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1: زیندان و ئەفسانە
)24ی  بــەرواری  شــەممە  پێنــچ  ڕۆژی 

ــر حــەوت  ــی دووەمــی 1749( كاتژمێ كانون

ســەر  ئەفســەری  دوو  بەیانــی،  نیــوی  و 

شــەقامی  لــە  هەواڵگــری  بــەدەزگای 

ــەر  ــە س ــس، هەڵدەكوتن ــە پاری ــار( ل )موفت

ماڵــی دیــدرۆ.

مەبەســتی  بــە  ماڵەكــە  پشــكنینی  دوای 

دژی  دەستنووســانەی  ئــەو  دۆزینــەوەی 

باشــن(  ئــاكاری  و  ئاییــن  و  )دەوڵــەت 

هیچیــان دەســتناکەوێت، جگــە لــە هەنــدێ  

ــەت  ــی تایب ــی و پوختەیەک ــەرنج و تێبین س

بــە ئینســایكلۆپیدیا بەناوبانگەكــەی، لەگەڵ 

ــەی  ــە نامیلكەك ــە ل ــان دوو دان ــەك ی دانەی

)پەیامێــك لەبــارەی زەیــن کوێرانــەوە(.

ئــەوەی ڕاســتی بێــت ماوەیــەك پێــش ئــەوە 

دیــدرۆ هەســتی بە شــتێك كردبــوو دەیزانی 

ــەو  ــە، بۆیــە هەندێــک  ل لەژێــر چاودێریدای

دەستنووســانەی كــە زۆر خەتــەر بــوون، 

الی هەندێــک  لــە هاوڕێكانــی شــاردبووەوە. 

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو دوو ئەفســەرە 

دەســگیریدەكەن و بــە گالیســكەیەك بــەرەو 

زیندانــی )ڤانســین( ڕاپێچــی دەكــەن، وەك 

جێبەجێكردنــی فەرمانێكــی شــاهانە كــە 

لەالیــەن خــودی لویســی پازدەهەمــەوە 

واژۆكرابــوو. ڕاســتە دیــدرۆ لــەو كاتــەدا 

كەســێكی گومنــاو نەبــوو، بــەاڵم هێشــتا 

وەك پێویســت ناوبانگــی پەیدانەكردبــوو. 

ئەدیبــان  و  نووســەران  لەنــاو  تەنهــا 

باڵوكردنەوەکانــدا  و  چــاپ  خانــەی  و 

و  شــەقام  ســەردەمەش  ئــەو  نارسابــوو. 

ــی پاریــس،  ــە و كوچــە و كۆاڵنەكان قاوەخان

جمــەی دەهــات لــە نووســەران و ئەدیبــان. 

ــەك دوو نامیلكــەی  ــا ی ــەو ســاتە تەنه ــا ئ ت

ــوو.  ــاپ گەیاندب ــە چ ب

ســەرەتاوە  لــە  هــەر  هەرچەنــدە 

ئاشــكرابوو.  و  ڕوون  فیكریــی  ئاڕاســتەی 

ئەدەبــی  ناوەنــدە  لــە  ئــەوەی  بەهــۆی 

و  دەهــات  نــاوی  فەلســەفییەكاندا  و 

زیاتربــوو  ســاڵێک  پۆلیــس  باســدەكرا، 

چاودێریــی دەكــرد و ڕاپۆرتــی لــە بارەیــەوە 

دەنووســی. یەكێــك لــە دراوســێكانی الی 

ــەری  ــان خەب قەشــەی كڵێســای گەڕەكەكەی

و  دور  ڕاپۆرتێكــی  ئەویــش  و  لێــدەدات 

ــت  ــێت و دەینێرێ ــەر دەنووس ــژی لەس درێ

بــۆ پلەدارێكــی پۆلیــس و تێیــدا هاتــووە 

ــیدارەو  ــێكی زۆر مەترس ــدرۆ كەس ــە: )دی ك

ــن دەكات.  ــە ئایی ــاس ل ــەوە ب ــە ڕق و كین ب

ــت و  ــاڵێك دەبێ ــوار س ــی و چ ــی س تەمەن

ــی،  ــی گەنجێت ــەرەتای تەمەن ــت س پێدەچێ

لــە كەیــف و ســەفادا بەڕێكردبێــت. پاشــان 

ــێ  ئەســڵ  هاوســەرگیری لەگــەڵ كچێكــی ب

ئــاگاداری  بەبــێ   و  کــردووە  فەســڵدا  و 

باوكــی- واتــە بەحەرامــی دەیهێنێــت. هەتــا 

ــی  ــە خەڵك ــاكات ب ــەوە ن ــی ئ ــتاش زات ئێس

ــەو  ــەی هاوســەریەتی. ب بناســێنێت، بەوپێی

قســانەی بێــت كــە لــە ماڵــەوە دەیانــكات، 

دیــارە تەنهــا هــەر بــاوەڕی بــە خــوا هەیــە 

و هیچــی تــر. خــۆم گوێــم لێــی بــووە 

قســەی وای بــە مەســیح و مەریەمــی پاكیزە 

وتــووە، مــرۆڤ پێــی شــەرمەزاردەبێت.

ــەو  ــرەدا ئ ــم لێ ــە ناتوان ــورن ك ــت مبب دەبێ

ــە  ــر قەش ــەم- ئاخ ــۆ تۆماربك ــانەیتان ب قس

چــۆن زانــی دیــدرۆ لــە ماڵــی خۆیــدا و 

لەگــەڵ ژن و دۆســتە نزیكەكانیــدا ئــەو 

قســانە دەكات، گــەر دراوســێكەی ئەوانــەی 

ــت؟ ــاس نەكردبێ ــۆ ب ب

ــەم  ــەم گەنج ــی ئ ــرت باس ــن پێش ــتە م ڕاس

بــۆ نەكــردوون و هەتــا ئێســتاش چــاوم 

بۆیــان  بــەاڵم  نەكەوتــووە.  چــاوی  بــە 

باســكردووم كــە زۆر ژیــرە و قســەكردنی 

زۆر بــە چێــژ و ســەرنج ڕاكێشــە. جارێكیــان 

ــەو  ــەری ئ ــەو نووس ــاوە ئ ــەوەدا ن ــی ب دان

كتێبەیــە كــە پەرلەمانــی پاریس ســەركۆنەی 

دا  ســوتاندنی  بــە  فەرمانــی  و  كــرد 

-مەبەســت كتێبــی ئایدیــا  فەلســەفییەكانە. 

وەكــو بۆیــان باســكردوم، لــە ئێستاشــدا 

دەربــارەی  كتێبەكــە  نوســینی  ســەرقاڵی 

ئاییــن و لــە هەمــوو ئــەو بەرهەمانــەی 

هەنووكــە  تــا  كــە  مەترســیدارترە  دیكــە 

ــە  ــات و ل نووســیونی. ئیــرت خــوا پەنامــان ب

كات!(. بەدورمــان  بــەاڵی شــەیتان 

ــدی  ــە ئومێ ســەروكی دەزگای هەواڵگــری ب

ــا  ــك ت ــە دەرفەتێ ــەی بكات ــوو گرتنەك ئەوەب

كاریــان لەگەڵــدا بكات و ببێتــە موعتەمیدی 

ئــەوان. ڕاســتە دیــدرۆ پێگــەی كۆمەاڵیەتــی 

ئەوتــۆی نەبــوو. ئاخــر ئــەو كــوڕی بنەماڵــە 

نەبــوو، واتــە ســەر بــە چینــی ئۆرســتۆكرات 

واتــە  بــوو،  كەڵەشــێك  تەنهــا  نەبــوو... 

ڕۆشــنبیر یاخــود فەیلەســوفێك بــوو، چونكە 

ــارا  ــووە ئ ــتا نەهاتب ــنبیر هێش ــەی ڕۆش وش

ــی  ــا كۆتاییەكان ــن ت ــاوەڕێ  بی ــوو چ و دەب
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ســەدەی نــۆزدە، تــا بۆیەكەمجــار لــە زمانــی 

فەرەنســیدا و لەسەردەســتی ئەمیــل زۆال 

ڕۆشــنبیران(ی  )مانیفێســتی   1898 ســاڵی 

نووســی. 

بــەاڵم دیــدرۆ بیرمەندێــك بــوو خاوەنــی 

توانایەكــی  ڕاســتەقینەبوو،  بەهرەیەكــی 

پەیوەنــدی  دروســتكردنی  لــە  ســەیری 

بــۆ  قســەكردن  و  هــەوادار  ڕاكێشــانی  و 

خەڵــك هەبــوو. ئەمانــە وایانكردبــوو بــۆ 

بــاش و دەزگا  نێچیرێكــی  ببێتــە  پۆلیــس 

ــات،  ــا دەه ــەت ت ــی دەوڵ پەیوەندیدارەكان

لــەو كتێبــە نهێنــی و بــێ  ناوانــە جــاڕس 

دەبــوون كــە هێرشــیان دەكــردە ســەر ئاییــن 

و كڵێســا و ڕژێمــی پاشــایەتی.

 لــەو قۆناغــەدا گازینۆكانــی پاریــس پڕبــوون 

لــە خەڵكانــی بێبــاوەڕ و گومانــكار و مــادی 

دەیانویســت  كــە  ڕۆشــنگەر،  زانایانــی  و 

ــی و  ــاوە ئایین ــتمە ب ــەو سیس ــی ئ بنەماكان

سیاســی و كۆمەاڵیەتیــە، ژێــرە و ژوربكــەن. 

دەیانویســت ملمالنێــی مەزهەبــی نێــوان 

ــە  ــیحیەت بكەن ــی مەس ــتە و تاقمەكان دەس

ــەركۆنەكردنی  ــدان و س ــۆ لێ ــەك، ب بەهانەی

بەگشــتی.  خوداناســی  بیروبــاوەڕی 

بەكورتییەكــەی پاریــس دەكــواڵ و كوچــە 

لــەو  دەهــات  جمــەی  كۆاڵنەكانیشــی  و 

تەنهــا  ئیشــیان  گروپانــەی،  و  دەســتە 

ــی  ــاو و چین ــی ب ــاری ڕژێم ــوو پەالم ئەوەب

خانەدانــەكان و پیاوانــی ئایینــی بــدەن.

ــاو ئــەو فەزایــەدا دیــدرۆ گوزەرانــدی و  لەن

گــەورە بــوو، دوای بەخەرجدانــی هەوڵێكــی 

ــر  ــەملێنێت. ئاخ ــۆی بس ــی خ ــش توان زۆری

هــەروا  )كارێكــی  دەڵێــت:  ڤۆلتێــر  وەك 

ئاســان نییــە، خــۆت بەســەر چەتەكانــی 

فەرزبكەیــت(. ئەدەبــدا 

ئینســایكلۆپیدیایی  ڕۆشــنبیرێكی  دیــدرۆ 

زانیــاری  و  زانســت  بــۆ  خواســتی  بــوو، 

شــتێكی  هەمــوو  بــوو.  بێســنوور 

بــۆ  پزیشــكییەوە  )لــە  دەخوێنــدەوە: 

بــۆ  و  مامتاتیــك  بــۆ  و  ئەندازیــاری 

و  رسوشــتی  زانســتی  بــۆ  و  خوداناســی 

فەلســەفە(. کەســێکی دەســتكورت و هــەژار 

بــوو، بــەو پارەیــە دەژیــا كــە لــە وەرگێڕانــی 

ئینگلیزییەكانــەوە  بیرمەنــدە  بەرهەمــی 

كاتــەدا  لــەو  ئاخــر  دەســتیدەكەوت. 

