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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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سپينۆزا لەنێوان
ئاين و فەلسەفەدا

هاشم ساڵح
وەرگێڕانی: هاوڕێ رەشيد
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ئایا گرفتی بنەڕەتی لە سەردەمی سپینۆزادا 
لە  س��اڵ  سێسەد  بەدرێژایی  بگرە  ب��ووە؟  چی 
گرفتە  ئەو  ئەوروپی،  مۆدێرنەی  سەرهەڵدانی 
بنەڕەتییە كامە بووە؟ بێگومان ئەو گرفتە گرفتی 
ئاین و ئوسوڵگەرایی ئاینیە. خۆ ئەگەر ئێمە لەم 
پێنەدەین،  ت��ەواوی  بایەخی  و  تێنەگەین  خاڵە 
نەبەردە  مۆدێرنەو  گەوهەری  لە  هەرگیز  ئەوە 
لە  سپینۆزا  دەم��ەی  ئەو  تێناگەین.  مەزنەكانی 
)وت���ارێ���ك  خ���ۆی  ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی   1670 س��اڵ��ی 
واتە  باڵوكردەوە،  سیاسی(  الهوتی  دەرب��ارەی 
چووە ناو یەكێك لە جەنگە ترسناكەكانەوە، كە 
بگرە  بەدرێژایی دووس��ەد ساڵ و  دوای خۆی 
دەیویست  ئەو  بوو.  ب��ەردەوام  هەر  زیاتریش، 
یان  سیاسەت،  و  ئاین  نێوان  پەیوەندییەكانی 
پیاوانی ئاینی و پیاوانی فەرمانڕەوا دیاریبكات، 
هەروەها بە پلەی یەكەم خوازیار بوو ئەم شتە 
بنەڕەتییە بسەلمێنێت: ئەویش ئەوەیە كە ئازادی 
فەلسەفاندن، یان ئازادی ویژدان و بیروباوەڕو 
ئاشتی  بە  ناگەیەنێت  زی��ان  هەگیز  قسەكردن، 
و  ب��ەدك��اری  ه��ۆی  نابێتە  و  دەوڵ����ەت  گشتی 
خراپەكاری هەر وەكو الهوتییەكان ئەو الف و 
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گەزافەییان لێدەدا، بەپێچەوانەوە ئەوە مەرجێكی 
و  ئاشتییە  ئ���ەو  ب��ەدی��ه��ات��ن��ی  ب��ۆ  ب��ن��ەڕەت��ی��ی��ە 
باڵوبوونەوەی ڕاستگۆیی و ڕەفتاری دروست 
لەناو  ئ��اك��اری و ڕەوش��ت��م��ەن��دی  پ��اڵ��ن��ەری  و 
یان  ه���زری،  ئ���ازادی  نابێت  بۆیە  كۆمەڵگەدا، 
فەلسەفی بەرتەسكبكرێتەوە مادام لەناو سنوری 
یاسادا گوزارشت لەخۆی دەكات، بێگومان ئەو 
كتێبە لەالیەن سپینۆزاوە نوێنەرایەتی یەكەمین 
سیاسی  و  ئاینی  ك��اروب��اری  ناو  دەستخستنە 
دەكات، لە سەردەمی خۆیدا، لەبەرئەوە پێگەیەكی 
تایبەتی هەیە لەناو كار و بەرهەمەكانیدا. ئەو لە 
قۆناغێكی تەنگانە و ئیحراجی مێژووی هۆڵەندا 
س��ەری��ه��ەڵ��دا، چ��ون��ك��ە گ��ف��ت��وگ��ۆو م��ش��ت��وم��ڕە 
الهوتییەكان گەرم و توندبوون لەنێوان سەرجەم 
نەخاسمە  كریستیانییەكاندا،  جۆربەجۆرە  تیرە 
پرۆتستانییەتی كاڵڤینی كە ئاینی زۆرینەی خەڵك 
یان  ف��ەرەن��س��ا،  پێچەوانەی  ب��ە  ئ���ەوەش  ب��وو. 
بە  كاتولیكی  مەزهەبی  كە  ئیتالیا  یان  ئیسپانیا، 
ئەو  ب��وو.  ب��ااڵدەس��ت  و  زاڵ  ڕەه��ا  شێوەیەكی 
تایفە  تێكڕای  لەنێوان  الهوتیانەش  ملمالنێ 
ب��ووەه��ۆی  ل��ەس��ەرەت��اوە  پڕۆتستانییەكاندا، 
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سەركەوتنی مەزهەبی كاڵڤینی، ئەمە بەرلەوەی 
لەنێوان  سنوردار  ئاشتیانەی  ژیانێكی  پێكەوە 
ئەوە  كە  بێتەدی،  جۆربەجۆرانەدا  تایفە  ئ��ەو 
پ��ێ��ك��ەوەژی��ان��ێ��ك��ی دەگ���م���ەن ب���وو ل���ەو ساتی 
قایل  دەوڵەتەكان  زۆرب��ەی  چونكە  ئ��ەوروپ��ادا، 
نەدەبوون لەسەر خاكەكەیان لە یەك مەزهەب 
زی���ات���ر ه��ەب��ێ��ت، ئ��ی��ت��ر س���ەرج���ەم م��ەزه��ەب��ە 
و  قەتعی  شێوەیەكی  بە  تریان  كریستیانەكانی 
كە  سیفەتەی  بەو  قەدەغەدەكرد،  یەكالكەرەوە 
كریستیانی،  ئاینی  ڕاستی  لەڕێگەی  الی��ان��داوە 
واتە لە ئەرسۆدۆكسی، لەبەرئەوەش بە زەندیق 
تەكفیركردنی  و  ل��ەق��ەڵ��ەم��دەدرا  ب��ێ��ب��اوەڕ  و 
حەاڵڵدەكرا و شوێنكەوتوانی لە مافە سیاسی و 
دەك��ران.  بێبەش  و  مەحكوم  مەدەنییەكانیان 
و  فەرەنسا  لە  كارەی  ئەم  كاتولیكی  مەزهەبی 
بە  ب��ەرام��ب��ەر  پ��رت��وگ��ال  و  ئیسپانیا  ئیتالیاو 
بە  ئینگلتەرا  تەنها  و  ئەنجامدا  پرۆتستانەكان 
ئاراستەی ڕەهابوون و ئازادبوون لە تایفەگەرایی 
هۆڵەندا  كە  ئاراستەیەدا  ب��ەو  وات��ە  دەرچ���وو، 
گرتبوویەبەر. سەرباری ئەو ملمالنێ الهوتییانە 
لە  دەستەاڵتیش  لەسەر  ملمالنێ  باسكران،  كە 
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لەنێوان  ب��وون  ملمالنێگەلێك  كە  ب��وو،  گ��ۆڕێ 
ب��ن��ەم��اڵ��ەی )ئ���ۆران���ج( ی پ��اش��ای��ی و ل��ەن��ێ��وان 
ئەنجومەنە لۆكاڵییەكاندا، كە فەرمانڕەوایی شار 
گیۆم  مردنی  دوای  دەك���رد،  هەرێمەكانیان  و 
كە  ڕۆشنگەر  كەسایەتییەكی  دووەم  پاشای 
ناوی )جان دۆفیت( بوو، دەستەاڵتی وەرگرت، 
هۆڵەندا سەردەمێكی  ئەودا  حكومی  سایەی  لە 
گەشانەوەی زانست و زانكۆیەكانی بە خۆیەوە 
فەلسەفەی  واتە  هاوچەرخ،  فەلسەفەی  و  بینی 
ناو  برایە  دیكارت و هۆبز  بیكۆن و  فرانسیس 
ئ��ەو واڵت���ە و س��ەرئ��ەن��ج��ام ژیانێكی  س��ن��وری 
ڕۆشنبیری سەریهەڵدا و خانەكانی باڵوكردنەوە، 
و  دەستپێكرد  گەورەیان  جموجوڵی  و  چاالكی 
لە  ئەدەبیات  ه��زرو  مەڵبەندی  ب��ووە  هۆڵەندا 
بۆچی  باشە  ئ��ەی  ئ���ەوروپ���ادا.  س��ەرت��اس��ەری 
سپینۆزا ئەو كتێبەی خۆی باڵوكردەوە؟ چونكە 
چونكە  نەبوو،  تەواو  و  هەمەكی  لێبوردەییەكە 
ن��ی��وەی دووەم���ی س��ەدەی  ل��ەس��ەر  ئێمە قسە 
حەڤدەهەم دەكەین، نەك سەدەی بیستەم، بۆیە 
و  دۆس��ت��ان  ك��ە  لەبیرنەكەین  ئ���ەوە  پێوستە 
سنورداری  مەودای  سپینۆزا  باڵوكەرەوەكانی 
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ئازادییەیان باش دەزانی و باجێكی گرانی  ئەو 
ئەوەیاندا، هۆی دووەمیش ئەوەیە كە هەرچەند 
دەوڵەت لێبوردە بوو، بەاڵم خۆ كڵێسا پێوانەی 
گ��ەورە  جیاوازییەكی  ل��ەوێ  ئەوجا  ئ��ەوەب��وو. 
ه��ەب��وو ل��ەن��ێ��وان ج��ان دۆف��ی��ت ف��ەرم��ان��ڕەوای 
بەناوبانگ بە ڕۆشنگەرایی و پیاوانی دەمارگیری 
بووە  كۆتاییدا  لە  كە  جیاوازییەی  ئەو  ئاینیدا، 
هۆی كوژرانی ئەو سەركردە هۆڵەندییە. دواجار 
دەكرێت بوترێت، كە ئەو كەشە ئازادییە، هۆڵەندا 
و  هەڕەشە  بەر  كەوتبووە  دەژی��ا،  سایەییدا  لە 
فەلسەفییە  هەستە  لەبەر  سپینۆزاش  مەترسی، 
لەڕادەبەدەرەكەیەوە، یەكەمین كەس بوو دركی 
ب���ەوە ك���ردب���وو. ئ��اش��ك��رای��ش��ە ك��ە ت��ون��دڕەوە 
ڕژێمی  ب��ە  پ��ەی��وەس��ت��ب��وون  پرۆتستانییەكان 
پاشایی ڕووخاوەوە و ئومێدیان بە گەڕانەوەی 
هەبوو، چونكە ئەوانە ڕقیان لە كەشی ئازادی و 
لێبوردەیی دەبووە و نەیاندەتوانی بەرگەی ئەو 
ه��ەم��وو ب��ێ��ب��اوەڕی��ی��ە ه��زری��ی��ە ب��گ��رن! ڕاس��ت��ە 
سیستەمی لیبرالیزم وا دەردەكەوت كە لەسەر 
سپینۆزا  كە  دەم��ەی  ئەو  وەستاوە،  خۆی  پێی 
هزردا  مێژووی  لە  یەكالكەرەوەی  كتێبە  ئەو 
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كە  هۆڵەندییە  سەركردە  ئەو  پاشان  نووسی، 
سەرۆكایەتی  لێی،  بوو  بەرگریكار  و  ه��اوڕێ 
كۆمارێكی گەشەسەندوی لە بازرگانی و خاوەن 
بەاڵم  دەكرد،  چەسپاو  بەڕواڵەت  دامودەزگەی 
تەنیا دوای دوو ساڵ لەو بەروارە، داگیركاری 
فەرەنسا بۆ هۆڵەندا هاتە ڕوودان و سیستەمی 
ڕژێمی  و  ڕووخێنرا  لیبراڵیستی  فەرمانڕەوایی 
تەختی  سەر  هێنرایەوە  ئوسوڵگەرایی  پاشایی 
فەرمانڕەوایی، بەم شێوەیە هەموو خەونەكانی 
سپینۆزا داڕووخان و پێشبینییە ڕەشبینییەكانی 
الهوتییەكان،  یان  ئوسوڵگەراكان  بە  سەبارەت 
كە دەبوو وەها ناویان لێبنێت، ڕاست و دروست 
دەرچوون، ئەوانە بنەمای دەرد و بەاڵكە بوون: 
ئازادی  لەناوبردنی  و  دیسپۆتیزم  بنەمای  واتە 
وەك��و  سپینۆزا  كتێبەكەی  وەل���ێ  ف��ەل��س��ەف��ی. 
تێدەپەڕێنێت،  هۆڵەندا  حاڵەتی  م��ەزن  كتێبێكی 
بە  گەردوونی  ڕەنگە  و  ئەوروپا  حاڵەتی  تاكو 
ئەوەش  بێگومان  و  بگرێتەوە  هەموویەوە  هەر 
چەند ئاستێك لە ملمالنێكە پێچەوانە دەكاتەوە، 
گڕكان  ملمالنێیەكی  لێرەدا  یەكەمجار  چونكە 
بەپێی  لەنێوان الهوت و سیاسەتدا هەیە،  ئاسا 
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ناونیشانی ئەو كتێبە: وتارێك لە الهوتی سیاسی، 
یان بەپێی وەرگێڕانێكی تر: وتارێك لە الهوت و 
سیاسەت. دووەمیش ئەو ملمالنێیە بوو، كە لە 
ئەوروپا بەڕێوەدەچوو لە سەردەمی ڕابوونەوە 
لەنێوان كتێبی پیرۆز و فیقهی مێژووی زماندا، 
فیلۆلۆژیا.  پ��ێ��ی��دەوت��رێ��ت  ك��ە  ئ���ەوەی  ی��اخ��ود 
لە  لە سەدەی شانزەیەمەوە هەندێک  ئاشكرایە 
ڕابوونییەكان بانگهێشتیان بۆ لێكۆڵینەوە دەكرد، 
لێكۆڵینەوەیەكی  پ��ی��رۆز،  كتێبی  دەرب�����ارەی 
زمانەوانی و مێژووییانە، لەپێناوی گەیشتن بە 
نوسخەیەكی دروست، یان نزیك لە ڕاستی كە 
دەكاتە  كار  توێژینەوەیەش،  جۆرە  ئەو  دی��ارە 
سەر شرۆڤە و ڕاڤەكردن، و ئەوەش ناڕەزایی 
لە ڕی��زی كاهین و  گ��ەورە و گرانی وروژان���د 
گفتوگۆ  ئەو  سپینۆزا  ئەمەو  پارێزگارارەكاندا. 
مەزنەی سەرلەنوێ هێنایەوە گۆڕێ و هاوبەشی 
ملمالنێیەكی  دواجاریش  كرد.  سەرهەڵدانیدا  لە 
هەمیشەیی هەیە لەنێوان فەلسەفە و الهوتدا، كە 
كریستیانی  س��ن��وری  ملمالنێیەكە  ئ����ەوەش 
ئەوروپی تێدەپەڕێنێت و هەر یەك لە ئیسالم و 
ئ���ەرس���ۆدۆك���س���ی ڕۆژه�����ەاڵت�����ی و ئ���ای���ن و 
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واتەیەش  بەم  دەگرێتەوە.  تریش  مەزهەبەكانی 
كتێبەكەی سپینۆزا گەردونییە، یاخود سەبارەت 
بە پرسە گەردونییەكانە. سەبارەت بە ئیسالمیش 
ئەو پرسە ئەمڕۆ بەتەواوی ڕوون و ئاشكرایە. 
دەم��ەی  ئ��ەو  دەڵ��ێ��ت؟  چ��ی  سپینۆزا  ئێستاش 
سەرەتاوە  لە  دەخوێنینەوە،  كتێبەكە  پێشەكی 
وەها دێتە بەرچاومان كە ئەویش بەدوای ئەو 
چارەسەرەدا دەڕوات كە دیكارتی مەزنی پێش 
خۆی بۆی چوو بوو، لەبەرئەوەش ئەو پەرۆشی 
لە  زی��ات��ر  ب���وو،  فەلسەفە  ئ����ازادی  پ��اراس��ت��ن��ی 
پەرۆشبوونی بۆ ڕزگاركردنی ئاین، دەستیكرد 
بە بەرتەسككردنەوەی فەلسەفە لە بواری خۆیدا، 
خۆیدا،  ب���واری  ل��ە  ئاین  ب��ەرت��ەس��ك��ك��ردن��ەوەی 
بۆئەوەی هیچ كامیان دەستدرێژی نەكاتە سەر 
ئەوی دیكەیان، بۆ نمونە دەڵێت: تەواو بڕوا و 
)واتە  پیرۆزەكان  كتێبە  كە  بەوەیە،  قەناعەتم 
هیچ  ڕەه��ا  شێوەیەكی  بە  ئینجیل(  و  ت��ەورات 
هەر  بگرە  نییە،  فەلسەفەوە  بە  پەیوەندییەكیان 
بەرتەنگ  خۆیدا،  تایبەتی  ب��واری  لە  یەكێكیان 
دەبێتەوە، بێگومان ئەو ڕێنماییانەی تایبەتن بە 
بە  پیرۆزەكانەوە  كتێبە  لە  تەنها  ڕۆحانیاتەوە، 
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و  نور  ڕێنماییەكانی  لە  نەك  دەستیاندەهێنین 
ڕوون��اك��ی س��روش��ت��ی، وات���ە ع��ەق��ڵ، ب��ۆی��ە ئەو 
وەستاوەتەوە،  وەحی  لەسەر  كە  مەعریفەیەی 
یان  سروشتی  مەعریفەی  لە  ج��ی��اوازە  ت��ەواو 
عەقاڵنی چ ئەوەی پەیوەندیدارە بە بابەتەكەیەوە، 
یان بە پرەنسیپە بنەڕتیەكەیەوە، یان بە هۆکار 
و ب���ە م��ەن��ه��ەج��ی��ەت��ەك��ەی��ەوە. ل���ەم���ەوە ئ��ەم 
ئەنجامگیرییە بەدەستدەهێنین: لەبەرئەوەی ئەم 
لێكجیاوازن،  ت��ەواو  مەعریفە  ش��ێ��وازەی  دوو 
مومارەسەی  دەكرێت  یەكەیان  هەر  لەبەرئەوە 
كاری خۆی بكات لەناو بواری تایبەت بە خۆیدا، 
بەبێ ئەوەی ناكۆك بێت لەگەڵ مەعریفەكەی تر، 
لەگەڵیدا.  دژایەتیكردن  ناو جەنگ و  بچێتە  یان 
لەكاتێكدا كە ئەم بڕگەیە و هیتر دەخوێنینەوە، 
گرفتەكەی  سپینۆزا  كە  دەبەین  گومان  وەه��ا 
لێی!  الدان���ەوە  بەهۆی خۆ  ك��ردوە  چ��ارەس��ەر 
چونكە فەیلەسوفی سیكۆالریزمی دەفەلسەفێنێت 
و دیراسەی سروشت دەكات، بەبێ ئەوەی بە 
هیچ شێوەیەك ڕەچاوی كتێبە پیرۆزەكان بكات. 
پیرۆزەكان  كتێبە  ئیماندار(  )یان  ئاینیش  پیاوی 
بەبێ  دەك��ات  ئەنالیزەیان  ی��ان  دەخوێنێتەوە، 
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ئ����ەوەی پ��رەن��س��ی��پ��ە ف��ەل��س��ەف��ی��ی��ەك��ان، ی��اخ��ود 
سیكۆالریومەكانی بەدەر لە وەحی، ڕەچاوبكات، 
دوو  ئەو  لەنێوان  پەیوەندی  چارەسەری  واتە 
ناپەیوەندییەوە  ڕێگەی  لە  گەورەیە  جەمسەرە 
دابڕانی  و  ت��ەواو  جیابوونەوەی  وات��ە  دەبێت: 
ڕەها، بەاڵم ئاخۆ ئەوە كارێكی گونجا و شیاوە؟ 
بە  تا  گالیلۆ هێنا  لە  ئاینی وازی��ان  پیاوانی  ئایا 
ئ�����ارەزوی خ���ۆی س��روش��ت ڕاڤ��ەب��ك��ات؟ ئایا 
ناچاریان نەكرد پاشگەز بێتەوە لەو وتەیەی كە 
دەیووت، زەوی بەدەوری ڕۆژدا دەسوڕێتەوە، 
پێچەوانەی  پ��ی��رۆزەك��ان  كتێبە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
هەموو  لە  سپینۆزا  بێگومان  دەووت؟  ئەوەیان 
بەمین  ڕێگەیەكی  بە  وەلێ  نەبوو،  بێئاگا  ئەوە 
هەڵەیەك  هەر  دەیزانی  و  دەڕۆیشت  چێنراودا 
و  كریستیانی  ئوسوڵگەرا  لەالیەن  دواتر  بكات، 
و  ل��ێ��دان  ب��ۆ  بەكاردەهێنرێت  جولەكەكانەوە 
لەناوبردنی، ئەوان بەگومان بوون لێی، هەروەكو 
چ���ۆن گ��وم��ان��ی��ان ل��ە دی��ك��ارت ه��ەب��وو، بگرە 
پێویست  زۆر  شتێكی  وریایی  بۆیە  زیاتریش، 
ب����وو، ب��ێ��گ��وم��ان ه���زری���ش م����ەرج����دارە ب��ەو 
چركەساتەی، كە تیایدا پەیدادەبێت و گەورەیی 
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و  بەرگرییەكاندایە  ق��ەب��ارەی  لە  ه��زرەش  ئ��ەو 
ئەوانەی كە دەیانوروژێنێت، یان ئەو مەترسیانەی 
هەمووالیەكەوە  لە  و  دەچێتەوە  بەگژیاندا  كە 
دەوریانگرتووە. ئاشكرایە هزر گەشتێكی دڵڕقێن 
و  گ��وڵ��زاردا  و  گ��وڵ  پ��ڕ  چەمێكی  ل��ەن��او  نییە 
ڕێكردنیش نییە بەناو ڕێگەیەكی ئاسان و تەخت 
و كراوەدا بۆ جێگەیەكی بێ كۆتایی. هزر لە هەر 
هەنگاوێكدا كە هەڵیدەهێنێتەوە، بگرە بەر لەوەی 
دێتە  كۆسپ  هەستدەكات  بنێت،  هەنگاو  یەك 
بەردەمی و هەست دەكات كە بەرگرییەك هەیە 
هەوڵدەدات  و  بچێت  پێشەەوە  ب��ەرەو  ناهێڵێت 
یان  ڕایبگرێت،  و  بیوەستێنێت  خۆیدا  لەجێی 

زیندە بە چاڵی بكات. 
لە  بریتییە  وشەكە  پڕاوپڕی  واتای  بە  هزر 
ڕەهابوون لە هەموو كەڵەكەبووە جێگیربووەكان 
و ئەو بێزاری و ڕقلێبوونەوانەی كە گوشارمان 
دەخەنەسەرو ڕێگەمان لێدادەخەن. لەكاتێكدا كە 
كتێبەكەی  خوێندنەوەی  ل��ە  پێشەوە  دەچینە 
سپینۆزا دەربارەی الهوتی سیاسی، تێبینیدەكەین 
كە پابەند نەبووە بە پرەنسیپە ئاگاداركەرەوەكان 
كە لە پێشەكییەكەدا هاتوون، ئەو ناچاربووە بە 
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ڕەچاوی  تا  بنووسێت،  پێشەكیەكە  قەناعەتەوە 
چونكە  ب��ك��ات،  دەوروب������ەری  گشتی  دۆخ���ی 
ئاشكرایە فەلسەفە هەر وەكو هیگڵ دەڵێت كوڕی 
س��ەردەم��ی خ��ۆی��ەت��ی، ن��اك��رێ ب��ە ت����ەواوی لە 
سەردەمەكەی خۆت دەربچیت، یان مەرجدارییە 
مێژووییەكەی پشتگوێبخەیت، چەند بلیمەت بیت 
هەر  ت��ۆ  كەوتبیت  خ��ۆت  س��ەردەم��ی  پێش  و 
مەرجداری بە زاراوەكانییەوە، بە زمانەكەیەوە 
ڕێپێنەدراوەكانییەوە.  و  تابو  و  ڕێپێدراو  بە  و 
س��پ��ی��ن��ۆزا ف��ەس��ڵ��ی ی��ەك��ەم��ی ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی بە 
دیاریكردنی پەیامبەری دەستپێدەكات و دەڵێت 
ئەوە مەعریفەیەكی یەقینییە، یان بەدیهاتووە. لە 
فەسڵی دووەمدا دەبینین پێماندەڵێت »كە وەحی 
تر  یەكێكی  بۆ  پێغەمبەرێكەوە  لە  پەیام  ی��ان 
و  و خەیاڵ  م��ەزاج  و  تەبع  بەپێی  و  ج��ی��اوازە 
ئەندێشە و بارودۆخی سەردەمەكەی دەگۆڕێت، 
سیكۆالریزمی  ڕەخ��ن��ەی  ناچارین  ئێمە  بۆیە 
بەكاربهێنین، لەپێناوی تێگەیشتن لە واتای قسە 
و ئاخاوتنەكانیان« سەرەڕای ئەوەی كە سپینۆزا 
ناكات،  دەڵێت »گوایە ئەو ڕاڤەی كتێبی پیرۆز 
تەنیا لە میانی خودی كتێبە پیرۆزەكەوە نەبێ و 
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لەسەری  ئ��ەو  دەرەوەی  لە  میتۆدێكیش  هیچ 
لە راستییەكەیدا میتۆدی  بەكارناهێنێت«، بەاڵم 
دی��ك��ارت��ی ب���ەس���ەردا پ��راك��ت��ی��زە دەك����ات، وات��ە 
ئێمە  كە  لەكاتیكدا  دەڵێین  ئ��ەوە  عەقاڵنییەت، 
و  جەسارەت  ئەو  دیكارت  خودی  كە  دەزانین 
بوێریەی نەبووە و میتۆدەكەی خۆی لە بواری 
بەرتەسك  سروشتیەكاندا  دیاردە  توێژینەوەی 
كردۆتەوە و ڕێینەداوە لەسەر ئاین، یان ئیمان 
جورئەتی  بێت  چۆنێك  ه��ەر  پراكتیزەبكرێت. 
سپینۆزا لە بواری هێنانە ناوەوەی فەلسەفی لە 
بوێری سەردارە مەزنەكان كەمتر نەبوو، چونكە 
بەڕاستی ئەو دوو دڵ نەبوو لە پراكتیزەكردنی 
تیۆری شكانەوەی تیشكی دیكارت بەسەر ئەم 
جەبعون  لەسەر  خۆر  ئەی  تەوراتییەدا:  بڕگە 
ڕاوەس��ت��ە و ئ��ەی م��ان��گ ت��ۆش ل��ەس��ەر دۆڵ��ی 
مانگیش  و  ڕاوەستا  ڕۆژ  ئەیالۆن، سەرئەنجام 
تۆڵەی  نەتەوە  كە  دەم��ەی  ئەو  تا  ب��وو،  جێگیر 
خۆی لە دوژمنەكانی كردەوە... ئەو بڕگەیە لە 
بێگومان  هاتووە،  )یۆشع(دا  پێغەمبەر  سفری 
ئەوە ناكۆكە لەگەڵ عەقڵ و یاساكانی سروشتدا. 
ئەی دەبێ كەسێكی پوخت سیكۆالریستی وەكو 
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دەڵێت  ك���ردوە؟  بۆ  ئەنالیزەی  چ��ۆن  سپینۆزا 
پێغەمبەر یۆشع زانستی فەلەكی تازەی نەزانیوە، 
چ���ون���ك���ە ئ�����ەو زان���س���ت���ە ئ����ەوك����ات ه��ێ��ش��ت��ا 
ئەندێشەی  بەوشێوەیە  بۆیە  سەریهەڵنەدابوو، 
كردوە، كە خوا بە كردەیی ڕۆژی ڕاوەستاندوە 
نەریت،  س��ەروو  ل��ەڕادەب��ەدەری  بە شێوازێكی 
درێژەكێشانی  ڕاستەقینەی  هۆكاری  لەبەرئەوە 
ڕۆژ و دواكەوتنی شەوی نەزانیوە. لەڕاستیشدا 
هەوا  لەناو  لەو چركەیەدا  بەفر  پروشەی  بڕی 
ئ�����ەوەش�����دا  ئ����اك����ام����ی  ل�����ە  ب���������ووەو  زۆر 
تیشكی  بۆ  ئاوارتەیی  پێچەوانەبوونەوەیەكی 
ڕۆژ ڕوویداوە، ئیتر ئەوانەی تەماشای خۆریان 
ئاسماندا  ل��ە  ڕۆژ  ك��ە  پ��ێ��ی��ان��واب��ووە  ك����ردووە 
ئێمە  ن��ەم��اوە...  جوڵەیەكی  هیچ  و  ڕاوەس��ت��اوە 
لە  ن��اك��ات  نكوڵی  سپینۆزا  ك��ە  تێبینیدەكەین 
بەاڵم  موعجیزەكە،  یان  چیرۆكەكە،  بەدیهاتنی 
سروشتی  فاكتەری  و  هۆكار  بۆ  دەیگێڕێتەوە 
نەك بۆ هۆكاری سروشت بەزێن، جیاوازییەكە 
لەنێوان ئەو و بڕوادارێكی تەقلیدی لێرەدایە، كە 
ت��ا چەند زیاتر  ب���ەوەی  زی��ات��ر دڵ��ش��اد دەب��ێ��ت 
ببەزێنێت.  س��روش��ت  یاساكانی  موعجیزەكە 
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هەرچۆنێك بێت سپینۆزا جورئەتی وتنی ئەمەی 
هەیە: لەبەرئەوەی پێغەمبەری ناوبراو ئاگاداری 
وات��ای  ل��ە  بۆیە  ن��ەب��ووە،  س��روش��ت  یاساكانی 
ڕاستەقینەی ئەو دیاردە ئاوارتەیە تێنەدەگەیشت 
كە بە چاوانی خۆی دیتی، لەبەرئەوەش ئەركی 
دێت:  كە  لەمەدایە  عەقاڵنی  ڕەخ��ن��ەی  گرنگی 
ب���ەه���ۆی ف��ی��زی��ك��ن��اس��ی��ەوە دۆزی����ن����ەوەی ئ��ەو 
ئاگادارییان  ناوبراو  پێغەمبەری  كە  یاسایانەی 
پێناسەكەی  بەپێی  موعجیزە  ب���ەاڵم  ن��ەب��وو، 
س��پ��ی��ن��ۆزا، گ��ری��م��ان��ەی ه��ەڵ��پ��ەس��اردن��ی كاتی 
یاساكانی سروشت لەالیەن خواوە دەكات: واتە 
بۆ ئەو یاسایانەی كە خودی خۆی خوڵقاندونی، 
بزوتنی  و  ج��م��وج��وڵ  ڕیكخستنی  ل��ەپ��ێ��ن��اوی 
مەحاڵە،  موعجیزە  لەبەرئەوەش  گ��ەردوون��دا، 
یاسایانە  ئ��ەو  گ���ەورە  خ��وای  ناكرێت  چونكە 
پشتگوێ بخات كە دایناون. لێرەدا تێبینی دەكەین 
كە ئەم پرسە نەك هەر سپینۆزای گەیاندوەتە 
و  تەورات  بۆ  بكات  تازە  ئەنالیزەیەكی  ئەوەی 
ب���ەس، ب��ەڵ��ك��و گ��ەی��ان��دوی��ەت��ە ڕەت��ك��ردن��ەوە و 
هاتووە.  تێیدا  كە  موعجیزانەی  ئەو  نەفیكردنی 
ع��ەق��اڵن��ی��ەت��ی ڕەه�����ای س��پ��ی��ن��ۆزا ئ�����ەوەی كە 
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لێرەدا  شەرمییەكەی،  بێ  دەیڵێن  هەندێكیشیان 
جێگیر بووە و هەر ئەوەشەكە جیایدەكاتەوە لە 
خۆی  س��ەردەم��ەك��ەی  بیرمەندانی  س��ەرج��ەم 
ل��ەن��اوی��ش��ی��ان��دا )م���ال���ب���ران���ش(، ك���ە ئ��ەوی��ش 
ب��ەاڵم  ب���وو،  دیكارتیزمیش  و  سیكۆالریست 
نەدەزانی  بەدوور  موعجیزەكانی  هاتنەڕودانی 
ئەمە  )ئیستسنائی(.  ئ��اوارت��ە  ه��ۆك��اری  ل��ەب��ەر 
و  جولەكە  بە  پەیوەندیدارە  ب��ەوەی  سەبارەت 
تەوراتەوە. ئەما سەبارەت بەوەی پەیوەندیدارە 
بە ئاینی كریستیانی و ئینجیلەوە، ئەوە سپینۆزا 
جورئەتی ئەوەی كرد، كە باوەڕە بنەڕەتییەكانی 
ڕەتبكاتەوە:  و  وەالبنێت  كاتولیكی  مەزهەبی 
بەرجەستەبوونی  لەسەر  جەختكردنەوە  وەكو 
دەڵێت  كە  وتەیەی  ئەو  یان  مەسیحدا،  لە  خوا 
م��ردن��ی  ل���ە  ڕۆژێ�����ك  چ��ەن��د  دوای  م��ەس��ی��ح 
پیرۆز:  قوربانیدانی  وتەی  یان  هەستاوەتەوە، 
بەڕاستی  خوێنەكەی  و  مەسیح  واتە جەستەی 
لەناو ئەو نان و مەیەدایە، كە كاهینەكە دەیداتە 
نوێژكاران لە كۆتایی مەراسیمی پیرۆزكردنەكەدا، 
بە بۆچونی سپینۆزا ئەمانە خورافاتن و ناكرێ 
هیچ كەسێكی عەقاڵنی ئیمانی پێی هەبێت، بەاڵم 



26

یاخود  ڕەهابوونی،  بۆ  دەریچەیەك  بۆئەوەی 
رزگاربوونی كریستیانەكان بهێڵێتەوە، وتویەتی 
بنەمایەكی  لەسەر  باوەڕانە  ئەو  ئەنالیزەكردنی 
چونكە  واقیعی،  و  ڕاستەقینە  ن��ەك  ڕەمزییە، 
هەستانەوەی مەسیح لەدوای مردنی جەستەیی 
ن��ەب��ووە، بەڵكو ڕەم��زی��ی ی��ان ڕۆح���ی ب��ووە، 
وەك  ل��ەودا  خ��ودا  بەرجەستەبوونی  هەروەها 
بۆ  شێوەش  بەهەمان  ب��ووە،  ڕەم��زی  شتێكی 
ش��ەراب��ەك��ە...  ق��وم��ە  و  بچوكەكە  ن��ان��ە  پ��ارچ��ە 
لەبەرئەوەش تەفسیری مەجازی، یاخود ڕەمزی 
توند  ن��اك��ۆك��ی  ب���ۆئ���ەوەی  پێویستە،  شتێكی 
و  لۆژیك  و  پیرۆز  كتێبی  لەنێوان  پەیدانەبێت 
عەقڵدا. سپینۆزا دوودڵ نەبوو كە لەالی یەكێك 
چاكەی  و  ف��ەزڵ  پێویستە  بڵێت  هاوڕێكانی  لە 
النی  یان  پیرۆزدا،  كتێبی  بەسەر  بدرێت  عەقڵ 
بەاڵم  تێدەگەین...  لێی  كە  ئ��ەوەی  بەسەر  كەم 
نكوڵی  سپینۆزا  كە  ئەوەیە  مانای  ئ��ەوە  ئاخۆ 
دەكات لە گرنگی ئاین یان ڕوونتر بڵێین سود و 
چاكەی ئاین؟ لە ڕاستیدا نەخێر، چونكە بێگومان 
دەربازبوونی  ڕێگەی  پێیوایە  بەگشتی  خەڵك 
ئاین  بۆ  پابەندبوون  و  ملكەچی  لە  جگە  نییە 
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لەم ڕووەوە ئەم سەرگوزەشتەیەی لێ  نەبێت. 
كارەكەرەكەی  ئافرەتە  گوایە  كە  دەگێڕنەوە، 
ڕێگەی  دەك���رێ  ئاخۆ  پ��رس��ی��وە:  لێی  ڕۆژێ���ك 
دەرب���ازب���وون���م ب���دۆزم���ەوە ب��ەه��ۆی ئ��ای��ن و 
مومارەسەكردنی ڕێنمایی و خواپەرستییەكانەوە؟ 
ئاینێكی  تۆ  ئاینەكەی  وەاڵمیدەداتەوە:  سپینۆزا 
باشە پێویستت بە ئاینێكی تر نییە، بە مەرجێك 
ئ���ەوە ل��ەڕێ��ی خ��وات��رس��ی��ی��ەوە ب��ێ��ت، ه��ەروەه��ا 
ژیانێكی ئارام و بێوەی بەسەر ببەیت و ئازاری 
كەسی دیكە نەدەیت.... بێگومان سپینۆزا دەیزانی 
ئاین دڵنیایی دەروونی بۆ خەڵكی ساكار و سادە 
تردا  جێگەیەكی  هیچ  لە  كە  م��س��ۆگ��ەردەك��ات، 
كارێكی  لەبەرئەوەش  دابینبكەن،  ئەوە  ناتوانن 
ژیرانە نییە بێبەشبكرێن لەو دڵنیاییەی كەناكرێت 
م��رۆڤ بەبێ ئ��ەو ژی��ان ب��ەس��ەر ب��ب��ات، ب��ەاڵم 
كەسێكی وەكو ئەو دەیتوانی بگاتە ئەو دڵنییاییە 
دەروون���ی���ە ل��ەڕێ��گ��ەی��ەك��ی ت���ری ن��ا ئ��ای��ن��ی��ەوە، 
لەناو  پۆزەتیڤ  الیەنی  چەندین  لەبەرئەوەش 
وەلێ  بكرێت.  لێ  نكوڵی  ناكرێت  و  هەیە  ئایندا 
نیگەرانی  و  دەترساند  ئ��ەوی  كە  شتەی  ئ��ەو 
دەمارگیری.  لە  بوو  بریتی  ئایندا  لەناو  دەكرد 
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ئەوە دەڵێین بەتایبەتی كە ملمالنێگەلی مەزهەبی، 
یاخود ئاینی ئەو دەمەی كە ئەو كتێبەكەی دانا 
ئەو  ب��وو  ئ��ەوە  ب��وو.  توند  زۆر  هۆڵەندا  لەناو 
مەزهەبە فەرمیە بااڵدەستە ڕقی لە مەزهەبەكانی 
بۆ  ئینتمایان  كە  ئەوەی  دەبۆوە، سەرەڕای  تر 
ئاینی كریستیانی هەبوو وەكو ئەو، پێیوانەبوو 
و  ن��ەری��ت  م��وم��ارەس��ەی  ئ��ەوان��ی��ش  پێویستە 
ڕێنماییە ئاینیەكانی خۆیان بكەن، بەڵكو پێیوابوو 
ئەوانیتردا  خۆشەویستی  لە  ئاین  گ��ەوه��ەری 
لە  ت����ەواو  لیبراڵیستی  دەب��ێ��ت،  ب��ەرج��ەس��ت��ە 
و  خێر  كاری  لە  جگە  كریستیانیدا  تێگەیشتنی 
خێرخوازی هیچ شتێكی تر نییە. ئەوجا بڕوای 
بە بیروباوەڕە بنەڕەتیەكانی كریستیانی نەبوو، 
وەكو ئیمان بە خوایی مەسیح.. لەبەرئەوە تایفە 
پڕۆتستانیە لیبرالیستەكان دوچاری چەوسانەوە 
و بەدواداگەڕان و ڕاوەدونان بوونەوە و ئەوەش 
نیگەران  و  ناڕەحەت  سپینۆزای  زۆر  كە  بوو، 
كردبوو، چونكە زۆرێك لە ئەندامەكانی هاوڕێی 
ئەو بوون، هەروەها ئەو پێیوانییە كە ئاین بریتی 
بێت لە مامەڵەكردن و پیاوچاكی و یارمەتیدانی 
هەژاران و، خۆشویستنی ئەویتر ئەگەر ئینتمای 
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نەبێت بۆ ئاینەكەی ئێمە یان تایفەكەی ئێمە. ئەو 
تێگەیشتنە بەرفراوانە بۆ ئاین، كە بە پلەی یەكەم 
بۆ  ب��وو  ن��ام��ۆ  زۆر  شتێكی  ڕەوش��ت��م��ەن��دی��ی��ە، 
ئاین  كە  ت��ون��دڕوەك��ان،  ئوسوڵگەرا  عەقڵیەتی 
و  نەریت  كۆمەڵێك  لەناو  دەكەنەوە  بەرتەنگ 
و،  دەرەك��ی��دا  ڕواڵەتییانەی  و  ئاینی  ڕێنمایی 
و  تابووەكان  و  ڕێپێنەدراو  شتە  لە  كۆمەڵێك 
لە  كە  وەها،  الهوتی  بیروباوەڕی  لە  كۆمەڵێك 
شێوەیە  ب��ەم  دەردەچ��ێ��ت.  عەقڵی  كۆنترۆڵی 
دەبینین كە لەناو خودی ئاینی كریستیانیدا، دوو 
چەمك یان تێگەیشتن بۆ ئاین هەیە: چەمكێكی 
ئوسوڵگەرای چەقبەستوو، چەمكێكی لیبراڵیستی 
ئ������ازاد. ئ��ی��ت��ر ئ�����ەوە ب����وو ئ��وس��وڵ��گ��ەراك��ان 
لیبراڵیستەكانیان بە پەرستنی شەیتان تۆمەتبار 
دەك�����رد! ب���ۆچ���ی؟ چ��ون��ك��ە پ��ی��اوان��ی ئ��ای��ن��ی��ان 
و  ڕێنمایی  ئ��ەدای  پێیانوانییە  و  ڕەت��دەك��ردەوە 
نەریتە ئاینیەكان شتێكی پێویست بێت... چونكە 
ئاین  بۆ  تێگەیشتنیاندا  لە  یان  عەقاڵنی،  ئەوان 
بە  تۆمەتباركران  لەبەرئەوەش  بوون،  ڕۆحانی 
ئیلحادیش،  و  كوفر  بە  تەنانەت   ، ب��اوەڕی  بێ 
هەروەها لەبەرئەوەی كەسی ئوسوڵگەرا توێكڵ 



30

و ڕواڵەتی دەرەوەی ئاین و نەریت و ڕێنمایە 
و  گەوهەر  نەك  گرنگە،  ب��ەالوە  دەرەكیەكانی 
تێگەیشتنی  ن��ەری��ت��ی��ش  وەك  ن����اوەڕۆك����ی. 
ئوسوڵگەرایی بۆ ئاین سەركوتكار و توندتیژ و 
بەرگەی  ناتوانێ  لەبەرئەوەش  دەبێت،  تۆقێنەر 
لە  لێبوردەیە  زۆر  تایفەگەلە  ئ��ەو  هەبوونی 
ئەوانەشدا  لەنێو  بگرێت.  ئاین،  بۆ  تێگەیشتندا 
ئ��ام��اژە ئ��ەدەی��ن ب��ە تایفەی )ك��وی��ك��رز( ك��ە لە 
ئینگلتەرادا باڵوبووبۆوە، ئەو تایفەیەی كە ڤۆڵتێر 
سەردانی  كە  ئ��ەودەم  ب��وو،  سوپاسگوزاریان 
ئ��ی��ن��گ��ل��ت��ەرای ك���رد ل��ە س��ەرەت��اك��ان��ی س���ەدەی 
ه���ەژدەه���ەم���دا، ه���ەروەه���ا س��وپ��اس��گ��وزاری 
ئەوەشی  ب��وو،  لێبوردەییان  و  مرۆڤدۆستی 
بەراورد كرد لەگەڵ دەمارگیری كاتولیكەكان لە 
فەرەنسا، بۆیە ئەو تایفەیە ناونران دۆستگەراكان 
كۆمەڵەی  س���ەرەت���اوە  ل��ە  چونكە  )ك��وی��ك��رز(، 
دۆسستانیان دامەزراند، كە بە شێوەیەكی خولی 
كۆدەبوونەوە بۆ تێڕامان لەمیانی چەندین كاتی 
كەسیان  ئ���ەوان  بێدەنگیدا،  درێ���ژی  و  دوور 
ناڕەحەتنەدەكرد و ئاینی خۆیان نەدەسەپاند و 
تەنانەت  خۆشدەویست،  مرۆڤێكیان  ه��ەم��وو 



31

یان  خ��ۆی��ان  تایفەكەی  س��ەرب��ە  ك��ە  ئ��ەوان��ەش 
ڕێبازەكەی تێگەیشتنی خۆیان بۆ ئاین نەبوون. 
سەدەی  ناوەڕاستی  لە  ئەوانە  كۆمەڵەكەی 
شانزەهەمدا هاتە دامەزران و لقێكیشە لە لقەكانی 
بە  هۆڵەندا،  و  ئینگلتەرا  لە  ئەمڕۆ  پڕۆتستانتی. 
تایبەتیش ئەمریكا بونیان هەیە و ئێستا ژمارەیان 
ه��ەزار  س��ەد  دوو  لە  جیهاندا  سەرتاسەری  لە 
كەس تێناپەڕێت، هەروەها چەندین تایفەی تری 
پڕۆتستانتی لیبراڵیستی هەیە. بە گشتی هاوڕێیان 
ئاینییە  ئاراستە  بەو  و دۆستانی سپینۆزا سەر 
بە  ئاماژە  لێرەدا  بوون،  دەمارگیریانە  لە  دوور 
ن��اوەش  ئ��ەو  ك��ە  دەدەی����ن،  منۆنیەكان  تایفەی 
دەگەڕێتەوە بۆ ناوی كاهینی هۆڵەندی منۆسیمۆن 
سپینۆزا  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای   .)1561-1496(
لیبراڵیستەكان بوو،  دۆستی ئاراستە كریستیانە 
بەاڵم هەندێ جار ڕووب��ەڕووی ئەو خەرافاتانە 
و  سەندبوو  تەشەنەی  لەناویاندا  كە  دەب���ۆوە، 
خورافاتێكن  ج��ۆرە  ئ��ەو  ئاشكرایشە  ب��اوب��وو، 
ل��ەن��او دەروون���ەك���ان���دا ڕەگ��وڕی��ش��ەی��ان ل��ەدێ��ر 
زەمانەوە ڕۆچووەو هەڵكەندنیان كارێكی ئاسان 
هزرە  لەو  برییتیە  لێی  مەبەستمان  لێرەدا  نییە. 
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تەشەنەسەندوانەی دەرهەق بە كتێبە پیرۆزەكان، 
كە بڕواداران لەكاتی پێویستدا دەیكەنە بڕوبیانو 
بەشێوەیەكی  ئاشكرایە  ژی��ری.  و  ل��ەدژی عەقڵ 
گشتی نەقڵ زاڵ و بااڵدەستە بەسەر عەقڵدا لەالی 
بڕواداران، یاخود بڵێ هەیبەتی دەقە پیرۆزەكان 
عەقڵی  ل��ەن��او  س���ەدەی���ە  چ��ەن��دی��ن  هەیبەتێكە 
بەزەرورەتیش  داك��وت��اوەو  ڕەگ��ی  مرۆڤەكاندا 
فكری  بەسەر  یان  فەلسەفەدا  هەیبەتی  بەسەر 

لۆژیكیدا بااڵدەستدەبێت. 
گۆشەگیریدا  لە  سپینۆزا  ئەوەی  س��ەرەڕای 
باڵونەكردنەوەی  بۆ  بوو  پەرۆشیش  و  دەژی��ا 
بیروڕاكانی خۆی دەربارەی ئاین، بەاڵم ناوبانگی 
كردبوو  قەناعەتی  خەڵكیش  و  ب��ۆوە  باڵوبوو 
ئاینێك  هیچ  بە  ئیمانی  و  بێباوەڕە  كە  ب��ەوەی، 
جولەكە،  ئاینی  لەناویشیاندا  نییەو  ئاینەكان  لە 
كە لە ئامێزیدا پەروەردە ببوو، ئەو ناوبانگەش 
وشەی  چونكە  بوو،  ترسناك  سەردەمەدا  لەو 
بێباوەڕ واتای نزیكی لە تاوانبارەوەی دەبەخشی 
بۆئەوە  سزای  توندترین  ئەوروپاش  یاسای  و 
بڕیبۆوە. لەڕاستیشدا سپینۆزا مولحید و بێباوەڕ 
نەبوو بەو مەعنایەی كە مەبەستیان بوو، بەاڵم 
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تێگەیشتنە فراوانەكەی بۆ ئاین لەسەرو ئاستی 
بێگومان  بوو،  خۆیەوە  سەردەمەكەی  خەڵكی 
ئاینیشی  پ��ەالم��اری  نەبوو  ت��ون��دڕەو  سپینۆزا 
نەدەدا، بەڵكو پەالماری الهوتیەكان و شێوازی 
ڕاڤەكردنیان بۆ ئاین، دەدا. لێرەدا جیاوازییەكی 
جیاوازی  گشتی  بە  خەڵك  ب��ەاڵم  هەیە  گ��ەورە 
ئەگەر  خۆ  پیاوەكانیدا.  و  ئاین  لەنێوان  ناكات 
یان  ئوسوڵگەراكان،  س��ەر  ك��ردە  هێرشت  تۆ 
ئاینت  پەالماری  پێیانوایە  ئەوان  ئاینی،  پیاوانی 
لە  سپینۆزا  ئامانجی  بێت  هەرچۆنێك  داوە! 
پشت نووسینی كتێبەكەیەوە دەربارەی الهوتی 
تەفسیرێكی  پێشكەشكردنی  لە  بریتیە  سیاسی 
ئەوجا  پ��ی��رۆزەك��ان،  تێكستە  و  ئاین  ب��ۆ  ن��وێ 
ئەو بەتەنگەوەیە بۆ ئەو وتەیەی كە دەڵێ ئەو 
سیستەمی  لەگەڵ  نایەتەوە،  ناكۆك  ڕاڤەكردنە 
ئ���ازادی  ل��ەگ��ەڵ  سیاسی ك��ۆم��اری، ه��ەروەه��ا 
ئەنالیزەكاری  تەنها  ئەوە  بیركردنەوە.  ڕەهای 
ئ��ەوەدا  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  ئ��ای��ن،  ب��ۆ  ئوسوڵگەراكانە 
بۆچونی  كە  پێیانوایە  هەندێك  دێتەوە.  ناكۆك 
سپینۆزا سەبارەت بە خوا زۆر دوور نەبوو لە 
وێناندنی ئاینە یەكتاپەرستیەكان، بەاڵم زۆرێك 
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لە كەسانی تر پێچەوانەی ئەوەیان لەال دروستە 
و پێیانوایە ئەو لە مەزهەبی حلولی و یەكبوونی 

بوونەوە نزیكە. 

