چۆن دەتوانین ببین بە کەسێکی

سوقراتی؟

ڕامین جیهانبەگلوو
لە فارسییەوە :ڤیدا قادری

ســوقرات ســاڵی 399ی پێــش زاییــن بــە

نییــە ،هــەر بۆیــە نافەرمانیــی فیکــری

پرســیارێکی بنەڕەتییــە کــە بەدرێژایــی

تاوانــی بەالڕیدابردنــی گەنجانــی ئاتێــن

ســوقرات دژی هــەر چەشــنە قۆرخکردنــی

مێــژووی بیرکردنــەوە وەک ســەرمایەیەکی

ســزای خواردنــەوەی ژەهــری بــە ســەردا

سیاســەت ،فەلســەفەکەی ئــەو بــە

فیکــری و ئەخالقــی ،هــزرە ڕەخنەگــر

ســەپێرنا ،هــەر لــە مردنــی ســوقراتەوە هەتــا

بنیاتنــەری شۆڕشــی فەلســەفیی دژی خـراپ

و بەغیرەتەکانــی بــە خــۆوە ســەرقاڵ

ئەمــڕۆ دادگاییکــردن و ژەهرخواردکردنــی

بەکارهێنانــی دەســەاڵت دادەنێــت .بــە

کــردوە .هــەر بۆیــە لــە دونیــای ئەمــڕۆدا

ســوقرات بابەتــی ســەرەکیی چۆنێتیــی

واتایەکــی تــر لێــرەدا ملمالنێــی ســەرەکی

کــە پرســیاری فەلســەفی شــوێنی خــۆی

ڕووبەڕووبوونــەوەی فەلســەفە و دونیــای

لــە نێــوان ســوقرات و ئاتێنــدا نییــە ،بەڵکــوو

داوەتــە بیرکردنــەوەی بەرژەوەندیخوازانــە و

سیاســەت بــوە ،هەروەهــا ئــەم ڕووداوە

ملمالنێیەکــە لــە نێــوان ســەربەخۆیی

سازشــکارانە ،ســاتی ســوقراتیی نافەرمانیــی

منوونەیــەک بــوە لــە یەکەمیــن بێچمــی

فیکــری فەلســەفی و هێــزی دەســەاڵتی

فیکــری لــە هەمــوو ســەردەمێک

شارســتانییانەی فەلســەفەکوژی ،لــە الیــەن

سیاســیدایە ،هــەر بۆیــە ،ئەگــەر چــی لــە

ســەردەمیانەترە .لــەم ڕوانگەیــەوە بۆمــان

کۆمەڵگایەکــی سیاســییەوە.

ڕاســتیدا ســوقرات فەیلەســووفێکی ناوازەیــە

دەردەکەوێــت ،تاقــە ڕۆڵــی فەیلەســووفی

ســەدەی

کــە دەوڵەتەشــاری ئاتێــن ســەرکوت و

ســوقراتی لــە بەرانبــەر سســتیی ئەندێشــە و

ڕابــردوو ،شــێوازی کپکردنــی فەلســەفە و

بێدەنگــی کــرد ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا پرســیارە

خۆبەزلزانینــی جەهــل و توندوتیژییــە تــاک

فەیلەســووفەکان لــە ژێــر نــاوی کەســانی

فەلســەفییەکەی ســوقرات لــە سیاســەت،

و کــۆکان ئەوەیــە ،لــە گۆڕەپانــی گشــتیدا

مەترســیدار و تێکــدەردا ،بــە دەســتی

لــە دڵــی ژیانــی هزریــی مرۆڤــدا جێگیــر

وەک مێشــەکەرە حــزووری هەبێــت و لــە

دەســەاڵتی سیاســی یــان کۆمەاڵنــی خەڵــک

بــوە .پێویســت بــە ئاماژەپێــدان نــاکات ،کــە

خــەوی بیرگرســاوانە بــە ئاگامــان بهێنێتــەوە،

بــەردەوام دووبــارە بوەتــەوە.

