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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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سان سیمۆن، خانەدانە هەژارەكە
سێبەرێك هەمیشە بەتەنیشت لۆژیكەوە

ئەو پیاوەی پەلەی مەرگی بوو، وەلێ  بە هێواشی 
بەژیاندا سەفەردەكات

مەزنە فەیلەسوفی فەرەنساو باوكی سۆشیالیزم و 
كۆمەڵناسیی

ماجید خەلیل
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كەسەی  ئ��ەو  بگۆڕێت،  ژی��ان  توانی  پیاوێك 
ب��ۆخ��ۆی هێندە ل��ە ژی��ان وەڕس��ب��وو، ب��ۆ خۆی 
بەرەو مەرگ رایدەكرد، ئەو پەلەی بوو بمرێت، 
خۆكوژیدا،  هەوڵی  بمرێت،  ئەوەی  پێش  ساڵێك 
ژیانێك  گ��ەڕان��دەوە،  مرۆڤایەتی  بۆ  ژیانی  بەاڵم 
كە جڵەوی لەدەستی عەقڵدا بێت، ژیانێك كە بێ  
نەواو هەژارەكان، نوسینەكانی ئەو بكەنە دروشم 
و لەسەر دەستی ئەو شۆڕش مەزنەكان بكەن، 
ئەو نەك تەنها لە پاریس و فەرەنسا، نەك تەنها 
لە ئەوروپا، بەڵكو لە دونیادا بوویە كەڵێك و لە 
لوتكەدا سەرینایەوە، بەڵێ  ئەو سەرینایەوە، بەاڵم 
رۆحی  و  زیندوون  بۆچوونەكانی  بیرو  تەواوی 
دون��ی��ادا،  رۆشنبیرانی  ه��زری  لە  فەلسەفەكەی 
ئاڕاستەدەكات،  مرۆڤایەتی  جمەدایەو  لە  هێشتا 
كاریگەرترین  لە  یەكێكە  ئێستاشدا  لە  هەربۆیە 

فەیلەسوفەكانی نێو گرۆی مرۆڤایەتی.
فەیلەسوفی فەرەنسی كۆنت كلود هنری دی 
لە     )Saint Simon( سان سیمون دورف��روا 
هاتووەتە  پاریسدا  لە   1760 ئۆكتۆبەری  17ی 
دونیاوە.  هەروەها لە 19ی مانگی پێنجی 1825 
دا هەر لە زێدی خۆیدا لە پاریس كۆچی دووایی 
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كردووە.  ناوبراو یەكێكە لە تیۆریستە مەزنەكانی 
سۆشیایزمی  دامەزرێنەری  بە  و   كۆمەڵناسی 
مەسیحی دادەنرێت1.  ئەو بە بەرهەمەكانی توانی 
شۆكێك لەنێو بیرو باوەڕەباوەكان و داهێنانێك 
ئاین  كایەكانی  لە  چێبكات،  مرۆڤدا  دنیابینی  لە 
دیارترین  زانستدا.  و  كۆمەڵناسی  و  ئابوری  و 
كریستیانیزمی   : ل��ە  بریتین  ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی 

نوێ )1825(.
ل��ەس��ەردەم��ی پێش ش��ۆڕش��ی ف��ەرەن��س��ی و 
خانەدانەكانی  و  ئەكلیروس  هەژموونی  نێو  لە 
پ��ەروەردەی  تێپەڕاند،  زاڕۆی��ی خۆی  فەرەنسادا 
زاڕۆی���ی ئ��ەو ل��ە الی��ەن ج��ان دال��م��ب��ێ��رەوە ب��وو، 
چوون بابی كە بەنازناوی كۆنتی دەناساند فرە 
بەچاكی هۆشی بەالی پ��ەروەردەی زاڕۆكەیەوە 
رەوش��ی  و  سیمۆن  س��ان  كۆنتی  باپیری  ب��وو. 
خانەدانانەو  بەژیانێكی  تێكەڵ  خانەوادەكەیانی 
بااڵ كردبوو. لەنێو ژینگەیەكدا دەژیا، كە دەستیان 
تێكەڵبوو بە لویسەكان و لەبەرژەوەندیی پیاوانی 
سەراپای  ئ��ەوان  هەبوو.  رایەڵەیەكیان  ئاینیشدا 
كە  كۆمەڵگەیەكدا  لە  ب��وو.  كالسیكیانە  ژیانیان 
فەرەنسا  خ��وارێ��ی  چینەكانی  ب��ۆرج��واو  وردە 
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بۆخۆی  سیمۆن  س��ان  پ��ێ��دەرا.  ژیانیان  ئەتكی 
بوو،  تایبەت  كەسایەتییەكی  پ��ەروەردەو  دارای 
جیهانبینی ئەو دابڕبوو لەو دنیا خۆشگوزەرانەی 
بەجۆرێك  زەم��ان��ە  چ��ەرخ��ی  ب��ەاڵم  تێیدایە،  ك��ە 
مەزنە  ئەرستۆكراسە  خانەوادە  ئەم  كە  دەبێت 
ب��ەه��ۆی رووداوەك����ان����ی ش���ۆڕش���ەوە ه���ەژارو 
لە  رێ��گ��ەی  موفلیسبوون  دەك�����ەون2.  ن��اب��وت 
پاش  دانەخست.  گەشەی سان سیمۆن  ب��ەردەم 
لەالی  ئامادەیی  و  ئەووەی خوێندنی سەرەتایی 
لەتەمەنی  ت��ەواودەك��ات،  تایبەت  مامۆستیانێكی 
لە  سەربازی  بەرخزمەتی  دەخرێتە  ساڵیدا   17
واڵتەكەیدا. ناوبراو لە ساڵی 1781 لەچوارچێوەی 
ئەو كەتیبە سەربازیانەی كە لویس دەیانێرێت بۆ 
ئەمەریكا، ئەو لەنێو سوپای الفاریتدا دەبێت. وەكو 
سەرپەرستیاری تۆپهاوێژ لە ناوچەی یۆرك تاون 
كۆمەكی  فەڕەنسییەكان  دەم  ئەو  جێگیردەبێت. 
لە  دەك��رد  ئەمریكیەكانیان  سەربازی  و  دارای��ی 
داگیركەریی  لە  رزگ��ارب��وون  بۆ  خەباتەكەیانا 
بەریتانی، واتە ناوبراو وەك هاوەڵە فەرەنسییەكانی 
لە جەنگی سەربەخۆیی ئەمریكادا بەشداریی كرد. 
واڵتەكەی  گەڕایەوە  ئەمریكا  سەربەخۆیی  پاش 
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لە  ز   1789 فەرەنسادا  شۆڕشی  وەختی  لە  و 
بۆ  دەك��ات  گەشت  هەندێك  لەوێ   بوو.  پاریسدا 
لە  سەرەتا  دەگەڕێتەوە.   و  ئیسپانیا  هۆڵەنداو 
هاوكات  خوێندو   میكانیكی  زانستی  هۆڵەندادا 
ئەو زانستەی خوێند كە چلۆن نۆكەندە ئاوییەكان 
ل��ێ��دەدرێ��ت. دووات���ر لە  ی��اخ��ود خەندەقی ئ��اوی 
دارای  هەمیشە  ئ��ەو  ئیسپانیا،  چ��ووە  1787دا 
پرۆژەبوو، تەنانتە مژوڵی رازیكردنی ئیسپانییەكان 
بوو تا بە دڕنێكی ئاوی بتوانن مەدرید بگەیەنن 
بە زەری��ای ئەتڵەسی.  لەو رەوش��ەدا كە تێرۆر 
ف��ەرەن��س��ای گ��رت��ب��ووی��ەوە، وات���ە ل��ەس��ەردەم��ی 
لە  ناوبراو   1791 یەعقوبییەكاندا  و  جیرۆندی 
كۆشكی لۆكسیمبۆرگ دا توندی زیندان كرا. ئەو 
خەریك بوو لەسێدارەی بدەن، چوون بەشدارببوو 
لەچەندین خۆپیشاندانی پیشەوەرو وردە بازرگاندا 
و سەرپەرستی جواڵنەوەكانی وانی دەكرد، بەاڵم 
رۆبسبێری  كوشتنی  و  ل��ەس��ێ��دارەدان  ه��ۆی  بە 
دارای سەردەمی تیرۆرەوە رزكاری دەبێت.  پاش 
ئازادبوونی لە كۆتو بەندی ژیانی خانەدانی هاتە 
سەرلەنوێ   خوێندنەكەی  لەوەیش  جیا  دەرەوە، 
ئەوی كردەوە بە سەرمایەدارێكی مەزن، چوون 
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مەزنی  بریكارێكی  س��ەرك��اری��گ��ەرو  س��ەرك��ارو 
لێدەرچوو، سەرپەرشتی چەندین كاری گەورەی 
دەكردو هاوكات چەند كۆمپانیایەكی گواستنەوەو 
لەو  لەپڕ  ب��ەاڵم  هەبوون،   لەپاریسدا  چنینیشی 
ژیانە مەزنەدا هاتە دەرێ ، ئەو ژیانەی كە تەواوی 
پ��اری��س ب��ەب��ااڵی��دا ه��ەڵ��ی��ان��دەداو خ��ەون��ی��ان پێوە 
دەبینی، وتی لە 40 ساڵی راب��ردووم دادەبڕێمو 
م��رۆڤ  رێنوێنی  ب��ۆ  دەك��ەم��ەوە  یەكالیی  خ��ۆم 
بەتەواوی  بۆچوونەی  ئەم  ئەخالق.  رێگەی  بۆ 
ئیدی ئەو  لە ساڵی 1798 دا بۆ دروست بوو، 
گۆشەیرو  ژیانێكی  گ���ۆڕاو  ژی��ان��ی  س��ەراپ��ای 
دەروێشانەو ساكاری دایە بەر.  ناوبراو وازی لە 
نازناوی ئاغاو خانەدانی هێناو گەڕایەوە زێدەكەی 
ئەوانەی  گردكردنەوە،  جوتیارەكانی  ت��ەواوی  و 
ئەوانی  بوون،  خانەوادەكەیدا  هەژموونی  لەژێر 
ك��ۆك��ردەوەو وت��ی ئیدی س��ەردەم��ی خ��اوەن��دارو 
بەسەرچوو،  رەعییەت  و  خ���اوەن  ب��ەردەس��ت، 
ئیدی لەمڕۆ بەدوواوە هەموومان یەكسانین، من 
كۆنت سان سیمۆن نیم، بەڵكو تەنها هاوواڵتییەكم 
یانەو  لەنێو  بەنێوی سان سیمۆن. لەوكاتەدا كە 
بێ   ئەو  لێدەخوێنرایەوە،  جوانی  ژیان  نادییەاندا 
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كارو سەرگەردان بوو. ئیدی دەستیدایەوە خوێندن 
خوێندنەكەی.  دای��ە  درێ��ژەی  پۆلەتەكنیكدا  لە  و 
ژیانی  لە  و  خوێندنەكەیدا  درێ��ژەی  لە  ناوبراو 
خۆیدا تا ئەوكاتەی كۆچی دووایی دەكات چەندین 
بەرهەمی ناوازەی پێشكەش بە مرۆڤایەتی كرد. 
فرەبوون  مشتومڕی  مایەی  ئەو  بەرهەمەكانی 
كە  ئەوانەیش  و  خۆی  هاوسەردەمەكانی  لەنێو 
ل��ەدووی هاتن. چوون بە زۆری سانسیمۆن بە 
دامەرزێنەری كۆمەڵناسی و زانستی كۆمەاڵیەتی 
كە  پێیانوایە  ه��ەن��دێ��ك  ه��ەرچ��ەن��د  دادەن���رێ���ت، 
سكرتێرەكەی ئەو ئۆگەست كۆنت دامەرزێنەری 
ئ��ەم  سۆسیۆلۆجییە.  زان��س��ت��ی  راس��ت��ەق��ی��ن��ەی 
بۆچوونانە لە دونیای ئیسالمدا جیاوازترن و ئیبن 
لەم  دادەنێن.  زانستە  ئەو  بناغەی  بە  خەلدوون 
فەیلەسوفێكی  وەك  سیمۆن  سان  كۆڵینەوەیەدا 
بنچینەیی و مەوسوعی وەكو داهێنەرێكی بواری 
هزرو فەلسەفەو وەكو كەسێك، كە نوسینەكانی 
بەر  دەخەینە  سانسیمۆنیزم،  رێبازی  بوونەتە 
بۆچوونەكانی  كەسێكە  ئەو  چوون  لێكۆڵینەوە، 
تێكەڵن بەو شەپۆلە رۆشنگەرییەی كە سەراپای 
بەسەر  كاریگەرییەكانی  و  گۆڕی  مرۆڤی  بیری 
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رێبازە  فەلسەفەو  و  عەقڵ  كایەكانی  ت���ەواوی 
لە سەنای  سیاسییەكانەوە دیارە. كارل ماركس 
ئەودا دەڵێت: بۆئەوەی لەمرۆڤ تێبگەین پێویستە 
بخوێنینەوە.  بەرهەمەكانی سان سیمۆن  هەموو 
بەناوی  ژیانی  بەرهەمی  ه��ەوەڵ  سیمۆن  سان 
بۆ  جنێفەوە  ل��ە  نیشتەجێیەك  ل��ە  ن��ام��ەی��ەك   (
باڵوكراوەی  هەوەڵ  ئەوە  هاونیشتیمانییەكانی( 
ئیدی  ك��ە  ب���وو،  ئ��ەو  پ���ەروەردەی���ی  و  سیاسی 
ب����ەردەوام ب��وو ت��ا ئ��ەوك��ات��ەی ك��ۆچ��ی دووای���ی 
عەزابی  خۆیدا  ساكاری  لەژیانی  ناوبراو  كرد.  
دەچەشت ئەو بەبرسییەتی پرۆژەمەزنەكانی دایە 
بەر لە كۆاڵنەكانی پاریسدا بەبندەستێك پرۆژەی 
بگۆڕێت  ئ��ەورا  ت��ەواوی  دەیتوانی  كە  مەزنەوە، 
ئەی  ن  دەك��رد  ه���اواری   1813 ساڵی  بۆخۆی 
لەهەمانكاتدا  دەم��رم،  لەبرسییەتیدا  وا  خەڵكینە 
ت��ەواوی  گۆڕانی  دەستێكی  و  ژیاریی  پ��رۆژەی 
كە  وەختێكیش  هەگبەدایە.ناوبراو  لە  ئ��ەورپ��ام 
مەرگی  پێش  لەئازاری خۆیدا  تەنانەت  دەمرێت، 
ل��ەدەوری  خوێنكارەكانی  لەوكاتەدا  دەتلێتەوە 
كۆبوونەتەوەو نموونەكانی بیری خۆیان بۆ راڤە 
گ��ەورەو  هێزێكی  بوویە  سیمۆن  س��ان  دەك��ات. 
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ئەوروپادا  لەتەواوی  شوێنكەوتووانی  بەخێرایی 
ت��ەن��ران��ەوە، چ���وون ن��اوب��راو س��ەی��رب��وو دارای 
تایبەتمەندی دەگمەن و ناوازە بوو، وەكو دەپرسن، 
ئایا هەمیشە ئەم مرۆڤە سەیرانە رێرەوی ژیانیان 
سەربازێكی  ب��ۆخ��ۆی  ئ���ەو  ب��ەڵ��ێ   ن��ەگ��ۆڕی��وە؟ 
باس  ئامۆژگارییەكانی  دەبینین  بەاڵم  پلەداربوو، 
ئەو  هەروەها  دەك��ەن،  هەڵوەشانەەوی سوپا  لە 
لە  ئەرستۆقراتێكی خانەدان بوو، وەلێ  وازیهێنا 
جیاوگ و نازناو و ناونیشانی خۆی، هەوەها ئەو 
بوون  فەرەنسا  بەنێوبانگی  رەچەڵەكی  بە  سەر 
جیاوگەكانی  و  پێشینەو  و  ناو  لە  وازی  وەل��ێ  
هانی، هەروەها دژی چینی ئەرستۆقرات وەستاو 
لە  زانین،  وەس��ت��اوی  ك��ارو  لە  بێكار  بەچینێكی 
س��ەرب��ەرەوگ��ەی  ت���ەواو  ئ��ی��م��ان��داری  خێزانێكی 
بێباوەڕی  بە  پاپا  وەلێ   بوون،  هاتە  كاسۆلیكیدا 
ناساند، ئەو خوێنكاربوو، ئەندازیار بوو، خوێنكاری 
پۆلەتەكنیك بوو، دانراوەكانی فرە جیابوون لەو 
لەسەر  ئیشی  كە  عەمەلیانەی  زانستییە  پ��رۆژە 
زانستییەوە  لە  س��ان سیمۆن  رەوت��ی  دەك���ردن. 
سیاسەت،  بۆ  لەوێوە  و  ئایدیۆلۆژی  بۆ  چ��ووە 
لەبەرئەوە دەكرێت كارەكانی دابەشبكەین بەسێ  
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قۆناغ و كاتی جیاواز دیاریكراوەوە: قۆناغی یەكەم، 
بەقۆناغی فەلسەفەی ئەبستمۆلۆجی دادەنرێت.كە 
قۆناغی  دەخایەنێت.   1813 بۆ   1803 لەنێوان 
ئەم  ئابورییە،  و  سیاسی  قۆناغی  دووەمیشی 
قۆناغە درێژدەبێتەوە لە 1814 بۆ 1823�1824. 
قۆناغی كۆتایی بریتییە لە قۆناغی ئایدیۆلۆجیای 
ساڵی  كۆتایی  كارەكانی  لە  بریتییە  كە  ئاینییە 
دەستپێكی  ل��ە  3.ئ����ەو  دا   1825 ل��ە  ت��ەم��ەن��ی 
لەجنێف،  ساڵیدا   42 لەتەمەنی  نوسینیدا  ژیانی 
نوێگەری  ویستی  ل��ەوێ��دا  نوسین،  دەستیدایە 
فەیلەسوفانی  و  مەوسوعییەكان  بیری  لە  بكات 
بپەڕێنێت  قۆناغی شۆڕش  رۆشنگەریدا، ویستی 
و لە وانەو ئەزمونەكانی شۆڕشەوە عەقڵی خۆی 
ئاوێتەی  ب��ەت��ەواوی  سیمۆن  س��ان  خستەگەر. 
بیرێك بووبوو، هەموو تواناكانی وابەستەدەكرد 
بەزاناو پیشەوەرەكانەوە ئەو دەیوت ئەوان ژیان 
رۆچ��ووە  ژی��ان  دەهێننەدەر،  بەرتەسكییە  ل��ەو 
لەخۆبایی  شكۆو  و  ه���ەژاران  نزولەی  ئاهو  لە 
عەقڵیان  لەدەستدایەو  هێزیان  ئەوانەی  بوونی 
لەالی كەسێك جڵەوداربێت  ژیان  پێویستە  نییە، 
ك��ە س���ودی ه��ەب��ێ��ت، س��ودم��ەن��دەك��ان ئ��ەوان��ەن 
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ب��ەه��رەی��ان ه��ەی��ەن ئ��ەوان��ەن داه��ێ��ن��ان دەك���ەن، 
زاناكان بایەخدارترن لەسیاسییەكان. ئەو پێیوایە 
هەڵكەوتووەكان وەك خۆرن مرۆڤایەتی رووناك 
كە  شتێك  گەورەترین  پێیوابوو  ئەو  دەكەنەوە. 
سەرلەنوێ   ئ��ەوەی��ە،  بیكات  پێویستە  بیرمەند 
سیستەمی ئەخالقی دابڕێژنەوەو سیستەمی ئاینی 
تیابكەنن  ریفۆرمی  و  بكەن  تۆكمە  سیاسی  و 
بەاڵم  ناچێت،  لەنێو  ناشارێتەوەو  ئاین  ون  چ 
دەگۆڕێت و جڵەوی دەگیرێت و چاك دەكرێت. 
مرۆڤ  ه��زری  نەزمی  ب��وو  گ��ەرەك��ی  بەكورتی 
بكاتە سەروەرو سەردار، بەجۆرێك لە جۆرەكان 
هەموو رێگاكانی دەبرەوە سەر هزرو دەیەویست 

بە هزرەوە جڵەوی هەمو هەنگاوێك بگیرێت. 

شرۆڤەی مێژوو لەالی سان سیمۆن
تایبەتمەندییەكانی ژیانی سان سیمۆن سەیرن، 
داب��ەزی  ئەرستۆكراسییەوە  ژیانێكی  لە  چ��ون 
چاپخانەیەكدا  لە  هەڵەچن  كەوەك  ئاستێك،  بۆ 
ك��اری دەك���رد، ه��اوك��ات ل��ەو گ��ۆڕان��ەی ژیانی 
لەفەلسەفەی  مەزنیشی  گۆڕانی  خۆیدا  تایبەتی 
ئەنجامدا.  كۆمەاڵیەتیدا  و  ئابوری  و  سیاسەت 
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ل��ەب��واری  سیمۆن  س��ان  بۆچوونەكانی  چ��ون 
سەرنجی  ەتوانن  مێژوودا  شرۆڤەی  تەفسیرو 
دیاری  لەبەرهەمەكانی  تێگەیشتن  بۆ  خوێنەر 
دەربڕی  مێژوو  پێیوایە روداوەكانی  ئەو  بكەن، 
رەوشی كۆمەڵگەو نەزم و ئاستی بیركردنەوەی 
تەنێ   لە  مێژوو  پێیوایە  هاوكات  خەڵكەكەین4. 
مێژوو  بەڵكو  ب���وون،  ن��ای��ەت��ە  دی��اردەی��ەك��ەوە 
دەرهاویشتەی تەواوی دیاردە كۆمەاڵیەتییەكانە. 
سان  الی  م��ێ��ژوودا  تەفسیری  ش��رۆڤ��ەی  ل��ە 
سیمۆن تێدەگەین، كە مێژوو تەفسیری واقیعی 
سیمۆن  س��ان  هاوكات  دەك���ات5.  كۆمەڵگەكان 
سەبارەت بە گەشەسەندنی مێژووی مرۆڤایەتی 
چوون  ملمالنێ،  لە  بریتییە  مێژوو  كە  پێیوایە 
ملمالنێ رێگە خۆشكەرە بۆ پێشكەوتن. كۆڵەران 
نموونەی  بۆچوونە  ئ��ەم  راس��ت��ك��ردن��ەوەی  ب��ۆ 
دەستپێكی  ئ��ەوروپ��ای  خێراكانی  گۆڕانكارییە 
س��ەدەی  ل��ە  ب��ۆن��م��وون��ە  ه��ێ��ن��ن��ەوە،  رێنیسانس 
و  ئاینی  پیاوانی  لەنێوان  ملمالنێ  چ���واردەوە 
بووە6.  دروس��ت  بیرمەندا  رۆشنبیرو  كەسانی 
ئەم كارلێكە لە ملمالنێكاندا لە سەدەی شازدەدا 
خۆشكرد  رێگەی  بۆخۆشكراو  س��ازی  زەمینە 
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كەنیسەی  لەنێو  ملمالنێكان  چڕبوونەوەی  بۆ 
یاریدەی  بوو  ئەمەیش  هەر  دی��ارە  كاتۆلیكیدا، 
ئەڵمانیاو  ل��ە  ئاینیدا  ری��ف��ۆرم��ی  ب��زووت��ن��ەوەی 
ملمالنێ  ئەو  هەر   . ئەوروپادا  لەتەواوی  دواتر 
پرۆتستانەكانی  دەركەوتنی  زەمینەی  كە  بوو 
هەر  گۆڕی،  ئەوروپایان  عەقڵی  ئاراوەو  هێنایە 
زوینگلی  جیاكانی  رەوگ���ە  ب��وو  ملمالنێ  ئ��ەو 
درزی���ان  س��ەرپ��ێ و  هەستانە  كاڵڤنییەكانی  و 
بەسەدەكانی نێوەڕاست برد. سان سیمۆن دەڵێت 
بەڵێ ی ئەوەیە مێژوو، مێژوویەك كە ملمالنێكان 
لە چەقبەستوویی قوتاری دەكەن. دیارە هەندێك 
سیمۆن  سان  مێژووییەی  شرۆڤە  لەم  رەخنە 
پێشكەوتنی  هەوێنی  پێیانوایە  ئ��ەوان  دەگ��رن، 
ملمالنێكان  لە  نییە  بریتی  مرۆڤایەتی  مێژووی 
بەڵكو بریتییە لەو رەگەزەی كە لەنێو تەرەفێكی 
ئەو  چ��وون  دروس��ت��دەك��ات،  جوڵە  ملمالنێكاندا 
كەواتە  دروستنابێت،  ملمالنێ  نەبێت  رەگ��ەزە 
كایەیەكی  لەنێو  رۆشنبیریی  و  هزری  رەگەزی 
چێدەكات  ملمالنێ  پاشان  گۆڕان،  كۆمەاڵیەتیدا 
و هەر ئەوەیش دەبێتە سەرچاوەی پێشكەوتنی 
راستەوخۆو راستەقینەی مێژووی مرۆڤایەتی.7
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رێكخستن لەالی سان سیمۆن
شوێنێكی  سانسیمۆندا  بیری  لە  رێكخستن 
مەزنی هەیە، بەشێوەیەك كە یەكێك لە گرنگترین 
كە  پێیوایە  ئ��ەو  ن��اوەوەی��ە،  ب��ەو  بەرهەمەكانی 
و  ب��ەن��ەزم  پێویستی  م��رۆڤ��ای��ەت��ی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
تاوەكو شوێنی  نوێیە،  كۆمەاڵیەتی  سیستەمێكی 
كالسیكییەكان  و  كۆن  كۆمەاڵیەتییە  سیستەمە 
رێكخستنە  پێیوایە  سیمۆن  س��ان  ب��گ��رێ��ت��ەوە، 
سەرئێشەو  مایەی  كالسیكییەكان  كۆمەاڵیەتییە 
ژیانی  ژینگەو  وێرانكاریی  و  بەرەیی  بێسەرەو 
مرۆڤ بوون. ئەو بۆ ئەم پرسە دەگەڕێتەوە سەر 
بۆچوونەكان ی خۆی، كە رێبەری هزری ئەون، 
پێیوایە بەڕێوەبردنی كاروباری ئینسانی، پێویستە 
رادەستی دەستەیەك لە زانایان و هونەرمەندان 
بنەمای  لەسەر  سیستەم  پێویستیشە  بكرێت.8 
ل��ە رێكخستنی  ن��اوب��راو  داب��ڕێ��ژرێ��ت.  زان��س��ت 
چینایەتی  ك��ە  نیە  ئ���ەوە  ل��ەگ��ەڵ  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا 
لە  پێویستە  كە  پێیوایە  بەڵكو  هەڵبوەشێتەوە، 
كۆمەڵگەدا چینایەتی هەبێت، بەاڵم چینە بااڵكان 
ئەوانەی  بن،  زانست  و  زانیاری  بنەمای  لەسەر 
ئاین و س��ەروەت و  ل��ەب��ااڵدان ئەوانە نەبن، كە 
كە  بن  ئەوانە  بەڵكو  فرەیە،  هێزیان  و  سامان 
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زانستیالن فرەیەو زۆرترین كاریگەری و سودیان 
بۆ كۆمەڵگە هەیە. هاوكات پێیوایە كە دادپەروەری 
كۆمەاڵیەتی لە گرنگترین پایەكانی ئەو كۆمەڵگە 
نوێیەن، كە ئەو گەرەكییەتی. سان سیمۆن پێیوایە 
پایە  ل��ە  پ��ی��ش��ەوەرەك��ان بریتین  ك��ە زان��اك��ان و 
لەم  سیمۆن  سان  ن��وێ .  كۆمەڵگەی  گرنگەكانی 
شرۆڤەیەیدا پێی وابوو كە كەسانی بەهرەدار و 
تێەیشتوو پێویستە جڵەوی پەرلەمانیان لە دەستدا 
بێت، پەرلەمانیش دەبێت خۆی لە سێ  ئەنجومەندا 
داهێنەران،  ئەنجومەنی  ئەوانیش:  كە  ببینێتەوە 
ئەنجومەنی كۆڵەرانن ئەنجومەنی جێبەجێكارانن. 
هاوكات پێی وابوو دەستەی دەسەاڵت دەستەی 
ب��ااڵی واڵت��ە، كە  پالندانەری  داڕێ���ژەرو  نەخشە 
بێت  پالندانان  ملكەچی  ئابوری  ژیانی  پێویستە 
لەنێو كۆمەڵگەی نوێدا، چوون بە پالن برسیەتی 
و پشێوی و هەژاری لەنێو دەچێت.بۆ پێشكەوتنی 
ژیانیش دەبێت برەو بە داهێنان و بەهرەو و توانای 
تاكەكان بدرێت. ئەو پێیوایە بۆ زاڵبوون بەسەر 
هەژاری  وناكۆكی كۆمەاڵیەتی دەبێت ئەو پرۆژە 
كۆمەاڵیەتییەكان  پێكهاتە  كە  سەركەوتووبێت، 
لەسەر بنەمای هۆش و زانست جودابكرێنەوە لەم 
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چوون  دەبن.  چینەكان سودمەند  هەموو  كاتەدا 
لە رەوشی پشێوی دا هەژارەكان لەبرسا دەمرن 
و دەپوكێنەوەو زەنگینەكانیش عەزابی ویژدانیان 
ناهێڵن ئارامبن، بەاڵم وەختێك وانەبێت هەمووان 
سیستەمە  ئ��ەم  بناغەی  پێیوایە  ئ��ەو  ئ��اس��ودەن. 
هزرو  لە  بریتییە  نوێیە  كۆمەڵگە  ئ��ەم  نوێیەو 

ئەندێشە.9
داڕشتنەوەی رێكخستنی كۆمەاڵیەتی ئەوروپا

ناپلیۆن پۆناپەرت، بەچی دەیەویست دنیایەكی 
سێبەرو  بەتەنیشت  هەمیشە  ئەو  چێبكات،  نوێ 
 1804 ساڵی  ب��وو.  سیمۆنەوە  سان  سەهەندی 
پەرتوكە نوێیەكەی سیمۆن لەتەمەنی 44 ساڵیدا 
بگۆڕێت،  جیهان  ئ��ەوروپ��او  نەخشەی  ویستی 
فراوانخوازیەكانی ناپلیۆن لەو بناغەیەوە دەستیان 
و  راچەنین  پەرتوكەوە  لەو  نەتەوەكان  پێكرد. 
خەڵك هەستی كر وەك خانەدان و پاشاو پیاوانی 
ئەوەی سان سیمۆن  هەیە،  ژیانیان  مافی  ئاینی 
رێیەكی  نەخشە  س��ەر  خستە  ناپلیۆنی  ك��ردی، 
بەكار  شۆڕشدا  ل��ەم��اوەی  تەنها  سیمۆن  ن��وێ . 
ئیلهام  ب��ووە  شۆرشیش  لەپاش  بەڵكو  ن��ەب��وو، 
بەخشی شۆڕشەكانی 1830 تەواوی ئەوروپاو 
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بیری  ئەو  ئەوروپا.  هەموو  فەرەنساو  1848ی 
سۆسیالیزمی نوێی هێنایە گۆڕی و دامەزرێنەری 
چەمكی سۆشیالیزم بوو. سۆشیالیزمی تۆباوی. 
س��ی��م��ۆن پ��ێ��ی واب�����وو س���ەردەم���ی زێ���ڕی���ن لە 
رابردووی مرۆڤدا رووینەداوە، بەڵكو سەردەمی 
ئەو  لەسەر  وەس��ت��اوە  لەبەردەماندایەو  زێرین 
لەسیستەمی  پێویستن  ك��ە  چ��اك��س��ازی��ی��ان��ەی 
كۆمەاڵیەتیدا بێنە پێشێ . ئەو سەردەمە باپیرانمان 
بەڕێگەكە  دڕ  ئێمەیە  ل��ەس��ەر  ب��ەاڵم  ن��ەی��ان��دی، 
وتانە  ئ��ەو  بیبینن.10  ن��ەوەك��ان��م��ان  ت��ا  ب��دەی��ن 
نوسینێكی نێو كتێبی لە داڕشتنەوەی رێكخستنی 
سیمۆن  سان  كە  نوسرابوو  ئەوروپادا  كۆمەڵی 
هەژموونی  ت��ەواوی  ب��ەاڵم  نوسیویەتی،   1804
خۆرئاوا و نەریتخوازەكان لە كۆنگرەی ڤییەنای 
نوێ   دنیای  بۆ  ناپلیۆنیان  تموحەكانی   1810
ئیتر  نوێگەری كوشت،  بۆ  و  دیموكراسی  بۆ  و 
پیاوەكانی وەك میتەرنیخ و ئەلیكسەندەری یەكەم 
لە نەمساو روسیا بوونە حاكمی دونیا11. ئەوان 
فەڕەنسیان  شۆرششی  پێش  ب��ەن��دوب��اوەك��ان��ی 
وەسیەتی  وەك  نوسینە  ئ��ەو  ك���ردەوە.  زیندوو 
زاری  لە  كە  وەه��اب��وو  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 
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پێنوسی سانسیمۆنەوە هاتە دەرێ  و بوە بناغەی 
كە  جواڵنەوانەی  ئ��ەو   ، جواڵنەوەكان  ت��ەواوی 
بەرامەی مرۆڤبوون و پێشكەوتنیان لێدەچۆڕێت. 
كردووەتەوە  جودا  ئەوروپای  كە  سیمۆن  سان 
دابەشكاری  چ��اوی  ب��ە  هەندێك  ئ���ەوەی  وەك��و 
جوگرافی نێوی دەبەن، مەبەستی ئەو چوارچێوەیە 
ئەو  ب��وو،  زیندو  تێیدا  بیر  و  ه��ۆش  كە  ب���ووە، 
شوێنە بوو، كە دەبوو ببێتە پێشەنگی جیهان نەك 
بناغەی  كۆڵەران  لە  هەندێك  تەنانەت  دابڕینی. 
تیۆرەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێننەوە  ئەوروپا  یەكێتی 
بنەمای  ل��ەس��ەر  ئ��ەوروپ��ای  ك��ە  س��ان سیمۆن 
پێشكەوتن ج��ودا ك��ردووەت��ەوە. چ��وون هەر لە 
پێویستە  هاتووە  كتێبەكەیدا  الوەكی  ناونیشانی 
سیاسی  لەپێكهاتەیەكی  ئەوروپا  گەالنی  هەموو 
یەكگرتوودا كۆبنەوەو هەمو گەلێكیش پارێزگاری 
كۆڵەران  بكات.  خ��ۆی  نەتەوەیی  سەربەخۆیی 
تیۆری  تەنها  كەسێكی  سیمۆن  س��ان  پێیانوایە 
نەبووە، بەڵكو بەشێوەی پراكتیك لە مەیدانەكەدا 
ل��ەو نوسینەی دەگ��رن��ن  ئ���ەوان رەخ��ن��ە  ب���ووە. 
لەگەڵ چەند  چوون خودی سان سیمۆن هاوڕا 
زانایەكی تر یاوەری ناپلیۆن بوون، بەتایبەتی لە 
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داگیركاری میسردا، كاتێك ئەو دێتە میسر، ئیدی 
كەواتە  دەكاتن  ئەوروپا  پێكهاتەی  باسی  چلۆن 
مەبەستیان تەنها یەكیەتییەكی پێشكەوتوو خواز 
نەبووە، بەڵكو ئەوان دەڵێن دەبوو سان سیمۆن 
گەالنی  بۆ  بەڵكو  نەبوایە  ئەوروپا  بۆ  كتێبەكەی 
ونیا بووایە، دەبوو بااڵیی ئەوێی بەسەر شوێنانی 
دێنە  دی  شتانێكی  دیسانەوە  بەاڵم  نەدایە،  دی 
ئەو وروژاندنەی سان سیمۆنە  ئەوانیش  گۆڕێ  
كە لەسەروی زانستەوە و لەسەرو ی هۆشەوە 
بیری پیشەسازی دەكاتەوە مەرجەعی پێشكەوتنی 

