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سەرنوسەر

د. لوقامن رەئوف

لێكۆڵینەوە  بە  گۆڤارێكە گرنگی  ئایدیا:   -1

دەدات،  بابەتی فیكری و فەلسەفی  و وەرگێرانی 
ل���ەگ���ەڵ ه����ەر ژم���ارەی���ەك���دا ف��ای��ل��ێ��ك��ی ت��ای��ب��ەت 
ل��ەس��ەر ف��ەی��ل��ەس��وف و ب��ی��رم��ەن��دێ��ك��ی رۆژئ���اوای���ی 

باڵودەكاتەوە.
سیاسیيە  گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی  دیبلۆماتیك:  ئایدیا   -2

و گ��رن��گ��ی ب���ە ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە و ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی 
سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.

3- كوردستان دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە 

ئەو  ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی  و  لێكۆڵینەوە  ب��ە  گرنگی 
روداوانە دەدات، كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار 
پ���ارچ���ەی ك��وردس��ت��ان، ل��ەگ��ەڵ وەرگ��ێ��ڕان��ی ئ��ەو 
بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  ب��اران:   -4

لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی، ئەدەبی ناوخۆیی دەدات، 
لەسەر  فایلێك  ژمارەیەكیشدا چەند  هەر  لەگەڵ 

بیانییەكان  ی��ان  ك��وردەك��ان،  ن��وس��ەرە  و  شاعیر 
ب��اڵودەك��ات��ەوە، ل��ەگ��ەڵ ب��اڵوك��ردن��ەوەی شیعر و 
زمانە  لە  بە زمانی ك��وردی و وەرگ��ێ��ڕان  چیرۆك 

بیانییەكانەوە.
5-پ�������ڕۆژەی )100(ن��ام��ی��ل��ك��ەی ف��ەل��س��ەف��ی: 

بەشێوەیەكی  فەلسەفەییە  ف��ك��ری  پ��ڕۆژەی��ەك��ی 
لەوانە   )60( باڵودەكاتەوە  نامیلكە   )20( وەرزی 
ب��اڵوك��راوەت��ەوەو ئ��ەوان��ی تریش پ���ڕۆژەی داه��ات��ووی 

دەزگاكەیە.
جیهانی:  توێژینەوەی  )100(نامیلكەی  6-پڕۆژەی 

توێژینەوەی  و  ئابووریە  سیاسی  نامیلكەی   )100(

پ��س��پ��ۆڕان و ش���ارەزای���ان���ی ج��ی��ه��ان��ی و ن��اوچ��ەی��ی و 
ن��اوخ��ۆی��ی��ن. گ��رن��گ��ی ب���ەڕوداوگ���ەل���ی گ��ڵ��ۆب��اڵ و 

ناوچەیی دەدات. 
7- پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری 

تا  ت��رە،  بوارەكانی  و  فكری  فەلسەفی،  سیاسی، 
ئێستا )20(كتێب چاپكراوە.



خاوەنی ئیمتیاز: 
دەزگای ئايديا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە

لێپرسراوی دەزگا: 
ئەنوەر حسێن
a.bazgr@gmail.com
07701535029

سەرنوسەر:
د. لوقمان رەئوف
07701369792

راوێژكاران:
د. ئازاد حەمە
د. كارزان محەمەد
سۆران سێوکانی

تایپ و هەڵەچن: 
نياز كەمال
 كەيوان عومەر
زریان رەحیم

بەڕێوەبەری سایت: ئاراس حەسەن

چاپ: چاپخانەی حەمدی
تیراژ: 750 دانە
نرخ: 5000 دینار

ە،
فیی

سە
ەل

ی ف
ری

فك
ی 

ێك
ڤار

گۆ
ات

ەد
ن د

ێڕا
رگ

وە
و 

وە 
نە

ڵی
كۆ

لێ
بە 

ی 
نگ

گر
ێت

ەچ
رد

دە
ك 

رێ
جا

گ 
مان

وو
د

)6
1-

60
ە )

مار
ژ

ەم
ەی

رد
چوا

ی 
ساڵ

 2
01

7 
- 

نی
سا

نی

بەپێی  باڵودەكرێنەوە،  گۆڤارەكەدا  لە  بابەتانەی  ئەو  هەموو   *
گۆڤارەكەو   2007 ساڵی  )35(ی  ژمارە  رۆژنامەنووسی،  كاری  یاسای 

خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.
مافی  باڵودەكرێنەوە  گۆڤارەكەدا  لە  بابەتانەی  ئەو  *هەموو 
لێوەربگرێـتەوە  سودیان  لەداهاتوودا  كە  بەسەرەوەیە  گۆڤارەكەیان 

بەپێی بەرژەوەندییەكانی دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.

 باڵوکراوەو گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا لە الیەن کۆمپانیای بالڤ
پەیک-ەوە لەشاروشارۆچکەکانی کوردستان باڵودەکرێتەوە

07701442556 - 07501522556
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د.ئازاد حەمە

مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی سلێامنی

فەیلەسوفانو
دێریدا، لیوتار، گەدەمێر، بۆردیۆ،

ڤاتیمۆ، فاریاس، الكۆ- البارت، ئئێتینگەر(

هایدیگەر
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دەروازە:

 Martin هایدیگەر  مارتین  فەلسەفەی 

پرسیارە  بەهۆی   20 س��ەدەی  لە   Heidegger

بوون  وات��ای  لەسەر  پرسیار  و  ئۆنتۆلۆژییەكان 

 »Dasein »being-there یان  بوون لەوێ being

ئەكادیمی  نێوەندی  لە  خۆی  فەلسەفی  گرنگی 

كۆنتنێنتال  فەلسەفەی  بە  ناوبراویش  و  داناوە 

لەژێركاریگەری   Continental  philosophy

 Being and Time كاتەكەی  و  ب��وون  كتێبی 

1927 هایدیگەر گەشەیەكی فەلسەفی بەرچاوی 

گفتوگۆ  لە  زۆر  بەشێك  بۆیە  دی��وە،  بەخۆوە 

دوو،  جیهانی  جەنگی  لەماوەی  فەلسەفییەكان 

دواتریش جەخت لە  بوون  being، بوون لەوێ 

Being-in-the-جیهان لە  بوون   ،being-there

world، زمان و بوون being language and یان 

 language as the »house زمان وەك ماڵی بوون

of being دەكات و  گەلێك بیرمەندی پاش جەنگ 

لەو  بەشێك  نوسینە  لەم  دەكات.  سەرقاڵی خۆی 

كە  بەرچاودەخەین،  فەلسەفییانە  گفتوگۆ  شێوە 

ئەو سەرقاڵییانەیان پێوەدیاربووە.

دێریدا و هایدیگەر

 Jacques Derrida دێ��ری��دا  ژاك  ن��اوی 

نوێنەرایەتی  رۆژئاوا  فەلسەفەی  لە   2004-1930

دەك��ات،  دیاریكراو  فەلسەفی  ئاراستەیەكی 

دێریدا  چونكە  هەیە،  خۆی  تایبەمتەندی  كە 

لەسەر  ك��اری  نووسینیەوە،  لەسەرەتای  هەر 

وتارە  بە  رۆژئاوا،  هزری  مێژووی  تێخوێندنەوەی 

شوێنێك  وەك  و  كردووە  میتافیزیكیەكەشیەوە، 

بینیویەتەوە.  فەلسەفی  گفتوگۆی  بۆ  بەپیت 

لەدوای رووداوەكانی 68 ی پاریسیشەوە، بابەتی 

فەلسەفی،  پەروەردەی  یان  فەلسەفە،  خوێندنی 

كە بوو بە بابەتێكی سەرەكی بۆ گفتوگۆ، دێریدا 

بەشێك لەو گفتوگۆیانەی لە نێوەندی ئەكادیمی 

كاری  و  ئەستۆگرت  لە  فەرەنسی  فەلسەفی  و 

لەسەر هەڵوەشانەوەی وتاری فەلسەفی رۆژئاوای 

هەڵوەشانەوەیەشەوە  ئەو  لەرێگای  دێریدا  كرد. 

دەیویست بەو شتانە بگات، كە وتاری میتافیزیكی 

رۆژئ����اوا ف��ەرام��ۆش و پ��ەردەپ��ۆش��ی��ك��ردب��وو، 

تەنانەت  نەوتراو.  و  پەراوێز  جیاواز،  بە  واتە 

هەر  ن��ەك  بەرهەمەكانیشیدا،  دوای��ی��ن  ل��ە 

فەلسەفی  بوونی  لە  لە«بیركردنەوە  تێڕامان 

چەمكیش  گەلێ  بەڵكو  فەلسەفە«دەكات، 

بەپرسیاریەتی،  م��ەرگ،  هاوڕێیەتی،  )تارمایی، 

میوانداری، سوپاس و..( بەفەلسەفی دەكات، كە 

ستاتۆسی گەردوناوییان هەیە. 

فەلسەفەی  جیهانی  لە  دێریدا  ناوی  بۆیە 

هاوچەرخی فەرەنسی و رۆژئاوایی ناوێکی دیارە. 

هاوكات شوێنی ئەم بیرمەندە فەرەنسییە لەگەڵ 

هەڵوەشانەوەگەری  بیری  تەشەنەسەندنی  زۆر 

نێوندە  لە  تازەگەری  پاش  و  بنەماخوازی  پاش  و 

و  جێگیرتر  ڕۆژئاوا  فەلسەفییەكانی  و  ڕوناكبیری 

 1980 كۆتایی  لە  نوسینەكانیشی  تۆکمەتربووە. 

كانەوە رووی، نەك هەر لە بواری تیۆری ئەدەبی 

لە  ڕووی  بەڵكو  ناپووختكرد،  فەلسەفەێكی  و 

فەلسەفەی سیاسی، ماف، دادپەروەری، پێوەندی 

لەگەلێ  ئاوڕیشی  و  كرد  ئاینیش  نێودەوڵەتی، 

میوانداری،  هاوسێیەتی،  هاوڕێیەتی،  وەك  واتای 

واتای  چەندین  و  سوپاس  ماتەمینی،  تارمای، 

تریش  ئیتیكی  و  ئاینی  سیاسی،  فەلسەفی،  تری 

داوەتەوە. 

ناوێت كە ژاك دێریدا وەك بەشێك  گومانی 

هزری  ئەكادیمییەكانی  و  هزری  سەرچڵییە  لە 

فەلسەفییە  تەقەال  بە  رۆژئ���اوای  فەلسەفی 

پرسیاری نەپرسراو 
ئەو پرسیارەیە دەچێتە 
خانەی بیرلێنەكراوەوە، 
هەر بۆیە بیركردنەوە 
چییە؟ كە بۆ هایدیگەر 
مانای خۆی هەبووە 
واتای بیرلێنەكراویش 
دەخاتە ژێرگفتوگۆوە. 
هایدیگەر جەخت لە 
وەدەكات، كە چەند 
بیرەكان ئەسیل بن، 
ئەوەندە نابیرەكان 
دەوڵەمەند دەبن
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توندی  هێرشی  ئامێزەكانی  هەڵوەشانەوە 

رۆژئاوایی،  میتافیزیكی  وتاری  كردۆتەسەر 

و  فەلسەفە  خوێندنی  سیاسی،  ڕاڕای  و 

لەنێوەندەكەی  فەلسەفی  پ����ەروەردەی 

بەجۆرێک  نێوەندە  ئەو  دەرەوەی  و  خۆی 

پاش  بیرمەند  كەم  ڕاڤەكردوە، 

مەرگی دەكارێ، 

گ��ف��ت��وگ��ۆی دی��ت��ن��ەك��ان��ی ل���ەوب���ارەوە 

چەقگەری  ه��ەروەخ��ت  بەئاسانیبكات. 

رەگەز )ئێتنۆسێنرتیزم(، كە بابەتی رەخنەیی 

چەند  و  دێریدا  هەڵوەشانەوەگەرانەی 

بیریارێکی تری فەرەنسی بووە )فوكۆ، دولۆز، 

دێریدا  شرتاوس(،لەسەردەستی 

چ���ەن���د 

ل��ەوان��ە،  گ��رت��ۆت��ەوە،  تریشی  بازنەێکی 

لۆگۆسێنرتیزم، فالۆسێنرتیزم و فۆنۆسێنرتیزم.

لە ڕۆحەوە: هایدیگەر و پرسیار

ڕۆح��ەوە:  لە  كتێبە،  لەم  دێریدا  ژاك 

بیریارە  ئەو  لەسەر  پرسیار)1(،  و  هایدیگەر 

ئەڵامنییە دەوەستێ، كە كاریگەری گەورەی 

لەسەر فەلسەفەی رۆژئاوا و فەلسەفەكەشی 

بەجۆرێ  ڕۆح  وات��ای  دێریدا  دان���اوە. 

شێوە  ل��ەو  نزدیك  راڤ��ەدەك��ات، 

هایدیگەر  نەوتنەی  و  وت��ن 

بەالیەوە  دێریدا  باسیكردووە. 

لە  هایدیگەر  ك��ە  س��ەی��رە، 

پرسیارەی  ئەم  فەلسەفەكەی 

ه��ی��چ ك���ات ن���ەك���ردووە: 

شوێنەی  لەو  چییە؟.  ڕۆح 

ه��ای��دی��گ��ەر  پ��رس��ی��ار لە 

ماهیەتی بوون و ئەوە چییە، 

بیركردنەوە؟  پێیدەڵێن  ك��ە 

چییە؟.  ڕۆح  ناپرسێ  دەك��ات 

میتافیزیك  لە  هایدیگەر  كاتێ 

دەكۆڵێتەوە، لەوە ناپرسێ ڕۆح چییە؟ 

پێیدەڵێن  كە  چییە،  شتە  ئەو  هەروەها 

رۆح ؟. ئەم پرسیارە ، دێریدا وتەنی، نەبووە 

بە پرسیارێکی فەلسەفی بۆ هایدیگەر. ئەوی 

ئاماژەیپێكات  دەیەوێ  بارەیەوە  لەم  دێریدا 

ئەوەیە ، ڕۆح الی هایدیگەر شتێ دیاریكراو 

هایدیگەر  گفتوگۆیەی  ج��ۆرە  ئ��ەو  نییە. 

كاتدا  و  بوون  لە  رۆح،  واتای  بە  سەبارەت 

دەیكات، دێریدا زۆرتر لە چوارچێوەی زمانی 

خۆی  هایدیگەر  قەتیسیدەكات.  ئەڵامنی 

لە  ئەمە  دەدزێتەوە،  ڕۆح  بەكاربردنی  لە 

rosa luxemburg
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تراكل  شیعری  بۆ  لێكدانەوە  كاتێ  دوات��ردا، 

دەكات، دێتەوە سەر واتای ڕۆح، چونكە ڕۆح 

كاتێ  بەتایبەت  هایدیگەر  كاری  هەندێ  لە 

دەخاتە  روناكی  دەكات،  تراكل  لەسەر  قسە 

سەر الیەنی نەتەوەی ڕۆح. هەر لەم حاڵەتە 

تێكەڵ  ریشەش  ن��ەوە،  وەك،  واتاگەلێکی 

تەنانەت  دەب��ن.  ڕۆح  وات��ای  گفتوگۆی  بە 

وەك  ڕۆح  واتای  هایدیگەر  پێشیوایە  دێریدا 

جۆرە  ئەم  بەكاردەبا،  تر  واتایێ  هاوشێوەی 

بەكاربردنە بۆ گوزارەكردنە لە واتاێکی تر.

هایدیگەر  الی  بەشەیە  ئەو  بیرلێنەكراو 

بۆیە  بیرلێنەكراوەوە،  بیری  زۆنی  دەچێتە 

دێریدا پێیوایە ڕۆح ئەو پرسیارەیە نەپررساوە. 

دەچێتە  پرسیارەیە  ئەو  نەپررساو  پرسیاری 

خانەی بیرلێنەكراوەوە، هەر بۆیە بیركردنەوە 

چییە؟ كە بۆ هایدیگەر مانای خۆی هەبووە 

ژێرگفتوگۆوە.  دەخاتە  بیرلێنەكراویش  واتای 

چەند  كە  وەدەكات،  لە  جەخت  هایدیگەر 

نابیرەكان  ئەوەندە  بن،  ئەسیل  بیرەكان 

ئەوانەن  نابیرەكان  دەب��ن.  دەوڵ��ەم��ەن��د 

هێام  دێریدا  دەمانداتێ.  بیركردنەوە  كە 

بۆئەوەش دەكات، كە ئەوە چییە كە پێیدەڵێن 

ناونیشانی  ڕۆح؟  دەڵێن  بەچی  بیركردنەوە؟ 

نەینووسیوە.  هایدیگەر  كتێبەیە  ئ��ەو 

بەبۆنەی  هایدیگەر  وت��ارەی  ئەو  تەنانەت 

بوونی بە سەرۆكی زانكۆ لە 1933 بە وتاری 

لەقەڵەمدەدا.  ڕۆح  ستایشكردنی  لەپێناو 

سەروتارەی  ئەو  كە  باوەڕەدایە،  لەو  دێریدا 

زانكۆ  سەرۆكایەتی  وەرگرتنی  بۆ  هایدیگەر 

دەروازەیەك   « نوسینی  لە  خوێندویەتیەوە 

دەكات.  ڕۆح  قسەلە  ڕوونرت  میتافیزیك«  بۆ 

كە  دەدات،  مانایەک  سەروتارە  لەو  ڕۆح 

ئەفالتونی-  میتافیزیكی  تێگەیشتنێ  لە  پڕە 

مەسیحی. هاوكات دێریدا لەو وتارە هەوڵێ 

و  خوێن  بۆ  ڕۆح��ی،  لێكدانەوەی  ڕۆح��ی، 

خاك دەبینێتەوە. هەر ئەو كاتەی هایدیگەر 

توانای  لە  قسە  دەك��ات،  ڕۆح  لە  قسە  كە 

واتە  الیەنە،  ئەم  هەر  دەك��ات،  رۆژئ��اواش 

شیعری  لێكدانەوەی  لە  رۆژئ���اوا،  و  ڕۆح 

تراكلیش دا جەختیلێكراوە. بۆ دێریدا گرنگە 

هایدیگەر  سرتاتیژەی  ئەو  دەستنیشانكردنی 

لەو وتارە كاری لەسەر كردووە. ساڵی 1933 

بونیادنانەوەی  ساڵی  دێریدا  بۆچوونی  بە 

لەگەڵ  مامەڵەیە  جۆرە  ئەم  ڕۆح��ە،  وات��ای 

سەرۆك  بە  بوون  وتاری  لە  ساڵە،  لەو  ڕۆح 

زانكۆكەی هایدیگەر، جیایە لە كتێبی » بوون 

و كات« كە لە ساڵی 1927 نورساوە. بەمجۆرە 

جێگیر  واتای  هایدیگەر  الی  ڕۆح  واتای  بێ 

نییە و بەر بەكاربردنی جیاواز كەوتووە. لەو 

شوێنەش كە هایدیگەر جەخت لەوە دەكات 

تێزی  دێریدا  ڕۆحییە،  جیهانی  جیهان  كە 

هایدیگەر سەبارەت بە جیهان شیدەكاتەوە: 

بوونەوەری  2.ئ��اژەڵ  جیهانە،  بێ  بەرد   .1

ئەو  ب��وون��ەوەر   .3 جیهانە،  ل��ەم  ه���ەژارە 

وشەی  لێ  پێكدێنێ.  جیهانە  ئەم  كەسەیە 

هەژار بەپێی بەكاربردنی هایدیگەر ئاڵۆزیێك 

دروستدەكات، كەواتە دەكرێ بپرسین هەژار 

لەم جیهانە كێیە؟ و چی دەگەیەنێ؟ ئایا بەو 

مانایە دێت، كە ئاژەڵ لەم جیهانە هەژارە و 

مەسەلەكە  لێرە  یان  مرۆڤە؟  دەوڵەمەندەكە 

ئاژەڵە؟  و  مرۆڤ  ڕۆحی  ڕۆحی  و  ه��ەژاری 

كەواتە  ب��ێ،  ڕۆح��ی  جیهانی  جیهان  گ��ەر 

دەوڵەمەندە.  ئ��اژەڵ  لەچاو  ڕۆحی  مرۆڤ 

لە جیهانا  ئاژەڵ هەژارە بەس شتێكی  راستە 

هەیە، بەس ئەوەی هیچی نییە ، بێ جیهانە 

بەپێی  جیهانە.  بێ  بەرد  جیهانی  ب��ەردە.   ،

ئەوەی ڕۆحی نییە جیهانیشی نییە. ئاّژەڵ و 

یەك  وەك  ڕۆحیان  بەس  جیهاندارن  مرۆڤ 

دەوڵەمەند نییە.

ژان فرانسوا – لیوتار و هایدیگەر

 Jean-Francois لیوتار   – فرانسوا  ژان 

پۆست  ن��اوی   )Lyotard  )1924 - 1998

نەوەیەشامن  ئ��ەو  ئەڵبەتە  و،  م��ۆدێ��رن 

بیردەخاتەوە لە 1960 و 1970 كانا )ئالتێسێر، 

 ).. و  شاتلێ  بۆدریار،  فوكۆ،  دێریدا،  دولۆز، 

تێكستە  بە  فەرەنسیان  فەلسەفی  گۆڕەپانی 

توێژینەوە  تەنیوەتەوە.  ناجۆرەكانیان 

ئەدەبی  تیۆری  بە  بایەخدان  بە  سەرەتاكانی 

دەستیپێكردوە  كولتوری  و  كۆمەاڵیەتی  و 

نوسینە  ل��ەس��ەر  ك���اری  وردە  وردە  و 

فەلسەفییەكانی بیرمەندە گەورەكانی رۆژئاوا 

هۆرسل،  ماركس،  كانت،   : )لەوانە  ك��ردوە 

لە  دیاریشی  بەشداری  و  و....(  هایدیگەر 

ڕووداوەكانی ئایاری 1968 ی پاریس كردووە 

لەماركسیە  خۆی  كاتەشەوە،  لەو  هەر  و 

و،  بەدورگرتوە  فەرەنسا  شۆڕشگێڕەكانی 

ماوەیەکی زۆر پێش ئەو ڕووداوانەش، خۆی 

نزدیككردۆتەوە  ترۆتسكیەكان  گرووپە  لە 

بیری  لە  رەخنەكانی  لە  دەرگای  ئەمەش  و 

كارەكانیدا  لە  ك��ردۆت��ەوە.  دۆگ��ام  و  رەه��ا 

هەقایەتە  گ��ەردون��اوی،  لە  توند  رەخنەی 

گشتێتی  و  گێڕانەوەكان(  )میتا-  گەورەكان 

نوێنەرایەتی  تیۆری  ڕووب��ەڕووی  و،  دەگرێ 

ئەم  وەكیرتیش  دەبێتەوە.  رۆشنگەریش 

پۆست  تێزە  لە  سەرەكی  بەشێ  الیەنانە 
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مۆدێرنەكانی پێكدێنێ و دەشنب بە بناغە بۆ 

هەڵوەشانەوەی هزری فەلسەفی مۆدێرنە و 

دیالیكتیكی  رەخنەی  تەنانەت  راسیۆنالیزم. 

بۆ  »بناغە  كە  دەكات،  ئادورنۆش  نێگەتیڤی 

بڕیارێک تێڕاپی دادەنێ، كە هیچی لە ئاین، 

ئاینی مێژوو، كەمرت نیە ».

هایدیگەر و جووەكان

ئاشكرایە لە نێوەندی هزری و فەلسەفی 

تابڵێی  هایدیگەر  و  نازیزم  بابەتی  رۆژئ��اوا 

گفتوگۆئامێزە و گشت ئەوانەش لەم بارەیەوە 

نووسیویانە بەشێوازی خۆیان نووسینەكانیان 

بەڵگەداردەكەن و تێزی خۆیان دەخەنەڕوو. 

توێژینەوەیان  ل��ەوان��ەش  گەلێ  كێشەی 

هەڵوێستخراپی  یان  دژەجووگەرای  لەسەر 

بەوە دەدەن،  ئەنجامداوە گرنگی  هایدیگەر 

كە چۆن هایدیگەر تا مردنی لێبووردنی خۆی 

بەیاننەكرد، یان لە بێدەنگییەكانی سەبارەت 

لەماوەی  هات  جووەكان  بەسەر  ب��ەوەی 

دەسەاڵتی رژێمی نازی پەشیامننەبووەوە.

نوسینی ئەم كتێبەی ژان - فرانسوا لیوتار 

نێوەندی  لە  نازیەكان«2،  و  هایدیگەر   «  ،

گرنگی  فەرەنسی،   ئەكادیمی  و  ڕوناكبیری 

خۆی هەیە. ئەم گرنگیەش لەالیەک بۆ ئەوە 

گەورەی  مانای  هایدیگەر  كە  دەگەڕێتەوە، 

فەرەنسی  ه��اوچ��ەرخ��ی  فەلسەفەی  ب��ۆ 

–لۆك  ژان  البارت،   – الكۆ  فیلیپ  )دێریدا، 

لەبەرئەوەی  لەالیەتر  هەیە،  و...(  نانسی 

لەنێوەندی ناوبراو سااڵنی پێش نوسینی ئەم 

كتێبەی لیوتار چەند كتێبی تر لەسەر دۆزی 

نورساوە،  نازیزمەوە  بە  گالنی  و  هایدیگەر 

هەر بۆیە كتێبەكەی لیوتار مانای خۆی هەیە 

بۆ نێوەندی فەرەنسی و رۆژئاوای، لەالیەک 

لەبەرئەوەی بیرمەندی پۆست مۆدێرنی دیاری 

لەالیەکیرتیشەوە  و  نووسیویەتی  فەرەنسی 

بەڕەچەلەك  بیرمەندی  لیوتار  لەبەرئەوەی 

لەسەر  كتێبیان  لەوانەی  زۆر  بەشی  جووە. 

نووسیوە  نازیزمەوە  بە  هایدیگەر  گالنی 

دەستیانپێنەكردووە،  فەلسەفەوە  لە  یان 

ئەمەش  نەبووە.  جوویان  ڕیشەی  یاخودیش 

هزری  كەمرت  نووسینەكان  زۆرجاروایكردوە 

دژەجووگەرایێكیان  جۆرە  وەكیرتیش  و  بن 

پێوەدیاربێ.

فرانسوا   - ژان  كتێبەی  لەهەمانكاتدا 

گەشتێ  نازیەكان«،  و  هایدیگەر  لیوتار،« 

ئەم  ب��ەن��او  نییە  س��ەرپ��ێ��ی  فەلسەفی 

هزری  و  ژی��ان  بە  گفتوگۆئامێزەی  بابەتە 

لە  نوسینەكە  گشت  لكاوە.  هایدیگەرەوە 

دوو سەروتار پێكدێت، یەكەم جوو و ئەویرت 

توێژینەوەكەی  لە  سەیرە  ئەوی  هایدیگەر. 

لیوتار ئەوەیە كە »ناوی جوو بەكۆ هاتووە، 

واتە جووەكان«. لەرێگای ئەم كتێبەوە لیوتار 

كار بۆ ئەوە دەكات، فەلسەفە شیاوی ئەوەی 

 « یان  بكات،  نەشیاو  لە  قسە  بڕسكێ،  تیا 

لەم  لیوتار  تەقەالی  دروستكا«.  مانا  بكارێ 

لەسەر  گفتوگۆ  رسكانی  بۆ  وەاڵمێكە  كتێبە 

نازیەكان  بەرپرسیاری هزر، چونكە كۆششی 

لە  جووەكان  فیزیای  بوون  سڕینەوەی  بۆ 

لەسەر  فەلسەفە  لەبەردەم  دۆزێك  ئەوروپا 

كە  دەسازێنێ،  لیوتار  وەك  كەسانێ  دەستی 

سڕینەوەیە  ئەم  بكاری  هزر  بەرپرسیاری 

هزر؟  بەرپرسیاری  بۆ  باشە  رشۆڤەبكات، 

مارتین  وەك  بیرمەندی  بێدەنگی  چونكە 

ئەم  بۆ  كێشەی  هولۆكۆست،  لە  هایدیگەر 

لە  ه��زری  یان  دروستكرد،  بەرپرسیارییە 

فەلسەفە  لەكاتێكدا  خست،  بەرپرسیاریەتی 

ه��زر،  ب��ەرپ��رس��ی��اری  تێامی  تێامیە،  ئ��ەو 

بەخێوكەرە.  بەرپرسیاری هزر پاش ئۆشوێتز 

لە  بیركردنەوەیە  و  هەموانە  بەرپرسیاری 

لیوتار  نوسینەشەوە  ئەو  لەرێگای  لەبیركراو. 

كە  خاتەوە،  هایدیگەر  بیر  ئەوە  دەخوازێ 

لیوتار  بۆ  چونكە  لەبیریكردوە«،  زمانا  »لە 

لەكاتی  ئ��ەوەی  وەبیرهێنانەوەی  گرنگە 

ه��ات��ووە،  ج��ووەك��ان  ب��ەس��ەر  نازیەكاندا 

هەروەها نەهێشتنی كردنی ئەوی ڕوویداوە 

بە بیرلێنەكراو، كەواتە كەسێ وەك هایدیگەر 

تووشی  دەكات، خۆی  بیرلێكراو  لە  قسە  كە 

بەسەر  بەوی  سەبارەت  بوو  كێشەیە  ئەو 

ئەڵامنیا.  لە  جەنگ  لەماوەی  هات  جوەكان 

بوونە  خورپە  دوچ��اری  لەوانەش  گەلێ  بۆ 

بەالیانەوە  هایدیگەر  دۆزی  بە  سەبارەت 

و  هزری  بەرپرسیاری  نێوان  پێوەندی  گرنگە 

و  هزری  بەرپرسیاری  هەروەها  سیاسەت، 

نادادپەروەری راڤەكرێ.

لە  بریتین  »ج���ووەك���ان  ل��ی��وت��ار  ب��ۆ 

داب��ڕاون«  رۆژئ��اوا  خەونی  لە  كە  ئەویرتی، 

فەلسەفی  گەشتی  لیوتار  وادەكات  ئەمەش 

بوون،  لەوانە:  بكات  وات��ادا  گەلێ  بەناو 

و... یاد   ، راستی  بەخت،  لەبیركردن،  مەرگ، 

بۆچوونە  ب���ەردەوام  مەبەستەش  ئ��ەو  بۆ 

فەلسەفیەكانی هایدیگەر لەبەرچاودەگرێ و 

تەنانەت  ئاراستەدەكات.  مێتۆدیان  رەخنەی 

لە  خەڵك  كە  شیدەكاتەوە  ئ��ەوەش  لیوتار 

چۆنیش  و  چیدەگەیەنێت  هایدیگەر  هزری 

نارساوەكەی  توێژینەوە  لە  بوون  و  مەرگ 

، بون و كات، دا ڕوونكراوەتەوە.  هایدیگەر 
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دیالۆگانە  لەو  بەشێ  بۆ  مەبەستەش  ئەو  بۆ  لیوتار 

دەگەڕێتەوە، كە فەیلەسوفی هاوچەرخی فەرەنسی 

ژان – لۆك نانسی بۆ ئەو مەبەستە كردوونی. 

بۆ  لیوتار  لێكدانەوەكانی  لە  زۆر  بەشی 

بە  هایدیگەر  گالنی  چۆنیەتی  دەستنیشانكردنی 

ئەو  ڕوونكردنەوەی  لە  خۆیان  نازیزمەوە  دیاردەی 

الیەنانە دەبیننەوە، كە بە نوسینە تیۆری و وانەكانی 

لە  تریش  بەشێ  هاوكات  تایبەتن.  هایدیگەرەوە 

ڕوونكردنەوەكانی لیوتار پشت بەو جۆرە راڤەكردنانە 

دەبەسنت، نوسەرەكانی تر )دێریدا، نانسی( تایبەت 

بە رەهەندی ئەو واتایانەوە ئەنجامیانداوە، كە بۆنی 

نەتەوەگەری لێدێ وەك: خەڵك، نیشتیامن، مەرگ، 

خاك و....ئەمەو بۆ توێژینەوەكەی لیوتار ، هەروەك 

بە  سەبارەت  تر،  توێژەرەوەكانی  لە  تر  بەشی  بۆ 

دیوە،  خۆی  مانای  ئەوەش  هایدیگەر،  كێشەكەی 

لەناو  كێ  و  گەشەدەكات  لەناو خەڵك  زانین  چۆن 

جۆرە  لەم  شوێن  داگیردەكات.  شوێن  خەڵكدا 

هایدیگەر  چونكە  هەیە،  خۆی  مانای  توێژینەوانە 

لە سەرەتای دەستبەكاربوونی لە زانكۆكانی ئەڵامنیا 

زۆر بەالیەوە گرنگ بووە، كە »ڕەگەزی ئەڵامنی لە 

زانكۆكاندا بااڵدەستنب«.

هانس – ژۆرژ گادامێر و هایدیگەر

 Hans-Georg گ��ادام��ێ��ر  ژۆرژ   – ه��ان��س 

ژیاوە  ساڵ   102 كە   ،  )Gadamer )1900- 2002

و  هەیە  ئەڵامنی  فەلسەفەی  لە  زۆری  شارەزایی 

هێرمێنۆتیك،  فەلسەفەی  بە  بووە  پەرەپێدەریش 

مامۆستاشی  هایدیگەری  تێگەیشتنی  بە  ئەڵبەتە 

فەیلەسوفێكە  »تاكە  ب��وون��ەوە،  وات��ای  لەبارەی 

تێپەڕاندنی  بانگەشەی  راب��ردوو  س��ەدەی  دوو  لە 

مانایە  بەو  ئەمە  وەل��ی  ن��ەك��ردووە،  میتافیزیكی 

بەپێیئەوەی  بووبێت«.  میتافیزیكی  كە  نایەت، 

وزەی فەلسەفی زۆری لە هایدیگەرەوە تایبەت بە 

بوون  باوەڕیوابووە  میتافیزیك وەرگرتووە،  رەخنەی 

تەنانەت  زمانە،  شیاوكەری  یاخود  زمان،  لە  بریتییە 

ساڵەها  هێرمێنۆتیكیەی  فەلسەفە  ئەو  لەڕێگای 

لەنێوان  پێوەندی  قایمرتین  لەسەركردووە،  كاری 

ڕاستی و ڕێڕەودا دروستكردووە و، رەخنەی زانستە 

ڕێچكەی  لەسەر  خۆیان  كە  كردوە،  مرۆیەكانیشی 

الیەنەش  ئەم  دادەڕێ��ژن،  رسووشتیەكان  زانستە 

بە  دژ  فەلسەفیەكانی  تێگەیشتنە  لە  بەشێكە 

فەلسەفەی پۆزەتڤیزم.

لەگەڵ  بەزۆری  ناوی  گادامێر  ژۆرژ   – هانس 

تێزی  ڕۆشتووەو  تەئویل(  )تیۆری  هێرمێنۆتیك 

پۆل  سەرپەرشتی  لەژێر   1922 لە  دكتۆرانامەكەی 

لە  »چێژ  ئەفالتون  بە   Paul Natorp ناتورپ  

 7 پاش  و  تایبەتكردووە  دا«  ئەفالتون  دیالۆگەكانی 

سەرپەرشتی  لەژێر  تێزەكەی  تەواوكەری  تر  ساڵی 

ئەفالتون«  دیالیكتیكی  »ئیتیكی  بەناوی  هایدیگەر 

هزری  بەسەر  كاریگەری  هایدیگەر  نووسیوە. 

بۆ  بەتایبەت  ه��ەب��ووە،  گادامێرەوە  فەلسەفی 

كانا   1960 لە  ئەودەمەی  گادامێر.  لەكانتخستنی 

ڕێ��ڕەو«  و  »ڕاستی  بەناوی  ن��ارساوەك��ەی  كتێبە 

دەدات  ڕێڕەو  مانای  بە  زۆر  بایەخێ  چاپدەكات 

لێرەشەوە  ڕاستی،  وات��ای  بە  گرێشیدەداتەوە  و 

هێرمێنۆتیك وەك فەلسەفە خۆی الی ئەم بیرمەندە 

منایشدەكات و گرنگی بۆخۆی پەیدادەكات.

ڕێگاكانی هایدیگەر

بیرمەندی  دوو  هایدیگەر  چش  و  گادامێر  چ 

لەرێگای  و  كۆنتنێنتالن  فەلسەفەی  ناو  دی��اری 

ه��ای��دی��گ��ەر)3(،  رێگاكانی   ، نووسینەوە  ئ��ەم 

دەپەیڤێ  ب��ەردەوام  یەكێكیان  و  بەیەكدەگەنەوە 

پەیڤینەكانی  گشت  بیركردنەوەكانی  ئەویرتیش  و 

ئاشكرایە لە نێوەندی 
هزری و فەلسەفی 
رۆژئاوا بابەتی نازیزم 
و هایدیگەر تابڵێی 
گفتوگۆئامێزە و 
گشت ئەوانەش لەم 
بارەیەوە نووسیویانە 
بەشێوازی خۆیان 
نووسینەكانیان 
بەڵگەداردەكەن 
و تێزی خۆیان 
دەخەنەڕوو. كێشەی 
گەلێ لەوانەش 
توێژینەوەیان لەسەر 
دژەجووگەرای یان 
هەڵوێستخراپی 
هایدیگەر ئەنجامداوە 
گرنگی بەوە دەدەن
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ئەم  ئاراستەدەكات.  هزرەڤانەكەی  هاوڕێ 

ن��ورساوە،  سەلیقەوە  بە  گادامێر  كتێبەی 

و  ه���اوڕێ  نووسیویەتی  كەسێ  چونكە 

بووە  سەدەیەش،  ئەو  بیرمەندی  و  قوتابی 

تیاداوە،  خۆی  هزری  بە  گەشەی  هایدیگەر 

هەروەها ئەم كتێبە خوێندنەوەشە بۆ هزری 

بۆ  نووسینەكانی  سەرەتای  كە  هایدیگەر، 

ئەو  بۆ  بەتایبەت  دەگەڕێتەوە،  كان   1960

هایدیگەر  داوای  لەسەر  »گادامێر  كاتەی 

بۆ »«ڕیشەی كاری هونەری««ی  پێشەكیێك 

هایدیگەر  كارەی  ئەم  دەنووسێ.  هایدیگەر 

هونەری  ك��اری  بە  بایەخپێدانبووە  بۆ  كە 

زمان  وەك  خ��ۆی  ه��ون��ەری  ك��اری  ل��ەوێ��ڕا 

نیشاندەدا و لەدیدی گادامێریشەوە ئەم كارە 

لە هزری هایدیگەر  جۆرە وەرچەرخاندنێكە 

ئەڵبەتە پاش »«بوون و كات« ەكەی ناوبراو. 

گادامێر  كە  ل��ەوەدای��ە،  لێرە  سەیرەكەش 

نووسینانەی  ئ��ەو  و  پێشەكییە  ئ��ەو  پێش 

 40 هایدیگەر«  »ڕێگاكانی  كتێبی  دووتوێی 

هایدیگەرەوە  لەبارەی  بێدەنگی  ساڵێك 

هەڵبژاردووە. 

چێژەی  ئەو  گشت  »لەگەڵ  ئاشكرایە 

مامۆستاكەی  لەسەر  نوسین  لە  م��رۆڤ 

دەیبینێ لێ ئەم جۆرە نووسینانە ڕوبەڕووی 

گادامێر  دەب��ن��ەوە«.  تایبەتیش  سەختیێ 

لەچەند  هایدیگەرمان  هزری  نوسینە  لەم 

ئەزموون  و  ڕاڤەدەكات  بۆ  جەمسەرێكەوە 

لەتەك  مامەڵكردن  لە  خۆیامن  ش��ارەزای  و 

ئەم هزرە بۆ دەخاتەبەرچاو و بەزیادیشەوە 

فەلسەفی  بیركردنەوەی  نیشاندەدات،  ئەوە 

گرتۆتەبەر.  ڕێگاێكی  چەند  هایدیگەر، 

ب��ەردەوام��ی  »ئ��ام��ادەب��وون��ی  وەكیرتیش 

جەختكردنە  گادامێردا  هزری   لە  هایدیگەر 

خودی  لە  كە  نهێنیەك،  ئامادەبوونی  لە 

نهێنیەش  ئەو  پەنهانبووە«.  دا  هایدیگەر 

خۆی  رەنگدانەوەی  گادامێردا  كارەی  لەم 

نهێنیێ  فەیلەسوف  نهێنی  چونكە  هەیە، 

نهێنیانە  ج��ۆرە  ئەم  دەگمەنە.  و  ش��اراوە 

درەنگدەردەكەون.

ئەم  خوێندنەوەی  لەمیانەی  م��رۆڤ 

بەرهەمەی گادامێر بەوەدەگات، كە هەمیشە 

پێویستە لە هزری هزرەڤانان ئەزموونی هزری 

نوێ منایشكرێ. لەو الیەنانەی گادامێر تایبەت 

دەكات  كاریلەسەر  كتێبە  لەم  هایدیگەر  بە 

بیركردنەوەی  ئاینی  و  بووناوی  »رەهەندی 

هایدیگەر  هەوڵەكانی  هەروەها  هایدیگەرە، 

بۆ خۆبەیۆنانیكردن پرت لە یۆنانیێك، پێوەندی 

زمانەكەیەوە،  و  میتافیزیك  بە  هایدیگەر 

بیركردنەوەی  لە  وەرچەرخاندنەكان  و  كانت 

هزری  لە  ئەرستۆ  شوێنی  دا،  هایدیگەر 

هایدیگەر و مانای فەلسەفی ئەفالتون«، بەاڵم 

تایبەت  گادامێر  نوسینەی  لەم  الیەن  »سێ 

دەكرێ وەك سێ  هایدیگەر  بیركردنەوەی  بە 

و  هایدیگەر  نێوان  كۆكی  و  ناكۆكی  خاڵی 

پێوەندی  ئەمانەن:  كە  تەماشاكرێ،  گادامێر 

دەسەاڵتی  سنورەكانی  راستییەوە،  بە  هونەر 

زمان و قەیرانی مێژوو و كەلەپوور«.

گادامێر نایشارێتەوە، كە هایدیگەر لەناو 

فەلسەفەی یۆنانی پرت لە ئەرستۆوە نزدیكبووە 

و نزدیكی زۆری لەتەك زانستە رسوشتیەكان 

)بیركاری و فیزیا بۆ منوونە( نەبووە و زۆرتر 

خۆی بە الهوت و فەلسەفە و مێژووەكەیەوە 

زانكۆ  لە  دەمەدا  لەو  هەر  و  سەرقاڵكردووە 

نیوكانتیەكانیش  مامۆستا  لەژێركاریگەری 

ژێركاریگەری  كەوتۆتە  ئەوەش  پاش  و  بووە 

ه���ۆرسێ���ل���ەوە، ل���ەو ك��اری��گ��ەری��ی��ان��ەش 

بەدوورنەبووە ئەو دەمە فەلسەفەی ئەڵامنی، 

وەك فەلسەفەی دلتای و تاڕادەیەك نیچەش، 

ئەوەش  لەگەڵ  دایناوە.  فەیلەسوفان  لەسەر 

لەپاش  واتە  لە دەمووەختی هایدیگەردا،  كە 

جەنگی جیهانی یەكەم، شیكردنەوەی الهوتی 

زاڵبووە، بەاڵم »بۆ هایدیگەر پرسیارە كۆنەكەی 

هەمیشە   ، بوون  پرسیاری  واتە  فەلسەفە، 

گادامێر«  بەقەولی  هەربۆیە   « بووە  گرنگ 

دا  كات«  و  »بوون  كتێبی  لەگەڵ  هایدیگەر 

تێكدەشكێنێ«.  ئەكادیمیەكان  پێوانە   گشت 

و  كیركەگۆردانە  زمانێ  بە  هایدیگەر  لەوێڕا 

بە  تێكەڵ  هزرێ  و  هۆرسل  بە  پشتبوستوو 

بیرێ  و  هۆڵدرلین  لێكدانەوەی  بە  و  هونەر 

هایدیگەر  دێتەگۆ«.  سەرچڵئامێز  نیچەیانەی 

لە گفتوگۆكانی سەبارەت بە لەبیرچوونەوەی 

بووە  »زمان  كە  بەوەدەكرد،  دەركی  بوون 

»لەم  تەكنیك«.  س��ەردەم��ی  قووربانی  بە 

تەكنیكی  ئامرازێ  وەك   زمان  سەردەمەدا 

هایدیگەریش  خ��ودی  تەنانەت  و  لێدێ 

زمانەوانییەی  ق��ەی��ران��ە  ئ��ەم  ڕێ��ك��ەوت��ی 

لە  پەككەوتنێكیش  ت��ەن��ان��ەت  ك��ردب��وو، 

هۆی  گادامێر  لێ  ب��ەدی��دەك��را«.  زمانیدا 

»بەڵكو  ناگەڕێنێتەوە  هایدیگەر  بۆ  ئەمە 

دەشێ  ئەمە  كە  دەگەڕێنێتەوە،  بۆئەوەی 

ڕووبدات«. هزرەڤانان  الی  ماوەناماوەیەك 

پرسیارە  بابەتی  ئەوەش  گادامێر  بۆ  ئەڵبەتە 

بۆ ئەم قەیرانە و بۆ ئەم پەككەوتنەش دەبێ 

لە زماندا ڕووبدا؟ بەباوەڕی گادامێر ئەمە لە 

فەیلەسوف،  »زمانی  چونكە  ڕوودەدا،  زمانا 

یان فەلسەفە، زمانی میتافیزیك و كەلەپوری 



13
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

زمانی  لەرێگای  زم��ان��ە  ئ��ەم  و  یۆنانییە 

التینییەوە بەناو رۆشنبیری كۆن و سەدەكاتنی 

ناوەڕاستا تێپەڕیوە و تا گەیشتوەتە ناو زمانە 

گەلێ  هەربۆیە  هاوچەرخەكان،  نەتەوەییە 

بەاڵم  بێگانەن،  فەلسەفەدا  لە  واتاكان  لە 

هەیە  ئەوەیان  توانای  مەزنەكان  بیرمەندە 

رێگای نوێ بۆ گوزارەكردن لەوەی دەیانەوێ 

بدۆزنەوە و ئەڵبەتە زمانی رەسەنی خۆشیان 

بۆ  مسۆگەردەكەن«.  بۆ  رێگایانەیان  ئەو 

وەك  خ��ۆی  حاڵەتەدا  ل��ەم  ئ��ەوی  گادامێر 

كە«ئەوی  ئەوەیە،  نیشاندەدا  بەدیهی  شتی 

لەبارەی هزرەوە دەشێ بووترێ لەسەر زمانی 

هزریش هەمانشتە«. 

نوسینە  كە  لەوەناكات،  نكوڵی  گادامێر 

چییە؟«  »میتافیزیك  هایدیگەر  ناودارەكەی 

ساڵی  لە  و  بووە  زانكۆی  وانەی  بەخۆی  كە 

باڵوبوونەوەی  پاش  ساڵ  دوو  واتە   ،1929

وت��راوەت��ەوە  ك���ات««،  و  »«ب���وون  كتێبی 

»شوێنی  و  فەلسەفییە  پڕبایەخی  نووسینێ 

خۆی نەك تەنیا لەناو رۆشنبیریە ئەوروپای- 

ئەو  لەناو  بەڵكو  كردۆتەوە،  مەسیحیەكاندا 

میتافیزیكای  ناوچەی  لەدەرەوەی  زمانانەش 

توركی  بۆمنوونە  مەسیحیین،  یۆنانی- 

وتەنی  گادامێر  وان��ەی��ە  ئ��ەم  یابانی«.  و 

و  دەكات  هیچ  لە  زۆر  »پشكنینێ 

خۆشی  سەرەكی  پرسیاری  وەك 

هایدیگەر  س��ێ��ری��دەك��ات«.ب��ۆ 

ب����ەدوای م��ان��ای هیچ  »گ����ەڕان 

ب��وون«. مانای  ب���ەدوای  گ��ەڕان��ب��ووە 

بۆ  لەخودیخۆیدا  گ��ەڕان��ەش  ج��ۆرە  ئ��ەم 

ئەم  ل��ێ  ب���ووە،  میتافیزیك  تێپەڕاندنی 

وەرچەرخاندنەبووە  ئ��ەو  دوای  گ��ەڕان��ە 

ئەوەش  كە  هایدیگەر،  بیری  سەر  هاتۆتە 

لێكدانەوەی  بە  پێوەندی  روەوە  هەندێ  لە 

تەنانەت  هەبووە،  هۆڵدرلینەوە  شیعرەكانی 

بوون(  )توێژینەوەی  ئۆنتۆلۆژیایەی  ئەو 

كات«  و  »بوون  نووسینی  پێش  هایدیگەر 

نەرێتە  ئەو  »بەپێی  لەسەركردووە  قسەی 

ئامادەبووە،  رۆژئاوا  میتافیزیكی  لە  نەبووە، 

بۆ  بووە  هەوڵدانێك  قسەكردنەكە  بەڵكو 

وەاڵمدانەوەی پرسیاری بوون«. 

پیێر بۆردیۆ و هایدیگەر

 Pierre Bourdieu بۆردیۆ  پیێر 

كولتوری،  تیۆریزەكەری   ))1930 - 2002

ئ��ەن��رتۆپ��ۆل��ۆژی  ك��ۆم��ەڵ��ن��اس و ك��ول��ت��ور 

سۆسیۆلۆژیەكانی  توژێینەوە  فەرەنسییە. 

و  هزریەكانەوە  نوسینە  خانەی  دەچێتە 

فەرەنسی  ئەكادیمی  و  هزری  نێوەندی  لە 

 1960 سااڵنی  لەپاش  گەر  دی��ارە،  شوێنیان 

فەرەنسی  هاوچەرخی  كۆمەڵناسی  كانەوە 

بۆردیۆ  جێدەستی  ئەوا  زۆریدابێ،  تەكانی 

نوسینە  لە  گفتوگۆیە.  شایانی  ل��ەوب��ارەوە 

بابەتی  گەلێ  سۆسیۆلۆژیەكانیدا  مایكرۆ 

ئاوڕلێنەدراوی  و  فەرامۆشكراو  كۆمەاڵیەتی 

كاریگەری  بەهۆیانەوە  و  خستۆتەبەرباس 

)وەك:  دیارە  هاوچەرخ  سۆسیۆلۆژیای  لە 

چێژ،  دادوەری  كۆمەاڵیەتی  رەخ��ن��ەی 

زانست،  كۆمەاڵیەتیانەی  بەكاربردنی 

دۆمینانت،  ئیدیۆلۆژیای  بەرهەمهێنانی 

دەس���ەاڵت���ی پ���ی���اوس���االری، ئ��اب��ووری 

لە  بۆردیۆ  تەنانەت  و...(.  قسەكردن 

بێكارەكان،  شانبەشانی  شەقامەكاندا 

مافە  ئ���ەو  ب��ەدەس��ت��ه��ێ��ن��ان��ی  ب��ۆ 

جۆرە  ئەم  ئابوریانەی  و  كۆمەاڵیەتی 

بەدەستیبهێنن  ویستویانە  چینانە 

چاالكەوانێ  هەمیشە  خەباتیكردووە 

دڵسۆزبووە، بۆیە هزری سۆسیۆلۆژی 

هەیە  رەخنەیی  هێزێ  ب��ۆردی��ۆ 

یان  ئەكادیمیستی،  ناوبراو  و 

نەبووە  وش��ك  تیۆریزەكەری 

لە  تەنیا  سۆسیۆلۆژیەكەی  و 

كاریگەری  ئەكادیمیەكاندا  ژورە 

ن��ەخ��س��ت��ۆت��ەوە. ب��گ��رە رەخ��ن��ەی 

بیری  ئ��اراس��ت��ەی  تووندیشی 

ماركس كردوە، كە بایەخێ زۆری 

داوە و هیچ  ئابوری  فاكتەری  بە  althusser
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بەهاێكی بۆ بەرهەمە رۆشنبیریەكان و هێام 

و زەبری هێامی دانەناوە. 

پیێر بۆردیۆ كە توێژینەوەكانی نێوەندی 

لەئاستی  رۆژئاوایان  روناكبیری  و  ئەكادیمی 

خۆیان  كاریگەری  قۆرخكردووە،  گڵوباڵدا 

داناوە  كۆمەاڵیەتیشدا  و  ژیانی هزری  لەناو 

و خۆشیان وەك بەشێ لە هزری سۆسیۆلۆژی 

منایشدەكەن.  رۆژئ��اوای��ی  ه��اوچ��ەرخ��ی 

سۆسیۆلۆژییەكانی  بۆچوونە  لەهەمانكاتدا 

زانستە  بۆ گەشەی  مانا و دەسەاڵتی خۆیان 

لە  و  دی��وە  كۆمەاڵیەتییەكان  و  مرۆیی 

نێوەندی ئەكادێمی هاوچەرخی فەرەنسیشدا 

ئەوە  وێرای  گفتوگۆ.  بۆ  گەرمن  بابەتگەلێ 

دەكارن  جیاكان  كۆمەاڵیەتییە  بنەما  چۆن 

بەرهەمهێنانەوەدا  سەرلەنوێ  لە  بەشداری 

نوێ  كۆمەالیەتی  چینی  چۆنیش  و  بكەن؟ 

پرسیارە  لەو  بەشێكن  منایشدەكەن؟  خۆیان 

سۆسیۆ هزرییانەی توێژینەوەكانی بۆردیۆیان 

سەرەكی  الیەنی  بە  بووشنە  و  داگیركردووە 

لەو ئاقارانەی تێزە سۆسیۆلۆژی و رۆشنبیرییە 

هاوچەرخەكان كاریلەسەردەكەن. وەكیرتیش 

رۆشنبیرییەكانیش  بەرهەمە  توێژینەوەی 

ب��ەرەو  ب��ۆردی��ۆی��ان  سۆسیۆلۆژی  ه��زری 

هێامیانەبردووە،  ئەو  دەستنیشانكردنی 

ك��ە م��ان��ای��ان ل��ە ژی��ان��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 

رۆشنبیریامن هەیە ، كە بە سەرمایەی هێامی 

لەوەدەكات،  جەختیش  لەقەڵەمییاندەدا. 

پێوەندی  جیاوازەكان  كۆمەاڵیەتییە  پۆلە  كە 

خۆیان  هێامیی  سەرمایەی  و  كۆمەاڵیەتی 

پۆلە  ئەو  زۆربەی  ئەمەش  و  بەرهەمدێنن 

خوێندن(  پۆلی  )بۆمنوونە  كۆمەاڵیەتییانە 

لەسەردەكات.  كاریان  بۆردیۆ  دەگرێتەوە 

لەرێگای  فەرەنسییە  بیریارە  ئەم  ئەمەو 

هزرییەكانییەوە  سۆسیۆلۆژییە  توێژینەوە 

)سۆسیۆلۆژی(  كۆمەڵناسی  توانیویەتی 

هاوچەرخ بە چەندین چەمكی )پۆل، زەبری 

و..(  هابتۆس  هێامی،  سەرمایەی  هێامی، 

نوێوە سەرقاڵكات و بیشیانكات بە بەشێ لە 

وتاری سۆسیۆلۆژی گەردوناوی.
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ئۆنتۆلۆژی سیاسی هایدیگەر

ئۆنتۆلۆژی  كتێبەی«  لەم  بۆردیۆ  پیێر 

گشت  وەك  ه��ای��دی��گ��ەر««)4(،  سیاسی 

فەرەنسیەكان  و  رۆژئ����اوای  رون��اك��ب��ی��رە 

دەگەڕێتەوە سەر تێامی وروژێنەری سیاسی و 

كۆمەاڵیەتی، كە مانای بۆ فەلسەفەی سیاسی 

هەیە،  هایدیگەر  مارتین  ئەڵامنی  بیرمەندی 

هزری  سەر  دێنێتە  باس  مەبەستەش  ئەو  بۆ 

هایدیگەر  سیاسی،  باوەڕی  یان  فەلسەفی، 

رۆژئ���اوای  سیاسییەی  دەس��ەاڵت��ە  ئ��ەو  و 

پێش  ماوەی  بە  بۆردیۆ  برد.  تاریكی  بەرەو 

فاریاس،  )ڤیكتۆر  فەرەنسیە  روناكبیرە  ئەو 

بە  تایبەت  كتێبەی  ئەم  نازیزم(  و  هایدیگەر 

نوسیوە،  نازیزم  و  هایدیگەر  نێوان  پێوەندی 

روناكبیری  نێوەندی  لە  زۆری  مشتومڕی  كە 

بۆردیۆ  ئەكەرچی  خستەوە.  فەرەنسی 

سیاسی  هزری  روناكبیری،  أەهەندی  دوو 

دۆزی  راڤەكردنی  بۆ  ئەكادیمی،  هزری  و 

لۆژیكی  ب��ەاڵم  بەرباسدەخات،  هایدیگەر 

لۆژیكی  بۆردیۆ  پیێر  كتێبەی  ئەم  نوسینی 

نازی  ناگرێتەبەر)هایدیگەر  دادگایانەی 

نازی بووە؟  بووە؟ فەلسەفەكەی فەلسەفەی 

پێویستە هایدیگەر بخوێنینەوە؟ و.... ( بگرە 

هایدیگەر  فەلسەفی  هزری  لەسەر  زۆرت��ر 

كتێبەكە  لۆژیكی  بنەمای  و  دەوەس��ت��ێ 

و  دەس��ت  كە  ڕادێنێ،  ئ��ەوە  لەسەر  خۆی 

و  مێژووی  هەلومەرجە  ئەو  لەگەڵ  پەنجە 

كۆنتێكستە رۆشنبیرییەش نەرمكا ئەو هزرەی 

ئەم  بۆردیۆ  تر،  بەواتایەکی  گەشەپێداوە. 

كە  نەنووسیوە،  بناغەیە  ئەو  لەسەر  كتێبەی 

» هایدیگەر بە شتێ تاوانباركات«، یان بۆردیۆ 

بە  سەبارەت  نوسەرانەی  لەو  گەلێ  وەك 

و  رەفتارناكات  نووسیویانە  هایدیگەر  دۆزی 

بەدوی ئەوە ناگەڕێت تاوانباری بۆ هایدیگەر 

ساغكاتەوە، لەهەمانكاتدا بۆردیۆ »هەوڵدەدا 

هایدیگەر  رشۆڤ��ەب��ك��ات،  دۆزەش  ئ��ەو 

تێكستەكانی تیا نووسیوە«. ئەم جۆرە بینینە، 

تیا  تێكستەكانی  هایدیگەر  دۆزەی  ئەو  واتە 

بەمجۆرە  سەرنجڕاكێشە.  بینینی  نووسیوە، 

كۆنتێكستە  ئ��ەو  لەتەك  »مامەڵە  بۆردیۆ 

تیایا  هایدیگەر  نووسینەكانی  دەك���ات، 

بەرهەمهاتوون«. ئەو تێزەی لەم كتێبە بۆردیۆ 

تایبەت بە پێوەندی نێوان نازیزم و فەلسەفەی 

هایدیگەر بەردەست خوێنەری دەخا ئەوەیە، 

و،  نەبووە  نازی  ئیدۆلۆژیێ  كە«هایدیگەر 

بۆ  شوێنی  هایدیگەریشدا  فەلسەفەی  لە 

سەبارەت  )ڕەگەزپەرستی(  ڕاسیستی  ئیدیای 

شتەی  ئەو  نییە«  بوونی  مرۆڤ  بوونی  بە 

هایدیگەر،  فەلسەفەی  كە  مرۆڤ(  )بوونی 

بەتایبەت لە كتێبە نارساوەكەی)بوون و كات( 

زۆری دەخرێتەسەر.«لێ  فەلسەفی  سەرنجێ 

دەبینێ،  ئەوە  هایدیگەر وەك  بۆردیۆ هزری 

كە بنەمای هاوتایە لە فەلسەفەی كە شۆڕشی 

كۆنپارێزی بەرپاكردوە، كە نازیزم مانیفێستێكە 

لەبارەی  رۆرت��ی  ریكارد  كە  لێی«ئەوەش 

ئەو  »گوایە  وتویەتی  هایدیگەرەوە  نازیزمی 

بە  پێوەندی  نازیزمی هایدیگەر(  الیەنە)واتە 

ئەمەش  نییە،  هایدیگەرەوە  فەلسەفەكەی 

یەكناگرێتەوە«،  بۆردیۆ  نووسینەكەی  لەتەك 

ترەوە  بۆچوونی  بە  بۆردیۆ  خوێنەری  بۆیە 

نامانگەیەنێتە  هەڵدەستێتەسەرپێ كە رۆرتی 

هەمانشوێن. 

ب��ۆردی��ۆ ب���ۆئ���ەوەی خ��وێ��ن��دن��ەوەی 

خوێندنەوەی  لەمیانەی  سیاسییانەمان 

خەماڵندنە  لەو  پێشكەشبكات  فەلسەفیانە 

كەچركەی  دەستپێدەكات،  هایدیگەریەوە 

چونكە  سەغڵەتئامێزە،  چركەی  بیركردنەوە 

ئەمەش  گومانلێكراوە.  و  ترسناك  چركەی 

ئەو سێركردنە الی بۆردیۆ دروستدەكات، كە 

هایدیگەر خۆی جەختی لەسەر دەكات، كە لە 

چركەی سەغڵەتئامێز ژیاوە. ئەڵبەتە چركەكە 

بە چركەی شۆڕشگێڕانەش دەشوبهێنێ، بۆیە 

بۆردیۆ بۆئەوەی دادوەری بەسەر فەلسەفەی 

گەشتێكامن  بكات  هایدیگەرەوە  سیاسی 

هایدگەرێكی  ژی��ان��ی  ه��ەر  ن��ەك  ب��ەن��او، 

ڕەشەكانە  دارستانە  خەڵكی  كە  فەیلەسوف 

و  سیاسی  ب��ارودۆخ��ی  بەڵكو  پێدەكات، 

رۆژئ��اواش  و  ئەڵامنیا  ئەوكاتەی  ئابوری 

یەك،  جیهانی  )جەنگی  لەبەرچاودەگرێ 

پەیامنی  بەلشەفیەكان،  شۆرشی  دەركەوتنی 

بۆردیۆ  و..(.  ئابوری 1929  قەیرانی  فێرسای، 

ناشێ  »فەیلەسوف  كە  لەوەناكات  گومان 

سەرقاڵبكات«  ساویلكەوە  پرسیاری  بە  خۆی 

دەكات،  فەلسەفی  پرسیاری  فەیلەسوف  و 

دەیكات،  لە خۆی  پرسیارەی خۆی  ئەو  واتە 

وەاڵمەكەی  فەلسەفی  زمانی  لە  دواجار  كە 

ناكاری  »فەیلەسوف  ێیشوایە  دادەڕێ��ژێ.پ 

بە زمانی سیاسی ساویلكە گوزارشت لەخۆی 

بكات .

قسەكانی  لە  بەشێ  لە  بۆردیۆ  هاوكات 

بابەتی  بۆ  هایدیگەر  گفتوگۆی  دێتەسەر 

گفتوگۆیەش  ئەم  تەكنەلۆژیا.  و  میتافیزیك 

ئەڵامنی  فەلسەفەی  لە  هایدیگەر  پێش 

نیچەوە.  لە  نەبێ  هیچ  خۆیداناوە،  جێپێی 

ئەوەی كە چۆن دەوڵەتی تۆتالیتاری لەڕێگای 

بەكاربردنی تەكنەلۆژیاوە خۆی بەسەر بوونا 
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دەسەپێنێ، بابەتێكە لە نیچەوە بۆ هایدیگەر 

مشتومڕی  بۆ  گەرمبوە  باسێ  دواتریش  و 

خۆسەپاندنەش  ئەو  ئەڵبەتە  فەلسەفی. 

و  نیچە  كە  بۆدێنێ،  هیچگەراییەكامن 

ئەوەی  وتوە.  لەبارەوە  زۆری��ان  هایدیگەر 

تەكنەلۆژیا هیچگەرایی دێنێ، ئەمە بەشێكە 

بەدەم  هایدیگەر  فەلسەفیانەی  گفتوگۆ  لەو 

بیرماندەخاتەوە.  میتافیزیكەوە  رەخنەكردنی 

كەوابێ گفتوگۆی تەكنەلۆژیا و زانستی نوێ، 

رەخنەی  هایدیگەر  دەم��ەی  ئەو  ئەڵبەتە 

بابەتە  لە  گرنگ  الیەنی  دەكات،  میتافیزیك 

ئەڵامنیە  بیرمەندە  ئەم  فەلسەفییەكانی 

پێكدێنێ، كە بە نازی لەقەڵەمدەدرێ.

كۆمەڵناسێ  وەك  بۆردیۆ  ئەگەرچی 

پرت  و  هایدیگەر  كێشەكەی  ناو  رۆدەچێتە 

لەسەر ئەو الیەنانە دەوەستێ كە سیاسی و 

بۆردیۆ  توێژینەوەكەی  بەس  كۆمەاڵیەتین، 

لە  بیانەوێ  هەیە،  ئەوانە  بۆ  خۆی  مانای 

سیاسی  هزری  یان  هایدیگەر،  فەلسەفەی 

بگەن.  هایدیگەر  فەلسەفی  ه��زری  و 

بە  تایبەت  بۆردیۆ  ب��ۆئ��ەوەی  وەكیرتیش 

توێژینەوەێ  هایدیگەر  ئ��اڵ��ۆزی  دۆزی 

بابەتیامن بەردەستخات، سێ پۆلی )كێڵگەی( 

سیاسی،  بەسەردەكاتەوە،  بەرهەمهێنان 

فەلسەفی و ئەكادیمی. تەنانەت بۆردیۆ هەر 

لەسەر  توێژینەوەكەی  بەجۆرێ  لەسەرەتاوە 

هایدیگەر ئەنجامدەدا، كە خوێنەر چاوەڕوانی 

پێشیوایە  و  نەبێ  دادوەری���ێ  ج��ۆرە  هیچ 

مەشقپێكردنێ  كارلەسەر  زۆرتر  »كتێبەكە 

بەدەستهێنانی مێتۆدێ  یان  مێتۆدی دەكات، 

هایدیگەر  كە  ئ��ەوەش  تەنانەت  شیاو«. 

ئەم  بۆ  ئەمە  نازیەوە،  پارتی  ڕیزی  چووەتە 

كە  نییە،  ئەوە  مانای  فەرەنسیە  سۆسیۆلۆژە 

كەوابێ  بووبێ،  نازی  ئیدیۆلۆژی  هایدیگەر 

جێیێ  هایدیگەردا  فەلسەفەی  لە  بۆردیۆ 

هایدیگەر  ئیدۆلۆژیایەی  ئەو  بۆ  نادۆزێتەوە 

بێ،  بەرهەمهێنەری  فەلسەفییەوە  لەڕووی 

هایدیگەر  بڵێین  وامانلێبكات  ئێستا  كە 

تیۆریزەكەری نازی بووە.

جیانی ڤاتیمو و هایدیگەر

 Gianni Vattimo ڤاتیمو  جیانی 

سیاسەتكاری  و  ف��ەی��ل��ەس��وف   ))1936

كارل  لەبەردەست  هایدیلبێری  لە  و  ئیتاڵییە 

و  خوێندووە  فەلسەفەی  گەدامێر  و  لویت 

بە  پەرەی  ئیتاڵی  تروینی  زانكۆی  لە  دواتر 

تیۆری  فەلسەفەی  بواری  لە  توێژینەوەكانی 

كۆنتنێنتاڵە  فەیلەسوفە  لە  یەكێكە  و  داوە 

تازەگەری،  پاش  بیری  بە  پەرەپێدەرەكانیش 

پێیدەڵێن  ب��ەوەی  بایەخدەریشە  ئەڵبەتە 

پارتە  لە  هەندێ  لەگەڵ  و  الواز«  »بیری 

كردوە،  سیاسی  كاری  چەپەكاندا  و  ڕادیكال 

تائێستاش بەئاشكرا باس لە هۆمۆسێكسوێلی 

ئیتاڵیەكانیش  بیرمەندە  لەڕیزی  خۆیدەكات. 

بەرهەمە  لەسەر  كار  بەچڕی  كەسێكە  تاكە 

دەكات  هایدیگەر  و  نیچە  فەلسەفییەكانی 

ڕاڤەكردنەكانیانەوە  لە  نوێشی  تێزی  و 

پێكهێناوە.

مۆدێرنە  پۆست  تێزە  بە  ڤاتیمو  جیانی 

فەلسەفی  بیری  بە  تایبەت  وروژێنەرەكانی، 

نیچە و هایدیگەر لە واڵتی خۆی و رۆژئاوا، 

ناوی زۆری دەركردووە. لەهەمانكاتدا ژیانی 

ڤاتیمو یەكێكیشە لە داكۆكیكەران لە »بیری 

)بۆمنوونە  بیرەیە  ئەو  دژی  وات��ە  الواز«، 

بەهێز،  بیری  تووند،  بیری  راسیۆنالی،  بیری 

رۆژئاوا  بیرمەندانی  سااڵنێ  كە  وشك(  بیری 

ڤاتیمۆ  ئەوەی  هۆی  بۆدەكرد.  بانگەشەیان 

بۆئەوەی  دەشێ  شەپۆلەیە  جۆرە  ئەم  وێڵی 

ئیتاڵییە،  بیرمەندە  ئەم  كە  بگەڕێنینەوە، 

بەهێزەكانی  بنەما  ل��ە  خ��ۆی  دەخ���وازێ 

ب��پ��ارێ��زێ،  نیشانەكانی  و  میتافیزیك 

لە  تەوژمە  بەمجۆرە  خۆی  ڤاتیمۆ  بۆئەوەی 

بیركردنەوە بگلێنێ سێ بەرهەمی فەلسەفی 

تازەگەری، كۆمەڵگەی  باڵودەكاتەوە: كۆتایی 

شەفاف و ئیتیكی لێكدانەوە. 

بەوەی  بایەخدەرە  ئیتاڵییە  بیریارە  ئەم 

هەندێ  لەگەڵ  الواز«و  پێیدەڵێن«بیری 

ك��اری  چەپەكاندا  و  رادی��ك��ال  پ��ارت��ە  ل��ە 

باس  بەئاشكرا  تائێستاش  ك��ردوەو  سیاسی 

لەڕیزی  خۆیدەكات.  هۆمۆسێكسوێلی  لە 

بیرمەندە ئیتاڵیەكانیش، تاكە كەسێكە بەچڕی 

نیچە  فەلسەفییەكانی  بەرهەمە  لەسەر  كار 

نوێشی  تێزی  گەلێ  و  دەكات  هایدیگەر  و 

فەلسەفەی  بە  تایبەت  ڕاڤەكردنەكانیدا  لە 

هایدیگەر  و  نیچە  بیری  مۆدێرن،  پۆست 

كۆنتنێنتاڵ  نوێی  فەلسەفەی  وەكیرتیش  و 

ورووژاندووە.

كۆتایی تازەگەری

كۆتایی  كتێبە،  ئەم  تیۆری  بیرۆكەی 

لە  هێرمێنۆتیك  و  هیچگەرایی  تازەگەری: 

تازەگەریدا«)5(،كارلەسەر  پاش  كولتوری 

دەك��ات،  ت��ازەگ��ەری  كۆتایی  راڤ��ەك��ردن��ی 

بیرۆكەیەشەوە  ئ��ەم  لەمیانەی  ئەڵبەتە 

هایدیگەر  و  نیچە  هیچگەرایی  فەلسەفەی 

تازەگەری  پاش  كولتوری  لە  هێرمێنۆتیكا  و 
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و  گفتوگۆدەكات  یش  م��ۆدێ��رن(  )پۆست 

تازەگەری  بابەتی  بە  وتنەكانیشی  لە  بەشێ 

و كۆتایی مێژوو تەرخاندەكات، بۆیە ڤاتیمۆ 

دەگەڕێتەوە  ب��ەردەوام  توێژینەوەكەیدا  لە 

سەری دیدە فەلسەفییەكانی هەردوو گەورە 

و  هایدیگەر  و  نیچە  ئەڵامنی  فەیلەسوفی 

ئەوروپای  هزری  نوسینەكانیانەوە  لەڕێگای 

شیتەڵدەكات و كەموكوڕیەكانیش دەخاتەڕوو. 

ڤاتیمۆ لەهەمانكاتدا دەگەڕێتەوە  سەر ئەو 

ئەدەبیانەش،  و  فەلسەفی  تێكستە  جۆرە 

بوون  س��ەرچ��اوە  بیستدا  س��ەدەی  لە  كە 

س��ەدەی  كۆتایی  ل��ەس��ەر  ق��س��ەك��ردن  ب��ۆ 

ڤاتیمۆ  تازەگەری،  پاش  بابەتی  و  تازەگەری 

پێویستی  سەرخا  الیەنە  ئ��ەم  ب��ۆئ��ەوەی 

ئەبەدی  گەڕانەوەی  لە  جەخت  بەوەدەبێ 

تێپەڕاندنی  بابەتی  هەروەها  نیچە،  الی  بكا 

بۆئەو  هێام  هایدیگەر.  الی  میتافیزیك 

ڕەخنەی  كە  دەك��ات،  فەلسەفیەش  الیەنە 

هیۆمانیزم)مرۆڤدۆستی(و  لە  هایدیگەر 

)نیهیلیزم(  هیچگەرایی  بۆ  نیچە  بانگەشەی 

و  پ��ۆزەت��ی��ڤ  ف��ەل��س��ەف��ی  چ��رك��ەی  دوو 

سازاندنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ  پێویستیشن 

دیتنە  ئ��ەو  دەگەینە  ل��ێ��رەوە  فەلسەفە. 

فەلسەفیەی نیچە و هایدیگەر بۆ ڤاتیمۆ بە 

تازگەرەی  پاش  فەلسەفەی  بەرهەمهێنەری 

فەلسەفیەكانیانیش  دەرهاویشتە  و  دەزانێ 

پاش  سەدەی  دیاردەكاتنی  شیكردنەوەی  بۆ 

تازەگەری بەكاردەبا. 

بۆ  بناغەی  بەرهەمەیدا، كە  لەم  ڤاتیمۆ 

فەلسەفەی پاش تازەگەری داناوە، پێیوایە ئەو 

گەیاندنەی نیچە و هایدیگەر پێكەوەگرێدەدا 

وشەی پاش، كە ئەوەش مانای بۆ دەركەوتنی 

تازەگەری  تێپەڕاندنی  بووە،  تازەگەری  پاش 

بەو  ئاماژە  تەنانەت  ڤاتیمۆ  دەگرێتەوە. 

هاوشێوەیەش دەكات لە رەخنەی تازەگەری 

لە بیری ئەم دوو بیریارە ئەڵامنییە ئامادەیە. 

و  نیچە  پرۆسێسەی  لەو  ڤاتیمۆ  بۆ  ئەوی 

هایدیگەر تایبەت بە ماهیەتی تازەگەری 

ئەو   ، ك���ردوە  ل��ەس��ەر  ك��اری��ان 

لە  ب��ووە  گرنگە  تێپەڕاندنە 

رەخنەكردنی بیری رۆژئاوا 

لە  ب��اوەڕی��ان��پ��ێ��ب��ووە. 

میانەی بیری ئەم دوو 

ڤاتیمۆ  بیرمەندەشەوە 

ئەم  بیری  ستایشی 

سەدەیەی  دوو 

دوای���������ش 

دەك���ات، كە 

چۆن ئەم بیرە 

بنەما  بۆ  ئامادەنەبووە 

تا  بگەڕێتەوە،  بوون  جێگیرەكانی 

لەوێوە بناغە بۆ بیرە یەقیندارەكان دانێ. 

رەخنەكانی  ل��ە  ڤاتیمۆ  ئ��ەگ��ەرچ��ی 

فەلسەفەی  و  ب��ن��ەڕەت  ل��ە  هایدیگەر 

ه��ێ��رم��ێ��ن��ۆت��ی��ك س���وودم���ەن���دە، لێ 

بۆ  گەدامێریشدایە  لەژێركاریگەری 

بۆ  ن��اوب��راو.  فەلسەفە  ب��ە  پ���ەرەدان 

الواز«یش  »بیری  بیرۆكەی  سازاندنی 

نیچەیە  ق���ەرزاری  ڕوەوە  لەگەلێ 

بەتایبەت »رەخنەی نیچە لە میتافیزیك 

و بۆچوونی نیچە بۆ بەهای ڕاستی وەك 

شێوازی  لەسەر  بەاڵم  دەسەاڵت«،  یاری 

و  لێكدەداتەوە  بۆ  بوومنان  هایدیگەر 

Heidegger
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لە  بریتییە  »ئ��ۆن��ت��ۆل��ۆژی��ا  پ��ێ��ش��ی��وای��ە 

كە  هەلومەرجامن،  بوومنان«،  شیكردنەوەی 

ئەوەش لەدەرەوەی بوونی خۆی بوونی نییە، 

دوانی  ئامادەبوونی  لەمیانەی  تەنیا  ئەمەش 

لە  بریتییە  دوانەییەش  »ئەم  مێژووییەوەیە. 

بوونی ئێمە و بوونی بوون«.

بە  تایبەت  توێژینەوەكەیدا  لە  ڤاتیمۆ 

پاش  واتای  راڤەكردنی  بۆ  نوێسازی  پایانی 

بەوریاییەوە  داوامانلێدەكات  تازەگەری، 

مامەڵە لەتەك واتای تازەگەری ئەو سەردەمە 

مێژووییە بكەین لەپشت واتای تازەگەرییەوە 

تازە  پاش  ئەزموونی  پێیوایە  تەنانەت  بووە، 

تەنانەت  دێ.  مێژووش  كۆتایی  مانای  بە 

نە  قۆناغی  وەك  م��ێ��ژووەش  كۆتایی  ئ��ەم 

مێژووە  لەو  دواكەوتوو  نەش  و  پێشكەوتوو 

دەزانێ. بەبۆچوونی ڤاتیمۆ ئەزموونی كۆتایی 

مێژووش، كە لەناو كولتوری سەدەی بیستدا 

خۆیدووباردەكاتەوە  ب��ەردەوام  باڵوبۆوەوە 

بیردەخاتەوە.  رۆژئاوا«شامن  »ئاوابوونی  و 

نەوەوی  موسیبەتی  لەتەك  ئاوابوونەش  ئەم 

كۆتایی  مانای  ئەوەش  كە  یەكدەگرێتەوە، 

زۆریشی  ڤاتیمۆ  زەوی.  ل��ەس��ەر  ژی��ان��ە 

موسیبەت  بیری  بۆ  یان  چۆن  كە  پێسەیرە، 

تەشەنەی  زۆر  ئێستادا  كولتوری  لەناو 

سەندووە و ئەم تەشەنەسەندنەش وەك شتی 

ڕووی  لەهەندێ  پێشیوایە  دەبینێ.  بێامنا 

فەلسەفیەوە ئەم بیرە بۆ نیچە  و هایدیگەر 

تێگەیشتنە  ئەو  بۆ  بەزۆریش  دەگەڕێتەوە. 

دەگەڕێنێتەوە  هایدیگەریەی  و  نیچەی 

كە  بوو،  هەیان  نوێ  تەكنیكی  لەسەر  كە 

مێژووش  كۆتایی  تیایە.  وێرانكەرانەی  هێزی 

ئەمەش  ژی��ان،  كۆتایی  لەسەر  نیشانەیە 

لەگەڵ  ن��ەوەوی  موسیبەتەی  ئەو  بەهۆی 

خۆیهێناویەتی.

و  نیچە  كە  ب��اوەڕەدای��ە  ل��ەو  ڤاتیمۆ 

نوێی  هەلومەرجی  بۆ  بناغەیان  هایدیگەر 

نامێژوویی، یان بەواتایەکیرت ئەودیو مێژوویی 

ناو  دەمانباتەوە  الیەنە  ئ��ەم  ب��ەس  دان��ا. 

هیچگەرایی  چونكە  هیچگەراییەوە،  تێامی 

زانستی  بە  پێوەندی  كێشەێكە  ڤاتیمۆ  الی 

مێژوو  كێشەی  ئەڵبەتە  هەیە.  مێژووەوە 

داناوە،  بۆ  وەك ئەوەی هایدیگەر نەخشەی 

ك��ە ئ���ەوەش دەك��ەوێ��ت��ە ن��ێ��وان م��ێ��ژوو و 

پێشیوایە  ڤاتیمۆ  تەنانەت  چارەنووسەوە، 

هیچگەرایی  ل��ەس��ەر  وێ��ن��ەێ  ب��ۆئ��ەوەی 

نیچە.  الی  بگەڕێینەوە  دەبێ  دروستكەین، 

ئەو وێنەیەش بریتییە لە وێنەی »هیچگەرایی 

تەواوكراو«یش  تەواوكراو«.«هیچگەرایی 

بووە  هیچگەرایی  كە  هیچگەراییەیە،  ئەو 

ئ��ەوەش  ڤاتیمۆ  ه��ەروەخ��ت  بەختی.  بە 

یەكالدەكاتەوە لە قسەكانیدا، كە هیچگەرایی 

مرۆڤ ناگرێتەوە، بەڵكو بوونیش دەگرێتەوە. 

بنەمای  بوونی  لە  »نكوڵی  ڤاتیمۆ  ئەمەو 

دەكات.  راستی  یان  عەقڵ  ترانسندێنتالی 

ئەمە بەو مانایە ناێ كە بوونی راستی وەك 

هایدیگەر  بەپێی  دروستكەرە  مێژوو  ئەوەی 

رەتدەكاتەوە«.

دەدا،  هێرمێنۆتیكە  بەو  بایەخ  ڤاتیمۆ 

كە ریشەی  هیچگەرایی هەیە. نیچە پێیوایە 

ئەوی هەیە راڤەكردنە نەك فاكتە. بەمجۆرە 

میتافیزیكی  تیۆرێ  بە  نابێ  هێرمینۆتیك 

هیچگەراییە.  بەواقیعیكردنی  .هێرمێنۆتیك 

دیارە خوێندنەوەی هیچگەراییانەش بۆ مێژوو 

تازەگەری،  بۆ  بۆچوون  بوونی  دەبێتەهۆی 

و  نیچە  كە  گومانیشناكات  ڤاتیمۆ  ب��ەاڵم 

هیچگەرایی  بۆ  خۆیان  پێناسەی  هایدیگەر 

بریتییە  هیچگەرایی  پێیوابووە  نیچە  هەیە، 

بەها  »داكەوتنی  یان  خواوەند«  »كۆتایی  لە 

پێیوابووە  »هایدیگەرە  هەرچی  بااڵكان«. 

نامێنێ، گەر هیچگەرایی بەردەوامبێ،  بوون 

كە  بۆئەوەدەچێ،  هایدیگەر  وەكیرتیش 

ئەویش  و  ب��وون  لە  بریتییە  هیچگەرایی 

دەك��ەوێ��ت��ە ژێ���ر دەس���ەاڵت���ی خ���ودەوە 

هیچگەرا  پێناسەی  هایدیگەر  لەهەمانكاتدا 

بەها«.  بۆ  گ��ەڕان��ەوە  س��ەر  دەباتیشەوە 

ڤاتیمۆ  الی  كە  بووترێ  ئ��ەوەش  دەك��رێ 

»بیری الواز كولتوری رێژەگەر بەخێودەكات 

خۆی  هیچگەرایی  بەختی  هێرمینۆتیكیش  و 

پەسەنددەكات«.

مانای  ل��ێ��ك��دان��ەوەوە:  ل��ەودی��و 

هێرمینۆتیك بۆ فەلسەفە

كارە  لەم  ڤاتیمۆ  ژیانی  لێكدانەوەكانی 

لێكدانەوەوە:  لەودیو  فەلسەفییەیدا،««)6( 

ف��ەل��س��ەف��ە««،  ب��ۆ  هێرمینۆتیك  م��ان��ای 

پۆست  هێرمینۆتیكەرانەی  دی���دێ  ب��ە 

گرنگە  گرێدراوە.  هیچگەراوە  مۆدێرنانەی 

تێگەیشتنی  دەستنیشانكەین  ئ���ەوەش 

س��ەرچ��اوە  ڤاتیمۆ  هێرمینۆتیكەرانەی 

)ت��ی��ۆری  هێرمینۆتیك  ف��ەل��س��ەف��ەی  ل��ە 

ئەم  هەڵدەگرێ.  ئەڵامنییەوە  ی  لێكدانەوە( 

دیلتایەوە  و  شالیرماخر  لە  فەلسەفەیەش 

وەك:  نوێ  چاخی  تادەگاتە  دەستپێدەكات، 

ئاپل،  ریكۆر،  پ��ۆل  گەدامێر،  هایدیگەر، 

كەوابێ  رۆرتی.  و  هابرماز  دێریدا،  لێڤیناس، 
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كاریگەری  لەژێر  ڤاتیمۆ،  هێرمینۆتیكی  بیری 

و  هێرمینۆتیكدایە  فەلسەفەی  نوێكانی  ئاراستە 

بەتایبەت ئەو بەشەی كە كاریگەری بیری نیچە 

و پۆست مۆدێرنی بەسەرەوەیە.

ڤاتیمۆ لەو باوەڕەدایە هێرمینۆتیك بریتییە 

هاوبەشی  كولتوری  و  فەلسەفی  زمانی  لە 

تازەگەری(.  )پاش  مۆدێرن  پۆست  سەردەمی 

ناوی وەك پاش مێژوو و  ناوە  هەر لەگەڵ ئەم 

پاش بنەماخوازیش دێتەئاراوە. ڤاتیمۆ سابارەت 

كە  پێدەدا،  ئاماژە  ئ��ەوەش  هێرمینۆتیك  بە 

هێرمینۆتیك بریتیە لە زمانێكی هاوبەشی نوێی 

فەلسەفی و پێشیوایە پێشرت ئەم زمانە لە 1950 

و 1960 كانا بریتیبووە لە ماركسیزم و دواتریش 

گومانیش  بنەماخوازی.  بە  بووە  كانا   1970 لە 

هێرمینۆتیك  ب��اڵوب��وون��ەوەی  ن��اك��ات  ل��ەوە 

بنەماخوازی  ك��ە  ب���ووە،  ب���ەوەوە  پێوەندی 

نەیتوانی وەاڵمی گەلێ لە پرسیارەكان بداتەوە. 

بنەماخوازییە.  جێگرەوەی  هێرمینۆتیك  كەوابێ 

هێرمینۆتیكییە  هاوچەرخ  تیۆری  پێشیوایە 

موڵتی  بە  مۆدێرنەكان  پۆست  كە  ئ��ەوەش  و 

بە  ڤاتیمۆ  ناویدەبەن  رۆشنبیری(  )فرە  كولتور 

بابەتێ هێرمینۆتیكی دەزانێ. وەكیرتیش ڤاتیمۆ 

بەرباڵو  زانینی  لە  ب��وارێ  وەك  هێرمینۆتیك 

دیاردە  زۆر  قسەلە  بەهۆشیەوە  دەخاتەڕوو، 

هیچگەرایی،  و  هێرمینۆتیك  وەك:  دەك��ات 

و  هێرمینۆتیك  دیموكراسی،  و  هێرمینۆتیك 

و  هێرمینۆتیك  ئاین،  و  هێرمینۆتیك  ئیتیك، 

هونەر، هێرمینۆتیك و زانست.

كاتێ  لەبەرچاوبگرین  الیەنە  ئەو  پێویستە 

پۆست  هێرمینۆتیكی  لە  هیچگەرایی  ڤاتیمۆ 

تا  بۆئەوەیە،  بەرجەستەدەكات  مۆدێرندا 

پرۆژەێكی ئازادی كۆمەاڵیەتی شیاوبكا لە فۆرمی 

ژێرلێوی  لە  جێگیرەكان.  و  بنەما  الوازكردنی 

سەردەمی  لە  كە  دەردێنین،  ئەوە  ڤاتیمۆوە 

ئەمڕۆدا ،كە سەردەمی الوازكردنە، هێرمینۆتیك 

بیری  وەك   ، كولتوری  هاوبەشی  زمانی  وەك 

لێرەدا  دێتەپێشەوە.  هەڵوەشانەوە  بۆ  الواز،  

مەبەست لەو زمانە ئەو زمانە هاوبەشەیە لەناو 

كولتوری پۆست مۆدێرندا، بایەخی خۆی هەیە. 

گومانیشیناوی بە باوەڕی هەندێ لە روناكبیرانی 

بوونیادنانەوەی  ڤاتیمۆ هەوڵی دووبارە  رۆژئاوا 

بائەوەش  دەدا.  )عەقالنیەت(  راسیۆنالیتێ 

بوونیادنانەوەیەی  سەرلەنوێ  ئەم   ، بوترێ 

مێژوویی  گێڕانەوەی  لێكدانەوەی  راسیۆنالیتێ 

خۆی دەردەخات. ئەمەش بەو واتایە دێت، كە 

راسیۆنالیتێ راستییەكان، نەك بەرێگاێكی تووند، 

بەڵكو بە رێگاێكی الواز پیادەكات.

لەسەر  وێنەیەكامن  ب��ۆئ��ەوەی  ڤاتیمۆ 

مۆدێرن  پۆست  هێرمینۆتیكی  فەلسەفەێكی 

هایدیگەر  و  نیچە  فەلسەفەی  پێشكەشبكات، 

فەلسەفەیە  ج��ۆرە  ئ��ەو  س��ەرچ��اوەی  وەك 

میتافیزیكیەش  نەریتە  ئ��ەو  و  نیشاندەدا 

ریشەی  رۆژئاوا  فەلسەفەی  لە  پێشچاودەخات، 

ئاسانە  هەمیشە  ڤاتیمۆ  بۆ  ئەڵبەتە  داكوتیوە. 

قسەكردن لە نیچەی هیچگەرا)نیهلیست( لەچاو 

هیچگەرایی  وەكیرتیش،  هیچگەرا.  هایدیگەری 

بەجۆرێ  ڤاتیمۆ  فەلسەفەی  لە  هێرمینۆتیك  و 

لە  بەبەشێ  خۆیان  كە  ك��اردەك��ەن،  پێكەوە 

ئەو  نیشاندەدەن.  مۆدێرن  پۆست  كولتوری 

دەمەش ڤاتیمۆ باس لە  هێرمینۆتیكی هیچگەرا 

هیچگەرایی  لۆژیكی  دەرگ���ای  لە  دەك���ات، 

هێرمینۆتیكی  ریشەدا  لە  ئ��ەوەش  كە  دەدا 

لۆژیكە  ئەو  لەناو  هیچگەراییش  نیچەییانەیە. 

بەپێی  نیشاندەدا.  بوون  مێژووی  وەك  خۆی 

ڤاتیمۆ بایەخ بەو 
هێرمێنۆتیكە دەدا، كە 
ریشەی  هیچگەرایی 
هەیە. نیچە پێیوایە 
ئەوی هەیە راڤەكردنە 
نەك فاكتە. بەمجۆرە 
هێرمینۆتیك نابێ بە 
تیۆرێ میتافیزیكی 
.هێرمێنۆتیك 
بەواقیعیكردنی 
هیچگەراییە. 
خوێندنەوەی 
هیچگەراییانەش بۆ 
مێژوو دەبێتەهۆی 
بوونی بۆچوون بۆ 
تازەگەری
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بەناوی  نییە  شتێ  هێرمینۆتیكە  جۆرە  ئەم 

و  لێكدانەوەیە  هەیە  ئەوی  بەڵكو  فاكتەوە، 

بەس. ئەو جۆرە هێرمینۆتیكایەی، بەباوەڕی 

هێرمینۆتیكایی  كاریگەرە  لەئێستادا  ڤاتیمۆ، 

فەلسەفییە و ئەوەش لە بنەرەتدا هیچگەراییە 

)چونكە نیچەیانەیە(.

فەلسەفەی  ب��اوەڕەدای��ە  ل��ەو  ڤاتیمۆ 

لەسەر  فەلسەفەیەیە  ئ��ەو  هێرمینۆتیك 

شانی گادامێر و هایدیگەر نەشومنایكردووە. 

گشت ئەو ئاقارانەی پاش ئەم دوو هزرەڤانە 

لە  ب��ەج��ۆرێ  گ��ەش��ەی��ك��ردووە،  ئەڵامنییە 

جۆرەكان لەژێر پاڵتۆی ئەم دوو هزرەڤانەوە 

ئاپڵ،  هابرماز،  ریكۆر،  وات��ە  دێ��ن��ەدەرێ، 

پاریسۆن  و  تایلۆر  رۆرتی،  دێریدا،  لێڤیناس، 

بیریارەوەن.  دوو  ئ��ەم  كاریگەری  لەژێر 

ئەو  هێرمینۆتیك  بووترێ،  دەشێ  وەكیرتیش 

یەك  لەسەر  بیریارانە  ئەم  شتەیە، كە گشت 

سفرەی فەلسەفی كۆدەكاتەوە.

بەئاگان، هێرمینۆتیك  لەوە  دیارە بەشێ 

زانین   ، راستی  لەمەڕ  تیۆریێ  وەك  زۆرجار 

نەك  تەماشادەكرێ،  مێژووی  كارەكتێری  و 

ڤاتیمۆ  ئەمەو  مێژوویی.  راستیێكی  وەك 

بێالیەن  راس��ت��ی  ل���ەوەی  گ��وم��ان��دەك��ات 

)نیوتراڵ( هەبێ، بەڵكو جەخت لە وەدەكات 

راستییەكان لەپێوەندی بە كەس و كاتەكانەوە 

هێرمینۆتیك  پێیوانییە  ڤاتیمۆ  ئەمەو  هەن. 

چونكە  دی��ال��ۆگ،  لەمەڕ  تیۆری  بە  بكرێ 

هەروەها  دیالۆگە،  لەخۆیدا  هێرمینۆتیك 

ڤاتیمۆ  فەلسەفی  بینینی  بەپێی  هێرمینۆتیك 

ئامانج نییە، بۆیە بۆ ڤاتیمۆ كاراكتێریسەكردنی 

هێرمینۆتیك لەڕووی فەلسەفی و مێژوویی و 

ڤاتیمۆ  لەهەمانكاتدا  گرنگە،  ئۆنتۆلۆژییەوە 

فەلسەفییەكان  كێشە  چارەسەركردنی  بۆ 

ئەو  بۆ  و  هێرمینۆتیك  سەر  دەگەڕێتەوە 

و  هایدیگەر  و  نیچە  الی  بۆ  مەبەستەش 

بیرمەندانەش  ئەم  لەژێركاریگەری  گادامێر، 

و  دەدا  خۆی  لێكدانەوەكانی  بە  ڕەوایەتی 

دەكات،  لەسەر  كاری  هێرمینۆتیكەش  ئەو 

خۆی وەك هیچگەراییێ ڕادیكال دەردەخات.

بەبۆچوونی  هێرمینۆتیك،  بیرماننەچێ، 

ڤاتیمۆ، خواستێ هیچگەرایی هەیە، هەروەها 

پێوەندی  ڕادیكالیزەكردنی  داوای  ڤاتیمۆ 

مێژووی  ڕیشەی  خودی  بە  هێرمینۆتیكی 

لە  و دووبارەبیركردنەوە  نوێدا  لە سەردەمی 

هیچگەرایی  و  هێرمینۆتیك  نێوان  پێوەندی 

نووسینەكەیدا  لە  ڤاتیمۆ  بۆیە  دەك��ات، 

سەرلەنوێ  لەسەر  ورد  فەلسەفی  ك��اری 

راستی   راسیۆنالیتی،  ب��وون��ی��ادن��ان��ەوەی 

هێرمینۆتیك دەكات. ڤاتیمۆ هیچكات گومان 

كاریگەریی  هێرمینۆتیك  كە  لەوەناكات، 

هزری  و  ه��اوچ��ەرخ  فەلسەفەی  لەسەر 

Hannah Arendt
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لەسەر  ڤاتیمۆ  بۆیە  دانەنابێ،  كۆمەاڵیەتی 

ئەوەی  وەدەك���ات،  لە  جەخت  نیچە  قسەی 

نەوەكو  لێكدانەوەیە  نوێدا  چاخی  لە  هەیە 

بۆئەوەدەكەین  ئاماژە  لەكۆتاییشدا  فاكتە. 

نوێی  لێكدانەوەیێ  بە  گەشە  ڤاتیمۆ  ك��ە، 

لێكدانەوەیەی  شێوە  ئەو  دەداو  هێرمینۆتیك 

ڤاتیمۆ  پێشنیاریدەكات، رادیكالیە و جیاوازیش 

لەنێوان هێرمینۆتیك و هۆمانیزمی میتافیزیكی و 

هەڵوێستی نەرێتی زانستە مرۆی و رسوشتیەكان 

دەكات ، دەرگاش لە دیدی نوێ لەبارەی ئیتیك، 

هونەر و ئاین دەكاتەوە.

ڤیكتۆر فاریاس و هایدیگەر

 )Victor Farias )1940 فاریاس   ڤیكتۆر 

فەیلەسوف و نوسەری بەڕەچەڵەك جوی خەڵكی 

شیلییە )التین ئەمەریكا( و فەلسەفەی لە شیلی 

لەو   ،Freiburg فرێبۆرگ  زانكۆی  لە  ئەڵامنیا  و 

شوێنەی مارتن هایدیگەر تیایدا سەرۆكی زانكۆ 

بووە، خوێندووە، لەو ماوەیەی لە ئەڵامنیا بووە، 

هایدیگەر،  لەبەردەست  هەر  نەك  فەلسەفەی 

بەڵكو ئێوگن فینك Eugen Fink و راینەر مارتن 

Rainer Marten یش خوێندووە.  

هایدیگەر و نازیزم

و  هایدیگەر  ف��اری��اس،«  كتێبەی  ئ��ەم 

فەرەنسی،  فەلسەفی  نێوەندی  لە  نازیزم«)7(،  

ب��ەت��ای��ب��ەت و ل��ە ن��ێ��وەن��دە ف��ەل��س��ەف��ی و 

دەنگی  بەگشتی  رۆژئ��اواش  روناكبیریەكانی 

خوێندنەوەی  شێوەش  بەگەلێ  و  خۆیداوەتەوە 

بۆكراوە و بەشێ لە روناكبیر و نوسەرانی رۆژئاوا 

وتنەكانی فاریاسیان پشتڕاستكردۆتە و بەشێكیش 

ڕەتیانكردۆتەوەو رەخنەی تووندیشیان ئاراستەی 

ئاشكراشە  ك���ردووە.  شیلییە  روناكبیرە  ئ��ەم 

پاش  فەرەنسی  فەلسەفەی  ل��ە  هایدیگەر 

ژاك  وەك  بیرمەندگەلی  و  دیارە  شوێنی  جەنگ 

  P. Lacoue- Labarthe البارت  و الكۆ-  دێریدا 

بیرمەندی  ه��ەردوو  و  زۆریانداوەتێ  بایەخێ 

ئیتالیش، ئاگامبێنG. Agambenو گیانی ڤاتیمۆ 

كەوتوونەتە  روەوە  لەگەلێ   ،G. Vattimo

ژێركاریگەرییەوە. ئەڵبەتە ئەوی فاریاسیش لەم 

و  هایدیگەر  فەلسەفەی  بە  تایبەت  كتێبەیدا 

سیاسەتی نازیزم گفتوگۆیدەكات نە بۆ بیرمەندە 

فەرەنسییەكان )وەك دێریدا، الكۆ- البارت، لیوتار 

( و نەش بۆ ئیتالیەكان هەرسبووە.    

ئەم  ف��اری��اس   )1987( دەم���ەی  ئ��ەو  ت��ا 

لەسەر  زۆر  كتێبێ  چ��اپ��ك��ردووە،  كتێبەی 

ن��ورساوە  نازیزمەوە  بە  هایدیگەر  پێوەندی 

بەس بەپێیئەوەی ئەم كتێبەی فاریاس بە گەلێ 

ئەو  سەر  دەخاتە  سەرنج  كۆنكرێتەوە  زانیاری 

الیەنانەی، بە نازیستی هایدیگەرەوە تایبەتن و 

پشتیش بە گەلێ دۆكومێنت و ئەرشیفێ زۆریش 

دەبەستێ، ئەمەوایكردووە لە نێوەندە فەلسەفی 

نارساوبێت  زێ��دە  رۆژئ��اوا  روناكبیریەكانی  و 

ب��ەردەوام  توێژینەوەكەیدا  لە  ناوبراویش  و 

ئ��ەوەش  و  هایدیگەر  نازیستی  لەسەر  پێ 

خۆیدا  لەخودی  هایدیگەر  »فەلسەفەی  كە 

فاشیستانەیە« دادەگرێت.  