هەڵســەنگاندنەوەی دووبــارەی ســوقرات

بۆیــە مێشــەکەرەی ســوقراتی ،لــە بێچمــی

دەتوانیــن دادگاییکردنــی ســوقرات بــە

لــە دەالقــەی نووســینەکانی ئەفالتــوون

ڕووناکبیریــی گشــتیدا ،بــە دوای دۆزینەوەی

خاڵــی دەســپێکی ملمالنێــی درێژخایــەن

یــان گێزەنفۆنــەوە ،تەنیــا بەشــێک لــە

ڕاســتییەکاندا ناگەڕیــت ،بەڵکــوو هــەوڵ

و تراژیدیــی نێــوان ئەرکــی مەدەنیــی

ســوقراتی مێژووییــان پــێ دەناســێنیت،

دەدات کۆتایــی بــە چەقبەســتوویی

فەلســەفە و دەســەاڵتخوازیی سیاســی

بــەاڵم گرینــگ ئەوەیــە لــە ســەرووی

فیکــری و شــوێنکەوتوویی لــە ڕادەبــەدەر

لــە بــەر چــاو بگریــن .لــە هەمبــەر ئــەم

ســوقراتی ئەفالتوونییــەوە ســەیر بکەیــن

و ڕاســتەوخۆی هاواڵتییــان لــە بەهــا

دەســەاڵتخوازییەدا ،سیاســەتی ســوقراتی

و جەخــت لــە ســەر فەلســەفە مەدەنــی

ئاراســتەکراو و بیرلێنەکــراوە جیهانییــەکان

وەک بێچمێــک لــە فەلســەفەی مەدەنــی

و ڕەخنەگرانەکــەی بکەینــەوە ،کــە بنەمــا

بهێنێــت .ســوقرات بــە خەڵکــی ئاتێــن

و شۆڕشــگێڕیی فیکــری ،ڕێــکاری چاالکیــی

و ئەساســی ئەرکــی ڕۆشــنبیریی گشــتییە

دەڵێــت؛ «ئێــوە لــە ئەســپێکی تەمبــەڵ

دەســەاڵت دەخەنــە ژێــر پرســیارەوە

لــە مێــژووی بیرکردنــەوەدا .بــەم جــۆرە

دەچــن کــە بــۆ ئــەوەی بکەونــە ڕێ،

و پرســیاری «چۆنێتیــی ڕێکخســتنی

دەتوانیــن بڵێیــن ســاتی ســوقراتیی بەرگــری

پێویســتە مێشــەکەرەیەک جارجــار پێتانــەوە

کۆمەڵــگا» دەخەنــە شــوێن «کــێ دەبــێ

فەلســەفی لــە هەمبــەر بێامنایــی سیاســەت

بــدات ،مــن وەکــوو ئــەو مێشــەکەرە بــووم

حکوومــەت بــکات»ەوە .لــەم ڕوانگەیــەوە

یــا دەســەاڵتخوازیی فیکریــدا ،منوونەیەکــە

کــە پێمــەوە داون و ئێــوەم ناچــار کــردوە

بــە پێچەوانــەی ئەفالتــوون ،ســوقرات

کــە ســەدان جــار لــە مێــژووی ئەندێشــەدا

بیــر بکەنــەوە و ئێســتا ئەگــەر مــن بکــوژن،

الیەنگــری بەپیشــەییبوونی سیاســەت

دووبــارە بوەتــەوە .ســاتی ســوقراتی وەک

کەســێکی تــر وەک مــن نادۆزنــەوە».

بەدرێژایــی

بیســتوپێنج
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کاتێک هێگڵ
باس لە هونەری
بیرکردنەوەی
سوقراتی وەک
یەکەمین دەرکەوتنی
«ڕۆحی خودئاگا» لە
مێژووی ئەندێشەدا
دەکات ،سورێن
کیرکێگارد باسی
ژیانی سوقراتی لە
فۆڕمە بنەمایییەکەیدا
دەکات

ڕەنگــە ئــەم قســەیەی ســوقرات بگەڕێتــەوە

شــێوازێکی تــر ،بەڵکــوو چەکــی ئــازاکان

بــۆ دوو ڕســتە بەناوبانگەکــەی ،یەکیــان

بــوە دژی ســەرکەوتنی شــەڕ لــە مێــژوودا.

