
دەروازەیەك بۆ فەلسەفەی 
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شــۆپنهاوەر فەلســەفەكارێكی ئەڵامنیــی 

نــاودارە، بیركردنــەوەی تایبەتــی خــۆی 

و فەلســەفەیەكی تایبەتــی هەبــوە كــە 

دامــەزرا  ڕەشــبینی  بنەمــای  ســەر  لــە 

رسوشــت  بــە  خــۆی  ئــەم  بــوون، 

كەســێكی ڕەشــبین بــوو، كێشــەكانی نێــو 

ژیانیشــی بوونــە هــۆی قووڵكردنــەوەی 

و  ژیــان  بــۆ  ڕەشــبینەی  ڕوانگــە  ئــەم 

ــی  ــەفەیە دوای خۆیش ــەم فەلس ــوون. ئ ب

دەنگــی  گــەورە  شــێوەیەكی  بــە 

و  فەلســەفەكار  كۆمەڵێــك  و  دایــەوە 

نووســەر كەوتنــە ژێــر كاریگەریــی ڕا و 

بۆچوونەكانــی. 

 Arthur Schopenhauer ئارتۆر شۆپنهاوەر

لــە ڕۆژی )1788/2/22( لــە شــاری دانتزیــگ 

دەوڵەمەنــدی  بنەماڵەیەكــی  نێــو  لــە 

بــوە،  دایــك  لــە  خوێنــدەوار  و  بــازرگان 

باوكــی كــە زۆر سەرســام بــوو بــە ڤلۆتێــری 

دەیویســت  فەرەنســی،  فەلســەفەكاری 

هەمــان ڕێچكــەی خــۆی بگرێتــە بــەر و 

ــدات،  ــان ب ــی بنەماڵەكەی ــە بازرگانی ــەرە ب پ

فیكرییەكــەی  ڕوانگــە  زوو  هــەر  بــەاڵم 

ببێتــە  ئــەوەی  بریــی  لــە  دەركــەوت، 

ــوە فەلســەفەكارێكی  ــاودار، ب بازرگانێكــی ن

دەوڵەمەندیــی  هــۆی  بــە  نــاودار. 

ــت  ــاش بخوێنێ ــی ب ــەوە، توانی بنەماڵەكەیان

ــا بێــت و  ــی دونی ــە زیندوەكان ــری زمان و فێ

ناچــار نەبێــت وەك فەلســەفەكارانی تــر، بــە 

ــا خــۆی  ــت ت ــكات و بخوێنێ هــەژاری كار ب

دروســت بــكات و پــێ بگەیەنێت... گەشــتی 

ــر  ــی فێ ــزی و فەرەنس ــردوە ئینگلی زۆری ك

ــاوە و  ــا ژی ــە فەرەنس ــەك ل ــۆ ماوەی ــوە، ب ب

ماوەیەكیــش لــە ئینگلتــەرا. 

ڕۆشــنبیر  پیاوێكــی  شــۆپنهاوەر  باوكــی 

و خوێنەرێكــی بــاش بــوو، بەتایبەتییــش 

خوێنــەری ڕۆژنامــەی )تایمز(ـــی بەریتانــی 

بــوو، چونكــە بــە هــۆی گەشــت و گەڕانــی 

زۆر و كاری بازرگانــی، فێــری ئینگلیزییەكــی 

بــاش ببــوو. لــە ڕێــگای خوێندنــەوەی ئــەم 

ڕۆژنامەیــە و ڕۆژنامەكانــی تــری ئەڵامنیــاوە، 

بــوو.  جیهــان  ڕووداوەكانــی  ئــاگاداری 

بــوو، عاشــقی  دایكیشــی ژنێكــی جــوان 

خوێندنــەوە و ئــەدەب و ڕۆمــان و چیــرۆك 

و شــانۆنامە بــوو. دوای دوو ســاڵ تێپەڕیــن 

بــە ســەر هاوســەرگیرییەكەیان، دایــك و 

باوكــی شــۆپنهاوەر بــە گەشــتێك دەچنــە 

بەریتانیــا و بــۆ ماوەیــەك لــە شــاری لەندەن 

شــۆپنهاوەر  دایكــی  لەوێــدا  دەمێننــەوە، 

هەســت دەكات ســكپڕ بــوە و نیشــانەكانی 

بۆیــە  دەردەكەوێــت،  تێــدا  ســكپڕیی 

پێكــەوە دەگەڕێنــەوە شــاری دانتزیــگ و 

ــت.  ــك دەبێ ــە دای ــۆپنهاوەر ل ــەوێ ش ل

ــج  ــا پێن ــی تەنی ــتا تەمەن ــۆپنهاوەر هێش ش

نــاوی  كــە  باوكــی  كاتێــك  بــوە  ســاڵ 

تــەواوی هایرنیــش فلۆریــس شــۆپنهاوەر 

خــۆی،  بازرگانیــی  ئیشــوكاری  بــە  بــوە، 

ئینگلتــەرا  بــۆ  دەیبــات  خــۆی  لەگــەڵ 
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لــە  بــۆ مــاوەی ســێ  مانــگ  و لەوێــدا 

یەكێــك لــە قوتابخانــە باشــەكانی ئینگلتــەرا 

دەیخاتــە بــەر خوێندنــی زمانــی ئینگلیــزی. 

باوكــی  هەمیشــە  دواتریــش  ســااڵنی 

لــە گەشــتەكانی خۆیــدا، لەگــەڵ خــۆی 

دەیبــات و دەیەوێــت كوڕەكــەی چــاوی 

بكرێتــەوە و جیهــان ببینێــت و شــارەزای 

كەلتــووری گــەالن بێــت. شــۆپنهاوەریش 

خوێندنــەوە  و  نووســین  فێــری  كاتێــك 

دەبێــت، ڕۆژانــە لــەم گەشــتانەدا بۆچــوون 

دەنووســێتەوە،  خــۆی  تێبینییەكانــی  و 

ــەم  ــك ل ــە یەكێ ــار ل ــەم ج ــۆ یەك ــە ب ڕەنگ

سەرســووڕمان  دووچــاری  گەشــتانەیدا 

هاتبێــت و خولیــای ڕەشــبینی دای گرتبێــت، 

چونكــە لــە نێــو یەكێــك لــە گۆڕەپانــە 

گشــتییەكانی شــاری لەنــدەن بــە چــاوی 

ســێدارە  لــە  كەســێك  دەبینێــت  خــۆی 

دەدرێــت، ئــەم دیمەنــە كاریگەریــی زۆری 

ــەوەی شــۆپنهاوەر.  ــە ســەر بیركردن كردوەت

پاریــس  دەچێتــە   1806 ســاڵی  زســتانی 

و لــەوێ ئامــادەی بەشــێك لــە مناییشــە 

دەبێــت،  شــارە  ئــەم  شــانۆیییەكانی 

لۆڤــەر دەكات و  ســەردانی مۆزەخانــەی 

ــەری  ــی هون ــۆ بەهادارەكان ــە تابل ــاوی ب چ

ــە كۆشــكی  ــت، دەچێت ــی دەكەوێ مرۆڤایەت

ــە ســویرسا  ــوە دەچێت ڤێرســای، ئینجــا لەوێ

و نەمســا. 

ســاڵی 1805 كــە تــازە تەمەنــی شــۆپنهاوەر 

ــن و  ــۆی خزی ــە ه ــاڵ، ب ــتبوە 17 س گەییش

ــە شــوێنێكی  ــە خــوارەوەوە، باوكــی ل كەوتن

و  ڕووبارێــك  نــاو  دەکەوێتــە  بــەرزەوە 

دەمرێــت، ئەوەیــش زۆر كاری لــێ  دەكات، 

ــت  ــت دەبێ ــەوەی پێویس ــە ل ــە جگ چونك

ــكات، دەبێــت  ــە ســەری لەمــەو دوا كار ب ل

بگرێتــە  بنەماڵەكەیشــیان  بەرپرســیارێتیی 

باوكییــەوە  مردنــی  بــارەی  لــە  ئەســتۆ. 

