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ڤۆڵتێر
 فەیلەسوفی شۆڕشی فەڕەنسی 

لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال
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سەرەتا پێویستە ئاماژە بەوە بكرێت كە رۆشنگەری رۆڵێكی گەورەی لەسەر 

لەسەدەی  عەقاڵنیەت  چاخی  یاخود  رۆشنگەری  هەبووە.  فەڕەنسی  شۆڕشی 

كرۆكی  بیركردنەوە.  نوێی  قۆناغێكی  لە  بووە  بریتی  كە  روویداوە،  هەژدەدا 

بیر  كە خەڵكی  لەوەی  بوو  بریتی  )رۆشنگەری(  عەقاڵنیەت  سەرەكی چاخی 

 )Cause and Effect( لەخۆیان بكەنەوە، هەربۆیە دەستەواژەی هۆو ئەنجام

وابەستەی ئەو سەردەمەیە.

-1694 ڤۆلتێر)  ئەوسەردەمە،  فەیلەسوفەكانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  لەناو 

دادەنرێت.  رۆشنگەری  سەردەمی  مەزنەكانی  بیریارە  لە  یەكێك  بە   ،)1778

كاتێك ناوی ئەو فەیلەسوفە دێت، راستەوخۆ ناوێكی تر دیتە بیرمان ئەویش 

)Candide= رۆمانێكی تەنزئامێزە( كە بەیەكێك لە سەركەوتوترین كتێبەكانی 

جیهان دادەنرێت و ئەوە نیشان دەدات، كە ڤۆلتێر نوسەرێكی رۆشنگەر بووە، 

لەگەڵ ئەوەشدا ڤۆلتێر پۆلێن دەكرێت وەك: مێژوونوس، وتارنوس، شانۆنوس، 

چیرۆكخوان، شاعیر.

هەموو نوسینەكانی ڤۆلتێر كاركردنە لەسەر رەتكردنەوەی: دەسەاڵتی رەها، 

دڵرەقی مرۆڤ، جیاكاری، جەنگ...و چەندان بابەتی دیكە.سەرەڕای ناوەڕۆكی 

نوسینەكانی بەكارهێنانی )زمانی هەجوو=ساتیر( لەالیەن ڤۆلتێرەوە بەیەكێك 

توانی  لە هۆكارەكانی سەركەوتنی ئەو فەیلەسوفە دادەنرێت، كە بەهۆیەوە 

سەرنجی خەڵكی بۆالی خۆی رابكێشێت.

جار  چەندین  هەربۆیە  بۆی،  بوون  سەرئێشە  مایەی  ڤۆلتێر  نوسینەكانی 



7 ئاشنابوون بە ڤۆلتێر

پادشا  لە  رەخنەی  لە  ئەو  بووە.  چەرمەسەری  ئازارو  توشی  كراوەو  زیندانی 

و كڵێسا دەگرت هاوكات دڵنیاش بوو كە دەرئەنجامی كارەكانی چی دەبێت. 

ئێمە وای دەبینین كە دەبوو ئەو كارانەی نەكردایە، بەاڵم ئێستا دەزانین كارو 

ئازایەتیەكانی ئەو چ عەقاڵنییەتێكیان بەخشیوەتە شۆڕی فەڕەنسی، هەروەها 

چۆن ئازایەتی ئەو كاریگەری و هێزی بەخشی بە شۆڕشەكە.

الیەنێكی دیكە كە لەرێگایەوە ڤۆلتێر هاوكارو یارمەتیدەر بووە، بۆ شۆڕشی 

بۆ  خۆشكرد  رێگای  ئەمەش  فەڕەنسی،  كولتوری  زاڵكردنی  لە  بریتیە  فەڕەنسی 

زاڵبوونی كولتوری فەڕەنسی بەسەر ئەوروپادا.

 ڤۆلتێر پێی وابوو: لۆجیك، بیركردنەوەی ستاندارد و رێكخراو دەكرێت جێ  

ناویشیاندا  لە  مرۆڤدا  چاالكییەكانی  و  بوارەكان  تەواوی  بەسەر  بكرێن  بەجێ  

كاروباری حكومی. ئەم تێگەیشتنە هانی بەرپرسانی زۆربەی بوارەكانی داوە هزر 

دوای  تەنانەت  بوارەكانیان،  پێشكەوتنی  بەئامانجی  بەكاربهێنن  بیرۆكەكانیان  و 

ئەزمونێكی درێژ لە ناڕەحەتی.

وەك هەریەك لە فەیلەسوفانی پێش خۆی ڤۆلتێر كاریگەربووە، بە ژمارەیەك 

فەیلەسوفی پێشرت. ئەو كاریگەر بووە بە نیوتن و لۆك. ڤۆلتێر حەزی لەو تیۆرانە 

بۆخۆی  هەربۆیە  كردن،  تێبینی  و  ئەزمون  بە  پشتڕاستنەكراونەتەوە  كە  نەبووە 

دامەزراوەكانی  بە  بووە  سەرسام  ڤۆلتێر  مۆنتیسكۆ،  هاوشێوەی  دادەنا.  تیۆری 

 The Act of  ( بەریتانی  لێبوردنی  یاسای  بە  بووە  بەریتانیا، هەروەها سەرسام 

Tolerance( ساڵی 1689 و نەبوونی چاودێریكردن لە بەریتانیا.

ڤۆلتێر ئاماژەی بەوە داوە كە بەریتانیا سودی لە فرەيی وەرگرتووە، بەبۆچوونی 

ئەو ئەگەر بەریتانیا خاوەنی یەك ئاین بوایە ئەوا هەر بە ستەمكاری دەمایەوە، 

هەروەها ئەگەر بەریتانیا خاوەنی دوو ئاین بوایە ئەوا ئەو دوو ئاینە دەستیان 

دەخستە بینە قاقای یەكرتی، بەاڵم بەهۆی بوونی زیاتر لە 30 ئاین بەریتانیا بۆتە 

واڵتی خۆشی و لەخۆشیدا دەژیت هەروەك چۆن روحی یۆنان بەخۆشی ژیاوە.
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هەروەها ڤۆلتێر دژی هەموو شێوەكانی كۆیالیەتی بووەو هیواخواز بووە 

بەرژەوەندی  و  تۆلێرانس  بەشێوەیەكی  بكەن  خەڵك  حوكمی  دەسەاڵتداران 

قەناعەتی  ئەو  خۆیانەوە.  تایبەتیەكانی  بەرژەوەندییە  سەروو  بخەنە  خەڵك 

وابووە كە زەحمەتە مرۆڤایەتی بگاتە یۆتۆپیا )Utopia(، هەربۆیە مرۆڤایەتی 

دەتوانێت جیهان بكاتە شوێنێكی باشرت لەرێگای: خوێندن، گۆڕینی نەزانی و 

خورافە بە زانیاری، عەقڵ، هاوسۆزی، تۆلێرانس.

ڤۆلتێر بەشێكی زۆر ژیانی لە ئینگلتەرا بەسەربردووە و لەوێ  گەورە بووە، 

بۆیە بۆچوونی جیاوازی هەبوو  دەربارەی شۆڕشی فەڕەنسی، لەگەڵ ئەوەی 

ڤۆلتێر تامەزرۆی روودانی شۆڕشی فەڕەنسی بوو، بەاڵم حەزی لە سیستەمی 

پادشایەتی بوو بۆ حوكمكردن كەلەالی زۆربەی خەڵكی فەڕەنسا قابیلی قبوڵكردن 

نەبوو. ئەو پێی وابوو بەبێ  بوونی پادشا واڵت لەبەریەك هەڵدەوەشێتەوە. ئەم 

ئینگلتەرا  تێگەیشتنەی ڤۆلتێر دەگەڕێتەوە، بۆ كاریگەری ئەو ماوەیەی كەلە 

ژیاوە، لەگەڵ ئەمەشدا ڤۆلتێر حەزی بە لەناوچوونی دەسەاڵتی كڵێسا كردووە 

وابووە  پێی  و  كردووە  فەڕەنسی  شۆڕشی  لە  پشتیوانی  زۆر  لەوبارەیەوە  و 

بەسەرهەڵدانی شۆڕش، كڵێسا دەسەاڵت لە دەست دەدات و خەڵكیش باجی 

كەمرت دەدەن بە دەوڵەت و خەڵك بەشێوەیەكی یەكسان مامەڵەیان لەگەڵدا 

دەكرێت. ئامانجی سەرەكی ڤۆلتێر لە پشتیوانیكردنی شۆڕش بریتی بوو لەوەی 

خەڵكی بەشێوەیەكی یەكسان و دادپەروەر مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت.

ڤۆلتێری فەیلەسوف لە خێزانێكی دەوڵەمەند لە دایكبووە. دەوڵەمەندبوون 

هەر لەسەرەتای ژیانەوە ئەو هەلەی نەدا بە ڤۆلتێر بەوەی بزانێت هەژاری 

چیە. ئەو چونكە دەوڵەمەند بوو كێشەی باجدان بەالیەوە كێشەیەكی سەرەكی 

نەبوو، بۆیە تێڕوانینی هەژاران و ڤۆلتێر دەربارەی شۆڕش جیاوازی بوو: ڤۆلتێر 

عەوداڵی یەكسانی و دادگەری بوو، هەژارانیش تامەزرۆی باجدانی كەمرتبوون. 

هەروەها لەبەر ئەوەی ڤۆلتێر وەك نوسەر و فەیلەسوف نارساو بوو و سەر 
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بەچینی پیاوانی ئاینی و نۆبڵەكان نەبوو )ئەوانەی سەروەتێكی زۆریان هەبوو 

پشتیوانیان  و  دەویست  خۆش  ڤۆلتێریان  خەڵك  دەدا(،  كەمیان  باجێكی  و 

كەبەالی  ڤۆلتێر  هەڵوێستی  تەنها  دەكرد.  هەڵوێستەكانی  كارو  و  نوسین  لە 

بوو  پادشایەتی  سیستەمی  بەباشزانینی  نەبوو  قبوڵكردن  قابیلی  خەڵكەوە 

لەالیەن ئەوەوە.

پێی  ئەو  دەكرد.  مرۆڤی  تاكایەتی  و  مرۆڤ  سەربەخۆی  داوای  ڤۆلتێر 

ئازادانە  بەیەكسانی و  پێویستە  لەدایك دەبن و  بەیەكسانی  وابوو مرۆڤەكان 

ئەو  حوكمكردنیش  سیستەمی  بە  سەبارەت  بكرێت.  لەگەڵدا  مامەڵەیان 

سیستەمی پادشایەتی بەالوە پەسەند بوو هەروەك لە پێشرتدا ئاماژەمان پێداوە، 

سیستەمە  ئەو  لەناوچوونی  بۆ  چونكە  نەبوو،  قبوڵ  ئەمەیان  فەڕەنسیەكان 

شۆڕشیان دەست پێكرد بوو.

و  پەرلەمان  چونكە  بوو،  چواردە(  لویسی  )شا  ڤۆلتێر  سەرەكی  نەیاری 

پیاوەكانی دادپەروەر و یەكسانیخواز نەبوون. شا لویس و پیاوەكانی خۆپەرست 

بوون و پارە دەبەنگی كردبوون، هەروەها باجێكی زۆریان لەخەڵكی وەردەگرت.

 شا لویس خەریكی تێركردنی حەزە شەخسیەكانی خۆی بوو، لەو پێناوەشدا 

بۆ  پارەو خەرجیانەی  ئەو  باجەوە  لەڕێگای  و  دەكرد  زۆری خەرج  پارەیەكی 

فەڕەنسی  بوو. شۆڕشی  لویس  شا  دژی  زۆر  ڤۆلتێر  ئەوە  لەبەر  دەگەڕایەوە، 

كۆتایی بە دەسەاڵتی شا هێناو بەتۆمەتی خیانەتكردن كوژرا.

كڵێسا  لەدەسەاڵتی  رقی  زۆر  ئەو  بوو،  كڵێسا  ڤۆلتێرە  دیكەی  نەیارێكی 

دەبۆوە، لەگەڵ زۆر فەیلەسوفی دیكە گەیشتبووە ئەو قەناعەتەی، كە دەبێت 

زۆریان  دەسەاڵتێكی  ئاینەوە  بەناوی  ئاینی  پیاوانی  چونكە  بڕوات،  كڵێسا 

هەبوو، سەروەت و سامانێكی زۆریشیان پێكەوە نابوو. لێرەدا دەبێت ئاماژە 

بەوە بكرێت كە ڤۆلتێر كەسێكی بێ  باوەڕ نەبووە و چەندین جار باوەڕداری 

خۆی راگەیاندبوو.
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رۆسۆ  بووە.  رۆسۆ  فەیلەسوف  نەیاری  ڤۆلتێر  شەخسیش  ئاستی  لەسەر 

پێی وابوو كۆمەڵگا پێویستی بە )گرێبەست(ێك هەیە كە هەمووان پەیڕەوی 

بكەن، هەوەها رۆسۆ بڕوای بە یاسای رسوشتی هەبوو بەو مانایەی كە خەڵك 

مۆدێرنەوە  كۆمەڵگای  لەالیەن  و  باشن  بوونەوەرێكی  خۆیان  رسوشتی  بە 

وێرانكراون. ئەم تێگەیشتنە بەالی ڤۆلتێرەوە قبوڵكراو نەبوو، بۆیە بەشێوەكی 

گاڵتەجاڕو تەنزئامێز هێرشی دەكردە سەر رۆسۆ. 

هەندێك لە بۆچوونەكانی  ڤۆلتێر:

- مرۆڤ ئازادە لەوكاتەوەی كە بیەوێت ئازاد بێت.

- قەڵەم هەڵگرتن بەواتای ئەوەی تۆ لەجەنگدایت.

- خودایە دیاری ژیامنان پێ  ببەخشە، ئیدی پەیوەندی بەخۆمانەوە دەبێت 

كە ئێمەش دیاری )باش ژیان( بەخۆمان ببەخشین.
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پەراوێز: 

Candide، رۆمانێكی تەنزئامێزی فەیلەسوف ڤۆلتێرە، كە لە رێگایەوە رەخنە 

ئاین، پەروەردە،  لە: دەسەاڵت، سەروەت، خۆشەویستی، فەلسەفە،  دەگرێت 

هەروەها گەشبینی. Candide ناوی كارەكتەری سەرەكی رۆمانەكەیە.

سەرچاوەكان:

1- http://www.fsmitha.com/h3/h29-phil2.htm  

2- https://jspivey.wikispaces.com/Voltaire›s+Influence+on+Fre

nch+Revolution+SP

3- http://www.sd71.bc.ca/sd71/school/Lazo/lazo/Student%20

Work/revolu/Voltaire.htm

4- http://www.brainyquote.com/quotes/authors/v/voltaire.html

5- http://en.wikipedia.org/wiki/Candide

6- http://www.shmoop.com/candide/
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سەبارەت بە چاك و خراپ لە 
جیهانی مۆڕالی و فیزیكیدا

لە ئەڵامنییەوە: پێشەوا فەتاح
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وه ستاوین.  پرسیاردا  گرنگرتین  و  سه خترتین  له   یه کێک  ب��ه رده م  له   لێره دا 

ئه وه یه   گرنگرت  زۆر  ده گرێت.  خۆی  له   مرۆڤایه تی  ژیانی  سه رتاپای  پرسیاره   ئه م 

ده رمانێک له دژی خراپه مان بدۆزینه وه ، به اڵم ده رمانێک بوونی نییه ، ناچارین له  

ره چه ڵه که که ی بکۆڵینه وه . سه باره ت به و ره چه ڵه که  له  سه رده می ))زاراۆسرته وه (( 

و به  روخسار بێت به ر له ویش ده مه قاڵی کراوه .
جه وهه ری  دوو  خراپ،  و  چاک  پێکه ڵیه ی  و  تێکه ڵ  ئه و  روونکردنه وه ی  بۆ 
ئاریامنێس،  و  تیشک،  داهێنه ری  ئۆرۆمازێس،  هات،  مێشکدا  به   بنه ڕه تیان 
زۆیس،  به رمیله که ی  هه ردوو  پاندۆرا،  قوتوه کانی  هه روه ها  زوڵمه ت؛  داهێنه ری 
جۆره .  له و  دی  سیسته مێکی  چه ند  هه روه ها  حه واو،  قه ده غه که ی  قه په سێوه  
یه کێک  ئه وه دا  له گه ڵ  به اڵم  ژیربێژیامن،  زانای  یه که م  به ناوبانگ،  ی  )بایلێ( 
که   تیشک،  به ر  خستۆته   خۆی  به شی  مه زنه کامنان  هه ره   فه یله سوفه   له   نه بووه ، 
ده بێت بۆ مه سیحیه کان، که  ته نها یه ک خواو له ڕاستیدا یه ک خوای چاک و یه کسان 
ده په رسنت، چه ند سه خت بێت، تاکو بتوانن دژه وته کانی مانیچیه کان ره تبکه نه وه ، 

که  دوو خوداوه ندیان قبوڵکردووه ، یه کێ باش و یه کێ خراپ.
سیسته می مانیچیه کان، ئه گه رچی چه نده  کۆنیش بێت، به  پێی جه وهه ره که ی 
له  هیچ شتێکدا ژیرانه تر نییه . ده بێت بیردۆزی مامتاتیکیان داهێنابێت، تاکو زاتی 
ئه م رسته یه  بکه ن: ))دوو بونه وه ری هه ره بااڵی پێویست هه ن، هه ردووک ناکۆتاو 
دواجار  و  جه نگیون  یه کدا  له گه ڵ  که   تریان،  ئه وه ی  وه ک  ئه میان  ده سه اڵتدا  له  
گه نجینه ی  یه کیان  بچکۆالنه یه دا  ئه ستێره   ئه م  به سه ر  که   هاتوون،  پێک  له وه دا 

چاکه و ئه وی تریان قواڵیی خراپه  دابڕێژنه  خوار((
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له ڕێی ئه و هیپۆتێزه وه  بێهوده  له دوای شیکردنه وه ی هۆکاری چاک و خراپ 

ده گه ڕێن. ئه و ئامانجه  پرت ئه فسانه ی پرۆمۆتۆیس پێی ده گات، هه ر هیپۆتێزێک 

که  له وه دا کۆمه کامن ده کات، سه باره ت به  شتێک بدوێین، که  ناچێته وه  سه ر چه ند 

پرینسیپێکی بنه ڕه تی دیاریکراو، شایسته ی سه رزه نشته .

خۆ ئاشکراکردنی خودا ))دوابه شی ئینجیل(( ی لێده رچێت، که  به دوایدا مرۆڤ 

و  بنچینه ی چاک  مه سیحیه کان  مامۆستا  بێنێت،  شتێک  به  هه موو  باوه ڕ  ده بێت 

خراپ باشرت روون ناکه نه وه ، وه ک له  شوێنکه وتوانی زاراۆسته ر.

که  له گه ڵ ده ڵێن، خودا باوکێکی ناسکه ، فه رمانڕه وایه کی یه کسانه ، که  له گه ڵ 

ده یانه وێت ئه و خۆشه ویستی و چاکییه  له گه ڵ ئه و عه داله ته  به  خۆیان ئاشنایه ی 

که  به پێی پێوه ری ئینسانه ، له گه ڵ گوزاره ی ))ناکۆتایی(( په یوه ست بکه ن، ده که ونه  

به   یه کسانی،  له   پڕیه ی  هه موو  به و  فه رمانڕه وایه   ئه و  ناکۆکییه وه .  قێزه ونرتین 

پێوه ری تێگه یشتنه کانی ئێمه ، ئه و باوکه  پڕ له  ناسکییه  ناکۆتایه  بۆ منداڵه کانی، ئه و 

بونه وه ره  به ده سه اڵته  ناکۆتاییه  چۆن ده یتوانی مه خلوقگه لێک له سه ر وێنه ی خۆی 

بوونه وه رێکی  له ڕێی  له حزه یه ک دواتر  بۆئه وه ی  ))بوون(( ه وه ،  ناو  بکاته   بانگ 

خراپه کاره وه  بخرێنه  ناو داوی فریودانه وه ، بۆئه وه ی ملکه چی ئه و مه یله یان بکات، 

بۆ ئه وه ی ئه گه رچی خۆی به  نه مری دروستی کردوون، بیان مرێنێت، بۆ ئه وه ی 

دواجار نه وه کانیان له  ده رده سه ری و تاواندا نقوم بکه ن؟

الوازه کامنان  مێشکه   بۆ  که   ناکه ین،  دی  ناکۆکییه کی  له   باس  لێره دا  ئێمه  

نیگه رانکه رتره . خوایه ک، که  دواتر ره گه زی مرۆڤ له ڕێی مه رگی تاقه  رۆڵه که یه وه  

پاک ده کاته وه ، یاخود پرت له وه ، خۆی ده بێته  مرۆڤ و له پێناوی مرۆڤه کاندا ده مرێت، 

چۆن ده توانێت، من ده ڵێم، چۆن ده توانێت، رێک ئه و ڕه گه زی مرۆڤه ، که  خۆی 

به ر سامناکی  بخاته   به بێ جیاوازی هه ریه که یان  بڵێم  له پێناویدا مردووه ، وه خته  

ئه و ئازاره  ئه به دیانه وه ؟ بێشک ئێمه  ته نها له  گۆشه ی نیگایه کی فه لسه فیه وه  له و 

سیسته مه  ده ڕوانین )به بێ کۆمه کی باوه ڕ(، به و جۆره  ناتوانیت شتێکی قێزه ونرت 

به   له ڕاستیدا  به  خودی خراپه و  ده کات  یاخود خوا  ئه وه   بکه یت.  وێنا  دزێوتر  و 
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هه تا  بۆ  تاکو  کردووه ،  دروست  فکری  خاوه ن  بونه وه ری  که   ناکۆتا،  خراپه یه کی 

هه تایه  نابه خته وه ریان بکات، یان به  خودی بێهۆشی و گه وجی، که  نه  توانیویه تی 

پێشبینی به دبه ختی بونه وه ره کانی خۆی بکات، نه  توانیویشیه تی له و به دبه ختییه  

نییه ،  ناکۆتادا  به دبه ختیه کی  له گه ڵ  سه روکارمان  لێره دا  ئێمه   به اڵم  بیانپارێزێت، 

که   که نیسانه ،  هه موو  ئه و  مامۆستای  یه ک  خراپدا.  و  چاک  له گه ڵ  ته نها  به ڵکو 

سه رجه میان له سه ر ئه و خاڵه  له گه ڵ یه کدا له  شه ڕدان، نه یانتوانیوه  هه تا ئێستا دین 

به یه ک تاقە کەسی ژیر بسه ملێنێت.

ژیربێژی  و  دیالێکتیک  چه که کانی  زانیویه تی  که   )بایلێ(،  تێناگات،  مرۆڤ 

مانیچییه ک،  لێگه ڕێت  بوو،  رازی  به وه   ته نها  چۆن  به کاربهێنێت،  لێهاتوانه   هێند 

بایلدا  )له   بخه نه روو  ئه رگومێنت  سۆسینیانیه ک  و  مۆلینیستێک  کالڤینیستێک، 

بۆچی  بکه (  پاولیسیانه ره کان  و  مارسیۆنیسته کان  مانیچیه کان،  بابه ته کانی  تێبینی 

ئه گه ر  ناکات؟  قسه   خۆی  خودی  بایل  بۆچی  بدوێت؟  ژیر  که سێکی  لێناگه ڕێت 

ده ده ین  هه وڵ  ئێسته   ئێمه   که   ئه وه ی  له سه ر  قسه کانی  بکردایه ،  قسه ی  خۆی 

مشتومڕی بکه ین، زۆر ته واوتر ده بوون.

باوکێک که  منداڵه کانی خۆی ده کوژێت، دێوه ره یه . پادشایه ک که  ژێر ده سته کانی 

خۆی ده خاته  داوه وه ، تاکو به هانه یه کی هه بێت، سزایان بدات، سته مکارێکه  جێی 

نه فره ته ، ئه گه ر ئێوه  له  خوادا مه رجی هه مان چاکیتان هه بێت، که له  باوکەكانتان 

پادشاکانتان  له   که   هه یه ،  عه داله تدان  هه مان  مه رجی  خوادا  له   ئه گه ر  ده وێت، 

بونبه سته ، هه روه ها  ده وێت، ئه وا هه ر رێگایه ک بۆ سه ملاندنی چاکی خواکه تان 

ئه گه ر ژیری و چاکی ناکۆتای ده ده نێ، ئاوا ئێوه  ته نها ده یکه نه  بوغزاویه کی ناکۆتا. 

ده خه نه   چه ک  ئێوه   نەبایە .  خودا  خۆزگە  بڵێت  دەکەن  لێ  وا  مرۆڤه  ئه و  ئێوه  

ده ستی ئه و که سانه وه  که  حاشا له  بوونی خودا ده که ن، ئه و حاشاکه رانه ش هه رده م 

له سه ر حه ق ده بن، که  پێتان بڵێن: ))باشرته  هیچ خودایه ک قبوڵ نه که یت، وه ک 

له وه ی هه ڵسوکه وتێکی له و شێوه یه ی به سه ردا بێنیت هه ڵسوکه وتێک، که  ئه گه ر 

له  مرۆڤه کاندا بوایه ، ئه وا ئێوه  سزاتان ده دان.((
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مرۆڤی  ئاوه ڵناوی  نییه ،  به جێ  بکه ینه وه :  کۆی  هه رشت  له   به ر  با  بێ  که وا 

بکه ین.  دروست  خۆمان  وێنه ی  له سه ر  خودا  نییه ،  به جێ  بلکێنین،  خوداوه   به  

بۆ  هه مووه   ئه و  گواستنه وه ی  مرۆیی،  ژیری  مرۆیی،  چاکه ی  مرۆیی،  عه داله تی 

و  کوالێتی  به و  ناکۆتا  پانتاییه کی  بتوانێت  مرۆڤ  ئه گه رچی  ئه سته مه .  ئه و  سه ر 

سیفاتانه  ببه خشێت، هه میشه  هه ر سیفاتی مرۆیی ده مێننه وه ، که  ئێمه  ته شه نه یان 

چڕییه کی  مبانه وێت  ئێمه   ئه وه ی  وه ک  که   نییه ،  جوداتر  له وه   ئه وه   پێده ده ین. 

ناکۆتا، بزێویه کی ناکۆتا، خڕییه کی ناکۆتا، که رتبوویه کی ناکۆتا به  خوداوه  بلکێنین. 

ئه و ئاوه ڵناوانه  ته نانه ت بۆ ئه ویش نه شیاون.

فه لسه فه  فێرمان ده کات، که  ئه م دنیایه  ده بێت ئه ساسه که ی له  بوونه وه رێکی 

ئه به دییه وه  پێگه یشتبێت، که  دروستبووی رسوشتی خۆیه تی و جێی حاڵی بوون 

نییه ، به اڵم وه ک وتم، رسوشت زانیاریامن سه باره ت به  ئاوه ڵناوه کانی ئه و رسوشته  

ناداتێ. ده زانین که  چی نییه ، به اڵم نازانین چییه .

بۆ خودا چاک و خراپ بوونی نییه ، نه  فیزیکی نه  مۆڕاڵی.

شێوازێکی  به   خراپه کان  ه��ه ره   س��ه رگ��ه وره ی  چییه ؟  فیزیکی  خراپه ی 

حاشاهه ڵنه گرانه  مه رگه . ئێمه  ئێسته  ده مانه وێت بزانین، ئاخۆ ده شێت مرۆڤ نه مر 

بوایه .

بۆی  ئه وا  بێت،  ناڕاگوزه ر  و  ناکۆتا  ئێمه ،  ئه وه ی  وه ک  جه سته یه ک،  ئه گه ر 

نه ده بوو له  به ش به ش پێک هاتبێت. بۆی نه ده بوو  له  دایکبووبێت، بۆی نه ده بوو 

هه موو  له و  هه بێت.  گۆڕانکاری  و  گه وره بوون  توانای  نه ده بوو  بۆی  بخوات، 

و  بکات  فراوانیان  سه ربه خۆ  ده توانێت  خوێنه رێک  هه ر  که   بپشکنن،  پرسیارانه  

ئیدی مرۆڤ ئێستێک ده کات، که  ئه و رسته یه ، گوایە مرۆڤ ده توانێت نه مر بێت، 

ناکۆکییه کی تێدایه  .

ئه گه ر جه سته  ئۆرگانییه که ی ئێمه  نه مر بایه ، ئه وا ئه وه ی ئاژه ڵه کانیش نه مر 

ده بوو، به اڵم ئێسته  ئه وه  له به ر تیشکدایه ، که  ئیدی تۆپی زه وی به و زووانه  هێنده ی 

بوونه وه ر ده بوو، که  چیرت نه یده توانی خواردنیان بداتێ. ئه و بوونه وه ره  نه مرانه ، که  
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له ڕێی نوێبوونه وه  به هۆی خۆراکه وه  به رده وامیيان به ژیان ده دا، به هۆی که موکوڕی 

که ره سه وه  له ناو ده چوون. ئه مانه  هه مووی شانه یه کن له  ناکۆکی. پرتیش سه باره ت 

به مه  ده وترێت: هه ر خوێنه رێک، که  دروست بیرده کاته وه ، ده بینێت، که  مه رگ بۆ 

هه موو له دایکبوویه ک شتێکی فه رمانییه ، که  مه رگ نه  ده شێت هه ڵه یه کی ئیالهی ، 

نه  خراپه ، نه  نایه کسانی، نه  داوێنپیسی مرۆڤ بێت.

ئازار هه ڵبێت،  له   ده توانێت  ئه وه ی مبرێت، مرۆڤ چه ند  بۆ  له دایکبووه   که  

به   ئۆرگانی  ماده یه کی  ئه گه ر  هه ڵبێت،  مه رگ  له   ده توانێت  ئه وه نده ش  هه ر 

به هره ی هه سته وه  هه رگیز هه ست به  ئازار نه کات، ئه وا سه ره تا ده بێت هه موو 

که رتبوونی  توانای  چیرت  ماده که   ده بێت  ئه وا  بگۆڕن:  خۆیان  رسوشت  یاساکانی 

نه بێت، ده بێت نه  سه نگ نه  جوڵه  نه  هێز چیرت بوونیان نه مێنێت، ئه وا ده بێت 

گاشه به ردێک به سه ر ئاژه ڵێکدا بکه وێت، بێ ئه وه ی بیفلیقێنێت، ده بێت نه  له ڕێی 

ئاوه وه  بخنکێت، نه  له ڕێی ئاگره وه  بسوتێت. مرۆڤێک که  بۆ ئازار هه ستی نییه ، 

گوزاره یه کی هێنده ی ))مرۆڤێکی نه مر(( ناکۆکه .

هه ستی ئازار پێویست بووه ، بۆ ئه وه ی یاسای خۆهێشتنه وه مان توندتر بکه ین 

و هه ستی هێنده  ئاسوده به خش بۆ خۆمان بخوڵقێنین، هێنده ی ئه و یاسا گشتیانه  

رێ ده ده ن، که  هه موو شتێک ملکه چیانه .

به هه ده ر  له حزه یه کامن  هه موو  ئه وا  نه کردبا،  ئازار  به   هه ستامن  ئه گه ر 

ده دا، به بێ ئه وه ی هه ستی پێ بکه ین. به بێ سه ره تای ئازار، رێکخستنی ژیامنان 

نه ده ناسی. برسییه تی  رانه ده گه یاند، خۆشی و چێژمان  به که سی دیامن  نه ده کرد، 

که   ئازارێکه ،  بێزاری  بخۆین،  خۆراک  لێده کات،  وامان  که   ده ستپێکه ره ،  ئازارێکی 

زۆرمان لێده کات خۆمان سه رقاڵ بکه ین،خۆشه ویستی پێویستییه که ، که  ده بێت به  

ئازاربه خش، ئه گه ر ئاسوده ی نه که ین. به کورتی، هه موو خواستێک پێویستییه که ، 

ئه ته کییه ته   هه موو  بزوێنه ری  یه که م  ئ��ازار  که وابێ  ده ستپێکه ره .  ئازارێکی 

ئاژه ڵیه کانه . هه موو ئاژه ڵێکی به هره دارى به  هه ست مه رجه  ملکه چی ئازار بێت، 

ئه گه ر ماده که ی توانای که رتبوونی هه بێت. بەوپێیە   ئازار هێنده ی مه رگ پێویسته . 
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ده شکرێت  نه   خراپه ،  ده کرێت  نه   پێشبیینیه ک،  سه هووی  ده کرێت  نه   که وابێ 

سزایه ک بێت، ئه گه ر ئێمه  ته نها مباندیایه  ئاژه ڵه کان ده ناڵێنن، ئه وا سکااڵمان له  

رسوشت نه ده کرد، ئه گه ر خۆمان بێ هه ست و نه ست بووینایه ، گه واهی مه رگی 

بۆ  داده بارن،  به سه ریاندا  واشه   که   ده بووین،  کۆترانه   ئه و  ئازاراوی  و  له سه رخۆ 

ئه وه ی له پێناوی ئاسوده یی خۆیاندا هه ناویان داپچڕێنن، جگه  له وه ی که  خۆمان 

ده یکه ین، هیچی دی نه که ین، ئاله ویادا به  مێشکامندا نایه ت، له سه ر ئه وه  مڕقه و 

پێش  له   ئێمه  شتێکی  ده بێت جه سته ی  به  چ هه قێک  به اڵم  بێت،  لێوه   بۆڵه مان 

له به رئه وه ی  ته نها  بپچڕێرنێن؟  ئه وان  وه ک  نه کرێت  و  هه بێت  ئاژه ڵه کانه وه  

ماده ی  به   په یوه ندی  زه ین چی  لێره دا  ئایا  به اڵم  زاڵین؟  ئه واندا  به سه ر  له زه یندا 

ناو  گوزاره یه کی  چه ند  زۆر  تا  که م  مه رجه   یان  ده کرێت  ئایا  هه یه ؟  که رتبووه وه  

مێشک رێ له وه  بگرن، که  ئاگر مبانسوتێنێت، یاخود گاشه به ردێك مبانفلیقێنێت؟

خراپه ی  له گه ڵ  بنه ڕه تدا  له   نورساوه ،  له سه ر  هێنده ی  که   مۆڕاڵی،  خراپه ی 

هه ستێکی  له   جگه   نییه ،  تر  هیچی  مۆڕاڵی  خراپه ی  دێنێت.  هه ره س  فیزیکیدا 

ده دات.  تری  ئۆرگانی  بوونه وه رێکی  به   ئۆرگانی  بوونه وه رێکی  که   ئ��ازاراوی، 

روتکردنه وه ، جنێو و هتد. ته نها کاتێک وه ک خراپه  حیسابه ، ئه گه ر بێته  هۆکاری 

ده رئه نجامی خراپه یه کی له وجۆره ، به اڵم به وه دا که  ئێمه  بێشک نامانه وێت شتی 

ده دات  نیشامنان  روناک  رۆژی  وه ک  روون  عه قڵ  ئه وا  خوا،  پاڵ  بخه ینه   خراپ 

بوونه وه ری  به   په یوه ستە  که   ته واو جیاوازه (،  باوه ڕ شتێکی  لێده رچێت،  )باوه ڕی 

بااڵوه  ناشێت خراپه ی مۆڕاڵی بوونی هه بێت.

خراپه ی  سه رگه وره ی  ئه وا  مه رگه ،  فیزیکی  خراپه ی  سه رگه وره ی  که   به وه دا 

مۆڕاڵی جه نگه . جه نگ هه موو تاوانه کان به دوای خۆیدا کێش ده کات، بێ حورمه تی 

و بوختان له  راگه یاندنی جه نگه کاندا، شکاندنی په یامن له  رێکه وتنه کاندا، تااڵنی و 

وێرانکاری، ئازار و مه رگ له  هه موو شکڵه کانیدا.

خوداوه   به   په یوه ست  به اڵم  مرۆڤه کان،  بۆ  فیزیکین  خراپه ی  هه مووی  ئه وه  

له ناو خۆیاندا  که   ئه و سه گانه ی،  توڕه یی  مۆڕاڵین، وه ک  ئه وه  خراپه ی  هێنده ی 
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یه کدی به ر قه پ ده ده ن. ئه وە چه نده  هه ڵه یه ، هێنده ش ناچیزییه کی الوازه ، که  

بڵێیت، ته نها مرۆڤ ده ستیان ناوه ته  بینی یه که وه . گورگ، سه گ، پشیله ، که ڵه شێر، 

سوێسکه  هتد. له  ناو خۆیاندان، له ناو توخمی خۆیاندا له  جه نگدان جاڵجۆڵه که  

له سه ر  نێرینه کان  ئاژه ڵه کاندا  هه موو  له ناو  وه خته   ده خ��ۆن،  یه کدی  هه ن 

خاوه ندارێتی مێینه یه ک له یه ک بده ن. ئه م جه نگه  ده رئه نجامی یاساکانی رسوشته ، 

ده رئه نجامی ئه و رێکخستنانه ن، که  له  خوێندان، هه موو شتێک له گه ڵ یه کدا له  

په یوه ندیدایه ، هه موو شتێک پێویسته .

رسوشت، ئه گه ر ئه مه  له وه ی دیدا حیساب بکه یته وه ، نزیکه ی 22 ساڵی ته مه ن 

له دایک  مانگدا  یه ک  له   که   منداڵدا،  له  1000  واتای:  ئه مه   به خشیوه ،  به  مرۆڤ 

ده ژین،  ساڵی   30 هه تا  دی  هه ندێکی  ده مرن،  بێشکه دا  ناو  له   هه ندێک  ده بن، 

مرۆڤ  ئه گه ر  شێوازێک  به   ساڵ،   80 دی  هه ندێکی  ساڵی،   50 هه تا  هه ندێکی 

معه ده له کی حیساب بکات، ئه وا بۆ هه ر یه کێک نزیکه ی 22 ساڵ ئه نجامه که یه تی.

یه ک  تا  به   یاخود  له  جه نگدا  ئاخۆ مرۆڤ  ئه وه وه یه ،  به سه ر  ئیدی خوا چی 

جه نگ  ده ردی  لووه کان.  له   وه ک  راده دات  که مرت  خه ڵکی  جه نگ  ده مرێت؟ 

زه وییه   سه رتاپای  له بننه چووی  سه روه رێکی  لووه کان  ده ردی  به اڵم  راگ��وزه ره ، 

ژیان  ژماره ی معه ده لی 22 ساڵی  که   گرتووه ،  یه کیان  به  شێوه یه ک  ده رده کانیش 

ده شێ به  گشتی بۆ هه میشه  بخوات.

ئێوه  ده ڵێن، مرۆڤ خودا نارشین ده کات، به وه دا که  که سێ داهاتووی خۆی 

تاوانکارن،  قێزه ونرتین  نه ته وه کان  فه رمانڕه وای  ئه وا  وابێت،  ئه گه ر  ده کوژێت. 

که  هه ق  پوچ،  پڕو  و خواستی  بۆ ویست  ناچیز،  به رژه وه ندی  بۆ  ئه وان  چونکه  

بوو کۆڵی لێبده ن، چه ندین هاوتوخمی خۆیان ره وانه ی سه ربڕین ده که ن، له گه ڵ 

فه یله سوفانه   )ئه گه ر  ئه وه وه   له ڕێی  ته نها  چۆن  ده هێنن.  خوا  ناوی  ئه وه شدا 

ناشیرینی  تیمساحه کان  و  پڵنگ  ده کرێت؟ هه روه ک  نارشین  بکه ین( خودا  قسه  

ده که ن؟ هه ڵبه ت ئه وه  خوا نییه ، که  ئه وان ئازاری ده ده ن، به ڵکو کەسی داهاتوو، 

تاوانبار بێت.  کەسی هه ره  نزیکیانه . ته نها به رامبه ر به  مرۆڤ، مرۆڤ ده توانێت 
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چی  ئه به دی  بوونه وه ری  بکات.  خوا  له   دزی  ناتوانێت  جاده   سه ر  جه رده یه کی 

له وه دا ده بینێته وه ، ئاخۆ مشتێک کانزای زه رد له  ده ستی ))هیێرۆنیموس(( یاخود 

یاسای  پێویست،  به جۆشی  پێویست،  خواستی  خاوه نی  ئێمه   یه .  ))بۆناڤێنتورا(( 

له سه ر  شاره مێروله که ماندا  له   له کاتێکدا  و  بکه ین  ده مکوتیان  تاکو  پێویستین، 

له سه ر  تیژ ده که ینه وه ، که ون ره وتی خۆی ده ڕوات،  له یه ک  ده نکه  گه منێک دان 

یاسای ئه به دی و نه گۆڕ، که  ئه و ئه تۆمه ش ملکه چییه تی، که  ئێمه  به  زه وی ناوی 

ده به ین.  

سه رچاوه :

http://de.wikisource.org
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ڤۆڵتێر نوسەر و
 فەیلەسوفی فەڕەنسی 

)1778-1694(

 لە فارسییەوە: ئارام مەحمود
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)فرانسوا ماری ئاروئە( دواتر ناوی خۆی بۆ )ڤۆلتێر Votaire( گۆڕی. ساڵی 

تەواو  گەورە(  )لوی  خوێندنگەی  لە  خوێندنی  لەدایکبووە.  پاریس  لە   ١٦٩٤

کردووە و ماوەیەک الی داوەرێک کاری کردوە. 

