مێژوو چییە؟
جان فرانسوا دۆرتیێ
لە عەرەبییەوە :د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

مێــژوو جگــە لــە گێڕانــەوەی حیكایەتەكان

و گۆڤــاری دەردەكــرد ،جەماوەرێكــی

خۆیــان تەرخــان كــردووە ،هەمیشــە

شــتێكی دی نــاكات ،لەتــەك ئەمەشــدا

فــراوان پێشــوازییان لــە بەرنامەكــەی و

هەوڵیانــداوە پاســاو بــۆ ئــەو كاروانــەی

مێــژوو بریتییــە لــە ڕەنگدانــەوەی منوونــە

گۆڤارەكــەش دەكــرد.

خۆیــان بهێننــەوە ،ئیــدی لەپــاش ســەدەی

سیاســی و ئایینــی و زانســتییەكانی

مێــژوو بــەوە جیادەكرێتــەوە كــە

نۆزدەیەمــەوەو لــە دوای ســەرهەڵدانی

ســەردەمەكەی خــۆی .ئــەم زانســتە لــە

حیكایەتەكانــی

بــۆ

چەند ڕێبــاز و قوتابخانەیەكــی ڕەخنەییەوە،

پــاش ســەدەی نۆزدەیــەم دینامیكیەتێكــی

دەگوازێتــەوە ،پــۆل فینــی پێــی وایــە

ئــەو پرســیارانەیان بــە شــێوەیەكی توندتــر

ئاشــكرای پیشــاندا ،كــە تــا ئەمــڕۆش

مێــژوو جگــە لــە ڕۆمانێكــی ڕاســتەقینە

دەخســتەڕوو ،كــە لەگەڵیــدا بیــر لــەوە

بەردەوامــە ،ئەمــڕۆ مێــژوو لەنێــو زانســتە

شــتێكی تــر نییــە .جــا لەبەرئــەوەی مێژوو

دەكرایــەوە وەك پســپۆرییەك دەســت بــە

مرۆڤایەتییەكانــدا شــوێنێكی نایــاب و

كینایەیــە بــۆ گێڕانــەوەی حەقیقــەت،

نووســینەوەی مێــژوو بكرێــت.

گرنــگ دەگرێــت.

ئیــدی بابەتــی مێــژوو بــە درێژایــی

هەمیشــە مێــژوو پەیوەســت بــووە بــە

ســەدەكان هەڵگــری چەنــد گرەوێكــی

لە هۆمیرۆسەوە بۆ هیرۆدۆتس

هێــزی حیكایەتــە نیشــتیامنییەكان و واڵت

گرنگــە كــە لــە ســەرەتادا مۆركێكــی

لــە یۆنــان و لــە ســەدەی پێنجەمــی پێــش

و میللەتانــەی دەیانەوێــت ڕابــردووی

ئایینــی و سیاســیی پێــوە بــوو ،دواتــر

زایینــدا ،مێــژوو لەگــەڵ هیرۆدۆتــس و

خۆیــان بنووســنەوە .لــە فەرەنســادا مێژوو

و لــە ڕۆژگاری ئەمڕۆمانــدا مۆركێكــی

توســیدید دەســتی پێكــرد .لەكاتێكــدا

بــە پســپۆرییەكی شــیاو و بــە بابەتێكــی

مەعریفیــی هەیــە ،بۆیــە ئــەم بابەتــە،

پــرۆژەی هۆمیــرۆس لەســەر جەنگــە

خۆشەویســت دەژمێردرێــت ،هــەروەك

بــە تایبەتــی لــە ســەدەی نۆزدەیەمــەوە

میدییــەكان ڕاوەســتابوو كــە یۆنــان

ڕەگەزێكــی بنچینەیــی لــە ڕۆشــنبیریدا

بــوو بــە شــوێنی گفتوگــۆ و ناكۆكــی و

ڕووبــەڕووی فارســەكان دەبوونــەوە و

پێكدەهێنێــت.