«ژیانــی ئەزمووننەکــراو بایەخــی ژیانــی

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەو شــتەی لــە مێــژووی

نییــە ».و ئــەوی تریــان کــە دەڵێــت «خــۆت

ئەندێشــەدا ســوقراتی لــە فیلســووفەکانی

بناســە ».کــە ئاماژەیــە بــە هونــەری ژیانــی

ســەردەمی خــوی و ئەوانــەی پــاش

ســوقراتی و بیرکردنــەوە .کاتــێ هێــگڵ بــاس

خــۆی

هەمــان

لــە هونــەری بیرکردنــەوەی ســوقراتی وەک

مێشــەکەرەبوونیەتی ،یــان باشــر وایــە بڵێین

یەکەمیــن دەرکەوتنــی «ڕۆحــی خودئــاگا»

ســەرەتای ڕووناکبیریــی گشــتییە .دەتوانیــن

لــە مێــژووی ئەندێشــەدا دەکات ،ســورێن

تــەوەری ســەرەکی ئــەم باســه لــە تێڕوانینــی

کیرکێــگارد باســی ژیانــی ســوقراتی لــە

میشــێل فوکــو بــۆ ســوقرات و هەروەهــا

فۆڕمــە بنەمایییەکەیــدا دەکات و کاتــێ

ئــەرک و دەوری فەیلەســووف لــە کەشــی

مارکــس ئامــاژە بــە «بەرزتریــن ئاســتی

گشــتیدا ،بدۆزینــەوە .بــە وتــەی میشــێل

خودئاگایــی» لــە ئەندێشــە و ڕەوتــی

فوکــۆ ،گرینگیــی ســوقرات لەوەدایــە کــە

ســوقراتی دەکات ،مەبەســتی ئەوەیــە کــە

ئــەو توانیــی ڕاشــکاویی دەربڕینــی بیــروڕا

ســوقرات پــەی بــە «خۆتاقیکردنــەوەی

لــە فەزیلەتێکــی سیاســی لــە پارلەمانــی

ڕەخنەگرانــە» بردبــوو کــە وەک ئەرکێکــی

هاواڵتییانــی ئاتێنــەوە بکاتــە فەزیلەتێکــی

ئێگزیستانســیێل ،ئیســراتیژی بەرخۆدانــی

ئەخالقــی لــە نــاو خەڵکــدا .ســوقرات

فەلســەفیی ئــەو لــە بەرانبــەر قەیرانــی

داوای لــە خەڵکــی ئاتێــن دەکــرد ،نــەک بــۆ

بیرکردنــەوەدا دەستنیشــان دەکات .دەبــێ

بەدەســتهێنانی پــارە و دەســەاڵت ،بەڵکــوو

ئامــاژە بەوەیــش بکەیــن ،پرســیارکاری

بــۆ پەروەردەکردنــی ڕۆحــی خۆیــان هــەوڵ

ڕەخنەگرانــە و شۆڕشــگێڕانەی ســوقرات،

بــدەن .ســوقرات لــە باشــارنامەکانی خۆیــدا

هەروەهــا فەزیلەتخوازیــی دژە توندوتیــژی

تۆمەتــی بەالڕێدابردنــی گەنجانــی ئاتێنــی

و خودئاگایــی نافەرمانانــەی ئــەو

ڕەت کــردەوە و لــە زاری ئەفالتوونــەوە

ڕێنوێنیکــەری بنەماکانــی بیرکردنــەوە لــە

گوتــی:

ســەردەمی ئاوابوونــی شارســتانیەت و

«مــن هــەوڵ دەدەم هانــی پیـران و گەنجان

خەبــات بــۆ دووبــارە زیندووکردنــەوەی

بــدەم تــا داڵغــەی جەســتە و پارەوپوولیــان

ژیانــی هــزری بــوە .شــێوازی ســوقراتیی

نەبێــت و پــر لــە هــەر شــتێک هــەوڵ بدەن

پرســیارکاریی ڕەخنەگرانــە و بەرگریــی

چاکســازی لــە ڕۆحیانــدا بکــەن .تاکــوو بــە

فیکــری دژی نەزانــی نەتەنیــا ســیمبولی

دووی عەقــڵ و ڕاســتیدا نەڕۆیشــتوون نابــێ

توندوتیژیــی

بیــر لــە پــارە یــان ناوبانــگ یــان ئابــڕوو

فەیلەســووفەکان بــوە بــۆ بیرکردنــەوە بــە

یــان جەســتەی خۆتــان بکەنــەوە .فەزیلــەت

بەرخۆدانــی

دژە
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جیــا

دەکاتــەوە،

بــە پــارە ناکڕرێــت ،بەپێچەوانــەوە پــارە و

ببینیــن .لێــرەدا ناتەباییــەک لــە نێــوان

نادادپەروەرانەیــە و دەبێتــە هــۆی بێامنایــی

شــتە باشــەکانی تــر بــۆ مــرۆڤ ،لــە ڕێــگای

باشــارنامەکانی ســوقرات و قەبووڵنەکردنــی

کۆمەاڵیەتــی ،کردوەیەکــی ســوقراتییە.

فەزیلەتــەوە دەســت دەکــەون .فێرکردنــی

ئــەو بــۆ هەاڵتــن لــە بەندیخانــەدا نییــە.

دەتوانیــن دژایەتیــی هزریــی ســوقراتی

مــن ئەمەیــە و ئەگــەر ئەمــە ڕێبازێکــە

ســوقرات چ لــە ژیــان و چ لــە مەرگــدا

لەگــەڵ سیاســەتی ملکەچــی لــە یەکێــک

بــۆ بەالڕێدابردنــی گەنجــان کەواتــە مــن

ئاتێنییەکــی تــەواو عەیــارە .نازناوێــک

لــە ســوقراتیرتین بەرهەمەکانــی مێــژووی

کەســێکی دزێــوم .ئەگــەر کەســێک دەڵێــت،

کــە بێگومــان ناتوانیــن بــە ئەفالتوونــی

ئەندێشــەی سیاســی یانــی «وتارێــک

مــن شــتێکی تــر فێــری خەڵــک دەکــەم

بدەیــن .لــەو ڕوەوە کــە مێــژووی فەلســەفە

ســەبارەت بــە کۆیالیەتیــی خــوازراوی ئێتین

ئــەوە درۆ دەکات».

بــەرەو کونســێرڤاتیزمبوون هەنــگاوی

دو البوئســی»دا شــی بکەینــەوە .پرســیارە

ســوقرات لێــرەدا ئەوەمــان وە بیــر

نــاوە و بێگومــان فەلســەفەی ئەفالتوونــی

ســوقراتییەکەی البۆئســی ئاوهایــە :بۆچــی

وەک

دەورێکــی گرینگــی تێــدا هەبــوە ،بــەاڵم

تاکــەکان ملکەچــی کەســی تــر دەبــن و

شــارومەندێکی فەیلەســووف ،ڕاهێنانــی

ســەبارەت بــە ســوقرات چیرۆکەکــە بــە

لــە ئازادییەکانــی خۆیــان کــەم دەکەنــەوە؟

فەزیلەتــی فەلســەفی بــە مەبەســتی

جۆرێکــی تــرە .ئەگــەر ســوقرات وەک

تــا ئــەو کاتــەی تاکەکانــی کۆمەڵــگا لــە

بەختەوەریــی دەوڵەتەشــاری ئاتێنــە .بــەم

مێشــەکەرە لــە ســەر هەنیــەی خەڵکــی

کۆیالیەتیــی خۆخــوازراوی خۆیــان ڕازی

جــۆرە ،بەڵگەهێنانــەوەی ســوقرات بــۆ

ئاتێنــەوە بــوو ،گومانــی تێــدا نییــە کــە

بــن ،نەبوونــی ئــازادی و زاڵبوونــی یاســا

ســەملاندنی بێگوناهیــی خــۆی لەمــەدا

ئەندێشــەی ڕەخنەگرانــە و ویژدانــی

نادادپەروەرانــەکان هــەر بــەردەوام دەبــن،

کــورت دەبێتــەوە کــە کارەکــەی ئــەو

نافەرمانیــی ئەو هــەر وەک مێشــەکەرەیەک

بۆیــە بەڵگەهێنانــەوەی البوئســی ســەبارەت

لەگــەڵ ڕۆحــی سیاســی و فەلســەفیی

لــە الملــی مرۆڤایەتییــەوە ماوەتــەوە.