پێوەندی  ب��ەره��ەم��ەی��دا  ل��ەم  ف��اری��اس 

ئەڵامنی  نەتەوەیی  سۆسیالیزمی  بە  هایدیگەر 

ڕووندەكاتەوە و ئەو بارودۆخەش ئاشكرادەكات، 

زانكۆی  سەرۆكی  بە  دەبێت  تیایدا  هایدیگەر 

ئەرشیفیشەوە  خوێندنەوەی  لەرێگای  فرێبۆرگ. 

»هایدیگەر  یەگەیشتووە  راستی  بەو  فریاس 

كردووە  هاوكارەكانی  الی  هیتلەری  ستایشی 

فاریاس پێیوایە 
ئەگەرچی هایدیگەر 
»پاش دابڕانی 
لە بزووتنەوەی 
سۆسیالیستی 
نەتەوەیی تەماشای 
جیاوازی بۆ شتەكان 
هەبووە« بەس »تا 
دواكاتەكانیش گەلێ 
بینینی لە بینینی 
سۆسیالیزمی 
نەتەوەییەوە نزدیكبووە
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جینۆسایدی  رەخنەی  ئەوەشبووە  دژی  و 

جەخت  فاریاس  ئەمەو  بكرێت«.  نازیزم 

لەو  یەكێبووە  »هایدیگەر  وەشدەكات  لە 

نازیزمی  خ��ۆی  ئ���ارەزووی  بە  كەسانەی 

بابەتی  گفتوگۆی  بەمجۆرە  پەسەندكردووە«. 

توێژینەوەكەدا  لە  ن��ازی��زم  و  هایدیگەر 

»پێوەندی  وەك  شیاوكردوە،  تری  گفتوگۆی 

و  فەلسەفە   ، سیاسەت  و  فەلسەفە  نێوان 

پێداگرتن  بۆ  فاریاس  بۆیە  پاكڕەوشتی«، 

بە سۆسیالیزمی  هایدیگەر  ئیلتیزامی  لەسەر 

ت��ەواو  وێنەی  ب��ۆئ��ەوەش  ن��ەت��ەوەی��ی��ەوە، 

هایدیگەر  و  نازیزم  نێوان  پێوەندی  لەسەر 

زانیوە  بەپێویستی  ب��ەدەس��ت��ەوەب��دات، 

دەمە  ئەو  مێژوویەكانی  ڕووداوە  دیراسەی 

و پراكسیسی سیاسی  هایدیگەریش بكات. 

سیاسییەكانی  و  فەلسەفی  ئ��ای��دی��ا 

شوێنەوە  ل��ەو  ف��اری��اس  الی  ه��ای��دی��گ��ەر 

ی  كات«  و  »ب��وون  كتێبی  بە  دەستپێناكات 

فاریاس  بەڵكو  تایبەتە،  )1927( هایدیگەرەوە 

و  هایدیگەر  الوی  قۆناغی  ناو  شۆڕدەبێتەوە 

ساڵی  بەتایبەت   ، نوسیەنەكانی  سەرەتای  بۆ 

هایدیگەر  ئەوكاتانەی  بۆ  ،دەگەڕێتەوە   1910

فاریاس  مەبەستەش  ئەو  بۆ  بووە.  سااڵن   21

ناوچەیەی  »ل��ەو  وەدەك����ات  ل��ە  جەخت 

ئەودەمە  هایدیگەر  كۆنستانز(  و  )میسكیرچ 

ژیاوە و خوێندنی دەستپێكردووە، بزوتنەوەی 

چاالكبووە«.  دژەجوو  مەسیحی  سۆسیالیزمی 

ئەمەو فاریاس ئەو الیەنەش  پشتڕاستدەكاتەوە، 

لەماوەی سااڵنی -1933  كە چۆن »هایدیگەر 

و  چاالكبووە«  سیاسسیەوە  ل��ەڕووی   1934

سۆسیالیزمی  پارتی  ئەوكاتە  هێزوگوڕەی  ئەو 

لەسەر  خۆی  كاردانەوەی  هەیبووە  نەتەوەی 

بەقسەی  هەبووە.  هایدیگەر  فەلسەفەی 

جەنگیش،  كۆتایی  دەمووەختی  »تا  فاریاس 

لە  پشتگیری  ل��ەوەن��ەك��ەوت��ووە  هایدیگەر 

بۆ  فاریاس  ب��ەس  ن��ەك��ات«.  ن��اوب��راو  پارتی 

چەند  وتنەكانی  لە  بەشێ  پشتڕاستكردنەوەی 

»هەوڵی  لەوانە:  بەردەستدەخات،  تێامێكامن 

زانكۆكانی  كۆمەڵەی  گۆڕینی  بۆ  هایدیگەر 

)میلیتانت(  سەربازی  كۆمەڵەی  بۆ   ئەڵامنیا 

لە  كەرتێ  لەرێگای  مەبەستەش  ئەو  بۆ  و 

نەتەوەییەوە،  سۆسیالیزمی  كەرتەكانی 

تایبەتی بۆ هیتلەر نووسیووە و داوای  نامەی 

سەرلەبەر بێالینەكردنی زانكۆكانی لێكردووە«، 

ڕێكخراوێكی  »ویستووشیەتی  ه��ەروەه��ا 

شوێنی  ك��ە  دام��ەزرێ��ن��ێ،  زانكۆیی  نوێی 

بوونی  ئەمەو  بگرێتەوە«.  كۆمەڵەیە  ئەو 

فرێبۆرگ  زانكۆی  سەرۆكی  بە  هایدیگەریش 

قووتابیان  بزوتنەوەی  چاالككردنی  لە  ڕۆلی 

قووتابیانی  ب��زوت��ن��ەوەی  »باشرتكردنی  و 

سۆسیالیستی نەتەوەیش دیووە«. 

زۆر  بەشێ  دەمە  لەو  پێیوایە  فاریاس 

لەناو  هایدیگەر  سیاسییەكانی  چاالكییە  لە 

قووتابیاندا بووە، هەروەها »بۆ دوو زانكۆی 

كاندیدكراوە  ئەڵامنیاش  ئەودەمەی  گەورەی 

هەرچی  رەتیكردۆتەوە«.  هایدیگەر  بەس 

فاریاسە  بۆئەوەدەچێت »رژێمی نازی هیچ 

هایدیگەر  لەوەنەكردۆتەوە  بیری  وەخت 

نەیاریانبێت و خودی هایدیگەریش بەجۆرێ 

بێت.  كەسە  جۆرە  ئەو  نەكردوە،  رەفتاری 

هایدیگەر  نێوان  هارمۆنی  پێوەندی  ئەمەو 

و رژێمی نازی هیچكات نەبڕدراوە، تەنانەت 

هایدیگەر پاش وازهێنانیشی لە سەرۆكایەتی 

زانكۆ هەر چاالكبووە«.

پەروەردەی  وەزارەتی  كە  دەمەش  ئەو 

ئەكادیمیاێكی  بڕیاری دروستكردنی  ئەڵامنی 

بۆ  زۆری  مانای  هایدیگەر  شەخسی  داوە، 

»هایدیگەر  تەنانەت  مەبەستەهەبووە،  ئەم 

لەگەڵ چەند كەسێکی تر، وەك هانس فرانك

Hans Frank ، رۆلی لە گۆڕینی ئەكادیمیای 

یاسای رۆمانی بۆ یاسای ئەڵامنی دیووە«. 

گ��الن��ی  دۆزی  ب���ە  ت��ای��ب��ەت  ه���ەر 

ئەو  ف��اری��اس  ن��ازی��زم��ەوە  ب��ە  هایدیگەر 

هایدیگەر  لەبەرچاودەگرێت  نوسینانەش 

خۆیان  كە  نووسیوونی  دەمووەختەدا  لەو 

سیاسییەكانی  چاالكییە  لە  بەشێ  وەك 

ن��ی��ش��ان��دەدەن. ل��ەم��ب��ارەوە ف��اری��اس ئەم 

و  »هۆڵدرلین  بۆدێنێتەوە:  منوونانەمان 

لە  أۆما  لە   1936 لە  كە  شیعر«  ماهیەتی 

ئینستیتوتی ئەڵامنی خوێندویەتیەوە، ئەمەو 

 1943 لە  كە  شاعیر«  ی��ادی  »بە  تێكستی 

هۆڵدرلینەوە  مەرگی  سەدساڵەی  بەبۆنەی 

»نووسینانەی  ئ��ەو  بگرە  ب��اڵوك��راوەت��ەوە. 

زانكۆ  سەرۆكایەتی  لەماوەی  هایدیگەر 

نووسیوونی« و دوای مەرگی باڵوبوونەتەوە، 

مەرگی  پاش  »لێدوانانەی  ئەو  هەروەها 

»خ��ودی  بگرە  ئ��ەم��ەو  ب��اڵوب��وون��ەت��ەوە« 

لە  هایدیگەر  كە  هەڵوەشانەوە،  تێامی 

نووسینەكانیدا جەختیلێكردووە )كە بە زمانی 

فاریاس  بۆ   )Abbau پێیدەوترێت هایدیگەر 

بوونە بە بەڵگە بۆ پێداگرتن لەسەر نازیەتی 

هایدیگەر«.

هایدیگەر  ئەگەرچی  پێیوایە  فاریاس 

سۆسیالیستی  بزووتنەوەی  لە  دابڕانی  »پاش 

شتەكان  بۆ  جیاوازی  تەماشای  نەتەوەیی 

گەلێ  دواكاتەكانیش  »تا  بەس  هەبووە« 
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نەتەوەییەوە  سۆسیالیزمی  بینینی  لە  بینینی 

نزدیكبووە«، بۆمنوونە لەو لێدوانەی لە 1966 

 Der Spiegel  لەگەڵ أۆژنامەی دێر شپێگل

ی ئەڵامنی سازیكردووە ،كە پاش مەرگی )واتە 

لەوەدەكات  باس  باڵوبۆتەوە،   )1976 پاش 

دەیانەوێت  كاتانەی  ئەو  »فەرەنسیەكان 

بیربكەنەوە ئەڵامنی قسەدەكەن«.

كە«  دەكات  وەش  لە  جەخت  فاریاس 

سەرۆكی  بە  ك��راوە  هایدیگەر  ئەگەرچی 

زانكۆ، بەس ئەمە ئەوەناگەیەنێت هایدیگەر 

پێوەندی  بەڵكو  ب��ووب��ێ��ت«،  ئینتیهازی 

بە  پێوندی  نازییەوە،،  پارتی  بە  هایدیگەر 

هەستی قووڵی خودی هایدیگەر و هاوكات بە 

باكگراوندی سۆسیالی و كولتوری و تێامكانی 

هایدیگەرەوە  ی  ك��ات«  و  »ب��وون  كتێبی 

ئەوەش  دەش��ێ  لەهەمانكاتدا  ه��ەب��ووە«، 

چاكسازی  بۆ  هایدیگەر  »مەیلی  بووترێت 

نەتەوەیی  سۆسیالیزمی  مەیلی  ،كە  زانكۆ 

سەرۆكایەتی  لە  وازهێنانی  پ��اش  ب��ووە، 

زانكۆش لەسەری بەردەوامبووە »، هەر لەم 

دەمووەختەشدا »بایەخێ زۆری بە قووتابیان 

وەك وەفاێك بۆ پارتی نازی داوە«.

فیلیپ الكو – البارت و هایدیگەر

 Philippe الب���ارت   – الك��و  فیلیپ 

 )Lacoue-Labarthe )2007- 1940

و  فەرەنسییە  هاوچەرخی  فەیلەسوفی 

لە  هەندێ  و  هایدیگەر  زۆری  كاریگەریێ 

فەیلەسوفانی هاوچەرخی فەرەنسی ، لەوانە 

ئەڵامنی  شاعیری  ئەڵبەتە  و  دێریدا  الكان، 

پۆل سیالن Paul Celan  یشی  زمانی وەك 

فەرەنسییە  بیرمەندە  ئەم  بەسەرەوەیە. 

لەگەڵ  بەدووقۆڵی  بەرهەمەكانی  لە  بەشێ 

ژان – لۆك نانسی Jean – Luc Nancy، كە 

 ، خۆیەتی  هاوتەمەنی  فەرەنسی  بیرمەندی 

نووسیوە. تێزی دكتۆرای دەولەكەی لە ساڵی 

داكۆكیكردوە  لیژنەێ  بەسەرپەرشتی   1987

دێریدا،   ،  Gérard Granel گرانێل  ژێرار  لە 

 George Steiner ستاینەر  ژۆرژ  و  لیوتار 

پێكهاتبوو.

هایدیگەر و سیاسەتی شیعر

كتێبی »« هایدیگەر و سیاسەتی شیعر«« 

ی )8(فیلیپ الكو – البارت لەماوەی 12 ساڵ 

نوورساوە و بریتییە لە پێنج وانەی فەلسەفی 

هایدیگەریانەی  روناكبیری  پێشینەی  و  چڕ 

الكو – البارمتان بیردەخاتەوە. توێژینەوەكان 

و  شیعر  هایدیگەر،  ب���ەدەوری  ب���ەزۆری 

ئەوەمان  ئەمەش  دەخولێنەوە.  دا  سیاسەت 

ه��زری  ل��ە  سیاسەت  و  شیعر  پێدەڵێت 

البارت   – الكو  بۆ  دا  هایدیگەر  فەلسەفی 

لە  سیاسەت  و  شیعر  چونكە  جێیباسە، 

فۆڕمی  دا  هایدیگەر  فەلسەفی  ه��زری 

–البارتیش  الك��و  و  وەرگ��رت��ووە  تایبەتی 

تایبەتێتیەوە  ئەو  تێخوێندنەوەی  بەهۆی 

بۆ  ئاشكرادەكات  ش��اراوان��ەش  الیەنە  ئەو 

هایدیگەردا  بیری  ب��واری  لە  توێژەرەوانان 

 – الكو  ئەوەشەوە  لەرێگای  جێیسەرنجن. 

دەستكاریدەكات،  ئەوالیەنانەش  الب��ارت 

مانایان بۆ تێگەیشنت لە وتاری شیعرگەرای و 

جوانكاری هایدیگەر دا هەیە. هاوكات الكو 

بەجوانكاریكردنەی  ئەو  رەخنەی  البارت   –

كاریلەسەر  هایدیگەر  دەكات،  سیاسەتیش 

كردووە. وەكیرتیش ئەم هەوڵە فەلسەفییەی 

الكو – البارت لەم كتێبەیدا دەیكات گەڕانە 

نێوان  پێوەندی  دەستنیشانكردنی  بەدووی 

بیری  گشت  و  هایدیگەر  سیاسی  بەشداری 

 – الكو  ئەڵبەتە،  ئەڵامنییە.  بیرمەندە  ئەم 

البارت ، وەك فەیلەسوفێ پۆست هایدیگەری 

باسی  كتێبەوە  ئەم  لەرێگای  فەرەنسا،  لە 

نازیەتی هایدیگەریش دەخاتە ژێرپرسیارەوە. 

ئەم  بەبۆچوونی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئ��ەم��ەش 

هایدیگەر  »ڕەفتاری  فەرەنسییە  بیرمەندە 

)بەتایبەت  ئ��ەڵ��امن��ی  شیعری  ل��ەت��ەك 

فاشیستانەیە  و  فەزیحەئامێز  هۆڵدرلین( 

فەلسەفەی  گشت  تر  بەجۆرێکی  ئەمە  كە 

ت��ارم��ای��ی��ەوە«.  دەخ��ات��ە  هایدیگەریش 

دەشكرێ بڵێین ، ئەم كتێبەی الكو – البارت 

ئایندەی  بەسەر  تیۆریزەكردنێكیشە  جۆرە 

گفتوگۆیانەی  ئەو  و  هایدیگەر  فەلسەفەی 

لەمبارەوە دەكرێن.

گفتوگۆی  الب��ارت   – الكو  كتێبەدا  لەم 

بادیو  ئ��االن  فەلسەفییەكانی  بۆچوونە 

ن��اوب��راو  ك��ە  دەك����ات،  ش   A. Badiou

»«ب��وون  وات��ە   ، ن��ارساوەك��ەی��دا  كتێبە  لە 

كتێبی  لە  دوات��ر  ڕووداو««)1988(،و  و 

 )1989( فەلسەفە««یش  »«مانیفێستی 

یان  فەلسەفەوە،  بە  شیعر  پێوەندی  دا 

 ، فەلسەفەوە  بە  شیعر  لكانی  بڵێین  چاترە 

تایبەتی  تێزی  بادیو  ئاشكرایە  دەورووژێنێ. 

و  شیعر  نێوان  پێوەندی  بە  سەبارەت  خۆی 

شاعیران«  »چاخی  ن��اوی  لەژێر  فەلسەفە 

گفتوگۆی  بەجۆرێكیش  و  پێشنیاردەكات 

ناچارماندەكات  كە  دەك��ات  الیەنە  ئ��ەم 

تێگەیشتنامن بۆ ویستی فەلسەفە بۆ شیعر، 

یان بەپێچەوانەوە قرتانی فەلسەفە لە شیعر، 
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هەبێت. لێ ئەم تێزەی بادیو وەك خۆی لەم 

كتێبەی الكو – البارت دا هەرسناكرێت، چونكە 

بۆ بادیو هاوكێشەكە دەبێ بە تەسلیمكردنی 

فەلسەفە بە شیعر، بەاڵم »بۆ الكو – البارت 

و  فەلسەفە  تەسلیمكردنی  لە  بریتیدەبێت 

ئاماژەپێكردنە  شوێنی  ئەفسانە«.  بە  شیعر 

بە  چاكی  بایەخێ  كتێبەیدا  دوو  لەو  بادیو 

پاكسازی ئەفالتونی فەلسەفە دژ بەشتكردنی 

داوە.  فەلسەفە  لە  ئەدەب   fetishization

زیندووە  ئەفالتونیەی  گفتوگۆ  ئەو  ئەمەش 

ئەفالتون  »ك��ۆم��ار«ەك��ەی  لە  ك��ردۆت��ەوە 

و  شاعیر  نێوان  پێوەندی  بە  تایبەت  دا 

فەیلەسوف بەرباسخراوە.

كتێبەی  ئەم  تێخوێندنەوەی  لەمیانەی 

الكو – البارت ئەو دیتنەمان ال دروستدەبێت 

لە  بریتییە  شیعر  هایدیگەر  »ب��ۆ  ك��ە 

لە  رێگاێك  وەك  »ئەفسانەش  و  ئەفسانە« 

 – الكو  نیشاندەدات.  خۆی  بیركردنەوە« 

»ئەم  لەوەنییە  الری  حاڵەتەدا  لەم  البارت 

ئەفسانەیە وەك ئامرازی لە زانین بەكاربراوە 

ئەڵامنیشە«.  رۆمانسیەتی  میراتهەڵگری  و 

لە  بریتییە  البارت  الكو-  بۆ  رۆمانسیەتیش 

ئەڵامنی«.  ئیدیۆلۆژیای  گشت  »خەونی 

مێژووی  گەشەی  الب��ارت  الك��و-  ه��اوك��ات 

ل���ەدەرەوەی  نیشتیامنیش  سۆسیالیزمی 

رۆمانسیەتی ئەڵامنی دەبینێتەوە. 

البارت   – الكو  بڵێین،  ئەوەش  پێویستە 

گومانی ئەوەناكات، هایدیگەر بە نازیزمەوە 

هایدیگەر  »م��ام��ەڵ��ەی  ب��ەس  نەگالبێت 

كەلەپوری  لە  سەرچاوە  ئەفسانە  لەگەڵ 

حاڵەتە  ئەم  هەڵدەگرێت«.  ئیدیۆلۆژیەوە 

بكەین  الیەنەش  لەو  جەخت  واشدەكات 

الكو – البارت گرنگیدەداتێ، واتە مەسەلەی 

بایەخی هایدیگەر بە ئەفسانە كە بەرهەمی 

ئەو بەشدارییە سیاسییەی هایدیگەر نەبووە، 

هەیبووە،  نیشتیامنی  سۆسیالیزمی  لەگەڵ 

كە  رۆمانسیەتە،  خودی  بەرهەمی  بەڵكو 

لەناخیدا لە پێوەندیدایە بە ئەفسانەوە.

نیازیەتی  لێرە  الب��ارت   – الك��و  ئ��ەوی 

بە  هایدیگەر  چ��ەن��د  ئ��ەم��ەی��ە:  بیڵێت 

رۆمانسیەتی ئەڵامنیەوە گالوە، چۆن ئەمەش 

فەلسەفیەكانیدا  و  سیاسی  بۆچوونە  لەناو 

پێویستە  ه��ەب��ووە؟  خ��ۆی  رەن��گ��دان��ەوەی 

»خۆبەدوورگرتنی  لەبیرنەكەین  ئەوە  لێرە 

ریشەی  ب��ەن��اوی  لەسیاسەت  هایدیگەر 

س��ی��اس��ەت��ەوە ك����راوە«، وەل���ی ئ��ەم »خۆ 

سیاسەت   لە  هایدیگەر  بەدوورگرتنەی 

شیعر،  سەر  وەرچەرخاندۆتە  هایدیگەری 

ئەمەش  كە  هۆڵدرلین،  شیعری  بەتایبەت 

archi-“ فاشیزم  ئەرخی-  بە  البارت   الكو- 

fascism »ناویدەنێت.

باشە چۆن هزر و شیعر لە فەلسەفەی 

هزر  كاركردنی  كاریانكردووە؟  هایدیگەردا 

هایدیگەردا،  فەلسەفەی  لە  شیعردا  لەتەك 

سیاسیانەیە،  و  ئەفسانەیی  كاركردنی  جۆرە 

هەروەها هایدیگەر هەوڵیداوە شیعر لەتەك 

سیاسەتدا بگونجێنێ. ئەم بیرمەندە ئەڵامنییە 

شیعرەكانی  خوێندنەوەی  لەرێگای  ئەمەشی 

هۆڵدرلینەوە كردووە.

هزری  خوێندنەوەی  لەمیانەی  هەر 

شیعر  و  سیاسەت  بە  تایبەت  هایدیگەر 

سەفەی  دا  كتێبە  ل��ەم  الب���ارت   – الك��و 

و  بنیامین  فەلسەفی  سێركردنی  بەنێو 

شیعری  خوێندنەوەی  بە  تایبەت  ئەدرنۆ 

نیشاندەدات،  ئەوەش  دەكات،  هۆڵدرلینیش 

رەخنەی  ئەڵامنییە  بیرمەندە  دوو  ئەم  چۆن 

لەالیەن  بەئەفسانەكردنی شیعری هۆڵدرلین 

البارت   – الكو  بەس  دەكەن.  هایدیگەرەوە 

الی  شیعر  ئیدیای  كە  دەكات،  لەوەش  باس 

واڵتەر بنیامین بریتییە لە پەخشان، هەروەها 

ناوی  ئیعتیدال  البارت   – الكو  بەبۆچوونی 

دووەمی پەخشانە. 

فەلسەفییەی  توێژینەوە  ئەم  لەرێگای 

الكو – البارتەوە ئەوەشامن بۆڕووندەبێتەوە 

بەكاربردنی  و  هایدیگەر  نێوان  پێوەندی 

هاوچەرخدا  ه��زری  لە  شیعر  سیاسیانەی 

هایدیگەر  كاتێ  چونكە  گفتوگۆیە،  شوێنی 

شیعری هۆڵدرلین شیدەكاتەوە پێوەندی خۆی 

ئەو  هەروەها  نوێدەكاتەوە،  سیاسەتەوە  بە 

شیعرەوە  بە  هایدیگەر  پەیوەندییەی  شێوە 

هزری  بە  نییە  پێوەندیكردن  تەنیا  دەیكات، 

هایدیگەر  تێگەیشتنی  بەڵكو  هۆڵدرلینەوە، 

سۆسیالیزمی  بۆ  هەروەها  ناسیۆنالیزم،  بۆ 

ئەمەش  بۆڕووندەبێتەوە.  نیشتیامنیشامن 

هایدیگەر  سیاسی  موغامەراتی  بەپێیئەوەی 

كە  ن��ی��ش��ان��دەدات،  زۆر  خ��ۆی  كاتە  ئ��ەو 

ئامانجی شیعر لە روانگەی شتی مێژووییەوە 

لە  شیعر  لێكئااڵنی  ئاشكرایشە  شیدەكاتەوە. 

مێژووەوە  بە  هایدیگەردا  شیكردنەوەكانی 

گفتوگۆ فەلسەفیەكان بەسیاسیدەكات.   

ئێلزبیێتە ئئێتینگەر و هایدیگەر

 Elzbieta Ettinger ئێتینگەر  ێلزبیێتە 

و  نۆڤێلیست  پۆلۆنییە،  جووە  خامنە  ،ئەم 

بیوگرافەر و پرۆفیسۆری نووسینە و ،یەكێكە 

كە  هولوكۆست،  دەستی  هەاڵتووەكانی  لە 
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بەدەست نازیەكان لە واڵتی پۆلۆنیا پراكتیزەكرا، 

سۆڤیەتی  رژێمی  بەدیەكانی  ئاشكراكەری 

جكەلەوەش  پۆلۆنیا،  واڵتی  لە  بووە  جارانیش 

ماتریالیزم  دژە  وەك  خۆی  بیوگرافیەكانیدا  لە 

نیشاندەدات.  روناكبیریگەری  دژە-  دژە  و  

یەكێكیان  نوسیوونی  نارساوانەی  بیوگرافیە  لەو 

جووی  بیرمەندی  و  شۆڕشگێڕ  خامنە  لەسەر 

 Rosa Luxemburg لوكسێمبۆرگ پۆلۆنی رۆزا 

جووی  بیرمەندی  ژنە  لەسەر  ئەویرتیان  و  ە 

  Hannnah Arendt ئەرندێت   هەنا  ئەڵامنی 

ە. لە هەردوو بیۆگرافەكەشدا ئەو چەرمەسەری 

دوو  ئ��ەم  كە  بەرباسدەخات،  سەختیانە  و 

بەهۆی  و  سیاسەت  بەهۆی  جووە  بیرمەندە 

بەجووبونیانەوە چەشتوویانە. 

هەنا ئەرندێت - مارتن هایدیگەر

ئەم كتێبە،« هەنا ئەرندێت- مارتن هایدیگەر 

ئەڤینداری  نهێنیەكانی  و  هەقایەت   ،)9(«

مارتین  ئەڵامنی،  بیرمەندی گەورەی  نێوان دوو 

ئەرندێت  هەنا  و   )1976  -  1889( هایدیگەر 

ئێلزبیێتە  بۆدەگێڕێتەوە.  مان   ،))1975-1906

چۆن  ك��ە  ب��ەوەدەس��ت��پ��ێ��دەك��ات  ئئێتینگەر 

»كیژۆڵەێكی جوو ، هەنا ئەرندێت ، لە تەمەنی 

18 ساڵیدا، دڵی دەچێتە مامۆستاێكی فەلسەفە، 

مارتن هایدیگەر ، كە ئەو دەمە ئەم مامۆستایە 

هەیە«.  منداڵیشی  دوو  و  ژن  و  سااڵنە   35

ئیدی  خایاندووە«  ساڵێكی   4 »پێوەندیەكە 

زەغمی خۆشی لەسەر ژیانی هەردوو بیرمەندە 

زانكۆی  لە  ئەڤینداریە  ئەم  داناوە.  ئەڵامنیەكە 

ماربۆرگ Marburg ی ئەڵامنیەوە سەردەردێنێ 

و رێكیش ئەو دەمە دەبێت ، ساڵی 1924، كە 

هایدیگەر بە نووسینی تێزی دكتۆرانامەكەیەوە، 

دواتر  سەرقاڵدەبێت.   ،»1927 كات،  و  »بوون 

و  دێنێ  ماربۆرگ  زانكۆی  لە  واز  ئەرندێت 

دەچێتە زانكۆی فرێبۆرگ Freiburg لەوێشەوە 

لێرە  Heidelberg،ك��ە  هایدێلبێرگ  زانكۆی  بۆ 

و  دەدات  فەلسەفەكەی  خوێندنی  بە  پ��ەرە 

  Karl  Jaspers یاسپەرس  كارل  بەسەرپەرشتی 

لەسەر  دك��ت��ۆران��ام��ەك��ەی  ت��ێ��زی   1929 ل��ە 

 Saint خۆشەویستی لە هزری سانت ئۆگستین«

Augustine« دەنووسێت.

كە  ئئێتینگەر،  گێڕانەوەكانی  بەپێی 

نامانەوە هەڵدەگرن،  لەو  زۆربەشیان سەرچاوە 

گۆڕدراونەتەوە،  فەیلەسوفە  دوو  ئەم  لەنێوان 

ئەڤینداریەكەی ئەرندێت »بە ئارەزوویخۆی بووە 

و پێوەندی زۆریشی بەو هێزە هزریەوە بووە لە 

هایدیگەردا پەنهانبووە«. ئئێتینگەر  دڵنیاشە ئەم 

كاریگەری  هایدیگەر  فەلسەفەی  و  ئەڤینداریە 

سیاسی  روناكبیری  و  فەلسەفی  نیگای  بەسەر 

بەقسەی  و  گوایە  بەجێهێشتووە.  ئەرندێت 

ئەرندێت »هایدیگەر مانای لە نووسینی كتێبی 

بەس  دی��ووە«.  مرۆڤ«ەكەیدا  »هەلومەرجی 

هایدیگەر  وەشدەكات،  لە  جەخت  ئئێتینگەر 

تا  و   هەبووە  هێزی  پیادەكردنی  مەیلی  »زۆر 

ئەو شوێنەش ئەم هێزەی بەكاربردووە، كە بۆی 

ئەڤینداریەكەش  پێوەندیە  هەربۆیە  ل��واوە«. 

لە  س��ەرچ��اوە  ه��ەر  ئئێتینگەر  بۆچوونی  بە 

چونكە  هەڵدەگرێت،  هایدیگەرەوە  هێزبازی 

هایدیگەر  »ئامانجی  كە  وایدەبینێت  ئئێتینگەر 

ل��ە پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ ئ��ەرن��دێ��ت ل���ەالی لە 

مەشقكردنی هێز بریتیبووە و لەالیەکیدیش لە 

ئەمالیەنە  ئئێتینگەر  سێكس«.  پراكتیزەكردنی 

كە  هایدیگەر  كەسێتی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە 

چ  سەرنجڕاكێشبووە«.  و  سیحرئامێز  »زۆر 

بەپێی گێڕانەوەكانی 
ئئێتینگەر، كە 
زۆربەشیان سەرچاوە 
لەو نامانەوە 
هەڵدەگرن، لەنێوان 
ئەم دوو فەیلەسوفە 
گۆڕدراونەتەوە، 
ئەڤینداریەكەی 
ئەرندێت »بە 
ئارەزوویخۆی بووە و 
پێوەندی زۆریشی بەو 
هێزە هزریەوە بووە لە 
هایدیگەردا پەنهانبووە
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بەبۆچوونی  دی  ئەوانی  چش  و  ئەرندێت 

و  بوونە  هایدیگەر  »قوربانی  ئئێتینگەر 

هایدیگەر  سیحری  لە  خۆیان  نەیاتوانیوە 

دەربازكەن«، لەهەمانكاتدا ئێتینگەر داكۆكی 

»مەسەلەی  چۆن  كە  دەكات،  ئەرندێت  لە 

گرنگ  هایدیگەر  بۆ  خۆشەویستیەكەی 

بووە«، هەروەها »ئەوەش كە چۆن ئەرندێت 

وێنەیە  ئەم  كەچی  باوەڕبەخۆبووە«  كەسێ 

لەسەر هایدیگەر دروستناكات و وەك كەسێ 

»سارد و بێ هەستیش ناوزەدیدەكات«.

ئەڵامنیا  ل��ە  ن��ازی��ەك��ان  دەم���ەی  ئ��ەو 

هایدیگەریش  و  دەگرنەدەست  دەس��ەاڵت 

ئەو دەسەاڵتە  بە قسەكەری  زانكۆ دەبێ،  لە 

وەك   ،1933 ساڵی  لە  ئەرندێت،  وەك  كەسێ 

تر،  جوەكانی  روناكبیرە  و  بیرمەند  گشت 

دەبایە ئەڵامنیا بەرەو هەندەران بەجێبێڵێت. 

بەرەو  دواتر  و  چیكۆسلۆفاكیا  بەرەو  سەرەتا 

ئەمەریكا  ب��ەرەو  لەكۆتاییشدا  و  پاریس 

ئەڵامنیا  لە  ئەرندێت  دەمەی  ئەو  دەڕوات. 

نیگارانی  و  نائومێدی  جووبوونیەوە  بەهۆی 

بیرمەندی  بە  دەبێ  لێدەنێ هایدیگەر  ڕووی 

ئەرندێت  بۆیە  نازیەكان،  ساتەوەختەی  ئەو 

ئاشكراشە  ناویدەبات.  بەتوانا«  بە«بكوژی 

 1930 سااڵنی  لەماوەی  هایدیگەر  پێوەندی 

كان بە ناسیۆنال سۆسالیزمی ئەڵامنییەوە و ئەو 

سەروتارەش ،لە بەهاری ساڵی 1933دا،لەكاتی 

زانكۆی  سەرۆكایەتی  پۆستی  وەرگرتنی 

بەڵگەن  دەیخوێنێتەوە   Freiburg فرێبۆرگ 

هایدیگەر،  سیاسییەكانی  مەیلە  لەسەر 

خۆی  كاردانەوەی  الیەنە  ئەم  بەدڵنیایشەوە 

سیاسییانەی  فەلسەفی  تێگەیشتنی  بەسەر 

هایدیگەریشەوە دەبێت.  

althusser
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لەپاش  كۆتاییدا،  لە  گەر  ئەرندێت  جا 

لە  ئەڵامنیا،  بۆ  و  ئەوروپا  بۆ  گ��ەأان��ەوەی 

هایدیگەر  لەسەر  توندەكاتنی  بۆچوونە 

لە  بەشێكنین  ئەمە  ئایا  پاشگەزبووبێتەوە، 

پراكتیزەكردنی  یان  ئەرندێت  لێبووردەی 

ئەوینداری لە تەمەنێ ناهەرزەكاریدا؟ بەپێی 

ئێتینگەر ئەم دوو فەیلەسوفە  گێڕانەوەكانی 

چاویان  هەمدیس  جەنگ  »پاش  ئەڵامنییە 

ئەمجارەیان  بەس  و  كەوتۆتەوە«  بەیەك 

وەك  ئەرندێت  ئەمجارەیان  تر.  بەجۆرێ 

هایدیگەر  تەماشای  سەرقاڵ  »بیرمەندێ 

ئەرندێتیشە  خ��ودی  هەرچی  و  دەك��ات« 

دۆزی  لەسەر  دەگلێ  توێژینەوانەوە  بەو 

لەسەردەكات.  ئیشیان  ئەوروپا  جووەكانی 

ئێتینگەر،  بەوتنی  ئەرندێت،  بۆ  ئیدی 

تاجەكەی  بێ  »پادشا  بە  دەبێت  هایدیگەر 

ئیمپراتۆریەتی هزر«.

ئێتینگەر  بێت  زانیارییانە  ئەو  بەپێ 

ئ��ەوەی  دەخ�����ات،«دوای  بەردەستامنی 

ئەوروپا  بۆ  1950دا  زستانی  لە  ئەرندێت 

هەمان  شوباتی  ی   7 لە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، 

لە  و  هایدیگەر  خواستی  لەسەر  ساڵدا، 

ئێلفراید ئامادەبوونی  بە  و  هایدیگەر  ماڵی 

چاویبە  ه��ای��دی��گ��ەر،  خ��امن��ی   ،Elfride

ئێوارەخوانێ  و  دەك��ەوێ��ت  هایدیگەر 

سەردانەی  ئەم  لەدوای  پێكەوەدەخۆن«. 

نامەی  چ��ەن��د  »ه��ای��دی��گ��ەر  ئ��ەرن��دێ��ت 

تەنانەت  ئەنیق،  و  رۆمانسی  و  بەشەوق 

دەنووسێت«.  ئەرندێت  بۆ  وروژێنەریش 

تیایا باس لە« كراسەكەی ئەرندێت دەكات، 

كە چۆن بیرینەچووەتەوە و داوای وێنەشی 

بۆ  شیعری  كە  ئەوەش  هەروەها  لێدەكات، 

لەو  گوێیان  پێكەوە  و چۆنیش  هۆنیوەتەوە 

هەردوو  كە  گرتووە،  بتهۆفن  سەمفۆنیایەی 

بیوگرافیەبێت  ئەم  بەپێی  حەزیانلێبووە«. 

لە  و ه��ای��دی��گ��ەر  ئ��ەرن��دێ��ت  پ��ێ��وەن��دی 

مردنی  تاكاتی  دەستیپێكردۆتەوەو   1950

نێوان ئەم  لە 1975 هاوڕێیەتی  ئەرندێتیش 

دوو بیریارە هەر بەردەوامبووە.

زۆرن ئەو كتێبانەی تایبەت بە پێوەندی 

هایدیگەر  و  ئەرندێت  نێوان  ئەڤینداری 

بەشێوەی  هەریەكەش  ئەڵبەتە  ن��ورساون، 

دەرخستنی  و  بەفاكتەكردن  لەسەر  ك��ار 

نێهنیەكانی ئەم پێوەندیەدەكەن. جا ئێتینگەر 

پێوەندی  نهێنیەكانی  كارەیەوە  ئەم  لەرێگای 

گومڕایی  هەندێ  لە  هایدیگەر  و  ئەرندێت 

بیوگرافیەكەی  توێژینەوە  و  دەربازدەكات 

خوێنەر  دەكات،  نیگایانەشش  ئەو  ئاوێزانی 

چاوەڕوانیەتی وەدەستیانبێنێت. 

»ئەنتی  ف��ی��گ��وری  ه��ای��دی��گ��ەر  گ��ەر 

و  دوات��ر  دەب��ێ  بۆ  نەبووبێت،  فاشیست« 

لەسەر  توێژینەوە  و  نوسین  باڵودا  لەئاستێ 

باس  بە  ببێ  نازیزمەوە  بە  هایدیگەر  گالنی 

و خواسی مێدیاكانی ئەوروپا؟ نازیستیبوونی 

هایدیگەر لە بەرۆكی فەلسەفەی هایدیگەر 

پێگیری  بێباكانە  كە  ئەوانەش  و  نابێتەوە 

كەمرت  دەكەن،  هایدیگەر  بەرائەتی  لەسەر 

وەك  هایدیگەر  ل��ەوان��ەی  تاوانكارنین 

فاشیستێ بیریار دەبینن، بۆیە دەڵێین: دۆزی 

زۆرترمان  و  زۆرتر  توێژینەوەی  هایدیگەر 

لێداوادەكات.
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دەسپێك

 �� ش��ل��ی��ن��گ  ڤیلهێلم  ف��ری��دری��ك 

یەكێكە   ،Fridrich Wilhelm Scheling

وا  ئەڵامنیاو  ناودارەكانی  لەفەلسەفەكارە 

لەفەلسەفەكارە  بووە  یەكێك  كە  ن��ارساوە، 

، ڕۆڵی گرنگی  گەورەكانی ڕێبازی ڕۆمانیكی 

پێشڤەبردنی  و  ل��ەدام��ەزران��دن  ه��ەب��ووە 

ئایدیالیزمی ئەڵامنی، كە وەكو فەلسەفەیەك 

لەسەر سێ  بنەما دامەزراوە:

1. وەكو تیۆرێك بۆ بوون �� ئەنتۆلۆژیا. 

ڕوح  كە  دەكات،  ئەوە  بانگەشەی  ئایدیالیزم 

ئایدیا،  فۆڕمی  شێوەو  لەسەر  هەیەو  بوونی 

سەرچاوەیەكی  خود  نییە  بەوە  بڕوای  بۆیە 

ماددییانەی هەبێت.

2. وەكو تیۆرێك بۆ مەعریفە. ئەو تێزەیە، 

كە بانگەشەی ئەوە دەكات جیهانی دەرەكی، 

دەردەك��ەوێ��ت،  دی��ارەو  مرۆڤدا  ل��ەالی  كە 

وێناكردنەكانی  لەئاست  نییە  سەربەخۆ 

خودی بیركەرەوە.

تیۆرێكی  ئایدیالیزم  ئەخالق.  وەكو   .3

پێوەرسازانە تایبەت دەكات بۆ دامەزراندنی 

بەسنت  بەپشت  ئەوەش  پاساوەكانی،  كارو 

بەكۆمەڵێك بنەمای عەقڵی1.

سیستەمە  ئ��ەم  چ��وارچ��ێ��وەی  لەنێو 

هزرییەدا، پێشڤەچوونی فەلسەفە لەكانتەوە 

شلینگ،  فیشتەو  كارەكانی  لەپاڵ  هێگل،  بۆ 

ئەڵامنی،  ئایدیالیزمی  سەرچاوەی  دەبنە 

لەكارەكتەرە  بەیەكێك  شلینگ  لێرەدا  بۆیە 

پێشڤەبردنی  و  دامەزراندن  سەرەكییەكانی 

لەنێو  دادەنرێت  فەلسەفییە  سیستەمە  ئەم 

فەلسەفەدا بەگشتی.

 )1775/1/27( ل����ەڕۆژی  شلینگ 

باشوری  ن��اوچ��ەی  بچووكی  لەشارێكی 

 �� )لیۆنبێرگ  بەناوی  ئەڵامنیا  خ��ۆرئ��اوای 

پیاوێكی  باوكی  لەدایكبوو.   )Leonberg

هەبووە  شارەزایی  شارەداو  لەم  بووە  ئاینی 

پیرۆز2،  كتێبی  نێو  كۆنی  چاخی  لەالهوتی 

خۆرهەاڵتیشی  زمانی  هەندێك  هەروەها 

زمانانەش  ئەم  لەدەبی  ش��ارەزای  و  دەزانی 

لێكۆڵینەوەشی  و  نوسین  چەند  هەبووەو 

هەبووە لەبارەی الهوت و ئامۆژگاری ئاینی. 

ئاینی  لەبنەماڵەیەكی  دایكی شلینگیش هەر 

لەدایكبووەو لەوێشدا پەروەردە بووە3، بۆیە 

دەبینین ئەم بنەماڵەو خێزانە كە باكگڕاوندی 

خێزانەكەیاندا  لەنێو  كولتوور  وەكو  ئاینی 

دواتر  دەبێت  زۆری  كاریگەری  ماوەتەوە، 

لەسەر دروستبوون و دیاریكردنی كەسایەتی 

شلینگ. 

مامۆستاو  كرایە  باوكی   )1777( لەساڵی 

شاری  نزیك  لەبینهاوزنی  ئاینی  وانەبێژی 

خۆی  بینهاوزن   .Tubingen  �� توبینگێن 

ئاینییەكانی  لەڕێبازە  یەكێك  كۆنی  دێرێكی 

دەستی  لەسەر  هەر  دواتر  بوو،  مەسیحی 

بۆ  ئاینی  پەیامنگایەكی  كرایە  پیاوە  ئەم 

نێوان  قوتابیانی  پێگەیاندنی  و  ئامادەكردن 

دواتر  تاوەكو  ساڵی،   )16  ��  12( تەمەنی 

زانكۆی  الهوتی  لەبەشی  خوێندن  بتوانن 

توبینگێن تەواوبكەن. بەهۆی ئەوەی شلینگ 

كوڕی ئەم مامۆستایە بووە، بۆیە باوكی هەر 

لەتەمەنی )8( ساڵییەوە دەیخاتە بەر خوێندن 

لەم پەیامنگایەو زمانی التینی دەخوێنێت و 

لەتەمەنی  فَێریدەبێت.  زووەدا  تەمەنە  لەم 

زمانی  فێری  بەتەواوی  كاتێك  ساڵیدا   )10(

التینی دەبێت، دایكی دەینێریتە قوتابخانەی 

 ،Nurtingen  �� نۆرتینگێن  ش��اری  التینی 

لەخوێندن،  بوو  سەركەوتوو  زۆر  لەوێشدا 

بەشێوەیەك تەنیا دوای یەك ساڵ لەخوێندن، 

بەبنەماڵەكەی  لەمامۆستاكانی  یەكێك 

تا  نەماوە،  وانە  هیچیرت  كە  ڕادەگەیەنێت، 

فێریان ببێت لەم قوتابخانەیەدا4.

دوای ئەوە باوكی جارێكیرت گێڕایەوە بۆ 

دەستی  گەوران  لەقوتابخانەی  و  بینهاوزن 

تواناو  ماوەیەشدا  لەو  كردەوە.  بەخوێندن 

ببێتە  توانی  پیشانداو  زۆری  زیرەكییەكی 

خۆی  مامۆستاكانی  سەرسوڕمانی  جێگای 

كە  لێدا،  بۆ  ئەوەیان  نەخشەی  زوو  هەر  و 

و  هزرڤان  كەسێكی  دەبێتە  لەداهاتوودا 

شارەزایی  هێدی  هێدی  شلینگ  بلیمەت. 

پەیدادەكرد،  التینیدا  لەزمانی  قووڵرتی 

بەجۆرێك دەیتوانی شیعریشی پێ  بنووسێت 

زمانە  ب��ەم  ن��ورساوی��ش  كۆنی  ئ��ەدەب��ی  و 

و  الهوتی  دەقی  بەتایبەتیش  بخوێنێتەوە، 

خوێندندا،  قۆناغەی  لەم  بۆیە  فەلسەفی، 

ئەم  ل��ەب��ارەی  ن��ووس��ی  توێژینەوەیەكی 

پیرۆز  كتێبی  دەیسەملێنن  كە  بەڵگانەی 

كتێبێكی خواییانە5.

نێوان  لەماوەی  شلینگ  شێوەیە  بەم 

لەبینهاوزن  هەر   )1790  ��  1786( سااڵنی 

تاوەكو  تۆبینگێن  چووە  ئەوە  دوای  مایەوە. 

لەكاتێكدا  بدات،  بەخوێندن  درێژە  لەزانكۆ 

هێشتا تەمەنی تەنیا )15( ساڵ بوو. لێرەشدا 

لەنێوان )1790  مایەوە  پێنج ساڵ  بۆ ماوەی 

خوێند،  فەلسەفەی  ساڵێك  چەند   ،)1795  ��

و  ماوەیەشدا شلینگ  لەو  دواتریش الهوت. 

كاریگەری  ژێر  كەتوبوونە  بەگشتی  قوتابیان 

شۆڕشی فەڕەنسی، تەنانەت مارسیلز �� رسوود 

�� ی شۆڕشی فەڕەنسیان كردبووە ئەڵامنی6 

ئەڵامنی  بەوشەی  ئاواز  و  ڕیتم  بەهەمان  و 

سەرپەرشتیارانی  ئ��ەوەش  دەیانگۆتەوە، 

زانكۆو بەرپرسانی حكومەتی بێزار كردبوو.

شلینگ  توبینگێن  زان��ك��ۆی  لەنێو 

ناودار  كەسایەتی  دوو  لەگەڵ  هاوڕێیەتی 
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زۆر  بەشێوەیەكی  ك��ە  دروس��ت��دەك��ات، 

ژیانی،  ڕێ��ڕەوی  سەر  دەكەنە  كاریگەری 

بوون، كە هەر  ئەوانیش هێگل و هێلدرلین 

لەشلینگ  بەتەمەن  ساڵ  بەپێنج  یەكەیان 

گەورەتر بوون، بەاڵم جیاوازی تەمەن نەبووە 

هۆی ئەوەی ِڕێگربێت لەهاوڕێیەتی نێوانیان. 

لەنێوان سااڵنی  واتا  تەمەنیدا،  لەو ماوەیەی 

)1794 �� 1795( چەند وتارێكی باڵوكردەوە 

لەبارەی تیۆری زانستی فیشتەو،7هەوڵیداوە 

لەم وتارانەدا تیۆری زانستی شڕۆڤەبكات.

ی��ارم��ەت��ی��دەداو  زۆر  شلینگ  ب��اوك��ی 

زمانە  فێری  تاوەكو  دەدا،  لەگەڵ  هەوڵی 

بۆیە  وەكو خۆی،  بكات  خۆرهەاڵتیەكانیشی 

زمانە  فێری  باوكییەوە  لەڕێگای  شلینگ 

سامییەكان بوو، لەتوبنگێنیش هەر بەردەوام 

تێیدا  كە  عیربی،  زمانی  بەتایبەتیش  بوو، 

توانی بگاتە ئاستێكی بااڵ. شلینگ ئەگەرچی 

لەفێربوونی  پیشاندابوو  باشی  ئاستێكی 

هەنگاوی  فەلسەفە  ڕووەو  ب��ەاڵم  زم��ان، 

تێكستە  بەخوێندنەوەی  دەستیكرد  ن��او 

فەلسەفییەكانی الیبنتیزو نیوتن، بەتایبەتیش 

ببوو،  فێری  بەباشی  كە  فەرەنسی  بەزمانی 

قۆناغی  لەسەرەتای  شلینگ  دەبینین  بۆیە 

لەبارەی  شارەزایی  تەنیا  هەر  توبینگێندا، 

شێوەیەك  بەهیچ  هەبوو،  نیوتن  الیبنتیزو 

ئاگای لەكارەكان و فەلسەفەی كانت نەبوو. 

دواتر لەتوبینگێن دەستیكرد بەخوێندنەوەی 

لەبارەی  ڕاینهۆلد  ڕاڤەكارییەكانی  و  شڕۆڤە 

كانت،  پەتی(  لەعەقڵی  )ڕەخ��ن��ە  كتێبی 

كۆتایی   )1791/3/23( لەڕۆژی  كاتێك  بۆیە 

كۆمەڵێك  هێنا،  كتێبە  ئەم  بەخوێندنەوەی 

كتێبەدا  ئ��ەم  الپەڕەكانی  لەسەر  تێبینی 

جێهێشتبوو. دواتر بەسێ  ساڵ، پێش ئەوەی 

كارەكانی  دەستیكرد  بەجێبێڵێت،  توبینگێن 

بەتیۆری  سەرسامبوو  خوێندەوەو  فیشتەی 

زانست لەالی فیشتەو پێیوابوو پێشكەوتنێكی 

ڕاستەقینەیە لەپڕۆژەی فەلسەفەی ڕەخنەیی 

كانت8.

پلەی  شلینگ   )1792/9/26( ل��ەڕۆژی 

باسی  بەدەستهێناو  فەلسەفەی  مامۆستای 

)پێكهاتەی  ن��اوی  لەژێر  دەرچوونەكەشی 

ئەسڵی  كۆنرتین  ل��ەب��ارەی  فەلسەفییانە 

شڕۆڤەكردنێكی  م���رۆڤ،  ش��ەڕان��گ��ێ��زی 

 Antiquissimi  �� فەلسەفی  و  ڕەخنەیی 

 de Prima malorum humanorum

 origine Philosphematis Genes.

 Explicanditentamen criticum et

توێژینەوەیە  ئ��ەم   .Philosophicum(9

پیرۆزی  كتێبی  شڕۆڤەكردنی  ل��ەب��ارەی 

مەسیحییە، لەم توێژینەوەیەدا شلینگ كاری 

لەسەر پرسی هەڵەو گوناهی مرۆڤانە كردووەو 

پێی وایە ئەم بۆچوونە لەشڕۆڤەكردنی كتێبی 

پیرۆز لەئەفسانەكانەوە سەرچاوە دەگرێت و 

پێی وایە وێناكردنی كتێبی پیرۆز بۆ چیرۆكی 

ئادەم   �� مرۆڤ  یەكەمی  گوناهی  هەڵەو 

ئەفسانەی  و  حیكمەت  بۆ  سەرچاوەكەی 

دەگەڕێتەوەو  ك��ۆن  میرسی  كاهینەكانی 

وەرگرتووە،  چیرۆكانەوە  ئەم  موسا  لەوێوە 

هیرۆگلیفی  بەخەتی  بینیویەتی  كاتێك 

دیواری  لەسەر  نوورساونەتەوە  كۆن  میرسی 

پەرستگاكانی فیرعەون.

بیرۆكەی هەڵەو گوناهی  لەالی شلینگ 

بیرناوی  هەستییانەی  وێناكردنێكی  یەكەم، 

لەڕێگای  كۆنانەیەو  ئەفسانەیە  بیرۆكە  ئەم 

خۆرئاوا.  دونیای  نێو  هاتۆتە  ت��ەورات��ەوە 

درەخت  وێنەی  موسا  كاتێك  پێیوایە  شلینگ 

بەشێكبووە  ئ��ەوەش  كە  بینیوە،  م��اری  و 

هیرۆگلیفی،  نووسینی  خەتی  لەشێوەی 

شڕۆڤەی  بیرناو  هەستییانەو  بەشێوەیەكی 

ئەفسانەیی  چیرۆكێكی  وەك��و  ك���ردووەو 

ش��اراوەی  مانای  لەكاتێكدا  دایڕشتۆتەوە. 

لەم  بریتییە  خ��ۆی،  چیرۆكە  ئ��ەم  پشت 

شەڕانگێزییەی لەنێو دڵ و دەروونی هەموو 

مرۆڤاكاندا خۆی حەشارداوەو لەمیانەی ئەم 

شەڕانگێزییەوە سەردەمی زێڕینی مرۆڤایەتی 

هەرگیز  مرۆڤ  بۆیەش  هەر  لەدەستچووە، 

گوزەرانی  بارو  و  لەژیان  زەمەنێكدا  لەهیچ 

خۆی ڕازی نەبووە.

ل��ەس��ەر  شلینگ  دوات�����ر،  س��اڵ��ێ��ك 

بوو  بەردەوام  هەر  پرسە  ئەم  شڕۆڤەكردنی 

)میتۆلۆژیاو  بەناوی  تری  توێژینەوەیەكی  و 

فەلسەفەكانی  و  مێژووییەكان  ئەفسانە 

لێرەشدا   ،10)1793( لەساڵی  كۆن(  جیهانی 

پێی  كردوو  خۆی  كاری  بۆچوون  بەهەمان 

مەسیحییەكان  دەق��ە  میتۆلۆژیاو  واب��وو 

و  مێژوویین  دۆكیۆمێنتی  بەڵگەنامەو 

شڕۆڤەو  شایانی  تێدایەو  گشتیان  عەقڵێكی 

ڕاڤەكردنن.  

مامۆستای  پلەی   )1795( لەساڵی 

لێكۆڵینەوەیەكی  و  وەرگ���رت  ل��ەاله��وت 

)ئایا مەرقیۆن  ناونیشانی  لەژێر  پێشكەشكرد 

ئەم  ك��ردوە؟(  پۆلسی  نامەكانی  دەسكاری 

نێوان  پێوەندی  ل��ەب��ارەی  توێژینەوەیە 

تێیدا  پۆلسە،  قەشە  و  گەنووسی  مەرقیۆنی 

دەكات،  گریامنەیە  ئەو  لەسەر  كار  شلینگ 

دەسكاری  گەنووسی  مەرقیۆنی  گوایە  كە 

لەكۆتاییدا  كردووەو  پۆلسی  قەشە  نامەكانی 

دەگاتە ئەو باوەڕەی كە ئەم گریامنەیە ڕاست 

نییەو پووچە11.

سەرقاڵی  شلینگ  م���اوەی���ەدا،  ل��ەو 

بۆچوونی  دۆزینەوەی  بۆ  بوو  بیركردنەوە 

فەلسەفی تایبەتی خۆی، بۆیە لەو ماوەیەدا 
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لەگەڵ  هەبوو  نامەگۆڕینەوەی  ب���ەردەوام 

دەبینین  بۆیە  هۆلدرلین،  و  لەهێگل  هەریەك 

شلینگ  و  هێگل  نامەكان،  لەنێو  كاتانەدا  لەم 

دەشێت  كە  دەك��ەن،  گۆڕانكارییانە  لەم  باس 

دەبینین  بۆیە  بێت،  توبینگندا  و  كەش  بەسەر 

هێگل دوای جێهێشتنی ئەم شارە، لەنامەیەكدا 

كە لەڕۆژی )1795/1/6( دا نوورساوە، لەكۆتایی 

كە  دەكات  لەشلینگ  ئەوە  پرسیاری  نامەكەیدا 

ئایا چ شتێك لەتوبینگن گۆڕاوە؟ ئینجا دان بەوە 

دادەنێت، كە هیچ گۆڕانكارییەك بەدی ناكات، 

تا ئەو كاتەی بەشێك لەبیركردنەوەی ڕاینهۆلدو 

ڕەنگ  شارەدا  لەدێرەكانی  یەكێك  لەنێو  فیشتە 

نەداوەتەوە12،

سەرقاڵی  شلینگ  كە  كاتانەدا  ل��ەم  ئا 

هێگل  لەگەڵ  بوو  فەلسەفییە  دیالۆگە  ئەم 

تێزە  هێدی  هێدی  نامەگۆڕینەوەوە،  لەڕێگای 

تێزە  بۆیە  دەنا،  بونیاد  خۆی  فەلسەفییەكەی 

سەرنجی  ئەوەی  هۆی  بووە  فەلسەفییەكەی، 

ڕابكێشێت،  كۆنەكان  ئەفسانە  بەالی  شلینگ 

بۆیە دەبینین لەساڵی )1793( دا توێژینەوەیەك 

كۆنی  ئەدەبی  ئەفسانەو  لەبارەی  دەنووسێت 

چیرۆكە  )ئەفسانەو  ناونیشانی  لەژێر  جیهانی 

لەم  كۆن(.  جیهانی  ئەدەبی  و،  مێژووییەكان 

نووسینەدا شلینگ كار لەسەر شێوازی پێكهاتن و 

دروستبوونی ئەفسانە دەكات، شێوزاو پێكهاتنی 

گێڕانەوەی  لەمیانەی  مێژووییەكان  چیرۆكە 

كە  ج��وان،  هۆنراوەی  لەشێوەی  زارەكییەوە 

بتوانێت كاریگەری بخاتە سەر بیسەرو سەرنجی 

شلینگ  توێژینەوەیەدا  لەم  ئینجا  ڕابكێشێت، 

جەخت دەكاتە سەر ئەوەی كە بنەمای سەرەكی 

چیرۆكە مێژووییە كۆنەكان، كۆمەڵێك ڕووداوی 

مرۆڤ  بەخەیاڵی  تێكەڵكراون  كە  ڕاستەقینەن 

خۆی لەمیانەی گێڕانەوەی سەر زارەكیدا، بەاڵم 

لەكۆمەڵێك  بریتییە  ڕەگوڕیشەیان  ئەفسانەكان، 

ئەفسانە  بەشێوەی  كە  ڕاستی  و  ڕێنامیی 

داڕێژراون13.

تەمەنی  ك��ە  ك��ات��ان��ەدا  ل���ەم  شلینگ 

بوو  سەرسام  زۆر  ساڵێك،   )20( گەیشتبووە 

خۆی  كە  شۆڕشگێڕی  فەلسەفەی  ب��ەه��زرو 

بەرجەستەكردبوو،  فەڕەنسیدا  ل��ەش��ۆڕش 

لەفەلسەفەی  خەریكبوو  تریشەوە  لەالیەكی 

پێیوابوو  دەب��وو،  ئومێد  بێ   كانت  ڕەخنەیی 

كە  بێنێت  بەدی  هیوایە  ئەم  نەیتوانیوە  كانت 

نەوەی شلینگ بەودایدا دەگەڕان، بۆیە دەبینین 

دا،   )1796( ساڵی  لەسەرەتای  كاتانەدا،  لەم 

تێیدا  و  دەنێرێت  هاوڕێی  هێگلی  بۆ  نامەیەك 

دەنووسێت:« پێویستە ئەو گەنجانە یەك بگرن 

بەسەر  بكەن  سەركێشی  بڕیاریارنداوە  كە 

هەموو شتێكدا، لەپێناو ئەوەی بتوانن لەهەموو 

الیەكەوە یەك كاری هاوبەش بكەن و بەڕێگای 

جیاوازدا بڕۆن، نەوەكو یەك تاكە ڕێگا بگرنەبەر 

ئامانجی هاوبەشدان  لەپێناو گەیشنت بەهەمان 

دێت.  بەدەست  هەر  سەركەوتنیش  بێگومان 

لەهەموو شتێكی ئێرەی ئەم جیهانەمان بێزارم، 

جیهانی قەشەو كتێبەكان، چەندە بەختەوەریش 

دەبم ئەگەر بتوانم هەوایەكی ئازادنە هەڵمژم. 

تەنیا ئەم كاتە دەتوانم بیر لەپالنی چاالكی دوور 

مەودا بكەمەوە، ئەگەر بتوانم جێبەجێیان بكەم. 

تۆش  بۆ  حیسابێك  لێرەشدا  پێویستە  هاورێم، 

بكەم«14.

دیارە شلینگ، بەپێچەوانەی فەلسەفەكارانی 

�� كانت و فیشتەو  هاورێی و سەردەمی خۆی 

دواتریش،  نەكاتەكانی  كاتەو  ئەم  نە   �� هێگل 

یاساو  ل��ەب��ارەی  تایبەتی  كتێبێكی  هیچ 

نەنووسیوە،  سیاسی  سیستەمی  و  دەوڵ��ەت 

وەكو  ئەڵامنیدا،  فەلسەفی  لەناوەندی  بۆیە 

فەلسەفەكارێكی نامۆ بەسیاسەت تەماشاكراوە. 

لەگەڵ ئەوەشدا دواتر، بایەخی زیاتری بەپرسی 

باوكی شلینگ 
زۆر یارمەتیدەداو 
هەوڵی لەگەڵ دەدا، 
تاوەكو فێری زمانە 
خۆرهەاڵتیەكانیشی 
بكات، وەكو خۆی، 
بۆیە شلینگ لەڕێگای 
باوكییەوە فێری 
زمانە سامییەكان 
بوو، لەتوبنگێنیش 
هەر بەردەوام 
بوو، بەتایبەتیش 
زمانی عیبری كە 
تێیدا توانی بگاتە 
ئاستێكی بااڵ. شلینگ 
ئەگەرچی ئاستێكی 
باشی پیشاندابوو 
لەفێربوونی زمان
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لەم  ك��ردووە.  لەسەر  كاری  داوەو  ئ��ازادی 

خۆیان  جیاواز  بۆچوونی  دوو  ڕوانگەیەوە، 

لەم  لێكۆڵینەوەمان  لەكاتی  دەردەخ���ەن، 

ئێمە  چونكە  بۆچوونەكانیدا،  لەنێو  الیەنە 

پیشاندەدات  زۆر  سەرگەرمییەكی  دەبینین 

 ،)1789( لەساڵی  فەرەنسی  شۆڕشی  بۆ 

 )1830( ساڵی  شۆڕشی  كاتێك  دواتر  كەچی 

ساڵی  شۆڕشی  ی��ان  س��ەره��ەڵ��دەدات،15 

نەمسای  ئەڵامنیاو  فەرەنساو  كە   )1848(

كۆنەپارێزانەی  ڕای  دەبینین  گ��رت��ەوە،16 

هەیە،17 وەكو ئەوەی شۆڕشی فەرەنسی 

شۆڕشی  ب��ەاڵم  قبووڵبێت،  یەكەمی 

ئەوروپی  و  ئەڵامنی  و  فەرەنسی 

ڕەتبكاتەوە.

ب��ێ��گ��وم��ان ڕاوب��ۆچ��وون��ی 

گۆڕانی  ل��ەب��ارەی  هەیە  زۆر 

هەڵوێستی شلینگ لەئاست ئەم 

الیەنێكی  ڕەنگە  شۆڕشانە، 

ئ���ەم پ��رس��ە، پ��ێ��وەن��دی 

هەبووبێت  ڕاستەوخۆی 

هەیە،  خۆیەوە  سیاسییانەی  بەڕاوبۆچوونی 

و  سیاسەت  نێو  دەچووە  كەمرت  ئەم  چونكە 

قسەی لەبارەیەوە كردووە. بەشێكیشی ڕەنگە 

مرۆڤ  كاتێك  هەبووبێت،  بەوە  پێوەندی 

زیاتری  بەرژەوەندی  و،  تەمەن  نێو  دەچێتە 

دەسەاڵتەكان،  و  حكومەت  لەگەڵ  دەبێت 

لەهەر  بپارێزێت  خۆی  دەكاتەوە،  لەوە  بیر 

ڕەنگە  سیاسی.  گ��ەورەی  وەرچەرخانێكی 

شۆڕشی  پشتگیری  شلینگ  لەوەی  بەشێك 

نەكردبێت دواتر، بۆ ئەوە بگەڕێت كە ڕەوشی 

لەساڵی  یەكەم  شۆڕشی  دوای  فەرەنسا 

نەبوو،  جێگیر  زۆر  ماوەیەكی  بۆ   )1789(

بەشێك  شۆڕشە،  لەم  ماوەیەك  دوای  بۆیە 

لەیەكەم  كە  هزرڤانانەی  فەلسەفەكارو  لەو 

چركەساتدا پشتگیری شۆڕشیانكردبوو، دواتر 

یان  ساردبوونەوە،  یان  پشتگیرییەیان،  لەم 

پەشیامن. لەم ڕوانگەیەوە دەشێت شڕۆڤەی 

بینی  كە  بكرێت،  شلینگ  بۆچوونانەی  ئەم 

قەیرانی  كۆمەڵێك  خۆیدا،  لەگەڵ  شۆڕش 

تازەی  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

هێنایە نێو ئەم ناوچەیە.   

گەنج  شلینگی  تەماشای  ئەگەر 

سەردەمانەدا  لەم  دەبینین  بكەین، 

عەقڵییەوە  ل��ەڕووی  خەریكبوو  كە 

لەسەر  ئەوروپا  پێدەگەیشت، 

بوومەلەرزەیەكی  لێواری 

گ����ەورە ب���وو، ك��ە دوات���ر 

بەسەر  هەبوو  كاریگەری 

ه��ەم��وو ج��ی��ه��ان، ئ��ەوی��ش 

hegel
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بۆیە  بوو،  فەرەنسی  شۆڕشی  سەركەوتنی 

هەڵگری  شلینگ  سیاسییەوە،  لەالیەنی 

هەمان بنەمای بانگەوازی شۆڕشی فەرەنسی 

لەنێوان  یەكسانی  و  ئ��ازادی  لەبارەی  بوو 

هەروەها  زەوی��دا،  ڕووی  سەر  مرۆڤەكانی 

ناپلیۆنیش  قەیسەرییانەی  خولیا  ئەو  نابێت 

لەبیربكەین، كە بیری لەوە دەكردەوە هەموو 

و  كۆنتڕۆڵ  لەژێر  پارچە  یەك  بكاتە  ئەوروپا 

ئااڵی یەك قەیسەردا بێت.

جگە  ف��ەل��س��ەف��ی��ش��ەوە،  ل��ەالی��ەن��ی 

فیشتە  كانت،  مەزنی  پێگەی  و  لەبااڵدەستی 

لەمیانەی  دەیویست  كە  هەبوو،  بوونی 

بگێڕێتەوە  فەلسەفە  هەموو  زانستدا  تیۆری 

)منی  لە  بوو  بریتی  ئەویش  بنەما،  یەك  بۆ 

لەسەر  ك��اری  هێگل  ل��ەوالش��ەوە  ڕەه���ا(. 

جیاواز  دەك��رد،  ڕەهایی  بنەمایی  هەمان 

دامەزراندنی  بۆ  كاری  بەجۆرێك  لەفیشتە 

عەقڵی ڕەها و ڕوحی ڕەها دەكرد. لەڕاستیدا 

ئەم  بۆ  شلینگ،  ل��ەالی  ئ���ازادی  چەمكی 

لەالیەنی  هەبوو  زۆری  بایەخێكی  كاتانە 

كە  لەنامەیەكدا  دەبینین  بۆیە  سیاسییەوە، 

لەڕۆژی )1795/2/4( دا بۆ هێگلی ناردووە، 

یای  و  ئەلف  ئازادی  دەنووسێت:«  شلینگ 

مێژووە  ئەم  فەلسەفەیەكە«18دوای  هەموو 

بەهای ئازادی لەالی شلینگ دەگۆڕێت لەوە 

بەئازادی  پەیوەستبێت  تەنیا  كە  زیاتربوو 

سیاسی لەژێر كاریگەری شۆڕشی فەرەنسیدا. 

نەخێر، چونكە دواتر شلینگ لەماوەی نێوان 

تاوەكو  دەكاتە  كە   )1854  ��  1809( سااڵنی 

لەخولیای  ب��ەردەوام  دواییكردنی،  كۆچی 

لەنێو  ئەوەی  وەكو  دەخووالیەوە.  ئازادیدا 

نووسینەكانی دواتریدا دەبینیرێت، ئەگەرچی 

دەردەك��ەوت،  دەوڵ��ەت  دژە  وەكو  شلینگ 

دژی  گۆڕاو  ڕای  فەرەنسیش  شۆڕشی  دوای 

شۆڕشی  ماددییانەی  فەلسەفەی  ه��زرو 

هزرو  پێیوابوو  چونكە  ب��وو،  فەرەنسی 

فەلسەفەی ڕۆشنگەری فەرەنسی بۆتە هۆی 

ئەوەی ڕەوتی مادییانە زاڵبێت بەسەر ڕەوتی 

قۆناغەشدا  لەم  دەبینین  بۆیە  ئایدیالیستی، 

ه��ەب��وون��ی دەوڵ���ەت وەك��و دەزگ��ای��ەك��ی 

دەكاتە  جەخت  ڕەتدەكاتەوەو  سەركوتكاری 

دەنووسێت:«  و  مرۆڤ  ئازادی  بنەمای  سەر 

بیرۆكەی مرۆڤایەتی لەپێشەوەیە، دەمەوێت 

بیرۆكەیەك  هیچ  كە  بكەمەوە  ڕوون  ئەوە 

چونكە  نییە،  بوونی  دەوڵ���ەت  ل��ەب��ارەی 

دەوڵەت شتێكی میكانیكییە، هەروەها هیچ 

بوونی  مەكینەبوون  لەبارەی  بیرۆكەیەكیش 

ئەو  ئازادی،  بۆ  بابەتێكە  ئەوەی  تەنیا  نییە. 

ئێمە  پێویستە  بۆیە  ناودەبرێت،  بەبیرۆكە 

بڕۆین،  زۆرت��ر  ل��ەوە  دەوڵ��ەت��ەوە  لەبارەی 

ئازادەكانی  مرۆڤە  واڵتێك  هەموو  چونكە 

تەماشا  میكانیكی  پ��ارچ��ەی  وەك��و  خ��ۆی 

و  ڕووبدات  نابێت  كارێكە  ئەوەش  دەكات، 

پێویستە بووەستێت«19.

گوتارێكە  دەیبینین  ل��ێ��رەدا  ئ��ەوەی 

دام��ەزراوەی��ی  بونیادو  دژی  ب��ەت��ەواوی 

شۆڕش  كە  لەسەرئەوەی  ئاماژەیە  دەوڵەتە، 

نەیتوانیوە ئەم ڕوانگەیەی دەوڵەت بۆ مرۆڤ 

بگۆڕێت، شۆڕش لەالی شلینگ تەنیا هاتووە 

دەسەاڵتی  و  حكومەت  نێو  كەسەكانی 

دەبێت  پێیوایە  ئ��ەم  لەكاتێكدا  گ��ۆڕی��وە، 

بونیادو فرمانی دەوڵەت بگۆڕدرێت و زیاتر 

بەالیەنی ئازادی مرۆڤەكان كاربكات.   

لەبارەی  شلینگ  لەالی  ڕوانگەیە  ئەم 

بۆچوونی  و  دەوڵ��ەت  فرمانی  و  دەوڵ��ەت 

بۆیە  تێڕامانە،  جێگای  ش��ۆڕش  ل��ەب��ارەی 

ئەو  بۆ  ئاماژە  هایدگەر  مارتن  دەبینین 

دەنووسێت«  و  دەك��ات  شلینگ  حاڵەتەی 

تاوەكو  )1809(ەوە  لەساڵی  هەر  شلینگ 

ساڵ،   )45( بەدرێژایی  واتا  دواییكرد،  كۆچی 

بۆ  خستەگەڕ  خۆی  هەوڵی  تواناو  هەموو 

سیستەمێك  بونیادنانی  یان  دام��ەزران��دن، 

كارێكی  لەنێو  گەاڵڵەكردنی  و  ئ��ازادی  بۆ 

بۆچوونەی  ئەم  تەماشای  ئەگەر  گرنگدا«20 

هایدگەریش بكەین، ئێمە بەڕوونی دەتوانین 

فەلسەفەی  ه��زرو  وەرچ��ەرخ��ان��ی  خاڵی 

ڕەوشی  لەبارەی  دەستنیشانبكەین  شلینگ 

چونكە  دەوڵ��ەت��ەوە،  فەرمانی  و  سیاسی 

كەم،  بەالیەنی  لەسەرئەوەی،  ئاماژەیەك 

ئێمە  سیاسییەوە،  فەلسەفەی  ل���ەڕووی 

شلینگ  ل��ەالی  سیاسی  بیركردنەوەی  دوو 

بەدیدەكەین. 

هەندێك  دەك���ات  پێویست  ل��ێ��رەدا 

بۆچوونەكانی  لەبارەی  زیاتر  ڕوونكردنەوەی 

شلینگ  چونكە  بدەین،  دەوڵ��ەت  لەسەر 

دەوڵەت  نایەوێت  ڕەتناكاتەوە،  دەوڵ��ەت 

بیر  زی��ات��ر  ب��ەڵ��ك��و  ه��ەڵ��ب��وەش��ێ��رنێ��ت��ەو، 

لەالیەنی  دەكاتەوە.  سیستەم  لەچەسپاندنی 

لەوە  پاڵپشتی  ڕۆژان��ەش��ەوە،  سیاسەتی 

دەكات، كە دەبێت دەوڵەت بتوانێت گرێنتی 

خاڵێكی  ئ��ەوە  بكات،  ت��اك  ئازادییەكانی 

زۆری  كاری  و  ئەم  لەالی  گرنگە  جەوهەری 

لەسەر كردووە. لەكاتێكدا ئامادەیە دەوڵەت 

نرخە  ئەم  كە  هەڵبوەشێرنێتەوە  و  نەمێنێت 

دەوڵ��ەت  وات��ا  بێت،  ب��ەئ��ازادی  بەرانبەر 

بیەوێت  ئەوەی  وەكو  بەئازادی،  بەرانبەر 

ب��دەرێ »،  ئازادیم  الب��دەو  دەوڵ��ەت  بڵێت« 

بوو  بەگومان  زۆر  خۆیشی  بۆ  ئەگەرچی 

لەوەی ئەم بۆچوونە واقیعی بێت.

شلینگ  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی��ەی  ئ��ەم 

میكانیكی  ئامێرێكی  وەك  و   دەوڵ��ەت  بۆ 

ه��ەر درێ���ژەی دەب��ێ��ت ب��ۆ س��ااڵن��ی زۆر 
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جەخت  ئ��ەگ��ەرچ��ی  چونكە  دوات��ری��ش، 

لەسەر  دەوڵ��ەت  كە  س��ەرئ��ەوەی،  دەكاتە 

بەو  بەاڵم  پێویستبووە،  مێژووییەوە  ئاستی 

هەموو  بتوانێت  دەوڵەت  كە  نایەت،  مانایە 

پێیوایە  بەڵكو  كۆنتڕۆڵبكات،  كایەكان 

و  بكرێت  سنووردار  دەسەاڵتەكان  دەبێت 

بۆیە  پێویسنت،  كە  بەكاربێت  شوێنانەدا  لەم 

دەبینین لەنێو وانە تایبەتییەكانی شتوتگارتدا 

نابێت  دەوڵەت  كە  دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە 

زۆر  نابێت  هەروەها  بەهێزبێت،  زۆر  زۆر 

زۆر الوازیش بێت، چونكە لەهەردوو حاڵەتدا 

دەكەوێتە نێو ڕەوشێكی نارسوشتی.

لێدەكاتەوە،  بیری  شلینگ  ئ���ەوەی 

كە  مامتاتیكی،  لەهاوكێشەیەكی  بریتییە 

لەنێو  كردبوو  بۆ  ئاماژەی  كانتیش  پێشرت 

ئەگەر  ئاشتی هەمیشەییدا(،  )لەپێناو  كتێبی 

نێو  دەكەوێتە  بەهێزبێت،  زۆر  دەوڵ��ەت 

تەنانەت  زۆرداری.  و  سەركوتكردن  داوی 

شاری  وانەبێژییەكانی  لەنێو  بۆچوونە  ئەم 

دوات��ر  كە  ڕەن��گ��ی��داوەت��ەوە  میونسنیشدا 

دا   )1833  ��  1832( خوێندنی  ل��ەوەرزی 

دەوڵەت  دەڵێت«  تێیدا  گوتوویەتییەوەو 

باشیش  زۆر  شتی  خۆیدا  لەنێو  هەرچەندە 

دژی  هەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  بگرێت،  لەخۆ 

دیاردەكانی  هەموو  دژی  باشەكانە،  شتە 

ژیانی ئەخالقی و ڕوحی بااڵیە، دەچێتە ڕێزی 

بەاڵم  ڕاستەقینەی،  كاری  خراپەكان.  شتە 

بریتییە  ئێمە،  سەردەمی  تێنەگەیشرتاوی 

دەوڵەت خۆی  بەندكردنی خودی  و  لەكۆت 

هەموو  مانایەی  بەو  بەگشتی،  دەوڵەت  و، 

شێوەكانی دەوڵەت، نەوەكو بەتەنیا دەوڵەتی 

خاوەن سیستەمی پاشایەتی«21

ئەوەی لێرەدا شلینگ بیری لێدەكاتەوە، 

یان دەیەوێت وەاڵمیان بداتەوە، ئەو هزرڤان 

بانگەشەی  كە  كەسانەن،  فەلسەفەكارو  و 

دەكردو  ئەڵامنیایان  كۆماری  دامەزراندنی 

پاشایەتی  سیستەمی  بەگۆڕینی  وابوو  پێیان 

دەسەاڵت  و  سیستەم  كێشەی  كۆماری،  بۆ 

دەبێت.  چارەسەر  دەوڵەت  و  حكومەت  و 

بیر  دەڕوات،  زیاتر  لەوە  شلینگ  لەكاتێكدا 

سیستەم  و  حكومەت  و  دەوڵ��ەت  لەپاش 

دەكاتەوە، بیر لەچارەسەر بنەڕەتی دەكاتەوە، 

كە پێیوایە كێشەكە ئەگەر بەشێكی سیستەم 

سەرەكی  بەشی  ب��ەاڵم  بێت،  حكومەت  و 

خودی  فرمانی  ك��ارو  و  بەئەرك  پێوەندی 

دەوڵەت هەیە وەكو ئامێرێكی میكانیكی.     

بەهۆی ئەم هەموو فاكتەرە گرنگانەوە، 

كە لەسەردەمی الوێتی ئەمدا هەبوون، دیارە 

ڕازی  الهوتیش  باوی  بەڕەوشی  زۆر  شلینگ 

نەبووە، ئەم ڕەوشەی كە پشتی بەئاوێتەكردنی 

الهوت  سونەتی  ڕەوتی  و  كانتیزم  خولیای 

بەم  ڕەوتە  ئەم  پێیوابوو  چونكە  دەبەستا، 

شێوە كاركردن و بیركردنەوەی، خۆی دەخاتە 

بەرەی دژ بەڕۆشنگەری، ئەگەرچی هەڵگری 

دەبینین  بۆیە  بووبێت،  ڕۆشنگەریش  ناوی 

ئەوان  دەنووسێت«  بارەیەوە  لەم  شلینگ 

الهوتیزانی زانایان ناوێت، بەڵكو الهوتیزانی 

لەالیەنی  بن  ب��ڕوادار  كە  دەوێ��ت،  وای��ان 

دەوێت  وایان  فەلسەفەكاری  ئەخالقییەوە، 

بەمێژوو  گاڵتە  و  بەماقووڵ  بكەن  ناماقووڵ 

بكەن«22.

ڕەخنەگر  شلینگێكی  ئێمە  لێرەشدا 

الهووتیش  بەسیستەمی  بڕوای  كە  دەبینین 

بەشێك  ب��وون��ەت��ە  پ��ێ��ی��وای��ە  ن���ەم���اوەو 

لەچەوساندنەوەی مرۆڤەكان و لەكارخستنی 

ئازادیان. دیارە لەم قۆناغەدا شلینگ لەسەر 

وەرچانی  گەورەكەدایە،  وەرچەخانە  لێواری 

و  بێت  الهوتیزانی  دەس��ب��ەرداری  ئ��ەوەی 

بچێتە نێو بواری فەلسەفە، بۆیە بێزاری خۆی 

لەئاست ئەم سیستەمە باوە پیشاندەدان.

لەساڵی  خوێندنی  ئەوە  دوای  شلینگ 

)1795( دا لەتوبینگێن تەواوكرد، هاوینەكەی 

 �� لەشۆندۆرف  بەسەربرد  خۆیان  لەماڵی 

پلەكەی  باوكی  كاتانەشدا،  لەم   .Schondorf

بەرز ببۆوەو ببووە چاودێری كلێسا.

دەرفەتێكی باش بۆ شلینگ هاتە پێش، 

بنەماڵەیەكی  ك��وڕی  دوو  هاوڕێیەتی  كە 

دەوڵەمەند بكات، چونكە لەم كاتانەدا ئاسان 

نەبوو شلینگ خۆی، كە هێشتا هیچ ئیشێكی 

دەست نەكەوتبوو، بتوانێت گەشت بكات و 

بخوێنێتەوەو  زیاتر  بسووڕێتەوەو  بەواڵتاندا 

 �� ری��دی��زل  ب��ارۆن  كوڕەكانی  ببێت.  فێر 

ڕێبەرێك  بەمۆستاو  پێویستیان   Riedesel

لەگەشتەكەیان  بێت  هاوشانیان  هەبوو 

و  فێربوون  بۆ  ئەڵامنیادا  ناوچەكانی  بەنێو 

گەشتكردن، بنەمالەكەش پێیانوابوو ئەم كاتە 

بێت  شایستەتر  لەشلینگ  نەبوو  كەسێكی 

ئەم  دا   )1796/3/29( لەڕۆژی  كارە.  ئەم  بۆ 

گەشتەی شلینگ دەستیپێكرد بۆ ماوەی چوار 

هەفتە بەنێو شارو شارۆچكەكانی ئەڵامنیادا. 

یێنادا  ڤایامرو  بەشارەكانی  گەشتەدا  لەم 

ڕۆیشنت و لەكۆتایی مانگی نیساندا گەیشتنە 

شاری لیبستك. 

هەر لەو ماوانەدا، ئێمە دەبینین شلینگ 

دەنووسێت  لێكۆڵینەوەیەك   )1794( لەساڵی 

هەبوونی  توانای  )لەبارەی  بەناونیشانی 

یەكێ شێوەی فەلسەفی(. هەر لەهەمان ئەم 

دەنووسێت  تر  لێكۆڵینەوەیەكی  ساڵەشدا، 

بنەمایەك  وەكو  من  )لەبارەی  بەناونیشانی 

بۆ فەلسەفە(، ئینجا پێش ئەوەی شلینگ ئەم 

دا   )1795( لەساڵی  دەسپێبكات،  گەشتەشی 

لێكۆڵینەوەیەكی تری نووسی بەناوی )چەند 
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و  دۆگامتیزم  لەبارەی  فەلسەفی  نامەیەكی 

ڕخنەگەرایی(23.

لەم  هەبوو  ئ��ەوەی  دەرف��ەت��ی  شلینگ 

و  ڕوح��ی  قیبلەی  ك��ات  ئ��ەو  كە  ش��اران��ەدا، 

چاوی  ب��وون،  ئەڵامنیا  ئەدەبی  و  فەلسەفی 

گ��ەورەی  شاعیری  بەشیللەری  بكەوێت 

ئەم  لەبارەی  شلینگ  دەبینین  بۆیە  ئەڵامنی، 

و  بینی  شیللەرم  دەن��ووس��ێ��ت:«  دی���دارەوە 

زۆریش بەیەكەوە قسەمانكرد، بەاڵم نەمتوانی 

جێگای  ئ���ەوەی  مبێنمەوە.  لەگەڵیدا  زۆر 

سەرنجە لەم نووسەرە ناودارە، ئەوەیە كە زۆر 

دەكات  وا  كارەش  ئەم  دەدوێت،  بەزەحمەت 

ئەویش  بكات،  لەگەڵدا  قسەی  كەسەی  ئەو 

ئەم  قسەبكات.  بتوانێت  بێت  زەحمەت  بۆی 

پیاوەی كە لەكاتی نوسیندا بەتەواوی كۆنتڕۆڵی 

لەكاتی  دەكات  تەتەڵە  دەمی  دەكات،  زمان 

قسەكرندا، لەبەردەم سادەترین وشەدا تەتەڵە 

دەكات و ناچار دەبێت هەندێكجار كە زمانی 

ئەڵاَمنی فریای نەكەوێت، هانا بباتە بەر زمانی 

دەكاتەوە،  چاوەكانی  كاتێكیش  فەڕەنسی. 

لەبیناییەكانیدا دەبینیت  شتێكی سەرنجڕاكێش 

ئەمەم  تردا  مرۆڤێكی  هیچ  لەالی  هەرگیز  كە 

بەتەنیا  هەر  ئەوە  ئایا  نازانم،  نەكردووە.  بەد 

وایە.  هەر  یان  ڕوودەدات،  دیداردا  لەیەكەم 

الپ��ەڕەی  باشرتین  ئ��ەوە  ن��ەب��وو،  وا  ئەگەر 

لەیەك  خۆشرتە  نووسەر،  شیللەری  نوورساوی 

ناتوانێت  شیللەر  لەگەڵیدا.  قسەكردن  كاژێر 

ئەو  هەموو  نەبێت،  زەحمەت  بڵێت  شتێك 

زۆر  كە  دی��ارە  وا  باسیاندەكات،  شتانەی 

لەم  دەكات،  ماندووی  و  سەخنت  و  زەحمەت 

بداتەوە.  حاڵەتەشدا مرۆڤ دەترسێت وەاڵمی 

مرۆڤ هەرگیز خۆشبەخت نابێت بەهاوڕییەتی 

ئەم نووسەرە«24.

لەشاری  شلینگ  گەشتە،  ئ��ەم  دوای 

 ،)1798( ساڵی  ئابی  تاوەكو  مایەوە،  الیبزیگ 

بەنرخە  و  بەپیت  ماوەیەكی  ماوەیەش  ئەم 

لێرەدا  شلینگ، چونكە  بۆ  ڕوحییەوە  لەالیەنی 

توانی لەتیۆری زانستەوە كە لەالیەن فیشتەوە 

و  بكات  دەرب��از  خۆی  دەك��را،  لەسەر  ك��اری 

بەوەش  رسوشتی،  فەلسەفەی  قۆناغی  بچێتە 

فیشتە  لەتارمایی  خ��ۆی  ه��ەم  لەیەككاتدا، 

میتۆدو  خاوەنی  بووە  هەمیش  دەربازكردن 

ڕێبازی تایبەتی خۆی.

شلینگ  لەژیانی  مەزنە  وەرچەخانە  ئەم 

)3( توێژینەوەی گرنگی لێكەوتەوە، كە بریتی 

نوێرتین  لەبارەی  )تێڕوانینێكی گشتی  لە  بوون 

بەناونیشانی  دواتر  كە  فەلسەفی(  بەرهەمی 

ڕوونكردنەوەی  بۆ  لێكۆڵینەوەیەك  )چەند 

لەكۆتایی  زانست(  تیۆری  ئایدیالیزمییەتی 

 )1797( ساڵی  سەرەتاكانی  و   )1796( ساڵی 

یەكەمی  بەشی  هەروەها  نووسیویەتی.  دا 

لەبارەی  بۆچوونێك  بیرو  )چەند  توێژینەوەی 

ساڵی  لەبەهاری  كە  رسوش��ت(  فەلسەفەی 

)1797( دا باڵوكراوەتەوە، لەگەڵ توێژینەوەیەك 

بەناوی )لەبارەی دەروونی جیهانەوە( ئەمیش 

لەساڵی )1798( دا باڵوكراوەتەوە25.

بۆ  لێكۆڵینەوەیەك  )چ��ەن��د  كتێبی 

تیۆری  ئایدیالیزمییەتی  ڕوون��ك��ردن��ەوەی 

زانست( هەر زوو بووە هۆی ئەوەی سەرنجی 

و  لەقوتابی  یەكێك  وەكو  و  ڕابكێشێت  فیشتە 

تەماشای  خۆی  ڕێبازەكەی  شوێنكەوتووانی 

سەرسامی  دەبینین  بۆیە  بكات،  شلینگ 

ئاستەودا  لەم  بەتەنیا  هەر  بەشلینگ  فیشتە 

ناوەستێت، بەڵكو هەوڵیداوە داوەتی بكات بۆ 

زانكۆی یێنا كە خۆی تێیدا مامۆستا بوو، تاوەكو 

لەوێوە پێكەوە كار لەسەر تیۆری زانست بكەن، 

ئەو فەلسەفەیەی كە فیشتە خۆی دایهێنابوو.

لەم كاتانەدا كە شلینگ خەریكبوو سەرنجی 

ئەوەی شلینگ بیری 
لێدەكاتەوە، بریتییە 
لەهاوكێشەیەكی 
ماتماتیكی، كە 
پێشتر كانتیش 
ئاماژەی بۆ كردبوو 
لەنێو كتێبی )لەپێناو 
ئاشتی هەمیشەییدا(، 
ئەگەر دەوڵەت 
زۆر بەهێزبێت، 
دەكەوێتە نێو داوی 
سەركوتكردن و 
زۆرداری
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بەالی  ئەڵامنی  ڕووناكبیری  توێژی  خوێنەرو 

خۆیدا ڕادەكێشاو خەریكبوو ناوی باڵو دەبۆوە، 

بەاڵم هەر بەردەوام بوو لەسەر كارەكانی خۆی 

و زیاتریش بەالی مامتاتیك و فیزیا دەڕۆیشت 

و لەم بارەیەوە زۆری دەخوێندەوەو پێی وابوو 

دەتوانێت ئاستی چاوەڕوانییەكانی خۆی لەنێو 

بەرزبكاتەوە.  زیاتر  زانستدا  كایەی  دوو  ئەم 

یەكێك لەو ئاستەنگانەی ڕۆژانە دەهاتە پێش 

ئەم  لەوەی، كە  بوو  بریتی  كارەكانی شلینگ، 

بەرپرسیاربوو لەپەروەردەو فێركردنی مندااڵنی 

مانگانەیان  مووچەی  كە  بنەماڵەیەی،  ئەم 

شلینگ  تاوەكو  بوو  كارێك  ئەوەش  پێدەدا، 

بتوانێت هەم شوێنی حەوانەوەی و خۆی پێ  

دابینبكات و هەمیش بتوانێت لەسەر پڕۆسەی 

نوسینی كارەكانی خۆی بەردەوام بێت.

پ��ەروەردەو  كارەی  ئەم  دەبینین  بۆیە 

كاتێكی  یە  بنەماڵە  ئەم  مندااڵنی  فێركردنی 

سەر  ناپڕژێتە  و  دەبات  لێ   زۆری  یەكجار 

لەمانگی  بۆیە  خوێندنەوە،  و  نووسین 

بۆ دایك  نامەیەك  ئەیلولی ساڵی )1797( دا 

دەنووسێت:«  تێیدا  و  دەنێرێت  باوكی  و 

زانا.  ببمە  بۆئەوەی  پ��ەروەردەك��رد  منتان 

لێبكەن  ئ��ەوەم  چاوەڕوانی  نابێت  كەواتە 

دونیایش  پیاوێكی  ڕۆڵی  كارەدا،  ئەم  لەپاڵ 

یەكێكیان  دەكات  پێویست  كەواتە  ببینم، 

هەڵبژێرم. ئەو سەرپەشتیارەی كە لەنێو كاری 

بەكەڵكی  تازە  بووە،  پیر  سەرپەرشتیاریدا 

كە  ب��ووە،  بێكەڵك  بەجۆرێك  نایەت.  هیچ 

كاربكات  نێوەندەدا  لەم  ناتوانێت  چیرت 

بااڵ.  توێژی  و  چین  ناگاتە  هەرگیز  تازە  و 

هەست  پیشەیەكدا  لەهیچ  هەرگیز  منیش 

پیشەیە  ئەم  مەگەر  ناكەم،  بەخۆشبەختی 

پێموتن  هەڵبژاردووە.  خۆمم  بۆ  كە  نەبێت 

داوا  شتێكیش  هیچ  دەك��ەم،  شتێك  داوای 

پێتان  ئەگەر  نەبێت.  لەخوێندن  جگە  ناكەم 

)ڤۆرمتبێرگ  واڵتەكەم  دەسبەرداری  خۆشە 

Wurttemberg( بم، ئەوە من ئامادەم هەر 

كەسێك  هەر  چونكە  بكەم،  كارە  ئەم  ئێستا 

چاالكی  و  ڕۆشنگەری  ڕادەی  ش���ارەزای 

ساكس  وەك��و  ت��ری  ناوچەكانی  ئ��ەدەب��ی 

بۆیە  ناكات،  ڤۆرمتبێرگ  بیری  زۆر  بووبێت، 

لەپێناو ئێوەو براكانم حەز دەكەم لەوێ  بم، 

بەاڵم چیرت بۆ الهووتزانی دەستنادەم، چونكە 

بیروباوەڕی ئایینیم وەكو پێشان زۆر دروست 

نەماون«26.

بیستبووی  كە شلینگ  بوو  كاتانەدا  لەم 

فیشتە سەرقاڵی ڕازیكردنی بەرپرسانی یێنایە 

تاوەكو شلینگ داوەت بكەن بۆ ئەوەی ببێتە 

مامۆستا لەم زانكۆیەدا، بەاڵم ئەم كارە لەسەر 

بۆیە  پێش.  نەدەچووە  زۆر  فیشتە  دەستی 

لەیێنا  پاشایەتی  كۆشكی  دەرباری  وەزیری 

)ڤۆیگت �� Voigt( ئەویش هاتە سەر خەت 

و هەوڵیدا ئەم كارە سەربگرێت. لەمالشەوە 

لەمانگی  ڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  كە  گیتە 

ناسیبوو،  شلینگی  دا   )1789( ساڵی  ئایاری 

بۆچوونێك  چەند   ( كتێبی  ئ��ەوەی  دوای 

لەبارەی فەلسەفەی رسوشت( ی خوێندبۆوە، 

هەوڵدان  كەوتە  پێیەوەو  ببوو  سەرسام  زۆر 

بۆ ڕاكێشانی بەرەو زانكۆی یێنا.

ب��ڕی��اری   )1798/7/5( ل�����ەڕۆژی 

یێنا دەرچوو  دامەزراندنی شلینگ لەزانكۆی 

كورسی  خاوەنی  ئەوەی  بەبێ   بەمامۆستا، 

بێت، ئەوەش مانای وایە مامۆستای خۆبەخش 

یەكێك  جێگای  ك��ات��ەی  ئ��ەو  ت��ا  دەب��ێ��ت، 

دەتوانێت  و  دەبێت  چۆڵ  لەمامۆستاكان 

شلینگ  بێگومان  بكاتەوە.  پڕ  ئەم  شوێنی 

وەكو  بەاڵم  بوو،  زیاتر  لەمە  چاوی  خۆی 

قبووڵكرد،  پۆستەی  شەم  یەكەم  هەنگاوی 

خۆی  پێگەی  لەداهاتوودا  بتوانێت  تاوەكو 

لەنێو ئەم زانكۆیەدا بەهێزتر بكات.

لەبارەی  لەنێو كتێبی )چەند بۆچوونێك 

فەلسەفەی رسوشت( دا، شلینگ زۆر سودی 

كە  وەرگرتووە  زانستییانە  دەسكەوتە  لەو 

هاتبوون،  بەدەست  ئەمدا  لەسەردەمی 

ئێمە  فیزیادا.  كیمیاو  لەبواری  بەتایبەتیش 

دا   )1797( لەساڵی  كتێبە  ئ��ەم  دەزان��ی��ن 

كاتانەشدا  لەم  باڵوكراوەتەوە،  ن��وورساوەو 

بەدەستهێنانی  خەریكی  زانست  ه��ەردوو 

پێشكەوتنی زۆربوون، بۆیە شلینگ دێت ئەم 

خستنەڕووی  بۆ  بەكاردێنێت  پێشكەوتنانە 

فەلسەفەی  لەبارەی  خۆی  بۆچوونەكانی 

و  هزرڤان  پیاوێكی  كاری  ئەوەش  رسوشت، 

كتێبەدا،  ئەم  لەنێو  شلینگ  فەلسەفەكارە. 

لەئێستادا  كە  ئەوەی،  سەر  دەكاتە  جەخت 

لەسەردەمی  جیوە  وەك��و   ���� ئۆكسجین 

ب��اراق��ل��س��ۆس ���� ب��ن��ەم��ای ت��ازەك��ردن��ەوە 

و  خ��ەوت��وو  وزە  دەتوانێت  گەنجێتییەو 

لەمیانەی  بێنێت  بەئاگا  مرۆڤ  شاراوەكانی 

بریتییە  ك��ە  كێمیاییەوە،  پڕۆسەیەكی 

لەوەرگرتن و سووتاندنی ئۆكسجین لەنێو كۆ 

ئەندامی هەناسەی مرۆڤدا.27  

دێت  كتێبە،  لەم  سالێك  دوای  شلینگ 

جیهانەوە(  دەروونی  )لەبارەی  كتێبی  لەنێو 

دەگۆڕێت  بیرۆكەیە  ئەم   )1798( لەساڵی 

هێزی  وزەو  ل��ێ��رەدا  دەب���ات،  پێشڤەی  و 

كارەبایی و موگناتیسی دێن جێگای پڕۆسەی 

كە  نا  مانایە  بەو  دەگ��رن��ەوە،  ئۆكسجینی 

پڕۆسەی ئۆكسجینی بۆ مرۆڤ بێبەهایە، بەو 

پڕۆسەیە  ئەم  تێدەگات  شلینگ  كە  مانایەی 

بەتەواوكاری  پێویستی  نییەو  بەس  بەتەنیا 

هەیە، بۆیە دێت وەكو دوالیزمێك، ڕۆشنایی 

بەرنابەر  دەخاتە  خۆر  وزەی  ڕووناكی  و 
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كە  لەكتێبێك  بەشێكە  نووسینە  ئەم  تێبینی: 

هێشتا چاپ نەكراوە.
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وەرگێڕانی:

د. لوقامن رەئوف ، ئارام محمود ئەحمەد
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2-1
پێشەكی:

لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمداو لە 

 )JOHN DEWEY(دێوی جۆن  ئەمەریكادا، 

خۆی  سەردەمی  فەیلەسوفی  دیارترین  بە 

راسڵ،  برتراند  كە  كاتەی  لەو  دادەن��رێ��ت، 

زیندوبوون  هایدگەر،  مارتن  ڤیتگنشتاین، 

دیارترین  لە  هەندێ  نوسینی  سەرقاڵی  و 

لە  نەبوو،  كەم  شتێكی  بوون،  بەرهەمەكانیان 

راسڵ،  خودی  پۆلێنبەندییەدا،  ئەم  بەرامبەر 

زیندوی  فەیلەسوفی  گەورەترین  بە  دێوی 

ئەمریكا دەزانی، نەدەبوایە وا بیری بكردایەوە، 

كە دێوی سەردەمێك راسڵی رزگاركردووەو لەم 

چونكە  لەسەرداناوە،  كاریگەری  روانگەیەوە 

هەردووكیان لەوە زیاتر فەلسەفەیان بە جدی 

ئایدیایەكی  بدەن  بەوە  رێگە  كە  وەرگرتبوو، 

روانینیان  لەسەر  كاریگەری  شێوە،  ل��ەم 

)پیاوێكی  بە  دێوی  راسڵ  هەروەها  دابنێت، 

و  نەبیل  و  بەهێز  كەساییەتییەكی  خ��اوەن 

و  كەسی  پەیوەندی  و  لیبڕاڵ  روانینی  خاوەن 

مهرەبان و ماندونەناس لە كاردا( وەسفدەكات، 

روانینی  راسڵ  كە  نەبوو،  رێگر  ئەمەش  بەاڵم 

كەمرت  كە  راستیەك،  بە  دێوی  پراگامتیكانەی 

نەبێت لە روداوێكی فەلسەفی و خستنەڕوی 

روانگەی  لە  بخاتەڕوو،  شێتی  بە  بیروڕای 

راسڵەوە« چەمكی حەقیقەت لەپێگەی شتێكی 

واقیعیەتێكداو  لە  گشتی  بە  كە  سەربەخۆدا، 

ئێستا  تا  مرۆڤەوەیە،  كۆنتڕۆڵی  ل��ەدەرەوەی 

رەگەزێكی  ئیلقای  رێگاكانی  لە  بەیەكێك 

پێویست و بنچینەیی دادەنرێت، كە ملكەچی 

ئەم  ساتێك  جگەلەمەش  فەلسەفەبووە، 

چەپاندنە غرور لەناودەبات، ساتێكی تر بەرەو 

جۆرێك لە دێوانەیی دەبات«

فەیلەسوف  دێوی  جۆن  بەدەرلەمانەش، 

لە  یەكێكە  ئەمەریكی  دەرونناسی  زان��ای  و 

نوێ  پ���ەروەردەی  دیارەكانی  كەسایەتییە 

لەسەر ئاستی جیهانی، و یەكێكە لە رابەرانی 

فەلسەفەی پراگامتی، هەر ئەمیش بوو، بووە 

فەلسەفەیە،  ئەم  تەمەندرێژی  درێژەپێدەرو 

و  گرنگە  وشەی  دوو  خاوەن  روانگەوە  لەم 

وشەیە  دوو  ئەم  لەسەر  ئەمەریكای  گەلی 

و  )زانست(  وشەكانی  ئەوانیش  كە  راهێنا، 

هەوڵێكی  هەموو  چونكە  )دیموكراسی(ن، 

و  دیموكراسی  كۆمەڵگەیەكی  بنیادنانی  بۆ 

دانانی  لەپێناو  ب��ووە،  زانستی  فەلسەفەی 

لەگەڵ  ت��اك،  بەهای  لەنێوان  هاوسەرنگی 

بەهای گروپ و كۆمەڵگەدا، هەر لێرەوە توانی 

پێشكەوتنی  نێوان  لە  بەهێز  پەیوەندییەكی 

دابنێت،  دیموكراسیدا  سیستمی  و  زانستی 

پ���ەروەردەو  بابەتی  لە  ئەمەریكا  بەمەش 

لە  س��ودی  عەقڵەكاندا  سەرنجراكێشانی 

بیرەكانی دێوی وەرگرت.