مشــتومڕێكی بێئامــان لەنێــو گروپــی

دەوڵەتەشــاری یۆنانــی فراوانــر دەبــۆوە،

لــە ســەدەی نۆزدەیەمــەوە مێــژوو چۆتــە

مێژوونووســاندا ،كــە پرســیاری جــدی و

هیرۆدۆتــس كــە گەڕیدەیەکــی گــەورە

نــاو پڕۆگرامەكانــی خوێندنــەوە ،لــە

كاریگەریــان دەورووژانــد ،پرســیار لــە

بــوو و خاوەنــی زەینێكــی گەشــاوە بــوو،

شەســتەكانی ســەدەی بیستەمیشــەوە

چەشــنی :ئایــا دەكــرێ مێــژوو ببێــت

وەســفێكی ورد و جوگرافییانــەی ئــەو

بەرباڵوییەكــی بێوێنــەی بەخــۆوە بینیــوە،

بــە زانســتێك؟ زانســتێكی كۆمەاڵیەتــی؟

گەالنــەی دەكــرد كــە لــە گەشــتەكەیدا

بــەردەوام كتێبــی جیاجیــای مێژوویــی

ئەگــەر وەاڵمەكــە بەڵــێ بێــت ،ئــەی

ڕێكەوتــی دەكــردن ،هەروەهــا گێڕانــەوەی

و هەروەهــا كتێــب دەربــارەی مێــژوو

دەبێــت ســەرچاوەكانی ئــەو زانســتە

مێژوویــی داهێنــا تــا –وەك خــۆی دەڵ ـێ-

چــاپ دەكرێــت ،هەندێــک لــە مامۆســتا

چــی بــن؟ هەروەهــا ئامانــج و ڕێگەكانــی

زەمــەن كاری پیــاوە گــەورەكان لەیــاد

ناودارەكانــی زانكــۆ ،كــە پســپۆرن

مێــژوو چیــن؟ چ دامەزراوێــك ڕەوایــی بــە

نــەكات و ســەركەوتنە گەورەكانــی یۆنــان

لــە مێــژوودا ،بەرنامــەی تایبەتــی لــە

مێــژوو دەبەخشــێت؟ ئاخــۆ ئــەو زانســتە

و بەربەرییــەكان لەبیــر نەكرێــن .لــە پــاش

ئێســتگە و تەلەڤیزیۆنەكانــدا پێشــكەش

بابەتگەرایــی تیــادا دەبێــت؟

چەندیــن دەیــە ،توســیدید بــوو بــە شــایەتی

دەكــەن (یەكێــك لەوانــە جــۆرج

لــە ڕاســتیدا ئــەم پرســیارانە تــازە نیــن،

جەنگــی بلیبۆنیــز كــە لەنێــوان ئەســینا

دۆبــی كــە ســاڵی  1973بەرنامەیەکــی

زۆربــەی ئــەو كەســانەی خۆیــان بــۆ

و ئیســپارتەدا لــە ســااڵنی  431بــۆ 404ی

تەلەڤیزیۆنیــی دەربــارەی مێــژوو هەبــوو)

گێڕانــەوەی ڕووداوەكانــی ســەردەمی

پێــش زاییــن ڕوویــدا.

ڕابردوومــان
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لــە گــەڕان بــە دوای هۆكارەكانــی ئــەو

ناوەڕاســتدا بریتیبــوو لــەو دەقانــەی بــاس

ڕووداوانــە و هەروەهــا لــە الیەنــی

لــە ژیانــی قەشــەكان و موعجیــزەكان و

بابەتێتــی لــە وەســف و شــیكردنەوەدا،

ڕووداوی خورافــی دەكات ،تەنهــا هەنــدێ

هیرۆدۆتــس و توســیدید بــوون بــە

دەقــی زۆر كــەم لەبەردەســتدان كــە

پێشــەنگ لــە زانســتی مێــژوودا ،كــە لــە

شایســتەی ســوود لێوەرگرتــن بــن ،بــۆ

ســەردەمی ئەوانــدا مێــژوو لــە زانســتی

منوونــە دەقەكانــی قەشــە گریگــوار دی

ئەفســانە جیابــۆوە.