بــە کۆیالیەتیــی خــوازراو و خەباتــی فیکــری

ئاتێنــدا تەبایــە و هیــچ پاڵنەرێکــی شــەڕ

ئەوانــەی خۆیــان بــە ســوقراتی دەزانــی

و کۆمەاڵیەتــی دژی ئــەو کۆیالیەتییــە،

و خراپــی لــە پشــتەوە نەبــوە ،بــەاڵم لــە

بــەردەوام لەگــەڵ ڕۆحــی سازشــکاری

گرینگییەکــی تایبەتــی هەیــە لــە ڕوانینــی

بەڵگەهێنانەوەکــەی ســوقراتدا خاڵێکــی

کۆمەڵــگای بەشــەری و دەســەاڵتخوازیی

ســوقراتی بــۆ ئەرکــی مەدەنیــی فەلســەفە.

قووڵــر هەیــە ،ئەویــش جەختکردنیەتــی لــە

فیکــری و کۆمەاڵیەتــی لــە ملمالنێــدا

لــە ڕاســتیدا البوئســی نافەرمانــی بــە

ســەر پلەوپایــەی خــۆی وەک ڕۆشــنبیرێکی

بــوون .ســوقرات لــە باشــارنامەکانی

بەشــێکی لێکنەبــڕ لــە ویژدانــی ئەخالقیــی

گشــتی کــە ئیدانــەی توندوتیــژی دەکات.

خۆیــدا ئامــاژەی بــەم بابەتــە کــردوە

تــاک لــە نــاو کۆمەڵــگادا دەزانێــت .ئەمــە

لــە دیــدی ســوقراتەوە ،ژیــان وەک

کــە ڕۆڵــی مێشــەکەرە لــە کۆمەڵــگادا،

ڕێــک ئــەو ڕۆحــی ســوقراتییەیە کــە لــە

شــارومەندێکی فەیلەســووف ،ناچــاری

بەئاگاهێنانــەوەی خەڵکــە لــە خەونــی

ســێ بیرمەنــد و چاالکــی کۆمەاڵیەتــی

دەکات کــە توندوتیژیکردنــی دژی

تەوەزالنــە و جەختکردنــە لــە ســەر ئــەرک

دوو ســەدەی ڕابــردوو یانــی هێــری

خەڵــک بــە کردەوەیەکــی «خۆکاولکــەر»

و بەرپرســیارێتییە مەدەنییــەکان .کەواتــە

دەیڤیــد ســورو ،ماهامتــا گانــدی و مارتیــن

بناســێنێت .بــە واتایەکــی تــر ،دەتوانیــن

لــە ڕوانگــەی ســوقراتییەوە نافەرمانیــی

لوتەرکینگــدا دەتوانیــن بیبینیــن.

ئەخالقــی شــارومەندیی ئاتێــن لــە

ئەندێشــە و جیاوازیــی فیکــری ناوەڕۆکێکــی

ســەبارەت بــەو شــتانەی باســیان لێــوە کـرا،

بنەمــا و ئەساســی بەرگریــی فەلســەفی

گشــتگیری هەیــە .لــەو ڕوەوە هــەر چەشــنە

دوو تایبەمتەندیــی ســوقراتی «ویژدانــی

ســوقراتەوە لەهەمبــەر یاســاکانی ئاتێنــدا

بەرەنگاربوونەوەیــەک دژی هــەر شــتێک کە

نافەرمــان و ســەرپێچیی فیکــری» ،بــە

دەهێنێتــەوە،

ئەرکــی

ئــەو
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شــارومەندیەتیی ڕۆشــنگەر ،نیشــانەی
گرینگیدانــی تایبەتــی ئــەوە بــە تێڕوانینــی
ســوقراتیی ملمالنێــی نێــوان تــاک و
دەســەاڵت و دۆزینــەوەی ڕێگاچارەیەکــە بۆ
ئــەوە ،لــە ڕێــگای جەختکردنــەوە لــە ســەر
دوو واتــای خۆفەرمانــی و خۆبەڕێوەبردنــی