ــزری  ــقی ه ــز، سەرمەش ــی ئینگلی بیرمەندان

بــوون. ئەوروپــی 

ــۆ  ــاك ڕۆس ــان ج ــدرۆ وەك ج ــەی دی ــەو پێی ب

نەبــوو،  دوورەپەرێــز  و  شــەرمن  و  داخــراو 

خەڵكێكــی  ڕۆشــنبیرییدا  ناوەنــدی  لــە 

زۆری دەناســی. بۆیــە گــەر ڕازی بوایــە بــە 

ــەوا ســوودی زۆری  ــس، ئ ــی پۆلی هاریكاریكردن

ــانی  ــوو بەئاس ــە نەب ــەو لەوان ــێ  ئ ــوو. وەل دەب

مــل بــدات و زۆر سەرســەخت و لەخــۆڕازی 

بــوو، نــرخ و بەهــای خــۆی دەزانــی. بۆیــە 

دەبــوو بەچاكــی ئاوەڕوتــی بکــەن، تــا ئیعرتافــی 

پێبكــەن و سازشــبكات و بەچۆكــدا بێــت.

ــت دەكات و  ــە هەمووش ــی ل ــەرەتا نكوڵ س

تەنانــەت ناچێتەژێربــاری ئــەوەش کــە ئــەو 

ــت:  ــان دەڵێ ــیبنی. پێی ــۆی نووس ــە خ كتێبان

)دراونەتــە پــاڵ مــن، گەرنــا یــەك وشــەی من 

نەمنووســیوە(. دواتــر دەیبەنــە ژێــر زەمینــە 

تاریكــەكان و ناهێڵــن هیــچ پەیوەندییەكــی 

بــە دنیــای دەرەوە مبێنێــت. دوای دە ڕۆژ 

توانــای نامێنێــت و دەڕووخێــت و خەریكــە 

شــێت ببێــت.

دەكات  فوغــان  و  هــاوار  بــە  دەســت   

و  منداڵــم  و  ژن  )خــاوەن  دەڵێــت:  و 

ــەر  ــەم. گ ــدا بك ــۆ پەی ــان ب ــت نانی دەمەوێ

بــەاڵم  دەكــوژم...(.  خــۆم  بەرمنــەدەن 

ــانە كاری  ــەو قس ــە ئ ــررساوی گرتوخانەك لێپ

ــت ،  ــی پێهەڵدەچنێ ــر تەنگ ــاكات و زیات تێن

تــا كــۆڵ بــدات. دواجــار دەتەقێتــەوە و 

دان بــەوەدا دەنێــت كــە كتێبــی )ئایدیــا 

)پەیامێــك  هەروەهــا  و  فەلســەفیەكان( 

دەربــارەی زەیــن كوێــران( هــی ئــەون.

لــەو  هەندێــک   نــاوی  لــەوە  جگــە 

هاوڕێیانەشــیان پێدەڵێــت كــە هــاوكاری 

داوە.  هانیــان  و  پاراســتویانە  و  بــوون 

)دوبۆیزیــۆ(ی  خاتــوو  نــاوی  تەنانــەت 

دۆستیشــیان پێدەڵێــت، ئەگەرچــی ناچــار 

ــت.  ــاوی بهێنێ ــكات و ن ــی ئەوب ــوو باس نەب

ــە  ــكات، چونك ــەاڵم ویســتویەتی توشــی ب ب

ــگیركردن و  ــە دەس ــەر ب ــە ه ــتبووی ك بیس

ــدا كــردووە و  ــی، ناپاكــی لەگەڵ زیندانیكردن

ــە دۆســتی خــۆی. كەســێكی دیكــەی كردۆت

ئــەوەش بــە یەكێــك لــە ڕەفتــارە دزێوەكانــی 

تایمــی  بــەم جــۆرە  حیســاب دەكرێــت. 

لێپــررساوی  لەگــەڵ  شــەڕەكە  یەكەمــی 

و  دەدۆڕێنێــت  هەواڵگریــدا  دەزگای 

لەبەردەمیانــدا، دان بــە هەڵــە فیكرییەكانــی 

خۆیــدا دەنێــت و پەشــیامنی دەردەبڕێــت و 

بەڵێنیــان دەداتــێ  لــەوە بــەدوا كتێبــی لــەو 

ــارە  جــۆرە نەنووســێت و شــتی وەهــا دووب
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نەكاتــەوە. كەچــی بەرامبــەر بــە هەمــوو 

ئەوانــە، ئازادنەكــرا و ڕێگەیــان نــەدا لــە 

زینــدان بچێتــە دەرەوە. تەنهــا ئەوەندەیــان 

ــان  ــوێنی زیندانیكردنەكەی ــرد، ش ــدا ك لەگەڵ

بــۆ گــۆڕی. لەژێــر زەمینەكانــدا هێنایانــە 

دەرێ  و بردیانــە قاتەكانــی ســەرووتر كــە 

ڕووناكییــان تێدابــوو و خۆریــش لێــی دەدان. 

ــە باخچــەی  ــا ل ــدا، ت ــان پێ هەروەهــا ڕێگەی

ــت! ــت و بچێ ــەدا بێ زیندانەك

دیــدرۆی  كەســەی  ئــەو  لەڕاســتیدا 

ــی.  ــی پێبەخش ــرتین خەاڵت ــرد، باش زیندانیك

چونكــە ئــەو دەیویســت بێدەنــگ بێــت 

بــە  كــردی  كەچــی  كات،  دەســتەمۆی  و 

ســتەملێكراو،  ڕاســتەقینەی  قارەمانێكــی 

هەقیقەتــدا. و  فیكــر  لەپێنــاو 

زیندانــی  ئــەوەی  پێــش  دیــدرۆ  ڕاســتە 

ــوو.  ــد ب ــی زۆر بەهرەمەن ــت، گەنجێك بكرێ

ســەیری  گڕوتینێكــی  و  هێــز  بــە  بــڕوای 

دەیوســت  بــوو  فەیلەســوفێك  تێدابــوو. 

سیســتمی  تەنانــەت  و  جیهــان  و  ئایدیــا 

ســەرباری  بــەاڵم  بگۆڕێــت.  شــتەكانیش 

ســەربازێك  لــە  جگــە  ئەوانــە،  هەمــوو 

كــە لــە ســەنگەری لەشــكری فەلســەفیدا 

بــوو، ئــەو لەشــكرەش لەپشــی پــەردەوە 

ڕۆشــنگەرەكان  خانەدانــە  لــە  هەندێــک  

نەبــوو. تــر  شــتێكی  هەڵیاندەســوڕاندن، 

بیــر  لەســەر  ئــەوەی  دوای  كەواتــە 

و  كــرد  زیندانیــان  بۆچونەكانــی  و 

چەوســاندیانەوە، بــوو بــە ســیمبولێك بــۆ ئەو 

ــە  ــنگەری ل ــی ڕۆش ــەی پیاوان ــەڕە بێئامان ش

ــان  ــی و تاریكخــوازان ڕێبەرایەتیی دژی تاریك

دەكــرد. شــایەنی باســە ڤۆلتێــر لــە تاراوگــەوە 

هاتــە نــاو مەســەلەكەوە و داوای لــە )ئێمیلی 

فرانســوا  كــرد الی  دۆســتی  دوشــاتیلێ (ی 

دوشــاتیلێی مێــردی كــە بەڕێوەبــەری زینــدان 

بــوو هەوڵــی بۆبــدات، تــا ئــاگای لــە دیــدرۆ 

بێــت و وەك زیندانیەكانــی دیكــە مامەڵــەی 

ــەن. ــدا نەك لەتەك

ــی  ــە زیندانییەك ــوو ب ــدرۆ ب ــۆرە دی ــەو ج ب

ڕێزلێگیــراو و بەڕێوەبــەری زینــدان، داوەتــی 

و  دەكــرد  و خوانــی خــۆی  ســەر ســفرە 

ئۆفیســێكی پێدابــوو  و قەڵــەم و كاغــەزی 

و  بنووســێت  تــا  بەردەســتی،  خســتبووە 

ــاڵوكاری  ــاوی ب ــت چ ــدا بتوانێ ــەر لەوێش ه

بەرهەمەكانــی بكەوێــت و پێشــوازی لــە 

دۆســت و هاوڕێكانــی بــكات.

ئــەو دەمــە ڤۆڵتێــر تەمەنــی گەیشــتبووە 

لوتكــەی  لــە  و  ســاڵ  حــەوت  و  پەنجــا 

ــەو  ــوو. ب ــدا ب ــی و شــكۆمەندی خۆی بلیمەت

پێیــەی خــۆی بــە ســەركردەی )لەشــكری 

ڕۆشــنگەری  حیزبــی  یاخــود  فەلســەفی( 

و  تــاوان  لــەو  نەیدەتوانــی  دادەنــا، 

ــە  ــت ك ــگ بێ ــە بێدەن ــە چەپەڵ دوژمنكاریی

بەرامبــەر یەكێــك لــە ئەندامەكانــی كرابــوو.

و  دەربــڕی  خــۆی  ناڕەزایــی  هەربۆیــە 

ئایینــی  كەوتــە وێــزەی حیزبــی پیاوانــی 

)بەتایبــەت  فێندەمێنتالیســتەكان  و 

ــەختی  ــی سەرس ــە دوژمن ــوعییەكان( ك یەس

بــوون و لــە كۆشــكی پادشــاوە نزیــك بــوون.

لــەوە بــەدوا ڤۆلتێــر نازنــاوی ســوكراتی دایــە 

لەپێنــاو  ســتەملێكراو  ســوكراتی  دیــدرۆ، 

دایــەرەی  و  دەســتە  بــە  و  هەقیقەتــدا 

دیدرۆ بیرمەندێكی 
خاوەنی بەهرەی 
ڕاستەقینە 
بوو، توانایەكی 
سەیری هەبوو 
لە دروستكردنی 
پەیوەندی و 
ڕاكێشانی هەوادار 
و قسەكردن بۆ 
خەڵك. ئەمەش 
وایكرد بۆ پۆلیس 
ببێتە نێچیرێكی 
باش و دەزگا 
پەیوەندیدارەكانی 
دەوڵەت تا دەهات 
لەو كتێبە نهێنی و 
بێ  ناوانە جاڕس 
دەبوون كە هێرشیان 
دەكردە سەر ئایین 
و كڵێسا و ڕژێمی 
پاشایەتی
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ــوكرات  ــەن س ــەرم ناك ــت: )ش ــك دەڵێ كۆش

زیندانــی دەكــەن، لەكاتێكــدا كۆشــكەكانتان 

پــڕن لــەو شــاعیر و نووســەرانەی، شایســتەی 

ــرن؟(. ــتەوە بگ ــەم بەدەس ــن قەڵ ــەوە نی ئ

ئەفســانەی  دروســتبوونی  جــۆرە  بــەو 

دیــدرۆ دەســتیپێكرد و پەلوپــۆی هاویشــت، 

ئیــرت هــەر هێنــدەی لــە زینــدان هاتــەدەر، 

ــە.  ــی دیك ــە كارەكتەرێك ــوو ب ــۆڕا و ب گ

2: نوسینەكانی سەرەتا:
لەســەر  دیــدرۆ  بەدیاریكــراوی  بــەاڵم 

ئایدیــا  ئــەو  ئــەی  كــرا؟  زیندانــی  چــی 

مەترســیدارانە كامانــە بــوون گــە گوزارشــتی 

ــەوەی  ــەوە ئ ــی چ كتێبێك ــردن؟ لەڕێ لێدەك

دەكــرد؟

ــا  ــە، تەنه ــا ئەوكات ــت ت ــتی بێ ــەوەی ڕاس ئ

ســێ  كتێبــی باڵوكردبــووەوە. یەكێكیانــی لــە 

ئینگلیزییــەوە وەرگێڕابــوو، بــە هەندێــک  

ــەر  ــە س ــۆرە هات ــان ن ــتكارییەوە. پاش دەس

دەربــارەی  )پەیامێــك  كتێبــی  چــوارەم 

مایــەی  بــووە  ئــەوەش  كوێــران(،  زەیــن 

زیندانیكردنــی.

