده سته وه ، 

به ڵکو  ببه ین،  نائاسایی  ده ربڕینی  زمانی 

پێویسته  مه به سته که مان به  روونی بگه یه نین، 

به   چه مکه کان  ب��ه رده وام  ده بێت  هه روه ها 

نه یانشێوێنین  و  به کاربهێنین  واتا  هه مان 

جار  چه ندین  نه که ین.  وش��ه   به   ی��اری  و 

له الیه ن  زمانی  به کارهێنانی  خراپ  باسی 

سیاسه مته دارانه وه  کردووه .

لوک خۆی  خاوه ن زمانێکی پاراو بووه ، 

تێگه یشنت  ده رب��اره ی  »وت��ار  بڕگه یه کی  له  

ره وانبێژی  به   سه باره ت  مرۆڤ«  ئه قڵی  له  

نووسیویه تی:

حه زده کات  چ��ۆن  م��رۆڤ  »ئاشکرایه  

چونکه   بخه ڵه تێرنێت،  و  بخه ڵه تێنێت 

به هه ڵه دابردن  بۆ  ئامرازێکه   که   ره وانبێژی، 

پرۆفیسۆره   الی���ه ن  ل��ه   خ��ه ڵ��ه ت��ان��دن،  و 

و  بۆده کرێت  بانگه شه ی  به ناوبانگه کانه وه  

رێزی  ده وترێته وه و  فه رمییه کاندا  فێرگه   له  

لێده گیرێت، بێگومان له به رئه وه ی به مشێوه یه  

باسی ره وانبێژی ده که م، له  خه ڵکی وایه  من 

ره گه زی  وه ک  پاراوی  زمان  ئازام.  که سێکی 

مێینه  وایه ، که  له به ر جوانییه که ی چاوپۆشی 

له م  بێهوده ییه   ده ک��رێ��ت،  ره خنه کان  له  

به دوای هه ڵه کاندا  له خشته بردنه دا  هونه ری 

راده   ئه و  تا  که  مرۆڤ  به تایبه تی  بگه ڕێیت، 

زۆره  حه زده کات فریوبدرێت.«

له سه ر  ل��وک  سیاسی  ف��ه ل��س��ه ف��ه ی 

کۆمه اڵیه تی  گرێبه ستی  تیۆری  بنه ماکانی 

ئه م  هی  به ته نیا  که   بیرۆکه یه ک  داڕێژراوه . 

به   حوکمه ت،  ده سه اڵتی  ره وایه تی  نییه . 

بنه مای  له سه ر  سیاسییه   تێزه   ئه م  گوێره ی 

نێوان  ئ��اره زووم��ه ن��دان��ه ی  رێکه وتنێکی 

جۆره   ئه م  داڕێ��ژراوه .  خه ڵک  و  ده س��ه اڵت 

که   به وه ی  ده به ستێت  پشت  گرێبه سته ش 

رسوشتی  مافی  به   تریش  که سانی   و  لوک 

ناوزه دیانکردووه .

نییه ،  خودایی  ئه وه نده   مافه   ئه و  به اڵم 

بۆ  راڤه کاریی  ئاین  پیاوانی  ئ��ه وه ی  وه ک 

بۆچوونه   ئه و  له سه ر  ده بێت  به ڵکو  ده که ن، 

الی  که   دامبه زرێت  بنه ڕه تییانه   مۆراڵییه  

هه یه .  بوونی  هۆشمه ند  مرۆڤێکی  هه موو 

ده ستورو  ده رب��اره ی  گفتوگۆ  ئازادانه   گه ر 

پێشکه وتن  دایانبڕێژین  و  بکه ین  سیاسه ت 

لوک  ئ��ازادی.  ده گه ینه   و  به ده ستده هێنین 

به ته واوی دژی پرنسیپی به میرات بۆ مانه وه ی 

شۆڕشگێڕی  به   ئه وه ش  که   بووه ،  ده سه اڵت 

له قه ڵه مدراوه و دژی داوای حوکمی مه لیکی 

ده ستوریی بووه، ته نانه ت هه ندێکجار باسی 

مافی راپه ڕینی دژ به  رژێمه  سه رکوتکه ره کان 

کردووه .

سیستم  باشرین  ل��وک  بۆچوونی  به  

نێوان  له   ده سه اڵت  دابه شکردنی  له   بریتییه  

واته   یاسادانه ردا،  ده سه اڵتی  و  حکومه ت 

ئه م  داهێنه رانی  له   یه کێکه   ئه م  په رله مان. 

له   که   دابه شکردنه  ده س��ه اڵت  سیستمی 

ده ستوری  و  ئه مریکی  ی   1787 ده ستووری 

1809 ی سوید جێبه جێکرا، به اڵم ده سه اڵتی 

بریتییه   ئه ویش  که   زیادکرا،  بۆ  سێیه می 

ده ستورێکی  لوک  دادوه ری.  ده سه اڵتی  له  

ی  کارۆلینا  والی��ه ت��ی  ب��ۆ  پێشنیارکراوی 

له   نه توانرا  ب��ه اڵم  نووسیبوو،  ئه مریکی 

پراکتیکدا جێبه جێبکرێت.

ب���ه الی ئ��ه م��ه وه ، ژی���ان و ئ����ازادی ، 

هه روه ها موڵک و سامانی تایبه ت، به شێکن 

له  بنه ماکانی مافی هاوواڵتیان. به  بۆچوونی 

سامان  و  موڵک  خ��اوه ن  مرۆڤی  ته نیا  ئه م 

و  ده نگدان  مافی  و  داده نران  هاوواڵتی  به  

هه بووه .  سیاسییان  کاری  به شداریکردنی 

ئابووری  له   پشکیان  ئه وان   هه ر  هه ڵبه ته  

به رپرسیارێتی  توانیویانه   هه بووه و  واڵتدا 

له به رئه وه   ه��ه ر  ئه ستۆ.  بگرنه   ئ��اب��ووری 

بێ  ده ن��گ��دان  مافی  له   ژن��ان  و  ه���ه ژاران 

به ریکراون.

بووه   خاوه ندارێتی  بۆ  تێڕوانینه   ئه م 

شۆڕشێک  ئاینی  و  م��ۆراڵ��ی  بنه مای  ب��ه  

پیروزیی  ویستویه تی  که   ده وڵه تێک  دژی 

ئه وه   پێشێلبکات.  تایبه ت  خاوه ندارێتی 

گه شه کردوو  بۆرژوای  ئایدۆلۆجیای رسوشتی 

ویستوویانه   ده وڵه ت  ده سه اڵتدارانی  بووه ، 

ب��ازرگ��ان��ی  و  پ��ی��ش��ه س��ازی  پشتگیریی 

خزمه تی  له   ده بوایه   سیاسییه کان  بکه ن، 

به   لوک  بن.   ئابوورییه کاندا  به رژە وه ندییه  

شێوازێکی  گشت  به   دژ  تایبه ت  شێوه کی 

خۆیان  باجده ران  گه ر  ب��ووه،   سه ندن  باج 

نه بووایه .  دانانه که دا  باج  له   نوێنه ریان 

به ده ست  باش  به ڵگه یه کی  به   بوو  ئه مه ش 

بۆئه وه ی  ئه مریکاوه،   نوێیه کانی  هاوواڵتییه  
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داوای سه ربه خۆیی بۆ واڵته  یه کگرتووه کانی 

ئه مریکا بکه ن.

هه ڵبه ته  لوک به پێی پێوه ره  مۆدێرنه کان  

که سێکی دیموکرات نه بووه ، هیچ تیۆرییه کی 

ده رباره ی  مافی ئه و مرۆڤانه  نییه  که  خاوه نی 

موڵک و سامانی تایبه ت به  خۆیان نه بوون. 

به  بۆچوونی لوک ئه مان به هیچ جۆرێک وه ک 

چونکه   سه یرنه کراون،  کۆمه ڵگه   له   به شێک 

به الی ئه مه وه  کۆمه ڵگه  ته نیا بریتی بووه  له  

پێکه وه  ژیان و  گرێبه ستی نێوان ئه وکه سانه ی 

واڵت  ئه وانه ی  له گه ڵ  هه یه   سامانێکیان 

بنه مایه کی  ئه م  ده وترێت  به ڕێوه ده به ن. 

مۆراڵی به خشیوه  به سیستمی سه رمایه داریی.

دووربین  که سێکی  ئه وه شدا،  له گه ڵ 

ده یکه ین،  کاره ی  ئه و  ره نجی  به ری  بووه ، 

ئه وکه سه ی  ئه ژمارکردووه .  سامانداری  وه ک 

ده کات،  زیاد  به رهه مهێرناو  شتێکی  به های 

به  بۆچوونی لوک )ده بێته  خاوه نی( مافێکی 

رسوشتی ئه و به ها زێده بووه ی ده رئه نجامی 

به   سه باره ت  هه ڵبه ته   کارکردنه که یه تی. 

ئاده م  وه ک  دوور  ئه وه نده   کارکردن  به های 

سمیس و ریکاردۆ یان ئه وه نده  رادیکاڵ وه ک 

مارکس، که  دواتر هاتوون، نه ڕۆیشتووه .

تاکڕە وی  پاشایه تی  ده سه اڵتی   1688

روخێرناو الیه نه  لیرباڵه کان شا ویلیامی سێیه م 

هێنا،  هۆاڵنده وه   له   هاوسه ریان  ماریای  و 

ماریا کچی  شا جیمسی دووه م بوو.1

زۆره وه   که شتییه وانی  به هێزێکی 

ه��ات��ن، چ��اوه ڕوان��ده ک��را ش��ه ڕی سه خت 

ئاشتییانه   به   به اڵم هه موو شتێک  رووبدات، 

به دواوه   لێره   به ڕێوه چوو،  )شه ره فمه ندانه ( 

شا  ده سه اڵته کانی  په رله مانه وه   له الیه ن 

بانگه شه ی  سنووردارکران، وه ک ئه وه ی لوک 

بۆ ده کرد.

لوک گه ڕایه وه ، پێش خۆی چل سندوق 

له   ماسهام  شارۆچکه ی  له   ن��ارده وه .  کتێبی 

نیشته جێبوو.  خێزانێک  الی  له نده ن  باکوری 

سیاسه ت  فه لسه فه و  بۆ  خۆی  کاته کانی 

ته رخانکرد.

لوک به شداربووه  له  داڕشتنی سیاسه تی 

ئابووری ده رباره ی سوود، رێکخستنی بازاڕی 

هه مووی  له   دراو.  خستنه رووی  بڕی  دراو، 

کتێبه کانی  ئیر ده توانرا  ئه وه بوو، که   گرنگر 

له  ئینگلته را چاپبکرێن، به اڵم زانکۆ کۆنه که ی 

کۆنه په رستانه ی  سیاسه تێکی  که   خ��ۆی، 

پیاده ده کرد، تا 1703، واته  پێش مردنی لوک 

به  نه خۆشی ره بو، کتێبه کانی قه ده غه کردبوو. 

پەراوێز:

پیرۆز  ش��ۆڕش��ی  ب��ه   ش��ۆڕش��ه   ئ��ه م   .1

ناوده برێت و کۆتایی به  ده سه اڵتی تاکڕە وی 

هه ره   دروشمه   له   یه کێک  هێناو  پاشایه تی 

که   ل��ه وه ی  ب��ووه   بیتی  به ناوبانگه کانی، 

به   ن��ه دراوه   ده س��ه اڵت  )له  الیه ن خ��وداوه  

بۆ  ده سه اڵته کانی  په رله مان  به ڵکو  مالیک، 

دیاریده کات(. )و.ک(

سه رچاوه : 

Gunnar Fredriksson , 20 Filosofer, 

1994, Stockholm.-
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بنچینەییەكانی  زانیارییە   
مۆنتیسكۆ

دوو بنچینەی سەرەكی بۆ تێگەیشنت لە 

بیریی مۆنتیسكۆ گەاڵڵە كراوە، كە بریتین لە:

یەكەم: بایەخی رەوشی هەرێمی و ئاو و 

هەوا لە هەلومەرجی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی 

هەر واڵتێكدا.

دووەم: فێربوونی بایەخی دابەشكردن و 

دەستەاڵتەكان  هێزەكان و  هەڵوەشاندنەوەی 

لە یەكریی.

مۆنتیسكۆ  ك��ە  رەوش��ەك��ە  ه���ەردوو 

وەك  هەمیشە  لەسەردەكات،  پێداگرییان 

هۆكارێكی زیندو، یان كاریگەر لە سەر رەوشی 

نوێرین  لە  دیارە،  بایەخیان  واڵتێكدا  هەر 

ئەفغانستان  سەردەمیانەدا  لێكۆڵینەوەی 

كە  ستەمكار،  واڵتێكی  من��وون��ەی  وەك 

هەواكەیەتی  كەش و  رەوشی  دەرهاویشتەی 

ئەڤغانستان  چونكە  هێرنایەوە،  منوونە  بە 

سەر  دارس��ت��ان��ی  ب��ێ   و  داخ���راو  واڵتێكی 

ئەو  هەموو  كراوەیەو  كەناڵێكی  بێ   سەوزو 

زەمینانەی ستەمكاریی تێدایە، كە مۆنتیسكۆ 

تر،  بەواتایەكی  ی��ان  ئ��ام��اژەی��پ��ێ��داون29، 

نەبوونی گیانی دیموكراتی و پەیوەستبوون بە 

سونەتە توندەكانەوە، دروست وابەستەیە بە 

هاوكێشەكانی رەوشی كەش و هەواو ژینگەی 

لەبەرامبەردا  واڵت��ەوە.  ئەو  جیۆپۆلەتیكی 

لەنێو سەرنجەكانی مۆنتیسكۆدا بە  بەریتانیا 

بەردەوام و  بارانی  كە  هێرناوەتەوە،  منوونە 

فرە  رەوشێكی  ناوەندی  مام  هەوای  كەش و 

دیموكراسی و ژینگەیەكی فەرهەنگی لە باری 

بۆ دەستە مۆكردووە. 

دیدی  لە  سروشتی  رەوش��ی 
مۆنتیسكۆو جان جاك رۆسۆدا

لێكچوون و  فرەو  وابەستەیەكی  دیارە 

لەنێوان  ن��ەی��اری��ی��ەت��ی  ل��ەه��ەم��ان��ك��ات��دا 

بۆ  هەیە و  رۆس��ۆ  ج��اك  ج��ان  مۆنتیسكۆو 

لەسەر  پێویستە  هەریەكەیان  لە  تێگەیشنت 

تیۆرو لەسەر پێداگری و سەرنجی ئەوی تریان 

جاك  جان  هەبێت.  ت��ەواو  ئاشنایەتییەكی 

سەردەمەكەی  رۆشنبیرەكانی  مێشكی  رۆسۆ 

كە  ب��وو،  كاتێك  ئەمەش  ج��ۆش،  هێنابووە 

لەژێر  كتێبەكە  باڵوكردەوە،  كتێبی  یەكەم 

ناونیشانی وتارگەلێك بوو دەربارەی زانست و 

هونەر،  كە ساڵی )1757( باڵویكردەوە، پاشان 

یەكەكانی  لەدوای  یەك  كتێبە  بەدەركردنی 

ناوبانگی  جۆرێك  بە  بوو،  زیاتر  ناوبانگی 

گەیشتە ئاستی ناوبانگی ڤۆڵتێر و مۆنتیسكۆ، 

زیاتر ئەمەش پاش مردنی لەساڵی )1778(دا، 

هاتەگۆڕێ . ئاشكرایشە كتیبی )دانپیانانەكان( 

باڵوكرایەوە  )1782-1789(دا  ساڵی  لە  كە 

بوو،  یەكدا  ل��ەدوا  یەك  بەشێكی  لەچەند 

ك��ەدوای  زان��ی،  بەباشی  رۆس��ۆ  كتێبە  ئەم 

لەگەڵ  لەبەرئەوەی  باڵوبكرێتەوە،  مردنی 

دەوڵەمەند،  و  دەس��ەاڵت  خ��اوەن  كەسانی 

تێكنەگیرێت،  دروستنەكات  و   بۆ  كێشەی 

ئەویش وەك مۆنتیسكۆ لەبەرامبەر سیاسەتی 

باڵوكردەنەودا هەستیاربووە.

كە  وادەردەك��ەوت،  رۆسۆ  لەسەرەتاوە 

لەدابونەریتەكانی  دەرچووە  نامۆو  كەسێكی 

كۆمەاڵیەتی و دەوروبەریی.

كریستیانییەكان و  فەندەمێنتالیستە 

هێرشیان  نەوەستان،  دەستەوسان  بناژۆكان، 

ئیدانەی  دان��او  بەكافریان  و  ك��ردەس��ەری 

هەمان  بە  چۆن  هەروەك  كرد،  ئایدیاكانیان 

مۆنتیسكۆ  ڤۆڵتێرو  رووب��ەرووی  شێوەیش 

ئیمتیازەكان،  دەبوونەوە. دەسەاڵت و خاوەن 

رۆسۆیان بەمەترسی دادەنا بۆ سەر گەنجان،  

سوقرات  لەگەڵ  كە  شتە،  هەمان  ئەمەش 

رویدا، كاتیك بەدەرچوو لە عورفی باوو ئاینی 

كۆمەڵگەو گەندەڵكردنی گەنجان تۆمەتباركرا، 

یاخود هەمان ئەو دادگایكردنەبوو، كە ملتۆز 

تاوانباری،  تۆ  دەیوت  سوقراتدا  لەبەرامبەر 

لەو  دەكەیت،  خ��راپ  گەنجەكان  چونكە 

ڤۆڵتێر،  مۆنتیسكۆ،  رۆسۆ،  دەبوو  دەمەیشدا 

خراپكردنی  بەسەرچاوەی  دەسەاڵتداران  كە 

سوقرات  وەك  دەبوو  دەزانیین،  گەنجانیان 

كە  كێن،  ئ��ەوان��ە  ئ��ەی  ك��ەوای��ە  بپرسن، 

گەنجەكان چاك دەكەن، بێگومان وەاڵمێك بۆ 

ئەوە نەبوو30  

هەندێك  خاوەنی  رۆسۆ  لەبەرئەوەی 

هەربۆیە  لەسەردەمەكەیدا،  باوە  ئایدیای 

ژەهریان  نە  كە  راستە  گەورەیدا،  باجێكی 

ژیانیان  بەاڵم  كوشتیشیان،  نە  دا و  دەرخوارد 

بەرەو  بەكاوەخۆ  بەجۆرێك  لێتاڵكردبوو، 

رەوشەی،  ئەو  لەهەمانكاتدا  برد.  مەرگیان 

كە رووبەرووی ببوویەو نەبووە هۆكارێك، تا 

لە  گوێ   بكات و  نەیارانی  لەبەرامبەر  سازش 

ویژدانی راستەقینەی نەگرێت. 

ئ��ەوس��ەردەم��ە  خەڵكی  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

لێیدەپاڕانەوە،  و  دەگ���ەڕان  بەشوێنیدا 

بۆئەوەی هەر هیچ نەبێت، دەخولەك لەكاتی 
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خۆییان پێببەخشیت، چونكە خۆشبەخت ئەو 

كەسەبوو، كە رۆسۆ رازی دەبوو، ماوەیەكی 

لێبكات،  پیشوازی  خ��ۆی��دا  لەماڵی  زۆر 

درێ��ژی  دورو  پیاسەیەكی  رازیبوایە  ی��ان 

خۆشحاڵ  ب��ەوە  خەڵكی  لەگەڵدابكردایە. 

دەبوون، كە بیبینن لە شەقامێكدا پیاسەیەك 

لە  یان  شەمەندەفەرێك،  لەنێو  یان  دەكات، 

ببووە  رەمزو  ببووە  ئەو  قاوەخانەیەكدایە، 

فریادرەس،  ببووە  خەڵك و  خۆشەویستی 

دور  تا  لێنیشتبوو،  ژیانی  جوانییەكانی  ئەو 

دڵ و  لە  نیزیكربوو  لەدەسەاڵت،  تربووایە 

دەرون و خواستی خەڵكییەوە. 

دەبیرنا،  لەقاوەخانەیەك  وەختێك   

خەڵكی گەلەكۆمەیان دەكرد، دەچوونە سەر 

مێزو كورسییەكان، تا بەجوانی بیبینن.

ب���ەم���ج���ۆرە رۆس�����ۆ ل���ەن���اوەن���دە 

رۆشنبیرییەكەدا بەتەواوی ببووە سەردەست و 

ئایینی،  پیاوانی  فەتوای  ئەتوارو  بااڵدەست و 

نەیانتوانی لەو راستییە دووری بخەنەوە، كە 

ئەو خۆشەویستی نێو دڵی خەڵكی بندەستە.

خەڵكی  كە  ل���ەوەی،  ب��ارودۆخ��ە  ئ��ەم 

بەدوای رۆشنگەرەكان بكەون، لەو قۆناغەی 

فەرەنسادا، مایەی لەسەر وەستان بوو، چۆن 

وابەستە  كە  دوواكەوتوو،  خەڵكی  عەقڵی 

شوێن  ئایینەوە،  باوەكانی  بەندو  بە  بوو 

دەسەاڵت  كە  دەكەنەوە،  بیرمەندەكان  بۆ 

یاسایان  چوارچێوەی  لە  دەرچوو  كافرو  بە 

دەزانێت.

پەرتووكە  ئەمتۆسفیرەدا  ج��ۆرە  ل��ەم 

رۆشنگەری  فەلسەفەی  سەرەكییەكانی 

دەرب���ارەی  )نامەیەك  وەك��و  دەرك��ەوت��ن، 

لیبوردنی( و)فەرهەنگی فەلسەفی( ی ڤۆڵتێر، 

مەزن(ی  )ئینسكلۆپیدیای  پەرتوكی  هاوكات 

دیدرۆ و گروپەكەیی و ئەوانەی وابەستەبوون 

پەرتووكەكانی  لەوانەی  جگە  بونییەوە،  بە 

هەموشیانەوە  ل��ەس��ەروی  و  )ئ��ەم��ی��ل( 

شوێنی  رۆس��ۆ  كۆمەاڵیەتی(  )گرێبەستی 

گەورەیان لەسەر ئەو گۆڕانكارییانە هەبوو.

كتێبانە  ئ��ەم  گشتی  بەشیوەیەكی    

لۆژیكیان  یاخود  رەیشناڵییان،  راڤەیەكی 

كریستیانییەوە،  ئایینی  لەبارەی  ك��ردەوە، 

پرسیاری گەورەیان دەدا بەدەستەوە31.

دروستدەبێت  پرسیارێك  لێرەدا  بەاڵم 

لەسەردەمی  رۆسۆ  بۆچی  ئەوەیە،  ئەویش 

خۆشیدا  پ��اش  لەسەردەمەكانی  و  خ��ۆی 

جیگەی پیاوی ئاینی گرتەوە؟ بۆچی كەسێكی 

ئاستە، كە  كەی وەكو ڤۆڵتێر نەگەیشتە ئەم 

دەبوو،  رۆسۆش  ئەوەندەی  ناوبانگییەكەی 

یان  گرتبوەوە؟  ئەوروپای  سەراپای  یاخود 

زیارەتگای  نەبووە،  ڤۆڵتێر  ئارامگای  بۆچی 

لەكاتیكدا  بچووك؟  گەورەو  دیدەنیكەرانی 

رۆسۆوە  بەنیسبەت  قسەیە  ئەم  پێچەوانەی 

راستە.

هەیە:  وەاڵم  یەك  تەنها  پرسیارە  بۆئەم 

و  فەزیلەت  گیانی  رۆسۆ  ئەوەیە  ئەویش 

حەقیقەتە  و خۆی لەخۆیدا ئەمە بایەخێكی 

رادەی��ەك،  گەیشتە  ئەمەش  هەیە.  گرنگی 

یەكێك  بۆمنونە  دەچواند،  سوقراتیان  بە  كە 

گەنجیكی  دەیویست  كە  لەهاوڕێكانی، 

پێبناسێنێت  رۆسۆی  بەئایدیاكانی  تامەزرۆ 

مەیهێنە،  خۆت  لەگەڵ  تكاتلێدەكەم  وتی: 

تیایدا  و  ناردووم  بۆ  نامەیەكی  پێش  لەوەو 

لەسەرو  كە  ب��ەوەی،  ك��ردووە  منی  وەسفی 

نامەوێت  بەراستی  مەسیحەوەم،  عیسای 

بیبینم .

لەسەردەمی  رۆشنبیریی  وەزیری  هەتا 

بوو،  مالزیری  ن��اوی  كە  پ��ان��زەدا،  لویسی 

و  دەنوسێت  رۆسۆ  مردنی  دوای  بەدووساڵ 

دەڵێت: ناكرێت لەمیژوودا بەراوردی رۆسۆ، 

سوقرات.  لە  جگە  بكریت،  كەسیك  بەهیچ 

راستییەكەی بۆ هەریەك لە فەیلەسوفەكانی 

ش��ان��ازی  و  مۆنتیسكۆ،  ه��اوس��ەردەم��ی 

پیاهەڵدانی بەو جۆرە لە جێگەی خۆیدا بوو..

شایەتی  لەگێڕانەوەكان  زۆر  ژمارەیەكی 

ل��ەس��ەر ئ���ەوە ئ����ەدەن، ك��ە رۆس���ۆ هەر 

روون  ئیر  ئەفسانە،  بە  بووبوو  لەژیانیدا 

پلەیە  بەو  چۆن  مردنیدا،  لەپاش  كە   بوو، 

هەموویان  ئەوانە  بەدڵنیاییەوە  ناگات32. 

حەزیاندەكرد  دەكرد،  ڤۆڵتێریشیان  سەردانی 

كلتوری  ئەستیرەیەكی  سیفەتەی  بەو  بیبینن 

بەاڵم  بوون،  عاشقی  هەرچەندە  گەورەبوو، 

نەدەكرد،  بەترس  هەستیان  لەبەردەمیدا 

وەكو  نەدەهات،  بەگیانیاندا  تەزوو  هەمان 

ئەوەی بەرامبەر رۆسۆ وابوون، چونكە رۆسۆ 

هەژار بووەو دڵسۆزیش بووە، ناوبانگییەكەی 

پارەی  پارە،  بۆبەدەستهینانی  بەكارنەدەهێنا 

و  ڤۆڵتێر  ب��ەاڵم  وەرن��ەدەگ��رت،  لەپاشاكان 

دیدرۆ و ژمارەیەكی  زۆری تریش لەژێرەوە، 

پاشا  لەو  پاشاو  لەم  پارەیان  بەئاشكرا  یان 

نامۆبوو،  كارە  بەم  رۆسۆ  بەاڵم  وەردەگرت، 

بۆخۆی  مۆنتیسكۆ  لەبەرئەوەی  هاوكات 

بەرادەی  بۆیە  هەر  بوو،  خانەدان  زەنگین و 

رۆسۆ خەڵك عاشق و ئاشنای نەبووبوون.