كۆمەڵێــك ڕا و بۆچــوون هــەن، هەندێــك 

ــەوە  ــە ســەر ئ ــری ل بۆچــوون هــەن پێداگی

بــە  شــۆپنهاوەر  باوكــی  گوایــە  دەكــەن، 

ڕێكــەوت نەخزیــوە، بەڵكــوو بــە هــۆی 

ژنەكــەی  لەگــەڵ  خراپــی  پێوەندیــی 

یۆهەننــا  نــاوی  كــە  كوشــتوە  خــۆی 

ــكرایە  ــە ئاش ــوە، چونك ــرن ب ــت تروزی هرنی

ــەی لەگــەڵ دایكــی  ــەم پێوەندیی ــز ل هەرگی

شــۆپنهاوەر بەختــەوەر نەبــوە و لــە نێــو 

ماڵەكــەی خۆیــدا ژیانێكــی پــڕ لــە كێشــەی 

ــوە. هەندێــك بۆچوونــی تریــش هــەن  هەب

ــاوە و  ــوە ن ــی پێ ــەی پاڵ ــە ژنەك ــان وای پێی

فڕێــی داوەتــە نێــو ڕووبــار بــۆ ئــەوەی لــە 

كۆڵــی ببێتــەوە. ڕەنگــە ئــەم بۆچوونانەیــش 

بونیــاد  شــۆپنهاوەر  ڕەفتــاری  ســەر  لــە 

نرابێــت لەگــەڵ دایكــی و ئــەم ڕقوقینــە 

ســەخت و زۆرەی كــە بــۆ دایكــی هەیبــوە، 

ــر  ــەوەی دوات ــۆی ئ ــە ه ــك بوەت ــە جۆرێ ب

بەگشــتی ڕقــی لــە ژنــان ببێتــەوە و لــە 

الی ئــەم ژن ببێتــە ســیمبولی خیانــەت و 

ــت  ــەاڵم ئێمــە دەبێ غــەدر و ســتەمكاری، ب

شــۆپنهاوەر  باوكــی  كــە  بزانیــن،  ئــەوە 

ــوە و،  ــر ب ــە دایكــی گەورەت بیســت ســاڵ ل

ڕەنگــە بەشــێكی زۆری كێشــەكانی نێوانیــان 

تەمەنــەوە  جیاوازییــەی  بــەم  پێوەندیــی 

هەبووبێــت. 

ئەم ڕق و قینە 
سەخت و زۆرەی كە 

بۆ دایكی هەیبوە، 
بە جۆرێك بوەتە 

هۆی ئەوەی دواتر 
بەگشتی ڕقی لە 
ژنان ببێتەوە و لە 
الی ئەم ژن ببێتە 

سیمبولی خیانەت  
و غەدر و ستەمكاری
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دوای ئــەوەی باوكــی شــۆپنهاوەر دەمرێــت، 

ســامانی  و  ســەروەت  هەمــوو  دایكــی 

دەچێتــە  و  دەفرۆشــێت  بنەماڵەكەیــان 

ژیانــی  شــازادەیەك  وەك  لــەوێ  ڤایــامر، 

باوكــی،  پــارەی  بــە  بــردوە...  ســەر  بــە 

شــۆپنهاوەر ســاڵۆنێكی ئەدەبــی و هونــەری 

ــە  ــی زۆر ل ــواران خەڵكانێك ــەوە و ئێ دەكات

ــاعیر و  ــك ش ــەوە، كۆمەڵێ ــۆ دەكات ــۆی ك خ

چیرۆكنــووس و ڕۆماننــووس، بگــرە بــەم 

و  نووســەر  بــە  بــوە  هۆیــەوە خۆیشــی 

ڕۆماننووســێكی نــارساو. یەكێــك لــەو پیــاوە 

ــاوە ســەردانی  ــەو كات ماوەم ــەی ئ ناوداران

ســاڵۆنەكەی  لــە  و  دەكــرد  ماڵەكــەی 

ئــەم  نێــو  لــە  بــوو،  گۆتــە  دادەنیشــت 

ــە  ــۆ یەكــەم جــار گۆت ــەدا شــۆپنهاوەر ب ماڵ

دەناســێت.  و  دەبینێــت 

 1811-1809 ســااڵنی  نێــوان  مــاوەی  لــە 

دەخوێنێــت،  گوتینگــن  زانكــۆی  لــە 

دواتــر لــە مــاوەی نێــوان ســااڵنی 1811-

1813 دەچێتــە بەرلیــن و لەوێــدا خــۆی 

و  دەكات  ئامــادە  دكتــۆرا  بــۆ خوێندنــی 

بنەماكانــی  )چــوار  نــاوی  بــە  تێزەكــەی 

ــە كــە  ــڕوا وای ــوە، ب ــی( ب پرنســیپی هۆكارێت

بینینــی  خۆشەویســتیی  لــە  شــۆپنهاوەر 

وانەكانــی  لــە  ئامادەبــوون  و  فیشــتە 

چووبێتــە زانكــۆی بەرلیــن، چونكــە ئــەو 

خــۆی  وانەكانــی  لەوێــدا  فیشــتە  كات 

دەگوتــەوە. 

ســاڵی 1814 شــۆپنهاوەر لــە ســەر كۆمەڵێــك 

پــرس لەگــەڵ دایكــی دووچــاری كێشــە 

لێــی  دایكــی  هۆیــەوە  بــەم  دەبێــت، 

تــووڕە دەبێــت و پاڵێكــی پێــوە دەنێــت 

قاڵدرمەكانــی  ســەر  لــە  شــۆپنهاوەر  و 

ماڵەوەیــان دەكەوێتــە خــوارەوە، بەتــەواوی 

و  تێكدەچێــت  دایكــی  لەگــەڵ  بەینــی 

ــە  ــر ل ــی خــۆی و چی ــی تایبەت ــە ماڵ دەچێت

وایــە  بــڕوا  و  نامێنێتــەوە  دایكــی  ماڵــی 

ــۆی  ــی خ ــر دایك ــەڕەیان چی ــەم ش دوای ئ

نەبینیوەتــەوە. مــاوەی دوو ســاڵ لەگــەڵ 

ــەاڵم  ــی كار دەكات، ب كۆمپانیایەكــی بازرگان

دواتــر بــۆی دەردەكەوێــت ئــەوە ئــەم كارە 

نییــە كــە خــۆی دەیخوازێــت و ژیانــی خــۆی 

ــت.  ــە واز دەهێنێ ــكات، بۆی ــك ب ــێ  خەری پ

لــە  یەكێــك  دا   1814 ســاڵی  لــە  هــەر 

ناودارتریــن كتێبەكانــی خــۆی دەنووســێت 

ــە(  ــان وەك ویســت و بیرۆك ــاوی )جیه ــە ن ب

دەدات  هــەوڵ  ماوەیــەك  بــۆ  شــۆپنهاوەر 

دەچێتــە  دواتــر  بــکات،  بازرگانــی  كاری 

ــوان ســااڵنی  ــاوەی نێ ــە م ــزدن، پاشــان ل دری

جێگیــر  بەرلیــن  شــاری  لــە  1820ــــ1831 

دەبێــت و بــە هــۆی كتێبەكەیــەوە داوای 

ــەفی  ــەی فەلس ــك وان ــت هەندێ ــێ  دەكرێ ل

بــە قوتابییــان بڵێتــەوە. لــە ڕاســتیدا ئــەم 

كتێبــەی شــۆپنهاوەر زۆری لــێ  نەفــرۆرشاوە و 

خوێنەرێكــی كــەم كڕیویانــە، بۆیــە هەندێــك 

دەنگــۆ هەیــە، گوایــە دواتــر خانــەی چــاپ و 

باڵوكردنەوەكــە پێیــان ڕاگەیانــدوە، بەشــێكی 

فرۆشــتوەتەوە.  كاغــەز  وەك  كتێبەكانیــان 

لەوێــش چــاوی بــە هێــگل دەكەوێــت و 

ــەو  ــە ئ ــگل ك ــێت، هێ ــەوە دەیناس ــە نزیك ل

كات دوای مردنــی فیشــتە، كۆنتڕۆڵــی بەشــی 

ــوو.  ــی كردب ــو زانكــۆی بەرلین فەلســەفەی نێ

بە پارەی باوكی، 
شۆپنهاوەر 
ساڵۆنێكی 
ئەدەبی و هونەری 
دەكاتەوە و ئێواران 
خەڵكانێكی زۆر لە 
خۆی كۆ دەكاتەوە، 
كۆمەڵێك شاعیر 
و چیرۆكنووس و 
ڕۆماننووس، بگرە 
بەم هۆیەوە خۆیشی 
بوە بە نووسەر و 
ڕۆماننووسێكی 
ناسراو
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ــگل  ــە هێ ــش ل ــوو ئەمی ــی واب شــۆپنهاوەر پێ