سەرچاوە:
saoudsalem. maktoobblog. com
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سپینۆزا
ئەنالیزەكردنی میتافیزیكیا

هنرى تۆماس
وەرگێڕانی: هاوڕێ رەشيد
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سپینۆزا بارۆخ )بندیكت( فەیلەسوفی جولەكە، 
لە كەسایەتییە  یەكێكە  ئەمستردام،  لەدایكبووی 

گەورە و ناودارەكانی مێژوو. 
ئەو لە سەردەمێكدا دەژیا كە سەركزكردن لە 
بەرامبەر دەسەاڵتدا، مەرجی بەزیندوویی مانەوە 
بوو. وێڕای ئەوەی لویسی چواردەهەم پادشای 
فەرەنسا موچەیەكی سااڵنەی بۆ بڕییەوە، بەو 
یەكێك  یەهودیە  فەیلەسوفە  ئەم  كە  مەرجەی 
بەاڵم  بكات،  بەو  پێشكەش  كتێبەكانی خۆی  لە 

سپینۆزا ئەو بەخششەی ئەوی قبووڵنەكرد. 
ش��ازادەی  لودیوك  ك��ارل  كە  دەمەشدا  لەو 
لەزانكۆی  فەلسەفەی  ئوستادی  پایەی  ئەڵمانیا 
ئەو  كە  مەرجەی  بەو  پێبەخشی،  هایدلبورگ 
نەبێت ،  واڵت��ەوە  فەرمیی  ئاینی  بەسەر  ك��اری 
دیسان سپینۆزا بەو پلە و پایەش قایل نەبوو، 
بۆ  چەورونەرمانەی  نانە  ئەم  كە  لەكاتێكیشدا 
پێشنیار دەكرا ئەو قبوڵی نەدەكردن، بەڕاستی 
ژیان  وسەختی  بەدخۆراكی  دەستی  گیرۆدەی 
بوو. جاری واهەبوو شەو وڕۆژێكی بەیەك قاپ 
سوپ، یان كاسەیەك شۆربا بەسەردەبرد. زۆر 
نەبوو خۆی  جاریش بەڕاستی هیچ خۆراكێكی 
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پێ تێربكات. جەستەی ئەو لەبەر بەدخۆراكی و 
كاری زۆر، وەخت بوو ببێتە ئامانجی نەخۆشی 
سیل، بەاڵم ئەم فەیلەسوفە ورد ئەندام و بزێو 
و  ه��اوك��اری  تەنیا  ن��ەك  هەقە،  سەرمەستی  و 
كۆمەكی  بەڵكو  ش��ازادەك��ان،  و  ش��ا  یارمەتی 
نزیكترین دۆستانی خۆشی پێ  قبووڵ نەدەكرا. 
بە  توانی  كە  بوو،  بەتوانا  ئەوەندە  سپینۆزا 
ڕاوەستێت،  خۆی  پێی  لەسەر  تەنیایی  و  تاك 
دوو  و  بیست  تەمەنی  ل��ە  ی��ەه��ودی  كڵێسای 
لە  و  دەرك��رد  خۆیان  ڕیزی  لە  ئەویان  ساڵیدا 
ئەو  بەاڵم  پەڕاند،  دەری��ان  جولەكە  كۆمەڵگەی 
تاكو دوایین ڕۆژانی ژیانی نەچووە ڕیزی هیچ 
هێنایە  ئاینێكی  خ��ۆی  ئ��ەو  و  دیكەوە  ئاینێكی 
بە  تەنگی  بوو،  بەرفراوان  ئەوەندە  كە  گۆڕێ ، 
چونكە  ب��وو،  هەڵچنی  كەنیسەكانیش  و  كڵێسا 
سپینۆزا  بونگەرایی(ی  )یەكێتیی  فەلسەفەی 
بەقەدەر گەورەیی و مەزنیی دنیا بوو. سپینۆزا 
فەیلەسوفێكی شۆڕشگێڕ بوو، بەاڵم شۆڕشەكەی 
تر  لە شۆڕشەكانی  بوو،  تایبەت  ئەو جۆرێكی 
نەدەچوو، خوشكەكەی لە دابەشكردنی میراتی 
باوكیدا ئەوی فریودا، كەچی ئەو داوای لەسەر 
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ئەو خوشكەی تۆماركرد و لە دادگادا داواکەی 
بە  بەخشی  میراتەكەی  ئەوجا هەموو  ب��ردەوە، 
كۆنفۆشیوس،  وەك��و  سپینۆزا  خوشكەكەی. 
مەینەت  و  ئ��ازار  و  ئێش  بەرامبەر  لە  هەرگیز 
و ش��ۆك��دا، خ��ۆی ن��ەدای��ە دەس���ت ت��وڕەی��ی و 
ئەمستردام  ڕەبەنەكانی  كە  كاتێک   نەفرەتەوە. 
كەشیشەكانیان  تێكڕای  و  دەرك���رد  ئ��ەوی��ان 
ڕاسپارد، وەكو سەگێكی گاڵو ڕەفتاری لەگەڵدا 
بكەن. كەچی ئەو بێ  ئەوەی هیچ نەفرەت و ڕق 
و كینەیەك بگرێتە دڵ بەرامبەر ئەو كۆمەڵگایە، 
كۆمەڵگای یەهودی بەجێهێشت، چونكە دەیزانی 
كە ڕەبەنە یەهودەكان ئەوكارە بۆ بەرگریكردن 
جێگای  زۆر  بەالیانەوە  كە  دەك��ەن.  ئاینێك  لە 
ڕەبەنە  ئەگەر  كە  ئەیزانی  ئەو  ڕێزوستایشە. 
هیچ  ك��ارب��ك��ەن،  ت��ر  جۆرێكی  ب��ە  جولەكەكان 
نامێنێت ،  خۆیانەوە  ئاینەكەی  بە  پابەندییەكیان 
بەاڵم ئەوەشی دەزانی كە ئەگەر خودی ئەویش 
هەرچیەكی  كردبووی،  كە  ڕەفتارەی  لەو  جگە 
هیچ  كە  ئ��ەوەب��وو  مانای  ئ��ەوە  بكردایە،  ت��ری 

وەفادار نەدەبوو بە بیروباوەڕەكەی خۆی. 
ئەو هیچ بڕوایەكی بە ئاینی جولەكە نەمابوو، 
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بۆیە لەم ڕووەوە جولەكەكان كارێكی دروست 
وەدەرنابوو  ئەویان  كە  كردبوو،  لۆژیكییان  و 
بڕوایانیش  لە زومرەی بێ   لە ڕیزی خۆیان و 
دایاندەنا. دوای دەركردنی لە كۆمەڵگای جولەكە 
سپینۆزا ناوە یەهودیەكەی خۆی لە )بارۆخ(�ەوە 
و  مێشك  نەیتوانی  بەاڵم  )بندیكت(،  بۆ  گۆڕی 

زهنی خۆی بگۆڕێت. 
سەرەكی  بەشێوەیەكی  ئەو  كەالمی  تیۆری 
)كاباال( عیرفانی  فەلسەفەی  بنەمای  لەسەر 
دامەزرابوو، كە دەزگایەكی هزریی یەكگرتووی 
بوونی عیبرانی بوو، ئیلهامبەخشی بەشی هەرە 
نوسینەكانی  ئەخالقیەكانیشی،  ب��ڕوا  زۆری 
سپینۆزا  ب��وون.  ئیسرائیل  بەنی  پەیامبەرانی 
زیاتر  یەهودی  كۆمەڵگای  لە  وەدەرنانی  لەبەر 
گەالنی  هزروباوەڕی  خوێندنەوەی  دایە  خوی 
غەیرە یەهودی، لەالی زانایەكی هۆڵەندی زمانی 
التینی خوێند، كەناوی ڤاندناندە بوو، ئەو كابرایە 
زانایەكی زمانناس وبیرمەندێكی بەگومان بوو، 
چەند ساڵێك دواتر لەبەر ناكۆك بوونی لەگەڵ 
ج��ەم��اوەردا  ل���ەب���ەردەم  چ���واردەه���ەم  لویسی 
لەكاری  كە  هەبوو  كیژێكی  ڤاندناندە  ل��ەداردرا. 
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سپینۆزا  دەدا،  باوكی  یارمەتی  وان��ەوت��ن��ەوەدا 
لێكرد  داوای  ب��وو،  كچە  ئەو  وعەشقی  مەست 
بەهاوسەری خۆی پەسەندیبكات، بەاڵم ئەو كچە 
كرد  مێردی  ڕەت��ك��ردەوە،  سپینۆزای  داواك��ەی 
بەخوێندكارێكی دیكەی باوكی كە لە دوو شتدا 
لە سپینۆزای زیاتر بوو، یەك پارەدار بوو، دوو 
شكستە  ئەو  بەرگەی  سپینۆزا  نەبوو.  جولەكە 
بوون  عاشق  لە  ڕووی  و  گ��رت  گەورەیەشی 
ڕۆژهەاڵتی  فەلسەفەی  ئەو  ک��رد.  فەلسەفە  بە 
خوێندەوە.  دوایینەكانی  فەلسەفییە  ه��زرە  و 
برونو  گوردانۆ  بونگەرایی  یەكێتی  فەلسەفەی 
)ك��ەل��ەب��ەر ه��زری ت��ازەگ��ەری ئ��ەوی��ان بەئاگر 
بیركارییەكانی  ئەبستراكتە  ه��زرە  و  سوتاند( 
هزر  دەرخستنی  خاتری  لەبەر  )ك��ە  دی��ك��ارت 
كەوتبووە  ئاین  لەگەڵ  گونجاو  و  تەبا  گەلی 
لەهزرە  زیاتر  و  ڕێزوستایشی شاهانەوە(  بەر 
ژێر  خستبووە  سپینۆزایان  تر  فەلسەفیەكانی 
كاریگەری خۆیانەوە. مێشك وزهنی بەرفراوانی 
خێرا  دەخ��وێ��ن��دەوە  هەرچیەكی  ك��ە  سپینۆزا، 
فەلسەفەكەی  كە  ڕادەی��ەی  تائەو  وەریدەگرت، 
لەشێوەی جۆرێك لەعیرفانی یەهودی، بەچەشنی 
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ڕێبازەكەی ئەفالتون و گومانكاری ڕێبازەكەی 
بونگەرایی  یەكێتی  فەلسەفەی  لەقاڵبی  ئەپیكۆر 
گ���وردان���ۆ ب��رون��ۆی ئ��ی��ت��اڵ��ی��دا، ه��ات��ە داڕش��ت��ن 
دیكارتی  بیركارییەكانی  ئەندێشە  ولەبەرگی 
فەرەنسی دا، كەوتە بەردەستی جیهان. سپینۆزا 
تەواوی نوسین و ئاسەوارەكانی خۆی بەزمانی 
التینی وبەشێوازی شیشرون نووسی. لەجیهانی 
بیری  بەفراوانی  وزهنێك  مێشك  كەمتر  هزردا 
باوەڕە ئەخالقیەكانی  بەاڵم  سپینۆزا دەبینرێت، 
ئەو هەروەك پێشتر ئاماژەی پێ درا سەرچاوە 

ئیلهام بەخشیەكەی ئەشعیا پەیامبەر بوو. 
س��پ��ی��ن��ۆزا ل��ەب��ی��س��ت و ه��ەش��ت��ەم ب��ەه��اری 
خۆی  لەدایكبوونی  جێی  ئەمستردامی  تەمەنیا 
بەجێ هێشت و لەڕینسبورگ كەسەر بە لیدن بوو 
گیرسایەوە، لەوێ  وەكو پەیامبەرانی سەردەمی 
بەعارەقەی  خ��ۆی  بژێوی  ئیسرائیلی  دێرینی 
بێكاری  وكاتی  دەك��رد  پەیدا  خۆی  ناوچەوانی 
وبێئیشی خۆی بەتێڕامان وبیركردنەوەو نووسین 
دەربارەی نهێنی وڕازەكانی زاتی پەروەردگاری 
سەرگەرمی  بەسەردەبرد.  ژیانەوە  بااڵومانای 
سەرەكی ئەو لەوساتە خۆشانەدا بوو كەلەشتە 
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جاڵجاڵۆكانە  ژیانی  سەمەرەكانی  نامۆوسەیرو 
ئەو  ملمالنێی  ش��ەڕو  دیمەنی  دەب���ۆوەو  ورد 
جاڵجاڵۆكانە جاری واهەبوو بەچەشنێكی وەها 
لەبەر  ك��ە  پێكەنین،  ق��اق��ای  دەخستە  ئ��ەوی��ان 
لەچاوەكانی  فرمێسك  پێكەنینەكەی  ت��ون��دی 
دەهات. تەنیا كاتێ  سپینۆزا جێگاكەی جێ هێشت 
ب��وو كەخزمەتكاری  دەم��ە  ئ��ەو  وت��وڕەدەب��وو، 
لەسوچ  جاڵجاڵۆكەكانی  ت��اروت��ۆڕی  ماڵەكە 
وگۆشەكانی ژوورەكەی ئەودا دەماڵی. سپینۆزا 
نوقمی  دادەنیشت  ماوەیەدا  ئەو  لەتەواوی  كە 
تەماشای تۆڕ وتاری جاڵجاڵۆكەكان دەبوو، لەو 
دەمەدا خەریكی ڕستنی تاروتۆڕی فەلسەفەكەی 
خۆی بوو. یەكەمجار كتێبی )پەیامێك سەبارەت 
 ATREATISE ON-ب��ە ئ��ای��ن وس���ی���اس���ەت
RELIGION AND POLITICS(ی نووسی، 
لەم كتێبەیدا، كتێبی پیرۆزی خستە بەرسەرنج 
وڕەخنەوە ئەوسا بەم شێوەیە خوای تۆڵەسێنی 
سەردەمی كۆنی دەركردو ڕووی كردە خوای 
خۆی.  ت��ازەی  سەردەمی  ومیهرەبانی  بەرەحم 
لەكتێبەكەی،  بریتیە  سپینۆزا  نوێی  سەردەمی 
لەشێوەی  پیرۆزە  كەكتێبێكی  ئەخالق  كتێبی 
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بۆئەنالیزەكردنی  هەوڵێكە  دارێژراوە،  ئەندازەدا 
بەستێكە  بیركارییەوە،  لەڕێی  سەروسروشت 
لەجیهانی نەبینراو، وێناندنێكە لەژیانی نەبینراو، 
ئەبەدیەتدا.  لەچوارچێوەی  لەژیان  وێناندنێكە 
ج��ێ��گ��ای خ��ۆی��ەت��ی ك��ەه��ەڵ��وەس��ت��ەی��ەك بكرێ  
سەبارەت بەدەریای فەلسەفەی سەرو سروشتی 
دیدگای  قواڵیی  بەناو  مرۆڤ  دەكرێ   سپینۆزا، 
كەناری  تادەگاتە  ڕۆبچێت  ئ��ەودا  فەلسەفەی 

ناوەڕۆكی ئەم فەلسەفەیە. 
پرس  لەدوو  حەزی  هەموان  وەك  سپینۆزا 
بوو، دوو پرسیار سەرقاڵیان كردبوو: چ كەسێك 
هاتوینەتە  ب��ۆچ��ی  ئێمە  خ��وڵ��ق��ان��دوە؟  ئێمەی 
پرسیارانە  ئ��ەم  وەاڵم��ی  ب��ۆئ��ەوەی  ئ��ەو  ئێرە؟ 
پەیدابكات دەستی كردە ئەنالیزەكردنی ماهیەتی 
مرۆڤ.  وزهنی  جیهان  بونیادی  پ��ەروەردگ��ار، 
خ��واوەن��د  دەرب����ارەی  خ��ۆی��دا  لەلێگەڕێنی  ئ��ەو 
لەهەموو  كەیەزدان  گەیشت  دەرئەنجامە  بەم 
شتێكدا ئامادەیەو، هەموو شتێك لەخواوەندایە، 
ئەقڵێكە كەجیهانی دروستكردوە، جیهانێكە  ئەو 
هەم  ئ��ەو  دروس��ت��ب��ووە،  عەقڵەوە  ئ��ەو  بەهۆی 
عاقڵەو هەم مەعقوڵە. سنعەتكارێكە كەبەكارگەی 
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خرۆشانی زەمان قەبای ئەختەر وهەسارەكان، 
خ��واوەن��دو  جەستەی  بینراو  جیهانی  دەچ��ن��ێ . 
هەڵدەسوڕێنێ   جیهانە  ك��ەئ��ەو  ه��ێ��زەی  ئ��ەو 
وجەستەیەك  رۆح  ب��ەاڵم  خ��واوەن��دە،  رۆح��ی 
دەركەتوە  بۆیان  زانایان  چۆن  شتە)هەروەكو 
دیكە،  بەدەربڕینێكی  شتە(.  یەك  مادە  كەهێزو 
وه��زری  جیهان  ناكۆتای  گ��ەوه��ەری  خ��واوەن��د 
جیهانەیە  ئەو  هەمان  خواوەند  ئ��ەوە،  ناكۆتای 
هەرقەدە گیایەك، هەر زەڕە خاكێ، هەرگیاندارێ  
چەند بچوك وناچیزیش بێت، زەڕەیەك لەزەڕاتی 
ئاسمان  گەردونی  شێوەی  گەورەترین  ئ��ەوە، 
ن��ەوات��ری��ن ه���ەژاری س��ەر ڕووی زەمین  وب��ێ  
ڕیتمێكن  چەند  ئەودا،  ئەفراندنی  هەڵبەستی  لە 
بایەخ و گرنگیان یەكسانە، لەگەڵ ئەوەشدا  كە 
ئەو هۆزانە كە سەرقاڵی عەقڵێكی الیتناهییە، بە 
گوێرەی یاساو خواست گەلی عەقڵە ناكامڵەكانی 

ئێمە دروست نەكراوە. 
لە  ج��ۆرێ   هیچ  بە  خواوەند  زهنی  و  عەقڵ 
عەقڵ و زهنی مرۆیی ناچێت. ئەو مەبەستەش 
ك���ە ئ���ەو ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ش���ان���ۆی ژی��ان��دا 
تێگەیشتنی  سنوری  دەرەوەی  لە  دەیخاتەڕوو، 
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ڕادەو  لە  ب��ارەوە  لەو  ئەو  دادوەری  ئێمەوەیە، 
سنوری ئێمەدا نیە، چونكە جیهان لەبەرخاتری 
بیردەكەنەوە  وا  ئەوانەی  دروستنەكراوە،  ئێمە 
ك��ە ج��ی��ه��ان ب��ۆ م����رۆڤ خ��وڵ��ق��ێ��ن��دراوە، ئ��ەو 
وەكو  لوژیكیە  و  مەعقوڵ  ئەوەندە  تا  بیرەیان 
جانەوەر  كە  دابنێت  وای  كەسێك  وای��ە  ئ��ەوە 
تا  بەخشراوە،  پێ   پێی  و  دەس��ت  ئ��ەوە  لەبەر 
بۆیە  لوت  یاخود  بگەزێت،  تر  كەسانی  بتوانێ  
گیرو  لەسەر  چاویلكەی  تا  م��رۆڤ  بە  دراوە 
بەرقەراربكات. ئێمە نابێ  بەحیكمەتی نادروستی 
مرۆیی خۆمان، دەربارەی حیكمەتی بێ  كۆتایی 
ئەسپینۆزا  بەبڕوای  بكەین  دادوەری  ی��ەزدان 
خوا پوخت وهەست و ویژدانە، نەك بینەرێكی 
و  ب��ێ   دانیشت  لەئاسماندا  ك��ە  ڕەن��گ��ی  م���ەزاج 
دیدی  لە  ئ��ەوەی  ئێمە.  دوع��ا  بۆ  بێ   گر  گوێی 
بێت  باش  مرۆڤێك،  یان  كەسێك  وەك  ئێمەدا 
یان خراپ هیچ پەیوەندیەكی بەخواوەندەوە نیە. 
یاسا  گوێرەی  بە  دەبێت  ئ��ەوەی  پ��ەروەردگ��ار 
گەلی هزری خۆی دروستی دەكات. ئەو هەمان 
یان  ئەو مەكینە گەورەیە كە جیهان دەجوڵێنێ  
هەڵدەسوڕێنێ ، لە هەمانكاتیشدا ئەو هزرەی كە 
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ئەو مەكینە مەزنە ڕێبەری دەكات و ئەو هێندەی 
كە دەیخاتەكار، هەر خۆیەتی. هەر هەمووشمان 
مەكینە  ئ���ەو  زەروری  و  پێویست  ددان����ەی 
جوڵەیەین.  و  ب��زاوت  بە  هەمیشە  ئۆتوماتیكیە 
نور  ڕووناكی،  یاسای سروشتە.  خوا  ئیرادەی 
ئەستێرەیەكی  بە  دەدرێ��ت  ئەستێرەیەكەوە  لە 
ب��ێ��داری و  نێوان  ت��ر. م��رۆڤ ج��ادەو شەقامی 
ئاگاداربوونی خود لە میانی دووخەوندا دەپێوێ  
تەنها بۆ ئەوەش كە هەردوو ملكەچی ئیرادەی 
یەزدانن واتە یاسای نەگۆڕی ڕووناكی و ژیانن. 
ئیرادە گەلی مرۆیی ئێمەش ملكەچی یاسا گەلی 
جیهاندا  لە  ئ��ازاد  ئیرادەی  زەرورەت���ە.  جەبرو 
و  پێداویستیەكان  مەخلوقی  ئێمە  نیە.  بوونی 
دەنووسێ   ئەسپینۆزا،  خۆمانین  ژینگەی  بەری 
بوونی  یاڕەها  ئ��ازاد  ئیرادەی  )ك��ەل��ەدەروون��دا 
نیە. ئیرادەومەیل بۆشتەكان مەعلولی عیللەتێكە 
ترە،  عیللەتێكی  مەعلولی  عیللەتە خودی  كەئەو 
و ئەو عیللەتەش مەعلولی عیللەتێكی ترەو بەم 
بەگوزارشتێكی  ناکۆتا(،  تا  دەڕوات  چەشنە 
ئەندامانی  وەك  ئێمە  كردەوەكانی  ت��ەواوی  تر 
ڕووخسارمان و ماسولكەكانی لەشمان پشتیان 
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لەدێر  كە  سروشتیەكانەوە،  هێزە  بە  بەستوە 
مرۆڤ  مێشكی  كە  جێیەی  ئ��ەو  تا  زەم��ان��ەوە 
یاساگەلی  بەپێی  پێ   كاركردنا  لە  هەیە  توانای 
لە  ك��ە  دراوە  ق���ەرار  ئ���اوا  سروشتی  حەتمی 
كەئاهەنگە  پەیداببێت  بتهۆڤن  ئەزەلیدا  جیهانی 
ئاسمانیەكان پۆلێن بكات و، هیتلەرێك بێتە دنیاو 
ملیۆنەها مرۆڤ بەربداتەوە ناوئامێزی ترسناكی 
ئەندازە  بەهەمان  ئێمە  كردەوەكانی  مەرگەوە. 
ئازاد و بەگوێرەی ئیرادەی خۆمانن كە بارینی 
كە  تیرەی  ئەو  دەرچوونی  لەئاسمانەوە،  باران 
جیاوازیەك  تەنها  دەك��رێ ،  ڕەه��ا  ك��ەوان��ەوە  لە 
ڕەها  كەلەكەوانەكەوە  تیرەی  ئەو  كەلەنێوان 
ك����راوەو دەرئ��ەچ��ێ��ت ل��ەگ��ەڵ ك���اروك���ردەوەی 
م��رۆڤ��ەك��ان ئ��ەوەی��ە ك��ەم��رۆڤ ل��ەك��اری خۆی 
بەئاگایەو بەهەڵەش ئەم ئاگاداربوونە بەتوانای 

بەڕێوەبردن و وێنادەكات. 
ئێمە لەوەی بەئەنجامی دەگەیەنین ئاگادارین، 
بە  كە  نییە  دەسەاڵتەمان  و  ئ��ازادی  ئەو  بەاڵم 
جۆرێكی تر كاربكەین، ئێمە پابەندی چارەنوسی 
خۆمانین، بە ئێمە مۆڵەت دراوە كە تەماشاكەری 
لە  ب��ەاڵم  بین،  خۆمان  ژیانی  بچوكی  درام��ای 
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دەرهێنانی ئەو درامایە و گۆڕینیدا هیچ ڕۆڵێكمان 
خۆمان  كردەوەكانی  بینینی  توانای  ئێمە  نیە. 
هەیە و ئەو توانایەمان بە ئیرادەی ئەنجامی ئەو 
نەك  ئێمە  بڕیارەكانی  دەبەین.  بەهەڵەدا  كارانە 
تەنیا لە ئەنجامی ژیانی ئێمە خۆماندایە، بەڵكو 
حاسڵی ژیانی ڕابردووی باب و باپیرانمانیشە. 

لەبەر  شكسپیر  نە  سپینۆزا  شێوەیە  ب��ەم 
دەكات  ستایشی  بەهرەمەندیەكەی  و  زیرەكی 
و ن��ە ی���ەك ك��ەس��ی ب��ك��وژ ل��ەب��ەر ت��اوان��ەك��ەی 
دەن���ووس���ێ ت ڕووەوە  ل���ەم   ڕی���س���وادەك���ات. 
بۆئەوەی  : )من گەلێک  زەحمەتم كێشاوە نەك 
ك��ە ك��ار و ك���ردەوەی م��رۆڤ��ەك��ان بخەمە بەر 
بەڵكو  پیاهەڵدان،  و  ستایش  یان  گاڵتەجاڕی، 
تاوانبار  سپینۆزا  ئەگەر  تێبگەم(.  كە  بۆئەوەی 
ب��ە ش��ای��س��ت��ەی س���زا دەزان���ێ���ت ئ����ەوە ل��ەب��ەر 
لەبەر  ئەوە  بەڵكو  ل��ەودا،  نیە  تۆڵەسێنی  گیانی 
پاراستنی كۆمەڵگایە لە شەڕ و خراپەكاری ئەو 
كە  ئ��ەوان��ەدا  بەرامبەر  لە  سپینۆزا  تاوانكارە. 
پێدەووت  سەروبەریان  بێ   و  پڕوپوچ  قسەی 
ئازاریان  كە  دوژمنانەشیدا  ئەو  بەرامبەر  لە  و 
دەدا، هەمان هەڵوێستی پێشووی هەبوو، چونكە 
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پێیوابوو هەموو ئەڵقەكان الزم و پەیوەستی بێ  
کۆتایی عیللەت و مەعلولن. ئەو لە ڕەهەندێكی 
ڕوداوێ��ك��ی  ه��ەر  دەی��ڕوان��ی��ی��ە  هەمیشەییەوە 
لە  مرۆیی.  ك��ردەوەی��ەك��ی  و  ك��ار  و  سروشتی 
هزری فەلسەفی سپینۆزادا هەر مرۆڤێك بەشێكە 
هۆزانی  لە  دیتنە  قابیلی  ئەندێشەیەی  خوا،  لە 
ئەبەدیەت كە لەسەر ڕووی زەمان نەخشێنراوە، 
بكرێت،  ورد  و  بشكێنرێ   ڕووە  ئ��ەو  ئ��ەگ��ەر 
دەبێت،  ون  شیعرەش  ئەو  نوسراوی  شێوەی 
كە  كاتێك  دەمێنێتەوە.  ه��ەر  ه��زرەك��ەی  ب��ەاڵم 
كتێبی هەڵبەستەكانی شكسپیر دەدڕێت و پەڕە 
بەڵكو  لەناوناچن،  هەڵبەستەكانی  دەبێت،  پەڕە 
ئەوە شێوە چاپیەكەی ئەوانە كە دەفەوتێن ، بیر 
و هزری شكسپیر لە گەلێ  الپەڕەدا تۆمار كراون 
دەكرێ  ئەو الپەڕانە بدڕێنرێن، بەاڵم هزرەكانی 
م��ادی��ی��ەك��ەی��ان��ە،  ش��ێ��وە  هەڵبەستانە  ئ���ەو  ك��ە 
بەاڵم  دەم��رێ��ت،  جەستە  لەناوببرێن.  مەحاڵە 
ڕۆح دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە. ب��ۆ زی��ات��ر ڕوون��ك��ردن��ەوە 
بابڵێین هەریەك لە ئێمە وەكو پارچە شوشەی 
نمادا،  ڕەنگین  دەزگایەكی  لەناو  ڕەنگاوڕەنگین 
ڕەنگەكەی  بشكێت  شوشەكە  چۆن  وەكو  هەر 
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خۆری  سپی  تیشكی  لەناو  بەڵكو  لەناوناچێت، 
تر  دەستەواژەیەكی  بە  دەتوێتەوە.  ئەبەدیەتدا 
ڕۆحی خودا، یان ئەگەر ئێوە پەسەندی دەكەن 
ب��ە شێوەیەكی ڕەه���ا، وەك��و خ��ۆر بێت  خ��ودا 
لێڵ،  گۆماوێكی  وەك��و  مرۆڤیش  جەستەی  و 
هەروەكو چۆن گۆماوەكە وشك ئەبێتەوە واتە 
جەستەكە دەمرێت، تیشكدانەوەی تیشكی هەتاو 
ئیتر تیایدا نامێنێت ، ئەمە لەكاتێكدا كە خۆر بە 
بەردەوامی بە ڕووناكی خۆیەوە درەوشاوەیە. 

بەشێكە  مرۆڤێك  هەر  تر  گوزار شتێكی  بە 
ل��ە ی��ەك��ەی��ەك��ی خ���ودای���ی، ك��ات��ێ��ک ك��ە م��رۆڤ 
دەگەڕێتەوە  ئاوە  دڵۆپێك  وەكو  ڕۆح  دەمرێت، 
بۆ ناو ئۆقیانوس، یان نەغمەیەكە لە گەورەیی 
بەرزە  هزرێكی.  یاخود  بزردەبێت،  سەمفۆنیادا 
لە  و  هەڵدەفڕێت  جیهانەدا  ئەم  فانی  دەق��ی  لە 
چوارچێوەی ئەبەدیەتدا قەرار دەگرێ . )نەفسی 
ڕەها  شێوەیەكی  بە  جەستە  مردنی  بە  مرۆڤ 
ئامێزی  ل��ە  نەفسەكان  لەناوناچێت.  هەرگیز 

نەمری و جاویدانیدا دەمێننەوە(. 
چەند  مرۆییەكان  هەبووە  بەمە  بەرامبەر 
هەر  ك��ە  نین  ی��ەك��ت��ری  ل��ە  ج��ی��اك��راوە  تاكێكی 
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یەكێكیان بە تەنیایی بۆ خۆی بژی و سەرقاڵی 
گەلی  ب��ەش  ئ��ەوان��ە  بەڵكو  بێت،  خ��ۆی  ك��اری 
خودایین.  یەكەی  یەك  هاوبەندی  و  وابەستە 
ه��ەم��وو ئێمە ب��زان��ی��ن، ی��ان ن��ەزان��ی��ن ب��ۆ یەك 
ئەندامگەلی  تەنیا  ئێمە  لەهەوڵداین.  مەبەستە 
یەك خێزان نین و بەس، بەڵكو ئێمە ئەتۆم گەل 
ئەگەر  جەستەین.  یەك  پێكهێنەری  گ��ەردی  و 
و  بچوكترین  بە  تەنانەت  بگەیەنن،  زیان  ئێوە 
زیانتان  وایە  مانای  كەسێك،  دەسەاڵتترین  بێ  
لە پەیكەری گشتی مرۆڤایەتی داوە. هەركارێك 
یان بێدادیەك بەرامبەر بە هەركەسێک  بكرێت، 
تێكڕای  بەرامبەر  جینایەتێكە  و  ت��اوان  ئ��ەوە 
مرۆڤایەتی. واتە ئەو زوڵمە دژ بەپەیكەری یەكە 

یەكەی هەرهەموویان ئەنجامدراوە. 
ئەو كەسە پتر لەگەڵ ڕۆحی ژیان هاوئاهەنگە، 
بەهاوجۆرانی  بەرامبەر  تر  لەكەسانی  كەزیاتر 
وبەزەیی  وس��ۆز  ب��ەه��اودەردی  هەست  خ��ۆی 

ئەكات. 
ئەوەیە،  لەژیان  مەبەست  پێیوایە  سپینۆزا 
كەسانی  ك��ردن��ی  خۆشحاڵ  ل��ەڕێ��ی  ك��ەم��رۆڤ 
ترەوە، بەختەوەری خۆی پتربكات، پیاوی عاقڵ 
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ناكات،  شتێك  ئ����ارەزووی  )ب��ۆخ��ۆی  وحەكیم 
مەگەر ئەو كاتەی كەئەو شتەش بۆهاوجۆرانی 
بەو  ئاسودە  كەمێك  بكات.  ئ���ارەزووی  خ��ۆی 
چارەنووسیش  و  لەنێوبەرە  بەئەوین  نەفرەت 
و  كورتە  ئەمەیە  پەسەندبكە،  جوامێرییەوە  بە 
بەقەولی خودی  یان  ژیانی شایستە  گەوهەری 

سپینۆزارەوشتی تەواو تێكڕای ژیان(.
شادمانبە بەو پەیوەندیە پاك و دۆستانەیانەی 
دەدات.  گرێت  مرۆڤەكاندا  تێكڕای  لەگەڵ  كە 
تۆ  هاوسێكەی  ژیانی  تۆ،  ژیانی  كە  لەیادتبێت 
ناچیزە  و  ك��ەم  ب��ە شتێكی  ڕەن��گ��ە  ه��ەرچ��ەن��دە 
ژیانی  ڕەه��ەن��دەك��ان��ی  چینی  ل��ە  سەیربكرێت ، 

جیهانیدا تاڵە داوێكی پێویستن. 
یەكێتی  بە  پەیبردنە  هێز و چاكە  مەزنترین 
سروشت،  جیهانی  ت���ەواوی  ل��ەگ��ەڵ  دەروون 
كەم  الی  نەكرابێت  دروس��ت  بۆتۆ  دنیا  ئەگەر 
گرنگی  الپەڕەیەكی  تۆ  دروستكراوە،  دنیا  بۆ 
ئەو  ن��ەدەب��ووی  تۆ  ئەگەر  ژی��ان،  پەڕتوكی  لە 

كتێبەش كەم و كورت و ناتەواودەبوو. 
قەشەنگ،  سپینۆزا  خ��ودی  ژینی  الپ���ەڕەی 
بەاڵم كورت وكۆتا بوو، ئەو هەمیشە لەجموجوڵ 
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وجەوەالندا بوو لەجێیەكەوە دەچووە شوێنێكی 
لەشاری  دۆستێكی  لەماڵی  سەرئەنجام  تا  تر 
اله���ای ب���ەرق���ەرار ب���وو. ئ���ەم م��اڵ��ە ت��ەن��ان��ەت 
زیارەتگای  سپینۆزاشدا  ژیانی  ل��ەس��ەردەم��ی 
ئەو  گ��ەورەك��ان��ی  لەبیرمەندە  زۆر  كۆمەڵێكی 
زەمانە بوو. ئەو لێرەدا كتێبە بەنرخەكەی خۆی 
كتێبە  ئەم  نووسی.  ی   ethics كتێبی)ئەخالق( 
بەاڵم  چاپنەكرا،  سپینۆزاش  مردنی  دوای  تاكو 
خوێندبۆوە  ئەویان  دەسنوسەكەی  دۆستەكانی 
بەشێوەیەكی زارەكی لەمیانی خۆیاندا بۆچوون 
وسەرنجەكانی خۆیانیان دەربارەی دەردەبڕی. 
فەرەنسا  لەنێوان  ش��ەڕ  ئاگری  م��اوەی��ەدا  ل��ەو 
وهۆڵەندادا كڵپەی دەسەند، بەاڵم سپینۆزا بەبێ  
جەنگە.  ئەو  دەیڕوانیە  وبێ بایەخیەوە  الیەنی 
دوژمنەكانیش  ڕێ���زی  دەب��ێ��ت  پێیوابوو  ئ��ەو 
واڵتەكەی  خەڵكی  لە  ڕێز  چۆن  وەك  بگیرێت 
و  مەبەست  ئ��ەو  كە  ئ��ەوەی  دەگیرێت.  خ��ۆی 
جارێكیان  ب��وو،  فەلسەفە  تەنیا  ب��وو  ئامانجی 
گفتوگۆو  بۆ  بێتاوان  مەعسوم  منداڵێكی  وەكو 
م��ش��ت��وم��ڕی ف��ەل��س��ەف��ی ڕۆی��ش��ت ب��ۆ داوەت���ی 
ش����ازادەی ف��ەرم��ان��دەی س��وپ��ای دوژم���ن، ئەم 
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كارەی خەریك بوو ببێتە نرخی ژیانی. 
ئەسپینۆزا تەمەنی زۆر نەبوو زستانی ساڵی 
الوازو  سنگە  كە  ب��وو،  س��ارد  ئەوەندە   1677
نەخۆشەكەی ئەو بەرگەی نەگرت لە ڕۆژی یەك 
شەممە كە بەردەستەكانی ماڵەكە چووبوون بۆ 

كڵێسا، ئەو گیانی سپارد. 
بوو،  سااڵ   44 تەمەنی  مردیش  كە  كاتێك 
دەبێژێت  فەرەنسی  مێژوونوسی  ڕووەوە  لەم 
هەر چەندە ئەسپینۆزا تەمەنی كورتبوو، بەاڵم ) 
دروستترین دیدگایەك، كە تا ئێستا مرۆڤایەتی 
بەرامبەر بە یەزدان هەی بێت( لە دوای خۆی 

بەجێیهێشتوە.