loo

تاکــەوە .جگــە لەمەیــش ،پێداگریــی گانــدی

Ram
in J
aha
nbe
g

لــە ســەر ئەرکــی ئەخالقیــی هاواڵتیــان
لــە سیاســەتی سەرخســتنی ویژدانــی
نافەرمانیــان لــە بەرانبــەر زاڵبوونــی یاســا
نادادپەروەرانەکانــدا ڕێــگای بــۆ تێکۆشــانی
فیکــری و کۆمەاڵیەتیــی یەکێکــی تــر
لــە کەســایەتییە ســوقراتییەکان واتــە
مارتیــن لوتەرکینــگ خــۆش کــرد .کینــگ

مانــای پەیڕەوکردنــی یاســاگەلێکی بااڵتــر

 ) disobedience 1984بــەم ڕســتەیەوە

یــان ملکەچبــوون بەرانبــەر بــەو شــتەی

دەســت پــێ دەکات« :حکوومەتێــک

ســوقرات نــاوی لــێ نــاوە «بانگــی ناخــی

باشــرینە کــە مــاوەی دەســەاڵتدارییەکەی

خــۆ» ،لــە نووســینەکان و چاالکییەکانــی

کەمــر بێــت ».دژایەتیــی ســورو لەگــەڵ

ئــەم ســێ کەســایەتییەی مێــژووی

یاســا نادادپەروەرانــەکان و بەرگریکردنــی

مودێرنــی جیهانــەدا بــە باشــی دەبیرنێــت.

لــە ویژدانــی نافەرمــان نیشــانەی ڕۆحــی

لــە بیرمــان نەچێــت کــە لــە ڕوانگــەی

ســوقراتیی ئــەوە .لــەم ڕوانگەیــەوە

ســوقراتەوە ئەرکــی مەدەنیــی فەلســەفە

خوێندنــەوەی فەلســەفەی مەدەنیــی

لــە ســەر ئــەم بنەمایەدایــە کــە پێــوەری

ســورو لــە بێچمــی ویژدانــی نافەرمانــدا،

خەبــات دژی شــەڕ بەرگریکردنــە لــە

ڕیزگرتنــە لــە بیــری خۆڕســکی ســوقراتی و

دادپــەروەری و دژایەتیکردنــە لەگــەڵ

ستاییشــێکە لــە ڕابەریەتیــی ئەخالقــی تــاک

یاســا نادادپەروەرانــەکان .ئەمــە ڕێــک ئــەو

لــە هەمبــەر یاســا نادادپەروەرانەکانــدا.