لــەو كاتانــەی  نییــە، بۆیــە هــات  كەمــر 

هێــگل وانــەی دەگوتــەوە، ئەویــش وانەكانــی 

لــە هەمــان كاتــدا پیشكەشــی قوتابییــان كــرد، 

ــەوەی بەشــێكی  ــوە هــۆی ئ ــش ب ــەم كارەی ئ

زۆری قوتابییــان ئامــادەی وانەكانــی نەبــن و 

ــرن.  ــگل بگ ــە هێ ــوێ  ل ــن گ بچ

بااڵدەســتیی  و  زانكــۆ  نێــو  كەشــوهەوای 

بــە ســەر فەلســەفەی ئەڵامنــی،  هێــگل 

شــتێك نەبــوو شــۆپنهاوەر بتوانێــت بەرگــەی 

ــو  ــتایی نێ ــە مامۆس ــە وازی ل ــت، بۆی بگرێ

زانكــۆی بەرلیــن هێنــا و چــوە باشــووری 

باوكییــەوە  لــە  ئــەوەی  لەبــەر  ئیتالیــا. 

ــتی  ــوەوە، پێویس ــۆ ماب ــی ب ــامانێكی باش س

بــكات،  كارێــك  هیــچ  نەبــوو  بــەوە 

و  دەوڵەمەنــد  ژیانێكــی  بەپێچەوانــەوە 

خــۆش ژیــاوە. دوای ئــەوەی ســاڵی 1831 دا 

ــاڵو  ــن ب ــە شــاری بەرلی ــرا ل نەخۆشــیی كۆلی

دەبێتــەوە و خەڵكێكــی زۆریــش دەكوژێــت، 

فەلســەفەكارێكی وەك هێگلیــش بــە هــۆی 

ــی دەكات،  ــییەوە كۆچــی دوای ــەم نەخۆش ئ

ــۆی  ــی خ ــی گیان ــۆ ڕزگاركردن ــۆپنهاوەر ب ش

دەچێتــە  و  دەهێڵێــت  جــێ  شــارە  ئــەم 

ــا وەكــو مردنــی  ــە ت فرانكفــۆرت و بــڕوا وای

 .)1860-1831( مابێتــەوە  لەوێــدا  هــەر 

بــاڵو  )باربیــرگا(  كتێبــی   1851 ســاڵی 

ــە  ــە ل ــك ڕاوبۆچوون ــە كۆمەڵێ ــەوە ك دەكات

بــارەی ئاییــن و ئــەدەب و دەروونزانــی، 

ــێكی  ــدا هێرش ــەم كتێبەیش ــو ئ ــە نێ ــەر ل ه

ــی  ــتەمی خوێندن ــەر سیس ــە س ــد دەكات تون

بــااڵی فەلســەفەی نێــو زانكۆكانــی ئەڵامنیــا. 

شــۆپنهاوەریش وەك كانــت زۆر بایەخــی 

بــە سیاســەت نــەداوە و دژی ئــەو شۆڕشــە 

جەماوەرییەیــش بــوو كــە لــە ســاڵی )1848( 

لــە ئەڵامنیــا و بەشــێك لــە واڵتانــی ئەورووپا 

ســەریان هەڵدابــوو، چونكــە پێــی وابــوو 

سیســتەمی  لەباربردنــی  هــۆی  دەبێتــە 

ــی.  ــتی ئەڵامن ــاو و بااڵدەس ــیی ب سیاس

شــۆپنهاوەر فەلســەفەكارێك بــوو زۆر ڕقــی 

ــوەوە و  ــا دەب ــی و كلێس ــی ئایین ــە پیاوان ل

پێــی وابــوو ئاییــن میتافیزیــكای گەالنــە، 

بۆیــە لــە زۆر الیەنــەوە بوداییزمــی پــێ  

ــیحی.  باشــر بــوو لــە ئایینــی مەس

نانــی  كاتێــك   )1860/9/21( ڕۆژی  لــە 

بەیانیــی لــە هۆتێلێــك دەخــوارد، ماوەیەكــی 

ــك  ــەوە و یەكێ ــەی مای ــە ســەر مێزەك زۆر ل

لــە كارمەنــدەكان تێبینــی دەكات ماوەیەكــی 

زۆرە جووڵــەی نییــە، كاتێــك لێــی نزیــك 

ــە،  ــا بزانێــت هیچــی پێویســت نیی بــوەوە ت

خــۆی  كورســییەكەی  ســەر  لــە  بینیــی 

ــردوە.  م

دایكــی  ماڵــی  ئــەوەی  دوای  شــۆپنهاوەر 

ــاری  ــە ش ــش ل ــت، بەتایبەتیی ــێ دەهێڵێ ج

فرانكفۆرتــدا دوو ژوور لــە هۆتێلێــك بــە 

ــا لەگــەڵ  كــرێ  دەگرێــت، هەمیشــە بەتەنی

ســەگەكەیدا دەژیێــت كە نــاوی نابــوو ئەمتا. 

ــی  ــو فەلســەفە و ئایین ــە نێ ئەمتــا ناوێكــە ل

ــا  ــان، ی ــی جیه ــە ڕۆح ــی ل ــی بڕاهامی بودای

ڕۆحــی هەمەكــی دەنرێــت، بــەاڵم خەڵكــی 

ــە  ــی هۆتێلەك ــۆی و كارمەندان ــارساوی خ ن

)شــۆپنهاوەری  بــە  هەمیشــە ســەگەكەی 

ــەن.  ــگ دەك ــووك( بان بچ

كتێبەكانی شۆپنهاوەر
1. چــوار بنەماكانــی پرنســیپی هۆكارێتــی 

 .)1813(

ڕەنگەكانــەوە   و  جوانــی  بــارەی  لــە   .2

.)1816 (

3. تیۆریای كۆلۆرۆم )1830(.

ــی  ــدە بەرگ ــت و مناین ــان وەك ویس 4. جیه

یەكــەم )1836(. 

ــی  ــدە بەرگ ــت و مناین ــان وەك ویس 5. جیه

 .)1844( دوەم 

6. ویست لە نێو رسوشتدا )1836(. 

نێــو  بنچینەیییەكانــی  كێشــە  7.دوو 

 .)1841( ئەخــاق  فەلســەفەی 

8. ئەنجام و پاشاموەكان )1851(. 

9. هونــەری ئــەوەی هەمیشــە لــە ســەر 

كەســانی  دیالیكتێكــی  یــا  بیــت،  حــەق 

ئاژاوەچــی. 

شۆپنهاوەر و فەلسەفە
كــە  دەكات  ئــەوە  تێبینــی  شــۆپنهاوەر 

حیكمەتێــك  بنچینــەی  ســەر  لــە  بــوون 

ســەر  لــە  دامــەزراوە،  فەلســەفەیەك  و 

ئامانجگەرایییەكــی  شــارەزایی  بنچینــەی 

ــو  ــە نێ ــتێك ل ــوو ش ــە هەم ــراو، بۆی دیاریك

بوونــدا، بەڵگەیەكــی ڕاســتگۆن لــە ســەر 

شــارەزایی،  حیكمــەت،  توانــا،  كارایــی، 

ــە دەكات  ــەم چەمكان ــە ســەر ئ دێــت كار ل

و تێكەاڵویــان دەكات بــە ڕوانینــی خــۆی 

ــە  ــی ب ــان و پێوەندی ــارەی كێشــەی ژی ــە ب ل

مرۆڤــەوە. توێژینــەوەی زۆری لــە بــارەی 

ــە  ــی ل ــدەوە و كاری زۆریش ــزم خوێن بودایی
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ســەر كــردوە، هەروەهــا كاری زۆری لــە 

ســەر فەلســەفە و حیكمەتــی هینــدی كــۆن 

كــردوە و لــە ڕوانگــەی ئــەم حیكمەتــە 

زۆری  بەشــێكی  هینــدەوە،  كۆنــەی 

تیۆرەكانــی خــۆی داڕشــتوە، بۆیــە كەســانێك 

ــی  ــە الیەن ــە شــۆپنهاوەر ل ــان وای هــەن پێی

ئایینییــەوە بوەتــە بودایــی. 