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 48
ژمارە )62 - 63( ساڵی چواردەیەم 

No.(63 - 62) August .2017

شۆڕشی  روودان����ی  پیشبینی  رۆس��ۆ 

ساڵ  سی  بە  رودان��ی  پیش  كرد،  فەرەنسی 

سەرسوڕهێنەر،  وردو  ب��ەدەس��ت��ەواژەی  و 

كە  ئاشكرایە  ئ��ەوەش  باوەڕناكرێت،  كە 

مردنی  دوای  ساڵ  دە  بە  رویدا،  شۆڕشەكە 

بۆ  ریزی خەڵك  ئەمەشەوە  بەهۆی  و  رویدا 

كتێبەكەی  بووە،  زیاتر  زۆر  فەیلەسوفە  ئەم 

ئینجیلی  بە  بوو  كۆمەاڵیەتی(  )پەیامنی 

باوكی  بووبە  رۆس��ۆش  فەرەنسی،  شۆڕشی 

ئایدیاكانی  بۆ سەردەمە مۆدێرنەكان.  روحی 

رۆس��ۆ ت��ۆوی ئ��ەوك��ودەت��ای��ەی چ��ان��د، كە 

گۆڕەكەی  لەبەرئەوە  رووی��دا،  لەدواییدا 

زیارەتكەرانی  بەجێگەی  بوو  مردنی  پاش 

سوید،  پاشای  لەنێوانیاندا  بچووك،  گەورەو  

كە بەدزییەوە هات و  لە پۆشاكی پیاوێكی 

ئاسایدا هات، لەو كەسایەتییە ناودارانەی تر، 

كە سەردانی گۆڕەكەیان كرد، رۆبسبیر ماری 

ئەنتوانیت هەتا ناپلیۆن پۆناپارت، دەگێڕنەوە 

گۆڕەكەی  سەر  بۆ  هاتووە  ناپلیۆن  كاتیك 

زەویدا  لەسەر  دووكەس  باشربوو  وتویەتی: 

نەبونایە، رۆسۆ و من.

سەرسوڕماو  لەگەڵیبوون  ئ��ەوان��ەی 

لە  ناپلیۆن  گەورەم؟  بۆچی  پرسی  یەكێكیان 

وەاڵمدا وتی: چونكە رۆسۆ رێگای بۆ شۆڕشی 

لەسەرانسەری  منیش  خۆشكرد،  فەرەنسی 

لەوەاڵمدا  ئەوانیش  باڵومكردەوە،  جیهاندا 

كەسێك  تەنها  كە  وامانزانی،  گەورەم  وتیان 

بۆی هەبێت باسی شۆڕشی فەرەنسی بكات 

تۆیت!

بڵێت:  دەیویست  ناپلیۆن  لەراستیدا 

گەورەكە  شۆڕشە  نەبووایە  رۆسۆ،  ئایدیای 

روینەدەدا و فەرەنسا ئارامی نەدەگرت33. 

كە  پێشچاوبگرین،  لە  ئەوە  پێویستە 

سیاسیی،  فەلسەفەی  گرنگی  پرسی  یەك 

كام  سیاسییەوە.  هەقانییەتی  بە  پەیوەستە 

ئەخالقی و  روانگەی  لە  جۆری حكومەتداری 

عەقڵییەوە، شیاوی پەسەندییە و چۆن؟ بەاڵم 

زنجیرە  یەك  سیاسیی،  هەقانییەتی  پرسی 

بەرزترین  هەگبەدایە.  لە  تری  پرسیاریی 

پۆست و پلەی سیاسیی لە روانگەی دەسەاڵت و 

هێزەوە لە خواستی چ كەسێكدایە، یاخود چ 

بنچینەیی  یاسایی  بێتەدی؟  پێویستە  نیازێك 

بنورسێت؟  پێویستە  بنەمایەك  چ  لەسەر 

نێوەندترین  لە  پرسیارانە  ئ��ەم  وەاڵم��ی 

سیاسییەكانن.  ئایدیا  نێو  پرسیارانێكی 

سەردەمەی  لەو  رۆشنگەریداو  لەسەدەكانی 

نوسیان و  گۆو  هاتنە  كەسانێك  پاریسدا، 

سەریانهەڵداو  منوونەیی  فەلسەفەگەلێكی 

دەنگیان هەڵبڕیی، ئەوان لە مەڕ سیاسەت و 

جۆرەكانی  هاوواڵتیبوون و  ئ��ازادی و  ماف و 

هەنگاوگەلێكی  گ��ورج��ی  ب��ە  دەس���ەاڵت، 

بەرینیان بڕی.  تیۆری قەراردادی كۆمەاڵیەتی، 

یاخود بەڵێنی كۆمەاڵیەتی جان جاك رۆسۆ، 

مۆدێرن و  دەوڵ��ەت��ی  فەلسەفەی  بنەمای 

بونیادی عەقڵیی دامەزراندنی دەوڵەت بوو. 

بەگوێرەی ئەم تیۆرە مرۆڤەكان لە رەوشێكی 

لە  رسوشتی  رەوش��ی  بەنێوی  گریامنكراو 

رسوشتدا  لە  ئ��ازادان��ەدا  هەلومەرجێكی 

تایبەمتەندییە  بە  پاشان  دەگوزەرێنن،  ژیان 

نەزم و  لە  وەرگرتن  بەهرە  بە  عەقڵییەكان و 

رێ��س��اك��ان، گ��وڕ ب��ە ف��ەرم��ان��ب��ەرداری��ی لە 

رسوشتییەكانی  ئازادییە  دەدەن و  دەوڵەتدا 

بە  ئیدی  دەك���ەن.  ق��ورب��ان��ی  ب��ە  خ��ۆی��ان 

هەنگاودەنێن،  تاك  ئ��ازادی  سنوورەكانی 

دیاریكراو  دەوڵەت  نەزمی  تواناو  كە  دیارە 

لە هەمانكاتدا متامنە پێكراویشە. لەبەرامبەر 

سازشێكە  كۆمەاڵیەتی،  پەیامنی  ئەمەدا، 

ئەندامانی  لەنێو  نەنورساو  بەشێوەیەكی 

خۆكرد  شێوەیەكی  بە  كۆمەڵگەیەكدا، 

دەگرێتەخۆ.  دەوڵەتداریی  رەونەقی  رەوش و 

سەرەداوەكانی  لە  گشتی  خواستی  كە  دیارە 

خۆكرد  شێوەیەكی  بە  كۆمەاڵیەتیدا،  بەڵێنی 

لێرەدا  گرنگە  ئەوەی  بەاڵم  دەبێت،  گەاڵڵە 

لەسەرەتاوە  گشتی  خواستی  كە  ئەوەیە، 

زەوییەكان و  خاوەن  خواستی  لە  بوو  بریتی 

بەهیچ  دەستڕۆیشت و  پێشكەوتوو  كەسانی 

شێوەیەك بەرامەی ژنان و بێكاران و هەژارانی 

بەڵێنە  ل��ەو  وات��ە  نەدەبینییەوە،  لەخۆدا 

كۆمەاڵیەتییەدا ئەوان شوێنیان نەدەبوویەوە. 

كۆمەڵگە  نێو  لە  كۆمەاڵیەتی  بەڵێنی  تیۆری 

خەڵك  ئاوێتەی  نوێیەكاندا،  دێموكراسییە 

بووەو خەڵك تێیدا گەیشتوون بە پشكدارێتی 

حاڵەتی  لەبارەی  بەاڵم  گشتیدا34،  رای  لە 

پێش  م��رۆڤ  رەوش��ی  وات��ە  رسوشتییەوە، 

دەوڵ���ەت و  ب��اری  ژێ��ر  بكەوێتە  ئ���ەوەی 

دەسەاڵتەوە، ئەوا لە الی هۆبزو جۆن لۆك و 

رۆسۆو مۆنتیسكۆ جیاوازە. هەڵبەتە لەتیۆری 

بەڵێنێكە،  كۆمەاڵیەتی  پەیامنی  لۆكدا  جۆن 

كە خەڵكی بەستوویانە، ئەوەیش پێچەوانەی 

مافی  هەریەكە  ل��ەوێ��دا  ه��ۆب��زە،  تیۆری 

دەكات،  تر  ئەوی  وابەستەی  رسوشتی خۆی 

پێكەوە كۆمەڵگەیەكی مەدەنی بەرپادەكەن. 

هەڵبەتە تیۆری بەڵێنی كۆمەاڵیەتی، یان هەر 
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نییە،  دەرەكیان  مسداقییەتێكی  تر،  تیۆرێكی 

بەڵكو چەمكێكی بەردەوام و مادیی مێژووییە.

بەرهەمەكانی  وەك  یاساكانیش  رۆح��ی 

دیدگای  راڤەی  بە  رۆشنگەریی  سەردەمی  تری 

لەبارەی  رسوشتەوەیە.  رەوشی  لەبارەی  نوسەر 

ل��ەب��ارەی  مۆنتیسكۆ  ك��ە  رون��ك��ردن��ەوەی��ەك 

گوێرەی  بە  دەی��دات.  رسوشتییەوە  رەوش��ی 

رونكردنەوەیەك، كە مۆنتیسكۆ لەبارەی رەوشی 

كە  دەگات،  ئاكامە  بەو  دەیدات،  رسوشتییەوە 

رسوشتییە.  یاسای  یەكەمین  ئاشتی  س��ازان  و 

قووڵبوونەوە  راڤەكردن و  لەبواری  مۆنتیسكۆ 

دەیەوێت  دیسانەوە  رسوشت،  خاڵی  لەسەر 

فەلسەفە  ب���واری  گرنگی  ت��ری  چەمكێكی 

ملمالنێكان  لە  بریتییە  ئەویش  كە  بوروژێنێت، 

چارەسەرییەكی  وەك  ئەو  مانەوەدا،  لەپێناو 

هاتووە،  ملمالنێیانە  ئ��ەو  پێش  بۆ  گونجاو 

هێشتنەوەی  لەهەمانكاتدا  سازان  و  پێشنیازی 

لە جەمسەری مملمالنێكانی كردووە.  هەریەك 

رەوشەكەی  جەنگەڵ  یاسای  لە  واتایەی  بەو 

یاسا  هێزی  نەهاتووە  ك��ردووەت��ەوە،  ج��ودا 

ملمالنێكاندا  لە  بەهێزترینەوەو  بە  ببەستێت 

روانگەی  لە  بەڵكو  قوربانی،  ببنە  هێزەكان  بێ  

دەمێنێتەوە  مۆنتیسكۆوە دەسەاڵت وەك خۆی 

پێگەی  بەگوێرەی  بەیاسا،  جڵەوگیردەكرێت  و 

دیسانەوە  دەكریت،  لەگەڵ  مامەڵەی  خۆی 

تر  ئەوانی  دەسەاڵتی  بوونی  بەیاسایش  هەر 

پاراستنی  لەپێناو  مرۆڤ  چونكە  دەهێڵرێتەوە، 

بێت،  ئ��ەوەدا  پەیجوری  لە  پێویستە  خۆیدا، 

بە  ئاشتی  نەزم و  هۆبز  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم 

نازانێت،  كۆمەاڵیەتی  بەڵێنی  دەرهاویشتەی 

بەڵكو وەك ئەوەی، كە هەیە ئەو رەوشە پێش 

كۆمەاڵیەتی،  رەوشێكی  بۆ  مرۆڤ  هەنگاونانی 

هاوكات بە نیازێكی رسوشتی لەقەڵەمیدەدات. 

دووەم��ی��ن ی��اس��ای رسوش��ت��ی ل��ە روان��گ��ەی 

مۆنتیسكۆدا، بریتییە لە بەردەوامی رەچەڵەك و 

سێكس و  لە   بریتییە  یاسایش  سێهەمین  زاوزێ 

نزیكی ژن و مێرد. دوواجاریش  هاوسەرگیریی و 

ئارەزو و شەوق و شۆری ژیان لە كۆمەڵگەدا بە 

چوارەم یاسای رسوشت دەپێورێت35.

كۆماریی  سیستەمی  بااڵیی 
لەبەرامبەر سیستەمی پادشایەتیدا

پاش خستنەرووی ئەو روانگانەی سەرەوە، 

ئەو  پێدەدات،  درێ��ژە  پرسە  ئەم  مۆنتیسكیۆ 

سیاسی  سیستەمی  كام  بیسەملێنێت،  دەیەوێت 

ئەوەیش  هاوكات  هەبێت،  بوونی  دەكرێت 

لە  هەریەك  تایبەمتەندیی  كە  دەخ��ات��ەروو، 

سیستەمە سیاسییەكان لە چیدایە. مۆنتیسكۆ پاش 

رشۆڤەكردنێكی پوخت و تەواو بەم پۆلێنبەندییە 

دەگات. كە سێ  جۆر سیستەمی سیاسی شیاوی 

سیستەمی  لە  بریتین  ئەوانیش  كە  وێناكردنن. 

سیستەمی  پادشایەتی و  سیستەمی  كۆماری و 

ستەمكاریی. رشۆڤەی تایبەمتەندییەكان و نەزمی 

مۆنتیسكیۆ  سیاسییەكان،  سیستەمە  بنچینەیی 

بەم ئاستە دەگەیەنێت، كە سیستەمی كۆماریی 

زیاتر  پەسەندییەتی  بااڵترو  بنەمایەكی  لەسەر 

لەسەر  پادشایش  سیستەمی  هاوكات  وەستاوە. 

سیستەمی  راگیركراوەو  شكۆ  شانازی و  بنەمای 

بیم  ت��رس و  بنەمای  ل��ەس��ەر  ستەمكاریش، 

راوەستاوە، هەموو ئەوەیش لەبنەماكانی رۆحی 

رونكراونەتەوەو  و  ئاماژەیپێدراوە  یاساكاندا 

پەرتووكە  ئەو  كە  رووندەبێتەوە،  بۆمان  لەوێدا 

پێویستە ئەوە لە 
پێشچاوبگرین، 
كە یەك پرسی 
گرنگی فەلسەفەی 
سیاسیی، پەیوەستە 
بە هەقانییەتی 
سیاسییەوە. كام 
جۆری حكومەتداری 
لە روانگەی ئەخالقی و 
عەقڵییەوە، شیاوی 
پەسەندییە و چۆن؟ 
بەاڵم پرسی 
هەقانییەتی سیاسیی، 
یەك زنجیرە 
پرسیاریی تری لە 
هەگبەدایە
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لەپێشچاوگیراوە36.  بایەخێكی  چ  دارای 

كە  پێناسەی  ب��ەو  گەیشتووە  مۆنتیسكۆ 

سیاسی و  ئ��ەخ��الق��ی و  ن��ەزم��ی  ن��ێ��وان  ل��ە 

مەبەستی  بهێڵێتەوە.  تایبەمتەندیی  ئایینیدا 

لە  بریتییە  سیاسی،  تەقوای  لە  مۆنتیسكۆ 

بەاڵم  خ��وازی،  یەكسان  وەتەنپەروەریی و 

مۆنتیسكۆ ناچێتە نێو ئەو باسەوە، كە تەقوای 

لە  جۆرێك  بە  پەیوەستە  ئایینی،  ئەخالقی و 

سیستەمی سیاسییەوە، یاخود بوونی تەقوای 

سیاسی لە ناو سیستەمی پادشایەتیدا ناكرێت 

هەبێت، بەاڵم پێداگریی لەسەر ئەوە دەكات، 

كۆماریی،  سیستەمی  پاڵنەری  ك��رۆك و  كە 

تەقوای سیاسی و ئەوین بۆ نیشتیامنە، لەسەر 

بنەمای بەرابەری بۆ هەموو تاكێكی نەتەوەو 

سیستەمی  دو  مۆنتیسكۆ  هاوكات  گەلە. 

ئەوانیش  ج��ودادەك��ات��ەوە.  لێك  كۆماریی 

پایەكانی  بە  بەستوو  پشت  كۆمارییەكی 

بە  پەیوەست  كۆمارییەكی  دیموكراسی و 

لەسەر  ئەوانە  جیاوازی  ئەریستۆكراسییە. 

ئەو  ریشەی  هەمان  مۆنتیسكۆدا،  روانینی 

كۆمارییەكی  بنچینەی  كە  تەقواسیاسییەیە، 

تەقوای  بەاڵم  دیموكراسییە،  بە  پشتبەستوو 

ئەریستۆكراسیدا،  ك��ۆم��اری  لە  سیاسیی 

ئێجگار  بونێكی  یاخود  نییە،  بوونی  یان 

سیستەمی  مۆنتیسكۆ  هەیە.  الوازی  ئێجگار 

خۆویست و  سیستەمێكی  بە  پادشایەتی 

بەرژەوەندییەكانی  بە  دەزانێت،  گەمارۆدراو 

سیستەمی  دەزانێت و  خۆخوازی  تاكڕەوی و 

دەخوازێت،  گەل  كۆیالیەتی  ستەمكاریش، 

ترس و  بە  پشتئەستوورە  نەزمەشیدا  لەو  كە 

بندەستەكانی.  بڕینەوەی  تۆقاندندن و 

لەنێوان  مۆنتیسكۆ  رووەكانەوە  لەهەموو 

ج��ی��اوازی  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��دا،  سیستەمە 

دەخاتەروو، بۆ هەر یەكەیشیان تایبەمتەندیی 

ماهییەتی  لەسەر  ئەو  دیاریدەكات.  بەرچاو 

پێداگریی لەسەر ئەوە  حكومەت دەدوێت و 

ئەوەیە  حكومەت  ماهییەتی  كە  دەك��ات، 

هەیە  كە  ئ��ەوەی،  حكومەتێكدا  ه��ەر  لە 

دەیسازێنێت، بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە، كە 

كاردانەوەیشی  دەكات و  چاالكی  حكومەت 

هەیە.

هەرسێ   تایبەمتەندییەكانی  مۆنتیسكۆ 

خستووەتەروو،  سیاسییەكەی  سیستەمە 

هاوكات گیانی پەروەردەو رەوشی بااڵچوونی 

هەریەكەیشیان لە رۆحی یاساكاندا بەوردی و 

مۆنتیسكۆ  دواجار  نیشانداوە.37  قووڵی  بە 

سیستەمی  كە  رادەی��ەی،  ئەو  گەیشتووەتە 

دیموكراسی،  بنەمای  ل��ەس��ەر  ك��ۆم��اری 

رێسای  نیشتیامنپەروەری و  لە  بریتییە 

تێدادێتەبوون.  دادپ��ەروەری��ی  یەكسانی و 

چون پەروەردەی الوان و نەوجەوانان لەسەر 

بەرابەریی  دۆس��ت��ی و  نیشتیامن  بنەمای 

كۆماریدا  سیستەمی  رێبازو  لە  تاكەكاندا، 

هەموو  بەرامبەریدا  لە  لەوێوەو  دێتەبوون، 

چەوسانەوەیەك،  ستەم و  بندەستی و  جۆرە 

هەمان  لە  پاشان  لێژدەبێت،  پێ  جێگەی 

هۆیەكانی  لەبارەی  مۆنتیسكۆ  پەرتوكدا 

رژێ��م��ەك��ان  ئ��ی��م��پ��رات��ۆرەك��ان و  شكستی 

هۆیەكانی  ب���ەوردی  رشۆڤ��ەك��ردن،  دێتە 

بەتەواوی  شیدەكاتەوەو  لەنێوچوونیان 

كە  رادەوەستێت،  ئینگلیزیدا  لەسیستەمی 

چۆنە وا جێگیرو ئارام ماوەتەوەوە و لێرەوە 

چەمكێكی ترو بابەتێكی تر دێنێتەناوەوە، كە 

چەمكی  پێیوایە  ئازادیی.  بابەتی  لە  بریتییە 

لە  یاخود  ئ���ازادی،  بە  پێگەیشنت  ئ��ازادی 

كۆمەڵگەیەكدا،  هەر  لە  ئازادی  دەستدانی 

بریتییە لە خاڵی یەكالكەرەوە بۆ پرس و جۆی 

هۆكارەكان، واتە تێگەیشنت لە رادەی ئازادی 

رژێمێك، سەرەداوی سەرەكی  نەتەوەو  هەر 

هەڵسەنگاندنەكان.  بۆ  دەستەوە  دەدات��ە 

ئازادی  كە  یاساگەلێك،  ئەمەدا  لەبەرامبەر 

ئەو  بەربەستكردنی  مایەی  دابیندەكەن، 

دەسەاڵتەن، كە بەسەر هاواڵتیاندا دەسەپێن. 

هاودەردی و  لە  بەشێكن  ئیدی  یاسایانە  ئەو 

هام دەردی نەتەوەكان. مۆنتیسكۆ لە رۆحی 

هەڵوێستەی  وەستاوەو  وردی  بە  یاساكاندا 

كردووەو پێیوایە نیازو نەزمی ئازادی، بریتین 

لە هەوێنی راستەقینەی تەواوی یاسا مرۆڤ 

دۆستەكان، چونكە بە شوێنكردنەوەی ئازادی 

لەیاسا بنچینەییەكاندا، دەتوانرێت جێگیریی 

یاسا  واتە  بهێرنێتەبوون،  سیاسیی  سیستەمی 

بنچینەییەكان دەبێت لەسەر بنەمای ئازادیی 

بنورسێنەوە. لێرەوە نەتەوەپەرستی و نیشتامن 

هاوواڵتیان و  ت��ەوای  ب��ەراب��ەری  دۆستی و 

هەربۆیە  بەرجەستەدەبن،  تاك  مافەكانی 

دەسەاڵتەكان،  لێكجوداكردنەوەی  ئازادی و 

هەر  رەوای��ەت��ی  خاڵەكانی  گرنگرین  لە 

بابەتی  لە  جیا  سیاسیین.  سیستەمێكی 

یاساكاندا  لە  ئ��ازادی  بنچینەیی  سەرەكی و 

گرنگ  بابەتێكی  سەر  پەرژاوەتە  مۆنتیسكۆ 

یاسا  هەر  پێیوایە  ئەو  پێداوە.  ئاماژەی  ترو 

لەپێشچاوبگرێت،  ئەوە  پێویستە  داڕێژەرێك 

پێویستە  یاسایەكاندا  بنەما  دانانی  لە  كە 
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فەرهەنگ و تایبەمتەندی و داب ونەریتی هەر 

گەلێك وەك خۆی رەچاوبكرێت، لەهەمووی 

لەو  نابێت  ناوچەیی  مەرجی  هەل و  گرنگر 

لێی.  ئاگابن  بێ  پایامڵبكرێت و  مەیدانەدا 

منوونە  بۆ  شۆڕبووەتەوە،  وردتر  لێرەدا  ئەو 

هەڵسوكەوت و  ئەتوارو  پێیوایە  جودا  گەلی 

كەش و  بەپێی  خەڵكێك  داب��ی  ئ��ەخ��الق و 

دێت،  بەسەردا  گۆڕانی  رسوشتەكەی  هەواو 

گەرمەسێرەكان  نێوچە  خەڵكی  منوونە  بۆ 

كە  خەڵكانێك،  لە  ج��ودان  رووەوە  ل��ەو 

سۆڵەدا  س��ەرم��او  كوێستان و  لەنێوچەی 

دەژین، ئەو دەڵێ  خەڵكی نێوچە ساردەكان، 

كارەكاندا  لە  هەیەو  بەخۆیان  بڕوایان  زیاتر 

یاساكاندا  لە  ناكرێت  لەبەرئەوە  فزوڵرن، 

گرنگانە  بابەتە  ئ��ەم  لەهەمبەر  لۆژیك 

مۆنتیسكۆ  لەوانەیش  جیا  فەرامۆشبكرێن. 

نوسینەوەی  رەوگ��ەی  لە  یاخود  نەزمی،  لە 

زیاددەكات،  دی  فاكتەرگەلێكی  یاساكاندا، 

رێچكانی  مەزهەب و  بە  ئاماژە  تێیاندا  كە 

مەزهەب و  لەوسۆنگەیەوە  دەكات و  ئایینی 

رسومی  ع��ادات و  نەتەوەكان و  راب���ردووی 

فەرهەنگی كۆی هەموویان بە رۆحی میللی 

ئەوە  لەسەر  زێدەتر  مۆنتیسكۆ  نێودەبات. 

دەڕوات و پێیوایە دەبێت لە داڕشتنی یاسادا 

میللییە  رۆحە  ئەو  رەچاوكردنی  چۆنییەتی 

مۆنتیسكۆ  بكرێت38.  بۆ  ئامادەكاریی 

خۆی  سەرنجی  ئەمەدا  لەبەرامبەر  بۆخۆی 

سیاسی و  سیستەمێكی  هیچ  كە  دەخاتەروو، 

میللی،  رۆحی  رەچاوكردنی  بەبێ   یاسایەك 

بێت.  ب��ەرق��ەرار  بێت و  تۆكمە  ناتوانێت 

لەهەوڵ و  پێیوایە  مۆنتیسكۆ  تردا  لەخاڵێكی 

گۆڕانی  لەتەك  مامەڵەكردن  بۆ  تێكۆشان 

كیشوەرێك،  نەتەوەو  هەر  میللی  رۆح��ی 

بە  ت��ەواو  هەستیارانەو  ئێجگار  دەبێت 

هۆشیارانە مامەڵەبكرێت، حساب بۆ هەموو 

ئەتوارێكی نەتەوەكان بە وردی بكرێت و لە 

رەهەندی فەرهەنگییاندا، كە بە رۆحی میللی 

ناوی دەبات، هۆشیارانە بجوڵێنەوە. تەنانەت 

فەرهەنگ و  ئ��ەو  كە  پێیوایە،  مۆنتیسكۆ 

نەریت و ئاینانە ئەگەریش دارای خاڵی الوازو 

ئاسان  بن،  ناهەمواریش  ئەتواری  تقوس و 

هەوڵی  نەزمەكانەوە  یاساو  رێگەی  لە  نییە 

بەكاوەخۆ  دەبێت  بدرێت،  لەباربردنیان 

نەهێشنت و  هەوڵی  خێرایی  بە  نابێت  و 

سڕینەوەیان بدرێت. بۆچوونەكەی مۆنتیسكۆ 

ئەگەر  پێیوایە  ئەو  دەربڕاوە،  بەسانایی  فرە 

ئازادی و ئارەزووی نەتەوەكان، یاخود خەڵكی 

بەگوێرەی ئەوەی، كە دەرونیان دەیەوێت تا 

نەدەن،  لەمتە  دی  كەسانی  بە  كە  رادەیەك، 

پەسەندنەكرێت و  ئازادییە   ئ��ەو  ئەگەر 

بەو  بتوانرێت  ئەستەمە  ئەوا  قبوڵنەكرێت، 

رێساو یاسایانە لە كۆمەڵگەكاندا هیچ بەرەو 

فەراهەمبێت.  بوژانەوەیەك  پێشچوون و 

رۆح و  دەرب��ڕی  دەستەواژانە  ئەم  هەموو 

رەونەقی ئازادانەی مۆنتیسكۆن، كە خۆیان لە 

خوێندنەوەی بەرامبەردا دەبیننەوە. ئەوەیش 

جیاوازییەكان،  لە  نییە  چاوپۆشی  مانای 

هێندەی  نەرێنییەكان،  خاڵە  لە  یاخود 

دەت��وان��ی��ن دی��وی ج��وان��ی ئ��ەو رەه��ەن��دە 

وانەبوایە  گەر  پێیوایە  ئەو  بخوێنینەوە. 