ژیان و بەرهەمی دێوی 

یەكەمی  ترشینی  ی   20 لە  دێوی  جۆن 

لە)برلینگتۆن(  كەنەدا  نزیك سنوری  لە   1859

ئەمەریكی  )فیرمونت(ی  وی��الی��ەت��ی   ل��ە 

)تەكساس،  ویالیەتەكانی  ل��ەدای��ك��ب��ووە، 

ئەندامی  بووبوونە  تازە  فلۆریدا(  كالیفۆرنیا، 

تازە  وات��ە  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە 

یەكیانگرتبوو،  ت��ردا  ویالیەتەكانی  لەگەڵ 

دانەهێرنابوو،  هێشتا  سوتێنەر  ناوك  مەكینەی 

دەستێوەردانی  یەكەمین  كاتانەشدا  ل��ەو 

باشوردا  و  باكور  نێوان  لە  ناوخۆیی  شەڕی 

وەچەیە  سێ  دێوی  خێزانی  دەستپێدەكات، 

كشتوكاڵن،  خەریكی  ئارچیباڵد  و  ورمانت  لە 

برلینگتون  لە  بەقاڵی  كۆگای  دێ��وی  باوكی 

بوو،  بچووك  شارێكی  لەوكاتەدا  كە  دانابوو، 

بەاڵم بازارێكی تەختەی پڕ رەونەقی لە رۆحی 

دەریاچەی چەمبلین هەبوو، دایكی )لوسیندا( 

لە خێزانێكی سیاسی ناوخۆیی ناوداربوو، نیای 

كۆنگرە  نوێنەری  واشنتۆن  لە  ساڵ  )دە(  جان 

بوو.

ب��اری ئ��اب��وری ب��اوك��ی زۆر ب��اش ب��ووە 

رۆشنبیرو  خێزانێكی  ل��ە  دای��ك��ی��ش��ی  و 

حەزی  منداڵییەوە  لە  هەر  دەوڵەمەندبووە، 

بۆیە  بووە،  دواداچ��وون  بە  خوێندنەوەو  لە 

بەسەربردووە،  كتێبخانە  لە  كاتەكانی  زۆربەی 

كاریگەریەكی  هێنا،  )ئەلیس(ی  كاتێكیش 

بە  زۆر  بایەخی  وایلێكرد  سەر،  كردە  زۆری 

كێشەكانی ژیانی هاوچەرخ بدات.

دێ��وی  ج��ۆن  منداڵی  ن��اوخ��ۆ،  ش��ەڕی   

كە  بوو،  ساڵ  یەك  تەمەنی  دێوی  ئاڵۆسكاند، 

بوو،  ساڵ  چل  ئارشیباڵ  دەستیپێكرد،  شەڕ 

خۆبەخشی  داوای  وەاڵمی  راستەوخۆ  بەاڵم 

لە  دای��ەوەو  كرابوو  لینكۆڵنەوە  لەالیەن  كە 

پلەی  بە  ورمانتدا،  نیزامی  سوپای  یەكەمین 

خزمەتكردنەوە  چووە  پسپۆڕی،  ئەفسەری 

بۆ  برد  خێزانی  لوسیندای  باشور،  بۆ  نێردرا  و 

لەیەكرتی  و  یەكرتبن  لەگەڵ  تاوەكو  فێرجینیا، 

نەگەڕایەوە  شەڕ  كۆتایی  تا  بۆیە  دانەبڕێن، 

كە  هەیە،  برلینگتۆن  ئێستا  )برلینگتۆن(،  بۆ 

دوەمین ئەمباری تەختەیە لە واڵتدا، لە میانەی 

ناوەندەكان  چینە  بازرگانیدا،  رەونەقێكی 

بارودۆخێكی  چینەبوو(  ل��ەم  دێ��وی  )ك��ە 

نێوەندەشدا  ل��ەم  ه��ەب��وو،  گ��ەش��اوەی��ان 

لەخواروی دەریاچەكەوە، كرێكارانی كۆچەری 

ئیرلەندی  و  كەنەدی  زۆربەیان  كە  ه��ەژار، 

ماڵێكی  و  كونەكان  لە  ب��وون،  فەرەنسی  و 

لە  كونانە  ئەم  دەگوزەراند،  ژیانیان  خراپدا 

)مەنزڵگەی  ناوی  بە  ناوخۆییەكاندا  نێوەندە 

بوونەتە  كە  باسدەكرێن،  زبڵدان(  و  نەگبەتی 
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شوێنی )شەقاوەكان(، ژورەكانیان بە پێچەوانەی 

ئەم  لەگەڵ  دەوڵەمەندەكان،  خێزانە  لە  زۆرێك 

بێدادپەروەردەییە كۆمەاڵتییەشدا، بە بێگرنگیدان 

نەمانەوە، لوسیندا دێوی سەرقاڵی چاالكی زستانە 

لە  )جۆن(  كوڕەكەی  ئاكامدا  لە  ئەگەرچی  بوو، 

كەش و هەوایەكی فەرهەنگی )ئەمریكای كۆن( 

دا گەورەبوو، لە هەمانكاتدا دەزانێت كە ژیان لە 

شوێنە هەژارنشینەكان چۆنە.

ئینجیلی  پرۆتستانی  ئایینی  لەسەر  جۆن 

پەروەردەكرابوو، كە كاریگەرییەكی زۆری لەسەر 

لە  ساڵ  جێهێشتبوو،  بە  تێڕوانینی  و  كەسایەتی 

مانای  بە  فیداكاری  كە  وابوو،  بڕوای  ساڵ  دوای 

)دەرچوون لە ژیانی ئاژەڵی و پەناگرتن لە ژیانی 

)رۆحانییەتی  بە  گەیشنت  و  رۆحانی  بەرینی 

مرۆیی( بە درێژایی تەمەنی وەك مەسیحییەكی 

بەڕەحامنەی  و  ئاكاری  روانینی  مایەوە،  چاالك 

كە لە باوەڕەوە وەریگرتوە، نەك لە بیروبۆچونە 

ب��اوەڕی  لەسەر  كاریگەری  فەلسەفییەكەی، 

كۆمەاڵیەتی هەبوو.

قۆناغی  لە  دەرك��ەوت  ئەوەی  دواب��ەدوای 

زانكۆیی  درەوش��اوەی��ی  توانایەكی  ناوەندیدا، 

بە  درێ��ژەی  )ڤێرمونت(  زانكۆی  لە  هەبوو، 

سەرقاڵی  كە  الوانەی  ئەو  وێدا  لە  دا،  خوێندن 

هۆڵی بلیاردەكابوون و ئەوانەی تریش )لە شوێنی 

حەوانەوەی نەخوازراو( بوون، ئازادانە دەرفەتی 

زۆربەی  لە  لەوانەیە  بەاڵم  هەبوو،  زۆرباشیان 

ببیرنێن،  زانكۆشدا  بااڵكانی  پۆستە  لە  كاتەكاندا 

هەموو  لەسەر  كە  گشتییەكان  كۆتە  هەروەها 

شتێك هەن، زیاتر لە هەر هەوڵێكی بێهیوایی بۆ 

خوێنكاران  گشتییەكانی  رەفتارە  سنورداركردنی 

خراپی،  بارودۆخێكی  ڤێرمۆنت  زانكۆی  نەبوون، 

كاتە  ئەو  تری  پەروەردەیەكانی  دەزگ��ا  وەك 

گونجاوی  بەشی  نێوەندەدا  لەم  دێوی  هەبوو، 

خۆی هەبوو، بەپێچەوانەی خوێنكارەكانی ترەوە 

بێ  بەندكردن،  لە  ماموستایان  )هاوكاریكردنی 

چەند  ئامادەنەبوونی  پۆلەكەیدا،  ناو  لە  بەختی 

جارەی لە مەشقە سەربازییەكاندا، هتد...(.

بۆ  چوو  بیرمەن،  )جریلی(  داوای   لەسەر 

لە  مینیسوتا(  زانكۆی  لە  ئەمەریكاو  رۆژئ��اوای 

سااڵنی 1888-1889 فەلسەفەی خوێ�د، دواتر لە 

لە  پاشان  میشیغان،  چووە   1894-1889 سااڵنی 

ساڵی 1894 چووە شیگاكۆ تا ساڵی 1904، پاشان 

زانكۆی  لە  ئەمەریكاو  رۆژهەاڵتی  بۆ  گەڕایەوە 

سەرۆك  بووە  پاشان  وت��ەوە،  وان��ەی  كۆلۆمبیا 

بەشی فەلسەفە لەم زانكۆیەدا.

زان��ك��ۆی  ل��ە  دك��ت��ۆرای  س��اڵ��ی 1884  ل��ە 

وانەی  دواتر  دەستهێناوەو  بە  هۆپكینز(  )جۆنز 

وتوەتەوە، لەپێناو جێبەجێكردنی پرۆژەكانیان بە 

مەیدانی، لەگەڵ هاوسەرەكەیدا خوێندنگەیەكی 

باشی  دەرفەتێكی  ئەمەش  كردەوە،  ئەزمونیان 

و  بكات  تر  واڵتانی  سەردانی  كە  رەخساند،  بۆ 

بیرەكانی خۆی بگەیەنێت، لە ناوەڕاستی سەدەی 

لە  پراگامتی  پەروەردەی  فەلسەفەی  بیستەمدا، 

دیارترین فەلسەفەكان بوو.

دێوی لە زانكۆكانی )میشیگان( و )مینیسوتا( 

 1904 ساڵی  لە  وتوەتەوە،  وانەی  )ئەلینۆی(  و 

نیو  لە  )كۆلۆمبیا(ەوە  زانكۆی  بە  پەیوەندیكرد 

كرا،  خانەنشین   )1930( ساڵی  لە  تاوەكو  یۆرك، 

بەاڵم هەوڵەكانی تەنها لە ئەمەریكا تەوق نەكرا، 

بیستەمەندا  س��ەدەی  بیستەكانی  لە  چونكە 

لەالیەن توركیاوە بانگهێشتكرا، بۆئەوەی بنەمای 

هەندێك  دابنێت.  بۆ  پێشكەوتوی  پ��ەروەردەی 

هاوكاربوون  چەندێك  بیردۆزەكانی  پێیانوایە 

لە  هاوچەرخ،  پ��ەروەردەی  بیری  بنیادنانی  بۆ 

بەرامبەریشدا رۆڵیان هەبووە لە داڕمانی ئاكاری 

و رۆحی لە ئەمەریكادا.

بەگشتی  نوسیوەو  كتێبی  كۆمەڵێك  دێوی 

و  ئاكار  زانستی  پ���ەروەدەو  لەسەر  جەختی 

جۆن دێوی لە 20 
ی تشرینی یەكەمی 
1859 لە نزیك 
سنوری كەنەدا 
لە)برلینگتۆن( لە 
ویالیەتی  )فیرمونت(
ی ئەمەریكی 
لەدایكبووە، 
ویالیەتەكانی 
)تەكساس، 
كالیفۆرنیا، فلۆریدا( 
تازە بووبوونە ئەندامی 
واڵتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا، واتە تازە 
لەگەڵ ویالیەتەكانی 
تردا یەكیانگرتبوو
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زۆر  ك��ردووەت��ەوەو  دەرونناسی  فەلسەفەو 

كارامەیی  وش��ەی  لەسەر  جەختی  جاریش 

كتێبانەی  ئەو  گرنگرتین  كردوەتەوە،  )خربە( 

كە  لەم بارەوەن )  دیموكراسی و پەروەردە، 

بكەینەوە،  بیر  چۆن  پ��ەروەردە،  و  كارامەیی 

ئازادی و كلتور(

بە  ك��اری��گ��ەرب��ووە  دێ���وی  بەگشتی 

و  دەرونناسی  فروبلی  و  هیگڵ  فەلسەفەی 

لە  ئەمەشدا  لەگەڵ  پەرەسەندنی،  داروینی 

درێژكراوەی  كارەكەی  پراگامتیدا  فەلسەفەی 

)پێرس( و )ولیم جیمس(ە، كە لەسەر بنەمای 

سود بوونیادنراوە.

 92 تەمەنی  لە   1952 ساڵی  دێوی  جۆن 

ساڵیدا بۆ هەمیشە چاوی لێكنا و ماڵئاوایی لە 

ژیان كرد. 

گرنگرتین بەرهەمەكانی جۆن دێوی

رەخنەگرانەی  تیۆرێكی  خستنەڕووی   -

ئەخالق ١٨٨١

- باوەڕی پەروەردەیی من ١٨٩٧

- خوێندنگە و كۆمەڵگە ١٩٠٠

- منداڵ و بەرنامەی پەروەردە ١٩٠٢

- خوێندنەوە بۆ تیۆری لۆژیكی ١٩٠٣

- مەیل و كۆشش بۆ پەروەردە و فێركردن 

١٩١٣

- فەلسەفە و سیاسەتی ئەڵامنیا ١٩١٥

پ��ەروەردە  و  فێركردن  و  دیموكراسی   -

١٩١٦

- هەمواركردنەوە لە فەلسەفەدا ١٩٢٠

- ئەزمون و رسوشت ١٩٢٥

- كۆمەڵگە و گرفتەكانی ١٩٢٧

- گەڕان بە دوای دڵنیاییدا ١٩٢٩

و  دێرن  تاك،  رەسەنایەتی  فەسلەفەی   -

نوێ ١٩٣٠

- هومەر لە پلەی ئەزموندا ١٩٣٤

- ئەزمون و فێركردن ١٩٣٨

- لۆژیك: تیۆری لێكۆڵینەوە ١٩٢٨

بیروڕا گرنگەكانی جۆن دێوی

لەبارەی  دێ��وی  تیۆرەكانی  لەڕاستیدا 

گرنگی  جێگەی  دیموكراسییەوەك  و  فەلسە 

فەلسەفە  ئەركی  دێ��وی  ب��ڕوای  بە  پێدانن، 

بەڵكو  تیۆری،  الیەنی  بە  نییە  گرنگیدان  تەنیا 

رەخنەی كۆمەاڵیەتیە. دێوی لەو كۆمەڵگایانەی 

كە ئاستی ئەخالق و بابەتە مەعنەوییەكان روو 

پەرەپێدانی  لەسەر  جەختی  بوون،  الوازی  لە 

واتای  دێوی  بۆ  بۆیە  دەكردەوە،  دیموكراسی 

بە  نییە  تایبەت  دیموكراسی  راستەقینەی 

بەڵكو  نییە،  تەرشیفاتی  كارێكی  و  حكومەت 

پرۆسەیەكی  ئابورییەوە  و  كەلتور  رووی  لە 

رۆژانەوە  چاالكی  بە  پەیوەندیدارە  و  پتەوە 

جیاجیاكانی  ب��وارە  گشتی  شێوەیەكی  بە  و 

كۆمەڵگەی دەگرتەوە.

ئەوەی لە كۆمەڵگەی دیموكراتیدا جێگەی 

سەرنجی دێوییە، ئاكارگەراییە، كە لە سەرجەم 

دێوی  بەرچاودەكەوێت.  ئ��ەودا  كارەكانی 

سود  بە  باوەڕێك  هەر  بەهای  كە  پییوابوو، 

هەموو  دەردەكەوێت،  ژیاندا  لە  لێوەرگرتنی 

تایبەتدا  بوارێكی  و  دەق  لە  كارێك  و  باوەڕ 

ناكارا  یان  تاكەكانی كۆمڵگە كارا،  بۆ  لەوانەیە 

بێت. دێوی دژی بنەما چەسپاو و شێوازەكانی 

شتانەی  لەو  ژمارەیەك  چونكە  بوو،  سەپاندن 

جێبەجێكردندا  كاتی  لە  دان���راون،  باش  بە 

لەوانەیە یارمەتییەكی دیموكراتی، یان گەشەی 

و  رەخنە  پێویستە  تەنیا  ن��ەدەن،  كۆمەڵگە 

لێكۆڵینەوەی عەقاڵنی لە بارەی ئەو بابەتانەوە 

بكرێت، كە بۆ تاك و كۆمەڵگە سودیان هەیە. 

ئەخالقی  گرنگی  س��ەر  لە  جەختی  دێ��وی 

و  كردۆتەوە  خوێندنگەكان  كۆمەاڵیەتی  و 

پێویستە  خوێندنگە  كە  بوو،  ب��اوەڕەدا  لەو 

بەتایبەتی  بێت،  كۆمەڵگە  بچوكی  منونەیەكی 

دیموكراسی  پ��ەروەردەی  هۆكاری  پێویستە 

بێت. بە بۆچوونی دێوی پەروەردە و فێركردن 

چوار تایبەمتەندییان هەیە:

نەك  ژیانن،  فێركردن  و  پ���ەروەردە   .1

ئامادەبوون بۆ ژیان.

رێنامییكاری  فێركردن  و  پ��ەروەردە   .2

فێرخواز و پشتیوانیكردنە لە گەشەی رسوشتی 

ئەو.

3. كارێكی كۆمەاڵیەتییە و لە كۆمەڵگەوە 

بۆ كۆمەڵگە ئەنجامدەدرێت.

كارێك  ك��ارە،  فێركردن  و  پ��ەروەردە   .4

فێرخواز  پێویستی  و  پاڵنەر  بە  پشت  كە 

دەبەستێت، كە لەالیەن  ئەو و بەپێی رێنامیی 

مامۆستا ئەنجامدەدرێت.

وانەوتنەوە  میكانیزمی  دێوی  بڕوای  بە 

و  س��ن��وردارن��اك��رێ��ت  خوێندنگەدا  ن��او  ل��ە 

سەرجەم چاالكییەكان لە پێشدا بەرنامەیان بۆ 

كوێیەك  لە هەر  فێربوون  بەڵكو  دانەڕێژراوە، 

بە  ئەنجامدەگات،  بە  هەبن  فێرخوازان  كە 

لە  وانەوتنەوە  پرۆگرامی  دێ��وی  بۆچوونی 

فێرخوازان  تێیدا  پرۆگرامێكە،  خوێندنگەیەكدا 

لەگەڵ ناوەڕۆكدا هەڵسوكەوتدەكەن و لەگەڵ 

پەیوەندی  منداڵدا  تایبەتییەكانی  تاقیكردنەوە 

یارمەتیدەرە  ئەمەش  دەبێت،  راستەوخۆیان 

تێگەیشنت  واتە  فێرخواز،  ژیری  گەشەی  بۆ 

و  پ��ەروەردە  بااڵی  ئامانجی  كە  داهێنان،  و 

فێركردنە، شارەزایی كرداری پێویست لە ژیانی 

فێرخوازدا دروستدەكات.

 )Growth( گەشە  دێوی  بۆچوونی  بە 

ه��ەم��ان ه���ەم���وارك���ردن���ەوەی ئ��ەزم��ون��ە 

 )reconstruction of experience(

رێنامییكردنی  ه��ۆی  ببێتە  كە  بەشیویەك 
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تێڕوانینی  بەپێی  داهاتوو.  تاقیكردنەوەكانی 

ئامانجێكی  فێركردن  و  پ���ەروەردە  دێ��وی 

و  پ��ەروەردە  ئامانجی  وات��ە  نییە،  ش��اراوەی 

فێركردن خودی پەروەردە و فێركردنە. 

دێوی  بۆچوونی  بە  بنەمایە،  ئەم  لەسەر 

تەنیا  بابەتەكانەوە  هۆی  بە  نابێت  مامۆستا 

بەڵكو  وان��ەك��ە،  بابەتی  س��ەر  تیشكبخاتە 

پێویستە پەیوەندی و كاریگەری بەرامبەر ئەم 

فێرخوازەكان  توانای  و  پێویستی  و  بابەتانە 

بەرنامەی  پێیوایە  دێوی  لەبەرچاوبگرێت. 

بابەتە  بنەمای  لەسەر  پێویستە  وانەوتنەوە 

گشتییەكانی ژیان بێت، لەم باڕەدایە كە مەیل 

و ویستی فێرخوازان بۆ باتەكان زیاتر دەبێت.

ب��ە ب���ڕوای دێ���وی ب��ۆ ه��ەڵ��ب��ژاردن و 

و  بیركاری  وەك  وانەكانی  بابەتی  رێكخستنی 

لە  رسوشتی،  زانستی  یان  جوگرافیا  و  مێژوو 

ژیانی  ئاسایی  ئەزمونی  لە  پێویستە  سەرتادا 

تاك  ئەزمونانەی  ئەو  هەڵبژێردرێن،  تاكەكان 

و  بكرێن  دەوڵەمەند  پێویستە  وەریگرتوون، 

گەشەیان پێبدرێت و بە بابەتە زانستییەكانەوە 

گرێبدرێنەوە.

دێوی  فێركردندا،  و  پ��ەروەردە  بواری  لە 

زانیارییە،  گواستنەوەی  باوی  شێوازی  دژی 

لە  بریتییە  دێ��وی  پێشنیاركراوی  شێوازی 

بیركردنەوە  پێویستە  بابەت.  چ��ارەس��ەری 

منداڵ  و  بێت  فێركردندا چەق  و  لەپەروەردە 

كاتە  ئەو  مامۆستا  بكات،  بیركردنەوە  ناچاری 

بابەتدا  چارەسەری  شێوازی  بەكارهێنانی  لە 

سەركەوتووە، كە مەیلی فێرخواز بۆ تێگەیشنت 

و فێربوونی بابەتەكە بجوڵێنێت.

پ��ەروەردە  شێوازی  باشرتین  لەبەرئەوە 

بابەتە،  ج��ارەس��ەری  ش��ێ��وازی  دێ��وی  الی 

ئەو  تاك  شێوازە،  ئەم  بەكارهێنانی  بە  كە 

بابەتەكانی  ك��ە  بەدەستدێنێت  ت��وان��ای��ە 
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چارەسەربكات.  خۆی  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 

دەكرێت،  قۆناغ  ش��ەش  بە  ش��ی��وازەش  ئ��ەم 

)خ��س��ت��ن��ەڕووی ب��اب��ەت، ك��ۆك��ردن��ەوەی 

گونجاو،  رێگەچارەی  دۆزینەوەی  زانیاری، 

هەڵبژاردنی  رێگەچارەكان،  تاقیكردنەوەی 

رێگەچارەی گونجاو و دەرەنجام(. 

بە بڕوای دێوی رۆڵی مامۆستایان بریتییە 

مەبستی  بە  ف��ێ��رخ��وازان،  یارمەتیدانی  لە 

گەشەی عەقاڵنی و فێركردن، لەبەرئەوە ئەركی 

بە  بدات  فێرخوازان  یارمەتی  كە  مامۆستایە 

نوێ  ئەزمونی  و  بچنەوە  ئەزمونەكانیاندا 

وەربگرن.

لە  دیموكراسی  لەبارەی  دێوی  سەرنجی 

نیشانەی  تردا،  شوێنێكی  هەر  و  خوێندنگە 

باوەڕی ئەوە بە دیموكراسی، لەگەڵ ئەوەشدا 

گەشبینی ئەو لەبارەی پێشكەوتن و ئازادی و 

كەلتوری  لەگەڵ  لەونەیە  زانست،  كۆمەڵگەو 

و  نەگونجێت  س��ەردەم��دا  دەس��ەاڵت��داری 

لەهەموو شوێنێك بە تەواوی جێبەجێنەكرێت، 

ب���ەاڵم رێ����ڕەوی گ��ۆڕان��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 

پێشكەوتنی نیشانداوە. لەگەڵ ئەو رەخنانەی 

یەكێك  دێوی  هێشتا  بەاڵم  گیراوە،  دێوی  لە 

و  پ��ەروەردە  بەرجەستەكانی  كەسایەتییە  لە 

سەدەی  سیاسەتی  و  فەلسەفە  و  فێركردن 

لە  لێكۆڵینەوە  هێشتا  و  ئەمریكا  لە  بیستەمە 

كارەكانی دەكرێت.

دێوی و پراگامتیزم  •

سەرجەم  هاوڕێی  بە  فەلسەفەی  دێوی 

روداوەكانی ژیانی مرۆڤایەتی دەزانی. پێیوابوو 

گەڕانی  و  توێژینەوە  چاالكییەكی  فەلسەفە 

ئارەزومەندانەیە و رێگەی ئەو گەڕانەش ئارام 

نییە و هەركاتێك هەر كەسێك  پالن  بەپێی  و 

ئێمە  جیهانی  چونكە  پێیداتێپەڕێت،  ویستی 

بەردەوام لە گۆڕاندایە و ئەندێشەكانی ئێمەش 

یەكێكە  گۆڕان  وشەی  گۆڕاندان.  لە  بەردەوام 

لە كلیلەكانی فەلسەفەی دێوی.

فەلسەفە  كە  بوو،  ئەوە  دێوی  ئامانجی 

بیری  لە  مەكە!  )مشتومڕ  زانست.  بە  بكات 

فەلسەفەی  كورتەی  ئەمە  بە(  چارەسەرێكدا 

دێوییە. 

• دێوی و فەلسەفەی سیاسی

پێشڕەوی  دێ��وی  پێیانوایە  ژم��ارەی��ەك 

پەیوەندی  لە  پەیوەندیدارەكانە  نیگەرانییە 

و  »ل��ی��رباڵ  تاكگەرایی  قوتابخانەی  نێوان 

تاك جێی  تێیدا  كە  گۆڕەپانی كۆمەاڵیەتی«دا، 

دێوی  كات  هەندێك  راستیدا  لە  سەرنجە. 

بەڵكو  )رورت���ی(،  پێشڕەوی  ه��ۆی  بە  ن��ەك 

تایلۆر(  )چارلز  هاوشێوەی  نوسەرێك  وەك 

دەخوازێت  كە  نارساوە،  كەنەدی  فەیلەسوفی 

رسوشتی  ی��ان  خ��ۆی،  تیۆرێكی  ن��ێ��وان  ل��ە 

لە  بەئاگایانە  شێوازێكی  بە  كۆمەڵگەرادا 

پەیوەندی  كەلتورییەوە  و  مێژوویی  رووی 

سەرچاوەی  بە  دێوی  هەروەها  دروستبكات، 

تێیدا  كە  دادەن��ێ��ت،  نەتەوایەتی  ئیلهامی 

رەونەقی  راوێژكاری  و  بەشداری  دیموكراسی 

پێشڕەوی  بە  دێوی  كات  هەندێك  و  هەیە 

تیۆریسینی  و  فەیلەسوف  هابرماس(  )یورگن 

ئاڵامنی دەزانن.   

دێوی و كەوتنە ژێركاریگەرییەوە

دێوی لە ساڵی 1879 خوێندنی تەواوكردو 

پەنسلڤانیا  سیتی  ئۆیل  خوێندنگەی  لە 

نەوتی  رەواجی  كاتەشدا  لەو  مامۆستا،  بووە 

و  سیتی  ئۆیل  لە  بوو،  لوتكەدا  لە  پەنسلڤانیا 

دەوروبەری  )یەكەی هەڵكەندنی بیر( لە پشت 

ماڵەكانەوە دەركەوت و دەستی بەسەر دەشتە 

سەرەولێژیەكاندا  لە  گرتبوو،  زەلكاوەكاندا 

بەرەو پێش دەچون، لەسەر لوتكە بەرزەكانەوە 

تیژەكان(  تاوێرە  سەر  بۆ  سەرەوە  دەچوونە 

بێ  بوو،  ئامادەیی  ماموستای  ساڵ  دێوی سێ 

ئەزموونی و ستایلی )ئەمریكای كۆن(، رێگەی 

یەكێك  سەركەوتووبێت،  مامۆستایەكی   نەدا 

ئەوەی  ماوەیەك  دوای  خوێندكارەكانی  لە 

خوێنكارەكان  لە  )چەندێك  كە  بیردێنێتەوە، 

پێشەكی  ئەو  دەك��رد،  بۆڵەبۆڵیان  و  ژاوەژاو 

پێش  رۆژێ��ك  هەموو  كە  پیاهەڵدانانەی 

دەستپێكردنی وانە دەیكردن، زۆر دورودرێژ و 

بێزاركەربوون(، بەاڵم هەر لەو سەردەمانەشدا 

بوو، كە سەرنجدان و پەیوەندی دێوی لەگەڵ 

دا   1877 ساڵی  لە  بەهێزتربوو،  فەلسەفەدا 

ساڵیادی دوو سەد ساڵەی سپینۆزا كرابوویەوە 

و لە ئاكامدا  هاوسۆز بوو لەگەڵ فەلسەفەی 

دەربارەی  وتاری  كۆمەڵێك  بۆیە  سپینۆزادا، 

لە  ساڵێك  چەند  دوای  نوسی،  بیروبۆچوونی 

سپینۆزا  بە خوێندنی  دەستی  دێوی  چاپدران، 

پەتی  ئەندازەی  و  روحانی  بەبابەتە  و  كرد 

ئارامی  سپینۆزا  فەلسەفییەكانی  رەوشتە  و 

نەیدەتوانی  ترەوە  لەالیەكی  پێدەبەخشی، 

فەلسەفی  )pantheism(ی  بوون  یەكیەتی 

جیهان  و  جیهان  خوا  كە  قبووڵبكات،  ئەو 

ئەم  دێ��وی،  بەڕوانینی  دەزانێت،  خ��ودا  بە 

لەسەر  ئێمەی  كە  جیهانەی  ئەو  بۆچوونە، 

شێوەیەكی  بە  ئەزمونێك  رونناكاتەوە،  دەژین 

گشتی و بەبێ دوودڵی و بە تایبەتی ئەزموونی 

وان��ەی پ��ۆل، ئ��ەوەی فێری دێ��وی ك��رد، كە 

ئیالهی  یەكسەر  ئێمە،  دەوروب��ەری  جیهانی 

نییە، دێوی وتارێكی نووسی و رەخنەی خۆی 

خستەڕوو،پاشان ناردی بۆ گۆڤاری فەلسەفەی 

تیۆری و باڵوكرایەوە.

لەسەر  سورتربوو  ئەوەی  لەگەڵ  دێوی 
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ئەم گۆڕانە، لە پوری )500( دۆالری قەرزكرد و 

لەسەردەمی پێشكەوتنی فەلسەفەدا لە زانكۆی 

لەو  تۆماركرد،  ناوی  بالتیمۆر  لە  هۆپكینز  جۆنز 

لێكۆڵینەوە  بەرنامەی  ئەمریكا  لە  سەردەمەدا 

بوو،  باشرتینیان  زانكۆیە  ئ��ەو  خوێندنی  و 

بەرنامەی  كە  بوو،  ئەمریكا  زانكۆی  لە  تەنها 

دیارەكانی  زانكۆ  بەرنامەی  لەگەڵ  خوێندنی 

هایدلربگ( سۆربۆن،  )كامربیج،  وەك  ئەوروپا 

لە  خوێندن  لەكاتی  دێوی  دەكرد،  ملمالنێی  دا 

مۆریس(  )سیلڤسرت  كاریگەری  ژێر  لە  هۆپكینز 

نوێگەرە  لە  كە  بوو،  فەلسەفەدا  مامۆستای  ی 

بیردێنێتەوە،  ئەوەی  دێوی  دواتر  بوو،  دیارەكان 

دڵخۆشە،  بیروبۆچوونەكانی  )بە  مۆریس  كە 

چونكە بەرەو  سۆزێكی رۆحی دەبرد( دێوی زۆر 

بە زویی پەیوەستبوو بەبۆچوونە نوێگەرییەكانی 

هۆی  بە  خ��ۆی  ئەندازەیەك  بە  مۆریسەوە، 

زۆرەكانی  دوانەییە  لەگەڵ  روب��ەڕوب��وون��ەوە 

ژیانەوە، مشەوەش دەبینێت، جیاوازی لە نێوان 

هەژارنیشینە  گەڕەكە  لە  خۆی  چاكەی  گەشەی 

دەكرد،  برلینگتۆندا  هەژارەكانی  و  خراپ  زۆر 

دۆزییەوە  كڵێسادا  لە  رۆحانیەتێكی  دواج��ار 

بەزەیی  الوان،  رسوش��ت��ی  ش��ۆڕی  ش��ەڕو  ك��ە 

خێرخوازانەی خۆی و سەركێشی و بێ سەروبەری 

نوێگەری، رێگەیەك  یاسای  لەگەڵ  شاگردەكانی، 

بۆ بڕینی ئەم دژواریانە بەوان پیشابدەدات.

ئەڵامنی  فەیلەسوفی  هیگڵ  هەرچەندە   

كردبوو،  دوای��ی  كۆچی   )1831( ساڵی  لە  كە 

ئایدیالستی  فەلسەفەی  ك��اری��گ��ەری  ب��ەاڵم 

ن��اوەی  ئ��ەو  شێوە  بەهەمان  سیستمبەندی، 

بیرمەندەكانی  بیركردنەوەی  بۆیە  هەڵگرتبوو، 

كارل  لە  كە  دەبرد،  گۆڕانكاری  و  ئاسانی  بەرەو 

ماركسەوە تا بیرۆكراتییەكانی الی راست برۆسیا 

فێربووبوو  بنچینەدا  لە  هیگڵ  خۆدەگرت،  لە 

كە لەجیهاندا مەسجێكی دیالێكتیكی هەیە، كە 

داماڵڕاوترین  و  وااڵترین  بە  دانەی  بچوكرتین 

ئایدیاكان، لەیەك دەستگای گەورەی باڵوبووەدا 

دیالێكتیكەدا، هەر  ئەم  ناو  لە  پەیوەستدەكات، 

بەرهەمدێنێتەوە.  خۆی  تێزی  ئەنتی  تێزێك 

دوانە  ئەم  سەنتێزی  لە  دوات��ر  سەنتێزە  ئەم 

دەبێتە  خ��ۆی  ب��ەس��ەرەی  كە  بەرزدەبێتەوە، 

شێوە  بەهەمان  پرۆسەیەش  ئەم  تر،  تێزێكی 

درێژەی دەبێت، بۆ منوونە چەمكی )بوون( دژی 

دوو چەمكە  ئەم  ئاراوە،  دێنێتە  )نەبوون(  خود 

رێكدەخرێت،  دا  )دەبێت(  لە  دوات��ر  دژەش 

هەر  لە  و  شتەكان  هەموو  لە  پەیامەش  ئەم 

كاردەكات،  جیهاندا(  هەموو  )لە  ئایدیایەكدا 

گشتیەتی  لەسەر  هیگڵ  جەختكردنەوەی 

ئۆرگانێكی جیهان، ئەو توانایەی بەخشیە دێوی، 

یەكرتی  لەگەڵ  س��ازش  دیبوونی،  كە  دژانێك 

ی  )مۆریس(  لەگەڵ  نوێگەری  یاسای  و  بكەن 

مامۆستاكەی موشتاقانە قبووڵبكات.

كە  بەناوبانگ  دیارو  تری  فەیلەسوفێكی  

لەسەر  كاریگەری  سااڵنەدا،  لەم  بیروڕاكانی 

وانەی  كاتێك  بوو،  پێرس  دروستكردبێت،  دێوی 

لۆژیكی  تیۆری  دەوت��ەوە،  هۆپكینز  چۆنز  لە 

پراگامتیزم،  بۆ  بوو  بنەمایەك  كە  پێرس،  زانستی 

پاشان  وەك  فەلسەفە دێوی دایهێنا و ناوبانگی  

دێوی  ل��ەوەدای��ە،  سەیر  پێپەیداكرد،  جیهانی 

وانەكانی پێرسی بە گران و ئازاربەش دەزانێت، 

چونكە لە نامەیەكی تایبەتیدا، كە بۆ دۆستێكی 

پێرس  من  ب��ڕوای  نوسیوە)بە  تێیدا  نوسیوە، 

گشتگیركردنی  لە  جگە  كە  ناكاتەوە،  لەوە  بیر 

فەلسەفەیەك  رسوشتی،  زانستی  بەشەكانی 

بەاڵم  راستبوو،  شتێكی  ئەمە  هەبێت(  بوونی 

هەڵهێنجانی  لەپێناو  ساڵە  دوو  و  بیست  دێوی 

وانەكانی  نەبووە،  ئامادەیی  مۆدێرنەكان  ئایدیا 

پێرس بۆ )خوێندكارانی وەرزشی زیاتر سودمەنرت 

بۆ  ت��اوەك��و  دەزان��ێ��ت،  سەرنجڕاكێشرت(  و 

سەرنجی دێوی 
لەبارەی دیموكراسی 
لە خوێندنگە و هەر 
شوێنێكی تردا، 
نیشانەی باوەڕی 
ئەوە بە دیموكراسی، 
لەگەڵ ئەوەشدا 
گەشبینی ئەو لەبارەی 
پێشكەوتن و ئازادی 
و كۆمەڵگەو زانست، 
لەونەیە لەگەڵ 
كەلتوری دەسەاڵتداری 
سەردەمدا نەگونجێت 
و لەهەموو 
شوێنێك بە تەواوی 
جێبەجێنەكرێت
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)خوێندكارانی فەلسەفە(، جێگەی سەرسوڕمانە 

كە بیست ساڵ درێژە دەكێشێت، تاوەكو دیۆی 

ئەوەی كە پێرس ئەوی فێركردبوو، ببیسێت و 

قبووڵی بكات، ئەو ئایدیانەی پێرس تا ئاستێكی 

كاتێك  بەبیردێنێتەوە،  ناخودئاگا  زۆری 

قبوڵیاندەكات،  و  تێدەگات  لەوانە  سەرەنجام 

قۆناغێك بەرهەمدێنێت.

پیاوێكی  الی���ەن���ەوە  زۆر  ل��ە  پ��ێ��رس 

هیچ  بە  دیۆیە  هەرچی  بوو،  بەرجەستەیی 

میانە  بەبێ  كە  نەبوو،  كەس  تاكە  شێوەیەك 

كانگایەكی  ئێستا  نەكردبێت،  دیاری  ئەوەی 

وەك زانستنامەی بەریتانی بەو شێوەیە وەسفی 

پێرس دەكات )جوانرتین و گشگیرترین عەقڵە، 

كە تاوەكو ئێستا ئەمریكا بە خۆیەوە دیویەتی( 

هەندێك بەم شێوەیە لێیدەڕوانن، جگەلەمەش 

پێرس  رۆڵی  ئەوەن،  بەرەو  ئاڕاستەكان  هەم 

پراگامتیزم  فەلسەفەی  رێ��ڕەوگ��رت��ن��ی  ل��ە 

بۆ  چوارچێوەیەكی  ئەو  ئەوەی  تا  بەسبوو، 

و  دێوی  لەسەر  ئەو  كاریگەری  دروستكرد، 

میرات  وەك  دێوی  بۆ  كە  ڤۆكابلەری  ناسینی 

مێژوویی  لە  گرنگی  پێگەیەكی  م��ای��ەوە، 

بیركردنەوەیی ئامادەكردوە، بەاڵم ئەوە نیوەی 

قبووڵناكات،  سنوربەندی  پێرس  مەسەلەكەیە، 

دەڕوات،  زۆرتر  فەلسەفە  لەسەر  كاریگەری 

دەرونناسی، ئەندازیاری، كیمیا، ئەستێرەناسی، 

تەواوكاری  رۆڵبەندی،فیزیك،بیركاری،)تیۆری 

واقعیەت( لوژیك- تایبەت بە لۆژیك- هەموو 

بەشەكانی هەبوون، كە پێرس بەشی بنچینەیی 

و بە گشتی زۆر گرنگی لەوانەدا هەیە.

هیچ  كە  ئەوەیە،  وتنە  شیاوی  ئ��ەوەی 

محافەزەكاری  وادا  لەسەردەمێكی  زانكۆیەك 

رۆشنبیرێكی  وەها  رازیبێت  یان  نەدەویست، 

قۆناغی  بەرەو  بەاڵم  وەربگرێت،  چەندڕوو 

ئومێدو هیوا دەڕوات، چونكە قسە لەسەر ئەوە 

بوو، پێرس كورسی )لێكۆڵینەوە لۆژیكییەكان( 

جارێك  لەمجۆرە،  حاڵەتی  بەاڵم  وەربگرێت، 

فێركردنی  ئۆرگانێكی  هیچ  نەهاتبووە 

ریسكی  ناتوانیرَت  بۆیە  متامنەپێكراوەوە، 

 )4( قبوڵبكرێت،  ئەو  بۆ  كورسیە  ئەم  بوونی 

ساڵ وانەوتنەوە لە )جانز هاپكینز( درێژترین 

خوێندكاراندا  لەناو  بوو،  خۆڕاگری  و  مانەوە 

دیاربوو،  و  بااڵ  منونەیەكی  دیۆی  تێڕوانینی 

فەیلەسوفەكان ئەوەیان بۆ مەسەلەی بیركاری 

و لێكۆڵینەوەی زانستی بە گونجاوترین كەس 

دەزانی،  چونكە لە بنچینەدا زاناكان سەرنجیان 

لە بارەی فەلسەفەوە نەبوو.

ل���ەم ن��ێ��وەن��دەداو ل��ە ئ���ەوروپ���ا كە 

جێگیربوون،  گەورەكان  زانستییە  پێشكەوتنە 

زانایان لەبارەی پەیوەستداری دواین دۆزینەوە 

و  حەماسی  لێكۆڵینەوەی  زانستییەكان 

فەیلەسوفان  هەرچەند  دەكرد،  كاریگەریان 

گفتوگۆی  بەرەو  بەڵگەوە،  هەمان  بە  زیاتر 

منوونەیەك  چەند  بەاڵم  رادەكێرشان،  زانستی 

بۆ پیشاندانی گرنگی ئەم گۆڕانەو ئاڵووێرەكان 

بەسبوون.

بە  ئەنیشتاین  ت���ردا  دەی��ەك��ان��ی  ل��ە 

تێڕوانینی  سەرقاڵبوو،  هیومەوە  خوێندنەوەی 

بەڕێژەیەكی  ب��ەاڵم  خستەڕوو،  ب��ارەوە  لە 

راسڵ  دیاربوو،  پێوە  پێوەكردنی  یاری  زۆر 

لۆژیكی  بنەمای  هەوڵیاندەدا  ڤتگنشتاین  و 

ئەرنست  نێوەندەدا  لەم  رێكبخەن،  بیركاری 

ماخ زانا و فەیلەسوفی نەمسایی كە )خێرایی 

پەیداكرد(  ناوبانگی  ئەوەوە  ناوی  بە  دەنگ( 

لە  رێگری  توندی  )ئەتۆم(دا،بە  بوونی  لەگەڵ 

تا  تاقیكردنەوەیەك  )هیچ  تاقیكردنەوەیكرد، 

ئەم  نەكردوە(  جێگیر  ئەتۆمی  بوونی  ئێستا 

زانستییانە،  فەلسەفی-  چڕكردنەوە  ج��ۆرە 

نیو  گەورەكانی  داهێنانە  لە  گرنگیان  رۆڵێكی 

جۆرە  ئەم  ئاكامدا  لە  دەبینی،  دواتر  سەدەی 

جێگیردەكات،  ئەتۆم  بوونی  ئاراستەكردنانە، 

نەبوونی  كامڵ  و  دەبێت  ئاشكرا  رێژەیی  و 

س��ەردەم��ەدا  ل��ەم  یەقین،  دەگاتە  بیركاری 

بایەخی بەشداریكردنی زانست و فەلسەفە، بە 

هیچ جۆرێك زیادەڕۆیی )مبالغە( نییە، پێرس 

و هاوڕێكەی، دەرونناس و فەیلەسوف، ولیام 

جیمز یەكەمین كەسانێك بوون لە ئەمریكا، كە 

پەیامی ئەم گۆڕانەیان راگەیاند.

كێڵگەیەكی  لە  ساڵیداو   )52( لە  پێرس  

دورەدەست لە  دەریای )دالور( لە پەنسلڤانیا 

تەمەنی  ساڵەی   )23( باقی  و  كەناگیركەوت 

بۆیە  ژیا،  هەژاری  و  دەستكورتی  بە  و  لەوێ 

ئەگەر  الدێ��ی(،  )لۆژیكزانی  ناونابوو  خۆی 

دانی  كە  نەبوایە،  جیمیز  ویلیام  سەخاوەتی 

بە عەبقەریەتی تەواوی ئەودا نا، نەیدەتوانی 

لەم  پێرس  بەدەستهێرناوەكانی  )لە  بژێت، 

رابەرایەتی  منوونەی  پێشنیاری  سەردەمەدا، 

خولگەی كارەباییە، كە لە یەكێك لە نامەكانیدا 

پێشرت  سەدە  دوو  پێشنیازكردبوو(،  ئەمەی 

توانیت  چۆن  پرسی  )نیوتن(یان  لە  كاتێك 

زانستییە  و  بیركاری  گ��ەورە  دۆزینەوە  ئەم 

)بە  وتی  ساكاریێكەوە  بە  ئاشكرابكەیت، 

ئەو  پێرس  لە سەر شانی عمالقەكان(  پێدانان 

عیمالقە فەلسەفییە بوو، كە دێوی رۆژێك پێی 

خستە سەرشانی.

ئایندەدا  ل��ە  ئەمانە  ه��ەم��وو  ب���ەاڵم 

دەخاتەڕوو،  ئەوە  دێوی  دەبێتەوە،  جێگەیان 

داهێنانەكانی  دێت،  درەنگرتدا  لەكاتێكی  كە 

وردە  وردە  بیرییەكاندا،  كۆمەڵگە  هەموو  لە 

بە  دك��ت��ۆرای  كەپلەی  دێ��وی  دەردەك����ەون، 

فەلسەفە  و  دەرونناسی  بەشی  دەستهێنا،لە 

زیاتر  دەوتەوەو  وانەی  میشگیان  زانكۆی  لە 

لە  سەرقاڵدەبوو،  خۆیەوە  نوێكانی  بەچوونە 
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هەمانكاتیشدا ئاكامی لێكۆڵینەوەكانی خۆی لە 

بارەی دەرونناسی ئەزمونییەوە وەرگرتوە )ئەم 

بەشە نزیكەی )10(ساڵ پێش )ویلهلم فونت(

ی ئەڵامنی )باوكی دەرونناسی ئەزموونی( بە 

شێوەی لێكۆڵینەوەی بە دواداچوونی دابڕاو لە 

الیپزیك بنیادنرابوو.

دێوی  كە  س��ەردەم��داب��وو،  هەمان  لە 

هاتنی  پێش  ئاشنابوو،كە  چیپمن  ئالس  بە 

ل��ەالدێ  خوێندن،  بۆ  میشگان  زانكۆی  بۆ 

فەلسەفەیان  هەردووكیان  ب��وو،  مامۆستا 

لەبارەی  ئالیس  تێڕوانی  دەویست،  خۆش 

لەسەر  كاریگەری  بەزوویی  زۆر  بابەتەكەوە، 

لەسەر  ئالیس  بیروباوەڕی  دروستكرد،  دێوی 

ئەوەی، كە فەلسەفە دەبێت بەو مەسەالنەوە 

لە  واقیعیی  خەڵكی  بۆ  كە  بێت،  سەرقاڵ 

ژیانی ئاساییدا لە ئارادایە، دێوی بە شێوازێك 

بە  ئەكادیمی  پەیڕەوی  كە  هاوێشت،  پەلی 

مێژووی  درێژایی  بە  كالسیكییەكان  مەسەلە 

باس و گفتوگۆبوو رەهاكرد،  فەلسەفە شیاوی 

و  پێشەكی  تەنها  ئەمە  كە  ئاشكرابوو  بەاڵم 

سەرەتای رای دورو درێژی دێوی بوو، چونكە 

ئێستا بە بیروباوەڕی هیگڵی نوێییەوە خۆیەوە 

پاش  ئالیس چیپمن  و  چەسپابوو، جۆن دێوی 

ماوەیەكی كورت، كە ئالیس 1886 دەستی لە 

خوێندن هەڵگرت، هاوسەرگیریان كرد و پاش 

ساڵێك منداڵیان بوو.

یەكەمین  دێ���وی  س��اڵ��دا  ه��ەم��ان  ل��ە 

بە  ك��ە  ب���اڵوك���ردەوە،  دەرون��ن��اس��ی  كتێبی 

هەوڵی  ئاشتی،  بارەی  لە  حیرەتئامێز  شێوەی 

سەرخستنی مامەڵەی دەرونناسی و ئەزموونی 

ئەو، لەگەڵ فەلسەفەی میتافیزیكی تەواوكاری 

مامۆستای  ب��وو،  نوێكەی  هیگڵیە  یاسای 

هاپكینز(  )جانز  لە  دەرونناسیەكەی  پێشوی 

بوویە  مت��وح��ی��ەدا،  فكریە  تێگۆشانە  ل��ەم 

رەهای  ئایدیالیزمی  كە  )ئەوەی  سەپرایسێك 

شێوەیە  لەم  هۆشمەندێكی  بتوانێت  هیگڵ،  

فراوانی  واقیعیی  شێوەیەكی  بە  بخاتەگەڕو 

بە  رابگەیەنێت،  كۆنەدا  و  نوێی  جۆرە  لەم 

ساتێك  گەورەیی  كە  ئەعجازێكە  دڵنیاییەوە 

لە  داهێرناوانە،  گیانەوەرناسی  و  لە جیۆلۆجی 

خزمەت رونكردنەوەی شەش رۆژ دروستبوونی 

جیهاندا دەچەسپێت( كتێبەكەی بە خێرایی لە 

ناوەندەكانی زانكۆدا، بووە جێگەی دیالۆگ و 

گفتوگۆیانەدا  لەم  دێوی  هەتا خوێندكارەكانی 

)خوێندكاران(  گ��ۆڤ��اری  ب��ەش��داردەب��وون، 

پێشوی  مامۆستایانی  لە  كە  میشگیان  لە 

دەرونناسی دێوی بوون سورتربوون. 

پێیەك لە ئاسامن و پێیەك لە زەوی  

و نەنیگایەكی واقیعی كە وێناكردنی

لە  ئ��اژاوەك��ان  لەسەر  ئەندێشەكانی   

دایكدەبن، بەاڵم بە هێزو گونجاو

دوكەڵێك  یان  گرمۆڵەكراو  ئاوێكی  وەك   

لە هەوادا.

دێ����وی ل���ەالی���ەك���ەوە ل���ە ئ��اك��ام��ی 

سەرنجی  كە  هاوسەرەكەی،  كاریگەرییەكانی 

فێركردنەكەی  پ���ەروەردەو  تیۆری  لەسەر 

لە  خ��ۆی  تاڵەكانی  ئەزمونە  بەدەستهێنا، 

پەروەردەییەكانی  دام���ەزراوە  خوێندنگەو 

ال  ب���اوەڕەی  ئ��ەو  ت��ەخ��ت��ەڕەش،  جەنگەڵی 

فێركاری  سیستەمی  لە  كە  دروستكردبوو، 

ئەمریكادا، هەموو شتێك بە قاعیدە نییە، وەك 

سەرنەكەوتوو  مامۆستایانی  كاتێك  هەمیشە 

ل��ە ب���ارەی ئ��ەم ب��اب��ەت��ەوە ش��ت دەن��وس��ن، 

خۆیان  رووب��ەروی  هەرگیز  سەرزەنشتەكە 

هەڵەیە،  سیستەمەكە  هەموو  بەڵكو  نییە، 

لەم  دێ��وی،  نوێی  داهێنانی  لەهەمانكاتدا 

نیشاندا،  خ��ۆی  زووی��ی  بە  لێرەدا  كاتانەو 

بەهۆی  خوێندنگەكان  كە  خستەڕوو  ئەوەی 

كلتورییەوە،  رەوش��ی  بە  پەیوەستبوونیان 

دۆزینەوە تاقیكارییەكان كە لەناو دەرونناسی 

مندااڵندا جێگەیان بووەتەوە نابینن، هەروەها 

لەگەڵ ئاكامی ئاڵودێرە كۆمەاڵیەتییەكان لەناو 

جەنگی  دوای  لە  ئەمریكا،  نوێی  دیموكراسی 

بۆیە  نەبوو،  تر  رێگەیەكی  هیچ  دا،  ناوخۆیی 

دێوی بە گشتی فەلسەفەیەكی نوێی لەبارەی 

پەروەردە و فێركردنەوە بە پێویستی زانی.

دێوی لە ساڵی 1894 پاش دە ساڵ مانەوە 

لە میشیگان، بووە مامۆستا لە زانكۆی شیكاگۆ، 

ئەم زانكۆ نوێیە بەر لە سێ ساڵ كە بووجەكەی 

سەخاوەمتەندانە  رافكلر(  دی  )جان  لەالیەن 

زانكۆیە  ئەم  سەرۆكی  دەكرێتەوە،  دابینكرد 

)ویلیام رینی هارپر( بوو، شیكاگۆ بە یەكێك لە 

ناوەندە پێشكەوتووەكانی لێكۆڵینەوە لەواڵتدا 

گروپی  سەرۆكی  بە  كرا  دێوی  و  دادەنرێت 

و  دەرونناسی  و  فەلسەفە  دامەزرێرناوی  تازە 

پەروەردەو فێركردن، چونكە لەگەڵ پسپۆڕی و 

تواناكانیدا هاوئاهەنگ بوو.

پێشرت  سەرنجدانە،  م��ای��ەی  )ئ���ەوەی 

بەاڵم  رەچ��اوك��ردب��وو،  الی��ەن��ەی  ئ��ەم  پێرس 

لەئاستی  زیاتر  پراگامتیكییەكانی،  بۆچوونە 

نەناسیندا جێگەی خۆی گرتبوو(، لێرەوە دێوی 

دەرونناس،  وەك  دەكات،كە  بەوەوە  شانازی 

بنچینەیی،  پراگامتیكی  فێركاری  فەیلەسوف، 

ناوبانگ پەیدادەكات.

 ئێستا كاری پراكتیكی و ئەزموونی دێوی، 

كاریگەری  لە  نزیك  تێگەیشتنی  بەرەو  ئەو 

دەبات،  داروی��ن  باوی  ت��ەواوك��اری(  )تیۆری 

لە  داروی���ن   قوتابخانەی  ن��او  ئاكامەكانی 

و  پ��ەروەردە  هەتتا  فەلسەفە،  دەرونناسی، 

فێركردن ئاشكرادەكات، جێگەی تێڕامانە ژیان 

بە خەباتێك دەزانێت، كە تێیدا گونجاوترینەكان 

ك��ران��ەوەی  پ��رۆس��ەی  بە  ن��ەك  دەمێننەوە، 
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شیكاگۆ  لە  دێوی  شێوەیە  بەم  دیالێكتیكی، 

)ئایدیالیزمی  بە  بیروباوەڕی  ساڵ  چەند  تا 

هاوسەنگی  جۆرێك  بە  پاراست،  ئەزموونی( 

نیو  تیۆری  فەلسەفەی  دەتوانێت  كە  بیری 

هیگڵیەكەی، لەگەڵ ناوەڕۆكی كاری پراكتیكی 

ئەزمونییەكەی سەركەوتووبێت، بەاڵم وردە  و 

قابیلی  دابڕانە  ئەم  كە  دەبێت،  ئاشكرا  وردە 

كە  دێوی،  دوانەییانەی  ئەم  نییە،  بەردەوامی 

جارێكی  بوو،  كرانەوەیان  ئارەزووی  هەندێك 

تر گرفتاری كردبوو.

لە  هیگڵ،  دیالێكتیكی  پرۆسەی  ئایا 

جیهانی  عەقاڵنییەكانی  كارنامە  واقیعییدا 

لۆژیك  بە  هەمووی  ئەمە   ب��وو؟  واقیعی 

كە  ب��اوەڕی��واب��وو،  هیگڵ  دی��اری��دەك��رێ��ت، 

ت���ەواوی  ب��ە  ئێمە،  ل��ۆژی��ك��ی  )پ��رۆس��ەی 

پێكهاتە  ئەو  لەسەر  ئاگاییە  یان  هەڵهێنجانە، 

ئامادەیی  هۆی  بە  كە  عەقاڵنییەی،  خودییە 

بە  بیر  سازندەیی  و  بەسەرچووە  كارەوە  ئەم 

هاتوە(  كۆتایی  جیهاندا  بەسەر  دەستگرتن 

لەپێناو  لۆژیكێك  بە  تێڕوانینە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 

بە  تایبەتە  كە  ت��ەواو،  زانستی  بە  كاركردن 

و  شك  جێناهێڵێت،  بە  جێگەیەك  زانایان، 

و  گومان  نابێتەوە،  جێگەی  تێیدا  پرسیاركردن 

پێشنیارێكی  نییە،  جێگەیەدا  لەو  پرسیاركردن 

بارەی  لە  جۆرە،  لەم  بەرفراوانی  میتافیزیكی 

لێكۆڵینەوەی  بەمەبەستی  گونجاو  شوێنێكی 

ئەو  گەیشتە  دێوی  نییە،  بوونی  ئەزموونی  

پێشنیازی  پێویستە،  ئ��ەوەی  كە  ئاكامەی 

و  خاسیەت  )هەموو  تیایدا  كە  فەلسەفەیە، 

هەڵهێنجان،  چەمك،  بیر-حكوم،  هەلومەرجی 

كاركردنە  ت��ەواوی  بە   .... ب��ارك��راو  بابەت، 

تایبەتییەكان، یان دابەشكردنی كار، لە ناو یەك 

گوزارشتكردن( لێكۆڵینەوەی  گومان-  ئاكامدا، 

لۆژیكە،  ئەم  سەرەكی  ئامانجی  بخرێتەروو، 

نەمری  )ماهییەتی  بەوەی  روونبێت،  دەبێت 

بیرو متامنە نەمریەكەی، دەبێت بەرامبەر بە 

واقیعییەتێكی نەمربێت(.

بێ  و  كۆن  لەنهێنی  كە  بوو  ئەوە  كاتی 

دوربكەوێتەوە،  كالسیك  فەلسەفەی  وەاڵمی 

چۆنیەتی  تەنها  یان  لۆژیكییە،  جیهان  ئایا 

بیركردنەوەی  ئایا  جیهان؟  بۆ  ئێمەیە  روانینی 

ئەم  جێبەجێدەكات؟  واقیعییەتدا  لە  ئێمە 

دیدگایە  ئەم  رەهابكرێت،  پێویستە  پرسیارە 

وەك  شتێكی  ،كە  فەرامۆشبكرێت  دەبێت 

وێنای  ه��ەوڵ��دەدات  كە  گشتی(یە،  )بیری 

لە  پیشانبدات،  گشتی(  )واقیعییەتی  راستی 

بری ئەوە دەبێت لەسەر مەسەلەیەكی تایبەت 

بیركردنەوەی  پێشنیازكراوە،  كە  چڕببینەوە، 

پەیوەندی  الوەكییە،  بەڵكو  نییە،  گشتی 

بەمەسەلە واقیعیەكانەوە هەیە، كە ئەزموونی 

الوەكی كەسی ئێمە دەردەخات.

بوو،  ئامرازی(  )لۆژیكی  دێوی  لۆژیكی   

ئەزمونێكی  لە  كە  ب��وو،  پرۆسەیەك  وەك 

بەرنامەیەكی  دەردەكەوێت،  تاقیكردنەوەییدا 

چارەسەركردنی  مەبەستی  بە  بوو  عەمەلی  

لۆژیكی  حەقیقەتی  دیاریكراو،  مەسەلەیەكی 

فاڵن  بە  كە  نەبوو،  مەوە  بە  كاری  ئامرازی 

یان  جێبەجێبكات،  دڵنیایی  واقیعییەتی 

نییە،  پێشنیاركراو  هەرگیز  ئەمە  نەیكات، 

جێبەجێكردن  )س��وودی  پێشنیاركراو  خاڵی 

و ب��ەك��ارب��ردن، ی��ان ئ��ام��رازی��ی ل��ەم��ەدا لە  

ئەزمونێكی  ب��وون،  بەتێپەڕ  هاوكاریكردن 

گونجاو( رێژەی  ئەزمونێكی  بۆ  جیاواز  رێژە 

مەسەلەكانە،  چارەسەركردنی  سوودیشی   ە، 

بەالیەنكردنی دژەكانە.

فەرمانی  ل��ەس��ەر  جەختكردنە  ئ��ەم 

كەسی،  كاری  لەگەڵ  پەیوەندی  و  الوەك��ی 

پاش  دێوی،  فەلسەفەی  تایبەمتەندی  دەبێتە 

كە  پێشەوە،  دێتە  هەلومەرجێك  ئەمەش 

كە  ئیزدواجیەكان،  البردنی  لەپێناوی  دێوی 

ئەو شەرمەزار دەكەن لە كاری دەوەستێنێت، 

كاری  بە  ئەزمونی  ك��اری  دەتوانین  لێرەدا 

شێوەی  بە  ه��ەم  و  خ��ۆی  بۆ  -ه��ەم  كەسی 

رەوشی گشتی، كە جێگای جێبەجێكردن بێت- 

كە  بوو  شتە  ئەو  لۆژیك  بكات،  پەیوەست 

وەاڵمدەداتەوە، بەم هۆیەشەوە فەلسەفەكەی 

ناودەبرێت،  )كارگەرایی(  یان  )پراگامتیزم(  بە 

خۆش  پێی  نەبوو،  ن��اوە  لەو  ح��ەزی  )دێ��وی 

یان  )ئامرازگەرایی(  بە  فەلسەفەكەی  كە  بوو، 

باشرتین  ئەمانە  ناوبرنێت.  )ئەزمونگەرایی( 

دەك��رد،  چی  ئەو  كە  دەدەن،  رونكردنەوە 

بیری  بە  ئاماژە  كە)پراگامتیزم(  لەهەمانكاتدا 

)پراگامتیك( وشەی  دەك��ات،  ئەو  بنچینەیی 

وشەیەكی یۆنانییە و بە واتای )چاالك، پرۆسە، 

بنچینەی  بە  پەیوەست  بەكاركردن،  دەست 

بابەت( وەرگیراوە، واتای ناوەڕۆكیشی، كارایی 

زانستە،  وەك  پراگامتیزم  گشتیە،  كاركردنی  و 

وەاڵمبداتەوە،  و  بەكاربهێرنێت  دەتوانرێت  و 

نەبێت،  كاریگەری  و  وەاڵمنەداتەوە  ئەگەر 

وەالی دەنێت.

پراگامتیزم لە بنچینەدا روانینێكی زانستیە 

و  واقیعی  روانینی  واتایە  بەم  جیهان،  بۆ 

كەم  شتێكی  واقیعیەگەرایی  نارساوبوونە، 

ژیانێكی  لە  كە  واقیعیەت،  لە  نییە  زیاد  و 

لە  ك��ە  رسوشتێك  دەیبینم،  )رۆت��ی��ن��ی(دا 

پێشەنگای تاقیگە زانستیەكاندایە، واقیعیەتێك 

بێداردەبینەوە،  تێیدا  بەیانییەوە  لە  هەر  كە 

روانینێكی  نییە،  بوونی  راز و شاردنەوە  ئینجا 

بارودۆخی  بەسەر  تەواوەتی  بە  جۆرە،  لەم 

س��ەدەی  ساڵەكانی  دوای��ی��ن  ل��ە  زانستی 

و  ئەزموونی  زانستی  جێبەجێكرا،  نۆزدەهەم 

گەورەكردبوو،  پێشكەوتوەكانی  تاقیكردنەوە 
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دەگرێت،  خۆی  جێگەی  تەكنەلۆژیادا  لە  كە 

بەاڵم جێگەی تێڕامانە، بنیاتی تیۆری )یاساكان و 

گەوهەری بنچینەیی( جێگیربووە، لە كۆمەڵگەی 

زانستییدا بە گشتی لەو باوەڕەدابوون، كە ساڵە 

تیۆری  زانستی  دۆزی��ن��ەوەی   درەوشاوەكانی 

لە  هاتووە،  كۆتایی  پچڕ  پچڕ  شێوەیەكی  بە 

الوی  پالن(ی  )ماركس  ئامۆژگاری  هەمانكاتدا 

تیۆری  فیزیكی  دواكەوتنی  لە  چاو  كە  دەكرد، 

دۆزینەوە  بپۆشێت،  كۆتا(  دەگاتە  زویی  )بە  كە 

ئەوەی  گرتبوو،  شێوەیان  پێشرت  بنچینەییەكان 

پڕ  )پرۆسەی  تەواوكراوەكانی  كارە  مابوویەوە، 

بوون،  تاقیگەیی(  درێ��ژی  دورو  و  زەحمەت 

كیمیا هەم لەم جۆرەدا بوو، مندلیف كیمیازانی 

كە  خسەڕوو،  ئەڵتەرناتیڤی  خشتەی  روس��ی، 

بوو  بیسنت  شیاوی  و  بیسرتابوو  ناوەڕۆكەكەی 

رەگەزانەدا،  ئەو  تایبەمتەندی  و  كێش  لەگەڵ 

دڵنیابوو  )بولتزمان(  نەمساوی  زان��ی  فیزیك 

شێوەی  بە  بنیاتی  ناوكی  لە  رەگەزانە  ئەم  كە 

لە  سەرنجدان  بە  دروستبووبوون،  ئەتۆمی 

تێیدا  كە  جیهان،  كۆتایی  و  رسوشتی  ماهیەتی 

كە  تێڕوانینە  جێگەی  دەگوزەرێنین،  ژی��ان 

لەپێناو دۆزینەوە گەورەكان و هی تر جێگەیەك 

تەواوی  بە  زانست  ئەمەوە  دوای  لە  مبێنێتەوە، 

تایبەت دەبێت بە تاقیكردنەوەو ئەزمونكردنەوە.

لەق  روانینە  ئ��ەم  كە  بەڵگە  یەكەمین 

مادام  كاتێك  دیاركراونییە،  تەواوی  بە  دەكات، 

كوری لە ساڵی 1890 چاالكی تیشكی ئاشكراكرد، 

كیمیاوی  تایبەمتەندی  تەنها  لەمانە  زۆرێ��ك 

بتوانێت  كە  روانینەی  ئەو  كرد،  گریامنە  تریان 

ئەتۆمەكان دابەشبكات، شیاوی وێناكردن نەبوو، 

كاتێك لە 1900 پالنی رێژەیی پێشنیازكرد، لەسەر 

ئەم بنەمایەش، جێگەی تێڕامانە كە روناكی هەم 

ناوك و هەم شەپۆلە، هەر دۆزینەوەیەك شیاوی 

ناتوانین  بوو،  بابەت  یان  جێكەوتە،  یان  بینین 

پێكهاتەكان  هەموو  پاشان  بێت،  هەردووكیان 

یەقینی  ئەنتشاین،  رێژەیی(  )تیۆری  دەروخێن، 

تێگەیشنت  نابووتكرد،  شوێنی  و  كات  رەهایی 

كە مادام شتەكان جگە لە ئەتۆم و تایبەمتەندی 

سەرئەنجام  كردبوو،  ئاشكرا  ئەوانەیان  كیمیایی، 

شیاوی  چەندیەتی(  )تیۆری  كە  قبوڵكرا  ئەمە 

كۆتایی  زانستی  جیهانی  بەشەكانی  ژیانە، 

سەدەی نۆزدەهەم بۆ هەمیشە تێكەڵ بەیەكرتی 

بوون و روانینێكی تەواو و نوێ دەهێنێتە ئاراوە.

پڕاگامتیزم  كە  سەرەنجە،  جێگەی  ئەوەی 

نەبینی،  راچڵەكینێكی  هیچ  كودەتایەدا  لەم 

ئەم  ب��ەاڵم  گ���ۆڕا،  یەكسەر  زان��س��ت  خ��ودی 

فەلسەفە زانستیەی دێوی نابود نەكرد، یان رای 

لەسەر  جەختی  ب��ەردەوام  دێوی  نەچڵەكاند، 

لەگەڵ  پەیوەندی  رادەی  و  الوەك��ی  ك��اری 

لۆژیكی  ئ��ام��رازی  دەك���ردەوە،  كەسی  ك��اری 

مەسەلە  لەگەڵ  بەریەككەوتنی  رەوشی  تەواو 

ئاڵۆزەكان و سەروبەندەكردنی قبوڵكردنی ئەوانە 

سەیردەكات، لۆژیكی لەم جۆرە پەیوەندی نێوان 

كاری  نێوان  لە  واقیعیەتی دەوروبەری،  و  كەس 

فەراهەمدەكات،  زانستیدا  كاری  و  دەرونناسی 

ئاوی جۆر بەجۆری جیهانی كەسی، بەسەختی بە 

جیهانی مادییەوە )وەك ئەوەی كە لەو جیهانەدا 

ئەگەرو  ئینجا  پەیوەستدەكات،  سەیركرا( 

هەبێت،  بوونی  پاڵیدا  لە  دەتوانێت  زەروریەت 

گەورەكانی  رازە  لە  یەكێكە  پەیڕەوەش  ئەم 

فەلسەفەی  لە  و  كۆنەوە  لە  كە  ئاشوبەندی 

بڕیاردەرە،چۆن  هەبووەو  بوونی  كالسیكیدا 

پێویستیدا  لۆژیكی  جیهانێكی  لە  دەتوانێت 

ئازادبێت؟ ئیرادەی ئازادی كە دڵنیاین بە واقیعی 

لە جیهانی  دەتوانێت  دەكەین، چۆن  ئەزموونی 

روانینی  بە  هەبێت؟  بوونی  سامان  زانستییدا 

بوون،  مەسەلەیەك  شێوە  ئەمانە  هەموو  دێوی 

لە  كە  دەستنیشانكردن  ئ��ەن��دازەو  بۆ  بەڵگە 

 لۆژیكی دێوی 
)لۆژیكی ئامرازی( 
بوو، وەك پرۆسەیەك 
بوو، كە لە ئەزمونێكی 
تاقیكردنەوەییدا 
دەردەكەوێت، 
بەرنامەیەكی عەمەلی  
بوو بە مەبەستی 
چارەسەركردنی 
مەسەلەیەكی 
دیاریكراو، حەقیقەتی 
لۆژیكی ئامرازی كاری 
بە مەوە نەبوو، كە 
بە فاڵن واقیعییەتی 
دڵنیایی جێبەجێبكات
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لۆژیكی  باڵوبووەوە،  فەلسەفەدا  لە  كۆنەوە 

ئەو  دوركەوتەوە،  سادەیی  بە  ئەو  ئامرازی 

و  ئازادبێت  دەتوانرێت  چۆن  كە  پیشاندا 

بوونی  زانستیدا،  جیهانی  لە  هەمانكاتدا  لە 

زانستی هەبوو، كاتێك خود بە حەل و فەسڵی 

قەرزاربار  تایبەتییەكاندا  زانستە  مەسەلە 

بە  هەڵبژاردن  و  ئەندازە  مەسەلەی  دەبێت، 

سادەیی كوێردەبێتەوە، ئیرت بوونی نابێت.

دڵنیانەبوون  بەرامبەر  لە  تواناییە  ئەم 

توانایە  ئەو  دێ��وی،  زانستی  فەلسەفەی  بە 

دەبەخشێت، كەلەبەرامبەر گۆڕانە گەورەكانی 

رویدا،  نۆزدە  سەدەی  سااڵنی  لە  كە  زانست، 

ئەم  نەیتوانی  دێ��وی  هەبێت،  ب��ەردەوام��ی 

كەسێك  هیچ  بكات،  پێشبینی  ئاڵوگۆڕانە 

یۆنانی  بیری  بە  هەتا  حاڵەتانە  ئەم  نەیتوانی 

كۆنیشدا نەهاتوە، كە جیهان بەم شێوەیە بێت، 

ناوەكی،  ئایدیای  گەیشتبووە  دیموكریتوس 

ئەوانی تر لەسەر ئەو باوەڕەبوون، كە دەبێت 

)بەاڵم  هەبێت،  بێكۆتایی  فراوانییەكی  جیهان 

بە  بیرمەندێك  یان  زانایەك،  هیچ كەس( هیچ 

هەم  دوراودور  هەتا  سەدانە،  ئەم  درێژایی 

بە واقیعیەتی چەندێتی گومانی نەبردبوو، لە 

راستیدا دەڵێن كە ئەرستۆ دەیتوانی لە نیوتن 

دۆزینەوە  هەموو  و  بگەیەنێت  داروی��ن  و 

س��ەدەی  كۆتایی  تا  زانستییەكان،  گ��ەورە 

دەوترێت  پێبكرێت،  هەستی  بەباشی  نۆزدە 

لەگەڵ  رێژەگەرایی  دەربارەی  بتوانێت  ئەگەر 

ئەنشتاین قسەبكات، هەتا دەتوانێت ئەوەش 

دركپێبكات، كاتێك لە هەموو گۆڕەپانی بوون 

ئەگەری  شێوە  لەم  شتێكی  پێشبینی  بگەن، 

هەیە، بەاڵم ئەرستۆ نەیتوانی تیۆری چەندێتی 

توانایدا  لە  هەرگیز  بكات،  پێشبینی  هەست 

چۆن؟  وێنابكات  ج��ۆرە  لەم  شتێكی  نەبوو 

نییە،  وێناكردن  شیاوی  بنچینەدا  لە  چونكە 

ئەمریكی  فیزیكیزانی  فینمن  ریچارد  چونكە 

)كەسێك  وتی  چەندێتی  فیزیكی  پسپۆڕی  و 

نازانێت  تێبگات،  فیزیكی چەندیەتی  داواكارە 

لەناو  ئینجا  قسەدەكات(،  چی  دەربارەی  كە 

بونیاتەكانی مادەدا، دیاردەیەك هەیە كە شیاوی 

تێڕوانینە، كە لە پشت تێگەیشتنی مرۆڤەوەیە، 

بەرهەمەكانی  لە  هەندێك  دەتوانین  ئێمە 

هەندێك  پێوانەگیری  هەتا  دەتوانین  ببینین، 

لەو  تەنها  هەموویان،نەك  )ن��ەك  ل��ەوان��ە 

بانگەشەی  ناتوانین  بەاڵم  پێشكەوین،  دانەدا( 

لێرەدا  پێدەكەین،  هەستی  كە  بكەین،  ئەوە 

لۆژیكدا  كەبەسەر  هەیە  بوونی  بنەمایەك 

سەردەكەوێت، بەاڵم نەیتوانی بەسەر لۆژیكی 

بە  الیەنەوە  زۆر  لە  كە  سەركەوێت،  ب��ااڵدا 

wittgenstein



51
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

بارودۆخێكی  لە  بەكارهێنانی  لەپێناو  تایبەتی 

پراگامتیزمی  شێوەیەدا،  لەو  پێشنیاركراوی 

تا  دژایەتییەكان  دەزانێت،  گرنگ  بە  دێوی 

كە  ئەمەش  ئاكامی  رێگرنەبوون،  ئاستە  ئەم 

راستی هەمان سوندمەندی هەبوو، كەلەوەدا 

كە  گشتییە  راستێكی  كرۆكە(  )ئەو  دەیكەین، 

لە چاوەڕوانی ئاشكراكردندا بێت، بوونی نییە. 

ئەو شۆڕشە زانستیەی لەگەڵ دەستپێكی 

كە  بوو  واتایە  بەو  روی��دا،  بیستەم  س��ەدەی 

كە  نەبوو  ئەوە  هەمان  هەرگیز  ئیرت  زانست 

كە  بوو  زانست  كۆتایی  دڵنیایی  ئەوە  بوو. 

میكانیكی  جیهانی  لەناوچوو.  لەبنەڕەتەوە 

دەبێت  كە  ت��ەواوەوە  ناوەڕۆكی  بەسەرجەم 

كاژێر  وەكو  جیهان  نەما.  هەمیشە  ،بۆ  ببێ  

ئەوەی  وەك  ئەوەشدا  لەگەل  نەدەكرد.  كاری 

هەرگیز  دێوی،  زانستی  جیهانبینی  بینیامن 

ئەو  لۆجیكی  نەبوو.  پێشبینیكراو  بەتەواوی 

بوو.  بەكارهێنانی  شتێكی  نەبوو،  پێویست 

بابەتەكانی  هێنانەپێشی  بە  دێوی  ئایدیاكانی 

بەهێز  كوانتۆمی  سەملێرناوی  نەبوونی  وەك 

لەسەر  نیوتۆنی  میكانیكی  جیهانی  دەك��را. 

كاری  دیاریكراوەكان  و  جێگیر  یاسا  بنەمای 

ئەگەر،  بەبێ   جیهان  دێوی  وتەی  بە  كردبوو. 

دیاریكرابێت،  پێشرت  رێڕەوەكەی  كە  جیهانێك 

كە  بێت،  داخراو  جیهانێكی  دەتوانێت  )تەنها 

ناكات،  قبواڵ  گۆڕان  و  كۆتایی  گەیشتۆتە  یان 

بەاڵم  دی��اری��ك��راوە(،  لەپێشدا  روداوی  یان 

لەپاڵ  ئەگەر  و  پێویستی  كە  لەجیهانێكدا 

داهاتوی  و  گ��ۆڕاوە  جیهانێكی  بن،  یەكرتدا 

پێشبینی نەكراوە. وەك دێوی دەڵێت )ئێمە لە 

كاریگەر  ئاوێتەیەكی  تێیدا  جیهانێكدا دەژین، 

دوبارەبوونەوەكان  رێكخسنت،  كاراییەكان،  لە 

و گەڕانەوەكان هەیە، كە پێشبینی و كۆنرتۆاڵ 

دەڕەخسێنێت و نەنارساویەكان و گومانەكان، 

پرۆسانەی  ئەو  ئەگەرە چاوەڕوان كراوەكان و 

بە دەرەنجامی هێشتا دیارینەكراو دەگەن.(

بە درێژایی سەدەی بیستەم زانست خۆی 

بكات.  پەسەند  دۆخە  شێوە  ئەم  بوو  ناچار 

ناتەواوی فیزیكی كوانتۆم و رێژەیی – جیهانە 

جیهانی  سەرجەمی   – بچوكەكان  و  گ��ەورە 

نەگۆڕاو،  و  جێگیر  یاساییرتی  پڕكرد.  زانستی 

گوایە بۆ هەتا هەتایە هەڵكەنراون و گومانیان 

لێنەدەكرا. لەجیاتی ئەوەی پێناسەیەكی وردی 

پێكهاتەكان  و  پرۆسەكان  ب��وون��ەوەرەك��ان، 

ئاماری  ناوبژیوانی  وەك  زیاتر  بن،  رسوشتی 

هیچ  ن��ەدەت��وان��را  ئیرت  دەك����ران،  ه��ەژم��ار 

تەنها  دابرنایە،  تەواو  بە  زانستی  یاسایەكی 

ئەگەر  هەبوو،  زۆری  ئەگەری  زۆرێك  تا  كەم 

دێوی  بەبۆچونی  گرتەوە.  بێگومانی  جێگەی 

كە كاری تایبەتی و كاری زانستی بەیەك شت 

دەزانی، )پێكهاتنی زانستی وردی میكانیكی لە 

بابی تاكێتی مرۆڤ، هەرگیز مومكین نیە. تاك 

مێژوییە و تایبەمتەندی تاكی هەیە(

بوو.  كارەكە  سەرەتای  تەنها  ئەمە  بەاڵم 

بە  بوو  دێوی  زانستی  لێكۆڵینەوەی  شێوازی 

لەدیدی  زانستی.  بواری  لە  رێگەیەك سەروتر 

ئەزموون  و  تاقیكردنەوە  شێوازی  ئ��ەوەوە 

و  رەوشتی  بابەتە  لە  تێڕوانین  پڕبەرهەمرتین 

كۆمەاڵیەتیەكانە. فەلسەفە یان كارا و بەسودە 

یان هیچ نییە. لەبارەی كرداری مرۆڤایەتییەوە، 

لەبەرئەوە پێویستە لەگەڵ كرداری مرۆڤایەتی 

هێرشی  درێژەی  لە  دێوی  بێت.  پەیوەندیدار 

رایگەیاند«زانست  كالسیك  فەلسەفەی  بۆسەر 

چەندین  ئاكارگەراییە«.  بەتەواوی  ناسین  و 

لەهەوڵی  »ئامرازگەرایی  كە  رایگەیاندوە  جار 

فەلسەفەی  فەلسەفەدایە«.  بەزانستكردنی 

كالسیك نەیتوانیبوو ئەو جیهانەی تێیدا دەژین 

ئەگەر  شیبكاتەوە.  لەناودا  ئێمەی  ژیانی   ،

دۆخەكە  خراپرتكردنی  كردبێت،  كارێكیشی 

بووە. لە هەوڵدانی بۆ شیكردنەوەی ئەزموونی 

تێگەیشتنی  ب��ەت��ەواوی  ئێمە،  ن���ارساوی 

گرفتێك  پێشرت  كە  لەوالیەنەوە  مەحاڵكردبوو. 

ئەنجامەكانی  بێ   دوانیە  فەلسەفە  نەبوو، 

و  روك���ار  ه��ەڵ��ب��ژاردن،  و  ن��اچ��اری  وەك 

راستەقینە، جەستە و دەرونی هێنابووە بوون. 

لەراستی،  زانست  تێڕوانینی  لەالیەكیرتەوە 

ئەم  زانایانی  هێنایەدی.  گەورەی  دەرەنجامی 

راستیدا  لە  ئ��ەوەی  سەرنجیاننەدایە  بابەتە 

خۆیان  لە  نەخێر،  یان  دۆزیوەتەوە  شتێكیان 

دەیانهێنایە  تەنها  چیە؟  زانست  نەدەپرسی 

لە  ب��ۆئ��ەوەی  ن��ەدەوەس��ت��ان،  ساتێك  ب��وون، 

هەوڵدانە  ئەم  سەرجەمی  ئایا  بپرسن،  خۆیان 

نەخێر؟  یان  هەیە،  ئەنجامێكیان  زانستیانە 

ژیانی منونەییان بەتەواوی گیرۆدەی ئەو بوو.

ئەم تێڕوانینە لە بابەتە رەوشتیەكان خۆی 

لەبارەی  وەاڵمەكان  بێ   پرسیارە  گیرۆدەی 

شتێكی  پێیوابوو  دێوی  نەكرد.  كۆتایی  گرنگی 

كە  كات،  بێ   و  كۆتایی  رەوشتی  یاسای  وەك 

لە رسوشتی زاتی مرۆڤەوە وەرگیرابێت بوونی 

كاتێك  الوەكیانەش،  تێبینیە  ئەمجۆرە  نییە. 

تاكەوە،  تایبەتی  ژیانی  بە  دەبێت  تایبەت 

پێویستە رەوشت  بازنەكە.  دەكرێتە دەرەوەی 

و  دیاریكراوەكان  ئ��ارەزوە  حەزو  بە  گرنگی 

لە جیهانی  بەرژەوەندی مرۆڤە راستەقینەكان 

لە  روتكردنەوە  بە  نەك  بدات،  راستەقینەدا 

جیهانێكی روتەڵدا.

بەتایبەتی  ت��ێ��پ��ەڕی،  ل��ەم��ەش  دێ���وی 

بە  گرێدا  ئامرازیانەی  بیركردنەوەی  شێوازی 

تێڕوانینی  ئەمریكا.  لە  دیموكراتیەوە  گەشەی 

فەلسەفەی  ئاراستەی  بە  خ��ۆی  رەوش��ت��ی 

مانای  دێوی  بۆ  و  دەبینی  لیبڕاڵی  دیموكراتی 

حكومەت  شێوازی  یەك  تەنها  دیموكراتی، 
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بۆ  و  خەڵك  بەسەر  خەڵك  حوكمی  ب��وو، 

بە  توانایەی  لیبڕااڵ ئەو  خەڵك. دیموكراتیەكی 

تێكەڵی  بن،  ئازاد  بۆئەوەی  دەدا،  ئەندامانی 

و  ئەزمون  بەپێی  خۆیان  ژیانی  و  بن  یەكرت 

تاقیكردنەوە پەروەردە و باشبكەن. ئەمە ئەو 

هەلەی بە ئەوان دەدا، كە لەپلەی مرۆڤبووندا 

گەشە و شانازی بكەن، ئەزموونەكانی خۆیان 

بەرەو پێش ببەن و تواناكانی خۆیان وەك تاك 

بدۆزنەوە و بیهێننەدی. 

كە  دەری��خ��س��ت،  ئەمانە  سەرجەمی 

ب��ەالڕێ��دا  چەندێك  كالسیك  فەلسەفەی 

و  بنەما  پراگامتیزم  كاتەی  ئەو  رۆیشتوە. 

خۆی  بینی،  جیهان  منونەییەكانی  دەرەنجامە 

فێردەبێت، هێشتا فەلسەفەی كالسیك لەسەر 

سوننەتی خۆی مابووەوە، هێشتا عەوداڵی ئەو 

نهێنیانە بوو، كە گرنگی پێدەدانە، لەبەرئەوەی 

لەكوێوە  ئەمانە  لێكیبداتەوە كە  نەیدەویست 

دەبەسنت.  گریامنانە  بەكام  پشت  و  هاتون 

ئەم  سەر  هێرشكردنە  لەسەر  جەختی  دێوی 

سەرەتایانەی  ئەو  و  دەك���ردەوە  گریامنانە 

نەدەهات،   بەدەست  لێ   ئەنجامێكیان  هیچ 

چییە  ئەمجۆرە  ب��ۆ  دەخ��س��نت.  پشتگوێی 

و  ك��رداری  فەلسەفەیەكی  لە  سودانە  بێ  

بەكارهێنانی راستیدا جێگەیەك نەبوو. 

كالسیكی  ب��اب��ەت��ی  ب��ۆ  دێ���وی  نیگای 

بەرجەستەیە.  ،منونەیەكی  دەرون   – جەستە 

لەسەر  پێداگریان  كالسیكەكان  فەیلەسوفە 

ئەوە دەكردەوە، كە ئەم پەرسیارە بێ  وەاڵمە 

دەتوانێت  چۆن  نابەرجەستە،  دەرونی  بكەن: 

بەرجەستەی  دەرون���ی  لەسەر  كاریگەری 

گرنگیدەدا  دێ��وی  دروستبكات؟  جەستە 

ناخی  وێنای  واتە  پرسیارە،  ئەم  بنەمای  بە 

وتویەتی  ئەو  )بەرجەستە(.  مادی  دەرون��ی 

روداوی  هەرگیز  ئەندێشە  هەست،  )ژی��ان، 

زانستی  لە  )م��ادە  هەروەها  نین(،  فیزیكی 

هەیە.  دیاریكراوی  راستیەكی  رسوشتیدا، 

ئاماژە  بە  دەتوانرێت  كە  نیشاندەدات  شتێك 

)ناتوانرێت  بەاڵم  بەیانبكرێت(،  بیركارییەكان 

زانستی  لە  كە  مادە،  دیاریكراوی  واتایەكی 

بەیانبكرێت.(  فەلسەفەدا  لە  رسوشتیدا هەیە 

لە  بێجگە  م��ادە  ئەگەر  دەڵێت  ل��ەدرێ��ژەدا 

فەلسەفەدا  لە  زانستیەكەی  تەكنیكییە  واتا 

لێكیبدەینەوە، بەبڕوای ئەو، ئەم لێكدانەوەیە 

كرداری  پەیوەندییەكە  دیاریكردنی  پێویستە 

بنەما،  و  پێكهێنەر  دیاریكردنی  نەك  بێت، 

دەرونی  چۆن  كە  ئەوەی  پرسینی  لەبەرئەوە 

لەسەر  كاریگەری  دەتوانێت  نابەرجەستە 

بەتەواوی  دێوی  بێهودەیە.  دابنێت  جەستە 

ئەم پەیوەندیە رووندەكاتەوە. هەموو بابەتێك 

بەناوی )جەستە – دەرون( بە كورتكردنەوەی 

هەر بابەتێك بۆ دۆخی منونەیی و كرداری، كە 

تێیدا رودەدات و ئەوەی شایەتی رودان نین، 

كۆتایی پێدێنێت. 

رق��ی دێ��وی لە دوان��ەی��ی و گ��ەڕان بۆ 

ئەو  بەسەر  سەركەوتن  بۆ  رێگایانە  ئ��ەو 

دەنگدانەوەیەكی  هێشتا  ناهەمواریانەدا، 

بەاڵم  هیگڵیدا،  نیو  دیالێكتیكی  لە  غەریبە 

رێگەی  لە  بابەتانە  ئەمجۆرە  ئەوەی  بری  لە 

میتافیزیكی و تیۆرییەوە چارە بكات، پێداگری 

دەكردەوە.  كرداری  زانستی  وەاڵمێكی  لەسەر 

نارساوەكانی  دوانەییە  سەرجەم  ئەمەش 

دیدی  لە  ئەگەر  پێیوابوو  دێوی  دەگرتەوە. 

،جیاوازیەك  بڕوانین  تایبەتیەوە  كاراییەكی 

كۆمەڵگە،  و  تاك  رسوشت،  و  مرۆڤ  لەنێوان 

كار،  و  بیر  دەوروب��ەر،  و  زیندو  گیانەوەری 

نییە.  بەها  و  راستی  یان  ئامراز،  و  ئامانج 

رەوشت، دەرونناسی، كۆمەڵناسی، ژینگەناسی، 

سیاسەت: دەتوانین سەرجەمی ئەمانە بەهۆی 

و  لێیانبكۆڵرێتەوە  ئ��ەوەوە  ئامرازگەرایی 

تێڕوانینە  ئەم  چارەسەربكرێن.  گرفتەكانیان 

بڕوای بە سەرجەم بەردەوامی یەكدەستبوونی 

دەیناسین،  مرۆڤایەتی  ئەوانەی  نێوان هەموو 

هەبوو. 

دێوی  دەگرتەوە.  لۆجیكیشی  بابەتە  ئەم 

لۆجیكی بە تیۆری لێكۆڵینەوە دادەنا. بۆ ئەو 

كە  نەبوو،   روتكردنەوە  شێوازێكی  لۆجیك 

كردارەكانی  گشتی  شیكردنەوەی  و  راپ��ۆرت 

ئەندێشەی مرۆڤ بێت، لەو بابەتانەی كە بۆ 

زانست  لە  پێشكەشیدەكردن،  چارەسەركردن 

پێویستی  بەدەرنەبوون.  رۆژانەدا،  ژیانی  یان 

دوانەییانە  ئ��ەم  ب��ۆئ��ەوەی  دێ��وی  تایبەتی 

نەهێڵێت، چوارچێوەی دەرونناسی بەم لۆجیكە 

دا.  لۆجیك باوەڕی، ئامرازی ئەو لێكۆڵینەوەیە، 

دۆخ��ی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  بەمەبەستی  ك��ە 

نیگەرانكەرەو بەشێوەیەك خۆشحاڵكەرە. خاڵی 

پێویست لە بابەتی مەبەستداردا لێكۆڵینەوەی 

ئاگایانەیە. لە تاقیگە و حكومەتدا ئەم شێوازە 

تاكە بەكاردێت.

ناسین،  ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ەی  ئ���ەم  ب��ن��ەم��ای 

تێگەیشتنی )هەڵەبوونی Fallibilism( دیۆیە. 

یاسای  و  بنەما  نییە،  تەواوبوونی  ناسینی 

پێویستە  نییە.  لەبەردەستدا  نەمر  جێگیری 

هەڵەكانی  بۆئەوەی  فێربێت،  شتێك  هەموو 

لەسەرجەم  ناسین  بەمشێوەیە  رونبێتەوە. 

بە  لێرەدا  دەچێت.  پێش  ب��ەرەو  بوارەكاندا 

دەگەین،  دێوی  ناسین(ی  )تیۆری  ئەنجامی 

بوارەكانی  سەرجەم  بینیامن،  ئ��ەوەی  وەك 

دەگرێتەوە،  مرۆڤایەتی  تەقەالكانی  و  هەواڵ 

كاركردنە،  لۆجیكی  ئەم  ئەمشێوازە،  ب��ەاڵم 

ئەمشێوازی پێشكەوتنی دانایی و زانین، ئەمە 

)لێكۆڵینەوە(  خۆی  دێوی  تێگەیشتنی  بەپێی 

ئ��اڵ��ۆزان��دن��ی  وات���ە  لێكۆڵینەوە،  چییە؟ 
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دۆخێكی  رێنامییكردنی  ی��ان  كۆنرتۆڵكراو، 

و  تایبەتەمەندی  تێیدا  كە  دۆخێك،  بۆ  نادیار 

كە  دیارن،  ئەوەندە  پێكهێنەرەكانی  پەیوەندییە 

یەك  بەشێوەی  سەرەتا  دۆخی  پێكهێنەرەكانی 

دەكات؟  چی  لە  باس  ئەو  دەردەخ��ات(  گشت 

بە  پێویست  راستیەش  ئ��ەم  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ 

مەبەستی  دەك��ات.  تایبەت  لێكۆڵینەوەیەكی 

هەوڵی  )لێكۆڵینەوە  خۆی  وت��ەی  بە  چییە؟ 

دۆخێكی  منونەییەكانی  ئاڵۆزیە  دۆزینەوەی 

مەبەستی  ب��ە  )ه��ەوڵ��دان  وات��ە  منونەییە.( 

نەك  ئەنجامەكەشی  جیهان((.  ئۆرگانیرتكردنی 

ئۆرگانیكە  بەڵكو  ك��ات،  بێ   روتەڵی  راستی 

گشتییەكانە.

لە  زی��ات��ر  شتێكی  ئەمە  ئەنجامدا  ل��ە 

دێ��وی  زانستییە؟  ش��ێ��وازی  ئەزمونگەرایی 

بۆ  من  )بۆچونی  كە  پەسەنددەكات،  ئ��ەوە 

ئەزمونی،  ش��ێ��وازی  بۆ  ه��ەروەه��ا  ئ��ەزم��ون، 

كە  جەختدەكاتەوە  واتە  رسوشتگەرایانەیە( 

جیهانی  لە  ئەزمونەكامنان  سەرجەمی  ئێمە 

وەردەگ��ری��ن.  شتێكیرتەوە  ن��ەك  رسوشتیەوە 

 ... )ساڵەكان  ژینگەناسیە.  لەسەر  ئەو  پێداگری 

فەلسەفە  تیۆری  كلیلی  كە  باوەڕەدابووم،  لەو 

گرێدانی  لە  سەرەتا  پێویستە  ئەزموندایەو  لە 

وەك  ژی��ان،  كاراییەكانی  پرۆسەو  لەگەڵ  ئەو 

دەردەكەوێت،  ژینگەناسیدا  زانستی  لە  ئەوەی 

فەراهەمبكرێت(، هەروەها ئەوە روندەكاتەوە: 

)بەشەكانی ئەزمون....  بە بەهاوكرداری زیندوی 

دروستدەبن(  دەوروب��ەر  دۆخی  و  ئۆرگانیزم 

كار،  بكەری  )خۆپەسەندی،  پێیوایە  هەروەها 

هۆكارێكە لە ئەزموندا(

راستی  بە  دێوی،  بێمتامنەییەی  ئەم  بەاڵم 

لەڕێگەی  سەپاندن  بابەتی  بەسەر  ناتوانێت 

ئەمە  سەركەوێت.  تایبەتیدا  بیرناوی  ئەزموونی 

لە  هەڵێنجان  بە  دەكرێت:  جێگیری  بە  تەنها 

رێگەی دوبارەبوونەوەی روداوە تایبەتیەكانەوە، 

ئەمجۆرە  جێگیری.  بەپێی  گشتی  بنەمایەكی  تا 

زیاتر  دڵنیاكرابنەوە،  زیاتر  تا  گشتیانە،  بنەما 

مانەوەی  دەبینین  منوونە  بۆ  بەهێزدەبن. 

بكوژە–  ناوەكیدا  تیشكی  لەبەر  زۆر  ماوەیەكی 

ل��ەوەی  بین  دڵنیا  ناتوانرێت  ه��ەرچ��ەن��دە 

ئەزموونی دواتر پێچەوانەی ئەم بنەمایە نابێت. 

ئۆسكەتلەندی  فەیلەسوفی  هیوم  لەراستیدا 

سەدەی هەژدەهەم رونیكردۆتەوە كە دڵنیاترین 

جێگیری ناچارە پشت بە راستیەكی میتافیزیكی 

تاقیبكرێتەوە،  ناتوانرێت  كە هەرگیز  ببەستێت، 

هەموو  پێش  جێگیریی،  پەسەندكردنی  بۆ  واتە 

باوەڕ بەوەبكرێت كە )داهاتوو  پێویستە  شتێك 

ئەزمونگەراییەكی  هیچ  دەبێت(.  رابوردو  وەك 

تێپەڕێت.  دەروازەی���ەدا  بەم  ناتوانێت  ت��ەواو 

لەبەرچاونەگرێت،  خاڵە  ئەم  دەیویست  دێوی 

زانست،  كە  س��ادەی��ەی  هۆیە  ب��ەو  ئەویش 

ئەزمونی رۆژانەی ئێمەیەو ناسین و هاوشێوەی 

ئەمانە، ناچارماندەكەن گرێدراوی و هاوتەریبی 

ئەزمونەكان قبواڵبكەین. ئەمەش یەكێكیرتە لەو 

لەبری  كە  فەلسەفەی كالسیك،  بابەتانەی  شێوە 

لێڵرتیان  ئێمە،  ئەزمونەكانی  رونرتكردنەوەی 

دەكات. پێویستە ئێمە باوەڕ بەتەریبی ئەزموون 

لەگەڵ ئایندەدا بكەین.

لە  بریتییە  فەلسەفە  پێیوایە  دێ���وی 

یاسادانانی و كاریشی ڤیتۆی بەهای  دەسەاڵتی 

بكات،  نوێ  بەهای  پێشنیاری  و  بكات  ئێستا 

راڤەكانی   لەگەڵ  ژیاندا،  لە  گۆڕانكاری  لەپێناو 

ئەنجامەكانی زانستدا.