بــوو  ناونیشــانەوە  بــەم  یەكەمــی  كتێبــی 

)وتارێــك دەربــارەی چاکــە و فەزیلــەت( و 

پێشكەشــی كردبــوو بــە دیدێیــە دیــدرۆی 

بــرای كــە کەشــیش بــوو. وەلــێ  براكــەی 

مــادی  كتێبێكــی  بەوپێیــەی  ڕەتیكــردەوە، 

لەژیانــدا  تــا  برایــەی  ئــەو  بێباوەڕانەیــە. 

مابــوو، دژایەتیــی دیــدرۆی دەكــرد و تەنانەت 

بخاتــە  دەســت  ئامادەنەبــووە  جارێكیــان 

گاڵوە. و  كافــر  لەبەرئــەوەی  دەســتیەوە، 

ئەمــەش بەڵگــەی ئەوەیــە كــە لەســەرەتای 

ناڕەحەتــی  چەنــد  فەلســەفیدا،  ژیانــی 

چەشــتووە و شــەڕ و شۆڕەكانیشــی هــەر 

تەنهــا لەگــەڵ دەوڵــەت و كڵێســادا نەبــووە، 

خۆشــیدا  خێزانەكــەی  لەگــەڵ  بەڵكــو 

ــی  ــەی خەڵك ــە وەك زۆرین ــی ك ــووە. باوك ب

فەرەنســا كاتۆلیكیەكــی كۆنســێرڤاتیڤ بــوو، 

لەگــەڵ ئەویشــدا پەیوەنــدی

خرایــە  ســەروەختێك  بچڕانبــوو.  ی 

تــا  بــرد  باوكــی  بــۆ  هانــای  زیندانــەوە، 

بــكات  دەســگیرۆیی  مادییــەوە  لــەڕووی 

و ئــاگای لــە ژن و منداڵەكــەی بێــت كــە 

ــە  ــی ب ــەاڵم باوك ــرد، ب ــیان شــك نەدەب كەس

نامەیەكــی زبــر و تونــد وەاڵمــی دەداتــەوە 

بەدەســت  )نامەكەتــم  پێیدەڵێــت:  و 

ــەلەی  ــە مەس ــاس ل ــدا ب ــە تیای ــت ك گەیش

دەســگیركردنەكەت و بارودۆخی ناهەمواری 

خــۆت دەكەیــت. تــەواو دڵگرانــم بــەوە، 

بــەاڵم پێموایــە هۆكارگەلێكــی تــر بۆتــە 

باعیســی گرتنەكــەت، جیــاواز لەوەی باســت 

كــردووە. كــوڕی خــۆم گــەر خــوای گــەورە 

هەنــدێ  بەهــرەی پێبەخشــیبیت، ئــەوا ئەوە 

لەپێنــاو ئــەوەدا نییــە ئایینــە پیرۆزەكەمانــی 

ــۆ  ــەوە ڕاســتە ت ــت. ئاخــۆ ئ ــێ  الواز بكەی پ

Denis Diderot
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نووســەری ئــەو كتێبــە ناقۆاڵیانەیــت كــە 

دەدرێتــە پاڵــت؟ هیــوادارم تۆبــە بكەیــت و 

بگەڕێیتــەوە ســەر ڕێگــەی ڕاســت(.

ئینگلیزییــەوە  زمانــی  لــە  كتێبــەی  ئــەو 

فەیلەســوفی  سامنتســبوری  وەریگێڕابــوو، 

ئــەوەوە  لەڕێــی  و  نووســیبوی  بەریتانــی 

دیــدرۆ هەوڵیــدەدا، جەخــت لــەوە بكاتــەوە 

ــتییە،  ــی رسوش ــاوەن مۆراڵێك ــرۆڤ خ ــە م ك

واتــە ســەربەخۆیە و لــە دەرەوەی ئاییندایــە.

بۆیــە مــرۆڤ دەتوانێــت خــاوەن مۆراڵێكــی 

ئیامنداربێــت.  ئــەوەی  بــێ   بێــت،  بــاش 

هەســتێكی  خــاوەن  لەناخیــدا  چونكــە 

خۆڕســكەش  هەســتە  ئــەو  و  ئاكارییــە 

وای لێــدەكات لەپێنــاو چاكــەدا حــەز بــە 

ــە،  ــە كاری چاك ــكات و پێیوای ــردن ب چاكەك

بەدیدێنێــت. بەختــەوەری 

ســاڵی 1745 ئــەو كتێبــە لــە ئەمســرتدام 

كتێبەكانــی  زۆربــەی  وەك  و  چاپــدەكات 

دەهێرنێتــە  بەدزییــەوە  ســەردەمە،  ئــەو 

ــەردەمانەدا  ــەو س ــر ل ــاوە. ئاخ ــاو فەڕەنس ن

هۆڵەنــدای پرۆتســتانتی، زۆر لــە فەرەنســای 

كاتۆلیكــی ئازادتــر و لیبڕاڵــرت بــوو.

ســەرەتای  دیــدرۆ  دەبینیــن  جــۆرە  بــەم 

دەســتپێكردووە  بــەوە  فەلســەفی  ژیانــی 

كــە لەڕێــی دەم و دووی خەڵكانــی دیكــەوە 

خاتــری  بــۆ  ئەویــش  كــردووە.  قســەی 

بەرپابــوو،  شــەڕ  هاتــوو  گــەر  ئــەوەی 

و  بەدوربێــت  لەخــۆی  بەرپرســیارێتیەكە 

دیکــە. ئەوانــی  سەرشــانی  بكەوێتــە 

لەچاكرتیــن حاڵەتــدا دەیتوانــی بڵێــت: )مــن 

تەنهــا وەرگێــڕی ئــەو بیرمەنــدە ئینگلیزییــەم 

و گــەر دەتانەوێــت بــڕۆن یەخــەی ئــەو 

بكــەن.  لەگەڵــدا  لێپێچینــەوەی  و  بگــرن 

مــن بەرپــرس نیــم لــەو ئایدیــا ترســناكانەی 

نوســەرەكەی  و  هاتــووە  كتێبەكــەدا  لــە 

ــی(. ــیارە لێ بەرپرس

دیــدرۆ  كتێبــەی  ئــەو  باســە  شــایەنی 

ڕوونكردنــەوەی  و  پێشــەكی  و  وەریگێــرا 

دورودرێــژی بــۆ نووســی، دەكرێــت لەســەر 

بكرێــت: بــۆ  خوێندنــەوەی  ئاســت  دوو 

یەكــەم: ئاســتە ڕووکەشــەکەی کــە پابەنــدی 

ئاســتە  مەســیحییەتە. دووەم:  ترادســیۆنی 

لــە  دەیەوێــت  كــە  ناوكییەكــەی  قوڵــە 

نــاوەوە، بنەماكانــی بیروبــاوەڕی خوداناســی 

ــدا  ــەی دووەمیان ــدۆر لەم ــت. دی هەڵتەكێنێ

یــاری  چــۆن  دەیزانــی  بــوو،  لێــزان  زۆر 

وەهــا  ناچاربــوو  لەڕاســتیدا  دەكات. 

ــێوەیەك  ــچ ش ــە هی ــەوەی ب ــكات، لەبەرئ ب

هاوســەنگی لەنێــوان پارتــی ئایینــی و پارتــی 

فەلســەفیدا نەبــوو.

ســەرباری ئــەوەش دواجــار هەرتێكــەوت 

بڵێیــن  دەتوانیــن  زیندانكــرا.  ڕاپێچــی  و 

ــدی  ــارەی بیرمەن ــە لەب ــەیەی نیچ ــەو قس ئ

مەترســیدارەوە كردویەتــی )واتــە بیرمەنــدی 

ڕاســتەقینە(، بــۆ دیــدرۆ دەســتدەدات.

ئــەو لەســەرەتادا بــە دەمامكــەوە دێتــە 

پێگــەی  و  بپارێزێــت  خــۆی  تــا  پێشــێ ، 

خــۆی قایــم بــكات، بــەاڵم دواتــر هــەر 

ئاشــكرا  ڕاســتەقینەی  مەرامــی  دەبێــت 

بێــت. ئــەوكات ناچاردەبێــت دەمامكەکــەی 

دابگرێــت و ڕووی خــۆی ئاشــكرا بــكات.

دووەم كتێبــی لــە ســاڵی 1746 باڵوكــردەوە، 

بەو پێیەی دیدرۆ 
وەك جان جاك 
ڕۆسۆ داخراو و 
شەرمن و دوورەپەرێز 
نەبوو، لە ناوەندی 
ڕۆشنبیرییدا 
خەڵكێكی زۆری 
دەناسی. بۆیە 
گەر ڕازی بوایە بە 
هاریكاریكردنی 
پۆلیس، ئەوا 
سوودی زۆری دەبوو. 
وەلێ  ئەو لەوانە 
نەبوو بەئاسانی 
مل بدات و زۆر 
سەرسەخت و 
لەخۆڕازی بوو، نرخ و 
بەهای خۆی دەزانی
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ــێ   ــەوە. بەب ــا فەلسەفیەكان(ـ ــاوی )ئایدی بەن

لــە  و  لەســەربێت  خــۆی  نــاوی  ئــەوەی 

چاپخانەیەكــی نهێنیــدا چاپــی دەكات. بەهــۆی 

كردبــوو،  ســەركۆنەی  پەرلەمــان  ئــەوەی 

هەڵاڵیەكــی ڕاگەیاندنــی بەرفــراوان لەســەر 

ــی  ــەوەی زیان ــری ئ ــتبوو. لەب ــە دروس كتێبەك

پێبگەیەنــن، گەورەتریــن خزمەتیــان پێكــرد.

و  ڕۆســۆ  و  ڤۆلتێــر  كتێبەكانــی  وەك 

باڵوبــووەوە.  بەدزییــەوە  كــێ ،  و  كــێ  

پەرلەمانــی پاریــس فەرمانیــدا بــە ســوتاندن 

لەبەرئــەوەی  پەقكردنــی،  و  شــەق  و 

ئاییــن  دژی  و  ئابڕووبەرانەیــە  كتێبێكــی 

و ئــاكاری چاكــە. هــاوكات پەرلەمــان لــە 

كــە  دەكات  لــەوە  بــاس  بەیاننامەكەیــدا 

ئــەو كتێبــە دێــت و تــەواوی ئایینــەكان -بــە 

ئایینــە پیرۆزەكــەی خۆشــامنەوە- لەیــەك 

بــۆ خاتــری  ئەویــش  دادەنێــت،  ئاســتدا 

ــرتاف  ــەوەی ئیع ــە ئ ــار بگات ــەوەی دوو ج ئ

نــەكات. ئایینێــك  بەهیــچ 

)پەرلەمــان(  وشــەی  لێــرەدا  پێویســتە 

فریومــان نــەدات، چونكــە لەالیــەن گەلــەوە 

ئەندامانــی  بەڵكــو  هەڵنەبژێردرابــوو، 

لەالیــەن پادشــاوە دەستنیشــان كرابــوون. 

ــی  ــی، ئەرك ــی قەزای ــە دادگایەك ــوو ل بریتیب

ئــەوە بــوو ئــەو یاســایەنە تۆمــار بــكات 

وای  دەردەچــوون.  كۆشــكەوە  لــە  كــە 

بڵێــی  تــا  كــە دەزگایەكــی  لێدەگێڕنــەوە 

لــە  لەبەرئــەوەی  بــووە،  كۆنزێرڤاتیــڤ 

ــە  ــووە )باڵ ــك ب ــینیەكانەوە نزی ــی جانس باڵ

كڵێســای  توندڕەوەكــەی  و  دەمارگیــر 

كاتۆلیكــی(.