نەنگییەكان  فەزائیل و  نێوان  جیاوازی  ئەوا 

عەیب و  هەموو  پێیوایە  ئەو  فراوانردەبوو، 

ئەخالقییان  الیەنی  سیاسەت  عارەكانی 

عارە  عەیب و  هەموو  چۆن  هەروەك  نییە، 

سیاسەتەوە  هەڵەكانی  لە  ئەخالقییەكان 

لەم  تێگەیشتنێكی  سەرچاوەناگرن، هەربۆیە 

جۆرە لەالیەن یاسا داڕێژەرانەوە، كە لەسەر 

بنەمای شوناسی میللی و فەرهەنگی بن، بێ  

لەم  مۆنتیسكۆ  بەبایەخە.  گرنگ و  ئەندازە 

رووەوەو لە نوسینی كتێبەكەیدا پێامندەڵێت 

بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان  سیاسی و  مەبەستە 

لەتەك  مامەڵەكردنیان  سەربەخۆن و  خۆیان 

یەكریدا، دەبێت ئێجگار بە سەرنجەوە بێت. 

دواجار مۆنتیسكۆ ئەوەیشی پێوتوین، كە لە 

كۆمەڵگەیەكدا فەرهەنگ و ئەخالقی ئەرێنی 

بەشێوەیەكی  تێیدا  یاسا  ئەوە  بااڵدەستە، 

كە  كۆمەڵگەیەك،  وەك  دادەڕێژرێت  ساناتر 

روو  لەكەدارو  تێیدا  فەرهەنگییەكان  بنەما 

بەهەڵدێرن39

نەخشی مەزهەب
دام����ەزراوەو  ل��ە  یەكێك  م��ەزه��ەب 

شوێنی  مۆنتیسكۆ  ل��ەالی  كە  دەزگاكانە، 

تینێكی  تەوس و  بە  كراوەتەوەو  بۆ  تایبەتی 

ه��زری��ی ق��ووڵ��ەوە، ل��ەس��ەری وەس��ت��اوە. 

مۆنتیسكۆ یادەوەری ئەوە دەكات، كە رۆحی 

یاخود  مەزهەبی،  كەسێكی  دیدگای  یاساكان 

مەزهەبناس نییە، بەڵكو دیدگایەكی فەلسەفی 

سیاسییەو بەو دنیابینییەشەوە نورساوەتەوە. 

پێداگریی توند لەسەرئەوە  لێرەدا مۆنتیسكۆ 

دەكات، كە سیستەمە سیاسییەكان و یاساكانی 

هەرگیز  سیستەمەكان،  نێو  فەرمانبەرداری 

نیشانبدەن،  خۆیان  روانگەی  رۆڵ و  ناتوانن 
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ب��ەب��ێ  س��ەرن��ج��دان ل��ە ن��ەخ��ش و رۆڵ��ی 

جیاوازییەكانی  بە  هەربۆیە  مەزهەبەكان، 

ئایینی  نێو  پرۆتستانەكانی  كاسۆلیك و  نێوان 

كە  پێدەڵێت،  ئ��ەوەم��ان  مەسیحییەت 

دێموكراسی  بنەماكانی  بە  پرۆتستانەكان 

لەتەك  زێدەتر  كاسۆلیكەكانیش  هاوتان و 

پێكەوە  دانویان  پادشایەتیدا  سیستەمی 

دەكوڵێت. هاوكات یەكێكی تر لە خاڵەكانی 

نەخش و  لە  بریتییە  مۆنتیسكۆ  بایەخی  جێ  

نێو  لە  بازرگانی  بواری  فاكتەرەكانی  رۆڵی 

بە  پشتبەسنت  بە  ئەو  سیاسیدا.  سیستەمی 

دەڵێت«  جۆر  ج��ۆراو  ئەزموونی  بەڵگەو 

كیشوەرێك  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  بازرگانی و 

ل��ەت��ەك ك��ی��ش��وەرێ��ك��ی ت����ردا، ك��ۆم��ەك و 

پێشكەوتنی  بە  مەزن  ئێجگار  دەستگرۆیی 

لە  دەك��ات،  دیموكراسی  ئ��ازادی  و  رەوش��ی 

كیشوەرەكەدا،  سیاسییەكەی  سیستەمە  نێو 

چ��ون��ك��ە پ��ێ��ی��وای��ە پ��ێ��ك��داچ��وون��ی ت��ۆڕە 

بازرگانییەكان لەنێو واڵتاندا، زەمینەی گیانی 

پێشكەوتنی  لێبوردەیی و  لێكتێگەیشنت و 

دنیابینی و هزر فەراهەمدەهێنێت لە ناوخۆی 

واڵتانداو كاریگەریی بەرچاو لەسەر رەوش و 

هەلومەرجی ئەو پرەنسیپانە بەجێدەهێڵێت 

پێیوایە  هەروەها  دونیادا«،  ئاستی  سەر  لە 

جیهاندا  لە  دەس��ەاڵت  هێزو  دابەشكردنی 

بازرگانییە  پەیامەكانی  لە  ت��رە  یەكێكی 

لەگەڵ  جیهانییەكان«.  نێونەتەوەیی و 

 ، ئەوەی  لەسەر  سورە  مۆنتسكیۆ  ئەوەیشدا 

كە مەبەستی لە واتای بازرگانی بریتی نییە لە 

سنورەكان و  نەناسینی  تێكدان و  شڕەخۆری و 

ناوخۆی  لە  یاسا  سنوورەكانی  Jean Jaques Rousseauنەبوونی 
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پێویستە  بەڵكو  دنیا،  ئاستی  لەسەر  واڵتان و 

یاسا داڕشنت، لەپێناو بەهێزكردنی بازرگانی لە 

جۆرە  بەو  بێت،  یاسادا  سێبەری  سایەو  ژێر 

لە  دەرهاویشتەكانی  بازرگانی و  بایەخی 

لێبوردەییدا،  دیموكراسی و  ئازادی و  مەیدانی 

مەبەستەیش  ئەم  بۆ  دەگرن.  شوێنی خۆیان 

مۆنتیسكۆ ئەزمونێكی سەركەوتوو لەو بارەوە 

ئینگلیز  خەڵكی  دەهێنێتەوەو  منوونە  وەك 

چونكە  سەوداكارییە،  ئەو  پێشەنگی  دەكاتە 

وەك ئاشكرایە مۆنتیسكۆ لە میانی مانەوەی 

بۆ چەند ساڵێك لە ئینگلیزدا بەتەواوی دیوە 

بەشێكی  بوونە  ل��ەالی  ئ��ەوێ،  جوانەكانی 

بۆیە  هەر  هزرییەكانی،  بنەما  لە  بەهێز 

دەڵێت: خەڵكی ئینگلیز، خەڵكێكی فامیدەن، 

چونكە توانیویانە بە باشرین رێگە، سود لە 

سێ  شت وەربگرن، كە بریتین لە: بازرگانی و 

ئایین و ئازادیی40

جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان
تیۆری لێكجوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان، 

سیاسییە،  هزری  شوێنبایەخی  تری  پرسێكی 

سەر  دەگەڕێتەوە  ه��زرە  ئەم  ریشەی  كە 

یۆنانییەكان،  دێرینی  فەیلەسوفی  ئەرستۆی 

ئەم  یاساكاندا  رۆحی  لە  مۆنتیسكۆ  بەاڵم 

نێوەندی و  تێزێكی  وەك  سیاسییەی  هزرە 

بنچینەیی خۆی بۆ یەكەمجار  و بە شێوەیەكی 

فرە لۆژیكی لە سەر بنەمای عەقڵ و ئەزموون 

سیاسییەوە.  ه��زری  نێوكایەی  هێنایە 

لە  روانگەیەداو  ئەم  كورتەی  لە  مۆنتیسكۆ 

بەم  چەمكی جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكاندا 

لەپێناو  دەخاتەروو:  خۆی  مەبەستی  شێوازە 

دووركەوتنەوە لە ستەمكاریی، دەسەاڵتەكانی 

لەرێگەی  پێویستە  حكومەتەكان،  دەوڵەت و 

دەستەاڵت و  چەند  بۆ  جوداكردنەوەیان 

ئاڕاستەبكرێن،  سەربەخۆ  دەزگ��ای��ەك��ی 

دەستەاڵتەكە،  سێ   جوداكردنەوەی  چونكە 

دەس��ت��ەاڵت��ی دادوەری�����ی و دەس��ت��ەاڵت��ی 

یاسادانان،  دەستەاڵتی  جێبەجێكردن و 

یاساییەكانە،  دیموكراسییە  بنەماكانی  لە 

دەستەاڵتی  لەبەرامبەر  دادگا  سەربەخۆیی 

جێبەجێكردن و رێگریكردن لە دەستێوەردانی 

یەكریدا  باری  كارو  لە  دەستەاڵتێك  هەر 

بریتییە لە: كەرەستە گرنگەكانی دیموكراسیی، 

راست و  تێزی  سەرەكی و  كرۆكی  لەبەرئەوە 

بریتییە  زەمینەیەدا،  لەم  مۆنتیسكۆ  رەسەنی 

لە بایەخی نێوەندیی ئازادییە سیاسییەكان لە 

سیستەمە سیاسییەكاندا.

بایەخ و  كە  رەوشێكدا،  بوونی  لەكاتی 

دەستەاڵتەكان  ج��وداك��ردن��ەوەی  بە  ب��رەو 

باریی  ل��ەك��ارو  دەس��ت��ێ��وەردان  ن���ەدات و 

رەوشێك  ئ��ەوە  تێكەڵنب،  بێت و  یەكریدا 

بەكارهێنانی  خ��راپ  ك��ە  دێتەپێشەوە، 

حكومەتێكی  دەخوێرنێتەوە و  تێدا  یاسای 

ئازادییە  كە  دێتەپێشەوە،  خ��واز  ئ��ارەزوو 

مەترسی و  مەتەرێزی  دەكەونە  سیاسییەكان 

مۆنتیسكۆ  لێرەدا  تاریكەوە.  مەودایەكی 

كە  هۆبزەوەیە،  پێچەوانەی  بە  دروس��ت 

جێبەجێكەری  بە  تەنیا  حكومەت  سەرۆكی 

یاساكان.  دانەریی  بە  نە  دەزان��ێ��ت،  یاسا 

بۆ  شوێنی  رێ و  مۆنتیسكۆ  لەوەیش  زیاد 

چاودێریكردنی هەرسێ  دەستەاڵتەكە داناوە 

شوێنەكان و  رێ و  پتەوكردنی  لەڕێگەی 

وەك  پەرلەمانەوە،  پێگەی  بەهێزكردنی 

بۆئەوەی  گەل،  هەڵبژێردراوی  نوێنەرانی 

یاسایی  بەرێگەی  دەسەاڵتانە  لەو  هەریەك 

بە  لێرەدا  بزانن.  خۆیان  پێگەی  شوێنی 

دیموكراسییەتی  ئەزموونی  بە  ئاماژەكردن 

كە  كراوە  یادئاوەری  دێرینەكان،  سەردەمە 

یاساگەلی باش و چاك بەتەنیا بەسنین، بەڵكو 

جێبەجێكردنی  لەپێناو  كۆشش،  كۆنتڕۆڵ و 

ئەو یاساگەالنە بایەخی بنچینەییان هەیە41.

ئەنجومەنی پیران بۆچی؟
مۆنتیسكۆ یەكەمین بیرمەندی سیاسییە، 

واتە  ئەنجومەن،  دوو  هەبوونی  بیری  كە 

گەل،  نوێنەرانی  یان  گشتی،  ئەنجومەنی 

گەاڵڵەكردووە.  پیرانی  ئەنجومەنی  لەگەڵ 

پێویستی  ی��اخ��ود  ب��وون��ی،  ه��ۆك��ارەك��ان��ی 

مۆنتیسكیۆ،  ل��ەالی  پ��ی��ران  ئەنجومەنی 

هەمیشەو  كە  هەیە،  ب��ەوەوە  پەیوەندی 

لە  دیاریكراو  گروپگەلێكی  و  پێڕ  ه��ەردەم 

لەروانگە  كە  هەیە،  بوونیان  كۆمەڵگەدا 

جیاوازەكانی بایەخی سیاسی و پێگەیاندنەوە، 

ئابوری،  بەهرەداریی  روانگەی  لە  یاخود 

دارایی پێگەی فەرهەنگییەوە، لەكۆی خەڵكی 

گشتی جودان. ئەگەر ئەم گروپانەیش هەمان 

ئەو تەنها دەنگەیان هەبێت، كە كۆی خەڵكی 

هەمووان  بۆ  ئازادی  ئەوا  هەیەتی،  گشتی 

گروپانەدا  ئ��ەم  كۆیالیەتی  لە  دەك��رێ��ت 

پێشگرتن  بۆ  ئەوەدا  لەبەرامبەر  بشكێتەوە. 

گروپانە،  ئەم  بەهرەكانی  پایامڵی  ستەم و  لە 

ئەوا پێویستە سەرەڕای ئەنجومەنی نوێنەران، 

نەخش و  میللەتن و  كۆی  هەڵبژێراوی  كە 
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پێویستە  ئەوا  هەیە،  بنچینەییان  دەسەاڵتی 

هاوتای  كە  سەنا،  یاخود  پیران،  ئەنجومەنی 

بوونی  ئینگلستانە  لۆردەكانی  ئەنجومەنی 

كەسانەیە،  ئەو  بۆ  ئەنجومەنە  ئەم  هەبێت، 

بە  بااڵ و  توێژی  نوخبەو  بەهرەو  تارای  كە 

دیارە  كۆمەڵگەن.  سەلیقەی  بە  ئەزموون و 

ئەمانە هەڵبژاردن و دیاریكردنیان سنوردارترو 

پێویستە  ئەمانە  ترە.  دانراو  بۆ  شوێن  رێ و 

لەكارەكانیان تەنیا دارای مافی راوێژپێكردن، 

یاخود هەڵوەشاندنەوە بن. لەگەڵ ئەوەیشدا 

مۆنتیسكۆ پێداگریی لەسەر ئەوەدەكات، كە 

یاساكان و  دانانی  دارای  پیران  ئەنجومەنی 

نوێنەران  ئەنجومەنی  بڕیارەكانی  گۆڕینی 

نین42.

مۆنتیسكۆ  دیسانەوە  كە  تر  بابەتێكی 

جەختی لەبارەوە كردۆتەوە، بریتییە لە: مافی 

لێرەدا ئەنجومەنی  فەرمانڕەوایەتی گەل، كە 

ماف و  ئەو  پایەی  نومایان و  گەل  نوێنەرانی 

سەر  داوەتە  سەرنجی  لێرەدا  ئەو  هەقەن، 

گرێ و گۆڵەكانی نێو دەستەاڵتە جوداكان، كە 

ئەنجومەنن،  دادگاكان و  هێزی  حكومەت و 

مافی  بنچینەییانەدا،  دەسەاڵتە  لەم  پێیوایە 

هەموو  لە  میللەت  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 

بااڵترەو مافی ئەوانە، كە خاوەندارێتی مافی 

پێش  لە  ئەستۆیاندابێت،  لە  حاكمییەت 

هەموو ئەوانی ترەوە.

دەسەاڵتەكان  جوداكردنەوەی  ریشەی 

بنچینەیی  دەس��ت��ووری  لە  یەكەمجار  بۆ 

دوای  ب��ب��وو،  ب��ەرج��ەس��ت��ە  ئ��ەم��ەری��ك��ادا 

فەرەنسادا  بنچینەیی  یاسای  لە  ئەویش 

بوونی  فەرمیی  بە  دان  ناسێرناو  فەرمیی  بە 

لێرەوە  دەسەاڵتەكاندانرا،  جوداكردنەوەی 

دەرگا لەپێش نەزمی دیموكراسیانەی دەستورە 

دیكەدا  كیشوەرەكانی  بنچینەییەكانی 

بەبایەخەكانی  الیەنە  لە  یەكێك  كرایەوە. 

ئێجگار  بایەخێكی  كە  جوداكان،  دەستەاڵتە 

كردارەكیی  پێوانەو  نەزمی  لە  بەرینی 

سیاسییەكاندا  سیستەمە  نێو  لەرادەبەدەری 

دەسەاڵتی  سەربەخۆیی  لە  بریتییە  هەیە، 

دادوەری و دەستەاڵتی دادگاكان، لە بەرامبەر 

رەوگەكانی سیاسەت و حكومەتدا.

رێژەگەرایی و گیانی سەردەم
ی��اس��اك��ان��دا  رۆح���ی  ل��ە  مۆنتیسكۆ 

لە  رێژەگەرایی  بە  ئاماژەی  چەندەهاجار 

شێوەگیریی  یاساكان و  داڕشتنی  نوسینەوەو 

لەسەر  هەر  داوە.  سیاسییەكاندا  سیستەمە 

مەنزڵ و  پێكەوە  كە  پێناوەیشە،  بنەماو  ئەو 

نەریت،  فەرهەنگ،  بۆ  دیاریكراوی  رێزی 

تقوس، مەزهەب و ئایینە جیاوازەكان داناوەو 

لە چوارچێوەی داڕشتنی یاساو دەسەاڵتەكاندا 

تایبەمتەندی هەریەك لەوانەی فرە بەروونی 

ئەم  س��ن��ووری  دی���ارە  لەپێشچاوگرتووە. 

رەوان��ە،  روون و  مۆنتیسكۆ  رێژەگەراییەی 

بە  دەڵێت:  پرسەوە  ئەو  لەبارەی  چونكە 

فەرهەنگی و  تایبەمتەندییە  لەپێشچاوگرتنی 

هاوكات  میللەتێك،  واڵت و  هەر  ئاینییەكانی 

رێزگرتن لە بەهاكانی ئەوان لە نێو یاساكان و 

لەوەی،  بێت  رێگر  ناكرێت  دەسەاڵتەكاندا، 

یاسایی و  بنەما  سیاسیدا  سیستەمێكی  لە  كە 

هەر  ژێرخانی  كە  سیاسییەكانی،  ئازادییە 

لەبەرامبەر  بكرێت.  چاوپۆشی  حكومەتێكن 

جودایی  لە  ب���واردن  خۆ  نابێت  ئ��ەم��ەدا، 

دادوەری��ی و  سەربەخۆیی  دەسەاڵتەكان و 

ئەنجومەنی  بەحاكمییەتی  هەقدان  ماف و 

ئایینی و  تایبەمتەندییە  بۆ  شتێك  نوێنەران 

بكات43.  مەزهەبییەكان  فەرهەنگی و 

لەچوارچێوەی  لەهەمانكاتدا  كە  تر  خاڵێكی 

ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوەی رێ��ژەگ��ەرای��ی��ەك��ەی 

سەردەم44.  گیانی  لە  بریتییە  مۆنتیسكۆیە، 

لەم  مۆنتیسكۆ  رەوان��ی  روون و  مەبەستی 

سیستەمێكی  ه��ەر  كە  ئ��ەوەی��ە،  چەمكە 

پێویستە  رێژەگەرایی  هەبوونی  بە  سیاسیی 

دارای هێزێكی سەرنجراكێش بێت و بتوانێت 

لە رێگەی ناسینەوەو شونای گیانی سەردەم، 

بەرپاكردنی  بە  هەن،  كە  مەبەستانەی  ئەو 

سەرنجەكان  ج��ێ   كاریگەرییە  سیحرو 

كەمەندكێش بكات.

 

ئەجێندا  ئەندێشەو  تەواوی 
هزرییەكانی مۆنتیسكۆ

هزریی  ئامادەسازی  تیۆریی و  بنەمای 

س��ەدەی  كۆتاییەكانی  ل��ە  شۆڕشگێڕیی 

هەژدەهەم )1789( لە فەرەنسادا نومایانبوو. 

س��ەدەی��ەدا  ل��ەو  پێشرو  زەمەنێك  دی��ارە 

دەستیانپێكردبوو.  رۆشنگەریی  بەرامەكانی 

داڕشتنەوەی بنەما عەقاڵنی و مرۆڤایەتییەكان 

بەشێوەیەك  رۆشنگەرانەوە  هەمبەر  لە 

خۆی  رۆشنگەریی  هێزی  ه��زری و  ت��ۆوی 

سیاسییەكاندا  كۆمەاڵیەتی و  زەمینە  لە 

وەه��ای  ب��ەه��اری  كەشێكی  كە  وەش��ان��د، 

بەرهەمەكانی  دواج���ار  تا  هێنایەگۆڕێ ، 

س��ەدەی  هەشتاكانی  كۆتایی  لە  خۆیان 
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دەرهاویشتەكانی  دووری��ی��ەوە،  هەژدەهەمدا 

پادشایەتی و  رژێمی  سەرنگونكردنی  بوونە 

هێنانە پێشێی وەرچەرخانێكی مەزن لە مێژووی 

ئەوروپاو مرۆڤایەتیدا.

بوونە  منوونەگەلێك  س��ەرەت��اك��ان��ەوە  لە 

بناغەیەك  بەهێزی رۆشنگەریی، وەكو  مەچەكی 

بە  ئ��ازادی��ی��ان  سیاسەت و  عەقڵ  و  دی���واری 

دیارە  پێشێ ،  هێنایە  مرۆڤایەتی  بۆ  مەحكەمی 

هەریەك لە رۆشنگەرەكان بە شێوەیەك رشۆڤەی 

دەسەاڵتدارێتی و  تیۆرەكانی  سیاسی و  سیستەمی 

ئابوریی كۆمەڵگەكەی خۆی دەكرد، لەم میانەدا 

مۆنتیسكۆ توانی بە كەڵكوەرگرتن لە نەزم و رێساو 

پێشنیازبكات،  جیاواز  شتێكی  ئینگلیز  ئەزموونی 

كە لەگەڵ بونیادی سیاسی و ئابوری و فەرهەنگی 

كۆمەڵگەی فەرەنسادا یەكبگرێتەوە، كە پێیوابوو 

حكومەتی دەستوریی پادشایەتی دەبێت لەسەر 

دەستەاڵتەكان  لێكهەڵوەشاندنەوەی  بنەمای 

بۆ  نواڕینییەوە  نەزم و  لە  ئەوەیشی  بێتەگۆڕێ . 

كە  هەڵهێنجابوو،  ئینگلیز  سیاسی  پێكهاتەی 

خانەدان و  بۆ  پیرانی  ئەنجومەنی  پێشنیازی 

وەك  ئەوانە  كردبوو.  بەهرەدارەكان  شۆرەتدارو 

و  دەپاراست  خۆیان  تایبەمتەندییەكانی  چینێك 

سیستەمی  لەنێو  هاوكات  پێدەدان.  درێژەیان 

حكومەتێك  پێیانوابوو  پادشایەتیدا،  دەستوری 

جۆربەجۆرو  گروپە  ت��ەواوی  كە  دێتەپێشەوە، 

ئایدیای خۆیان  ئامال و  جیاوازەكان  ناڕازییەكان و 

دەتوانن بدۆزنەوە.

سەردەمی رۆشنگەریی و شۆڕشی 
فەرەنساو مۆنتیسكۆ

كتوپڕدا  روداوێكی  لە  فەرەنسی  شۆڕشی 

شۆڕشە  ئەو  زەمینەی  بەڵكو  ناكرێتەوە،  شوێنی 

وەك هەندێك لە مێژووناسان تیشكی دەخەنەسەر، 

بەاڵم  رێنیسانسەوە،  بە  وابەستەیە  دروس��ت 

دەك��رێ��ت ه��ۆ راس��ت��ەوخ��ۆك��ان��ی ل��ە س��ەدەی 

زەمینەكەی  چونكە  گەاڵڵەبووبن،  ه��ەژدەوە 

هزرییەوە  ل���ەرووی  رەخ��س��اب��وو،  ب��ەت��ەواوی 

نەوەستانیان  بڕیاری  كە  ن��ران،  هەنگاوگەلێك 

هەموو  ریشەی  بوونە  هەنگاوگەلێك  داب��وو، 

پێشكەوتنەكان و ئێستەیش هەموو سەرەداوێكی 

وزەی  بەخشیی  ئیلهام  بە  ئاتاجی  پێشكەوتن، 

ئەو هەنگاوانەیە. هەریەك لە ڤۆڵتێر، جان جاك 

فەیلەسوفە  لە  تر  گەلێكی  و  مۆنتیسكۆ  رۆسۆ، 

لۆژیك و  هزرو  داینەمۆی  بوونە  بەنێوبانگەكان، 

بە  رازاندەوە  پاریسیان  عەقاڵنییەكان و  ملمالنێ 

تاریكدا  لەسەردەمێكی  ئەوان  عەقڵ.  بەرامەی 

ئێجگار  كاریگەرییان  هەربۆیە  داگ��ی��رس��ان، 

نەبڕاوەو بەبایەخ بوو، خودی مۆنتیسكۆ و جان 

جاك رۆسۆ، بوونی خۆیان بە شێوەیەك نیشاندا، 

ئامادەكاریی  لەسەرەتاوە  هەر  ئ��ەوەی  وەك 

بكەن بۆ شۆڕشێكی لەو جۆرە، شۆڕشێك جیا لەو 

هەموو شۆڕشانەی دنیا، بۆچی شۆڕشی فەرەنسی 

ئەو  بوو  ئەوەچی  شۆڕشەكانە،  پێش  كەواسوری 

بێگومان  ج��وداك��ردەوە،  بەوجۆرە  رووداوەی 

سوچی ئەو بیرمەندانە بەتەواوی لەو شۆڕشەدا، 

یان لە مەزنی ئەو شۆڕشەدا نومایانە. 