فەلســەفەیەكە  شــۆپنهاوەر،  فەلســەفەی 

ــە هەمــوو جیهــان تــێ بــگات:  دەیەوێــت ل

هەمەكیــەت، ئینجــا جیهانــی مرۆڤایەتــی 

بێــت، یــا جیهانــی ئاژەڵــی و ڕوەكــی، بۆیــە 

وتووێــژە  لــەم  خــۆی  دێــت  شــۆپنهاوەر 

ڕەوتــی  دوو  هــەر  نێــوان  تەقلیدییــەی 

لــە  دەدزێتــەوە  مەتریالــی  و  ئایدیالــی 

بــارەی تیــۆری مەعریفــەوە، بــەو ســیفەتەی 

ــارەی شــتەكان  ــە ب ــا مەعریفــەی ئێمــە ل ئای

ــو  ــە نێ ــان ل ــە؟ ی ــودی خۆماندای ــو خ ــە نێ ل

مەعریفــە  ئێمەیــن  ئــەوە  شــتەكاندایە؟ 

لــە بــارەی شــتەكان دروســت دەكەیــن و 

ــتەكان  ــەوە ش ــا ئ ــن؟ ی ــت دەهێنێ ــە دەس ب

خۆیــان هــەن و مەعریفەمــان لــە بــارەی 

هــات  شــۆپنهاوەر  دەدەن؟  پــێ  خۆیــان 

تەماشــای ئــەم دیالۆگــەی كــرد، پێــی وابــوو 

دیالۆگێكــی تــەواو نییــە، بۆیــە جەخــت 

ــود  ــە خ ــە ن ــەوە، ك ــەوە دەكات ــەر ئ ــە س ل

ــا مەعریفــە  ــە تەنی ــە ب ــەوەی هەی ــای ئ توان

هەڵبهێنجێنێــت، نــە شــتەكانیش بەتەنیــا بــە 

بــێ  خــودی عاریــف دەتوانــن مەعریفەمــان 

پــێ ببەخشــن، لێــرەدا شــۆپنهاوەر پێشــنیاری 

جۆرێكــی تــری بیركردنــەوە دەكات كــە ناوی 

ــەی ئێمــە  ــەو مانای ــردن، ب ــت منایندەك دەنێ

ــتەكانیش  ــن و ش ــتەكان دەكەی ــدەی ش مناین

ــوان  ــە نێ ــە ل ــك هەی ــە، خاڵێ ــدەی ئێم مناین

ــەم  ــن ل ــی پێكگەییش ــە كات ــەر دوو ال، ل ه

ــت.  ــەم دێ ــە بەره ــەدا مەعریف خاڵ

لــەم  تێگەییشــتنی  میانــەی  لــە 

بــاوەڕەی  ئــەو  فەلســەفەیەوە، گەییشــتە 

ژیــان خــۆی، شــەڕانگێزییەكی گەورەیــە، پــڕە 

لــە ئێــش و ئــازار و دڵشــكان و نەخۆشــی و 

پیربــوون و مــەرگ. لێــرەوە بۆچوونەكانــی لە 

بــارەی ڕەشــبینی بەرانبــەر بــە ژیان ســەریان 

ــر  ــە بی ــامن ل ــت ئەوەیش ــۆ نابێ ــدا. خ هەڵ

ــڕاو  ــا و داب ــی تەنی ــەم پیاوێك ــە ئ ــت ك بچێ

و دوورەپەرێــز بــوو، ئــەم تەنیایییەیشــی 

لــە  بــوو  بیركردنــەوەی خــۆی  ئەنجامــی 

و  ئێــش  و  ژیــان  شــەڕانگێزیەتی  بــارەی 

ئــازار و تانــەوەی لەبننەهاتــووی ژیــان. 

ســەرەكییەكانی  خاڵــە  تەماشــای  ئەگــەر 

ئێمــە  بكەیــن،  شــۆپنهاوەر  فەلســەفەی 

ــەوە،  ــا بكەین ــك خــاڵ جی ــن كۆمەڵێ دەتوانی

ــو  ــە نێ ــن و ل ــك تێكــەاڵوی یەكری ــە جۆرێ ب

ــەفەكەیدا  ــەكان و فەلس ــتیی كتێب ــۆی گش ك

ڕەنگیــان داوەتــەوە. 

ــا،  ــادەی ڕەه ــە م ــە ل ــوون بریتیی ــەم: ب یەك

لــە نێــو بوونــدا تەنیــا مــادە هەیــە و هیــچ 

شــتێكی تــر لــە دەرەوەی مــادە بوونــی نییە. 

دوەم: زانســت بریتییــە لــە ویســت و منایندە، 

نێــو زانســتدا  لــە  ئــەوەی  بــەو مانایــەی 

ڕۆڵــی گــەورەی هەیــە، بریتییــە لــە ویســتی 

مرۆڤــەكان و مناینــدە و ئاوەژووبوونــەوەی 

ــتەكاندا.  ــو زانس ــە نێ ــتەیە ل ــەم ویس ئ

ویســتێكی  رسوشــتدا،  نێــو  لــە  ســێیەم: 

شۆپنهاوەر تێبینی 
ئەوە دەكات كە 
بوون لە سەر 
بنچینەی حیكمەتێك 
و فەلسەفەیەك 
دامەزراوە، لە سەر 
بنچینەی شارەزایی 
ئامانجگەرایییەكی 
دیاریكراو، بۆیە 
هەموو شتێك لە نێو 
بووندا، بەڵگەیەكی 
ڕاستگۆن لە سەر 
كارایی، توانا، 
حیكمەت، شارەزایی
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ــەخ  ــا بای ــتە تەنی ــەم ویس ــە، ئ ــتی هەی گش

ــژەی  ــت و درێ ــان بپارێزێ ــەوە دەدات ژی ب

ــەی  ــەر بنچین ــە س ــش ل ــدات، ئەوەی ــێ ب پ

پاراســتنی جــۆرەكان، ئــەم ویســتە تەنیــا 

نــادات،  مــرۆڤ  مانــەوەی  بــە  بایــەخ 

بەڵكــوو ویســتێكی گشــتگیری رسوشــتییە و 

بایــەخ بــە ئــاژەڵ و ڕوەك و هەمــوو شــتێكی 

ــۆ  ــت ب ــو رسوشــت دەدات و دەیانپارێزێ نێ

ــەوە و  ــە مان ــە ل ــن، جگ ــەردەوام ب ــەوە ب ئ

بەردەوامــی، هیــچ شــتێكی تــر لــە الی ئــەم 

ــەم  ــوێ  ب ــز گ ــە، هەرگی ــگ نیی ــتە گرن ویس

كەســانە نــادات كــە ئێــش و ئازاریــان هەیــە، 

نێــو تانــەوەی مرۆڤانــەی  لــە  ئەوانــەی 

ــەی شــەڕانگێز و  ــەوە، ئەوان ــان دەتوێن خۆی

چاكەخــوازن. 

