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خوێنەری بەڕێز:
ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە ،بریتییە لەو پرۆژە فكری
و فەلسەفیەی ،كە دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە
پرۆژەی ( )100نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو،
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم ،بەم پێیەش تاوەكو
ئێستا لەم پرۆژەیەدا ( )80نامیلكەمان چاپكردوە.
بەشی یەكەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە بێركلی،
ئاشنابوون بە باشالر ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە
هایدگەر ،ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز  2بەرگ ،ئاشنابوون بە
هانا ئارێنت ،ئاشنابوون بە هیگڵ ،ئاشنابوون بە سارتەر،
ئاشنابوون بە نیچە ،ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر ،ئاشنابوون بە
سالڤۆی ژیژەك ،ئاشنابوون بە ماركس( )8بەرگ).
بەشی دووەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە فیورباخ،
ئاشنابوون بە تۆماس م��ۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر،
ئاشنابوون بە گرامشی  ،1،2ئاشنابوون بە ئەرستۆ،
ئاشنابوون بە دیموكراسی ،ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3
بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەرکون ،ئاشنابوون بە فۆكۆ ،ئاشنابوون
بە ئەکیونی ،ئاشنابوون بە ئەنگڵس ،ئاشنابوون بە جۆن
ستوارت میل  3بەرگ ،ئاشنابوون بە جاك الكان ،ئاشنابوون
بە الیبنتز ،ئاشنابوون بە میكاڤیلی).
بەشی سێیەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر،
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون
بە پۆپەر ،ئاشنابوون بە دۆركهایم ،ئاشنابوون بە دریدا،
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ئاشنابوون بە لیوتار ،ئاشنابوون بە لینین  2بەرگ ،ئاشنابوون
بە ترۆتسكی ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ ،ئاشنابوون بە
پۆپۆلیزم  2بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون
بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار،
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2
بەرگ ،ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
بەشی چوارەم بریتییە لە (كۆنفۆشیۆس ،جۆن دیۆی،
پیەربۆردیۆ ،مارتن لوسەر ،ئاالن بادیۆ ،ویتگنشتاین ،ماوتسی
تۆنگ ،لیڤی شتراوس ،چۆمسكی ،والتەر بنیامین ،مارتین
بوبەر ،مۆنتیسكۆ ،سپێنوزا ،جولیا كریستیڤا ،روالن بارت،
رۆدۆلف كارناب ،جۆرج باتای ،فۆکۆیاما ،دیڤد هارڤی ،سان
سیمۆن).
خوێنەری بەڕێز :بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی()2011دوو
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا
باڵوكراونەتەوە ،بەشی یەكەمیان()16فەیلەسوفن كە بریتیین
لە( ویتگنشتاین ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە قەشە
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ ،لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا ،میتافیزیك،
لە دیدی فەلسەفیەوە ،كۆمەڵگەو دەوڵەت ،دیموكراسی ئازادی
تاك و كۆمەڵگە،بزوتنەوەی فێمێنیزم ،سوقرات ،سۆسیال
دیموكرات فرۆید ،وێنەی ژی��ان لە بۆچوونی بیرمەنداندا،
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی ،نیچە،
ئاشنابوون بە هیوم ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسل).
بەشی دووەم ( )25نامیلكە و بریتین لە (ئاشنابوون
بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون بە كیرگە
6

گۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر ،ئاشنابوون بە كارل پۆپەر،
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین ،ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون
بە ئەرستۆ ،ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین ،ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ ،ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە،
ئاشنابوون بە فرۆید ،ئاشنابوون بە جۆن لۆك ،ئاشنابوون بە
لینین ،ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم ،ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت ،ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم ،بلیمەتی
و شێتی ،ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار ،ئاشنابوون بە
ڤێرجینیا وۆلف ،ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس ،ئاشنابوون
بە درێدا)
لە ئایندەیەكی نزیكیشدا بەشی پێنجەم كە خۆی لە
كۆمەڵێك فەیلەسوف و چەمكی نوێ ،كە ئەمڕۆ لە دونیای
فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
ئەم پ��رۆژەی��ەش لە س��اڵ��ی()2018دا بە شێوازێكی
نوێ و بە ناساندنێكی تر درێژەی دەبێت ،چونكە بە پلەی
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و
هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
ئامانج لەم پرۆژەیەش مەبەستمانە ئەو كردارە بیری و
عەقڵی و توانستە بیریانەی ،كە بیرمەندو فەیلەسوفەكان
بەدرێژایی مێژووی بیری مرۆڤایەتی ناویانە ،بەئاسانترین
رێگە بگەیەنینە خوێنەر ،چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو
هێنانەدی خواست و دیوە شاراوەكانی مێشكدا لە بوارە
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت ،تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت ،لەبەرئەوەی ئەگەر
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە ،ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم
شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو
ئایدیا جیاوازەكان و گرنگی بیركردنەوەكان بكات ،لەپێناو
چارەسەركردنی گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی
كە پێویستە لێیبڕوانێت ،تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند» من بیردەكەمەوە ،كەواتە
من هەم» ،واتە بخوێنەرەوە ،بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو
بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە ،پێویستە بەر لە هەر
شتێك ،هۆكاری بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین ،خوێندنەوەش
یەكێكە لە هۆكارەكان و بەهۆشیەوە ،بیركردنەوەكان
بەرئەنجامی دەب��ن ،چونكە پرۆسەی بیركردنەوە ،لەپێناو
هێنانەدی داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە ،ئەم گەشەكردنەی
تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش ،بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بۆیە نابێت پرۆسەی خوێندنەوەو بەرۆشنبیریكردن،
نەك تاك ،بەڵكو كۆمەڵگەش خۆی لێ نەبوێرێت ،چونكە
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن ،بۆیە پێویستە بەردەوام
عەقڵەكان كراوەبن ،لەپێناو بەرهەمهێنانی بیری نوێ و
بنیادنانی ئایندەیەك ،جیاوازتر لەرابردو.
د .لوقمان رەئوف
2017
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پێشەكیی وەرگێڕ
مۆنتیسكۆ وەك فەیلەسوفێكی مەزنی سەدەی
حەڤدەهەمی فەرەنسا و ئ��ەوروپ��ا ،بە گشتی بە
دیارترینو كارگەرترین فەیلەسوفەكانی فەرەنسا
بەتایبەتیو ئەوروپا و جیهان دادەنرێت .مۆنتیسكۆ
س��ەدس��اڵ پێش ش��ۆڕی فەرەنسیی لەدایكبووە،
لە خێزان و خانەوادەیەكی زەنگین و خانەدان
و دەستڕۆیشتوودا چ��اوی ب��ەژی��ان هەڵهێناوە،
كەڵكیشی ل��ەو زەنگینییەی بینیوە ل��ە ب��واری
تێكەڵبوون بە نوخبە و سەردارەكان ،لە مەیدانی
ت و گەڕانەكانیدا بۆ واڵتانی ئەوروپا و لە
گەش 
كایەی نەرمینواندنی دەسەاڵتداران لەبارەی ئەو
ئایدیا و سەرنجانەی كە دژ بە پڕەنسیپەكانی
فەرمانڕەوایی ئەوان بوون .تایبەتمەندی مۆنتیسكۆ
لەوەدابوو ،كە نوسینەكانی و سەرنجەكانی قووڵ
و نوێبوون ،قووڵبوون بەو مانایەی لە دوورترین
كونجی مێژوودا ،بایەخەكانی هێنا و شرۆڤەیكردن،
ئەو دەستیبرد بۆ نەزمی حوكمداری بەربەری و
جەرمەنیو قوتەكانو كەڵكی لە رەوگەی رامیاری
رۆم ،یۆنانییەكان وەرگرت ،پەرژایە سەر رۆژهەاڵت
و ئێرانو دنیای ئیسالم ،لە كۆی هەموویاندا و لەدوا
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دواكانی تەمەنیدا ،لە شاكارەكەی خۆی ،كە رۆحی
یاساكان بوو خستەڕوو .مۆنتیسكۆ لە سەرچاوەی
گرفتەكان دواوە ،ئەوەی ئەو نوسیویەتی لەسەر
سیستەمە سیاسییەكان ب��ووە ،جەختی ئەویش
لەبارەی جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان بووە .واتە
ئ��ەو ب���ەوردی دەردەك��ان��ی كۆمەڵگەی فەرەنسی
دیاریكردبوو ،هەربۆیە توانی دەست بۆ باشترین
چ��ارەس��ەرب��ەرێ��ت ،كە ئەویش بریتییە ل��ەئ��ازادی
سیاسی و جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان و مافی
هاوواڵتیبوون ،پاراستنی ماف و پێگە و رابردووی
گروپەكانو جڵەوگیركردنی زێدەڕۆییەكان بە یاسا.
ئ��ەو ب��ۆ چ��ارەس��ەرك��ردن و زێدەڕۆییەكانی
ئایین ،نەهات كاردانەوە پیشانبدات و نەخشی ئایین
بسڕێتەوە ،وەختێك كە پیاوانی ئایینی دەستیان لە
بینەقاقای كۆمەڵگەدابوو ،نەهات داكۆكی لەسەر
ئەوەبكاتکە پێویستە ئەو دەستانە ببڕێنەوە ،بەڵكو
هات ئایینی گەڕاندەوە بۆ ڕەوتی راستەقینەی خۆی.
گ��ەڕان��ەوەی ئایین بۆ پێگەی راستەقینەی خۆی،
پێدانی تایبەتمەندی بەخانەدانەكان بە گوێرەی یاسا،
هاوكات هێشتنەوەی پادشاكانو چاودێریكردنیان
بەیاسا ،دیسانەوە پێدانی مافی ه��اوواڵت��ی��ان بە
بوونی دەنگو بە دەربڕینی ئازادیو بەدیاریكردنی
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نوێنەرەكانیان ،كە دواج��ار سەرچاوەی سەرەكی
یاسادانانی دەوڵەتن ،هاوكات هێشتنەوەی رۆڵی
نوخبە و بەهرەدار و نەجیبزادەكان لە ئەنجومەنی
پیراندا ،كۆی هەموو ئەو داكۆكییانەی مۆنتیسكۆ،
هۆیەكی كاریگەر ب��وو ،تا ئەو وەك نێوەندگیرو
مامناوەندێك ،ی��اخ��ود وەك سازێنەرێكی واق��ی
تەماشابكرێت و لێی بڕوانرێت .مۆنتیسكۆ ئەو
شتانەی كە دەیخستنە روو ،لە ئاستێكی یۆتۆپیو
خەیاڵیدا نەبوون ،ئەو شتێكی دەوت ،كە شیاوی
جێبەجێكردن بێت ،جێبەجێكردنێك كە ئازادی تێیدا
هەوێن بێت ،ئەو ئازادییەی ئەو داوایدەكرد ،تەنها
گ��روپ و دەستە و ن��ەت��ەوەی��ەك لێی بەهرەمەند
نەبوو ،بەڵكو فرە واقیعیانە سفرەی ئازادی راخست،
بەجۆرێك ه��ەم��ووان بتوانن پشكیان لە ئازادیدا
هەبێتو هەموانیش ئەو ئازدییەی كە گەرەكیانە،
بتوانن بەدەستیبهێنن.
ه��ەر ئ��ەوە ب��وو وای لە مۆنتیسكۆ ك��رد ،كە
ببێتە یەكێك ل��ەو ف��ەی��ل��ەس��وف��ان��ەی زۆرت��ری��ن��ی
تیۆرەكانی كراونەتە واقیع و لە ئاستی پراكتیكدا
كاریان لەسەردەكرێت .ئەو جیا لە فەیلەسوفەكانی
ت��ر ،بەرهەمێكی دای���ە م��رۆڤ��ای��ەت��ی ،ك��ە س��ودی
ه��ەب��ێ��ت ،ف��ەل��س��ەف��ەی ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی خەیاڵدا
نەهێشتەوە و فەلسەفەی كردە دارێكی بەرداری
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دونیایی ،بەرهەمەكەی لە زۆرێ��ك لە دەستورە
بنچینەییەكانی ئ���ەوڕۆی دون��ی��ادا دەدورێ��ت��ەوە.
مۆنتیسكۆ ئاوێكی رشت ،كە هەمووان بتوانن پێی
تێخەن و نەخنكێن .ئەو ئیلهامبەخشی شۆڕشی
فەرەنسی بوو ،ه��ەروەك چۆن رۆسۆ و ڤۆڵتێر،
ئیلهام بەخشیبوون .بوونی تیۆرەكانی مۆنتیسكۆ
لەنێو شۆڕشی فەرەنسیدا ،زیاتر جڵەوی شۆڕشی
هێوركردەوە و پیاوانی ئایینیو خانەدانیشی لەگەڵ
شۆڕش ئاشتكردەوە ،تەنانەت پادشایشی لە تەك
شۆڕشدا ئاشتكردەوە .ئەو زەمینەیەكی رەخساند،
تا هەموو الیەك لەبەرامبەر شۆڕشدا ملكەچبن.
هیچ بنەمایەكی تیرۆر و كوشتنو توندوتیژی
لە تیۆرێكی مۆنتیسكۆوە سەریدەرنەكردووە ،ئەو
بەكاوەخۆ ویست و ئیرادەی شۆڕشی بەبارێكی
لەباردا بردووە ،كە شیاوی روودان بێت .مۆنتیسكۆ
یەكێك بوو لەو فەیلەسوفانەی كە بڕوای بە قۆرغكاری
نەبوو ،هاوكات غرور و راب��ردووی واڵتەكەیشی،
لەئاستی واڵتانی ت��ردا چ��اوی پێنەدەنوقاند .ئەو
ێ و هی ه��ەر هێزێك
سەروەرییەكان لە هەركو 
بووبن ،بە مانا مرۆڤییەكەی كەڵكی لێوەردەگرتن،
چونكە ب��ەس��ەردان��ی ب��ۆ بەریتانیا ن��ەی��ش��اردەوە،
كە بەریتانیا چەندە لەپێش فەرەنساوەیە و چۆن
ئ��ەوان خاوەنی سیستەمێكی تۆكمەی دەستوری
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پادشایەتین .ئەم تایبەتمەندییەیش وای نەكرد كە
لە ئاست واڵتەكەیدا بە ناپاک و كەوتنە ژێر باری
كاریگەرییەكانی دەرەوە تەماشابكرێت ،چونكە
مۆنتیسكۆ هاتەوە و كاریگەرییەكانی بە فەرەنسی
كرد و بۆ كۆمەڵگەی فەرەنسا شتەكانی دووریی،
هەربۆیە سیستەمی سیاسی و دەوڵەتدارییەكەی،
كە بۆ فەرەنسا داینابوو ،بەجۆرێك بوو كە بۆنو
بەرامەی فەرەنسا بدات.
لەبەرئەوە هیچ كات فەرەنسییەكان ،ئەویان بە
كەسێك نێونەدەبرد ،كە دەمارگیریی نەتەوایەتی
هێزێكی ت��ری لەپشتەوە بێت .مۆنتیسكۆ وەك
فەیلەسوفێكی م��ەزن ،مەزنایەتی خ��ۆی ل��ەوەدا
بینییەوە كە دنیا بچوك و دووركانی فەرامۆش
نەكردبوو ،چونكە یەكێك لە هەرە تایبەتمەندییەكانی
مۆنتیسكۆ ،خۆی لەوەدا دەبینییەوە ،كە بڕوای بە
كاریگەری و بایەخی هەموو ئاووهەوا و ژینگە
و كلتور و فەرهەنگێك هەبوو .ئەو پێیوابوو لە
ه��ەر ی��اس��ای��ەك��دا ،ك��ە یاسا داڕێ�����ژەران جەختی
لەسەر دەكەنەوە ،نابێت بچوكترین تایبەتمەندی
فەرامۆشبكرێت ،تەنانەت بڕوای بەوە هەبوو ،كە
تایبەتمەندییەكان گەر دیوی دزێویشیان بوو ،نابێت
لە نوسینەوەی یاسادا بەهەند وەرنەگیرێن ،كۆی ئەم
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بۆچوونەی وەك خۆی ئاماژەی پێدەدات ،بە رۆحی
میللی ناودەبرێت ،ئەو لە رۆحی میللیدا شوێنی بۆ
مەزهەب و ئایین و رێچكان و رەوگە دینییەكان
كردبوویەوە ،ئەو شوێنی بۆ زمانو فەرهەنگو
س و خورافیاتی گەالن هێشتبوویەوە ،كەلتوور
تقو 
گ و بەبایەخ بوو ،بازنە رۆشنبیرییەكان
خاڵێكی گرن 
ن��ەدەب��وو بەپێی ی��اس��اك��ان ببەزێنرێن ،ل��ە هیچ
حاڵەتێكدا ب��ڕوای ب��ەوە نەبوو ،یاسایەك كە لە
ژینگەو دابونەریت و كەلتورێكدا لەدایكبووبێت،
دەكرێت لە ژینگەیەكی ت��ردا جێبەجێبكرێن ،ئەو
ب���اوەڕی واب���وو ،پێویستە یاساكان هەڵقواڵوی
تایبەتمەندی گەالن بن و دەبێت كلتوور رۆحی
ئەو یاسایە بێت كە بۆ هەر گەلێك دەنوسرێتەوە،
ئەو بڕوای بە نوسینەوەی یاسایەكی یەكگرتو و
سەرتاسەریی نەبوو ،بۆ كۆی مرۆڤایەتی ،ئەوەی
بە مەهزەلە دەزانیو بڕوای بەوە نەبوو ،كە یاسای
بەریتانیا بۆ فەرەنسا دەبێت ،پێیوابوو گەر ئایینیش
وەك یاسا تەماشابكەین ،ئەوا ئایینی نەتەوەیەك
بۆ نەتەوەیەكی تر ناشێت و نابێت ،دەبوو ئایین
سازشبكات لە بەرامبەر بنەما كلتورییەكانی هەر
نەتەوە و هۆزێكدا و بەزمانی ئەوانو بە نەریتی
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ئەوانو بە ئەتواری ئەوان بێتە پێشەوە .مۆنتیسكۆ
ل��ە نامە ئێرانییەكاندا ،ئێرانی وەك نموونەی
رۆژهەاڵت هێناوە ،ئێران بە تەواوی مانا كلتوری
و فەرهەنگییەكانییەوە ،گەشتیارە ئێرانییەكانی
كردبووە نموونەیەكی نوێنەرایەتی رۆژهەاڵت كە
ن و دوورییو نامۆییان بە
لەنێو خۆرئاوادا نەسازا 
نەریتی یەكتریی ،هێمایەك بوو پێیوتین چۆن نابێت
دنیا دوورەك��ان لە چوارچێوەی یاسای یەكتریدا
كۆنترۆڵبكەین ،یان كۆتبكەین.
مۆنتیسكۆ ب���اوەڕی���واب���وو ،ك��ە پێویستە
هاوسەنگی ل��ە ه��ەم��وو ب��وارەك��ان��دا رابگیرێت،
راگرتنی هاوسەنگی مەچەكی بەهێزە بۆئەوەی
لە هیچ كاتێكدا تاكڕەوی روونەدا .چونکە هەوێن
و سودی جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان ،بنەمای
خۆی ،یان سودی خۆی تەنها لەوەدا دەبینییەوە،
كە نابێت تاكڕەوی رووبداتو دەبێت زیادەڕۆی
هەر الیەنێك بە دەسەاڵتی الیەنەكەی بەرابەری
ك��ورت��ب��ك��رێ��ت��ەوە ،ئ��ەو ب��ۆ م��ران��دن��ی دەس��ەاڵت��ی
زی���ادەڕەو ،پێویستی و پێویستی بە دەس��ەاڵت
ه���ەب���وو ،ب��ۆ وەس��ت��ان��دن��ی ه���ەر دەس��ەاڵت��ێ��ك،
پێویستیی بوونی دەسەاڵتێكی دیكەی بە رەوا
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دەزان��ی ،لە ئەگەری تاك دەسەاڵتیدا ،هەمیشە
شیمانەی ستەمكاری و تاكڕەویی دەك��رد .ئەو
كاتێك تایبەتمەندی داب���ووە خانەدانەكان ،كە
ئەنجومەنی نوێنەرانی هێنابووە گۆڕێ ،كاتێكیش
مافی تەواوی دابوو بە گەل ،كە تایبەتمەندیشی
دابووە خانەدانەكان ،وەختێكیش پادشا جڵەوی
حوكمی لەدەستا بوو ،كە دادگاكان سەربەخۆ
بوون.
ئ���ەم راگ��رت��ن��ی ه��اوس��ەن��گ��ی��ی��ان��ە دی��س��ان��ەوە
پێیاندەوتین ،مۆنتیسكۆ چەندە واقیعی لە سروشتی
مرۆڤی روانیوە ،بە جۆرێك هێندەی سروشتی
مرۆڤ مافیشی داوە بە تایبەتمەندیو سروشتی
ج��وگ��راف��ی ،ل��ەب��ەرئ��ەوە پێمانوایە وەرگ��ێ��ڕان��ی
نامیلكەیەكی لەم جۆرە لە سەر مۆنتیسكۆ و شرۆڤە
و شیكاری بۆچونەكانیو روونكردنەوەی مانا و
مەبەستی بەرهەمەكانی ،خاڵێكی گرنگ پێویستە
لەبارەی نوسینی كوردی لەنێو پەرتوكخانەكاندا،
پێویستە لە چوارچێوەی ئەم نوسینەدا بیرمان
بەالی یەكێك لەتەگەرەكانی واڵتی خۆمان بێت،
كە لە نوسینەكانی مۆنتیسكۆ و لە تیۆرەكانی
ئەودا دەرمانیان كراوە .ئەمڕۆ لە واڵتی ئێمەدا و
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لە رۆژهەاڵتدا بەگشتی ،داگیركردن و سڕینەوە
و نەبوونی ئازادی و تێكەڵكردنی دەسەاڵتەكان
ه��ەی��ە .ل���ەرووی ئاینییەوە بندەستی دروشمی
رادیكاڵو ڕیشەیی و ناسیۆنالیستەكانی عروبەین
و ئاینێكیان بە یاسا پێداوین ،كە سەرلەبەری
ئەدەبیاتی بادییەی تێكەڵبووە .ئاینێكی سیاسی بە
نزا و پاڕانەوە و بەندایەتیو پۆشاكو رواڵەتی
ب��ادی��ی��ەوە ،لەشوێنێكی ج��وگ��راف��ی��ا و زم���ان و
دابونەریتی جیاوازدا .ئەم ئایینە هیچ بەرامەیەكی
نەتەوەیی و هیچ ئەرزشێكی نەتەوەیی و هیچ
خەسڵەتێكی رابردووی كوردی تێدانییە ،لێرەوە
زەرورییەتی بنەما و پرەنسیپەكانی مۆنتیسكۆ
دێتەپێشەوە ،كە پێیدەوترێت رۆحی میللی ،واتە
لە هیچ یاسایەكی ئەو ئایینەدا ،كە ئێستە وەك
رادی��ك��اڵ و ڕیشەیی دەیسەپێنن ،رۆح��ی میللی
رەچاونەكراوە ،بۆیە هۆشیاركردنەوەی خەڵكی
و رۆشنبیر و خوێنەواری كورد ،لە بناغەیەكی
بەهێزی وەك تیۆرە شۆرەتدارەكانی مۆنتیسكۆ،
دروس���ت واب��ەس��ت��ەی��ە ب��ە رەوش���ی هەنوكەیی
ئێستەی كۆمەڵگەی كوردییەوە.
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لە وتە دیارەكانی مۆنتیسكۆ

 لەگەڵ رێورەسمی پڕ لە خەرجیو تێچوونیپرسەكاندا نیم ،دەب���وو ب��ۆ م��رۆڤ��ەك��ان ،لەكاتی
لەدایكبونیاندا كۆڕی پرسە بگرن ،نەوەكو كاتێك
كە لە دونیا دەردەچن.
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی خ��وێ��ن��دن��ەوە بریتییە لەگ��ۆڕی��ن��ەوەی س��ات��ە ب��ێ��زارەك��ان ب��ە ساتگەلێكی
چێژبەخش.
ئازادی لەوێوە كۆتایی دێت ،كە ئازادی ئەوانیدی دەستپێدەكات.
 لەنێو واڵتانێكی ستەمكاردا ،كڵۆڵترینو بێنەواترینیان ئەو واڵتەیە ،كە پادشاكەی مژوڵی
كاری بازرگانی بێت.
 ب��ە هیچ بەهایەك ناتوانرێت كاتژمێرێكتەمەنی بەسەرچوو بگەڕێنینەوە ،بەاڵم بە پێدانی
چەند پارچە پوڵێكی ناقابیل ،دەتوانین ئەزموونی
هەموو تەمەنی مەزنە دانا و حەكیمەكانی جیهان
بەدەستبهێنین.
ێ بیركردنەوە دەدوێ��ن،
 كەسانێك كە بەب ێ نیشانەگرتن،
وەك راوچییەك وەه��ان ،كە بەب 
تیرەكانیان دەهاوێژن.
 ئادەمیزاد ئەگەر بیەوێت تەنیا خۆشبەخت بێت،ئەوا بە زوویی سەركەوتوو دەبێت ،بەاڵم ئەگەر
بیەوێت خۆشبەختتر لەوانی دیكە بێت ،كێشەكە
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لێرەدایە كە چۆن ئەو ،ئەوانی دیكە بە خۆشبەختتر
لەوەی كە هەن وێنادەكات.
 دەك�����را ك��ێ��ش��ەك��ان پ��ێ��ش ب����ڕی����اردان ،بەدادگ��ای وی��ژدان رادەستبكرانایە ،چونکە ویژدان
رێنیشاندەرێكی بێوێنە و قازییەكی بێالیەنە.
 لەپێناو خ��راپ بەكارنەهێنانی دەس��ەاڵت��دا،پێویستە رێوشوێنێك بگیرێتەبەر ،كە بە دەسەاڵت،
دەسەاڵت بوەستێنرێت.
 گەر دەسەاڵتی دادوەریی ،لە دەسەاڵتەكانیجێبەجێكردن و یاسادانان جودانەبێتەوە ،ئەوا
ک لە ئازادی نابێت.
دیسانەوە خەبەرێ 
 ئ����ازادی بریتییە ل��ە م��اف��ی ئەنجامدانیهەركارێك كە یاسا رێگەی پ��ێ��دەدات .ه��ەروەك
چۆن بریتییە لە ئەنجامنەدانی هەر كارێك ،كە یاسا
رێگریی لێدەكات.
 گومانی خ��راپ ،تەنیا زی��ان بە گومانكەردەگەیەنێت ،بەاڵم قسەی رەق بە هەموو ئەوانە
زیان دەگەیەنێت ،كە گوێیان لێ دەبێت.
 لوتكەی كارزانی بەڕێوەبەرایەتی ئەوەیە كەك و لە كوێ پێویستە لە هێزی
بزانی بە چ پێوانەیە 
خۆت بەهرەدار بیت.
 كەسێك بۆی نییە خۆی بكوژێت ،ئەگەرخۆی كوشت ،ئەوا بوونی خۆی لە واڵتی خۆیدا
دزیوە.
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 ئ��اوەدان��ی ه��ەر كیشوەرێك ب��ە كێشانەیئازادییەكەی دەپێورێت ،نە بە پێوەری پیت و
بەرەكەتەكەی.
 واڵت وەختێك خاوەنی ئازادیو سەربەخۆییە،كە تاكەكانی خاوەنی ئازادیو سەربەخۆیی بن .
 ه��ی��چ خ����ەم و خ��ەف��ەت��ێ��ك��م ن����ەب����ووە ،كەب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی پ���ەڕەی���ەك ل��ە پ��ەرت��وك��ەك��ان
لەناومنەبردبێت.
 دەبوو بۆ ساتێك ئازادی لە دەستبدەین ،تابتوانین بۆ هەمیشە بیهێڵینەوە.
 ش��ك��س��ت��خ��واردن ب���ە رێ��گ��ەی��ەك��ی رەوا،بایەخدارترە لە سەركەوتن بە رێگەیەكی ناڕەوا.
 كۆمارییەكان لە ئاكامی لە خۆباییبوون،پاشاخوازەكانیش لە ئاكامی هەژاریدا لەنێودەچن.
 زەمەنێك دێتە پێشەوە ،كە بێدەنگی لەپێشتەواوی وتنەكانەوە ،مەبەستی خۆی دەگەیەنێت.
 مرۆڤ وەك رووب��ار وای��ە ،تاوەكو قووڵتربێت ،ئارامتر و هێورترە.
 هەندێك جار بێدەنگی ه��ەزار وات��ا دەداتبەدەستەوە ،لەكاتێكدا لە وتندا پێیان ناگەین.
 هەمیشە عاشقانی دڵشكاو ،لە بێدەنگیداخۆیان دەبیننەوە.
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 تەنیا هێز دەتوانێت پێش بە هێز بگرێت. ه��ەن��دێ��ك ج��ار ب��ێ��دەن��گ��ی ،زی��ات��ر ل��ە هەرئاماژەیەك دەستگیرۆییو رێپیشاندەرمان دەبێت.
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رەوشی فەرەنسا و ژینگەی
كۆمەاڵیەتیو رۆشنبیریی
مۆنتیسكۆ
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سەرنجێكی گشتی لەسەر هەلومەرجی سیاس ی و
ئابوریو كۆمەاڵیەتیی سەردەمی مۆنتیسكۆ

بارودۆخی سەردەمی مۆنتیسكۆ ،سەرەتای
دەستپێكی داڕوخانو باری سەنگینی سەرشانی
خ��ەڵ��ك ب���وو ،س��ەرەت��ای��ەك ب���وو ب��ۆ داتەپینی
ت و گۆڕینی ئاڕاستەكانی
بەهاكان و سیاسە 
فەرمانڕەوایەتی لویسەكانی فەڕەنسا ،ب��ەرەو
سیستەمی ستەمكاریی رەها ،هەربۆیە پێویستی
فریادرەسێك بۆ راستكردنەوەی بارودۆخەكە و
بۆ وەستانەوە بەرەو رووی نەزانیو ستەمكاریی،
پێویستییەكی لە رادەبەدەری رەوشی فەرەنسای
سەردەمی پێگەیشتنی مۆنتیسكۆ بوو.
ه���ەرب���ۆی���ە ك����ۆی ب����ەره����ەم و ن��وس��ی��ن و
هێزی رۆشنگەرانەی مۆنتیسكۆ و هاوتاكانی
س��ەردەم��ەك��ەی خ��ۆی ،زەمینە سازیكرد ،تا لە
داهاتووییەكی نزیكی پاش مەرگی ئەوان ،شۆڕشی
فەرەنسی هاتە ئ��اراوە و بووە وەرچەرخانێكی
مەزنی فەرەنسا و ئەوروپا و تێكڕای مرۆڤایەتی.
ش��ۆڕش��ی ف��ەرەن��س��ا تەنها ل��ەم��ێ��ژووی ئەو
واڵتەدا گرنگ نییە ،بەڵكو لەمێژووی ئەوروپا و
جیهانیشدا گرنگە ،چونكە گەلێك بیروباوەڕی نوێی
لەگەڵ خۆیدا هێنا ،هاوكات لەگەڵ ئەم شۆڕشەدا
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چەندین جەنگ بەرپابوون ،چەندین كودەتای
رامیاری و كۆمەاڵیەتی بەهۆیەوە سەریانهەڵدا
و شرۆڤەی تیۆریی چەندین فەیلەسوف چوونە
بواری پراكتیكەوە.1
لەو ساتەداو لە زەمینەكانی پێش شۆڕشدا و
تو
لەو كاتانەی كەسێكی وەك مۆنتیسكۆ دەس 
پەنجەی لەگەڵ رەوشەكەدا نەرمدەكرد ،لەرووی
سیاسییەوە ،پ��ادش��ای ف��ەرەن��س��ا دەسەاڵتێكی
بەرفراوانی هەبوو ،خۆی س��ەرچ��اوەی هەموو
دەسەاڵتێك ب��وو ،لە گرنگترین دەسەاڵتەكانی
پادشا ،بەر لەبەرپابوونی شۆڕش ،بریتی بوو لە
دانانی وەزیرو البردنیو هاوكات هەڵگیرساندنی
جەنگو پەیمان بەستنو لەهەمووی گرنگتر ،دانانی
باجو دەستكراوەیی لەخەرجكردنی پارەو پوڵو
سامانی گشتیدا .ئەوەی زیاتر فەیلەسوفانیشی
دوچاری شۆككرد ،كەوتنە پەیجوری خاسكردنی
یاساكان بریتی ب��وو ل���ەوەی ،كە پادشا مافی
دانانی یاساو هەڵوەشاندنەوەی یاساكانی هەبوو،
یاخود دەركردنی فەرمانی گرتنو دادگاییكردنی
خەڵك ،دیسانەوە ه��ەر لەژێر ركێفی خ��ەونو
خەیاڵو حەزی پادشادا بوو .پادشای فەرەنسا
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لەم تاكڕەوییەدا پشتی بە «تیۆری مافی خودایی»
دەبەست ،كە رێبازێكی سیاسی حوكمڕانییەو
جەختدەكاتەوە ،كە پادشا دەس��ەاڵت لەخوداوە
وەردەگرێت ،تەنها لەبەردەم خوادا بەرپرسیارەو
گ��ەل ب��ۆی نییە رەخ��ن��ەی لێبگرێت .ئ��ەم تیۆرە
هەوێنی قسەكردن بوو لەالیەن فەیلەسوفانەوە،
لێرەوە دەرگای عەقڵو لۆژیكی ئەوان كرایەوە،
راوەستان لەبەرامبەر ئەو نەزمە ستەمكارییەدا .لە
سەدەی هەژدەهەمدا ،كۆشكی پادشا  18هەزار
كاربەدەستی هەبووە ،كە هەموویان بێ ئەوەی
كاریان هەبێت ،مووچەیەكی زۆریان وەردەگرت.
پادشاكانی فەرەنسا ب��ەخ��واس�تو ئ���ارەزووی
خۆیان ،چییان بویستایە دەیانكرد ،خواستو
بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان پێش دەخست.
ل���ە رووی ك��ارگ��ێ��ڕی��ش��ەوە ،ف��ەرەن��س��ا بە
رووكەش واڵتێكی یەكپارچە بوو ،ئەگینا خاوەن
ی���ەك ی��اس �او رژێ��م��ی ه��اوش��ێ��وەو یەكگرتوو
نەبوو ،لەهەر ناوچەیەكدا ،ج��ۆرە پێوەرێك بۆ
كێشانەو پێوانە هەبوو .جگە لەمەش سنوری
هەرێمو ناوچەكان ،لەبەر رۆشنایی بەرژەوەندی
سروشتیو ئیداریی دابەش نەكرابوون ،لەمانەش
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خراپتر باجی ناوخۆیی لەسەر شمەكو كەرەستە
هەبوو ،ئەمەش بووە هۆی پەككەوتنی بازرگانی
2
نێوخۆیی و داتەپینی ئ��اب��وری كیشوەرەكە
لەبەرئەوە دەتوانین بڵێین ،كە ب��اری ئابوریو
دارایی خۆی لەم نەزمەدا دەبینییەوە ،باجەكانی
فەرەنسا زۆرو جۆراوجۆربوونو بەشێوەیەكی
دادگ���ەران���ە داب���ەش ن��ەك��راب��وونو زۆرب��ەی��ان
تەنها بەسەر كرێكاراندا سەپێنرابوون .بەگشتی
جۆرەكانی ب��اج ل��ەوس��ەردەم��ەدا بریتیبوون لە،
باجی خانوبەرە ،یاخود خاوەندارێتیو سەرانە،
كە هەموو دانیشتوانی دەگرتەوە ،جگە لەپیاوانی
ئاینی ،هاوكات باجە الوەكییەكانی وەك باجی
خوێو خواردنەوە و باجی دەیەكو باجی ژنو
ژنخوازیی ،كە دەدرای��ە پیاوە ئاینییەكان .خەڵك
زۆر رقیان لەباجی خ��وێ دەب��ووی��ەوە ،چونكە
جۆرێك ب��وو لەحوكمی زۆرداران����ەو حكومەت
بەرهەمی خوێی لەدەستی خۆیدا هێشتبوەوە و
خەڵكی ناچاردەكرد بڕێكی دیاریكراو بكڕێت.
میكانیزمی ك��ۆك��ردن��ەوەی ب��اج��ەك��ان زۆر
خراپبوو ،چونكە لە ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی
تر جیاوازبوو ،حكومەت خۆی كۆی نەدەكردەوە
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و لەرێگای كەسانێكەوە كە قۆنتەراتیان دەكرد
ک��ۆی��دەك��ردەوە و ئەوانیش هەموو رێگایەكیان
ن و لەوێشەوە
دەگرتەبەر بۆ زیادكردنی باجەكا 
كرێی كۆكردنەوەكەی.
سەبارەت بە باری كۆمەاڵیەتیش ،كۆمەڵگەی
فەرەنسی لە سێ چینی سەرەكیی پێكهاتبوون،
كە بریتیبوون:
خ��ان��ەدان��ەك��ان (ئ��ەری��س��ت��ۆك��رات��ەك��ان) ،كە
بەشێك ل��ەوان��ەی رۆش��ن��گ��ەر و بیرمەندبوون
لەنێو چوارچێوەی ئەم خانەدانو خانەوادانەدا
پەیدابوون ،ئەوەیش هۆكاری تایبەت بەخۆی
ه��ەب��وو ،چونكە لەنێو ئ��ەوان��دا زیاتر زەمینەی
خوێندەواری و ئاشنابوون بە زانست و كەشی
بەهاری بۆ تەقینی فیكر و هزری تاكەكانی نێویان
رەخسابوو .جیا لە خانەدانەكان پیاوانی ئاینیش
دیسانەوە چینێكی تری كارا و بەهێزی كۆمەڵگەی
فەرەنسی بوون .پاش ئەوانیش چینی زۆربەی
گەل و چینی ب��ۆرژوازی ناوەندی سێهەم چین
بوون ،كە كۆمەڵگەی فەرەنسییان پێكهێنابوو.3
خانەدانەكان تایبەتمەندییان زۆرب��وو ،هەر
ئ��ەو تایبەتمەندییانەیش ب���وون ،ك��ە هۆكاری
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مانەوەی ئەوان بوو لە هێز و دەسەاڵتدا .ئەوان
لە زۆرێ���ك لەباجەكان بەخشرابوون ،مافو
ئیمتیازی تایبەتیان هەبوو ،كە بەپشتاوپشت
بۆیان بەجێمابوو ،لە دیارترینی مافەكانیشیان
وەرگرتنی پارە لەژێر دەستەكانیان ،بەرانبەر
بەكارهێنانی ئ��اشو ف��ڕنو گوشێنەرەكانیان،
یاخود مافی راوك���ردن لەكێڵگەی جووتیاران
بەبێ قەرەبووكردنەوەی زیانەكانیان ،هاوكات
كارپێكردنی ژێردەستەكانیان «بێگاریی كردن
ب��ەخ��ەڵ��ك» .ئ���ەم خ��ان��ەدان��ان��ە ل��ەس��ەردەس��ت��ی
رییشیلیۆ دووچاری زیان هاتن ،بەاڵم ئیمتیازی
خ��ۆی��ان ه��ەر پ��اراس��ت��ب��وو( .ریشیلیۆ 1610ـ
 :)1643وەزیرێكی سەردەم لویسی سێزدەبوو،
ئەو لەتمەی دایە خانەدانەكانو زێدەتر دەسەاڵتی
پ��ادش��ای ب��ەڕەه��ای��ی هێشتەوەو چاالكوانێكی
دیاری نێو ماجەراكانی فەرەنسا بوو.
سەبارەت بە پیاوانی ئایینیش پێویستە بڵێین،
كە ئەوان هیچ باجێكیان بۆ زەوییەكانی كڵێسە
ن�����ەدەدا ،ك��ە  5/1ك��ۆی زەوی ف��ەرەن��س��اب��وو،
ی و
ن و ژنخوازی 
جگە لەوەش باجی تایبەتی ژ 
دەیەكیان دەسەند ،بەاڵم زۆربەیان لەكولەمەرگیو
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ژیانێكی خراپدا دەژی���ان ،چونكە گەورەكانیان
دەستیان بەسەر سامانی كڵێسەدا گرتبوو ،ئەركە
ئاینییەكانیشیان خستبووە سەرشانی قەشە
بچوكەكانی ژێر دەستیان ،بەرامبەر بەنرخێكی
ك���ەم ،ل��ەب��ەرئ��ەم��ەش ژم��ارەی��ەك��ی��ان ب���ەرە ب��ەرە
بەهۆش هاتنەوەو بوونە سەرداری ئەو زەمینە
رۆشنگەرییەی ،كە ب��ەرە ب��ەرە ك��اری بۆكراو
دواتریش بینرا ،كە چۆن بەشێكی كاریگەریان
لەنێو شۆڕشی فەرەنسیدا خۆیان بینییەوە.4
جیا لە خاندانەكان و پیاوانی ئایینی ،چیینی
زۆرترینی گەل ،زۆربەی هەرە زۆری كۆمەڵگەی
فەرەنسایان پێكهێنابوو .ئەمانە لە جوتیارانو
چینی ب���ورج���وازی ن��اوەن��دی��ی پ��ێ��ك��دەه��ات��ن ،كە
لەهەموو مافەكانیان بێبەشبوونو ئەركی باجدان
و بێگاریكردنو بەزۆر سەربازیكردنیان دەكەوتە
ئەستۆ .لەدەمی هەڵگیرساندنی شۆڕشی فەرەنسیدا،
ژم��ارەی خەڵكی ئاسایی  2ملیۆن ك��ەس بوون
لەكاتێكدا ژم��ارەی خانەدانو پیاوە ئاینییەكە ،لە
ملیۆنێك كەس تێپەڕی نەدەكرد ،چینی بۆرجوازی
ناوەندی ،كە لەسایەی دۆزینەوە جوگرافییەكانو
پ��ەرەس��ەن��دن��ی ب��ازرگ��ان��ی��دا داه���اتو دەسهاتێكی
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مامناوەندییان چنگكەوتبوو ،پێگەی سیاسییان لەگەڵ
پێگەی ئابورییاندا نەدەگونجاو گەلێكیان كە كاری
مامۆستایەتی ،پزیشك ،پارێزەرییو ئەندازیاریو
وەستاییان دەكرد ،لەهەمووالیەك زیاتر هەستیان
بە ناهەمواریو ناهاوسەنگیی باری كۆمەاڵیەتیو
سیاسی دەكردو خوازیاری بەدەستهێنانی پایەو
دەسەاڵتبوونو خواست و بەرژەوەندییەكانیان
لەگەڵ خواست و بەرژەوەندیی دەسەاڵتدارەكاندا
تێكدەگیراو بەریەكدەكەوت.5
دەركەوتنی فەیلەسوفی مەزن مۆنتیسكۆ

لەو رەوشەدا و سەد ساڵ پێش دەستپێكردنی

شۆڕشی فەرەنسی شارل دی سكوندا ،بارول دی

مۆنتیسكۆ ( ،)1755/1689فەیلەسوفی فەرەنسی

و داهێنەری تیۆری جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان
لەدایكبوو.