ناكاوداو  لە  ئەگەرچی  فەرەنسا  شۆڕشی 

بوركانە  ئەم  بەاڵم  هاتەگۆڕێ ،  بوركانێك  وەك 

یاخود  راب��ردوو،  پاڵنەرو  بێ   بوركانێكی  وەك 

هۆكار  بە  زەنگین  ق��ووڵ و  شوناسێكی  بەبێ  

كە  جۆرانەی،  جۆراو  هێزە  ئەو  گۆڕێ .  نەهاتە 

وەك هێزی شۆڕش هاتنە پێشەوەو دەستیاندایە 

شۆڕشی فەرەنسی 
لە روداوێكی كتوپڕدا 
شوێنی ناكرێتەوە، 
بەڵكو زەمینەی ئەو 
شۆڕشە وەك هەندێك 
لە مێژووناسان 
تیشكی دەخەنەسەر، 
دروست وابەستەیە 
بە رێنیسانسەوە، 
بەاڵم دەكرێت هۆ 
راستەوخۆكانی لە 
سەدەی هەژدەوە 
گەاڵڵەبووبن، چونكە 
زەمینەكەی بەتەواوی 
رەخسابوو
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ژێر  لە  بوو  زەمەنێك  پێشووتر  راپ��ەڕی��ن، 

فەرەنسادا  كۆمەڵگەی  رووك��ەش��ی  رووی 

رووە  هێزانە  ئەو  بندەستبوون.  پایامڵ و 

تیغی  داماڵی و  فەرەنسایان  رووكەشەكەی 

بەرزكردەوە،  رەخنەو روانینە واقیعییەكانیان 

دوماییان  بێئەندازەوە  شۆڕێكی  شەڕو  بە 

هاورد،  ساختەكارییەكان  چاوبەست و  بە 

ئیدی  مەحەك.  سەنگی  بووە  عەقڵ  ئیدی 

عەقڵگەرایی و  سەردەمی  فەیلەسوفەكانی 

رۆشنگەریی هەریەكەیان لە ئاستی خۆیەوە 

بۆ دەردە كۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسییەكانی 

سەرزەمینی ئەوكات چارەیەكیان خستەپێش، 

تیۆرەكانی  بە  خۆیەوە  لەالی  هەریەكەیان 

گەمەی عەقڵ و ئاوەزیان هێنایە پێش گەمەی 

 45 فریودانەوە.  چاوبەست و  خورافیات، 

رۆشنگەران  عەقڵمەندان و  ژمارەی  كە  دیارە 

توانییان  بەرین  بەشێوەیەكی  نەبوون،  كەم 

لەوانە:  بگرنەدەست،  سەردەمەكە  جڵەوی 

هلوسیوسن  هیردەر،  فیورباخ،  داملبەرت، 

لەو  تر  چەندانی  كندورسە و  بومارشە، 

ت��ەواوی  لەنێو  هەبوو.  بوونیان  قۆناغەدا 

سێ   دەتوانین  سەردەمەكەدا،  رۆشنفكرانی 

لەپێشچاوگرتنی  بە  جیابكەینەوە  لەوانە 

وەك  كەسە  سێ   ئەم  تایبەمتەندییانەوە. 

دیاریكراوی  چینی  سێ   وتەبێژی  نوێنەرو 

كۆمەڵگە هاتنەپێشەوە، نیازو مەبەستەكانیان 

ئەو  كۆی  خولیاكانی  خواست و  نومایانی 

مۆنتیسكۆ  لەوانە  چینەبوون.  توێژوو  سێ  

ئامانجەكانی  ئارمان و  پارێزەری  بەرگریكارو 

خۆی  ڤۆڵتێر،  هاوكات  بوو،  خانەدانەكان 

ئەو  دەزان��ی،  ب��ۆرژوا  چینی  دەمساغی  بە 

كەسەیش كە هەمیشە بڵندگۆو پێناوی چینە 

نزمەكان بوو، بریتی بوو لە فەیلەسوفی مەزن 

لەمانە  هەریەكە  هەڵبەتە  رۆسۆ.  جاك  جان 

بەدووی خواست و خولیای چینەكەی خۆیەوە 

نەبوو، یاخود ئایدیۆلۆژیاكەیان تەنیا بۆ ئەوە 

نەبوو چینەكەی خۆی قوتاربكات، بەڵكو لە 

خوێندنەوەی ئەواندا، ئەو چینە زیاتر بوونی 

مۆرخانی  ئەوەی  وەك  نە  بینیوەتەوە.  خۆی 

چینایەتی  نەیاری  بە  ئەوانی  ماركسیست 

ئەوان  سەرەكیی  مەبەستی  نەخێر،  دادەنا 

بەرەوپێشچوونی  ئارامش و  لە  بووە  بریتی 

گروپە  ئەوەیشدا  لەگەڵ  ب��ەاڵم  فەرەنسا، 

تیۆرە  بە  خزمەتكردن،  بۆ  جۆرەكان  جۆراو 

ستەمكارەكانیان كەڵكی تەواویان لە روانینی 

فەیلەسوفە  سێ  لەم  هەریەك  چینایەتی 

مەزنە دیتۆتەوە46

رۆشنبیران لەپێناو ئامانج و بەرژەوەندی 

كیشوەرو ناوچەی خۆیان، بە خوێندنەوە بۆ 

جیاجیای  جۆری  تێیدان  كە  ژیانێك،  ژینگەو 

سیاسی  سیستەمی  لە  بەخۆیان  تایبەت 

لەئاستی  هەریەكەیان  خستووەتەروو، 

كلیلی  بە  خ��ۆی  تیۆرانەی  ئ��ەو  خ��ۆی��ەوە 

رووی  كڵۆدراوەكانی  دەرگ��ا  ك��ردن��ەوەی 

كۆمەڵگەكەی زانیوە. مۆنتیسكۆ لەم پێناوەدا 

حكومەتێكی  داوێنی  بە  گرتبوو  دەستی 

لە نوسینەكانیدا  پادشایەتی دەستوورییەوە و 

ئەوی وەك شاكاری بەرێوەچوونی سیاسەتی 

دەبێت  پێیوابوو  ئەو  دەزان��ی.  خەونەكانی 

لێكجودابن.  دەسەاڵتەكانی  حكومەتەدا  لەو 

لەبەرامبەردا و لە زەمینەی دەسەاڵت جوداییدا 

بیریشی الی خانەدان و ئەرشافەكان بوو، كە 

پێیوابوو دنیا دیدەیی و بەهرەبەرداری ئەوان 

پیرانیان  ئەنجومەنی  كە  دەخوازێت،  ئەوە 

هەبێت. ئەو جۆرەتایبەمتەندییەكی بۆ چینی 

خانەدان بەو پێشنیازەی بەشێوەیەكی بەیاسا 

هاوكات  هێشتبوویەوە،  بۆكراو  سنوردار 

سیاسەتی  بوونی  ئەو  بوو،  لێنەوی  ڤۆڵتێر 

ستەمكاردا  رۆشنگەری  حكومەتێكی  لە 

شێوە  عەبای  بە  بڕوای  هەرگیز  دەبینییەوە، 

رۆسۆ  نەبوو.  دەوڵ��ەت  بەرتەنی  بۆ  پیرۆز 

هێزی  پێیوابوو  هەڵبژاردو  سێهەمی  رێگەی 

خەڵك دەبێت لە یاسای بنچینەییدا بااڵبێت، 

كۆمەاڵیەتیدا  بەڵێننامەی  لە  خەڵك  بوونی 

بڕیاری لەسەردەدرێت، كە چۆن سەرلەبەری 

سیاسەت ئاڕاستەدەكات.

لە  یەكالبوونەوەیان  خەڵكی و  بەڵێنی 

هەڵبژاردنی كەسێكدا بۆ رێبەرایەتی، لەهەر 

خەڵكیدا  بندەستكردنی  ستەم و  ئەگەرێكی 

شتێكی  دەبێتە  دوورخستنەوەی  الدان و 

هەمیشەیی.  قۆرتێكی  نابێتە  چاوڕوانكراو، 

لەم میانەدا جەختی تەواو لەسەر مۆنتیسكیۆ 

لەسەردەمەكەی  بزانرێت  تا  دەكەینەوە، 

خۆیداو لە نێو رووداوەكانداو لە ئەگەرەكانی 

پێیەو  چی  دەوڵەتداریدا  شۆڕش و  روودانی 

چۆن رۆچووتە نێو دامەزراوەكانی میرییەوە، 

رەوگەی  رەوش و  بۆ  پێیە  چارەسەرێكی  چ 

مرۆڤایەتی.

رۆم  ئێران و  وێناكانی  وانەو 
لە هزرو نوسینی مۆنتیسكیۆ دا

دۆ  ب��ارۆن  سكوندا،  دو  ل��وی   ش��ارل 

كۆشكی  نزیك  لە  مۆنتیسكیۆ47،  الب��ەرد 
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البەرد48 لە بردۆ لە )1689( دا 49هاتووەتە 

دوپل،  فرانسوا  م��اری  دایكیشی  دونیاوە. 

وەختی  بەخششی  وەك  الب��ەردی  كۆشكی 

باوكی  دابوویە  بەدیاریی  خۆی  زەواج��ی 

پاپتیست  ژان  دوسكوندا،  جاك  مۆنتیسكۆ، 

بوون،  مۆنتیسكۆ  مامەی  كە  سكوندا،  دوون 

بوو،  بۆدرۆ  پەرلەمانی  سەرۆكی  وەك  ئەو 

بەخشییە  مۆنتیسكۆی  ناونیشانەی  ئ��ەو 

برازاكەی، كە وەك میرات لە دوای ئەو بۆی 

بەجێامبوو، هەروەها هەر لەسەر راسپاردەو 

بەر  نێردرابوویە  كە  بوو،  مامی  پێشنیازی 

خوێندنی وانەی یاسا لە قوتابخانەی ژوویی، 

پاش  بوو.  ئۆراتۆریی  كڵێسای  وابەستەی  كە 

بودرۆو  زانكۆكانی  لە  خوێندن  تەواوكردنی 

لە  راوێژكار  ناونیشانی  بە  ئیدی  پاریس. 

پەرلەمانی بودرۆدا دەستبەكار بوو. دوواتر لە 

1715 دا بەجان دۆالرتیك هاوسەرگیریی كردو 

مەرگی  پاشر  ساڵێك  پێكهێنا.  خێزانی  ژیانی 

مامی بووە هۆیەك، تا تەواوی ناونیشانی كارو 

نێو شۆرەت و نازناو و ماڵ و موڵكی هەمووی 

بردۆدا  پەرلەمانی  لە  واتە  مبێنێتەوە،  ئەو  بۆ 

ماوەی  بۆ  پێناوەشدا  لەو  دەستبەكاربوون، 

دوازدە ساڵی رەبەق لەسەر ئەو رێ و شوێنەی 

مامی خۆیدا مایەوە. هاوكات دەستیدابوویە 

بواری  لە  رسوشتییەكان و  زانستە  خوێندنی 

هاوسەنگیدا،  دەنگ و  كاردانەوەی  فیزیاو 

ئەوەی  بەاڵم  خستبووەروو،  گەلێكی  دانراو 

ببێتە  باڵویكردبێتەوەو  پەرتوكێك  وەك 

سنورەكان  شۆرەتی  و  نێو  كە  ئەوەی،  هۆی 

بە  دان��راوی  یەكەم  لە:  بوو  بریتی  ببڕێت، 

پەرتوكەی  ئەم  ئێرانییەكانەوە.  نامە  ناوی 

خ���وازراوەوە  بەنێوێكی  و  نوسی   1721

خستییەروو. ئەم پەرتوكە بریتییە لە رشۆڤەی 

بۆ  ئێرانی  گەشتیاریی  دوو  گەشتكردنی 

نامەدا   161 كۆی  لە  كە  ئەوروپا،  كیشوەری 

هەردوو  خراوەتەروو.  سەفەرەكە  پۆی  تان و 

گەشتیارە ئێرانییەكە نێویان بە ئۆزبەك و ریكا 

ناردن و  وەك  نامەكان  شوێنی  رێ و  هێرناوە، 

كە  كۆكراوەتەوە،  نامەكان  وەاڵمدانەوەی 

لەنێوان ئەو دووانەو دۆستەكانیدا هاتووەتە 

ئاراوە. نامەكانی ئۆزبەكی وەك نوێنەرایەتی 

دێنە  مۆنتیسكیۆ  بیروباوەڕەكانی  ئەخالقی 

نومایانی  ریكایش  نامەكانی  ناساندن، 

ئەم  مۆنتیسكیۆ.  كارەكانی  سیحری  تەنزو 

فەرەنساو  رەوشی  نامەكانیاندا  لە  دووان��ە 

كۆمەڵگەی  تقوساتەكانی  نەریت و  داب و 

فەرەنسییان نیشانداوە، تێیدا رشۆڤەو تاوتوێی 

الیەنە  بەتەواوی  ك��ردووە  قۆناغەیان  ئەو 

جییاوازەكانی ژیانی كلتورییەوە. بۆمنوونە لەو 

نامانەدا هاتووە، كە نەریتی پادشای فەرەنسا 

خولی  دەورو  وەزی��رەك��ان��ی  كە  وەه��ای��ە، 

هەڵدەبژێرێت.  نۆكەرەكانیدا  لەنێو  خۆی 

كە  راستییەیە،  ئەو  نومایانی  بابەتە  ئەم 

چواردەدا  پادشای  بێداربوونەوەی  لەوەختی 

دەورو  لە  هێشتا  كە  هەبوون،  خانەدانێك 

خولیدا بونیان هەبووە. خانەدان بە گوێرەی 

نزیك  كە  دەوترێت،  كەسێك  بە  مۆنتیسكۆ 

لەتەك وەزیرەكاندا قسەدەكەن و  پاشان و  بە 

لە  ئ��ەوان  دەبەخشن.  باشەدەكەن و  كاری 

رەخنە بۆ لویسی چواردە دەنوسن. ئەوە زۆر 

بەرچاودەكەوێت، كە پادشا لە خەمی غرورو 

شكۆی خۆیدا و لەتاو لەكەداربوونی شەرەفی 

خەڵكان  بەرپادەكات و  جەنگەكان  خۆیدا 

ئەو  كە  واتایەیە،  بەو  ئەمە  بندەستدەكات، 

ساحیرێكەو نامۆیەو بڕیاری رەهای الیە، بە 

قۆستنەوەی رۆح و خواستی خەڵكی جڵەوی 

ساحیرێكە،  ئەو  لەدەستدایە.  كۆمەڵگەی 

یەكسانە  یەك  كە  دەكات،  لەخەڵكی  وا  كە 

خەزێنەكەیدا  لە  گەر  واتایەی  بەو  دوو،  بە 

لە  نەبووبێت،  سكە  ملوێن  یەك  لە  زی��اد 

بووبێت،  ملیۆن  دوو  بە  ئاتاجی  هەمانكاتدا 

پوڵی  بەهای  ئ���ەرزش و  راستەوخۆ  ئ��ەوا 

 .)62 )مۆنتیسكیۆ،1320:  بەرزكردۆتەوە 

سۆربۆنەوە  زانكۆی  لەبارەی  پەرتوكە  ئەم 

زانكۆیە  ئەم  پێیوایە  زۆردەكات،  شۆخییەكی 

راستە لەبەرزۆری تەمەنەكەی دەبێت رێزی 

بەساڵدا،  چ��ووە  هێندە  ب��ەاڵم  لێبگیرێت، 

زۆرجار  تێكەڵی دەكات، بۆخۆیشی نازانێت 

ساحیرێكی  بە  پاپا  ه��اوك��ات  دەڵ��ێ��ت.  چ 

مەزنر لە پادشا دێنێتە ناو بردن. دەڵێت لە 

كە  هەیە،  تر  دەسەاڵتدارێكی  فەرمانڕەوایدا 

بە  رۆح و  بە  نییە  دەسەاڵتی  لەبەرئەوەی 

ئیرادەی خۆی بااڵدەستە بەسەر تەواوی دڵی 

مەسیحیان و دیانە ئەوروپییەكانەوە.

شەودا  شەوەزەنگی  لەتاریكی و  ئەو 

رێگە  بۆئەوەی  دەڵێن  خۆرێكە.  دەوترێت 

لەوە  بیر  یاخود  بگرێت،  هەناسەدانیان  لە 

ل��ەدەرەوەی  بگرن  خویەك  كە  نەكەنەوە، 

جارێك  جار  بێت،  ئەوانەوە  فەرمانەكانی 

بەردەمیان و  دەخاتە  نوێ   فەرمانێكی  بڕیارو 

بەم  مۆنتیسكۆ  دەیانسەپێنێت.  بەسەریاندا 

ئیدی  نامەكاندا،  ناوەڕۆكی  لەنێو  شێوەیەو 

لەبەرامبەر  دەل��وێ  و  بۆ  دەستربدنی  زاتی 
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كڵێسای  سیحریی  رۆح���ی و  هەیمەنەی 

دەشكێنێت،  ترسە  پ��ەردەی  ئەو  كاتۆلیكی 

خوێنەرانی  هۆشی  هزرو  لەبەرامبەریاندا 

ملمالنێی  لەبەرامبەر  هاوكات  دەجوڵێنێت. 

پرۆتستانەكان و  كاتۆلیك و  نێوان  دژواری 

هەڵوێست  ه��ۆگ��ۆن��ەك��ان  ژنسنیست و 

خۆی  نیگەرانییەكانی  وەردەگ���رێ���ت و 

ئاینداریی  مۆنتیسكۆ  چونكە  ناشارێتەوە50، 

بە سوپاس  و ستایش بۆ بەخششەكانی خوداو 

خزمەتگوزاریی بۆ كۆمەڵگە لەقەڵەمدەدات.

ئەو  ب��ۆ  ئ���ەوی  خ���ودا  پێیوایە  ئ��ەو 

ناهەمواری  باری  تا  ن��اردووە،  مەبەستانە 

خ��وارێ   سەرنجانەی  ب��ەم  كۆمەڵگەكەی 

سێ   فەرەنسادا  خەڵكی  لەنێو  رێكبكاتەوە: 

رۆحانییەكان  یەكەم  باسن،  شیاوی  شت 

گروپێك  دووەم،   تایبەتەوە،  پۆشاكی  بە 

سێهەم،  ج���ەالدەت���دارەوە،  شمشێری  بە 

جگە  دادوەری���ی،  پێگەی  نێو  گروپێكی 

كڵێسادا  لە  هەوەڵیان  كە  گروپە،  سێ   لەم 

دووەم  بوون،  مەزهەب  كاروباری  مژوڵی 

سەرگەرمی  سەربازخانەكاندا  لە  گروپیان 

لە  سێهەمینیشیان  بوون،  راهێنان  مەشق و 

بوون.  كارەكانیان  پەیوەستی  دادگاكاندا 

باس و  شیاوی  هێند  تر  كاروبارەكانی  ئیدی 

یەكێتییەك  نەبوونی  ن��ەب��وون.  خواست 

هۆیەك  خەڵكیدا،  جوداكانی  چینە  لەنێوان 

دەستەكانی  پێڕانە،  دەستەو  ئەم  تا  بوو 

دیكە بەكەم تەماشابكەن، هیچ بەهایەكیان 

بۆ دانەنێن. )مۆنتیسكۆ  1320: 112(.

منایشگایەك  وەك  ئێرانییەكان  نامە 

لە  وێنەی مرۆڤێك  وەهان، كە هەر ساتێك 

چینێكدا وەك ئەوە وایە نەواخوێنێك بێت و 

ماڵیاتێك  بخوێنێت.  ئاواز  لەپێشبینەرانیدا 

كە بە دزی  و كاری ناڕەوا بووەتە سەروەت و 

ئەخالق و  ب��واری  لە  ئ��ەوا  گردبووەنەوە، 

هەروەها  بەرنەكەوتووە،  هیچی  ئەدەبدا، 

دەڵێت« بابی رۆحانی ئەهلی سیانە، یاخود 

وەك  سەرئێشەیە،  پڕ  شاعیرێكی  ریابازو 

ل��ەی��ادەوەری  دانیشتووەو  خانەنشینێك 

گوزەشتەدایە.  فتوحاتەكانی  خەیاڵی 

گەجەرو  ئێرانییەكاندا،  نامە  لە  مۆنتیسكۆ 

رەخنەدەگرێت.  بایەك  بە  پاریس  گوجەری 

شارەكەی  كە  وێ��ن��ادەك��ات،  وا  خەڵكێك 

جیهانە،  سەنتەری  یاخود  نێوەند،  ئەوان 

رۆشنبیرانێك  نوسەرانێك و  لەنامەكاندا 

نوسینیان  كاتەكانی  كە  دێنەبەرباس، 

دەگوزەرێنن.  باڕەكاندا  قاوەخانەو  لە 

پیاوانی  میری و  مەمئورانی  لە  باس  هاوكات 

دەبەنگ  سەرو  خود  بە  دەكات،  ئاسایش 

باشرین و  ل��ە  پێیوایە  دەیانچوێنێت و 

رووكردنە  ئەوان،  چاالكییەكانی  دیارترینی 

كۆڕی میوانداری و بۆنەكانەو بوونی خۆیان 

تەرفیهیانەدا  نێوەندە  لەو  راب��واردن و  لە 

دەبیننەوە. ئەوان هیچ كارێكی تر بە گرنگر 

مۆنتیسكۆ  مژوڵن.  پێوەی  كە  نابینن،  لەوە 

بەدەر لە نوسەرانی خودی پاریس و ئەوروپا 

پەرتوكەكانی  نوسەران و  لەبارەی  باسی 

رۆژهەاڵتكردووە،  ئێران و  ئەوسەردەمی 

ناساندووە.  خۆیاندا  رەوشی  لە  ئەوانیشی 

لە  بەرهەمەكانیان  كە  ئەوانەی،  هەموو 

هێرناونەتە  بوو،  فەرەنسادا  كتێبخانەكانی 

بەرباس، بە تایبەتی گەشتنامەكانی شاردن و 

شەوە.  یەك  هەزارو  وەرگێڕاوی  تاورنییەو 

هەڵسەنگاندنەكانیدا  لەمیانی  مۆنتیسكۆ 

بووە  گەرەكی  كە  دەخوێرنێتەوە،  ئ��ەوە 

س��ەرن��ج��ی ئ��ێ��ران��ی و رۆژه��ەاڵت��ی��ی��ەك��ان 

واپیشانبدات،  ویستوویەتی  ئەو  بخاتەروو. 

بە  ئێرانییەكان  فەرەنسا  خەڵكی  ك��ە 

ئاستی  نایانهێننە  دەزان���ن و  ناشایستە 

خۆیان، هەروەها ئەوەیش دەخاتەروو، كە 

فەرەنسا لە ئاستێكدا بووە، كە دابوونەریتی 

بووە،  سەمەرە  سەیرو  لەالی  ئێرانییەكان 

خۆیان  دەرەوەی  ئەوانیش  چۆن  هەروەك 

مۆنتیسكۆ  زان��ی��وە.  س��ەم��ەرە  بەسەیرو 

نەزمێكی  بۆ  بناغەیەك  توانی  كارەی  بەم 

بە  مرۆڤەكان  تێیدا  كە  دابنێت،  فراوانر 

كلتورو  ویستویەتی  ئەو  كۆبكاتەوە،  یاسا 

بیروڕاو  بە  نەیارەكان  دژو  فەرهەنگ و 

ئاستێك،  بهێنێتە  جیاوازەوە  رەنگی  زمان و 

ئارامیان  خۆیانەوە  بەتایبەمتەندی  یاسا  كە 

هەن  تێیدا  كە  رسوش��ت��ەی  ب��ەو  بكات و 

 )1732( ساڵی  مۆنتیسكۆ  بكات.  رامیان 

قوبەوە  پەرستگەی  بەنێوی  تری  كتێبێكی 

عاشقانە  ئەویندارانەو  رۆمانێكی  نوسی، 

مۆڕاڵیییەوە51.  نا  بابەتێكی  چەند  بە  بوو، 

ئەكادیمیای  ئەندامێتی  بە  ساڵدا  لەهەمان 

مەرجی  ب��ەاڵم  ه��ەڵ��ب��ژێ��ردرا،  ف��ەرەن��س��ا 

هەڵبژاردنی وەك ئەندام لەو ئەكادیمییەدا 

بەاڵم  مبێنێتەوە،  پاریسدا  لە  كە  بوو،  ئەوە 

مەرجانە  ئەو  نەیدەتوانی  ئەو  لەبەرئەوەی 

هەڵبژاردنەكەی  ئیدی  جێبەجێبكات، 

مۆنتیسكۆ  هەرچەندە  هەڵوەشێرنایەوە. 

پاریسدا،  لە  بوو  ژیانكردن  تامەزرۆی  فرە 
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نەدەڕەخسا،  بۆ  زەمینەی  بەتەواوی  بەاڵم 

دەدا،  ف��رەی  هەوڵی  ئەوەیشدا  لەگەڵ 

ئەوەبوو دەستبەرداری كاری پەرلەمانتاریی 

خۆی بوو لە بردۆ دا، واتە پیشەكەی خۆی 

نیوەی  دوات��ر  ساڵی  بۆ  ئیدی  فرۆشت، 

نیمەكەی  دەمایەوەو  پاریسدا  لە  ساڵێك 

لەپاریسدا  ئەو  دەگوزەراند.  البێردا  لە  تری 

یانە  نوسەران و  ئەدیبان و  پێڕی  بە  تێكەڵ 

نێوەندی  لەوانە  ب��وو،  فەرهەنگییەكان 

لە  هەروەها   سۆبیز52،  هۆتێل  ئەدەبی 

گڵۆپی ئینتەرسول و دانیشتنە هەفتەییەكانی  

 53 دۆالمبەر  مادام  ئەدەبی  ئەنجومەنی 

یەكێك  هەبوو.  گوڕی  گ��ەرم و  هاموشۆی 

سیالو  گفتوگۆی  بەنێوی  لەبەرهەمەكانی 

سویل  ئینتەر  باشگای  لە  كە  ئۆكراتە، 

هەمیشە  ئەكادیمیادا  لە  ئەو  دەخوێرنا54. 

بوو،  نزیكبوونەوەدا  پەیوەندیكردن و  لە 

خانەدانەكانی  رۆشنبیرو  خەڵكی  لەتەك 

بااڵكاندا  چینە  بۆرژواكان و  لەتەك  پاریس و 

هێند  ئەو  پێكەوەنا.  بەهێزی  ئاشنایەتی 

لە  ئاگای  كە  نەبوو،  نالۆژیكی  كورتبین و 

رەوش��ی  ب��ۆرژواو  وردە  بەهێزی  بزاوتی 

ئایندەی  چونكە  نەبێت،  تر  چینەكانی 

بەو  رێ��گ��ەی  ئ��ەو  سیاسیی  فەلسەفەو 

توێژێكدا  خولیای  حەزو  بۆتەی  لە  نەدەدا 

دا   )1728( لە  دواج��ار  مبێنێت،  قەتیس 

پاش  فەرەنسا.  ئەكادیمیای  ئەندامی  كرایە 

ئەنجومەنە  ئەو  ئەندامی  بە  كە  ماوەیەك، 

سەفەرو  كەڵكەڵەی  ئیدی  قبووڵكرا، 

خواستی  ئەو  لەسەریدا.  فراوان  گەشتێكی 

ئەوروپی  واڵتێكی  چەند  هەبوو،  ئەوەی 

شێوەی  بە  لەونێوەندەدا  بەسەربكاتەوە، 

هزری و  رەهەندە  بە  ئاشنابێت  مەیدانی 

دەیەویست  ئەوێ ،  رژێمییەكانی  سیاسی و 

زێدەتر تین و تاوی نوسین و لێكۆڵینەوەكانی 

مرۆڤەكان و  دەیەویست  ئەو  بن.  زانستی 

كۆمەاڵیەتییەكان  ژینگە  سیستەمەكان و 

ئەوەبوو  بێت.  پەیجوریان  بخوێنێتەوەو 

هەنگاریا.  نەمساو  پروسیاو  رووی��ك��ردە 

ئیتاڵیاو  شارییەكانی  دەوڵەتە  هاوكات 

لەوێدا  بەسەركردەوە،  هۆڵەندای  سویدو 

رەونەقی  رەوش و  بە  ئاشنابوو  لەنزیكەوە 

فێڵد  چێستەر  ل���ۆرد  دوواج����ار  ژی���ان. 

