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بیۆگرافیای 
ژیانی هانا ئارێنت

 ئا: لوقمان رەئوف
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- لە ساڵی  10/14 /1906 لە خێزانێكی یەهودی ئەڵمانیا لە دایكبووە، تیۆرسیۆنی 

سیاسیەكانی–ئەمریكیە و هەندێك بە فەیلەسوفی دەزانن، بەاڵم خۆی ئەم ناولێنانەی 

ڕەتكردوەتەوە، لەسەر ئەو بنەمایەی فەلسەفە هەست بە دڵەڕاوكێ دەكات، لەگەڵ 

)پیاو لە سیغەی تاكدا( لەبری ئەوە خۆی ناوناوە تیۆرسیۆنی سیاسی .

- لە زانكۆی ماربۆرگ لەگەڵ هایدگەر فەلسەفەی خوێندوە و پەیوەندییەكی 

رۆمانسی لەگەڵ هایدگەردا هەبووە، بەهۆی ئەوەی هایدگەر پشتیوانی نازی دەكرد، 

کاتێک سەرۆكی زانكۆی فریبۆرگ بوو، ڕووبەرووی رەخنەی توندبوویەوە، پاشان 

چووە هایدلبرغ، لەوێ  بە سەرپەرشتی فەیلەسوفی پزیشكی دەروونی )كارل جاسبر( 

نامەكەی بۆ نوسی، لەسەر چەمكی خۆشەویستی لە بیری قەشە )ئاگۆستیندا( .

-ساڵی 1929 لە بەرلین شویكرد بە گۆنترستیرت، لە ساڵی 1937 جیابوونەوە.

-لە ساڵی 1929 نامەكەی باڵوبویەوە.

-هانا ڕێگری لێدەكرا لە ئامادەسازیكردنیدا بۆ وانەوتنەوە لە زانكۆكانی ئەڵمانیا، 

چونكە جولەكە بوو.

ژیانی  لە  گۆڕان  خاڵی  نازیەكان،  دەسەاڵتی  هاتنەسەر  بەهۆی   1933 -ساڵی 

هانا ئارێنت ڕوویدا، چونكە وایكرد لە فەلسەفە دوربكەوێتەوە و ڕوو لە سیاسەت 

بكات بە عەمەلی.

دواتر  بەاڵم  گرت،  هانایان  نازیەكان  ئاسایشی  دەزگای   1933 هاوینی  لە   -

ئازادیان كرد. 

-ساڵی 1937 لە ڕەگەزنامەی ئەڵمانی بێبەشدەكرێت.

-ساڵی 1940 شوو دەكات بە شاعیری ئەڵمانی و ماركیسی فەیلەسوف هایرنش 

بەوەی  جیزر،  سەربازگەی  خرایە  ئەڵمانی  ڕەگەزنامەی  نەبوونی  بەهۆی  بلوگ، 

دوژمنێكی بێگانەیە، بەاڵم پاش چەند هەفتەییەك توانی هەڵبێت.

- ساڵی 1941 لەگەڵ هاوسەر و خێزانەكەی ڕایانكرد، لە ڕێگەی دبلۆماسێكی 

ئەمریكی )هیرام بینغام( بە قاچاغ ڕەوانەكران بۆ ئەڵمانیا، لەم ڕێگەشەوە هاوكاری 

2500 جولەكەی تری كرد.
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)Aufbau( ساڵی 1941-1945 ستونێكی بە زمانی ئەڵمانی لە ڕۆژنامەی مال -

ی جولەكە دەنوسی، هانی جولەكەى ئەڵمانی دەدا، پاش جەنگی جیهانی دووەم 

گەڕایەوە ئەڵمانیا و كاری بۆ الوان و زایۆنزمی ناوچەكە دەكرد، ژمارەیەكی زۆر 

منداڵی ڕزگاركرد و ڕەوانەی فەلەستینی كردن.

- ساڵی 1950 ڕەگەزنامەی ئەمریكی وەردەگرێت.

-لە زانكۆكانی كالیفۆرنیا –بیركلی –برنستۆن-نرۆرس ویستر وەك لێكۆڵەرێكی 

میوان خزمەتی كردووە.

- ساڵی 1951 یەكەم كتێبی گەورەی بە ناوی بنچینەی گشتگیری باڵوكردەوە، 

لە هەموو بەڵێنامە بااڵو ئیمپڕیالیەكاندا شوێن بنچینەكانی ستالینی شیوعی و نازی 

كەوتبوو، بۆیە چەپەكان دژی ئەم كتێبە وەستانەوە.

- ساڵی 1956 بەشداری ڕاپەڕینی هەنگاریای كردووە.

-ساڵی 1958 كتێبی )باری مرۆڤی( باڵوكردەوە، تێیدا جیاوازی لە نێوان چەمكی 

سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا كردووە، لەگەڵ كارو شێوە جیاوازەكانی كاركردن.

- ساڵی 1959  وەك یەكەم ژنی وانەبێژ وانەی لە زانكۆی برینستۆن وتوەتەوە، 

بیری  لیژنەی  ئەندامی  بووەتە  وتوەتەوە،  وانەی  شیكاگۆ  زانكۆی  لە  هەروەها 

كۆمەاڵیەتی قوتابخانەی نوێ، لە مانهاتن زانكۆی یبل.

-ساڵی 1960 تیۆری لە بارەی ئازادی و ماف دانەوە.

-ساڵی 1961-1962 بووە هاوكار لە بنكەی لێكۆڵینەوەی پێشكەوتوو لە زانكۆی 

ویسلیان.

-ساڵی 1962-1963 هەڵبژێردرا بۆ هاوكاریكردن لە ئەكادیمیای ئەمریكی بۆ 

هونەر و زانست.

-ساڵی 1964 ئەندامی ئەكادیمیای ئەمریكی بوو بۆ هونەر و ئەدەب.

لە 1975/12/4 بە هۆی جەڵدەی دڵەوە كۆچی دوایی كرد، لە كۆلیژی )بارد( لە 

ئەنانداڵ لە نیۆیۆرك نێژراوە 



ئاشنابوون بە هانا ئارێنت 8

سیاسه ت چییه ؟

وه رگێڕانی: دانا شوانی
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سیاسه ت چییه ؟

یه كه م: سیاسه ت پشت ئه ستوره  به  واقیعه تی فره یی مرۆڤه كان. خودا 

مرۆڤی خوڵقاند، به اڵم مرۆڤه كان ده ستكه وتێكی مرۆیی، خاكی، به رهه می 

سروشتی مرۆیین . لێره وه یه  بابه تی سه ره كی فه لسه فه  و ئیالهیات هه میشه  

مرۆڤه ، لێره وه یه  هه موو گوزاره كانیان حه قیقه تیان تیابووه ، ته نانه ت ئه گه ر 

یه ك مرۆڤ، یان دوو مرۆڤ، یان ته نها مرۆڤه  هاوشێوه كان بوونی هه بێت و 

هیچ وه اڵمێكی فه لسه فی قه ناعه تكه ریان بۆ ئه م پرسیاره  پێ نه بێ: سیاسه ت 

چییه ؟ له وه ش خراپتر: بۆ هه ر بیركردنه وه یه كی زانستی )له  بایه لۆجی، یان 

سایكۆلۆجی، یان له  فه لسه فه  و ئیالهیات( ته نها مرۆڤ بوونی هه یه ، به و 

چه شنه ی كه  بۆ ئاژه ڵناسان ته نها شێر بوونی هه یه . شێره كان ئه و بابه تانه  

بوون كه  ته نها به  شێره كانه وه  په یوه سته .

نێوان  جیاوازی  پێگه ی  پله و  دێته به رچاو،  نه گونجاو  و  ناحه ز   ئه وه ی 

فه لسه فه  سیاسییه كان و به رهه مه كانی تره  الی هه موو بیرمه نده  گه وره كان، 

ته نانه ت ئه فالتونیش. سیاسه ت )الی ئه م بیرمه ندانه ( هیچ كات سیمایه كی 

نییه ، جگه  له   ده ستدانی مانا بۆ  نابێت. ئه م له ده ستدانه  هیچ  ئاوا قوڵی 

ڕیشه ی قوڵیی سیاسه ت.

جیاوازییه كانه .  هاوته بایی  و  هاوژیانی  پرسی  سیاسه ت  دووه م: 

مرۆڤه كان خۆیان له  ڕووی سیاسییه وه  به گوێره ی شێوه  هاوبه شه  ده ستكرده  

دیاریكراوه كانه وه  له  نێو ئانارشیزمی ڕه ها، یان به هۆی ئانارشیزمی ڕه های 
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جیاوازییه كانه وه  ڕێكده خه ن، له به رئه وه ی جه سته ی سیاسیی پشت ئه ستوره  

به خێزان و وه ك خێزان بیری لێ ده كرێته وه ، پله كانی خزمایه تی له  الیه ك 

گرێبدات،  پێكه وه   جیاوازترینه كان  ده توانێ  كه   داده نرێ،  شته   ئه و  وه كـ 

له الیه كی تر وه ك ئه و شته ی كه  له الیه ن ئه و په یكه ره  مرۆڤ ئاسایانه  هه م 

سنور  چه نده ها  یه كتر  به رامبه ر  هه م  هه ڵده وشێننه وه ،  له به ریه ك  خۆیان 

داده نێن.

ئـارادایه ،  له   مرۆڤ  پرسی  كه   شوێنه ی  ئه و  تا  ده زگایه دا،  شێوه   له م 

كه   ڕيشه كێشكراوه ،  به هێزه   چاره نوسه   ئـه و  هه مان  ڕیشه یی  جیاوازی 

یه كسانی گه وهه ری هه موو مرۆڤه كانی تێك و پێكداوه . وێرانه ی سیاسه ت، 

خێزانه وه   له   سیاسییه كان  جه سته   گه شه سه ندنی  له   الیه نه وه ،  هه ردوو  له  

دێته كایه وه . لێره دا مه به ست له وه ی وه ك خێزانی پیرۆز ڕه مزیی ده كرێت 

خێزانی  پتر  خودا  هه م  و  نه خوڵقاندوه   مرۆڤی  هه م  خودا  كه   ئه مه یه ، 

خوڵقاندووه  تا مرۆڤ.

سێیه م: تا ئه و شوێنه ی كه  له  خێزاندا شتێكی پتر ببینی له  هاوكاری: 

رۆڵی  ده كــات،  پێ  ده ست  مرۆڤێك  فره ییدا،  له   چاالك  به شداری  واته  

خود اوه ند بگێڕێ، واته  وا خۆی ده رده خات كه  گوایه  مرۆڤ به  شێوه یه كی 

سروشتی ده توانێ له  بنه چه ی جیاوازی ڕزگاری ببێت، له  بڕی به رهه مهێنانی 

زمانی  به   دابهێنرێ،  مرۆڤ  خودی  به   هاوتا  هه وڵده درێت  مرۆڤێك، 

له م  سوود  دێرینه كه یه وه،   بایه خه   له   خێزان  به اڵم  سیاسیی،  پراكتیكی- 

ڕێگه یه  وه رده گرێ، كه  جیهان به  جۆرێ ڕێكخراوه  كه  تێیدا بۆ تاكه كان، 

ئه مه ش واته  بۆ جیاوازترینیان، په ناگه یه كی نییه .

و  نادۆستانه   جیهانێكی  له   به هێز  قه اڵیه كی  چه ند  وه ك  خێزانه كان   

به كۆڵدا  په یوه ندی خزمایه تی  تێیدا مرۆڤ دەخوازێ  بیناده كرێن، كه   نامۆ 
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ئاره زووه  به ره و الدانی سه ره كی سیاسیی ده ڕوات،  بدات. ئه م ویست و 

له به رئه وه ی چۆنایه تی بنه ڕه تی فره یی به هۆی وااڵكردنی چه مكی خزمایه تی 

ڕه تده كرێته وه،  یان به ڕاستی له ناو ده چێت.

چواره م: مرۆڤ، به و چه شنه ی كه  فه لسه فه  و ئیالهیات ده یناسن: له  

ئه و  دیدێت(  به   )یان  هه یه   بوونی  یه كساندا  مافێكی  له   ته نها  سیاسه تدا 

مافه ی كه  جیاوازترینیان بۆ یه كتر ده سته به ر ده كه ن، له م ده سته به ركردن و 

پشتڕاستكردنه وه ی خۆویستانه ی مافی یه كسانی یاسایی به  فه رمی ده ناسێت 

كه  فره یی مرۆڤه كان، فره ییان قه رزداری خۆیانن و بوونیان په یوه سته  به  

داهێنانی مرۆڤه وه  .

پێنجه م: فه لسه فه  دوو هۆی باشی هه یه : هیچ كات ته نانه ت شوێنێ كه  

سیاسه ت تێیدا دێته كایه وه ، له وێ نییه . هۆی یه كه م ئه مه یه :

بونه وه ری سیاسی: له مرۆڤدا شتێكی سیاسیی هه یه ، كه  به  گه وهه ری 

ده ژمێردرێت. ڕێك ئه مه  راست نییه .

1( مرۆڤ له ودیو سیاسه ته  وه یه : سیاسه ت له نێو مرۆڤه كان دێته كایه وه ، 

به م چه شنه  به ڕه هایی له ده ره وه ی مرۆڤه . له م ڕوه وه ، هیچ گه وهه رێكی 

سیاسیی واقیعی بوونی نییه ، سیاسه ت له نێو مرۆڤه كان دێته كایه وه  و خۆی 

وه ك په یوه ندی جێگیر ده كات. ئـه م خاڵه  هۆبز باش لێى تێگه یشتووه .

ئه و خه ڵق  له  شێوه ی  تاكه  خواوه نده ی كه  مرۆڤ  ئه و  2( وێناكردنی 

كراوه : لێره وه  دواجار ته نها مرۆڤ ده توانێ بوونی هه بێت، مرۆڤه كان به  

دوباره كردنه وه ی كه م تا زۆر سه ركه وتووی »هاوشێوه كان« ده گۆڕن. مرۆڤ 

ئافرێنراوێكی هاوشێوه یه  له گه ڵ گۆشه گیری ئه و خواوه نده  بنه ڕه تییه ی كه  

به  گوێره ی تیۆری هۆبز »هه لومه رجی سروشتی وه ك جه نگ هه مووان دژی 

ئه م جه نگه  شۆڕش و هه ڵگیرسانی هه موو كه سێكه   بیناكراوه .  هه مووان« 



ئاشنابوون بە هانا ئارێنت 12

پوچه ،  ماناو  ژیانیان بێ  ئه وانه ی كه  ڕه تده كرێنه وه ، چونكه   دژی هه موو 

بێ مانا بۆ مرۆڤ خه ڵقكراوه ، وه ك گۆشه گیری و دووره په رێزی خواوه ند.

چونه  ده ره وه ی خۆرئاوایی لێی، نه كرده بوونی سیاسه ته  له  فه رهه نگی 

ئه فسانه ی راستبوونی خۆرئـاوایی، یان به دیلی سیاسه ت له الیه ن مێژووه وه ، 

مرۆڤدا  تاكی  له   مرۆڤه كان  فره یی  جیهان  مێژووی  وێناكردنی  ڕێڕه وی  له  

ده توێته وه ، كه  پاشانیش به  مرۆڤایه تی له  قه ڵه م ده درێ. له م ڕوه وه یه  كه  

فاكتی ترسناك و نامرۆیی مێژوو، كه  په یامی خۆی سه ره تا له  كۆتاییه كی 

ته واو و بێ به زه یی له  سیاسه تدا به ره و پێش ده بات.

شه شه م: وێناكردنی ئه وه ی ئێمه  له  كایه یه كدا به ڕاستی ئازاد بین: واته  

نه  دڵه راوكێمان هه بێت، نه  وابه سته  به  كه ره سته  و به رژه وه ندی هه یی بین، 

ئه مه  به  ئامانج سه خته . ئازادی ته نها له  كایه ی سه نتڕاڵی سیاسه ت بوونی 

هه یه . ئێمه  له م ئازادییانه دا په نا بۆ  »پێویست«ـیه كانی مێژوو ده به ین. چ 

پوچییه كه ی بێزاركه ره !

بۆ  كه   جیهانه یه   ئه و  به رچاوكردنی  سیاسه ت  ئه ركی  ڕه نگه   حه وته م: 

حه قیقه ت هه مان ئه و دونیا شه فافه یه  كه  بۆ خوڵقانی خوداوه ند هه بووه : 

له  مانای ئه فسانه ی یه هودی-_مه سیحی به م مانایه یه : مرۆڤ، ئافرێندراوه  

تاوه كو مرۆڤه كان وه ك  له دایكبوونی هه یه ،  به  شێوه ی خوداوه ند،  هێزی 

خوڵقانی ئیالهی ڕێكبخات.

ئه مه ش ڕه نگه  بێ مانا بێت، به اڵم ئه مه  تاكه  ڕه نگدانه وه  و ئاڕاسته ی 

گونجاوی بیركردنه وه _ مافی سروشتییه ، له  جیاوازی ڕه های هه موو مرۆڤه كان 

له  یه كتر، كه  گه وره تره  له  جیاوازی ڕێژه یی نه ته وه كان، یان نه ژاده كان، له  

زۆربه ی خوڵقاندنی مرۆڤ له الیه ن خوداوه نده وه  شاردراوه ته وه . ڕاستییه كان 

به م چه شنه یه،  به اڵم سیاسه ت لێره وه   ڕێك هیچ شتێكی بۆ ئافراندن نییه ، 
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ڕووی  له   ڕه هاكانی  جیاوازییه   سه ره تاوه   له هه مان  ڕاستیدا  له   سیاسه ت 

یه كسانی ڕێژه یی و به گوێره ی جیاوازییه  ڕیژه ییه كانه وه  ڕێك ده خات.

 سه ره تایه كی تر بۆ سیاسه ت

پێشداوه ری دژی سیاسه ت و ئه وه ی له ڕاستیدا له  سیاسه تی ئه مڕۆدا هه یه ، 

ئه گه ر بمانه وێ له باره ی سیاسه ت له سه رده می ئێمه   بدوێين، پێویسته  له و 

پێشداوه رییانه وه  ده ست پێ بكه ین، كه  ئێمه  هه موومان، ئه گه ر به ڕێكه وت 

سیاسه تمه داری پیشه یی نه بین، سیاسه تمان له  مێشكدایه . ئه م پێشداوه رییانه،  

له مانای  كه  له  هه مووماندا هاوبه شه ، بۆخۆی ده رخه ری شتێكی سیاسیین 

پوختی وشه كه دا: ئه وان له  به رزه فڕترین ئاوه زمه ندیدا ئاو ناخۆن و قه رزداری 

ڕۆژگاریان  گه رمی  و  سارد  كه   نین،  ئه وانه   مسلك(  )كلبی  ڕێبازه سه گی 

به ڵگه خوازییه كانی  ده توانین   نه   ئێمه   تێده گه ن،  كه متر  و  چه شتووه   زۆر 

و  ڕه تنه كراوه كان  واقیعیه ته   به   پشت  ده توانن  ئه وان  ڕابگه یه نین، چونكه  

به   له  شێوه  سیاسییه كه ی،  ئه وه ش ڕێك  ببه ستن،  پێگه ی هەبووی خۆیان 

متمانه وه  ڕه نگ ڕێژ بكه ن. سه رباری ئه مه ش، ئه م پێشداوه رییانه  دادوه ریی 

نین، ئه وانه  ئاماده ن  ئێمه  بئاخننه  ڕه وشێكه وه  كه  تێیدا  له  ڕووی سیاسییه وه  

به  راستی نه زانین بجوڵێینه وه ، یان نه جوڵێینه وه . مه ترسییه كه  لێره وه یه  كه  

فاكتی سیاسیی له  بنه ڕه تدا له  شانۆی جیهان كۆتایی پێدێت، به  سیاسه ت 

تێكه ڵده كرێن و ئه وه ی ده بێته  ڕووداو، وه ك شتێ له  قه ڵه م ده درێن، كه  

گوایه  زاتی سیاسه ته ، له م رووه وه،  شایه نی داكۆكی لێكردن نییه ، له  پشت 

هه موو پێشداوه رییه كانی ئه مڕۆوه  سیاسه ت ئاماده یه ، واته  له  ساتی داهێنانی 

بۆمبی ئه تۆم، دڵه ڕاوكێ و ترس ڕاوه ستاوه.  مرۆڤایه تی بۆ ئه وه ی بتوانێ 

خۆی له  ڕێگه ی سیاسه ت و توندوتیژییه كانی له  جیهان ڕه شبكاته وه  )په یوه ست 
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به م نیگەرانیە( ئومێد، مرۆڤایه تی چه ند ڕۆشناییه ك نیشانده دات و له  بری 

خۆی، سیاسه ت ده هێنێته  پێشه وه ، ئه وه ش له  ڕێگه ی حكومه تێكی جیهانی 

كه  ده وڵه ت له  ده زگای كارگێری هه ڵبوه شێنێته وه ، ملمالنێ  سیاسییه كان له  

ڕێگه ی بۆرۆكراسییه ته وه  به رزبكرێته وه  و بگه ڕێته وه  و ئه ركانه  سه ربازییه كان 

خه یاڵییه.   به ته واوی  ئومێده   ئه م  چه ند  هه ر  سوپاكان.  جێگره وه ی  بكه نه  

کاتێک له  سیاسه ت، به و چه شنه ی كه  زۆرجار ڕوو ده دات، په یوه ندی نێوان 

له بڕی  ئێمه   گۆشه نیگایه وه ،  له م  ئامانج.  ده كاته   ژێرده ست  و  فه رمانڕه وا 

ڕه شكردنه وه ی سیاسیی، ڕه نگه  شێوه ی ده سه اڵتی سته مكاری ببێته  نسیبمان، 

ئه و شێوه یه ی كه  تێیدا ناكۆكی فه رمانڕه وا و ژێرده سته كان هێنده  ڕه هه ندێكی 

نه شیاو به  خۆیه وه  ده گرێ، كه  ته نانه ت ئیتر هیچ سه رپێچییه ك ڕوونادات، چ 

بگات به  كۆنتڕۆڵی فه رمانڕه واكان له  ڕێگه ی ژێرده سته كانه وه . ئه م خه سڵه ته  

سته مكارییه ش، به م ئامرازه  ده گۆڕێت كه  هیچ كه س، هیچ سته مكارێ، ئیتر 

بۆرۆكراسیی، ده سه اڵت  له به رئه وه ی سه روه رێتی  نادۆزرێتەوە،  ڕژێمه   له م 

كه س«  »هیچ  چونكه   نییه،   سته مكار  كه متر  كاره وه   نوسینگه ی  ڕێگه ی  له  

ترسناكه،   زۆر  بۆرۆكراسییه ت  سه روه رێتی  پێچه وانه وه   به   به كاریناهێنێ، 

له به رئه وه ی له گه ڵ ئه م »هیچ كه سانه « كه س ناتوانێ وشه ی خراپ و له گه ڵ 

ئه و ئاشنا بكرێ، به اڵم کاتێک له  فاكتی سیاسیی كایه ی جیهانی تێبگه ی كه  

تێیدا مرۆڤه كان به شێوه یه كی نمونه یی وه ك ئه كته ر له سه ر شانۆ ده رده كه ون 

و بەردەوام گرنگی به  كاروباری مرۆیی بێ ئه ڵته رناتیڤه كان ده ده ن، هیوا 

ئه كته ره كان،  وه ك  مرۆڤه كان  خۆالدانی  نییه ،  خه یاڵی  شێوه یه كی  به هیچ 

زۆرجار له  مێژوودا سه ركه وتوو بووه ، به اڵم له  پێودانگێكی جیهانی نا _چ 

جا له  شێوه ی سته مكاری كه  ئه مڕۆ بۆ ئێمه  نیشانه ی دواكه وتووییه  كه  تێیدا 

ئیراده ی مرۆڤێك ڕێگه یه ك دەکاتەوە، چ جا له شێوه ی مۆدێرنی سه روه رێتی 
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په تی، كه  تێیدا مرۆڤ دەخوازێ »هێزه  مێژووییه كان« به  ڕواڵه ت وااڵتری 

بگۆڕێت.  كۆیله كانیان  بۆ  مرۆڤه كان  و  بكات  ڕزگار  ڕه وته كان  و  ناكه سیی 

له   ڕێك  خۆی،  ده سه اڵتی  له   شێوه یه   له م  سیاسیی  نا  فاكتێكی  به ڕاستی 

جێگیریی و تایبه ته كه ی پیشانده دات كه  تێیدا هه موو ئه وه ی دوێنێ هێشتا 

ئه گه ر  بكات،  فه رامۆشی  ده توانێ  ئه مڕۆ  بوو،  موعته به ر  »گه وره »  وه ك 

بڕیاریش بێ بزوتنه وه كه  بمێنێته وه،  پێویسته  به  فه رامۆشی بسپێرێ. هه ر 

چه ند ئه مه  به هیچ شێوه یه ك ناتوانێ ببێته مایه ی ئارامی یاده وه ری.  کاتێک 

ناچارین دیاریبكه ین كه  له  دیموكراسییه  جه ماوه رییه كان بێ، هه ر تیرۆر و 

له هه مانكاتدا خۆبه خۆییه ك،  به م چه شنه، بێتوانایی مرۆڤه كان له  الیه ك و 

ڕه وتی به رده وامی گۆڕانی بۆ داڕزان و فه رامۆشی  له الیه كی تر دەکاتەوە، 

هه ر چه ند ئه م دیاردانه ، له  جیهانی ئازاد و بێ تیرۆردا، به  فاكتی سیاسیی 

له  مانای پوختی وشه كه  و فاكتی ئابوری گه مارۆ ده درێن.

به اڵم پێشداوه رییه كانی  سیاسه ت، ئه م وێناكردنه ی كه  سیاسه تی ناوخۆیی 

تان و پۆی له درۆ و ده سه له ی به رژه وه ندییه  شه رمهێنه ره كان و ئایدۆلۆژیای 

نه نگیدایه ، ئه مه  جگه له وه ی كه ناری سیاسه تی ده ره كی له نێوان پڕوپاگه نده  

زۆر  پله یه كی  مێژوو  بوەته وه ،  كه موكوڕی  توشی  توندوتیژییه كان   و  به تاڵ 

ژیانێكی  هه ر  بتوانێ  له گه ڵیان  كه   پێویستیانه یه ،  ئه و  داهێنانی  له   كۆنتر 

ئۆرگانێكی له سه ر ڕووی زه وی وێران بكرێت، ئه وه ی په یوه سته  به سیاسه تی 

ته مه نیان  پارته كان  دیموكراسی  ئه ندازه ی  به   ئه وه  النی كه م  ناوخۆییه وه،  

هه یه ، واته  شتێكی پتر له  سه د ساڵ. ئه و پارتانه ی كه  وا خۆیان ده رده خه ن 

بۆ یه كه مین جار له  مێژووی هاوچه رخ نوێنه رایه تی دابهێنن، وێرای ئه وه ی 

كه  خودی بیناكردن هه رگیز بڕوای به مه  نییه . ئه وه  به  سیاسه تی ده ره كیشه وه  

یه كه مین  له و  پێویسته   هه روه ها  په یدابوونیه تی،  ڕاگه یاندنی  په یوه سته ، 
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ماته ی  ئه و  بێ،  چاخه كه   سه ره تاكانی  ئیمپڕیالیستی  په ره سه ندنی  ده یانه ی 

ده وڵه تی نه ته وه یی نه ك به  فه رمانی ده وڵه ت، به ڵكو به هۆی به رژه وه ندییه  

ئه وروپایی  ده سه اڵتی  ــات،  ده ك پێ  ده ســت  نه ته وه ییه كانه وه   ئابورییه  

به سه رتاسه ری جیهان باڵوبكاته وه ، به اڵم ئه وه ی ئه مڕۆ بایه خی واقیعی به  

بێ  و  گۆشه گیری  بۆ   په نابردن  ده دات:  به سیاسه ت  په یوه ست  پێشداوه ری 

توانایی، ته مه نايی نائومێدانه   بۆ له ده ستدانی ته واوی شیاوێتییه كانی كرده ی 

ئه و ساته ی هێشتا پێشداوه ری بوو،  ئیمتیازی تایبه تی  توێژێكی بچوك، كه  

هاوشان به وه ی  لێرد ئاكتۆن بڕوای پێی هه بوو، كه  ده سه اڵتێكی گه نده ڵه  و 

خۆ كردنه  خاوه نی ده سه اڵتی ڕه های گه نده ڵی ڕه هایه . به ڕاستی هیچ كه س 

له م  ده سه اڵتی  له   ئابڕوسه ندنه وه   دوباره   بۆ  هه وڵه كانی  له   نیچه   مه گه ر 

چه شنه  ئاشكرا نه كات، كه  ئه م سه رزه نشته  ده سه اڵت ده بینێته وه،  به ته واوی 

چه نده   هه ر  ته بابێت،  هاوكارو  جه ماوه ره كان  ویستی  و  ئاره زوو  له گه ڵ 

ئه ویش هاوهه نگاو له گه ڵ رۆحی زه مه نی خودی ده سه اڵت، كه  كه س هیچ 

كات ناتوانێ لێی سوودمه ند بێ، له به رئه وه ی ده سه اڵت له  بنه ڕه تدا ته نها 

له كرده ی هاوبه شی زۆرێ له  مرۆڤه كانه وه  سه رچاوه  ده گرێت، ئه ویش به و 

توندوتیژیه ی كه  كه سێ هه ڵبه ته  ده توانێ ببێته  خاوه نی، لێی تێكبچێ یان به  

ده سته واژه یه ك به  یه ك بزانرێت.

سه رچاوه  

_ Hannah Arent,  what is the politics?, Piper München 

Zürich, march 2003.
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شوێنکەوتەی هیچ رێبازێک نیم
گفتوگۆیەک لەگەڵ هانا ئارنێت

لە فارسییەوە: ڕەند
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لە مێزگردێكدا لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی )1972ز( لە شاری تۆرنتۆ 

و لەچوارچێوەی چاالكییەكانی كۆمەڵەی لێكۆڵینەوەی هزری كۆمەاڵیەتی و 

سیاسی، بەرهەمەكانی هانا ئارێنت تاوتوێكرا، خودی هانا ئارێنت )1906-

1975(یش بەشداری تێدا كردبوو. 

)مەلڤین هێل( كۆمەڵێک لە گفتوگۆكانی ئەم مێزگردەی كۆكردوەتەوە و 

لەژێر ناونیشانی )هانا ئارێنت: چاوخشاندنەوەیەك بە تێگەیشتنی گشتیدا، 

نیویۆرك، باڵوكراوەی سەنت مارتین، 1979ز( بە چاپگەیەنرا.

لەم نێوەندەدا ئاڵوگۆڕی بیروڕاكان كە تێیدا هانا ئارێنت وەاڵمی پرسیاری 

خۆی  نزیكەكانی  زۆر  كەسە  لەالیەن  پرسیارانەی  ئەو  یاخود  لێكۆڵیاران، 

وەك )هانس.ج. مۆرگنتۆ( ی دایەوە، كە یەكێكە لە مەزنترین تیۆریستانی 

ساڵی  لە  مۆرگنتۆ  سارد،  جەنگی  لەبواری  نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە 

)1980ز(دا كۆچی دوایی كرد، یاخود وەاڵمی پرسیاری هاوڕێ دڵسۆزەكانی 

خۆی وەك )ماری مەك كارتی(  دایەوە كە نوسەرو ڕەخنەگری هونەری 

شانۆ و شێوازی ئەدەبی ئارێنت بوو، ناوبراو لە ساڵی )1989ز( كۆچی دوایی 

كرد. 

فەرەنسی  بەزمانی  تائێستاش  گفتوگۆیانە  ئــەم  گچكەی  بەشێكی 

باڵونەكراونەتەوە، وا لێرەدا دەیانخەینەڕوو. 

و  لیبڕاڵیزم   هەمبەر  لە  خۆی  پێگەی  گفتوگۆیانەدا،  لەم  ئارێنت 

كۆنسەرڤاتیزم )موحافیزكاری(و دیدگاكانی خۆی لەبارەی كاپیتاڵیزم بە ڕوونی 
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دەربڕیوە.   

لیبڕاڵ؟ پێگەت لەنێو  ئایا تۆ موحافیزكاریت، یاخود  *هانس مارگنتۆ: 

گۆڕەپانی رەنگاوڕەنگی شەترەنجی ئەم سەردەمەی ئێمەدا كەوتوەتە كوێ؟

-هانا ئارێنت: لە راستیدا نازانم و هیچ كاتیش نەمزانیوە. پێموایە هەرگیز 

لەو بارودۆخانەدا نەكەوتوومەتە ئەم دەستەیەوە. هەروەك ئاگاداریت، باڵی 

چەپ منیان بە باڵی موحافیزكار دادەنا، هەندێكجار موحافیزكارانیش منیان 

بە یەكێك لە كەسە چەپەكان، یاخود بەژنێكی سەركێش هەژمار دەكرد، یان 

مەگەر هەر خوداوەند خۆی بزانێ چ جۆرە كەسێكم. 

پێویستە ئەوەش بڵێم كە بەشێوەیەكی گشتی بایەخ بە كرۆكی مەسەلەكان 

نادەم، پێموانییە بەكۆمەڵێ بابەتی لەم چەشنە، لە تواناماندا هەبووبێ كە 

لەڕێگەی وەاڵمدانەوەی هەندێ لە پرسیارە راستەقینەكانی ئەم سەدەیەوە، 

ڕێگایەكمان دۆزیبێتەوە.  

من شوێنكەوتەی هیچ ڕێبازێك نیم، تەنها ئینتیمام بۆ ڕێبازێك هەبوو، 

ئینتیمایەش لە سااڵنی )1933 تا  كە هی جولەكە بوو، تاكە هۆكاری ئەم 

1943(ی سەردەمی هێتلەردا بوو، پاشان لەو ڕێبازەش جیا بوومەوە، ئەمە 

تەنها ڕێگایەكە كە توانیم لەبری ئەوەی خۆم خۆشبوێ، نەك وەك مرۆڤ، 

بەڵكو وەك جولەكەیەك داكۆكی لە خۆم بكەم. لەو سەردەمەدا بیر لەوە 

دەكەمەوە كە ئەمە هەڵەیەكی گەورەیە، چونكە ئەگەر تۆ وەك جولەكەیەك 

داوای  »من  بڵێی  كە  نەبێ  ئەوەت  وەاڵمدانەوەی  توانای  و  بوێربوویتایە 

ئەوپەڕی  ئەوا  مرۆڤم«،  تەنها  بەڵكو  نیم،  جولەكە  من  دەكەم،  لێبوردن 

نەزانییە. هەر ئەم ڕەوتە نەزانییە بوو كە تێیدا ڕۆچوو بووم. هیچ ڕێگایەكی 

دیكە نەمابووە، بەم شێوەیە پەیوەندیم بەسیاسەتی جولەكەوە كرد: ئەگەر 

كاری  بە  بایەخ  بەڵكو  سیاسەت،  بە  نەك  دەبێ  بزانیت،  راستی  بتەوێ 
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كۆمەاڵیەتی بدەین، كە بەجۆرێك لە جۆرەكان گرێدراون بە سیاسەتەوە.

من هەرگیز نە سۆسیالیست بووم، نە كۆمۆنیست. من لەنێو گۆڕەپانی 

بەاڵم  بوون،  سۆسیالیست  دایكم  و  باوك  بووم،  پەروەردە  سۆسیالیستیدا 

هەرگیز ئینتیمام بۆ ئەو ڕەوتە نەبووە. هەربۆیە ناتوانم وەاڵمی پرسیارەكەت 

بدەمەوە.

من هیچکاتێک لیبڕاڵ نەبووم، کاتێک دەڵێم لیبڕاڵ نەبووم، لەبەرئەوەیە 

بڕوام پێی نییە، کاتێک هاتمە نێو واڵتی ئەمریكا، وتارێكم لەبارەی كافكا 

ریڤیو  پارتیزان  بۆ  و  نوسی  ئینگلیزی  شەپڕێوی  بەزمانێكی   )KAFKA(

)PARTISAN REVI(م نارد، کاتێک چوومە ئەوێ تا لەبارەی ئینگلیزییەكەم 

بدوێم و ئەو وتارەم خوێندەوە، زاراوەی )پێشكەوتن(م لەنێو هەموویاندا 

چەمكە  لەم  دەرەنجامێ  چ  »ئایا  كە  دەربــڕی  ناڕەزاییم  بەرچاوكەوت. 

و  بەكارنەهێناوە«  زاراوەیــەم  چەشنە  لەم  هەرگیز  من  بەدەستدەهێنی؟، 

هەندێ شتی دیكەش. بەپەلە یەكێك لە ئەندامانی ستافی نوسەران بۆ بینینی 

یەكێك لە هاوپیشەكانی خۆی، بۆ ژوورەكەی پەنای رۆیشت. منیان لەوێدا 

جێهێشت، بەگوێی خۆم بیستم كە بە ئاوازێكی تەواو نائومێدەوە دەڵێن: 

»ئەو تەنانەت بڕوای بە پێشكەوتنیش نییە! «.

*ماری مەك كارتی: هەڵوێستت لەبارەی كاپیتاڵیزم چییە؟

ماركس  مەزنەی  هەژانە  ئەو  هاوبەشی  بە  خۆم  من  ئارێنت:  -هانا 

پەرتوكی  یەكەمەكانی  بەرگە  ئەگەر  نازانم،  كاپیتاڵیزم  لەبارەی   )MARX(

 )MANIFESTE COMMUNISTE كۆمۆنیست  حیزبی  )مانیفێستی 

بۆ  تائێستا  كە  دەبیتەوە،  ستایش  بەناوبانگترین  ڕووبەڕووی  بخوێنیتەوە، 

كاپیتاڵیزم كراوە، ئەویش لە رۆژگارێكدا كە كاپیتاڵیزم بووەتە جێ نیشانەی 

موحافیزكاران  راستڕەوەوە.  باڵی  لەالیەن  بەتایبەت  خوێناوییەكان  پەالمارە 
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لەڕیزی یەكەم ئەو كەسانەدا بوون، كە بایەخیان بەم ڕەخنە فراوانانە داوە، 

دواتر لەالیەن باڵی چەپیشەوە پەالماردرا، شیاوی گوتنە ئەم چەمكە لەالیەن 

ماركسەوە شرۆڤەكراوە.

دوا  سۆسیالیزم  بووە:  ڕەها  ڕاستییەكی  خاوەنی  ماركس  لەالیەكەوە 

كاپیتاڵیزم  سادەیە،  زۆر  پاساوەكەشی  كاپیتاڵیزمە.  لۆژیكیانەی  دەرەنجامی 

ئەمەش  پێكردووە.  دەستی  موڵكایەتی  لێسەندنەوەی  بە  خۆی  بوونیەتی 

هەمان یاسای گەشەپێدانە. سۆسیالیزم بەجۆرێك لەجۆرەكان بە شێوازێكی 

ڕەها موڵكایەتی لە كەس و الیەنەكان دەستێنێتەوە، بەشێوەیەكی میانڕەویش 

بە  ئەوەی  پێدێت.  كۆتای  تا  دەكات،  پرۆسەیە  ئەو  لۆژیكیانەی  چاودێری 

بێ  ئاراستەیەكی  سادە،  زۆر  بەمانایەكی  ناودەبرێت،  مرۆیی  سۆسیالیزمی 

بەزەییانەشە كە بە كاپیتاڵیزم دەستپێدەكات و بە سۆشیالیزم كۆتایی دێت.

سەرتاسەری پرۆسەی نوێی بەرهەمهێنان، لەراستیدا بریتییە لە پرۆسەی 

لێسەندنەوەی موڵكایەتی، بەشێوازی هەنگاو بەهەنگاو، هەربۆیە هەمیشە 

هەوڵم داوە تا خۆم لە جیا كردنەوەی ئەم دوو پرۆسەیە بپارێزم. 

ڕووەوە  لەم  دادەنێم،  یەكگرتوو  بە  پرۆسەیە  دوو  ئەم  من  لەراستیدا 

)كارل ماركس( لەسەر هەقە. ناوبراو تاكە كەس بووە كە بە ڕاستی ئازایەتی 

بیركردنەوە لەم پرۆسەی بەرهەمهێنانەی هەبووە، كە مێژووی سەدەكانی 

هەڤدەهەم و هەژدەهەم و نۆزدەهەمی ئەوروپای گرتبويەوە. ماركس تا 

ئەم قۆناغە، تۆزقاڵێ لە هەقیقەتی كەم نەكردوەتەوە. لەم ڕوانگەیەوە ئەم 

دوو پرۆسەیە لەیەكتر جیا نین.

تێگەیشتنیدا  لە  ماركس  كە  بوو  دەسەاڵت  خودی  ئەمە  لەهەمانكاتدا 

الوازبوو، ناوبراو لە تێگەیشتنی ئەم گوتەزا سیاسییە بێ دەسەاڵت مایەوە. 

خاوەنی  كاپیتاڵیزم  كە  راستیەیە،  ئەو  شایەتحاڵی  ماركس  ئەمەش  وێرای 
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كە  دەكــات،  یاسایانەش  ئەو  هەموو  تێكپێچانەوەی  بە  حەز  دەسەاڵتە، 

لەهەمبەر گەشەپێداندا، بەشێوازێكی بێ بەزەییانە پاساو بۆ خۆی دادەتاشێ. 

ستەمی كاپیتاڵیزم لە سەدەكانی حەڤدە و هەژدە و نۆزدەهەم، بەچەشنێك 

بوو كە بە دڵنیاییەوە مرۆڤ نەیدەتوانی بەرگەی بگرێت. ئەمەش هەمان 

بۆ  ماركس  وێنەكەی  بێ  ستایشە  خوێندنەوەی  لەكاتی  كە  بابەتەیە  ئەو 

كاپیتاڵیزم، نابێ پشتگوێ بخرێت.

سیستمەدا  ئەم  دەرەنجامەكانی  غەمبارترین  لەنێو  ساتەی  لەو  ماركس 

ڕۆچوو بوو، هەرگیز كەمترین گومانی لە مەزنێتی ئەم میكانیزمەی خۆی 

نەبوو. ئاشكرایە كە ماركس شوێنكەوتەی هیگڵ بوو، بڕوای بە بڕست و 

هێزی نێگەتیڤی بیروباوەڕ هەبووە، بێگومان من نە بڕوام بە بیروباوەڕی 

نێگەتیڤ هەیە، نە بڕواشم بە ڕەتكردنەوەی ئایدۆلۆژیای كەسانیتر هەیە.