لە سەدەی شازدەدا ،ئەوروپا گرفتاری شەڕ

و ش��ۆڕ و جەنگە ئاینییەكان ب��وو ،چونكە بە

گوێرەی ئەو دەربڕینەی لۆسەر ،جیهان لە خوێندا
گ��ەوزاب��وو .فەرەنسا لەنێو ئ��ەوروپ��ادا بەهۆی

هەڵكەوتەی چەند سەردارێكی مەیدانی عەقڵ،
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بوویە پێشەنگ و كلیكی ئ��ازادی ،هزری ئازادو
شوناسی جیاوازی دەسەاڵتەكانی دۆزییەوەو لە
هەناوی كۆمەڵگەی بندەستی لویسەكاندا ،عەقڵ
چ��ەك��ەرەی ك��ردو مرۆڤایەتی تەنییەوە .بوونی

پێناسەیەكی ل��ەو ج��ۆرە بۆ پ��اری�سو فەڕەنسا
لەخۆوە نەبوو ،چون ریزێك بیرمەندو سەرداری
مەزنی عەقڵ ،لەو قۆناغەدا سەریان هەڵدا ،لە ناو

ئەوانیشدا مۆنتیسكۆ.6
مۆنتیسكۆ ك��ە ن��ێ��ردرای��ە ب��ەر خ��وێ��ن��دن ،لە
زەمەنێكدا بوو كە لەدایكبوونی خۆی سەد ساڵ
پێش شۆڕشی فەرەنسی ب��وو ،وات��ە لەناو دڵی
دەرەبەگایەتیی ئایینساالریو چینایەتیدا ژیا ،بەاڵم
لە قوتابخانەیەك بەناوی (وتاربێژان) دا بەخێوکرا
و لەالی ئەوان ،كە نەزعەی ئازادیخوازییان هەبوو،
فێری وانەكانی مێژوو دەبوو .دواجار توانی لە
زانكۆی بۆدرۆ بەكالۆریۆس لە یاسادا بهێنێت.
پاشتر چووە پاریس و مژوڵی كاری پارێزەری
ێ توانی كەسە دیارەكانی وەك (مدام
بوو .لەو 
دی المبیر) و (فنتنل) و (سان بییر) بناسێت و
پێیان ئاشنابێت.7
ئەوە وەك بیۆگرافیایەكی خێرا ،بەاڵم ئەو تەنها
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وابەستە نەبوو بە بڕینی قۆناغەكانی خوێندنو
شتێك ،كە بەسەریدا بسەپێنرێتو خانەوادەكەی
پێیبكەن ،ئەو لە ساتی خۆیدا هەڵپەی ئاشنابوونی
هەبوو ،دەیویست زیاتر جیهان ببینێت ،سەرەتا
دەستیكرد ب��ە خوێندنەوە ل��ەس��ەر كەلتور و
فەرهەنگ و شارستانییەتی واڵتانی تر .گەشتی
شارانی واڵت��ی ف��ارسو ه��ەزارو یەك شەوەی
خوێندەوە .ئەو ئاشنابوونی بەو كتێبانە لەرێی
موحەمەد رەزا بەگی سەفیری ئێرانەوە بوو،
كە لەپاریس نوێنەری واڵتەكەی بوو .دواتر لە
رۆحی یاساكاندا ،سەرپشككرا لە هەڵهێنجانی
یاسا ،لە روانگەی یاسا جێرمانییەكانو یۆنانو
رۆم��ەك��انو بەربەرییەكانەوە ،مۆنتیسكۆ لەو
ش��اك��ارەی��دا ك��ۆی ئ��ەزم��وون��ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی بە
خ��وێ��ن��دن��ەوەو ب��ە گەشتی م��ەی��دان��ی بینیبوو،
ئەو دەیزانی ئەزموونی ناوچەو كیشوەرێكی
دیاریكراو ،ناتوانێت بەس بێت بۆئەوەی یاسایەكی
مرۆڤانە بنوسرێتەوە ،دەیزانی ه��ەلو مەرجو
جوگرافیا ،چەندە شوێنیان لەسەر بیركردنەوەو
بیری كۆمەڵگەكان دەبێت .ئەو بەپشتبەستن بە
كۆماری ئەفالتون و سیاسەتی ئەرستۆو میری
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ماكیاڤیللیو سیستەمی جستنیانی ئ��ەف��راردو
چ��ەن��دی��ن س���ەرچ���اوەی دەگ��م��ەن��ی ت��ر ،رێگەی
دروستی یاساكانی دۆزی��ی��ەوە .ئ��ەوە پێیوتین
مۆنتیسكۆ رامانی خ��ۆی ب��ەس نەبوو ،یاخود
قووڵبوونەوە بەنێو ناخی خۆیدا ،سەرچاوەیەكی
بەس نەبوو ،تا ببێتە دانەری رێو شوێنەكانی
یاساو سیستەمە ج��ی��اوازەك��ان ،بەڵكو رامانی
ئەوانی تریشی بە هەند وەردەگرت.8
مۆنتیسكۆ سەر بە چینێكی خانەدانی پەرلەمانی
و دەس��ەاڵت��داری بۆدیۆ بوون لە فەرەنسا .ئەو
لەسەرەتاوە بەباشی یاسای خوێندو دواتر تێكەڵ
بە كاری پەرلەمان بوو ،هەر لەپەرلەمانیشەوە
پۆستگەلی جیاجیای بەدەستهێنا .پاشتر فەلسەفەی
ئەخالقو مێژوو فیزیای بە شێوەیەكی زانستی
خوێند  .پاش وازهێنانی لە پۆستی پەرلەمانی بۆ
ماوەی چەند ساڵێك ،جەولەیەكی بە ئەوروپادا
كردو چووە ئیتاڵیاو نەمساو سویسراو بەریتانیا.
ئامانجی گەڕانەكەی تێگەیشتنبوو لە دابو نەریت
و خوی نەتەوە جوداكانو تێگەیشتن لە رەوگەو
شێوازی رژێمە سیاسییەكانیانو گەرەكی بوو،
شوێنی ج��وگ��راف �یو رەه��ەن��دی ژینگە لەسەر
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ئەتواری سیاسەتو یاسای گەالن لێكبداتەوە.9
ئیدی ب��ە گ���ەڕان���ەوەی ،ت��وان��ی لەمیانی ئەو
ئ��ەزم��وون��ەدا ،لێكۆڵینەوەكانی خ��ۆی لە رۆحی
ی��اس��اك��ان��دا ل��ە س��اڵ��ی  1748بەرهەمبهێنێت.
مۆنتیسكۆ لە رۆح��ی یاساكاندا ،گەیشتە لوتكە
و ق��ووڵ��ب��وون��ەوەی سیاسی و مێژوویی خۆی
بە بلیمەتی نیشاندا .ئەو لەو كتێبەدا رەخنەی
لە هەلومەرجی رەخ��س��او و بیری ماكیاڤیللی
گ���رت ،ه��ەرب��ۆی��ە مۆنتیسكۆ ئ��ەو ه��ۆك��اران��ەی،
كە لە ب��ەردەوام��ی دەوڵ���ەت دەدوێ���ن ،تەنها بە
هۆكارێك دەزانێتو لە روانگەی خۆیدا ،تەفسیرو
شرۆڤەی مێژووی لە رەهەندێكی عەقاڵنییەوە
ل��ێ��ك��داوەت��ەوەو ب��ەت��ەواوی ل��ە دەس��ت��ێ��وەردان��ی
خوایی جودایكردووەتەوە ،هەر بۆیە لە روانگەی
شرۆڤەی مێژووییەوە ،كتێبی رۆحی یاساكانیشی
نوسیوە .كەواتە پاڵنەری نوسینی ئەم پەرتوكە،
لە وەاڵم��ی مۆنتیسكۆدا ئەوەیە ،كە بە نیسبەت
ئەو كاتەوە موجازەفەیەكی گ��ەورەی ك��ردووە،
چون جیاكردنەوەی دەستێوەردانی خوایی لەو
قۆناغەدا بڤەبوو ،كەمبوون ئەوانەی كەدەستیان
بۆ شیكارێكی وەها دەب��رد ،بۆخۆی دەستبردن
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بۆ شیكارێكی وەه��ا ،مانای لێژبوونی گڵۆڵەی
سیستەمی چەندین ساڵی لویسەكان بوو.
كتێبەكانی مۆنتیسكۆ ب��ۆ ( )31بەشی جیا
و بابەتی جیا دابەشدەكرێن ،لەوێندەر لەبارەی
ن و مافی سیاسی و تیۆری ئازادی
هاوواڵتیبوو 
سیاسیی دواوە .ه��اوك��ات كاریگەریی هۆكاری
جوگرافی لەسەر یاساو هەڵكەوتەی واڵتان لەسەر
نەریتو بایەخی سروشتو ژینگەی ،بەبایەخێكی
زیندوو زانیوە .ب��ەدەر لەوەیش پەیوەندیی یاسا
بە الیەنەكانی ژیانەوە بەبازرگانییەوە بە رەوتی
پێشكەوتنەوە لەریشەوە هێناویەتیو پێوەندیی
فیوداڵی ب��ە خاوەندارییەتییەوە ،بەشێكی تری
شرۆڤەی الیەنە پەیوەندیدارەكانی یاسانو بە وردی
نمونەی واڵتانی ئەوروپی لە سەر هێناونەتەوە.10
ناوبراو لە تیۆری كەشوهەوا و و ژینگەدا،
جەختی لەسەر كاریگەرییەكانی ژینگە لەسەر
مەزاجی تاك كردووەتەوە و برەوی بەو رەهەندە
ئەرستۆییە ،ی��ان بولیب و هیبۆقرات داوە ،كە
لەسەر كاریگەریی كەشو هەواو ژینگە دواون.
لێرەدا وەك پاڵنەرێكی مادی لەسەر نەریتەكان
مۆنتیسكۆ قسەی لەسەر كردووە.
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مۆنتیسكۆ لە باسی ئازادیدا خاوەنی تیۆرە
و وەك جۆن لۆك ئەویش لەو ب��وارەدا ئەسپی
خۆی تاوداوە و پێیوایە گردبوونەوەی دەسەاڵت
لە دەست كەسێكدا ،سەردەكێشێت بۆ ستەمکاریی
و ت��اك��ڕەوی��ی ،هەربۆیە دەس���ەاڵت نابێت یەك
دەسەاڵت بێتو هاتووە بەكاریگەریی سیستەمی
بەریتانی دەسەاڵتەكانی دابەشكردووە.
مۆنتیسكۆ پ��ێ��ی��وای��ە ئ�����ازادی ل��ە ی��اس��اوە
سەرچاوەدەگرێت بۆنموونە پێیوایە ئێمە ئازادین،
لەبەرئەوەی لە سایەی یاساكانی میریدا دەژین.11
مۆنتیسكۆ پێیوابوو ئەركی فەلسەفەیە پەی بە
رۆحی یاساكان ببات ،لەوێوە بنەمای سروشت
و پیرۆزی و سیاسەت رێكبخاتەوە ،لەبەرئەوە
مۆنتیسكۆ بە مەزنترین عەقڵی جوداكردنەوەی
رژێمە كۆنەكان دادەن��رێ��ت ،یاخود سەردەمی
كۆنو یەكەم پاڵنەریی عەقڵی مێژووی نوێیە .لە
كارەكانی مۆنتیسكۆدا جەخت لەوە كراوەتەوە ،كە
ماریفەت بە یاساكان هۆكارە بۆ كەمكردنەوەی
گرفتەكانی كۆمەڵگە .مۆنتیسكۆ ئ��ازادی لەسەر
پێی خۆی وەستاندو نەیاریەتی بۆ بندەستیو
چەوسانەوە جاڕدا .ناوبراو لە رەوتی ژیانیدا ،جگە
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لەفەرەنسا لە سااڵنی( 1729بۆ )1732لە واڵتی
بەریتانیا ژیاوەو كاریگەریی سیستەمی سیاسی
ئینگلستان لە ئەتوارو ئەدەبیاتی فەلسەفەی ئەودا
بەتەواوی رەنگیداوەتەوە.12
مۆنتیسكۆ لە باشوری خۆرئاوای فەرەنسا،
نزیك ناوچەی بۆردۆ لە ساڵی  1689لەدایكبووە
و پێگەیشتووە ،پاشان لە ( )1755كۆچی دوایی
كردووە .ئەو لە خێزانێكی ئەرستۆكراتی زەنگین
چ��اوی بە ژی��ان هەڵهێنا و س��ەرەڕای خوێندنی
لە قوتابخانەدا ،هەمیشە ب��واری بۆ كراوەتەوە،
ت��ا پ���ەروەردەی���ەك���ی ك��ری��س��ت��ی��ان��ی بئاخنرێتە
مێشكییەوە .ناوبراو وردە وردە لەمیانی ژیانیدا
لەو پ��ەروەردەو بیركردنەوە مەسیحییە ئاینییە
هەڵدێت ،رەوگ��ەی فەلسەفیو لۆژیكیی تایبەت
بە خۆی وەردەگ��رێ��ت .ئەمەیش یەكێك بوو لە
ه���ەوڵو هیممەتی مۆنتیسكۆ ،ك��ە دەستەمۆی
خ���ان���ەدانو ئ��ەش��راف��ەك��ان��ی دەوروب�����ەری ب��وو،
ئەوەیش وەاڵمە بۆ هەموو ئەوانەی ،كە ئەو بە
دەستەمۆی خانەدانەكانی دەزان���نو پێیانوایە،
كە لە سوچی بەرژەوەندییەكانی ئ��ەوان��ەوە بۆ
ژیانی روانیوە ،بەاڵم لەراستیدا مۆنتیسكۆ پێش
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ئەوەی شۆڕش لە دژی پادشا ،پیاوانی ئایینی،
ئ��ەت��وارە نەخوازراوەكانی خەڵك بكات ،هاتوو
لەنێو خانەوادەو خاندانەكاندا درزی دروستكردو
ئەوانی بەئاگاهێنایەوە.
ناوبراو لە میانی ژیانیدا كە ( )66ساڵ تەمەنی
ک بەرهەمی ناوازە
گوزەراند ،بوویە خاوەنی گەلێ 
و پەسەند .بۆ یەكەمجار لە نوسینی بەرهەمی
نامە ئێرانییەكاندا ساڵی ( )1722لەو قۆناغەدا
ب��ەت��ەواوی رەخ��ن��ە و س��ەرك��ۆن��ەی كۆمەڵگە و
رژێ��م��ی ف���ەرم���ان���ڕەوای ئ���ەوروپ���ای ك���رد .ئ��ەم
پەرتوكەی ناوبانگێكی زۆری پێبەخشی ،هاوكات
بووە هۆكاری وەرگیرانی لە ئەكادیمیای فەرەنسا
ب��ۆ زانستەكان .جیا ل��ەوەی��ش ساڵی ()1734
پەرتوكێكی تری نوسی بەناوی «خاوەندارێتی
ج��ی��ه��ان��ی��ی» ،ل���ەم پ���ەرت���وك���ەدا ه��ەس��ت��اب��وو بە
داب��ەش��ك��ردن��ی گ��ەالن��ی جیهان ب��ۆ دووب����ەرەی
باكوریو باشوریی .بنەمای ئەم دابەشكارییەیشی
دەگەڕاندەوە بۆ هۆكارە ژینگەییەكانو رۆڵییان
ل��ە دابەشبوونی ن��ەت��ەوەك��ان ب��ۆ تایبەتمەندیی
باشوریو باكوریی .هاوكات كتێبێكی تری لە
هەمان ساڵدا باڵوكردەوە ،ناوبانگێكی زۆرتری
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پێبەخشی ئەویش بەنێوی تیۆرەكانی پەیوەست
بە هۆكاریی بااڵچوونو شكستی رۆم��ان بوو.
دوات��ر بەناوبانگترین كتێبی مۆنتیسكۆ ساڵی
( )1748بەناوی (رۆحی یاساكان) باڵوكرایەوە.
ل��ەم كتێبەدا ن��اوب��راو هەستاوە بە پۆلێنكردنی
ێ جۆر ،كە
رژێمەكانی حوكمو دەس��ەاڵت بۆ س 
بریتیین لە :یەكەم ،رژێمی خاوەندارێتی ،كە تێیدا
فەرمانڕەوا دەسەاڵتی بە میرات بۆ دەمێنێتەوە.
دووەم ،تێیدا فەرمانڕەوا دەسەاڵتدارێتی خۆی
ێ هیچ
دەك����ات ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ت��اك��ڕەوی��ی ب��ەب � 
سنورێكی یاساییو ئەخالقی ،لێرەشدا دەسەاڵت
ل��ەرێ��گ��ەی ت��ون��دوت��ی��ژیو ت��ی��رۆرو ه��ەڕەش��ەو
كوشتنی مەدەنییەكان هاتووەتەدەست .سێهەم
رژێمی كۆمارییە ،كە تێیدا گ��ەلو نوێنەرەكانی
ف��ەرم��ان��ب��ەردار دەب���ن .ل��ە رێ��گ��ەی ئەوانیشەوە
دەسەاڵت سەرچاوەدەگرێت .ناوبراو ئەم رژێمە
بە پەسەندترینو مرۆڤانەترین دەزانێت ،پێیوایە
تەنها لێرەوە گرەنتی ئازادی مرۆڤەكان دێتەبوونو
ه��اوك��ات م��ەرج��ی ش��ێ��وەی دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی��ش
دەبەستێت ب��ە ج��ی��اك��ردن��ەوەی دەس��ەاڵت��ەك��انو
راگرتنی هاوسەنگیی لە نێوانیاندا .دەسەاڵتەكانیش
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الی مۆنتیسكۆ ب��ری��ت��ی��ن ل��ە دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی
جێبەجێكردنو ی��اس��ادان��انو داوەری���ی .هەموو
ئ��ەوان��ەی كە ئ��ەوڕۆ جڵەوی دەس���ەاڵت ،یاخود
واڵتە پێشكەوتووەكانیان لە دەستایە .دیارە ئەم
تیۆرانەی مۆنتیسكۆ لەو دەم��ەوە تا ئ��ەوڕۆ لە
ئەوروپاو دونیادا شوێنیان دیاربووەو هەوادارو
شوێنكەوتەی ف��رەی��ان ه���ەب���ووە .13دی��ارت��ری��ن
شوێندانانی بڕواو روئیا و نوسینی مۆنتیسكۆ،
یاخود فەلسەفەی مۆنتیسكۆ و پرەنسیپەكانی
لەسەر دەستوری واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
دا شوێنی خۆی گرت ،نەك هەر ئەوە ،بەڵكو ئەم
بنەمایەی كە مۆنتیسكۆ داینا ،راچڵەكانێك بوو بۆ
نێو دەستورە كۆنخوازو سەپێنەرو عەیبدارەكانی
تەواوی دونیاو لە روانگەی ئەم بنەمایانەوە ،ئیدی
ش��ان��ازی مرۆڤایەتیو پرەنسیپی دیموكراسی
بۆ ئەو دەستورانە بوو ،كە رەچاوی بنەماكانی
سیستەمی س��ی��اس��ی مۆنتیسكۆ ل��ەخ��ۆب��گ��رن،
هەروەها بوویە هەوێنی بڕگەكانی راگەیاندنی
مافەكانی مرۆڤو مەرجەكانی هاوواڵتی بوون.14
لە ئێستایشدا لە دەستورە دیموكراتییەكانی گەلێ
لە واڵتانی دونیا رەنگڕێژو ریشەی دیموكراتیانەی
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رۆحی یاساكانی مۆنتیسكۆ بووەتە هەوێن ،بەاڵم
ێ بیروباوەڕو سۆنگەی تری هەیە،
مۆنتیسكۆ گەل 
كە شیاوی ش��رۆڤ��ەو مشتومڕی فەیلەسوفو
یاساناسانن ،لەوانە ئەو پێیوایە ،كە دەبێت رێگە
بگیرێت لە گواستنەوە لە نێوان چینەكانی كۆمەڵگە
ج��ی��اوازەك��ان ،چ��ون پێیوایە یاخود وانابینێت،
ك��ە خەڵكی ب��ە گشتیی ش��ی��اوی فەرمانڕەوایی
تەندروستبن .مۆنتیسكۆ ل��ەس��ەردەم��ی خۆیدا
رەوتێكی نوێی ل��ە دەرەوەی بیری مەسیحی
بۆ خ��ۆی دۆزی��ی��ەوە ،بۆ ئ��ەو دەم لە تەنگژەو
مەترسیدا دەژیا چوون ت��ەواوی كۆمەڵگە ،پاپا،
كڵێسا رۆحانییەكان دژی بوون ،ئەوان پێیانوابوو
نەك هەر مۆنتیسكۆ ،بەڵكو هەموو عەقاڵنییەكان
ب��ە ئ��ەرس��ت��ۆو ئ��ەف�لات��ون��ەوە ،شوێنیان ئاگرەو
باوەڕیان واب��وو ئەوانەی لە دەرەوەی بازنەی
ئینجیلن شوێنیان لە میهرەبانی خ���وادا نییەو
پاشەرۆژیان ترسناكە ،ئەو ئاڕاستەیەی پیاوانی
ئایینی لەبەرامبەر مۆنتیسكۆدا لەخۆوە نەبوو،
چونكە ئەو لە نێوەندی بڕبڕەی پشتی هەموو
ئەواندابوو ،هاوكات مۆنتیسكۆ هەستیارترین
خاڵی ئەوانی گرتبوو ،كە س��ەرچ��اوەی یاساو
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فەرمانڕەوایەتی بوو ،ئیمانی خەڵكی لەو قۆناغەدا
بە بینینی دێڕێكی نوسینەكانی مۆنتیسكۆ ،وەك
پەشمەك دەت���وای���ەوە .مۆنتیسكۆ ب��ۆ خ��ۆی لە
دەستپێكی ژیانییەوە رۆشنگەر بوو ،ئەو دژ بوو
بە دەمارگیریی مەسیحییەكانو لەگەڵ لێبوردەییو
یەكتر خوێندنەوەو رێبازی عەقڵدا بوو .كاتێك لە
ئەكادیمیای بۆردۆ جێگیر بوو لە دەستپێكی ژیانیدا
بوو ،هەربۆیە ئەو لەوێوە دەستیدایە خوێندنی
فیزیا و بیركاریی .هاوكات خۆی تەرخانكرد بۆ
تیۆرەكانی نیوتن لەسەر سیستمی سروشتی،
ئەوەیش پێش ئەوەهات ،كە خوو بداتە فەلسەفەو
زانستە سیاسییەكانی تر .مۆنتیسكۆ وەختێك
پەیامە فارسییەكانی نوسی تەمەنی ( )33ساڵ بوو،
لەوێدا جەختی لەوە كردبوویەوە نەریتو خووە
كۆنەكان ،كە باڵیان كێشابوو بەسەر فەرەنسادا،
بۆ میانی چەندین س��ەدە لە سەردەمی ئەواندا
وەختە كاڵدەبنەوەو لە لەناوچووندان .پێیوابوو
ئیدی كۆمەڵگەی فەرەنسی نەخۆشو بیمارە،
پێویستی بە چارەسەر هەیەو پێویستە لە هزری
كۆنەوە بگوازرێتەوە بۆ ه��زرو دنیابینی نوێ،
هەربۆیە ناوبراو دەیەویست بۆخۆی ئەو دكتۆرە
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بێتو وەك فەیلەسوفە گەورەكانی دی رۆڵی لە
چ��ارەی دەردی نەتەوەكەی هەبێت ،لەبەرئەوە
زەمینەسازی تەواوی كرد بۆ بەرهەمێك بەنێوی
رۆحی یاساكانەوە.15
لەسەردەمی مۆنتیسكۆدا ،فەیلەسوفێكی تری
م��ەزن��ی ف��ەرەن��س��ی ه��ەب��وو ،ك��ە  23س��اڵ پاش
مۆنتیسكۆ كۆچی دوایی كرد و پێنج ساڵێكیش لە
مۆنتیسكۆ گچكە تربوو ،ئەویش ڤۆڵتێر بوو ،ڤۆڵتێر
(1694ـ  )1778لە بەناوبانگترین روناكبیرە
فەرەنسییەكانەو زۆرترین خوێنەری هەبووە،
هۆیەكی كاریگەربووە لەبەئاگاهێنانەوەی خەڵكدا
و لە شێوەی نوسینەكانیدا سیحرێكی بەكارهێناوە،
كە خەڵك هانبدات پەیجورو شەیدای نوسینی بن
تا لەوێوە بتوانێت راستییەكانی خۆی بە خەڵكی
بڵێت .شێوازی نوسینی ڤۆڵتێر بەگاڵتەجاڕیو
پێكەنیناویو رەخنەی تەزێنەر ،كاریگەر لەدژی
كڵێساو حكومەتی فەرەنسی دەناسرێتەوە ،دژی
دەمارگیریی ئاینی وەس��ت��اوەت��ەوە ،پادشایەتی
داوەت���ە بەرنەشتەری رەخ��ن��ە .خ��اوەن��ی كتێبی
«نامەكان دەربارەی ئینگلیز»ە ،بەاڵم لەبەرئەوەی
تێیدا هێرش دەب��ات��ە س��ەر حكومەتی فەرەنسا
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دادگ���ای ب��ااڵی پ��اری��س ،ف��ەرم��ان��ی سووتاندنی
دەركرد .سەرباری رۆڵیشی لەهوشیاركردنەوەو
رەخ��ن��ەگ��رت��ن��دا ،بەكەسێكی دیموكراسیخواز
دانانرێت ،چونكە پشتیوانی لەحوكمی تاكڕەوانەی
رووناكبیرانە دەكرد ،فریدریكی گەورەی پادشای
پروسیای بەنمونەیەكی گەشی حوكمڕانی دەبینی،
لەبەرئەوە ڤۆڵتێر لەبەرامبەر مۆنتیسكۆدا بە
كەسێكی میانەڕەو دان��ەن��راو لە نوسینەكانیدا
زۆرێك لە بنەماكانی كۆمەڵگەی دەدایە دوواوەو
كەمتر بەهای بۆ مێژوو دادەنا ،بەاڵم مۆنتیسكۆ
زیاتر بڕوای بەسازانو گونجانو شتێك دەكرد،
كە شیاوی جێبەجێكردن بێت .بۆنموونە راستە
مۆنتیسكۆ ل��ە كتێبی پەیامە فارسییەكانەوە
بەتەواوی رەخنەی لە تاكڕەویو زۆنگاوی هزری
لویسەكانی چواردە ،پاشان پازدە گرتبوو ،ئەو لە
زمانی بیانییەكانەوە ،كە دەهاتنە فەرەنسا هەموو
شتی خ��ۆی دەوتو خ��ۆی لەبەرپرسایەتیش
دەدزی���ی���ەوە ،سیاسەتی نوسینی كاریگەریی
ب��ەك��اردەه��ێ��ن��او ل��ە زم��ان��ی ئ��ەوان��ەوە شتانێكی
كاریگەری دەوروژان���د ،هەربۆیە ئەم رێگەیەی
مۆنتیسكۆ رێگەیەكی نەرمتربوو ،تا ئ��ەوەی لە
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زمانی خۆیەوە وەك هاوواڵتییەكی فەرەنسی
شتەكان بوروژێنێت .سەرەتا پەرتوكەكەی لە
ئەمستردامی هۆڵەندا باڵوكردەوە ،چونكە لەوێ
ئ��ازادی��ی��ەك��ی رێ��ژەی��ی زی��اد ل���ەوەی لەفەرەنسا
ه��ەب��وو ،زەم��ی��ن��ەی ب��ۆ رەخ��س��اب��وو .ئ��ەو بەبێ
م��ۆڵ��ەت پ��ەرت��وك��ەك��ەی ب��ڵ�اوك����ردەوە ،چونكە
دام������ەزراوەی كەنیسە ب���ەت���ەواوی چ��اودێ��ری
نوسەرو فەیلەسوفانیان دەكردو بەتوندی سزای
ئ��ەوان��ەی��ان دەدا ،كە ب���اوەڕی ئ���ەوانو ب��اوەڕی
ب��اوی كۆمەڵگەی مەسیحی بڕوشێنن .ناوبراو
وەك عادەتی گالیلۆو سپینوزا و دیكارت ئەو
رێگەیەی ئەوانی گرتو گوێی بە مۆڵەتو یاسای
ب�ڵاوك��ردن��ەوە ن���ەدا ،هەربۆیە گ��ەر لەشوێنێك
ب��واری ب�ڵاوك��ردن��ەوە نەبووایە لەشوێنێكی تر
ئەنجامیدەدا ،یاخود گەر بەناوی خۆی رێگەی
لێبگیرایە بەناوێكی خ����وازراوەوە ئ��ەو ك��ارەی
دەكرد ،هەروەك چۆن لە زۆربەی بەرهەمەكانیدا
ناوی خوازراوی هەڵبژاردووە و لە فەرەنسایشدا
باڵوینەكردونەتەوە.16
هەروەها لە كتێبی یادەوەرییەكان لەبارەی
ێ ب��ەراوردك��اری��ی توندی
رۆمانییەكانیش گەل 
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ل��ەس��ەر رەوش����ی مەسیحییەت ك���ردب���وو .كە
دی��س��ان��ەوە شۆكێكی ت��ون��دی دای����ەوە ه��ەن��اوی
كۆمەڵگەكەی ،دژ بە رێسا نالەبارەكانی كەنیسە
لەسەر گەالنی ئەوروپا .ئەو باسی لە سیاسەتی
ێ هۆشكردنو تلیاكاویكردنی
نەخوێنەواركردنو ب 
خەڵك كردبوو ،لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئاینییەوە،
ئەو لەسەرەتاوە رەخنەی لە بنەماكانی حوكمی
راب��ردوو گرت ،كە بەشێوەی ناڕاستەوخۆ ئەو
چەوێڵیانەی ل��ە س��ەردەم��ی خ��ۆی��دا ه��ەب��وو لە
رابردوودا خستبوونییە روو ،بەمەیش تا رادەیەك
خۆی لە گێچەڵی میریو پیاوانی ئایینی پاراستبوو.
هاوكات بنەماكانی رژێمێكی دادوەرو دروستی لە
نوسینەكانیدا نیشاندابوو .ناوبراو بەتەواوی لە
رۆحی یاساكاندا عەرشی دەسەاڵتی لەرزاندن،
ئەو لەوێدا پێویستی رژێمی نوێو فاكتەرەكانی
نوێگەریەتیو ق��وت��ارب��وون لە ژەن���گو ژەه��ری
رابردووی نیشاندان ،كتێبەكەی مەزنترین كتێبی
ب��واری سیاسەتەو هاوشانی كتێبی سیاسەتی
ئەرستۆ ،عەقدی كۆمەاڵیەتی جان جاك رۆسۆیە.
ل��ەه��ەن��دێ��ك رووی ب��اس��ك��ردن ل��ە دادوەریو
یەكسانییەوە ،لەپێش ئەوانیشانەوە دێت ،هەربۆیە
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هەردوو پەرتوكی پەیمانی كۆمەاڵیەتی جان جاك
رۆس��ۆ ،رۆح��ی یاساكانی مۆنتیسكۆ دەكرێت
بڵێین ،كە شیمانەی سەردەمی نوێو مێژووی
نوێی مرۆڤایەتی ب���وون ،كاریگەرترین بیری
شۆڕشگێڕیی ب��وون ،كە خزانە نێو خواستو
هۆكارو ماجەراكانی شۆڕشی فەرەنسییەوە.
دی���ارە ج��ان ج��اك رۆس��ۆ (،)1778 1712
گ��ەورەت��ری��ن ن��وس��ەری دژەب���او و وروژێ��ن��ەری
هەستی خەڵكیی سەردەمی خۆیەتی ،جێپەنجەی
بەسەر گۆڕانكارییەكانی فەرەنساوە بەئاشكرا
دیارە .پوختەی بۆچوونەكانی خۆی وەك چۆن
مۆنتیسكۆ لە گیانی یاساكاندا خستوویەتەروو،
ئەویش لەدووتوێی «پەیمانی كۆمەاڵیەتی»دا
كۆكردۆتەوە ،كە سەراپا ناڕەزایەتی و رەخنەیە
لەحوكمی زۆرداران�����ەو تێیدا دەڵ��ێ��ت «م��رۆڤ
بەسەربەستی ل��ەدای��ك��دەب��ێ��ت ،ب���ەاڵم لەهەموو
شوێنێك بەكۆتو زنجیر بەسراوەتەوە» .رۆسۆ
بۆ رزگاربوون لە كۆت و بەندی شارستانێتی
پێشنیازی گەڕانەوە بۆ سروشت دەكات .دیارە
بایەخی سروشتو رەنگدانەوەی سروشت ،كە
مۆنتیسكۆ نێوی دەبات بە رۆحی میللی ،لەالی
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رۆسۆیش پێگەیەكی بااڵی هەبووە ،بە پرەنسیپی
س��ەرەك��ی ت��ی��ۆرەك��ەی دادەن��رێ��ت .بەبۆچوونی
رۆس���ۆ ح��ك��وم��ەت ل��ەدام��ەزران��دن��ی��دا ق���ەرزاری
پەیمان بەستنێكی كۆمەاڵیەتییەو بەپێی ئەم
پەیمانە خەڵك وازی��ان لەهەندێك مافی خۆیان
هێناوە ،لەبەرانبەریشدا حكومەت پاراستنو
خزمەتگوزارییان ب��ۆ داب��ی��ن��دەك��اتو حكومەتی
راست ئەوەیە ،لەسەر ئ��اواتو خواستی خەڵك
دامەزرابێتو كاربكات ،ئەگەرنا بەرەو رووخان
دەچ��ێ��ت .رۆس��ۆ یەكەم كەسە مافی ش��ۆڕشو
راپەڕینی ل��ەدژی حكومەت داوە بەخەڵكو ژێر
دەستەكانی لەكاتێكدا پەیمانەكەیان نەبەنەسەر.17
ن و ئەتوارێكی
دیارە ئەو مافپێدانە هیچ كات لە نوسی 
مۆنتیسكۆدا رەنگینەدایەوە ،هەرگیز مۆنتسكۆ
خەڵكی بۆ توندوتیژیو شۆڕش هاننەداوە ،تەنها
هۆشداری دەدایە دەسەاڵتدارانو دەیوت ئەگەر
ئەو نەزمە بەردەوامبێت ،ئەو بۆخۆی دەسەاڵت
گڵۆڵەی دەكەوێتە لێژیو دەروخێت ،بۆ ئەمەیش
ب���ەردەوام هۆكارەكانی رووخانی رۆمانەكانی
بەبەڵگەی زیندوو دەهێنایەوە.
رۆح��ی ی��اس��اك��ان ،ك��ە زۆرب���ەی ژی��ان��ی خۆی
ب��ۆ ت��ەرخ��ان��ك��رد ،پ���اش س��ی س���اڵ ل��ە ه���ەو ڵ و
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هیالكی مۆنتیسكۆ ل��ە جنێف ،ب��ۆ یەكەمجار
ب�ڵ�اوك���رای���ەوە ،ه��ەرب��ۆی��ە ئ���ەو ب���ەو پ��ەرت��وك��ەی
كەوتە ری��زی ڤۆڵتێر ،رۆس��ۆ ،دیكارت ،كانتەوە.
چوون بووە بناغەی مێژووی نوێو لە تەواوی
دام���ەزراوە سیاسییەكانی دنیادا ،لەو كاتەوە تا
ئ��ەم��ڕۆ مەچەكی بەهێزی سیاسەتە ل��ە رۆح��ی
یاساكانی مۆنتیسكۆوە دێ��ت .ئ��ەو ل��ەو كتێبەدا
باس و بانگەشەی بۆ دامەزراندنی سیستەمێكی
سیاسیو لیبراڵی تەواوە ،باس لە دووركەوتنەوە
لە دواك��ەوت��ووی �یو ئایینو چاوبەستو نەزمی
ك��ۆن دەك���ات ،دەخ��وازێ��ت رۆش��ن��گ��ەریو عەقڵو
ئاوەزی مرۆڤ بخرێتەگەڕ .ئەو بۆ ئەو مەبەستەو
بۆ پێشكەوتنی خواستی یەكسانی ،نوێگەریەتی
ئاتاجی بە شرۆڤەی رۆح��ی رژێ �مو یاسا كۆنو
كالسیكییەكانە ،پەنجەی خستۆتە سەر تەواوی
الیەنە بریندارەكانی پێكهاتەی مرۆڤێكی تەندروست.
هاوكات بۆ تێگەیشتن لە رەوشی یاساو سیاسەتی
ت��ەن��دروس��ت ،تەنها ل��ە راب�����ردوداو ل��ە شیكاری
سیستەمی كۆندا ن��ەم��اوەت��ەوە ،بەڵكو تاوتوێی
هەموو چەوتییەكانی سەردەمی لویسی چواردەی
ك��ردووە ،ئ��ەوەی خستووەتەروو ،چەندە ئاینو
دەمارگیریو چاوبەست ،هێزی لە ئازادی بڕیوە.
باسی كاریگەری شوێنو جوگرافیای ك��ردووە،
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ل��ەس��ەر تەمبەڵییەكانی س��ەر ئ����ازادیو توانای
یاسایەكی عادل .ئەو لەو نێوەندەوە بۆ یەكەمجار
پەلی زانستی گرتو یاساشو سیاسەتی كرد بە
زانستو پۆلێنی دەسەاڵتەكانی كرد ،یاسادانانی
وەك ئەنجومەنێكی دەنگبۆدراو سەرپشكی یاسا
ك���ردو حكومەتی وەك پراكتیكی ئ��ەو یاسایە
راسپارد ،پاشان دادگ��او یاسای داوەری كرد بە
چاودێری ئەو نەزمەو دەسەاڵتی سەربەخۆی بۆ
تاشی .دیارە لەو قۆناغەدا تەوژمێك هەبوون ،كە
ب��ەدەر لە مۆنتیسكۆ ئینسكلۆپیدییەكان قسەیان
لەبارەی یاساو زمانو ئایین دەكرد،
ئ��ی��ن��س��ك��ل��ۆپ��ی��دی��ی��ەك��ان :ئ��ەم��ان��ە ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك
ب�����وون ب���ەدان���ان���ی ئ��ی��ن��س��ك��ل��ۆپ��ی��دی��اوە (دائ�����رە
ن و ك��ەس��ێ��ك ب��ەن��اوی
ال��م��ع��ارف) س��ەرق��اڵ��ب��وو 
(دی���درۆ) سەرپەرشتیی دەك���ردن .لە دووتوێی
ئینسكلۆپیدیادا جۆرەكانی حكومەتیان ناساندوە،
رەخنەیان لەرژێمی كڵێسە گ��رت��ووە ،خەڵكیان
دەرب���ارەی كەموكوڕییەكانی حوكمی ئەوكات
بەئاگاهێناوەتەوە .دیدرۆ بۆخۆی نەزمێكی تایبەتی
هەبوو ،دەكرێت بڵێین ئەویش یەكێك ب��ووە لە
مەچەكە بەهێزەكانی رۆشنگەریو شوێنی دیاریی
هەبووە لە زەمینە سازی بۆ وەرچەرخانەكانی
ئەوروپا بەگشتیی.18
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هەربۆیە خۆرئاوا بەم یاسایانەی مۆنتیسكۆ
بۆ یەكەمجار خۆی بوارد لە دنیای سێهەم ،چونكە
ئیدی دادگ��ا دەیتوانی بپێچێتە س��ەر گەندەڵیو
فەسادو س��زای سەرۆكەكان ب��دات بە زیندانو
دەركردنو هەڵوەشانەوەی بڕیارەكانی دەرەوەی
یاسا ،هەربۆیە دەبینین تاوەكو ئێستایش ئەم
دەستكەوتەی مرۆڤایەتی بووەتە شوێن تیری رقی
پیاوانی ئایینی ،كۆنخوازانو ئەوانەی بە بندەستی
گ��ەالن ئاشنان ،لەبەرئەوە هەرچەند مۆنتیسكۆ
بۆخۆی لە خێزانێكی ئەرستۆكراتی بوو ،بەاڵم
كارەكانی بواری جیاكردنەوەی زەمەنی هەبوو لە
زەمەنی ئەرستۆكراتییەوە بۆ زەمەنی دیموكراسی،
كە ئیتر لە پاش شۆڕشی ئەمەریكیو فەرەنسییەوە
بەتەواوی زەمینەی بۆ كرایەوە.
هزری مۆنتیسكۆو ناوەڕۆكی بەرهەمەكانی