بۆ  ئیدی  ئینگلستان،  بۆ  بانگهێشتیكرد 

لە  مایەوە.  لەوێندەر  نیوێك  ساڵ و  ماوەی 

كاریگەریی  ژێر  كەوتە  زێدەتر  بەریتانیادا 

ئەوێوەو   ئەرشافەكانی  خانەدان و  پێگەی 

هامو  خ��ۆی  هاوشانەكانی  خاندانە  بە 

لە  تەنانەت  دام��ەزران��د.  كۆنتاكتی  شۆو 

ئەنجومەنی  ه���ەردوو  دانیشتنەكانی 

پیران  ئەنجومەنی  گ��ەل و  نوێنەرانی 

شای  بە  ئاشنایانكرد  ب��ەش��داری��دەك��ردو 

ئەندامێتی  بە  ك��را  تەنانەت  ئ��ەوك��ات. 

ئەنجومەنی پاشایەتی. ئەوەی كە مۆنتیسكۆ 

هۆشیاركردەوە،  ئەوی  بینی  ئینگلستان  لە 

خانەدانەكاندا  چوارچێوەی  نێو  لە  كە 

سەرو  بۆ  هەبێت  دەبێت  دەسەاڵتێك 

ئەم  راستكردنەوەیان،  وان و  وارك��ردن��ی 

لەسەر  كاری  گەاڵڵەبوو،  مێشكیدا  لە  تێزە 

بەتایبەت و  ئەوانی  هەمیشە  ئیدی  كرا، 

بەبوونیشیان  ت��ەم��اش��ادەك��رد،  ج���ودا 

جوانەكانیان  دیوە  بۆ  كۆمەڵگەی  ئاتاجی 

لە  ه��اوك��ات  ب���اس55.  پێش  دەهێنایە 

یاسای  بونیادی  سیاسییەكان و  دام��ەزراوە 

وردی  لێكۆڵینەوەی  بەریتانیادا  بنچینەیی 

هاوكات  هەڵیسەنگاند.  ب��ەوردی  ك��ردو 

وەك  ئەوێی،  دەسەاڵتەكانی  لێكجوودایی 

پاڵنەری پێشنیازو تیۆرە سیاسییەكانی خۆی 

كاری  بنەمای  كردنییە  لێوەرگرت و  كەڵك 

ئەوانەوە  هێامكانی  لەهێزو  داهاتووی و 

ئەوەبوو  داڕشت.  دواتر  خۆی  تیۆرەكانی 

بۆ  گەڕایەوە  هەمیشە  بۆ   )1731( ساڵی 

تەمەنی  كاتەكانی  تەواوی  ئیدی  فەرەنساو 

بەسەربردو  )الب���ەرد(  كۆشكی  لە  خ��ۆی 

نوسین و  بۆ  تەرخانكردن  كاتەكانیشی 

ئیتاڵیا  بۆ  گەشتەكەی  دیارە  خوێندنەوە. 

ش���ەوق و ش��ۆرێ��ك��ی وەه���ای پ��ێ��داب��وو، 

رۆم��ان و  ئ��ەدەب��ی  ب���واری  ل��ە  ئیدی  ك��ە 

ب��ەدەر  فەرامۆشنەكات.  كۆندا  یۆنانی 

رابردوو  بونیادی  خوێندنەوەی  لەوەیش 

پاش  كە  لێكرد،  وەهای  رۆم  شارستانییەتی 

خۆی و  زێدی  بۆ  گەڕانەوەی  لە  ساڵ  سێ  

پێش هەموو  فەرەنسا،  كیشوەرەكەی خۆی 

لێكۆڵینەوەیەكی  نوسینی  دەستبداتە  شتێك 

دواجار  كۆن.  رمانی  لەسەر  قووڵ  جدی و 

باڵوكردەوە  لەوبارەوە  پەرتوكێكی   )1734(

لەبارەی  گەلێك  تێبینی  بەنێونیشانی 

رۆمای  شكستی  بەهێزبوون و  هۆیەكانی 

لە  بوسوئەوە  بەپێچەوانەی  ئ��ەو  ك��ۆن. 

خستبووەروو،  دی  تیۆرێكی  پەرتوكەكەیدا 

لە  زانستی  لۆژیكی و  فاكتەری  تێیدا  كە 

دەسەاڵتەكاندا  بەهێزبوونی  رووخ��ان و 

خستبووەروو، بەاڵم بوسوئە بەرقەراربوون و 
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بە  وابەستەكردبوو  رۆمانی  لەنێوبردنی 

خواستێكی خواییەوە، شوێنێكی بۆ لۆژیك و 

مۆنتیسكۆ  نەهێشتبوویەوە.  مرۆڤ  دەستی 

رسوشتی و  ه��ۆك��ارە  پەیجوری  ب���ەوردی 

رووداوێك  هیچ  پێیوایە  لۆژیكییەكانبووەو 

روون��ادات و  لەناكاو  سوتفەو  بەرێگەی 

پێویستە  گۆڕانكاریەك  جموجوڵ و  هەموو 

سازبكرێت.  بۆ  پێشوەختەی  زەمینەیەكی 

مۆنتیسكۆ بۆخۆی دەڵێت« كە هەوانتەیی و 

سوتفە لە كاردانییە، بۆئەوەیش پێویستە لە 

تاكاتێك  ئەوان  چونكە  بپرسن،  رۆمانییەكان 

بەباشی  هەبوو  فەرمانڕەواییان  بەرنامەی 

بەرنامەی  وەختێك  بەاڵم  سەركەوتووبوون، 

ئیدی  هەبوو،  حوكمرانییان  لە  دوور  تری 

بیرنا چۆن بەرەو رووخان چوون.

رۆمییەكان  كە  ب��وو،  وا  ب��اوەڕی  ئەو 

رامیارییان  ن��ەزم��ی  دوو  س��ەرەت��اوە  ل��ە 

ئارامش و  نێوخۆدا  لەبواری  پێڕەودەكرد، 

دەرەكیدا  بواری  لە  هاوواڵتیان  بۆ  ئاسایش 

پاش  سەركەوتن.  داگ��ی��رك��اری و  جەنگ و 

ئ����ەوەی ل��ە ه��ەش��ت ب��اس��ی ه��ەوەڵ��ی 

كتێبەكەیدا، هۆیەكانی مەزنی و سەركەشی و 

لە  ئیدی  خستبووەروو.  رۆمەكانی  بەهێزی 

شكست و  هۆیەكانی  بە  نۆهەمدا  باسی 

رۆمەكان  ئاوابوونی  بەرەولەنێوچوون و 

ئەو  دەكات.  رشۆڤەیان  بەوردی  دەگات و 

رۆم،  كۆماری  دامەزرێنەرانی  دەڵێت« 

خەڵكیدا  لەنێو  خۆدا  لەنێو  زەوییەكانیان 

داب��ەش��دەك��رد«،  یەكسان  بەشێوەیەكی 

رۆمەكان  كە  بوو،  هۆكارێك  ئەوە  دروست 

بە هۆی خەڵكییەوە گەیشتنە لوتكەو شكۆ و 

بوونە  بوون. هاوكات خەڵك  بەرزی  شیاوی 

ئەرتەشیش  كیشوەرەكەو  بەهێزی  بناغەی 

بوو،  ئەمە  هەر  بوو،  بەهێزیدا  پەڕی  لەو 

كیشوەرەكەدا  لە  گشتی  بەرژەوەندی  كە 

دارای  هەمووان  چونكە  هات،  فەراهەم 

ئەم  وەخ��ت��ێ   ب���ەاڵم  زارب����وون،  زەوی و 

ئیدی  لەدەستدرا،  بەرە  بەرە  تایبەمتەندییە 

كرمۆڵبوون و  كیشوەر  پایەكانی  بەرە  بەرە 

لە  باس  چۆن  دەیبینین  ئێستە  كە  ئەوەی، 

رابردوویەكی ئاوابوو دەكەین.

بە  گەلێك  كۆمەڵگەو  ه��ەر  چونكە 

هێزی  لەخۆرابینین و  هۆی  بە  كارو  هۆی 

بناغەكەی  سەرۆك هەزو سەركردەبااڵكانەوە 

گەل و  س��ەرۆك  ئەو  ئەگەر  دادەڕێ��ژرێ��ت. 

بناغەكە  پتەو  شێوەیەكی  بە  دەسەاڵتدارانە، 

لەنێو  كە  بەدیهییە،  شتَێكی  ئەوە  دابڕێژن، 

دروستدەبن.  مەزن  پیاوانی  گەالنەدا  ئەو 

رۆم  مەزنی  ب��ەرزی و  هۆیەكانی  لە  یەكێك 

سەركردەكانی  زۆرترینی  كە  ب��وو،  ئ��ەوە 

خەڵكانی  بەهێزبوون و  لێوەشاوەو  كەسانی 

كۆمەڵگەكەدا  لەنێو  ئەوان  لەسەردەستی  تر 

دەكران  پەوەردە  لێهاتوویی  بە  مەزنی  و  بە 

)مۆنتیسكۆ، 1345: 12(. مۆنتیسكۆ هۆكاری 

رۆم  ئەرتەشی  سەركەوتوویی  س��ەرەك��ی 

لە  رۆم��ی  سەربازانی  ب��ۆ:  دەگەڕێنێتەوە 

بااڵی  چینەكانی  لە  ی��ەك و  پلە  خەڵكانی 

چینەكانی  لە  نەوەكو  پێكدەهێرنان.  گەلەوە 

بەراست  ئەوە  هەرگیز  مۆنتیسكۆ  خوارێ . 

نازانێت، كە جەنگی چینایەتی هۆكار بووبێت 

كە  پێیوابوو  ئ��ەو  رۆم��ەك��ان.  شكستی  بۆ 

گشتی  بە  خەڵكیی  خانەدانەكان و  نەیارێتی 

نیشانەی سەالمەتی كۆمەڵگەكەبوو، پێویستە 

بەردەوام ئەو جیاوازییانەو ئەو ناكۆكیانە لە 

هەر كۆمەڵگەیەكدا بوونیان هەبێت.

مۆنتیسكۆ  بیری  بۆچوونانە  ئەم  دیارە 

ئەدەبیات  چیرۆك و  رۆم��ان و  لە  ف��راوان��ر 

بە  دەكات  وابەستەی  زیاتر  نیشاندەدات، 

ئەگەر  دیارە  قووڵەوە.  فەلسەفی  بیرێكی 

فەلسەفی و  بایەخی  ئێرانییەكان  نامە  چی 

سەرنجەكانی  بەاڵم  هەبوو،  خۆیان  سیاسی 

بەرزتر  مۆنتیسكۆیان  فەلسەفی  گیانی 

كتێبە  ئەم  ترەوە  لەالیەكی  نومایاندەكرد. 

نوسینی  رێگەی  كە  هەیە،  بایەخەی  ئەو 

گیانی  كە  داهاتووی  كتێبی  بۆ  مۆنتیسكیۆی 

سەخركرد.  دژوارو  ئێجگار  بوو  یاساكان 

لە  دیسانەوە  رۆمەكان  كتێبی  هەمان  دیارە 

كراوەتەوەو  شوێنیان  یاساكاندا  گیانی  نێو 

ناوەڕۆكەكەی  لەسەر  پێداگریی  مۆنتیسكۆ 

كردووەتەوە، هاوكات هەموو ئەوانە گەاڵڵەی 

ناوەڕۆكی  چونكە  ب��وون،  یاساكان  رۆح��ی 

كتێبی رۆمەكان پێامندەڵێت، كە دامەزراوەی 

كە  جوانانەی،  دیوە  لەو  بااڵتربوو  رۆمەكان 

خەڵكی رۆم هەیان بوو، بەكورتی مۆنتیسكۆ 

مرۆڤی  دەتوانن  دامەزراوەكانن  كە  پێیوایە، 

نەتەوە  بەرهەمبهێنن و  پێشكەوتوو  باش و 

بناغەی  بە  یاسا  هەربۆیە  ئاڕاستەبكەن، 

ك���اری ب��ەرزدەزان��ێ��ت و ن��ەزم��ی ی��اس��ا بە 

دروستكەری مێژوو لێكدەداتەوە. مۆنتیسكۆ 

رۆمەكاندا،  شكستی  م��ەزن��ی و  كتێبی  لە 

فەرەنسا  خەڵكی  ب��ە  وان��ەی��ەك  ویستی 

نەزمی  لە  رۆمەكان  ئەزموونی  نیشانبدات و 

بە  سەركەوتندا  هۆیەكانی  لە  دەوڵەتداریدا، 
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بێنێتەوە  هۆشیان  بفرۆشێت و  فەرەنسییەكان 

بە  بچوێنێت  میریی  دام��ەزراوەك��ان��ی  ب��ەر، 

كتێبی  لە  ب��ەاڵم  فەرەنسا،  دام��ەزراوەك��ان��ی 

رۆحی یاساكاندا بۆ سەربڵندیی فەرەنسییەكان، 

رابردووی رۆمەكانی نەكردە پێوەرو ئەزموونێكی 

نەزمی  كە  وانەیەك،  كردە  نزیكی  بندەست و 

سیاسی ئینگلیزەكان بوو. ئەوەبوو مۆنتیسكۆ لە 

ساڵی )1748( دا بەرزترین و گرنگرین شاكاری 

جنێفدا و  لە  یاساكان  رۆح��ی  بەنێوی  خ��ۆی 

مۆنتیسكۆ  باڵوكردەوە.  خوازراوەوە  بەنێوێكی 

بەوتەی خۆی بیست ساڵی رەبەق خەریكی ئەو 

ك��ردووە56.  بۆ  ئامادەسازی  بووەو  پەرتوكەی 

ئەگەرچی دۆستەكانی ئامۆژگارییانكرد، كە ئەو 

ئەو  هلۆسیۆس  لەوانە  باڵونەكاتەوە،  كتێبەی 

میانڕەویی  میتۆدی  چونكە  پێوتبوو،  راستییەی 

بە  كۆمەاڵیەتییەكاندا  سیاسی و  پرسە  لە  ئەوی 

نەگونجاو  بە  خۆی  سیاسییەكانی  توندڕەوییە 

گیانی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  پ��اش  دەزان���ی.  ناتەبا 

زیندوویەتی  نوێیەتی  و  بەهۆی  یاساكان 

بابەتەكانی ناوی هەنگاوی سەركەوتنی نا، هەر 

پەرتوكەكە  نیوێكدا  ساڵ و  تەنها  لەماوەی  بۆیە 

ئەوەیشدا  ل��ەگ��ەڵ  چ��اپ��ك��رای��ەوە.  ج��ار   22

وەرگێڕدرایە سەر زۆربەی هەرە زۆریی  زمانە 

لەهەوڵەوە  ئەگەرچی  ئەورپییەكان.  گرنگە 

مرۆڤ،  جۆری  كە:  بەوەدابوو  ئاماژەی  ڤۆڵتێر 

هات،  مۆنتیسكۆ  لەدەستدابوو،  خۆی  پێگەی 

پێگە  سەر  گەڕاندییەوە  نوێكردەوەو  ئەوی 

 57)32 خ��ۆی)ڤ��ۆڵ��ت��ێ��ر،1337:  رەس��ەن��ەك��ەی 

پەرژایە  ڤۆڵتێر  تر،  ماوەیەكی  پاش  ب��ەاڵم   ،

پیاوانی  یاساكان.  گیانی  نێو  هەڵەكانی  سەر 

ه��ەواداری  الیەنگرو  بە  مۆنتیسكۆیان  كڵێسا 

تۆمەتباركرد.  كافر  ب��اوەڕو  بێ   ئەسپینۆزای 

لەبەرئەوەی  هلۆسیۆس،  لەوانە  تر  هەندێكی 

مۆنتیسكۆ لەوانەبوو، كە ستایشی خانەدانەكانی 

پێگەی  سیاسیدا و  سیستەمی  لەنێو  دەك��رد 

بە  مۆنتیسكۆی  ئەو  دەبینی.  كارا  بە  ئەوانی 

مافناسێكی نەجیبزادە دەبینی، كە ناوبژییەكانی 

پاراستووە،  خۆیدا  چینەكەی  لەپێناو  خۆی 

هەڵەكانییەتی.  تەواوی  سەرچاوەی  ئەوەیش 

ئێجگار  پێشوازییەكی  كتێبەكە  بەهەرحاڵ 

مەزنی لێوە كرا58. مۆنتیسكۆ بۆ بەرگریكردن لە 

پەرتوكەكەی و بۆ وەاڵمدانەوەی كۆی رەخنەكان 

لە ساڵی )1750( دا كتێبێكی بەنێوی بەرگریی 

یاساكان نوسیی59. هاوشانی وەاڵمی  لە گیانی 

لەبارەی  تیۆرگەلێكی  كتێبەكەدا  لە  رەخنەكان 

شێوەی رەخنە نوسییەوە خستبووە روو، تاوەكو 

بە  لەالیان  رەخنە  نەزمی  خۆی  دوای  ئەوانەی 

میتۆدێكی  چوارچێوەی  لە  كە  بێت،  شێوەیەك 

ب��ەرەی��ی و  س���ەرەو  ب��ێ   بێت و  دی��اری��ك��راودا 

بەشێوەیەكی  تۆمەتباركردن  یەكر  هێرشكردن و 

هەمانساڵدا،  لە  مۆنتیسكۆ  نەبێت.  هەوانتە 

نوسی و  ستەمكارییەوە  لەبارەی  گفتوگۆیەكی 

دوواج��ار  تا  ب��اڵوك��رای��ەوە60.   )1754( ساڵی 

دوواجار  بۆ  البەردا  كۆشكی  لە  دا   )1755( لە 

ماڵئاوایی لە ژیانكرد.

بۆ  تایبەتی  پۆلێنبەندییەكی  النسۆن  جی 

گیانی یاساكان كردووە، كە بە كۆكراوەیی دێتە 

بەرچاو:

بەشی یەكەم: تەواوی پەرتوكەكانی سەرەتا، 

تاوەكو سیازدەهەم دەربارەی  دەوڵەت و ئەركە 

گشتییەكان و بناغەی دەوڵەت.

تا  چواردەهەم  كتێبەكانی  دووەم:  بەشی 

كە رۆمییەكان لە 
سەرەتاوە دوو نەزمی 
رامیارییان پێڕەودەكرد، 
لەبواری نێوخۆدا 
ئارامش و ئاسایش 
بۆ هاوواڵتیان لە 
بواری دەرەكیدا 
جەنگ و داگیركاری و 
سەركەوتن. پاش 
ئەوەی لە هەشت 
باسی هەوەڵی 
كتێبەكەیدا، هۆیەكانی 
مەزنی و سەركەشی و 
بەهێزی رۆمەكانی 
خستبووەروو
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دەوروب��ەر.  چەمكی  دەرب��ارەی  نۆزدەهەم 

دەوڵەتن،  جوگرافیایی و  ژینگەی  دەوروبەرو 

كاریگەرییەكانی  ه��ەواو  و  ئاو  هەروەها 

لەسەر دەوڵەت.

بەشی سێهەم: تەواوی كتێبەكانی بیست 

تا بیست و پێنج لەبارەی ئایین و ئابوورییەوە.

بیست و حەوتەم  كتێبی  بەشی چوارەم: 

یەكەم  س��ێ و  س��ی و  هەشت و  بیست و  تا 

لێك  پ��ەرت��ەوازەو  بابەتگەلێكی  دەرب��ارەی 

جودا.

تا  شەشەم  بیست و  پێنجەم:  بەشی 

ماف و  تیۆرەكانی  دەربارەی  نۆهەم  بیست و 

یاسا داڕشنت.

بەدوو  ك��راوە  بۆخۆی  كتێبەكە  دی��ارە 

نورسابێت و  بە جیا  وادەرناكەوێت  بەشەوەو 

كەسانی  دواتر  نورساوەو  پێكەوە  هەمووی 

دی پۆلێنیان كردبوون.

 لەسەرەتاوە تیۆرەكانی نوسەر دەربارەی 

رشۆڤەكراون،  نەریتەكان  ئاداب و  ئەخالق و 

دەوڵەتەوە،  مەزهەب و  لەبارەی  هاوكات 

ئەوان  خ��راوەت��ەروو،  وردەك��اری  بۆچوون و 

زیاتر  دووەم���دا  بەشی  ل��ە  ل��ەس��ەرەت��اوە 

لەبارەی  نوسەرە  لێكۆڵینەوەی  پەیجوری و 

ئەو  چونكە  س��ەرێ ،  بابەتەكانی  مێژووی 

لەبارەی هەر تیۆرێكەوە، كە خستویەتییەڕوو 

یاخود  هێناوەتەوە،  مێژووی  شاهیدێكی 

لە  ی��ەك  ه��ەر  بۆ  مێژوویی  بەڵگەیەكی 

زۆر  كتێبەكە  بەكورتی  هەیە.  تیۆرەكانی 

جدییەو زۆر بەبەرنامەو وردەكاری تێكراوەو 

تێكرای تیۆرەكان جەخت لەسەر گەاڵڵەكردنی 

سیستەمێكی سیاسیین بۆ كۆمەڵگە. 

یاسا
بەرهەمەكەیدا،  لەپێشەكی  نوسەر 

داوای����ەك ل��ە خ��وێ��ن��ەران��ی دەك����ات، كە 

بەرهەمەكە  كۆی  بۆ  گشتیی و  بەشێوەیەكی 

نەگرن  بەشێكی  تەنیا  بكەن و  داوەری���ی 

چونكە  رەتیبكەنەوە،  یاخود  پەسەندیبكەن، 

بۆ  خوێندنەوە  ناتوانی  تۆ  بەشێكدا  لە 

نوسەر  مەبەستی  خەیاڵ و  نوسەرو  كۆی 

نێونیشانی  لە  چۆن  ه��ەروەك  بدركێنێت. 

بابەت و پەرتوكەكەوە دەردەكەوێت، كتێبەكە 

ب��ەت��ان و پ��ۆی ق��ان��ون و ی��اس��ادا رۆچ���ووەو 

لە  رێژەگەرا  مۆنتیسكۆی  یاساوەیە.  لەبارەی 

پێناسەی یاسادا دەڵێت: پاسا بەو واتایەدێت، 

پێویستەكان و  پەیوەندییە  دەرب���ڕی  كە 

راستەوخۆكانە،  دەرهاویشتە  كاریگەریی و 

كە لەرسوشتی هەبووەكاندا فەراهەمهاتوون. 

بەم واتایە تەواوی بوونەكان بۆخۆیان یاساو 

خودایەتی،  لەوانە  هەیە.  گەلێكیان  رێسا 

عەقڵی مرۆڤە بااڵكان، دنیای مادیی، مرۆڤ و 

گیانلەبەران هەریەكەیان بۆخۆیان یاسایەكی 

تایبەت بە خۆیان هەیە، كە لە رسوشتی ئەو 

یاسایانەیش  بەو  بەرهەمهاتووە و  شتانەوە 

ژیان بەرێوەدەبەن )مۆنتیسكۆ 1370، 175(.

ب��اوەڕب��وون  ی��اس��ا و  پێناسەی  پ��اش 

هەموو  لە  رسوشتی  یاسای  كە  ب���ەوەی، 

دەوروبەرییەوە  شتانی  لە  كاروبارەكاندا 

مۆڤ  تا  هەڵدەگۆزێت،  گیانەكانەوە  بێ   لە 

رسوشتی  ئاسایی و  نەزمێكی  بە  بتوانێت 

مرۆڤی  كە  باوەڕیوایە،  ئەو  بەردەوامبێت. 

بااڵ دەست و خانەدان یاسای رسوشت، یاخود 

هاوكات  دەهێنێتەبوون  و  رسوشتی  مافی 

دروستكراوەو  كە  هەیە،  دیكە  یاسایەكی 

بەشێوەیەكی  كە  مرۆڤە،  دەستی  دان��راوی 

شوێنەكان  ك��ات و  گ��وێ��رەی  ب��ە  رسوش��ت��ی 

دانراوی  یاسای  دێت.  بەسەردا  گۆڕانكاریی 

مرۆڤ لە تێڕوانینی مۆنتیسكۆدا، وەك جۆرە 

جوداكانەوە  كەلەالیەنە  وەهایە،  گژوگیایەك 

و لەشوێنە جیاوازەكانەوە شێوەو شكڵی جیا 

جیای لێ سەوز دەبێت، چونكە ئەو گیایە لە 

ژینگە جیاوازەكانەوە جیاواز سەردەردێنێت و 

هەموو  لە  یاسا  جۆر  یەك  تەنها  ناكرێت، 

لە  هەربۆیە  بەرهەمبهێرنێت،  شوێنەكان 

كە  دێتەبوون،  جیاواز  دام��ەزراوەی  ئاكامدا 

لە  یاسا  نەزمی  دام���ەزراوەو  لە  جیاوازن 

شوێن و  بۆ  كاتێكەوە  لە  یان  شوێنێكەوە، 

مۆنتیسكۆ  تێڕوانینی  لێرەدا  تر.  كاتێكی 

رەهاگەراكان  فەیلەسوفە  ت��ەواوی  لەتەك 

یەك  پەرتوك و  یەك  پێیانوایە  كە  جیاوازە، 

لە  مرۆڤەكان  هەموو  بۆ  رێسا  یەك  یاساو 

زەمان و شوێنە جیاوازەكاندا دەكرێت بوونی 

هەبێت، دیارە ئەم بۆچوونە لەتەك بۆچوونی 

مۆنتیسكۆدا جیاوازی هەیە. بە تێڕوانینی ئەو 

لەبەرئەوەی، مرۆڤ بوونەوەرێكی ئازادو بە 

دی،  بوونەوەرانی  پێچەوانەی  بە  هەستە، 

دی  بوونەوەرانی  وەك  مرۆڤ  رەفتارەكانی 

یاساكانی  هاوتای  مرۆڤ  رەفتارەكانی  نییە و 

یاسا  بە  پێویستە  لەبەرئەوە  نییە،  رسوشت 

خۆی  دەستی  دروستكراوەكانی  دانراوەكان و 

رەفتارەكانی كۆنرۆڵبكرێن. لەالی مۆنتیسكۆ 

هەوساردەكرێن و  یاسا  بە  رەفتارەكانی 

ب��ەب��ەه��رەو  م��رۆڤ��ە  پێویستە  ی��اس��ای��ش 
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یاسا  پێیوایە  ئەو  دایبنێن،  سەردەستەكان 

دانراوەكان بەسەر سێ بەشدا دابەشدەبن.