 سەرچاوە: 

-گفتوگو با هانا أرینت، مجلە فلسفە، شمارە )1(، سال 1380. 
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واتای ئازادی لەالی هانا ئارێنت
سەید حوسێن ئیمامی
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لە فارسییەوە: شەریف فەالح

سەردەمەكان،  سەدەو  درێژایی  بە  بوترێ   دەكرێ   تێڕمانەوە  بەوپەڕی 

ئازادی  نەبووە.  هەڵگر  باس  ئازادی  وشەی  ئەندازەی  بە  وشەیەك  هیچ 

بووەتە پڕ واتاترین و سەرنجڕاكێشترین وشەی كۆمەڵگەی مرۆیی لە زانستە 

كۆمەاڵیەتی،  زانستی  سیاسی،  زانستی  فەلسەفە،  وەك:  جۆراوجۆرەكانی 

هەر  بیرمەندانی  و  فەیلەسوف  نێوەندەدا  لەم  و  و...دا  ئابوری  زانستی 

قۆناغێك لە مێژوو بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی كات و شوێن، بارودۆخی 

كۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، سیاسی و ئابوری هەوڵی پێناسەو شرۆڤەی ئازادی 

و چارەسەركردنی پرسە پەیوەندیدارەكانی ئازادییان داوە. بەناوی ئازادی و 

لەپێناو پاراستن و بەرگریكردنیدا بە درێژایی مێژوو خوێنی زۆر رژاوە، شەڕی 

زۆر هاتوەتە ئاراوە، ئازار و ئەشكەنجە كراوە و لەالیەن ئەدیب ، شاعیر، 

سیاسەتڤان، فەیلەسووف و تەنانەت خەڵكی ئاساییش لەمەڕ پێداهەڵدان یان 

دژایەتی كردنیدا قسەیان كردووە و چەندین نامیلكە و كتێب چاپكراوە.

ئازادی هاتوەتە  فامییانەی، كەلە  ئەو كاڵ  لەبارەی  براندیس«  »لوییس 

گۆڕێ  دەنوسێ : »گەورەترین مەترسی ئەوكاتە دێـتە سەر رێگەی ئازادی، 

لەڕووی  بەاڵم  پاك،  و  خێرخوازانە  ویستی  بە  هەست  بە  كەسانێكی  كە 

نەزانییەوە دێنە مەیدانی ئازادییەوە.

هانا ئارێنت )1975 ـ 1906( یەكێك لە رەخنەگرانی مرۆڤ و كۆمەڵگای 

نوێ و هاوچەرخە. ئەو دەڵێت: سەردەمی نوێ  بەو نامۆ بوونە لەرادەبەدەری 
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لە  روو  مرۆڤ  تێیدا  كە  ئاستێك،  گەیشتوەتە  ــەر  دەورووب و  جیهان  لە 

شێوازە  لە  هەروەها  رووبەڕوویە،   خۆی  لەگەڵ  تەنیا  دەكات،  هەركوێ  

باوەكانی تێڕوانین بۆ جیهان بە هێنانەگۆڕی شێوازی نوێ ، دڕدۆنگی دێنێتە 

ئاراوە. بۆ وێنە: ئازادی كەلە ئەندێشەی لیبڕاڵی زیاتر بە واتای پاراستنی 

پێگەی ژیانی تایبەتی لە بەرامبەر دەستێوەردان و ناچاریی خەڵكانی دیكە 

لێكدەدرێتەوە، لە ئەندێشەی هانا ئارێنتدا بەشداریكردن لە كاروباری گشتیدا 

پێناسە دەكرێت، لە ئەنجامدا ئازادی لەگەڵ ژیانی سیاسیی یەكساندا پێناسە 

دەكرێت. نموونەی دیكەی رەخنەی هانا ئارێنت لە ئەندێشەی هاوچەرخ، 

لە  دەسكرد  كاروباری  بەسەر  سروشتییە  كاری  ئەولەویەتی  ئەو  بەباوەڕی 

لەسەرتر  و  ئەولەویەت  ئەو  ئارێنت  هانا  كالسیكدا.  سیاسیی  ئەندێشەی 

ئازادی  نەبوونی  یان  پێویستی بوون،  بە  زانین دەڕوخێنێ ، واتە سروشت 

بە یەكسان دادەنێ  و لە بەرامبەردا لە ستایشی توانایی تایبەتی مرۆڤ، لە 

خوڵقاندنی جیهانی مرۆیی و ئازاديدا دەكات. 

خواستی سەرەكیی ئەندێشەی سیاسیی هانا ئارێنت دژی پێكهاتەخوازییەكی 

باوە، كە مرۆڤ بە بابەتی یاسا گشتییە پێكهاتەیی و مێژووییەكان دادەنێت، 

باو  كۆمەاڵیەتیی  زانستی  دژی  روانگەیەكی  ئەودا  ئەندێشەی  لە  كەواتە 

بــەراوردی  بەپێی  ئارێنت  هانا  بۆیە  بەدیدەكرێت،  بیستەم  ســەدەی  لە 

فەیلەسووفە سیاسییەكانی پێشوو، بەدوای تێگەیشتن و درکپێکردنی ئەزمونی 

هانا  پێناسەی  لە  سیاسەت  مرۆییدا.  لەژیانی  سیاسییە  پێگەی  و  مرۆیی 

ئارێنتدا هەڵوێست و كردەوە گشتییەكانی مرۆڤەكانە، كە ئازادی و ئیختیار 

بكەربوونی مرۆڤی لەناخی خۆیدا حەشار داوە. بە ڕای ئارێنت، سیاسەت 

تاقە فەزایەكە، كە مرۆڤەكان دەتوانن تێیدا بگەنە ئازادییەكانی خۆیان. لە 

ئەندێشەی ئەودا كاری ئازادی سیاسی بە واتای ئارمانی سەرەكیی مرۆڤ 
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دەبێتە  مۆدێرنە،  ئامانجی سەردەمی  كە  شیاو،  ژیانی  و  بژێوی  بۆ خۆش 

بابەت و ئەولەویەتی سەرەكی. بەم چەشنە لە روانگەی ئەوەوە مرۆڤ لە 

لە بەرامبەر رێگە جۆراوجۆرەكاندا وەستاوە و دەبێ  لە نێوانیاندا دەستەبژێر 

بكات. 

لە ئەندێشەی ئارێنتدا، ئازادی هۆكاری پێكەوەژیانی خەڵكە لە رێكخراو 

و دامەزراوەی سیاسیدا، كە بەبێ  ئازادی ژیانی سیاسی لە واتا دادەماڵدرێ . 

لە  هزر و رامانی ئارێنتدا هۆكاری بوونی سیاسەت، گەوهەری ئازادییە. 

ئازادییە. بەڕای هانا  سیاسەت گرنگترین سەرچاوە، هەوێنی سەرهەڵدانی 

دەكرێت.  دەستەبەر  سیاسیدا  و  ئاسایی  ژیانی  لە  تەنیا  ئازادی  ئارێنت، 

ئازادی  واتە  ئازادی،  رابوردووی  لەمێژینە و  لە چەمكی  ئەو  بەم چەشنە 

چەمكی  هەڵبەت  دەکرێت.  هەژمار  پۆزەتیڤ  ئازادیی  وەك  نێگەتیڤ، 

ئازادیی پۆزەتیڤ، لە ئەندێشەی ئەو لەگەڵ ئازادیی پۆزەتیڤ لە ئەندێشەی 

»ئێزا بەرلین« جیاوازیی هەیە. لە ئەندیشەی ئارێنتدا كردە بااڵترین جۆری 

چاالكیی مرۆڤە. كردەوەی بوونی مرۆڤ لەخۆ دەگرێت كە لەگەڵ ئازادی 

یان هەڵوێست بەردەوام  ئارێنتەوە كردە  پەیوەندی دایە، لە روانگەی  لە 

دەسپێكی نوێێیە و ئەم دەسپێك نوێیەیە كە مۆڵەتی ئازادی و سەربەستیمان 

پێدەدات.

لەم رووەوە لە ئەندێشەی ئارێنتدا كردەوەی ئازادی سیاسی وەك ئارمانی 

سەرەكیی مرۆڤ بەسەر خۆش بژێوی و بەختەوەری )پرسەكانی بژێوی ژیان( 

ئارمانی  و  ئامانج  دەبێت.  ئەولەویەتی  مۆدێرنە،  سەردەمی  ئارمانی  كە 

مرۆڤی ئەمڕۆ، گەیشتنە بەخۆش بژێویی كۆمەاڵیەتی و ئابوری، بەاڵم ئارێنت 

لەو باوەڕە دایە ئەمە بەشێكە لە كەموكوڕییەكانی سەردەمی مۆدێرن، كە 

لە  مرۆڤ  مرۆڤ،  بوونی  قازانجی  بەشی  شێرپەنجەیی  گەشەی  بە  تێیدا 
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ئامانجی سەرەكی و كەونارایی خۆی دوور خراوەتەوە و فەرامۆشی كردووە. 

ئەو دەڵێ : لە یۆنانی كەونارا بەشداری لە ژیانی گشتی و ئاساییدا، ئامانجی 

سەرەكیی مرۆڤ و بەختەوەریی رۆحی و كۆمەاڵیەتی، تەنیا ئامرازێك بووە 

بۆ گەیشتن بەو ئازادی و ژیانە. ئازادی لە یۆنانی كۆن بەواتای ئازادی تاك 

بەرەبەرە گۆڕاوە بەو  لەناو هاوڕەگەزەكانی بووە، بەاڵم  لە ژیانی گشتی 

ئازادییەی كە واتاكەی پاشەكشەی تاكەكەسی بووە بۆ هەرێم و ناخی ژیانی 

تاكەكەسی.

 ئارێنت دەڵێ : لە نەریتی فەلسەفەی سیاسیی رۆژئاوا، ئازادی یان لە بیچم 

و فۆڕمی نەریتی فەلسەفەی یۆتۆپیاو دژە سیاسی، یان لە نەریتی مەزهەبیدا 

هاتوەتە گۆڕێ ، هەربۆیە خەسڵەتی سەرەكیی خۆی  كە كاركردنە لە ئاقاری 

ژیانی كۆمەاڵیەتی و گشتیدا لە دەستیداوە، لەئەنجامدا ئەزمونی كردەیی 

شێوەی  بە  هەروەها  ئازادی،  وشەی  حاڵێكدا  لە  خراوە  پەراوێز  بەگشتی 

لەبەردەگرێتەوە،  تایبەت  مێژوویی  راستیی  واتای  و  بەكاردەهێنرێ   رەها 

نەریتی  كەوایە  خۆیانە.  بە  تایبەت  وشەی  بە  پێویستیان  هەركامەیان  كە 

فەلسەفەی سیاسیی رۆژئاوا بە بەریان و مەیلی یۆتۆپیاوە ئەزمونێكی ئازادی 

سیاسیی بە راستی واتاو مانا نەكردوەتەوە و لە ئەنجامدا لە ژیانی گشتیی 

مرۆڤدا، نەریتێكی چەواشەكاربووە، لە ئەندێشەی هانا ئارێنتدا، ژیانی مرۆیی 

ئازادیی تێكەڵە.  بە دووركەوتنەوە لە سروشت دەستەبەر دەبێت، لەگەڵ 

ئازادیش پێویستی بە خۆڕسكی و كرداری پێشبینی نەكراوە، بەاڵم ئەمڕۆ 

بە سەرهەڵدانی خۆش بژێوی بە واتای بەختەوەری و ئازادی لە كردەوە لە 

مەیدانی ژیانی گشتیدا، ئابوری هێرشی كردوەتە سەر سیاسەت و سیاسەتیش 

بووەتە بەشێك لە ژیانی تاكەكەی و بنەماڵەیی.

بە باوەڕی هانا ئارێنت، دەوڵەتـ  شاری یۆنانی یەكێ لە بنەماو گەوهەرە 
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سەرەكییەكانی كاروباری گشتی و ئازاد بووە. ئازادی بە واتای دەركەوتنی 

لە  دەركەوت،  شارەكانی  ـ  دەوڵەت  لەگەڵ سەرهەڵدانی  هاوكات  سیاسی 

تێیدا  هاوواڵتییان  كە  لێكدرایەوە  جۆرێك  بە  »هێرۆدۆت«ەوە  روانگەی 

نێوان  لە  جیاوازییەك  و  بێت  بڕیاردەر  كەسێك  كە  ئەوەی  بەبێ   بتوانن 

هەڵوێست  یان  كردە  بژین.  پێكەوە  هەبێت،  فەرمانبەراندا  و  فەرمانڕەوا 

هەمووكات دەسپێكێكی نوێیە و هەمان ئەو دەسپێكە نوێیەشە كە مۆڵەتی 

ئازادبوونمان پێ دەدات. 

كەوایە سیاسەت لە پێكهاتەی دەوڵەت شاری یۆنانیدا داڕێژرا، چونكە 

كاری  دەرەتانی  و  مەیدان  كە  هەبوو،  گشتی  كەشێكی  و  فەزرا  ئەوكات 

ئازاد و گشتگیر، بە واتای كرداری سیاسیی هاوواڵتییان بوو. بەرەبەرە بە 

سەرهەڵدانی سەرەڕۆیی و زێدەڕۆیی مەیدانی گشتی ئەو فەزایە رەوییەوە 

و كەسەكان لە چوارچێوەی بنەماڵەدا قەتیسدەمانەوە. ئەو شار بە قەڵەمڕەو 

و مەیدانی سیاسەت دادەنێت. سیاسەت بە واتای مەیدانی كردەوە، تەنیا 

رەنگدانەوەی چاالكیی ئابوری و كۆمەاڵیەتی نییە، بەڵكو ژیانێكی جیاواز و 

تایبەتی خۆی هەیە، كە ناكرێ  پێگە و چوارچێوەی تەنیا لە ئاستی ژیانی 

كۆمەاڵیەتی و ئابوریدا بەرجەستە بكەینەوە.

لە ئەندێشەی كەونارا، سیاسەت بە واتای ئەنجامی كارێك بۆ گەیشتن 

بە ئامانجێك وەكو كارو كردەوە داهێنەر بووە، بەاڵم لە ئەندێشەی سیاسیی 

سەردەمی نوێدا، سیاسەت بە واتای هەوڵدان بۆ بژێوی ژیان و پێویستییەكانی 

ئامرازی  بە  ،بوو  تاكەكەسیدا  كاری  چوارچێوەی  لە  و  درا  پێوەند  ژیان 

چارەسەریی نیاز و سەرچاوەی خۆش بژێوی و دیسان بەم شێوە لە واتا و 

رەهەندی راستەقینەی خۆی دوور كەوتوەتەوە و لە ئەنجامدا هاوواڵتی بوو 

بە بە كەسێكی تایبەت. هانا ئارێنت تێگەیشتنێكی تایبەتی لە ئازادی هەیە، 
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پرۆسەی  و  گشتی  چوارچێوەی  لە  كاركردن  ئیمكانی  بە  ئازادی  تێیدا  كە 

سیاسیدا یەكسانن. ئەم واتایەی ئازادی لە بەرامبەر تەفسیری نوێی لیبراڵی 

لە چەمكی ئازادی، واتە ڕزگاربوون لە دەسەاڵت و هێژمونیی زۆرەملێدا 

وەردەگرێتەوە. لە ئەندێشەی ئارێنتدا ئازادیی پۆزەتیڤ ئیمكانی بەشداری و 

كاركردنە لە بیاڤی تایبەتی و تاكەكەسیدا، لە حاڵێكدا كە ئازادیی نێگەتیڤ، 

ئارێنت  تاكەكەسیدا. هانا  تایبەتی و  لە چوارچێوەی  مانەوەیە  بە رەهایی 

لە نێوان ئازادی و رزگاربووندا جیاوازیی سەرەكیی دادەنێت. ئەو دەڵێت: 

یەكەم پرسی رزگاری بۆ ئازادكردنی مرۆڤ، لە كۆت و بەندی سروشتی و 

الیەنە پەیوەندیدارەكانی، بەو واتایە تەنیا پێشەكی و سەرەتای ئازادییە، نەك 

خودی گەوهەری ئازادی.  ئازادی و رەزگاربوون لەالی ئەو یەكسان نین. 

مەرجی  ــوون  رزگــارب لەوانەیە  ئارێنت  هانا  بــاوەڕی  بە   : دووەم 

بۆ  بەستێنێك  نابێتە  لەونێ   هیچ  بە  بەاڵم  بێت،  ئازادی  دەستەبەربوونی 

بنەماو گەوهەری خودی ئازادی. 

سێیەم:  وێنا و تێگەیشتنی ئازادی كە بە شێوەی الوەكی لە رزگاربوون 

دایە، دەكرێ  تەنیا وێنایەكی نێگەتیڤ بێت.

 چوارەم: تەنانەت وێنای رزگاربوونی یەكسانی بە واتای دەستەوداوێنی 

واتای  بە  ئازادی  بەندی  نیاز و كۆت و  لە  رزگاربوون  واتە  نيیە،  ئازادی 

راستەقینەی ئازادی نيیە، واتە ئازادی تەنیا لە چوارچێوەی كردە، لە دۆخی 

كاری ئازادیی سیاسیدا خۆی دەردەخات.

سەرچاوە: 

)http://www.bashgah.net/fa/content/show/36290(  باشگاە اندیشە-
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هانا ئارێنت دژیەکەکانی
راسێل جاكۆبی

لە فارسییەوە : شەهێن سنەیی
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كتێبە  دەكەنەوە.  ئەو  یادی  یەكەكان  دوای  لە  یەك  كۆبوونەوە  لە   

نوێیەكان كە لە بارەی فكرەوە دەنوسرێن پشتیوانی لەو دەكەن. هانائارێنت 

كە سەد ساڵ پێش ئێستا لە دایكبوو، چووەتە ریزی جیهانی بچوكی پاڵەوانە 

فەلسەفییەكانەوە، بەاڵم ئەم گرنگی و سەرنج پێدانە سەبارەت بە ئەو لە 

سەردەمی كۆچی دوایی ئەودا لە ساڵی 1975ەوە راست نەبووە، لە کاتێکدا 

كە ئەو هێشتا زیندوو بوو، پلەی شانازی لە زانكۆكانی پرینستۆن، سمیت 

و ناوەندە زانستییەكانی دیكە بە دەستهێنا. دانیمارك خەاڵتی بە ناوبانگی 

بە  پەرەی  نوسراوی شیاوی ستایشكردن كە  بە هۆی »  sonningی خۆی 

كولتوری ئەوروپا داوە« پێشكەش بەو كرد و ئەوی لە پاڵ دەستی كەسایەتی 

گەلێكی وەك ئالبرێت شوایستێر و وینستۆن چەرچیڵ دانا. کاتێک كە ئەو 

لە نێو زانكۆدا وتاری پێشكەشدەكرد، قەرەباڵغی خوێندكاران بە رادەیەك 

بوو، كە رێگا نەبوو لە نێو راڕەوەكان و شوێنەكانی چوونە ژوورەوە هاتوچۆ 

بكەیت.

ئارێنت بۆ ئەوەی پاڵەوانێكی فەلسەفی بێت، سیمایەكی بە تەواوی شیاو 

بوو. ئەو  پەنابەرێكی جولەكەی ئەڵمانی بوو، بە تەواوی ئاشنایی لەگەڵ 

ئەودا  نوسراوەكانی  لە  هەبوو،  دونیایی  ئەزمونی  و  كالسیك  پەروەردەی 

گەڕانەوەی یەك لە دوای یەك بۆ زاراوە یۆنانی و التینییەكان، ئەو هزرە 

قوڵە بوو كە دەردەكەوت. ئەو لە خستنەبەرباسی بابەتە گەورەكان نەدەترسا 

ـ بابەت گەلێك وەك دادپەروەی، شەڕ و تۆتالیتاریزم ـ یاخود چوونە نێو 
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بابەتە سیاسییەكانی رۆژەوە وەك شەڕی ڤێتنام، مافی مەدەنی و دادگای 

ئادۆڵف ئایشمەن. ئەو كەسایەتییەكی میتافیزیایی و لە هەمانكاتدا ریالیزم 

بوو، لە زمانێكی قوڵ و هەست بزوێندا، ئەلفرێد كازینی رەخنەگری گۆڤاری 

نیویۆرك ئەو وەك ژنێك بە سەرنجڕاكێشی زۆر و هەست بزوێن و شاد بە 

باس دەکات ـ رەنگە تەنانەت شارێكی پڕ لە ئاژاوەش بووبێت.

هۆكارەكەی  درەوشاوەیە،  ئەوەندە  ئارێنت  ئەستێرەی  ئەگەر  بەاڵم   

تاریكە،  خۆی  رادەی  لە  زیاتر  ئەمریكا  رۆشنبیری  ئاسمانی  كە  ئەمەیە 

دوایین  كوێن؟  لە  و  كەسانێكن  چ  دیكە   سیاسی  فەیلەسوفانی  هەروەها 

كۆچی   1952 ساڵی  لە  كە  بوو  دیوی  جۆن  ئەمریكا  سیاسی  فەیلەسوفی 

دوایی كرد. لەو كاتە بە دواوە فەلسەفەی ئەمریكایی ـ بەدەر لە  ریچارد 

راولسی  جۆن  لەدەستچووە.  تەكنیكیەكان  بابەتە  باسكردنی  بە  ـ  رورتی 

گەورەترین سیمای ئەو لە نێو پانتاییە الوەكییەكانی فەلسەفەی سیاسی رەها 

و كورت بینانەدا ماوەتەوە. رەنگە نوسراوەكانی ئەو  لێدانی الوازی دەماری 

فەیلەسوفانی ئەكادیمیایی خێراتر بكات، بەاڵم ئەوانی دیكەمان لە شوێنی 

خۆمان ناجوڵێنێت.

 ئەو بیرمەندانەی كە سەر بە نەوەی ئەوروپایی ئارێنتن سەرنجڕاكێش 

نین. بۆ نمونە دوو بانگەشەكەریان لەبەرچاو دەگرین: جۆن پۆل سارتەر كە 

بەهۆی رادیكاڵگەرایی بەدرێژایی تەمەنی و سیاسەتی نەگۆڕی لەم رۆژانەدا، 

هۆگری بۆ كەم بووەتەوە. ئایزایا بەرلین كە میانەڕەوی نەگۆڕ و یەدەکی 

ئارێنت،  پێچەوانەی  بە  دەبێت.  كەم  ئیلهامێكی  سەرچاوەی  زیدەڕۆیانەی 

بەرلین هەم دووری لە دەروەستی سیاسی دەگرت و هەمیش لە نوسینی 

كتێب گەلێك لە بارەی بابەتە گەرمەكان ) لە راستیدا كتێبیشی نەنووسی(. 

لە کاتێکدا كە ئارێنت لە كتێب گەلێكی وەك » بارودۆخی مرۆیی« و وەك 
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ناوێكی الوەكی » خوێندنەوەی تەنگەبەرە سەرەكییەكان لە بەرامبەر مرۆڤی 

بانگەشەیی  رێژەگەرایی   « وەك  وتارگەلێكی  بەرلین  نوسی،  هاوچەرخ«ی 

لە هزری ئەوروپای سەدەی هەژدەیەم« و » دوو  مانا لە بارەی ئازادی« 

نوسی. لە کاتێکدا ئارێنت هەوڵێستی وەردەگرت، بەرلین دەمدرێژی دەكرد.

ببووە هۆی  كە  نەبوو،  گشتی  هیواكەری  بێ  بارودۆخی  تەنها  ئەوە   

توانایی  ئەویش  نوسراوەكانی  ئارێنت،  چانسی  ئەستیرە  بوونی  درەوشاوە 

زۆرتر  تواناییەیان  ئەم  ئەو  وتارەكانی  تایبەت  بە  هەبوو،  درەوشانەوەیان 

بوو، بەاڵم دیسان بەدەر لە » ئایشمەن لە ئۆرشەلیم« كتێبە سەرەكیەكانی 

رێكەوت  بە  گەورەن،  ئالۆزی  و  داپۆشین  جۆرێك  توشی  هەموویان  ئەو 

ئارێنت هەوڵی زۆرتر لە فەلسەفی بوون دەدا، ئەوان بە هەمان  چەندە 

رادەش زیاتر رەش دەبوون، تەنانەت دوای خوێندنەوەی وردی ئەوان بە 

دژوای دەتوانین لەوە تێبگەین كە ئەو هەوڵ دەدات چ شتێك بڵێت. ئەم 

بانگەشەیە لە بارەی بارودۆخی مرۆیش بە هەمان رادە راستە كە لە بارەی 

ئەوی  سەرنجی  جار  یەكەم  بۆ  كە  كتێبێك  تۆتالیتاریزم«  سەرچاوەكانی   «

راكێشا، بەاڵم ئەو لەم باوەڕە باوەدا سوودی هەبوو، كە تاریكی فەلسەفی 

نیشانەیەك لە قواڵیی هزری فەلسەفییە.

سەرچاوەكانی   « كە  دەكەن  پەسەند  ئەوە  الیەنگرانی  كات  هەندێ 

تۆتالیتاریزم« كتێبێكی ئالۆزە و سەركەوتوو نییە، ئەو لەم كتێبەدا هەوڵدەدا 

حكومەتی   جمگی  نوێنەرانی  وەك  ستالینیزم  و  تۆتالیتاریزم  بدات  پێشانی 

دیكتاتوری بوون، بەاڵم ئەو هەتا بەشی كۆتایی كتێبەكە باسی ستالینیزمی 

نەكرد. بەشەكانی پەیوەندیدار بە ئێمپریالیزم و  نەژادپەرستی كە تۆكمە و 

ئاوەزمەندانەن، هیچ جۆرە پەیوەندیەكیان لەگەڵ تۆتالیتاریزمی ستالینیستی 

نەبەست، بابەت گەلێك كە ریشەی لە هیچ لەو دووەدا نییە، لە بەڵگاندنی 
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ئایدیۆلۆژیا  بارەی  لە  فەلسەفی  زۆربڵێیی  بە  ستالینیزم  و  نازیزم  ئەودا 

بە  جەماوەر  تەنیایی«   « دەبەستن.  یەكتر  لەگەڵ  پەیوەندی  تەنیایی،   و 

شێوەیەك دەبێتە هۆی رێكخستنی تۆتالیتاریزم، » لە کاتێکدا كە ئەمە راستە 

كە سەرقاڵی زەینی جەماوەر حەزێكی زۆر بۆ هەڵهاتن لە راستیەکان پێشان 

دەدات، چونكە ئەوان لە ئاوارەیی خودی خۆیدا تەحەمولكردنی پەسەندكردنی 

رەهەندە رێكەوتییەكان و دوور لە تێگەیشتنی ژیانیان نییە، ئەمەش راستە 

هەندێ  هەڵگری  واقیع،  لە  دوور  بیركردنەوەی  بۆ  ئەوان  ئاواتی  كە  

پێكهاتەیی  یەكبوونی  كە  مرۆییدایە،  زيهنیەكانی  تواناییە  لەگەڵ  پەیوەندی 

ئەوان لە رێكەوتنی رەها زیاترە«.  بە راستی جێگای سەرسووڕمانە!

 داپۆشراوی و ئاڵۆزی نوسراوەكانی ئەو راستگۆیانەیە، لە راستیدا ئەو 

ئێگیزیستانسیالیستە  ئەو  بوو،  هایدگەر  مارتن  خۆشەویستی  و  خوێندكار 

ئەڵمانیەی كە لە هێنانەوەی رەخنەی تەشەرئامێزدا، واقعیەتی مردنی كردە 

خۆشەویستی  پەیوەندی  کاتێکدا  لە  فەیلەسوفان،  بۆ  پیشەیی  رەمزێكی 

زانكۆی  لە  ـ  راستبوو  لەبارەوە  زۆری  پڕوپاگەندەی  هایدگەر  لەگەڵ  ئەو 

ئەمڕۆدا پەیوەندی خۆشەویستی بەرێز دكتۆر هایدگەر لەگەڵ خوێندكارێكی 

نەك  بێت،  بزوێنتر  هەست  زۆر   دەیتوانی  سەرنجڕاكێش،  هەژدەساڵەی 

رۆشنبیرانەی  وەفاداری  بەاڵم  نازییەكان،  لەگەڵ  ئەو  هاودڵی  و  هاودەمی 

ئارێنت لەگەڵ ئەو كێشەیەكی گرنگتر بوو. 

هایدگەر  لەگەڵ  كات  هیچ  هــزرەوە،  و  تێگەیشتن  روانگەی  لە  ئەو 

پەیوەندی خۆی نەپچڕی، تەنانەت سەردەمانێك بڕیاری دابوو: » بارودۆخی 

بۆ  نامەیەكدا  لە  و  نەكرد  وەهای  بەاڵم  بكات،  بەو  پێشكەش  مرۆیی« 

هایدگەر باسی لەهۆكارەكەی كرد، چونكە بە وتەی ئەو: » ئەو شتەی كە 

دەبوو لە نێوان ئێمەدا بوایە، نەلوا«، بەاڵم ئەو دەیویست هایدگەر بزانێت 
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كە بە شێوەیەكی پراكتیكی كتێبەكە لە هەموو الیەنێكەوە قەرزداری ئەوە.

 لە راستیدا كۆی وشە نیمچە ئایینیەكان و هایدگەری دڵەڕاوكێ، تەنیایی 

كە  جەماوەرەی  ئەو  كردووە.  گەاڵڵە  ئارێنتیان  نوسراوەكانی  ئاوارەیی  و 

بێكارییەوە  و  برسیەتی  بەهۆی  )ستالینیش(  دەكرد  هیتلەر  لە  پشتیوانیان 

بوو.   « تەنیایی   « ئەوان  سەرەكی  ئازاری  بەڵكو  نەدەچێشت،  ئازاریان 

تۆتالیتاریزم » خۆی لە سەر بنەمای تەنیایی بنیات دەنا، لە سەر بنەمای 

زۆربەی  نێوان  لە  كە  ئەو شتەی  بە جیهان،  پابەندی  نەبوونی  ئەزموونی 

ئەزمونە كۆنتڕوڵ نەكراوەكان و رادیكاڵی مرۆڤدا بوونی هەیە«.

گەورەترین  و  ناوبانگترین  بە  واتە  ئۆرشەلیم«  لە  ئایشمەن   « كتێبی   

بابەتی ئەو، بووە هۆی مشتومڕ لە جۆرێكی دیكەیە. ڕوون و بێ پەردەیە 

و جێگای سەرنجە كە لە نێو كتێبەكانی ئەودا، تەنها ئەم كتێبەیە كە بە 

راسپاردەی نیویۆركەر باڵوكرایەوە و سەرەتا لە ساڵی 1963 وەك كۆمەڵەیەك 

وتاری جیاواز، لە ژێر ناوی » پەیامنێری ئازاد« باڵوكرایەوە. رەنگە نوسین بۆ 

سەرسنوری ئەفسانەی نیویۆركەر بە ناوی ڤیلیان شاون كە بۆ كورتكردنەوە 

و الدانی بێبەزەییانەی وتارەكان بە ناوبانگ بوون، بووە هۆی ئەوەی كە 

ئارێنت زێدەگۆیی فەلسەفی خۆی بەالوە بنێت.

هەرچەندە ئەوشتەی كە لە بارەی ئایشمەن لە ئۆرشەلیم جێگای سەرنجە 

و ئەویش زاراوەیەكە، كە کردیە باو واتە » بێبایەخبوونی شەڕ«ە پانتاییەكە 

نوسینەكانی  ئارێنت، دوای   تەواوی  بیروباوەڕی  كە دەبێتە هۆی گۆڕانی 

»سەرچاوەكانی« ئەو لەم بەرگەدا گەیشتبووە، ئەم ئەنجامە كە تۆتالیتاریزمی  

جیهانی رووبەڕووی شتێكی بە تەواوی جیدی كردوەتەوە. تۆتالیتاریزم لە 

هەوڵدان  بۆ »گۆڕینی سروشتی خودی مرۆڤ«ە. ئەمە » شەڕێكی بنەمایی« 

بوو، دیاردەیەك لە دەرەوەی »هەموو نەریتی فەلسەفی ئێمە... لە راستیدا 
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ئێمە شتێكمان بۆ پشت بەستن بەو، بە مەبەستی تێگەیشتن لە دیاردەیەك 

بەر دەستدا  لە  بكات،  پێوەرانەی كە دەیناسین وێران  ئەو  كە... هەموو 

نییە.«

 هەرچەندە کاتێک كە ئەو دە ساڵ دواتر هەواڵەكانی دادگای ئایشمەن-ی 

لە ئیسرائیل باڵودەكردەوە، ئەنجامێكی بە تەواوی پێچەوانەی بە دەستهێنا. 

سروشتی مرۆڤ نەگۆڕابوو. شەڕی توتالیتار شتێكی بنەمایی نوێی نەبوو، 

بەڵكو بە تەواوی ماندووكەر بوو. ئەو دەنوسێت: »مرۆڤ ناتوانێت هیچ 

جۆرە گەورەیی شەیتانی لە ئایشمەن دەر بێنێت«، هەروەها كە ئەرنێست 

گلنێری فەیلەسوف و رخنەگر دەڵێت: » دوای ئەوەی كە ئارێنت تێگەیشتنێكی 

لە بارەی تۆتالیتاریزم بە دەستهێنا، نیوەی ئەو لە » دادگایی« كافكا بوو و 

نیوەی دیكەیشی لە واگنێر،  ئیدی دەبوو بێبایەخبوون و سووكی ئایشمەن 

كاریگەری لەسەر ئەو دانابێت و توشی سەرسووڕمانی دەكرد«.

 بەمشێوە ئەو كتێبە بەناوبانگەی ئارێنت گەیشتە ئەنجامی دژیەك و ئەو 

هیچ كات ئەو داوانەی لەگەڵ یەكتر سازگار نەكرد. لەبارەی ئەم دژیەكییە 

یان بە شێوەیەكی  كەسانی نزیكی ئەو ئەم دەست و ئەودەست دەكەن، 

لوت بەرزانە هەوڵدەدەن چەكی شەڕ بێبایەخ و شەڕی بنەمایی لەگەڵ یەكتر 

هاودەنگ بكەن. ژمارەیەكی دیكە كەمتر گوێرایەڵ بوون. گێرشۆم شۆلم 

لێكۆڵەری عیرفانی جولەكە لە نامەیەكدا بۆ ئارێنت ناڕەزایەتی خۆی دەخاتە 

راپۆرتێكی  لەگەڵ  تیۆرییەكی دژیەك  ئەو  تۆتالیتاری  كتێبی   روو، چونكە 

ئێمە هێشتا ئەوەمان  كاتەدا  ئایشمەنی خستوەتەڕوو: »لەو  لە  رۆژنامەیی 

كەشف نەكردبوو، كە شەڕ بێبایەخە«. 

ئارێنت لە هاودەنگی لەگەڵ ئەودا وەاڵمی دایەوە: »بە تەواوی حەق 

بە ئێوەیە. بیروباوەڕی من گۆڕاوە و ئیدی باسی شەڕی بنەماییم نەكرد«.  
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راستگۆیی ئارێنت سەرنجڕاكێشە، بەاڵم لە هەموو حاڵێكدا » سەرچاوەكان« 

رەتدەكاتەوە. مانای ئەو ئەمەیە كە باشترین كتێبی ئەو ـ راپۆرتی ئایشمەن 

تاقانەیە. ئەم كتێبە نەك تەنها لە  ـ  لەنێو كۆمەڵەی نوسراوەكانی ئەودا 

نوسراوەكانی دیكەی ئەو كەمتر فەلسەفەییە، كە مانایەكی لە شەڕ پێشكەش 

دەكات  كە تیۆرییە باسكراوەكان لە كتێبەكانی پێشووی ئەو الواز دەكات.

هەوڵی  نییە،  ئــەویــان  لــەروویــی  قسە  ئــەم  ئارێنت  الیەنگرانی   

فەیلەسوف  برێنشتاینی  جی  ریچارد  دەدەن.  كەلێنە  ئەم  پەردەپۆشكردنی 

شەڕی  دەکات،  ئەوە  بانگەشەی  كە  شولم  پێچەوانەی  بە   « دەنوسێت: 

بنەمایی و بێبایەخبوونی شەڕی دژیەكییان لەگەڵ یەكتر هەیە، سەلماندنی 

من بۆ سازگاری ئەم دوو مانایە لە شەڕ لەگەڵ یەكترە. »ئارێنت  گرنگی 

لەو  دیكە  لێكۆڵەرێكی  هاوڕایە.  شولم  لەگەڵ  نادات،  ئەو  بەڵگاندنی  بە 

ئارێنت لە پرۆژەی شەڕی بنەمایی لە نوسراوەكانی خۆیدا  باوەڕەدایە كە 

توشی جۆرێك تەعبیری هەڵە لە بارەی نوسراوەكانی خۆی و كانت بووە. 

شەڕی  »بێبایەخبوونی  دەستەواژەی  بە  دژیەكە  ئەم  دیكە  بیرمەندێكی 

هەڵدەبژێرێت  ئارێنت  وشەكانی  پسپۆڕە  ئەم  دەكات.  چارەسەر  بنەمایی« 

و بە ئێمە دەڵێت: » ئارێنت ئاماژە بەوە دەدات، كە بێبایەخبوونی شەڕی 

بنەمایی لە رەتكردنەوەی نەبوونی خودی ئێمەدا شاراوەیە، لە دڵتەنگی ئێمە 

و لە نەلواو بوونی بووندا«.

 لە دواییدا دەستكەوتی ئارێنت لەسەر هەمان » ئایشمەن لە ئۆرشەلیم« 

بنیاتنراوە و لە هەندێ وتارە ریالیزمیەكان و باسكردنی بیرمەندانەی ئەو، 

هەندێ كات لە شێوەیەكی پڕ لە پەژارە لە ئامانجی سەرەكی خۆی دوور 

دەكەوێتەوە. وەك هزرەكانی لە بارەی شاری لیتل روك ناوەندی ویالیەتی 

ئاركانزاس شوێنێك كە ئەو  » حكومەتی التەكان« و  پێشێلكردنی مافی 
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تایبەت« لە كەڵك وەرگرتنی پرێزیدنت ئایزنهاوەر لە هێزە فیدراڵییەكان بۆ 

سەپاندنی تێكەاڵوكردنی قوتابخانەكان دەبینی. لەالیەكی دیكەوە وتارەكانی 

ئەو لەبارەی سەهیۆنیزم و ئیسرائیل بایەخی ئەوەی هەیە جارێكی دیكە 

بیخوێنێتەوە. ئەو بە توندی رەخنەی لە سەربازیگەری زایۆنیزم دەگرت. لە 

ساڵی 1948 ئارێنت هۆشداریدا رەنگە زایۆنیزمێكی خۆنەگونجێن لە شەڕی 

دوایی سەركەوتن بە دەست بێنێت، بەاڵم روونە كە ئەنجامی كارەكە چی 

دەبێت. ئارێنت لە »جولەكە وەك مرۆڤێكی  پەراوێزخراو« نوسی: »جولەكە 

سەركەوتووەكان لە شوێنێكی بە تەواوی گەمارۆ دراو لە دانیشتوانی عەرەبی 

بابەتەكانی  بەرجەستەترین  لەنێو  بۆچوونانە  جۆرە  ئەم  دەژین،  توڕەدا 

ئەودان و بەڵگەیەكی ئاشكرا بۆ ئاشنایی لەگەڵ تیۆرییەكانی ئەو، بەاڵم لە 

دوایین كتێبێك كە لەالیەن یەكێك لە گرنگترین الیەنگران و ژیاننامەنوسانی 

ئارێنت نوسراوە، سەرنجی پێنەدراوە. لە كتێبی » بۆ چی خوێندنی ئارێنت 

گرنگە«  لە نوسینی ئەلیزابێت یانگ بروهێل كە لە هەوڵدایە، پەیوەندی 

ئازایانەكانی  وتارە  بدات،  پێشان  جیهان  ئارایی  سیاسەتی  لەگەڵ  ئارێنت 

ئەو لە بارەی ئیسرائیل و زایۆنیزم نەك تەنها بۆ نوسەری بایەخی ئەوەی 

نەبووە بە بیری بێنیتەوە، كە  وا هەستیش دەكرێت بایەخی ئەوەی نەبووە 

بخرێتەبەرباسیش.

دەناسێنێت  و سەربەخۆ  ئازاد  نوسەرێكی  پێگەی خۆی وەك  ئارێنت   

ناڕەزایەتی  فەیلەسوف  بڵێن  پێی  ئەوەی  بەرامبەر  لە  كە  كات  هەندێ  و 

خۆی دەخاتەڕوو. لە راستیدا رەنگە باشتر بێت كە پێگەی ئەو لە توێژاڵی 

و  نوسەر  ئەو  دابنێن،  نیویۆرك  رۆشنبیرییەكانی  ئەنجومەنە  دەرەوەی 

لە  ئەوان  ناتوانین  رابوردوو، كە هەرگيز  بیستەمی  رەخنەگرانەی سەدەی 

بیر بكەین. ئەو یەكێك لە هاوڕێیانی مارك كارتی بوو، واتە كەسێك كە 
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هاوكارەكانی  لە  یەكێک  و  بوو  ڤێلسۆن  ئێدمۆند  و  راو  فیلیپ  هاودەمی 

گۆڤارە جۆراوجۆرەكان بە تایبەت نیویۆركەر، گۆڤاری رۆشنبێرانی نیویۆرك، 

باشترین نوسراوەكانی لە شتێک كە رەگەزی هەست و ئازایەتی رۆشنبیرانی 

جەدەلی گەاڵڵە كردبوو، واتە لە راستیدا ئایشمەن لە ئۆرشەلیم و وتارەكانی 

نافەلەسفەترین نوسراوەكانی ئەون بۆ  ئەوانەی كە  ئەو و هەڵبەتە  هەر 

رێزگرتن لە ئەو ناتەواون.

ئاڵۆزە،   بەاڵم جیا لەمانە، كۆمەڵە نوسراوەكانی ئەو چەندین بەرگی 

كە زمانێكی  بێ مانا كاریگەری لەسەر رەسەنایەتی بوونی ئەوان داناوە. 

ئەمڕۆژە ئەو وەك سوڵتانێكی راستەقینە )یان شێرێك لە نێو لێرەوار( رێزی 

زۆری لێدەگیریت، چونكە ئیدی هەموو شێرەكانی ئێمە لە قەفەس دان و 

تایبەتمەندی خۆیان لە دەستداوە. ئەم جارە ئایزا بەرلین بەمشێوە بۆچوونی 

خۆی خستوەتەڕوو ـ هەڵبەتە ئەو بە رادەی پێویست موحافیزكار بوو، كە 

بارەی هیچ  فەیلەسوفێكی  بابەتە لە سەر كاغەز نەنوسێت ـ كە لە  ئەو 

سەدەی بیستەم بە رادەی ئارێنت زیدەڕۆیی نەكراوە. رەنگە ئایزا بەرلین 

دەیزانی، بەاڵم تەنانەت ئەگەر لەم كارەی ئەویشا پشكی هەبێت دیسان ئەو 

تەنها نیوەی راستی وتووە.

سەرچاوە:

 http://sociologicaltheories.blogfa.com/post-77.aspx
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لەبارەی هانا ئارێنت و دەسەاڵتەوە

ئا.سەالح سەعید ئەمین
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بەوە  دەســەاڵت،  چەمكی  بۆ  تیۆراندنیدا  لەكۆنتێكستی  ئارێنت  هانا 

جیادەكرێتەوە كە دەكەوێتە نێوان دوو كلتورەوە، یەكەمیان: لە روانگەی 

تەبەنی  دەسەاڵت  دووەمیان:خودی  دەكات،  لەدەسەاڵت  باس  هەیمەنەوە 

دەكات، بەپشت بەستن بەچەند ساتێكی راگوزەر و چەند دەقێكی پەراوێزی 

كەزۆربەیان كلتوری یەكەم فەرامۆشیكردون.