لــەو ســەردەمەدا فەرەنســا خاوەنی ســیازدە 

ــە پەرلەمانــی  پەرلەمــان بــوو، یەكێــك لەوان

پاریــس بــوو. لەڕاســتیدا دادوەرانــی پاریــس 

خوێنەرانێكــی  پەرلەمانتــارەكان(،  )واتــە 

ورد و ژیربــوون و لــە یاریەكانــی دیــدرۆ 

حاڵــی بــوون و زانیــان چــی بەهرەمەندێكــە. 

بەڵگــەش بــۆ ئەمــە ئەوەیــە كڵێســا هەمــوو 

ــێ  و  ــە س ــەرانی پل ــەن نووس ــك لەالی ڕۆژێ

ــەس  ــە ك ــار دەدرا و ن ــوارەوە پەالم ــە چ پل

گوێــی پێــدەدان و نــە كەســیش بەخەیاڵیــدا 

دەهــات، بیــر لــە دەســگیركردنیان بكاتــەوە.

و  ئانارشیســتی  پێگەیەكــی  لــە  ئەوانــە 

پەالمــاری  بەرەاڵیانــەوە  و  پوچگەرایــی 

ئایینیــان دەدا و پەالماردانەكەیــان مەترســیی 

بــەاڵم  نەدەكــرد.  دروســت  ڕاســتەقینەی 

كــە  ئــەو  بــوو.  دیكــە  شــتێكی  دیــدرۆ 

هێنانــەوەی  لەڕێــی  دەگــرت،  ڕەخنــەی 

بــە  و  عەقاڵنــی  ئەرگیومێنتــی  و  بەڵگــە 

زۆرەوە  لێهاتویەكــی  و  بەهرەمەنــدی 

دەكــرد. ئــەوەی 

هەربۆیــە مەترســییەكی گــەورەی بــۆ ســەر 

ئاییــن،  دەســەاڵت و ســەروەری پیاوانــی 

ــدا  ــەوەی خەڵكی ــژدان و بیركردن ــەر وی بەس

دروســتكردبوو.

گــرەوی  كــە  نەچێــت  بیرمــان  دەبێــت 

ــەو شــەڕە  ــوو، كــێ  ئ گــەورە لەســەر ئەوەب

ئایدیۆلۆژییــە لــە فەرەنســادا دەباتــەوە؟ 

ئــەوەی بــراوە دەبێــت حیزبی ڕۆشــنگەرییە، 

یــان  ئایینیــن؟  پیاوانــی  گروپــی  یاخــود 

ــا فەیلەســوفانی  ــن: ئای ــر بڵێی ــت ورت دەكرێ

ڕۆشــنگەری دەتوانــن، دەســەاڵتی ڕۆحــی و 

ــدا،  ــی مەردوم ــەر دڵ و دەرون ــری بەس فیك

ــتێنن؟ ــی بس ــی ئایین ــە پیاوان ل

ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە  دیاربــوو 

ــاتەوە  ــەو چركەس ــە ل ــەوە )وات هەژدەهەم

ســەرەتاییەكانی  بەرهەمــە  دیــدرۆ  كــە 

ملمالنێكــە  و  شــەڕ  باڵوكــردەوە(،  خــۆی 

ــە بەرژەوەنــدی ڕۆشــنگەری دەشــكایەوە.  ب

وەلــێ  ئــەو  ســەركەوتنە بــە شــێوەیەكی 

فیعلــی لەواقیعــدا ڕەنگــی نەدایــەوە، تــا 

چــل ســاڵ دوای ئــەو مێــژووە )واتــە ســاڵی 

1789( كــە مێــژوی بەرپایوونــی شۆڕشــی 

فەرەنســی بــوو.

ڕۆشــنگەری  هــزری  ســاتەوەختەی  لــەو 

بۆرژوازیــەت  بەدەســتهێنا،  ســەركەوتنی 

دیكــە  ئاســتێكی  لەســەر  ملمالنێكــەی 

بــەو  یەكالدەكــردەوە.  ئابــوری(  )ئاســتی 

جــۆرە توانــی ســەروەت و ســامانی واڵت، 

لــە دەســتی چینــی ئۆرســتۆكراتی- فیوداڵــی 

دەربهێنێــت . ئایــا ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت 

ڕەنگدانــەوەی  لــە  جگــە  فیكــر  كــە 

ــە، وەك  ــە نیی ــتێكی دیك ــادی ش ــی م واقیع

دەڵێــن؟ ماركسیســتەكان 

ئەڵبــەت مەســەلەكان زۆر لــەوە ئاڵۆزتــرن و 

بەهەڵەداچــون ئەوانــەی لــە گرنگیــی هــزر 

كەمدەكەنــەوە. بــەو پێیــەی فیكــر ئــەو 

بڵێســە ڕۆحییەیــە كــە لــە ناخــی مرۆڤدایــە 

ژێــرەوژور  بارودۆخــەكان  دەتوانێــت،  و 

ــت. ــزە بخوڵقێنێ ــكات و موعجی ب

ــتپێدەكات  ــر دەس ــە فیك ــەرەتا ب ــازادی س ئ

و هــەر ئایدیایــەك بــە چاكــی فۆرمەلــە 

بووبێــت و وەاڵم بێــت بــۆ پێداویســتییەكی 
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دەبێــت  ئــەوا  دیاریكــراو،  مێژویــی 

گوللــە  لــە  زۆر  و  مــادی  هێزێكــی  بــە 

وانەبێــت  گــەر  دەبێــت.  مەترســیدارتر 

ــدی  ــێ  بیرمەن ــە س ــەق ب ــی دەره ــەی چ ئ

ــر  ــای وەك )ڤۆلتێ ــاك و تەنه ــگاوەری ت جەن

و دیــدرۆ و ڕۆســۆ( بڵێیــن كــە توانییــان لــە 

مــاوەی كەمــرت لــە ســی ســاڵدا، ســەرلەبەری 

بكــەن؟! ژێــرەوژور  ئایدیۆلۆژیــا 

بــەو  توانــی  چــۆن  ئــەوان  بیروبۆچونــی 

خۆیــان  لەكاتێكــدا  باڵوبێتــەوە،  خێراییــە 

و  ڕاوەدودەنــران  و  ســەركوتدەكران 

كرابــوون؟ شــاربەدەر 

ــەو بنەمــا مادییــەی  بێگومــان گــەر فیكــر ئ

نەدۆزییــەوە پێــی لەســەر دابنێــت  و لەســەر 

ئــەوا  بــكات،  پراكتیــزەی  واقیــع  ئــەرزی 

دەپوكێتــەوە و ئاســەواری نامێنێــت. گــەر 

تازەپێگەیشــتووی  كۆمەاڵیەتــی  چینێكــی 

ئــەوا  بــكات،  تەبەنــی  تــا  نەدۆزییــەوە 

ئــەوە  دێــت.  بــەالدا  و  دەتوێتــەوە 

حاشــاهەڵنەگرە. ڕاســتییەكی 

بۆشــاییدا  لــە  هەڵســوڕاوی  بــە  هــزر 

نامێنێتــەوە و ناكرێــت لــە تێكــڕای ئــەو 

ــەی  ــە مای ــە دەبن ــن ك ــی داببڕی هۆكارانەش

دروســتكردنی دیالەكتیكێكــی كۆمەاڵیەتــی- 

زانســتی  پێشــكەوتنی  وەك  مێژوویــی، 

و  ئابــوری  گەشــەی  و  تەكنۆلــۆژی  و 

بــە خــود. باوەڕبــوون 

بەڵگەشــامن بــۆ ئەمــە ئەوەیــە كــە تەنانەت 

لەســەر ئاســتی تاكەكەســیش )گــەر مــرۆڤ 

ــای لەبەرچــاو  ــەوا دنی ــگ هــات(، ئ ــە تەن ب

ڕەش دەبێــت. وەلــێ  كــە لــەڕووی مادییەوە 

حەســایەوە، ئــەوا مێشــكی دەكرێتــەوە و 

ــەش  ــی كۆمەڵگ ــت. بارودۆخ ــودە دەبێ ئاس

بەهەمــان شــێوەیە. گــەر بارودۆخــی مــادی 

ناعەقاڵنــی و  ئــەوا ڕەوتــە  بــوو،  خــراپ 

و  ئەقاڵنــی  ڕەوتــە  بەســەر  پەڕگیــرەكان 

ــن.  ــدا زاڵ دەب كراوەكان

لێرەوەیــە هەندێــك لە مێژوونوســان، شكســتی 

عەقاڵنیەتــی عەرەبی-ئیســالمی لــە چاخــی 

كالســیكدا، بــە هەرەســهێنانی چینی بــۆرژوازی 

ــدا دەبەســتنەوە. ئاخــر  ــە بەغ ــەوە ل بازرگانیی

ئــەو چینــە پشــت و پەنــای موعتەزیلــە و 

ــوون. هــزری فەلســەفی و زانســتی ب

هاوشــێوەی  بزاوتێكــی  ئێمــە  ئەڵبــەت 

بڵێیــن  دەتوانیــن  یــان  ڕۆشــنگەری- 

ســەرەتایەك بــۆ ڕۆشــنگەریامن لــە ســەدەی 

ــی  ــا كۆتاییەكان ــی و ت ــواری كۆچ ــێ  و چ س

ــەرواری  ــب )ب ــە مەغری ســەدەی شەشــەم ل

مەرگــی ئیــن ڕوشــد( بینــی، وەلــێ  هــەرزوو 

دەرەكــی،  و  ناوخۆیــی  هــۆكاری  لەبــەر 

شكســتیهێنا. ڕۆشــنگەری 

پەیوەندیــی  ناوخۆییــەكان  هــۆكارە 

ڕێگاوبانــی  كــە  هەبــوو  بــەوەوە 

ــا و  ــەدا نەم ــەی ئێم ــە ناوچەك ــی ل بازرگان

ــۆكارە  ــە. ه ــوێنێكی دیك ــۆ ش ــەوە ب گوازرای

دەرەكیەكانیــش دەگەڕێنــەوە بــۆ هێــرش 

خاچپەرســتان  ســەرەتای  پەالمارەكانــی  و 

مەغۆلەكانیــش.  هێرشــی  هەروەهــا  و 

لەنێــوان  ســەرەكی  جیاكــەرەوەی  خاڵــی 

شارســتانیەتی  مێژوویــی  چارەنووســی 

عەرەبی-ئیســالمی و چارەنووســی مێژوویــی 

لێرەدایــە. ئەوروپــی  شارســتانیەتی 

و  هــات  شكســت  دوچــاری  یەكەمیــان 

ــوو  ــوش ب ــەورەی ت ــی گ ــی نەرێنی دابڕانێك

كــە هەتــا ئێســتاش نەیتوانیــوە تێیپەڕێنێــت  

و هەســتێتەوە، ئەمــە لەكاتێكــدا دووەمیــان 

چــوار  لەپێــش  هەبــووە  بەردەوامێتیــی 

ســەدە زیاتــرەوە و تــا ئێســتا و لەســەر 

و  )ئابــووری  ئاســتەكانیش  هەمــوو 

قەڵەمبــازی  فیكــری(،  و  تەكنۆلــۆژی 

چــووە. بەرەوپێــش  و  داوە  گــەورەی 

3: دیدرۆ لەنێوان مۆراڵی 
ئایینی مۆراڵی عەلمانییدا

پــاش ئەزمونــی زینــدان، دیــدرۆ وریایانەتــر 

هەڵســوكەوتی دەكــرد. بەڵگــەش ئەوەیــە 

دەستنووســەكانی  لــە  ژمارەیــەك  كــە 

مابــوو  دنیــادا  لــە  تــا  و  هێشــتەوە 

نەبینــی. ڕووناكییــان 

ئەوێــك كــە خــۆی بــۆ ڕەخنەگرتــن لــە 

مەســیحییەت و مۆراڵــی تەقلیــدی تەرخــان 

خــۆی  وریایــی  گــەر  دەیزانــی  كردبــوو، 

بیروباوەڕانــە  ئــەو  بــەر  ئــەوا  نەبێــت، 

دەكەوێــت کــە چەندیــن ســەدەیە ڕەنگیــان 

دەدات.  قــورس  باجێكــی  و  داكوتــاوە 

ــەكان  ــارە مەزن ــوو بیری ــی وەك هەم دەیزان

و  كەوتــووە  خــۆی  ســەردەمی  پێــش 

ــە،  ــە شــێوەیەكی تاكتیكــی ژیران پێویســتە ب

ــە لەگــەڵ واقیعــدا بــكات و هەســت  مامەڵ

و نەســتی كۆمەڵگــە بــە شــێوەیەكی ناقــۆاڵ 

نەوروژێنێــت. ســەرەڕۆیانە  و 

كوڵــی ســەرەتای  و  كــەف  ئــەوەی  دوای 

بــە  بەریەككەوتنــی  بەهــۆی  گەنجێتــی 
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واقعێكــی تــاڵ و تفت نیشــتەوە، تێگەیشــت 