گەالن لە نێو تیۆرو پراكتیكیدا.12

شوناسی ئاین الی سان سیمۆن
روان���گ���ەی س���ان س��ی��م��ۆن ل��ەه��ەم��ب��ەر ئاین 
تەواوی  ئەو  دیاریكراوە،  و  قووڵ  روانگەیەكی 
دا  نوێ   مەسیحییەتی  پەرتوكی  لە  بۆچونەكانی 
شرۆڤە كردووە، پێیوایە ئاین كۆی بەڕێوەچوون 
و ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی زان��س��ت��ێ��ك��ی گ��ش��ت��ی��ی��ە كە 
بەهۆیەوە پیاوانی رۆشنگەرو روناكبیر دەتوانن 
پێیوایە  ئ��ەو  بكەن.  دی  ئ��ەوان��ی  فەرمانڕەوایی 
ئامڕازێكی مەدەنی بێت بۆ حوكمی  ئاین  دەبێت 
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نا  نەخۆنەوارو  كە  ئەوانەی  بەسەر  رۆشنبیران 
رۆشنبیرن. هاوكات دەڵێت ئاین رۆڵی گەورە لە 
رەگەزێكی  پەروەردەیش  دەگێڕێت،  پ��ەروەردەدا 
بەجێگەیاندنی  و  دێموكراسی  سازانی  سەرەكی 
بەها بااڵكانی دێموكراسییە. روانگەی سان سیمۆن 
بۆ ئاین لەهەمبەر تێكەڵبوونی بە ژیانی كۆمەاڵیەتی 
روانگەی بەكارهێنانی ئاینە وەكو ئامڕازێك، ئەم 
گشتی،  بە  ئاینەكانە  ك��ۆی  بۆ  ئامڕازبوونەیش 
سیمۆن  سان  گشتییەكانی  پێوەرە  ئ��ەوە  لەبەر 
یەك  ئاینەكان  كۆی  بە  سەبارەت  پێوەرگەلێكە، 
شتە، هەربۆیە هەوادارانی ئیسالم و بیرمەندانی 
سیاسی  پ��رۆژەی��ەك��ی  ك��ە  پێیانوایە  ب���وارە  ئ��ەو 
تێكەڵە بە شێواندنی پەیامەكەیان. ئەوان پێیانوایە 
ماسۆنییەتدا  ماسینۆنو  لەنێوان  وابەستەییەك 
سان  پەرتوكەكانی  خوێندنی  پێیانوایە  هەیە، 
زانستی  ئیسالمییەكاندا، وەكو  زانكۆ  لە  سیمۆن 
زانستی  بە  ماسۆنییەتە  وابەستەیی  كۆمەڵناسی 

كۆمەڵناسییەوە. 13
سان سیمۆن هەر لەزاڕۆییەوە گەرەكی بوو، 
بابی  بێتەدەرێ .  وخێزان  ئاین  بەندی  كۆتو  لە 
زیندان  ئەو  وەل��ێ   الزار،  سان  دێ��ری  دەینێرێتە 
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زانیارییەكانی  دێرێكدا  لە  نەوەكو  هەڵدەبژێرێت 
مەسیحییەت بخوێنێت.  سان سیمۆن بۆخۆی وەك 
زانستی كۆمەڵناسی، كە دیسانەوە  بناغەدانەری 
تەنانەت  كۆمۆنیزمەوە،  بە  دەكەنەوە  وابەستەی 
بیری رادیكاڵی سۆسیالیستیش وابەستە دەكەنەوە 
ت��ەواوی سەرچاوەكانی  كە  بە سان سیمۆنەوە، 
ب��ی��ری م��ارك��س و ك��ۆن��ت ل��ە س��ان��س��ی��م��ۆن��ەوە 
لەو رەهەندەوە كە قسە  بەتایبەتی  هەڵهێنجراوە 
لە زەمینەی  زانستی كۆمەڵناسی دەكەن  لەسەر 
ئ��اب��وری  كتێبی  ل��ە  م��ارك��س  بەتایبەتی  ئ��ای��ن��دا. 
سان  تیۆرەكانی  هەموو  فەلسەفەدا  و  سیاسی 
دادەرێژێتەوە.  زانستیمرۆڤایەتی  لەسەر  سیمۆن 
سان سیمۆن پێیوایە ئاین لە رەوشێكی جێگیردا 
نییەو هەر ئاینێك بەچەند قۆناغێكدا تێدەپەڕێت، 
ئەو پێیوایە ئاینیش وەك بنیادێكی بایەلۆجی بە 
قۆناغی زاڕۆیدا تێدەپەڕێت، پاشان قۆناغی هێزو 
چاالكی دەبینێت و دواتر بەرو قۆناغی داڕوخان 
و توانەوە رووبەڕوو دەبێتەوە. ئەو ئەڵێت ئاین 
لە قۆناغێكیشدا  لە قۆناغی زاڕۆییدا بەس نییەو 
فرەیە.  زەرەری  و  زی��ان  ئ��ەوە  دەڕوخ��ێ��ت  ك��ە 
مرۆیی   و  كۆمەاڵیەتی  دیاردەیەكی  بە  ئاین  ئەو 
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هەر  وەكو  ئاینیش  شرۆڤەی  هەربۆیە  دەبینێت، 
دیاردەیەكی دیكە دەكات. تەناندێك سان سیمۆن 
ئاینی  كۆمەڵناسی  زان��س��ت  دام��ەزرێ��ن��ەری  ب��ە 
خولی  چ��ۆن  خەلوون  ئیبن  وەك��و  ئ��ەو  دەبینن. 
جۆرەیش  بەو  دەك��ات  شرۆڤە  شارستانییەكان 
لەناوچووندا  هێزو  و  دەستپێك  لە  ئاینی  خولی 
ئاینی  شرۆڤەكانیشدا  لە  هەربۆیە  باسكردووە، 
لە هەموو بەهایەكی پیرۆزكراو داماڵیوەو وەكو 

پڕەنسیپێكی دانراو لێی دەڕوانێت.
تەنانەت  و  سۆشیالیزم  وابەستەیی  ئ��ەوان 
هەڵهێنجانی  بە  كۆمۆنیزم  مانیفێستی  پێشەكی 
بە  ئاین  ك��ردن��ی  دەزان����ن.  سیمۆن  س��ان  بیری 
تێپەڕاندنی  پ��اش��ان  كۆمەاڵیەتی،  دی��اردەی��ەك��ی 
جۆرێكە لەو میكنیزمەی، كە پیرۆزییەكانی وەك 
شتێكی نۆرماڵ نومایان كردووە، تەنانەت وەك 
بیرمەندان  ك���ردوون.  جڵەوگیریی  ئامرازێكیش 
پێیانوایە ئەو ئاڵنگارییەی سان سیمۆن نەبووایە 
بەرووی ئایندا ئاسان نەبوو جیهانبینی و خووی 
مرۆڤایەتی بە ئاینەوە بەو ساناییە هەڵبكەنرێت.14 
س���ان س��ی��م��ۆن ل���ەچ���وارچ���ێ���وەی ت����ەواوی 
ئەوەی،  لەسەر  جەختكردووەتەوە  دانراوەكانیدا 
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كە بەڵێ  ئاین دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتییە. تەواوی 
پەرتوكەكانی سان سیمۆن بریتین لە:

جنێف  دانیشتوانی  لە  یەكێك  پەیامەكانی   .1
كۆڵینەوە  خ���ۆی1804،  هاوسەردەمەكانی  بۆ 
 ،)1816�1813 م����رۆڤ)  زان��س��ت��ی  ل���ەب���ارەی 
گشتیدا)1821(  كەمەندكێشكردنی  كۆڵینەوە 
زان��ی��اری��ی��ەك��ان��ی  ع���ەق���ڵ���ی)1821(،  سیستەمی 
نوێ )1825(،  پیشەسازی)1823(، مەسیحییەتی 
دی��ارە ئ��ەوە دووای��ی��ن پەرتوكی ب��وو، ه��ەر لەو 

ساڵەیشدا ئیدی ماڵئاوایی لە ژیان كرد15.
یەكێك  ب��ە  خ��ۆی  سیمۆن  س��ان  ب��ەك��ورت��ی 
بەیەكێك  و  دەزان��ی  سوقرات  میراتگرەكانی  لە 
ل��ە م��ەش��خ��ەڵ��گ��ران��ی رێ��گ��ەی ل��ۆژی��ك و عەقڵ 
هاوكات  چڕكردبوویەوە،  خ��ۆی  بانگەشەكانی 
و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ریفۆرمیستی  ك��اری��گ��ەرت��ری��ن 
بەسەر  ب��ووە  كاریگەر  فەیلەسوفی،  مەزنترین 
تەواوی ئەوانەدا، كە تیۆرەكانیان جیهانی بەرەو 
وەرچەرخان بردووە.  بەتایبەتی لەو سەرنجەوە 
نییە  پێویست  كە  پێیوابوو  ئەفالتۆن  وەك��و  كە 
بەڵكو  بێت،  ئەرستۆقراتەكاندا  دەستی  لە  حوكم 
هاوكات  بێت.  زاناكاندا  ژیرو  لەدەستی  پێویستە 
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ئەو هەڵگری بیری بە پیشەسازیبوونی دەوڵەت 
هەماهەنگی  لەسەر  جەختی  میانەدا  ل��ەو  ب��وو، 
دەكردەوە، پێی وابوو لە واڵتێكی وادا هەژارەكان 
بوونیدا  لۆژیك  لەگەڵ  سیمۆن  سان  ئاسودەن. 
مرۆڤێكی ئیمانداربوو، ئەو لەكتێبی مەسیحییەتی 
ن��وێ��دا دروس���ت وەك��و م��ارت��ن ل��ۆس��ەر هەڵگری 
وەختێكیش  تەنانەت  ب��وو،  م��ەزن  ریفۆرمێكی 
ن��ێ��ژراو م��ەزارگ��ەی  م��رد لە ح��ەوش��ەی دێرێكدا 
بۆكرایەوەو بە پۆشاكی سپی و سورو شینەوە 
سوریش  و  خۆشەویستی  هێمای  سپی  نێژرا،. 
ئاینییەكەی  باوەڕە  هێمای  كارو شینیش  هێمای 
قوتابخانەیەكە  ئەوروپادا  لە  سیمۆن  سان  بوو. 
لێ  سیمۆنییەكانی  س��ان  كە  قوتابخانەیەكی   ،
هاتووەتە بەرهەم نە تەنها لە ئەورپادا، بەڵكو لەنێو 
واڵتانی ئیسالمی و رۆژهەاڵتیشدا، ئەو بە كوڕی 
شەرعی شۆڕشی فەرەنسی دەزانن بە هەنگاوی 
نێوان سەدەی هەژدەو نۆزدە دەیچوێنن هەنگاوێك 
كە تێیدا زانستە كۆمەاڵیەتیەكان شێوەی خۆیگرت 
و هەنگاوی دووەمیش لەسەدەی نۆزدەدا بوویە 
سەردەمی ئایدیۆلۆژیا مەزنەكان. ئەو میراتگری 
ئەو زانستانە بوو، كە لەدوای شۆڕشی فەرەنسی 
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و  ئ��ەن��دازی��اری  زانستەكانی  ل��ەوان��ە  پێشكەوتن 
بوویە  هاوكات  وسیاسەت.  ئابوری  و  پزیشكی 
س��ەردەم��ی  ب��ۆ  فەلسەفە  مەحكەمی  پایەیەكی 
ئێستەمان. لە هەناوی فەلسەفەكەی سان سیمۆندا 
چەند رەوتێك هاتوونەتە دەرێ ، بەتایبەتی رەوتی 
ئۆگەست كۆنتی كە بۆ حەوت سااڵن خوێنكاری 
خۆی بوو، هاوكات رەوتی سۆسیالیزمی تۆباوی، 
ماركس و  ك��ارل  لە  ه��ەری��ەك  كە  ی��ان خەیاڵی، 
ئەودا  هەژموونی  و  كاریگەری  لەژێر  ب��رۆدۆن 
بوون. رەوتی سێهەمیش سەربەدۆركایم بوون، 
كە بەتەواوی لەژێر كاریگەری سان سیمۆندا بوو، 
دیكارتی  بە  كە  نەبوو  دڕدۆن��گ  هیچ  بەجۆرێك 
بچوێنێت. چواەم رەوتیش رەوتی سان سیمۆنی 

بوون.16

لێكچواندنەكانی پێكهاتە
كۆمەاڵیەتییەكان وسیاسەت

خ��ودی  ی��اخ��ود  كۆمەاڵیەتییەكان،  پێكهاتە 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ە وەك����و ج��ەس��ت��ەی��ەك��ی ت��اك��ەك��ەس 
تاكێك  وەك��و  كۆمەڵگە  دەڵێت  ئەو  دەچوێنێت، 
لێكئاڵۆزو  ئ��ەن��دام��ێ��ك��ی  چ��ەن��د  ل��ە  پ��ێ��ك��ه��ات��ووە 
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هەریەكەیان  بەیەكترییەوەو  پێكەوەبەستراو 
ئ��ەوی  ك��اری  ت��ەواوك��ەری  ج��ی��اواز  بەكارێكی 
پرسی  لەهەمبەر  سیمۆن  سان  وەلێ   دیكەیانە. 
سیاسەتدا پێیوایە كە بیری سیاسی ئاتاجی بە 
ریفۆرمە، ریفۆرمیش لەروانگەی سان سیمۆندا 
شۆڕشەوە.  چەمكی  لە  بوو  دوور  بوو  شتێك 
لێرەدا نموونەی شۆڕشی فەرەنسی دەهێنێتەوە، 
هلومەرجی  بەهۆی  شۆڕشەكە  واوە  پێی  ئەو 
شۆڕشێكی  توندوتیژییەوە  بە  تێكەاڵوبوونی 
دووەم��ی  قۆناغی  لە  بەتایبەتی  ن��ەب��وو.  ت��ەواو 
بەڵكو ئەو شۆڕشە كاتێك تەواو  شۆڕشەكەدا، 
دەبێت بە ریفۆرم رێنوێنی بكرێت، تاوەكو كۆتا 
بهێنرێت  زاڵ  و  باو  كۆمەاڵیەتی  بە سیستەمی 
شوێنیدا  لە  ن��وێ   كۆمەاڵیەتی  سیستەمێكی  و 
سیستەمێكی  بناغەكانی  ك��ە  دابكوتێت.  رەگ 
رۆشنگەری  رەوش��ی  بۆ  ب��ن.ئ��ەو  پیشەسازی 
پێیوابوو پێویستە سیستەمێكی سیاسی گونجاو 
بۆ رەوشی رۆشنگەری بێتە دی. ئەو پێیوابوو 
فەلسەفەی سەدەی رابردوو فەلسەفەی شۆڕش 
تێپەڕێنرێت،  قۆناغە  ئەو  پێویستە  وەلێ   بوون، 
نۆزدە  س��ەدەی  كەمەبەستی  لەئێستادا  چ��وون 
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رۆڵ  رێكخستن  و  بونیادنان  فەلسەفەی  ب��وو، 
كە  شۆڕشگێڕی  فەلسەفەی  ن��ەك  دەبینێت، 
لەنێو  هەمیشە  ت��ی��ژی��ی  ت��ون��دو  ئ��ەگ��ەرەك��ان��ی 
ئەو  زی��ن��دوون.   و  بەرچاو  ئەگەری  شۆڕشدا 
لێكهەَوەشانەوە  راب��ردوو  فەلسەفەی  دەیوت 
تەركیبی  فەلسەفە  ئێستە  دەبێت  بەڵكو  ب��وو، 
بیروباوەڕە  لێكهەڵوەشانەوەی  لەراستیدا  بێت. 
لەپاش  ب��ەاڵم  ب��وو،  پێویست  شتێكی  كۆنەكان 
ئەوەی  نانە.  بونیاد  كاتی  كات  لێكهەڵوەشانەوە 
لەسیاسەتدا دەبێت دوورە پەرێز بێت بریتییە لە 
لە  ستەم و چەوسانەوە لەالیەكو دورەپەرێزی 

ئاژاوەو پشێوی لەالیەكیترەوە.17

ئابوری سیاسی الی سان سیمۆن
سان سیمۆن پێشەنگی ئابوری سیاسییە وەكو 
زانستێك، هاوكات ئەو جەخت لە فاكتەری سیاسی 
دەكاتەوە لە زانستی پیشەسازیدا. سان سیمۆن 
رێگەی لەبەردم ئابوری سیاسیدا كردەوە، لێرەوە 
بوویە پێشەنگی سۆشیالیزمی زانستی. شرۆڤەی 
وردەكارییانەی  بەم  سیمۆن  سان  كارانەی  ئەم 

الی خوارێ  روونكراونەتەوە:
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دەس��ت��ێ��وەردان��ی  پڕەنسیپی  سیمۆن  س��ان 
دەوڵ��ەت��ی لە ژی��ان��دا ب��رەو پێدا، ل��ێ��رەدا ت��ەواوی 
بۆ  یەكالكردبوونەوە  لەدەوڵەتدا  بانگەشەكانی 
گرنگیدان بە پیشەسازیی. لە نەزمی دەوڵەتداریدا 
پێیوابوو  و  دەزان��ی  بەگرنگ  پەرلەمانی  ژیانی 
ببینێتەوە،  خ��ۆی  ئەنجومەندا  لەسێ   پێویست 
پشكنین،  داه��ێ��ن��ان،  ئەنجومەنەكانی  ئ��ەوان��ی��ش 
لە  پ��ێ��ی��واب��وو  ه��ەروەه��ا  ب���وون،  جێبەجێكردن 
كەرتەكانی  لە  دەستەكان  پێویستە  حكومەتدا 
پیشەسازی و ئەندازیاری و بازرگانی و كشتوكاڵ 

نوێنەریان هەبێت.
 ت���ی���ۆرە ئ���اب���وری وس��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی س��ان 
یاخود  سیمۆنییەكاندا،  س��ان  لەنێو  سیمۆن 
شوێنكەوتووەكانیدا پرۆژەی كردارەكیان پێبووە 
كە ویستویانە رەورەوەی ژیان بگۆڕن. بۆنموونە 
فردیناند دی لیبس یەكێك بوو لەو ئەندازیارە سان 
سەرپەرستی  سوێی  نۆكەندی  كە  سیمۆنیانەی 
كرد. بڕاوی سان سیمۆنییەكان بەگشتی بروایەكە 
بەهەمو  كە  دەبینێتەوە،  سۆشیالیزمدا  لە  خۆی 
پێیوایە  ئ��ەو  دوواوە.  دەدات��ە  میرات  شێوەیەك 
خاوەنەكەی  م��ەرگ��ی  ل��ەپ��اش  س��ام��ان  پێویستە 
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بەڵكو  خ���ان���ەوادەوە،  و  خ��ێ��زان  ب��ە  نەبەسترێت 
پێویستە خاوەندارییەكەی بگەڕێتەوە بۆ دەوڵەت.

سان سیمۆن بەهەموو زانیارییەكانیەوە وەك 
پێشەنگی سۆشیالیستیە خەیاڵییەكان، توانیویەتی 
مرۆڤایەتیدا  كۆمەڵگەی  لەنێو  خ��ۆی  نەخشی 
دارای  ئ����ەوەی  ل��ەگ��ەڵ  دەس��ت��ن��ی��ش��ان��ب��ك��ات.ئ��ەو 
لەكاتی  بەڵكو  بوو،  سەمەرە  پڕسەیرو  ئەتواری 
ئەوروپا  یەكێتی  لەهەمبەر  شیمانەكانی  ئێستادا 
لەهەمبەر  هاوكات  دی.  هاتبوونە  بەتەواوەتی 
توانیویانە  كە  تیرێكن،  تەنها  تیۆرەكانی  ئایندا 
مامەڵەی  لۆژیكی  زۆر  ئەو  جڵەوگیربكەنن  ئاین 
لەتەك ئایندا كردووە. سەلماندوویەتی ئاین نابێتە 
شۆڕش و ناتوانێت بەڵێنەكانی بۆ خەڵكی هەژار 
پێشەوەی  هێنانە  لەهەمبەر  ئەو  دەستەبەربكات. 
نەخشی  ئەوروپادا  لەیەكێتی  مادییەت  لێشاوی 
دەرهاویشتەكانی  كە  مادییەتێك  هەبوو،  مەزنی 
مۆدێرنەوە  و  پیشەسازی  سەراپاگیربوونی  لە 
هەموو  دژی  ت��ی��ۆران��ەی��دا  ل��ەم  ئیدی  هەڵتۆقی. 
بروای  وەستایەوەو  ئەڵمانییەكان  میسالییەتێكی 
پێی وابوو كە  ئەو  بە حەتمییەتی مادی هەبوو. 
پێویستە مێژوو رۆڵی لە پێشكەوتنی مرۆڤایەتیدا 
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كۆمەاڵیەتی  سیستەمی  پێیوایە  ئ��ەو  هەبێت. 
ئەو  بزوێنەری  هێزی  پێشەوەو  بۆ  هەنگاوێكە 
و  ئ��ەخ��الق  ماریفەو  ل��ە  بریتییە  سیستەمەیش 

ئاین.18 

قۆناغەكانی مێژوو
قۆناغدا  بە سێ   مێژوو  ل��ەالی سان سیمۆن 
قۆناغی  لە  بریتین  قۆناغەكانیش  تێدەپەڕێت. 
سیمۆندا  س��ان  مەبەستی  ل��ە  اله��وت��ی  اله��وت��ی، 
بریتییە لە هەژموون و دەسەاڵتی ئاین و پیاوانی 
ئاینی. قۆناغی دووەم بریتییە لە میتافیزیكییەت، 
یان  دەرەبەگایەتی،  و  فیوداڵی  سیستەمی  وات��ا 
دەس��ەاڵت��ی ب��ازرگ��ان و س��ەرب��ازەك��ان. قۆناغی 
سیستەمێكی  وەزعییەت.  لە   بریتیە  سێهەمیش 
وات��ا   ، زان��س��ت  ب��ە  پشتبەستوو  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

فەرمانڕەوایی زاناكان.

خستنە رووی گرنگترین پەیامەكانی
سانسیمۆن بۆ مرۆڤایەتی

ئەوەی،  لەسەر  سەخت  پێگریكردنی  یەكەم: 
كە ئاین دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتییەو هەوڵدان بۆ 
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ئەوەی لە چوارچێوەی نەریتی پیرۆزی و بەپیرۆز 
زانین بهێنرێە دەرەوە. بۆ ئەمەیش ریفۆرم لە ئایندا 
نەك سڕینەوە بوونە هەوێنی تەواوی تیۆرەكانی.
لەوێوە  و  ئ��ام��ڕازێ��ك  بكرێتە  ئاین  دووەم: 
تا  فاكتەرێك  ببنە  و  بگرن  جڵەوی  رۆشنبیران 

فەرمانبەرداری خەڵكانی نەزان بن.
سێهەم: وادەیبینی كە ئاین تەگەرەیەكەو خۆی 

لەنێو بۆشاییەكانی ئەقڵدا شوێندەكاتەوە.
چ�������وارەم: وای��دەب��ی��ن��ی ك���ە دادپ�������ەروەری 
كۆمەاڵیەتی بەواتای ئازادی دێت كە هەڵدەستێت 
بە بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی و لەوێوە ئاین لە 

ژیانی كۆمەاڵیەتی دوور دەخاتەوە.
پێنجەم: پێیوایە كە هەوێنی پێشكەوتن خۆی 
لە سێ  شتدا دەبینێتەوە، كە بریتین لە بەرهەم و 

تەكنەلۆژیاو پیشەسازی.
لە  كۆمەڵگە  گرنگەكانی  دەس��ت��ە  ش��ەش��ەم: 
كۆمەڵگەی  ل��ە  ی��ان  سیمۆندا،  س��ان  روان��گ��ەی 
پیشەوەرەكان،  زاناكان،  لە  بریتین  سانسیمۆنیدا 
خاوەن موڵك و ماڵەكان، هونەرمەن و كۆڵەرەكان.
خانەدانە  بە  خۆیدا  وەختی  لە  سیمۆن  سان 
موفلیسەكە دەناسرا، ئەو كاتێك هاتە نێو مەیدانی 
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خەیاڵیەكانی  بۆچوونە  ب��ەت��ەواوی  كە  ه��زرەوە 
فارابی  نموونەیی  بااڵو  شاری  و  خەون  شاری 
بەاڵم  بوو،  بیرمەندان  تەواوی  لە خەمو خەمنی 
ئەو لەگەڵ خەونەكانیدا كە بە فیردەوسی دەچواند 
ئیرادەو خواستێكی زانستی و پراكتیكیشی هەبوو، 
بەپراكتیك رووبەڕووی خەونەكان دەبوویەوە.19

وەرچەرخان لە سان سیمۆنەوە
چ���اودێ���ران���ی ب����واری ف��ەل��س��ەف��ە گ��ەل��ێ  ل��ەو 
ل��ەس��ەر  س��ی��م��ۆن  س���ان  ه���زری  شوێنپێیانەی 
پێیانوایە  ئەوان  هەڵدەگرن،  مرۆڤایەتی  رەوگەی 
لە چەندین رەهەندەوە سان سیمۆن سەرمەشق 
بوو. چوون لەرووی هزرەوە توانی ورچەرخان 
دروس��ت��ب��ك��ات، وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك م��رۆڤ��ای��ەت��ی لە 
دەستی  ب���ەت���ەواوی  راب�����ردوودا  س���ەدەی  دوو 
ئ��ەوەوە.  بۆچوونەكانی  بیرو  ه��زرو  بە  گرتووە 
گرنگترین دەستاوردێك لە ژیانی پێشبینیكراوی 
لە  خۆی  ئەویش  دی.  هاتووەتە  سیمۆندا  سان 
و  ولیبراڵی  دێموكراسی  پایەكانی  تۆكمەكردنی 
سیكۆالرییەتدا دەبینێتەوەز زاناكان پێیانوایە هیچ 
كات كەسێك نییە هێندەی سان سیمۆن كاری لە 



41

سەپاندن، یاخود شوێنكردنەوەی سیكۆالرییەتدا 
بینێتەوە لە نێو هزری مرۆڤایەتیدا. سان سیمۆن 
بووەتە هەوێن بۆ ئەم پرسە زیندووانەی خوارەوە:
سۆشیالیزم  بناغەی  سۆشیالیزم:  یەكەم: 
دوات��ر  و   1830 ف��ەرەن��س��ای  شۆرشەكانی  ل��ە 
شۆرشە  ل��ە  پاشتریش  1848ن  ش��ۆڕش��ی  ل��ە 
كۆمۆنیستییەكانی 1917 و هەموو ئەو شۆرشانەی 
تایبەتی  بە  دەیانكرد  ئەورپا  لە  كۆمۆنیستەكان 
شەستەكاندا،  لە  فەرەنسا  خوێنكارانی  شۆرشی 
یاخود بتەوبوونی سۆشیالیزمی زانستی لە ئەورپا 
تاوەكو ئێستا بیەتەواوی بە خاڵیكردنەوی بیری 
سان سیمۆن، تێیاندا بەدڵنیاییەوە روویان نەدەدا. 
نەدەبوو، ماركس  نەبوایە ماركس  سان سیمۆن 
زانستی  یاخود  نەدەبوو،  سۆشیالیزم  نەبووایە 
كۆمەاڵیەتی و كۆمەڵناسی نەیدەتوانی زانستێكی 
سەرراست وئازاد بێت ، سان سیمۆن نەبووایە 
ن��ەری��ت��خ��وازی ب��ەب��ەه��ات��ری��ن دروش��م��ی م��رۆڤ 
دەبوون، یاخود مرۆڤ گیرۆدەی بەهاكانی ئاین 
دەمانەوە.  خۆیان  وەك  پیرۆزییەكانیش  دەب��وو، 
لەم بارەیەوە بۆچونێكی دی زۆر لە جێی خۆیدایە 
لەسەر  جەختی  كۆمۆنیستەكان  هەمیشە  ك��ە 
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وەكو  كە  بۆچوونانەیە  ئەو  ئەویش  دەك��ەن��ەوە، 
لە چینەكانی كۆمەڵگە  سیحرێكی سان سیمۆنی 
كراوە، ئەوان پێیانوایە واقیعی چینایەتی تەنها بە 
سیحری سان سیمۆن درزی تێكەوت ، ئەو مانا 
كالسیكییەكەی چینایەتی گۆڕی، زاتی دەستبردن 