سەرچاوە:
 -هنری تۆماس، بزرگان فلسفە چاپ 1379
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ژیان  و بەرهەمەكانی
سپینۆزا

سپینۆزا
وەرگێڕانی: ئاوات محەمەد
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1- جولەكەكەی ئەمستردام
ساڵی  دووەم��ی  تشرینی  24ی  لە  سپینۆزا 
1632 لە ئەمستردام لەدایكبووە، لە خێزانێكی 
هۆڵەندا،  لە  پەناهەندە  پورتۆگالی  جولەكەی 
لێبوو،  لەو شارە ژمارەیەكی زۆری جولەكەی 
ئایبریەوە  دوورگ���ەی  شوێنەكانی  هەموو  لە 
نهێنی  بە  تەنها  هاتبوون، كە شەریعەتی موسا 
مومارەسە دەكرا، ئەم كۆمەڵە خێزانە گروپێكی 
ئەوەی  بەهۆی  ئەوەیش  پێكهێنابوو،  پتەویان 
كە  پاراستبوو،  خۆیان  ئیسپانییەكەی  زمانی 
زمانی بااڵدەستی ئەو كاتە بوو، هەروەها خاوەنی 
قوتابخانەی  )ك��ە  ب��وون،  قوتابخانە  و  كنێست  
قوتابخانەكانی  سەرەكیترین   Keter Torah
خاحامیدا  كەشێكی  لەناو  ك��وڕە  ئ��ەم  ب���وون(، 
گەورە بوو، كە دەقی تەوراتی بە زمانی عبری 
پێدەچێت  لەبەركردووە،  تەلمودی  خوێندووە  و 
ف��ەل��س��ەف��ەی ج��ول��ەك��ەی س��ەدەك��ان��ی ن��اوەن��دی 
 Maimonide خوێندبێت، هەروەها فەلسەفەی
جاسدئای  نوسینەكانی  ل��ە  جگە  خ��وێ��ن��دووە، 
لە  ك��ە   ،Chasdai Crescas كریسكاس 
سەدەی شانزەدا زۆر دژی ئەرەستۆ بووە  و لە 

رەهاگەری راماوە)1(. 
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لە  وەه���ا  فێربوونە  ح���ەزی  ئ��ەم  ئاساییە   
جولەكەیی  نەریتی  لە  خ��ۆی  بكات،  سپبینۆزا 
رزگ���ارب���ك���ات، ك��ە ئ���ەم گ��روپ��ە ج��ول��ەك��ەی��ەی 
كاریگەرییە  لە  بەدەر  نەیاندەتوانی  ئەمستردام 
دەرەكییەكان بن  و بەسەرخۆیاندا دابخرێن، كە 
لەناو خۆیاندا جێگیرییەكی رەها درووستنەكەن، 
زۆربەی ئەندامانی ئەم گروپە تازە لەو نیمچە 
دوورگەیەوە هاتوون، كە سەر بە)مارانییەكان( 
بوون)2(، لە ژێرەوە جولەكە بوون، رقیان لەوە 
ئەگەرچی  دەرب���ك���ەون،  مەسیحی  وەك  ب��وو 
ئازاریان زۆر چەشت بەدەست ئەوەی ئەم ئاینە 
بەسەریدا سەپاندبوون  و دەبوایە وەریانبگرتایە، 
نەبوو  ل��ەوە كەمتر  ئ��ازارە  ئ��ەم  ب��اردا  لە زۆر 
بەسەریاندا  ئیسپانیەكان  زانكۆ  رۆشنبیری  كە 
تاكو  بەجێهێشت  خۆیان  نیشتمانی  دەیسەپاند، 
بكەن،  ئازادی  بە  باوەڕی خۆیان  مومارەسەی 
گروپەی  ئ��ەو  ف��ش��ارەی  ل��ەو  هەندێكیان  ب��ەاڵم 
رووی  ب��ەرەو  ب��وون،  بێزار  زۆر  تێیچووبوون 
دوو حاخام بوونەوە، كە توندیان باس دەكرا، 
ناویان  پشكنین)3(  دادگ��ای  وەك  هەندیجار  كە 

دەهێنان. 
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بەپێچەوانەی ئەوەی لەناو كۆمەڵە جولەكاندا 
هەبوو، دەوڵەت لەو واڵتەی جولەکەكان هەستیان 
زۆر  ئازادییەكی  ئ��ەوان،  بۆ  پەناگەیەكە  دەكرد 
ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  كەنیسەكان،  ب��ە  دەدا  زی��ات��ری 
كالڤینیەتی فەرمی)4(، كاسۆلیكی رۆمانی هەبوو 
پرۆتستانتیەكان:  تایەفە  تایبەتی  بەشێوەیەكی 
 Remontrants م��ژدەب��ەخ��ش��ەك��ان  ل��ەوان��ە 
ی���ان ئ��ارم��ی��ن��ی��ە ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��ارەك��ان��ی دژی 
پاشان  كالیڤینیەكاندا،  لەناو  گۆمارییەكان)5(، 
مینۆنیتیۆنەكان)7(،  ه��ەروەه��ا  لۆسەریەكان)6(، 
راك��ردوو  راهیبیەت  و  لە اله��وت  و  )ئ��ەوان��ەی 
ل��ە خ��زم��ەت��ی س���ەرب���ازی(، ك��وەی��ك��رزەك��ان)8(، 
سۆسینۆیەكان)9(، كە باسیان لە دووبارە تەعمید 
...هتد، دواجار گروپی )دەستەی  دەك��ردەوە، و 
هەموو  ئەو  كۆكردنەوەی  بە  كاهینەكان()10(، 
لەناو  دۆگماتیزمەكان  لە  جگە  تایەفەیە،  جۆرە 
لەپێناو  ئەویش  پوختدا،  ناوەكی  پەرستنێكی 

كۆنترۆڵكردنی ئەو هەموو دژبەیەكە. 
ب������اوەڕی ئ��ای��ن��ی ن���ەی���دەت���وان���ی پ��ش��ت بە 
لەناو  بەتایبەتی  ببەستێت،  تەقلید  ئەمانەتی 
رێك  بەڵكو  جیاوازیانەدا،  هەمەچەشنی و  ئەو 
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هەرا وزەنا  لە  لەخۆدەگرێت،  ئەمانە  پێچەوانەی 
 و گەڕان بەدوای ئاینێكی باشتردا، گفتوگۆكانی 
هەمەجۆر  مەسیحی  تایفەی  هەمەجۆر  نێوان 
ب������ووەوە، ه���ەروەه���ا ل���ەن���او خ����ودی گ��روپ��ە 
جولەكەكاندا بەرەو بەخۆداچوونەوە گەڕانەوە، 
بكەین،  لێوە  باسی  پێویستە  هەیە  حاڵەتێك 
 Uriel da داكۆستایە  ئارێیل  حاڵەتی  ئەویش 
costa، كە ئەمیان جولەكەیەك بوو لە پۆرتۆ، 
بووە، دواتر  بەپێی مەزهەبی كاتۆلۆكی گەورە 
پاش  گ��ەڕای��ەوە،  جولەكە  ئاینی  بۆ  ب��ەدزی��ەوە 
بۆ سەر  ئەوەی هەموو خێزانەكەی گەڕاندەوە 
ناو  چ��ووە  ئەمستردام و  گەیشتە  خ��ۆی،  دینی 
لەئەرسەدۆكسیەت  دواتر  جولەكەوە،  گروپێكی 
لەگەڵ كنێست وای  دووركەوتە جیاوازییەكانی 

لێكرد لەساڵی 1640 خۆی بكوژێت)11(. 
ئەو بارودۆخەی وای كرد سپینۆزا لەرووی 
واقعە  ل��ەو  چ��او  ناكرێت  ئ��ازادب��ێ��ت،  فكریەوە 
بپۆشین كە لەئەمستردام لەقوتابخانەی فرانز ڤان 
دین ئاند Franz van Den Ende، هەیبوو، 
كە  ب��ووە،  مەسیحی  پێشتر  بوو  دكتۆرێك  كە 
یارمەتی كالرا ماریای كچی لە خوێندندا دەدا، 
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دۆڕا،  هاوەڵێكی  لەبەردەم  پێشبڕكێیەكدا  لە  كە 
كە لەو دەوڵەمەندتربوو، هەروەها لۆسەرییەك 
بەناوی كركیرینگ Kerkering كە دواتر لەگەڵ 
ئەمەدا هاوسەری گرت  و بووە كاتۆلیك، بەاڵم 
زۆر  شێوەیەكی  بە  ئاند  دی��ن  ڤ��ان  بەگوێرەی 
لە  ئ��ەوەی  بەهۆی  لەدەستدا،  گیانی  ت��راژی��دی 
لەسەر  بەشداریكرد   1674 ساڵی  لە  پیالنێكدا 
ئەمە لەسێدارە درا، ئەویش لەو ئۆپەراسیۆنەی 
ئ��ەوەی  ش��ان��زە،  لویشی  ل���ەدژی  لەنۆرماندیا 
پێویستە بەهەند وەریبگرین، لەم ماوەیەی ژیانی 
ئاند،  دین  ڤان  لەخوێندگاكەی  ئەوەیە  سپینۆزا، 
بووە، كەئەوەندە  یونانی  فێری التینی و  كەمێك 
نەبووە راستەوخۆ بتوانێت ئینجیلی پێشیبكاتەوە، 
كەئەمەش سپینۆزا خۆی دانی پێدا ناوە، بەاڵم 
تێگەیشتن  بۆ  بەفێربوونی التینی دەروازەیەكی 
لەسەدەكانی  پێفێربوو  مەسیحی  لەفەلسەفەی 
ناوەڕاست، بەتایبەتی فەلسەفەی تۆماس داكین، 
نوێكراوی  ئەفالتونیەتی  لەفەلسەفەی  هەروەها 

سەدەی رۆشنگەری
 ،Bruno برۆنۆ   ،Fisein فیسین  )ل��ەوان��ە 
لۆنی  باسی  ئەماندا  لەگەل  دەتوانین  هەروەها 
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عبریش بكەین(، هەرەها سەبارەت بەفەلسەفە و 
ك��ارەك��ان��ی ئ��ەو ت��اف��ە، ه��ەروەه��ا دان��راوەك��ان��ی 
بایكۆن، هۆبز، دیكارت، هەروەها دیكارتییەكان و 
زۆر  نشێودا  ل��ەوالت��ی  كەئەمانە  نەیارەكانی، 
چ��االك ب��وون، بەبێ  ئ��ەوەی باس ل��ەوە بكەین 
دەیانویست  ئەوانەی  كاری  بۆ  كەخوێندنەوەی 
ج��ۆرێ��ك ل��ەه��ەم��رای��ی ل��ەن��ێ��وان دی��ك��ارت��ی��ەت و 
لە  هێریبۆرد  لەنمونەی  بكەن،  سكوالستیكدا 
التینی   .Meletemata Phllosophica
دەرگ����ای زان��س��ت��ی ن��وێ��ی و ك��ەل��ت��ووری فكری 
لەخۆرئاوا لەبەردەم سپینۆزادا كردەوە، التینی 
وابەستە  فكری  لەبەردەم  بوو  ئ��ازاد  زمانێكی 
حاڵەتە  ئەم  )دەتوانین  جولەكە.  بەنەریتخوازی 
بەوەی ئێستامان كەناوی رۆشنبیری جەماوەری 

ناوی دەبەین()12(. 
فكرییەی  خواستە  ه��ەم��وو  ب��ەو  نییە  نامۆ 
كنێست  ل���ەالی س��ەرك��ردەك��ان��ی  س��پ��ی��ن��ۆزاوە 
ئەوەی  لەسەر  س��وورن  كە  بێت،  گومانلێكراو 
گ��روپ��ی ج��ول��ەك��ان پ��ێ��ك��ەوە ب��ەس��ت��راون ب��ن  و 
دەست لە شەریعەتی جولەكە نەدەن، هەروەها 
نامۆ نییە لەو كاتەی كۆمەڵێك رستەی هەرتەقی 
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كۆنەكانیدا  مامۆستا  لەگەڵ  دەردەچ��ێ��ت،  لێوە 
ترینیان  كەبەناوبانگ  كێشمەكێشەوە،  بكەوێتە 
حاخام شاوول لیڤی مورتاییرا بوو، ئەگەر بڕاوا 
كاسترۆ  دی  بیۆ  ئاورۆ  تاوانباركردنانەی  بەو 
Orobio De Castro مارانی بكەین، كەساڵی 
نارۆشنیەی  ئەو  ئەمستردام،  گەیشتە   1662
كەوتە سەر سپینۆزا بەهۆی ئەو تێكەڵبوونەوە 
جولەكەیەدا  دكتۆرە  ئەو  ئەم و  كەلەنێاون  بوو 
برادۆ  دی  ج��وان  كەناوی  لەئیسپانیا،  رووی��دا 
بوو، كەگومانی كافربوونی لێدەكرا، كەدایالۆگی 
ه��ەب��وو،  كنێستدا  ل��ەگ��ەڵ  م��ەت��رس��ی��داری  زۆر 
كەدواتر هات و بۆ رزگار بوون لەو هەڵوێستە 
داوای لێبووردنی كرد، تاكو بەشێوەیەكی كاتی 
هەڵبگیرێت)13(،  ب��وو  ل��ەس��ەری  ح��ەرام��ەی  ئ��ەو 
رەتكردەوە،  ئەستۆپاكیەی  ئەو  سپینۆزا  بەاڵم 
حوكمەی  ئ��ەو  پێدەچێت  ل��ێ��ك��راب��وو،  ك���ەدوای 
دەرچ��وو  ب��ۆی  1656دا  تەموزی  17ی  كەلە 
بەوە  دەستی  كە  وەری��گ��رت،  رزگاربوونی  بۆ 
كنێست  ل��ە  داپ��چ��ڕان��ی  بەرپرسیارەیەتی  ك��رد 
كتێبەكەی  لە  ئەمە  كە  خ��ۆی،  ئەستۆی  خستە 
پاكانەكردن  بۆ  )مورافەعەیەك  ناونیشانی  بە 
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دەقی  كە  نووسی،  كنێست(  لە  جیابوونەوە  لە 
ئەم مورافەعەیە وون بوو، لەوانەیە جوان دی 
برادۆ ئەو ئەبیكۆریە كافرە بێمانایە بێت، بەاڵم 
ئارییل داكۆستا نمونەی كەسێكی پڕ دڵەڕاوكێی 
ناچاربوو  سپینۆزا  لەبەرئەوە  ب��وو،  تراژیدی 
كەرزگاربوونی  خ��ۆی و  ق��ەدەری  بكاتە  كەفكر 
خ��ۆی ب��ەدەس��ت��ی خ��ۆی وەرب��گ��رێ��ت، ئەویش 

بەگەڕان بەدوای هەقیقەتدا.

2- گۆشەگیریەكەی لە ریجنسبۆرگ
كە سپینۆزای  بوو  پراكتیكی  دەرئەنجامێكی 
الو لەهەموو شتێك مەحروم بكرێت، كەلەكار و 
هەروەها  بكەوێتەوە،  دوور  خێزانەكەی  باری 
لەو دوكانە بازرگانیەی لە میچال دی سپینۆزای 
ساڵ  لەدوو  كەبەر  مابووەوە،  بۆی  باوكییەوە 
1654دا،  لەساڵی  وات��ە  م��رد،  رووداوە  ل��ەم 
ئەبوایە ئیدارەی ئەم شوێنەی بۆ گابرێلی برای 
بەجێبهێشتایە، ناوانین هیچ بەشێكی لەم شوێنە 
بۆخۆی بەجێهێشتبوو، بەدڵنیاییەوە بۆ ماوەیەك 
ئەو  ئ��ەوب��وای��ە  ب���وو،  دارای���ی  ت��ووش��ی گرفتی 
كارەی شارەزای بوو كارایی تێدا پەیدا بكردایە، 
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بووە،  چاویلكە  ئاوێزەی  چاككردنی  كەئەویش 
مایكرۆسكۆبی  تەلسكۆب و  ئاوێزەی  هەروەها 
دروس����ت دەك����رد، ئ���ەم ك���ارە ل��ەن��اوچ��ەی��ەك��ی 
بۆ  باشی  داهاتێكی  ش���ارەدا  ئ��ەو  قەرەباڵغی 
بەتاڵی  كاتێكی  ه��ەروەه��ا  ك��ردب��وو،  مسۆگەر 
لەمە یارمەتیشی  زۆریشی بۆ هێشتبووە، جگە 
لەالیەن هاوڕێیانیەوە پێدەگەیشت، لەگەڵ هەموو 
ئەمانەشدا سوور بوو لەسەر ئەوەی ئەمستردام 
لەگەڵ  پرۆتستانتیەكان  كەوەزیرە  بەجێبهێڵێت، 
حاخامەكاندا هاوپەیمانیان بەستبوو، تاكو ئەوە 
لەدادوەری شارەكە وەربگرن، كەنیشتجێبوونی 
ل���ەو ش������ارەدا ل��ێ��ق��ەدەغ��ە ب���ك���ەن، م���اوەی���ەك 
مایەوە،  ئەمستردام  دەوروبەری  لەئۆفەركوكی 
لەساڵی  لێبوو،  جولەكەكانی  كەگۆڕستانێكی 
لەنزیكی الید نیشەجێ  لە ریجنسبۆرگ   1660
دەس��ەاڵت��ی  كەشوێنگەی  گ��ون��دەی  ل��ەو  ب���وو، 
لەئەمستردام  هاوڕێكانی  لەگەڵ  بوو،  كەهنوتی 
بازرگانی  لەوانە  ب��وو،  لەپەیوەندیدا  هەمیشە 
وەك سیمۆن دی فرێس، بیار بالینگ جێلیس، و 
دكتۆرەكانی وەك لویس مایەر و جان بۆفمیستر، 
ئەویش  مایەوە،  گوندەدا  لەو   1663 تاساڵی 
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ئەو ساڵەیە كەیەكەم كتێبی بەناونیشانی )بنەما 
یەكەم   بەشی  دیكارت«  رینیە  فەلسەفیەكانی 
لەالیەن  ئەندازەییەوە  لەرووی  كە  دووەم«(  و 
كەخاوەنی  سەلمێندرابو،  س��پ��ی��ن��ۆزاوە  بینوا 

بیركردنەوەیەكی میتاییە. 
س��ی ساڵی  ل��ە  ت��ەم��ەن��ی  ك��ە  كتێبەدا،  ل��ەم   
تێپەڕی نەكردبوو، سپینۆزا نایەوێت باوەڕێكی 
نوێ   و رەسەن دابمەزرێنێت، بە پێشكەشكردنی 
بیر وڕای فەلسەفی دیكارت دەستی پێكرد وەك 
گەنجێكی خوێندكاری زانكۆی الید، كەناوی جان 
سیزار بوو، سپینۆزا بڕیاری دا ببێتە مامۆستای 
ئەو، بەاڵم بەوەی فەلسەفەی دیكارتی بەشێوەی 
میتۆدەوە  ب��ەو  پێشكەشكرد،  ئ��ەن��دازی��ارەك��ان 
پەیوەست بوو كەدەیەوێت جێبەجێیبكات ئەویش 
ئاكارناسیە، بیروڕا میتاییەكانی پشكنی، كەبووە 
چەمكە  ه��ەم��وو  ه��ەروەه��ا  كتێبەكە،  پاشكۆی 
بەتایبەتی  پشكنی،  میتاییەكانی  تەقلیدیەكانی 
ریشەیی  بەشێوەیەكی  كەئەم  خەلق،  چەمكی 
نمونەی  ب��ووە  ئ��ەم��ەش  ك��رد،  تێدا  چاكسازی 
ئەوەی فەیلەسوفێك بێت كەدووبارە بیركردنەوە 
هەموو  بپشكنێت،  میرتگیراوەكان  فەلسەفیە 
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هەوڵیشی بۆ ئەوە بوو، تاكو لەكارەكەی خۆی 
بگات، رەسەنی نووسەر لەو پێشەكیە درێژەی 
هەڵوەشاندنەوەی  بەئامانجی  یەكەمدایە،  بەشی 
گومانە  ل��ەو  دەرب��ازب��وون  بۆ  دیكارتی،  ئەڵقی 
قەبەكراوە، كە پێویست نییە بەڵگە بۆ بوونی خوا 
بهێنیتەوە، بەڵكو ئەوەندە بەسبێت بیرۆكەیەكی 

رۆشن و جیاوازت لەبارەیەوە هەبێت)14(. 
باشی  ناوبانگێكی  كتێبە  ئەم  باڵوكردنەوەی 
بۆ نووسەرەكەی بەدەستهێنا، تائەو كاتە دەنگی 
نێوان  بەرتەسكەكانی  لەئەڵەقە  تەنها  سپینۆزا 
هاوڕێیاندا نەبێت نەبیسترابوو، كەبەزمانی التینی 
هێڵكاریەكی بەرایی لەسەر ئاكارناسی بۆ كردن، 
ئەم  بیرۆكەی  بەاڵم  پێكهاتبوو،  بەش  كەلەدوو 
هێڵكارییە، بەشێوەیەكی ئەندازەیی دانەڕێژرابوو، 
مایەوە،  بەچاپنەكراوی  دەستمان و  نەگیشتە 
تەنها لەو وەرگێڕانە نەزرلەندیەی ساڵی 1862 
دا نەبێت، كە لەژێر ناونیشانی )نامەیەكی كورت 
بەختەوەریەكانی(  م��رۆڤ و  بەخوا و  سەبارەت 

بوو. 
بەنزیكی لەهەمان ماوەدا، لەو كاتەی سپینۆزا 
لەریجنسبۆرگ دەژیا، نامەیەكی تر دەستپێكرد 
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ب��ەن��اون��ی��ش��ان��ی ری��ف��ۆرم��ی ئ��ەق��ڵ ك��ەب��ەت��ەواو 
نەكراوەیی مایەوە، لەو كاتەی لەهەوڵی ئەوەدا 
بوو، ئامانجێك بۆ تێڕامانی فەلسەفی دیاریبكات، 
پ��ی��رۆز،  خ��ێ��ری  ل��ەزان��ی��ن��ی  بریتیە  ك��ەئ��ەوی��ش 
كەبیگەێنێتە  بوو،  میتۆدە  ئەو  دانانی  خەریكی 

ئەم مەبەستە.

3- جێگیربوون لە فۆربۆرگ
سپینۆزا لەساڵی 1663 گۆشەگیریەكەی خۆی 
لەفۆربۆرگ  رۆیشت  كۆتایپێهێنا،  ریجنسبۆرگ 
لەنزیك الهای نیشتەجێبوو، ئەم شارە پایتەخی 
كەحكومەتی  شارەیە  ئەو  ب��ەاڵم  نەبوو،  واڵت 
ب��ەرف��راوان��ك��ردن��ی  خ��ەری��ك��ی  ل��ەوك��ات��ەوە  لێیە، 
كەپەیوەندی  ب��وو،  پەیوەندییەكانی  ج��وغ��زی 
لەگەڵ زانایانی وەك كریستیان هایجنس گرد و 
لەگەڵ ئاوڵد نبرگ نامەگۆڕینەوەكانی بەردەوام 
ب��وو،  پاشایەتی  كۆلێژی  كەئەمینداری  ب��وو، 
كەلەو كاتەی ئەم لەریجنسبۆرگ بوو سەردانی 
ك��ردب��وو، دوات���ر پ��ەی��وەن��دی��ەك��ان��ی ب��ەن��اوەن��دە 
سیاسیەكانەوە دەستی پێكرد، پەیوەندی لەگەڵ 
)سەرۆكی  دروستكرد  گ��ەورە  فەرمانبەرێكە 
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دو  ج��ان  هۆڵەندا(،  جێبەجێكردنی  دەس��ەاڵت��ی 
وایت، سەرۆكی پارتی لیبرالی، كەدژی سیاسەتی 
كالڤینیەكان  كەبەپاڵپشتی  ب��وو،  ئاورنجیەكان 
شتاتساودر  كارەكانی  دەوسەاڵتی  دەیانویست 
بۆ دەسەاڵتی پاشا وەربگرنەوە، لێرەوە سپینۆزا 
دەستی بەتێڕامانە میتاییەكانی كرد، لەسەر ئەو 
ریفۆرمی  بۆ  نامەیەك  كەناوی  وەستا  كتێبەی 
ئەقڵ بوو، لەئامادەكردنی ئاكارناسیدا زۆر خاو 
بوو، كە دەبێتە كاریگەری سەركی لەسەر ژیانی 
ناوخۆی  ژیانی  خەریكی  فەیلەسوف  سپینۆزا، 
نیشتمانی  ئ��ەرك��ی  )هەندێك  ب���ووە،  كاتە  ئ��ەو 
لەخۆ دەگرێت(، خۆی تەرخانكرد بۆ نووسینی 

نامەیەك سەبارەت الهوتی سیاسی.

4- نامەی »الهوتی-سیاسی«
ئەم كتێبە، وەك بەرگریكردنێك لەئازادی بیر و 
دەركرد،  الهوتیەكان،  دەمارگیری  بەرامبەر  ڕا 
ئەویش بۆ زامنكردنی ئەو ئازادییە، تادەسەاڵتی 
ئەو  مەدەنییەوە،  دەسەاڵتی  ژێر  بخاتە  ئاینی 
ئەو  دیاریدەكات،  مەسەلەیە  ئەم  سیمای  دوو 
دەكات،  زامن  لەالهوت  رەخنەگرتن  لەالیەكەوە 
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دەسەاڵتی  مومارەسەی  كەخواستیەتی  بەوەی 
سیاسی لەدەروەی بواری خۆی بكات، لەالیەكی 
ترەوە تیۆریەك بۆ دەسەاڵتی سیاسی مسۆگەر 
دەك�����ات، ب��ۆ س���ەرچ���اوەی ئ���ەو دەس���ەاڵت���ە و 
نووسەر  ی��ەك��ەم��ەوە  ل��ەرووك��اری  بنەماكانی، 
گ��وزارش��ت ل��ەوە دەك���ات، چ��ۆن ك��اردان��ەوەی 
ك��ەس��ی س��پ��ی��ن��ۆزا ب��ەرام��ب��ەر ئ���ەو دەس��ەاڵت��ی 
حوكمی كردووە، دەتوانین لەوێوە دەست لەمە 
مورافەعەیەی  ئەو  لەزایەڵەی  ئەویش  بدەین، 
نوسیویەتی، پاش ئەوەی لەكنێست دەردەكرێت، 
روكاری دووەمی لەنووسەر ئەو پاڵپشتیەیە لە 
سیاسەتی جان دۆ وایت ئەیكات، هەروەها ئەو 
بیر و ڕایانەی فەرمانبەری گەورە ئۆڵدنبار نیڤلت 
لەساڵی  لێكرد و  بەرگری   Oldenbarnevelt

1619دا حوكمی مەرگی لەسەر وەرگرت. 
الهوتیەكەیدا،  لەبەشی  لێكۆڵینەوەیە  أ -ئ��ەم 
ه���ەرا و زەن��ای��ەك��ی گ���ەورەی ن��ای��ەوە، ئەویش 
بەرگری  بەراشكاوانە  كەسپینۆزا  نا  لەبەرئەوە 
عەقیدەی  پێچەوانەی  دەك���ات  لەعەقیدەیەك 
ن��اك��ات��ەوە  روون  تایبەتیانە  را  ئ��ەو  ئاینییە، 
ك��ەس��ەب��ارەت ب��ەخ��وا و خ��ەل��ق و چ��ارەن��ووس��ی 
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خودن، هەروەها نایەوێت بیر و ڕاكانی هاوتای 
بیروڕای باوی ئەو كاتە بكات، بەڵكە ئەو هەوڵی 
خود  بۆ سروشتی  جاڕسكەرانەی  تێڕوانینێكی 
ئاینی،  بەعەقیدەی  سەبارەت  هەروەها  هەبوو، 
ئاراستەی  نووسینەكانی  ئ��ەم  ئ���ەوەی  بەپێی 
كتێبی  كەپێیانوایە  دەك����ات،  خ��وێ��ن��ەران��ە  ئ��ەو 
پیرۆز سروشێكی خواوەندانەی تێدایە، واخۆی 
ه��اوڕای��ی��ان  ب��ەش��داری  كەئەمیش  دەرخ��س��ت 
دەك����ات، ئ��ەوی��ش ب��ەخ��ات��ری ئ���ەوەی ئ��ەوەی��ان 
كەبەتێڕاونینی  چییە  ئ��ەوە  رۆشنبكاتەوە،  بۆ 
ناوەڕۆكی  بەدیاریكراوەیی  دەپوكێتەوە،  ئەم 
سروش، ئەو ئەركەی خستە ئەستۆی خۆی، كە 
ئەبێت عەقیدەی ئاینی كاڵبكاتەوە، لەوە رزگاری 

بكات كەجۆرێك لەالدان و دۆگمایی تێدایە. 
بێت،  سروشئامێز  كتێبێكی  ت��ەورات  ئەگەر 
شێوەی  ڕاستی  بە  سەبارەت  پرسیار  ناكرێت 
پیرۆزەكان  كتێبە  كە  بكەین،  ئێمە  بە  گەیشتنی 
دەبێت لە بواری سەرچاوە  و دانەر  و ئەوانەی 
بەپێی  ئ��ەوی��ش  بپشكنرێت،  گواستویانەتەوە 
تردا  كتێبەكانی  بەسەر  زمانی  فقهی  میتۆدی 
گەیشتە  سپینۆزا  شێوەیە  ب��ەم  دەچەسپێت، 
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ئەوەی نكوڵی لەدانانی هەر پێنج سفرەكە لەالیەن 
موساوە بكات، كە دەبینێت ئەم پێنج سفرە دواتر 
لەالیەن عەزراوە دانراوە، )بەشی هەشتەم(، بەم 
شێوەیە سپینۆزا بەرەو رەخنەگرتن لە تەورات 
سیمۆن  ری��چ��ارد  رێگایەی  ئ��ەو  ن��ا،  هەنگاوی 
 Oratarien گوتاربێژی  دەس��ت��ەی  ئەندامی 
بێت،  توند  چەندە  شۆكە  ئەم  بەاڵم  گرتیەبەر، 
دەرئەنجامی  لە  سپینۆزا،  هاوچەرخەكانی  بۆ 
تاكە  زم��ان،  فقهی  رەخنەی  پێشنیارەوە،  ئ��ەم 
ئامانجیش  بەدەست سپینۆزاوە،  بوو  هۆكارێك 
و  پیرۆز   كتێبی  شیكردنەوەی  رەخنەیە،  ل��ەو 

دیاریكردنی ماناكانی بووە )بەشی حەوتەم(.
كتیبی پیرۆز الی هەندێك راڤەكار، مانایەكی 
ت���ەم���وم���ژاوی  و ش������اراوەی ه���ەی���ە، ب��ەه��ۆی 
رێنیشاندانێكی میتاسروشتیەوە نەبێت، ناتوانین 
ئاشكرای بكەین، بەاڵم ئەگەر مەسەلەكە ئاوا بێت 
ئەوا مژدەبەخشی پێغەمبەران و پەیمبەران دەبێت 
ناسەركەوتوو،  ناتێگەیشتوو،  مەسەلەیەكی 
هەمیشەی  هاوشێوەی  پیرۆز  كتێبی  دەاللەتی 
هەقیەقەتە، هەروەها خۆی لەبەردەم مەعریفەی 
مەیمون و  ئیبن  رای  كەئەمەش  سروشتیدایە، 
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ه��اوڕێ��ی سپینۆزا  ك��ە  ب����ووە،  م��ای��ەر  ل��وی��س 
 Philosophica sacrae لەكتێبی  ب���وون 
ب��ەاڵم   Scrioptuae Interpres 1674
سپینۆزا ئەم هاوشێوەییەكی بڕیار نەدا، كتێبی 
تێدایە  شتی  هەندێك  ئ��ەم  بەتێڕوانینی  پیرۆز 
هەروەها  ناگونجێت،  ئەقڵیدا  مەعریفەی  لەگەڵ 
دەبینێت كەناكرێت لەناو كتێبی پیرۆزدا گەڕان بۆ 
زانیاری لەسەر سروشت  و سروشتی خوا بكەین، 
بەڵكو پێویستە تەنها بەدوای چەند ئاماژەیەكدا، 
شێوەیەكی  ب��ە  ژی���ان  بەچۆنیەتی  س��ەب��ارەت 
باشتردا بگەڕێین، ئەو مژدەبەخشیەی پێغەمبەر و 
دڵ  هیدایەتدانی  ئامانجی  دەكەین  پەیامنێرەكان 
لەبەرئەوە  كەوتمانە،  هەڵس و  رێككردنەوەی   و 
دەب��ی��ن��ی��ن م��ژەب��ەخ��ش��ی ب��ەزم��ان��ێ��ك��ی س��اك��ار 
خاوەنی  هەموواندایە،  لەبەردەست  دەكرێت و 
بۆ  دیاریكراوەیە،  تافە  ئ��ەو  ه��زری  مۆركێكی 
گەلێكی دیاریكراو، تەنانەت مەزاجی نووسەری 
لە  نییە،  ن��ام��ۆ  شتێكی  ئ��ەم��ە  س��روش��ب��ەخ��ش، 
پێغەمبەران و  لەقسەی  ت��ەورات��ی��دا و  چیرۆكی 
لەگەڵ  ببیسین  چیرۆك  هەندێك  پەیامنێرەكاندا 
مەعریفەی ئەقڵیدا یان لەگەڵ هزری هاوچەرخدا 
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واقعی  ئەمە  بەدیاریكراوەیی  نابێت،  هاوكۆك 
مەسەلە ئەفسانەییە مەبەستدارەكانن، كەبەهۆی 
ئ��ەن��دێ��ش��ەی گ����وێ����زەرەوەك����ەی  و ئ���ەوان���ەی 
پیرۆزی  كەدەچێتە  دەب��زوێ��ت،  گوێیلێدەگرن 
ئیمان  و فەزیلەتەوە، بەاڵم سپینۆزا لێرەدا وەك 
الهوتییەك ئەوە بەهەند وەردەگرێت، گەورەیی 
خ���وا ب��ەگ��وێ��رەی ئ��ەق��ڵ��ە ب��ی��رك��ەرەوەك��ان��ەوە 
دەردەكەوێت، بەگوێرەی هزرە بیركەرەوەكانەوە، 
سروشتدا،  جێگیری  لەچوارچێوەیەكی  ئەویش 
ب���ەش���ێ���وەی���ەك���ی ب���اش���ت���ر ل���ەچ���وارچ���ێ���وەی 
هۆی  كەدەبێتە  دەردەك��ەوێ��ت،  موعجیزەكاندا 

سەرسوڕمانمان)بەشی شەشەم(. 
كاهینی  مالبرانش  تێبینیە،  جێگەی  ئ��ەوەی 
بیركلی  Oratarien  و  گ���وت���اری  گ��روپ��ی 
ه��اوش��ێ��وەی  رای���ەك���ی  ئەنكلیكانی،  ق��ەش��ەی 
ئ����ەوەی س��پ��ی��ن��ۆزای��ان ه���ەی���ە،، ب����ەاڵم ئ��ەم��ان 
بەاڵم  موعجیزە،  نەشیانی  دەرئەنجامی  ناگەنە 
هەموو  ئەمانەوەیە،  بەپێچەوانەی  ئەسپینۆزا 
جێگەیان  ل��ەئ��ەن��دێ��ش��ەدا  ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ان��ەی  ئ���ەو 
لەالیەنی  بێت  گوزارشتكردن  ی��ان  دەب��ێ��ت��ەوە، 
تەنها  پیرۆزدا،  لەكتێبی  رۆشنبیری،  مێژوویی 
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ب��ەاڵم  ئەگونجێت،  س��روش  هۆكارێكی  وەك 
پێكناهێنێت،  ك��رۆك��ەی  ت��ەواوك��ەری  بەشێكی 
ئەوانەدا  لەبەردەم  رێگە  سپینۆزا  شێوەیە  بەم 
خورافی  الیەنی  كەدەیانەوێت  دەك��ات،  خ��ۆش 
مانای  ئەمەش  ئاینیدا،  ب��اوەڕی  لەناو  الب��ەرن 
ناوكتێبی  بەڵگەكانی  بیەوێت  سپینۆزا  وانیین 
ئەقڵی  هەقیەقەتێكی  بۆ  كورتبكاتەوە  پیرۆز 
پوخت، ئەم نووسینە بەتێڕوانینی ئەو زانیارییە 
مەزهەبی  مۆركێكی  كەخاوەنی  تیۆریەكانمان 
بەرو  زانیاریەكانی  ناگوازێتەوە،  بۆمان  نین 
فێری  تەنها  ئەو  دەچن،  كردەیی  ئاراستەیەكی 
ئەوەمان دەكات، چە پێویستە بۆ هەڵسوكەوت 
ئەگەر  دەروون،  رزگ��ارك��ردن��ی  ژی��ان و  لەگەڵ 
قسەی  پ��ی��رۆز  كتێبی  هێنا،  ب���ەوە  ب��اوەڕم��ان 
قسانە  ئەو  دانبەوەدابنێین  ئەبێت  تێدایە،  خوای 
لەدڵی  خواوەندییە و  شەریعەتی  سەرچاوەكەی 
ئ��ەوەن��دە  ت��ر  چ��اپ��ك��راوە، هیچ شتێكی  م��رۆڤ��دا 
بەو  ه��ەروەه��ا  رێنمایمانناكەن،  بەڕاشكاوانە 
ئەم  راس��ت��ەوخ��ۆی��ە،  بەشێوە  ت���ەواو  روون��ی��ی��ە 
كورتدەبێتەوە،  كەلەوەدا  دوانەكییە،  وەسیەتە 
ه��ێ��ن��اوی��ان��ە و بەسەر  پ��ێ��غ��ەم��ب��ەرەك��ان  ئ���ەوەی 
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پ��ەی��ام��ن��ێ��رەك��ان��ی��دا داب��ەش��ێ��ان ك�����ردووە، ئەمە 
لێكردووەتەوە و  جەختی  مەیسح  شتە  هەمان 

پەیامنێرەكانی باڵویانكردووەتەوە. 
م��ێ��ژووی و  لێكۆڵینەوە  ل��ەو  وەك  س��روش 
رەخنەیانەدا هاتووە لەسەر كتێبی پیرۆز، لەگەڵ 
ئەمەی  ب��ەوەی  هاوتایە،  سروشتی  مەعریفەی 
دوایی، بنەمایەك نییە بۆ تێڕامانی تیۆری، بەڵكو 
بنەمایەكە تەنها بۆ هەڵسوكەوت، سروش هیچ 
بەاڵم  نییە،  تیۆرییەوە  بەئەقڵی  پەیوەندییەكی 
ك��رداری��دا  ئەقڵی  ل��ەگ��ەڵ  ت���ەواو  بەشێوەیەكی 

دەگونجێت )بەشی دوانزە(. 
فەلسەفییەوە  ئ���ازادی  لەنێو  شێوەیە،  ب��ەم 
هەوڵی خۆرزگاركردنی لەحوكمی الهوتی داوە، 
ل���ەدەروەی  فەلسەفی  تێڕامانی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
كەتەنها  ك��اردەك��ات،  ئاینی  تێڕامانی  ب���واری 
رێگای  هەڵسوكەوت و  ئاراستەكردنی  بەسەر 
دڵنیانییە  لەوە  بەاڵم  دەچەسپێت،  رزگاربووندا 
بەپەیوەندییە  تۆكمە  تێڕوانینێكی  دەتوانێت  كە 
ببەخشێت،  ئاینییەكان  ب����اوەڕە  ف��ەل��س��ەف��ی و 
اله��وت  ئ��ەق��ڵ و  ن��ێ��وان  لەپێكدادانی  خ��ۆی  ئ��ەو 
ئ��ەو  الی  خ���واوەن���دی  ش��ەری��ع��ەت��ی  الدەدات، 
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وەسیەتێكی  ك��ەچ��ۆن  ك��ورت��دەب��ێ��ت��ەوە،  ل���ەوەدا 
نزیكبوونەوە  و  خۆشەویستی   بۆ  دوالیزمەیی 
ئەم  بەتێڕوانینی  كەئەمەش  پێكبهێنێت،  لەخوا 
بنەمای سەرەكی ئاینی هەقیقی كاتۆلۆكییە، واتە 
گشتگیر و هاوبەشە لەنێوان هەموو مرۆڤایەتییدا، 
كەمرۆڤی دیندار بەتەواوەتی ملكەچی شەریعەتی 
خوایە، ئەویش بەپێی چەند باوەڕێكی سەرەكی، 
گشتگیر  ب��اوەڕی  بنەماكانی  وەك  كەسپینۆزا 

تەماشای دەكات، كە بریتین:
»خوا ئامادەیی هەیە، سەرپەرشتی ئەو هەموو 
شتێك دەگرێتەوە، تەواوی توانای هەیە، بەفەرمانی 
ئەو خۆشنوودی بۆ چاكەكاران دەهێنێت هەروەها 
ئێمە  رزگاربوونی  بەدكاران،  بۆ  دەردەسەریش 

تەنها بەبەخشندەیی ئەو دەبێت«.
ئەم روكنانە هاوتای روكنی ئاینی سروشتی 
شێربۆری  هێربەرت  وەك  خواوەندین)15(،  یان 
بەرەنگاربوونەوەی  لێی  مەبەست  دایڕشتووە، 
باوەڕە  ئەم  ئەگەر  بەاڵم  الهوتییە،  دەمارگیری 
ئەبێت  ه��ەر  مەسەلەیەك  ئەبێتە  وەرب��گ��ری��ن، 
شوێنانەی  رێ و  ئ��ەو  ه��ۆی  نابێتە  رووب���دات، 
ئەم  لەمە  جگە  ب��ەر،  ئەگیرێتە  بێئاینی  ل��ەدژی 
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لەبەرئەوەی  نییە،  سپینۆزا  ب���اوەڕی  ب���اوەڕە 
خواوەند لەمدا وەك سەردارێك یان دادوەرێك 
ب��ەرج��ەس��ت��ەدەب��ێ��ت،، ب����ەوەی ئ���ەو الی��ەن��ەی 
دەخاتەوە،  دووری  سپینۆزا  ئەندێشە  كەدەبێتە 
تێڕوانینێكی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ل��ەئ��اك��ارن��اس��ی��دا، 
بكات  والەچاكەكار  ب���اوەڕە  ئ��ەم  گ��وم��ڕای��ە)16(، 
بەملكەچی  ئەویش  بدۆزێتەوە،  خ��ۆی  رێگەی 
بۆ شەریعەت، بەاڵم ئاقڵی سپێنۆزیی ئەو درك 
ئەو  بۆ  بەخۆشەویستی  دەك��ات  چاكەیە  ب��ەو 
هەقیەقەتی  لەناسینی  جەخت  ب��ی��رك��ردن��ەوەی 
خ���واوەن���د دەك����ات، ب���ەم ش��ێ��وەی��ە ئ��ی��م��ان الی 
دەگ��ێ��ڕێ��ت،  الوەك���ی  رۆڵ��ێ��ك��ی  تەنها  سپینۆزا 
پێویستە،  خەڵك  ب��ەرف��راوان��ی  ج��ەم��اوەری  بۆ 
یان  فكری،  مەعریفەی  ئاستی  بگەنە  كەناتوانن 
ئەویش  تەرخانبكەن،  چ��اك��ەك��اری  ب��ۆ  خ��ۆی��ان 
تەنها لەڕێگەی ئەقڵەوە، بەبێ دەرخستنی كتێبی 
پیرۆز، كەپێماندەڵێت رزگاربوون شیاوە، تەنها 
بەوەی ملكەچی سادەی شەریعە سروشیەكان 
بەنیزیكی  ل��ەس��ەرم��ان،  پێویستە  ب���ەاڵم  ب���ن، 
هەموومان، ئەبێت گومانمان لەرزگاربوون بێت 

)بەشی پانزە(. 



78

ئەوە  گریمانەی  پەیام  دادگاییەكانی  هەموو 
خ��واوەن��دی  سروشێكی  پیرۆز  كتێبی  دەك��ەن 
ئیماندارە  بۆ  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  دەگ��رێ��ت،  لەخۆی 
ئەوانەن  ئەمانە  كراوە،  ئاراستە  روشنفكرەكان 
بەاڵم  پێبهێنێت،  قەناعەتیان  دەیەوێت  سپینۆزا 
هەیە  بەوە  بڕوای  لەالی خۆیەوە  ئایا سپینۆزا 
ئاراستە  پێغەمبەرەكنای  ب��ۆ  ئ��ەم��ەی  ك��ەخ��وا 
ك�����ردووە؟، ئ���ەو الن��ی��ك��ەم دان���ب���ەوەدا دەن��ێ��ت، 
تێبگات،  روودانی سروش  لەچۆنیەتی  ناتوانێت 
كەالی ئەو ناكرێت تەنها كارێكی میتا سروشتی 
نمونە  دوو  وەك  تەقوا  كەچاكەكاری و  بێت، 
درووستیكردبن،  كەسدا  هەندێك  لەئەندێشەی 
نییە،  فەلسەفی  مەعریفەی  هاوتای  ئەمە  بەاڵم 
كەسانە  ئ��ەو  بۆ  تەنها  سپینۆزا،  لەتێڕوانینی 
بكەن،  مەعریفەیە  بەم  درك  كەناتوانن  شیاوە، 
چاكەكاریەكی  دەبێتە  س��روش  شێوەیە  ب��ەم 
سەرپەرشتی خواوەندی، لەگەڵ ئەوەی ناتوانین 
راستای  ن��او  ه��ات��ووەت��ە  چ��ۆن  تێبگەین،  ل��ەوە 
ئیمان  مێژوویەكانەوە،  سروشتی و  رووداوە 
مەزهەبی  ك��ەالی  نییە،  ب��ی��رك��ردن��ەوە  ه��اوت��ای 
الوەكی  لەشوێنێكی  بێجگە  ناتوانێت  سپێنۆزیی 
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هیچی تر بێت. )هەردوو بەشی یەكەم  و دووەم(. 
پێدەچێت بڕیار لەشێوەیەكی  بەاڵم سپینۆزا 
ب��ەرزت��ردا،  لەئاستێكی  ب���ەاڵم  ب���دات،  س���روش 
تێڕوانین  خاوەنی  وەك  پێغەمبەرەكان  ئەگەر 
وەسفكرابن، سروشی خواوەندیان پێگەیشتبێت، 
ئەویش لەرێگەی زیندووكردنەوەوە، )كەناكرێت 
بكرێتەوە(،  كورت  ئەندێشە  بۆ  زیندووكردنەوە 
لەم حاڵەتەدا سپینۆزا ئەوە بەهەند وەردەگرێت، 
ك��ەم��وس��ا ل��ەه��ۆی ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی دەگ��م��ەن��ەوە، 
خوا  واتە  ببینێت،  ب��ەڕوو  روو  خواوەند  توانی 
ك���ەوت،  ب��ەدی��ار  هەستپێكراو  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 
م��وس��اش ق��س��ەی ل��ەگ��ەڵ ك���رد، ب���ەاڵم عیسا 
ناسی،  خ��وای  هەقیەقەتەوە  لەناو  خ��واوەن��دی 
لەڕێگەی سروشی ناڕاستەوخۆوە، پەیوەندیەكی 
فكری پێوەی هەبوو، كەخوا بەخۆی گوزارشتی 
زمانی  دەم و  بەهۆی  ئەویش  ك��ردووە،  لەخۆی 
بەم  شیدەكاتەوە:«  ئەمە  سپینۆزا  مەسیحەوە، 
مانایە دەتوانین بڵێین، حیكمەتی خواوەندی، واتە 
حیكمەتی سەرو مرۆیی بەمەسیحدا سروشتێكی 
 ،24-23 یەكەم  )بەشی  وەرگ��رت��ووە،  مرۆیی 

بەشی پێنجەم 32-31(. 
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بۆ  ن��ام��ەی��ەی  ل��ەو  سپینۆزا  ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە 
ئۆلدنبۆرگی نارد )نامەی سی و حەوت(، مەسەلەی 
ئەوەی خوا شێوەیەكی مرۆیی وەربگرێت، الی 
بڵێین  وایە  ئەوە  ئەمە وەك  ناماقۆڵە:  ئەو زۆر 
بازنە بۆخۆی شێوەی چوارگۆشەی وەرگرتووە، 
بەپێی  تەواونییە،  ب��ەراوردك��اری��ی��ە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 
دوو  چوارگۆشە  بازنە و  سپینۆزایی:  تێڕوانینی 
درێژی ناكۆتان، ئەوەی دژبەیەكە، كەسروشت 
یان جەوهەرێكی دیار كراوو ئاڵ و گۆڕ بكات، بۆ 
بەاڵم سروشتی  تر،  تر و شكلێكی  جەوهەرێكی 
وردتر  ت��ەواو  یان  ناكۆتایە،  سروشتێكی  خوا 
قسە بكەین، ئەو نمایشێكی ناكۆتایە، كەناكرێت 
دژ بەیەك بێت، كەئەوەی ناكۆتاییەك گوزارشتی 
لەمرۆڤیەتی  بكات،  لەكۆتاهاتوویەكدا  لەخۆی 
بەروە  سپینۆزا  قسانە،  ج��ۆرە  بەم  مەسیحدا، 
ف��ەل��س��ەف��ەی��ك ب��ۆ ئ��ای��ن چ����ووە، ك��ەئ��ێ��م��ان بۆ 

فەیلەسوف عەیبدار نییە)17(. 
نامەكەیدا سپینۆزا،  بەشی سیاسیی  لە  ب - 
بەشی  )لە  پێكهاتووە  كۆتایی  بەشەكانی  لە  كە 
شانزە بۆ بەشی بیست(، ئامانجی رزگاركردنی 
ئاینی،  ل��ەب��ااڵدەس��ت��ی��ی  س��ی��اس��ی��ە  دەس���ەاڵت���ی 
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دەوڵەت،  عەلمانیەتی  لە  بەرگریكردن  هەروەها 
لە  ب��ادۆ  دی  مارسێل  ئ���ەوەی  بەپێی  ئ��ەوی��ش 
ئەو  داوە،  بۆ  هەوڵی  دا   Defensor Pacis
دام��ەزراوەی  كە  دەرخستایە،  ئ��ەوەی  دەبوایە 
دەوڵ��ەت��ی دام��ەزراوەی��ەك��ی هەقی خ��واوەن��دی 
عبریەكاندا  لەتیۆكراتییەتی  كەنمونەكەی  نییە، 
دەهێنێتەوە، هەروەها لەسەر هەقی سروشتیش 
پێكنەهاتووە، ئەگەر بەشداری گرۆتیۆس بكەین 
ئەقڵی  پێویستیەكە  سروشتی  م��اف��ی  ل���ەوەی 
م��ەدەن��ی��دا  ل��ەی��اس��ای  دەیسەپێنێت و  ه��ەم��ەك��ی 
نێودەوڵەتی  كەمافی  دەكرێت،  لێوە  گوزارشتی 
سپینۆزا  پێدەبەستێت،  پشتی  مرۆڤ  مافی  یان 
نەلەئاینەوە  خۆی  بنەماكانی  دەوڵ��ەت  پێیوایە 
لەبەرئەوەی  ئەویش  وەرناگرێت،  نەلەئاكارەوە 
هەردووك ئەقڵ و سروش خاوەنی هێزی یاسایی 
دەوڵەتی  لە  نەبێت،  دەوڵەتدا  لەناو  تەنها  نین، 
سروشتیدا یاسا لەگەڵ خواستدا دژبەیەك نابن، 
هەق تەنها لەتوانای هەموو تاكێكدا بوونی هەیە، 
كەجیاكاری لەنێوان دادپەروەر  و نادادپەروەردا 
ئەوەی  ڕێگەپێدراوە  و  ئ��ەوەی  لەنێوان  بكات، 
قەدەغەیە، بەهاوتا بوون لەگەڵ ئەمەدا، لەنێوان 
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تەنها  كە  ئ��ازای��ی،  و  كەموكورتی   چەمكەكانی 
تەنها  یاسا  هەیە،  بوونی  مەدەنیدا  لەدەوڵەتی 
دەتوانێت لەگەڵ دەسەاڵتی بااڵدەستدا یەكبگرێت، 
هەبێت،  یاسای  رێزی  فەرهەمكردنی  كەتوانای 
خواستیەتی  تاكێك  هەر  مافە سروشتیەی  ئەو 
زۆر پوچە، لەبەرئەوەی كەس توانای ئەوەی نییە 
لەبەرامبەر ئەوەی لەخۆی بەهێزترە بیپارێزێت، 
بۆ دەرچوون لەم نائامانییە، مرۆڤ بەخواستی 
پێكهێناوە،  یەكێتیان  ب��ەن��اچ��اری  ی��ان  خ��ۆی 
كەتێیدا هەموو هێزەكانیان لەژێر یەك ئیرادەدا 
كۆكردووەتەوە، هەروەها گەیشتوونەتە ئەوەی 
بەڵێن بدەن كەبیپارێزن، ئەو جەستە سیاسیەی 
بەم شێوەیە درووستدەبێت، دەسەاڵتی تەواوی 
بەسەر ئەندامەكانیدا دەبێت، ئەویش تەنها بەپێی 
پیماننامەیە  جائەو  نا،  نێوانیان  پەیمانەی  ئەو 
كەئەندامان  بێت،  ناوەكیانە  ی��ان  راش��ك��اوان��ە 
وازیان  دەسەاڵت  بۆ  لەمافی سروشتی خۆیان 
خۆیانیتێدا  هەقەكانی  كەدەیانخواست  هێناوە، 
دەوڵ��ەت  ئ��ەوەی  بەپێی  بەڵكو  بەدەستبهێنن، 
خاوەنی هێزی رەهایە، هاوواڵتیان بەشێوەیەك 
ملكەچ نەبوون، بەاڵم دەكرێت ناچار بمرێن بۆ 
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ئەم مەبەستە، لەبەرژەوەندی ئەوان نییە ملكەچ 
نەبن)بەشی شانزە(. 