و  پارگامتییە  فەلسەفەی  دێوی  فەلسەفەی 

ئەم فەلسەفەیە لەسەر بنەمای سێ فەیلەسوفی 

دێوی،  جۆن  جیمس،  ولیام  )پێرس،  ئەمەریكی 

و  پیشەسازی  شۆڕشی  سەردەمی  لە  ناسێرناو 

پێشكەوتنی زانستیدا دەركەوت، بنچینەی زمانی 

رقی دێوی لە 
دوانەیی و گەڕان 
بۆ ئەو رێگایانە بۆ 
سەركەوتن بەسەر ئەو 
ناهەمواریانەدا، هێشتا 
دەنگدانەوەیەكی 
غەریبە لە دیالێكتیكی 
نیو هیگڵیدا، بەاڵم 
لە بری ئەوەی 
ئەمجۆرە بابەتانە لە 
رێگەی میتافیزیكی و 
تیۆرییەوە چارە بكات، 
پێداگری لەسەر 
وەاڵمێكی زانستی 
كرداری دەكردەوە
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یۆنانییەكە  وشە  بۆ  دەگەڕێتەوە  وشەكەش 

)PRAGMATIC( واتە كار، چاالكی و كردار) 

دەگەڕێتەوە  لەزاراوەییەكەش  مدلولە   ،)

وەریگرتوە،  كانتەوە  لە  ئەویش  و  پرس  بۆ 

ئاكار(دا  )میتافیزیكیای  كتێبی  لە  چونكە 

ئەوەی  و  پراگامتییە  ئەوەی  لەنێوان  جیاوازی 

وایكردووە  ئەوەی  بەوەی  كردبوو،  كارەكییە 

زانستییەوە  لەروی  ئاكاریەكاندا  یاسا  بەسەر 

هونەرەكانیشدا  یاسا  بەسەر  جێبەجێببێت، 

لەروی پراگامتییەوە جێبەجێبكرێت) (.

مەبەست  رێبازێكە  )پراگامتی(  كارگرایی 

بەرهەمهێنەرەكان،  لەكاری  وا  پێرس  الی  لێی 

تیۆرییە پەتی  بیرە  پێوەری راستی، نەك  ببێتە 

راستییە  پێوەر  جیمس  الی  تێڕاماتییەكان،  و 

لەبری بەرهەمی گشتی.

دەوری  لە  ئاڵۆزی  هەوڵیدا  دێوی  جۆن 

وشەی پراگامتی دامباڵێت، بۆ ئەم مەبەستەش 

 )IN STRUMETALISM( هۆكار دروستكرد

وەك  بەرهەمهێنا،  منتالیزمی  ئینسرتو 

بەخۆی،  تایبەت  پراگامتی   ئاراستەیەكی 

بەمەش پارگامتی ئەنجامەكانی وەك ئەزمونی 

راستی  وەستاندنی  بۆ  بەركادەهێنا  پێویست 

جێبەجێبكرێن،  كارەكان  بۆئەوەی  دۆزەكان، 

چونكە پێداویستییەكان دەبنەهۆی چارەسەری 

كێشەكان.

یان  پێرس،  بە  دێ��وی  كاریگەربوونی 

جیمس، ئیدی لە دەرونناس، یان ئاكاردا بێت 

بیرەوە  لە  پراگامتی  پێرس  چونكە  ئاشكرابوو، 

لێوەرگرت،  ئەمەی  خستنەڕوو،  ك��اری  بۆ 

پێناو  لە  ئامرازێكە  بیر  جیمسیش  ولیام  الی 

هەموو كارێكی بەسوددا، بەمەش فەلسەفەی 

پراگامتی خۆی بنیادناو ئامانجیشی:

بۆ  ك��ارای��ی  ئامرازێكی  -1فەلسەفە 

خەڵكی  هاوكاری  و  روداوەك��ان  راڤەكردنی 

بكات لە چارەسەركردنی كێشەكاندا.

-2پێویستە فەلسەفە جێكەوتەی پرۆسەی 

كە  كۆمەڵگە،  خواستەكانی  و  كۆمەاڵیەتی 

جێبگەیەنێت،  بە  داوای��دەك��ات،  واقیعەكە 

بەبێ ئەمەش فەلسەفە بەهایەكی نییە، ئیدی 

راستی عەقڵیشی هەر چەندێك هەبێت.

فەلسەفە  دێ��وی،  فەلسەفەی  بەپێی 

عەقڵەكان  ئازادكردنی  بۆ  هەوڵ  روانینێكە 

كاڵكردنەوەی  لەگەڵ  حەزەكانی،  لە  دەدات 

كارنامەی  كۆمەاڵیەتیدا،  ژیانی  لە  دڵەراوكێ 

بزوتنەوەیەكی  رەخساندنی  فەلسەفە،  دیاری 

فیزیایی،  زانستی گەردوونناسی،  زانستی وەك 

واقیعە،  گۆڕینی  ئامانجی  یان  مێژویی....تاد، 

بەشێوازێك  ك��ارەك��ی،  و  بیری  گۆڕینێكی 

و  زانستی  پێشكەوتنی  لەگەڵ  گونجاوبێت 

پیشەسازی، كە ژیان بە خۆیەوە دەیبینێت.

دانانی  پیرس،  الی  فەلسەفە  كارنامەی 

ح��ەزی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  جیهان،  ب��ۆ  ماناكانە 

ژینگەكەیان  بۆ  وەاڵمدانەوەیان  و  تاكەكان 

پێیوابوو  جیمس  ولیام  ب��ەاڵم  گونجاوبێت، 

خەڵكیدا  ژیانی  لە  فەلسەفییەكان  كێشە 

هەمەجۆری  چونكە  هەیە،  خۆیان  بایەخی 

لەبەرئەوە  بەرهەمدەهێنێت،  رەوش���ت 

بۆئەوەی  بخوێرنێت،  فەلسەفە  پێویستە 

ت��ەواوم��ان  و  دروس���ت  بیركردنەوەیەكی 

هەبێت،  كۆمەڵگە  پێداویستییەكانی  بۆ 

چەند  فەلسەفەوە،  ل��ەب��ارەی  دێ��وی  دوات��ر 

هەڵوێسێتێكی وەرگرت:

لە  فەلسەفە  دەبێت  دەڵێت  -1دێ��وی 

سورشتێكی  و  بگۆڕێت  خۆی  رسوشتەكەی 

و  ك��ارای��ی  وات��ە  ببەخرشێت،  پێ  ك��ارەك��ی 

بەرگی  لە  هەر  نەك  پێبدرێت،  ئەزموونی 

منونەیی و واقعییدا مبێنێتەوە.

بنچینەوە  لە  پێرس  فەلسەفەی  -2پێیوایە 

پەیوەستە بە كارو رەوشتی مرۆڤەوە، پێویستە 

ئەوانەش لە كاردا لە توانای جێبەجێكردندابن، 

چونكە ئەنجامەكە زامنی ماناكانە.

لەالیەنی  جەخت  پ��ەروەردەدا  -3دێوی 

جێبەجێكردنی فەلسەفە دەكاتەوە لە.

دێوی لە فەلسەفەكەیدا پشت بە میتۆدی 

دەبەستێت،  ئەزمونگەری  رەخنەی  نرخاندی 

بونیادنانی  پرۆسەیەكی  فەلسەفە  چونكە 

بەردەوامە بۆ ئەزمونی مرۆڤایەتی.

زانیاریدا،  و  زانست  تیۆری  لە  دێ��وی 

دوانەیی دژی لەنێوان عەقڵ و جیهانی واقعیی 

هەستپێكراودا رەتكردەوە، چونكە جیهان هەر 

ئەوە نییە، كە میسالییەكان دەیبینن، بەڵكو لە 

هەموویەتیدایە كە مرۆڤ  رسوشت و كارلێكە 

بەردەوامەكەی دەگرێتەوە بە بەردەوامی.

چونكە  چەندییە،   جیهان  پێوایە  دێوی 

چەند جیهانێك هەن و جیاوازن، ولیام جیمیش 

فەلسەفەوە  كێشەی  لەبارەی   1907 ساڵی  لە 

و  چەندیەتی(،  و  )تەنهایی،  ل��ەب��ارەی  كە 

شوێنی  بێگانە  جیهانی  هاوواتای  تەنهایی 

ئیرادەی  نە  نوێبوونەوە،  و  گۆڕان  بۆ  تێدانییە 

ئازادی تێدایە) (.

چەندیەتییەوە  لەروانگەی  جیهانیش 

ئامانجی   ، گونجاوە  مرۆییدا  ئ��ازادی  لەگەڵ 

گەردونیش كۆتایی، و دیاریكراوی پێش وەختی 

نییە، بەڵكو ئەنجام كارلێكی بەردەوامە لەنێوان 

مرۆڤ و رسوشتدا، یان لەنێوان بوونی گیان و 

جیهانی واقیعی جواڵودا.

پێیوایە تیۆری مەعریفە و روانینی  دێوی 

هەموو  بنچینەی  بە  لۆژیكی،  و  ئ��اك��اری 

ئەفالتون  دادەنرێن،  پ��ەروەردەی��ی  كارێكی 

پارێزكاری  مرۆڤ،  كەسایەتی  دەبێت  پێیوایە 

بكات،  تر  نەفسەكانی  پرەنسیپەكانی  لە 

بەهێزی  پشت  عەقڵ   نەفسی  ب��ۆئ��ەوەی 
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ملكەچكردنی  لەپێناو  ببەستێت،  توڕەیی 

ئەمەش  خواستەكاندا،  و  شەهوانی  هێزی 

گەشتنە  زامنی  تاكە  پ��ەروەردە  كە  بۆئەوەیە 

چینێك  هەموو  دادپ��ەروەرەو  كۆمەڵگەیەكی 

دەژێت،  تێیدا  چینەی  بەو  پەیوەستدەكات 

رۆحی  ئەفالتونی  پ���ەروەردەی  هەرچەندە 

فەلسەفەی مسیالیە.

ئەرستۆش پێیوایە مەبەست لە پەروەردە 

ئەوەیە، تاك فێری ئەوەی بكەین، كە لە ژیاندا 

هێنانەدی   لەپێناو  بەخشتە،  سود  و  پێویست 

لەپێناو  بەكاربهێن،  عەقڵ  بۆیە  خۆشبەختیدا، 

بەدەستهێنانی زانست و زانیاریدا.

بە  پەیوەستە  پ��ەروەردە  پێوایە  دیوێش 

دەرئەنجامی  كۆمەاڵیەتییەوەو  رسوشتی 

تاكە  حەزەكانی  و  غەریزەكان  نێوان  كارلێكی 

لەگەڵ بارە كۆمەاڵیەتییەكەدا) (. 

فەلسەفە  كلیلی  دێ���وی  ب���ڕوای  ب��ە 

و  گوڕان  لە  ژیان  چونكە  ئەزمون،  لە  بریتییە 

پەروەردەدا  لە  پێویستە  بۆیە  گەشەكردندایە، 

ڕێ��گ��ەی ف��ەل��س��ەف��ی ب��ەك��ارب��ه��ێ��رنێ��ت بۆ 

مەسەلە  گفتوگۆكردنی  لەپێناو  بیركردنەوە، 

ئەمەشەوە  بەهۆی  هەر  پەروەردەییەكان، 

پ��ەروەردە،  لە  گشتییە  تیۆرێكی  فەلسەفە 

ه��ەم��وو ئ��ەم��ەش ب��ۆ ئ��ەوەی��ە دەی��ەوێ��ت 

ژیانەوە  واقعی  پ����ەروەردەی  فەلسەفەی 

واقعییەكان  كێشە  لەڕێگەیەوە  ببەستێتەوە، 

رسوشتە  لە  پ��ەروەردەش  و  بكات  چارەسەر 

بۆگەشتێكی  بكات،  ڕزگ��ار  كالسیكیەكەی 

گەشەی زانستی.

هێربارت  الی  پ��ەروەردەی��ە  ه��ەرچ��ی 

لە  بریتیین  كە  وەستاوە،  پایە  سێ   لەسەر 

ڕاهێنان( سیسم،  )تثقیف(،  )دەستەمۆكردن 

لەمە  زۆر  پ���ەروەردە  پێیوایە  دێ��وی  ب��ەاڵم 

گەورەتر و فراوانرتە.

لەسەر  ژی��ان،  بۆ  شێوازێكە  پ��ەروەردە 

بنەمای كارلێك لە نێوان تاك و ژینگە گۆڕاوەكە 

لە  هێز  بە  پەیوەندییەكەی  و  دەنرێت  بنیاد 

بنیاد  كارامەیی  و  ئەزمون  وەك  ژیان  نێوان 

دەنرێت، لە گەڵ پەروەردەدا، ئەمەش  دەبێتە 

هۆی گۆڕان لە گەشەی رسوشتی مرۆڤ .

ج���ون دێ���وی پ��ێ��ی��وای��ە ب��ی��روب��اوەڕی 

هێربارتییەكان لەوەدا دەسوڕێتەوە، كە ڕقیان 

سیستمێكی  شێوازی  لە  دەرەكییەكە  باری  لە 

بسەپێرنێت،  منداڵدا  س��ەر  بە  فێركاریدا 

هەموو  هەروەها  ئەنجام،  گەیشتنە  لەپێناو 

ڕێگر  دەبنە  كە  ڕەتدەكەنەوە،  شتانە  ئەو 

فێربووندا،  لە  مندااڵن  ئ��ازادی  ب��ەردەم  لە 

بڕەخسێرنێت،  هەلومەرجێك  پێویستە  بۆیە 

بیركردنەوەی  و  گەشەو  خواست  لەگەڵ  كە 

دوای  پێبدات،  گەشەی  و  بگونجێت  منداڵدا 

دێت،  هەوڵبۆدراو  تیۆری  هەنگاوەش،  ئەم 

كە  بایەخەی  ئەو  لەسەر  جەخت  تێیدا  كە 

دێوی  بەاڵم  دەكاتەوە،  دەدرێ��ت  منداڵ  بە 

پێیوایە ئەم تیۆرەش كەموكورتی هەیە، چونكە 

ناتوانرێت  چونكە  دژە،  خۆیدا  لەگەڵ  خۆی 

هەر  دووربخرێتەوە،  چاالكییەك  جۆرە  هیچ 

بایەخدانەكەی   و  گرنگی  لەگەڵ  ڕەوشێك 

ئەوەی  بەڵكو هەریەكەیان  پێچەوانەنابێتەوە، 

دی تەواو دەكات.) (

گ��ۆڕان��ی  بنچینەی  پ��ێ��ی��وای��ە  دێ���وێ  

و  شوێن  چونكە  بیداگۆجی)فێركاری(یە، 

یاخود  پەروەردەییەكانە،  بیرە  چاالكی  پێگەی 

و  هاوچەرخ  تاكێكی  دەتوانێت  ناوەندێكە 

لەمەش  جگە  بەرهەمبهێنێت،  دیموكراسی 

پێشكەوتوودا،  پ���ەروەردەی  لە  قوتابخانە 

نوێنەرایەتی  و  كۆمەاڵیەتییە  دەزگایەكی 

بەمەش    ، دەكات  حاڵی  ژیانی  بەردەوامی 

لەگەڵ  كارلێك  بچوكەو  كۆمەڵگەیەكی 

كارامەییە كۆمەاڵیەتییەكەی دەرەوەی دیواری 

پ��ەروەردەی  لە  منداڵ  دەكات،  قوتابخانەوە 

بابەتی  پەروەردەییەو  كاری  چەقی  نوێدا، 

بەڵكو  كلتوربێت،  تەنها  نابێت  خوێندن، 

كاردا  واقعی  لە  دەبێت   رابردوەو  كارامەیی 

راكتیزە بكرێت. 

تاكە  ك��ار  سەركەوتنی  وات��ە  پراكامتی 

تاكە  پراكتیكیش  ك��اری  ڕاستییە،  پێوەری 

گەیشتنە  لەگەڵ  بنچیینەییە،  دیاریكەری 

ڕاستی مەعریفەدا، لە پەروەردەشدا وا سەیری 

و  زیندووە  كائنێكی  كە  دەك��ات،  فێركاری 

كارامەیی  و  دەكات  ژینگەدا  گەڵ  لە  كارلێك 

جۆراوجۆر و باش بە دەستدەهێنێت، ئەمەش 

بە  كارامەیی  ك��رداری  گۆڕانی  هۆی   دەبێتە 

بەردەوامەشدا،  كارلێكە  لەم  دەستهاتوو، 

هاوكاری تاك دەكات بۆ بەدەستهێنانی كیانی 

كۆمەاڵیەتی خۆی، هەر وەك چۆن كیانی تاكی  

بەدەستهێناوە، چونكە كارلێك حەزە تاكیەكان 

بەرەو ژینگەی دەرەكی دەبات) (.

لەكۆمەڵێك  بێت  بریتی  پەیڕەو  ئەگەر 

گەیشتنە  و  لەپَێناو  رێگەیە  و  )راپ��ەڕان��دن 

ئ��ەن��ج��ام��دا()3( ك��ارام��ەی پ��ەروەردەی��ی و 

خوێندنگە  كومەاڵیەتییەكەی  و  ڕۆشنبیری 

و  ناوخۆ  لە  دەكات  ئامادەی  قوتانیەكانی  بۆ 

دەرەوە دا.

بیركردنەوەیی،  كارامەیی  ڕاستیدا  لە 

مانایەكی  بە  پەروەردەییە،  پەیڕەوی  بنچینەی 

تر خربە بنچینەی هەموو تێڕوانینە بیرییەكانە، 

نوێ ،  پ���ەروەردەی  پەیڕەوی  ناویشیاندا  لە 

چونكە هۆكاری سەالمەتی پەیڕەوەكەیە، بۆیە 

هێزی بیركردنەویی الی دێوی بریتیە لە:

ب��ی��رك��ردن��ەوەی پ��ەی��وەس��ت بە   .1

و  گەشە  و  فێربوون  هۆكاری  كارامەییەوە، 

پێشكەوتن و چارەسەری كێشەكانە.
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هۆكارێكی  بیركردنەیی،  كارامەیی   .2

بەڵكو  ژی��ان،  كێشەكانی  لە  سەربەخۆیە  نا 

پەیوەستە بە بارەكەیەوە .

دێوی دوو جۆر باوەڕی )باش( و )خراپ(

ی پەسەنددەكرد. ئەمانە راست یان درۆ نین 

– شتێك كە ناتوانین لەسەری بوەستین. بەپێی 

روانینامن  لەسەرمانهەیانە،  كاریگەرییەی  ئەو 

پڕ  كرداری  بۆ  ئەگەر  دوانەیە.  لەم  یەكێك  بۆ 

ئەم  بەپێی  باشن.  ڕێنامییامنبكەن  بەرهەم 

ئایدیاكانیش  ناسین،  لە  پێشكەوتوە  تێڕوانینە 

راستیدا  ل��ە  ب��گ��ۆڕن.  بابەتەكە  دەت��وان��ن 

لەوانەی  باشرتن  ئایدیاكان  وابكەن.  ناچارن 

كە  نین،  ئەوانە  بەباشی  بەاڵم  جێیانگرتنەوە، 

ئایدیایەكی  دەگرنەوە.  ئایدیایانە  ئەو  جێگەی 

راستی جێگیر و نەگۆڕ بوونی نییە.

بە  هەڵێنجانەدائاماژەی  راسڵلەم  برتراند 

بەرامبەر  ئێمە  كرد.  گرنگ  كەموكورتییەكی 

ئەوەی لە مێژودا رویداوە، دید و ئایدیایەكامن 

هەیە. بەبۆچوونی دێوی ئەم روداوانە بەپێی 

یان  باش  ئێمە  ئاكاری  لەسەر  كاریگەریان 

كە  دەكات،  بەوە  ئاماژە  راسڵ  دەبن.  خراپ 

مێژونوسان زیاتر تیشك دەخەنە سەر ئەوەی، 

ئەو روداوە بەراستی رویداوە، نەك كاریگەری 

دوات��ر  ئێمە.  ئ��اك��اری  لەسەر  روداوە  ئ��ەو 

دێوی  هەڵوێستی  خ��وارەوە  بەمنوونەی  ئەو 

بەیانییە  )ئەم  دەپرسن  من  لە  نیشاندەدات. 

وەاڵمدانەوە،  پێش  خ��واردوەت��ەوە؟(  قاوەت 

وەاڵم��ەك��ەوە  راس��ت��ی  ل��ەب��ارەی  پێمخۆشە 

بەاڵم  كاریگەریەكەی،  نەك  بیربكەمەوە، 

ناتوانم دڵنیابم  ئەگەر ئەم یەكەش هەڵبژێرم، 

پێشرت  ناتوانم  دەبێت.  چی  كاریگەریەكەی 

یان  )باش(  ئایدیایەكی  وەاڵمەكەم  دیاریبكەم 

تێگەیشتنی  لە  بە چاوپۆشی  )خراپ(ە. دێوی 

خۆیدا،  ناسینی  پێشكەوتی  تیۆری  لە  راسڵ 

ئەگەر  ڕێنامیی جێدەهێڵێت.  بێ   ئێمە  لێرەدا 

لێكیبدەینەوە،ئیدی  پێشرت  ناتوانین  ئێمە 

ئایدیاكامنان باشن، یان خراپ، چۆن دەتوانین 

لەنێوانیاندا هەڵبژێرین؟

ل��ەب��ارەی )ت��ی��ۆری رەوش���ت(ی دێ��وی، 

بگیرێت.  هاوشێوە  رەخنەی  دەتوانرێت 

باشەی  كە  پەسەندیبكەین،  ئێمە  لەوانەیە 

ئاكاری و دڵنیایی بێ  مشتومڕ بوونی نییە، بەاڵم 

شتێك  هەموو  ئێمە  نییە،  واتایە  بەو  ئەوەش 

ئێمە  هەڵدەسەنگێنین.  خراپی  و  باش  بەپێی 

دەتوانین ئەوەی كە راستە هەڵیبژێرین، ئەگەر 

لەوانەیە  دەبێت.  خراپیشی  كاریگەری  بزانین 

پراگامتیزمی  چوارچێوەی  لە  پاڵەوانەكان  بۆ 

كەم  جێگەیەكی  مۆدێرندا  زانستی  جیهانی 

كە  نییە،  واتایە  ب��ەو  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  هەبێت، 

شیكردنەوەی  بۆ  هەوڵدان  لە  خۆ  پێویستە 

ئەمجۆرە شتانە بدزرێتەوە. مرۆڤ كە بەهۆی 

بەهۆی  و  كاردەكات  میتافیزیكیەوە  خێرێكی 

لە  زیانبەخش  كاریگەریەكی  كارەیەوە  ئەم 

جیهانی مادیدا دروستدەكات، دركی پێناكرێت. 

ئەگەر رقامن لە سیستمی بڕوای ئەویش بێت، 

عەوداڵی  پێویستە  ئێمە  فەلسەفی  سیستمی 

تێگەیشتنی بێت. ئەگەر وانەكات كەموكورتی 

خراپی  بە  لەوانەیە  كاریگەریەكەی  و  هەیە 

ئەو ئایدیایە بێت، كە دژیەتی. لەوانەیە دێوی 

دوانییە  ئەمجۆرە  كە  بێت،  ئەوە  موشتاقی 

ئەمكارە  بەاڵم  چارەسەربكات،  پێچەوانانە 

شێوەیەی  بەو  پراگامتیزمی  ئامرازی  بەهۆی 

ئەو پێشنیاریدەكرد، ناتوانرێت ئەنجامبدرێت.

رەخنانەیان  ئەو  دێ��وی  لەوانە  زۆرێ��ك 

گەیشتنی  بەئەنجام  و  جێگیری  ل��ەب��ارەی 

پراگامتیكیان بەو شێوەیە بە زیانبار نەدەزانی. 

ك��ارای��ی زان��س��ت – ش��ێ��وازی زان��س��ت��ی – 

بەچاوپۆشین لەمجۆرە رەخنە الوەكیانە، بەرەو 

ئەوەی  وەك  رەخنانە  ئەمجۆرە  چوو.  پێش 

ترسنۆكەكان  مرۆڤە  یان  رابوردو،  بە  تایبەتن 

مبێنێتەوە،  زانست  دەبوو  نەگیران.  لەبەرچاو 

كۆتا  لە  روو  كالسیك  فەلەسەفەی  رۆژگ��اری 

بەاڵم  مێژووەوە،  چووبوونە  نهێنییەكانی  بوو، 

بیركاریەوە  لەبارەی  گەورەتر  هەڵەیەكی 

)دەبلیو.  هاوچەرخ  فەیلەسوفی  دەرك��ەوت. 

پێویستییەكان  لە  )یەكێك  دەڵێت  جۆنز(  تی. 

دیوی  شیكاری  س��ەرج��ەم  تاقیكردنەوەی 

بیركاریدایە(   بیری  پێگەی  و  گرنگی  ل��ە 

سەرجەم  بنەمای  بیركاری  كە  لەوالیەنەوە 

)تیۆری  بۆ  لێرەدا  مۆدێرنە،  زانستی  تێڕوانینی 

زیاتری  مەترسیەكی  دێوی  ناسین(ی  زانستی 

دووبارە  پێگەكەشی  و  بیركاری  بابەتی  هەیە. 

فەلسەفەی  نهێنییەكانی  لە  یەكێكیرت  وەك 

كالسیكە، كە دێوی نەفرینی دەكردن. سادەتر 

سەربەخۆ  بەشێوەیەكی  بیركاری  ئایا  بڵێین: 

)هی  بەتەواوی  یان  هەیە،  ئێمەدا  بیری  لە 

دووەم  لەسەر  جەختی  دێ��وی  ئێمەیە؟( 

دەكردەوە. تێگەیشتنە بیركارییەكان، بێجگە لە 

ئامرازەكانی تێگەیشتنی ئێمە، كە لە كاركردندا 

بەكاربردنیان  لە  بەدەر  نییە.  بەكاریاندێنین، 

وردی  ل��ەروی  تەنها  بیركاری  نییە.  بوونی 

زۆرییەوە لەگەڵ كاركردنەكانیرتدا جیاوازە.

ئەم  رەخنەی  ئاشكراترین  و  سەرەتاترین 

)وردبوونەوەی  بیركاری  كە  ئەوەیە،  تێڕوانینە 

بڵێین  ك��ە  ئ���ەوەی  راس��ت��ە.  نییە–  زۆری( 

ب��ەاڵم  الوەك��ی��ی��ە،   2+2  =  2/00000001

شتێك  كە  دەریدەخات  ئەمە    ( هەڵەشەیە 

هەیە(،  ئێمەدا  ناسینی  لە  )راس��ت(  بەناوی 

ناسینی  كە  ل��ەوەی  بەچاوپۆشین  هەروەها 

ڕێژەیی ئێمە چەندێك پێشكەوێت، هێشتا بە 

هەڵەیی دەمێنێتەوە. دێوی بۆ چارەسەركردنی 

ئەم رەخنەیە شیكردنەوەیەك پێشكەشدەكات. 
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ئاشكرایی  ب��ە  ك��ە  )چ��االك��ی��ی��ەك  ل��ەن��ێ��وان 

بەروكار  چاالكییەی  )ئەو  و  ئەنجامدەدرێت( 

سەرنج  دادەنێت.  جیاوازی  ئەنجامدەدرێت( 

مرۆڤایەتییدا  مێژوی  لە  كە  دەدات،  ل��ەوە 

نەبوونی  لە  دوور  تایبەتی  سومبولی  )كاتێك 

كە  دروستبوون،  وشەكان  نێوان  پەیوەندی 

پەیدا  فكری  نەك  كۆمەاڵیەتی،  مەبەستی  بۆ 

پێش  ب��ەرەو  گ��ەورە  هەنگاوێكی  ب��ب��وون، 

كارایی  لە  )بەدەر  سومبوالنە  ئەمجۆرە  نرا( 

یەكرت  بەسەرنجدانە  و  ئاشكرا  راستەوخۆی 

دەخرانەروو(

ب���ەاڵم دێ���وی دەڵ��ێ��ت ئ��ەم��ك��ارە بە 

لەهەر  )بەدەربوون  دەگات،  لێكۆڵینەوەیەك 

یەكسان  ئاسانی  تایبەت، وەك  بەكارهێنانێكی 

وشە  وردی  وات��ای  بە  بەتاڵبوون  بە  ب��وون 

دادەڕێژرێت( بەبۆچوونی دێوی ئەم هەنگاوە 

لە  پەرستانەیەیە  بت  تێڕوانینە  ئەو  )بنەمای 

لە مێژوی مرۆڤایەتیدا  بە دەگمەن  گشت كە 

ئەم  لەگەڵ  وردە  وردە  خەڵكی  دەیبینین( 

راستەقینە  بوونەوەری  وەك  گشتیانە  ئایدیا 

كارلێكیانكرد.

كە  رایدەگەیەنێت،  دێ��وی  كاتە  ئ��ەو 

و  منونە  )كاری  نێوان  لە  راستەقینە  جیاوازی 

ئەگەر(دایە. تێڕوانینی كۆتایی چاودێر بەسەر 

یەكرتیدا( لەگەڵ  ئەوان  لۆجیكی  )پەیوەندی 

یە. ئەمە )ئەو هەالنەی بۆ چاالكیەك فەراهەم 

هەرگیز  راستەوخۆ  بەشێوەی  كە  دەك��رد، 

بەمشێوەیەیە  راستیدا  لە  ئەنجامنەدەدرا( 

داهێنەرانە  كرداری  ڕێگەچارەی  بیركاری  كە 

دەڕەخسێنێت، بەاڵم دواتر ئەو جەختدەكاتەوە 

بیركردنەوەیەدا  جۆرە  لەم  كە  ئەوەی  لەسەر 

)بنەماو واتای دواتر لە كردارێكدا شاراوەیە، كە 

لەهەمانكاتدا  لێكدراوەكانە(  دۆخە  چاودێری 

كردوە،  ئ��ەوەی  پەسەندی  راب��وردودا  لە  كە 

)ئایدیا  ب��ن��ەڕەت  ب��ی��رك��اری  بەكارهێنانی 

)هەل  ژم��ارەك��ان(  گشتی،  كورتكراوەكان، 

زۆرب��ەی  ب��ەاڵم  دەڕەخسێنێت(،  چاالكی  بۆ 

ئەنجامدا  لە  نییە.  كاراییان  چاالكییانە  ئەم 

و  )ئەستەمییەكان  كە  رایدەگەیەنێت،  دێوی 

ژمارەكاندا  لۆجیكی  لە  كە  ناسازگارییەكان 

بە  كەلەجێگەی  نامێنێت  كاتێك  دەبیرنێت، 

گرنگدانانی ئەوان،یان تایبەمتەندی ئەو شتانەی 

بۆ  بەهەڵبژێردراو  ئ��ەوان  زانینیان،  و  هەن 

چاالكییەكان و بەكارهێنانە بەهێزەكان بزانین( 

بەواتایەكیرت شاراوەترین بیركاری، كە ناتوانرێت 

لێكۆڵینەوەیەكی  لە  نابێت  جێبەجێبكرێت، 

كورتكراوەی بیركاریدا دابرنێت، بەڵكو پێویستە 

لە ئەگەری ڕێكخستنی بەكارهێناندا دابرنێت. 

بیركاری  یان  بنەڕەتدا،  لە  یان  بەمشێوەیە 

بۆ  رۆژێك  نییە.  هیچ  یان  بەكاردەهێرنێت، 

دەردەك��ەوێ��ت،  كاراییەك  روك��ار  تەنهایی 

لەبەرئەوە شێوازێك بۆ بەركەوتن لەگەڵ منونە 

ئایدیا  تەنهای  بەكارهێنانی  نەك  كرداریەكان، 

گشتیەكان دادەڕێژرێت. 

wittgenstein
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دیدی  لەگەڵ  دێ��وی  ئەنجامی  لێرەدا 

گروپی  ناسانی  بیركاری  ك��ە  ت��ەواوك��اری 

فەرەنسیدا  بیركاری هاوچەرخی  لە  )بوربكی( 

وەاڵمی  بەراورددەكەین،  روو  خستویانەتە 

شێوە  و  وردی  بەو  بیركاری  بۆچی  ئ��ەوەی 

و  گونجاوە  جیهاندا  لەگەڵ  سەرسوڕهێنەرە 

لەگەڵ ئەو دۆزینەوە ئاڵۆزانەی دەدۆزرێنەوە، 

ئەندامانی  بەبۆچوونی  دەگونجێت؟  هێشتا 

جیهان  ل��ەگ��ەڵ  بیركاری  بوربكی  گ��روپ��ی 

سەرجەم  هەوڵدەدات  چونكە  دەگونجێت، 

كە  لەكاتێكدا  ئەمەش  شیبكاتەوە،  ئەگەرەكان 

لەوانەی  ژمارەیەك  تەنها  بەناچاری  جیهان 

لەخۆ گرتوە.  

هەروەها دێوی ئەوەشی دەخستەروو، كە 

)پانتایی بیركاری پانتاییەكی جیاواز لە پانتایی 

جیاوازە.  ب��ەاڵم  نییە(،  ئەزمونی  و  فیزیكی 

دابەشدەكرێت.  كۆتا  بێ   بیركاری  پانتایی 

فیزیك  تاقیكردنەوەكانی  دوا  لەگەڵ  ئەمە 

بوونی  لێكۆڵینەوانە  ئ��ەم  بەراوردبكەین: 

بەشێوەی  بچوك  كۆتا  بێ   ه��ەوری  تۆڕێكی 

بوونەوەرە كۆتاكان بە حاشا هەڵنەگر دەزانن، 

هەروەها راستی كۆتایی تۆڕە هەورەكان گوایە 

لەالیەكیرتەوە  دەگرێتەوە.  چوارچێوە  یانزە 

بێ   چوارچێوەی  دەتوانێت  بیركاری،  پانتایی 

ئەنیشتاین  وتەی  لێرەدا  لەخۆبگرێت.  كۆتا 

باسكردنە:  شایانی  بیركاری  گرنگی  لەبارەی 

بۆ  ئاماژەن  تا ئەو شوێنەی  بیركاریەكان  )یاسا 

شوێنەی  ئەو  تا  و  مشتومڕە  جێگەی  راستی، 

تەواوی  ناكات.(  راستی  بە  ئاماژە  تەواوە  كە 

و حاشاهەڵنەگری بیركاری هیچ كاراییەكی لە 

راستیدا نییە و هەرگیزیش ناتوانێت هەیبێت.

بیركارییە  تەواو  راستییە  ئەمجۆرە  بوونی 

ل��ەگ��ەڵ ك��ارای��ی ب���اوەڕی دێ��وی ج��ی��اوازە و 

ناسین(  زانستی  )تیۆری  ت��ەواوی  دەتوانێت 

لەوانەیە  مەترسیەوە.  دەخاتە  ئەو  بەراستی 

بڵێین ئێمە لە سەردەمی زانستدا دەژین، بەاڵم 

نییە، كە زانست بەو واتایەی  ئەمە بەو واتایە 

)منونەیی(  پارادایمی  ب���ەردەوام  دەیناسین 

وتنی  دەبێت.  ناسین  بەدەستهێنانی  شێوازی 

ئەوەی كە لێرە بەدوا هەر سەردەمێك زانستێك 

لەبارەی  پاساوە  بێ   گریامنەیەكی  دەبێت 

زانست  لەوانەیە  ئێمە.  مرۆڤایەتی  ناسینی 

لەكاتێكدا  هەبێت،  وتن  بۆ  شتی  كۆمەڵێك 

بەنرخی  وتەی  ئەوەندە  سوننەتی  فەلسەفەی 

بە  فەلسەفە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بیڵێت.  نییە  پێ  

واتای فەلسەفە هێشتا قوڵرت لە زانست دەبێت. 

و  ڕەگ  لە  بیر  هەوڵدەدات  چونكە  بۆچی؟ 

كە  گریامنانەی  ئەو  بكاتەوە،  ناسین  ریشەی 

لە  خ��وازی��ارە  پێدەبەستێت،  پشتیان  ناسین 

و  بكات  هەڵوێستە  منونەییەكانیدا  دۆزینەوە 

كاتێك  ناوەڕۆكە.  تەنها  زانست  لەمشێوازانە. 

لەبنەڕەتدا  ئایازانست  دەپرسێت،  فەلسەفە 

تەواوی هەبێت،  دڵنیاكەر و  ناسینی  شتێك كە 

سەرزەنشتی  لەبەرامبەر  خۆی  دۆزیوەتەوە؟ 

تێگەیشتنی بەرامبەر دادەنێت، بەاڵم ئەمجۆرە 

وەك  فەلسەفە  بخرێنەڕوو.  پێویستە  پرسیارانە 

رۆڵی  دیموكراسیەكدا  لە  ئۆپۆزسیۆن  پارتی 

شایەتی  مێژوو  دەگێڕێت.  لێرەدا  سەرەكی 

نقوومبوونی سەرجەم ناسینەكانی مرۆڤایەتی لە 

دەریای گوماندا بووە. زانستەكانی وەك جادو، 

لەسەردەمی  كە  گەردونناسی،  ئەستێرەناسی، 

بوون.  ناسنامەی مرۆڤایەتی  ناوەندی  خۆیاندا، 

مرۆڤایەتی  خ��ودا(  )مردنی  دواییانەدا  لەم 

لەسەرجەم  لێكۆڵینەوە  روبكەنە  كرد  ناچار 

لە  زانستە  گەنجینەی  ئەم  رۆژئ��اوا.  سوننەتی 

بەشێكی  لە  زانستی  بیركردنەوەی  گرنگرتین 

و  وەرگرتن  روخسار  ساڵەكانی  هەزار  زۆری 

پێشكەوتوی  مرۆڤی  پێكهاتەی  تەواوبوونی 

رۆژئاوا، تێپەڕی. ئەگەر مێژو دەڕوات و تێپەڕە، 

تێبپەڕێنێت.  پرۆسەیە  ئەم  پێویستە  زانستیش 

دەركەوتنی  چ��اوەڕوان��ی  ب��ەردەوام  پێویستە 

زانستی  گومانی فەلسەفی هەبێت. هەوڵدانی 

بە دڵنیاییەوە مرۆڤایەتی گۆڕیوە، ڕێگەی داوە 

لە  دێ��وی  بگۆڕێت.  ل��ەرادەب��ەدەر  تواناكانی 

تێبینیكردنی ئەم خاڵە و هەوڵدانی بۆ هاندانی 

هەمانكاتدا  لە  بووە.  راست  الیەنگیریە  ئەم 

نوێیەكان  مەترسیە  ب��ۆ  ڕێ��گ��ەی  زان��س��ت 

هەمواركردوە. هەوڵدانی زانست لە سەردەمی 

بە  دەیتوانی  ئاسانی  بە  ناوەكی(  )ڕێگری 

هێشتاش  بێت.  كۆتایی  مرۆڤایەتی  لەناوبردنی 

نەتوانێت  مرۆڤایەتی  بكات،  كارێك  دەتوانێت 

لەسەر گۆی زەوی ژیان بەسەربەرێت.

لەم هەلومەرجەدا كارایی گەرایی زانستی 

لێدەكرد،  بەرگری  دێ��وی  كە  پێشكەوتوو، 

جۆرێكی  بە  ناتوانرێت  شێوەیەك  بەهیچ 

بە  ئەمانە  دێوی  دابرنێت.  راستی  مۆدێرنی 

شێوەی بابەتە بێ  وەاڵمەكان دادەنا – ئەوانیرت 

هەڵەی  بە  ئەوانەیان  بیستەمدا،  سەدەی  لە 

سود  بەبێ   دڕندانەكان،  وەهمە  زمانناسی، 

لە  وەرگرتوەكان  ئیلهام  فەلسەفە  دادەن��ا. 

لەوە  باسیان  بیستەمدا،  سەدەی  لە  زانست 

ئەو  وەك  بەاڵم  نییە(،  )نهێنییەك  كە  دەكرد 

وەاڵمەكانیان  نەبوونی  لەگەڵ  پرسیارانەی 

هەڵدەگرن.  باس  ه��ەزاران  خۆیان  هەبوون، 

پێدەچێت پێویستیەكی تێرنەكراوی مرۆڤایەتی 

چی،  ئەو  روب��ەروی  ناچارماندەكات  هەیە، 

پرسیارە  ئەم  بینەوە،  فەلسەفە  نهێنیانەی  یان 

بەالڕێدابردنە  ئەو  بپرسینەوە.  وەاڵمانە  بێ  

پرسیارانە  ئەم  هەوڵدەدات وای دەرخات، كە 

بوونیان نییە و ئەم پێویستیە تێرناكەن.

دێ��وی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی  بینیامن  وەك 

ئ��ەوەدا  لەگەڵ  ب��وو.  زانست  بەكارهێنانی 
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تیۆری  ل��ە  ئ��ەو  فەلسەفی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی 

سەرەكی  رۆڵی  ئەودا  فێركاری  و  دەرونناسی 

دەبینی. لەماوەی سااڵنی كاركردنیدا لە زانكۆی 

شیكاگۆ ئەمانە هەمویان زۆر بەرەو پێش چوون. 

ئاكاری دەرونناسی ئێمە و پرۆسەكانی فێربوونی 

لێكۆڵینەوە  پرۆسەیەكی  ناسێنەری  ئێمە 

هەوڵبدەین  دەكرد  ناچار  ئێمەی  گومان  بوون. 

عەوداڵی  ق��ەی��ران  بكەینەوە.  گرێیانە  ئ��ەم 

سەقامگیری، توندوتیژی عەوداڵی ساڕێژ، نەزانی 

بارەی  لە  بەتایبەتی  ئەمە  بوو.  زانین  عەوداڵی 

بەبۆچونی  بوو،  راست  فێربوونەوە  و  فێركردن 

و  دەستپێبكات  ئەزمون  بوو  پێویست  دێوی 

بەردەوامبێت. فێركردن و فێربوون تەنها فێربونی 

لێكۆڵینەوەی  پرۆسەیەكی  پێویستە  نییە،  وشك 

رۆشنگەر بێت.

روخساردا  لە  لبیراڵیانە  ئایدیا  ئەمجۆری 

لەسەر  پێداگری  دێوی  بەاڵم  بوون،  باش  زۆر 

ك��رداری��ان��ەی ئ���ەوان دەك����ردەوە. دێ��وی لە 

زانكۆی  تاقیكاری  )فێرگەی  خۆی  گروپەكەی 

ناوی  بە  ماوە  هێشتا  و  دامەزراند  شیكاگۆ( 

دێوی  بۆچوونەكانی  لێرەدا  دێ��وی(.  )فێرگەی 

ك��رداری��ان  پ���ەروەردەی   – فێركردن  ش��ێ��وازی 

بە  مندااڵ  دەرونناسی  گرێدانی  وەردەگ���رت. 

دەرونناسی  بوو.  بابەتەكە  كلیلی  ئەزموونەوە 

دیاریكرا.  ئێمە  فێركردنی  شێوازی  لەگەڵ  ئێمە 

ئەمە نەدەبو پرۆسەیەكی ئاڵۆز و وروژێنەربێت، 

بوو.  چاالك  لێكۆڵینەوەی  پرۆژەیەكی  بەڵكو 

بۆ  مندااڵ  موشتاقانە  مامۆستا  بوو  پێویست 

بەشداری و هاوڕێیەتی لە سەفەری لێكۆڵینەوەدا 

جیهانێك  روبەڕوی  منداڵیدا  لە  ئێمە  هانبدات. 

پەروەردە  و  فێركردن  نایناسین.  كە  دەبینەوە، 

دەرونناسی  پرۆسەی  ڕێڕەوی  لەسەر  پێویستە 

بكات.  ئێمە  ڕێنامیی  جیهانە  ئەم  بە  بون  ئاشنا 

لە منداڵیدا لە سەرەتای ئەزموونی پەروەردە و 

فێركردن بەرامبەر ئەو جیهانەی كە نەماندەناسی 

بوو  پێویست  دەب��وو؟  چ��ۆن  ك��اردان��ەوەم��ان 

مامۆستا ئەم دۆخەی مندااڵ بدۆزێتەوە، یارمەتی 

بەرهەمی  گومانەكانی  بەسەر  بۆئەوەی  بدات 

نادیارەكانی جیهاندا  ئەزموونی سەرەتای الیەنە 

مامۆستایان  پێویستە  ئەمكارە  بۆ  سەركەوێت. 

نابێت  بەدەستبێنن.  منداڵەكان  متامنەی 

فەرمانیان پێبكەن، بەڵكو پێویستە یارمەتیانبدەن. 

شێوازی كلتوری ڕێكوپێك و فێربوون وەك توتی، 

گەڕان  لێكۆڵینەوەو  بۆ  منداڵی  پێویستی  تەنها 

و  زانست  بەدەستهێنانی  ڕێگەی  لەم  كپدەكرد. 

ناسین، پێویستە مامۆستا هاوسەفەرێكی ڕێنامیی 

بەمجۆرە  بێت.  توندوتیژ  چاودێرێكی  نەك  كار، 

توانای  الیەنەكانی  چۆن  فێردەبوون  فێرخوازان 

بەمشێوەیە  بەڕێوەببەن.  مرۆڤ  وەك  خۆیان 

بوو و  لە گەشە مەبەست  تێڕوانینێكی گشتگیر 

برەوی پێدەدرا.

ف��ەل��س��ەف��ەی پ������ەروەردەی دێ���وی لە 

ئەمریكاییدا،  پ��ەروەدەك��ردن��ی  شێوازەكانی 

ئەگەر  ب��ەاڵم  بەڕێخست،  بچوكی  شۆڕشێكی 

ئایدیاكانی  سەروخۆی  پەیڕەوانی  لە  ژمارەیەك 

گشتگیرتر  و  گەورەتر  بەكارنەدەهێنا،  ئەویان 

لە  بێسنورە  ئازادیە  ئەم  دەرەنجامی  دەب��وو. 

كاردانەوەیەكی  كاتەدا  لەو  وانەوتنەوەدا  پۆلی 

ئەوەدا  لەگەڵ  هێنایەپێشەوە.  پێشبینیكراوی 

سیستمی  سەرجەم  لە  ئەو  ئایدیاكانی  دوات��ر 

لەبارەی  ئەو  شێوازی  گیرایەبەر.  پ��ەروەردەدا 

نوێی  سەردەمی  لەگەڵ  دیموكراتی  وتنەوەی 

دیموكراتیدا یەكیدەگرتەوە.

لە  نەبوو.  شێوەیە  بەو  ب��ەردەوام  ب��ەاڵم 

روبەڕوی  دێوی  ئایدیاكانییەوە  بەهۆی  كۆتاییدا 

ئەو  گرفتەكە  ب��ۆوە.  ناوچەییەكان  لێپررساوە 

خوێندنگەكانی  لە  یەكێك  كە  توندتربوو،  كاتە 

دێوی  و  دیویەوە  فێرگەی  ریزی  رۆیشتە  شار 

 دێوی لەگەڵ دیدی 
تەواوكاری كە بیركاری 
ناسانی گروپی 
)بوربكی( لە بیركاری 
هاوچەرخی فەرەنسیدا 
خستویانەتە روو 
بەراورددەكەین، 
وەاڵمی ئەوەی بۆچی 
بیركاری بەو وردی و 
شێوە سەرسوڕهێنەرە 
لەگەڵ جیهاندا 
گونجاوە و لەگەڵ ئەو 
دۆزینەوە ئاڵۆزانەی 
دەدۆزرێنەوە
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ئەو  ب��ەڕێ��وەب��ەری  وەك  ه��اوس��ەرەك��ەی 

خراپ  ئەنجامی  لە  دیاریكرد.  خوێندنگەیە 

زانكۆ  و سەرۆكی  دێوی  نێوان  لێكتێگەیشتنی 

لە  دێوی   1904 ساڵی  هارپەر(  رینی  )ویلیام 

پۆستەكەی دور خرایەوە.

ناوبانگی دێوی بەشێوەیەك باڵوبوبووەوە، 

تایبەتی  كورسیەكی  پێشنیاری  خێرایی  بە  كە 

نیویۆرك  لە  كۆلۆمبیا  زانكۆی  لە  فەلسەفەی 

بە  و  مایەوە  زانكۆیە  لەم  دێوی  پێشكەشكرا. 

مامۆستای مومتاز خانەنشین كرا. لەماوەی 47 

سااڵ كاركردنیدا لە زانكۆی كۆلۆمبیا بەردەوام 

رۆڵێكی بەرجەستەتری لە ژیانی گشتیدا گێڕا. 

بەو راپۆرتانەی بەردەوام لە )نیو ریپۆبلیك( و 

باڵویدەكردنەوە،  پێشكەوتوەكانیرت  باڵوكراوە 

رۆژی  روداوەك���ان���ی  روون���ی  شیكارێكی 

زنجیرەیەك  بەباڵوكردنەوەی  دەخستەڕوو. 

و  فەلسەفە  لەسەر  كاریگەری  بەرهەمی 

بەردەوام  فێركردن  و  پەروەردە  و  دەرونناسی 

كوێیەك  هەر  بۆ  و  كرد  سەفەری  زۆر  بوو، 

دەچوو، بە كەسایەتیەكی ناودار و بیرمەند و 

رۆشنگەر هەژماردەكرا.

 1919 ساڵی  ه��اوس��ەرەك��ەی  و  دێ��وی 

سەردانی ژاپۆنیان كرد. لەوێ  دێوی لە زانكۆی 

پێشكەشكرد.  وت��اری  كۆمەڵێك  ئیمپریااڵ 

وتارانە  و  دەرس   لەم  راگەیەنراو  ئامانجی 

كەمێك هەڕەشەئامێز )ڕێگەدان بەو هێزانەی 

مەحااڵ  بە  ئەندێشە  و  بیر  نوێكردنەوەی  كە 

دادەنێن و پێشبینی ژمارەیەك لەو ڕێڕەوانەی 

وتارانە  ئ��ەو  ب��وون.  بیگرنەبەر(  پێویستە 

نزیكەی  بە  ئەو  بون.  خۆیان  بەڵێنی  خاوەن 

نامەیەكیدا  لە  پێكرد.  دەستی  بیسەر  هەزار 

نوسی  خۆشبینییەوە  ب��ە  واڵت��ەك��ەی  ب��ۆ 

دوای  ئارامگرن.(  مرۆڤی  كۆمەڵێك  )ئەمانە 

زۆر  كەسی   30 بۆ  بیسەرانی  وانەیەك  چەند 

پێشكەوتنی  لەگەڵ  ببوونەوە.  كەم  ئارامگرتر 

بە  بەاڵم  مۆدێرندا،  جیهانی  لە  ژاپۆن  سیاسی 

بە  ئیمپراتۆر  مابووەوە.  توند  موحافیزكاری 

رەخنەی  بەشێوەیەك  ئەمەش  دادەنرا،  خودا 

كە  پ����ەروەردەوە،  سیستمی  ن��او  ك��ردب��ووە 

ئایدیاكانی دێوی پەسەند نەدەكرد. مامۆستای 

ئیمپراتۆر  دەمارگیری  خوێندنگە حكومییەكان 

دێ��وی  ل��ەم��ب��ارەی��ەوە  ه��ەب��وو،  پەرستیان 

ئاگری  خوێندنگەكە  ئەگەر  نوسیویەتی« 

یان  خۆیان،  بوو  باشرت  پێیان  زۆرێك  بگرتایە، 

ئیمپراتۆر.  وێنەی  نەك  بسوتێن،  منداڵەكان 

لە  لێپرسینەوە  نەدەبووە هۆی  كارە  ئەمجۆرە 

كاتەدا  لەم  دادگا.  یان  ئیمپراتۆریەت  بەردەم 

مافی  لە  باس  هەوڵیدەدا  دێوی  هاوسەری 

دەنگدانی ژنان بكات، بەاڵم ئەمەش پێشوازی 

لێنەدەكرا«

و  چین  بۆ  چ��وون  ساڵێك  ئ��ەوە  دوای 

لەبارەی  پەكین،  نەتەوەیی  زانكۆی  لە  دێوی 

لێكۆڵینەوە فەلسەفییەكان لەسەردەمی یۆنانی 

دێرینەوە تا برتراند راسڵ وتاری پێشكەشكرد. 

هات،  خۆی  راسڵ  ساڵەدا  ئەو  لەناوەڕاستی 

بۆئەوەی لەبارەی فەلسەفەی خۆیەوە بدوێت. 

هاوڕێ  كچە نوێیەكەی )دورا بلك(ی لەگەڵدا 

كۆمەڵگەی  كە  كۆمەاڵیەتی  هەڵەیەكی  بوو. 

دێوی  كرد.  توڕە  نێودەوڵەتی  دیپلۆماتیكی 

كە  ب��وون،  كەسانێك  تەنها  ه��اوس��ەرەك��ەی 

لەماڵەكەی خۆیان پێشوازیان لە راسڵ و هاوڕێ  

نەخۆش  راسڵ  كاتێك  كرد.  نوێیەكەی  كچە 

تەندروستی  كرد.  پەرستاری  دێوی  ك��ەوت، 

چاپەمەنییە  كە  خراپبوو،  بەشێوەیەك  راسڵ 

باڵوكردەوە.  مردنیان  هەواڵی  ناوخۆییەكان 

و  باڵوبووەوە  جیهاندا  لە  هەواڵەكە  كاتێك 

ئەوروپا  باڵوكراوەكانی  لە  نامەی سەرەخۆشی 

لە  راس��ڵ  و  دێ��وی  باڵوبوونەوە،  ئەمریكا  و 

ماڵەكەیان خەریكی گفتوگۆی فەلسەفی بوون. 

بەپێی راپۆرتێك دێوی لە )خۆشی ئەوەی راسڵ 

تەندروستی باش بووە( زۆر سەری سوڕمابوو.

لە تەمەنی 69 ساڵیدا  دێوی ساڵی 1928 

بۆ بینینی چۆنێتی پێشكەوتنی بواری پەروەردە 

كۆمۆنیستی  شۆڕشی  ئەنجامی  لە  فێركردن  و 

بانگهێشتی یەكێتی سۆڤێت كرا. كاتێك گەیشتە 

كرێكارانەدا  ئەو  لەبەرامبەر  خۆی  لینینگراد، 

هەبوو،  فێربوونیان  خولیای  كە  بینییەوە، 

دەدا،  ژێركاریگەری  كەوتنە  هەوڵی  بۆیە 

خوێندنگەكاندا  وانەكانی  لە  كە  لەكاتێكدا 

بەتەمەنەكان  ك��اری  رۆڵ��ی  لەسەر  جەخت 

بوو  راستەقینە  وانەیەكی  ئەمە  كرابووەوە. 

پەروەردەییەكاندا  سیستمە  لەسەرجەم  ،كە 

پێویستە بپارێزرێت. ئەو بۆی دەركەوت چۆن 

شان  و  )هاوكارانە  هاندەدرێن  خوێندكارەكان 

كە  شێوەیەی  ئەو  بەهەمان  كاربكەن،  بەشان 

سەرمایەداریدا  واڵتانی  لە  سەردەمەدا  ئەم  لە 

تاكەكان كاردەكەن( لەالیەكیرتەوە رەخنەی لە 

پڕوپاگەندە و ریكالمی زۆری وانەكان دەگرت. 

بەباشی  ئیجابی،  كاریگەری  بوونی  لەگەڵ 

دەیزانی پۆلیسی نهێنی لەماوەی سەردانەكەیدا 

چاودێریدەكەن. ئەو سادە نەبوو.

سەردانەكەی  راپۆرتی  گەڕانەوەی  دوای 

لەم  ب��اڵوك��ردەوە.  نیوریپۆبلیك  لە  بەزنجیرە 

باشرتین  كە  كردبوو،  لەوە  باسی  راپۆرتانەدا 

یەكێتی  لە  روداوەكان  تێبینیكردنی  بۆ  شێواز 

سۆڤێت، لەبەرچاوگرتنییەتی وەك تاقیگەیەكی 

 – ن��ەت��ەوەی��ی��دا  پ��ێ��وەری  ل��ە  كۆمەاڵیەتی 

تاقیكردنەوەیەك كە هێشتا ناتوانرێت پێشبینی 

بەردەوام  تاقیكردنەوەیەك  هەر  وەك  بكرێت. 

ئەمەیاندا  لە  بەاڵم  هەیە،  بوونی  قورساییەك 

قورساییەكان پەیوەندی بە تاكەكانەوە هەبوو، 

كە بەو واتایەیە پێویستە ئەزمون و تاقیكردنەوە 
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ئەو  ئەنجامبدرێت.  وردەكاریەوە  بەوپەڕی 

بەراستی ئەوەی پەسەنددەكرد كە )بەهۆكاری 

بیبینم ئەم ئەزمونە لە  خۆویستانە پێم باشرتە 

روسیا ئەنجامدەدرێت، نەك لە واڵتەكەی خۆم(

و  دەمارگیری  لە  بەدور  راپۆرتە  بەهۆی 

سۆڤێت،  یەكێتی  لەبارەی  بێالیەنەكانییەوە 

كۆمۆنیستی(  ئایدیای  )بانگخوازی  بە  دێوی 

كۆڕ  ژمارەیەك  لە  تەمەنیدا  لەماوەی  ناوبرا. 

بوونی  كۆمۆنیست  لە  گومان  كۆبوونەوەدا  و 

سەرنجی  كەمێك  هەركەسێك  دەكرا.ئەگەر 

دوور  بیروڕا  ئەو،  لیرباڵی  فەلسەفەی  بدایەتە 

و  دەرونناسی  لەبارەی  دەمارگیرییەكانی  لە 

دەیتوانی  فێركردنەكەی  و  پ��ەروەردە  تیۆری 

بەو ئەنجامە بگات، كە ئەمە بێجگە لە شتێكی 

ئەندێشەی  سەرجەمی  نییە.  هیچیرت  پ��وچ، 

دێوی پشت ئەستور بوو بە دیموكراتی.

بەسەرۆكی  ب��وو  دێ��وی   1937 ساڵی 

)تروتسكی(  هەواڵپرسینی  بۆ  لیژنەیەك 

ستالینەوە  كەلەروسیای  كۆمۆنیست  رێبەری 

ئەمەش  دەژیا،  مەكسیك  لە  و  دورخرابووەوە 

ئامانجی  سیاسیەوە.  ئاڵۆزیەكیرتی  ناو  خستیە 

لەروسیا  كە  بوو،  ئەوە  دەرخستنی  لیژنەكە 

گەیشتبووە  ستالین  بوو  سااڵ  پانزە  رویدەدا. 

بەرەو  ب��ەردەوام  حكومەتەكەی  و  دەسەاڵت 

دواییدا  لە  دەنا.  هەنگاوی  زیاتر  دیكتاتۆری 

مۆسكۆ  لە  منایشی(  دادگ��ای��ی   ( فەرمانی 

بەرجەستەكانی  كەسایەتییە  تێیدا  كە  دابوو، 

كۆمۆنیست، كە زۆربەیان رۆڵێكی پاڵەوانانەیان 

تاوانی  بە  بینیبوو،   1917 ساڵی  شۆڕشی  لە 

ئەنجامی  لە  و  دەك��ران  دادگایی  خیانەت 

شۆردنەوەی مێشكیان، دانیان بە تاوانەكانیاندا 

دەنا و بەخێرایی گوللەباران دەكران. جیهانی 

مۆدێرن بە هەراسانی چاودێری دەكرد. گوایە 

و  داخرابوون  سۆڤێت  یەكێتی  سنورەكانی 

لەراكردنی  بەر  كە  تروتسكی  دەك��را  گومان 

بوو  لەوانە  بوو،  ستالین  الیەنگری  نزیكرتین 

لیژنەكەی  چۆنە.  دۆخەكە  بەراستی  بڵێت 

بەرەو   1937 ساڵی  لە  ئامانجەوە  بەو  دێوی 

مەكسیكۆ سیتی بەڕێكەوت.

ئ��ازای��ەت��ی دێ����وی چ���ەپ و راس��ت��ە 

كۆمۆنیستەكان  ت��وڕەك��رد.  توندڕەوەكانی 

دژی  بەتوندی  مەكسیكیش  و  ئەمریكا  لە 

هەوڵدان،  و  تروتسكی  ناسینی  بەرەسمی 

بۆئەوەی شۆڕشی روسیا بە بەالڕێدا رۆیشتوو 

توندڕەوەكان  راستە  وەستانەوە.  بناسێنن، 

پەیوەندی  هەبوونی  بە  تاوانباردەكرد  دیویان 

ئەنجامدا  لە  كۆمۆنیستەكان.  لەگەڵ  زیاتر 

بگاتە مەكسیك  ئەوەی  پێش  دێوی  لیژنەكەی 

هەڕەشەی لێدەكرا. لەو كاتەدا دێوی تەمەنی 

دەترسان  زۆرێك  بوو،  ساڵ  هەشت  حەفتاو 

بگەیەنێت.  تەندروستی  بە  زیان  سەفەرەكە 

كاربەدەستانی  ترسی  بێت،  هەرچۆنێك 

ستالینیش لە مەكسیك هەبوو.

ڤێالی  لە  تروتسكی  لەگەڵ  دی��دارەك��ان 

گۆ  )دیە  مەكسیكی  بەناوبانگی  وێنەكێشی 

ڤێالكە  ل��ەچ��واردەوری  ئەنجامدران.  ریڤێرا( 

پۆلیس بازگەی دانا. لەناوەوەدا دێوی بۆ ماوەی 

تروتسكی  لەگەڵ  لێپرسینەوەی  هەفتەیەك 

ئەنجامدا. بە وتەی شایەتێك )جارێك یان دوو 

جار لەو بابەتانەی كە بیروڕای تروتسكی دژی 

كەمێك  بوو،  دێوی  دیموكراتییەكانی  بیروڕا 

ئاوازی وتەكانی دەگۆڕا. لەم بارە دەگمەنانەدا 

تروتسكی  گەشانەوەی  بەرامبەر  دێوی  رای 

كاردانەوانەی  لەو  منونەیەك  )ئەمە  رونبوو.( 

هەبوو.  تەمەنی  درێژایی  بە  دێوی  بەرامبەر 

پاكی ئەو، هاوكات رەفتاری شارستانیانەی كەم 

تا زۆرێك شارەزایانەی ئەو، دەبووە هۆی ئەوەی 

زۆرێك بە كەمی دابنێن – ئەو بە زانكۆییەكی 

درەوشانەوەی  لەبەرامبەر  دێوی  دابنێن.  تر 

دەزان��ی.  ئ��ەو  ه��اوت��ای  بە  خ��ۆی  تروتسكی 

روانینێك لە بەرهەمەكانی ئەوان نیشانیدەدات 

ئەمجارە درەوشانەوەی تروتسكی كەمرتە(

دێوی و لیژنەكەی لەكاتی خۆیدا گەڕانەوە 

دێوی  باڵوكردەوە.  راپۆرتەكەی  و  ئەمریكا  بۆ 

تروتسكی  لە  بەڵگانەی  و  وتە  ئەو  لەبارەی 

منایشیەكانییەوە  دادگاییە  و  ستالین  لەبارەی 

بەدەستیهێنابوو، گومانی نەبوو. دۆخی شۆڕشی 

روسیا یەكێك لە قوڵرتین بیروڕا فەلسەفیەكانی 

دێوی – بڕوا نەبوونی بە دوانەیی فەلسەفەی 

بابەتی  شێوە  لێرەدا  دەسەملاند.  كالسیكی 

جیاوازی نێوان ئامراز و ئامانج بوو. بەبۆچونی 

تەنها  نییە،  بوونی  دوان��ەی��ی  لێرەدا  دێ��وی 

گشتێكی یەكپارچەیە. بە وتەی ئەو« وانەیەكی 

ئەمریكا  رادیكاڵەكانی  سەرجەم  بۆ  گ��ەورە 

سۆڤێتی  یەكێتی  الیەنگرانی  سەرجەم  بۆ  و 

بگەڕێنەوە  پێویستە  كە  ئەوەیە،  سۆسیالیستی 

دروستكردنی  ئامرازی  بابەتی  سەرجەمی  و 

گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی و شێوازی راستەقینەی 

پێشكەوتنی  شێوازی  لە  دووب��ارە  دیموكراتی 

پرۆلیتاریا  دیكتاتۆری  بڕواننەوە...  كۆمەاڵیەتی 

بۆ دیكتاتۆری بەسەر پرۆلیتاریا و بۆ سەر پارت 

گۆڕاوە و پێموایە بەردەوام بەو ئەنجامەدەگات. 

باوەڕبكەم،  بۆئەوەی  نابینم  هۆكارێك  من 

دامەزراندنی  بۆ  هەبێت  واڵتێك  لەوانەیە  كە 

بەاڵم  هەوڵبدات،  كۆمۆنیستی  حكومەتێكی 

نەگەن(  دیكتاتۆریە  ئ��ەم  بە  هەوڵەكانی 

پێشبینی  كۆمەڵێك   1937 ساڵی  ئەمانە 

دێوی  پێشبینییەكەی  هەرچەندە   – ب��وون 

جێگری  دواتر  سااڵ  سێ   نەگرتەوە:  تروتسكی 

بەدەستی  سیتی  مەكسیكۆ  لە  ستالین  پێشوی 

بەكرێگیراوانی ستالین تیرۆركرا.

كار  ل��ە  دەس��ت��ی  دێ���وی   1930 س��اڵ��ی 
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درێژەی  بەاڵم  كێشایەوە،  كۆلۆمبیا  لەزانكۆی 

كۆمەاڵیەتیدا.  كاروباری  لە  بنەڕەتی  رۆڵی  بە 

راپۆرتەكانی  و  كتێب  زنجیرە  باڵوكردنەوەی 

پێدا. لەو بەرهەمە گرنگانەی كە  خۆی درێژە 

لەم سەردەمەدا باڵویكردنەوە )لۆجیك، تیۆری 

و  ئەزمون  فەرهەنگ،  و  ئازادی  لێكۆڵینەوە، 

بەرفراوانی  بە  ئاماژەن  ناوانە  ئەم  فێربوون( 

لێكۆڵینەوەكانی.

دەستكەوتی دێوی لەبواری دەرونناسیش 

بەشە  ئ��ەم  ب���ەردەوام  چونكە  كەمنەبوو، 

بوو،  فەلسەفەكەی  جیانەكراوەی  بەشێكی 

لەگەڵ بنەما پەروەردەیی و كۆمەاڵیەتییەكانی 

لەسەر  ئەو  سەرنجی  ب��ەردەوام  لێكئااڵبوون. 

دەیخستە  خۆی  كە  بوو،   مرۆڤایەتی  گشت 

دێوی  بەبۆچوونی  كارەكانییەوە.  ناوەڕۆكی 

دەرونناسی نەك تیۆرێكی دورودرێژی روتەڵە، 

بەڵكو كاراییەكە. جێگەی سەرسوڕمان نییە، كە 

دەرونناسیەكەی رەگێكی پتەوی لە دەرونناسی 

سێ   بە  پەیوەندی  و  هەیە  كۆمەاڵیەتیدا 

هۆكاری سەرەكییەوە هەیە. 

لەو  )كە  عادەت(ە  )خو-  هۆكار  یەكەم 

بەپێی گرنگی  پانتاییەدا خۆی رۆڵێكی گرنگی 

دوو  دێوی  هەیە(  زیندو(  )بوونەوەری  خۆی 

خو پەسەنددەكات: هۆشیار و ئاسایی. ژیانی 

نەرمرت(  جێگیرتر،  )ئاڵۆزتر،  خوی  بە  بااڵتر 

لەسەر  جەخت  ب��ەردەوام  چونكە  دەگ��ات، 

كارایی خو دەكاتەوە. مەبەست لەمە ئەوەیە، 

بكات،  دەوڵەمەندی  و  بپارێزێت  ژیان  كە 

یارمەتی گەشە بدات.

لەوالیەنەوە  )پاڵنەر(ە.  دوەم  هۆكاری 

سەرچاوەی  پاڵنەرەكان  فێردەبن،  خوەكان  كە 

تەواو  فێربوونی  شێوازی  خوەكان  سەرەكین. 

ئەوەی  لەگەڵ  بەمشێوەیە  پاڵنەرەكانن.  وەك 

لەگەڵ  بەاڵم  دروستدەكات،  خو  پاڵنەر  سەرەتا 

پێویستە  لەبەرئەوە  وەردەگرێت،  روخسار  خو 

و  جێگری  تایبەمتەندی  گ��ۆڕاوب��ن.  خوەكان 

پاڵنەری  لە  ئ��ەوەی  وەك   – نییە  نەگۆڕیان 

مەبەستیان  و  واتا  ئەمانە  دەیبینین.  كوێرانەدا 

كۆمەاڵیەتی  ژیانی  لەگەڵ  ئاوێتەبوون  لە 

وەردەگرن. 

شیكردنەوە  ب��ەم  دێ��وی  دەرون��ن��اس��ی 

كەمێك  وەك  ناچاری  بە  روك��ارەوە  و  كورت 

پێویستە  ب��ەاڵم  بەرهەمدەردەكەوێت،  بێ  

قووڵبوونەوە و بەرهەمەكەی لە بەكارهێنانیدا 

بە  ی��ان  پ����ەروەردە،  ل��ەب��واری  بەتایبەتی 

ببیرنێت.  ئەخالقیەكان  بەها  سەرەنجدانە 

نەرمی  و  كارایی  لەسەر  ب��ەردەوام  پێداگری 

شیدەكاتەوە:  خۆی  وەك  منوونە  بۆ  نواندنە. 

كۆمەڵێكی  لەگەڵ  سیاسەت  و  نوێ   )زانستی 

زۆر شتی بێگانە و ناسازگار لەگەڵ بەنرخرتین 

رۆژئاوا  جیهانی  ئەخالقی  و  فیكری  میراتی 

خراونە بەردەمی ئێمە. ئەمە هۆكاری نەزانی 

و تەشویشی فكری نوێی ئێمەیە(

دوو  چ��ارەس��ەری  ئامانج  هەمیشە  وەك 

)كارایی  شێوەبابەتییەكان:  و  الیەنییەكان 

گومان،  دۆخی  گۆڕینی  تێبینیكردن،  ئەندێشەی 

و  روون  كە  دۆخێكە  بۆ  دڵی  دوو  توندوتیژی، 

خۆالدان  بەاڵم  بێت(،  هاوئاهەنگ  و  جێگیر 

)مندااڵ  چونكە  نییە،  ئامانج  خو  توندوتیژی  لە 

بپارێزێت  خ��ۆی  ناخۆشی  لە  كە  فێردەبێت 

ئەو  لەگەڵ  بدۆزێتەوە،  دەرچ��ون  ڕێگەی  و 

بگونجێنێت،  خۆی  نەنارساون  دابونەریتانەی 

بۆئەوەی ڕێگەی خۆی بدۆزێتەوە( ئەم گرفتە لە 

مندااڵ و فێركردندا كورتنابێتەوە. كاتێك وەك واتا 

ئەوا  دەبینەوە،  ئەمكارە  روبەروی  گشتیەكەی 

دەگەینە خراپرتین الیەنەكانی مێژوی مرۆڤایەتی. 

دەرونناسیدا،  لە  چ  و  پ��ەروەردە  لە  چ  ئامانج 

پێویستە رێنامیی كاری هۆشیارانە بەرەو گەشە 

بێت.  مرۆڤایەتی  تەواوی  توانای  هێنانەدی  و 

بن،  واتا  بێ   كەمێك  وشەكان  لێرەدا  لەوانەیە  

بەاڵم كار كەم تا زۆر بابەتێكیرتە.

 1927 ساڵی  دێ��وی  ه��اوس��ەری  ئالیس 

دوای چەند ساڵێك تالنەوە بەئازارەوە، بەهۆی 

دێوی  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی  دڵ��ەوە  نەخۆشی 

نزیكەی بیست سااڵ بە تەنها مایەوە. لە تەمەنی 

87 ساڵیدا و دووبارە لەگەڵ )رۆبێرتا گرانت( كە 

لە منداڵیەوە دەیناسی هاوسەرگیریكرد. لەگەڵ 

هاوسەرە تازەكەی درێژەی بە سەفەرەكانی دا 

و لە مانگە گەرمەكاندا، نیویۆركی جێدەهێشت 

كەناری  لە  )نوا سیتی(  لە  بۆ كوخە  و دەچوو 

ساڵرۆژی  نەوەدەمین  كەنەدا.  رۆژه��ەاڵت��ی 

 1949 ئۆكتۆبەری   20 وات��ە  لەدایكبوونی، 

پاریس  زانكۆی  بوو.  نێودەوڵەتی  روداوێكی 

پێشرت دێوی بە )قوڵرتین و كامڵرتین هەڵقواڵوی 

گەورەیی ئەمریكا( دانابوو. ئێستا دەبوو سەرۆك 

كۆمار و سەرۆك وەزیرەكان رای خۆیان دەربڕن. 

خۆیان  پیرۆزبایی  واڵت   15 لە  زیاتر  ڕێبەرانی 

بۆ  ژیانی  بەردەوام  كە  وتەیەك  بە  دێوی  نارد. 

)یەكەم،  ئەویش  وەاڵمیدایەوە:  تەرخانكردبوو 

كۆتایی، و بۆ هەمیشە سەری بە كاری فەلسەفە 

قوڵرتبوونەوە  مەبەستی  بەاڵم  بوو،  سپاردوە( 

و تێپەڕین لە روكار و گەیشنت بە )ئایدیایەكی 

كە  بابەتانەی  ئەو  چیەكانی  لە  ورد  و  روون 

زەمینەی ئەو گرفت و خراپانەیە، كە لەراستیدا 

واتە لە ژیانی كاركردندا تاقیان دەكەینەوە(

سەرچاوەكان:

1. اشنایی با جون دیوی

جون  عند  الرتبیە  فلسفە  عبدالحفیظ،  2.البار 

دیوی،2010

3.- دانشنامە ایران برنامە درسی

4-http://www.bashgah.net/fa/category/

show/65597
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 Søren Aabye( كێكەگۆرد  ئابیی  س��ۆرن 

و  دانیامركی  فەیلەسوفی   )Kierkegaard

ساڵی  لە  بوونگەرایی،  مەزهەبی  پێشڕەوی 

ساڵی  و  دایكبووە  لە  كۆپنهاگن  لە   )1813(

دواییكردووە.  كۆچی  لەوێش  هەر   )1855(

لەو  ب��اس  كێكەگۆرد  فەلسەفەی  تێكڕای 

بابەتانە دەكات: گوناه، ئازادی، خۆشەویستی، 

بیركرندەوە،  پەشیامنی،  هاوسەرگیریی، 

كۆیالیەتی و چارەنووس; ئەوەش لەبەرئەوەی 

ئەو كیشانە دووچاری چەندین  لە ڕێی  خۆی 

چەرمەسەریی و ئەزمونی توند بووە.

سەردەمی منداڵیی زۆر جیاواز بووە، هەرگیز 

ئەو هەر  نەبینیوە،  ئەو سەردەمە وەك خۆی 

پیاوێكی كامڵ دەركەتووە،  لە سەرەتاوە وەك 

توشی  هۆی  ب��ووە  پیرەو  منداڵە  ئەم  هەر 

كەئابەیەك كرد، كە هەتا مردن وازی لێنەهێنا. 

كێكەگۆرد لەڕێی پەیڕەوە توندەكانی ئایینەوە 

چەختی  هەمیشە  باوكی  كە  بوو،  پ��ەروەردە 

لەسەر دەكردەوە، ئەو پەیڕەوانە بریتیبوون لە 

تەقوا و ترس لە خوا و دڵە ڕاوكێ لە جیهان. 

هەموو ژیانی پێكهاتبوو لە دۆزینەوەی راستیی 

لە  هەرچەندە  خۆی،  خودی  دۆزینەوەی  و 

بەاڵم  دواییكرد،  كۆچی  ساڵیدا   )42( تەمەنی 

دەبینین چەندین  كەمە،  تەمەنە  بەو  بەراورد 

كتێبی بەنرخی بۆ بەجێهێشتوین، ئەو بەرهەم 

دەك��ات،  كێكەگۆرد  لە  وا  چڕانە  بابەتە  و 

بە  كە  كەمانەی،  بیرمەندە  ئەو  بچێتە خانەی 

بیركردنەوەی خۆیان دەژیان. 

لە گرنگرتین بەرهەمە نووسینەكانی:

- »یایان« )1843(

- »تێگەشیتنی دڵەڕاوكێ« )1844( 

-»نەخۆشیی هەتا مردن« )1849( 

-»خوێندنگەی مەسیحیی« )1850( 

-»پەرتوكی بەدحاڵیی« )1849( 

-»چەند پەیڤێكی فەلسەفی« )1844( 

-»ترس و دڵەڕاوكێ« )1843(.

بوو  خەڵك  فێركردنی  كێكەگۆرد  پەیامی 

ك��ە ل��ە م��ان��ای ب��وون��ی م���رۆڤ ب��گ��ەن، بە 

دەڵێت:  كە  بۆچونێكی،  بە  بەسنت  پشت 

مرۆڤ،  ڕزگاركردنی  بۆ  ڕێگایەكە  ب��اوەڕداری 

دەركردنی  لە  فەیلەسوف  رۆڵی  لەبەرئەوەی 

مرۆڤایەتی  بوونی  سەرەكییەكانی  سەرچاوە 

بەم  كێكەگۆرد  ئەویش  دەبینێتەوە،  خۆی 

تەنیایی،  پێدەكات:  ئاماژەیان  دەستەواژانە 

نهێنی، سوربوون، سەرپشكیی یان ئازادیی، لە 

حزوری خودا، گوناهی، دڵەڕاوكێ. 

خانەی  دەچێتە  زیاتر  كێكەگۆرد  فەلسەفەی 

نەك   )existential( هەبوونی  فەلسەفەی 

گەڕان  لە  ئەویش  بوونگەرایی.  فەلسەفەی 

پێناسە  تاكەكەس  ی��ان  ه��ەب��وون،  دوای  بە 

دەستپێدەكات،  تاكەكەس  بوونی  لە  دەكات. 

راستیی  لە  و  تاك  ئەزموونی  بە  پەیوەستە  كە 

ڕاستیی  بیری  چونكە  كۆتاییدێت،  تاك  بوونی 

ئەو  دەكرێت،  بەئەزموون  كە  بیرەیە،  ئەو 

لەگەڵ  بیر  و  بوون  لە  یەك  هەر  كە  بیرەیە 

مرۆڤ  بوونی  پێكدەهێنن،  یەكێتیەك  زانیین 

بۆ فەلسەفە نییە، بەڵكو فەلسەفە ئەوەیە كە 

بوونت هەبێت. ڕاستیی كاتێك بوونی دەبێت، 

ئەو كاتەی تاك بە بوونی خۆی رازیبێت و بە 

هەموو سۆزێكەوە لەگەڵیدا بژی، چونكە سۆز 

یەقینیش  راستیی،  دەدات��ە  درامیی  قاڵبێكی 

دەكات بە سەریدا. 

دەتوانێت  تەنیا  مرۆڤیش  هەڵبژاردنە،  بوون 

بوونی  هەڵبژێرێت،  خۆی  چییەتی  و  خۆی 

رەنگە  دەكەوێت،  خۆی  چیەتی  پێش  خۆی 

یەكێك لەو سێ پەیڕەوانە هەڵبژێرێت: جوانی، 

ناوخنی  چێژە،  جوانی  ناوخنی  ئایین.  مۆراڵ، 

مۆراڵ ئەركە، بەاڵم ناوخنی ئایین  بەرزترینیانە، 

بۆ   دەبێت  هەڵبژاردنێك  لەوێ  »من«  چونكە 

چوونە بەردەم خودا، كە تێهەڵكێشیەكە لەگەڵ 

بەرزی و خانەدانی. 

دژ  تەواو  فەلسەفەیە،  ئەم  دیدی  دیارە  وەك 

كە  هیگل،  فەلسەفەی  لەگەڵ  بووە  بەیەك 

ناوبانگی هەبووە، چونكە  زۆر  لەو سەردەمە 

بابەتییە،  ئێسقان  تاسەر  لەالی هیگڵ  راستیی 

بەاڵم لەالی كێكەگۆرد تاسەر ئێسقان ناوەكییە. 

زۆر  ئایینەوە  بارەی  لە  كێكەگۆرد  هەڵوێستی 

بووە،  تێنەگەیشتوو  جار  هەندێ  و  ئازایانە 

وابوو،  لەالی  و  دەگرت  كەنیسە  لە  رەخنەی 

باڵونەكرێتەوە،  چیرت  مەسیحیەت  پێویستە 

تەقوا  و  بڕوا  نەمانی  لەبەرئەوەی  ئ��ەوەش 

بە  پ��اب��ەن��دب��وون��ی��ان  ق��ەش��ەك��ان و  ل���ەالی 

كە  وا هەستیدەكرد،  كێكەگۆرد  دەسەاڵتەوە.  

نییە،  پایەبەرزی  ژیانێكی  منونەیەكی  كەنیسە 

دەپرسێت»چۆن  كە  پرسیارێكیەوە  لەڕێی 

ببمە كریستیان« كاتێكیش باوەڕی بە راستیی 

ببێتە  نەمابوو  هێندەی  هێنا،  كریستیانی 

كەشیش.

كەس  بوو،  ژیاندا  لە  هەتا  كێكەگۆرد  سۆرن 

نەدەنرخاند،  كارەكانی  كەس  و  نەیدەناسی 

فەیلەسوفی  بە  خەڵك  زۆرینەی  تەنانەت 

دان��ان��ێ��ن، ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش دی��دگ��ا و 

زۆر  ئاستێكی  تا  بوونگەرایی،  پێوەرەكانی 

فەلسەفەی  لە  كاریگەرییە  ئەو  باڵوكرایەوە، 

 )Jaspers( یاسپەرز   ،)Heidegger( هایدگەر 

 )K.Barth( بارت  كارل  هەروەها  دەبینین، 

بۆچوونەكانی  لە  زۆر   )Sarter( سارتەر  و 

رێگای  ئەو،   لە سایەی  بەوپێەش  وەرگرتووە. 

بوونگەرایی  فەلسەفەی  زۆر  بۆ  خۆشكرد 

تر  بابەتیی  پڕ  و  پوختی  بە   توانییان  كە  تر، 

دەربكەون. 
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هەر  وەك  وش��ەی��ە  ی��ەك  خۆشەویستی 

لە  چەمكە  كۆنرتین  بەاڵم  دیكە،  وشەیەكی 

فیرعەون  میرو  پاشاو  لەوەی  بەر  مێژوودا، 

هەبووە،  ه��ەر  خۆشەویستی  دروستبنب، 

م��رۆڤ  ن��ەب��وای��ە،  خۆشەویستی  ئ��ەگ��ەر 

ن��ەدەب��وو،  تێدا  ب��ەردەوام��ب��وون��ی  هێزی 

خۆشەویستی  بەاڵم  دەه��ات،  كۆتایی  زوو 

جیاوازو  پێناسەی  خۆی،  مێژووەكەی  بەقەد 

فرە  هەڵگرتووە،  بەخۆیەوە  ج��ۆراوج��ۆری 

واڵتێكی  ب��ۆ  واڵت��ێ��ك��ەوە  ل��ە  رەه��ەن��دەو 

بۆ  كۆمەڵگەیەكەوە  لە  دەگ��ۆڕێ��ت،  دیكە 

كۆمەڵگەیەكی دیكە دەگۆڕێت، خۆشەویستی 

هەمانبێت!(  )ئەگەر  ئێمە  هەرێمەی  لەم 

لە  ئەو خۆشەویستییەی  لەگەڵ  زۆر جیاوازە 

لەوێش  هەیە،  عەرەبیدا  دوورگ��ەی  نیمچە 

هەیە،  ئێران  لە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  جیاوازترە 

خۆشەویستی لە واڵتی توركیا زۆر جیاوازترە، 

جیاوازترە  ئاسیا  هی  ئاسیا،  لە  كە  ل��ەوەی 

لە  ئ��ەوروپ��اش ج��ی��اوازە  ئ��ەوروپ��ا، هی  لە 

كولتووری  و...هتد.  التین  ئەمریكای  هی 

دیكە  كۆمەڵگەیەكی  لەگەڵ  كۆمەڵگەیەك 

لەنێوانیاندا  جیاوازن، خۆشەویستیش  چەندە 

ژینگەی  كولتوورو  ئەوە  جیاوازە،  ئەوەندە 

لێدەكات  وامان  كۆمەاڵیەتیامنە  و  سیاسی 

بین،  تیژ  توندو  توڕەو  بكەین،  رەفتار  چۆن 

یان  بین،  درۆزن  دزو  ئ��ارام،  و  هێمن  یان 

سوكانی  لە  كولتوور  راستگۆ،  و  دەستپاك 

ئۆتۆمبێلەكە  ئاراستەی  دەچێت،  ئۆتۆمبێل 

كولتوور  دەسووڕێنێت.  خۆی  ئ��ارەزووی  بە 

س��ەرەڕای  عيشق  و  خۆشەویستی  ئاوایە. 

راڤەكردنە  لێكدانەوەو  پێناسەو  هەموو  ئەم 

واڵتێك  هەر  لە  كە  هەیەتی،  جۆراوجۆرانەی 

لەوەدایە  عیشق  مەزنی  بەاڵم  بەجۆرێكە، 

قسە  زمان  یەك  بە  هەیەو  زمانی  یەك  تەنیا 

مرۆڤ،  ئ��اژەڵ،  باڵندە،  زمانە  ئەو  دەك��ات، 

لە عیشق  تێیدەگەن. جگە  زیندەوەرەكانیش 

ئەوسەری  لەمسەرو  دیكە  شتێكی  هیچ 

هەبێت،  زمانی  یەك  تەنیا  نییە،  دونیادا 

فیكرو  هەم  بنەڕەتدا  لە  خۆشەویستی  بۆیە 

دۆخێكی  هەم  رەفتارە،  هەمیش  بیروباوەڕە، 

هەم  كۆمەاڵیەتییە،  ه��ەم  دەروون��ی��ی��ەو 

مرۆییشە، چونكە خۆشەویستی پەیوەندی بە 

باری فیكری و دەروونی كەسەكانەوە هەیە، 

تاقیكردنەوەیەكی سەختە، چونكە حەقیقەتی 

دەستنیشاندەكات،  مرۆڤەكان  رەف��ت��اری 

كۆمەڵگە  لەم  خۆشەویستی  ئەوەشە  لەبەر 

چونكە  رووی��ن��ەداوە،  ئێمەدا  كوردییەی 

هەم  عاتیفین  هەم،  لەیەككاتدا  كەسەكان 

لە  بێت  بریتی  مرۆڤێك  هەڵچوون،  لە  پڕن 

بەرگەی  ناشتوانێت  داچ��وون،  و  هەڵچوون 

پرسێكی سەختی وەك خۆشەویستی بگرێت، 

هەموو  توڕەبوونێكدا  لەكاتی  چونكە 

بە  دەیكات  قڵپدەكاتەوەو  خۆشەویستییەكە 

ئەو  ئەوەی  سەرباری  ئەمە  توڕەیی،  و  رق 

كۆمەڵێك  كۆمەڵگەیەكدان،  لەنێو  كەسانەی 

كۆیكردوونەتەوەو  ...هتد  و  نەریت  بەهاو 

بەبێ  بێگومان  رێكخراوە،  بۆیاندانراوەو 

ئاستی  ل��ە  خ��ۆی  ك��ە  رەف��ت��اری��ش،  فیكرو 

شتێك  ئەمانە  بەبێ  دەبینێتەوە،  هوشیاریدا 

نییە پێیبوترێت خۆشەویستی. 

ح��ەواوە  و  ئ��ادەم  لە  خۆشەویستی  ئەگەر 

قابیل  لە  زوو  هەر  ئەوا  دەستیپێكردبێت، 

رەهەندی  ك��وژێ��رناوەت��ەوەو  هابیلەوە  و 

ج��ۆراوج��ۆری ب��ەخ��ۆوە گ��رت��ووە. ب��ەاڵم لە 

راستیدا خۆشەویستی لەوكاتەوە دەستیپێكرد، 

گرووپی  لە  خۆیان  مرۆڤەكان،  گرووپی  كە 

ئەقڵ  كردەوەو  جودا  شەمپانزی  مەیموونی 

هەستیانكرد،  و  تێكەوت  جوولەی  زمانیان  و 

ئیدی ئەوان ئاژەڵێكی جیاوازترن، بۆیە خۆیان 

ئیدی  لە مەیموونی شەمپانزی جوداكردەوە، 

لەوكاتەوە  خۆشەویستی  بڵێین  دەتوانین 

لە  خۆیان  مرۆڤەكان،  سەریهەڵداوە،كە 

ئاژەاڵن بە دوور گرت و ئەقڵیان بەوە  ریزی 

هەموو  لە  گرووپگەلێكن  ئ��ەوان  كە  شكا 

ماناو  لێرە  جیاوازترن.  ئاژەاڵن  گرووپەكانی 

الی  عیشقیش  و  خۆشەویستی  رەهەندی 

خۆی  جیاواز  ئاژەاڵن  لەبەرامبەر  مرۆڤەكان 

مێژوو  درێژایی  بە  ئاژەاڵن  چونكە  نیشاندا، 

خۆشەویستیان نەكردووەو ئاشقیش نەبوون، 

دەكات  خۆشەویستی  مرۆڤ  پێچەوانەوە  بە 

وخۆشەویستیش  عیشق  دەبێت.  ئاشقیش  و 

تەنیا  كە  دەكات،  گەشە  ئەوكاتە  مرۆڤ  الی 

سێكسی  و  فیزیكی  پەیوەندییەكی  وەك 

بە  هەست  سەیرتكرد،  وا  ئەگەر  تێینەڕوانی، 

هەمیشە  ناشتوانی  و  ناكەیت  خۆت  بوونی 

نوێبوونەوەی  بە  سپێدەیەك هەست  هەموو 

خۆت بكەیت. بۆیە لە بنەڕەتدا خۆشەویستی 

بۆن  عەترو  لە  پڕ  ماڵێكی  دروستكردنی  لە 

بژیت  تیایدا  بتەوێت  بۆخۆت  كە  دەچێت، 

مانای  خۆشەویستی  واتا  لێیبحەسێیتەوە،  و 

گەشەی  خۆشەویستی  كۆمەڵگەیەك  ژیانە، 

تەواوی تێدا نەكردبێت، ژیانی ئەو كۆمەڵگەیە 

جوولەو  بێ  كۆمەڵگەیەكی  نییە،  ژی��ان 

دەردەدارو  كۆمەڵگەیەكی  و  بێبەرهەم 

مردارە، چونكە بەهاو ماناو گەوهەری مرۆڤ 

خۆشەویستییەی  ئەو  مرۆڤ  خۆشەویستییە، 
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بێگەوهەرە.  مانا،  بێ  بێبەها،  كەواتا  نەبێت، 

هەر خۆشەویستییە دەتباتە ریزی نەمرانەوە، 

ئەزموونی  بە گەورەترین  بۆیە خۆشەویستی 

خۆشەویستی  چونكە  دادەنرێت،  مرۆڤایەتی 

ئاشتییەكی  سەرسامهێنەرە،  هێزێكی 

قووڵە،دڵنیابوونە، هەستكردن بە بوونە، بۆیە 

بەهەشتی  خۆشەویستی  بڵێین  ئەگەر  راستە 

پێشەكی،  بێ  بەهەشتێك  زەوی��ی��ە،  س��ەر 

خۆشت  پاساوهێنانەوەیە،  بێ  بێهۆكار، 

بەاڵم  داگیرتدەكات،  و  دێت  چۆن  نایزانی 

نوێتدەكاتەوە.

هیراكلیتس 2500 ساڵە پێیوایە هەموو شتێك 

پێكهاتووە،  یەكرت  بە  دژ  شتێكی  چەند  لە 

ژی��ان و م��ردن، گ���ەورەو ب��چ��ووك، س��اردو 

زەوی،  و  تاریكی.ئاسامن  و  رووناكی  گەرم، 

یەكەمدا،  گۆڕانێكی  ه��ەر  ئەنجامی  ل��ە 

روودەدات  شتەكە  ت��ەواوی  لە  گۆڕانكاری 

ئەویدیكە  شوێنی  جیاواز  دیكەی  شتێكی  و 

بە  وا  هەر  گۆڕانكارییەش  ئەم  دەگرێتەوە، 

نێوان  لە  گونجانێكە  بەڵكو  نییە،  هەرەمەكی 

بەسەردا  گۆڕانی  كە  بارودۆخەكەدا  هەردوو 

سەرچاوەی  دەبێتە  ملمالنێ  لێرەدا  دێت. 

بەاڵم  شتێك،  هەموو  سەرچاوەی  و  ب��وون 

بۆتە  گونجاندنە  ئەم  گونجان،  رێگای  بە 

ملمالنێ،  پڕۆسەی  بەردەوامبوونی  هۆی 

بەردەوامبوونی ملمالنێش واتا بەردەوامبوونی 

چونكە  جیهان.  هەموو  و  شتەكان  و  بوون 

وەستانی ملمالنێ دەبێتە هۆی قڵپكردنەوەی 

یەك لە سیفاتەكانی لەسەر دژایەتی، بەمەش 

دەتوانین  دیكەدا  دیوێكی  بە  نامێنێ.  بوون 

لە  جۆرێك  دژەكاندا  هەموو  لەنێوان  بڵێین 

لەنێوان  باریك  رایەڵەیەكی  واتا  پەیوەندی 

ئەو  بوونی  بەهۆی  هەیە،  دژەكاندا  هەموو 

هێزی  یان  بەرامبەر  هێزی  باریكەوە،  رایەڵە 

دژەكە باشرتو جوانرت دەردەخات.

لەم هەرێمەی ئێمەدا، نە خۆشەویستی هەیە، 

عیشق،  و  لەجیاتی خۆشەویستی  عیشق،  نە 

موڵكی  بە  دەتكات  واتا  هەیە،  داگیركردن 

ئەو  رێنامییەكانی  پێی  بە  دەبێت  و  خۆی 

پیاوە بجوولێیتەوەو رەفتار بكەی، بۆیە شتێك 

نییە لەم هەرێمەدا پێیبوترێت خۆشەویستی، 

یان عیشق، چونكە خۆشەویستی و عیشق لە 

هوشیارییەوە دروستدەبێت، ئەوانەی لەمانای 

خۆشەویستی  ناشزانن  تێناگەن،  عیشق 

سەمایەكی  ساتێك  شەرمە  پێیان  بكەن، 

حەزیان  نازانن،  لێیشی  هەر  بكەن،  خودایی 

پێیدێت،  گاڵتەشیان  هەر  نییە،  مۆسیقا  لە 

و  شان  لە  رەفتارانە  ج��ۆرە  ئەو  پێیانوایە 

شكۆی  لە  ناوەشێتەوەو  ئەوان  شەوكەوتی 

كەسانە  ج��ۆرە  كەمدەكاتەوە،ئەو  ئ��ەوان 

پێ  ژی��ان  بۆ  مانایەكیان  ئەزەلدا  لە  هەر 

نەبووە،كورسی، پارە، دەروونیانی پڕ كردووە. 

بكەن  پڕ  بەتاڵیان  مێشكی  ئەوەی  لەجیاتی 

لە مەعریفە، گیرفانیان پڕ دەكەن لە پوول و 

ئەوانەی چوونەتە ئەوروپا، بەاڵم  پارە، زۆرن 

ئەوروپی  زمانێكی  نەیانتوانیوە  هەر  نەك 

بەجێهێشتووەو  ئەوروپاشیان  بەڵكو  بنب،  فێر 

ناتوانین  دەڵێن،  و  كوردستان  هاتوونەتەوە 

هەڵبكەین،  ئ��ەوروپ��ا  كولتووری  لەگەڵ 

نەیانتوانیوە  بێگومان  كەسانە،  ئەمجۆرە 

سەرەتاوە  لە  وەك  بكەن،  خۆشەویستیش 

شێوازی  جۆرو  كولتوور  پێكردووە،  ئاماژەم 

خۆشەویستیامن بۆ دادەڕێژێت. خۆشەویستی 

بۆ چەند رۆژێك نییە تۆ داگیری بكەیت و كە 

دووربكەویتەوە،  لێی  لێیخاڵیكردەوە  خۆت 

داگیركردن هەر داگیركردنەو تەنیا یەك مانای 

قێزەونی هەیە،كە سووكایەتی پێكردنە.

هەمیشە  هەرێمە،  لەم  كوردی  كۆمەڵگەی 

ئازار  لە  پڕ  جەستەیەكی  نیگەرانە،  ماندووە، 

هەست  هەموویان  هەیە،  خاوی  و  شل  و 

دەكەن،  دۆڕان  بە  هەست  و  تێكشكان  بە 

ئیرت  هەڵگرتووە،  رق  ت��وڕەو  جاریش  زۆر 

چۆن  خۆشەویستی  وەه��ادا  دۆخێكی  لە 

كۆمەڵگەی  لە  دروستدەبێت؟  و  دەڕوێ��ت 

و  نائەقاڵنییە، خۆشەویستی  كە  دواكەوتوودا 

نەفرەت یەك شنت، یان دوو شتی تێكەڵن، لە 

كەسەی  ئەو  كەمرتیش،  یان  كاتژمێردا،  یەك 

گوایا زۆرت خۆشویستووە، لە پڕێكا لێی توڕە 

دەبیت و رقی خۆتی بەسەردا هەڵدەڕێژیت 

نییە  ئ��اس��ان  ن��ەف��رەت،  ب��ەر  و دەی��دەی��ت��ە 

س��ەرچ��اوەی  ه��ەم  یەككاتدا  ل��ە  كەسێك 

و  رق  سەرچاوەی  هەم  بێت،  خۆشەویستی 

ساڵ   3500 لە  پێش  كۆن  ئەغریقی  توڕەیی. 

بەڵكو  نەدەزانی،  خۆشەویستیان  مانای  ،لە 

فرۆید  دەبەستایەوە،  سێكسیان  غەریزەی  بە 

تێگەیشتنە  و  بۆچوون  لەو  دوای 3500 ساڵ 

دیكە  جارێكی  ك��ۆن،  ئەغریقی  هەڵەیەی 

هەڵەی  تێگەیشتنی  هەمان  سەر  گەڕایەوە 

جگە  خۆشەویستی  وتی  و  ئەغریقییەكان 

دیكە  شتێكی  هیچ  سێكسی  غەریزەی  لە 

خۆی  نووسینەكانی  رێگای  لە  نییە،ئەمەشی 

بەتایبەت ئەوەی پەیوەندی بە لیبیدو)وزەی 

كەسانەی  هەیە،لەو  سێكسی(یەوە  غەریزی 

كە لە منداڵییەوە، تا دەگەن بە پیریی خستە 

شتێك  كە  وایدەبینی  فرۆید  كورتی  بە  روو. 

تەنیا  بەڵكو  خۆشەویستی  پێیبوترێت  نییە 
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هەموو  بۆدەچوو  وای  تەنانەت  سێكسە. 

خۆشەویستییەوە  بەناوی  ئامرازێك  رێگاو 

بە  بگات  ئەوەیە  بۆ  تەنیا  بەكاردەهێرنێت، 

سێكس  فرۆیدەوە  روانگەی  لە  واتا  سێكس، 

ئەم  لقێكە.  خۆشەویستیش  سەرچاوەكەیەو 

فرۆید،  دەگاتە  تا  ئەغریقییەكان  بۆچوونەی 

رێك تا ئەمڕۆش لەناو كۆمەڵگەی كوردی ئەم 

بۆ  بەهایەك  هیچ  هەڕمێندایە،  لە  هەرێمە 

كوردی،  كۆمەڵگەی  دانەنراوە.  خۆشەویستی 

خۆشەویستییەكەی  دواكەوتووە،  ئەوەندە 

كۆنە  ئەغریقی  ئەو خۆشەویستییەی  هەمان 

دەگەڕێتەوە،  ئێستا  پێش  ساڵ   3500 بۆ  كە 

پێش  هی  دیموكراسییەكەیشی  و  سیاسەت 

بۆ  كە  یۆنانییە  ی  پرێكلیس  س��ەردەم��ی 

ماركس  دەگەڕێتەوە،  ئێستا  پێش  2500 ساڵ 

ب��ەوەی  ك���ردووە،  پرێكلسی  ستایشی  زۆر 

مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە  یەكەمینجار  بۆ 

دیموكراسی داهێناو هەڵبژاردنی بۆ سیستمی 

م��اوەی  م��ارك��س  ك��ە  رێكخست،  سیاسی 

و  گەشاوەترین  بە  پرێكلیس  حوكمڕانی 

پێشكەوتووترین سەردەمی كۆن دادەنێت. 