كەلتوری یەكەم بنەما تیۆریە یەكەمەكانی الی ئەفالتون و ئەرستۆ دەبینین، 

بەپشت  كردوە،  دەسەاڵتدا  جیاوازەكانی  شێوە  نێوان   لە  جیاوازییان  كە 

بەستن بەهەیمەنە، هەیمەنەی تاك ) مەلەكیەت(، یان هەیمەنەی كەمینە 

هەیمەنەی  یان  ئەرستۆكراتی(،   ( باشەكان  هەیمەنەی  یان  )ئۆلیگارشی(، 

ئاماژەی  ئارێنت  كە  نوێ    تری   هەیمەنەی  یان  )دیموكراتی(،  زۆرینە 

پێداوە، كەبریتیە لەهەیمەنی نادیار )بیرۆكراتیەت(، ئەم كلتورە لە فەڕەنسا 

حەڤدەدا  لەسەدەی  لەئینگلتەرا  و  بودان  جان  لەگەڵ  شازدەدا  لەسەدەی 

بیستدا  لەسەدەی  كلتورە  ئەم  دەركەوتەكانی  بەاڵم  لەگەڵ هۆبز چەسپی، 

بەرونی بەدیاركەوت لەبەرهەمەكانی زۆر بیرمەندی راسترەو و چەپرەودا 

وەك )رایت مێڵز، ماكس ڤیبەر، ماوتسی تۆنگ... هتد(سیاسەت الی ئەمانە 

ملمالنێیەكی ئەبستراكت و كراوەیە لەسەر دەسەاڵت، دەسەاڵت دواجار جگە 

لە توندوتیژی هیچ شتێكی تر نییە، )باسكردنی ڤیبەر لە »توندوتیژی رەوا 

»لەدیدی ئارێنتدا هیچ نییە؟، جگەلە دژیەكیەكی گەورە لە زاراوەدا ((.
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لەكلتوری  بریتیە  لێوەرگرتوە،  ئیلهامی  ئارێنت  كە  كلتورەی  ئەو 

ئەمەریكاو  شۆڕشی  هــەردوو  بیرمەندانی  و  رۆشنگەری  فەیلەسوفەكانی 

فەرەنسا، بەتەنهاش الی ئەمانە ناوەستێت، بەڵكو دەگەڕێتەوە بۆ رابردوی 

ئەو  كە  ساتانەی   و  دەق  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  واتە  التینیش،  و  ئیغریق 

فەیلەسوف و بیرمەندانە لەسەری وەستاون و تێیدا ژیاون.

دەكرێت بەكورتی بڵێین: ئارێنت تێڕوانینی خۆی بۆ دەسەاڵت لەعەدالەتی 

بیرمەندانی  كە  فكرەی  لەو  رۆمانەوە،  هاواڵتی  لە  وەرگرتوە،  ئیغریقەوە 

هەردوو شۆڕشی ئەمەریكاو فەرەنسا بەرهەمیان هێنا.

جواڵنەوانە  ئەو  لەسەر  جەخت  ئارێنت  بیستیش  بەسەدەی  سەبارەت 

دەكەن،  بەگشتی  مرۆڤ  مافەكانی  و  مافەمەدەنیەكان  داوای  دەكات،كە 

تۆتالیتاریەكان  سیستمە  لە  كە  دەكــات،  بزوتنەوانە  ئەو  لەسەر  جەخت 

جیابوونەتەوە. ) بەهاری پراگ و...هتد( 

تیان  لەمەیدانی  رویدا  لەوەی  پێیخۆشبوو   ئارێنت  بگونجایە  ئەگەر 

ئارێنت  كە  تردا  دیاردەیەكی  هەر  لە  دابنایایە،  سەری  لەچین   مین  ئان 

لەبارەی دەسەاڵتەوە بدوێت كەلەفەزای  بردووە، هەوڵیداوە وا  بۆ  پەنای 

هاواڵتیانەوە سەرچاوە دەگرێت و پشت بەرێكەوتنی هاوواڵتیان دەبەستێت، 

ئەم رێكەوتنەش  لەدەرەوەی هەیمەنە دەبرێتەوە، لەبەرئەوە ئارێنت ئەوە 

تایبەتمەندیەكی تاكگەرا بیت، ئارێنت قەناعەتی  رەتدەكاتەوە كەدەسەاڵت 

وایە: دەسەاڵت ئینتیمایی بۆكۆمەڵ هەیە تا ئەو كاتەی ئەم كۆمەڵەدوچاری 

لێكترازان نابێت و بەسەرخۆیدا دابەش نابێت.

دەستەیەكدایە  یان  كەسێك،  لەدەستی  دەســەاڵت  کاتێک  لەبەرئەوە 

مەبەست ئەوەیە ئەو كەسە یان ئەو دەستەیە لەالیەن كۆمەڵەوە دەسەاڵتیان 

پێدراوە، تا بەناوی ئەوانەوە مومارەسەی دەسەاڵت بكەن.



43 ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

گرنگی دیدی ئارێنت لەوەدایە  دەسەاڵت لە بنچینەدا دەسەاڵتی هاواڵتیانە 

و لەفەزای گشتیدا مومارەسەی دەكەن لەرێگەی ناڕەزای دەربڕین وگوزارشت 

دەسەاڵتی  بەاڵم  وئیدانەكردنەوە،  وخۆپیشاندان  دەنگدان  و  لەخۆكردن 

لەیەكەمەوە  (دەسەاڵتێكە  هابرماس  زمانی  بە  نەسەقیەت  )یان  دەوڵەت 

نابێت،  دیموكراتی  دەوڵەت  واتە دەسەاڵتی  ئەوە،  پاشكەوتەی  وەرگیراوە 

ئەگەر پشتی بەهاواڵتیان نەبەست بێت، هەر ئەم گێڕانەوەی هانا ئارێنتە بۆ 

دەسەاڵت، ئەمڕۆ دەرگا لەبەردەم ئێمە دەكاتەوە باس لەو رۆاڵنە بكەین كە 

چەمكەكانی وەك: كۆمەڵگەی مەدەنی و فەزای گشتی دەیگێڕن.

سەرچاوە:

-سایتی فیلۆسۆفیا، وتاری: )عن حنا ا رنت و مسألە السلطە(
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رۆحی شۆڕش .....
ئارێنت و دامەزراندنی ئازادی

راجر بركۆۆیتز 

ئامادەكردنی: عەلی قادر بەهرامی
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پێشەكی وەرگێڕ: 

ئەم بابەتە وەرگێڕدراوی نوسراوێك لە نوسراوەكانی بەشی »روونكردنەوەی 

هەفتانە« لە وێب سایتی ناوەندی ڕامیاری و زانستە مرۆڤایەتیەكانی هانا 

بیرۆكەی  بوارەكانی  لە  پسپۆڕێك  هەفتانە  سایت،  بەشەی  لەم  ئارێنتە. 

ڕامیاری، فەلسەفە، توێژینەوە كلتوریەكان، مرڤ ناسی، زمان ناسی و ... 

دەرئەنجامێكی بەشێك لە بەرهەمەكانی هانا ئارێنت دەخەنەڕوو. تەوەری 

مامۆستا   ،)Roger Berkowitz( بركۆویتز  راجر  لەالیەن  شۆڕش«  »ڕۆحی 

 Bard College( بارد  كۆلیژی  لە  مرۆڤ  مافی  و  ڕامیاری  بوارەكانی  لە 

و  مرۆڤ  مافی  مافناسی،  بیری  وەكو  كایەكانی  لە  بركۆویتز  نوسراوە.   )

سەرنج  و  خۆشەویست  بابەتی  لە  هەیە،  پسپۆڕی  گەردونی  فەلسەفەی 

ڕاكێشەكانی ئەو دەتوانرێت بە ئایدیای دادپەروەری و مافی مرۆڤ )لەسەر 

بیری مافناسی( بیری هانا ئارێنت و ڕامیاری و جوانناسی )لە كایەكانی تیۆری 

ڕامیاری(، هایدگەر، نیتچە، كانت، ئەفالتون، ئەرستۆ و الیبنیتز )لە كایەی 

فەلسەفەی گەردونی( ئاماژەی پێ بكرێت. لێرەدا دەتوانین الپەڕەی كەسی 

)تایبەتی( بركۆویتز ببینین. دەقی نوسراوی »ڕۆحی شۆڕش«یش لەم سایتە 

دەست دەكەوێت. جێگای باسە راجر بركۆویتز بەڕێوەبەری ناوەندی زانستی 

ڕامیاری و زانستە مرۆڤایەتیەكانی هانا ئارێنتی بە ئەستۆ گرتووە.
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دامەزراندنی  كۆتایی شۆڕش  كە  کاتێکدا  لە  رزگاریيە،  كۆتایی شۆڕش 

ئازادییە.

  هانا ئارێنت، شۆڕش

ئازادی فیزیكی بناغەی ئازادییە، بەاڵم ئەو جۆرەی كە ئارێنت پێیوایە، 

ئازادی »لە ڕەوتی پراگماتیزم، نەك لە جێگای دیكە، ئەزمون دەكرێت.« 

پەیوەندی پتەوەی نێوان پراگماتیزم و شۆڕش ئەوەیە، كە پراگماتیزم ویستی 

شۆڕش الی شۆڕشگێڕان زیاد دەكات، لە کاتێکدا ئازادی بەربەست دەكرێت، 

زۆرجار لە كەلێنەكانی شۆڕش بەهیوای ئەوەی كە )ڕەوتێكی مێژوویی لە 

تازە، چیرۆكێك كە  ئەوەی كە چیرۆكێكی  نوێ  دەستپێبكات و  لە  ناكاو، 

پێشتر هیچ کاتێک نەزانراوە و باس نەكراوە، لە دۆخی دەركەوتنە و لە 

ئەزمونی  و  ئازادی  ئایدیای  دەستپێكی  خاڵی  وەك  دەبات(. شۆڕش  ناوی 

دەستپێكێكی نوێ ، چاالكیەكی پتر بە ئەزمون و ڕەوتی ئازاد دەبەخشێت.

رواڵەت  بە  توخمی  دوو  ئازادی،  شۆڕش«   ڕۆحی   « پێیوایە  ئارێنت 

جیاواز یەك دەخات. یەكەم توخم دامەزراندنی دەستەی سیاسی نوێ ، ئەو 

كردارەی كە دڵەڕاوكێیەكی زۆر لەگەڵ جێگری و نەمری بونیادێكی نوێ ، 

هاوشان دەكات. 

كردەوەی شۆڕشگێڕانە، هاوشێوەی كردارێكی دامەزرێنەر، تێدەكۆشێت 

كە ناوەندێكی نوێی حكومەتی و هاوكات جێگیر بدۆزێتەوە. زۆربەی كات 

لە نێوان بایەخدان و تەركیزكردن لەسەر توندوتیژی شۆڕشگێڕانە و ویستی 
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ڕۆحی شۆڕشگێڕان بۆ بیناكردنی بونیادێكی جێگیر ڕەچاو ناكرێت.

بەم چەشنەش، توخمی دووەمی ڕۆحی شۆڕش، ئەزمونی شۆڕشگێڕانە لە 

شۆڕشە، ئەزمونێك كە ئەوان لەم شڵەژانە جددیە بەشدار دەكات، ئەویان لە 

ژێر دەست دایە »واتە ئەزمون« وشیاری ڕۆح بەخشین بە تواناكانی مرۆڤ 

بۆ نوێ  گەراییان پێ  دەبەخشێت.

شۆڕش كە لە پاش داهێنان دیلكراوە، » كەسانێكی زۆر كە چاوەڕوانی 

لە دایك بوونی شتێكی نوێن هیوایەكیان پێ  دەبەخشێت. كەواتە ڕۆحی 

شۆڕشگێڕانە پڕ لە خۆشی و وروژێنەر دەبێت، كە لەگەڵ هەر تێكۆشانێك 

بردنی  لەناو  بۆ  شادمانی  دایە،  وێناكردنەوە  دوبارە  و  بردنی  لەناو  بۆ 

ڕابوردوو، كە نیتچە باسی لێ دەكات، لە شادمانی بۆ وێناكردنی شتێكی 

نوێ  جیا ناكرێتەوە.

ئارێنت لە دەست چوونی ڕۆحی شۆڕشی – ئەوەی كە بە گەنجێنەی 

شۆڕشی دادەنێت- بە هۆكارێكی گرنگ و دیار دەزانێت. كێشەكە لێرەدایە 

كە ئەو دەوڵەتانەی شۆڕش وێنا دەكەن، یەك بەدوای یەك لە فەرەنسا، 

روسیا، یان ئەمریكا هیچ دۆخێك بۆ ئەو ئازادیەی كە بەشێك لە گەنجێنەی 

شۆڕشگێڕانە پێكیدەهێنێت، نەهێشتووە. ئەو پرسیارەی كە ئارێنت دەیكات 

ئەوەیە: كام یەك لە فەزا سەرەكیەكان، بە شێوەیەكی بەهێز، لە جێگایەك 

شۆڕشگێڕان  ناخی  ئازادی  شۆڕشگێڕانەی  ڕۆحی  لە  پارێزگاری  و  ئاماژە 

)تاكەكان( دەكات؟

پاییزی  و  ئیسرایلی  بەهاری  عەرەبی،  بەهاری  سێبەری  لە  من  ئێستا 

ئەمریكی ئاماژە بە وەسفی دوالیزمی ئارێنت لە سەر ڕۆحی شۆڕشگێڕانە 

دەدەم.
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لە مسر، تونس و لیبیا، شۆڕشگێڕان خەڵكیان لە ژێر دەسەاڵتی هێزە 

بەحرەینیش  و  ڕزگاركرد، شۆڕشگێڕانی سوریا و سودان  سەركوتەكەرەكان 

بۆ بەدەست هێنانی ئازادی درێژە بە چاالكیەكانی خۆیان دەدەن. هاوكات 

پرسیارەكەی  تادەوری دونیا( شۆڕشگێرەكان سەرقاڵی  هەموو دونیا )دەور 

ئازادی لە  لەبارەی چۆنیەتی بە دەستهێنانی ڕۆحی شۆڕشگێڕانەی  ئارێنت 

نێو هاسەنگیەكی رامیاریدان، لە نێوان هەستی بێ  بەشی و بێ هێزیەكی 

نەگۆڕ كە بووەتە هۆی ترازانی ئەو جواڵنەوەیە لە دڵی حكومەت/ واڵتە 

ئەزمونی  پێداویستیەكانی  و  فەزاكان  تا  تێبكۆشین  پێویستە  دیموكراتەكان، 

ئازادی دوبارە بدۆزینەوە.

ئارێنت خەفەت لەوە دەخوات، كە لە ئەمریكا دامەزرێنەرانی والیەتە 

یەكگرتوەكان » توانای گونجاندنی دانیشتنە شارستانیەكان لە تاالرەكانی شار 

لەگەڵ یاسای بنەڕەتیان نەبوو«. كۆبوونەوەكانی ناوەندی شار »دۆخەكانی 

ئازادی« بوون، كە جۆرێك لە ناوەندی سەرەكی كۆماریان راستكرد. ئارێنت 

پێیوایە، ژیانی مرۆڤی ئازاد پێویستی بە »جێگایەك كە خەڵك بتوانن لەوێدا 

كۆ ببنەوە« هەیە. هەبوونی ئازادی گشتی پێویستی بە ئەنجومەنانێكە كە 

بە شێوازی ناوەندێكی فەرمی، بۆ كرداری نوێ  كە لەوێدا هاواڵتیان ئازادی 

خۆیان بۆ كەسانی دیكە باس بكەن. 

ئارێنت بەم شورا و كۆبوونەوانەی تاالری شار – هەروەها  پەیوەندی 

پێشنیاری لە توخمدا )بنەڕەتدا( خنكاوی تۆماس جفرسۆن بۆ »سیستمێكی 

ناوچەیی« كە واڵت دابەشی »كۆمارانێكی سەرەتایی و بنەڕەتی« دەكات، 

دەنگێكی نۆستالۆژیكی بۆ بڕیاردانی ڕاستەوخۆ نیيە، ئامانجی ئەم كۆمەڵگا 

لە  ناوچەیەك  بەڕێوەبردنی  یان  كردن  حكومەت  بۆ  بڕیاردان  شورانە  و 

یانە  ئەو  باسی  تایبەت  شێوەیەكی  بە  ئارێنت  راستیدا،  لە  نەبوو،  شار 



49 ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

فەرەنسییەی كە خۆی بۆ هەر جۆرە كاریگەریەك لەسەر پەرلەمانی فەرەنسا 

) General Assembly ( تەرخانكردبوو، دەكات. ئامانجی ئەم یانەیە تەنها 

بۆ گفتوگۆكردن لەسەر )دۆخە كۆمەاڵیەتیەكان( و ئاڵوگۆڕكردنی ڕای خەڵك 

بەبێ  هیچ چاوەڕوانییەك و گەیشتن بە پێشنیارەكان، تۆمارەكان، وتارەكان و 

لەم بابەتانە بوو. شوراكان ناوچەیەك بۆ ئەزمونی ئازادی بوون، ناوچەیەك 

تێیدا كۆببنەوە و لەسەر بارودۆخی ڕۆژانەیان گفتوگۆ  تاكەكان  بۆ ئەوەی 

بكەن. گرنگی ئەوان نەك لەوەی كە بە دەستی دێنن، بەڵكو لەوەی كە 

پەروەردەی دەكەن بوو. یانەكان وەكو ناوەندە بنەڕەتیەكان )نەهادیەكان( 

»ئەزمونی سیاسی ڕێكخراو، جۆرێكی هاوشێوەی هاوڕا لەگەڵ ڕووداوانێك 

ئەوانی كێشاوە، گەشەیان  بە ڕێگای  پراكتیك و  بەرەو  كە شۆڕشگێڕەكان 

پێدا«. بە واتای دیكە شوراكان ئەزمونێك لە ئازادیان هێنایەكایەوە كە » لە 

ڕەوتی پراگماتیزم نەك لە جێگایەكی دیكە، ئەزمون دەكرێت.«

سەرچاوە: 

www.irancpi.com/digran/matn_6093_2.html
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سەرچاوەی تۆتالیتالیزم
روانینێک بۆ کاریگەرترین بەرهەمی سیاسی

هانا ئارێنت

لە فارسییەوە: هانا میری
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»سەرچاوەی تۆتالیتاریزم« كتێبی یەكێك لە فەیلەسوفانی هاوچەرخ »هانا 

ئارێنت  بەرهەمی  یەكەم  بە  كە  كتێبە  ئەو   .)1906  _1975( ئارێنت«ە 

هەژمار دەكرێت، وەاڵمێكی روونە بە كارەسات و رووداوە وێرانكەرەكانی 

لەگەڵ  كە  ئەوروپا،  جولەكەكانی  رەشی  چارەنوسی  خۆی.  سەردەمی  

لە  ستالینیزم  دەركەوتنی  هەروەها  خواردبوو،  گیری  نازیزم  سەرهەڵدانی 

سۆڤیەت كە نەك هەر گیانی میلیۆنان جوتیاری لەناوبرد، بەڵكو زیانێکی 

گەورەشی لە جەستەی روناكبیرانی ئازادئەندێش، نوسەران، هونەرمەندان، 

زانایانی زانستی سرووشتی و هەڵسوڕاوانی سیاسی وەشاند.

بە بڕوای ئارێنت، تێگەیشتن لە هۆكارەكانی سەرهەڵدانی سیاسەتگەلێكی 

ئاوا رەش، تەنیا لە پەرەگرتنی دۆخی ئێستا سەرچاوە ناگرێت، بەڵكو زیاتر لە 

هەر شتێك هێمای »شێوازێكی نوێی دەسەاڵتدارێتی«یە: بەواتایەكی روونتر، 

شێوازێك لە دەسەاڵتداری كە لەسەر ترس و ئایدۆلۆژیك دامەزراوە. سیستمە 

زۆردارەكانی دێرین، ترسیان بە چەشنێكی ئامانجدار بۆ بەدەستەوە گرتنی 

تۆتالیتارەكانی  سیستمە  بەاڵم  بەكاردەهێنا،  ئەو  پاراستنی  یان  دەسەاڵت، 

وێرای  ناجوڵێنەوە.  بیرلێكراوە  تۆقاندندا  تیرۆر و  بەكارهێنانی  لە  هەنوكە 

ئەمانەش، تیرۆر بە هیچ شێوەیەك كەرەستەی گەیشتن بە ئامانجێك نییە، 

لە  ئەمڕۆكە  تیرۆر  درێژەی  پێویستیی  دەکرێت.  هەژمار  بەئامانج  بەڵكو 

)کۆمەڵێک  مێژوویی  گریمانەكراوی  یاسای  کۆمەڵێک  بە  پشتبەستن  رێگای 

یاسای لە چەشنی سەركەوتنی چارەهەڵنەگری كۆمەڵی بێ چین( یان )شەڕی 
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نێوان نەژادی »هەڵبژاردە« و نەژادە »نزمەكان«( پاساو دەكرێت. 

مەیل بە وەها ئایدۆلۆژی گەلێك_ بە گشت و زیان بۆ هەڵخراندنی 

جەماوەر_ لە روانگەی ئارێنت، لە وێرانكردنی ئەو كۆمەڵگایانە سەرچاوە 

تێیاندا دەژیان.  دەگرێ، كە سەردەمانێك خەڵك بە ئارامی و ئاسایشەوە 

گرژی  پەرەگرتنی  و  ئابوری  جیهانی، هەرەسی  یەكەمی  كاریگەری شەڕی 

شۆڕشگێرانە، ئەو زەینیەتەی لە ناو خەڵك فۆرم پێدا، كە هۆکاری گشت 

ئەم چارەڕەشیانە خۆیانن و تەنیا رێگای دڵنیا لە بەرامبەر جیهانی ناڕوون و 

پرمەترسی داهاتوو، لەگرەوی شوێنكەوتنی ئایدۆلۆژیەك یان كەسێك دایە. 

ئایدۆلۆژیە تۆتالیتاریەكان، کۆمەڵێک وەاڵمی لەم چەشنەیان پێشنیار دەكرد 

و ئیدعای دۆزینەوەی »كلیلی مێژوو«یان دەكرد: بەم كلیلە دەكرێ باشتر 

پێی  بە  تێبگەین و داهاتووش  ئێستا، داهاتوو  رابوردوو،  لە رووداوەكانی 

وتەكانی سروشت و مێژوو گەرەنتی بكەی.

بەم پێیە، كاردانەوەی كۆمەڵگەكانی ئەوروپا بە ئایدۆلۆژیای تۆتالیتاری، 

دەرنجامی ئەو زەنجیرە زیانانە بوو، كە كەشی گشتی یان سیاسیان وەك 

كەشی ئازاد وێرانكرد. ئەو زیانانە بابەتەكانی خوارەوەیان لەخۆ دەگرت: 

كۆلۆنیەكان،  سەركوتی  مەبەستی  بە  ئيمپڕیالیزم  ڕۆژەی  هەر  پەرەگرتنی 

رێگای  كە  بۆرژوا،  ژمارەیەك  بەدەست  دەسەاڵت  قۆرخكردنی  هەروەها 

كەڵەكەكردنی سامان و بەرژەوەندیەكانی خۆیان گرتبووە بەر. ئەم بابەتە 

بنەماكانی  پرسیارەوە،  ژێر  خستە  سیاسیەكانی  دامــەزراوە  رەوایی  خۆی 

تەوەری هەر چەشنە  كە سەردەمانێك  كۆدەنگی خۆرسك  و  شارۆمەندی 

بەدوای  شوێنانەدا  لەو  دەبوو  كەواتە  كرد،  الواز  بوو  سیاسی  چاالكیەكی 

بەشێنەیی  بوونی  كەڵەكە  بۆشایی  كە  بگەڕێین،  تۆتالیتاریزم  ریشەكانی 

خەسارەكان دەبووە لەمپەری بەردەم ژیانی مەدەنی سودمەندانە، ژیانێك 
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كە بەبێ زەوتكردنی خۆشی و ئازادیەكانی شارۆمەندان بتوانێ یەكگرتووییان 

بكات. دۆخێك كە ئارێنت وەك »فرەچەشنی« ناوی دەبات.

لەم بەرهەمە دا دەكرێ پەی بە گەلێك لە ناوەڕۆكەكانی بەرهەمەكانی 

ماوەی ژیانی زانستی ئارێنت بەرین، كە دواتر پێشكەشیكردن. بۆ نمونە، 

هێزە  دیموكراتیك،  گشتیی  كەشی  لەگەڵ  مــرۆڤ  پەیوەندی  بەستنی 

مێژوویەكان، ئابوری و كۆمەاڵیەتی، كە هەڕەشەن بۆ سەر وەها ژیانێك، 

كاریگەری  گشتی،  و  تایبەتی  بەرژەوەندی  نێوان  گرژیی  لە  پڕ  پەیوەندی 

ئۆرگانە پەرەگرتووەكانی بەرهەمهێنان و بەكارهێنان كە ئارامی و ئاسایشیان 

لە ژیانی مرۆیی هەڵگرتووە... ئەو بابەتانە لە بەرهەمەكانی تری ئارێنت 

بەوردی شیکار دەكرێن. 

ئەو  هەروەها  سیاسی،  هەبوونی  جەوهەری  دەتوانێ  ئەو  بەمجۆرە، 

بە  هەیە،  رۆڵیان  دیاردەیە  ئەو  مانەوەی  و  بەرهەمهێنان  لە  هۆكارانەی 

روونی بخاتە بەرچاو.

نوسراوە  لە  ئارێنتە.  هانا  تری  كتێبێكی  شـــۆڕش«)1961(:  بابەتی  »لە 

مێژوویی_ فەلسەفیەكانی  ئارێنت لە كتێبی دۆخی مرۆڤایەتی، وا دەردەكەوێ 

لە  گشتی(  شەفافیەتی  بەیان،  ئــازادی  )وەك  دڵنیا  سیاسەتێكی  بە  بــاوەڕی 

سەردەمی نوێدا نییە. وێرای ئەوەش، لە كتێبەكەی تریدا لە بابەتی شۆڕش، 

بەرهەمی بیرۆكەكانی خۆی لە واتا سیاسیەكان لە كۆمەڵگەی نوێدا بەكاردێنێت 

و دەرەنجامگەلێكی ناڕوونی لێ هەڵدەهێنجێ.

لێكدانەوە  چ  و  ماركسیستی  لێكدانەوە  چ  دایــە  بڕوایە  لەو  ئارێنت 

لیبڕالیستیەكان لە شۆڕشەكانی )فەرەنسا و ئەمریكا( لێكدانەوەیەكی درووست 

ئەو  گوایە  كە  دەداتەوە،  تێزە  ئەو  بەرپەچی  لیبراڵەكان  پێچەوانەی  بە  نین، 

كە  بوون،  بەرتەسكەوە  دەوڵەتێكی  پێكهێنانی  شوێن  بە  سەرەتا  شۆڕشانە 
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دابین  بۆ  دەوڵەت_  دەسڕاگەیشتنی  لە  بەدەر  تاكەكەسیان_  ئازادی  بتوانێ 

بكات، لە بەرامبەر ماركسیستەكانیش كە لەو بڕوایەدان شۆڕش لە »پرسێكی 

كۆمەاڵیەتی«یەوە سەرچاوەی گرت، كە بریتی بوو لەوەی بۆچی ژمارەیەكی كەم 

قۆرخی سامانەكانیان لە سیستمی پێشوو كردووە، روانگەیەكی جیاوازی بوو. 

لەراستیدا ئارێنت لەو بڕوایە دایە ئەوەی شۆڕشە هاوچەرخەكانی لێكەوتەوە، 

بریتی بوو لەوەی ئەوان تاكەكانیان بە مەبەستێكی دیاریكراو لێك كۆدەكردەوە، 

تا بگەنە ئامانجی دامەزراندنی ئازادی لەكەشی گشتیی دا. هەر ئەو ئامانجی 

بەشداریكردنە،  و  مەدەنی  ئازادی  گشتیی  و  ئۆرگانی  كەشی  دامەزراندنی 

وەها ساتە شۆڕشگێڕانەکان وەك کۆمەڵێك نمونە لە »سیاسەت بۆ كردەوە« 

دەخوڵقێنن.

فەرەنسا  و  ئەمریكا  شۆڕشەكەی  دوو  هەر  ئارێنت  ئەوانە  گشت  وێرای 

وەك کۆمەڵێک شۆڕشی سەركەوتوو، لەبەرچاو ناگرێت، چونكە لە هیچ كام 

سیاسی  كەشێكی  سازدانی  هەمان  كە  شۆڕشگێرەكان  ئامانجی  دا  دووانە  لەو 

ئاوێتە بە هاوكاری و لێكتێگەیشتن بوو، وەدی نایەت. بۆ نمونە لە شۆڕشی 

فەرەنسا بابەتی گرنگی وەك ئازادی سیاسی بۆ بابەتگەلێكی سەرەتایی لە جۆری 

دابەشكردنی سەرچاوە و كاالكان دابەزی. 

كەڵك  بە  چونكە  هەبوو،  تری  چارەنوسێكی  ئەمریكا  شۆڕشی  هەڵبەت 

وەرگرتن لە مەرجداركردن لە هەوڵی دامەزراندنی كۆمەڵێكی سیاسی لەسەر 

بنەمای رێككەوتنی گشتی بوو. وێرای ئەوەش ئەو سەركەوتنەی شۆڕشی ئەمریكا 

بۆ ئارێنت، سەركەوتنێكی گچكەیە. بە بڕوای ئارێنت تەنانەت لەو شۆڕشە دا، 

دەبینین ئەو كەشەی ئەندامانی كۆمەڵ بە گشتی بتوانن بەشداری حكومەت 

ئازادی  پۆتانسیێلی  لە  پێویست  كەڵكی  لەوەش  جیا  نەهاتووە.  پێك  بكەن، 

بەیان، قەناعەت پێهێنان و دادوەری كە لەو شۆڕشەدا رەخسا، وەرنەگیرا. 
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دەست  لە  پارلەمان  بەرەكەتی  لە  شارۆمەندان  زۆربــەی  ئەگەرچی 

زۆروێژی دەوڵەتیی دەرباز بوون، بەاڵم بە هیچ شێوەیەك نەكەوتنە دۆخی 

شارۆمەندان  دەڵێ:  ئارێنت  هۆیەشە  بەم  هەر  دەسەاڵتەوە.  و  دادوەری 

كە  خۆیان_  چارەنوسی  لە  بەشداریكردن  پۆتانسیێلی  لە  تەواویان  كەڵكی 

بەرهەمی شۆڕش بوو_ وەرنەگرت.

سەرچاوە:

*Yar, Majid)2010(, Hanna Arendt: Internet encyclopedia of 

philosophy
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چەمکی شۆڕش الی هانا ئارێنت

خوێندنەوەیەكی شرۆڤەكارانەی 
كتێبی »شۆڕش«ی هانا ئارێنت 

شكوه مەحمود زاده

لە فارسییەوە : شەریف فەالح
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بەڕووی  خۆی  گۆشەنیكای  خۆیدا  »شۆڕش«ی  كتێبی  لە  ئارێنت  هانا 

مێژوو و مۆدێرنیتەدا دەكاتەوە، بەاڵم نەك بەو پرسیارە قوڵ و تێگەیشتنەی 

بەڵكو  تێپەڕین،  خۆیان  مێژوویی  نەریتی  لە  رۆژئاواییەكان  كۆمەڵگە  كە 

شۆڕشەكانی  كاتی  كەلە  دەكەوێ ،  سیاسی  ئازادیی  دوای  كتێبەدا  لەو  ئەو 

سەدەی هەژدەیەمەوە مێژوو هاوئاهەنگی سەردەمی خۆی رێگای پێواوە. 

وتارە  لە  مۆدێرنیتە  ئەرێنییەكانی  توخمە  لەبارەی  »ئارێنت«  تێڕامانەكانی 

لەژێر  وتارێكدا  چەند  دووتوێی  لە  داوەتەوە،  رەنگیان  جۆراوجۆرەكانیدا 

ناوی »لەنێوان رابوردوو و ئایندە«دا هانا ئارێنت هەر بە هەمان میتۆدی 

كامڵی  مێژوویەكی  نە  كتێبە  ئەم  دەربڕیوە.  روانگەكانی  »شۆڕش«  كتێبی 

كتێبەدا  لەم  شۆڕش،  تیۆرەكانی  لێكدانەوەی  و  تاوتوێ   نە  و  شۆڕشەكانە 

نە لەبارەی لێكدانەوە و تاوتوێیە پێكهاتەییەكانەوە توێژینەوە دەكرێ  و نە 

پرۆسەی جوڵەی نمونەیی شۆڕشەكان دیاریدەكرێن، نە ئەوەی كە ئەم كتێبە 

تاوتوێیەكی مێژووی كۆمەاڵیەتی بێت، لەبارەی پێش مەرجەكانی شۆڕشێك 

یان پێناسەیەك بێت لە سەركەوتن یان شكستی شۆڕشێك، بەڵكو مەبەستی 

سەرەكی و بنەڕەتیی هانا ئارێنت لەم كتێبەدا »رۆحی شۆڕش« و نوسینەوەی 

»ئامانجی« شۆڕشە لە روانگەی مێژووی ئەندێشەكان و هەڵێنجانی دیاردەی 

شۆڕشە لە قوواڵیی مێژوو، هەروەها نوسینەوەیە لە چوارچێوەی وشەدا، 

بە چەشنێك كە درەوشانەوەی لە مێژوو و پڕۆسەی مۆدێرنیتەدا بەرجەستە 

ئەمەیە كە بۆمان روون  ئارێنت مەبەستی سەرەكیی  و دیاریبكرێت. هانا 
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ببێتەوە كە لەراستیدا شۆڕش بە چ مانایەكە و چ شتێك لە گۆڕێدایە، كە 

دیاردەی شۆڕش لەالیەك بۆ مرۆڤەكان ببێتە مەیدانی كاری سیاسی، لەالیەكی 

دیكەشەوە ژیان و گوزەران لە جیهانێكدا، كە بەرهەمی شۆڕشەكانە و لە 

رێگای شۆڕشەكانەوە كەوتوەتە لەرزە، چ واتایەك دەگەیەنێ ؟ 

بەڕای هانا ئارێنت ناكرێ  دیاردەی شۆڕش لەگەڵ مێژووی خودی شۆڕشدا 

مێژووەكەشی  خودی  لە  لە  ناكرێ   كە  چەشنەی  بەو  هەر  شیبكرێتەوە، 

و  كات  لەو  دیــاردەیــە  ئەم  دەكــرێ   بەڵكو  بەدەستبهێنرێ ،  ئەنجامێك 

شێوەیەكی  بە  دیاردەیە  ئەو  كە  بكەی،  دەستنیشان  مێژووییەوە  زەمەنە 

كامڵ سەرهەڵدەدات و فۆرم و قەوارەی راستەقینەی خۆی پەیدا دەكات، 

تەواوەتی  بە  ئارێنت  هانا  كە  سەرەكی  هۆكاری  دەبێتە  ئەمە  بۆیە  هەر 

و  دەدا  فەرەنسا  و  ئەمریكا  شۆڕشەكانی  سەرنجی  ورد  شێوەیەكی  بە  و 

كاتی خۆی بۆ تەرخاندەكات. بەڕای هانا ئارێنت، هەموو شۆڕشە یەك لە 

دوای یەكەكان، بەتایبەت شۆڕشی روسیا، خاوەنی چەندین تایبەتەمەنی و 

خەسڵەتن، كە زۆرتر یارمەتیی الوازی و شكستی دەدەن، هەتا ئەوەی كە 

درێژدەری تەمەنی ئەو نەریتەی شۆڕش بن.

كتێبی »شۆڕش«ی هانا ئارێنت دیاردە ناسییەكی ئازادیی سیاسیی تەژی 

لەباری رەسەنایەتیی كاری »هانا  لە گێڕانەوەگەلی مێژووییە، كە هەڵبەتە 

ئارێنت«ەوە ناگاتە ئاستی كتێبی دیكەی )سروشت و سەرچاوەی دەسەاڵتی 

زێدەخواز(، بەاڵم كتێبی »شۆڕش« كۆمەڵێك لە تیۆرییەكانی »هانا ئارێنت« 

لەبارەی پرسیارگەلێكی وەكو مافی مرۆڤ و گەوهەری ئازادی، یان رۆڵی 

چینی بااڵ و ئەشرافی )ئەرەستۆكراتی فەرەنسا لە فۆرم گرتنی كۆمەڵگەی 

سەدەی  پەنجای  و  چل  دەیەكانی  لە  ئەو  كە  دەگرێت،  لەخۆ  مۆدێرن 

بیستەمدا خۆی پێوە سەرقاڵ كردبوو. زۆرێك لە بەڵگە و فاكتەكانی هانا 
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ئارێنت لە كتێبی »شۆڕش« هاوشێوەی روانگەكانی »ئالكسی دوتۆكۆیل« یان 

پۆلێن  لە شێوەی  كتێبە  ئەم  پێكهاتە و هەوێنی سەرەكیی  »مۆنتسكیۆ«ن. 

و  شورایی  دیموكراسیی  لەبارەی  ئارێنت  هانا  روانگەی  هەروەها  بەندی، 

راستەوخۆیە لە كۆتایی كتێبەكەدا. بۆ وێنە ئەم كتێبە لەالیەن »ئێریم جی. 

و  رەخنە  بەر  كەوتە  توندی  بە  ئەمریكاییەوە  مێژووناسی  باوم«   هابس 

»هابی باوم« لەو رەخنەیەدا جەختی كردوەتەوە كە كتێبی »شۆڕش«ی هانا 

بەڵكو  ناگرێت،  لەبەرچاو  دیاردەی شۆڕش  مێژووییەكانی  ئارێنت رووداوە 

ویست و ئامانجی سەرەكیی ئارێنت. گەرچی بە باوەڕی هابس باوم، هانا 

ئارێنت خۆی بەوەوە ماندوو نەكردووە كە »دیاردەناسیی مێژوویی« لەسەر 

بنەمای گەاڵڵەی پڕۆژەیەكی پۆلێنكرا و روونی شۆڕشێكی سەركەوتوو بنیات 

بنێت، بەاڵم بەڕای من وەها ئایدیایەك لەالی ئارێنت بەرەنجامی دەبێت، 

كە لێرەدا دەخرێنە روو.

جیاوازی دانان لە نێوان شۆڕشەكانی ئەمریكا و فەرەنسا

 ئەبستراكت و بۆچوونی هانا ئارێنت لە دیاردەی »شۆڕش« پێنج بەش 

دەگرێتەوە:

ژێر  كەوتوەتە  رەوایی  كە  روودەدات،  دەوڵەتێك  بەدژی  شۆڕش  ـ   1

پرسیارەوە، چونكە ئەم دەوڵەتە مافی هاواڵتییانی خۆی زەوتكردووە.

2 ـ ناكرێ  روکاری شۆڕشی ئەوكاتە بسڕێیتەوە، كە شەڕی دەسەاڵت لە 

شەقامەكان دیاریدەكرێت، واتە ئەوكاتەی كە دەوڵەتی دەسەاڵت بەدەست 

كێشەی بەرینی رەوایی هەیە و ناتوانێ،  یان نایەوێ  خۆی راگیر بكات، یان 

پۆلیس و سوپا ئامادە نین بەرگری لێبكەن.
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3 ـ نە كۆمەاڵنی خەڵك و نە شۆڕشگێڕانی شارەزا، ناتوانن بە تەنیایی 

شۆڕشگێڕان  كە  دەدات،  روو  كاتی  شۆڕش  بەڵكو  بڕەخسێنن،  شۆڕشێك 

و  جەماوەر  كاتەدا  لەو  كە  بكەن،  هەستیار  زەمەنی  و  كات  بە  هەست 

و  ببنەوە  دەســەاڵت  سیستمی  رووبــەڕووی  ئامادەن،  خەڵك  كۆمەاڵنی 

لەالیەكی دیكەشەوە پێكهاتەی سیستم بۆ خۆی لە دەروونەوە پوكاوەتەوە و 

لە هەموو شتێك داماڵراوە.

یاسای  داڕشتنی  بە  شۆڕش،  پاش  دەوڵەتی  بنیاتنانەوەی  ئەركی  ـ   4

بنەڕەتی بۆ دیاری و سەقامگیركردنی دەسەاڵت جێبەجێدەكرێت، نەك بە 

ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو یاسايە، یان دەسەاڵتەدا. 

جیادەكاتەوە،  كودەتا  یان  راپەڕین  لەگەڵ  شۆڕشێك  كە  ئەوەی  ـ   5

بە  کۆتاییدا  لە  و  لەسەرترە  رزگــاری  بۆ  كــردەوە  كەلە  ئامانجەكەیەتی 

سەرەتای  ــازادی«دا  ئ »بنیاتنانی  لە  پێدێت،  كۆتایی  ــازادی«  ئ »بنیاتنانی 

دۆخی  لە  كە  دەردەخات،  مێژووییەكان خۆی  و  سیاسی  پڕۆسە  دوبارەی 

لەالیەن  بنەڕەتی  یاسایەكی  پەسەندكردنی  بە  سەرەنجام  خۆیدا  ئارمانیی 

دەسپێكە  ئەم  پێدێت.  كۆتایی  كۆماری  دەوڵەتی  سەقامگیریی  و  نەتەوە 

لەگەڵ  نوێیەكانە،  سەردەمە  شۆڕشی  نێوان  سەرەكیی  جیاوازیی  دوبارەیە 

ئەو گۆڕانكارییانەی كەلە سەردەمی كەونارادا روویان دەدا، لێرەدا چەمكی 

شۆڕش وەكو دیاردەیەكی تایبەتی مۆدێرنیتە خۆی دەردەخات.

بە دەستنیشانكردنی ئەو چەند خاڵ و تایبەتمەندییەی كە باسیان لەبارەوە 

كرا، دەردەكەوێ  كە هانا ئارێنت نە تەنیا شۆڕشی ئەمەریكا بەپێی لێكدانەوە 

و بەراوردە گشتییەكان تاوتوێدەكات، بەڵكو ئەو هەموو شۆڕشەكان لەگەڵ 

ئارێنت  بــەڕای  دەكــات،  ــەراوردی  ب و  هەڵدەسەنگێنێ   ئەمریكا  شۆڕشی 

دیكەیە. جیا  نموونە و سەرمەشقی هەموو شۆڕشەكانی  ئەمریكا  شۆڕشی 
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كانگای  و  دەسپێك  وەك  ئەمریكا  شۆڕشی  ئارێنت،  هانا  پێناسەیەی  لەم 

دیاردەی شۆڕش دێتە ئەژمار، بەڵكو ئەو شۆڕشە تاقە شۆڕشی سەركەوتووی 

شۆڕشگێڕانی  سەرەكیی  هەڵەی  ئارێنت  هانا  بەڕای  مرۆڤایەتییە.  مێژووی 

هەمیشە  بۆ  پتەو  بنەڕەتیی  یاسایەكی  نەیانتوانی  كە  بوو،  ئەوە  فەرەنسا 

لەو  فەرەنسا  1791ی  ساڵی  بنەڕەتیی  یاسای  بكەن.  پەسەندی  و  دابڕێژن 

كاتەدا پەسەندكردنی لە »كاغەزێكی دڕاو« زیاتر نەبوو، كە بەردەوام بەناو 

و مەبەستی جۆراوجۆرەوە گۆرانی بەسەردا دەهات، بە جۆرێك لە كۆتایی 

و ئەنجامدا ئەو یاسایەیان دەخستە خزمەت ئامانجەكانی شۆڕشەوە و بەم 

چەشنە ئازادییە تاكەكەسی و سیاسییەكان لە بنەڕەتدا سەركوت و بێدەنگ 

دەكران، لە حاڵێكدا لە ئەمەریكا ئامانج و هەوڵی كۆبوونەوەی سیاسەتڤانان 

لە پارلەمانە هەرێمییەكان بۆ داڕشتن و تۆماركردنی یاسای بنەڕەتیی كۆماری 

تەنیا  بە  هەركە  فەرەنسا  لە  »رۆبسپیر«  بوو،  جەماوەر  و  واڵت  لەناو 

هەڵوەشاندەوە.  یاسادانانی   كۆمەڵەی  گرت،  بەدەستەوە  دەسەاڵتی  خۆی 

ئارێنت دەڵێ : بۆئەوەی  نمونەی وەها سیستمێك بخرێتەڕوو، دەبێ  پێكهاتە 

لە  شێوازێك  و  جۆر  هەر  چونكە  بكرێن،  بەهێز  فیدراڵەكان  سیستمە  و 

ناوەندگەرێتی، رێڕەوی سیاسەتی سەرەكیی دەگۆڕێ  بۆ سیاسەتی ئاسایشی و 

بەم چەشنە پێش بە بەشداریی هاوبەشی سیاسیی خەڵك دەگیرێت. 