بنەماڵەی  لە  دووەم(  )فیلیپی  دژی  هۆنراوەیەکی  کۆمەڵە   ١٧١٥ ساڵی 

)ئورلئان( نوسی و بەو هۆیەوە لەفەرەنسا دورخرایەوە. دوای ماوەیەک لێبوردنی 

بۆ دەرچووw، بەاڵم دوبارە تۆمەتبار کرایەوەو ناردیان بۆ گرتوخانەی باستیل.

فرانسوا لە منداڵیدا گیانێکی سەرکێش لە ناخیدا دیار بوو، بە پێچەوانەی 

ساڵی  هەڵبژاردو  بۆخۆی  »ڤۆلتێر«ی  ناوی  نوسەرو  بە  بوو  باوکی،  ویستی 

١٧١٨ یەکەم تراژیدیای خۆی باڵوکردەوەو دوای ماوەیەک خەاڵتی ئاکادیمیای 

فەرەنسای پێبەخرشا.

لەوێ  بەریتانیا جێهێشت،  بەرەو  ناچاری فەرەنسای  بە  ساڵی ١٧٢٦ڤۆلتێر 

چەند شاعرێکی ئینگلیزی ناسی و چەند وتارێکی بە ئینگلیزی باڵوکردەوە.

ساڵی ١٧٢٩ دوای وەرگرتنی رەزامەندی گەڕایەوە، بۆ فەرەنساو لەو ساڵەدا 

تراژیدیای »بروتوس«ی نوسی.

لەبارەی  نوسین  »کۆمەڵێک  بەناوی  نوسینێکی  کۆمەڵە  ١٧٣٠ڤۆلتێر  ساڵی 

نەتەوەی ئینگلیز« باڵوکردەوە، کاریگەری بەرچاوی لەسەر هاواڵتیانی فەرەنسا 

دروستکرد.

بیون«  »کرە  ڕکابەری  بەمەبەستی  »سەمیرامیس«ی  ١٧٤٨شانۆیی  ساڵی 

نوسی.

ساڵی ١٧٦٢ کۆمەڵیک روداو رویان دا کە ڤۆلتێریان وروژاند و دژی کڵێساو 
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بێتاوانانەی  لەو  کردنی  بەرگری  بە  ڤۆلتێر  وەستایەوە.  کاتە  ئەو  حکومەتی 

کرد  کارێکی  دەکوژران،  یان  دەدران  ئەشکەنجە  کڵێساو حکومەتەوە  لەالیەن 

ویژدانی ئەوروپاییەکانی وەخەبەرهێنا.

لەسەرجەم  رەخ��ن��ەی  فەلسەفیەکانی،  نامە  ب��اڵوک��ردن��ەوەی  بە  ئ��ەو 

کرد.  ئاشکرا  ئەوانی  تاوانەکانی  و  گرت  کڵێسا  و  حکومەت  دامەزراوەکانی 

و  کردن  ئاشکرا  قێزەونەکانی  کارە  دەمارگیرو  مەسیحیەتی  کردە سەر  هێرشی 

دژی ستەمکاران وەستایەوە.

ساڵی ١٧٧٦رەخنەی لەبەرهەمەکانی شکسپیر گرت.

لە کۆتاییدا ڤۆلتێر ڕێکەوتی ١٧٧٨/٥/١٠ لەتەمەنی ٨٥ ساڵیدا چاوەکانی بۆ 

هەمیشە داخست.

تیۆرەکانی ڤۆلتێر

حکومەتی  نەلەگەڵ  پادشایەتی،  حکومەتی  لەگەڵ  نە  ئەو  سیاسی:   -

کۆماریە، بەڵکو خوازیاری رژێمێکی دەستوریە.

مەزهەبە  الیەنگری  و  دروستکراوەکان  مەزهەبە  دژی  -مەزهەبی: 

رسوشتیەکانە، واتە باوەڕی سادە بەخوای تاک و ئافرێنەر.

بێ  ژیانی  و  ژیانن  بنەمای  رسوشت  و  خوا  ڤۆلتێر،  بەبۆچونی  -رەوشتی: 

خوا هیچ سودێکی نیيە، لەمبارەیەوە ڤۆلتێر دەڵێت: »ئەگەر خوا بونی نەبێت، 

پێویستە دروستی بکەین.«

ڤۆلتێر پێیوایە نەمری و پەیوەندی جەستەو روح لە تێگەیشتنی مرۆڤەکان 

بەدەرە.
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نامەکانی ڤۆلتێر

لەسەر  بوو،  رەشبینی  توشی  ڤۆلتێر  »لیسبۆن«  بومەلەرزەکانی  دوای 

بابەتی ویستی خوا کەوتە گفتوگۆ و روبەڕوو بونەوە، لەگەڵ »رۆسۆ«. نامەی 

»هۆنراوەکان لەبارەی روداوی لیسبۆن«ەوە پەیوەندی بە ئەو بومەلەرزەیەوە 

هەیە. 

»رەوشت و ورەی نەتەوەکان« یەکێکیرتە لە نامەکانی ئەو، کە تاوان و شەڕو 

دەمارگیری و ئەو ستەمانەی لەمێژووی مرۆڤایەتیدا هەبوون، وێنا دەکات. ئەو 

لە بەرهەمەکەیدا بەناوی »نامەیەک لەبارەی دەمارگیریەوە« دژی دەمارگیری 

بەرگری لە مرۆڤایەتی دەکات،  باوەڕە ئازادیخوازانەکان پەرەپێدەدات.

شێوازی ڤۆلتێر

ڤۆلتێر شێوازی کالسیکی پەسەند دەکرد و »راسین«ی وەک مۆدێلی خۆی 

نیيە،  زیادە  واژەیەک  هیچ  بەشێوەیەکە  ئەو  نوسینی  شێوازی  هەڵبژاردبوو. 

بەهۆی ئەم تایبەمتەندیەیەوەیە کە ئەو بە نوسەرێکی کالسیک دادەنرێت.

•ئەدەبیات

ڤۆلتێر لەسااڵنی سەرەتای تەمەنیەوە لە هۆنینەوەی هۆنراوەدا دەرکەوت، 

بەشێوەیەک کە دیوانی هۆنراوەکانی بە یەکەم باڵوکراوەکان هەژمار دەکرێت.

زۆربەی بەرهەمەکانی ئاویتەیەکن لەو نامانەی کە بەشێوەیەکی مشتومڕاوی 

فەلسەفی.  و  مەزهەبی  خۆشبینی  سەر  دەکاتە  هێرش  »کاندید«  ن��ورساون. 

خۆی  سەردەمی  سیاسیەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  ڕێگە  سکەوە«  چل  بە  »مرۆڤ 

منایش دەکەن، لە ژمارەیەکی تر لە نوسینەکانیدا گاڵتە بە کتێبی پیرۆز دەکات. 

واژەی  بەبەردەوامی  تایبەتیەکانی  نامە  تایبەتی  بە  ڤۆلتێر  بەرهەمەکانی 

ئەمە  هەرچەندە  ژیرپێتان«،  بخەنە  »رسوایی  گرتووە  خۆ  لە  »رسوایی«ان 

بەشێوەیەکی هەڵە لێکدراوەتەوە. 
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کە  فەلسەفیەکان«ە،  »واژەنامە  ڤۆلتێر  فەلسەفی  بەرهەمی  گەورەترین 

لە  توند  رەخنەی  نوسینانەدا  لەو  فراوان.  و  کورت  بابەتی  و  وتار  لە  پێکدێت 

دامەزراوە سیاسیەکانی فەرەنساو دوژمنە تایبەتیەکانی ڤۆلتێر و کتێبی پیرۆز و 

کڵێسای کاسۆلیکی رۆم گیراوە.

دائیزم

ڤۆلتێر وەک زۆرێک لە کەسایەتیە گرنگەکانی بزوتنەوەی رۆشنبیری ئەوروپا 

بە  باوەڕبوون  بۆ  تەواو  بڕوای  پێیوابوو  ئەو  دەکرێت.  هەژمار  دائیزمێک  بە 

رون  کامیان  کە  ئەوەیە  باوەڕ  باوەڕ چیيە؟  دەنوسێت:«  ڤۆلتێر  پێویستە.  خوا 

زاتی،  پێویست،  بوونی  کە  رونە  تەواو  مندا  هزری  لە  نەخێر،  ئاشکرایە؟  و 

هەمیشەیی و هۆشمەندی هەیە. ئەم بابەتە باوەڕ نیيە، بەڵکو بابەتەکە هزرە.

خوڵقێنەرو  بوونی  بۆسەملاندنی  هزری  گفتوگۆی  پێدەنێتە  ڤۆلتێر  لێرەدا 

کە  بنەمایەیە  ئەو  لەسەر  بەڵگەکەش  ئەو.  بونی  بۆ  دێنێتەوە  بەڵگەیەک 

کاتژمێر.  بە خوایەکە وەک وەستای  پیویستی  وایە و  کاتژمێرێک  جیهان وەک 

بەر  بردنە  پەنا  پەراوێزەوە،  ڤۆلتێرەوە خرایە  لەالیەن  دواتر  کە  تر  هۆکارێکی 

بەڵگە بۆ سەملاندنی بونی خوا وەک زاتێک پێویستە هەبێت. بەو واتایەی کە 

بە  پێویستیان  بونەوە،  نەخەنە  پێ  بۆئەوەی  بونیان هەیە،  گریامنەی  شتەکان 

نەبونەوە  جیهانی  لە  داپۆشێت،  ئەوان  بونی  هەژاری  ئەوەی  بۆ  دەرخەرێکە 

ئەگەری  لە  زنجیرەیەک  بوونی  کە  شێوەیەیە  بەم  بونەوەو  جیهانی  بیانهێنێتە 

بونی شتەکان، سەردەمێک دەبێت کە دەرخەرێک ئەوان بگەیەنێتە پلەی بوون 

و ئەو دەرخەرەش خوایە.

ویستی  دائیزم،  لەگەڵ  خۆی  پەیوەندی  پاراستنی  لەگەڵ  ئەوەشدا  لەگەڵ 

و  زانیوە  گاڵتەئامێز  کارێکی  وەک  بەرهەمەکانیدا  لە  ژمارەیەک  لە  خوا 

خواوە  لەالیەن  هەمووی  ئایا  هەیە،  بونی  زۆر  خراپەی  دەپرسێت:«بۆچی 

دروستکراوە، کە سەرجەمی خواپەرستەکان بۆ بەخێر ناونانی لەگەڵ یەکرت ڕێک 

کەوتون؟«
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لەوەاڵمدا ڤۆلتێر پێیوایە واژەکانی خراپ و خۆشبەختی، واژەی شاراوەن و 

باش  بۆ سەرجەم سیستمی جیهانی  بێت،  بۆ کەسێک خراپ  ئەوەی  لەوانەیە 

بێت.

مەسیحیەت و شارستانێتی هیندی

لە  کە  بوترێت  پێویستە  بەاڵم  زانراوە،  ئاتێئیزم  بە  ڤۆلتێر  ئەوەی  لەگەڵ 

هەبووە.  کڵێسای  خۆیدا  موڵکی  لەناو  بەشداربووە،  ئاینیەکانیشدا  چاالکیە 

یەکەم بەڵگەش بۆ ئاتێئیزم نەبونی ڤۆلتێر، دێڕە هۆنراوەیەکیەتی:

»ئەگەر خوا بوونی نیيە، پێویستە دروست بکرێت«

ڤۆلتێر لەبارەی دەقە مەزهابیەکانەوە پێیوایە کتێبی پیرۆز، سەرەتا لەرووی 

یاسایی، یان رەوشتیەوە سەرچاوەیەکی رەتکراوەیە.

دووەم، هێشتا هەندێک وانەی بەسودی تێدایە.

 سێهەم، خوا پێشکەشی نەکردووە، بەڵکو مرۆڤایەتی بەرهەمی هێناوە. 

رۆژئاوایە  شارستانێتی  سەرچاوەی  هیندی،  شارستانێتی  پێیوایە  ڤۆلتێر 

فەیلەسوفەکان  یەکەم  بە  هیندوەکان  و  برهامییەکان  یەهودی(،  و  )ماسیحی 

هەژمار دەکات. ئەو لە )واژەنامەی فەلسەفی( بەناوی برهامنان نوسیویەتی:«ئایا 

ناکرێت برهامنان یەکەم یاسا دانەرانی سەرزەوی و یەکەم فەیلەسوف و یەکەم 

شارەزایانی ئاین بن؟« پاشان ئاینی هیندو ئەندێشەکانی برهامییەکان بە خاوەن 

رسوشتێکی نەرم و سەرسوڕهێنەر داناوە، رەخنە لە مەسیحیەکانیش دەگرێت، 

کە سوکایەتیان بە ئەو ئاینە کردووە.

ئازادی یان ویستی مرۆڤ

ڤۆلتێر مرۆڤ دەکات بە دوو بەشەوە.

بۆ  تایبەتی  پاڵنەری  مرۆڤ  کە  کاروبارانەدایە  لەو  مرۆڤ  ویستی  یەکەم، 

کە  بوترێت  دەتوانرێت  لەمڕوەوە  بێت،  تایبەتی  کارێکی  بەرەو  ئەو  ڕێنوێنی 
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بەرەو  مرۆڤ  ئەگەر  بێجیاوازیە،  ئازادیەکی  یان  رەها  ئازادی  خاوەنی  مرۆڤ 

پاڵنەری  و  نەکات  جیاوازیەک  جواڵندا  و  وەستان  لەنێوان  و  بڕوات  شوێنێک 

نەبێت، یان رقی لێی نەبێتەوە، ئازادی بێجیاوازی روو دەدات.

مرۆڤ  واتایەکیرت  بە  خۆویستە،  ئ��ازادی  مرۆڤ  ویستی  تری  جۆرەکەی 

خاوەنی کۆمەڵێک پاڵنەرە، کە ئەنجامی کۆتایی غەریزەکانی ئەو و دەرخەری 

ئیرادەی ئەوە.

ڤۆلتێر بەمشێوەیە ئازادی خۆویست شیدەکاتەوە، لەو الیەنەوە کە هەمو 

شتێک هۆکاری هەیە، ئیرادەی مرۆڤیش خاوەنی هۆکارە. ڤۆلتێر لە واژەنامەی 

کردەوەی  ئیرادەدا،  ئازادی  لەدەستدانی  لەگەڵ  دەنوسێت،  خۆیدا  فەلسەفی 

مرۆڤەکان ئازادە.

وتەیەکی  ئازاد  ئیرادەی  پێیوایە  نەزاندا  فەیلەسوفی  لە  ڤۆلتێر  هەروەها 

پوچە، لەو روەوە کە ئیرادەی ئازاد، ئیرادەی بێ پاڵنەرو لەدەرەوەی سیستمی 

بە  بەستو  پشت  کردەیەکی  راستەقینەدا،  جیهانی  لە  بەمشێوەیە  رسوشتە. 

یاسای  بنەمای  لەسەر  کردارەکان  سەرجەم  و  نابێت  بوونی  رووداو  سوتفەو 

دەسەاڵتداری ئەم جیهانەیە.

خۆی  نەزانی  شاردنەوەی  بەمەبەستی  مرۆڤ  وشەیەکە  )سوتفە(  روداو 

دایهێناوە. لەم روەوەیە کە دەسەاڵتدار بەسەر ئیرادەدا لە مشتومڕی فەلسەفی 

ڤۆلتێردا روو دەدات، بەو واتایەی کە مرۆڤ تەنها ئەو کارە دەکات، کە توانای 

جێبەجێکردنی هەیە.

ئەندێشەی سیاسی

ئینگلیزی،  ڤۆلتێر بە خوێندنەوەی ئەندێشەکانی )جۆن لوک( فەیلەسوفی 

تیۆرێک دەدۆزێتەوە کە بە جۆرێکی تەواو، لەگەڵ ئایدیاکانی پشت بەستو بە 

پۆزیتیڤیزم و سودگەرایی، یەکدەگرێتەوە.  لوک لەو کاتەدا کەپێیوایە پەیامنی 

بەرگریکارێکی  وەک  ناکەوێت،  مرۆڤەکان  رسوشتی  مافی  کۆمەاڵیەتیپێش 
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لیربالیزم دیتە بەرچاو. بێجگەلەوە ئەوە ئەزمونی تاکە هەڵدەسەنگێرنێت، بەو 

بواری  لەگەڵ  هەندێک  بواری  گریامنەیەکە.  تێبپەڕێنن،  هەرچیەک  واتایەی 

بەرژەوەندی و بوارێک کە توانای سەملاندنی هەبێت، یەکدەگرێتەوە. 

ڤۆلتێر لەم تیۆرەوە بەرەو بەدەستهێنانی بنەما سەرەکیەکانی رەوشتی خۆی 

دەڕوات. ئەرکی مرۆڤایەتی ئەوەیە چارەنوسی خۆی دیاری بکات و دۆخی خۆی 

پیشەسازی و هونەرەوە  و  زانست  لەڕێگەی  بێت،  دڵنیا  بکات، جێگیرو  باشرت 

بەمشێوەیە  بدۆزێتەوە.  ڕێگەی خۆی  باشی کۆمەڵگەکان  پۆلیسی  یارمەتی  بە 

ڕێگەی هاوبەش بێ پەیامنێک کە هەر یەکێک لە مرۆڤەکان مەبەستی خۆیانی 

تێدا نەدۆزنەوە، مەیسەر نابێت.

وەک  ئەو  ئازادیە.  سەرسەختی  بەرگریکاری  ڤۆلتێر  ت��رەوە  لەالیەکی 

پێیوایە  ئازادی لە بەریتانیای سەردەمی خۆی،  لە  مۆنتسکیۆ بە بەرگری کردن 

پێویستە حکومەت ڕێز لە مافی مرۆڤەکان بگرێت، هەرچەندە مەبەستی لۆک 

بەیانی  ئەندیشەو  ئازادی  دابینکردنی  شتێک  لەهەر  بەر  سیاسی  ئازادی  لە 

گومانی  بوو.  فەیلەسوفان  بۆ  ئازادی  رەخساندنی  بەواتای  ئەو،  مەبەستی 

لەسەر  رۆسۆ  ئەندێشەکانی  بە  گاڵتەکردن  و  ئارمانخوازان  لە  ڤۆلتێر  خراپی 

ڤۆلتێری  کە  بوو  بەشێوەیەک  یەکرتی،  لەگەڵ  مرۆڤەکان  یەکسانی  بنەمای 

بە  پەستەکان  چینە  کە  بکاتەوە  روون  ئەوە  خۆیدا  نوسینەکانی  لە  ناچارکرد، 

پەستی دەمێننەوە. ئەو پێیوابوو کە حکومەتی شاهانە دەتوانێت ئازادی زیاترو 

سیستمێکی باشرت لەبواری دادوەریدا فەراهەم بکات، بەو مەرجەی دەسەاڵتی 

کڵێسا تێکبشکێرنێت و رۆشنبیری لەجیاتی دەمارگیری بێتە بوون.

بەاڵم  رەخساند،  فەرەنسای  شۆڕشی  پیویستیەکانی  ڤۆلتێر  نوسیەنکانی 

هەڵەیە ئەو بە الیەنگری راپەڕینی توندوتیژ، یان رەخساندنی ئەو هەلومەرجە 

دابرنێت. ئەو مەیلی بۆ ئەوە نەبوو کە دەستور، لەگەڵ ئەندێشە لیربالیستیەکان 

وەک ئەوەی مۆنتسکیۆ باوەڕی پێی هەبوو، بگونجێرنێت.
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لەکاریگەری  دوور  پادشایەتی  دەسەاڵتی  بەهێزکردنی  بە  بڕوای  ئەو   

دیموکراتی  بە  ڤۆلتێر  بڕوانەبونی  بەمشێوەیە  هەبوو.  مەسیحیەکان  رۆحانیيە 

و دانانی بە نەزانی چینەکان، یەکێکە لەخاڵە بەرجەستەکانی ئەندێشەی ئەو. 

رۆشنبیری  الیەنگرێکی  یان  رۆشنبیر،  پاشایەکی  تەنها  پێیوابوو  ڤۆلتێر 

بێت،  خۆی  هاوشێوەی  راوێژکاری  فەیلەسوفی  خاوەنی  کە  رەها،  دەسەاڵت 

دەتوانێت بۆ پێشخستنی دەسەاڵتی خۆی و باشەی واڵتەکەی و شوێنکەوتوانی، 

گۆڕانکاری ئەنجام بدات. ڤۆلتێر پێیوابوو حکومەتی شایانە کلیلی پێشکەوتن و 

گۆڕان و وەرچەرخانە. ڤۆلتێر بڕوای وابوو کە شایەکی رۆشنبیر باشرت دەتوانێت 

پێویستیەکانی پێشکەوتن لە زانست و ئەدەب و وەرگرتنی ئەندێشەکان دابین 

بکات.

بۆ  م��رۆڤ  کە  ئەوەیە  ئ��ازادی  مەرجی  کە  ک��ردۆت��ەوە  جەختی  ڤۆلتێر 

قوربانی،  بکاتە  خۆی  گیانی  خۆشی،  نەیارانی  ئەندێشەی  ئازادی  چەسپاندنی 

تا سەرەمەرگ بۆ  لە زمانی خۆیەوە دەگێڕنەوە:«من دژی وتەکانی تۆم، بەاڵم 

بەیانکردنی وتەکانت بەرگری لە مافت دەکەم.«

********

هەرچەندە زۆرێک لە شیکەرەوان ئەندێشەکانی ڤۆلتێر بەدەر لە داهێنانی 

لۆک  وەک  بیرمەندانی  کاریگەری  بە  و  دەبینن  فەلسەفەدا  لەبواری  تایبەتی 

و  بۆچون  ڤۆلتێر،  ئەندێشەکانی  سەرنجدانە  بە  بەاڵم  دەزان��ن،  نیوتۆنی  و 

باوەڕەکانی ئەو کاریگەریان لەسەر کامڵکردنی شۆڕشی فەرەنسا کە کاریگەری 

لەسەر هەموو جیهان هەبووە، جێگەی گرنگی پێدانن. دژایەتی دەسەاڵتداری 

کڵێسا کاریگەری گەورەیان لەسەر خەڵک جێهێشتووە. 

فەرەنسای  مەزهەبی  دژی  توندەکانی  یاسا  شیکەرەوان  لە  ژمارەیەک 

شۆڕشگێڕ، بۆ ئەندێشەکانی ڤۆلتێرو هاوبیرانی دەگێڕنەوە.
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سەرجەم بەرهەمەکەنی ڤۆلتێر

نامە ئینگلیزیەکان ئان نامە فەلسەفیەکان  -

Les Lettresphilosophiques         

فەرهەنگی فەلسەفی    -

Dictionnairephilosophique        

Micromegsمایکرۆمێگا  -

Zadig زەدیگ    -

Candide سادە  -

Irene ئایرن  -

Merope میرۆپ  -

Semiramisسەمیرامیس  -

Ingenu ئینژنو  -

هەتیوی چین   -

Orphlin de la Chine  

کاندیدی میکرومگاس  -

مێژوی نوێی شارستانیەت  -

جیهان بەو سالە تێپەڕ دەکات  -

نامە لەبارەی لێبوردن  -

چەند نوسینێک لەبارەی نەتەوەی ئینگلیز  -

سەرچاوە:

- http://fa.wikipedia.org

- http://forum.iranblog.com

- http://rahpoo.com/?spkPath=Voltair

- http://www.bashgah.net/fa/category/show/71857
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پەیامی دەیەمینی ڤۆڵتێر
 لە بارەی بازرگانییەوە

لە عەرەبییەوە: ئومێد عوسامن
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بازرگانی سامانی بۆگەلی بەریتانیا فەراهەمكردووە و پشكداریش بووە لەوەی 

لەڕێگەی  بازرگانی.  گەشەی  هۆی  بووەتە  ئازادییش  دیسان  ئازادبن،  گەلە  ئەو 

هێزە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەرز،  بەپلەیەكی  گەیشتووە  نەتەوەیە  ئەم  بازرگانییەوە 

دەریاییەكانی هێدی هێدی بەهێزبووەو وایكردووە ئینگلیز ببێتە ئاغای دەریاكان، 

بەجۆرێك ژمارەی كەشتییەكانی نزیكەی 200كەشتین.

باووباپیرانیان  كە  دەزان��ن  كاتێك  ناكاوگیردەبن  ئێستا  نەوەكانی  هەڵبەت 

لەدوورگەیەكدا ژیاون، كە جگە لە قوڕقوشم و قەسدیرو خۆڵی پاككەرەوەو خوری زبر 

هیچی تریان نەبووە، بەاڵم لەگەڵ بازرگانیدا دوورگەكە بەهێزبووە تا لە ساڵی 1723دا، 

سێ كەشتیگەلی لەیەككاتدا بۆ سێ ناوچە رەوانە كردووە: كەشتیگەلی پاسەوانیكردن 

لە گەرووی جەبەل تاریق كە دەستی بەسەرداگرت، لەڕێگەی چەكەكانیەوە توانی 

رووتاندنەوەی  بۆ  كرد،  پۆرتبیلۆ  رەوانەی  تری  گەشتیگەلییەكی  لێبكات،  پارێزگاری 

بۆ  نارد  كەشتیگەلیشی  سێیەم  ئندیزو  واڵتی  زێڕی  و  خشڵ  لە  ئیسپانیا  پادشای 

دەریای بەلتیك تا رێگری بكات،  نەكەوێتە شەڕ لەگەڵ هێزەكانی باكوردا. كاتێكیش 

شااڵوەكانی لویسی چواردەیەم ئیتاڵیای دەهەژاند و سوپاكەشی ئامادەبوون دەست 

شازادە  دەبوو  بیدمۆن،  و  سافۆی  رێگەی  كردنەوەی  لەپاش  بگرن،  تۆریندا  بەسەر 

یۆجین لەوپەڕی ئەڵامنیاوە بەهانای دۆكی سافۆیەوە بچێت، كە ئەو دەم خاوەنی 

بەرگری  یان  دارایی هێرش  بەبێ  مەحاڵبوو  ئەوەشدا  لەگەڵ  نەبوو،  داراییەك  هیچ 

بكات، هەربۆیە داوای قەرزی لەبازرگانانی ئینگلیز كردو لەماوەی نیو سەعاتدا توانی 

تۆرین رزگاربكات و شكست  توانی  بەوەش  و  ملیۆن قەرز وەربگرێت  پەنجا  بڕی 

بەفەرەنسییەكان بهێنێت.
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كورتە نامەیەكی بۆ ئەوكەسانە نوسی كە قەرزی لێكردبوون« بەڕێزان پارەكەی 

ئێوەم بەدەست گەیشت، خۆشحاڵم ئەو پارەیەم بەجۆرێك بەگەڕخست كەدەبێتە 

مایەی رەزامەندیتان«.

ئەوەش  و  بكات  بەخۆیەوە  ئینگلیزی شانازی  بازرگانی  وادەكات  ئەوە  هەموو 

كۆمەڵێك  بكات، چونكە  بەراورد  رۆمانی  بەهاواڵتی  بوێرێت خۆی  پێبدات  رێگەی 

هۆكاری شیاوی هەیەو بگرە بەسەر هاواڵتی رۆمانیشدا زاڵە.

مەیدانی  بچێتە  بڕیاریداوە  كە  دەسەاڵتدار  لەكەسێكی  یەكێك  بچكۆلەی  برا 

بازرگانیكردنەوە دوچاری بێزراوبوون نابێتەوە، ئەوەتا لۆرد تاونزند، وەزیری دەرەوە 

برایەكی هەیەو ئەویش خۆشحاڵە بەوەی ئەم برایەی بازرگانە لەشارەكەدا.

بچوكەكەی  برا  دەكرد،  بەریتانیای  حوكمی  ئۆكسفۆرد  لۆردی  كاتێكیش  دیسان 

واڵتەكەی  بۆ  نەبوو،  ناچار  دەكردو  كاری  لەحەلەب  بازرگانی  نێوەندگیرێكی  وەك 

بگەڕێتەوە هەربۆیە لەوێش مردو نەگەڕایەوە.

بەداخەوە ئەم تەقلیدە كەخەریكە نامێنێت، بەالی ئەڵامنەكانەوە كە شەیدای 

كوڕی  كەچۆن  بكەنەوە  لەوە  بیر  ناتوانن  و  نامۆیە  سەیرو  شتێكی  جوامێریین 

یەكێك لەبنەماڵە جوامێرەكانی بەریتانیا دەبێ كەسێكی بۆرژوازو دەوڵەمەند بێت، 

كە  ئەوەی  گەیشتووەتە  كار  تەنانەت  دەدەن  بەجوامێری  بایەخ  ئەوان  لەكاتێكدا 

30خاوەنشكۆ هەبن هەمان ناویان هەڵگرتووە بێ ئەوەی شتێك هەبێت پشتیوانی 

لەو پلەو پایەیان بكات، جگە لە شانازی و دروشمی خێزانەكەیان نەبێت.

هەروەها  ماركیزا،  ببێتە  هەیە  ئ��ەوەی  مافی  كەس  هەموو  لەفەرەنساش  

هەموو ئەو كەسانەش كە لەوپەڕی هەرێمەكانی فەرەنساوە دێن و هەندێك پارە 

دەرفەتی  هەیە  )ئیڵ(  یاخود  )ئاك(  بڕگەی  ناوەكەشیدا  لەكۆتایی  لەگیرفانیاندایەو 

كەسێك  من،  لەجۆری  دەستەواژەی)كەسێكی  لەمنوونەی  گوێبیستی  ئەوەیان هەیە 

لەپلەو پایەی مندا( بێت و بەچاوی بااڵوە لەبازرگانی جوملە بڕوانرێت .

هەرچی ئەو بازرگانەشە كە راهاتووە لەسەر ئەوەی گوێبیستی سووكایەتیكردن 

لەشەرمدا  ئەوا  بزانێت  بەگێل  خۆی  وایلێبكات  ئەوەش  و  خۆی  بەپیشەكەی  بێت 
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سوور ببێتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا من نازانم كامیان سوودیان بۆ دەوڵەت هەیە: 

جوامێرێكی بۆندار كەكاتەكانی نوسنت و بێداربوونی پادشا دەزانێت و  خۆی بەگەورە 

داوایەك  وەزیرێك  بینینی  بۆ  و  دەبینێت  كۆیلە  رۆڵی  لەكاتێكدا  دەدات،  پیشان 

پێشكەش دەكات، یاخود بارزگانێكی مەزن كە واڵتەكەی دەوڵەمەند دەكات و بارێك 

لەكەلوپەل بەرەو هیندستان دەنێرێت و لەوێشەوە بەرەو میرسو لەخۆشگوزەرانی 

جیهاندا پشكداری دەكات.

سەرچاوە: 

سایتی منرب الحریە
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 ڤۆڵتێر
پێشەوا مەزنەکەی

رۆشنگەریی

لە ئەڵامنییەوە: ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
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بۆ  بیرمان  یه کسه ر  کرد،  ئەوروپیامن  رۆشنگه ریی  قۆناغی  که باسی  هه ر 
رۆشنگه رییه وه   به   که  هه میشه   ناوانه ی  له و  یه کێک  ده چێت.  ناوێک  چه ند 
به سرتاوه ته وه ، ناوی ڤۆلتێره . هیچ فه یله سوفێکی فه ره نسی و ئەوروپی، هێنده ی 
هێنده ی  که سیان  نه نورساوه .  له باره وه   کتێبی  لێکۆڵینه وه و  و  قسه وباس  ڤۆلتێر، 

ئه و، ناوی به  ڕۆشنگه رییه وه  نه به سرتاوه ته وه .
رۆماننوس،   ره خنه گر،  شاعیر،  به ڵكو   نه بوو،  فه یله سوف  ته نها  ڤۆلتێر 
چاالکەوانی بواری مافی مرۆڤ و کۆمه ڵگه ی مه ده نیش بوو، له پاش هه شتاو چوار 
و  فکر  و  )ئه ده ب  له بواریی  ده وڵه مه ندی  ئێجگار  گه نجینه یه کی  ته مه نی،  ساڵی 

فه لسه فه ( بۆ مرۆڤایه تیی به جێهێشتووه . 
زیاتر له  99 کتێبی له پاش خۆی به جێهێشتووه . ئه مه ش گه نجینه یه که ی ئێجگار 
گه وره یه ، کتێبخانه ی مرۆڤایه تیی له بواریی فکرو فه لسه فه و ئه ده بدا، ده وڵه مه ند 

کردووه .
پێشکه وتنی  بۆ  کار  هه وڵیداوه   نامه نوسین،  و  رۆمان  شیعرو  به   ڤۆلتێر   
کۆمه ڵگاو گه شه سه ندنی چه مکی ئازادیی و دیموکراسیی و لێبورده یی بکات، به اڵم 
ئاخۆ بۆچی هێنده  جیهان باس له  گرنگی و مه زنی ئه م پیاوه  ده که ن؟ ئه و سیحره  
مه زن  هێنده   قه ڵه مه که ی  بۆچی  حه شارداوه ؟  خۆی  نوسینه کانیدا  که  له   چییه،  
ده نرخێرنێت؟ له م وتاره دا هه وڵ ده ده ین، تیشکێکی بچوک بخه یه نه ، سه ر ژیان و 
کارو به رهه مه کانی، ئه م که ڵه  فه یه لسوفه ی فه ره نسا و جیهان، له  هه مانکاتیشدا 
به   هه و ڵ ده ده ین به هه ڵدانه وه ی الپه ڕه  تۆزاوییه کانی مێژوو، خوێنه ریی کورد 

هزرو بۆچوونه کانی ڤۆلتێر ئاشان بکه ین.

ڤۆلتێر ناوی ئه سڵی خۆی François Marie AROUET  له  21ی نۆڤێمبه ریی 
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له ته مه نی هه شتاو چوار  له  30 مای 1778   له دایکبووه ،  پاریس  له   ساڵی 1694 

ساڵیدا کۆچی دوایی کردووه .1  ڤۆلتێر برا بچوکی پێنچ منداڵ بوو، ته نها ڤۆلتێر 

له و پێنچ منداڵه  ژیا، ئه وانی تر هه ر به منداڵی به نه خۆشی مردوون. باوکی ڤۆلتێر 

ناوی )فرانسۆ ئارویی( که  کارمه ندێکی بچوک بووه  له  وه زاره تی دارایی له  پاریس. 

ناوچه ی  نه جیبزاده ی  بنه ماڵه یه کی  له   دومارت(  مارجریت  )ماری  ناویی  دایکی 

بواتو بووه .

)مه سیحی(  یه سوعی  قوتابخانه یه کی  له   سه ره تایی  خوێندنی  ڤۆلتێر 

تا  ته واوکردووه ، که  ناویی )Collège Louis-le-Grand(. له نێوان سااڵنی 1704 

له   باشیشیی  بووه ، هه روه ها شاره زاییه کی  نوسین  و  فێریی خوێندن  لێره    1711

زمانه کانی )التینی، ئیسپانیی، ئینگلیزیی( په یداکردووه .

خه ون بینین به  نوسه رییه وه 

له گه ڵ کۆتایی قۆناغی خوێندن له  سه ره تای بیست ساڵییه وه ، ڤۆلتێر خه ونێکی 

گه وره ی هه بوو، ئه ویش بوون به  نوسه ر. هه ر زوو خۆی تێکه ڵی دونیای شیعرو 

ببێته   و  بخوێنێت  یاسا  کۆلیژی  بچێت  ده یویست  باوکی  بەاڵم  کر،  نوسین  وتار 

به  پارێزه ر، به اڵم ڤۆلتێر حه زی له پیشه ی پارێزه ریی نه بوو، به ڵکو  زیاتر شه یدای 

نوسین بوو، بۆئه وه ی خۆی له  فشاری باوکی رزگاربکات، به  باوکی وت له  پاریس 

بۆ  ناردی  به  تۆبزیی  باوکی پێی زانیی و  پارێزێک کار ده کات، به اڵم دوایی  الی 

له رێگای  هه ر  پاشان  پاریس،  ده ره وه ی  زانکۆیه کی  بۆ  ناردیی  و  یاسا  کۆلیژی 

بۆ  له  »الهای« وه کو کارمه ند کارێکی  له  سه فاره تی فه ره نسی  توانی  باوکییه وه ، 

بدۆزێته وه . 

یه که مین ئه ڤین
کاتێک له  هۆڵه ندا  ده بێت، له وێد ا  تێکه ڵی دونیای ئه رستۆکراتی فه ره نسی 

ئه ڤینێکی  توشی  له وێدا  ده ناسێت. هه ر  زۆر  و خه ڵکانێکی  ده بێت  ئەوروپی  و 
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جوان ده بێت. کچێکی فه ره نسی، که  له  هۆڵه ندا وه کو ئاواره  ده ژی،  ناوی کاترین 

پێکه وه   ئۆلیمب دانویرە.  ڤۆلتێر  عاشقی ئه م کچه  ده بێت و ماوه یه کی خۆش 

ده به نه  سه ر، بەاڵم باوکی به م چیرۆکی خۆشه ویستییه  ده زانێت و خۆی ده کاته  

)دڕکی مه م و زین( لێیان. باوکی به م خۆشه ویستییه  رازی نابێت، هه ربۆیه  به په له  

ڤۆلتێر ده هێنێته وه  بۆ پاریس، پاشان له  پاریس له  دائیره ی تاپۆ کار ده کات، لێره ش 

کۆمه ڵێک ئه رستۆکراتی و نه جیب زاده ی فه ره نسی ده ناسێت.

به شداریکردن له  یه که مین کوده تا دژ به  ده سه اڵت

ساڵی 1717  که له  ته مه نی بیست وسێ ساڵیدا، ڤۆلتێر به شداری کوده تایه کی 

فه ره نسا  مه لیکی  وه سی  و  نشین  چێ  ده بووه   که   دووه م«  »فلیپی  میر  به   دژ 

 Cellamare لویسی پانزه ، که هێشتا منداڵ بوو. ئه م  کوده تاییه  له  مێژوودا ناوی

conspiracy. ئه م کوده تایه  به  سه رۆکایه تی کاردیناڵ جیولیو ئالربونی بوو، ئامانجی 

ئه م کوده تایه ش، گواستنه وه ی عه رشی مه لیکی فه ره نسا له  فلیپی دووه مه وه،  بۆ 

مه لیکی ئیسپانیا« ڤلیپی دووه م »که  ده یکرده  مامی لویسی پانزه ، به اڵم دواتر ئه م 

کوده تایه  سه ری نه گرت و ڤۆلتێریش خرایه  زیندانه وه .

یه که مین ژووان له گه ڵ زیندان 

شیعری  نوسینی  کوده تایه و  له م  به شداریکردن  تۆمه تی  به    1717 ساڵی  له  

داشۆرین دژ به  وه سی، ڤۆلتێر بۆ ماوه ی یانزه  مانگ له  زیندانی به دناویی باستیل، 

زیندانی ده کرێت، بەاڵم ڤۆلتێر ئه م ماوه یه  له  باستیل له  رووی ئه ده بییه وه  زۆر 

سودی ده بێت، له وێدا یه که مین به رهه می نایابی ئه ده بی خۆی، به ناوی هیرناید 

پاریس  گه مارۆدانی  له   باس  درێژه ،  شیعریه کی  په خشانه   که    ،The Henriade

له الیه ن »هرنی سێیه م » له  ساڵی 1589 ده کات. جێگای وتنه  ڤۆلتێر له  زیندان 

ئه و  له پشتی  له به رئه وه   بگات،  پێ  کتێبی  و  کاغه ز  و  قه ڵه م  نه ده درا  پێ  رێگای 

کتێبانه   شتی ده نوسی که  پێشرت له گه ڵ خۆی هێنابوونی بۆ زیندان.
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یه که مین ناوبانگى ئه ده بی

هه موو نوسه رێک و فیله سوفێک، کتێبێکی ده بێته  سه ره تایه کی پرشنگدار بۆی، 

ڤۆلتێریش شانۆگه ری  »ئۆدیب« ده بێته  یه که مین پلیکانه  بۆ ناوبانگ ده رکردنی. 

ئه م شانۆگه رییه  سه دایه کی گه وره ی بۆ دروست ده کات، نزیکه ی چل و پێنچ رۆژ 

له سه ر ته خته ی شانۆی پاریس، ئه م شانۆگه رییه  منایش ده کرێت. به م شێوه یه ش 

ناوی ڤۆلتێر، ده بێته  ئه ستێره یه ک و به  ئاسامنی پاریس دا ده دره وشێته وه ، له  ساڵی 

1718 وه نازناوی »ڤۆلتێر« بۆ خۆی هه ڵده بژێرێت و ئه م ناوه  ده بێته  ناونیشانی 

قه ڵه مه  نایابه که ی.

دیسانه وه  میوانی باستیل

له یه کێک لە شه وه کانی مانگی دیدسه مبه ری ساڵی 1725 دا، ڤۆلتێر به شداریی 

میوانییه کی ماڵێکی ئه رستۆکراتیەك ده بێت، له وێدا« شیفالیه دی روهان شابوت«  

گه نجه   کوڕه   ئه م  ده پرسێت  ئه و  فه ره نسییه .  زاده یه کی  نه جیب  که   ده بینێت، 

کێیه ، یه کسه ر ڤۆلتێریش له وێدا وه اڵمی ده داته وه : گه وره م ئه مه  کوڕێکه  رقی له  

ناوی درێژ ده بێته وه ، به اڵم به  شه ره فێکی گه وره وه  ناوه  کورته که ی هه ڵده گرێت. 