بۆ یەكسانی تەنها سان سیمۆن شكاندی.
سیمۆنە  سان  ق��ەرزاری  مرۆڤایەتی  دووەم: 
بەوەی ئاینی لە سیاسەت دابڕی ، تەنانەت نەك 
كردە  دەوڵەتی  نەك  دابڕاند،  ئاین  لە  كۆمەڵگەی 
بازنەیەكی جیا لە بازنەی ئاین، بەڵكو ئەو خودای 
خودا  كردنەوەی  جودا  جیاكردەوە،  دەوڵ��ەت  لە 
ئاینەكان  بارستایی  كاڵكردنەەوی  ل��ەدەوڵ��ەت، 
بوو كە كۆمەڵگەیەكی چێكرد بتوانن مرۆڤە بیر 
جیاوازەكان پێكەوە بژین. سان سیمۆن دەیوت، 
هەمو هەڵگری ئاینێك ناتوانێت لەگەڵ ئابیندارێكی 
دیكەدا بژی. ئەو كەسەی باوەڕی بە پیرۆزییەكان 
كە  بژی  دیكەدا  ئاینێكی  لەگەڵ  ناتوانێت  هەبێت 
دیسان باوەڕی بە پرۆزییەكان هەبێت، هەروەكو 
هەروەكو  واه��ەی��ە،  نمونەی  ئ��ەورپ��ادا  لە  چ��ۆن 
جیاوازەكان  مەزهەبە  و  ئاینەكان  هەوێنی  چۆن 
بوونە مایەی دابرانی ئەورپا لەیەكتری، هەروەكو 
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ئاینەكانی  ئیسالمییەكاندا  كۆمەڵگە  نێو  لە  چۆن 
دی ناخوێنرالێنەوە، بەاڵم مرۆڤی ئایندار كاتێك 
دەتوانێت لەگەڵ ئایندارەكەی دیدا بژی كە بەهیچ 
پیرۆزی  بە  و  خورافیات  بە  ب���اوەڕی  جۆرێك 
و  مرۆڤ  لەسەرووی  كە  نەبێت،  بەشتێكەوە  و 
عەقڵەوە بێت. ئەو دەیوت دەبێت ئاین یەكسانبكرێت 
بە عەقڵ، ئەو شتانەی كە عەقڵ دەیداتە دوواوە 
پرۆژەیەی  ئەم  دوواوە.  بیداتە  ئاینیش  دەبێت 
بەاڵم  زەحمەتە،  كە  دروستبوو  سیمۆن  س��ان 
تاكی  نەبوایە  بناغە. سان سیمۆن  بەردی  بووە 
خەمسارد  ئایندا  لەبەردەم  نەیدەتوانی  ئەوروپی 
بێت. سان سیمۆن هەڵگری پرۆژەی خەمساردی 
نوسەرە  گ��وێ��رەی  ب��ە  ئ��ای��ن��دا.   لەهەمبەر  ب��وو 
سیكۆالریستە عەرەبەكانی دونیای ئیسالم، ئەوەی 
ئەورپای پێشخست ئازایەتی بیری ئەورپییەكان 
نەبوو، لە ئەورپادا تاكەكەس رۆڵی بینی، ئەوان 
دیارترینیان  پێشەنگەكانیان  هەبوو،  پێشەنگیان 
پێچەوانەیشەوە.  بە  سیمۆن.  س��ان  لە  بریتییە 
سیمۆن  س��ان  ئیسالمی  بیرمەندی  لە  هەندێك 
چەندین  ماسۆنی،  كەسێكی  بە  تۆمەتباردەكەن 
بەڵگە دەهێننەوە كە وابەستە بووە بەو تەڤگەرە 
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نێو نەتەوەییەوە، چەند سەرەداوێكی نێزیكی ئەو 
بە جووەكانەوە دەهێننەوە. بەاڵم هەموو ئەوانە 
لەم  بەهێز  بەڵگەی  بن،  الواز  بەڵگەی  دەكرێت 
میانەدا دەرهاویشتەی كارەكانیەتی كە پایەكانی 
سیمۆن  سان  ك��ردووەز  الواز  مرۆڤانەی  ئاینی 
ئاین  ناتوانێت  مرۆڤ  خوایەو  هی  ئاین  دەی��وت 
بەكامی بەرژەوەندییەكانی بسازێنێت. ئەو ئاینی 
لە  ئاینی  كەمییەكانی  زی��ادو  ب��ەخ��وداو  دای���ەوە 
مرۆڤ سەندەوە، ئەو دەیوت ئاین خوا ئاراستەی 
م��رۆڤ، هەر ئەمەیش بوو وایكرد  دەك��ات نەك 
كە بەشێك لە ئاینییەكان ئەویان بە ب��اوەڕداری 
سیاسەتوانە  ل��ە  هەندێك  دەزان����ی.  راستەقینە 
سان  تیۆرەكانی  ئیسالم،  دونیای  ئاینییەكانی 
كە  دەكەن  وا شرۆڤە  ئایندا  لەبەرامبەر  سیمۆن 
سان سیمۆن بۆخۆی باوەڕێكی سازاوی لەتەك 
ج��ووەك��ان ه��ەب��ووە. ل��ەب��ەر ئ���ەوەی ج��ووەك��ان 
كەمینە بوونن بوونی رۆڵی ئاین لەبەرژەوەندی 
پشتیوانی سان  لە  بۆیە جەختیان  نەبووە,  واندا 
سیمۆنكردەوە تا ئاین سەراپای راماڵێت، بەمەیش 
كەمترینی ئەو ئایندارانەی كە زیانیان بەردەكەوت 

جوەكان بوون.20
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سێهەم: پێدانی مافی تەواو هاوكات دەسەاڵتی 
بوو  پێویست  مرۆڤایەتی  جڵەگیركردنی  تەواوی 
لەالی زاناكان بێت ئەو فەلسەفەی سودگەیاندنی 
چینەكانی  هەموو  پێشكەوتن،  مەرجی  كردبووە 
پیاوانی  بوونی  س��اڵ  س��ەدان  هەڵسەنگاندبوو. 
جگە  هەڵسەنگاند،  لویسەكان  لەسەردەمی  ئاینی 
زاناكانی  نموونەی  بەاڵم  ن��ەدی،  هیچی  زیان  لە 
بە  پۆلێنی كردبوو چۆن سودیان  دەهێنایەوە و 
مرۆڤ گەیاندووە. لەم پێناوەدا بایەخی زانستی 
بەرز راگرت، پێی وابوو بەرجەستەترین شتێك 
زاناكاننن  هەبێت  كۆمەڵگە  ب��ۆ  پێویستە  ك��ە 
نموونەی  ب��ەژم��ارە  ئ��ەو  بەهرەمەندن.  ئ��ەوان��ەن 
فیزیاییەكان،  كیمیاگەرەكان،  دەهێنایەوە  ئەوانی 
ئ���ەن���دازی���اران، پ��زی��ش��ك��ەك��ان، ه��ەم��وو ئ��ەوان��ە 
پێویست بوو هەبن، پێویست بوو لەنێو دەوڵەتدا 
لەبەرئەوە  نێن،  پێكەوە  تەكنۆكرات  حكومەتێكی 
بوونی ئەوان بونێكی لەجێخۆیدایە. ئەم بۆچوونەی 
ئەو  ب��وو،  سوقراتی  بۆچونێكی  سیمۆن  س��ان 
زانایانە  ئ��ەم  واب��وو  پێی  سوقراتیش  دەم��ان��ەی 
دەتوانن رۆڵیان هەبێت، ئەو دەیوت دروستكردنی 
پردێك لەالی ئەندازیارە و ئەبێت ئەوان بڕیار لە 
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لەالی  نەخۆشێك  چ��ارەی  ب��دەن،  دروستكردنی 
كیمیازانێك  ئاوێك  سازگاركردنەەوی  پزیشكەو 
دەیزانێت، لەبەرامبەردا گوتارێك هەبوو كە دەیوت 
وتاربێژان ئەم بڕیارە دەبێت بدەن. وتاربێژان بە 
لە  وێنەكانی  شێواندنی  و  چاوبەست  سیاسەتی 
گیر  جڵەو  كۆمەڵگە  دەتوانن  خەڵكی  پێشچاوی 
بكەن. سان سیمۆنیش بەتەواوی لەگەڵ سیاسەتی 
تەندروستدا بوون سان سیمۆن  سەر راست و 
دژی پیرۆزییەكان بوو، چوون پیرۆزییەكان چاو 
بەستن، ئەو دەیویست وێنەكانی پێشچاوی مرۆڤ 
ئەو وێنانە بن كە وەك خۆیان ببینرێن. نەك ئەو 
سیاسەتی  سیمۆن  سان  كێشراون.  كە  وێنانەی 
بە ئاقارێكدا برد كە سیاسەتێكی مەكراوی نەبێت 
ب��اوەڕی  نەبوو،  سیاسەت  بە  باوەریشی  بەڵكو 
پەنا،  و  پێچ  بێ  هەبوو  رش��ن  میكانیزمێكی  بە 
سیاسەتێكی دروست و مرۆڤانە، نەك سیاسەتی 
بۆ  میكانیزمەیشی  ئەم  درۆزنانە،  و  چاوبەست 
ئابوری وەها دەبینی، هەربۆیە پێی وابوو دەبێت 
دەستی  چەكی  بێت،  زاناكان  لەدەستی  دەوڵ��ەت 
درۆ  و  خورافیات  زانست  بوو،  زانست  زاناكان 
نەبوون بەڵكو هەبوو، ئەو باوەڕی بەزانست بوو، 
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وتاربێژوو  نەك  زاناكان،  یانی  دەوڵ��ەت  دەی��وت 
ئەمانە  هەموو  چاوبەستكەر.  سیاسەتوانی  نەك 
سان  هیومانیستی  بیری  بۆ  مەزنیان  بایەخی 
فەلسەفەی  كورتەی  لەبەرئەوە  هەبوو،  سیمۆن 
واقیع  بۆ  گەڕانەوە  لە  بوو  بریتی  سان سیمۆن 
ل��ە واق��ی��ع س����االری، هەربۆیە  و داك��ۆك��ی��ك��ردن 
یاخود  دەن���اس���ران،  خەیاڵی  ب��ە  تیۆرەكانیشی 
ئەو  ئ��ەوەی  چوون  بوو،  خەیاڵی  فەیلەسوفێكی 
دەستی بۆ برد لەو كۆمەڵگە خەیااڵوییەدا بریتی 
بوو لە خەیاڵ، واتە گەڕانەوە بۆ واقیع لەنێو ئەو 
سیستەمە تەنراوە بە خەیاڵ، بریتی بوو لە خەیاڵ.
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ژیاننامەی سان سیمۆن

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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کۆنت کلوود هێنری دۆرفرووا ناسراو بە )سان 
سایمۆن ()فەیلەسووفێکی فەڕەنسی بووە و ساڵی 
1760/10/17ی زایینی لە پاریس لە خێزانێكی 
خانەدانی فەرەنسی، كە بنەچەكەی بۆ شارلمانی 
دەگەڕێتەوە، چاوی بە دنیاهەڵێناوە ،لەگەڵ ئەوەدا 
بووە دەوڵەت دەست لە ژیانی ئابووری وەربدات، 
بانگەشەی بۆ گرنگیدان بە پیشەسازی کردووە 
سەبارەت  پەرلەمانداوە  گرنگی  بە  ئاماژەی  و 
بە ب��واری ئ��اب��ووری و داوای��ک��ردووە پەرلەمان 
بکرێت بە سێ  ئەنجومەنەوە )ئەنجومەنی داهێنان، 

ئەنجومەنی  پشکنین، ئەنجومەنی جێبەجێکردن(.
سان سایمۆن بەشداری لە شۆڕشی ئەمریکادا 
فەڕەنسا  لە شۆڕشگێرەکانی  پاڵپشتی  کردووەو 
کردووە لە فەڕەنسا، لەژیانیدا ڕوبەڕوی برسێتی 
زۆری  نەهامەتیەکی  و  بۆتەوە  دەرب���ەدەری  و  
و  بیرۆکەکانی  دروستکردنی  لەپێناو  چێشتووە 
دادپ���ەروەر  کۆمەڵگایەکی  پێکهێنانی  ئامانجی 
بووە و لە ناودارترین بەرهەمەکانی مەسیحییەتی 

نوێیە.
ئەو کەسانەی شوێنکەوتووی سان سایمۆن 
ن��اس��راب��وون  سیمونیەکان  س��ان  ب��ە  و  ب���ووون 
داوای پوچەڵکردنەوەی میراتیان کردووە و پێیان 
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وابووە کە نابێت سەروەت و سامان تەنها لەنێو 
بازنەی یەک خێزاندا بێت بەڵکو دەبێت سەروەتی 
تاکە کەس لەدوای مردنی بدرێت بە دەوڵەت و 
دەوڵەتیش بەرژەوەندی گشتی لەبەرچاو بگرێت 
لە  شیاو  کەسی  و  ڕێکبخات  بەروبومەکان  و 
شوێنی شیاودا دابنێت و ئیشوکارەکان لەسەر ئەم 
بنەمایە دابەشبکات بەسەر کەسەکاندا، هەروەها 
کەسانەی  بەو  بدرێت  دەس��ەاڵت  داوایانکردووە 
پیشەسازن نەک بدرێت بەزانایان چونکە بەبڕوای 
ڕاستەقینەی  سەرۆکی  پیشەسازییەکان  ئ��ەوان 

گەلن.
میسریان  دەوڵەتی  الیەنگرانی سان سایمۆن 
جێبەجێکردنی  ب��ۆ  زان��ی��وە  شوێن  بەباشترین 
بیرۆکەکانیان و لەکاتی دەسەاڵتی محەممەد عەلی 

دا زۆربەی زۆریان کۆچیان کردووە بۆ میسر.

سان سایمۆن لەساڵی ١٨٢٥
کۆچی دوایی کردووە.

ك��ل��ود ه��ن��ری س���ان س��ی��م��ۆن، ف��ەی��ل��ەس��وف، 
بیرمەندی كۆمەاڵیەتی، سیاسی و لە بناغەدارانی 
پابەندی  دەك��را.  ئەژمار  سۆیالیستی  راپەڕینی 
مەسیحیەت  ك��اری��گ��ەری  و  ك��رێ��ك��اران  ئ���ازادی 
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بە حكومەتی  باوەڕی  بووە،  لەسەر رای گشتی 
ب���ووە و چینی  ب��ی��رم��ەن��دان  و  ب���ەڕێ���وەب���ەران 
بەرهەمهێنی بەچینی لە سەرووی چینەكانی دیكە 
باس  بووە جێی  بیرۆكەكانی  ماوەیەك  زانیووە. 
فەرەنسا.  زانكۆكانی  خوێندكارانی  خواسی  و 
لە  كۆمەڵگەی  ریفۆرمی  رێگای  سیمۆن  س��ان 
دەزان��ی.  سامان  دادپ���ەروەران���ەی  دابەشكردنی 
شایستەی  كاریگەری  سۆسیالیستیەكانی  تیۆرە 
هەبووە،  ماركسەوە  و  كۆنت  ئۆگست  بەسەر 
بە  پلەوپایەی  م��ارك��س  ك��ارڵ  ك��ە  بەشێوەیەك 
تەواوكردن و برەودانی ئەو تیۆرانەی قوتابخانەی 

ماركسیزم بەخشی. 
ئەخالق  منداڵییەوە  ل��ە  ه��ەر  سیمۆن  س��ان 
ب���ووە و ك���اری سەیری  و روان��گ��ەی ج��ی��اواز 
سەرپێچی  ساڵی   13 لە  ه��ەروەك  ئەنجامداوە، 
ئایینی كردووە  لەیەكەم ئەنجامدانی رێورەسمی 
ئەركی  ئەنجامدانی  بۆ  كە  واب���ووە،  ب��اوەڕی  و 
)15( ساڵی فەرمانی  لە  بۆیە  نێردراوە،  تایبەتی 
هەموو  بەیانی  كە  كردبوو،  خزمەتكارەكەی  بە 
رۆژێك بەو رستەیە لە خەو خەبەری بكاتەوە كە: 

)هەستە كاری گرنگت هەیە(. 
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سان سیمۆن ساڵی 1777 بە پلەی ئەفسەر 
چۆتە سوپاوە و لەالیەن دەوڵەتی فەرەنساوە بۆ 
بەگژداچونەوەی ئاژاوەگێڕانی ئەمەریكای باكور 
چۆتە ئەو كیشوەرە، هەرچەند لە شەڕ بوێری و 
گوێی  زۆر  بەاڵم  نواندووە،  زۆری  زیرەكییەكی 
بە رووداوەكانی شەڕ نەداوە و زیاتر سەرقاڵی 
كۆچبەرانی  كۆمەاڵیەتی  ب��ارودۆخ��ی  شرۆڤەی 
ئەمەریكی بووە، بۆیە دوای كۆتایی هاتنی شەڕ، 
وازی لە سوپا هێناوەو بیری خۆی بە توێژینەوە 
و خوێندنەوەی زانستی سەرقاڵكرد. لە سەردەمی 
شۆڕشی فەرەنسا، چونكە گوێی بەو مەسەلەیە 
نەداوە، لەالیەن شۆڕشگێڕ و كۆچبەران و گرووپە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانی دیكەی واڵت دەركرا، 
بەاڵم زۆر هۆگری لێكۆڵینەوەی رووداوەك��ان و 
دیاردە ساسیەكانی بااڵدەست بەسەر كۆمەڵگەوە 
خانەدانی  ناوبانگی  بەردانەدا،  و  بگرە  لەو  بوو. 
ئیدانەی  شۆڕشگێڕەكان  وایكرد  سیمۆن  سان 
بیخەنە  و  ب��ك��ەن  ناشۆڕگێڕیەكانی  چاالكییە 
هەندێك  ب��ەه��ۆی  م��اوەی��ەك  دوای  زی��ن��دان��ەوە، 
رووداوی سیاسی، لە زیندان ئازادكراو دووبارە  
شرۆڤە  و  ت��اوت��وێ  كۆمەاڵیەتیەكانی  مەسەلە 
بنەمای  یاسا و  ن��اوەدا چەندین  لەو  ك��ردەوە و 



56

رێكبخات  كۆمەاڵیەتی  ژی��ان��ی  ك��ە  خ��س��ت��ەروو، 
بدات،  كۆمەڵگە  ئارامی  و  ئاسایش  بە  گەشە  و 
بۆئەوەی بەو هۆیەوە مرڤ بتوانێت دەستی بە 
پێشكەوتنە كۆمەاڵیەتیەكان بگات. ئەو مەسەلەیە، 

بابەتی جێ هۆگری بووە. 
بۆ پیادەكردنی ئەو بەرنامەیە، پێویستبوو، كە 
پەرە بە توێژینەوە و زانیاریەكانی خۆی بدات و 
ت��ەواوی كاتی خۆی بۆ دەورك��ردن��ەوەی مادی، 
ئەنجامدانی  بە  بەمەش  تەرخانبكات.  خوێندنەوە 
بازرگانییەك و فرۆشتنی بەشێك لە داراییەكانی، 
توانی پارەیكی بەرچاوی دەستبكەوێت و بەوپەڕی 
ئاسودەیی سەرقاڵی خوێندنەوەو دەستەبەركردنی 
زاستەكان بێت. سان سیمۆن خانویەكی لەنزیك 
متمانەی  ج��ێ  و  بەناوبانگ  زان��ك��ۆی  چەندین 
وانەیان  مامۆستایان  بەناوبانگرین  و  كڕی  شار 
بووە  خانووەكەی  ماوەیەك  دوای  وت��ەوە.  تێدا 
ئەو  زانستەكان.  هۆگرانی  هاتوچۆی  ناوەندێكی 
خانووە، بیركای زانان، فیزیك زانان، فەیلەسوفان، 
را  دەربڕینی  بە  مێژوونوسان  و  زان��ان  ئابوری 
و بۆچوونەكانیان، زەمینەی زانستی گونجاویان 

رەخساند.
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سان سیمۆن لەو دیالۆگانە توانی زانیاری و 
زانستی دروست لە بابەتی جیاجیای زانست، كێشە 
و سودەكانی بەدەستبێنێت، بەاڵم ئەو زانیاریانە 
كێشەی ه��ەب��ووە، وات���ە ل��ە رێ��گ��ای دی��ال��ۆگ��ەوە 
لێكۆڵینەوەی  بەهۆی  پێویستە  و  بەدەستهاتبوو 
جێگیر  و  قوڵ  زانستی  بۆ  بنچینەیی  و  بنەمایی 
دەگۆڕا. بە داخەوە دوای ماوەیەك سەرمایەی سان 
سیمۆن تەواو و ناچاربوو بۆ درێژەدان بە ژیان، 
كاركردن لە بانكێكدا قبوڵبكات. لەو كارەدا رۆژانە 
)12( كاتژمێر كاریدەكرد و كاتی بۆ توێژینەوەەی 
و  ژیان  نەبووە. سەختی و كولەمەرگی  زانستی 
دەرفەتی  دارای��ی  و  مادی  سەرچاوەی  كەمبونی 
لەساڵی  بەمەش  لێگرتووە.  زانستی  لێكۆڵینەوەی 
بەسەری  فیشەكێكی  نائومێدی،  لەگەڵ   )1823(
خۆیەوە ناوە، بەاڵم ئەو رووداوە نەبووەتە هۆی 
مردنی و تەنیا چاوێكی لەدەستداوە. دوای ئەوەس 
لەالیەن هەندێك لە الیەنگرانی، پاسەوانی كراوە و 
قوتابیان و دۆستانی پەیدابوون، بەاڵم سان سیمۆن 
لە ساڵی )1825( بە یەكجاری چاوی لە دنیالێكنا.

سەرچاوە:
http://www.magiran.com/npview.
asp?ID=2499674    
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بەرهەڵستكارانی بازاڕی ئازاد
سیسمۆندییەكان یان سیمۆن

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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زانستی  مێژووی  لە  لێكۆڵینەوە  و  گەڕانەوە 
كونجكاوی  ب��ۆ  وەاڵمێكە  تەنیا  ن��ەك  ئ��اب��وری، 
مەسەلە  ماهییەتی  ب���ارەی  ل��ە  خ��ەڵ��ك،  تێكڕای 
فرەچەشنەكانی ئابورییەوە، بۆچوونی جیاجیا و 
گەنگەشە ورووژێنەرەكانی بیرمەندانی ئابوری بۆ 
وەاڵمدانەوەیان، بەڵكو وەاڵمێكە بۆ نیازی پێویست 
لە رووی تێگەیشتنی باشتر لەبنەما شیكارییەكانی 
ئابوری، دركی بۆچوونە جیاوازەكانی لە هزری 
لەسەر  بۆئەوەی  ئابوری،  زانستی  بۆ  ئابوری 
بنچینەی ئەو رێكارە بە دركی باشتری زانستی 
شیكاریەكەی  جیاوازەكانی  بۆچوونە  و  ئابوری 
ب��گ��ات و ل��ە واڵت��ێ��ك، ك��ە ب��ە دەس���ت ه���ەژاری 
وابكات  دەناڵێنێت،  ئابورییەوە  شیكاری  و  هزر 
باشتر لەمەسەلە ئابورییەكانی ئەمڕۆ بگەین، بۆ 
دۆزینەوەی چارەسەری مەسەلە ئالودەبووەكان 
روونتر  روان��گ��ەی��ەك��ی  ب��ە  پێویستە  ئ��ەم��ڕۆ،  ب��ە 

بیربكەینەوە. 
ئ��ازادی  رێبازی   ،19 س��ەدەی  دەیەكانی  لە 
سەردەكەوێت.  بەریتانیا  و  فەرەنسا  لە  ئابوری 
تاك  ئ��ازادی  گرێبەستی  سیستمی  بەشێوەیەك 
ئازادی  یاسایەكی دەوڵ��ەت،  ئاسا دەبێت و هیچ 
هیچ  ئیدی  ناكاتەوە،  بەرتەسك  ئابوری  رەه��ای 
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ئابوری  ئ���ازادی  رێ��گ��ای  س��ەر  كۆسپی  شتێك 
شتێكدا،  هەموو  لە  و  الی��ەك  لەهەموو  نابێت، 
 Laser(  كێبڕكێی ئازاد بااڵدەستە. ئازادی كار
 ،)Laser passer( هاتوچۆ  ئازادی  و   )Faire
كە دوو دروشمی بنچینەیی سیاسەتی ئابوری و 
بازرگانی كالسیكەكان بوون، بە هەموو شوێنێكدا 
ئەنجومەنی  راپۆرتی  لە  ئەوكارە  باڵوببوونەوە. 
لێكۆڵینەوەی خەڵكی ئاسایی ساڵی )1810(، كە 
بەباشی  گ��وازراوەت��ەوە،  سایتەوە  وێب  بەهۆی 
دەستوەردانێكی  ج��ۆرە  «هیچ  روون��دەب��ێ��ت��ەوە: 
یاسادانەر لە ئازادی پیشەسازی و كاردا، یان لە 
ئازادی و بژاردەی تەواوی كەسەكان، بۆ ئەوپەڕی 
س��ودوەرگ��رت��ن ل��ە كاتی خ��ۆی و ك��اری خۆی 
بەهەر شێوەیەك و هەرمەرجێك، كە بەگونجاو 
و بەكەڵكی خۆی دەزانێت، جێبەجێناكرێت، مەگەر 
بنەمای بنچینەیی و بە پلەی یەكەم و پێویستی 
بنیاتنان و ئاوەدانكردنەوە و كامەرانی كۆمەڵگە 

پێشێلنەكات». 
سیستمێكی لەوچەشنە پیشەسازی و خاوەن 
و  هونەری  داهێنەری  بەرهەمی  نوێیە،  كارگە 
شكۆیەكی  بە  ئ��ازاد،  ب��ازاڕی  سیستمی  ئامێری 
ئەو  ل��ەپ��اڵ  ب���ەاڵم  گ��ەش��ەدەك��ات،  سەرسامكەر 
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دی����اردەی  دوو  درەوش����اوان����ەوە،  پێشكەوتنە 
یەكەم،  راكێشاین:  نیگەرانكەر سەرنجی  و  نوێ 
گەشەكردنی چینێكی هەژار و نەدار لە ناوەندی 
قەیرانە  دووەم،  بەرهەمهێنانی ساماندا  گەورەی 
ب��ەردەوام��ەك��ان��ی س��ەرچ��اوەگ��رت و ل��ەزی��اد لە 
خەرجی.  بە  سەبارەت  بەرهەمهێنان،  پێویستی 
ئەو كارە تەنانەت لە روانگەی )ژان باتیست سی(
ش جیانەبووبۆوە. سیمۆن لە سەفەرێكدا لە ساڵی 
)1815(، كە بۆ ئەو واڵتە دەیكات، دەنوسێت: لە 
بەریتانیا كرێكارێك بە لەبەرچاوگرتنی ئەندامانی 
زەحمەتێكی،  ه��ەم��وو  س����ەرەڕای  خ��ێ��زان��ەك��ەی، 
 4\3 زیاتر  ناتوانێت  ستایش،  و  هاندان  شایانی 
و هەندێكجار لە نیوەی پێویستیترین خەرجەكانی 

ژیانی خۆی دابینبكات. 
دوو  ئەو  هەمان  سەرهەڵدانی  و  دەركەوتن 
ب��ازاڕی  ئ��اب��وری  بەرهەڵستكارانی  دی��اردەی��ە، 
ئازاد، پشت بە الیەنگری و هێڵی هزری جیاواز 
دەبەستێت، وردە وردە راستی تیۆرەكانی ئادەم 
بەرگری  لەسەربنەمای  الیەنگرانی  و  سمیس 
تەواو لە بازاڕی ئازاد و دەستوەرنەدانی دەوڵەت، 
لە زەینی گشتدا لەرزۆك دەكات. بەرهەڵستكارانی 
قوتابخانەی ئابوری كالسیك، كە میراتی سمیس 
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بوو، ئەگەرچی پاڵنەریان جیاواز و شوێن هێڵی 
رەتكردنەوەی  لە  بەاڵم  دەكەوتن،  فكری جیاواز 
لەسەربنەمای  كالسیكی  ئ��اب��وری  تیۆرەكانی 
ئ�����ازادی ئ���اب���وری، ه���ەروەه���ا رەت���ك���ردن���ەوەی 
تایبەتی  قازانجی  سروشتی  هەماهەنگی  تیۆری 
فكری  رەوت��ی  كۆكۆن.  گشتی  قازانجی  لەگەڵ 
ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��اران��ی ق��وت��اب��خ��ان��ەی ك��الس��ی��ك، 
لە هزرەكانی رادیكاڵی كارڵ  الیەنێكی فراوانیان 
ه��ەرەوەزخ��واز،  سۆسیالستەكانی  تا  م��ارك��س، 
خەیاڵی،  ماركس  وت��ەی  بە  سۆسیالیستەكانی 
پشتگیری كارانی وەك فریدریك لیست و بیرمەندانی 
قوتابخانەی مێژوویی ئەڵمانیا لەخۆدەگرێت. لەو 
ناوەدا سیسمۆن دی سۆسیالیستێك نەبوو، بەاڵم 
لەگەڵ  دەگ���ەڕا،  میانڕەودا  رێگایەكی  دوای  بە 
رۆحی رەخنەگرانەی خۆی، هەوڵیدەدا بۆئەوەی 
وێنایەكی لەبیرنەكراو لە ئێش و ئازاری ركابەرێتی 
ئازاد و سەرمایەداری پیشەسازی نوێ، نەخشە 
بكێشێت. بەوشێوەیە سیسمۆندییەكان دەگۆڕێت 
رووب��ەرووب��وون��ەوەی  پێشڕەوانی  لە  یەكێ  بە 
كە  ئ���اب���وری،  كالسیكی  ق��وت��اب��خ��ان��ەی  راك��ان��ی 
پەیتاپەیتا ببووە بەشێك لە بیروباوەڕی گشتی، 
سیسمۆندی لە یەكەم كەسانێكە، كە وێڕای هزرە 
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دادەگرێت، كە  لەسەر كارێك  بااڵدەستەكان، پێ 
س��ادەی  و  گشتی  ئەنجامگیری  لەگەڵ  تەبایی 

بیرمەندانی رابردوو.
بەڵكو  ن���ەب���وو،  ف��ەرەن��س��ی  دی  س��ی��س��م��ۆن 
بە  خێزانەكەی  بوو.  ژنۆ  خەڵكی  و  سویسرایی 
رەگ��ەز ئیتاڵی ب��وون، كە لە س��ەدەی شەشەمدا 
ئابورییە  كتێبە  فەرەنسا.  بۆ  ك��ردووە  كۆچیان 
زانستی  نوێیەكانی  «بنەما  ب��اوی  گرنگەكەی 
ئابوری»یە. سیسمۆندی لەسەرەتادا لەالیەنگرانی 
سەرسەختی ئازادی ئابوری بوو. ساڵی )1803( 
واتە هەمان ساڵ، كە كتێبی ئابوری )ژان باتیست 
بە  كتێبێكدا  لە  سیسمۆندیش  ب��اڵوب��ۆوە،  س��ی( 
ناوی «سامانی بازرگانی»، بیرو هزرەكانی ئادام 
سمیسی خستە بەرباس. سیسمۆندی دوای ئەوەی 
سااڵنێكی زۆر سەرقاڵی لێكۆڵینەوەی مێژوویی، 
ئەدەبی و سیاسی بوو، ساڵی )1818( جارێكی 
دیكە رووی لە زانستی ئابوری كردەوە. لەبارەی 
بە  مێژووەدا  لەو  دەڵێت: «من  ئەو سەردەمەوە 
چەند  ب��ازرگ��ان��ی  قەیرانی  ك��اری��گ��ەری  ت��وون��دی 
ساڵەی ئەو دواییەی ئەوروپا، ماڵ وێرانی، ئێش 
و ئازاری دڵتەزێنی كرێكارانی كارگەكانم لەسەر 
و  سویسرا  ئیتاڵیا،  لە  كە  وێرانییەك،  ماڵ  بوو. 
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راپۆرتە  و  ب��ووم  شایەتحاڵی  بۆخۆم  فەرەنسا 
بەریتانیا،  لە  كە  دەكرد،  رێنماییان  رەسمییەكان 
ئەڵمانیا و بەلجیكاش بارودۆخ بە هەمانشێوەیە». 
سیسمۆندی لە )1819( سەفەرێكی بۆ بەریتانیا 
باسیكردووە:  دەس��ت��ەواژەی��ەدا  ل��ەم  كە  هەبوو، 
«ب�����ەو س���ەی���رەوەی���ە، ك���ە گ���وای���ە ش��ی��م��ان��ەی 
جیهانیانە».  فێركردنی  بۆ  گەورە  تاقیكردنەوەی 
نوێیەكانی  «بنەما  كتێبی  باڵوبوونەوەی  لەگەڵ 
لە  رێگای خۆی  ئابوری»، سیسمۆندی  زانستی 

قوتابخانەی ئابوری كالسیك جیاكردەوە.
رەخنە  یەكەمیدا  هەنگاوی  لە  سیسمۆندی 
و  ریكاردۆ  واتە  پەیڕەوانی سمیتی،  رەوشی  لە 
سی دەگرێت: «سمیت هەوڵیدەدا هەر كارێك لە 
بارودۆخی كۆمەاڵیەتی پەیوەست پێی تاتوێبكات 
توێژینەوەی  ئەنجامی  نەمرەكەی،  بەرهەمە   ...
فەلسەفەی مێژووی جۆرێك مرۆڤایەتییە»، بەاڵم 
رەوشی رووتەڵی ریكاردۆ، شایانی سەرزەنشتە. 
هەرچەند ماڵتۆس كە «توێژینەوەی ورد و راستی 
زەینی  توانای  و  فراوانی  لەسەر  رووداوەك��ان��ی 
ئەوە، هەر  بۆی زیاد دەكرد» جێگەی ستایشی 
بەو رادەیە رۆحی لە قبوڵكردنی «رووتەڵییەكان و 
ئەبستراكتە تێكڕاییەكانی ریكاردۆ و قوتابیەكانی» 



66

بێزار بووبوو. لە روانگەی سیسمۆندییەوە زانستی 
ئابوری، زانستێكی ئەخالقییە، كە تێیدا «هەموو 
شتێك بەیەكەوە بەستراوەتەوە» و هەركەسێك 
بیەوێت «بنەمایەك لە كاروباری دیكە جیابكاتەوە 
و تەنیا سەرنجی لەسەر ئەو بێت»، رێگای هەڵە 
پێش  ئابوری  زانستی  روانگەیەوە  لە  دەبڕێت. 
و  ئەزموون  مێژوو،  بنەمای  لەسەر  هەرشتێك 
بینینە. «پێویستە لە وردەكاری ئەودا، بارودۆخی 
مرۆڤ بخاتە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە. پێویستە 
هەندێكجار  بكات،  لەسەر  سەرنجی  هەندێكجار 
شوێن و جاروبار سنف و كار بێت، بۆ ئەوەی 
م���رۆڤ ب��ەوش��ێ��وەی��ە ك��ە ب��ە راس��ت��ی ه��ەی��ە، لە 
روانگە و كاریگەرییە بنچینەییەكانی كۆمەاڵیەتی 
بگات.... بەدڵنیاییەوە دەڵێم كەسانێك كە هەمیشە 
بە  پەیوەند  بدەنە كاروباری  تێكڕایی  دەیانەوێت 
گەورە  تاوانێكی  و  هەڵە  كۆمەاڵیەتی،  زانستی 
رەخنەیە  ئەو  تەنیا  ریكاردۆ  ئامانجی  دەك��ەن». 
نییە، بەڵكو )ژان باتیست سی(ش كە هەوڵیدەدا 
زانستی ئابوری تایبەت بە چەند بنەمایەكی تێكڕایی 
پیشانبدات، لەخۆدەگرێت، كە ئەو «ئەرتەدۆكس» 
بۆ  مەیدانیان  رەخنانە  ئ��ەو  ب��ەردان��گ.  دەك��ات��ە 
رەوشێك رەخساند، پاشان قوتابخانەی مێژوویی 
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بەخۆی  تایبەت  دامەزراندنی  بەشانازی  ئەڵمانیا 
دەزانێت. 