ئەم تێڕوانیینە بۆ دەوڵەت  و هەق، پێدەچێت 
واق��ع  ب���ەاڵم  بمانبات،  س��ەرك��وت��گ��ەری  ب���ەرەو 
بەپێچەوانەی ئەمەوەیە، لەبەرئەوەی دەسەاڵتی 
بااڵ خاوەنی سنوری سروشتی خۆیەتی، لەسەر 
دەوڵەتە زامنی ئاسایشی هەمووان بكات، رێگە 
خۆی  هەوەسەكانی  بەپێی  تاكێك  هیچ  ن��ەدات 
ئەو  بۆ  ه��ەق  پێدانی  ك��اری  هەڵسوكەوتبكات، 
دەدات  ئەوە  لەسەر  بڕیار  ئ وەو  دەگەڕێتەوە، 
ناتوانێت  ه��اوواڵت��ی  ن��اع��ادل،  چە  ع��ادل��ە و  چی 
بەمافی  پەیوەندی  ئ��ەوەی  بۆ  دادوەرێ��ك  ببێتە 
رووی  بەرو  ناتوانێت  هەروەها  هەیە،  ئ��ەوەوە 
بڕیارەكانی دەوڵەت بووەستێتەوە، بەاڵم رێگەی 
ئەوەی لێناگیرێت بەئارەزوی خۆی ئەو حوكمانە 
خۆی  ن����اوەوەی  حوكمەكانی  بەكاربهێنێت، 
هەروەها  بكرێت،  مەحروم  لێی  ناكرێت  ئ��ازادە 
لەدەرئەنجامی  لێوەربگیرێتەوە،  هەقی  ناكرێت 
ئەوەی  مافی  دەوڵ��ەت،  ب��ااڵی  دەسەاڵتی  ئەمە 
هاوواڵتی  كەوتەكانی  هەڵس و  هەموو  بۆ  هەیە 
ویژداندا  لەهەورازی  ئەو  بەاڵم  پەلبهاوێژێت، 
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سروشتیە و  بیركردنەوە  كەئازادی  دەوەستێت، 
ك��ەن��اك��رێ��ت كەسێك  ل��ێ��س��ەن��رێ��ت��ەوە،  ن��اك��رێ��ت 
ب��ی��ردەك��ات��ەوە،  ل��ەوە ق��ەدەغ��ە بكرێت ك��ەچ��ۆن 
یەكتر  كەبیركردنەوەی  نییە  ل��ەوەدا  حیكمەت 

گوزارشتكردن لێی قەدەغەبكرێت. 
ج��وڵ��ەی ب��ی��رك��ردن��ەوە، ك��ە ه��اوت��ای مافی 
كە  بكرێت،  دەس��ت��ك��اری  ناكرێت  سروشتییە، 
بەمەش سنورێك لەبەردەم هێزی بااڵی دەوڵەتدا 
رەعیەتە،  بەرژەوەندیی  لە  هەروەها  دادەنێت، 
لە  نەكەن،  حاكم  فەرمانی  لە  بەرهەڵستكاری 
بەرهەڵستكاری  دواییە،  ئەمەی  ب��ەرژەوەن��دی 
ب���ی���رك���ردن���ەوەی ئ�����ازاد ن���ەك���ات، ل���ەب���ەردەم 
دانەنێت،  لەمپەر  ئەقڵدا  گشتی  بەكارهێنانی 
لەبەرئەوەی بەم شێوەیە بەرەورووی دوژنكاری 
بیرمەندان دەبێتەوە، كەبەسروشتی ئەمانە دەبنە 
ئازادی  بەبەرنگاربوونەوەی  پاڵپشتی،  باشترین 
هاوواڵتیان، زیاد لەپێویست بۆ سەقامگیركردنی 
تایبەتی  بەم شێوەیە دەسەاڵتی  رژێمی گشتی، 

خۆی تێكدەشكێنێت )بەشی بیست(. 
بیروباوەڕی سپینۆزایی سەبارەت بە هەق  و 
دەوڵەت، بەرەو سەنتەرەیەتی ناوەندی لەنێوان 
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ئایدیالیستیەتی ئەقڵی گشتگیر  و واقعیەتی هێز 
هەنگاودەنێت، لەنێوان گرۆتیۆس  و هۆبز، لەنێوان 
رۆسۆ  و مایكاڤیللی، ئەقاڵنیەتی پوخت ناكرێت 
دامەزراوەكانی دەوڵەت لە حساباتی خۆیدا جێگا 
بكاتەوە، جا ئەگەر هەموو مرۆڤایەتی لە رووی 
دەبوو،  بێسوود  دەوڵ��ەت  ئەوا  كامڵن،  فكرەوە 
كۆبوونەوەیەكی  بە  بگەیشتنایە  مرۆڤ  ئەگەر 
ب���ەرژەوەن���دی و  ب��ەه��ۆی  ئ��ەم��ە  ئ���ەوا  سیاسی، 
ترسەوە بووە، ئەویش لەپێناو رزگاربوون بەو 
چێژ  تاكو  لەناویاندایە،  بێئامانییەی  هەستەی 
لەئاشتی و نیعمەت وەربگرن، ئەوەی لەدەوڵەتدا 
گوزارشتی بۆ دەدۆزێتەوە، ئەقڵی رەها و پیرۆز 
دەك��ات،  رواقیەكان  لەسەر  قسە  ئ��ەوەی  نییە، 
پێكهاتووە،  كەبەسروشتی  ئەقڵەیە  ئەو  بەڵكو 
لەژێر فشاری پێویستیدا، كەئامۆژگاری هەموو 
خۆپەرستەكانی  ك��ەخ��واس��ت��ە  دەك���ات  تاكێك 
بخەفێنێت، تەنانەت ئەو خواستە ئایدیالیستیانەی 
بۆ مەرجەكانی رژێمی گشتی هەیەتی و لەالیەن 

دەوڵەتەوە دیاری كراوە. 
سیاسی،  دەوڵەتی  بۆ  تێڕوانینە  جۆرە  ئەم 
جیكاری،  ئەقاڵنی  ئەزمونێكی  وەك  دەك��رێ��ت 
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بۆ  رەه��ا  گوزارشتێكی  ه��ەق��دا  ل��ە  دوڵ���ەت  ك��ە 
بەڵكو  نابینێت،  میتایی  و  پ��ی��رۆزی   ب��ن��ەم��ای 
غەریزە  ن��ێ��وان  هاوسەنگی  هۆكارێكی  وەك 
سروشتیەكان  و خواستە ئەقاڵنیەكانی، مافی باو 
گوزارشت نییە لە یاسایی سروشتی  و یاسای 
گشتیەتی ئەقڵ، بەڵكو ئەوە هەقی سروشتیە، ئەو 
خواستە خۆبەخۆییەیە بۆ ئازادی، ئەوپێویستیە 
ئەو  كەتەنها  دەیهێڵێتەوە،  دەستلێدان  كەبەبێ  
ناتوانین  بوونیان  كەبەێ   دەكات،  قبوڵ  كۆتانە 
مومارەسەی بكەین)نامەی پەنجا(، بچۆرەوە بۆ 

نامەی سیاسی )هەردوو بەشی سێ  و چوار(. 
ب����ەم ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ە س��پ��ی��ن��ۆزا دەگ���ات���ە ئ��ەو 
ئازادی  بۆ  تاكێكە  مافی هەر  كە  دەرئەنجامەی 
دەوڵ��ەت  عەلمانیەتی  ل��ەالی��ەك  و  بیركردنەوە 
لەالیەكی ترەوە، تەقوا  و پەرستنی ناوەكی لەناو 
بن  و  میحرابدا  لە  ئ��ەوەی  وەك  بکات،  ناخدا 
ناشێت بیبەزێنیت، كەئەمیش وەك بیركردنەوەی 
گشتیەوە،  دەسەاڵتی  ركێفی  ژێر  ناچنە  ئ��ازاد 
پەرستن و  س��روت��ی  م��وم��ارەس��ەك��ردن��ی  ب���ەاڵم 
م��وم��ارەس��ەی ك���اری چ��اك��ە، ئ��ەم��ان��ە ك���رداری 
دەرەكین، دەوڵەت مافی ئەوەی هەیە سانسۆری 
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رووی  ب��ەرەو  دەوڵەتە  لەسەر  دابنێت،  لەسەر 
هەموو دەمارگیریەك ببێتەوە، ئەویش بەخاتری 
پەرستنەكان،  هەموو  مومارەسەی  زامنكردنی 
ئەویش لەچوارچێوەی رێزگرتن لەئادابی گشتی، 
دیسپلین  پەرەستن  سروتی  موسا  نەمانبینی 
كەوەك حاكم و  نەبێت،  كاتەدا  لەو  تەنها  بكات، 
نەبێت،  مردنی  دوای  تەنها  واب��وو،  یاسادانەر 
دەسەاڵتی كەهنوتی پێكهات، كەئەمە دواتر بووە 
ئاینی  ب��ەاڵم  دەوڵ���ەت،  دابەشبوونی  ه��ۆك��اری 
بن  بەیەك  دژ  دەوڵەتدا  لەگەڵ  ناكرێت  هەقیقی 
لەو بوارەی پێویستە، ئەویش پاراستنی ئاشتی 
گشتییە، ئەگەر ئەم جۆرە كارانە بكات لەوانەیە 
ببێتە هۆی تێكدانی ئەم كەشە گشتییە، هەروەها 
دەستبەرداری تەقوا و كاری چاكەش بێت )نامەی 

الهوتی- سیاسی، بەشی نۆزدە()18(.

5- دوا ساڵەكانی لە الهای
 1670 ساڵی  لە  سیاسی  الهوتی-  نامەی 
دەرك�����ەوت، ن���اوی ن��وس��ەری ل��ەس��ەر ن��ەب��وو، 
ه���ەروەه���ا ن���اوی ب��اڵوك��ەرەوەی��ەك��ی وەه��م��ی 
كۆنرات،  هنریكوم  ئابود  بەناوی  لەسەربوو، 
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لە  ك��ون��راد،  كریستۆڤەر  لەبری  هامبۆرگ،  لە 
لەو  بێت،  ب��ەدوور  گێچەڵ  لە  تاكو  ئەمستردام، 
نیشتەجێ   اله��ای  ل��ە  چ��ووە  سپینۆزا  ك��ات��ەوە 
بووە، لەنزیك بنكەی پارێزگاریی جان دۆ وایت، 
لەسەری  بڕیبووەوە  بۆ  موچەیەكی  كەپێشتر 
بێوەژن  فێلدی  ڤان  الی  ماوەیەكی  بۆ  دەژی��ا، 
دێر  ڤان  س��ەرەوەی  لەژورێكی  دوات��ر  مایەوە، 
سبیكی هونەرمەندی شێوەكار مایەوە، تاكو ئەو 

كاتەی ماڵئاوایی لەژیان كرد. 
چ��واردە  لویسی  لەشكری  1672دا  ساڵی  لە 
هێرشە  ئ��ەم  وەستانی  ك��ە  داگ��ی��رك��رد،  هۆڵندای 
ئاوی دەریاوە  ئەوەی  تاكو بەهۆی  نەبوو،  شیاو 
ئاو  ژێ��ر  واڵت  زۆری  بەشێكی  ك��ە  نوقمكران، 
بەرامبەر  وای��ت  دۆ  ج��ان  سیاسەتی  كە  ك��ەوت، 
توڕە  جەماوەری  كرا،  تاوانبار  وێرانكارییە  بەم 
ئال ئۆرەنج خرۆشانیان و  لێی هەستان، كەپارتی 
وای���ت:  دۆ  ب���را  ه����ەردوو  بەكوشتنی  ه��ەس��ت��ان 
لێقەدەغەكرا  ئ��ەوەی  سپینۆزا  كۆرنلیس،  ج��ان و 
ئیدانەی  هەڵواسێت و  بەدیوارەكاندا  بەیاننامە  كە 
دەكرد و  بكوژانی  كەئیدانەی  بكات،  كوشتنە  ئەو 
كەم  ماوەیەكی  پاش  دان،  لەقەڵەمی  بەبەربەری 
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لەساڵی 1673دا رووی كردە ئاوترخت، ئەویش 
لەسەر داوەتی ئەمیر دۆ كۆندە، كەلەگەڵ سوپای 
ف��ەرەن��س��ی��دا ل��ەوێ��دا ب���وون، ك��ەئ��ەم ك��ەس��ە رقی 
نەبوو  زیرەكدا  بیرمەندانی  لەگەڵ  لەگفتوگۆكردن 
هەروەها بەكارێكی نهێنی فەرمانی پێدرابوو، دەڵێن 
سپینۆزا چاوی بەئەمیر نەكەوتووە، لەالیەكی ترەوە 
دەڵێن چاوی بەئەمیر كەوتووە و چەند پێشنیارێكی 
ئەویش  ب��ەردەم��ی  خستووەتە  خەڵەتێنەرانەی 
مانەوەی  دەكەین  حەز  چەند  رەتیكردووەتەوە، 
وەك  بێت،  سەرسوڕهێنەر  لەئاوترخت  سپینۆزا 
كەتەنها  لەسەركۆسە،  ئەفالتوون  مانەوەی  ئەو 
خورافەیەك بێت، ئەوەش ئاشكرایە لەهەمان كاتدا 
كورسیەكی  سەربەخۆیی  بەخواستی  سپینۆزا، 
كەلەالیەن  رەت��ك��ردووەت��ەوە،  هایدلبرگ  زانكۆی 

ئەوەی لەكۆشكی شاهانە هەڵبژێردرا پێدرا)19(. 
كتێبی  سپینۆزا  ئ��ەم��ان��ەدا،  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ 
1675دا  ساڵی  تەموزی  كۆتایی  لە  ئاكارناسی 
تەواو كرد، گەڕایەوە بۆ ئەمستردام بۆ چاپكردنی 
كتێبەكەی، بەاڵم لەم مەسەلەیە پاشگەزبووەوە، 
زانی كە هاوپەیمانیەتێكی الهوتییەكان  و زانایان 
لەسەر  ئەم  بێدینی  بانگەوازكردنی  بۆ  خۆیان 
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ك���ردووە، لەساڵی داه��ت��وودا  ئ��ام��ادە  ئ��ەم كتێبە 
چاوی بەالیبنێز كەوت، كەبۆ ئەڵەمانیا گەڕایەوە، 
ئەویش  ه��ان��ۆڤ��ەر،  ب��ەداوەت��ێ��ك��ی دوك  ئ��ەوی��ش 
پاش ئەوەی چوار ساڵی لەفەرنسا بەسەر برد، 
لەكاتی گەڕانەوەیدا بەهۆڵندا و بەریتانیادا تێپەڕی، 
كەلەو كاتەی لەفەرەنسا بوو شتێكی دەربارەی 
س��پ��ی��ن��ۆزای ف��ەی��ل��ەس��وف ب��ی��س��ت��ب��وو، ئ��ەوی��ش 
ن��ال��ەب��ەرك��راوەوە،  گ��وت��ەی  هەندێك  ل��ەڕێ��گ��ەی 
سپینۆزا  ئەڵەمانیەكانی  لەخوێنكارە  كەیەكێك 
الیبنێز  تشیرنهاوسە،  كەئەویش  دركاندبووی، 
پەیوەندی  تر  ئەڵەمانییەكی  لەگەڵ  لەئەمستردام 
بەشت، كەئەویش شیللەرە، كەئەویش یەكێك بوو 
لەئەڵقەی سپینۆزایی، بەهۆی ئەمەوە توانی چاوی 
بەسپینۆزا بكەوێت، ئەویش لەژووری سەرەوەیی 
تشرینی  لەمانگی  پێدەچێت  ئانگراخت،  بافیلجۆ 
چاوی  جارێك  چەند  1676دا  ساڵی  دووەم��ی 
پەیدابكات و  ال  متمانەی  كەتوانی  كەوتبێت،  پێی 
چاوی بەدەستنووسی ئاكارناسی بكەوێت، لەالی 
خۆیەوە الیبنێز وتارێكی كورتی نیشاندا، بەدوای 
بوونی بوونەوەرێكی پێرۆزدا دەگەڕێت، ئەندێشە 
بۆ  كەبگەڕێتەوە  دەبینێت  ل��ەوە  چێژ  ئ��ەوەن��دە 
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چاوپێكەوتنی ئەم دوو فەیلەسوفە گەورەیە)20(، 
بەاڵم سپینۆزا دوای ئەوە تەنها چەنمد مانگێك ژیا، 
درێژخایەنی  سی  سیلی  نەخۆشی  لەبەرئەوەی 
1677دا  ساڵی  21شوباتی  ل���ەرۆژی  ه��ەب��وو، 
بوو،  یەكشەممە  پاشنیوەڕۆیەكی  ئەویش  مرد، 
لەو كاتەی هەردوو میوانەكەی ڤان دێر سبیك و 
تەنها  ب���وون،  ل��ۆس��ەری  لەقەداسێكی  ژن��ەك��ەی 
لویس  كەئەویش  الب��وو،  پزیشكەكەی  ه��اوڕێ  
مایەرە، لەوانەیە ئەو كەسە شیللەریش بێت)22(. 
م��رد،  تێدا  ك��ە سپینۆزای  ه��ەم��ان س��اڵ��دا  ل��ە 
ه��اوڕێ��ك��ان��ی ب��ەب��ێ  ئ���ەوەی ن��اوەك��ەی ئاشكرا 
ئ��ەوەی چاپی ك��ردووە، كتێبی  بكەن، یان ناوی 
Opera Posthuma چاپدەكەن، كە ئاكارناسی 
كە  ت��ەواون��ەب��ووە  )ك��ە  سیاسەیەكانی  نامە   و 
شێوەی  چەندەها  لەسەر  چ��ووەت��ەوە  و  پێیدا 
لە  ئ��ەوان��ەی  ك���راوە، ه��ەروەه��ا  حوكم جێبەجێ  
دوابەشەكانی نامەی الهوت- سیاسەتدا هاتووە(، 
لەخۆ گرتبوو، جگە لەمانەی هەندێك نامەی تر 
تەواو  )كەئەمانیش  ئەقڵ  بەریفۆرمی  سەبارەت 
نەبوون(، هەروەها هەندێك نامەی هەڵبژێردراوی 

تر، هەروەها كورتەی رێزمانی عبری. 
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سروشتی دەوڵەت
الی سپینۆزا

وەرگێڕانی: شاسوار كەمال مەحمود 
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ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن��ەك��ان��ی س���پ���ی���ن���ۆزا ب����ۆ ئ��ای��ن 
بە  لێدەكەوێتەوە،  سیاسیان  دەرئەنجامێكی 
كارەكانی  لە  لێكۆڵەرەوان  زۆرب��ەی  ڕادەی��ەك 
سپینۆزا پێیانوایە لە نوسینی كتێبی )رێكەوتن-
سیاسی  ئەجندایەكەی  سپینۆزا   )Treatise
رەخنەی  سپینۆزا  كتێبەدا  لەو  چونكە  هەبووە، 
دەك��ات،  ئاینییەكان  دەسەاڵتە  ئاراستەی  توند 
سیاسییەوە.  ك��اروب��اری  ن��او  دەستخستنە  بۆ 
چەمكی  قووڵی  بە  زۆر  سپینۆزا  كتیبەدا  ل��ەم 
دەوڵەت شیدەكاتەوە، لەكاتێكدا زۆر بە سادەیی 
باسی  پێشتر  -)Ethic(-دا  ئەخالق  كتێبی  لە 
كردبوو. ئاگاداربوون لە سروشتی راستەقینەی 
بە  ئاشنابوون  بۆ  گرنگە  سیاسی  كۆمەڵگەی 
ئازادیی  دەرب���ارەی  سپینۆزا  ئارگۆمێنتەكانی 
رۆشنبیری و ئازادی ئاین، چونكە بە بۆچوونی 
)سیاسەتی  هاوسەنگی  نەك  ئازادیی  سپینۆزا 
باش( دەپارێزیت، بەڵكو بناغەیەكی پتەوی ئەو 

سیاسەتەیە. 
خۆپەرستی ئەخالقی تاك دەكەوێتە دەرەوەی 
دەقی بەر لە سیاسەتەوە كە بە دەوڵەتی سروشت 
ناسراوە: ئەو دەوڵەتەی كە هیچ یاسا و ئاین و 
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مۆراڵێك تیایدا بااڵدەست نییە تاك ئازادە لەوەی 
چی دەكات و چۆن خۆی پەروەردە دەكات، لەم 
كۆنترۆلی  لەژێر  تەنها  تاك  دەوڵ��ەت��ەدا  ج��ۆرە 
سروشتدایە و سەربەستە لەوەی چۆن دەگاتە 
ئامانج و مەبەستەكانی لە رێگەی عەقڵەوە یان لە 
رێگەی سۆز و ئارەزووەوە. مرۆڤ هەوڵدەدات 
بۆ بەدەستهێنانی سودمەندیەكانی ژیانی بەهەر 
رێگایەك بێت: بەرێگە )راست و دروست( یان 
رێگایەك  هەر  بە  یان  درۆ(  و  تەڵەكە  و  )هێز 
هەمان  لە  دەزانێت،  گونجاوی  بە  بۆ خۆی  كە 
كاتدا ئەو مرۆڤە بۆ خۆی بڕیار دەدات. )كێ  و 
بە  گەیشتن  بەرامبەر  لە  دوژمنە  و  رێگر  چی( 
ئامانجەكانی، بەاڵم لە راستیدا ئەم جۆرە حاڵەتە 
لە ژیاندا ترسناكە و سەالمەت نییە. هۆبز پێی 
وایە -هاوكات )سپینۆزا(ش كە بەتوندی كەوتۆتە 
سروشتی  دەوڵەتی  خوێندنەوەیەوە-:  ئەم  ژێر 
ه��ەژار،  ت��اك��ڕەو،  ك���ورت،  ت��ەم��ەن  )دەوڵەتیكی 
)ئیمەی مرۆڤ(  عاقڵ  كائینێكی  دڕندە(یە. وەك 
ج��ۆرە  ل��ەم  واز  پێویستە  هەستدەكەین  زوو 
ژیانە بهێنن و بگەینە رێكەوتن و تێگەیشتنیتكی 



100

و  خ��ەون  لە  رێگرتن  بۆ  لەنێوانماندا  هاوبەش 
لەژێر  ژیان  بۆ  تاك(  )خۆپەرستییەكانی  حەزە 
سروشتدا.  سایەی  لەژێر  نەك  یاسادا  سایەی 
سەالمەتی  و  ژی��ان  دەتوانین  هەنگاوەش  ب��ەم 
بپارێزین.  ب��ەی��ەك��ەوە  ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��م��ان  و 
)حوكمی  یان  بێت.  )پادشایی(  ئەگەر  دەوڵ��ەت 
بێت،  )دیموكراسی(  دەوڵەتی  یان  بێت  كەمینە( 
دەتوانێت پارێزگاری لە هێز و دەسەاڵتی خۆی 
كۆمەڵگە  تاكەكانی  سەرجەم  هەركاتێك  بكات. 
)رێكەوتنی هاوبەشی( نێوانیان پاراست ئەویش 
كۆمەاڵیەتی(  )پەیمانی  نەشكاندنی  رێگای  لە 
گوێڕایەڵبوونی  و  ملكەچبوون  كۆمەڵگەكەیان. 
نییە،  ژیانمان  ئازادیەكانی  پێچەوانەی  دەوڵەت 
فەرمانڕەواییمان  ئ��ەوان��ەی  ئ��ەگ��ەر  لەكاتێكدا 
دەكەن، ئازادانە هەڵمانبژاردبن و هاوكات فەرمان 
و داواكارییەكانیشیان پێچەوانەی بەرژەوەندییە 
ئەو  پێویستە  دەوڵەت  لەسەر  نەبن.  بااڵكانمان 
ئازادییە بپارێزێت و هەر یاسایەكیش دەربكات 
ج��ەس��ت��ەی  پ��ت��ەوك��ردن��ی  ه���ۆی  ببێتە  دەب��ێ��ت 
دیموكراسی لە كۆمەڵگەدا. ئەم شێوەیە فۆرمی 
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)پەیمانی  هەناوی  لە  كە  حكومەتە  )سروشتی( 
كۆمەاڵیەتی( كۆمەڵگە گەشەدەكات، لە دەوڵەتی 
گوێرایەڵی  تەنها  خەڵكی  ك��ە  دی��م��وك��راس��ی��دا 
ب��ەرژەوەن��دی  لە  یاسایانەی  ئ��ەو  دەب��ن،  یاسا 
بەكارهێنانی  خراپ  دژی  و  كۆمەڵگەدایە  بااڵی 
دەوڵەتی  لە  دەوڵ��ەت��ەوە.  لەالیەن  دەسەاڵتیشە 
گەل  حوكمی  دی��م��وك��راس��ی��ەت  دی��م��وك��راس��ی��دا 
لەكاتێكدا  سەالمەتییە،  و  ئ��ازادی  دەوڵ��ەت��ی  و 
دەوڵەتی پادشایی حوكمی تاكەكەسی دەوڵەتی 

چەوساندنەوەو پێشێلكاریە. 
لە  ه��ەی��ە  گرنگی  رۆل��ێ��ك��ی  ئ��ای��ن  لەكاتێكدا 
هاوواڵتیان،  نێوان  پەیوەندیەكانی  رێكخستنی 
بەاڵم پێویستە لەسەر دەوڵەت كۆنترۆلی سەرجەم 
بكات،  كۆمەڵگە  دنیا(ییەكانی  و  )دینی  الیەنە 
نابێت كڵێسا لە دامەزراوە دینی و دەوڵەتیەكان 
لە  ڕێگە   ه��ەن��گ��اوە  ب��ەم  چونكە  جیابكرێتەوە، 
تایفەگەری و ملماڵنیی ئاینی دەگیرێت. سەبارەت 
بە تقوس و سروتە ئاینییە دەرەكییە كولیەكانیش، 
چونكە  بن،  دەوڵەتدا  دەسەاڵتی  لەژێر  پێویستە 
لە بەرژەوەندی هەموو كەسێكدایە چونكە  ئەمە 
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جێبەجكردنی  هەستدەكات  دەوڵ��ەت  كاتەدا  لەم 
ئەم سروتانە تەریبە لەگەڵ ئاشتی و سەالمەتی 
كۆمەڵگە. دەوڵەت پێویستە بە شێوەیەك كۆمەڵگە 
فەرمانەكانی  جێبەجێكردنی  كە  بەڕێوەببات، 
دەبێتە هۆی سەپاندنی یاساكانی خودا: پشتیوانی 
دەوڵەت لە دادگەری و چاكەكاری هێز دەبەخشێتە 
و  بیروباوەڕ  بە  سەبارەت  مەدەنی.  كۆمەڵگەی 
قەناعەتە زاتییەكان ئەوانە مافی تایبەتی تاكەكەسن 
و دەوڵەت ناتوانێت كۆنترۆڵیان بكات و یاسایان 
بیركردنەوە  ناتوانێت  كەسێك  هیچ  دابنێت،  بۆ 
كۆنترۆڵبكات،  دی  كەسێكی  ب��ی��روب��اوەڕی  و 
ئەگەر دەوڵەت هەوڵێكی لەو شێوەیە بدات، ئەوا 
چونكە  لێدەكەوێتەوە،  وێرانەكەری  كارەساتێكی 
چی  بە  خۆیەتی  تایبەتی  مافی  تاكێك  هەموو 
چی  لەوەی  ئازادیشە  و  بیردەكاتەوە  شێوازێك 
بۆ  هەوڵدان  هاوكات  هەیە.  قەناعەتێكی  ج��ۆرە 
سیستماتیزەكردنی قەناعەتەكانی تاكەكانی وەك 
ئەوەی دەوڵەت دەیەوێ  كارێكی حەتمییە و زیان 
چونكە  دەگەیەنێت،  كۆمەڵگە  گشتی  رەفاهیەتی 
خولیا  حەزو  و  جیاوازن  یەكتر  لە  مرۆڤەیەكان 
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سپینۆزا  لەقاڵببدرێن.  ناكرێت  هەیەو  جودایان 
سنوردار  تاك  گوفتاەركانی  و  رەفتار  پێیوایە 
ناكرێن تەنها لەو كاتەدا نەبێت كە ئەو رەفتار و 
گوفتارانە دەبنە هۆی هەرەس پێهینانی )پەیمانی 

كۆمەاڵیەتی( گۆمەڵكە.
كە  تێگەیشتنەی  ئ��ەو  دەگەینە  س��ەرەن��ج��ام 
ب��اش��ت��ری��ن دەوڵ����ەت ئ���ەو دەوڵ��ەت��ەی��ە ئ���ازادی 
بیركردنەوەو ئازادی بیرو باوەڕ دابین بكات بە 
دڵنیایییەوە هەندێك جار لە هەناوی ئەو ئازادیەدا 
ب��ەاڵم  روودەدەن،  پێشیلكاری  و  سوكایەتی 
هەوڵدان بۆ كۆنترۆلكردنی سەرجەم الیەنەكانی 
وەك  ی��اس��ای��ەوە  رێ��گ��ای  ل��ە  كۆمەڵگە  ژی��ان��ی 
قووڵكردنەوەی گرفتەكانە نەك چارەسەركردنیان. 
سپینۆزا پێیوایە فراوان بوونی مەوداكانی ئازادی 

دەبێتە هۆی گەشەپێدانی زانست و هونەر.
ئەڵێت:  دەكاتەوەو  روونی  زیاتر  )سپینۆزا( 
ئەو شوێن و كەسانەی دەسەاڵتدارانیان ئازادن 

لەسەرجەم الیەنەكانی ژیاندا سەركەوتوون. 
 لەكۆتایی وتارەكەمدا دەگەنە ئەو قەناعەتەی 
لێبوردەیی  و  ئ��ازادی  لە  باس  بتوانین  مەحاڵە 

بكەین بەپێ  سپینۆزا. 
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سەرچاوە: ئینتەرنێت
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لێبوردەیی و راڤەكردنی
كتێبی پیرۆز

وەرگێڕانی: ئارام جەمال سابیر
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- 1 -
بوغزی الهوتی )لە: نامەیەك سەبارەت بە الهوت  

و سیاسەت، بەشی حەوتەم، نوسینی سپینۆزا1(

ناونیشانی الوەكییانەی »نامەیەك سەبارەت 
ئامانجێكە،  بە الهوت  و سیاسەت« دەرخ��ەری 
لەبەرچاوگرتووە:  ئ��ەوەی  نوسین  بە  سپینۆزا 
فەلسەفە  »ئازادیی  كە  بیسەلمێنێ�ت  دەیەوێت 
نەك هەر مەترسی نییە بۆ سەر تەقوا )ئاین( یان 
بۆ سەر هێمنی  و سەقامگیریی واڵت، بەڵكو بە 
لەناوچوونی ئەو ئازادییە هێمنی واڵت، تەنانەت 
لەبەرئەوە  لەناودەچن«،  لە یەك كاتدا  تەقواش 
لە  داكۆكی  دەبێت  فەلسەفەدا  ئازادیی  لەپێناو 
پیاوانی  ل��ەڕووی  یەكێكیان  بكرێت:  الیەن  دوو 
ئەم  ئاخۆ  كە  ل��ەوەی  بكۆڵرێتەوە  ئاینییەوە، 
ئازادییە پێچەوانەی ئیمان نییە؟ ئەوی تریشیان 
بزانرێت  پێویستە  كە  سیاسییەوەیە،  ل��ەڕووی 
بەرژەوەندیی  بە  زیان  فەلسەفە  ئازادیی  ئاخۆ 
راستییەك  یەكەمین  بەاڵم  ناگەیەنێت؟  دەوڵەت 
بوغزی  بە  پەیوەندی  پێیدەگات،  سپینۆزا  كە 
پەیوەندی  تر  بە واتایەكی  یان  الهوتەوە هەیە، 
بە شێواندنی دەقی كتێبە پیرۆزەكان و هەروەها 
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رەشە خەڵكێكەوە هەیە كە كەسانێكی تر هەن 
دەیانەوێت ناچاریانبكەن گوێڕایەڵی خۆیان بن. 
پیاوانی  لە  مەبەستی  سپینۆزا  لێرەدا  ئاشكرایە 
ئاینی سەر بەرێبازی كالۆن2  و دژە ریمۆنترانتسە3 
كە چەندین دۆگمایان بۆ الهوت زیادكردووە – 
كە لە خودی الهوت خۆیدا بوونیان نییە- لەگەڵ 
هێنانی چەندین »بیدعە«  و »حوكم  و داوەریی 
دەدەن��ێ   و  ئیالهییان  بەرگێكی  كە  كوێرانە«، 
الهوت  و ئازادیی بیركردنەوە پێكەوە لەناودەبەن 
ئەوەی  وەك  خۆیان،  داتاشراوەكانی  دۆگما   و 
شان  و  دەسەپێنن.  بێت،  خودا  گوتەی  و  قسە 
دەسەاڵتێك  هەیانە  و  خەڵك  كە الی  شكۆیەك 
ك��ە ب��ەو ش��ێ��وەی��ە ب��ەدەس��ت��ی��دەه��ێ��ن��ن، جگە لە 
تووڕەیی الهوتی راستەقینە و گەندەڵبوو هیچی 
شیتەڵكردنەوە  سپینۆزا  كاری  نییە:  تێدا  تریان 
مایەی  دەبێتە  كە  پرۆسەیەكە،  لێكۆڵینەوەی  و 
ئەو  هەربۆیە  اله��وت:  سەرەوژێربوونەی  ئەو 
نیشاندەری ئەوەیە، كە چۆن پیاوانی ئاینی ئەو 
مرۆڤەكان  چۆن  بەدەستهێناوە،  دەسەاڵتەیان 
چوونەتە ژێر ركێفیانەوە و چۆن ئەو جێگۆڕكێیە 

واتای كتێبی پیرۆزی شێواندووە. 
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پیرۆز،  كتێبی  شێواندنی  بۆ  ئاینی  پیاوانی 
دەس���ت ب��ۆ ئ���ەم ج���ۆرە ل��ێ��ك��دان��ەوان��ە دەب���ەن. 
پیرۆز،  »كتێبی  بەوەیە  باوەڕیان  ئەگەر  باشە 
مرۆڤەكان  بۆ  ئاسمانەوە  لە  و  خودایە  كتێبی 
وتەكانی  ستایشی  بۆچی  ئ��ەی  داب���ەزی���وە«4، 
تاكە  بە  هەریەكەیان خۆی  كەچی  دەكەن،  ئەو 
زانا دەزانێت لە لێكدانەوەی واتای دەقەكاندا  و 
دەزانێت،  تاوان  بە  ترە  لێكدانەوەكانی  هەرچی 
پیرۆز  كتێبی  ل��ە  پ��ەرەگ��راف��ێ��ك  چ��ەن��د  ی��اخ��ود 
ناكۆك  و  لێڵ   بە  وشەوە  لێكدانەوەی  لەڕووی 
ئەو  هەمان  لە  ئاینی  پیاوانی  كەچی  دەزانرێت، 
پەرەگرافانە چەندین سیمبوڵ  و نهێنی دەخوڵقێنن 
دەیكەن  ئ��ەوان  كە  كارێك  یەكەمین  بەمەش   و 
ئ��ەوان  سروشتییە.  مافی  و  عەقڵ   شێواندنی 
لەپێناو كەشفكردنی چەند نهێنییەك، كە لە كتێبی 
گونجاندنی  لەپێناو  دۆزیویانەتەوە و  پیرۆزدا 
خۆیاندا  پێشداوەرییەكانی  لەگەڵ  نهێنیانە  ئەو 
چەند دۆگمایەكی تازە دادەهێنن  و هەوڵدەدەن 
فەلسەفییەكاندا  قوتابخانە  لەگەڵ  پیرۆز  كتێبی 
بسازێنن، بەمەش نەك تەنها فەلسەفەو الهوت، 
قسەكردنیش  ب��ی��رك��ردن��ەوەو  ئ��ازادی��ی  بەڵكو 
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دەبێتە  »پەرستگا5  بەمشێوەیە  ل��ەن��اوب��ەرن. 
شانۆی نواندنێك و كەسەكانی تر لەوێدا گوێیان 
ئ��ەوەی  بەڵكو  نابێت،  ئاینپەروەران  لەگوتەی 
كەهیچ  كڵێسایە،  پیاوانی  گ��وت��ەی  دەیبیستن 
یەكێك لەوان نەیانویستووە خەڵك فێری شتێك 
بكەن، بەڵكو ویستویانە هەستی ستایشكردنیان 
لەگەڵ  خۆیان  پەیوەندی  لەوێشەوە  ببزوێنن و 
جگە  بكەن و  ئاشكرا  »دەستەبازان«دا  الدەران 
لەچەند شتێكی تازەو نائاسایی، كەهۆكارەكانی 
سەرسوڕمانی خەڵكی رەشۆكە هیچی تریان فێر 
سەرچاوەی  وەك  سروشتی،  مافی  نەكەن«6. 
م��رۆڤ،  بیدعەكانی  بەزیویی و  نائیمانداریی، 
ئیمان  دەناسرێت،  ئیالهی  رێنوماییەكانی  وەك 
بەساویلكەیی و خورافە دەژمێردرێت و ناكۆكییە 
دنەی  كڵێسادا  دەوڵ��ەت و  لەناو  مەزهەبییەكان 
توندترین هەستی دووبەرەكی و شۆڕش دەدەن. 
ب��ەاڵم ه��ەرچ��ی خەڵكی رەش��ۆك��ە، ی��ان ئەو 
پێشداوەرییەكانی  شوێنكەوتووی  كەسانەی 
پیاوانی ئاینین، كراونەتە دیلی دەستی خورافەیەك 
هەیە«.  دەروون��ەك��ان��دا  بەسەر  كە »دەس��ەاڵت��ی 
ل��ەب��ەردەم  »رێ��گ��رن  ئاینی  پیاوانی  هەرچەندە 
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ئەوەی مرۆڤەكان دڵ و دەروونی خۆیان لەگەڵ 
فەلسەفەدا نەرمبكەن«7  و پێیانوایە لەتوانایاندایە 
داخ��وازی��ی و  ب���اری  بخەنەژێر  ه��اوواڵت��ی��ان��ی��ش 
باری  لەژێر  خەڵك  خۆیانەوەو  داوەرییەكانی 
فەرمانەكانی خۆیاندا قەتیسبكەن، بەاڵم دەبێت ئەوە 
وەبیربهێنینەوە كە گوێڕایەڵی خەڵكە رەشۆكەكە 
ئەنجامی كاریگەریی پیاوانی ئاینی یان نەبوونی 
سپینۆزا  ل��ەواڵت��دا.  نییە  بیركردنەوە  ئ��ازادی��ی 
لەگەڵ  پێكەوەهەڵكردن  كە  دەسەلمێنێت،  ئ��ەوە 
دەسەاڵتی پیاوانی ئاینیدا رەگوڕیشەی لەماهیەتی 
رەگوڕیشەی  تر  بەواتایەكی  یان  خۆی،  مرۆڤ 
خۆیدا  م��رۆڤ  سۆزەكانی  هەست و  لەبونیادی 
هەیە. ئەی كەواتە لەبنەڕەتدا خورافە چییە؟ چەقی 
پشت  لەهۆكارەكانی  نائاگاییە  خورافە،  راگرتنی 
كاروبارە سروشتییەكان و حەزو ئارەزووەكانی 
پێیوایە  سپینۆزا  سوودخوازییەكەی.  م��رۆڤ و 
مرۆڤەكان لەماهیەتدا خورافین، چونكە »بێئاگان 
ئامادەگییان  لەپشت شتەكانەوە  لەو هۆكارانەی 
هەر  ل��ەدای��ك��دەب��ن و  بێئاگاییەوە  ب���ەو  ه��ەی��ەو 
هەمووشیان بەشوێن ئەو شتەوەن، كەسوودی 
بۆ ئەوان تێدا بێت و ئەوە بەشتێكی باش دەزانن«. 
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بەدوای  كەگەڕان  ئەوەیە  نائاگاییە  ئەو  ئاكامی 
ئامانجدا جێگەی ناسینی هۆكارەكان دەگرێتەوە 
لەبیردەباتەوە  هۆكارەكانیان  ئامانجەكان  )واتە 
قازانج  س��ود و  بەدەستهێنانی  ك���وردی(:  و.   –
بەرامبەر  خۆی  نائاگایی  خەڵك  ئامانج و  دەبنە 
خودی  كە  لێكدەداتەوە  ئەوە  وەك  هۆكارەكان 
هۆكارەكە خۆی بوونی نییە. خوڵقاندنی خورافە 
كە  ئاراوە  دەهێنێتە  ئامانجگەرا  پێشداوەرییەكی 
نەك تەنها بەسەر مرۆڤدا )كەپێیوایە ئەو ئازادیی 
بەسەر  بەڵكو  پ��ی��ادەدەك��رێ��ت  ه��ەی��ە(  ئ��ی��رادەی 
بەشوێن  سیستمەكەیان  )كەگوایە  سروشتیشدا 
خودایەكی  بەئیرادەی  ئەمەش  ئامانجێكەوەیەو 
داهێنەر یان »بااڵدەستی سروشت«8 دەسوڕێت، 
وەكئەوەی بڵێیت »سروشت و خوداكان دووچاری 
هەمان شپرزەیی مرۆیی هاتوون«(. ئەوان رەنگە 
بەم بیركردنەوەیە شتێكی بەسوود لەدەستبدەن، 
كەئەمە زیاتر بەزادەی سروشت دەزانن تا هێزی 
رۆحییەكان  هەڵچوونە  ترس و  تووشی  خودیی، 
ناسەقامگیریی  هەژاندن و  تووشی  واتە  دەب��ن9، 
دێن  و لەو رووەوە ئیمكانی ئەگەری هەرجۆرە 
لەبەرئەوە  لەدەستدەدەن.  ئازادانە  داوەرییەكی 
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هەر  كەمرۆڤەكان  عاتیفییە،  ئامرازێكی  خورافە 
كارێكی ناعەقالنی )نائاگایی بەرامبەر هۆكارەكانی
نهێنی«یە  ی��ان »ش��اراوەت��ری��ن   س��روش��ت 
بەشێوەیەكی  شاراوەیە(  پیرۆزدا  لەكتێبی  كە 
لێكدەدەنەوە:  سروشتی  بان-  عەقالنی و  بان- 
لەنێوان و ترس و ئومێددا جۆالنە دەكەن و بەهۆی 
ئ��ەم��ەوە تەسلیمی ئ��ەو دەس��ەاڵت��ان��ە دەب��ن، كە 
بەالی ئەوانەوە، بەهۆی ئەو ئامرازانەی هەیانە 
ئیمكانی ئەوەیان هەیە دەستبەسەر چارەنوس و 
كەشفكردنی نهێنییەكان و گوزارەو واتای كتێبی 
پیرۆزدا بگرن و بەمەش لەهەمووان بەهێزترن. 