ڤۆلتێر  سه ر  ده نێرێته   چه قۆکێشێک  چه ند  زاده یه ،  نه جیب  ئه م  رۆژ  دوو  پاش 

ئه م هه تیوه   مه ده ن، چونکه   ئازار  »سه ری  ده ڵێت:  پێیان  به اڵم  لێده ده ن،  باشی 

روهان«  دی   « دڵی  ده ربچێت«.  لێ  گه وره ی  شتێکی  رۆژدا  دوا  له   له وانه بێت 

به مه ش ئاو ناخواته وه ، ده چێت شکاتی لێده کات و جارێکی تریش ده بێته وه  به  

میوانی باستیل

به و مه رجه ی  میوان ده بێت،  ته نها چه ند هه فته یه ک  ئه م جاره یان  به اڵم   .2

که  فه ره نسا به جێبهێڵێت و بچێت بۆ ئینگالند. ئه مه ش سه ره تایه کی نوێ له ژیانی 

ڤۆلتێر ده ستپێده کات، باشرتین هه لی پێشکه وتنی بۆ ده ڕه خسێنێت، له به رئه وه  

نه یکوشت  له به رئه وه   یه که مین  قه رزارباری »دی روهان«ه ،  مرۆڤایه تی  دوجار 
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و دووه مینیان له به رئه وه ی وای له  ڤۆلتێر کرد، فه ره نسا به جێبهێڵێت و بچێت بۆ 

ئینگالند، چونکه  ڤۆلتێر هه روه ک فه یله سوفی ئینگلیزی » بێرنارد راسڵ« ده ڵێت: 

بکات،  ڤۆلتێر  به   پێشکه ش  فه ره نسا  ده ره وه ی  له   کیشوه رێک  توانی  )ئینگالند 

له وێشه وه  توانی فه ره نساو هه موو کیشوه ری ئەوروپا به رزبکاته وه .3(

 ئینگالند یه که مین تاراوگه  
ساڵی 1726 ڤۆلتێر به ناچاری بۆ ئینگالند نه فی ده کرێت، بۆ ماوه ی سێ ساڵ 

و  فکریی  له ڕووی  ئینگالند،  له   ساڵه ی  سێ  ئه م  به اڵم  ده مێنێته وه ،  ئینگالند  له  

سیاسیی و ئه ده بییه وه ، گه وره ترین سود به  ڤۆلتێر ده گه یه نێت. له وێدا به  ته واویی 

خۆی بۆ کاره کانی شکسپیر ته رخان ده کات و به  قوڵی شانۆکانی ده خوێنێته وه . 

ئه مه ش له ڕووی ئه ده بییه وه ، کاریگه ری ئێجگار باشی بۆ ڤۆلتێر هه بووه . له ڕووی 

سیاسیی و فکریشه وه  زۆر سودی پێگه یاند. 

ئاگاداربوو،  ئینگالند  سیاسی  ژیانی  و  ده ستور  له   ته واوه تی  به   له وێنده ر 

نوسه ره کان  که   بینی  له وێ  ئینگلیزیه وه .  کولتوری  کاریگه ری  ژێر  که وتیشه  

چه سپیوه ،  باش  به شێوه یه کی  بیروڕا  ئ��ازادی  ده نوسن،  ئازادییه وه   به وپه ڕی 

نییه ،  بوونی  »باستیل«  زیندانی  زیندانه وه ،  ناخرێته   بۆچوونه کانی  له سه ر  که س 

هه روه ها مه لیکیش ده سه اڵتێکی ره های نییه ، به ڵکو  له ژێر کۆنرتۆڵی په رله ماندایه ، 

له سه ر  که س  هه یه و  ئینگالند  له   ئایینی  ئازادییه کی  تر،  گرنگ  له هه مووشی 

بۆچوونی ئاینی خۆی زیندانی ناکرێت و ئازار نادرێت. 

ئینگلیزی«  فه یله سوفی  کاره کانی   له   به ته واوه تی  توانی،  له ئینگالند  هه ر 

جان لۆک »بخوێنێته وه ، هه روه ها زۆر شه یدای کاره کانی زانای مه زنی ئینگلیزی 

بۆچوونه   خه ریکی  هه ر  له ژیانیدا  زۆر  تاماوه یه کی  که   بوو،  نیوتن«  »ئیسحاق 

زانستییه کانی نیوتن بوو، هه روه ها له باره یانه وه  لێکۆڵینه وه ی باشی کردووه . 

خاوه نی  ئ��ازاده ،  زیندو  گه لێکی   « ده ڵێت:  ئینگالنده وه   له باره ی  ڤۆلتێر 

له سێداره داوه ،  مه لیکیان  هه یه ،  تایبه مته ندییان  ئازادییه کی  و  خۆیه وه تی  رای 
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په رله مانێکییان دروستکردووه ، ده سه اڵتی  له  هه موو حاکمه کانی ئەوروپا زیاتره ، 

زیندانی باستیلیان نییه ، زیاتر له  30 ئایین و مه زهه بی جۆراوجۆریی تێدایه 4.«

 به گشتی ئه و چه ند ساڵه ی که  له  ئینگلته را ژیا، زۆرباش بوو بۆ ڤۆلتێر، ئه م 

کۆمه ڵێک  له تاراوگه ،  ساڵه   ئه م سێ  بۆی، چونکه    به ره که ت  به خێرو  بوو  سزایه  

بۆ  بۆچوونه کانی  له   زۆرێک  توانیشی  بۆکرده وه و  سیاسیی  و  فکریی  ده رگای 

ناسی  نوسه ری  کۆمه ڵێک  هه رله وێش  بگۆڕێت.  هونه ر  و  ئه ده ب  و  سیاسه ت 

له وانه : »بولنجربوك« و«سویفت« و«بوب« و«كونجریف«. 

نوسیوه ،  ئینگلته را(   )نامه کانی  کتێبی  له   ئینگلته را  له   ساڵه ی  چه ند  ئه و 

به ووردی ئه م کارتێکردنه  باس ده کات. هه تا کۆتایی ژیانی، ئینگلته را منوونه یه کی 

به رزیی سیاسیی بوو له الی.

گه ڕانه وه  بۆ پاریس
بەاڵم  پاریس،  بۆ  بگه ڕێته وه   ده دات  بڕیار  ڤۆلتێر  تاراوگه ،  له   ساڵ  پاش سێ 

و  ده رچووه   له دژی  مه له کی  حوکمێکی  سه یرده کات  پاریس،  ده گاته وه   کاتێک 

فه رمانی گرتنیان داوه . ئه ویش یه کسه ر به م هه واڵه  ده زانێت و ده که وێته  خۆی، 

ئه وێدا  جرجه کانی  له گه ڵ  باستیل،  زیندانی  ناو  نه که وێته   تر  جارێکی  بۆئه وه ی 

نه ژی، یه کسه ر له پاریس هه ڵدێت و ده چێته  ده ره وه ی پاریس له  کۆشکی هاوینه ی 

سیریی Château de Cirey  له وێ له گه ڵ )ئیمیلی شاتولیه ( ده ژیی.

کاریگه ریی ئێمیلی شاتیلییه  به سه ر ڤۆلتێره وه 
ئێمیلی شاتولییه  مارکیزه  ژنی نه جیبزاده یه کی فه ره نسی به ناوی )مارکیز کلود 

نێوان هه رێمی  ده که وته   که   گه وره ی هه بوو  كۆشكێكی  ژ نه  ئه م  شاتولییه (.  دو 

بوونه   پاشان  ناسی،  ده وڵه مه نده ی  ژنه   ئه م  ڤۆلتێر  له وێدا  لۆرینه وه .  و  شامپانیا 

دڵخوازیی یه کرتیی، که  بۆ ماوه ی شانزه  ساڵی ره به ق پێکه وه بوون. ده توانم بڵێم 

ئه و ماوه یه ی که  ڤۆلتێر له گه ڵ ئه م ژنه دابوو، به  پڕ به رهه مرتین سااڵنی ڤۆلتێریی 
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دابنێم. لێره  ڤۆلتێر کۆمه ڵێک کتێبی مه زنی نوسی، چه ند شانۆگه رییه کی تراژیدی و 

دوو رۆمان، هه روه ها کتێبێکی مێژووییشی له باره ی سه رده می لویسی چوارده وه  

گه شه سه ندنی  به سااڵنی  پیاوه ،  ئه م  ڤۆلتێر سااڵنی حوکمی  بڕوای  بە  که   نوسی، 

هونه ر و ئه ده ب و فکریی فه ره نسی دابنێین، چونکه  ئه م مه لیکه  زۆر عاشقیی 

بابه تی کولتوریی بووه . 

له الیه کی تره وه  هه ر به  هاوکاریی دارایی مارکیزه ، توانی نزیه کی 20 هه زار 

کتێب بکڕێت، له  کتێبخانه که ی خۆی دایبنێت و بیانخوێنێته وه ، له الیه کی تریشه وه  

بۆچوونه کانی  له مه ڕ  لێکۆڵینه وه   که وتنه   مارکیزه   له گه ڵ   پێکه وه،   ماوه یه دا  له م 

به ناوی  )کۆڵه که کانی فه لسه فه ی  له مباره یه وه  ڤۆلتێر کتێبێکی  نیوتن و الیبنتز. 

 )philosophie de Newton Eléments de la  نیوتن

به اڵم  نوسیویه تی،  مارکیزه   له گه ڵ  به هاوبه شی  کتێبه   ئه م  بڵێم  ده توانم 

خواره وه ،  ده که وێته   تر  جارێکی  ژنه ،  ئه م  مردنی  به   ڤۆلتێر  به ختی  ئه ستێره ی 

له  ساڵی 1749 له کاتی منداڵبووندا، مارکیزه  ده مرێت و ڤۆلتێریش به هه تیوویی 

ده مێنێته وه .

زۆریی  کاریگه رییه کی  ئه ده بییه وه ،  و  فکریی  و  مرۆڤیی  له ڕووی  ژنه   ئه م 

مارکیزه   گه ر  ده ڵێن،  ڤۆلتێرناس  که هه ندێک  به جۆرێک  داناوه .  ڤۆلتێر   له سه ر 

نه بوایه  ئه وا ڤۆلتێریش  هێنده  مه زن نه ده بوو. له پاش مردنی مارکیزه ، ساڵی 1751 

ڤۆلتێر بڕیار ده دات بگه ڕێته وه  بۆ پاریس. ماوه یه کی که م له  پاریس ده مێنێته وه ، 

له ترسی ده سه اڵت، ناچار ده بێت پاش ماوه یه کی تر پاریس به جێبهێڵێت و به ره و 

»پۆتسدام« له  ئه ڵامنیا بڕوات و ببێته  میوانی مه لیکی بروسیا فریدریکی گه وره . 

لێره وه شه  قۆناغێکی نوێ له  ژیانی ڤۆلتێر ده ست پێده کات.

چوون بۆالی مه لیک فریدریکی گه وره ی بروسیا 

 یه کێک له و شته  ئاڵۆزانه ی ژیانی ڤۆلتێر، په یوه ندی ئه وه  به  مه لیکی بروسیا 

په یوه ندییه ی  ئه م  ڤۆلتێر،  ره خنه گرانی  زۆریی  به شێکی  یه .  گه وره (  )فریدریکی 
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ئه و، به هه ڵوێستێکی هه لپه رستانه ی له قه ڵه م ده ده ن، چونکه  چ مه لیکی بروسیاو 

چ مه لیکی فه ره نسا، هه ردووکیان دوو مه لیکی دیکتاتۆر بوون. هیچ جیاوازییه کی 

وایان له نێواندا نه بووه ، به اڵم ڤۆلتێر دژی مه لیکی فه ره نسا )واڵته که ی خۆی بووه ( 

گه رم  ئه ویی  کۆشکی  شه وان  بووه و   بروسیا  مه لیکی  نزیکی  دۆستێکی  که چی 

به اڵم  ده ستپێده کات،  به  خۆشی  په یوه ندییه ش سه ره تا  ئه م  کردووه . هه رچه نده  

پاشان ده بێته  ناخۆشیی.

ساڵی 1751 ڤۆلتێر ده بێته  میوانی مه لیک فریدریکی گه وره ، له هه مانکاتیشدا 

و  ده داتێ  تایبه تیی  کۆشکێکی  ئه ویش  مه لیکه .  ئه م  نزیکی  دۆستێکی  ده بێته  

پڕ  ژیانێکی  ڤۆلتێر  ماوه یه شدا  له م  ده بڕێته وه .  بۆ  فرانکی  هه زار   20 سااڵنه ش 

تونده که ی،  زمانه   و  قه ڵه م  دیسانه وه   بەاڵم  ده باته  سه ر،  ئاسوده و خۆشگوزه ران 

په یوه ندیی  و  ناهێنن  ڤۆلتێر  له   واز  به خیالن،  خێڵی  نه گریسی  کاری  هه روه ها 

له گه ڵ مه لیک فریدریکی گه وره  تێک ده چێت.

ده نوسێت.   Micromégas به ناوی  مه زنه که ی  چیرۆکه    1752 ساڵی  لێره  

که یه کێکه  له کاره  نایابه کانی، پاشرت باسی لێوه ده که م، هه ر له هه مان ساڵدا ڤۆلتێر 

توشی شه ڕێک ده بێت له گه ڵ سه رۆکی ئه کادیامی به رلین موبورتوی، که  زانایەکی 

مامتاتیک و بیرمه ندێکی گه وره ی فه ره نسیی بوو.

توڕه بوونی مه لیک  ئه مه ش ده بێته  هۆی  له دژ ده نوسێت.  ڤۆلتێر وتارێکی   

بۆ  زیندانیکردنی  له   و  کتێبه کانی  سوتاندنی  فه رمانی  گ��ه وره و  فریدریکی 

ده رده کات.5

گه ڕانه وه  بۆ پاریس و جنێف

پاش ئه وه ی په یوه ندی له گه ڵ فریدریکی گه وره  تێکده چێت و فه رمانی گرتنی 

بۆ ده رده کرێت، ڤۆلتێر به ره و پاریس ده گه ڕێته وه ، به اڵم له و کاته دا لویسی پانزه ، 

بڕیاری گرتنی بۆ ده رکردووه ، له به رئه وه  یه کسه ر پاریس جێده هێڵێت و ده چێت 

بۆ جنێف. له وێدا له سه ر ده ریای جنێف، کۆشکێک ده کڕێت. سه ره تا پێشوازیی 
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جنێفیش  له   ئاینیی،  مه زهه بی  و  بۆچوونه کانی  له به ر  پاشان  به اڵم  لێده که ن، 

ده ریده که ن. له وێوه  ده چێتە ناوچه ی فێرنی له سه ر سنوری فه ره نسا و سویرسا.

دوا ساته کانی ژیانی
 4 له   زیاتر  ده کڕێت،  مه زره عه یه ک  گه وره و  کۆشکێکی  فێرنی    ناوچه ی  له  

هه زار رووه کی تێدا ده ڕوێنێت و کۆمه ڵێک ئاواره ش  له الی خۆی وه کو کارمه ند 

داده مه زرێنێت و ماڵیشیان بۆ دروست ده کات.  له م کۆشکه دا ڤۆلتێر به شی زۆری 

کاره  مه زنه کانی ده نوسێت، وه کو رۆمانی »کاندید« شانۆگه ری » ئیرنه » و چه ند 

کارێکی فه لسه فه ی تر، که  پاشان باسیان لێوده که ین. 

له   ده بات. هه تاوه کو   به سه ر  لێره   ژیانی  کۆتایی  ساڵه ی  بیست  ئه و  ڤۆلتێر 

فێرباوه ریی ساڵی 1778 پاش بیست ساڵ له  دووره  واڵتی ده گه ڕێته وه  بۆ پاریس. 

»به خێرهاتنه وه ی   : ده ڵێن  مه له کی  ده سه اڵتی  پاریس،  بۆ  ده گه ڕێته وه   کاتێک 

ناکه ین، بۆ پاریس، به اڵم دژی هاتنه وه شی نین«

که  مه زنه که ی  ئیرنه (   Irene( شانۆگه رییه   پاریس،  کورته ی  ماوه   له و  پاشرت 

وه کو  ڤۆلتێریان  پاریس  خه ڵكی  هه موو  له وکاته دا  منایشکرا.  ئازاردا  مانگی   له  

سیمبۆلێکی مه زن ده بینی، که پاش ئه و چه ند ساڵه ی تاراوگه  گه ڕاوه ته وه  بۆ واڵت.

ده گاته   ته مه نی  ده بێت،  مه رگ  قه ڕه وێله ی  له سه ر  کاتێک  ئ��ازاردا   30 له  

هه شتاو سێ ساڵی، قه شه کان دێن بۆ الیی و داوای لێده که ن که  شایه متان بهێنێت، 

ئه ویش ده ڵێت: وازم، لێبێنن  دوژمنی نوێم بۆ دروست مه که ن، خودا که ریمه » 

ئه مه ش ده بێته  هۆی توڕه بوونی کڵێساو له به رئه وه  ئاماده نابن له  قه برستانی 

مه سیحی  دفنی بکه ن، به اڵم هاوڕێکانی ڤۆلتێر ده یبه ن بۆ ده ره وه ی پاریس له  

سیلیرییه  Scellières له  کڵێسایه ک ده ینێژن. 

به اڵم ساڵی 1791 پاش سیانزه ساڵ له مردنی، له  کاتێکدا که  شۆڕشی فه ره نسی 

ڤۆلتێر  ته رمی  که   بڕیارده دات،  نیشتامنی  ئه نجومه نی  گڕوتینیدایه ،  سه ره تای  له  

بهێرنێته وه  بۆ پاریس له  قه برستانی  بانسیون له په نا جان جاک رۆسۆ و کۆمه ڵێک 
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بیرمه ندی تری فه ره نسیدا بنێژرێت. جێگای وتنه  له کاتی هێنانه وه ی ته رمی ڤۆلتێر 

بۆ پاریس،  نزیکه ی 600 هه زار فه ره نسی ئاماده ی ناشتنی بوون.6

ڤۆلتێر له ته مه نیدا   ژنی هێناوه، به اڵم کۆمه ڵێک به رهه می مه زنی له پاش خۆی 

به جێهێشت، که  هه تاوه کو ئه مڕۆش مرۆڤایه تی قه رزار بارییه تی.7

به رهه مه کانی 
دیاره  ڤۆلتێر کۆمه ڵێک به رهه می ئه ده بی و فکریی و  سیاسیی و کۆمه اڵیه تی 

نوسیوه . له هه موو بواره کانی ژیاندا، ڤۆلتێر قسه ی خۆی هه بووه ، له  هه مانکاتیشدا 

له  زۆربه ی رووداوه  گرینگه کانی فه ره نساو ئەوروپا، خه ڵکی داوایان لێکردووه  که  

قسه ی خۆی بکات، له به رئه وه  ئێمه  خۆمان له به رده م شاخێکی به رزی  نوسینی 

هه مه  جۆردا ده بینینه وه . لێره دا به کورتی باسی گرنگرتینیان ده که ین.

شیعر
له وانه بێت خه ڵکانێک پێیان سه یر بێت، گه ر کاتێک ئێمه  بڵێین ڤۆلتێر شاعیر 

له گه ڵ  مامه ڵه   فه لسه فه   نارساوه .  فه یله سوفێک   وه کو  ئه و،  زیاتر  بووه ، چونکه  

رووداوه کان به شێوه یه کی عه قاڵنی ده کات و عه قڵ ده بێته  سه نته ری بیرکردنه وه ، 

بەاڵم شیعر له رووی سۆزدارییه وه  مامه ڵه  له گه ڵ رووداوه کان ده کات و دڵ ده بێته  

سه نته ری بیرکردنه وه  ، به اڵم ڤۆلتێر به حوکمی ئه وه ی که سێکی فره  به هره  بووه ، 

له  ژانری شیعریشدا، ئه سپی خۆی تاوداوه ، به تایبه تی له  سه رده می الویدا، چه ند 

شیعری  دیوانێکی  الویدا  ته مه نی  له   نوسیوه ،  باشی  و  جوان  شیعرێکی  پارچه  

 )،Henriade(  چاپکرد، که  تێیدا كۆمەڵێك شیعری جوانی تێدایه ، بەاڵم قه سیده ی
له  هه موویان گرنگرته ، له م قه سیده یه دا باس له  کاره کانی )فیرجیل( دەکات، له م 
قه سیده یه دا پشت به و » )وه زن و قافییه یه ( ده به ستێت که  له و سه رده مه دا به  
)Alexandrine( ده نارسا. راسته  ڤۆلتێر هه وڵیداوه ، هه ندێک گۆڕانکاریی له  وه زن 
و قافییه که  بکات، بۆئه وه ی له گه ڵ شیعره که یدا بێته وه ، بەاڵم ئه م گۆڕانکارییه ی 



ئاشنابوون بە ڤۆلتێر 46

به ناوی  تێدایه   تری  قه سیده یه کی  شیعره دا،  کۆمه ڵه   له م  به اڵم  بووه،  مومل  زۆر 
ئامێزانه ، هێرش ده کاته  سه ر  تێیدا به شێوازێکی گاڵته   )La Pucelle( نوسی  که  
مه فهوومه  ئایینی و مێژوویه کانی ئه و کاته ، بەاڵم به گشتی کاره  سه ره تاییه کانی، 
له ڕووی فکر و ناوه رۆکه وه ، له چاو کاره کانی پاشرتيی، زۆر الوازبوون به  تایبه تی 

شیعره کانی. 

لێکۆڵینه وه ی ئه ده بی و زانستی 
ڤۆلتێر له بواری لێکۆڵینه وه ی ئه ده بیی و زانستیشدا ده ستێکی بااڵی هه بووه ، 
له م بواره شدا ئه سپی خۆی باش تاوداوه ، بۆ منوونه  ڤۆلتێر لێکۆڵینه وه و کتێبێکی 
ئێجگار نایابی له باره ی )ژیان و به رهه مه کانی( شانۆنوسی مه زنی فه ره نسی )مۆلێر( 
مۆلێره وه   باره ی  که  له   ژماردن،  دێته   نایابه کان  کتێبه   له   یه کێک  به   که   کردووه ، 
نورسابێت. ئه م کتێبه ی زیاتر ده چێته  قاڵبی لێکۆڵینه وه ی ئه ده بی و بیۆگرافیاوه ، 
زانای  هه ردوو  نوسینه کانی   و  کتێب  به   خۆی  زۆر  ماوه یه کی  ڤۆلتێر  هه روه ها 
مه زنی ئینگلیزی )ئیسحاق نیوتن، شارلز داروین(ه وه  خه ریککردووه . له سه ر ئه م 
لەبارەی  کتێب و نوسینه کانی  لێکۆڵینه وه و کتێبی  دوو که ڵه  زانایه ش، کۆمه ڵێک 
که ڵه   ئه م  له سه ر  نوسیوە ،  داروین(  و  نیوتن  )ئیسحاق  ئینگلیزی  مه زنی  زانای 
 Essai sur la زانایه ش، کۆمه ڵێک لێکۆڵینه وه و کتێبی نوسیوه ، بۆ منوونه  له  کتێبی
 Eléments de la philosophie de Newton هه روه ها کتێبی ،poésie épique
هه رچه نده  ئه مه ی دواییان، کارێکی هاوبه شه  له نێوان خۆیی و مارکیزه ی هاوڕێیدا، 

که  زیاتر باس له  فه لسه فه که ی نیوتن ده کات، به تایبه تی تیۆریی )جاژبیه ت(.8

مێژوو 
یه کێک له و بوارانه ی که  ڤۆلتێر داهێنانێکی مه زنی تێداکرد، زانستی )مێژوو( 

بوو. ده توانم بڵێم له پاش ڤۆلتێر، مێژوو به رگێکی نوێی پۆشی و بوو به  زانستێکی 

گرنگ، گه ر سه یری کتێبه  مێژوویه کانی پێش ڤۆلتێر بکه ین، ده بینین مێژوو ته نها 

بریتییه  له  گێڕانه وه یه کی بێ تامی حکایه تی و پاڵه وانێتییه کانی مه لیک و سه رۆکه  
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بەاڵم  نییه ،  بوونێکی  هیچ  راسته قینانه ،  کایه یه کی  وه کو  مرۆڤ  عه سکه رییه کان، 

به   مێژووی  نوسینه وه ی  هێنایه کایه وه و  نوێی  بۆچوونێکی  له مباره یه وه   ڤۆلتێر 

جۆرێکی تر داڕشت، هه روه ها نه خشه یه کی درامی بۆ مێژوو داڕشت، که  ته نها 

پێیوابوو  ڤۆلتێر  نه کات.  سه رۆکه کان  و  مه لیک  کوشتارگه کانی  و  له شه ڕ  باس 

تێڕوانینێکی  ئه و  واته   مرۆڤایه تی،  گه شه سه ندنی  پرۆسه ی  له   بریتییه   مێژوو  که  

مرۆیانه ی به  مێژوو به خشی، هه رله به رئه وه یه  که  زۆرکه س پێیان وایه ، که  ڤۆلتێر 

باوک و مامۆستای  مێژووی نوێیه9 .

ڤۆلتێر له  بواری مێژوودا کۆمه ڵێک کتێبی نایابی نوسیوه، گرنگرتینیان بریتییه  

له :

1. مێژووی شارلزی دوانزه ، که له  ساڵی 1731 دا نوسیویه تی. 

2. لویسی چوارده ، که  له  ساڵی 1751 دا نوسیویه تی .

3. هرنی حه وته م که له  ساڵی 1754 دا نوسیویه تی.

ئیمپراتۆر پرتوسی گه وره ، به شی یه که می له  ساڵی 1759 دا نوسی، به اڵم   .4

به شی دووه می له  ساڵی 1763 دا نوسی.10  

به ڵکو   نه کردووه ،  مێژووی  باسی  مێژوویی  کتێبی  به   ته نها  ڤۆلتێر  دیاره  

وه کو  منوونه   بۆ  ک��ردووه ،  مێژووی  باسی  شانۆگه رییه کانیشیه وه   له رێگای  

شانۆگه رییه کانی )ئه میری بابل، یان کتێبیThe Orphan of China( که  له  ساڵی 

1754 دا نوسیویه تی.(  یه که میان باسی مێژووی شارستانی کۆنی بابلی ده کات و 

ئه ویرتیشیان باس له شارستانی چینی ده کات11.  دواتر بە گشتی باسی داهێنانی 

ڤۆلتێر دەکەین لە بواری مێژوودا.

شانۆگه ریی
دیاره  ڤۆلتێر له  بواری شانۆگه ریدا، ده ستێکی ئێجگار بااڵی هه بووه . له م ژانره  

شانۆگه ریی  کۆمه ڵێک  تاوداوه و  ئه سپی خۆی  ئه ده بیشدا،  بایه خه ی  پڕ  و  گرنگ 

جوان و نایابی نوسیوه ، که  هه تاوه کو ئه مڕۆش له سه ر ته خته ی شانۆکانی جیهان 

بۆچوونه   فه لسه فه و  شانۆوه ،  هه وڵیداو  له ڕێگای  ڤۆلتێر  دیاره   ده کرێت.  منایش 
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سیاسیی و فکرییه کانی خۆی منایش بکات، له هه مانکاتشدا تیری ره خنه ی خۆی 

ئاڕاسته ی بیریی کۆنه په رستی و توندڕه ویی ئاینی و ملهوڕیی سیاسیی بوه شێنێت.  

ڤۆلتێر له بواری شانۆدا کۆمه ڵێک شانۆیی نوسیوه  که  ژماره یان ده گاته  نزیکه ی 

له  هه موو  شانۆ  کاته دا،  که  له و  بڵێم،  ئه وه ش  ده بێت  دیاره   شانۆگه ریی.   )50(

ژانره کانی تری ئه ده ب، ره واجی زیاتر بووه و له  هه مانکاتیشدا رۆڵی کاریگه ریرت 

 بووه  به سه ر کۆمه ڵگادا. هه رله به ر ئه مه شه  ڤۆلتێر، کۆمه ڵێک شانۆگه ریی زۆریی 

نوسیوه ، چونکه  کاریگه رترین ئامڕازی گه یاندن و باڵوکردنه وه ی هزره کانی بووه  

بۆ ناو کۆمه ڵگا.

زۆربه ی  هه رچه نده   بکه ین،  باس  گرنگرتینیان  ناوی  ده ده ین،  هه وڵ  لێره دا   

شانۆگه رییه کانیشی، وه کو کتێبه کانی تری گرنگ و پڕ بایه خ بوونه .

ئه م  رێگای  له   ڤۆلتێر  باسمکرد،  پێشرتیش  هه روه ک  ئۆدیب،   Oedipe  .1

شانۆگه رییه وه  نارساوه ، له  ساڵی 1718  له  زیندانی باستیل نوسیویه تی، بۆ ماوه ی 

چل و پێنج رۆژ له سه ر ته ختی شانۆی پاریس منایشکراوه .

2. شانۆگه ریی Zaire ئه م شانۆگه رییه  له ساڵی 1732 نووسیویه تی.

Erphile .3 ئه م شانۆگه ریه شی هه ر له هه مان ساڵدا نووسیوه ، واته  1732.

4. Socrates

5. Mahomet

6. Meror

7. Nanine

8. The Orphan of China ئه م شانۆگه رییه  ساڵی 1755 له سه ر ته ختی شانۆ منایشکرا. 

له   ساڵ  بیست  پاش  له   کاتێک  ڤۆلتێره ،  شانۆگه ریی  دوایین     Irene  .9

ئه م  دا،   1778 مارسی  له   پاریس،  بۆ  گه ڕایه وه   تاراوگه   ژیانی  و  ده ربه ده ریی 

ترۆپکی  له   ڤۆلتێر  تێیدا  که   پاریس منایشکرا،  ته ختی شانۆی  له سه ر  شانۆگه رییه  

شۆره تدا بوو، به  سه دان که س ئاماده ی بینی ئه م شانۆگه رییه و ڤۆلتێر بوون .12

ئه مه و کۆمه ڵێکی تری کاری شانۆیی، که  له و کاته دا ڤۆلتێر نوسیویه تی. جێگای 
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وتنه  ڤۆلتێر له ڕێگای شانۆوه  شۆره تی په یداکرد و پاسپۆرتی خۆی له ناو جیهانی 

ئه دیب و روناکبیرانی پاریس ده ستکه وت. 

چیرۆک و رۆمان 

ڤۆلتێر له  بواری ئه ده بدا، خاوه نی قه ڵه مێکی زێڕین بووه . که م قه ڵه م هێنده ی 

خۆی  له  پاش  ڤۆلتێر  بکات.  ئه ده ب  خزمه تی  توانیویه تی  ئه و،  قه ڵه مه کەی 

کۆمه ڵێک رۆمان و نۆڤێل و کورته  چیرۆکی به جێهێشتووه ، که  هه تاوه کو ئه مڕۆش، 

مرۆڤایه تی ده یانخوێنێته وه و چێژی لێوه رده گرێت. لێره دا هه وڵ ده ده ین، ئه و کاره  

گرنگانه ی که له  بواری رۆمان و چیرۆکدا نوسیونی، به  کورتی باسیان لێوه  بکه ین.

رۆمانی Zadig یه که مین رۆمانی ڤۆلتێره  که له  ساڵی 1747 دا نووسیویه تی.

Micromegas  نۆڤلێتێکه  که  زیاتر ده چێته  قاڵبی ئه ده بی فه نتازیاوه . ده توانین 

بڵێین ئه مه  یه که مین رۆمانی فه نتازیای زانستی یان وه کو ده وترێت)خه یاڵ عیلمی( 

بوو. تێیدا ڤۆلتێر باس له وه  ده کات، که  سه فیره کانی که وکه بێکی تر له سه ر ئه رز، 

چۆن باس له  ده به نگییه کانی ره گه زی مرۆڤایه تی ده که ن. لێره دا ڤۆلتێر هانای بۆ 

فه نتازییا بردووه ، بۆ ئه وه ی ره خنه  تونده کانی خۆی، ئاڕاسته ی کۆمه ڵگای ئه وکاتی 

فه ره نسا بکات. جێگای وتنه  ڤۆلتێر ئه م نۆڤلێته ی ساڵی 1752 نوسیوه .

رۆمانی کانید Candide ناودارترین و گرینگرتین کاری ڤۆلتێر له بواری ئه ده بدا 

دێته  ژماردن. ئه م رۆمانه  هه تاوه کو ئه مڕۆش به  یه کێک له کاره  گرینگه کانی ئه ده بی 

فه ره نسی داده نرێت و چه ندین لێکۆڵینه وه و کتێبی له باره وه  نوورساوه . ڤۆلتێر له م 

رۆمانه یدا، جگه  له وه ی که  شێوازێکی به رزی ئه ده بی هاتۆته  گۆ، له هه مانکاتیشدا 

ناوه رۆکی رۆمانه که  له  رووی فکریی و فه لسه فییه وه  زۆر گرینگه . له م رۆمانه دا 

تیری  زیاتر  )التفاۆل( ده گرێت،  فه لسفه ی گه شبینی  له   توندی ره خنه   به   ڤۆلتێر 

ره خنه ی ئاڕاسته ی )رۆسۆ و لیبینتز( ده گرێت. ڤۆلتێر ده ڵێت:

چاره سه ری  نییه ،  رێکوپێک  شتێکی   هیچ  که   ده ژین،  عاله مێکدا  له   )ئێمه    

کێشه کانیش، ته نها له ڕێگای به کارهێنانی عه قڵ و زانسته وه  ده بێت(.
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کاتێکیش  نووسیوه ،  دا   1759 ساڵی  له   رۆمانه ی  ئه م  ڤۆلتێر  وتنه   جێگای 

قه ده غه کردنه وه .  و  سانسۆرکردن  هه ڵمه تی  به ر  که وته   یه کسه ر  باڵوبوویه وه ، 

له وکاته دا ڤۆلتێر به  شێوازه  گاڵته ئامێزه که یه خۆی وتی: 

 Captain ناوی  نوسیویه تی  که   ئه وه ی  به ڵكو   نه منوسیوه ،  من  رۆمانه   )ئه م 

Demad( به  درۆوه  وتی ئه مە برامه . ئه م قسه یه شی له  رۆژنامه ی 

Journal encyclopedique  کرد، هه رچه نده  جارێکی تریش جه ختی له سه ر 

تێروانینی عه قاڵنی و جه ده لی کرده وه ، هه روه ک له  کتێبه که یدا هاتووه .

 Ce qui Plait aux Dames له ساڵی 1764 دا داستانێکی فه لسه فی به ناوی

هه روه ها  ئه ده بی.  تاوه کو  نزیکه   فه لسه فییه وه   له کاری  زیاتر  که   باڵوکرده وه ، 

داستانێکی  زیاتر  که ئه ویش  باڵوکرده وه ،   Lingenu داستانی  دا   1767 له ساڵی 

فه لسه فیی بوو.. دیاره  ڤۆلتێر ده یویست له ڕێگای زمانی ئه ده به ییه وه ، خۆی بخاته  

ناو ده ریای فه لسه فه ، به مه ش کارێکی جوان و پڕ بایه خی تۆمارکرد. 

کاری فه لسه فيی
له بواری فه لسه فه دا ڤۆلتێر جێگایه کی مه زنی هه یه ، به تایبه تی له  فه لسه فه ی 

رۆمانسیه تی فه ره نسی. زیاتریش له  جیهاندا، ڤۆلتێر وه کو فه یله سوفێک نارساوه . 

)ئازادیی،  چه مکی  له سه ر  جه ختیان  زۆر  که   فه یله سوفانه یه ،  ئه و  له ڕیزی  ئه و 

لێبورده یی، مافی مرۆڤ(  کردۆته وه . ڤۆلتێر له  بواری فه لسه فیدا چه ند کتێبێکی 

تایبه تییه کانیدا  له نامه   ڤۆلتێر،  فه لسه فی  بیری  زیاتر  هه رچه نده   نوسیوه ، 

ده رده که وێت.

رێگای  که   مه شخه ڵه یه   ئه و  )فه لسه فه   وه ده ڵێت:  فه لسه فه   له باره ی  ڤۆلتێر 

سوتاندنی  بۆ  کاتێک   هیچ  مه شخه ڵه ش  ئه م  ده کاته وه ،  رون��اک  مرۆڤایه تی 

روناکبیران به کارنه هاتووه ، هه روه ک چۆن )دادگاکانی پشکنین، محاکم التفتیش(  

ئه م کاره یان کرد.13.( 

ڤۆلتێر له بواری فه لسه فیدا هه ندێک کتێبی هه یه  که  بریتین له  : 
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له باره ی  فه لسه فی  نامه ی   Lettres philosophiques sur les Anglais

ئینگالند، که  له  ساڵی 1733 دا نوسیویه تی. زیاتر کاریگه ری ئینگالندی پێوە دیاره ، 

باس له  سیسته می سیاسیی و فکریی ئینگلیزه کان ده کات. 

Dictionnaire philosophique  قاموسی فه لسه فی، که  له  ساڵی 1764 دا 

نوسیویه تی. 

نامه  
بواری  شاره زاکانی  له   که یه کێکه   سالح(،  )هاشم  عه رب  گه وره ی  بیرمه ندی 

فه لسه فه ی فه ره نسی و ڤۆلتێر ناسێکی به تواناشه ، ده ڵێت:

نامه   له   زیاتر  بگه ڕێین،  ڤۆلتێردا  فه لسه فه ی  فکرو  به دوای  مبانه وێت  )گه ر 

تایبه تییه کانیدا ده یدۆزینه وه  14.(

ڤۆلتێر له ته مه نیدا، هه زاران نامه ی نوسیوه ، که  سیامیه کی به رزیی ئه ده بیی 

پێوه  دیاربووه ، هه روه ها ئه م نامانه  پڕیه تی له  فکرو فه لسه فه و قسه ی مه نگقی، 

له به رئه وه  ڤۆلتێر له م ژانره  گرنگه ی ئه ده بیشدا، ئه سپی خۆی تاوداوه و به یه کێک 

له سوار چاکه کانی ئه م بواره  دێته  ژماردن .

ڤۆلتێر و دەسەاڵت 
بەگشتی ڤۆلتێر بە یەکێک لە دوژمنە سەرسەختەکانی دەسەاڵتی پادشایەتی 

فەرەنسی دادەنرێت. ئەو لە ژیانیدا بە هۆی رەخنە توندو گاڵتەئامێزەکانی توشی 

هەمیشە  ئەو  »هاتووە.  دەرکردن  واڵت  لە  و  راونان  و  ئەشكەنجەدان  و  »گرتن 

بە  خەونی  زیاتر  ئەو  بوو،  فەرەنسا  ملهوڕەکانی  پادشا  رەهای  دەسەاڵتی  دژی 

دەسەاڵتێکی منەوریی، روناکبیری دەبینی. ئەو زیاتر هۆگری دەسەاڵتی مەلەکی 

بە پێچەوانەوە ڤۆلتێر هیچ وەختێک داوای شۆرش و  ئینگلیزیی بوو،  دەستوری 

حکومەتی شٶڕشگێریی نەکردووە، هەروەک هەندێک پێیان وایە . 
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ڤۆلتێرو مەلیک فریدیکی گەورەی بروسیا
لە ناوەراستی سااڵنی سەدەی بیستەمدا، کتێبێکی ئەڵامنی دەرچوو، کە تێیدا 

ئەو نامانەی تێدا باڵوکرایەوە کەلە سەدەی هەژدەدا لەنێوان ڤۆلتێری فەیلەسوف 

و فریدریکی گەورەدا گۆڕاونەتەوە. کاتێک چاوم بەو نامانە کەوت سەرم لە دوو 

شت سوڕما.

 یەکەم لە شێوازی ماستاوچێتی ڤۆلتێر بۆ ئەم مەلیکە، تەنانەت فریدریکی 

گەورە، لە دووەم نامەدا بە ڤۆلتێر دەڵێت: )حەزناکەم هێندە بەو شێوازە نامەم بۆ 

بنوسیت ، کە تێیدا زیاتر تۆنێکی ماستاوچێتی پێوە دیارەو زیاد لە پێویستیش بە 

شانوباڵی مندا هەڵبدەیت15(.

بەتواناییی  و  زانایی  بوو،  سەرنجم  جێگای  کە  نامانەدا  لەم  دووەم   خاڵی   

لەبارەی  زانیارییەکی زۆریی  لەنامەکانیدا  بۆ دەرکەوت،  ئەڵامنیام  ئەو مەلیکەی 

»شیعر، ئەدەب و فەلسەفەو حیکمەتی ژیان » تێدایە.

 یەکێک لەو رەخنانەی کەلە ڤۆلتێر دەگیرێت، ئەو پەیوەندییە توندوتۆڵەیە 

وەکو  ڤۆلتێر  لەکاتێکدا  گەورە(.  )فردریکی  بروسیا  مەلیکی  و  ڤۆلتێر  کەلەنێوان 

کەچی  نارساوبوو،  فەرەنسی  بۆربۆنی  دەسەاڵتی  بە  دژ  مەزن  شۆرشگێرێکی 

دۆستێکی نزیکی مەلیکی بروسیا بوو، هەمیشە میوانی تایبەتی ئەم کۆشکەکانی 

مەلیک بووە. هەرچەندە پاش ماوەیەک ڤۆلتێر لەگەڵ ئەم مەلیکەش پەیوەندی 

سەیرەی  پەیوەندیییە  ئەم  بەاڵم  باسامنکرد،  لەسەرەوە  هەروەک  تێکدەچێت، 

ڤۆلتێری فەیلەسوف و مەلیکی بروسیا، خاڵێکە جێگای سەرنج و تێڕامانی نوسەرانی 

و لێکۆڵێرەوانی ڤۆلتێرە.