ئازادی«  سەقامگیریی  و  »بنیاتنان  لەباتی  فەرەنسا  لە  لەمەش  بەدەر 

ئامانج  بااڵترین  و  سەرەكی  وەكو  دەستەنگی  و  هەژاری  لە  رزگاركردن 

چینایەتییەكان  جیاوازییە  و  كێشە  بیەوێ   كە  هەوڵێك  هەر  ئەژمار.  دێتە 

ئامرازی سیاسی چارەسەر بكات، هەروەك نموونەی مێژووی شۆڕشی  بە 

ئارێنت  فەرەنسا بۆمانی خستەڕوو، لەکۆتاییدا شكست دێنێ . بەڕای هانا 

بەهۆی هەژاری و دەستەنگیی كارەساتبار لە كۆمەڵگەی فەرەنسا: »یەكسانیی 
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)ئەو  بەرچاو، چونكە  دێتە  تاڵ  پێكەنینێكی  لەو واڵتە وەكو  یاسا  ماف و 

یەكسانییە( خوازیاری بەركارهێنانی رێوشوێن و یاسای یەكسان و بەرامبەری 

لەژێر  كە  ئەو كەسانەی  لەگەڵ  دەژیان  كەلە كۆشكەكاندا  تاكەكانە،  نێوان 

لەناخی  پاریس دەخەوتن«. هەربۆیە شۆرو شەوقێكی زۆر كەم  پردەكانی 

لە  ئەمەش  و  دەمایەوە  بنەڕەتیدا  یاسای  هەمبەر  لە  فەرەنسا  نەتەوەی 

حاڵێكدا بوو كە شۆڕشگێڕان لە »ئاگری تینوێەتیی هاودەردی« لەگەڵ خەڵكدا 

دەسووتان و زیاتر خۆیان لە بەرامبەر دابینكردنی بژێوی و خۆش بژێویی 

كۆماری،  لە سیستمی  بیر  كە  ئەوەی  دەزانی هەتا  بەرپرسیار  بە  خەڵكدا 

یان بە وتەی دانتۆن »پەرستگەی ئازادی« بكەنەوە. لەو شوێنەی كە دەبوا 

هاوپەیوەندی بێتە ئاراوە، هاودەردی هاتوەتە ئاراوە، كە لەباری سیاسییەوە 

هیچ سوودێكی نییە.

شۆڕشی ئەمەریكا پێچەوانەی شۆڕشی فەرەنسا توانی سەربكەوێ ، چونكە 

»نەفرەتی  لەژێر  دنیا  دیكەی  شوێنەكانی  و  واڵتان  پێچەوانەی  ئەمەریكا 

هەژاری«دا نەیدەنااڵند. لێرەدا وەكو »دەوڵەت ـ شار«ەكانی یۆنانی كەونارا 

هەژاری نەتەنیا »پرسێكی كۆمەاڵیەتی«، بەڵكو پرسێكی سیاسی بووە، كە 

دەبوايە لەگەڵ جۆرێك لە سیستمی دەوڵەت دژایەتیی كردبا، نەك سیستم و 

نەزمێكی كۆمەاڵیەتی. دامەزرێنەرانی كۆماری ئەمەریكا گەورەترین دژواریی 

سەر رێگای خۆیان لەوەدا دەبینی، كە زۆرینەی خەڵك بەهۆی زەرورەتی 

ژیانی  بەشداریی چاالكانەی  لە  راستەوخۆ  كۆمەڵدا  لەناو  كار  دابەشكردنی 

گشتی و سیاسیی واڵتدا وەال دەنران. دانیشتوانی یۆنانی كەونارا ئەم گرفتەیان 

بەو چەشنە چارەسەر دەكرد، كە ئەو كەسانەی نەیاندەتوانی لە كاروباری 

دەپەڕاندەوە،  خۆیان  پارەیەك  بڕە  بەدانی  بەشداربن،  واڵتدا  سیاسیی 

لەگەڵ  بەگشتی  خۆیان  ئەندێشەكانی  ئەمەریكا  شۆڕشی  باوكانی  گەرچی 
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شۆڕشەكانی  و  دەبەستەوە  رۆمییەكان  و  یۆنانی  ئەندێشە  و  پەیوەندی 

بەدیهێنا، دیموكراسیی  لە دیموكراسیی  سەردەمی نوێ دوو جۆر و فۆرم 

حیزبەكان و دیموكراسیی شوراكان. جیاوازیی بنەڕەتیی نێوان ئەم دوو شێوە 

دیموكراسییە لەوە دایە، كە یەكەمیان، واتە دیموكراسیی حیزبەكان پشتی 

بە پێكهاتەی نوێنەرایەتی بەستووە، لە حاڵێكدا دووەمیان یانی دیموكراسیی 

لە جوغزی  راستەوخۆی هەموو هاوواڵتییانە  بەشداریی  شورایی خوازیاری 

و  ناوەڕۆك  حیزبەكان،  دیموكراسیی  رەخنەی  جێگای  خاڵی  بڕیارداندا.  

ئاراستەی بەالی »ئۆلیگارشی«دا دەشكێـتەوە، واتە بەرەنجامی توێژێك لە 

سیاسەتڤانانی پسپۆڕ كە زیاتر لە بیری پاراستنی بەرژەوەندیی خۆیان دان 

دەبن  سیاسەتڤانانە  ئەو  ئەنجامدا  لە  خەڵك،  گشتیی  بەرژەوەندیی  هەتا 

بە فەرامابنەرانێك، كە حاشا لە بوونی چەمكگەلێكی وەكو »بەختەوەریی 

گشتی، بەرژەوەندیی گشتی و ئازادیی گشتی« دەكەن و رەتیدەكەنەوە و 

لەم بارەوە جۆرێك دەنوێنن كە »كرداری سیاسی كۆڵێكی قورسە بۆیان« 

ئامانجی كۆتایی خودی سیاسەت لەسەرووی كاری گشتیەوەیە، لە  كەوایە 

تاكەكەسیی هەر هاوواڵتییەك دایە«. بەم  ئەنجامدا لە چوارچێوەی ژیانی 

چەشنە لە كۆتاییدا پێگەی دەوڵەت بەپێی تۆڕیی ماركسیستی، بە تەواوەتی 

الواز دەبێت و دادەبەزێ ، كەوایە جیاوازیی نێوان حیزبەكان لە ئەنجامدا 

الوەكین و هیچ گرنگییەكان نامێنێ  و تاقە جێگرەوە و ئەڵتەرناتیڤی ئەم 

هەم  ئارێنت«  »هانا  روانگەی  لێرەدا  و  شوراكانە  پێكهاتنی  هەلومەرجە 

جیاكردنەوەی ناوچە نوێنەرایەتییەكانی »جێڤرسۆن« دەگرێتەوە و هەم كۆڕی 

گشتیی فەرەنساو هەم ئەنجومە شارەوانییەكانی ئەڵمانیا و هەم لیژنەكانی 

دەسپێكی دەوڵەتی یەكێتی سۆڤیەت. بەڕای »هانا ئارێنت« تەنیا شارەكانن 

كە دەتوانن هەلومەرجی كاری سیاسی بڕەخسێنن. ئەگەر »ئامانجی سەرەكیی 
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شۆڕش« بە »بنیاتنانی ئازادی« ناودێر بكەین... دەردەكەوێ  ئەم سیستمە 

تاكەكەسی  ئازادیی  و  هەركەسە  پێكهاتەیاندا  كەلە  شوراییانە  یان  كۆماری 

و  ئازاد  ئەرێنی  شێوەیەكی  بە  كەوایە  دەكات،  مسۆگەر  خۆی  گشتیی  و 

)بەدیهاتووە(  خۆیدا  گەوهەری  لە  كۆماری  سیستمی  ئامانجی  سەربەستە. 

.... لە حاڵێكدا پێشنیاری سەرەكیی دەزگای شورای )ئەنجومەنی( یەو ناكرێ  

كەس بە »بەختەوەر بزانین كەلە بەشداریی كاروباری گشتیی واڵت نییە، 

كەسیش سەربەست و بەختەوەر نییە، لە کاتێکدا هیچ دەسەاڵتێكی نییە، 

واتە لە دەسەاڵتی گشتیدا هاوپشك و بەشدار نییە«.

لێرەدا دەبێ  من گۆشەیەك لە رەخنەكانی خۆم لەمەڕ تیۆریی هانا ئارێنت 

بخەمەڕوو. واتە ئەو بەشەی كە نەپرژانە سەر دامەزراوە سیاسییەكان، لەم 

كتێبی  سەرەكیی  جیاوازیی  رانەكێشاوە،  داڕژانی  تیۆری  سەرنجی  كتێبەدا 

دەكرا  هەرچەند  دیكەی.  بەرهەمەكانی  لەگەڵ  ئارێنتە  هانا  »شــۆڕش«ی 

كتێبی »شۆڕش« كتێبێكی مێژوویی بێت، بەاڵم بە شێوەیەكی غەریب غەیرە 

مێژووییە، سەرەڕای ئەوەی ئەم كتێبە زۆر گرنگە سەرو مێژوویی هەیە. 

دژواری لە تێگەیشن لەم كتێبە لەو شوێنە دەردەكەوێ  كە خوێنەر شوێن 

بەڵگە و هۆكارە بەهێزەكانی هانا ئارێنت دەكەوێ ، بەاڵم ئەو بەڵگانە لەگەڵ 

بەڕاستی  ئایا  ناگونجێن.  مێژووییەكان  دەستنیشانكراوە  و  روون  پرسیارە 

شۆڕشی ئەمەریكا »لە شۆڕشی فەرەنسا »سەركەوتووتر« بوو؟ ئایا ئامانجی 

سەرەكیی شۆڕشەكان »بنیاتنانی ئازادی«یە؟ ئاخۆ شۆڕشی ئەمەریكا لە بنەڕەتدا 

شۆڕشێك نەبوو بۆ خۆ دزینەوە لە دانی باج و سەرانە بە ئەمەریكا؟ ئاخۆ 

ئارێنت هێزی ناچاریی ئەندێشە ماركسیستییەكانی بە راستی لێكداوەتەوەو 

شیكردوونەتەوە؟ ئاخۆ شۆڕشی فەرەنسا بەڕاستی بەهۆی هێنانە گۆڕی پرسە 

كۆمەاڵیەتییەكان شكستی خوارد؟ ئاخۆ بەراورد و لێكدانەوەی شۆڕشەكانی 
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فەرەنسا و ئەمەریكا وەكو دوو مۆدیلی كالسیكی شۆڕش ئەنجام و سوودێكی 

هەیە، یان دەبێ  شۆڕشی روسیا و شۆڕشەكانی جیهانی سێیەمیش لە سەدەی 

بیستەمدا لەبەرچاو بگرین؟ ئاخۆ هانا ئارێنت لەبارەی پێداویستیی سەركەوتن 

و كار و كردەوە دەزگا شورایی و ئەنجومەنییەكان زێدەڕۆیی نەكردووە؟ 

ئاخۆ لەم كتێبەدا واقیعە مێژووییەكان راست و وەك خۆیان باسكراون؟  لە 

كۆتاییدا ئەم پرسیارە دێنمەگۆڕێ ، كە ئاخۆ بەرهەمی بیرمەندانێكی وەكو 

چ  رۆزالۆكزامبۆرگ  و  لنین  ماركس،  هیگڵ،  برك،  ئێدمۆند  »دوتوكویل، 

كاریگەرییەكیان لەسەر هانا ئارێنت هەبووە؟

چەمكی  تاوتوێی  لە  بەاڵم  گرنگن،  پرسیارانە  ئەم  هەموو  هەڵبەت 

بیرمەندانی  پێچەوانەی  ئارێنت  هانا  دان.  دووەم  پلەی  لە  مێژووییدا 

هاوچەرخی خۆی لەو باوەڕەدا بوو، كە ناكرێ  پرسە سیاسییەكان لە رێگای 

رابوردوو، یان ئەزمونە مێژووییەكانەوە چارەسەر بكرێن و كێشەو گرفتەكانی 

دەوڵەت و حكومەت، هەروەها گرنتی گەلی مافی مرۆڤ و هاواڵتی بوون 

و گرفتی بەشداریی كاروباری سیاسی تەنیا لە رێگای عەقاڵنیەتی سیاسییەوە 

چارەسەر دەكرێن. من لە درێژەی ئەم وتارەدا هەوڵدەدەم، ئەوە بخەمەڕوو 

گواستنەوەی  بنەمای  لەسەر  ئارێنت  هانا  »شۆڕش«ی  كتێبی  ناوەڕۆكی  كە 

دووالیەنەی عەقاڵنییەت و مێژوو  و دووفاقیەتی شۆڕشەكانی ئەمەریكا و 

فەرانسا راوەستاوە.

هەندێ  تێڕوانینی مێژوویی:

هەروەك ئالكسی دوتوكویل دەڵێ ، شۆڕش لە فەرەنسا بەبێ  بانگەوازی 

تێگەیشتن  لەسەر  كاریگەریی  رۆشنگەری  فەلسەفەی  بەبێ   و  عەقاڵنییەت 

ئاگایی گشتی، وێنانەكراو دەهاتە بەرچاو. بەڕای دوتوكویل، دەسپێكی  و 
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كامڵبوونی شۆڕشی فەرەنسا لە »نامە مرۆییەكان«ی رۆشنگەرانی فەرەنسا 

بوو، كە مژدەبەخشی سەرهەڵدانی سروشتێكی رۆشنبیریی بەناو»زەینی لە 

فەزای سەرگەردان«دا بوو، »سەرگەردان لە فەزا« بەو واتایەی كە رۆشنبیران 

لەمەڕ پرسە سیاسییەكان ئەزمونی كەمیان هەبوو، لەم ڕووەوە ئەوان نەتەنیا 

ئەندێشە ئازاد و نەریتییەكانیان قبوڵ نەدەكرد، بەڵكو بەبێ  سەرنجدان بە 

نەریت و سیستمی باو، ئەندێشە و تیۆریی نوێیان دادەڕشت »كە بە هەر 

رێگایەكدا دەڕۆیشتن سەرەتا و دەسپێكی جوڵەكەیان بەم چەشنە بوو: ئەوان 

)رۆشنبیرانی فەرەنسا( لەو باوەڕەدا بوون، كە دەبوايە لەباتی دابونەریت، 

كۆمەڵگای  رێنوێنكەری  و  مەشق  سەر  كە  نەریتییەكان،  یاسا  و  رێوشوێن 

ئەوكات بوو، رێوشوێن و یاسایەكی سادەتر جێگیر و سەقامگیر بكەن، كەلە 

هزر و مافی سروشتییەوە سەرچاوەیان گرتووە«. بەڕای دوتوكویل دەكرێ  

خۆشەویستی و پێگەی »نامە مرۆییەكان« لەالی كۆمەاڵنی خەڵك بەم چەشنە 

شیبكرێتەوە، كە كۆمەاڵنی خەڵك لە رەوت و پرۆسە ئاسایی و واقیعەكانی 

سیاسەت دوور بوون، بۆ خۆیان لە رووداوە نەریتییە سیاسییەكان و رەوتی 

بڕیارداندا بەشدار نەبوون: 

)لە  زنجیرەییەكانی  كۆبوونەوە  وەكو  هێشتا   فەرەنسییەكان  ئەگەر 

 ... كردبايە،  بەشدارییان  دەوڵەتدا  پێكهاتەی  لە  ناوەڕست(  سەدەكانی 

بێگومان ئەوان هیچكات وەكو ئەوكاتەی )كاتی شۆڕشی فەرەنسا( بە روانگە 

ئەوان  ئیدی  حاڵەتێكدا(  وەها  )لە  هەڵنەدەچوون،  نوسەران  بۆچوونی  و 

بەشداری پرۆسەی سیاسی دەبوون و پێگەیان لە هەمبەر باس و تیۆرییەكاندا 

بەریتانییەكان ئەو  گەرەنتی دەكرا، ئەگەر ئەوان )خەڵكی فەرەنسا( وەكو 

خۆیان،  كۆنەكانی  دامــەزراوە  پێكهاتەی  و  رۆح  كە  هەبوايە،  تواناییەیان 

نوێ   ئەندێشەی  و  بەكردار  بەرەبەرە  كردنیان  وێران  و  هەڵتەكان  بەبێ  
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بگۆڕن، لەوانەیە بەم چەشنەی ئێستا ئامادە نەبوایەن، كە دامەزراوەی تازە 

بنیاتبنێن«. لەڕاستیدا هەروەك لە روانگەكانی »دوتوكویل« دا دەركەوت، 

دەڵێ ،  ئارێنت  هانا  كە  خێراییەی  بەو  فەرەنسا  شۆڕشگێڕانی  روانگەكانی 

نەبوونە دامەزراوەی سیاسی. بەر لە راگەیاندنی »جاڕنامەی مافی مرۆڤ و 

مافی مەدەنی« لە 26ی ئاگوست 1789 ئەم شۆڕشگێرانە لە بەیاننامەیەكدا 

نەزمی  ــارەی  دوب سەقامگیریی  پاشایەتی،  بنەڕەتیی  )یاسای  خوازیاری 

گشتیی و پاراستنی هەیمەنە و پێكهاتەی سیستمی پاشایەتی« ببوون. لەم 

ئازادیی  »بنیاتنەرەوەی  وەك  شازدەیەم«  »لۆیی  هەروەها  بەیاننامەیەدا، 

فەرەنسا« ناوی هاتبوو. تەنانەت پاش هەڵوەشاندنەوەی یاسای ئەشرافیەتی 

میراتی لە ساڵی 1970 هەتا رووخان و لەسێدارەدانی شا، ماوەی دوو ساڵ 

و نیوی خایاند، كەوایە مافی سروشتی و مێژوویی سەرەتا بە هیچ شێوەیەك 

پێكەوە  دەبوا  بەڵكو  نەدەگیران،  لەبەرچاو  پارادۆكسیكاڵەكان  بنیاتە  وەك 

گەیشتبانە رێككەوتنێك ـ رێكارێك كەلە یاسای بنەڕەتیی پاشایەتیی لیبراڵ 

ساڵی 1791 لە شێوازی مانیفێستیدا دەركەوت. نۆڤەمبەری 1792 »رۆبسپیر« 

راستەقینەی  »الیەنگرانی  دەیوت:  بنەڕەتییە  یاسا  ئەم  لەگەڵ  دژایەتی  لە 

كۆماری، گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتە كە شایەكی رێبەر بۆ رێنوێنی نەتەوە 

بە ئاراستەی قۆرخكردنی ئازادییە گشتییەكاندا نییە، ئێمە نەك بە یارمەتیی 

هێزی زۆری ئامرازەكانی شەڕ، بەڵكو بە یارمەتیی عەقڵ دەتوانین ئامانجە 

سەرەكییەكانی شۆڕشە بەناوبانگەكەمان لە جیهاندا رابگەیەنین«. سەرەنجام 

ئەوكاتەی لە فەرەنسا هەوڵدەدرا هەموو نەریتە سیاسییەكان بە قازانجی یەك 

قاڵب و فۆرمی فەرمانڕەوایی بخەنە الیەكەوە، مێژوو لە دەرگای پشتەوە 

شۆڕشگێڕانی  چونكە  دەكرد،  سیاسەتدا  لە  دەستێوەردانی  و  ناو  دەهاتە 

زەڕوڕەتێكی  وەك  دەسەاڵتدارییەكانیان،  نوێیە  فۆرمە  لەڕاستیدا  فەرەنسا 



ئاشنابوون بە هانا ئارێنت 68

شۆڕشی  دنەدەری  هێزی  دەكرێ   حاڵێكدا  لە  دەهێناوە.  پاساو  مێژوویی 

فەرەنسا وەك جێگۆڕكێ  لە هزری نامێژووییەوە بەرەو مێژووی عەقاڵنی و 

زەڕووڕی تەفسیر بكرێت . »شۆڕشی شكۆداری« بەریتانیا لە ساڵی 1688 كە 

لەوێدا مۆدێرنیتەی بەریتانیا دەستیپێكرد، كەمتر تایبەتمەندییەكانی شۆڕشی 

بەرەو  گەڕانەوەیە  »قۆناغێکی  زیاتر  شۆڕشە  ئەم  بەڵكو  بەدیدەكرێ ،  تێدا 

رێوشوێن و بەها نەریتییەكان و لەم بارەوە لە نێوان بیرمەندە رۆژئاواییەكاندا 

بەریتانی،  ورەی  كە  وادیارە  بەگشتی  هەیە.  هاودەنگییەك  و  رێككەوتن 

هەروەك »ئێدمۆند برك« دەڵێ : زیاتر مەیلی ئەوەیان هەیە، كە پێكهاتە و 

قەوارە كۆن و لەمێژینەكانی پێشینیان، كە بە میرات بۆیان ماوەتەوە بپارێزن 

و  وەستان  دوای  ئەوەی  هەتا  پێكبهێنن،  تێدا  ریفۆرمیان  بكرێ   ئەگەر  و 

دابڕانێكی رادیكاڵی ئەو پێكهاتانە بە تەمای بنیاتنانی پێكهاتە و قەوارەیەكی 

نوێ  و نامۆی حكومەتی بن.

نەریتی  ئەندێشە  ئەم  بازنەی  دەكەوێتە  تاڕادەیەك  ئەمەریكا  شۆڕشی 

و سیاسییەوە. سەرەتای شۆڕشەكانی سەربەخۆیییدا، ئامانجی شۆڕشگێڕانی 

ئازادیی  و  ماف  یانی  ـ  خۆیان  لەمێژینەی  مافی  كە  بوو،  ئەمە  ئەمەریكا 

کاتێک   1775 ساڵی  تەنانەت  بیپارێزن،  و  بهێڵنەوە  بەریتانییەكان  هەموو 

تێدەكۆشان  پێكدەهێنا،  كۆلۆنیالییان  ئەرتشی  ئەمەریكا،  شۆڕشی  رێبەرانی 

بریتانیا لەگەڵ ویست و ئامانجەكانی خۆیان هان بدەن، ئەمەش لە بەریتانیا 

لەسەر  پێداگریی  بەریتانیا  سەردەمەدا  لەو  لێكەوتەوە.  زۆری  دژكردەوەی 

بەهێزیی الیەنی سەربازی خۆی لە هەمبەر كۆلۆنیالەكانی ئەمەریكا دەكرد و 

دوای ئەوە كۆنگرەی ئەمەریكا رێكەوتی چوارەمی جوالی 1776 بەیاننامەی 

سەربەخۆییی ئەمەریكای پەسەندكرد، كە سەرەنجام ساڵی 1778 بووە هۆی 

شەڕی نێوان ئەمەریكای كۆلۆنیال و نیشتیمانی دایك )بەریتانیا(. مەبەستی 
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بەڵكو  نەبوو،  بەریتانیا  لە  جیابوونەوە  سەرەتا  ئەمەریكاییەكان  سەرەكیی 

پێش  لە  دەویست،  خۆیان  ئازادییەكانی  و  ماف  بەدەستهێنانەوەی  ئەوان 

هەموو شتێكدا دەستەبەركردنی ماف و دەسەاڵت بوو بەسەر دیاریكردنی 

باج و سەرانە بەسەر كااڵكانی بریتانیا. 

و  رەسەن  كۆنەپارێزێكی  و  نەریتخواز  وەك  برك«  »ئێدمۆند  هەربۆیە 

دژبەری شۆڕشی فەرەنسا، الیەنی شێوازە ئەمریكاییەكەی شۆڕشی دەگرت. 

قبوڵكردنی  لە  بەریتانیا  تەختی  و  تاج  كە  ئەوكاتەی  دیكەشەوە  لەالیەكی 

داخوازیی ئەمەریكاییەكان خۆی بوارد، بنیاتنانی واڵتێكی نوێ  )ئەمەریكا( و 

پەسەندكردنی یاسایەكی بنەڕەتیی نوێ بوو بە سەرمەشقی ئەو كەسانەی كە 

ئەمڕۆ نەك بەناو »جیایی خوازەكان«، بەڵكو وەكو رێبەرانی شۆڕشی ئەمەریكا 

پیێن« یەكێك  لە مێژووی ئەو واڵتەدا هەیە. »تۆماس  بەرزیان  پێگەیەكی 

لە رێبەرانی شۆڕش و داڕێژەرانی یاسای بنەڕەتیی ئەمەریكا ساڵی 1776 لە 

نامیلكەی خۆیدا بەناوی »عەقڵی سالم« كە پاش چاپ و باڵوكردنەوەی لە 

ماوەی كەمتر لە سێ  مانگدا سەد و بیست هەزار نوسخەی لێ  فرۆشرا، 

دەڵێ : »هەندێ  لە بڕگە و بەشەكانی یاسای بنەڕەتیی بەریتانیا پاشماوەی 

دەسەاڵت و هێژمۆنیی كۆنە و پاشایەتییەكی میراتیی ناڕەوایە«.

لە ستایشی شۆڕشی ئەمەریكا

لە پەیوەندی لەگەڵ مەیل و بەریانی شۆڕشەكانی ئەمەریكا و فەرەنسا، 

شێلگیر  پێداگرو  فەرەنسا  شۆڕشگێڕانی  كە  دایە  باوەڕە  لەو  ئارێنت  هانا 

بوون، كە بارو ئەركە قورسەكان لە كار رووداوە سیاسییەكان  جیابكەنەوە 

و لە رێگای عەقاڵنییەتەوە پێشیان بخەن، لە حاڵێكدا شۆڕشگێڕانی ئەمەریكا 

تەنیا لەژێر كاریگەریی هەلومەرجی دژواری شەرێكی تەیاركراودا بوون و 
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بێنن، بەاڵم هانا  گۆڕانكاری بەسەر دەرك و تێگەیشتنی نەریتیی خۆیاندا 

ئارێنت بەم پاساو و شیكردنەوەیە رازی نابێت.  ئارێنت لە كتێبی »شۆڕش«ی 

شۆڕشەكانی  بەرەنجامی  لەسەر  خۆی  بۆچوونی  و  روانگە  زیاتر  خۆیدا 

ئەو شۆڕشانە.  و هەوێنی  بنەما  هەتا  فەرەنسا چڕدەكاتەوە،  و  ئەمەریكا 

»تێز«ی بەناوبانگی هانا ئارێنت ئەمەیە كە شۆڕشی فەرەنسا لەسەر بنەمای 

هزر و عەقاڵنییەت بنیاتنراوە و شۆڕشی ئەمریكا لە سەر بنەمای مێژوو و 

نەریت. لێرەوە دەكرێ  لە روانگە و تەفسیری سەروو مێژوویی مۆدێرنیتەی 

هانا ئارێنت گەیشت .

بەڕای هانا ئارێنت لە شۆڕشی ئەمەریكا وەرچەرخان و گۆڕانی بنەڕەتی 

چەشنەی  بەم  و  گــۆڕاوە  عەقاڵنی  روانگەی  بۆ  نەریتییەوە  روانگەی  لە 

لێكدەدایەوە، كە لە ئەنجامدا تەنیا باسی مافی سروشتیی مرۆڤەكانی دەكرد 

و بەرزترین دەسەاڵتی بەهی خودا دەزانی، كە بۆ خۆشی باوەڕی پێ  نەبوو، 

روانگەی  لە  بنەڕەتی  گۆڕانكاریی  و  وەرچەرخان  فەرەنسا  لە  حاڵێكدا  لە 

عەقاڵنییەوە بە ئاراستەی ناوەندگەرایی مێژوویی رۆیشتووە.  بە باوەڕی هانا 

ئارێنت جیاوازییەكی بنەڕەتی لە نێوان تێگەیشتن و لێكدانەوەی بەریتانییەكان 

و دواتریش ئەمەریكایی و فەرەنسییەكان، پاشان لە سەرانسەری ئەروروپا 

ئارادایە. بۆ »ئەنگلۆساكسۆن«ەكان مێژوو قۆناغێكە  لەبارەی مێژووەوە لە 

و كۆتایی پێهاتووە، لە حاڵێكدا لەالی فەرەنسییەكان مێژوو هەموو کاتێک  

سەرلەنوێ  سەرهەڵدەداتەوە، ئەگەر ئێمە چاو لە ئەمەریكا بكەین، بۆمان 

ئەوروپییە  تێڕوانینە  ئەو  خۆیدا،  گشتییەتی  لە  مێژوو  كەلە  دەردەكەوێ،  

ویالیەتە  پەرەپێدانی  و  گەشە  هەڵبەتە  ئەمەریكا  لە  ئەمەریكایی،  نەك 

وانە  بە  زانستگەكان  و  قوتابخانە  لە  شۆڕشەوە  كاتی  لە  یەكگرتووەكان 

دەوترێنەوە، بەاڵم بەگشتی لە ئەمەریكا لە چاو ئەوروپا سەرنجێكی كەمتر 
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بە مێژوو دەدرێت، هەروەها لە تەفسیری »هانا ئارێنت«دا رووداوەكانی 

شۆڕشی ئەمەریكا بۆ وێنە تێگەیشتن لەئارمانی شۆڕشی هیدایەت لەالیەن 

كەسانێكەوە دەبێت ، كە هەموو نەریتەكان وەال بنێت، ئەمە لە کاتێک دایە 

ئەم نەریتانە هیچ چەشنە پالن و رێوشوێنێكیان بۆ ئێستا نییە، ئەمەریكاییەكان 

وەكو رۆمییەكانی سەردەمی كەونارا سەرچاوەكانی خۆیان کاتێک بەكاردێنن، 

كە سودێكی بۆیان هەبێت. »لە نوسراوەی رێبەرانی ئەمەریكادا كۆمەڵێك 

بۆچوون و روانگە بەرچاودەكەون كە رادەگەیەنن: ئەزمون باشترین رێكاری 

ئێمەیە و عەقڵ لەوانەیە بەرەو هەڵدێرمان بەرێت. لە دووتوێی ئەم وشانەدا 

وا دەردەكەوێت، كە ئەوان )رێبەرانی ئەمەریكا( چۆن چۆنی لەبارەی كار 

هیچ  سەردەمە  ئەو  کاتێکدا  لە  هەبووە،  زانیارییان  نوێیەكانەوە  رەوتە  و 

هەر  ئارێنت  هانا  بەڕای  نەبووە«.  گۆڕێدا  لە  متمانە  خاوەن  تیۆرییەكی 

سەر  دەهێنایە  ئەمەریكای  شۆڕشگێڕانی  مێژووییانە،  كەموكوڕییە  هەمان 

عەقاڵنییەتی  و  خۆیان  بیری  و  هزر  سەر  بگەڕێنەوە  كە  قەناعەتە،  ئەو 

مرۆیی خۆیان قبووڵ بكەن. هانا ئارێنت لە شوێنێكدا دەنووسێت: »هەڵبەتە 

ئەنجام  بە  عەقاڵنەیت  نەك  ئەزمون  بۆ  گەڕانەوە  بە  ئەمەریكا  شۆڕشی 

گەیشتووە«، مەبەستی ئەو ئەزمونی تاكەكەسیی رێبەران و باوكانی یاسای 

رێبەرانی  تیۆریی  عەقڵی  هەمبەر  لە  رووەوە  لەم  و  ئەمریكایە  بنەڕەتیی 

شۆڕشی فەرەنسادا عەقڵی كردەیی ئەوان لەبەرچاو دەگرێت. 

پێكهێنەرەكانی  توخمە  لە  یەكێك  بە  ئارێنت  هانا  كە  عەقڵ،  چەمكی 

شۆڕشی ئەمەریكای دادەنێت، سێ  تایبەتمەندی و خەسڵەتی بنەڕەتیی هەیە.

دووەم  دایە،  سیاسی  كرداری  لەپێناو  عەقڵە  ئەم  كە  ئەوەی  یەكەم   

نوێنەری  بە  كە خۆی  سالمە  عەقڵێكی  بەرەنجامی  عەقڵە  ئەم  كە  ئەوەی 

هەقیقەت دانانێت، بەڵكو خۆی بە نوێنەری بیروباوەڕ و روانگە دادەنێت، 
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دیكەش  )عەقاڵنییەت(ێكی  بیروباوەڕی  كە  ئەوەیە  تایبەتمەنییەكەی  كە 

سەرەكییەكانی  مەرجە  پێش  جۆراوجۆرانە  بیروباوەڕە  ئەم  هاوشانییەتی. 

كرداری سیاسی دەخەنەڕوو. لێرەدا هانا ئارێنت نموونە لە وتەكانی »جەیمز 

بنەڕەتیی  یاسای  و  بناغەداڕێژانی شۆڕش  و  رێبەران  لە  یەكێك  مدیسۆن« 

پێكهاتەی  ناو  لە  )حیزبی(  فراكسیۆنی  و  »حیزب  كە:  دێنێتەوە  ئەمەریكا 

دەخرێنە  جیاوازییەكانیان  بۆچوونەوە  و  دەنگ  روانگە،  لەباری  دەوڵەتدا 

روو، چونكە عەقاڵنییەتی مرۆیی زیانبارە و ئەگەری بەالڕێداچوونی هەیە، 

هەڵبەتە هەموو مرۆڤێك سەربەستە كە عەقڵی خۆی بخاتە گەڕ و سوودی لێ  

ببینێت«، هەروەها سێیەم تایبەتمەندیی شۆڕشگێڕانی ئەمەریكا بە باوەڕی 

هانا ئارێنت، ئەمەیە كە عەقڵی شۆڕشگێرانی ئەمەریكا لەژێر كاریگەری و 

)شۆرشگێڕانی  »ئەوان  نەبووە:  ئەواندا  سۆزی  و  و هەست  تیشكی شۆق 

ئەمەریكا( وادیارە لە  دووڕگەیەك دانشتبوون و لەژێر كاریگەریی هیج دەرد 

و رەنجێكدا بەالڕێدا نەدەچوون، یان هیچ دەستەنگی و و پەرێشانییەك روو 

لە هاودەردیی یەكتر بكەن و عەقڵی خۆیان وەال بنێن«. 

ئەگەر ئێمە دوای شرۆڤە و شیكردنەوەی هانا ئارێنت بكەوین، خۆشحاڵی 

ئەویش بەو چەشنە  دەبینین، كە بووەتە هاوواڵتییەكی ئەمەریكایی. وێنایەك 

كە هانا ئارێنت لە شۆڕشی ئەمەریكا بۆمانی دەخاتەڕوو، بەو وێنانەی خودی 

ئەمەریكاییەكان لە مێژووی خۆیان دەیخەنەڕوو، هاوتایی و هاوسەنگییەكیان 

پێكەوە هەیە، بەو چەشنەی كە ئەمەریكاییەكان هیچ شتێكیان بە شێوەی 

ئۆرگانیك یان بە شێوەی لۆژیكی لە رابوردوو وەرنەگرتووە، بەڵكو بەردەوام 

نموونەگەلێكیان لە رابوردوو وەرگرتووە و لەسەر بنەمای پێكهاتەی رێوشوێن 

و رێكارەكان بەكاریان هێناوە: 
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بە  خۆیان  رەنگێك   هیچ  بە  ئەمەریكا  شۆڕشی  رێبەرانی  و  »پیاوان 

بەستراوەی نەریتەكان نەدەزانی، ئەوان شانازیان بە رۆشنگەری خۆیانەوە 

دەکرد و باوەڕیان بە هیچ پێشداوەری و پێشبینییەك نەبوو. لەو رووەوە كە 

ئەوان هێشتا نەیان دەزانی ئەم پەیوەست نەبوونە چ بەرەنجامێكی بۆیان 

دەبێ ، بەدەر لە هەست و سۆزێك بوون، كە شەوق و ئەفسونی رۆژانی 

سەدەی  سەرەتای  لە  تێڕوانینە  ئەم  كە  بیربێنێتەوە،  رابوردوویان  خۆشی 

نۆزدەیەمدا باو بووە. ئەوان زیاتر سەرنجیان دەدایە سەردەمی كەونارا، نەك 

ئاگایی و زانیاریی لەبارەی نەریتەوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە، چونكە بۆیان 

روون و ئاشكرا بوو كەلە سەردەمی كەونارا شتێك دەدۆزنەوە، كە نەریت 

پێیان نابەخشێ . ئەوان لەباتی ئەوەی كە هەڵوەدای سەرمەشق و هێماكانی 

ئەوانیان  رابوردووە بوون، هەڵبەت  بەدوای ئەزمونی كۆن و  خۆیان بن، 

دۆزییەوە ـ بە پێچەوانەوە هەموو ئەو ئاخاوتنە پێداهەڵگوتنانەی كە ئەوان 

لەبارەی گەورەیی و شكۆ و گەورەیی »ئەسینا ویۆنان«ی كەوناراوە پێشكەش 

دەكران ـ تەنیا لەو جێگایەی كە ماكیاڤێلیش دوای كەوت و دۆزییەوە، لە 

گۆڕێدا بوون، واتە لەدووتوێی مێژوو و دامەزراوەكانی كۆماری رۆما«.

 

 دووفاقیەتی عەقڵ و مێژوو و دووفاقیەتی شۆڕشەكانی ئەمەریكا و 

فەرەنسا     

ئۆرگانیكیان  پەیوەندییەكی  هیچ  مێژوو  و  عەقڵ  ئارێنت  هانا  لەالی 

پێكەوە نییە، بەڵكو زیاتر بە شێوەی پارادۆكس و پێكناكۆك پێكەوە لەبەرچاو 

لە  لۆژیك  و  عەقاڵنییەت  شێوازی  و  بڕیاردان  هێماكانی  ناكرێ   دەگیرێن. 

ئارێنت دەرهاوێژین، بەڵكو بە پێچەوانەوە ئەم  بیروباوەڕ و نەریتی هانا 

بڕیارانە لەژێر كاریگەری و دابونەریت و نەریتەكان دوور بخەینەوە، بەاڵم 
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ئەم  دەكرێ   بەڵكو  یەكن،  بە  دژ  گەوهەری  دوو  مێژوو  و  عەقڵ  نەتەنیا 

بابەتە بۆ عەقڵ و هەقیقەتیش باس بكرێت. لەالی هانا ئارێنت شۆڕشگێڕانی 

دەبینی،  دژایەتییەكیان  هەقیقەتیشدا  و  عەقاڵنییەت  نێوان  لە  ئەمەریكا 

چونكە عەقڵ پێچەوانەی دەرك، هەندێ  بیروباوەڕ دێنێتە ئاراوە، كە بەپێی 

هەمان پێناسە لەگەڵ هەقیقەتیش دژایەتییان هەیە. ئەگەرچی ئەم تێز و 

بۆچوونەی هانا ئارێنت لە روانینی یەكەمدا سادە و ساكار دێتە بەرچاو، 

بەاڵم ئەو لێرەدا دەگاتە خاڵێگی گرنگ و بە هەر تێڕوانینێك بە مێژووی 

راستە.  ئارێنت  هانا  ئیدیعایەی  ئەم  ،كە  دەریدەخات  ئەمەریكا  شۆڕشی 

»بنیامین فرانكلین« لە سیپتامبری 1787 لە ئاخاوتنێك لەژێر ناوی »سازان« 

لە كۆنگرەی ئەمەریكا تێدەكۆشا ناوەندگەرا و ئێتنیك خوازەكان ، هەروەها 

»من  دەڵێ :  فرانكلین  بكاتەوە.  ئاشت  پێكەوە  دەسەاڵتخوازان  و  لیبراڵ 

لەمێژە سەرقاڵی كارم و بە بیركردنەوە و تێڕامانی قوڵ دەمەوێ  ئەزمونی 

تەنانەت  و  خۆم  بیروڕاكانی  و  دەنگ  بتوانم  هەتا  بهێنم  بەدەست  زۆر 

لەبارەی گرنگترین مەسەلەكان بگۆڕم، ئەو روانگانەی كە سەردەمانێ: بە 

مرۆڤەكان  زۆرینەی   ... نازانم  راستیان  بە  ئیدی  ئێستا  و  دەزانی  راستم 

پێیانوایە ئەوان لەسەر حەقن و گەیشتوون بە هەقیقەت و لە هەر شوێنێك 

كە خەڵكانی دیكە روانگەیەكان هەیە بە هەڵەی دەزانن«.

هانا ئارێنت پێیوایە: لە حاڵێكدا ئەمەریكا عەقڵ و هەقیقەت و شەوق 

كە  پێیانوابوو  فەرەنسا  شۆڕشگێڕانی  پێكهێنابوو،  گونجاوی  سێگۆشەیەكی 

عەقڵ و هەقیقەت پێكەوە هاوواتا و یەكسانن و هەست و سۆز وەك خاڵی 

دژەبری هەردوویان لە قەڵەم بدەن. ئەم كارە كاردانەوەی بێ  ئەمال و ئەوالی 

بۆ كرداری سیاسی سیاسی بەدواوە بوو، چونكە شۆڕشگێڕانی فەرەنسا لەو 

باوەڕەدا بوون: »كە عەقڵ نەتەنیا دەبێتە رێگر لەبەردەم هەست و سۆزدا، 
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بەڵكو تەنانەت رێگرە لەبەردەم هاودەردی لەگەڵ داماو و هەژارەكانیش... 

عەقڵ مرۆڤ خۆ بەزلزان و زێدەخواز بار دێنێ  و ناهێڵی یارمەتیی مرۆڤی 

هەژار بدەیت. بەڕای ئارێنت شۆڕشی بەدژی عەقڵ لەڕاستیدا نەتەنیا بە 

رۆمانتیسم و كۆنەپارێزیی دژ بە شۆڕشی فەرەنسا نایەتە ئاراوە، بەڵكو ئەو 

شۆڕشە بەدژی عەقڵ تەنیا بە خودی شۆڕشی فەرەنسا دەستپێدەكات.

سەرچاوە:

- http://archiv.iran-emrooz.net/mahmoud/mahmoud830108.

html

- روژنامەی سەرمایه 17ی بەهمەن 1384



ئاشنابوون بە هانا ئارێنت 76

هانا ئارێنت...
عشقی حەقیقەت و هاوڕێیان

عەلی حەرب 

لەعەرەبییەوە: ئەحمەد فاتیح محەمەد
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فەیلەسوفەكان بەدەگمەن لەسەر ئەوەی كۆمەڵگەكانیان، یاخود ئەوەی 

خەڵك بەگشتی دەیبینێت كۆكن، بۆیە هەمیشە جێگای مشتومڕن، یان توشی 

)1975-1906( ئارێنت  هانا  وهەڵوێستەكانیان،  بەبیروبۆچون  دەبین  شۆك 

ئیمڕۆش  لەژیانیدا بەم شێوەیە بووە.  یەكێك بوو لەو ژنە فەیلەسوفانەی 

سەرلەنوێ  مشتومڕ لەبارەی ئەم ژنە فەیلەسوفە سەرهەڵدەداتەوە، ئەمەش 

بەبۆنەی دەرهێنانی ئەو فیلمەی كە سەرگوزشتەی دادگاییكردنی ئەدۆلف 

ئایخمانی نازیست دەگێرێتەوە، كە تۆمەتباربوو بەوەی لەسەردەمی هیتلەر 

بەشداری پاكتاوكردنی یەهودییەكانی كردبوو، بێگومان ئەمەش سەرگوزشتەی 

خۆشەویستی نییە، بەڵكو سەرگوزشتەیە لەگەڵ هەقیقەتدا.