تــۆرز ( 594-538زایینــی) دەربــارەی

بــەاڵم لــە ســەدەكانی دواتــردا ئــەم

بیروبــاوەڕی ســەردەمەكەی خــۆی و

پرۆژەیــە فــراوان نەبــوو ،ئەگەرچــی

هەروەهــا ئــەو تاعونــەی لــە ســاڵی

مێژوونوســە ڕۆمانییەكانــی وەك شــیرشۆن

(588ی زایینــی) سەرانســەری مەرســیلیای

و تیــت لیــف و تاســیتۆس و ســیاتۆن

گرتــەوە.

نێوبانگێكــی باشــیان بــە درێژایــی

لــە ســەدەی هەژدەیەمــدا جــان دی

ســەدەكان پەیداكــرد ،بەتایبەتــی لــە

جوانفیــل كتێبێــك دەنووســێت بــە

چەرخــی ڕێنیسانســدا ،بــەاڵم ئەمــە

ناونیشــانی «كارەكانــی قەشــە لویــس و

بــە هــۆی لێهاتووییانــەوە بــوو لــە

وشــە پیرۆزەكانــی» لەوێــدا وەســفێكی

الیەنــی ئەدەبــی و زمانــی ڕەوانبێــژی و

وردی ژیانــی ئــەو سارانشــینانە دەكات

داڕشــتنەوە.

كــە لــە كاتــی جەنگــی خاچپەرســتیدا
لــە میــر ڕێكەوتــی كــردن ،هەروەهــا

سەدەكانی ناوەڕاست:

تێڕوانینــی خاچپەرســتەكان دەخاتــە

مێژووی مەسیحی

ڕوو لــە بەرامبــەر جیهانــی ئیســامیدا.

لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی مەســیحیەتدا

هەروەهــا قەشــە ڕاوول گالبێــر چەنــد

لــە ســەدەی یەكەمــی زایینیــدا،

گەوواهینامەیەكــی هەیــە باســی الیەنــی

مەســیحییانەی

عەقڵیــی خەڵكــی دەكات لــە هــەزارەی

وەرگــرت كــە پــر لــە دەوری پەیامنــی

یەكەمــدا ،مێژوونوســی هاوچــەرخ جــۆرج

كــۆن (تــەورات) و پەیامنــی نــوێ

دۆبــی پشــت بــەو تێكســتانەی قەشــە

(ئینجیلــەكان) دەســوڕایەوە .كاتێكیــش

ڕاوول دەبەســتێت.

مێــژووی ناوەڕاســت فەرامــۆش ك ـرا بــەو

لــە چەرخــی ڕێنیسانســەوە تــا ســەدەی

پێیــەی مێژوویەكــە ســەر بــە تیۆلۆژیــا

هەژدەیــەم ،مەعریفــەی مێژوویــی چەنــد

و كەنیســەیە ،لــە ســەدەی بیســتەمدا

ڕەوتێكــی جیــاوازی بەخۆوەبینــی ،كــە

مێــژوو بایەخێكــی گــەورەی پەیــدا كــرد،

هەریەكــە لــەو ڕەوتانــە بــە ڕێگــەی

ئەمــە چونكــە مێــژوو لــە ســەدەكانی

خــۆی مێــژووی هاوچەرخــی پێكدەهێنــا.