لەهەمانکاتیشدا بەیەکێک لەو رەخنانەی دادەنرێت، کە لە ڤۆلتێر دەگیرێت، 

چونکە لەوکاتەدا هیچ جیاوازییەک لەنێوان مەلیکی بروسیا و مەلیکی فەرەنسا 

نەبووە، هەردوکیان ملهوڕ و دیکتاتۆر بوونە، ئەوەنەبێت کە فریدریکی گەورە، 

کەسێکی روناکبیرو زانا تربووە، لە هەمانکاتیشدا زۆر حەزی بە تێکەڵی لەگەڵ 

فەیلەسوف و منەویرانی سەدەکەی خۆی کردووە.
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ڤۆلتێر چەمکی ئازادی
یەکێک لەو چەمکە فکریانەی کە ڤۆلتێر کاری تێداکردووە،  هەروەها پێوەی 
نارساوە، چەمکی »ئازادی« یە. ئەو بەیەکێک لە مامۆستا گەورەکانی بیری لیبڕالیزم 

و ئازادیی سیاسیی و تاکەکەسی دادەنرێت.  
دەتوانم بڵێم ڤۆلتێر لە کاتێکدا قسەی خۆی کرد، کە بێ دەنگی  و ملکەچی 
باشرتین  شێوازی ژیان بوو، بەاڵم ئەو بە پێچەوانەی خەڵکی ترەوە دەنگی  خۆی 
دژی  مەزهەبی،  چەوساندنەوەی   دژی  مەزهەبی،  دەمارگیری  دژی  هەڵبڕیی 
گەورەی  پارێزەرێکی  بە  بوو  هەروەها  راوەستایەوە،  ملهوریی  دیکتاتۆریەتیی 

ئازادیی و رادەڕبرین. 
خەڵکی  رادەڕبرینی  و  ئازادیی  لەسەر  جەختی  لەپێویست  زیاد  ڤۆلتێر 
دەکردەوە. دەتوانین ئەو بەیەکێک لە باوکە مەزنەکانی بیری ئازادیی تاکەکەسی 

دابنێین، چونکە زۆر گرنگی پێدەدا. 
)هەرچەندە لەگەڵتا هاوڕا نیم، بەاڵم بەهەموو شێوەیەک پشتگیریت دەکەم، 

تاوەکو بە ئازادانە بیروڕاکانی خۆت دەرببڕیت.(
جیهاندا  لە  ئەمڕۆش  هەتاوەکو  کە  بەناوبانگەکانی،  وتە  لە  یەکێکە  ئەمە 
دەوترێتەوەو رۆڵێکی گەورەی لە پێشکەوتنی دیموکراسیی و کۆمەڵگای پلورالیزمدا 
پلورالیزمی  کۆمەڵگەی  بناغەی  بەردی  کرایە  ئەم  ڤۆلتێر  لەپاش  خۆی  گێڕاوە. 
رۆژئاوایی. لێرەدا بە روونی ڤۆلتێر پەیامەکەی خۆی بەجیهان رادەگەیەنێت، لە 
هەمانکاتیشدا وەسفێکی گەورەی ئازادیامن بۆ دەکات، لە مانا و مەبەستی ئەم 

چەمکەمان بۆ روون دەکاتەوە. 
زۆر  ئەو  هومانیزم،  قوتابخانەی  مەزنەکانی  فەیلەسوفە  لە  یەکێکە  ڤۆلتێر 
شێلگیرانە پشتگیریی لە مافەکانی مرۆڤ و پیرۆز راگرتنی کەرامەت و کەسایەتی 

مرۆڤ دەکرد. بەتایبەتی زۆر پشتگیریی لەئازادی رادەربرین دەکرد. 
ڤۆلتێر دەڵێت:

هەیە،  تری  ئەوی  پێچەوانەی  باوەڕێکی   ئەوەی  بیانوی  بە  تاکێک   )هەر 
کەسێکی تر ئازار بدات، دڕندەیە .١٦(
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کۆماریی  سیستەمی  لەسەربوونی  جەختی  زۆر  ڤۆلتێر  سیاسیشەوە  لەرووی 
سیستەمێکی  داوای   کە  مۆنتسکیۆ،  بەپێچەوانەی  ئەو  دەکردەوە.  دیموکراسی 
پادشایەتی دەستوری هاوشێوەی ئینگالندی دەکرد، ڤۆلتێر دژی ئەم بۆچوونە بوو. 

لەمبارەیەوە ڤۆلتێر دەڵێت:
)لەنێوان سیستەمی  حوکمڕانی ستەمکاری کە کار بە هیچ یاسایەک ناکات، 
لەگەڵ سیستەمی حوکمڕانی پادشایەتی کە یاساکان هەر هەمووی تاکە کەسێک 
دوو  لەبەردەم  ئێمە  بەڵکو  نابینین،  گەورە  هێندە  جیاوازییەکی  دایدەنێت، 

سیستەمی حوکمڕانی  هاوشێوەداین کە زۆر بەیەک دەچن .١٧(
ڤۆلتێر پێیوابوو  ئەرکی دەوڵەت ئەوەیە، کە  ئازادیی و ئاسایش بۆ تاک دابین 
پێی  و   بکات  لە دەوڵەتی خۆی  پشتگیری  پێویستە  تاکیش  لەبەرامبەردا  بکات، 
ڤۆلتێر  الی  گەورەی  رۆلێکی  لەیاساش،  رێزگرتن  یاساو  لەبەرئەوە  بێت،  وەفادار 
هەبوو، بەاڵم لەهەمووی گرنگرت الی ڤۆلتێر، مرۆڤ بوو.  بەبڕوای ئەو، چەمکی 
نەتەوە،  وەکو  تری  چەمکەکانی  گشت  لە  بەرزترە  زۆر  مرۆیی  کەرامەتی  رێزو 
ئاین، مەزهەب. بە واتایەکی تر هەموو مرۆڤان یەکسانن، چونکە هەموویان بە 
یەکسانی مەرجێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتییە  یەکسان مرۆڤن، کەواتە  چەشنێکی 

١٨.
بە دڵنییایەوە ڤۆلتێر  لەپێش هەموو شتێکدا ئەو دژی دەمارگیریی ئایینی و 
مەزهەبی بوو، لە هەمانکاتیشدا تێزەکانی لەبارەی ئازادیی و لێبوردن و سیستەمی 
دیموکراسییەوە، رۆڵێکی ئێجگار مەزنی لە مێژووی فکرو فەلسەفەی جیهاندا گێڕا.

ڤۆلتێر و چەمکی لێبوردن
فەیلەسوفێكی  هیچ  دابنێین،  لێبوردن  چەمکی  باوکی  بە  ڤۆلتێر  دەتوانین 

خەباتی  دیارە  نەچووە.  لێبوردەییەوە  چەمکی  بەتەنگ  ئەو  هێندەی  فەرەنسی 

بەرچاوی  رۆڵێکی  دەمارگیری،  بیری  دژایەتیکردنی  و  لێبوردن  پێناوی  لە  ڤۆلتێر 

هەبووە، لەباڵوکردنەوەی ئەم چەمکە و نەهێشتنی توندوتیژی ئاینی و مەزهەبی 

لە فەرەنسا و ئەوروپادا. 
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ڤۆلتێر زۆر پشتگیری چەمکی لێبوردن و تۆلێڕانسی دەکرد، چونکە پێی وابوو 

گەر ئێمە لە هەڵەکانی یەکرت نەبوورین و توانای بەرگەگرتنی یەکرتیامن نەبێت، 

ناتوانین باس لە ئازادی بکەین، چونکە ئازادیی مانای گوێگرتن و قبوڵکردنی رای 

بەرامبەرمانە، با ئەو رایەش دژمان بێت، ئەوا پێویستە رێز لەو بۆچوونە بگرین. 
رۆحێکی  ئێمە  چونکە  دەگێرێت،  سەرەکی  رۆڵی  لێبوردن  چەمکی  لێرەشدا 
لێبوردەییامن تێدا نەبێت، ناتوانین کۆمەڵگایەکی دیموکراسیش دروست بکەین. 
دەهەژێنێت،  ڤۆلتێر  کەناخی  دڵتەزێن،  رووداوی  چەندین  پاش   1763 ساڵی 

کتێبێکی مەزن بەناوی )وتارێک لەبارەی لێبوردنەوە دەنوسێت(. 
ئەم کتێبە دەبێتە بەرنامەیەکی درێژخایەن بۆ وروژاندنی رای گشتی فەرەنسی، 
بە قازانجی دژایەتیکردنی دەمارگیری و هاندانی خەڵکی بۆ و قبوڵکردنی مەزهەب 

و دیدی جیاواز. 
ڤۆلتێر لەبارەی لێبوردەیەوە دەڵێت: »لێبووردن چییە؟ لێبوردن دەرئەنجامێکی 
لکاوە بەبوونی مرۆڤایەتیامنەوە. ئێمە هەموومان بەرهەمی الوازیین. هەموومان  
لەشتی   و  ببوورین  لەیەکدی  با  لێیگەڕێ  لەبەرئەوە  لەرزیوین و هەڵە دەکەین، 
بنەمای   ئەمەیە  ببورین.   دووالیەنە  شێوەیەکی  بە  بەیەک  بەرامبەر  یەکدی 
یەکەمی یاسای رسوشت  و بنەمای یەکەمی سەرجەم مافەکانی مرۆڤ »هەروەها 
کاسۆلیکی  و  مەسیحی  کەنیسەی  سەر  دەکاتە  هێرش  بەتوندی  کتێبەیدا،  لەم 

بەتایبەتی. ڤۆلتێر دەڵێت:
بەسەر  درێژ   سەردەمێکی  بەربەیەتە.  سەدە  شانزە  مێژووی  مەسیحیەت   «
کە  نەڕۆیشتبوو  قوستەنتینیەوە  بەهۆی  مەسیحیەتدا  مەزهەبی  فەرمانڕەوایی 
ئاتانازیەکان و ئۆسبیەکان، کەوتنە گیانی یەکدی و لەوكاتەوە تا ئەمڕۆ هەمیشە 

کەنیسەی مەسیحی لە خوێندا غەرق بووە.«
ڤۆلتێر دەیەوێت سود لەوانە تاڵەکانی مێژوو وەربگرێت، دەڵێت:

وانەیەکی  خایاندووە،  سەدەیەکی  چەند  کە  ترسناکانە  جیاوازییە  )ئەم 
گرنگە سەبارەت بەوەی ئێمە دەبێت هەڵەکانی یەکدی ببەخشین. جیاوازبوون، 

بەدبەختی گەورەی مرۆڤەو »لێبوردن«یش تەنها رێگا چارەیەتی.(
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بۆچوونەکانی  رێگایەوە،  لەم  دەیەوێت   و  دەبات  بازرگانی  بۆ  پەنا  ڤۆلتێر 

بسەملێنێت.

)لە بۆرسەی ئەمستەردام، یان لەندەن، یان بەرسەدا، کە زەردەشتی، یەهودی، 

موسڵامن، کاسۆلیک، پرۆتستانت، ئەرتەدۆکسی، هەر هەموویان مامەڵە پێکەوە 

دەکەن، خەنجەر بە رووی یەکدا هەڵناکێشن،  بۆ ئەوەی یەکێکیان ئەویدی بهێنێتە 

سەر دینەکەی خۆی. کەوابوو بۆچی ئێمە »مەسیحیەکان« پاش ئەنجومەنی نیقیە 

* بەردەوام کوشتار لەگەڵ یەکیدا دەکەین ؟.١٩(

توندوتیژی  لە  رێگا  دەتوانێت  بازرگانی  کە  بوو،  باوەڕەدا  لەو  ڤۆلتێر  دیارە 

رۆڵێکی  لێبوردندا،  پێناوی  لە  ڤۆلتێر  کارو خەباتی  بگرێت.  ئایینی  دەمارگیری  و 

کۆمەڵگای  دامەزراندنی  و  لێبوردن  بیری  گەشەسەندنی  لە  هەبوو،  بەرچاوی 

مەدەنی و فەراهەمکردنی ئازادی بیروڕا. 

ڤۆلتێر و مێژوو
یەکێکە  ڤۆلتێر  کە  کۆکن،  لەسەرئەوە  مێژوونوسان  و  فەیلەسوف  زۆربەی 

لێکۆڵینەوەی  سەرلەنوێ   ئەو  مۆدێرن.  مێژووی  زانستی  گەورەکانی  مامۆستا  لە 

لەمێژووی ئەوروپاو جیهان کرد، پاش ماوەیەکی زۆر قسەی خۆی لەبارەی زانستی 

مێژووەوە کرد.

تر  شتێکی  زیاتر  کارەساتەکان  و  تاوان  وێنەیەکی  لە  )مێژوو  دەڵێت:  ڤۆلرت 

نییە٢٠.(

تر  جارێکی  دەیویست  بوو،  مێژوو  تەقلیدی  میتۆدی  و  تێڕوانین  دژی  ئەو 

لە  زۆری  رەخنەی  ئەو  بنوسێتەوە، چونکە  ئەوروپاو جیهان  و  فەرەنسا  مێژووی 

جۆری نوسینی مێژووی کۆن بوو. 

ڤۆلتێر دەڵێت: )شەڕ و شۆڕەکان، سوپاو سەرکەوتن، شکست و داگیرکاری شارو 

دیسان گرتنەوەیان. ئەمانە کارێکن  گشت کتێبە مێژوویەکان تێیدا هاوبەشن،،، 

مێژوو لە پێشکەوتنی عەقڵ  و هونەرەکان داماڵە هیچی تێدا نامێنێتەوە.ل٢١(
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تەواو  کە  بنوسێتەوە  مێژوو  نوێ  شێوەیەکی  بە  دەیەیوێت  ئەو  هەربۆیە 

جیاوازبێت لەوەی پێشوو. )نامەوێ مێژووی شەڕو شۆڕ و جەنگەکان بنوسمەوە، 

بەڵکو لەبارەی کۆمەڵگەکانەوە، جەخت لەسەر ئەوە بکەمەوە کە خەڵک چۆن 

کە  بوون  چی  هاوبەشانە  هونەرە  ئەو  ژیاون،  خانەوادەکانیان  و  خێزان  لەناو 

گەشەو نەشەیان پێداون، بابەتەکەی من مێژووی ئەقڵی ئادەمیزادە نەک لۆرد  و 

گەورە دەسەاڵتداران، ئەمانە بەالی منەوە گرنگ نین، من  دەمەوێت هەقیقەتی 

تا  بەربەرییەتەوە  لەسەردەمەکانی  هەر  ناونی  مرۆڤ  کە  بزانم،  هەنگاوانە  ئەو 

دەگەنە شارستانییەت .٢٢(

هەربۆیە نوسەری گەورەی ئەمەریکی ویلی دیورانت دەڵێت: )ڤۆلتێر توانی 

یەکەم فەلسەفە دەربارەی مێژوو بێنێتە بەرهەم، یەکەم تەقەلالیەکی رێكوپێک 

لە شۆپاژۆکردنی هۆکارە رسوشتییەکانی پەرەسەندنی ئەقڵی ئەوروپایی، هەربۆیە 

ڤۆلتێر بناغەی زانستی مێژووی نوێی دامەزاراند.٢٣(

ڤۆلتێر لەبواری داهێنان و مۆدێرنیزەکردنی زانستی مێژوودا، رۆڵێکی ئێجگار 

زانست مێژووی  یەکەمی  بە مامۆستای  ئەو  بایەخ و گرنگی هەیە، هەربۆیە  پڕ 

مۆدێرن دێتە ژماردن.

ڤۆلتێر و دەسەاڵتی ئایینی و توندڕەوی مەزهەبی
دیارە بۆ ئەوەی بەباشی لەفکر و فەلسەفە ڤۆلتێر تێبگەین بەتایبەت لەمەڕ 

و  »کات  رەگەزی  ئاینی،  جەنگی  و  مەزهەبی  توندڕەو  بە  بەرامبەر  تێڕوانینی 

شوێن« یارمەتیامن دەدات. 

هەمانکاتیشدا  لە  دەژی��ا،  فەرەنسا  واڵتی  ئەوروپاو  کیشوەری  لە  ڤۆلتێر 

لەسەدەی هەژدەدا، تەواوی کیشوەری ئەوروپا، خۆیان لەناو جەنگێکی مەزهەبی 

و ئایینی و نەتەوەیدا دەبینیەوە. لەوکاتەدا هزری توندڕەو مەزهەبی، باڵی بەسەر 

بەتایبەتی جەنگی » کاتۆلیک و  تەواوی فەرەنساو ئەوروپای رۆژئاوادا کشابوو. 

پرۆتستانت« تەواوی ئەوروپای وێرانکردبوو.



ئاشنابوون بە ڤۆلتێر 58

ڤۆلتێریش رۆژانە تراژیدیاکانی جەنگ و  توندڕەویی مەزهەبی بە چاوی خۆی 
دەبینی، هەربۆیە ئەم مەسەلەیە تەواو مێشكی داگیرکردبوو، کاری جددی لەپێناو 

دژایەتیکردنی ئەم جۆرە عەقڵیەتەدا کردووە. 
چاوی  کە  بووە،  ساختەچی  فێڵبازو  یەکەم  کاهین،  )یەکەم  دەڵێت:  ڤۆلتێر 
بەیەکەم گەمژەیەک کەوتووە.(. ڤۆلتێر جەنگێکی گەورەی دژ بە پیاوانی ئایینی و 

هزرە توندڕەوییەکەیان بەرپاکرد. 
)گەر پیاوانی ئایینی تەنیا رێوڕەسمە ئاینیەکانیان جێبەجێبکردایە لێبوردەبوونایە 
بەرامبەر بە ئەوانەی لە رێبازیان جیان، ئەوا من گوێم بە باوەڕەکە نە دەدا، بەاڵم 
هەڵوێستی و توندڕەوییان کەلە ئینجیلدا شوێنەوارێکی نیيە، بووەتە سەرچاوە ئەم 
ملمالنێ خوێناویەی ناو مێژووی مەسیحی، ئەو مرۆڤەی کە پێی دەوتم وەک من 
باوەڕبهێنە ئەگینا خوا سزات دەدات، ئێستا هاتووە بە من دەڵێت، وەک من باوەڕ 
بهێنە، ئەگینا تیرۆرت دەکەم، ئەو توندڕەوییە ئاوێتەی خورافات و نەزانی بووە، لە 

هەموو سەدەکاندا بنەمای بەاڵ و نەهامەتی بووە.٢٤(
سەدە  شانزە  لە  بریتیە  مەسیحیەت،  )مێژووی  دەڵێت:  ئەو  هەربۆیە 

بەربەرییەت.٢٥(

کەنیسەو هەوڵی کڕینی  ڤۆلتێر
دیارە پیاوانی ئایین چەندە رقیان لە ڤۆلتێر دەبوویەوە، بەاڵم لەهەمانکاتیشدا 
لەگەڵیدا  هەوڵیاندا  هەربۆیە  تێدەگەیشنت،  ڤۆلتێر  قەڵەمەکەی  لەپێگەو  باش 

سوڵحێک بکەن و دەمی چەوربکەن. 
بوو  هەوڵێک  ئەمەش  بددەنێ،  ی  کاردیناڵ«  کاڵوی   « کە  بڕیاریدا  کەنیسە 
ئایینی  پیاوانی  لە  زۆر  ڤۆلتێر  بەاڵم  بکەن.  دەمکووتی  و  بکڕن  ڤۆلتێر  بۆئەوەی 
ئایینییەوە«  ە  کاڵو   « ئەم  لەڕێگەی  ئایینی  پیاوانی  دەیزانی   ئەو  زیرەکرتبوو، 
رەتکردەوەو  پێشنیارەی  ئەم  هەربۆیە  سەر،  بکەنە  گەمژەییی  کاڵوی  دانەوێت 

رازی نەبوو، بەڵكە لەسەر هەڵوێست و بۆچوونەکانی خۆی موکڕتربوو.٢٦

ڤۆلتێر و شۆرش مەزنی فەرەنسی 
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لەرووی  پێشرت  بەڵکو  بوو،  دروستنە  هەرلەخۆڕا  فەرەنسی  شۆرشی  دیارە 

شۆڕشگێرەکانی  و  رادیکاڵ  بۆچوونە  ئەوە  هەبوو.  باشی  پاشخانێکی  فکرییەوە، 

فەیلەسوف و بیرمەندانی فەرەنسی و ئەوروپی بوو، کە ئاگری شۆرشێکی مەزنی 

جیهانی بەرپاکرد، ئەگەر بیرمەندانی فەرەنسی پێشرت دەستیان بە رەخنەگرتن لە 

دەسەاڵتی ئەوکاتی فەرەنسی نەگرتبایە، ئەوا کەس زاتی ئەوەی نەبوو پەالماری 

باستیل بدات.

پێش ئەوەی خەڵكی عەوام پەالماری کۆشکی پادشاکانی فەرەنسای دا، نوخبەی 

رۆشنبیری فەرەنسی لە رێگای کتێب و وتارە گرینگەکانیانەوە، پەالماری کۆشک و 

تەالریی ئەرستۆکراتی فەرەنسیان دا، بەاڵم نابێت ئەوەش�ان لەبیربچێت، کە هیچ 

وەختێک ڤۆلتێر لەگەڵ  بیری شۆرشدا نەبووە، بەڵکو ئەو لەگەڵ ریفۆرمی سیاسی 

ئەوەی  وەکو  رێک  بووە.  لیبڕاڵدا  ئازادو  و  علامنی  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  و 

و  » رۆبسبیر«  دیکتاتۆری  لەپاش شۆرشدا، دەسەاڵتێکی  کە  زاینیبێتی  ڤۆلتیر  کە 

پاشانیش »ناپۆلیۆن« دروست دەبێت. 

ڤۆلتێر و جەنگ
ڤۆلتێر بەیەکێک لە پێشەوا مەزنەکانی بیری »ئاشتیخوازی جیهان« دەژمێرێت. 

میلیتاریزمی«  و  »شەڕەنگێزی  بیری  دژی  کتێبەکانی،  و  نوسین  بە  ئەو هەمیشە 

بووە. 

ڤۆلتێر دەڵێت: )شەڕ هەوێنی گشت تاوانەکانە، لە گەورەترین خراپەکارییەکانە 

هەر دەوڵەتە و دەیەوێ بەرگ و سیپاڵێکی رەوایی بکات بە بەرتاوانەکەیدا، کوشنت 

حەرامەو لەسەردەمی ئاشتیدا هەموو جۆرە کوشتنێک سزا دەدرێ، بەاڵم هەر کە 

فوکرا بە کەڕەناکەدا و شەڕ هەڵگیرسا، ئەوا کوشتنی بەهەزاران رەوایە. ٢٧( ئەو 

هەمووکاتێک دژی  کوشتنی مرۆڤ بووە بە ناڕەوایەتی، هەربۆیە زۆرجار ئەو بە 

یەکێک لەپێشەواکانی » هومانیزم ‹ دێتە ژماردن .
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ڤۆلرت دەڵێت: )هەرلەو کاتەی کە مرۆڤ لەسکی دایکیدایە، تا باسک و مەچەکی 

پتەوتوند دەبێت، بیست ساڵێکی دەوێت، لە منداڵییەکەیدا زیندەوەرێکە و دوایی 

دەبێتە گەنجێک و فام دەکاتەوەو ئەقڵی کامڵ دەبێ، بەاڵم سێ هەزار ساڵێکی 

تا لەو بونیادەی خۆی شارەزا بێت، بۆ ئەبەدیش تا شتێک لە دەروونی  دەوێت 

خۆی دەزانێت، کەچی یەک چرکە بەسە بۆ کوشتنی .٢٨(

جەنگ الی ئەو نارشینرتین و قێزەونرتن هەڵوێست و کاری مرۆڤە، لەبەرئەوە 

بووە.  نەتەوەیش  تەنانەت  و  مەزهەبی  و  تایەفەگەری  جەنگی  دژی  هەمیشە 

لە شوێنێکی تردا دەڵێت: )گەر شەڕێک درێژەی کێشا، ئەوا هیچ رەوایەتی لەو 

شەڕەدا نامێنێتەوەو هەردووالی جەنگەکە تاوانبارن ٢٩.(  

دوا قسە
دیارە ڤۆلتێر چ لەڕووی هزری و چ لەرووی عەمەلیشەوە، هەوڵیداوە گۆڕانكاری 

لەبیرو هزری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئایینی فەرەنسی و ئەوروپیدا بکات. ئەو هەر 

لە پێناوی بۆچوونەکانیشی ئامادەبوو خۆی بخاتە بەر ئازار جەالدەکانی زیندانەکان، 

رەخنەگرانەوە  چاوێكی  بە  لەدورەوە  هەڵبژێرێت،  واڵتی  دوورە  و  غەریبی  ژیانی 

سەیری واڵتە جوانەکەی بکات. 

دیارە قسەکردن لەبارەی فەیلەسوفێکی مەزنی وەکو ڤۆلتێر زۆریدەوێت، گەر 

بە پڕکردنەوەی سەدان الپەڕەش، هێشتا ناتوانین بە تەواوەتی وێنەیەکی پڕاوپڕ بەم 

فەیلەسوفە مەزنە بدەین، بەاڵم هیوادارین کە توانیبێتامن بەچەند دێڕێک، تیشکێک 

بخەیەنە سەر گرنگرتین هزرو کارەکانی ئەم فەیلەسوفە گەورەیەی جیهان. 
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ڤۆڵتێر 
ئەو فەیلەسوفەی

 كە دین دەكوتێت

وەرگێڕانی ئاكام بەسیم
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هەندێك لە نوسەران مێژووی شارستانی، سەدەی هەژدەیەمیان بە ))سەدەی 

هەژدەم(  سەدەی  بە)قسەكەری  ڤۆڵتێر  هەندێكیش  ناوبردووە.  ڤۆڵتێر(( 

ناودەبەن. لەسەردەمی ژیانی ئەم نوسەر و شاعیر و فەیلەسوفە، هەروا لە دوای 

مردنیشیەوە زۆر نازناوی پێبەخرشاوە. ڤۆڵتێر نازناوی ))گەوهەری درەوشاوەی 

دوژمنی   (( ش��ۆڕش(،  )پەیامهێنی  ئەدەبیات((،  ))ئیمپراتۆری  فەرەنسا((، 

ڤۆڵتێر  هەروا  پاڵی.  داوەتە  مێژوو((یان  نامەنوسی  ))مەزنرتین  ئاینفرۆشان((، 

وەك یەكێك لە پڕ نوسرتین و ماندونەناسرتین نوسەرانی تەواوی مێژوو ناوبراوە. 

))ئەگەر  دەكات:  ڤۆڵتێر  باسی  جۆرە  بەم  فەرەنسا  مەزنی  شاعیری  المارتینی 

ئەم  بێت، لەسەر  پڕۆژەكانیان  بە مرۆڤەكان  ئێمە سەبارەت  پێوەری دادوەری 

نوێیە((. ڤیگۆتۆر هۆگۆی نوسەر  ئەوروپای  ڤۆڵتێر مەزنرتین نوسەری  بنەمایە 

هاوزادگەی ڤۆڵتێر لەبارەیەوە بەم جۆرە دەدوێت: )) ڤۆڵتێر دەرخەری  تێكڕای 

تایبەمتەندییەكانی سەدەی هەژدەیەمە((.

و  بوێری  و  بێباكی  لەڕووی  ڤۆڵتێر  دەڵێن،  ڤۆڵتێر  سەربوردەی  نوسەرانی 

ئاینزاكان  تەڵەكەبازانی  و  فڕۆش  ئایني  ڕۆحانی  پیاوانی  بەرنگاربوونەوەی 

لەسەرانسەر مێژوودا بێ هاوتایە. هیچ بیرمەندێك دیكە وەك ڤۆڵتێر لە دژی 

پیاوانی ڕۆحانی مەسیحی بەیداخی شۆڕشی هەڵنەكردوە.

نوێنەری مەزن و بێ ڕكەبەری  بە  ڤۆڵتێر،  ژیاننامەی  لە نوسەرانی  زۆرێك 

فەرەنسای  بەتایبەتی  ئەوروپاو  سەرانسەری  ڕۆشنگەری  و  هزری  بزوتنەوەی 

دەزانن. ڤۆڵتێر زیاتر لە حەفتا ساڵی تەمەنی خەریكی نوسین بوو، 99 كتێبی 

هەمەجۆری وەك چیرۆك و شانۆنامەو شیعرو ڕەخنەو مێژوو و فەلسەفە نوسی. 
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نوسینەكانی ڤۆڵتێر لێورێژن لەهۆشیاری و تەنزی رەخنەگرانەو زیرەكی و ژیری 

ڕوونی  نەریتشكێنەدا،  شۆرشگێڕو  نوسەرە  ئەم  نوسینەكانی  لە  ئامۆژگاری،  و 

فێركاری  ئازاردەرو  تاڵی  پێكەنینی  و  گاڵتەجاری  و  جوان  وردبین  و  دەربڕین 

لەبارەی  فرانس  ئاناتۆڵ  دەدەن.  شەپۆل  دەریا  شەپۆلەكانی  وەك  عاقاڵنە، 

شێوازی نوسینی ڤۆڵتێر دەڵێت: ))قەڵەم لەناو پەنجەكانی ڤۆڵتێردا خار دەداو 

قاقا پێدەكەنێت((. داالمرب ڤۆڵتێر بە پەسنی )وەسف(نەكراو و هەورەبروسكەی 

شەوانی بێدەنگ و تاریكی سەدەی هەژدەیەم ناودەبات.

 ڤۆڵتێر لە ڕووی كاریگەر بەسەر بزوتنەوە هزرییەكانی فەرەنساو ئەوروپاوە 

بە مەشخەڵی ئاگرین داناوە كە نزیكەی حەفتا ساڵ سوتا تاكو ڕوناكی و ئاگایی 

و بێداری باڵوبێتەوە.

گۆتەی شاعیری ناوداری ئەڵامنیش ڤۆڵتێری بە بلیمەت ناوبردوە. بلیمەتێك 

كە تواناكانی لە دەربڕین و لۆژیك و فەلسەفەدا سەرسامكەرو سیحراوین.

لە  فەرەنساوە،  مەزنی  شۆڕشی  هەڵگیرسانی  بەسەر  ڤۆڵتێر  گاریگەری 

هەموو نوسەرانی شۆڕشگێری هاوسەردەمی خۆی زیاتر بووە. ڤۆڵتێر بە ))باوكی 

شۆڕشی فەرەنسا(( و )) باخەوانی شۆڕش(یش ناوبراوە.

دواڕادە  تا  ئەمانە  كە  بووە،  ئاینزاكان  و  ئاین  دوژمنی سەرسەختی  ڤۆڵتێر 

سوكایەتیان بە عەقڵ و هەست و پێگەی مرۆڤ كردوە. 

دامودەزگا  و  بە شەالتی  كڵێسا  مەزنی  پیاوانی  و  ڕۆحی  و  ڕابەران  ڤۆڵتێر 

تەمەنی درێژخایەنی  لەتێكڕای  فێڵبازان دەزانی،  بە دوكانی  ئاینزاكان  و  ئاینی 

خۆیدا لەگەڵ پیاوانی ڕۆحانیدا لەشەرێكی بێ بڕانەوەدا بوو، تاكو دواهەمین 

ساتەكانی ژیانی خۆی تەنانەت لەسەر پێخەفی مەرگ، بە تەنزە ئازاردەرەكانی 

ڕەخنەی لەوان دەگرت.

بیرمەندێك كە ئیمپراتۆری بەهێزی پروس و شاژنی ڕوسیای مەزن شانازیان 

بە هاونشینی ئەوەوە دەكرد، نوسەرێك كە پاشاكانی نەمسا، هەنگاریا، دانیامرك، 

سوید دۆستایەتیان لەگەڵیدا بە شانازی دەزانی، ڤۆڵتێر دوای لێدەكردن، لە پێشدا 
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ژیرو دادوەر بن پاشان ئیمپراتۆر یان پادشا. یەكێك لە مەزنرتین ئامانجەكانی 

ڤۆڵتێر لە ژیانیدا، لەدوای سەرەو ژێربوونی دەمودەزگای ئاینی، سەقامگیركردنی 

دادوەری كۆمەاڵیەتی بوو لە كۆمەڵگەدا.

بلیمەتێك لە باستیل
ڤۆڵتێر نزیكەی سێسەد  و چەند ساڵێك لەمەوبەر لە ساڵی 1694 لە پاریس 

بووە.  بەروەردە  پێگەیشتوو  خوێندەوارو  و  بۆرژوا  خێزانێكی  لە  لەدایكبووە، 

نوسینگە  خاوەن  و  زیرەك  و  سەركەوتوو  پارێزەرێكی  ئارویە(  )فرانس  باوكی 

بووە. دایكی ))ماری دومارد(( ژنێكی خانەدان و هۆشیار و قسەخۆش و جوان 

و بەكەیف و دەماخ، بەاڵم سیلگرتە بوو. ڤۆڵتێر وەك ساوایەكی زۆر كزو الواز  

ڕۆژێك  لە  و  دەمرێ  زوانە  بەم  منداڵە  ئەم  وتبووی  پەرستارەكەی  لەدایكبوو، 

زیاتر ناژیت. ڤۆڵتێر دواتر لەبارەی خۆیەوە دەنوسێ، هەر لە سەرەتای ژیامنەوە 

هەفتەی  الوازە  كزو  منداڵە  ئەم  كاتێك  بووە.  گۆڕدا  لێواری  لە  القم  هەردوو 

پەرجوو  بە  زیندوومانەوەیان  خێزانەكەی  ئەندامانی  تێپەڕاند،  ژیانی  یەكەمی 

زانی. هەرچەندە ئەم ساوا كزو الوازە 84 ساڵ ژیا، بەاڵم لە سەرانسەری ماوەی 

ژیانیدا، هەمیشە نەخۆش و كزو الوازو ڕەنجكێش بوو، لەگەڵ چەندین نەخۆشی 

وتویانە  پزیشكان  لە  هەندێك  دەكرد.  نەرم  پەنجەی  و  دەست  جۆربەجۆردا 

ڤۆڵتێر نەخۆشی سیلی لە دایكییەوە بە میراتی بۆ ماوەتەوەو ئەم نەخۆشییە، 

بەدەست  تەمەنی  كۆتای  تاكو  ڤۆڵتێر  بەرنەدا.  بەرۆكی  تەمەنی  كۆتایی  تاكو 

نەخۆشی هەڵئاوسانی سییەكانی و تای جۆربەجۆرەوە ئازاری دەكێشاو هەمیشە 

هەستی بە سەرما دەكرد. 

ڤۆڵتێر وردیلەو ڕوخسارێكی ڕەقەڵەو ناشیرینی هەبوو، پاش دووچار بوونی 

بە نەخۆشی ئاوەڵە ڕوخساری هێندەی تر ناشیرین بوو. ژیاننامەنوسانی ڤۆڵتێر 

دەڵێن ڕوخساری لەگەڵ ئەوەی پێكەنینهێن بوو، لەهەمانكاتدا ڕێزدارەنەش بوو. 

چاوانی درەوشاوەو پرسیاركەر و هۆشیاربوون و لە پێكەنینەكانیدا میهرەبانی، 
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لەگەڵ بەدفەڕەیدا ئاوێتە بوون، لە نیگادا پرشنگی بلیمەتی و لەسەرخۆیی و 

لێبووردەیی و تەنزی فەلسەفی بەهەموو الیەكدا باڵودەبوونەوە.

ڤۆڵتێر لە پاش فێربوونی خوێندن و نوسین، دەستبەجێ دەست دەكات، بە 

نوسینی شیعر. باوكی لە هۆگری بەتینی كوڕەكەی بۆ شیعر نوسین، لە سەرسامیدا 

دەبێت.  هەژار  و  هیچەكارە  داهاتوودا  لە  كوڕە  ئەم  دەڵێت:  دەبێت،  نغرۆ 

كوڕەی شاعیر لە تەمەنی نۆ بۆ حەڤدە ساڵی خوێندنی فەرمی لە قوتابخانەی 

سەرەتایی و ناوەندی یەسوعییەكانی كە ئاینزایەكی مەسیحییە تەواو دەكات. 

لەم قوتابخانەیەدا بە مندااڵنی گەورەترین ئەرستۆكرات و خانەدانانی فەرەنسا 

نیشان  نوسین  شیعر  تایبەتی  بە  شانۆ  و  ئەدەب  بۆ  هۆگری  و  دەبێت  ئاشنا 

دەدات. پاش تەواوكردنی قۆناغی ناوەندی، باوكی داوای لێدەكات لە بەشی یاسا 

درێژە بە خوێندنی بدات، بەاڵم كوڕە بەشی ئەدەبیات هەڵدەبژێرێ و لەگەڵ 

باوكی تێهەڵدەچێت. لەم سەردەمەدا گەورەترین ئامانجی شاعیری الو ئەوەیە 

كە ببێتە ناوێك لەناو ناواندا و شاعیرێكی بەناوبانگ، بەاڵم ئەم شاعیرە ناودارە، 

پێویستە یەكێكیش بێت لەسەرمایەدارانی مەزن. لەم سەردەمەدا ڤۆڵتێر وابیر 

دەكاتەوە  لێهاتووی بەبێ پارە پڕ ئازارەو پارەش بەبێ لێهاتووی بێامنایە. ڤۆڵتێر 

دەیەوێت ناودارێكی دەوڵەمەند بێت. ئەو پیاوەی كە كاریگەرییەكی گەورەی 

ناوی))  و  مامۆستاكانییەتی  لە  یەكێك  دەهێڵێت،  بەجێ  ڤۆڵتێرەوە  بەسەر 

شاتۆنوف((ە، ئەم پیاوە خۆی بە خوداناس، بەاڵم بێ دین ناودەبات و بەسەر 

بیركردنەوەی شاعیری الوەوە، كاریگەریەكی هەمیشەی بەجێ دەهێڵێت. 

ڤۆڵتێر لە تەمەنی 23 ساڵیدا لە شیعرێكی تەنزئاسادا، جێگری پادشا فەرەنسا 

بەتوندی دەداتە بەر گاڵتەجاری. پاش باڵوبوونەوەی ئەم شیعرە، ڤۆڵتێر بە 11 

مانگ زیندانی لە بەندینخانەی بەناوبانگی باستیل سزای دەدەن. شاعیر الو بۆ 

یەكەمجار چەژەی ئەدەبیاتی خەڵك دەچێژێت.

خۆی  شانۆنامەی  یەكەمین  بناغەی  دا،  باستیل  بەندینخانەی  لەسەردەمی 

بەناوی )ئۆدیپ( دادەرێژێ. هەر لەم كاتەدا ناوی خوازراو و نازناوی)ڤۆڵتێر(، 
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واژو دەكات.  ناوەوە  بەم  تەمەنی هەر  كۆتایی  تاكو  بۆ خۆی هەڵدەبژێرێت، 

زۆرێك لە ژیاننامەنوسانی، ئەم ناوە بە نهێنی ئامێز دەزانن. هەندێك دەڵێن )) 

ڤۆڵتێر(( ناوی زادگەی نوسەرێك بووە، كە ڤۆڵتێر هەر لە مێرد منداڵیەوە شێت 

ڤۆڵتێر  دەڵێن  هەندێك  بووە.  نوسەرە  ئەم  تەنزئامێزەكانی  نوسینە  شەیدای  و 

ناوی خۆی لە مۆڵكایەتی خێزانەكەیەوە وەرگرتووە.

لە  شانۆنامەی)ئۆدیپ(  یەكەمین  ساڵ،   24 دەبێتە  تەمەنی  ڤۆڵتێر  كاتێ 

بێهاوتای  پێشوازییەكی  الوە،  نوسەرە  ئەم  شانۆنامەی  دەكرێ.  منایش  پاریسدا 

لێدەكرێ و ڕیكۆردی درێژخایەنرتین منایشكردنی شانۆ لە پاریش دەشكێنێت. 

لە 25000 كەس  زیاتر  یەك منایش دەكرێ.  لەدوای  یەك  )ئۆدیپ( 45 شەوی 

بەڵكو  باڵودەبێتەوە،  فەرەنسادا  هەموو  لە  ناوبانگی  تەنیا  نەك  دەیبینن. 

بەناوبانگرتین  وەك  الو  ڤۆڵتێری  دەهێنێ.  بەدەست  بۆ  زۆریشی  دەرامەتێكی 

ڤۆڵتێر  فەرەنسا،  شانۆی  ڕەخنەگرانی  ناودەبرێت.  فەرەنسا  شانۆنامەنوسی 

بەراورد دەكەن.  )راسین(  و  )كرنی(  و  پیاوانی وەك)سۆفۆكلیس(  لەگەڵ كەڵە 

تەڵەكەبازیانە. ڤۆڵتێر  پیاوانی ڕۆحانی و  پەیامی شانۆنامەكە دەرخەری ستەم 

هەر لەدەسپێكی الویەتییەوە هونەری خۆی لە دوژمنتاشی دا دەردەخات.

 بە زیاتر باڵوبوونەوەی ناوبانگی ڤۆڵتێر، ئەم نوسەرە زیرەك و هەلقۆزە، 

پاریس  سەرانسەر  و دەوڵەمەندی  لەگەڵ مەزنرتین خانەدان  زیاتر  لە جاران 

تەنزە  خێراو  وەاڵمە  دەبێت.  تێكەڵ  لەگەڵیاندا  و  دەبێتەوە  نزیك  فەرەنسا 

ئازاردەرو لێهاتووییە سەرسامكەرەكەی لە شیعرو نوسین دا، دەكەونە سەرزاری 

خەڵكی. ڤۆڵتێر پاش ئازادبوونی لە  بەندینخانەی باستیل بەشێوەیەكی بەرێزانە 

بەاڵم تەنزئاسا،  داوا لە جێگری پادشا دەكات، ئەگەر پایەداری بەرێز بخوازن، 

بدەدەن  ڕێگە  بەاڵم  بژمێرن،  من  ڕۆژانەی  خواردنی  ژەم  سێ  پارەی  دەتوانن 

هەڵبژاردنی شوێنی مانەوەم لە جیاتی زیندانی باستیل خۆم دیاری بكەم.