بۆی  ساتەكان  لە  ساتێك  هەر  م��رۆڤ 

ئەرێ   لەیادبكات.  خۆی  دروستكراوی  هەیە 

بۆی  ساتێك  هەر  جۆرە  لەم  بوونەوەرێكی 

فەرامۆشبكات،  دروس��ت��ك��ەرەك��ەی  هەیە 

دیش  ئەوانی  دەكرێت  مرۆڤە  ئ��ەو  ه��ەر 

ئەتوارەی  ئەم  بەهۆی  هەر  فەرامۆشبكات. 

ل��ە رێگەی  ك��ە خ��وداوەن��د  م��رۆڤ��ەوەی��ە، 

دەیەوێت  ئاینییەكانەوە  رێكارە  مەزهەب و 

مرۆڤ  ئاسامنی  یاسای  یان  خۆی،  یاسای  بە 

جڵەوگیر بكات و هەوساری نەزم و رێساكانی 

زانایان  فەیلەسوفان و  بكات.  رسوشتی 

بەرێگەو ئامڕازی یاسا ئەخالقییەكان، مرۆڤ 

تاوەكو  ئاراستەدەكەنەوە،  خۆی  الی  بۆ 

لەتاوانەكانی  ن��ەك��ات و  ف��ەرام��ۆش  خ��ۆی 

گومڕاییەوە.  دامەنی  نەكەوێتە  ببوێرێت و 

یاسا  چەكی  ئامڕازو  بە  داڕێژەرانیش  یاسا 

مرۆڤ  لە  وا  مەدەنییەكان،  سیاسییەكان و 

پەیوەست  ئەركەكانی خۆیدا  لە  كە  دەكەن، 

بێت بە پەیوەندی بەوانی ترەوە و ئاشنابێت 

بە  بكات  وابەستە  تاكێك  كە  رێسایەك،  بە 

تاكێكی ترەوە ) مۆنتیسكۆ .1370: 1178(.

یاسا دانراو و  یان داڕشتنی  نوسینەوەی، 

دروستكراوەكانی دەستی مرۆڤ، بە شێوەیەكی 

هەوەڵیان  ش��نت،  دوو  بە  س��ەر  بنچینەیی 

فەرهەنگی و  الیەنە  رشۆڤەی  خوێندنەوەو 

هەر  كۆمەاڵیەتییەكانی  ئابوری و  سیاسی و 

دیاریكراودا،  كیشوەرێكی  لە  كۆمەڵگەیەك 

یاسایانە،  بەتێبینی و رەچاوكردنی ئەوەی ئەو 

كە دەنورسێن لەتەك مەزاج و نیازو رسوشتی 

هاوتایە،  دێتەوەو  كۆمەڵگەیەدا  ئەو  خەڵكی 

كە  یاسایەك  ئایا  بن.  ئاسایی  نا  نامۆو  نەك 

تاچەند  ئ��ەوە،  دانانی  مژوڵی  یاسادانەر 

ئ��ارەزووی  تواناو  سەلیقەو  رۆح و  لەتەك 

خەڵكیدا یەك دەگرێتەوە؟ ئەم رۆحی گشتییە 

ه��ەواو  و  ئ��او  م��ەزه��ەب و  لێی  مەبەست 

لە  مەبەست  دروست  مەوجودەكانە و  یاسا 

كۆمەڵگەیە.  باوی  ئەخالقی  رسوم و  نەریت و 

بەم  یاسا  ج��ۆری  گونجاوی  دیاریكردنی 

پەیوەستە  دروست  تایبەمتەندییانە،  ئەتوارو 

بە یاسادانەرەوە، كە دەبێت رەچاویان بكات. 

مۆنتیسكۆ لەم پێشەكییەدا دەرهاویشتەیەكی 

وەختێك  یاسا  كە  بەدەستەوە،  دەدات  وەها 

پێشنیاز  بااڵدەستەوە  الیەنێكی  لەالیەن 

كۆمەڵگەیەك  یاسای  ه��اوك��ات  كرابێت، 

دوور  یاخود  دەكرێت،  ئ��ەوا  پێكبهێنێت، 

دروس��ت  ت��ەن��دروس��ت و  یاسایە  ئ��ەو  نییە 

مانای  یاسایەك  بەڕێوەچوونی  دیارە  نەبێت. 

ئەو  نییە.  یاسایە  ئەو  دروستی  تەندروستی و 

یاسای  لەتەك  بەڕێوەچوو61  یاسای  لەنێوان 

دروستدا جیاوازی دەكات.62

یاساكاندا،  گیانی  دانەری  تێڕوانینی  لە 

دەستی  داڕێژراوی  یاسای  یان  دانراو،  یاسای 

مرۆڤ بریتییە لەو یاسایەی سەرەڕای خستنە 

دروس��ت و  یاسایەكی  پراكتیكەوە،  ب��واری 

رەوایش بێت. ئیدی ئەوە پێیدەوترێت یاسای 

یاسایەك بێت  چاك. دیارە مەبەستی ئەوەیە 

هەماهەنگی  رسوش��ت  گشتی و  گیانی  بە 

لەتەك رۆحی  هەبێت و بەشێوەیەكی گشتی 

خەڵكدا یەكبگرێتەوە.

س��ازان و  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  پێیوایە  ئ��ەو 

كەواتە  رسوشتییە،  یاسای  هەوەڵین  ئاشتی 

یاسای  ئەو  بنەمای  لەسەر  مبانەوێت  گەر 

ئامانجی  ئ��ەوا  داب��ڕێ��ژی��ن.  دەستكردیش 

ئاسایش و  دابینكردنی  پێویستە  یاسادانەر، 

دەبێت  دابینكردنەیش  ئ��ەو  ل����ەدووی 

هیچ  دەڵێت«  ئەو  بێت.  ئازادی  پەیجوری 

زیهنەكانی  ئازادی  وشەی  هێندەی  وشەیەك 

نەخستووەتە بەر سەرنج، و هیچ وشەیەكیش 

نادات  جیاواز  مانای  ئ��ازادی  وش��ەی  وەك 

كە  ب���ەوەی،  ئاماژەیە  ئایا  ب��ەدەس��ت��ەوە. 

هەركارێك یاسا رێگە دەدات، مرۆڤ بتوانێت 

قەدەغەی  یاسا  هەركارێكیش  بیكات و 

نییە  ئ���ەودا  ل��ەب��ەرژەوەن��دی  ك����ردووەو 

ناچارنەكرێت، كە ئەنجامیبدات. لەم میانەدا 

یاسا  كە  تێوەگال،  كارێكدا  لە  م��رۆڤ  گەر 

ئازادی  كاتەدا  لەم  ئەوا  كردبێت،  قەدەغەی 

سەربەخۆیی و  مانای  ئەمەیە  نییە.  بوونی 

مرۆڤەكاندا  مێشكی  لە  پێویستە  كە  ئازادی، 

بچەسپێرنێت )مۆنتیسكۆ،1370: 393 و 394(. 

لە  مۆنتیسكۆ  مەبەستی  دەتوانین  لەئێستادا 

ئامانجی  ئامانجگرتنی  بە  یاساكاندا  گیانی 

دیسانەوە  كە  تێبگەین،  ئ��ازادی��دا  لە  ئەو 

لەوەی،  نییە  بەدەر  ئەو  مەبەستی  دەڵێت« 

شوناسی  ئەزموون و  لەبەرچاوگرتنی  بە  كە 

دەتوانرێت  نەتەوە،  رۆح��ی  نەتەوەكان و 

شوێنیان  ئازادیدا  لە  مرۆڤ  پرەنسیپەكانی 

بە  تەواو  ماناو مەدلولی  بكرێتەوە، هاوكات 

رشۆڤە  ت��ەواوی  بەجۆرێك  بدرێت،  ئ��ازادی 

سەر  بچنەوە  دوواج���ار  جیاوازەكانیشی 

ئ��ازادی  كە  م��رۆڤ،  راستەقینەی  چەمكی 

بەشێكی دانەبڕاوە لە رسوشتی خۆی63.
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نەتەوە  بە روونی دەڵێت« دەكرێت  ئەو 

بە  دەستیان  جیاجیا  بەرێگەی  جیاوازەكان، 

ئازادی راستەقینەبگات«. لەراستیدا بۆ مۆنتیسكۆ 

سیاسەت  هەموو  كە  ئەوەیە،  سەرەكی  پرسی 

دەبێت  یاسا  كە  ئاگاداربكاتەوە،  داڕێ��ژەران 

رۆحی  خەڵكییەوەو  خواستی  بە  وابەستەبێت 

تێدا رەچاوبكرێت و خۆشگوزەرانی،  نەتەوەیی 

كە لەگەڵ رسوشتی مرۆڤدا یەكدەگرێتەوە لە 

مەفهومی یاسادا بوونی هەبێت.

جۆرەكانی سیستەمی سیاسی
بنچینەیی،  یاسای  مۆنتیسكۆ  بەگوێرەی 

نەتەنها  جیهاندا،  واڵتەكانی  هەموو  لەنێو 

نەریت و  داب و  هەواو  و  ئاو  بە  وابەستەیە 

تقوس و مەزهەب و تایبەمتەندیی ناوچەكانەوە، 

لە  سیاسییەكانیش  سیستەمە  جۆری  بەڵكو 

هەمان  بە  دەوڵ��ەت��دا  جیاكانی  دام���ەزراوە 

سەرەوە.  تایبەمتەنیانەی  بەو  وابەستەیە  رادە 

سیستەمی  باشرین  سەرزەمینێك  هەر  لە 

رووی��ەك��ی  باشرین  ك��ە  ئ��ەوەی��ە،  سیاسی 

رسوش��ت و  لەپێشچاوگرتنی  ب��ۆ  هەبێت 

خەڵكەی،  ئەو  تایبەمتەندییەكانی  سیامی 

بەرقەرارە،  تێیدا  سیاسییەكە  سیستەمە  كە 

كیشوەرێك  هەر  دامەزراوەكانی  لەبەرئەوە 

لەتەك  دەب��ێ��ت  سیاسیدا،  سیستەمی  ل��ە 

تایبەمتەندییەكان سازگار بن، دەبێت لەرووی 

پیشەی خەڵكییەوە هاو تابێت، ئایا شكارچین، 

یان جوتیار، یان كیشوەرێكی بازرگانیین، واتە 

هەڵقواڵوی  سیاسییەكە  سیستەمە  دەبێت 

بێت،  خەڵكی  ك��اری  ج��ۆری  پیشەو  نەزمی 

دەبێت سیستەمی سیاسی رەچاوی ئەوە بكات، 

بەرگوزراری  تێیدا  كە  جوگرافیایەی  ئەو  ئایا 

لە رووی كەش و  رادەیەك  تا چ  یاسا دەكات، 

گەرمەسێرە،  یاخود  ناوەندە،  مام  ه��ەواوە، 

كیشوەرەكە  یان  بەستەڵەكە،  كوێستان و  یان 

لەرووی تۆپۆگرافییەوە چۆنە بیابانە، یان شاخ 

سەرچاوە  كیشورە  ئەو  ئایا  دارستان.  یاخود 

كیشوەرێكی  ئایا  كامانەن،  رسوشتییەكانی 

ئەمانە  یان گچكەو چەپەكە، هەموو  بەرینە، 

یاساو  یان  كەشوهەوا،  نەزمی  بەگوێرەی 

سیستەمی سیاسی جودا دەخوازن، لەوە زیاتر 

مەزهەب و  كە  ئەوەبكرێت،  رەچاوی  دەبێت 

نەریتەكان،  دابب و  چییەو  خەڵكی  سوونەتی 

پ��ەی��ڕەوك��ردن��دان،  م��وم��ارەس��ەو  كوێی  ل��ە 

ئایا  عاتفین،  یان  لۆژیكین،  خەڵكێكی  ئاخۆ 

دەگونجێ   لەكوێدایە،  هۆشیاری  ئاستی 

كە  سیاسیانەی،  یاسایی و  بەندە  ئەو  لەتەك 

بخوازن.  لەخەڵكی  گەرەكیانە  دامەزراوەكان 

یەكەم  مۆنتیسكۆ  گرنگەو  خاڵێكی  خاڵە  ئەم 

لەسەپاندنی  درێ��ژدادڕی  بەجدی  كە  كەسە، 

ك��ردووە تایبەمتەندییەكاندا   رەچاوكردنی 

)مۆنتیسكۆ، 1370:182(.

دیموكراتیك

كۆماریی ئەرستۆكراتی مامناوەند

جۆری حكومەتە پادشاییەكان

دیكتاتۆرییەتی توندڕەو

پۆلێنبەندییەكی  س��ەرەوە  پۆلێنبەندی 

كاریگەرییەكان  ئەواندا  لەمیانی  گشتییە، كە 

رۆشن دەبێتەوە. مۆنتیسكۆ بە پێناسەی سێ  

یاساكاندا   گیانی  لە  كە  حكومەت،  جۆری 

بریتیین  ئەوانیش  ك��ردووە.  لێكۆڵینەوەی 

حكومەتی  جمهوریی64،  حكومەت  لە 

پادشایەتی65، حكومەتی ستەمكاریی66.

كە  حكومەتێكە،  كۆماری  حكومەتی 

نەتەوەو  بەشێكی  یاخود  نەتەوە،  ت��ەواوی 

گەل كاروبارەكانی حكومەتیان بەدەستەوەیە. 

كە  حكومەتێكە،  پادشایەتیش  حكومەتی 

بەاڵم  دەكات،  حكومەتداریی  كەسێك  تەنها 

یاسایەكی  دەسەاڵتی  ژێر  لە  ئامڕازو  بە 

ستەمكاری  حكومەتی  دیاریكراودا.  جێگیرو 

بەتەنها  ن��ەف��ەر  ی��ەك  ك��ە  حكومەتێكە، 

ئەم  فەرمانرەوایی  دەكات.  فەرمانڕەوایەتی 

هیچ  بەبێ   بنەمایەك و  هیچ  بەبێ   كەسە 

شتەكان  هەموو  دیاریكراوەو  رێسایەكی 

ب��ە گ��وێ��رەی ه���ەواو ئ����ارەزووی خ��ۆی و 

خۆی  زەوق��ی  ب��ەرژەوەن��دی و  بەگوێرەی 

هەڵدەسوڕێنێت67. 

پۆلێنبەندییەی  جۆرە  بەم  مۆنتیسكۆ 

بنەمایەكی  لەسەر  حكومەتەكان.  ج��ۆری 

هەستابوو،  پێی  ئەرستۆ  ك��ە  كالسیكی، 

قسەكردن  بە  دای��ەوە  گڕوتینی  لە  جۆرێك 

چونكە  سیاسییەكان،  سیستەمە  لەسەر 

كالسیكییەی  دابەشكارییە  ئ��ەو  ئەرستۆ 

بە  دابەشیكردبوون  كە  بوو،  شێوەیە  بەم 

دیموكراسیی.  ئەریستۆكراسی و  پادشایی و 

ئەرستۆ،   كالسیكیی  پۆلێنكاریی  بنەمای 

بەشێوەیەك بووە، كە وتویەتی هەر یاسایەك 

كە دەسەاڵتی  بوون،  لەالیەن چەند كەسێك 

پاشان  بووە،  دەستدا  لە  فەرمانڕەوایەتیان 

خراپ،  یان  باش،  یاسایە  ئەو  دەگونجێت 

مۆنتیسكۆ  بن.  نایاسایی  یان  یاسایی،  یان 
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بنەمایەكی  رسوشتێك و  حكومەتێك  هەر  بۆ 

شێوەی  رسوشت  دیاریكردووە.  حكومەتیی 

هەروەها  فەرمانڕەواییە،  یان  حكومەت، 

حكومەت  كە  هێزێكە،  نیشاندانی  بنەمای 

زیندویەتییەوە.  جموجوڵ و  رەوشی  دەخاتە 

لەبەرامبەر ئەمەدا یاساگەلی پەیوەست بەم 

رسوشت و  بە  پێویستە  حكومەتانە،  جۆری 

تەبابن.  هاوتاو  یاسایانە  ئەو  بنەمای  بە 

بۆئەوەی  ن��ەزم��ەو  ئ��ەم  رەچ��اوك��ردن��ی  بە 

رسوشت و  بتوانن  كۆمەڵگەیەك،  تاكەكانی 

خۆیان  بە حكومەتەكانی  پەیوەست  بنەمای 

پەروەردەیەكی  پێویستە  فەراهەمبهێنن، 

حكومەتەكان  جۆری  بە  گونجاو  دروستی 

بهێننەبەركار.

ی��اس��اك��ان��ی پ������ەروەردەو ف��ێ��رك��ردن 

فەرمانبەرداریی  كە  یاسایەكن،  هەوەڵیین 

ئەم  كە  شوێنەی،  ل��ەو  دەك��ەن و  ئێمە  لە 

بن،  كۆمەڵ  تاكەكانی  لەپێناو  یاسایانەمان 

بگرێتەوە،  كۆمەڵگە  تەواوی  پێویستە  ئەوا 

دواتر  دەستپێدەكات و  خێزانێكەوە  لە  كە 

پێكدەهێنن  كۆمەڵگە  خانەوادەكان  تەواوی 

)مۆنتیسكۆ، 1370: 225(.

دوو  بە  كۆماری  حكومەتی  مۆنتیسكۆ 

پۆلێندەكات.  ئەرشافی  دیموكراسی و  بەشی 

لە دیموكراسیدا كۆمەڵە خەڵكێك دەسەاڵتی 

دووەمیشدا  لە  لەدەستدایە و  حوكمدارییان 

گروپێك لە خەڵكیی. فەرمانرەوایی لەهەردوو 

لەرێگەی  پێویستە  حكومەتدا،  جۆرەكەی 

بگرێت.  سەرچاوە  خەڵكییەوە  رای  دەنگ و 

لەم سیستەمەدا خەڵكی كارێك، كە بۆخۆیان 

ناتوانن ئەنجامیبدەن پێویستە بیدەنەدەست  Voltaire
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بەدەرنیین  كارگوزارانی خۆیان كارگوزارانیش 

بكات.  دیارییان  خەڵكی  دەبێت  كە  لەوەی، 

خانەدانەكان،  كۆماریدا  حكومەتی  لە  دیارە 

تاكەكان،  ل��ە  دی��اری��ك��راون  ژم��ارەی��ەك��ی 

توانای  هەمیش  یاسان و  دارێ���ژەری  هەم 

ئیدی  دەستدایە.  لە  یاسایان  جێبەجێكردنی 

پاشاموەی خەڵكی لە حوكمدا وەكو رەعیەت 

وەهان. خانەدانەكان لەم جۆری سیستەمەدا 

ئەنجومەنی  بەنێوی  ئەنجومەنێكن  دارای 

دارای  زەنگینەكانیش  ه��ەروەه��ا  پ��ی��ران، 

ئەنجومەنی گشتیین68. پاشاموەی خەڵكیش 

رسوشتی  ناكرێت.  ب��ۆ  شتێكان  حسابی 

لەم  كە  ئەوەیە،  دیموكراتیك  حكومەتی 

جۆرەی حكومەتدا گەل دوو رۆڵی تەواوكارو 

فەرمانرەواو  رۆڵی  كە  دەگێڕن.  بەیەك  دژ 

بنەمای  دەگێڕن.  فەرمانپێكەریش  رۆڵ��ی 

بریتییە  دیموكراتیك  كۆماری  حكومەتی 

لەبەرامبەر  مرۆڤ  پێویستە  فەزیلەت،  لە 

دەوڵ��ەت  چاكەی  گشتی و  ب��ەرژەوەن��دی 

فەزیلەت  ك��ە  لەشوێنێكدا  رابهێرنێت. 

پێویستە  ئ��ەوا  نەمێنێت  حكومەتدا  لە 

ئەمەیش  م��ەزن��ەوەن،  پ��ەروەردەی��ەك��ی  بە 

خۆیان  راب���ردووی  لە  ن��ەوەك��ان  ب��ۆئ��ەوەی 

بەئاگابن و ئەوینیان بۆ واڵت و نیشتیامن زیاد 

هەمووانی  چاكەی  مرۆڤ  بۆئەوەی  بێت، 

بێت.  مەزنر  ب��ەالوە  شەخسی  س��ودی  لە 

شێوەیە،  نەزم و  بەم  توانیویەتی  مۆنتیسكۆ 

بناسێنێت و  بەتەواوی  دیموكراسی  رۆحی 

هەموو الیەنە ناوازەكانی لە تیۆرو پراكتیكدا 

مۆنتیسكۆ  بڵێین  دەتوانین  بەرجەستەبكات، 

توانیوییەتی گوڕێكی زیندوو بكات بەرۆحی 

دیموكراسیدا، كە لە خراپبوونی شارستانییەتی 

پێیوایە  ئەو  وەستێرنابوو.  رۆمانەوە  یۆنان و 

فەسادی دیموكراسی ئاماژەیە بە كەم و كورتی 

لەبەرامبەردا  مۆنتیسكۆ  یەكسانیدا.  لەبواری 

ئەرشافی  حكومەتی  رسوشتی  كە  پێیوایە، 

پێویستە  فەرمانڕەوا  دەسەاڵتی  كە  ئەوەیە، 

بێت.  ژم��اردا  كەم  كەسانێكی  ب��ژاردەی  لە 

نەوەكو لە بژاردەی هەموو خەڵكیدا بێت، كە 

ئەمە جۆرێكە لە دیموكراسیی سنوردار. ئەم 

بەشێوەیەكی  دیاریكراوە  ژمارەیان  كەسانەی 

بنەمای  م��اوەت��ەوە.  بۆ  پێگەیان  توراسی 

میانەرەویی،  ئەرشافی  كۆماریی   حكومەتی 

ئەرشافە  الی  فەرمانرەوایی  حكومەتە  ئەم 

ئەوا  میانەڕەوی  رۆحییەی  دەستدانی  لە  بە 

حكومەت دەگلێت لە فەسادو گەندەڵییەوە،

هەروەها رسوشتی حكومەتی پاشایەتی 

كە  ئ��ەوەی��ە،  مۆنتیسكۆدا  روان��ی��ن��ی  ل��ە 

بێت،  كەسێكدا  دەستی  لە  بااڵ  دەستەاڵتی 

یاسای  بنەمای  لەسەر  دەبێت  ئەو  ب��ەاڵم 

هاوكات  بكات.  فەرمانرەوایی  بنچینەی 

رۆحانیەكان و   لەوانە  هەبێت  میانگیر  هێزی 

دەتوانن  یاساكان و....هتد،  پاسەوانانی 

دیاریبكەن.  راستبكەنەوەو  پادشا  دەسەاڵتی 

جیاوازی  ناكۆكی و  سەرهەڵدانی  لەكاتی 

سڵبكرێتەوە،  نابێت  گروپانە،  ئەو  نێوان 

نیشانەو  ناكۆكیانە  ئەو  چونكە سەرهەڵدانی 

نەزمێكی  دەت��وان��ن  باشن و  ئاماژەیەكی 

رواڵەتی  سیاسی و  رەوشی  بدەنە  هاوسەنگ 

حكومەتی  بنەمای  كەمبكەنەوە.  تاكڕەوی 

شكۆ،  شانازیكردن و  لە  بریتییە  پادشایەتی 

یاخود  هەبێت،  بنەمای  دەك��رێ��ت  ك��ە 

بەپێچەوانەی  بێت.  دروستكراو  ساختەو 

لەم  بەرچاوتێری  متوح و  كۆمارییەكانەوە، 

هەیە،  بەنرخی  بااڵ و  شوێنێكی  سیستەمەدا 

كە مایەی جوڵەی تەواوی ئەندامانی رەوتی 

سیاسی نێو سیستەمەكەیە. 

پادشایەتیدا،  دەستوری  حكومەتی  لە 

پلەبەندی،  پێشكەوتن و  مافی  دەتوانرێت 

پێشینان  ئەجدادو  رەسەنایەتی  تەنانەت 

كۆماریدا،  حكومەتی  لە  بەاڵم  بسەپێرنێت، 

بۆ  بەاڵم  گەندەڵییەن،  فەسادو  مایەی  تەماع 

دەرهاویشتەیەكی  دەكرێت  دەستورییەكان 

چاكی لێبكەوێتەوە، چونكە ئەو تایبەمتەندییە 

ب��ە ح��ك��وم��ەت��ی دەس���ت���وری پ��ادش��ای��ەت��ی 

بەدەستەوە،  دەدا  باش  روویەكی  رەونەق و 

نییە،  مەترسیی  كە  هەیە،  باشییەیشی  ئەو 

دەتوانرێت  كاتێكدا،  لەهەموو  چونكە 

 :1370 )مۆنتیسكیۆ،  لێبكرێت  پشتگیریی 

دەستووری  لە حكومەتی  لەبەرئەوەی   ،)214

وادەكات،  بەرچاوتەنگی  تەماع و  پادشایەتیدا 

لەو  ه��ەری��ەك  دروستبێت و  كێبەركێ   كە 

حزمەتی  كە  ه��ەوڵ��دەدەن،  چینانە  گ��روپ و 

بكەن.  حوكمڕانی  سیستەمی  ب��ە  زی��ات��ر 

سیستەمی  لە  پ��ەروەردە  سیستەمی  بنەمای 

شانازییەكان  فێركردنی  پێویستە  پادشایەتیدا، 

لە  پ��ادش��ا  ب��ە  خزمەتكردن  چونكە  بێت، 

خانەدانەكان  بە  فەرمییەكاندا،  ك��اروب��ارە 

حكومەتی  لەكۆتاییدا  رادەس��پ��ێ��ردرێ��ت. 

بە  مافەكان  پێشێلكردنی  بە  پادشایەتی 

ئیمتیازات  زیادبوونی  بە  پلەبەندی و هاوكات 

بۆ ئەرشافەكان، روودەكاتە گەندەڵی، بەرەبەرە 

بۆ حكومەتێكی ستەمكار دێتەئاراوە.69
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رسوشتی حكومەتی ستەمكاریی بەجۆرێكە، 

كە كۆی دەستەاڵتەكان لە دەستی كەسێكدایە، 

بەبێ  رەچاوكردنی هیچ پێوەرێكی یاسایی، كە 

تەواوی  بێت و  خۆی  دەرەوەی  سەرچاوەكەی 

تاكە  ئارەزووی  خواست و  لە  یاسایی  ئیلهامی 

كەسێكەوە سەرچاوەدەگرێت. بنەمای سەرەكی 

بەستووە  پشت  ئەوكەسە،  بەرقەراربوونی 

بوێری  رێگەیە  بەم  زەب��روزەن��گ،  ت��رس و  بە 

خەڵكی لەبەرامبەر فەرمانڕەوادا ورە بەردراو و 

بەهەموو  ملدەدەن  دەبێت و  نومایان  رووخاو 

ئامانجی  ستەمكار.  فەرمانڕەوای  ئەتوارێكی 

پەروەردە لەم سیستەمە سیاسییەدا بریتییە لە 

بەكۆیلەكردن و سستكردنی تواناو بندەستكردن. 