باســانەیە کــە لــە نووســینەکانی ســورو،

هەروەهــا ،پشــتگریی گانــدی لــە ئەرکــی

گانــدی و کینگــدا دەیبینیــن .هێــری

شــارومەندی و پێداگریکردنــی لــە ســەر

دەیڤیــد ســورو ڕیســالە بەناوبانگەکــەی

تازەکردنــەوەی ئەخالقــی دیموکراســی

خــۆی (نافەرمانیــی مەدەنــی Civil

لــە بێچمــی دروســتکردنی کەســایەتی و
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کەســایەتییەکی تــەواو ســوقراتییە و خەباتی
ئــەو دژی هــەاڵواردن ،چەقبەســتوویی
(فاناتیســم) و نادادپــەروەری ،بــەردەوام
ملمالنێیــە لــە هەمبــەر ڕاستیپەرەســتی و
کۆیالیەتــی و دژایەتــی نەکردنــی دەســەاڵت
لــە ســەردەمی ئێمــەدا .کینگیــش وەک
ســورو و گانــدی ،ســوقرات بــە یەکەمیــن
ویژدانــی نافەرمانــی مێــژووی ئەندێشــە
دەزانێــت و لــەو بڕوایەدایــە:
«هــەر بــەو جــۆرەی ســوقرات بــە پێویســتی
دەزانــی هــزرەکان ئاڵــۆز بــکات ،تــا تاکەکان
بتوانــن خۆیــان لــە بەنــدی ئەفســانە و بــڕوا
هەڵــەکان دەربــاز بکــەن و بگەنــە رشۆڤــەی
ئافرێنەرانــە و هەڵســەنگاندنی ڕاســتبینانە،
ئێمەیــش دەبــێ هانــی چاالکوانەکانــی
خەباتــی هێمنانــە بدەیــن بــۆ ئــەوەی لــە
نــاو کۆمەڵــگادا وەهــا ئاڵۆزییــەک بئافرێنــن

کــە مرۆڤــەکان لــە قوواڵییــی تاریکیــی

خــۆی پێویســتی بــە دووورکەوتنــەوەی

ئەندێشــەدا دروســتکردنی ئــەم پرســیارەیە.

چەقبەســتوویی و ڕەگەزپەرەســتی بکێشــنە

ڕەخنەگرانەیــە لــە کۆمەڵــگا .مێــژوو شــتێک

ئەگــەر مبانــەوێ تەنیــا ئەرکێــک بــۆ

دەرەوە و بیانگەیننــە ئەوپــەڕی ئاگاهــی و

نییــە جگــە لــە چیرۆکــی دوورودرێــژ و

ئەندێشــەی فەلســەفی دەستنیشــان

برایەتــی.