چــوارەم: مــردن دوژمنــی سەرســەختی 

گشــتگیرەی  و  هەمەكــی  ویســتە  ئــەم 

مەرگــە  ئــەوە  مانەوەیــە،  و  ژیــان 

دەیەوێــت كاراكتەرەكانــی ئــەم ویســتە 

لــە كار بخــات و مرداریــان بكاتــەوە و لــە 

ــی  ــتی هەمەك ــەاڵم ویس ــات، ب ــان بب ناوی

لــە میانــەی خولیــای ســێكس و مانــەوەدا 

دێــت ئــەم ویســتە دەبەزێنێــت، بۆیــە 

مەكینەیــەك  وەك  مــردن  ئەگەرچــی 

ڕۆحــی خەڵــك دەدروێتــەوە، ئــەم ویســتە 

دێــن نــەوەی تــازە دەخاتــەوە و درێــژە بــە 

دەدات.  ژیــان 

پێنجــەم: ژیــان خــۆی، ســەرتاپای بــوون، 

و  دێــت  پێــك  تراژیدیــا  كۆمەڵێــك  لــە 

ژیــان  و  بــوون  بــوە، هەمــوو  دروســت 

نییــە، ئــەوەی مانــای  هیــچ مانایەكیــان 

هەیــە تەنیــا تانــەوە و ئێــش و ئــازار و 

ــچ  ــوون هی ــە ب ــە، بۆی شــەكەتی مرۆڤایەتیی

چاكەخوازییــەك و خێرێكــی تێــدا نییــە، 

تێــدا  خۆشــبەختییەكی  و  شــادی  هیــچ 

پەرێشــانییەكی  هەیــە  ئــەوەی  نیییــە، 

لــەم  گوایــە  خێرێــك  هــەر  گەورەیــە. 

ــن  ــە كەمری ــە ل ــت، بریتیی ــتەدا هەبێ ویس

چونكــە  شــەڕخوازی،  ڕادەی  و  ڕێــژە 

شــەڕانگێزی و شــەڕخوازی و پەرێشــانیی 

جەوهــەری ژیانــن، حەقیقەتــی بوونــن. 

هەمــوو ئــەو شــتانەی بــە الیەنــی بــاش و 

ــن،  ــان دادەنرێ ــو ژی ــڤ نێ خــۆش و پۆزەتی

شــادی و چێــژ و شــەهوەت، ئەوانــە خۆیان 

شــتی بــاش و پۆزەتیــڤ نیــن، 

بەڵكــوو زۆر نێگەتیڤــن، 

بــەو مانایــەی هەمــوو 

شــادییەك بریتییــە لــە 

لێســەندنەوەی ئێــش و 

ــەوەی  ــازار، كەمربوون ئ

بۆیــە  پەرێشــانی، 

و  چێــژ  و  شــادی 

شــتانێك  شــەهوەت 

و  ئێــش  وەك  نیــن 

پەرێشــانی  و  ئــازار 

هەمیشــەیی بــن، چونكــە 

هەمیشــەیین،  ئەوانــە 

خۆشــبەختی.  نــەوەك 

وایــە  پێــی  شــۆپنهاوەر 

كەمــر  مــرۆڤ  كاتێــك 

هەســت بــە پەرێشــانی 

و  ئــازار  و  ئێــش  و 

ــاد و  ــە ش ــی وای ــەوە پێ ــەوە دەكات، ئ تان

بەختــەوەرە، لــە كاتێكــدا تەنیــا ئێــش و 

ئــازار و پەرێشــانییەكەی كەمــر بوەتــەوە و 

دوای ماوەیەكــی تــر ســەر هەڵدەدەنــەوە و 

دەبنــەوە.  زیــاد 

ویســتی  شــێوازانەی  ئــەو  شەشــەم: 

بــۆ  دەهێنێــت  كاریــان  بــە  هەمەكــی 

خــۆی،  ئامانجەكانــی  جێبەجێكردنــی 

لــە مانــەوەی مــرۆڤ و درێژەپێــدان بــە 

ــە عەقــڵ و  ڕەگــەزی مرۆڤایەتــی، بریتیــن ل

سێكســی.  غەریــزەی 

Arthur Schopenhauer
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 كاریگەریی شۆپنهاوەر لە سەر نیچە
نیچــە،  فەلســەفەی  لــە  لێكۆڵینــەوە 

هەمیشــە بەناتــەواوی دەمێنێتــەوە ئەگــەر 

نــەگات  تــێ  پێوەندییــە  لــەم  لێكۆڵــەر 

ــتێتەوە،  ــۆپنهاوەر دەبەس ــە ش ــە ب ــە نیچ ك

لــەو  یەكێكــە  شــۆپنهاوەر  چونكــە 

كردوەتــە  زۆری  كاری  فەلســەفەكارانەی 

لــە  نیچــە  بۆچوونــی  و  ڕوانگــە  ســەر 

فەلســەفە  و  بــوون  و  جیهــان  بــارەی 

ئــەم  وایــە  پێــامن  ئێمــە  مرۆڤــەوە.  و 

پێوەندییــە دوالیزمییانــە بــوە، لــە هەنــاوی 

خۆیــدا كۆمەڵێــك پاڕالێــل و یەكربڕینــی 

هەڵگرتــوە، چونكــە نیچــە هــەر چەنــدە لــە 

بەشــێك لــە بۆچوونەكانیــدا تەریبــە لەگــەڵ 

ئــەم پیــاوەدا، بــەاڵم لــە زۆر بۆچوونــی 

تریشــدا ــــ كــە لــە قۆناغــی دواتــر لــە الی 

ــن.  ــڕ دەب ــدەدەن، یەكرب نیچــە ســەر هەڵ

لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەیشــدا، بە مامۆســتای 

فێــری  مامۆســتایەك  دەزانێــت،  خــۆی 

كــردوە بــەوردی تەماشــای جیهــان بــكات. 

بــارەی  لــە  تایبەتــی  كتێبێكــی  نیچــە 

ســەر  بــە  شــۆپنهاوەر  كاریگەریــی 

خــۆی  هاوســەردەمی  نــەوەی  و،  خــۆی 

و  ڕۆڵ  ستاییشــی  لەوێــدا  و  نووســیوە 

پێگــە و فەلســەفەی شــۆپنهاوەر دەكات. 

نیچــە ئــەم كتێبــەی لــە ســاڵی )1874( 

كتێبــی  تەواوكردنــی  دوای  نووســیوە، 

وەك   ،)1872 ــــ  تراژیدیــا  )لەدایكبوونــی 

ــە  ــەوە ك ــەك لێكۆڵین ــە زنجیرەی ــێك ل بەش

تێڕامانێــك  )چەنــد  نــاون  نــاوی  خــۆی 

ــەم  ــن(. نیچــە ل ــدا نی ــی خۆیان ــە كات ــە ل ك

كتێبــەدا جەخــت دەكاتــە ســەر ئــەوەی 

شــۆپنهاوەر فەلســەفەكارێكی دوورەپەرێــز 

فەلســەفە  نەیهێشــتوە  بــوە،  دابــڕاو  و 

ــت  ــە كار بهێرنێ ــراپ ب ــێوەیەكی خ ــە ش ب

لــە الیــەن دەوڵــەت و دامەزراوەكانــەوە 

فەلســەفە  ویســتوویانە  هەمیشــە  كــە 

و  داڕشــتنەوە  بــۆ  ئامرازێــك  بكەنــە 

لەقاڵبدانــی هاواڵتــی، پڕۆســەیەك بێــت بــۆ 

ــەچ.  ــاش و ملك ــی ب ــتكردنی هاواڵتی دروس

ــەفە  ــە فەلس ــە ب ــی نیچ ــەم بەركەوتن یەك

میانــەی  لــە  شــۆپنهاوەر  كتێبەكانــی  و 

خوێندنــەوەی كتێبــی )جیهان وەك ویســت 

و مناینــدە( بــوە لــە ســاڵی 1865 دا، نیچــە 

كۆمەڵێــك  و  دەخوێنێتــەوە  كتێبــە  ئــەم 

ڕاوبۆچوونــی تــازەی بــۆ دروســت دەبێــت، 

كــە  وابــوە  دەرگایــەك  كردنــەوەی  وەك 

لێیــەوە دێتــە نێــو جیهانــی فەلســەفە. لــە 

ڕاســتیدا ئــەوەی وای كردبــوو نیچــە بــەرەو 

بیركردنــەوەی  بــڕوات،  شــۆپنهاوەر  الی 

ئیلحــاد.  بــارەی  لــە  بــوو  خــۆی  نیچــە 

لەگــەڵ خوێندنــەوەی ئــەم كتێبــەدا، نیچــە 

ــی  ــە گرنگەكان ــە چەمك ــك ل ــە یەكێ دەگات
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ــان.  ــتی ژی ــەوەی ویس ــۆی: نەفیكردن خ