ــەت و  ــەیەكی زەحم ــع پرۆس ــی واقی گۆڕین

خــاو و خلیچــك و ئاڵــۆزە و دەبێــت زیــاد لە 

پێویســت پڕكێشــی نەكەیــن و پەلەپڕوزێامن 

نەبێــت، چونكــە گــەر وامانكــرد ئــەوا واقیــع 

دەشــكێنین و ناچــاری دەكەیــن بــەوەی بــە 

ڕێتمێكــی خێــرا و بەپەلــە ڕێبــكات كــە نــە 

ــەوكات  ــە لەتواناشــیدایە. ئ خواســتیەتی و ن

هەڵگەڕێتــەوە  بــەوەی  دەبێــت  ناچــار 

ــە تێكبشــكێنێت. ــەو ئێم ــامن و ئ لێ

كەواتــە بــا ڕێ  بــە بــارودۆخ بدەین بە ویســتی 

ــێ،   ــتی بدەین ــی پێویس ــت و كات ــۆی بجوڵێ خ

ــكات  ــەزم ب ــەكان ه ــا نوێی ــەوەی ئایدی ــۆ ئ ب

ــە  ــن بەرهەمەك ــەوە بی ــی ئ ــان چاوەڕێ و پاش

پێبــگات. بــە كورتییەكــەی دەبێــت بزانیــن، 

بــارودۆخ  و  واقیــع  بــە  دەرفــەت  چــۆن 

ــی  ــێیەم كتێب ــە س ــەو هۆی ــەر ئ ــن. لەب دەدەی

)پیاســەی گومانكارێــك(، بــە پەنجــا ســاڵ دوای 

مردنــی چاپكــرا. تیایــدا هەنگاوێكــی دیکــە 

دیــدگای  بــە  ســەبارەت  پێــش،  چووبــووە 

زانســتی و ماتریاڵــی گــەردون.

پێشــوتریدا،  كتێبەكانــی  لــە  لەكاتێكــدا 

زەرورەتــی  بــە  بــڕوای  هــەر  هێشــتا 

بــۆ  هەبــوو  داینەمۆیــەك  هەبوونــی 

ــدا پڕكێشــی دەكات و  ــەم كتێبەی گــەردون، ل

دەڵێــت: )گــەردون جاویــد و هەتاهەتاییــە و 

مــادە خۆبەخــۆ دەجوڵێــت و پێویســتی بــە 

كــەس نییــە بیخاتــە جوڵــە. كەواتــە گــەردون 

دروســتنەكراوە و پێویســتامن بــە گریامنــەی 

ــەر و داینامــۆی  ــی بزووێن ــان بوون ــق  ی خەڵ

یەكــەم نییــە، تــا لــە نهێنــی و یاســاكانی 

تێبگەیــن. هێنــدە بەســە ئــاگاداری زانســتی 

ــەوەی  ــن، بۆئ ــا بی ــا و كیمی رسوشــت و فیزی

پــەی بــەو یاســایانە بەریــن كــە دیاردەكانــی 

ــەن.  ــا بەڕێوەدەب ــن و دنی گــەردون دەجوڵێن

مــادە لەناوناچێــت و ئەبەدییــە، هەمــوو 

شــتێک بۆئــەوە لەناودەچێــت، تا ســەرلەنوێ  

ــی  ــەو جــۆرە وەرگۆڕانەكان دروســتببێتەوە. ب

ــوەی  ــە چوارچێ ــش ل ــن، ئەوی ــادە دەبینی م

بونگۆڕینێكــی ناكۆتایــی مێــژوودا(.

ــی  ــی دیدگایەك ــدرۆ نەیدەتوان ئەڵبەتــە دی

ماتریالــی لــەو جــۆرە ســەبارەت بەگــەردون 

لــە  زانســت  گــەر  بــكات،  فۆرمولــە 

ســەردەمەكەیدا پێشــنەكەوتایە و دۆزینــەوە 

ــا  ــت و فیزی ــی رسوش ــتییەكانی زانایان زانس

نەبووایــە، بەتایبــەت )بوفــۆن و نیوتــن(.

ئــەوەش گەورەتریــن بەڵگەیــە لەســەر ئەوەی 

كــە بەدرێژایــی مێــژووی ئەوروپــا، فەلســەفە 

تــا چ ڕادەیــەك دەرگیــری زانســت بــووە. 

ئەقڵیەتــی  لــە  ناتوانیــن  ئێمــە  لەڕاســتیدا 

دنیابینییــە  شــێوازی  و  ئەوروپــی  نوێــی 

ماتریاڵیــی و عەملانــی و ئەزمونگەرەكــەی بــۆ 

هەمووشــتەكان تێبگەیــن، گــەر نەگەڕێینــەوە 

ــر. ــدرۆ و دوات ــەردەمی دی ــۆ س ب

ــەو  ــتەقینەی ئ ــەی ڕاس ــدا ڕەگ و ڕیش لەوێ

ئەقڵیەتــە پەنهانــە دەبینیــن، ئەقڵیەتێــك كــە 

ســەروەختێك بــۆ یەكەمجــار دێینــە ئەوروپا، 

خەســڵەتە مــادی و هیدۆیزمیەكــەی ڕامــان 

ــر  ــەوەی زیات ــش ئ ــت  و دواتری دەچڵەكێنێ

ئــەو  ئەوەیــە  دەكات،  شــۆكامن  توشــی 

ئەقڵیەتــە خاڵییــە لــە هەمــوو ڕەهەندێكــی 

ــی. ــۆژی و میتافیزیك تیۆل

هیــچ  مۆدێــرن،  عەقاڵنــی  دیــدگای 

ترنســندنتالیدا  لەگــەڵ  ســەروكارێكی 

ڕوو  كەســەی  ئــەو  هەربۆیــە  نەمــاوە. 

لــەو كیشــوەرە دەكات، لــەوە تێنــاگات و 

ئەوانــەی  بەتایبــەت  قبوڵناكرێــت.  پێــی 

ــەرتاپای،  ــە س ــن ك ــەوە دەچ ــە كولتوورێك ل

لەنێــو دیــدگای تیۆلــۆژی و میتافیزیكــی بــۆ 

بــووە. نوقــم  گــەردون 

دابڕانــی  لــە  باســامن  لەبەرئــەوە 

لــە  كــە  كــرد  ئیپســتمۆلۆژی  گــەورەی 

هەژدەهەمــەوە  ســەدەی  ناوەڕاســتی 

لەئێســتادا  دابڕانێــك  پێكردبــوو.  دەســتی 

ناهێڵێــت هیــچ پەیوەندییەكــی فیكریــی 

عەرەبــی- جیهانــی  لەنێــوان  ڕاســتەقینە 

ئیســالمی لەالیــەك و جیهانــی ئەوروپــی 

دیكــەوە،  لەالیەكــی  عەملانیكــراودا  بــە 

ســەختەی  بێنەوبــەردە  ئــەو  ڕووبــدات. 

ئێســتاش لــە گۆڕێدایــە، بــە جۆرێــك لــە 

ــە پێكدادانــی نێــوان دوو  جــۆرەكان جگــە ل

دنیابینیــی جیــاواز بــۆ جیهــان و گــەردوون، 

نییــە. شــتێكی دیكــە 

كــە ئەمــەش دەڵێیــن بێگومــان چــاو لــە 

و  سیاســی  هــۆكارە  گرنگیــی  و  بایــەخ 

و  ناپۆشــین  هەنووكەییــەكان  ئابوورییــە 

هەوڵــی هەژمونگەرایــی و مۆنۆپۆڵكردنیــش 

لــە  مەبەســتامن  ناكەیــن.  فەرامــۆش 

پێكدادانــی ئــەو دوو دنیابینییــە پێكدادانــی 

ســەدەكانی  تیۆلــۆژی-  دنیابینــی  نێــوان 

رسوشــتی  دیــدگای  لەگــەڵ  ناوەڕاســتە، 

عەملانــی بــۆ گــەردوون.

دواجار دیدرۆ چی دەویست؟
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بــە  ئەوەبــوو  دەیویســت  ئــەو  ئــەوەی 

دەســت  لــە  بــووە  شــێوەیەک  هــەر 

قوتــاری  مەســیحی  تیۆلۆژیــی  دیــدگای 

ــتی.  ــی رسوش ــە ئایین ــەوەی بگات ــت، بۆئ بێ

ئایینێــك لەگــەڵ پێداویســتییە ماددیــی و 

ــەوە و  ــدا یەكبێت ــی مرۆڤایەتی مەعنەوییەكان

ــاكاری  ــۆرەی ئ ــەو ج ــەكات، ب ــەركوتیان ن س

دەیكــرد. مەســیحیەت 

بیروبــاوەڕە  بڕوایەدابــوو  لــەو  ئــەو 

پێچەوانــەی  مەســیحیەت،  تەقلیدیەكانــی 

ئــەو  لۆژیكــە.  و  رسوشــت  یاســاكانی 

تێنــاگات بۆچــی مــرۆڤ بــە گوناهباریــی 

لەدایكدەبێــت )گرێــی گوناهــی بنەڕەتــی(؟

ئاخــر مــرۆڤ بەپــاك و بێگــەردی لەدایــك 

گوناهبــار  ڕەنگــە  ئــەوە،  دوای  و  دەبێــت 

ــە  ــتە ب ــت پەیوەس ــوو ش ــا. هەم ــان ن ــت ی بێ

دەدات،  ئەنجامیــان  كارانــەی  ئــەو  جــۆری 

دەبێتــە  و  دەبێــت  گــەورە  ئــەوەی  دوای 

ــەرنج و  ــا س ــتوو. هەروەه ــی پێگەیش مرۆڤێك

تێبینــی لەســەر ئــەو پەیجورانــەش هەبــوو كــە 

دەدرانــە پــاڵ مەســیح، وەك )زیندوكردنــەوەی 

مــردوان و چاككردنــەوەی نەخــۆش و... هتــد(.

بــە بۆچونــی ئــەو ئەوانــە لەگــەڵ یاســاكانی 

رسوشــت و زانســتی بایۆلۆژیــدا ناگونجێــت. 