شارل مۆنتیسكۆ نوسەری ئەخالقیو بیرمەندو
فەیلەسوفی فەڕەنسیی .ناوبراو لەكایەكانی مێژوو
لەگەڵ یاسا و فەلسەفەدا خوێندوویەتی و لەو
ب��وارەدا كارگەلێكی ئێجگار نایابی لەپاش خۆی
بەجێهێشتووە .لەوانە وتاری «رامیاری رۆمان لە
ئاییندا ،پەیامە فارسییەكان ،تیۆرگەلێك لەبارەی
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فاكتەرەكان هەڵكشانو رووخانی رۆمانەكانەوە»،
بەاڵم دیارترینو بەناوبانگترین كارەكانی بریتییە
لە رۆحی یاساكان ( )1748ئەمە و لەگەڵ چەندین
بەرهەمی دیار و بەرچاوی دیكە.19
م��ۆن��ت��ی��س��ك��ۆ ب����ە ی���ەك���ێ���ك ل����ە م��ەزن��ت��ری��ن
بانگەشەكارانی ئازادییو لێبوردەییو داوەرییو
حكومەتی دەستووریی دادەنرێت لە واڵتەكەیدا،
لە هەمان كاتدا سەرسەخترین نەیاری حوكمی
ب��ن��دەس��ت��ی و دی��س��پ��ۆت��ی��زم��ە ،ئ����ەو خ��واس��ت��ی
جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكانی هەبوو .ئەو ریشەی
وشەكانی دەوڵەتو یاساكانی وابەستەكردووە بە
سروشتەوە .بەتایبەتی لە پەرتوكی رۆحی یاساكاندا
پێیوایە ،سروشت جۆری دەوڵەت دیاریی دەكات،
یاخود جۆری پەیوەندی لەنێو تاكەكاندا ،دواجار
شێوەی دەوڵ��ەت دیاریدەكات ،لێرەدا مەبەستی
ل��ە س��روش��ت بریتییە ل��ە ژینگە .چ��ون پێیوایە
نەزمی حوكمو یاساكان لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ
كۆمەڵگەیەكی دی ،بە گوێرەی ژینگەو رەوشەكان
جودایە .هاوكات وادەبینێت كە جیاوازی ژینگەو
رەوشەكان هۆكارێكە بۆ جیاوازی نەریتو یاساو
ئایینەكانو رژێمە ئابورییەكان .هاوكات لەبواری
چەمكی ئ��ازادی��دا ،ئەو پێیوایە دانیشتوانی چیاو
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دوورگەكان ،زێدەتر هەستیارن بە ئازادی ،وەك لە
دانیشتوانی دەشتو پێدەشتەكان ،چون دانیشتوانی
چیاكان زێدەتر ناسراون بە سەربەخۆیی ئابوریو
توانای خواستو بڕیاردانن ،ئەوەیش لە سۆنگەی
ژی��ن��گ��ەی ن��اوچ��ەك��ەی��ان��ەوە س��ەرچ��اوەدەگ��رێ��ت،
هەربۆیە ئەو دارای ئەم شرۆڤە جوگرافییەیە ،كە
بەم پێیەش لەپاش ئیبن خەلدون یەكێك دەبێت
لە دامەزرێنەرانی تیۆری حەتمییەتی جوگرافیی.
مۆنتیسكۆ بیریی یاساكانی هێناوەتە گ��ۆڕێو
لە رۆح��ی یاساكاندا تیشكی خستووەتە سەر،
ئ��ەو لە روان��گ��ەی خ��ۆی��دا ،ئاتاجی بەسروشتو
دونیاگەرایی هەیەو لەگەڵ ئەوەشدا وابەستەیە بە
پەروەردگارەوەو پێیوایە پەیوەندییە پێویستەكان
دەرهاویشتەی سروشتی شتەكانە .مۆنتیسكۆ
وایدەبینێت ،كە خودا هیچ پەیوەندییەكی بە كەونەوە
نییە .بە دیاریكراویش پێیوایە ،كە خودا پەیوەندیی
نییە بە مرۆڤەوە ،بەتایبەت ئەوانەی پەیوەندیدارن
بە پەیوەستەگی ئەخالقو ئایینەوە .ئەو پێی وایە
مرۆڤ كائینێكی خۆ گونجێنەو بەكاردەهێنرێت،
ئەمەیش سەردەكێشێت ب��ۆئ��ەوەی ،كە لە رێسا
خواییەكانەوە سروشتێك ،یاخود رێساگەلێكی
دونیایی بەپێی ژینگە جیاوازەكان بەرهەمبهێنێت.20
ل��ەو س��ەردەم��ەدا رەوتو رەوگ��ەی زۆر هەبوون،
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كە تیۆرەكانیان گروپێكی دروستدەكرد و بەناوێكی
دیاریكراوەوە دەناسرانەوە ،ئافراندنی تیۆرەكانو قسەی
جدی لەسەر بابەتە هەستیارەكان ،هەمیشە پێڕی بۆخۆیان
جودا كردووەتەوە .بۆ نموونە لەو دەمەدا فیزیۆكراتەكان
هەبوون .فیزۆكراتییەكان ئابوریناسی سروشتینو لەژێر
كاریگەری ئابوریناسی بەناوبانگی ئینگلیزی (ئ��ادەم
سمس) داب��وونو كتێبی سامانی نەتەوەكانی ناوبراو
كاری تێكردبوون .ئادەم سمس مەركیز میرابۆی باوكی
میرابۆی وتاربێژی شۆڕش بوو ،ئەو نوێنەریان بوو،
بەدەرلەوەیش فیزیۆكراتەكان بەشیكاركردنی مەزهەبە
ئ��اب��وری��ی��ەك��ان��ەوە س��ەرق��اڵ��ب��وون .پ��وخ��ت��ەی بۆچوونی
فیزۆكراتییەكان لەوەدا خۆی دەبینێتەوە كە:
1ـ ئەوان كشتوكاڵیان بە سەرچاوەی سامان
و داهات زانیوە و بە هۆكاری بااڵبوونی واڵتیان
زانیوە.
2ـ داوای سەربەستی بازرگانیو البردنی
باجەكانیان ك���ردووە ،جگە لەباجی زەوی ،كە
دەیانهێشتەوە.
3ـ دژی دەستێوەردانی دەوڵەت بوون لەكاروباری
بازرگانی و لەژێر دروشمی «واز لەكاروباربێنە
چۆن دەڕوات بابڕوات» كاریان كردووە.
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وردەكاری قۆناغەكانی ژیانو زەمینەیەكەی
لەبار بۆ فۆڕمەکانی حكومەتداریی

مۆنتیسكۆ یەكێكە لە فەیلەسوفە مەزنەكانی
رۆشنگەریی .ئەو زمینەیەكی لەبار و دەروازەیەكی
س��روش��ت��ی��ان��ەی ب��ۆ ف��ۆرم��ە هەمەچەشنەكانی
حكومەتداریی داهێنا .دەبێت پاڵنەرەكانی ئەو
رەه��ەن��دە چ بووبن ،ئ��ەو بەرەوپێشچوونە لەو
مەیدانەدا لە چییەوە سەرچاوەی گرتبێت .هاوكات
لەو روانگەیەشەوە هەڵوێستەی كردووە ،كە چۆن
ێ سەرەو بەرەیی
دەوڵەتەكان درێژە بە گەندەڵیو ب 
دەدەن .ئەو دیسپۆتیزمی وەك مەترسییەكی بەردەم
هەر دەوڵەتو حكومەتێك دەبینی ،بۆ رێگریكردن
ل��ەم وەیشومەیەیش ،باشترین چ��ارەس��ەری لە
بونیادی سیستەمێكدا بینیوەتەوە ،كە هەریەك
ل��ە دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی دادوەریو جێبەجێكردنو
یاسادانان بەشێوەیەكی سەربەخۆ لەخۆبگرێت.
ه��اوك��ات پێویستی ك���ردووە ،ك��ە ه��ەری��ەك لەو
دەزگ��ای��ان��ە واب��ەس��ت��ەب��ن ب��ە ن���ەزمو رێ��س��ای
یاساوە .مۆنتیسكۆ سەرچاوەی گۆڕانكارییەكانی
بەستووە بە یاساوە و ویستوویەتی یاسا بكاتە
ێ سەرنجی ،خەڵكو هۆشیاری بداتە
خاڵی ج 
دەوروبەر ،كە بە یاسا دەتوانن خواستی خەڵكو
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بەرەوپێشچوونو ئازادی مسۆگەربكرێت .21ئەو
پێداگریی لەسەر ئەوە دەك��ات ،كە وردبوونەوە
لەیاسا مانای وردب��وون��ەوەی��ە لە ناخی كێشەو
گرفتەكانو مانای وردبوونەوەیە لە هۆیەكانی
پێشكەوتنو دڵنەوایكردنی خەڵكی بندەست .ئەو
یاسای بە دەرمانی تەواوی دەردەكانی كۆمەڵگەو
كیشوەرەكەی زانیوە ،پێیوابووە زیاد لە هەموو
شتێك پێویستە ئاوڕ لە یاسا بدرێتەوە.
ت���ی���ۆری ج����وداك����ردن����ەوەی دەس���ەاڵت���ەك���ان
لەیەكتریی خاوەنی كاریگەرییەكی بەرین بوو لە
سەر تیۆری ئازادیی سیاسیی ،هاوكات شوێنی
دی���اری ل��ەس��ەر ن��وس��ەران��ی ی��اس��ای بنچینەیی
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بەجێهێشت.
دوات��ری��ش ب��ووە س��ەرچ��اوەی��ەك��ی س��ەرەك��ی بۆ
زەنگینكردنی یاسا ئینسانییەكانی واڵتان بە پرسو
جۆی دیموكراسیو مافی مرۆڤەوە.22
لە ساڵی ( )1725كتێبێكی باڵوکردەوە ،كە
دیسانەوە بەناوی خۆی باڵوینەكردەوە ،ئەو كتێبە
بەناوی (پەرستگەی گومەز) بوو ،هەر لە هەمان
ساڵدا مۆنتیسكۆ گەڕایەوە بۆ بۆردۆ و دەستی لە
سەرۆكایەتی دادگا كێشایەوە ،پاشان چوویەوە
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بۆ پاریس .ئ��ەو ل��ەو دەم��ەدا ل��ەب��ارەی خۆیەوە
هەستێكی هەبوو ،دەیوت ئەوەی وادەكات ،كە من
دەربارەی خۆم باوەڕێكی خراپم هەبێت ،ئەوەیە
كە كەمێك لە كاروبارەكانی كۆمار بوونیان هەیە،
كە من توانای ئەوانم هەبێت ،هەروەها دەڵێت لە
كاری سەرۆكایەتی دادگادا پێویستە بڵێم ،كە من
دارای دڵێكی پاك ب��ووم ،خودی كاروبارەكانی
دادگ���ام بە پێی پێویست تێگەیشتبووم ،بەاڵم
لەبواری تەشریفاتی دادگاییدا سەرم دەر نەدەكرد.
كاتێك من خۆم بەو كارانەوە سەرقاڵكردبوو،
ئاژەاڵنێكم دەبینی ،كە زیاتر لەمن لەو كارانەدا
كارامەتربوون.
مۆنتیسكۆ لە (19ی مانگی یەكەمی  )1689لە
البەردی نزیك شاری بۆردۆ لەدایكبووە .ناوبراو
لە خانەوادەیەكی زەنگینو دیار پێگەیشتووە و پێی
ناوەتە ژیانەوە ،لەبەرئەوە لەبواری خوێندەواریدا
نێردراوەتە بەر خوێندنی نمونەییو لە ئۆراتۆریان
توانی كۆلێج تەواوبكات ،پاشان لە بۆردیۆ توانی
ساڵی ( )1708خوێندنی یاسا و ب��ڕوان��ام��ەی
بەكالۆریۆس لە یاسا بەدەستبهێنێت .دواتریش
ێ بتوانێت بەردەوامی زیاتر
چووە پاریس ،تا لەو 
58

بە خوێندنی یاسابدات .پاش ئەوەی بابی كۆچی
دوایی دەكات ساڵی ( )1713ئیدی دەگەڕێتەوە
بۆ زێ��دی خ��ۆی لە ب��رێ��دی ،تا بتوانێت لەوێوە
ت و موڵك و ماڵی بەجێماوی بابی بخاتەوە
میرا 
دەس��ت��ی خ��ۆی .ه��ەر ل��ەوێ��ش ل��ە ()1715ت��وان��ی
لەگەڵ خانمێكی نێو رەوگەی پرۆتستانتی بەناوی
جین دی هاوسەرگیریی بكات ،هەر لەویش دەبێتە
خاوەنی دوو كیژو كوڕێك .ساڵی ( )1716توانی لە
مامییەوە نازناوی بارۆن بە میرات بۆی بمێنێتەوە،
پاشان ب��ووە سەرۆكی نوسینگەی مۆنتیریۆ لە
پەرلەمان ،كە لەوكاتەدا وەك سەرۆكی دەزگایەكی
ئیداریو دادوەریی وەهابوو .هاوكات بۆ ماوەی
( )11ساڵی داهاتوو ،بووە سەرۆكی تۆورنێڵ ،كە
بەشێكی جینائی بوو لە پەرلەماندا .لەوێدا دەیتوانی
گوێبیستی رەوش���ە یاساییەكەو سەرپەرشتی
زیندانەكان ،هاوكات رەوش��ی س��زادانو رادەی
مافی مرۆڤی نێوچەكە بێت .هاوكات لەمینای ئەو
قۆناغەدا ئەو لە ئەكادیمیای بۆردیۆیشدا چاالك
ب��وو ،ل��ەوێ ب��رەوی بە كایەی زانستی خۆیداو
توانی لە كۆڵینەوەیەكدا پاڵنەرەكانی مرۆڤ بۆ
بەدواداچوونی الیەنی زانستی شرۆڤەبكات.23
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مۆنتیسكیۆ لە بەهێزترین فەیلەسوفەكانی
مۆدێرنەیە و بە بنچینەو بنەمای هزری سەردەمی
رۆشنگەریی دادەنرێت.
مۆنتیسكۆ لە ساڵی ()1721دا توانی پەرتوكی
نامە فارسییەكان باڵوكردەوە ،نامە فارسییەكان
سەركەوتنێكی بە گوڕی دایە مۆنتیسكۆ و لەوە
ب��ەدواوە ،وەك كەسایەتییەكی ئەدەبی شۆرەتی
ب�ڵاوب��ووی��ەوە .ن��اوب��راو نامە فارسییەكانی بە
نێوێكی نادیار باڵوكردەوە ،مافی نوسەرێتی بە
نهێنی هێشتەوە .ئەو كاتێكی زۆری لە پاریسدا
گوزەراند .لەوێ خوی گرتبوو بە یانەكانەوە و لە
هۆڵەكانی ئەوێدا عادەتی گرتبوو ،هاوكات لە جیاتی
پەرلەمانو ئەكادیمیای بۆردۆ كارو چاالكییەكانی
ێ ئەنجامدەدا .لەمیانی ئەو قۆناغەدا ،كە لەوێ
لەو 
مابوویەوە چەند كارێكی الوەكی تریشی ئەنجامدا
ل��ەوان��ە :دیالۆگی سیالو ئیوكراتیس (،)1724
قووڵبوونەوە لە خاوەندارێتی ت��ەواو (،)1724
پەرستگای گنیدوس ( .)1725لە ساڵی ()1725
دا خ��ۆی یەكالیی ك���ردەوە لە ئۆفیسەكەیدا و
ئیدی لە پەرلەماندا دەستی لە كاركێشایەوە .لە
ساڵی ( )1728دەستنیشانكراو بۆ ئەكادیمییای
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فەرەنسا .دواتر لەگەڵ بوونی ناكۆكیگەلێكی نێو
مەزهەبو ئایینەكان لەسەرێی ،ئیدی بەخێرایی
بڕیاریدا ئەوێ بەجێبهێڵێتو روویكردە دەرەوەی
فەرەنسا .پاش ئەوەی سەردانی ئیتاڵیا ،ئەڵمانیاو
ئوسترالیای كرد ،ئیدی روویكردە بەریتانیا .ئیدی
لەوێ بۆ ماوەی دووساڵ مایەوە .لە بەریتانیادا
بە فراوانی كەوتە ژێر سیستەمی سیاسیی ئەو
واڵت���ەوە و ب��ە ج��ۆرێ��ك ل��ە ت���ەواوی كارەكانی
داهاتوویدا ،رەنگدانەوەی ئەو نەزمەی لەسەر
مایەوە .ناوبراو ساڵی( )1731گەڕایەوە فەرەنسا
ێ بەدیار نەخۆشییەكانی چاوییەوە دەینااڵند،
لەو 
بەاڵم گەڕایەوە زێدی خۆیو دەستیدایە شاكارە
بەناوبانگەكەی ،كە بریتییە لە رۆحی یاساكان.
هاوكات هەر لەو كاتەدا خۆی یەكالكردەوە بۆ
قووڵبوونەوە لەسەر پەرتوكێك بەناوی هۆیەكانی
مەزنییو شكستهێنانی ئیمپراتۆرییەتی رۆمانی.
دی��ارە ئ��ەو ل��ەوك��ات��ەدا بەرهەمەكەی بەناوێكی
خ����وازراوەوە لەساڵی ()1734دا ب�ڵاوك��ردەوە.
ن��اوب��راو ل��ەو پەرتوكەدا هەوڵیدابوو بە جدیی
كار لە سەر كەیسێكی دیاریكراو لەنێو زەمەنیی
ئیمپراتۆرییەتی رۆمانیادا بكات .24مۆنتیسكیۆ
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مەبەستی ئەوەبوو ،رەوشو رەوگ��ەی رۆمانیا
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ ل��ەس��ەر زەم��ەن��ی
هاوچەرخی حكومەتداریی ئ��ەو دەم��ەی خۆیدا
جێبەجێبكات ،دەیەویست وەك هۆشیارییەك
بابەتە لێكچووەكان بەڕەچاوكردنی بارودۆخەكەی
دەستنیشانیان بكات ،لەتم ە و رەخنەی خۆی
بسرەوێنێتە رەوشی دەسەاڵتدارێتی زەمەنەكەی
خۆی .دیسانەوە بەشێكی فرەی قووڵبوونەوەكانی
تێكهەڵكێشی رۆحی یاساكان كردبوو ،كە ئەویش
لە ( )1748دا باڵوكرانەوە ،دروست وەك نامە
فارسییەكان ،هەردوو بەرهەمەكە دەنگدانەوەیەكی
ئێجگار سەركەوتوویان لە نێوەندە رۆشنبیرییەكەی
ئەو كاتەدا هەبوو .هاوكات دوو ساڵ دواتر ،ئەو
هەستا بە ب�ڵاوك��ردن��ەوەی پەرتوكێك بە ناوی
بەڕێكردن لە رۆحی یاساكان لەم پەرتوكەیشدا
هەستابوو بە وەاڵم��دان��ەوەو دەمكوتی هەموو
ئەو لێشاوی رەخنەو بوهتانانەی ،كە بەشێوازی
ج��ۆراو جۆر رووب���ەرووی ببوویەوە ،هەربۆیە
لەبەرامبەردا كەنیسەی رۆمای كاسۆلیكی هەڵسا
بە دانانی پەرتوكەكانی مۆنتیسكۆ لە نێو لیستی
ئەو كتێبانەی ،كە قەدەغەكراون ،ئەوەیشی لە
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ساڵی ( )1755دا ب��ەت��ەواوی خستە روو.25
لەساڵی ( )1755دا مۆنتیسكۆ لە پاریسدا توشی
تایەكی سەخت دەبێتو بۆ دواجار سەردەنێتەوە.
ئەو لەپاش خۆی وتارێكی نیوە ناتەواوی
بەجێهێشت ،كە لە بارەی ئینسكلۆپیدییایەك بوو
بە ناوی تامو چێژێك بۆ ئینسكلۆپیدیای داالمبرت
و دیدرۆ.
كارە سەرەكییەكان

گرنگترین بەرهەمەكانی مۆنتیسكیۆ بریتین لە:
نامە فارسییەكان (.)Lettres Persanes
تێبینییەكان لەسەر شكستو گەشەی رۆمەكان
(Considérations sur lescauses de :
la grandeur des Romains et de leur
) decadence
رۆحی یاساكان ()De l›esprit des lois
ه���اوك���ات ب��ەره��ەم��گ��ەل��ێ��ك��ی ت���ری ه����ەن ،كە
گرنگترینیان بریتین ل��ە ب��ەره��ەم��ێ��ك ب��ەن��اوی
پەرستگای گومەز (،)Letemple de Gnide
هاوكات پەرتوكی مێژوویی راستەقینە (Histoire
 )véritableیەكێكی ترە لە بەرهەمەكانی ،هەروەها
یەكێكی تر لە بەرهەمەكانی كە بەشێوەی پەرشو
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باڵو كۆكراونەتەوە ،بریتین لە وتەو وتارو پەندە
بەبایەخەكانی ،كە بەناوی ئەندێشە نەناسراوەكان
باڵوكراونەتەوە (Pensées et fragments
.)inédits
دوو لە گرنگترین كارەكانی مۆنتیسكۆ بریتین
ل��ە (ن��ام��ە فارسییەكان) و (رۆح���ی ی��اس��اك��ان).
ه��ەم��وو ئ��ەو ك��اران��ە بەشێوەی جیاجیا پشكی
بابەتگەلی كۆمەڵگە نا ئەوروپییەكانیشیان تێدایەو
بەسەرنجەوە ترسو بیمی دیسپۆتیزمو تاكڕەویی
هەڵوێستەی لەگەڵ كراوە ،بابەتەكان بەجۆرێكن،
كە ب��ەت��ەواوی لێكتریی ج��ودانو زۆر ب��ەوردی
مامەڵەیان لەگەڵدا كراوە.26
نامە فارسییەكان

ئ���ەم ن��ام��ان��ە گ��ێ��ڕان��ەوەی ئ��ەزم��وون��ی دوو
خانەدانی فارسە ،كە لە قۆناغێكی دیاریكراودا
گەشتێكی پ��ڕ ل��ە ی��ادەوەری��ی��ان ب��ە ئ��ەوروپ��ادا
كردووە .ئەم نامانە گەشتی دوو زەنگینو دوو
خاندانی فارسنو بە شێوەی گریمانەییو خەیاڵی،
ل��ەم��اوەی س��ەردەم��ی لویسی چ��واردەه��ەم��دا،
مۆنتیسكۆ هاتووە بۆ خوێندنەوەی رەوگ��ە و
روانینی نائەوروپییەكان و خستوویەتەروو.
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ن��ام��ەك��ان ل��ەس��ەر زم��ان��ی ئ��ەم دوو خ��ان��دانو
زەنگینە ئێرانییەوە گێڕاونەتەوە ،كە بەناوەكانی
(ریكا) و (ئۆزبەك) ئاماژەیان پێدراوەو ئەوان لە
گەشتە درێژەكەیاندا ،كە ماوەیەكی زۆریش لە
فەرەنسا ماونەتەوە ،باری سەرنجی مۆنتیسكۆ
لەنامەكانی ئ��ەوان��ەوە خ��راوەت��ەڕوو .دەتوانین
بڵێین ئەم پەرتوكەی مۆنتیسكۆ بنەمای فیكریی
بەرهەمە ن��اوازەك��ەی دوات��ری��ی مۆنتیسكۆیە،
ك��ە ب��ەن��اوی گیانی ی��اس��اك��ان ه��ات��ەب��ەره��ەم.27
رۆم��ان��ەك��ە س���ەرەت���ا ل��ە س��اڵ��ی ( )1724لە
ئەمستردام بە ناوی خ��وازراوەوە باڵوكرایەوە.
نامە فارسییەكان بریتییە لە نۆڤێڵتێكی پەیامی،
ك��ە ل��ە دوو ك��ەس��ای��ەت��ی خ��ەی��اڵ��ی فارسییەوە
نامەكان نێردراونو بۆشیان نێردراوەتەوە .بە
كورتی باس لە (ئەسبێك) و (ریكا) دەكات ،كە
ساڵی ( )1711نێردرابوونە ئەوروپاو بەالیەنی
كەمەوە ،تاوەكو ( )1720لەوێ مابوونەوە ،واتە
تا ئەو كاتەی كە نۆڤلێتەكە تەواو دەبێت ،كەواتە
وەختێك مۆنتیسكیۆ نامە فارسییەكانی نوسی،
ت��ا ئ��ەو كاتە رەوش���ی گەشتیارانی ئ��ەوێ بۆ
ئەوروپا نەزانراو بوو ،بەو پەرتووكە ئیدی داب
و نەریت رەوشی ئەوان دەركیپێكراو لە تەواوی
ئەوروپادا ،ئەو دونیا نەزانراوانە ئاشنایەتییان بۆ
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هاتە پێشەوە .دیارە مۆنتیسكیۆ یەكەم نوسەر
نییە ،كە هەوڵیداوە وێنای ئ��ەوە بكێشێت ،كە
ل��ەالی��ەن گەشتیارە نائەوروپییەكانەوە چۆن
ئ��ام��اژە دەدرێ���ت ب��ە دون��ی��ای ئ��ەوروپ��ا ،ب��ەاڵم
مۆنتیسكیۆ بەتایبەتمەندیو سەلیقەی بەرزی
خۆیەوە توانیوویەتی وێنای نا ئەوروپییەكان بە
وردیو بە ئاستێكی هونەریو ئەدەبی بەرزەوە
نیشانبدات .زۆرێك لە نامەكان ناساندنی كورتەی
دیمەنو كارەكتەرەكانە .لەسەرەتاوە خستنە
رووی ئەو هەڵە تێگەیشتنەیە ،كە لە مەشرەبو
نەجابەتی ریكاو ئۆزبەكدا هاتووەتە ئاراوە ،واتە
خستنەڕووی ئەو تەفسیەرە هەاڵنەیە ،كە ئەوان
لەمەڕ ئەوەی گوایە لە ئەوروپادا چیان بینیوە.
بەم رێگەیە :بۆ نموونە لە نامەی ()24دا ئەمە
خراوەتە روو :ریكا دەنوسێت ،پاپا ساحیرێكە
دەتوانێت وا لە پادشا بكات ،كە باوەڕبهێنێت
بەوەی سیان ،تەنها یەكدانەیە .لێرەدا مەبەستی
لویسی چواردەیەو بابەتەكە بە دركە بۆ باوەڕی
س��ی��ان��ەی مەسیحییەتە ،ی��اخ��ود ئ���ەو ن��ان��ەی،
كە دەیخوات نان نییە ،یان ئەو شەرابەی كە
دەیخواتەوەو شەراب نییە .لێرەدا ویستوویانە
بڵێن ،كە نانو شەراب ،نانو شەراب نین ،بەڵكو
بریتین لە گۆشتو خوێنی عیسا .بەم شێوەیە
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ه���ەزاران شتی ت��ر ،بە هەمان ج��ۆر لە وێنای
پادشادا دروستیدەكات ،كە وانییە .لەنامەكاندا
ریكاو هاوڕێكەی ،ئیدی بەهەڵە شتەكان نابینن،
ئاشنادەبن بە هەڵسوكەوتی ئەوروپییەكان،
هەرچەندە ئەوانیش كەمتر نا رۆشن نیین .ئەوان
وەسفی خەڵكانێك دەك��ەن ،كە بە بێ هودەیی
بەكاردەهێنرێن ،بە جۆرێك كە بوونەتە شوێن
مەخسەرەو شۆخی پێكردن .زاناكان ئەوانەی
كە رۆدەچن بە زانیارییەكانداو ئاشنان بەوەی
چ دەگوزەرێت ،دێن پەردە دەدەن بەرووی ئەو
خەڵكەداو دایان دەبڕن لەوەی ،كە لە دنیادا چ
دەگوزەرێت .زاناكانیش وەختە بەرادەی مەرگ
چەقبەستوون ،چوون رادەی ئەو گەرمییەی لە
ژورەكەیاندا هەیە هێندەیە ،كە بڕی پێویست
بێت بۆ گەرمكردنەوەی خۆی ،هەروەها هەر لە
چوارچێوەی نامەكاندا ،ئاماژە بە شكڵو وێنای
ئەوروپییەكانی ئەوكاتە لە زمانی نامەكانی
ریكاو ئۆزبەكەوە بەم جۆرە دراون ،بۆ نموونە
لە وەسفی ئارایشی پاریسییەكاندا هاتووە ،كە
پاریسییەكان بە جۆرێك ئارایشدەكەن كە قژو
م��ووی س��ەرەوەی��ان هێند ب��ەرزدەك��ەن��ەوە ،بە
جۆرێك دەموچاویان دروست دەكەوێتە نێوەندی
پێكهاتەیانەوە .دیارە خستنەرووی ئەو واقیعە
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لەزمانی ئێرانییەكانەوە ب���ەوردی پەلكێشانی
رەوش����ی ت��اك��ی ف��ەرەن��س��ی��ی��ە ب��ۆ هۆشپێدانی
لەبەرامبەر ،ئ��ەوەی كە دەستورو یاساكان چ
ئارایشتێكیان دەكات .دیارە سەرچاوەی نوسینی
ئەم پەرتووكە ،دەوترێت ل��ەوەوە سەرچاوەی
گ��رت��ووە ،ك��ە یەكێك پرسیویەتی ئ��ەوە كێیە،
ئەویش لە وەاڵم��دا وتوویەتی ،ئەمە ئێرانییە،
كابرای فەرەنسی حەپەساوە عەقڵی بەجۆرێك
راهاتووە ،چۆن دەبێت ئێرانی هەبێت ،وتوییەتی
ئ��ای��ا رەوای����ە جگە ل��ە فەرەنسییەكان كەسی
تر هەبێت .لەم رووەوە مۆنتیسكۆ هاتووە لە
دنیابینی دەرەوەدا فەرەنسای ناساندوە ،ئەوەی
لە دڵیدایە لە دڵی ئەوانی ترەوە ئاراستەی لویسی
چواردەی كردووە.28
زانیارییە بنچینەییەكانی مۆنتیسكۆ

دوو بنچینەی سەرەكی بۆ تێگەیشتن لە بیری
مۆنتیسكۆ گەاڵڵە كراوە ،كە بریتین لە:
ی و ئ��او و
ی��ەك��ەم :بایەخی رەوش��ی هەرێم 
هەوا لە هەلومەرجی سیاسییو كۆمەاڵیەتی هەر
واڵتێكدا.
ن و
دووەم :فێربوونی بایەخی داب��ەش��ك��رد 
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هەڵوەشاندنەوەی هێزەكان و دەسەاڵتەكان لە
یەكتریی.
هەردوو رەوشەكە كە مۆنتیسكۆ پێداگرییان
لەسەردەكات ،هەمیشە وەك هۆكارێكی زیندو یان
كاریگەر لە سەر رەوشی هەر واڵتێكدا بایەخیان
دی��ارە ،لە نوێترین لێكۆڵینەوەی سەردەمیانەدا
ئەفغانستان وەك نموونەی واڵتێكی ستەمكار،
كە دەرهاویشتەی رەوش��ی كەشوهەواكەیەتی
ب��ە ن��م��وون��ە ه��ێ��ن��رای��ەوە ،چ��ون��ك��ە ئەفغانستان
ێ دارستانی سەر سەوزو
واڵتێكی داخ��راو و ب 
ێ كەناڵێكی كراوەیەو هەموو ئەو زەمینانەی
ب
ستەمكاریی تێدایە ،كە مۆنتیسكۆ ئاماژەیپێداون،29
یان بەواتایەكی تر ،نەبوونی گیانی دیموكراتیو
پەیوەستبوون بە سونەتە توندەكانەوە ،دروست
وابەستەیە بە هاوكێشەكانی رەوش��ی كەشو
ه���ەواو ژی��ن��گ��ەی جیۆپۆلەتیكی ئ��ەو واڵت���ەوە.
ل��ەب��ەرام��ب��ەردا بەریتانیا لەنێو سەرنجەكانی
مۆنتیسكۆدا بە نموونە هێنراوەتەوە ،كە بارانی
بەردەوامو كەشو هەوای مام ناوەندی رەوشێكی
فرە دیموكراسیو ژینگەیەكی فەرهەنگی لە باری
بۆ دەستە مۆكردووە.
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رەوشی سروشتی لە دیدی
(مۆنتیسكۆ) و (جان جاك رۆسۆ)دا