جلەبەرئەوە، بەرگریكردن لەئازادیی فەلسەفە 
پێشداوەرییەكانی  لەچنگ  بەئازادییە  پێویستی 
پیاوانی ئاینی و كاریگەرییخورافە. ئەم ئازادییە، 
بەلێكدانەوەی  م��ەرج��دارە  ه��ۆك��ار،  ب��ەه��ەم��ان 
كەواتە  راستەقینە«،  بە«شێوازی  پیرۆز  كتێبی 
وەك  پیرۆز  كتێبی  شتێك،  هەر  پێش  دەشێت 
بابەتێك بناسین كەدەكرێت دەستی تێوەربدرێت 
راستەقینە  الهوتی  وات��ای  ماهیەت و  تابتوانین 
دەربخەین و ببینین كە ئاخۆ لەگەڵ فۆرمی كارو 
شێوەی مامەڵەكردنی پیاوانی ئاینیدا گونجاوە؟ 
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دەق
ه���ەم���ووان دەڵ���ێ���ن ك��ت��ێ��ب��ی پ���ی���رۆز وت���ەی 
خودایە و بەختەوەریی راستەقینە، یان رێگەی 
كەچی  دەك��ات.  مرۆڤەكان  فێری  رزگ��ارب��وون 
تر  شتێكی  م��رۆڤ��ەك��ان  هەڵسوكەوتی  ش��ێ��وە 
بەرواڵەتدا  عەوام  خەڵكی  چونكە  نیشاندەدات، 
بنەمای  لەسەر  لە ژیانێك، كە  بەشتێكی كەمتر 
رێنوماییەكانی كتێبی پیرۆز بێت، دڵخۆش نابن، 
بەاڵم ئاگاداری ئەوەین كە تارادەیەك هەمووان، 
قسەو  جێگەی  دەخ��ەن��ە  خ��ۆی��ان  بیدعەكانی 
گوتەكانی خودا و تەنها دەیانەوێت لەژێر پەردەی 
وەك  بكەن،  ئەوە  ناچاری  تر  كەسانی  الهوتدا 
كەپیاوانی  لەوەیە  ئاگامان  بیربكەنەوە.  ئ��ەوان 
پیرۆزەكاندان،  كتێبە  شێواندنی  لەهەوڵی  ئاین 
بیدعەو داوەرییە سەربەخۆكانیان لەو كتێبانەوە 
ئیالهی.  قودرەتی  پاڵ  دەیانخەنە  دەردەهێنن و 
ئەوانە  گوشلری  زۆرترین  دوودڵ��ی و  كەمترین 
واتە  پ��ی��رۆزدای��ە،  كتێبی  لێكدانەوەی  لە  تەنها 
لەلێكدانەوەی بیرۆكە رۆحی پیرۆزدایە، ترسیان 
نییە لەوەی كە لەو میانەیەدا چەند تیۆرەیەكی 
پ���ووچ ب��خ��ەن��ەپ��اڵ رۆح���ی پ��ی��رۆزو ل��ەرێ��گ��ەی 
ترسیان  كەچی  دوورب��ك��ەون��ەوە.  رزگ��اب��وون 
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بەگوناهكاریان  ت��ر  ك��ەس��ان��ی  ل��ەوەی��ك��ە  ه��ەی��ە 
خۆیان  دەس��ەاڵت��ی  نابودیی  لەئاكامدا  بزانن و 
كەسانی  لەچاوی  ببینن و  نەیارانەوە  لەالیەن 
ت����ردا س����ووك و ری��س��وا ب���ن. ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە، 
لەگەڵ  راستگۆیان  گەواهی  مرۆڤەكان  ئەگەر 
تریان  رێگەیەكی  ئ��ەوا  ب��دای��ە،  پ��ی��رۆزدا  كتێبی 
بەهۆی  دەروونییان  باری  دەگرتەبەر،  لەژیاندا 
لەهەموو  جگە  هەڵنەدەچوو،  جیاوازییەكانەوە 
بەشەڕی  یەكتردا  لەئاست  بوغز  ئ��ەم��ان��ەش، 
كەدەیەوێت  ئ��ازا  نابیناو  مرۆڤێكی  ن���ەدەدان، 
كتێبی پیرۆز لێكبداتەوەو لەرێیەوە چەند شتێكی 
تاوە لەالهوتدا كەشفبكات، ناچێت ئەوان بخاتە 
ئەوان  بەپێچەوانەوە،  بەڵكو  خۆیەوە،  خزمەتی 
جەسارەتیان نەكردووە جگە لەفێركردنە سادەو 
ئاشكراكانی ئەو كتێبە وەك ئاین كتێبی پیرۆز 
پەسەند بكەن، سەرەنجام ئەو بێحورمەتیكردنە 
لەشێواندنی  ن��ەت��رس��ان��ی��ان  ب��ەم��وق��ەدەس��ات و 
ئەو  ت���ردا،  بابەتگەلی  ل���ەزۆر  پ��ی��رۆز،  كتێبی 
تاوانەیان ئەنجام نەداوەو خۆیان ئالودەی ئەو 
ن��ەك��ردووە.  بەموقەدەسات  بێحورمەتیكردنە 
بۆتەهۆی  ت��اوان��ك��اران��ە  چ��اوچ��ن��ۆك��ی  ه��ەڵ��پ��ەو 
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ل���ەوەی گوێڕایەڵی  ئ���ەوەی ك��ە اله��وت زی��ات��ر 
داكۆكیكار  پ��ی��رۆز  رۆح��ی  وان��ەك��ان��ی  ب��ۆ  بێت 
خراپتر،  ل���ەوەش  م���رۆڤ و  لەبیدعەكانی  بێت 
لەبری تەرویجدان بۆ جۆری دۆستایەتی نێوان 
مرۆڤەكانلەبەرگی غیرەتی ئیالهی و دەمارگیریی 
تونددا برەو بە سامناكترین دووڕوویی و بوغز 
دەدەن. لەسەروو هەموو ئەم بەدیی و خراپیانەوە، 
خورافەشی هاتۆتە سەر، كەبەچاوێكی خراپەوە 
سەیری سروشت و عەقڵ دەكات و ستایشی هەر 
شتێك دەكات بەچاكی كەپێچەوانەی سروشت و 

عەقڵ بێت
 شتێكی سەرسوڕهێنەر نییە كەمرۆڤەكان

زیاتری  ستایشی  چاككردن و  بەمەبەستی 
گوزارشت  بەشێوەیەك  بیانەوێت  پیرۆز  كتێبی 
پیرۆزدا  كتێبی  لە  ئەوپەڕی  تا  كە  بكەن  لەمە 

شاراوەیە. 
ه�����ەم�����وو ه����ێ����زو ت������وان������ای خ���ۆش���ی���ان 
ل�����ەپ�����ێ�����ن�����اوك�����ەش�����ف�����ك�����ردن�����ی ئ������������ەوەدا 

دەخەنەگەڕ وسوودمەندبوون
كە  ئ��ەوان��ەی  بێهوودەیی.  قوربانی  دەكەنە 
دەگەڕێنەوە  دەك��ەن  داهێنان  وڕێنەیەوە  ب��ەو 
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پ��ی��رۆزو ه���ەوڵ���دەدەن بەهەموو  س��ەر رۆح���ی 
گەرمەوە  بەئیحساساتێكی  بڕستیانەوەو  هێزو 
داك����ۆك����ی ل��ێ��ب��ك��ەن. ب���ەراس���ت���ی م���رۆڤ���ەك���ان 
بەمجۆرەن: ئەوەی لەرێگەی پەیبردنی پەتییەوە 
تێگەیشتن و  بەیارمەتی  تەنها  بەدەستیدەهێنن 
بەبۆچوونە  سەبارەت  لێدەكەن،  داكۆكی  عەقڵ 
كاریگەریی  ك��ەچ��ەن��دی��ن  ناعەقالنییەكانیش، 
بەهەست و  دەسەپێنێت،  بەسەردا  دەروونییان 
دەخ��ەن��ە  خ��ۆی��ان  ئیحساساتەكانەوە  س���ۆزو 
دۆزینەوەی  لەپێناو  داكۆكیكردنەوە.  راستای 
لەچنگ  بیرۆكەكانی خۆمان  بۆئەوەی  خۆماندا، 
بكەین و  ئازاد  ئاینی  پیاوانی  پێشداوەرییەكانی 
مرۆڤ  بیدعەكانی  كە  تێبگەین  لەوە  یەئاسانی 
نەبین  پەیوەست  نین و  خ��ودا  گوتەكانی  وەك 
ب��ەش��ێ��وازی  پ��ی��رۆز  كتێبی  دەب��ێ��ت  پ��ێ��ی��ان��ەوە، 
راستەقینە شرۆڤە بكرێت و بگەینە ئەو جێگەیەی 

كەدیدێكی روون لەبارەیەوە
بەدەستبهێنین: تا ئەو ناسینەمان بۆی نەبێت 
ناتوانین ئەو شتەی كتێبی پیرۆز و رۆحی پیرۆز
یەقینمان  بكەن، شتێكی  فێرمانی  دەیانەوێت 

چنگبكەوێت. 
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- 2 -
راڤەكردنی  بۆ  راستەقینە  شێوازی  سپینۆزا، 
و  الهوت   بە  سەبارەت  نامەیەك  )لە:  دەقەكان، 

سیاسەت، بەشی حەوتەم، نوسینی سپینۆزا(

پیرۆز،  كتێبی  راڤ��ەك��ردن��ی  و  رەخنەگرتن  
هێناوە،  بەسەردا  زۆری  گۆڕانی  سپینۆزا  كە 
بیرۆكەی  ب��ە  س��ەب��ارەت  گفتوگۆیانەی  ل��ەو 
شێوازی  هەیە.  ناوەندی  جێگەیەكی  لێبوردنن 
خوێنەر  پەیوەندی  پیرۆز  كتێبی  راڤ��ەك��ردن��ی 
كتێب  و  دەق��ی  لەگەڵ  یەكسان  شێوەیەكی  بە 
مەعریفییەكانیدا  ن��اوەڕۆك��ە  و  ئیعتبارەكەی 
ئاشكرا دەكات. رەخنەی سپینۆزا لە الهوتیەت  و 
پێناسەكردنی دینخواریی  و تەقوا و ئیمانداریی، 
فەلسەفە و الهوت  نێوان  پەیوەندییەكانی  وەك 
 و م��ەزه��ەب، وەس��ت��اوەت��ە س��ەر ئ��ەو ش��ێ��وازە، 
كتێبی  فەرمانكردنی  تەنها  ن��ەك  ل��ەب��ەرئ��ەوە 
پیرۆز، بەڵكو تەنانەت ئەوەی كە لەو كتێبەشدا 
لێكۆڵینەوەیە.  باس  و  جێگەی  لێدەكرێت  نەهی 
م��ەس��ەل��ەی ئ��ازادی��ی ب��ی��رك��ردن��ەوەو ئ��ازادی��ی 
كاری فەلسەفی لەناو دڵی شێوازی راڤەكردنی 
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سپینۆزادایە: چیدی كتێبی پیرۆز نابێتە بابەتێكی 
تایبەت بە الهوتیەت بەڵكو دەكرێتە مەسەلەیەكی 

سیاسیش. 
ش���ێ���وازی راڤ���ەك���ردن���ی س��پ��ی��ن��ۆزا ل��ەگ��ەڵ 
شێوازی راڤەكردنی سروشتدا، جیاوازی نییە: 
ئەو شێوازە بریتییە لە گردكردنەوەی چەندین 
پێناسەیەك  چ��ەن��د  گەیشتنە  و  ورد  دراوی 
وات��ە  دەگەیەنێت؟  مانایەك  چ  ئەمە  لێیەوە. 
پیرۆزدا،  كتێبی  خوێندنەوەی  لەكاتی  دەبێت 
رەگ����ەزە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان��ی پ��ێ��ك��ه��ات��ەی وات���ای 
چۆنێتی  نوسراوە،  پێی  كە  زمانێك  دەقەكان: 
كاریگەریی وەرگێڕانەكان، فرە واتای واژەكان، 
ئەوخەڵكانەی الیەنگری گوتار بوون، رەوش  و 
هەموو  نوسەرەكان،  بیروباوەڕەكانی  و  حاڵ  
ئەمانە لەبەرچاوگیراون. ئیلهام و سروشەكانیش 
پەیامبەراندا  خووڕەوشتی  باوەڕەكان و  لەگەڵ 
گونجاون و پەیوەستە بەخەیاڵی ئەوانەوە نەك 
بەبیركردنەوەیەكی كامڵترەوە10، كەواتە زانینی 
بەهۆشیارییە  پێویستی  پ��ەی��ام��ب��ەران  وات���ای 
ل���ەب���ارەی خ��ەی��اڵ��ی پ��ەی��ام��ب��ەران��ەوە. ئ���ەوەی 
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دوو  سەرنجدانە  جێگەی  یەكەمدا  لەرێسای 
نیشانیدەدات  لەالیەكەوە  لەخۆدەگرێت:  الیەن 
كە سپینۆزا سروشت لەبەرامبەر كتێبی پیرۆزدا 
راناگرێت و خوڵقاندنی خورافەش، كەخواركردنی 
عەقڵ و سروشتە و تەنها ستایشی دەقی كتێبی 
كتێبی  هەڵدەوەشێنێت.  لەیەكتر  دەكات،  پیرۆز 
نەك  دەزان��ێ��ت  حیكایەت  بەكۆمەڵێك  پ��ی��رۆز 
سروشت  »سەیركردنی  میتافیزیكی.  شتێكی 
نیشاندەدات  ئ��ەوە  مێژوونوسەوە«  بەچاوی 
ك��ە ك���اری ئ���ەو، وەك ف��ران��س��ی��س ب��اك��ۆن11، 
وەك  پیرۆز  كتێبی  دەقی  سروشتگەرایانەیە: 
ئەم  بابەتێك سەیردەكات.  یان وەك  سروشت 
دەقە حاڵەتی یەك سەنەدی غەیرە الهوتی، یان 
كۆمەڵە گەواهییەكی هەیە كە بەهۆی ئەوانەوە 
پ��ی��رۆز  كتێبی  م��ەب��ەس��ت��ەك��ان��ی  دەت���وان���رێ���ت 
تەنها  پیرۆز  كتێبی  رووەوە  لەو  بدۆزرێتەوە. 
بەڵكو چیتر  بێت،  قابیلی ناسین  نابێت  بابەتێك 
هەمووان  ناكرێت و  تاپۆ  ئاینی  پیاوانی  لەسەر 
دەستیان پێیڕادەگات. لەالیەكی ترەوە سپینۆزا 
یاسای كتێبی  بونیادی  نابێت  دەیسەلمێنێت كە 
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بۆ كاری مێژووناس،  بێت  پیرۆز سەرپۆشێك 
دەكرێت:  دەق  لەپیرۆزیی  نكۆڵی  بەمە  چونكە 
ناهەماهەنگییەكان،  لەسەر  پەنجەدانان  بە  ئەو 
دووبارەكردنەوەكان، هەڵەكانی رەچەتەنوسان 
بەكەماڵیی  باوەڕیی  مێژووییەكان،  هەڵە  یان 
وێنەی كتێبی پیرۆز بەپووچ دەزانێت. ئەو كتێبە 
سروشنووسان و  یەكێتی  كە  نییە  یاسایەكی 
بەهۆی  نیشانبدات.  بەخواییبوونیان  قەشە و 
دوودڵ  پیرۆز  كتێبی  نوسەرەكانەوە  رەسەنی 
كە  دەری���دەخ���ات  هێشتا  )س��پ��ی��ن��ۆزا  دەك��رێ��ت 
}ح�������ەزرەت{ی م��وس��ا پ��ێ��ن��ج ئ��ەس��ف��ارەك��ەی 
نییە  تێدا  تازەی  شتێكی  مەبەست،  نەنوسیوە. 
باوەڕی  سپینۆزا  دەبزوێت(.  جەنجااڵنە  بەاڵم 
لە  هەیە  ش���اراوە  ل��وغ��زی  چەندین  بەبوونی 
وشەكان و  وات��ای  لەستایشی  پیرۆزو  كتێبی 
كە  لەراڤەیەكدا  ئاینی  پیاوانی  دەستێخستنی 
بەكارێكی  ئەمەش  تێیدابكرێت و  دەت��وان��رێ��ت 

ناپەسەند دەزانێت. 
كتێبی  راڤەكردنی  لە  س��ەرەك��ی  مەسەلەی 
پ���ی���رۆزدا، م��ەس��ەل��ەی »ت��ەن��ه��ا ن���وس���راوە و 
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پیرۆز  كتێبی  خ��ودی  لە  دەبێت  بەس�ە«ی�ە12: 
نابێت  ب��ن��اس��رێ��ت.  پ���ی���رۆز  ك��ت��ێ��ب��ی  خ���ۆی���ەوە 
دەرەوەی  داناكانی  پاڵپشتی  بە  پیرۆز  كتێبی 
پیرۆز  كتێبی  راڤەكردنی  لێكبدرێتەوە.  خ��ۆی 
بگەڕێین،  »هەقیقەت«  بۆ  تێیدا  كە  نیە  ئ��ەوە 
كەهەندێكجار ئەو هەقیقەتە عەقڵ پەسەندبكات و 
بەڵكو  ن���ەك���ات،  پ��ەس��ەن��دی  ه��ەن��دێ��ك��ج��اری��ش 
دۆزینەوەی »واتا«ی ئەوە، تەنانەت ئەگەر ئەو 
واتایە لەگەڵ عەقڵیشدا نەگونجێت. ئەنجامەكانی 
كتێبی  راستایەدان:  لەم  سپینۆزا  راڤانەی  ئەو 
بەرزی  تیۆریی  لێكۆڵینەوەیەكی  چەند  پیرۆز 
رێنماییەكی  چەند  تەنها  بەڵكو  لەخۆنەگرتووە، 
لەخۆگرتووە كەزۆر سادەن بەجۆرێك هەمووان 
تێیدەگەن. كتێبی پیرۆز جگە لەگوێڕایەڵی، هەقی 
نییە.  دۆستایەتییەوە  عەدالەت و  تەقواو  بەسەر 
ئەخالقین.  بەڵكو  نین،  فەلسەفی  رێنماییەكانی 
بەگوێنەكردنە،  تەنها  دەكات  مەحكومی  ئەوەی 
دۆگماكان و  لەپانتایی  لەبەرئەوە  نەفامی،  نەك 
ب����اوەڕە اله��وت��ی��ی��ەك��ان��دا، ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ت���اوان 
واتایەكی نییە، بەڵكو تەنها لەكاروكردەوەكاندا، 
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واتە ئەنجامدانی تاوان لەرووكاری پراكتیكیانەی 
دینداریی و تەقوادا ئەگەری بوونی هەیە، هەربۆیە 
سپینۆزا فەلسەفە لە الهوت جیادەكاتەوە. الهوت 
لەخزمەت  عەقڵیش  نییەو  عەقڵدا  لەخزمەتی 
الهوتدا نییە. لەروویەكەوە هەقیقەت و حیكمەت 
ئامانجەكەی  تریشەوە  لەروویەكی  ئامانجیەتی، 
الهوت  لەبەرئەوە  گوێڕایەڵییە.  تەقواو  ئیمان و 
جازیمەكان  داوەری��ی��ە  هەڵهێنجانی  ش��ێ��وازی 
بەعەقڵ دەسپێرێت و بەمەش ئازادی بیركردنەوە 

دابیندەكات. 

دەق
بەكورتی  كورتبكەمەوە،  قسەكە  ئەوەی  بۆ 
باسی ئ��ەو ش��ێ��وازە دەك��ەم  و دەڵ��ێ��م، كە هیچ 
ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی ل��ەگ��ەڵ ش��ێ��وازی راڤ��ەك��ردن��ی 
روویەكەوە  هەموو  لە  بەڵکو  نییە،  سروشتدا 
لەگەڵیدا گونجاوە. ئەوەی راستی بێت هەرچۆن 
ئەوەیە  بناغەی  لەسەر  سروشت  راڤەكردنی 
سەیری  مێژونوسەوە  دی��دی  ل��ە  س��ەرەت��ا  ك��ە 
سروشت بكەین، دوای ئەوەی كە دراوە راست  
ئینجا  گ��رددەك��ەی��ن��ەوە،  بەڵگەنەویستەكان  و 
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دەردەهێنین،  سروشتی  ك��اروب��اری  پێناسەی 
پیرۆزیش  كتێبی  راڤەكردنی  بۆ  بەهەمانشێوە 
وردم���ان  م��ێ��ژووی��ی  ش��ارەزای��ی��ەك��ی  پێویستە 
ل��ەب��ارەی��ەوە ه��ەب��ێ��ت، دوای ئ����ەوەی ك��ە ئ��ەو 
بنەڕەتییە  شتە  دراوەك���ان و  وات��ە  ش��ارەزای��ی��ە، 
بەچاكی  دەتوانین  دەستدەكەوێت  وردەكانمان 
پیرۆز  كتێبی  نوسەرانی  بەبیركردنەوەی  پەی 
بەرین. بەمجۆرە )دەخوازم بڵێم ئەگەر هیچ بنەماو 
كتێبی  لەخودی  ل��ەوەی  جگە  ترمان،  دراوێكی 
دەردەكەوێت،  مێژووییەكەیەوە  رەخنە  پیرۆز و 
لە راڤەكردن  و روناككردنەوەی ناوەڕۆكەكانیدا 
دوور  دەتوانێت،  هەركەسێك  نەكرد(  پەسەند 
ل���ەئ���ەگ���ەری ه���ەر ه���ەڵ���ەی���ەك، رێ���گ���ەی خ��ۆی 
بگرێتەبەرو بەهەمان ئەو دڵنیاییەی كە رووناكی 
رۆشندەكاتەوە،  بۆ  دی��اردەك��ان��م��ان  سروشت 
خۆی لەبارەی خواستەكانی دوور لەتێگەیشتن، 
سەیریبكات، لەپێناو ئەوەیكە بەرۆشنی نیشانی 
رێگەیەكی  تەنها  ن��ەك  رێگەیە  ئ��ەو  ك��ە  ب��دەم 
دڵنیاكەرە بەڵكو تەنها رێگەیەو لەگەڵ شێوازی 
ئەوە  پێویستە  گونجاوە،  سروشتدا  راڤەكردنی 
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بیربهێنمەوە كە كتێبی پیرۆز عادەتەن لەو شتانە 
سروشت  ناسراوەكانی  لەبنەما  كە  دەدوێ���ت 
سروشەكان  مێژووییەكان و  رووداوە  نییە، 
ب��ەاڵم  پێكدەهێنن  كتێبەكە  س��ەرەك��ی  ب��ەش��ی 
موعجیزەكان  زیاتر  مێژوویی  رووداوەك��ان��ی 
واتە  نیشانمدان(  پێشتردا  لەبەشی  )ه��ەروەك 
ئەو داستانانە لەخۆدەگرێت كەباسی رووداوی 
نائاسایی سروشتی دەكەن، كە بەهۆی باوەڕو 
گونجێنراوە.  مێژوونوسانیانەوە  داوەرییەكانی 
هەروەها وەحیش لەگەڵ باوەڕەكانی پەیامبەراندا 
)وەكئەوەی  بەراستی  كە  گونجاوە  بەجۆرێك 
لەتێگەیشتنی  نیشانمدان(  پێشتردا  لەبەشی 
مرۆڤ تێدەپەڕێت، هەربۆیە ناسینی ئەو شتانە، 
وات���ە ت���اڕادەی���ەك ت���ەواوی ن��اوەڕۆك��ی كتێبی 
پیرۆز دەبێت لەخودی ئەو كتێبەوە بەدەستبێت. 
لەخودی  سروشتیش  ناسینی  بەهەمانشێوە 
بەاڵم  دەك���رێ.  دەستەبەر  خ��ۆی��ەوە  سروشت 
ئەگەرچی  پیرۆز،  كتێبی  ئاكارییەكانی  رێنماییە 
دەت���وان���رێ���ت ب��ەش��ێ��وە ب��ی��روه��زرە ب��اوەك��ان 
بسەلمێنرێت، بەاڵم ناتوانرێت بەو تەرزە فیكرییانە 
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بسەلمێنرێت و  پ��ی��رۆز  كتێبی  رێنماییەكانی 
دەكرێت.  پیرۆز  كتێبی  بەخودی  تەنها  ئەمەش 
كتێبی  بەخواییبوونی  بمانەوێت  ئەگەر  تەنانەت 
پێشوەختەكان  لەداوەرییە  ب��ەدوور  پیرۆزمان 
ب���ۆ ئ��اش��ك��را ب��ێ��ت، دەب���ێ���ت ئ����ەوە ل��ەخ��ودی 
كەئەخالقی  پێیبگەین  خ��ۆی��ەوە  پ��ی��رۆز  كتێبی 
رێگەیە  بەم  تەنها  فێردەكات و  راستەقینەمان 
چونكە  بسەلمێنین،  بەخوایبوونەكەی  دەتوانین 
پەیامبەران  یەقینی  كەبنەمای  نیشاندا  ئەوەمان 
بەهەمووانیش  چاكخوازییانە.  دادخ���وازی���ی و 
دەبێت خودی خۆمان بەدەستبهێنین، تا بتوانین 
كە  نیشانماندا  ئ��ەوە  پێش  پێبهێنین.  ئیمانیان 
بەموعجیزە  ناتوانرێت  خ��ودا  خوداییبوونی 
لەو  قسە  منناخوازم  كە  ئ��ەوەی  بسەلمێنرێت. 
بارەیەوە بكەم، كە هەر پەیامبەرێكی درۆزنیش 
نیشانبدات.  خ��ۆی  موعجیزەیەكی  دەت��وان��ێ��ت 
لەو  تەنهادەبێت  پیرۆز  كتێبی  خوداییبوونی 
تەقوای  دی��ن��داری��ی  و  ك��ە  رووب����دات،  شوێنەدا 
بەدەستهێنانە  ك��ردەی  ئەو  فێربێت.  راستەقینە 
پیرۆز  لەرێگەی خودی كتێبی  تەنها  روون��ادات 
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تەنها  بەدەستنەهات  ئەگەر  كە  نەبێت،  خۆیەوە 
بەهاوكاری پێشداوەرییەكی گرنگەوەیە كەرەنگە 
لەسەر  گەواهی  چنگبكەوێت و  ئەوەمان  خودی 
سەرلەبەری  كەواتە  بدەین.  ئەوخوداییبوونە 
زانینەكانی ئێمە لەبارەی كتێبی پیرۆزەوە دەبێت 
لەخود ئەوكتیبەوە دەربچێت. سەرەنجام، كتێبی 
شتگەلێك  وەك  »سروشت«،  وەك  پیرۆزیش 
بەدەستەوە.  نادات  پێنایەك  هەڵدەگرن،  كەقسە 
سروشتی  شتێكی  ه��ەر  ناسینی  هەروەكچۆن 
سروشتەوە  جیاوازەكانی  ل���ەرووداوە  دەبێت 

پێیگەین، ئەو پێناسانەشی كە
كتێبی پیرۆز دەریناخات، دەبێت لە داستانە 
جۆربەجۆرەكان پێیبگەین، كە لەبارەی مەسەلە 
دەبینرێت.  پ��ی��رۆزدا  كتێبی  لە  جیاوازەكانەوە 
ك��ەوات��ە دەب��ێ��ت ل��ەراڤ��ەك��ردن��ی كتێبی پ��ی��رۆزدا 
كەهیچ  لەبەرچاوبگیرێت  گشتییە  رێسا  ئ��ەو 
لێكۆڵینەوە  ب����ەدەرل����ەوەی  ئ��ام��ۆژگ��اری��ی��ەك، 
لەو  سەلماندبێتیان،  بەرۆشنی  مێژووییەكان 

كتێبە نەزانین. 
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ئ��ەخ��الق الی  ت��ی��وری  ك��ە  ف��ۆڕم  گرنگترین 
س��پ��ی��ن��ۆزا ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی دەك����ات، ئ���ەو وت��ەی��ە 
و  س��روش��ت  ل��ە  ناتوانێت  م��رۆڤ  پێیوایە  ك��ە 
توندی  بە  سپینۆزا  دوورەپەرێزبێت.  یاساكانی 
رەخنە لەوانە دەگرێت كە پێیانوایە مرۆڤ لەناو 
تردا،  لەناو واڵتێكی  سروشتدایە، وەك واڵتێك 
بەسەر  لەوە دەكەن، دەسەاڵتی رەهای  گومان 
لەودا  شتێك  هیچ  هەبێت،  خۆیدا  كردەوەكانی 
و  خاڵی سەرەتا  نەبێت«1.  ناكات خۆی  حكوم 
درككردنێكی  ئەخالقییەدا  تیوری  لەم  بنەرەتی 
زانستییە بە پەیوەندیی نێوان مرۆڤ و سروشت 
لە  دڵنیابوونەوە  پاشان  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
مرۆڤ  بواری  لە  پێویستی  هزری  سەروەریی 
و رۆڵ گێڕانیدا. مەحاڵە مرۆڤ بەشێك نەبێت 
لە سروشت، یان نەكەوێتە ژێر كاریگەری ئەو 
بەو  تێبگات  لێی  دەشێت  كە  گۆڕانكاریانەوە، 

سیفەتەی هۆیەك بێت بۆی«2. 
گرنگترین شت كە لە ئەنجامی ئەم تێڕوانینەوە 
بۆ مرۆڤ سپینۆزا خوڵقاندی، دەمامكی سۆفیەتی 
ن��اوەوەی مرۆڤ داماڵی،  لە جیهانی  ئاڵوزی  و 
كە ئەوانەی پێشوو خۆیان پێدەشاردەوە، پاشان 
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كرد،  پلەبەندی  زانستیانەدا  دی��اردە  ئەو  لەنێو 
شیكردنەوە،  و  لێكۆڵینەوە  بۆ  ملكەچدەبن  كە 
پێشەكی  لە  هەروەكو  لێیكۆڵیەوە،  لەهەمانكاتدا 
بەندی سێهەمی كتێبی ئەخالقدا دەڵێت: وەك چۆن 
لە هێڵ و رووەكان و تەنەكان دەكۆڵێتەوە«. بەو 
شێوەیە جەختدەكاتەوە ئامانجی زانستی ئەخالق 
تەمێكردن و ئیرشادی نییە، بەڵكو لێكۆڵینەوەو 
تێگەیشتنە، بەو جۆرە ئەخالق لە بوارێكەوە كە 
كە  بوارێك  بۆ  دەگوێزرێتەوە،  ببێت  پێویستە 
ئەو  ئەركی  دەكاتەوە،  لەوە  جەخت  پەیدابووە، 
وەك لێكۆڵینەوەیەكی ئەخالقی رەقلێبونەوە، یان 
مرۆیی  لەسروشتی  بەڵكو  نییە،  لێگرتن  رەخنە 
شێوەیە  ب��ەو  تێدەگات.  هەیە  كە  شێوەی  ب��ەو 
سپینۆزا ئاستەنگەكانی نێوان واقیع و نموونەی 
بااڵ، لەنێوان ئەوەی كردەیەو ئەوەشی پێوەری 
بااڵیە، نكۆڵی لە خێری رەها دەكات، بەتایبەتی 
جیهانی نیازەكان، كە ئەخالقی نموونەیی چاوی 
بڕیوەتە سەر. ئەم سیفەتە بنەرەتیە، ئەو شەقڵە 
دەگمەنە راڤە دەكات، كە الی سپینۆزا ئەخالقی 
پێ  جیا دەكرێتەوە، ئەخالق لە گۆشە نیگایەكی 
گۆشە  لە  مەحاڵە،  ئ��ەودا  میتۆدی  لە  تایبەتدا 



132

نیگایەكی ترەوە بنەمای ئەو میتۆدە رەگەزێكی 
دووفاقییە  ئ��ەو  راڤەكردنی  تیایدا  گەوهەریە، 
پەیوەندی  لەمیانەی  مەگەر  مەحاڵە،  نامۆیە 
تۆكمەی نێوان بابەتی ئەخالقەوە بێت، كە مرۆڤە 
و لەنێوان پێویستبوونی سروشت لە هەموویدا، 
ه���ەروەك���و ه��ف��دن��ج دەڵ��ێ��ت: م��ەح��اڵ��ە ئ��ەخ��الق 
لەمیانەی  بكات  ب��وون  س��ەی��ری  لەمیتۆدێكدا 

وێنەی ئەزەلەوە«3. 
لە وەها میتودێكدا پێویستی رەها تا رادەیەك 
نابێت  هزرمەنددا،  توانایی  لە  كە  دەگرێتەوە، 
گۆشەنیگای  لە  بكات،  چارەسەر  بابەتێك  هیچ 
پێویستە  گۆشەنیگایەكی  كە  م��رۆڤ��ەوە،  تەنیا 
لەنێوان  بە جیاكاری  هفدنج  بەاڵم  ئەخالقدا،  لە 
كردەیی  گۆشەنیگای  و  ئ��ەزەل��ی  گۆشەنیگای 
تێدەپەڕێنێ ، دەوترێت قسەكردن  ئەو ئاستەنگە 
بەو  دەك��ات  سروشت  چ��ارەس��ەری  لەئەخالق 
شەقڵ  ن��ەك  دان���راوە  ل��ەس��ەر  كەشەقڵ  پێیەی 
بەشیانەی  بوونەوەرە  پێیەی  بەو  یان  دان��ەرە، 
لەگەڵیاندا  هەیە  ك��وت��اداری��ان  رەفتاریكردەیی 
لە  ئەستەمە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  یەكدەگرێتەوە، 
گۆشەنیگایەكی ئەوەهاوە، رێنوێنێ  بۆ جیگایەك 
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رووە  ل��ە  میتۆدێكدا  ل��ە  ئ��ەخ��الق  ك��ە  بكرێت 
گۆشە  لە  دەشێ   بوون،  بڕوانێتە  ئەزەلیەكەوە 
بابەتێكی  ئەخالق  بوترێت،  ت��رەوە  نیگایەكی 
كەس  فەلسەفانەدا،  ئ��ەو  هەموو  لە  بنەڕەتیە، 
ناوی  كەئسپینۆزا  سوڕنەمێنێ   سەری  هەرگیز 
ئەخالق، لەسەرەكیترین كتێبی دەبێت، لەكاتێكدا 
بابەتگەلێكی  ی��ەك��ەم��ی��دا،  ب��ەن��دی  ل���ەه���ەردوو 
میتافیزیكی چارەسەردەكات، لەبەرئەوەی ئاستی 
جیاكردنەوە لەنێوان لێكۆڵینەوە لە سروشت، لە 
ڕووە فراوانەكەیەوەو لێكۆڵینەوە لە مرۆڤ، بە 

تەواوی الی سپینۆزا خۆی دەشارێتەوە. 
میتافیزیكیە  لێكۆڵینەوە  روون���ی  ئ��ام��اژەی 
ئەخالقدا  ب��اب��ەت��ی  كتێبی  ل��ە  س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان، 
ئ���ەوەی���ە، س��پ��ی��ن��ۆزا گ��ۆڕان��ێ��ك��ی ب��ن��ەڕەت��ی لە 
كرد،  ئەخالقدا  ب��واری  بۆ  فەلسەفی  تێڕوانینی 
فەیلەسوفە  لەنێوان  جیاكاری  ت��ەواوی  بە  ئەو 
سوننەتیەكان لە بواری مەعریفەی تیوری پەتی 
كە میتافیزیكایە دەكات، لەگەڵ بواری مەعریفەی 
كردەیی، كە ئەخالقە. )بەو شێوەیە رووندەبێتەوە 
بۆ  ئاماژەمان  پێشتر  كە  هفدنج،  جیاكاریەكەی 
ناخاتە  كێشەكە  بۆ  تەندروست  وەاڵم��ی  ك��رد، 
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زیاتر  هەرچەندە  دڵنیاماندەكاتەوە،  ئەو  ڕوو( 
سروشتیە  یاسا  لە  لەتێگەیشتن  قووتڵببینەوە 
رەفتاری  لە  تێگەیشتنمان  توانای  فراوانەكاندا، 
ئەخالق جگە  بواری  یان  دەبێت،  زیاتر  مرۆڤدا 
مەعریفەی  تیشكەكانی  تیایدا  كە  لە سەنتەرێك 
مرۆییە تێكڕایی لقەكانیەوە بە یەكدەگەن، تیایدا 
ئەنجامەكانیەوە  ه��ەم��وو  ب��ە  م��رۆی��ی  زانستی 
پێویستە  كە  ئ��ەوەی  هەموو  پراكتیكدەكرێت، 
لەسەر تۆ، بۆ ئەوەی قوڵ رۆبچێت لە تێگەیشتن 
لە رەفتاری مرۆیی و پەیوەندی ئاڵوگۆڕ لەنێوان 
س��روش��ت  ب��ۆ  ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ت  پێویستە  خ��ەڵ��ك��دا، 
تێكەڵ  و  بێت  تەندروست  تیروانینێكی  تێكڕایدا 
لەو  خورافاتەكانی.  و  پێگەكانی  ئەفسانەو  بە 
لە  بە مرۆڤت  پەیوەست  كاتەدا هەموو شتێكی 
بەر تیشكە تەندروستەكەیدا بۆی رووندەبێتەوە 
و لە پەیوەندیدا بە هەموو ئەگشافەوە، تەنها لەم 
میانەیەوە نەبێت، ناتوانین تێگەیشتنیان مەحاڵە. 
ه���ەروەك���و چ���ۆن پ��ێ��وی��س��ت��ە ب��وت��رێ��ت، لە 
گۆشەنیگایەكی ئەوهاوە، ئەخالق مەعریفەیەكی 
عەقڵی  حاڵی  وەك  حاڵی  بەگشتی  و  تیۆرییە 
بوترێت  مەحاڵە  ه��ەروەه��ا  وەه��ای��ە،  زانستی 
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هەیە،  ئ��ەخ��الق��ی  ك��ردەی��ی  مۆركێكی  زان��س��ت 
زانست و مەعریفە پێكەوە دەرگاكانی ئەخالقمان 
بۆ دەكەنەوە، هەروەكو چۆن ئەخالق رێگا بۆ 
مەعریفە خۆشدەكات. گرنگ ئەوەیە ئەخالقێكی 
پەتی دابڕاو، لە رێڕەوی گشتی زانستی مرۆیدا 
واتایە  بەو  سپینۆزا،  جۆرە  بەو  نییە.  لەئارادا 
تێپەردەكات،  ئەركدا  و  واقیع  نێوان  جیاكاری 
لەنێوان زانستی تیوری و بینینی كردەیی و، لە 

نێوان ئەخالق و زانستدا.

سروشت و بەهای ئەخالقی
جیاوازی  سەرەكی  رواڵەتی  بڵێین  دەتوانین 
گۆشەنیگای  و  سپینۆزا  گۆشەنیگای  لەنێوان 
تەقلیدی بۆ ئەخالق ئەوەیە، كە بەهای ئەخالقی 
الی سپینۆزا جێگایەكی نییە لە رێرەوی كردەیی 
ئەخالقی  ب��ەه��ای  لەكاتێكدا  ئ��ەم��ە  س��روش��ت��دا، 
لەدیدگای فەیلەسوفە تەقلیدیەكاندا ئەوەیە، نیازی 
كۆتایی تێكڕای رەفتاری سروشتە. ئەم جیاكاریە 
زانستی  دیدگای  نێوان  لە  جیاوازی  سەرەكیە، 
نیازییە  دی��دگ��ا  و  سپینۆزا  الی  ی��ەك��الك��ەرەوە، 
ب��اوەك��ان��ی پێش ئ��ەو دەك���ات و س��روش��ت الی 
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سپینۆزا بە تەواوی خاڵیە لەبەهای مرۆیی ) من 
سیفەتی جوانی و سلیتم و بەریەككەوتن نادەمە 
شتەكان  بڵێت  ناتوانێت  م��رۆڤ  سروشت،  پ��اڵ 
تێكچووە،  یان  رێكخراوە،  ناشیرین،  یان  جوانە، 
تەنها لە دیدگای خەیاڵەوە نەبێت«4 خێر و شەڕ 
تەنها لەبیری ئێمە نەبێت بوونیان نییە، تەنانەت 
میتافیزیكیان  ئاماژەیەكی  هیچ  سروشتیشدا،  لە 
بەدیدگای  بەستراون  تەنها  ئ��ەوان  بەڵكو  نییە، 
خێروشەڕ  ت��ر  گوزارەشێكی  ب��ە  م��رۆڤ��ەوە«5، 
ئاماژە ناكەن، سیفەتی چاكە لە خودی خۆیانەوە 
یان  فیكر،  دۆخی  ئەوان  بەڵكو  بڕوانرێت،  لێیان 
بابەت گەڵێكی فیكرین لەبەراوردكردنی هەندێك 
دەكەین،  دروستیان  ئێمە  یەكتر،  بە  شتەكان  لە 
بەو شێوەیە دەشێت شتێك لەیەككاتدا خێروشەڕ 
بۆ  ئەویتردا«6،  ئەو  بەرانبەر  لە  بێت  بێت چاك 
لەدیدی  دەشێت  ك��ااڵ،  نرخی  دابەزینی  نمونە 
شەڕ  فرۆشیاردا  لەدیدی  و  بێت،  خێر  كڕیاردا 
بێت، بەاڵم لەدیدی كەسێكی تردا، كە نە كڕیاربێت 
ئەو  نەبێت،  پێوە  پ��ەی��وەن��دی  ف��رۆش��ی��ار،  ن��ە  و 
رووداوە، هیچ بەهاو واتایەكی نییە، ئەگەر پاش 
ئەوە پرسیار دەربارەی رووداوەكە بكەین، واتە 



137

دابەزینی نرخی ئەم كااڵ، وەك ئەوەی لەخۆێدایە، 
لەسەر  لەخۆیدا  رووداوەك��ە  دەبێت  ئەوە  وەاڵم 
ئەم  بەڵكو  پێكنایەت،  ئەخالقی  ئاماژەی  بەهاو 
ئاماژەیە لەدیدگای ئێمەوە وەردەگرێت، بەرهەمی 
تر  رووداوێكی  بە  دەبێت  ئێمە،  بەراوردكردنی 

لەژیانماندا. 
بۆ  خ��ۆی  ه��زری  سپینۆزا  ئاڕاستەیە  ب��ەم 
دەقۆزێتەوە!  دێرین  پرسێكی  چارەسەركردنی 
پرسی بوونی شەڕ لە جیهاندا، تەبابوون لەنێوان 
بوونی شەڕ و لەنێوان كارایی خودایدا، دەتوانین 
بڵێن رێگەی تایبەتی سپینۆزا لە چارەسەركردنی 
ئەم كێشەیەدا، نمونەیەكی روونە لە نمونەكانی 
م��ی��ت��ۆدە ت��ای��ب��ەت��ەك��ەی، م��ەب��ەس��ت��م م��ی��ت��ۆدی 
تەقلیدییەكان  پرسە  كەتێدایە  هاوكێشەكانە، 
ب��ەدەرب��رێ��ن��ێ��ك، ك��ە ل��ە رواڵ���ەت و رۆڵ��ەك��ەی��دا 
ئاماژە  لە  ب��ەاڵم  چ��ارەس��ەردەك��ات،  تەقلیدییە، 
دەربازبوونێكی  نوێیە،  زۆر  راستەقینەكەیدا 

بنەڕەتی لە كلتور دەنوێنێ . 
شەڕ  پرسی  چارەسەركردنی  بۆ  ڕوو  دوو 
پ��ەی��وەس��ت ب��ە ك��ارای��ی خ��ودای��ی��ەوە ه��ەی��ە، كە 

سپینۆزا هێناویەتی:
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أ- لە رووی یەكەمدا، سپینۆزا جەخت لەوە 
دەك��ات��ەوە، ش��ەڕ ن��ەب��وون )privation-ع�����دم(
ئەو  نییە،  شتەكانەوە  بەچیەتی  پەیوەندی  و  �ە 
ئەم عەدەمە لە نامەی ژمارە )21( راڤە دەكات، 
 )etrederaison-عەقڵییە )پێگەیەكی  ب��ەوەی 
رێگەیەك لە بیركردنەوەماندا، كاتێ  بەراوردێك 
بەكەسێك  نمونە  سپینۆزا  پ��اش��ان  دەك��ەی��ن. 
چونكە  كوێرە،  دەڵێن  پێی  ئێمە  كە  دەهێنیتەوە 
كەدەبینن،  تر  ئەوانی  بە  ك��ردوە  ب��ەراوردم��ان 
ناكرێت،  ئەوە  خوداییەوە،  لەدیدگایەكی  بەاڵم 
پیاوە  ئەو  كوێرە)چونكە  بڵێن  بەرد  بە  ناكرێت 
كە  لەوەی  جگە  بێت،  شتێك  خاوەنی  ناتوانێت 
عەقڵی خودایی و ئیرادەیی خوادایی پێبەخشیوە، 
ئەو  چاوی  نەبینی  هۆی  خودا  هەروەكو چۆن 
پیاوە نییە، ئەوەهاش مایەی نەبینینی بەر دەكە 

نییە، بەڵكو حاڵەتەكە پەیوەستە رووتەوە«. 
لە نامەی ژمارە 23 دا سپینۆزا زیاتر هزرەكەی 
پرنسیپەكانی  لە  دەڵێت:  كاتێك  رووندەكاتەوە 
بیركردنەوەی مندا، خودا هۆی رەها و حەقیقییە 
پ��اڵ،  بدرێتە  چییەتی  ك��ە  شتێك،  ه��ەم��وو  ب��ۆ 
بەبێ  هەاڵواردن. ئەگەر لەتواناتدایە بیسەلمێنێ  
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لە  ...هتد، گوزارشت  كەشەڕو هەڵە و تاوان و 
خۆم  مشتومڕ  بەبێ   ئ��ەوا  یەكدەكەن،  چیەتی 
بەدەستەوە دەدەم، لەگەڵت دەبم، خودا هۆكاری 
بتوانم،  تاوانە، بەاڵم گوماندەكەم  شەڕو هەڵەو 
بیسەڵمێنم، ئەوەی بۆ شەڕو هەڵەو تاوان زیاد 
دەكرێت، شەقڵە تایبەتەكەی، هەرگیز شتێك نییە 
ناكرێت  لەوێوە  بكات،  یەك  لەچیەتی  گوزارش 
دایكی  نیرون  هۆكارەكەیەتی،  خ��ودا  بوترێت، 
سەرزەنشتی  لەپێناویدا  ئێمە  دەكوژێت،  خۆی 
ئەو  چاكی  مۆركی  لە  نییە  تاوانێك  دەك��ەی��ن، 
كارەدا، كەئەنجامی داوە. لەهەمان شێوە كردەی 
لەو  رواڵەتییەكەوە  بەدیوە   oreste ئۆرست 
دەچێت، كە بەختوخۆڕا دایكی خۆی دەكوژێت، 
بە بێئەوەی شیانی ئەوەبێت ئەو سەرزەنیشتەی 
كەواتە  ن��ی��رون،  ت��اوان��ی  ئ��ەی  بەسەرداببڕێت، 
لەچیدا تەوق دەبێت؟ تەنها لەوەدا تەوق دەبێت، 
كەبەوكوشتە سپڵەیی و دڵڕەقی و كەلەیی خۆی 
گ��وزارش  سیفاتگەڵێكی  ئ��ەوان��ەش  بسەلمێنێ ، 
هۆكارەكەی  خوداش  ناكەن،  چیەتیەكە،  لەهیچ 
و  نیرون  كردەوەكەیە  هۆكاری  ئ��ەوەی  نییە، 

نیازەكەیەتی. 
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هۆكارە  زان��راوەك��ەی  دابەشكردنە  لێرەوە 
و ب��ۆ ب��ك��ەر و ن��ی��از دەردەك���ەوێ���ت، ه��ۆك��اری 
ل��ەس��ەر  ل��ەخ��ۆی��دا  حەقیقەتێکە  ت��اك��ە  ب��ك��ەری 
بەهایەك دانامەزرێت، بەڵكو تەنها كردەی چاك 
دەخولقێنێت، بەاڵم هۆكاری نیازی بەهای خۆی، 
لەدیدگایەكی مرۆییەوە دەخاتە سەر كردەوەكان، 
هیچ  نیگایەوە،  گۆشە  ئ��ەم  ل���ەدەرەوەی  ب��ەاڵم 
ئەزلی  لەگۆشەنیگایەكی  ئەگەر  نییە،  پێگەیەكی 
ئیشەكان  سەیری  سروشتدا  لە  پێویستیەوە  و 
بە  ك��ردەی��ەك  دەشێت  نییە،  حەقیقەتی  بكەین 
جۆرەها نیازو بەها ئارایشت بكرێت، بەبێ  ئەوەی 
هیچ كاریگەرییەك لەسەر چیەتی دروست بكات، 
بەو پێیەی بەرهەمی هۆیەكی كارایە، بەو جۆرە 
بۆ  دیدگاكان  دوانەیی  دابەشكردنێكی  سپینۆزا 
تەنها  خ��ودای��ی،  دیدگایەكی  دەك���ات!  شتەكان 
ب��ەچ��ی��ەت��ی راس��ت��ەق��ی��ن��ەو ه��ۆك��اری ك��ارای��ی و 
كەنیازو  مرۆڤانەوە،  دیدگایەكی  بە  پەیوەستە 
بەهای درێژكراوەی بەراوردكردنی شتەكانمان 
تایبەتەكانمانكردوە، دەخاتە  ئامانجە  بەگوێرەی 
نییە،  شەڕبوونی  بەپێشوەكان،  چیەتی  س��ەر 
لەسەر  نەبێت،  دووەم����ەوە  ل��ەدی��دگ��ای  تەنها 
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ئەوەش ناكرێت بووترێت ئەوە بەرهەمی كارایی 
خوداییە. 