بێت،  حەقیقی  دۆخی  ئەمە  كۆمەڵگەیەك 

دەبێت  ئەوە  هەر  حوكمڕانیش  بۆ  بێگومان 

لە  سێكس  كاتێك  نازانێت  هێشتا  هەیە،  كە 

خۆشەویستی جیا دەكرێتەوە، وەك ئەوە وایە 

بكەیتەوە.  جیا  لەیەكدی  جەستە  و  هەست 

راب��ردووی��دا  ل��ەم��اوەی  ك��وردی  كۆمەڵگەی 

بەهاكانی بااڵترو خۆشەویستیشی پڕ ماناترو 

كۆمەڵگەیە،  ئەم  كولتووری  بووە،  راستگۆتر 

هەڵخەڵەتاندنی  و  ف���ری���ودان  ج����اران 

دزی  گەورەبوو،  عەیبەیەكی  درۆ  نەدەزانی، 

بەچاوێكی  كەسە  ئەو  مردن  تا  بوو،  تاوانێك 

زۆرەوە  ئازارێكی  بە  سەیردەكراو  سووكەوە 

زۆر  هەبوایە  ئەگەر  دەمرد،خۆشەویستی 

ژیانی  لەپێناو  بوو  ئامادە  بوو،  راستەقینە 

بدات،  قوربانییەك  هەموو  خۆشەویستەكەی 

ئیشقی  چەندین  خاوەنی  كۆمەڵگە  ئەوكات 

وەك )كەریم و ستی، خەجێ و سیامەند،مەم 

فەرهاد(  و  شريين  و  غەزاڵ  و  الس  زین،  و 

ئەم  هی  هەموویان  راستە  بوون.  و......هتد 

كۆمەڵگەی  بەاڵم  نین،  هەرێمە  كۆمەڵگەی 

كوردی بە گشتی لە یەكدەچێت، هەموویان 

بەاڵم  دەچێت،  لەیەكدی  سەربردەكانیان 

هەیە،  كەمیان  جیاوازییەكی  دەربڕیندا  لە 

كولتوورەوە  وردە  بە  پەیوەندی  ئەویش  كە 

مەقام  باوی  گەرمیان  لە  بڕوانە  تۆ  هەیە، 

زۆری  یەكجار  پانتاییەكی  بەرفراوانەو  زۆر 

حەیران  هەولێر  دەشتی  لە  بەاڵم  داگرتووە، 

الوك  باكووریش  كوردستانی  لە  زاڵ��ب��ووە، 

نۆتەی  ئاوازو  سێ  بە  هەبووە،  زۆری  رۆڵی 

یەك  و  هەست  ی��ەك  ب��ەاڵم  ج��ی��اوازەوەن، 

خۆی  راستییە  ئەو  لێرەوە  هەبووە.  ئازاریان 

سێكس  و  خۆشەویستی  كاتێك  دەردەخ��ات، 

سێكس  دەبینی  دەب��ن��ەوە،  ج��ودا  لەیەك 

تێردەبێت  بایۆلۆژییەكەیەوە  رووە  لە  تەنیا 

برسێتییە  ئ��ەو  دیسان  ك��ەم  ماوەیەكی  و 

پیری  قۆناغی  دەگەیتە  تا  دەبێتەوە،  دووبارە 

تێدا  هێزەیان  ئەو  جەستە،  ئەندامەكانی  كە 

لە  نە  نییە،  وا  خۆشەویستی  بەاڵم  نامینێت، 

تەمەن دەپرسێت، نە لە جوانی، رۆژ لە دوای 

خ��وارەوەو  دەچێتە  بەناخدا  زیاتر  رۆژی��ش 

هەموو  ئ��ەوی��ن،  ل��ە  دەك���ات  پ��ڕ  مێشك 

و  هەستدەكەیت  سپێدە،  لەگەڵ  رۆژێكیش 

حەزدەكەیت ئەمڕۆ جیاوازتر بیت لە دوێنێ، 

پزدانی  لەناو  ب��ەردەوام  نوێبوونەوەیەكی 

خۆیدا بەرهەمدەهێنێت. ئەوانەی لە قۆناغی 

بكەن  خۆشەویستی  نەیانتوانیوە  گەنجێتی 

لە  بكەن،  نەیانتوانیوە سێكسیش  تەنانەت  و 

كاتی پیریدا رەفتاری هەرزەكارانە دەكەنەوە، 

 70 س��ەرووی  لە  تەمەنی  ل��ەوەی  ئاگا  بێ 

ساڵییەوەیە. ئەمە ئەوەمان پێدەڵێت پێویستە 

مرۆڤ هەموو قۆناغەكانی تەمەن وەكو خۆی 

قۆناغێكی  هەر  چونكە  بیبڕێت،  تێری  بە  و 

بە  تایبەت  چێژێكی  و  رەنگ  و  تام  تەمەن 

دیاریكراوی  قۆناغی  لە  ئەگەر  هەیە،  خۆی 

لە  ناتوانرێت  هەرگیز  نەیبڕیت،  خ��ۆی 

بكەیتەوە،  ق��ەرەب��ووی  دیكەدا  قۆناغێكی 

لەبەرئەوەیە زۆربەی پیرەمێردەكانی ناو ئەم 

بایۆلۆژییەوە  هەرێمە، بە جەستەو لە رووی 

پیرن، بەاڵم لە رەفتاریاندا هەرزەكارن.

بەختەوەری  تەنیا  بە  هەر  خۆشەویستی 

ناگەیەنێت، بەڵكو جۆرێكی گرنگە لە مرۆڤ 

نهێنییەكانی  كانگای  هەروەها  و  دۆستی 

نەكەوێت،  لێدان  لە  دڵ  تا  دڵیشە،كەواتە 

خۆشەویستیش لەناو دڵدا هەر دەمێنێت. ئەو 

خۆشەویستی  وەرزانەیە،  خۆشەویستییەی 

دوورو  رەسەن  خۆشەویستی  چونكە  نییە، 

نییە،  ب��ارودۆخ��ەوە  بە  پەیوەندی  نزیك 

لە  نەبێت،  تێدا  خۆشەویستی  دڵێك  چونكە 

رسوشتی  گوڵێكی  كە  دەچێت  باخچەیەك 

تێدا نەڕوابێت، من دڵنیام دڵی بەرپرسەكانی 

نەك  كە  باخچەیە دەچن،  لەو  ئەم هەرێمە، 

هەر گوڵێكی تێدا نەڕواوە، بەڵكو باخچەیەكە 

نەماوە،  تێدا  سەوزایی  نییەو  تێدا  ئاویشی 

كە  خ��ۆت،  ب��ەرچ��اوی  بێنە  باخچەیەك  تۆ 

سەوزایی تێدا نەبووبێت و وشك بووبێتەوە، 
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ئاخر  وێرانەیە،  چەندە  ناشیرینە،  چەندە 

ئەوەی خۆشەویستی لە دڵیا روابێت، هەرگیز 

دەست  هەرگیز  ناكات،  درۆ  و  ناكات  دزی 

دەستی  چونكە  ناگرێت،  كورسییەوە  بە 

گرنگی  بۆیە  گرتووە،  خۆشەویستییەوە  بە 

بەرزترین  ن��ادات،  پایە  پلەو  و  پۆست  بە 

پۆستی  ئەو  الی  پۆست  پلەو  مەزنرتین  و 

عیشقی  ئەوانەی  هەموو  خۆشەویستییە. 

ناشتوانن  بنب،  ئاشقیش  ناتوانن  دەسەاڵتن، 

خۆشەویستی لە دڵیان بچێنن، چونكە ناكرێت 

لە یەك كاتدا هەم خۆشەویستێكت هەبێت و 

هەم ئاشقی كورسیش بیت، ناكرێت تۆ حەزت 

لە گەندەڵی بێت و حەزیش بە خۆشەویستی 

خۆشەویستێكی  تا  م��رۆڤ  ئاخر  بكەیت، 

دەتوانێت  زەحمەت  بە  نەبێت،  راستەقینەی 

هەست بە مرۆڤبوونی خۆی بكات، تەنانەت 

بیركردنەوەكانت،  و  نەست  و  هەست 

دەبێت،  مرۆڤایەتیدا  پێناوی  لە  هەمووی 

بە  هەرێمە،  ئەم  سەركردەكانی  لە  زۆرێك 

نەبوون،  لەدایك  ت��ەواوە  تەندروستییەكی 

واتە  پێنجەمەوە،  هەفتەی  لە  كۆرپە  چونكە 

بە  پێویستی  دایكی  سكی  لە  مانگێك  دوای 

چاودێرییەكی ورد لە ژینگەیەكی تەندروست 

و خۆراكی رسوشتی هەیە،بۆئەوەی نەبێت بە 

بە  نەبێت  گێل،  مرۆڤێكی  بە  پیاوكوژ،نەبێت 

كەسایەتییەكی ناتەندروست و ناتەواو و..هتد. 

هەرێمە  ئەم  سەركردەكانی  زۆربەی  ئێستا 

تیستۆستیرۆن  هۆرمۆنی  پێویست  لە  زیاد 

Testosterone یان هەیە،ئەمەش دڵێكت لە 

ئەڵامس بۆ دروستدەكات و بە التەوە ئاساییە 

بكوژیت  خەڵك  ب��ەردەوام  ئاساییە،  زۆریش 

كاتێكدا  بكەیت،لە  دونیا  هەموو  تااڵنی  و 

هەرێمە  لەم  ك��وردی  كۆمەڵگەی  هەموو 

شێوەی  لە  هۆڕمۆنی  چەندین  بە  پێویستیان 

سريۆتۆنني  و   Endorphins ئەندۆرفین 

سەختەكامنان  ئ��ازارە  تا  هەیە،   Serotonin

هەرە  زۆربەی  چونكە  سووكبكات،  كەمێك 

هەرێمە  ل��ەم  ك��وردی  كۆمەڵگەی  زۆری 

خەمۆكی  تووشی  سەركردەكانیانەوە  بەهۆی 

بوونەتەوە،كە  دەروون��ی  ناڕێكی  بارێكی  و 

دەروونییان،  باری  نە  ئاساییە،  میزاجیان  نە 

وەهادا  ژینگەیەكی  لە  كۆمەڵگەیەك  ئیرت 

بۆ خۆشەوبیستی  بەهایەكی  ماناو  بژیت، چ 

زانایانی  ت���ەواوی  لەكاتێكدا  پێدەبێت. 

لەوە  جەخت  كۆمەڵناسی  و  دەروون��زان��ی 

مرۆڤ  بۆ  خۆشەویستی  كە  دەك��ەن��ەوە، 

گرنگەكانە،  هەرە  پێداویستییە  لە  یەكێك 

عاتیفەی  س��ۆزو  نە  خۆشەویستی  چونكە 

خۆشەویستی  بەڵكو  ئارەزووشە،  نە  رووتە، 

جەستەی  تەواوی  و  مێشك  و  دڵ  بزوێنەری 

بریتییە  ژیان،  لە  بریتییە  جۆرێك  بە  مرۆڤە، 

خۆشەویستیدا،  لە  تەنیا  جیهان.  رۆحی  لە 

و  دەك��ات  خۆی  بوونی  بە  هەست  م��رۆڤ 

بەردەوامیش خۆی نوێدەكاتەوە. 

بۆ  خۆشەویستی  ت��ر،  دی��وەك��ەی  بە  وات��ا 

پاراستنە،ئاشتییەكی  هێزە،دڵنیابوونە،  خۆی 

ج��ێ��گ��ی��ری��ش��ە،پ��ی��رۆزت��ری��ن ج���ۆری 

خۆشەویستیدا،نە  لە  پەیوەندیشە،چونكە 

بەرژەوەندی  نە  هەیە،  مەرجكاری  و  مەرج 

دووڕووی��ی  و  دزی  درۆو  نە  هەیە،  كەسی 

خۆشەویستیدا،  مەملەكەتی  هەیە،لەناو 

هەیە،جیهانێكی  خۆشەویستی  تەنیا  تەنیاو 

رەنگی  رەنگاو  گوڵی  لە  هەیە،پڕە  ئ��ارام 

تاڤگەو  لە  جوان،پڕە  درەختی  لە  بۆندار،پڕە 

و  دڵ  سەر  دەڕژێنە  ب��ەردەوام  كە  رووب��ار 

لە  تەنیا  بەكورتی  دەیشۆن،  پاكیدەكەنەوەو 

هەیە. مرۆڤبوون  خۆشەویستیدا  جیهانی 

تەنیا  هەر  خۆشەویستی  لە  ئامانج  بۆیە 

ئەو  دامركاندنەوەی  بەتاڵكردنەوەو  خۆ 

رێگای  لە  كە  نییە  دەروونییە  پەنگخواردووە 

سێكسەوە بەتاڵی دەكات، بەڵكو ئامانجەكانی 

خۆشەویستی زۆر زۆر لەوە گەورەترن،بەر لە 

هەموو شتێك دڵی ئەڵامست نەرمدەكاتەوەو 

و  درۆك����ردن  و  ناكۆكی  ش���ەڕو  جیهانی 

دوورووییت ال كۆتایی پێدێنێت و دەتباتە ناو 

جیهانێكەوە،كە هەموو مرۆڤەكان بڕوایان بە 

ژیان هەیەو هەڵگری كۆمەڵێك هیوای مەزنن 

بۆ ئایندەیان.

لەسەر  بەهەشتێكی حەقیقییە  خۆشەویستی 

دۆزەخێكە  كوردستان  هەرێمی  بەاڵم  زەوی، 

لەجیاتی  خ��ۆی،ب��ۆی��ە  كۆمەڵگەكەی  ب��ۆ 

خۆشەویستی، ئەوا دزی و دوڕوویی و درۆزنی 

و رق و تۆڵە، باوی زۆرە، كۆمەڵگەیەك ئەمە 

رەفتارو بیركردنەوەی بێت، بێگومان ناتوانێت 

خۆشەویستی بكات، چونكە خۆشەویستی لە 

ناو دۆزەخدا دروست نابێت و هەرگیز جێگای 

هەرێمە  ئەم  بەرپرسەكانی  دڵنیام  نابێتەوە. 

دوو  پەیامنگایەكی  خولی  بنێردرێنە  ئەگەر 

ساڵی، بۆ فێربوون و تێگەیشنت لە بەهاكانی 

خۆشەویستی،  مەملەكەتی  و  مرۆڤایەتی 

لە  ساڵەیان  دوو  ئ��ەو  تەواوكردنی  دوای 

چونكە  دەب��ن،  شۆك  تووشی  پەیامنگاكە، 

تەمەنەی  ئەو هەموو  تێدەگەن، كە  ئەوكات 

بەسەریان بردووە، دوور بووە لە بچووكرتین 

مانای مرۆڤیبوون.

كچی  فاڵنە  كوڕ  فاڵنە  دەوترێت  زۆرج��ار 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 70
ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

No.(61 - 60) April .2017

فیسار  و  فاڵن  یان  هێنا،  خۆشەویستی  بە 

...ه��ت��د،  و  خ��ۆش��دەوێ��ت  زۆر  ی��ەك��رتی��ان 

نین،  خۆشەویستی  هیچیان  ئەمانە  ب��ەاڵم 

بە  سەر  ،كاتێك  خۆشەویستییەكە  چ  ئەمە 

دەكەیت،  هەرێمەدا  ئەم  دادگایەكی  هەر 

لەیەكجیابوەكان  و  ت��ەاڵق  رێ��ژەی  سەیری 

ئەوانەی  زۆری  ه��ەرە  زۆرب��ەی  دەكەیت، 

لەیەكجیابوونەتەوە،ئەوانەن كە گوایا سەرەتا 

پێكهێناوە،  هاوسەرگیرییان  خۆشەویستی  بە 

بەاڵم دواتر لەگەڵ یەكدی نەگونجاون، ئەمە 

درۆیەكی گەورەیە بەرامبەر بە خۆشەویستی 

دەكرێت،چونكە زۆر بە دەگمەن لەم هەرێمە 

خۆشەویستی  دەرەق��ەت��ی  هەڵدەكەوێت 

ژنێكیش  هەموو  نە  پیاوێك،  هەموو  بێت،نە 

خۆشەویستی  نییە،  خۆشەویستییان  توانای 

قووڵرتە  بەرزترو  س��واوە  چەمكە  لەو  زۆر 

ئەم  دوواك��ەوت��ووی  كۆمەڵگەی  لەناو  كە 

هەرێمەدا باوە.

خۆشەویستی،  بابەتی)قەیرانی  ئەوەی  دوای 

باڵوكردەوە،نامەیەكی  ژی���ان(م  قەیرانی 

مێ،  نێرو  رەگەزی  هەردوو  لە  زۆرم  یەكجار 

یەكیاندەگرتەوە،  لەوەدا  هات،هەموویان  بۆ 

گرنگ  وەها  بابەتێكی  لەسەر  بتوانم  تا  كە 

بۆم  زیاتر  من  ئیرت  بنووسم.  ژیامنانە،  كە 

ژەنگی  رۆحی  كۆمەڵگەیە  ئەم  دەرك��ەوت 

لێدەدات،سيس  ئەوەتە  هەر  دڵی  گرتووە، 

ئەم هەموو مەینەتییەی  لە داخی  ژاكاوە،  و 

رۆژگار دڵی كون كونەو بە برینداری كەوتۆتە 

كون  دڵی  بە  كۆمەڵگەیەك  رەشەباوە،  بەر 

رەشەباو  بەر  كەوتبێتە  بریندارەوە  و  كون 

بێت،  عاشق  دەتوانێت  چۆن  تۆف،  و  زریان 

و  قووڵەكانی عیشق  مانا  لە  دەتوانێت  چۆن 

كۆمەڵگەیە  ئەم  بۆیە  تێبگات،  خۆشەویستی 

كە باسی عیشق و خۆشەویستی راستەقینەی 

بۆ دەكەی، الی ئەو خەیاڵێكی خۆش،خەونێكی 

نەیبینیوەو هیچ ئەزموونێكی  خۆشە، چونكە 

نەبووە، كۆمەڵگەیەك رۆحی ژەنگی  لەگەڵدا 

گرتبێت و دڵی بە هەزار ناری عەلی لێبدات، 

مابێت،  هەناسەی  لە  نووزەیەك  ئاستەم  بە 

ئەو  بەرهەمەكەشی  وا،  كۆمەڵگەی  بێگومان 

حیزبانە دەبن كە بەردەوام هەموو كۆمەڵگە 

بۆ  ئامرازێكن  حیزبەكان  واتا  دەگەوجێنن، 

گەوجاندن  ئەوان  الی  خەڵك،  گەوجاندنی 

ئامانجی نزیك و دووریانە.

دووهەزارو شەشسەد)2600( ساڵە، فەلسەفە 

مێژووە،  ئەو  قەد  بە  كەواتە  ئاراوە،  هاتۆتە 

ئەفسانە لەو واڵتانەی فەلسەفەیان خولقاند، 

ئەفسانەیان ناشت و كۆتاییان پێیهێنا، چونكە 

ئەوە فەلسەفە بوو توانی كۆتایی بە ئەفسانە 

ئەقڵە.  فەلسەفەش  بهێنێت،سەرچاوەی 

ژیانی  لە  ساڵ  ملیۆن  پێنج  دوای  دەبوو  ئیرت 

مرۆڤ، ئەقڵ بێت كاری خۆی بكات، كەچی 

ئێمەی كورد لەم هەرێمە، دوای پێنج ملیۆن 

ساڵ ژیان، ئینجا دوای)2600( ساڵ لە هاتنی 

كوردی  كۆمەڵگەی  هێشتا  كەچی  فەلسەفە، 

خورافاتدا  ئەفسانەو  قوواڵیی  لەناو  هەر 

حیزبەكان  لەبەرئەوەشە  خنكێندراوە!!، 

و  دادەهێنن  بۆ  ئەفسانەیەكت  رۆژەو  هەر 

Heraclitus
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خۆشەویستی  تامی  ئەوەی  پێیدەتگەوجێنن. 

نەكردبێت، كەواتا هێشتا  ئەبەدی  و عیشقی 

تامی ژیانی نەكردووە، بە پێچەوانەی)ئۆشۆ(

لە  دەیەوێت  نووسینەكانی  ت��ەواوی  لە  كە 

و  فێری خۆپەرستی  رێگای خۆشەویستییەوە 

بە  فەیلەسووفێك  هیچ  بكات،  خۆشبەختیت 

قەد ئۆشۆ خۆپەرست و خۆ ویست نەبووە. 

لەخۆشەویستی  لەبنەڕەتدا  كاتێكداو  لە 

مرۆڤبوون  نییە،  خۆپەرستی  عیشقدا،  و 

ئاژەاڵنە،  ژیانی  لە  دووركەوتنەوەیە  هەیە، 

رسوشتیت  جیهانێكی  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

شێوە  بەجوانرتین  دروس��ت��دەك��ات،ت��ا  ب��ۆ 

ئیدی  بتوانیت  و  رسووشت  ناو  بگەڕێیتەوە 

وەكو مرۆڤ بژی و بەرامبەرەكەت لە خۆت 

نەریتەی  ئەو  وەك  نەك  بوێت،  خۆش  زیاتر 

لەم هەرێمە باوە، هەزارو یەك درۆ لە پێناو 

كچێكدا  رووتكردنەوەی  لەپێناو  یان  ماچێك 

دەك��ەی،  ئەتكی  دوای��ی  كەچی  دەك���ەی، 

بریتی  هەرێمێك  خۆشەویستی؟؟!!،  ئەمەیە 

چۆن  گەوجاندن،  درۆو  هەرێمی  لە  بێت 

خۆشەویستی رووی تێدەكات.. خۆشەویستی 

بە  ب��ەاڵم  دەبێت،  دای��ك  لە  وش��ە  ی��ەك  بە 

بنەڕەتدا  لە  چونكە  نامرێت،  وشە  هەزاران 

بەختەوەرییە  تۆو  بۆ  ئ��ازارە  خۆشەویستی 

بێ  دڵسۆزی  بەبێ  خۆشەویستی  ئەویرت،  بۆ 

هەر  رووخانی  دەڕووخێت،  زوو  بنەمایەو 

و  مرۆڤێك  رووخانی  خۆشەویستییەكیش 

و  كولتوورێك  رووخانی  بەڵكو  نییە،  دوان 

كولتوورەی  ئەو  كۆمەڵگەیەكە،  و  ژینگەیەك 

ئەو  داناوە،  خۆشەویستی  لەسەر  سانسۆری 

ژینگەیەی حەرام حەالل دەكات و حەاللیش 

بە  ئەقڵی  هێشتا  كۆمەڵگەیەی  ئەو  حەرام، 

نەكردووە،  تامی  و  ناشكێت  خۆشەویستی 

خۆشەویستیش  قووڵەكانی  لەمانا  هەر  بۆیە 

شت  گرنگرتین  ك��ەوات��ە  تێنەگەیشتووە. 

ببین  ف��ێ��ری  پێویستە  ك��ە  ژی��امن��ان��ا  ل��ە 

خۆشەویستی  گرفتی  بەاڵم  خۆشەویستییە، 

لەكۆمەڵگەی ئێمە لەوەدایە،كاتێك دەتەوێت 

دروستبكەیت،لە  خۆشەویستی  بۆ  بنەمایەك 

سیناریۆیانە  ئەفسانەو  ئەو  هەموو  ناكاو 

بەتاڵ و پووچ دەبنەوە، بێئەوەی هۆكارێكی 

تێكچوونەكەش  هەبووبن،بنچینەی  بابەتی 

ئەوەیە، هێشتا نەمانتوانیوە بۆ خۆمان بژین، 

ئەوەندەی خەریكی ژیانی ئەم و ئەوین، نیو 

ئەوەندە خەریكی ژیان و تایبەمتەندییەكانی 

لەبیر  خ���ۆم���ان  ن��ی��ن،ژی��ان��ی  خ���ۆم���ان 

چۆتەوە،لەكاتێكدا رووخانی خۆشەویستی لە 

ژیان سەخترتو  دیكەی  رووخانەكانی  هەموو 

دڵتایەو  لەسەر  شوێنەوارەكەی  ئاڵۆزترەو 

تۆ  ئ��ەوەی  مرۆڤ  ئەی  ناسڕێتەوە،چونكە 

بەناوی  نییە  وشەیەك  تەنیا  دەیڕووخێنی 

هەموو  رووخ��ان��ی  بەڵكو  خۆشەویستی 

بنەماكانی مرۆڤایەتی و هەموو بونیادنانەكانی 

خۆشەویستییەوە  ب��ەه��ۆی  م���ێ���ژووە، 

بەهۆی  دووردەك��ەوی��ت��ەوەو  ب��ەد  لەكاری 

ژیان  لە  لە خۆشەویستی  دووركەوتنەوەشت 

بنەڕەتدا،  لە  چونكە  دەكەویتەوە،  دوور 

ئێمە  پێدەبەخشێت.  ژیانت  خۆشەویستی 

تەنیا بۆ بەتاڵكردنەوەی خۆمان هەزار سوێند 

و  بە شەرەف  و  قورئان  بە  سوێند  دەخۆین، 

كە  بەاڵم  دەخۆین،  و.....هتد  گۆڕستان  بە 

دەبێت  ناچار  داماو،  كچی  بووینەوە،  بەتاڵ 

ئەمجارە ئەو بەدواتا سەرگەردان بێت و تۆش 

مۆبایلەكەی  ژمارەی  دەكەی،  ون  لێ  خۆتی 

بە  لێدەكەی  ئاییندەكەی  دەك��ەی،  بلۆك 

ئینسانێكی  تۆش  چووە  بیرت  زەقنەبووت، 

ئەوكاتە  خۆشەویستی  ن��اپ��ووت.  ناپووت 

ئاگایان  هەردووال  كە  خۆشەویستی  دەبێتە 

لە  و  دڵ  پێكەنینەكانی  لە  و  دڵ  سەمای  لە 

ئاگایان  بێت،  یەكدی  رۆحی  فرمێسكەكانی 

لە سووتان و خەمە قووڵەكانی دڵ و رۆحی 

و  قوربانیدان  خۆشەویستی  بێت،  یەكدی 

بەرامبەرەكەت  بۆ  قوربانیدانە  یاخیبوونە، 

تەقلیدی.  كۆمەڵگەیەكی  لە  یاخیبوونیشە  و 

بۆیە لە خۆشەویستیدا تەوازوع و لێبوردەیی 

نابێت  ئێمە  دەگ��ێ��ڕن،  خۆیان  سەرچۆپی 

بۆ ئەوەی خۆمان  خۆشەویستێكامن هەبێت 

وا  بەرامبەرەكەمان  بێت  خۆش  پێ  چیامن 

خۆمان  شێتانەی  دڵی  بە  و  هەڵبسووڕێنین 

جیاوازی  ئەوەیە  بكەین.  لەگەڵدا  رەفتاری 

پێ  چی  دڵ  دەیەوێت  ئۆشۆ  ئۆشۆ،  ئێمەو 

دڵ  دەمانەوێت  ئێمەش  بكەیت،  وا  خۆشە 

سەمایەكی  بێت،  یەكدی  ئاوێتەی  ئەقڵ  و 

ئەقڵ چەشنی  و  دڵ  تا  دامبەزرێنن،  خودایی 

وێنەمان  جوانرتین  نەئاڵێن،  تێك  الو  الو 

ئەقڵ  نەكەین،نە  وا  ئاخر  ناكەوێت.  دەست 

گەشە دەكات، نە دڵ دەتوانێت ئەو ژەنگەی 

گرتوویەتی لەخۆی دابتەكێنێت.

ب��ەاڵم  ن��اك��وژێ��ت،  ك��ەس  خۆشەویستی 

هەڵتدەواسێت،  ژیاندا  و  م��ردن  لەنێوان 

بە  پ��ێ��ن��ەدان  گرنگی  و  ف��ەرام��ۆش��ك��ردن 

كوشتنی  مایەی  خۆشەویستەكەت،دەبێتە 

ئەوا  لەبیركردنیش  خۆشەویستییە،  ئ��ەو 

بەتەواوی لە گۆڕی دەنێ، چونكە لە بنەڕەتدا 

خۆشەویستی سوڵتانە، بەاڵم وەكو سوڵتان لە 

نییە،وەكو  رێساكان  یاساو  هەموو  دەرەوەی 
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دانانێت!.  بۆخۆی  رێسا  یاساو  خۆی  سوڵتان 

بە  تایبەت  رێسایەكی  یاساو  خۆشەویستی 

رێسایەكی  یاساو  هیچ  لە  نە  هەیە،كە  خۆی 

رێسایەكیش  یاساو  هیچ  نە  دەچێت،  دیكە 

لە هی ئەو دەچێت.لە یاسای خۆشەویستیدا 

پ�������ەروەردەی م���ان���ەوە دەوت���رێ���ن���ەوە، 

هەموو  شیرینن،  ئازارەكانیشی  هەموو 

خۆشەویستەكەتەوە  لە  سەرنجەكانیشت 

سەرچاوەی دەگرێت، ئەگەر یەك چركە لە ناو 

بچۆرەوە،  بەخۆتدا  ئەوا  نەما،  بیركردنەوەت 

وەك  ناتەواوە،  خۆشەویستییەكەت  چونكە 

رێ  سەرنجی  دەڵ��ێ��ت:  ه��ەردی  ئەحمەد 

تیایە..  ئەوی  شێوەی  هەمووی  رێگا  دەدەم 

توابێتەوە  ئ��ەوا  جوانی  لەناو  دونیا  وەك��و 

فلسێكی  نەبوو  وا  ئەگەر  وایە..خۆشەویستی 

كاتێك  تۆ  رەنگە  ناهێنێت.  سووتاویش 

هەستیش  خۆشویستووە،  گوایا  كچێكت 

بە  هەست  نەكەی،  رۆحت  و  دڵ  ئازاری  بە 

بوونیشیانی نەكەی، تا ئەوكاتەی لە ناكاوێكدا 

دەهێنیت  شكست  خۆشەویستییەكدا  لە 

رۆح  و  دڵ  ببینە  ئەوكاتە  دەبیت،  فاشیل  و 

چۆن وەك باڵندەیەكی سەربڕاو چ سەمایەكی 

ئەوكات  دادەب��ەس��نت،  ئامێز  مەرگەسات 

تێدەگەی هەموو دڵێك بەرگەی خۆشەویستی 

خۆشەویستی  بۆ  دڵێك  هەموو  ناگرێت، 

نەخولقاوە، بۆ تێگەیشنت لە ماناكانی ژیانیش 

نەخولقاوە.

مانای  لە  دەت��ەوێ��ت  ك��ەی  كۆمەڵگە  ئ��ەی 

قووڵی ژیان تێبگەی! ئەی كۆمەڵگە ئێستا تۆ 

نە رۆحت زیندووەو نە دڵیشت خونچەیەكی 

گەورەو  دووچ��اوی  كۆمەڵگە  ئەی  گرتووە، 

باخچەیەكی  هێشتا  بەاڵم  پێوەیە،  ساغت 

سۆراخی  بۆ  نەدۆزیوەتەوە!  خۆشەویستیت 

كاتی  كەی  ئەی  دەی��دۆزی��ت��ەوە.  تا  ناكەی 

و  بگرێت  قەنەفر  داری  دڵت  دێت  ئ��ەوە 

تا  دەتەوێت  ئەی  ؟!،  ئەتر  بۆنی  رۆحیشت 

تا  دەتەوێت  بگەوجێندرێی؟!،  هەر  ماوی 

ماوی دوو چاوی زەقت ئەبڵەق بێت بەدیار 

جوانەكەت  نیشتامنە  وا  مافیایانەی  ئەو 

ئەوانە  هەڵیدەلووشن؟!،  گا  وەكو  و  دەدزن 

ناگات،  درەختێك  میوەی  بە  دەستیان  كاتێك 

بنەوە  لە  درەختەكە  هەموو  میوەكە  بۆ 

نەماوە!،  پێوە  بە  درەختێك  ئێستا  دەبڕنەوە، 

ئەوەی  نەماوە!،  شار  لە  جوان  میوەیەكی 

هەیە وا لەم هەرێمە مەزات دەكرێت، كورە 

دەكەن  ئەتك  نیشتامنەكەت  نامووسی  وا 

دەبردرێت،  بەتااڵن  ك��ردووەو  مەزاتیان  و 

گوێت  تۆش  شاباشە،  دەنگی  دەنگەو  هەر 

چەقیبەستووە،  الڵە،ئەقڵت  زمانت  ك��ەڕە، 

كەچی تۆش، بەڵێ تۆ هێشتا سەرچۆپیان بۆ 

دەگریت، وا كوردستان لەناو شەوانی سووری 

خۆیان دەگەوزێنن، تۆش هەر بە دوو چاوی 

ئەبلەقەوە رادەمینێیت و ناشیانبینی و خۆت 

لێ ون بووە !!،بڕۆ، بڕۆ جارێ خۆت بدۆزەوە، 

دۆزینەوەی تۆ لەناو دڵێكە، لە خۆشەویستی 

نەبینیوە،  پێكەنینی  قەت  تۆ  رۆحی  تێبگات، 

نەناسیوە،  خۆشەویستی  تەزیوەو  تۆ  ئەقڵی 

بەدوای  بڕۆ  هەڵگر  شون  عەلی  وەك  بڕۆ 

خۆشەویستی تا دەگەیتە سەر دوا وێستگەی 

هەرێمەی  ل��ەم  خۆشەویستی  م��ان��ەوەت. 

دەچێت،  گ��ەورە  زۆر  شارێكی  لە  ئێمەدا 

دوورەوە  لە  تەنیا  ناوی،  نەچووینەتە  هێشتا 

داگیرساون،  كە  دەبینین  گلۆپەكانی  شەوان 

هێشتا نەچووینەتە ناو ئەو شارە، بزانین ئاخۆ 

ئەو شارە مزگەوتەكانی، كووچەو كۆاڵنەكانی 

چۆنن، نازانین ئاخۆ ئەو شارە كچ و كوڕەكانی 

لەبەرە،  بەرگێكیان  و  جل  دەژی��ن،چ  چۆن 

مۆسیقاو  و  ئاهەنگ  شوێنی  شارە  ئەو  ئاخۆ 

رەنگاورەنگی  گوڵی  باخچەو  تێدایە!،  شانۆی 

زۆرە!، تاڤگەو رووباری بەناودا دەڕوات!،ئاخۆ 

تێدایە،  قوماری  مەلهاو  مەیخانەو  شارە  ئەو 

كوڕانیان  و  كچ  شارە  ئەم  منداڵەكانی  ئەی 

لە  توانج  كچان  دەكەن،یان  گەمە  پێكەوە 

كیژان  لەناو  كوڕ  دەڵێن:  و  دەگرن  كوڕەكان 

رۆژانی جەژنی  لە  شارە  ئەم  قالۆچە!!..  باب 

و  كچ  دەگێڕن؟  ئاهەنگێك  خۆشەویستیدا،چ 

كوڕەكانیان لەم رۆژەدا یەكدی ماچدەكەن؟! 

خامۆشە،لەسەر  و  مات  هێندە  شارێكی  یان 

شارێكە  س��ەردەب��ڕن،ی��ان  منداڵێك  ماچێك 

رۆژانەیان  ژیانی  بژێوی  بۆ  منداڵەكانیان 

سەخت  كاری  هێناوەو  خوێندن  لە  وازی��ان 

ماندوون  زۆر  شەوان  خەڵكەكانی  دەك��ەن، 

بەیانیش  خ���ەودان،  پڕخەی  لە  بەیانی  تا 

رووخساریانەوە  بە  ه��ەر  ب��وون  م��ان��دوو 

كەسەو  هەر  و  ماندوون  گرتووە،  نەقشی 

كەس  مەجالی  كەس  دەك��ات،  را  خۆی  بۆ 

لەگەڵ  ئۆتۆمبیلەكانیان  ببێ،  تێپەڕ  نادات 

هۆڕین  لێدانی  بە  دەس��ت  بەرەبەیاندا 

بانگ  نیوەشەودا  مزگەوتەكانی،لە  دەكەن، 

مزگەوتێكی  گەڕەكێك  هەر  و  هەڵدەدەن 

بە  گوێ  كەس  هەڵدەگرن،  لێ  ئۆقرەت  لێیە 

ترافیك الیت نادات، بۆن و ئەتر لە جلەكانی 

بەریان دەدەن، بەاڵم دڵیان ،رۆحیان بۆنێكی 

ناخۆش زۆر ناخۆشی گرتووە، هەموو شووشە 

بەسەردا  ش��ارەی  ئ��ەم  گواڵوەكانی  ئەترو 

گرتووە  دڵی  ناخۆشەی  بۆنە  ئەو  بكەیت، 
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ئێمە  هەرێمەی  لەم  خۆشەویستی  لێینابێتەوە. 

ئاوایە، لە كچێكی رووت رووت دەچێت، هەموو 

بیبینی،  رووت��ی  بە  تا  كەمینی  لە  بۆی  شەوێك 

پەچەو  بە  دەردەكەوێت،  كاتێك  هەیهوو!!  بەاڵم 

جوبەو عەبایەكی رەشەوە دەردەكەوێت!!.وای لە 

كولتووری  لە  ئێستا  تا  هەولێرییان!!  رەشی  عەبا 

خۆشەویستی  حەرامە،  عیشق  كۆمەڵگەیە  ئەم 

بكات،  دروس��ت  بەهەشتێك  لەجیاتی  بڤەیەو 

دۆزەخێكی بەدواوەیە. ئێمە شەش هەزار)6000( 

داوە  یەك  دۆزەخدا  و  بەهەشت  لەنێوان  ساڵە، 

موو هەیە بەسەریدا دەڕۆین، بەاڵم ئەوە )6000(

هەر  بەهەشتەكە،  ناو  نەكەوتینە  رۆژێك  ساڵە، 

فەڕێدەدرێینە ناو قوواڵیی دۆزەخەكە.

خۆشەویستی  قووڵەكانی  رەهەندە  لەماناو  تا 

ماناو  ل��ە  ناشتوانین  بێگومان  تێنەگەین، 

رووی  دوو  ئەمانە  تێبگەین،  ژیان  رەهەندەكانی 

یەك دراون، ناتوانین لە یەكیان جیا بكەینەوە. تۆ 

ئەو چارەگە  لەماوەی  كوردی  سەیركە،كۆمەڵگەی 

و  نووسین  شیعر  خەریكی  پێشوودا،  سەدەیەی 

گۆرانی وتنە، نیوەی شیعر دەنووسێت، نیوەكەی 

داخ  ئێستاش  دەچڕێت،كەچی  گۆرانی  تریشی 

چونكە  دەخۆین،  كالسیكەكامنان  بێژە  گۆرانی  بۆ 

تەقلیدە  هەمووی  ئێستا  گۆرانی  بوون،  رەسەن 

لۆكە  لە  كەریم،  عەدنان  تا  دزەییەوە  هومەر  لە 

زاهیرەوە تا ئەو بەستەو گۆرانیانەی لە شێخەاڵو لە 

هۆڵی بۆنەكان لێدەدرێنەوە، هەمووی تەقلیدە،لە 

ماڵی  خراپرتینیانین،  هەمانشێوە  بە  شیعریشدا 

سااڵنی  ك���ەالوە،  بۆتە  ب��ەت��ەواوی  ه��ەر  شیعر 

شانۆی  ج���وان،  شیعری  خ��اوەن��ی  هەشتاكان 

مانا  لە  بوو  خەریك  بووین،  جوان  باش،گۆرانی 

راپەڕین  دوای  كەچی  تێبگەین،  ژیان  جوانەكانی 

لە  نەمانتوانی  چونكە  كرد  كاوملان  كرد.  كاوملان 

خۆشەویستی تێبگەین، ئەی كۆمەڵگە بەر لەوەی 

بڕۆ  یەكەمجار  فەرهەنگێكەوە،  هەر  ناو  بچیتە 

لەوەی  بەر  خۆشەویستییەوە،  فەرهەنگی  ناو 

هەر مانایەك بزانیت بڕۆ ناو ماناو مەدلوالتەكانی 

خۆشەویستی  لە  كە  چونكە  خۆشەویستییەوە، 

ئەی  تێدەگەی.  ژیانیش  لە  ئەوكاتە  تێگەیشتی، 

كۆمەڵگە واز لە قسەی سواو، بیری سواو، بینینی 

سواو بهێنە، بڕۆ پێش هەموو شتێك ئەو ژەنگەی 

گوشیوە،  دڵتی  ژەنگەی  ئەو  داپۆشیوە،  رۆحتی 

وا  ب��ووەو  پ��ەرت  مێشكت  لەناو  ژەنگەی  ئەو 

ژەنگ  دڵەی  نیشتووە،ئەو  دەمارەكانتدا  بەسەر 

بڕۆ  ب��ووە،  كون  كون  هەمووی  لێیداوەو  وەها 

یەك  بە  تەنیا  كە  بتاوێنەوە،  ژەنگە  هەموو  ئەو 

عیشقە  خۆشەویستییە،  ئەویش  دەتوێتەوە،  شت 

خۆی  وەكو  ژیان  ئەوكات  ئەبەدییە،  عیشقێكی 

ئیسپارتاییەكان  ئێستا  دەبینی. )2500( ساڵ پێش 

ئێستا  كردبوو،  تەرخانیان  ژن  بۆ  ئازادییەی  ئەو 

ژنی  و  كچ  هێشتا  درێ��ژە،  مێژووە  ئ��ەو  دوای 

ئیسپارتاییەكانی  ژنی  ئازادییەی  ئەو  نیوەی  كورد 

نەهێناوە،  وەدەست  ئێستای  پێش  ساڵ   )2500(

بوو،  زیاتر  پیاو  لە  مافەكانی  ئیسپارتی  ژنی 

هونەر  نە  مۆسیقا،  نە  ئیسپارتاییەكان  لەكاتێكدا 

نە شیعرو ئەدەب، كۆمەڵگەی ئیسپارتی خاوەنی 

هیچ كام لەوانە نەبوو.. ژنەكانیان مافیان لە پیاو 

تەنانەت  لە عیشق و خۆشەویستی و  بوو،  زیاتر 

لە سێكس و هەموو ئەمانەدا، بڕیار الی ژن بوو 

ئیسپارتی  كوڕانی  و  كچ  پیاو.  الی  بەتەنیا  نەك 

تێكەڵی  بە  پێكەوەو  و  رووتی  بە  رۆژێك  هەموو 

رۆژێ��ك  ئ��ەوەی  بێ  ب��وون،  وەرزش  خەریكی 

كێشەیەك و گرفتێك دروست ببێت، كەچی ئێمە 

ئێستا پەیوەندی بە سێكس  تا  لە كۆمەڵگەیەكین 

تێدەگەین،  سێكس  بە  خۆشەویستی  تێدەگەین، 

تا لەماناو رەهەندە 
قووڵەكانی 
خۆشەویستی 
تێنەگەین، بێگومان 
ناشتوانین لە ماناو 
رەهەندەكانی ژیان 
تێبگەین، ئەمانە دوو 
رووی یەك دراون، 
ناتوانین لە یەكیان 
جیا بكەینەوە. تۆ 
سەیركە،كۆمەڵگەی 
كوردی لەماوەی ئەو 
چارەگە سەدەیەی 
پێشوودا، خەریكی 
شیعر نووسین و 
گۆرانی وتنە، نیوەی 
شیعر دەنووسێت، 
نیوەكەی تریشی 
گۆرانی دەچڕێت
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بە  سێكس  تێدەگەین،  سێكس  بە  عیشق 

ئەگەر  لەكاتێكدا  تێدەگەین،  ئاژەڵی  سێكسی 

عیشق، سێكس(لە  )پەیوەندی،خۆشەویستی، 

الیەكەوە ئاوێتە بووبن، ئەوا لە سێ الیەكەی 

نابێتە  جیاوازن،كۆمەڵگەیەك  تەواو  ترەوە 

ماناو  لە  تا  نۆڕماڵ،  و  ئاسایی  كۆمەڵگەیەكی 

تێنەگات  باش  شتە  چوار  ئەم  رەهەندەكانی 

نەكات. ئەی  پەیڕەوییان لێ  بە كردەوەش  و 

كۆمەڵگە !! ئەخالق لە ناو چەفیەو چارشێودا 

جوبەدا  و  رەش  عەبای  لەناو  ئەخالق  نییە، 

نییە،ئەخالق لەناو گەڵی ژن نییە،تۆ كە هیچ 

مافێكت بە ژن نەداوە، چۆن ئەخالقی خۆتت 

لە  ئەخالق  بكەرەوە،  بیر  پیاو  ئەی  داوەتێ، 

جوان  بڕۆ  بیركردنەوەماندایە،  لە  رەفتارو 

تا  بكە،  سەردەمانە  رەف��ت��ارت  بیربكەوە، 

كۆمەڵگەی  بێت.  تەندروست  ئەخالقیشت 

نەیهاڕیوە،  سیاسەت  تەنیا  بە  هەر  ئێمە 

ئێمە  ژیانی  هەیە،  ژیامنان  قەیرانی  ئێمە 

گەورەترین  ب��ەر  كەوتۆتە  ساڵە  ه���ەزاران 

تەنیا  چونكە  لەناوچوون،  مەترسی  مەترسی، 

ئەوكاتە  كۆمەڵگە  ماوە،  تێدا  نووزەیەكامن 

توانی  كە  زیندوو،  كۆمەڵگەیەكی  دەبێتە 

شارو  سەنتەری  ناو  بهێنێتە  سەركردەكانیان 

مۆسیقایان  بكات،  پێ  خوداییان  سەمایەكی 

پێ بژەنێت، گورانیان پێ بڵێت، جار جارەش 

بۆ  تەنیا  نەبێت،گریان  وا  پێیان  بیانگریێنێت، 

ئەوان  شكۆی  و  شان  لە  گریان  هاتووە  ژن 

كەمدەكاتەوە، چونكە ئەوان پیاون!! ئەی پیاو 

لە كوێ  نەبوو شان و شكۆت  ئەقڵت  تۆ  كە 

بوو!!، ئەی پیاو كە تۆ دز بیت و درۆزن بیت، 

بێ  زۆر  خەڵك  لەبەرچاوی  شكۆت  و  شان 

پێامن  بچووك،  بچووك  بچووكە،  زۆر  منوودو 

بڵێ ئەو شان و شكۆیەی بۆخۆت وێنایەكت 

لە مێشكی پووچتدا نەقش كردووە، پێامن بڵێ 

ئەو شان و شكۆیەت لە كوێ داناوە، چونكە 

هەوڵبدە  پیاو!!  ئەی  نایبینین!!  بااڵتەوە  بە 

وەك پیاو بژی، وەك مرۆڤ، ئەی نا مرۆڤ!!، 

جوانت  هەستی  و  دڵسۆزیت  و  راستگۆییت 

مرۆڤیش  بە  بووی  كە  م��رۆڤ،  بە  دەتكات 

شكۆی،  ب��ێ  هێشتا  ت��ۆ  دەب��ێ��ت،  شكۆت 

كچان  گەوجاندنی  درۆو  و  دزی  بە  شكۆ 

دروست نابێت، بە دزینی سامانی نیشتامنی 

بە  ببە  بژی  دەتەوێت  گەر  دروستنابێت، 

پیاوێكی خاكی لە ژیانی بەرپرسیارێتی ساختە 

وەرە دەرەوە، مەبە بەخاوەنی درۆو فریودان، 

ئۆتۆمبێلە  هەموو  ئەم  خاوەنی  بە  مەبە 

گوناهانە!!ئەی  پ��اس��ەوان��ە  و  رەش  ج��ام 

شەڕی  بەرەكانی  لە  تازە  دەڵێی  بەدبەخت، 

گەورەترین  هاتوویتەوەو  نەمان  و  م��ان 

بە  تۆ  بردووە!!،  لەناو  نەتەوەكەت  دوژمنی 

لە  تۆ  سادەیی دەبیتە خاوەنی شكۆ، شكۆی 

راستگۆییتدایە،كە راستگۆ نیت، شكۆی تۆ لە 

خاكیبوونتدایە كە خاكی نیت، كەی كۆمەڵگە 

سەنتەری  بهێنێتە  خۆی  سەركردەكانی  توانی 

شارو فرمێسكی گەرمیان پێ هەڵبڕێژێت، بۆ 

بە  ببنەوە  جارێك  تەنیا  هەر  جارێك  ئەوەی 

كۆمەڵگە،  دەبێتە  كۆمەڵگە  ئەوكاتە  مرۆڤ، 

ئەوكاتە خۆشەویستی نابێتە بێ ئاكاری و بێ 

ئەخالقی، بەڵكو ئەوكاتە دزی و درۆزنی و بێ 

ویژدانی دەبن بە كاری بەد ئەخالقی و بەد 

ئینسانی. 

خۆشەویستی ئەگەر عیشقی بەدوادا نەیەت، 

خۆشەویستییەكی  بنەڕەتەوە،  لە  هەر  ئەوە 

ئەگەر  خۆشەویستییەك  نەبووە،  تەندروست 

لەدوای خۆی گوڵ نەچێنێت وئەتر نەپڕژێنێت 

و لە بیرەوەرییەكانیدا چیڕۆكێكی رەنگاورەنگ 

جێ نەهێلێت و لەگەڵ هەر ترپەیەكی لێدانی 

دڵی، ویژدانێك و ئازایەتییەك و وێنەیەكی جوان 

خۆشەویستەكەی  جوانی  بەقەد  جوان،  زۆر 

كۆتاییەكی  خۆشەویستییە  ئەو  نەخولقێنێت، 

بوونی. لە  باشرتە  نەبوونی  هەر  تراژیدییە، 

بەاڵم  ئاسانە،  عەشق  لە  بیركردنەوە  راستە 

ژن  هەموو  خۆراكی  دژوارەو  زۆر  عاشقبوون 

دەتكاتە  ئاخرخۆشەویستی  نییە!  پیاوێك  و 

ترسدا،پردێكت  كانگەی  لە  چونكە  پاڵەوان، 

دەتگریێنێت،  پەڕینەوە.  بۆ  دروستدەكات  بۆ 

ببیتەوە،  پ���اك  ب������ەردەوام  ئ����ەوەی  ب��ۆ 

خۆشەویستییە  ل��ەو  چێژ  تا  دەتربژێنێت، 

خۆشەویستیدا  لە  تەنیا  چونكە  وەربگریت، 

خۆشەویستێكت  تا  هەیە،  شیرین  ئازارێكی 

تا  بچێژی،  ژی��ان  تامی  ناتوانی  نەبێت، 

خۆشەویستێكت نەبێت،خەونی جوان نابینی، 

تا  تێناگەیت،  رۆح  نوێبوونەوەی  مانای  لە 

دڵی  لەگەڵ  ناتوانی  نەبێت  خۆشەویستێكت 

بكەیت،تا  قسە  خۆت  رۆحی  لەگەڵ  خۆت 

خۆشەویستێكت نەبێت نازانی هەموو ژیانت 

لەناو ئاوێكی شێلوو تێپەڕاندووە، ئەی مرۆڤ 

تا  بۆچی  دەستەوەستانی!،  وا  بۆچی  ئەی 

نازانی!،ئەی  خۆشەویستی  لەمانای  ئێستا 

لەدەستت  هەلێكە،  خۆشەویستی  م��رۆڤ 

قەرەبووت  ناتوانێت  دونیا  هەموو  بچێت، 

شەنگی  و  شۆخ  كچانی  بكاتەوە،هەموو  بۆ 

مرۆڤ  بكەنەوە،ئەی  بۆ  تۆڵەت  ناتوانن  شار 

و  رووت  سۆزی  تەنیا  بە  هەر  خۆشەویستی 

ویژدانی رووت نییە، بەڵكو وزەو بەرهەمهێنان 

خۆشەویستی  ژیانی  لە  ئایندەتە،  ژیانی  و 
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نییە، هەردوكتان  راستەقینەشدا دۆڕاو بوونی 

ئاڵۆزو  زۆر  ئەزموونێكی  ب��ەاڵم  ب���راوەن، 

گەورەترین  و  مەترسیدارترین  تێكچڕژاوە، 

نییە،  رووداوی ژیانتە، رووداوێكی وەرزانەش 

بەڵكو  بكەی،  كۆتاییەكەی  چ��اوەڕوان��ی  تا 

تۆ  كەواتە  سەوزە،  سەوز  وەرزە،  چوار  هەر 

جەسارەت  بڕۆ  دە  لەدایكدەبیتەوە،  نوێ  لە 

بكە،ئاهەنگێكی جوان بۆ لەدایكبوونی خۆت 

ساز بكە.

تا خۆشەویستێكت نەبێ لە مانای دڵ تێناگەی، 

خۆشەویستی  تووشی  كە  دڵ  ناشزانی  هەر 

هات جار جارە تووشی راچڵەكین و لەرزینیش 

دڵ  راچەنینی  بە  هەستی  كێ  ئەرێ  دێت، 

كردووە!!، 1000 هەواڵی ناخۆشت پێبدرێت، 

و  راناچەنێت  ه��ەواڵ��ە  ئ��ەو  بەقەد  دڵ��ت 

بۆت  خۆشەویستەكەتەوە  لە  كە  نالەرزێت، 

تا  تۆ  م��رۆڤ  سەما..ئەی  دەتخاتە  و  دێت 

ئێستا خۆت لەبیركردووە، حەزت لە مانەوەی 

نیت،  تامەزرۆش  ب��ەاڵم  ژیانە،  لە  و  خۆت 

ون  لێ  مانەوەت  رێگاكانی  و  سەرلێشێواوی 

كون  دڵێكی  بە  تۆ  سەرلێشێواو،  ئەی  بووە، 

وشك  رۆحێكی  بە  تۆ  رەشەباوە،  بەر  كونی 

بۆ  مانایەكت  چ  هەڵهاتووەوە،  ژەنگ  بووی 

ئەی  بەدبەخت،  ئەی  هێشتۆتەوە،  ژیانت 

مرۆڤی ناوەخت!!.

نهێنییەكە  هەرێمە  ل��ەم  خۆشەویستی 

كلیلەكەی ون بووە، كێ دەتوانێت بیدۆزێتەوە، 

چونكە  زیندووە،  هەر  و  نامرێت  ئەبەد  تا 

تێدەكەوێت،  وەرچەرخانی  كۆمەڵگە  ژیانی 

پێویستبوونی  ب��ە  ه��ەس��ت  ه��ەم��ووم��ان 

لەماناو  هێشتا  بەاڵم  دەكەین،  خۆشەویستی 

رەهەندەكانی خۆشەویستی تێنەگەیشتووین، 

نەوەك  قفڵداوە،  خۆیان  دڵی  ئەوانەی  زۆرن 

گەمژەن  زۆر  تێبكات،  رووی  خۆشەویستی 

خۆشەویستی  نازانێت  كەس  نازانن  ئەوانە، 

ك��ەی و چ��ۆن دێ��ت، ب��ەش��خ��وراوت��ری��ن و 

ئێستا  تا  كە  ئەوانەن  كەس  بێبەشكراوترین 

نەبووە،  راستەقینەیان  خۆشەویستێكیی 

و  دەدەن  گینگڵ  بەتاڵدا  بازنەیەكی  لە 

بازنە بەتاڵە  دەخولێنەوە. ئەی كۆمەڵگە ئەو 

بزانە  دەرەوە  وەرە  تیایدای،  تۆ  كە  بشكێنە 

دەرەوەدا  ژیانی  لە  چۆنە،  دەرەوە  ژیانی 

كەسێك دێتە ناو رۆحت، كە لە خودی خۆت 

ببیت  واتلێدەكات،  ئەمە  نزیكرتە،  خۆت  لە 

دوورت  بەختەوەر،  سەربەرزو  پیاوێكی  بە 

ئەو  دەروونییەكان،  نەخۆشییە  لە  دەخاتەوە 

دەیبەخشێ و وات لێدەكات تۆش ببەخشی، 

بێ ئەوەی چاوەڕوانی بەرامبەرەكەت بكەیت 

پەیامی  ئەمەیە  دەیبەخشێ.  ك��ەی  ئ��ەو 

مرۆڤایەتی. 

پەیامی خۆشەویستی.. 

كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ئێستا، جیهانی پۆست 

تێپەڕاندووە،  جیهانگیریشی  مۆدێرنەو 

تا  هەرێمەدا،  لەم  ئێمە  كۆمەڵگەی  كەچی 

دەكات  حامورابی  یاساكانی  پەیڕەوی  ئێستا 

مافی  ئێستایە.  پێش  هی  ساڵ   )3800( كە 

لەم  چەندە،  حامورابیدا  یاساكانی  لە  كچ 

هەرێمەی ئێمەش مافی كچ هەر ئەوەندەیە، 

تەنیا  دەس��ەاڵت!  بێ  دەسەاڵت!،هەی  ئەی 

جارێكیش بیر لە ژن بكەوە!، كە بیرت لە ژن 

دەكەیتەوە،  خۆشەویستی  لە  بیر  ك��ردەوە، 

بیر  ك���ردەوە،  خۆشەویستی  لە  بیرت  كە 

هەموویانت  ئێستا  دەكەیتەوە،  ژی��ان  لە 

لەدەستداوە،ئەی حكومەت! ئەی دەسەاڵت! 

بەدەستەوە  دەرفەتێكت  ئەگەر  بگەڕێوە، 

ماوە!!.

دوو  لەگەڵیدا  بێدەنگە،  رێككەوتنێكی  ماچ 

بە  دەبن  هەست  دوو  یەك،  بە  دەبن  رۆح 

هێامی  ماچ  یەك،  بە  دەبن  دڵ  دوو  یەك، 

بەردەوامبوونی  مانەوەو  و  بەرگریكردن 

روخسار  جوانی  بۆ  تەنیا  ئەوانەی  ژیانە، 

لەمانای  ئەوانە  دەكەن،  خۆشەویستی  گوایا 

لە  ئەوانە  تێنەگەیشتوون...  نوێبوونەوە 

لە  دادەن��ێ��ن،  كەرامەتیان  خۆشەویستیدا 

دەنوێنن،  پەرستی  خ��ۆ  خۆشەویستیدا 

تەنیا  ئەوە  نەچێت  بیرت  مرۆڤ  ئەی  بەاڵم 

دی��ارو  ئەنجامەكەی  كە  خۆشەویستییە 

سەختا  رێگای  بەكام  نازانی  نییە،  روون 

دێیتە  هەڵەمووتا  بەكام  و  سەردەكەویت 

خوارەوە، ناشزانی ئاخۆ بەرگەی ئەم هەموو 

خۆشییە، ئەم هەموو ئازارو ترشییە دەگریت، 

دەزان��ی  ئەوەندە  تەنیا  نازانی!  بێگومان 

بەاڵم  ئاسانە،  هەڵگیرساندنی  خۆشەویستی 

ئەگەر  ماڵوێرانییە،  سەختەو  كوژاندنەوەی 

هاتبێت،  هەڵە  لەكاتێكی  خۆشەویستی 

هەڵەو  لە  دەبێت  پڕ  ژیانت  هەموو  ئەوا 

سەوز  لێ  هەڵەی  هەر  بەرهەمەكەیشی 

بزانە،  ب��اش  ئ��ەی م��رۆڤ  ب��ەاڵم  دەب��ێ��ت، 

خۆشەویستێكیشت  ئ��ازارە،  خۆشەویستی 

نەبێت هەر ئازارە، بەاڵم ئازارێكی سەخترت لە 

هەردوكیان ئەوەیە خۆشەویستێكت هەبێت، 

نەبێت.  بۆی  ئایندەیەكت  هیواو  هیچ  بەاڵم 

خۆشەویستیدا  لەناو  هیواكانت  بڕۆ  كەواتە 

بچێنەو لە عیشقدا دروێنەی بكە، ئەی مرۆڤ 

دە هەڵسە دەی!.
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 تیرۆرسازی زەمینەسازی 
بۆبەرهەمهێنانی تیرۆر

بەنامەعقول  باوەڕت  دەتوانن  )ئەوانەی 

كارەساتێكت  هەموو  دەشتوانن  پێبێنن، 

پێبخوڵقێنن(

)ڤۆلتیر(

 

ئێمە  تەقییەوە،  بەڕووماندا  داعش  لەناكاو 

نابینینەوە،  دونیایەك  تر  جارێكی  واماندەزانی 

سەرانە)جزیە(  و  بگیرێت  كەنیزەك  تێیدا  كە 

بە  و   بسەنرێت  )غەیرەدین(  دیانەكان  لە 

گەورە  جیهادێكی  وەك  و  زۆر  شانازییەكی 

لەبەرچاوی  خەڵك  خ��ودا،  لە  نزیكبوونەوە  و 

غەنیمەت  سەربڕدرێن.  بەرخ  وەك  كامێراكان 

ژنان  ب��اران(ی  )ب��ەرد  سەنگساری  و  بگیرێت 

كەنیزەكفرۆشیدا  ب��ازاڕی  لە  كچان  و  بكرێت 

هەڕاجبكرێن.

بەرەبەیانێكی رەش، كە ئەو دیمەنانەمان 

بووین،  ش��ۆك  تووشی  هەموومان  بینی، 

هاواریانكرد،  هەموومان  پێش  ئیسالمییەكان 

دەستی  بەڵكو  ئاین،  لە  نییە  بریتی  ئەوە 

ئەمەریكایە و ئاین دوورە لەو دڕندانە.

خوازیاری  ساڵە  هەشتا  خۆیان  هەرچەند 

كاتێك  ب��ەاڵم  م��ێ��ژووەن،  ئ��ەو  گێڕانەوەی 

بەرجەستەكراوەكانی  خەونە  و  هات  داعش 

حەقیقەت  ئیدی  واق��ی��ع،  ك��ردە  ئ��ەوان��ی 

وەك  ئ��ەوان  دەرك��ەوت،  دونیا  لەبەرچاوی 

)عەیبیان( دەركەوتبێت لە حەژمەتدا شێتانە 

هاواریانكرد )ئەوە ئێمە نیین!!(

كە  ب��وو،  لێرەدا  گرنگەكە  پرسیارە  ب��ەاڵم 

ئەی  دەتەقییەوە:  ئیسالمیيەكاندا  ب��ەڕووی 

ئەوانەی داعش دەیكەن هەمووی دەق نین؟ 

ئەی داخوازیيەكانی داعش هەمان خەونەكانی 

وەك  شەریعەت  پیادەكردنی  نییە،  ئێوە 

خەالفەت،  گێڕانەوەی  ئەسحابە.  سەردەمی 

مەدەنییەت،  عەملانییەت،  خۆرئاواو  دژایەتی 

گەر  ئەوەبوو:  تر  پرسیاری  هتد؟  و  لیرباڵیزم 

دەیان  ئەو  ئەی  ئەمەریكایە،  پیاوی  داعش 

هەزار كەسە چین، شوێنی كەوتوون؟ ئەی بۆ 

دەبینین جەماوەرێكی زۆری سوننەی عەرەب 

ئەمەریكان،  پیاوی  ئەوان  گەر  هەواداریانن؟ 

ئەدی بۆ ئێوە چەك لە  دژیان هەڵناگرن، یان 

هیچ نەبێت بە زمانێكی توند و یەكالكەرەوە 

بۆ  ئ��ەوەی  وەك  بۆچی  بوەستنەوە؟  دژی��ان 

دوو كاریكاتێر، سەدان هەزار كەستان هێنایە 

سەر شەقام، ئەی بۆ ئێستا نیوەی ئەو ژمارەیە 

دژی  سەراسەری  خۆپیشاندانی  و  ناهێنن 

و  ئەمانە  ناكەن؟  )داعش(  ئەمەریكا  پیاوانی 

چەندین پرسیاری تر بەڕووی ئیسالمگەراكاندا 

تەقیینەوە.

رۆشنبیران  ه��ەم��وو  ت���رەوە  لەالیەكی 

وسیاسەمتەدارانی دونیای ئیسالم، لەدەرەوەی 

كایەی ئیسالمی سیاسی تووشی شۆك بوون، 

كەئیسالمیەكان  شەریعەتەیە  ئەو  ئەمە  ئایا 

باسیدەكەن؟!

لەڕاستیدا لەم سەدەیەدا كەس بەخەیاڵیدا 

زۆرینەیان  كە  هەبن،  كەسانێك  نەدەهات 

هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا و خوێندنی بااڵن، 

سیستمێكی  داوای  عەقڵیەدابن،  ئاستە  لەو 

بەاڵم  خ��وداوە،  بەناوی  بكەن  شێوەیە  لەو 

ئەوە واقیعە و ئێستا دەردەكەوێت.

ئەوروپی  سیاسەمتەدارانی  بەهەمانشێوە 

و ئەمەریكی تووشی ئەو شۆكە گرانە بوون: 

ئەمانە لەكوێوە هاتن؟

چەند  ل��ەم  دەم��ەوێ��ت  كە  شتەی  ئ��ەم 

بۆ  هەوڵێكە  تۆماریبكەم،  الپ��ەڕەی��ەدا 

و  داع��ش  دەركەوتنی  خستنەسەر  تیشك 

كە:  قورسەی  پرسیارە  ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی 

داعش لەكوێوە دێت؟

ل��ەڕاس��ت��ی��دا ت��ۆژی��ن��ەوەك��ە ل���ەڕووی 

نییە،  سیاسیشەوە  تەنانەت  هەواڵگری، 

بەڵكو خوێندنەوەیەكی وردە بۆ ئەو شێوازە 

سەدەدا  یەك  لەماوەی  كە  پەروەردەییەی، 

ئیسالمی سیاسی بەرهەمیهێناوە.

دەكات،  ئەوە  گریامنەی  تۆژینەوەیە  ئەم 

ئەو  راس��ت��ەوخ��ۆی  بەرهەمی  داع��ش  ك��ە 

نزیكەی  ل��ەم��اوەی  كە  زەمینەسازیەیە، 

سەلەفی  و  سیاسی  ئیسالمی  سەدەیەكدا 

ئەنجامەكەی  ئێستا  و  لەسەردەكات  كاری 

دەبینین.

تیرۆر چییە؟
لەو  یەكێكە  تیرۆر،  چەمكی  لەڕاستیدا 

دەكرێت  كە  رەه��ەن��دان��ەی،  ف��رە  چەمكە 

شێوە  جۆرەها  بە  و  ف��راوان  بەشێوەیەكی 

بەكاربهێرنێت، تا ئاستێك كە ئیدی ئەوچەمكە 

ون��دەك��ات،  خ��ۆی  راستەقینەی  م��ان��ای 

بەتیرۆریست  دوژمنەكەی  كەسێك  هەموو 

تاوانباربكات، تەنیا وەك تەشهیرێكی سیاسی 

و ئایدۆلۆژیا.

بەكورتی  مەبەستمە،  لێرەدا  من  ئەوەی 

تۆقاندن،  ترساندن،  بەكارهێنانی  لە  بریتییە 

یان  قەناعەتێك،  سەپاندنی  بۆ  زەبروزەنگ 

بەرنامەیەك، یان ئایدیایەك بەسەر تاكێك یان 

كۆمەڵێكدا.
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لەنێوان  بكەم  جیاوازی  دەبێت  لێرەدا   

توندڕەوی  چونكە  ت��ی��رۆردا،  و  ت��ون��دڕەوی 

كەسێكە  و  دەبێت  تاكدا  ئاستی  لەسەر 

دەگرێت،  ژیان  ماناكانی  توندی  بە  خۆی 

تیرۆر،  بۆ  پێشەكییەكە  تونڕەوی  هەرچەند 

بڵێین  دەتوانین  نییە.  تیرۆر  خۆی  ب��ەاڵم 

ب��ەاڵم  ت��ون��دڕەوە،  تیرۆریستێك  ه��ەم��وو 

تیرۆریست  نییە  مەرج  توندڕەوێك،  هەموو 

و  توندڕە  مرۆڤێكی  لەوانەیە  بەڵكو  بێت، 

كەسێكی تەواو ئاشتیخواز بێت و لە ژیانیدا 

بیری لە ترساندن و سەپاندنی ئایدیای خۆی 

نەكردبێتەوە  هێزەوە.  و  ترساندن  لەڕێی 

لە  ب��اس  كاتێكیش  ت��ردا  كەسێكی  بەسەر 

كردەی  لە  مەبەستم  دەك��ەم،  تیرۆرسازی 

تیرۆر نییە، بەڵكو دەمەوێت باس لەو شێوازە 

ئیسالمدا  دونیای  لە  كە  بكەم،  پەروەردەییە 

زەمینەیەك سازدەكات، بۆئەوەی لەیەككاتدا 

تاك  ه��ەم  دیالێكتیكانە  بەشێوازێكی  و 

هەم  تیرۆر،  پەسەندكردنی  بۆ  ئامادەبكات 

تیرۆر  بوونی  ئاسایی  بۆ  ئامادەبكات  كۆمەڵ 

كۆمەڵگە  دواقۆناغدا  لە  بەڵكو  بەالیەوە، 

خۆی دەبێتە كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر.

ئ���ەوەی س��ەی��رە، ل��ەوان��ەی��ە ئ��ەوان��ەی 

خۆیان  ت��ی��رۆر،  ب��ۆ  زەم��ی��ن��ەس��ازی��دەك��ەن 

نەكردبێتەوە،  لەوە  بیریان  لەڕۆژان  رۆژێك 

بەشداردەبن  ئایندەدا  مێژوویەكی  لە  كە 

ماڵوێرانی  و  تیرۆریزم  بەرهەمهێنانی  لە 

كۆمەڵگەكەیاندا.

زیاتر  ئێمە  باسەی  ئ��ەم  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

بەناوی  تیرۆرەی،  ئەو  دەخاتەسەر  تیشك 

بەگیانێكی  بارگاویە  و  دەكرێت  ئاینەوە 

هەر  بۆ  نائامادە  و  سەرسەخت  زۆر  ئاینی 

باس  دەبێت  بۆیە  لێكتێگەیشتنێك،  و  سازش 

تاكو  بكەین،  سیاسی  ئیسالمی  چەمكی  لە 

بەرچاوڕوونی بدەین بە خوێنەر.

تیرۆرسازی چییە؟
كاتێك دەمەوێت باس لەتیرۆرسازی بكەم، 

لەڕاستیدا دەمەوێت ئەوە بڵێم، كە ئیسالمی 

لەماوەی  ئاشتیخواز  میانڕەوی  سیاسی 

لەسەر  ك��اری��ك��ردووە  چ��ۆن  س��ەدەی��ەك��دا، 

ئەوەی زەمینەیەك سازبكات، بۆئەوەی تیرۆر 

وەك  چەندخاڵێك  ئەوە  پێش  بەرهەمبێت. 

پێشەكی باسدەكەم:

ئیسالمییەك  كاتێك  نییە  م���ەرج   -1

ئەو  كە  وابزانێت  پەروەردەی خەڵك دەكات، 

لەوانەیە  بەڵكو  تیرۆر،  بۆ  زەمینەسازیدەكات 

بەتەواوی قەناعەتەوە وابزانێت ئەو نەوەیەكی 

بۆ  س��ودی  كە  بەرهەمدێنێت  ئاشتیخواز 

ناتوانێت  ئ��ەو  چونكە  هەبێت،  كۆمەڵگە 

ئیسالمی  پ����ەروەردەی  كە  تێبگات،  ل��ەوە 

سیاسی دواجار سەردەكێشێت بۆ تیرۆر، ئەو 

كە  قەفەسێكدا،  لەناو  وایە  گیاندارێك  وەك 

دیوارەكانی قەفەسەكە نابینێت.

2-شیوازی پەروەردە و بەرهەمهاتنی تیرۆر، 

مەرج نییە تەنیا بە هۆی شێوازی پەروەردە و 

بەڵكو  بێت،  سیاسییەوە  ئیسالمی  پالنەكانی 

گەلێك جار ژینگەی بابەتی و هەڵویستەكانی 

بەرامبەریش، دەبێتە فاكتەرێكی وروژێنەری 

روحی تیرۆر لە ئیسالمیەكدا، واتە بارودۆخی 

بابەتیش هاندەرێك دەبێت بۆ دەركەوتن و 

بەرهەمهاتنی گیانی تیرۆر.

ئەرگۆمێنت  ئەو  تیرۆرسازی  لە  مەبەستم 

گروپەكانی  ل��ەن��او  ك��ە  پرەنسیپانەیە،  و 

دەكرێت،  لەسەر  كاریان  سیاسیدا  ئیسالمی 

یاخود  پ��ەروەدەی��ی،  میكانیزمێكی  وەك  چ 

فیكری.  و  فەلسەفی  ئەرگیۆمێنتێكی  وەك 

ئەو ئەرگۆمێنتانە لە ناو كەلتوری ئیسالمەوە 

هەڵدەقوڵێن و بەجۆرێك دادەڕێژرێنەوە، كە 

خزمەتی ئامانجەكانی ئیسالمی سیاسی بكات.

هۆیەوە  بە  كە  چین،  میكانیزمانە  ئەو 

بۆ  ك��ردووە  زەمینەسازی  سیاسی  ئیسالمی 

ئەرگۆمێنتانە  ئەو  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی 

دواییدا  لە  پێدەبەستێت؟  پشتییان  كە  چین، 

هەوڵدەدەم وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەمەوە.

چەمك و پێناسەی ئیسالمی 
سیاسی:  

م��ەب��ەس��ت��م ل��ە ئ��ی��س��الم��ی س��ی��اس��ی، 

ئیسالم  بۆ  رێكخراوە  تایبەتی  تێگەیشتنێكی 

نوێدا، وەك  قاڵبێكی  لە  ئایدیالیزەكردنێتی  و 

بە  دژ  و  توند  و  خەباتگێڕ  ئایدۆلۆژیایەكی 

هەموو چەمكە مۆدێرنەكان و دراوە نوێكانی 

شارستانییەت و مەدەنییەت.

ئیسالمی سیاسی لەسەرەتاوە لەسەردەستی 

موسلیمین  ئ��ی��خ��وان  دام���ەزرێ���ن���ەری 

تێپەڕبوونی  لەگەڵ  پاشان  سەرهەڵدەدات، 

و  لق  تەشەنەدەكات،  رووداوەكاندا  و  كات 

ئێستای  تادەگاتە  لێدەبێتەوە،  تازەی  بەشی 

ئێمە و دەركەوتنی داعش.

ئێستای  لە  سیاسی  ئیسالمی  لەڕاستیدا 

لە  بەڵكو  ناپۆشێت،  بەرگێك  تەنیا  ئێمەدا، 

)نەهزەی  دەگرێتەخۆی  باڵەوە  میانڕەوترین 

)وەك  توندڕەوترین  دەگاتە  تاكو  تونس( 

چەندین  نێوانەشدا  لەو  داعش(.  و  قاعیدە 

جۆرمان هەیە.
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بكێشین،   گشتی  هێڵێكی  چەند  دەتوانین  بەاڵم 

تاكو بتوانین پێناسەیەک بۆ ئیسالمی سیاسی بكەین 

وەك:

بەوەیە،  باوەڕیان  بە گشتی  -ئیسالمی سیاسی 

هەموو  دەبێت  )شمولیە(  بەرنامەیەكی  ئیسالم 

لە  هەرشتیك  تەفسیربكرێت،  میتۆدە  بەو  ژیان 

ئەم  لێرەوە  رەتدەكەنەوە.  میتۆدە  ئەو  دەرەوەی 

مەنهەجە كە ئیخوان موسلیمین رابەرایەتی دەكات، 

تۆتالیتاری  سیستمێكی  دامەزراندنی  خوازیاری 

تاك  الیەنەكانی  هەموو  كە  دەبێت،  سەراسەری 

و كۆمەڵ، سیاسەت و ئابوری، جڤات و دەوڵەت 

ئایدۆلۆژیایەكی  هەر  دیاریشە  دەكات،  مۆنۆپۆڵ 

لەم شێوازە، دەبێتە چ دونیایەكی خنكێنەری ماف 

و ئازادییەكان.

عەملانییەت  دژای��ەت��ی  سیاسی  -ئیسالمی 

هەرچەند  دەك��ەن،  هاوچەرخەكانی  دراوە  و 

خۆیان  موڵكی  بە  تەكنەلۆژییەكان  بەرهەمە 

دیموكراسیەتی  دژایەتی  بەهەمانشێوە  دەزانن. 

لە  خۆیان  وە  )شورا(  بەناوی  و  دەكەن  لیرباڵی 

شایستەكانی دیموكراسیەت دەبوێرن.

ئایدۆلۆژیاكەیان،  سەركەوتنی  -باوەڕیانوایە 

گومانێك  هیچ  م��ێ��ژووی��ی��ەو  حەمتیەتێكی 

هەڵناگرێت، چونكە بەڵێنی خوداییە.

خوێندنەوەی  ئەوان  وایە  ئیامنیان  -بەگشتی 

تر  و هەرخوێندنەوەیەكی  ئیسالمن  راستەقینەی 

لەدەرەوەی ئەوان، هەڵەو كەموكورتیی تێدایە.

ئیسالمی سیاسی دژایەتییەكی سەرسەخەتانەی 

خۆراوا دەكەن و بە دوژمنی ئیسالم و ئوممەتی 

زۆرینەی  هەرچەندە  دەزان���ن،  ئیسالمییان 

گەراكانیان لە ژینگەی ئازادیی ئەوێدا دەتروكێنن.

ئیسالمی،  دەوڵەتی  دامەزراندنی  پرسی   -

یەكێكە  ئیسالمی،  خەالفەتی  گێڕانەوەی  پاشان 

لەپایە بنەڕەتیەكانی ئیسالمی سیاسی.

پراكتیزەكردنی  داوای  -ئیسالمییەكان 

ش��ەری��ع��ەت دەك�����ەن، ب��ێ ئ����ەوەی ت���ەواو 

لە شەریعەت چییە و  روونیبكەنەوە مەبەستیان 

كامەیە، بەمەش جەماوەری دیندار و لە خواترس 

ئیسالم  ئومەتی  بێگومان زۆرینەی خەڵكانی  ›كە 

نەخوێندەوارن، تەنانەت گەر بشزانن بخوێننەوە 

میتۆد  سەیری  بۆئەوەی  ناچاردەكرێن  بنوسن‹  و 

و بەرنامەی ئەو گروپانە بكەن و لە ترسی خودا 

دەنگیان بدەنێ.

جیاوازیی نێوان ئیسالم و ئیسالمی سیاسی

ئیسالم وەك ئاینێك لەدووتوێی چەند دەقێكی 

الی  دەقانە  ئەو  منایشدەكات،  خۆی  پیرۆزدا 

قورئان،  لە  بریتین  كە  پیرۆزن،  موسوڵامنان 

دێن،  تۆماركراوانە  وت��راوە  ئەو  ئەویش  پاش 

بە  بەاڵم  ئیسالم،  پێغەمبەری  پاڵ  دەدرێنە  كە 

سەنەدی راستەقینەوە، كە چەندین مەرجی خۆی 

هەر  ئەوە  دوای  ئیدی  دەق،  وەك  ئەمە  هەیە. 

لەو  دەق  پراكتیزەكردنێكی  یان  هەڵێنجانێك، 

واقیعەدا، دەبێتە كارێكی مرۆیی و دەدرێتە پاڵ 

بەو  هەڵدەسێت  گروپەی  ئەو  یان  كەسە،  ئەو 

كارە، بۆ منوونە لە مێژوودا موعتەزیلە هەیە، كە 

جۆرێكی عەقڵگەراییە بۆ خوێندنەوەی دەق، بەاڵم 

ناكرێت بڵێن ئەوە هەموو ئیسالمە، بەهەمانشێوە 

هەیە،  خەواریجامن  ئیسالمدا  لەمێژووی  هەر 

مانایەك  هیچ  موعتەزیلە،  پێچەوانەی  تەواو  كە 

دەتوانین  ناهێڵنەوە،  دەقدا  لە  عەقڵگەرایی  بۆ 

خەواریج وەك )داعش( لەمڕۆدا سەیر بكەین.

گرنگە لەكاتی باسكردمنان لە ئیسالمی سیاسی 

ئەو  ئیسالمییەكان  بەاڵم  بكەین،  جیاكارییە  ئەو 

وەك  خۆیان  دەیانەوێت  كە  دەك��ەن،  گەمەیە 

خۆیان  غەیری  و  منایشبكەن  ئیسالم  نوێنەری 

كاتێك دەمەوێت 
باس لەتیرۆرسازی 
بكەم، لەڕاستیدا 
دەمەوێت ئەوە 
بڵێم، كە ئیسالمی 
سیاسی میانڕەوی 
ئاشتیخواز لەماوەی 
سەدەیەكدا، چۆن 
كاریكردووە لەسەر 
ئەوەی زەمینەیەك 
سازبكات، بۆئەوەی 
تیرۆر بەرهەمبێت
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بۆیە  هەر  قەڵەمبدەن،  لە  ئیسالم  دژە  بە 

دەبینین كاراكتەری سەرەكی )حەسەن بەننا( 

و  ئیسالم  ئێمەین  )خەڵكینە  دەكات  هاوار 

ئیسالم ئێمەیە، ئەوەی وەك ئێمە لە ئیسالم 

تێگەیشتنەكەی  ئەوە  تێنەگەیشتبێت، 

كەموكورتی تێدایە(.

رەوتەكانی  هەموو  لەڕاستیدا  بەاڵم 

خوێندنەوەیەكی  لە  سیاسی  ئیسالمی 

ئ��ای��دۆل��ۆژی��ان��ە زی��ات��ر ن��ی��ن بۆ 

ئیسالمی  تر  مانایەكی  بە  ئیسالم. 

مانا  داڕشتنی  لە  بریتییە  سیاسی 

سوننەت(  )ئەهلی  مێژووییەكانی 

فاشیزم،  پۆاڵیینەكانی  قاڵبە  لەناو 

بەمانایەكیرت  یاخود  ستالینیزمدا،  و  نازیزم 

و  ب��ۆچ��وون  بیرو  و  دێ��ن  ئیسالمییەكان 

نی  كا متوحە

)اسقاط(  داكەوێنن  خۆیان 

دەیفرۆشنەوە  ئیسالم  بە  و  ئیسالمدا  بەسەر 

تێڕوانینەكانی  كاتێك  منوونە  بۆ  بەخەڵك، 

)دامەزرێنەری  م��ەودودی  و  قوتب  سەید 

ئیسالمی سیاسی لە هندستان( دەخوێنیتەوە، 

لینین،  شەبەنگەكانی  بەڕوونی  زۆر  لەوێدا 

هیتلەر و مۆسۆلینی دەبینیت، بەاڵم بەڕیش 

بەراوردكاری  كاتێك  ئیسالمییەوە.  بەرگی  و 

دەكەیت لەنیوان كتێبی )كفاحی( هیتلەردا، 

تەواو  بەننادا(  )حەسەن  پەیامەكانی  لەگەڵ 

دوو  ئ��ەو  روح  ی��ەك  كە  هەستدەكەیت، 

جیاوازیەكەیان  بەاڵم  دەڵێتەوە،  پەیامە 

كەسێكی  هیتلەر  ئاینییەكەدایە،  لەڕوحە 

بەننا  لەكاتێكدا  ئاینە،  بێ  رەگەزپەرستی 

دووب��ارە  هیتلەر  تێڕوانینەكانی  هەمان 

دەكاتەوە، بەاڵم لەبەرگێكی ئاینیدا.

توێژەر  ه��ەردوو  كە  لەلێكۆڵینەوەیەكدا 

بەناونیشانی   2007 ساڵی  وكاینز(  )هانسن 

شمولی:  ئایدۆلۆژیای  رادیكاڵ  )ئیسالمی 

بەراوردكارییەك لەنێوان ئیسالمگەرایی سەید 

كردوویانە  نازیزمدا(  و  ماركسیزم  قوتب، 

دیالێكتیكی  بەاڵم  جیاوازیەكانیان،  سەرەڕای 

ئەو سێ الیەنە یەك بونیادیان هەیە، كە لەم 

خااڵنەی خوارەوەدا یەكدەگرنەوە:

بریتییە  كە  دەكرێت،  وا  مێژوو  وێنای   -

خێر  لەنێوان  م��ەرگ  و  ژی��ان  ملمالنێی  لە 

ئایدۆلۆژیایە  ئەو  خێر  بێگومان  ش��ەڕدا،  و 

هەموو  شەڕیش  هەڵیانگرتوە،  خۆیان  كە 

بەرامبەرەكانن. لێرەدا شەڕانگێزەكان هەڕەشە 

سەرشانی  ئەركی  دەكەن،  مرۆڤ  بوونی  لە 

چاكخوازانیش، رزگاركردنی دونیایە لە دەستی 

شەڕانگێزەكان و بونیادنانی یۆتۆپیایە.

دەكات،  ئەوە  باسی  توێژێنەوەكە  پاشان 

قەیرانی  ئایدۆلۆژیاكەدا  سێ  لەهەر  كە 

سەرەكی دونیا ئەمانەیە:

كە  شەڕانگێز،  الیەنێكی  هەبوونی   -1

هەموو مرۆڤەكانی تر دەچەوسێنێتەوە.

داڕووخان  بەرەو  مرۆڤایەتی  2-مێژووی 

دەچێت و دەبێت كۆمەڵێكی چاكخواز هەبن 

تاوەکو مێژوو رزگار بكەن.

وێنادەكرێت،  وا  ئیسالمیدا  مۆدێلی  3-لە 

كە هەموو جیهان دژی ئیسالمە و ئەیانەوێت 

ئەم ئاینە لەناوبەرن.

جاهیلیەتدا  لە  هەمووی  دونیا  4-ئێستا 

دەژی وەك پێش ئیسالم. hitler
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كە  پێیانوایە  ئایدۆلۆژیاكە،  5-هەرسێ 

پۆاڵیین  ب��اوەڕی  خ��اوەن  گروپێكی  دەبێت 

گۆڕینی  بۆ  بكەن،  دونیا  پێشڕەویی  و  هەبن 

رێڕەوی مرۆڤایەتی بەرەو چاكە، بێگومان ئەو 

گروپەش خۆیانن.

باوەكانی  بەها  كە  وایدەبینن،  6-ئ��ەوان 

سەردەم وەك مافەكانی مرۆڤ وئازادییەكان، 

كاپیتالیزم،  دەستی  بە  ئامڕازێكن  تەنیا 

بۆ  دونیاوە  شەڕانگێزەكانی  و  ئیمپریالیزم 

ئیستیغاللكردنی چەوسێرناوەكان.. لە مۆدێلی 

خۆرئاوا  بەهاكانی  دەڵێت  ئیسالمییەكەیدا 

تەنیا بە مەبەستی لەناوبردنی ئیسالم لەناوەوە 

داڕێژراوە.

بە گشتی دەتوانین بڵێین ئیسالمی سیاسی 

نییە  بریتی  تەنانەت  ئیسالم،  لە  نییە  بریتی 

لە تێگەیشتنی ئەهلی سوننەتیش بۆ ئیسالم، 

چەمكە  ئایدیالیزەكردنی  لە  بریتییە  بەڵكو 

ئاینییەكان، بە مەبەستی سیاسی و ئایدۆلۆژیا 

بۆ  بە كارهێنانێتی وەك چەكێكی كاریگەر  و 

بەدەستهێنانی ئامانجەكانی تر.

جیاوازی نێوان
موسوڵمانی ئاسایی وئیسالمگەرا 

)ئیسالمی(
خاڵەی،  ئەو  سەر  بخەینە  تیشك  گرنگە   

نییە، بەاڵم  كە هەموو موسوڵامنێك ئیسالمی 

موسوڵامن  موسوڵامنە،  ئیسالمییەك  هەموو 

موسوڵامن  بابێكی  و  دایك  لە  كەسێكە  هەر 

لەدایكبووە، یان خۆی بە موسوڵامن دەزانێت 

ئیسالم  پێغەمبەری  و  بەخودا  ب��اوەڕی  و 

بەشێوەیەكی  ›ئەگەر  هەیە  پەیامەكەی  و 

تەنانەت  بێت‹،  زانیاریش  بێ  و  تەقلیدی 

بەجێنەهێنێت  ئاینییەكانیش  رسوتە  ئەگەر 

لەچوارچێوەی موسوڵامن بوون ناچێتەدەرەوە، 

كەسێكە  )ئیسالمگەر(  یان  ئیسالمی  ب��ەاڵم 

لەسەرەوە  كە  هەیە  بەوپرەنسیپانە  باوەڕی 

سیاسییانە  بەشێوەیەكی  ب��اس��امن��ك��ردن، 

ئامانجە  بەدیهێنانی  بۆ  بەكاردێنێت  ئیسالم 

ئایدۆلۆژییەكان.

بەها  هەڵگری  كەسێكە  م��وس��وڵ��امن   

وەك  خۆیدا،  رۆژان��ەی  ژیانی  لە  ئاینییەكانە 

كەسێكە  ئیسالمی  بەاڵم  مرۆیی،  بەهایەكی 

كە  قاڵبدراوە،  لە  ئایدۆلۆژیایەكی  هەڵگری 

دەیەوێت هەموو كەس وەك ئەو بیربكاتەوە.

و  مرۆییەكان خەڵك  پێوەرە  بە  موسوڵامن 

دەورووبەر دەپێوێت، بەاڵم ئیسالمی بە پێوەرە 

ئایدۆلۆژیاكانی خۆی كۆمەڵگە پۆلێندەكات.

موسوڵامن كەسێكە خۆی بە تاكە هەڵگری 

حەقیقەت نازانێت، بەڵكو تاكێكە ژیانی خۆی 

دەگوزەرێنێت، بەاڵم ئیسالمی كەسێكە خۆی 

بە هەڵگری تاكە حەقیقەتی دونیا دەزانیت و 

بەوچاوەوە  كەسیش  هەموو  دەبێت  پێیوایە 

سەیری بكەن.

موسوڵامنی ئاسایی كەسێكە، ترسی ئەوەی 

توندڕەوی  ب��ەرەو  بنێت  هەنگاو  لێناكرێت 

لەهەموو  كەسێكە  ئیسالمی  بەاڵم  تیرۆر،  و 

خۆی  س��ەروو  فەرمانێكی  پێی  بە  ساتێكدا 

ئامادەیە بگۆڕێت بۆ تیرۆریستێكی تەواو.

میكانیزمەكانی
بەرهەمهێنانی تیرۆر

ئیسالمی  كە  چین،  میكانیزمانە  ئ��ەو 

بەرهەمهێنانی  بۆ  بەكاریدێنێت  سیاسی 

بەڵكو  كەسانێك،  دەت��وان��ن  چ��ۆن  تیرۆر، 

لەپێناو  كە  تەیاربكەن،  ك��ەس  ه���ەزاران 

یاخود  مەرگ،  بۆ  ئامادەبن  باوەڕەكەیاندا 

هیچ نەبێت تائاستی ئیامن بە خودا و ئاین، 

بەهەمان ئاست ئیامنیان بەڕاستی بەرنامەی 

كە  هەبێت  كردەوانە  ئەو  و  حزبەكەیان 

وا  مرۆڤێك  دەكرێت  چۆن  ئەنجامیدەدەن؟ 

بەالیەوە  ژیان  ئیدی  كە  مەدهۆشبكرێت، 

بێت؟  شادی  بەالیەوە  مەرگ  و  بێت  سفر 

مێژوویی  ئەزموونێكی  لەسەرەتادا  باشە  پێم 

تر  ئاسان  تاوەكو  باسبكەم،  لەوبارەوە  گرنگ 

لە بابەتە بچینە پێش.

حەشاشەكان
لە  ب��ەڕوون��رت  ئیسالمداو  م��ێ��ژووی  ل��ە 

ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لە  ئێراندا،  مێژووی 

ناوچەی  لە  مەزهەبی  ئاینی  جواڵنەوەیەكی 

حەشاشەكان،  ن��اوی  بە  هەڵكەوت  ئێران 

بە  سەر  و  مەزهەبی  دەستەیەكی  ئ��ەوان 

بوون.  مەزهەب  شیعە  ئیسامعیلی  تائیفەی 

ئیسامعلی  مەزهەبی  ب��اوك��ردن��ەوەی  بۆ 

میكانیزمانەی  لەو  یەكێك  هەوڵیاندەدا، 

تیرۆری  لە  بوو  بریتی  لەسەردەكرد،  كاریان 

كەسی  چەندین  هەربۆیە  دوژمنەكانیان، 

خۆكوشتنیان  ب��ۆ  ئ��ام��ادە  و  خۆبەخش 

خۆیان  تەنیا  كەسانە  ئەو  ئامادەكردبوو. 

سەركردەكانیان  بۆئەوەی  ئامادەكردبوو، 

لەسەرەتاوە  هەر  ئەوان  پێبكات،  ئەمریان 

و  شەهادەت  ماناكانی  بە  دەكران  بارگاوی 

گوێڕایەڵی بێ چەند و چوونی رابەرەكەیان، 

لەسەر  ئەوانەش  پەروەردەكردنی  شێوازی 

پ��اداش��ت��ی  و  ب��ەه��ەش��ت  خۆشییەكانی 
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دامەزرێرنابوو،  زەم��ان  ئیاممی  گوێڕایەڵی 

ئامادبوون لەهەرشوێنێك دوژمنێكیان  ئەوان 

هەبێت، هەركاتێك ئیاممەكەیان رایانسپێرێت 

زۆر بە دڵنیاییەوە دەچوون دەیانكوشت، بێ 

بۆ  خۆیان  هێمنی  بە  زۆر  رابكەن،  ئەوەی 

مردن بەدەستی دوژمنەكانیان ئامادە دەكرد. 

ئەوان خۆیان بە گیانبازانی ئاین و مەزهەب 

دەزانی. حەشاشەكان سەر بە ئیسامعیلیەكان 

بوون، كە شیعەبوون و دەیانویست ئاژاوە و 

پشێویی لەناو دونیای سوننەدا دروستبكەن، 

بە مەبەستی الوازكردن و هەرەسپێهێنانی.

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا وەك بێرنارد لویس 

حەشاشەكان  گرووپی  لەسەر  كێبەكەیدا  لە 

زۆر  دەكات   لەوە  باس  نوسیوێتی، 

لەگەڵ  حەشاشەكان  گروپی  جار 

)وەك  سوننە  سەركردەی  زۆر 

س��ەاڵح��ەدی��ن��ی ئ��ەی��وب��ی( و 

شێردڵ(  ریتشارد  )وەك  مەسیح 

تیرۆركردنی  بۆ  رێكدەكەوتن 

داوای���ان  ئ���ەوان  ك��ە  كەسانێك، 

لەكاتێكدا  ئ��ەم��ە  ل��ێ��دەك��ردن. 

دوژمنی  سەاڵحەدین  و  ریتشارد 

یەكرتبوون.

خاسیەتەکانی 
حەشاشەكان:

1-گروپێكی نهێنی بوون.

2-پاشان جیابوونەوە و لە چەندین 

بوونە  و  دەبرد  بەسەر  ژیانیان  قەاڵدا 

دەورب��ەری  لە  جیاواز  كۆمەڵگەیەكی 

خۆیان.

3-ل���ەس���ەر م��ەزه��ەب��ی دەم��ارگ��ی��ری 

دەك��رد،  پ��ەروەردە  ئەندامانیان 

ب��ەج��ۆرێ��ك ئ��ەو 

نە  ما ئەندا

لەوەی  بێجگە  ن��ەدەزان��ی،  تریان  شتێكی 

ئیاممەكەیان پێیاندەڵێت.

مەزهەبەكەیان،  ب��اوك��ردن��ەوەی  4-ب��ۆ 

تیرۆری  و  تۆقاندن  و  ت��رس  لە  س��ودی��ان 

نەیارەكانیان وەردەگرت.

باسیدەكات،  لویس  ب��ەرن��ارد  5-وەك 

پارەی  ترساندنەوە  لەڕێگەی  حەشاشەكان 

دەسەند،  سوڵتانەكان  لەهەندێك  زۆری��ان 

تاوەكو لە شەڕیان بەدووربن و نەیانكوژن.

6-ح���ەش���اش���ەك���ان ل���ە زۆرش��وێ��ن��ی 

سوڵتانەكان  دەوروبەری  لە  و  دەوڵەتەكاندا 

دەستی خۆیان هەبوو، ئەوانەی نزیكبوون لە 

دەشاردەوە  خۆیان  ئینتیامی  سوڵتانەكانەوە، 

دواجار  بكەن،  خۆیان  كاری  بتوانن  تاوەكو 

گەر ئیرت پێویست بوایە بە ئاسانی سوڵتانیان 

دەكوشت، گەورەترین هێرشی سەلجوقیەكان 

سەباح(  )ح��ەس��ەن  مۆڵگەكانی  س��ەر  بۆ 

ئەلەموتم  چیای  لە  حەشاشەكان  پێشەوای 

داراغازین  راگیرا،  داراغازینەوە  لەڕێگەی 

بوو،  سەلجوقی  محەمەدی  سوڵتان  وەزیری 

كاتێك زانی هێرشی سوڵتان بۆسەر ئەلەمووت 

خەریكە سەردەكەوێت بەجۆرێك لەجۆرەكان 

كوڕەكەی  ئەویش  پاش  لەناوبرد،  سوڵتانی 

بووە سوڵتان، داراغازی قەناعەتی پێكرد سوپا 

بكشێنێتەوە، بەڵكو سەركردەی سوپاشی هەر 

بەدەستی سوڵتانی تازە بەكوشتدا.

ئەم رووداوە مێژووییەم وەك پێشەكییەك 

بەرچاوڕوونییەوە  وەك  بۆئەوەی  باسكرد، 

تێبگەین مەبەستامن لەتیرۆر چییە؟

هەردەم  و  بەردەوام  و  ریكخراو  تیرۆری 

نییە،  تاكەكەسی  پرۆسەیەكی  پەرەسەندوو. 

لە زەمەنێكی  نییە  بەهەمانشێوە پرۆسەیەك  Hasan al Banna
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هیچ  ب��ێ  ی��ان  بەرهەمهاتبێت،  ك��ورت��دا 

بیانوویەكی فكری و ئایدۆلۆژی هاتبێتە دی، 

زەمینەسازییەكی  بە  پێویستی  تیرۆر  بەڵكو 

قەناعەتی  چەندین  لەڕێگەی  ب��ەردەوام��ە 

واتە  عەقڵییەوە،  خەڵەتێنەری  و  ویژدانی 

لە  كە  دەهێنن،  بەڵگە  و  پاساو  چەندین 

تەنیا  لەڕاستیدا  بەاڵم  عەقڵین،  رووكەشدا 

قەناعەتپێكردنی  بۆ  عەقڵییە  گەمەكردنێكی 

بەرامبەر. دەتوانین بڵێین، بۆ بەرهەمهێنانی 

تیرۆر، پێویستامن بە چەند خاڵێكە. لەوانە:

1-ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای��ەك��ی م��ەح��ك��ەم، كە 

لەسەر  داڕێژراوبێت  مەعریفی  سیستمێكی 

چەندین بنەما، كە لەڕواڵەتدا عەقانین.

ئایدۆلۆژیای ئیسالمی سیاسی بە تەواوی لە 

رواڵەتدا ئایدۆلۆژیایەكی تۆكمە و دامەزراوە، 

ئاینی، كە هەر  لەسەر چەندین ئەرگۆمێنتی 

و  موناقەشە  بۆهیچ  بوار  ئیدی  لەسەرەتاوە 

وەك  پێویستە  بەڵكو  ناهێڵێتەوە،  دوودڵیەك 

بە  غەیبدا  لەناو  رۆچوو  رەهاو  یەقینێكی 

وەربگیرێت.  ئیرادەوە  بێ  تەسلیمبونێكی 

خۆی  بنەماكانی  هەموو  ئایدۆلۆژیایە  ئەو 

كەسیش  هەر  خودا،  بۆالی  دەگەڕێنێتەوە 

لە  بێگومان  دەربچێت،  خ��ودا  قسەی  لە 

راستەڕێگە الیداوە و مورتەدە.