دی���ارە وابەستەیەكی زۆر و لێكچوون و
لەهەمانكاتدا نەیارییەتی لەنێوان مۆنتیسكۆ و جان
جاك رۆسۆدا هەیە ،بۆ تێگەیشتن لە هەریەكەیان
پێویستە لەسەر تیۆرو لەسەر پێداگریو سەرنجی
ئەوی تریان ئاشنایەتییەكی تەواو هەبێت .جان
جاك رۆسۆ مێشكی رۆشنبیرەكانی سەردەمەكەی
هێنابووە جۆش ،ئەمەش كاتێك بوو ،كە یەكەم
كتێبی ب�ڵاوك��ردەوە ،كتێبەكە لەژێر ناونیشانی
وتارگەلێك بوو دەرب��ارەی زانستو هونەر ،كە
ساڵی ( )1757باڵویكردەوە ،پاشان بەدەركردنی
كتێبە یەك لەدوای یەكەكانی ناوبانگی زیاتر بوو،
بە جۆرێك ناوبانگی گەیشتە ئاستی ناوبانگی
ڤۆڵتێر و مۆنتیسكۆ ،زیاتر ئەمەش پاش مردنی
لەساڵی ()1778دا ،ه��ات��ەگ��ۆڕێ .ئاشكرایشە
كتیبی (دانپیانانەكان) ك��ە ل��ە ساڵی (-1782
)1789دا باڵوكرایەوە لە چەند بەشێكی یەك
لەدوا یەكدا بوو ،ئەم كتێبە رۆسۆ بەباشی زانی،
كەدوای مردنی باڵوبكرێتەوە ،لەبەرئەوەی لەگەڵ
كەسانی خاوەن دەسەاڵت و دەوڵەمەند ،كێشەی
بۆ دروستنەكات و تێكنەگیرێت ،ئەویش وەك
مۆنتیسكۆ لەبەرامبەر سیاسەتی باڵوكردەنەودا
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هەستیاربووە.
ل��ە س���ەرەت���اوە رۆس���ۆ وادەردەك�������ەوت ،كە
كەسێكی نامۆ و دەرچ��ووە لە دابونەریتەكانی
كۆمەاڵیەتیو دەوروبەریی.
فەندەمێنتالیستە كریستیانییەكانو ڕادیکاڵەکان،
دەستەوسان نەوەستان ،هێرشیان كردەسەری
و بە كافریان دانا و ئیدانەی ئایدیاكانیان كرد،
هەروەك چۆن بە هەمان شێوەیش رووبەرووی
ڤۆڵتێرو مۆنتیسكۆ دەبوونەوە .دەسەاڵتو خاوەن
ئیمتیازەكان ،رۆسۆیان بەمەترسی دادەنا بۆ سەر
گەنجان ،ئەمەش هەمان شتە ،كە لەگەڵ سوقرات
روی��دا ،كاتیك بەدەرچوو لە عورفی باوو ئاینی
كۆمەڵگەو گەندەڵكردنی گەنجان تۆمەتباركرا،
یاخود هەمان ئ��ەو دادگایكردنەبوو ،كە ملتۆز
لەبەرامبەر سوقراتدا دەیوت تۆ تاوانباری ،چونكە
گەنجەكان خراپ دەكەیت ،لەو دەمەیشدا دەبوو
رۆس��ۆ ،مۆنتیسكۆ ،ڤۆڵتێر ،كە دەس��ەاڵت��داران
بەسەرچاوەی خراپكردنی گەنجانیان دەزانیین،
دەبوو وەك سوقرات بپرسن ،كەوایە ئەی ئەوانە
كێن ،كە گەنجەكان چاك دەكەن ،بێگومان وەاڵمێك
بۆ ئەوە نەبوو.30
لەبەرئەوەی رۆسۆ خاوەنی هەندێك ئایدیای
باوە لە سەردەمەكەیدا ،هەربۆیە باجێكی گەورەیدا،
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راستە كە نە ژەهریان دەرخواردداو نە كوشتیشیان،
بەاڵم ژیانیان لێ تاڵكردبوو ،بەجۆرێك بەكاوەخۆ
بەرەو مەرگیان برد .لەهەمانكاتدا ئەو رەوشەی،
ك��ە رووب�����ەرووی ب��ب��ووی��ەو ن��ەب��ووە هۆكارێك،
ێ لە
تا س��ازش لەبەرامبەر نەیارانی بكاتو گو 
ویژدانی راستەقینەی نەگرێت.
لەبەرئەوە خەڵكی ئەو سەردەمە بە شوێنیدا
دەگ���ەڕان و لێیدەپاڕانەوە ،بۆئەوەی هەر هیچ
نەبێت ،دە خولەك لەكاتی خۆیان پێببەخشێت،
چونكە خۆشبەخت ئەو كەسەبوو ،كە رۆسۆ رازی
دەبوو ،ماوەیەكی زۆر لەماڵی خۆیدا پیشوازی
لێبكات ،یان رازیبوایە پیاسەیەكی دورو درێژی
لەگەڵدابكردایە .خەڵكی بەوە خۆشحاڵ دەبوون،
كە بیبینن لە شەقامێكدا پیاسەیەك دەكات ،یان
لەنێو شەمەندەفەرێك ،یان لە قاوەخانەیەكدایە ،ئەو
ببووە رەمزو ببووە خۆشەویستی خەڵكو ببووە
فریادرەس ،ئەو جوانییەكانی ژیانی لێنیشتبوو ،تا
دور تربووایە لەدەسەاڵت ،نیزیكتربوو لە دڵو
دەرونو خواستی خەڵكییەوە.
وەختێك لەقاوەخانەیەك دەب��ی��ن��را ،خەڵكی
گەلەكۆمەیان دەك���رد ،دەچ��وون��ە س��ەر مێز و
كورسییەكان ،تا بەجوانی بیبینن.
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بەمجۆرە رۆسۆ لە ناوەندە رۆشنبیرییەكەدا
بەتەواوی ببوە سەردەستو بااڵدەستو ئەتوار
و فەتوای پیاوانی ئایینی ،نەیانتوانی لەو راستییە
دووری بخەنەوە ،كە ئەو خۆشەویستی نێو دڵی
خەڵكی بندەستە.
ئ�����ەم ب������ارودۆخ������ە ك����ە خ���ەڵ���ك���ی دوای
رۆشنگەرەكان بكەون ،لەو قۆناغەی فەرەنسادا،
مایەی لەسەروەستان بوو ،چۆن عەقڵی خەڵكی
دوواكەوتوو ،كە وابەستە بوو بە بەندو باوەكانی
ئایینەوە ،شوێن بۆ بیرمەندەكان دەكەنەوە ،كە
دەس���ەاڵت بە كافرو دەرچ���وو لە چوارچێوەی
یاسایان دەزانێت.
ل����ەم ج�����ۆرە ئ��ەت��م��ۆس��ف��ی��رەدا پ��ەرت��وك��ە
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ف��ەل��س��ەف��ەی رۆش��ن��گ��ەری
دەرك����ەوت����ن ،وەك����و (ن���ام���ەی���ەك دەرب������ارەی
لێبوردەیی) و (فەرهەنگی فەلسەفی)ی ڤۆڵتێر،
ه��اوك��ات پەرتوكی (ئینسكلۆپیدیای م��ەزن)ی
دیدرۆ و گروپەكەی و ئەوانەی وابەستەبوون
ب��ە ب��ون��ی��ی��ەوە ،جگە ل��ەوان��ەی پەرتووكەكانی
(ئەمیل) و لەسەروی هەموشیانەوە (گرێبەستی
كۆمەاڵیەتی) رۆسۆ شوێنی گەورەیان لەسەر
ئەو گۆڕانكارییانە هەبوو.
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بە شێوەیەكی گشتی ئەم كتێبانە راڤەیەكی

عەقاڵنیی ،یاخود لۆژیكیان ك���ردەوە لەبارەی

ئایینی كریستیانییەوە ،پرسیاری گەورەیان دەدا

بەدەستەوە.31
بەاڵم لێرەدا پرسیارێك دروستدەبێت ئەویش
ئەوەیە ،بۆچی رۆسۆ لە سەردەمی خۆی و لە
س��ەردەم��ەك��ان��ی پ��اش خۆشیدا جێگەی پیاوی
ئاینی گرتەوە؟ بۆچی كەسێكی كەی وەكو ڤۆڵتێر
نەگەیشتە ئەم ئاستە ،كە ناوبانگەكەی ئەوەندەی
رۆس��ۆش دەب���وو ،یاخود س��ەراپ��ای ئ��ەوروپ��ای
گرتبوەوە؟ یان بۆچی ئارامگای ڤۆڵتێر نەبووە،
زی��ارەت��گ��ای دیدەنیكەرانی گ��ەورە و بچووك؟
لەكاتیكدا پێچەوانەی ئ��ەم قسەیە بەنیسبەت
رۆسۆوە راستە.
ب��ۆ ئ��ەم پ��رس��ی��ارە تەنها ی��ەك وەاڵم هەیە:
ئەویش ئەوەیە رۆسۆ گیانی فەزیلەت و حەقیقەتە
و خۆی لەخۆیدا ئەمە بایەخێكی گرنگی هەیە.
ئەمەش گەیشتە رادەی���ەك ،كە بە سوقراتیان
دەچ��وان��د ،بۆنمونە یەكێك ل��ەه��اوڕێ��ك��ان��ی ،كە
دەی��وی��س��ت گەنجیكی ت��ام��ەزرۆ بەئایدیاكانی
رۆس��ۆی پێبناسێنێت وت��ی :تكاتلێدەكەم لەگەڵ
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خۆت مەیهێنە ،لەوەو پێش نامەیەكی بۆ ناردووم
و تیایدا وەسفی منی كردووە بەوەی ،كە لەسەرو
عیسای مەسیحەوەم ،بەراستی نامەوێت بیبینم .
هەتا وەزیری رۆشنبیریی لە سەردەمی لویسی
پانزەدا ،كە ناوی مالزیری بوو ،بە دوو ساڵ دوای
م��ردن��ی رۆس��ۆ دەنوسێت و دەڵ��ێ��ت :ناكرێت لە
میژوودا بەراوردی رۆسۆ بەهیچ كەسیك بكریت،
جگە لە س��وق��رات .راستییەكەی بۆ ه��ەری��ەك لە
فەیلەسوفەكانی هاوسەردەمی مۆنتیسكۆ ،شانازی
و پیاهەڵدانی بەو جۆرە لە جێگەی خۆیدا بوو..
ژم��ارەی��ەك��ی زۆر ل��ە گ��ێ��ڕان��ەوەك��ان شایەتی
لەسەر ئ��ەوە دەدەن ،كە رۆس��ۆ هەر لە ژیانیدا
بووبوو بە ئەفسانە ،ئیتر روون بوو ،كە لەپاش
مردنیدا ،چۆن بەو پلەیە ناگات .32بەدڵنیاییەوە
ئەوانە هەموویان سەردانی ڤۆڵتێریشیان دەكرد،
حەزیاندەكرد بیبینن بەو سیفەتەی ئەستیرەیەكی
كلتوری گەورەبوو ،هەرچەندە عاشقی بوون ،بەاڵم
لەبەردەمیدا هەستیان بەترس نەدەكرد ،هەمان
تەزوو بەگیانیاندا نەدەهات ،وەكو ئەوەی بەرامبەر
رۆس��ۆ واب����وون ،چونكە رۆس��ۆ ه���ەژار ب��ووەو
دڵسۆزیش ب��ووە ،ناوبانگییەكەی بەكارنەدەهێنا
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ب��ۆ بەدەستهینانی پ����ارە ،پ����ارەی ل��ە پاشاكان
وەرنەدەگرت ،بەاڵم ڤۆڵتێر و دیدرۆ و ژمارەیەكی
زۆری تریش لەژێرەوە ،یان بەئاشكرا پارەیان لەم
پاشاو لەو پاشا وەردەگرت ،بەاڵم رۆسۆ بەم كارە
نامۆبوو ،هاوكات لەبەرئەوەی مۆنتیسكۆ بۆخۆی
زەنگینو خانەدان بوو ،هەر بۆیە بەرادەی رۆسۆ
خەڵك عاشقو ئاشنای نەبووبوون.
رۆسۆ پێشبینی روودانی شۆڕشی فەرەنسی
كرد ،پێش رودانی بە سی ساڵ و بەدەستەواژەی
ورد و سەرسوڕهێنەر ،كە باوەڕناكرێت ،ئەوەش
ئاشكرایە كە شۆڕشەكە رویدا ،بە دە ساڵ دوای
مردنی رویدا و بەهۆی ئەمەشەوە رێزی خەڵك
بۆ ئەم فەیلەسوفە زۆر زیاتر ب��ووە ،كتێبەكەی
(پەیمانی كۆمەاڵیەتی) بوو بە ئینجیلی شۆڕشی
ف��ەرەن��س��ی ،رۆس���ۆش ب��ووب��ە ب��اوك��ی روح��ی بۆ
سەردەمە مۆدێرنەكان .ئایدیاكانی رۆسۆ تۆوی ئەو
كودەتایەی چاند ،كە لەدواییدا روویدا ،لەبەرئەوە
گۆڕەكەی پاش مردنی بوو بەجێگەی زیارەتكەرانی
گەورە و بچووك ،لەنێوانیاندا پاشای سوید ،كە
بەدزییەوە هات و لە پۆشاكی پیاوێكی ئاسایدا
هات ،لەو كەسایەتییە ناودارانەی تر ،كە سەردانی
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گۆڕەكەیان كرد ،رۆبسبیر ماری ئەنتوانیت هەتا
ناپلیۆن پۆناپارت ،دەگێڕنەوە كاتیك ناپلیۆن هاتووە
بۆ سەر گۆڕەكەی وتویەتی :باشتربوو دووكەس
لەسەر زەویدا نەبونایە ،رۆسۆ و من.
ئەوانەی لەگەڵیبوون سەرسوڕماو یەكێكیان
پرسی بۆچی گەورەم؟ ناپلیۆن لە وەاڵمدا وتی:
چونكە رۆس��ۆ رێگای بۆ شۆڕشی فەرەنسی
خ��ۆش��ك��رد ،منیش ل��ە س��ەران��س��ەری جیهاندا
باڵومكردەوە ،ئەوانیش لە وەاڵمدا وتیان گەورەم
وامانزانی كە تەنها كەسێك بۆی هەبێت باسی
شۆڕشی فەرەنسی بكات تۆیت!
لەراستیدا ناپلیۆن دەیویست بڵێت :ئایدیای
رۆسۆ ،نەبووایە شۆڕشە گەورەكە روینەدەدا و
فەرەنسا ئارامی نەدەگرت.33
پێویستە ئەوە لە پێشچاوبگرین ،كە پرسێکی
گ��رن��گ��ی ف��ەل��س��ەف��ەی س��ی��اس��ی��ی ،پ��ەی��وەس��ت��ە بە
هەقانییەتی سیاسییەوە .كام جۆری حكومەتداری لە
روانگەی ئەخالقیو عەقڵییەوە ،شیاوی پەسەندییەو
چ��ۆن؟ ب��ەاڵم پرسی هەقانییەتی سیاسیی ،یەك
زنجیرە پرسیاریی تری لە هەگبەدایە .بەرزترین
پۆستو پلەی سیاسیی لە روانگەی دەسەاڵتو
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ه��ێ��زەوە ل��ە خواستی چ كەسێكدایە ،ی��اخ��ود چ
نیازێك پێویستە ب��ێ��ت��ەدی؟ یاسایی بنچینەیی
لەسەر چ بنەمایەك پێویستە بنوسرێت؟ وەاڵمی
ئەم پرسیارانە لە نێوەندترین پرسیارانێكی نێو
ئایدیا سیاسییەكانن .لەسەدەكانی رۆشنگەریداو
لەو سەردەمەی پاریسدا ،كەسانێك هاتنە گۆو
نوسیانو فەلسەفەگەلێكی نموونەیی سەریانهەڵداو
دەنگیان هەڵبڕیی ،ئەوان لە مەڕ سیاسەتو مافو
ئ��ازادیو هاوواڵتیبوونو جۆرەكانی دەس��ەاڵت،
بەگورجی هەنگاوگەلێكی بەرینیان بڕی .تیۆری
قەراردادی كۆمەاڵیەتی ،یاخود بەڵێنی كۆمەاڵیەتی
جان جاك رۆس��ۆ ،بنەمای فەلسەفەی دەوڵەتی
مۆدێرنو بونیادی عەقڵیی دامەزراندنی دەوڵەت
ب����وو .ب��ەگ��وێ��رەی ئ���ەم ت��ی��ۆرە م��رۆڤ��ەك��ان لە
رەوشێكی گریمانكراو بەنێوی رەوشی سروشتی
لە هەلومەرجێكی ئ��ازادان��ەدا لە سروشتدا ژیان
دەگوزەرێنن ،پاشان بە تایبەتمەندییە عەقڵییەكانو
بە بەهرە وەرگرتن لە نەزمو رێساكان ،گوڕ بە
فەرمانبەرداریی لە دەوڵ��ەت��دا دەدەنو ئازادییە
سروشتییەكانی خۆیان بە قوربانی دەكەن .ئیدی
بە سنوورەكانی ئازادی تاك هەنگاودەنێن ،دیارە
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كە تواناو نەزمی دەوڵەت دیاریكراو لە هەمانكاتدا
متمانە پێكراویشە .لەبەرامبەر ئەمەدا ،پەیمانی
كۆمەاڵیەتی ،سازشێكە بەشێوەیەكی نەنوسراو
لەنێو ئەندامانی كۆمەڵگەیەكدا ،بە شێوەیەكی
خۆكرد رەوشو رەونەقی دەوڵەتداریی دەگرێتەخۆ.
دیارە كە خواستی گشتی لە سەرەداوەكانی بەڵێنی
كۆمەاڵیەتیدا ،بە شێوەیەكی خۆكرد گەاڵڵە دەبێت،
بەاڵم ئەوەی گرنگە لێرەدا ئەوەیە ،كە خواستی
گشتی لەسەرەتاوە بریتی بوو لە خواستی خاوەن
زەوییەكانو كەسانی پێشكەوتوو دەستڕۆیشتو
بەهیچ ش��ێ��وەی��ەك ب��ەرام��ەی ژن���انو بێكارانو
هەژارانی لەخۆدا نەدەبینییەوە ،واتە لەو بەڵێنە
كۆمەاڵیەتییەدا ئ��ەوان شوێنیان ن��ەدەب��ووی��ەوە.
ت��ی��ۆری بەڵێنی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ل��ە نێو كۆمەڵگە
دێموكراسییە نوێیەكاندا ،ئاوێتەی خەڵك بووەو
خەڵك تێیدا گەیشتوون بە پشكدارێتی لە رای
گشتیدا.34
ب��ەاڵم لەبارەی حاڵەتی سروشتییەوە ،واتە
رەوشی مرۆڤ پێش ئەوەی بكەوێتە ژێر باری
دەوڵەت و دەسەاڵتەوە ،ئەوا لەالی هۆبز و جۆن
لۆك و رۆسۆ و مۆنتیسكۆ جیاوازە .هەڵبەتە لە
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تیۆری جۆن لۆكدا پەیمانی كۆمەاڵیەتی بەڵێنێكە،
كە خەڵكی بەستوویانە ،ئەوەیش پێچەوانەی تیۆری
هۆبزە ،لەوێدا هەریەكە مافی سروشتی خۆی
وابەستەی ئەوی تر دەكات ،پێكەوە كۆمەڵگەیەكی
م��ەدەن��ی ب��ەرپ��ادەك��ەن .هەڵبەتە ت��ی��ۆری بەڵێنی
كۆمەاڵیەتی ،یان هەر تیۆرێكی تر ،مسداقییەتێكی
دەرەكیان نییە ،بەڵكو چەمكێكی بەردەوامو مادیی
مێژووییە.
رۆح����ی ی��اس��اك��ان��ی��ش وەك ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی
ت��ری س��ەردەم��ی رۆش��ن��گ��ەری��ی راڤ���ەی دی��دگ��ای
نوسەرە لەبارەی رەوشی سروشتەوە .لەبارەی
رون���ك���ردن���ەوەی���ەك ك���ە م��ۆن��ت��ی��س��ك��ۆ ل���ەب���ارەی
رەوش���ی س��روش��ت��ی��ی��ەوە دەی����دات .ب��ە گ��وێ��رەی
رون���ك���ردن���ەوەی���ەك ،ك��ە مۆنتیسكۆ ل��ەب��ارەی
رەوش���ی س��روش��ت��ی��ی��ەوە دەی����دات ،ب��ەو ئاكامە
دەگ���ات ،كە س��ازان و ئاشتی یەكەمین یاسای
سروشتییە .مۆنتیسكۆ ل��ەب��واری راڤ��ەك��ردن و
قووڵبوونەوە لەسەر خاڵی سروشت ،دیسانەوە
دەیەوێت چەمكێكی تری گرنگی بواری فەلسەفە
بوروژێنێت ،كە ئەویش بریتییە لە ملمالنێكان
لەپێناو م��ان��ەوەدا ،ئ��ەو وەك چارەسەرییەكی
گونجاو بۆ پێش ئەو ملمالنێیانە هاتووە ،پێشنیازی
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س��ازان و لەهەمانكاتدا هێشتنەوەی هەریەك لە
جەمسەری مملمالنێكانی كردووە .بەو واتایەی لە
یاسای جەنگەڵ رەوشەكەی جودا كردووەتەوە،
نەهاتووە هێزی یاسا ببەستێت بە بەهێزترینەوەو
لە ملمالنێكاندا بێ هێزەكان ببنە قوربانی ،بەڵكو
لە روانگەی مۆنتیسكۆوە دەس��ەاڵت وەك خۆی
دەمێنێتەوە و جڵەوگیردەكرێت بەیاسا ،بەگوێرەی
پێگەی خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەكریت ،دیسانەوە
ه��ەر بەیاسایش ب��وون��ی دەس��ەاڵت��ی ئ��ەوان��ی تر
دەهێڵرێتەوە ،چونكە م��رۆڤ لەپێناو پاراستنی
خۆیدا ،پێویستە لە پەیجوری ئەوەدا بێت ،بەاڵم بە
پێچەوانەوە هۆبز نەزمو ئاشتی بە دەرهاویشتەی
بەڵێنی كۆمەاڵیەتی نازانێت ،بەڵكو وەك ئەوەی،
كە هەیە ئ��ەو رەوش��ە پێش هەنگاونانی مرۆڤ
بۆ رەوشێكی كۆمەاڵیەتی ،هاوكات بە نیازێكی
س��روش��ت��ی ل��ەق��ەڵ��ەم��ی��دەدات .دووەم��ی��ن یاسای
سروشتی لە روانگەی مۆنتیسكۆدا ،بریتییە لە
بەردەوامی رەچەڵەكو زاوزێ سێهەمین یاسایش
بریتییە لە سێكسو هاوسەرگیرییو نزیكی ژنو
مێرد .دوواجاریش ئ��ارەزوو و ش��ەوقو شۆری
ژیان لە كۆمەڵگەدا بە چوارەم یاسای سروشت
دەپێورێت.35
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بااڵیی سیستەمی كۆماریی
لە بەرامبەر سیستەمی پادشایەتیدا

پاش خستنەرووی ئەو روانگانەی س��ەرەوە،
مۆنتیسكیۆ ئەم پرسە درێژە پێدەدات ،ئەو دەیەوێت
بیسەلمێنێت ك��ام سیستەمی سیاسی دەكرێت
بوونی هەبێت ،هاوكات ئەوەیش دەخاتەروو ،كە
تایبەتمەندیی هەریەك لە سیستەمە سیاسییەكان
ل��ە چ��ی��دای��ە .مۆنتیسكۆ پ��اش شرۆڤەكردنێكی
پوختو ت��ەواو بەم پۆلێنبەندییە دەگ��ات .كە سێ
جۆر سیستەمی سیاسی شیاوی وێناكردنن .كە
ئەوانیش بریتین لە سیستەمی كۆماریو سیستەمی
پادشایەتیو سیستەمی ستەمكاریی .شرۆڤەی
تایبەتمەندییەكانو نەزمی بنچینەیی سیستەمە
سیاسییەكان ،مۆنتیسكیۆ بەم ئاستە دەگەیەنێت،
ك��ە سیستەمی ك��ۆم��اری��ی ل��ەس��ەر بنەمایەكی
بااڵترو پەسەندییەتی زیاتر وەس��ت��اوە .هاوكات
سیستەمی پادشایش لەسەر بنەمای شانازیو
شكۆ راگیركراوەو سیستەمی ستەمكاریش ،لەسەر
بنەمای ترسو بیم راوەستاوە ،هەموو ئەوەیش
لەبنەماكانی رۆحی یاساكاندا ئاماژەیپێدراوە و
رونكراونەتەوەو لەوێدا بۆمان رووندەبێتەوە ،كە
ئەو پەرتووكە دارای چ بایەخێكی لەپێشچاوگیراوە.36
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مۆنتیسكۆ گەیشتووە بەو پێناسەی كە لەنێوان
نەزمی ئەخالقیو سیاسیو ئایینیدا تایبەتمەندیی
بهێڵێتەوە .مەبەستی مۆنتیسكۆ لە تەقوای سیاسی،
بریتییە لە وەت��ەن��پ��ەروەری�یو یەكسان خ��وازی،
ب��ەاڵم مۆنتیسكۆ ناچێتە نێو ئ��ەو ب��اس��ەوە ،كە
تەقوای ئەخالقیو ئایینی ،پەیوەستە بە جۆرێك
لە سیستەمی سیاسییەوە ،یاخود بوونی تەقوای
سیاسی لە ناو سیستەمی پادشایەتیدا ناكرێت
هەبێت ،بەاڵم پێداگریی لەسەر ئەوە دەك��ات ،كە
ك��رۆكو پاڵنەری سیستەمی كۆماریی ،تەقوای
سیاسیو ئەوین بۆ نیشتیمانە ،لەسەر بنەمای
ب��ەراب��ەری ب��ۆ ه��ەم��وو تاكێكی ن��ەت��ەوەو گەلە.
هاوكات مۆنتیسكۆ دو سیستەمی كۆماریی لێك
ج���ودادەك���ات���ەوە .ئ��ەوان��ی��ش كۆمارییەكی پشت
بەستوو بە پایەكانی دیموكراسیو كۆمارییەكی
پەیوەست بە ئەریستۆكراسییە .جیاوازی ئەوانە
ل��ەس��ەر روانینی مۆنتیسكۆدا ،ه��ەم��ان ریشەی
ئەو تەقواسیاسییەیە ،كە بنچینەی كۆمارییەكی
پشتبەستوو ب��ە دیموكراسییە ،ب���ەاڵم ت��ەق��وای
سیاسیی ل��ە ك��ۆم��اری ئ��ەری��س��ت��ۆك��راس��ی��دا ،یان
ب��وون��ی نییە ،ی��اخ��ود بونێكی ئێجگار ئێجگار
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الوازی هەیە .مۆنتیسكۆ سیستەمی پادشایەتی بە
سیستەمێكی خۆویست و گەمارۆدراو دەزانێت،
ب��ە ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی ت��اك��ڕەویو خ��ۆخ��وازی
دەزانێت و سیستەمی ستەمكاریش ،كۆیالیەتی
گەل دەخوازێت ،كە لەو نەزمەشیدا پشتئەستوورە
بە ت��رسو تۆقاندندنو بڕینەوەی بندەستەكانی.
لەهەموو رووەكانەوە مۆنتیسكۆ لەنێوان سیستەمە
سیاسییەكاندا ،ج��ی��اوازی دەخ��ات��ەروو ،بۆ هەر
یەكەیشیان تایبەتمەندیی بەرچاو دیاریدەكات .ئەو
لەسەر ماهییەتی حكومەت دەدوێ��تو پێداگریی
لەسەر ئەوە دەكات ،كە ماهییەتی حكومەت ئەوەیە
لە هەر حكومەتێكدا ئەوەی ،كە هەیە دەیسازێنێت،
بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە ،كە حكومەت چاالكی
دەكاتو كاردانەوەیشی هەیە.
ێسیستەمە
مۆنتیسكۆتایبەتمەندییەكانیهەرس 
سیاسییەكەی خستووەتەروو ،هاوكات گیانی
پ��ەروەردەو رەوشی بااڵچوونی هەریەكەیشیان
ل��ە رۆح���ی ی��اس��اك��ان��دا ب�����ەوردیو ب��ە ق��ووڵ��ی
نیشانداوە .37دواجار مۆنتیسكۆ گەیشتووەتە ئەو
رادەیەی ،كە سیستەمی كۆماری لەسەر بنەمای
دیموكراسی ،بریتییە لە نیشتیمانپەروەریو
رێسای یەكسانیو دادپەروەریی تێدادێتەبوون.
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چون پ���ەروەردەی الوانو نەوجەوانان لەسەر
بنەمای نیشتیمان دۆستیو بەرابەریی تاكەكاندا،
ل��ە رێ��ب��ازو سیستەمی ك��ۆم��اری��دا دێ��ت��ەب��وون،
لەوێوەو لە بەرامبەریدا هەموو جۆرە بندەستیو
ستەمو چەوسانەوەیەك ،جێگەی پێ لێژدەبێت،
پاشان لە هەمان پەرتوكدا مۆنتیسكۆ لەبارەی
هۆیەكانی شكستی ئیمپراتۆر و رژێمەكان دێتە
شرۆڤەكردن ،بەوردی هۆیەكانی لەنێوچوونیان
شیدەكاتەوە و بەتەواوی لەسیستەمی ئینگلیزیدا
رادەوەس���ت���ێ���ت ،ك��ە چ��ۆن��ە وا جێگیرو ئ���ارام
ماوەتەوەوە و لێرەوە چەمكێكی ترو بابەتێكی
تر دێنێتەناوەوە ،كە بریتییە لە بابەتی ئازادیی.
پێیوایە چەمكی ئ��ازادی پێگەیشتن بە ئ��ازادی،
یاخود لە دەستدانی ئازادی لە هەر كۆمەڵگەیەكدا،
بریتییە لە خاڵی یەكالكەرەوە بۆ پرسو جۆی
هۆكارەكان ،واتە تێگەیشتن لە رادەی ئازادی
ه��ەر ن��ەت��ەوەو رژێمێك ،س���ەرەداوی سەرەكی
دەداتە دەستەوە بۆ هەڵسەنگاندنەكان .لەبەرامبەر
ئ��ەم��ەدا یاساگەلێك ،ك��ە ئ���ازادی دابیندەكەن،
م��ای��ەی بەربەستكردنی ئ��ەو دەس���ەاڵت���ەن ،كە
بەسەر هاواڵتیاندا دەسەپێن .ئەو یاسایانە ئیدی
بەشێكن لە هاودەردیو هام دەردی نەتەوەكان.
مۆنتیسكۆ لە رۆحی یاساكاندا بەوردی وەستاوەو
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هەڵوێستەی ك���ردووەو پێیوایە نیاز و نەزمی
ئازادی ،بریتین لە هەوێنی راستەقینەی تەواوی
یاسا مرۆڤ دۆستەكان ،چونكە بە شوێنكردنەوەی
ئ����ازادی ل��ەی��اس��ا بنچینەییەكاندا ،دەت��وان��رێ��ت
جێگیریی سیستەمی سیاسیی بهێنرێتەبوون،
واتە یاسا بنچینەییەكان دەبێت لەسەر بنەمای
ئازادیی بنوسرێنەوە .لێرەوە نەتەوەپەرستیو
نیشتماندۆستیو بەرابەری تەوای هاوواڵتیانو
مافەكانی تاك بەرجەستەدەبن ،هەربۆیە ئازادیو
لێكجوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان ،لە گرنگترین
خاڵەكانی رەوایەتی هەر سیستەمێكی سیاسیین.
جیا لە بابەتی سەرەكیو بنچینەیی ئ��ازادی لە
یاساكاندا مۆنتیسكۆ پەرژاوەتە سەر بابەتێكی
گرنگ تر و ئاماژەی پێداوە .ئەو پێیوایە هەر یاسا
داڕێژەرێك پێویستە ئەوە لەپێشچاوبگرێت ،كە
لە دانانی بنەما یاسایەكاندا پێویستە فەرهەنگو
تایبەتمەندیو دابونەریتی هەر گەلێك وەك خۆی
رەچاوبكرێت ،لەهەمووی گرنگتر هەلو مەرجی
ناوچەیی نابێت لەو مەیدانەدا پایماڵبكرێتو بێ
ئاگابن لێی .ئەو لێرەدا وردتر شۆڕبووەتەوە ،بۆ
نموونە گەلی جودا پێیوایە ئەتوارو هەڵسوكەوتو
ئەخالقو داب��ی خەڵكێك بەپێی ك��ەشو ه��ەواو
سروشتەكەی گۆڕانی بەسەردا دێت ،بۆ نموونە
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خەڵكی نێوچە گەرمەسێرەكان ل��ەو رووەوە
جودان لە خەڵكانێك ،كە لەنێوچەی كوێستانو
ێ خەڵكی نێوچە
سەرماو سۆڵەدا دەژین ،ئەو دەڵ 
س��اردەك��ان ،زی��ات��ر ب��ڕوای��ان ب��ەخ��ۆی��ان هەیەو
لە كارەكاندا فزوڵترن ،لەبەرئەوە ناكرێت لە
یاساكاندا لۆژیك لەهەمبەر ئەم بابەتە گرنگانە
ف��ەرام��ۆش��ب��ك��رێ��ن .جیا ل��ەوان��ەی��ش مۆنتیسكۆ
ل��ە ن��ەزم��ی ،ی��اخ��ود ل��ە رەوگ����ەی نوسینەوەی
یاساكاندا ،فاكتەرگەلێكی دی زی��اددەك��ات ،كە
تێیاندا ئ��ام��اژە بە م��ەزه��ەبو رێچكانی ئایینی
دەك��اتو لەوسۆنگەیەوە مەزهەبو راب��ردووی
نەتەوەكانو ع��اداتو رسومی فەرهەنگی كۆی
هەموویان بە رۆحی میللی نێودەبات .مۆنتیسكۆ
زێدەتر لەسەر ئ��ەوە دەڕواتو پێیوایە دەبێت
لە داڕشتنی ی��اس��ادا چۆنییەتی رەچاوكردنی
ئ��ەو رۆح��ە میللییە ئامادەكاریی بۆ بكرێت.38
مۆنتیسكۆ بۆخۆی لەبەرامبەر ئەمەدا سەرنجی
خۆی دەخاتەروو ،كە هیچ سیستەمێكی سیاسیو
ێ رەچ��اوك��ردن��ی رۆح��ی میللی،
ی��اس��ای��ەك بەب 
ناتوانێت تۆكمە بێتو بەرقەرار بێت .لەخاڵێكی
تردا مۆنتیسكۆ پێیوایە لەهەوڵو تێكۆشان بۆ
مامەڵەكردن لەتەك گۆڕانی رۆحی میللی هەر
نەتەوەو كیشوەرێك ،دەبێت ئێجگار هەستیارانەو
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ت��ەواو بە هۆشیارانە مامەڵەبكرێت ،حساب بۆ
هەموو ئەتوارێكی نەتەوەكان بە وردی بكرێتو
لە رەهەندی فەرهەنگییاندا ،كە بە رۆحی میللی
ن��اوی دەب��ات ،هۆشیارانە بجوڵێنەوە .تەنانەت
مۆنتیسكۆ پێیوایە ،كە ئەو فەرهەنگو نەریتو
ئاینانە ئەگەریش دارای خاڵی الوازو تقوسو
ئەتواری ناهەمواریش بن ،ئاسان نییە لە رێگەی
یاساو نەزمەكانەوە هەوڵی لەباربردنیان بدرێت،
دەبێت بەكاوەخۆ و نابێت بە خێرایی هەوڵی
نەهێشتنو سڕینەوەیان بدرێت .بۆچوونەكەی
مۆنتیسكۆ فرە بەسانایی دەربڕاوە ،ئەو پێیوایە
ئەگەر ئ��ازادیو ئ��ارەزووی نەتەوەكان ،یاخود
خەڵكی بەگوێرەی ئەوەی ،كە دەرونیان دەیەوێت
تا رادەی��ەك ،كە بە كەسانی دی لەتمە ن��ەدەن،
ئەگەر ئەو ئازادییە پەسەندنەكرێتو قبوڵنەكرێت،
ئەوا ئەستەمە بتوانرێت بەو رێساو یاسایانە لە
كۆمەڵگەكاندا هیچ بەرەو پێشچوونو بوژانەوەیەك
فەراهەمبێت .هەموو ئەم دەستەواژانە دەربڕی
رۆحو رەون��ەق��ی ئ��ازادان��ەی مۆنتیسكۆن ،كە
خۆیان لە خوێندنەوەی بەرامبەردا دەبیننەوە.
ئەوەیش مانای چاوپۆشی نییە لە جیاوازییەكان،
یاخود لە خاڵە نەرێنییەكان ،هێندەی دەتوانین
دی��وی جوانی ئ��ەو رەه��ەن��دە بخوێنینەوە .ئەو
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پێیوایە گ��ەر وان��ەب��وای��ە ئ��ەوا ج��ی��اوازی نێوان
فەزائیلو نەنگییەكان فراوانتردەبوو ،ئەو پێیوایە
ه��ەم��وو ع��ەی �بو ع��ارەك��ان��ی سیاسەت الیەنی
ئەخالقییان نییە ،هەروەك چۆن هەموو عەیبو
ع��ارە ئەخالقییەكان لە هەڵەكانی سیاسەتەوە
س��ەرچ��اوەن��اگ��رن ،هەربۆیە تێگەیشتنێكی لەم
ج��ۆرە لەالیەن یاسا داڕێ��ژەران��ەوە ،كە لەسەر
ێ
بنەمای شوناسی میللیو فەرهەنگی ب��ن ،ب 
ئەندازە گرنگو بەبایەخە .مۆنتیسكۆ لەم رووەوە
و لە نوسینی كتێبەكەیدا پێماندەڵێت مەبەستە
سیاسیو كۆمەاڵیەتییەكان بۆخۆیان سەربەخۆن
و مامەڵەكردنیان لەتەك یەكتریدا ،دەبێت ئێجگار
بە سەرنجەوە بێت .دواجار مۆنتیسكۆ ئەوەیشی
پێوتوین ،كە لە كۆمەڵگەیەكدا فەرهەنگو ئەخالقی
ئەرێنی بااڵدەستە ،ئەوە یاسا تێیدا بەشێوەیەكی
ساناتر دادەڕێژرێت وەك كۆمەڵگەیەك ،كە بنەما
فەرهەنگییەكان تێیدا لەكەدارو روو بەهەڵدێرن.39
نەخشی مەزهەب