فەلسەفەی  یەهودی،  لەرەگەزی  و  ئەڵمانیيە  رۆشنبیرێكی  ژنە  ئارێنت 

كەوتوەتە  پاشان  خوێندووە،   )1976-1889( هایدگەر  مارتن  لەسەردەستی 

داوی خۆشەویستی ودواتر عاشقی بووە.

ئاشكرایە هایدگەر بۆماوەیەكی كورت پشتیوانی لە رژێمی نازی كردووە، 

پاشان پاشگەزبوونەتەوە و بێدەنگ بوو، ئەمەش بێ  ئەوەی بیانوێەك بۆ ئەو 

هەڵوێستەی خۆی بهێنێتەوە، لەگەڵ ئەوەشدا لەسەر ئەم هەڵوێستەی ئارێنت 

رەخنەو تەنانەت گلەیشی لێنەكرد، کاتێک جەنگ كۆتایی هات و رژێمی 

كەساڵی  بیبینێت،  بۆئەوەی  ئەڵمانیا  بۆ  بێت  هەوڵیدا  هەرەسیهێنا،  نازی 

1933 جێی هێشتبوو، دوای ئەوەی تەنگیان بە یەهودییەكان هەڵچنیبوو، 

ئیتر سەری هەڵگرتبوو تا لە واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا نیشتەجێ  ببێت.
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ئارێنت چەندین بەرهەمی فەلسەفی هەیە كەكاریگەری لەسەر گۆڕەپانی 

)رەگوریشەی  كتێبی  دیارترینیان  جێهێشتووە،  جیهانی  و  ئەوروپی  هزری 

سیستمی تۆتالیتاریزم(ە، ئەو كتێبەی پێگەو ناوبانگی لەنێو فەیلەسوفەكاندا بۆ 

راستكردەوە و بەشێوەیەكی پێشەنگ ورێك وپێك دیاردەی تۆتالیتاریزم راڤە 

دەكات، كە ئەوروپا لەگەڵ سەركەوتنی نازیزم لەئەڵمانیا و فاشیزم لە ئیتالیا 

و ستالینیزم لە روسیا بەخۆیەوە بینی، بەاڵم هەڵوێستی لە پرسی ئایخمان، 

بووە هۆی  ئەم هەڵوێستەشی  بوێری هزری و مەعریفیە،  پر  هەڵوێستێكی 

ئەوەی باس لە ژیان و لەهزری بكەم. ئایخمان بەناوێكی نهێنی لەئەرژەنتین 

نیشتەجێ  ببوو، بەاڵم دەزگا هەواڵگرییەكانی ئیسرائیل توانیان دوای چەندین 

ساڵ بیدۆزنەوە، بەنهێنی دەستگیری بكەن و بیهێنەوە بۆ قودس، بۆئەوەی 

ساڵی 1961 دادگایی بكەن و لەسێدارەی بدەن.

بەاڵم هانا ئارێنت سوور بوو لەسەر ئەوەی بچێتە ئیسرائیل، وەك ژنە 

ببێت،  بەناوبانگە  دادگاییكردنە  ئەو  ئامادەی  وفەیلەسوفێك  رۆشنبیرێك 

پاشان نامیلكەیەكی باڵوكردەوە لەچەند خالێكدا بۆچونی خۆی لەو بارەیەوە 

دەڕبریوە.

یەكەم: نازیزمی بە دوژمنی رەگەزی سامیيەت دانەناوە، بەڵكو لەسیاقی 

دیاردەی تۆتالیتاریزم هەژماری كردووە، كەلەنیوەی یەكەمی سەدەی بیستەم 

ئەوروپای گرتبووەوە.

ئەڵمانیا  لە  یەهودییەكان  هۆلۆكۆستی  لەلێپرسراوێتی  هەندێك  دووەم: 

خستە ئەستۆی دامودەزگا یەهودییەكان.

سێهەم: ئەم خاڵە لەهەموویان گرنگترە ئەوەیە: شرۆڤەكردنی ئەو تاوانەی 

ئایخمانی پێ  سزا درا، ئەمەش بەجۆرێكی نوێ  كەسەر لەنوێ  تێڕوانینی بۆ 

چەمكی خراپەكاری كردەوە.

ئایخمانی بەكائینێكی شەیتانی ئەژمارنەدەكرد، كە رەنگدانەوەی  ئارێنت 

رەگوڕیشەی خراپەكاری یان خراپەكاری پەتی بێت، بەاڵم کاتێک گوێبیستی 
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قاڵ  زیرەك و  بوو، چونكە كەسایەتیەكی  توشی سەرسامبون  بوو،  ئایخمان 

بوو وفێڵباز نەبوو وەك چاوەڕوانی دەكرد، بەڵكو كەسایەتیەك بوو جێگای 

پێكەنین و گاڵتەجاری بوو، ئەمەش لەبەر سادەیی و كاڵفامی، هەروەها ئەقڵی 

لەقاڵبدراو بە فۆرمە ئامادەكراوە پێشوەختەكان. لێ  زۆرترین شتێك كەجێگای 

تێڕامانی ئارێنت بوو، لەداكۆكیكردنەكەی ئایخماندا، ئەو قسەیەی بوو كە وتی 

)من تەنها زمانی كارگێری دەزانم(، كەراستەوخۆ فرمانەكانی جێبەجێكردووە 

هەوڵی  ئایخمان  )هەرکاتێک  دەڵێت:  ئارێنت  بۆیە  رێگرییەك،  هێچ  بەبێ  

بیركردنەوەی دەدا، راستەوخۆ بیری لەپۆستەكەی دەكردەوە( واتە هێندەی 

وەك كۆیلەیەكی پیشەكەی هەڵسوكەوت دەكات، وەك مرۆڤێك بیرناكاتەوە 

بەم  بینابكات.  وپێك  رێك  بڕیاری  نەتوانێت  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 

شێوەیە بۆی روونبووە وەكە ئایخمان خاوەن كەسایەتیەكی سادەیە و خاوەنی 

كەسایەتی خۆی نییە، بیرناكاتەوە ئەمەش بووە هۆی ئەوەی وتە ناوبانگەكەی 

بڵێت )خراپەكاری قێزەوەن(. مانای وایە تاوانەكەی ئایخمان لەوەوە سەرچاوە 

ناگرێت كە مرۆڤ لەسروشتیدا خراپەكارە، بەڵكو بە لەوەوە سەرچاوە دەگرێت، 

كەدەست بەرداری مەرجی مرۆڤایەتی خۆی بووە، واتە پێش ئەوەی هەركارێك 

ئەنجام بدات وبڕیارێك بدات بیردەكاتەوە و سەیردەكات و قوڵدەبێتەوە، واتە 

ئەوەی مرۆڤی پێ  دەناسرێتەوە، بۆیە ئەم راڤەكردنە كەپێچەوانەی كۆدەنگی 

بوو، سروشتی بوو نێوەندە یەهودییەكان توشی شۆك بكات، ئەم هەڵوێستەیان 

بەداكۆكیكردن لەئایخمانی نازی دانا، بۆیە ئەم ژنە فەیلەسوفەیان بەوە وەسفكرد 

)كە دژی خودی خۆیەتی( واتە یەهودیبوونی خۆی، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی 

زۆرێك لەهاوڕێكانی پەیوەندی لەگەڵ بپچڕێنن، لێ  وەاڵمەكەی بەجدی بوون 

و رەسەنایەتی جێگای سەرنج بوو کاتێک وتی:  )لەژیانی خۆم هیچ میللەتێك 

و كۆمەڵێكم خۆش نەویستووە، نەمییلەتی ئەڵمانی، نە فەرەنسی، نە ئەمریكی، 

نە چینی كرێكار. تەنها هاوڕێیەكانی خۆم خۆشدەوێت، چونكە تەنها باوەڕم 

بەخۆشەویستی كەسەكان هەیە و متمانەم پێی هەیە(.
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بەم شێوەیە ئارێنت تێڕوانینی ئێمەی بۆچەمكی خراپەكاری گۆڕی، هێندەش 

لەكۆتاییدا  بەاڵم   گەڕاندەوە،  واقیع  ئەرزی  سەر  بۆ  خۆشەویستی  چەمكی 

خۆشەویستی راستەقینە بەر چاومان دەكەوێت و هەستی پێدەكرێت، هێندەش 

رەنگدانەوەی نێوان پەیوەندی نێوان خەڵكەكانە، بەاڵم خۆشەویستی بۆ گەالن 

و نیشتیمان. 

و  پەرگیری  هۆی  دەبێتە  خۆشەویستیەدا،  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

رەزامەندە  کاتێک  ئارێنت  لێرەوە  بەرامبەر.  ریشەكێشكردنی  و  توندڕەوی 

لەسەر لەسێدارەدانی ئایخمان، ئەوا بە ئەقڵی وردبین و بەدواداچونی خۆی 

ئەوەی رەتكردەوە، زەوییەكەی خۆی لەگەڵ ئەڵمانیەكان یان هەر میللەتێكی 

تردابەش بكات، چ یەهودییەكان یان هەندێك میللەتی تر. ئەم هەڵوێستەی 

ئارێنت متمانەبوونی لەو هەڵوێستەی خودی یەهودییەكان وەردەگرێت، كە 

دواتر خۆیان بەخۆیان كرد، بەاڵم چونكە پرۆسەی هۆڵۆكۆستیان قۆستەوە، 

رێگای  لە  و  كرد  ئیستیغالل  جیهانیان  بەمە  هات،  بەسەریاندا  كەلەئەڵمانیا 

لەمەدا  تەنانەت  ئەنجامدا،  هزرییان  تیرۆری  سامی  رەگەزی  دوژمنایەتی 

لەگەڵ جەالد دا پێكدەچن، بەوەی لەبەرامبەر میللەتی فەلەستینی سیاسەتی 

هەمان  ئەمەش  پەیڕەوكردووە.  پاكتاوكردنیان  و  وچەوساندنەوە  راگواستن 

دەكەن  ئەوە  كەبانگەشەی  دەكات،  پەیڕەوی  كۆمەڵە  ئەو  سیاسەتەیە  ئەو 

پركردووە  زەوییان  دەبینین  بەاڵم  بوون،  زۆرداری  و  زوڵم  قوربانی  خۆیان 

پێشكەش  ئەوە  نمونەی  ئارێنت،  هانا  بەهەرحاڵ  ودوژمنایەتی.  زوڵم  لە 

دەكات كە زۆرینەی فەیلەسوفەكان، لەپەیوەندییان لەگەڵ شوناسی كۆمەڵگە 

و كەلتوری، نەتەوەیی و ئایندیدا شێوەیەكی رەخنەگرانە پیادە دەكات، بۆیە 

هەمیشە نێوانێك لەنێوانیاندا هەیە و پێوەی نالكێن، لەو كۆدەنگیيە دەچنە 

دەرەوە ودژی ئەقڵیەتی مێگەل بوون دەوەستنەوە. رەنگە هەڵوێستی هیگڵی 

فەیلەسوف لەم بارەیەوە پێشەنگ بێت، بەاڵم  رۆشنبیرەكانی ئەڵمانیا پشتیوانی 

دروشمە ئازادیخواز و ئاسۆ رۆشنگەرییەكانی شۆڕشی فەرەنسیان دەكرد، بەاڵم 
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کاتێک سوپاكەی ناپلیۆن پەالماری خاكی ئەڵمانیایدا، هەموو ئەو رۆشنبیرانە 

ناپلیۆنی  لەو هەڵوێستەیان پەشیمان بوونەوە بێجگەلە هیگڵ، بەاڵم  کاتێک 

بینی لەشەقامەكانی شاری بیینا پیاسە دەكات، ئیتر هیگڵ گوتە بەناوبانگەكەی 

خۆی وت: )ئەقڵ بەسەر ئەسپەوە رێدەكات(، رەنگە هیگڵ بیانوێ هەبێت 

لەسەر ئەم هەڵوێستەی، چونكە متمانەی وابوو ئەم فراوانخوازییە فەرەنسیە 

گوزارشت لەباڵوبونەوەی ئەقڵی رۆشنگەری دەكات، بەاڵم ئیمڕۆ لەم گۆشە 

بەتایبەتی  بەدەرنییە،  لەكاڵفامی  كە  ناكەین،  پرسانە  ئەم  تەماشای  نیگایەوە 

دوای ئەوەی دروشمەكانی پێشكەوتن و ئازادیخوازی پاشەكشێیان كرد، بەڵكو 

بااڵدەستی و  بۆ  بێت  پرۆژەیەك  ناپلیۆن دەڕوانین خاوەنی  لە  بەشێوەیەك 

هەژمونكردن، كەلەپێناویدا چەندین جەنگی بەرپاكردووە، ژمارەیەكی زۆریش 

لێرەوە  عەرەبیش.  سەرەرای  ئەمە  لەناوچون  ئەوروپیەكان  و  لەفەرەنسی 

خاوەن ئەقڵ و رۆشنگەر هەڵوێستی بەئاگاو گوماناویی دەبێت، لێپێچینەوەش 

لەپرۆژە ستراتیژییەكان، ئینجا هەڵگری چ ناسنامەو ئینتیمایەك بێت.

سەرچاوە:

google ،عشق الحقیقة واالصدقا ء، علي حرب -
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هانا ئارێنت..ژیانی تایبەتی و 
زانستی وتێروانینی بۆ مۆدێرنێتە

مائوریتزیو پاسێرین دێنتیرێڤێس

لە فارسییەوە: ئارام مەحمود ئەحمەد
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كاریگەرترین  لە  یەكێك   Hanna Arendt 1906- 1975 ئارێنت  هانا 

دەگەڕێتەوە  ئەو  ناوبانگی  بوو.  بیستەم  سەدەی  سیاسیەكانی  فەیلەسوفە 

 The Origins Of( تۆتالیتاریزم  سەرچاوەكانی  یەكەم:  بەرهەم،  دوو  بۆ 

Totalitarianism( ساڵی 1951 چاپكراوە و لێكۆڵینەوەیەكە لەبارەی ڕژێمە 

نازی و ستالینیەكان.

دووەم، دۆخی مرۆڤ ) Human Condition( ساڵی 1958 چاپكراوە، 

لێكۆڵینەوەیەكی بنچینەییە لەبارەی بنەماكانی ژیانی كاركردن، ماندو بوون، 

كار ئەنجامدان، بێجگە لەم دوو بەرهەمەی ئارێنت، ژمارەیەك راپۆرت و 

وتاری كاریگەری وەك گرنگی راپەڕین، ئازادی، دەسەاڵتداری، سوننەت و 

بەرگێك   1975 ساڵی  لەسەرەمەرگدا  باڵوكردوەتەوە.  سەردەمی هاوچەرخ 

 The Life Of لە بەرهەمە دوو بەرگیەكەی )ژیانی مێشك یان ژیانی هزر

ئیرادە،  )بیركردنەوە،  ژیان  هزری  هێزی  سێ   لە  كە  تەواوكرد،   )Mind

دادوەری(دەكۆڵیەوە.

• پێشەكی

هانا ئارێنت یەكێك لەبیرمەندە سیاسیە سەرەكیەكانی سەدەی بیستەم 

بوو. توانای بیركردنەوەی ئەو لە بەرهەمەكانی وەك سەرچاوەكانی تۆتالیتاریم 

و دۆخی مرۆڤ و راپەڕین و ژیانی هزردا ئاشكرابوون، لەم بەرهەمانە و 

وتارە هەژمار نەكراوەكانیدا، ئەو لەگەڵ قەیراناویترین راستیەكانی سەردەمی 
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خۆی دەست و پەنجەی نەرم دەكرد، بۆئەوەی واتا و تێگەیشتنی مێژوییان 

بەدەستبێنێت و نیشانی بدات، كە چۆن ئەوان دادوەری رەوشتی و سیاسی 

پێویست  ئەوەی  ئەوەوە  دیدی  لە  كاریگەریەوە.  ژێر  خستوەتە  ئێمەیان 

بوو چوارچێوەیەكی نوێ  بوو، بۆ توانای ئێمە لەبەیەكەوە گرێدانی ترسە 

لەدایكبوەكانی ئێمە لە سەدەی بیستەمدا. 

لێرەدا فەلسەفەی سیاسی ئارێنت بۆ چواربەش دابەشدەكەین:

1. تێگەیشتنی ئەو لە مۆدێرنێتە.

2. تیۆری كاركردنی ئەو.

3. تیۆری دادوەری ئەو.

4. تێگەیشتنی ئەو بۆ هاوواڵتی بوون.  

1. تێگەیشتنی ئارێنت بۆ مۆدێرنێتە.

لە  و  مرۆڤایەتی(  )دۆخی  فەلسەفەی  سەرەكی  بەرهەمی  لە  ئارێنت 

داهاتودا(  و  رابــوردوو  )لەنێوان  كتێبی  لە  كۆكراوەیدا  وتاری  ژمارەیەك 

تێگەیشتنێكی سلبی بۆ مۆدێرنێتە ریزبەندی كردووە، بۆ ئارێنت مۆدێرنێتە 

بە لەدەستچوونی جیهان )Loss of the world( دەناسرێت، مەبەستی ئەو لە 

لەدەستچوونی جیهان دانانی كۆت و بەند، یان لەناوبردنی چوارچێوەی گشتی 

كاركردن و قسە لە بەرژەوەندی جیهانی تایبەتی ناوخۆیی و بەدواداچونی 

بەرژەوەندی ئابوری بوو.

 مۆدێرنێتە، سەردەمی دەركەوتنی كاری كۆمەاڵیەتی لەناوەوە جیاوازی 

پێشوی نێوان كاری گشتی و كاری تایبەتی، سەردەمی سەركەوتنی گیانەوەری 

زەحمەتكێش بەسەر مرۆڤی داهێنەردا، بەپێی تێگەیشتنی كالسیك مرۆڤ 

گیانەوەرێكی سیاسی بوو. مۆدێرنێتە سەردەمی بەڕێوەبردنی بۆرۆكراتیك و 
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زەحمەتی بێناونیشان لەجیاتی سیاسەت و كاركردن، سەردەمی دەسەاڵتی 

شێوازەكانی  كە  سەردەمێكە  بوو.  رایگشتی  دەستكاری  و  خانەدان  چینی 

و  ترس  سەپاندنی  بۆ  ستالینزم  و  نازیزم  هاوشێوەی  تۆتالیتاری  حكومەتی 

تۆقین دەركەوتبوون. 

ئەمە تێڕوانینی ئارێنت بۆ مۆدێرنێتەیە، تێڕوانینێك كە لە نیگای یەكەمەوە 

سیاسیەكانیدا  نوسینە  لە  ئارێنت  لێبوردەیی.  نەبوونی  و  توندوتیژی  لە  پڕە 

جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە، كە دەركەوتەی تۆتالیتاریزم بەردەوامی مێژووی 

واتا  بێ   ئێمەی  سیاسیەكانی  و  رەوشتی  وتە  زۆربەی  و  پچڕاندووە  رۆژئاوای 

پێوەرە  و  سیاسەت  بیرو  نازیزم،  و  ستالینیزم  قاڵبی  لە  تۆتالیتاریزم  كردوە. 

پەسەندكراوەكانی دادوەری رەوشتی لەناوبردوە و بەم شێوەیە بەردەوامی مێژووی 

ئێمەی پچڕاندوە. لەكاتی روبەڕوبوونەوەمان لەگەڵ رووداوی نەخوازراوی وەك 

هۆڵۆكۆست، ئیتر ئێمە ناتوانین بگەڕێینەوە بۆ بەها سوننەتیەكانمان، وەك دەڵێن 

كارێكی نەكراو بە كارێكی ئەنجامدراو پێناسە دەكەین، یان لە شتە ناسراوەكانەوە 

لە شتە نەناسراوەكان تێدەگەین. پێویستە روبەڕوبوونەوەی بەرپرسیارێتی ئەم 

سەردەمە بێ  هاوكاری رابوردوو بێت، یان وەك ئەوەی ئارێنت جارێك وتویەتی 

)بێ  پەیژە( تێگەیشتن و پێوەرە بۆماوەییەكانی ئێمە بۆ دادوەری لەژێركاریگەری 

بنیاتنانەوەی  دووبارە  ئەركی  ئێستا  و  لەناوچون  مۆدێرنەكاندا  سیاسیە  روداوە 

واتای رابوردوو لە دەرەوەی چوارچێوەی هەر جۆرە رابوردویەكە، چونكە هیچ 

شتێك بەهای رەسەنی خۆی نەپاراستوە. لەئەنجامدا ئەم رابوردوە، سوننەت و 

رەسەنایەتی نییە، كە ئارێنت هەوڵدەدات لە لەناوچون لە ئاگایی كاتی مۆدێرندا 

بە  ئارێنت  ئەوەی  بەهۆی  رابوردوو  دیاریكردنی  دوبارە  بە  تەنها  بیپارێزێت، 

)كاریگەری كوژەری بیرە نوێیەكان( ناوی دەبات، ئومێدێك هەیە واتا بۆ ئێستا 

بگێڕدرێتەوە و روناكیيەك لە دۆخی هاوچەرخ بدرێت.
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تایبەتمەندی  چەند  چوارچێوەی  لە  مۆدێرنێتە  بۆ  خۆی  دركی  ئارێنت 

كلیلی ڕێكدەخات: بێگانە بوون لە جیهان، بێگانەبون لە زەوی، دەركەوتنی 

لە  بوون  بێگانە  زەحمەتكێش.  گیانەوەری  سەركەوتنی  كۆمەاڵیەتی،  كاری 

بەهۆیەوە  كە  كار،  و  ئەزمون  جیهانی  لەدەستدانی  بۆ  ئاماژەیە  جیهان 

خودناسی و تێگەیشتن لە راستی لە هزرماندا بونیاددەنێین. بێگانەبوون لە 

بۆ هاندانی  ئاماژەیە  لە سنورداری زەوی،  قوتاربوون  بۆ  زەوی هەوڵدانە 

مۆدێرن و تەكنەلۆجیا، ئێمە بە هەوڵدان بۆ پەیبردن بە بۆشایی ئاسمان 

و دوبارە داڕشتنەوەی ژیان لە دۆخی تاقیگەییدا، بۆ درێژكردنی تەمەنمان 

زەویەكەماندا  سنورداری  دۆخی  بەسەر  سەركەوتن  بۆ  ڕێگەیەكدا  بەدوای 

دەگەڕێین. دەركەوتنی كاری كۆمەاڵیەتی ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی ئابوری 

بازاڕ لە سەردەمی مۆدێرنێتەی سەرەتاوە و پاشەكەوتی دارایی و سەرمایەی 

زەحمەتی  بۆ  ئاماژەیە  زەحمەتكێش  گیانەوەری  سەركەوتنی  كۆمەاڵیەتی. 

مرۆڤی داهێنەر و مرۆڤ گیانەوەرێكی سیاسیە. 

ئارێنت دوو قۆناغی سەرەكی بۆ دەركەوتنی مۆدێرنێتە دیاریدەكات: 

تا سەدەی نۆزدە و یەكسانە بە  - قۆناغی یەكەم: لە سەدەی شانزە 

بێگانە بوون لە جیهان و دەركەوتنی كاری كۆمەاڵیەتی. 

بە  یەكسانە  و  بیستەمەوە  ســەدەی  لەسەرەتای  دووەم:  قۆناغی   -

بێگانەبوون لەزەوی و سەركەوتنی گیانەوەری زەحمەتكێش.

بچوك  ئەمریكاو  دۆزینەوەی  روو:  دەخاتە  هۆكارێك  چەند  ئارێنت 

لەماوەی  كە  خاوەندارێتی  زەوتكردنی  شەپۆلەكانی  زەوی،  بوونەوەی 

كارایی  كە  تەلسكۆب  داهێنانی  سەریهەڵدا،  ئاینی  چاكسازی  جواڵنەوەی 

دوای  و  مۆدێرن  فەلسەفەی  و  زانست  دەركەوتنی  تێپەڕاند،  هەستەكانی 

ئەوە دەركەوتنی تێگەیشتنێك لە مرۆڤ وەك بەشێك لە پرۆسەی سروشتی 
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بونی  كەڵەكە  و  بەرهەم  و  ئابوری  سنوری  بەرفراوانكردنی  و  مێژویی  و 

سەرمایەی كۆمەاڵیەتی.

لێرەوە بۆمان دەردەكەوێت كە تێگەیشتنی ئارێنت بۆ كاری كۆمەاڵیەتی 

چاوی  گێڕاوەو  مۆدێرنێتە  بۆ  ئەو  هەڵسەنگاندنەكانی  لە  كاریگەری  رۆڵی 

زنجیرەیەك  بەرەو  ئەو  و  دانەخستوە  گرنگەكاندا  بابەتە  بەڕووی  ئەوی 

ئارێنت  شیكردنەوەی  سەرەتا  رادەكێشێت.  وروژێنەر  پرسیار  دادوەری  لە 

كۆمەاڵیەتی  كاری  كە  پێیوایە  ئەو  سنوردارە.  زۆر  كۆمەاڵیەتی  كاری  بۆ 

مادی،  و  بایۆلۆژیك  دەسەاڵتی  سنوری  زەحمەت،  دەسەاڵتی  سنوری 

رایدەگەیەنێت  هەروەها  ئێمەیە،  بوونی  هەلومەرجی  دەسەاڵتی  سنوری 

لە  ئابوری  پەرەسەندنی  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی هاوكاتە  كاری  دەركەوتنی  كە 

كاری  یەكسانی  لەگەڵ  بێت  هەرچۆنێك  هەژدەهەمەدا.  سەدەی  كۆتایی 

ئارێنت  رابــوردودا،  سەدەی  دوو  لە  ئابوری  پەرەسەندنی  و  كۆمەاڵیەتی 

ناتوانێت ئەوە بەپێی مۆدێلێكی دوبارە بەرهەمهێنانەوەی سادە بناسێنێت. 

لەالیەن  خێزانی  چاالكیەكانی  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی  كاری  یەكسانی  دووەم: 

ئارێنتەوە دەبێتە هۆكاری كەموكورتی گەورە لە شیكردنەوەی ئەو بۆ ئابوری، 

سەرمایەداری  ئابوری  كە  ئەوەی  تێگەیشتنی  لە  بێتوانایە  ئەو  لەراستیدا 

مۆدێرن پێكهاتەیەكەی دەسەاڵت لە دابەشكردنەوەی یەكسانی تێچونەكان و 

پاداشتەكان، بینادەكات. ئارێنت پێیوایە سەرجەم بابەتە پەیوەندیدارەكان بە 

ئابوریەوە سەرەتا سیاسین، لە ئەنجامدا بابەتی زۆر گرنگی دەسەاڵتی ئابوری 

و وەگەڕخستنی ئابوری لەبەرچاو ناگرێت. 

كاری  نێوان  لە  لەسەر جیاوازی  بە جەختكردنەوە  ئارێنت  كۆتاییدا  لە 

لە  سیاسی،  كاری  و  كۆمەاڵیەتی  كاری  نێوان  لە  گشتی،  كاری  و  تایبەتی 

دوبارە  بە  پەیوەندیدارەكان  گرژیە  بوارو  نێوان  پەیوەندی  نيیە  توانایدا 
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لە  زۆرێك  ئێستادا  لە  بگرێت،  لەبەرچاو  ئەوان  سنورەكانی  داڕشتنەوەی 

بابەتە تایبەتیەكان بۆ نیگەرانی گشتی گۆڕاون و هەوڵدان بۆ دادپەروەری و 

یەكسانی مافەكان رەخنەیان كردوەتە ناو زۆر بوار. ئارێنت بە جیاكردنەوەی 

كۆمەاڵیەتی  كاری  لەگەڵ  پەیوەندیدارەكان  نیگەرانیە  لە  سیاسەت  بواری 

نەیتوانیوە  تایبەتی  كاری  و  گشتی  كاری  نێوان  لە  جیاوازی  بەدانانی  و 

و  دادپەروەری  پەرەسەندنی   – مۆدێرنێتە  دەستكەوتی  ژمارەیەك  وەاڵمی 

مافی یەكسان و دوبارە داڕشتنەوەی سنورەكانی نێوان كاری تایبەتی و كاری 

گشتی – بداتەوە.

2. تیۆری كاركردن

پراكسیس  دێرینی  تێگەیشتنی  زیندوكردنەوەی  و  ئارێنت  كاری  تیۆری 

praxis لەالیەن ئەوەوە نیشاندەری رەسەنترین خزمەتی ئەو بە ئەندێشەی 

سیاسی سەدەی بیستەمە. ئارێنت بە جیاكردنەوەی كاركردن )پراكسیس( لە 

ئازادی و زۆرینە و بە  بە  )پۆیسیس poises( بە گرێدانی ئەو  راستكردن 

نیشاندانی پەیوەندی ئەو لەگەڵ قسە و بیرهێنانەوە لەتوانایدایە تێگەیشتنێك 

بەشێوازێكی  ناسنامە  و  واتا  بابەتەكانی  تێیدا  كە  ڕێكبخات،  سیاسەت  لە 

نوێ  و رەسەن لێی بكۆڵرێتەوە، جگەلەوە ئارێنت بە تێڕوانینی لەكار وەك 

شێوازێكی بەیەكەوە بوونی مرۆڤایەتی دەتوانێت تێگەیشتنێك بۆ دیموكراتی 

پێچەوانەی شێوە بۆرۆكراتیك كراوەكان و  بەشداری پەروەردە بكات، كە 

چینی نوخبەی سیاسی و بەمشێوەیە دەچێتە خانەی دژایەتی تایبەتمەندێتی 

تایبەتی قۆناغی مۆدێرنەوە.

ئارێنت سێ  چاالكی زەحمەت و كاركردن و ئەنجامدان بەبێ  جیاوازی 

هەریەكەیان  كە  واتایەی  بەو  دەزانێت،  بەپێویست  مرۆڤایەتی  ژیانی  بۆ 
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بەشێوەی تایبەتی خۆی یارمەتی هاتنەدی مەبەستەكانی مرۆڤ دەدەن.

دوو تایبەتەندی سەرەكی كار، بریتین لە ئازادی و زۆربون. مەبەستی 

ئارێنت لە ئازادی توانای هەڵبژاردنە لەنێوان كۆمەڵێكدا، یان توانای ئیرادەی 

ئازاد، كە بەپێی مەسیحیەت لەالیەن خواوە بەئێمە بەخشراوە، نییە، بەڵكو 

نوێ   دەستپێكردنی شتێكی  توانای  لە  بریتییە  ئازادی  لە  ئارێنت  مەبەستی 

كە سەرجەم مرۆڤەكان بەهۆی لەدایكبونەوە هەیانە، لە ئەنجامدا كار وەك 

بەدیهاتنی ئازادی رەگەكەی بۆ لەدایكبوون دەگەڕێتەوە، ڕەگ لە راستیدا واتە 

هەموو لەدایكبونێك سەرەتایەكی نوێ  و ناساندنی شتێكی تازەدەركەوتوە لە 

جیهاندا. وەك ئارێنت نوسیویەتی: )سەرەتایەكی نوێ  كە لە لەدایكبووندایە، 

دەتوانێت خۆی لە جیهاندا هەست پێبكات و بەرجەستە بكات بەو هۆیەی 

كە تاكی تازە لەدایكبوو توانای دەستپێكی شتێكی نوێی هەیە، بەواتایەكیتر 

توانای كاركردن.(

هەروەها ئارێنت جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە، چونكە كار رەگەكەی 

بۆ لەدایكبون دەگەڕێتەوە، چونكە بەدیهاتنی ئازادیە، لەگەڵ خۆی توانای 

هەر  لەدایكبونی  لەبەرئەوە  هەیە،  نەكراوی  چاوەڕوان  شتێكی  داهێنانی 

تاكێك سەرەتایەكی نوێیە.

گرتنە  بەواتای  كار  كە  بۆئەوەی  كارە،  تری  تایبەتمەندیەكی  زۆربوون 

دەستی داهێنانی كارو ناساندنی كاری نوێ  و چاوەڕوان نەكراو بۆ جیهان 

لەكەسانی  بەپەراوێزخراوی و دور  ئەو  ناتوانرێت  واتایەشە كە  بەو  بێت، 

وەك  بەزۆربوونە  پێویستی  كار  كە  الیەنەوە  لەو  بكرێت.  جێبەجێ   تر 

ئامادەبون  بێ   بەوەرگرە،  پێویستیان  نمایشكارەكان  هونەرمەندە  ئەوەی 

نابێت.  واتادار  چاالكیەكی  كار  ئیتر  ئەوانیترەوە  لەالیەن  پەسەندكردنی  و 

و  دەژی  زەوی  لەسەر  مرۆڤ  كە  نەك  )مرۆڤەكان  بە  زۆربــوون  ئارێنت 
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هەلومەرجی  و  دۆخە  ئەم  دەڵێت  دەكات،  پێناسە  نیشتەجێیە(  لەجیهاندا 

مرۆڤین  كە  هاوشێوەین،  ئەوەدا  لە  هەموومان  )چونكە  مرۆڤایەتیە  كاری 

بەشێوەیەك كە هیچ كەسێك لە هیچ كەسێكیتر كە ژیاوە و دەژیت ناچێت.(

كار  كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت  ئارێنت  مرۆڤایەتیدا  لەدۆخی 

گرنگیەكی روكارە و پەیوەندی مرۆڤایەتی بە پەیوەندی بەرامبەرەوە دەبێت 

 )Speech( و بەمشێوەیە دەتوانین ریزبەندی بكەین، كار لەخۆگری قسەیە

بەپێچەوانەشەوە  ڕێكبخەین،  كارەكانمان  دەتوانین  ئێمە  زمانەوە  بەهۆی 

بەڵكو  كارە،  روخسارێكی  قسە  واتایە  بەو  نەك  كارە،  لەخۆگری  قسەش 

بەو واتایەی كە كاركردن ئامڕازێكە بەهۆیەوە راستی بێژەر تاقیدەكەینەوە، 

بێ   مەترسی  روبــەروی  قسەكردن  بێ   كاركردن  كە  بەوشێوەیەی  كەواتە 

ئامرازەكانی  لە  یەكێك  ئێمە  كرداریشدا  بێ   قسەی  لە  دەبێتەوە،  واتایی 

هەڵسەنگاندنی بێژەرمان كەمە. 

كارەوە،  لەبارەی  كتێبی دۆخی مرۆڤایەتی  لەبەشی سەرەتای وەرزێكی 

ناسنامەی  دەرخستنی  واتە  ئەو،  سەرەكیەكانی  لەكاراییە  یەكێك  ئارێنت 

تاكەكان  قسەدا  و  كــردار  لە  پێیوایە  ئارێنت  شیدەكاتەوە.  ئەنجامدەر 

بۆ  جیاوازەكانیان  كەسایەتیە  و  نایابن  كە  دەردەخەن  خۆیان  بەشێوەیەك 

جیهان دەردەخەن. بەپێی جیاكاری ئارێنت ئەوان لەجیاتی ئەوەی دەریخەن 

ڕێژەش  بەهەمان  و  تاكە  تواناكانی  دوەمیش  كێن.  كە  دەریدەخەن  چین، 

ئاماژەیە بۆ كەموكورتی و خراپیەكان كە تایبەتمەندی هاوبەشی مرۆڤەكانە. 

زەحمەت و كار تاكەكان ناچار ناكەن ناسنامەی خۆیان ئاشكرا بكەن، لەكاتی 

زەحمەتدا كەسێتی هەر تاكێك بەهۆی گرێدراوی بە پێداویستیە سروشتیەكان 

ئێمە  کاتێک  نادیارە.  ژیانەوە  میراتی  لەالیەن  سەپێنراوەكان  كۆتوبەندە  و 

زەحمەت دەكێشین تەنها دەتوانین لێكچونمان دەربخەین. لەراستیدا پێویستە 
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رەفتار بكەین، رۆڵ ببینین، چونكە ئێمە پەیڕەوی لە كۆمەڵێك بەرپرسیارێتی 

هەموو  هەیە،  تاك  بۆ  بەرفراوانتر  سنوری  كاركردندا  لەكاتی  دەكەین. 

بەرهەمێكی هونەری یان بەرهەمهێنراو نیشانەی بەرهەمهێنەرەكەی لەسەرە، 

بەدەستەوە  خۆی  كۆتایی  بەرهەمی  بەرامبەر  بەرهەمهێنەر  هێشتا  بەاڵم 

دەدات، بەو واتایەی بەهۆی نمونەیەكەوە ڕێنوێنی دەكرێت، هەروەها بەو 

واتایەی بەشێوەیەكی گشتی بەرهەم تەمەنی لە بەرهەمهێنەر زیاترە، لەگەڵ 

ئەوەشدا بەرهەمی كۆتایی زانیاری زۆر لەبارەی بەرهەمهێنەرەوە بەدەستەوە 

نادات، بێجگە لەئەوەی كە ئەو ژنە یان پیاوە ئەمەی راستكردوە، لە ئەنجامدا 

تەنها لە كردارو قسەدا تاكەكان دەریدەخەن كێن و دەتوانن ناسنامەی تایبەتی 

نزیكیان  زۆر  پەیوەندیەكی  قسە  و  كردار  واتایەی  بەو  بسەلمێنن.  خۆیان 

بەیەكەوە هەیە، چونكە هەردویان وەاڵمی پرسیارێكیان لەخۆگرتوە، كە لە 

تازە هاتویەك دەپرسرێت )تۆ كێیت؟( ئەم ئاشكراكردنەی )كێیت؟( بە كردار 

ئەوە  قسەیە گرێدراوی  ئەم دوانەشدا  نێوان  لە  بەاڵم  و قسەش دەبێت، 

توانای  كردار  قسە،  بوونی  هاوڕێ   بێ   هەیە.  كردنەوە  ئاشكرا  بە  نزیكی 

ئاشكرا كردن لەدەست دەدات و ئیتر ناتوانێت پەیوەندی ببەستێت.

كار، گێڕانەوە و بیرهێنانەوە

بەبڕوای ئارێنت کاتێک یەكێك لەبارەی بابەتەكانیان و پاڵەوانی چیرۆكەكان 

بۆ ئێمەی دەگێڕێتەوە، زیاتر لە بەرهەمی هەر مرۆڤێك بە ئێمە دەڵێت. 

بێ  بوونی ئەفاڵتونێك پێمانبڵێت سوقرات كێ  بووە، ئێمە نازانین چ شتێك 

سوقراتی بەو كەسایەتیە بەرجەستەیە گەیاندوە. لەراستیدا ئەمە یەكێك لە 

گرنگترین وتەكانی ئارێنتە، كە واتای كار گرێدراوە بە گێڕانەوە و نوسینەوەی 

مێژونوسان و گێڕەڕەوەكانەوە.
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لەبەرئەوە گێڕانەوەكان دەتوانن پێوەرێك بۆ راستی بن و پلەی بااڵتر 

یادگاری  گێڕانەوەكان  هەروەها  بكەن،  فەراهەم  مرۆڤەكان  تێگەیشتنی  بۆ 

دەبنە هۆی  ئەمكارەدا  لەماوەی  و  دەپارێزن  مێژوو  بەدرێژایی  كردارەكان 

تر  بەواتایەكی  ئایندە،  بۆ  ئیلهام  سەرچاوەی  ببنە  كردارانە  ئەم  ئەوەی 

یەكێك  كە  دەكاتەوە  جەخت  ئارێنت  بكرێن.  پەیڕەوی  و  مۆدێلێك  ببنە 

بەپێچەوانەی  لەبیرچونەوەیانە،  كار  بــەردەم  سەرەكیەكانی  لەمپەڕە  لە 

بەرهەمی چاالكی كار كە بەهۆی راستەقینەیی خۆیانەوە خاوەنی جۆرێك 

بەردەوامین، بەاڵم تەنها بیرهێنانەوە مەرجی مانەوەی كردار و قسەیە دوای 

فەرامۆشی  لە  كردارەكان  و  ژیان  دەتوانێت  وەبیرهێنانەوە  ئەنجامدانیان. 

و پوچ بوون بپارێزێت. گێڕانەوەی رابوردووش پێویستی بە وەرگر هەیە.  

ئەوە  دێرین  یۆنانی  شاری  دەوڵەت   Polis پۆلیس  كاراییەكانى  لە  یەكێك 

دەپاراست،  هاواڵتیانی  كردارەكانی  و  وتە  و  دەكرا  كۆبونەوە  كە  بوو، 

بۆئەوەی لەم ڕێگەیەوە بیگەیەنێت بە نەوەكانی داهاتوو، شارە دەوڵەتی 

یۆنانی ئەو شوێنە بوو كە هەمو هاواڵتیەك دەیتوانی شایەت و لە ئەنجامدا 

گێڕەرەوەیەكی بەهێز بێت.   

كار، دەسەاڵت، پانتایی نیشانە

دەبێتەوە  دوبارە  بەردەوام  ئارێنتدا  نوسینەكانی  لە  )دەوڵەت(  پۆلیس 

كۆمەڵێك  لەنێوان  كە  مێژوییەكان،  نمونە  سەرجەم  بە  دەكات  ئاماژە  و 

هاوواڵتی ئازاد و یەكسان روخساریان وەگرتووە، ئەگەر راستتر بڵێین پۆلیس 

)دەوڵەت( لە جێگەی فیزیكی خۆیدا نیيە، ئەم پانتایی نیشانەیە دەتوانێت 

لەهەر شوێنێك كۆمەڵێك تاك بەشێوەیەكی سیاسی كۆ ببنەوە سەرلەنوێ  

راست بكرێتەوە، بەاڵم بەهۆی روداو و بەسەرهاتی دڵتەزێنەوە، لەوانەیە 
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كۆمەڵگەیەك لەناوبچێت، لەم بارەشدا بە نەمانی چاالكی هاوواڵتیان ئەم 

پانتایی نیشانەیەش بونی نامێنێت.

پانتایی نیشانە پێویستە بەردەوام لەالیەنی كردارەوە دوبارە ڕێكبخرێتەوە 

كۆدەبنەوە  گشتی  كــاروبــاری  بەمەبەستی  چاالكوانەكان  هەرکاتێک  و 

دەردەكەوێت و لە ساتێكدا كە ئەم چاالكیە كۆتایی دێت، ئەویش نامێنێت. 