لەم  پەروەردە  كە  بزانرێت،  پێویستە  هاوكات 

سیستەمە سیاسییەدا ئێجگار سنوردارە، چونكە 

نەزانی  لەسەربنەمای  ترس  پێویستە  هەمیشە 

رۆڵی  لەبەرئەوە  بەهێزبكرێت،  بونیادبرنێت و 

ترس  تا  بێت،  الواز  لێژو  دەبێت  پ��ەروەردە 

بەبەهێزی مبێنێتەوەو كەشێكی لەبار بۆ نەزانی 

برەخسێت. ئەركی گشتی پەروەردە لە دەوڵەتە 

لە  ترس  شوێنی  كە  ئەوەیە،  ستەمكارییەكاندا 

ئەو  بۆ  هاوكات  شوێنبگرێت.  خەڵكیدا  دڵی 

روكەشی  بنەمای  چەند  پێویستە  مەبەستە، 

ئایینی تێكەڵ بە پەروەردەو فێركردنیان بكرێت، 

بۆ  زانست  زانستگەكان و  فێركردنی  چونكە 

كۆمەڵگەكانی ئەم جۆرە حكومەتە ستەمكارانە 

جێگەی زیانە.

خستنەرووی  بە  مۆنتیسكیۆ  راستیدا  لە 

حكومەتی  لە  دەیەوێت  حكومەتە.  جۆرە  ئەم 

چونكە  رەخنەبگرێت.  فەرەنسا  ستەمكاری 

كە  بووە،  رۆڵیان  بڵێت هۆكارگەلێك  دەیەوێت 

ببێتە  شكستبهێنێت و  پادشایەتی  حكومەتێكی 

مۆنتیسكۆ  چونكە  ستەمكار،  حكومەتێكی 

ناوبژیوانەكان و  دەزگا  فەرەنسادا  لە  پێیوایە 

شاوە  بە  پەیوەستبوون  كە  رای��ەاڵن��ەی،  ئەو 

ب��ێ��دادی و  گ��ەن��دەڵ��ی و  ب��راب��وون و  لەبەین 

یاساو  چ��اودێ��ری��ك��ردن��ی  ف��ەرام��ۆش��ك��ردن و 

ریشوەو  بەرتیل و  لەنێو  بەتەواوی  لێپێچینەوە 

توابوونەوە70.  گەندەڵیدا  جۆرەكانی  هەموو 

ئەو ئاماژە دەكات و بە ناڕاستەوخۆ وتوویەتی، 

كە سەردەمی ریشیلیۆ، لویسی چواردە، پازدە، 

فەرنسادا  لە  دەس��ت��وری  پاتشایەتی  ش��ازدە 

و  فەرەنسادا  لە  حكومەت  بەڵكو  نەبووە، 

بریتییە  فەرەنسادا  لە  سیاسی  سیستەمی 

هەموو  ستەمكاریی و  سیستەمێكی  لە  بووە 

رەنگێكی  بە  ستەمكاری  تایبەمتەندییەكانی 

مۆنتیسكۆ  بووە.  نومایان  فەرنسادا  لە  تۆخ 

چینە  ن��ێ��وان  ناكۆكییەكانی  ل��ەن��ێ��وەن��دی 

ئەو  بۆرژواكانن،  خانەدان و  كە  جیاوازەكاندا، 

پشتیوانی و  زێدەتر  پادشایەتیدا  سیستەم  لە 

ئەو  دەك��رد.  خانەدانەكان  لە  تەرەفداریی 

كە  ئ��ەورپ��ادا،  لە  ه��ەن  كەسانێك  پێیوایە 

پێویستە  كە  وێنادەكەن،  و  یان  گەرەكیانە، 

نەجیبزادەكان و  مافی  تەواوی  ئەوروپادا  لە 

تێدەگەن و  ئەوانە  لەنێوبربێت،  خانەوادەكان 

ئینگلیز  پەرلەمانی  كاری  هەمان  دەیانەوێت 

حكومەتێكی  لە  ئەگەر  بكەنەوە.  دووب��ارە 

ن��اوداران و  بژاردەكانی  ت��ەواوی  دەستوریدا، 

لە  هاوواڵتیان  رۆحانییەكان و  نەجیبزادەكان و 

دەوڵەتێكی  دەبێتە  بەزوویی  ئەوا  نێوبربێت، 

خود سەر، یاخود حكومەتێكی تەواو ستەمكار 

)مۆنتیسكۆ، 1370، 197-8(71.

مۆنتیسكۆ پاش 
شرۆڤەی تێروتەسەلی 
دەربارەی جۆری 
حكومەتەكان، لەبارەی 
سیستەمی سیاسی 
ئینگلستان، كە لەسەر 
بنەمای جوداكردنەوەی 
دەسەاڵتەكان دامەزراوە، 
زیاتر رادەوەستێت. 
لەراستیدا سیستەمی 
پادشایەتی و 
لێكجودایی 
دەستەاڵتەكان 
لە ئینگلستاندا 
ببووە ئیلهامێك بۆ 
گەاڵڵەی پەرتوكەكەی 
مۆنتیسكۆ
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مۆنتیسكۆدا  روانینی  لە  هەرچەندە 

ك��ۆم��اری و  حكومەتەكانی  ل��ە  ه��ەری��ەك 

بنەمای  ل��ەس��ەر  یەكێكیان  پ��ادش��ای��ەت��ی، 

بنەمای  لەسەر  تریان  ئ��ەوی  ب��ەراب��ەری و 

نابەرابەری دامەزراون، بەاڵم گرفتی ئەم دوو 

هاوبەشی  رووی  یەك  سیاسییە  سیستەمە 

كام  لەهیچ  میانەڕەوییە.  ئەویش  كە  هەیە، 

نافەرمانی و ئارەزووبازی و دەرچوون  لەمانەدا 

بەاڵم  بێتەگۆڕێ ،  نابێت  یاسا  لەچوارچێوەی 

لەچوارچێوەی  ستەمكاریی  حكومەتی 

حكومەتە میانەڕەوەكان، یان مامناوەندەكاندا 

بۆ  پۆلێنبەندی  مۆنتیسكۆدا  روانینی  لە  نییە. 

حكومەتەكان بە شێوەیەكی دیالەكتیكی كراوە، 

بوونی  یەكسانی  بنەمای  كۆمارییەكاندا  لە 

كۆمەڵگە  ئەندامانی  پەیوەندی  كە  هەیە، 

بەاڵم  سەرەكییە،  بنەمای  بەیەكرییەوە 

حكومەتی پادشایەتی لەسەربنەمای جیاوازی و 

بە  ستەمكاریش  حكومەتی  نابەرابەرییەو 

پاشایەتیدا  حكومەتی  لە  بەاڵم  بەرابەرییە، 

بنەمای  لەسەر  یەكسانییەكە  ب��ەراب��ەری و 

دەوڵەتی  لە  بنەمایەیش  ئ��ەو  فەزیلەتەو 

ستەمكاریدا، لەرێگەی ترس و تۆقینەوەیە، كە 

هەمووان وەك یەك دەگرێتەوە.

جودایی دەسەاڵتەكان
تێروتەسەلی  رشۆڤەی  پاش  مۆنتیسكۆ 

لەبارەی  حكومەتەكان،  جۆری  دەرب��ارەی 

لەسەر  كە  ئینگلستان،  سیاسی  سیستەمی 

دەسەاڵتەكان  ج��وداك��ردن��ەوەی  بنەمای 

لەراستیدا  رادەوەستێت.  زیاتر  دامەزراوە، 

لێكجودایی  پ��ادش��ای��ەت��ی و  سیستەمی 

ببووە  ئینگلستاندا  ل��ە  دەس��ت��ەاڵت��ەك��ان 

پ��ەرت��وك��ەك��ەی  گ��ەاڵڵ��ەی  ب��ۆ  ئیلهامێك 

خۆی  تیۆرەكانی  تەواوی  تێیدا  مۆنتیسكۆ، 

واڵت��ان  یاسایی  سیاسی و  نەزمی  لەسەر 

كە  ناشارێتەوە،  راستییە  ئەو  خستەڕوو. 

ئ��ازادی و  رام��ی��اری و  نەزمی  بە  سەرسامە 

بەریتانیاداو  لە  دەسەاڵتەكان  لێكجودایی 

پێامندەڵێت« كە هەموو ئەوانەی بەجۆرێك 

كۆمەڵگەو  ب��ەدەردی  كە  داڕشتووەتەوە، 

فەرەنسا  رەوش��ی  ك��ەش وه��ەواو  نەریت و 

فەرەنسیانەی  تایبەمتەندییەكی  بخوات و 

بۆ  بڕوایوابوو  مۆنتیسكۆ   .72 داوە  پێیان 

تەنیا  ئ��ازادی  پاراستنی  دان و  بەردەوامی 

بااڵنس و  راگرتنی  ئەویش  هەیە،  رێگە  یەك 

لەیەكریی  دەستەاڵتەكانە  جیاكردنەوەی 

ئەم  هەیە.  بەریتانیادا  لە  شێوەیەی  بەو 

لە  دەبێت  تەنها  نایەتەدی،  جوداییەیش 

بێت.  میانڕەودا  مامناوەندو  حكومەتێكی 

ستەمكاریی،  حكومەتی  بایەخی  رسوشت و 

دەزانێت و  ئەستەم  بەشتێكی  میانڕەویی 

حكومەتی  ل��ە  ه��اوك��ات  دەی��ب��ی��ن��ێ��ت، 

شیاوی  میانگینی  میانەڕەویی و  كۆماریشدا 

حكومەتی  لە  تەنها  نییە،  پەسەندكردن 

پادشایەتی دەستوریدا، هەلومەرج رەخساوە 

بەردەوامیدان  بۆ  میانەڕەو  حكومەتێكی  بۆ 

ئ��ازادی.  دەستپێوەگرتنی  پ��اراس��نت و  بە 

میانڕەوی  پاراستنی  بۆ  رێگەیش  باشرین 

پێشگیریی  لە:  بریتییە  حكومەتەدا  لەو 

لەرێگەی  ئەویش  حكومەت،  توڕەیی  لە 

دێتەدی،  تایبەتەوە  گروپێكی  یاخود  تاك، 

هاوسەنگی  بەرپاكردنی  بە  یاخود  كە 

دەوڵەتدا.  دەسەاڵتەكانی  لەنێوان  دەبێت 

ت���ەواوی  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی  جیایی و  دی���ارە 

پەیوەندی و  بوونی  بەبێ   دەستەاڵتەكانن 

نییە  شیاو  شتێكی  لەنێوانیان  هەماهەنگی 

رووب��دات،  ئەستەمە  و  جێبەجێكردن  بۆ 

لەم  ئاگای  بۆخۆی  مۆنتیسكۆ  تەنانەت 

پێشبینیكردبوو،  هاوكات  هەبوو،  خواستە 

دەستەاڵتەكان  جودایی  تیۆری  دەكرێت  كە 

ت��ەواودەك��رێ��ت  قەتعی و  بەشێوەیەكی 

خولەكانی  پوكانەوەی  نوشت و  ببێتەمایەی 

پەیوەندییەكانی  لەكارەكانی و  حكومەت و 

یەكریدا شكستبهێنێت. لەتەك 

لەهەر  ك��ە  ب��اوەڕی��وای��ە،  مۆنتیسكۆ 

بۆ  روان��گ��ەك��ەی  زیاتر  كە  حكومەتێكدا، 

سێ   پادشایەتییە،  دەستوری  حكومەتێكی 

دەسەاڵت بوونی هەیە، كە ئەوانیش دەسەاڵتی 

جێبەجێكردن و  دەس��ەاڵت��ی  ی��اس��ادان��ان و 

پێچەوانەی  بە  ئەو  داوەریین.  دەسەاڵتی 

ج��ۆن ل��ۆك��ەوە، دەس��ەاڵت��ی دادوەری���ی بە 

وابەستەی  دادەن��ێ��ت و  جیا  دەسەاڵتێكی 

جێبەجێكردنەوە.  دەس��ەاڵت��ی  بە  ناكات 

كەسێك  یان  گروپێك،  نابێت  پێیوایە  ئەو 

لەكاتێكدا هەرسێ  دەسەاڵتەكە بەڕێوەبەرن و 

ستەمكاری  ئەوكات  پێیوایە  نەبن.  سەربەخۆ 

ئەگەر  كە  پێامندەڵێت:  روونر  روودەدات و 

لە  یاسادانان،  جێبەجێكردن و  دەستەاڵتی 

ئازادی  ئەوا  بن،  كەسێكدا  تەنها  ب��ژاردەی 

كەسە  تەنها  ئەو  چونكە  نییە،  مانایەكی 

دەكرێت یاسای نادروست دەربكات و ئەوكات 

ستەمكاری دیارترین ئەگەری رووداو دەبێت، 

دەسەاڵتی  پێویستە  ئەو،  بڕوای  بە  هەربۆیە 
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تر  دەس��ەاڵت��ەك��ەی  دوو  لە  جێبەجێكردن 

دی،  بێتە  ئ���ازادی  ب��ۆئ��ەوەی  ج��وداب��ێ��ت، 

بڕیارەكانی  ستەمكارانە  بەشێوەیەكی  چونكە 

بە  وابەستەبن  سەربەخۆنەبن و  گەر  دادگا 

رێوشوێنی  ئەوا  جێبەجێكردنەوە،  دەسەاڵتی 

س��ەرەڕای  روودەدات.  ت��ون��دڕەوی  توندو 

سێ   لەنێوان  دەسەاڵتی  مۆنتیسكۆ  ئەوەیش 

بریتین  كە  بەشكردووە،  كۆمەاڵیەتیدا  هێزی 

لە هێزەكانی پادشاو نێوەندییەكان و خەڵكی. 

نێوەندییەكان لە روانینی مۆنتیسكۆدا بریتین 

خەڵكی  هێزی  خانەدانەكان.  ئ��ەرشاف و  لە 

فرە  یاساداناندا  دەسەاڵتی  لەچوارچێوەی 

رۆشنە. ئەوانە نوێنەرانی خۆیان هەڵدەبژێرن و 

پێدەدات  دەنگیان  خەڵك  كە  نوێنەرانە،  ئەو 

دەكەن و  یاساكان  تاوتوێی  ئەنجومەندا  لە 

خواستی  دەنگ و  ئەوانە  دەكەن،  گەاڵڵەیان 

خەڵكن، لێرەدا ئەرشافەكان، تابتوانن بەرگری 

بەرژەوەندییە  بكەن و  خۆیان  لەتایبەمتەندی 

مافی  دەكات  پێویست  بپارێزن،  بااڵكانیان 

هەبێت،  ئەنجومەنیان  بڕیارەكانی  ڤیتۆی 

بۆئەوەیش ئەنجومەنی پیرانیان هەیە، كە ئەو 

دەسەاڵتی  كە  پادشایش  پێدەدات،  مافەیان 

خراپ  لە  پێویستە  هەیە،  جێبەجێكردنی 

بەكارهێنانی یاسا لەالیەن هەردوو دەسەاڵتی 

بكات.  پێشگیریی  داوەرییەوە  یاسادانان و 

پیران و  ئەنجومەنی  گشتی  بەشێوەیەكی 

توندرەوییەكانی  لە  یاسادانان  ئەنجومەنی 

لەبەرامبەردا  دەك��ەن،  پێشگیریی  یەكریی 

دەسەاڵتی جێبەجێكردن هەردوو ال سنوردار 

دەكات و خۆیشی بەهۆی ئەوانەوە سنووردار 

دەبێت.

پێداچوونەوەو هەڵسەنگاندن
ج��وداك��ردن��ەوەی دەس��ەاڵت��ەك��ان لە 

واقیعی  پێكهاتەی  بە  مۆنتیسكۆدا،  رشۆڤەی 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی و مادیی گەلی فەرەنسا 

شیاو  ئێجگار  هەژدەهەمدا،  س��ەدەی  لە 

ركابەریی  بەئاشكرا  ئەو  ب��وو.  گونجاو  و 

پاش  چونكە  پەسەنددەكرد73،  چینایەتی 

چۆن  روونبۆیەوە،  چواردە  لویسی  مەرگی 

كە  كەمەندكێشكرا،  ئەوە  بەرەو  زیاتر  واڵت 

پیرۆزییان  خواوە  بەناوی  بااڵ  گەندەڵكارانی 

دەرمانی  مۆنتیسكۆ  بۆیە  هەر  دابەخۆیان، 

هۆكارەكەی  كە  دەردان���ەی،  ئ��ەو  هەموو 

خ��وارەوەدا  بندەستی  ئ��ەرشاف و  بااڵیی  لە 

حكومەتێكی  ب��ەرپ��اب��وون��ی  ل��ە  دەبینی، 

چونكە  دەبینییەوە،  دەستوریدا  پادشایەتی 

گ��روپ و  ه��ەم��وو  سیستەمەدا  ل��ەوج��ۆرە 

ئەندام و پێڕە ناڕازییەكان بەخواست و خولیاو 

دیدگای  لێرەدا  دەگەیشنت.  خۆیان  ئایدیای 

ریفۆرمخوازانە  دیدگایەكی  مۆنتیسكۆ 

لە  كە  ریفۆرمێك  دەك��ەوێ��ت،  لەپێشچاو 

دەرون و لە ناو دڵی یاسای بنچینەییەوە رێ و 

شوێنی بۆ دادەنرێت.74

مۆنتیسكۆ  كاریگەرییەكانی  رشۆڤەی  بۆ 

لە سەر شۆڕشی فەرەنسیی، وەك بیرمەندێكی 

خاڵی  دوو  پێویستە  ئەوا  فەرەنسیی،  مەزنی 

پێناسەیان  پاشان  جودابكەینەوە،  لێك  گرنگ 

باوەڕو  هەوەڵیان  خااڵنەیش  ئەو  بكەینەوە. 

دووەمیش  مۆنتیسكۆیە و  خودی  روانگەی 

تیۆرو  لە  كەسانێك  كە  دەرهاویشتانەیە،  ئەو 

پێیگەیشتوون،  مۆنتیسكۆوە  بۆچوونەكانی 

ل��ەرشۆڤ��ەی  ئ��ەو  بۆچوونەكانی  چونكە 

جیاجیادا بۆچوونی لێك دژی لێكەوتووەتەوە. 

نێوەندگیرەو  مۆنتیسكۆ  گشتی  بەشێوەیەكی 

نەخەڵك،  نەپادشا،  پشتیوانی  پ��ەی��ڕەوی و 

شتەكان  هەموو  لەكۆی  ئ��ەو  ن��ەئ��ەرشاف، 

بڕوای  ه��ەڵ��ب��ژاردووەو  رازی��ك��ەری  دیوێكی 

ب��ەس��ازان��ێ��ك��ی ت�����ەواوە، ت��ەن��ان��ەت ئ��ەو 

نابەرابەرییەكانی كۆمەڵگە، وابەستەدەكاتەوە 

بەخودی كۆمەڵگە خۆیەوە و بەشتێكی سانایش 

لە  گەر  ئەو  ئەندێشەكەی  وەریدەگرێت. 

زەمینەی سەدەی هەژدەدا، خوێندنەوەمان بۆ 

بكردایە، ئەومان بە كەسێكی كۆنخواز دەبینی، 

ئەگەر  نەبوو.  شۆڕش  خوازیاری  ئەو  چونكە 

بۆچوونەكانی ئەو لەچوارچێوەی سیستەمێكی 

دەبێت  وەربگرین،  دەستوریدا  پادشایەتی 

لەتەك  ئەو  كە  بنێین،  راستییەدا  بەو  دان 

سەرلەبەری  نەیویستووە  نەبووەو  شۆڕشدا 

وەك  دەستپێبكەنەوە  لەسفرەوە  شتەكان 

ئەوەی، كە روویدا. ئەو بوونی خانەدانەكانی 

خۆیان  میراتی  ت���وراس و  هێشتنەوەی  بە 

چوارجۆرەكەی  نێو  جۆری  دوو  لە  قبووڵبوو. 

بۆ  ئەوا  ناساندبوونی،  بۆخۆی  كە  حكومەت، 

بااڵی  شوێنی  پێگەو  خانەدانەكان  ئەرشاف و 

كۆماریی  حكومەتی  لە  بۆمنوونە  دانابوو. 

بەتەواوی  ئەرشافەكان  كە  ئەریستۆكراسیدا، 

لە  چۆن  هەروەك  دەسەاڵتدارن،  بااڵدەست و 

وەهان.  پادشایەتیشدا  دەستوری  حكومەتی 

ئەرشافەكان  ئەودا  منوونەیی  حكومەتی  لە 

نێوان  نێوەندی  كۆمەڵگەو  دووەم��ی  بەشی 

شاو خەڵكن. سەرەڕای ئەوەیش ئەو یەكسانی 

كۆمەاڵیەتی و مەرجی ئازادیی، تەنیا لە بونیادی 
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دەبینییوە.  ئەرشافیدا  كۆمەڵگەیەكی  شێوە 

ئ��ەودا،  لەروانینی  مامناوەند  حكومەتی 

حكومەتێكە كە لەالی ئەو دەسەاڵت رێگریی 

تاكێكی  هیچ  پێویستە  دەكات،  دەسەاڵت  لە 

نەبێت،  بیمی  ترس و  دیكە  لەوی  كۆمەڵگە، 

كە  ترسێك دەك��ات،  ق��ەدەغ��ەی  ه��ەروەه��ا 

رووبەرووی خاندانەكان بێتەوە، بۆ لەدەستدانی 

ماوەتەوە،  بۆیان  كە  میراتەی،  توراس و  ئەو 

هەیانە.  كە  تایبەمتەندییانەی  ئەو  یاخود 

هەرچۆنێك بێت بیرۆكەیەك كەمۆنتیسكۆ بۆ 

بیرۆكەی  كە  دەوترێت  هەیبوو،  حكومەت 

فەرەنسا  هەژدەهەمی  سەدەی  ئەرشافەكانی 

ئەوانیش  كە  بوو،  بۆیە رسوشتی  بوون، هەر 

خۆیان  مەزنی  بیرمەندی  بە  مۆنتیسكۆ 

پێگەو  بۆچوون و  لەسەرنج و  بەرگری  بزانن و 

لەپێناو  بۆیە  هەر  بكەن،  كاریگەرییەكانی 

خۆیان،  تایبەمتەندیی  پێگەو  هێشتنەوەی 

گیانی  ب��ە  دەب���وون  پشتبەستوو  زۆرج���ار 

بەكاردەهێنا.  پێناوێك  وەك  ئەویان  یاساكان و 

لێرەدا بۆچوونەكانی مۆنتیسكۆ، زیاتر لەالیەن 

لێكراو  پشتیوانی  نەجیبزادەكانەوە  ئەرشاف و 

بەمەبەست و بەئومێدی ئەوەوەبوون، كە تواناو 

ئەیالەتەكاندا  لە  لەپەرلەمان و  خۆیان  تینی 

لەو  بۆرجواكانیش  تەنانەت  بگەڕێتەوە،  بۆ 

كەڵكیان  مۆنتیسكۆ  بیركردنەوانەی  شێوە 

وەرگرت، هەر بۆیە ناكرێت بوترێت، بۆچوونی 

مۆنتیسكۆ لەبەرژەوەندی ئەرشاف و خانەدان و 

ئ��ەوان  ب��ەاڵم  نەشكاوەتەوە،  ب��ۆرژواك��ان��دا 

نەیاندەتوانی بەدیوێكی ستەمكارانە كەڵك لەو 

بڕگانەی رۆحی یاساكان ببینن، بەڵكو هەمیشە 

كۆتبكرێن.  مبێننەوەو  یاسادا  لەپەنای  دەبوو 

بەخشی  ئیلهام  ب��ووە  مۆنتیسكۆ  ئەوەبوو 

لەنێو  نزیكییەك  لێك  هاوسەنگی و  ج��ۆرە 

رێگرییەك  بووە  فەڕەنسیداو  شۆڕشی  دڵی 

بێتەگۆڕێ و هەموو  زیاد  پەرتەوازەیی  لەوەی 

چینەكان بەشداربن لە رووداوەكانی شۆڕشدا، 

رۆبیسبێرگ  وەك  كەسێكی  كە  بەشێوەیەك 

لە  بینی  رۆڵ��ی  هاوكات  دەینازی،  ب��ەوەوە 

سەرەتای  سااڵنی  یاساكانی  داڕشتنەوەی 

شۆڕشدا، بەتایبەتی لە یاسای بنچینەیی ساڵی 

)1791( داو لە یاسای بنچینەی ساڵی یەكەمی 

بنچینەیی  یاسای  لە  هەروەها  داو،   )1793(

ساڵی دووەمدا 179گ و هاوكات لێكۆڵینەوەی 

رۆڵی  سێهەمیش  ساڵی  بنچینەی  یاسای 
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كە  منونە،  بۆ  بكەن،  ئەوە  »گریامنەی 

كەناری  لە  ئەدەم  كەشتییەك  سەرنجی  من 

دروستكردنی كەشتیدا، نزیك بوومەوە لێی و 

بوتڵێكی هەڵوارساوم شكاند، بەوەی كێشكام 

بەسەر كەشتییەكەدا و ڕامگەیاند: »من ئەم 

كەشتییە ناو دەنێم ژۆزێف ستالین« دواتر بۆ 

فڕێمدایە  كردوومە،  لەوەی  دڵنیابم  ئەوەی 

ناو بەندەرەكەوە، بەاڵم ئەوەی جێگەی داخە 

لە سەروی هەمویەوە، كە من  هەرگیز ئەو 

كەسە دیاریكراو ناولێرناوە  نەبووم،  كە ئەم 

كارەم پێڕاسپێرابێت یان پێڕاسپێرن«.