ڤۆڵتێر بێ ئەوەی نازناوی خانەدان هەبێت، تەنیا لەبەر بلیمەتی ئەدەبی 

و ناوبانگەكەی، لە كۆڕو كۆبوونەوەی خانەداناندا پێشوازی لێدەكرا، لەهەموو 
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شوێنێكدا بەرتری خۆی پێگەی خۆی بەسەر دەوڵەمەندو خانەدانە ناودارەكاندا 

سایەی  لە  هەڵبژاردبوو،  خۆی  بۆ  ڤۆڵتێری  نازناوی  كە  گەنجێك  دەسەملێنێت. 

عەقڵی درەوشاوەی، گاڵتەی بەناو و ناوبانگی خانەدانان دەكرد. 
و  دەوڵەمەند  بە  گاڵتە  تەنیا  هەر  نەك  بوێرە،  و  بەناوبانگ  الوە  ئەم 
خانەدانەكان دەكرد، بەڵكو جێگری پادشا و پیاوانی ڕۆحانی مەزنیش لە چزوی 
تەنزی ئازاردەری ئەم بەدوور نەبوون. كاتێك جێگری پادشا بەهۆی دروستبوونی 
قەیرانی داراییەوە نیوەی ئەسپەكانی كۆشكی بەمەستی كەم كردنەوەی خەرجی 
دەفرۆشێت، ڤۆڵتێر پێیدەڵێت: باشرتین ڕێگەی كەمكردنەوەی خەرجییەكانتان، 

وەدەرنانی نیوەی ئەو كەرانەیە كە لە دەربارندا.
لە یەكێك لە كۆڕو كۆبوونەوەكانی خانەداندا، یەك لە خانەدانەكان ڕووی 
دەمی لە ڤۆڵتێر دەكات، دەپرسێ ئەم الوە كێیە بە دەنگی بەرز قسە دەكات، 
ڤۆڵتێر لە وەاڵمدا دەڵێت: ))پایەبەرز ئەم الوە كەسێكە ناوی گەورەی بۆ پەسنی 
كردن هەڵنەگرتووە، بەاڵم بەهۆی ئەو نازناوەی كە هەیەتی خەڵكی ڕێزی لێ 

دەگرن.((
لەبەر  ڤۆڵتێر  كە  ڕادەسپێرێن  كەسێك  چەند  پیاو،  هەمان  فەرمانی  بە 
بێشەرمەیەكەی تێهەڵدان بكەن، بەاڵم گەورەكەیان بە پیاوەكانی دەڵێت زیان 
لەو  سەرنجڕاكێش  شتێكی  داهاتوودا  لە  لەوانەیە  چونكە  نەگەێنن،  سەری  بە 
لە  بێچراوەوە،  سەرەوە داچۆرێت. دوای چەند ڕۆژێك ڤۆڵتێر بەسەرو كەلەی 
هۆڵی شانۆدا ڕووبەڕووی هەمان پیاوی خانەدان دەبێتەوە، بۆ )دونگ( یاخو 
هۆی  بووەتە  كە  كەسەی  ئەو  بەاڵم  دەك��ات،  بانگهێشتی  ڕووب��ەڕوو  شەڕی 
ئەنجامدا  لە  شارە.  گشتی  سەرۆكی  نزیكی  خزمانی  لە  ڤۆڵتێر،  برینداربوونی 
ڤۆڵتێر، بۆ دووەم جار سەر لە بەندینخانەی باستیلەوە دەردەكات، بەاڵم پاش 
دوو هەفتە ئامادەن ئازادی بكەن، تەنیا بەو مەرجەی لە فەرەنسا بچێتە دەرەوە 
بەرەو بەریتانیا بڕوات. ڤۆڵتێر بەریتانیا لە باستیل بەباشرت دەزانێ و یەكەمین 

قۆناغی تاراوگەنشینی دەست پێدەكات. 
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دوورخستنەوە بۆ بەریتانیا
ڤۆڵتێر لە تەمەنی 32 ساڵیدا دەچێتە بەریتانیا و سێ ساڵ لەم واڵتەدا دەژی. 

دەژمێردرێ.  جیهان  واڵتی  ئازادترین  لە  یەكێك  بە  بەریتانیا  سەردەمەدا  لەم 

بەریتانیا واڵتێكە پاشاكەی لە سێدارەداوەو ڕیفۆرمی ئاینی كردووە و ئەنجومەنی 

میللی یاخود پەرلەمانەكەی چەقی دەسەاڵتی خەڵكییە.

ڤۆڵتێر بە زووی لەوە تێدەگات لە بەریتانیادا بەندینخانەی وەك بەندینخانەی 

بخرێنە  دەوڵەت  و  ئاین  نەیارانی  ناتوانرێ  ئاسانیەش  بەو  نییە،  تێدا  باستیلی 

ناو بەندینخانەوە. ئەم نوسەرە فەرەنسییە لەڕادەی ئازادی تاك و پێكەوەژیانی 

پێكهاتە جیاوازەكانی كۆمەڵگە و ئازادیگەلی ئاینی لەم دوورگەیەدا سەرسامیدا 

دەبێت، چونكە لەسەر زەمینی داگیركراوی فەرەنساوە ئەوەندە دوور نییە.

ڤۆڵتێر بەریتانیا لەچاو فەرەنسادا لەڕووی شارستانی و مامەڵەكردنی لەگەڵ 

بیركردنەوەو پێشكەوتنی زانستی و بەتایبەتی لەڕووی ئازادیخوازییەوە گەلێك 

نیشتامنەكەی  لە  كە  نوسەرێك  دەكات.  ستایشی  و  دەبینێ  پێشكەوتوتر  بە 

خۆیدا بە بێ دادگایی دوجار خراوەتە بەندینخانەو لەبەر بیركردنەوەكانی لە 

بوایە،  بەریتانیا  نوسەرێكی  ئەگەر  تێدەگات  لەوە  دەركراوە،  خۆی  نیشتامنی 

لەبەر بیركردنەوەكانی نە زیندانی دەكراو نە لەواڵتەكەشی دەریان دەكرد.

ڤۆڵتێر كە وەك شاعیرو شانۆنامەنووس و نوسەری شۆڕشگێر ناوبانگی هەیە، 

بە نوسەران و شاعیران و فەیلەسوفان و دەسەاڵتدارانی گەورەی بەریتانیا ئاشنا 

ئینگلیزی دەبێت،  فێری زمانی  بلیمەتئاسای،  بەكارهێنانی مێشكی  بە  دەبێت. 

لەگەڵ نوسەرانی مەزنی وەك )پۆپ( و)سوییفت( و )تامسن( و )باركلی( وتوێژ 

دەكات. كتێبەكانی فرانسیس بیكن و جۆن لۆك و شكسپیرو نیوتن دەخوێنێتەوە. 

ڤۆڵتێر ڕێزی رۆژ بە ڕۆژ لە هەڵكشاندایەو بە دەرباری بەریتانیا دەناسێرنێ.

بەخەڵك  سەبارەت  بیركردنەوەكانی  و  هەڵسەنگاندن  تاراوگەنشین  نوسەر 

و واڵتی بەریتانیا لە 25 نامەدا دەخاتەڕوو. كۆی ئەم نامانە دواتر لە دووتۆی 

فەرەنسادا  و  بەریتانیا  لە  فەلسەفییەكان(  )نامە  بەناونیشانی  كتێبێكدا 
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باڵودەبنەوە، بەتایبەتی لە فەرەنسادا هەراوزەنایەكی سەرسامكەر دەنێنەوە.

باڵوبوونەوەی  بە  باوەڕەدان  لەو  فەرەنسا،  مێژووی  نوسەرانی  لە  هەندێك 

فەرەنسا  شۆڕشی  پزوسكی  یەكەمین  فەرەنسادا،  لە  فەلسەفییەكان(  )نامە 

ڤۆڵتێر  دەوەشێرنێت.  واڵت��ەدا  لەم  شۆڕش  تۆوی  یەكەمین  دەدرەوشێتەوەو 

و  ئاینی  دامودەزگای  و  دەردەخات  فەرەنسا  پادشاكانی  ستەمكاری  نامەدا  لەم 

كۆمەڵگە  تااڵنچی  و  تاك  ئازادییەكانی  سەركوتكەری  وەك  فەرەنسا  دەوڵەتی 

و  یاسا  حكومەتی  و  تاك  ئازادییەكانی  ستایشی  بەرانبەردا  لە  بەاڵم  ناودەبات. 

نەرمی دەزگای ئاینی و گرنگیدان بە زانست و زانین ئەم واڵتە دەكات. ڤۆڵتێر 

یەكەمی  بەریتانیای دەیەی  بۆ كۆمەڵگەی  )نامە فەلسەفییەكان(دا وێنەیەك  لە 

سەدەی هەژدەیەم دەكێشێت. ڤۆڵتێر لەم نامانەدا لە دیاردەگەلی كۆمەاڵیەتی 

وەك حكومەت، سیاسەت، فەلسەفە، زانست ،  ئاین ، ئاینزاكان، هونەر و ئەدەبیات 

دەدوێت. نیوتن وەك بلیمەتێكی زانست دەناسێنێت، كە سیستەمە زانستییەكەی 

بە دوورە لە خورافاتی باوی زانستی فەرەنسا. جۆن لۆك بە فەلەسوفێكی بلیمەت 

دەزانێت كە لە فەلسەفەكەیدا ئازادی تاك پێگەیەكی بااڵیی بەدەست هێناوە.

حكومەتی بەریتانیا بە پادشایەتی دەستوری ناودەبات، كە تاكەكانی كۆمەڵگە 

لەبەرانبەر یاساوە بە یەكسان تەماشا دەكرێن، پادشای واڵت وەك پاشای فەرەنسا 

خۆپەرست نییە، ڤۆڵتێر بە ئارۆزیانێكی زۆرەوە تەماشای پێكەوژیانی ئاینزاكان و 

گونجانی ئاینەكان لە كۆمەڵگەی بەریتانیدا دەكات و دەبێژێت زیاتر لە 30 ئاین 

و ئاینزای جۆربەجۆر لەم واڵتەدا پێكەوە دەسازێن.

ڤۆڵتێر لە بەرانبەردا، دەمارگیری ئاینی و خورافیات لە فەرەنسادا، بەو پەڕی 

هێزو توانایەوە دادەتە بەر قامچی سەرزەنشت و ڕەخنە لەخۆپەرستی پیاوانی 

ستایش  بەریتانیا  لە  زانین  و  زانست  پێشكەوتنی  دەگرێت.  فەرەنسا  ڕۆحانی 

دواكەوتوویی  بەرپرسی  بە  فەرەنسا،  ئاینزاكانی  و  ئاینی  دامودەزگای  و  دەكات 

زانستی دادەنێت. ئەم نوسەر كە خۆی شێت و شەیدای زانستە، كتێبەكانی نیوتن 

دەخوێنێتەوە و بیركردنەوەكانی تا دواڕادە ستایش دەكات.
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هەندێك لە نوسەرانی سەربوردەی ڤۆڵتێر نوسیوویانە، ڤۆڵتێر كاتێ پێی خستە 

خاكی بەریتانیاوە، لە شاعیرو شانۆنامەنوسێك زیاتر نەبوو، بەاڵم دوای بەجێ 

سەربوردە  زۆربەی  بەاڵم  شۆڕشگێڕ،  فەیلەسوفێكی  دەبێتە  فەرەنسا  هێشتنی 

لە چوونی  بەر  ئەودا  ناو  لە  ناكەنەوەو دەڵێن:  بیر  بەم جۆرە  ڤۆڵتێر  نوسانی 

بیركەرەوە  قوڵ  نوسەرێكی  و  فەیلەسوفێكی شۆڕشگێر  تواناكانی  بەریتانیا،  بۆ 

بوونی هەبووە، لەسەردەمی ژیانیدا لە بەریتانیا تواناكانی گەشەسەندوتر بوون.

باڵوبوونەوەی كتێب و هەڵهاتنی نوسەر
بەریتانیا،  تاراوگەنشینی  لە  ساڵ  سێ  ماوەی  بەسەربردنی  دوای  ڤۆڵتێر 

دونیا  لە  هەوڵەكانی خۆی  بە  درێژە  شێوە  هەمان  بە  فەرەنساو  دەگەڕێتەوە 

نوسین و ڕۆشنبیری دەدات. كتێبی )نامە فەلسەفییەكان( یەكەمجار لە بەریتانیا 

لە چاپ و باڵوبوونەوەی  باڵودەبێتەوە، بەاڵم دەسەاڵتدارانی فەرەنسا رێگری 

تەنانەت  و  فەرمی  مۆڵەتی  بەبێ  كتێبە  ئەم  ساڵێك  دوای  دەكەن.  كتێبە  ئەم 

بێ مۆڵەتی خودی ڤۆڵتێریش لە فەرەنسا چاپ و باڵودەكرێتەوە، لەبەرئەوەی 

ستەمكاری  دامودەزگای  لە  توندە  ڕەخنەیەكی  فەلسەفییەكان(  )نامە  كتێبی 

فەرەنسا،  خانەدانەكانی  و  ئاینی  دام��ەزراوە  لە  لێدانە  فەرەنساو  پادشاكانی 

توڕەی توندی دامودەزگاكانی پادشایەتی، دەوڵەمەندان، خانەدانان و بەتایبەتی 

توڕەی دێوانەئاسا ڕابەرانی ئاینی لەدژی ڤۆڵتێر دەوروژێنێت.

بەم هۆیەوە نوسەری كتێبی نامەكان، هیچ ڕێگەیەكی جگە لە جێهێشتنی 

دووەمین  بۆ  ڤۆڵتێر  بەناچاری  نامێنێتەوە.  بۆ  فەرەنسا  لە  هەڵهاتن  و  پاریس 

جار لەتەمەنی چل ساڵیدا لە نیشتامنی خۆی هەڵدێت و پەنا بۆ یەكێك لەشارە 

سەرسنورییەكان - دوور لە دەستی دیكتاتۆرانی زەوی و ئاسامن- دەبات.

لەم سەرمەدا ڤۆڵتێر بە ژنێكی دەوڵەمەندو ڕۆشنبیر و هۆگری زانست و 

فەلسەفە بەناوی )مادام شاتلە( ئاشنا دەبێت. ئەم ژنە وەرگێڕی كتێبە مەزنەكەی 

نیوتنە بەناوی)بنەما(. ) مادام شاتلە( ژنێكی جوان و بیست و هەشت سااڵن 
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بوو، ماوەی پازدە ساڵ لەگەڵ ڤۆڵتێر پێكەوە دەژین.

زیاتر  لەجاران  ڤۆڵتێر،  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ژنە  ئەم  لەگەڵ  هاوڕێیەتی   

هۆگری زانست و بەتایبەتی فیزیا و تاقیكردنەوەی زانستی بێت. هەندێ جار 

نغرۆ  تاقیكردنەوەدا  لە  خۆیاندا  تاقیگەی  لە  جۆرێك  بە  مەعشوق  و  عاشق 

ژیاننامەنوسان،  لە  هەندێك  دەكرد.  لەبیر  خۆیان  دەرەوەی  دونیای  دەبوون، 

مادام شاتلە وەك ناودارترین ژنی ڕۆشنبیرو بیرمەندی سەردەمەكەی خۆی ناو 

دەبەن.

ڤۆڵتێر لە ماوەی ئەم پازدە ساڵەدا، چەندین بەرهەمی شانۆیی و چیرۆك 

و مێژووی و فەلسەفی دەنوسێت، كە دەبێتە هۆی ئەوەی ناوبانگی نەك تەنیا 

لە فەرەنسا، بەڵكو لە هەموو ئەوروپادا باڵوبێتەوەو ئیمپراتۆران و پادشایانی 

ئەوروپا شانازی بە دۆستایەتییەوە بكەن.

فەرەنساو  ئەكادیامی  ئەندامی  دەبێتە  ساڵیدا   51 تەمەنی  لە  ڤۆڵتێر   

ناونیشانی دەرباری پێدەدەن، پاشاش نازناوی خانەدانی پێدەبەخرشێت.

)ئینجیل(  كتێبی  ڤۆڵتێر  شاتلە،  خانم  لەگەڵ  ژیانیدا  لەم سەردەمەی  هەر 

بەوردی دەخوێنێتەوە و خەریكی لێكۆڵینەوەو ڕەخنەكردنی وردی دەبێت، بە 

بوێری و جەسارەتێكی بێ وێنە، كتێبی پیرۆزی مەسیحییەكان وەك كێوێك لە 

خورافات دەزانێت، كە الپەڕەكانی پڕن لە چیرۆكی باوەڕپێنەكراو، پێكەنیناوی و 

تەنانەت دژی ئەخالق و مرۆڤایەتی.

هەروا  و  پارادۆكس  و  دژیەكی  دا  ئینجیل  فێركارییەكانی  و  چیرۆك  لە 

هەڵەگەلێكی زۆر دەبینێ، ڕایدەگەیێنێت كتێبی پیرۆزی مەسیحییەكان قسەی 

هێناوە.  دایان  درۆزن  تەڵەكەبازو  كۆمەڵێك  بەڵكو  نییە،  جیهان  دروستكەری 

لۆژیكە.  و  عەقڵ  دژی  و  زانین  و  زانست  نەیاری  ئاین  ڕایدەگەیێنێت  ڤۆڵتێر 

خودای  یان  ئاسامنی  بە  كە  ئەوانەی  بەتایبەتی  و  ئاینزاكان  و  ئاین  هەموو 

ناوبراون، بە وڕێنەو خەیاڵ و ئەفسانە و بێ بنەما ناودەبات.
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ڕێگەی بەرەنگاربوونەوەی ئاین و ئاینزاكان، بە زانست و زانین و عەقڵ و 

پیاوانی  و  ئاینفرۆشان  لەگەڵ  ژیانم،  كۆتای  تاكو  دەبێژێ،  و  ناودەبات  لۆژیك 

)لە  بە  خۆی  ئامانجی  ڤۆڵتێر  بڕانەوەدام.  بێ  شەڕێكی  لە  تەڵەكەباز  ڕۆحانی 

ڕەگەوە دەرهێنانی مەسیحیەت( ناودەبات.

ئیمپڕاتۆر لە پێشوازی بیرمەندا
خامنی شاتلە ژنێك كە پازدە ساڵ دۆست و مەعشوقەی ڤۆڵتێر بوو، لە ساڵی 

1749 دا لە كاتی منداڵبوونیدا كۆچی دوایی دەكات. بەمەش هێدمەیەكی گەورە بە 

بیرمەندی شۆڕشگێڕ دەكەوێت. ڤۆڵتێر سااڵنێك بوو میوانداری ئیمپڕاتۆری مەزنی 

پروسی فرێدریكی قبوڵ نەدەكرد و هاودەمی لەگەڵ مەعشوقەكەیدا لەژیانی ناو 

دەرباری بەهێزترین ئیمپڕاتۆری ئەوروپا بە باشرت دەزانی.

فرێدریك چەندین جار بانگهێشتی ڤۆڵتێری كرد بوو، بۆ دەربارەكەی و لە نامە 

)هۆشیارترین  و  قەرنەكان(  )پیاوی  بە  ڤۆڵتێری  ئامێزەكانیدا،  سۆز  و  گوڕوتین  پڕ 

بێ  و  زۆر  خاكەڕایەكی  بە  ڤۆڵتێڕیش  ناوبردبوو.  سەردەمەكان(  هەموو  مرۆڤی 

بەرانبەر، فردریكی بە )سوقرات( و )ئەسكەندەر( و )سلێامنی باكور( ناو دەبرد.

قبوڵ  ئیمپڕاتۆرە  میوانداری  ڤۆڵتێر  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  شاتلە  خانم  مردنی 

نغرۆ  شانازیدا  لە  ئەوروپا  پادشای  مەزنرتین  دەربارەكەی،  بۆ  بەچوونی  بكات،  

لەسەرەتاوە  فەرەنسی  فەیلەسوفی  و  پروس  ئیمپڕاتۆری  نێوان  پەیوەندی  بكات. 

نغرۆ  ستایشدا  لە  یەكدیان  دووانە  ئەم  بوو.  دلۆڤانئامێز  گەلێك  پەیوەندییەكی 

دەكرد. ڤۆڵتێر بە دەست و دڵەوااڵكەیەوە نازنای )فەیلەسوف پادشا(ی بە فرێدریك 

دەبەخشێ و فرێدریكیش بە بەرزترین پێگەو پۆست، پێشوازی لە مەزنرتین عەقڵی 

ئەوروپا دەكات.

ڤۆڵتێر ماوەی سێ ساڵ لە دەسەاڵت و ساماندا دەبێتە هاوبەشی بەهێزترین و 

دەوڵەمەنرتیین پادشای ئەوروپا، بەاڵم بەریەككەوتنەكانی نێوان ڤۆڵتێر و سەرۆكی 

ئەكادیامی زانستی پروس و كێبەركێی لەگەڵ سووخۆرێكی گەورەدا )ڤۆڵتێر خۆی 



75 ئاشنابوون بە ڤۆلتێر

سووخۆر بووە(، دەبێتە هۆی ساردبوونەوەی پەیوەندی نێوان ڤۆڵتێر و پادشا. ڤۆڵتێر 

ئازاردەرەكانی  تەنزە  دەنوسێت.  ئەكادیاموە  سەرۆكی  لەبارەی  تەنزئامێز  كتێبێكی 

بیرمەند كە جگەلە  بگات.  ئاسامن  بە  ئیمپڕاتۆر  توڕەی  ئەوەی گڕی  دەبێتە هۆی 

مێشكێكی بەتوانای چەكێكی دیكەی نییە، بە فەرمانی هەمان مێشك هەڵهاتن لە 

دەربار لە مانەوە بەباشرت دەزانێت.

فەیلەسوفی تاراوگەنشین
فەرەنسییەكی  ئەوەی  لەبەر  هەڵدێت،  فرێدریك  دەرباری  لە  ڤۆڵتێر  كاتێك 

تاراوگەنشینە، ناتوانێت بگەڕێتەوە بۆ فەرەنسا، ئەگەر بیەوێت لە هەر شوێنێكی ژێر 

ئیمپڕاتۆرەوە  سەربازانی  لەڕێگەی  بژیت،  پروسیشدا  ئیمپڕاتۆری  دەسەاڵتداریەتی 

لەگەڵ  نییە،  دیكە  چەكێكی  قەڵەم  جگەلە  كە  بیرمەندێك،  زیندانەوە.  دەخرێتە 

پادشا ستەمكاری فەرەنسا و ئیمپڕاتۆری دەسەاڵتخوازی پروسدا تێهەڵچووە، لە ناكاو 

بووتە مرۆڤێكی نەك تەنیا بێ نیشتامن، بەڵكو  پیاوێكی هەڵهاتوو و تاراوگەنشین.

بە  فەرەنسا  پادشای  و  ئیمپراتۆر  دەسەاڵتی  كە  هەڵدەبژێرێ  شوێنێك  ڤۆڵتێر 

)ژنێف(ی  شاری  نزیك  دەكەوێتە  یەو  ناوی)فەرنی(  شوێنە  ئەم  نەگات،  وێندەر 

تەنیا  نەك  ناوبانگی  زیاترەو  ساڵ   60 لە  تەمەنی  ڤۆڵتێر  سەردەمەدا  لەم  ئەمڕۆ. 

لە)فەرنی(  ڤۆڵتێر  مانەوەی  باڵبووتەوە.  ڕۆژئاوادا  نیوەگۆی  لە  بەڵكو  ئەوروپا  لە 

دەبێتە هۆی ئەوەی ئەم شوێنە ببێتە پایتەختی ڕۆشنبیری ئەوروپا. نوسینەكانی ئەم 

بیرمەندە شۆڕشگێرە لەمەو بەدوا لە جاران زیاتر توندو بڕەر و دڵێرانەتر دەبن. ساڵ 

لە دوای ساڵ ناوبانگی ئەم بیرمەندە لە دونیای ئەدەب و بیری نوێدا بااڵتر دەبێت.

 پادشا و دەسەاڵتدارانی تێكڕای واڵتان و نوسەر و ناودارانی ئەوروپا سەردانی 

بەناوبانگ  فەیلەسوفی  لێدەكات.  پێشوازیان  ناچارییەوە  بە  ڤۆڵتێریش  و  دەكەن 

نازناوی )خانەخوێی ئەوروپا( لەخۆی دەنێت. ڤۆڵتێر شاكارە بەناوبانگەكەی)كاندید(

لەم سەردەمەدا دەنوسێت، هەروا زۆرێك لە نوسینە فەلسەفی و مێژوویەكانی لەم 

سەردەمەدا دەنوسێت.
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كاتێك  دەژی��ت.  تاراوگەدا  دۆخی  لە  لەفەرنی  ساڵ   24 نزیكەی  ڤۆڵتێر 

نزیكەی  پاریس،  بۆ  بگەڕێتەوە  و  بنێت  تاراوگەی وەال  بڕیاردەدات سەردەمی 

84 ساڵ تەمەنی لە هەوڵ و بەرەنگاری تێپەڕاندوەو تەنیا كەمرت لە چوار مانگ 

تەمەنی ماوە.

بۆ هێنانە سەرتەختی  پازدەهەم  لویی  لە مردنی   ڤۆڵتێر دوای چوار ساڵ 

گەیشتنی  بە  پاریس،  بۆ  دەكەوێتەڕێ  )ئیرن(  بەناوی  شانۆنامەی  دواهەمین 

جیهان  شارەكانی  بوكی  كە  لێدەكەن،  پێشوازی  بەجۆرێك  خەڵكی  پاریس  بۆ 

بەخۆیەوە  هەرگیز  جۆرەی  لەم  پێشوازییەكی  ئەوروپا  شارستانی  ناوەندی  و 

نەبینەوە. دیمەنی پێشوازی خەڵكی پاریس  لە ڕۆشنبیرترین عەقڵی فەرەنسا و 

ئەوروپا، بە یەكێك لە شكۆدارترین دیمەنەكانی سەدەی هەژدەیەمی ئەوروپا 

پەسنی كراوە.

بۆ  هەڵهاتبوو،  پاریسەوە  لە  كە  ئەوروپا  خۆری  دەنوسێت  نوسەرێك   

فەرەنساو  ئەكادیامی  ستایشی  كاتی  لە  پاریس،  بۆ  گەڕاوەتەوە  ئاوابوونی 

ڕێزلێنانی ڤۆڵتێر، بەجۆرێك هەراوزەنا بەرپا دەبێت، فەیلەسوفی ڕەقەڵەو بێهێز 

هاوار دەكات: )بە رێزلێنانی لەم جۆرەتان من دەكوژن(.

و  شێت  تەمەنیدا  هەموو  لە  كە  ڕەنجكێش  و  نەخۆش  فەیلەسوفی 

شەیدای)پاریس(بوو، تەنیا سێ مانگ و نیو لەم شارەدا بە زیندووی دەمێنێتەوە. 

ئەم بیرمەندە مەزنە كە لە هەموو تەمەنیدا چەندین نەخۆشی یەخەیان گرتبوو، 

لە مانگی مارتی 1778دا – 11 ساڵ پێش شۆرشی مەزنی فەرەنسا- بۆ دواجار 

چاوانی لێك دەنێت، لەدواهەمین ساتی ژیانیدا كاتێ كەشیش داوای لێدەكات، 

لە  دەكات،  كەشیش  بۆ  ئاماژە  دەست  بە  بكات،  خودا  لە  لێخۆشبوون  دوای 

پێخەفەكەی دووركەوێتەوەو دەبێژێ: 

)) لێگەڕێ بە ئارامی مبرم((.

ڤۆڵتێر لە ڕوانگەی دامودەزگای ئاینییەوە بە خوداناس دادەنرا، بەاڵم بەهۆی 

ژیانی  كە  دا  قەڵەم  لە  كافرێك  بە  ئەویان  كەشیشەوە،  داواكەی  قبوڵنەكردنی 
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كۆسپی  ڤۆڵتێردا  تەرمی  بەخاكسپاردنی  بەردەم  لە  كڵێسا  گەیشتووە.  كۆتا  بە 

زۆر دروست دەكات. هاوڕێیانی ڤۆڵتێر بە ناچارییەوە بە شەودا تەرمەكەی لە 

پاریس دەبنە دەرەوەو بەنهێنی بەخاكی دەسپێرن. نوسەرانی ژیاننامەی ڤۆڵتێر 

نوسیوویانە، بە ڕاگەیاندنی مردنی ئەم بیرمەندە، نەك تەنیا پاریس و فەرەنسا، 

بەڵكو هەموو ئەوروپا لە پەژارەی تازەیەباریدا ڕۆچوو. پاش سەركەوتنی شۆڕشی 

مەزنی فەرەنسا، ئێسكوپروسكی ڤۆڵتێر دەهێرنێتەوە، بۆ پاریس. خەڵكی پاریس 

تەرمێك كە تەنیا مشتێك ئێسكوپروسكە، بەجۆرێك ڕێزی لێدەگرن، كە هەرگیز 

پاشا  ناودارترین  تەنانەت  لێنەنراوە،  ڕێزی  جۆرە  بەم  كەسێك  ڤۆڵتێر  پێش 

دەسەاڵدارەكانیش. میللەتی مەزن پیاوی مەزن لە ستایشی خۆیدا نغرۆ دەكات.

تایبەمتەندییەكانی سەردەمی ژیانی ڤۆڵتێر
بووە.  هەژدەیەمدا  لەسەدەی  ڤۆڵتێر  ژیانی  ساڵی  هەشتا  نزیكەی 

سەدەی هەژدەیەم، بە سەدەی شۆڕشی مەزنی فەرەنسا یان سەدەی )دایكی 

پادشاكانی واڵتانی  ئیمپراتۆرو  شۆڕشەكانی جیهان( دادەنرێت. لەم سەدەیەدا 

خۆیان  كۆمەڵگەكانی  تەواوەوە  ستەمكارییەكی  و  پۆاڵین  بەدەستی  ئەوروپا، 

بەرێوەدەبەن. لە فەرەنسادا پاشاكان بەسەر گیان و ماڵی خەڵكەوە دەسەاڵتێكی 

و  )حكومەت(  )یاسا(و  بە  خۆیان  ئیمپراتۆران  و  هەیە  چەندوچوونیان  بێ 

ناودارو  موڵكدارانی  و  گەورە  دەوڵەمەندانی  دادەن��ا.  خودی)فەرەنسا(ش 

و  پاشایەتیدا  دامودەزگای  بەدەوری  بەستوە  ئەڵقەیان  سوپا،  فەرماندەكانی 

فەرمانڕوایی زەنگین و خانەدانەكانیان دروست كردوە. گروپێكی بچوك بەشێكی 

گەورەی سامانی كۆمەڵگەیان خستوەتە ژێر دەستی خۆیان و بەهەموو هێزو 

توانایانەوە بەرگریان لە بەرژەوەندییەكانی خۆیان دەكەن. دەسەاڵتی هەموو 

خۆیەوە  لەالیەن  كە  كڵێساش  بچوكەدایە.  گروپە  ئەم  خزمەت  لە  كۆمەڵگە 

لەڕاستیدا  خانەدانەكان،  و  زەنگین  دەسەاڵتی  بووەتە  گەورەیە،  دەسەاڵتێكی 

و  زەنگین  لەبەركردوە.  ئاینیان  پۆشاكی  كە  خانەدانێكن  و  زەنگین  خۆیان 
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ئەرستۆكراتی(  )كۆمەڵگەی  یان  هەڵبژێردە(  مەزن)حكومەتی  ڕۆحانی  پیاوانی 

ستەمكاری  لەسەربنەمای  جۆرە  لەم  كۆمەڵگەیەكی  ك��ردووە.  دروست  یان 

و  نەبوون  زیاتر  لەكۆیلەیەك  ڕەمەكی  خەڵكی  بەرێوەدەبرا.  ئاسامن  زەوی- 

گەورەترینیان بەرتری ئەوان ئەوەیە پەیڕەوی لە فەرمانی پادشا- خودایی بكەن. 

نەزانی و هەژاری  خورافیات و نادادپەروەری باڵیان كێشاوە.

دەمودەزگای حكومەت كە گەورەترین ڕەگەزی لە خانەدانی پادشا و زەنگین 

و خاوەن موڵكەكان و ڕابەرانی ڕۆحی پێكهاتووە، لەخۆشگوزەرانی و ڕابواردن 

و ڕواڵەتئاریی و نازپەروەری، زوڵم و ستەم، تەڵەكەبازی و ڕیاكاریدا ڕۆچوون. 

بەهەشت.  كۆشكەكانی  ڕۆحیش  ڕابەرانی  و  دەفرۆشن  نازناو  و  ناو  پادشاكان 

پیاوانی دەربارو دەسەاڵتداران ڕۆژگاریان بە ڕابواردن بەسەر دەبەن. ڕابەرانی 

ڕۆحی، جگە لە كۆكردنەوەی سامان و ڕیاكاری هونەرێكی دیكەیان نییە، گەل 

لە دەستكورتی و داماوی و هەژاری و نەخۆشیدا ڕۆچووە. 

 لە كۆمەڵگەی فەرەنسیدا بە پێچەوانە كۆمەڵگەی بەریتانییەوە، ئازادییەكانی 

تاك و پێكەوەژیانی ئاینزاكان و حكومەتی پەرلەمانی، بچوكرتین شوێنەواریان 

بەشێوازێكی  بەاڵم  كۆمەڵگە،  سسیاسی  ڕابەرانی  وەك  ڕۆحی  ڕابەرانی  نییە، 

دیكە- بەسەر گیان و ماڵی خەڵكیەوە ستەمكاری دەكەن. بیرتەسكی ئاینی و 

دەمارگیری ئاینزاكان ستەمكاری دەكەن. ڕابەرانی ڕۆحی نەیارانی بیركردنەوەی 

پارچەی  پارچە  كافر و بێ دین و دژە خودا دەسوتێنن و  ناوی  لەژێر  خۆیان، 

دەكەن، كەسیش ناتوانێ بەرنگاریان بێتەوە، لەكۆمەڵگەی فەرەنسیدا، دزێوی و 

جوانییەكان لە تەنیشت یەكدیەوە خۆیان نیشان دەدەن.

و  كولتور  و هونەرو  فەلسەفە  پایتەختی  بە  پاریس  بەتایبەتی  فەرەنساو   

شارستانی جیهان دادەنرێت، بەاڵم كولتور و شارستانی درەوشاوە لە گەندەڵی 

و ستەمكاری و خورافایاتدا ڕۆچووە، زانست و فەلسەفەی نوێ لەگەڵ ئاین و 

ئاینزا كۆنەكاندا بە شەڕهاتووە. لە پەنا ژیانی پڕشكۆ و پڕباق و بڕیقی زەنگین 

لە  سەردەم  دەژین.  دەستكورتیدا  لەوپەڕی  ڕەمەكی  خەڵكی  خانەداناندا،  و 
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لە  دێوەزمەئاسایە،  بەریەككەوتنی  و  ناكۆكییەكان  و  دژ  سەردەمی  ڕاستیدا 

سەردەمێكی لەم جۆرەدایە بلیمەتێك لەدایك دەبێت و گەورە دەبێ و قەڵەم 

دەگرێ بەدەستییەوە.

تایبەمتەندییەكانی كەسایەتی ڤۆڵتێر
نوسەرانی مێژووی شارستانی، ڤۆڵتێریان بە یەكێك لە پڕبەرهەمرتین و پڕ 

ڕیسك  و  بوێری  لە  ڤۆڵتێر  ناوبردوە.  جیهان  نوسەرانی  بێباكرتین  و  نوسرتین 

فرە  یادگەیەكی  خاوەن  بووە.  وێنە  كەم  بەرەنگاربوونەوەدا  و  جەسارەت  و 

زانست  سەرسامكەر،  خێرایەكی  بە  كە  بووە،  بلیمەتئاسا  مێشكێكی  بەهێزو 

لە  ڕادەكێشا،  بۆ خۆی  فێركارییەكان  و هەموو  فەلسەفە  و  ئاگایی  و  زانین  و 

و  وتن  لە  سڵی  هەرگیز  بووە،  ڕاستی  بەالیەوە  ئەوەی  نوسیندا  و  ڕادەربڕین 

نوسینی نەكردوەتەوە. عەقڵێكی پڕ بەرهەم و ڕوون و بەتوانای هەبووە. یەكێك 

داگیرسابوو،  ئاگرێك  مێشكیدا  ))لەنێو  دەنوسێت:  ڤۆڵتێر  لەسەربوردەنوسانی 

تاكو دواهەمین ساتی ژیانی لە بڵێسەدا بوو((.

دوا  تا  بەاڵم  وااڵ،  دڵ  و  دەست  و  لێبوردە  و  میهرەبان  پیاوێكی  ڤۆڵتێر 

سیستەمەكانی  لەگەڵ  توانایەوە  هەموو  بە  هەرچەندە  بوو.  دوژمنتاش  ڕادە 

بەاڵم  بوو،  بێكۆتادا  شەڕێكی  لە  تەڵەكەباز  رۆحی  ڕابەرانی  و  ستەمكاری 

خواستی خانەدانی و ئارەزووی بۆ ژیانی پڕ باق و بریق لە ناو ئەودا بەهێز بوو. 

هەروا هەواداری سەرسەختی سیستەمی پادشایەتی بوو، بەو مەرجەی پادشا 

فەیلەسوفێكی عەقاڵنیش بێت.

لەڕاستیدا ڤۆڵتێر ئاوێنە تەواوەتی سەردەمی پڕ لەدژیەكی و ناكۆكییەكان 

هاودەمی  و  ئیمپراتۆر  میوانی  دەبووە  بوو.  فەرەنسا  هەژدەیەمی  سەدەی 

پادشاكان و ستایشی دەكردن. بە سووخۆری و كۆكردنەوەی چاوچنۆكانەی پارەوە 

خەریك دەبوو. بە زیرەكییەكی بلیمەت ئاساوە خەریكی كاری بازرگانی و كڕین 

دەسەاڵتدارانی  لەهێز  سودوەرگرتن  بە  دەبوو،  قازانج  لە  لێوڕێژ  فرۆشتنی  و 
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كۆمەڵگە، كارەكانی بە خواستی خۆی ئەنجامدەدا، بەپێی نەریتی سەردەمیش 

مەعشوقەی هەبوو، لەالی خۆشییەوە سەرسەختانە بەرگری لەو كەسانە دەكرد 

دەبوونەوە.  دین  و  حكومەت  ستەمكاری  دامودەزگای  ڕقی  ڕووب��ەڕووی  كە 

مێژوونوسی  و  شاعیر  و  چیرۆكنوس  و  شانۆنامەنووس  بەتواناترین  كە  پیاوێك 

ئەوروپا ناوی دەكرد بوو، لە هەمانكاتدا بە یەكێكیش لە زەنگینە مەزنەكانی ئەم 

ئەدەبی-  بلیمەتی  لە  بوو  تێكەڵەیەكی سەیر  ڤۆڵتێر  بلیمەتی  قارەیە دەژمێرا. 

ئابووری.

تابلۆ  و  موڵك  فرۆشتنی  كرێن  و  كۆتاڵفرۆشی  سازو  كەشتی  بە  هەروا   

ڕێژەی  ئابووریدا  كارێكی  كۆتای هەر  لە  گرانبەهاكان سەرمایەگوزاری دەكرد، 

ئیمپڕاتۆرو  كڕیارەكانی  لە  هەندێك  دەب��وو.  زیاتر  ج��اران  لە  سەرمایەكی 

لە  تەنانەت  ڤۆڵتێر  بوون.  ئەوروپا  حكومەتەكانی  دەسەاڵتدارانی  و  پادشا 

پەروەردەكردنی ئەسپ و كرمی ئاوریشم و بەرهەمهێنانی هەنگوینیشدا شارەزا 

بوو. بەدەستێكی دەینوسی و بەدەستەكی دیكە پارەی دەژمارد. ڤۆڵتێر تەنانەت 

بە هاوڕێكانی خۆشی بەسوێكی زۆر قەرزی پێدەدان و دوا دیناری سووەكەیشی 

بێت،  قەرزكوێر  لەگەڵیدا  نەبوو  ئەوەی  جەسارەتی  كەسیش  وەردەگرتن.  لێ 

چونكە دەیزانی لەگەڵ پیاوێك كە خۆشەویستی پادشا و زۆردارانە هێزو توانای 

بەرەنگاربوونەوەی نییە.

پەرستی  فەرەنسا  و  گەلخوازی  و  نیشتامنپەروەری  هەستی  لە  ڤۆڵتێر 

و  هەق  بوو.  حەقیقەت  سەرسەختی  ه��ەواداری  نەبوو،  وەهای  بەهرەیەكی 

هەقیقەتێك كە سنوری واڵتان ناناسێ. هەركات پێویست بوایە ستایشی زۆری 

كۆمەڵگەی بەریتانی دەكرد لەبەر ڕێزی زۆریان بۆ ئازادییەكانی تاك و پێكەوە 

ژیانی ئاینی، لەبەرانبەریشدا فەرەنساو فەرەنسییەكانی جنێو باران دەكرد.