مەزهەب یەكێكە لە دامەزراوە و دەزگاكان ،كە
لەالی مۆنتیسكۆ شوێنی تایبەتی بۆ كراوەتەوە
و بە تەوس و تینێكی هزریی قووڵەوە ،لەسەری
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وەستاوە .مۆنتیسكۆ ی��ادەوەری ئەوە دەكات ،كە
رۆحی یاساكان دیدگای كەسێكی مەزهەبی ،یاخود
مەزهەبناس نییە ،بەڵكو دیدگایەكی فەلسەفی
سیاسییەو بەو دنیابینییەشەوە نوسراوەتەوە .لێرەدا
مۆنتیسكۆ پێداگریی توند لەسەرئەوە دەكات ،كە
سیستەمە سیاسییەكانو یاساكانی فەرمانبەرداری
نێو سیستەمەكان ،هەرگیز ناتوانن رۆڵو روانگەی
ێ سەرنجدان لە نەخشو
خۆیان نیشانبدەن ،بەب 
رۆڵی مەزهەبەكان ،هەربۆیە بە جیاوازییەكانی
ن��ێ��وان كاسۆلیكو پرۆتستانەكانی نێو ئایینی
مەسیحییەت ئەوەمان پێدەڵێت ،كە پرۆتستانەكان
بە بنەماكانی دێموكراسی هاوتانو كاسۆلیكەكانیش
زێدەتر لەتەك سیستەمی پادشایەتیدا دانویان
پێكەوە دەكوڵێت .هاوكات یەكێكی تر لە خاڵەكانی
ێ بایەخی مۆنتیسكۆ بریتییە لە نەخشو رۆڵی
ج
فاكتەرەكانی بواری بازرگانی لە نێو سیستەمی
سیاسیدا .ئەو بە پشتبەستن بە بەڵگەو ئەزموونی
ج���ۆراو ج��ۆر دەڵ��ێ��ت» ب��ازرگ��ان �یو ئ��اڵ��وگ��ۆڕی
بازرگانی كیشوەرێك لەتەك كیشوەرێكی تردا،
كۆمەكو دەستگرۆیی ئێجگار مەزن بە پێشكەوتنی
رەوش��ی ئ��ازادی و دیموكراسی دەك��ات ،لە نێو
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سیستەمە سیاسییەكەی كیشوەرەكەدا ،چونكە
پێیوایە پێكداچوونی ت��ۆڕە بازرگانییەكان لەنێو
واڵتاندا ،زەمینەی گیانی لێكتێگەیشتنو لێبوردەییو
پێشكەوتنی دنیابینیو هزر فەراهەمدەهێنێت لە
ناوخۆی واڵت��ان��داو كاریگەریی بەرچاو لەسەر
رەوشو هەلومەرجی ئەو پرەنسیپانە بەجێدەهێڵێت
ل��ە س��ەر ئاستی دون���ی���ادا» ،ه��ەروەه��ا پێیوایە
دابەشكردنی هێزو دەسەاڵت لە جیهاندا یەكێكی
ت��رە ل��ە پەیامەكانی بازرگانییە نێونەتەوەییو
جیهانییەكان» .ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەی��ش��دا مۆنتسكیۆ
س��ورە لەسەر ئ��ەوەی  ،كە مەبەستی لە وات��ای
بازرگانی بریتی نییە لە ش��ڕەخ��ۆریو تێكدانو
نەناسینی سنورەكانو نەبوونی سنوورەكانی
یاسا لە ناوخۆی واڵت��ان و لەسەر ئاستی دنیا،
بەڵكو پێویستە یاساداڕشتن لەپێناو بەهێزكردنی
بازرگانی لە ژێر سایەو سێبەری یاسادا بێت،
بەو جۆرە بایەخی بازرگانیو دەرهاویشتەكانی
لە مەیدانی ئ��ازادیو دیموكراسیو لێبوردەییدا،
شوێنی خ��ۆی��ان دەگ����رن .ب��ۆ ئ��ەم مەبەستەیش
مۆنتیسكۆ ئەزمونێكی سەركەوتوو لەو بارەوە
وەك نموونە دەهێنێتەوەو خەڵكی ئینگلیز دەكاتە
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پێشەنگی ئەو سەوداكارییە ،چونكە وەك ئاشكرایە
مۆنتیسكۆ لە میانی مانەوەی بۆ چەند ساڵێك لە
ئینگلیزدا بەتەواوی دیوە جوانەكانی ئەوێ ،لەالی
بوونە بەشێكی بەهێز لە بنەما هزرییەكانی ،هەر
بۆیە دەڵێت :خەڵكی ئینگلیز ،خەڵكێكی فامیدەن،
چونكە توانیویانە بە باشترین رێگە ،سود لە سێ
شت وەربگرن ،كە بریتین لە :بازرگانیو ئایینو
ئازادیی.40
جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان

ت��ی��ۆری لێكجوداكردنەوەی دەس��ەاڵت��ەك��ان،
پرسێكی تری شوێنبایەخی هزری سیاسییە ،كە
ریشەی ئ��ەم ه��زرە دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ ئەرستۆی
فەیلەسوفی دێرینی یۆنانییەكان ،بەاڵم مۆنتیسكۆ
لە رۆحی یاساكاندا ئەم هزرە سیاسییەی وەك
تێزێكی نێوەندیو بنچینەیی خۆی بۆ یەكەمجارو
بە شێوەیەكی فرە لۆژیكی لە سەر بنەمای عەقڵو
ئەزموون هێنایە نێوكایەی هزری سیاسییەوە.
مۆنتیسكۆ ل��ە ك��ورت��ەی ئ��ەم روان��گ��ەی��ەداو لە
چەمكی ج��وداك��ردن��ەوەی دەس��ەاڵت��ەك��ان��دا بەم
ش��ێ��وازە مەبەستی خ��ۆی دەخ��ات��ەروو :لەپێناو
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دووركەوتنەوە لە ستەمكاریی ،دەسەاڵتەكانی
دەوڵ����ەتو ح��ك��وم��ەت��ەك��ان ،پێویستە لەرێگەی
جوداكردنەوەیان بۆ چەند دەسەاڵتو دەزگایەكی
سەربەخۆ ئاڕاستەبكرێن ،چونكە جوداكردنەوەی
ێ دەسەاڵتەكە ،دەسەاڵتی دادوەرییو دەسەاڵتی
س
جێبەجێكردنو دەسەاڵتی یاسادانان ،لە بنەماكانی
دیموكراسییە یاساییەكانە ،سەربەخۆیی دادگا
لەبەرامبەر دەسەاڵتی جێبەجێكردنو رێگریكردن
ل��ە دەس��ت��ێ��وەردان��ی ه��ەر دەس��ەاڵت��ێ��ك ل��ە ك��ارو
باری یەكتریدا بریتییە لە :كەرەستە گرنگەكانی
دیموكراسیی ،لەبەرئەوە كرۆكی سەرەكیو تێزی
راس��تو رەس��ەن��ی مۆنتیسكۆ ل��ەم زەمینەیەدا،
بریتییە لە بایەخی نێوەندیی ئازادییە سیاسییەكان
لە سیستەمە سیاسییەكاندا.
لەكاتی بوونی رەوشێكدا ،كە بایەخو برەو بە
جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان نەدات تێکەاڵوییو
دەستێوەردان لە كاروباریی یەكتریدا هەبێت ،ئەوە
رەوشێك دێتەپێشەوە ،كە خ��راپ بەكارهێنانی
یاسای تێدا دەخوێنرێتەوەو حكومەتێكی ئارەزوو
خ��واز دێتەپێشەوە ،كە ئازادییە سیاسییەكان
دەك��ەون��ە م��ەت��ەرێ��زی م��ەت��رس �یو م��ەودای��ەك��ی
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ت���اری���ك���ەوە .ل���ێ���رەدا مۆنتیسكۆ دروس����ت بە
پێچەوانەی هۆبزەوەیە ،كە سەرۆكی حكومەت
تەنیا ب��ە جێبەجێكەری یاسا دەزان��ێ��ت ،ن��ە بە
دانەریی یاساكان .زیاد لەوەیش مۆنتیسكۆ رێو
ێ دەسەاڵتەكە
شوێنی بۆ چاودێریكردنی هەرس 
دان��اوە لەڕێگەی پتەوكردنی رێو شوێنەكانو
بەهێزكردنی پێگەی پەرلەمانەوە ،وەك نوێنەرانی
ه��ەڵ��ب��ژێ��ردراوی گ��ەل ،ب��ۆئ��ەوەی ه��ەری��ەك لەو
دەس��ەاڵت��ان��ە بەرێگەی یاسایی شوێنی پێگەی
خۆیان بزانن .لێرەدا بە ئاماژەكردن بە ئەزموونی
دیموكراسییەتی سەردەمە دێرینەكان ،یادئاوەری
كراوە كە یاساگەلی باشو چاك بەتەنیا بەسنین،
بەڵكو كۆنتڕۆڵو كۆشش ،لەپێناو جێبەجێكردنی
ئەو یاساگەالنە بایەخی بنچینەییان هەیە.41
ئەنجومەنی پیران بۆچی؟

مۆنتیسكۆ یەكەمین بیرمەندی سیاسییە ،كە

بیری هەبوونی دوو ئەنجومەن ،واتە ئەنجومەنی

گشتی ،یان نوێنەرانی گەل ،لەگەڵ ئەنجومەنی
پیرانی گەاڵڵە كردووە .هۆكارەكانی بوونی یاخود

پێویستی ئەنجومەنی پیران لەالی مۆنتیسكیۆ،
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پەیوەندی بەوەوە هەیە ،كە هەمیشە و هەردەم پێڕ

و گروپگەلێكی دیاریكراو لە كۆمەڵگەدا بوونیان
هەیە ،كە لەروانگە جیاوازەكانی بایەخی سیاسی

و پێگەیاندنەوە ،یاخود لە روانگەی بەرژەوەندیی
ئابوری ،دارای��ی پێگەی فەرهەنگییەوە ،لەكۆی
خەڵكی گشتی ج��ودان .ئەگەر ئەم گروپانەیش
هەمان ئ��ەو تەنها دەنگەیان هەبێت ،كە كۆی

خەڵكی گشتی هەیەتی ،ئەوا ئازادی بۆ هەمووان
دەكرێت لە كۆیالیەتی ئەم گروپانەدا بشكێتەوە.

لەبەرامبەر ئەوەدا بۆ پێشگرتن لە ستەمو پایماڵی
بەهرەكانی ئەم گروپانە ،ئەوا پێویستە سەرەڕای

ئەنجومەنی ن��وێ��ن��ەران ،كە هەڵبژێراوی كۆی

میللەتنو نەخشو دەسەاڵتی بنچینەییان هەیە،
ئەوا پێویستە ئەنجومەنی پیران ،یاخود سەنا ،كە

هاوتای ئەنجومەنی لۆردەكانی ئینگلستانە بوونی
هەبێت ،ئەم ئەنجومەنە بۆ ئەو كەسانەیە ،كە

تارای بەهرەو نوخبەو توێژی بااڵو بە ئەزموونو
بە سەلیقەی كۆمەڵگەن .دیارە ئەمانە هەڵبژاردنو

دیاریكردنیان سنوردارترو رێو شوێن بۆ دانراو
ترە .ئەمانە پێویستە لەكارەكانیان تەنیا دارای
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مافی راوێژپێكردن ،یاخود هەڵوەشاندنەوە بن.

لەگەڵ ئەوەیشدا مۆنتیسكۆ پێداگریی لەسەر

ئەوەدەكات ،كە ئەنجومەنی پیران دارای دانانی

ی��اس��اك��انو گۆڕینی ب��ڕی��ارەك��ان��ی ئەنجومەنی

نوێنەران نین.42
بابەتێكی ت��ر ك��ە دی��س��ان��ەوە مۆنتیسكۆ
جەختی لەبارەوە كردۆتەوە ،بریتییە لە :مافی
فەرمانڕەوایەتی گ��ەل ،كە لێرەدا ئەنجومەنی
نوێنەرانی گەل نومایان و پایەی ئەو ماف و
هەقەن ،ئەو لێرەدا سەرنجی داوەتە سەر گرێو
گۆڵەكانی نێو دەسەاڵتە جوداكان ،كە حكومەت
و هێزی دادگاكان و ئەنجومەنن ،پێیوایە لەم
دەس��ەاڵت��ە بنچینەییانەدا ،مافی ئەنجومەنی
نوێنەرانی میللەت لە هەموو ب��ااڵت��رەو مافی
ئەوانە ،كە خاوەندارێتی مافی حاكمییەت لە
ئەستۆیاندابێت ،لە پێش هەموو ئەوانی ترەوە.
ریشەی ج��وداك��ردن��ەوەی دەس��ەاڵت��ەك��ان بۆ
یەكەمجار لە دەستووری بنچینەیی ئەمەریكادا
ب��ەرج��ەس��ت��ە ب��ب��وو ،دوای ئ��ەوی��ش ل��ە یاسای
بنچینەیی فەرەنسادا بە فەرمیی ناسێنراو دان بە
فەرمیی بوونی جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكاندانرا،
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لێرەوە دەرگ��ا لەپێش نەزمی دیموكراسیانەی
دەستورە بنچینەییەكانی كیشوەرەكانی دیكەدا
كرایەوە .یەكێك لە الیەنە بەبایەخەكانی دەسەاڵتە
جوداكان ،كە بایەخێكی ئێجگار بەرینی لە نەزمی
پێوانەو كردارەكیی لەرادەبەدەری نێو سیستەمە
سیاسییەكاندا هەیە ،بریتییە لە سەربەخۆیی
دەسەاڵتی دادوەریو دەسەاڵتی دادگ��اك��ان ،لە
بەرامبەر رەوگەكانی سیاسەتو حكومەتدا.
رێژەگەراییو گیانی سەردەم

مۆنتیسكۆ لە رۆحی یاساكاندا چەندەهاجار
ئاماژەی بە رێژەگەرایی لە نوسینەوە و داڕشتنی
یاساكانو شێوەگیریی سیستەمە سیاسییەكاندا
داوە .هەر لەسەر ئەو بنەما و پێناوەیشە ،كە
پێكەوە مەنزڵو رێزی دیاریكراوی بۆ فەرهەنگ،
نەریت ،تقوس ،مەزهەب و ئایینە جیاوازەكان
دان�����اوەو ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی داڕش��ت��ن��ی ی��اس��او
دەسەاڵتەكاندا تایبەتمەندی هەریەك لەوانەی فرە
بەروونی لەپێشچاوگرتووە .دیارە سنووری ئەم
رێژەگەراییەی مۆنتیسكۆ روونو رەوانە ،چونكە
لەبارەی ئەو پرسەوە دەڵێت :بە لەپێشچاوگرتنی
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تایبەتمەندییە فەرهەنگیو ئاینییەكانی هەر واڵتو
میللەتێك ،هاوكات رێزگرتن لە بەهاكانی ئەوان
لە نێو یاساكانو دەسەاڵتەكاندا ،ناكرێت رێگر
بێت ل��ەوەی ،كە لە سیستەمێكی سیاسیدا بنەما
یاساییو ئازادییە سیاسییەكانی ،كە ژێرخانی هەر
حكومەتێكن چاوپۆشی بكرێت .لەبەرامبەر ئەمەدا،
نابێت خۆ ب���واردن لە جودایی دەسەاڵتەكانو
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی دادوەری�����ی و م���اف و ه��ەق��دان
بەحاكمییەتی ئەنجومەنی نوێنەران شتێك بۆ
تایبەتمەندییە ئایینیو فەرهەنگیو مەزهەبییەكان
بكات .43خاڵێكی تر كە لەهەمانكاتدا لەچوارچێوەی
جەختكردنەوەی رێژەگەراییەكەی مۆنتیسكۆیە،
بریتییە لە گیانی س��ەردەم .44مەبەستی روونو
رەوان��ی مۆنتیسكۆ لەم چەمكە ئەوەیە ،كە هەر
سیستەمێكی سیاسیی بە هەبوونی رێژەگەرایی
پێویستە دارای هێزێكی سەرنجراكێش بێتو
بتوانێت لە رێگەی ناسینەوەو شونای گیانی
سەردەم ،ئەو مەبەستانەی كە هەن ،بە بەرپاكردنی
ێ سەرنجەكان كەمەندكێش
سیحرو كاریگەرییە ج 
بكات.

98

ئەندێشە و ئەجێندا هزرییەكانی مۆنتیسكۆ

ب��ن��ەم��ای ت��ی��ۆری��یو ئ��ام��ادەس��ازی ه��زری��ی
شۆڕشگێڕیی لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم
( )1789لە فەرەنسادا بەرجەستە ب��وو .دیارە
زەمەنێك پێشتر و لەو سەدەیەدا بەرنامەكانی
رۆشنگەریی دەستیانپێكردبوو .داڕشتنەوەی
بنەما ع��ەق�ڵان�یو مرۆڤایەتییەكان ل��ە هەمبەر
رۆش��ن��گ��ەران��ەوە ب��ەش��ێ��وەی��ەك ت���ۆوی ه��زریو
هێزی رۆشنگەریی خۆی لە زەمینە كۆمەاڵیەتیو
سیاسییەكاندا وەش��ان��د ،كە كەشێكی بەهاری
وەه��ای هێنایەگۆڕێ ،تا دواج��ار بەرهەمەكانی
خ���ۆی���ان ل���ە ك��ۆت��ای��ی ه��ەش��ت��اك��ان��ی س����ەدەی
هەژدەهەمدا دوورییەوە ،دەرهاویشتەكانی بوونە
سەرنگونكردنی رژێمی پادشایەتیو هێنانە پێشێی
وەرچەرخانێكی م��ەزن لە م��ێ��ژووی ئ��ەوروپ��او
مرۆڤایەتیدا.
لە سەرەتاكانەوە نموونەگەلێك بوونە مەچەكی
بەهێزی رۆشنگەریی ،وەكو بناغەیەك دیواری
ت و ئ��ازادی��ی��ان ب��ە مەحكەمی
عەقڵ و سیاسە 
ب��ۆ م��رۆڤ��ای��ەت��ی ب��ون��ی��ادن�ا ،دی���ارە ه��ەری��ەك لە
رۆشنگەرەكان بە شێوەیەك شرۆڤەی سیستەمی
سیاسیو تیۆرەكانی دەسەاڵتدارێتیو ئابوریی
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كۆمەڵگەكەی خۆی دەكرد ،لەم میانەدا مۆنتیسكۆ
توانی بە كەڵكوەرگرتن لە نەزمو رێساو ئەزموونی
ئینگلیز شتێكی جیاواز پێشنیازبكات ،كە لەگەڵ
بونیادی سیاسیو ئابوریو فەرهەنگی كۆمەڵگەی
فەرەنسادا یەكبگرێتەوە ،كە پێیوابوو حكومەتی
دەستوریی پادشایەتی دەبێت لەسەر بنەمای
لێكهەڵوەشاندنەوەی دەسەاڵتەكان بێتەگۆڕێ.
ئەوەیشی لە ن��ەزمو نواڕینییەوە بۆ پێكهاتەی
سیاسی ئینگلیز هەڵهێنجابوو ،ك��ە پێشنیازی
ئەنجومەنی پیرانی بۆ خ��ان��ەدانو ش��ۆرەت��دارو
ب��ەه��رەدارەك��ان ك��ردب��وو .ئ��ەوان��ە وەك چینێك
تایبەتمەندییەكانی خۆیان دەپاراست و درێژەیان
پ��ێ��دەدان .هاوكات لەنێو سیستەمی دەستوری
پادشایەتیدا ،پێیانوابوو حكومەتێك دێتەپێشەوە،
كە ت��ەواوی گروپە جۆربەجۆرو ناڕازییەكانو
ج��ی��اوازەك��ان هیوا و ئایدیای خۆیان دەتوانن
بدۆزنەوە.
سەردەمی رۆشنگەریو
شۆڕشی فەرەنسا و مۆنتیسكۆ

شۆڕشی فەرەنسی لە روداوێ��ك��ی كتوپڕدا
شوێنی ناكرێتەوە ،بەڵكو زەمینەی ئەو شۆڕشە
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وەك هەندێك لە مێژووناسان تیشكی دەخەنەسەر،
دروس���ت وابەستەیە ب��ە رێنیسانسەوە ،ب��ەاڵم
دەك��رێ��ت ه��ۆک��ارە راستەوخۆكانی لە س��ەدەی
ه����ەژدەوە گ��ەاڵڵ��ەب��ووب��ن ،چونكە زەمینەكەی
ب���ەت���ەواوی رەخ��س��اب��وو ،ل����ەرووی ه��زری��ی��ەوە
هەنگاوگەلێك ن��ران ،كە ب��ڕی��اری نەوەستانیان
داب���وو ،هەنگاوگەلێك ب��وون��ە ری��ش��ەی هەموو
پێشكەوتنەكانو ئێستەیش هەموو سەرەداوێكی
پێشكەوتن ،ئاتاجی بە ئیلهام بەخشیی وزەی
ئەو هەنگاوانەیە .هەریەك لە ڤۆڵتێر ،جان جاك
رۆس��ۆ ،مۆنتیسكۆ و گەلێكی تر لە فەیلەسوفە
بەنێوبانگەكان ،بوونە داینەمۆی هزرو لۆژیكو
ملمالنێ عەقاڵنییەكانو پاریسیان رازان��دەوە بە
ب��ەرام��ەی عەقڵ .ئ��ەوان لەسەردەمێكی تاریكدا
داگیرسان ،هەربۆیە كاریگەرییان ئێجگار نەبڕاوەو
بەبایەخ ب��وو ،خ��ودی مۆنتیسكۆ و ج��ان جاك
رۆسۆ ،بوونی خۆیان بە شێوەیەك نیشاندا ،وەك
ئەوەی هەر لەسەرەتاوە ئامادەكاریی بكەن بۆ
شۆڕشێكی لەو جۆرە ،شۆڕشێك جیا لەو هەموو
ش��ۆڕش��ان��ەی دن��ی��ا ،بۆچی ش��ۆڕش��ی فەرەنسی
ك��ەواس��وری پێش شۆڕشەكانە ،ئ��ەوەچ��ی بوو
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ئەو رووداوەی بەوجۆرە جوداكردەوە ،بێگومان
سوچی ئەو بیرمەندانە بەتەواوی لەو شۆڕشەدا،
یان لە مەزنی ئەو شۆڕشەدا نومایانە.
شۆڕشی فەرەنسا ئەگەرچی لە ناكاودا و وەك
بوركانێك هاتەگۆڕێ ،بەاڵم ئەم بوركانە وەك
ێ پاڵنەر و راب��ردوو ،یاخود بەبێ
بوركانێكی ب 
شوناسێكی قووڵ و دەوڵەمەند بە هۆكارگەلێک
نەهاتە گۆڕێ .ئەو هێزە جۆراوجۆرانەی ،كە وەك
هێزی شۆڕش هاتنە پێشەوەو دەستیاندایە راپەڕین،
پێشووتر زەمەنێك بوو لە ژێر رووی رووكەشی
ڵ و بندەستبوون .ئەو
كۆمەڵگەی فەرەنسادا پایما 
هێزانە رووە رووكەشەكەی فەرەنسایان داماڵیو
تیغی رەخنەو روانینە واقیعییەكانیان بەرزكردەوە،
بە ش��ەڕو شۆڕێكی بێئەندازەوە دوماییان بە
چاوبەستو ساختەكارییەكان هاورد ،ئیدی عەقڵ
ب��ووە سەنگی م��ەح��ەك .ئیدی فەیلەسوفەكانی
سەردەمی عەقڵگەراییو رۆشنگەریی هەریەكەیان
ل��ە ئاستی خ��ۆی��ەوە ب��ۆ دەردە ك��ۆم��ەاڵی��ەت�یو
ئ��اب��وریو سیاسییەكانی سەرزەمینی ئەوكات
چ��ارەی��ەك��ی��ان خستەپێش ،ه��ەری��ەك��ەی��ان ل��ەالی
خۆیەوە بە تیۆرەكانی گەمەی عەقڵو ئاوەزیان
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هێنایە پێش گ��ەم��ەی خ��وراف��ی��ات ،چاوبەستو
فریودانەوە 45 .دیارە كە ژمارەی عەقڵمەندانو
رۆشنگەران كەم نەبوون ،بەشێوەیەكی بەرین
توانییان ج��ڵ��ەوی س��ەردەم��ەك��ە بگرنەدەست،
لەوانە :دالمبەرت ،فیورباخ ،هیردەر ،هلوسیوسن
بومارشە ،كندورسەو چەندانی تر لەو قۆناغەدا
بوونیان ه��ەب��وو .لەنێو ت���ەواوی رۆشنفكرانی
ێ لەوانە جیابكەینەوە بە
سەردەمەكەدا ،دەتوانین س 
ێ كەسە
لەپێشچاوگرتنی تایبەتمەندییانەوە .ئەم س 
ێ چینی دیاریكراوی
وەك نوێنەرو وتەبێژی س 
كۆمەڵگە هاتنەپێشەوە ،نیازو مەبەستەكانیان
نومایانی خواستو خولیاكانی ك��ۆی ئ��ەو سێ
توێژوو چینەبوون .لەوانە مۆنتیسكۆ بەرگریكارو
پ��ارێ��زەری ئارمانو ئامانجەكانی خانەدانەكان
بوو ،هاوكات ڤۆڵتێر ،خۆی بە دەمساغی چینی
ب���ۆرژوا دەزان����ی ،ئ��ەو كەسەیش ك��ە هەمیشە
بڵندگۆو پێناوی چینە نزمەكان بوو ،بریتی بوو
لە فەیلەسوفی مەزن جان جاك رۆسۆ .هەڵبەتە
هەریەكە لەمانە ب���ەدووی خ��واس �تو خولیای
چینەكەی خۆیەوە نەبوو ،یاخود ئایدیۆلۆژیاكەیان
تەنیا بۆ ئەوە نەبوو چینەكەی خۆی قوتاربكات،
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بەڵكو لە خوێندنەوەی ئەواندا ،ئەو چینە زیاتر
بوونی خۆی بینیوەتەوە .نە وەك ئەوەی مۆرخانی
ماركسیست ئەوانی بە نەیاری چینایەتی دادەنا
نەخێر ،مەبەستی سەرەكیی ئەوان بریتی بووە
لە ئارامشو بەرەوپێشچوونی فەرەنسا ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەیشدا گروپە ج��ۆراو ج��ۆرەك��ان بۆ
خزمەتكردن ،بە تیۆرە ستەمكارەكانیان كەڵكی
تەواویان لە روانینی چینایەتی هەریەك لەم سێ
فەیلەسوفە مەزنە دیتۆتەوە.46
رۆشنبیران لەپێناو ئامانج و بەرژەوەندیی
كیشوەر و ناوچەی خۆیان ،بە خوێندنەوە بۆ
ژینگە و ژیانێك ،كە تێیدان ج��ۆری جیاجیای
ت��ای��ب��ەت ب��ەخ��ۆی��ان ل���ە س��ی��س��ت��ەم��ی سیاسی
خستووەتەروو ،هەریەكەیان لەئاستی خۆیەوە
ئەو تیۆرانەی خۆی بە كلیلی كردنەوەی دەرگا
ك��ڵ��ۆدراوەك��ان��ی رووی كۆمەڵگەكەی زان��ی��وە.
مۆنتیسكۆ لەم پێناوەدا دەستی گرتبوو بە داوێنی
حكومەتێكی پادشایەتی دەس��ت��ووری��ی��ەوەو لە
نوسینەكانیدا ئەوی وەك شاكاری بەرێوەچوونی
سیاسەتی خەونەكانی دەزان���ی .ئ��ەو پێیوابوو
دەبێت لەو حكومەتەدا دەسەاڵتەكانی لێكجودابن.
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لەبەرامبەردا و لە زەمینەی دەسەاڵت جوداییدا
بیریشی الی خ��ان��ەدانو ئەشرافەكان ب��وو ،كە
پێیوابوو دنیا دی��دەی�یو ب��ەه��رەب��ەرداری ئ��ەوان
ئەوە دەخوازێت ،كە ئەنجومەنی پیرانیان هەبێت.
ئەو جۆرەتایبەتمەندییەكی بۆ چینی خانەدان بەو
پێشنیازەی بەشێوەیەكی بەیاسا سنوردار بۆكراو
هێشتبوویەوە ،هاوكات ڤۆڵتێر لێنەوی بوو ،ئەو
بوونی سیاسەتی لە حكومەتێكی رۆشنگەری
ستەمكاردا دەبینییەوە ،هەرگیز بڕوای بە عەبای
شێوە پیرۆز بۆ بەرتەنی دەوڵەت نەبوو .رۆسۆ
رێگەی سێهەمی هەڵبژاردو پێیوابوو هێزی خەڵك
دەبێت لە یاسای بنچینەییدا بااڵبێت ،بوونی خەڵك
لە بەڵێننامەی كۆمەاڵیەتیدا بڕیاری لەسەردەدرێت،
كە چۆن سەرلەبەری سیاسەت ئاڕاستەدەكات.
ب��ەڵ��ێ��ن��ی خ��ەڵ��ك��ی و ی���ەك�ل�اب���وون���ەوەی���ان لە
هەڵبژاردنی كەسێكدا ب��ۆ رێ��ب��ەرای��ەت��ی ،ل��ە هەر
ئەگەرێكی ستە م و بندەستكردنی خەڵكیدا الدان
و دوورخستنەوەی دەبێتە شتێكی چاوڕوانكراو،
نابێتە قۆرتێكی هەمیشەیی .لەم میانەدا جەختی
تەواو لەسەر مۆنتیسكیۆ دەكەینەوە ،تا بزانرێت
لەسەردەمەكەی خۆیداو لە نێو رووداوەك��ان��داو
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لە ئەگەرەكانی روودان��ی شۆڕشو دەوڵەتداریدا
چی پێیەو چ��ۆن رۆچ��ووت��ە نێو دام��ەزراوەك��ان��ی
میرییەوە ،چ چ��ارەس��ەرێ��ك��ی پێیە ب��ۆ رەوشو
رەوگەی مرۆڤایەتی.
ن و رۆم،
وانە و وێناكانی ئێرا 
لە هزر و نوسینی مۆنتیسكیۆدا

ش��ارل لوی دو سكوندا ،ب��ارۆن دۆ البەرد
مۆنتیسكیۆ ،47لە نزیك كۆشكی البەرد 48لە بۆردۆ
لە ()1689دا 49هاتووەتە دونیاوە .دایكیشی ماری
فرانسوا دوپل ،كۆشكی البەردی وەك بەخششی
وەختی زەواجی خۆی بەدیاریی دابوویە باوكی
مۆنتیسكۆ ،جاك دوسكوندا ،ژان پاپتیست دوون
سكوندا ،كە مامەی مۆنتیسكۆ بوون ،ئەو وەك
سەرۆكی پەرلەمانی بۆدرۆ بوو ،ئەو ناونیشانەی
مۆنتیسكۆی بەخشییە برازاكەی ،كە وەك میرات
لە دوای ئەو بۆی بەجێمابوو ،هەروەها هەر لەسەر
راسپاردەو پێشنیازی مامی بوو ،كە نێردرابوویە
بەر خوێندنی وانەی یاسا لە قوتابخانەی ژوویی،
كە وابەستەی كڵێسای ئۆراتۆریی ب��وو .پاش
ت��ەواوك��ردن��ی خوێندن ل��ە زانكۆكانی ب��ودرۆو
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پاریس .ئیدی بە ناونیشانی راوێژكار لە پەرلەمانی
بودرۆدا دەستبەكار بوو .دوواتر لە ساڵی 1715دا
بەجان دۆالرت��ی��ك هاوسەرگیریی ك��ردو ژیانی
خێزانی پێكهێنا .ساڵێك پاشتر مەرگی مامی بووە
هۆیەك ،تا تەواوی ناونیشانی كارو نێو شۆرەتو
نازناو و ماڵو موڵكی هەمووی بۆ ئەو بمێنێتەوە،
واتە لە پەرلەمانی بردۆدا دەستبەكاربوون ،لەو
پێناوەشدا بۆ ماوەی دوازدە ساڵی رەبەق لەسەر
ئەو رێو شوێنەی مامی خۆیدا مایەوە .هاوكات
دەستیدابوویە خوێندنی زانستە سروشتییەكانو
لە بواری فیزیاو كاردانەوەی دەنگو هاوسەنگیدا،
دان���راو گەلێكی خ��س��ت��ب��ووەروو ،ب���ەاڵم ئ��ەوەی
وەك پەرتوكێك باڵویكردبێتەوەو ببێتە هۆی
ئ��ەوەی ،كە نێو و شۆرەتی سنورەكان ببڕێت،
بریتی ب��وو ل��ە :یەكەم دان���راوی بە ن��اوی نامە
ئێرانییەكانەوە .ئەم پەرتوكەی  1721نوسی و
بەنێوێكی خوازراوەوە خستییەروو .ئەم پەرتوكە
بریتییە لە شرۆڤەی گەشتكردنی دوو گەشتیاریی
ئێرانی بۆ كیشوەری ئەوروپا ،كە لە كۆی 161
نامەدا تانوپۆی سەفەرەكە خراوەتەروو .هەردوو
گەشتیارە ئێرانییەكە نێویان بە ئۆزبەك و ریكا
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ه��ێ��ن��راوە ،رێوشوێنی ن��ام��ەك��ان وەك ن���اردنو
وەاڵمدانەوەی نامەكان كۆكراوەتەوە ،كە لەنێوان
ئ��ەو دووان���ەو دۆستەكانیدا هاتووەتە ئ���اراوە.
نامەكانی ئۆزبەكی وەك نوێنەرایەتی ئەخالقی
ب��ی��روب��اوەڕەك��ان��ی مۆنتیسكیۆ دێنە ناساندن،
نامەكانی ریكایش نومایانی ت��ەن��زو سیحری
كارەكانی مۆنتیسكیۆ .ئەم دووانە لە نامەكانیاندا
رەوشی فەرەنساو دابو نەریتو تقوساتەكانی
كۆمەڵگەی فەرەنسییان نیشانداوە ،تێیدا شرۆڤەو
تاوتوێی ئەو قۆناغەیان كردووە بەتەواوی الیەنە
جییاوازەكانی ژیانی كلتورییەوە .بۆنموونە لەو
نامانەدا هاتووە ،كە نەریتی پادشای فەرەنسا
وەهایە ،كە وەزیرەكانی دەورو خولی خۆی لەنێو
نۆكەرەكانیدا هەڵدەبژێرێت .ئەم بابەتە نومایانی
ئ��ەو راستییەیە ،كە لەوەختی بێداربوونەوەی
پادشای چواردەدا خانەدانێك هەبوون ،كە هێشتا
لە دەورو خولیدا بونیان هەبووە .خانەدان بە
گوێرەی مۆنتیسكۆ بە كەسێك دەوترێت ،كە نزیك
بە پاشانو لەتەك وەزیرەكاندا قسەدەكەنو كاری
باشەدەكەنو دەبەخشن .ئەوان لە رەخنە بۆ لویسی
چ��واردە دەنوسن .ئەوە زۆر بەرچاودەكەوێت،
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ك��ە پ��ادش��ا ل��ە خ��ەم��ی غ���رورو ش��ك��ۆی خ��ۆی��داو
لەتاو لەكەداربوونی شەرەفی خۆیدا جەنگەكان
بەرپادەكاتو خەڵكان بندەستدەكات ،ئەمە بەو
واتایەیە ،كە ئەو ساحیرێكەو نامۆیەو بڕیاری
رەهای الیە ،بە قۆستنەوەی رۆحو خواستی خەڵكی
جڵەوی كۆمەڵگەی لەدەستدایە .ئەو ساحیرێكە،
كە وا لەخەڵكی دەكات ،كە یەك یەكسانە بە دوو،
بەو واتایەی گەر لە خەزێنەكەیدا زیاد لە یەك
ملوێن سكە نەبووبێت ،لە هەمانكاتدا ئاتاجی بە
دوو ملیۆن بووبێت ،ئەوا راستەوخۆ ئەرزشو
بەهای پوڵی بەرزكردۆتەوە (مۆنتیسكیۆ:1320،
 .)62ئەم پەرتوكە لەبارەی زانكۆی سۆربۆنەوە
شۆخییەكی زۆردەك����ات ،پێیوایە ئ��ەم زانكۆیە
راستە ل��ەب��ەرزۆری تەمەنەكەی دەبێت رێزی
لێبگیرێت ،بەاڵم هێندە چووە بەساڵدا ،زۆرجار
تێكەڵی دەك���ات ،بۆخۆیشی نازانێت چ دەڵێت.
هاوكات پاپا بە ساحیرێكی مەزنتر لە پادشا دێنێتە
ناو بردن .دەڵێت لە فەرمانڕەوایدا دەسەاڵتدارێكی
تر هەیە ،كە لەبەرئەوەی دەسەاڵتی نییە بە رۆحو
بە ئیرادەی خۆی بااڵدەستە بەسەر تەواوی دڵی
مەسیحیانو دیانە ئەوروپییەكانەوە.
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ی و شەوەزەنگی شەودا دەوترێت
ئەو لە تاریك 
خۆرێكە .دەڵێن بۆئەوەی رێگە لە هەناسەدانیان
بگرێت ،یاخود بیر لەوە نەكەنەوە ،كە خویەك
بگرن ل���ەدەرەوەی فەرمانەكانی ئەوانەوە بێت،
ێ دەخاتە
ج��ار جارێك ب��ڕی��ارو فەرمانێكی ن��و 
بەردەمیانو بەسەریاندا دەیانسەپێنێت .مۆنتیسكۆ
بەم شێوەیەو لەنێو ناوەڕۆكی نامەكاندا ،ئیدی
زاتی دەستبردنی بۆ دەلوێو لەبەرامبەر هەیمەنەی
رۆحیو سیحریی كڵێسای كاتۆلیكی ئەو پەردەی
ترسە دەشكێنێت ،لەبەرامبەریاندا هزرو هۆشی
خوێنەرانی دەجوڵێنێت .ه��اوك��ات لەبەرامبەر
ملمالنێی دژواری نێوان كاتۆلیكو پرۆتستانەكانو
ژنسنیستو هۆگۆنەكان هەڵوێست وەردەگرێتو
نیگەرانییەكانی خ��ۆی ن��اش��ارێ��ت��ەوە ،50چونكە
مۆنتیسكۆ ئاینداریی بە سوپاس و ستایش بۆ
بەخششەكانی خوداو خزمەتگوزاریی بۆ كۆمەڵگە
لەقەڵەمدەدات.
ئەو پێیوایە خ��ودا ئ��ەوی بۆ ئەو مەبەستانە
ن����اردووە ،ت��ا ب��اری ن��اه��ەم��واری كۆمەڵگەكەی
ێ رێكبكاتەوە :لەنێو
ب��ەم سەرنجانەی خ���وار 
ێ ش��ت ش��ی��اوی باسن،
خەڵكی ف��ەرەن��س��ادا س � 
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ی��ەك��ەم رۆحانییەكان ب��ە پۆشاكی تایبەتەوە،
دووەم ،گروپێك بە شمشێری ج��ەالدەت��دارەوە،
سێهەم ،گروپێكی نێو پێگەی دادوەری���ی ،جگە
ێ گروپە ،كە هەوەڵیان لە كڵێسادا مژوڵی
لەم س 
كاروباری مەزهەب ب��وون ،دووەم گروپیان لە
سەربازخانەكاندا سەرگەرمی مەشقو راهێنان
بوون ،سێهەمینیشیان لە دادگاكاندا پەیوەستی
كارەكانیان بوون .ئیدی كاروبارەكانی تر هێند
ش��ی��اوی ب���اسو خ��واس��ت ن���ەب���وون .ن��ەب��وون��ی
یەكێتییەك لەنێوان چینە جوداكانی خەڵكیدا،
هۆیەك بوو تا ئەم دەستەو پێڕانە ،دەستەكانی
دیكە بەكەم تەماشابكەن ،هیچ بەهایەكیان بۆ
دانەنێن( .مۆنتیسكۆ .)112 :1320
نامە ئێرانییەكان وەك نمایشگایەك وەهان ،كە
هەر ساتێك وێنەی مرۆڤێك لە چینێكدا وەك ئەوە
وایە نەواخوێنێك بێتو لە پێش بینەرانیدا ئاواز
بخوێنێت .ماڵیاتێك كە بە دزی و كاری ناڕەوا
بووەتە سەروەتو گردبووەنەوە ،ئەوا لە بواری
ئەخالقو ئەدەبدا ،هیچی بەرنەكەوتووە ،هەروەها
دەڵێت» بابی رۆحانی ئەهلی سیانە ،یاخود ریابازو
شاعیرێكی پڕ سەرئێشەیە ،وەك خانەنشینێك
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دانیشتووەو ل��ەی��ادەوەری خەیاڵی فتوحاتەكانی
گوزەشتەدایە .مۆنتیسكۆ لە نامە ئێرانییەكاندا،
گەجەرو گوجەری پاریس بە بایەك رەخنەدەگرێت.
خەڵكێك وا وێنادەكات ،كە شارەكەی ئەوان نێوەند،
یاخود سەنتەری جیهانە ،لەنامەكاندا نوسەرانێكو
رۆشنبیرانێك دێنەبەرباس ،كە كاتەكانی نوسینیان
لە قاوەخانەو باڕەكاندا دەگوزەرێنن .هاوكات باس
لە مەئمورانی میریو پیاوانی ئاسایش دەكات،
بە خود س��ەرو دەبەنگ دەیانچوێنێتو پێیوایە
لە باشترینو دیارترینی چاالكییەكانی ئ��ەوان،
رووكردنە كۆڕی میوانداریو بۆنەكانەو بوونی
خۆیان لە راب��واردنو لەو نێوەندە تەرفیهیانەدا
دەبیننەوە .ئەوان هیچ كارێكی تر بە گرنگتر لەوە
نابینن ،كە پێوەی مژوڵن .مۆنتیسكۆ ب��ەدەر لە
نوسەرانی خودی پاریسو ئەوروپا باسی لەبارەی
نوسەرانو پەرتوكەكانی ئەوسەردەمی ئێرانو
رۆژهەاڵتكردووە ،ئەوانیشی لە رەوشی خۆیاندا
ناساندووە .هەموو ئەوانەی ،كە بەرهەمەكانیان لە
كتێبخانەكانی فەرەنسادا بوو ،هێنراونەتە بەرباس،
بە تایبەتی گەشتنامەكانی ش��اردنو تاورنییەو
وەرگێڕاوی هەزارو یەك شەوە .مۆنتیسكۆ لەمیانی
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هەڵسەنگاندنەكانیدا ئ��ەوە دەخوێنرێتەوە ،كە
گەرەكی بووە سەرنجی ئێرانیو رۆژهەاڵتییەكان
بخاتەروو .ئەو ویستوویەتی واپیشانبدات ،كە
خەڵكی فەرەنسا ئێرانییەكان بە ناشایستە دەزاننو
نایانهێننە ئاستی خ��ۆی��ان ،ه��ەروەه��ا ئەوەیش
دەخاتەروو ،كە فەرەنسا لە ئاستێكدا ب��ووە ،كە
دابوونەریتی ئێرانییەكان لەالی سەیرو سەمەرە
بووە ،هەروەك چۆن ئەوانیش دەرەوەی خۆیان
بەسەیرو سەمەرە زانیوە .مۆنتیسكۆ بەم كارەی
توانی بناغەیەك بۆ نەزمێكی فراوانتر دابنێت ،كە
تێیدا مرۆڤەكان بە یاسا كۆبكاتەوە ،ئەو ویستویەتی
كلتورو فەرهەنگو دژو نەیارەكان بە بیروڕاو
زم��انو رەنگی ج��ی��اوازەوە بهێنێتە ئاستێك ،كە
یاسا بەتایبەتمەندی خۆیانەوە ئارامیان بكاتو بەو
سروشتەی كە تێیدا هەن رامیان بكات .مۆنتیسكۆ
ساڵی ( )1732كتێبێكی تری بەنێوی پەرستگەی
قوبەوە نوسی ،رۆمانێكی ئەویندارانەو عاشقانە بوو،
بە چەند بابەتێكی نا مۆڕاڵیییەوە .51لەهەمان ساڵدا
بە ئەندامێتی ئەكادیمیای فەرەنسا هەڵبژێردرا ،بەاڵم
مەرجی هەڵبژاردنی وەك ئەندام لەو ئەكادیمییەدا
ئەوە بوو ،كە لە پاریسدا بمێنێتەوە ،بەاڵم لەبەرئەوەی
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ئەو نەیدەتوانی ئەو مەرجانە جێبەجێبكات ،ئیدی
هەڵبژاردنەكەی هەڵوەشێنرایەوە .هەرچەندە
مۆنتیسكۆ ف��رە ت��ام��ەزرۆی ژی��ان��ك��ردن ب��وو لە
پاریسدا ،بەاڵم بەتەواوی زەمینەی بۆ نەدەڕەخسا،
لەگەڵ ئەوەیشدا هەوڵی ف��رەی دەدا ،ئەوەبوو
دەستبەرداری كاری پەرلەمانتاریی خۆی بوو لە
بردۆ دا ،واتە پیشەكەی خۆی فرۆشت ،ئیدی بۆ
ساڵی دواتر نیوەی ساڵێك لە پاریسدا دەمایەوەو
نیمەكەی ت���ری ل��ە الب��ێ��ردا دەگ����وزەران����د .ئەو
لەپاریسدا تێكەڵ بە پێڕی ئەدیبانو نوسەرانو
یانە فەرهەنگییەكان بوو ،لەوانە نێوەندی ئەدەبی
هۆتێل سۆبیز ،52هەروەها لە گڵۆپی ئینتەرسولو
دانیشتنە هەفتەییەكانی ئەنجومەنی ئەدەبی مادام
دۆالم��ب��ەر 53هاموشۆی گ��ەرمو گ��وڕی هەبوو.
یەكێك لەبەرهەمەكانی بەنێوی گفتوگۆی سیالو
ئۆكراتە ،كە لە باشگای ئینتەر سویل دەخوێنرا.54
ئەو لە ئەكادیمیادا هەمیشە لە پەیوەندیكردنو
نزیكبوونەوەدا ب��وو ،لەتەك خەڵكی رۆشنبیرو
خانەدانەكانی پاریسو لەتەك بۆرژواكانو چینە
بااڵكاندا ئاشنایەتی بەهێزی پێكەوەنا .ئەو هێند
كورتبینو نالۆژیكی نەبوو ،كە ئاگای لە بزاوتی
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بەهێزی وردە ب���ۆرژواو رەوش��ی چینەكانی تر
نەبێت ،چونكە ئایندەی فەلسەفەو سیاسیی ئەو
رێ��گ��ەی ب��ەو ن���ەدەدا ل��ە ب��ۆت��ەی ح��ەزو خولیای
توێژێكدا قەتیس بمێنێت ،دواج���ار لە ()1728
دا كرایە ئەندامی ئەكادیمیای فەرەنسا .پاش
ماوەیەك ،كە بە ئەندامی ئەو ئەنجومەنە قبووڵكرا،
ئ��ی��دی ك��ەڵ��ك��ەڵ��ەی س��ەف��ەرو گەشتێكی ف���راوان
لەسەریدا .ئ��ەو خواستی ئ��ەوەی هەبوو ،چەند
واڵتێكی ئەوروپی بەسەربكاتەوە ،لەونێوەندەدا
بە شێوەی مەیدانی ئاشنابێت بە رەهەندە هزریو
سیاسیو رژێمییەكانی ئەوێ ،دەیەویست زێدەتر
تینو تاوی نوسینو لێكۆڵینەوەكانی زانستی بن.
ئەو دەیەویست مرۆڤەكانو سیستەمەكانو ژینگە
كۆمەاڵیەتییەكان بخوێنێتەوەو پەیجوریان بێت.
ئەوەبوو روویكردە پروسیاو نەمساو هەنگاریا.
هاوكات دەوڵ��ەت��ە شارییەكانی ئیتاڵیاو سویدو
ه��ۆڵ��ەن��دای ب��ەس��ەرك��ردەوە ،ل��ەوێ��دا لەنزیكەوە
ئاشنابوو بە رەوشو رەونەقی ژی��ان .دوواج��ار
لۆرد چێستەر فێڵد بانگهێشتیكرد بۆ ئینگلستان،
ئیدی بۆ ماوەی ساڵو نیوێك لەوێندەر مایەوە.
لە بەریتانیادا زێ��دەت��ر كەوتە ژێ��ر كاریگەریی
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پێگەی خ��ان��ەدانو ئەشرافەكانی ئ��ەوێ��وەو بە
خاندانە هاوشانەكانی خۆی هامو شۆو كۆنتاكتی
دام��ەزران��د .تەنانەت لە دانیشتنەكانی ه��ەردوو
ئەنجومەنی نوێنەرانی گەلو ئەنجومەنی پیران
بەشداریدەكردو ئاشنایانكرد بە شای ئەوكات.
تەنانەت كرا بە ئەندامێتی ئەنجومەنی پاشایەتی.
ئ����ەوەی ك��ە مۆنتیسكۆ ل��ە ئینگلستان بینی
ئ��ەوی هۆشیاركردەوە ،كە لە نێو چوارچێوەی
خ��ان��ەدان��ەك��ان��دا دەس��ەاڵت��ێ��ك دەب��ێ��ت هەبێت بۆ
س��ەرو وارك��ردن��ی وانو راستكردنەوەیان ،ئەم
ت��ێ��زە ل��ە مێشكیدا گ��ەاڵڵ��ەب��وو ،ك���اری ل��ەس��ەر
ك��را ،ئیدی هەمیشە ئ��ەوان��ی بەتایبەتو ج��ودا
تەماشادەكرد ،بەبوونیشیان ئاتاجی كۆمەڵگەی
بۆ دی��وە جوانەكانیان دەهێنایە پێش ب��اس.55
هاوكات لە دام���ەزراوە سیاسییەكانو بونیادی
یاسای بنچینەیی بەریتانیادا لێكۆڵینەوەی وردی
كردو بەوردی هەڵیسەنگاند .هاوكات لێكجوودایی
دەسەاڵتەكانی ئەوێی ،وەك پاڵنەری پێشنیازو
تیۆرە سیاسییەكانی خ��ۆی كەڵك لێوەرگرتو
كردنییە بنەمای كاری داهاتوویو لەهێزو هێماكانی
ئەوانەوە تیۆرەكانی خۆی دواتر داڕشت .ئەوەبوو
116