 J.L. AUSTIN، QUAND DIRE

 C،EST FAIRE.) HOW TO DO

)THINKS WITH WORDS

لە  ڕوكەشانەی  و  سادەیی  پرسە  ئەو   

دەوروژێرنیت،  بارەی دەسەاڵتی وشەكانەوە 

بەشدارە  و  تاوانبار  لۆژیكی  شێوەیەكی  بە 

و  سەرەتایی  بێبەهاكردنێكی  و  الب��ردن  لە 

ڕیشەیی لە پرسی بەكارهێنان و بەكارخستنی 

كۆمەاڵیەتییەكانی  هەلومەرجە  واتە  زماندا، 

زمامنان  كە  كاتەوەی  لەو  زمان.  بەكارهێنانی 

ناو  خستۆتە  سەربەخۆ  ئۆبژەیەكی  وەك 

قبوڵكردنی  و  وەرگرتن  بە  توێژینەوەوە، 

بە  سوسێر  كە  ڕادیكاڵیەی  جیاكردنەوە  ئەو 

سەرزماندا هێنای، لەوەی زمانەوانی ناوەكی 

لێكرجیاكردەوە،  دەرەك��ی  زمانەوانی  و 

زمان  زانستی  نێوان  لە  جیاكردنەوەكەی 

بەكارهێنانە  زانستی  و  »زمانناسی«  و 

كرابوین  ناچار  زم��ان،  كۆمەاڵیەتییەكانی 

دەسەاڵتی  لەبارەی  توێژینەوە  و  گەڕان  بە 

وشەوە لەناو خودی وشەدا، بەو مانایەی لەو 

هێزی  نە  وشەو  دەسەاڵتی  نە  كە  شوێنەی 

وشە بوونی هەیە.

ل��ەڕاس��ت��ی��دا ه��ێ��زی دەس���ت���ەواژەو 

گوزارشتەكان لە گەیاندن و ڕاگەیاندن لەناو 

خودی وشەكاندا نییە، ئەو وشانەش كارناكەن 

بۆ  نەبێت،  ئاماژەوە  هێامو  لەسەر  تەنیا 

دروستی،  بە  نواندنی  باشر  بۆ  هێزە،  ئەم 

حاڵەتێكی  و  ڕودەدات  بەدەگمەن  ئەمەش 

مانایەی  ب��ەو  ئ��ەم��ەش   – ه��ەاڵوێ��ردەی��ە 

دەستكردو  و  ئەبسرەیت  دۆخێكی  ل��ە 

كاتێك  ئەمە   - ئەزمونیدا  دروس��ت��ك��راوی 

 Les Echanges( سسیمبۆڵییەكان  ئاڵووێرە 

پەیوەندیەكی  دەبنە  تەنیا   ))Symboliques

بەیەك  یان  یەكگەیشنت،  بە  قووتی  و  ڕووت 

و  پێكگەیاندن  ئەم  ن��اوەڕۆك��ی  گەیەنەر، 

ماناو  دەكەنە  بەگشتی  یەكگەیاندنە  بە 

تێگەیەكی هەواڵی بۆ ڕاگەیاندن. دەسەاڵتی 

 LE POUVOIR DES باسەكان  قسەو 

PAROLES  (  هیچ نییە جگە لەو دەسەاڵتە 

 LE POUVOIR( راِس��پ��ێ��راوەی  پ��ێ��دراو 

 LA ( وت��ەب��ێ��ژ  DELEGUEق���س���ەك���ەرو 

تایبەتەوە  الیەنێكی  PORTE-PAROL(ل��ە 

وشەكانی  ك��ە  ل��ەوب��ارەوە  پ��ێ��ی��دەدرێ��ت. 

قسەكردنی  شێوازی  گوتارو  تێگەی  )ماناو 

بە  پێنەدراوە،  گرنگی  زۆر  لەهەمانكاتدا( 

لە  دەبێت  بریتی  ئەوكاتە  نەگیراوە،  ئەرزش 

لە  تردا،  گەواهیدانانەی  لەناو  گەواهیدانێك 

خاوەندارێتیەكی پێدراو ڕاسپێراودا. 

هەڵەیەیە  ئەو  س��ەرچ��اوەی  ئەمەش 

ت��ەواو  وێنەیەكی  بە  )ئۆستین(  الی  كە 

دواتریش   و  پێشكەشكراوە  و  دەبیرنێت 

دایە  ب��ڕوای��ە  ل��ەو  كاتێك  هابرماس.  الی 

مادەو  لە  واتە  خۆیدا،  گوتار  خودی  كەلە 

كەرەستە زمانەوانییەكەی قسەكردن –ئەگەر 

وتن-هۆكاری  بۆ  دروستبێت  شێوەیە  بەم 

ڕاڤەكردنی كارایی بوونی قسەكردن دەبینین. 

لە ڕێگەی زمانەوانییەوە،  ئەوەی دەیەوێت 

و   زمانەوانییەكان  دی���اردە  دەس��ەاڵت��ی 

دەیەوێت  ئەوەشی  تێبگات،  پانتاییەكانی 

بگەڕێت  عیللەتێك  هۆكارو  لە  زماندا  لەناو 

بۆ كارایی زمانێكی دەزگایی و بە دەزگابوو، 

ئەوە  زمانەكە،  ناو  فەرمانڕەوایی  لۆژیكی 

زمان  كە  دەچێت  بیری  لە  دەك��ات،  لەیاد 

لە دەرەوە وەردەگرێت، ئەمەش  دەسەاڵت 

لە شیعرەكانی هۆمیرۆسدا دەبیرنێت كاتێك 

درێ��ژدەك��ات،  وتاربێژەكە  بۆ  گۆچانەكە 

كە  ئەوەی  دەستە.  بە  قسەی  كاتەی  لەو 

نوێنەرایەتی  دەینوێنێت،  زمان  لەوپەڕیدا 

دەكاتەوە،  پاكی  دەك��ات،  دەسەاڵتە  ئەم 

هەڵناگرێت  گومان  دەك��ات.  بۆ  هێامی 

س��ەرج��ەم  ڕەوان��ب��ێ��ژی��ی��ەك��ان،  بنەما  ك��ە 

جیادەكاتەوە،  دەزگایی  گوتاری  فۆرمەكانی 

واتە  دەردەچ��ن،  دەزگ��اوە  كەلە  ئەوانەی 

لەالیەن  كە  فەرمییانەی  قسەوباسە  ئەو 

بێت،  وتەبێژ  پێدراوەو  ڕێگەی  كەسێكەوە 

بە  قسەكردنی  دەس��ەاڵت��ی  ك��ە  ئ���ەوەی 

كە  دەسەاڵتەیە  ئەو  پێدەدرێت،  ئاشكرای 

لە چوارچێوی ئەو پێبەخشین و تەفویزەدا، 

كە دەزگا پێی بەخشیوە. ئەو تایبەمتەندییە 

زمانەوانیانەی كە شێواز و ستایلی قەشەكان، 

شێوەیەكی  بە  دەزگاكانی  و  مامۆستایان 
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نەریت  چەشنی  لە  پێدەنارسێتەوە،  گشتی 

خستنە  دوبارەكردنەوە،  و  شوێنكەوتن  و 

بەدەست  حازر  چوارچێوەی  وەرگرتنی  ناو 

پێگەو  ل��ەو  بێكێشەیی،  ئ��ام��ادەك��راو،  و 

لە  هەیەتی،  كە  وەریدەگرێت  مەكانەتەوە 

ڕكابەریكردندا،  و  ملماڵنێ  كایەی  كێڵگەو 

تەنها  پ��ێ��دراوە.  دەسەاڵتیان  لێرەشەوە 

لە  ئ���ەوەی  –وەك  نییە  ب��ەس  ئ��ەوەن��دە 

دوورخستنەوە  خۆ  بۆ  جێگەدا  هەندێگ 

توێژینەوەیەك  هەموو  كە  بارگرانیەی  لەو 

لەبارەی زمانەوەی ڕوبەڕووی دەبێتەوە، ئەو 

توێژینەوانە نیگایەكی ناوەكی و هەناوییان 

زمانێك  بەكارهێنانی  كە  هەیە،  زم��ان  بۆ 

هەمانشوێندا  لە  قسەكەرەوە  لەالیەن 

و  جیاكاری  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ  هەیەتی،  ك��ە 

و  ستایل  شێوازو  وەك  تایبەمتەندییانەی 

بەخشیوە.  پێی  كۆمەڵگە  كە  كارێكتەری، 

وشكەكانیدا  بەسەر  الوەكی  مانای  ئەوەی 

كۆنتێكستێكی  بە  پەیوەستە  دەسەپێنێت، 

تایبەتەوە كە ئەم گوتارە دەوڵەمەند دەكات 

بە ماناگەلێك لە هێزی ڕەوانبێژییەوە چنگی 

دەكەوێت.

لەڕاستیدا، بەكارهێنانی زمان، مەبەستم 

چۆنێتی  گ��وت��ارو  ن���اوەڕۆك���ی  م��ان��او  ل��ە 

بنەمای  لەسەر  هەمانكاتدا،  لە  ئەداكرنیەتی 

دەوەستێت،  قسەكەر  كۆمەاڵیەتی  پێگەی 

بەختییەوە  بە  تەحەكوم  كە  پێگەیەی  ئەو 

و  دەزگ��ا  زمانی  بەكارهێنانی  بۆ  دەك��ات 

پێدراو.  ڕێگە  فەرمی  زمانی  بەكارهێنانی 

ئامرازەكانی  لە  توانایی  بە  و  پێداگیربوون 

واتە  بەتەنیا،  ڕێگەپێدراو  رەواو  گوزارشتێكی 

نەك  دەزگ��ادا،  دەسەاڵتی  لە  بەشداریكردن 

كە  لێدەكات  وامان  ئەمە  گوتارەكە،  خودی 

فێڵی گومڕاكەران،  نێوان  لە  بكەین  جیاكاری 

ئەڕازێننەوە  پڕبەهادار  قسەی  ئەوانەی 

تەنیا  كە  دەكەن،  پێشكەشی  شێوەیەش  بەو 

بەرانبەر  سەرپێییە،  و  راپۆرتیی  وەسفێكی 

ڕێالدانی  لە  و  گومڕاكردن  كە  ئ��ەوان��ەی 

ڕێگەپێدراو شەرعییان هەیە، لەالی ئەوانەی 

دەنگ،  دێنە  كردنەوە  هەمانپەردەپۆش  بە 

بەاڵم بە مۆڵەتی دەزگاو پشتبەسنت و پشت 

دەزگایە.  ئەم  دەسەاڵتی  بە  بوون  ئەستور 

گۆمڕاكەرانەوە  زمانێكی  بە  قسەكەرێك 

ڕێگەی پێدراوە، فەرمانیپێكراوە بە قسەكردن.

داوە،  سەرنجی  ئۆستین  ئەوەی  وەك 

هەبن،  دەس���ت���ەواژە  كۆمەڵێك  ئ��ەگ��ەر 

داننان  پێگەو  وەسفی  لە  تەنیا  ئەركیان 

لە  بەڵكو  دەرن��ەك��ەوێ��ت،  واق��ی��ع��دا  ب��ە 

ئەمەش  دەركەوێت.  بەكارێكدا(  )هەستان 

لەبەرئەوەیە، كە هێز و دەسەاڵت و پانتایی 

وشەكان بەو شێوەیە بەكار ناهێرنێت، تەنیا 

و  گوزارشت  لێی  مەبەست  بەكارهێنانێك، 

ڕادەربڕینێكی كەسییە لەالیەن ئەوانەی كە 

بەو زمانە دێنەگۆ. ئەوەی كە  هەڵگرینی و 

نەتوانێت  كە  گۆ،  بێتە  زمانێك  بە  راسپێراوە 

بێت  كاریگەر  وش��ەك��ان��ەوە  ڕێ��گ��ەی  ل��ە 

ڕێگەی  لە  بەڵكو  تر،  ئەندامەكانی  لەسەر 

شتەكانەوە.  خ��ودی  ڕێگەی  لە  ك���ارەوە 

پڕكراون  قسەكانی  كە  لەوەوەیە  ئەمەش 

لەالیەن  وەها  سیمبۆڵی  سەرمایەیەكی  بە 

ئ��ەو ك��ەس��ان��ەوە ك��ە ڕای��ان��س��پ��اردووە بۆ 

یاساكانی  پێداوە.  دەسەاڵتیان  و  قسەكردن 

لە  ڕوكەشدا  لە  تەنیا  كۆمەاڵیەتی  فیزیای 

كە  هێزەی  ئەو  جودان.  رسوشتییەكان  یاسا 

وشەكان بەسەریدا دەشكێنەوەو لە خۆیانی 

كارێك  دەستخستنی  بۆ  ئەگرن–كارەكە 

ئەو  –ئەمەش  هەوڵێك  هیچ  نواندنی  بەبێ 

سیحریەیە،  و  ئەفسوناویی  كاریگەرییە 

لەو  ڕیشەكانی  ویسراوە.  خ��وازراوە،  كە 

سەرمایە رەمزییە دایە كە گروپێ لە ڕێگەی 

ئەمەش   ڕەخساندووە.  بۆی  كارەكەیەوە 

دەكەوێتە  وەگەرخستنی  و  بەرهەمهێنان 

سەر كۆمەڵێك هەلومەرج، كە دروشمەكانی 

رسوتیانە  و  كۆمەاڵیەتی  سیحرە  ئەم  ئەم 

هەلومەرجانەی  ئەو  زۆربەی  دیاریدەكەن. 

ب��ۆئ��ەوەی  فەراهەمبێن،  پێویستە  ك��ە 

ل��ەوەدا  بیكات.  قسە  كورتكراوەیەكی 

نێوان  گونجاندنی  لە  دەبێتەوە،  كۆ  چڕو 

كۆمەاڵیەتییەكەی-  وەزیفە  یا  قسەكەر- 

هەر  گ��ۆ.  دێنێتە  ك��ە  گ��وت��ارەی  ئ��ەو  و 

شكست  بە  ناچارە  قسەكردن  ئامرازێكی 

كە  نەبێت  كەسێكەوە  ل��ەالی��ەن  ئەگەر 

گشتی  شێوەیەكی  بە  هەبێت،  دەسەاڵتی 

تایبەتییەكان  هەلومەرجە  و  )كەس  ئەگەر 

گونجاو و لەبار نەبن بۆ پراكتیزەكردنی ئەو 

پەیوەستە.  پێوە  كارەی  ئەم  كە  بنەمایانەی 

ب��ە دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی ك���ورت، ئ��ەگ��ەر 

دەستی  یان  خاوەنی،  نەبووبێتە  قسەكەر 

ڕێگەی  كە  نەگەیشتبێت،  دەسەاڵتە  بەو 

پێدەدات بە قسەكردن و بە دەربڕینی ئەو 

هەموی  لە  ڕەنگە  دەریدەبڕێنت.  وشانەی 

كارەكانی   پ��رۆس��ەو  بێت:  ئ��ەوە  گرنگر 

كردەگەلی  ك��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  سیحری 
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ڕەواو  كارنواندنی  كۆمەڵێك  ی��ان  دەسەاڵتین، 

ئەو   فەراهەمبونی  سەر  دەوەستێتە  ڕێگەپێدراو، 

كۆمەڵە هەلومەرجە پێكەوە گرێدراوەی كە ڕیتواڵ 

پێكهێرناوە.  لەسەر  كۆمەاڵیەتییەكانی  دروشمە  و 

هەواڵنەی  ئەو  كۆی  ڕوندەبێتەوە،  ئەوە  ئێستاكە 

لەوەی  زمانەوانیدا،  لۆژیكی  لە  بۆئەوەی  دراوە، 

مانابەخشین  جیاوازەكانی  فۆرمە  لەسەر  كار  كە 

هۆكاری  ك��راوە،  شێوازگەرایی  و  رەوانبێژی  و 

ناچارن  فۆرمانە  ئەم  سیمبۆلییەی  كاراییە  ئەو 

پەیوەندی  مادامەكی  ڕابگەیەنن،  خۆیان  شكستی 

گوتارو،  تایبەمتەندییەكانی  نێوان  لە  دروستناكەن 

ئەو  سیفەتی  دەكات،  ئەدای  كە  ئەوەی  سیفەتی 

ئەداكردنی.  بە  ڕادەسپێرێت  ئەم  كە  دەزگایەی 

دیاریكردنی  لە  هەستا،  پێی  ئۆستین  كارەی  ئەو 

كەمو  قسەیی،  بەرهەمهێنانی  تایبەمتەندییەكانی 

كورتییەكانی، هەروەها چاكەكانیشی، دەگەڕێتەوە، 

ب��ڕوا  ك��ە  ناوەستێت  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  ئ���ەوەی  ب��ۆ 

وەستاوە.  لەسەری  بڕوایەداین  لەو  و  دەكەین 

بەدارییە  ك��ارەك��ەی  ب��ڕوای��ەداب��وو  ل��ەو  كە  ئ��ەو، 

لە  تەنیا  توێژینەوەكانی  زماندا،  فەلسەفەی  لە 

قەتیس  سیمبۆڵی  دی��اردەی  دیاریكراو  گروپێكی 

فۆرمێكی  دەسەاڵتخوازی  گوتاری  تێیدا  كردبوو، 

كارایی  بۆ  دەگەڕایەوە  ئەمەش  نواندبوو،  نوێی 

جۆری، بەو پێكهاتنەی لە خۆیدا دەكشایەوە بەسەر 

سەرچاوەی دەسەاڵت و ئەو  هێزەی كە لەڕاستیدا 

ڕێگەدان  بۆ  درێ��ژدەب��ون��ەوە  دەزگ��ای��ان��ەوە  ل��ەو 

تایبەمتەندی  ئاڵووێركردنی.  و  بەرهەمهاتنی  بە 

مامۆستایەك،  )وان��ەی  دەسەاڵتخوازی  گوتارێكی 

دەكەوێتەوە  وا  جار  هەندێك  وتاربیژێك..(  وتاری 

یا  وەرگرتن  بۆ  نەبێت  بەس  یان  وەرنەگیرێت، 

نەبێت  وا  پێویستە  )بەڵكو  وەربگیرێت  نەتوانرێت 

ونبكات(.  نفوزی  بێئەوەی  كاتدا  هەندێك  لە 

ئ���ەو ك��ردەی��ەك��ی ت��ای��ب��ەت��ی خ��ۆی 

مەرجە  ب��ەو  تەنیا  نانوێنێت، 

نەبێت، كە دانی پێدانرابێت 

دەسەاڵتی  گوتارو  وەك 

ئەم  ف��ەرم��ان��ڕەوا. 

دان���پ���ێ���دان���ان و 

–كە  ناساندنەش 

لەگەڵ  هاوشانە 

بە  تیگەیشتندا- 

سانایی  و  ئاسانی 

بەڵكو  نابێت،  ت��ەواو 

تایبەت،  هەلومەرجی  بە 

پرۆژەكە  بەكارخستنی  ئەمەش 

دی��اری��دەك��ات: ق��س��ەك��ردن و 

ل��ەالی��ەن  پێویستە  دوان���دن 

ڕێگە  ك��ە  بێت،  كەسێكەوە 

بێت،  مۆڵەتپێدراو  پێدراو 

ناسین  الی����ەن  ل��ە  وات����ە 

ب��ەو  ن��اس��ان��دن��ێ��ك��ەوە  و 

ش��ێ��وەی��ەی ئ���ەم ك��ەس��ە 

بەرهەمهێنانی  شایستەی 

ب��ڕێ��ك��ی دی��اری��ك��راوە لە 

بەم  لێهاتوە  ئەم  وت��اردان. 

ق��ەش��ەك��ان،  )وەك  ك���ارە، 

شاعیران،  مامۆستایان، 

لە  پێویستیشە  چۆن  وەك 

ڕەواو  شوێنێكی  پێگەو 

واتە  بیانكات،  گونجاودا 

گوێگرانی  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە 

ناتوانین  منونە  )بۆ  گونجاو 

pierre bourdieu
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لەبەردەم  سوریالی  شیعرێكی  قەسیدەو 

لە  بخوێرنێتەوە(.  حوكومیدا  لیژنەیەكی 

وێنەیەكی  وت��ارەك��ە  دەب��ێ��ت  كۆتایشدا 

شەرعی و یاسایی بنوێنێت  )واتە ملكەچی 

 .)... بێت  گرامەری  و  ڕستەسازی  یاساكانی 

ناوی  دەتوانین  كە  ئ��ەوەی  شێوەیە  بەم 

ڕیتوێڵی،  و  رسوتی  هەلومەرجی  بنێین  لێ 

تەحەكوم  ڕێسایە  كۆمەڵێك  مەبەستامن 

دەركەوتنی  و  فۆرم  شێوازیی  بە  دەك��ەن 

ئاهەنگ و  گشتی دەسەاڵت  و ڕێوڕەسمی 

بۆنەكان، هەروەها ئەو ڕێسایانەی كارەكان 

رسوت  فەرمی  ڕێكخستنێكی  ڕێكدەخەن، 

نایەن،  پیێك  ئەمەنە  بێت.  ڕیتواڵەكان  و 

هەرە  مەرجە  لە  یەكێك  بەدیهاتنی  تا 

هەلومەرمەرج  كۆمەڵێك  ناو  دەركەوتەكەی 

ڕەخساندن  كاری  كە  ئەوەیە  گرنگرینیان 

واتە  ناساندنە،  و  دانپێدانان  گونجانی  و 

هەم  و  بیركردن  لە  ه��ەم  یەككاتدا  لە 

دەسەاڵتەی  ئەو  بۆ  بێت  باوەڕدروستكردن 

بە  باوەڕ  پرۆژەكەو  دەبەخشێتە  زۆر  هێزی 

گرنگیەكەمان  ئەگەر  دەهێنێت.  دەسەاڵتی 

ئەو  ل��ەس��ەر  ت��ەن��ێ  ب��ە  كورتبكەینەوە 

كاریگەری رسوتییان  وێنایانەی  هەلومەرجە 

هەیە، ئەمە وامان لێدەكات ئەو هەلومەرجە 

پێویستە  ك��ە  بكەین،  لەبیر  رسوت��ی��ان��ە 

فەراهەم بێن بۆ ئەوەی هۆكارە رسوتییەكە 

هەمانكاتدا  ل��ە  و  ب��ك��ات  خ��ۆی  ك���اری 

بن،  كاریگەر  كارامەو  ڕێوڕەسمەكانیش 

هەلومەرجەكان  ئەگەر  نییە  بەس  ئەمەش 

دەسەاڵت  زمانی  نەبووبنەوە:  كۆ  پێكەوە 

بێت،  ب��ااڵدەس��ت  ف��ەرم��ان��ڕواو  ناتوانێت 

كە  نەبێت،  ئەوانە  هاوكاریی  بە  تەنیا 

بەشداریی  بە  واتە  دەكرێن،  فەرمانڕەوایی 

توانایانەی  بە  كۆمەاڵیەتییە  میكانیزمە  ئەو 

كە كاریان بە جیگەیاندن و گونجاندنی ئەم 

دۆخەیە، ئەمەش لەسەر نەزانین و بێئاگایی  

دەسەاڵتێكە.  هەموو  سەرچاوەی  و   بەندە 

ڕوون  بۆ  هەڵەمان  ئەو  ڕێ��ژەی  بۆئەوەی 

بووە  و  كەوتووە  تێی  ئۆستین  كە  ببێتەوە 

شیكاری  ئەو  سەرجەم  لەگەڵ  قوربانی،  بە 

سیستەم  تەسكانەی  ساناو  ڕاڤەكردنە  و 

بەسە  ئەوەندە  تەنیا  هێامیی.  ڕژێمی  و 

تەنیا  دەسەاڵتگەرا  زمانی  بكەین،  ئاماژە 

ئەوەی  پرۆژەكەیە،  زمانی  كۆتایی  سنوری 

دەسەاڵتی لە كۆمەڵێك گۆڕاوی قسەكردن و 

چەندێتی گۆكردن  وەرناگرێت، ئەوانەی كە 

ئەوەی  وەك  دەكەن،  گۆكردن  سنوربەندی 

دەكات،  بۆ  بانگەشەی  چینایەتی  راسیزمی 

پێكهاتەی  ئاڵۆزكردنی  لە  چۆن  ه��ەروەك 

زارەكییەوە  دەوڵ��ەم��ەن��دی  و  گ��رام��ەری 

تایبەمتەندیانەی  ئەو  وات��ە  وەرناگرێت، 

ك��ە پ��ەی��وەس��نت ب��ە خ���ودی وت��ارەك��ەوە، 

كۆمەاڵیەتییەی  هەلومەرجە  لەو  بەڵكو 

بەرهەمهێنان و بەرهەمهێنانەوەی مەعریفە 

مۆڵەتپێدراوە،  ڕێگەپێدراو  زمانە  ب��ەو 

لەناو  دانپێدانانی  و  ناساندن  بۆ  كاركردن 

پراكتیزەكردنی  كۆمەاڵیەتییەكاندا.  چینە 

ئ��ەزم��ون��ی��ان��ەی ئ��ەم ش��ی��ك��اران��ە ل��ەوێ��دا 

ئایینی  دەزگای  قەیرانی  كاتێك  دەبیرنێن، 

و  رسوت��ی  گ��وت��اری  قەیرانی  ب��ە  لكابوو 

دەزگایانە  ئەو  ئەوكاتە  ئەوروپا،  لە  ڕیتواڵی 

پاڵپشتی  پێدەدان،  خۆراكی  دەیپاراسنت، 

راڤە  شیكارو  بێامنایی  لێرەوە  ئا  دەكردن. 

دەردەكەوێت،  بۆ  ئۆستینامن  سوەرییەكانی 

ئ��ەدای  دەس��ەاڵت��ی  لە  ڕێگەیەوە  لە  كە 

ئاستە   و  كاریگەرییەكانی  و  قسەكردن 

ئەگەر  ئەمەش    دەڕوان��ی.  هەژارییەكەی 

بێت و بەراوردیان بكەین بەو شیكردنەوەو 

كڵێسای  قەیرانی  كە  توندانەی  ڕەخنەگرتنە 

جیاكارییەك   ئەوكاتانەی  ڕاگیرابوو،  لەسەر 

جیاوازانەی  ڕەگ��ەزە  ئەو  نێوان  لە  دەك��را 

رسوتە ئایینییەكانی پێكدەهێنا لە ئەندامان، 

و  چركەسات  شمەكەكان،  ئ��ام��رازەك��ان، 

پێشوتر  كە  ڕەگەزانەی  ئەو  پێگەكانیان.  

لەناو  گ��رێ��دراون  پێكەوە  دەردەك��ەت  وا 

سیستەم و ڕژێمیكی هارمۆنی و ڕێكخراودا، 

دەزگایانە  و  ڕێكخراو  ئەو  تەنیا  ئەمەش 

یان  دەهێنان  بەرهەمی  بوون،  هاوشانی 

بەرهەمیدەهێنانەوە، لە ڕێگەی مناشیكردنی 

بە  لكابوون  كە  شێویرناوانەی  وێنە  ئەو 

بە  ترادیسیۆنەكانەوە،  رسوتییە  ڕێوڕەسمە 

هەلومەرجی  كۆمەڵێك  نەرێنی  شێوەیەكی 

و  پێویست  كە  دەردەك��ەوت��ن،  دەزگ��ای��ی 

ناچاری بوون بە فەراهەمبوون، تا دانبرنێت 

بە وتار و گوتارێكی رسوتیدا، واتە بۆ ئەوەی 

كە  شێوەیە  بەو  وەربگیرێت  وت��ارە  ئەم 

هەیەو دەخوازرێت پێشوازی لێبكرێت.
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