پەیجورانــەی  ئــەو  بــۆ  قســەیەش  ئــەم 

دیكــەش ڕاســتە كــە دەدرێنــە پاڵ قەشــەكان 

ئایینیــش.  ئاســایی  پیاوانــی  تەنانــەت  و 

پێویســتە لێــرەدا ئەوەمــان لەیادنەچێــت كــە 

ــی،  ــۆی نووس ــی خ ــدرۆ كتێبەكان ــك دی كاتێ

زۆرینــەی خەڵكــی فەرەنســا باوەڕیــان بــەو 

پەیجــور و كەرامەتانــە هەبــوو، بــەو پێیــەی 

ــەوە. ــاهەڵنەگرە و بڕاوەت ــتییەكی حاش ڕاس

زۆر  خــوا  و  خەڵــك  بــوو  ســەردەمانێك   

پەیوەســتبوون بــە پیاوانــی ئایینیــەوە و بڕوایــان 

ــان  ــرد و قوربانیی ــوو قســەكانیان دەك ــە هەم ب

پێشــكەش بــە شــەخس و مەرقــەدی پیاوچــاكان 

ــت. ــڵ بێ ــان حاس ــا مرازی ــرد، ت دەك

لەبەرئــەوە بیریارانــی چاخــی ڕۆشــنگەری 

ــانە  ــەو درۆ و دەلەس ــا ئ ــدان، ت ــە مەی هاتن

بەتاڵبكەنــەوە، وەك چــۆن ڕووناكــی تاریكــی 

ــە مایــەی ئــەوەی  ــە بوون ڕادەماڵێــت. ئەمان

ــی  ــەوە )پیاوان ــەن نەیارەكانیی ــدرۆ لەالی دی

ــەوەی  ــی مەســیحی(، تاوانباربكرێــت ب ئایین

ئاییــن و ئەخــالق  هەوڵــی تیكوپێكدانــی 

دەدات، بــە مەبەســتی گەیشــن بــە ژیانێكی 

ــێ  ســەروبەر. ــەی ب ــی بەرەاڵیان ماددی

ــرد، زۆر  ــەو داوای دەك ــەوەی ئ ــتیدا ئ لەڕاس

و  ســەروبەر  بــێ   دیــدگا  لــەو  دووربــوو 

ئابڕوبەرانــەی مەزەندەیــان دەكــرد. ئاخــر 

كۆمەڵگەیــەك  هیــچ  پێیوانەبــوو  دیــدرۆ 

هەبێــت، بەبــێ  ڕێســا و دیســپلینی مۆراڵــی. 

وەلــێ  ئــەو مۆراڵــەی بانگەشــەی بــۆ دەكــرد، 

مۆراڵێكــی دنیاگەرایــی عەملانــی بــوو، نــەك 

ــت.  ــیحی بێ ــی مەس ئایین

بــەاڵم ئــەو هەمــوو بەگژاچونــەوەی مۆراڵــی 

تەقلیــدی مەســیحی بۆچــی؟

لێــرەدا پێویســتە بچینــە نــاو وردەكاریــی 

ــەوەی  ــدرۆ و بیركردن ــی دی ــرەوە و ژیان زیات

بەیەكــەوە ببەســتینەوە.

ــا،  ــی دنی ــەرجەم گەورەبیریاران ــەو وەك س ئ

بەرهەمــی  بەتەنهــا  هــەر  بیركردنــەوەی 

كتێبــەكان و تیۆریزە ئەبســرتاكت و ئەندێشــە 

لەڕاستیدا دادوەرانی 
پاریس )واتە 
پەرلەمانتارەكان(، 
خوێنەرانێكی ورد 
و ژیربوون و لە 
یاریەكانی دیدرۆ 
حاڵی بوون و زانیان 
چی بەهرەمەندێكە. 
بەڵگەش بۆ ئەمە 
ئەوەیە كڵێسا هەموو 
ڕۆژێك لەالیەن 
نووسەرانی پلە سێ  
و پلە چوارەوە پەالمار 
دەدرا و نە كەس 
گوێی پێدەدان و نە 
كەسیش بەخەیاڵیدا 
دەهات، بیر لە 
دەسگیركردنیان 
بكاتەوە
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واقیعــی  لــە  بەڵكــو  نییــە،  ئامێــزەكان 

دەردەســەریەكانیانەوە،  و  ڕۆژانــە  ژیانــی 

ســەرچاوەدەگرێت. ســەروەختێك مۆراڵــی 

مۆراڵــی  بــە  بەراوردكــرد  بایبڵــی  تیــۆری 

واقیعــدا،  لــە  مەســیحیەت  ڕۆژانــەی 

كەلێنێكــی گــەورە و دوراییەكــی زۆری بینــی. 

ــە  ــی ل ــیاربكات و گومان ــرد پرس ــەوە وایلێك ئ

كەوتــە  ســەروەختێكیش  بێــت.  الدروســت 

ــی  ــیحیەت، بین ــژووی مەس ــی مێ تاووتوێكردن

كــە نالێبوردەیــی بەشــێكی زۆری داگیــردەكات 

ئەخالقییــە  منوونــە  لــەو  جیــاوازە  زۆر  و 

بــەرزەی حەزرەتــی مەســیح نیشــانیدابوو.

ــە  ئاخــر مەســیحییەكان ســەرفی نەزەریــان ل

هیــچ یــەك لــەو بیریارانــە نەكــردووە كە وەك 

ــش  ــەوە و زۆرجاری ــان نەكردۆت ــان بیری خۆی

تاروماریــان  لەناویانبــەرن و  هەوڵیانــداوە، 

زۆپ  و  زەق  ڕاســتییەكی  ئــەوەش  بكــەن. 

بەســە  هێنــدە  لێــرەدا  حاشــاهەڵنەگرە.  و 

ــە  ــە ل ــەوە ك ــی بكەین ــە شــەڕی ئایینی ــر ل بی

سەرتاســەری ئەوروپــا و لەنێــوان پرۆتســتانت 

و كاتۆلیكــدا ڕوویــدا، یاخــود بــاس لــە دادگا 

ــن. ــكنین بکەی ــی پش بەدناوەكان

ئــەو  هەمــوو  لــە  بیــر  بەســە  هێنــدە 

كــە  بكەینــەوە  فەیلەســوفانە  و  زانــا 

تیــرۆر  و  ســەركوتكردن  ڕووبــەڕووی 

بوونــەوە، لەبەرئــەوەی دەیانویســت بــە 

ــا  ــەوە. هەروەه ــازاد بیربكەن ــێوەیەكی ئ ش

هێنــدە بەســە بیــر لــە شــەڕی خاجپەرســتان 

بكەینــەوە، ئــەو شــەڕەی دیــدرۆ ڕێــك و 

)هــەزاران  دەڵێــت:  لەبارەیــەوە  ڕاســت 

پەلكێشــی  تونــدڕەو  هــەزار دەمارگیــر و 

ــاو  ــران، لەپێن ــە ك ــارۆچكە تەنگەالن ــەو ش ئ

دەســتگرتن  و  خەڵكەكــەی  قەتڵوعامــی 

ناهێنێــت  ئــەوە  كــە  بەردێكــدا  بەســەر 

ــت.  ــاودا بڕێژرێ ــی لەپێن ــۆپ خوێن ــەك دڵ ی

دەی خــۆ ئەوانــە دەیانتوانــی لــە دووری 

دوریشــەوە ئــەو بــەردە بپەرســن. هەربۆیــە 

دەســتگرتن بەســەریدا، زۆر لــە شــەرەفی 

بەدوربــوو(. ئاییندارییــەوە  و  ئاییــن 

نــەك  پاڵنــەری زەمینــی  ئەمــە وایلێكــرد 

خاچپەرســتی  شــەڕی  بــۆ  ئاســامنی، 

بدۆزێتــەوە و لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: )ئــەو 

شــەڕانە لەپێنــاو بەدیهێنانــی بەرژەوەندییــە 

مادییەكانــی پاپــای ڕۆمــا و زۆرێــك لــە پاشــا 

و بنەماڵــە گەورەكانــی ئەوروپــادا ڕوویانــدا، 

ــر(. ــتێكی ت ــەك ش ن

پاشــان كــە ســەرنجی هەڵســوكەتی پیاوانــی 

دەبینــی  دەدا،  ســەردەمەكەی  ئایینــی 

زۆرجــار گوفتــار و ڕەفتاریــان زۆر لە یەكەوە 

ــەوەی  ــاوازە ل ــن، جی ــەوەی دەیڵێ دوورە و ئ

ــرس و  ــی لەخوات ــان خەڵك ــەن. بێگوم دەیك

ئیامنــداری ڕاســتەقینە هــەن، بــەاڵم ئەوانــە 

و  زەق  دوفاقێتیــی  زۆركەمــە.  ژمارەیــان 

شــۆكی  توشــی  ئایینــی،  پیاوانــی  زۆپــی 

بــاس  لەالیــەك  ئــەوان  ئاخــر  كردبــوو. 

ــا پــۆچ و  ــە و دنی ــان فانیی ــەوە دەكــەن ژی ل

ــوەدا و  ــەوە هەڵ ــەو الش ــی ل ــە، كەچ بەتاڵ

ڕاكەڕاكەیانــە بــەدوای خۆشــییەكانی ژیانــدا. 

ئــەو یەكێــك بــوو لەوانــەی توانــی لەودیــو 

هەندێكــەوە،  خواپەرســتیی  و  دینــداری 

دەموچــاو و كارەكتەرێكــی تــەواو جیــاوازی 

بەڵگــەش  گەورەتریــن  ببینێــت.  دیكــە 

بۆئــەوە، قەشــە دیدێیــە دیــدرۆی بــرای بــوو 

ــدا  ــوو، لەگەڵی ــدا ب ــا لەژیان ــی ت ــە نەیتوان ك

ــكات. ــدا ب ــەی لەگەڵ ــتبێتەوە و قس ئاش

ــە منداڵــی  ــرای ب ئــەو دەیزانــی دیدێیــەی ب

مرۆڤێكــی میهرەبــان و ڕەفتــار چــاك بــووە، 

ــك دەچێــت و  ــی تێ ــر ئەخالقیات ــێ  دوات وەل

دیــدرۆ ئــەوەش دەگێڕێتــەوە بــۆ تێگەیشــن 

و حاڵــی بوونــی لــە ئاییــن، بــە شــێوەیەكی 

ــە. ــام و پەڕگیران دۆگ

بڕوایــەدا  لــەو  ئــەو  كورتییەكــەی  بــە 

بــووە گــەر براكــەی نەچوایەتــە كڵێســا و 

ــاك  ــێكی چ ــەوە، وەك كەس ــدا نەمایەت لەوێ

دەمایــەوە. ماكیــاژ و ڕووكاری ئایینــی، تەنهــا 

ــۆ شــاردنەوەی مەبەســتە ڕاســتەقینەكەیە  ب

)كــە دنیاویســتییە(.

زیاتــری  بوێــری  مــرۆڤ  ئــەوەی  وەك 

و  حــەز  تێركردنــی  بــۆ  دەبێــت  تێــدا 

و  تــاوان  ئەنجامدانــی  و  ئارەزووەكانــی 

خراپــەكاری، دوای ئــەوەی بەرگــی دینــداری 

دەپۆشــێت. ئەویــش بەهــۆی دروســتبوونی 

و  پارێــزراوە  كــە  لــەالی  بڕوایــە  ئــەو 

خــوداش لــە گوناهەكانــی دەیبەخشــێت. 

لەبــەر ئــەو هۆیەیــە دەتوانێــت فتــوای 

كەســێك  چەنــد  یــان  كەســێك  كوشــتنی 

ــای  ــە ب ــەوەی ب ــێ  ئ ــكات، ب ــەوە دەرب پێك

بێــت!  خەیاڵیــدا 

بــرا  دەبیســتێت  ســەروەختێك  دیــدرۆ 

قەشــەكەی، هانــی كوشــتنی پرۆتســتانتەكان 

دەدات لــە فەرەنســای كاتۆلیــك مەزهەبدا و 

ستایشــی قەســابخانەكەی )ســانت بارتیلمی( 

ــە  ــت! بۆی ــەرز دایدەگرێ ــرس و ل دەكات، ت
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ــت  ــدا ببڕێ ــی لەگەڵ ــاردەدات پەیوەندی بڕی

و خــۆی لــە كارە نامۆراڵییەكانــی بێبــەری 

بــكات. ئــەو كاتەشــی هەســتیكرد خــۆی 

ــە  كراوەتــە ئامانــج، جەنگــی بــێ  پــەروای ل

دژی مۆراڵــی كاتۆلیكــی تاریــك و نامرۆڤانــە 

ڕاگەیانــد. لەبەرامبەریشــدا دەســتی كــرد بــە 

دامەزراندنــی مۆڕاڵێكــی تۆلێرانســانە، واتــە 

)مۆراڵێكــی عەملانــی ڕاســت و دروســت( 

كــە جێــی تــەواوی مرۆڤایەتــی تێدابێتــەوە. 