ساڵی ( )1731بۆ هەمیشە گەڕایەوە بۆ فەرەنساو
ئیدی تەواوی كاتەكانی تەمەنی خۆی لە كۆشكی
(الب��ەرد) بەسەربردو كاتەكانیشی تەرخانكردن
بۆ نوسینو خوێندنەوە .دی��ارە گەشتەكەی بۆ
ئیتاڵیا ش��ەوق و شۆرێكی وەه��ای پێدابوو ،كە
ئیدی لە ب��واری ئەدەبی رۆم��انو یۆنانی كۆندا
فەرامۆشنەكات .ب��ەدەر لەوەیش خوێندنەوەی
بونیادی راب���ردوو شارستانییەتی رۆم وەه��ای
ێ س��اڵ ل��ە گ���ەڕان���ەوەی بۆ
لێكرد ،ك��ە پ��اش س � 
زێدی خۆیو كیشوەرەكەی خۆی فەرەنسا ،پێش
هەموو شتێك دەستبداتە نوسینی لێكۆڵینەوەیەكی
جدیو قووڵ لەسەر رمانی كۆن .دواجار ()1734
پەرتوكێكی لەوبارەوە باڵوكردەوە بەنێونیشانی
تێبینی گەلێك لەبارەی هۆیەكانی بەهێزبوونو
شكستی رۆمای كۆن .ئەو بەپێچەوانەی بوسوئەوە
لە پەرتوكەكەیدا تیۆرێكی دی خستبووەروو ،كە
تێیدا فاكتەری لۆژیكیو زانستی لە رووخ��انو
بەهێزبوونی دەسەاڵتەكاندا خستبووەروو ،بەاڵم
بوسوئە ب��ەرق��ەرارب��وونو لەنێوبردنی رۆمانی
وابەستەكردبوو بە خواستێكی خواییەوە ،شوێنێكی
ب��ۆ ل��ۆژی �كو دەس��ت��ی م��رۆڤ نەهێشتبوویەوە.
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مۆنتیسكۆ بەوردی پەیجوری هۆكارە سروشتیو
لۆژیكییەكانبووەو پێیوایە هیچ رووداوێك بەرێگەی
سوتفەو لەناكاو روون��اداتو هەموو جموجوڵو
گۆڕانكاریەك پێویستە زەمینەیەكی پێشوەختەی
بۆ سازبكرێت .مۆنتیسكۆ بۆخۆی دەڵێت» كە
هەوانتەییو سوتفە ل��ە كاردانییە ،بۆئەوەیش
پێویستە لە رۆمانییەكان بپرسن ،چونكە ئەوان
تاكاتێك بەرنامەی فەرمانڕەواییان هەبوو بەباشی
سەركەوتووبوون ،بەاڵم وەختێك بەرنامەی تری
دوور لە حوكمرانییان هەبوو ،ئیدی بینرا چۆن
بەرەو رووخان چوون.
ئەو باوەڕی وابوو ،كە رۆمییەكان لە سەرەتاوە
دوو نەزمی رامیارییان پ��ەی��ڕەودەك��رد ،لە ب��واری
ن��اوخ��ۆدا ئ��ارام��ش و ئاسایش ب��ۆ ه��اوواڵت��ی��ان لە
بواری دەرەكیدا جەنگو داگیركاریو سەركەوتن.
پاش ئ��ەوەی لە هەشت باسی هەوەڵی كتێبەكەیدا،
هۆیەكانی مەزنیو سەركەشیو بەهێزی رۆمەكانی
خستبووەروو .ئیدی لە باسی نۆهەمدا بە هۆیەكانی
شكستو بەرەولەنێوچوونو ئاوابوونی رۆمەكان
دەگ��اتو ب��ەوردی شرۆڤەیان دەك��ات .ئەو دەڵێت»
دام��ەزرێ��ن��ەران��ی ك��ۆم��اری رۆم ،زەوی��ی��ەك��ان��ی��ان
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لەنێو خ��ۆدا لەنێو خەڵكیدا بەشێوەیەكی یەكسان
داب��ەش��دەك��رد» ،دروس��ت ئ��ەوە هۆكارێك ب��وو ،كە
رۆمەكان بە هۆی خەڵكییەوە گەیشتنە لوتكەو شكۆو
شیاوی بەرزی بوون .هاوكات خەڵك بوونە بناغەی
بەهێزی كیشوەرەكەو ئەرتەشیش لەو پەڕی بەهێزیدا
ب��وو ،ه��ەر ئەمە ب��وو ،كە ب��ەرژەوەن��دی گشتی لە
كیشوەرەكەدا فەراهەم هات ،چونكە هەمووان دارای
ێ ئەم تایبەتمەندییە
زەویو زارب��وون ،بەاڵم وەخت 
ب��ەرە ب��ەرە لەدەستدرا ،ئیدی ب��ەرە ب��ەرە پایەكانی
كیشوەر كرمۆڵبوونو ئ��ەوەی ،كە ئێستە دەیبینین
چۆن باس لە رابردوویەكی ئاوابوو دەكەین.
چونكە هەر كۆمەڵگە و گەلێك بە هۆی كار و بە
ن و هێزی سەرۆك و سەركردە
هۆی لەخۆ ڕابینی 
بااڵكانەوە بناغەكەی دادەڕێ��ژرێ��ت .ئەگەر ئەو
سەرۆك گەلو دەسەاڵتدارانە ،بە شێوەیەكی پتەو
بناغەكە دابڕێژن ،ئەوە شتێكی بەدیهییە ،كە لەنێو
ئەو گەالنەدا پیاوانی مەزن دروستدەبن .یەكێك
لە هۆیەكانی بەرزیو مەزنی رۆم ئەوە بوو ،كە
زۆرترینی سەركردەكانی كەسانی لێوەشاوەو
بەهێزبوونو خەڵكانی تر لەسەردەستی ئەوان لەنێو
كۆمەڵگەكەدا بە مەزنی و بە لێهاتوویی پەوەردە
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دەك���ران (مۆنتیسكۆ .)12 :1345 ،مۆنتیسكۆ
هۆكاری سەرەكی سەركەوتوویی ئەرتەشی رۆم
دەگەڕێنێتەوە بۆ :سەربازانی رۆمی لە خەڵكانی
پلە یەكو لە چینەكانی بااڵی گەلەوە پێكدەهێنران.
نەوەكو لە چینەكانی خوارێ .مۆنتیسكۆ هەرگیز
ئەوە بەراست نازانێت ،كە جەنگی چینایەتی هۆكار
بووبێت بۆ شكستی رۆمەكان .ئەو پێیوابوو كە
نەیارێتی خانەدانەكانو خەڵكیی بە گشتی نیشانەی
سەالمەتی كۆمەڵگەكەبوو ،پێویستە بەردەوام ئەو
جیاوازییانەو ئەو ناكۆكیانە لە هەر كۆمەڵگەیەكدا
بوونیان هەبێت.
دیارە ئەم بۆچوونانە بیری مۆنتیسكۆ فراوانتر
لە رۆم��ان و چیرۆك و ئەدەبیات نیشاندەدات،
زیاتر وابەستەی دەك��ات بە بیرێكی فەلسەفی
ق��ووڵ��ەوە .دی���ارە ئ��ەگ��ەرچ��ی نامە ئێرانییەكان
بایەخی فەلسەفی و سیاسی خ��ۆی��ان هەبوو،
بەاڵم سەرنجەكانی گیانی فەلسەفی مۆنتیسكۆیان
ب��ەرزت��ر ن��وم��ای��ان��دەك��رد .ل��ەالی��ەك��ی ت���رەوە ئەم
كتێبە ئەو بایەخەی هەیە ،كە رێگەی نوسینی
مۆنتیسكیۆی ب��ۆ كتێبی داه��ات��ووی ك��ە گیانی
یاساكان بوو ئێجگار دژوارو سەختركرد .دیارە
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هەمان كتێبی رۆمەكان دیسانەوە لە نێو گیانی
ی��اس��اك��ان��دا شوێنیان ك���راوەت���ەوەو مۆنتیسكۆ
پێداگریی لەسەر ناوەڕۆكەكەی ك��ردووەت��ەوە،
هاوكات هەموو ئەوانە گەاڵڵەی رۆحی یاساكان
ب����وون ،چ��ون��ك��ە ن���اوەڕۆك���ی كتێبی رۆم��ەك��ان
پێماندەڵێت ،كە دامەزراوەی رۆمەكان بااڵتربوو
لەو دیوە جوانانەی ،كە خەڵكی رۆم هەیان بوو،
بەكورتی مۆنتیسكۆ پێیوایە ،كە دامەزراوەكانن
دەتوانن مرۆڤی باشو پێشكەوتوو بەرهەمبهێننو
نەتەوە ئاڕاستەبكەن ،هەربۆیە یاسا بە بناغەی
كاری بەرزدەزانێتو نەزمی یاسا بە دروستكەری
مێژوو لێكدەداتەوە .مۆنتیسكۆ لە كتێبی مەزنیو
شكستی رۆمەكاندا ،ویستی وانەیەك بە خەڵكی
فەرەنسا نیشانبداتو ئەزموونی رۆم��ەك��ان لە
نەزمی دەوڵەتداریدا ،لە هۆیەكانی سەركەوتندا بە
فەرەنسییەكان بفرۆشێتو هۆشیان بێنێتەوە بەر،
دامەزراوەكانی میریی بچوێنێت بە دامەزراوەكانی
فەرەنسا ،ب��ەاڵم لە كتێبی رۆح��ی یاساكاندا بۆ
سەربڵندیی فەرەنسییەكان ،رابردووی رۆمەكانی
نەكردە پێوەرو ئەزموونێكی بندەستو نزیكی
كردە وانەیەك ،كە نەزمی سیاسی ئینگلیزەكان
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ب��وو .ئەوەبوو مۆنتیسكۆ لە ساڵی ( )1748دا
بەرزترینو گرنگترین شاكاری خ��ۆی بەنێوی
رۆحی یاساكان لە جنێفداو بەنێوێكی خوازراوەوە
ب�ڵاوك��ردەوە .مۆنتیسكۆ بەوتەی خ��ۆی بیست
ساڵی رەب��ەق خەریكی ئ��ەو پەرتوكەی ب��ووەو
ئامادەسازی بۆ كردووە .56ئەگەرچی دۆستەكانی
ئامۆژگارییانكرد ،كە ئەو كتێبەی باڵونەكاتەوە،
ل��ەوان��ە هلۆسیۆس ئ��ەو راستییەی پێوتبوو،
چونكە م��ی��ت��ۆدی م��ی��ان��ڕەوی��ی ئ���ەوی ل��ە پرسە
سیاسیو كۆمەاڵیەتییەكاندا ب��ە توندڕەوییە
سیاسییەكانی خۆی بە نەگونجاو ناتەبا دەزانی.
پ��اش ب�ڵاوب��وون��ەوەی گیانی یاساكان بەهۆی
نوێیەتیو زیندوویەتی بابەتەكانی ناوی هەنگاوی
سەركەوتنی نا ،هەر بۆیە لەماوەی تەنها ساڵو
نیوێكدا پەرتوكەكە  22جار چاپكرایەوە .لەگەڵ
ئەوەیشدا وەرگ��ێ��ڕدرای��ە س��ەر زۆرب���ەی هەرە
زۆری��ی زمانە گرنگە ئەورپییەكان .ئەگەرچی
لەهەوڵەوە ڤۆڵتێر ئاماژەی بەوەدابوو كە :جۆری
م��رۆڤ ،پێگەی خۆی لەدەستدابوو ،مۆنتیسكۆ
هات ،ئەوی نوێكردەوەو گەڕاندییەوە سەر پێگە
رەسەنەكەی خۆی(ڤۆڵتێر ،57)32 :1337،بەاڵم
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پاش ماوەیەكی تر ،ڤۆڵتێر پەرژایە سەر هەڵەكانی
نێو گیانی یاساكان .پیاوانی كڵێسا مۆنتیسكۆیان
ێ باوەڕو
بە الیەنگرو ه��ەواداری ئەسپینۆزای ب 
كافر تۆمەتباركرد .هەندێكی تر لەوانە هلۆسیۆس،
لەبەرئەوەی مۆنتیسكۆ لەوانەبوو ،كە ستایشی
خانەدانەكانی دەكرد لەنێو سیستەمی سیاسیداو
پێگەی ئەوانی بە كارا دەبینی .ئەو مۆنتیسكۆی
بە مافناسێكی نەجیبزادە دەبینی ،كە ناوبژییەكانی
خۆی لەپێناو چینەكەی خۆیدا پاراستووە ،ئەوەیش
سەرچاوەی ت��ەواوی هەڵەكانییەتی .بەهەرحاڵ
كتێبەكە پێشوازییەكی ئێجگار مەزنی لێوە كرا.58
مۆنتیسكۆ بۆ بەرگریكردن لە پەرتوكەكەیو
ب��ۆ وەاڵم���دان���ەوەی ك��ۆی رەخ��ن��ەك��ان ل��ە ساڵی
( )1750دا كتێبێكی بەنێوی بەرگریی لە گیانی
یاساكان نوسیی .59هاوشانی وەاڵمی رەخنەكان
لە كتێبەكەدا تیۆرگەلێكی لەبارەی شێوەی رەخنە
نوسییەوە خستبووە روو ،ت��اوەك��و ئ��ەوان��ەی
دوای خۆی نەزمی رەخنە لەالیان بە شێوەیەك
بێت ،كە لە چوارچێوەی میتۆدێكی دیاریكراودا
ێ س����ەرەو ب���ەرەی���یو ه��ێ��رش��ك��ردنو
ب��ێ �تو ب�� 
یەكتر ت��ۆم��ەت��ب��ارك��ردن بەشێوەیەكی هەوانتە
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نەبێت .مۆنتیسكۆ لە هەمانساڵدا ،گفتوگۆیەكی
لەبارەی ستەمكارییەوە نوسیو ساڵی ()1754
باڵوكرایەوە .60تا دواجار لە ()1755دا لە كۆشكی
البەردا بۆ دوواجار ماڵئاوایی لە ژیانكرد.
جی النسۆن پۆلێنبەندییەكی تایبەتی بۆ گیانی
یاساكان كردووە ،كە بە كۆكراوەیی دێتە بەرچاو:
بەشی یەكەم :تەواوی پەرتوكەكانی سەرەتا،
تاوەكو  13دەربارەی دەوڵەتو ئەركە گشتییەكان
و بناغەی دەوڵەت.
بەشی دووەم :كتێبەكانی  14تا  19دەربارەی
چ��ەم��ك��ی دەوروب�������ەر .دەوروب�������ەرو ژی��ن��گ��ەی
جوگرافیاییو دەوڵەتن ،هەروەها ئاو و هەواو
كاریگەرییەكانی لەسەر دەوڵەت.
بەشی سێهەم :تەواوی كتێبەكانی  20تا 25
لەبارەی ئایینو ئابوورییەوە.
ب��ەش��ی چ����وارەم :كتێبی  27ت��ا  28و 33
دەربارەی بابەتگەلێكی پەرتەوازەو لێك جودا.
بەشی پێنجەم 26 :تا  29دەربارەی تیۆرەكانی
مافو یاسا داڕشتن.
دیارە كتێبەكە بۆخۆی كراوە بە دوو بەشەوە
و وادەرناكەوێت بەجیا نوسرابێت و هەمووی
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پێكەوە نوسراوەو دواتر كەسانی دی پۆلێنیان
كردبوون.
لەسەرەتاوە تیۆرەكانی نوسەر دەرب��ارەی
ئەخالق و ئ��اداب و نەریتەكان شرۆڤەكراون،
هاوكات لەبارەی مەزهەبو دەوڵەتەوە ،بۆچوون
و وردەكاری خراوەتەروو ،ئەوان لەسەرەتاوە لە
بەشی دووەم��دا زیاتر پەیجوریو لێكۆڵینەوەی
نوسەرە لەبارەی مێژووی بابەتەكانی سەرێ،
چ��ون��ك��ە ئ���ەو ل���ەب���ارەی ه���ەر ت��ی��ۆرێ��ك��ەوە ،كە
خستویەتییەڕوو شاهیدێكی مێژووی هێناوەتەوە،
ی��اخ��ود ب��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی م��ێ��ژووی��ی ب��ۆ ه���ەر ی��ەك
ل��ە تیۆرەكانی ه��ەی��ە .ب��ەك��ورت��ی كتێبەكە زۆر
جدییەو زۆر بەبەرنامەو وردەك��اری تێكراوەو
تێكرای تیۆرەكان جەخت لەسەر گەاڵڵەكردنی
سیستەمێكی سیاسیین بۆ كۆمەڵگە.
یاسا

نوسەر لە پێشەكیی بەرهەمەكەیدا ،داوایەك لە
خوێنەرانی دەكات ،كە بەشێوەیەكی گشتیو بۆ
ن و تەنیا بەشێكی
كۆی بەرهەمەكە داوەریی بكە 
نەگرن و پەسەندیبكەن ،یاخود رەتیبكەنەوە،
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چونكە لە بەشێكدا تۆ ناتوانی خوێندنەوە بۆ كۆی
نوسەرو خەیاڵو مەبەستی نوسەر بدركێنێت.
هەروەك چۆن لە نێونیشانی بابەتو پەرتوكەكەوە
دەردەك���ەوێ���ت ،كتێبەكە ب��ەت��انو پ��ۆی قانونو
یاسادا رۆچووەو لەبارەی یاساوەیە .مۆنتیسكۆی
رێژەگەرا لە پێناسەی یاسادا دەڵێت :پاسا بەو
واتایەدێت ،كە دەربڕی پەیوەندییە پێویستەكانو
كاریگەرییو دەرهاویشتە راستەوخۆكانە ،كە
لەسروشتی هەبووەكاندا فەراهەمهاتوون .بەم
واتایە تەواوی بوونەكان بۆخۆیان یاساو رێسا
گەلێكیان هەیە .لەوانە خودایەتی ،عەقڵی مرۆڤە
ب��ااڵك��ان ،دن��ی��ای م��ادی��ی ،م���رۆڤو گیانلەبەران
هەریەكەیان بۆخۆیان یاسایەكی تایبەت بە خۆیان
هەیە ،كە لە سروشتی ئەو شتانەوە بەرهەمهاتووەو
بەو یاسایانەیش ژیان بەرێوەدەبەن (مۆنتیسكۆ
.)175 ،1370
پاش پێناسەی یاسا و ب��اوەڕب��وون ب��ەوەی،
كە یاسای سروشتی لە هەموو كاروبارەكاندا
لە شتەکانی دەوروبەرییەوە لە بێگیانەكانەوە
ه��ەڵ��دەگ��ۆزێ��ت ،ت��ا م��ۆڤ بتوانێت ب��ە نەزمێكی
ئاساییو سروشتی بەردەوامبێت .ئەو باوەڕیوایە،
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كە مرۆڤی بااڵدەستو خانەدان یاسای سروشت،
یاخود مافی سروشتی دەهێنێتەبوونو هاوكات
یاسایەكی دیكە هەیە ،كە دروستكراوەو دانراوی
دەستی مرۆڤە ،كە بەشێوەیەكی سروشتی بە
گوێرەی كاتو شوێنەكان گۆڕانكاریی بەسەردا
دێ���ت .ی��اس��ای دان����راوی م���رۆڤ ل��ە تێڕوانینی
مۆنتیسكۆدا ،وەك ج��ۆرە گژوگیایەك وەهایە،
كەلەالیەنە جوداكانەوە و لەشوێنە جیاوازەكانەوە
ش��ێ��وەو شكڵی جیا ج��ی��ای ل��ێ س���ەوز دەب��ێ��ت،
چونكە ئەو گیایە لە ژینگە جیاوازەكانەوە جیاواز
سەردەردێنێتو ناكرێت ،تەنها یەك جۆر یاسا
لە هەموو شوێنەكان بەرهەمبهێنرێت ،هەربۆیە
ل��ە ئ��اك��ام��دا دام������ەزراوەی ج��ی��اواز دێ��ت��ەب��وون،
ك��ە ج��ی��اوازن ل��ە دام�����ەزراوەو ن��ەزم��ی یاسا لە
شوێنێكەوە ،یان لە كاتێكەوە بۆ شوێنو كاتێكی
تر .لێرەدا تێڕوانینی مۆنتیسكۆ لەتەك تەواوی
فەیلەسوفە رەهاگەراكان جیاوازە ،كە پێیانوایە
یەك پەرتوكو یەك یاساو یەك رێسا بۆ هەموو
م��رۆڤ��ەك��ان ل��ە زەم����انو شوێنە ج��ی��اوازەك��ان��دا
دەك��رێ��ت بوونی هەبێت ،دی���ارە ئ��ەم بۆچوونە
لەتەك بۆچوونی مۆنتیسكۆدا جیاوازی هەیە .بە
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تێڕوانینی ئەو لەبەرئەوەی ،مرۆڤ بوونەوەرێكی
ئازادو بە هەستە ،بە پێچەوانەی بوونەوەرانی دی،
رەفتارەكانی مرۆڤ وەك بوونەوەرانی دی نییەو
رەفتارەكانی مرۆڤ هاوتای یاساكانی سروشت
نییە ،لەبەرئەوە پێویستە بە یاسا دانراوەكانو
دروستكراوەكانی دەستی خ��ۆی رەفتارەكانی
كۆنترۆڵبكرێن .لەالی مۆنتیسكۆ رەفتارەكانی بە
یاسا هەوساردەكرێنو یاسایش پێویستە مرۆڤە
بەبەهرەو سەردەستەكان دایبنێن ،ئەو پێیوایە
یاسا دانراوەكان بەسەر سێ بەشدا دابەشدەبن.
م����رۆڤ ه���ەر س��ات��ێ��ك ل���ە س��ات��ەك��ان ب��ۆی
هەیە دروس��ت��ك��راوی خ��ۆی ل��ەی��ادب��ك��ات .ئ��ەرێ
بوونەوەرێكی لەم جۆرە هەر ساتێك بۆی هەیە
دروستكەرەكەی فەرامۆشبكات ،هەر ئەو مرۆڤە
دەكرێت ئەوانی دیش فەرامۆشبكات .هەر بەهۆی
ئ��ەم ئ��ەت��وارەی م��رۆڤ��ەوەی��ە ،ك��ە خ��وداوەن��د لە
رێگەی مەزهەبو رێكارە ئاینییەكانەوە دەیەوێت
بە یاسای خ��ۆی ،ی��ان یاسای ئاسمانی مرۆڤ
جڵەوگیر بكاتو ه��ەوس��اری ن��ەزمو رێساكانی
سروشتی بكات .فەیلەسوفانو زانایان بەرێگەو
ئ��ام��ڕازی یاسا ئەخالقییەكان ،م��رۆڤ ب��ۆ الی
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خۆی ئاراستەدەكەنەوە ،تاوەكو خۆی فەرامۆش
نەكاتو لەتاوانەكانی ببوێرێتو نەكەوێتە دامەنی
گومڕاییەوە .یاسا داڕێژەرانیش بە ئامڕازو چەكی
یاسا سیاسییەكانو مەدەنییەكان ،وا لە مرۆڤ
دەكەن ،كە لە ئەركەكانی خۆیدا پەیوەست بێت بە
پەیوەندی بەوانی ترەوە و ئاشنابێت بە رێسایەك،
كە تاكێك وابەستە بكات بە تاكێكی ت��رەوە (
مۆنتیسكۆ .)1178 :1370.
نوسینەوەی ،ی��ان داڕشتنی یاسا دان���راو و
دروستكراوەكانی دەستی مرۆڤ ،بە شێوەیەكی
بنچینەیی سەر بە دوو شتن ،هەوەڵیان خوێندنەوە
ی و سیاسی و
و ش��رۆڤ��ەی الی��ەن��ە ف��ەره��ەن��گ� 
ئابوریو كۆمەاڵیەتییەكانی هەر كۆمەڵگەیەك لە
كیشوەرێكی دیاریكراودا ،بەتێبینیو رەچاوكردنی
ئەوەی ئەو یاسایانە ،كە دەنوسرێن لەتەك مەزاجو
نیازو سروشتی خەڵكی ئەو كۆمەڵگەیەدا دێتەوەو
هاوتایە ،نەك نامۆو نا ئاسایی بن .ئایا یاسایەك
كە یاسادانەر مژوڵی دانانی ئەوە ،تاچەند لەتەك
رۆحو سەلیقەو تواناو ئ��ارەزووی خەڵكیدا یەك
دەگرێتەوە؟ ئەم رۆح��ی گشتییە مەبەست لێی
م��ەزه��ەبو ئ��او و ه��ەواو یاسا مەوجودەكانەو
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دروست مەبەست لە نەریتو رسومو ئەخالقی
باوی كۆمەڵگەیە .دیاریكردنی گونجاوی جۆری
یاسا ب��ەم ئ��ەت��وارو تایبەتمەندییانە ،دروس��ت
پەیوەستە بە یاسادانەرەوە ،كە دەبێت رەچاویان
بكات .مۆنتیسكۆ لەم پێشەكییەدا دەرهاویشتەیەكی
وەها دەدات بەدەستەوە ،كە یاسا وەختێك لەالیەن
الیەنێكی بااڵدەستەوە پێشنیاز كرابێت ،هاوكات
یاسای كۆمەڵگەیەك پێكبهێنێت ،ئەوا دەكرێت،
ی��اخ��ود دوور نییە ئ��ەو یاسایە ت��ەن��دروس�تو
دروست نەبێت .دیارە بەڕێوەچوونی یاسایەك
مانای تەندروستیو دروستی ئەو یاسایە نییە.
ئەو لەنێوان یاسای بەڕێوەچوو 61لەتەك یاسای
دروستدا جیاوازی دەكات.62
لە تێڕوانینی دانەری گیانی یاساكاندا ،یاسای
دان��راو ،یان یاسای داڕێ���ژراوی دەستی مرۆڤ
بریتییە لەو یاسایەی س��ەرەڕای خستنە بواری
ت و رەوایش
جێبەجێکردنەوە ،یاسایەكی دروس 
بێت .ئیدی ئەوە پێیدەوترێت یاسای چاك .دیارە
مەبەستی ئەوەیە یاسایەك بێت بە گیانی گشتیو
س��روش��ت هەماهەنگی هەبێتو بەشێوەیەكی
گشتی لەتەك رۆحی خەڵكدا یەكبگرێتەوە.
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ئ��ەو پێیوایە ل��ەب��ەرئ��ەوەی س��ازان و ئاشتی
هەوەڵین یاسای سروشتییە ،كەواتە گەر بمانەوێت
لەسەر بنەمای ئەو یاسایە دەستكردیش دابڕێژین،
ئ��ەوا ئامانجی یاسادانەر ،پێویستە دابینكردنی
ئاسایشو ل��ەدووی ئ��ەو دابینكردنەیش دەبێت
پەیجوری ئازادی بێت .ئەو دەڵێت» هیچ وشەیەك
هێندەی وشەی ئازادی زیهنەكانی نەخستووەتە بەر
سەرنج ،و هیچ وشەیەكیش وەك وشەی ئازادی
مانای جیاواز ن��ادات بەدەستەوە .ئایا ئاماژەیە
بەوەی ،كە هەركارێك یاسا رێگە دەدات ،مرۆڤ
بتوانێت بیكاتو هەركارێكیش یاسا قەدەغەی
كردووەو لەبەرژەوەندی ئەودا نییە ناچارنەكرێت،
ك��ە ئەنجامیبدات .ل��ەم میانەدا گ��ەر م��رۆڤ لە
كارێكدا تێوەگال ،كە یاسا ق��ەدەغ��ەی كردبێت،
ئەوا لەم كاتەدا ئازادی بوونی نییە .ئەمەیە مانای
سەربەخۆییو ئ��ازادی ،كە پێویستە لە مێشكی
مرۆڤەكاندا بچەسپێنرێت (مۆنتیسكۆ:1370،
 393و  .)394لەئێستادا دەتوانین مەبەستی
مۆنتیسكۆ لە گیانی یاساكاندا بە ئامانجگرتنی
ئامانجی ئەو لە ئازادیدا تێبگەین ،كە دیسانەوە
دەڵێت» مەبەستی ئەو بەدەر نییە لەوەی ،كە بە
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لەبەرچاوگرتنی ئەزموونو شوناسی نەتەوەكانو
رۆحی نەتەوە ،دەتوانرێت پرەنسیپەكانی مرۆڤ
لە ئ��ازادی��دا شوێنیان بكرێتەوە ،هاوكات ماناو
مەدلولی ت��ەواو بە ئ���ازادی ب��درێ��ت ،بەجۆرێك
تەواوی شرۆڤە جیاوازەكانیشی دوواجار بچنەوە
س��ەر چەمكی راستەقینەی م��رۆڤ ،كە ئ��ازادی
بەشێكی دانەبڕاوە لە سروشتی خۆی.63
ئ��ەو ب��ە روون���ی دەڵ��ێ��ت «دەك��رێ��ت ن��ەت��ەوە
ج��ی��اوازەك��ان ،ب��ە رێ��گ��ەی جیاجیا دەستیان بە
ئازادی راستەقینەبگات» .لەراستیدا بۆ مۆنتیسكۆ
پرسی سەرەكی ئەوەیە ،كە هەموو سیاسەت
داڕێ�����ژەران ئ��اگ��ادارب��ك��ات��ەوە ،ك��ە ی��اس��ا دەبێت
وابەستەبێت بە خواستی خەڵكییەوەو رۆحی
نەتەوەیی تێدا رەچاوبكرێتو خۆشگوزەرانی،
كە لەگەڵ سروشتی مرۆڤدا یەكدەگرێتەوە لە
مەفهومی یاسادا بوونی هەبێت.
جۆرەكانی سیستەمی سیاسی