مێــژوو

مۆركێكــی
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هیومانیســتەكانی چەرخــی ڕێنیســانس
و عەملانیخــوازەكان دەســتیان كــرد بــە
گــەڕان بــە دوای دۆكیومێنتــە ئەســڵییە
ئایینــی و غەیــرە ئاینییــەكان ،كــە بــە

Homeros

شــێوەیەكی ڕەخنەیــی هاوچــەرخ ئــەو
دۆكیومێنتانەیــان شــیدەكردەوە ،ئەمانــە
بــە زۆری عەوداڵــی مێــژووی كۆنــی
یۆنانــی و ڕۆمانــی بــوون.
لــە ســەدەی هەژدەیەمــدا ،واتــە ســەدەی
ڕۆشــنگەری ،فەیلەســوفانی وەك ڤۆلتێــر
و مۆنتیســكیۆ و دیــدرۆ و كۆندۆرســێ،
بایەخێكــی بەرچاویــان دا بــە مێــژوو و
بنەمــای فەلســەفەی مێژوویــان دانــا،
پــر تەركیزیــان دەكــردە ســەر بابەتــی

Thucydides

وەك نــەژادی نەتــەوەكان و مێــژووی
شارســتانییەكان و كاروانــی پێشــكەوتنی
مرۆڤایەتــی.
لەســەدەی نۆزدەیەمــدا ،لــە تــەك
پەرەســەندنی ئەقاڵنییەتــدا ،چەنــد
فەیلەســوفێكی وەك ئیامنۆیــل كانــت و
هیــگڵ و ماركــس بایەخیــان بــە مێــژوو
دا و بــە ســیفەتی ئــەوە باســی مێژوویــان
دەكــرد وەك ئــەوەی كاروانێكــە بــەرەو
ئــازادی كــە ئەقــڵ پارێــزگاری لــەو

Herodotus

ئازادییــە دەكات.
سەدەی نۆزدەیەم،
سەدەی مێژوو

ســەدەی نۆزدەیــەم بــە «ســەدەی
مێــژوو» ناودەبرێــت .لــەو ســەدەیەدا
مێژوونوســە فەرەنســی و ئەڵامنــی و
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ئینگلیــزەكان ،لــە شۆرشــی فەرەنســی

كۆنــت ( )1857-1798كاریگەرییەكــی

و دەركەوتنــی ناســیۆنالیزم و نەتــەوە

زۆری لــە مێژوونوســە فەرەنســییەكان

لــە ئەوروپــادا ،ورد دەبوونــەوە و لــەو

كــرد ،لەوانــە هیبۆڵــت تێــن ( )1828و

ڕووداوانــە ڕادەمــان .هەروەهــا چەنــد

نومادنیــس فۆســتل دی كۆلینــگ (-1830

قوتابخانەیەكــی نیشــتامنی دەركەوتــن،

 ،)1889ئەمانــە باوەڕیــان وابــوو كــە

لەوانــە قوتابخانــەی ئەڵامنــی لەگــەڵ

دەبێــت بــە ڕێگەیەكــی ئەقاڵنــی و بــە

لیۆبۆلــد فــۆن ڕانكــە ()1886-1795

پشتبەســن بــە زانســتی رسوشــت باســی

و تیــۆدۆر مومســن ()1903-1817

مێــژوو بكرێــت.

(.)1894-1817

لــە ســاڵی 1876دا گابرێــل مونــۆد

ڤیلهێڵــم

ڕۆشــەر

هەروەهــا مێژوونوســی ســویرسی

گۆڤارێكــی دەركــرد بەنــاوی «گۆڤــاری

جاكــۆب بوركهــاردت ( )1897-1818كــە

مێژوویــی»،

یەكەمیــدا

قوتابیــی لیۆبۆلــد فــۆن ڕانكــە و هاوڕێــی

بابەتێكــی باڵوكــردەوە بــە ناونیشــانی

فریدریــك نیچــە بــوو ،قوتابخانــەی

«قوتابخانــەی میتۆدگەرایــی» كــە لەوێــدا

كولتووریــی دامەزرانــد.

پشــت بــە مێژوونوســە ئەڵامنییــەكان

لــە فەرەنســادا ســەدەی نۆزدەیــەم ئــەو

دەبەســتێت ،هانــی مێژوونوســان دەدات

قۆناغەیــە كــە نووســینی مێژوویــی،

ئەرشــیف و ئامــار كۆبكەنــەوە ،داوای لــە

ڕێســای دامەزراوەیــی لەخۆگــرت ،لــە

مامۆســتایانی مێــژووی زانكــۆی ســۆربۆن

ســەردەمی حوكمــی لویــس فیلیپــی

دەكــرد واز لــە زمانــی ڕەوانبێــژی و

نیشــتیامنی

ســتایلی زمانــی ئەدەبــی بهێنــن تــا مێــژوو

یەكەمــدا

ئەرشــیفی

لەژمــارەی

مێــژوو لــە قوتابخانەكانــدا دەخوێــرا.