پەیوەندی  تەنیا  بەرهەڵستكاری سیسمۆندی، 
زیاتر  بەڵكو  نییە،  ب��ۆچ��وون��ەوە  و  رەوش  ب��ە 
سەبارەت  كالسیكە،  قوتابخانەی  بەرهەڵستی 
«بە  ئابوریی.  زانستی  بابەتی  بۆ  گ��ەڕان��ەوە  بە 
زانستی  ئابوری،  زانستی  مەكتەب،  ئەهلی  رای 
ئەرستۆ  ك��ە  بەهەمانشێوە،  ی��ان  س��ام��ان��ەك��ان، 
و  پێگە  ك��ۆك��ردن��ەوەی  «رێوشوێنی  وتویەتی 
ئەو  راستەقینەی  بابەتی  كاتێكدا  لە  سامان»ە. 
دارای��ی  ب��ارودۆخ��ی  «تەندروستكردنی  زانستە 
مرۆڤ»ە، سامان بۆخۆی سامان لەبەرچاوگرتن 
هەڵەیە.  رێگایەكی  فەرامۆشكردن،  مرۆڤێك  و 
نزیكتر  ری��ك��اردۆ  لە  سیسمۆندی  ل��ەوب��ارەی��ەوە 
دەبێتەوە، تا ئادام سمیت، بۆچی كە لە روانگەی 
ئادام سمیت، بابەتی زانستی ئابوری، لێكۆڵینەوە 
لە ماهیەت و هۆكارەكانی سامانی میللەت دەبێت، 
لە كاتێكدا كە ریكاردۆ دابەشكردنی سامان، وەك 

بابەتی سەرەكی زانستی ئابوری دەناسێت.
ریكاردۆ لەوبارەیەوە دەڵێت: هەر رۆژێك كە 
لێكۆڵینەوەی  و  دەبین  بەقەناعەتتر  رادەبورێت، 
یاساكان  بێهودەو  ئابوری  لەبارەی  سەرەتایی 
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ئەو  ئامانجی واقیعی  تەنیا  دابەشكردنی سامان، 
زانستەیە. ئەگەرچی لە روانگەی سیسمۆندییەوە 
دابەشكردنی سامان لە بەرهەمهێنانی سامان زیاتر 
دابەشكردنی  مەسەلەی  كە  بەشێوازێك  گرنگە، 
نە  و  تێگەیشتنە  شایانی  ن��ە  س��ام��ان  تێدانییە، 
بۆچوونی  بنچینەدا  لە  ب��ەاڵم  سەرنجە،  شایانی 
بۆچوونی  لە  جیاوازە  سامان  دابەشكردنی  بۆ 
دەنوسێت  لەوبارەیەوە  سیسمۆندی  ری��ك��اردۆ. 
«بەشێوەیەكی گشتی، كۆبونەوە و كەڵەكەبوونی 
نییە،  دەوڵ���ەت  ئامانجی  واڵت،  ل��ە  سامانەكان 
لە  میللەت  تاكەكانی  تێكڕای  سودمەندی  بەڵكو 
سامانانەوە  ئ��ەو  ب��ەه��ۆی  ك��ە  نیعمەتێكە،  ن��ازو 
و  سامان  هەرگیز  لەراستیدا  دەستدەكەوێت.... 
رواڵەتی  جیا،  و  رەه��ا  بەشێوەیەكی  دانیشتوان 
نیعمەت و ئاوەدانی واڵت نین، بەڵكو رێكخستنی 
سیسمۆندی  یەكتریی».  لەگەڵ  پەیوەندیەكانیانە 
تایبەت  پێگەی  سامان،  دابەشكردنی  بابەتی  لە 
ئ��ەوان، كە جگە لە  دەدات بە «هەژارەكان»، بە 
بازوی خۆیان، هۆكارێكی دیكەی ژیانیان نییە و 
لە بەیانییەوە، تا ئێوارە لە كارگەكان و كێڵگەكان 
رەنجدەدەن، «هەركاتێك بڕیاربێت دەوڵەت قازانج 
چینەكانی  زیانی  بە  میللەت  لە  تایبەت  چینێكی 
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دەب��وو  بێگومان  سەرنجەوە،  ژێ��ر  بخاتە  دیكە 
پشتگیریكردن لە كرێی رۆژانەی كرێكار بێت».

ئابوری،  «زانستی  سیسمۆندی  روانگەی  لە 
زیاتر زانستی بەختەوەرییە. بەمەش هەرئەوەی 
نەبێت،  مرۆڤەكانەوە  بەختەوەری  بە  پەیوەندی 
بۆچوونی  ئابورییە».  چوارچێوەی  دەرەوەی  لە 
ژێر  دەكەوێتە  ئابوری،  زانستی  بۆ  سیسمۆندی 
زانستی  «سیسمۆندی،  باتیستەوە:  ژان  روماڵی 
بەختەوەری  كە  دەزانێت،  زانستێك  بە  ئابوری 
مرۆڤی لەئەستۆیە، بێگومان دەیانەوێت بڵێن ئەو 
مرۆڤییان  بەختەوەری  دابینكردنی  كە  كەسانە، 
لە ئەستۆیە، پێویستە مەعریفەتی ئەو زانستەیان 
دەیانەوێت  ئەگەر  فەرمانڕەوایان  بێشك  هەبێت. 
زانستی  پێویستە  بن،  خۆیان  ئەركی  شایستەی 
ئابوری بزانن، بەاڵم بەختەوەری مرۆڤ، تووشی 
لەجیاتی  ئەگەر  دەبێت،  گ��ەورە  كارەساتێكی  چ 
تاكەكانی  ك��اری  و  عەقڵ  بە  پشت  كە  ئ���ەوەی، 
خەڵك ببەستێت، دەدرێتە دەست فەرمانڕەوایان». 
لە روانگەی سیسمۆندی، قوتابخانەی كالسیك، 
كە هەم لە رەوش و هەم لە بابەتی زانستی ئابوریدا 
ئەنجامەكان  لە  پێیەش  بەو  بەالڕێدا رۆیشتووە، 
و ئەنجامگیرییە زانستیەكانیش رێگای بە هەڵەدا 
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سەبارەت  رەخنەكانی  سیسمۆندی  رۆیشتووە. 
قوتابخانەی  ئەنجامگیریەكانی  و  ئەنجامەكان  بە 
ئەرتەدۆكسەكان،  خۆی  وتەی  بە  یان  كالسیك، 
بابەتی جیاجیاوە، رەخنەی  بە  پەیوەست دەبێت 
بەرگری كالسیكەكان لە بەرهەمهێنانی بێ سنور 
و ئەو كارە كە خستنەڕوو، داوای خۆی دێنێتە 
ئاراوە، رەخنەی كۆمەڵگەی پیشەسازی ئامێری، 
رەخنەی بەرگری بێكۆت و مەرج لە ركابەرێتی 
قازانجی  لەگەڵ  تایبەتی  قازانجی  هەماهەنگی  و 
كۆمەاڵیەتی لە بازاڕ، تەوەرەكانی بەرهەڵستكاری 

سیسمۆندی دژی كالسیكەكان پێكدەهێنێت. 
هۆگری سنوربەزێنی  رەخنەی  لە  سیسمۆند 
سی،  یاسای  و  بەرهەمهێنان  بۆ  كالسیكەكان 
تێكڕای  زیادبوونی  ئ��ەوان،  رای  «بە  دەنوسێت: 
مەترسیەكی  و  خ���ەوش  ه��ی��چ  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان، 
ك��اران  خ��اوەن  ئەگەر  بۆچی  ن��ەگ��رت��ووە،  لەخۆ 
لەبارەیەكەوە هەڵەبكەن و بڕێك لە خستنەڕووی 
ئابوری،  ئۆتۆماتیكی  دەزگ��ای  بێت،  زیاتر  داوا 
ری���ف���ۆرم���ی دەك������ات: وات����ا داب���ەزی���ن���ی ن��رخ��ی 
جۆرەكان، هۆشداری دەدات��ە خاوەن ك��اران، كە 
ئاڕاستەی  هەوڵییان  پێویستە  و  هەڵەیانكردووە 
هەڵەی  بەپێچەوانەوە  بكەن،  دیكە  ئامانجێكی 
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ئ��اگ��اداردەك��ات��ەوە،  بەرهەمهێنەران  نرخەكانی 
پێویست  بەپێی  ج��ۆرەك��ان  خ��س��ت��ن��ەڕووی  ك��ە 
زیادبكەن.  بەرهەمهێنان  بڕی  پێویستە  و  نییە 
زووتێپەڕ  و  كاتی  هەمیشە  هەڵەكان،  بەمەش 
)كالسیكەكان(  ناسان  «ئابوری  ب��ەاڵم  دەب��ن»، 
لەجیاتی سەلماندنی تێكڕایی و زارەكی، رووداو 
دەڕوات،  ك��ە  ب��ەوش��ێ��وەی��ەی  ك��اروب��ارەك��ان  و 
دەیخەنە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە، ئەگەر لەجیاتی 
ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت،  مرۆڤەكانیان  ب��ەروب��وم��ەك��ان، 
خۆش  بەرهەمهێنەران  هەڵەی  لە  س��ادەی��ی  بە 
نەدەبوون. راستە كە زیادبوونی بەرهەمهێنان لە 
كاتێكدا كە خستنەڕوو بۆ تێركردنی داوای رۆژانە 
بەس نەبێت، زیان بە كەس ناگەیەنێت و لە قازانجی 
هەمووانە، بەاڵم كەمكردنەوەی خستنەڕووی زیاد 
لە رادەی پێویست، كارئاسانی نییە كاتێك كە داوا 
بەهەمان خێرایی زیاد نەبێت، ئایا جێگەی باوەڕە 
كە لە ماوەی یەك، یان دوو رۆژ، سەرمایەكان و 
كرێكاران بتوانن، واز لە پیشەسازییەك بێنن، كە 
تووشی بێ بازاڕی بووە، كار و پیشەسازییەكی 
لە  واز  «بەرهەمهێنەران   ... بگرنەبەر؟  دیكە 
ن��اك��ات،  ك���ەم  ژم���ارەی���ان  و  ناهێنن  ك���ارك���ردن 
خاوەن  زۆری  كۆمەڵێكی  كە  ئەوكاتەی  مەگەر 
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لە  كارگەكان موفلیس بن و زۆرب��ەی كرێكاران 
هەژاریدا بمرن». بەمەش «بێین و لەو تیۆرە زۆر 
مەترسیەی هاوسەنگی ئابوری، كە خۆی لەخۆیدا 
بە  راس��ت��ە   ... بگرین.  خ��ۆب��ەدوور  دێ��ت��ەئ��اراوە، 
تێپەڕینی كات جۆرێك هاوسەنگی دەبێت، بەاڵم 
دوای ئازارەكان و وێرانی ترسناك ئەوە دەبێت». 
ئامێر تەوەرێكی دیكەی رەخنەی سیسمۆندییە. 
هۆكاری  ئامێر  كالسیكەكانەوە،  روان��گ��ەی  ل��ە 
بەهۆیەوە  چونكە  ب��ەرەك��ەت��ە.  و  ب��ەخ��ت��ەوەری 
هەرزانتر  نرخی  بە  و  ئاسانتر  بەروبومەكان 
بەرهەمدەهێنرێن. سیسمۆندی لەسەر ئەو رایەیە، 
كە ئەگەر حەقیقەتی كار لەبەرچاوبگرین و خۆمان 
لە سەرنجدان لەسەر هۆكارەكانی كات و شوێن 
دوور بگرین و كۆسپ و بەركەوتە جیاجیاكانی 
ئەوكاتە  ئەژماربكەین،  كۆمەاڵیەتی  دەزگ���ای 
راستەوخۆی  و  هەنوكە  ئەنجامی  كە  دەبینین، 
ئامێرەكان ئەوەیە، كە كرێكاران لە كارگەكان دەكاتە 
دەرەوە و ركابەرێتی بەرامبەریان دادەبەزێنێت، 
بەمەش  دەبێتەوە.  ك��ەم  داوا  ب��ڕی  ئەنجامدا  لە 
باش  هەمیشە  تەنیا  نەك  ئامێرەكان،  كاریگەری 
نییە، بەڵكو سودمەندییان تەنیا كاتێكە، كە پێش 
سود لێوەرگرتنی، ئاكام و داهاتی گشتی گەشەی 
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كەسانێك،  بۆ  نوێ  كاری  ئەگەری  و  نەكردووە 
كە لە دەرئەنجامی ئەوە بێكار دەبن، رەخسابێت. 
«بێگومان كەس چاكەی گۆڕانی ئامێر لە جیاتی 
كەسانی  كە  مەرجەی  بەو  رەتناكاتەوە،  مرۆڤ 
بێكار بوو، بتوانن لەجێگەیەكی دیكە كارێكی دیكە 
«كارپێكەری  بەڵگەی  لەوبارەیەوە  بدۆزنەوە». 

ئامێرەكان»ی سیسمۆندی بەناوبانگە:
 «كاتێك بەریتانیا سەردەكەوت، كە تەواوی 
كاری كێڵگەكان و كاروباری شارەكانی خۆی، بە 
ئامێری هەڵمی ئەنجامدەدا، لەواڵتەكەی كۆمەڵێكی 
بەاڵم  نەدەبوو،  ژنۆ  گچكەی  كۆماری  لە  زیاتر 
داهات و بەرهەمی ئێستای خۆی دەپاراست، ئایا 
ئاوەدانی  و  دەوڵەمەند  بە  ئەوەبوو  شایستەی 
بزانین؟ جەنابی ریكاردۆ وەاڵمدەداتەوە، بەڵێ ....
بەمەش سامان هەموو شتێكە و مرۆڤ بە رەهایی 
هیچ، كەوایە لە راستیدا هیچ شتێك لەوە باشتر نییە، 
كە پاشا تاك و تەنیا لە دوورگەی خۆیدا بمێنێتەوە 
و بەردەوام كارپێكەری ئامێرەكان هەڵسوڕێنێت 
و بەهۆی ئامێر و ئامێری ئۆتۆماتیكی، تەواوی 

كاروبارەكانی بەریتانیا بەدەستەوەبگرێت»!. 
بێكاری  مەسەلەی  لەوبارەیەوە  سیسمۆندی 
كرێكاران بەهۆی بەكارهێنانی ئامێر تێدەپەڕێنێت 
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و لەو بابەتە دەكۆڵێتەوە، كە پاشماوەكانی هێزی 
كاریش، پشكی ناچیزییان لە حەقدەست و سودی 
رێكخراوی بەرهەمهێنانی ئامێر وەردەگرن. «ئێمە 
لە جێگەیەكی دیكە وتمان و دیسانەوە بە پێویستی 
كارەساتی  كە  بكەینەوە،  دووب����ارەی  دەزان��ی��ن 
راستەقینە لە تەواوكردن و ریفۆرمی ئامێردا نییە، 
بەڵكو دابەشكردنی ناتەواوە، كە لەبەرهەمەكانیان 
بەكاریدەهێنین. هەركاتێك ئێمە بتوانین بە بڕێكی 
بەدەستبێنین،  زیاتر  بەرهەمی  كار،  دیاریكراوی 
پێویستە بە هەمان رێژە بەهرەمەندی زیاترمان 
هەبێت ی��ان زی��ات��ر پ��ش��وو ب���دەی���ن...، ب���ەاڵم لە 
رێكخراوی ئێستای ئابوری كە كرێكار بۆتە كۆیلە، 
ناچارە كە سەرەڕای ئامێری توانای بەرهەمهێنان 
ئەو بۆی زیاددەكات، نەك تەنیا كەمتر كارنەكات، 
بەڵكو شیمانە دەكرێت زیاتر ماندو بێت، بۆئەوەی 
بپارێزێت».  خۆی  پێشووی  حەقدەستی  هەمان 
سیسمۆندی  الوازی  تێگەیشتنی  بەڵگاندنانە  ئەو 
بەرهەمهێنانی  پ��رۆس��ەی  ل��ە  ئامێرو  ك��اری  ل��ە 

پیشەسازیدا پیشاندەدات. 
قوتابخانەی  سیسمۆندی  دیكەی  تەوەرێكی 
ركابەرێتی  س��ودی  بە  رەخنەی  بۆ  كالسیكك، 
دەگەڕێتەوە. بەپێی رای ئادام سمیت «بە گشتی 
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هەر بەشێك لە پیشەسازییەكان، یان هەر بەشێك 
لە كار، كە كەڵكی بۆ كۆمەڵگە هەبێت، هەمیشە 
ناوی  ركابەرێتی  كە  رێژەیەكە،  بە  سودمەندی 
سیسمۆندی  دەبێت».  زیاتر  گشتیتر،  و  ئازادتر 
دوو  و  دەزانێت  بنەما  بێ  و  هەڵە  بە  رای��ە  ئەو 
بەڵگە لە دژی دێنێتەوە. ركابەرێتی لە روانگەی 
هەركاتێك  ب��ەرەك��ەت��ە،  بە  و  ب��اش  سیسمۆندی 
مایەی هاندانی خاوەن كاران بۆ زیادكردنی بڕی 
بەرووبووم بێت، كە ئەوە داوای زیاترە، بەاڵم لە 
دۆخی پێچەوانەدا، شوم و ترسناكە، چونكە ئەگەر 
رادەی خەرج جێگیر و وەستاو بێت، تەنیا ئەنجام 
ركابەرێتی ئەوەیە، كە خاوەن كارانی شارەزا، یان 
ركابەری  هەیە،  زیاتریان  سەرمایەی  كە  ئەوان 
خۆیان بە خستنەڕووی كااڵی هەرزان مایەپووچ 
بكەن و مشتەریەكانیان بۆالی خۆیان رابكێشن، 
بەبێ ئەوەی كە كۆمەڵگە سودی لێوەربگرێت و 
ئەوە هەمان روانگەیە، كە زۆرجار لەبەرچاومان 

دەكرێتەوە. 
ئامانجی پیشەگەران، پێویستی و بەرژەوەندی 
هیوای  تاكە  بەڵكو  نییە،  كۆمەڵ  ئەژماركراوی 
كەسییانە.  س��ام��ان��ی  و  ق��ازان��ج  زی��ات��رك��ردن��ی 
خاوەن  كااڵ،  هەرزانكردنی  بۆ  هەوڵ  سەرباری 
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ك��ارەوە  بەهێزی  دەس��ت  كە  ناچاردەكات،  كار 
بگرێت، لە هەموو شوێنێك ركابەرێتی بۆتە هۆی 
ئەوەی، كە لە كارگەكان لەجیاتی پیاوان، كار بە 
مندااڵن و ژنان بكەن. هەندێك لە خاوەن كاران، 
مرۆیی  هێزی  زۆری  الن��ی  لە  س��ود  ب��ۆئ��ەوەی 
ناچاردەكەن،  كرێكاران  رۆژ  و  شەو  وەبگرن، 
كاری ماندوكەر و گیانكێش بكەن، حەقدەستێكی 
كار  خ��اوەن  «قازانجی  ن��ادەن��ێ.  پێویستیشیان 
روت��ك��ردن��ەوەی  لە  جگە  الی��ەن��ەوە،  هەندێك  لە 
نییە.  دی��ك��ە  شتێكی  ب��ەك��رێ��گ��ی��راو،  ك��رێ��ك��اران��ی 
زیاتر  كارگەكەی  ن��اك��ات،  ق��ازان��ج  بەڵگەیە  ب��ەو 
بەو  بەڵكو  بەرهەمدێنێت،  لەوەی خەرجیدەكات، 
لەبەرامبەر  گونجاو  حەقدەستی  كە  هۆیەوەیە، 
ك��ارەك��ەی��ان ب��ە ك��رێ��ك��اران ن���ادات. پیشەسازی 
لەوچەشنە بەالی كۆمەڵگەدایە». ئایا هەرزانی كە 
لەگەڵ ئەو هەلومەرجە بەهەمدێت، بەهای هەیە؟ 
ئایا سودێكی كەم كە كۆمەڵگە دەستیدەكەوێت، 
كرێكارانی  ك��اری  بەهێزی  كە  زیانێك،  لەگەڵ 
«ئەگەر  ب��ەراوردك��ردن��ە؟  شایانی  دەگەیەنێت، 
بەهای پەرەپێدانی بازرگانی، هێنانەئارای چینێكی 
بەدبەخت و نەخۆش بێت، پێویستە بڵێم، كە ئەوە 

بەهایەكی یەكجار قورسە». 
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ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی پ��ی��ش��ەس��ازی ل���ە روان���گ���ەی 
دوو چینی  بۆ  سیسمۆندی، وردە وردە خەڵكی 
ركابەرێتی  ئ��ازادی  دابەشدەكات:  لێكجیا  ت��ەواو 
لەگەڵ لەناوبردنی چینی مام ناوەند، دوو چینی 
«سنفی  بەجێدێڵێت.  س��ەرم��ای��ەدار  و  رەن��ج��دەر 
گچكە،  خاوەندارانی  لەناوچوون.  ناوەندی  مام 
خ��اوەن  ب��چ��وك،  ك��اری  كرێگرتەی  جوتیارانی 
گچكە  كارگە  خاوەن  گچكەكان،  پیشەییە  دەزگا 
نەیانتوانیووە  شارەكان،  بچوكی  دوكاندارانی  و 
كە  سەرمایەدارانێك،  ركابەرێتی  بەرامبەر  لە 
دامەزراندووە،  گەورەیان  كارگەی  و  دام��ەزراوە 
لە  جگە  دیكە،  كۆمەڵگەیەكی  لە  بەرگریبكەن. 
بەكرێگیراو  رەنجدەری  و  گەورە  سەرمایەداری 
نەكاتەوە، هەمومان بینیمان چینێك كە لە رابردو، 
چینی  وات���ە  ب���وو،  هەستپێنەكراو  ت���اڕادەی���ەك 
كەسەكان، كە بە رەهایی هیچ جۆرەداراییەكییان 
نییە، لە چ شێوەیەكی سامهێنەردا گەشەیكردووە».
ژیروەند،  ئاشی  دروستكردنی  «كارگەكانی 
ئاشی كۆنی بێكەڵكییان بەرهەمهێناوە، كارگەكانی 
بەرمیل  ك���اری  ل���وار،  بەرمیلی  دروس��ت��ك��ردن��ی 
دروستكەرانیان پەكخستووە. بنكەكانی هەڵگرتن 
و گواستنەوەی گەورە لەگەڵ پاپۆڕە هەڵمییەكان، 
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داشقە و هێڵی ئاسن و سەرمایەی گەورەی خۆی، 
و  گاریچییەكان  بەلەمەكان،  خاوەن  جێگرەوەی 
 ... ب��وون  نوا  ه��ەژار و بێ  پاسیكلەكان  خ��اوەن 
بازرگانانی دەوڵەمەند، كۆگای گەورە و فرۆشگای 
فراوانیان لە پایتەختە گەورەكان كردۆتەوە و لە 
هەوڵی لەناوبردنی تەواوی بازگانانی جوملەفرۆش، 
تاك فرۆشان، دووكاندارانی گچكەی شارەكانن، 
و  دەاڵاڵن  بە  ئ��ازاد  و  بێالیەن  خەڵكانەی  ئ��ەو 
نوێنەران و حەقدەست وەرگران و بەكرێگیراوانی 
ئێمە  «ئێستا  دەگ����ۆڕن».  خ��ۆی��ان  رەن��ج��دەری 
لەبەرامبەر بارودۆخ و هەلومەرجێكی كۆمەاڵیەتی 
لێی  ئەزموونێكمان  هیچمان  كە  نوێداین،  ت��ەواو 
نییە. وردە وردە دەگەینە ئەوەی، كە هەرجۆرە 
خاوەنداریەك لە هەرجۆرە كارێك بەجیا بزانین ... 
ئەمە ئەو مەترسییە كۆمەاڵیەتییەیە، كە پێویستە 

رابگەیەندرێت».
بە بۆچوونی سیسمۆندی، هۆكاری بنچینەیی 
دابەشكردنی  بۆ  دیسانەوە  ئابورییەكان،  قەیرانە 
ئەنجامی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  داه��ات��ەك��ان  نادروستی 
ئ��ەوەی��ە،  ك��ار  ل��ە  خاوەندارییەتی  جیابونەوەی 
سەرمایەداران  و  خ��اوەن��داران  الیەنی  تەنیا  كە 
شایانی زیادكردن و پەرەپێدانە، داهاتی كرێكاران 
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بەهەمان الیەنی كەمی پێویستییەكان دەوەستێت 
و لێرە ناهەماهەنگییەك لە بەرهەمهێنان و داوای 
چڕبونەوەی  «بەهۆی  دێتەئاراوە.  بەرهەمەكان 
سنورداری  ژمارەیەكی  دەس��ت  لە  سامانەكان 
خ����اوەن ب����ازاڕی ن��اوخ��ۆ، ب�����ەردەوام تەسكتر 
پیشەسازی  خ���اوەن  و  دەب��ێ��ت  گ��وش��راوت��ر  و 
بازاڕی  بۆ  دەرەوە  لە  بۆخۆی  كە  ناچاردەبێت، 
گەورە  شۆڕشە  لەوێش  كە  بگەڕێت،  فرۆشتن 
بەردەوامەكان هەڕەشەی لێدەكەن. ... لە روانگەی 
نیشتمانییەوە، خەرجی خاوەن كارێكی ملیۆنەر، 
بە  دیاریكراو  ن��ەواو  بێ  كرێكاری  ه��ەزاران  كە 
كاردەكەن،  ئەو  ژێرفەرمانی  ژیانی  كەمی  الی 
هەرگیز ب��ەه��ای خ��ەرج��ی س��ەد خ���اوەن ك��اری 
زۆر كەم مایە، كە هەریەكەیان 10 كرێكاری بە 
«بازرگانە  سەرباری  نابێت».  هەبێت،  تواناتری 
بچوكەكان و خاوەن كارگەی بچوك لەناودەچن 
و خاوەن كارێكی گەورە جێگەی سەدان كەسییان 
لەوانەیە  هەمویان  كە كۆی سامانی  دەگرێتەوە، 
لەگەڵ  نەبێت.  تەنیا  كەسە  یەك  ئەو  رادەی  بە 
ئەوەشدا، هەموویان بەكاربەری لەو باشتر بوون. 
كەلوپەلە پڕخەرج و بەشكۆیەكانی كەمتر هۆگری 
س��ەدان  ئ��ەو  خەرجی  تا  پیشەسازییە،  هاندانی 



80

كە  و خۆشگوزەران،  ناوەند  مام  حاڵە  و  بێماڵ 
جێی ئەوانی گرتۆتەوە». 

هەماهەنگی  سیسمۆندییەكان  سەرئەنجام 
ل��ەب��ازاڕ  ق��ازان��ج��ی گشتی  ق��ازان��ج��ی ك��ەس��ی و 
ئابوریزانان  ك��ە  راس��ت��ە  «ئ���ەوە  رەت��دەك��ات��ەوە. 
)كالسیك( لەبارەیەوە زۆر جەختییان كردۆتەوە، 
كە هەركەسە قازانجی خۆی باشتر لە حكومەت 
بانگەشەیان  نهێنی  بە  ئەوان  بەاڵم  دیاریدەكات، 
بەرامبەر  هەركەسێك  قازانجی  ك��ە  ك����ردووە، 
خۆی  دراوسێكەی  كە  كەسێك  گشتە.  قازانجی 
تااڵندەكات، دزینی ماڵی دراوسێ لە قازانجیەتی. 
كەسێك كە ماڵی دەدزرێت، ئەگەر توانای پێویستی 
بۆ رووبەرووبوونەوە نەبێت، دیسانەوە بژاردەی 
لە  هەرگیز  ئەوە  بەاڵم  قازانجیەتی،  لە  بێدەنگی 
قازانجی كۆمەڵگە نییە، كە یەكێك هێز بەكاربەرێت 
كرێكار  قازانجی   ... بێت.  تەسلیم  دیكە  ئەوی  و 
كە رۆژانە كاردەكات، لەوەدایە كە حەقدەستەكەی 
ل��ە 10 ك��ات��ژم��ێ��ری ك���ار، ب��ۆ ژی��ان��ی خ���ۆی و 
پەروەردەكردنی منداڵەكانی بەس بێت ... قازاجی 
كرێكارێك  قازانجی  بەاڵم  لەوەدایە،  كۆمەڵگەش 
كە بێكارە، خوازیارە نانی خۆی بەهەر نرخێك، 
ئەگەر  بەمەش  بەدەستبێنێت.  بێت  مومكین  كە 
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پێویست بێت، 14 كاتژمێر لە رۆژێكدا كاردەكات، 
دەنێرێتە  ساڵییەوە   10 ل��ە  خ��ۆی  منداڵەكانی 
كارگەكان، سەالمەتی و ژیان و بوونی تەواوی 
مەترسییەوە،  ب��ەردەم  دەخاتە  خۆی  چینەكەی 
پێویستی  گیانكێشانی  گ��وش��اری  ل��ە  ب��ۆئ��ەوەی 
دەس��ت��ەواژان��ەی  ل��ەو  بێت».  رزگ���اری  هەنوكە، 
دركێكی  ئ��ەو  كە  دەب��ێ��ت،  ئاشكرا  سیسمۆندی 
الوازی لە تیۆری هەماهەنگی قازانجی كەسی و 
گشتی ئادام سمیس و دەستی نەمری ئەو هەیە و 

بە باشی لە لۆژیكەكەی نەگەیشتووە. 
سیسمۆندی،  رەخنەیی  شیكاری  سەرئەنجام 
ئەگەرچی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  ك��رداری  رێبازێكی  بۆ 
كۆتایی  سۆسیالزم  ب��ە  سیسمۆندی  رەخ��ن��ەی 
نایەت، بەاڵم بنەماكانی ئابوری ئازاد رەتدەكاتەوە. 
ن��اڕەزای��ی  و  رەخنە  هەرگیز  سیسمۆندییەكان 
كە  تایبەتی،  خاوەنداریەتی  ئاڕاستەی  خۆیان 
لە  ن��ەك��رد.  پێكدەهێنێت  ئ��ازاد  ئ��اب��وری  بناغەی 
جیهانی  لە  سیسمۆندی  كە  نوێوە،  روانگەیەكی 
ئابوری دەڕوانێت، وەك رەوتی ئازادی، قازانجی 
ئیدی  گشتییە،  قازانجی  دژی  زۆرج��ار  تایبەتی 
بۆ الدان��ی دەوڵ���ەت لە ك��اروب��اری ئ��اب��وری، كە 
قوتابخانەی  ئامۆژگاری  و  پەند  داكۆكی  بابەتی 
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ئادام سمیسە، الیەنێك نامێنێتەوە. بەپێچەوانەوە 
دەوڵ��ەت  خ��وازی��ارە،  كۆمەاڵیەتی  ب��ەرژەوەن��دی 
خاوەن را بێت و بەو شێوەیە جێگە بۆ سیاسەتی 
كۆمەاڵیەتی»  «سیاسەتی  بەناوی  نوێ  ئابوری 
سیسمۆندییەوە  روان���گ���ەی  ل��ە  دەك���رێ���ت���ەوە. 
ئەوەبێت، كە  ئاڕاستەی  پێویستە كاری دەوڵەت 
بەرهەمهێنان  پچڕاوی  جڵەو  و  بەندوباوی  بێ 
بوەستێنێت و بەر بە داهێنانی زۆر و گۆڕانی خێراو 
تووندبگرێت)!(.  سیسمۆندی ئارەزوی پێشكەوتن 
پەیتا  قۆناغی  لە  و  بێت  ئ��ارام  كە  هەڵكشانە،  و 
پەیتادا ئەنجامبگرێت، بەبێ ئەوەی زیان بەكەس 
بگەیەنێت، بێ ئەوەی داهاتی كەس سنورداربكات، 
تەنانەت بەبێ ئەوەی، كە نرخی سود دابەزێنێت. 
نییە، مەگەر  «زیادبوونی سەرمایەكان خوازراو 
ب��ە رێ��ژەی��ەك ك��ە ت��وان��ای س��ەرم��ای��ەگ��وزاری و 
پێویستە  كردبێت»،  گەشەی  وەرگرتنیان  سود 
جارێكی  ش��ی��اوە،  كە  هەرشوێنێك  لە  دەوڵ���ەت 
خاوەنداریەت  ك��ارو  نێوان  یەكگرتوویی  دیكە 
دروستبكاتەوە، سەرباری ئەوە، پێویستە دەوڵەت 
كار،  ب��ازاڕی  بخاتەسەر  چوارچێوەیەك  كۆمەڵە 

لەپێناو سودوەرگرتن لە هێزی كار.
لە سیاسەتی كۆمەاڵیەتی سیسمۆندیدا، وەك 



83

رەخنەكانی لە ئابوری كالسیك، دۆخی گوماناوی، 
دودڵ���ی و ب��ڕی��ارن��ەدان دی���ارە و ئ��ەوە بۆخۆی 
سەرچاوەگرتوو لە كێشمەكێشی هەمیشەیی نێوان 
عەقڵ و هەستە. ئەو لەوە عاقڵترە، كە لە بەرهەم 
نەگات  نوێ  پیشەسازی  سیستمی  بەرەكەتی  و 
و هەستیارتر لەوەی كە نەكەوێتە ژێركاریگەری 
پیشەسازی  كۆمەڵگەی  بەئازەرەكانی  پرۆسە 
نوێوە و هاوكات لەوە پارێزگارترە، كە خوازیاری 
شۆڕش و هەڵگێڕانەوەی بناغەی كۆمەڵگە بێت. 
سیسمۆندی خەمباری الوازی مرۆڤە لەبەرامبەر 
دزێوی سەرسامكەردا، بەاڵم لەخۆیدا ئەو توانایە 
ئەو  و  ئاشكرابكات  دەرد  دەرمانی  كە  نابینێت، 
و  س��ادە  دەربڕینێكی  ی��ان  خ��اك��ی،  ب��ە  راستییە 
پێدادەنێم  دان��ی  «من  پێدادەنێت:  دان��ی  كاریگەر 
دوای ئ��ەوەی، كە بە ب��اوەڕی خۆم دەرمخست، 
كەبنەما چییە و دادپ��ەروەری لەكوێیە، لەخۆمدا 
جێبەجێكردنی  ه��ۆك��اری  كە  نابینم،  هێزە  ئ��ەو 
لە  ك��ار  بەرهەمەكانی  دابەشكردنی  دەرب��خ��ەم. 
بەشدارن،  بەرهەمهێناندا  لە  كەسانێك،  نێوان 
رەنگە  ب��ەاڵم  گەندەڵە،  و  خەوشدار  من  رای  بە 
لەسەرووی توانای مرۆڤایەتییەوەبێت، لەبەرئەوە 
بە  خاوەنداریەتی  سیستمی  بتوانێت  وێنابكرێت 
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ئەزموون  ئ��ەوەی  لەگەڵ  بێت،  جیاواز  تێكڕایی 
ئەنجامیداوە».