لەناو  ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

شتێك  هەموو  ئیسالمیدا،  ئایدۆلۆژیای 

و  تەسلیمبوون  تەنیا  لێرەدا  ب��ڕاوەت��ەوە، 

بە  جێبەجێكردنییەتی  و  فەرمان  وەرگرتنی 

خاوەنی  خودا  چونكە  دڵسۆزییەوە،  تەواوی 

ئەو ئایدۆلۆژیایەیە، نەك مرۆڤ.

زیاتر  روونكردنەوەی  بۆ  منوونەیەك  با 

شێوازەی  بەو  )حاكمیەت(  پرسی  بێنمەوە. 

سەید  و  وروژان��دوێ��ت��ی  م����ەودوودی  ك��ە 

و  ئیخوان  كەلتوری  ناو  هێناوێتییە  قوتب 

عەرەبییەوە،  سیاسی  ئیسالمی  گشتی  بە 

ئەهلی  ئەدەبیاتی  ل��ەگ��ەڵ  راستیدا  ل��ە 

لەڕێگەی  ب��ەاڵم  یەكناگرێتەوە،  سوننەتدا 

هێنانەوەی  و  ب��ەردەوام  دووبارەكردنەوەی 

چەندین بەڵگەی قورئانی، ئیدی ئەو بنەمایە 

لە ئەدەبیاتی ئیسالمی سیاسیدا، بۆتە بەڵگە 

بیرلێكردنەوەشی  تەنانەت  كە  نەویستێك، 

ئاخر  الوازییە،  ئیامن  و  تانەلێدان  جێگەی 

حاكم  خودا  بڵێت  دەتوانێت  مرۆڤ  چۆن 

نییە و من مرۆڤی حاكمم دەوێت! ئەوە لە 

ئیامنی مرۆڤی موسوڵامندا جێگەی نابێتەوە. 

ئیسالمی  بیدعەیەكی  حاكمیەت  لەكاتێكدا 

كەلتوری  لە  ریشەیەكی  هیچ  و  سیاسیە 

الی  ریشەی  بەڵێ  نییە،  سوننەتدا  ئەهلی 

دیارە خەواریج  بەاڵم خۆ  )خەواریج( هەیە، 

بە  سوننەت  ئەهلی  الی  لە  كەسانێكن 

دەرچوو لەئاین دادەنرێت.

2-گ��روپ��ێ��ك��ی ری��ك��خ��راوی ل��ەخ��ۆب��ڕاو 

و  ئایدۆلۆژیایە  ئ��ەو  پراكتیزەكردنی  بۆ 

باوكردنەوەی.

هەبوونی  بەبێ  ئایدۆلۆژیایەك  هیچ 

ناتوانێت  لەخۆبڕاو،  و  ریكخراو   گروپێكی 

یان  ب��دات،  خ��ۆی  ژیانی  بە  ب��ەردەوام��ی 

زۆر  ئایدۆلۆژیای  مێژوودا  لە  گەشەبكات. 

توانیویانە  ئەوانە  تەنیا  بەاڵم  دەركەوتوون، 

مێژوەوە  بەسەر  كاریگەری  و  بن  بەردەوام 

رێكخراوی  گروپی  خاوەن  كە  بەجێبهێڵن، 

حەشاشەكان  وەك  داخ��راوب��وون،  و  تۆكمە 

كە  ئ��ەوەش  باسمكردن.  ل��ەس��ەرەت��ادا  كە 

ئیخوانی وەك ئایدۆلۆژیایەكی لەبن نەهاتوو 

ئایدیاكە  هێزی  راستیدا  لە  هێشتەوە، 

رێكخراوە  توندە  گرووپە  ئەو  بەڵكو  نییە، 

داخراوەیە، كە بەننا پێكیهێنا و روحی رەهای 

ئیخوانی  هەرتاكێكی  بەجۆرێك  پێبەخشی، 

حەقیقەت  یەك  دونیایەدا،  لەو  وادەزانێت 

هەیە ئەویش ئیخوانە، یەك پێشەواش هەیە 

كە حەسەن بەننایە.

بۆ  لەوانەیە  كە  دیاریكراو  3-زەمەنێكی 

زەینی  لە  ئایدۆلۆژیایە  ئەو  چەسپاندنی 

كۆمەڵدا، چەند نەوەیەك بخایەنێت.

بۆئەوەی هەر ئایدۆلۆژیایەك لە خەیاڵگەی 

بە  پێویستی  بكاتەوە،  جێگەی خۆی  جڤاتدا 

چەندین  زیاتر  دوونەوە  نەوەیەك،  زەمەنە، 

چەندین  كاردەكەن،  پێناوەدا  لەو  بانگخواز 

و  كات  و  ماڵ  و  گیان  پێناوەدا  لەو  كەس 

لێدێت  وای  تاكو  دەبەخشن،  خۆیان  ژیانی 

ئایدۆلۆژیاكەیان لەخەیاڵگەی بەشێكی زۆری 

كۆمەڵگەدا، دەبێتە بەڵگە نەویستێك كە ئیرت 

بواری قسە لەسەركردنی تێدانییە.

ئیخوان  پ��ێ��ش��ەوای  دەبینین  ل��ێ��رەدا 

و  گەیشتوە  مەسەلەیە  لەم  بەباشی  زۆر 

تاك  وادەستپێدەكات،  لەسەرەتاوە  هەر 

ئەو  لەسەر  خێزان  پاشان  پێبگەیەنێت، 

ئایدۆلۆژیایە پەروەردە بكات، پاشانیش ئیدی 

ئۆتۆماتیكی  بەشێوەیەكی  خۆی  كۆمەڵگە 

ئەو رێبازە تیایدا رەنگدەداتەوە، یان دەبێتە 

حەقیقەتێكی حاشا هەڵنەگر و بیرلێنەكراوە. 

ئەوەی حەسەن بەننا لە بیستەكانی سەدەی 

هاتۆتە  لەسەرەخۆ  ئێستا  بنیاتینا،  بیستەمدا 

بەرهەم، ئەو بنەما ئایدۆلۆژیانەی لەو كاتەدا 

نامۆ  بەالیانەوە  خەڵك  و  باسیدەكرد  بەننا 

بوو، ئیستا بۆتە حەقیقەتێكی حاشا هەڵنەگر.
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مشتومری ئـایین و سیاسەت لـە ئیسالمدا

لە عەرەبییەوە: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم 
هشام جعیط

بەشی شەشەم
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لە ماوەی ئەو چەند مانگە كەمەی دوای 

دیاریكراوی  دوژمنی  عەلی  بەیعەتپێدانی، 

ژێر  لە  بێزاری  و  نیگەرانی  بەڵكو  نەبوو، 

بە  بەاڵم  داب��وو،  حەشار  خۆی  خۆڵەمێشدا 

بوونی  ناڕەزایی  بزوتنەوەیەكی  هیچ  ئاشكرا 

ویالیەتەكاندا،  لە  تایبەتی  بە  عەلی  نەبوو. 

كە ناوەند و چەقی هێزو پیاوەكان و سامان 

بەدەستهێنانی  لە  بوو  سەركەوتوو  ب��وون 

لە  دابەشببوو  ب��ەرسە  زۆری��ن��ە.  متامنەی 

بوو  پێویست  كە  هەڵوێستەی  ئەو  ب��ارەی 

بگیرێتەبەر،  عوسامن  كوشتنی  بەرامبەر  لە 

بۆی  عەلی  كە  تازەیەی  والیە  بەو  ب��ەاڵم 

كوڕی  عوسامنی  ئەویش  بوون  رازی  ناردن 

كوفە  بەرامبەردا  لە  بەاڵم  بوو،  حونەیف 

هەرچەندە بەیعەتی بە عەلی بەخشی، والیە 

نەكرد،  پەسەندی  و  رەتكردەوە  تازەكەی 

والی  هێشتنەوەی  بە  بوو  وابەستە  بەڵكو 

ئەشعەری(  موسای  )ئەبی  خۆی  تایبەتی 

34ی  ساڵی  لە  كوفە  یاخیبوونی  كاتی  لە  كە 

میرسیش  هەروەها  هەڵیانبژارد.  كۆچیدا 

بە والی  ببوو، زۆرینەی میرسییەكان  دابەش 

نەیارە  لە  كۆمەڵێك  بەاڵم  بوون،  رازی  تازە 

كە  عوسامن  الیەنگرانی  لە  هەلپەرستەكان 

عوسامنیان  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  داوای 

دەك��رد ن���اڕازی ب��وون، ب��ەاڵم ن��ەج��واڵن و 

هەڵبژارد.  )اعتزال(یان  وازهێنان  هەڵوێستی 

لە  ئیسالمییەكان  ویالیەتە  لە  هیچكام 

لە  نە  نەبوون،  بەدەر  بێزاری  و  نیگەرانی 

كوشتنی  شۆكی  لە  نە  و  وی��ژدان  قەیرانی 

بە  وی��الی��ەت��ەك��ان  ل��ە  هیچكام  ع��وس��امن. 

ئ��ەوەش  ن���ەدا،  بەیعەتیان  گ��ڕوت��ی��ن��ەوە 

روداوی  ئوممەت  زۆرینەی  كە  وایە  مانای 

ك��ردووە،  سەركۆنە  خەلیفەیان  كوشتنی 

یەكێتی  لە  پارێزگاری  ه��ەوڵ��دەدەن  ب��ەاڵم 

نێوانیان بكەن، لە رێگەی یەكڕیزی بەئاگایی 

لەپشت خەلیفەی نوێوە. هەڵوێستی زۆرینە 

بۆ  ب��وون  ئامادە  لەالیەك  ب��وو،  دووس��ەرە 

رێكردن لەسەر رێگەی گوێڕایەڵی و تاعەت، 

بوون  ئامادە  ترەوە  لەالكەی  ئاستەش  بەو 

تەقینەوەی  و  دابەشبوون  بەرەو  رێكردن  بۆ 

سەرۆكەكانیان  كە  پێیەی  بەو  دۆخەكە، 

داوایان لێبكەن. بەاڵم لە شام، زۆر بە روونی 

رەتكردنەوەی  لە  بوو  بریتی  هەڵوێستەكە 

سەردەمی  لە  هەر  عەلی.  بە  بەیعەتپێدان 

بوو  شام  والی  موعاویە  عومەرەوە،  خەلیفە 

كە سەر بە بنەماڵەی ئومەویە، بەو پێیەش لە 

كە  ئەو هێڵەی  باوكیەوە  رەچەڵەكی  رێگەی 

بە راستی بەهەند وەردەگیرا، چونكە خزمی 

نزیكی عوسامن بوو. موعاویە زۆر بە توندی 

سەقامگیر  ویالیەتێكی  بەسەر  دەسەاڵتی 

جەنگاوەرەكانی  ژم���ارەی  ب��ە  بەهێز  و 

سەپاندبوو، بە شێوەیەكی شەخسیش پێوەی 

بەو  ن��ەدا  گوێی  موعاویە  ببوو.  وابەستە 

دەستیكرد  بەڵكو  دەرچوو،  بۆی  فەرمانەی 

عەلی  كە  تازەیەی  والیە  ئەو  دەركردنی  بە 

ناردی. پاشان عەلی نێردراوێكی نارد بۆالی و 

داوای لێكرد بەیعەتی پێبدات، بەاڵم موعاویە 

دوای��ی  و  گرتی  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ 

نەرێنی  یان  ئەرێنی  وەاڵمێكی  هیچ  بەبێ  

بەسەرهاتانەی  و  هەواڵ  لەو  كرد.  ئازادی 

بۆمان  كە  رابردوو  مێژووی  سەردەمەی  لەو 

كە  هەڵدەهێنجرێت،  ئەوە  گێڕدراوەتەوە 

شەرعیەتی  بە  دانپێدانانی  تەنیا  بە  موعاویە 

دەستیشی  بەڵكو  رەتنەكردۆتەوە،  عەلی 

شەڕكردن  بۆ  خەڵك  هاندانی  بە  ك��ردووە 

لە  ستەمكاری  بیرهێنانەوەی  و  لەگەڵی 

و  مانۆڕ  چەندین  بۆیە  عوسامن،  كوشتنی 

سەركێشی و فێڵی دەخرێتە پاڵ، بە تایبەتی 

نێردراوێكی  گوایا  دەوترێت  كە  مەدینە  لە 

لە  یان   ،) ن��اردووە)  سپیەوە  نامەیەكی  بە 

دیمەشق كە دەوترێت كراسە خوێناوییەكەی 

عوسامنی لەسەر بڵندگۆی مزگەوت داناوە و 

سپی  ریش  پیاوی  شەست  رۆژێك  »هەموو 

پێگریاندووە. 

موعاویە  كە  لەبەرئەوەی  راستیدا  لە 

)الجمل(  ش���ەڕی  كۆتاییهاتنی  لەپێش 

بۆیە  نەكردووە،  عوسامنی  خوێنی  داوای 

و  نەناوە  عەلیدا  بە  دان��ی  كە  ئاشكرایە 

وەكو  خەلیفەی  كوشتنی  سەرەتاوە  لە  هەر 

جێی  كە  قەڵەم،  داوەت��ە  گ��ەورە  تاوانێكی 

لە  شێوەیەك  بە  )عەلی(ش  نییە،  قبوڵكردن 

موعاویە  تێوەگالوە.  ك��ارەدا  لەو  شێوەكان 

نوێی  خەلیفەی  لەسەرخۆییەوە  بەوپەڕی 

نوقاندبوو.  لێ   چ��اوی  و  پشتگوێخست 

كارێكی  بە  بوو  بەرامبەر  بابەتە  ئەو  بەاڵم 

دووبەرەكایەتی روون و راشكاوانە، تەنانەت 

ئ��ەگ��ەر ب��ەڕوون��ی راش��ن��ەگ��ەی��ەن��را، ب��ەاڵم 

)البالذری(  بەدیدەكرا.  بابەتە  لەو  شتێكی 

ناوچەكان  و  ویالیەت  »خەڵكی  دەڵێت: 

بەشێكی  و  شام  خەڵكی  و  موعاویە  جگە 

بە  دا  بەیعەتیان  نەبێت،  خەڵك  لە  تایبەتی 

دەكات  ئەوە  باسی  )الطربی(  بەاڵم  عەلی«. 

تەواوەتی  بە  عەلی  بە  بەیعەتپێدان  كە 

كە  پێیوایە  و  بەڕێوەچووە  رێكخراوی  و 

پێداوە،  بەیعەتیان  ئوممەت  زۆری��ن��ەی 

بەسەر  خ��ۆی  دەس��ەاڵت��ی  گشتی  ب��ە  ی��ان 
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سەپاندووە.  ئیمپراتۆریەتدا  ناوچەكانی  هەموو 

مێژوونوسە  هەڵەیەكی  یان  وەهم  ئەمە  پێموایە 

بەسەر  دەسەاڵتی  سەپاندنی  چونكە  پێشینەكانە، 

هەر  و  الواز  شام  لە  جگە  ت��ردا،  هەرێمەكانی 

نێوانیشیاندا  لە  خەڵكەكە  هەموو  بووە.  بەناو 

كوشتنەكە،  دوای  مانگی   )3( ماوەی  لە  عەلی، 

بوون.  لێكرتگرتنا  سەنگەر  و  چاوەڕوانی  باری  لە 

سەیف  كە  نییە  بەوە  باوەڕمان  خەریكە  ئێمە 

بووە  بەنیاز  یان  بڕیاریداوە  عەلی  كە  دەیڵێت 

پەالماری شام بدات و بۆ ئەو مەبەستەش خەڵكی 

ئامادە كردووە، واتا چەند سەد كەسێك  مەدینەی 

بە  فەرمانی  دەڵێت  كە  ی��ان  خۆبەخشان،  لە 

والییەكانی لە میرس و كوفە و بەرسە كردووە تاكو 

جەنگاوەرانی ژێر فەرمانداری خۆیان ئامادە بكەن. 

خودی سەیف لەوە ئاگادارمان دەكات كە خەڵكی 

مەدینە لەو بابەتەدا جۆرێك لە هەڵوەستەكردن و 

بە  هەروا  مرۆڤ  چونكە  نیشانداوە،  نائامادەییان 

ئەهلیدا  شەڕی  لە  بەشداری  خۆبەخشانە  ئاسانی 

كە  دەری��دەخ��ەن  دوای��ی  روداوەك��ان��ی  ناكات. 

ئوممەتی ئیسالم بۆ بەرەنگاربوونەوە و شەڕكردن 

زۆر بە جۆش و خرۆش نەبووە، بەڵكو ئەو بابەتە 

پرۆسەی  و  پێشوەخت  وت��وێ��ژی  بە  پێویستی 

هەبووە.  ناوخۆیی  دینامیكیەتی  یان  چاالككردن 

لە  مانگ   )3( دوای  لە  بڵێین،  دەكرێت  بەمجۆرە 

بووە  بریتی  تەنیا  بارودۆخەكە  عوسامن  كوشتنی 

لە هاوسەنگیەكی ناسەقامگیر و هەڵچوو، چونكە 

عوسامن سیستمێكی نۆژەنكردەوە كە لە دەسەاڵتی 

خەلیفایەتی ناهاوسەنگ و شڵەژاو دەچوو. راستی 

ناجێگیر  بە جۆرێكی  بەاڵم  بوون،  لەگەڵی  زۆرینە 

میرس  لە  عوسامن  الیەنگرانی  ئەگەر  لەرزۆك.  و 

بە  بەاڵم  بوون،  كۆرپەلەییدا  بارێكی  لە  هێشتا 

مەترسیدارییەوە  بەوپەڕی  شام  لە  پێچەوانەوە 

پیاوە  دەكێشا،  )موعاویە(یان  تارمایی  وێنای 

بێئەندازی  هێزێكی  خاوەن  و  خۆسەپێن  ساردە 

كە  نەبوو  كردن  كاری  هەرگیز  بەرپەرچدانەوە. 

بە  چونكە  مبێننەوە،  شێوەیە  بەو  كاروبارەكان 

هەورەبروسكە  پێویستبوو  جۆرەكان  لە  جۆرێك 

ساختە  ساماڵەكەی  كە  بگرمێنێ  ئاسامنەدا  لەو 

لەرزینێكی  یان  بە جووڵە  پێویستی  بوو. دۆخەكە 

)عائیشە(  كاردانەوەی  یان  كار  بوو.  دیاریكراو 

سەرچاوەی  مەككەوە  لە  كە  پێغەمبەر  هاوسەری 

عوسامنی  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  داوای  گرت، 

فیتنە  یەكەمین  هەڵگیرسێنەری  ئەوەش  دەكرد، 

بوو: شەڕی )الجمل(. 

جموجووڵی عائیشە
نەبوو  شەرعی  سیفەتێكی  خاوەنی  موعاویە، 

بكات،  دەستپێشخەریەك  هەرجۆرە  بتوانێت  تاكو 

بوو،  ئیسالمی  بێرابردووی  والیەكی  تەنیا  بەڵكو 

قسەزان  و  وتاربێژ  پێویست  ئاستێكی  تا  بەاڵم 

هەر  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  بوو،  سەلیقە  خاوەن  و 

ئەو  هەموو  زمانحاڵی  بكاتە  خۆی  سەرەتاوە  لە 

توشی  عوسامندا  كوشتنی  ئاست  لە  كە  خەڵكەی 

لە  تریش  سەركردەیەكی  چەند  شۆكببوون. 

نوێنەرایەتیان  ئاستی  كە  هەبوون،  گۆڕپانەكەدا 

گەورە  لە  ئەوانەش  بوو  زیاتر  موعاویە  لە  زۆر 

هاوەاڵن بوون. لەڕووی كردەییەوە دەستپێشخەری 

پێشبینینەكراوەوە  الیەنێكی  لە  ك��اردان��ەوە  بۆ 

تایبەتی  و  دەگمەن  شێوازێكی  بەاڵم  سەریهەڵدا، 

پێغەمبەر  هاوسەری  بوو،  عائیشەوە  لە  هەبوو: 

هەمان  گ��وێ��رەی  بە  ب����اوەڕداران«،  »دای��ك��ی  و 

دیارترین  لە  دوان  لەوەشدا  خودایی،  فەرمودەی 

نەیاری  و  هاوتا  دوو  پشتیوانیانكرد،  كۆچبەران 

عەلی: تەڵحە و زوبێر، كە پێكەوە لەگەڵ عائیشە 

لەبەر ئەوەی كە 
موعاویە لەپێش 
كۆتاییهاتنی شەڕی 
)الجمل( داوای 
خوێنی عوسمانی 
نەكردووە، بۆیە 
ئاشكرایە كە دانی 
بە عەلیدا نەناوە و 
هەر لە سەرەتاوە 
كوشتنی خەلیفەی 
وەكو تاوانێكی 
گەورە داوەتە قەڵەم، 
كە جێی قبوڵكردن 
نییە، )عەلی(
ش بە شێوەیەك 
لە شێوەكان لەو 
كارەدا تێوەگالوە. 
موعاویە بەوپەڕی 
لەسەرخۆییەوە 
خەلیفەی نوێی 
پشتگوێخست و 
چاوی لێ  نوقاندبوو
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كە  پێكهێنا  ت��ەواوی��ی��ان  سێكوچكەیەكی 

عائیشە  دەوترێت  نەبوو.  هەڵوەشان  قابیلی 

ناڕەزایەتی  بزوتنەوەی  دەستپێشخەری 

كردووە، بەاڵم لەوانەیە لە توانایدا نەبووبێت 

و  ه��اوەڵ��ە  دوو  ئ��ەو  پ��اڵ  چ��وون��ە  بەبێ  

جوواڵنەوەكەیدا،  لە  كارایان  بەشداریكردنی 

هیچ كارێك بكات. 

حەج  ئەنجامدانی  مەبەستی  بە  عائیشە 

بەڕێكەوت،  مەككە  ب��ەرەو  مەدینەوە  لە 

پایتەخت  ل��ە  دۆخ��ەك��ە  ك��ە  كاتێكدا  ل��ە 

دوای  لە  بۆیە  دەچوو،  خراپی  بەرەو  زیاتر 

عەلی  هەڵبژاردنی  و  عوسامن  كوشتنی 

هەر  مبێنێتەوە.  مەككە  لە  بوو  باشرت  پێی 

چاالكانە  بانگەشەیەكی  بە  دەستیكرد  زوو 

كوشتنی  ستەمكاری  سەركۆنەكردنی  بۆ 

)عەبدوڵای  والی مەككە  لەوەشدا  عوسامن، 

و  یارمەتیدەدا  ئەلحەزرەمی(  عامر  كوڕی 

لەو  عوسامن  خەلیفە  كە  پشتیوانیلێدەكرد، 

لە  هێشتا  كاتەشدا  لەو  داینابوو،  پۆستەدا 

ئاشكرایە  شتێكی  بوو.  بەردەوام  پۆستەكەی 

پێگەی  كاریگەری  لەژێر  مەككە  خەڵكی  كە 

بەو  ن��ەدا،  عەلی  بە  بەیعەتیان  عائیشەدا 

دەسەاڵتەكەیدا  دەرەوەی  لە  هۆیەشەوە 

مایەوە. ئایا ئەو بابەتانە كامانەن كە عائیشە 

پاشان گۆڕان بۆ بەرنامەیەكی  تەرحیكردن و 

و  دابەشبوون  بۆ  پاساوئامێز  و  راستەقینە 

شەڕی ئەهلی؟ ئەو دەیوت مەدینە كەوتۆتە 

و  ویالیەتەكان  گێرەشێوێنەكانی  دەس��ت 

سیستمی  هەاڵتووەكان.  كۆیلە  و  تااڵنچیان 

بوو.  هەڕەشەدا  لەژێر  گشتی  كۆمەاڵیەتی 

كۆمەڵگەی  بازنەی  لە  كە  خەڵكانەش  ئەو 

لە  كە  بوو  ئەوانە  دەرچ��وب��وون،  رێكخراو 

بە  عوسامن  بەڵێنی  بەدەستهێنانی  دوای 

سیاسەتی  لە  وازهێنان  و  پاشگەزبوونەوە 

ئەنجامدا.  كوشتنەكەیان  تاوانی  پێشووی، 

شتێك  هیچ  نییە،  پاساوێكیان  هیچ  بۆیە 

دوژمنكارەیان:  كردەوە  ئەو  پاساوی  نابێتە 

واڵتی  و  رش��ت  حەرامكراوییان  »خوێنی 

كردو  ح��ەاڵڵ  خۆیان  بۆ  حەرامكراوییان 

خوێنڕشتنیان  ب��ردو  ح��ەرام��ی��ان  سامانی 

ح��ەج( )مانگی  وات��ا  ح���ەرام،  مانگی  ل��ە 

كوشتنی  بیرۆكەی  كەواتا  حەاڵڵكرد«.  دا 

عوسامن بە ستەملێكراوی بەرجەستە دەبێت، 

هەموو  بنەمای  دەبێتە  كە  بیرۆكەیەی  ئەو 

چ  عوسامن،  بەرژەوەندی  بۆ  داواكارییەكان 

لە  موعاویە  لەالیەن  یان  عائیشە  لەالیەن 

لەالیەن الیەنگرانی عوسامن  یان  داهاتوودا، 

بنەمایەكی  ت���ەواو  ئ��ەوە  میرسیش.  ل��ە 

عائیشە،  پێیەش  بەو  قورئانیە.  و  ئیسالمی 

خودا  شەرعی  بەگوێرەی  موسڵامنێك،  وەك 

عوسامن  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  داوای 

دەكات. ئەو یەكەم كەس بوو كە پەردەكەی 

ویژدانی  ئاراستەی  بانگەوازەی  ئەو  و  دڕاند 

بانگەوازێكی مەعنەوی/  ئیسالمی كرد. ئەوە 

دیمەنێک لەشەڕی ئیسالم
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شێوەیە  بەو  ویستی  ئەو  یان  بوو  ئەخالقی 

نەبوو  سیاسی  بانگەوازێكی  بەڵكو  بێت، 

چونكە  نەبێت،  دووەم��دا  پلەی  لە  تەنیا 

راست  نەبێت  رێگەیەوە  لەو  ئیسالم  نەمری 

چونكە  بوو  سیاسی  بەڵكو  رێكنابێتەوە،  و 

نكۆڵی لە شەرعیەتبوونی عەلی دەكرد، بەاڵم 

بۆیە  ڕوو.  نەخرایە  ئاشكرا  بە  بابەتە  ئەو 

وەك  یان  پیالنگێڕی  وەك  عائیشە  كارەكەی 

دەرناكەوێت،  عەلیدا  بەسەر  شۆڕشكردن 

و  داواكردنی حەق  لە  دەربڕین  وەك  بەڵكو 

بەرامبەر  ئەمكارە  دەركەوت.  دادپ��ەروەری 

داواكردن  بۆ  كرا  ئاراستە  عوسامن  بكوژانی 

سزادانیان.  و  راوەدون��ان  و  لێپێچینەوە  بە 

و  كەس  یەكەمین  خەلیفە  دڵنیاییەوە  بە 

هەستێت،  كارە  بەو  بوو  خەڵك  باشرتینی 

داوای  دەتوانێت  موسڵامنێك  هەموو  بەاڵم 

لە  و  بكات  خودا  شەریعەتی  جێبەجێكردنی 

پێناویدا كار بكات. 

لە راستیدا عائیشە )دایكی باوەڕداران( لە 

بەرامبەر  لە  بەرپرسیارێتیەوە  ئەو  ئەنجامی 

ئیسالم  ئوممەتی  كۆمەڵی  كە  رۆڵەكانیدا 

پێكدەهێنن رێگەی بە خۆیدا. ئەو متامنەیان 

دەك��ات،  ل��ەگ��ەڵ  ئاخاوتنیان  پ��ێ��دەك��ات، 

ئەوەی  بۆ  جوواڵندنیان  بە  دەستیكرد  بۆیە 

بكوژەكان  سەرلێشێواوە  لە  كەم  تاقمێكی 

لەناو ریزەكانیان وەدەرنێن. راستە كە پاڵنەرە 

خۆشكرد  بۆ  رێگەیان  نهێنی  بە  كەسییەكان 

ویستی  هێز،  خواستی  بگێرێت:  خۆی  رۆڵی 

رقلێبوونی  یەكەم،  ری��زی  بۆ  پێشكەوتن 

دراماتیكی  روداوێ��ك��ی  بەهۆی  عەلی  لە 

بەاڵم  )االفك(،  كێشەی  واتا  راب��ردوو،  كۆنی 

و  خ��واس��ت  حساباتەكان،  و  لێكدانەوە 

هەموو  بێگومان  سیاسی،  ئارەزووی  ئامانج، 

و  ئەنجامدەران  سەرجەم  ناخی  لە  ئەمانە 

جگە  هەبوو،  ئامادەگیان  فیتنە  نوێنەرانی 

و  كشانەوە  یان  دووركەوتنەوە  كە  لەوانەی 

كوڕی  سەعدی  وەكو  هەڵبژارد،  وازهێنانیان 

بوونی  ناتوانین  ئێمە  بەاڵم  وەق��اس.  ئەبی 

بۆ  عائیشە  لەالی  سەرەتایی  راستگۆییەكی 

لێی  ناكرێت  كە  ئەوەی  دژی  لە  یاخیبوون 

بزانین،  ب��ەدوور  بكات،  قبوڵی  و  ببورێت 

دووبارە  بە  سەرقاڵبوونی  لەڕووی  هەروەها 

ئوممەتی  ج��ەس��ت��ەی  پ��ێ��ك��ەوەن��ان��ەوەی 

چاكسازیكردن  بۆ  خواستی  و  هەڵوەشاوە 

)ئ��ەم��ەی��ە ج��ەوه��ەری  پ��ێ��ك��ه��ات��ن��ەوە  و 

بەرسە  لە  كە  چاكسازییەی  ئەو  بابەتیانەی 

كاردانەوەی  بزوتنەوەیەكی  پێدا(.  پەرەی 

لەمشێوەیە هەروەك بینیامن، پێشبینیكراو و 

چاوەڕوانكراو بوو. كاردانەوەكە لە كەشێكی 

عوسامن  كوشتنی  دوای  لە  گوشارئامێزدا 

خۆی وێنا كرد. 

لە  جگە  س��ەرەت��ادا  ل��ە  عائیشە  ك��اری 

دیكە  شتێكی  نهێنی  نیوە  بانگەشەیەكی 

جەمسەرێك  ب��ووە  ه��ەرزوو  ب��ەاڵم  نەبوو، 

لە  كە  ئ��ەوان��ەی  هەموو  كێشكردنی  بۆ 

بە  ب��وون،  عوسامن  كوشتنی  روداوی  دژی 

بنەماڵەی  ئەندامانی  تایبەتیش  شێوەیەكی 

ئومەوی، وەك عەبدوڵای كوڕی عامر، والی 

ئەوانەی  هەموو  هەروەها  بەرسە،  پێشووی 

بەوەفا  عوسامن  خەلیفە  ی��ادەوەری  بۆ  كە 

كوڕی  عەبدوڵای  مەككە  والی  وەك  بوون، 

یەمەن  پێشووی  والی  و  حەزرەمی  عامری 

رۆڵێكی  كەسە  سێ   ئەم  مونیە.  كوڕی  یەعال 

كارەكانی  دارایی  پشتیوانیكردنی  لە  گرنگیان 

زوبێر  و  تەڵحە  تاكو  بەاڵم  گێڕاوە.  عائیشەدا 

لە مانگی رەبیعی یەكەمی ساڵی 36ی كۆچی 

دوای  لە  مانگ  چوار  یان  سێ   واتا  نەهاتن، 

شێوازی  بزوتنەوەكە  عوسامن،  كوشتنی 

كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  وەرنەگرت.  پ��رۆژەی 

بوو،  مەسەلەكە  روحی  و  پێشەنگ  عائیشە 

كارێكی  بە  نەیدەتوانی  خۆی  تەنیا  بە  بەاڵم 

ئاوەها فراوان و پڕ داواكاری هەڵسێت، بەڵكو 

هاوەڵەكان  گەورە  پشتیوانی  بە  پێویستی 

هەبوو.  پرۆژەكەی  لە  بەشداریكردنیان  و 

هەردووكیان  كاتەدا  لەو  كە  زوبێر  و  تەڵحە 

جگە  نەكرد  تریان  هیچی  بوون،  مەدینە  لە 

دەستیپێكرد  كە  بزوتنەوەیەك  چوونەپاڵ  لە 

بەشداریكردنیان  ب��ەاڵم  ب��وو،  درووس��ت  و 

قورسایی خۆی هەبوو، چونكە دوو هاوەڵی 

ئیرت  بوون.  عەلی  ركابەری  و  كاریگەر  دیارو 

لەالیەن  داواكارییەكان  رەوتی  بەدواوە،  لێرە 

كە  دەكرا  سەركردایەتی  سێكوچكەیەكەوە 

تەواو كردبوو،  باشرتین شێوە خۆی سازو  بە 

پێگەی  و  هەیبەت  لەگەڵ  بوو  تواناشیدا  لە 

عائیشە  بەاڵم  بكات،  عەلی خۆی هاوسەنگ 

داواكارییەوە  روحی  ناوی  بە  بەردەوامی  بە 

خ��اوەن��ی  ل���ەوەش  جگە  دەك���رد،  ق��س��ەی 

قورساییەكی  و  داوەریكردن  دەسەاڵتێكی 

هاوەڵەكە  دوو  بەاڵم  بوو،  بێهاوتا  مەعنەوی 

رابەرایەتی  دەیانتوانی  زوبێر(  و  )تەڵحە 

كاروباری شەڕ  رێكخستنی  و  جەنگاوەرەكان 

بۆ  بپاڵێون.  خەالفەت  بۆ  خۆشیان  بكەن، 

هەر  لە  بوو  بەس  ئەوەندە  كەسە  سێ   ئەو 

شوێنێك بێنە بەرچاوی باوەڕداران بۆ ئەوەی 

بیانخرۆشێنن، وەك موگناتیس بەالی خۆیاندا 

بیانبزوێنن  ناخەوە  لە  و  بكەن  پەلكێشیان 
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هێزێكی  ببنە  خ��ێ��را  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە  و 

گورزوەشێن. 

تەڵحە  بە  رێگەی  عەلی  كە  رویدا  چۆن 

مەككە  بەرەو  مەدینە  تاكو  داوە  زوبێر  و 

مەترسیەی  ئەو  ئاستی  هەرچەندە  جێبهێڵن، 

شەرعیەتە  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  ك��ە  دەزان����ی 

چاوەڕواندەكرا،  لێیان  تازەهەڵكەوتوەكەی 

هەموو  لە  ه��ەردووك��ی��ان  كە  ئاستێك  تا 

بوون؟  بەیعەتپێدانی  دژی  لە  زیاتر  خەڵك 

كردبێت  ع��ەل��ی  ل��ە  داوای����ان  پێدەچێت 

عەمرە،  ئەنجامدانی  بۆ  ب��دات  مۆڵەتیان 

دەكرێت  ئایا  پێكردوون.  ب��اوەڕی  ئەویش 

هیچ  لە  ئاگای  عەلی  كە  بكەین  بەوە  باوەڕ 

هەڵمەتەی  بەو  سەبارەت  نەبووە  شتێك 

نهێنی  بە  چونكە  كرد،  ئامادەی  عائیشە  كە 

بە  خەلیفە  ئایا  ئەنجامدەدا؟  چاالكیەكانی 

یاخود  نەبووە  كاروبارەكان  لە  ئاگای  باشی 

مەككە  لە  كە  بەوەی  ن��ەداوە  گرنگی  هیچ 

لەسەر  چاوی  كە  ئەوەی  لەبەر  دەگ��وزەرا، 

عەرەبی  دورگ��ەی  دەرەوەی  ویالیەتەكان 

بوو، كە ناوەندی هێزو دارایی بوون؟ ئەوەی 

پێویستە لەبیرمان نەچێت ئەوەیە كە تەڵحە 

خودی  دابوو،  عەلی  بە  بەیعەتیان  زوبێر  و 

عەرەبی/ سیستمی  لۆژیكی  لە  یەعەتیش 

ئەوەیە  سەردەمەكەدا،  روحی  و  ئیسالمیدا 

بە  خەلیفەی  پتەو  زۆر  جۆرێكی  بە  كە 

عەلی  خودی  دەبەستەوە.  موسڵامنانەوە 

ئەبوبەكر  خەلیفە  بە  بەیعەتپێدانی  لەپێش 

نەكرد،  پەلەی  و  ك��رد  هەڵوەستەی  زۆر 

كە  هاتووە  داه��ات��وودا  شیعی  نەریتی  لە 

بەاڵم  پێبدات،  بەیعەتی  ناچاركراوە  عەلی 

پابەند  ئیرت  داوەت��ێ   بەیعەتی  دوایئەوەی 

بە  ك����ردەوەی.  گ��وت��ارو  بەڵێن،  ب��ە  ب��ووە 

تێڕوانینی عەلی شتێكی چاوەڕوانكراو نەبوو 

پێشێلبكەن  بەیعەتپێدانیان  ه��اوەاڵن  كە 

هەڵبگەڕێنەوە.  و  لێیپاشگەزببنەوە  و 

بەسەردا  )بەڵێنشكێنان(ی  ن��اوی  عەلی 

كە  شكاند  بەڵێنەكەیان  ئەوانەی  واتا  دان، 

پابەندییان دەكات، كە لێرەدا مانای بەیعەت 

نیشانی  تەواوەتی  بە  ئەمە  دەبەخشێت. 

ئەو  نەبووە  بڕوایەدا  لەو  عەلی  كە  دەدات 

بۆ  بارەیەوە  لەو  پێویستە  بۆیە  بكەن،  كارە 

ئەگینا  بگەڕێین،  عەلی  كاری  لێكدانەوەی 

الدەرانە  و  وێڵ  كارێكی  سیاسی،  كارێكی  بە 

لێكدانەوەیەكی  هیچ  كە  قەڵەم  دەدرێتە 

نییە. 

ه��ەرزوو  زوبێر  و  تەڵحە  گەیشتنی  بە 

ك��ێ��رڤ��ی روداوەك����ان����ی خ��ێ��رات��ر ك���رد و 

گرێدا.  پێكەوە  كارەكەی  سەرەداوەكانی 

یەكسەر سێكوچكەكە و ئەوانەی الیەنگرییان 

بەرسە،  بۆ  بگوازنەوە  بڕیارییاندا  دەك��ردن 

گ��ەورەك��ان،  ویالیەتە  لە  ب��وو  یەكێك  كە 

سەرەڕای بەیعەتپێدانی خەڵكەكەی بە عەلی 

هاوسۆزیەكی دیاریكراوی بەرامبەر عوسامن 

والیە  كە  ئەوەبوو  تریش  هەبوو، هۆكارێكی 

عەبدوڵای  بەرسە  پێشووی  ئومەویەكەی 

لە  پارێزگاری  ش��ارەدا  لەو  كە  عامر،  كوڕی 

كردبوو)  پەیوەندییەكانی  و  دۆستایەتی 

خەڵكی  كە  ب��وو  ئاشكرا  بۆیان  ئ��ەوان   .)

عوسامن  كوشتنی  پرسی  دەرب��ارەی  بەرسە 

تازەیەی  والیە  ئەو  پێیانوابوو  و  دابەشببوون 

ناتوانێت  دای��ن��اوە،  ب��ەرسە  بۆ  عەلی  كە 

ئەبی  پێگەی  لەگەڵ  یەكسان  پێگەیەكی 

موسا لە كوفە بەدەستبێنێت، كە لەسەرووی 

ئەوەشەوە لەژێر هەژمونی قورئانخوێنەكاندا 

زوبێر  و  تەڵحە  و  عائیشە  بڕیارەكەی  بوو. 

خودی  گواستنەوەی  لە  ب��وو  بەرپرسیار 

دورگ��ەی  بازنەی  دەرەوەی  بۆ  خەالفەت 

سیاسی  كاری  گشتی  شێوەیەكی  بە  عەرەب. 

ئەنجامی  لە  كە  چڕببۆوە  ویالیەتەكاندا  لە 

ئەوەشدا ببوونە خاوەنی ناوەندێتی شایستە 

و قورسایی سەربازی و مرۆیی خۆیان. ئەوە 

ئەوەی  بەاڵم  بوو،  رسوشتی  پێشكەوتنێكی 

پەلەی تێدا كردو چاالكی كرد لۆژیكی فیتنە 

ئاماژەیەكی  وەكو  ئەوەی  بوو.  نەفرەتیەكە 

لە  دەمێنێتەوە  ق��وڵ  مانایەكی  و  گ��ەورە 

بۆیە  بوو،  ئیسالمی  كاتێكدا سەركردایەتیەكە 

تەنیا لە بنەڕەتدا دەستیكرد بە پشتبەسنت بە 

هێزی چەك  تا ئەو ئاستەی چارەنوسی خۆی 

گەورەكانەوە  جەنگیە  مۆڵگە  لە  یەكێك  بە 

دەبەستەوە كە ببووە جومگەگەلی جەستەی 

لەگەڵ  ش��ام.  ك��وف��ە،  ب���ەرسە،  ئیسالمی: 

خۆمان  بیری  بیهێنینەوە  پێویستە  ئەمەشدا 

دەرفەتەیان  ئەو  قورئانخوێنانەی  ئەو  كە 

پێیەش  بەو  قۆستەوە،  هێز  بەكارهێنانی  بۆ 

پێشبینیبكرایا،  كاردانەوەدا  خانەی  لە  دەبوو 

دەچنە  ویالیەتەكان  لە  تریش  خەڵكانی  كە 

خودی  تەنانەت  جەنگیی،  ئامادەسازی  پاڵ 

لەگەڵ  تاوەكو  دەبات  بۆ  پەنای  خەلیفەش 

بەربەرەكانێیان  و  بجەنگێت  نەیارەكانیدا 

لەگەڵدا بكات. 

دەست بەسەرداگرتنی بەسرە
هاوكارەكەی  دوو  و  عائیشە  گروپەكەی 

بچوكدا  سەربازی  یەكەیەكی  شێوەی  لە 

تەنها  دەگەیشتە  ژمارەیان  كە  گردبوونەوە 
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هۆشداریەكەی  پێش  زۆر  ئەوان  كەس،  هەزار 

هەموو  لە  عەلی  هەرچەندە  كەوتن.  عەلی 

سەرباز   )700( تەنیا  دەیتوانی  بارودۆخەكاندا 

بە  كە  بكات،  ئامادە  دژییان  لە  جەنگان  بۆ 

كوفە  قورئانخوێنانی  و  پشتیوانەكان  لە  تایبەت 

بوو،  رەمزی  هەردووالیان  سوپای  پێكهاتبوون. 

لەسەر  شەڕەكە  كە  بوو  روون  ئاستەش  بەو 

عائیشە  خ��ودی  كە  دەك��رێ��ت،  عێراق  خاكی 

ه��اوك��ارەك��ەی  دوو  و  عائیشە  ه��ەڵ��ی��ب��ژارد. 

دەستیكرد  لەوێ   بەرسە.  دەروازەكانی  گەیشتنە 

لەگەڵ  نهێنی  دانوستانی  و  پەیوەندیكردن  بە 

ن��ارد،  ن��ێ��ردراوەك��ان��ی  خێڵەكاندا،  س���ەرۆك 

خۆیدا  قەزیەكەی  بۆالی  پیاوەكان  هەوڵیدەدا 

دەسەاڵت  سیستمی  ناوخۆوە  لە  و  رابكێشێت 

تێكبدات و ویژدانەكان بهەژێنێت. عائیشە وەكو 

گەورە  خەسڵەتی  دوو  خاوەنی  زوبێر  و  تەڵحە 

بوو: بڵندی ئەو پرسەی بەرگرییان لێدەكرد، ئەو 

پێگە و دەسەاڵتە بێئەندازەی هەرسێكیان لەسەر 

نوێنەرایەتی  ئەوان  هەیانبوو.  خەڵك  دەروونی 

بەاڵم  دەك��رد،  دانەمەزراوییان  شەرعیەتێكی 

شیاو  چونكە  ب��وو،  مەعنەوی  شەرعیەتێكی 

ئەركی  ئیسالمەوە،  بەناوی  قسەكردن  بۆ  بوون 

تەنیا  بوو.  كردنیان  گوێڕایەڵی  موسڵامنانیش 

چیبكەن،  لەوێ   هاتبوون  كەسەوە  ه��ەزار  بە 

ه��ەزار   )60( بە  پاڵپشتكراو  ویالیەتێكی  لە 

بەیعەتیان  شەرعی  شێوەیەكی  بە  كە  شمشێر، 

بە ئەمیری باوەڕداران دابوو؟ هاتبوون سەرنجی 

یارمەتی  داوای  هاتبوون  رابكێشن،  ویالیەتەكان 

بۆ  بكەن  ئیسالمی  ئوممەتی  ب��ەش��ەی  ل��ەو 

بكوژانی  سزادانی  و  دادپەروەری  پاڵپشتیكردنی 

عوسامن بەپێی شەرع. لەو وتارەدا كە بە تایبەتی 

باسی  ساتێكدا  هیچ  لە  باوكرایەوە،  بەرسە  لە 

بیرۆكەی شەڕكردن لەگەڵ عەلی نەكراوە، داوای 

پۆستی خەالفەت بۆ تەڵحە یان زوبێر نەكراوە) (. 

الدانی  پرۆژەی  بە  هەبوو  پەیوەندی  مەسەلەكە 

و گۆڕینی هاوسۆزی شارێك لەپێناو ئارەزوو یان 

كاتێك  بگرین  عائیشە  لە  گوێ  با  ناحەزییەكاندا. 

والی  كە  دەكات  نێردراوانەدا  ئەو  لەگەڵ  قسە 

ناردبوونی،  حونەیف  كوڕی  عوسامنی  بەرسە 

بابەتەكانی  باسی  ئ��ەو  داینابوو.  عەلی  كە 

دەكات،  مەككە  لە  بانگەوازی  و  موژدەپێدان 

بۆی روونكردنەوە، ستایشی كرد، تا ئاستێكی بااڵ 

بەرزی دەكردەوە و دەیگوت: »فیتنەچییەكان لە 

خێڵەكان  نێوان  ناكۆكی  و  ویالیەتەكان  خەڵكی 

خودا  پێغەمبەری  حەرەمی  دژی  لە  شەڕییان 

زۆرییان  روداوی  و  هەڵگیرساندووە  )د.خ( 

و  خ��ودا  نەفرەتی  بۆیە  ك���ردووە،  بەرپا  تێدا 

كردووە،  شایستە  خۆیان  بۆ  پێغەمبەرەكەیان 

بە  موسڵامنانیان  پێشەوای  كە  لەگەڵئەوەی 

ناحەق و بێ  عوزر كوشتوە، خوێنی حەرامیان بۆ 

خۆیان حەاڵڵكردووە و رشتویانە، ماڵ و سامانی 

حەرامیان بەتااڵن بردووە، واڵتی پیرۆز و مانگی 

حەرامیان بۆ خۆیان حەاڵڵكرد«. 

و  بكرێت  بیروڕاكانی  الیەنگیری  ئەوەی  بۆ 

دەستیكرد  ببەستێت،  خودا  فەرمودەی  بە  پشت 

داوا  كە  قورئان  ئایەتێكی  خوێندنەوەی  بە 

و  چاكە  لەسەر  ك��ار  دەك��ات  ب����اوەڕداران  لە 

خەڵكدا  لەنێوان  چاكسازی  و  بكەن  راستگۆیی 

وتی:  و  هێنا  قسەكانی  بە  كۆتایی  پاشان  بكەن. 

)د.خ(  پێغەمبەر  و  گەورە  خودای  »وەكئەوەی 

نێرو  و  بچوك  و  گەورە  بە  پێكردووە  فەرمانیان 

ئەمەیە  چاكسازیكردن،  بە  هەڵدەستین  مێ  

فەرمانتان  كە  چاكەیەك  هەر  بۆ  ئێمە  ك��اری 

پێدەكەین، هەروەها بۆ هەر خراپەیەك كە پێتان 

دۆخەكە پێویستی بە 

جووڵە یان لەرزینێكی 

دیاریكراو بوو. كار یان 

كاردانەوەی )عائیشە( 

هاوسەری پێغەمبەر 

كە لە مەككەوە 

سەرچاوەی گرت، داوای 

تۆڵەسەندنەوەی خوێنی 

عوسمانی دەكرد، 

ئەوەش هەڵگیرسێنەری 

یەكەمین فیتنە بوو: 

شەڕی )الجمل(. 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 94
ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

No.(61 - 60) April .2017

هانتان  و  بگرن  بەدوور  لێ  خۆتانی  دەڵێین 

رووب��ەری  لێرەدا  گۆڕینی«.  بۆ  دەدەی��ن 

مەسەلەكە  فراوانە،  زۆر  سەركۆنەكردنەكە 

خەلیفەوە  كوشتنی  بە  پەیوەندی  تەنیا 

نییە، بەڵكو پەیوەندی هەیە بە كۆی دۆخی 

دەورەی  كە  تاوانەی  ئەو  و  پاشاگەردانی 

كە  شتانەی  ئەو  هەموو  پێشێلكردنی  داوە: 

لەگەڵ  پیرۆزن،  و  حەرامكراو  ئیسالمدا  لە 

توندوتیژی نواندن و زیانگەیاندن بە خەڵكی 

مەدینە. دەبێت ئەو هەموو چەوتی و الدانە 

بكرێت.  تیا  چاكسازی  فرەچەشنە  و  گەورە 

ئەمانە  هەموو  قورئانی  چاكسازی  چەمكی 

دەگرێتەخۆ:  تریش  بابەتی  و  بوار  زۆرێك  و 

نێوان  لە  ناوبژیوانی  چاكەكردن،  ك��اری 

عائیشە  بونیاتنانەوە.  دووبارە  تائیفە،  دوو 

س��ادەدا  زۆر  داوای��ەك��ی  لە  خواستەكانی 

عوسامن(،  )تۆڵەسەندنەوەی  نەكرد  قەتیس 

پێكهاتنەوەی  دەڕوانی:  بااڵتری  لەوە  بەڵكو 

فەرمانەكانی  و  خ��ۆی  ل��ەگ��ەڵ  ئوممەت 

ئەو  لەناوبردنی  رێگەی  لە  گەورە،  خودای 

شەڕەی كە دزەی كردووە بۆ ناوی، هەروەها 

لە  پڕكردنەوەی درز و كەلێنەكان  لە رێگەی 

داواكردنی  »بە  چۆن؟  ئوممەتدا.  ناوخۆی 

پێشووی  روانگەی  لە  عوسامن«.  خوێنی 

)تۆڵەسەندنەوە(  وش��ەی  باسی  ئیسالمدا 

ن���ەك���راوە. ئ����ەوەی ل��ێ��رەدا داواك�����راوە 

ئەنجامبدرێت كارێكی دادوەرانەیە كە خودا 

»النفس  دەفەرموێت  قورئان  دەیخوازێت. 

ئیسالمدا  شەریعەتی  لە  وات��ا  بالنفس« 

و  دادپ����ەروەری  حوكمی  بەدیهێنانی  بە 

جێبەجێكردنی شەرعی خودا هاتووە. تەڵحە 

بابەتەكە  دەرخستنی  بە  بەڵێنیاندا  زوبێر  و 

خوێنی  بە  سەبارەت  بۆیە  تایبەتكردنی،  و 

سەرەڕای  كرد،  چاكسازییان  داوای  عوسامن 

ئەوەی بەیعەتپێدانی ئەوان بە عەلی بەزۆر 

نەدەكرد  عەلی  كاری  لە  نكۆڵیان  بەاڵم  بوو، 

نێوان ئەوان  بێتو چارەسەری كێشەی  ئەگەر 

ئامانجی  پێیەش  بەو  بكات،  بكوژەكان  و 

بەرچاو بریتی بوو لە لێپێچینەوە لە بكوژانی 

بن،  شوێنێك  هەر  لە  كوشتنیان  و  عوسامن 

سەرەتاش لە بەرسەوە. 

حونەیف(  كوڕی  )عوسامنی  بەرسە  والی 

بێت،  پابەند  عەلی  بۆ  دڵسۆزی  بە  بڕیاریدا 

ئەوپەڕی  تا  خەڵكی  مەبەستەش  ئەو  بۆ 

دەوری  لە  و  سەرباز  كرانە  ئامادەباشی 

جەماعەتی  ن��ەدا  رێگەی  و  ك��ۆب��وون��ەوە 

ناو شارەكەوە.  عائیشە بە هێزی چەك بچنە 

ناوچەی  لە  پیاوەكانی  لەگەڵ  عوسامن 

لە  عائیشە  جەماعەتی  وەستا،  )امل��رب��د( 

روب��ەڕوب��وون��ەوە.  بۆ  ب��وون  بەرامبەرییان 

پاڵ  چوونە  ب��ەرسە  خەڵكی  لە  هەندێك 

لەوەی  بوو  دوور  زۆر  والی  عائیشە، چونكە 

كە بتوانێت هەموو خەڵك لە ریزی سوپاكەی 

خۆیدا ئامادە بكات، هەروەها سەرۆك خێڵە 

عبدالقیس  تەمیم،  بەكر،  وەك:  گەورەكانی 

شێوەیەش  بەو  وازییانهێنا.  و  دووركەوتنەوە 

نێوان چەند  لە  ئاسایی  روبەڕوبوونەوەیەكی 

هەزار پیاوێك لە هەردووال رویدا، هەرچەندە 

و  ئاشتیانە  روبەڕوبوونەوەكەیان  هێشتا 

و  شڵەژان  رێگەی  لە  بەاڵم  بوو،  وتارئامێز 

جەماوەرییەوە  جموجووڵی  و  تێكچوون 

گوێڕایەڵی  خەڵك  دەك��رد.  تەشەنەی  زیاتر 

تەڵحە  سەرەتاش  بوون،  پاساوەكان  بەڵگەو 

بابەتی  باسی  قسەكردن،  بە  دەستیكرد 

كوڕی  عوسامنی  سەر  بۆ  دەستدرێژیكردن 

شێوەیە  بەو  ك��رد،  پیرۆز  خاكی  و  عەفان 

بوو  گ��ەورە  گوناه  و  ت��اوان  ئابڕوچوونی 

بۆیانی  دەكرد،  عوسامن«ی  خوێنی  »داوای 

روونكردەوە كە ئەوە شانازیە بۆ دینی خودا 

و دەسەاڵتەكەی. بەاڵم سەبارەت بە خوێنی 

چاكسازیكردن  كوژراو،  ناهەق  بە  خەلیفەی 

تەنیا بە جێبەجێكردنی شەرعی خودا نەبێت 

ئیسالمی  مەرجەعی  بەپێی  بەدینایەت. 

لەبەر ئەوەی خودا فەرمانی بە كوشتنەوەی 

خۆی  بۆ  ئەوەش  كردووە،  بكوژێك  هەموو 

هەموو  لەسەر  ق��ورئ��ان  بەپێی  ئەركێكە 

سیاسیشە،  ئەركێكی  و  واجبە  موسڵامنێك 

حوكمی  رێ��گ��ەی  ل��ە  ئ��وم��م��ەت  ك��ەوات��ا 

و  پتەوی  هێزو  )القصاص(ەوە  دادپەروەری 

هەر  بەدەستدەهێنێتەوە.  خۆی  دەسەاڵتی 

موڵكی  و  سیستم  و  دیسپلین  ئیسالمیش 

جیهانی پێبەخشیوە. بەاڵم ئەگەر خەڵك زاتی 

ئاراستە  تۆمەتێكی  كاتێك  هەر  بكەن  ئەوە 

شێوەیە  بەو  بكوژن،  پێشەواكەیان  بكەن 

عائیشە  هەڵدەوەشێت.  ئیسالمی  سیستمی 

كردو  قسەی  )املربد(دا  كۆبوونەوەیەی  لەو 

ئامادەبواندا  غەڵبەغەڵبی  بەسەر  دەنگی 

باسكردەوە  پێشووی  بابەتەكانی  و  زاڵكرد 

لە  تۆبەشیان  مافی  بكوژان  رایگەیاند:  و 

دەستدرێژییان  پاشان  زەوتكرد،  عوسامن 

كردە سەری وەك سەرەتایەك بۆ گەیشنت بە 

كاری  یەكسەر  قسەیە  چەند  ئەو  كوشتنی. 

لەگەڵ  لەو سەربازانەی  بەشێك  كرد.  خۆیان 

پاڵ  چوونە  كرد،  پاشەكشەیان  بوون  والی 

رویدا  روبەڕوبوونەوەكە  عائیشە.  هێزەكانی 

رۆژی  لە  نەبوو.  والیدا  بەرژەوەندی  لە  و 
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روبەڕوبوونەوەیەكی  بۆ  گ��ۆڕا  دواییشدا 

چەكداری، نەك لە )املربد(، بەڵكو لە یەكێك 

بەرسە  دەوروبەری  گەورەكانی  گۆڕەپانە  لە 

تیا  ال��رزق(ی  )دار  كە  شوێنەی  ئەو  رویدا، 

بە  راستەقینەی  شەڕێكی  دەكرا.  درووست 

برینداری  و  ك��وژراو  بوو،  بەرپا  دیسپلین 

هێزەكانی  لەناو  تایبەتی  بە  لێكەوەتەوە، 

و  راگ��ەی��ەن��را  ئاگربەستێك  پاشان  وال��ی. 

كە  دۆزرای�����ەوە،  رێ��ك��ەوت��ن  ب��ۆ  فۆرمێك 

نێردراوێك  پەیوەندیدار بوو بە رەوانەكردنی 

لەوەی  لێكۆڵینەوە  مەبەستی  بە  مەدینە  بۆ 

هەروەكو  زوبێر  و  تەڵحە  راستی  بە  ئایا  كە 

خۆیان دەڵێن بەزۆر و ناچاركردن بەیعەتیان 

بابەتە  ئ��ەو  بێتو  ئەگەر  داوە.  عەلی  بە 

لەسەرە  ئەوەندەی  تەنیا  والی  بێت،  راست 

ئەگەر  بەاڵم  چۆڵبكات،  بۆ  گۆڕەپانەكەیان 

بڕۆن  لەسەرییان  پێویستە  نەبێت  راست 

لە  كێشەكە  بەمجۆرە  دوورب��ك��ەون��ەوە.  و 

سەر  بۆ  براوە  و  گوێزرایەوە  خۆیدا  شوێنی 

زەمینەیەكی تر لە بواری دەسەاڵتی شەرعی 

یان  دروستی  كردنی.  گوێڕایەڵی  واجبی  و 

سێكوچكە:  پڕوپاگەندەكانی  نادروستی 

چونكە  نییە،  گرنگ  زوبێر  و  تەڵحە  عائیشە، 

كە  هەیە  مەسەلەكەدا  لە  تر  هاوكێشەیەكی 

بە  بەیعەتدان  هەیە:  گەورەی  ئەولەویەتی 

و  یەكێتی  بناغەی  وەك  ب��اوەڕداران  ئەمربی 

بێتو  ئەگەر  ئیسالمی.  ئوممەتی  سیستمی 

تەڵحە و زوبێر بە خواستی خۆیان بەیعەتیان 

جیابوونەوە  بۆ  كارەیاندا  لەو  ئەوا  دابێت، 

شێوەیەكی  بە  ن��ەدەك��ەوت.  دوای��ان  كەس 

هەڵوێستی  ب��ەردەوام��ی  بە  عەلی  گشتی، 

شەرعیەتی  زەمینەی  لەسەر  تایبەت  خۆی 

ئەوانەی  لەسەر  بۆیە  دیاریكردووە،  خۆی 

لەو  رێز  پێویستە  پێدابوو  بەیعەتیان  كە 

متامنەیان بگرن، لەسەر ئەوانەش كە هێشتا 

بەیعەتی  بوو  پێویست  پێنەدابوو  بەیعەتیان 

دەدرێنەوە.  وەاڵم  شەڕ  بە  ئەگینا  پێبدەن، 

نابێت  لۆژیكەوە:  ئەو  تەڵحە و زوبێر خرانە 

خەلیفە  دەسەاڵتی  بە  زەف��ەر  شتێك  هیچ 

و  دووبەرەكی  هیچ  لەگەڵ  سازش  بێنێت، 

قابیلی  ئەوانە  بۆیە  ناكرێت،  دابەشبوونێك 

عوسامن  خوێنی  داوای  چونكە  ئ���ەوەن 

نانێن كە  دەكەن. دان بە شەرعیەتی عەلیدا 

بە زەبری هێزی شمشێر بەیعەتی پێدان، بۆیە 

لە  هەڵوەشاوەیە.  و  نادرووست  بەیعەتێكی 

بەڵێننامەی  نوسینەوەی  كاتی  لە  داهاتوودا، 

داوەریكردن لە شەڕی )صفین(، خودی عەلی 

ئەمیری  سیفەتی  دەستبەرداری  ناچاركرا 

پێیانگوت:  نەیارەكانی  بێت،  ب���اوەڕداران 

»ئەگەر بەم كارەمتان بزانیبایا شەڕمان لەگەڵ 

نەدەكردی«. 

قسەی  گەڕایەوە  مەدینە  لە  نێردراوەكە 

پشتڕاست  زوبێر(ی  و  )تەڵحە  سەحابییەكان 

ئەوەیان  مافی  شێوەیەش  ب��ەو  ك���ردەوە، 

و  بەرزكردنەوە  پێناو  لە  كاربكەن  هەبوو 

ئەم  پێدەچێت  ئوممەت.  هەستانەوەی 

 ،) داڕێژرابێت)  تەواوەتی  بە  گێڕانەوەیە 

نیشانیدەدات،  رەمزی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم 

س��ن��ورداری  بوارێكی  لە  مشتومڕێك  كە 

لە  لەالیەك  روی��داوە،  ئیسالمیدا  هۆشیاری 

داواك��ردن  رەوای��ەت��ی  و  شەرعیەت  نێوان 

بەاڵم  ترەوە.  الیەكی  لە  تۆڵەسەندنەوە  بۆ 

چونكە  پاشگەزبۆوە،  بەڵێنەكانی  لە  والی 

بگەنە  لێكۆڵەرەوەكان  نێردراوە  ئەوەی  پێش 

عەلی  جێهێشت.  ش��اری  عەلی  مەدینە، 

و  كوفە  نێوان  دەكەوێتە  كە  بوو  زیقار  لە 

بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵیدەدا  لەوێ   بەرسە، 

دڵسۆزی سەربازانی كوفە، لەپێناو پێكهێنانی 

سوپایەكی تایبەت بە خۆی. لە نامەیەكدا كە 

ئاگاداری  راشكاوانە  شێوەیەكی  بە  نارد  بۆی 

ئەوەی  لەبەر  ك��ردەوە،  كاربەدەستەكەی 

بەبیریدا  بەاڵم  تێوەگالوە،  داوەدا  لەو  كە 

نەدەهات كە كاربەدەستەكە قبووڵی نەكرد، 

هات  درەن��گ  شەخسی  بە  عەلی  چونكە 

لە  و  دەس��ەاڵت��ەك��ەی  لە  بەرگریكردن  بۆ 

دەیویست  والی  موسڵامنان.  ریزی  یەكێتی 

چاوەڕوانی  بێهیوا  بێنێت،  بەدەست  كات 

دەیتوانی  كە  دەك��رد،  عەلی  دەركەوتنی 

بكات.  رزگاری  و  بكەوێت  دۆخەكە  فریای 

نەبوو  والیدا  فەرمانی  لەژێر  پێویست  هێزی 

سوپای  دەرك��ردن��ی  و  دوورخستنەوە  بۆ 

ه��ەروەك  ب��ەرسە،  دەرەوەی  بۆ  عائیشە 

سەربازانە  ئ��ەو  زۆری��ن��ەی  نەشیدەتوانی 

و  س��ەرك��ردەوە  فەرمانی  بە  كە  بنێرێت 

دەج��واڵن��ەوە،  تەقلیدەیەكانیان  سەرۆكە 

چاوەڕوانیدا  حاڵەتی  لە  تریش  ئەوانەی 

بەرسە  والی  بۆ  نامەیەكدا  لە  عەلی  بوون. 

ناچارنەكراون  »وەڵاهی  نوسیوە:  ئەمەی 

چاكە  بۆ  ناچاركراون  بەڵكو  جبابوونەوە،  بۆ 

ئەگەر  جەماعەت،  لەگەڵ  كۆبوونەوەیان  و 

نییە،  پاساوێكیان  هیچ  دەوێ��ت  البردنیان 

تەماشا  دەوێت  ئەمەیان  غەیری  ئەگەریش 

ئەو  بكەن«.  تەماشا  ئەوانیش  با  دەكەین 

چونكە  حەقە،  لەسەر  خۆی  تێڕوانینی  بە 

دەسەاڵتەكەیەتی.  شەرعیەتی  تێڕوانینی 

عەلی  بەیعەتپێدانی  بۆ  زوبێر  و  تەڵحە 
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ئەسحابە  دوو  كاتێكدا  لە  ناچاركران،  بەزۆر 

دووبەرەكی  لە  خۆیان  هەوڵیاندا  زۆر  بوون 

لە  خۆیشی  بۆ  عەلی  ئایا  بپارێزن.  فیتنە 

لە دوای هەڵبژاردنی  ئەبوبەكر و  سەردەمی 

عوسامن ناچار نەكرا بەیعەتیان پێبدات؟ ئایا 

خۆی لەبەردەم هەڕەشەی كوشنت نەبینیەوە 

لە  بكات؟  بەرگرییەك  ه��ەرج��ۆرە  ئەگەر 

بنەمایەكی  س��ەرەت��ادا  خەالفەتی  گەمەی 

دیاریكراو هەیە، ئەوەیە كە دەبوو بەیعەت 

ناچار  بۆی  نەیارەكان  و  بێت  كۆدەنگی  بە 

ئەوەبو  سەرەكیەكە  وات��ا  چونكە  بكرێن، 

بكرێت،  بێت  شكڵیش  بە  بەیعەتپێدان  كە 

مومكین  لێی  پاشگەزبوونەوە  كاتەشدا  لەو 

و  تەڵحە  دەستپێشخەری  بەمشێوەیە  نەبوو. 

بیدعەی  بەرگی  هتد..(  )لێكۆڵینەوە..  زوبێر 

عەلی  ئاماژەیە  جێی  ئ��ەوەی  كرا.  بەبەردا 

البردنی،  لەسەركار  ترسی  بە  بوو  سەرقاڵ 

جێگەی  لێكۆڵینەوە  دوای  لە  كە  ئەوەشی 

تەڵحە  لەوەی  بریتیە  زیاترە  ئاماژەپێكردنی 

پۆستی  لە  الدانیان  دەستپێشخەری  زوبێر  و 

تەنیا  بەڵكو  نەكرد،  جێبەجێ   خەالفەت 

خوێنی  داواك��ردن��ی  ل��ەس��ەر  پێداگرییان 

عوسامن كرد. بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا لە رێگەی 

كودەتایەكەوە والیان لە كۆشكەكەی وەدەرنا 

و دەستیان بەسەر دەسەاڵتی بەرسەدا گرت. 

بۆ  بەرسە  گەورەی  بوونە  بەدواوە،  ئێستا  لە 

راوەدونانی  بەرنامەكەیان:  جێبەجێكردنی 

بەگوێرەی  سزادانیان  عوسامن،  بكوژانی 

بۆ  خواستە  ئ��ەم  خ��ودا.  شەرعی  سنوری 

جێگەیەكدا  هەموو  بە  تۆڵەسەندنەوە 

بااڵ  دەس��ەاڵت��ی  مەسەلەی  ب��اوك��ردەوە. 

البردنی  لەسەركار  چونكە  نەبوو،  ئامادەگی 

)عەلی(یان رانەگەیاند و خۆشیان وەكو دوو 

خەلیفە نەناساند، بەڵكو بە رۆڵی دوو كەسی 

چاككردنی  ئامانجیان  و  هەڵدەستان  راست 

بكرێت  پێشبینی  دەكرێت  بوو.  ئوممەت 

خواستی  ك��ردەوە  بە  زوبێر  و  تەڵحە  كە 

ئەوان  هەرچەندە  بوو،  تێدا  چاكسازییان 

بێئاگایی  و  شێلگیرانە  شێتیەكی  لەپشت 

رشتنی خوێن ئاراستە كرابوون بێئەوەی هیچ 

دابنێن.  خێڵەكان  تووڕەیی  بۆ  ئیعتیبارێك 

ئەوان  كە  بكرێت  ب��ەوەش  ب��اوەڕ  دەبێت 

بەدوای گەمەی دیپلۆماسیەتدا نەدەگەڕان و 

هەوڵیان بۆ هاوپەیامنێتی نەدەدا، بۆ منوونە 

بۆ  ئەوان  عەلی.  دژی  لە  موعاویە  لەگەڵ 

دەكرد  وا هەستیان  عائیشەدا  لەگەڵ  خۆیان 

لە  ئەوەی  دوای  خودایی.  تۆڵەی  بۆ  ئامێزن 

دان،  پەالمارییان  خۆكوژیدا  كردەوەیەكی 

 )70( لە  كە  سەربڕی  بچوكیان  سوپایەكی 

خێڵەكان  لە  داوایان  ئینجا  پێكهاتبوو،  بكوژ 

رادەستبكەن،  عوسامنیان  بكوژەكانی  كرد 

كوشتنی  لەپێش  كەسانەی  ئەو  هەموو  واتا 

مەدینەوە،  ش��اری  ناو  چوبوونە  عوسامن 

دایەوە.  داواكەیانیان  وەاڵمی  خێڵەكانیش 

كەس   )600( كۆمەڵكوژییەكدا  لە  ئەوەبوو 

كوژران، بە تەنیا یەك كەس لە كوشنت دەربازی 

مەترسیدار  بەرفراوانبوونێكی  لێرە  ب��وو. 

بە  بەدیدەكەین  )ب��ك��وژان(دا  چەمكی  لە 

كە  گرتەوە  كەسانەی  ئەو  هەموو  جۆرێك 

با  ك��رد،  پەالماردانەكەدا  لە  بەشدارییان 

بەاڵم  بوو.  كەس   )1800( ژمارەیان  بڵێین 

هیچ  چونكە  كوێرانەیە،  هەوڵێكی  ئەمە 

تێدا  بەرپرسیارێتیدا  پلەكانی  لە  جیاوازیەكی 

قورئان  توندوتیژیەكە  ئەوە  بەڵكو  نەكراوە، 

سەركۆنەی دەكات، چونكە فەرمانی كردووە 

دادپ���ەروەری  تۆڵەكردنەوەشدا  س��زای  لە 

هەبێت، بەڵكو ئەو الفاوی خوێنە راستەوخۆ 

و  ئەهلی  شەڕی  هەڵگیرسانی  هۆی  بووە 

گرژبوونی بارودۆخ و هەڵوێستەكان.

بە  پاڵی  ك��ارە  ئەو  ب��ەرسە،  لە  تەنانەت 

قەزیەیەك  لە  ناوە  خێڵەكانەوە  سەرجەم 

خۆی  پاساوی  سەرەتاوە  لە  كە  بنب،  تووڕە 

تەمیم،  بە  سەر  سەعد  بەنی  خێڵی  هەبوو. 

عوسامنیەت  الیەنگری  بنەڕەتدا  لە  كە 

ئەندامەكانی  لە  یەكێك  رادەستكردنی  بوو، 

رەتكردەوە و بڕیاریدا لەو ناكۆكیەدا بێالیەن 

دەركەوتن،  ئاسۆ  لە  سەرەتاكانی  كە  بێت، 

هەرگیز  كە  القیس(  )عبد  خێڵی  هەروەها 

بەیعەتپێدانی بە عەلی نەشكاند، دوایئەوەی 

تووڕە  زۆر  لەدەستدا،  رۆڵەكانی  لە  زۆرێك 

بوو. لەبەر ئەوەی )عبد القیس( لە بەخشین 

بە  هەستا  بێبەشكرا،  خ��ۆی  كۆمەكی  و 

لە  زۆرێك  لەگەڵ  و  املال(  )بیت  تااڵنكردنی 

ئەوەی  بۆ  دەرچ��وو  بەرسە  لە  بەكرییەكان 

عائیشە،  وەلحاڵ  عەلی.  فەرمانی  ژێر  بچێتە 

توڕەبوونی  سێكوچكەی  زوبێر،  و  تەڵحە 

كە  نەدەكرد  ئەوەیان  پێشبینی  ئیسالمی، 

پێدێت،  كۆتایی  ب��ەرسە  لە  ئەركەكەیان 

ویالیەتێك  بەسەرداگرتنی  دەست  ئامانجیان 

نەبوو، بەڵكو ئامانجیان جێبەجێكردنی كتابی 

فەرمان  پەیڕەوكردنی  رێگەی  لە  بوو  خودا 

چاك  بەرامبەر  لە  قورئان  حوكمەكانی  و 

ژمارەی  و  زۆر  ژمارەی  بەرامبەر  خراپ،  و 

رەوانەی هەموو  نێردراوەكانیان  ئەوان  كەم. 

شوێنێك كرد، بۆ الی خەڵكی شام و كوفە، بۆ 

الی خەڵكی یەمامە و مەدینە، هانیاندەدات 



97
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

شەرعی  جێبەجێكردنی  لە  بكرێت  پەلە  تاكو 

ئەوانەش  یارمەتی  و  پیاوكوژاندا  بەسەر  خودا 

بەرگرییان  و  دەدەن  داڵ��دەی��ان  كە  نەدرێت 

لێدەكەن، واتا یارمەتی نەدانی عەلی كوڕی ئەبو 

توندی  سەردەستەی  بە  خۆیان  ئەوان  تالیب. 

جێبەجێكاری  و  ئایینی  بابەتی  پاراستنی  لە 

شەریعەتی خودا دەناساند، بەو پێیەش هەڵگری 

كە  بوون  سرتاتیژیایەك  خاوەنی  و  ئایدۆلۆژیا 

هەموو ئوممەتی كردبووە ئامانجی خۆی، ئەگەر 

تەنیا  بەاڵم  باڵ،  دەسەاڵتی  دەگاتە  سەربكەوێت 

هەرچەندە  ب��وون،  قەتیس  ب��ەرسە  ئاسۆی  لە 

تەنانەت  نەكەوتن،  هەموو خەڵكەكەی شوێنیان 

بەاڵم  پێدان،  بەیعەتیان  زۆرینەیان  ئەگەرچی 

ئەركە  ئ��ەو  جێبەجێكردنی  ب��ۆ  تەنیا  ئ��ەوە 

ئەستۆیان.  سەر  خستبویانە  كە  بوو  دیاریكراوە 

لەسەر  و  نەیانبیست  موعاویە  گوێچكەكانی 

دەسەاڵتەكەی مایەوە، مەدینە لەسەر گوێڕایەڵی 

عەلی  دەبوو  بەاڵم  بوو،  ب��ەردەوام  خەلیفە  بۆ 

پشتیوانی خەڵكی كوفە بەدەست بێنێت. 

وەرچەرخانێكی یەكالكەرەوە، كوفە 
پشتیوانی عەلی دەكات

خوێندنەوەی  وشەیەك  چەند  بە  دەكرێت 

پشتیوانی  بە  عەلی  تاكڕەوی  روداوی  یەكەمی 

رێگەی  لە  جگە  بكەینەوە:  كورت  كوفییەكان 

كوفە،  هاوسۆزی  و  پشتیوانی  بەدەستهێنانی 

نەبوو،  لەبەردەم  تری  رێگەیەكی  هیچ  عەلی 

توانیان  ركابەرەكانی  نەیارو  كە  ئەوەی  لەبەر 

دەست بەسەر بەرسەدا بگرن. ئەو رێگە بژاردەیە 

كۆسپ  و  دەرئەنجام  چەندین  بە  قورسكرا  باری 

دەبێتە  كوفە  چونكە  ئایندە،  بە  س��ەب��ارەت 

منداڵدانی شیعەگەرایی و قەاڵ قایمەكەی، دواجار 

مەدینە  لە  عەلی  دەرچوونی  كە  ئەوەی  لەبەر 

دام��ەزراوەی  كۆتایی  دەرچوونی  لە  بوو  بریتی 

بابەتەكە  كەواتا  عەرەب.  دورگەی  لە  خەالفەت 

بەاڵم  هەیە،  یەكالكەرەوە  ساتێكی  بە  پەیوەندی 

سەرەوە  لە  و  گشتگیرە  كە  لەمشێوەیە  دیدێكی 

منایش  خۆی  دوور  ئایندەی  لەسەر  دەڕوانێت، 

كلیلەكانی  لێبكات  وامان  بۆی هەیە  كە  دەكات، 

ئایندەی  بە  سەبارەت  جەوهەری  لێكدانەوەی 

بكەین.  بزر  فیتنەكە  واتا ماجەرای خودی  نزیك، 

ئەمە سەرەڕای ئەوەی كە بەشیعە بوونی كوفە، 

تەنیا  و  دەكرد  گەشەی  لەسەرخۆ  جۆرێكی  بە 

لێكدانەوەی  نەبێت  دیالیكتیكی  شێوازێكی  بە 

ریتمەكانی  لە  هیچكام  نابێت  ناكرێت.  بۆ 

ناشكرێت  بچێت، هەروەها  لەبیر  پێكهاتەكەمان 

هیچ  ب��ێ��ئ��ەوەی  ببێت،  ب��زر  قۆناغێك  هیچ 

سەرەداوێكی مێژوویی لەدەستبدەین، بە تایبەتی 

كە ئەو بارودۆخەی هاوكات بوو لەگەڵ پرۆسەی 

كوفە،  پاڵپشتی  بەدەستهێنانی  و  راكێشان 

بارودۆخێكی سەرەكی بوو، چونكە بەربەرەكانێ  

و بەرەنگاربوونەوەی بنەڕەتی لەناو كوفە ئاشكرا 

نەبو،  دەربازی  لێیان  عەلی  هەرگیز  كە  دەكات، 

ئەو  نیشاندەدات،  نەوەكانیشی  شكستی خۆی و 

خودی  بونیادی  سەر  كاریكردە  كە  شكستەی 

شیعەگەرایی  چونكە  دواڕۆژدا،  لە  شیعەگەرایی 

تر،  واتایەكی  بە  خ��وارد.  شكستهێنانی  گورزی 

كوفەی سەرلێشێواو كە لە هەمانكاتدا بەرەنگاری 

سەرلێشێوان ببۆوە، زۆرێك بابەت و مەسەلەمان 

روداوێ��ك  هەموو  لێرەوە  و  رووندەكاتەوە  بۆ 

گرنگی و قەبارەی خۆی دەبێت. 

جیابۆوە:  سێكوچكەی  كە  زانی  عەلی  كاتێك 

عائیشە، تەڵحە و زوبێر ئاراستەیان بەرەو عێراقە، 

هەروەكو سەسف بۆمانی دەگێڕێتەوە، بە )700( 

لەعائیشە بوو
لەوەشدا دوان لە 
دیارترین كۆچبەران 
پشتیوانیانكرد، 
دوو هاوتا و نەیاری 
عەلی: تەڵحە و 
زوبێر، كە پێكەوە 
لەگەڵ عائیشە 
سێكوچكەیەكی 
تەواوییان پێكهێنا 
كە قابیلی 
هەڵوەشان نەبوو. 
دەوترێت عائیشە 
دەستپێشخەری 
بزوتنەوەی 
ناڕەزایەتی كردووە. 
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پیاوی چەكدارەوە بەپەلە مەدینەی جێهێشت 

بۆ ئەوەی رێگەیان لێبگرێت. ئەو پیاوانە كێ  

چونكە  بزانین،  راستیە  ئەو  گرنگە  ب��وون؟ 

پشتیوانانی  و  الیەنگران  یەكەمی  كرۆكی 

زانیارییەكانی  بەپێی  پێكدەهێنا.  عەلیان 

عەلیان  الیەنگری  پیاوانەی  ئەو  سەیف، 

واتا  بوون،  كوفییەكان  و  بەرسییەكان  دەكرد 

مەخنەف  ئەبی  بەاڵم  عوسامن،  بكوژەكانی 

تاكو  بوون.  پشتیوانەكان  لە  ئەوانە  دەڵێت 

زیاتر لە مێژوو رۆبچین و تەماشای سەرچاوە 

پێداگرییەكی  تێبینی  بكەین،  الوەكییەكان 

زۆرەی  ژم��ارە  ئ��ەو  لەسەر  دەك��ەی��ن  زۆر 

پاڵ  چوونە  كە  )ئەسحابەكان(  ه��اوەاڵن 

كرد  پێوە  پەیوەندییان  دواتر  یاخود  عەلی، 

بەپێی  )الجمل(.  لە شەڕی  بەشداریكردن  بۆ 

خەیات(،  كوڕی  )خەلیفەی  گێڕانەوەكانی 

ژمارەی ئاشكراكراوی تایبەت جەماعەتەكەی 

پشتیوانان  لە  )800( كەس  لە:  بریتین  عەلی 

لە  بەشدارییان  لەوانەی  كەس   )400( و 

بەیعەتی )رەزوان(دا كرد. 

ب��ەپ��ێ��ی )امل��س��ع��ودی( ب��ێ��ت، ئ��ەوان��ە 

لە  ه���اوەاڵن  ل��ە  ب��وون  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی 

هەبوو،  یارس  كوڕی  عەمامری  نێوانیشیاندا 

لە   )400( تەنیا  پێیوایە  )الیعقوبی(  بەاڵم 

هاوەاڵنیان لەگەڵدا بوو. رایەك هەیە پێیوایە 

ئەو ئامادەییە زۆرەی هاوەاڵن هۆكارێك بوو 

زامنێتی  و  شەرعیبوون  سیفەتی  پێدانی  بۆ 

عەلی  بە  پێغەمبەرایەتی  میتامێژوویی 

ئامادەگیە  ئەم  دواییشدا  لە  كارەكانی.  و 

بۆ  كێشەیەكی  ساختەكە،  یان  راستەقینە 

چونكە  درووستكرد،  ئیسالمی  هۆشیاری 

بەو  كرد،  بەرجەستە  مشتومڕی  لە  جۆرێك 

گێڕانەوەكەیدل  لە  )الشعبی(  هۆیەشەوە 

س��وێ��ن دەخ���وات و دەڵ��ێ��ت: ل��ە ش��ەڕی 

لە  هاوەاڵن  لە  كەس  چوار  تەنیا  )الجمل(دا 

و  عەلی  هەبوون: خودی  هێزی هەردووالدا 

راستیدا عەلی  لە  تەڵحە و زوبێر و عەمامر. 

كە  كرا  هاوكاری  پشتیوانەكانەوە  لەالیەن 

سەرەكییەكانی  پایە  پلەو  لە  هەندێكیانی 

وی��الی��ەت��ەك��ان دام���ەزران���د، ل��ە ب���ەرسە و 

ب��ەراورد  بە  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  میرس،  و  مەدینە 

پێشخۆی  خەلیفەكانی  سیاسەتی  لەگەڵ 

هەرچەندە  ق��ەڵ��ەم،  دەدرای���ە  بیدعە  بە 

پشتیوانانی  لە  بەشێك  عوسامنیش  خودی 

پۆستی  پلەو  لە  بێئەوەی  ك��رد،  تایبەت 

سەرنجی  پێویستە  دایانبنێت.  رەسمیدا 

س��ەرەت��اوە،  لە  عەلی  كە  بدەین  ئ��ەوەش 

نەدا،  یاخیبوان  بە  پۆستانەی  لەو  هیچكام 

هەڵدەگرێت.  زۆر  مانای  خۆی  بۆ  ئەوەش 

راستەقینەیان  پێگەی  دەیویست  عەلی 

نیشانبدات  وا  خۆی  و  بكات  هاوسەنگ 

دیمەنێک لەشەڕی ئیسالم
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هەروەها  نییە،  ژێرییان  چ��اوب��ەرەو  زۆر 

هاوەاڵندا  تەقلیدی  بازنەی  لە  دەیویست 

لە  جگە  نەیتوانی  هەرچەندە  مبێنێتەوە، 

پەلكێشبكات،  خۆیدا  بەالی  ئاراستە  یەك 

نەوەك  پشتیوانەكان  ئاراستەوەرگرتنی  واتا 

خۆیان  ب��ۆ  پشتیوانەكان  ك��ۆچ��ب��ەران. 

ئەوانەی  ژمارەی  بەاڵم  بوون،  كۆمەڵەیەك 

تر كەم بوو. لەو كۆمەڵەیە تەنیا ژمارەیەكی 

واتا  دەرك��ەوت��ن،  دەموچاوەكان  لە  بچوك 

كۆن  ئیسالمەتیدا  لە  كە  ه��اوەاڵن��ەی  ئەو 

یان  ن��ەچ��وب��وون  لەبیر  ئ��ەوان��ەی  ب���وون، 

حوكمی  لە  سەدەیەك  چارەكە  نەمردبوون. 

لە  سەدەیەكیش  چارەكە  قوڕەیشییەكان، 

ژیاندا  و  بیرەوەری  لە  پشتیوانەكانی  جیهاد، 

و  بەدر  لە  بەشدارییان  ئەگەرچی  سڕییەوە 

سەردەمی  تری  گەورەكانی  كارە  و  ئوحود 

تەنیا  ك���ردووە.  پێغەمبەرایەتی  زێڕینی 

دیارەكانیان  كەسایەتیە  لە  كەم  ژمارەیەكی 

لە  ژمارەیەكیان  نێوانیاندا  لە  مابوونەوە، 

كە  گروپێك  ب���وون،  ع��وس��امن  پشتیوانی 

دیاریكردبوون.  ئیتنیك  و  مێژوویی  الیەنی 

پێویست  وەك  دەستەواژەیەكە  پشتیوانان 

سەرجەم  ناگەیەنێت،  هاوەڵێتی  مانای 

نەبوون.  یەكسان  وەك��ی��ەك  هاوەاڵنیش 

كۆچكردنی  لەگەڵ  هاوەڵەكان  لە  زۆرێ��ك 

بەاڵم  كشانەوە،  گۆڕەپانەكە  لە  پێغەمبەردا 

ئەو تێبینیە سەبارەت بە كۆچبەرەكان كەمرت 

مانای  دڵنیاییەوە  بەوپەڕی  ئەمە  راستە. 

شاری  لە  س��ەرەت��ا  كە  دەگەیەنێت  ئ��ەوە 

پشتیوانانی  لە  رەها  زۆرینەیەكی  مەدینە 

الیەنگیری  لەبیركراو(  )هاوەاڵنی  نەنارساو 

عەلیان دەكرد، هەندێكی تریش لە هاوەاڵن 

و  نەبوو  لەبیركراو  هەبوو  كوڕەكانیان  و 

نوێنەرانی  پێشدەچێت  دەكرد،  الیەنگیرییان 

هەر  كە  دەشتەكی  كۆچبەرانی  جەماعەتی 

مەدینە  لەناو  پێغەمبەرەوە  سەردەمی  لە 

النیكەم  بووبن.  تێكەاڵوییان  نیشتەجێبوون 

بووە.  زیاتریش  یان  كەس  سەدان  ژمارەیان 

پەیدا  كەسانە  ئەو  تەنیا  كرۆكەدا  ئەم  لەناو 

بۆیە  سەركردە،  و  فەرماندە  بوونە  كە  بوون 

سودێكی  توانیان  لەقاڵبدانەوە  رێگەی  لە 

دواییدا  لە  بەاڵم  پێبگەیەنن،  دیاریكراوی 

دوورخرانەوە.  پۆستەكانیان  لە  زۆربەیان 

تایبەتی  بە شێوەیەكی  كۆمەڵی پشتیوانەكان 

بوونە پشتیوانێكی مەعنەوی بۆ عەلی كوڕی 

ناحەزی  روبەڕوبوونەوەی  لە  تالیب  ئەبی 

كۆچبەران  زۆرینەی  دووركەوتنەوەی  یان 

و  رق  بەرەنگاربوونەوەی  قورئانخوێنان،  و 

لەگەڵ  هاوپەیامنەكان  قوڕەیشیە  كینەی 

پێگەی  پاڵپشتیكردنی  و  ئومەوییەكان 

ل��ەڕووی  ب����اوەڕداران«.  »دایكی  گ��ەورەی 

پشتیوانێكی  ببنە  نەیاندەتوانی  سەربازییەوە 

قەیس،  ك��وڕی  سەعدی  لە  جگە  بەهێز، 

پەیوەندیدارە  بابەتەكە  سیاسیشەوە  لەڕووی 

دەستپێشخەری  لەدەستدانی  ناوەندی  بە 

بەشداریكردنێكی  ه��ەم��وو  و  مێژوویی 

راس��ت��ەق��ی��ن��ە ل��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی��ك��ردن. 

زیاتر  كە  ئەوانەش  تەنانەت  سەرچاوەكان 

پێداگری  و  دایدەشكێنن  عەلیدا  ب��ەالی 

لە  دەك��ەن،  ژمارەیان  قەبەكردنی  لەسەر 

وامان  پشتیوانان  لەسەر  قسەكردنیان  میانی 

بریتین  پشتیوانان  كە  هەستبكەین  لێدەكەن 

خۆئاراستەكردوو  و  نێگەتیڤ  كۆمەڵێكی  لە 

لە پشت عەلی و جگە لە شایەتیدان لەسەر 

میراتی  لەگەڵ  زیندوو  پەیوەندیەكی  بوونی 

سودێكی  سونەتەكەی،  و  خودا  پێغەمبەری 

ئەو  ئامادەگی  پێیە  ب��ەو  نەبوو.  ترییان 

بوو  رەمزیە  ئامادەگیەكی  سەرەتاییە  گروپە 

بێت،  راستەقینە  ئامادەگیەكی  لەوەی  زیاتر 

كاروانەكەی  لە  عەلی  هەرچەندێك  بۆیە 

ناوە،  هەنگاوی  زیاتر  گەڕانەوە  بێ  عێراقدا 

واقیع  زەمینی  لەسەر  پشتیوانان  ژم��ارەی 

خەڵكی  بەرامبەریشدا،  لە  كەمیكردووە. 

بەرسییەكان،  و  كوفییەكان  ویالیەتەكان، 

مەدینە  ل��ە  عەلی  دەرچ��وون��ی  كاتی  ل��ە 

كەسێك  بووە، چەند سەد  ژمارەیان سنوردار 

بەاڵم  ك��ەس،  سێسەد  یان  دووس��ەد  ب��وون، 

گرنگی  و  دەبێت  زیاد  زۆر  ژمارەیان  دوایی 

كە  ئاستەی  ئەو  تا  دەكەن  پەیدا  راستەقینە 

لەوان  نزیكیی  بە  عەلی  سوپاكەی  هەموو 

ویالیەتەكانی  بۆ  هێزەكان  زۆربەی  پێكهێرنا. 

هیچ  شێوەیەش  ب��ەو  گ��ەڕان��ەوە،  خۆیان 

)ئەنجامدەرانی  میرسییەكان  باسێكی 

كوشتنی عوسامن( نەما. 

كە  بكەین  ئ��ەوە  پێشبینی  پێویستە 

خواستەكانیان  سەر  گەڕانەوە  بەرسییەكان 

لەناوی  تۆڵەسێنەر  سێكوچكەی  كە  كاتێك 

سەركردەكانیان  لە  كەس  یەك  تەنیا  بردن، 

كە  جبلە(یە،  بن  )الحكیم  ئەویش  نەبێت، 

بەیعەتدان  بۆ  رادەكێشا  زوبێری  مەدینە  لە 

لەگەڵ  ب��ەرسە  لە  دوای��ی  ب��ەاڵم  عەلی،  بە 

لە  دڕن��دان��ە  و  توندی  بە  زۆر  گروپێكدا 

بێئەوەی  كرد،  شەڕی  مردن  تا  عائیشە  دژی 

ل��ەڕووی  والیەوە.  بە  پەیوەندیەكی  هیچ 

گریامنەی  ب��ارودۆخ��ەدا  لەو  مەنتیقیەوە، 

لەگەڵ  كوفە  خەڵكی  تەنیا  دەكرێت  ئەوە 
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هێزەی  ئەو  پاشاموەكانی  واتا  بوون،  عەلی 

ژمارەیەكی  كە  دا  مەدینەیان  پ��ەالم��اری 

دیارو  كەسایەتیە  ئەو  )االش��رت(،  بوون  كەم 

وەك  گومانێك  هیچ  بەبێ  كە  ه��ان��دەرە 

سیاسی و رێكخەرێك سەركردایەتی دەكردن. 

)االشرت( دوایئەوەی رۆڵی بینی لە سەپاندنی 

دەسەاڵتەكەی  پشتیوانی  و  خەلیفە  وەكو 

پشتیوانی  و  الیەنگر  كەسێكی  بووە  كرد، 

گەورە  زۆر  رۆڵی  لێرەوە  ئیرت  عەلی.  دیاری 

بوو، چونكە كوفە بەوپەڕی هێزییەوە چووە 

ناو گەمەی عەلیەوە. 

مەسەلەی  لە  ن���اڕوون  بابەتی  زۆرێ��ك 

بەرسە  بۆ  مەدینەوە  لە  عەلی  رۆیشتنی 

هەیە، كە بە كاروانی هەڵخلیسكانی كوفەش 

بە  خەلیفە  مادیەوە،  ل��ەڕووی  دادەنرێت. 

بەاڵم  بەرێكەوت،  ب��ەرسە  ب��ەرەو  ك��ردەوە 

لێرەوە  بوو.  كوفە  لەسەر  هەر  چاوەكانی 

مەبەستدارە  ناڕێكە  دووسەرە،  كاروانە  ئەو 

كوفە  رێگەی  قۆناغ  بە  قۆناغ  وایلێكرد  كە 

نێوان  لە  شوێنێك  روویكردە  پاشان  ببڕێت، 

فید،  بۆ  )الربذە(وە  لە  ناوچەكەدا:  هەردوو 

لەوێشەوە  پاشان  )الثعلبیە(،  بۆ  فیدەوە  لە 

كاروانە  ئەو  راستیدا  لە  رۆیشت.  زیقار  بۆ 

رۆژ   )26( م��اوەی  بۆ  چ��اوەڕوان��ك��ردن  و 

ئەو  چاوەڕوانكردنی  لە  جگە  ب��ەرسە،  لە 

لەگەڵ  كرا،  مەدینە  رەوانەی  كە  نێردراوەی 

چاوەڕوانكردنی هاتنی عەلی، هەموو ئەمانە 

وایان لە رۆژهەاڵتناسێك كردووە بڵێت: »لەو 

كاتەدا عەلی لە زیقار وای بەالوە باشرت بووە 

شێوەیە  بەو  كێشەكەوە«.  ناو  بخاتە  كوفە 

بڕیاریداوە  عەلی  كە  ئەوەیە  راستیەكە 

بەدەست  كوفە  الیەنگیری  ب��ەرل��ەوەی 

شەڕو  بۆ  ئامرازێك  نەبێتە  و  نەهێنێت 

بەرسە  لە  دەستێوەردان  بەرەنگاربوونەوە، 

وابووە  خودا  ویستی  بڵێین  با  یان  نەكات. 

كوفەدا  لەگەڵ  دۆستایەتی  كاتەدا  لەو  كە 

بەرسە  ب��ەرەو  ك��اروان��ەك��ەی  و  ببەستێت 

تەنیا  بە  دەركەوتنی  پێشدەچێت  رابگرێت، 

بەسبووە بۆ گۆڕینی ئاراستەی مەسەلەكان و 

داماڵینی ناحەزو نەیارەكانی لە چەكەكانیان. 

بە  ش��وێ��ن��ك��ەوت��ووی��ەك  وەك  ع��ەل��ی 

ئەو  هەموو  جێهێشت،  مەدینەی  خێرایی 

ئەوانەی  كە  ئەوەبوو  دەیزانی  زانیارییانەی 

لە  سەربازگەی  رۆیشتوون.  عێراق  بەرەو  تر 

لە  پیاوەكانی  و  هەڵدا  مەككە  دەوروبەری 

كیلۆمەتر   )400( كە  كرد،  جێگیر  )الربذە( 

كە  بیستی  لەوێ   بوو.  دوور  مەككەوە  لە 

بەرسەیان  و  كردووە  پێشڕەوییان  نەیارەكانی 

كردووەتە مەبەست. عەلی بەوە دڵخۆش بوو 

وتی: »خەڵكی كوفە لەالم زۆر خۆشەویسنت، 

لەوانن«.  عەرەب  پێشەنگەكانی  و  سەركردە 

نامەیەكی بۆ نوسین و پێیوتن: »من لە نێوان 

ویالیەتەكاندا ئێوەم هەڵبژاردووە و پێگەتان 

لە  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ  ب��ەرزە«.  لەالم 

)الربذە( مایەوە. سەیف بۆمان دەگێڕێتەوە: 

عەلی لە )الربذە(وە دوو نێردراوی رەوانەی 

كوڕی  محەمەدی  لە  بریتیبوون  كرد  كوفە 

لە  جەعفەر،  كوڕی  محەمەدی  و  ئەبوبەكر 

بێنە  كرد  كوفەییەكان  لە  داوای  نامەكەیدا 

و  خودا  دینی  پەنای  و  پشت  »ببنە  پاڵی: 

وەرن،  بەرەوپیرمان  و  بكەن  الیەنگیریامن 

بۆ  بگەڕێتەوە  چاكسازی  دەم��ان��ەوێ��ت 

ناوچەی  لە  عەلی  ب��را«.  ببینە  و  ئوممەت 

و  كۆمەك  و  ئامادەكرد  خۆی  )الربذە(ش 

دوایئەوە  پێگەیشت،  مەدینەوە  لە  یارمەتی 

و  باوەڕداری  لە  پڕ  بەهێزی  وتارێكی  عەلی 

بوو  ئاماژەیەك  بەاڵم  پێشكەشكرد،  ئەخالقی 

بەسەر  ئیسالم  ئوممەتی  دابەشبوونی  بۆ 

دابەشبوونی  و  تاقمێك  و  گ��روپ  چەند 

لەو  داه��ات��وودا.  لە  الیەنگرانیشی  خ��ودی 

)چاكسازی(  و  )ئوممەت(  وشەكانی  وتارەدا 

چەند جارێك لەالیەن ئەمیری باوەڕدارانەوە 

دووب���ارە دەك��رێ��ت��ەوە، ه��ەرچ��ەن��دە لەو 

دەگمەن  و  كەم  شێوەیەكی  بە  سەردەمەدا 

بەكاردەهێرنان.

عەلی  س��ەی��ف،  گ��ێ��ڕان��ەوەی  ب��ەپ��ێ��ی 

شێوەی  ل��ە  ك��ە  بچوك  هێزێكی  ل��ەگ��ەڵ 

كەس   )760( لە  و  رێكخرابوون  سوپایەكدا 

ئەو  جێدەهێڵێت.  )ال��رب��ذە(  پێكهاتبوون 

چەپی  الی  و  راست  الی  و  پێشەنگ  هێزە 

هەبوو، بەیداخەكەشی بە دەستی كوڕەكەی 

كە  ب��ەرزك��راب��ۆوە،  الحنفیە(  بن  )محمد 

ك��ردەوە.  ب��ەرزی  )الجمل(یشدا  ش��ەڕی  لە 

رسودبێژ  بوو.  جوان  رۆیشتنە  ئەو  وێنەی 

رسودی  و  دەڕۆی��ش��ت  عەلیەوە  لەپێش 

دەخوێند: »ئەمیری باوەڕداران عەلی بەسەر 

پێشەوایەتی  سورەكەیەوە  حوشرتە  پشتی 

ب��ەرەو  دەك����ات«.  رەنگئاڵەكان  ئەسپە 

قۆناغانەی  ئەو  ب��ەاڵم  بەرێكەوت،  ب��ەرسە 

لە  بریتیبوون  بیبڕێت،  كرد  ناچارییان  كە 

بەرەو  مەككەوە  لە  رۆیشنت  قۆناغەكانی 

كوفە نەك بەرسە. هەموو ئەمانە دەمانخاتە 

بە  كار  پێویستە  ب��ەاڵم  بابەتێك،  ب��ەردەم 

عەلی  راستی  بە  بكرێت.  سەیف  لۆژیكی 

نەیارو  بەرەو  واتا  دەڕۆیشت،  بەرسە  بەرەو 

ركابەرەكانی، بەاڵم لەسەر رێگەی كوفەوە بۆ 
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پشتیوانی  و  نزیكبێتەوە  لێی  ئەوپەڕی  تا  ئەوەی 

فید  گەیشتە  عەلی  هێزەكەی  بێنێت.  بەدەست 

كوڕی  سەعدی  وەكچۆن  ئەسەد(،  بەنی  )خاكی 

ئەبی وەقاص لە كاتی هاتنی لە مەدینەوە گەیشتە 

پابەندبوونی  تریش  جارێكی  ل��ەوێ   قادسیە. 