بەئــازاری ئــەم ئەزموونــەی کــە بیــری

بکەیــن ،بێگومــان هەمــان ئەرکــی مەدەنیــی

دەبــێ ئەوەیــش بڵێیــن ،ســوقرات و کینــگ

ڕەخنەگــر لــە نێــوان کۆمەاڵنــی خەڵکــدا

دروســتکردنی پرســیارە کــە هــزری ســوقراتی

هــەر دووکیــان الیەنگــری حکوومەتــی

دروســت نابێــت ،تەنانــەت ئەگــەر لــە

بــە باشــرین شــێوە پێناســەیەتی .بــۆ

یاســان ،بــەاڵم یاســا دادپەروەرانــەکان

کەشــی گشتیشــدا خەڵکــی بــۆ هــان

ســوقرات و ســوقراتییەکان ڕاســتی ،بــە

لــە یاســا نادادپەروەرانــەکان بــە جیــاواز

درابێــت .بــە وتــەی هانــا ئارێنــت« :بیــری

پێچەوانــەی دەســەاڵت ،هێامنەیەکــی

دەزانــن .لــەو شــوێنەدا کــە ئەخالقــی

ڕەخنەگرانــە ،ســەرەڕای ئــەوەی لــە تەنیاییدا

نەگــۆڕ و داگیرکردنــی نەبــوە و نییــە .ڕەنگــە

ســوقراتیی ویژدانــی نافەرمــان دەســت

دروســت دەبێــت ،بــەاڵم پێوەندیــی خــۆی

هــەر لەبــەر ئــەم هۆکارەیــە کــە ســوقرات

دەکات بــە بەرگریکــردن لــە دادپــەروەری،

لەگــەڵ خەڵکــدا ناپســێنێت ».هــەر بۆیــە،

و دوای ئەویــش زۆربــەی ســوقراتییەکان

لــە هــزری کینگــدا ،نافەرمانــی لــە یاســا

هــزری ســوقراتی لەگــەڵ فیکــری زۆربوونــی

مەرگیــان قەبــووڵ کــرد ،چونکــە ئــەو

نادادپــەروەرەکان بــە مانــای بەرگریکردنــە

بەشــەر تەبایــە .دەتوانیــن ئــەم هەســت بــە

شــتەی بــە الی ئەوانــەوە گرینــگ بــوو

لــە یاســای ئەخالقیــی مەعنــەوی .لــە وەهــا

هۆگــری بــە مرۆڤایەتییــەوە لــە ڕووخســاری

ڕاســتی نەبــوو ،بەڵکــوو مافــی پرســیارکردن

ڕوانگەیەکــدا ،فەلســەفەی مەدەنیــی کینــگ

ڕۆناکبیریــی گشــتیی ســوقراتییەکاندا

ســەبارەت بــە حەقیقــەت ،تاقیکردنــەوە

بــە ئاراســتەی خەباتــی مێشــەکەرەیی

ببینیــن .لێــرەدا دەتوانیــن ڕووناکبیریــی

و ڕەتکردنــەوەی ڕاســتی بــوو .ئێســتایش

ســوقرات لــە کەشــێکی گشــتیدا مانــا

گشــتیی ســوقراتییەکان لــە دوو الیەنــەوە

ئێمــە لــە بەرانبــەر ئــەم پرســیارەداین کــە

پەیــدا دەکات کــە تێدەکۆشــێت تــا بــە

کــۆ بکەینــەوە :ســەربەخۆیی فیکــری و

ئایــا چــۆن دەتوانیــن ببیــن بــە کەســێکی

ســەرمایەی ئەخالقیــی خــۆی دیــواری کپــی

بەرگریکــردن لــە دادپــەروەری ،بــەاڵم

ســوقراتی؟ و ڕووبــەڕووی ئــەم پرســیارەیش

بێدەربەســتییەکان و نابەرابەرییــەکان

گرینگرتیــن تایبەمتەندیــی هــزری ســوقراتی

دەبینــەوە کــە پرســیارکاری چییــە؟ چونکــە

بڕووخێنێــت.

کــە لــە ڕووناکبیریــی گشتیشــدا دەبیرنێــت

بــوون یــان نەبــوون هیــچ جیاوازییەکــی

لەکۆتاییــدا دەگەینــە ئــەو ئەنجامــەی

بابەتــی پرســیارکەرییە .ســوقراتیبوون تەنیــا

نییــە .گرینــگ پرســیارکردن یــان

کــە دەتوانیــن هێامنــەی دژە دەســەاڵت

بــە مانــای شــێوازی پرســیارکردن ســەبارەت

پرســیارنەکردنە تەنانــەت ئەگــەر وەاڵمێکــی

لــە هــزری ســوقراتیدا لــە بیــری ناجێگیــر،

بــە چــۆن ژیــان و چــۆن بیرکردنــەوە نییــە.

قەتعیشــان بــۆی نەبێــت .ڕەنگــە ئەمــە

نافەرمــان و ئافرێنــەری زۆربــەی

ئــەو شــتەی ســوقرات و ســوقراتییەکان

باشــرین شــێوەی ســوقراتیبوون بێــت لــە

ســوقراتییەکانی مێــژوودا بدۆزینــەوە کــە

فێرمــان دەکــەن ،هونــەری پرســیارکردن

دونیایەکــدا کــە بــە قەوڵــی خــوزێ ئورتێــگا

وەکــوو دەنگێکــی دورخـراوە لــە پەراوێــزی

ســەبارەت بــە پرســیارە .لــە ڕاســتیدا،

ئــی گاســت« :ئەگــەر نازانیــن مــرۆڤ

ڕاســتیدا ،دونیایــان گۆڕیــوە .زۆر ســەیر

پرســیاری ســەرەکی ئەمەیــە :لەبــەر چــی

دەبێتــە چــی ،بــەاڵم خــۆ دەزانیــن نابێتــە

نییــە ئەگــەر دەبینیــن هــزری ســوقراتی بــۆ

لــە کۆمەڵگایەکــدا پرســیارکردن هەیــە و

چــی».

گەشەســەندن و بردنــە ســەرەوەی ئاســتی

لــە کۆمەڵگایەکــی تــردا پرســیارنەکردن

لێهاتووییــە فیکــری و ئەخالقییەکانــی

بــاوە .ڕۆڵــی ســوقراتییەکان لــە مێــژووی
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