بەگژداچونەوەی  پێشڕەوانی  لە  سیسمۆندی 
كە  ئ��اب��وری��ی��ە،  كالسیكی  قوتابخانەی  راك��ان��ی 
بیروباوەڕەكانی  لە  بەشێك  بۆتە  وردە  وردە 
گشتی، یەكێكە لەو كەسانەی، كە بەهۆی بیرۆكە 
بااڵدەستەكانەوە، سورە لەسەر كارێك، كە لەگەڵ 
بیرمەندانی  سادەی  و  گشتیەكان  ئەنجامگیرییە 

رابردوو تەبا نییە،
فەرمانڕەوای  سیسمۆندی  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
گەلێك قوتابخانە نوێ، كە دواتر ئااڵی نەیاریكردنی 
ئابوری كالسیك هەڵدەدات، ئەژمارناكرێت، بەاڵم 
سیسمۆندییەوە  هەستەكانی  لە  بیرۆكەكەیان 
سەرچاوە دەگرێت و هەمان تیۆر و بیروباوەڕ 
سیسمۆندی،  توێژینەوەی  رەوشی  رادەگەیەنن. 
ئیلهام بەخشی قوتابخانەی مێژووییە. سیمۆندی 
ب��ەپ��ەن��اب��ردن��ەب��ەر س��ۆز و ه��ەس��ت��ەك��ان، لەگەڵ 
دڵسۆزی بۆ چینی كرێكار و رەخنەی لە سیستمی 
ب��ەن��ددا،  و  بێكۆت  رك��اب��ەرێ��ت��ی  و  پیشەسازی 
بانگهێشت بۆ دەستوەردانی دەوڵەت،  پێشڕەوی 
سۆسیالیستەكانە. شیكاری بۆ قەیرانەكانی ئابوری 
سامانەكان  چ��ڕب��وون��ەوەی  ب��ۆ  شیكارەكەی  و 
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بوونی  رەنجدەران  و  سەرمایەداران  دەستی  لە 
ك��رێ��ك��اران،  زۆری  ج���ەم���اوەری  پ��ەی��ت��ای  پەیتا 
ئیلهام بەخشی ماركسە. هەر ئەمڕۆش زۆربەی 
سۆسیالیستەكان، بەڵگەكانی سیسمۆندی دووبارە 
دەك��ەن��ەوە، بەبێ ئ��ەوەی كە ن��اوی سیسمۆندی 

بێنن. 
ئابوری  لە  پەڕینەوە  دیكەی  پێشڕەویەكی 
سان  ئ���ازاد،  ب���ازاڕی  بنەمای  ل��ەس��ەر  كالسیك 
و  تایبەتمەندی  ب��ەش��ێ��وەی  هەڵبەتە  سیمۆنە، 
تایبەتی خۆی. سان سیمۆن زیاتر ئایدۆلۆژییكە، 
بۆچوونی ئابوری هەیە تا تیۆرسێنێكی ئابوری، 
بیرۆكەكانی رەنگدەرەوەیەكی جوانە بۆ كۆمەڵگەی 
پیشەسازی نوێ، كە زادەی داهێنانی ئامێری و 

دۆزینەوە زانستییەكانە. 
سان سیمۆن لە خانەدانە گەورەكانی فەرەنسا 
بوو، كە لە خەیاڵی هێنانەئارای ئینجیلی نوێ بوو 
تا مردنی وازی   )1814( نوێ. ساڵی  دنیای  بۆ 
خۆی  فەلسەفییەكانی  هەوڵە  زۆری  بەشی  لە 
شیكردنەوە  سەرقاڵی  یەكسەر  تاڕادەیەك  هێنا، 
بیروڕا كۆمەاڵیەتی و سیاسی  و رونكردنەوەی 
خۆی بوو. هزری بنچینەیی لە ستایشی سیستمی 
بە  پاشان  كە  دەستەواژانەدا  لەو   ، پیشەسازیدا 



86

دەرك��رد،  ناوبانگی  سیمۆن»  س��ان  «تەمسیلی 
بە  فەرەنسا  وادابنێین  «ئ��ەگ��ەر  دەرب�����ڕدراوە: 
نائاگایی، پەنجا كەس لە یەكەم فیزیك زانانی خۆی، 
لە یەكەم كیمیازانانی خۆی، لە یەكەم ژینگەناسانی 
خۆی، خاوەن بانكەكان، بازرگانان و جوتیاران ... 
خۆی لەدەستبدات. چونكە ئەو پیاوانە، گرنگترین و 
بەرچاوترین بەرهەمهێنەرانی سامانی فەرەنسان 
میللەت  دەس��ت��دان��ی��ان��ەوە،  ل��ە  ل��ە ساتی  ه��ەر   ،...
لە  یەكسەر  دەبێت،  بێگیان  پەیكەرێكی  لەجیاتی 
بەرامبەر میللەتەكانی دیكە، كە ئێستا ركابەریانە، 
چۆك دا دەدات و لەدۆخی زەبونی و ژێردەستی 
بەفیڕۆچوونە  ئ��ەو  كە  رۆژێ��ك  تا  دەمێنێتەوە، 
ق���ەرەب���وو ب��ك��ات��ەوە و س��ەرێ��ك��ی ن���وێ لەسەر 
جەستەی بڕوێنێت. ... ئێستا دەچینە گریمانەیەكی 
زانست،  بلیمەتەكانی  هەموو  وادابنێین  دیكەوە. 
فەرەنسا  بۆ  هونەر  و  بازرگانی  پیشەسازی، 
لە  ماڵوێرانی  ب��ە  رۆژێ��ك��دا  ل��ە  ب��ەاڵم  بمێننەوە، 
دەستدانی پاشا، برای پاشا و ... )هەربەو شێوەیە 
تاڕادەیەك تەواوی ئەندامانی خانەدانی پاشایەتی 
هەمان  لە  و  بێت  گیرۆدە  ن��اودەب��ات(  فەرەنسا 
وەزیرەكان،  دەربار،  گەورەكانی  تەواوی  رۆژدا 
ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، باوەڕپێكراوەكانی 
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دیوان، فەرماندەكان، كاردیناڵەكان، ئۆسقوفەكان، 
كەشیشەكان، تەواوی دەسەاڵتداری شارەكان و 
.... لە دەستبدات، بێگومان ئەو رووداوە هەموو 
كەسانی  چونكە  دەك��ات،  خەمبار  فەرەنسیەكان 
ئەو  لەدەستدانی  بەاڵم  باشن،  خەڵكانی  ناوبراو 
سی هەزار كەسەی دەوڵەت، ماتەم ناهێنێتەئاراوە، 
مەگەر لە روانگەی سۆز و هەستی مرۆڤایەتییەوە، 
چونكە لەدەستچوونی ئەوانە، زیانێكی گەورە بە 
واڵت ناگەیەنێت». لە راستیدا حكومەتی فەرمی 
سەرخانە  وەك  سیمۆنەوە،  س��ان  روان��گ��ەی  لە 
كۆمەڵگە  رواڵەتییە،  ت��ەواو  كاریگەری  و  كار  و 
ئاسایی  ژیانی  بە  درێ��ژە  ئ��ەو  بەبێ  دەتوانێت 
بدات، بەاڵم لەناوچوونی بیرمەندان، پیشەكاران، 
ئیفلیج  كۆمەڵ  بازرگانان،  و  بانكەكان  خ��اوەن 
دەكات و سەرچاوەكانی ژیان و ساغلەمی وشك 
دەكات، بۆچی كە ئەوان بااڵدەستی راستەقینەی 

كۆمەڵگەن.
بە بڕوای سان سیمۆن لەبارەی دەستوەردانی 
دەوڵ���ەت���ەوە، ه���اوڕای ه��زری ب��اوی زەم��ان��ەی��ە: 
تاڕادەیەك  كە  دەكەنەوە،  پشتڕاستی  «هەموان 
ت����ەواوی ه��ەن��گ��اوەك��ان��ی، ك��ە دەوڵ��ەت��ەك��ان بە 
دەوڵەمەندی  و  ئاوەدانی  بۆ  خۆیان  بانگەشەی 
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و  زەرەر  لە  جگە  ئەنجامێكی  ناویانە،  كۆمەڵگە 
زیان نەبووە. بەو ئاڕاستەیەی هەموو بەو ئەنجامە 
گەیشتوون، كە گەورەترین خزمەتی حكومەتەكان 
بۆ بەختەوەری و خۆشگوزەرانی كۆمەڵگە ئەوەیە، 
ك��اروب��اری خەڵك  لە  كە چەندی كەمتر دەس��ت 
وەربدات، بەاڵم ئەو باوەڕە تا كاتێك راستە، كە 
و  ئێستایە  سیاسی  سیستمی  بەپێی  حكومەت 
بە سەرۆكی رەها و گشتی  ئەو  بیەوێت  ئەگەر 

بزانن، بێگومان هەڵە و ناڕاست دەبێت».
 بەاڵم سان سیمۆن الیەنگرانی لەگەڵ خەونی 
كۆمەڵگەی پیشەسازی تازەی خۆیان، لە بنەمای 
ئازادی دەپەڕنەوە. الیەنگرانی سان سیمۆن لە باتی 
شیكردنەوەی بیروڕای ئەوەوە دەڵێن: «نەك تەنیا 
ئێمە لەگەڵ ئەو باوەڕە كۆك نین، كە دەستوەردانی 
رۆژ  پێویستە  كۆمەڵ،  كاروباری  لە  راستەوخۆ 
بە رۆژ بەرتەسكتر بێتەوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە 
باوەڕمانوایە كە دەستوەردان و رێنمایی، پێویستە 
شوێنێك  هەموو  لە  و  بگرێتەوە  شتێك  هەموو 
هەبێت، چونكە بە رای ئێمە كۆمەڵگەی راستەقینە 
بریتییە لە زنجیرە». هەڵبەتە ئەوە زۆر الڕێ نییە، 
بۆچی كە كۆمەڵگەی پیشەسازی سان سیمۆن لە 
راستیدا كارگەیەكی گەورەیە و رێسای زنجیرەیی 
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كارگەیەكی  ه��ەر  «ل��ە  ب��ااڵدەس��ت��ە.  ب��ەس��ەری��دا 
گەورەدا، گرنگترین كار بە پلەی یەكەم بریتییە لە 
رێكخستنی كاروبارەكان و ریزبەندی هۆكارەكان 
ب��ۆ دروس��ت��ك��ردن��ی ك��ااڵ، پ��اش��ان ك��ۆك��ردن��ەوەی 
كرێكاران  قازانجی  لەگەڵ  كار  خ��اوەن  قازانجی 
لەالیەك و قازانجی بەكاربەران لەالیەكی دیكەوە». 
فەرەنسا  «واڵت��ی  سیمۆنەوە  سان  روانگەی  لە 
گۆڕواوە بۆ كارگەیەكی گەورە و میللەتی فەرەنسا 
گۆڕاوە بۆ كارخانەیەكی گەورەی پیشەسازی» 
ئاشكرایە كە «لە كارخانەیەكدا، ئەركی بەرگرتن 
بە  یان  ناوخۆ،  بێسەروبەرەییەكانی  و  دزی  لە 
دەستەواژەیەكی دیكە چاودێریكردنی كارگەكان، 
كارێكی تەواو مام ناوەندی و الوەكییە، كە زۆرجار 
دەسپێردرێت»  خزمەتكاران  و  ب��ەردەس��ت  بە 
ئ��ەرك��ی حكومەت  ب��ەوش��ێ��وەی��ە ك��ار و  و ه��ەر 
پێویستە  تەنیا  پیشەسازی  كۆمەڵگەیەكی  ل��ە 
«پشتگیری خەڵكی كارا و بەرهەمهێن لە بەرامبەر 
كاری بێبەرهەم و نابەرهەمهێنی بێكارە، ئاسایش 
بپارێزێت».  سامان  بەرهەمهێنانی  بۆ  ئازادی  و 
«لە سیستمی كۆمەاڵیەتی كۆندا، بابەتی سەرەكی 
بڕیارەكان، پێدانی بژاردەی زۆر بە حكومەت و 
وەستاندنەوەی بااڵدەستی چینەكانی بااڵ بەسەر 
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چینەكانی خ��وارەوەدا بوو ... لە سیستمی نوێدا 
ب��ڕی��ارەك��ان،  بابەتی س��ەرەك��ی  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە، 
رێكوپێككردنی راشكاو و متوربەكردنی عاقاڵنەی 
ئەو كارانە دەبێت، كە پێویستە لەالیەن كۆمەڵگەوە 
جێبەجێبكرێت، تا لەباری جەستەیی و ئاكارەوە، 
بارودۆخی ژیانی هەموو تاكەكان باشتر بێت». 
لە روانگەی سان سیمۆنەوە «پێویستە حكومەتی 
بەرەو  پێویست  گوزەرگایەكی  وەك  پەرلەمانی، 
بگیردرێت».  لەبەرچاو  پیشەسازی  سیستمی 
هەڵبەتە پێویستە ئاشكرا بێت، كە لە كۆمەڵگەی 
پیشەسازی نوێی سان سیمۆندا لەگەڵ سیستمی 
بۆ  جێگەیەك  ئیدی  زنجیرەیی،  لەوچەشنەی 
قازانجی  هەماهەنگی  تیۆری  و  ش��اراوە  دەستی 
تایبەتی و گشتی لە بازاڕدا نەبێت. ئەوانە رستەی 
كۆڕی  لە  بەهۆیەوە  سیمۆن  سان  كە  بیرێكن، 
ئازادیخوازانی ئابوریدا كە دەگاتە رای الیەنگرانی 
ئەوان ، جیادەكاتەوە و ئەو بە سۆسیالیستەكان و 
هزرەكانی ئەوان نزیكدەكاتەوە. سان سیمۆنیش 
وەك سیسمۆندییەكان خاوەنداریەتی تایبەتی بۆ 
سەرچاوەی  فكرەكەی  بەاڵم  هەڵناوەشێنرێتەوە، 
كە  ب��ەج��ۆرێ��ك  سۆسیالیستەكان.  ب��ۆ  ئیلهامە 
زۆرترین كرێكاری سۆسیالیستەكان، سان سیمۆن 
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ل��ەو دەس��ت��ەواژەی��ەی ج��ۆرج س��ورل دەدوێ���ت: 
نەناو دروستكردنی  «سۆسیالیزم خوازان چوو 
... نەریتی  لە كۆمەڵگەدا.  سیسمتی كارگەكانەوە 
س��ەرچ��اوەی  بێگومان  ك��ارگ��ەك��ان،  دروس��ت��ی 

موچەی داهاتووە».
 س��ۆی��ال��ی��زم ن���ەك ت��ەن��ی��ا م��ی��رات��گ��ری ئامێر 
كە  دەب��ێ��ت،  ه��ون��ەر  و  زان��س��ت  و  ئامێرەكان  و 
س���ەرم���ای���ەداری ه��ێ��ن��اوی��ەت��ەئ��اراوە، ب��ەڵ��ك��و لە 
كە  هاوكاری،  رێكوپێككردنی  و  كار  رێكخستی 
بەتێپەڕینی كات لە كارگەكان زیاتر لە كات و هێز 
 ... سودوەردەگرێت.  ئاسایی،  مرۆیی  توانای  و 
هەموو كاروبارەكان لەسەر بنچینەی رێكخستنی 
لەگەڵ  ب����ەردەوام  ك��ە  رێكدەخرێت  ك��ارگ��ەك��ان، 
یاسای تەواوو بەبێ رۆیشتنی كات و بەبێ مەیلی 

خۆت لە خوالنەوەدان،. 

سەرچاوە:
www.donya e eqtesad. ( روزنامه دنیای اقتصاد-

) com
http://jahadeeghtesadi.rasekhoonblog.com/
show/99031/
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تیۆرە كالسیكییەكانی سان 
سیمۆن و بەجیهانیبوون

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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پێشەكی
بوونی  فراوانتر  بەهۆی  و  بەخێرایی  ئەمڕۆ 
گونجاو  چوارچێوەی  بەجیهانیبوون،  پرۆسەی 
و  لێكۆڵینەوە  بەمەبەستی  ج��دی  پ��اڵ��ن��ەری  و 
شیكردنەوەی ئەو پرۆسەیە فۆڕمی وەرگرتووە. 
كەلتور  توێژەرانی  سۆسیۆلۆژان،  ئابوریناسان، 
لە  بیر  سیاسیەكان،  زانستە  تیۆرسێنانی  و 
دەوروب������ەری الی��ەن��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ئ��ەو 
پرۆسە فرە رووە دەكەنەوە و بەرهەمی كار و 
توێژینەوەی پسپۆڕی، چەند تیۆرێكی پەیوەست 
بوونی  خێرایی  و  گەشەكردن  سەرهەڵدان،  بە 
پرۆسەی بە جیهانیبوون و كاریگەری و ئاكامەكانی 
و چاوپێداخشاندنەوە و ئاسۆی بەرچاو لە ژیانی 
تیۆرەكانی  ه��اوچ��ەرخ��ە.  جیهانی  كۆمەاڵیەتی، 
لە  ب��ەوەی  نەبێت  تایبەت  كە  ب��وون،  بەجیهانی 
چەندین ساڵی ئەم دواییە خراونەتەروو، جیا لە 
تیۆرسێنانی هاوچەرخ، لە دەیەكانی دوای جەنگی 
جیهانی دووەمیش لە پرۆسەی بەجیهانیبوون و 
بەاڵم  لێوەكراوە،  قسەی  تێیدا  بەشدار  هۆكاری 
رەگی راكانی خراوە روو سەدەی بیستەم دەبوایە 
وەك  كالسیكی  سۆسیۆلۆژانی  تیۆرەكانی  لە 
 ،)K.Marx(ماركس  ،)E.Durkheim(دوركهایم
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لەوبارەیەوە  كەموزۆر  كە   )M.Weber(ڤیبێر
ئەگەرچی  ب��گ��ەڕێ��ی��ت.  ب��ۆی  ب��ی��ری��ان��ك��ردۆت��ەوە، 
ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  لەگەڵ  تیۆرسێنانە  ئ��ەو  راكانی 
پێناسەدەكرێت، زۆر جیاوازە،  بەجیهانیبوون  بە 
بەستراوەییەكان  و  یەكبوونەكان  لە  قسە  بەاڵم 
و گۆڕانی ستراكتۆری كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتی، 
ئاماژەیان  پێشتر  كە  گرنگیەتێكە،  شایانی  خاڵی 

پێكراوە.
تیۆرسینانی كالسیك بەشێوەیەكی راستەوخۆ 
نەكۆڵیوەتەوە،  بوونییان  بەجیهانی  پرۆسەی  لە 
چونكە چەمكی بەجیهانی بوون و پێكهێنەرەكانی 
لە  زیاتر  جیهانگەرایی،  و  بەجیهانیبوون  وەك 
)1960( بە دواوە خراوەتە روو و پێناسەكراوە، 
لە )1990( بە جیهانیبوون بۆتە باوترین زاراوەی 
 ،)waters  ،1998( كۆمەاڵیەتییەكان.  زانستە 
ئێمە ئەو چەمكانەمان كردە بناغەی تیۆرسێنییە 
تیۆرەكەیان  و  پەرەیانپێدا  ئ��ەوان  كە  نوێیەكان، 
ل���ەزۆر الی��ەن��ەوە ج��ەخ��ت ل��ە ه��اوپ��ەی��وەن��دی و 
یەكبوونی هەرچی زیاتری كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 
ئەو  جیاكردنەوەی  و  وەسفكردن  لە  دەكەنەوە. 
تیۆرانە، كۆمەڵناسانی سەدەی )19( و سەرەتای 

سەدەی )20( پێگەی تایبەتییان هەیە.



96



97

سان سیمۆن و روانینی زانستی، 
كۆمەاڵیەتی، بەپیشەسازیبوون

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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سان سیمۆن كۆمەڵناسی فەرەنسی، ئەگەرچی 
بەاڵم سااڵنی  لەدایكبووە،  لە خێزانێكی خانەدان 
لەگەڵ  ب��ردەس��ەر.  ه��ەژاری  بە  تەمەنی  كۆتایی 
ئاشنابوونی لەگەڵ رۆسۆ، فێری هزری سەرەكی 
فەیلەسوفەكانی سەردەمی رۆشنگەری فەرەنسا 

بوو، رێگای رزگاری مرۆڤایەتی گرتەبەر. 
ئینتەرناسیۆنالیستی  روان��گ��ەك��ان��ی  ك��ە  ئ��ەو 
ه��ەب��وو، ل���ەوب���اوەڕەداب���وو، ك��ە رەف��ت��اری هێزە 
ئ��ەف��رێ��ن��ەری ه��ۆك��اری الوازی  ه��اوش��ێ��وەك��ان، 
ئاست و سنورەكانی سیاسی و كەلتور بووە و 
كۆمەڵگەیەكی جیهانی پێكدێنێت. زانستی كۆمەڵ 
و بە پیشەسازی بوون لەم رەوتەدا دوو وتەزان، 
ب��وون  پ��رۆس��ەی بەجیهانی  ب��ە  ك��اری��گ��ەرن  ك��ە 

 .)Holton, 1998:122(
س���ان س��ی��م��ۆن پ��ێ��ی��واب��وو، ك��ە ن��ی��وت��ن بە 
ستراكتۆری  ئاشكراكردنی  و  زانستی  روانینی 
دن��ی��ا راگ��ەی��ش��ت��ب��وو و س��ی��م��ب��ول��ە دووب�����ارە 
بووەكانی لە سروشتدا خستبووە بەر بینین و 
لێكۆڵینەوەوە، دەكرێت ستراكتۆری كۆمەڵگە و 
بكەیت.  ئاشكرا  لەسەری  بااڵدەستەكان  یاسا 
دەرك��ەوت��ن��ی  پێویستی  ل��ەس��ەر  جەختی  ئ��ەو 
ئۆرگانیزەكردنی  لەبارەی  زانستی  تێڕوانینی 



99

الیەنی كۆمەاڵیەتی دەكردەوە. بە باوەڕی ئەو 
كۆمەڵگە وەك ئۆرگانیزمی زیندوو پێكهاتووە و 
گەشەدەكات و دەبوایە دەستی بە تێگەیشتنی ئەو 
هۆكارەكانی  و  كۆمەاڵیەتی(  )گۆڕانی  گەشەیە 
)رێسای كۆمەاڵیەتی(  سەقامگیری كۆمەاڵیەتی 
و  ئ��ۆرگ��ان��ی��زەك��ردن  یاساكانی  و  بگەیشتایە 
لەو  ش��ی��ب��ك��ات��ەوە.  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  سەقامگیری 
قۆناغێكی  لە  سیمبولەكان  بینینی  روانگەیەوە 
گشتی  تیۆرێكی  لە  پێویستە  دوورودرێ�����ژدا، 
بۆئەوەی  كۆببنەوە،  یەك  ل��ەدەوری  مێژوویی 
بتوانن هۆكارە بنچینەییەكانی گۆڕانی مێژوویی 
جیابكەنەوە.  داه��ات��وو  و  ئێستا  راب����ردو،  ل��ە 
پێویستە هۆكاری رووداوەكانی داهاتوو، پێشتر 
ئاكامێكی  تەواونەبوو،  پەسەندی  كۆ  و  هەبێت 

ناچارییە. 
لە  لێكۆڵینەوە  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  زانستی 
شێوازی شارستانی و گەڕان بە دوای پرۆسەكانی 
ب��ااڵدەس��ت��ەك��ان  ی��اس��ا  و  سیمبولەكان  گ����ۆڕان، 
بەسەر ئۆرگانیزەكردنی كۆمەاڵیەتی بە یارمەتی 
ستراكتۆری  نەخشەی  ئاشكرادەكات،  بینینەكان 
گۆڕانی  لەگەڵ  مێژوو،  رەوت��ی  و  كۆمەڵگەكان 

كۆمەاڵیەتی دەكێشێت. 
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لەسەربنەمای  كۆمەڵگەكان  لە  لێكۆڵینەوە 
مێژوو،  لە  س��ودوەرگ��رت��ن  لە  بریتییە  زان��س��ت، 
بینین و گەڕان بەدوای رێسا و سیمبولەكان. لەو 
وەك  م��رۆڤ،  كۆمەاڵیەتی  زانستی  روانگەیەوە 
لە  سەرنج  بەبێ  و  كۆمەاڵیەتی  بوونەوەرێكی 
رۆڵی  و  تاوتوێدەكات  كەلتوریەكان  پەیوەندییە 

گرنگ دەبینێت لە یەكگرتنی مرۆڤەكاندا. 
پیشەسازی  رێسای  ئەوكارەوە،  تەنیشت  بە 
ب��ەب��ن��ەم��ای داب��ەش��ك��ردن��ی زان��س��ت��ی ك����ار، بۆ 
دەزان��ی.  كۆمەڵگە،  دووب��ارەی  ئۆرگانیزەكردنی 
لەم روانگەیەوە بۆخۆی بۆ توێژە كۆمەاڵتیەكانی 
سازگار دابەشدەبێت، ئەزموونگەرێتی كە پشتی 
بە لێكۆڵینەوەی زانستی یاساكان و رێساو عەقڵ 
دیاریدەكات.  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  بەستووە، 
سیمۆن روانگەی زنجیرەیی بۆ كۆمەڵگە هەبوو، 
پیشەكاران،  رۆشنبیران،  بە  شایستەی  چینی 
دادوەر و ... دەزانی، روانینی ئەزموونگەرایانەی 
بۆ كۆمەڵگە و دابەشكردنی كار، جۆرێك رێسای 
 Delaney,(پیشەسازی ئۆرگانیزەكردنی دەنواند
2003(. لە روانگەی سان سیمۆن، بەپیشەسازی 
بوون بۆخۆی پرۆسەی فراوانبوونی داواكارییە 
كۆمەڵگەی  ل��ە  پ��رۆس��ەی��ەك  ف��راوان��ب��وون��ی  و 
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ئ��ەورووپ��ی  كەلتوری  فێربوونی  ن��ائ��ەورووپ��ی، 
لە  ئابوری  بۆیە پیشەسازی و  بە دوادا دەبێت، 
لە  بەمەش  و  كەلتوریدایە  یەكبوونی  خزمەت 
نێودەوڵەتیدا  كۆمەڵگەی  فۆرمۆلەبوونی  خزمەت 

دەبن. 
و  بەرنامەڕێژكراو  كۆمەڵگەیەكی  روئ��ی��ای 
كۆمەاڵیەتی نێودەوڵەتی لەخەیاڵدابوو، داكۆكی لە 
گەشەی تەكنەلۆژیاو بە پیشەسازی بوون دەكرد. 
بە باوەڕی ئەو، سەرئەنجام تێكڕای كۆمەڵگە بۆ 
یەكدەگرن،  جیهانی  كۆمەڵێكی  درووستكردنی 
دەبێت رێنماییەكانی كۆمەڵی فۆڕم گرتوو لەالیەن 
چینی شایستە و نوخبەكان ئەنجامبدەن، بۆچی 
كە خەڵكی ئاسایی لە كۆمەڵی جیهانی لە بنەمای 
زانست،  بوونی  بەپیشەسازی  ن��اگ��ەن.  زانست 
رەنگدانەوەی لۆژیكی بێ دەرەتانی جیهانگەرایی 
 Watres(و هاوپەیوەندی پێشكەوتووی جیهانیین

. ),1995:5
كۆمەڵگەیەك كە ئەو مژدەی دەدات، جەختی 
لەسەر پێویستی بوونی رێسا، دیسپلین، كارایی، 
كۆنتڕۆڵی هەموان بەسەر ئامێرەكانی بەرهەمهێنان 
رای  دەك����ردەوە.  ژن��ان  لەسەرخۆی  ئ���ازادی  و 
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الیەنگرانی سان سیمۆن، كاریگەری بەرچاوی بە 
تایبەت لەسەر روانینی سۆسیالیستی دوای ئەو 

بەجێهێشتووە. 