پاشان  كردەوە،  دووپات  چاكسازیكردن  بە  خۆی 

دویئەوەی دوو لەسەر سێی رێگەی نێوان مەككە 

بوو  ب��ەردەوام  رۆیشنت  لەسەر  بڕی  كوفەی  و 

زانیاریەك  خست.  بارەگایان  )الپعلبیە(  لە  تاكو 

هەبوو دەربارەی ئەوەی لە بەرسە دەگوزەرا، واتا 

تەڵحە  لەالیەن  دەسەاڵت  دەستبەسەرداگرتنی 

دەركرنی  و  وال��ی  ملكەچپێكردنی  و  زوبێر  و 

عەلی  دواج��ار   .) پاسەوانەكانی)  كوشتنی  و 

و  كوفە  نێوان  لە  شوێنێكە  كە  زیقار  گەیشتە 

نزیكە  و  فورات  روباری  پشت  دەكەوێتە  بەرسە 

ناوەڕاستی  لە  )البطیحە(  گەورەكانی  زۆنگاوە  لە 

عێراق، بەپێی جوگرافیناس )یاقوت( كە تاكە كەسە 

هاتنی  لەپێش  كردووین.  بۆ  بابەتەی  ئەو  باسی 

بەناوبانگی  شەڕێكی  گۆڕەپانی  زیقار  ئیسالم، 

نێوان عەرەب و فارسەكان بوو. عەلی لە ناوچەی 

لە  زیقار هێشتا هیچ هەواڵێكی دەربارەی كوفە 

بەرامبەردا  لە  پێنەگەیشتبوو،  نێردراوەكانیەوە 

پێشوازیكرد لە كاربەدەستەكەی عوسامنی كوڕی 

و  بكوژەكانی  سەربڕینی  هەواڵی  كە  حونەیف 

لە  دەرچوونی  و  )عبدالقیس(  خێڵی  توڕەبوونی 

رێگەدا  لەسەر  عەلی  چاوەڕوانكردنی  و  بەرسە 

ئەو  پاڵ  دەچێتە  سەیف  لێرەوە  پێڕاگەیاند. 

تر، چونكە هەموویان  هەواڵدەر و گێڕەرەوانەی 

كۆكن لەسەر ئەوەی كە عەلی بۆ ماوەیەكی زۆر 

خۆئامادەكردن  مەبەستی  بە  ماوەتەوە  زیقار  لە 

بۆ روبەڕوبوونەوەی عائیشە و تەڵحە و زوبێر بە 

شێوەیەك لە شێوەكان. 

)البالذری(  وەك  سەرچاوەیەكی  بە  سەبارەت 

ئ��ەو روداوان���ە دەك��ات  ب��ە ك��ورت��ی باسی  ك��ە 

)هدنە(  پێكهاتن  و  ملمالنێ   راستی  بە  دەڵێت: 

بە  زوبێر  و  تەڵحە  كاتێك  بەاڵم  رویدا،  بەرسە  لە 

بەرسە  لە  بەپەلە  لێنیشت،  ترسیان  عەلی  هاتنی 

دەستیان بە كودەتاكەیان كرد و دەستیان بەسەر 

خێرا  كارەكەیان  پێیەش  بەو  گرت،  دەسەاڵتدا 

بە خێرایی بەرجەستە  كاتەدا كێشەكان  لەو  بوو. 

لە  رۆژ   )26( دوای  لە  ن��ەك  رون��ب��وون��ەوە،  و 

هەمیشە  ك��ردن.  هەڵوەستە  و  چاوەڕوانكردن 

لە  عەلی  مەخنەف(،  )ئەبی  و  )البالذری(  لەالی 

بە  مەدینە  دوای  یەكەمی  وێستگەی  )الربذە( 

كوشتارگەلی )عبدالقیس( و ئەوانی تری سەر بە 

دەستگرتنی  دوای  لە  بەوەش  زانیوە،  رەبیعەی 

زانیویەتی  دەسەاڵتدا  بەسەر  زوبێر  و  تەڵحە 

بینیوە.  بەخۆیەوە  پێشكەوتنی  بارودۆخەكە  كە 

ل��ە س��ەرچ��اوەی  دوات��ر ع��وم��ەری ك��وڕی شبە 

ناوچەی  لە  عەلی  كە  دەیگێڕێتەوە  )الطربی(دا 

دۆڕاوی  و  دەرك��راوی  بە  والیەكەی  )الربذە( 

بەو  گۆڕانكارییەكان  روداوو  ئەگەر  بینیوە. 

خێراییە زۆرە رویانداوە، ئەگەر عەلی لە كاتێكی 

زانیوە،  بەرسەی  لەدەستدانی  هەواڵی  زوو  زۆر 

لەو كاتەدا لەوە تێدەگەین كە هەر لە گەیشتنی 

بۆ )الربذە( خۆی بۆ شەڕ ئامادە كردووە، گرەوی 

رەوانە  بۆ  نێردراویشی  و  كردووە  كوفە  لەسەر 

كردووە.

جۆرێكی  بە  روداوەك��ان  سەیف  راستیدا  لە 

لە  كە  روداوان���ەی  ئەو  دەگێڕێتەوە،  ناڕاست 

دیاریكراوی  بە  زیاتر  )البالذری(دا  سەرچاوەكانی 

گێڕانەوەكانیدا  لە  بەاڵم  دەرك��ەوت��وون.  راسرت 

هەیە،  بوونیان  شاراوە  و  قوڵ  راستیەكی  چەند 

دژوارەی  پەیوەندیە  ئەو  سیامی  تایبەتی  بە 

كاری عائیشە لە 
سەرەتادا جگە 
لە بانگەشەیەكی 
نیوە نهێنی 
شتێكی دیكە 
نەبوو، ئەندامانی 
بنەماڵەی ئومەوی، 
وەك عەبدوڵاڵی 
كوڕی عامر، والی 
پێشووی بەسرە، 
هەروەها هەموو 
ئەوانەی كە بۆ 
یادەوەری خەلیفە 
عوسمان بەوەفا 
بوون، وەك والی 
مەككە عەبدوڵاڵی 
كوڕی عامری 
حەزرەمی و والی 
پێشووی یەمەن 
یەعال كوڕی مونیە 
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كاتێك  درووستیكرد  كوفەدا  لەگەڵ  عەلی 

لێرەدا چەندین  هەڵیبژارد.  مەبەستە  ئەو  بۆ 

بوونیان هەیە، كە دەبێت  كێبڕكێ   مشتومڕو 

تەنیا  ناكرێت  چونكە  وەربگیرێت،  هەند  بە 

مێژوویی  ئەندێشەی  هێامی  رێگەی  لە 

ئایندە و ئەو  ناتوانین  لەالی سەیف نەبێت، 

شەڕی  لە  كە  بخوێنینەوە  گۆڕانكارییانەش 

راستەقینەی  دوودڵی  روویانداوە.  )صفین(دا 

دەخاتە  بۆمانی  مێژوونوسە  ئەو  كە  كوفە 

و  ڕادەكێشێت  س��ەرن��ج��امن  ب���ەڕە،  س��ەر 

بەرامبەریشدا  لە  راستە،  تەواوەتیش  بە 

هەڵخەڵەتێنەرە،  )البالذری(  گێڕانەوەكانی 

كێبڕكێ   مشتومڕو  لە  بێدەنگی  چونكە 

سەرەكییەكان كردووە.

بەپێی  ی��ان  رێ��ك��ەوت  ب��ە  ع��ەل��ی  ئ��ای��ا 

بە  خۆی  چارەنوسی  مێژوویی  حەمتیەتی 

كوفەوە بەستەوە؟ تائێستا و لە سەرەتاشەوە 

خودی  هەموشیانەوە  لەپێش  سەرچاوەكان 

بە  عەلی  پەیوەندی  دەرب��ارەی  )سەیف(، 

نیشانداوە.  بێموباالتییان  لە  جۆرێك  كوفەوە 

لە  ع��وس��امن  گ��ەم��ارۆدان��ی  ئەنجامی  ل��ە 

میرسییەكان  باسی  وا  سەرچاوەكان  مەدینە، 

دەشڵێن  بوون،  عەلی  الیەنگری  كە  دەكەن 

تەڵحەوە  ل��ە  ب��ەرسە  و  زوب��ێ��ر  ل��ە  كوفە 

نێوان  گفتوگۆكانی  ئەنجامی  لە  نزیكبوون. 

تر  جارێكی  مەككە،  لە  جیابۆوە  سێگۆشەی 

كوفە  لەگەڵ  زوبێر  پەیوەندییەكانی  باسی 

بەرسەدا  لەگەڵ  تەڵحە  پەیوەندییەكانی  و 

ئاڵوگۆڕییان  جاریش  هەندێك  دەك���ەن، 

نیشاندانی  لەگەڵ  ك���ردووە  ن��اوەك��ان  بە 

بەرسە؟(،  یان  )كوفە  دیاریكراو  دوودڵیەكی 

نێوان  لە  نەبووبێت  جیاوازی  وەكئەوەی 

تر.  الی��ەی  ئ��ەو  ی��ان  الی��ە  ئ��ەو  بۆ  رۆیشنت 

وازمان  ساتێكدا  هیچ  لە  سەرچاوەكان  بەاڵم 

هیچ  بوونی  بە  نە  بكەین  گومان  لێناهێنن 

نێوان  لە  بەهێز  توندو  پەیوەندییەكی 

جۆرێك  هیچ  بوونی  بە  نە  كوفە،  و  عەلی 

پێشوەخت.  ئاراستەكردنی  جۆرەكانی  لە 

نەیارەكانی  رۆیشتنی  بە  عەلی  كاتێك  بەاڵم 

كە  دەگێڕنەوە  بۆمانی  زانی،  بەرسە  بەرەو 

بەو هەواڵە شاگەشكە بووە و رایگەیاندووە 

كە كوفەی بەالوە باشرتە. ئەوەی هەڵوەستە 

لە ئاستیدا دەكەین، ئەوەیە كە ویالیەتەكان 

رایەكی  هەروەها  نەبوو،  پاڵێوراوییان  پێشرت 

ئ��ەوەی  ن��ەب��وو.  یەكگرتووشیان  و  روون 

كێشەو  بەبێ   ب��ەرسە  ئ��ام��اژەی��ە  جێگەی 

لە  هەر  و  عەلی  دای��ە  بەیعەتی  مشتومڕ 

بەسەریدا  تەواوەتی  بە  والی  سەرەتاشەوە 

رەتكردەوە  والیەی  ئەو  كوفە  بەاڵم  زاڵبوو، 

ئەشعەری  موسای  ئەبو  و  نارد  بۆ  عەلی  كە 

ناچاركردنی  سەرەڕای  هێشتەوە،  والی  وەكو 

سەد  چەند  س��ەرووی  لە  بەیعەتپێدان.  بە 

كە  ب��ەرسە  قورئانخوێنانەی  ل��ەو  كەسێك 

كرد،  عوسامندا  كوشتنی  لە  بەشدارییان 

پشتیوانی  خاوەنی  پێدەچێت  كە  ئەوانەی 

بەرسە  نەبوون،  پێشەنگ  رۆڵێكی  هیچ  و 

دانیشتوانەكەی  چونكە  بوو،  ئارام  شارێكی 

درەنگوەخت  كە  پێكهاتبوو  كۆچبەرانە  لەو 

سەرۆك  فەرمانی  لەژێر  تەواو  و  هاتبوون 

بۆ  ب��وو  ئامادە  ب��ەرسە  ب��وون.  خێڵەكاندا 

هەموو بانگەواز و هاوارەكان، ئامادەش بوو 

خۆی رادەستی هەموو دەسەاڵتدارێك بكات 

دەسەپێنێت،  بەسەریدا  خۆی  و  دێت  كە 

وەك  عەلی  والیەكەی  دەسەاڵتی  دواییدا  لە 

خاوەنی  ئەوەی  لەبەر  عائیشە،  دەسەاڵتی 

گۆڕەپانەكەدا  لە  و  بەرز  پایەیەكی  پێگەو 

بینیامن  ه��ەروەك  بەاڵم  هەبوو.  ئامادەیی 

چەندین  كرابوو  ئایدۆلۆژی  بە  زیاتر  كوفە 

كوفە  پەلكێشكردبوو.  خۆیدا  بەالی  رەوتی 

بوو  شۆڕشكردن  و  بەگژداچوونەوە  دڵی 

نییە  ل���ەوەدا  گ��وم��ان  ع��وس��امن،  دژی  ل��ە 

ب��وون،  مەدینە  لە  كە  قورئانخوێنەكانی 

بیرمەندەكە بوون  بە سیاسەتكراو و  پێكهاتە 

شۆڕشیان  گەردەلولی  و  سەپاند  عەلیان  كە 

خۆیان  چارەنوسی  قورئانخوێنان  وەستاند. 

خاوەنی  كوفەدا  لەناو  و  گرێدا  عەلیەوە  بە 

خۆیان  پشتیوانی  و  الیەنگر  و  چ��اوس��اغ 

بەاڵم  بوون،  كەمینە  ئەوان  كە  راستە  بوون. 

پێداگرییان  بەرسە  لە  هاوتاكانیان  لە  باشرت 

بارودۆخ  لەسەر شارەكەیان دەكرد. قەدەری 

كرد  گوشارییان  قورئانخوێنان  كە  واب��وو 

خەالفەت(  )خاوەنی  عەلی  راكێشانی  بۆ 

لەسەر  گرەوییان  ئەوان  شارەكەیان.  بەرەو 

خۆیان  پاراستنی  بۆ  دەكرد  نوێ  شەرعیەتی 

و بونیاتنانی سیستمێكی سیاسی كە رێگەیان 

پێدەدات تیایدا پلەو پێگەی خۆیان هەبێت. 

بووە،  هەرچەندێك  چاالكیان  و  جوڵە  بەاڵم 

نەبوون.  گۆڕەپانەكەدا  لە  خۆیان  تەنیا  بە 

بەاڵم عەلی نەیدەویست بە تەنیا لەگەڵیاندا 

لەگەڵدا  پشتیوانانیشی  بەڵكو  دابخرێت، 

بوو، لەناو خودی كوفەش ئەو قورئانخوێنانە 

پشتیوانی بوون كە لە كوشتنی عوسامن تێوە 

نەگالبوون، واتا سەركردە قارەمانەكانی فەتح 

كە  بوون  ملمالنێیەوە  ئەو  سەرووی  لە  كە 

منوونە  بۆ  سەپاندبوویان،  موسا  ئەبو  بەسەر 

وەك هاشم كوڕی عوتبە. 
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سەنگی مەحەكی پاوانخوازی بە پشتیوانی 

و  بونیاد  كە  دەردەخ��ات  هێزانە  ئەو  كوفە 

دەنگدانەوە  و  مەدینە  سەرەكی  ناكۆكی 

بەهێزەكەیان بەزاند. پیاوی هەرەگرنگی ئەو 

ئەشعەری  موسای  ئەبو  والی  كوفە  كاتەی 

زۆر  شارەدا  لەو  دەسەاڵتی  پێگەو  كە  بوو، 

هەڵیانبژارد  كوفییەكان  چونكە  بوو،  گەورە 

ئومەویەكەی  والیە  شوێنگرتنەوەی  بۆ 

عوسامندا  ب��ەس��ەر  ج���ۆرەش  ب��ەو  ك��وف��ە، 

ئەبو  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  سەپاندییان. 

پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو خەلیفەیە  موسا 

هێوركردنەوەی  لەپێناو  بەڵكو  نەپچڕاند، 

زۆری  ك��اری  كوفە  هەڵچوونی  و  شڵەژان 

وەكو  خۆی  موسا  ئەبو  شێوەیەش  بەو  كرد. 

بۆیە  ناساند،  كۆدەنگی  پیاوی  و  ناوبژیكار 

خۆی.  میری  بە  كردی  و  لێگرت  رێزی  كوفە 

لە راستیدا روانگەی پلەو پێگەی جەماوەری 

چونكە  بوو،  زیاتر  لەوەش  زۆر  موسا  ئەبو 

هیدایەتدراو  و  گەورە  رێنیشاندەری  لەگەڵ 

بۆ رێگەی قورئان )ئینب مەسعود(، كە یەكێك 

یەكەم،  ریزی  و  سەرەتا  هاوەاڵنی  لە  بوو 

كردەوە  كارو  كۆكەرەوەی  كەسێتیاندا  لەناو 

چاكەكان و خەسڵەتە ئیسالمییەكان بوون. 

لە  ویستی  خەلیفە  بە  بوو  عەلی  كاتێك 

پۆستەكەی دووری بخاتەوە، بەاڵم نەیتوانی، 

هەرچەندە ئەبو موسا لەژێر گوشاری توندی 

عەلی  بە  بەیعەت  ناچاركرا  هێزێكدا  چەند 

بوو.  لەپشتی  كاتێكدا هەموو شار  لە  بدات، 

كە  كوفە،  جیاوازی  و  ناچونیەكی  ئەوەیە 

ئامێزی  و  والیەكەی  وابەستەی  یەككاتدا  لە 

ئەوە  بوو،  عەلی  الیەنگری  هێزێكی  چەند 

سەروبەندی  لە  جیاوازیەكە  و  ناچونیەكی 

عەلی  كە  ك��ات��ەدا  ل��ەو  ب��وو،  تەقینەوەدا 

بۆالی  كوفە  خەڵكی  هەموو  دەیویست 

خۆی پەلكێشبكات. خۆ كەنارگرتنی كوفە لە 

بوو  بریتی  یەكەم  پلەی  بە  عەلی  بەرامبەر 

هەر  موسا.  ئەبو  خودی  كەنارگرتنی  خۆ  لە 

مەككەوە  لە  كە  )الربذە(وە  وێستگەی  لە 

كوفە  نێوان  لە  زیقار،  دەگاتە  تا  نییە،  دوور 

و بەرسەوە وەستا لە ناردنی نێردراو لە دوای 

یەكەمیش  پلەی  بە  كوفە،  شاری  بۆ  نێردراو 

ناردنیانی بۆ الی خودی ئەبو موسا وەستاند، 

داوای لێدەكرد پیاوەكان ئامادە بكات. بەاڵم 

بارەیەوە  لەو  تەواوی  ناڕەزاتی  موسا  ئەبو 

كۆتایی  ك��اراو  شێوەیەكی  بە  و  نیشاندا 

هەموو  بە  دەب��ۆوە،  داواك��ەی  بەرەنگاری 

درووس��ت  فشاری  خ��ۆی  قورسایی  هێزو 

بكات  رازی  كوفییەكان  ئ��ەوەی  بۆ  دەك��رد 

بە  كە  بپارێزن  خۆیان  فیتنەیە  لەو  تاكو 

قەڵەم.  دەدای��ە  الڵ(ی  فیتنەیەكی)كوێرو 

نێردراوەكان  ناوی  دەربارەی  سەرچاوەكان 

دیمەنێک لەشەڕی ئیسالم
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ئەبوبەكر،  كوڕی  محەمەدی  باسی  جیاوازن: 

)االشرت(،  عەباس،  ئینب  عۆن،  كوڕی  محەمەد 

عەلی  كوڕی  حەسەنی  یارس،  كوڕی  عەماری 

هەروەها  دەكەن.  عوتبە  كوڕی  هاشمی  و 

بۆمانی باسدەكەن كە عەلی لە كاتی ناردنی 

لەسەر  موسای  ئەبو  ن��ێ��ردەدا  دووەم��ی��ن 

سەرچاوەیەكی  چەند  بەاڵم  الب��ردووە.  كار 

تاكو  موسا  ئەبو  كە  دەكەن  ئەوە  باسی  تر 

لەناو  و  وەستاوە  خۆی  پێی  لەسەر  كۆتایی 

مزگەوتی گەورەی كوفە بانگەوازی بۆ ئاشتی 

كوفەی  خەڵكی  ئامۆژگاری  و  راگەیاندووە 

كۆشك  لە  ب��ەزۆر  كۆتاییدا  لە  تا  ك��ردووە، 

گرنگ  وردەكارییانە  ئەم  دەریانپەڕاندووە. 

نین، چونكە ئەوەی بەالی عەلیەوە قورسایی 

هەبوو وەك كێشەیەكی راستەقینە و لەسەر 

رەوتی  جەستەی  لە  و  ئایدۆلۆژی  ئاستی 

كۆسپ.  ببووە  )اعتزال(،  وازهێنان  بێالیەنی 

پێشبینیكراو  نەرێنیانەی  وازهێنانێكی  نەك 

وازهێنانێكی  نەك  بیابان،  بۆ  پەنابردن  و 

ك��ردی،  سەعد  ئ���ەوەی  وەك  بێدەنگانە 

ئەوپەڕی  تا  ئەرێنیانەی  وازهێنانێكی  بەڵكو 

تێكۆشەرانە و خۆڕاگرانە. 

دەوت؟  كوفە  بە خەڵكی  موسا چی  ئەبو 

و  كوێر  و  ترسناك  »فیتنەیەكی  دەی��وت 

فیتنەیەدا  ل��ەو  ئ���ەوەی  ب��ەڕێ��وەی��ە،  الڵ 

هەستاوەتە  كە  چاكرتە  ل��ەوە  دانیشتووە 

چاكرتە  لەوە  پێیە  لەسەر  ئەوەی  سەرپێ ، 

چاكرتە  لەو  دەڕوات  ئ��ەوەی  دەڕوات،  كە 

كە سوار بووە«. هەروەها دەیوت: »خودای 

و  یەكرتی  برای  كردۆتە  ئێمەی  بااڵدەست 

حەرامكردووە«.  یەكرت  لە  خوێنامنی  و  ماڵ 

بخەنە  شمشێرەكانیان  لێدەكردن  داوای 

ببێتەوە  نوێ  یەكبوون  تاوەكو  كێالنەكانیان 

چ  لە  دەنگە  ئەو  ئایا  نەمێنێت.  فیتنە  و 

هەستكردنێكی  لە  دەهات؟  قوواڵییەكەوە 

ب��ەه��ێ��ز ب��ە ب��ەرپ��رس��ی��ارێ��ت��ی ه��اوەاڵن��ی 

جیاكردنەوەی  بۆ  دەه��ات  محەمەدەوە 

ئەوان  چونكە  ح��ەق،  دەربڕینی  و  حەق 

»خودا و پێغەمبەرەكەی لە خەڵكی تر باشرت 

ئەو  تایبەترتەوە  روانگەیەكی  لە  دەناسن«. 

بەرپرسیارێتی  لە هەستكردنێكی تری  دەنگە 

ئەبو موسا لە بەرامبەر خەڵكی كوفەدا دێت، 

كە متامنەی خۆیانیان پێبەخشی. دەیویست 

بووە  كە  دووربخاتەوە  لێ   شەڕەیان  ئەو 

موسڵامناندا،  نێوان  لە  ئەهلی  شەڕێكی 

بوو،  ئەستەم  پێشبینیكردنی  كە  شەڕێك 

وازییان  كوفییەكان  ئەگەر  رەها.  شەڕێكی 

بهێنایا، لەوانەبوو بتوانرێت خۆیان لەو شەڕە 

لەسەر  بوو  پێویست  هەرحاڵ،  بە  بپارێزن. 

كوفە وەك پێگەیەكی ئیسالمی و پەناگەیەك 

لەو  خۆی  بێدەسەاڵتەكان،  و  چەوساوە  بۆ 

و  شڵەژاو  دۆخ��ە  لەو  بپارێزێت.  فیتنەیە 

هەڵوێستەكان  كە  كاتێكدا  لە  ش��ێ��واوەدا، 

زاڵبوو  هەستێك  ج��ۆرە  و  دەب���وون  گ��رژ 

عەرەبەكان  بێشوماری  هێزی  كە  ب��ەوەی 

بەرژەوەندیخوازی  گەمەیەكی  رێگەی  لە 

دژییان  لە  لەژێر چەند دروشمێكی جیاوازدا 

ب��ۆوە  ب��ەرز  دەنگێك  ه��ەڵ��دەگ��ەڕێ��ن��ەوە، 

ئاشتی  ت��ۆوی  و  ك��رد  فیتنەی  سەركۆنەی 

بەهۆی  موسا  ئەبو  كە  راستە  دەچ��ان��د. 

كوفە  لە  كاریگەرەكەیەوە  پایە  و  پێگە 

بەرجەستە  چاالكانەی  دووركەوتنەوەیەكی 

كوفەدا  ل��ە  دەی��ت��وان��ی  چونكە  ك��ردب��وو، 

و  وازهێنان  بەاڵم  رابگەیەنێت،  پەیامەكەی 

دووركەوتنەوە بە تەنیا خۆی كارێكی ئەرێنی 

بریتیبوو  وازهێنانە  ئەو  نەبوو:  ئاشتیانە  و 

شەڕو  لە  بەشداریكردن  بە  رازینەبوون  لە 

بازنەی  لە درەوەی  بوو  مانەوە  یان  فیتنەدا، 

فیتنە. بریتی بوو لە رزگاربوونێكی تەواو لە 

بیروباوەڕی  ناوی  بە  پابەندبوونێك  هەموو 

راستی  بەدوای  گەڕانێك  هەموو  كە  بااڵوە، 

داواكارییەكان لە دەرەوەی راستی مێژوویی، 

دەگرێت.  ب��ەدوو  ساتەوەختە  ئەو  راستی 

بیری  بوو كە  لەوەدا سەركەوتوو  ئەبو موسا 

ئاشتیانە بخاتەوە ناو ویژدانەكان، چونكە لەو 

ساتەوەختەدا بوونی نەبوو، بەاڵم لە دواییدا 

ئاراستەوەرگرتنێكی  ئەمە  دەرك��ەوت��ەوە. 

ماوەی  بۆ  و  دەبێ  ب��ەردەوام  كە  سەرەكیە 

خاڵە  و  ناچونیەكی  رێسی  ساڵ  چەندین 

كوفەدا  خ��ودی  لەناو  عەلی  جیاوازەكانی 

موسا  ئەبو  كە  وایە  مانای  ئەمە  دەچنێت. 

لەو كاتە هەستیارەی هەڵگیرسانی فیتنەكەدا  

تەنانەت  و  كوفە  لە  بووە  سەرەكی  كەسی 

درووستكردنی  لە  شكستهێنانیشی  دوای  لە 

س��ێ��ب��ەری ق��س��ە ك��اری��گ��ەرەك��ان��ی ل��ەن��او 

ویژدانەكاندا، هەر ناوەستێت.

زۆری��ن��ەی ب��ێ��دەن��گ ك��ە ك��اری��ی��ان بە 

كرد،  موسا  ئەبو  رێنامییەكانی  و  ئامۆژكاری 

)الجمل( شەڕی  لە  بەشدارییان  پێیەش  بەو 

وەك  خۆیان  بوون  ئەوانە  هەر  نەكرد،  دا 

نیشاندا  قورئانخوێنان  رەفتارەكانی  نەیاری 

لەگەڵ  هەڵوێستیان  دەی��ان��خ��واس��ت  و 

دەسەاڵتەكان  بە  خێڵە  سەرۆك  هەڵوێستی 

سەرۆك  لەو  هەندێك  وەلحاڵ  بكەن.  هاوتا 

خێانە كە عوسامن لە پۆستی كاربەدەستیدا 

دەیمەزراندبوون، وەك )االشعپ بن قیس( و 
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)جریر بن عبدالله البجلی( كە لە دوای كوشتنی 

لە  نەكرد  پەلەیان  و  دەرنەكەوتنەوە  عوسامن 

لە  بەشداریشیان  عەلی،  بە  بەیعەتپێدانیان 

ئەوانەش  هەروەها  نەكرد.  )الجمل(دا  شەڕی 

شەڕەدا  لەو  بەشدارییان  ب��وون،  كوفە  لە  كە 

بن  )سعید  هەمەدان  سەرۆكی  وەك  نەكرد، 

لە  یەكێك  كە  رب��ع��ی(،  بن  )شبپ  و  قیس( 

الیەنگرێكی  و  تەمیم  ه��ۆزی  سەرۆكەكانی 

بوو.  موسا  ئەبو  بیرۆكەكانی  سەرسەختی 

ئامادە  خێڵە  سەرۆك  و  خانەدانەكان  سەرجەم 

بەرامبەر  خۆیان  دژایەتیكردنی  نائامادەكان،  و 

هەموو جۆرە بەشداریكردنێك لە شەڕی ئەهلی 

دەكرا،  بۆ  ئامادەكاری  كاتەدا  لەو  كە  نیشاندا 

راكێشا،  خۆیاندا  ب��ەالی  زۆرینەیان  ب��ەوەش 

موسا،  ئەبو  پاڵنەرییەكانی  بەهۆی  تەنیا  نەك 

هەڵوێستەكان  بابەتییەوە  ل��ەڕووی  بەڵكو 

پ��ێ��ك��ەوە چ��ون��ی��ەك و ك��ۆك��ب��وون. ل��ەالی��ەن 

خۆسازدان  هەڵوێستی  خێڵەكانەوە،  سەرۆكی 

بۆ  توند  ملمالنێیەكی  و  دۆخە  چاوەڕوانی  و 

و  نیگەرانی  و  شارەكە  دەستبەسەرداگرتنی 

بەسەرییاندا  باڵی  ئایینی  نەك  خەمێكی سیاسی 

كێشا. بەاڵم ئەمە هەڵوێستی هەموویان نەبوو، 

چونكە هەندێكیان بەبێ  پێچ و پەنا چوونە پاڵ 

مەخنەفی  و  حاتەم  كوڕی  عەدی  وەك  عەلی، 

پیاوانی  بەرامبەریشدا  لە  سولەیم.  ك��وڕی 

خوداپەرست و چاكەخواز لە هاوەاڵن و تابعین 

بوون  بەگومان  چونكە  عەلی،  پاڵ  نەچوونە 

ئەو  دروستی  و  راستی  سەرەكی  چەمكی  كە 

لێرەدا  لێبكرێت.  بەرگری  پێویستە  كە  پرسەی 

پێگەی  بۆ  نەبوو  پێچەوانەی بەرسە، گونجاو  بە 

خانەدانەكان )االرشاف( كە لە دوورەوە رۆڵێكی 

نێگەتیفانە بگێڕن. لەسەر تەختی شانۆكە، ئەبو 

گۆڕەپانەكەی  هەموو  كە  بوو  كەسە  ئەو  موسا 

داگیركردبوو. 

زۆری��ن��ەی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  جێگیر  خاڵێكی 

بانگەوازەكەی  وەاڵم��ی  كوفە  جەنگاوەرانی 

عەلیان نەدایەوە، النیكەم لە كۆی )40( هەزار 

ئارەزومەندانە  كەس  ه��ەزار   )9( تەنیا  كەس 

بەراوردێكیش  جۆرە  هیچ   .) بەخشی)  خۆیان 

شەڕی  لە  كوفییەكان  ژم��ارەی  نێوان  لە  نییە 

)الجمل( و هەمان ژمارەیان لە شەڕی )صفین(

دۆخێكی  كە  ئاشكرایە  ئەوەش  س��ەرەڕای  دا. 

چونكە  جیهاد،  پێشینەی  ببێتە  ناتوانێت  ئاوها 

تاك  خۆویستی  بژاردەی  و  بیركردنەوە  ئازادی 

و  موسا  ئەبو  هەرچەندە  تەنانەت  هەبوو. 

رۆڵێكی  دوایەوە  لە  دەسەاڵتدارەكان  خانەدانە 

رێگریكردن  ل��ەڕووی  بینی  یەكالكەرەوەیان 

و  دەرچ���وون  ب��ۆ  كوفییەكان  زۆری��ن��ەی  ل��ە 

عەلی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بەشداریكردن، 

ئەبو  بكات.  بارودۆخەكە  كۆنرتۆڵی  توانی 

بە  دوورخ��س��ت��ەوە،  پۆستەكەی  ل��ە  م��وس��ای 

كوفە  شاری  لە  توانی  شێوەكان  لە  شێوەیەك 

كەسە  ل��ە  سوپایەكی  عەلی  ب��ك��ات.  دەری 

خێڵەكان  زۆرینەی  نوێنەرانی  و  جەربەزەكان 

درووستكرد و بە شێوەیەكی سەرەكی پشتی بە 

كە  بوون  لەوانە  پێدەچێت  بەست،  كوفییەكان 

كۆنرتە.  تر  لەوانی  كوفەدا  لە  نیشتەجێبوونیان 

پێشەوا،  و  وەكو خەلیفە  عەلی  پێگەی شەرعی 

لە  بۆیە  نەبوو،  هاوبەرامبەری  بەجدی  لێرە  كە 

هەبوو،  خۆی  گەورەی  قورساییەكی  ت��ەرازودا 

الیەنگرو  كوفە  لە  كە  ئ��ەوەش  لەبەر  ب��ەاڵم 

هەبوو  زۆری  چاالكی  و  كارا  شوێنكەوتووی 

پشتیوان  هەروەها  ناودەبرێن،  )النفار(  بە  كە 

بەگوێرەی  كە  هەبوو  خۆڕاگرتری  الیەنگری  و 

گروپەكەی 
عائیشە و دوو 
هاوكارەكەی لە 
شێوەی یەكەیەكی 
سەربازی بچوكدا 
گردبوونەوە كە 
ژمارەیان دەگەیشتە 
تەنها هەزار كەس، 
ئەوان زۆر پێش 
هۆشداریەكەی 
عەلی كەوتن. 
هەرچەندە 
عەلی لە هەموو 
بارودۆخەكاندا 
دەیتوانی تەنیا 
)700( سەرباز بۆ 
جەنگان لە دژییان 
ئامادە بكات،
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عەقڵمەندی چوونە پاڵی بەو پێیەی كەمرتین 

زیانی هەیە، ئەمانەش پێیان دەوترێت )اهل 

الجامعە(. 

گروپە  دوو  ئ��ەم  ع��وم��ەر  ب��ن  س��ەی��ف 

لە  كە  روداوەك��ان  شانۆی  سەر  دەهێنێتە 

لەناو  مشتومڕاویدا  دانیشتنێكی  میانی 

ئامادەبوونی  بە  كوفەدا  گەورەی  مزگەوتی 

حەسەنی كوڕی عەلی و عەمامر رووبەڕووی 

لەو  یەكەم  گروپی  ب��وون��ەوە.  موسا  ئەبو 

ژمارەیان  كە  پێكهات  پێشوو  قورئانخوێنانەی 

بوون  هەزار   )5( دەوترێت  ببوو،  زیاد  زۆر 

بوون:  ئەمانە  كە  نەگۆڕا  سەرۆكەكانیان  و 

كوڕی  عەدی  صوحان،  كوڕی  زەید  )االشرت(، 

ئەملوسەیەب  قەیس،  كوڕی  یەزیدی  حاتەم، 

لەوان  كەس   )600( النیكەم  نەجبە.  كوڕی 

كرد  مەدینەدا  پەالماردانی  لە  بەشدارییان 

دەكران،  ئەژمار  عوسامن  بكوژانی  لەنێو  و 

داوای  كە  ئەوانەوە  لەالی  هۆیەشەوە  بەو 

دەكرد  عوسامنیان  خوێنی  و  دادپ��ەروەری 

بەكۆمەڵیان  ت��ۆڵ��ەس��ەن��دن��ەوەی  س���زای 

هەمووشیانەوە  لەپێش  دان���راب���وو،  ب��ۆ 

كە  زوبێر،  تەڵحە-  عائیشە-  سێكوچكەكە: 

رۆڵ و چاالكییەكانیان و توانای رێكخستنیان 

لە كوفە ئاشكرایە. ئەوانە سیاسی راستەقینە 

عەلی  دەوری  ل��ە  چ��ۆن  زانیویانە  ب��وو، 

كاتەدا  لەو  ئ��ەوان  ئاشكرایە  كۆدەبنەوە. 

بە  چارەنوسیان  ك��ە  ك���ردووە  هەستیان 

هەر  و  بەسرتاوەتەوە  ئ��ەوەوە  چارەنوسی 

تۆڵەسەندنەوە  هەڵگیرسانی  سەرەتای  لە 

ك��ردووە  ن��ەرم  لەگەڵی  دەستوپەنجایان 

و ب��ووەت��ە ه��ەڕەش��ە ل��ەس��ەری��ی��ان. ب��ەاڵم 

تاقمێكی  الجامعە(  )اه��ل  لە  مەبەست 

چاالك  نە  ئەمانە  جیاوازترە،  تەواو  سیاسی 

لە  رۆڵێكیشیان  هیچ  ب��وون،  هاندەر  نە  و 

ئەهلی  ئ��ەوان  نەبوو،  عوسامندا  كوشتنی 

دژی  ب���وون،  ی��ەك��ب��وون  و  خ��وداپ��ەرس��ت��ی 

سەركۆنەی  ب��وون،  بڕین  و  كوشنت  خ��ودی 

بارودۆخەكەیان  كە  دەك��رد  ئەوانەشیان 

بانگەوازییان  بەاڵم  فیتنە،  ئاستی  گەیاندە 

و  پێشەوا  كردنی  گوێڕایەڵی  بۆ  دەك��رد 

پێویستی هەبوونی پێشەوا )خەلیفە(یەك كە 

لە ئێستادا عەلیە. ئەمانە دوێنێ  بوو لەگەڵ 

عەلی-ن،  لەگەڵ  ئەمڕۆش  بوون،  عوسامن 

بۆ  هۆكارن  یەكیان  ل��ەدوای  یەك  چونكە 

ئیسالمی  ئوممەتی  یەكێتی  بەرجەستەكردنی 

پێیەش  بەم  دا.  هەردوكیان  بە  بەیعەتیان  و 

بانگەوازی  بۆ  بن  گوێڕایەڵ  ئەوەیە  ئەركیان 

خەلیفە لەپێناو پارێزگاریكردن لە جەماعەت 

تاقمە  ئەم  سەرۆكی  لەناونەچێت.  تاوەكو 

قەعقاعی كوڕی عەمرو بوو، هاوەڵێكی كۆن 

و قارەمانی فەتحكردنی عێراق بوو، پیاوێكی 

ئیسالمی بوو لە سەرووی هەموو دوژمنایەتی 

نوێنەرایەتی  خێڵەكییەكانەوە،  ناكۆكیە  و 

كۆمەڵێكی كرد و وەكئەوەی سەرۆكی فیعلی 

قسەی  ویالیەتەوە  هەموو  بەناوی  بێت 

كۆبوونەوە  دەوری  لە  خەڵكەی  ئەو  دەكرد. 

دەگێڕا،  شارییان  عاقڵمەندانی  ژیرو  رۆڵی 

چونكە خەڵكانێكی میانڕەو و دادوەر بوون، 

دووبەرەكیەوە  و  بەشبەشوون  سەرووی  لە 

لە  كەس  هەزار   )4( لە  زیاتر  توانیان  بوون، 

هاتن  ئەمانیش  كۆبكەنەوە،  خۆیان  دەوری 

پاڵی.  بچنە  تاوەكو  زیقار  لە  عەلی  بۆالی 

بەنرخ  جۆریی  پاڵپشتیەكی  عەلی  بۆ  ئەمە 

بوو، چونكە بەبێ  ئەم هەنگاوە ئەو دەبووە 

پێشەوای بكوژان و هەڵچوانی كوفە، دەبووە 

نەیارو  هەروەك  گێرەشێوێنەكان،  سەرۆكی 

دەك��رد.  وەسفیان  شێوەیە  ب��ەو  دژەك��ان��ی 

لە  جگە  )النفار(دا  تاقمی  لەنێو  راستی  بە 

عەدی كوڕی حاتەم )سەرۆكی هۆزی تەی(، 

رابردوویەكی  خاوەنی  نەبوو  تر  پیاوێكی 

عەرەبی  شەرەفمەندیەكی  و  ئیسالمی 

پێگەی  و  بە روونی فشەڵی  ئەمە زۆر  بێت. 

ئەو  لەناو خودی كوفەدا دەردەخات،  عەلی 

لە  بوو  سەرەكی  و  بنەڕەتی  كە  فشەڵیەی 

كۆتاییشدا نەتوانرا لێی دەربچێت. 

بەسرە هەڵدەوەشێت
لە راستیدا، كاتێك عەلی یەك لەدوای یەك 

تەنانەت  كرد،  كوفە  رەوانەی  نێردراوەكانی 

باسی  بەڵكو  نەدەكرد،  شەڕی  باسی  ئەویش 

دەوترێت  هەروەك  واتا  دەكرد،  چاكسازی 

دەیویست بارودۆخەكان بگەڕێنەوە بۆ باری 

بونیات  ئیسالم  ئوممەتی  یەكێتی  و  ئاساییان 

لە  چاكسازی  كە  ئ��ەوەی  لەبەر  برنێتەوە. 

رێگەی  لە  هاوەڵەكانیدا  و  عائیشە  مێشكی 

ئاودانی تینوێتی بۆ تۆڵەسەندنەوەی خوێنی 

عوسامن گوزەری دەكرد، بۆ زیندووكردنەوەی 

عەلی  دیدگای  لە  ب��ەاڵم  قورئان،  شەرعی 

لەو  وازهێنان  واتا  بوو،  پێچەوانە  ماناكەی 

و  هەڵوەشێنە  دژایەتیكردنە  و  راوەدوون��ان 

دانپێدانان بە شەرعیەتی خەالفەتەكەی. هیچ 

ئەوەی  زاتی  یان  نەدەكرد  قسەی  كەسێك 

گەورەیی  لەبەر  بكات،  شەڕ  باسی  نەدەكرد 

و مەزنی ئەو وشەیە لە سیاقی ئیسالمی ئەو 

تەنیا  موساش  ئەبو  تەنانەت  سەردەمەدا. 

باسی فیتنە و ئەو دووبەرەكیەی دەكرد، كە 
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لەناو داڵندا هێالنەی كردبوو، كە بۆی هەبوو 

هەڵگیرسانی  هۆی  نەبێتە  یان  هۆی  ببێتە 

شەڕ. یەكێك لەو پاساوانەی بۆ بێدەنگكردنی 

جگە  عەلی  كە  ئەوەیە  بەردەمی  خراوەتە 

تری  شتێكی  هیچ  داوای  چاكسازی  ل��ە 

نەكردووە. ئەمە شتێكە نابێت لەبیر بكرێت، 

پێكهاتن.  یان  ئاشتی  واتا  چاكسازی  چەمكی 

لە  عەلی  كە  بوو  ئاشكرا  ئەوەشدا  لەگەڵ 

روبەڕوبوونەوەیەكی  بۆ  بوو  ئامادەسازیدا 

عەلی  بۆیە  هەر  چاوەڕوانكراو.  جەنگیی 

رەتكەرەوان  پشتەوەی  لە  كە  بوو  پیاوە  ئەو 

بەیعەتپێدانیدا  بەڵێنی  شكێنەرانی  و 

كردو  جموجووڵ  بە  دەستی  ك��ردو  داوای 

نیازی  بڵێین،  دەكرێت  دەستپێكرد.  شەڕی 

تالیب  ئەبو  ك��وڕی  عەلی  ئاشتیخوازانەی 

تەنیا لەو ئاستەدا بوو كە ئەوانیرت گوێڕایەڵی 

كەسێكی  ئ��ەو  دەب���وون.  بۆچوونەكانی 

شایستەی  جەنگاوەری  ب��وو،  جەنگاوەر 

كە  بوو،  پێغەمبەرایەتی  سەردەمی  ئیسالمی 

دژی  لە  شەڕكردن  لە  هەرگیز  رابردوودا  لە 

كاتی  لە  پێیەش  بەم  نەوەستاوە،  بێباوەڕان 

نەیاران  لێدانی  لە  نەبووە  دوودڵ  پێویستدا 

رێگەی  لەسەر  پێیوابێت  ئەگەر  دژەكانی  و 

و  )الجمل(  شەڕی  لە  دواییدا  لە  ناهەقن. 

)صفین(دا بە شێوەیەكی بەردەوام بەوجۆرە 

بەوپەڕی  پێویستدا  كاتی  لە  دەكات،  رەفتار 

كاردانەوەی  دەبات.  بەڕێوە  شەڕ  خۆڕاگری 

و  ئوممەت  دابەشبوونی  بەرامبەر  لە  عەلی 

دەسەاڵتەكەیدا،  شەرعیەتی  بە  دانپێدانەنان 

هاوشێوەی  شەڕێكی  بە  دەبێت  و  ب��ووە 

سەردەمی  جیهادی  شێوەی  لەسەر  جیهاد 

پێویستە  راس��ت��ی  ب��ە  ب���ەاڵم  پێغەمبەر. 

بگوترێت كە ئەوپەڕی هەوڵی خۆی داوە بۆ 

خۆپاراسنت لێی و هەمیشە لەپێش شەڕەكاندا 

دژایەتی  بەردەوامیش  دەك��ات،  دانوستان 

دانوستان  بەاڵم  لێبووە.  رقی  چونكە  كراوە 

هەوڵدانێك  لە  جگە  تێیگەیشتوە،  هەروەكو 

نییە،  تر  شتێكی  بەرامبەر  رازیكردنی  بۆ 

بەڵكو تەنازولكردنیش نەبوو لە شتێك. 

ئاوهادا  بارودۆخێكی  سایەی  لە  ئایا 

ئایا  ه��ان��دراوە؟  نەیارەكانیەوە  ل��ەالی��ەن 

موعاویە  دواتریش  و  عائیشە  تر،  ئەوانی 

شتێكی  چ���ەك  ب��ۆ  پ��ەن��اب��ردن  ل��ە  ج��گ��ە 

بۆ  عائیشە  شێوازی  ئەو  ویستووە؟  دیكەیان 

تۆڵەكردنەوەی خوێنی عوسامن بەكاری هێنا 

گەورەی  قەسابخانەیەكی  ئەنجامدانی  مانای 

باوەڕداران دەگەیاند. گومانربدن  لەناو ریزی 

بۆ شورا  پێناوی گەڕانەوە  لە  بە هەڵبژاردنی 

پێ  بەیعەتیان  كە  كەسانێكەوە  لەالیەن 

بەرسییەكان،  و  زوبێر  و  تەڵحە  وەك  دابوو، 

لە دیدی عەلیدا هاوتا بوو لەگەڵ شكاندنی 

پابەندنەبوون  واتا  بەیعەتپێدان،  بەڵێنی 

سازشی  كە  هەڵگەڕانەوەیەك  و  سوێند  بە 

لەو  كردەییەوە،  ل��ەڕووی  ناكرێت.  لەسەر 

گەمە مەترسیدارەدا كە لە ئەنجامی كوشتنی 

یەكێك  هەموو  سەریهەڵدا،  عوسامنەوە 

نەیتوانی  و  داخ��را  خۆیدا  روانگەكەی  لە 

سەبارەت  داه��ات��وودا  لە  دەربچێت:  لێی 

بەوجۆرە  موعاویە  و  عائیشە  و  عەلی  بە 

شێوەی  لەسەر  فیتنەكە  هەموو  كەوتەوە. 

قابیلی  كە  رویداوە  جەدەلی  ریزبەندییەكی 

رەتدانەوە نییە. 

دەگێڕێتەوە  بۆمانی  سەیف  ئ���ەوەی 

دەرب����ارەی دان��وس��ت��ان��ی ن��ێ��وان ع��ەل��ی و 

قەعقاعەوە،  رێگەی  لە  بەرسە  سێكوچكەی 

ئەوەندە لەبەردەم دۆخەكەدا خۆی نەگرت، 

ن��ەك��راوە،  دانوستان  ئ��ەوەی  لەبەر  ن��ەك 

هەردوال  بەڵگەكانی  كە  ئەوەی  لەبەر  نەك 

بەبێ   خوێنڕشنت  ب��ە  حەزنەكردنیان  ب��ۆ 

لەبەر  بەڵكو  نەبوون،  راستگۆیانە  بێگومان 

لەسەر  رەزامەندی  عائیشە  كە  بوو  ئەوە 

بەوە  عەلیش  نەدەدا،  عەلی  بەیعەتپێدانی 

بكات  رادەست  بكوژانە  ئەو  نەدەبوو  رازی 

بەجۆرێك  ب��وون.  لەشكردا  یەك  لەناو  كە 

بە  سەبارەت  باسدەكرێت  بۆمان  ئ��ەوەی 

لەسەر  كە  ئ��ام��ادە  رێكەوتنێكی  بوونی 

ئەو  ب��ەاڵم  ببەسرتێت،  بكوژەكان  حسابی 

)ابن  كە  پیالنێكەوە  رێگەی  لە  بكوژانە 

رێكەوتنەكەیان  رێكیخست  و  دایڕشت  سبأ( 

)اب��ن  وەك  كەسێكی  ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە، 

ناوی  پیالنگێڕییەكاندا  لە  هەمیشە  سبأ( 

ئەندێشەی  كە  بوو  ئەو  بەڵكو  دەبرێت، 

دەكرێت  باسەدا  لەم  ئەوەی  درروستكرد. 

لە  دۆخێك  كە  ئەوەیە  ببەسرتێت  پێ  پشتی 

نیگەرانی و چاوەڕوانیكردن لە ترسی رودانی 

لە  جەنگیی  روب��ەڕوب��وون��ەوەی  یەكەمین 

بوونی  ئیسالمیدا  مێژووی  لە  براكاندا  نێوان 

ترسێك  ئ��ەوەش��ەوە  س��ەرووی  لە  هەبوو، 

ببوو.  دابەش  زۆرێكیان  لەنێوان  كە  هەبوو 

هۆشیاری  و  ویژدان  قەیرانی  ناوی  دەكرێت 

دڵخۆش  عەلی  داببڕین.  ترسە  ئەو  بەسەر 

بۆ  دەك��رد  ئامادە  خۆی  كاتێكدا  لە  نەبوو 

ئیسالمدا  لە  هاوڕێكانی  لەگەڵ  شەڕكردن 

داهێنانی  سەرچاوەكان  زوبێر(.  و  )تەڵحە 

باسكردنی  ل��ەڕووی  ك��ردووە  هونەرییان 

گوایا  زوبێر،  تایبەتیش  بە  دوان���ەدا،  ئەو 
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پاشەكشەیان  بەرەنگاربوونەوەدا  لەبەردەم 

كردووە بە ئومێدی دۆزینەوەی چارەسەرێك 

تەنانەت  بكات.  رزگار  شتێك  هەموو  تاكو 

نییە،  ئاسان  ئەوە  باوەڕپێكردنی  ئەگەرچی 

كە  ئ��ەوەی  بەهۆی  گوایا  دەوت��رێ��ت  كە 

شەڕەكەیان  گۆڕەپانی  ئازاریداون  ویژدانیان 

الیەكەوە  هەموو  لە  خەڵكی  جێهێشتووە. 

شەڕەكە،  دەستپێكردنی  بۆ  هانیاندەدان 

بەاڵم ئایا چاوەڕوانی چیان دەكرد؟ ئەوان لە 

وەاڵمدا دەیانوت: »ئەمە كێشەیەكە لە نێوان 

پێش  مەسەلەیەكە  ئەمە  براكامناندا،  و  ئێمە 

داببەزێت  بۆ  قورئانی  تاكو  نەبووە  ئەمڕۆ 

)درودی  خودا  پێغەمبەری  سوننەتی  یان 

تەنیا  بەڵكو  بێت،  تیادا  لێبێت(  خ��وای 

لەپشت  كە  ئاشكرایە  و  روون  روداوێكە«. 

خوداپەرستی  ویستی  ئەمانەوە  هەموو 

لە  بریتیە  ئەویش  هەیە  چاكەخوازی  و 

گونجاو  وێنای  چاكرتین  پێشكەشكردنی 

دەربارەی هاوەاڵن. بەاڵم ئەمەش بەشێك لە 

راستی دەگرێتەوە و لەگەڵ دۆخی عەقانی 

)عەلی( دەبینین  وێكدێتەوە.  سەردەمەكە 

شوێنكەوتوانیدا  و  الیەنگران  لەگەڵ  ش 

ئارامی  گیانی  ل��ەس��ەر  دەك���ات،  گفتوگۆ 

رایاندەسپێرێت و فەرمانیان پێدەكات كە لە 

هەاڵتوو  دوژمنێكی  شوێن  شەڕكردندا  كاتی 

هەروەها  نەكوژن،  بریندارێك  و  نەكەون 

پێی دەوتن دیلی پیاوو ژن نییە و تااڵنكردن 

گفتوگۆ  روب��دات.  نابێت  شێوازێك  هەر  بە 

قسەكردن  هەبوو،  جێگەیەك  هەموو  لە 

رەواندنەوەی  لەسەر  دەكرا  لێكۆڵینەوە  و 

تاكێكی  هەموو  ویژدانی  كە  گومانانەی  ئەو 

تێكچوونی  و  هەڵوەشان  سەرقاڵكردبوو. 

هۆزی  نەبوو.  كەمرت  كوفە  لەوەی  بەرسەش 

)عبدالقیس( توڕەبوونی خۆی لە بەرامبەر بە 

بەو  راگەیاندبوو،  رۆڵەكانی  كۆمەڵكوشتنی 

هۆیەشەوە لە بەرسە دەرچوو تاوەكو بچێتە 

النیكەم  ژمارەیان  كە  عەلی،  سوپاكەی  پاڵ 

دەبوو.  شەڕ  بۆ  ئامادەكراو  كەسی   )6000(

لە دواتریش زیاتر لە نیوەی هۆزی )بەكر(ی 

نزیك لە رەبیعە چاوییان لە )عبدالقیس( كرد. 

خواستەكانی  پاڵ  لە  بەرگریكردن  و  توڕەیی 

عائیشە بۆ تۆڵەسەندنەوە، بەشێك لە هۆزی 

بە  گرتەوە،  گەورەشی  بەهێزو  )تەمیم(ی 

زۆر  كە  سەعد  تیرەی  هەڵچوونی  تایبەتی 

مردن  لە  رۆڵەكانی  لە  یەكێك  چاالكانە 

پاراست، ئەویش )حرقوص بن زهیر( بوو كە 

تەنیا كەس بوو لەو كوشتارگەلە دەربازی بوو. 

هۆزی تەمیم لەژێر كاریگەری سەرۆكەكەیان 

شەڕەكە  لە  بڕیارییاندا  قیس(  بن  )االحنف 

بەوەش  نەكەن،  تێدا  بەشداری  و  بكشێنەوە 

عەلی  لەسەر  شمشێر  ه��ەزار   )4( هێزی 

بكرێت.  ئاراستە  لە دژی  كەمبۆوە كە دەكرا 

تریشدا،  بارودۆخەكەی  و  بارودۆخە  لەو 

واتا  هاتبوو،  ئاگا  بە  جاهیلیەت  هەڵچوونی 

هەڵچوو،  و  وروژاو  خێڵەكی  یەكگرتوویی 

ببۆوە،  راست  خێڵەكی  شەرەفمەندی  دڵی 

هەبوو.  بااڵی  بەهایەكی  راب��ردوودا  لە  كە 

نیشاندانی ئازایەتی جۆرێك بوو لە هەڵچونی 

پێداگری  قورئان  شێتی،  ئاستی  تا  خوێن 

هەڵچوونێك  بە  چونكە  ك��ردووە  لەسەری 

بێت،  خ��ودا  غەیری  بۆ  ئەگەر  نییە  رازی 

بەاڵم لێرەدا سەرلەنوێ  سەریهەڵدایەوە و بە 

گرنگەكانی  ئەنجامە  لە  یەكێك  دیاریكراوی 

زیندووكردنەوەی  دووبارە  لە  بریتیە  فیتنە 

شانبەشانی  نواندن  ئازایەتی  و  هەڵچوون 

كەمرت.  ئاستێكی  بە  بەاڵم  ئیسالمی  هەستی 

ئەو هەستە هەژموندارانە  كە  ئەوەی  لەبەر 

بەاڵم  ب��وو،  نوێ   زۆر  هەرچەندە  مایەوە، 

بارگاوی بوو بە پەلكێشكردنێكی بێهاوتا. 

تیرەی  توانی  قیس(  بن  )االحنف  خودی 

بكات،  بێالیەن  ملمالنێكەدا  ل��ە  سەعد 

تردا  تەمیمییەكانی  بێالیەنكردنی  لە  بەاڵم 

بەشداری  رایانوابوو  كە  نەبوو  سەركەوتوو 

عوسامن،  خوێنی  داواكردنی  بۆ  بكەن  شەڕ 

ب��اوەڕێ��ك��ی  ب��ەه��ۆی  خۆیشی  ت��ەن��ان��ەت 

شانبەشانی  كە  نەبوو  بەوە  بڕوای  ناوخۆیی 

یان  »ببینێت«  مرۆڤ  ئایا  بوەستێت.  عەلی 

»گومان  یان  بكات«  »گومان  »نەبینێت«، 

جیهانی  بەهێز  زۆر  ب��وو  ئەمە  ن��ەك��ات«، 

لە بەرسە سەرقاڵ  بە موسڵامنبووی  خێڵەكی 

دەستەواژەیەی  ئەو  راستیدا  لە  كردبوو. 

هاوتەرا  فیتنەدا  سیامكانی  هەموو  لەگەڵ 

ئایینی   – سیاسی  رای  لەدایكبوونی  ب��وو، 

ئیسالم،  لەناو  دابەشبوونەوە!،  بەهۆی  بوو 

ئەگەر  نەدەكرد  شەڕییان  سەردەمەدا  لەو 

دروستی  و  راستی  لە  بوونایە  بەگومان 

هەموو  بارەی  ئەو  بوو  ئەمە  قەزیەكەیان. 

پیاوەكان و زۆرینەی سەرۆكەكانی داگرتبوو. 

بونیاتی  ت��ۆڕەك��ان��ی  ن��او  ك��ەوت��ب��ووە  ت��اك 

جۆراوجۆرەكانەوە  پشتیوانیە  و  بەكۆمەڵ 

جەماعەت  ویژدانی  وەك  خۆی  سەرۆك  و 

باوەڕبوونی  بەگوێرەی  بەاڵم  دادەسەپاند، 

تەنانەت  دەك��رد.  هەڵسوكەوتی  ناوخۆیی 

لەپشت  ب��ەرسە  ل��ە  ك��ە  ئ��ەوان��ەش  ل��ەالی 

بوونی  ب��ە  ه��ەس��ت  ب���وون،  ع��ائ��ی��ش��ەوە 

رەوتێكی  بوونی  و  راستەقینە  مشتومڕێكی 
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دەرەوەی  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت  دەك��ەی��ن،  ب��ێ��الی��ەن 

بە  كە  قیس(یش،  بن  )االحنف  هەڵوێستەكەی 

توندی لەپێناو پشتیوانیكردنی )دایكی باوەڕداران( 

قەرەبوو كرایەوە. بفەرمون لەگەڵ چەند دیمەنێك 

لەسەر ئەوە: عومران كوڕی حەصین كە هاوەڵێكی 

نوێنەرایەتی  بەرسە  لەناو  نییە،  بەناوبانگ  زۆر 

هەروەها  دەكرد،  بێالیەنی  و  ئاشتیخواز  رەوتی 

هەڵوێستی جوامێرانەی ئەبو موسا لە كوفە، بەاڵم 

نێردرا بۆالی بەنی عەدی  بوو،  ئاستێكی كەمرتا  بە 

بەندەی  شوانێكی  ببێتە  چیا  لوتكەی  لەسەر  تا 

چونكە  مبێنێتەوە،  ل��ەوێ   تامردن  و  حەبەشی 

لە  تیر  یەك  هاویشتنی  لە  باشرتە  ئەوە  بەالیەوە 

نێوان هەردوو سوپاكەدا. بەنی عەدی بە دەنگێكی 

شتێك  هیچ  بۆ  »ئێمە  دای��ەوە:  وەاڵمیان  ب��ەرز 

خودا  پێغەمبەری  قورسی  دەستبەرداری  هەرگیز 

لەگەڵ  بفەرمون  نابین«.  لێبێت(  خوای  )درودی 

دیمەنێكی تر: دادوەری بەرسە كەعبی كوڕی سور، 

هەوڵیدا  شەڕ  ئاگری  كوژاندنەوەی  مەبەستی  بە 

و  وازبێنێت  بكات  رازی  شیامن  ك��وڕی  ص��ربەی 

لەگەڵ پیاوەكانیدا بەشداری شەڕەكە نەكەن، بەاڵم 

كەمێكت  دەترسم  »لەوە  پێیوت:  لە وەاڵمدا  صربە 

پێدەكەیت  فەرمانم  ئایا  بێت،  تێدا  نەرسانیەت  لە 

دایكی موسڵامنان و تەڵحە و زوبێر سەرشۆڕ بكەن 

سوێند  نەخێر  بهێنم؟  عوسامن  خوێنی  لە  واز  و 

تریش  جارێكی  ناكەم«.  ئەوە  هەرگیز  خودا  بە 

دەرهێنانێكی  رێكخراوە،  قسەیەكی  ئەمە  دەڵێم 

هێزی  و  گ��رەوك��ردن  مەترسی  ب��ەاڵم  مێژووییە، 

سیمبوڵی لەپشتەوەیە. كەواتا دەبێت هەست بەو 

دەقانە بكرێت، هەستكردن بە گێڕانەوەی خەیاڵی 

بە  تێربوون  و  )االحنف(  كاردانەوەكانی  جوانی  و 

شتێكی  هەر  بۆ  رێزدانان  گەورەیی  و  زاراوەك��ان 

چوارچێوەیە  ئەم  بەستنەوەی  هەروەها  پیرۆز، 

بەو  درككردن  بۆ  ترەوە  چوارچێوەیەكی  چەند  بە 

هەڵوەشانە، هەروەها درككردن بەو باوەڕبوونەی 

لەالی هەردوو بەرەكە درووست ببوو. 

ل��ە ب���ەرسە، ئ��ەوان��ەی ك��ە ل��ەب��ەر خ��ات��ری 

پێناوی  لە  شەڕكردن،  لەسەر  سوربوون  خاتران 

خ��ودا  پێغەمبەری  ق��ورس��ی  ل��ە  بەرگریكردن 

پشتیوانی  داوای  و  هات  چونكە  كرد،  شەڕییان 

شانبەشانی  كوفەش،  لە  لێكردن.  چاكسازی  و 

وەس��ت��اون.  خ��ودا(  پێغەمبەری  مامی  )ك��وڕە 

دوو  ئ��ەم  ل��ەس��ەر  هاوكێشەكە  كۆتاییدا،  ل��ە 

یان  )هاوسەر(  بوو:  قەتیس  رەمزییە  كەسایەتیە 

دەموچاوی  دوو  ئەمانە   .)  ( برا(   – مام  )كوڕی 

وێنەی  س��ەر  دەگ��ەڕێ��ن��ەوە  خ��زم��ن  و  ن��زی��ك 

كۆڵەكە  دوو  پێغەمبەر.  بەهێزی  زۆر  رەمزیی 

دام��ەزراوەی  بۆ  هەردوكیان  كە  شەرعیەكەی 

عەلی  ل��ەن��اوچ��وون:  دەگ��ەڕێ��ن��ەوە  خ��ەالف��ەت 

مردوو،  خەلیفەی  عوسامن  زیندوو،  خەلیفەی 

لە  و خوێنی شەهیدیش  بارێك  لە  دەسەاڵت  واتا 

تردا. لەبەردەم روبەڕوبوونەوەی مردندا،  بارێكی 

لەبەردەم ئەو كارە جەنگیەی كە ئوممەت توشی 

هەڵوەشان و مەینەتی دەكات، لە دوای چەندین 

مشتومڕ و گومان، تەنیا وێنای گەورەی پێغەمبەر 

دەستەخوشكە  ش��ارە  دوو  ئ��ەو  ب��ەرزك��رای��ەوە. 

و  هاوسەری  لەپێناو  پێغەمبەر،  لەپێناو  بەتوندی، 

كوڕی مامی، واتا تایبەت لەپێناو ئیسالمدا لەگەڵ 

یەكرتدا بە شەڕ دێن. 

شەڕی )الجمل(
4ی  كۆچی/  36ی  دووەم��ی  جەمادی  )10(ی 

كانونی یەكەمی 656ی زایینی

لە  ئەلخورەیبە  ناوچەی  لە  )الجمل(  شەڕی 

راستیدا  لە  رووی��دا.  ب��ەرسە  ش��اری  دەوروب���ەری 

مەبەست لە )اهل 
الجماعە( تاقمێكی 
سیاسی تەواو 
جیاوازترە، ئەمانە 
نە چاالك و نە 
هاندەر بوون، هیچ 
رۆڵێكیشیان لە 
كوشتنی عوسماندا 
نەبوو، ئەوان ئەهلی 
خوداپەرستی و 
یەكبوون بوون، 
دژی خودی 
كوشتن و بڕین 
بوون، سەركۆنەی 
ئەوانەشیان دەكرد 
كە بارودۆخەكەیان 
گەیاندە ئاستی 
فیتنە، بەاڵم 
بانگەوازییان دەكرد 
بۆ گوێڕایەڵی 
كردنی پێشەوا
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ئەو  گرەوی  بووە  عائیشە  خودی  ه��ەرزوو 

عەلی(  )خەلیفە  كە  ك��ات��ەدا  ل��ەو  ش��ەڕە. 

بڕیاری  دەدا،  فەرمانی  فەرماندەیەی  ئەو 

خۆی  شەخسی  لەسەر  گرەوی  دەردەك��ردو 

دەكرد، ئەو بە الیەنگرەكانی دەورەی درابوو، 

كەس،  هەزار   )20( دەگەیشتە  ژمارەیان  كە 

لە دوای شەڕێكی سەرەتایی  بەریشەوە  لەو 

سەرنەكەوتن،  تیایدا  زوبێر  و  تەڵحە  كە 

گوتنی  ئەگەر  هێزەكان،  هەموو  سەرلەنوێ  

عائیشە  حوشرتەكەی  دەوری  لە  بێت  شیاو 

گردبوونەوە، كە لەناو كەژاوەیەكی زرێپۆشی 

زیاتر  سیمبوڵ  لێرەدا  دانیشتبوو.  ئاسنین 

نێگەتیڤ،  ژنێكی،  سیمبوڵی  وروژێ��ن��ەرە: 

خۆی  ژن��ەی  ئ��ەو  خەڵك،  چ��اوی  لە  دوور 

بەشداری شەڕ ناكات، بەڵكو شەڕو مردن لە 

پێناوی ئەودا بەڕێوە دەچێت. ئەو هاوسەری 

پێغەمبەری خودایە، كە لە راستییدا لە رووی 

بەرگری  و  پارێزگاری  پێویستبوو  رەمزییەوە 

گونجاو  شیاوو  كارێكی  چونكە  لێبكرێت، 

نەبوو چۆكی پێدابدرێت و شەرەفی پیس و 

كارێكی  كوشتنیشی  بەڵكو  بكرێت،  لەكەدار 

ئەستەم بوو، چونكە كەژاوە ئاسنینەكەی كە 

بە زرێ و ئاسن داپۆرشابوو، وەك پەرژینێكی 

ب��ەس��ەردا  دەس��ت��ی  ن��ەدەك��را  واب���وو  پتەو 

دەگێڕنەوە  بۆمان  وەك  هەروەها  بگیرێت، 

بە  ب��وو،  پ��ارێ��زراو  ژێریشی  حوشرتەكەی 

داپۆرشابوو.  قایم  قەڵغانی  و  مانگا  پێستی 

بنەڕەتی  خاڵی  بووە  عائیشە  حوشرتەكەی 

هەوڵیاندەدا  بێهودە  چونكە  ش��ەڕەك��ە، 

ب��ەوپ��ەڕی  ت��ر  ئ��ەوان��ەی  ب��ەاڵم  بیگەنێ ، 

هێزییانەوە بەرگرییان لێدەكرد. حوشرتەكەی 

بوو، كە  ئەو سەنرتاڵە جێگیر و راستەقینەیە 

توندترین و بەهێزترین ساتەوەختی شەڕەكە 

لێیەوە بەردەوامی هەبوو. 

بەرامبەری  سوپاكە  هەردوو  سەرەتاوە  لە 

یەكرت وەستان و ریزییان بەست بۆ شەركردن. 

هاتە  پیاوێك  سوپاكانەوە  لە  یەكێك  لەناو 

دەرەوە قورئانی بەرزكردەوە، ئەوەش دوایین 

یەكبوون  لەسەر  بوو  رەمزی  بیرهێنانەوەی 

ئەم  دەرب��ارەی  گێڕانەوەكان  و  )سەرچاوە 

و  كوژرا  ئەو كەسە  بابەتە جیاوازیان هەیە(، 

بەرگەی  بەرسییەكان  دەستیپێكرد.  شەڕەكە 

ئەو شۆكەیان نەگرت، بۆیە لێكرت جیابوونەوە 

لە  و  پێكرا  تەڵحە  رانی  بوون.  پەرشوباو  و 

لە  دوای��ی  و  كشایەوە  شەڕەكە  گۆڕەپانی 

شوێنێكی بەرسە مرد. بەاڵم زوبێر هەستی بە 

الوازی كرد و ئەویش لە شەڕەكە كشایەوە و 

بە  و  كەوتن  شوێنی  بەاڵم  هەڵبێت،  ویستی 

شێوەیەكی تەمومژاوی كوژرا. دەوترێت زوبێر 

لەسەردەستی پیاوێك لە هۆزی تەمیم كوژراوە، 

بەو  نەكردووە.  ش��ەڕەدا  لەو  بەشداری  كە 

كۆتایی  نیوەڕۆدا  نزیكی  لە  شەڕەكە  شێوەیە 

پێهات، لەو ساتەوەختەدا ئەمجارەیان شەڕی 

شێوەیەكی  بە  عائیشەدا  دەوری  لە  دووەم 

بەرسییەكان  چونكە  دەستیپێكرد،  توندوتیژتر 

كشانەوە و دووبارە هێرشیان كردەوە، چونكە 

بینیان كە حوشرتەكەی عائیشە كرایە ئامانجی 

دیمەنێک لەشەڕی ئیسالم
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دەستیان  دەدا  هەوڵیان  كاتێك  كوفییەكان 

لە  دووب���ارە  ب��ەرسە  سوپاكەی  بگات.  پێی 

شێوەی دڵ و دوو باڵدا رێكخرایەوە و هێرشی 

لە  ژمارەیەك  و  عەلی  سوپاكەی  سەر  كردە 

صوحان.  براكانی  وەك  ك��وژران،  الیەنگرانی 

هەبوو  بێهاوتایان  ورەبەرزییەكی  هەردووال 

بە جۆرێك شەڕەكە بەرگێكی زۆر توندوتیژی 

كوفە  سوپای  كە  ئاستەی  ئەو  تا  كرا  بەبەردا 

بووە یەك دڵ و هەردوو باڵەكەی لەناو دڵی 

سوپاكەدا توانەوە. سوپاكەی بەرسەش هەمان 

قەبە  هێزی  دوو  بوونە  واتا  ئەنجامدا،  كاری 

و ئاڵۆز و پێكهاتوو لە پیاوەكان و رمەكانیان، 

یەكرت  بەرەنگاری  حوشرتەكە  دەوری  لە  كە 

خێڵ  ئەم  پیاوانی  بەردەوامی  بە  بوونەوە. 

یان ئەو خێڵەی تر لە دەوری گردببوونەوە و 

رووبەڕووی مردن دەبوونەوە: ئەوانە لە بەنی 

)االزد(  و  )چبە(  تایبەتیش  بە  بوون،  عەدی 

نەڵێین  ئەگەر  (. سەدان كەسیان لێ كوژرا   (

هەزارانیش. دەستگرتن بە جڵەوی حوشرتەكە 

شێوەیە  بەو  خۆبەختكردن،  بە  بوو  بەرامبەر 

ژمارەی قوربانییەكان زۆر بوو. سەرەتا عائیشە 

هەبوو،  زۆری  ئامادەبوونێكی  ن��اوەوە  لە 

رابگرن،  شەڕەكە  هاندەدا  كوفەی  خەڵكی 

تر«،  ئەوانەی  تر،  »ئەوانەی  دەكرد:  هاواری 

لەناوبردنی  دژی  لە  بوو  بانگەوازێك  ئەوە 

»رۆڵەكانم«  وشەی  بە  بۆیە  هاوبەرامبەران، 

كە  دەهێنانەوە  بەبیری  و  لێكردن  بانگی 

و  دوژمن  بینی  عائیشە  كاتێك  دایكیانە.  ئەو 

لە  داوای  لێدانی،  لەسەر  سورن  نەیارەكانی 

خەڵكی بەرسە كرد تاكو نەفرەت لە بكوژانی 

زۆر  شەڕەوە  ناوجەرگەی  لە  بكەن،  عوسامن 

بە  پاشان  نەفرەتلێكردن دەنگیدایەوە.  بەهێز 

هاندانی  بە  دەستیكرد  بەهێزەكەی  دەنگە 

بەرگرییان  كە  یەكەكان  لەدوای  یەك  شەپۆلە 

لێدەكرد )لە حوشرتەكەی(. پرسیاری لێدەكردن 

دەربارەی شوناسی خێڵەكیان یان كەسییان و 

بە شێوەیەكی بەهێزو جێگیر ئامادەگی خۆی 

نیشاندەدا. لە گێڕانەوە داستانیەكەی )سەیف(

هەمیشە  تاكەكەسیەكان  هەوڵە  هاتووە:  دا 

حوشرتەكە  دەوری  لە  فراوانیان  پێگەیەكی 

)ناوەندی شەڕەكە( بەرجەستە كردبوو، چونكە 

بەاڵم  بوو،  لەوێ   چاوەكان  لە  دوور  عائیشە 

لێپرسینەوەكانی  و  ئامۆژكارییەكانی  دەنگی، 

كەسی  نەرێنی  رۆڵی  دەرەوەی  دەیانخستە 

پیرۆز. بە شێوەیەكی چاالكانە بێئەوەی رۆڵی 

ببینێ  رەوا  خۆی  بۆ  سەربازی  فەرماندەی 

و  ئاسنینەكە  قەڵغانە  لەگەڵ  دەگێڕا.  رۆڵی 

حوشرتەكەیدا پێكەوە وێنایەكی بەرجەستەیی 

تا  درووس��ت��ك��رد  نائاساییان  داه��ێ��رناوی  و 

)الجمل(ی  ناوی  شەڕەكە  كە  ئاستەی  ئەو 

هەڵگرت، ئەو تاقمەش كە الیەنگیرییان كرد، 

بە  مێژوودا  لە  ئەوانیرت،  و  زوبێر  و  تەڵحە 

)اصحاب الجمل( نارساون. كاتێك شەڕەكە بۆ 

كوشتارگەیەك گۆڕا، هەردووال پێكهاتن لەسەر 

شێوەیەش  بەو  حوشرتەكە  ئەژنۆی  بڕینی 

رێكەوتن  رانەگەیەنراو  جۆرێكی  بە  كەوت، 

پارێزراو  بەرسییەكان  كە  ئ��ەوەی  لەسەر 

ئەوەی  هاتووە:  دەقەكەدا  لە  هەروەك  بن. 

كەوتنی  لەگەڵ  یەكسەر  سەرسوڕمانە  جێی 

وەكو  جەستەی  كە  زەوی  لەسەر  حوشرتەكە 

شەڕەكە  داپۆرشابوو،  تیر  سەدان  بە  ژیشك 

لەبەر  شەڕەكە  وەستاندنی  لێرەدا  وەستا. 

بەڵكو  نەبوو،  شەڕكردن  ویستی  لەدەستدانی 

كەوت،  پیرۆزەكە  رەمزە  كە  بوو  ئەوە  لەبەر 

وەكئەوەی پیرۆزی لە عائیشەوە گوازرابێتەوە 

گیرسابێتەوە،  ح��وش��رتەك��ەدا  خ��ودی  لە  و 

قوربانی  ئاژەڵێكی  وەك  بوو  ئەویش  هەر 

راگیر  پیاوەكانی  توندوتیژی  هەموو  شایستە 

خودی  كوشتنی  بۆ  شەڕەكە  وەكئەوەی  كرد. 

عائیشە یان بەرگریكردن لێی بەرپا نەبووبێت، 

بەڵكو وادێتە پێشچاو لەبەر ئەو حوشرتە بووە 

و  پیرۆزیەكەی  و  عائیشە  پشتی  لەسەر  كە 

قەزیەكەی هەڵگرتبوو. كاتێك حوشرتەكە پێكرا، 

هەموو شتێك وەستا، كەژاوەكە كەوتە الیەك، 

بەڵكو لە ناوەڕاستی ژمارەیەك كوژراوی زۆردا 

لە دوای رودانی  كەوتە سەر زەوی، ئەوەبوو 

)چبە(  ریزەكانی هۆزی  لەناو  قەسابخانەیەك 

بەرگریكارانی  سەرسەخترتین  كە  )االزد(،  و 

حوشرتەكەی عائیشە بوون ژمارەیەك لە كەسە 

بەناوبانگەكانی كوفە و بەرسە، خانەدانەكانی 

قورەیش، خانەدانی ناو بنەماڵەكان و سەرۆك 

خێڵەكان كوژران.

سەرچاوە:

والسیاسە  الدین  جدلیە  )الفتنە..  كتێبی:   

فی االسالم املبكر(

چاپی یەكەم: كانوونی یەكەمی 1991 

چاپی حەوتەم: ئەیلولی 2012  

 - باوكردنەوە  و  چاپ  بۆ  الطلیعە(  )دار 

بەیروت

 

سەرچاوە:

والسیاسە  الدین  جدلیە  )الفتنە..  -كتێبی: 

كانوونی  یەكەم:  املبكر،چاپی  االس��الم  فی 

ئەیلولی  ح��ەوت��ەم:  1991،چ��اپ��ی  یەكەمی 

باوكردنەوە  و  چاپ  بۆ  الطلیعە(  2012،)دار 

- بەیروت
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بە ئاینكردن و 
بەمزگەوتكردنی 

كۆمەڵگە
نەوزاد جەمال
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بەمزگەوتكردنی كۆمەڵگە
ه����ەوڵ����دەدەم ل���ەب���ارەی پ��رۆس��ەی 

»ئ���ی���س���الم���ی���زەك���ردن«ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 

لە  خۆی  كە  پرۆسەیەك  بدوێم.  كوردییەوە 

دەبینێتەوە،  كۆمەڵگەدا  »بەمزگەوتكردنی« 

لەبەرئەوە پێویستە لە چەند گۆشەنیگایەكی 

رشۆڤەبكرێت.  سەرەداوەكانی  جیاوازەوە، 

كۆمەڵگەی  لە  مەبەست  دەپرسین  لێرەوە 

مزگەوت چییە؟، چ پەیوەندییەكی بە پرۆژەی 

ئیسالمیزەكردنەوە هەیە؟

لێكەوتەیەكی  مزگەوت،  كۆمەڵگەی   -1

ئیسالمیزم

لە«ئیسالمیزەكردن«  مەبەست  دی��ارە   

سەرتاپاگیرەیە،  كۆششە  و  هەڵمەت  ئەو 

كۆمەاڵیەتی  الیەنێكی  چەند  لەسەر  كە 

هاوكات  كاردەكات.  سیاسی  و  ڕەوشتی  و 

ژیانی  بوارەكانی  زۆربەی  نێو  پەلهاویشتنە 

چێوەیەكی  خستنەنێو  و  كۆمەاڵیەتی 

مەبەستم  پاشان  گشتگیرەوە،  ئایدیۆلۆجیی 

كۆمەڵگە  ئەو  مزگەوت«  »كۆمەڵگەی  لە 

بەڵكو  تێدایە،  مزگەوتی  هەر  كە  نییه،  باوە 

بەرنامەڕێژكراوەیە،  و  خشكەیی  پرۆسە  ئەو 

بكاتە  كۆمەڵگە  تانوپۆی  هەوڵدەدات  كە 

شۆردنەوەی  ڕێی  لە  گ��ەورە  مزگەوتێكی 

هەست و دەروونی خەڵك، بە جۆرێك، وەك 

ئەوەی لە ناو مزگەوتێكدا ڕەفتار بكات.

ه��ی��چ قسەم  ل��ێ��رەدا  م��ن  ه��ەڵ��ب��ەت   

كوردی  كۆمەڵگەی  كە  نییه،  ئەوه  لەسەر 

بەڵكو  ئیسالمە،  ی  ئاین  هەڵگری   بەگشتی 

بڵێم  باشرت  یان  دی��اردەی��ەك  لە  مەبەست 

لە  ب���ەردەوام  كە  سەرتاپاگیرە،  ڕەوشێكی 

كوردستانی  هەرێمی  دەی��ەدا،  دوو  ماوەی 

بە ئاڕاستەیەكی دیاریكراودا بردووە. دواجار 

باوەڕ  بۆ  ئایدیۆلۆجی  بنەمایەكی  لەسەر 

چارەنوسازی  بڕیاری  و  كاریگەری   ، ئاین  و  

لێرەوە  كۆمەڵدا.  و  تاك  ژیانی  لە  دەبێت 

وەك  دەبێت  ئاڕاستەكراوە  كۆمەڵگە  ئەم 

تاكێك لە بەردەستی مامۆستایەكی  ئاین یدا 

باشرتین  بیربكاتەوە.  و  بكات  هەڵسوكەوت 

منوونەی بەرجەستەی ئەم جۆرە كۆمەڵگەیە 

مانگی ڕەمەزانە. 

2- ڕەمەزان لە كۆمەڵگەی مزگەوتدا

شوێنی  تاكە  مزگەوت  ئێستادا  لە  چیرت   

ژیانی كۆمەاڵیەتی نییە، وەك ئەوەی لە الدێ 

بووه،  باو  ڕابردوودا  سەدەكانی  شارەكانی  و 

ڕادەیەكی  تا  توانیویەتی  ئیسالمیزم  بەڵكو 

باش كۆمەڵگە بخزێنێتە نێو گوتارێكەوە، كە 

لە  یەكێك  بۆیە  دەكات،  ڕێبەریی  مزگەوت 

دروستكردنی  پرۆسەیە،  ئەو  دەركەوتەكانی 

و  پابەند  ڕوخسار  بە  كە  كۆمەڵگەیەكە، 

ئیسالمییەكانە،  بنەما  و  پێوەر  ملكەچی 

و  تەریب  كۆمەڵگەیەكی  لەژێرەوەڕا  بەاڵم 

سەرەوەیە.  ئەوەی  پێچەوانەی  سێبەردا  لە 

كە  »مزگەوتییانەی«  هێزە  ئەو  بۆ  لێرەوە 

وەك  كۆمەڵگە  سەرلەبەری  ه��ەوڵ��دەدەن 

مزگەوتێكی لێبێت و لەژێر فەرمانی یەك نەزم 

و ڕەفتاردا هەڵسوكەوت بكات، بەتایبەت لە 

ڕەمەزاندا، ئەم ئامانجە دێتە دی.

ئاشكرایە لە دیدی ئیسالمگەراوه، مزگەوت 

تەنها وەك شوێنكی دیاریكراو بۆ پەرستش و 

بەڵكو  بەكارناهێرنێ،  خودا  لە  نزیكبوونەوە 

دەكرێتە چەقی كۆمەڵگە. دیارە ئەوەش تەنها 

بە یەك ئامانجە: كۆمەڵگە وەك مزگەوت، بە 

مزگەوت  دواجار  بربدرێ.  بەڕێوە  نۆرم  یەك 

ڕۆژانەی  و  ئاسایی  ژیانی  نێو  بگەڕێرنێتەوە 

خەڵكی، بەاڵم لە گۆشەنیكایەكی ترەوە، واتە 

ئەگەر تاكەكان لە مزگەوتیش دووربكەونەوە، 

بە  و  دەبێتەوە  نزیك  لەوان  مزگەوت  ئەوا 

و  ئەرك  ئیدی  ناوییانەوە!  دێتە  پەلەقاژە 

ڕۆڵی مزگەوت هەر ئەوە نییە، خەڵكی لەبەر 

بێكاری یان كەسێك كەتنێكی كردبایه، پەنای 

كە  نییە،  سەردەمانێكیش  وەك  یا  دەبرد.  بۆ 

ڕێبواری  و  نەدار  و  هەژار  خەڵكی  داڵدەی 

دەدا و شوێنی خۆپاڵفتەكردنەوەی دەروونی 

بوو لە پۆخڵەواتی دنیا!

ب��ۆئ��ەوەی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ئەمە  دی���ارە 

گۆڕانە  بەو  درك��ی  ئیسالمگەرا  ڕەوت��ی  كە 

كۆمەاڵیەتییانە كرد، كە لە ئەنجامدا بۆشایی 

و دابڕان هاتە دی. ئەمەشی بە هەل زانیی، 

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  تر  جارێكی  كە 

ب��گ��وێ��زێ��ت��ەوە ن��او م��زگ��ەوت��ەك��ان، وات��ە 

پرۆسەیەك،  وەك  كۆمەڵ  بەمزگەوتكردنی 

مزگەوتدا  نێو  ئەقڵیەتی  فیلتەری  بە  دواجار 

هۆكارێكی  ڕەوشە  ئەم  لێرەوە،  تێدەپەڕێ. 

ترە لە كوشتنی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان، 

چونكە زۆری ئەو پەیوەندییانە بە شێوەیەكی 

و  خۆویستی  و  سۆز  هۆی  بە  و  ڕەمەكی 

بە  ب��ەاڵم   ، دەڕوات  بەڕێوە  ب��ەرژەوەن��دی 

ئاسامنییەی  پاكخوازە  ئەقڵیەتە  ئەو  هۆی 

پەیوەندییە  تر  جارێكی  ئیسالمییەكانەوە، 

كۆمەاڵیەتییەكان لە رسوشتی خۆیان و باری 

لە  جۆرێك  لەمەدا  دیارە  دەردەچن.  ئاسایی 

بەمزگەوتكردنی كۆمەڵگە و خزاندنی بۆ نێو 

تەلبەندێك و تەوقكردنی بە سیستمی حەاڵڵ 
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و حەرام ئامادەیە. دواجار هۆكاری كوشتنی 

پەیوەندییەكان و جموجوڵەكانی تاكەكانە.

ڕەوتە  زۆربەی  كە  ڕەوشەی  ئەو  لێرەوە 

جۆرەكانیانەوە  هەموو  بە  ئیسالمییەكان 

ڕێی  لە  كە  ئەوەیە  دەك��ەن،  لەسەر  كاری 

ییەكانەوه،  ئاین  بۆنە   و  ڕەوشتی  بەها 

قاڵب  لە  دا  ئاین  جوغزی   نێو  لە  كۆمەڵگە 

وەك  ڕەم��ەزان  منوونە،  بۆ  هەڵبەت  بدەن. 

دەركەوت و بۆنە لە ڕاگەیاندنەكاندا دەبێتە 

بۆنەیەكی گشتی. هاوكات میدیاكانیش دەبنە 

هەموو  بە  و  گەورە  مزگەوتێكی  بڵندگۆی 

تۆقاندن  و  ئامۆژگاری  و  گوتار  لە  شێوەیەك 

و هەڕەشە و گوڕەشەوە بە ناوی  ئاین ەوە 

بینەرێكی  بە  كردنی  دواجار  و  گوزەردەكات 

منوونە  بۆ  )پاسیڤ(.  ناچاالك  و  گوێڕایەڵ 

مانگەكە  ڕێزگرتنی  و  ڕۆژووگرتن  بۆ  هاندان 

هەر  لەبەر  لەوانەی  هەڕەشە  و  ترساندن  و 

هۆیەك بێ، بەڕۆژوو نین، تەنانەت نەشتوانن 

لەبەر خاتریی چاوی كۆمەڵ!  سەردەربەێنن 

كە  دەگەیەنن،  خەڵك  لە  واش  هاوكات 

كەس  هەر  منوونەییە،  مانگێكی  ڕەم��ەزان 

بەڕۆژوو بێ، دەبێتە مرۆڤێكی بااڵو ڕۆحبەرز 

و پاڵفتە!

ڕۆژووەوان  ڕۆژانە،  ئاستی  لەسەر  بەاڵم 

و  زیاددەكات  خواردنی  ئارەزووی  بەگشتی 

نەخواردنەوەوە  و  نەخواردن  ئەنجامی  لە 

شەڕەنگێز  و  ت���ووڕە  و  كەمحەوسەڵە 

شارەكانیش  هاوكات  دەبێت!  )ئەگرەسیڤ( 

تیایاندا  ژیان  ئێواراندا  و  بەیانیان  كاتی  لە 

ڕاپەڕاندنی  لە  بەتایبەت  الوازە،  و  سست 

پاڵدانەوە،  ڕادەی  تا  فەرمانەكان  و  ك��ار 

تەواو  كۆمەڵگە  و  ژیان  ڕیتمی  لەبەرئەوەی 

یەك  بازاڕ  و  ژیان  و  لێدێ  مزگەوتێكی  وەك 

كارا  ئەوەی  دەبێتەوە.  خاو  و  )تۆن(  ڕەنگ 

بۆنی  هەر  كۆمەڵگە  كە  ئەوەیە  گورجە،  و 

خۆراكی لێدێ! سەرباری هەڵئاوسانی نرخی 

هۆی  بە  ئابوری  داتەپینی  و  شمەك  و  كااڵ 

لە ئیشكردندا. جگە لەوەی  سستی و خاوی 

ڕەمەزان دەبێتە بەهانەی خۆدزینەوە لە كار 

و  تینوێتی  و  گەرما  بیانووی  بە  ئەركەكان  و 

چەندە  ئاخۆ  بۆیە  ڕاستە،  ئەمە  كە  برسێتی، 

دەبێت!  تەندروستی  لەسەر  زیانی  ئەمە 

پسپۆریدا  پەنای  لە  دكتۆرەكانیش،  تەنانەت 

و  ئاین   دەمڕاستی   دەبنە  نازانستییانە 

سودەكانی  بۆ  پاساو  هۆنینەوەی  دەكەونە 

لەسەر  باشەكانی  كاریگەرییە  و  ڕۆژوو 

تەندروستی، كەدواجار دەبنە مەالیەك!

ه��ەردوو  ڕەم���ەزان  كە  بگەڕێ  ل��ەوەش 

لە  بەتایبەت  هەیە،  خراپی  و  باش  دیوی 

شەقام و شوێنە گشتییەكاندا، وەك دیاردەی 

قرخەقرخ،  و  فڕێدان  بەڵغەم  تفكردنەوه، 

ه��ەروەه��ا زۆری���ك ل��ە ڕۆژووەوان���ەك���ان 

خۆی  تینوییەتی  و  برسێتی  و  ماندویەتی 

گیانی  وات��ە  ئ��ەوی��رت،  ئەستۆی  دەخ��ات��ە 

لێبوردەیی كەمرت دەبێتەوە و بەرامبەر بەوەی 

ئافرەتێكی  دیمەنی  یان  دەخواتەوە  ئاو  كە 

سەرڕووت دەبینێ. هەموو ئەمانە بە پاساوی 

بۆ  مانگێك  دەبێت  كە  مانگەكە،  پیرۆزیی 

ئاخر،  دنیایە!  بۆ  یانزەی  چونكە  بێت،  خوا 

بە  ڕۆژووەوانێك  وەك  ئەگەر  چییە  مانای 

خواردنەوەی ئاوی كەسێ سەخڵەت بێ؟ ئایا 

باوەڕدارە؟  خۆڕاگریی  تاقیكردنەوەی  ڕۆژوو 

كەسێ  لە  ئ��ازادی  دەبێت  بۆ  وای��ە،  ئەگەر 

ئەرك  دیارە  زەوتبكەی؟  نییە،  ڕۆژوو  بە  كە 

دەكەوێتە  ه��ەر  مانگه،  ئ��ەو  سەختیی  و 

چۆن  وەك  خ��ۆی،  ڕۆژووەوان  شانی  سەر 

كۆی  نەك  خۆیەتی  مافی  پاداشتەكەشی 

هاوواڵتیان. 

ڕێ��زی  بەپرەنسیپی  ب���اوەڕم  هەڵبەت 

بێ.  دووالیەنه  ئەمە  كاتێ  بەاڵم  بەرامبەرە، 

كە  نییە،  ئەوە  منوونانە  لەم  مەبەست  دیارە 

خراپن،  كردەیەكی  خۆیان  بۆ  نوێژ  و  ڕۆژو 

لەسەر  شوێنەواریان  و  كاریگەری  بەڵكو 

ناكرێت  لێرەوە  چەندە.  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 

چێوەیەكدا،  لە  كورتبكەینەوە  كۆمەڵگەیەك 

بەكار  ڕەمەزانی  پێوەری  و  نۆرم  یەك  كە 

و  خواست  ب��ەو  شتێك  هەموو  وات��ە  ب��ێ، 

ڕێورەسمە  لەو  هەرچییەك  و  بێ  پێوەرانه 

و  ڕەوشت  بەدبێ!  و  نامرۆڤانە  بێ،  بەدوور 

لە مزگەوت فراوانرت و گشتگیرترە.  كۆمەڵگە 

نەك  كۆمەڵگەیە،  دامەزراوەیەكی  مزگەوت 

پێوەرەكانی  بە  كۆمەڵگە  هەموو  ئ��ەوەی 

ئامانجەكە  ك��ەوات��ە  هەڵبسەنگێرنێ، 

ئامرازی  دەبێتە  دەروون(  )پاككردنەوەی 

بۆ  پرۆژەیەك  و  سیاسەتخواز  بانگەوازێكی 

لەقاودانی كەسانی تر. ئیدی ئەو هەڵوێستانە، 

دەكرێت جێگەی ڕەتكردنەوە و مشتومڕ بن.

3- راگەیاندنی پارتە ئیسالمییەكان 

خۆی  ب��ۆ  ئیسالمییەكان  ڕاگەیاندنی 

ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ڕەن���گ و ڕوخ��س��ار و 

ییەیان  ئاین  گوتارە   ئەو  هۆنراوەكانیشدا 

ی  ئاین  خودی   ئەوەی  وەك  پەخشدەكەن، 

ئیسالم بێ، بۆیە تەلەفزیۆن وەك مزگەوتێكی 

ماڵی  دەچێتە  كە  بەكاردەیهێنن،  گ��ەڕۆك 

دەرگا  لە  ئ��ەوەی  بەبێ  یەكێكەوە  هەموو 
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بدات. لەوێوە ڕاستەوخۆ دەرسی خەڵكی دەدەن 

و هۆش و بیریان داگیردەكەن، بۆیە لە ماڵەكەی 

هەڵسوكەوت  و  بیركردنەوە  ئازادیی  خۆشتدا 

بانگەوازخوازێ  و  مەال  چونكە  لێدەسێرنێتەوە، 

بكەیت.  ڕەفتار  وا  ماڵ  لە  دەبێت  پێتدەڵێ: 

ئەو  بەسەر  ئایدیۆلۆجی  دەنگوڕەنگی  لێرەوە، 

بابەتێكیش  هەموو  زالە.  بیرناوانەدا  و  بیسرتاو 

بۆ  تەنها  تایبەت  )ڕێوڕەسمی(  رسوتێكی  وەك 

خەڵك  هۆشی  و  هەست  )تعبئە(ی  داگرتنەوە 

خۆیان  ج��ۆرەی  بەو  هزر  لەسەر  كاركردن  و 

دەیانەوێ، ئەنجامدەدرێ.

ڕادەی  تا  زێدەڕەویی  بەرنامەكانیان  بۆیە   

خەڵكی  دەیانەوێ  چونكە  تێدایە،  توندڕەوی 

بەو شێوە بیربكاتەوە، كە حزبەكەی پێی باشە. 

ئیسالمییانە  ڕەوت��ە  ئەم  بەرنامەی  بەگشتی 

دەریدەخەن، كە هیچ شتێكی ئەوتۆیان پێنییە، 

و  بیروباوەڕ  سەر  بخەنە  خەڵكی  لەوەی  جگە 

گوێڕایەڵ،  ببنە  هەموو  خۆیان.  بۆچوونەكانی 

گوێڕایەڵ  كوێ  تا  جەماوەرە  ئەم  دواجار  بەاڵم 

چی  چارەنوسیان  و  بۆچی  دەب��ن؟  ملكەچ  و 

دەبێت؟ هەڵبەت ئەمانە پرسیارێكن كە دەبێت 

زیاتر لەسەری ڕاوەستین.

4- ڕۆڵی دەزگاكانی هەرێم لەو مانگەدا

لە حكومەتێكی  ئێمە  ئەوەی جێی سەرنجە، 

ڕێنامیی  و  بڕیار  زۆر  بەاڵم  ناژین،  ئیسالمییدا 

حكومەتی  لە  نییە  جیاوازیان  هیچ  كە  هەن، 

سااڵنەدا  لەم  داخراوەكان!  ئیسالمییە  ڕژێمە 

بە  ڕێنامییەكی  چەند  هەولێر‹  ›پارێزگاری 

نارد.  دامەزراوەكان  بۆ  پیرۆزەوە  مانگی  ناوی 

ژمارەی  و  پێكهاتووە  خاڵ   )5( لە  ڕێنامییەكە 

دا   )2010-8-1( لە  كە   )7200( ن��ورساوەك��ە 

كە  ئەوەیە  سەیره،  زۆر  ئ��ەوەی  دەرچ���ووە! 

توندی  ب��ە  ئاسایش  و  پۆلیس  دەزگ��اك��ان��ی 

و  بگرن  نییە(  ب��ەڕۆژوو  )ئەوەی  سەرپێچیكار 

سزاكەشی )5( ڕۆژ دەستبەسەر دەكرێت! ئاخۆ 

الدانە  قانونییەوە  ڕووی  لە  نەبوون  ب��ەڕۆژوو 

و  »ئاسایش«  الیەن  لە  كەسێك  تا  نایاساییە  و 

ڕێنامیی  ئەمە  باشە  بكرێت!  ڕاپێچ  پۆلیسەوە 

دەزگایەكی شارستانییە یا دادگای بااڵی دەوڵەت 

و قانون!

ئازادیی  پێستی  لەژێر  كورتییەكەی،  بە 

بیروباوەڕدا، زیاتر بەرەو كۆمەڵگایەكی داخراو و 

نەریتی دەڕۆین وەك لەوەی بەرەو كۆمەڵگەی 

تێیدا  هاواڵتییبوون  و  ئ��ازادی  كە  سەردەمی، 

پێگەیەكی هەبێ. هاوكاری دەزگاكانی حكومەت 

بەو هێزە نەریتخوازانە لە ›بۆنە  ئاین ییەكان‹دا، 

وەك  هێزانەیە  ئ��ەو  بەكارهێنانی  دواج���ار 

و  گشتی  فەزای  قۆرخكردنی  بۆ  دەستكەالیەك 

ژیانی كۆمەاڵیەتی تاكەكەسی! واتە سانسۆرەكان 

لەباتی بە ناوی دەسەاڵتی سیاسیەوە بێ، ڕەنگی  

ئاین ی لێدەدرێ. هەمیشە ئازادیی بیروڕا وەك 

مەترسی پیشان دەدرێ!

هەیە،  ئازادی  بە  بڕوام  هەمیشە  ئەگەرچی 

ئ��ازاد،  ف��ەزای  هەبوونی  ئێمە  الی  لە  ب��ەاڵم 

دەبێتە  كە  ترسناك،  بۆشاییەكی  و  كەلێن  واتە 

كۆمەاڵیەتی  ڕەوشی  تێكدانی  بۆ  شەوەزەنگ 

ڕێكخراوی  و  بیر  بەدەستی  فەرهەنگیامن  و 

لە  گومان  نابێت  ئێمە  بەهەرحاڵ،  توندڕەو! 