بە هاوڕێیەتی  ئەوروپا شانازیان  لە  پادشاو شاژن  كە شەش  فەیلەسوفێك   

و ناسینیەوە دەكرد، ئازارەكانی خەڵكی ڕەمەكی دڵیان پڕ لە پەژارە دەكرد، بۆ 

منوونە كاتێك پیاوانی ڕۆحانی، بازرگانێك بە ناوی)كاالس( بە كوشتنی كوڕەكەی 
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باوكی  و  كاسۆلیك  ببێتە  ویستویەتی  كوڕەكەی  لەبەرئەوەی  دەكەن،  تۆمەتبار 

كوشتویەتی.

هەوڵدان،  ساڵ  سێ  پاش  و  دەكات  بازرگانە  پیاوە  لەم  بەرگری  ڤۆڵتێر   

دەیسەملێنێت كە تۆمەتی ڕۆحانیان بێ بنەمابووە، لە ڕووداوێكی دیكەدا، پیاوانی 

ڕۆحانی باوك و دایكێك بە تۆمەتی كوشتنی كچەكەیان لەبەر خواستی بۆ بوون 

كاسۆلیك بە لە سێدارەدان سزا دەدەن. هەوڵەكانی ڤۆڵتێر بۆ سەملاندنی بێتاوانیان 

نۆ ساڵ درێژە دەكێشێ و لە كۆتایشدا ڤۆڵتێر سەردەكەوێت.

خێرای وەاڵمدانەوە نوكتەی بەهێز و تەنزی ئازاردەر و ڕستەی ڕاچڵەكێنەر، 

دەرخەری تایبەمتەندی یان رسوشتی كەسایەتی ڤۆڵتێرن.

یادگەیەكی  و  بەتوانا  مێشكێكی  ڤۆڵتێر  دەریدەخات  تایبەمتەندیانە  ئەم   

ڤۆڵتێر  كەسایەتی  بلیمەتی  بووە.  بلیمەتئاسا  بیركردنەوەی  توانای  و  بەهێز 

بلیمەتییەكی چەند الیەنە بووە لە نووسین و بەڵگەهێنانەوە و شێوازی دەربڕین 

و كارزانی ئابووری- كۆمەاڵیەتی و تواناگەلی گەورەی مێشكی. بلیمەتی ڤۆڵتێر لە 

ڕاستیدا)بلیمەتی بووە لە هونەری ژیان(دا، بەتایبەتی ژیانی سەدەی هەژدەیەمی 

فەرەنسا.

پڕ بەرهەمرتین نوسەری سەدە
باڵوكراونەتەوە.  فەرەنسادا  لە  ناونیشان   99 بە  ڤۆڵتێر  كۆبەرهەمەكانی 

نازناوی  كە  لە ڕووی چەندییەوە هێندە زۆرن  نوسەرە  ئەم  نوسینەكانی  ڕێژەی 

وەك  ڤۆڵتێر  پێبەخشیووە.  هەژدەیەمیان  سەدەی  نووسەری  پڕبەرهەمرتین 

و   شاعیر  فەیلەسوف،  مێژوونوس،  شانۆ،  ڕەخنەگری  چیرۆكنوس،  شانۆنامەنوس، 

 1200 لە  زیاتر  لەگەڵ  ڤۆڵتێر  ناوبراوە.  مێژوو  نامەنوسانی  مەزنرتین  لە  یەكێك 

كەسایەتیدا نامەگۆڕینەوەی هەبووە، نزیكەی 1700 نامەی لەپاش خۆیەوە بەجێ 

ئیسپانی،   ئیتاڵی،  ئەڵامنی،  ئینگلیزی،  فەرەنسی،  بەزمانی  نامە  ئەم  هێشتووە، 

التینی نورساون. نامەكانی ڤۆڵتێر لێوڕێژن لە وردبینی و ستاتیكا و گوتەی تەنزئاسا.
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بەڵكو  نین،  مرۆڤ  پاڵەوانەكان  ڤۆڵتێر،  چیرۆكەكانی  و  نوسین  زۆربەی   

نائاگای و خورافیات  كاركتەرگەلی سەرەكی ئەندێشە و ڕوانینەكانی ڤۆڵتێرن. 

لە فۆرمی تاوانباران، زانست و لۆژیكیش لە فۆرمی قارەمانانی خۆشەویستدا 

دەردەكەون. ڕووداوی چیرۆكەكانی هەمان بەریەككەوتنی هزرو ئەندێشەكانە. 

شەڕی هزرە چەوت  وەهمییەكانە لەگەڵ ئەندێشەی زانست و لۆژیكدا.

تاراوگەنشینێك  وەك  بەریتانیا  لە  كە  ساڵەی  سێ  ئەو  ماوەی  لە  ڤۆڵتێر   

بە  دەگرێت،  لێ  ڕەخنەیان  دەخوێنێتەوەو  شكسپیر  شانۆنامەكانی  دەژیت، 

شارەزاترین ناسینەری شكسپیر بە فەرەنسیەكان لە قەڵەمدەدرێ.

ناوبانگی ڤۆڵتێر لە فەرەنسادا بە نوسینی شانۆنامەی )ئۆدیپ( و منایشكردنی 

)هونەریاد(  شانۆنامەی  پاشان  پێدەكات،  دەست  ساڵیدا   24 تەمەنی  لە 

دەنوسێت، لە دوای گەڕانەوەی لە بەریتانیا شانۆنامەی )برۆتۆس( یان مردنی 

سزار)زائیر( و كتێبی )نامە فەلسەفییەكان( باڵودەكرێتەوە. باڵوبوونەوەی نامە 

لەسەر  و  هەڵبێت  پاریس  لە  دیسانەوە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  فەلسەفییەكان 

سنور بژیت.  

دەست  و  دەكات  ئیسالم  پێغەمبەری  بە  گاڵتە  )محەمەد(  شانۆنامەی  لە 

تیژی  دەمی  لەڕاستیدا  ئیسالم،  خورافیاتی  سەر  كردنە  هێرش  بە  دەكات 

شمشێرەكەی  بەڕووی مەسیحیەتدا دەكێشێت. دەسەاڵتدارانی فەرەنسا ڕێگری 

لە درێژەپێدانی منایشی پەیاهێنی ئیسالم )محەمەد( دەگرن.

ڤۆڵتێر لە یەكێك لە نوسینەكانی بەناوی )دۆرادو(، شارێك كە هەمان ناوی 

هەیە، لەڕاستیدا شارێكی خەیاڵییە، پیاوانی ڕۆحانی و بەندینخانەی لێ نییە، 

ئەوانی  لۆژیك جێگەی  و  زانست  نییە،  بوونیان  لەم شارەدا  ئاینزاكان  و  ئاین 

گرتووەتەوە. هەر لەبەر ئەمە هاوشارییەكانی ئازادن و بە ئارامی دەژین.

ڕاستیدا  لە  كە  ڤۆڵتێر چیرۆكی)سادق(ە،  بەرهەمەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 

سەربوردەی نوسەرەكەی یان چیرۆكی ژیانی خودی ڤۆڵتێرە. سادق بیرمەندێكی 

حەكیمە  ئەم  تاوانی  دەدەن.  ئازاری  ڕۆحانی  پیاوانی  كە  بابلە،  شاری  عاقڵی 
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لەبەرانبەر  خودا  خۆشەویستی  و  دلۆڤانی  و  ویستچاكی  لە  ئەوەیە،  زانایە 

مرۆڤەوە گومانی هەیە.

لە جیهانداو  بچوكی مرۆڤ  و  ناچیزی  پەیامی چیرۆكی)میكرومگا(  هەروا 

بنەما  بێ  بەاڵم  گ��ەورە،  بانگەشەگەلی  لەوتنی  ڕۆحانی  پیاوانی  بێشەرمی 

گەڕۆكی  ئەستێرەی  لە  مەزنەكان  ئاسامنگەڕە  چیرۆكەدا  لەم  دەردەخ��ات. 

زوحەیل و تێكڕای ئەستێرە دوورە دەستەكانی دیكە بۆ زەوی دێن. ئەمانە لە 

بچوكی و ناچیزی مرۆڤ و بانگەشەی ئاین و ئاینزاكان لە سەرسامیدا ڕۆدەچن، 

كە بۆهەموو پرسیارە زانستی و فەلسەفییەكان وەاڵمیان هەیە.

درێژ  ڤۆڵتێر شیعرێك  پورتوگال،  لە  ترسناكی)لیسبۆن(  بومەلەرزەی  پاش    

بەو  گاڵتە  توندی  بە  دەهۆنێتەوە،  هێنەرە  مەرگ  كارەساتە  بەم  سەبارەت 

بیركردنەوەیە دەكات، كە هەر ڕووداوێك لەسەر زەوی كاری خودایە و بەبێ 

حیكمەت نییە، بە بەهرەوەرگرتن لەم كارەساتە مرۆییە، ئەندێشەگەلی خورافی 

ڕەخنە.  بەر  دەداتە  توانایەوە  پەڕی  بەو  مەسیحیەتدا  لەناو  عەقڵی  دژە  و 

دیسانەوە توڕەیی دێوانەئاسای ناوەندە ئاین و ئاینزاكان دەوروژێنێت.

ڤۆڵتێر لە تەمەنی 65 ساڵیدا، شاكاری نوسینەكانی بەرهەم دێنێت. مەزنرتین 

بەرهەمی ئەندێشەی ئەم نوسەرە، ناوی)كاندید( یان ساویلكەیە. ئەم چیرۆكە 

فەلسەفییە، بۆ زیاتر لە 100 زمان وەرگێڕاوەو لە هەموو جیهاندا باڵوبووەتەوە. 

و  گەشت  خەریكی  دونیادا  واڵتانی  بە  كە  خۆشباوەڕە  گەنجێكی  )كاندید( 

گەڕانە. ئەم گەنجە سادەیە وەها بیردەكاتەوە ))لەجیهاندا هەموو شتێك بەپێی 

خواستی ئەوە(.

لە  خراپە  چۆنیەتی  و  چاكە  ناوەڕۆكی  بەدەوری  چیرۆكەكە  فەلسەفەی   

جیهاندا دەخولێتەوە. ئامانجی نوسەر نیشاندانی دزێوی و بەرەنگاربوونەوەی 

دزێوییە،  چونكە ڕووداوەكان دەیسەملێنن كە هیچ شتێك بە پێی وست و دڵ 

الوەكە نییە. پاش باڵوبوونەوەی )كاندید(، ڤۆڵتێر وەك مەزنرتین و بەناوبانگرتین 

نوسەری ئەوروپا دەناسێرنێ. ناوبانگێك كە كەس تا ئەو كاتە پێی نەگەیشتووە.
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سەدەی  مێژوونوسانی  پێگەشتووترین  و  بەئاگاترین  لە  یەكێك  بە  ڤۆڵتێر 

هەژدەیەم دەژمێردرێ. یەكێكیشە لەبناغە دارێژەرانی شێوازی مێژوونوسی نوێ ، 

چونكە یەكەمین مێژوونوسە بڵێت لەجیاتی نوسینەوەی چیرۆكی درۆینی شەڕی 

ئیمپڕاتۆر و پادشاكان، پێویستە مێژووی ڕەوتی بیركردنەوەی مرۆڤ یان مێژووی 

شارستانی مرۆڤ بنورسێتەوە. ڤۆڵتێر دەڵی مێژوو دەبێت ئاوێنەی سەراپاگیری 

بێت،  نوێیەكان  هزرە  سەرهەڵدانی  و  مرۆڤ  جۆری  گۆڕانكاری  و  كامڵبوون 

لەبوارەكانی سیاسەت، زانست، ئاین و ئاینزاكان، ئەدەبیات و هونەر و كولتوردا.

 مێژووی ڕاستەقینە، چیرۆكی شارستانی و كولتوری مرۆڤەكانە. سەربووردەی 

بزوتنەوەی هزری و نوێخوازی عەقڵە. مێژووی ڕاستەقینە بە واتای فەلسەفەی 

مێژووە. لە فەلسەفەی مێژوودا سەرەكیرتین پرسیارەكان دەخرێنەڕوو و ئەركی 

مێژوونوس  ئەركی  فەلسەفیانەیە.  پرسیارە  ئەم  وەاڵمدانەوەی  مێژوونوس 

باسكردنی ژیانی پادشاكان نییە، بەڵكو مێژوونوسی ڕاستەقینە سەروكاری لەگەڵ 

سەربوردەی جۆری مرۆڤ هەیە. ڤۆڵتێر دەبێژێ، جیهان شانۆیەكە، مرۆڤەكان 

منایش  جیهانە  ئەم  مێژووی  شانۆیە،  تەختەی  ئەم  سەر  كارەكتەرگەلی  وەك 

ڕۆڵەكانە.  دادوەری  و  شانۆنامەكە  ڕەخنەگری  لەڕاستیدا  مێژوونوس  دەكەن. 

ڤۆڵتێر ئامانجی نوسینی مێژوو بە پەند وەرگرتن و ئاگاداركردنەوەو بێداركردنەوە 

دەزانێت.

ڕۆحی  و  )ئەخالق  ناوی  ڤۆڵتێر  مێژووییەكانی  كتێبە  مەزنرتین  لە  یەكێكە 

لەخۆدەگرێ.  وشە   500000 لە  زیاتر  الپەڕەیەو   1600 كتێبە  ئەم  میللەتان(ە. 

ڤۆڵتێر لەم كتێبەیدا جەخت لەڕۆڵی كەش و هەوا و حكومەت و سیاسەت و 

ئاین و ئاینزاكان دەكاتەوە، لە فۆرمبەخشین بە مێژووی مرۆڤایەتی. سیستەمی 

ساز  مێژوو  هۆكارگەلێكی  بە  بازرگانی  شێوازی  و  شارستانییەكان  ئابووری 

بەریەككەوتنی  بە  زیاتر  تااڵنكارییەكان،  شەڕو  چیرۆكی  جیاتی  لە  دەزانێت، 

بە  دەپ��ەڕژێ،  بەیەكدی  جۆربەجۆرەكان  شارستانییە  ئاشنابوونی  ئەندێشەو 

مێژووی  بنجكۆڵی  وردی  بە  ئەوروپییەوە،  مێژوونوسانی  هەموو  پێچەوانەی 
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میللەتانی ئاسیا دەكات، ئاینە مەزنەكانی ئەم میللەتانە دەناسێنێ.

توڕەی  كاسەی  باڵودەبێتەوە،  میللەتان(  ڕۆحی  و  ئەخالق  كتێبی)  كاتێ 

دەوڵەت و دەزگای كڵێسا بە توندی بە كوڵ دێنێت، چونكە ڤۆڵتێر بە پێچەوانەی 

نەریتی مێژوونوسانەوە، هێندە گرنگی بە ئاینی مەسیحی و یەهودی نەداوە، لە 

بارەی ئاینەكانی دیكەوە دواوەو باسی مێژووی واڵتانی وەك چین و هیندستان و 

ئێران دەكات. لە هەموو ئەمانە خراپرت، ڤۆڵتێر بەهای ئەوروپای بەكەم دەگرێ 

و گەشەسەندنی ئەوروپای لە چاو گەشەسەندنی ئاسیا بە بچوك دەزانێت، لە 

هەموو ئەمانەش خراپرت، ڤۆڵتێر كتێبی مەسیحییەتی پرۆتیستۆ كردوە و ڕابەرانی 

مەسیحی بە بیرتەسك و تاریكبین تۆمەتبار كردووە.

ڤۆڵتێر  خۆیدایە،  برەوی  لەوپەڕی  پەرستی  فەرەنسا  كە  سەردەمێكدا  لە 

فەرمان  پادشا  زانیووە.  فەرەنسی  بە  خۆی  پاشان  مرۆڤ،  بە  خۆی  یەكەمجار 

دەكات ڤۆڵتێر تاكو كۆتای تەمەنی نابێت هەرگیز پێ بخاتە خاكی فەرەنساوە.

ئەو كتێبانەی دیكە كە ڤۆڵتێر سەبارەت بە مێژوو نوسیونی ئەمانەن: 

سیازدەهەم،  لویی  سەردەمی  دوازدەه��ەم،  شارلی  سەردەمی  مێژووی 

ڤۆڵتێر  كتێبانەدا  ئەم  لەهەموو  ڕوسیا،  مێژووی  چواردەهەم،  لویی  سەردەمی 

لێهاتووی خۆی لە پوختنوسی و سادەنوسی و ڕاڤەو لێكدانەوەی ڕووداوەكان 

نیشانداوە.

بناغەدارێژەرانی  هاوكاری  فەرەنسی(شدا  )فەرهەنگی  نوسینی  لە  ڤۆڵتێر   

هاوكاری  وتارەكانی  بە  كردووە،  و)داالمبەر(ی  )دیدرۆ(  فەرەنسی  فەرهەنگی 

كتێبی  باڵودەكاتەوە.  فەلسەفی(  )فەرهەنگی  خۆشی  بۆ  ك��ردون،  زۆری 

بە  فەرەنسییەكان  ئاشناكردنی  مەبەستی  بە  نیوتن(  فەلسەفەی  )ڕەگەزەكانی 

نیوتن  بیرۆكەكانی  زانستی،  لەشێوازی  تێگەیشنت  تایبەتی  بە  و  نوێ  زانستی 

پاریس،  لە  باڵوبوونەوەی  پاش  ڤۆڵتێر  یاسای رسوشتی(  كتێبی)  باڵودەكاتەوە. 

خوێندنەوەو  بەرگەی  ڕۆحانی  پیاوانی  چونكە  دەسوتێرنێ.  كۆدەكرێتەوەو 

باڵوبوونەوەی بیرۆكەكانی ئەم كتێبە لە ناو خەڵكیدا ناگرن. 
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و شیعرە حەماسییەكانی  شانۆی  و  مێژوویی  كتێبە  ئێستادا،  فەرەنسای  لە 

ڤۆڵتێر كەمرت دەخوێرنێنەوە و زیاتر بەهایەكی مێژوویان هەیە، بەاڵم چیرۆك و 

بەرهەمەكانی دیكەی بە بەشێك لە بیرەوەری ئەدەبیاتی فەرەنسا دەژمێرێن و 

بەردەوام لە چاپ دەدرێنەوە.

ئەندێشەكانی فەیلەسوفی شۆڕشگێڕ 
تاقە  دەیوت:  ئەو  خوداپەرست.  نەك  دەزانی  خوداناس  بە  خۆی  ڤۆڵتێر 

و  و هەست  عەقڵ  بە  بەستنە  پشت  خودا  بوونی  بە  پەیربدن  ڕاستی  ڕێگەی 

لۆژیك و بەڵگە. ڤۆڵتێر لەوباوەڕەدا بوو بۆ سەملاندنی بوونی خودا، پشت بەسنت 

بە رسوش و ئیلهامی ئاسامنی و كتێبی پیرۆز و بانگەشەی پەیامبەران گومڕاكەرە، 

چونكە هەموو ئەمانە لەسەر بنەمای درۆ و دووڕووی و فریوی ئەوانی دیكە 

جیهانی  بەتوانا،  بەئاگاو  ئافەرێنەری  ڤۆڵتێردا  فەلسەفەی  لە  بونیادنراون، 

ئەفراندوە، بەاڵم هەرگیز پێغەمبەرو كتێبی پیرۆزی نەناردوە، لە فەلسەفەیەكی 

نییە،  پێویست  پێغەمبەر  و  نێوەنگر  خودا  بوونی  بە  پەیربدن  بۆ  جۆرەدا  لەم 

بەڵكو بە سەرنجدان لە سیستەمی رسوشت و چۆنیەتی خوالنەوەی بەشەكانی 

رسوشت یان جیهانی بوون، بوونی هەڵسوڕێنەرو ڕێخەر یان خودا دەسەملێرنێت.

ئەوەیە، خوداوەند  خاڵ   ڤۆڵتێردا، سەرەكیرتین  فەلسەفەی خوداناسی  لە 

لە دوای ئەفراندنی جیهان، كاری خۆی تەواو كردوەو كاری بەسەر جیهانەوە 

ئەنجامە  بەو  جۆرە  لەم  مەزنی  بنەمایەكی  لەسەر  ڤۆڵتێر  وازلێهێناوە.  نییە، 

نییە،  مرۆڤەوە  ژیانی  و  چارەنوس  بەسەر  كاری  جیهان  ئافەرێنەری  دەگات، 

مرۆڤی سەرپشك  و ئازادی كردووە. ئەوەی لەبارەی ) وست و دلۆڤانی خودا(

وە گوتایانە، یان نوسیویانە لە درۆیەكی گەورە و فریوێكی زەبەالح زیاتر چیدی 

كە نییە.

ڤۆڵتێر گشت جیهان بە كاتژمێرێك دەزانێت، كە بە ڕێخستنێكی سەرسامكەر 

كاتژمێرەو  هەمان  لەڕاستیدا  بوون  جیهانی  دەدات.  خۆی  بەكاری  درێ��ژە 
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كردوەو  كوك  كاتژمێرەكەی  ڕێخەر،  كاتژمێر  رێخەرە.  كاتژمێر  هەمان  خوداش 

وەگەڕخستوەو كاری بەسەریەوە نییە.

لە سیستەمی فەلسەفی ڤۆڵتێردا، خوداپەرستی و لە خوداترسان و رسوش و 

ئیلهامی ئاسامنی و پیرۆزبوونی كتێبگەلی ئاینی و هەقیقەت بێژی پێغەمبەرانی 

ئاسامن و ڕۆژی دوایی و گەڕانەوەی ڕۆح بۆ جەستەی مردوان و پەرجووی ئاینی 

و ویست و دلۆڤانی خودا بوونیان نییە، ڤۆڵتێر بە هەموو توانایەوە گاڵتە بەم 

ئەندێشانە دەكات و زیاتر لە 70 ساڵی تەمەنی بەرەنگاری ئەم بیرانە دەبێتەوە.

وەالخراوەو  تەواوەتی  شێوەیەكی  بە  )مەسیح(  ڤۆڵتێردا،  فەلسەفەی  لە 

و  مرۆڤ  نەمری  ژیانی  ئەندێشەی  دەردەكەون،  پێكەنیناوی  پیرۆزەكان  كتێبە 

گەڕانەوەی ڕۆح، ڕووبەڕووی گاڵتەجاڕی دەبنەوە. ڕابەڕانی ئاینە پەكتاپەرستەكان 

ئاینزاكان بە دوكانی  ئاینی و  و ڕۆحانییەكان بە تەڵەكەبازو درۆزن و دەزگای 

فریو ناو دەبات.

لەم  ئەخالقی  سیستەمێكی  لە   ، تەنیا)ئەخالق(ە  ڤۆڵتێر  ئاینزای  و  ئاین   

جۆرەدا پێوەرە مەزنەكانی هەمان حەقیقەتگەلی ئاشكران، كە بۆ تێگەیشتنیان 

تەنیا)  ئاشكرایانە  ئەم حەقیقەتە  پێغەمبەرانە.  بە  نە  بە خوداو  پێویستیان  نە 

تاقە فەرمانی  لەڕوانگەی ڤۆڵتێرەوە  )ڕاستگۆی(ین،  دادپەروەری( و )چاكە( و 

خوداوەند بۆ مرۆڤ ئەوەیە دەڵێت ))دادپەروەربە((.

بێكۆتای  ئاگرین و  بەرەنگاربوونەوەی  تەمەنیدا،  لەنیوەی دووەمی  ڤۆڵتێر 

كڵێسای  كاتێ  دەكات.  بەرفراوانرت  توندترو  ئاینزاكاندا  و  ئاینی  دەزگای  لەگەڵ 

كاسۆلیك ئازارو ئەشكەنجەكانی دژ بە پرۆتستانەكان توندتر دەكات، ڤۆڵتێرێك 

كە هەمیشە خۆش مەرشەب و قسەخۆش و تەنزنوس بووە، لە ناكاو بەتەواوی 

توڕە، لە ڕادەبەدەر جدی دەبێت. ڕووی دەمی لە كەڵە پیاوانی سەردەمی خۆی 

)دیدرۆ- داالمبەر(دەكات و دەنوسێت:

و  دەمارگیران  یەكبگرین.  بێباك!  داالمبەری  بوێر!  دیدرۆی  ئەی  وەرن!   ((

سەفسەتەبازانی  ڕوانگەی  و  تەوەزل  بانگەشەی  ببەین.  لەناو  تەڵەكەبازان 
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بكوتین.  مێژوودا  لە  درۆكردن  و  لەڕادەبەدەر  پەڵیتی  و  هەڵیت  و  الكەوتە 

لە لۆژیك و  نائاگایان بن. نەوەی داهاتوو  بەئاگایان كۆتی بەندی  لێمەگەڕێن 

ئازادی خۆیاندا قەرزی ئێمەن .((

خۆی  ژیانی  دروشمی  گەورەترین  بە  بكوتین(  )ڕسواكان  دروشمی  ڤۆڵتێر 

ڕادەگەیێنێت. ئەم دروشمەی لە كۆتای هەموو نامە و نوسینەكانییەوە دەنوسی.

مەسیحییەتە. هەندێكیش  )ڕسوا(  لە وشەی  ڤۆڵتێر  ئامانجی  و  مەبەست   

بانگەشەی ئەوە دەكەن كە مەبەستی ڤۆڵتێر لەوشەی)ڕسوا(، كڵێسای فەرەنسا 

ئاشكرا  بە  ڤۆڵتێر  نوسینەكانی  بەاڵم  ب��ووە،  مەسیحییەت  كڵێساكانی  یان 

دەریدەخەن، ڤۆڵتێر )مەسیحییەت(ی بە ڕسوایی ناوبردوەو ڕەخنەی لە هەموو 

نوسینەكانی  لە  زۆرێك  لە  گرتووە،  ئاینییە  دەزگا  ئەم  باوەڕەكانی  ئەندێشەو 

ڤۆڵتێردا كتێبی پیرۆزی مەسیحیەكان )ئینجیل(ی بە كتێبی لێورێژ لە چیرۆكی 

بە خورافەیەكی  ناساندوەو مەسیحیەتیشی  بنەما  بێ  ئەفسانەگەلی  مندااڵنەو 

)ئینجیل( ڕەخنەگری  بەئاگاترین  و  بێباكرتین  وەك  ڤۆڵتێر  ناساندوە.  تەواو 

ناوبراوە.

لە  ببات،  یەهودییەكان  جولەكەو  ناوی  ئاشكرا  بە  ئ��ەوەی  بێ  ڤۆڵتێر 

بەرپرسی  بە  ئەوانی  و  ك��ردون  بەرانبەر  زۆری  ڕێ��زی  بێ  بەرهەمەكانیدا 

كارەساتە  هەموو  و  مەسیحییەت  پەرەسەندنی  و  مەسیح  سەرهەڵدانی 

مرۆیەكانی سەردەمانی دوای مێژووی شارستانی زانیووە. ڤۆڵتێر بە پێچەوانەی 

هەرەشە  و  مەسیح  بكوژانی  بە  جولەكەكانی  هاوسەردەمییەوە،  نوسەرانی 

دیاردەی  لە  ڤۆڵتێر  ئاگرینی  ڕەقی  بەڵگەی  نەدەزانی.  مەسیح  نەوەكانی  بۆ 

لەو  ڤۆڵتێر  پەیدابوونی مەسیحییەت.  بووەتە هۆی  ئەوەبوو كە  جولەكەبوون 

باوەڕەدا بوو جولەكەكان بوونەتە هۆی ئەوەی لە مەسیحەوە شەهیدێكی نەمر 

دروست بكرێت.

لە ژیانی درێژخایەنی ڤۆڵتێردا، بچوكرتین نیشانەی سازانی ئەم نوسەرە 

لەگەڵ پیاوانی ڕۆحانیدا نابیرنێت. ئەم بیرمەندە دژە ئاینە لە هەموو تەمەنیدا 
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توانای  دەبوویەوەو  ڕۆحانیان  ڕووبەڕووی  دێوانەئاساوە  كینەیەكی  و  بەڕق 

لەڕادەبەردەری، كۆڵی قورسی ئەم بەرنگاربوونەوەیە بوو.

و  درۆزن  و  بە شەالتی  ڕابەڕانی ڕۆحی  نوسینەكانیدا  لە هەموو  ڤۆڵتێر 

خەڵكی فریودەر و كاڵوچی ناودەبرد. ڕیشەی سەرهەڵدانی ئاینە سامییەكان 

یان ڕۆژهەاڵتی ناوین، هۆكارەكەی بە نائاگای نەزانی خەڵكی ڕەمەكی دەزانی 

و دەیوت: ))تا ئەو كاتەی گەمژە و تەڵەكەبازان هەبن، ئاینەكانیش دەبن.((

   ئەم بیرمەندە دژە ئاینە، لەو باوەڕەدا بوو كە پیاوانی ڕۆحانی دەزگای 

خورافیات  دوكانەدا  لەم  و  گەورە  دوكانێكی  بە  كردوە  ئاینزاكانیان  و  ئاین 

دەفرۆشن، بە وەرگرتنی پارە لە گوناهان خۆش دەبەن. كۆشكەكانی بەهەشت 

بوونەتە  نەك  كۆتایدا  لە  دەفرۆشن،  خۆیان  پەروەردەكراوەكانی  گەمژە  بە 

دەستڕۆیشتووی  بەهۆی  بەڵكو  موڵك،  و  ماڵ  و  زەوی  و  سامان  خاوەن 

زۆریان لەناو خەڵكیدا، بەجۆرێك  دەسەاڵتیان بەدەست هێناوە، لەالیەكەوە 

پادشاكان  لەسەر  تاج  دیكەوە  لەالیەكی  و  دەنێن  ئیمپڕاتۆران  لەسەری  تاج 

دادەگرن.

ڤۆڵتێر دەڵێ گەورەترین هێامی سەركەوتنی پیاوانی ڕۆحانی لەوەدا خۆی 

شاردوەتەوە كە توانیویانە خەڵكی لە خودا برتسێن و لە ئەنجامی دروستكردنی 

بەڵكو  دەگرێت،  ڕۆحانیا  لە  ڕێز  تەنیا  نەك  خەڵكی  جۆرە،  لەم  ترسێكی 

باڵوكردنەوەی  بە  ڕۆحی  ڕابەرانی  دەڵێت  دەترسن. هەروا  لێیان  بەتوندیش 

پیس  مرۆڤیان  جۆری  شارستانی  زانین،  و  ئاگایی  لە  ڕێگرتن  و  خورافیات 

كردووە، لە نامەیەكیدا بۆ فردریكی مەزنی ئیمپراتۆری پروس دەنوسێ:

))بێگومان ئاینی ئێمە، بێامناترین و گاڵتەجارترین و خوێناویرتینی هەموو 

ئاینەكانەو بووەتە هۆی پیس كردنی دونیا.((

ڤۆڵتێر لەو باوەڕدا بوو ئاینە ئاسامنییەكان، عەقڵ و هەست و لۆژیك و 

تێگەیشتنی مرۆڤیان داوەتە بەر گاڵتەجاری.

ڕابەرانی ئاینی كە بەردەوام ستایشی هەژاری و ڕازیبوون و لەخوداترسان 
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و سادەی لەژیاندا دەكەن، خۆیان بە كردار دەوڵەمەندانی مەزنن و لەوپەڕی 

ئارامی و ڕواڵەت ئاراییدا دەژین. لە بەرهەم و ڕەنجی خەڵكی زەحمەتكێش 

كەڵك ئاوەژوو وەردەگرن و گاڵتەشیان پێ دەكەن.

ئەم نوسەر ئازادە، باوەڕی بە ئازادی ئاینی و ئاینزای لە كۆمەڵگەدا هەبوو،  

و  ئاینزاكان  و  ئاین  پێكەوەژیانی  بنەمای  ه��ەواداری   توانایەوە  هەموو  بە 

لێبوردەی لە بەرانبەر ئەندێشەی ئەوانی دیكەوە بوو. ڤۆڵتێر دەیوت میللەتی 

فەرەنسا پێویستە میللەتی بەریتانیا بكاتە سەرمەشقی خۆی، توندوتیژی ئاینی 

و نەگونجانی ئاینزاكان و دەمارگیری و بیرتەسكی لە بیركردنەوەیدا وەالبنێت، 

دەستی بە زانست و زانینی سەردەمی خۆی بگات، بە خوێندنەوەی بیرۆكە 

زانستییەكانی كۆپەرنیك و كەپلەر و گالیلۆ و نیوتنەوە مژول بێت. زانست و 

ئاینی  بەسەرچووی  بیروباوەڕی  و  ئاینی  كۆنی  ئەندێشەگەلی  شوێنی  زانین 

بگرنەوە.

زەوی- دیكتاتۆرانی  بەرنگاربوونەوەی  بانگەشەكەری  مەزنرتین  ڤۆڵتێر 

دەكرد.  ئاینی  پاشایەتی-  ستەمكاری  ڕەخنەگرتنی  لە  پێداگری  بوو،  ئاسامن 

بێهاوتا  بانگەشەكەرێكی  و  هەژدەهەم  سەدەی  مەزنی  بڵندگۆی  بە  ڤۆڵتێر 

دادەنرێت. ئەم نوسەرە پڕ گوڕوتینە لە نوسینەكانیدا دەیگرماند و بە هاواری 

قەڵەمە بەهێزەكەی دونیای هزری فەرەنساو ئەوروپای بە لەرزە خستبوو.

چەند ڕەخنەیەك لە ڤۆڵتێر
هەموو  هەرچەندە  دەڵێن  ئەوروپا  ئەدەبی  لەڕەخنەگرانی  هەندێك 

نیشانەكانی بلیمەتی ئەدەبی لە ڤۆڵتێردا دەركەوتبوون، بەاڵم ناتوانین ڤۆڵتێر 

و  چیرۆك  دابنێین.  بلیمەت  بە  ئەدەبدا  جیهانی  ژانرەكانی  لە  كام  هیچ  لە 

شیعرەكانی ڤۆڵتێر وەك بەرهەمی نوسەران و شاعیرانی بلیمەت قوڵ و مەزن 

كارەكتەرەكانی،  دەروونناسی  ئەندێشەو  ستاتیكای  شانۆنامەكانیدا  لە  نیین، 

بكان.  مەزندا  شانۆنامەنوسانی  ئەندێشەی  هزرو  لەگەڵ  كێبەركێ  ناتوانن 
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فەلسەفەكەشی قوڵ و نوێخوازانەو ڕەسەن نییە،  تەنانەت هەندێك ڕەخنەگر 

ڤۆڵتێر بە فەیلەسوف نازانن، چونكە سیستەمێكی فەلسەفی نوێی دانەهێناوە.

لە  بوو  یەكێك  بوو،  بریق  و  باق  پڕ  خانەدانی  ژیانی  لە  حەزی  ڤۆڵتێر 

گەورەترین زەنگینەكانی سەردەمی خۆی. سەرسەختانە هەواداری سیستەمی 

پادشایەتی دەكرد و لەو باوەڕەدا بوو، ئەگەر پادشا فەیلەسوف و دادپەروەر 

بێت، دادپەروەری كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵگەدا برەودەسێنێت. 

لە تێڕوانینی فەلسەفی ڤۆڵتێردا، پادشا فەیلەسوف پێویستە دەسەاڵتێكی 

سیستەمێكی  لە  بەرێوەببات،  ئاسنین  بەدەستی  كۆمەڵگە  و  هەبێت  ڕەهای 

لەم جۆرەدا خەڵكی ڕەمەكی شوێنێكیان بۆ دانەنراوەو یەكسانی كۆمەاڵیەتی 

دامودەزگای  بەرەنگاری  كۆمەاڵیەتییە  خەباتكارە  ئەم  هەرچەندە  بێامنایە. 

دیكتاتۆری ئیمپڕاتۆر و پادشاكان دەبوویەوە، بەاڵم پارەو دیاری لێوەردەگرتن 

و هاوڕێیەتی دەكردن.

بە  باوەڕیشی  و  كردووە  ڕەمەكی  خەڵكی  بە  ڕێزی  بێ  گەلێك  ڤۆڵتێر 

خەڵكی  ڤۆڵتێرەوە  لەڕوانگەی  نەبوو،  دیموكراسی  یان  خەڵكی  حكومەتی 

))خەڵكی  دەڵێت:  بارەیەوە  لەم  و  بەرێوەببەن  خۆیان  ناتوانن  ڕەمەكی 

بە  پێویستیان  جووتن،  گای  وەك  خەڵكی  كێوین،  و  تێنەگەیشتوو  هەمیشە 

جڵەو و لێخورین و كەمێك یونجەیە.((
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٢١ی  لە  هەڵبژاردوە،  )ڤۆڵتێر(ی  نازناوی  دواتر  كە   « ئارویە  »فرانسوا  ناوی 

ژیان  بە  چاوی  فەرەنسا  واڵتی  پاریسی  لە  زایینی  ١٦٩٤ی  ساڵی  نۆڤەمبەری 

هەڵێناوە. خوێندنی لە قوتابخانەی »لویی گەورە« تەواو كردووە، لە ساڵی ١٧١٥دا 

بووە هۆی  نوسی كە  »ئورلئان«  بنەماڵەی  »فلیپی دووەم«ی  لە دژی  هۆنراوەی 

دوورخرانەوەی لە فەرەنسا، دوای ماوەیەك لێبوردنی بۆ دەرچوو، بەاڵم جارێكیرت 

و  خۆش  ژیانێكی  زیندان،  لە  ئازادكردنی  پاش  كەچی  كرا.  زیندانی  تاوانبارو 

بەختەوەری هەبوو.

ڤۆڵتێر لەساڵی ١٧٢٣دا، دەربارەی » هرنی چوار » چەند هۆنراوەیەكی نوسی 

پاریس  لە  شانۆیەكی   ١٧٢٤ ساڵی  لە  كردنەوە،  باڵوی  هونەریاد«   « ناوی  بە  و 

پاریس  ناچاربوو  هۆكار  هەندێك  بەهۆی   ١٧٢٥ ساڵی  لە  پێشكەشكردووە، 

بەجێبهێڵێت و روبكاتە بەریتانیا. لەم ماوەیەدا ئاشنایەتی لەگەڵ هەندێك شاعیری 

بەریتانی پەیداكردو هەندێك نوسینی بە زمانی بەریتانی باڵوكردەوە.

نوسی،  »برۆتۆسی«  تراژیدیای  و  پاریس  گەڕایەوە  ١٧٢٩دا  ساڵی  لە  ڤۆڵتێر 

»كەرەبیون«  لەگەڵ  ركابەری  بۆ  ی  »سەمیرئەمیس«  شانۆی   ١٧٤٨ ساڵی  لە 

پێشكەش كرد، لە ساڵی ١٧٧٦ رەخنەی لە شكسپییر گرت و هۆنراوەكانی »ئیرەن« 

ناوی »مێژوی روسیا«،  لە توێژینەوەكانی ڤۆڵتێر دەكرێت  »ئگاتۆكل«ی نوسیوە. 

»وەشەنامەی فەلسەفی«، »رۆژگاری لویی چواردەی » بێنین. 

 بەرهەمەكانی بریتین لە »مردنی قەیسەر« كچی ئۆرلیان » ناڤدێر«. ڤۆڵتێر 

لە 20ی مەی ١٧٧٨ی زایینی بە هۆی كارو ماندوبونێكی زۆر، كۆچی دوایی كرد. 
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نامیلكەكانی ڤۆڵتێر 

بابەتی  لەسەر  بوو  ڕەشبینی  توشی  »لێسبۆن«  بومەلەرزەی  دوای  ڤۆڵتێر   

نەتەوەیی«.  و ڕۆحی  »ئەخالق  ملمالنێوە.  كەوتە  ڕۆسۆ  لەگەڵ  خواستی خوایی 

یەكێكیرت لە نامیلكەكانی ڤۆڵتێر »شەڕ، زۆڵم و ستەمە« كە لە مێژووی مرۆڤایەتی 

كراوە، پیشاندەدات.

لە  »نامیلكەیەك دەرباەرەی غیرەت«، كە  ناوی  بە  لە هۆنراوەیەكی  ڤۆڵتێر   

هەمو مرۆڤایەتی رووبەڕوو داكۆكی لە غیرەت دەكات و گەشە بە بیروڕاكانیان 

دەدات.

سەردەمی  و  هەژدە  سەدەی  رۆشنبیرانی  دیارترین  لە  بوو  یەكێك  ڤۆڵتێر   

چەند  هەر  دواییكرد.  كۆچی  فەرەنسا  شۆڕشی  سەروبەندی  لە  كە  رۆشنگەری، 

تەنانەت  رای جیاواز هەیە،  ڤۆڵتێرەوە  نەبوونی  یان  بوون  فەیلەسوف  بارەی  لە 

ڤۆڵتێر  بە  ئاماژە  بچوكرتین  فەلسەفەدا  مێژووی  كتێبەكانی  لە  هەندێك  لە 

دەوری  لە  گومان  بچوكرتین  بەاڵم  نەهاتووە،  ناوی  و  نەكراوە  بەرهەمەكانی  و 

رۆشنبیری و بە ناوبانگی و بەرهەمەكانی ڤۆڵتێر لە سەردەمی رۆشنگەریدا نییە.

بەمجۆرە  ڤۆڵتێرەوە  بارەی  لە  فەلسەفەدا  مێژوی  كتێبی  لە  دۆرانت  ویل   

دەدوێت: »ئیتاڵیا سەردەمی رێنسانس و ئەڵامنیا سەردەمی چاكسازی و فەرەنساش 

ڤۆڵتێری هەیە«. بەهای بەرهەمەكانی روشنبیری بەناوبانگ كە ڤیكتۆر هۆگۆ بە 

»دەرخەری تێكڕای تایبەمتەندیەكانی سەدەی هەژدە«ی دەزانێ، لە پێش چاوی 

دەسەاڵتداران شاراوە نەبوو بەو رادەیەی كە لویی شازدە كاتێك خرایە بەندیخانە 

و بەرهەمەكانی ڤۆڵتێر و رۆسۆی خوێندەوە، وتی ئەم دوو كەسە بە كتێبەكانیان 

فەڕەنسایان لە ناوبرد.