ــەم  ــە ب ــی نیچ ــۆی كاریگەری ــە ه ــەر ب ه

ــۆپنهاوەرەوە،  ــری ش ــی ت ــە و كتێبەكان كتێب

نزیــك  ڤاگنــەر  ڕیچــارد  لــە  دێــت 

دەكەوێتــەوە و پێــی وایــە ئــەم موزیكژەنــە 

ڕۆڵــی  هەمــان  دەتوانێــت  گەورەیــە 

مامۆســتا  ببێتــە  ببینێــت،  شــۆپنهاوەر 

ســەرەڕای  بێگومــان  ڕێنیشــاندەری.  و 

شــۆپنهاوەر  بــۆ  نیچــە  ستاییشــەكانی 

ــە  ــەاڵم ل ــەفەكارێك، ب ــار و فەلس وەك بیری

ــۆك و  ــەفەی خەم ــدا فەلس ــان كاتیش هەم

ڕەشــبینانەی شــۆپنهاوەر كاریگەرییەكــی 

فۆڕمۆڵەكردنــی  ســەر  بــە  قووڵیــان 

ــوە،  ــە هەب ــەوەی نیچ ــەفە و بیركردن فەلس

ــەوەی  ــە ب ــەت بۆچوونێكــی زۆر هەی تەنان

ســەرهەڵدانی  ســەرچاوەی  شــۆپنهاوەر 

ــە  ــی ژیان ــی و بێهوودەی ــەی بێهیوای بیرۆك

لــە الی نیچــە و لێكۆڵینــەوەی زۆریــش 

ــەملاندنی  ــۆ س ــوورساوە ب ــەوە ن ــەم بارەی ل

ئــەم بۆچوونــە. 

پــەروەردەكار  وەك  شــۆپنهاوەر  نیچــە 

لــە  دەناســێنێت،  خــۆی  مامۆســتای  و 

مامۆســتا  بــێ   نیچــە  كــە  ســەردەمێكدا 

بــێ  منوونەیەكــی  و  ڕێنیشــاندەر  بــێ   و 

ــو  ــە نێ ــە ل ــەوە نیچ ــەم بارەی ــوو، ل ــااڵ ب ب

كتێبــی )شــۆپنهاوەر وەك پەروەردەكارێــك( 

ــە شــێوەیەكی گونجــاو  ــا ب دەنووســێت:« ت

وەســفی هــەر ڕووداوێــك بكــەم لــە بــارەی 

ــی  ــەم جــار كتێبەكان ــۆ یەك ــك ب خــۆم كاتێ

شــۆپنهاوەرم بینــی، ئــەوە پێویســتە لــە 

ســەرم بــۆ چركەیــەك لــەم بیرۆكەیــە ڕامبێنم 

كــە لــە ســەردەمی الویــدا، چەندیــن جــار 

بەقووڵــی لــە هــەر بیرۆكەیەكــی تــر خــۆی 

لــێ خشــاندووم. كاتێــك لــەو ڕۆژگارەدا 

ــوا و ئاواتێكــی  ــو هەمــوو جــۆرە هی ــە نێ ب

خۆمــدا دەگــەڕام، هەمیشــە پێــم وابــوو 

ڕۆژێــك چارەنــووس دێــت لــەم ئەركــە 

ــم ڕزگار دەكات،  ــەرەی خۆم ــران و تۆقێن گ

پرســی پەروەردەكردنــی خــۆم، ئەوەیــش 

لــە كاتێكــی گونجــاو بــە دی دێــت، لــە 

ســایەی دۆزینــەوەی ئــەو فەلســەفەكارەی 

-فەلســەفەكارێكی  دەكات،  پــەروەردەم 

و  دوودڵــی  بــێ   مــرۆڤ  ڕاســتەقینە- 

ــە  ــۆ دەكات، چونك ــی ب ــزی ملكەچ خۆپارێ

ــی«.  ــەی پێیەت ــر متامن ــۆی زیات ــە خ ل

شــۆپنهاوەر  كاتێــك  نیچــە  كەواتــە، 

دەخوێنێتــەوە، وا هەســت دەكات تووشــی 

لــە منوونــەی  بــوە،  چارەنووســی خــۆی 

شــۆپنهاوەردا مامۆســتا و ڕێنیشــاندەرێك 

ــی  ــاری گران ــت ب ــە بتوانێ ــەوە ك دەدۆزێت

ســەر شــانی ســووك بــكات، ڕێنامیــی بــكات 

و فێــری فەلســەفەكاری بــكات. ئــەوەی 

لێــرەدا نیچــە ئامــاژەی بــۆ دەكات كارێكــی 

گرینگــە، كەســێك هەبێــت لــە خــۆت زیاتــر 

ــكات و  ــرت ب ــت، فێ ــی هەبێ ــەت پێ متامن

ڕێگاكانــی بیركردنــەوەت نیشــان بــدات، 

بــەاڵم دەبێــت چــۆن فێــری بــكات و فێــری 

ــا بڵێیــن نیچــە دەخوازێــت  چــی بــكات؟ ی

چــی لــە شــۆپنهاوەر فێــر ببێــت؟ بــەم 

ــە  شــێوەیە وەاڵمــامن دەداتــەوە:« ئینجــا ل

خۆمــم پرســی:« لــە ســەر چ بنەمایــەك 

خــۆم  لەگــەڵ  دەكات؟«.  پــەروەردەت 

ڕامــام كــە دەبێــت چــی لە بــارەی ئــەو دوو 

بنەمــا پەروەردەیییــەی خــۆم بڵێــت كــە لــە 

ســەردەمی ئێمــەدا بــاو بــوون. یەكــەم، 

پێویســتە لــە ســەر پــەروەردەكار بەخێرایــی 

ــۆی  ــەی خ ــی قوتابییەك ــا تایبەتییەكان توان

بزانێــت و، هەمــوو هــەوڵ و كۆشــش و 

ســەرگەرمی و تواناكانــی خــۆی بخاتــە گــەڕ 

تــا وا بــكات ئــەم چاكەخوازییــە پــێ بــگات 

و بەرهەمــی هەبێــت. میكانیزمــی دوەم، 

بەپێچەوانــەی ئــەوە بوو، پێویســت دەكات 

هانــم بــدات و یارمەتیــم بــدات، ســوود لــە 

هەمــوو تواناكانــی الی قوتابییەكــەی خــۆی 

بــكات  توانایانــە  لــەم  وەربگرێــت و، وا 

ــن«.  ــاوكار ب ــگ و ه ــەوە هەماهەن پێك

الی  لــە  پــەروەردەكار  كاری  كەواتــە، 

نیچــە دیــاری كــراوە، توانــا شــاراوەكانی 

زۆری  كۆششــی  و  هــەوڵ  بناســێت، 

لەگــەڵ بــدات تواناكانــی خــۆی بــە كار 

بهێنێــت، ئــەوەی نیچــە نــاوی دەنێــت 

چاكەخوازییەكانــی  پەروەردەكردنــی 

نــاوەوەی مــرۆڤ. هانــی بــدات، یارمەتیــی 

بــدات، هەماهەنــگ و هــاوكاری بــكات، 

ــت  ــی زۆر بێ ــەوە چاڕوەڕوانییەك ــە ئ ڕەنگ

ــەاڵم  ــەك، ب ــۆ هەمــوو فێرخــواز و قوتابیی ب

ئــەوە ئــارەزوو و هیــوای نیچەیــە. 
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بیابــان  خــوارەوەى  ئەفریقــاى  زۆربــەى 