چارەسەركردنەكەی  دووەم��ی  رووی  ب- 
كارای  لە  شەڕ  پەیوەندی  گرفتی  بۆ  سپینۆزا 
رووی  بە  تۆكمەی  پەیوەندییەكی  خوداییەوە، 
بنەڕەتیی یەكەمەوە هەیە، ئەگەر شەڕ گوزارشت 
عەدەمێكی  بەڵكو  نەكات،  چاكە  چییەتییەكی  لە 
پ��ەت��ی ب��ێ��ت، درێ����ژك����راوەی ب���ەراوردك���ردن���ی 
ئامانجەكان  بەگوێرەی  كە  بێت،  رووداوەك���ان 
خۆمان كردومانە، ئەوا خێر بە سروشتی حاڵ 
دێژكراوەی بەها كۆمەاڵیەتیەكانە، كە بەرهەمی 
بەوپێیەی  ت��رەوە،  هەندێكی  بە  خەڵكە  هەندێك 
ئەگەر وێنای دۆخی سروشتی خەڵكمان كرد، تێدا 
دەرناكەوێت،  كۆمەاڵیەتیەكان  بەها  كاریگەری 
دۆخ��ی  )ل��ە  هەبێت  ب��وون��ی  تێدا  ش��ەڕ  مەحاڵە 
سروشتیدا، كەواتە وێناكردنی هەڵە مەحاڵە، هیچ 
بوونی نییە، تەنها لە دۆخێكدا نەبێت، كە هەندێك 
خەڵك لەسەر مانای خێرو شەڕ كۆك بن و لەسەر 
هەموو كەسێك دیاریكرابێت دەوڵەت بپەرستێ ، 
لەحاڵەتی سروشتیدا، ناتوانین وێنای ئارەزووی 
بكەین،  بەخاوەنەكەی  مافێك  هەموو  بەخشینی 
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بە گوزارەشێكی تر لەحاڵەتی سروشتیدا، شتێك 
هزرگەڵێكی  بێت،  ستەم  دادو  هاوچەشنی  نییە 
ئەوەها لەدەوڵەتێكی كۆمەاڵیەتیدا نەبێت دروست 
نابێت، لەهەموو ئەوانە دادوستەم رووندەبێتەوە، 
هەڵەو چاكە، هزرگەڵێكی دەرەكین، سیفاتگەلێك 

نین لەسروشتی عەقڵەوە پەییان پێبرابێت«7. 
زمانی  تری  روویەكی  چارەسەركردنە  ئەو 
كە  دەك���ات،  ئاشكرا  ب��ۆ  الهوتیمان  سپینۆزای 
ب��ەك��ارب��راوە،  ماناگەلێك  ل��ە  گ��وزارش��ت��ك��ردن  ب��ۆ 
نییە،  الهوتەوە  بواری  بە  پەیوەندی  هەرگیز  كە 
لە  نییە،  تێدا  وات��ای شەڕی  كە  دیدگای خودایی 
نییە،  زی��ات��ر  شتەكان  ب��ۆ  پێویستی  سیستەمی 
دەوترێت خودا ناكرێت هۆكاری شەڕ بێت، چونكە 
نابێت  چاكەكان  چیەتیە  هۆكاری  بەتەنها  خ��ودا 
بەتەنها، لە دەربڕینێكی قوتابخانەیی بەوالوە زیاتر 
سەیری  ئەگەر  دەوترێت،  ئ��ەوەی  لەبارەی  نییە، 
بەها  كرد،  فراوانەكەیدا  لەپێویستیە  سروشتمان 
بەمانا مرۆڤانەكەی ناناسێت، بەڵكو ئەو مرۆڤاكانی 
لە رێرەوی پێویستی سروشتی رووداوە دیارەكاندا 
خۆیانەوە  تایبەتیەكانی  لەبەرژوەندییە  و  دەبڕن 

سەیریدەكەی و خێرو شەڕ دەبین. 
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لێكچونێكی  بەكاربڕاو،  زمانی  رواڵ��ەت��دا  لە 
فەیلەسوفی  و  سپینۆزا  لەنێوان  تێدایە  روونی 
قوتابخانەییەكاندا، ئەو بە رۆڵی خۆی، دەیەوێت 
راڤەیەك بۆ دیاردەی شەڕ لە جیهانیكدا بكات، كە 
خواوەندیی تێدا بااڵدەستە، بەاڵم ئەم لێكچوونە 
رووكەش و فریودەرانەیە، ئەنجامی راستەقینە، 
بیركردنەوە جیاوازە لە هەموو حاڵەتێكدا، لەوی 
تر و دواجار لە هەموو جیاوازییەكیش، چونكە 
هەوڵیانداوە،  الهوتیەكان  و  قوتابخانەییەكان 
لە كارایی خودایی دووربخەنەوە،  هزری شەڕ 
بۆ ئەوەی ئەم بكەرە شەقڵە خێرەكەی بمێنێتەوە، 
لەدیدگای ئەواندا، وەهمێكی دوور  ئەگەر شەڕ 
لە راستی بێت، ئەوا خێر راستییەكی هەڵنەگرەو 
بنەرەتی  ئەنتۆلۆجی  یان  میتافیزیكی،  دەاللەتی 
كەهەموو  دوورە،  ئامانجی  ئ���ەوەش  ه��ەی��ە، 
بەاڵم  بیپێكێت،  دەیەوێت  خودایی  كردەوەیەكی 
لەدورخستنەوەی  سپینۆزا  تایبەتی  رێ��گ��ای 
ه�����زری ش����ەڕ ل���ە ك����ارای����ی خ����ودای����ی، ی��ان 
لەهەمانكاتدا  شتەكان،  پێویستی  ل��ەرێ��رەوی 
هەموو  دەگرێتەوەو  خێریش  دوورخستنەوەی 
ئەو  ب��وارەدا،  ئەو  لەهەمان  لێكچووەكان،  بەها 
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لەشەڕ  نكۆڵی  قوتابخانەییەكان  پێچەوانەی  بە 
ناكات بۆ ئەوەی خێر بەتەنها لە گۆڕەپانەكەدا 
بمێنێتەوە، بەڵكو گۆڕەپانەكە لەهەموو بەهایەكی 
بە  چۆڵدەكات.  لەیەككاتدا  نەگونجاو  گونجاوو 
سروشتی حاڵ ئەمە ئامانجێكی تەواو جیاوازە 
بەڵكو  دەی��ان��ەوێ��ت،  قوتابخانەییەكان  ل���ەوەی 
بیركردنەوەیەكی  ه��ەم��وو  بنەمای  لەواقیعدا 
دوور  خێر  پێیە  ب��ەو  تێكدەدات،  قوتابخانەیی 
روو  رێرەوی  نیازی  سیفەتەی  لەو  دەخاتەوە، 
داوگەلێكە، لەگەردووندا نكۆڵیكردنی ئەم جۆرە 
لە ئامانج، لەگەڵ نكۆڵی كردنی شەڕ-دەگات بە 
لە  نكۆڵیكردنی ویستی چاودێریكردنی خودایی 
جیهاندا، بەوپێیە سبەینێ  رێرەوی رووداوەكان، 
لەسەر مرۆڤ  قورسایی  دەڕوات و  بێباكی  بە 
ئەگەر  تەنانەت،  حاڵەتەدا  ج��ۆرە  ل��ەم  نابێت. 
یەكەم  خ��ودای  پرەنسیپی  لەسەر  قسە  مرۆڤ 
بكات، ئەوا بوون و نەبوونی لە دیدگای مرۆڤدا، 
یەكسان دەبێت، هەر چەند ئەو وەاڵمی مرۆڤ، 
بەهیچ شێوەیەك نەداتەوە. بەو جۆرە مەودای 
جیاوازی گەورەی نێوان ئەنجامگیری سپینۆزا، 
دەبێت،  ئاشكرا  قوتابخانەییەكان  ئەنجامگیری 
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دەگ���ات،  بەئەنجامگەلێك  ئ���ەوەی  س����ەرەڕای 
زمانەكەیدا  لە  دێباچەیەكەوە،  كۆمەڵە  لەرێگەی 

تارادەیەكی زۆر لە زمانی ئەوان دەچێت.

رەخنەكردنی فیكری ئازادی ئیرادە
ناوكۆیی ئاڕاستەی حەتیمی ئەخالقی سپینۆزا 
ئازادی  فیكری  لە  رەخنەكردنیدا  لە  روونی  بە 
زۆربەی  بەپێچەوانەی  دەردەكەوێت،  ئیرادەدا 
وێنای  ن��ات��وان��ن  فەلسەفییەكانەوە،  م��ەزه��ەب��ە 
سپینۆزا  بكەن،  ئ��ازاد  ئ��ی��رادەی  بەبێ   ئەخالق 
جەخت لەوەدەكاتەوە، باوەڕ بە ئیرادەی ئازاد، 
جێكەوەتەكان  لە  جێكەوتێكە،  بۆشە،  وەهمێكی 
ج��ەه��ل ب��ەه��ۆك��ارە راس��ت��ەق��ی��ن��ەك��ان��ەوە، ئێمە 
ناتوانین لەحەقیقەتی مرۆڤ بگەین، بەتایبەتی لە 
سروشتی رەفتاری، لەكاتێكدا گریمانی فیكرێكی 
لەنامەی  لەم جۆرەمان پێشەكی كردوە،  بۆش، 
تایبەتیەكەی  رێ��گ��ەی  سپینۆزا  ژم�����ارە)58(دا 
ئازادی  لە  تێگەیشتن  لە  رووندەكاتەوە،  خۆی 
كە  دەبێت،  ئ��ازاد  مندا  لەدیدی  )شتێك  دەڵێت: 
هەبێت و بەگوێرەی پێویستی سروشتی رەفتار 
ب��ێ��زراو دەب��ێ��ت كەشتێكی  دەك���ات، ه��ەروەه��ا 
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رێسایەكی  ب��ەگ��وێ��رەی  و  هەڵیسوڕێنێت  ت��ر 
ب���اوەڕی  سپینۆزا  رەف��ت��ارب��ك��ات(  دی��اری��ك��راو 
م��رۆڤ بە ئ���ازادی ئ��ی��رادەی خ��ۆی لە رێگەی 
دەك��ات،  خ���وارەوە  ئەمەی  وەك  لێكچوونێكی 
دەرەك��ی  هۆیەكی  ئەگەر  ناجووڵێت،  بەردێك 
پاڵی پێوە نەنێت، باوای وێنا بكەین، ئەو بەردە 
خۆیەتی،  هەوڵی  جوواڵنیدا  لەكاتی  باوەڕیوایە 
لەهەوڵی  جگە  ئەگەر  بجووڵێت،  لێدەكات  وای 
خۆی هۆشمەندی لەبارەی شتێكی ترەوە نەێیت، 
لەكاتێكدا هۆكارە دەرەكیەكان نازانێت، كە رۆڵی 
لە جواڵندنیدا هەیە، بەو شێوەیە وێنای خۆی بە 

ئازاد دەكات. 
ئازادیی مرۆڤیش هەر هەمان حاڵەتە، ئەوەی 
لە پێناسەی سپینۆزادا بۆ ئازادی تێبینی دەكرێت 
بەڵكو  نییە،  ناكۆك  پێویستیدا  لەگەڵ  ئەوەیە، 
دەرەكیشدا  ناچاركردنی  یان  تەحەكوم،  لەگەڵ 
ئازادی پێویستییەكی ناوەكییە، یان بوونەوەرێك 
دەرەوەی خۆی  لە  ئەگەر شتێك  دەبێت،  ئازاد 
ن��اچ��ار، ی��ان ب��ێ��زاری ن��ەك��ات، بەڵكو رەف��ت��اری 
لەگەڵ پێویستی ناوەكی سروشتی خۆیدا كۆكە، 
لەم  راستەقینەكەی،  بەمانا  ئ��ازادی  ئاشكرایە 
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حاڵەتەدا بەمانا گشتگیریەكەی دوورناكەوێتەوە 
لە  شتێك  و  نەكات  پێوە  تەحەكومی  كەشتێك 
دەرەوەی نەبێت، تابوترێت ئەو بێزاری دەكات، 
بەزمانی  مانای گوزارەیەكی درێژراوە  ئەوەش 

الهوتی، كەدەڵێت تەنها خودا خۆی ئازادە. 
 ئەنجامی دووەمی ئەم تێگەشتنە تایبەتییەی، 
ئ����ازادی و پ��ەی��وەس��ت��ك��ردن��ەوەی ب��ە ئ��ازادی��ی 
بەتاڵ  باوەڕی  لەنێوان  پەیوەستكردنە  ناوەكی، 
لەنێوان جەهل  م��رۆڤ و  ئ��ی��رادەی  ئ��ازادی  بە 
لەكاتێكدا  هەڵدەكەن،  )خەڵك  بەهۆیەكانییەوە. 
واگ��وم��ان��دەك��ەی ئ���ازادن، ئ��ەو ب��اوەڕی��ان پەرچ 
دەبێتەوە بۆ هەستیان بەكردەوە تایبەتەكانیان، 
ئازادی شتێك  كەواتە هزری ئەوان دەرب��ارەی 
هۆیەك  بەهەر  خۆیان،  جەهلی  لە  جگە  نییە، 
كردنەوەی  بیر  كەواتە  كردەوەكانیان  بۆ  بێت 
ئەوان دەربارەی ئازادی، جگە لەجەهلی خۆیان 
زیاتر  كردەوەكانیان  بۆ  بێت  هۆیەك  هەر  بە 
نییە، بەاڵم ئەو وتەیان كە پێیوایە، كردەوەكانی 
لە  جگە  دەوەستێت،  ئیرادە  لەسەر  مرۆڤایەتی 
نایەتەوە،  هزرێكدا  هیچ  لەگەڵ  كە  گوزارشی 
ئیرادە  نازانێت  لەوانە،  یەكێك  هیچ  نییە،  زیاتر 
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هەموو  بەاڵم  دەجووڵێت،  جەستە  چۆن  چییە، 
ئەوانە شانازی بەم جۆرە مەعریفەیەوە دەكەن، 
تێدا  نەفس  كە  دەك��ەن،  بەجێگایەكەوە  خەیااڵ 
گاڵتەجاری  و  لەپێكەنین  جگە  نیشتەجێیە، 
هیچی تر ناوروژێین(«8، كەواتە مەحاڵە مرۆڤ 
رێگەیەك  كە  واتایەی  بەو  بێت،  ئازاد  بتوانێت 
بیگرێتەبەر،  خۆیدا  بینینی  لە  ئیرادەیەك  یان 
بەبێ  ئەوەی هیچ هۆكارێكی دەرەكی رۆڵی تێدا 
هەبێت، ئەگەر مرۆڤ لە پەیوەندیەكی بەردەوام 
دەوریانداوە،  ناكۆتایانەوەكە  هۆكارە  بەو  بێت، 
مەحاڵە رێگایەك بگرێتەبەر، ئەگەر ئەم هۆكارانە 

بەهەند وەرنەگرێت. 
نییە، بەڵكو  )بیر ئیرادەی رەها، یان ئازادی 
هۆیەك  لەو شتدا،  یان  لەم شت،  ئ��ارەزوی  لە 
حوكمدەكات بەرۆڵی هۆیەكی تر، كە رۆڵی هۆی 

سێهەمی دەبێت، بەوشێوەیە هەتا كۆتایی(«9.
هەستێكی  رەهایە،  پێویستیە  ئەم  سەرەڕای 
دڵ��ن��ی��اك��ەران��ە ب��ە ئ����ازادی الی م���رۆڤ ه��ەی��ە، 
هەروەها ئارەزوی بەسەر شتەكاندا هەرچەندە 
نكۆڵیكەر  خۆیدا  تایبەتەكەی  ب��وارە  لە  م��رۆڤ 
ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  سپینۆزا  بەوشێوەیە  بێت. 
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لەنێوان  باوەڕی فیكر پێویست هەیە، جیاوازی 
یاسا سروشتیەكان و ئەو یاسانەدا دەكات كە 
لە  دووەم  بەجۆری  باوەڕ  مرۆڤە،  هاوتەمەنی 
ئیرادەی مرۆڤە، راڤە دەكات  یاسا كە ملكەچی 
بەهۆكارە  ئێمە  جەهلی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەوەی 
كۆتایی كورتەكان و گفتوگۆ وروژاندن لە بارەی 
بیرۆكەی  پەسەندكردنی  بە  نزیكەوە،  هۆكاری 
خستنەرووی شتە دەگات، بۆ ئەوەی سەبارەت 

بە ئێمە ژیان بكرێت»10. 
بیرۆكەی  ل��ەم  ئاشكرایە،  و  روون  ئ��ەوەی 
ئاستە  لەسەر  ئازادی  ئایدیای  سپینۆزا  دوایدا، 
رەها  ئاستی  لەسەر  دەك��ات،  راڤە  جیاوازەكان 
هەموو شتێك پێویست دەبێت، بەاڵم لە ئاستی 
تەنها خستنەڕوو  لە شتەكان  هەندێك  رێژەیدا، 
دەبن، ئەگەر بەهۆكانیەوە مەعریفەمان لە ئاستی 
پێویستدا نەبوو، ئەگەر ئارەزوومان بەهێز بوو 
فیعلی  بە  هەرچەندە  رێگایەكدا،  گرتنەبەری  لە 
سپینۆزا  الی  شێوەیە  ب��ەو  ب��ەری��ن،  ب��ەرێ��وەی 
پێویستی دەبێتە نموونەی بااڵی مەعریفە، ئەگەر 
لە گۆشە نیگایەكی مەعریفی تەواوەوە لەشتەكان 
رابمێنین، یان وێناكردنێكی تەواو مەرعریفیمان 
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باوەڕ  ئەوكاتە  هەبوو،  سروشت  لە  ب��ەوردی 
هەموو  دەبێت شاردرێتەوە،  ئیرادە  ئازادی،  بە 
پێویستی  پتەوی  پەیوەندییەكی  دەبێت  شتێك 
هەڵویستی  بەاڵم  هەبێت،  زانراوەكانی  بەهۆیە 
م��رۆڤ��ان��ەم��ان رێ��گ��ای ب���ەو م��ەع��ری��ف��ە ت���ەواوە 
لەسایەیدا  رووداوێ�����ك  ه��ەم��وو  ك��ە  پ��ێ��ن��ادەن 
سروشتی  بە  مەعریفەمان،  پێویستی  بە  دەبن، 
بكات،  هەزم  شتێك  هەموو  ناكرێت  كورتیەوە 
تیایدا  پلەی جیاكەی  بە  ئێمە  ئەو جەهلەش كە 
دەژی����ن، وادەك����ات ب��ی��رۆك��ەی ئ����ازادی ئ��ی��رادە 
ئێمەدا  بیركردنەوەی  لە  جێگەیەك  ب���ەردەوام 
ئیرادە  ئ��ازادی  بیرۆكەی  كەواتە  بكات،  داگیر 
گوزارشتە  پێویستی،  بیرۆكەی  بەاڵم  واقیعییە، 
بیرۆكە  ه��ەردوو  زانستی،  ب��ااڵی  نموونەی  لە 
دیدگای  ج��ی��اوازەوە،  دیدگای  دوو  ناو  دەچنە 
ل��ەالی��ەك و دی��دگ��ای نموونەی  ك��ردەی��ی ژی��ان 
ت��رەوە،  ل��ەالی��ەك��ی  زانستی  مەعریفەی  ب��ااڵی 
لە  جگە  نییە  تری  نیازێكی  سپینۆزا  ئاشكرایە 
دەڵێت  كە  یان  دەرئەنجامە،  ئەم  رزگ��ارك��ردن 
ئازادە،  ئیرادەتان  بكەنەوە  وابیر  دەتوانن  ئێوە 
دیاردەكات  راستەقینەی  هۆكاری  هەرچەندە 
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فەرامۆش بكەن، لەوەدا من رەخنەتان لێناگرم، 
ب��ەاڵم ئ���ەوەی ل��ە ئ��ێ��وەم دەوێ���ت ئ��ەوەی��ە دان 
بەوەدا بنێن، كە مەعریفەی تەواو دەربارەی ئەم 
بیركردنەوەی  ئەو  تێپەڕاندنی  زامنی  هۆكارانە 
تێڕامان لەشتەكان  ئیرادە،  ئێستاتانە دەربارەی 
ب��ەس��ەروەری  دەك���ات،  گشتگیرەوە  لەدیدێكی 
ئیرادە  ئ��ازادی  لە  نكۆڵێكردن  پێویست  ه��زری 
تەنانەت  پێویست،  لەسەروەری  جەختكردن  و 
لەسەر ئاستی نمونەی بااڵی مەعریفە-حەتمەن 
پاداشتەوە  و  لێپرسراوێتی  ب��ارەی  لە  پرسیار 
دوونوێنەری  ئێمە  كەمەوە  بەالی  دەورژێنێت. 
هەمان  دەبینین،  بلینبرج  و  ئولدنبرج  سپینۆزا 
خودایی  پاداشتی  ئەگەر  دەردەب��ڕن،  ناڕەزایی 
كاتە  ئ��ەو  چ��اك��ەدان��ەوە،  سنراو  لە  بێت  بریتی 
هیچ مانایەك نامێنێتەوە، ئەگەر هەموو بخرێتە 
ئەستۆی خودا بەو سیفەتەی ئەو هۆیەكەیەتی 
لە  رۆڵ���ی  پێویستی  ئ��ەگ��ەر  ت��ر،  ب��ەدەرب��ڕی��ن��ی 
هەبێت،  كردەوەكانماندا  هەموو  بەرێوەبردنی 
ئەو كات هەموو گوناهەكان رێگە پێدراو دەبن، 

هەموو شەڕێك بیانووی خۆی هەیە. 
سپینۆزا لە وەاڵمی نارەزایەتیەكەدا لە نامەی 



152

ژمارە57دا، دەڵێت پێویستە یاساكانی خواوەند و 
یاسا مرۆییەكان تێپەر نەكات. هەمیشە ئەخالف 
سودی خۆی هەیە هەرچەندە فەرمانكردن تێیدا، 
وێنەی یاساكان، یاخود شەریعەتی خودایی، یان 
هەر وێنەیەكی تر لەخۆبگرێت، نەخواسە ئەگەر 

روانینمان نەوەك ئەوی گشت دەیكەن. 
پێیەی  ب��ەو  واب��وون  ئەخالقیەكان  یاسا  بۆ 
ل��ەوەوە دەردەچ���ن، یاخود  كە خ��ودا قازییە و 
ئەگەر وەها لێمانڕوانی لە پێویستی سروشتەوە 
دەردەچ����ێ����ت، ل��ەه��ەم��وو دۆخ��ێ��ك��دا ب��ۆ ئێمە 
لە  شەڕەكانیش  هەروەها  دەبێت،  سودبەخش 
لەبارەی  دەگرن،  ئێمەوە سەرچاوە  هەڵچوونی 
پرسیارەوە، وەاڵم  لەو  بیرۆكەوە سپینۆزا  ئەم 
دەداتەوە، كە نكۆڵی لەوە دەكات، مرۆڤ سزای 
لە  گوناحەكانی  لەكاتێكدا  بدرێت،  خراپەكانی 
دەڵێت:  گرتبێت،  س��ەرچ��اوەی  سروشتیانەوە 
ئەوانەی  بۆ  كورتببێتەوە،  ئێمە  س��زای  ئەگەر 
ب��ە ل��ە ب��ارب��ردن��ی ئ��ی��رادەی��ان و ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 
لەناوبەرین،  ژەهررێژ  ماری  بۆچی  ئازاریان، 
زیاتر  ل��ەوەش  گ��ون��اه��ب��ارەوە،  بەسروشت  كە 
گوناهبار  بەو شێوەیە سزادانی  نییە؟«11.  هیچ 
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دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، بۆ ئ��ەوەی زی��ان بە ئ��ەوان��ی تر 
ئەوانی  بە  زیان  ئەو  یان سروشتی  دەگەیەنێ ، 

تر دەگەیەنێت. 
بەشێوەیەكی  بەرپرسیارێتی  و  س���زدان- 
كۆمەڵگەیە،  بەرژوەندیی  لێیان  ئامانج  گشتی- 
ئەگەر  نییە،  ك��ردار  خ��ودی  ئەنجامی  بەتەنها 
لەسەر  جەختی  جارێك  پێشتر  ك��ردار،  خ��ودی 
كرایەوە، نە هەڵەیە و نە شەڕە تەنها لە روانگەی 
پێویستە  ل��ە وێ��ن��ە  ب���ەاڵم  ن��ەب��ێ��ت،  م���رۆڤ���ەوە 
نییە،  جۆرەی  لەو  بەهایەكی  هیچ  ئەزەلیەكەدا، 
شتێك بەناوی یاخیبوون لەئارادا نییە، كە ئێمە 
گ��ەردوون��ەوە  سروشتییەكانی  یاسا  ل��ەب��ارەی 
هیچ  الهوتیەكان-  بەزمانی  یان  دەكەین،  قسە 
نییە.  خ��ودا  ویستی  پێچەوانەی  ك��ردەوەی��ەك 
ل��ە ب���ارەی چ��اك��ەدان��ەوە، ی��ان پ��اداش��ت��دان��ەوە 
لە  ئەگەر  نییە،  پاداشت  شایانی  دەڵێت:چاكە 
خۆیدا نیاز بێت، وەك لە كۆتایی هەردوو بەندی 
لە  دان��ەوەی  پاداشت  دەڵێت:  پێنجەمدا  دووەم 
ئەنجامەی  لەو  نەك  دەبێت،  تەوق  وازیكردنیدا 

بەدوای خۆیدا دەیهێنێت. 
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)هەڵچونەكان و هۆكاری زاڵبوون بەسەریدا(
لە پێشەكیی بەندی سێیەمی كتێبی ئەخالقدا، 
وێنەی میتۆدیك بۆ لێكۆڵینەوە لە هەڵچونەكان 
و ئامرازی زاڵبوون بەسەریدا دەكێشێت . جەخت 
لەسەر ئەوە دەكاتەوە دەستپێكردنی لەو بوارە 
پرەنسیپی  لە  دەرچ��وون  مانای  تێیدا  مرۆییەی 
بەڵكو  نییە،  سروشتدا  ل��ە  دام����ەزراو  حەتمی 
ئەو  لە  بەر  تویژەرەوەكانی  سەرجەم  هەڵەی 
ئەوەبوو، ئەو پرەنیسپانەیان بەسەر سروشتدا 
بەسەر  پرەنیسپیشان  هەمان  دەكرد،  پراكتیزە 
گشتی.  بەشێوەیەكی  دەك��رد  پراكتیزە  مرۆڤدا 
هەاڵوێردێك  وەك  مرۆڤ  بۆ  ئەوان  تێڕوانینی 
لەرەوشی گشتی سروشت و دانانی لە چەقێكدا، 
كە تیادا رەفتاری لەسەر رووتی تێكڕای دیاردە 
ئ���ەوەدا،  ئەنجامی  ل��ە  ب��وو  سروشتیەكانەوە 
سروشتی مرۆڤ الی ئەوان بەنادیاری مایەوە. 
لەبەرگرنگی گەورە لە روونكردنەوەی میتۆدی 
ئەخالقەكەیدا،  تیودی  چارەكردنی  لە  سپینۆزا، 
دەقێكی درێژ لەم پێشەكیە وەردەگرێت، هەندێك 
لەوانەی لەبارەی هەڵچونەكان رفتاوی مرۆڤەوە 
ب���ارەی شتێكەوە  ل��ە  ئ���ەوەی  دەن��وس��ن، وەك 
ب��ن��وس��ن، ل�����ەدەرەوەی س��روش��ت ب��ێ��ت، زیاتر 
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دیاردەگەلێك  چ��ارەس��ەری  بیانەوێت  ل��ەوەی 
سورشت  گشتیەكانی  یاسا  گوێرەی  بە  بكەن 
وێنای  وا  ئەوان  شێوەیە  بەو  دەچێت،  بەڕێوە 
مرۆڤ دەكەن، وەك چۆن هەرچەند لەسروشتدا 
سەنتەری واڵتێك لەناو واڵتێكی تردا داگیربكات! 
ئەگەر گومانی وا دەبەن لەدەرەوەی سیستمی 
سروشتە، زیاتر لەوەی رەخنەلێگراوی ئەو بێت، 
باوەڕیانوایە دسەاڵتی تەواوی بەسەكردەوەكانی 
خۆیدا هەیە، جگە لە خۆی ملكەچی هیچ نابێت، 
پێناسەی  ك��ەس  دەی��زان��م  من  ئ��ەوەی  هێندەی 
سروشت و هێزی هەڵچوونی نەكردوە، توانای 

بیرلە بەرەنگاربوونەوە و سەركوتكردنیدا. 
لە  نییە  شتێك  ئ��ەم��ەی��ە!  م��ن  پ��الن��ی  ب���ەاڵم 
ڕاڤ���ە بكرێت،  س��روش��ت��دا رووب����دات و وەه���ا 
لە سروشت، كە سروشت هەمیشە  دەرچوونە 
لەگەڵ حكومەتەكانی  كاركردندایە، هەمیشە،  لە 
یاساكانی  یەكن،  وەك  ك���رداردا  لە  ت��وان��ای  و 
شتێك  ه��ەم��وو  ك��ە  فەرمانەكانی  و  س��روش��ت 
لە  و  روودەدات  ب��ەه��ۆی��ەوە  س��روش��ت��دا  ل��ە 
هەریەكێك  تر،  بۆیەكی  دەگۆڕێت  وێنەیەكەوە 
بەو  سەردەمێكدا،  لەهەموو  و  شتێك  لەهەموو 
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لە  تێگەیشتن  بۆ  هەبێ   میتۆدێك  پێویستە  پێیە 
لەمیان  مەبەستم  هەمووشتەكان،  سروشتی 
هەڵچوونەكانی  بەوشێوەیە  ریساگەلێكی  یاساو 
هاوشێوەكانیان،  و  ئیرەیی  و  توڕەیی  و  رق 
ئەگەر لەخۆیەوە سەیر بكرێت، ئەوا بە گوێرەی 
ه��ەم��ان پ��ێ��وی��س��ت��ی و ئ��ەح��ك��ام ل��ەس��روش��ت��دا 
بۆهۆكارگەلێكی  دەگەڕێتەوە  و  دەچێت  بەڕێوە 
تایبەتمەندی  تێیدەگەین،  لەمیانەیەوە  دیاریكراو 
گەلێكی زانراوی هەیەو شایانی ئەوەیە بیانزانین، 
گرنگی ئەو وەك گرنگی تایبەتمەندی هەرشتێكی 
ب��ەرازی  دەمانگەیەنێت،  خۆی  لە  تێڕامان  ترە 
هەڵچونەكان  سورشتی  لەبەرئەوەش  بوونمان، 
و هێزەكەشی بە گوێرەی ئەو میتۆدە چارەسەر 
دەكەم، كە پێشتر لە لێكۆلینەوەكانمدا دەربارەی 
دەڕوان��م  پاشان  بەكارمبردووە،  عەقڵ  و  خوا 
ك���ردەوەك���ان و ئ����ارەزوە م��رۆی��ی��ەك��ان ت���ەواو، 
هەروەكو چۆن لە هێڵەكان و روەكان و تەنەكان 
بكۆڵمەوە(. ئەم تێروانینە بۆ مرڤ و هەڵچونەكانی 
بەشێكی دانەبڕاەوە لە سروشت، هەمان یاسای 
تێدەپەڕێت،  تێپەڕ دەبێت كەبەسەریدا  بەسەردا 
كرد،  هەڵچونەكانی  چارەسەركردنی  سپینۆزا 
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دایماڵی  و  پەتی  سروشتی  بەدیاردەگەلێكی 
ل��ەه��ەم��وو ئ��ەو ش��ان��ازی��ی��ان��ەی ل��ەس��ەردەس��ت��ی 
كە  پاڵی،  بە  دراو  نەریتگەراكان  فەیلەسوفەو 
لەهۆكاری هەاڵواردنی هەڵپەسێردراوە، تەنها بە 
بواری مرۆڤەوە، بەم جۆرە لە پێشەكی بەندی 
دەك��ات،  هەڵچوون  بۆ  پێناسەیە  ئەم  سێهەمدا 
ناودەبرێت،  دەروون  بەخراپی  كە  )هەڵچون 
بەهۆیەوە،  ه��ۆش  ئ��اڵ��ۆزە،  ی��ان  بیرۆكەیەكی، 
ت��ری.  بەشێكی  ه��ەر  ج��ەس��ت��ەی��ان  دەرب�����ارەی 
ل��ەوەی  ك��ەم  ی��ان  زۆر،  ب��وون  لەتوانی  جەخت 
ئەودا  لەبوونی  دەك��ات��ەوە،  هەیبووە  كەپێشتر 
لە  بیر  شێوەی  بەو  دەك��ات،  لەهۆشیدا  حوكم 
شتێكی  لەبریتی  بكاتەوە  دی��اری��ك��راو  شتێكی 
تر« پاش كەمێك سپینۆزا ئەو پێناسەیە زیاتر 
رووندەكاتەوەو دەڵێت: مەبەستم لەهەڵچون ئەو 
دێت،  جەستەیەكدا  بەسەر  كتوپڕانەیە  گۆڕانە 
كەم  یان  زی��اد،  جەستە  ئەو  كارایی  هێزی  كە 
پێدەدات،  گەشەی  یان  پەكیدەخات،  دەكاتەوە، 
ه��ەروەه��ا ب��ی��رۆك��ەی گ��ۆڕان��ك��اری��ەك��ان��ی��ش«12 
پ��ێ��ن��اس��ەی ل���ەو ج���ۆرە ب��ۆ ه��ەڵ��چ��ون ه��ەم��وو 
ئاماژەیەك بۆ بەهای خێروشەڕ دووردەخاتەوە، 
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لەنێوان  چلونایەتی،  جیاكاریەكی  هەموو  بەڵكو 
دووردەخ���ات���ەوە،  ت��ردا  یەكێكی  و  هەڵچونێك 
ب��ن��ەم��ای ج���ی���اوازی ل��ەن��ێ��وان ه��ەڵ��چ��ون��ەك��ان��دا 
یان،  زیادكردنێك  لەهەموو  كە  بەوەی  دەكات، 
لەپاراستنی  بوونەوەر  توانای  كەمكردنەوەی 
بوونی  ب���ەردەوام  بە  كۆمەككردن  ی��ان  خ��ۆی، 
لەسەر  بێئەوە  بە  شیكردنەوەی  لەبووندایەن 
میتۆدی  ب��ەت��ەواوی  سەرەكیە  پرەنسیپە  ئ��ەو 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ   دەنێت،  بوونیاد  ئەخالق 

یان چۆنیەتی تیایدا. 
لە بەندی چوارەمی كتێبی ئەخالقدا سپینۆزا 
كڵێشەی درێژی هەڵچونە مرۆییەكان دەخاتەڕوو، 
هەموویان لە میانەی ئەم پرەنسیپە سەرەكییەوە 
پێناسەكراون، پرەنسیپی زیادەی توانای مرۆڤ 
بوونیدا،  لە  ب��ەردەوام��ی  و  خۆی  پاراستنی  لە 
سەرسامیەكی  توانایە  ئەم  كەمكردنەوەی  یان 
گرنگ  الیەنێكی  بێگومان  كە  تێدایە،  گ��ەورەی 
كە  پێكدەهێنێت،  سپینۆزا  ئەخالقی  تیوری  لە 
تیوەرە  ئەم  رەسەنایەتی  بۆ،  ئاماژە  بەروونی 
دەكات، كە پێناسە زانستیە یەكالكەرەوەكانی بۆ 
لەپێناسەی  جیاوازە  تەواوی  بە  هەڵچوونەكان 
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هەموو  بە  نەریتگەراكان  ئەخالقیی  فەیلەسوفە 
مانا تەقویمییەكانی )تایبەتمەندییە چۆنایەتیانەوە 
دەگرێت،  لەخۆ  هەیە،  هەڵچونەكاندا  لەنێوان 
هەڵچوونەكان،  بە  سەبارەت  سپینۆزا  كڵێشەی 
نەریتگەراكان  میتۆدە  نێو  لە  تاقانەیە  هەوڵێكی 
بۆچوونانەی  ئەو  رەتكردنەوەی  بۆ  ئەخالقدا، 
كەهەڵچونەكان مرۆڤ دەگەڕێتەوە، بۆیە ئەسڵ 
دەبێت  پەیوەست  م��رۆڤ  سروشتی  تیایدا  كە 
زیندوی  ب��ون��ەوەرێ��ك��ی  ه��ەم��وو  سروشتی  ب��ە 
ترەوە، وا سەیری ناكات، كە ئەو لە گەردوندا 
چەقی دەوڵەتێك لەناو دەوڵەتێك داگیر دەكات، 
لەگەڵ ئەوەشدا، سەرەڕای ئەو بایەخانەی ئەم 
كڵیشەیە لەم بارەیەوە هەیەتی، بەدرێژی لەسەر 
ناوەرۆكەكەی قسە ناكەین، دەشێت ناوەرۆكەكە، 
یارمەتیەكی  بەبێ   بخوێنرێتەوە  كتێبانە  ئ��ەم 
زۆری كتێبەكانە خودی سپینۆزا»13. بەهەرحاڵ 
كە  بەجێناهێڵێت،  راڤەكار  بۆ  گ��ەورە  بوارێكی 
لە  پێوانەی زۆرێك  بە  تاڕادەیەك روونە  ئەوە 
بەشەكانی تری فەلسەفەكەی، لەم لێكۆڵینەوەیەدا، 
ج��ەخ��ت ل���ەس���ەر خ��س��ت��ن��ەڕووی پ��رەن��س��ی��پ��ە 
بكەینەوە،  سپینۆزادا  فەلسەفەی  لە  گشتییەكان 
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وردەكاریەكانیەوە  هەموو  بە  ئ��ەوە  پێویستە 
نموونە  هەندێك  بەهەڵبژاردنی  پاشان  بكەین، 
جیاوازەكان  هەڵچونە  بۆ  ئەو  چ��ارەی  لەرێگا 
كەپێشتر  سەرەكیەكەیەوە،  پرەنسیپە  لەمیانەی 
سپینۆزا  دەب��ی��ن.  رازی  ك��رد  ب��ۆ  ئ��ام��اژەم��ان 
ئ��ازار  چێژو  پێناسەكردنی  ب��ۆ  زەمینەسازی 
یان  زی��ادب��وون��ێ��ك  ئ��ەم پرسە دەك��ات)ه��ەم��وو 
پەكخەری  یاخود  یارمەتیدەر،  كەمكبوونێك، 
هێزێكی كارایە لەجەستەماندا، هزری خۆی زیاد، 
یان كەم دەكاتەوە، هەروەها یارمەتیدەر، یاخود 
لە  لەزەنیماندا«14(.  هزریە  توانای  پەكخەری 
تێبینیكردنی ئەم پرسەدا دەڵێت: زەین تێدەپەڕێت، 
كەماڵی  بەدۆخی  تێدەپەڕێت،  ئاڕاستەیەدا  بەم 
زیاتر یان كەمتردا، لەمەوە شروشتی چێژوئازار 
چڕدەبێتەوە، مەبەست لەچێژ دۆخێكی نێگەتیڤە، 
كە تێدا زەین دەگوێزرێتەوە بۆ كەماڵی مەزنتر 
كە  نێگەتیڤە،  دۆخێكی  ل��ەئ��ازار  مەبەستیش  و 
تێدا زەین دەگوێزرێتەوە بۆ كەماڵی كەمتر. ئەم 
پێناسانە لە كۆتایی بەندی سێهەمدا، تا رادەیەك 
)چێژ  وەردەگ��رێ��ت  ج��ی��اواز  لەفزی  وێنەیەكی 
بۆ  كەمەوە  كەماڵی،  لە  م��رۆڤ  گواستنەوەی 
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كەماڵی مەزن( )پێناسەی دووەم(، و )ئازاریش 
بۆ  م��ەزن��ەوە  لەكەماڵی  م��رۆڤ  گواستنەوەی 
كەماڵی كەمتر(، )پێناسەی سێهەم(، چێژ و ئازار 
دەبێتە گواستنەوە ئەو ئاماژەیە، بۆ ئەوەی كە 
كەمی  و  بەهەژاری  كەپەیوەست  هەڵژون  دوو 
م��رۆڤ  كەشروشتی  م���رۆڤ،  الی  ك��ەم��اڵ��ەوە 
تێدەپەڕێت،  جیاوازدا  بەدۆخی  كەماڵیدا  لەپلەی 
بەچێژ،  دەبێت  خۆیدا  گواستنەوە  لەپرۆسەی 
یان بە ئازار، ئەو بۆ ئەم دوو جۆرە هەڵچوونە 
كە  دەكات  زیاد  سێهەم  هەڵچوونی  سەرەكییە 
ئەویش ئارەزوە، كە گوزارشتێكی راستەوخۆیە 
بوونی  و  خ��ۆی  پاراستنی  بۆ  م��رۆ  مەیلی  لە 
ئەو  م��ەی��ل��ەوە«15.  ئ��ەم  ل��ەب��ارەی  هۆشمەندی 
)چیەتی  ب���ەوەی  دەك���ات  ئ����ارەزوو  پێناسەی 
مرۆڤ خۆیەتی، هێندەی ئەوەی كەوێنا دەكرێت 
بەڕێوەبراوە، لەرێگەی كارلێكردنەوە، یا خود بۆ 
رێككردنەوەی، بۆ كردەی شتێك(، ئەوەش هەموو 
هەوڵی مرۆڤ و بەرگریەكانی و ئارەزوەكانی و 
داخوازیەكانی دەگرێتەوە، كە بەهۆیەوە هەوڵی 
بەدیهێنانە شتێك دەدات، لێرەشەوە پەیوەندیەكی 
سپینۆزا  هەیە«16.  مرۆڤەوە  بەچیەتی  تۆكمەی 
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بەهیچ  دان  ئ����ارەزوو،  چ��ێ��ژوئ��ازارو  ل��ە،  جگە 
ئارەزوویەكی رەسەندا نانێت، كەلێیەوە هەموو 
لەرێگەیەوە  و  هەڵئەهێنجێ   تر  هەڵچونەكانی 
)خۆشەویستی  ئەوەش  نمونەی  دەكات،  راڤەی 
بیرۆكەی هۆیەكی  بە  لە چێژێكی هاوەڵی  جگە 
دەرەكی، هەمان حاڵەت لەرقیشدا هەر هەیە بەو 
شێوەیە دەبینین ئەوەی خۆشەویستی دەكات، بە 
پێویست هەوڵدەدات ببێت بەخانەوەن و بابەت 
خۆشەویستی یەكەی بمنێتەوە، لەكاتێكدا كەسێك 
بۆ دووردخستنەوەو  كەرق دەكات هەوڵدەدات 
سپینۆزا  رق  و  خۆشەویستی  تێپەڕاندن«17.لە 
پ��ێ��ن��اس��ەگ��ەل��ێ��ك��ی گ�����ەورە ب���ۆ ه��ەڵ��چ��ون��ەك��ان 
هەڵدەهێنجێ ، ئەوەش لە رێگەی گێڕانەوەی بۆ 
سێ  هەڵچوونە سەرەكیەكە، كە بریتین لەچێژو 
هەڵچوونە سەرەكیەیانە  ئەم  ئ��ارەزوو،  ئ��ازارو 
 )conatus( دەگەڕێنەوە بۆ نەزمە بنەڕەتیەكانی
بونەوەر بۆ پاراستنی خۆی، ئاشكرایە جیاوازی 
لەنێوان ئەم تێڕوانینەی ئسپینۆزا، بۆ پەیوەندی 
بە  و  یەكترەوە  بە  لەهەڵچوونەكان  هەندێك 
تێڕوانینی  ل��ەن��ێ��وان  و  م���رۆڤ���ەوە،  س��روش��ت��ی 
جیاوازیی  بە  یەكسانە  فەیلەسوفەكاندا  ب��اوی 
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بۆ  جاهل  تێڕوانینی  زان��او  تێڕوانینی  لەنێوان 
نموونە،  بۆ  جەستەكان  سروشتی  پێكهاتەی 
لەنێوان  پێوایە  لەزانستدا  نییە،  پسپۆر  كەسێك 
لە  بنەرەتی  جیاوازیی  جەستەكاندا  پێكهاتەی 
پسپۆر  كەسی  لەكاتێكدا  ئەمە  چۆنایەتیەدایە، 
و زانا ئەم جیاوازییە چۆناییەتی دەگەڕێنێتەوە 
بۆ چەندایەتی، بەو پێیە كە جەستە لە رۆاڵەتدا 
زەقترین جیاوازیەكانە دەردەكەوێت، لەراستیدا 
لەكێشی  سادە  چەندایەتی  لەجیاوازیەكی  جگە 
بەشی كەرەستەكەیدا زیاتر نییە، هەروەكو چۆن 
جیهان بەشتێكی دیاریكراو لە كۆمەڵە رەگەزێكی 

دیاریكراو دەستپێدەكات.
هەموو  جیاوازەكانیەوە  پێكهاتە  میانەی  لە 
دروستبوونە ئاڵۆزەكان لە سروشتدا راڤە دەكات، 
بەو جۆرە سپینۆزاش بە رسەتیەكی سنوردار لە 
هەڵچوونەكان دەستپێدەكات و جیهانی هەستی 
دەروونی بە هەموو ئاڵۆزیەكانیەوە دەگەڕێتەوە 