بەبــێ  هەاڵوێردكــردن و بەبــێ  جیــاوازی 

ــدا. ــانتی و كاتۆلیكی ــوان پرۆتس ــردن، لەنێ ك

4: ئینسكلۆپیدیایەكی 
گەورەی فەلسەفی و 

زانستی
ــن  ــەرەب گەورەتری ــن ع ــای دابنێی ــا وەه ب

هەڵــەی عومریــان كــرد و )كــێ   چوزانێت؟(، 

پاشــان بیانەوێــت بــە ڕەوتــی شارســتانیەتی 

بڕیاربــدەن،  و  ڕابگــەن  مۆدێــرن 

كــە  دەربكــەن  ئینســایكلۆپیدیایەك 

ــتە  ــتییەكان و زانس ــتە رسوش ــەواوی زانس ت

مرۆییــەكان لەخۆبگرێــت. كــێ  هەیــە بــڕوا 

بــە  بڕیارەیــان  ئــەو  ئایــا  بــكات؟  بــەوە 

شــێتی بــۆ حیســاب ناكرێــت؟

ــێتانەیە،  ــارە ش ــەو بڕی ــدا ئ ــەڵ ئەوەش لەگ

ســەدەی  ناوەڕاســتیی  لــە  كەســێك 

فەرەنســا  شــكۆی  و  دای  هەژدەهەمــدا 

ئــەو  دروســتكرد.  پــێ  فەرنســاییەكانی  و 

بــوو. دیــدرۆ  كەســەش 

ڕەنگــە هەبــن بڵێــن ئــەو بــەراوردە ناكرێــت، 

لەبەرئــەوەی دۆخی زانســت لەكاتــی دیدرۆدا 

وەك ئەمــڕۆ پێشــكەوتوو نەبــوو. هــاوكات 

ــپۆڕی ورد  ــە پس ــتە ل ــەو ئاس ــتبووە ئ نەگەش

ــڕۆدا  ــەی لەم ــرە ڕەهەندیی ــوو ف ــەو هەم و ئ

دەیبینیــن. ئــەوە ڕاســتە بــەاڵم هــەر ســەردەم 

ــت  ــۆی دەپێورێ ــی خ ــە پێودانگ ــە ب و قۆناغ

زانیاریــی  و  زانســت  ئاســتی  پێویســتە  و 

كەڵەكەبــووی ئەوروپــا لــە دەوروبــەری ســاڵی  

ــن. ــەم نەگری ــە ك 1750 ب

ئاخــر ڕێنیســانس بــە دووســەد ســاڵ بــەر لەو 

ماوەیــە دەســتی پێكردبــوو. دیــدرۆ ویســتی 

ــە  ــەو پێشــكەوتنە زانســتییە تەتەڵ هەمــوو ئ

بــكات و كــۆی بكاتــەوە و ســەرژمێرییان بــۆ 

ــە  ــوڕی بیانخات ــەم و ك ــێ  ك ــا بەب ــكات، ت ب

ــی فەڕەنســا. بەردەســت هاوواڵتیان

نەتــەوەی  چیــرت  ئــەوەی  بــۆ  ئەویــش 

كەمــی  گرێــی  بــە  هەســت  فەڕەنســا، 

ئینگلیــزدا.  نەتــەوەی  لەبەرامبــەر  نــەكات 

پێشــنیاری  ســەرەتادا  لــە  باســە  شــایەنی 

ــی  ــكلۆپیدیای بەریتان ــرد، ئینس ــان بۆك ئەوەی

وەربگێڕێــت و بەزوتریــن كات لــە كارەكــەی 

بێتــەوە.

ئــەو  زۆر  بیركردنەوەیەكــی  دوای  وەلــێ    

چارەســەرە ئاســانەی ڕەتكردەوە و پێشــنیاری 

كــرد، ئینســكلۆپیدیایەكی نــوێ  ئامادەبــكات 

كــە تەنهــا تایبــەت بێــت بــە فەڕەنســییەكان 

بەســەر  بــار  بــە  ببێــت  نەبــوو  ڕازی  و 

ــەوە. ــاییان بكات ــود الس ــەوە، یاخ ئینگلیزەكان

زۆر  ڤۆلتێریــش  و  ئەویــش  هەرچەنــدە 

ــز،  ــكەوتنی ئینگلی ــە پێش ــوون ب ــام ب سەرس

و  فەلســەفە  و  زانســت  بــواری  لــە 

ئازادییــە  كایــەی  لــە  بەدەســكەوتەكانیان 

سیاســیەكاندا. پێشــرت باســامن لــەوە كــرد كــە 

پەلوپۆ هاویشــتنی فەلســەفەی ڕۆشــنگەری، 

ــی  ــی چین ــەڵ دەركەوتن ــوو لەگ ــاوكات ب ه

وەك  مێــژوو،  شــانۆی  لەســەر  بــۆرژوازی 

لێهاتــوو. و  چینێكــی سەرمەشــق 

لێــرەوە ئیــدی ئابووریــی فیوداڵیــزم كــە 

پەیوەســت بــوو بــە چینــی خانەدانەكانــەوە، 

دەســتی بــە پاشەكشــە كــرد و ڕووی لــە 

نەیدەتوانــی  لەبەرئــەوەی  کــرد،  داڕمــان 

نوێیــەكان  گۆڕانكارییــە  پێبەپێــی 

وبنێــت. هەنگا

سیســتمی فیوداڵــی كۆســپ و تەگــەرەی 

نەیاندەهێشــت  كــە  دەهێنایــەڕێ   زۆری 

بازرگانــی وەك پێویســت بەرەوپێــش بچێت، 

تــا ســەرزەمینی هەمــوو واڵتانــی ئەوروپــی 

و جیهانــی )بازرگانیــی كۆلۆنیالیــزم لەودیــوو 

هەروەهــا  بگرێتــەوە.  دەریاكانــەوە( 

لەگــەڵ  تەكنیــك  و  ئامێــر  هاتنەئــارای 

رسوشــتی سیســتمی دواكەوتــووی فیوداڵیــدا 

نەدەگونجــا و درەنــگ یــان زوو، دەبــووە 

مایــەی ســەرەوژێركردنی ئــەو سیســتمە.

)ئینســكلۆپیدیا(دا  لــە  فەیلەســوفان 

نیشــتامنی  بــازاڕی  دەبێــت  وایانكــرد 

بكرێــت بــە یــەك و ئازادیــی تــەواو بــۆ 

بەســەر  و  دەســتەبەربكرێت  بازرگانــی 

بازاڕەكانــی دیكەشــدا بكرێنــەوە. دروشــمی 

بــاو لــەو كاتــەدا ئەمــە بــوو: )لێیگەڕێــت  بــا 

بابــڕوات(. گــەڕێ   لێــی  كاربــكات، 

فیوداڵــی  سیســتمی  لەكاتێكــدا  ئەمــە 

بــڕوات،  شــتێک   هیــچ  لێناگەڕێــت 

لەبەرئــەوەی بەســەر خۆیــدا داخــراوە و 
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لــە هەمــوو كرانەوەیــەك دەترســێت. لــە 

بزاوتێكــی  بیركردنــەوەش  كاتــدا  هەمــان 

كرانــەوەی هاوشــێوەی بەخۆیــەوە دەبینــی 

و  بازرگانــی  كرانــەوەی  لــە  هیچــی  كــە 

نەبــوو. كەمــرت  ئابــووری 

بــەم جــۆرە دەبینیــن ڕێنیسانســی ئەوروپــا، 

بــە یەكجــار و لــە گشــت ئاســتەكاندا بــوو. 

لــەو فەزایــەدا ئینســایكلۆپیدیا نوورسایــەوە 

و نووسینەوەشــی بیســت ســاڵی خایانــد. 

ــارەكان،  ــە كاروب ــن ك ــت وابزانی ــەاڵم نابێ ب

بەڕێوەچــووە.  ئاســانی  و  ســووكی  بــە 

تەگــەرەی  و   كۆســپ  چەندیــن  نەخێــر 

هێرنایــە بــەردەم و چەنــد بۆســەیان بــۆ 

ــدرۆ  ــووە دی ــەوەدا ب ــار ل ــەوە! چەندج نای

نائومێدیــی  بــە  و هەســتی  وازیلێبێنێــت 

تەنــگ  بەهــۆی  تەنانــەت  كــردووە. 

پێهەڵچنینــی و هەڕەشــە و جاڕســكردنی، 

ــووە. ــەدە ب ــەی گ ــزێ  و قورح ــی دڵەك توش

ــووە  ــەردەوام ب ــەر ب ــی ه ــا كۆتای ــێ  ت وەل

و تەمەنــی گەنجێتیــی خــۆی، داوە بــەو 

پرۆژەیــە كــە بێگومــان گەورەتریــن پــرۆژەی 

ــەت كەســێكی وەك  ــوو. تەنان ڕۆشــنگەری ب

ــدە  ــردووە. هەرچەن ــی پێ ــش، ئیرەی ڤۆلتێری

حزبــی  پشــتیوانیی  و  بــووە  پاڵپشــتی 

فەیلەســوفان بــووە، بــە شــێوەیەكی گشــتی.

لەســەر  بــۆرژوازی  و  بێــت  گــەر  بــەاڵم 

ڕۆڵــی  ماددیــی،  و  ئابــووری  ئاســتی 

ــتمی  ــی سیس ــە ژێرەوژوركردن ــت ل هەبوبێ

لەســەر  ئینســایكلۆپیدیا  ئــەوا  كۆنــدا، 

بــەو  ئایدیۆلــۆژی  یــان  فیكــری  ئاســتی 

كــە  لەوەشــدایە  ســەیر  هەســتا.  كارە 

ــرت  ــەم، قورس ــە یەك ــان ل ــەی دووەمی پرۆس

بــووە. چونكــە واقیعــی ماددیــی ڕەنگــە 

ــەوەی  ــێ  ئ ــت، بەب ــكاری بەســەردا بێ گۆڕان

ــت. وەك  ــە بگۆڕێ ــەو خێرایی ــا ب ئایدیۆلۆژی

ئــەوەی گۆڕینــی ئەقڵیەتــەكان، لــە گۆڕینــی 

ســەخترتبێت! ماددییــەكان  شــتە 

ماركســییە  تێــزە  ئــەو  ئەمــەش 

گۆڕانــی  لــە  بــاس  كــە  بەتاڵدەكاتــەوە 

دەكات،  ســەرخان  میكانیكیانــەی 

ژێرخانــدا.  گۆڕانــی  لەگــەڵ  دەســتبەجێ  

ئەڵبەتــە پەیوەندییەكــە زۆر لــەوە ئاڵۆزتــرە 

كــە ئێمــە پێیانوایــە و هــۆكاری فیكــری، 

و  ڕێژەیــی  خودموختــاری  لــە  جۆرێــك 

ــەت  ــە. تەنان ــی هەی ــی خۆی ــاری تایبەت بڕی

كاریگەریــش لەســەر ژێرخــان جێدەهێڵێــت، 

پەیوەندییەكــی  لــە  ئەویــش  چــۆن  وەك 

كاریگەریــی  گشــتگیردا،  دیالەكتیكــی 

هەندێــک   دروســتدەكات.  ئــەو  لەســەر 

جاریــش كاریگەریــی زۆر گــەورەی دەبێــت، 

مێژوییــە  وەرچەرخانــە  لــە  بەتایبــەت 

گەورەكانــدا.