دەردەکەوێــت  ئــەوا  بکەیــن،  ئاوارتــە 

لــە  ڕاســتیدا  لــە  کــە  واڵتانێــک  تەنیــا 

کۆمەڵگــەى کشــتوکاڵیدا ماونەتــەوە –تــۆ 

ســاڵى  لــە  دانیشــتوانەکەیان  بڵێــى 60% 

ــوون-  ــک ب ــتوکاڵەوە خەری ــە کش 2000دا ب

ــەت  ــو ئیمپراتۆری ــە نێ ــوون ل ــەو واڵتانەب ئ

ئینگلیــزى و فەرەنســییەکاىن پێشــردا بــوون 

لــە باشــوورى ئاســیا،  واتــە هندســتان و 

ــى.  ــار و واڵىت هیندۆچین ــگالدش و میامن بەن

ــەردەوام  ــەى ب ــا ک ــە هەت ــەم دۆخ ــەاڵم ئ ب

دەبێــت لــە ســایەى ئــەو کێبڕکێــى خێراییەى 

کۆتایــى شەســتەکاندا،  لــە  پیشەســازیدا؟ 

کۆمەڵگــەى کشــتوکاڵى نیــوەى دانیشــتوواىن 

تایــوان و کۆریــاى باشــوورى پێکدەهێنــا، 

ــە  ــۆ %8 ل ــە ب ــەم ژمارەی ــڕۆدا ئ ــەاڵم لەم ب

تایــوان و بــۆ %10 لــە کۆریــاى باشــوور 

ــى  ــد دەیەیەک ــەى چەن ــە میان ــوە. ل دابەزی

ــەوە  ــۆرە نامێنێت ــەو ج ــەىت ب ــدا مرۆڤای کورت

بــەوە  بوونەوەرانێــک  هەبــوو،  کــە 

زۆرى  بــە  تاکــەکاىن  کــە  دەنارسانــەوە 

خەریکــى کۆبوونــەوە و ڕاو و بەرهەمهێنــاىن 

خۆراکــن.

بوونــەوەرى  چیــر  ئێمــە  هەروەهــا 

1900دا  ســاڵى  لــە  نیــن،  گوندنیشــین 

%16ـــى دانیشــتوواىن جیهــان لــە شــارەکاندا 

ــە  ــەم ژمارەی ــاڵى 1950دا ئ ــە س ــان، ل دەژی

بــەاڵم  نزیکــەى 26%،  بــۆ  بەرزبوویــەوە 

ــرە )48%(.  ــوە کەم ــە نی ــک ل ــڕۆ کەمێ ئەم

و  پێشــکەوتووەکان  واڵتــە  لــە  گونــد 

زۆربــەى جیهانــدا –تەنانــەت لــە ناوچــەکاىن 

بەرهەمهێنــاىن کشتوکاڵییشــدا- ســارایەکى 

سەرســەوزە کــە بــە ئاســتەم مرۆڤێکــى تێــدا 

دەبیرێــت لــە دەرەوەى ئۆتۆمبێلەکــەى یــان 

مەزەندەکــردىن  لێــڕەدا  بــەاڵم  ماڵەکــەى. 

ڕاســتە  دەبێــت.  ســەختر  ئەنجامگیرانــە 

دەوڵەتــە پێشــکەوتووە کۆنــەکان دەواڵتــاىن 

ــە  ــر ئەمان ــەاڵم چی ــوون، ب ــین ب زۆر شارنش

نیــن،  هاوچــەرخ  بەشــاریبووىن  منوونــەى 

]چونکــە[ فۆڕمــى بەشــاریبووىن هاوچــەرخ 

ــن  ــەر هەڵهات ــووربوون لەس ــە س ــە ل بریتیی

بانگــى  پیــرى  بــەرەو  گونــدەوە  لــە 

جیهــاىن  لــە  ئــەوەى  میرۆپۆلســەکان. 

پێشــکەوتوودا بەســەر شــارەکاندا دێــت، 

ــش  ــە ناوی ــەر ب ــە ه ــەى ک ــەت ئەوان تەنان

ڕاســتى،  بــە  نــەک  دەکــەن  نەشــونوما 

ــەى  ــەو ناوچان ــاریبووىن ئ ــە بەش ــە ل بریتیی

دەوروبــەرى ســەنتەرەکەى خۆیــان گرتــووە 

ــە دەورى ســەنتەرە ئەســڵییەکانیانن.  ــان ل ی

لەمــڕۆدا لــە ئەوروپــا و ئەمریــکاى باکــوردا، 

ــە شــارە هــەرە گــەورەکاىن  ــا دە شــار ل تەنی

شــارەى  دوانــزە  لــەو  دووان  و،  جیهــان 

دەگاتــە  دانیشــتووانەکەیان  ژمــارەى  کــە 

زیاتــر، بوونیــان هەیــە.  یــان  دە ملیــۆن 

ئەگــەر شــارى پۆرتــۆى پورتــوگال ئاوارتــە 

ــرا  ــە هــەرە خێ ــەوا شــارە ملیۆنیی ــن، ئ بکەی

ــا و  ــە ئاســیا و ئەفریق گەشەســەندووەکان ل

ئەمریــکاى التینــن:  لە ئاســیا )بیســت شــار(، 

لــە ئەفریقــا )شــەش(، لــە ئەمریــکاى التیــن 

)پێنــج(. ئــەم پرۆســەیە –دەرەنجامــەکاىن 

دیکەیــى هەرچییــەک بــن- گــۆڕاىن گــەورە 

ــە  ــوان کۆمەڵ ــیى نێ ــەنگیى سیاس ــە هاوس ل

یەک ئاراستەى 
گشتیى هەیە 
کە دەشێت لە 
زۆربەى ناوچەکانى 
دەوروبەردا تێبینیى 
بکەین، ئەویش 
گۆڕانى پێگەى 
دەوڵەتى هەرێمیى 
سەربەخۆیە، کە لە 
سەدەى یبیستەمدا 
بووە یەکەیەکى 
بنچینەیى سیاسى 
و دەستووری وەها کە 
خەڵکى تێیدا دەژین



153

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )69 - 68( ساڵی پانزەیەم 

دانیشــتوانییە مەدەنییــە هــەرە چــڕەکان 

بەربــاوە  گوندنشــینییە  دانیشــتوانە  و 

بــە  ئــاراوە،  دەهێنێتــەوە  جوگرافییــەکان 

یــان  کۆمــەڵ  واڵتانــەى  لــەو  تایبەتیــش 

ــان  ــردراوەکان نوێنەرایەتیی ســەرۆکە هەڵبژێ

دەکــەن. 

لێــرەدا کەمێــک لەبــارەى گــۆڕاىن بــوارى 

ناتوانیــن  فێرکارییــەوە دەدوێــم، چونکــە 

و  کۆمەاڵیــەىت  کاریگەرییــە  ئاســاىن  بــە 

لــە  گشــتى  فێرکــردىن  کولتوورییەکــەى 

کاریگەرییــە کۆمەاڵیــەىت و کولتوورییەکــەى 

ــە  ــەوە ک ــڕە جودابکەین ــە کتوپ ــەو شۆڕش ئ

هەرگیــز لــە ڕاگەیانــدىن پەیوەندیگیریــى 

ئێســتا  ئــەوەى  و کەســیدا، وەک  گشــتى 

وێنــەى  لــە  دەژیــن،  تێیــدا  هەموومــان 

حەقیقەتێکــى  بــە  ئامــاژە  بــا  نەبــووە. 

بــە  پەیوەندیــدارە  کــە  بکــەم  گرنــگ 

واڵت  بیســت  لەمــڕۆدا  بابەتەکەمانــەوە. 