بۆی. 
ئامرازی  لەسەر  قسە  ب��ەرل��ەوەی  پێویستە 
سپینۆزا  الی  هەڵچوونەكاندا  بەسەر  زاڵبوون 
هەڵچوونەكان  ئەو  بكەین  ئەوە  تێبینی  بكەین، 
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ڕیزی  لە  ئەو  هەیە،  كە  هەڵناگرێت  جۆرە  بەو 
كەهەموو  تردانییە  فەیلەسوفانەی  ئەو  هەموو 
رواڵەتێك  وەك  و  هەڵدەگرن  هەڵچوونەكان 
مرۆیی  دەروون����ی  الوازی  روواڵ��ەت��ەك��ان��ی  ل��ە 
هەڵچوونە  بەتایبەتی  ئەو  سازیدەكەن،  ئامادە 
پەیوەستن  ك��ە  ه��ەڵ��ن��اگ��رێ��ت،  پ��ۆزەت��ی��ڤ��ی��ەك��ان 
ب��ەوەدێ��ه��ێ��ن��ان��ی س��روش��ت��ی م���رۆڤ خ��ۆی��ەوە، 
بانگەشەی  فەیلەسوفانەی  ل��ەو  ب��ووە  یەكێك 
نكۆڵیكردن  یاخود  نەویستی،  دنیا  سەودای  بۆ 
زۆرب���ەی  ك����ردوە.  داخ��وازی��ەك��ان  لەجەستەو 
سەودای دنیانەویستی كە دەدرێتە پااڵ سپینۆزا 
لەو دیدگایەوە، كە باوەڕی وابووە فەیلەسوف 
و سۆفیش بووە، بەمانا پیشەییەكە، بانگەشەی 
سوفیانەدا  )ح���دس(ی  مەعریفەی  پێناوی  ل��ە 
بەوشێوەیە واسەیركراوە لە ئاراستە گشتیەكەی 
ئەخالقی خۆیدا لە كەلەپوری ئەفالتۆنی مەسیحی 
ئەگەر چی  نابێتەوە،  جیا  رۆژئ��اوادا  هزری  لە 
لەزۆربەی  بەوجۆرە  ئیلهامی  زمانی  بێت  دیار 
وەها  راڤەكردنێكی  ئەوا  ببەخشێت،  بابەتەكاندا 
بەتەواوی دوورە لە ئاراستەی حەقیقی سپینۆزا 
مێژوونووسانی  ك��ە  لەوشتانەی  یەكێك  وە. 
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ئ��ەوەی��ەك��ە  ت��ەب��ان  ل��ەس��ەری  سپینۆزا  ژی��ان��ی 
ن��ەك��ردوە،  هەستیەكانی  چێژە  تامی  هەرگیز 
بەڵكو هەمیشە خۆی لە تێوەگالنی پاراستووە، 
چونە  ب���وو،  تیۆریەكەیدا  فەلسەفە  ل��ە  ب���ەاڵم 
بۆ  دەردەكەون  لەپرسگەلێكدا  لەراستەقینەكانی 
بەڵكو خێرە،  لە خۆیدا شەڕنییە،  نموونە: )چێژ 
بەاڵم ئازار شەڕە«19. لەنموونەیەكی تردا دەڵێت: 
هەمیشە  بەڵكو  رۆنابێت،  زێدە  هەرگیز  )شادی 
خێر، بەاڵم داڵ تەنگی هەمیشە ش��ەڕە«20. ئەو 
دەكاتەوە،  مرۆیی  سروشتی  لە  جەخت  بەهێز 
ئ���ەو ه��ەڵ��چ��وون و ئ����ارەزووان����ەی پ��ێ  ب��ەپ��ێ ، 
جیادەكاتەوەو  دەڕۆن  سروشتەدا  ئەم  لەگەڵ 
دەدات،  م��رۆڤ  جەستەی  پاراستنی  هاوكاری 
ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ئ���ەو ئ���ازاران���ەش ه��ەڵ��دەگ��رێ��ت كە 
ئەو  دەگەڕێتەوە  بە جەستەی مرۆڤ  بەزەزەر 
و  هەڵدەگرێت  ئەوە  دنیانەوستێكدا  ئەخالقی  لە 
پێیوایە  پووچ..  پڕو  كی  )بیركردنەوەیە  دەڵێت: 
دەشكێتەوە  مرۆڤدا  بەسەر  بەئازار  كە  ئەوەی 
ئەنجامەكەی خێرە، ئەوەش كە چێژی بۆ دەهێنێ  
كە  دەكاتەوە  جەخت  ش��ەڕە«21.  ئەنجامەكەی 
سودمان  بەراستی  وەرگرتن  چێژ  بۆ  هەوڵدان 
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هەروەها  كامڵبوونماندا،  زیاتر  لە  پێدەگەیەنێت 
خوداییدا  سروشتی  لە  پشكداریمیان  زیاتر  بۆ 
ناو كۆییەدا، بە گوێرەی سیستمێكی  لەم  )یان، 
هەمەكی سروشت بەڕێوەدەچێت(. وە ئاستێكی 
جیاكردنەوە لەنێوان ئەو هەڵچونانەدادەنێت كە 
پێویستە هەوڵیان بۆ بدرێت و هەموو ئەوانەشی 
كە پێویستە دوورە پەرێزیان لێبكرێت، یەكەمیان 
لەگەڵیدا  دووەه��ەم��ی��ان  تەبایەو  عەقڵدا  لەگەڵ 
ناكۆكە. عەقڵ لەم دۆخەدا پرەنسپێكی جیاوازی 
لەهێزی سروشتی مرۆڤ یاخود سەودای ئەو 
پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  نییە،  پاراستنی خۆی  بۆ 
هێزێكە پێ  بەپی، لەگەڵ سروشتی راستەقینەی 
ئەو  لەنێوان  هەمانگەهی  و  دەڕوات  م��رۆڤ��دا 
هەیە،  شتەكاندا  هەمەكی  سیستمی  لەنێوان 
هەڵچونێك  لەسەر  پێمان  بەڵگەیدا  عەقڵ  ئەگەر 
خۆماندا  پاراستنی  و  ب��وون  لەبەردەوامی  كە 
بۆ  هەوڵی  پێویستە  ئ��ەوا  دەك���ات،  كۆمەكمان 
بوونمان  ب��ۆ  ئاستەنگی  ئ��ەگ��ەر  ب��ەاڵم  ب��دەی��ن، 
پێویستە  بێت  نرخێك  بەهەر  ئەوا  دروستكرد 

خۆمانی لێبەدووربگرین. 
جیاكارییە  ئەو  دەنێت  ب��ەوەدا  دان  سپینۆزا 
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كارێكی ئاسان نییە، چونكە هەڵچونە بەهێزەكان 
دەس��ەاڵت��ی ت��ەواوی��ان ب��ەس��ەر م��رۆڤ��دا هەیە، 
ئ��ارەزوو  كە  رادەی��ە  ئەو  دەگاتە  كار  لەوەشدا 
ئامادەیە پاشەكشە  لە شتی خۆش و ویستراو 
مەعریفە  لەبارەی  سەرهەڵدراو  ئ��ارەزووی  بە 
پەیوەست  هەر شتێكی  و  و شەڕ  خێر  لەسەر 
جۆرە  ئەم  لەهێزی  دەك���ات«22.  پێشترەوە  بە 
هەڵچونانەدا كۆیالیەتی مرۆڤ دروست دەبێت، 
بەهێزبوو  هەڵچوون  ئەگەر  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
ئەوا لەتوانادا هەیە بەهەڵچوونێكی لەو بەهێزتر 
دەتوانین  ئێمە  بەڵكو  پێبكرێت،  پاشەكشەی 
وابڕوانینە مەعریفەی خێرو شەڕو كە ئامرازێكە 
بۆ پاشەكشەكردن بە هەڵچوونەكان، بەو پێیەی لە 
خۆیدا) هەڵچون چێژو ئازارە، هێندەی ئەوە ئێمە 
هۆشیاریمان لەو بارەیەوە هەیە«23. بەو جۆرە 
سپینۆزا دەگاتە ئەوەی كە )مەعریفەی دروست 
هیچ  نییە  لەتوانادا  بارەی خێر و ش��ەڕەوە،  لە 
هەڵچوونێك پاشەكشەی پێبكات والێی بروانرێت 
كە خۆی تەندروستە، بەڵكو هێندەی ئەوەی كە 
خۆ هەڵچوونێك پێكدەهێنێ »24. ئەوە بەروونی 
هەڵچوونەكاندا  بەسەر  زاڵبوون  رێگای  وێنەی 
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الی سپینۆزا دەكات: هەڵچوون نابێتە ستەمكار 
و  روون  بیرۆكەیەكی  ئێمە  لەبەرئەوەی  تەنها 

تایبەتمەند لە بارەیەوە بونیاد دەنێت«25. 
زیاد  هەڵچووندا  بەسەر  عەقڵ  هەژموونی 
دەكات، وەك چۆن ملكەچبوونی بۆی كەمدەبێتە 
شتەكان  تێكڕای  لە  ئ��ەوەی  هێندەی  ئ��ەوەش 
كاری  پێویستە«26،  كە  پێیەی  ب��ەو  تێدەگات 
هەڵچوونەكان  ل��ە  بیركردنەوەیە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
تیایدا  كە  نێگەتیڤەكەیەتی،  شەقڵە  تیپەڕاندنی 
هەڵچوونەكان دەبن بەگەردەلوولێكی پەیوەست 
بەهزرگەلێكی تەم مژاوییەوەو هەواڵەی دەكات 
بۆ هەڵچوونگەلێكی تر كە لەسەر كۆمەڵە هزرێكی 
جیاكاری  بوونیادنراوە،  تایبەتمەند  و  روون 
راستەوخۆی  ه��ۆك��اری  و  هەڵچوون  لەنێوان 
دەرەكییەوە دەكات، بۆئەوەی پەیوەستی بكات 
ب��ەوەش  تەندروستەوە،  عەقڵی  بەهزرگەلێكی 
درەوش���اوە  عەقڵێكی  رۆشنایی  لەبەر  نەفس 
هەڵچوون  كۆیالیەتی  لە  تێڕامانەوە  رێگای  لە 
رزگاری دەبێت«27. بەو جۆرە سپینۆزا لەسەر 
ئەو بۆچوونەی سوقرات هەمانهەنگ دەبێت كە 
جەهلە،  چروكی  و  زانستە  چاكەكاری  پێیوایە 
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دەخاتە  هزرەكە  خۆی  تایبەتی  بەرێگای  بەاڵم 
لە  بریتیە  كە  هەیە  جۆری  سێ   روو-مەعریفە 
یەكەمیان  روون  مەعریفەی  ب��اوەڕو  و  گومان 
ناكۆكە،  بەعەقڵ  كە  هەڵچوونانەیە  ئەو  ئەسڵی 
سێهەم  چاكەكانە،  ئ��ارەزوو  ئەسڵی  دووەمیان 
ج��ۆرە  ب��ەو  حەقیقەیە.  خۆشەویستی  ئەسڵی 
وت��ەك��ەی س��وك��رات راس��ت��دەك��ات��ەوەو دەیكات 
گومان  پووچەیان  مەعریفەیەكی  چروكی  بە: 
مەعریفەیەكی  چاكەكاری  هەڵەدایەو  لەبەردەم 
ئەوەنییە  م��ان��ای  ئ��ەم��ەش  ت��ەن��دروس��ت��ە«28. 
م���رۆڤ دەس���ت���ب���ەرداری س���ودی خ���ۆی ببێت 
لۆجیكی  و  یعەقڵی  شیكردنەوەیە  لەپێناوی 
مەعریفە،  بیركردنەوەو  هەڵچوونەكاندا،  هەموو 
بەڵكوبە  م��رۆڤ��دا،  س��ودی  بەدیهێنانی  ل��ەگ��ەڵ 
پ��ێ��چ��ەوان��ەوە ه��اوك��اری دەب���ن ل����ەوەدا بەڵكو 
دژایەتی ئەوبۆچوونە دەكات كە پێیوایە هەوڵی 
لە  مرۆڤ بۆ بەیهێنانی سودی خۆی چروكیە، 
پرسگەلێك دا دەیسەلمینێ  كە هەوڵی مرۆڤ بۆ 
رابەری  ئەگەر عەقڵ  بەدیهێنانی سودی خۆی، 
چاكەكاری.  بونیادنانی  دەبێتە  لەخۆیدا  بێت 
دەڵێت  )19(دا  پرسی  لە  چ��وارەم��داو  لەبەندی 
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هەموو كەس بەسروشت هەرچی خێری خۆی 
تێدابێت حەز بەبینینی دەكات و هەرچی شەڕی 
دەڵێت:  )20(دا  پرسی  لە  پێچەوانەوە.  بە  تێدا 
بۆ سودی خۆی  لەهەوڵدان  چاكەكاری مرۆڤ 
قەوارەی  پاراستنی  لە  یاخود  دەبێت،  دروست 
خۆیدا. و لەپرسی )22(دا دێت مەحاڵە بتوانین 
وێنای چاكەكاری بكەین لەپێش هەوڵی مرۆڤ 
پاراستنی بوونی خۆی، پاشان رۆڵی عەقڵ  بۆ 
و  دەك���ات  راڤ��ە  23دا  پرسی  ل��ە  وتێگەیشتن 
دەڵ��ێ��ی��ت م���رۆڤ ب��ە گ��وێ��رەی چ��اك��ەی خ��ۆی 
ك��ردەوەی  لە  ئەوكاتەی  مەگەر  ناكات  رەفتار 
بۆچوونەكەی  24دا  لەپرسی  تێبگات  خ��ۆی 
چ��ڕدەك��ات��ەوە ب��ەووت��ەی��ی ك��ە رەف��ت��اری مرڤ 
مرۆڤ  رەفتاری  هاوتای  چاكەكەی  بەگوێرەی 
و ژیانی و پاراستنی بوونیەتی )ئەوانە هەموو 
ئ��ەوەی  بەگوێرەی  هاوشانی،  گەلێكی  وت��راو 
هەوڵدان  پرەنسیپی  لەسەر  هەواداریەتی  عەقڵ 
بۆ ئەوەی بەرژەوەندی تایبەتی خۆی تێدانییە. 
زیاتر لەوە گوزارشت دەكات و لەپرسی 30دا 
پێویست،  خێرەكەیە  ئەورادە  تا  )شتێك  دەڵێت: 
هەرچەندە  بگونجێت.  ئێمەدا  سروشتی  لەگەڵ 
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چاكەكاری پەیوەست بێت بەتێگەیشتنەوە، ئەوا 
تێگەیشت  ب��واری  هەرچەند  دەبێت  سروشتی 
لێی  زی��ات��ر  م���رۆڤ  بێت  ف��راوان��ت��ر  لەشتەكان 
تێڕامان  بگاتبە  ئەگەر  تەنانەت،  بێتەوە،  نزیك 
لەسیستمی هەرەمەكی شتەكان لە پێویستی بە 
چاكەكاری  بەرزترین  ب��ەوەش  یەكەیدا  گشتی 
بەدیدەهێنێت كە لە توانادا هەیە مرۆڤ پێی بگات 
هەڵچوونەكانی  بەسەر  بوونی  زاڵ  توانای  و 
دادەب��ێ��ت ب��ە ه��ۆی پ��ەی��وەس��ت ك��ردن��ی��ی��ەوە بە 
گ��ەردوون��ی��ی��ەوە.  گشتگیری  پێویستییەكی 
ئسپیینوزا بە شێوازێكی وانە ویژانە گوزارشتی 
لەوە كردوە كە دەڵێت: )بەرزترین خێر بۆ مرۆڤ 
ناسینی خودایە، بەرزترین چاكە بۆ زەین ئەوەیە 
خودا بناسێت(29. واتای راستەقینەی ئەم جۆرە 
دەربڕینانە لەوتەكەیدا دەردەكەوێت كە دەڵێت) 
شتەكان  ببات  بەوە  پەی  راستی  بە  هەركەس 
سروشتی  پێویستی  ل��ە  ی���ەك  ل����ەدوای  ی���ەك 
و  سروشتیەكان  ی��اس��ا  ب��ەگ��وێ��رەی  خ��ودای��ە، 
شتێك  ئەوا  دەدەن  روو  ئەزەلی  رێساگەلێكی 
بەسوك  لێبوونەوەو  رق  شیاوی  نابینێتەوە 
بەهیچ  وە  بێت،  زان��ی��ن  ب��ەك��ەم  و  س��ەی��رك��ردن 
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چاكەكاری  ئ��ەوەن��دەی  بەڵكو  هەڵنادا،  شتێكدا 
بگرێتەبەر،  چ��اك  رەف��ت��اری  ب��دات،  رێگا  م��رڤ 
چێژی لێوەر بگرێت، وەك نموونەكە دەڵێت(30. 
لە بەندی یەكەم لە پرسێكدا دەربارەی پێویستی 
سروشتی خودایی دەدوێت، ئەوەی مەبەستێتی 
بە  دەك��ات  پێوەندە  لەكاتێكدا  روون��دەك��ات��ەوە 
و  سروشتی  یاساگەلێكی  لەبارەی  قسەكردن 

رێساگەلێكی ئەزەلییەوە. 
بەوجۆرە هەردوو دەبڕینەكە الی ئەو هاوتا 
دەبن. لەسەر بنەمای ئەو هاوتای یە بەروونی 
كە  پرسە  ئ��ەم  راستەقینەی  دەالل��ەت��ی  بە  پ��ەی 
)ئ��ەوەی  ببەین:  هەیە  سوفێگەری  رواڵەتێكی 
بەروونی لە هەڵچوونەكانی خۆی بگات، خودای 
تێگەیشتن  زیادبوونی  هێندەی  دەوێ��ت،  خۆش 
لە خۆی و هەڵچوونەكانی خۆشەویستیشی بۆ 
الی  گوزارەی  ئەو  ئەگەر  زیاددەكات(31.  خودا 
سپینۆزا هەیە بگۆڕین بە گوزارەی خۆشەویستی 
هەمووەكی  سیستمی  تێگەیشتن  كە  خودایی، 
زیاتر  ماناكە  ئ��ەوا  گەردونە،  پێویستی  یاخود 
مەعریفەی  م���رۆڤ  چ��ەن��د  دەب��ێ��ت��ەوەو  رون 
بكات  زیاد  هەڵچوونەكانی  و  خۆی  دەرب��ارەی 
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تێگەیشتنی لەوەی دوایش زیاتر دەبێت. لەسەر 
بەندی  لە   18 ژم��ارە  )پرسی  لە  بنەمایە  ئ��ەو 
پێنجەمدا( وتەكەی سپینۆزا زیاتر راڤە دەكرێت 
كەس ناتوانێ  رقی لە خودا بێتەوە: لەبەرئەوەی 
لەبارەی گەردون و  مەعریفی سیستمی گشتی 
سروشتی پێویست و باو تێدا، هیچ بوارێك بۆ 
هەستی بەشەكی دیاریكراوی وەكو رق ناهێڵی 
بەم  گەشتین  ئەگەر  پێدەكەن،  هەستی  ئ��ەوەی 
تۆكمەمان  پەیوەندی  بە  پەیبردنە  مەعریفەیە 
جۆرە  ئەو  نموونەی  فراوانەوە،  سیستمە  بەو 
پەیبردنە، ئەگەر بەراوردی بكەین بە هەڵچوون، 
ئەوا هەڵچوونی خۆشەویستی دەبێت نەك رق 
بۆ  ئیسپینۆزا  ئەو چارەسەرەی  ئێمەدا  لەدیدی 
زاڵ بوون بەسەر هەڵچوونەكاندا دەیخاتە روو 
لەم  بۆ رزگاربوون  نییە  رێگای هەوڵدانەوە  لە 
هەڵچوونانە بەرێگەیەكی راستەوخۆ، بەڵكو لەر 
تێداو  عەقڵی  بیركردنەوەی  و  ناسینی  ێگەی 
هەل  گشتی  سیاقی  بە  ك��ردن��ەوەی  پەیوەست 
و م��ەرج��ی دەرەك���ی و ن��اوەك��ی م��رۆڤ��ەوەی��ە-
ئ���ەم چ��ارەس��ەرك��ردن��ە ل��ەه��ەن��دێ��ك رووی����ەوە 
دەروون��ی  شیكردنەوەی  لەگەڵ  پێچراوەتەوە، 
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لەویستی  تێپەرێن  نەمانتوانی  ئەگەر  )هەروەها 
ل��ەوەی  دوورت��ردەب��ێ��ت  لەیەكچوانە  روو  ئ��ەم 
دەروونیدا  شیكردنەوەی  رۆڵ��ی  لە  پێویستە(. 
دەروون��ی  گرفتێكی  هەیە  توانادا  لە  دەوترێت 
دەرچ����وون  رێ��گ��ای  ل��ە  ئ��ەوی��ش  تێپەڕینرێت 
لەجیهانی نا ئاگاییەوە بۆ جیهانی ئاگایی، وە لە 

رێگای پەیبردنی هۆشمەندانەشەوە دەبێت. 
رەگ������ەزی ه���اوب���ەش ل���ەن���ێ���وان ه����ەردوو 
دەروونی،  هاوسەنگی  وتێكچوونی  جەمسەردا 
رێگای  گرفتەكەی  بێت،  بەردەوامیش  هەرچەند 
ناگرێتەبەر،  هۆشیارمان  زەینی  ب��ەرەو  خۆی 
هاوسەنگی  بونیادنانەوەی  دووب��ارە  رێگای  و 
دروست، پەیبردنە بەو تێكچون لە رێگای هۆش 
و دانانی لە سیاقی سروشتی خۆیدا، نەخواسە لە 
حاڵەتی یەكەمدا لە رێگای مەعریفەی عەقڵی یەوە 
بێت، لەحاڵی دووەمدا لە رێگای تەنها هۆشەوەو 
مرۆڤ  رزگاربوونی  بۆ  حاڵەتەكەدا  لەهەردوو 
برخێتە  تیشك  بەسە  ئ��ەوەن��دە  تێكچوونە  ل��ەو 
تێدا  كە  دەربهینرێت  یە  تاریكی  ل��ەو  س��ەری، 
و  لەگەڵیدا  گیربوونمان  میانەیدا  لە  بووە  نغرۆ 
لە  هۆشیارانە  بیركردنەوەی  لە  گواستنەوەی 



175

بوارە بەرتەسكەكەی و لە هەلومەرجی ئاڵۆزو 
س��ن��ورداردا ك��ە ك��اری��گ��ەری خ��ۆی تێدا وازی 

دەكات. 
سەرئەنجام پێویستە ئاماژەیەكی تایبەت بەو 
ئەنجامە كۆمەاڵیەتییە روونە بكەین، كە سپینۆزا 
لەدامركاندنەوەی  چڕیدەكاتەوە  تیۆرەكەیدا  لە 
چڕ  ل���ەوەدا  ئەنجامانە  ئ��ەم  ه��ەڵ��چ��وون��ەك��ان��دا. 
دەبنەوە كە هەڵچونەكان مایەی ئاژاوەی نێوان 
خەڵكە، و عەقڵیش مایەی لێك نزیكبوونەوەیان، 
لە دامركاندنەوەی  ئامرازمان بوو  ئەگەر عەقڵ 
هەڵچوونەكاندا، ئەوا پێویستە مرۆڤ هەوڵبدات 
خۆی  و  هەڵچوونەكانیدا  بەسەر  زاڵبوون  بۆ 
كۆمەاڵیەتی  م��ان��ای  ل��ە  دڵنیابوون  ب��ە  دەگ���ات 
سپینۆزا  بۆچوونەكانی  مرۆڤدا  دەروون���ی  لە 
ناو دەبرێت،  لەوبارەیەوە بەشەقڵێكی دووفاقی 
تێڕوانین  دووفاقی  بەشەقڵی  پەیوەستدەكرێت 
ل��ە چ��ارەس��ەرێ��ك��دا، ك��ە ب��ۆ زاڵ��ب��وون بەسەر 
هەڵچوونەكاندا دایناوە. ئەو لەسەرێكەوە دەڵێت 
بەهەڵچونێكی  مەگەر  دانامركێتەوە  هەڵچون 
دەڵێت  ت���رەوە  لەسەرێكی  بەهێزتر،  ل��ەخ��ۆی 
بە  گریدانیان  و  هەڵچوونەكان  لە  بیركردنەوە 
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دەستەبەری  شتەكانەوە  پێویستی  سیستمی 
لەنێوان  گرێدانێك  راستە  دەك��ات.  تێپەڕاندنی 
ئامرازەدا دروست دەكات كە دەڵێت،  ئەو دوو 
ئ��ازار،  چێژو  هەڵچونی  ش��ەڕ  خێرو  ناسینی 
بارەیانەوە  لە  هۆشیاریمان  ئ��ەوەی  هێندەی 
هەیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا جۆرە جیاكاریەك لە 
نێوان ئەو دوو ئامرازەدا هەیە: ئامرازی یەكەم، 
هەرچونێك  بەهێزترە،  هەڵچونێكی  بەكاربردنی 
بێت جۆرێكی تر لە هەڵچوون دەهێڵێتەوە، بەاڵم 
دوا  تا  ئەگەر  هەیە،  لەتوانادا  دووەم  ئامرازی 
هیچ  بۆ  بوار  حاڵەتێك  دەگاتە  بڕۆین،  قۆناغی 
شتێك  هەموو  تێدا  ناهێڵێتەوە،  هەڵچوونێك 
دەتوانین  دەكرێت  ئارایشت  رەها  پێویستی  بە 
ئامرازی یەكەم وەك قۆناغێكی رەخسێنراو بۆ 
بەسەر  زاڵبون  واتە  بگرین،  لەبەرچاو  ئەویتر 
بەهێزتر  لەخۆی  هەڵچوونێكی  هەڵچووندابە 
دەبێت، ئەوەش ئاسانترین و نزیكترین ئامرازە، 
دەشێت تەواوببێت لە رێگای تێگەیشتنی كامڵەوە 
ل��ە سیستمی  رووداوێ����ك  ه��ەم��وو  جیگەی  ب��ۆ 
ئامرازی  دوو  ئ��ەوەش  شتەكاندا  هەمووەكی 

گرانن، خەڵك دەستی پێیان راناگات. 
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ئامرازی  هەڵچوونەكان  دامركاندەوەی  بۆ 
ه��ەردوو  لە  بەكاربەرین،  دووەم  ی��ان  یەكەم 
حاڵەتەكەدا ئێمە بەهێزترین هۆی ئاژاوە لەنێوان 
خەڵكدا تێدەپەڕێنین، ئەگەر بەسەر هەڵچوونەكاندا 
زاڵ بووین: )هێندەی ئەوەی مرۆڤ هەڵچوونی 
هێندەش  بووترێت،  ناشێت  وەردەگرێت،  خراپ 
ب��ە س��روش��ت گ���ون���ج���اون«32. ئ��ەگ��ەر م��رۆڤ 
هۆكاری یەكەمی گرتەبەر، ئەوە گەڕانە بەدوای 
دەگات  بێگومان  پاشان  بەهێزتردا،  هەڵچونێكی 
تردا،  وخەڵكی  نێوان خۆی  لە  نزیكبوونەوە  بە 
بە  بنرێت  و  بێت  ترسێك  ه��ەڵ��چ��وون  ئ��ەگ��ەر 
زیانگەیاندن  بۆ  بێت  هەوڵێك  ئەگەر  مرۆڤەوە، 
بە ئەوانی تر، زیانێك لەسەڕووی ئەوە دەبێت 
ل��ەوان��ی ت��ر ب��درێ��ت، دەی��گ��ەی��ەن��ێ��ت ب��ەدەس��ت 
غەریزییەكەی  ئ����ارەووە  ل��ە  ب��ەس��ەردارب��وون 
زیانگەیاندن  لەسەر  لەبەدیهێێانی سودی خۆی 
یاسایە دشێت  ئەو  بنەمای  )لەسەر  تر.  بەوانی 
كۆمەڵگە بونیاد بنرێت، لەكاتێكدا كۆمەڵگەی خۆی 
بپارێزێت بەو مافەی كەهەمووكەس هەیەتی لە 
ئازار پێگەیشتنیدا، و  لە  تۆڵەكردنەوە بۆ خۆی 
خۆی بڕیاربدات لەسەر خێرو شەڕی خۆ چییە، 
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هەرچەندە كۆمەڵگە توانای دانانی رێساگەلێكی 
گەلێك  ی��اس��ا  و  ه��ەب��ێ��ت،  رەف��ت��ار  ب��ۆ  گشتی 
دەربكات، كە هەرەشە كۆمەكی بكات، نەك ئەو 
لەدامركاندنەوەی  دەستەوەوەستانە  عەقڵەی 
لەسەر  ج��ۆرە  ل��ەو  كۆمەڵگەیەكی  هەڵچوندا. 
یاسا بونیادەنرێت و لەسەر هێزێكی بەتوانا بۆ 
لە  ئەوانەشی  ناودەبرێت،  بەدەوڵەت  پاراستنی 
بەشوانەكان«33،  ناودەبرێت  دەژین  پاراستنیدا 
بەاڵم ئەگەر سپینۆزا لەدەقی پێشتوتردا جەختی 
لەدۆش دامانی عەقڵ لەدامركاندنەوەی توڕەیدا 
تێبینیكردنی  لە  بەیادبهێنینەوە  ئ��ەوە  با  ك��رد- 
پرسی ژمارە 17دا لە هەمان بووندا- دۆزەكە 
كۆیالیەتی  و  مرۆیی  الوازی  نیگای  لەگۆشە 
لە  ترو  دیدگایەكی  لەوێشەوە  دەكات  مرۆڤەوە 
رزگاربوونی  دیدگای  هەیە،  بەرزتردا  ئاستێكی 
مرۆڤە( مەبەستم لەهەموو ئەوەیە كەعەقڵ تێدا 
لەهەڵچونەكانی  مرۆڤی  رزگاركردنی  توانای 
هەروەها  لێی،  بیركردنەوە  بە  ئەویش  هەیە 
دامركاندنەوەی  بۆ  مرۆڤ  هەوڵی  دۆخەدا  لەم 
لەنێوان  بەنزیكبوونەوە  دەگات  هەڵچوونەكانی 
كۆمەاڵیەتیەكان  لەبەها  دڵنیابوونەوە  خەڵكداو 
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ئاستێكی  لە  بەاڵم  دا،  مرۆڤایەتی  دەروون��ی  لە 
بە  دەگ��ات  ئاڵوگۆڕ  ترسی  ئاستی  لە  بەرزتر 
لەنێوان  گونجا  بنەمای  عەقڵ  یەكەم.  ئامرازی 
شوێنەكەوتەی  خەڵكی  )ئ���ەوەن���دەی  خ��ەڵ��ك��دا 
سروشتیان  ناچاری  بە  هەمیشە  دەژی��ن  عەقڵ 
یەكانگیردەبێت«34. هەرچەندە بواری وازیكردن 
مرۆڤ بۆ عەقڵی فراوان بێت، و مەعریفەش بۆ 
سروشتی شتەكان فراوان بێت، ئاستەنگی نێوان 
خۆی ئەوانی تر بەرەو نەمان دەچن. بەوپێیەیە 
ئەگەر كەسێك دوای چاكەكاری خۆبكەوێت، ئەوا 
بۆ خەڵكیشی بەرەوا دەزانێت، چەند مەعریفەی 
ئەو  ئەوەندەش  بكات  زیاد  خ��وداوە  ب��ارەی  لە 

ئارەزووەی خۆی دەپەرستێت«35. 
ب��ەو ج��ۆرە ئ���ەوەی ژی��ان��ی خ��ۆی ب��ە عەقڵ 
بەڕێوەدەبات، دەبێتە سەرچاوەی خێر و سودی 
نییە  لەوەدا  )سودی  تر:  بۆ خەڵكی  هەمیشەیی 
هەر  ب��ژی«36.  عەقڵ  گوێرەی  بە  لە سروشتدا 
بەرژوەندی  بۆ  مرۆڤ  هەوڵدانی  لەبەرئەوەش 
تایبەتی خۆی، ئەگەر بە ڕێنوێنی عەقڵ بێت، لە 
هەمان كاتدا دەبێتە هەوڵێك بۆ سودی ئەوانی 
بیرۆكەیەكی  ب��ە  سپینۆزا  ب��ارەی��ەوە  ل��ەو  ت��ر. 
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گرنگەوە لە تیۆرە ئەخالقییەكەیدا دێت، پێیوایە 
نە  و  دەبێت  بەش  نە  راستەقینە شتێكە  خێری 
دابەشدەكرێت، ناكەوێتە ژێركاریگەری زۆربەی 
لەوانەیە  بەڵكو  تێدادەكەن،  بەشداری  ئەوانەوە 
هەركەسێك پشكی گەورەی تێداهەبێت، چونكە 
پلەیان  ی��ان  پ��ارە  ئەگەر  خێرە،  ئ��ەو  لەوانەیە 
نفوزبێت، بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو ئاپۆرەیە كە 
لەنێوان  كێبەركێ   دەبێت  بەوپێیە  لەسەریەتی، 
نیازانە  ئەو  بڕی  هەرچەندە  توندبێت،  خەڵكدا 
تێدانابێتەوە،  ه��ەم��ووان  جێگای  س���ن���ودارەو 
بۆ  مەعریفە  دەبێ�ە  خێرە  ئ��ەو  كاتێك  بەڵكو 
پێدراوە، وە زۆربوون ژمارەی  هەمووان رێگا 
كەمبوونەوەی،  هۆی  نابێتە  كە  بەشداربوون، 
داوای  زیاتر  هەتا خەڵك  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو 
مەعریفە بكات، چێوەی ئەم مەعریفەیە فراوانترو 

ئاسۆی بەرینتر دەبێت. 
كە  لە  سپینۆزا  پرسی  راڤ��ەك��ردن  ئ��ەوەش 
دوای  كە  ئەوانەیە  بۆ  ب��ەرز  خێری   ( دەڵ��ێ��ت: 
هەموواندا،  لەنێو  دەكەون  هاوبەش  چاكەكاری 
و دەش��ێ��ت ه���ەم���ووان چ��ێ��ژی ل��ێ��وەرگ��رت لە 
تێبینیكردنی  لە  یەكسانیدا«37.  پێشكەشكردنی 
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خودی ئەو پرسەدا دەڵێت: )ئەوە لەسەر شێوازی 
پان بەدوادا نایەت، بەڵكو لەسەر سروشتی عەقڵ 
هاوبەشە  م��رۆڤ  بۆ  خێر  خۆیەتی-بەرزترین 
چیەتی  لە  ئ��ەوەی  هێندەی  هەموواندا  لەنێوان 
دەگرێت،  سەرچاوە  خۆیەوە  م��رۆڤ  )ماهیتە( 
هەروەك چۆن لەمیانەی عەقڵەوە دەناسرێت(. 

سپینۆزا بە شیكردنەوەی مەزنكردنی ژیانی 
ناوەستێت،  عەقڵدا  سێبەری  لە  كۆمەاڵیەتییەوە 
بەدڵنیاییەوە، هەروەكو بەربەرچی هەموو ئەوانە 
بداتەوە كە هەوڵی پێكەوە گرێدان لەنێوان تاكگەری 
كۆبوونەوەی  وێنای  دەدەن،  فەلسەفەكردندا  و 
عەقڵەكانیان بۆ ناكرێت تەنها لەسەر ئەو بنەمایە 
هەندێك  دەستبەرداری  عەقاڵنە  ئەم  كە  نەبێت، 
بۆ  شتێك  )هیچ  بهێنێ .  خۆی  لەجیاوازییەكانی 
مرۆڤ لە مرۆڤ خۆی بەسودترنییە، لەتوانای 
مرۆڤدا نییە شتێك دەستەبەری پاراستنی بونی 
خۆی بكات، گەورەتربێت لە رێكەوتنی هەمووان 
لەسەر ئەوەی زەین و جەستەی هەمووان یەك 
زەین و یەك جەستە بێت، ئەگەر ئەم دەربڕین 
بە  و  دەنگ  بەیەك  هەمووان  بێت،  تەندروست 
گوێرەی توانا هەوڵی پاراستنی بوونیان بدەن و 
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بۆ سودی هەمووان تیبكۆشن بەو جۆرە هەموو 
ئەو خەڵكانەی كە عەقڵ بەرێوەیان دەبات-یان 
تێدا  خۆیانی  س��ودی  ب��ۆئ��ەوەی،  ه��ەوڵ��دەدەن 
خۆیان  بۆ  شتێك  هیوای  عەقاڵ-  گوێرەی  بە 
نەخوازن،  مرۆڤی  هەموو  بۆ  ئەگەر  ناخوازن، 
بەوجۆرە رەفتاریان بەدادپەروەری و دڵسۆزی 

و شەریف وەسف دەكرێت«38. 
سپینۆزا لە دەقی پێشوودا بەرپەرچی هەموو 
ئەوانە دەداتەوە كە جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە 
لەدەستدا  خۆی  گۆشەگیری  ئەگەر  عەقڵ،  كە 
لەبەرانبەر  ل��ەدەس��ت��دەدات،  جیاوازیشی  ئ��ەوا 
ئەوەشدا دژە ئامانجێك بۆ كۆمەڵگەی پێكهاتووە 
ئازاد كەیەك عەقڵ و یەك جەستەیە  لەخەڵكی 
هەموو  وەاڵم��ی  ترو  دەقێكی  لە  ئەو  دادەنێت، 
بەمەستگەلی  كەمەبەستەكانی  داتەوە  ئەوانەوە 
ئەو  ئەمە  دەچوێنن،  پەرێز  دوورە  راهیبێكی 
باوەكانی  ل��ەراڤ��ەك��ارە  ك��ە زۆرێ���ك  وەس��ف��ەی��ە 
سپینۆزا بەكاری دەهێنن. ئەو بنەمایەی كە عەقڵ 
نییە  زوه��دە  ئەو  كۆدەكاتەوە  خەڵكدا  لەنێوان 
لەهەمووپەیوەست بوونێك بە سروشتی ئەسڵی 
الیەنەكانی  هەموو  بەدێهینانی  بەڵكو  مرۆڤەوە، 
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بەكامڵترین  عەقڵ،  بەرێبەری  سروشتەیە  ئەو 
ج����ۆر. )ئ�����ەوەی ب��ۆ چ��ەس��پ��ان��دن��ی ئ��ەزم��وون 
دەك��ات  خەڵك  هەموو  لە  وا  ب��ەروون��ی  وتمان 
مرۆڤ  وت��ەی��ەدا  ئ��ەو  لەسەر  لێكترنزیكببنەوە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ب��رای«39.  مرۆڤی  بۆ  خودایە 
دەگمەن رووبدات. خەڵك گوێڕایەڵی عەقڵ بن، 
سیستمێكی  بەگوێرەی  خۆیاندا  لەژیانی  ئەوان 
بنیانراو لەسەر ئیرەیی و ناكۆكی بەڕێوەدەچن، 
گۆشەگیرانە  ژیانێكی  ناتوانن  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ئاژەڵێكی  مرۆڤ  كەپێناسەی  پێیەی  بەو  بژین، 
كۆمەاڵیەتییە جێگەی ڕەزامەندی هەمووە، بەڵكو 
ژیانی كۆمەاڵیەتی بۆ مرۆڤ تاڕادەیەكی دوور 
زیانەكانی لەسەر الدەبات، باگاڵتەجاڕەكان ڕقی 
خۆیان بكەن بەپێكەنینی گەمژانە بە بارودۆخی 
مرۆڤ، باالهوتییەكانیش رایبگەیەنن، باستایشی 
ژی��ان��ی گ��ەم��ژان��ەی دەش��ت��ەك��ی م���رۆڤ بكەن 
ب��ەگ��وێ��رەی ت��وان��ای��ان، ب���اڕق ب���دەن ب��ەم��رۆڤ، 
ئەوانە،  هەموو  پ��اش  ب��ەئ��اژەاڵ،  بۆ  ستایش   و 
بەشێوەیەكی  دەتوانێت  مرۆڤ  دەبینن،  ئەوەی 
گونجاو پێویستییەكانی زیاتر بەهاوكاری یەكتر 
ڕزگاربوونیان  بۆ  ئامرازێك  تاكە  دابینبكات، 
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لەو مەترسیانە لەهەموو الیەنێكەوە یەكخستنی 
هێزیانە«40.

ل��ە راڤ��ەك��ردن��دا  رەن��گ��ە زی����ادەڕۆی نەكەین 
پەیوەستبوونی  لە  سپینۆزا  وتبێستمان  ئەگەر 
بەهاوكاری لەنێوان خەڵكداو بەوەفابوونی زیاتر 
بەرگری  كاتدا  هەمان  لە  پێویستییەكانیادا  لە 
دەك��ات،  ن��وێ   پیشەسازی  شارستانیەتی  ل��ە 
خۆشكراوەكانی  بۆ  رێ   دەرك��ەوت��ە  یەكەمین 
دەگرێت  ل��ەوان��ەش  رەخنە  س��ەرەت��اش  بینیوە، 
ك��ە ب��ال��ۆرە ب��ۆ رۆژان����ە گ��ۆش��ەگ��ی��ری م��رۆڤ 
دەك��ات  خ��ۆی  ل��ێ��دەدەن،  پشتبەخۆبەستنی   و 
دابەشكردنەكار،  پرەنسیپی  بەداكۆكیخوازی 
دەبینین  لەدوایدا  وەك  هەروەها  بەدڵنیاییەوەو 
مرۆڤ  كەماڵی  لەبەدیهێنانی  بەتوانایە  ئ��ەوە 

زیاتر لەژیانی گەمژانەی دەشتەكی. 