ئــەو  كاتۆلیكــی  كڵێســای  بیروبــاوەڕی   

درێژایــی  بــە  كــە  بــوو  ئایدۆلۆژیایــە 

ســەدەی  تــا  و  ناوەڕاســت  ســەدەكانی 

فەرەنســادا  بەســەر  باڵــی  هەژدەهــەم، 

كێشــابوو. لێرەدا مەبەســتامن لــە ئایدیۆلۆژیا 

تــەواوی  كــە  دنیابینییــەك  دنیابینییــە، 

ئەندامانــی كۆمەڵگــە پێكــەوە گرێــدەدات و 

ــتەبەر دەكات  ــی دەس ــە یەكڕیزی ــك ل جۆرێ

ــد  ــۆ ئومێ ــی، ب ــۆری و ڕۆح ــۆیەكی تی و ئاس

ــی  ــا كاتۆلیك ــەوە. كڵێس ــەرفرازی دەكات و س

ئــەو ڕوانگــە ئایینییــەی بــۆ جیهــان بەســەر 

دەیــوت:  كــە  ســەپاندبوو  كۆمەڵگــەدا 

)ژیانــی دنیایــی دەبڕێتــەوە و خۆشــی و 

ــت مــرۆڤ  ــە دەبێ ــە. بۆی شــادییەكانی كاتیی

تــا دەتوانێــت خــۆی بپارێزێــت و پشــتی 

ــەو  ــەدی ل ــی ئەب ــۆ ژیان ــۆی ب ــكات و خ تێب

لــە  بەنەمــری  تــا  بــكات،  ئامــادە  دنیــا 

ــەوە(. ــە مبێنێت ــا هەتای ــۆ هەت ــتدا ب بەهەش

بــەاڵم كاتێــك بــۆرژوازی لەســەر شــانۆی 

سیســتمی  ئیــدی  دەركــەوت،  مێــژوو 

ــری  ــی لەب ــەوت و توان ــدی درزی تێك تەقلی

دنیــا،  ئــەو  ســەرفرازی  و  بەختــەوەری 

ئــەم  بــە كامەرانــی و ســەرفرازی  مــژدە 

دنیــا بــدات. هەتــا بۆرژوازیــش بەرەوپێــش 

و  ئابــووری  خۆشــگوزەرانی  و  بچوایــە 

مــاددی زیاتــر بوایــە، ئایدیۆلۆژیــای ئایینــی 

وەك  نەیدەتوانــی  و  دەكــرد  پاشەكشــەی 

ــكات، رسوت و  ــار ب ــەكان ناچ ــاران مرۆڤ ج

ڕێوڕەســمە ئایینییــەكان جێبەجــێ  بكــەن. لە 

كەشــوهەوایەكی وەهــادا كــە ســیخناخ بــوو 

بــە بێنەوبــەردە و گیــروگازی ئایدۆلــۆژی، 

لەنێــوان دوو جیهانبینــی ناكــۆك بەیــەك 

ــاوی  ــوو. ن ــا، ئینســكلۆپیدیا لەدایكب ــۆ دنی ب

تەواوەتــی بــەم جــۆرە بــوو: )ئینســكلۆپیدیا: 

و  زانســت  بــۆ  ئەقاڵنــی  فەرهەنگــی 

پیشەســازی و پیشــە دەســتییەكان(.

بەتونــدی  زۆر  ئینســایكلۆپیدییایەكان 

ــد كــە پەیامــی مرۆڤایەتــی ئــەوە  ڕایانگەیان

ــادە  ــا ئام ــەو دنی ــۆ ئ ــك و خــوا ب ــە خەڵ نیی

بەختــەوەری  لەوەدایــە  بەڵكــو  بــكات، 

بــكات،  فەراهــەم  زەویــە  ئــەم  لەســەر 
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ئەویــش بەهــۆی عەقــڵ و ژیــری مرۆڤــەوە.

تەنهــا یــەك بەهەشــتی مســۆگەر هەیــە، 

بــەاڵم  ســەرزەوییە.  بەهەشــتی  ئەویــش 

دوای مــردن كــەس نازانێت چــی ڕوودەدات. 

جەختیــان لــەوەش دەكــردەوە كــە ئــەو 

ــن  ــە زانســت و زانی ــا ب ــە، تەنه بەختەوەریی

و بڕوابــوون بــە پێشــكەوتنی بەردەوامــی 

مرۆڤایەتــی دەســتەبەردەبێت. خەســڵەتی 

ڕۆشــنگەری  فەلســەفەی  گەشــبینانەی 

میراتگــری  لەبەرئــەوەی  بــوو.  لەمــەدا 

دڵســۆزی فەیلەســوفی چاخــە نوێیــەكان 

بــوون )مەبەســتامن ڕێنیــە دیكارتــە(، ئــەوا 

ــد كــە كۆنرتۆڵكردنــی رسوشــت و  ڕایانگەیان

زیادكردنــی بەرهــەم و ســامان، بریتییــە لــە 

پــرۆژەی ســەرەكی مرۆڤایەتــی.

لەنێــوان  ملمالنــێ  جــۆرە  بــەم 

كڵێســای  و  ئینســكلۆپیدییایەكان 

و  بەنهێنــی  و  دەســتیپێكرد  كاتۆلیكیــدا 

ناڕاســتەوخۆ،  و  بەڕاســتەوخۆ  بەئاشــكرا، 

وێــزەی  كەوتنــە  ئینســكلۆپیدییاییەكان 

پیاوانــی ئایینــی و كوتینەوەیان. لەبەرامبەردا 

كڵێســاش بــە تونــدی وەاڵمــی دانــەوە و 

لــە ڕۆژنامەكەیانــدا -ئینســكلۆپیدیا- یــان 

هەمــان  جانســینییەكانیش  ئیدانەكــرد. 

ــد و زانكــۆی ســۆربۆنیش  هەڵوێســتیان نوان

سانســۆری لەســەر دانــا و ڕێگــەی نــەدەدا، 

و  بخوێرنێتــەوە  ئــەودا  چوارچێــوەی  لــە 

پێبكرێــت. دەستاودەســتی 

و  پادشــا  ڕاوێژكاریــی  ئەنجومەنــی 

پەرلەمانــی پاریــس و پاپــای ڤاتیكانیــش، 

ــە  ــە ب ــوو ئەوان ــرد. هەم ــتیان ك ــان ش هەم

شــێوازی جۆراوجــۆر لــە دژی ئینســكلۆپیدیا 

ــان دەدا  ــی ڕێگریكردنی ــتانەوە و هەوڵ وەس

باڵوبێتــەوە. نەیاندەهێشــت  و 

كریســتۆف دوبۆمۆنــی قەشــەی پاریــس، 

بەڕێوەبــەری  مالزیربــی  بــۆ  نامەیــەك 

پێیدەڵێــن  ئەمــڕۆ  ئێمــە  )كــە  كتێبخانــە 

و  باڵوكردنــەوە  و  ڕاگەیانــدن  وەزیــری 

سانســۆر(، دەنێرێــت و هۆشــداریی دەداتــێ  

بــۆ  ئینســكلۆپیدیایە،  ئــەو  لــە مەترســی 

ســەر ئەقــڵ و بیركردنــەوەی هاوواڵتیــان.

لــەو  قەشــە  جــۆرەكان،  لــە  بەجۆرێــك 

لەگــەڵ  )هاوپێــچ  دەڵێــت:  نامەیەیــدا 

پێنجەمــی  بەشــی  نامەیەمــدا  ئــەم 

بــە  كــە  دەنێــرم  بــۆ  ئینســكلۆپیدیاتان 

شــێوەیەكی ناقــۆاڵ و نەشــیاو، بــاس لــە 

ســۆربۆن  دەڵێــت:  و  دەكات  ســۆربۆن 

ناتوانێــت جگــە لــە تیۆلۆژیــا و مێــژووی 

پیــرۆز و خورافــات و بەندوبــاو، هیچیــرت 

ــكات. ســەیر  ــی ب ــە خوێندكاران پێشــكەش ب

ئەوەیــە ئێــوە ڕێ  بــە باڵوبونــەوەی ئــەم 

جــۆرە قســانە لــە واڵتــدا دەدەن و سانســۆر 

ــڕان و  ــە گوم ــەن ك ــە توندناك ــەر ئەوان لەس

لــە ئاییــن داخ لەدڵــن(.

ــان  ــۆربۆن( فریوم ــەی )س ــتە وش ــرەدا پێویس لێ

ــەو  ــۆ ئ ــە ب ــاژە نیی ــدا ئام ــە لەوێ ــەدات، چونك ن

زانكــۆ مۆدێــرن و بەناوبانگــەی، لە ئێســتادا هەیە 

و لــە تــەواوی دنیــادا نــارساوە. نەخێــر مەبەســت 

ســەدەكانی  بەدرێژایــی  كــە  ســۆربۆنێكە  لــە 

ناوەڕاســت و تــا ســەدەی هەژدەهــەم، بریتیبــوو 

لــە كۆلێــژی خوداناســی یــان كۆلێــژی شــەریعەت 

ــە شــێوەیەكی ســەرەكی. ب

خزمەتكــردن  قۆناغەشــدا  لــەو  ئامانجــی 

و  دەســەاڵت  ئایدیۆلۆژیــای  بــە  بــوو 

فۆرمەلەكردنــی ئایدیۆلۆژیایەكــی فەرمــی 

چاودێریكردنــی  و  دەوڵــەت  بــۆ  بــوو، 

هەركەســێك بــوو كــە لــە ڕاســتە ڕێــگای 

قــەاڵی  كەواتــە  البــدات.  خواپەرســتی 

وەك  بــوو،  دۆگامتیســتی  و  كۆنەپەرســتی 

تێكــڕای پەیامنــگا ئایینــی و كۆلێژەكانــی 

كڵێســا. شــەریعەتی 

بەگــژ  چونــەوە  ئینســایكلۆپیدییاییەكان 

فەلســەفەی ســكوالئیدا كــە بــە میراتــی 

ــووەوە و  ــتەوە ماب ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ل

لــە ســۆربۆندا بااڵدەســتبوو. ئــەوەی ئــەوان 

كــرچ  مشــتومڕە  لێدەگــرت،  ڕەخنەیــان 

هیــچ  كــە  بــوو  ڕووكەشــەكانی  و  كاڵ  و 

نەبــوو. واقیعــدا  لەگــەڵ  ســەروكارێكی 

ســەر  كــردە  هێرشــیان  هەروەهــا 

ــە  ــیان دای ــەو هەوڵەش ــادەگۆییەكانی و ئ س

هەقیقەتــی  دەیویســت  ڕەخنەكــە  بــەر 

ــە ڕێــی ســەنگ  ــز و ل ــری هێ ــە زەب خــۆی، ب

و قورســایی كەلەپــوورەوە بســەپێنێت، نــەك 

لەڕێــی گفتوگــۆی عەقاڵنــی ئــازاد و كــراوەوە.

بــە  دەســتیانكرد  ئــەوە  لەبــری  بۆیــە 

ــوێ   ــەفی ن ــی فەلس ــی میتۆدێك گەاڵڵەكردن

ــە شــتە بەرهەســتەكان  ــڕوای ب ــا ب ــە تەنه ك

پشــكنینی  و  واقیعــی  ئەزمونــی  و 

ڕەخنەگرانــەی ئــازادی دیــاردەكان هەبێــت.

ســەرچاوە: معــارك التنویرییــن و االصولییــن 

فــی اوروبــا-دار الســاقی, بیروت-الطبعــة 
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