توانای كاری هاوبەش بۆ بەدیهاتنی ئامانجێكی گشتی – سیاسی، یەكسانە 

پێویستە دەسەاڵت لە هێز  ناوی دەبات.  ئارێنت بە دەسەاڵت  بە ئەوەی 

لە  دەسەاڵت  هێز،  بەپێچەوانەی  جیابكرێتەوە.  توندوتیژی  و  زۆرداری  و 

خاوەندارێتی تاكێكدا نییە، بەڵكو كۆمەڵێكی چاالك كە ئامانجێكی سیاسی 

هاوبەشیان هەیە، خاوەنی ئەون. بەپێچەوانەی زۆرداری، دەسەاڵت سروشتی 

بە  پشت  دەسەاڵت  توندوتیژی،  بەپێچەوانەی  مرۆڤە.  راستكراوی  و  نییە 

هاندانی  و  بوون  رازی  بە  بەستوە  پشت  بەڵكو  نابەستێت،  ناچاركردن 

عەقاڵنی.

و  كارە  بەرهەمی  چونكە  تاكە،  دەركەوتەیەكی  دەسەاڵت  ئارێنت  بۆ 

بەتەواوی لەسەر بنەمای هاندانە. دەسەاڵت بەرهەمی كارە، چونكە لەناخی 

چاالكیە هاوبەش و هاوئاهەنگیەكانی بكەرانەوە سەرچاوە دەگرێت و لەسەر 

لە  كەسانیتر  رازیبوونی  گرەنتی  سنوری  بێ   توانای  چونكە  هاندانە،  بنەمای 

بوونی  ئەو  سنورداری  تەنها  هەیە.  بوونەوەوە  روبەڕو  و  گفتوگۆ  ڕێگەی 

كەسانیترە، بەاڵم ئارێنت ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە ئەم سنورداریە لەخۆوە 

نییە، چونكە دەسەاڵتی مرۆڤایەتی پێش هەر شتێك لەگەڵ دۆخی زۆربوون، 

هاوشێوەیە. 

ئارێنت پێداگرە لەسەر ئەوەی، رەوایی دەسەاڵت لە گردبوونەوەی سەرەتایی 

خەڵكیدایە، واتە لە ڕێككەوتنی سەرەتایی كۆبوونەوەیەك كە كۆمەڵێكی سیاسی 
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دادەمەزرێنن، هەرکاتێک ئەو تاكانە بەهاوبەشی و بەناوبژێویانی قسە و هاندان 

ئارێنت  دەكرێتەوە.  پەسەند  دوبارە  ڕێككەوتنە  ئەم  كاربكەن،  كاركردن  بۆ 

پێیوایە لەو الیەنەوە كە دەسەاڵت بە بوونی كۆمەڵە سیاسیەكانەوە گرێدراوە، 

ئەوەی پێویستی پێی هەیە رەواییە... دەسەاڵت ئەو كاتە سەردەردێنێت كە 

هاوواڵتیان لەدەوری یەكتر كۆببنەوە و بەهاوبەشی كاربكەن، بەاڵم رەواییەكەی 

زیاتر لە كۆبوونەوەی سەرەتاوە بە دەستدێنێت نەك لەوكارەی بەدوایدا دێت.

هەمان  دەپارێزێت،  گشتی  سنوری  كە  ئەوەیە،  دەسەاڵت  ئارێنت  الی 

دەكەن.  قسە  ئەوانەی  و  كاراكان  مرۆڤە  لەنێوان  نیشانە  بەهێزەی  پانتاییە 

دەسەاڵت هاوشێوەی پانتایی نیشانە بەردەوام هۆكارێكی بەهێزی دەسەاڵتە، 

نەك بونێكی نەگۆڕ، ناپێورێ  و پشتی پێنابەسترێت وەك هێز و توانا... ئەو 

كاتەی مرۆڤەكان بەیەكەوە كاردەكەن، دەسەاڵت لێیانەوە سەرچاوە دەگرێت 

و کاتێک پەرتەوازە دەبن، لەناودەچێت. )پشتیوانی هاوواڵتیان دەسەاڵت بە 

ئۆرگانەكانی حكومەت دەبەخشێت و ئەم پشتیوانیەش بێجگە لە بەردەوامی 

رازی بوون ، كە بەر لەهەر شتێك یاسا بەرهەم دێنێت... سەرجەم ئۆرگانە 

سیاسیەكان بەشێكن لە دەسەاڵت، هەر کاتێک پشتیوانی هاواڵتیان لەدەست 

بدەن، لەكار دەكەون و هەڵدەوەشێن.(

كار، پێشبینی نەكراو، نەتوانینی گەڕانەوە

توانای  ئازادی،  ئاشكراكردنی  لە  بریتیە  چونكە  نەكراوە،  پێشبینی  كار 

داهێنان و گۆڕینی هەلومەرج، بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە كار لەناو تۆڕێك لە 

پەیوەندیەكانی مرۆڤدا روو دەدات، كەواتە هیچ بكەرێك ناتوانێت ئەنجامی 

كۆتایی كۆنتڕۆڵ بكات. 
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هەموو  بێكۆتاكانە:  ئەنجامە  كار،  نەكردنی  پێشبینی  تری  هۆكارێكی 

كارێك ژمارەیەكەی بێسنور لە كار و كاردانەوەیان هەیە و لەراستیدا هیچ 

كۆتاییەكیان نییە، وەك ئارێنت دەڵێت: )هۆكاری سادەی ئەوەی ئێمە هیچ 

بكەین،  پێشبینی  كارەكان  كۆتایی  و  ئەنجام  بەدڵنیاییەوە  ناتوانین  کاتێک 

ئەوەی  )لەگەڵ  كار  لەبەرئەوەی  ئەمەش  نییە.(  كۆتایی  كار  كە  ئەوەیە 

لەوانەیە لەهیچ شوێنێك راست بێت، بەاڵم دەچێتە زەریایەكەوە لەناویدا هەر 

كاردانەیەك بۆ زنجیرەیەك كاردانەوە دەگۆڕێت و هەر رەوەندێك دەبێتە 

هۆی كۆمەڵێك رەوەندیتر... بچوكترین كار لە سنوردارترین هەلومەرجدا، 

تۆوی هەمان بێسنوری دەچێنێت، چونكە كردارێك یان وتەیەك بەسە، بۆ 

ئەوەی هەر كۆمەڵگەیەك بگۆڕێت.(

نەكردنەوە،  پێشبینی  و  بێسنوری  بە  پەیوەندیدار  بابەتێكیتری 

نەگەڕانەوەیە. هەموو كارێك چەند پرۆسەیەك دەخاتەگەڕ، كە ناتوانرێت 

بەرهەمێكی  دەتوانین  نمونە  بۆ  بگێڕدرێنەوە،  یان  لێبگیرێت  ڕێگەیان 

مەحاڵە،  كــردارەوە  لەبارەی  ئەمە  بەاڵم  لەناوببەین،  خۆمان  راستكراوی 

روو  مرۆڤدا  پەیوەندیەكانی  هەبووی  تۆڕێكی  لەناو  بەردەوام  كار  چونكە 

دەدات، شوێنێك كە هەموو كارێك بۆ كاردانەوەیەك دەگۆڕێت، هەموو 

كردارێك دەبێتە سەرچاوەی كردارەكانی داهاتو، ناتونرێت هیچ یەكێك لە 

ئەمانە رابگیرێت، یان لەناوببرێت، لەبەرئەوە دەرەنجامی هەمو كارێك نەك 

پێشبیی نەكراوە، بەڵكو گەڕانەوەشی نییە. ناتوانین پرۆسە دەستپێكراوەكانی 

كار كۆنترۆڵ بكەین یان بیانگێڕینەوە.

ئەم دوو  بەڵێنە.  توانای  و  لێبوردەیی  توانای  ئارێنت  پێشنیاری  لێرەدا 

توانایە بەتوندی بەیەكەوە گرێدراون: یەكەم، بەلێبوردن لە بكەری كارێك، 

كە دەرەنجامی نەخوازراوی لێكەوتۆتەوە، پاساوە بۆ نەگەڕانەوە. دووەم، 
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لە  بەبەردەوامی  تواناكە  لەمڕوەوە هەردوو  بكەرەكان.  بە سنورداركردنی 

رویداوە  پێشتر  لەئەوەی  لێبوردەیی  ئێستادا  تێڕوانینی  لە  پەیوەندیدان: 

دەڕوانێت، لە بكەری ئەو كارەی خۆنەویستانە ئەنجامی داوە، دەبورێت، لە 

کاتێکدا كە بەڵێن بەرەو پێش دەچێت، چونكە دەخوازێت كۆمەڵێك ناوچەی 

پارێزراو لە داهاتویەكدا كە پێشبینی نەكراوە، راست بكات.

ئارێنت نوسیویەتی: )بێ  لێبوردن، بی رزگاربوون لەوەی ئەنجاممان داوە 

پێدەچێت توانای ئێمە بۆ كاركردن لەیەك كرداردا سنوردار بێت، كە هیچ 

کاتێک ناتوانێت ساڕێژ بێت. ئێمە بۆ هەمیشە وەك قوربانی ئەنجامەكانی 

بەڵێنەكان،  بەجێهێنانی  بە  پابەندبوون  )بێ   لەالیەكیترەوە  دەمێنینەوە.( 

دەكرێین  مەحكوم  ئێمە  بپارێزین،  خۆمان  ناسنامەكانی  ناتوانین  هەرگیز 

بەوەی لەروی نەزانی لە تاریكی دڵی مرۆڤدا هەنگاو بنێین.( هەردوو تواناكە 

سەرچاوەیان ئازادی مرۆڤەكانە، چونكە بێ توانايی پاككردنەوەی ئەوەی لە 

رابوردو ئەنجاممان داوە و بێتوانايی كۆنتڕۆڵكردنی ئەو پرۆسانەی دەستمان 

پێكردون، ئێمە دەبینە قوربانی پێویستیەكی خۆنەویست كە سەرجەم نیشانە 

یاساییەكانی نەرمی نەنواندنی تێدایە.

3. تیۆری دادوەری ئارێنت

تیۆری تەواونەكراوی ئارێنت لەبارەی دادوەری ،هەروەها تیۆری كاركردن 

میراتی سەرەكی ئەو بۆ ئەندێشەی سیاسی سەدەی بیستەم نیشان دەدەن. 

• دوو نمونەی دادوەری

ئارێنت بە نیاز بوو لێكۆڵینەوەكانی لەبارەی ژیانی هزرى بە تایبەتی لە 

بەرگی سێهەمی توانای دادوەریدا باس بكات، بەاڵم بەهۆی مردنی لەناكاوی 
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ساڵی 1975 نەیتوانی ئەمكارە تەواو بكات. ئەوەی ئەو بۆ ئێمەی جێهێشتوە 

 ،Willing ئیرادە   ،Thinking بیركردنەوە  لەبارەی  بابەتانە:  لەم  بریتین 

ژمارەیەك وانە لەبارەی فەلسەفەی سیاسی كانت كە لە خوێندنگەی نوێی 

بەناوی  وتارێك  وتراونەوە،   1970 پاییزی  لە  كۆمەاڵیەتی  لێكۆڵینەوەی 

و  رابــوردوو  لەبارەی  راپــۆرت  دوو  رەوشتیەكان،  تێبینیە  و  بیركردنەوە 

داهاتوو، سەرنجدانە راستەقینە. ئەم نوسینانە نەك تەنها تیۆرێك، بەڵكو 

لەسەر  ئەویتر  كار،  تیۆری  بنەمای  لەسەر  یەكێك  جیاوازن،  نمونەی  دوو 

بنەمای بۆچونی بینەر پێشكەش دەكەن، كە تا ڕێژەیەك بێگانەن بەیەكتری. 

دەتوانین نوسینەكانی ئارێنت لەبارەی دادوەریەوە بەشێوەیەكی دوو قۆناغی 

لە  سیاسیەكان  بكەرە  كاری  توانای  دادوەری  تێیدا  یەكەم  قۆناغی  ببینین: 

شاعیران  بەتایبەتی  بینەران  ئیمتیازی  دوەمیش  قۆناغی  گشتیدایە،  سنوری 

بەوەی  ئێمە  و  بدۆزنەوە  رابوردوو  واتای  دەیانەوێت  كە  مێژونوسان،  و 

رویداوە گرێبدەنەوە. 

- دادوەری و ژیانی شیكاری
ئارێنت لەگەڵ دادوەری وەك توانای هەڵسەنگاندنی  روبەروبوونەوەی 

سەرچاوەكەی  و  دەرەوە  بێتە  رابــوردوو  لە  دەدات  ڕێگە  واتە  داهاتوو، 

بیستەم،  سەدەی  ماتەمینیەكانی  ناساندنەوەی  دوبــارە  بۆ  ئەوە  هەوڵی 

نازیزم و ستالینیزمە. ئارێنت هەوڵیداوە ئەو روداوانە بەپێی راستەقینەییان 

رابوردوو  كاروباری  لە  ئەوان  دەرهاویشتەی  بەپێی  نەك  هەڵبسەنگێنێت، 

بەشێوەی  بەڵكو  ــەخــۆوە،  ل بەشێوەیەكی  ــەك  ن لێیان  تێگەیشتن  و 

روبەروبوونەوەیان لەگەڵ هەمو توندوتیژی و چاوەڕوان نەكراویان، شتێك 

كە ئارێنت چەندینجار بۆی دەگەڕێتەوە. چوارچێوەی دادوەری ئێمە )لەگەڵ 
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سیاسی  سەرەكی  ئەزمونی  بۆ  ئەو  راستەقینەی  بەكارهێنانی  بۆ  هەوڵدان 

سود  بێ  ئێمەش  هاوبەشی  تێگەیشتنی  دێنێت.  شكست  ئێمە(  سەردەمی 

جیهانێك  دەكەین،  ژیان  هەڵگەڕاوەدا  لەجیهانێكی  )ئێمە  چونكە  بووە، 

یاسایانەی سەردەمانێك  لەو  بەپەیڕەوی كردن  ڕێگەی خۆمان  ناتوانین  كە 

هاوبەشبوون، بدۆزینەوە.(

تا  دادوەری،  قەیرانی  لەگەڵ  تێگەیشتن هاوكاتە  قەیرانی  ئەنجامدا  لە 

ئەو شوێنەی كە تێگەیشتن الی ئارێنت )ئەوەندە پەیوەندیەكی پتەوی بە 

دادوەریەوە هەیە، كە پێویست دەكات هەردویان لەریزبەندی كارێكی تایبەتی 

لەژێر بنەمایەكی جیهان شمول دابنرێن.( کاتێک ئەم بنەمایانە متمانەی خۆیان 

لەدەستبدەن، ئیتر ئێمە توانای تێگەیشتن و دادوەری كاروباری تایبەتیمان 

بنەمایانە  ئەم  لەدەستچونی  كە  پێیوانیيە  ئارێنت  بێت  نابێت. هەرچۆنێك 

كە  لەوالیەنەوە  بەپێچەوانەوە  گەیاندبێت،  بەكۆتا  ئێمەی  دادوەری  توانای 

مرۆڤەكان بەتوانایان بۆ سەرلەنوێ  دەستپێكردنەوە جیاكراونەتەوە، دەتوانن 

روداوانــەی  ئەو  دادوەری  بۆ  نوێ   پێوەری  و  پێكبهێنن  نوێ   كەتیگۆری 

رویانداوە، ئەوانەی لەوانەیە لە داهاتودا روبدەن، دابنێن. 

لەبەرئەوە بەبۆچونی ئارێنت دڕندەیی و چاوەڕوان نەكراوی تۆتالیتاریزم 

پەسەندكراوەكانی  پێوەرە  بەڵكو  لەناونەبردوە،  ئێمەی  دادوەری  توانای 

ئێمەی  هەڵسەنگاندنەكانی  و  شیكاری  و  ڕێكخستن  و  ئێمە  دادوەری 

ڕێگەچارە  تەنها  دۆخەدا  لەم  بن.  سیاسی  یان  ئیتیكی  ئیتر  لەناوبردوە، 

لە  گونجاوەوە  دیدی  لە  پێدەدات  ڕێگەمان  كە  خەیاڵە،  بەر  پەنابردنە 

كاروبارەكان بڕوانین و بێ  سودوەرگرتن لە بنەمایەك، یان بابەتێكی گشتی 

لەپێشدا پێشكەشكراو دادوەری لەبارەیانەوە بكەین، بۆ ئارێنت خەیاڵ ئەو 

توانایە بەئێمە دەدات كە بێالیەنانە دادوەری یكەن، لەهەمانكاتیشدا نزیكی 
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پێویست بۆ تێگەیشتن دەستەبەر دەكات. لەم ڕێگەیەوە رەزامەندی ئێمە بۆ 

راستەقینە راستەقینەیەكی ماتەمینی سەدەی بیستەم بەدەست دێنێت.

بەشداری ئارێنت لە دادگایی )ئایشمەن( لە سەرەتاكانی دەیەی 1960دا، 

بۆ جارێكیتر ئارێنتی لەبارەی دوبارە تێڕوانینەوە لەو راستیەی كەلە سەرەتادا 

چۆن  ئاساییە  كەسە  ئەم  ئاگاداركردەوە.  رەتكردوەتەوە،  مرۆڤی  تێڕوانینی 

بەوشێوەیە دڕندەیی بەكارهێناوە؟ كاریگەری دادگاییەكە وای لە ئارێنت كرد، 

بابەتێكی تر لەبارەی دادوەریەوە پێشكەش بكات: ئەو بابەتەی ئایا ئێمە ئەو 

مافەمان هەیە، گریمانەی ئەوە دابنێین، كە توانایەكی مرۆڤی سەربەخۆ بێ  

پشتیوانی یاسا و رایگشتی، هەرکاتێک هەلومەرجێك بێتە پێش، لەبارەی هەر 

كردار و مەبەستێك بەشێوەیەكی نوێ  و خۆویستانە دادوەری بكات؟ 

- دادوەری و شنەی بیركردنەوە

ئارێنت لە بیرنەكردنەوەی ئایشمەن سەری سوڕمابوو، چونكە لە دیدی 

ئارێنتەوە ئەم بیرنەكردنەوەیە بەرپرسیاری بێتوانایی ئایشمەن بۆ دادوەری 

لەهەلومەرجێكدا بوو، كەلە هەموو شتێك پێویستتر بووە. ئارێنت نوسیویەتی:

ئەنجامدانی  ئایا  راكێشا.  خۆی  بۆالی  منی  مەیلی  بیر،  )ئامادەنەبوونی 

شەڕ.... لە دۆخی لەدەستدانی نەك تەنها پاڵنەری دیكتاتۆری بەڵكو هەموو 

جۆرە پاڵنەرێكدا لەوانەیە ببێت... ئایا لەوانەیە بابەتی خێر و شەڕ، توانای 

ئێمە  بیركردنەوەی  توانای  لەگەڵ  هەڵە،  و  راست  جیاكردنەوەی  بۆ  ئێمە 

پەیوەندی هەبێت؟(

ئارێنت بەگرێدانی چاالكی بیر و چاالكی دادوەری بەشێوەیەكی دووالیەنە 

وەاڵمی ئەم پرسیارەی دایەوە. 
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دابونەریتی   – خۆم  و  من  بێدەنگی  دیالۆگی   – بیركردنەوە  یەكەم، 

ئەنجامدا  لە  هەڵدەوەشێنێت،  رەفتار  جێگیرەكانی  بنەما  و  بیركردنەوە 

بەبێ   تایبەتی  كاروباری  لەبارەی  دادوەری  بۆ چاالكی  دەكاتەوە  ڕێگەیەك 

كە  نیيە  بەوشێوەیە  دیاریكراو.  لەپێشدا  كاروباری جیهان شمولی  یارمەتی 

بیركردنەوە بۆ دادوەری بنەمای نوێ  بەمەبەستی ریزكردنی كاری تایبەتی 

لەژێر فەرمانی جیهان شمولدا فەراهەم بكات، بەڵكو كۆنتڕۆڵی كاری جیهان 

وتارە  لە  دادوەری  بەمشێوەیە  و  دەپچڕێنێت  تایبەتیەوە  كاری  بە  شمول 

لە  دەكات،  ئازاد  هەڵسەنگاندن  باوەكانی  پێوەرە  و  ئەندێشە  توندەكانی 

نییە،  الوەكی  بابەتێكی  بیركردنەوە  ئیتر  مێژوودا،  قەیراناویەكانی  قۆناغە 

چونكە بە لەناوچوونی سەرجەم پێوەر و بەهاكان، ئەو هەلومەرجە بۆ تاك 

دەڕەخسێت، تا لە جیاتی ئەوەی لەڕێگەی كارەكان و ئایدیا گشتگیرەكانەوە 

كێش بكرێت، بۆخۆی دادوەری بكات.

دوەم: ئەو شێوازەی ئارێنت تێیدا چاالكی بیركردنەوە بە دادوەریەوە 

بیركردنەوە بەهێنانەدی دیالۆگی من و  نیشاندانی ئەوەیە، كە  گرێدەدات 

خۆم، ویژدان وەك بەرهەمێكی الوەكی راستدەكات. ویژدان بەپێچەوانەی 

دەنگی خودا هیچ كارێكی ئیجابی ناكات، تەنها پێماندەڵێت چی نەكەین، 

لە كارو بەركەوتنەكانماندا لەگەڵ كەسانی تر لەچی دوور بكەوینەوە و لە 

چی پەشیمان بین.

بەهۆیەوە  كە  دەرونییە،  تاقیكردنەوەیەكی  نیشاندەری  ویژدان  ئەگەر 

كارەكانی خۆمان هەڵدەسەنگێنین، دادوەری نیشاندەری روخساری دەرەوەی 

توانای ئێمە بۆ بیركردنەوەی رەخنەگرانەیە. هەر دوو تواناییەكە بە پرسیاری 

راست و هەڵەوە گرێدراون، بەاڵم لەکاتێکدا كە ویژدان سەرنج بۆ خۆی 

رادەكێشێت، دادوەری سەرنج بەرەو جیهان دەبات.
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-دادوەری و جوانناسی كانت
لە  كانتەوە  لەالیەن  بەكارهێنراو  واژەی  وەرگرتنی  بەقەرز  بە  ئارێنت 

توانای  ئەم  جوانناسی،  دادوەری  ناساندنی  بۆ  خۆی  سێهەمی  رەخنەی 

ئێستا سەرنج لەم  ناودەبات.  نوێنەریە بە هزری گەشەسەندو  بیركردنەوە 

زیاتر  تیۆری دادوەری سیاسی خۆی  ئارێنت  بەرهەمە دەدەینەوە، چونكە 

فەلسەفەی  نەك  دامەزراند  كانت  جوانناسی  فەلسەفەی  بنەمای  لەسەر 

رەوشتی ئەو.

لەیەكەم روانینەوە لەوانەیە ئەم هەڵبژاردەیە ئاڵۆز بێتە بەرچاو، چونكە 

نەك  دامەزراند،  كاری  وردە  لەسەر  سیاسی خۆی  و  رەوشتی  فەلسەفەی 

بڕوای  ئارێنت  ئەوەشدا  لەگەڵ  مرۆڤ،  ئێمەی  جوانناسی  بنەمای  لەسەر 

وابوو كە رەخنە لە هێزی حوكم، لەخۆگری فەلسەفەی سیاسی نەنوسراوی 

كانت بوو، هەروەها بەشی یەكەمی ئەو )رەخنەی دادوەری جوانناسی( بە 

بەرهەمترین بنەما بۆ دامەزراندنی تیۆرێك لەبارەی دادوەری سیاسی بوو، 

چونكە لە تێڕوانینی بینەری دادوەرەوە، دادوەری جوانناسی لەگەڵ جیهانی 

و  بینراو  ئامانجە  توانای  پلەی  لە  مەیلی  توانای  كاریدەكردو  نیشانەكان 

بەرجەستەكراوەكان بە خاڵی دەستپێكی خۆی دادەنا، لە ئەنجامدا مێژونوس، 

یان بینەری دادوەر بە پەیوەندیكردن لەگەڵ روخساری تایبەتی ئەم روداوانە 

لەتوانایدایە تیشك بخاتەسەر تێگەیشتنی جیهانیان و لەم ڕێگەیەوە ئەوان 

وەك نمونەیەك بۆ داهاتوەكان بپارێزێت.

الی ئارێنت ئەوە بینەرانن كە ئیمتیازی دادوەری بێالیەنانە و بێسودیان 

هەیە، لە ئەنجامی ئەمكارانەوە دوو توانای هەستیار بەكاردێنن، خەیاڵ و 

پێشتر  ئەوەی  داڕشتنەوەی  توانای  لە  بریتیە  خەیاڵ  هاوبەش.  تێگەیشتنی 

دەتوانرێت  خەیاڵەوە  لەڕێگەی  پێكردوە.  هەستی  خۆیدا  هزری  لە  تاك 
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بۆ  پێویست  دووری  چونكە  دابڕێژرێنەوە،  ئامادەنین  ئیتر  ئامانجەی  ئەو 

دادوەریەكی بێالیەنانە فەراهەم دەكات. هەرکاتێک ئەم دووریە رەخسا تاك 

جێگەیەكی گرتووە، كە دەتوانێت لە تێڕوانینە جیا جیاكانەوە لەبارەی ئەم 

دووبارە داڕشتنەوەیە لەسەری بوەستێت و بەمشێوەیە بە دادوەری تایبەتی 

ئامانجێك بگات.

توانایەكیتر تێگەشتنی هاوبەشە، چونكە بێ  ئەوە ناتوانن دادوەریەكانیان 

هاوبەشی پێبكەن یان بەسەر رەوشتە تایبەتیەكانی خۆیاندا زاڵ بن. كانت 

پێیوابوو بۆئەوەی دادوەریەكان متمانە پێكراوبن، پێویستە لە دۆخی تایبەتی 

یان تاك هزری خود بۆ بەرژەوەندی گشتی سەربكەوین، ئێمە بە پەنابردنەبەر 

تێگەیشتنی كۆمەڵی خود، عەقڵی تەواوی خود، توانای ئەمكارەمان هەیە.

بڕیاردان  ڕێژەی  بەستنە،  پەیوەندی  دادوەری  پێوەری  ئەنجامدا  لە 

لەبارەی ئەوەی كە ئایا دادوەریەكانمان بەراستی توانای پەیوەندی بەستنیان 

یان  دەگرن  جێگە  كەسانیتردا،  تەواوی  لەعەقڵی  ئەوان  ئایا  یان  هەیە، 

نەخێر؟ ئارێنت ئاماژە بەوە دەكات كە پێداگری لەسەر پەیوەندی بەستنی 

دادوەریەكانی مەیل و وێناكردنی گرێدراوی هزرێكی گەشەسەندو، بەسادەیی 

پەیوەندی لەگەڵ ئایدیای كانت لەبارەی یەك مرۆڤایەتی كە لە ئاشتیەكی 

پتەودا دەژی، هەیە.

كە  ئایدیایەوە  ئەم  )بەهۆی  ئەوەی  لەسەر  جەختدەكاتەوە  ئارێنت   

مرۆڤەكان مرۆڤن و لە ناخی هەر مرۆڤێكدا هەیەو دەتوانن تا ئەو شوێنەی 

كە ئەم ئایدیایە نەك تەنها بۆ دادوەریەكانیان، بەڵكو بۆ كارەكانیشیان ببێت 

بەڕاستەقینە، بە خاوەن شارستانیەت یان مرۆڤانە ناوببرێن. لەم خاڵەدایە كە 

بكەر و بینەر یەكدەگرن، یاسای بكەرو ئەو یاسا و پێوەرەی كە بەهۆیەوە 

بینەر دادوەری نمایشی جیهان دەكات، دەبن بەیەك.
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- دادوەری و ژیانی كاركردن
ئارێنت لە وتاری )قەیرانی فەرهەنگ( و )راستی و سیاسەت( نمونەیەكی 

پێشكەشكرا.  ئێستا  تا  لەوەی  سیاسیترە  زۆر  كە  پێشكەشكرد،  دادوەری 

لەراستیدا لەم وتارانەدا دادوەری وەك توانای تواناسازی كاركردنی سیاسی 

بۆ بڕیاردان لەبارەی ئەوەی كە كام یەك لەو جواڵنەوانەی كار لە سنوری 

گشتیدا بگرنە ئەستۆ لەبەرچاو بگرن، چ جۆرە ئامانجێك گونجاوتر و شایانی 

بەدواداچونە، هەروەها بەهۆی كاری رابوردوەوە، یان بەهۆی بڕیارەكانی 

پێشو كێ  بە كەمتەرخەم بزانن و ستایشی كێ  بكەن؟ لەم نمونەیەدا وەك 

توانایەكی تەواو سیاسی لە دادوەری دەڕوانرێت، واتە لە پلەی )توانای بینینی 

كارەكان نەك لە دیدی خودەوە، بەڵكو لە دیدی سەرجەم ئامادەبوانەوە(، 

هەروەها لەپلەی )یەكێك لەتوانا بنەڕەتیەكانی مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی 

بدۆزێتەوە(.  گشتیدا  سنوری  لە  خۆی  ئاڕاستەی  دەتوانێت  كە  سیاسی، 

تێگەیشتنی هاوبەش گرنگی جیهان وەك ئەوەی گوایە جیهانێكی هاوبەشە بۆ 

ئێمە ئاشكرا دەكات، ئێمە بۆ ئەم كارە قەرزارباری تێگەیشتنی هاوبەشین، كە 

پێنج هەستەوەرە تایبەتی و هزریەكەمان و دەرهاویشتەكانیان دەتوانن خۆیان 

لەگەڵ جیهانی بینراو كە ئێمە هاوبەشین تێیاندا، لەگەڵ كەسانی تر هاوبەشین 

ڕێكبخەن. دادوەری ئەگەر نەڵێین گرنگترین ئەوا یەكێك لە گرنگترین ئەو 

چاالكیانەیە تێیدا هاوبەشیكردنی جیهان لەگەڵ ئەوانیتر دەڕەخسێنێت.

بۆ  ئێمە  توانای  بە  سیاسی  دادوەری  بە  متمانەبوون  ئارێنت  بەبڕوای 

تێڕوانینی هەر  لە  بیركردنەوە  نوێنەرایەتیەوە گرێدراوە، واتە  بیركردنەوەی 

بڕوانین.  جیهان  لە  جیاوە  جیا  دیدی  لە  بتوانین  بەشێوەیەك  تر  كەسێكی 

لەوانەیە تاكەكان رای تایبەتی لەبارەی زۆر بابەتەوە دەرببڕن، بەاڵم دەتوانن 

بە فراوانكردنی رای خۆیان بۆ لەخۆگری رای كەسانی تر، رای نوێنەرایەتی 
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پێشكەش بكەن. وەك ئەوەی ئارێنت دەڵێت: )بیری سیاسی وەك نوێنەرایەتی 

گۆشە  لەچەند  گریمانەیی  بابەتێكی  لەبەرچاوگرتنی  بە  رایەك  من  وایە. 

نیگایەكی جیاوازەوە، بە ئامادەكردنی رای ئەوانەی لێرە نین لە هزری خۆمدا 

ڕێكدەخەم، بەواتایەكیتر دوبارە دایدەڕێژمەوە... تا رای خەڵكانی زیاتر لەكاتی 

باشتر  ئامادە بكەم و  بابەتێكی گریمانەیی لە هزری خۆمدا  هەڵسەنگاندنی 

بیر لەوە بكەمەوە، ئەگەر لە جێگەی ئەوان بومایە، چۆن هەست و بیرم 

دەكردەوە، توانای من بۆ بیركردنەوەی نوێنەرایەتی بەهێزتر و دەرەنجامە 

كۆتاكانی من، رای من، بەهەند وەردەگیرێت.(

- دادوەری و بەهەندوەرگرتن

بڕواپێكراوەكان  پێكهاتەی  كە  ــردەوە  دەك جەختی  ــەردەوام  ب ئارێنت 

پێویستیان بە پانتاییەكی گشتیە، بۆئەوەی تاكەكان بتوانن بۆچوونەكانی خۆیان 

لەڕێگەی گفتوگۆ و رۆشنگەری دووالیەنە تاقیبكەنەوە. هەرچۆنێك بێت ئەو 

بە توندی دژی ئەو ئایدیایە دەوەستایەوە، كە پێویستە باوەڕەكان بە پێوەری 

راستی هەڵبەسەنگێنرێن. 

تایبەتمەندیەكی  راستەقینە  بیروباوەڕ،  زۆربونی  بەراوردكردنی  بە 

ئازادی  بۆ  دەسەپێنێت،  ڕێككەوتنی جیهانی  راستەقینە  دیكتاتۆرانەی هەیە: 

و  لەناودەبات  تێڕوانینەكان  جۆراوجۆری  دەهێڵێتەوە،  كەم  جوڵەیەكی  هزر 

دەوڵەمەندی وتەی مرۆڤایەتی كەم دەكاتەوە. لەم الیەنەوە راستەقینە دژە 

ژیانی  بنەماكانی  جۆراوجۆرێتی،  و  گفتوگۆ  لەناوبردنی  بە  چونكە  سیاسیە، 

راستی  كە  ئەوەیە  )گرفت  نوسیویەتی:  ئارێنت  وەك  لەناودەبات.  سیاسی 

پەسەند  دەخوازێت  مشتومڕ  بێ   تر  راستیەكانی  سەرجەم  وەك  راستەقینە 

بكرێت و ڕێگەی گفتوگۆ دەگرێت، لەکاتێکدا كە گفتوگۆ پێكهێنەری گرنگی 
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ژیانی سیاسیە. شێوازەكانی ئەندێشە و پەیوەندی كە پەیوەندیان بە راستیەوە 

هەیە، ئەگەر لە دیدی سیاسیەوە لێیان بڕوانرێت، دەسەاڵت خوازن: ئەوان 

سەرجەم  پێوەری  ئەمانە  هەژماركردنی  و  هەژمارناكەن  تر  خەڵكانی  رای 

بیركردنەوە سیاسیەكانە.(

بەرگری ئارێنت لە بیروڕا و باوەڕ نەك لەژێر كاریگەری ئەو باوەڕەی 

ئەودایە، كە راستی جێگەیەكی بۆ مشتومڕ و جیاوازی بیرورا نەهێشتوەتەوە، 

بەڵكو لەژێر كاریگەری ئەم بڕوایەی ئەودایە كە تواناكانی هەڵهێنجانی ئێمە 

تەنها لە وتەیەكدا دەپشكوێت. 

ئارێنت پێیوابوو بڕوا روخسارێكی كەم و كورت لە زانست نییە، كە لەگەڵ 

بەدەستهێنانی راستی دەستی لێهەڵگریت، بەڵكو بڕوا روخسارێكی جیاواز لە 

زانستە، كە لە ناخی هاوبیری كۆمەڵێك هاونیشتیمانیەوە سەردەردێنێت و 

پێویستی بە بەكارهێنانی خەیاڵ و توانای بیركردنەوەی نوێنەرایەتیە. 

جیهان  پێوەرەكانی  دۆزینەوەی  بۆ  فەلسەفە  هەوڵی  ناخوازێت  ئارێنت 

خوازیاری  بەڵكو  نەگرێت،  لەبەرچاو  ناسین  و  زانست  لۆجیكی  یان  شمول، 

كاروبار  بەسەر  پێوەرانە  ئەو  سەپاندنی  بۆ  ئەوان  مەیلەكانی  لێكدانەوەی 

مرۆڤایەتیەكانە، چونكە زۆربوون و ڕێژەی گرنگی ئەو لەناو دەبەن. ئارێنت 

تاكەكان  ئیتر  كە  دێت،  ئەوە  بەواتای  پێوەرە  ئەمجۆرە  بەسەپاندنی  پێیوایە 

پێویستیان بە بەكارهێنانی دادوەری خۆیان، گەشەپێدانی بیركردنەوەیان، یان 

پەروەردەكردنی هزرێكی گەشەسەندو نابێت، چونكە ئیتر ئەوان پێویستیان بە 

بیركردنەوەی هاوبەش نییە.

دوو  پێویستیە  لەو  یەكێك  بیروباوەڕەكان  و  راستیەكان  نێوان  پەیوەندی 

الیەنانەیە: ئەگەر بیروڕاكان پشت بە زانیاری راست و دەست پێڕاگەیشتنی 

ئەوانە  ئەگەر  هەروەها  متمانەپێكراوبن،  بەدەگەمەن  لەوانەیە  نەبن،  ئازاد 
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لەسەر بنەمای خەیاڵ و خۆفریودان و هەڵەی خۆویست بن، ئەوكاتە ئەگەری 

و  لۆجیكی  راستی  لەبەرئەوە  نابێت،  بەهێز  هەرگیز  سەرەكی  گفتوگۆی 

دابونەریتی گشتی بۆ وتنی راستی، بۆ ڕێكخستنی بیروڕای راست و پشكوتنی 

گفتوگۆی سیاسی مەرجی سەرەكین، بێجگە لە ئەمانە ئەگەر تۆماری رابوردوو 

نوسینەوە  دوبــارە  بۆ  هەوڵدان  بە  یان  ناوبرابێت،  لە  ڕێكخراو  درۆی  بە 

مێژوو بەالڕێدا برابێت، ئەوا ژیانی سیاسی لە یەكێك لەپێكهێنەرە پێویست و 

پتەوكارەكانی خۆی بێبەش دەبێت. 

بۆ ئارێنت دوژمنایەتی لە نێوان راستی عەقاڵنی و بیروڕای پتەو هەیە، 

كە  لەکاتێکدا  نادات،  بیروڕا  جیاوازی  و  گفتوگۆ  بە  ڕێگە  یەكەمیان  چونكە 

بیروڕا پێویستە  ئارێنت لە  دوەمیان گەشەی پێدەدات، لە ئەنجامدا بەرگری 

وەك بەرگری لە هاوبیری سیاسی و رۆڵی بڕوا پێهێنان و ڕێگرتن لە سەرجەم 

بابەتە كاریگەرەكان لەسەر كۆمەڵی سیاسی دابنرێت.

4.تیۆری هاوواڵتی بوون

- هاوواڵتی بوون و بواری گشتی
ئارێنت پێیوابوو بواری گشتی دوو روگەی جیاوازی هەیە، بەاڵم بەیەكەوە 

گرێدەدرێت. یەكەم روگە بریتیە لە پانتایی نمود )نیشانەكان( پانتاییەك بۆ 

هاوبەشی  و  هاوئاهەنگ  كاركردنی  بە  كە  سیاسی،  یەكسانی  و  ئــازادی 

دووەم  روگەی  راستدەبێت.  باوەڕپێهێنان  قسەو  ناوبژێویانی  بە  هاواڵتیان 

جیهانی هەموانە، جیهانێكی هاوبەش و گشتی پێكهات و لە راستكراوەكان، 

و  دەكاتەوە  جیا  سروشت  لە  ئێمە  كە  مرۆڤایەتی  پانتایی  و  ئۆرگانەكان 

فەراهەم  ئێمە  چاالكیەكانی  بۆ  نەمر  و  ــەردەوام  ب بەنزیكەیی  بوارێكی 

دەكات. هەر دوو روگەكە بۆ لێكۆڵینەوە لە هاواڵتی بوون پێویستن، یەكەم 
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كۆمەڵێك پانتایی راستدەكات، كە هاواڵتی دەتوانێت گەشە بكات، دووەم 

رەخسێنەری پشتیوانێكی پتەوە كە پانتاییە گشتیەكانی كاركردن و هاوبیری 

دەتوانن تێیدا دەركەون، بۆ ئارێنت چاالككردنی دوبارەی هاواڵتی بوون لە 

جیهانی مۆدێرنیشدا گرێدراوە بە دوبارە داڕشتنەوەی جیهانێك بۆ هەموان 

و هاوبەش، هەروەها راستكردنی پانتایی زۆر، كە تاكەكان لەناویدا دەتوانن 

ناسنامەی خۆیان ئاشكرا بكەن و پەیوەندی دوو الیەنە و بەیەكەوە بەستراو 

ببەستن.

تایبەتمەندی  سێ   گشتی  بەشێوەیەكی  سیاسەت  بواری  گشتی،  بواری 

هەیە، كە بۆ تیگەیشتنی ئارێنت لە هاواڵتی بوون سەرەكین و بریتین لە 

گرێدراوی  نێوان  جیاوازی  )بۆشایی(،  پانتایی  كوالێتی  راستكراو،  كوالێتی 

گشتی و تایبەتی.

لەسەر  دەكــردەوە  جەختی  بــەردەوام  ئارێنت  یەكەم  تایبەتمەندی  بۆ 

دەستكردی ژیانی گشتی و چاالكیە سیاسیەكان بە شێوەیەكی گشتی، ئەوەی 

كە ئەوان مرۆڤی دەستكردن، نەك سروشتی یان لەپێشدا دانراوبن. ئارێنت 

ئەم دەستكردیەی بە بابەتێك، كە دەبێت ستایش بكرێت دەزانی. بۆ ئەو 

بەڵكو  نییە،  مرۆڤایەتی  سروشتی  پێشوی  زەمینەی  دەرەنجامی  سیاسەت 

دەستكەوتی فەرهەنگی بنەمای یەكەم ئەوەیە، كە تاكەكان هان بدرێن بۆ 

تێپەڕین لە پێویستیەكانی ژیان و روخسار بەخشین بە جیهانێك بۆ چەكەرە 

كردنی چاالكی و گوتاری سیاسی ئازاد.

دەرەنجامێكی تر كە ئارێنت پێداگری لەسەر دەكرد، دەستكردی ژیانی 

نیورۆمانتیك  بردنێكی  پەنا  لە هەرجۆرە  ئەوە  لە روو وەرگێڕانی  سیاسی 

بۆ تێگەیشتنی خەڵك و ناسنامەی نەتەوەیی، وەك بنەمایەك بۆ كۆمەڵی 

سیاسی. ئارێنت جەختی دەكردەوە كە ناسنامەی نەتەوەیی و مەزهەبی، یان 
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نەژادی پەیوەندی بە ناسنامەی تاكێكەوە وەك هاواڵتی نییە، هیچ کاتێک 

نابێت ببێت بە بەدیل بۆ بنەمای ئەندامێتی لە كۆمەڵێكی سیاسیدا.

جێگیری  كە  بوو،  گرنگ  روەوە  لەو  سیاسی  بەشداری  ئارێنت  الی 

هاواڵتیانی  نێوان  گرێدراوی  و  مەدەنیەت  بنەمای  لەسەر  پەیوەندیەكانی 

نزیكی و  لە  پەیوەنديیە سەرچاوەگرتوەكان  كە  پێیوابوو  ئەو  دەڕەخساند. 

جێگیریە  نیشانەی  ئەوانە  چونكە  نابن،  سیاسی  بە  هەرگیز  خۆشەویستی، 

دەرونناسیەكانن بۆ لەدەستچونی جیهانی هاوبەش. تەنها پەیوەندیە سیاسیە 

راستەقینەكان سەرچاوەیان دۆستایەتی مەدەنی و گرێدراوییە، چونكە ئەمانە 

خواستەی سیاسی دێننە پێش و گەڕانەوە بۆ جیهان دەپارێزن.