سەرچاوە:
http://anthropology.ir/node/3132
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گرنگییەتی سانسیمۆن
لە مێژوی ئابوریدا

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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بیرووباوەڕی سان سیمۆنییەكان، تێكەڵەیەكی 
دۆزینەوەی  حەقیقەتە  و  خەیاڵپاڵوی  لە  سەیر 
دۆزییە. سۆسیالیستەكەیان، هەرگیز سەرنجیان 
لەسەر هەموو خەڵكی نییە، بەڵكو بەردانگی چینی 
ژیانی  لە  مەعریفەتی  كۆمەڵگەیە،  رۆشنبیری 
كرێكاری ئیلهامی وەرنەگرتووە، بەڵكو سەرچاوەی 
تێبینی و تێگەیشتنی دەرونی زۆر راستی رەوتە 

گەورەكانی ئابوری سەردەمەكەیانە.   
دەبینرا  ئ��ەوە  قوتابخانەكان،  ناكۆكی  دوای 
كاریگەرییان  پشكی  سیمۆنی  سان  پێشەوایانی 
ك��ردووە  پەیدا  فەرەنسادا  ئابوری  ئ��ی��دارەی  لە 
دارای���ی،  ك���اری  گرنگترین  رەوت���ی  چ��ون��ەت��ە  و 
بازرگانی و پیشەسازی ئەوكاتەوە. برایانی فریە 
كە  گ��وازراوەی��ان،  بودجەی  بانكی   )1863( لە 
نمونەیەكی تەواوی كۆمپانیا گەورە بازرگانی و 
داراییە هاوچەرخەكان بوو، دامەزراند. ئەنفانتین 
بووە هۆكاری گەورەترین كۆمپانیای هێڵی ئاسنی 
ناسراو بە ب. ئێڵ. ئێم )چاریس، لیۆن، مارسیل(، 
سوێسی  كەناڵی  كۆمپانیای  ی��ەك��ەم  ه��ەروەه��ا 
دامەزراند. میشێل شوالییە لە قوتابخانەی بااڵی 
ئابورییەكانی  داهێنراوە  لە  فرانس،  دی  كۆلێژ 
دەوڵەت و چاودێریكردنی ئەو لە جێبەجێكردنی 
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كارە گەورەكانی خانوبەرە و بەرژەوەندی گشتی 
)1860( بازرگانی  پشتیوانی دەكرد، گرێبەستی 
ی لەگەڵ بەریتانیا رێكخست، كە بووە دەستپێكی 
لە فەرەنسا.  بازرگانی دەرەك��ی  ئ��ازادی  قۆناغی 
دیكەی  زۆرب��ەی  ن��اوی  لەوانەیە  بەهەمانشێوە 
سان سیمۆنەكان بهێنین، كە لە مێژووی ئابوری 

سەدەی )19( هۆكاری كاریگەر بوون. 
پلەی  پێگەی  پێشبینی  ئ����ەوان  ت��ای��ب��ەت  ب��ە 
دام��ەزراوەك��ان��ی  و  گ��ەورەك��ان  بانكە  یەكەمی 
سەنترالیزەبووی پیشەسازییان لە ئابوری نوێدا 
دەكرد. لە راستیدا بانكە گەورەكان، سەرچاوەی 
بەبێ  و  ك��ردەوە  بە  خەڵك،  پ��ارەی  پێسپاردنی 
دەستبردن بۆ مافی خاوەنداریەت، بۆتە خەزێنەی 
ب��ەه��ۆی��ان��ەوە سەرمایە  و  گ���ەورە  س��ەرم��ای��ەی 
دەخرێتە هەزاران رەهەندی بازرگانییەوە. ئەمڕۆ 
تەنانەت هەندێك نوسەر، كە هەرگیز سۆسیالیست 
لە  )ب��ەت��ای��ب��ەت  دەك���ەن  بانكەكان  ل��ۆم��ەی  ن��ی��ن، 
ئەو ئەركە زۆر  لە جێبەجێكردنی  فەرەنسا(، كە 
پیشەسازی  بودجەی  رێكخستنی  وات��ە  گرنگن، 
كە  پیشەسازییەكان،  بە  ب���رەودان  و  هاندان  و 
سان سیمۆنییەكان بۆ ئەوان پێشبینییان كردووە 
ئەستۆ،  خ���راوەت���ە  ك��ارەك��ان��ی��ان  س��روش��ت��ی  و 
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بوێری  لەوانەیە  و  پێویستە  كە  بەوچەشنەی 
كاریگەری  زۆرو  رۆڵ��ی  بینینی  پیشاننەدەن.1 
نێودەوڵەتی،  بانكەكان و دام��ەزراوە داراییەكانی 
لە سەردەمی گەڕانەوە )رستوراسیۆن(، بۆ پێدانی 
قەرز بە دەوڵەتە ئەورووپیەكان، كە دوای )20( 
پەیوەندی  و  قەرزبكەن  ناچاربوون  ساڵ جەنگ 
بانكەكان  خ���اوەن  ل��ەگ��ەڵ  خێزانییان  و  كەسی 
وایكرد، كە سان سیمۆنەكان بەباشی لە پێگە و 

گرنگییەتی متمانەداری ئابوری نوێ بگەن. 
پێویستی  لە  تێگەیشتنیان  دروستتر،  لەوانە 
كە  ئ��اب��وری،  ك��اروب��اری  ئ��ی��دارەی چەقگیرتری 
ل��ەوەی  باشتر  سامان  بەرهەمهێنانی  بتوانێت 
هاوتای  ئەنجامدەدات،  بەندوباو  بێ  ركابەرێتی 
دەوڵ��ەت  تەنیا  بكات.  خەرجی  پێویستیەكانی 
نابێت. هەروەك دەبینین  بەرهۆدەی ئەو ئەركە 
و  رێككەوتنەكان  ب��ەرچ��اوم��ان��ەوە  ب��ە  ئ��ەم��ڕۆ 
ئەنجامدەدرێت،  كارگەكان  نێوان  سازشەكانی 
ی��ەك��ی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی  و  گ�������ەورە  ف���رۆش���گ���ای 
یەك  هەمیشە  كە  دادەمەزرێت،  بەرهەمهێنەران 
ئامانجییان هەیە، واتە دووركەوتنەوە لە زیان و 
ناتەواوی ركابەرێتی بەهۆی پێشبینی و یەدەك 
ئەو  ك��اروب��ارەك��ان.  عاقاڵنەی  چڕبوونەوەی  و 
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كارێكی  جێبەجێكردنی  تائاستێك  رێكخستنەش 
دیكەی تیۆرەكانی سان سیمۆنییەكانە. 

دزەك��ردن��ی  و  ك��اری��گ��ەر  بەوشێوەیە  ئ��ەگ��ەر 
ك��ەس��ی��ی��ان ب��ۆن��او م���ێ���ژووی ئ���اب���وری جێگەی 
لە  كە  دانیپێدابنێین،  پێویستە  بووبێت،  سەرنج 
هزرەكانیشیاندا بنج و بناوانی تاڕادەیەك هەموو 
یان  دروست،  دروستكەر،  یان  باوەڕەكان،  بیرو 
نادروست، كە دیاریكراوی سۆسیالیزمی سەدەی 
)Lerminier( یە، دەبینرێت. بە وتەی لرمینە)19(
لەگەڵیاندابووە،  سەردەمێك  كە  فەیلەسوف،  ی 
باوەڕی سان سیمۆنییەكان پێشەكی، یان پێشەكی 
سەرنجە،  جێگەی  سەرەتا  سۆسیالیزمە.  كتێبی 
كە لە وتەكانیاندا كۆمەڵێك دەستەواژە و دروشم 
دەبینین، كە لە بەرهەم و ئەدەبیە كۆمەاڵیەتییەكان 
دەستەواژەی  دیكە.  ئەوانی  لە  بەشێك  بە  دەبن 
«چ��ەوس��ان��ەوەی م��رۆڤ بەهۆی م��رۆڤ��ەوە» تا 
وشەكانی  ب��وو.  پەسندییان  هەمووان   ،)1848(
جێی  م��ارك��س  دوای  ك��ە  چینایەتی»  «خەباتی 
چەمكێكی  ل��ەوە  بێجگە  راستیدا  لە  دەگرێتەوە، 
ل��ە «رێ��ك��خ��راوی  ب��الن  ل��وی  ئ���ەوان پێش  نییە. 
زاراوەی  م��ارك��س  پێش  و  باسیاندەكرد  ك��ار» 
گ��وازراوە  سەرمایەكانی  بۆ  كار»یان  «ئامێری 
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سیمۆنییەكان  سان  بەكاردەهێنا.  ن��ەگ��وازراوە  و 
قازانجی  ت��ی��ۆری  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت س��ودوەرگ��رت��ن 
جێگە  دەبێتە  پ��اش��ان  زەوی،  خ��اوەن��داری��ان��ەی 
ك��ردووە  پێشبینی  سۆسیالیستەكان،  سەرنجی 
رۆژێك  «پێویستە  باسی  جۆرج  هانری  پێش  و 
تیۆرەكانی  ل��ەگ��ەڵ  زەوی  خ���اوەن  ب��ارودۆخ��ی 
«زی��ادەی  و  بكرێت»  هاوتا  ری��ك��اردۆ  ماڵتۆس 
داهاتی زەوییە بەپیتەكان بۆ بەرژەوەندی كۆمەڵگە 
بەرهەمەكانیان  زیادكردنی  بە  تەرخاندەكرێت». 
پێشنیازو نەخشەكانی دیكە دەبینرێت، كە هەرگیز 
بیرۆكەی  نمونە  بۆ  نییە:  سۆسیالیستی  الیەنی 
بەشداریپێكردنی كرێكاران لە قازانجی كارگەكان، 
تا ئەوجێیەی كە ئێمە ئاگادارین، بۆ یەكەمجار لە 
وتارێكی رۆژنامەی «بەرهەمهێنەر» باسیكراوە. 
سان  ب��اوەڕەك��ان��ی  «ش��رۆڤ��ەی  زیاتر  هەرچەند 
سیمۆن» تاوتوێدەكەین، زیاتر لە دەستپێشخەری 
فەرامۆشكردنی  و  شایستەیی  پێشبینیەكانی،  و 
ناڕەوای كە بەریكەوتووە، سەرسامدەبین. ئەنگڵس 
«بلیمەتی  وتویەتی:  سیمۆنەوە  س��ان  ل��ەب��ارەی 
عەقڵی بەوچەشنەیە، كە بنج و بناوانی تاڕادەیەك 
نائابورییە  ت��ای��ب��ەت  ب��ە  ب��اوەڕەك��ان��ی،  ت��ێ��ك��ڕای 
كۆمەاڵیەتییەكانی داهاتوو لەالی ئەو كۆكراوەیە». 



109

بە  كە  ئابوری»  «بەتایبەت  ب��اوەڕ  لە  مەبەست 
باوەڕی ئەنگڵس، سان سیمۆن نەی بووە، هەمان 
تیۆری ماركسیستی «زێدەبایی»ە، كە بە ڕای ئێمە 
ئەوە بۆ ئەو، نەك تەنیا خەوش و كەموكوڕی نییە، 
لەسەر  كە سۆسیالیزم  چاكەیە  رووی  لە  بەڵكو 
بنچینەی تیۆری ناڕاست و تێكەاڵو بە هەڵەی بەها 
بینانەكردووە، لە مەیدانی راستەقینە و لە بنچینەدا 
كۆمەاڵیەتی دایناوە. ئیمتیازی سان سیمۆنییەكان 
نییە.  تازەكانیان  دروش��م��ە  و  وت��ەك��ان  بە  تەنیا 
ت��ەواوی  دەتوانرێت  ئێستاوە  هەرلە  ئ��ەوان  الی 
ناڕەزاییە گەورەكانی الیەنی بۆچوونەكان، كە لە 
سەدەی 19 كۆمەاڵیەتیەكان و ئابوریەكان دەخاتە 
بەرامبەر یەك، ئاشكرا كرد، ناڕەزاییەك بەوچەشنە 
قوڵە، كە زۆرجار رێگرە لەبەردەم تێگەیشتن لە 
زمانی  دوو  لەگەڵ  بڵێی  وەك  بەرامبەرەكەیان، 
ناڕازی   رایەی  هەوڵدەدەین  قسەدەكەن:  جیاواز 
لەو  بۆخوێنەر  لەوانەیە  روونبكەینەوە،  بەرامبەر 
بازاڕە پێچاوپێچی بیروباوەڕ و راكان، لە كاتێكدا 
كە لێكجیابوونەوەی نێوان دوو رەوتی گەورەی 
فكری ئەنجامدەدرێت، رێنمایی بێت. ئەلف – ئادەم 
سمیس، ریكاردۆ و ژان باتیست سێ قەڵەمڕەو و 
زانستی ئابورییان بەشێوەیەكی راشكاو و ورد لە 
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جیاكردۆتەوە.  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوی  قەڵەمڕەو 
خاوەنداریەت وەك پێشتر وتمان، بە رای ئەوان 
كارێكی كۆمەاڵیەتییە، كە بەبێ باس و ناڕەزایی 
قبوڵیدەكەن.2 رووی دابەشكردنی و گواستنەوەی، 
سەرچاوەی  كە  دەرئەنجامێك،  و  هۆكارەكەی 
بەدەرە.  ئەوان  باسەكەی  مەیدانی  لە  لێدەگرێت، 
داب��ەش��ك��اری  و  داب��ەش��ك��ردن  ل��ە  مەبەستییان 
نێوان  دابەشكاری داهاتی سااڵنەی  تەنیا  سامان 
هۆكارەكانی بەرهەمهێنانی سامان، چاوپۆشین لە 
دەیانەوێت  ئەوان  مرۆڤایەتییە.  و  كەسی  الیەنی 
بزانن، كە نرخ و نرخی مۆڵەتی زەوی و نرخی 
تیۆری  دێتەئاراوە.  شێوەیەك  بەچ  حەقدەست، 
قیمەتی  تیۆری  لە  جگە  سامانیان،  دابەشكردنی 
خزمەتگوزاری شتێكی دیكە نییە و ئاوڕ لە كەس 
و تاكەكانی ناداتەوە. بەرهەمی كۆمەاڵیەتی بەپێی 
رای ئەوان، بەگوێرەی یاسای پێویستی نێوان سێ 
هۆكاری زەوی و سەرمایە و كار دابەشدەكرێت. 
هەندێكجار ئەوان بە ئاڕاستەی ئاسانكاری دەربڕین 
)كاتێك كە باسی خاوەنداران و سەرمایەداران و 
كرێكاران دەكەن( كەسایەتی بەو هۆكارانە دەدەن، 
بەاڵم لە راستیدا بنچینەی بیریان هەمان ناكەسی 

بوونی هۆكارەكانی بەرهەمهێنانە. 
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دیاریكردنی ئەو خاڵەیە، كە لە نێوان تاكەكانی 
خ��اوەن��داری��ەت��ی  ش��ێ��وەی��ەك  چ  ب��ە  مرۆڤایەتیدا 
خاوەندارن  كەس  هەندێك  بۆچی  دابەشكراوە؟ 
و  كار  ئامێرەكانی  بۆچی  نین؟  دیكە  ئەوانی  و 
سەرمایە  و  زەوی  واتە  سامان،  بەرهەمهێنانی 
ل��ەب��ەردەس��ت ژم��ارەی��ەك��ی دی��اری��ك��راوە؟ بۆچی 
داهاتی كەسەكان كە لە دابەشكردن و دابەشكاری 
نایەكسانە؟  ئەوئاستە  تا  دەكەوێتەوە  بەرهەم 
هۆكارەكانی  تێبینی  لەجیاتی  كۆمەاڵیەتییەكان 
مرۆڤایەتی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی  رووت،  و  تێكڕایی 
زیندووەكان  كەسە  واتە  سامان،  بەرهەمهێنانی 
بڵێین،  باشتر  یان  دەك��ەن،  قازانج  و  كاردەكەن 
چینە كۆمەاڵیەتییەكان و كۆمەڵە پەیوەندییەك، كە 
بڕیاری  نێوانیاندا  لە  بابەتییەكانی كۆمەڵگە  مافە 
لەبەرچاودەگرن. ئەو دووانە شێوازی  لێدرابوو، 
تێگەیشتنی جیاوازە لە رێكخستنی و دابەشكردنی 
دیكەیان  ئەوی  و  ئابوری  تەنیا  یەكیان  سامان، 
تێكڕا  م��ەس��ەل��ە  ل��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  بنچینەدا  ل��ە 
بەدرێژایی  سەرچاوەدەگرێت،  جیاوازەكانەوە 
دەمێننەوە،  یەكتر  بەشانی  شان   ،)19( س��ەدەی 
ئ���ەوەی زۆرج����ار س��ەرن��ج��ی بچێتەسەر  ب��ەب��ێ 

دیاریكردن و لێكجیابونەوەیان.
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ناكۆكی  بنچینەیی  دی��ك��ەی  الی��ەن��ێ��ك��ی  ب- 
لە  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  تێگەیشتنی  شێوازی 
ناكۆكی نێوان بەرژەوەندی گشتی و بەرژەوەندی 

تایبەتییە. 
زانایانی ئابوری كالسیك قازانجی بەكاربەران، 
قازانجی  بەرامبەریدا  لە  و  گشتی  قازانجی  بە 
دەزان��ن،  تایبەتی  قازانجی  بە  بەرهەمهێنەران 
ئ��ەوان هەموو  دوای  ب��ەاڵم سان سیمۆنەكان و 
و  كرێكاران  نێوان  ناكۆكی  سۆسیالیستەكان، 
سەرمایەداران دەخەنە ژێر سەرنجەوە. قازانجی 
گشتی بە رای ئەوان بریتییە لە قازانجی كرێكاران 
كە  بێكارانە،  قازانجی  هەمان  قازانجی كەسی  و 
ئەنفانتین  دەژیین.  كرێكاران  زیانی  و  خەرج  بە 
خەوشی  چەندینجار  ئێستا  ت��ا  «ئێمە  دەڵ��ێ��ت: 
داب��ەش��ب��ەن��دی ئ��اب��وری��ەك��ان��ی ه��اوچ��ەرخ��م��ان 
و  بەرهەمهێنەران  ن��اوەڕۆك��ی  روون��ك��ردۆت��ەوە. 
بەكاربەرانی پەیوەندی نێوان تاكەكانی كۆمەڵگە 
بەوجۆرەی، كە پێویستە و رەنگە روونناكاتەوە، 
جیاكردنەوەیان  دی���اری  ب��ە  خەسڵەتی  چونكە 
كارو3بێكارانە.» ئەنجامی ناكۆكیەكی لەوچەشنە 
لە الیەنی بۆچوونەوە، ناكۆكی بیروڕایە لەبارەی 
رێكخراوی كۆمەاڵیەتی، بە باوەڕی ئابورییەكان، 
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بە  بەسەرنجدان  دەبێت  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوی 
كاتێك  و  رێكبخرێت  بەكاربەران  ب��ەرژەوەن��دی 
قازانجی گشتی دابیندەكرێت، كە بەكارهێنەر رازی 
پێویستە  كۆمەاڵیەتییەكان  رای  بە  ب��ەاڵم  بێت، 
قازانجەكانی  ه��اوت��ای  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوی 
كاتێك  گشتی  ب��ەرژەوەن��دی  و  بێت  ك��رێ��ك��اران 
دابیندەبێت، كە ئەوان بتوانن پشكی راستەقینەی 
ئاستی  بە  كە  كۆمەاڵیەتی،  بەرهەمی  لە  خۆیان 

بااڵی مومكین پێشكەوتبێت، وەربگرن.4
ج- سەرئەنجام، دوا ناكۆكی كە گرنگیەتییەكەی 
لە ئەوانی دیكە كەمتر نییە ئەوەیە، ئابوریناسانی 
كالسیك هەوڵدەدەن هەموو ئاڵۆزییە رواڵەتییەكانی 
زانستییە  یاسا  بۆ  م��رۆڤ  ت��اك��ڕەوی  سەپاندنی 
ل���ەو رەوش����ەدا  ب��گ��ێ��ڕن��ەوە و وەك  ج��ێ��گ��رەك��ان 
قازانج و  بەچەشنێك هەماهەنگی  ئەنجام،  دەگەنە 
لەهەرجۆرە  كە  قوڵدەبنەوە،  كارەكان  هاوسەنگی 
بۆ  دەك���ەن.  درێخی  ب��ۆی  دەستبردن  و  ری��ف��ۆرم 
ئەوان هەرئەوە بەسە، كە سەلماندییان: هێزەكان و 
هەوڵە كۆمەاڵیەتییەكانی خۆكاری وەك ركابەرێتی، 
خۆخوازی كەسی سنوردار دەكات و بە تێپەڕینی 
كات بەهۆی سەركەوتنی بەرژەوەندی كۆمەاڵیەتی 
ئایا  كە  ناكەنەوە،  ل��ەوە  بیر  ئیدی  ب��ڕی��اردەدات. 
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هێزانە  ئ��ەو  توندوتیژیانەی  رەف��ت��اری  ناتوانرێت 
دەزگ��ا  چەرخەكانی  ناشێت  ئایا  كەمبركرێتەوە، 
پەنهانەكان و ئۆتۆماتیكەكان كە ئاشكرایان كردووە، 
بۆتە مێو و رۆنی كار تا بە نەرمی زیاتر كاربكات.

بەپێچەوانەیان سان سیمۆنەكان، كە پێویستە 
لەو بابەتەدا سان سیمۆندیەكانیشیان بخرێتەسەر، 
لە سستی رەوتەكە، لە نەزانی، هەروەها دەكەونە 
ژێركاریگەری توندوتیژی كار و بێویژدانی هێزە 
دەیانەوێت  بەمەش  خۆكارەوە،  كۆمەاڵیەتیەكانی 
كاردانەوەی  كۆمەڵگەوە  لەالیەن  ئەوان  لەجیاتی 
ئیرادی و هەڵسەنگێندراو و لۆژیكی پیشانبدرێت. 
سیستمی  نوێنی  رواڵ����ەت  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  ئ���ەوان 
ئ���اب���وری و س��اڕێ��ژك��ردن��ی خ���ۆك���اری ق��ازان��ج، 
ساڕێژكردنی گرێبەستی، یان بە وتەی ئالی هالی 
دەخەنەروو،  خۆیان  ساختەیی  ساڕێژكردنی  ڤی 
هەوڵی  گوڕییەوە  و  گ��ەرم  و  خۆشەویستی  بە 
لە  ه��ەوڵ��ی  لێرەیە  ه��ەر  دەدەن.  جێبەجێكردنی 
ژمار نەهاتو بۆ ئاشكراكردنی دەزگای نوێ، كە 
بگرێتەوەو  ئۆتۆماتیكی  دەزگای  بتوانێت جێگەی 
زۆرجار  پێشنیازەكان  نەخشەكان،  لێرەوە  هەر 
مندااڵنە بۆ رێكخستنی هەماهەنگكردن و هاوكار 
یارمەتیدەركردنی هێزە ئابورییەكان. ئەو هاوكارییە 
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بە ناچاری بڕیار بە شكان، باشترین قەڵغانەكان 
پێبكەن.  تا شەڕی  دەداتە دوژمنانی سۆسیالیزم 
لەگەڵ ئەوەشدا هەموو ئەو هاوكاری و داهێنانە 
بێئەنجام نامێننەوە، تەنانەت هەندێكییان لە گۆڕانی 

كۆمەاڵیەتی داهاتوو زۆر كاریگەر دەبن. 
ئ��ەو ن��اك��ۆك��ی��ان��ەی ن��ێ��وان زان��س��ت��ی ئ��اب��وری 
بۆ  دی��ك��ەوە،  ل��ەالك��ەی  و سۆسیالیزم  ل��ەالی��ەك 
ی��ەك��ەم��ج��ار ب��ە ت��وون��دت��ری��ن روو ل��ە ب���اوەڕی 
س���ان س��ی��م��ۆن��ی��ەك��ان��دا دەرك������ەوت. راس��ت��ە كە 
قوتابخانەكەیان لە گاڵتەپێكردنی سەردەم سڕایەوە 
و سەرسامكاریەكانی ئەنفانتین بانگەشەی ئەوانی 
گەشەیدەكرد،  فوریە  قوتابخانەی  كە  كاتێكدا  لە 
بڕی. لەگەڵ ئەوەشدا لە مێژووی زانستدا ئەوەی 
گرنگە پێشكەوتنی باوەڕ و بیرە و لەو رووەوە بە 
رای ئێمە، بێگومان قوتابخانەی سان سیمۆنییەكان 
یەكەمین و رەوانترین و جێبەجێكارترین دەربڕینی 
سۆسیالیزمی  كە  هەستەكانە،  و  بیر  و  ب��اوەڕ 

سەدەی )19( پێكدەهێنێت.5
كاریگەری  و  دزەك���ردن  نهێنی  ل��ێ��رەدا  ه��ەر 
عاقاڵنی  بەهێزترین  لە  هەندێك  لە  قسەكانیان 
ئەوكاتە ئاشكرا دەبێت. ئەوەندە بەسە لێرەدا ناوی 
تا  بێنینەوە  نمونە  وەك  بۆف7  سنت  و  المنە6 
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دەركەوێت، كە دەسەاڵتی راكێشەریان لە خاوەن 
بیران بە گشتی جیاواز، هەرچەند لە چوونەپاڵی 
دوور  بە  خۆیان  قوتابخانەكەش  بۆ  و  ت���ەواو 

گرتبێت، تاچەند بناغە بووە.8 
 

پەراوێزەكان:
1. ئەنفانتین دەڵێت: «لە هەر كۆمەڵگەیەك، كۆمەڵێك خاوەنی 
ئ���ارەزوی  ی��ان  ه��ون��ەر،  ب��ەاڵم  پیشەسازین،  و  ك��ار  ئامێرەكانی 
و  پیشەگەر  دیكە  هەندێكی  بەپێچەوانەوە  نییە،  كارپێكردنان 
هونەرمەندن، بەاڵم شمەكەكانی كاركردنیان نییە. ئامانجی متمانە 
لە  هەلومەرجی شیاو، شمەكەكان  ئاسانترین  لەگەڵ  كە  ئەوەیە، 
دەستی یەكەم وەربگرینەوە و بیانخەینە بەردەستی دووەم» ئابوری 
 )Economie politique etpolitique( سیاسەت  و  سیاسی 
ل53. لەو مێژووەوە تائێستا لەوە باشتر پێناسەی متمانە نەكراوە. 
پووختەی  ئەوانەی  تایبەت  بە  ئابوریناسان  «زۆرب���ەی   .2
هەمویان، ژان باتیست سی، خاوەنداری وەك كارێكی جێگیر و 
هەبوو لەبەرچاودەگرن، هەرگیز سەرچاوەكەی گۆڕانی، تەنانەت 
سودمەندی كۆمەاڵیەتیەكەی ناخەنە بەرباس... لێكۆڵینەوەی ئابوری 
ناسانی ئنگلیز، تەنانەت پێش ئەوان دوور لە تێگەیشتنی واقعیەتی 
كۆمەاڵیەتییە». سان سیمۆنەكان لەو بڕیارە تەنیا سیسمۆندی و 

توروگورا ریزپەڕدەكەن. 
3. بیرمان نەچێت، كە سان سیمۆنییەكان مانای فراوانیان بۆ 
لەبزی «كار» داناوە و تەنیا تایبەتی ناكەن بە كرێكارانەوە، بەڵكو 

خاوەنكارانی هونەرپیشە، ئەندازیاران و...تاد دەگرێتەوە.    
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4. دیسانەوە ئەنفانتین لە پێشەكی كتێبی «ئابوری سیاسی و 
سیاسەت»)ل6( دا دەڵێت: «پێویستە تەواوی مەسەلە ئابورییەكان 
لەبارەی  داوەری  بۆ  و  بگەڕێندرێنەوە...  هاوبەش  بنەمایەكی  بۆ 
سودمەندی رێكخستنێك و یان هزرێكی ئابوری دەبێت ببینین، كە 
ئایا ئەو رێكخستن، یان ئەو هزرە راستەوخۆ كەڵكی بۆ كرێكاران 
هەیە و ئایا بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ مومكینە لە ریفۆرمی دۆخ 
و چارەنوسییان لە بەرامبەر بێكاری ئەوان كاریگەر بێت یان نا؟» 
بۆ ئێمە تەنیا خۆشحاڵییە، كە لەو بابەتەدا بابەتی بیروباوەڕی ئالی 
بە سان سیمۆن  وتارێكی سەبارەت  لە   ElieHalèvy ڤی هالی 
خۆمانی  ه��اوڕای   )Revue du mois, December  1907(
دەبینین. نوسەری ناوبراو ئەو تیۆرە بە خەسڵەتێكی تایبەتمەندی 
دەزانێت. وەك روونمان  قوتابخانەی كۆمەاڵیەتی سان سیمۆنی 
كردەوە تایبەتمەندیەكی دیكەی الی كەم، بە هەمان رادە گرنگی 
قوتابخانەی ناوبراو هزری سەقامگیری حكومەت بەسەر شتەكانەوە 

لەجیاتی حكومەتكردن بەسەر كەسەكانەوەیە.  
و  بچوك  كتێبی  بە  تایبەت  ئاماژەیەكی  لێرەدا  ناكرێت   .5
شایانی دەستخۆشی ئەنتوان منگر )1886( بە ناوی «مافی كرێكار 
 Das recht( نەكرێت.  ك��ارەوە»  بەرهەمەكانی  ت��ەواوی  بەسەر 
 auf den vollen Arbeitsertrag, trad, franc. Paris,
19000( گەڕانەوە بۆ ئەو كتێبە بۆ مێژووی سۆسیالیزم پێویستە، 
هەروەها پێویستە جارێكی دیكە لە ژێر ناونیشانی «شێوازەكانی 
 Pareto, Les Systèmes socialistes( سۆسیالیست» 
بێنین.  پارەتو  كتێبی  ناوی   ))paris, 1902, en 2 volumes
كە لە جوانترین سەرچاوەی رەخنەیی )بەاڵم نەك بێالیەنترینیان( 
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 Bourguin سەبارەت بە سۆسیالیزمە. هەروەها كتێبی بۆرگون
 Les بەناونیشانی )شێوازەكانی سۆسیالیست و گۆڕانی ئابوری
 )Systèms socialistes et levolution èconomique
)پاریس 1906( ناوەڕۆكی لەسەر زاناترین رەخنەكانی لە باوەڕی 
ئابوری سۆسیالیستەكانە. سەرئەنجام تازەترین كتێبی ئەفتالیۆن 
Aftalion بە ناوی بنەماكانی سۆسیالیزم پێویستیشە بیربهێنینەوە، 
كە لە ساڵی 1923 لە پاریس باڵوكراوەتەوە و تێبینی و خاڵی زۆر 

نوێی تێدایە و وردە.    
 )1782-Lamennais )Felicitè, Robert( )1854(  .6
سەرسەختی  داكۆكیكاری  پێشتر  ك��ە  ف��ەرەن��س��ی،  فەیلەسوفی 
بیری  بانگەشەكەری  ب���ووە  پ��اش��ان  ب���ووە،  خ��وای��ی  دەس��ەاڵت��ی 

شۆڕشگێڕی.
-Sainte-Beuve )Charles-Augustin( )1869 7َ

1804(( نوسەر و رەخنەگری ئەدەبی ناسراوی فەرەنسا.
8. سانت بۆڤ لە نامەیەكدا بۆ بوشە Buchez دەنوسێت: 
«هۆگریم بۆ تێكڕای جواڵنەوەی سان سیمۆنی دەربڕیووە، نەك بۆ 
هەموو رێوشوێنەكانی كە لەوانەیە، هێشتا هەروەك كە پێویستە لە 
زەینمدا نەچەسپیووە». )گەرانەوە بۆ نوسینەكانی سانت بۆڤ، لە 
باڵوكراوەكانی ژان بونەرو « JeanBonnerot»، بەرگی سێیەم، 
الپەڕە 1939( و هەروەها لە بارەی كاریگەری بیروڕاكانی سان 
سەرنجڕاكێشی  كتێبی  بۆ  بگەڕێوە  بۆڤ،  سانت  لە  سیمۆنەكان 
 Maxime ب��ۆڤ»  سانت  «سیاسەتی  ب��ەن��اوی  الرۆی  ماكزیم 
 29 الپەڕەكانی   Leroy, La politique de Saint-Beuve

تا115.    
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كالود هنری دی سان سیمۆن

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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دنیاوە.  هاتۆتە   )1825( ساڵی  سیمۆن  س��ان 
ك��ەس��ای��ەت��ی��ەك��ی ئ���اڵ���ۆز ب����وو، چ��ون��ك��ە ه��اوك��ات 
رۆژژنامەوس، ئابوری زان و دەاڵڵی پیشەیی بوو، 
كە لە مامەڵەی گۆڕینەوەی پارەدا، لە هەلومەرجی 
زەمەنی خۆی، سامانێكی زۆری دەستكەوت. سیمۆن 
بەشداری  سەرەتا  هەبوو.  رووداوی  پڕ  ژیانێكی 
پاشان  ك��رد،  ئەمەریكای  سەربەخۆیی  شەڕەكانی 
م��اددە و نرخەكانی  لە رەوت��ی جیهانی  لە ئەوروپا 
گەنگەشەی  لە  فەرەنسا  ش��ەڕی  كاتی  كۆڵییەوە. 
و  مامەڵە  سەرقاڵی  ب��ەاڵم  ب��وو،  ب���ەدوور  سیاسی 
كڕین و فرۆشتنی موڵكو ماڵی كڵێسا بوو. ماوەیەكی 
كەم زیندانی كراو دوای ئازادبوونی، دەستیكرد بە 
خوێندنی هونەری پزیشكی و ئەندازیاری. هەر ئەو 
سەردەمە كۆمەڵێك فەیلەسوف و بیرمەندی ناسی و 
بۆ دەربڕین و باڵوكردنەوەی بیرۆكەكانی قەڵەمی بە 
دەستەوەگرت و دەستی بە نوسین كرد. سامانێكی 
زۆری، كە بە میرات لە باوكی گرتبوو، لە ماوەیەكی 
كەمدا خەرجی كرد و تووشی نەبوونی بوو، بەاڵم 
سیمۆن  هەڵنەگرت.  خۆی  ئایدیالەكانی  لە  دەستی 
پێیوابوو، كە پەیامێكی بااڵی مرۆیی و ئەخالقی بۆ 
لەسەرەمەرگیش  هەیە.  مرۆڤایەتی  خۆشگوزەرانی 
ئەو ئامانجەی خۆی لەبیرنەكردوو، وتی: «ئایدیاڵێكی 
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ب��ووە:  و جوڵێنەرم  هاندەر  ژی��ان  ت���ەواوی  لە  ب��ااڵ 
گەشەی  و  رەن��گ��دان��ەوە  هۆكارەكانی  دابینكەری 
ئازادی تواناكانی تاكەكانی مرۆڤایەتی» سان سیمۆن 

لە ساڵی )1860( بە یەكجاری چاوی لێكنا. 