ب��ەگ��وێ��رەی مۆنتیسكۆ ی��اس��ای بنچینەیی،
ل��ەن��ێ��و ه��ەم��وو واڵت��ەك��ان��ی ج��ی��ه��ان��دا ،ن��ە تەنها
وابەستەیە بە ئاو و هەوا و دابونەریت و تقوس
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ب و تایبەتمەندیی ناوچەكانەوە ،بەڵكو
و مەزهە 
ج��ۆری سیستەمە سیاسییەكانیش لە دام��ەزراوە
جیاكانی دەوڵەتدا بە هەمان رادە وابەستەیە بەو
تایبەتمەنیانەی س���ەرەوە .لە ه��ەر سەرزەمینێك
باشترین سیستەمی سیاسی ئەوەیە ،كە باشترین
روویەكی هەبێت بۆ لەپێشچاوگرتنی سروشتو
سیمای تایبەتمەندییەكانی ئ��ەو خ��ەڵ��ك��ەی ،كە
سیستەمە سیاسییەكە تێیدا بەرقەرارە ،لەبەرئەوە
دام��ەزراوەك��ان��ی ه��ەر كیشوەرێك لە سیستەمی
سیاسیدا ،دەبێت لەتەك تایبەتمەندییەكان سازگار
بن ،دەبێت لەرووی پیشەی خەڵكییەوە هاو تابێت،
ئایا شكارچین ،ی��ان جوتیار ،ی��ان كیشوەرێكی
بازرگانیین ،وات��ە دەبێت سیستەمە سیاسییەكە
هەڵقواڵوی نەزمی پیشەو جۆری كاری خەڵكی بێت،
دەبێت سیستەمی سیاسی رەچ��اوی ئەوە بكات،
ئایا ئەو جوگرافیایەی كە تێیدا بەرگوزراری یاسا
دەك��ات ،تا چ رادەی��ەك لە رووی كەشو هەواوە،
مام ناوەندە ،یاخود گەرمەسێرە ،یان كوێستانو
بەستەڵەكە ،یان كیشوەرەكە لەرووی تۆپۆگرافییەوە
چۆنە بیابانە ،یان شاخ یاخود دارستان .ئایا ئەو
كیشورە س��ەرچ��اوە سروشتییەكانی كامانەن،
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ئایا كیشوەرێكی بەرینە ،ی��ان گچكەو چەپەكە،
هەموو ئەمانە بەگوێرەی نەزمی كەشوهەوا ،یان
یاساو سیستەمی سیاسی جودا دەخ��وازن ،لەوە
زیاتر دەبێت رەچاوی ئەوەبكرێت ،كە مەزهەبو
سوونەتی خەڵكی چییەو داب �بو نەریتەكان ،لە
كوێی مومارەسەو پەیڕەوكردندان ،ئاخۆ خەڵكێكی
لۆژیكین ،ی��ان عاتفین ،ئایا ئاستی هۆشیاری
ێ لەتەك ئەو بەندە یاساییو
لەكوێدایە ،دەگونج 
سیاسیانەی ،كە دامەزراوەكان گەرەكیانە لەخەڵكی
ب��خ��وازن .ئ��ەم خاڵە خاڵێكی گرنگەو مۆنتیسكۆ
یەكەم كەسە ،كە بەجدی درێژدادڕی لەسەپاندنی
رەچ���اوك���ردن���ی ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ان��دا ك����ردووە
(مۆنتیسكۆ.)182 :1370 ،

دیموكراتیك
كۆماریی ئەرستۆكراتی مامناوەند
جۆرەکانی حكومەتە پادشاییەكان
دیكتاتۆرییەتی توندڕەو
پۆلێنبەندی سەرەوە پۆلێنبەندییەكی گشتییە ،كە
لەمیانی ئەواندا كاریگەرییەكان رۆشن دەبێتەوە.
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ێ جۆری حكومەت ،كە
مۆنتیسكۆ بە پێناسەی س 
لە گیانی یاساكاندا لێكۆڵینەوەی كردووە .ئەوانیش
بریتیین ل��ە حكومەتی ک��ۆم��اری ،64حكومەتی
پادشایەتی ،65حكومەتی ستەمكاریی.66
ح��ك��وم��ەت��ی ك����ۆم����اری ح��ك��وم��ەت��ێ��ك��ە ،كە
ت����ەواوی ن��ەت��ەوە ،ی��اخ��ود بەشێكی ن��ەت��ەوە و
گەل كاروبارەكانی حكومەتیان بەدەستەوەیە.
حكومەتی پادشایەتیش حكومەتێكە ،كە تەنها
كەسێك حكومەتداریی دەكات ،بەاڵم بە ئامڕاز و
لە ژێر دەسەاڵتی یاسایەكی جێگیرو دیاریكراودا.
حكومەتی ستەمكاری حكومەتێكە ،كە یەك نەفەر
بەتەنها فەرمانڕەوایەتی دەكات .فەرمانرەوایی ئەم
ێ هیچ رێسایەكی
ێ هیچ بنەمایەكو بەب 
كەسە بەب 
دیاریكراوەو هەموو شتەكان بە گوێرەی هەواو
ئ����ارەزووی خ��ۆیو ب��ەگ��وێ��رەی ب��ەرژەوەن��دیو
زەوقی خۆی هەڵدەسوڕێنێت.67
مۆنتیسكۆ بەم جۆرە پۆلێنبەندییەی جۆری
حكومەتەكان .لەسەر بنەمایەكی كالسیكی ،كە
ئەرستۆ پێی هەستابوو ،جۆرێك لە گڕوتینی دایەوە
بە قسەكردن لەسەر سیستەمە سیاسییەكان،
چونكە ئەرستۆ ئەو دابەشكارییە كالسیكییەی بەم
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شێوەیە بوو ،كە دابەشیكردبوون بە پادشاییو
ئ��ەری��س��ت��ۆك��راس �یو دی��م��وك��راس��ی��ی .ب��ن��ەم��ای
پۆلێنكاریی كالسیكیی ئەرستۆ ،بەشێوەیەك
بووە ،كە وتویەتی هەر یاسایەك لەالیەن چەند
كەسێك بوون ،كە دەسەاڵتی فەرمانڕەوایەتیان
لە دەستدا بووە ،پاشان دەگونجێت ئەو یاسایە
ب��اش ،ی��ان خ��راپ ،ی��ان یاسایی ،ی��ان نایاسایی
بن .مۆنتیسكۆ بۆ هەر حكومەتێك سروشتێكو
بنەمایەكی حكومەتیی دیاریكردووە .سروشت
شێوەی حكومەت ،یان فەرمانڕەواییە ،هەروەها
بنەمای نیشاندانی هێزێكە ،كە حكومەت دەخاتە
رەوشی جموجوڵو زیندویەتییەوە .لەبەرامبەر
ئ���ەم���ەدا ی��اس��اگ��ەل��ی پ��ەی��وەس��ت ب���ەم ج���ۆری
حكومەتانە ،پێویستە بە سروشتو بە بنەمای
ئەو یاسایانە هاوتاو تەبابن .بە رەچاوكردنی ئەم
نەزمەو بۆئەوەی تاكەكانی كۆمەڵگەیەك ،بتوانن
سروشتو بنەمای پەیوەست بە حكومەتەكانی
خۆیان فەراهەمبهێنن ،پێویستە پەروەردەیەكی
دروس��ت��ی گ��ون��ج��او ب��ە ج���ۆری حكومەتەكان
بهێننەبەركار.
یاساكانی پ���ەروەردە و فێركردن هەوەڵیین
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یاسایەكن ،كە گوێرایەڵیی ئێمە دەك��ەن و لەو
شوێنەی كە ئەم یاسایانەمان لەپێناو تاكەكانی
ك��ۆم��ەڵ ب��ن ،ئ���ەوا پێویستە ت���ەواوی كۆمەڵگە
بگرێتەوە ،كە لە خێزانێكەوە دەستپێدەكات و
دواتر تەواوی خانەوادەكان كۆمەڵگە پێكدەهێنن
(مۆنتیسكۆ.)225 :1370 ،
مۆنتیسكۆ ح��ك��وم��ەت��ی ك���ۆم���اری ب��ە دوو
ی و ئەشرافی پۆلێندەكات.
بەشی دیموكراس 
ل��ە دیموكراسیدا كۆمەڵە خەڵكێك دەس��ەاڵت��ی
حوكمدارییان ل��ەدەس��ت��دای��ە و ل��ە دووەم��ی��ش��دا
گروپێك لە خەڵكیی .فەرمانرەوایی لەهەردوو
ج���ۆرەك���ەی ح��ك��وم��ەت��دا ،پێویستە ل��ەرێ��گ��ەی
دەن�گو رای خەڵكییەوە سەرچاوە بگرێت .لەم
سیستەمەدا خەڵكی كارێك ،كە بۆخۆیان ناتوانن
ئەنجامیبدەن پێویستە بیدەنەدەست كارگوزارانی
خۆیان كارگوزارانیش بەدەرنیین ل���ەوەی ،كە
دەبێت خەڵكی دیارییان بكات .دیارە لە حكومەتی
كۆماریدا خانەدانەكان ،ژمارەیەكی دیاریكراون
لە تاكەكان ،ه��ەم دارێ���ژەری ی��اس��انو هەمیش
توانای جێبەجێكردنی یاسایان لە دەستدایە .ئیدی
پاشماوەی خەڵكی لە حوكمدا وەك��و رەعیەت
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وەه���ان .خانەدانەكان ل��ەم ج��ۆری سیستەمەدا
دارای ئەنجومەنێكن بەنێوی ئەنجومەنی پیران،
ه��ەروەه��ا زەنگینەكانیش دارای ئەنجومەنی
گشتیین .68پاشماوەی خەڵكیش حسابی شتێكان
بۆ ناكرێت .سروشتی حكومەتی دیموكراتیك
ئ��ەوەی��ە ،كە ل��ەم ج��ۆرەی حكومەتدا گ��ەل دوو
رۆڵی تەواوكارو دژ بەیەك دەگێڕن .كە رۆڵی
ف��ەرم��ان��رەواو رۆڵ��ی فەرمانپێكەریش دەگێڕن.
بنەمای حكومەتی كۆماری دیموكراتیك بریتییە لە
فەزیلەت ،پێویستە مرۆڤ لەبەرامبەر بەرژەوەندی
گشتیو چاكەی دەوڵەت رابهێنرێت .لەشوێنێكدا
كە فەزیلەت لە حكومەتدا نەمێنێت ئەوا پێویستە
بە پەروەردەیەكی مەزنەوەن ،ئەمەیش بۆئەوەی
نەوەكان لە رابردووی خۆیان بەئاگابنو ئەوینیان
بۆ واڵتو نیشتیمان زیاد بێت ،بۆئەوەی مرۆڤ
چاكەی هەمووانی لە س��ودی شەخسی بەالوە
مەزنتر بێت .مۆنتیسكۆ توانیویەتی بەم نەزمو
شێوەیە ،رۆحی دیموكراسی بەتەواوی بناسێنێتو
هەموو الیەنە ناوازەكانی لە تیۆرو پراكتیكدا
بەرجەستەبكات ،دەت��وان��ی��ن بڵێین مۆنتیسكۆ
توانیوییەتی گوڕێكی زی��ن��دوو بكات بەرۆحی
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دیموكراسیدا ،كە لە خراپبوونی شارستانییەتی
ی��ۆن��انو رۆم��ان��ەوە وەستێنرابوو .ئ��ەو پێیوایە
فەسادی دیموكراسی ئاماژەیە بە كەمو كورتی
ل��ەب��واری یەكسانیدا .مۆنتیسكۆ لەبەرامبەردا
پ��ێ��ی��وای��ە ،ك��ە س��روش��ت��ی حكومەتی ئەشرافی
ئەوەیە ،كە دەسەاڵتی فەرمانڕەوا پێویستە لە
بژاردەی كەسانێكی كەم ژماردا بێت .نەوەكو لە
بژاردەی هەموو خەڵكیدا بێت ،كە ئەمە جۆرێكە لە
دیموكراسیی سنوردار .ئەم كەسانەی ژمارەیان
دیاریكراوە بەشێوەیەكی توراسی پێگەیان بۆ
ماوەتەوە .بنەمای حكومەتی كۆماریی ئەشرافی
میانەرەویی ،ئەم حكومەتە فەرمانرەوایی الی
ئەشرافە بە لە دەستدانی رۆحییەی میانەڕەوی
ئەوا حكومەت دەگلێت لە فەسادو گەندەڵییەوە،
هەروەها سروشتی حكومەتی پاشایەتی لە
روانینی مۆنتیسكۆدا ئەوەیە ،كە دەسەاڵتی بااڵ
لە دەستی كەسێكدا بێت ،بەاڵم ئەو دەبێت لەسەر
بنەمای یاسای بنچینەی فەرمانرەوایی بكات.
هاوكات هێزی میانگیر هەبێت لەوانە رۆحانیەكانو
پاسەوانانی یاساكانو ...هتد ،دەتوانن دەسەاڵتی
پ��ادش��ا راس��ت��ب��ك��ەن��ەوەو دی��اری��ب��ك��ەن .لەكاتی
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س��ەره��ەڵ��دان��ی ن��اك��ۆك�یو ج��ی��اوازی ن��ێ��وان ئەو
گروپانە ،نابێت سڵبكرێتەوە ،چونكە سەرهەڵدانی
ئ��ەو ناكۆكیانە نیشانەو ئ��ام��اژەی��ەك��ی باشنو
دەت��وان��ن نەزمێكی ه��اوس��ەن��گ ب��دەن��ە رەوش��ی
سیاسیو رواڵەتی تاكڕەوی كەمبكەنەوە .بنەمای
حكومەتی پادشایەتی بریتییە لە شانازیكردنو
شكۆ ،كە دەكرێت بنەمای هەبێت ،یاخود ساختەو
دروستكراو بێت .بەپێچەوانەی كۆمارییەكانەوە،
تموحو بەرچاوتێری لەم سیستەمەدا شوێنێكی
بااڵو بەنرخی هەیە ،كە مایەی جوڵەی تەواوی
ئەندامانی رەوتی سیاسی نێو سیستەمەكەیە.
ل��ە ح��ك��وم��ەت��ی دەس��ت��وری��ی پ��ادش��ای��ەت��ی��دا،
دەتوانرێت مافی پێشكەوتنو پلەبەندی ،تەنانەت
رەسەنایەتی ئەجداد و پێشینان بسەپێنرێت ،بەاڵم
لە حكومەتی كۆماریدا ،تەماع مایەی فەساد و
گەندەڵییە ،ب��ەاڵم بۆ دەستورییەكان دەكرێت
دەرهاویشتەیەكی چاكی لێبكەوێتەوە ،چونكە ئەو
تایبەتمەندییە بە حكومەتی دەستوری پادشایەتی
رەون��ەقو روویەكی باش دەدا بەدەستەوە ،ئەو
باشییەیشی هەیە ،كە مەترسیی نییە ،چونكە
لەهەموو كاتێكدا ،دەتوانرێت پشتگیریی لێبكرێت
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(مۆنتیسكیۆ ،)214 :1370 ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی لە
حكومەتی دەس���ت���ووری پ��ادش��ای��ەت��ی��دا ت��ەم��اعو
ێ دروستبێتو
بەرچاوتەنگی وادەكات ،كە كێبەرك 
ه��ەری��ەك ل��ەو گ��روپو چینانە ه��ەوڵ��دەدەن ،كە
حزمەتی زیاتر بە سیستەمی حوكمڕانی بكەن.
بنەمای سیستەمی پ����ەروەردە ل��ە سیستەمی
پادشایەتیدا ،پێویستە فێركردنی شانازییەكان
بێت ،چونكە خزمەتكردن بە پادشا لە كاروبارە
فەرمییەكاندا ،بە خانەدانەكان رادەسپێردرێت.
لەكۆتاییدا حكومەتی پادشایەتی بە پێشێلكردنی
مافەكان بە پلەبەندیو هاوكات بە زیادبوونی
ئیمتیازات بۆ ئەشرافەكان ،روودەكاتە گەندەڵی،
بەرەبەرە بۆ حكومەتێكی ستەمكار دێتەئاراوە.69
سروشتی حكومەتی ستەمكاریی بەجۆرێكە،
كە كۆی دەسەاڵتەكان لە دەستی كەسێكدایە،
ێ رەچاوكردنی هیچ پێوەرێكی یاسایی ،كە
بەب 
سەرچاوەكەی دەرەوەی خۆی بێت و تەواوی
ئیلهامی یاسایی لە خواست و ئ��ارەزووی تاكە
كەسێكەوە سەرچاوەدەگرێت .بنەمای سەرەكی
بەرقەراربوونی ئەوكەسە ،پشت بەستووە بە
ترسو زەبروزەنگ ،بەم رێگەیە بوێری خەڵكی
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لەبەرامبەر فەرمانڕەوادا ورە بەردراو و رووخاو
نومایان دەبێتو ملدەدەن بەهەموو ئەتوارێكی
فەرمانڕەوای ستەمكار .ئامانجی پ��ەروەردە لەم
سیستەمە سیاسییەدا بریتییە لە بەكۆیلەكردنو
سستكردنی تواناو بندەستكردن .هاوكات پێویستە
بزانرێت ،كە پەروەردە لەم سیستەمە سیاسییەدا
ئێجگار سنوردارە ،چونكە هەمیشە پێویستە ترس
لەسەربنەمای نەزانی بونیادبنرێتو بەهێزبكرێت،
لەبەرئەوە رۆڵی پەروەردە دەبێت لێژو الواز بێت،
تا ترس بەبەهێزی بمێنێتەوەو كەشێكی لەبار
بۆ نەزانی برەخسێت .ئەركی گشتی پ��ەروەردە
لە دەوڵەتە ستەمكارییەكاندا ئەوەیە ،كە شوێنی
ترس لە دڵی خەڵكیدا شوێنبگرێت .هاوكات بۆ ئەو
مەبەستە ،پێویستە چەند بنەمای روكەشی ئایینی
تێكەڵ بە پەروەردەو فێركردنیان بكرێت ،چونكە
فێركردنی زانستگەكانو زانست بۆ كۆمەڵگەكانی
ئەم جۆرە حكومەتە ستەمكارانە جێگەی زیانە.
لە راستیدا مۆنتیسكیۆ بە خستنەڕووی ئەم
جۆرە حكومەتە .دەیەوێت ڕەخنە لە حكومەتی
ستەمكاری فەرەنسا بگرێت .چونكە دەیەوێت
بڵێت هۆكارگەلێك رۆڵیان بووە ،كە حكومەتێكی
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پادشایەتی شكستبهێنێتو ببێتە حكومەتێكی
ستەمكار ،چونكە مۆنتیسكۆ پێیوایە لە فەرەنسادا
دەزگ����ا ن��اوب��ژی��وان��ەك��انو ئ���ەو رای���ەاڵن���ەی ،كە
پەیوەستبوون بە شاوە لەبەین برابوونو گەندەڵیو
بێدادیو فەرامۆشكردنو چاودێریكردنی یاساو
لێپێچینەوە ب��ەت��ەواوی لەنێو بەرتیلو ریشوەو
هەموو جۆرەكانی گەندەڵیدا توابوونەوە .70ئەو
ئ��ام��اژە دەك��ات و بە ناڕاستەوخۆ وتوویەتی،
كە سەردەمی ریشیلیۆ ،لویسی چ��واردە ،پازدە،
شازدە پاتشایەتی دەستوری لە فەرنسادا نەبووە،
بەڵكو حكومەت ل��ە ف��ەرەن��س��ادا و سیستەمی
سیاسی لە فەرەنسادا بریتییە بووە لە سیستەمێكی
س��ت��ەم��ك��اری��ی و ه��ەم��وو تایبەتمەندییەكانی
ستەمكاری بە رەنگێكی تۆخ لە فەرنسادا نومایان
بووە .مۆنتیسكۆ لەنێوەندی ناكۆكییەكانی نێوان
چینە جیاوازەكاندا ،كە خانەدانو بۆرژواكانن،
ئەو لە سیستەم پادشایەتیدا زێدەتر پشتیوانیو
تەرەفداریی لە خانەدانەكان دەكرد .ئەو پێیوایە
كەسانێك هەن لە ئەورپادا ،كە گەرەكیانە ،یان و
وێنادەكەن ،كە پێویستە لە ئەوروپادا تەواوی مافی
نەجیبزادەكانو خانەوادەكان لەنێوببرێت ،ئەوانە
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تێدەگەنو دەیانەوێت هەمان ك��اری پەرلەمانی
ئینگلیز دووبارە بكەنەوە .ئەگەر لە حكومەتێكی
دەس��ت��وری��دا ،ت���ەواوی ب��ژاردەك��ان��ی ن����اودارانو
نەجیبزادەكانو رۆحانییەكانو هاوواڵتیان لە
نێوببرێت ،ئ��ەوا ب��ەزووی��ی دەبێتە دەوڵەتێكی
خود سەر ،یاخود حكومەتێكی تەواو ستەمكار
(مۆنتیسكۆ.71)197-8 ،1370 ،

هەرچەندە لە روانینی مۆنتیسكۆدا هەریەك

ل��ە حكومەتەكانی ك��ۆم��اری و پادشایەتی،
یەكێكیان لەسەر بنەمای بەرابەری و ئەوی

تریان لەسەر بنەمای نایەکسانیی دامەزراون،
بەاڵم گرفتی ئەم دوو سیستەمە سیاسییە یەك
رووی هاوبەشی هەیە ،كە ئەویش میانەڕەوییە.

ل��ە هیچ ك��ام ل��ەم��ان��ەدا گ��وێ��ڕای��ەڵ��ن��ەب��وون و

ئارەزووبازی و دەرچوون لە چوارچێوەی یاسا
نابێت بێتەگۆڕێ ،بەاڵم حكومەتی ستەمكاریی
لەچوارچێوەی حكومەتە میانەڕەوەكان ،یان

مامناوەندەكاندا نییە .لە روانینی مۆنتیسكۆدا
پۆلێنبەندی بۆ حكومەتەكان بە شێوەیەكی
دیالەكتیكی ك��راوە ،لە كۆمارییەكاندا بنەمای

یەكسانی بوونی هەیە ،كە پەیوەندی ئەندامانی
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كۆمەڵگە بەیەكترییەوە بنەمای سەرەكییە،
ب��ەاڵم حكومەتی پادشایەتی لەسەربنەمای

ج���ی���اوازی و ن��اب��ەراب��ەری��ی��ە و ح��ك��وم��ەت��ی
ستەمكاریش بە یەکسانییە ،بەاڵم لە حكومەتی

پاشایەتیدا بەرابەری و یەكسانییەكە لەسەر
بنەمای فەزیلەتە و ئەو بنەمایەیش لە دەوڵەتی

ستەمكاریدا ،لەرێگەی ترس و تۆقینەوەیە ،كە
هەمووان وەك یەك دەگرێتەوە.
جودایی دەسەاڵتەكان

مۆنتیسكۆ پ���اش ش��رۆڤ��ەی تێروتەسەلی
دەرب������ارەی ج���ۆری ح��ك��وم��ەت��ەك��ان ،ل��ەب��ارەی
سیستەمی سیاسی ئینگلستان ،كە لەسەر بنەمای
جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان دام��ەزراوە ،زیاتر
رادەوەستێت .لەراستیدا سیستەمی پادشایەتی
و لێكجودایی دەسەاڵتەكان لە ئینگلستاندا ببووە
ئیلهامێك بۆ گەاڵڵەی پەرتوكەكەی مۆنتیسكۆ،
تێیدا ت��ەواوی تیۆرەكانی خۆی لەسەر نەزمی
س��ی��اس �یو ی��اس��ای��ی واڵت����ان خ��س��ت��ەڕوو .ئ��ەو
راستییە ناشارێتەوە ،كە سەرسامە بە نەزمی
رامیاریو ئ��ازادیو لێكجودایی دەسەاڵتەكان لە
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بەریتانیاداو پێماندەڵێت» كە هەموو ئەوانەی
بەجۆرێك داڕشتووەتەوە ،كە بەدەردی كۆمەڵگەو
نەریتو كەشوهەواو رەوشی فەرەنسا بخواتو
تایبەتمەندییەكی فەرەنسیانەی پێیان داوە.72
مۆنتیسكۆ ب��ڕوای��واب��وو ب��ۆ ب���ەردەوام���ی دانو
پاراستنی ئازادی تەنیا یەك رێگە هەیە ،ئەویش
راگرتنی بااڵنسو جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكانە
لەیەكتریی بەو شێوەیەی لە بەریتانیادا هەیە .ئەم
جوداییەیش نایەتەدی ،تەنها دەبێت لە حكومەتێكی
مامناوەندو میانڕەودا بێت .سروشتو بایەخی
حكومەتی ستەمكاریی ،میانڕەویی بەشتێكی
ئ��ەس��ت��ەم دەزان���ێ���تو دەی��ب��ی��ن��ێ��ت ،ه���اوك���ات لە
حكومەتی كۆماریشدا میانەڕەوییو میانگینی
شیاوی پەسەندكردن نییە ،تەنها لە حكومەتی
پادشایەتی دەس��ت��وری��دا ،هەلومەرج رەخساوە
بۆ حكومەتێكی میانەڕەو بۆ بەردەوامیدان بە
پاراستنو دەستپێوەگرتنی ئ���ازادی .باشترین
رێگەیش بۆ پاراستنی میانڕەوی لەو حكومەتەدا
بریتییە ل��ە :پێشگیریی ل��ە ت��وڕەی��ی حكومەت،
ئەویش لەرێگەی تاك ،یاخود گروپێكی تایبەتەوە
دێتەدی ،كە یاخود بە بەرپاكردنی هاوسەنگی
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دەبێت لەنێوان دەسەاڵتەكانی دەوڵ��ەت��دا .دیارە
جیاییو سەربەخۆیی تەواوی دەسەاڵتەكانن بەبێ
بوونی پەیوەندیو هەماهەنگی لەنێوانیان شتێكی
شیاو نییە بۆ جێبەجێكردن و ئەستەمە رووبدات،
تەنانەت مۆنتیسكۆ بۆخۆی ئاگای لەم خواستە
ه��ەب��وو ،ه��اوك��ات پێشبینیكردبوو ،كە دەكرێت
ت��ی��ۆری ج��ودای��ی دەس��ەاڵت��ەك��ان بەشێوەیەكی
قەتعیو ت��ەواودەك��رێ��ت ببێتەمایەی نوشتو
پوكانەوەی خولەكانی حكومەتو لەكارەكانیو
پەیوەندییەكانی لەتەك یەكتریدا شكستبهێنێت.
مۆنتیسكۆ باوەڕیوایە ،كە لە هەر حكومەتێكدا،
كە زیاتر روانگەكەی بۆ حكومەتێكی دەستوری
ێ دەس��ەاڵت بوونی هەیە ،كە
پادشایەتییە ،س 
ئەوانیش دەس��ەاڵت��ی ی��اس��ادان��ان و دەس��ەاڵت��ی
جێبەجێكردن و دەس��ەاڵت��ی داوەری��ی��ن .ئ��ەو بە
پێچەوانەی جۆن لۆكەوە ،دەسەاڵتی دادوەریی
بە دەسەاڵتێكی جیا دادەنێتو وابەستەی ناكات
ب��ە دەس��ەاڵت��ی جێبەجێكردنەوە .ئ��ەو پێیوایە
ێ
نابێت گروپێك ،یان كەسێك لەكاتێكدا هەرس 
دەس��ەاڵت��ەك��ە ب��ەڕێ��وەب��ەرنو سەربەخۆ نەبن.
پێیوایە ئەوكات ستەمكاری روودەداتو روونتر
پێماندەڵێت :كە ئەگەر دەسەاڵتی جێبەجێكردنو
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یاسادانان ،لە بژاردەی تەنها كەسێكدا بن ،ئەوا
ئ��ازادی مانایەكی نییە ،چونكە ئەو تەنها كەسە
دەكرێت یاسای نادروست دەربكاتو ئەوكات
ستەمكاری دیارترین ئەگەری رووداو دەبێت،
هەربۆیە بە ب��ڕوای ئ��ەو ،پێویستە دەسەاڵتی
جێبەجێكردن لە دوو دەسەاڵتەكەی تر جودابێت،
بۆئەوەی ئازادی بێتە دی ،چونكە بەشێوەیەكی
ستەمكارانە بڕیارەكانی دادگا گەر سەربەخۆنەبنو
واب��ەس��ت��ەب��ن ب��ە دەس��ەاڵت��ی جێبەجێكردنەوە،
ئەوا رێوشوێنی توندو توندڕەوی روودەدات.
س�����ەرەڕای ئ���ەوەی���ش مۆنتیسكۆ دەس��ەاڵت��ی
ێ هێزی كۆمەاڵیەتیدا بەشكردووە،
لەنێوان س 
كە بریتین لە هێزەكانی پادشاو نێوەندییەكانو
خەڵكی .نێوەندییەكان لە روانینی مۆنتیسكۆدا
بریتین لە ئەشرافو خانەدانەكان .هێزی خەڵكی
ل��ەچ��وارچ��ێ��وەی دەس���ەاڵت���ی ی��اس��ادان��ان��دا فرە
رۆشنە .ئەوانە نوێنەرانی خۆیان هەڵدەبژێرنو
ئەو نوێنەرانە ،كە خەڵك دەنگیان پێدەدات لە
ئەنجومەندا تاوتوێی یاساكان دەكەنو گەاڵڵەیان
دەكەن ،ئەوانە دەنگو خواستی خەڵكن ،لێرەدا
ئەشرافەكان ،تابتوانن بەرگری لەتایبەتمەندی
خۆیان بكەنو بەرژەوەندییە بااڵكانیان بپارێزن،
پێویست دەك����ات م��اف��ی ڤ��ی��ت��ۆی ب��ڕی��ارەك��ان��ی
148

ئەنجومەنیان هەبێت ،بۆئەوەیش ئەنجومەنی
پ��ی��ران��ی��ان ه��ەی��ە ،ك��ە ئ���ەو م��اف��ەی��ان پ��ێ��دەدات،
پادشایش كە دەس��ەاڵت��ی جێبەجێكردنی هەیە،
پێویستە لە خ��راپ بەكارهێنانی یاسا لەالیەن
ه���ەردوو دەس��ەاڵت��ی ی��اس��ادان��انو داوەری��ی��ەوە
پێشگیریی بكات .بەشێوەیەكی گشتی ئەنجومەنی
پیرانو ئەنجومەنی یاسادانان لە توندرەوییەكانی
یەكتریی پێشگیریی دەك����ەن ،ل��ەب��ەرام��ب��ەردا
دەسەاڵتی جێبەجێكردن ه��ەردوو ال سنوردار
دەك��اتو خۆیشی بەهۆی ئەوانەوە سنووردار
دەبێت.
پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندن

جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكان لە شرۆڤەی

مۆنتیسكۆدا ،بە پێكهاتەی واقیعی سیاسی و

كۆمەاڵیەتیو مادیی گەلی فەرەنسا لە سەدەی
هەژدەهەمدا ،ئێجگار شیاو و گونجاو بوو .ئەو

بەئاشكرا ركابەریی چینایەتی پەسەنددەكرد،73
چونكە پاش مەرگی لویسی چواردە روونبۆیەوە،
چۆن واڵت زیاتر بەرەو ئەوە كەمەندكێشكرا،

كە گەندەڵكارانی بااڵ بەناوی خواوە پیرۆزییان
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داب��ەخ��ۆی��ان ،ه��ەر بۆیە مۆنتیسكۆ دەرم��ان��ی
هەموو ئەو دەردانەی ،كە هۆكارەكەی لە بااڵیی

ئ��ەش��رافو بندەستی خ����وارەوەدا دەبینی ،لە
بەرپابوونی حكومەتێكی پادشایەتی دەستوریدا
دەبینییەوە ،چونكە لەوجۆرە سیستەمەدا هەموو

گروپو ئەندامو پێڕە ناڕازییەكان بەخواستو
خولیاو ئایدیای خ��ۆی��ان دەگەیشتن .لێرەدا

دیدگای مۆنتیسكۆ دیدگایەكی ریفۆرمخوازانە
لەپێشچاو دەكەوێت ،ریفۆرمێك كە لە دەرونو
لە ناو دڵی یاسای بنچینەییەوە رێو شوێنی بۆ

دادەنرێت.74

بۆ شرۆڤەی كاریگەرییەكانی مۆنتیسكۆ لە

سەر شۆڕشی فەرەنسیی ،وەك بیرمەندێكی

مەزنی فەرەنسیی ،ئ��ەوا پێویستە دوو خاڵی

گرنگ لێكجودابكەینەوە ،پ��اش��ان پێناسەیان
بكەینەوە .ئ��ەو خااڵنەیش هەوەڵیان ب��اوەڕ و

روان��گ��ەی خ��ودی مۆنتیسكۆیە و دووەم��ی��ش
ئ��ەو دەرهاویشتانەیە ،كە كەسانێك لە تیۆر
و بۆچوونەكانی مۆنتیسكۆوە پێیگەیشتوون،

چ��ون��ك��ە ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی ئ����ەو ل��ەش��رۆڤ��ەی
150

جیاجیادا بۆچوونی لێك دژی لێكەوتووەتەوە.

بەشێوەیەكی گشتی مۆنتیسكۆ نێوەندگیرەو

پ���ەی���ڕەویو پ��ش��ت��ی��وان��ی ن��ەپ��ادش��ا ،ن��ەخ��ەڵ��ك،

نەئەشراف ،ئەو لەكۆی هەموو شتەكان دیوێكی
رازیكەری هەڵبژاردووەو ب��ڕوای بەسازانێكی

تەواوە ،تەنانەت ئەو نابەرابەرییەكانی كۆمەڵگە،
وابەستەدەكاتەوە بەخودی كۆمەڵگە خۆیەوەو

بەشتێكی سانایش وەریدەگرێت .ئەندێشەكەی

ئ���ەو گ���ەر ل��ە زەم��ی��ن��ەی س����ەدەی ه�����ەژدەدا،
خوێندنەوەمان بۆ بكردایە ،ئەومان بە كەسێكی
كۆنخواز دەبینی ،چونكە ئەو خوازیاری شۆڕش
نەبوو .ئەگەر بۆچوونەكانی ئەو لەچوارچێوەی

سیستەمێكی پادشایەتی دەستوریدا وەربگرین،
دەبێت دان بەو راستییەدا بنێین ،كە ئەو لەتەك

شۆڕشدا نەبووەو نەیویستووە سەرلەبەری
ش��ت��ەك��ان ل��ەس��ف��رەوە دەس��ت��پ��ێ��ب��ك��ەن��ەوە وەك

ئ��ەوەی ،كە رووی��دا .ئەو بوونی خانەدانەكانی
ب��ە ه��ێ��ش��ت��ن��ەوەی ت�����وراسو م��ی��رات��ی خ��ۆی��ان
قبووڵبوو .لە دوو جۆری نێو چوارجۆرەكەی

حكومەت ،كە بۆخۆی ناساندبوونی ،ئ��ەوا بۆ
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ئ��ەش��رافو خانەدانەكان پێگەو شوێنی بااڵی

دان��اب��وو .بۆنموونە ل��ە حكومەتی كۆماریی

ئەریستۆكراسیدا ،كە ئەشرافەكان بەتەواوی
ب��ااڵدەس�تو دەس��ەاڵت��دارن ،ه��ەروەك چۆن لە

حكومەتی دەستوری پادشایەتیشدا وەهان .لە
حكومەتی نموونەیی ئەودا ئەشرافەكان بەشی
دووەمی كۆمەڵگەو نێوەندی نێوان شاو خەڵكن.

سەرەڕای ئەوەیش ئەو یەكسانی كۆمەاڵیەتیو
م��ەرج��ی ئ���ازادی���ی ،تەنیا ل��ە ب��ون��ی��ادی شێوە
كۆمەڵگەیەكی ئەشرافیدا دەبینییوە .حكومەتی
مامناوەند لەروانینی ئ���ەودا ،حكومەتێكە كە
ل���ەالی ئ��ەو دەس����ەاڵت رێ��گ��ری��ی ل��ە دەس���ەاڵت

دەك��ات ،پێویستە هیچ تاكێكی كۆمەڵگە ،لەوی

دیكە ترسو بیمی نەبێت ،هەروەها قەدەغەی

ترسێك دەك��ات ،كە رووب���ەرووی خاندانەكان
بێتەوە ،بۆ لەدەستدانی ئەو توراسو میراتەی،

كە بۆیان ماوەتەوە ،یاخود ئەو تایبەتمەندییانەی
ك��ە ه��ەی��ان��ە .ه��ەرچ��ۆن��ێ��ك ب��ێ��ت ب��ی��رۆك��ەی��ەك

كەمۆنتیسكۆ بۆ حكومەت هەیبوو ،دەوترێت

كە بیرۆكەی ئەشرافەكانی سەدەی هەژدەهەمی
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ف��ەرەن��س��ا ب���وون ،ه��ەر ب��ۆی��ە سروشتی ب��وو،

كە ئەوانیش مۆنتیسكۆ بە بیرمەندی مەزنی
خۆیان بزاننو بەرگری لەسەرنجو بۆچوونو
پێگەو كاریگەرییەكانی بكەن ،هەر بۆیە لەپێناو

هێشتنەوەی پێگە و تایبەتمەندیی خ��ۆی��ان،
زۆرج�����ار پ��ش��ت��ب��ەس��ت��وو دەب�����وون ب��ە گیانی

یاساكانو ئەویان وەك پێناوێك بەكاردەهێنا.