پانتایی  پێداگری لەسەردەكات كوالیتی  ئارێنت  تایبەتمەندی كە  دووەم 

پانتاییەكی سیاسیدان و هاواڵتیان  لە  ژیانی گشتیە كە چاالكیە سیاسیەكان 

دەتوانن یەكتر ببینن و بیروڕایان ئاڵوگۆڕ بكەن و لەبارەی جیاوازیەكانەوە 

سیاسەت  ئارێنت  الی  بگەڕێن.  ڕێگەچارە  دۆزینەوەی  بۆ  بكەن،  گفتوگۆ 

كە  بەشێوەیەك  بەشدارن،  هاوبەشدا  جیهانێكی  لە  كە  خەڵكانێكە  بابەتی 

جیا  تێڕوانینە  لە  گشتیەكان  نیگەرانییە  ڕێكخستنی  و  دەركەوتن  توانای 

جیاكانەوە فەراهەم دەبێت. لەدیدی ئارێنتەوە باش نییە كۆمەڵێك كەسی 

تایبەتمان هەبێت و جیا جیا و بێ  ناو لەسەر بنەمای رای تایبەتی خۆیان 

دەنگ دەدەن، بەڵكو پێویستە ئەم كەسانە لەتوانایاندا بێت ببینن، لەگەڵ 

یەكتر قسە بكەن و لە بارودۆخێكی سیاسی گشتیدا یەكتر ببینن بەشێوەیەك، 

گفتوگۆی  بۆ  گۆڕانی  و  هاوشێوەییەكانیان  و  جیاوازیەكان  دەركەوتنی  كە 

دیموكراتی بڕەخسێت.

هۆكارێكی تری جەختكردنەوەی ئارێنت لەسەر كوالیتی، پانتایی سیاسی 

چۆنێتی هاوپەیمانی كۆمەڵێك تاكی جیاواز بۆ پێكهێنانی كۆمەڵێكی سیاسیە. 
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سیاسیەوە  كۆمەڵێكی  لە  لەوانەیە  كە  هاوپەیمانێتیەی  ئەو  پێیوایە  ئارێنت 

نە  و  نەتەوەییە  یان  مەزهەبی،  گرێدراوی  دەرەنجامی  نە  بەدەستبێت 

ئەوجۆرە  دەتوانرێت  بەڵكو  هاوبەشە،  بەهای  سیستمێكی  دەرهاویشتەی 

كۆمەڵێك  و  گشتی  پانتاییەكی  پێكردنی  هاوبەشی  لە  هاوپەیمانێتیە 

دامەزراوەی سیاسی و بەشداری لە چاالكیەكاندا كە خاسیەتی ئەو بارودۆخ 

و دامەزراوانەیە، بەدەست بێت.

كە  الیەنەوە  لەو  ئەوەیە  دەكات،  بۆ  ئاماژەی  ئارێنت  كە  تر  خاڵێكی 

سیاسەت چاالكیەكی گشتیە، بەشداریكردن لە سیاسەت واتە بەشداری چاالك 

لە گردبوونەوەی گشتی جۆراوجۆر، كە تێیدا بڕیاری كاریگەر لەسەر كۆمەڵ 

دەدرێت، لە ئەنجامدا ئەم پێداگریەی ئارێنت لەسەر گرنگی بەشداریكردنی 

راستەوخۆ لە سیاسەتدا پشت بەستوە بەوەی، لەبەرئەوەی سیاسەت پێویستی 

بە پێگەیەكی جیهانیە و دەتوانێت تەنها لە گردبوونەوەدا رووبدات، ئەو كاتە 

ئامادەنەبوون لەو گردبونەوەیەدا یەكسانە بە بەشداری نەكردن لە سیاسەتدا.

بەبۆچونی ئارێنت چاالكی سیاسی هەوڵدان بۆ گەیشتنە ئامانج نییە، بەڵكو 

خۆی ئامانجە. بەشداری سیاسی بەمەبەستی گەیشتنە پلەی خۆشگوزەرانی 

و  ئازادی  وەك  سیاسی  ژیانی  زاتیەكانی  بنەما  هێنانەدی  بۆ  بەڵكو  نییە، 

یەكسانی و دادپەروەری و هاوپەیمانێتیە. 

- هاوواڵتی بوون، هۆكار، ناسنامەی بەكۆمەڵ

لەسەرەكانی  بابەتە مشتومڕ  لە  یەكێك  بكەین، كە  بەئەوە  ئاماژە  گرنگە 

گوتاری سیاسی بریتیە لە دۆزینەوەی ناسنامەیەكی بەكۆمەڵ. لەو رووەوە كە 

گوتاری سیاسی بەردەوام لەبارەی كارەكانەوە جیاوازی تێدایە، ناسنامەی )ئێمە( 

كە بڕیارە لەڕێگەی شێوازێكی كاركردنەوە راست بێت، دەگۆڕێت بۆ بابەتێكی 

جواڵنەوەیەی  ئەو  یان  جواڵنەوەیە  لەو  دەستوەردان  بە  لەراستیدا  ناوەندی. 

كارە، خواستەیەك بەنوێنەرایەتی یەك )ئێمە( تۆماردەكەین، بەواتایەكی تر ئێمە 
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روخسارێكی تایبەتی لە ناسنامەی بەكۆمەڵ راستدەكەین. لەم ڕووەوە كار و 

گوتاری سیاسی بۆ دامەزراندنی ناسنامە بەكۆمەڵەكان پێویستن.

ئەو  سەر  بخەینە  تیشك  گرنگە  سیاسی  كارایی  بابەتی  لە  بەتێڕوانین 

پەیوەندیەی ئارێنت دەیخاتەڕوو لەنێوان كاری سیاسی بەواتای دەستوەردانی 

چاالكی هاواڵتیان لە سنوری گشتیدا و بەكارهێنانی كارایی سیاسی كاریگەر. 

ئەم پەیوەندیەی نێوان كارو هۆكار یەكێك لە خزمەتە سەرەكیەكانی بەشداری 

چاالكی هاواڵتیان. بەبۆچونی ئارێنت كاری چاالكی هاواڵتیان بۆ دیاریكردنی 

شادیيە،  و  گشتی  ئازادی  ئەزمونی  تەنها  ئەوان  بۆ  نەك  گشتی  كاروباری 

بەڵكو هەستی كارایی سیاسی راست دەكات.

لەدیدی ئارێنتەوە جێگرەوەی سیستمی نوێنەرایەتی پشت بەست و بە 

پارتە بۆرۆكراتیكەكان و پێكهاتە حكوميیەكان بریتیە لە سیستمی فیدراسیۆنی 

كاریگەر  بەشێوەیەكی  بتوانن  ڕێگەیانەوە  لە  هاواڵتیان  ئەنجومەنانەی  ئەو 

كاروباری سیاسیان دیاری بكەن، بە بۆچوونی ئارێنت تەنها ئامڕازی بەشداری 

راستەوخۆی سیاسی، واتە لەڕێگەی بەشداری لە كاری هاوبەش و هاوبیری 

گشتیەوەیە، كە دەتوانرێت هاواڵتی بوون بسەلمێنرێت و كارایی سیاسی بە 

شێوەیەكی چاالك بێتەدی.
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بارودۆخی مرۆڤ 1958

لە فارسییەوە: مەجید مارابی
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ئەوەی كە لەم بابەتەدا باسی دەكەین، راپۆرتی هانا ئارێنتە سەبارەت 

بە بارودۆخی مرۆڤ، كە شەش بەش لەخۆ دەگرێت لەوانە: دۆخی مرۆڤ، 

ئاڵۆزی  تۆڕی  كردار،  كار،  زەحمەت،  تایبەتی،  سنوری  و  گشتی  سنوری 

پەیوەندی و چیرۆك گەلێك كە جێبەجێدەكرێن، لە كۆتاییدا تەرخانكردنی 

ژیان بۆ كردار و سەردەمی مۆدێرن. 

دەتوانرێت  وتەدا،  كورتترین  لە  بەرهەمە،  ئەم  تێكڕای  ناساندنی  بۆ 

بوترێت هەوڵێكی هاوبەشە لە گوتاری »رەخنەی مۆدێرنێتە« كە لە سەردەمی 

ئارێنت)نیوەی دووەمی سەدەی بیست( بە شێوەی جدی دەستیپێكردبوو. لەو 

رووەوە سروشتییە ئەگەر ئەو بابەتانەی لەم كتێبەدا لە روانگەی ئارێنتەوە 

گەاڵڵەكراوە، لەپێناو روونكردنەوەی شكستی مۆدێرنیتەدا لەكاردابێت.

بەاڵم ئەوەی لەم باسەدا بەدواداچوونی بۆ دەكەین، چڕبوونەوە لەسەر 

نییە،  لەو  بەرگریكردن  یان  مۆدێرنێتە  لە  ئارێنت  رەخنەگرانەی  روانگەی 

روانگەی«   – »گوتار  لە  نمونەگەلێك  پێشكەشكردنی  و  تاوتوێكردن  بەڵكو 

فەلسەفی ئارێنتە لەبارەی »كردار«، »زەحمەت«، »كار«، سنوری تایبەتی«، 

»سنوری گشتی«. بارودۆخێك كە لە روانگەی ئەوەوە بە ئاوابوونی مرۆڤی 

مۆدێرن و جیهانی مۆدێرنێتە، بەرەو نابودی دەچێت.

ئارێنت لە  لێرەوە دەستپێبكەم، كە  رەنگە واگونجاو بێت ئەم نوسینە 

سەرەتای باسەكەیدا، بۆ فۆرم بەخشین بە »جیهان«ی دەستكردی مرۆڤ، 

چەمكی  دیكە«،  ئەوی  »بەشداری  كردار«،  »سنوری  بە  گرنگ  پێگەیەكی 
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»مرۆڤ« دەدات، چونكە نە »كردار« واتا ئەو چاالكیەی كە لە روانگەی 

ئارێنتەوە، مرۆڤ دەگەیەنێتە پلەی مرۆڤایەتی، دەتوانێت لە تەنیایی و لە 

گۆشەگیریدا سەرهەڵبێنێت، نە بونیاتنانی جیهانی خولقێنەری مرۆڤیش بەبێ  

مرۆڤی شایستەی كردارو هاوڕێیەتی بوونی ئەوانی دیكەیە سەرهەڵدێنێت، 

ژیانێكی  تەنانەت  مرۆڤ،  ژیانێكی  جۆرە  »هیچ  دەڵێت:  كە  جۆرەی  بەو 

كە  جیهانێك  بەبێ   گرتووە،  جێی  سروشتدا  پانتایی  لە  كە  گۆشەنشین، 

دەدات،  شایەتی  دیكە  ئەوانی  سەربوونی  لە  ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ 

مومكین نییە. تێكڕای چاالكییە مرۆییەكان بەندە بەو راستیەوە كە مرۆڤەكان 

كۆمەڵگەی  دەرەوەی  لە  كە  كرداریە  تەنها  بەاڵم  دەبەن،  بەسەر  پێكەوە 

مرۆڤەكان تەنانەت شیاوی وێناكردنیش نییە«)ل 65 66-(.

جەختكردنەوەی ئارێنت لە سەر »بەشداری ئەوانی دیكە«، سنوری باسەكە 

بە واتای مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی سیاسی، یان بە پەیوەندیەكانی بەستراو 

بە پەیكەرەی سیاسیەوە گرێدەدات، هەڵبەت بە سەرنجدان بە خوێندنەوەكان، 

هۆگری و گرنگیدانی مێژوویی تایبەتی ئەو بە دەوڵەت شارەكانی یۆنان و 

رۆمای كۆن، وەكو سەرچاوەی نمونەیی، سروشتیە كە رەوتی باسەكە بە واتای 

دەسەاڵتی گشتی و تایبەتی و جیاوازیەكانی نێوان ئەوان، لە روانگەو ئاسۆی 

دەوڵەت شارەكانی یۆنانی و  رۆمایی دەكێشرێت، بە جۆرێك كە بتوانرێت 

لەگەڵ »قەڵeمڕەوی  لە دڵی رێژەیەكەوە دەربێنێت، كە  هەر دوو چەمك 

بەردەنگی)گوێگری(  ئێستا  بناسێنرێت.  سیاسیە(،  كرداری  هەمان  كردار«)كە 

مۆدێرن بە »كردار«، نەك لە جیهانی واقعی و رۆژانەیدا، بەڵكو ئەو جۆرەی 

كە لە بنەمای وشیاری سیاسی یۆنانی و رۆمایی بە واتای بونیاتنانی كاروباری 

جیهانی هاوبەش لە پێشدا بوونی هەیە، ئاشنا دەبێت. جاروباریش بەهۆی 

راپۆرتەكەی ئارێنتەوە، بەردەنگ تێدەگات كە »سنوری تایبەتی« یۆنانی، یان 
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رۆمایی تەنها بە نیسبەت سنوری گشتی هاوبەشی ئازادیخوازان لە كۆماریدایە، 

كە راستدەكرێت، ئەویش تەنها لە چەمكی »چۆڵگە« و شوێنی حەسانەوەی 

ئەوان یان بەناو گۆشەیەكی هێمن و ئارام كە بە دوور لە كێشەو سەرقاڵی 

»كۆماری« )یان هەمان بابەتە گشتیەكان«، دوای ژیانی تایبەتی خۆی بكەوێت، 

بەاڵم تەنها لە ژێر ناوی »خەڵوەتگە« و نە زیاتر، بەو جۆرەی كە ئارێنت 

ژیانی  تەنها  كە  مرۆڤێك  ئــازادەوە،  ناو  بە  پیاوانی  روانگەی  لە  دەیڵێت، 

تایبەتی هەبوو، مرۆڤێكی تەواو نییە: »مرۆڤێك كە وەكو كۆیلەكان رێگەی 

نەیویستبوو  بەڕبەڕەكان  وەكو  یان  گشتیەوە،  سنوری  ناو  بچێتە  پێنەدرابوو 

وەها سنورێك دامەزرێنێت، مرۆڤی تەواو نەبوو«)ل 80(.

سەردەمی  ساڵەی  سەد  چەند  پرۆسەی  لە  كە  بڕوایەدایە،  لەو  ئارێنت 

بارودۆخێك  لەگەڵ  جیهان«  راستكەری  و  كردار  بە  مرۆڤی   « مۆدێرندا، 

رووبەڕووبووەتەوە، كە لە»پەیوەندی عەینی لەگەڵ ئەوانی تر« بێبەش بووە. 

بە جۆرێك كە بە سەرنجدان بە بەڵگە تەریبكراوەكانی سەردەمی كۆنی یۆنان 

و رۆما، مرۆڤ چەمكی«تەواو«ی خۆی لە سەردەمی مۆدێرندا لە دەستداوە، 

ئیتر توانای گرتنە ئەستۆی جیهانی هاوبەشی خۆیی نییە، وەها مرۆڤێك لە 

تەنها  جەماوەری  «دیاردەی  شێوەی  بە  ئارێنتەوە  هانا  فەلسەفەی  روانگەی 

سنوری  بری  لە  كە  كۆمەڵگەیەكە  دەركەوتەی  ئەو  لێهاتووە.  گۆشەگیر«ی 

بێبەشە  واتا  سنورداركراوە،  خۆیدا  تایبەتی   ژیانی  لە  گشتی،  بەشدارانەی 

ئەوەی  بیستنی قسەكانیان )ل 103 و 104(،  لە روانگەی كەسانی دیكە و 

ئاژەڵێكی  دەكات،  جێگیری  بەكردار  مرۆڤی  جیاتی  لە  بێبەشكردنە  ئەو  كە 

زەحمەتكێشە )animal laborans( )ل 148(.

و  ئابوری  تیۆرییە  تەمومژاویانەی  بەكارهێنانی  بە  ئارێنت  ئێستادا  لە 

سیاسیەكانی ماركس و دەستكاریكردنی وشەی »كار«، گۆڕینی بۆ »زەحمەت« 
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روونكردنەوەی  »كار«،  لە  ماركس  باسی  جێی  چەمكی  سنوری  تێكدانی  و 

تایبەت بە دابەزاندنی پلەی مرۆڤی مۆدێرن لە مرۆڤی بە  فەلسەفی خۆی 

دەڵێت:«كۆمەڵگە  ئەو  تاوتوێدەكات.  زەحمەتكێش«  بۆ«ئاژەڵی  و  كرداروە 

جەماوەرێكی پێكهاتوو لە زەحمەتكێشان، وەكو ئەوەی لە مێشكی ماركسدا 

لە  پێكهاتووە  دەكرد،  قسەی  كۆمەاڵیەتیەوە«  »مرۆڤی  لە  كە  کاتێک  بوو، 

كە  بن،  ناوماڵ  كوێلەكانی  كە چ  مرۆڤ،  جیهانی جۆری  بێ   نمونەگەلێكی 

توندوتیژی ئەوی دیكە ئەوانی توشی ئەو دۆخە نالەبارە كردوە، یان ئازادبن 

و بە ئیرادە و خواستی خۆیان كارەكانیان ئەنجام بدەن« )ل 181(.

ئارێنت بە تێگەیشتنێكی كەمخوازانە كە لە »كاری« ماركس هەیەتی، بۆ 

»زەحمەتی« دادەبەزێنێت. دوای ئەو بە »مرۆڤی شایستەی كردار«ی یۆنانی 

مۆدێرن  مرۆڤی  پلەی  دابەزینی  بۆئەوەی  دەكات،  هاوتەریبی  بەراوردێكی 

ئەگەر  كە  ئەوەیە  راستی  بەاڵم  بكات،  بەرجەستە  زەحمەت«  »شایستەی 

لە  تەنها  راستەقینە،  جیهانی  مادی  دۆخی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ   ماركسیش 

دنیای تیۆریدا بە هەڵە »زەحمەت«و »ئاژەڵی زەحمەتكێشی« لە بری مرۆڤی 

شایستەی كرداری یۆنانی بەرز بكردایە، ئایا ئەوە بەو مانایە دەبێت، كە لە 

باسە  و  ماركس  گرتبێت،  راستەقینەی  مرۆڤی  یەخەی  راستەقینەدا  جیهانی 

تیۆریەكانی ئەو لە بەرزكردنەوەی «زەحمەت«دایە؟ بە واتایەك ئایا تەواوی 

كوێرەوەریەكانی مرۆڤی پلە دابەزیو، پەیوەندی بە ناسین و تیۆری ماتریالیستی 

ماركس، یان ئابوری سیاسی ئادام سمیسەوە بووە! هەرچۆنێک بێت ئارێنت 

ئەو  دوای  بە  خۆیدا،  روونكراوەی  لەپێشدا  بۆچوونی  روونكردنەوەی  لە 

باوەڕەوەیە كە سەردەمی مۆدێرن بە گشتی و ماركس بە تایبەتی، ئەو مەیلە 

خۆرانەگرەیان هەبوو، كە هەر زەحمەتێك بە چاوی كارەوە ببینن و ناوێك 

بۆ ئاژەڵی زەحمەتكێش دابنێن، كە زیاتر شیاوی مرۆڤی بونیاتنەرە)ل 150(. 
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ماركس  كە  بابەتە  ئەمە هەر هەمان  كە  ئەوەیە،  بەاڵم سەرنجڕاكێش 

»كاری  ئەو  كە  رووەوە  لەو  چونكە  بوو،  نــاڕازی  توندی  بە  بەرامبەری 

هوشیاریدەرانە و مێژوویی« بە توخمی سەرەكی خولقێنەری و داهێنەرانەی 

مرۆڤ دەزانێت، روودەكاتە ئاشكراكردنی كاروباری ئەو دیاردانە كە بۆنەی 

هۆشیاری  نەهێشتنی  كار«،  خۆنامۆبوونی  »لە  پرۆسەی  لە  سەرمایەداری 

چینایەتی )یان هەمان وشیاری بەرامبەر بە »كردار« لە ئەدەبیاتی ئارێنتدا(، 

خولقێنەری سەرەكی ئەوان بووە، بەاڵم جیاوازی گەورەی ماركس لەگەڵ 

بە  پەرەسەندوی«كار«  بنەڕەتی و  بە دەستكاریكردنی چەمكی  ئارێنت كە 

سێ  بەشی كردارو كار و زەحمەت دەست پەیدادەكات لەوەدایە كە ماركس 

بە تێگەیشتنی جیایی هەڵنەگری خۆی لەم دۆخی سەرچاوەگرتووە لە بوونی 

كۆمەاڵیەتی، هەروەها تێگەیشتنی ئامانجدارانە لە »كاری مرۆیی« نەك هەر 

ئاغا و ژێردەستە  یان چینی  تێڕوانینی عەینی – زهنی،  نێوان  بە كەلێنی 

ماڵ ئاوای دەكات، بەڵكو بە پێشوازی رەخنەگرتن لە جیهانی سەرمایەداری 

ئەشرافیەتی  بەسەر  جۆرە  بەم  دەچێت،  كار  هێزی  بوونەوەی  كااڵیی  و 

دەبێت،  زاڵ  زەین  و  عەین  یان  جەستەو  و  زەین  ئەندێشەی  دوالیزمی 

ماركس  هەر  نەك  دەهێنێـەوە،  وەبیری  ئارێنت  كە  بەوجۆرەی  واتا  بە 

جیاوازیەك لە نێوان كاری تایبەتی و ناتایبەت و كاری فیكری یان زەینی 

و دەستی دانانێت، بەڵكو لەو سەردەمەدا، ئابوری سیاسی پشتیوانی چینی 

بۆرژوازی كالسیكیش هەم شەرعیەتێكە بۆ ئەو جیاوازیە و هەڵبەت لە پێناو 

چەوسانەوەی پسپۆڕان، یان كرێكاران بە ناو زەینیدا دانانێت. لەم رووەوە 

لەسەر ئەو باوڕە بوو، كە هەر چاالكیەك پێویستی بە هەندێك لێهاتوویی 

چاالكیە  بە  پەیوەندی  »جیاوازی«،  پێیوابوو  كە  هەبوو  بۆچوونێك  هەیە. 

جۆراوجۆرەكانەوە نییە، بەڵكو تەنها پەیوەندی بە هەندێك قۆناغ و چییەتی 
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هەریەك لەوانەوە هەیە)ل 151(، بەاڵم پێویستە جیاوازیەك شیبكەینەوە كە 

لە نێوان تێڕوانینی ئابوری سیاسی ئارێنتدا بوونیان هەیە و ئەو دەرینەبڕیوە، 

چونكە ماركس لە رێگای كاری بە كااڵ كراوەوە )شمەكێكی شیاوی كڕین و 

فرۆشتن( كە بنەمای بۆچوونی ئابوری سیاسیە، بناغەی تیۆری رەخنەگرانەی« 

لەخۆنامۆبوون« دەخاتەڕوو.

بوونی  لە  چەواشەكردنی  و  »كــار«  بەكااڵكردنی  بێت  هەرچۆنێک 

پەیوەندی(، لە  بونیاتنەر، خولقێنەر و  كۆمەاڵیەتی مرۆڤ)بە واتای هێزی 

لە  جیهان  بەرپاكردنی  میكانیكی  توخمی  »هێزی«  بە  گۆڕینی  بەرامبەردا 

لیژنەی شارەكان، رێگاكان، كارگەكانی بەرهەمهێنان، هەروەها زۆرێك لە 

دامەزراوە بۆرۆکراتیكەكان لە قوتابخانەكان، نەخۆشخانەكان،... ، دەرفەتێكی 

بێوێنەی بۆ چەسپاندنی دۆخی خاوەن دەسەاڵتەكان و سامانی سەرمایەداران 

پێیە  بەم  پێكبهێنێت.  بەرهەمهێنانەوەیدا  دۆخی  و  گشتی  قەڵەمڕەوی  لە 

چەوساندنەوەی  و  كار  لەخۆنامۆبوونی  لە  بــۆرژوازی  سەركەوتنی  نهێنی 

ئابستراكتی  وێناكردنی  لە  كە  كۆمەاڵیەتیەكاندایە،  جۆراوجۆرە  توێژە 

»مرۆڤی  بە  گۆڕینی  و  »زەحمەت«  بۆچوونی  هەڵگێڕانەوەی  لە  ئارێنت 

شایستەی كردار«، یان »مرۆڤی بونیاتنەر« بە »ئاژەڵی زەحمەتكێش«، وەكو 

تایبەتمەندی بەرجەستەی سەردەمی مۆدێرن)ل 441(، بەڵكو لە پەیوەندی 

راستكردنی  بۆ  )تەنانەت  كە  ناڕاستدان«  »هۆشیاری  بە  فۆرمدان  و  مادی 

كارەوە  لەخۆنامۆبوونی  پرۆسەی  رێگای  لە  ئارێنت(  ئاژەڵی زەحمەتكێشی 

پێویستە، بەاڵم خاڵی سەرنجڕاكێش بەردەوامی ئەم پرۆسە دڵخوازەی جیهانی 

سەرمایەدارییە كە لە فەلسەفەی ئارێنتدا، بە شێوەی نەخوازراو دەتوانێت 

رووبدات، چونكە ئەو لەبری رەخنەگرتن لە بوونی كۆمەاڵیەتی – سیاسی 

و  مەیل  بە  فەلەسەفی  تەواو  رەخنەیەكی  بەرەو  هەنگاو  سەرمایەداری، 
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ئارەزوی دەرونی )لە بەرامبەر جەستەیی(، هەروەها بە پێشوازیكردن لە 

توێكاری »كار« واتا جیاكردنەوە و گۆڕینی بوونناسانەی بۆ زەحمەت، كردارو 

كار، لە راستیدا بە رێڕەوێكدا دەڕوات، كە سەرمایەداری سەرەتایی نیولیبراڵ 

بە  پێیەتی:  پێویستی   )60( دەیەی  لە  هەنگاوەكانیدا  یەكەم  لەدەستپێكی 

جیهانی كردنەوەی مرۆڤ و سوككردنی قەڵەمڕەوی گشتی، ئەگەر بزانین كە 

یەكێك لە كەرەستەكانی كۆنترۆڵكردنی بێ  كەم و كۆڕی دامەزراوە سیاسی 

– كۆمەاڵیەتیەكان لە سیستمی سەرمایەداریدا، بێ  مەیلكردن )كۆنترۆڵكراو( 

كە  كاتەیە  ئەو  بەرهەمهێنانەوەدایە،  كۆمەاڵیەتی   – سیاسی  بەشداری  لە 

دەسەاڵتی  بەرامبەر  لە  ئەو  بەهای  دژە  و  گشتی  قەڵەمڕەوی  گرنگی  لە 

سەرمایەداریدا )لە هەر وەفدێكدا بێت( تێدەگەین. هەرچۆنێک بێت رێك 

لەو كاتەدا، واتا لە سەروبەندی دەیەی )1960(دایە، كە سەرمایەداری لە 

لە  دابڕان  ئەزمونكردنی  لە  خۆیدا،  بەرهەمهێنانەوەی  و  نوێ  فۆرمبەندی 

سیستمی »دەوڵەت نەتەوە« لەالیەك و بەهرەمەندبوون لە بچوكبوونەوەی 

كە  مێژووییەدایە،  قۆناغە  لەم  دیكە،  لەالیەكی  جۆگرافیەكان  قەڵەمڕەوە 

ئارێنت بە باشی دەزانێت، بۆئەوەی لە مرۆڤی مۆدێرن و گەڕانەوەی ئەو 

بۆ خۆی قسە بكات.

لە بواری خوێندنەوەی مێژوویی، بە رواڵەت زۆربەی كاتەكان ئەوەی 

كە بۆ ئارێنت گرنگی هەیە، سەرباری شەیدایی ئەو بەرامبەر بە رێكخراوی 

لە  یان  بایەخكردن  كەم  كۆن،  رۆمــای  و  یۆنان  سیاسی   – كۆمەاڵیەتی 

سەردەمی  بە  فۆرمدان  بۆ  كە  رزگاریخوازانەكان  هەوڵە  بەرچاونەگرتنی 

مۆدێرن )وەكو سەردەمی ئازادی دەسەاڵتی كڵێسا، یان دەسەاڵتی پاشایەتی(،  

بەدیهاتووە. ئەو هەواڵنەی كە بۆ نمونە لە سەدەكانی ناوەڕاست )حكومەتی 

پاپاكان و دەسەاڵتی كڵێسا( و سیستمە پاشایەتیەكان و ئەرستۆكراتی لەالیەن 
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بۆ  روویدا،  بۆرژوازی  ناوی  ژێر  لە  بێدەسەاڵتەكان،  كۆمەاڵیەتییە  گروپە 

ئەوەی خۆی بگەیەنێتە بواری گشتی كە تێیدا دەسەاڵت و سامان لەالیەن 

كڵێسا، شا و ئەشرافیەتەوە بلۆككراوە، لە وەها ساتێكی مێژوویدا شایەتی 

هەوڵی گروپە تازە سەرهەڵدراوەكانین، بۆ ئەوەی بە هاوكاری »زانست« 

یان »كار«، چەمكێكی نوێ  لە مرۆڤی كۆمەاڵیەتی راست بكەن، بۆ ئەوەی 

ئارێنت  ئەوەی  پێیە  بەم  بگرێتەوە.  »باوەڕ«  سود و سودگەرایی، جێگەی 

بە تێڕوانینی خۆی لە »سودگەرایی« و »شتگەرایی« فەرامۆشی كردوە، چ 

پێشتر و چ لە ئێستای سەردەمی مۆدێرندا بە تێڕوانینەكانی خۆی زیادیان 

بكات دۆخی رزگاریبەخشی هەر یەك لە چەمكەكان و رۆڵی كۆمەاڵیەتی 

ئەوانە، تەنانەت ئەگەر ئەو هەوڵەش لەخۆڕایی بێت یان لە بەرژەوەندی 

بابەتە  ئەم  بیرهێنانەوەی  دەكرێت  گومان  دیسان  بشكێتەوە،  بۆرژوازیدا 

بۆ بەردەنگ هەنوكە بێت، بە هەرحاڵ سڕینەوە، یان لەبەرچاو نەگرتنی 

»بوونی كۆمەاڵیەتی« وەها چەمكێك باسەكە دەكێشێتە جیهانی ئابستراكت 

و یارمەتیەك بە ناسینی راستەقینەی مەسەلە مرۆییەكان ناكات.

لە  لەوبڕوایەدایە »مرۆڤی مۆدێرن کاتێک كە جیهانەكەی تری  ئارێنت 

وردی  بە  بمانەوێت  ئەگەر  نەهێنا،  دەست  بە  جیهانەی  ئەم  دەستدەدا، 

قسەبكەین، لە ژیانیشدا  دواخرا رەوانەی مەیدانی دەرونی داخراوی دەرون 

پرۆسە  بكات  ئەزمونی  دەیتوانی  كە  خراپترین شتێك  تێیدا  كە  كرا،  بڕوا 

بێناوەڕۆكەكانی هەڵسەنگاندنی زەین و گەمەی زەین لەگەڵ خۆیدا بوو«)ل 

.)457

لە راستیدا وتەكانی ئارێنت دوپاتكردنەوەی چەندین جارەیە سەبارەت 

بە  بە جۆرێك  كە هەر جارە  مۆدێرنە  فەلسەفەی  بوونی  بێ جیهانی  بە 

ئاگاداری دەگەیەنێتەوە )ل 426(، ئەمجارە لە رێگەی گەاڵڵەكردنی »گەمەی 
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بیرمەندانی  و  كانت  لە  وەرگیراو  پرۆژەیەكی  واتا  خود«،  لەگەڵ  زەین 

پێشەنگی سەدەی مۆدێرن، ئەو پرۆژەیەی كە بە بەردەوامی ئامادەیە تا بە 

وتەی ئارێنت، مرۆڤ لە بەرامبەر »ناسین« و دڵنیایی، لەناكاو بەو گومانە 

بیگرێتەوە كە«سەروكارمان تەنها لەگەڵ پرۆژە و نمونە زەینیەكانی خۆماندا 

بوو« )ل 418(، بەاڵم ئێستا ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە، ئایا دەتوانرێت بەبێ  

قسەبكەین،  وردتر  باشتروایە  بكرێت؟  زەینیەكان  نمونە  لە  قسە  جیهان، 

ئەگەر بەو جۆرەی كە ئارەنت دەیڵێت، پەیوەندی نێوان تێفكرین و ئەزمونی 

هەستی، گەوهەری دۆخی مرۆڤە)ل 419(، ئایا دەتوانرێت ئەم »گەوهەرە« 

چونكە  نێگەتیڤە،  وەاڵم  دڵنیاییەوە  بە  بكرێت؟  وێنا  جیهان  دەرەوەی  لە 

تێكڕای بۆچوونی نەرێنی و دواخراوی ئارێنت لە »جیهان«مەندی مرۆڤ، 

خۆی هۆكارێكە بۆ رۆڵی راستەوخۆ و بەهێزی ئەم جیهانە)بۆ ئەوەی ئەو 

وەك كاردانەوە، ناچار بە وەها دەرەنجامێك بكات( جیهانێك كە بە هۆكاری 

ناكامڵ بوونی لە بەرزكردنەوەی دۆخی مرۆییدا، لەالیەن ئارێنتی فەیلەسوفەوە 

پشتگوێ  خراوە، بەم پێیە بێ جیهان بوونی مرۆڤی مۆدێرن تەنها لە ئاستی 

خواستنێكی نەرێنیانەدایە، بەو واتایەی كە لە دنیای واقعیدا ئەو وتەیە بە 

پێچەوانەی  بە  كە  جۆرەی  بەو  هەبێت،  راستی  ناتوانێت  شێوەیەك  هیچ 

وێناكردنەكانی ئارێنت، رزگاری چینی زەحمەتكێش لە ئەدەبیاتی ماركسدا، 

نەك تەنها« رزگاری لە زەحمەتە« یان تەنانەت رزگاری لە »زەڕوڕەت«)ل 

194(، بەڵكو تەنها خواستنێكی »شۆڕشگێڕانە و خەباتكارانەیە« لە دژی هەر 

چەشنە ستەم و چەوسانەوەیەكی »كۆمەاڵیەتی« یان هەر شتێكی دیكە، كە 

هەڕەشە بێت بۆ سەر »ئازادی« و گەشانەوەی مرۆڤ دەژمێردرێت، تەنانەت 

ئەگەر هەڕەشەیەك لەالیەن »سیستمی سروشتەوە«بێت.



12
1 ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

لە  هەندێك  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئارێنت  كە  بابەتە  ئەم  تێگەیشتنی 

تێڕوانینەكانی »ماركس«، ئایدیا فیكریەكانی خۆی لە كتێبی دۆخی مرۆڤدا 

رسكاندوە، زۆر گرنگە. ئەم وتەیە بە هیچ شێوەیەك بە واتای الساییكردنەوە، 

یان داهێنەرنەبوونی ئەندێشەی ئارێنت نییە، بەڵكو دەربڕی گرنگی بیرۆكەی 

ماركس لە پەروەردەكردنی روانگەی رەخنەیی مۆدێرندایە. بەم پێیە ئێمە 

ژێر  لە  كە  بەرەوڕووین،  بیرمەنداندا  و  فەیلەسوف  لە  نەوەیەك  لەگەڵ 

ئەو  كە چۆن  ئەوەی  بەاڵم  ماركسدان،  بۆچوونەكانی  و  تیۆری  كاریگەری 

بە  پەیوەندی  لەالیەك  پێدەچێت  گرتووە،  فۆرمی  كاریگەریدانانە  پرۆسەی 

بارودۆخی كۆمەاڵیەتی – مێژووی و لەالیەكی دیكەش پەیوەندی بە پاڵەنەرە 

لەپەیوەند  بنەمایە  بیرمەندانەوە هەبێت لەسەر ئەم  فیكری و كەسیەكانی 

بە پرۆسەی كاریگەری دانانی تیۆریەكانی ماركس، لەسەر بیرۆكەی ئارێنت، 

دەتوانین ببینین كەئەو لە سێبەر و پێبەپێی ئەندێشەكانی ماركس، كە لە 

روناكیدایە، بەرەو الی »دەرونگەرایی« دەڕوات. هەنگاوێك كە بە هۆی 

بارودۆخی مێژوویی و كۆمەاڵیەتی سەردەمی ئارێنت، گوتاری رەخنەگرانەی 

خۆرئاوا پێكدەهێنێت. بۆچی؟ لەوانەیە لەو رووەوە بێت كە دەبێت لە نێوان 

ئەوروپای  لە  نیو سەدە  لە  كەمتر  مەودای  بە  كە  دوو جەنگی جیهانیدا، 

پەروەدەكراودا شكڵی گرتبوو، وەاڵمبداتەوە، جگەلەوەش دەبوایە وەاڵمی 

قەیرانی ئابوری – سیاسی كە ئەوروپای بە تەواوەتی هەژاندبوو، هەروەها 

بە كارەساتی ترسناكی »رەگەزكوژی« دژە جولەكە وەاڵمی بدایەتەوە، كە 

بەرۆكی ئاكار و شارستانیەتی ئەوروپای بە شێوەیەكی قەرەبوو هەڵنەگر لە 

جەنگی جیهانی دووەمدا گرتبوو، هەروەها وەاڵمدانەوە بە سەدان مەسەلەی 

گەورە و بچووكی دیكە، كە خۆی بەسە بۆ ئەوەی »فەیلەسوفی ئەوروپی« 

بەرەو گوتارێك لە سەرتاسەری ئەوروپا بانگهێشت بكات.
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كۆمەاڵیەتیە   – مێژوویی  ساتە  لەم  مۆدێرنێتە«،  »رەخنەی  پێیە  بەم 

شێوە  روانگەو  عەقاڵنیەت،  دژی  لە  داوایە  تۆماركردنی  وەك  تایبەتیەدا، 

دا  خود  بە  مێژووییە  پێداچوونەوەی  بەجۆرێك  كەواتە  ئەوروپی،  ژیانی 

لە »كۆمەڵگەی ئەوروپی«، چونكە دەتوانرێت بەهەمان رادە كە بەرامبەر 

بە عەقاڵنیەتی مۆدێرن رەشبین بوو، راستەوخۆ ئەوی ئاراستەی كۆمەڵگە 

ئاراستەی  ئەوی  ماركس،  پێشینەكانی  بە  یان  كرد،  ئەوروپی  دەوڵەتی  و 

ئۆرگانیسمی سەرمایەداری كرد.

بەكارهێنانی  و  سێبەر  لە  خۆی  دانانی  بە  ئارێنت  بێت  هەرچۆنێک 

كەرەستەكانی ناسینی ماركس و هەوڵدان بۆ دەرهێنانی ئەوان بە شێوەی 

تیۆریە  راستكردن و سواركردنی  بە  ماركسیەكان  تیۆرییە  پێبەپێی  دڵخواز، 

لەخۆنامۆبوون  كــار،  چەمكەكانی  بە  ســەبــارەت  خــۆی،  رەخنەیەكانی 

و«مۆدێرنیتە« سەرقاڵ دەبێت، بەاڵم لەو رووەوە كە شەرمەزاری »مۆدێرنیتە« 

و عەقاڵنیەتی بەناو »تۆتالیتێری« ئەوە، لە بری رەخنەگرتن لە سەرمایەداری 

تۆتالیتار و بە جیهانی بووە كە لە هەناوی قەیرانە ئابوریەكانی دەوڵەتی 

بۆرژوازی نەتەوەیی سەریدەرهێناوە )بە ئارەزویی تێرنەبوو تەنانەت هەوڵی 

ئۆرگانەكانی دەوڵەتی  واتا  پێشوش  خواردنی دەسكەوتەكانی سەرمایەداری 

نیوە  رووانگەی  بۆرژوازیشیدا(، رووی هێنایە  تاكێتی  و  كۆمەڵگە  نەتەوە، 

عیرفانی – فەلسەفی.

فیكری  مێژووی  لە  بــەردەوامــی  بە  ـــوردوودا  راب لە  كە  تێڕوانینێك 

مرۆڤدا، ئامادەبوونێكی تایبەتی لە رەتكردنەوەی »جیهانی ئێستا« هەبووە 

بە  بەرامبەر  یەكەم سەرشۆڕی مێژوویدا  لەگەڵ  لە سەردەمی مۆدێرندا  و 

مۆدێرنیتە، رێگای چوونە ناو جیهانی نوێیشی دۆزیەوە. واتا لە كۆتاییەكانی 

سەدەی هەژدەوە كە خاڵی وەرچەرخانە فەلسەفیەكەی )وەكو كاردانەوەیەك 
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سەردەمی  دەگەڕێتەوە  كۆمەاڵیەتیەكان(   – سیاسی  قەیرانی  بە  بەرامبەر 

هیگڵیە  لە  یەكێك  پلەی  ماركس)لە  كە  کاتێکدایە  لە  ئەوەش  رۆمانتیزم، 

گۆڕەپانی  لە  هیگڵ(  بۆچوونەكانی  ئاوژوكردنی  دەستیدایە  كە  گەنجەكان 

خەباتی فەلسەفی خۆیدا بە دروشمی«گۆڕینی جیهان« لە بری »شرۆڤەكردنی 

جیهان«، لە بەرامبەر ئەو بۆچوونەدا وەستا، چونكە لە دەزگای فەلسەفی 

ماركسدا، ئێمە هەرگیز رووبەڕووی »جیهان« وەكو خۆی نابینەوە، بەڵكو 

رووبەڕووبوونەوەی ئێمە لەگەڵ جیهان، لەرێگای »مرۆڤێكەوە« روودەدات 

كە لە رێگای بوونی كۆمەاڵیەتیەوە راستی دەكات. رەنگە سەرنجراكێش بێت 

بزانین تێكڕای سیستمی فەلسەفی ماركس دەتوانین هەر لەم واتایەدا ببینین 

و لێی تێبگەین، چونكە كلیلی چوونەناوەوە، لە پشت چەمكی مرۆیی و 

جیهانیدا شاراوەتەوە كە لە »بوونی كۆمەاڵیەتی«یدا دەخولقێت: ئەو بوونە 

سیستماتیكەی كە شێوەی پەیوەندی »بەرهەمهێنان«ی ئەو، رۆڵێكی بنەڕەتی 

لە پێناسەی مرۆڤ و جیهاندا هەیە.