ســاڵی  1900و لــە چوارچێــوەی كێبڕكــێ

دیارتریــن مێژوونوســانی ئــەو ســەدەیە

لەگــەڵ ئەڵامنیــادا و جێگیركردنــی

لــە فەرەنســادا بریتیــن لــە ئۆگســتین

فەرەنســای كۆماریــدا ،كتێبێــك چــاپ

تیــری ( )1865-1795و جیــل میشــلیە

ك ـرا بــە ناونیشــانی «مێــژووی فەرەنســا»

( )1874-1798كــە هەوڵیــان دەدا

لەالیــەن ئەرنســت النیــس (-1842

«مێــژووی گشــتی» بنووســنەوە و باســی
تەركیــز بكەنــە ســەر چەمكــی گشــتی و
پێشــكەوتن.
لە نیــوەی دووەمــی ســەدەی نۆزدەیەمدا،
فەلســەفەی پۆزەتیڤیزمــی ئۆگســت
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نەتــەوەی فەرەنســی بكــەن و زیاتــر
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دامــەزرا ،لــە ســەردەمی ناپلیۆنــدا

زمانــی تایبەتــی خــۆی هەبێــت.

 )1922كــە لــە  17بــەرگ پێكهاتــووە و
ستایشــی نەتــەوە و دەوڵەتــی فەرەنســی
دەكات هــەر لــە ســەردەمی كلۆفیســەوە
تــا ڕۆژگاری خــۆی ،دواتــر ئــەو كتێبــە
گەورەیــە بــوو بــە كتێبــی ڕەســمی لــە
خوێندنــی فەرەنســیدا.

سەدەی بیستەم:

دیمۆگرافیــای مێژوویــی وەرگــرت ،لــەو

ئاڕاســتەی حەولیاتــی (ئەنالیــس) كــرد

سۆسیۆلۆژیا و مێژوو

دەمانــەدا فیرنــان برۆدێــل ،پســپۆری

و داوای دەكــرد ئاڕاســتە و میتــۆد و

مێژوویــی كــرد بە پســپۆرییەكی ســەرەكی

بوارەكانــی مێــژوو بەرینــر بكرێــت.

و زاڵ بەســەر زانســتە كۆمەاڵیەتــی و

لــە كۆتایــی ســەدەی بیستەمیشــدا

مرۆڤایەتییەكانــی دیکــەوە .برۆدێــل

توێژینــەوەی مێژوویــی بــوو بــە

بیرۆكــەی «مــاوەی زەمەنیــی درێــژ»ی

توێژینەوەیەكــی جیهانیــی كــە تــەوەری

داهێنــا كــە مێژوونــوس دەتوانێــت لــە

هەمەچەشــنی لەخۆدەگــرت .ئــەم

تــەك «مــاوەی زەمەنیــی كــورت» و

مێــژووە لــە چەندیــن ڕووداوی گرنگــی

«مــاوەی زەمەنیــی مامناوەنــدی»دا بــە

ئــەو ســەدەیە ورد دەبــۆوە ،لەوانــە

دروســتی مێــژووی ســەردەمێك و بگــرە

هــەردوو جەنگــی جیهانــی ،ســەركەوتن و

مێــژووی دیاردەیەكیــش بخوێنێتــەوە.