بەرهەمەكانی سان سیمۆن
دوای  لە  بەرهەمی  كۆمەڵێك  سیمۆن  س��ان 
گەاڵڵەپێشنیاری  ل��ەوان��ە:  بەجێهێشتووە  خ��ۆی 
«ئینسكلۆپیدیایەكی تازە»، «نامیلكەیەك لەبارەی 
زانیاری مرۆڤایەتی»، «چەند تیۆرەیەك لەبارەی 
خاوەنداریەت و یاساگوزاری»، «تازەكردنەوەی 
رێ���ك���خ���راوی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئ����ەوروپ����ی»، «ل��ە 
«رێبازی  «سیاسەت»،  پیشەسازی»،  ب��ارەی 
بۆ  «س��ەرەت��ای��ەك  و  ن���وێ»،  كریستیانییەتی 

توێژینەوەی زانستی سەدەی نۆزدە». 
زۆربەی ئابوری زانانێك، كە لە نوسینەكانیان 
بوونەتەوە.  نائومێدی  رووبەرووی  كۆڵیوەتەوە، 
هەندێك بە دژ و نەیاری كالسیكەكان و هەندێكی 
دیكە بە سۆسیالیستییان زانیووە. لەگەڵ ئەوەشدا، 
كە  ئایینیەكەیەوە،  لەالیەنی  راڤەكاران  ت��ەواوی 
گرتبوو،  بەخۆوە  كارییەوە  كۆتایی  لە  بیرەكەی 

سەرسام بووە و بە نامۆی زانیووە. 
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  روانگەكانی سان سیمۆن
پێویستە  پیشەسازی،  كۆمەڵگەی  سیمبولی 
بنەمایەكی  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  سیمبولی 
یەكەم،  لەخۆبگرێت، چونكە  تایبەتی  میتافیزیكی 
ب��ە س��ەرن��ج��دان ل��ە روان��ی��ن��ی ت���ەواو، ئەزمونی 
وەك  كۆمەڵگەش  پێویستە  ئ��ەو،  روانگەی  جێ 
دەكات،  بابەتی  رێسای  لە  پەیڕەوی  سروشت، 
ب��ۆی��ە ل��ە روان��گ��ەی س��ان س��ی��م��ۆن��ەوە، دەبێت 
رەفتارەكان  و  بناسرێن  پەیوەندیدار  یاساكانی 
ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��اك��ەی��ان رێ��ك��ب��خ��رێ��ن. ه��اوك��ات، 
پرۆسەیەكی  بەشێوەی  پەرەپێدان  و  كامڵبوون 
پێشبینی كراوە. دووەم،  داهاتوو  لە  هەمیشەیی 
زانستی  بە  ت��ەواو  كۆمەڵ  هەوڵیدەدا  سیمۆن 
پێشكەوتنی  ب��ەه��ۆی  پ��رۆس��ەی��ەی  ئ��ەو  ب��ك��ات. 
كۆمەڵگەوە ئەژمار دەكرد. لە پرۆسەی ناوبراو، 
چینە  و  بااڵدەستدەبن  بەرهەمهێنەرەكان  چینە 
خانەدان  و  رەعیەت  وەك  نابەرهەمهێنەرەكان 
ژێردەسەاڵتییان.  دەك��ەون��ە  ئایینی،  پیاوانی  و 
خاوەن كارگەكان و بەرهەمهێنەرانی سامان، بە 
كۆمەڵگە  تایبەتی  و  نایاب  چینی  گشتی،  مانای 

ئەژماردەكرێن.
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رەچاوكردنی بنەمای ئەخالقی
مەسەلە  ب��ە  تایبەتی  گرنگی  ب����ەردەوام  ئ��ەو 
سیستمی  روانگەیەوە،  لەو  دەدا.  ئەخالقییەكان 
كۆمەڵ، بەبێ بنەمای هاوبەشی ئەخالقی مەیسەر 
و رەخساو نییە، بەاڵم دوو ناتەواوی لە زانستی 
بە  پ��ەی��وەن��دی  یەكێكیان  ك��ە  ه��ەی��ە،  ئ��ەخ��الق��ی��دا 
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان، ئەوی دیكە پەیوەندی 
واڵتێكەوە  هەر  تاكەكانی  و  حكومەت  نێوان  بە 
هۆكارێك،  وەك  حكومەت  خەڵك،  ئەگەر  هەیە. 
رێكخستنی  ئ��ەرك��ی  ك��ۆم��ەڵ��ەوە،  ل���ەالی���ەن  ك��ە 
كاروبارەكانی پێ سپێدراوە، وەربگرن، ناتەواوی 
س���ەرەڕای  سیمۆن  س��ان  هەڵدەكشێت.  دووەم 
ئەوەی، كە رایگەیاندبوو پێویستە ئەخالق بنەمای 
پەروەردە و فێركردن بێت، دەیزانی كە دابینكردنی 
زانستی  هاوكاری  بە  تەنیا  كۆمەڵگە،  سیستمی 
ئایین  دەبێت  كارە،  ئەو  و  نییە  مەیسەر  ئەخالق 
ئایینی  بنەماخوازی  لە  لێرەدا  ئەو  ئەنجامیبدات. 
تازەی كۆڵییەوە و تووشی دڵەڕاوكێ و پەیامبەری 

بوو و خۆی بە دەربڕی قسەكانی خوا زانی. 

هەرەوەز و هاوكاری 
سان سیمۆن و الیەنگرانی دەڵێن، بە درێژایی 
مێژوو، بیر و رۆحیەتی لێكدژ و جیاكاری قازانج 
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لەالكەی  ه��ەرەوەز  لەالیەك، رۆحی هاوكاری و 
هەرجارێك،  ب��وون.  ملمالنێدا  و  كێشە  لە  دیكە، 
بیری دووەم بەسەر بیری یەكەمدا سەركەوتووە، 
پێشەوە  بۆ  هەنگاوێكی  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی 
هاویشتووە و هەرجارێك، كە بنچینەی چاالكی، 
لەسەر هەرەوەز بووە، خەڵك لە ئاشتی و خۆشی 
و برایەتی دا ژیاوون و بەپێچەوانەوە، هەرجارێك 
و  ئاڵۆزی  ه��ەڵ��داوە،  س��ەری  قازانج  لێكدژی  كە 

پشێوی بەسەر كۆمەڵی مرۆڤایەتی دا زاڵبووە. 

چینی بەرهەمهێنەری سامان
بەرهەمهێنەری  چینی  سیمۆن،  سان  رای  بە 
س��ام��ان، ك��ە ت��وان��ای ئ��اب��وری ه��ەی��ە، پێویستە 
دەس���ەاڵت���ی س��ی��اس��ی��ش��ی ب��ەدەس��ت��ەوەب��ێ��ت و 
كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، بتەوێ و نەتەوێت بەرەو 
بنەمایە  ئەو  جێبەجێكردنی  و  بەدیهاتن  قۆناغی 
خاوەن  ئەو،  گومانی  بە  دەچێت.  بەرەوپێشەوە 
زیاتر  و  باشتر  قازانج،  حوكمی  بە  كارگەكان، 
هۆگری  دی��ك��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  كۆمەڵێكی  ل��ەه��ەر 
ئاشتی  ئاسودەیی،  واڵت،  ئابوریەكانی  رەونەقی 
و  زۆری  و  زوڵ��م  نەمانی  كۆمەڵگە،  خۆشی  و 
كاروبارەكان  جڵەوی  ئەگەر  و  نادادپەروەریین 
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بەباشترین  كۆمەڵگە  دەتوانن  بەدەستەوەبگرن، 
توانیویانە  ئەوان  بەڕێوە، بۆچی كە  ببەن  شێوە 
كارگە و یەكەی پیشەسازی خۆیان ئیدارە بدەن. 

كار
بێزاربووەو  بێكاری  لە  زۆر  سیمۆن  س��ان 
جەختی لە جۆرێك مەزهەبی كار و پیشەسازی 
دەكردەوە. بە دەربڕینێكی دیكە، تێڕوانینی لەبارەی 
سیمبولەكانی  گریمانەی  بەپێچەوانەی  ك��ارەوە، 
كاری كالسیكی نوێیە، كە تێیدا زیادبوونی رادەی 
كار لە خ��وازراوی هێزی كار كەمدەكاتەوە. لەو 
كرێكاران،  ب��ارودۆخ��ی  باشبوونی  روانگەیەوە 

دەبێتە كۆسپی بەردەم شۆڕشییان. 

قازانجی كەسی
كە  كالسیكەكانی،  سەرەكی  گریمانەی  ئ��ەو 
قازانجی تاك بەشێوەی خۆكار هاوڕێكی قازانجی 
هەبوو،  ب��اوەڕی  و  رەتدەكاتەوە  كۆمەاڵیەتییە، 
نوێ،  ئەخالقێكی  فێركردنی  رێگای  لە  پێویستە 
رۆح��ی��ەی ق��ازان��ج��خ��وازی كەسی دەوڵ��ەم��ەن��دان 

ریفۆرمبكرێت. 
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خاوەنداریەتی تایبەتی
وت��ەزای  كە  هاوكات،  الیەنگرانی  و  سیمۆن 
رەت��ن��ەدەك��ردەوە،  بازاڕییان  ك��اری  و  كێبەڕكێ 
تایبەتی و  ب���ەرەو س��ڕی��ن��ەوەی خ��اوەن��داری��ەت��ی 
لەجیاتی  ه��ەرەوەزی��ی��ەك��ان  ب��ە  ج��ێ��گ��رت��ن��ەوەی 
دەچوونەپێشەوە.  ب��ازاڕ  ئاسایی  چاالكییەكانی 
خاوەنداریەتی تایبەتی و میرات، لە روانگەیانەوە 
جۆرێك  و  كرێكار  چ��ەوس��ان��دن��ەوەی  ه��ۆك��اری 

ئامێری ناعادیالنە ئەژماردەكرێت.

لیبرالیزم
ناتوانێت  لیبرالیزم  سیمۆن،  روان��گ��ەی  ل��ە 
دابینبكات.  كۆمەڵگە  كامەرانی  و  بەختەوەری 
ب��ۆگ��ەی��ش��ت��ن ب���ەو م��ەب��ەس��ت��ە، دەس��ەاڵت��ێ��ك كە 
رێكخراوی كۆمەڵگە بگۆڕێت پێویستە، دەسەاڵتێك 
كە ئەو گۆڕانە بكات بەدڵنیاییەوە حكومەت نییە، 
چونكە دەستوەردانی حكومەت، لەجیاتی ئەوەی 
ك��ە ب��ەس��ودب��ێ��ت، زی��ان��ب��ەخ��ش��ە. ك��ەوای��ە دەبێت 
بە  وات��ە  «تواناكان»  بە  ئەنجامدانی  دەسەاڵتی 
بەرهەمهێنەران  و  تەكنۆكراتەكان  بیرمەندان، 

)بازرگان و پیشەگەران( بسپێردرێت. 
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هەڵوەشانەوەی مافی میرات
توانای  رەخسانی  ل��ەگ��ەڵ  روان��گ��ەی��ەوە  ل��ەو 
هەموو  ب��ۆ  وەك��ی��ەك��ی  دابینكردنی  و  یەكسان 
ت���اك���ەك���ان، ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ب��اش��ت��ر دەت���وان���ێ���ت بە 
دادپ������ەروەری ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ب��گ��ات، ب��ۆی��ە ئ��ەو 
سیستمی خاوەنداریەتی ئیدانەدەكات و لەجیاتی 
خ��اوەن��داری��ەت��ی ه��اوت��ای شیاوی دادەن��ێ��ت. لەو 
حكومەت  وارس��ی  دەكاتە  دەوڵ��ەت  سیستمەدا، 
ف��راوان��ەوە،  زۆر  نیشتمانی  بانكێكی  دەیخاتە  و 
لەوێ  بەرهەمهێنان  هۆكارەكانی  ت���ەواوی  كە 
دابەشدەكرێت. ئەو بانكە، ئامێرەكانی بەرهەمهێنان 
بیانخاتە  ئەوەی  بۆ  ناوخۆیی  بانكەكانی  دەدات��ە 

بەردەست خەڵكی شایستەوە.

یەكسانی
سەرەتای  لە  سیمۆن،  خ��وازراوی  یەكسانی 
لەناویدا،  ك��ە  دەستپێدەكات،  دای��ك��ب��وون��ەوە  ل��ە 
ه���ەم���ووك���ەس ل���ەگ���ەڵ رەخ���س���اوی ی��ەك��س��ان، 
هەوڵدەدات و بەپێی هەوڵ و توانای خۆی، سود 

لە تواناكانی كۆمەڵگە وەردەگرێت.
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قوتابخانەی سان سیمۆن
ئەوە كە تیۆرەكانی سیمۆن زۆرجار ناتەواو 
و  قوتابیان  ب��ووە،  ناتێگەیەنراو  هەندێكجار  و 
الیەنگرانی، راڤە و ناتەواوییەكەیان پڕكردۆتەوە. 
هەر ئەوكارە وایكرد، كە ببێتە رابەر و پێشڕەوی 
قوتابخانەیەكی پڕ بەرهەم. «گۆستن تی بری»، 
م��ێ��ژوون��وس��ی ب��ەن��اوب��ان��گ، «ئ��ۆگ��س��ت كۆنت» 
پۆستی  كە  ناسراو،  كۆمەڵناسی  و  فەیلەسوف 
سكرتێری سیمۆنی لە ئەستۆ بوو، برایانی برر و 
ئەنفانتین و بازاڕ؟، سەرمایەدارانی بەناوبانگ و 
بوشز دامەزرێنەرێكی راپەڕینی هەرەوەزی و ...، 

لەوانە الیەنگرانی سان سیمۆن بوون. 
تێكەاڵویەكی  سیمۆن  س��ان  ب���اوەڕی  و  بیر 
سەیری لە خەیاڵپالوی و حەقیقەت دۆزییەوە. ئەو 
بیرۆكانە، پشكی كاریگەریان لە ئیدارەی ئابوری 
فەرەنسا پەیداكردووە، چونەتە رەوتی گرنگترین 
پیشەسازی  و  ب��ازرگ��ان��ی  دارای����ی،  ك��اروب��اری 
ل��ەب��ارەی سان  ئەنگڵس  ل��ەالی��ەك  ئ��ەوك��ات��ەوە. 
سیمۆنەوە وتویەتی: «بلیمەتی عەقڵی بەوچەشنەیە، 
كە بنج و بناوانی تاڕادەیەك تێكڕای باوەڕەكانی بە 
نائابورییەكانی كۆمەاڵیەتیەكانی داهاتوو  تایبەت 
گوێرەی  بە  راستید  لە  كۆكراوەیە».  ئەو  لەالی 
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بەڵێنێك، باوەڕی سان سیمۆن پێشەكی، یان یسی 
كتێبی سۆسیالیزم. لەالكەی دیكە سۆسیالیزم جێ 
سەرنجی قوتابخانەی سان سیمۆن سەرچاوەی 
بەڵكو  نەگرتووە،  كرێكاری  ژیان  لەمەعریفەتی 
ناخییان  تێگەیشتنی  و  تێبینی  لە  س��ەرچ��اوەی 
س���ەب���ارەت ب��ە رەوت����ە گ���ەورەك���ان���ی ئ��اب��وری 

سەردەمەكەیانە. 
گەورەكان  بانكە  پۆستی  تایبەتی،  بە  ئ��ەوان 
لە  پیشەسازییان  چەقگیری  دام������ەزراوەی  و 
ئابوری نوێدا پێشبینی كردووە. لە راستیدا بانكە 
پ��ارەی  پێ سپاردنی  گ��ەورەك��ان، س��ەرچ��اوەی 
مافی  بۆ  دەستبردن  بەبێ  و  بەكردەوە  خەڵك، 
خاوەنداریەت، بۆتە خەزێنەی سەرمایەی گەورە 
رەهەندی  ه��ەزاران  ناو  دەخرێنە  بەهۆیانەوە  و 

بازرگانییەوە. 
جێگەی  لێوەرگیراوەكانیان  سود  دەستەواژە 
س��ەرن��ج��ە. «چ���ەوس���ان���ەوەی م����رۆڤ ب��ەه��ۆی 
پەسەندییان  هەمووان   ،)1848( تا  مرۆڤەوە» 
«رێكخراوی  باسی  بالن  لوی  پێش  ئەوان  بوو. 
كار»یان دەكرد، پێش ماركس زاراوەی «ئامێری 
كار» بۆ سەرمایەكانی گ��وازراوە و نەگوازراوە 
سیمۆنیەكان  س���ان  ت��ەن��ان��ەت  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ن. 
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سودوەرگرتن لە تیۆری قازانجی خاوەنداریانەی 
ج��ێ��گ��ە س��ەرن��ج��ی  دەب��ێ��ت��ە  دوات�����ر  ك��ە  زەوی، 

سۆسیالیستەكان، پێشبینیكردبوو.
ئیمتیازی سان سیمۆنییەكان، تەنیا بە وتەكان 
و دروشمە تازەكانیان نییە. بەڵكو ئەوان تەواوی 
 ،)19( س��ەدەی  لە  كە  گەورەكانییان  ناڕەزاییە 
بەرامبەر  بخاتە  ئابوریەكان  و  كۆمەاڵیەتیەكان 

یەك، ئاشكرا كرد. 

روانگەی الیەنگران، دوای سان سیمۆن
هۆكاری  كە  ئ��ەوەی  زوو  زۆر  الیەنگرانی، 
خۆیان  بیر  ل��ە  ب��وو،  بیرۆكەكانی  هاوچەشنی 
تیۆری  ئابوری و پیشەسازی  ب��ردەوە و الیەنی 
ئەویان بە تێكڕایی لە تێبینی ئەخالقی جیاكردەوە. 
و  دەرك��ەوت��ن  پ��ەرەپ��ێ��دان  پۆستی  ل��ە  گروپێك 
و  ئایینی  بەشی  لە  سەرنجییان  تەنیا  گرووپێك 
ئەخالقی بەرهەمەكانیدا. الیەنگرانی بە پێچەوانەی 
باوەڕی  بیرو  لە  رووی��ان  خۆیان،  مامۆستاكەی 
بەرهەمەكانیان،  گرنگترین  ك��رد.  سۆسیالیستی 
باوەڕەكانی  «روون��ك��ردن��ەوەی  بەناوی  كتێبێكە 
سان سیمۆن» كە رای بنچینەیی ناوی، پێویستی 
بێكارییە، بەاڵم رونكردنەوەكان  بەگژداچونەوەی 
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لەومەیدانەدا تاڕادەیەك نوێیە. بە رای الیەنگرانی 
ئاستی  بە  كاتێك  ن��ادادپ��ەروەری،  سان سیمۆن، 
زۆرینەی خۆی دەگات، كە شەخس سود لە داهاتی 
بۆخۆی  كە  ئ��ەوەی  بەبێ  وەربگرێت،  سەرمایە 
بە  سیمۆن،  الیەنگرانی  بۆیە  كردبێت،  ئامادەی 
تووندی دژی مافی میراتن و پێشنیازیان دەكرد، كە 
وارسی تێكڕایی داراییەكان، دەوڵەت بێت. هەندێك 
لە الیەنگرانی، بە كردەوە مەیلییان بەالی باوەڕی 
سۆسیالیستی دابوو. دوای جەنگی جیهانی یەكەم، 
تازەی  رەونەقی  الیەنگرانی،  و  سیمۆن  ب��اوەڕی 

گرت و قوتابخانەی نوێی سان سیمۆن دامەزرا.
 

دوا هەڵسەنگاندن
قوتابخانەی  ئەندامی  بە  سیمۆن  سان  نابێت 
سۆسیالیستی ئەژماربكرێت، چونكە ئەو الیەنگری 
و  نەبوو  تایبەتی  خاوەنداریەتی  هەڵوەشانەوەی 
سروشتی  ك��اری  بە  كۆمەاڵیەتیەكانی  ناوەكییە 
ئایینی  ك��ار، الیەنی  كۆتایی  لە  ب��اوەڕی  دادەن���ا. 
مادی  فەلسەفەی  لە  بەگشتی  و  گرت  بەخۆوە 
الیەنگری  الیەنگرانی،  و  سیمۆن  دووركەوتەوە. 
دەس��ت��وەردان��ی دەوڵ���ەت لە ك��اروب��اری ئابوری 
بوون، بەاڵم باوەڕیان وابوو، كە پێویستە بژاردەی 
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حكومەت لەگەڵ خاوەن كاران بێت.
بێگومان زۆربەی الیەنەكانی باوەڕی، شایانی 
رەخنەیە، بەاڵم لە چەند مەسەلەیەكی بنچینەیی 
توێژینەوە و تیۆرەكانیان بەرهەمی زۆربووە، كە 

دەكرێت بەم چەشنە دەرببڕدرێت: - 
پێكهێنانی  و  پ���ەروەردەك���ردن  پێویستی   )1
)ه��ەڵ��س��وڕاوان(،  بەرجەستە  و  نایاب  گروپێكی 
كە  كۆمەاڵیەتی  ك��اروب��اری  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  ب��ۆ 
لەسەر سێ كۆڵەكەی زانست، ئیرادە و ئەخالق 
سیمۆن،  الیەنگرانی  ب���ڕوای  بە  وەستابێتەوە. 
واقیعی  نوخبەكانی  بەدەست  حكومەت  پێویستە 

كۆمەڵەوە بێت نەك خەڵك. 
لەسەر  دەس��ەاڵت  بە  حكومەتێكی  ئەگەر   )2
بنەمای ئەخالقی و ئایینی نەبێت، كارەكەی، بتەوێ 

و نەتەوێت بە زوڵم و زۆری دەشكێتەوە.
3( پێویستی بەشداریكردنی گرووپی جیاجیای 

پیشەسازی لە ئیدارەدانی واڵت.
4( گرنگی رۆڵی بانكەكان و دامەزراوەكان، لە 
دابەشكردنی بودجە لە ئابوری واڵت و رەونەقی. 

سەرچاوە: 
http://www.pajoohe.
com/fa/index.
php?Page=definition&UID=36039
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سان سیمۆن و سان سیمۆنییەكان

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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سان سیمۆن وەك دامەزرێنەری سۆسیالیزمی 
مەسیحی دەناسرێت و لە خانەدانەكانی فەرەنسا 
وەك  بەرهەمەكانی  ب���ووە.  فیودالیزم  دژی  و 
ئۆگەست  ه��اوك��اری  )ب��ە  پیشەسازی  سیستمی 
بەجێماوە.  دوا  لە  نوێی  مەسیحیەتی  و  كۆنت( 
تەكنۆكراتەكان  پێویستە  ئ���ەوەوە  روان��گ��ەی  لە 
كۆمەڵگەدا  ب��ەس��ەر  پیشەسازی(  )ه��اوڕێ��ی��ان��ی 
ب��ااڵدەس��ت ب��ن، ب��ەوه��ۆی��ەوە ب��ە دام��ەزرێ��ن��ەری 
بەهۆی  دەزان���ن.  تەكنۆكراتیشی  سۆسیالیزمی 
كاریگەری و گرنگیەتی شۆڕشی پیشەسازی لە 
ئەوروپا و گرنگیەتییەكەی، سان سیمۆن وتی» 
تەكنۆكراتەكانەوە  ل��ەالی��ەن  كۆمەڵگە  پێویستە 
ه��ەژاری  ك��ە  رەوت��ەدای��ە،  ل��ەو  و  بەڕێوەببرێت 
پیشەسازی  شۆڕشی  دوای  )ه��ەژاری  نامێنێت 
بااڵدەستی  بە  چونكە  تێكردبوو(،  ك��اری  زۆر 
و  ك���ردووە  زی���ادی  بەتوانایی  تەكنۆكراتەكان 
هەژاری ریشەكێش دەكرێت» تا ئەو جێگەیە ئەو 
هزرەی بەرەوپێش چوو، كە ئیدارەی كڵێساشی 
بە  )بەهۆیەوە  زان��ی!  تەكنۆكراتەكان  شایانی  بە 

سۆسیالیستی مەسیحی ناودێریان كرد(.
)ئ��ازادی،  سیمۆن  س��ان  سەرەكی  دروشمی 
وەكیەكی، برایەتی( بوو. پێویستە لەو روانگەیەوە 
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شۆڕش لە سەرەوە بۆ خوارەوە پێشبكەوێت. سان 
تەكنۆكراتەكان،  گرنگییەتی  تەنیشت  بە  سیمۆن 
دام���ەزراوەی  بوونی  كۆمەاڵیەتی  بە  لە  جەخت 
ئابوریش دەكاتەوە. سان سیمۆن وتی: «پێویستە 
هەموو كۆمەڵگە بۆ تەندروستكردنی بارودۆخی 

روحی و جەستەیی چینی هەژار ئامادەبن.»
جواڵنەوەكانی  تیۆری  كتێبی  سیمۆن  س��ان 
سیمۆن  س���ان  ب��ەج��ێ��م��اوە.  ل��ەپ��اش  ئێستاشی 
ئارەزووەكەی  بەاڵم  ئەندازیار،  ببێتە  دەیویست 
بوو. هزری  بازاڕ دۆزی  نەهاتەدی و سەرقاڵی 
سەركەوتنی  واب��وو  ب��اوەڕی  هەبوو.  رادیكاڵی 
لە هاوكاری  كۆمەڵگە و چارەسەری كێشەكانی 
توانایی  بە  زیادبوونی  بە  هاوكاریە  ئ��ەو  دای��ە. 
ه���اوك���اری چ����ارەس����ەری ك��ێ��ش��ەك��ان دەك����ات. 
تاكانە،  ئ��ەو  كۆمەڵگە  پێویستە  واب��وو  ب��اوەڕی 
لەژێر  جیاجیان،  هەلومەرجی  دەرئەنجامی  كە 
ه��اوژی��ان��ی  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ك��ۆب��ك��ات��ەوە  بنمیچێكدا 
رق  و  بێزاری  جێگرەوەی  بكەنە  خۆشەویستی 
و كینە!! رق و سوكایەتی بە هۆكاری كێشەكان 
زانی و چارەسەری تەواوو زەینی بۆ چارەسەری 
بە  دەب��ێ��ت  ئ��ەو  ب��ە رای  كێشەكان خ��س��ت��ەروو. 
گۆڕینی سیستمی كۆمەاڵیەتی و تێكدانی هەندێك 
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دام��ەزراوەی باوی وەك خێزان، سیستمی نوێی 
هێنانەئارای  ه��زری  ئ��ەو  ب��ێ��ت��ەئ��اراوە.  جیهانی 
شوێنەكان بە ناوی «ڤاالنژ»ی پێشنیازكرد، كە 
لە ڤاالنژەكان سامانی  ئەندام  تاكەكان بە بوونە 
رەوتەی  ئەو  ڤاالنژ.  بەردەستی  دەخەنە  خۆیان 
لێدەكەوێتەوە.  ه��ەژاری  چینی  لەناوچوونی  كە 
و  فێركاری  ئاقاری  بە  مرۆڤەكان  ڤاالنژەكان  لە 
هەستی مرۆڤایەتی ئازاد دەبەن. فۆریە وتی ئەگەر 
جەمسەری  بێتەئاراوە،  جیهانی  سیستمەی  ئەو 

باكور میانڕەو دەبێت!!
فۆریە  دوای  س��اڵ   )10( ڤاالنژەكان  یەكەم 
نەك لە شوێنی ژیان و هزری فۆریە )فەرەنسا(، 
لەگەڵ  ڤاالنژانە  ئەو  گرت.  فۆڕمی  ئەمەریكا  لە 
پشتگیری دارایی پیشەگەرانی ئەمەریكی پێیگرت. 
پیشەگەرانی  بۆچی  بپرسین،  پێویستە  ل��ێ��رەدا 
دارایی  بە  ڤاالنژەكان  هێنانەئارای  بۆ  ئەمەریكی 
ه��اوك��اری��ك��ردن؟ ئ���ەوە س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش��ت��رە كە 
فۆریە  هزرەكانی  مێژووی  كتێبەكانی  ت��ەواوی 
بەناوی سۆسیالیزم دەخرێتەروو، هەرچەند تەنیا 
سەردەمەدا  لەو  وتووە؟  بێسەروبەرەی  وشەی 
و  خ��راب��ووەروو  زۆری  بە  ه��زری سۆسیالیزم 
ل��ەزگ��ەی سۆسیالیزم  و  ف��ۆری��ە  گ��ەورەك��ردن��ی 
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داه��ات��ووی  لە  دارای���ی  پشتگیری  ئ��ەو و  لە  دان 
ناوزڕاندنی  ئاقاری  بە  ڤاالنژەكان  دروستكردنی 

سۆسیالیزم بوو. 
سان سیمۆن پیشەگەرایەك بوو، وەك بەریتانیا 
پیشەسازی  ب��ەرەو شۆڕشی  ئ��ەو  ل��ەس��ەردەم��ی 
لە روانگەی سان سیمۆن كارێك  هەنگاوی دەنا. 
بێنێتەئاراوە،  زیادە  بەهای  و  بئەفرێنێت  بەها  كە 
ناودەنرێت پیشەسازی و پیشەسازی هاوتای كارە 
و كرێكاریش بۆ بەشی پیشەسازییە. ئەو دەڵێت: 
بە  پشتی  ت��ەواو  تێیدادەژین،  ئێمە  كە  «جیهانێك 
پیشەسازی بەستووە». هەر لەبەرئەوە سان سیمۆن 
لە قسەی خانەدانان و رۆشنبیرانی سیاسی بێزار 
لەبزی  بە  «ئازادیخوازان خۆیان  دەڵێت:  و  بووە 
بێ بنەماكانی وەك بااڵدەستی میللەت، ئازادی و 
یەكسانی فریودەدەن. چەمكەكانی بەتاڵ لە مانایە و 
تەنیاو تەنیا پۆشتەوپەرداخی مێشكی یاساناسانی 
باوەڕ بە ئەودیوو سروشتە. ئەوان كە خزمەتییان 
فیودالییە،  سیستمی  دامەزراندنی  وێرانی  دوای 
كۆتایی هاتووەو سەردەمییان بەسەرچووە، پیاوان 
بەیانی كاری باشتر و كراوەتر لەوەیان دەبێت، كە 
لە بەرامبەر دواكەوتووە تووندڕەوەكان داكۆكی لە 

دەستوور بكەن.»
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ئایدیالەكانی  هەموو  بناغەی  سیمۆن  س��ان 
مرۆڤایەتی وەك ئازادی لە پیشەسازیدا دەبینێت 
پیشەسازیدایە.  لە  ئ��ازادی  «بنچینەی  دەڵێت:  و 
ئ��ازادی ن��اڕوێ��ت، مەگەر ل��ەوەدا گ��ەورە نابێت، 
مەگەر لەگەڵ ئەو. ئەگەر ئەو حەقیقەتە زۆر كۆنە 
تابڵێی نوێ بۆ هزرەكان  لە رووی واقیعیەت و 
لە زەینی  لەجیاتی خەونە درۆینەكانی كۆن، كە 
ئ��ێ��م��ەدا چ��ەس��پ��ی��وون، ئ��ەو ه����اوارە گ��ەم��ژان��ە و 
خوێناوییە، یان مردن، یان یەكسانی هەرگیز لە 

كەس نەبیستراوە.»
سیستمی سیاسی جێگەی باسی سان سیمۆن 
سەرئەنجام  پەرلەمانییە.  حكومەتی  ج��ۆرێ��ك 
و  هونەرمەندان  و  پیشەكاران  كە  پەرلەمانێك، 
خاوەن بانكەكان و ... نوێنەرانی هەڵیانبژاردووە. 
كۆمەڵگەیەكی  لە  حكومەت  ئەركی  ئەو  رای  بە 
كارا  خەڵكی  لە  پشتگیریكردن  تەنیا  پیشەسازی 
و  بێبەرهەم  ك��اری  بەرامبەر  لە  بەرهەمهێن،  و 
نابەرهەمهێنی بێكارەكان و پاراستنی ئاسایش و 

ئازادی بۆ بەرهەمهێنانی سامانە. 
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کلۆد هێنری سان سیمۆن: 
ئایدۆلۆژیای کاریگه ر و ڕچه شکێن

لەفارسیەوە : ئەرسەالن حەسەن
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ئ���ه گ���ه رچ���ی ن��ات��وان��ی��ن س����ان س��ی��م��ۆن به  
بزانین،  شۆڕشگێڕ  و  ڕادیکاڵ  سۆسیالیستێکی 
به اڵم بەهۆی ئه وه ی کاریگه رییه کی زۆری له سه ر 
جێگه ی  هه بووه ،  خۆی  دوای  سۆسیالیسته کانی 
خۆیه تی که  لێره دا ئاماژه یه ک به  بیروبۆچوونه کانی 