بەاڵم بەوجۆرەی كە دەیبینین، هەڵبژاردنی ئارێنت، بەهۆی پشتكردنی 

كۆمەاڵیەتیەكانی  ئابوری،  سیاسی،  قەیرانە  حاشاهەڵنەگری  ملمالنێی  لە 

كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، كە تێیدا سامان و دەسەاڵت و شێوازی دابەشكردنی، 

لە  جاروبار  )بەدڵنیایەوە  یەكەمی  قسەی  كۆمەاڵیەتیەكان  گروپە  نێوان  لە 

جیهانی  لە  كشانەوە  بەرەو   كۆتاییدا  لە  توندوتیژدا(دەكات،  دەربڕینێكی 

كرداریی، تەنانەت دواخستنی كارو بونیاتنان هەنگاو دەنێت، كە بە وەرگرتن 

لە خۆی دەتوانین بڵێن بەرەو شوێنی تیۆریدانان كۆچ دەكات، شوێنێك كە 

پێدەچێت ئەو دیوی دراوی« ئاژەڵی زەحمەتكێش«و جێهێشتنی مرۆڤە لە 

خۆیدا، كە ئەگەرچی »وەكو« ئەگەر( بۆ ئاژەڵی بەناو زەحمەتكێش نائاشنایە، 

بەاڵم بۆ بیرمەندو فەیلسوفی رەنجاو و بێ هیوا لە جیهان بە رواڵەت و بە 
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بەردەوامی ئامادەیە، چونكە لە ئاستێكی دیكەدا، وەكو كاردانەوەی جەستە 

بەرامبەر بە ئازار، كە مرۆڤ بەرەو خۆی دەگەڕێنێتەوە، بیرمەندیش دەخاتە 

خۆیەوە و لە جیهان بەتاڵی دەكات. رەنگە خراپ نەبێت لێرەدا وتەكەی 

زەحمەت  ئازارو  نێوان  پەیوەندی  بە  بەكاربێنن، سەبارەت  ئارێنت  خودی 

و بەراوردكردنیان لەگەڵ جیهان و بێ جیهانیدا: »تەنها چاالكیەك كە بە 

رێك و پێكی لەگەڵ ئەزمونی بێ جیهانی یان، بە دەربڕنێكی وردتر، بە 

لەدەست چوونی جیهان لە حاڵەتی ئازاردا، چاودێریان لەسەر یەكتر هەیە، 

چاالكبوونی،  سەرباری  مرۆڤ،  جەستەی  تێیدا  كە  زەحمەتكێشانە  چاالكی 

بەرەو خۆی دەكشێتەوەو دەگەڕێتەوە بۆ خۆی، جگە لە زیندووبوون لەسەر 

لەگەڵ  خۆیدا،  ناوخۆیەكانی  گۆڕانە  گەمارۆی  لە  چڕنابێتەوەو  تر  هیچی 

لە سوڕانی دوبارەی كرداركانی  سروشت دەمێنێتەوە، بێ ئەوەی هەرگیز 

خۆی ئەوالتر بچێت، یان رزگار بێت« )ل 177(، بەاڵم ئەگەر بزانین لەگەڵ 

كشانەوە لە گۆڕەپانی گشتی، «هۆشیاری« چ لە شاندی هۆشیاری خۆی، چ 

لە شاندی وشیاری ئەویتردا )جیهان و شتەكان( چۆنیەتی پەیوەندی لەگەڵیان، 

بە تەواوەتی لە دەستدەدەین، لەو حاڵەتدا دەبینین جێهێشتنی جیهان یان 

تایبەت  بە  فەیلەسوفەكان  لە  كە هەندێك  نییە،  بەو جۆرە  بواری گشتی 

ئارێنت بۆی دەچن، چونكە بوونی )هۆشیاری( لە بنەڕەتدا »كۆمەاڵیەتیە« 

)تەنانەت ئەگەر«وشیاری ناڕاستیش«بێت(، بۆیە سەرسوڕهێنەر نییە کاتێک 

دەبینین ئارێنتێك كە بەم شێوەیە لە جیهانی ژین، بایەخ نادات لە بەشەكانی 

كۆتایی كتێبەكەی خۆیدا بەبێ  ئەوەی ناوێك لە فەیلەسوفەكانی سەردەمی 

پەیڕەوی دەكرد و  پێشتر  ئەو شێوازەی كە  پێچەوانەی  )بە  بهێنێت  خۆی 

هەر شرۆڤەیەك بە ناوی فەیلەسوف و تیۆریەكانیەوە هێناویەتی(، ئاماژە 

»تیۆریدانان«  فیدای  »كردار«ی  و  كە«راستكردن«  دەكات،  روانگەیەك  بە 
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كردوە. بەوجۆرەی كە دەڵێت:«ئێستا ئەو )مرۆڤ(، قەناعەتیكردوە لە پێناو 

هەرچاالكیەكدا دەست لە توندوتیژی هەڵبگرێت و شتەكان بەوجۆرەی كە 

هەن دەستكاری نەكات، ماڵەكەی خۆی لە شوێنی نیشتەجێبوونی تیۆریداناندا 

كارێك  تەنها  بدۆزێتەوە....  هەتاهەتایدا  و  هەرمان  كاروباری  پەنای  لە 

كە پێوست بوو بیكات ئەوە بوو كە دەست لەكار هەڵبگرێت و كرداری 

چاودێریكردنی ئیدۆس تا بێكۆتایی درێژە پێبدات، چاودێریكردنی رواڵەت و 

نمونەی هەتاهەتایی، كە پێشتر دەیویست السایی بكاتەوە و ئێستا دەیزانی 

بەهەرجۆرە دەست پێشخەریەك بۆ بابەتیبوون تەنها لەوانەیە سەرتربوون و 

جوانی ئەو لەناو ببات« )ل439(.

بەاڵم پێویستە لە بەدواداچوون بۆ باسی ئازار و بێ جیهانیدا ئەم خاڵە 

زیادبكرێت كە بە رواڵەت لە شێوازی دوورەپەرێزانەی ئارێنتدا، ئەو پشتگوێ  

خستنە بەرچاو دەكەوێت كە »ئازار«، تەنها مرۆڤ لە خۆیدا كۆت دەكات، 

نەك ئەوەی كە »بێ  جیهانی« بكات، چونكە بەهۆی هەبوونی جیهانەوە 

كە مرۆڤ توانای لەخۆدا كۆكردنەوەو  هۆشیاری لەوەدا)ئازار( دۆزیوەتەوە، 

سەرەڕای ئەوەی كە ئەندێشە و بیرۆكەی بەناو تیۆری ئاسایانەش، بەهیچ 

و  ــردارو«  »ك لە  جیهان،  لە  تەنها(  )نەك  پچڕان  ئەگەری  لە  شێوەیەك 

بونیادنانیش بێ  بەش نییە، چونكە »بۆچوونێك« كە لە رێگای فەیلەسوف 

یان بیرمەندەوە بە ناو »پوختە« دەكرێت، لەو رووەوە توانای »پوختەبوونی« 

هەیە، كە لەپێشدا خاوەنی »بوونی كۆمەاڵیەتییە« و لە راستیدا دەستكردی 

ئەوە. بە واتایەكی دیكە بۆچوون دەربڕینی فەیلەسوف، لە پێشدا گرێدەراوە 

بە دۆخێكی كۆمەاڵیەتی  دیاریكراوەوە، دۆخێك كە جیهانێك لە رسكان 

لە  سیستمێكن  راستكراوی  كە  دەگرێت،  لەخۆ  »هاوبەشی«  نیشانەكانی  و 

جیهانی ژین، سیستم و شێوزاێك كە لە شێوازێكی ئابستراكت و لە دۆخێكی 
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توانای  كەسانێك  تەنها  كە  راستدەكەن،  كۆدێك  مێژووییدا  و  كۆمەاڵیەتی 

كردنەوەیان هەیە، كە لە پێشتدا خۆیانیان بۆ شكاندن و خوێندنەوەی ئامادە 

كردبێت: مرۆڤگەلێكی كۆمەاڵیەتی، مێژوویی، سیاسی، كولتوری... بەم پێیە 

بەجۆرەی كە دەبینین لە ئەندازیاری »تیۆریداناندا« نەك هەر بۆشاییەك لە 

جیهان و جێهێشتنی كار، راستكردن، كردار و تەنانەت »زەحمەتی فیكری« 

بە  پەیوەندی  بوترێت  دەتوانرێ   تەنانەت  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  نابینرێت، 

بواری  لە  و  كۆمەاڵیەتی  تەكنیكێكی  هەیە.  »تەكنۆلۆژیاوە«  لە  جۆرێك 

توانای پەیوەندیەوە، شیاوی تێگەیشتن، كە وەكو هەموو تەكنیكەكانی تر 

لێوەشاوەیی خۆی لە مەشقكردن و كاردا بەدەستدێنێت.

هەندێك جار، ئارێنت ئایدیای »بێ  جیهان« خۆی لە شێوازی جۆراجۆردا 

دەبینێتەوە. ئەو لە رێگای بۆچوونەكانی ماكیاڤێلیيەوە ئەو بۆچوونەی شرۆڤە 

دەكات كە كارە باشەكانی بێ  جیهانین. ئەو لەو باوەڕەدایە »چاكە« ناتوانێت 

لەنابردنی  لە ئاستی گشتیدا دەركەوێت، چونكە دەركەوتنی، هۆكارەكانی 

بە  جیهان  لە  بەشێك  شێوازی  بە  و  بوون  دنیایی«سیكۆالر«  پێكدەهێنن: 

خۆگرتن. هەرچۆنێک بێت ئەو دەڵێت:«بێ  جیهانی گەوهەری كارە باشەكانە، 

كە دەبێتە هۆی ئەوەی كەسێكی باش، كەسێكی لە گەوهەردا نامرۆیی و 

سەرو مرۆیی بێت... بەم پێیە چاكە لە پلەی شێوازێكی رێكخراو لە ژیان، 

تەنانەت  بەڵكو  نییە،  ئیمكانی  گشتیدا  مەیدانی  سنورەكانی  لە  هەر  نەك 

ماكیاڤیلی  ئەوەندەی  كەس  هیچ  رەنگە  لەناوچوونیشی،  هۆكاری  دەبێتە 

بەرامبەر بە چۆنیەتی روخێنەربوونی چاكەكردن بە قوڵی هۆشیار نەبێت... 

لەالی ماكیاڤیلی، هۆكاری ئەوەی كە كڵێسە كاریگەریەكی گەندەاڵنەی لە 

سەر سیاسەتی ئیتاڵیا دادەنا، بەشداریكردنی لە كاروباری دنیایی و علمانیدا 

بە واتای وردی وشە بوو، نەك گەندەڵی تاكانەی قەشەكان« )ل 122 و 123(.
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بۆیە پێدەچێت ئارێنت لە راپۆرتی خۆیدا، سەبارەت بە »دۆخی مرۆڤ«، 

ئاراستەی  بە  خۆی  هەنگاوەكانی  »مۆدێرنیتە«  لە  ئەوە  رەخنەگرتنی  كە 

جێهێشتنی بواری گشتی رێكدەخات. ئەو لەم بارەیەوە هۆكاری خۆی هەیە. 

شتێك كە »سەركەوتنی ئاژەڵی زەحمەتكێش« و شكستی مرۆڤی بونیاتنەری 

پێدەڵێت، تەنانەت بە سەرهەڵدانی ژیانی تەرخان بە »كردار«: »كردارێك« كە 

لەم راپۆرتەی لە جیهان كشانەوەدا، وەكو توانای هونەرمەندانەی »راستكردن«، 

ئەزمونێكی نایابە و تایبەتە بە كەسانێكی دەستەبژێر...

مرۆڤ،  دۆخی  لە  ئارێنت  نیگەرانكەرەكەی  راپۆرتە  رواڵەت  بە  بەاڵم 

سەبارەت بە »بیرمەند«، بەم جۆرە كۆتایی نایەت، چونكە ئارێنت لە پلەی 

فەیلەسوفێكی رۆشنبیر )دەرونگەرا و تیۆرزان( لەم جیهانە نایابەی ئەزمونی 

كردار و بونیاتناندا، چاوی بڕیوەتە ئاسۆیەك كە پێشتر كاتوی تێدا ژیاوە. ئەو 

بە هیوایەكی نوێوە بۆ بیرمەند نەك هەموان، قسە لە »بیر و ئەندێشە« دەكات 

كە تێیدا بێ كرداریی و كۆشەگیری )قسەكردن لەگەڵ خۆت(، دووركەوتنەوەیە 

لە كرداری تەنیایی. بەو جۆرەی كە لە دوا دێڕەكانی كتێبەكەیدا دەڵێت:«كات 

و چەندە بەرهەق بۆ ئەو كاتەی كە دەیوت: مرۆڤ هیچكات ئەوەندەی ئەو 

كاتەی كە كرداریەك ئەنجام نادات، شایستەی كردار نییە، هەرگیز ئەوەندەی 

ئەو كاتەی كە لەگەڵ خۆیدا بەسەر دەبات، لە تەنیایی دوور نەكەوتووەتەوە« 

)ل 463(.

سەرچاوە : 

 1- زهره روحی، انسان شناسی و فرهنگ 

2- http://www.cdi-iran.com/Article/
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هانا ئارێنت کتێبی تۆتالیتاریزم

سپیده  ساسانی         

لەفارسییەوە: نه سرین ره حیمی
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»هانا ئارێنت« له  ساڵی 1906 له  بنه ماڵه یه کی یه هودیدا له  دایک بوو، که م 

تا زۆر له  بنه ماڵه وه  سه رقاڵی سیاسه ت بوو، له  سه رده می خوێندندا له  زانکۆ له  

نێوان 18 تا 32 ساڵی، خوێنکاری چه ند که سێك له  جه نجاڵترین بیرمه ندانی سه ده ی 

بیسته م بوو. »هانا« له  هه ژده  ساڵیدا خوێندکاری مارتین هایدگه ر بوو، له و کاته دا 

»هایدگه ر« سه قاڵی بیرکردنه وه  له  گرنگترین به رهه مه که ی خۆی »بوون و زه مان« 

و  دۆستانه   پەیوەندیه کی  دا  ئارێنت  هانا  و  هایدگه ر  نێوان  له   کاته دا  له م  بوو، 

هایدگه ر  کاته ی  ئه و  تا  بوو  به رده وام  پەیوەندیه   ئه م  هه بوو،  بوونی  رۆمانسی 

په یوه ست بوو به  حزبی نازییه کان، ئه م په یوه ندییه  توشی قه یران بوو، له  ساڵی 

1959 دا »هانا ئارێنت« وه کو یەکەم مامۆستای ژن له  زانکۆی »پپرینستۆن« وانه ی 

ده وته وه  هانا دوای شه ڕی دووه می جیهانی توانی هه موو کاتی خۆی بۆ نوسین 

ته رخان بکات. 

یه کێک له  گرنگترین به رهه مه کانی هانا ئارێنت که  کۆمه ڵێ له  ئه ندێشه کانی 

له الیه ن  پالپی«  »موحسین  وه رگێڕانی  به   که   تۆتاليتاریزمه   کتێبی  ده گرێته وه ، 

باڵڤۆکی » پالپ«وه ، باڵوكراوەتەوە ، هانا ئارێنت له م کیێبه دا دوای روونکردنه وه ی 

بنه ماکانی تۆتاليتاریزم له  دوور واڵتی ئاسمان له  سه رده می هیتله ر و روسیا له  

سه رده می ستالیندا به  که ڵک وه رگرتن، له  به ڵگەی  جۆراوجۆر و ته واو لێکچوون 

راستیدا  له   ده کات،  شرڤه   یه ک  وه کو  حکومه ته،  چه شنه   دوو  ئه م  جیاوازی  و 

ده توانین بنه ما سه ره کیه کانی ئه ندێشه ی هانا ئارێنت، سه باره ت به  تۆتاليتاریزم له  

ناو قه یرانی گه وره ی شه ڕی جیهانی دووه م و ده رکه وتنی نازیزم، که  کاریگه ریی 

راسته وخۆی له  سه ر ژیان هه بوو، پەیڕەوی بکه ین. 
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له   یه کێک  له   ژیــان  به هۆی  ئارێنت«  »هانا  فه لسه فه ی  تر  جۆرێکی  به  

بینه ری دوو شه ڕی  ئاکاره کانی مێژوودا که  مرۆڤ  ترسناکترین  پڕکاره ساتترین و 

دیکه   و  ڤێتنام  شه ڕی  کیمیایی،  بۆمبارانی  په ره ستانه ،  ڕه گه ز  تاوانی  جیهانی، 

رووداوه  توندو تیژه کانیتر بوو، زۆر کاریگه ر بوو له و رووداوانه  و به جۆرێک له  

هه ڵوێست و په رچه کردار به م توندو تیژیانه ، له  گه ڕان به  دوای چاره سەرێکدا بوو، 

بۆ رزگاربوون و خۆشبه ختی مرۆڤه کان.

هه یه ،   مۆراڵدا  و  سیاسه ت  له گه ڵ  زۆریی  تێکه ڵییه کی  »ئارێنت«  فه لسه فه ی 

گرنگییه کی تایبه ت به  ئازادیی مرۆڤ ده دات، له  روانگه ی »ئارێنت« ه وه  مافی 

مرۆڤ ده بێ له گه ڵ ناسنامه ی سیاسی مرۆڤه کاندا ته بابێ، له  بواری سیاسیدا ده کرێ 

دنیای هاوبه شی مرۆڤه کان بنیاتبنرێ، ئارێنت له  کۆمه ڵه  به رهه مه کانیدا، گرنگیه کی 

زۆر به  چه مکه کانی توندو تیژی یان شه ڕ، تۆتالیتاریزم، ژیانی پراکتیکی و ژیانی 

خۆی  چه مکانه   ئه م  شیکاریی  و  لێکدانه وه   به   شوێندا  زۆر  له   ده دا،  تیۆرییک 

سه رقاڵکردووه ،  به  دوای رێگا گه لی ده رچوون له م کاره ساتانه وه  بووه .

ئۆمێده وه   به   و  ده زانێ  سیاسی  تێۆریزینێکی  به   زیاتر  خۆی  ئارێنت«  »هانا 

به  دوایی رێگه  چاره یه که وه  بۆ رزگاربوون و باش بوونی ژیانی مرۆڤایه تی، ئه و 

تاریکی بوو له  مێژووی  به رده وام بەدوای لێکدانه وه و چۆنیه تی پێکهاتنی چاخی 

ژیانی مرۆڤه کاندا، »ئارێنت« جه ماوه ر به  کۆمه ڵێکی پێکهاتوو له  چه ند که سێکی ته نیا  

و تاک که وتوو ده زانێ، که  جیاوازی چینایه تی خۆیان له  ده ستداوه ، به  بۆچوونی 

»ئارێنت« کاتێک جیاوازی چینایه تی له  ناو ده چێت، جۆرێک له  تاکایه تییان نامێنێت 

و باوه ڕیان به  هیچ ئه رکێکی کۆمه اڵیه تی بۆ خۆیان نییه ، وه ها خه ڵکانێک له  رووی 

هیچ  ئه ندامانی  له گه ڵ  پەیوەندیه کانیان  جۆره   هیچ  چونکه  نه زۆکن،  سیاسیه وه  

گروپێک نامێنێ، به اڵم هه ر ئه و که سانه ی کێبڕکێ و هاوکات حه ز بۆ هه بوونی 

سیاسیه کان  رێکخراوه   به ره و  به مه وه   نه داوه ،  ده ست  له   گروپییان  به رژه وه ندیی 
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به رژه وه ندییه   یان  پێداویستی  به هۆی  نه   به اڵم  رێکبخرێن،  ده کرێ  و  ده ڕۆن 

که مایه تیه کاندا  به رژه وه ندیی  خزمه ت  له   بۆئه وه ی  ته نیا   به ڵکو  هاوبه شه کانیان، 

جێگرببن، ئه مه ش ده سپێکه  بۆ ده رکه وتنی تۆتالیتاریزم.

تێۆریزینه کانی  و  بیرمه ندان  تــه واوی  وه کو  ئارێنت«  »هانا  ئه ندێشه کانی 

تۆتالیتاریزم، به  پشتیوانی ئه زمونگه لی تاڵی ئه و به  پشتیوانی دیکۆمێنتاری که  به  

رووداوه  مێژووییه کانه وه  په یوه سته ، فه زایه کی ساردو تاڵی به  به رهه مه کانی داوه ، 

له گه ڵ ئه م تێڕوانینه دا، دیسانه وه  »ئارێنت« به  داهاتوو گه شبینه ، ئه مه ش به ڵگه ی 

جیاوازبوونی ئه وه  له  گه ڵ ته واوی بیرمه ندانی تۆتالیتاریزمدا.

سه رچاوه کان:

1- هانا أ رنت، اندیشه  و مددخطات اخالقی، وه رگێڕانی عباس باقری، تاران 

نشر نی

2- راسل ماکوبی، هانا أ رنت و تناقضهایش، وه رگێڕانی علی محمد طباطبایی

3- قدرت و قهر در فلسفه  سیاسی هانا ا رنت، محیی

4- در باره  زندگی و ا ثار هانا أ رنت، منصوره  افقهی
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دیاردەی تۆتالیتاریزم لەروانگەی 
)هانا ئارێنت( ەوە

دکتۆر: حوسه ین ئیمامی

 لەفارسییەوە: هه ڤاڵ ره حیمی
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که ره سته«  و  »ئامانج  نێوان  پەیوەندی  لێکدانه وه ی  به   ئارێنت«  »هانا 

سروشتێکی  خاوه نی  تیژی  توندو  ناڕوونه   بابه ته   ئه م  سه ر  ده خاته   تیشک 

بــه رده وام  تر  په له کانی  و  که ل  و  که ره سته   هه موو  وه کو  که ره سته ییه، 

پێویستی به  ئامانجێکه  که  رێنوێنی بکات و پاساوی پێ بهێنێته وه ، ئه و شته ی 

که  بۆ پاساودانی خۆی پێویستی به  شتێکی تر بێت، خه سڵه تێکی به کارهێنانی 

هه یه ، به اڵم هیچکات دیاریکه ر نیيه ، له م قسانه ی »هانا ئارێنت« ده توانین 

تیژه ی  توندو  دیاردەی  ناکرێ  ده سه اڵت  چیيه تی  که   بگه ین،  ئاکامه   به و 

سروشتێکی  خاوه نی  ده سه اڵت  پێچه وانه ی  به   تیژی  توندو  بکه ین،  باسی 

رووخێنه ره،  که  بیكاته  ئامانجێك که  توندو تیژی به  ده ستبهێنێت، پێویستی 

به   ئه مه   به اڵم  ترسێنه رو سته مکارانه  هه یه ،  به  که ره سته یه کی رووخێنه ر، 

نیسبه ت ده سه اڵته وه  راست نییه ، ده سه اڵت تایبه تمه ندی تاکه  و ته نیا کاتێک 

په یدا ده بێ، که  مرۆڤه کان یه کگرتووبن، ده سه اڵت به رده وام پێویستی به  

کاتێکدا دۆخێک  له   بەرامبەر هه یه ،  متمانه بوونی  ئاشتی خوازانه و  دۆخی 

که  به  که ره سته ی توندو تیژی راست ده بێ پڕه  له  ترس و دڵه ڕاوکێ، بێ-

قاموسی  له   به م شێوه  کۆده کاته وه ،  ئه م جیاوازییه   ئارێنت  متمانه یی هانا 

سیاسیدا به سی نییه،  بڵێین ده سه اڵت و توندو تیژی یه کێک نیيه ، به ڵکو هەر 

ده بێت بڵێین ده سه اڵت و توندو تیژی خاڵی دژواری بەرامبەر به  یه کترن، 

له  جێگایه کدا که  یه کێک له م دووانه  حاکم بێت، ئه وی دیکه  بوونی نییه ، 

توندو تیژی کاتێک کاری پێ ده کرێ که  ده سه اڵت له  مه ترسیدا بێت، ئه گه ر 
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چاره نوسی ده سه اڵت بخه ینه  بەر قسه ی توندو تیژییه وه ، ئامانجی کۆتایی 

له یه ککاتدا ده بێته  کۆتایی هاتن و رووخاندنی ده سه اڵت، به مه وه  ته نانه ت 

ناتوانین بڵێین خاڵی بەرامبەری توندو تیژی نه بوونی توندو تیژیه  و دیاره  

قسه کردن له  ده سه اڵت به  »بێ توندو تیژی« مانایه کی نییه ، توندو تیژی 

ده توانێ ده سه اڵت بڕووخێنێت، به اڵم هیچکات، ناتوانێ ده سه اڵت راست 

کاریگه ریی  دێته  ده ره وه،  ده توانێ  تفه نگه وه   لوله ی  له   بکات، شتێک که  

ئه وه ی هه بێت که  داوای په یڕه ویکردنی بێ مه رج ده کات، له  لوله  تفه نگه وه  

هیچ کات ده سه اڵت نایه ته  ده ره وه ، ئه م چاره نوسه  چیه تی، یان خه سڵه تی 

تایبه تی خوێندنه وه ی »ئارێنت«ه  له  چه مکی ده سه اڵت، ده بێ له  پەیوەندی 

گوتاری  یان  ده سه اڵتدا،  زمانی  واقعیه تی  و  پراکتیکی  به کارهێنان  له گه ڵ 

ده سه اڵتدا له  به ستنی پەیوەندیی رۆژانه ی کۆمه اڵیه تی و سیاسی و ئابوریی 

و که لتوریی مرۆڤه کاندا لێکبدرێته وه ، به  جۆرێکیتر تیڕوانینی هانا ئارێنت، 

بۆ چه مکی ده سه اڵت خاوه ن چیه تی یان سروشتێکی توێژه رانه ی تایبه تییه ، 

وردی  بۆچوونی  یەکەم  که   ئارێنت  هانا  باوه ڕی  به   تۆتالیتار  حکومه تی 

له م باره وه  ئاڕاسته کردووه،  دیاریه کی سیاسی وه های بێوێنه یه ، تۆتالیتاریزم 

له گه ڵ دیکتاتۆریه تدا به و جۆره ی که  مۆنتسکێو پێناسه ی کردووه  جیاوازیی 

دیاریکراو،  بۆچوونێکی  له   کۆمه ڵگه  ته واوی  شوێنکه وتنی  داڕشتنی  هه یه  

سه باره ت به  مرۆڤ و نکۆڵیکردنی بنه مای ئازادی مه ترسییه کی گه وره یه  بۆ 

شارستانیه ت، چونکه  روسیای  ستالین و ئەڵمانی هیتله ری که  دوو شێوازی 

یه کترن،  به   له  سه داسه د دژ  ئه م دووه   ئه و چه شنه  حکومه ته ن،  تەواوی 

به اڵم له  بواری کاری ئايدۆلۆژییه وه ، له ودیو ناکۆکییه  رووکه شه کانه وه  وه کو 

فاشیزمه وه   و  نازیزم  له   جۆراجۆره کانیدا  شێوازه   له   تۆتالیتاریسم،  یه کن، 

جیهاندا  سیاسه تی  بواری  له   به رباڵو  پانتاییایی  که   ستالینیزم  تاکو  بگره،  
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ئیتاڵیاو  ئيسپانیاوه  بگره  تاکو روسیا، چین و ژاپۆنی به  خۆیه وه  توش  له  

کردووه ، یه کێک له  بابەتە گرنگه کان بوو له  ده یه کانی ناوه ڕاستی سه ده ی 

بیسته مدا، وه کو وترا، بیرمه ندان و تۆێژه رانی زۆر سه باره ت به  تۆتالیتاریزم 

و شێوازه  تایبه ته کانی وه کو فاشیزم و نازیزم لێکۆڵینه و لێکدانه یان هه بووه،  

له   ئارێنت  هانا  قووڵی  لێکدانه وه ی  و  ورد  تێڕوانینی  نێوانه دا  له م  به اڵم 

فه لسه فه ی سیاسی سه ده ی بیسته مدا پێگه یه کی تایبه تی هه یه ، که  گوتارو 

کردارو ئازادی مرۆڤه کان ده گرێته وه ، ئارێت خوازیاری مافێکی یەکسانە بۆ 

هه موو مرۆڤه کان له  کردار و گوتاردا، به  بۆچوونی ئه و مافی مرۆڤ ده بێ 

له گه ڵ شۆناسی سیاسی مرۆڤه کاندا هاوڕێ بێ، له  بواری سیاسه تدا ده کرێ 

دنیای هاوبه ش مرۆڤه کان بنیات بنرێ.

– چه مکه کانی  به   تایبه ت  گرنگیه کی  به رهه ماکانیدا  کۆی  له   ئارێنت   

توندوتێژیی- شه ڕی تۆتیالیتاریزم ژیانی پراکتیک خوازارانه  و تیۆری خوازانه  

رێگا  دوای  به   هه بوو،  چه مکانه   به  م  شیکاریی  جێگادا  زۆر  له   ده دات، 

چاره یه که وه  بۆ ده ربازبوونی مرۆڤ له  قه یرانه کان بووه ، له  سه رچاوه کانی 

دژی  لێکدانه وه ی  و  خوێندنه وه   به شدا  سێ  له   ئارێنت  تۆتالیتاریزمدا 

باسی  له   سه رقاڵکردووه ،  خۆی  تۆتالیتاریزم  و  ئيمپڕیالیزم  یه هودییگه ریی 

ئه م  ریشه کانی  و  بنه ما  دیارده  ناسانه   میتۆدی  به   دا  دژه یه هودییگه ریی 

شته ی لێکداوه ته وه  و له نێوان نەفره ت له  یه هودیه کان به  بۆنه ی دژایه تی 

و ئایینی و نەفره ت له  یه هودیه کان به  هۆی بۆچوونی ره گه زپه ره ستانه وه  

جیاوازیی داناوه ، له  روانگه ی ئارێنته وه ، نەفره ت له  یه هودیيه کان به هۆی 

ئایینه وه  به  گۆڕانی ئایین، ئه ویش ده گۆڕدرێ، به اڵم له  باری ره گه زییه وه  

هیچکات  یه هودیه ت  به مه وه  یه هودییه ،  ئه سڵیه تی  به رده وام  یه هودیه ت 

هۆکاری  بۆچوونی  به   ببێ،  رزگــاری  بوون  یه هودی  شه ڕی  له   ناتوانێ 
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سیاسی، ئابوری، کۆمه اڵیه تی ده ستیان به  ده ست یه که وه  داوه،  تاکو دژه  

یه هودییگه لی و ره گه ز په ره ستی توندو تیژ ببێته  هۆی راستکردنی قه یران 

ئارێنت یه هودیيه کانی دژ ده وڵه ت یه هودیانی ده وڵه تی  بۆ یه هودیيه کان، 

ئه و گروپ و تاقمه  یه هودییه ن، که  قه بوڵیان کردووه  تێکه ڵ به  کۆمه ڵگهبن، 

كۆمەڵگەدا  له   تا یبه ت  کۆمه ڵێکی  وه کو  بوونه وه   یه هودی  به هۆی  به مه وه  

که   یه هودیانه ن  ئه و  په رتکراو،  یان  ده وڵه ت  دژ  یه هودیانی  قه بوڵکراون، 

مافی  له   له واقعدا  و  جیابوونه ته وه   ده وڵه تی  یه هودیانی  و  کۆمه ڵگە  له  

له   مه ترسیدایه ،  له   یان  شارۆمه ند  مافی  یان  به هره مه ندین،  شارۆماندی 

روانگه ی »ئارێنت«ه وه  ته واوترین جۆری ژیانێکه  که  له سه ر بنه مای پراکتێک 

کار ده کات، پێویستی به  هاوڕێتی و راستکردنی پەیوەندی نێوان مرۆڤه کانه ، 

دنیای  هه مان  ئه ویش  هه یه ،  ده رکه وتن  شوێنی  به   گوتاریش  و  کرده وه  

هاوبه شی مرۆڤه کانه ، کرده  به  پێچه وانه ی زه حمه ت و کاره وه ، که  ده بێته  

كۆمەڵگە  دابه زینی  و  مرۆڤه کان  شوناسی  و  تاکیيه تی  ناوچوونی  له   هۆی 

مرۆڤایه تی  كۆمەڵگەی  به رژه وه ندییخواز،  یان  خۆر  به ر  کۆمه ڵگەیه کی  به  

كۆمەڵگەیه کی سانتڕاڵه  و به خت له  دیاریکردن و شوناس و که سایه تی مرۆڤ 

ده کاته وه ...

نیسبه ت  به   شناسی  پدیدار  دیارده ناسانه ی  بۆچوونی  ئارێنت  هانا 

کارلێک  کرده وه یه کی  ئه نجامدانی  به   توندوتیژیی  هه یه ،  توندوتیژییه وه  

توندوتیژی  و  ده زانێ  توندوتیژی  ئاکامی  له   بیرکردنه وه   بێ  گوتارو  بێ 

بوونه وه ی  به  که مڕه نگ  مانایه کیتر  به   ناکارامه یی ده زانێ،  به  سه رچاوه ی 

به ستێنی گشتی و که وتنه  په راوێزی کارلێک و گوتار توندوتیژی پر ره نگ 

ده بێته وه ، توندوتیژی ئه سته مێکی که ره سته یی هه یه  و له  بەرامبەر کارلێک 

و ئه ندێشه دایه ، ئارێنت له  نێوان توندو تیژی له گه ڵ ده سه اڵتدا و خۆری 



13
7 ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

ده ســه اڵت  ــه وه وه   ئ روانگه ی  له   و  ــێ  داده ن جیاوازی  هێز  و  ده ســه اڵت 

بۆ  به ڵكو  کارێک،  ئه نجامدانی  بۆ  ته نیا  نه   که   مرۆڤانه یه ،  پۆناسینێکی 

رێکه وتنى نێوان مرۆڤه کان و ئه نجامدانی کاری هاوبه شی نێوان مرۆڤه کان 

له  هێز و توندوتیژی نییه ، خه سڵه تێکی که ره سته یی هه یه  و ده الله ت له  

سه ر پۆتانیسه لێک ئازادکراوه  ده کات به  هۆی بزافه  کۆمه اڵیه تیه کانه وه  به  

بۆچوونی هانا ئارێنت به رده وام بوون و جێگیر بوونی »هێز« پێویستی به  

رێزگرتنی بێ مه رجی که سێک، یان خۆ رێکخراوێک هه یه ، چونکه  »هێز« 

جه وهه رێکی ده به خشێ، هانا ئارێنت له  نێوان ده سه اڵت و توندو تیژیدا 

خاوه نی سروشتێکی  به   توندوتیژی  و  بنه ڕه تی هه یه   جیاوازی  به   باوه ڕی 

وێرانگه ر ده زانێ، به  پێچه وانه ی ده سه اڵت که  سروشتێکی بنیاتيیه  »ئارێنت« 

سروشتێکی کۆمه اڵیه تی و گشتی بۆ ده سه اڵت، له  به رچاو ده گرێ و ده ڵێ، 

توندو تیژی پێویستی به  یاسا هێنانه وه  نیيه ، چونکه  نسێکه  له  خۆیدا و له  

جه وهه ری كۆمەڵگەی مرۆڤایه تیدا بوونی هه یه ، به اڵم ده سه اڵت پێویستی 

به  مه شروعییه ت هه یه ، ئه ڵێت مەشروعیه تی ده سه اڵت له سه ر ئامانج، ياخود 

ئه و هۆکارانه ی که  به  تاقمێکی کۆمه اڵیه تی به  کاری ده به ن داده مه زرێ، 

ده سه اڵت بۆ مه شروعیه تدان به  خۆی بۆ رابوردووی ده گه ڕێته وه،  له  حاڵه تێکدا 

ئامانجێک که  پاساوی بۆ که ره سته  هه یه ، پەیوەندی به  داهاتووه یه وه  هه یه ، 

ده کرێ بۆ توندوتیژی پاسای بهێنێته وه،  به اڵم هیچکات ناتوانن مه شروعیه تی 

پێبده ن، ئارێنت به  جیاواز بوونه وه ی

 ده زگای حاکمیه ت و ده سه اڵت له  سه رچاوه ی ئه سڵی خۆی که  خه ڵکن، 

نه  هۆکاری ته رکی که وتنه وه ی ده سه اڵتی ده وڵه ت،  زاڵی ده سکه وته که شی به  

ئاڵتەرناتیڤی توندوتیژی ده زانێ، چونکه  »هانا ئارێنت« ده سه اڵتی به  موڵکی 

خه ڵک ده زانێ، که  خه ڵک له  چوارچێوه یه کی تایبه تدا ده سه اڵت به  حکومه ت 

و ده وڵه ت ده سپێرن. 
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هانا ئارێنت، باوه ڕی به  جیاوازی نێوان جه نگ و شۆڕشه ، ئامانجی شۆڕش 
و  کۆنه   دیارده یه کی  شه ڕ  »ئارێنت«ه وه   روانگه ی  له   ده زانێ،  ئازادیی  به  
له گه ڵ توندو تیژیدا هاوته بایه  به  بۆچوونی ئه و، شۆڕش تایبه ت به  چه رخی 
نوێیه  و له گه ڵ ئازادییدا پەیوەندی هه یه ، وشه ی شۆڕشی یه که م جار له  ساڵی 
1660دا دوای رووخانی پەرلەمان و گه ڕانه وه ی و بنیاتانه وه یه ، ئه و مه سه له ی 
کۆمه اڵیه تی به  هۆکاری سه ره کی پێکهاتی شۆڕش و هه ژاریش به  هۆکار و 

جوڵێنه ری شۆڕشی ده زانێ.
زیاتر  فه لسه فه ،  خوێندکاریی  ئارێنت،  هانا  بڵێیت  دەتوانیت  گشتی  به  
خۆی تێورسینی سیاسی ده زانێ و کاریگه ر له سەر سه رده مێک بوو، که  تێیدا 
ده ژیا، به رده وام بە دوای رێگاچاره یه کەوە بوو، بۆ رزگارکردن و باشتربوونی 
ژیانی مرۆڤایه تی، له  هه مانکاتدا گه شبین بوو به  ده سپێکردنێکی تازه  دۆخێکی 

گشتی که  تێیدا ئازادی و یەکسانی مرۆڤه کان ده سته به ر بێت.

سه رچاوه کان:

1- پاتریشیا، ا لتبرند جانسۆن، فلسفه ی هانا ا رنت، وه رگێڕانی خشایار 

دیهیمی تاران، طرح نو

2- هانا ا رنت، انقالب، وه رگێڕانی عزه ت الله  فوالدوه ند، تاران، خوارزمی

تاران،  فوالدوه ند،  الله   عزه ت  وه رگێڕانی  خشونت،  ا رنت،  هانا   -3

خوارزمی
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یای یژر  ه  

  رىزا  

١٩٢٩  

  
ویو آ.  

  ،ی آزا  وووا  ایدزید  اآ ڕ ه

  .آ و 

١٩٣٣  

  

 ر ه ژی  ڕان  ،نآزی ر ده ه

وای  ،ات ڕوویی  و ڕوو وودور   د

   ت.  

١٩٣٣  

  
  . دز ی زیآن هین ت، م دوا زادین آد

١٩٣٧  

  
آ  زڕ .  

١٩٤٠  

  

و دآت  ی  و رآی یف هی گ، 

ڕ و ه و ،ری زر ای  ز

  .ش  هییك ا هدوژ ی ،م 

١٩٤١  

  

 ی د ڕ  ،دڕای آا ر ووه 

و هوآر  غ ڕواآان  ی ،م ڕ) هیام یم(

٢٥٠٠ آ دآ .  

١٩٤١ -

١٩٤٥  

  

 آ )Aufbau(  ز   ڕژ ل 

د، ه آى  ددا، ش  ی دووم 

ڕایو ی و آر  وان و زای وآ دآد، 

  .رآد و ڕوا ی آدنژریآ زر ا ڕز

١٩٥٠  

  
ردو ی زڕ.  
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 یریآ آزا – آی–ن-كو رس وی انی ر 

دووآ .  

١٩٥١  

  

یآم آ ور  و ی ی وآدو ، هو 

 ز  و یییآا  یآ ی ی و

 ی ،ووآوو م آ ن دژآ.  

١٩٥٦  

  
دووآ ریه ڕیڕا ار.  

١٩٥٨  

  

 آ) ر ( ی  ان  وازی ای ،ودوآ

 ،دووا آییدنو آرآآ آوازی  روآ .  

١٩٥٩  

  

وا م ژآك یو هروه ،ون وی زا  وا 

 ی ی ا و ،وو وا ی زا 

 یآی زا،    .  

١٩٦٠  

  
زاد ر  ریوف دا و .  

١٩٦١-

١٩٦٢  

  

  .ا ویین وو  زو هوآر   یو

١٩٦٢ -

١٩٦٣  

  

  .یی ی  هر و زاهدرا  هوآریدن  آد
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 رد ر ه  

  رىزا  

٣٩٠ 

زایی  

آن ر و رم )ل( رم رار 

راد.  

  .د ری ،ر ی آ  ز.پ٣٨٠

  ز.پ٣٦٧

زرم دادر رآ  ار ت. 

 وڕا س، واآی ردارم، زآی یدی ر

یی  ون رو آردوو.  

  .یی ر ون  یی  ز.پ٣٦١

  ز.پ٣٥٣
د وس، آ وم، یآ  وت 

را، دی آروی.  

  .و آرژی دوو ان رم  ز.پ٣٤٨

  .ر  ون  ز.پ٣٤٧

  ز.پ٣٣٥
وآ دوو ی ی زن، د ر و

  . دایآریآ د آت

  ز.پ٣٢٦

 ا آآ ،نهی روازد زن، د ر

 ور آریای د ور رید  و

ود در  رروو ر و  ،یدری.  

  ز.پ٣٢٣
و دوایا، هو ر ر زن

آریای.  
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 وور آ ووداو  
  .وا   ز رها  ر.  د ش پ-

  .ز د یرس. آی د ش پ-

  رىزا  

  .آات  ی ر د ردا ددر  .ز.  پ٣٩٩

  ز. پ٣٨٧
 آ یآم زای   ی دازرا ((،آدی))ن 

  .ین

  ز. پ٣٣٥
  ر))نآی(( آ ،زرداد ی  ،

 رددیآ رآ.  

   ز٣٢٤
 ریای ی ی ریایر ای  

وازد.  

٤٠٠  
ود آادا  ی . 

  .دآ ا آییییوار

).  د ری) دڕو و هوا رای ررریآن   ٤١٠

٥٢٩  
 دا)یدیآ ( آ ی رای ر  ی

  .آی ر ی ی و

 ڕاو

 د

)١٣(  

ر ر آ سیآ سد  . رد

ی      .  

١٤٥٣  
آی یار . وو   د رآآنر

 .  

١٤٩٢  

  

ی س در. آ رو دوو را  

  .ووآد زایر یر
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١٥٤٣  

آ آریس آ درر ڕاو هر یی

 آ ، د ی  ر و وآود

وردا د ورد وز .  

١٦٣٣  
آ ی ر دآت   یر رو ر 

  .ت

  .اآن ودآو، آ رای  دردیرت   ١٦٤١

١٦٧٧  آرآ ودوآ ،زای د .  

  .ی آن ودآو و  ا دڕوو  ١٦٨٧

١٦٨٩  
وآود ڤ ی ررد ی ك . ر

رز.  

١٧١٠  
ه ریآ  زا ییآن ودآو و 

  .ور ددا ز

١٧١٦  ی ی د.  

١٧٣٩  
  روز و وآود ی و م آهی

    .ورآ ژییآ  دت

١٧٨١  

 ،رآ  وا))ید و (( ،مهی روآه ر 

وآود   .   دار 

تدآ .  

١٨٠٧  

  

 ، ری   ،یز رددی هی

وآود.    

١٨١٨  
ور ین وآ یاد و وآدن ودآو و 

ا دی ری   هی ڕوو    

١٨٨٩   آ یو ریای)دوو ا(د  ری  ،.  



ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

14
4

١٩٢١  
ژی  یوی -  آ وآود  

  .   یآن)دوا وم(

 ید

١٩٢٠  
))ی  ((ژی ییزی  ودان.  

١٩٢٧  
 ازا  س آ وآود نون و ز ریه

  .  یر و ورو دآت

١٩٤٣   
 آره  و آ ،وآود ون ون و رر

  .هیر دداو یییم دڕوو

١٩٥٣  
 ،یوی آی وی ،دن ش  ودان

ریز  .  
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ئاشنابوون بە 1
ئەفالتوون

رێباز مستەفا
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

ئاشنابوون بە     3
كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا
2014

ئاشنابوون بە   4
شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      5
كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      6
ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

ئاشنابوون بە     9
قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
2014

ئاشنابوون بە        10
جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      11
دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

ئاشنابوون بە      14
جۆن لۆك

عەتا جەمالی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15
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ئاشنابوون بە    16
ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

17
ئاشنابوون بە 

قوتابخانەی فرانكفۆرت
عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە 18
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014بازگربلیمەتی و شێتی 19

ئاشنابوون بە كریشنا 20
مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە 21
سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە سیمۆن 22
دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا 23
وۆلف

لوقامت رووف
2014

ئاشنابوون بە  یۆرگن 24
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر
2014

25
كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا

2014

مەكری ئیسالمییەكانی 26
كوردستان 

ماجد خەلیل
2013

27
ماو تسی تۆنگكتێبی سور 

فازل حسێن مەال 
رەحیم

2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ 31
كۆبانێ

ئەنوەر حسێن-
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34