الیەنە چاك  و خراپەكان لەتیۆری ئەخالقدا
بەهەر  خ��راپ  و  چ��اك   گرفتی  سروشتییە 
بانگەشە  كە  بوروژێنرێت،  ئەخالقی  میتۆدێكی 
هەڵوێست  هەڵچونەكان،  دام��رك��ان��دن��ەوەی  بۆ 
لە  ب��ەخ��راپ��ە  میتۆدانە  ئ��ەم  ل��ەم��ەڕ  وەرگ��رت��ن 
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م��رۆڤ  ئ��ای��ا  ب���اوە،  رەواق��ی��ی��ەك��ان��ەوە شتێكی 
بخاتە  سەرنج  ب��ۆئ��ەوەی  ن��ەك��راوە،  بانگهێشت 
هەڵچونەكان و  سەپاندنی  لە  خۆی  وزەی  سەر 
خۆیدا  لەكۆنترۆڵكردنی  دامركاندنەوەكانیداو 
عەقڵی بەكاربهێنێ ، لەبری قۆزتنەوەی ئەم وزەیە 
دەرەكیانەدا،  هۆكارە  ئ��ەو  بەسەر  لەزاڵبوون 
عەقڵی  یاخود  هەڵچووونە،  بەم  گەیشتوون  كە 
ئ��ەو  ك��ۆن��ت��رڵ��ك��ردن��ی  ب��ۆ  بهێنێ   ب��ەك��ار  خ���ۆی 
میتۆدانە  ج��ۆرە  ئ��ەم  دەوری��ان��داوە؟  جیهانەی 
سپینۆزا،  بە  دەستپێدەكات  لەڕەواقیەكانەوە 
كەدەستەپاچەن  كەسانەی  ئ��ەو  بۆ  گونجاوە 
لەگۆڕینی جیهانی دەوروبەریان و هەوڵیاندەخەنە 
سەر گۆڕینی خۆیان، جیهانی ناوەوەیان دەكەن 
بەتەختەی شانۆی چاالكیەكانیان، چونكە ئەوان 
لەجیهانی  تەنها  بن،  دەسەاڵت  خاوەنی  ناتوانن 

خۆیاندا نەبێ . 
ل��ە ت��ی��وری س��پ��ی��ن��ۆزا ل��ە دام��رك��ان��دن��ەوەی 
ئەم  كۆمەكی  هەیە،  رەگەز  زۆر  هەڵچونەكاندا 
زمانێك  بە  هەندێكجار  دەكەن،  ڕەخنەیە  جۆرە 
دەبەخشێت  خ���راپ  س��روش��ت��ی  ك��ە  دەدوێ����ت 
راستەوخۆ وەكو لە نامەی ژمارە30دا هاتووە 
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تێدا لەبارەی شەڕی نێوان هۆڵەنداو ئینگلتەراوە 
قسە بۆ ئولدینبرگ دەكات شەڕێك كەپێی ڕازی 
نین و بەوە، بەاڵم من نە پێكەنیم دێ  و نەگریان، 
و  ك��اری  فەلسەفە  بۆ  دەنێت  پێوە  پاڵم  بەڵكو 
سەرنجدان لە سروشتی مرۆڤ ئەگەر باوەڕم 
نییە،  وانەبێت من مافی گاڵتەكردن بەسروشتم 
هەرەچەندە بیر لە خەڵك دەكەمەوە حاڵیان وەك 
شتێكی  وەهایە،  تر  هەبووەكانی  هەموو  حاڵی 
تر نیین جگە لە بەشێكی سروشتی، لەوەدا من 
نازانم چۆن ئەو بەشانە لەگەڵ گشتدا دەگونجێن 
و پێ  بەپێ  لەگەڵی دەڕۆن، چۆن هەر بەشێك 

پەیوەست دەبێت بەوانی ترەوە. 
رەوا  ئ���ازادی  و  كەسە  ه��ەر  بۆ  من  ئێستا 

دەبینیم بە گوێرەی سروشتی خۆی بژی«. 
بێگومان ئەوە دیدێكی نێگەتیڤە بۆ دیاردەیەك 
دانی پێدادەنێت ، كە شەڕ و ئەوەیش جەنگە، بەاڵم 
و  خەڵك  لە  ش��اراوە  الوازی  ئەستۆی  دەیخاتە 
ناكرێت گۆڕانكاری تێدابكرێت. تێڕوانین نێگەتیڤ 
بەڕامان  پەیوەستنە  روون���ە،  دەق���ەدا  ل��ەم  وەك 
یان  یەكەیدا،  پێویستی  سروشتە  لە  كارەكان  لە 
بۆئەوەی  نییە،  الدان��ی  خۆلێ   ئەزەلەوە،  لەدیدی 
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الببات  بچووك  خەڵكی  لەسەر  الوازی  رواڵەتی 
هەموو رووداوێك دەبەسێتەوە بەڕەوتی پێویستی 
و  لەشیكردنەوە  ئ��ەوەش  سروشتەوە،  ئەزەلی 
فەلسەفەكاریدا كارێكی دروست و رێگا پێدراوە، 
هەڵوێستی  لە  بەگوزارەكردن  بوو  ئەگەر  ب��ەاڵم 
فەیلەسوفی، ئەوا ئەو دەگات بەنكوڵیكردن لە بوونی 
لەبەشداریكردنی  وازپێهێنانی  و  خ��ۆی  مرۆیی 
ك��ردەی��ی ژی��ان��ی خەڵكی ت���ردا، ئ���ەوەی روون��ە 
ژیانی پراكتێكی ئێمە جۆرە دەستبەرداربوونێكی 
ئ���ارەزووم���ەن���دان���ی ك��ات��ی دەخ���وازێ���ت ل��ەدی��دی 
لەبەشێكی  تر  ئەوی  بەوەی  ئەزەلی و گرنگیدان 
رووداوەكاندا، و لەجیهانی هەڵچوونەكاندا بە ئەو 
بەها مرۆییانەشەوە كە تێدایە هیچ ئینتمایەكی بۆ 
سروشتی شتەكان نییە، بەاڵم گوزارشت لە كێشە 

ئەسڵییەكان لەژیانی مرۆڤدا دەكات. 
و  عەقاڵنیبوون  راس��ت��ە  ت���رەوە  الی��ەك��ی  ل��ە 
گەورەیە  هەنگاوێكی  هۆكارەكان  لە  تێگەیشتن 
ب��ۆ رزگ��ارب��وون��م��ان ل��ە گ��رف��ت��ەك��ان��م��ان، ب��ەاڵم 
دواین هەنگاو نییە، تێگەیشتن و مەعریفە بەس 
لە  جۆرێكن  كورتكردنەوەیاندا  لە  بەڵكو  نین، 
بەهەوڵی  كامڵبكرێن  پێویستە  بەڵكو  نێگەتیڤ، 
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گۆڕینی پۆزەتیڤانەی هەلومەرجی دەرەكی ئەو 
دەبێت،  پراكتێك  بواری  بۆ  ئینتیمای  هەوڵەش 
نەك بە تەنها بۆ بواری عەقڵ، سەرەڕای هەموو 
ئەوانە دەتوانین بڵێین تۆمەتی خراپ ناتوانرێت 
فەلسەفەی  ب��ەس��ەر  بسەپێنێری  ب���ەت���ەواوی 
رەگ��ەز  فەلسەفەدا  ل��ەم  ئسپێوزادا،  ئەخالقی 
لە  ئەو  لێناكرێت،  كەنكۆڵی  هەیە  چاك  گەلێكی 
زۆربەی ئەو متیۆدانە جیا دەبی�تەوە كە بانگەشە 
عەقڵ  ب��ە  هەڵچوونەكان  دام��رك��ان��دن��ەوەی  ب��ۆ 
دەكەن، ئەم بانگەشەكردنە لەالی ئسپێوزا لەسەر 
بونیادنەنراوە،  »زه���د«  گۆشەگیری  بنەمای 
هیچ  دەك���ات���ەوە  ئ���ەوە  ل��ەس��ەر  ج��ەخ��ت  بەڵكو 
ئەركی مرۆڤیشە  لە خۆناگرێت و  لتێكچوونێك 
بە گوێرەی توانا هەموو رەگەزە سروشتیەكانی 
خۆی رازیبكات، با لەوە بارەیەوە تێبینی ئەوە 
بكەین ئەو پرەنسیپە بنەڕەتییەی كە لەجیانەیەوە 
دەكات،  مرۆڤ  رەفتاری  رواڵەتەكانی  هەموو 
ئەمەش  بووندا،  لە  بەردەوامبوونە  پرەنسیپی 
لە خۆیدا پەرنسپی كاراییە، لەكاتێكدا هەر شتێ 
دەزانێت،  بەشەڕی  پەكبخات  مرۆڤ  كردەوەی 
س����ەرەڕای ئ���ەوەش ب��ەب��ای��ەخ��ەوە دەڕوان��ێ��ت��ە 
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هەوڵی مرۆڤ بە سودی تایبەتی خۆی، نكۆڵی 
هەستی  ژیانی  رەگەزەكانی  لە  رەگەزێك  هیچ 
ئ��ەوە  عەقڵدا،  ب��ەس��ەر  زاڵبێت  م��ەگ��ەر  ن��اك��ات، 
سەر  لە  بونیادنراو  فەلسەفەیەكی  هیچ  شتێكە 
پڕەنسیپی كارایی رەهای مرۆڤ نكۆڵی لێناكات، 
بەهای  ل��ەس��ەر  جەخت  نییمیان  پێشتر  وەك 
مشت  كە  بەشێوەیەك  دەك��ات��ەوە  كۆمەاڵیەتی 
لەنێوان  روون  وەگریدانێكی  مڕهەڵناگرێت،  و 
لەنێوانی  و  خ��ۆی  ژیانی  بۆ  م��رۆڤ  راب��وون��ی 
ت��رەوە  لەوانی  كۆمەاڵیەتییەكەیدا  پوەیەندییە 
روون  پۆزەتیڤی  رەگەزێكی  ل��ەوەش��دا  هەیە، 
كردنەوە  خۆی  پۆزەتیڤەكە  رەگەزە  ئەم  هەیە. 
كۆمەاڵیەتییەكاندا  لەبەها  جەختكردنەوە  ل��ە 
دەنوێنی لەگەڵ ئەمەشدا هەروەك دودان تێبینی 
پێشخەری  بەدەست  ئەستورە  پشت  ك��ردووە، 
كەسایەتی، لەمیتۆدی ئەودا سروشت بەڕەوتی 
هیچ  و  دەڕوات  خ��ۆی��دا  چ��ارەن��ووس��اس��ازی 
بۆ  بایەخی  ی��ان  م���رۆڤ  ل��ەس��ەر  قورسیەكی 
نییە،  مانایەكی  هیچ  ئەخالق  نییە،  ئامانجەكانی 
بەدەستپێشخەری  نەسیمێكە  ئەوەنەبێت  تەنها 
كەسێتی هەڵدەكات، كە خەڵك لەناو كۆمەڵگەدا 
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دەربڕنیێكی  بە  هاوكارن41،  بنەماكەی  لەسەر 
هێزی  دۆخ��ەدا  ل��ەم  كۆمەاڵیەتی  ه��اوك��اری  تر 
بەرگر یخوازانەی خۆی لەتاكەوە وەردەگرێت، 
خودی  سیستمێكی  لەسەر  دەبێت  سەرئەنجام 
سیستمە  ئ��ەم  ن��م��وون��ەی  بونیادبنرێت.  ت��اك 
كە  ئاستە  ب��ەرزت��ری��ن  درێ���ژك���راوەی  خودییە 
عەقڵەش  ئەو  پێیگەیشتووە  مرۆڤایەتی  عەقڵی 
هەیە،  خەڵك  كەمی  ژمارەیەكی  الی  تەنها  بە 
ب��ەوەدا  دان  ناچاردەكات  م��رۆڤ  ئ��ەوەش  هەر 
كەمی  ب��ەرەو  سپینۆزا  الی  ئەخالق  كە  بنێت، 
دەڕوات نەك زۆری سەرەڕای داننانی تەواوی 
ئەخالق  بۆ  مەرجگەلێك  مرڤدا،  سروشتی  بە 
ئەم  پێیدەگەن،  كەم  ژمارەیەكی  تەنها  دادەنێت 
گرفتە بوو بە بابەتی پرسیارێك كە سلیڤان زاك 
كتێبەكەی خۆی بەناوی »ئەخالق الی سپینۆزا 
» پێهێنا، مەبەستم ئایا میتۆدی ئەخالقی سپینۆزا 
ل��ەوەدا  ئەرستۆكراتی؟  یان  ب��ووە،  دیموكراتی 
سەودایەكی دیموكراتیانە هەیە، كە هێرش دەباتە 
سەر دەسەاڵتی ئاینی ئەگەر رواڵەتەكانیشی بێت، 
هەروەها لە جەختكردنەوەیدا لەسەر ئەوەی كە 
دڵی مرۆڤ بەتەنها دەستەبەری ئەوە دەكات، كە 
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مرۆڤ بەرەو رێگای دروست و هەموار ببات، 
بەاڵم سەودا ئەرستركراتیەكەی روونە، لەوەدا 
دەردەكەوێت كە جەخت لەسەر ئەوەدەكاتەوە، 
كە ئامڕازی رزگاربوون مەعریفەیەكی عەقڵییە، 
هەیە42  كەمبوونی  ژمارەیەكی  الی  كەئەوەش 
ئەوەها مرۆڤ پەناگەیەك نادۆزێتەوە بۆ ئەوەی 
جۆرێك  سپینۆزا  ئەخالقی  میتۆدی  بڵێت«. 
كۆیلەدا  و  سەردار  ئەخالقی  لەنێوان  جیاكاری 
دەكات، ئەگەر لەو وەسفانە رابمێنین كە سپینۆزا 
لەبارەی ئەخالقی میتۆدە الهۆتیەكاتەوە قسەی 
پێدەكات، بەوانەی وەكو سزا و پاداشت و بەڵێن 
بۆ  رووپاییكردن  و  قۆزتنەوەی هەشتی خەڵك 
ئەو  دەبینین  روونی  بە  ئەوا  هەڵچوونەكانیان، 
وەسفانە لەالی سپینۆزا گوزارشت لە ئەخالقی 
بانگهێشتی  دەبینین  لەكاتێكدا  دەك��ەن،  كۆیلە 
ت����ەواوی خ��ەڵ��ك دەك����ات ب��ۆ وەرگ��رت��ن��ی ئ��ەو 
جۆرە ئەخالقە، چونكە دەستەبەری گەیاندنیان 
دەبینین  دروس��ت��دەك��ات،  و  ه��ەم��وار  بەرێگەی 
لەسەرئەوەی  جەختبكات  كە  بەوەوە  ناوەستی 
خۆی  بۆ  هەبێ�ت،  دەربازبون  بۆ  تر  رێگایەكی 
جۆرەكارێكی رەها دادەنێت و لەبەرئەنجامەكانی 
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بەڵكو  دێ��ت،  ك��ارەك��ەدا  ل��ەم��ەدوای  كە  نایكات، 
ل��ەب��ەر ئ���ەو دەی���ك���ات پ��اداش��ت��ی چ��اك��ەك��اری 
چاكەكردن خۆیەتی، دان بەوەدا دەنێت كە گشت 
دەستەبەری  لەبیركردنەوەیی  دەستەپاچەیە 
و  پێویست  ب��ەرەوت��ی  هەڵچونەكان  گرێدانی 
سروشتیدا بكات، كەواتە گشت دەبێ�ت ئەخالقی 
تایبەت بەخۆی هەبێت، كەتێدا مرۆڤ لە هەڵچوون 
رزگاری نابێت بە هەڵچوونێكی تر نەبێت بەهێزتر 
بێت لە خۆی، بەاڵم تایبەت یان سەردار مەعریفە 
بەختەوەری  و  چاكەكاری  بۆ  ئامڕازەكەیەتی 
لەپەیڕەوكردنی عەقڵدا و رزگاربوونی لە داننان 
بە پێویستیدا43 هەموو ئەوانەی ژمارەیەكی كەم 
شتەكان  بەرزترین  ئەگەر  بگەن،  پێی  دەتوانن 
كتێبی  كە  وتمان  پێشودا  دەربڕینی  لە  وەك 
و  ناڕەحەتترین  پێهێنراوە  كۆتایی  ئەخالقی 
كەلەسەر  گفتوگۆ  بەمجۆرە  دەگمەنترنییان، 
سپینۆزا  الی  پ��ۆزەت��ی��ڤ  و  نێگەتیڤ  پ��رس��ی 
ل��ەخ��ۆگ��رت،  روون����ی  دیالەكیتكی  م��ۆرك��ێ��ك��ی 
سەبارەت بە پرسی دیموكراتی وئەرستۆكراتی 
تر  دڵنیاییەكی  بۆ  لەدڵنیاییەوە  ئەخالقەدا،  لەم 

لەبەرزترین ئاستدا. 
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لە دیدی ئێمەدا بۆچوونی پێشوو سەرەڕای 
بابەتە  رواڵەتی دەشتەكییانە دوایین وتەی ئەم 
نییە، هێشتا لە توانادا هەیە بووترێت ئەو نمونە 
دەك��ات،  باسی  ئەخالق  بۆ  سپینۆزا  كە  بااڵیە 
سەرەوری عەقڵە، نەك ئەرستۆكراتی بە هەموو 
بەشێكی  بۆ  نییە  نیاز خراپ  وە  رووەكانییەوە 
گ��ەورەی م��رۆڤ، چونكە عەقڵی مەزن كە ئەم 
پراكتیكەوە  ل��ەرووی  ئەگەر  هەیە  خەسڵەتەی 
ل��ەرووی  ئ��ەوا  ف��ەراه��ەم نەبێت،  بۆ ه��ەم��ووان 
ت��ی��وەری��ی��ەوە ف��ەراه��ەم��دەك��رێ��ت ب��ۆ ه��ەم��ووان، 
نزیكترین  تیورەییەوە،  لەرووی  مەعریفە  بەڵكو 
نموونەی بااڵیە بۆ دەست پێداگەیشتنی هەمووان 
هەر وەك گوتمان ئەوە وەك پارەو مااڵ نییە هەتا 
كەمترببێتەوە،  بڕەكەی  زۆرترین  پشكدارەكانی 
بەشداری  هەمووان  ئەوەیە  ئامانج  تاكە  بەڵكو 
تێدا زۆرترین  تێدا بكەن و هەتا بەشداریكردن 
ئەمە  بەراستە  دەبێت،  فراوانتر  ئاسۆكانی  بێت 
ینەهاتووە،  بەد  كارێكی  پراكتیكەوە  ل��ەڕووی 
دەگمەن  كەمێكی  ب��ۆ  تەنها  مەعریفە  چونكە 
بااڵ  نموونەی  ب��ەاڵم  نابێت،  ف��ەراه��ەم  نەبێت 
نمونەی  ئاسانترین  لەپرەنسیپدا  مەعریفە،  بۆ 
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ل��ەرووی  چۆن  ه��ەروەك  پێڕاگەیشتنە،  دەس��ت 
پراكتیكەوە پێگەیشتنی سەختترە لەسەر بنەمای 
لە  مەعریفە  نمونەی  بۆ  تایبەتە  سروشتە  ئەم 
لەنێوان  و  هەمووان  بە  كێشە  هەیە  تواناماندا 

جەمسەرەكانیدا لەم كەشتییە بڵندەدا. 

سەرچاوە:
-اسبپنوزا د. فوئاد زكریا« سلسلە الفكر المعاصر« 

الطبعە الپانیە 1981 ص 220-196. 
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ئــەخالق

وەرگێڕانی: ئارام جەمال سابیر 
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دەنوسم،  مرۆییەكان  ب��وون��ەوەرە  »لەسەر 
وەك ئ�����ەوەی م���ن ل���ە ب�����ارەی ه��ێ��ڵ��ەك��ان  و 
رووتەختەكان  و جەستە بەستووەكانەوە بنوسم. 
سووربووم لەسەر ئەوەی گاڵتە و القرتێ، یان 
مرۆڤ  لەكارەكانی  قین  بوغزو  ی��ان  ن��ەف��رەت 
هەڵنەگرم، بەڵكو تێیانبگەم، هەربۆیە روومكردە 
هەست و سۆزەكان.. نەك لەبەرئەوەی بەدكار و 
ب��ەوەی  بەڵكو  م��رۆڤ��دا،  لەسروشتی  بەزیانە 
وەك  م��رۆڤ  بۆ  پێویستە  خەسڵەتێكی  چەند 
زریانەكان و  س��اردی،  گەرمی و  پێویستبوونی 
هەورەبروسكە و هەموو ئەو شتانەی لەسروشتی 

كەشوهەوا دەچن«.
ئەو  مایەپووچی  هەندێكجار  من  هەرچەندە 
بیركردنەوەی  ئەنجامانە دەبینم كە بە عەقڵ  و 
ئەم  ب��ەاڵم  پێیانگەیشتوم،  خۆم  سروشتیانەی 
قەناعەتێك  لەتۆخكردنەوەی  جگە  مایەپووچییە 
هیچی تری بۆ ناكرێت، ئەویش بەختەوەربوونمە 
زانیارییەكانە،  خڕكردنەوەی  لەبیركردنەوەداو 
حوزنەوە  بەحەسرەت و  خۆم  كاتەكانی  چونكە 
بەفیڕۆنادەم، بەڵكو دەیانخەمە خزمەت ئاشتی و 

دڵسافی و خۆشنودییەوە«.
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 مادە و عەقڵ
شادیی  و ئازار یان بۆ رازیكردنی غەریزەن 
یان بۆ پەكخستنی، ئەم دووانە نابنە هۆكار بۆ 
ئەون،  ئەنجامی  بەڵكو  ئارەزووەكانمان  حەز و 
ناكەین چونكە  لە شتەكان  لەبەئەوە حەز  ئێمە 
دەك��ەن  دڵخۆشمان  ب��ەاڵم  ناكەن،  شادمانمان 
لەبەرئەوەی ئێمە حەزمان لێیانە و ئەمەش هیچ 

دوودڵییەك هەڵناگرێت. 
دیارە ئەمەش ئەوەی لێدەكەوێتەوە كە نابێت 
مرۆڤ خاوەن ئیرادەی ئازاد بێت، چونكە ئەوە 
زەرورەت����ی م��ان��ەوەی��ە ب��ڕی��ار ل��ەس��ەر غەریزە 
دەدات  و غەریزەش بڕیار لەسەر حەز و ئارەزو 
كردە  هزرو  لەسەر  بڕیار  ئ��ارەزووش  دەدات، 
لە  جگە  نین،  شتێك  عەقڵ  بڕیارەكانی  دەدات. 
رەهاو  ئیرادەی  لەعەقڵدا  ئارەزووەكان،  حەزو 
ئازاد نییە، هۆكارێك هەیە عەقڵ ئاڕاستە دەكات 
لەئیرادەی ئەم شت یان ئەو شتدا، ئەم هۆكارەش 
دەكرێت و  ئاڕاستە  ت��رەوە  هۆكارێكی  لەالیەن 
ئ��ەم��ی��ش ل��ەالی��ەن ه��ۆك��ارێ��ك��ی ت����رەوە و ئیدی 
مەسەلەكە تا ناكۆتا بەمجۆرە دەڕوات، خەڵكی 
پێیوایە ئەوان ئازادن لەبەرئەوەی پەی بەحەز و 
خواستەكانیان دەبەن، بەاڵم ئاگایان لەو هۆكارانە 
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نییە وایانلێدەكات حەزبكەن و دڵیان بۆ شتەكان 
لێبدات. رەنگە بشێت بەراوردی نێوان هەست و 
ئیرادەی ئازاد بەو بەردە بكەین كەدەهاوێژرێتە 
بەردە  بەو  هەست  تۆزقاڵێك  ئەگەر  ئاسمان، 
فڕێدانەكەی و  لەكاتی  وادەزان��ێ��ت  ببەخشرێت 
بڕیار  خۆیەتی  ئ��ەوە  ئاسمان  ب��ۆ  هەڵكشانی 
هەر  دەدات،  هاویشتنەكەی  رێ���ڕەوی  لەسەر 
خۆشی دیاریكەری ئەو شوێن و كاتەیە كە تێیدا 
دەكەوێتەوە سەر زەوی. عەقڵ و ئەخالق چێژی 
چۆڕە  لەحاڵەتێكی  مرۆڤە  باری  گواستنەوەی 
كەماڵبوون.  مەزنی  هەرە  حاڵەتی  بۆ  كەماڵەوە 
ئازاریش گواستنەوەی باری مرۆڤە لەحاڵەتێكی 
كەماڵبوون.  كەمی  ه��ەرە  حاڵەتی  بۆ  مەزنەوە 
چێژ  لەخودی  چونكە  گواستنەوە  پێیدەڵێم  من 
خۆیدا كەماڵبوون نییە: ئەگەر مرۆڤ بەكەماڵی 
چێژ  بەسۆزی  هەستی  ئەوكات  لەدایكبووایە 
مەسەلەكە  ئەمەش  پێچەوانەكەی  ن��ەدەك��رد و، 

روونتر دەكات. 
ب��ارودۆخ��ەك��ان��ی  ل��ە  عاتیفەوە  ب��ەه��ۆی  م��ن 
ج��ەس��ت��ە ت��ێ��دەگ��ەم ك��ە ه��ێ��زی ب��زووت��ن تێیدا 
یان  بۆخۆی  ئەمەش  كە  دەك��ات،  كەم  زی��اد  و 
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یان  دەبێت،  هێزە  ئەو  یارمەتیدەرێكی  ئەوەتا 
بەپێچەوانەوە سنوربەندی دەكات، لەهەمانكاتدا 
تێدەگەم  بۆچوونانەش  لەو  عاتیفەوە  بەهۆی 
كەهاوشانن لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا. هەرهەمان 
تێگەیشتنم بۆ كاری چاكەو هێزیش هەیە. چەندێك 
توانای مرۆڤ زیاد بكات لەوەی خۆی بهێڵێتەوە و 
بگەڕێت بەشوێن ئەوەی سوودی پێدەگەیەنێت 
ك��اری چاكەشی زی��اددەك��ات. مرۆڤ  ئ��ەوەن��دە 
پێببەخشێت  س��وودی  ناكات  فەرامۆش  شتێك 
لێكردبێت.  زیاتری  داوای خێری  ئەوەتا  مەگەر 
ناكۆك  نەكردبێت  شتێكی  داوای  عەقڵ  ئەگەر 
بێت لەگەڵ سروشتدا، لەبەرئەوە دەبێت هەموو 
ئ��ەوەوە  بەشوێن  خۆشبوێت،  خ��ۆی  مرۆڤێك 
بێت سوودی پێدەگەیەنێت، هەوڵی هەموو ئەو 
شتانە بدات كە بەراستی دەیبەن بەرەو حاڵەتی 
هەموو  پێویستە  ك��ەم��اڵ��ب��وون.  م��ەزن��ی  ه���ەرە 
مانەوەی  هەوڵی  توانی  چەندێكی  مرۆڤێكیش 
بناغەی  تێگەیشتن  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دان  ب���دات.  خ��ۆی 
عاتیفە  چاكەكاری.  بۆ  بناغەیە  تاكە  ی��ەك��ەم و 
بەجۆرێك  ناتەواوە.  كەموكوڕو  كەڵكەڵەیەكی 
لەو  واب��ك��ەن  ئ���ارەزوو  ح��ەزو  گەرمایی  نابێت 
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نابێت تیشكی  كەڵكەڵەیە كەمبكەنەوە، هەروەها 
كەمبكاتەوە،  ئ���ارەزوو  لەحەزو  كەڵكەڵەكەش 
ئەگەر  نامێنێتەوە  عاتیفە  وەك  عاتیفە  چونكە 
ئ��اش��ك��رای  روون و  ب��ی��رۆك��ەی��ەك��ی  لەمێشكدا 

لەبارەوە بۆ دروستبكرێت. 
 سەرچاوە:

بالدلیل  م��ۆی��دە  ااڵخ���الق   « مقتطفات  1.س��ب��ی��ن��وزا، 
الهندسی« ترجمە د. فتح الله المشعشع. 1665م

Brauch Spinoza)1632 .2-1677( فەیلەسوفی 
هۆڵەندی. 
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چاكە و خراپە چییە

وەرگێڕانی: شاسوار كەمال مەحمود 
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 بۆئەوەی بزانین چاكە و خراپە چییە، بەم 
شێوەیەی خوارەوە دەستپێدەكەین:

هەندێك شت لەناو تێگەیشتن و بیركردنەوەی 
ئێمەدا بوونیان هەیە، كە لە سروشتدا بوونیان نییە، 
كەواتە ئەو شتانە داهێنراوی ئێمەن، بەمەبەستی 
تێگەیشتن لێیان. لەنێوان ئەو شتانەدا: ئێمە باس 
دەكەین كە سەرچاوەن  پەیوەندیەكان  لەهەموو 
 Entia( بۆ شتی جیاواز ئێمە بەو شتانە دەڵێن
ئێستا  عەقڵیەكان(.  شتە  وات���ە:   –  Rationis
ئایا چاكە و خراپە  ل��ەوەی:  بریتییە  پرسیارەكە 
پەیوەندیان بە )عەقڵ(�ەوە هەیە، یاخود بە )واقع(
دەچنە  خراپە  و  چاكە  لەو سۆنگەیەوەی  ���ەوە. 
بە  پەیوەندیان  دەبێت  پەیوەندیەكانەوە،  خانەی 
شتە عەقڵیەكانەوە هەبێت، چونكە نازانین چاكە 
چییە بەبێ  ئاماژەكردن بەشتێك )سەرچاوەیەك( 
كە چاك نییە. كەواتە ئێمە ئەڵێن ئەو پیاوە خراپە 
سێوە  ئەو  یان  باشە،  كە  بەپیاوێك  ب��ەراود  بە 
خراپە بە بەراورد لەگەڵ سیوێكی تردا كە خراپە. 
 هەموو ئەو تێگەشتنانەی سەرەوە، ناتوانرێت 
بوترێن ئەگەر شتی باش بە بەراورد لەگەڵ شتی 
خراپ بوونیان نەبێت، كەواتە كاتێك ئێمە ئەڵێن 
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ئەو شتە باشە، ئەوا ئێمە تەنها دڵنیایی دەدەینە 
ئەو تێگەیشتنەی خۆمان كە لەبارەی ئەو شتەوە 
هەمانە. هەروەك پێشتر وتمان شتەكان پێویستە 
بەرابمەرەكەیاندا بڕۆن  تایبەتیەكەی  لەگەڵ مانا 

لەپێناو دروستكردنی ناوەڕۆكێكی تەواودا. 
ئێستا دوای ئەو شیكردنەوە كورتە چەمكی 
بۆ  بەاڵم  ڕوونبۆوە،  بۆ  )خراپە(مان  و  )چاكە( 
سەلماندنانەی  چەند  ئ��ەم  ئاشنابوون  زی��ات��ر 

خوارەوەش ئاماژە پێ  دەكەم:
یان  سروشتدا  لە  دروستكراوێك  *هەموو 
بەاڵم   ،)Action( یان جوڵە  )شت Things(���ە 
چاكە و خراپە نە شتە نە جوڵەیە، كەواتە چاكە 

و خراپە لە حەقیقەتدا بوونی نییە. 
*ئەگەر چاكە و خراپە )شت یان جوڵە( بن، 

پێویستە پێناسەیەكیان هەبێت. 
مایكڵ(  خراپی  ی��ان  پیتەر،  )باشی  نمونە  بۆ 
ناتوانرێت پێناسە بكرێن وەك بەشێك لە ناوەڕۆكی 
كەسایەتی )پیتەر و مایكڵ(، واتە بەبێ  گەڕانەوە بۆ 
)پیتەر و مایكڵ( لەو )چاكە و خراپە(یەیان ناگەین، 
بەمەش چاكە و خراپە نە )شت(ن نە )جوڵە(ن لە 

سروشتدا لەم سۆنگەیەشەوە بوونیان نییە. 
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چاكە و خراپە چییە

مافی سروشتی  و یاسای سروشتی
الی هۆبز و سپینۆزا

محەمەد عابر ئەلجابری
وەرگێڕانی: ئارام جەمال سابیر 
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ف��ەی��ل��ەس��وف��ی ئ��ی��ن��گ��ل��ی��زی ت���ۆم���اس ه��ۆب��ز 
»مافی  ت��ی��ۆرەی  دام��ەزرێ��ن��ەران��ی  لەدیارترین 
لەكتێبە  ت��ی��ۆرەی��ەی  ئ���ەم  ب���وو.  س��روش��ت��ی« 
Léviathanدا  »لیفیاتان«  بەناوبانگەكەیدا 
باسكردووە، كە ساڵی 1651 نوسیویەتی. هۆبز 
لەكاتی  كە  دەستیپێكرد،  نوێوە  بیرۆكەیەكی  لە 
خۆیدا بە«دۆخی سروشتی« ناسرابوو... لەكاتی 
دەركەوتنی بیرۆكەی »پەیمانی كۆمەاڵیەتی«دا 
خستەڕوو،  س��روش��ت��ی«  »دۆخ���ی  گریمانەی 
بۆئەوەی لەسەر بنەمایەكی »ماقووڵ و بەجێ » 
شارستانێتی  م��رۆڤ و  كۆمەڵبوونی  دی���اردەی 
مرۆیی دابمەزرێنێت و بتوانێت، لەرابوردوویەوە، 
ئەو شتە پێشكەشی ئێستا بكات تا لەهۆشیاری 
خەڵكدا یارمەتی چاندن و چەسپاندنی چەمكەكانی 
نوێگەریی و تازەگەریی بدەن، چونكە بەبێ  ئەو 
تێپەڕاندنە  بنەماگەلی  كە  دامەزراندنە،  ج��ۆرە 
»ك��ەش��ف و  ل��ەك��ەل��ەپ��وردا  دیالەكتیكییەكەی 
نەفی و  ل��ە  مەبەستی  )ك��ە  سەقامگیردەكات« 
نەفی و  ن��ەف��ی��ك��ردن��ەوەی  پ��اش��ان  س��ەل��م��ان��دن��ە، 
لەسەلماندن  پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن  ه��ێ��ش��ت��ن��ەوەو 
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ت����ازە( خ��واس��ت��ی ن��وێ��گ��ەری��ی و 
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تازەگەریی لەمێشكی خاوەنەكانیدا وەك شتێكی 
چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا  ل��ەو  دەمێنێتەوە.  یۆتۆپیایی 
گریمانەی »دۆخی سروشتی« وەك زەمینەیەك 
هۆبز  وەختێك  خرایەگەڕ.  دامەزراندنە  ئەو  بۆ 
دەڵ��ێ��ت »م����رۆڤ گ��ورگ��ە ب��ۆ م����رۆڤ« بەمە 
گ��وزارش��ت ل��ە«ج��ەوه��ەری دۆخ��ی سروشت« 
دەكات، چونكە دۆخی سروشتی، كەمرۆڤ تێیدا 
جەنگێكی  دۆخ��ی  ژی��اوە،  رەه��ادا  لەئازادییەكی 
ب��رای��دا.  م��رۆڤ��ی  م���رۆڤ و  لەنێوان  ب��ەردەوام��ە 
دابینكردنی  مافی  سروشتی  مافی  دۆخەدا  لەو 
هۆبز  لەمبارەیەوە  تێركردنیانە.  ئارەزووەكان و 
هەر  ك��ەن��وس��ەران  سروشتی«  »مافی  دەڵێت 
 natural justice پێیدەڵێن دادگەریی سروشتی
بەواتای: ئازادی كاركردنی هەریەكێك بەهەموو 
پاراستنی  لەپێناو  پێخۆشە،  چۆنی  توانایەوە، 
لەپێناو  تر  بەواتایەكی  تایبەتیەكەیدا،  سروشتە 
ئەنجامدانی  تایبەتیەكەیدا و  ژیانە  پاراستنی 
هەموو ئەو شتانەی، بەپێی مەزەنەی تایبەتی و 
بۆ  ئامرازە  گونجاوترین  خۆی،  تایبەتی  عەقڵی 

بەدیهێنانی ئەو مەبەستە. 
ب��ە«م��اف��ی سروشتی«  س��ەب��ارەت  ئ��ەم��ەش 
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كەجیاوازە لە«یاسای سروشتی«. »هۆبز«یش 
لەنێواندا  یەكالكەرەوەیان  جیاكارییەكی  دێت 
دەك����ات و دەڵ��ێ��ت« م��ەب��ەس��ت��ی م��ن ل��ەوش��ەی 
كەدراوەتە  ئازادییەیە  ئەو   »Right  - »ماف 
ه��ەم��وو م��رۆڤ��ێ��ك، ب���ۆئ���ەوەی ب��ت��وان��ێ��ت ت��وان��ا 
سروشتییەكانی خۆی بەگوێرەی عەقڵە ساغڵەم و 
پاشان  بەكاربهێنێت،  خ��ۆی  تەندروستەكەی 
خۆی  شانی  سروشتی  مافی  بناغەیەی  ئ��ەو 
هەموو  خ��وارەوەی��ە:  ئەمەی  دادەدات،  لەسەر 
پاراستنی  بۆ  تەقەلالیە  تواناو  خاوەن  مرۆڤێك 
ئەندامەكانی. مادامەكی مافی مانەوە بۆ  ژیان و 
مافی  دەبێت  لەبەرئەوە  هەیە،  مرۆڤێك  هەموو 
هەر  واتە  هەبێت،  ئامرازەكانیش  بەكارهێنانی 
ئەوە  بەبێ  چونكە  بابیكات،  دەخوازێت  شتێك 

ناتوانێت بمێنێتەوە. 
سروشتییەكان  مافە  ئ��ەم��ەوە  ل��ەروان��گ��ەی 
ب��ۆ م���رۆڤ چ���وار  دان���ەن: م��اف��ی م��ان��ەوە یان 
بەكارهێنانی  مافی  ل��ەخ��ود.  پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن 
هەموو ئەو ئامرازانەی مافی مانەوە دابیندەكەن. 
زەرورییە  ئامرازە  ئەو  لەسەر  بڕیاردان  مافی 
هەمەجۆرانەی دەستەبەری مافی مانەوە دەكەن و 
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دەستخستنە  مافی  دووردەخ��ەن��ەوە.  مەترسی 
سەر هەر شتێك كە )دەست( بیگاتێ : »سروشت 
م��رۆڤ��ەك��ان،  داوەت����ە  م��اف��ی  ل��ەه��ەم��وو شتێكدا 
مرۆڤێك  هەموو  بۆ  رەوای��ە  شتێكی  لەبەرئەوە 
مانەوەی  كەیارمەتی  بكات،  شتانە  ئەو  هەموو 

دەدەن«. 
ئ��ەم��ە ل��ەب��ارەی »م��اف��ی س��روش��ت��ی«ی��ەوە، 
یاسایەیە،  ئ��ەو  س��روش��ت��ی«  »ی��اس��ای  ب���ەاڵم 
وەك رێسایەكی هەڵقواڵوی ناو عەقڵی مرۆڤ، 
كەناهێڵێت خەڵك ئەو چەشنە كارانە ئەنجامبدەن 
كە بەمردنیان كۆتایی دێت، ئەو مردنەی كەهەر 
راكێشێت  خ���ۆی  الی  ب����ەرەو  ئ����ەوان  دەب��ێ��ت 
پابەندن  ل��ەوان��ە  یەكێك  ه��ەم��وو  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
دەستبەرداریان  مافەكانیانەوەو  بەسەرجەم 
لەگەڵئەوەشدا  پێویستە  دەڵ��ێ��ت:  هۆبز  ن��اب��ن. 
جیاكاریی هەبێت لەنێوان ماف و یاسادا، چونكە 
ماف پشت بە ئازادی دەبەستێت، ئازادی مرۆڤ 
لەكاتێكدا  نەیكات.  یاخود  بكات  كارێك  لەوەی 
)یان  بەیەكێكیانەوە هەیە  پەیوەندی  تەنها  یاسا 
ئەو  یاسایە  ئەوە  نەیكات(،  یان  بیكات،  ئەوەتا 
جیاوازییەكی  ه��ەروەه��ا  دی��اری��دەك��ات،  كردەیە 
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گەورە لەنێوان یاساو مافدا هەیە، كە لەجیاوازی 
ن��ێ��وان »زۆرل��ێ��ك��ردن- االل����زام« و »ئ���ازادی - 
لەیەك  هەردووكیان  ل��ەوەی  دەچێت  الحریە« 
سروشتی«،  «مافی  بەیەكتر.  ناكۆكبن  بابەتدا 
كەسروشت دەیبەخشێت، هەموو شتێك دەداتە 
ك��ەزادەی  سروشتی«،  »یاسای  بەاڵم  م��رۆڤ، 
سروشتی عەقڵی مرۆڤ خۆیەتی رێگەیەكی زۆر 
لەبارو گونجاو بۆ پاراستنی مافە سروشتییەكان 
دیاریدەكات و لەسەرووشیانەوە مافی مانەوەیە. 
گرنگ  زۆر  بیرۆكەیەكی  ب��ەرەو  م��رۆڤ  عەقڵ 
لەمافە  تەنازولكردنە  كەبیرۆكەی  پەلكێشدەكات 
ئ��ازادی��ی  ئ��ەوی��ش  ك��ە  خ���ۆی،  سروشتییەكەی 
هەڵسوكەوتكردنە بەبێ هیچ كۆتوبەندێك، لەگەڵ 
ئەوانیتردا،  ل��ەگ��ەڵ  ئاشتی  دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی 
كەئەمەش بەواتای وازهێنانە لەكوشت و بڕین و 
رزگاربوون لەچنگ ترس. ئەم تەنازولكردنە لە 
دەوڵەت،  لەبناغەی  بریتییە  سروشتی«  »مافی 
ئەگەری  كۆمەاڵیەتییەی  پەیمانە  ل��ەو  بریتییە 

پێكهاتنی دەوڵەت دەڕەخسێنێت. 
ل���ەو ف��ەی��ل��ەس��وف��ان��ەی ب��ی��رۆك��ەی »م��اف��ی 
فەیلەسوفی  وەگ��ەڕخ��س��ت��ووە  سروشتی«یان 
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-1632( سپینۆزا  بارۆخ  بەناوبانگ  هۆڵەندی 
بەناوبانگی  كتێبێكی  فەیلەسوفە  ئەم  1677(یە. 
ب���ەن���اوی »ن��ام��ەی��ەك س���ەب���ارەت ب��ەاله��وت و 
دەڵێت:  لەناوەڕۆكدا  نوسیوەو  سیاسەت«ەوە 
ترس  مایەی  نابێتە  فەلسەفی  ك��اری  ئ��ازادی��ی 
دەوڵ��ەت،  ئاسایشی  یان  )ئاین(  تەقوا  سەر  بۆ 
بەاڵم بەنەهێشتنی ئەم ئازادییە خودی ئاسایشی 

دەوڵەت و تەقوا هەردووكیان.
 

لە یەككاتدا لەناودەچن
شتدا  ل��ەدوو  نامەكەی  مەبەستی  سپینۆزا 
الهوت  »فەلسەفە و  یەكەمیان،  دی��اری��ك��ردووە: 
)ئ���ای���ن( ل��ەی��ەك��ت��ر ج��ی��اب��ن، ه���ەروەه���ا اله��وت 
»ئ��ازادی��ی  ك��ە  رابگەیەنێت  ئ���ەوە  راش��ك��اوان��ە 
تاكێك خۆی  هەر  بۆ خودی  فەلسەفی«  كاری 
فەیلەسوفە  ئەو  لەپااڵ  لێرەدا  بەجێدەهێڵێت«. 
هۆڵەندییەی لەسەدەی هەڤدەدا ژیاوە، بەهەمان 
روش��د  ئیبن  ك��ە  دەگ��ەی��ن��ەوە،  بیرۆكەیە  ئ��ەو 
بەرگری  لەكتێبەكانیدا  سەدە  بەپێنج  ئەو  پێش 
فەلسەفە  ئاین و  نێوان  لەبیرۆكەی سنوربەندیی 

كردووە. 
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بنەمایانەی  ئەو  »چارەسەركردنی  دووەم،   
لێرەدا  ئێمە  دادەم��ەزرێ��ت«.  لەسەر  دەوڵەتیان 
فەیلەسوفە  ئەو  چونكە  گرنگە،  بەالوە  ئەمەمان 
بیرۆكەی«مافی سروشتی  هاتووە،  بوارەدا  لەو 
بۆ هەموو مرۆڤەكانی بەدەر لەئاین و دەوڵەت« 
وەگەڕخستووە، كەمەبەستی لە:«مافی سروشتی و 
ل��ەو  ئ���اوەڕوات���ك���راوە  س��روش��ت��ی  رێكخستنی 
رێسایانەی سروشتی هەر تاكێكی پێدەناسرێتەوە، 
كە  ب���ەوەی  پەییانپێدەبەین،  رێسایانەی  ئ��ەو 
رەفتارەكەی  ب��وون و  بوویەك  وج��ودو  هەموو 
بەشێوەیەكی دیاریكراو دیاریدەكرێت«. لەكاتێكدا 
هەر  كە  ئەوەیە  مەزنی سروشت  یاسای  هەرە 
شتێك ئەوەندەی لەتوانایدایە هەوڵدەدات لەباری 
خۆیدا بمێنێتەوەو تەنها لەخۆی بڕوانێت، بێئەوەی 
ئیعتبار بۆ هیچ شتێكی تر دابنێت، لەمەوە بەوە 
دەگەین كە هەموو بوویەك مافی رەهای دەبێت 
لەوەی لەباری خۆیدا بمێنێتەوە، واتە بەو شێوەیە 
هەبێت و رێگەبكات كەهەر دەبێت ئەنجامدانەكەی 
درێژەی  سپینۆزا  هەروەها  بێت«،  سروشتیانە 
لەنێوان  ج��ی��اوازی��ی��ەك  رووەوە  دەدات���ێ »ل���ەو 
خەڵك و بووە سروشتییەكانی تردا نابینین، یان 
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تەندروستن و  ئەوانەی خاوەن عەقڵێكی  لەنێوان 
ئەوانەشی مێشك پووت و بەتاڵن، یاخود لەنێوان 
بەهێزەكان  كەسایەتییە  س��اغ��ڵ��ەم و  ك��ەس��ان��ی 
لەالیەكی  الوازەك���ان  گەمژەو  كەسە  لەالیەك و 
ترەوە. لەراستیدا  هەر یەكێك بەپێی یاساكانی 
س��روش��ت شتێك ب��ك��ات، ئ���ەوە م��وم��ارەس��ەی 
مافێكی رەهای خۆی كردووە، چونكە بەو پێیە 
لێیدەخوازێت و  هەنگاودەنێت كەسروشتی خۆی 
چەندێك  بكات.  تر  شتێكی  ل��ەوە  جگە  ناكرێت 
سەیری خەڵك بكەین وەكئەوەی تەنها لەسایەی 
بۆیان  بینینمان  ئەوەندە  سروشتدابن  حوكمی 
وایلێدێت كەهەموویان لەیەك باردا بژین: ئەگەر 
دوای ئەمەش هێشتا كەسانێك هەر بێ ئاوەزو 
عەقڵ مانەوە، یان هەر هێشتا نەبوونەتە خاوەن 
ژیانێكی شایستە و بەتەنها لەژێر حوكمی مافێكی 
ژیان،  شەهوەتدا  یاساكانی  ركێفكراوی  رەهای 
ئەوا ئەوانە هەورەك ئەوانەن، كە لەژێر ركێفی 
یاساكانی عەقڵدان. خۆ حەكیمێكیش مافی رەهای 
هەیە لەوەی كار لەشتێكدا بكات كەعەقڵ فەرمانی 
پێدەدات، واتە بەپێی یاساكانی عەقڵ دەژی، بۆ 
لەهەر  كەبەتاڵە  هەركەسێك  یان  جاهیلێكیش، 
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سیفاتێكی خولوقی، مافی رەهای هەیە لەكردنی 
بۆ  پاڵیپێوەدەنێت  ش��ەه��وەت  كە  شتێكدا  ه��ەر 
كردنی، واتە بەپێی یاساكانی شەهوەت دەژی« 
سروشتی«  »ب��اری  گریمانەی  چ��ۆن  )دەبینین 
»مافی  بیرۆكەی  ب��ۆ  گ���ۆڕاوە  سپینۆزا  ل��ەالی 

سروشتی«(. 
سپینۆزا  كە  نایەت  مانایە  بەو  ئەمە  ب��ەاڵم   
خەڵك بانگهێشت دەكات بۆ ئەوەی تەنها بەپێی 
سروشتی خۆیان بژین  و گوێنەدەنە ئەوەی عەقڵ 
داوایان لێدەكات. نەخێر، بەڵكو ئەو جەختدەكاتەوە 
لەسەر ئەوەی كە:« بێگومان ئەوەی دەمێنێتەوە 
بەپێی  كە  بەكەڵكترە  ئەوە  خەڵكیش  بۆ  عەقڵەو 
چونكە  بژین،  عەقڵ  یەقینەكانی  پێوەرە  یاساو 
تەنها  پێوەرانە  و  یاسا  ئەم  گوتمان،  ه��ەروەك 
كەسوودو  شتەیە  ئ��ەو  لەبەدیهێنانی  رووی���ان 
وێڕای  تێدایە.  مرۆڤ  بۆ  راستەقینەی  كەڵكێكی 
ئەوەندەی  حەزدەكات  مرۆڤێك  هەموو  ئەمەش 
بتوانێت لەدڵنیاییەكی دوور لەهەر جۆرە ترسێك 
بژی، بەاڵم ئەمە مەحاڵ و ئەستەمە چونكە هەموو 
ئەنجامیبدات،  دەیەوێت  ئەوەی  دەتوانێت  تاكێك 
جگە لەوەی عەقڵیش ئەو مافانە نادات، كەدەكەونە 
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ژوور مافەكانی رق و تووڕەبوونەوە. لەراستیشدا 
تاكە مرۆڤێك لەناو ناوەندی دوژمنایەتی و رق و 
تووڕەیی و چاوبەستكردندا نادۆزینەوە دڵەڕاوكێی 
ئ��ەوەن��دەی  نییە  مرۆڤێكیش  ه��ەروەه��ا  نەبێت، 

بتوانێت لەهەوڵی خۆقوتاركردندا نەبێت. 
چۆن دەكرێت خۆمان لەو دوژمنایەتی  و ڕق 
و كینەیە رزگاربكەین كە بەپێی مافی سروشتی 
رەنگە زادەی كار و كردەوەی هەر تاكێك بێت؟ 
ئ��ەم��ەدا دەڵ��ێ��ت:«...  ل��ە وەاڵم���دان���ەوەی  سپینۆزا 
سەرنجبدەین خەڵك لەبەدبەختییەكی زۆردا دەبن 
لەپێناو  ئەگەر  نەكەن،  یەكتری  هاوكاری  ئەگەر 
زەرورەت��ی ژیاندا وەك كۆیلە بمێننەوەو كار بۆ 
پێشخستنی عەقڵیان نەكەن... پاشان زۆر بەروونی 
ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت بۆ خاتری ئەوەی خەڵك 
دەبووایە  بژین،  شێوەدا  لەباشترین  لەدڵنیایی و 
هەوڵی یەكخستن بدەن لەیەك سیستمدا )دەوڵەت(، 
هەریەكێكیان  م��اف��ەی  ئ��ەو  ئ��ەم��ەوە  لەئەنجامی 
بەحوكمی  هەیبوو،  شتەكانەوە  هەموو  بەسەر 
سروشت، دەگەڕێتەوە بۆ گروهەكە و چیدی هێزو 
ناكات بەڵكو لەالیەن  شەهوەتی خۆی كۆنترۆڵی 

هێزی هەمووان و ئیرادەكەیانەوە دەبێت«. 
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سەرچاوە:
عابد  د. محمد  الطبیعی،  والقانون  الطبیعی...  الحق   -

الجابری، االتحاد
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25



226

پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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