 دكتۆر یەدوڵاڵ موقن، وەڕگێڕی كتێبی »فەلسەفەی رۆشنگەری« بە ئاماژە بە 

ئاسایی  بەرهەمێكی دەزانێ كە خەڵكی  بە  ڤۆڵتێر،  كتێبی »قاموسی فەلسەفی« 

رووی  مەسەلەیە  ئەم  پێیوایە  موقن  گەیشتون.  تێی  كۆمەڵگا  نزمی  چینی  و 

لەالیەن  كە  ئینسكلۆپیدیایەكە  بە  سەبارەت  ڤۆڵتێر  ئینسكلۆپیدیای  جیاوازی 
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دیدرۆ و نوسەرانی دیكەی ئینسكلۆپیدیای سەدەی هەژدە ئامادەو لێكدراوەتەوە، 

هەروەها بە ئاماژە بە زۆری بەرهەمەكانی ڤۆڵتێر، بە گەورەترین نوسەری دەزانێ 

كە تا ئێستا لە مێژووی مرۆڤایەتیدا دەركەوتووە.

رۆشنبیرێكی  بە  تەنیا  یان  بوو،  فەیلەسوف  ڤۆڵتێر  ئێوە  رای  بە  سەرەتا   *

سەردەمی رۆشنگەری دەزانی؟

- دەبێت پێش هەمو شتێك دەربارەی فەیلەسوف بوون یان نەبونی ڤۆڵتێر 

سەرنج لە خاڵێك بدەین.

ڤۆڵتێر روانگەیەكی نوێی بۆ جیهان نەبوو، كە تێكڕای راستیەكان بە بنەمایەك 

ببەستێتەوە. واتە ئەگەر فەیلەسوف بە كەسێك بزانین كە جیهان لەسەر بناغەی 

بنەمایەك، یان چەند بنەمایەك لێكدەداتەوە، بەم مانایە ڤۆڵتێر فەیلەسوف نەبوو، 

میتافیزیكەكان  مەسەلە  لە  فەلسەفیەوە  رووی  لە  كە  نەبوو  كەسێك  راستیدا  لە 

وردبێتەوە. بەمەش ئەگەر پێناسەمان بۆ فەیلەسوف، بیرمەندێك بێت كە خاوەن 

سیستەمێكی هزری و فەلسەفییە و پشت ئەستور بێت بە چەند بنەمایەك، ڤۆڵتێر 

فەیلەسوفێكی بەم چەشنە نەبوو.

بە دەربڕینێكی باشرت، ناتوانین ڤۆڵتێر وەك ئەفاڵتون، دیكارت، سپینۆزا، یان 

یەكەیان  هەر  ئەمان  دەزانی  كە  هەمانشێوە  بە  بزانین.  فەیلەسوف  بە  كانت 

فەیلەسوفێك بوون كە بە دامەزراندنی بنەماو لێكدانەوەی سیستەمێكی فەلسەفی 

جیهان  كاروباری  لە  دەستییان  وا  چی  و  بوون  ڕاستیەكان  دۆزێنەوەی  دوای  بە 

وەرنەدەدا. 

 سەرەڕای ئەوەی كە لە پڕۆسەی دۆزینەوەی راستی، زۆر لەسەرخۆ و بەوپەڕی 

لە  فەیلەسوفانە  ئەم  ڕاستیدا  لە  خۆیاندا،  كارەكەی  بە  درێژەیان  ئاسودەییەوە 

دورەوە كاریگەرییان لەسەر ژیانی كۆمەڵگا هەبوو، زۆر راستەوخۆ گرفتاری ئەم 

مەسەلەیە نەبوون كە بیانەوێت جیهان بخەنە ژێر كاریگەری خۆیانەوە. كەوایە 

لەم روەوە ڤۆڵتێر بە فەیلەسوفانی وەك دیكارت، سپینۆزا و كانت بەراورد ناكرێت، 

چونكە ڤۆڵتێر هەوڵیدەدا راستەوخۆ، دەم و دەست و بێ هۆ كاریگەری هەبێت، 
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ڕوانگەكانی  لەگەڵ  جیهان  دەكرێت،  تا  زووە  چەندی  هەوڵیدەدا  هەروەها 

ڕێكبخات. بە دەستەواژەیەكی ڕونرت، ڤۆڵتێر ئەوپەڕی ڕوداوەكانی جیهان نەبوو، 

بەڵكو كەوتبوە چەقی روداوەكانی ئەوروپای رۆژئاوا، بەاڵم بە هەمانشێوە باسامن 

كرد كە فەیلەسوفانی وەك سپینۆزا، كانت و دیكارت، بارودۆخ و روانگەیەكی وایان 

بۆ مەسەلەكانی دەوروبەریان نەبووە.
پێكردنە  گاڵتە  تەنزو  گاڵتەجاڕی،  لە  پڕبوون  ڤۆڵتێر،  كتێبەكانی  تر  لەالیەكی 
دژی رواڵەتەكانی دەسەاڵت، بەاڵم تێكهەڵچونێكی وا لەگەڵ هێامكانی دەسەاڵت، 
لەبەرهەمی فەیلەسوفانی وەك كانت و سپینۆزادا نابینی، كتێب و نامەكانی ڤۆڵتێر 
بەاڵم  پێشداوەریەكان،  و  خورافات  نەزانی،  گژداچونەوەی  بە  بۆ  جبەخانەیەكە 
لەگەڵ ئەوەشدا نابێ لە یادمان بچێ كە ڤۆڵتێر لەروانگەی كانتەوە، فەیلەسوف 
بە  ڤۆڵتێر  كانت،  وەك  فەیلەسوفێكی  كاتێك  گرنگە  روەوە  لەو  خاڵە  ئەم  بووە. 

فەیلەسوف بزانێت، بۆچی نابێت ئێمە بە فەیلەسوفی بزانین. 
* دەكرێ ئەم خاڵە لە كام بەرهەمی كانتدا بدۆزینەوە؟ واتە دەكرێ ناوبردنی 
ڤۆڵتێر وەك فەیلەسوف بە شێوەیەكی دیاریكراو لە كام بەرهەمی كانتدا دەستامن 
دەكەوێت؟ ئایا دەتوانین بۆ پشت بەسنت بەم مەسەلەیە ئاماژە بە بەرهەمێكی 

كانت بكەین؟ 
- نەخێر، بە رێكەوت ئەم بابەتەم لە بەرهەمەكانی كانتدا نەبینیوە، بەاڵم لە 

كتێبێكی لویی برول ئەم بابەتەم خوێندۆتەوە.
لویی برۆل كتێبیكی بە ناوی »فەلسەفەی مۆدێرن لە فەرەنسا« هەیەو لەوێدا 
ئەم بابەتە دەخاتەروو كە فەیلەسوفێكی گەورەی وەك كانت، ڤۆڵتێر بە فەیلەسوف 
بە  سەبارەت  دەبێت  دیارە  بزانین.  فەیلەسوفی  بە  ئێمە  نابێت  بۆ  دەزانێت، 
پرسیارەكەی ئێوەش بڵێم كە بۆ قسەكەی ئاماژەی بە هیچ سەرچاوەیەك نەكردووە، 
بەاڵم بەم حاڵە كەسانی وەك المارتین، ڤیكتۆر هۆگۆ، ئایزیا بەرلین و زۆرێك لە 
بیرمەندانی جیهان، ڤۆڵتێریان بە بیرمەندێكی گەورە دەزانی، بە لێكدانەوەی ئایزا 
بەرلین، ڤۆڵتێر ناودارترین كەسی سەدەی هەژدەهەم بووە، بەاڵم تەنیا لە كتێبی 

لویی برۆل ئەو بابەتەم بەرچاو كەوتووە، كە كانت ڤۆڵتێر بە فەیلەسوف دەزانێت. 
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* ئەڵبەتە مەبەست لە فەیلەسوف، فەیلەسوفی سیاسییە. وایە؟ 

بیەوێت  رۆسۆ  جاك  جان  وەك  نەبوە  كەسێك  ڤۆڵتێر  پێموایە  نەخێر،   -

بە  ڤۆڵتێر  فەلسەفەی  ناتوانین  پێیە  بەم  بێنێتەكایە.  نوێ  سیاسیی  سیستەمێكی 

سیستەمێكی فەلسەفی بزانین، بەڵكو فەلسەفەی ڤۆڵتێر لە بەرهەمەكانیدا گەشەی 

و  تراژیدیاكان  ڕۆمانەكان،  لە  ڤۆڵتێر  فەلسەفەی  دەكرێ  من  بڕوای  بە  كردووە، 

تەنانەت نامەكانی بە باشی ببیرنێت، كە وادیارە پەیوەندی بە فەلسەفەوە نیيە، 

دیارە پێویستە ئاگامان لەوە بێت كە نۆژەنكردنەوەی فەلسەفەی ڤۆڵتێر لە ناو ئەو 

هەموو نامانە، تراژیدی، رۆمان كارێكی ئەوەندەش ئاسان نیيە، بیرمان نەچێت كە 

كتێبەكانی ڤۆڵتێر لە ٥٢ بەرگدا چاپ و باڵوكراونەتەوە، كە زیاتر لە سەدەیەكی 

خایاند، كۆ بەرهەمەكانی بریتییە لە نامەكان و نامەنوسین بۆ یەكرتی، ١٠٢ بەرگ 

، واتە جیا لەو٥٢ بەرگە، ١٠٢ بەرگی دیكەش نامەكان و ئاڵوگۆڕی نامەیە لەگەڵ 

نوسەرێك  گەورەترین  بە  ڤۆڵتێر  دەتوانین  روەوە  لەم  بەبڕوای من  ١٢٠٠ كەس. 

بزانین كە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا دەركەوتووە.

* واتە لە روانگەی زۆری نوسین، دەتوانین ڤۆڵتێر بە گەورەترین نوسەری 

مێژووی مرۆڤایەتی بزانین؟

- بەڵێ. رەنگە نەتوانین نوسەرێكی دیكە بدۆزینەوە كە لە روی زۆری بەرهەم، 

لە ئاستی ڤۆڵتێر دابێت. لەوانەیە باشرت وابێ بڵێین ڤۆڵتێر یەكەم و گەورەترین 

رۆژنامەنوسی مێژوی مرۆڤایەتییە. 

* مەبەستتان چییە كە دەڵێن ڤۆڵتێر یەكەم رۆژنامەنوس بووە؟ 

- لێرەدا مەبەست لە رۆژنامەنوس كەسێكە دەیەوێ زانست بۆ هەموو خەڵكی 

و  سیاسی  مەسەلە  هەوڵیداوە  تر  واتایەكی  بە  بكاتەوە.  روون  ئاسایی  و  سڤیل 

فەلەسەفییە ئاڵۆزەكان بۆ خەڵك تێگەیەنراو بكات، هەروەها ڤۆڵتێر ویستویەتی 

و  نەزانی  گژ  بە  هەوڵیداوە  توانیویەتی  تا  و  بوەستێتەوە  دەسەاڵتدا  رووی  بە 

كۆنەپەرستیدا بچێتەوە و بیری خەڵكی ئاسایی بگۆڕێت، ئێستا ئەگەر قبوڵامن بێت 

كە رۆژنامەنوس كەسێكە بە كەڵك وەرگرتن لە قەڵەمەكەی زەین روون بكاتەوە، 
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رۆژنامەنوسی  گەورەترین  و  یەكەم  بە  ڤۆڵتێر  دەتوانین  رشۆڤەیە،  ئەم  بەپێی 

مێژووی مرۆڤایەتی بزانین. خاڵێكی تر كە نابێت لە بیرمان بچێت ئەوەیە بێرتراند 

راسڵ لە سەدەی ٢٠دا ویستویەتی هەمان كاربكات، كە ڤۆڵتێر لە سەدەی ١٨دا 

بەریتانیا  ئەوكاتەی  كاتێك ویلسۆن، سەرۆك وەزیرانی  ئەوەش  لەبەر  كردویەتی. 

بەهۆی  واتە  بەریتانیایە.«  ڤۆڵتێری  راسڵ،  »بێرتراند  وتبوی:  راسڵ  بە  سەبارەت 

ئەوەی راسڵ بۆ بەدیهێنانی مافی تاكەكان لەگەڵ دەسەاڵتداران كێشمەكێشی بوو. 

هەندێك ناویان نابو ڤۆڵتێری بەریتانیا.

بە  ئاماژەیەك  هیچ  رۆژاوا«دا  فەلسەفەی  »مێژوی  كتێبی  لە  راسڵ  بەاڵم   *

ڤۆڵتێر ناكات و تەنانەت لە ژمارەی فەیلەسوفانی ڕۆژئاواش هەژماری ناكات؟ 

هیگڵ  و  كانت  بەرهەمەكانی  بە  ئاماژە  لەوێ  راسڵ  كاتێكیش  دیارە  دەی   -

دەكات، لە راستیدا گاڵتەیان پێ دەكات و بڕوای وا بوو كە بە تەنیا خۆی راست 

دەكات و بەس، بە رێكەوت ڤۆڵتێر ٣ ساڵ دوردەخرێتەوە بۆ بەریتانیا، لە بەریتانیا 

كۆمەڵێك بیرمەندو بیریاری وەك جۆن لۆك و نیوتن دەناسێ و تەنانەت دەكەوێتە 

رەوتی  لە  سەرنجە  جێگای  لۆكەوە.  ئەزمونخوازی  فەلسەفەی  ژێركاریگەری 

بەناوبانگ بوونی فەلسەفەی لۆك و روانگەی نیوتن، زیاتر لەوەی كە لۆك و نیوتن 

رۆڵیان هەبێت، ڤۆڵتێرو هەوڵەكانی كارتێكەر بووە، لە راستیدا ڤۆڵتێر بوو كە بووە 

ناوبانگ  بە  بەتایبەت سەبارەت  لە جیهاندا.  لۆك  و جۆن  نیوتن  ناوبانگی  هۆی 

بونی راكانی نیوتن لە فیزیاو شەڕ لەگەڵ فیزیای دیكارتی، هەم لە فەرەنساو هەم 

لە واڵتانی تری وەك ئەڵامنیا، دەوری بنچینەیی هەبووە.

* ڤۆڵتێر لە ناو رۆشنبیرانی سەدەی رۆشنگەری چ پێگەیەكی هەبوو؟

- بڕوانە بە هەمانشێوە كە وتم ڤۆڵتێر سێ ساڵ دورخرابۆوە بۆ بەریتانیا، لەوێ 

توانی هاموشۆی لۆك و نیوتن بكات و دواتر كەوتە ژیر كاریگەری راكانیانەوە. 

پاشان ئەویش راكانی خۆی گواستەوە بۆ كۆمەڵگای فەرەنسا، لە راستیدا دەكرێ 

بەریتانیا سەریهەڵدا.  لە  كە  فەرەنسا  برایە  ڤۆڵتێرەوە  بەهۆی  رۆشنگەری  بوترێ 

بۆچونی  راو  توانی  بەریتانیا«  دەرب��ارەی  نامەیەك  »چەند  كتێبی  لە  ڤۆڵتێر 
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نیوتن بۆ فەرەنسا كێش بكات. ئەم كتێبە كە  بیرمەندانی بەریتانی وەك لۆك و 

ناوەكەی تری »نامە فەلسەفییەكانە« بەبێ ئیزنی ڤۆڵتێر لە فەرەنسا باڵوكرایەوەو 

ڤۆڵتێر بۆ پێشگرتن لە دوبارە گرتنەوەو ناردنی بۆ گرتوخانەی باستیل، هەوڵیدا لە 

فەرەنسا رابكات. 

بووە.  پێدەری  گەشە  بەڵكو  نیيە،  ڕۆشنگەری  دامەزرێنەری  ڤۆڵتێر  بەمەش   

بەدیوێكی دیكەدا لە روانگەی لێڕوانینی سیستەماتیك، فەیلەسوفانی وەك لۆك و 

داالمبێر لە سەروی ڤۆڵتێر و لە پێشیەوەن، بەاڵم لەم روانگەیەوە كە قەڵەمێكی 

و  بنوسێت  ئاسانی  بە  فەلسەفە  دەیتوانی  و  هەبوو  دڵنشینی  و  روون  و  رەوان 

خەڵكیش بیخوێننەوە و تێی بگەن، كەس بە تۆزی پێی ڤۆڵتێر ناگات.

 ویل دۆرانت وتویەتی تیراژی هەندێك لە كتێبەكانی ڤۆڵتێر لەوكاتە گەیشتۆتە 

 ٣٠٠ تیراژی  بە  ئەویش  نوسەرێك  بەرهەمەكانی  چاپی  واتە  نوسخە.  300هەزار 

هەزار نوسخە لە سەدەی هەژدە، مەسەلەیەكی كەم نییە، كە بتوانی بەو سادەییە 

لە بەرچاوی نەگری. 

 ئەوەندە بەسە ئێوە ئەم ژەمارەیە بە تیراژی كتێبەكامنان لە ئێستادا بەراورد 

بكەی، لە واڵتی ئێمەدا كە لە سەدەی ٢١داین تیراژی كتێبەكان شتێك لە سنورری 

یەك دوو هەزار نوسخەیە. 

* پەیوەندی ڤۆڵتێر بە رۆشنبیرانی دیكەی سەدەی رۆشنگەری و نوسەرانی 

ئینسكلۆپیدیا چۆن بووە، هەروەها ڤۆڵتێر دەوری لە دانانی ئینسكلۆپیدیا دا چ 

بوە؟ 

راستیدا  لە  دامەزراند،  ئینسكلۆپیدیای  دیدرۆ  دەزانی  كە  هەمانشێوە  بە   -

نوسەرانی ئیسكلۆپیدیاو سەرۆكەكەیان دیدرۆ، هەوڵیدەدا بیری جیهانیان روون 

بكاتەوە، بە سەرنجدان بەو پێگەیەی ڤۆڵتێر لە ناو رۆشنبیران هەیبو، داالمبێر و 

دیدرۆ لە دانانی ئینسكلۆپیدیا بانگهێشتی ڤۆڵتێریشیان كرد تا چەند وتارێكیان لە 

رووی تۆماركردنی لە ئینسكلۆپیدیایەكەدا و باڵوكردنەوەی بۆ بنوسێت. ڤۆڵتێریش 

بانگهێشتنەكەی قبوڵكرد و هەندێك وتاری خۆی لە ئینسكلۆپیدیاكەدا باڵوكردەوە، 
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پاشانیش ڤۆڵتێر لە سەر بنەمای ئەو وتارانە و بە السایی كردنەوەی ئینسكلۆپیدیای 

دیدرۆ و داالمبێر، قاموسی فەلسەفی نوسی.

* مەبەستتان هەمان كتێبی »قاموسی فەلسەفییە« كە ڤۆڵتێر نوسی؟ 

هاوكاری  دوای  كە  كتێبە  هەمان  فەلسەفی«  »قاموسی  راستییدا  لە  بەڵی   -

ڤۆڵتێر بۆ نوسەرانی ئینسكلۆپیدیا دەستی بە نوسین و دانانی كرد. 

و  لەالیەك  دی��درۆ  و  داالمبێر  ئینسكلۆپیدیای  نێوان  لە  جیاوازیەك  چ   *

سەرەڕای  دیكە  واتایەكی  بە  هەیە؟  دیكە  الكەی  لە  ڤۆڵتێر  فەلسەفی  قاموسی 

پێویستیەك  چ  بە  هەستی  ڤۆڵتێر  نوسیبوی،  دیدرۆ  پێشرت  كە  ئینسكلۆپیدیایەك 

دەكرد تا قاموسی فەلسەفی بنوسێت؟

ئینسكلۆپیدیا  دیكەی  نوسەرانی  و  دی��درۆ  كە  بەرهەمەی  ئەو  بڕوانە   -

بەاڵم  دەگرتەوە،  خەڵكی  دیاریكراوی  گروپێكی  تەنیا  خوێنەرەكانی  نوسیبویان، 

ئینسكلۆپیدیای ڤۆڵتێر بە هۆی شێوازی دەربڕینی سادەی ڤۆڵتێر هەموو خەڵكی 

ئاسایی دەیانتوانی كەڵكی لێ وەربگرن.

ئینسكلۆپیدیا  نوسەرانی  لەالیەن  سەرەتادا  لە  كە  بەرهەمەی  ئەو  واتە   *

ئامادە و رێكخرا بوو، زیاتر رۆشنبیران كەڵكییان لێ وەردەگرت، بەاڵم قاموسی 

فەلسەفی ڤۆڵتێر لە خۆگری بەشێكی زۆری گۆمەڵگاو بۆ خەڵكیش تێگەیەنراو 

وەرگرتنی  لێ  سود  ئامانجی  بە  خۆی  ئینسكلۆپیدیای  ڤۆڵتێر  لەراستیدا  بوو؟ 

چینەكانی خوارتری كۆمەڵگا نوسی؟ 

ئاسایی  خەڵكی  بۆ  وتارەكانی  ئەوەبوو  ڤۆڵتێر  ئامانجی  هەروایە.  بەڵی   -

نەزانی  بنچینەی  بتوانێ  شێوەیە  بەم  تا  و  بێ  تێگەیەنراو  كۆمەڵگا  هەموو  و 

بە  سەبارەت  دۆران��ت  ویل  كە  هەربەوهۆیەوە  بكات.  الواز  كۆنەپەرستی  و 

بەرهەمەكانی ڤۆڵتێر دەڵێ هەرگیز فەلسەفە بەم روونی و ناوبانگییە لە بەرهەمی 

كەسێكی تردا نەمبینیوە، كە لە بەرهەمەكانی ڤۆڵتێردا هەبووە.

بە  ڤۆڵتێر  ئەوەیە  بكەم  پێ  ئاماژەی  دەزانم  پێویستی  بە  لێرەدا  كە  خاڵێك   

هەمانشێوە كە وتم فەلسەفەیەكی نوێ و تایبەتی نەهێناوەتە ئاراوەو سیستەمێكی 
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ئاخرناون،  فەلسەفی  بەرهەمی  بە  بەرهەمەكانی  هەموو  هەرچەند  نییە،  تایبەتی 

بەاڵم دۆخی ڤۆڵتێر لە مەسەلەی مێژونوسی جیاوازە. ناكرێ لەم بابەتەدا ڤۆڵتێر بە 

كەم ئەزمون بزانی، بەڵكو لە راستیدا دامەزرێنەری جۆرێك میتۆدی مێژوونوسییە، 

لە ڕاستیدا ڤۆڵتێر لە بابەت مێژوو نوسی، بە زەبەالحێكی ئەم مەیدانە دادەنرێت. 

پێش ڤۆڵتێر مێژوو لە دابەزینی »ئادەم« دەست پێ دەكاو بە نوح، تۆفانی نوح و 

هەندێك بابەتی لەم شێوەیەی كۆڵیەوە تا بە سەرهەڵدانی مەسیح و باڵوبونەوەی 

نوسیەی  مێژوو  ئەم  بەرامبەر  لە  ڤۆڵتێر  بەاڵم  گەیشت،  ئەوروپا  لە  كریستیانیەت 

لە  خۆی  مێژوونوسی  سەرەتای  و  دام��ەزران��د  سكۆالری  مێژوونوسی  ئایینی، 

شارستانیەتی چین و هیند دادەنێت. نەتەوەكانی هیند و چین و هتد مێژویەكی 

مێژوی  لەچاو  ئەوروپا  مێژوی  هەیەو  ئیرسائیل  تری  نەتەوەكانی  لەچاو  كۆنرتیان 

»فەلسەفەی  ناوە  ناو  مێژوونوسیەی  ئەم  ڤۆڵتێر  نوێرتە.  مێژوەكەی  و چین،  هیند 

مێژوو«. مەبەست لە بەكاربردنی ئەم چەمكە، ئەوەیە كە پێویستە مێژوونوس بۆ 

پێداچونەوەی رسوشت  بۆ  نیوتن  كە  بەر  بگرێتە  رێچكە  مێژوو هەمان  لێڕوانینی 

لە  شێوەیەك  خوڵقێنەری  بە  ڤۆڵتێر  دەبێ  تر  واتایەكی  بە  هێنابوو،  بەكاری 

مێژوونوسی دابنێین كە ئەمڕۆ پێی دەوترێ مێژووی شارستانیەت.

* ئایا لە بەرهەمەكانی ڤۆڵتێر كتێبێك هەیە كە بە شێوەیەكی دیار باسی ئەم 

بابەتەی كردبێت؟ 

بابەتە  ئەم  باسی  كتێبێكە،  دابونەریت«  بە  سەبارەت  »نامیلكەیەك  بەڵی   -

دەكات.

كورسیەكەی  لەسەر  و  ئ��اوەژوب��ۆوە  بەختی  ئ��ەوەی  دوای  ش��ازدە  لویی   *

هێنایانەخوارو خرایە بەندیخانەوە، گوایە كتێبەكانی رۆسۆ و ڤۆڵتێری خوێندۆتەوە 

تایبەمتەندی  ناوبردووە،  لە  فەرەنسایان  كتێبەكانیان  بە  كەسە  دوو  ئەم  دەڵێ  و 

دەستدانی  لە  هۆكاری  بە  شازدە  لویی  كە  بۆ  چ  رۆسۆ  و  ڤۆڵتێر  بەرهەمەكانی 

پادشایەتییەكەی دەزانی؟ 

- كتێبەكانی رۆسۆ لە بەرەوڕووبوونەوەی روانگەی ئەرتەدۆكسی مەسیحی بوو.
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 لە الیەكی ترەوە ئامانجی ڤۆڵتێر بەگژداچونەوەی نەزانی و دواكەوتویی بوو، 

لەگەڵ  ڤۆڵتێر  هەروەها  بوو،  كێشمەكێشی  دەسەاڵت  لەگەڵ  بەردەوام  هەربۆیە 

بە  كەنیسەی  نوسی،  كەنیسە  بە  سەبارەت  بەرهەمی  زۆر  بە  ئاوقابو  كەنیسە 

هۆكاری رۆژڕەشی ئەوروپا دەزانی و بە تایبەتی فەرەنسا. ئەم بابەتانە بووە هۆی 

پادشایی  كۆشكی  كەنیسەو  تایبەتی  بە  دەسەاڵتداران  بۆ  گشتی  رای  كە  ئەوەی 

بەم  بزانن.  كۆمەڵگەی خۆیان  بیرو  دواكەوتویی  یەكەمی  بە هۆكاری  و  هاندان 

پێیە ئەو بیرۆكەیەی ڤۆڵتێر و رۆسۆ كە باڵوبۆوە، بووە هۆی ئەوەی كە نەریتی 

مەسیحییەت الواز ببێت و خەڵك بە شێوەیەكی نوێ سەیری جیهان بكەن.
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دەروازەیەک
 بۆ ئەندێشەکانی ڤۆڵتێر

امیر عباس امیر شکاری
لە فارسیەوە: وریا غەفوری
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فڕانسوا ماری ئۆرۆئێ)١( نارساو بە ڤۆڵتێر)٢( )١٧٧٨/٥/٣٠ – ١٦٩٦/١١/٢١( 

و  فەیلەسوف  ئایین،  بە  بێبڕوا  و  خودا  هەبوونی  بە  بڕوادار  وتارنوس،  نوسەر، 

ئازادییە  لە  پارێزگاری  و  تیژبیری  بەهۆی قسەخۆشی،  زیاتر  فەڕەنسی  ڕۆشنبیری 

دادپەروەرانە،  کردنی  دادگایی  مافی  و  ئایین  ئازادیی  تایبەتیش  بە  مەدەنییەکان 

ناوبانگی دەرکردووە. 

نادادپەروەرانەکەی فەڕەنسا،  یاسا  ئەو سەرەڕای سانسۆڕی بەرباڵو و زۆڵمی 

مشتومڕ  فەیلەسوفێکی  ڤۆڵتێر  کۆمەاڵیەتییە.  چاکسازیی  ڕاشکاوی  پشتیوانێکی 

بە سەر  زاڵ  لە دۆگامتیزمی  توند گرتنە  زیاتر خەریکی ڕەخنەی  و ڕەخنەییە کە 

کڵێسەو دام ودەزگا فەڕەنسییەکانی سەردەمی خۆی.

ڤۆڵتێر لە ژیانی تایبەتیی خۆیدا سەرەڕای کتێب و وتار، خاوەنی گەلێک نامەی 

نامە. کەسایەتیی  یەک هەزار  و  بیست  لە  زیاترە  کە کۆی گشتییەکەی  تایبەتییە 

ڤۆلتێر لە ڕێگەی ئەو نامانەی کە نوسیویەتی بە شێوەیەکی باشرت شی دەکرێتەوەو 

سەرنج  گۆڕان،  بۆ  کراوەیی  وزەو  پێیانوایە؛  لێکۆڵیاران  لە  هەندێک  دەنارسێت. 

دووانە  و  گەورەکردنەوە  بۆ  بڕیاربوون  بە  و  ئەخالقییەکان  بنەما  سەر  نەدانە 

ئاخاوتن بۆ هەڵهاتن لە ڕەخنەی دوژمنان، لە گرنگرتین تایبەمتەندییەکانی ئەوە. 

و  ئایینی  ئەدەبی،  ئەندێشەی  الیەنە جۆراوجۆرەکانی  دەپەرژێتە سەر  وتارە  ئەم 

سیاسیی ڤۆڵتێر.
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ئەدەبیات

زۆر  شێعردا  هۆنینەوەی  بواری  لە  ژیانیەوە  سەرەتای  ساڵەکانی  لە  ڤۆڵتێر 

بەرهەمی  یەکەم  بە  شێعرەکانی،  دیوانی  کە  جۆرێک  بە  دەرک��ەوت،  بلیمەتانە 

چاپکراوی دێتە ئەژمار. خاوەن ڕاکان دوو پەخشانی درێژی ئانریاد)٣( و قەیرەکچی 

بابەتە ئەدەبییەکانی  پاڵ شێعرە کورتەکانی دیکەیدا بە گرنگرتین  لە  ئۆرلێئان)٤( 

ڤۆڵتێر  شێعرەکانی  کورتە  لە  پێشوازی  زیاتر  گشتی  ڕای  گەرچی  دەزانن.  ڤۆڵتێر 

دەکات.

دووبەیتیی  لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  ویرژیل)٥(  کردنەوەی  السایی  بە  ئانریاد 

ئامانجی  بە  ئاهەنگ بەشێوازی ئەلێکساندرین)٦()هەڵبەت چاککراوەکەی(  یەک 

شانۆیی، نورساوە. هەندێک پێیانوایە کە شيعرەکانی ڤۆڵتێر لە بزواندنی هەستەکاندا 

دوو  ئەم  پێیانوایە  بۆیەش  نییە،  دژوار  زۆر  لێیان  تێگەیشنت  نەبووە،  سەرکەوتوو 

ترەوە؛  لە الیەکی  داناوە.  لەسەر شێعرەکانی  نەرێنییان  کاریگەریی  تایبەمتەندییە 

قەیرە بەرهەمێکی کۆمێدییە کە تێکڕا هێرش دەکاتە سەر ئایین و مێژوو.

بە  کە  نامیلکانەی  لەو  ئاوێتەیەکن  ڤۆڵتێر،  ڕۆمانەکانی  و  پەخشان  زۆربەی 

گەشبینیی  سەر  دەکاتە  هێرش  کاندید)٧(،  نورساون.  مڕاوی  و  مشت  شێوازێکی 

ئایینی و فەلسەفی.

سیاسییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  ڕێکارە  دراو)٨(  چل  لە  دەتوانێت  مرۆڤ   

کتێبی  بە  ڕابواردنە  نوسینەکانی  لە  دی  هەندێکی  و  بناسێت  ئەو  سەردەمی 

بێ  بە  ڤۆڵتێر  تەشەری  تانەو  بە  پشتبەستوو  شێوازی  بەرهەمانەدا  لەم  پیرۆز. 

هیچ گەورە کردنەوەیەک بە ئاشکرا دیارە. ڤۆڵتێر هەرگیز بۆ ماوەیەکی درێژ لە 

خاڵێکدا نامێنێتەوە، ئەو دەمێنێتەوە تاوەکو ئەوەی وتویەتی بە گاڵتەی بگرێت، بە 

شیکردنەوەی قسە نەستەکەکانی، قاقای پێکەنینی بەرز بێتەوە و هەندێکجاریش 

لە بیچمەکەیاندا زێدەڕۆیی بکات. بەرهەمە بەناو بانگەکەی واتە کاندید باشرتین 

منوونەی ئەم شێوازەیە.
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بەرهەمەکانی ڤۆڵتێر بە تایبەتیش نامە تایبەتییەکانی بە شێوەیەکی بەردەوام 

دەستەواژەی  پێگەیشتووی  یان  کورتکراوە،  و  ڕیسوایی)٩(  وشەی  هەڵگری 

شێوازێکی  بە  زیاتر  دەستەواژەیە  ئەم  گەرچی  بکەنە)١٠(؛  پێشێل  ڕیسوایی 

وشە  فەرهەنگی  ڤۆڵتێر،  فەلسەفیی  بەرهەمی  گەورەترین  لێکدراوەتەوە.  خراپ 

لەالیەن  دەگرێت،  لەخۆ  کورت  بابەتی  وتارو  گەلێک  کە  فەلسەفییەکانە)١١( 

دامودەزگا  نووسینانەدا،  لەم  کراوە.   )١٢( ئەنسیکلۆپێدیا  پێشکەشی  خۆیەوە 

کاسۆلیکی  کڵێسەی  و  پیرۆز  کتێبی  ڤۆڵتێر،  دوژمنەکانی  فەڕەنسا،  سیاسییەکانی 

ڕۆمی بە توندی دەدرێنە بەر ڕەخنە.

دەئیزم)١٣(

ڕۆشنبیریی  بزوتنەوەی  گرنگەکانی  کەسایەتییە  زۆرب��ەی  وەک  ڤۆڵتێریش 

ئەوروپا بە دەئیست دێتە ئەژمار.

پێویستییەک  خوداوەند،  بە  بڕوامەندی  بۆ  ڕەها  ئیامنی  کە  پێیوانەبوو  ئەو   

بێت. ڤۆڵتێر ئاوا دەنوسێت: ئیامن چییە؟ بڕوا بەوەیە کە کامیان ئاشکراو ڕوونە؟ 

نا لە مێشکی مندا بە تەواوی بابەتێکی ڕوون و ڕاشکاوە کە هەستییەکی پێویست، 

بابەتی  بەڵکو  نییە،  ئیامن  بابەتی  ئەمە  هەیە.  بوونی  زیرەک،  و  تاهەتایی  زاتی، 

عەقڵە.)١٤(

نیۆتۆنی،  فیزیای  بنەماکانی  و  نیۆتۆن  ئەندێشەکانی  لە  وەرگرتن  ئیلهام  بە 

ڤۆڵتێر لەسەر ئەو باوەڕەیە کە سەرپاکی فەلسەفەی نیۆتۆن، بەپێی پێویست بە 

لە  شتێکە  هەموو  بەڕێوەبەری  ئەفرێنەرو  کە  دەگات،  بااڵ  بوونێکی  مەعریفەی 

ڕووی ئازادییەوە. لەو ڕووەوە کە بەپێی بنەمای فیزیای نیۆتۆنی، بۆشایی لە پانتایی 

جیهاندا بوونی هەیە. کەواتە ماددە بە کۆتایەو کۆتا پێویستی بە ئەگەرو ئیمکان 

پێویستیی  خۆیدا  زاتی  لە  و  هەیە  بوونی  ئەگەری  ماددە،  چەشنە،  بەم  هەیە. 

مادەدا  لە  عەرەزی  وەک خسڵەتی  و جوڵەی  ڕاکێشەری  ئافرێنەرەو خواوەند  بە 

دەستەبەر کردووە.
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و  دەبێت  ئافرێنەر  بوونی  عەقڵیی  سەملاندنی  وتەزای  بە  داخڵ  ڤۆلتێر  بۆیە 

هۆکارێک لەسەر بنەمای هۆیەکیی ئامانجدار بۆ ئەم سەملاندنە ئاراستە دەکات. 

ئەم هۆکارە لەسەر ئەو بونیادە دامەزراوە کە جیهان وەک کاتژمێر، پێویستی بە 

بوونی خۆڵقینەرێکە لە پێگەی دروستکەری کاتژمێردا.)١٥( بەم چەشنە سیستەمی 

جیهان دەتوانێ مرۆڤ ناچار بکات، تا وەکو بیر لە ئەندازیار و هەندەسەزانێکی 

هەمیشەیی بکاتەوە.)١٦( هۆکارێکی دی کە دواتر لە سەر دەستی ڤۆڵتێر خۆی 

وەال نرا، گەڕانەوە بۆ بورهانی ئیمکان بۆ سەملاندنی بوونی خواوەند وەک زاتێکی 

»واجب الوجود«ە. واتە چونکە کەرەستە و ماددەکان »مومکین الوجود«ن، بۆ ئەوەی 

نەیەنە پانتایی بوونەوە، پێویستیان بە واجب  الوجودێکە کە کەموکورتیی بوونیان 

قەرەبوو بکاتەوە، لە جیهانی نەبوونەوە بۆ جیهانی بوونیان بهێنێت و بەمشێوەیە 

بۆ  کە بوونی زنجیرەی ماددەی مومکین کاتێک ڕوودەدات کە واجب الوجودێک 

پلەی بوون بەرزیان بکاتەوەو ئەم واجب الوجودە خواوەندە.)١٧(

بەم حاڵەشەوە سەرەڕای پاراستنی پێوەندیی خۆ لەگەڵ دەئیزم، لە هەندێک 

گاڵتەجاڕانە  بابەتێکی  وەک  خوایی،  ئیرادەی  کاندید،  لەوانە؛  بەرهەمەکانیدا  لە 

وازی  وەاڵم  بێ  خۆیشی  کە   )١٨( ئۆگۆستین  سێنت  پرسیارەکەی  دەکات،  سەیر 

لێهێنابوو، دیسان گەاڵلە دەکاتەوە: بۆچی شەڕڕی زۆر لە ئارادایە ] ئاخۆ[ هەمووی 

لە الیەن خواوەندێکەوە بەدی هاتووە کە سەرجەم خواپەرستەکان پێکەوە لەسەر 

بەناوکردنی بە خێر ڕێککەوتوون؟

لە وەاڵمدا ڤۆڵتێر الیوایە وشەی شەڕ و بەختەوەری خۆیان لێڵ و تەمومژاوین و 

ئەوەی لەوانەیە بۆ کەسێک شەڕ بێت بۆ سەرەجەم سیستەمی جیهان خێرە؛ ئەویش 

هاوشێوەی نیۆتۆن لەسەر ئەو باوەڕەیە کە بەردەوامیی ئەو نەوانەی هەمیشە لە 

نێو چوون و دیسان سەریان هەڵداوەتەوە، بەشێکە لە سیستەمی جیهانی هەستی. 

لەو ڕووەوە کە خواوەند هۆی یەکەمین و بوونی کۆتاییەو چەمکی هۆیەکی، بێ 

بوونی هۆکرد بێامنایە کەواتە جیهان دەبێ تا ڕۆژی ئەبەد لە خواوەندەوە سەرچاوە 

بگرێت؛ هەرچەند لەبەر ئەگەری خۆی و گرێدراویی بە واجب الوجودەوە، خاوەنی 
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بوونێکی جیا لە بوونی خواوەندە، لەبەر ئەوەی کە شەڕ لە جیهان نابێتەوە، زەرور 

و پێویست و بوونیشی گرێدراوی یەزدانە، بەاڵم چونکە خواوەند بەپێی خواست 

و  بە خواست  کە  لە حاڵەتێکدا هۆکاری شەڕە  تەنیا  نەکردووە،  ئازادی خەلقی  و 

ئێختیار خەلق کرابێت. بەم چەشنە، خواوەند بەدیهێنەری شەڕ نییە.

کەموکورتی  ناوکۆی  بە  کە  باوەڕەیە  ئەو  لەسەر  نیۆتۆن  لە  ئیلهام  بە  ڤۆڵتێر 

مەعریفەی مرۆڤەکان سەبارەت بە رسوشت ناکرێ بوترێ کە بۆ ئافرێنەر، ئەگەری 

لە  کۆمەڵێک  پێچەوانەی  بۆیە  نابێت.  مومکین  بەردەوام  ماددەی  لەسەر  ڕامان 

نەفسی  و  عەقڵ  نەفسی  لە  بریتییە  نەفس،  وابوو  الیان  کە  یونان  فەیلەسوفانی 

نەفسی  چونکە  کە  دامەزرابوو  بناغە  ئەو  سەر  لە  ڤۆڵتێر  ئەندێشەی  هەست، 

جۆرێک  تەنیا  ڕۆحانی  نەفسی  کەواتە  مرۆڤە  ئەندامەکانی  جووڵەی  هەست، 

خاڵی  ئەم  بنەمای  لەسەر  ڤۆڵتێر  لێرەوە  نەزانی.  کردنی  پەردەپۆش  بۆ  فرەوێژییە 

فەلسەفەی  و  ميتافیزیک  شوناسی  لەسەر  مشتومڕ  کە  ڕادەگەیەنێت  گواستنەوە، 

یەکەم، بێ دەرەنجامە. واتە حەقیقەتی ئەو زانستە الی هەمووان ڕوونە و ئەوەی 

ئاستێکی  مرۆڤ  ناکرێت.تێگەیشتنی  دیاریی  هەرگیز  کە  خەیااڵتێکە  دەمێنێتەوە، 

هەیە کە دەبێ پێی قایل بێت، لەهەر شتێکدا کە ناتوانێ بیری لێبکاتەوە دەست 

زانست و مەعریفە،  بناغەی  بکرێتە  ئەزمون  نەداتە خەیاڵکردن. دەبێ هەست و 

ئەوەی لە ڕێگەیەوە بەدی دێت بکرێتە تەوەری ڕامان.