شكســتی كۆمۆنیــزم ،دەركەوتنــی فاشــیزم

هــەر لــەو كاتانــەدا «مێــژووی زەینــەكان-

و نازیــزم .هەروەهــا مێــژووی ڕۆشــنبیری

الذهنیــات» باڵوبــۆوە كــە فیلیــپ ئاریــس

ســەریهەڵدا كــە لــە چەنــد بابەتێكــی

پــر بایەخــی بــە الیەنــی كولتــووری

دەكۆڵییــەوە ،وەك :مێــژووی خوێنــدن

و كۆمەاڵیەتــی و ئیتنۆلۆجــی دەدا.

و نووســین ،مێــژووی كــۆچ ،مێــژووی

پاشــان بیــر و فەلســەفەی میشــێل فۆكــۆ

ئایینــەكان ،مێــژووی فەلســەفە و مێــژووی

دەربــارەی دابڕانــی مەعریفــی و زانســتی

زانســتەكان.

لەگــەڵ

وەرچەرخانــی

ســەدەی

نۆزدەیەمــدا ،زانســتە كۆمەاڵیەتییــەكان
و بەتایبەتــی سۆســیۆلۆژیا پێشــكەوتنێكی
گــەورەی بەخــۆوە بینــی .لــە ســاڵی
1903دا فرانســوا ســیمیاند ڕەخنــەی لــە
ڕەوتــی پۆزەتیڤیزمــی مێژوویــی گــرت
و پێــی وابــوو ئــەم ئاڕاســتەیە تەنهــا
وەســفی دیــاردەكان دەكات ،لــە كاتێكــدا
سۆســیۆلۆژیا دەتوانێــت چەندیــن یاســا
و ڕێســا دامبەزرێنێــت و دیــاردەكان
شــیبكاتەوە.
لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا جــان
جۆریــس كتێبێكــی گرنــگ دەردەكات
بــە ناونیشــانی «مێــژووی سۆسیالیســتیی
شۆڕشــی فەرەنســی» ،ئــەم كتێبــە لەتــەك
بیــری ماركســیزم دەربــارەی حەمتیەتــی
ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی ،كاریــان كــردە
ســەر وەچەیــەك لــە مێژوونوســان،
لەوانــە :مــارك بلــوخ ،لوســیان فیفــر،
ئەلبێــر ماتییــز ،ئەرنســت البــروس ،ئەمانــە
هەوڵیــان دەدا واز لــە مێــژووی سیاســی
بێنــن و بایــەخ بــە مێــژووی ئابــووری و
كۆمەاڵیەتــی بــدەن.
لــە ســەدەی بیســتەمدا گۆڤــاری حەولیاتی
فەرەنســی كاریگەرییەكــی ئاشــكرای
كــردە ســەر ڕەوتــی پێشــكەوتنی میتــۆدی
مێژوویــی ،بــە درێژایــی ســەدەی بیســتەم
بەشــێكی زۆری مێژوونوســان ســودیان
لــە پێشــكەوتنی مێــژووی ئابــووری و

كاری لــە ڕەوتــی مێــژوو كــرد.
لــە ســااڵنی حەفتــاكان بــەدواوە
قوتابخانــەی حەولیاتــی فەرەنســی
ئەنالیــس ( )Annalesگەشــانەوەیەكی
بێوێنــەی بەخــۆوە بینــی ،چەندیــن
مێژوونوســی نــاوداری وەك (ئانــدرێ
بۆرگیێــر ،مــارك فیــرۆ ،جــاك لــی گــۆف،
ئیامنۆیــل لــی ڕوی الدوری و جــاك
ڕیفــال) ئیــدارەی زانكۆكانیــان گــرت و
كتێبــی هەمەجــۆری مێژووییــان چــاپ

سەرچاوە:

كــرد.

معجــم العلــوم االنســانیة ،بــإرشاف جــان

لــە ســاڵی 1985دا مێژوونوســی نــاودار

فرانســوا دورتیــه ،ترجمــة :د.جــورج

جــۆرج دۆبــی كــە بایەخــی بە ســەدەكانی

كتــورە ،املؤسســة الجامعیــە للدراســات

ناوەڕاســت دەدا ،چەندیــن ڕەخنــەی

والنــر ،بیــروت.2009 -
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