بده ین. 
له   زایینی  1825ی  ساڵی  له   سیمۆن  س��ان 
له   خێزانێک  به   س��ه ر  دن��ی��اوه .  هاتۆته  فه ره نسا 
ماوه یه ک  ب��ووه .  فه ره نسا  ئه ریستۆکراته کانی 
کاره که ی  بووه ،  خه ریک  بازرگانییه وه   کاری  به  
سه ریکێشایه  که سادی و مایه پووچیی . له  ساڵی 
کتێبی  ب��اڵوک��ردن��ه وه ی  و  نووسین  به    ،1803
کۆڕی  له   جنێڤ»،  خه ڵکی  که سێکی  «نامه کانی 
ب��ووه   ف��ه ره ن��س��ا  خه ڵکی  ڕۆشنبیری  و  ف��ک��ری 
جێگه ی سه رنج. ئه گه رچی له  کۆی هه موو ئه وه ی 
خستوویه تییه   و  نووسیوویه تی  سیمۆن  س��ان 
به رباس و لێکۆڵینه وه وه ، به م جۆره  ده رده که وێت 
له   پاشان  که   هه بووه  ،  ئینتمای  جۆرێک  به   ئه و 
ڕاکانی  دیموکراتیکه کاندا   – سۆسیال  کۆمه ڵه  ی 
س��ان سیمۆن  کاریگه یری  ب��ه اڵم  ده رک��ه وت��ووه ، 
به سه ر هزره کانی مارکس و مارکسیزمه وه  )وه ک 
ڕه وتی زاڵی هزری  سۆسیالیستیی دوای شۆڕشی 
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پیشه سازی( له الیه که وه  و به سه ر ڕه وتی کاریگه ر 
له  به رنامه ڕێژیی کۆمه ڵناسی مۆدێرن و خودی 
ئۆگه ست کۆنت، زۆر زۆر بووه . )ئه ی. ئێچ کار( 
دی  )هێنری  ده ڵێت:  سیمۆنه وه   س��ان  ل��ه ب��اره ی 
سان سیمۆن( ڕۆشنبیرێکی نائاسایی بوو. ئه و له  
خێزانێکی خانه دان له دایکبووه ، له  ڕه وتی شۆڕشی 
فه ره نسادا به  هه نگاوی سه رسوڕهێنه ر چاوپۆشی 
زیاتر  و  ک��ردووه   خۆی   )کۆنت(ی  شۆره تی  له  
ته مه نی له  ڕووت و ڕه جاڵیدا به ڕێکردووه . هیچ کام 
نه یانتوانیوه   نووسیوویانه ،  له باره یه وه   له وانه ی 
خۆیان له  پێدانی ناونیشانی ڕچه شکێن بە سیمۆن 
بدزنەوە. ئه و ڕچه شکێنی سۆسیالیزم، ڕچه شکێنی 
ته کنۆکراته کان، ڕچه شکێنی تۆتالیتاریانیزم بووه . 
به  ڕواڵه ت زاراوه ی «کۆمه ڵناسی» به  داهێنراوی 
«ئۆگه ست  وات��ه   ئ��ه و،  قووتابی  ناوبانگترین  به  
)په یامگیر( له  سه رده مێکدا سکرتێر  که   کۆنت»، 
به  ڕاستی  ب��ه اڵم  ده کرێت،  ئه ژمار  ب��ووه،  یشی 
فکری سه ره کی پشتی به خۆی به ستبوو، چونکه  
کۆمه ڵناسییه که ی جه وهه ری فه لسه فه که ی ئه وی 

پێکده هێنا. 
مه عریفه ناسی  ڕوان��گ��ه ی  ل��ه   سیمۆن  س��ان 
ئه و  ب���وو.  «پۆزه تیڤیست»  فه لسه فییه وه ،  و 
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پ��اژه   پێویسته   ک��ه   ده ک���رد  ئ���ه وه ی  بانگه شه ی 
زاڵبوونی  ل��ه   س��ه ره ت��ا  مه عریفه ،  جیاجیاکانی 
سان  لێکدانه وه ی  به   و  میتافیزیکی  هزره کانی 
زاڵبوونی  ل��ه   پ��اش��ان  و  «ت��ی��ۆل��ۆژی»  سیمۆن، 
«ئ���ه ودی���و س��روش��ت��ی»ی )ف��ه ل��س��ه ف��ی( ڕزگ���ار 
بکرێت و به  لێکدانه وه ی ئه و، به رگی زانستییان 
به  به ردا بکرێت. سان سیمۆن به  پێشنیازکردنی 
به   ب��ره ودان��ه وه ب��ووه   ب���ه دوای  بانگه شه یه   ئ��ه و 
«پۆزه تیڤیزم» و نیشاندانی هزری پۆزه تیڤیستیی، 
و  ه��زره ک��ان  کڵێسایی،  ه��زره ک��ان��ی  جیاتی  ل��ه  

بۆچوونه  فه لسه فییه کانه وه . 
پۆزه تیڤیستییەی  بیروبۆچوونه   ج��ۆرە  ئ��ه و 
دابه شکارییه کدا  له   خۆی  پاشان  سیمۆن،  سان 
نیشاندا که  ئۆگه ست کۆنت له  قۆناغه کانی زانستدا 
«زانستی  قۆناغی  سیمۆن  س��ان  خستییه ڕوو. 
مۆدێرن» له سه ر بنه مای ڕوانگه ی پۆزه تیڤیستی 
به  له سه رووترین و ته واوترین قۆناغی زانست و 
مه عریفه ی مرۆیی ده زانی و ئه و کاره  به ڕوونی 
ئه وی  بۆچوونه کانی  پۆزه تیڤیستی  جه وهه ری 

نیشانده دا. 
س���ان س��ی��م��ۆن ت��ی��ۆرێ��ک ل���ه ب���اره ی ڕێ���ژه ی 
به رهه مهێنانی  ئ��ام��ڕازه ک��ان��ی  و  ته کنیک  ن��ێ��وان 
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سیاسی–کۆمه اڵیه تی  وه رچه رخانی  به   مۆدێرن 
ناوکی  بووه ته   پاشان  که   باسه وه ،  ده خاته  به ر 
ناوه ندی ماتریالیستی مارکس له  مێژوودا )که  به  
سیمۆن  سان  ناسرا(.  مێژوویی»  «ماتریالیزمی 
گۆڕانکارییه   ت��ێ��ک��ڕای  ک��ه :  ده ک���رد  بانگه شه ی 
ئامڕازه کانی  وه رچه رخانی  ئاکامی  سیاسییه کان 
ئه مڕۆش  ته کنه لۆژیای  و  ب��وون  به رهه مهێنان 
ده ک��ات,  دیاریکراو  سیاسی  گۆڕانکاری  داوای 
سان  ڕوان��گ��ه ی  ل��ه   س��ن��وورب��ه ن��دی��ی  گرنگترین 
و  له الیه ک   به رهه مهێنه ران  سیمۆنه وه،  له نێوان 
ئه وانی  کاری  به رهه می  ته نیا  که   که سانه ی   ئه و 
دی��ک��ه  ب��ه ک��ارده ه��ێ��ن��ن, ل��ه  الی��ه ک��ه ی دی��ک��ه وه . له  
له  کۆمه ڵگه یه ک  به  مانای  داهاتوودا،  کۆمه ڵگه ی 
ئاڕاسته ی  به   پیشه سازی  قووڵبوونه وه ی  که  
سامان  به رهه مهێنه رانی  خودی  ده جوڵێت،  ئه و 
پیشه سازی ده به نبه ڕێوه . به رهه مهێنان به  گوێره ی 
پێداویستییه  کۆمه اڵیه تییه کان هه ڵده سه نگێندرێت  و 
به رنامه ڕێژی بۆ ده کرێت: واته  سوود لێوه رگرتنی 
و  ده ب��ێ��ت  گشتی  ب��ه رژه وه ن��دی��ی  شوێنکه وته ی 
ئاره زووه کانی  به ند ی  و  دیل  نابێته   دیکه   ئه وی 
خاوه نه که ی. سیستمی پیشه سازی تازه  کۆتایی به  
هه ژاری و به  سووکی ته ماشاکردنی بێبه شترین 
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به اڵم  ده هێنێت،  پڕۆلیتاریا  وات��ه   کۆمه ڵ،  چینی 
به   سته مدیده   هه ڵسوڕێنه رانی  سیمۆن  س��ان 
به ڕێوه به رانی به رنامه که ی دانانێت، به ڵکو باوه ڕی 
پیشه سازییه کان،  خ��اوه ن  خ��ودی  که   وه ه��اب��وو 
هونه رمه ندان  و  لێکۆڵه ره وان  بانکه کان،  خاوه ن 
تازه   به خششی سیستمی  به   که   ئ��ه وه ی  له گه ڵ 
قازانجی کرێکارانی  به   بکه ن، کۆمه ڵگه   قه ناعه ت 

سته مدیده  ده گۆڕن. 
سۆسیالیستییه کانی  بیروبۆچوونه   ده کرێت 
س����ان س��ی��م��ۆن ب����ه م ش���ێ���وه ی���ه ی  خ������واره وه  

کورتبکه یته وه :
-1 سان سیمۆن جه ختی له  ڕۆڵی ته کنیکیی 
مۆدێرن له  کاروباری جیا جیای ژیانی سیاسی – 
کۆمه اڵیه تی کۆمه ڵی دنیای مۆدێرن ده کرده وه  و 
گێڕانه وه یه کی له  «ده رکی ماتریالیستی ئابووری 
م��ێ��ژوو» خ��س��ت��ەڕوو، ک��ه  پ��اش��ان ب��ووه  ناوکی 

چه مکی ڕاڤه ی مارکس له  مێژوودا.    
تایبه تیشی  پێگه ی  و  ڕۆڵ  سیمۆن  سان   2-
خ��وازراوی  شێوه ی  دانابوو،  ته کنۆکراته کان  بۆ 
بنه مای  ل��ه س��ه ر  خ���ۆی  جێسه رنجی  ک��ۆم��ه ڵ��ی 
بانکه کان  خ��اوه ن  و  ته کنۆکراته کان  حکومه تی 
ب���ه دوای  بنچینه وه   ل��ه   سیمۆن  س��ان  ده زان����ی. 
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جێسه رنجی،  کۆمه ڵگه ی  مۆدێلی  که   ئه وه وه بوو 
له ڕێگه ی ته کنۆکراته کان و خاوه ن بانکه کانەوە 

به دیبێنێت. 
-3 سان سیمۆن دژی خاوه ندارییه تی تایبه تی 
به رهه مهێنانه وه ،  ئامڕازه کانی  س��ه ر  به   نه بوو 
خاوه ندارییه تی  پێویسته   که   باوه ڕیوابوو  به اڵم 
ب��ه رژه وه ن��دی��ی��ه ک��ان��ی  ش��وێ��ن��ک��ه وت��ه ی  تایبه تیی 
ئابووری  پێویسته   باوه ڕیوابوو  بێت.  کۆمه ڵگه  
ڕێکوپێک  به رنامه ڕێژی  جۆرێک  بنه مای  له سه ر 
بێت و ئه و سیستمه  به رنامه ڕێژییه  هه م پڕۆسه ی 
خاوه ندارییه تی  هه م  و  ئابووری  به رهه مهێنانی 
به رهه مهێنانه وه،   ئامڕازه کانی  به سه ر  تایبه تیی 
کۆمه ڵ  ب��ه رژه وه ن��دی��ی��ه ک��ان��ی  بنچینه ی  ل��ه س��ه ر 

کۆنتڕۆڵ و ڕێنماییان بکات.
-4 س���ان س��ی��م��ۆن ب����ه دوای دام��ه زران��دن��ی 
چواچێوه ی  له   که   ب��وو،  حکومه تێکه وه   مۆدێلی 
بەرهەمهێنان»  «ئامڕازەکانی  ده وڵ��ه ت��ه دا،  ئ��ه و 
پیشەسازییەکان،  خ��اوەن  توانای  بە  پەیوەست 
ل��ە خ��اوەن  ه��ەری��ەک  ب��ەردەس��ت��ی��ی��ان و  بخاتە 
س��وود  ت��وان��ای��ان  ئاستی  بەپێی  بەرهەمهێنان 
بەاڵم  وەرب��گ��رن،  بەرهەمهێنان  ئامڕازانەی  لەو 
لە  سوودوەرگرتن  تێکڕای  و  ڕەهەند  و  شێواز 
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ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان و ئەوەی کە پێویستە 
بەرهەمهێنان بکەوێتە ژێر چاودێریی حکومەتەوە 
و شوێنکەوتەی بەرنامەڕێژی ئابووریی حکومەت 

بێت.
-5 درووش���م���ە ب��ە ن��اوب��ان��گ��ەک��ە «ل���ە ه��ەر 
کەسێک بەپێی توانای خۆی، بۆ هەرکەس بە پێی 
کارەکەی»، کە پاشان مارکس سوودی لێوەرگرت 
پڕۆسەکانی  لە  ڕاڤەکارییەکەی  بنەمای  بووە  و 
بەرهەمهێنان و دابەشکردنی سامان لە «قۆناغی 
یەکەمجار  ب��ۆ  یۆتۆپیاکەی،  و  سۆسیالیزم» 
و  باس  بەر  خراوەتە  سیمۆنەوە  سان  لەالیەن 
بریتییە  دروشمە  ئەو  ناوەڕۆکی  لێکۆڵینه وه وه . 
لەوەی کە لە کۆمەڵی ویستراوی سان سیمۆندا، 
وابڕیارە کارگە و کارەکان لەسەر بنچینەی توانا 
و ئامادەیی کەسەکان ڕاده ستییان بکرێت و بەپێی 
کارێک کە هەرکەسە ئەنجامی دەدات، حەقدەستی 
ج��ۆرە، جۆرێک  ب��ەو  س��ان سیمۆن  بدرێت.  پێ 
ناوەکیی و بوونی جیاوازی لەنێوان داهاتەکان لە 

کۆمەڵدا، دەکاتە جێگەی سەرنجی خۆی. 
ئەگەر  کە  دێتەبەرچاو  وەها  بنچینەدا  لە   6-
سیمۆن  س��ان  جێسەرنجی  یۆتۆپیای  بتوانین 
)چونکە  سۆسیالیستی  یۆتۆپیایەکی  ناوبنێین 
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سان سیمۆن زیاتر لە هەموو شتێک بیرمەندی 
و  تەکنۆکراسی  بانگەشەکاری  و  داکۆکیکار 
حکومەتی تەکنۆکراتەکانە. منەتەکانی تەکنۆکراتی 
کە لە بۆچوونەکانی ئەودا بناغە و الیەنگیرییەکانی 
سۆسیالیستی بوونی هەیە( و ئەگەر خودی سان 
بە  پێویستە  بزانین،  سۆسیالیستێک  بە  سیمۆن 
بەاڵم  بزانین،  سۆسیال-دیموکراتی  بە  گشتی 
لە سااڵنی دوای  کە  یەکەمیین کەسە  ئەو  وەک 
سەرهەڵدان و سەرکەوتنی شۆڕشی پیشەسازی، 
س��ەرم��ای��ەداری  سیستمی  قەیرانەکانی  باسی 
جۆرێک  پێویستیبوونی  لە  ه��ەروەه��ا  و  ده ک��ات 
ئ���اب���ووری ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای ب��ەرن��ام��ەڕێ��ژی و 
خاوەنداریەتی  دانانی  و  کۆمەاڵیەتی  چاودێری 
لە توخمەکانی هزر  تایبەتی کردووە و هەندێک 
لە  پ��اش��ان  ک��ە  سۆسیالیستییەکەی  چەمکە  و 
بۆچوونی سۆسیالیستە ڕادیکاڵەکاندا دەرکەوت، 
پێگەی  لە  هەیە،  بوونی  ئ��ەودا  ئەندێشەکانی  لە 
ڕادیکاڵەکاندا  سۆسیالیستە  ه��زرە  باسکردنی 

باسی سان سیمۆن دەکەین. 
-7 سان سیمۆن کەسێکی پۆزەتیڤیست بوو، 
باوەڕی بە بیری پێشکەوتن و هیۆمانیستێکی لە 
س��ەدا سەد ب��ووە. ئەو لەسەر ئەو ب��اوەڕە بوو  
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ک��ە دەک��رێ��ت ب��ە س��وودوەرگ��رت��ن ل��ە سیمبولی 
جۆرێک  سرووشتییەکان،  زانستە  پۆزەتیڤیستی 
فیزیک  پۆزەتیڤیستی» وەک  «زانستی سیاسیی 
 – ئەزموونی  ڕووی  هەمان  بنەمای  لەسەر  و 

بیرکاری بێنێتەکایەوە. 
-8 سان سیمۆن لە شرۆڤەکردنی «کۆمەڵگەی 
س���ەرم���ای���ەداری م����ۆدێ����رن»دا، ب��ە درووس��ت��ی 
بگرەوبەردەی  و  دەروون��ی  لێکدژییە  ئاڕاستەی 
س���وودگ���ەرای���ان���ەی ب���ااڵدەس���ت ب����ووە. ئ���ەو لە 
یەکەمین ئەو کۆمەڵە کەسانەیە کە باسی قەیرانە 
کە  )خاڵێک  ک��ردووە  سەرمایەداری  خولییەکانی 
مارکس لە شیکارکردنی ئابووری سەرمایەداری 
کردوویەتییە جێگەسەرنجی خۆی(، بەاڵم ئەو بە 
پێچەوانەی مارکس بیر لە لێکدژییە چینایەتییەکان 
و قووڵبوونەوە و تووندبوونی لێکدژیی چینایەتی 
شۆڕشی  هێنانەکایەی  مەبەستی  بە  ناکاتەوە، 
سان  پێچەوانەوە،  بە  تەواو  بەڵکو  کۆمەاڵیەتی، 
سیمۆن بەدوای ئەوەوەیە کە لە ڕێگەی دەوڵەتەوە، 
جۆرێک هاوکاری لەنێوان چینە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
دروستبکات. خاڵی جێگەسەرنجی سان سیمۆن، 
گرتنەبەری  و  ک��ار  لەسەرخۆی  ڕیفۆرمکردنی 
سیمۆن  سان  بووه .  ڕیفۆرمیستی  ستراتیژیەتی 
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لەسەر بنەمای شرۆڤەیەک، کە لە هزری پێشکەوتن 
هەیبوو، لەسەر ئەو باوەڕە بووه ، کە سەرئەنجام 
سەردەکێشێتە  م��ێ��ژوو،  ب��زووێ��ن��ەری  ڕەوت���ی 
سۆسیالیزمه وه ، )هەڵبەتە سۆسیالیزم الی سان 
سیمۆن هاوتای شتێکە کە لە هزرە سیاسییەکانی 
سەدەی بیستەم و دوای ئەو، وەک شێوەیەک لە 

سۆسیال دیموکراسی ناودەنرێت(. 
-9 سان سیمۆن لە کۆتایی تەمەنیدا هەنگاوی 
ب����ەرەو دام���ەزران���دن و ب�����رەودان ب��ە جۆرێک 
ئەخالقیاتی  و  مۆدێرنیستی   – هیۆمانیستی 
سیکوالر – هیومانیستی ژێر ئااڵی مەسیحیەت 
)جۆرێک دووبارە خوێندنەوەی مەسیحیەت( ناوه ، 
ئەمە جگە لە برەودان بە ئەخالقیات لە سەربنەمای 
بەهێزکەری  بە  مۆدێرنیستییەکەی  مەسیحیەت، 

کۆمەڵی یۆتۆپیایەکەی دەزانی. 
ڕاکانی  م��رد.   1852 ساڵی  لە  سان سیمۆن 
کاریگەری لەسەر ئۆگەست کۆنت، ئۆگەست تی 
یری، و هەندێک لە سۆسیالیستەکانی دوای ئەو 
لەوانە مارکس و هەروەها هەندێک لە کۆمەڵناسانی 
کۆبەندییەکی  ل��ە  پێویستە  دان����ا.  لیبرالیست 
بیرمەندێکی  س��ی��م��ۆن  س���ان  بڵێین  ت��ێ��ک��ڕای��ی��دا 
و  تەکنۆکراسی  بانگەشەکاری  و  ب��رەوپ��ێ��دەر 
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تەکنۆکراتەکان بووه   پێگەی  لە ڕۆڵ و  بەرگری 
خاوەنی  تەکنۆکراتییەکەیدا،  بۆچوونی  لەژێر  کە 
بووه .  دیموکرات»یش  «سۆسیال  ئەندێشەکانی 
ڕاکانی  له نێوان  به راوردێک  بشمانه وێت  ئه گه ر 
سان سیمۆن و )ڕۆبێرت ئۆین(دا بکه ین، پێویسته  
ته کنۆکرات  بیرمه ندێکی  به   زیاتر  سیمۆن  سان 
له   سۆسیالیستی  الیه نگیریکردنی  که   بزانین، 
به   سه باره ت  به اڵم  هه بووه ،  بوونی  فکره کانیدا 
ئۆین، ئایدۆلۆگێکی سۆسیالیسته . هه ڵبه ته  ئه ویش 
و  نییه  له  سه دا سه د  ڕادیکاڵی  سۆسیالیستێکی 
بنه ماکانی سۆسیال دیموکرات له  هزره کانی ئه ودا 
بااڵده سته ، به اڵم هه رچۆنێک بێت ده کرێت ئۆین 

به  بیرمه ندی «سۆسیالیست» بزانین.   
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 تیرۆە كالسیكییەكانی
سان سیمۆن و بەجیهانی بوون

رەزا مەحمودی
لەفارسییەوە: عادڵ قادری
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پێشەكی
بوونی  فراوانتر  بەهۆی  و  بەخێرایی  ئەمڕۆ 
گونجاو  چوارچێوەی  بەجیهانیبوون،  پرۆسەی 
و  لێكۆڵینەوە  بەمەبەستی  ج��دی  پ��اڵ��ن��ەری  و 
شیكردنەوەی ئەو پرۆسەیە فۆڕمی وەرگرتووە. 
كەلتور  توێژەرانی  سۆسیۆلۆژان،  ئابوریناسان، 
لە  بیر  سیاسیەكان،  زانستە  تیۆرسێنانی  و 
دەوروب������ەری الی��ەن��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ئ��ەو 
پرۆسە فرە رووە دەكەنەوە و بەرهەمی كار و 
توێژینەوەی پسپۆڕی، چەند تیۆرێكی پەیوەست 
بوونی  خێرایی  و  گەشەكردن  سەرهەڵدان،  بە 
پرۆسەی بە جیهانیبوون و كاریگەری و ئاكامەكانی 
و چاوپێداخشاندنەوە و ئاسۆی بەرچاو لە ژیانی 
تیۆرەكانی  ه��اوچ��ەرخ��ە.  جیهانی  كۆمەاڵیەتی، 
لە  ب��ەوەی  نەبێت  تایبەت  كە  ب��وون،  بەجیهانی 
چەندین ساڵی ئەم دواییە خراونەتەروو، جیا لە 
تیۆرسێنانی هاوچەرخ، لە دەیەكانی دوای جەنگی 
جیهانی دووەمیش لە پرۆسەی بەجیهانیبوون و 
بەاڵم  لێوەكراوە،  قسەی  تێیدا  بەشدار  هۆكاری 
رەگی راكانی خراوە روو سەدەی بیستەم دەبوایە 
وەك  كالسیكی  سۆسیۆلۆژانی  تیۆرەكانی  لە 
 ،)K.Marx(ماركس  ،)E.Durkheim(دوركهایم
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لەوبارەیەوە  كەموزۆر  كە   )M.Weber(ڤیبێر
ئەگەرچی  ب��گ��ەڕێ��ی��ت.  ب��ۆی  ب��ی��ری��ان��ك��ردۆت��ەوە، 
ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  لەگەڵ  تیۆرسێنانە  ئ��ەو  راكانی 
پێناسەدەكرێت، زۆر جیاوازە،  بەجیهانیبوون  بە 
بەستراوەییەكان  و  یەكبوونەكان  لە  قسە  بەاڵم 
و گۆڕانی ستراكتۆری كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتی، 
ئاماژەیان  پێشتر  كە  گرنگیەتێكە،  شایانی  خاڵی 

پێكراوە.
تیۆرسینانی كالسیك بەشێوەیەكی راستەوخۆ 
نەكۆڵیوەتەوە،  بوونییان  بەجیهانی  پرۆسەی  لە 
چونكە چەمكی بەجیهانی بوون و پێكهێنەرەكانی 
لە  زیاتر  جیهانگەرایی،  و  بەجیهانیبوون  وەك 
)1960( بە دواوە خراوەتە روو و پێناسەكراوە، 
لە )1990( بە جیهانیبوون بۆتە باوترین زاراوەی 
 ،)waters  ،1998( كۆمەاڵیەتییەكان.  زانستە 
ئێمە ئەو چەمكانەمان كردە بناغەی تیۆرسێنییە 
تیۆرەكەیان  و  پەرەیانپێدا  ئ��ەوان  كە  نوێیەكان، 
ل���ەزۆر الی��ەن��ەوە ج��ەخ��ت ل��ە ه��اوپ��ەی��وەن��دی و 
یەكبوونی هەرچی زیاتری كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 
ئەو  جیاكردنەوەی  و  وەسفكردن  لە  دەكەنەوە. 
تیۆرانە، كۆمەڵناسانی سەدەی )19( و سەرەتای 

سەدەی )20( پێگەی تایبەتییان هەیە.



154

كلود – ئانری سان سیمۆن )روانینی زانستی، 
كۆمەاڵیەتی، بە پیشازی بوون( 

سان سیمۆن كۆمەڵناسی فەرەنسی، ئەگەرچی 
بەاڵم سااڵنی  لەدایكبووە،  لە خێزانێكی خانەدان 
لەگەڵ  ب��ردەس��ەر.  ه��ەژاری  بە  تەمەنی  كۆتایی 
ئاشنابوونی لەگەڵ رۆسۆ، فێری هزری سەرەكی 
فەیلەسوفەكانی سەردەمی رۆشنگەری فەرەنسا 

بوو، رێگای رزگاری مرۆڤایەتی گرتەبەر. 
ئینتەرناسیۆنالیستی  روان��گ��ەك��ان��ی  ك��ە  ئ��ەو 
ه��ەب��وو، ل���ەوب���اوەڕەداب���وو، ك��ە رەف��ت��اری هێزە 
ئ��ەف��رێ��ن��ەری ه��ۆك��اری الوازی  ه��اوش��ێ��وەك��ان، 
ئاست و سنورەكانی سیاسی و كەلتور بووە و 
كۆمەڵگەیەكی جیهانی پێكدێنێت. زانستی كۆمەڵ 
و بە پیشەسازی بوون لەم رەوتەدا دوو وتەزان، 
ب��وون  پ��رۆس��ەی بەجیهانی  ب��ە  ك��اری��گ��ەرن  ك��ە 

 .)Holton, 1998:122(
سان سیمۆن پێیوابوو، كە نیوتن بە روانینی 
ئ��اش��ك��راك��ردن��ی س��ت��راك��ت��ۆری دنیا  زان��س��ت��ی و 
لە  بووەكانی  دووب��ارە  سیمبولە  و  راگەیشتبوو 
لێكۆڵینەوەوە،  و  بینین  بەر  سروشتدا خستبووە 
دەكرێت ستراكتۆری كۆمەڵگە و یاسا بااڵدەستەكان 
لەسەر  جەختی  ئ��ەو  بكەیت.  ئاشكرا  ل��ەس��ەری 
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پێویستی دەركەوتنی تێڕوانینی زانستی لەبارەی 
ئۆرگانیزەكردنی الیەنی كۆمەاڵیەتی دەكردەوە. بە 
زیندوو  ئۆرگانیزمی  ئەو كۆمەڵگە وەك  باوەڕی 
بە  دەستی  دەبوایە  و  گەشەدەكات  و  پێكهاتووە 
كۆمەاڵیەتی(  )گۆڕانی  گەشەیە  ئەو  تێگەیشتنی 
و ه��ۆك��ارەك��ان��ی س��ەق��ام��گ��ی��ری ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
یاساكانی  و  بگەیشتایە  كۆمەاڵیەتی(  )رێ��س��ای 
كۆمەاڵیەتی  سەقامگیری  و  ئ��ۆرگ��ان��ی��زەك��ردن 
سیمبولەكان  بینینی  روانگەیەوە  لەو  شیبكاتەوە. 
لە قۆناغێكی دوورودرێژدا، پێویستە لە تیۆرێكی 
گشتی مێژوویی لەدەوری یەك كۆببنەوە، بۆئەوەی 
بتوانن هۆكارە بنچینەییەكانی گۆڕانی مێژوویی لە 
پێویستە  جیابكەنەوە.  داهاتوو  و  ئێستا  راب��ردو، 
هۆكاری رووداوەكانی داهاتوو، پێشتر هەبێت و 

كۆ پەسەندی تەواونەبوو، ئاكامێكی ناچارییە. 
لە  لێكۆڵینەوە  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  زانستی 
شێوازی شارستانی و گەڕان بە دوای پرۆسەكانی 
ب��ااڵدەس��ت��ەك��ان  ی��اس��ا  و  سیمبولەكان  گ����ۆڕان، 
بەسەر ئۆرگانیزەكردنی كۆمەاڵیەتی بە یارمەتی 
ستراكتۆری  نەخشەی  ئاشكرادەكات،  بینینەكان 
گۆڕانی  لەگەڵ  مێژوو،  رەوت��ی  و  كۆمەڵگەكان 

كۆمەاڵیەتی دەكێشێت. 
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لەسەربنەمای  كۆمەڵگەكان  لە  لێكۆڵینەوە 
مێژوو،  لە  س��ودوەرگ��رت��ن  لە  بریتییە  زان��س��ت، 
بینین و گەڕان بەدوای رێسا و سیمبولەكان. لەو 
وەك  م��رۆڤ،  كۆمەاڵیەتی  زانستی  روانگەیەوە 
لە  سەرنج  بەبێ  و  كۆمەاڵیەتی  بوونەوەرێكی 
رۆڵی  و  تاوتوێدەكات  كەلتوریەكان  پەیوەندییە 

گرنگ دەبینێت لە یەكگرتنی مرۆڤەكاندا. 
پیشەسازی  رێسای  ئ��ەوك��ارەوە،  تەنیشت  بە 
ب��ەب��ن��ەم��ای داب��ەش��ك��ردن��ی زان��س��ت��ی ك����ار، بۆ 
دەزان��ی.  كۆمەڵگە،  دووب���ارەی  ئۆرگانیزەكردنی 
لەم روانگەیەوە بۆخۆی بۆ توێژە كۆمەاڵتیەكانی 
پشتی  كە  ئەزموونگەرێتی  دابەشدەبێت،  سازگار 
بە لێكۆڵینەوەی زانستی یاساكان و رێساو عەقڵ 
دیاریدەكات.  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  بەستووە، 
سیمۆن روانگەی زنجیرەیی بۆ كۆمەڵگە هەبوو، 
پیشەكاران،  رۆشنبیران،  بە  شایستەی  چینی 
دادوەر و ... دەزانی، روانینی ئەزموونگەرایانەی 
بۆ كۆمەڵگە و دابەشكردنی كار، جۆرێك رێسای 
 Delaney,(پیشەسازی ئۆرگانیزەكردنی دەنواند
2003(. لە روانگەی سان سیمۆن، بەپیشەسازی 
بوون بۆخۆی پرۆسەی فراوانبوونی داواكارییە و 
فراوانبوونی پرۆسەیەك لە كۆمەڵگەی نائەورووپی، 
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دەبێت،  دوادا  بە  ئەورووپی  كەلتوری  فێربوونی 
بۆیە پیشەسازی و ئابوری لە خزمەت یەكبوونی 
كەلتوریدایە و بەمەش لە خزمەت فۆرمۆلەبوونی 

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا دەبن. 
و  ب��ەرن��ام��ەڕێ��ژك��راو  كۆمەڵگەیەكی  روئ��ی��ای 
كۆمەاڵیەتی نێودەوڵەتی لەخەیاڵدابوو، داكۆكی لە 
گەشەی تەكنەلۆژیاو بە پیشەسازی بوون دەكرد. 
بۆ  تێكڕای كۆمەڵگە  ئەو، سەرئەنجام  باوەڕی  بە 
یەكدەگرن،  جیهانی  كۆمەڵێكی  درووستكردنی 
دەبێت رێنماییەكانی كۆمەڵی فۆڕم گرتوو لەالیەن 
چینی شایستە و نوخبەكان ئەنجامبدەن، بۆچی كە 
خەڵكی ئاسایی لە كۆمەڵی جیهانی لە بنەمای زانست 
ناگەن. بەپیشەسازی بوونی زانست، رەنگدانەوەی 
لۆژیكی بێ دەرەتانی جیهانگەرایی و هاوپەیوەندی 

. )Watres ,1995:5(پێشكەوتووی جیهانیین
كۆمەڵگەیەك كە ئەو مژدەی دەدات، جەختی 
لەسەر پێویستی بوونی رێسا، دیسپلین، كارایی، 
كۆنتڕۆڵی هەموان بەسەر ئامێرەكانی بەرهەمهێنان 
رای  دەك����ردەوە.  ژن��ان  لەسەرخۆی  ئ���ازادی  و 
الیەنگرانی سان سیمۆن، كاریگەری بەرچاوی بە 
تایبەت لەسەر روانینی سۆسیالیستی دوای ئەو 

بەجێهێشتووە. 
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سەرچاوە:
http://anthropology.ir/node/3132
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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
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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



173

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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