بڕوا  بێ  و  شێوە،  تاک  ئایینی  توندی  دانەوەی  بەرپەرچ  وێڕای  چەشنە  بەم 

یان  تایبەت  ئایینیی  دەقی  لەسەر  بنەڕەتی  کە  شتێک  هەر  یان  تەواوکەر  بە 

بە  بڕوای  ڤۆڵتێر  دامەزرابێت،  وەحی  سوننەتی  یان  جیاوازو  تایبەمتەندییەکی 

جێهانێک هەیە کە تەنیاو تەنیا لەسەر عەقل بونیات نراوە، لەڕاستیدا ئەو ئاوێتەی 

پانتەئیزمی  زایەڵەی  دەستەوە،  بە  دەیدا  لە رسوشت  ڕێزگرتن  و  عەقڵ  لە  ڤۆڵتێر 

)٢٠( هاوچەرخە کە بە شێوەیەکی هەردەم زیادکەر سەرتاسەری سەدەکانی ١٧ و 

١٨ ڕێزی زۆری لێگیراوەو وەک فۆڕمی نارساوی دەئیزم یان پانتەئیزمی ڤۆڵتێری)٢١( 

ئەمڕۆکە بەردەوامیی هەیە. 
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کۆنفۆسیانیزم  مەڕ  لە  وەرگێڕدراوەکان  بەرهەمە  بەرچاوگرتنی  لە  بە  ڤۆڵتێر 

بونیادە  بەپێی  کە  فەلسەفە  و  سیاسەت  چینیی  وێنای  یاساگەرایی  ڕێبازی  و 

عەقڵییەکان بۆ لێکدانەوەی ڕەخنەگەرانەی ئایینیی بە ڕێکخراوبووی ئەورووپی و 

ئاریستوکراتی میراتییە، دەستەبەر دەکات.

مەسیحیەت و ژیاری هیندی
سەرباری ئەوەی کە ڤۆڵتێر بە ئاتێئیست )٢٢( دانراوە دەبێ ئەوەش بڵێین کە 

ئەو لە چاالکییە ئایینییەکانیشدا بەشداری دەکرد، تەنانەت لە موڵکەکەی خۆی لە 

فرێنی)٢٣( کڵێسەیەکی هەبوو. یەکەم سەرچاوە بۆ سەملاندنی نەبوونی ئینتیامی 

ڤۆڵتێر بۆ ئاتێئیزم لە بەیتە شێعرێکی خۆیدا بە ئاشکرا دەربڕاوە: 

ئەگەر خوایەک بوونی نییە، پێویستە دابهێرنێت. )٢٤(

هەستە  لە  بخوێنێتەوە،  ڤۆڵتێر  بەرهەمەکانی  سەرجەم  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

الیەنگرانی  لە  ڤۆڵتێر  کە  نییە،  مانا  بەو  ئەمە  هەڵبەت  دەگات.  ڕاستەقینەکانی 

زۆری  کێشەی  کردەوە  بە  کە  ڕووەوە  لەو  ڕۆمییە  کاسۆلیکی  کڵێسەی  بە  پابەند 

لەگەڵ دەمارگرژییە ئایینییەکانی ڕۆژدا هەبوو، بە هەر چەشنە هەر وەک گەلێک 

کەس لەسەر ئەم باوەڕەن، گومانی تێدا نییە، کە ڤۆڵتێر ئاتێئیست نەبووە. )٢٥(

ڤۆڵتێر، سەبارەت بە دەقە ئایینییەکان، لەسەر ئەو باوەڕەیە کە کتێبی پیرۆز 

سەرەتا لە ڕوانگەی یاسایی یان ئەخالقییەوە سەرچاویەکی باوەڕپێکراو نییە، دووەم 

تێدایە،  کەڵکی  بە  وانەی  هەندێک  هێشتا  کە  خوازەیەکە  گشتی  بە  کە  ئەوەی 

سێهەم ئەوەی کە نەک بەخششی خواوەند بەڵکو بەرهەم و دەستکردی مرۆڤە. 

ئەم باوەڕە ناوبراوانە سەرباری لە خۆگرتنی بەدناویی کڵێسەی کاسۆلیک، کردوەی 

ئایینیی ڤۆڵتێر بەرپەرچ نادەنەوە.

و  )مەسیحییەت  ڕۆژئ��اوا  ژیاری  باوانی  هێندی،  ژیاری  کە  الیوایە  ڤۆڵتێر 

یوهودییەت( بووە و هێندییەکان بە یەکەم فەیلەسوف لە قەڵەم دەدات. ئەو لە 
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گریامنەی  ئایا  دەڵێت:  برەهمەنەکان،  سەردێڕی  لەژێر  فەلسەفیدا،  دیکشێنێریی 

یەکەمین  زەوی،  سەر  یاسادانەرانی  یەکەمی  وەک  برەهمەنەکان،  کە  نییە  ئەوە 

فەلەسوفەکان و یەکەمین زانا ئایینییەکان بێنە ئەژمار؟ دواتر پێیوایە کە ئایینی هیند 

و ئەندێشەکانی برەهمەمەنەکان خاوەن رسوشتێکی نەرم و نیان و سەرسوڕهێنەرە 

ئایینەیان  ئەم  و میسیۆنە مەسیحییەکان کە هەوڵی ڕەشکردن و سنوردار کردنی 

داوە، دەداتە بەر ڕەخنەی توند:

ئەمە تەنیا بەشێکی بچووکی گەردون  ناسیی برەهامییەکانە. ڕێوڕەسمە ئایینی 

شێوازێک  بە  شت  هەموو  ئەواندا  لەنێوان  کە  دەیسەملێنێت  پەرستگاکانیان  و 

هێامی  ژێر  بە  چاک  کردەوەی  هێشتا  برەهمەنەکانی  )متپیلی(.  منایشکارانەیە 

ژنێک دەزانن کە دە دەستی هەیە، لەگەڵ دە تاوانی ئەخالقیدا کە دێوەزمەکان 

هێناویانەتە ئاراوە، دەجەنگێت.میسیۆنەرەکانی ئێمە بە هۆی وێنەی ئەهریمەن و 

دڵنیاکردنەوەی ئێمە لەوەی کە لە هیندستان ئەهریمەن دەپەرەسنت، لە وەرگرتنی 

ئەو  نێو  لە  هەرگیز  ئێمە  نەبووە.  وکورتیان  کەم  چاک،  کردەوەی  لە  وێنایە  ئەم 

خەڵکەدا نەژیاوین، بەاڵم خۆمان بێ پێویستی و ئەوانیشامن بەدناو کردووە.

پێدەچێت بوترێ کە هەوڵ دراوە ڤۆڵتێر وەک ئازارێک بەرانبەر بە گەلێک لە 

بەم  جیهانی  شێوەیەکی  بە  ئەو  هەڵبەت  بدرێت،  نیشان  ئایینەکان  بڕوامەندانی 

بڕوامەندە  لە  یەکێک  کە  مۆتێزارت)٢٦(  ئاماێنۆس  ڤۆڵفانگ  نارساوە.  خسڵەتەوە 

سەرەنجام  دەڵێت«  باوکی  بە  ئاوا  ڤۆڵتێردا  مردنی  ساڵڕۆژی  لە  مەسیحییەکانە 

ڤۆڵتێری مامۆستای خوێڕییەتی بە نوکە شەق نێردرایە سەتڵی زبڵەوە...)٢٧(

ئازادی یان ئيختیاری مرۆڤ

لە  پارێزوانی  بە  هەستاوە  مێتافیزیک)٢٨(  بە  سەبارەت  نامیلکەی  لە  ڤۆڵتێر 

ڕاستیی ئازادی، لە فەلسەفەی نیۆتۆندا)٢٩( دەستیداوەتە شیکردنەوەی شوناسی 

ئێختیاری مرۆڤ و پۆلێنکردنی بۆ دوو جۆر. جۆری یەکەمی ئێختیاری مرۆڤ لەو 

بەشەی کاروباردایە کە مرۆڤ خاوەن مۆتیڤێکی تایبەتی بۆ ڕێنوێنی ئەم ئێختیارە 
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بە شێوەی چاالکییەکی تایبەت نییە لەم ڕووەوە دەتوانین بڵێین، کە مرۆڤ خاوەن 

شوێنێک  بەرەو  مرۆڤ  ئەگەر  کەمتەرخەمییە)٣٠(.  ئازادیی  یانیش  ڕەها  ئازادیی 

بکەوێتە ڕێگە و جیاوازییەک نەکات لە نێوان وەستان و جواڵندا و نە مەیلی بە 

ئەنجامی کارێک بێت و نە ڕقی لە نەکردنی ئەو کارە بێت، ئەوا ئازادیی کەمتەرخەم 

بە  خۆڕسکە)٣١(  ئازادیی  مرۆڤ  ئێختیاری  دیکەی  جۆرەکەی  ئ��اراوە.  دێتەوە 

دەربڕینێکی دی مرۆڤ خاوەن هەندێک مۆتیڤە کە دوا دەرەنجامی غەریزەکانی و 

دیاریکەری دروستبوونی ئیرادەیەتی. 

ڤۆڵتێر بۆ شیکردنەوەی ئازادیی خۆڕسک، لەسەر ئەو بڕوایە کە هەرچۆن 

هەموو شت هۆکارێکی هەیە، ئیرادەی مرۆڤیش خاوەن هۆکارە، هەر بۆیەش 

مرۆڤ ناتوانێت شتێک جیاوازتر لە دوایین ئەندێشەیەک کە بە دەستی هێناوە، 

بخوازێت، هەر لەم ڕووەوەیە کە لە ئەندێشەکانی ڤۆڵتێردا، لۆک توانای هێنانە 

تەنیا،  ئازاد  ئیرادەی  کە  وایە  بڕوای  لۆک  چونکە  نییە،  ئازادیی  ناوی  زمانی 

هێزی ئەنجامدانی کارێکە کە مرۆڤەکان ویستوویانە. هەربۆیە بە تەنیا یەک 

بەبێ  مرۆڤ  کە  ئەوەیە  ئەویش  و  هەیە  بوونی  هێنەر  سێبووری  ئەندێشەی 

لەبەر چاو گرتنی جۆری سیستەمی فەلسەفییەکەی و جۆری ئەو چارەنوسەی 

کە دیاریکەری کردەوەکانییەتی، بەردەوام وەها هەڵسوکەوت بکات کە دەڵێی 

ئازادە.

ئازادیی  شیکردنەوەی  زیاتر  بۆ  فەلسەفییەکەیدا،  دیکشێنێری  لە  ڤۆڵتێر 

مرۆڤەکان  کردەوەکانی  ئیرادە،  ئازادیی  نەبوونی  سەرەڕای  دەڵێت  خۆڕسک 

خاوەن  ببێتە  کە  هەڵسوکەوتە  ئازادی  خاوەن  کاتێک  مرۆڤ  گەرچی  ئازادە. 

ئیرادەی  کە  ڕایوایە   )٣٢( ناداندا  فەیلەسوفی  لە  ڤۆڵتێر  ئەنجامدانی.  توانای 

ئازاد، قسەیەکی بێامناو زیادەیە، لەبەر ئەوەی کە ئیرادەی ئازاد، ئیرادەی بێ 

لە دەرەوەی سیستەمی رسوشتە. بەمجۆرەش لە جیهانی هەستیدا،  مۆتیڤ و 

کارێکی پشت بەستوو بە هەڵکەوت و سودفە، بوونی نییە، سەرپاکی کارەکان 

لەسەر بنەمای یاسای هۆیەکیی بااڵدەستە لە جیهانی پان و بەریندا. سودفە و 
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هەڵکەوت وشەیەکە کە مرۆڤ بۆ پەردەپۆش کردنی نەزانیی خۆی سەبارەت 

لەم  خۆڵقاندویەتی.  نەنارساو،  هەرهۆیەکی  نارساوی  هۆکردی  دەربڕینی  بە 

ڕووەوە جەبری )٣٣( بااڵدەست بە سەر ئیرادە لە گوتاری فەلسەفیی ڤۆڵتێردا 

خۆ دەنوێنێت، بەو واتایە کە مرۆڤ تەنیا توانای کارێکی هەیە کە هێزی بە 

کردەوەیی کردنی ئەو کارەی بە دەست هێنابێت.
ڤۆڵتێر بە قەبووڵکردنی جەبری بااڵدەست بە سەر ئیرادەی مرۆڤ، هاوڕایی 
خۆی لەگەڵ لۆک لەم بابەتەدا کە پرەنسیپی ئەخالقیی خووخدەیی بوونی نییە، 
دەردەبڕێت. گەرچی ئەندێشە یاسای ئەخالقی وەال نانێت. ڤۆڵتێر پێیوایە کە 
خواوەند مرۆڤی وەها درووست کردووە کە بە تێپەڕبوونی کات، لە پێویستیی 
و شوێنیی  کاتی  بوونی  ڕێژەیی  بە  بڕوا  ئەو سەرەڕای  تێدەگات.  دادپەروەری 
بەها ئەخالقییەکان، لەو ڕووەوە کە خودا مرۆڤەکانی کردووەتە خاوەن هەست 
و نەستی بێ بڕانەوە و دانەری پێوەندی هەمیشەیی، بڕوای بە ڕێسا ئەخالقییە 
دواتر  پێیەتی.  بڕوایان  جیهان،  سەرانسەری  مرۆڤەکانی  کە  هەیە،  گشتییەکان 
لەم ڕێسایانەوە، هەوڵی هەڵهێنجانی یاسای بونیاتیی کۆمەڵگای مرۆیی وەک؛ 

پرەنسیپی ئازار نەدانی هاوشێوەکان کە ژمارەیان کەم و سنووردارە، دەدات.

ئەندێشە سیاسییەکان
بەریتانی،  لۆکیفەیلەسوفی  جۆن  ئەندێشەکانی  خوێندنەوەی  لەگەڵ  ڤۆڵتێر 
پشت  ئایدیالە  دەقادەقی  تەواو  شێوەیەکی  بە  کە  دەدۆزێتەوە  دوکتۆرینێک 
بەستوو بە پۆزیتیڤیزم و بەرژەوەندگەراکەی خۆی دێتەوە. ئەو ساتەوەختەی لۆک 
دەگاتە ئەو بڕوایەی کە پەیامنی کۆمەاڵیەتی لە پێشرت نییە، لە مافە رسوشتییەکانی 
ئەزمونێکی  ئەمە  ئەوەش  لەگەڵ  دەردەکەوێت،  لیرباڵیزم  پارێزەرێکی  وەک  تاک، 
تاقانەیە کە هەڵدەسەنگێرنێت. بەو واتایە کە هەر شتێک کە تێپەڕ دەکرێت، بە 
تەنیا گریامنەیەکە. پانتایی هەندێک، هاوئاسۆ و دەقاودەقی پانتایی بەرژەوەندی 

و پانتایی سەملێرناوە.
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 ڤۆڵتێر لەم دوکتۆرینەوە دەست دەداتە ئەنجامگیریی پرەنسیپە بنەڕەتییەکانی 

بە  خۆی  چارەنوسی  کە  لەوەی  بریتییە  مرۆڤ،  ئەرکی  خۆی.  الی  ئەخالق)٣٤( 

دەستەوە بگرێت، هەڵ و مەرجی خۆی باشرت بکات، بە سەقام و دڵنیا بێت و بە 

ناوکۆی زانست، پیشەسازی، هونەر و بە یارمەتی پۆلیسی باشی کۆمەڵگاکان، ڕێگای 

خۆی بڕازێنێتەوە. بەم شێوەیەش ڕێگای هاوبەش، بەبێ پەیامنێک کە هەموو کەس، 

یاساکانی  سەرەڕای  گەرچی  نابێت؛  مومکین  ببینێتەوە،  تێدا  خۆی  ئامانجەکانی 

بابەتێکی  ناوبراوە،  پەیامنی  گەرەنتی  کە  دادپەروەری  واڵتێک،  هەر  بە  تایبەت 

سەرجەمیان،  کە  ئەوەی  بەهۆی  یەکەم  دەتوانن،  مرۆڤەکان  سەرجەم  جیهانییە. 

دەتوانن  کە هەموویان  ئەوەی  بەهۆی  زۆر عەقڵبڕن، دووەم  تا  کەم  بوونەوەری 

تێبگەن ئەوەی کە بۆ کۆمەڵگا بەسودە، بۆ یەک بەیەکی تاکەکانیش سودمەندە، 

لە پەیامنی ناوبراو، بونیادی ئایدیایەکی لەم چەشنە دابڕێژن. شایستەیی ئەخالقی، 

بازرگانیکردن بە چاکەکانەوە بە ناوکۆی هەست و بەرژەوەندی، بە سەر ئیامندا 

سەپێرناوە. ڤۆڵتێر ڕایوایە کە ڕێسای ئەخالق، ڕێسای پەروەردەی بنەماکانی پۆلیسی 

ناوبراو و خوگرتن بە ڕەچاوکردنی بنەما ناوبراوەکانە.

لەالیەکی دیکەوە، ڤۆڵتێر یەک لە پارێزەرە کۆڵنەدەرەکانی ئازادیی سیاسییە. 

مەرجی  و  هەل  لە  پارێزگاریکردن  بە  هەڵدەستێت  مۆنتێسکیۆ،  وەک  هەر  ئەو 

ئازادیی باو لە بەریتانیای سەردەمی خۆیدا، بەشێوازی لۆک، ڕایوایە کە دەوڵەت 

دەبێ ڕێز لە مافی مرۆڤەکان بگرێت؛ گەرچی مەبەستی لۆک لە ئازادیی سیاسی، 

پێش هەموو شتێک، دابینکردنی ئازادیی ئەندێشە، بە واتای دابینکردنی ئازادیی بۆ 

فەیلەسوفەکان بوو. بەدگومانیی ڤۆڵتێر بە نیسبەت ئایدیالیستەکان و گاڵتەکردن 

بە بیرۆکەکانی ڕۆسۆ کە لەسەر بنەمانی یەکسانیی مرۆڤەکان بوو، بە شێوەیەک 

نامە گۆڕینەوەکانی خۆیدا بگاتە ئەوەی کە چینە  لە  لە ڤٶڵتێر کرد  بوو کە وای 

نەوی و نزمەکان، بۆ هەمیشە نزم و نەوی دەمێننەوە. ئەو ڕایوایە کە حکومەتی 

پادشایەتی دەتوانێت هەل و مەرجی باشرت بۆ ئازادی و ڕەوا بوون و سیستەمی 

باشرت بۆ کردەوەی دادگایی دابین بکات، بە مەرجێک کە هێزی کڵێسە تێکبدرێت 
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و لە باتیی دۆگامتیزم و چەقبەستوویی و کۆنەپارێزی، ڕووناک بیری بێتە ئاراوە. 

بێگومان هەرگیز ڕای وا نەبوو کە رزگاری، لەسەرهەڵدانی خەڵکی یان شۆڕشگێڕانە 

کە پشت بە توند و تیژی دەبەستێت، بێتە ئاراوە. بەم شێوەش گەرچی نوسینەکانی 

ڤۆڵتێر، هۆکارەکانی شۆڕشی سەدەی ١٨ی فەڕەنسای دابین کرد، بەاڵم هەستکردن 

بە الیەنگریی ئەو لە شۆڕشێکی توند و تیژ، یان دروستکردنی زەمینەکانی شتێکی 

لەم چەشنە، هەڵەیەکی گەورەیە. ئەو هیچ مەیلی لە هاوئاهەنگ کردنی یاسای 

بنەڕەتی لەگەڵ ئەندێشە لیبڕالییەکان بەو شێوەی مۆنتێسکیۆ بڕوای پێی بوو، نەبوو. 

تەنانەت دەتوانین بڵێین کە ئەو زیاتر کەیفی بە زیاتربوونی هێزی پادشایەتی لە 

دەرەوەی کاریگەریی قەشە مەسیحییەکان بوو. لەم ڕووەوە بێ بڕوا بوونی ڤۆڵتێر 

بە دیموکراسی و هەڵسەنگاندنی وەک باڵوکەرەوەی نەزانیی جەماوەر، بە یەک لە 

خاڵە گرنگەکانی ئەندێشەی ئەو دێتە ئەژمار. 

یان الیەنگرێکی  ڕوناکبیر  پاشایەکی  تەنیا  کە  بوو  بڕوایە  ئەو  لە سەر  ڤۆڵتێر 

بێت،  خۆی   وەک  ڕوناکبیری  ڕاوێژکارانی  خاوەن  کە  ڕەها  دەسەاڵتی  ڕوناکبیری 

دەتوانێت بە شێوەیەک کە بە سودی ژیربێژانەی پادشا  بۆ پێشخستنی دەسەاڵتی 

خۆی و خێری پاشایەتی و دانیشتوانیەتی، ببێتە هۆی گۆڕانکاری.

 ڤۆڵتێر بە شێوەیەکی زاتی ڕای وایە کە حکومەتی پادشایەتی، کلیلی پێشکەوتن، 

گۆڕین و وەرچەرخانە، لە ئەندێشەی ڤۆڵتێردا؛ بۆرژوازیی فەڕەنسا ئێجگار بچوک و 

بێ هێزو بێ کاریگەر، ئاریستۆکراتیی، مشەخۆرو گەندەڵە و جەماوەریش، نەزان 

و دواکەوتوون و کڵێسەش وەک هێزێکی چەقبەستوو بەهۆی ئەوەی کە بە باجە 

ئایینییەکەی )٣٥( یان دە یەکەی )عرشیە( دەستی داوەتە سازدانی پشتیوانی بۆ 

شۆڕشگێرەکان، بە تەنیا تایەکی تەرازووی هاوسەنگییە.

سەرەڕای ئەوەی لەسەرەوە باسکرا، ناکرێ بگەینە تێڕوانینێکی وەها کە ڤۆڵتێر 

دوژمنی پێشکەوتن و گەشەسەندنە، بەڵکو ئەو لە کاریگەرترین باڵوکەرەوەکانی 

سیستەمێکی  بونیادی  لەسەر  سیاسی  پێشکەوتنی  لە  زیاتر  کە  بووە  پێشکەوتن 

بنەمای  لەسەر  ئابوری  و  زانستی  فیکری،  پێشکەوتنی  مەبەستی  دیموکراتیک، 
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ئەندێشە و هزر بووە. لەو ڕووەوە کە ئەو بڕوای وا بووە کە پادشایەکی ڕۆشنبین، 

قەبوڵکردنی  و  ئ��ەدەب  و  زانست  پێشکەوتنی  هۆکارەکانی  دەتوانێت  باشرت 

ئەندێشەکان دەستەبەر بکات.

بۆ کاترین)٣٦(، فرێدریک)٣٧( و سێزاری پڕۆس  نامەدا کە  لە هەندێک  ئەو 

نوسیویەتی، جودا بوونەوەی واڵتانی هاوبەرژەوەندیی پۆڵەندا و لیتوانی لە یەکدی 

باش  بە  سەربازییەوە  کەرستەی  ڕێگەی  لە  ئاسایش  دابینکردنی  دەکات،  ستایش 

بە  پێشرت  کە  جۆرەی  بەو  ڤۆڵتێرهەر  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە  هەڵدەسەنگێنێت. 

شێوەیەکی بەردەوام لە بەرهەمەکانیدا بە تایبەت لە ئەنسکلۆپێدیای فەلسەفیدا 

دەریبڕیوە بە توندی لە دژی بەکارهێنانی جەنگ و توندو تیژییە وەک کەرستەیەکی 

چارەسەرکردنی کێشە و ملمالنێکان.

و  جەهەندەمییە)٣٨(  کردەوەیەکی  جەنگ،  کە  بڕوایە  ئەو  سەر  لە  ئەو 

بەکارهێنەرانیشی، بکۆژی گاڵتەجاڕن )٣٩(؛ گەرچی لێکۆڵیاران سەرەڕای ئەم بڕوا 

ئاپارتایدی  بە  پشتبەستوو  ئۆرۆسانرتالیزمی)٤٠(  نیشانەگەلێکی  پێدراوە،  ئاماژە 

ڕەگەزییان لە بەرهەمەکانیدا دۆزیوەتەوە، بەمشێوە کە ڤۆڵتێر ئەفەریقییەکان بە 

نەویرت و خوارتر لە ئەورووپییەکان دادەنێت و جووە کۆنەکان بە خەڵکانێکی نەزان 

سیاسەتەکانی  دیکەدا،  شوێنێکی  لە  ئەو  دەدات.  قەڵەم  لە  )وەحشی(  بەربەر  و 

فەڕەنسا لە باکوری ئەمەریکا بەهۆی ئەوەی بەرژەوەندییە ئابوورییەکانی فەڕەنسا 

فەڕەنسای  واڵتی  ڤۆڵتێر  بڕوای  بە  ڕەخنە،  بەر  دەداتە  توندی  بە  ناکات،  دابین 

 )٤٢( بەفرە  ئارپان)٤١(  چەند  خاوەن  واڵتێکی  یان  بەفر  کەم  زەوی  پارچە  نوێ، 

کە بەرهەمەکانی کەمێک زیاتر لە خورییە و لە بەرانبەر ئیمپراتۆرییەتی بەریتانیا 

پێویستی بە پشتیوانیی فراوان و بەردەوامی سەربازییە.

لە ڕۆژی ئەمڕۆدا، ڤۆڵتێر بە ناوکۆی بەرهەمە بە ناوبانگەکەی، کاندید)١٧٥٩( 

فەلسەفەی  نوسینەدا  لەم  کە  دەرکردووە  زۆری  ناوبانگێکی  خۆشبینی)٤٣(،  یان 

تێیدا  کە  نامەیەک  بە  ئەو  کراو  سانسۆڕ  کاندیدیش  گاڵتەجاڕ.  دەکاتە  الیب نێتز 

سەرلەنوی مشت و مڕە سەرەکییەکانی ناو دەقەکەی دەسەملاندەوە، بە شێوەیەکی 
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گاڵتەجاڕانە بانگەشەی ئەوەی کرد کە نوسەری  ئەم کتێبە کەسێک بووە بە ناوی 

دکتۆر دۆمەد)٤٤(.

بەجەرگە  مڕکاری  مشتو  بیرمەندێکی  فەڕەنسا  لە  ڤۆڵتێر  ئەمانەش،  لەگەڵ 

کە بە شێوەیەکی بێ  سنور لە رێگەی مافە مەدەنییەکان )مافی دادگایی کردنی 

دادپەروەرانە و ئازادیی ئایین(، لە تێکۆشانێکی بێوچاندا بووەو دووڕووییەکان و 

زۆڵم و زۆرداریی دەسەاڵتی کۆنی)٤٥( داوەتە بە ڕەخنەی توند. ڕێژیمی کۆن، 

هاوسەنگیی نادادپەروەرانەی دەسەاڵت و باجەکان لەنێوان چینی یەکەم )زانا 

ئایینییەکان(، چینی دووهەم )دەوڵەمەندەکان و خانزادەکان( و چینی سێهەم 

)جەماوەر و چینی ناوەندی، کە قورسایی باجەکان زیاتر لە سەر شانی ئەمانە 

بوو( لە خۆوە دەگرێت.

ڤۆڵتێر لە سەر ئەو بڕوایە بوو کە مەرجی ئازاد بوون ئەوەیە کە مرۆڤ تەنانەت 

ببەخشیت.  خۆی  گیانی  دژبەرەکەشی،  ئەندێشەکانی  ئازادانەی  دەربڕینی  بۆ 

هەر بۆیەش لە زمانی ئەوەوە وەهای دەگێڕنەوە: من لە دژی قسەکانی ئێوەم، 

بەاڵم تا مردن پارێزگاری لە مافی ئێوە بۆ دەربڕینی ئەندێشەکانتان، دەکەم.)٤٦(

دوا وتە
پێیانوایە کە ئەندێشەکانی ڤۆڵتێر لە خۆیدا  گەرچی گەلێک لە لێکۆڵیاران، 

لە لۆک و  زیاترڕایان وایە کە  نییە،  پانتایی فەلسەفەدا  لە  نوێگەرایی  هەڵگری 

نیۆتۆن کاریگەری وەرگرتووە، بەاڵم وا دیارە کە سەرنجدانە سەر ئەندێشەکانی 

ڤۆڵتێر کە تایبەمتەندیی سەرەکییان دەربڕێنی بیرو ڕاکان لە ڕیگەی دەستەواژەو 

شۆڕشی  پێکهاتنی  لە  ئەندێشانە  ئەم  دەوری  هەروەها  گاڵتەجاڕانەیە،  ڕستەی 

مەزنی فەڕەنسا کە یەکێک لە ڕووداوە کاریگەرەکانی جیهانە، خاوەن گرنگییەکی 

زۆری  ئێجگار  کاریگەرییەکی  کڵێسە،  لەبەرانبەر  دژایەتییەکانی  بێت.  تایبەت 

و  دەسەاڵتداری  ئایینی  دژی  لە  تێکۆشان  و  دانا  خەڵک  جەماوەری  لەسەر 

کڵێسەیی کردە ئامانجی خۆی. هەندێک لە لێکۆڵیاران ئەوەندە دەچنە پێش کە 
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بە  فەڕەنسای شۆڕشگێڕ  ئایینییەکانی سەردەمی  توندڕەوە دژە  یاسا  لە  گەلێک 

بەرهەمی ئەندێشەکانی ڤۆڵتێر و هاوڕاکانی ئەو لە قەڵەم دەدەن.

پەڕاوێزەکان:

1-François-Marie Arouet

2 –Voltaire

3 -Henriade

4 -La Pucelled Oléans

5 -Virgil

6 -Alexandrine

7 -Candide

8 -L Homme aux quaranteecus

9-l infâme

10-écrasez l infâme

11-Dictionnaire philosophique

12-Encyclopédie

کردنی  قەبوڵ  بەبێ  خواوەند  بە  بڕوامەندی  واتای  بە   DEISM وشەی   -١٣

ئایین دێت.

١٤- هەڵبەت هەندێک دەڵێن ئەم ڕستانە هی ڤۆڵتێرن: ئێمە دەتوانین ئەگەر 

ئێوە بتانەوێت باس لە هەبوونی خواوەند بکەین، بەاڵم لەبەر ئەوەی ناخوازم لە 

کاتی خەودا بدزرێم و سەرم ببڕن، دان بە خۆمدا دەگرم کە بەر لە هەموو شتێک 

ئیزنی خزمەتکارەکانم بدەم.

15 -L universm embarrasse, et je ne puissonger

Quecettehorlogeexiste et n ait point d horloger

un éternelgéomètre- 16
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١٧- هەڵبەت زۆر پێشرت لە ڤۆڵتێر ئەم بورهانە لە الیەن فەیلەسوفانی ئێرانی 

وەک ئیبنی سینا و فاڕابی سەبارەت بە بوونی خواوەند، گەاڵلە کراو ناکرێ ڤۆڵتێر 

یان جۆن لۆک بە داهێنەری ئەم ئەدێشە بزانرێت.

18-Augustinus

théistes– 19

٢٠- وشەی pantheism بە واتای بڕوا بوون بە هەمە خواوەندی

21 -Voltairean pantheism

لە  لە خواوەند و هەڵگەڕانەوە  نکۆڵی کردن  واتای  بە   atheism ٢٢- وشەی

ئایین  لە  و هەڵگەڕاوە  کەری خواوەند  نکۆڵێ  واتای  بە   atheist و وشەی  ئایینە 

دێت )الحاد و ملحد(

]23[ -Ferney

]24[ -siDieun existaitpas,ilfaudraitl inventer.

٢٥- گەلێک کەس لەسەر ئەو بڕوایەن کە ڤۆڵتێر بەهۆی ڕەخنەگرتنی زۆر لە  

کڵێسەی کاسۆلیکی ڕۆمی، ئاتێئیستە، هەندێکیش ڕایان وایە کە شەڕی ڤۆلتێڕ لەگەڵ 

دەزگای کڵێسەدا شێوازێکی ئەم دونیایی هەیە کە بوونی خواوەند ناگرێتەوە.

]26[ -Wolfgang Amadeus Mozart

]27[ -The arch-scoundrel Voltaire has finally kicked the bucket.

]28[ -Traité de métaphysique

]29[ -Philosophy de Newton

]30[ -liberty of indifference

]31[ -spontanéité

] [ -La Philosophe ignorant

]33[ -déterminisme

]34[ -morale

]35[ -religious tax
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]36[ -Catherine)17291796-(

]37[ -Friedrich)17121786-(

]38[ -infernal enterprise

]39[ -ridiculous murderers

]40[ –eurocentralism

٤١- ئاڕپان یەکەیەکی درێژییە کە ٥٨.٤٧ مەترە.

]42[ -quelquesarpents de neige

]43[ -l Optimisme

]44[ -DrDeMad

]45[ -ancien regime

]46[ -I disapprove of what you say, but I will defend to the death 

your right to say it.
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وتە بەناوبانگەكانی ڤۆڵتێر

• درەنگ باوەڕكردن بنەڕەتی ژیرییە.

• تاكو گەمژە و تەڵەكەبازان هەبن ئاینەكانیش دەبن.

• ئازادی واتە پەیڕەوی نەكردن لە هیچ شتێك، تەنیا یاسا نەبێت.

• ئەگەر خودا نەبێت پێویستە بئافەرێرنێت.

• ئایا سیاسەت تەنیا هونەری ئاگایانەی درۆكردن  نییە؟

• ئەو حكومەتە باشرتینە كە بێكارەكانی كەمرتین بین.

• بیرمەند كەسێكە كە كەسانی دیكە بخاتە ناو بیركردنەوە.

• خەڵكی بەڕاستی شێنت، بەاڵم پیاوانی ڕۆحانی لە هەمووان شتێرتن.

• مرۆڤ شاكاری رسوشتە.

• هیچ میللەتێكی هەڵبژاردەو هیچ ڕەچەڵەكێكی لەپێشرت بوونی نییە.

• ئەگەر قەرزاری شەیتان بوومایە ستایشی قۆچەكانیم دەكرد.

دلۆڤانی  وەاڵمی  ئێستا  تاكو  كردبێ،  دروست  خۆی  وەك  ئێمەی  خودا  ئەگەر   •

ئەومان نەداوەتەوە.

سوپاش  بە  و  بكەیت  دروست  سوپا  دەتوانی  پارە  ))بە  دەكات:  ڕاست  سزار   •

دەتوانی تااڵنكاری بكەیت.((

• جنێودان لە چاو بەڵگەهێنانەوەدا ئاسانرتە.

• پاپا بتێكە هیچ كارێكی لێناوەشێتەوە، بەاڵم خەڵكی قاچەكانی ماچ دەكەن.

• هیچ میللەتێك مافی گاڵتەكردنی بە میللەتانی دیكە نییە.
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• بۆ گەیشنت بە ئاسودەیی دەبێ جەستە وەرزشكاران و مێشكی زانایانت هەبێت.

• پیاو دواهەمین ئاژەڵی ماڵی كراوە.

• شەڕ گەورەترین تاوانە لە جیهاندا، بەاڵم هەڵگیرسێنەرانی بە پاساوی دادپەروەری 

و ئازادی هەڵیدەگیرسێنن.

لەگەڵدا  تەپڵ و كەڕەنایی  ئەگەر مرۆكوژی دەنگی  بەاڵم  بكوژان سزا دەدەن،   •

بێت شانازی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت.

• ئەگەر دەتەوێت هەرگیز بیر لە خۆكوژی نەكەیتەوە، هەمیشە سەرقاڵی كاركردن 

بە.

• خودایە! من لە ئازاری دۆستەكانم بە دوور بگرە، خۆم چارەی دوژمنانم دەكەم.

نائاگایی  یەكەمین  ڕووب��ەڕووی  كە  بوو،  جامباز  یەكەمین  ڕۆحانی  یەكەمین   •

بوویەوە.
• پایەبەرزی پیرۆز بەناوی )ڕێكەوت(ەوە، لە بارەی هەموو شتێكەوە بڕیار دەدات.

• دەمارگیری پێكهاتەیەكە لە خورافیات و نائاگایی، نەخۆشی هەموو سەردەمەكان 
بووە.

• مرۆڤەكان یەكدی تااڵن دەكەن و دەكوژن، بەاڵم لەهەمانكاتدا خەریكن ستایشی 
یەكسانی و ئاشتەوایی دەكەن.

• هاوڕێیەتی لەگەڵ پیاوی گەورەدا دیارییەكی بەهەشتییە.
خوێندنەوە  شیاوی  لەخۆنەگرێ،  وروژێنەر  حەقیقەتێكی  پەیامی  كە  شیعرێك   •

نییە.
• ئەوەی بە چاو دەیبینین و بیركاری دەیسەملێنێت هەقیقەتە، سەبارەت بە هەموو 

بابەتەكانی دیكە پێویستە بڵێین)نازانم(.
• تەنیا كەسێك سود لەسێداردانی تاوانباران وەردەگرێت ئەویش جەالدە، پێویستە 

تاوانباران ناچار بكرێن كار بۆ خەڵكی بكەن.
یەكەمیان  جیهان:  وێرانبوونی  هۆی  دەبنە  بنچینە  دوو  ئاشتیدا  لەسەردەمی   •
تۆمەتی بێ بنەماو ئەوی دیكەیان دەمارگیرییە، تاكو دواهەمین دەمی ژیانم لەگەڵ 

هەردووكیان دەجەنگم.
لە چاندنی  ئاسانرتە  كە هەیانە  باوەڕەی  ئەو  بە هاوكاری  ڕابەریكردنی خەڵك   •

بیرێكی نوێ لەناو ئەواندا.
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• هەندێك لە مێژوونوسان وەك ئەو ستەمكارانەن كە  مرۆڤەكان دەكەنە قوربانی 

دیكتاتۆرێك.

بەاڵم  شانۆنامەیەك،  تێیدا  كە  شانۆیە،  گ��ەورەی  هۆڵێكی  وەك  زەوی  گۆی   •

بەناوگەلی جیاواز منایش دەكرێت.

• ئاینەكان وەك گەمەی شەترەنج و ماروپەیژە وان، لە ئاسیاوە بۆ ئەوروپا هێرناون.

• فرمێسك خەمێكە لە بێدەنگیدا دەدوێت.

• لە ڕۆمای كۆنەوە تاكو ئێستا، میللەتێك ناناسم لە سایەی سەركەوتنی شەڕەوە 

بە مەزن گەیشت بێت.

• مێژووی مرۆڤایەتی چیرۆكی تاوانباران و بەدبەختانە.

• میتافیزیك گفتۆگۆیەكە لە نێوان دوو كەسدا، كە یەكێكیان نازانێت چی دەڵێت 

و ئەوی دیكەشیان سەر لە قسەكانی بەرانبەرەكەی دەرناكات.

• دەڵێن خودا هەمیشە پشتیوانی سوپای بەهێزترەكانە.

بۆ  خودا  بوونی  نیوتن  بەاڵم  هەیە،  خودا  دەڵێت  خوێندكارانی  بە  مامۆستا   •

بیرمەندان دەسەملێنێت.

• فەیلەسوف پێویستە هەمیشە دوو سێ پەناگای هەبێت، بۆ ئەوەی لە شەڕی 

سەگەكان پارێزراو بێت.

• ئەی خودایە! ئەو كەسەی كە خۆی بە عاقڵ دەزانێ ئاخۆ چەندە نەزان بێت؟

• عاشقی حەقیقەت بە و لە تاوان خۆش بە.

• تەنیا شەالتییەكان دڵنیان... گومانكردن دۆخێكی خۆش نییە، بەاڵم دڵنیابوونیش 

دۆخێكی بێامنایە.

• ئەوەی كە پێی وتراوە )ئیمپڕاتۆری پیرۆزی ڕۆم(، نە ئیمپراتۆر بووە و نە پیرۆز 

و  نە ڕۆمای. 
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

ساڵی چاپوەرگێڕنوسەرناوی بەرهەم

ئاشنابوون بە 1
ئەفالتوون

رێباز مستەفا
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

ئاشنابوون بە     3
كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا
2014

ئاشنابوون بە   4
شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      5
كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      6
ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

ئاشنابوون بە     9
قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
2014

ئاشنابوون بە        10
جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      11
دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

ئاشنابوون بە      14
جۆن لۆك

عەتا جەمالی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15
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ئاشنابوون بە    16
ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

17
ئاشنابوون بە 

قوتابخانەی فرانكفۆرت
عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە 18
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014بازگربلیمەتی و شێتی 19

ئاشنابوون بە كریشنا 20
مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە 21
سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە سیمۆن 22
دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا 23
وۆلف

لوقامت رووف
2014

ئاشنابوون بە  یۆرگن 24
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر
2014

25
كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا

2014

مەكری ئیسالمییەكانی 26
كوردستان 

ماجد خەلیل
2013

27
ماو تسی تۆنگكتێبی سور 

فازل حسێن مەال 
رەحیم

2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ 31
كۆبانێ

ئەنوەر حسێن-
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34