ــەکاىن  ــە %55ى کۆمەڵ ــر ل ــە زیات ــە ک هەی

دواى  کــە  هەیــە  گونجاویــان  تەمــەىن 

قۆناغــى ئامادەیــى درێــژە بــە خوێنــدن 

– واڵتانــە  ئــەم  هەمــوو  بــەاڵم  دەدەن، 

جگــە لــە کۆریــاى باشــوور- کەوتوونەتــە 

ــۆىن ســەرمایەدارى و  ــاىن ک ــا )دەواڵت ئەوروپ

پۆست-کۆمۆنیســتى( و ئەمریــکاى باکــور 

پێشــکەوتووى  جیهــاىن  ئوســرالیاوە.  و 

ســامانێکى  دەتوانێــت  هێشــتایش  کــۆن 

مرۆیــى بەرهــەم بهێنێــت کــە ئیمتیــازاىت 

زۆر زیاتــرى هەبێــت لــە هــى دەوڵەتــە 

ــەاڵم  ــەک. ب ــەکاىن ســەدەى بیســت و ی نوێی

ســەرهەڵدەدات  لێــرەدا  پرســیارەى  ئــەو 

ــد و  ــەىت هین ــە تایب ــە: کــەى ئاســیا، ب ئەمەی

ــەوە؟  ــە کاروانەک ــن ب ــن بلکێ ــن، دەتوان چی

لەبــارەى  بڵێــم  هیــچ  نامــەوێ  لێــرەدا   

کۆمەاڵیەتییــە  گۆڕانــە  گەورەتریــن 

ڕابــردوودا،  ســەدەى  لــە  تاکەکانــەوە 

بخەمــە  تێبینــى  یــەک  دەخــوازم  تەنیــا 

ــووم  ــەکەى پێش ــە قس ــتى ل ــە پاڵپش ڕوو ک

ــوەر  ــرین پێ ــە باش ــش ئەوەی دەکات، ئەوی

بــۆ ڕزگاربــووىن ژنــان بریتییــە لــە پلــەى 

ڕەوىت  لــە  پیــاوان  بــە  گەیشــتنەوەیان 

خوێندنــدا و بگــرە ژمارەیشــیان لــە هــى 

ــە بڵێــم  ــرە. پێویســت بــەوە نیی ــاوان زیات پی

ــە  ــان هەی ــەىش جیه ــن ب هێشــتایش چەندی

لــە هیندســتان کــە تــا ئێســتایش ژن تیایــدا 

دواوەن.  لــە  زۆر 

بــۆ  گشــتگیرە  ڕوانگــە  ئــەم  دواى 

لــە  ڕووداوانــەى  ئــەو  بەســەرکردنەوەى 

ڕوویانــدا،  ڕابــردوودا  ســەدەى  نیــوەى 

لــە  پێشــینانەى  بــێ  ڕووداوە  ئــەو  یــان 

نزیکــەى نیــو ســەدەدا ڕوویانــدا، لێگەڕێــن 

فاکتــەرە  لــە  ســەرنج  نزیکــەوە  لــە 

کارتێکــەرەکاىن جەنــگ و ئاشــتى و هێــز 

و  بیســت  ســەدەى  دەروازەى  لــە  بــدەم 

یەکــدا و ئامــاژە بــەوە بــدەم کــە مــەرج 

هەمیشــە  گشــتییەکەى  ئاراســتە  نییــە 

ــەکان  ــە کردەیی ــى حەقیقەت ــە و دەلی بەڵگ

بــن. بــۆ منوونــە ســەملێراوە دانیشــتواىن 

ــە  ــتدا )ل ــەدەى بیس ــاوەى س ــە م ــان ل جیه

چیــر  ئەمریکاکــە(  هــەردوو  دەرەوەى 

ــەرەوە  ــوون لەس ــر هەب ــۆرەى پێش ــەو ج ب

نیــن لەالیــەن  بــۆ خــوارەوە حکومکــراو 

لە کۆتایى 
شەستەکاندا، 

کۆمەڵگەى 
کشتوکاڵى نیوەى 

دانیشتووانى تایوان 
و کۆریاى باشوورى 

پێکدەهێنا، بەاڵم 
لەمڕۆدا ئەم ژمارەیە 
بۆ %8 لە تایوان و 
بۆ %10 لە کۆریاى 

باشوور دابەزیوە. 
لە میانەى چەند 
دەیەیەکى کورتدا 

مرۆڤایەتى بەو جۆرە 
نامێنێتەوە کە هەبوو
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میراتگــرى  دەبنــە  کــە  ئەمیرانــەوە  ئــەو 

ــکارەکاىن  ــەن بری ــان لەالی ــەىت ی فەرمانڕەوای

هێــزە دەرەکییەکانــەوە. ئــەوان لەمــڕۆدا 

بوونەتــە کۆمەڵێــک دەوڵــەىت ســەربەخۆ 

لــە  شــەرعییەتیان  حکومەتەکانیــان  کــە 

»ئومــەت«  و  »گــەل«  بــۆ  گەڕانــەوەوە 

–بــەو  زۆرجاریــش  بەدەســتهێناوە، 

ــى  ــت ڕژێم ــە پێاندەوترێ ــەوە ک ڕژێامنەیش

هەڵبــژاردىن  ڕێگــەى  لــە  تۆتالیتــارى- 

ڕاپرســییە  یــان  ســاختە  یــان  ڕاســتەقینە 

ســااڵنەى  کەرنەڤاڵــى  یــان  گشــتییەکان 

ڕەمــزى  کــە  بەرفــراوان  جەماوەرێکــى 

»گەل«ـــە،  و  دەســەاڵت  نێــوان  تەبایــى 

شــەرعییەىت خۆیــان دووپــات دەکەنــەوە. 

لەســەدەى  بێــت،  دیوێکــدا  هــەر  بــە 

بیســتەمدا خەڵکــى لــە ڕەعییەتــەوە گــۆڕان 

و بــوون بــە هــاوواڵىت، نــەک تەنیــا پیــاوان، 

بەڵکــو ژنانیــش. بــەاڵم ئــەى ئەمــە لەمــڕۆدا 

لــە  نزیکــە  حەقیقەتــەوە  لــە  چەنــدە 

کاتێکــدا بزانیــن زۆربــەى ئــەو حکومەتانەى 

کــە پێکهاتەیەکــى دەســتووریى دیموکراتیــى 

ئــازاددا  هەڵبــژاردىن  لەگــەڵ  لیرباڵییــان 

مــاوەى  هەندێجــار  –ئەگەرچــى  هەیــە 

دێــت-  بەســەردا  ســەربازییى  حوکمــى 

ئــەوە دەکات حکومــەىت کاىت  بانگەشــەى 

ــى  ــاران ماوەیەک ــى زۆرج ــە[ کەچ ]و خولیی

درێژیــان خایانــدووە؟ ئەمــە زۆر نزیکــە لــە 

ئەمڕۆمانــەوە.  حەقیقــەىت 

ئاراســتەى  یــەک  ئەوەیشــدا،  لەگــەڵ 

ــەى  ــە زۆرب ــێت ل ــە دەش ــە ک ــتیى هەی گش

ناوچــەکاىن دەوروبــەردا تێبینیــى بکەیــن، 

ئەویــش گــۆڕاىن پێگــەى دەوڵــەىت هەرێمیــى 

ــتەمدا  ــەدەى بیس ــە س ــە ل ــەربەخۆیە، ک س

و  ســیاىس  بنچینەیــى  یەکەیەکــى  بــووە 

تێیــدا  خەڵکــى  کــە  وەهــا  دەســتووری 

ســەرەکییەکەى،  نیشــتامنە  لــە  دەژیــن. 

ــەت  ــەىس، دەوڵ ــورى ئەتڵ ــەى باک ــە ناوچ ل

کاروبارێــک  چەنــد  بــە  بەســت  پشــتى 

کــە هــەر لــە ســەردەمى فەرەنســییەوە 

ــز  داهێرابــوون، دەوڵــەت کەرەســتەکاىن هێ

ــداران  ــو ســوپاس و چەک ــى وەک و زۆرەملێی

–لــە  و  کــرد  مۆنۆپــۆل  زیندانــەکان،  و 

ــوو  ــەنراڵ و هەم ــەاڵتێکى س ــەى دەس ڕێگ

ــى  ــەوە- کۆنرۆڵ ــکارە پەیوەندیدارەکانیی بری

زیاتــرى هەمــوو ئــەو شــتانەى کــرد کــە 

دەدات،  ڕوویــان  خاکەکــەى  لەســەر 

ڕوولــە  توانــا  ئــەو  لەبەرچاوگرتنــى  بــە 

ــەوەى  ــکنین و کۆکردن ــۆ پش ــە ب ــادەى ک زی

هەروەهــا  هەیبــوو.  زانیارییــەکان 

Eric Hobsbawm