لێرەدا بۆچوونەكانی مۆنتیسكۆ ،زیاتر لەالیەن
ئەشرافو نەجیبزادەكانەوە پشتیوانی لێكراو
بەمەبەستو بەئومێدی ئەوەوەبوون ،كە تواناو

تینی خۆیان لە پەرلەمان و لە ئەیالەتەكاندا
ب��ۆ ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە ،تەنانەت بۆرجواكانیش لەو

ش��ێ��وە ب��ی��رك��ردن��ەوان��ەی مۆنتیسكۆ كەڵكیان
وەرگرت ،هەر بۆیە ناكرێت بوترێت ،بۆچوونی

مۆنتیسكۆ لەبەرژەوەندی ئەشراف و خانەدان

و ب��ۆرژواك��ان��دا ن��ەش��ك��اوەت��ەوە ،ب��ەاڵم ئ��ەوان
نەیاندەتوانی بە دیوێكی ستەمكارانە كەڵك لەو
بڕگانەی رۆحی یاساكان ببینن ،بەڵكو هەمیشە
دەب��وو لەپەنای یاسادا بمێننەوەو كۆتبكرێن.
ئەوەبوو مۆنتیسكۆ بووە ئیلهام بەخشی جۆرە
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هاوسەنگیو لێك نزیكییەك لەنێو دڵی شۆڕشی

فەڕەنسیداو بووە رێگرییەك لەوەی پەرتەوازەیی
زی��اد بێتەگۆڕێو هەموو چینەكان بەشداربن
ل��ە رووداوەك���ان���ی ش��ۆڕش��دا ،بەشێوەیەك كە

كەسێكی وەك رۆبیسبێرگ ب��ەوەوە دەینازی،
هاوكات رۆڵی بینی لە داڕشتنەوەی یاساكانی

سااڵنی سەرەتای شۆڕشدا ،بەتایبەتی لە یاسای
بنچینەیی ساڵی ()1791دا لە یاسای بنچینەی
ساڵی یەكەمی ()1793دا ،هەروەها لە یاسای

بنچینەیی ساڵی دووەم���دا ( )1794هاوكات
لێكۆڵینەوەی یاسای بنچینەی ساڵی سێهەمیش

رۆڵی هەبوو.75
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لە وتە دیارەكانی مۆنتیسكۆ
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پێویستە كاتێك بۆ مرۆڤەكان بگرین ،كەلەدایكدەبن ،نەك كاتێك كە دەمرن.
خۆشەویستی خوێندنەوە بریتییە لەگۆڕینەوەی ساتە بێزارەكان بە ساتگەلێكی
چێژبەخش.
ئازادی لەوێوە كۆتایی دێت ،كە ئازادیئەوانی دی دەستپێدەكات.
مۆنتیسكۆ ،باوكی ئازادیی سیاسیو
جوڵێنەری بزووتنەوە ئازادیخوازەكانی دنیا

شارل دی سكوندا ،بارول دی مۆنتیسكۆ
( ،)1755/1689فەیلەسوفی فەڕەنسی و
داهێنەری تیۆری جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان.
لە سەدەی شازدەدا ئەوروپا گرفتاری
شەڕوشۆڕ و جەنگە ئاینییەكان بوو ،چونكە
بەگوێرەی ئەو دەربڕینەی لۆسەر جیهان لە
خوێندا گەوزابوو .فەرەنسا لەنێو ئەوروپادا
بەهۆی هەڵكەوتەی چەند سەردارێكی مەیدانی
عەقڵ بوویە پێشەنگ ،كلیكی ئازادی ،هزری ئازاد
و شوناسی جیاوازی دەسەاڵتەكانی دۆزییەوە،
لە هەناوی كۆمەڵگەی بندەستی لویسەكاندا عەقڵ
چەكەرەی كردو مرۆڤایەتی تەنییەوە.
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مۆنتیسكۆ كە نێدرایە بەر خوێندن لە
زەمەنێكدا بوو ،كە لەدایكبوونی خۆی سەد
ساڵ پێش شۆڕشی فەرەنسی بوو ،واتە لەناو
دڵی دەرەبەگایەتی و ئایینساالری و چینایەتیدا
ژیا ،بەاڵم لە قوتابخانەیەك بەناوی وتاربێژان
لەوێندەر خوێندی و لەالی ئەوان ،كە مەیلی
ئازادیخوازییان هەبوو ،فێری وانەكانی مێژوو
دەبوو .دواجار توانی بەكالۆریۆس لە یاسادا
بەدەستبهێنێت لە زانكۆی بۆردۆ ،پاشتر چووە
پاریس و مژوڵی كاری پارێزەری بوو .لەوێ
توانی كەسە دیارەكانی وەك (مادام دی المپیر)
(فنتنل) و (سان بییر) بناسێتو ئاشنابێت پێیان.
ێ گەشتی شارانی واڵتی فارس و
لەو 
هەزارویەك شەوەی خوێندەوە .ئەو ئاشنابوونی
بەو كتێبانە لەرێی (موحەمەد رەزا بەگ)ی
سەفیری ئێرانەوە دەبێت لە پاریس .دواتر لە
رۆحی یاساكاندا سەرپشككرا لە هەڵهێنجانی یاسا
لە روانگەی یاسا جێرمانییەكان ،یۆنان ،رۆمەكان
و بەربەرییەكانەوە .ئەو بەپشتبەستن بە كۆماری
ئەفالتوون ،سیاسەی ئەرستۆ ،میری ماكیاڤیللی،
سیستەمی جەستنیانی داهێنا و چەندین
171

سەرچاوەی دەگمەنی تری دروستیی یاساكانی
دۆزییەوە.
خانەوادەی مۆنتیسكۆ سەر بە چینێكی
خانەدانی پەرلەمانی و دەسەاڵتداری بۆدیۆ بوون
لە فەڕەنسا .ئەو لەسەرەتاوە بەباشی یاسای
خوێند و نێوەندی پەرلەمانی بەدەستهێنا ،پاشتر
فەلسەفەی ئەخالقو مێژوو فیزیای بە شێوەیەكی
زانستی خوێندووە ،پاش وازهێنانی لە پۆستی
پەرلەمانی بۆ ماوەی چەند ساڵێك جەولەیەكی
بە ئەوروپادا كردووە و چووەتە ئیتاڵیا ،نەمسا،
سویسرا و بەریتانیا .ئامانجی گەڕانەكەی
تێگەیشتن بوو لە رسومو نەریتو خوی نەتەوە
جوداكان ،تێگەیشتن لە رەوگە و شێوازی رژێمە
سیاسییەكانیان ،گەرەكی بوو شوێنی جوگرافی
و رەهەندی ژینگە لەسەر ئەتواری سیاسەت و
یاسای گەالن لێكبداتەوە .ئیدی بە گەڕانەوەی توانی
لەمیانی ئەو ئەزموونەدا لێكۆڵینەوەكانی خۆی لە
رۆحی یاساكاندا لە ساڵی  1748بەرهەمبهێنێت.
مۆنتیسكۆ لە رۆحی یاساكاندا گەیشتە لوتكە
و قوڵبوونەوەی سیاسی و مێژوویی خۆی بە
بلیمەتی نیشاندا .ئەو لەو كتێبەدا رەخنەی لە
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هەلومەرجی رەخساو و بیری بەختی ماكیاڤیللی
گرت .هەربۆیە مۆنتیسكۆ ئەو هۆكارانەی لە
بەردەوامی دەوڵەت دەدوێت بە تەنها هۆكارێك
دەزانێت ،لە روانگەی خۆیدا تەفسیر و شرۆڤەی
مێژووی لە رەهەندێكی عەقاڵنییەوە لێكداوەتەوە،
بەتەواوی لە دەستێوەردانی خوایی جودا
كردووەتەوە .هەربۆیە لەو روانگەی تەفسیرییە
مێژووییەوە هاتووە كتێبی رۆحی یاساكانیشی
نوسیوە.
ئەو كتێبەكانی بۆ  31بەشی جیا و بابەتی
جیا دابەشدەكرێن ،لەوێدا لەبارەی هاواڵتیبوونو
مافی سیاسیو تیۆری ئازادی سیاسی دوواوە.
هاوكات كاریگەری هۆكاری جوگرافی لەسەر
یاساو هەڵكەوتەی واڵتان لەسەر نەریت و
بایەخی سروشتو ژینگەی بەبایەخێكی زیندوو
زانیوە .هاوكات پەیوەندی یاسا بە الیەنەكانی
ژیانەوە بەبازرگانییەوە بە رەوتی پێشكەوتنەوە
لەریشەوە هێناویەتی و پەیوەندی فیوداڵی بە
خاوەندارییەتییەوە نمونەی واڵتانی ئەوروپی لە
سەر هێناونەتەوە.
ناوبراو لە تیۆری ئاووهەوا و ژینگەدا
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جەختی لەسەر كاریگەرییەكانی ژینگە لەسەر
مەزاجی تاك كردووەتەوە ،برەوی بەو رەهەندە
ئەرستۆییە ،یان بولیب و هیبۆقرات داوە ،كە
لەسەر كاریگەریی ئاووهەوا دوواون .لێرەدا وەك
پاڵنەرێكی مادی لەسەر نەریتەكان ،مۆنتیسكۆ
قسەی لەسەر كردووە.
مۆنتیسكۆ لە باسی ئازادیدا خاوەنی تیۆری
خۆیەتی ،وەك جۆن لۆك ئەویش لەو بوارەدا
ئەسپی خۆی تاوداوەو پێیوایە گردبوونەوەی
دەسەاڵت لەدەست كەسێكدا سەردەكێشێت بۆ
بندەستی و تاكڕەوی هەربۆیە دەسەاڵت نابێت
یەك دەسەاڵت بێت ،هاتووە بەكاریگەریی
سیستەمی بەریتانی دەسەاڵتەكانی دابەشكردووە.
ئەو پێی وایە ئازادی لەیاساوە سەرچاوە
دەگرێت بۆنموونە پێی وایە ئێمە ئازادیین چونكە،
لەبەرئەوەی لەسایەی یاساكانی میریدا دەژین.
مۆنتیسكۆ پێی وابوو ئەركی فەلسەفەیە پەی
بە گیانی یاساكان ببات ،لەوێوە بنەمای سروشت
و پیرۆزی و سیاسەت رێكبخاتەوە .لەبەر
ئەوە مۆنتیسكۆ دادەنرێت بەمەزنترین عەقڵی
جوداكردنەوەی رژێمە كۆنەكان ،یاخود سەردەمی
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كۆنو هەوەڵ پاڵنەریی عەقڵی مێژووی نوێیە .لە
كارەكانی مۆنتیسكۆدا جەخت لەوە كراوەتەوە ،كە
ماریفەت بە یاساكان هۆكارە بۆ كەمكردنەوەی
گرفتەكانی كۆمەڵگە .مۆنتیسكۆ ئازادی لەسەر
پێی خۆی وەستاند و نەیاریەتی بۆ بندەستی و
چەوساندنەوە جاڕدا .ناوبراو لە رەوتی ژیانیدا
جگە لە فەرەنسا لە سااڵنی  1729بۆ 1732
لە واڵتی بەریتانیا ژیاوە و لەوێوە كاریگەریی
سیستەمی سیاسی ئینگلستانی لەسەر بووە و لە
ئەتوار و ئەدەبیاتی فەلسەفەی ئەودا بەتەواوی
رەنگی داوەتەوە..
مۆنتیسكۆ لە باشوری خۆرئاوای فەرەنسا
نزیك ناوچەی بۆردۆ لە ( )1689لەدایكبووە و
پێگەیشتووە ،پاشان لە ( )1755دا كۆچی دووایی
كردووە .ئەو لە خێزانێكی ئەرستۆكراتی زەنگین
چاوی بە ژیان هەڵهێناوەو سەرەڕای خوێندنی
لە قوتابخانەدا هەمیشە بواری بۆ كراوەتەوە ،تا
پەروەردەیەكی كریستیانی بئاخنرێتە مەژگییەوە.
ناوبراو وردە وردە لەمیانی ژیانیدا لە و پەروەردە
و بیركردنەوە مەسیحییە ئاینییە هەڵدێت ،رەوگەی
فەلسەفیو لۆژیكیی تایبەت بە خۆی وەردەگرێت.
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ناوبراو لە میانی ژیانیدا كە ( )66ساڵ تەمەنی
ێ بەرهەمی ناوازە
گوزەراند بۆیە خاوەنی گەل 
و پەسەند .بۆ یەكەمجار لە نوسینی بەرهەمی
پەیامە فارسییەكاندا ساڵی( )1722بەتەواوی
رەخنە و سەركۆنەی كۆمەڵگە و رژێمی
فەرمانڕەوای ئەوروپای كرد لەو قۆناغەدا .ئەم
كتێبەی بووە هۆی بەناوبانگبوونی ،هاوكات بووە
هۆكاری وەرگیرانی لە ئەكادیمیای فەرەنسا بۆ
زانستەكان .هاوكات ساڵی ( )1734پەرتوكێكی
تری هێنایەبوون بەناوی خاوەندارێتی جیهانی،
لەم پەرتوكەدا هەستابوو بە دابەشكردنی گەالنی
جیهان بۆ دووبەرەی باكوریو باشوریی .بنەمای
ئەم دابەشكارییەشی دەگەڕاندەوە بۆ هۆكارە
ژینگەییەكان ،رۆڵییان لە دابەشبوونی نەتەوەكان
بۆ تایبەتمەندیی باشووریو باكووریی .هاوكات
كتێبێكی تری لە هەمان ساڵدا باڵوكردەوە ،كە
ناوبانگێكی زیاتری پەیداكرد ئەویش بەنێوی
تیۆرەكانی پەیوەست بە هۆكاریی بااڵچوون و
شكستی رۆمان بوو .دواتر بەناوبانگترین كتێبی
مۆنتیسكۆ ساڵی ( )1748بەناوی رۆحی یاساكان
باڵوكرایەوە.لەم كتێبەدا ناوبراو هەستاوە
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بە پۆلێنكردنی رژێمەكانی حوكمو دەسەاڵت
ێ جۆر ،كە بریتیین لە :یەكەم ،رژێمی
بۆ س 
خاوەندارێتی ،كەتێیدا فەرمانڕەوا دەسەاڵتی بە
میرات بۆ دەمێنێتەوە .دووەم ،تێیدا فەرمانڕەوا
دەسەاڵتدارێتی خۆی دەكات بەشێوەیەكی
ێ هیچ سنورێكی یاسایی و
تاكڕەویی بە ب 
ئەخالقی ،لێرەشدا دەسەاڵت لەرێگەی توندوتیژی
و تیرۆر و هەڕەشە و كوشتنی مەدەنییەكان
هاتووەتەدەست .سێهەم رژێمی كۆمارییە ،كە
تێیدا گەل و نوێنەرەكانی فەرمانبەردار دەبن .لە
رێگەی ئەوانیشەوە دەسەاڵت سەرچاوەدەگرێت.
ناوبراو ئەم رژێمە بە پەسەندترینو مرۆڤانەترین
دەزانێتو پێی وایە تەنها لێرەوە گرەنتی ئازادی
مرۆڤەكان دێتەبوون ،هاوكات مەرجی شێوەی
دەسەاڵتدارێتیش دەبەستێت بە جودا كردنەوەی
دەسەاڵتەكانو راگرتنی هاوسەنگیی لە نێوانیاندا.
دەسەاڵتەكانیش الی مۆنتیسكۆ بریتین لە
دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردن و یاسادانان و
داوەریی .هەموو ئەوانەی ،كە ئەمڕۆ جڵەوی
دەسەاڵت یاخود واڵتە پێشكەوتووەكانیان لە
دەستایە .دیارە ئەم تیۆرانەی مۆنتیسكۆ لەو
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دەمەوە تا ئەوڕۆ لە ئەوروپا و دونیادا شوێنیان
دیاربووە و هەوادارو شوێنكەوتەی زۆریان
هەبووە .دیارترین شوێن دانانی برواو روئیاو
نوسینی مۆنتیسكۆ یاخود فەلسەفەی مۆنتیسكۆ
و پرەنسیپەكانی لەسەر دەستوری واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمریكا دا شوێنی خۆی گرت،
هەروەها بوویە هەوێنی بڕگەكانی راگەیاندنی
مافەكانی مرۆڤو هاوواڵتی بوون .لە ئێستایشدا
لە دەستورە دیموكراتییەكانی زۆرێك لە واڵتانی
دونیا رەنگڕێژ و ریشەی دیموكراتیانەی رۆحی
یاساكانی مۆنتیسكۆ بووەتە هەوێن ،بەاڵم
ێ بیرو باوەڕو سۆنگەی تری هەیە،
مۆنتیسكۆ گەل 
كە شیاوی شرۆڤە و مشتومڕی فەیلەسوف و
یاساناسانن ،لەوانە ئەو پێی وایە ،كە دەبێت رێگە
بگیرێت لە گواستنەوە لە نێوان چینەكانی كۆمەڵگە
جیاوازەكان ،چونكە پێی وایە یاخو وانابینێت،
كە خەڵكی بە گشتیی شیاوی فەرمانڕەوایی
تەندروست بن .مۆنتیسكۆ لەسەردەمی خۆیدا
رەوتێكی نوێی لە دەرەوەی بیری مەسیحی
بۆ خۆی دۆزییەوە ،بۆ ئەو دەم لە تەنگژە
و مەترسیدا دەژیا ،چونكە تەواوی كۆمەڵگە،
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پاپا ،كڵێسا و رۆحانییەكان دژی بوون ،ئەوان
پێیان وابوو نەك هەر مۆنتیسكۆ بەڵكو هەموو
عەقاڵنییەكان بە ئەرستۆ و ئەفالتوونەوە شوێنیان
ئاگرە و باوەڕیان وابوو ئەوانەی لە دەرەوەی
بازنەی ئینجیلن شوێنیان لە میهرەبانی خوادا نییە
و پاشە رۆژیان ترسناكە .مۆنتیسكۆ بۆخۆی لە
دەستپێكی ژیانییەوە رۆشنگەربوو ئەو دژ بوو بە
دەمارگیریی مەسیحییەكان ،لەگەڵ لێبوردەیی و
یەكتر خوێندنەوە و رێبازی عەقڵدا بوو .كاتێك لە
ئەكادیمیای بۆردۆ جێگیر بوو لە دەستپێكی ژیانیدا
بوو ،هەربۆیە ئەولەوێدا دەستی دایە خوێندنی
فیزیا و بیركاریی .هاوكات خۆی تەرخانكرد
بۆ تیۆرەكانی نیوتن لەسەر نیزامی سروشتی،
ئەوەیش پێش ئەوە هات كە خو بداتە فەلسەفەو
زانستە سیاسییەكانی دی .مۆنتیسكۆ وەختێك
پەیامە فارسییەكانی نوسی تەمەنی  33ساڵ
بوو لەوێدا جەختی لەوە كردبوویەوە ،كە نەریت
و خووە كۆنەكان ،كە باڵیان كێشابوو بەسەر
فەرەنسادا بۆ میانی چەندین سەدە لە سەردەمی
ئەواندا وەختبوو كاڵدەبوونەوە لەناودەچوون.
پێی وابوو ئیدی كۆمەڵگەی فەرەنسی نەخۆشو
بیمارە و پێویستی بە چارەسەر هەیە ،پێویستە لە
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هزری كۆنەوە بگوازرێتەوە بۆ هزر و دنیابینی
نوێ ،هەربۆیە ناوبراو دەیەویست بۆخۆی ئەو
دكتۆرە بێت ،وەك فەیلەسوفە گەورەكانی دی
رۆڵی لە چارەی دەردی نەتەوەكەی هەبێت ،لەبەر
ئەوە زەمینە سازی تەواوی كرد بۆ بەرهەمێك
بەنێوی رۆحی یاساكانەوە.
مۆنتیسكۆ لە كتێبی پەیامە فارسییەكانەوە
بەتەواوی رەخنەی لە تاكڕەوی و زۆنگاوی
هزری لویسەكانی چواردە و پاشان پازدە
گرتبوو ،ئەو لە زمانی بیانییەكانەوە ،كە دەهاتنە
فەرەنسا هەموو شتی خۆی دەوت و خۆی
لەبەرپرسایەتیش دەدزییەوە ،سیاسەتی نوسینی
كاریگەری بەكاردەهێنا و لە زمانی ئەوانەوە
چەند شتێكی كاریگەری دەوروژاند .سەرەتا
پەرتوكەكەی لە ئەمستردامی هۆڵەندا باڵوكردەوە،
ێ ئازادییەكی رێژەیی زیاد لەوەی
چونكە لەو 
لەفەرەنسا هەبوو زەمینەی بۆ رەخسا بوو.
ێ مۆڵەت پەرتوكەكەی باڵوكردەوە،
ئەو بەب 
چونكە دامەزراوەی كەنیسە بەتەواوی چاودێری
نوسەرو فەیلەسوفانیان دەكرد و بەتوندی سزای
ئەوانەیان دەدا ،كە باوەڕی ئەوان و باوەڕی
باوی كۆمەڵگەی مەسیحی بڕوشێنن .ناوبراو
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وەك عادەتی گالیلۆ و سپینوزا و دیكارت ئەو
رێگەیەی ئەوانی گرت و گوێی بە مۆڵەت و
یاسای باڵوكردنەوە نەدا.
هەروەها ،لە كتێبی یادەوەرییەكان لەبارەی
رۆمانییەكانیش زۆرێك بەراوردكاری توندی
لەسەر رەوشی مەسیحییەت كردبوو ،كە دیسانەوە
شۆكێكی توندی دایەوە هەناوی كۆمەڵگەكەی دژ بە
رێسا نالەبارەكانی كەنیسە لەسەر گەالنی ئەوروپا.
ئەو باسی لە سیاسەتی نەخوێندەواركردنو بێ
هۆشكردنو تلیاكاویكردنی خەڵك كردبوو لەالیەن
دەسەاڵتدارانی ئاینییەوە ،ئەو لەسەرەتاوە رەخنەی
لە بنەماكانی حوكمی رابردووگرت ،كە بەشێوەی
ناراستەوخۆ ئەو چەوێڵیانەی لە سەردەمی خۆیدا
هەبوو لە رابردوودا خستبونییە روو بەمەیش
تا رادەیەك خۆی لە گێچەڵی میری و پیاوانی
ئایینی پاراستبوو ،هاوكات بنەماكانی رژێمێكی
دادوەرو دروستی لە نوسینەكانیدا نیشاندابوو.
ناوبراو بەتەواوی لە رۆحی یاساكاندا عەرشی
دەسەاڵتی لەرزاندن ئەو لەوێدا پێویستی رژێمی
نوێ ،فاكتەرەكانی نوێگەریەتی و قوتاربوون لە
ژەنگو ژەهری رابردووی نیشاندان ،كتێبەكەی
مەزنترین كتێبی بواری سیاسەتە و هاوشانی
كتێبی سیاسەتی ئەرستۆ و عەقدی كۆمەاڵیەتی
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جان جاك رۆسۆیە .لەهەندێك رووی باسكردن لە
دادوەریو یەكسانییەوە لەپێش ئەوانیشەوە دێت.
هەربۆیە هەردوو پەرتوكی بەڵێنی كۆمەاڵیەتی
جان جاك رۆسۆ و رۆحی یاساكانی مۆنتیسكۆ
دەكرێت بڵێین :كە شیمانەی سەردەمی نوێ و
مێژووی نوێی مرۆڤایەتی بوون ،كاریگەرترین
بیری شۆڕشگێڕیی بوون ،كە خزانە نێو خواست
و هۆكار و ماجەراكانی شۆڕشی فەرەنسییەوە.
ئەم كتێبە ،كە زۆربەی ژیانی خۆی بۆ
تەرخانكرد و پاش سی ساڵ لە هەوڵو هیالكی
مۆنتیسكۆ ،لە جنێف بۆ یەكەمجار باڵوكرایەوە.
هەربۆیە ئەو بەو پەرتوكەی كەوتە ریزی
(ڤۆڵتێر ،رۆسۆ ،دیكارتو كانتەوە) چونكە بووە
بناغەی مێژووی نوێ و لە تەواوی دامەزراوە
سیاسییەكانی دونیادا لەو كاتەوە ،تا ئەمڕۆ
مەچەكی بەهێزی سیاسەت لە رۆحی یاساكانی
مۆنتیسكۆوە دێت .ئەو لەو كتێبەدا باس و
بانگەشەی بۆ دامەزراندنی سیستەمێكی سیاسی
و لیبڕاڵی تەواوە ،باس لە دووركەوتنەوە لە
دواكەوتووییو ئایینو چاوبەستو نەزمی كۆن
دەكات ،دەخوازێت رۆشنگەریو عەقڵو ئاوەزی
مرۆڤ بخرێتە گەڕ .ئەو بۆ ئەو مەبەستە و بۆ
پێشكەوتنی خواستی یەكسانی و نوێگەریەتی،
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ئاتاجی بە شرۆڤەی رۆحی رژێم و یاسا كۆن
و كالسیكییەكان و پەنجەی خستۆتە سەر
تەواوی الیەنە بریندارەكانی پێكهاتەی مرۆڤێكی
تەندروست .هاوكات بۆ تێگەیشتن لە رەوشی
یاسا و سیاسەتی تەندروست تەنها لە رابردوودا
و لە شیكاری سیستەمی كۆندا نەماوەتەوە ،بەڵكو
تاوتوێی هەموو چەوتییەكانی سەردەمی لویسی
چواردەی كردووە ،ئەوەی خستووەتەروو چەندە
ئاینو دەمارگیریو چاوبەست هێزی لە ئازادی
بڕیوە و باسی كاریگەری شوێن و جوگرافیای
كردووە ،لەسەر تەمبەڵییەكانی سەر ئازادی و
توانای یاسایەكی عادل .لەو نێوەندەوە بۆ یەكەمجار
پەلی زانستی گرت ،یاسا و سیاسەتی كرد بە
زانستو پۆلێنی دەسەاڵتەكانی كردو یاسادانانی
وەك ئەنجومەنێكی دەنگبۆدراو سەرپشكی
یاسا كرد ،حكومەتی وەك پراكتیكی ئەو یاسایە
راسپارد ،پاشان دادگا و یاسای داوەریكرد بە
چاودێری ئەو نەزمە و دەسەاڵتی سەربەخۆی
بۆ تاشی .هەربۆیە خۆرئاوا بەم یاسایانەی
مۆنتیسكۆ بۆ یەكەمجار خۆی بوارد لە دنیای
سێهەم ،چونكە ئیدی دادگا دەیتوانی بپێچێتە سەر
گەندەڵی و فەساد ،سزای سەرۆكەكان بدات بە
زیندانو دەركردنو هەڵوەشانەوەی بڕیارەكانی
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دەرەوەی یاسا .هەربۆیە دەبینین تاوەكو ئێستایش
ئەم دەستكەوتەی مرۆڤایەتی بووەتە شوێن
تیری رقی پیاوانی ئاینیو كۆنخوازان ،ئەوانەی
بە بندەستی گەالن ئاشنان .هەربۆیە هەرچەند
مۆنتیسكۆ بۆخۆی لە خێزانێكی ئەرستۆكراتی
بوو ،بەاڵم كارەكانی بواری جیاكردنەوەی
زەمەنی هەبوو لە زەمەنی ئەرستۆكراتییەوە بۆ
زەمەنی دیموكراسی ،كە ئیتر لە پاش شۆڕشی
ئەمەریكیو فەرەنسییەوە بەتەواوی زەمینەی بۆ
كرایەوە.
شارل مۆنتیسكۆ نوسەری ئەخالقیو بیرمەند
و فەیلەسوفی فەرەنسیی .ناوبراو لە كایەكانی
مێژوو ،یاساو فەلسەفەدا خوێندوویەتی و لەو
بوارەدا كارگەلێكی ئێجگار نەستیلە و نایابی لەپاش
خۆی بەجێهێشتووە .لەوانە وتاری رامیاری رۆمان
لە ئاییندا ،پەیامە فارسییەكان ،تیۆرگەلێك لەبارەی
فاكتەرەكان هەڵكشانو رووخانی زمانەكانەوەن،
بەاڵم دیارترینو بەناوبانگترین كارەكانی بریتییە
لە رۆحی یاساكان ( )1748ئەمەو لەگەڵ چەندین
بەرهەمی دیار و بەرچاوی دیكە.
مۆنتیسكۆ بە یەكێك لە مەزنترین
بانگەشەكارانی ئازادیی ،لێبوردەیی ،داوەریی و
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حكومەتی دەستووریی دادەنرێت لە واڵتەكەیدا،
لە هەمانكاتدا سەرسەخترین نەیاری حوكمی
بندەستی و دیسپۆتیزمە ،ئەو خواستی
جوداكردنەوەی دەسەاڵتەكانی هەبوو .ئەو ریشەی
وشەكانی دەوڵەتو یاساكانی وابەستە كردووە
بەسروشتەوە ،بەتایبەتی لە پەرتوكی رۆحی
یاساكاندا پێی وایە ،كە سروشت جۆری دەوڵەت
دیاریدەكات ،یاخود جۆری پەیوەندی لەنێو
تاكەكاندا دواجار شێوەی دەوڵەت دیاریدەكات،
لێرەدا مەبەستی لە سروشت بریتییە لە ژینگە،
چونكە پێی وایە نەزمی حوكم و یاساكان لە
كۆمەڵگەیەكەوە بۆ كۆمەڵگەیەكی دی بە گوێرەی
ژینگە و رەوشەكان جیاوازە .هاوكات وادەبینێت
كە جیاوازی ژینگەو رەوشەكان هۆكارێكە
بۆ جیاوازی نەریت و یاسا و ئایین و رژێمە
ئابورییەكان .هاوكات لەبواری چەمكی ئازادیدا،
ئەو پێی وایە دانیشتوانی چیاو دوورگەكان
زیاتر هەستیارن بە ئازادی وەك لە دانیشتوانی
دەشتو پێدەشتەكان ،چونكە دانیشتوانی چیاكان
زێدەتر ناسراون بە سەربەخۆیی ئابووری و
توانای خواستو بڕیاردان ،ئەوەیش لە سۆنگەی
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ژینگەی نێوچەكەیانەوە سەرچاوەدەگرێت.
هەربۆیە ئەو دارای ئەم شرۆڤە جوگرافییەیە،
كە بەم پێیەش ،لەپاش ئیبن خەلدوون یەكێك
دەبێت لە دامەزرێنەرانی تیۆری حەتمییەتی
جوگرافیی .مۆنتیسكۆ بیریی یاساكانی هێناوەتە
گۆڕێ ،لە رۆحی یاساكاندا تیشكی خستووەتە
سەر ،ئەو لە روانگەی خۆیدا ئاتاجی بەسروشتو
دونیاگەرایی هەیە و لەگەڵ ئەوەشدا وابەستەیە بە
بەروەردگارەوە ،پێی وایە پەیوەندییە پێویستەكان
دەرهاویشتەی سروشتی شتەكانە .مۆنتیسكۆ
وادەبینێت ،كە خودا هیچ پەیوەندییەكی بە
كەونەوە نییە .بە دیاریكراویش پێی وایە ،كە خودا
پەیوەندیی نییە بە مرۆڤەوە ،بەتایبەت ئەوانەی
پەیوەندیدارن بە پەیوەستەگی ئەخالقو ئایینەوە.
ئەو پێی وایە مرۆڤ كائینێكی خۆگونجێنە و
باردەهێنرێت ئەمەیش سەردەكێشێت بۆ ئەوەی،
كە لە رێسا خواییەكانەوە سروشتێك یاخود
رێساگەلێكی دونیایی بەپێی ژینگە جیاوازەكان
بەرهەمبهێنێت.
. http://www.nlnrac.org/eearlymodern/charl
montesquieu
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ساڵژمێری
ژیاننامەی مۆنتیسكۆ
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 1789ز ،لە كۆشكی البەری نزیك بۆردیۆ لە
خانەوادەیەكی ئەشرافیو ئەرستۆكراتو زەنگین هاتە
دونیاوە.
 170/1700ز ،خوێندنی ئامادەیی خۆی لەالی
پەیڕەوانی كەنیسە درێژە پێداوە.
 1709/1708ز ،خوێندنی یاسای لە بۆردۆ ،پاشان
لە پاریس بەڕێكردووە.
 1714پەسەندكردنی مۆنتیسكیۆ وەك راوێژكاری
پەرلەمانی بۆردۆ.
 1715هاوسەرگیریی لە گەڵ جان دۆالرتیگ دەكات.
 1715هەڵبژاردنی مۆنتیسكیۆ بە ناونیشانی ئەندامی
ئەكادیمیای بۆردۆو هاوزەمان وەرگرتنەوەی پۆستی
مامی ،كە سەرۆكی دادگای ئیستئنافی بوو ،لەگەڵ
بەدەستهێنانی سەروەتو نازناوی مۆنتیسكۆ ،كە بە
میرات لە مامیەوە بۆی مابوویەوە.
 1720/1717ز مۆنتیسكۆ دەستدەداتە بواری
زانستەكانو لەو میانەدا ،نامە گەلێكی پەیوەست بە
زانستەكان ،بەتایبەتی كاردانەوەكانی دەنگ دەنوسێت.
 1721باڵوكردنەوەی پەرتوكی نامە ئێرانییەكان ،ئەم
كتێبە بەتەواوی نێوی مۆنتیسكۆی شۆرەتداركرد و
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لەناوخۆو دەرەوەدا ناساندی ،دیارە كتێبەكە بە نێوی
خوازراوەوە باڵوكرایەوە.
 ،1723/1722ئاكینجی بوونی لە پاریسو تێكەڵبوونی
لەتەك ئەشرافی ئەوێدا .لەوكاتەوە مۆنتیسكیۆ لەتەك
نوخبەی فەرەنسادا و لەتەك بنەماڵەی بۆربۆن تێكەڵ
بوو ،ئەو لەتەك ماركیزی سەرۆكی پەرلەمانو
مێژوونوسو نوسەری بەناوبانگ ئاشنابوو ،هاوكات
بە هاتوچۆی بۆ شوێنەكانی لەشجوانی ئەنتر سۆڵ
توانی لە كۆمەڵەی ئەدەبی مادام المبەردا ،كاریگەری
تەواوی خۆی لەبواری نوسینو خوێندنەوەدا

فەراهەمبكات.

 1727هەڵبژاردنی مۆنتیسكۆ بە ئەندامی ئەكادیمیای
فەرەنسا .هاوكات دەستپێكی سەردانەكانی بۆ ئەڵمان،
نەمسا ،سوید ،ئیتاڵیا ،ئوسترالیا ،بەریتانیا.

1930/1929
بەریتانیادا.

مانەوەی مۆنتیسكۆ

لە واڵتی

 1731گەڕانەوەی مۆنتیسكۆ بۆ البەردو خۆسازدانی
بۆ گەاڵڵەكردنی شاكارەكەی بە نێوی رۆحی یاساكان.
 1734باڵوكردنەوەی پەرتوكێك لەبارەی تێبینیگەلێك
لەسەر هۆیەكانی گەشەو شكستی ئیمپراتۆریەتی
رۆمانی.
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 1748باڵوكردنەوەی شاكارەكەی بەنێوی رۆحی
یاساكان ،كە بەتەواوی شۆرەتێكی ئێجگار مەزنی
دایە مۆنتیسكۆ ،دیارە ئەویشی بەناوێكی خوازراوەوە
باڵوكردبوویەوە.
 1750باڵوكردنەوەی پەرتوكێك بەناوی بەرگریی
لە رۆحی یاساكان ،كە سەرلەبەری رەخنەو وەاڵمی
هەموو ئەو هێرشانە بوو ،كە لەالیەن پیاوانی ئاینییەوە
رووبەرووی ببوونەوە.
 1755مەرگی مۆنتیسكیۆ لە پاریس.
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هەشتەم
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79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

81

فیتنە

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

پێشڕەو محەمەد 2015
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن
2015
رۆبێرت بایەر
حەسەن
2015
كۆمەڵێك نوسەر
2015
وریا غەفوری
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
2015
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ
2016
هشام جعیط
كەریم
2015
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

98

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

95
96
97

100
101
102
103
104
105
106
107
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ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ب .لیڤا

2016
2016
2016

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
196

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

198

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

پرۆژەی  25نامیلكەی فەلسەفی
ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆڕش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رەئوف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

214

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سيكۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامن رەئوف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 20 – 1
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

2

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

3

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

4

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

5

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

6

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

7

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

8

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

9

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

10

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

11

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

12

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

13

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

14

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

15

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

16

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

18

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

19

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

20

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم

جەالل حەمید

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 40 – 21
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

21

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

22

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفوری

2015

23

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

24

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2015

25

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم

ئومێد عوسامن

2015

26

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

27

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

28

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

29

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

30

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم

مستەفا زاهیدی

2015

31

ئاشنابوون بە ئەركون

د .نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد

2015

32

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

33

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی

ماجید خەلیل

2015

34

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

35

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

36

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

37

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

38

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 60 – 41
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

41

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

42

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

43

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

44

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

45

ئاشنابوون بە دۆركهایم

ئارام مەحمود – دانا لەتیف
جەالل

2016

46

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

47

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجید خەلیل

2016

48

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

49

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

50

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

51

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

52

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم

ب .لیڤا

2016

53

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم

ب .لیڤا

2016

54

ئاشنابوون بە ئەفالتون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

55

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

56

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

57

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

59

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

60

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست

موصڵح شێخ شیسالمی

2016
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 80 – 61
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

61

ئاالن بادیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

62

روالن بارت

كۆمەڵێك نوسەر

2017

63

جۆرج باتای

هاوار محەمەد

2017

64

چۆمسكی

كۆمەڵێك نوسەر

2017

65

جۆن دیۆی

د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود

2017

66

رۆدۆلف كارناب

كۆمەڵێك نوسەر

2017

67

كۆنفۆشیۆس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

68

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

69

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

70

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

71

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

72

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

73

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

74

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

75

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

76

والتەر بنیامین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

77

فرانسیس فۆکۆیاما

كۆمەڵێك نوسەر

2017

78

مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

79

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

80

دێڤد هارڤی

كۆمەڵێك نوسەر

2017
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پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()10 - 1
ژمارە
1

ناوی توێژینەوە
سێگۆشەی گڕگرتوو

ناوی نوسەر
ولیام داریمپڵ

2

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون
و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی
ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی
باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی
سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە
جیۆپۆلۆتیكەكانی

هەڵگورد جەالل

8

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

9

تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

10

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی

3
4
5
6
7
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ناوی وەرگێڕ
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
/

2016

عەلی فائیز – كەریم
سەجادپور
مارتن میرفی

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

ئەنتۆنی دۆركن

سۆران عەلی

2016

بیالل عەبدوڵاڵ

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2016

بەهزاد ئەحمەدی
لفورىك – مەسعود
درەخشان
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب
– رەشید خەشانە
د.عەلیرەزا سەمیعی
ئیسفەهانی –
عەبدولكەریم سالكی
ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند
سوبرامانیان

ساڵی چاپ
2016

2016
2016

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر

2016

پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()20 – 11
ژمارە
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ناوی توێژینەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی
ناوخۆو دەرەوە
پەیوەندییەكانی ئێران و
هندستان
چین و ئێران

ناوی نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

ناوی وەرگێڕ
بابان ئەنوەر

ساڵی چاپ
2017

ماجید خەلیل

2017

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی
كازمی
محەمەد چیا
د.فهد مزبان خزار –
منوشهر دوراج – مایكل
سینگ
ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
ئارام مەحمود
هاكان ئالتینای
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
ئەحمەد
دادپەروەری
كۆشان عەلی زەمانی
براندۆن فایت – كلۆی
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
كۆگلین – شولت
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
راپۆرتی وەرزیی بانكی سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
كاریگەرییەكانی دابەزینی
نێودەوڵەتی
نرخی نەوت
/
بەختیار ئەحمەد ساڵح
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
شاناز هیرانی
ئەنوار بوخرس
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان
/
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ئەنوەر حسێن (بازگر)
ناوچەییەكان
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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