بەهای ئازادی و بیروبۆچوونی هاواڵتی بكەین، 

هەرێم  دام��ەزراوەك��ان��ی  گەلەكۆمەی  ب��ەاڵم 

دەرهەق بە تەسكردنەوەی ئازادی لەژێر پەردەی  

ئاین دا هاتنی وەیشومی هێزێكی ناسەردەمییە، 

بۆیە  سەیردەكات!  مزگەوت  وەك  كۆمەڵ  كە 

بۆنە  و  زانكۆ  لەگەڵ  مامەڵە  هەمان  كە  كاتێك 

ڕاگەیاندنی 
ئیسالمییەكان بۆ 
خۆی لە هەڵبژاردنی 
ڕەنگ و ڕوخسار و 
هۆنراوەكانیشدا ئەو 
گوتارە  ئاین ییەیان 
پەخشدەكەن، وەك 
ئەوەی خودی  ئاین 
ی ئیسالم بێ، بۆیە 
تەلەفزیۆن وەك 
مزگەوتێكی گەڕۆك 
بەكاردەیهێنن، كە 
دەچێتە ماڵی هەموو 
یەكێكەوە بەبێ 
ئەوەی لە دەرگا 
بدات
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خۆشەویستی  وەك  كۆمەاڵیەتییەكانی 

دەكرێت، ئیرت دەبێت بڵێین، بۆیە بایەخدان 

و جەختكردنەوەی بەردەوام لە بابەتگەلێكی 

خەمە   تێكڕای  وەك  سەرپێی،  و  ڕۆژانەیی 

ئاین ی و پرسە گەرم و گرنگەكان، وای كرد كە 

گوێگر و شوێنكەوتووانیش بێزار و وەڕەسنب، 

و  كۆمەاڵیەتی  س��زای  ترسی  لەبەر  ب��ەاڵم 

بوێریی  ناڕازییەكان  دەنگە  لێپرسینەوە، 

هەڵوێست نواندنیان نەبووە. 

لە  خۆشەویستی  ح��ەرام��ك��ردن��ی   -5

زانكۆكانی كوردستاندا

یەكێكی تر لە بەركەوتەكانی ئیسالمگەرای 

لە  ئەمەش  خۆشەویستییە.  پرسی  ك��وردی 

پەروەردەیی  دام��ەزراوە  نێو  كنەكردنە  ڕێی 

دام��ەزراوەك��ان  بۆیە  زانستییەكانەوە،  و 

بەر  كەوتە  بەتایبەت  زانكۆ  و  بەگشتی 

زێدەكاركردن  كە  ئیسالمیزەكردن.  شەپۆلی 

ئ��ەوەی  ڕادەی  تا  بابەتانە،  ئ��ەو  لەسەر 

و  ڕۆح��ی  و  ڕەوشتی  بنەمای  ببێتە  ب��اوەڕ 

بابەتی  ببنە  خوێندنەوە  و  زانست  هاوكات 

كە وشەی  ئاشكرایە  پشتگوێخراو.  و  الوەكی 

و  گەنج  زۆربەی  بەرگوێی  لە  خۆشەویستی 

الوەكانی ئێمە نامۆ نییە. هەموومان لە ڕێی 

كوردییەكانەوە  گۆرانییە  بەتایبەت  ئەدەب، 

لە  كلتوری  بەو بەها ڕۆحییەی كە بەشێكە 

كوردی، ئاشناین. 

كەوتۆتە  خۆشەویستی  ئەمڕۆ  ب��ەاڵم 

كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  خێرای  هورژمی  بەر 

نەریتخوازیی   بیری  بەتایبەت  و  ئابوری  و 

ئاین ی. هەڵبەت ئەمڕۆ خۆشەویستی وەك 

بەهایەكی  كلتوری بە هۆی ئەو گوشارانەوە 

چینی  الی  بەتایبەت  قەیراندایە،  بەردەم  لە 

زانكۆكاندا.  نێو  لە  بەتایبەترتیش  و  گەنجان 

سەرپێیانەی  بۆچوونە  ئەو  پێچەوانەی  بە 

كە لە نێو خەڵكیدا باوە، گوایا زانكۆ شوێنی 

چەندین  كچانە،  و  ك��وڕ  بەیەكگەیشتنی 

و  شەرم(  )وەك  دەروونی  ڕێگری  و  لەمپەڕ 

كۆمەاڵیەتی(  كۆنرتۆڵی  )وەك  كۆمەاڵیەتی 

لە  ڕێگرن  زانكۆكاندا  نێو  لە  ی  ئاین  و  

هەستی  گۆڕینەوەی  و  ئاوەاڵبوون  بەردەم 

خۆشەویستی.

گریامن زانكۆكان تاكە دەروو و دەروازەن، 

بەرامبەر  ڕەگ���ەزی  لەگەڵ  ڕەگ��ەزێ��ك  كە 

ڕێگەی  لە  ڕێكخراوانە  ئەو  بەاڵم  تێكەڵبێت، 

مەودایەش  ئەو  دەیانەوێ  ب��اوەڕەوە  پرسی 

كە  ڕووداوان��ەی  و  بۆنە  ئەو  بۆیە  بكوژن، 

لێكنزیكبوونەوە  و  بەیەكگەیشنت  هەستی 

و  ب��درێ  لێیان  دەب��ێ��ت  دروس��ت��دەك��ات، 

لەو  یەكێكیش  ببێزرێ.  و  بكرێت  قێزەوەن 

الی  بەناوبانگانەی  و  سەرنجڕاكێش  بابەتە 

گەنجان نارساوە، ڕۆژی خۆشەویستییە كە بە 

ڤاالنتاین دەنارسێ. 

6- ڤاالنتاین حەرامدەكرێت؟

ن��اوی  ب��ە  الوان  و  گەنجان  زۆرب���ەی 

»ڤاالنتاین« یان ڕۆژی خۆشەویستی ئاشنان، 

بەاڵم چەندیان دەتوانن لەو ڕۆژەدا مناییشی 

ڕێگرانە  ئەو  ئایا  بكەن؟  سۆزیان  و  هەست 

وادەك��ەن  ئێمەدا  كۆمەڵگەی  لە  كە  چین، 

گومان  جێی  و  بێڕێز  هێندە  خۆشەویستی 

لەو  پێنەبڕێ؟  ڕۆژێكی  ڕادەی  ئەو  تا  بێ، 

سەر  بخەمە  تیشكێك  دەمەوێت  ڕوانگەوه، 

ڕێكخراوی  هەندێ  الیەن  كە  باوكراوەیەك، 

هەولێر‹،  ›زانكۆكانی  لە  كە  ئیسالمییەوە 

باوكراوەتەوە.   )2-14( پێش  ساڵێك  هەموو 

لە   دەرچ��وون  بە  ڕۆژە  ئەو  گێڕانی  لەوێدا 

ئاین  و باوەڕ دادەنرێ و هەڕەشە لە گەنج 

و الو و ئەوانەی بایەخی پێدەدەن، دەكرێت.

گۆڕانە  هۆی  بە  ئەوەی  سەرەڕای  ئەمە   

ك��وردی��ی��ەوە،  كۆمەڵگەی  نێو  خێراكانی 

تا  گومان  و  بێڕێزی  ب��ەرەو  خۆشەویستی 

پرسیارە  جێی  دەچێ.  سڵلێكردنەوە  ڕادەی 

دەكەن  وا  كە  چین،  هۆكارانە  ئەو  ئاخۆ  كە 

لێرەدا  ب��ێ.  ق��ەی��ران��دا  ل��ە  خۆشەویستی 

ناوی  بە باوكراوەیەك، كە  ئاماژە  دەمەوێت 

لە  بدەم.  ڤاالنتاین«ە،  جەژنی  »هەقیقەتی 

ی  ئاین  هۆكاری   باوكراوەیە  ئەو  ڕاستیدا 

وەك گوشارێك بۆ سەر بەهای خۆشەویستی 

حەرامكردنی  ڕێ��ی  ل��ە  دەهێنێ  ب��ەك��ار 

گەڕانەوە  پاش  خۆشەویستییەوە.  ڕۆژی 

كە  دەرك��ەوت  باوكراوەكە،  سەرچاوەی  بۆ 

تێدا  ڕادیكاڵی  بۆچوونی  كە  ›وێبسایتێ‹ 

لە  توانیویانە  ج��ۆرە  بەم  ب��اوك��راوەت��ەوە، 

نێو  بكەنە  دزە  خۆیانەوە  هەوادارانی  ڕێی 

قوتابیانی زانكۆ و ئایدیۆلۆجیا توندڕەوەكانیان 

تەشەنە پێبدەن.

بۆ  دەرف��ەت��ێ��ك  وەك  ڕۆژە،  ل��ەو  جگە 

بیر  و  چاالكی  ناساندنی  و  خۆڕاگەیاندن 

و  فشار  لە  جۆریك  هاوكات  بەرنامەیان،  و 

تۆقاندنی قوتابیانی زانكۆ و داگیركردنی فەزای 

خوێندن و زانست، بەاڵم با بزانین چۆن ئەم 

ڕێكخراوە توندڕەوانە توانییان كۆنرتۆڵی كەش 

وەاڵمی  بۆ  دیارە  بكەن؟  زانكۆكان  ڕەوشی  و 

ب��ارودۆخ��ی  بزانین  دەبێت  پرسیارە،  ئ��ەم 

زانكۆكانی كوردستان لە ئێستادا لە چیدایە.
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7- بۆچی خۆشەویستی حەرامە؟

بەڵگە  هیچ  باوكراوەكەدا  لە  هەڵبەت 

نابێت  بۆ  كە  نابینی،  لۆجیكی  هۆیەكی  و 

خۆشەویستی  هەستی  و  بگێڕدرێ  ڤاالنتاین 

كە  ئەوەیە،  بەهانەیەك  تەنها  دەرببڕێ، 

چونكە  نییە،  موسوڵامن  ئێمەی  هی  بۆنەكە 

هاتووە!  ئ��ەورپ��اوە  گەالنی  و  كلتور  ل��ە  

ئاینی  بەڵگەی   هیچ  سایتە  ئەو  هاوكات 

هەستی  چۆن  كە  نییە،  ئاشكراشی  و  ورد 

هاتووە  بەڵكو  ح��ەرام��ە،  خۆشەویستی 

ل��ەگ��ەڵ  ه��ەس��ت  وەك  خۆشەویستیی 

پەیوندیی سێكسیدا تێكەاڵوكردووە. لە دەقە  

ئاینیەكاندا سێكس لە دەرەوەی هاوسەرێتی 

مەیلێكی  و  ه��ەس��ت  ب���ەاڵم  ح���ەرام���ە، 

خۆشەویستین كە بەندە بە رسوشتی مرۆڤ 

خۆیەوە، شتێك نییە كە حەرامبكرێت. لەگەڵ 

بەر  پەنابردنە  بە  بەیاننامەیە  ئەو  ئەوەشدا 

بەسەرهاتی  چیرۆكی  گێڕانەوەی  و  مێژوو 

بخاتەوە  نەریتە  ئەو  دەی��ەوێ  ڤاالنتاین، 

زەمەن و جوگرافیای خۆی.

تێگەیشتنی  میتۆدی  هەمان  بۆ  ئایا  بەاڵم 

واتە  ئیسالم؟  دەقەكانی  و  ئاین   بۆ   نییە 

بێین  میتۆد  هەمان  بە  ئێمە  ناكرێت  بۆچی 

و  تایبەت  جوگرافیا  ئ��ەو  خ��ودی  لەسەر 

ناكرێت،  بۆ  كاربكەین؟  كلتورییە  بەستێنە  

بڵێین  ئاین  وەك دەركەوت و دیاردە، شتێك 

و  جوگرافیا  لە  ئاسایی  و  ئاسانی  بە  نییە 

مێژووی  كلتوری كوردستاندا جێگەی بێتەوە، 

لەبەر دووری و مەودای نەریتی و  كلتوری و 

جوگرافیای كوردستان لەو  ئاینە. باشە ئەگەر 

شتێك كە لە بنەڕەتدا هی ئێمە نییە، نابێت 

پەیڕەوی لێبكەین و شوێنی بكەوین، چونكە 

و  ڕەسەنایەتی  لە  دەكەوینەوە  دوور  بەوە 

بیروباوەڕی خۆمان.

كلتور  چییەتیی  لە  تێگەیشنت  كەواتە 

شارستانی  و  كۆمەاڵیەتی  سەرمایەكی  وەك 

مادییەكان  پێدراوە  جا  زانستی،  و  ڕۆحی  و 

بێت، یان نامادییەكان )مەعنەوی(، بۆ خۆی 

لەو  چونكە  دەداتەوە،  نەرێنیامن  وەاڵمێكی 

ئەو  نەتەوەیەك  و  گەل  هەر  سۆنگەوە، 

كە  بەرهەمدەهێنێت،  كلتورییە  سامانە  

لەگەڵ خۆیدا بگونجێ. بەم مانایەش، مادەم 

ئیسالم بەرهەمی  كلتور و مێژووی عەرەبە، 

نابێتە  كلتوری نەتەوەیەكی تر !

 پاشان، دەبێت بپرسین: ئاخۆ باوباپیرانی 

باوكراوەكە  دۆگامییەی  ج��ۆرە  بەو  ئێمە 

بیرییان كردۆتەوە و  ئاینیان جێبەجێكردووە؟ 

حەرامكردنی  ڕێخۆشكەری  بەهانەی  ئایا 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، ت��ا چ��ەن��د ه��ەڵ��ق��واڵوی 

بیروباوەڕی ڕەسەنی نەتەوەی كورد خۆیەتی؟ 

حەرامەوە  پشت  لە  بیروباوەڕەی  ئەو  بۆیە، 

و  بەرهەم  شێوەیەك  هیچ  بە  دەكات،  قسە 

هەڵقواڵوی زەمینە و واقیعی كوردستان نییە، 

بەڵكو  وەرگیراو و كۆپیی  كلتورە داخراوەكانی 

عەرەبی  كلتوری  ئاشكرایە،   دەوروپشتامنه. 

تایبەمتەندی و ڕەگوڕیشەی خۆی هەیە، كە 

بۆیە   جیایدەكاتەوە،  تر  گەالنی  و  كورد  لە 

كە  نییە،  عەرەبی  كلتوری  كوردی،   كلتوری 

پراكتیزەكردن و سەپاندنی هەندێك پێوەر و 

بەهای ڕەوشتی كۆمەاڵیەتی نامۆیە پێی.

لەبەرئەوە، بەهانەی ›ئەو ڕۆژە هی ئێمە 

بۆ  كلتوری،  ناسنامەی   پێوەری  وەك  نییە‹ 

چونكە  ڕاستە،  ییەكانیش  ئاین  بۆنە   خودی 

ئیسالم  ئاینی  سەدەیەكە   چەند  ئەگەرچی 

لە ناو ئێمەدایە، بەاڵم دواجار دەریشكەوت، 

بە جۆرێك خۆی  بیروباوڕێكی هاتووە و  كە 

سەپاندووە. دیارە جەبری بەندوباوەكانی ئەو  

ئاینە بەو جۆرە كار دەكەن، كە تا ئەو ڕادەی 

لە بیرمان چۆتەوە چۆن و لە كوێوە هاتوون، 

و  سانسۆر  و  سەپاندن  میكانیزمەكانی  واتە 

هەڵگرتووە،  خۆیدا  لەگەڵ  دەمكوتكردنی 

مەرج نییە تۆبز هەر تێا و كوتەك بێ، چونكە 

ترس و تۆقاندن باشرتین ڕێگوزەرە، بۆیە ئەو 

ئێمە،  بە  نامۆیە  بڕیارەی كە دەڵێ ڤاالنتاین 

لە بەردەم ئەقڵی ساغدا خۆی ناگرێ.

ئەوەش دەسەملێنێ،  بەهانەیە  ئەو  پاشان 

كە هزری حەرامكەر هیچ ئەلتەرناتیڤی نییە 

لە  حەرامكردنی  بۆیە  ڤاالنتاین،  جێگەی  لە 

بیریان بخەینەوە، كە  گەنجان، بەبێ ئەوەی 

خۆشەویستی پێدراو و بەهرە و توانستێكە لە 

مرۆڤدایە و پێوستی بە دەربڕین و منایشكردن 

خۆشەویستی  چونكە  نەبوونی  ه��ەی��ە، 

دەروون��ی  گەشەی  الیەنی  بە  پەیوەستە 

مرۆڤەوە، كەچی ئەوان سەركۆنە و بێڕێزیی 

چ  حەرامە؟  خۆشەویستی  ئایا  پێدەكەن! 

زیان و هەڕەشەیەكە ئەگەر بۆنەیەك بۆ ئەو 

هەستە بەرز و ناسكەی مرۆڤ هەبێ؟

لە الیەكی ترەوە، ئەگەر سەرنجی زۆربەی 

چیرۆك  و  ه��ۆن��راوە  و  شیعر  ئەدەبیاتی 

بدەیت،  ك��وردی  فۆلكلۆری  داستانی  و 

پێیە  بەم  خۆشەویستی.  باسی  لە  لێوانلێون 

فڕێی  با  حەرامین،  ئەدەبێتكی  خاوەنی  بێ، 

كلتوری  چۆن   وەك  بیانسوتێنین!  و  بدەین 

كلتورێكی  لەگەڵدابێ،  ئێستاشی  ك��وردی 

زارەكییە، ئاوەهاش خۆشەویستی بە زارەكی 

كەسێتیی  لە  جێگەی  تریش  وەكی  هەبووە. 
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ئەنجامەكەشی  دیارە  نەكردۆتەوه.  كورددا 

لەمەشدا،  زبرە!  كۆمەڵگەی  چەكەرەكردنی 

لەبەر  ب��ووە.  ڕێگر  ی  ئاین  ب��ی��روب��اوەڕی  

جۆرێك  بە  هەستوسۆزەكان،  و  پرس  ئەوە 

چەپێرنان و بێزێرنان، وەك شەرم و شوورەیی 

لێكدەدرێتەوە.

و  ت��ون��دوت��ی��ژی  ح��ەاڵڵ�����ك��ردن��ی   -8

حەرامكردنی خۆشەویستی

جۆرێك  ب��ە  ڕۆژە  ئ��ەو  ح��ەرام��ك��ردن��ی 

بەشداریكردنە لە بەرهەمێهنانی توندوتیژیی 

ئێمەدا  كۆمەڵگەی  لە  چونكە  سیمبوڵی، 

لە  گوزارشكردن  بۆ  هەن  دەروازە  هەمیشە 

توندوتیژی و زەبروزەنگ، بەاڵم هێندە كەناڵی 

دەربڕینی هەستەكامنان نییە. ئەوەشی ئێستا 

دەكرێت،  شیعر  و  ئەدەب  و  بەهونەر  دژ 

لەناوبردنی  و  هەڵوەشانەوە  بۆ  پرۆسەیەكە 

لەژێر  كوردی،  كلتوریی  میراتی   و  فۆلكلۆر 

هاوكات  ح��ەرام��ك��ەردا.  ه��زری  گ��وش��اری 

تەكنەلۆجیای  ڕێی  لە  كرانەوە  دواب��ەدوای 

سەتەالیت  و  تەلەفزیۆن  كاریگەریی  و  نوێ 

لە  خۆشەویستی  ن��اوی  ئینتەرنێتەوە،  و 

ترس  و  گومان  بەر  كەوتە  كۆمەڵگاكەماندا 

و سڵەمینەوە. لە ئەمڕۆشدا زانكۆكانی ئێمە 

سەرباری الوازیی توانای ئەكادیمی و كێشەی 

دواكەوتن لە سیستمی خوێندن و پەڕپووتیی 

بینا و شوێندا، بە لێشاو گەنج و الوان ڕووی 

تاقە  زانكۆ  زۆرێ��ك  بۆ  چونكە  تێدەكەن، 

قۆناغی خوێندنە، كە هەردوو ڕەگەزەكە پاش 

فەزایەكی  لە  یەكرتی  لە  دابڕان  ساڵ   )18(

نوێدا ئاشنایەتی پەیدادەكەن.

بكەین  پرسیار  دەب��ێ��ت  ئێمە  ل��ێ��رەوە 

ئایا  چییە.  كۆمەڵگەدا  لە  زانكۆ  ڕۆڵی  ئاخۆ 

لە  ڕادیكاڵ  یی  ئاین  هزری   بە  درێژەدانە 

ڕێی میكانیزمەكانی حەرامكردنەوە تەنانەت 

كە  بەها  ناسكرتین  و  گرنگرتین  بە  بەرامبەر 

خۆشەویستییە، یان ڕێوشوێن دیاریكردنە بۆ 

زانستەوە؟  ڕێی  لە  كلتور  نۆژەنكردنەوەی  

بااڵكانی  كاربەدەستە  ئەگەر  بێگومان 

ڕادیكاڵ  بیری  هەڵگرانی  بۆ  جڵەو  زانكۆ 

بچووك  مزگەوت  بۆ  زانكۆ  ئەوا  بكەن،  شل 

كاردەكات،  لەوێدا  ئەوەی  دواتر  دەبێتەوە. 

بەڵكو  نییە،  زانستی  و  ئەكادیمی  پێوەری 

پێوەرەش  ئەم  حەرامە!  و  حەاڵڵ  پێوەری 

پەیوەندیی بەسەر زانست و دنیای  هەق و 

توێژینەوەوە نییە.

وەك  خۆشەویستی  پەیوەندیی   -9

كردەیەكی دژەرەوشتی

ئیسالمییەكان  الیەنە  زۆرب��ەی  ش��ەڕی 

لەم  ییەكانیش  ئاین  ب���ڕوا   زۆری��ن��ەی  و 

سەردەمەدا؛ ئەوەیە كە تەنها  ئاین  بە كانگای 

ڕۆحی و ڕێنامیی ڕەوشتیی لە ژیانی مرۆڤدا 

هەژمار بكەن. ئەوان دەخوازن لەوەدا زیاتر 

پێیە  زیاتری  ئاین   هەگبەی   كە  بیسەملێنن 

نوێژ  و  پەرسنت  هەر  كە  لەوەی  خەڵك،  بۆ 

بێت. بەاڵم ئێمە لێرەدا قسە لەسەر ڕەوشت 

خوێندنەوە   ئەو  ئاخۆ  ئەپرسین:  و  دەكەین 

ئاین ییە بۆ ڕەوشت هیچی ئەوتۆی پێیە بۆ 

مرۆڤی ئەم سەردەمە؟

ییانە  ئاین  ڕەوتە   ئەو  كە  شتێ  یەكەم 

دەبێت  ئ��ەوەی��ە  لێدەكەن،  پێداگیریی 

پێوەرەكانی   لەسەر  ڕەوش��ت  بنەماكانی 

ئاین  دامەزرێ. لە الیەكی ترەوه، هەمیشە 

ناوی  بە  ڕەخنەكانی  لە  ی  ئاین  گوتاری  

دەكاتە  توند  هێرشێكی  ڕەوشتبەرزییەوە، 

دواج��ار  و  س��ەردەم��ە  ئ��ەم  مرۆڤی  س��ەر 

دەك��ات.  وەسفی  بێڕەوشت  و  الدەر  بە 

بێڕەوشتییەی  ئەم  كە  شوێنیش  باشرتین 

دوو  چونكە  زانكۆكانە،  چڕدەبێتەوە،  تێیدا 

ڕەگەزەكە تێكەاڵون پێكەوە! بۆیە پرسێكی 

تری مەترسیدار لێرەدا ئەوەیە، كە ڕەوشت 

و  خۆشەویشتی  پەیوەندیی  و  سێكس  بە 

دەبەسرتێتەوە.  ئەویندارییەوه  هەستی 

دەبێتە  ئ��اف��رەت،  گ��وت��ارە،  ئ��ەم  بەپێی 

ڕەوشتی  بۆ  هەڕەشە  و  رەخنە  جێگەی 

جەستەی  بەتایبەترت،  ك��ۆم��ەڵ.  گشتی 

و  لێدان  خاڵی  دەبێتە  هۆیەوە  بە  ئافرەت 

ڕەوشت  بەمە  هەڵبەت  سوكایەتیپێكردن. 

دەكرێتە  و  دەش��وێ��رنێ  خ��ۆی  مانای  لە 

گشتی  ڕەفتارێكی  نەك  مێینە،  هاوواتای 

مرۆڤ!

ئیسالمیستەكان،  پ��ەرچ��ەك��رداری  بۆیە 

داپۆشینی  ڕێ��ژەی  زیادكردنی  لە  بریتییە 

ئافرەت و هەڕەشەكردنی سیمبولی و ئاشكرا 

باوە!  زمانی خۆیان  بە  كە  لەسەر »ڕووتی«، 

و   شەرەف  و  ڕەوشتبەرزی  دێن  ئەمان  واتە 

ئاینداری و ›باشە‹، دەبەستنەوە بە داپۆشینی 

ناهاوسەنگی  جۆرێك  لێرەشەوە  جەستەوە. 

و  كوڕ  نێوان  كۆمەاڵیەتیی  پەیوەندیی  لە 

لە  نزیكییەك  هەر  بۆیە  دێتەئاراوە،  كچدا 

دەبێتە  ك��راوه،  هەڵسوكەوتێكی  و  یەكرتی 

ڕادیكاڵەكان.  بەبۆچوونی  بێڕەوشتی  مۆركی 

خۆشەویستی،  حەرامكردنی  ئەنجامدا  لە 

و  كوڕ  نێوان  ئاسایی  هاوڕێیەتی  تەنانەت 

كچیش دەبیتە الدانی ڕەوشتی!
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ئەنجام
›سایتی  ناوی  باوكراوەكە  سەیرە،  ئەوەی 

ئەم  ئ��ەوەی  وەك  لەخۆناوە،  بەهەشتی‹ 

دنیایە دۆزەخ بێ. وەلێ دەبوا باسی خراپی 

و  زانكۆ  فەزای  پاكوخاوێنیی  و  قۆپیەكردن 

لەباتی  كردبا،  لێبوردەیی  گیانی  هاندانی 

چاندنی ڕكوكینە بە ناوی ڕەوشت و باوەڕی  

ڕەوشتبەرزییە،  خۆشەویستیش  ییەوە.  ئاین 

نەك بەرەاڵیی، بۆیە كە سەیری فەزای زانكۆ 

دەكەین.  دڵتەنگی  بە  هەست  دەكەین، 

گەنجان،  ئاخاوتنی  و  ڕەفتار  كە  جێیداخە 

لە  ئەوەی  وەك  نییە،  خۆیان  تەمەنی  هی 

ڕادەیەی  ئەو  تا  نەژین  ئێستادا  سەردەمی 

خۆشەویستیان پێ شەرم و بێرنخ بێ، چونكە 

حەرامە!

ئەو  قەرەبووكردنەوەی  لەپێناو  بۆیە  هەر 

خۆشەویستی  بۆ  ئاین   )حەرام(   تابویانەی 

هی  و  بەگشی  الوان  دایڕشتوون،  دەربڕین 

بۆ  مۆبایل  بەر  دەبنە  پەنا  زانكۆكانیش، 

بەرامبەر،  ڕەگ��ەزی  لەگەڵ  پەیوەندیكردن 

فشاری  تا  ئاڵووااڵ،  جلوبەرگی  پۆشینی  یا 

ڕادەی  تا  پێبشارنەوە،  خۆیانی  دەروونیی 

خۆخاڵیكردنەوە  و  هەستەكانیان  چەپاندنی 

فیلمەكان  ڕاستە  سەیروسەمەرە.  شێوازی  بە 

منوونەی  ئینتەرنێت  تۆڕی  چیرۆكەكانی  و 

بەاڵم  دەرئەخەن،  خۆشەویستی  ناشیاوی 

حەرامكردنی  بۆ  بن  هۆكار  ئەمانە  نابێت 

خۆشەویستی خۆی، چونكە ئەوانە بۆ خۆیان 

هۆكاری تریان لە پشتەوەیە.

باس  تەنها  حەرامكردن  هزری  هەڵبەت 

لەوە دەكات، كە دەبێت مرۆڤ چی بكات، 

داسەپاندنی  بۆیە  چین،  مافەكانی  ن��ەك 

لە  ترە  فۆرمێكی  ئەركەكان  و  فەرمانەكان 

بەتایبەت  مرۆڤ،  كۆیلەكردنی  و  بەندایەتی 

لەپێناو  دەسەنرێتەوە  كەسێتی  ئازادی  كاتێ 

باوەڕێكدا، كە هەزارەها لێكدانەوەی جیاواز 

هێشتا  ئێمەدا،  كۆمەڵگەی  لە  هەڵدەگرێ! 

هزری حەرامكردن توانایەكی بەهێزی هەیە 

توانای  چێوەداركردنی  و  بەرتەسكردنەوە  لە 

بۆ  لەمپەڕ  و  دیوار  دروستكردنی  تا  مرۆڤ 

سنوورداركردنی  داواج��ار  پەیوەندییەكان. 

لە  م��رۆڤ  ئازادییەكانی  و  هەڵسوكەوت 

بازنەی حەاڵڵ و حەرامدا دەمانخاتە بەردەم 

جوڵەكانی  بۆ  بوار  چیدی  ئایا  پرسیارێك: 

مرۆڤ دەمێنێتەوە؟!

ب��ۆچ��ی ڕێ��ك��خ��راوەك��ان��ی ق��وت��اب��ی��ان و 

خ��وێ��ن��دك��اران، ت��وان��ای گ��ەش��ەپ��ێ��دان و 

هەردوو  بە  الوان  نزیككردنەوەی  ڕۆحیەتی 

هەمیشە  لەكاتێكدا  نییە،  ڕەگەزەكانیانەوە 

لەبەرئەوەی  هەڵبەت  حزبن،  گوێڕایەڵی 

ئایدیۆلۆجیا  و  ئاین   وەك   حزبەكانیان 

دەمارگیر و هەڵگری قانونە باوكساالر و خو و 

نەریتە چەپێنەرەكانن، دەستیان ناوەتە بینی 

ئازادیی الوان و گەنجی ئەمڕۆ، هەریەك بە 

بەهانە و پاساوێ! بۆیە دەبێت ئیرت بپرسین: 

لەم  گەنجێتی  و  بۆ الوێتی  مانایەك  ئاخۆ چ 

ڕكێفی  لەژێر  زانكۆكانی  كە  كۆمەڵگەیەدا، 

هزری ڕادیكاڵدایە، ماوەتەوە؟

چونكە ئەو بیرەی لە پشت قەدەغەكردنی 

ژیانكوژ  هێزێكی  خۆشەویستیەوەیە،  ڕۆژی 

چەندە  هێزێكە  هاوكات  هیواڕوخێنەرە.  و 

ئەوەندەش  دەكات،  قەدەغە  خۆشەویستی 

حەاڵڵدەكات،  زەب��روزەن��گ  و  توندوتیژی 

دۆزەخپەرستە  و  پوچگەرا  هێزێكی  بۆیە 

پێویستە  ڕەوشتبەرزییەوە!  و  باشە  ناوی  بە 

مافێكی  و  هەست  وەك  خۆشەویستی 

هەڵبەت،  بێ.  ڕێگەپێدراو  مرۆڤ  سەرەتایی 

ناڵێم مرۆڤ تەنها لە ڕۆژێكدا یا هەر بۆ یەك 

بەڵكو  دەربڕێ،  خۆشەویستی  هەستی  جار 

بیرخستنەوەی  ڕۆژە،  ئەو  تەرخانكردنی 

ئەویندارانە،  بۆنەیەكی  وەك  یادەوەرییەكە 

بدرێتەوە  مافێ  وەك  ئەوەش  دەبێت  بۆیە 

لە  ب���ەدوور  و  خ��ۆی��ان  گەنجان  دەس��ت 

نەریتی  و  خ��وو  و  ئاین   قەڵەمڕەویی  

حورمەت  گێڕانەوەی  هاوكات  باوكساالری! 

كوردستان  زانكۆكانی  بۆ  زانستی  بەهای  و 

حزب  و  ئاین   دەستێوەردانی   لە  ب��ەدوور 

مەرجی پێشكەوتنیانە.

 

 

دۆخی  ئاین  و  ئاینداری لە 
كوردستان

دۆخی  ئاینداری لە كوردستاندا لە ڕوانگە 

نەبووە،  لەسەر  مەترسیی  مێژووییەكەیەوە، 

لەسەركراو  هەڕەشە  بابەتێكی  ئاین   واتە  

دەرفەتێكی  و  دەرگا  هەموو  بەڵكو  نەبووە، 

گەشەكردن و خۆسەپاندنی لە بەردەمدا وااڵ 

بووە، لە كاتێكدا هەل و دەرفەت لە بەرامبەر 

هەر  بووە.  داخراو  بیروباوەڕ  و  بابەت  زۆر 

لە  ئاین   پێگەی   كە  ك��ردووە،  وای  ئەمەش 

بەرامبەر بیروباوەڕ و بوارە  كلتورییەكاندا لە 

تاكڕەوانە  بووبێ.  السەنگدا  هاوكێشەیەكی 

و  كایە  زۆرب��ەی  لەسەر  خۆی  هەژموونی 

پیادە  ئێمەی  كۆمەڵگەی  تری  بوارەكانی 

كردبێ، لەبەرئەوە جێی خۆیەتی قسە لەسەر 

لەسەر  هەڵوێستە  و  بكەین  الیەنە  ئ��ەم 
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ئاین   ئ��ەوەی   بەبێ  كە  بكەین،  ڕاستییە 

هەڕەشەی لەسەر بووبێ، كەچی بە جۆرێك 

هەڕەشە بووە بۆسەر بوارەكانی تر.

1-  ئاین  هەژموونە نەك باوەڕداریی

حاڵەتی  لە  ئێمە  ئێستا،  تا  ڕاپەڕینەوە  لە 

هاوكات  و  ئاین   هەژموونی   لە  دەرچوون 

پاش- قۆناغی  كە  ڕاستە  دەژین.  گەڕانەوەی 

و   سیاسی  دەركەوتە  هەموو  بە  ڕاپەڕین 

ملمالنێی  كۆمەاڵیەتییەكانیەوە،  و  كلتوری 

ئەم  بۆیە  ك��وردەوە،  ماڵی  نێو  خستە  تری 

كە  ناجێگیرە،  و  ڕاگوزەر  دۆخیكی  قۆناغە، 

بەهاكان و پێوەرەكان جێگۆڕكێ و لەرزەیان 

تێدەكەوێت، كە دواتر خەڵكی لە دۆزینەوەی  

بۆ  ئارامی  دەیەوێ  بەهایەك  وەك  دا  ئاین 

خۆی بپچڕێ.

لەسەر  قسەكردن  چۆن  وەك  هەڵبەت، 

دەوڵەت  و  سیاسەت  و  ئاین   پەیوەندیی  

سیاسی  فەلسەفەی  نوێی  دەركەوتێكی 

مۆدێرنە، ئاوەهاش باسكردنی ئەو پەیوەندی 

چونكە   نوێیە،  كوردستان  لە  ئیشكالیەتە  و 

واتە  ›ستاتیكی‹،  درێژبوونەوەیەكی  ئاین  

و  ژی��ان  كایەكانی  لە  چەسپاوی  و  نەگۆڕ 

تا  ه��ەب��ووە.  ك��وردەواری��دا  هەستەوەریی 

تێوری  پرسیاری  جێگەی  نەبۆتە  ئێستاش 

هەستوسۆزی  دەرەوەی  ل��ە  زانستی  و 

منوونەوە  بە  تردا  شوێنی  لە  كەفوكوڵدار. 

ئ��ەو ڕاوب��ۆچ��وون��ە پ��ەرچ��ەك��رداری��ی��ان��ە و 

بەرگریگەرییانەم باس كردووە.

ل��ەب��ەرئ��ەوەی ك��ورد دام��ەزراوەی��ەك��ی 

بەرامبەریدا  لە  كە  نەبووە  دەوڵەتی  وەك 

هێشتا  بەاڵم  ڕێكبخات،  نێوانیان  پەیوەندیی 

›حكومەتی هەرێم‹ و ›پەرلەمان‹ لە بەرامبەر 

داری��دا،  ئاین  ڕێكنەخراوەیی   هەژموونی 

دووچاری ملمالنێ و قەیرانی سیاسی دەبێت. 

ڕاستەوخۆی  كاریگەریی  ئ��ەوەش  دوات��ر 

لە سستكردنی دیموكراسی و هزری  دەبێت 

هاوواڵتیبووندا.  و  مەدەنی  مافی  و  لیرباڵ 

بە  ئاینی  پیاوانی   چۆن  بپرسین:  دەبێت 

بەهای  فێری  جیاوازییەكانیانەوە  هەموو 

بۆ  گرەنتیەك  تاكە  وەك  بكەین  دیموكراسی 

مانەوەی پێكەوەژیان و  ئاینداری؟ پێویستە 

نزیك  و  دوورم��ەودا  ڕێگەچارەی  حكومەت 

چۆنیەتیی  لە  بەتایبەت  بەرنامەیەوه،  بخاتە 

 ‹ كاریگەریی  و  پێگە  لەگەڵ  مامەڵەكردنیدا 

ئاین ‹. هەڵبەت ئەمەش لە چەند ڕوویەكەوە 

دەكرێت:

-مەرجەعێكی-  پێكهێنانی  بۆ  هەوڵدان   -

لیژنەیەكی  ئاین ی بۆ كاری فتوا و  ئاینداری.

لەنێوان   ب��ەردەوام  مێزگردی  و  گفتوگۆ   -

ئاینداران و ڕۆشنبیران.

- بەدامەزراوەكردنی مزگەوت و شوێن و 

بۆنە ئانییەكان.

مزگەوت،  دروستكردنی  كەمكردنەوەی   -

باجنەدانی  م��اف��ی  هەڵگرتنی  ڕێ��ی  ل��ە 

ڕێخۆشكەرە  ئەمەش  كە  دەوڵەمەندانەوە، 

مزگەوتەكان.  بێبەرنامەیی  زیادبوونی  بۆ 

بە  خێرخوازی  كاری  هاندانی  بەرامبەردا  لە 

دروستكردنی قوتابخانە، نەخۆشخانە، باخچە 

و شوێنی خزمەتگوزاریی پێویسترت. 

كەمكردنەوەی  و  وتارەكان  یەكخستنی   -

وتاری هەینی لە یەك دوو مزگەوتدا، كە لە 

نێو شارەكاندایە. 

بۆ  قانوندا  لە  گشتی  چێوەی  دانانی   -

و  بەرز  وتارخوێندن،  و  ی  ئاین  كاروباری  

كاتی  و  بانگدان  بڵندگۆكانی  دەنگی  نزمیی 

كردنەوەیان. 

شایانی وتنە، تەنها قانون چارەی كێشەی  

چەند  لە  وەك  ناكات  ڕۆشنبیران  و  ئاین  

داهاتوو هەڕەشە و هەوڵی كوشتنی  مانگی 

سیمبولی درا، بۆیە دەبێت:

و  پێگە  و  م��اڵ  و  ژی��ان  حەسانەی   -1

هێرش  بەرامبەر  هەبێ  نوسەران  حورمەتی 

ڕۆشنبیر  ڕۆحی  و  كەسێتی  برینداركردنی  و 

و نوسەران.

نێو  نەچێتە  دەربڕین  ئازادیی  مافی   -2

پێوەری حەاڵل و حەرام.

نییە،  چ��ارەس��ەر  ق��ان��ون  تەنها  دی���ارە 

نییە  ڕێكخەر  تاقە  تەنها  بە  قانون  چونكە 

بێ  دیموكراسی  ئەگەرچی  كێشەكان.  بۆ 

»Regulation« ڕێسای ڕێكخەر بۆ چۆنیەتیی 

لە  ج��ی��اوازەك��ان  ب��ی��روب��اوەڕە  هەڵكردنی 

كەشێكی ملمالنێدا ئەستەمە. هەربۆیە ئەبێ 

نێوان  لە كێشمەكێش و ملمالنێی  دەسەاڵت 

و ڕۆشنبیر و نوسەر و مەالكاندا هەڵوێستی 

فەزای  پاراستنی  لەپێناو  بەر  بگرێتە  قانونی 

یەكالییكردنەوەی  چۆنیەتیی  واتە  گشتیدا. 

ملمالنیی ئاسایی بیروبۆچونەكان، بەجۆرێك، 

كە نەبێتە هۆی تێكدانی ئاسایش و ئارامی و 

سەقامگیری سیاسی و كۆمەاڵیەتی. ملمالنێ 

دیموكراسییە،  ڕۆحی  ئاشتییانە  كیبەركێی  و 

و  ناوەند  و  هێز  نێوان  ملمالنێی  بەتایبەت 

ڕۆشنبیر و چین و الیەنەكان.

كوردستان،  وەك  كەشێكی  لە  هەڵبەت 

دارەكان  ئاین  و   ڕۆشنبیر  ملمالنێی  دەبێت 

شەڕی  بۆ  بگۆڕدرێ  نابێت  ب��ەاڵم  هەبێ، 

سڕینەوەی یەكرتی و جیهاد! پێویستە مەالكان 
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هەڵوێست  چۆنیەتیی  و  مەدەنی  مافی  فێری 

نواندن و بەرگری لە بارودۆخی خۆیان بكەن و بە 

و شیاو. دیموكراتیزەكردن  ڕێگەیەكی مەدەنی  چ 

پێشمەرجی  ملمالنێكە،  دۆخی  ئاڕاستەكردنی  و 

ئارامی ڕەوشی دیموكراسییە، بەاڵم دەبێت مانای 

جیاوازیی بیروباوەر لە ئازادی دەربڕیندا بپارێزرێ 

و پلورالیزمی هزر و بیروباوەڕ گرەنتیی هەبێ.

2- لە  ئایندارییەوە بۆ  ئاین پەرستی

بڵێین  ئ��ەگ��ەر  ن��ەك��ردووە،  زێ���دەڕەوی���امن 

ئاینگەرادا،  لێشاوی   لەبەر  ئێمە  كۆمەڵگەی 

كەوتۆتە قۆناغێكی تر لە  ئاینداری، كە من بە » 

من  ڕای  بە  ئەمەش  دەبەم.  ناوی  پەرستی«  ئاین 

ڕیشەیی  گۆڕانكاریی  هەندێ  بۆ  دەگەڕێتەوە 

هەندێ  ه��ەم  ژی��ان��دا،  بژێویی  و  گ���وزەران  لە 

چۆنیەتیی  و  شێوە  لە  ڕووكەشییش  گۆڕانكاریی 

دیارە  ئایندا.  جێبەجێكردنی   و  پراكتیزەكردن 

بۆئەوەی،  دەگەڕێتەوە  تردا  دیوێكی  بە  ئەمەش 

هەموو  لە  ئێمەدا  كۆمەڵگەی  لە  ئاین   ئەمڕۆ  

نەك  ك��ردووە.  ون  خۆی  ماناكانی  ڕووی��ەك��ەوە 

ڕۆژانەدا،  ژیانی  لە  جێبەجێكردن  ئاستی  لە  هەر 

كە  ترسناك:  پرۆسەیەكی  بەر  كەوتۆتە  بەڵكو 

ئەویش پێداگیرییە لە »پابەندیی  ئاینی«. دواجار 

و  ناسین  ب��ەردەم  لە  ڕێگر  بۆتە  پرۆسەیە،  ئەم 

پراكتیزەكردنی  ئاین  خۆیدا.

لێرەوە من پرۆسەكە بە گۆڕان لە » ئاینداری« 

پەرستی«  ئاین   « بۆ  پ��ەروەری«ەوە  ئاین   « یان 

دادەنێم. كاتێك › ئاین پەرستی‹ جێگەی  ئاینداری 

و  رسوت  مانفێستی  دەبێتە  ئاین   دەگرێتەوه،  

ڕێوەڕسمێك، واتە ئاین  لە ناوەڕۆكەوە بۆ توێكڵ 

خۆمنایشكردن  بۆ  پەرستنەوە  لە  ڕواڵەتكاری،  و 

دواجار  دەگ��ۆڕێ.  توندڕەوانە  پەرچەكرداری  و 

ڕەهەندە  و  بان-مرۆیی  ئامانجە  و  مانا  لە  ئەمە 

ئاكامێكی  بۆیە  دەكاتەوە،  خاڵیی  ڕۆحییەكانی 

دەبێتە  ئاین   ل��ەوەی   بریتییە  چاوەڕوانكراوی 

نەریت و خوویەكی دووبارە و ڕۆتینئاسا. هاوكات 

ڕۆحییەوە  وزەیەكی  لە  ئاینی  ب��اوەڕی   هێزی 

دەگۆڕێ بۆ هێزێكی شەڕەنگێز و تێكدەر.

فەرمانەكانی   هۆی  بە  ئەوەی  وتنە،  شایانی 

ئاینەوە لە ڕەفتاری خەڵكی شوێنكەوتووی  ئایندا 

كردەكەیە  نیشاندانی  تەنها  جێبەجێدەكرێت، 

وەك خۆی، نەك ئەو پەپام و ئامانجەی لە پشت 

ڕێوڕەسم  و  رسوت  ئەنجامدانی  كردەكەیە. 

ئامانج،  دەبنە  خۆیان  وەك  پەرستشەكان  و 

واتایەكی  بە  بااڵكان.  مەبەستە  بۆ  بێگەڕانەوە 

لە  مرۆڤ  كە  نییە،  لەبەرئەوە  ڕۆژو  و  نوێژ  تر، 

بەڵكو  ئاستێ،  دەگاتە  پێی  ڕۆحییەوە  ڕووی 

و  بكات  نوێژ  كەسێ  هەر  كە  ئەوەی  نیشاندانی 

خراپە!  پێچەوانەكەشی  و  باشە  نەخواتەوە،  مەی 

دەیسەملێنێ،  ئاگامەند  و  ساغ  ئەقڵی  كاتێكدا  لە 

كە هەزاران نوێژكەر و مەینەخۆر هەن، بە هیچ 

پێوەرێ مرۆڤی باش و چاكەكار نین!

ئاین  بە   ئاینداری  بەدگۆڕانەی   ئەو  بۆیە 

پەرستی وەك دیاردەیەكی شەڕەنگێز و دژەمرۆڤانە 

جەماوەرییدا  ت��ون��دڕەوی  پ��ەرچ��ەك��رداری  لە 

جیاوازییەكان  كاتێك  بەتایبەت  دەنوێنێ.  خۆی 

ژیانی  بۆ  ڕێنامیی  لەباتیی  چونكە  قبووڵناكات، 

باوەڕەكە  بێ،  چاكەكاری  و  ڕۆحی  ئاسوودەیی 

دەگۆڕێ بۆ هەڵكوتانەسەر كەسێ، كە بیروباوەڕ و 

هەڵسوكەوتی جیاواز بێ، وەك ئەوەی دەرچوون 

لە  ئاین  گەورەترین هەڕەشەبێ ، بەاڵم گومانی 

دۆگامتیكی   بیروباوەڕی  هەڵگرانی  كە  نییە،  تێدا 

و  تەبایی  و  هێمنی  و  ئاسایش  ڕەوشی  لە  ئاینی 

پێكەوەژیانی كۆمەاڵیەتی هەڕەشەن.

توندڕەوانەی   ڕووداوگەلێكی  رشۆڤەكرنی  بۆیە 

لەبەرئەوەی كورد 
دامەزراوەیەكی وەك 
دەوڵەتی نەبووە 
كە لە بەرامبەریدا 
پەیوەندیی 
نێوانیان ڕێكبخات، 
بەاڵم هێشتا 
›حكومەتی هەرێم‹ 
و ›پەرلەمان‹ لە 
بەرامبەر هەژموونی 
ڕێكنەخراوەیی  ئاین 
داریدا، دووچاری 
ملمالنێ و قەیرانی 
سیاسی دەبێت
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ئاینی دەركەوتێكی نوێی كۆمەڵگەی ئێمەیە، 

كە دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنجامەی بەدگۆڕانێك 

لە ڕەوشی  ئاینداریدا هەیە. باشرتین ڕێگەش 

ڕووداوەكانی  لێكدانەوەی  بۆ  گەڕانەوەیە 

چۆن  وەك  هەڵبەت  »سلێامنی«.  و  »زاخۆ« 

جیاواز  ڕای  و  لێكدانەوە  ڕووداوێك  هەموو 

هەموو  نییە  مەرج  ئاوەهاش  هەڵدەگرێ، 

بپێكێ، بەاڵم  لێكدانەوەیەك بە تەنها ڕاستی 

وەلێ  تێدابێ.  لۆجێكی  و  بێت  شیاو  دەشێ 

ڕەخنەیی  ئەقڵی  ڕووداوەكان  نابێت خێرایی 

بڕیاردان و رشۆڤەكارییاندا  لە  و رشۆڤەیامن 

پەك بخات.

بە  كە  ڕووی���دا،  ئ��ەوەی  سۆنگەوە  ل��ەم 

مەساج  و  مەیفرۆش  دوكانی  سوتاندنی 

نەكرێ  پێشبینی  نییە  كارێ  پێكرد،  دەستی 

نەبێ،  چەندبارەبوونەوەشی  ئەگەری  و 

ڕووداوەك���ە  ل��ەس��ەر  قسە  دەب��ێ��ت  بۆیە 

زەمینە  لەو  بێ  قسەكردن  هێندەی  خۆی، 

ڕووداوان��ە  ئەو  سەرهەڵدانی  كە  لەبارەی 

بە  كێ  نییە  لەوە  قسەم  من  دەكات.  ئاسان 

دیاریكراوی لە پشت ئەو ڕووداوەیە، بەڵكو 

وەك  كردەوانەدا  لەو  »ب��اوەڕ«  دەركەوتنی 

ڕاستییەك  پەرستی،  ئاین  منوونەیەكی زەقی  

نیشان دەدات، كە باوەڕی  ئاین ی لە ئامانج 

بە  مرۆڤ  پەیوەندیی  بااڵكانی  مەبەسته  و 

دەگۆڕدرێ  ژیانەوە  باشەی  و  چاكە  یەزدان، 

بە هەڵسوكەوتێكی وشكە ئاین یی توندوتیژ، 

بە  باوەڕ دەگۆڕێت  تۆڵەسێن و ڕقاوی، واتە 

كردەیەك، كە بەزەبروەشاندن مامەڵە لەگەڵ 

دیاردەكانی كۆمەڵگەی ئێستاماندا دەكات.

ب��ۆی��ە ئ��ەم وەرچ��ەرخ��ان��ە ت��ون��دڕەوە 

كە  ه��ۆك��ارێ،  چەند  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ن��م��ەوە 

كۆمەڵگەی  ئێستای  هەلومەرجی  بە  بەندن 

لە  ئێمە  كۆمەڵگەی  ڕاستییدا  لە  كوردییەوە. 

مێژووی خۆیدا  ئاین پەروەر بووە و هەمیشە 

هەست و خواستی  ئاین ی هاندەر و ڕێگر 

بووە لە كردەوە و بیروبۆچوونەكانیدا، بەاڵم 

گۆڕاوداین،   چەرخێكی  لە  ئێستا  كە  ئێمە 

ئاوا دەبێت و  لە ژیامناندا  بە مانایەك  ئاین  

بە مانایەكش زۆر بە تیژڕەویی زەبروزەنگەوە 

دەگەڕێتەوە نێو فەزای كۆمەاڵیەتی و ژیانی 

تاكەكەسی، تا ئەو شوێنەی كە لە ڕووداوگەلی 

جیادا بە گوشارێكەوە بەرجەستە دەبێت.

ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  بەشێكی 

تا  ئیسالمدا  ئاینی  لە   ی«  ئاین  »ڕێفۆرمی  

جۆرێك  بە  بڵیین  ئەگەر  پەككەوتن،  ڕادەی 

دواك���ەوت.  ئ��ەوا  هەبووبێ،  م��ێ��ژوودا  لە 

سەردەم  لەگەڵ  نەیتوانی  ئاینەكە  دواجار  

دەقەكان  و  هاوتەریب  گۆڕانكارییەكاندا  و 

بكرێت.  ب��ۆ  ج��ی��اوازی��ان  خ��وێ��ن��دن��ەوەی 

ئاینی«  »باوەڕی   كە  ئەوەیە  تر  هۆكارێكی 

كە  كۆمەاڵیەتییەیە،  هێزە  ئ��ەو  خ��ۆی  بۆ 

مەرامی  و  جیاواز  ئاڕاستەی  بە  دەكرێت 

وات��ە   ب��ەك��ارب��ربێ،  ب��ازرگ��ان��ی  و  سیاسی 

باشە  ڕێگەیەكی  ئامرازێكەوە،  لە  ئاین  

كلتوری- ئامانجێكی   دەبێتە  ژیاندا،  لە 

 ، »ب��وون«  هەموو  س��ەرووی  لە  و  سیاسی 

دەوەستێ  ئێمەشەوە  مرۆڤبوونی  تەنانەت 

دەكەوینە  م���رۆڤ  وەك  ه��ەم��ووم��ان  و 

پەراوێزیەوە.

ئیدی ژیان و كۆمەڵگە و مرۆڤەكان دەبنە 

قوربانی، چونكە وەك ئامرازێ سەیر دەكرێنت، 

ئەگەر  ئاین   ئاخۆ   بپرسیین:  دەبێت  بەاڵم 

باشە، لەبەر ئەوەیە كە خزمەتی مرۆڤایەتی 

مرۆڤایەتی  هەموو  دەبێت  یان  دەك��ات، 

لەپێناویدا بژین و مبرن؟ من پێموایە پیرۆزیی  

ڕۆحی  بەرزیی  و  ژیان  پیرۆزیی  لە  ئاین  

كەڵكی   و  سوود  دەبێت  دەنا  مرۆڤەوەیە، 

ئاین  چی بێ، ئەگەر دژ بە گیان و ویژدانی 

مرۆڤ بێ؟

شایەتحاڵی  و  منوونە  ڕووداوانە  ئەو  بۆیە 

ئێمە  الی  جۆرێك  بە  ئاینداری  ڕاستییەكن:  

ئاین  و   دەچ��ێ  ئاوابوون  و  نەمان  ب��ەرەو 

پەرستی جێگەی دەگرێتەوە، واتە ئەوەی كە 

هەیە، لە بەرگ و لەژێر دروشمی  ئایندایە، 

پەیامی ڕاستەقینە و خودی  ئاین  نییە، بەڵكو 

ڕێوڕەسمەكانی   لێوەی  كە  دیاردەپەرستییە، 

منایشێكی  تەنها  بۆ  كورتدەبنەوە  ئاین  

جەماوەری، كە واتای خۆی لە دەستدەدات. 

هاوكات لە ئەوپەڕی تووڕەیی و توندوتیژیی 

ئەركێك  بەجێهێنانی  لە  پێداگیری  خۆیدا 

ژیاندا  لە  ئامانجێ  تاقە  وەك  كە  دەك��ات، 

پێناسەدەكرێت.

كە  باوەڕداراێك  ڕەفتاری  هەندێک  ئیدی 

ئاگرتێبەردان،  و  توندوتیژی  و  سووتاندن  لە 

بانگەوازكردندایە،  و  هاوار  بەردبارانكردن، 

شێوە  ڕێوڕەسمێكی  دەبێتە  خۆی  بۆ  ئەمە 

مەترسییەكە  بەاڵم  دەكرێت،  پیرۆز  و  ئاینی 

و  كوشنت  بە  ج��ار  هەندێ  كە  ل��ەوەدای��ە، 

ئەنجامدەدرێت!  بەربەرییانە  جار  هەندێ 

ئاینی  باوەڕیی   هێزگەلی  كە  ناشاردرێتەوە 

هەڵوەشانەوەیەكی  و  فەوزا  لە  بەشداری 

دیار  ئەوسەری  كە  دەك��ات،  كۆمەاڵیەتیدا 

ئەوەی   . چاوەڕوامنانە  چی  نازانیین  و  نییە 

كە ئێمە لەو ڕووداوانەدا بەرچاومان كەوت، 

ئاینیی  بڕوایەكی   لە  خەڵكێ  كە  ئەوەیە 
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تر  الیەنی  هاندانی  و  بزواندن  بە  سادەوە 

لەپێناوی  دەكات  هێرش  و  سەرشەقام  دێتە 

لە   »پارێزگاریكردنە  ناوی  كە  دروشمێک، 

ئاین  و دژایەتیكردنی خراپە!

پ������رۆژەی ئ��ی��س��الم��ی��زم و 
ئاكامەكانی

لە  ئەگەرچی  پێكرا،  ئاماژەی  پێشرت  وەك 

و  مەترسی  لەژێر  ئاین   ئێمەدا   كۆمەڵگەی 

زیاترە  دەیە‹  ›سێ  بەاڵم  نەبووە،  تیاچووندا 

دەبینەوە.  ئیسالمیزم  دیاردەی  ڕووی  بەرەو 

خۆمان لە بەردەم گوتارێكی سیاسی بە ئاین  

جۆشدراودا دەبینەوە، بۆیە ئەو پرۆسە نوێیە 

ئێمەدا خستینیە  ئاینی  و   سیاسی  ژیانی  لە 

كوێوە  لە  گوتارە  ئەم  پرسیارێك:  ب��ەردەم 

هۆكارە  هەڵقواڵوە؟  و  گرتووە  سەرچاوەی 

تازەیە  پرۆسە  ئەم  خۆییەكانی  و  بابەتی 

چییە؟ ئایا شكستی سێكۆالریزەكردنی  ئاینە؟ 

ئاین  ڕێكخراوە   و  كلتور  كاریگەریی   ئایا 

چەندان  كوردستانە؟  دەوروب��ەری  ییەكانی 

پرسیاری تر.

1- سیكۆالریزەكردنی  ئاین 

شاراوە نییە كۆمەڵگە پێشكەوتووەكان بە 

جۆرێك لەگەڵ باوەڕی  ئاین یدا ڕەفتاردەكەن، 

بێبەهاكردنی   و  كەنارخسنت  لە  دوورە  كە 

ئاین  و هاوكات بەكارهێنانی وەك ئامرازێكی 

ئەو  ل���ەوەی  جگە  ب��ازرگ��ان��ی.  و  سیاسی 

چارەسەری  باش  ڕادەیەكی  تا  كۆمەڵگەیانە 

یان  ئاین،  هەژموونەكانی   و  ئاین   پرسی  

لەسەر فەزای گشتی و كۆمەاڵیەتی كردووە. 

نێو ژیانی  لە  ئاین   ڕێكخسنت و جێخستنی  

تاك و فەزای گشتی و سیاسیدا بەرئەنجامی 

ئاین  شەڕوشۆڕی   و  جەنگ  لە  مێژوویەك 

ییە. هاوكات ئاكامی كرانەوە و دیموكراسییە، 

كە پێگە و جێگەی  ئاین  لە شوێن و كاتی 

ئاین   بۆیە   هەر  دەكات.  دەستەبەر  خۆیدا 

كێشەیەك  و  گرفت  كۆمەڵگەیانەدا  ل��ەو 

دەسەاڵتێك  دەبێتە  ئاین   كە   بووە، چونكە 

و ه��ەژم��وون��ی ب��ەس��ەر ژی��ان��ی م���رۆڤ و 

كۆمەڵگەكانەوە دەبێت، ئیرت دەبێتە ئامرازی 

دەستی هێز و تەنانەت حكومەتەكان.

كاتی  ئایا  بپرسین  دەبێت  سۆنگەوە،  لەم 

ڕێسایەكی  و  سیستمێك  كە  نەهاتووە  ئەوە 

ببێتە  كوردستان  هەرێمی  لە  سێكۆالریست 

ڕێكخەر و پێوەری ژیانی ئاین و باوەڕداری؟ 

پرسیارە،  ئەو  وەاڵمدانەوەی  پێش  بێگومان 

دەمەوێت لەوێوە دەستپێبكەم، كە مەبەست 

و  ئاین   ئ��ەوەی��ە   ›سیكۆالریزەكردن‹  لە 

سیاسی  ئایدیۆلۆجیا  )بەتایبەت  باوەڕەكان 

دۆگامیەكی   بوونەتە  كە  حزبییەكانیش،  و 

ئاینی( ببنە بابەتێكی پەیوەستدار بە تاكەوە 

پرۆسەیەكی  نەك  گشتیدا،  ف��ەزای  نێو  لە 

گشتیی  ئایدیۆلۆجیی  پرۆژەیەكی  و  سیاسی 

»بەتاك- تر:  دەربرینێكی  بە  سەرتاپاگیر. 

و  ئاین   ب��ڕوای   )شەخسییبوونی(  بوونی« 

شێوازی پراكتیزەكردنیەتی لە كایەكانی ژیانی 

كۆمەاڵیەتیدا. 

خواستی   و  پرس  ئێمە  پێویستە  لێرەوه، 

ئاین  لە ناو كوردستاندا بۆ كایەی تاكەكەسی 

»Privet Sphere«  بگوێزرێتەوه، واتە  ئاین  

ببێتە مەسەلەیەكی كەسی و چیرت ئەو لەژێر 

كۆمەڵییەدا  هەژموونگەرە  پرۆسە  ئەو  باری 

كلتوریامن  و   گشتی  ف���ەزای  ك��ە  ن��ەب��ێ، 

گشتەوە  بیروباوەڕی  ناوی  بە  و  دادەپۆشێ 

بۆیە  زەوتبكات،  تاكەكەس  ئازادیی  دواجار 

بەئەقانیكردنی بیركردنەوە و باوەڕی  ئاینی، 

ئاستی  لە  ئاین   كە   دەستپێدەكات،  لێرەوە 

كۆمەاڵیەتی و لە سەردەمێكی بزۆز و ئاڵۆزدا 

بیروباوەڕە  نێوان  ملمالنێی  هۆی  دەبێتە 

جیاكان و هەڕەشەیەكە لە ئاسایش و هێمنی 

نیشتامنی، چۆن تێبگەین و لێكیبدەینەوە؟

دیارە خوێندنەوە و ڕاڤەكردنی ئەقانی و 

سەردەمییانە بۆ پێگەی  ئاین  و پەیوەندیی 

پێشمەرجە  هەنگاوێكی  مرۆڤەوە  بە  مرۆڤ 

كاتێ   حوكمرانی.  سێكۆالریزەكردنی  بۆ 

شەخسی  ئیختیارێكی  دەبێتە  ئاینداری 

دیموكراسیدا،  لە  هاوواڵتیبوون  مافی  وەك 

مامەڵەكردنی  كە  قۆناغێ  گەیشتنە  هاوكات 

ب��اوەڕ  و  ئاینی  پ��ەی��وەن��دی��ی   ئ��ەق��ان��ی 

ڕێكدەخات،  كۆمەڵدا  و  ت��اك  ژیانی  لە 

بۆ  هەنگاوێكە  سیكۆالریزەكردن  لەبەرئەمە، 

ئاستی  لەسەر  دیموكراسی  لەبنجداكوتینی 

تێپەرآاندنی  بە  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

جیهانی  لە  كە  ڕیگرانەی  و  ئاستەنگ  ئەو 

ئیسالمیدا بەگشتی هەبوون.

كە  بیرمەندانەی  لەو  یەكێك  هەڵبەت 

ڤێبەر‹ە.  ›ماكس  كردووە،  پرسە  لەو  باسیان 

پرۆسەیەكی  »سیكۆالریزم«  پێیوایە  ئەو 

لە  وەرگێڕانیەتی  ئاینەو  بەئەقانیكردنی 

هەستوسۆز و ویژدانەوه، بۆ ئاستی بڕوایەكی 

چوارچێوەی  لە  ئاینی  بڕوای   واتە  ئەقانی، 

بێ.  ئەقانیدا  هەڵسوكەوتێكی  و  ڕەفتار 

مایەی  و  گرنگ  بۆچوونە  ئەم  ئەگەرچی 

جێی  ڕادەیەكیش  تا  بەاڵم  بیرلێكردنەوەیە، 

گۆڕانی  لە  ب��اس  ئ��ەو  چونكە  ڕەخنەیە، 

كە  دەكات،  كڵێسا  دامەزراوەكانی  پێكهاتەی 
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گشتی  فەزای  لەسەر  هەژموونیان  دواج��ار 

نامێنێ.

لە كاتێكدا »فەزای گشتی« و بیركردنەوەی 

بەسەردا  گۆڕانیان  خۆیاندا  لە  تاكەكان 

›ڤێبەر‹دا  بەسەر  ئەمەش  كە  نەهاتووه، 

پرۆسەی   ل��ە  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر  تێپەڕیووە، 

ئاینداریدا »تاك« لە نێو فەزای گشتیدا وەك 

تر، سێكۆالریزم  بەمانایەكی  خۆی ماوەتەوە. 

بەڵكو  ب��اوەڕدا،  خودی  لە  نییە  گۆڕانكاری 

چۆنیەتیی ڕەفتار و هەڵسوكەوتی باوەڕدارانە 

لە نێوان خۆیان و كۆمەڵگە و حكومەتەكاندا. 

ئیدی دەكرێت دۆخی هۆشیاریی كۆمەاڵیەتی 

كە  دابرنێ،  سێكۆالر‹  ›پۆست  بە  ئەوروپا  لە 

گروپ  ڕێكخستنی  بە  پێوستی  هێشتا  تێیدا 

ژینگەیەكی  كۆی  لە  ییەكانە  ئاین  و جڤاتە  

سێكۆالردا.

2- ئیسالمگەریی چ پرۆژەیەكە 

ئیسالمگەری،  پ��رۆژەی  لە  تێگەیشنت  بۆ 

پاشخانە  ب��ۆ  ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە  پێویستە 

مێژووییەكەی. دیارە نزیكەی نیوسەدە زیاترە 

پرۆژەیەكەوە  ناوی  بە  ئیسالمییەكان  بزاڤە 

ئیسالمییە،  چارەسەری  پ��رۆژەی  ن��اوی  كە 

داڕشتووە  كلتورییان  و   سیاسی  گوتارێكی 

و  ملمالنێ  ئ���ەوەش  بنەمای  ل��ەس��ەر  و 

دەكەن،  چەكداری  و  سیاسی  بەرەنگاریی 

لەپێناو تێگەیشنت لە ناوەڕۆك و ئامانجەكانی 

ئەو گوتارە، دەبێت لە چییەتی و ئامرازەكانی 

ئەو بە ناو پرۆژەیە بكۆڵینەوە. دیارە پرۆژەی 

دەگەڕێتەوە  بنەڕەتدا  لە  ئیسالمگەریی 

دایكبووی  لە  كە  پێشرت،  مێژوویەكی  بۆ 

سەردەمی قەیرانە و لە داگیركردنی نیشتامن 

و خاكی موسوڵامنانەوە دەستی پێكردووە.

لە دیدی  ئەو خاكە  داگیركردنی  هەڵبەت 

پیرۆزیی  پیسكردنی  واتە  ئیسالمگەرەوە، 

س��ەرووی  لە  موسوڵامنان.  سەرزەمینی 

و  »ق���ودس«  لەدەستدانی  ه��ەم��ووی��ەوە، 

عوسامنی  خەالفەتی  ڕووخانی  پێشرتیش 

س��ەرەداوی  یەكەمدا،  جیهانی  جەنگی  لە 

ڕوخاندنی  ئەنجامی  لە  بۆیە  پرسەیە،  ئەو 

داڕمانی  و  میللی  »ئیسالمی«  خەالفەی 

پرۆژەی  ئاینی،  مێژوویی   ئیمپراتۆریەتی 

گەڕانەوە و زیندووكردنەوە سەریهەڵدایەوە. 

و  بریندار  ویژدانێكی  لە  كە  پ��رۆژەی��ەك 

هەڵسانەوە  و  ماڵوێرانی  لە  باس  ت��ووڕەوە 

جیهانی  لە  ئەمڕۆ  كە  پرۆژەیەكە  دەك��ات. 

موسوڵامناندا ڕەگی داكوتاوە. هاوكات دابڕان 

خاكی  وەسفی  و  ب��ارودۆخ  پەرتەوازەیی  و 

سەدە  چەند  بە  دەبەستێتەوە  ب��اوەڕداران 

لەمەوبەرەوە!

و  ب��ەره��ەم  لە  ب��اس  پ��رۆژەی��ەك��ە  ئیدی 

دوژمنكاری  و  داگیركردن  و  بەگژاچوونەوە 

دەك����ات، ن���ەك پ��رۆژەی��ەك��ە ب��ۆ ژی��ان��ی 

كە  ئێستادا،  لە  هاوبەشێتی  و  پێكەوەبوون 

كۆمەڵگەی  و  هێمنی  و  ئاسایش  بە  بایەخ 

مەدەنی بدات، واتە پرۆژەیەكە هەر لە یەكەم 

بەرپەرچدانەوەیە،  و  بەربەرەكانی  سەرنجدا 

دەبینێتەوە،  خۆی  هەلومەرجەدا  لەو  بۆیە 

و  بەڕێوەبەری  و  دامەزراندنی  و  توانا  نەك 

و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  كێشە  چارەسەری 

ئابورییەكان لەم سەردەمەدا. 

هەڵكردن  بۆ  نییە  پرۆژەیەك  لەبەرئەوه، 

بەڵكو  خۆیدا،  ناو  لە  جیاوازییەكان  لەگەڵ 

لەسەر  جیاوازییەكان  بەربەرەكانیكردنی  بۆ 

ئاستی دەرەوە و ناوەوە، كەواتە مەبەستامن 

نییە، كە شارستانی و  كلتوری  لە پرۆژەیەك 

ئایدیۆلۆجیای   و  سەراپاگیری  بەڵكو  بێ، 

ئاینیە، بۆیە ئەگەر پرۆژەی ئیسالمی سیاسی 

لە دەرگای سیاسیی دەوڵەتدا بچێتە دەرەوە، 

ئەوا ڕێگەی خواپەرستی و ڕەوشتی ئیسالمی 

لەسەر دۆگامی  ئاینی و بیروباوەڕی كۆمەڵگە 

دەكرێت  لێرەوه،  دەدات.  خۆی  بە  درێژە 

دەستنیشانی هەندێ لە نیشانەكانی پرۆژەی 

ئیسالمگەرا بكەین: 

وورەو  گ��ەن��ج��ی��ن��ەی  ت��رس��گ��ەری   -3

بەربەرەكانی و پارێزگاری

پێدراوێكی  ترس  كە  نییە  تێدا  گومانی 

ب��ەاڵم  رسوشتییە،  دۆخ��ێ��ك��ی  و  م��رۆی��ی 

ئاینی  و   سیاسی  پرۆژەیەكی  بۆ  كاتێك 

توندڕەو  پرۆژەیەكی  بەتایبەت  دەگ��ۆڕدرێ، 

تەنها  ئێمە  ناكرێت  ئەوە  »فەندەمینتالیزم«، 

بوەستین،  دەروونییەكەی  ئاستە  لەسەر 

پیادەكردنی  بنەمایەكی  دەبێتە  چونكە 

ئەمەش  تۆقاندن.  و  ترساندن  سیاسەتی 

كارای  میكانیزمێكی  و  پەرچەكردار  وەك 

و  گۆڕانەكان  لە  ترس  خێرا.  تەشەنەسەندنی 

هاتنی نەریت و بیروبۆچوونی نوێ، دەگۆڕێ 

ئاینیەكان.  بەها   لەدەستنەدانی  خەمی  بە 

دیموكراسی  بەها جیهانییەكانی وەك  هاتنی 

كۆمەڵگە  ناو  بۆ  مرۆڤ  مافی  و  ئ��ازادی  و 

داخراو و كۆنەپارێزەكان لە فۆرمی پەالمار و 

هێرشربدنە سەر  ئاین  و  كلتوردا بوو.

هاوكات ئەم بەها نوێیانە دەرگای ڕژێمی 

لە  نادیموكراسییان  هزری  و  تۆتالێتارێتی 

سەر  و حكومەتەكاندا خسته  دەسەاڵت  نێو 
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ئەو حكومەتە سەركوتكەرانه  پشت، چونكە 

مۆدێرنانەی  بەها  ئەو  كە  نیشاندا  وای��ان 

دەكات،  مرۆڤ  مافی  و  ئازادی  لە  باس  كە 

بیروباوەڕی  و  كۆمەڵگە  بیروباوەڕی  بە  دژ 

هێز  ویستی  تر  جارێكی  بەمەش  هاوردەیە. 

لە ڕێی برەودان بەو پڕوپاگەندانە، بووە هۆی 

توندڕەوانە  گروپە  ئەو  دەسەاڵتی  سەپاندنی 

بەسەر هەموو بوارەكانی كۆمەڵدا. ئەوەشی 

هۆشیاری  نەبوونی  لەمەدا،  بوو  ڕێخۆشكەر 

خەڵكی  ل��ەوەی  جگە  ب��وو.  ڕۆشنبیری  و 

وەرگرتنی  مەیلی  و  توانست  و  ئامادەباشی 

كاتێكدا  لە  هەبووه،  نوێی  بەهای  و  چەمك 

لەژێر باری ئابوری و گرانی و نەخوێندەواری 

و چەوسانەوەدا دەناڵێنن.

بەها  لەسەر  پێداگرتن  بارودۆخەدا  لەم 

كێشەكانی  كە  پردێكە،  تەنها  ڕۆحییەكان 

ڕاگرتنی  و  گرێدەدات  ڕابردووەوە  بە  مرۆڤ 

مرۆڤ  بە  هیوابەخشین  و  كۆمەڵ  شیرازەی 

بۆیە  كۆنرتۆڵكردن.  بۆ  دەروازەی��ەك  دەبێتە 

دیموكراسی  و  سەربەستی  و  ئازادی  مرۆڤ 

بە چەمكێكی نامۆ و ناڕەوشتی تێدەگات، كە 

بەرەو بەرەڵایی و پشێوی دەڕوات. هاوكات 

زانست بە هۆكاری داگیركردن و لەناوبردنی  

ئاین  و باوەڕ دەزانرێت. لە كاتێكدا خەڵكی 

ڕۆژئاوادا  لە  كە  جیهانییەكان  بەها  دەترسن 

بكات،  لێژ  خۆیان  هی  بە  جێگە  ب��اوە، 

وێنانە  ئەو  چۆن  كە  پرسیارە  جێگەی  بۆیە 

دژخوازییە  چاوە  بەو  چۆن  و  دروستبوون 

سەیری جیهان دەكرێت؟

ڕۆشنبیر  هەندێ  و  تەكنەلۆجیا  هەڵبەت 

و  ترس  دروستكردنی  لە  گەورەیان  ڕۆڵ��ی 

سڵەمینەوە هەیە، لەالیەكی ترەوە دەسەاڵتی 

ناوخۆیی خۆسەپێنەر درێژكراوەی سیاسەتی 

لە  قەڵەمڕەوی  ڕەوایەتیی  و  دەرەكییە 

ناوخۆدا جێگەی متامنەی خەڵك نییە، چونكە 

سەر بە خۆرئاوایە و وەك پرۆژەیەكی سیاسیی 

خۆرئاوا  ب��ەرژەوەن��دی��ی  درێ��ژك��ردن��ەوەی 

لە  و خەڵك  گەندەڵە  دەبیرنێ. دەسەاڵتێكی 

دوورەوە ئەو دوو منوونەی لە بەردەمدایە، كە 

پیادەشی دەكات.  و  لێدەدات  الفی مۆدیرنە 

پەرچەكرداری  زۆرت��ر  لەبەرئەوەشە  هەر 

لە  دەبێت،  مۆدێرنە  و  گۆڕان  بە  دژ  توندتر 

گلۆباڵەوە  و  تەكنەلۆجیا  ڕێی  لە  كاتێكدا 

هەموو  بەسەر  خۆی  خێرایی  بە  زۆر  گۆڕان 

دنیادا دەسەپێنێ، پاشان پیادەكردنی ترسێك 

كە خۆی لە لەدەستدانی ناسنامە و  ئاین  و 

باوەڕدا دەبینێتەوە، وەك تاقە ڕێخۆشكەر بۆ 

بەرەنگاربوونەوە سەهەڵدەدات.

كەواتە فەندەمێنتالیزم لەمەوە سەرچاوەی 

بۆ  سەرچاوەیەك  دەبێتە  بۆیە  هەر  گرتووە، 

بەرەنگاربوونەوە و خۆقوتاركردن لە سیستمی 

جیهانیی نوێ، بەاڵم بێپەرواشە لەوەی كە ئایا 

بەو جۆرە ڕزگاری بێ، لەبەرئەوە گەورەترین 

ئەنجامدەدات،  تەقاندنەوە  و  تیرۆر  كاری 

واتە ئەوەندە كار لەسەر ڕووخاندن و تێكدان 

و  دروستكردن  لەسەر  كار  ئەوەندە  دەكات، 

پرۆژەی بنیاتنان نییە. هاوكات هێندەی ئەو 

و  بەرنامە  وەك  خۆی  ئیسالمگەرییە  پرۆژە 

پالنێكی ساخ و ئامادەكراو دەبینێ و هیچی 

جێبەجێكردنی  و  پیادەكردن  لە  جگە  ناوێ 

ڕاستەوخۆی لە واقیعدا، ئەوەندە گەڕان نییە 

بۆ بنجوبناوانی كێشە و قەیرانەكانی جیهانی 

ئیسالمی.

ڕووداوەكان  ئایا  دەكەین:  پرسیار  لێرەوە 

و  جەنگ  سیاسەت،  پێكدادانەكانی  و 

شەڕوشۆڕەكان بە جەنگی  كلتوری دابرنێن؟ 

جەنگی  بە  نوێ  یی  ئاین  پرۆژەی   جەنگی 

بە  بژمێرین؟  نەگۆڕ  ناسنامەی  و  نەتەوه 

لە  نییە  جەنگێ  چونكە  نەخێر،  من  ڕای 

گەرچی  ناموسوڵامن،  و  موسوڵامنان  نێوان 

و  ئابوری  لە جەنگی  بەشداریشن  هەردووال 

ئەو  كلتوریی  وێنای   جەنگی  بەڵكو  هتد... 

باوەڕدارانەیە، كە لەسەر بنەمای  كلتوری و 

یەكدی  بەرامبەر  ئابوری  سیاسی  باردوۆخی 

هەیانە.

ناسەردەمیی:

یەكێك لەو نیشانانەی كە ئەمڕۆ ئیسالمگەر 

و  زەم���ەن  ه��زری  شێوانی  تێیكەوتووە، 

لە  وەختەكان  و  س��ەردەم  لە  تێنەگەیشتنە 

بە  دیاردەیە  ئەو  دەتوانین  كۆمەڵدا.  ژیانی 

ببەین،  ناو   )Anachronism( ئەناكرۆنیزم 

بەرهەمهێنانەوەی  و  وێناكردنەوە  وات��ە 

كۆنتێكستێكی  لە  كەسگەلێك  و  ڕووداو 

نەهاتۆتە  و  نەبووە  هەرگیز  كە  مێژووییدا، 

ئاراوە، بۆیە، ئەو وێناكردنەی ئیسالمگەرەكان 

بۆ كۆمەڵگە و كێشە و خواستەكانی مرۆڤ، 

بۆ  بەردەوام دەبردرێتەوە  بە شێوەیەكە، كە 

الیان  كە  سەردەمێك  واتە  تر،  سەردەمێكی 

ڕەسەن و زێڕینە. 

تەنها  ئێستا  بۆ  تێگەیشتنیان  بۆیە  هەر 

ئەزموونە  و  ڕابردوو  لە  بەنزیكخستنەوەیە 

بوترێ  ڕاسترتە  لەبەرئەوە  مێژووییەكان، 

نییە،  پڕۆژەیەك  خۆی  بۆ  ئیسالمی  پرۆژەی 

دەستكەوتەكانی  بۆ  خۆپاڵدانە  زیاتر  بەڵكو 

ئێستادا  لە  كاركردنە  لەوەی  نەك  ڕاب��ردوو، 
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دەبێت  پرۆژە  ئەمڕۆیی.  ڕوانگەیەكی  بە  و 

و  داه��ات��ووی��ی  و  ئێستایی  ڕەه��ەن��دی 

»ڕۆژی  چەمكی  نەك  هەبێ،  پاشەڕۆژیی 

دوایی« كە بیری  ئاین ی وەك ئامانجێك بۆ 

ژیان چاوی تێبڕیوە! بۆیە كاتێك لە ڕێی باوەڕ 

خەڵك  دۆزەخ  لە  ترسان  و  بەهەشتەوە  بە 

گۆشدەكرێت، لە ئیستای زەمینی دادەبڕدرێ.

پ���اش���ان ئ���ەگ���ەر ب���ارودۆخ���ی���ش كە 

وێنادەكرێت،  ›دۆزەخێك‹  وەك  ب��ەردەوام 

ئیسالمگەرەكان نایەن ئەو هۆكار و گرفتانەی 

ئەو دۆزەخەی دروستكردووە، بگێڕێنەوە بۆ 

تۆڵەیەكی  بە  بەڵكو  مرۆیی،  چارەسەرێكی 

دەزان��ن.  مرۆڤەكانی  و  خەڵك  لە  یەزدانی 

و  نوسەر  هەندێ  كە  ل��ەوەدا  داخ��ەوە  بە 

ڕۆشنبیر درك بەوە ناكەن، كە بەشداریكردن 

ئێمە  ناجۆرەی  واقیعە  ئەو  بێزاندنی  لە 

و  دید  تەماویكردنی  ئەژیین، هاوكاری  تێیدا 

جیهانبیی دروست و هیوابەخشە. سەیر نەبێ 

كە دیدی ›نیهلیستی‹ داڕوخێنەر الی زۆرێ لە 

ڕۆشنبیرو نوسەران ڕەگێكی  ئاین یی هەیە، 

ژیانی  بە«بێزاندنی  دەكرێت  ئەویش  كە 

زەمینی« ناو بربێ، چونكە قێزەوەنكردنی دنیا 

و ئەم جیهانە، ئەو رشینقە سڕكەرەیە، كە لە 

ڕێی  ئاینەوە دەكرێتە هەستی خەڵكەوە! 

1- پرۆژەیەكی »خوداگیرە«:

بەناو  ئەو  تایبەمتەندییەكانی  لە  یەكێك 

پرۆژەیە ئەوەیە، كە بە ناوی خودا و پیرۆزیی 

دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  هەوڵی  ئ��ەوەوه، 

هەڵگری  كە  دەوڵ��ەت��ێ  دەدات.  خودایی 

و  چەقگەرایە  و  سەنتەرخواز  بیروباوەڕێكی 

جیهانی  فەرمانڕەوایەتیی  سەرەوە  لە  هەر 

كە  پرسیارێكە  ئەوە  بەاڵم  دەكات!  خوارەوە 

ئەگەر دابڕان لە نێوان جیهان و دنیای سەر 

و بااڵ لەگەڵ دنیای نزمی مادیدا هەبێ، ئیرت 

و  دەستوور  ب��ااڵوە،  جیهانی  لە  دەبێت  بۆ 

ڕێنامیی جیهانی خوارەوە بكات؟

ناوی  بە  خەڵكی  دەمڕاستیكردنی   -2

ئامۆژگارییەوە:

باوكساالرییە  ڕەوت��ە  ئەم  نیشانەیەكی 

ویستی  و  حەز  لەگەڵ  ڕەفتار  و  مامەڵە  لە 

ڕەفتاریان  شێوەیەك  بە  واتە  تاكەكاندایە، 

كەسیان  مافی  ك��ە  دەك��رێ��ت،  ت��ەك��دا  ل��ە 

خۆیان  لەجیاتیی  چونكە  ن��اك��ا،  پێشێل 

دیارە  دەكرێت!  بۆ  بیركردنەوەیان  و  بڕیار 

الیەن  لە  دەستكاریكردنی  ئاینی  پەیامی  

ڕۆحییەوە  پەیامێكی  لە  ئیسالمگەراكانەوە 

بەمەش  ژی����ان‹.  ›ڕەچ���ەت���ەی  ك��راوەت��ە 

ڕیخۆشكردن بۆ دەمڕاستی و مامۆستاییكردنی 

خەڵكی كراوە.

لە كاتێكدا پەیامی‹ قورئان‹ یادخستنەوەیە، 

واتە وا لە مرۆڤ بكات، ئامانج لە ژیانی یاد 

بێتەوە، نەك ئەوەی پەیامێكی سیاسی بخرێتە 

ئەم  عیرفاندا  و  سۆفیگەری  لە  مێشكیانەوە. 

یادخستنەوەی  و  ڕۆحییە  كاركردنە  شێوازی 

م��رۆڤ��ە ك��ە خ��ۆی دەب��ێ��ت ب���ڕی���اردەر و 

ئەگەرچی  هەڵسوكەوتەكانی  بەدواچوونی 

دەبێت  دواجار  بەاڵم  دەبێت،  ڕێنیشاندەری 

هەر خۆی لەسەری بڕوات.

3- سیاسەتكاری یا  ئاین داری؟

لێرەدا، دەمەوێت كێشەی بەسیاسەتكردنی  

ئاین  و بە ئاین كردنی سیاسەت بخەمە ژێر 

پرسیار و توێژینەوەوە، كە تا چ ڕادەیەك ئەم 

دیاردەیە »نوێیە« لە كوردستاندا و لە بواری 

گرفتی  چەندین  بەڕێوەبردندا  و  سیاسی 

لەگەڵ خۆیدا هێناوەتە ناو سیاسەتی كوردی 

ترەوە  لەالیەكی  بەگشتی.  بیركردنەوە  و 

بارگرانكردنی  هۆی  بۆتە  ڕەوشە  ئەم  چۆن 

لەم  بەتایبەتی  ئێمە،  ڕۆشنبیریی  ئاستی 

ساتەوەختەدا! ئەمڕۆ چ لە دنیای سیاسەت و 

چ لە  ئاین دا، تێكەاڵوخوازییەكی بێسەروبەر 

لە نێوان دیدی سیاسی و  ئاینیدا دەبیرنێت. 

ئەم دوو كایەیە بۆ خۆیان بوونەتە تەمومژێك 

جیهانبینییەكی  ئاسۆی  هەموو  ب��ەردەم  لە 

ڕووندا. 

و  ئاینی  بەرگی   سیاسی  بابایەكی  كاتێك 

و  هەڵسوكەوت  و  كار  بەر  دەكاتە  پیرۆزی 

گوتارە سیاسیەكانی، چیرت سیاسەت یەك مانای 

هەیە، چونكە جەماوەر توانای جیاكردنەوە و 

سیاسیەكانی  بەرنامە  و  ئامانج  لە  تێگەیشنت 

نامێنێ. بە هەمان شێوەش  ئایندارێك شێوان 

و  پەرسنت  ئەركی  نێوان  لە  تێكەڵكردنێك  و 

سنوورێك  ئیرت  دەكات،  سیاسییەكاندا  ئەركە 

ئەم  كە  ئایا  بزانرێت  لێوەی  كە  نامێنێتەوە 

ڕەوتە سیاسییە یان  ئاینییە، یاخود ئەم مرۆڤە 

گیری  سیاسەتبازیدا  لیتاوی  لە  ئاسامنییە، 

خواردووە!؟

چەمكی  خێرایی  سەرنجێكی  ئ��ەگ��ەر 

گوتارێكی  دەبینین  بدەین،  سیكۆالریزم 

نوێخوازە.  و  پێشكەوتنخواز  ئایدیۆلۆژیی 

دەوڵەت  نێوان  جیاوازیخستنە  لە  پێداگرتنە 

بنەمای  سەرەكیرتین  ئەمە  كە  ەوە  ئاین    -

سیاسی بەرجەستە دەكات. بەاڵم ئەم شێوازە 

بیركردنەوە و تیۆرە لە دنیای سیاسیی كوردیدا 
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پراكتیزە دەكرێت. هەڵگرانی ئەم  بە پێچەوانەوە 

تەرز و نەریتە دروشم و گوتارەكانیان لەگەڵ  ئاین  

و نەریتە باوەكاندا تێكەڵدەكەن. نەك ئەوەندەش، 

بەڵكو خۆیان دەبنە بڵندگۆیەكی  ئاینی - سیاسی. 

تەنانەت گوتاری سیكۆالریزمیش دەكرێتە  ئاینێكی 

نوێ! ئەمەش بۆ خۆی گرفتێكی ترە.

وەك  سیاسەت  ئاین   ئاوێتەكردنی   ئەگەر 

مۆدێلێكی  بە  سەرلێشێواو  و  ساكار  شێوازێكی 

خۆرهەاڵتدا  لە  كەم  تا  زۆر  كە  دابرنێت،  سیاسی 

)واڵتانی هەرێمی و نزیك( باوە، چونكە سیاسەت 

تۆتالیتاریزمییانەیە  ناوچانەدا  لەم  )دەوڵ��ەت( 

ژیانی  بوارەكانی  هەموو  بۆ  بیركردنەوەدا،  لە 

كۆنرتۆڵكردنی  ئەنگیزەی  پەلدەهاوێژێت.  مرۆڤ 

دەرەوەی  لە  پانتاییەكە  هەر  و  سەرتاسەری 

دیدێك  و  بیركردنەوە  هەموو  دەبێت  خ��ۆی. 

خۆیەوە  سیاسیی  و  ئایدیۆلۆژی  كارگەی  لە 

ئاینیش  ئەگەرچی   لەبەرئەوە  سەرچاوەبگرێت، 

شااڵوە  لەم  جەماوەرییە،  كۆمەاڵیەتیی  كایەكی 

و  سیاسەت  پەلكێشكردنی  نابێت.  ب���ەدوور 

دەوڵەت بۆ ناو هەناوی كۆمەڵگە درێژ دەبێتەوە، 

ڕەوش  ئەم  قوربانیی  دەبنە  تاكەكانیش  تەنانەت 

چاودێری  پاوانەی  ناو  دەخرێنە  و  سرتاتیژیەتە  و 

و ڕكێفییەوە.

بۆیە یەكێك لە هۆكارەكانی تێكەڵخوازی، گەر لە 

وەربگیرێت،  سیاسەمتەدارەكانەوە  زوبانی  و  دەم 

لەبەرچاوگرتنی  ئەویش  جوانە،  بیانوویەكی  تەنیا 

ڕێزگرتنە  و  كۆمەڵگەیە  و  جەماوەر  بیروباوەڕی 

لەو سامانە  كلتوری و  ئاینییە!؟ لێرەدا دەرفەتی 

تەنیا  نییە،  قسەڵۆكە  ئەم  هەڵوەشاندنەوەی 

)پارتەكان(  كوردی  سیاسەتی  كە  بوترێ  ئەوەندە 

هێندەی بڵێیت لە هەموو ڕوویەكەوە، بەتایبەت 

)كۆمپرۆمیست(،  خۆگونجێنەرن  ئاین   لەگەڵ  

ئایدیۆلۆجیا و  چونكە زۆربەی حزبەكان خاوەنی 

دیدو ڕوانینێكی فەلسەفیی نین بۆ خوێندنەوەی 

پێكهاتەی  كلتوریی كۆمەڵگە و دنیابینیی مرۆڤی 

كورد.

خۆی  بۆ  گشتی،  ڕای  و  جەماوەر  بێگومان 

هەموو  بە  و  پڕنەكراوەیە  سپیی  تابلۆیەكی 

ئاڕاستەكردنی  و  پێكهێنان  هەوڵی  شێوەیەك 

ڕێزی  بەشێكی  دەك��ەن  حاڵی  وام��ان  دەدرێ��ت. 

تێكەاڵوخوازییەوە،  ئ��ەم  ڕێ��ی  لە  گشتی  ڕای 

بیرێكی  و  بنەما  هەموو  سەروو  لە  خۆی  بۆ  كە 

خودی  بەاڵم  دەوەستێت!  پێشكەوتنخوازانەوە 

ئەم لەبەرچاوگرتن و ڕێزدارییە بۆ )جەماوەر( لە 

و  سیاسەتە  ڕۆژانەی  كردەوەی  و  ڕەفتار  واقیعدا 

تەنها  مەگەر  پیرۆزەیە.  ڕستە  ئەم  هەڵتەكێنەری 

بێ  زۆرینە  هەستوسۆزی  كێشكردنی  مەسەلەكە 

لەوەدایە  گرفتەكە  دەسەاڵتخوازیدا.  لەپێناوی 

تردا  ناوەكانی  و  مۆدێرنێتە  ب��ااڵی  بە  الف  كە 

لێدەدرێت و كاری پێناكرێت، لە هەمانكاتدا داوا، 

پارت  ئەم  دەرەوەی  لە  دەكرێنت  چ��اوەڕوان  یان 

مامەڵەی  جۆرێك  هیچ  بە  كە  ڕێكخراوانەوە،  و 

خۆی  كاتێكدا  لە  نەكرێت.  ئاینەوە  بە   سیاسی 

پێشەنگی تێكەاڵوخوازیەتی چەواشەیە.

شایەنی باسە، ئەم دیاردەیە تەنیا دنیای سیاسیی 

پانوبەرینی  پەراوێزێكی  بەڵكو  نەتەنیوە،  ئێمەی 

ئەمەش  هەیە.  دەوروپشتامندا  هەرێمەكانی  لە 

بۆ خۆی هۆیەكی ترە لە تەنینەوەی ئەم درمە بۆ 

ناو بیری سیاسیی كوردی، بێگومان جیاكردنەوەی  

ئاین  - سیاسەت لەمڕۆدا هەروا كارێكی سانا نییە، 

كلتوریی  و   مێژوویی  هۆكاری  دیاردەكە  چونكە 

و  سیاسی  بیری  مێژووی  لە  بەاڵم  پشتەوەیە،  لە 

دەبێت.  گرنگ  و  نوێ  هەنگاوێكی  حوكمڕانیدا 

ئاشكرایە دۆخی سیاسیی ئێمە درێژبوونەوەیەكی 

نیشانەیەكی ئەم 
ڕەوتە باوكساالرییە 
لە مامەڵە و ڕەفتار 
لەگەڵ حەز و 
ویستی تاكەكاندایە، 
واتە بە شێوەیەك 
ڕەفتاریان لە 
تەكدا دەكرێت، 
كە مافی كەسیان 
پێشێل ناكا، 
چونكە لەجیاتیی 
خۆیان بڕیار و 
بیركردنەوەیان بۆ 
دەدرێت
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واتە  هەیە،  ناوچەكەدا  لە  خۆی  مێژوویی 

بااڵدەستبوونی   سەردەمانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ئاین  و حوكمڕانی  ئاین ی.

جیاكردنەوەی  ب��ۆ  بانگهێشنت  پ��اش��ان 

دەسەاڵت و باوەڕ، ئەگەر بناغەیەكی یاسایی 

دەسەاڵتە  و  نەبێت  داڕێ���ژراو  زانستی  و 

جوداكردنەوەی  خۆیان  بۆ  لۆكاڵەكانیش 

كایەكان پێشێل بكەن، ئەوسا هەر بانگەوازێك 

دەمێنێتەوە.  بۆ  مایەپووچیی  دەكرێت،  كە 

بە  چەپ  بۆ  ڕاست  لە  پارتێك  هەر  ئەگەر 

دەستێك دەستنوێژ بشوات و شایەمتان بهێنن 

و بە دەستێكی تر هەڵگری ئااڵی مۆدێرنێتە 

دەزگای  پارتەكان  دەبێت  بۆ  بێت،  هتد  و... 

فتوای  ئاین ی و پیاوانی خۆیان هەبێت بەو 

كارانە هەڵبسنت؟

ب��اوەڕ  كێ  ئ��ەوەی��ە:  لێرەدا  پرسیارەكە 

كۆمیدیای  لە  جگە  ئەمە  بهێنێت؟  بەكێ 

كاتێك  ناگەیەنێت،  چیدیكە  نەبێت،  سیاسی 

سەركردەی  نەك  سیاسی،  سەركردەیەكی 

پارت و ناوچەیەك بێت، بەڵكو خۆشی وەك 

بنوێنێت!  ئیاممئاسا  و  ئاینی  پێشەوایەكی  

لەبەرئەمە جارێكی تر، گومان لە سەركردەی 

سیاسی دەكرێت، كە تا ئەم ساتەش لە بەرگە 

توانای  و  دەرنەچووە  كۆنەكان  و  كالسیكی 

خۆگۆڕینی نییە. گومانی تێدا نییە سەركردەی 

نیوسەدە  یان  ڕاب��ردوو  سەردەمی  ك��وردی 

ئاوێتەیەك  یان  بوون،  كەسانێك  لەمەوبەر 

ئەوەش  كە   ، ئاین  و   سیاسەت  لە  ب��وون 

جوگرافی  و  مێژوویی  هۆكاری  باسكرا،  وەك 

و كۆمەاڵیەتی لە پشتەوە هەبوون. لەمڕۆدا 

كە  بپۆرشێت،  ڕاستییە  لەم  چاو  ناكرێت 

تێكەاڵوكردن و نەبوونی سرتاتیژیەتی ڕوونی 

سیاسی و كاركردن و هۆشیاریی سەركردە و 

سیاسەمتەدار كەم دەكاتەوە.

هەڵگرانی   بۆ  تێكەڵخوازیش  هەمان   

ئاین  ڕاستە، كە تەنیا بە پۆستی پێشەوایەتی 

ڕۆحی و  ئاین ی قایل نابن، بەڵكو بە هەموو 

سەركردەیەكی  ببنە  دەدەن  هەوڵ  ڕێگایەك 

دواڕۆژ  تەنیا  ن��ەك  دەوڵ���ەت!  و  سیاسی 

مسۆگەر بكەن، بەڵكو لە پێشدا دنیاش قوت 

بدرێت. دیارە چەمكی كۆمەڵگە - دەوڵەتی 

ڕوونی  و  ئاشكرا  بە  سەردەمەدا  لەم  نوێ 

توانیوێتی سنوورێكی جیا لە نێوان پەرستگە/ 

توخنی  دەوڵ��ەت  نە  كە  دابنێت،  دەوڵەتدا 

كاروباری  ئاینی بكەوێت و بەكاربهێرنێت لە 

سیاسەت و بەرژەوەندییەكاندا، نە نوێنەرانی  

و  دەوڵ��ەت  كاروباری  لە  خۆیان  یش  ئاین 

یاساییە  سنوورە  ئەم  هەڵبقۆرتێنن.  یاسا 

دەوڵەت وەك دەزگایەكی سیاسیی ڕەوایەتی 

و  دەپارێزرێ  دەستێوەردان  لە  )لێگێستیم( 

دەچێتە كایەی ژیانی تاكەكەسەوە.

دەوڵەتی  لە  باس  كاتێك  گرنگە  خاڵە  ئەم 

زۆرێك  لە  كەچی  دەكرێت.  سێكۆالریزم 

بیردەكرێنت،  لە  لێكۆڵینەوەكاندا  و  باس  لە 

و  یاساناسی  لە  ڕەوشێك  وەك  هەروەها 

مۆدێرندا  كۆمەڵگەی  سیاسیی  ڕۆشنبیری 

بە سیاسەت  ئاین   ئاوێتەكردنی   نەڕسكاوە. 

یان شێواندنی سیاسی  بێت،  تاكتیك  چ وەك 

شتێكسەرگەردانیی  هەموو  پێش  ئاینی،  و  

دەگ���ەی���ەن���ێ.  ئ���ای���ن   و   س��ی��اس��ەت 

لە  جگە  نێوانەدا  لەو  خۆساغنەكردنەوە 

گەمەیەكی دێامگۆجی و دەمامك، چیرت نادا 

كاتێ  گشتیدا.  ڕای  بەردەم  لە  دەستەوە  بە 

بیروڕا  سەربەستیی  و  ئ��ازادی  بانگەشەی 

ئەوپەڕی  ئازادییە  ئەو  دەبێت  دەكرێت، 

بكات  كات  و  ڕوخسار  هەڵامڵینی  و  ڕوونی 

بێپێچوپەنا  و  بێپەردە  سیاسیی  كەشێكی  و 

كە  مسۆگەربكات،  ئ��ەوە  هاوكات  بێت. 

جیاوازییانەوە  بە  بیركردنەوەیەك  هەموو 

مرۆڤ  چیرت  كە  هەبێ،  ئەوەیان  بوێریی 

سیاسییەكانی  خواستە  ب��ی��روڕای��ەك  ی��ان 

پێشێلنەكات. هاوكات بسڵەمێتەوە لە بەردەم 

لە  و  گشتییە‹  ›ڕای  ناوی  كە  دادگایەی  ئەو 

الیەن دوو دەسەاڵتەوە پیادە دەكرێنت و پەنا 

نەبردرێتە بەر ڕووكەشكردنی بەرنامەكانی بە 

نییە،  لەوەدا  مەترسی  ئیدی  ئاینی.  باوەڕی  

ناسنامەی  ڕێكخراوێك،  و  پارت  هەموو  كە 

خزمەتكردنی  لە  ئایدیۆلۆژی  و  سیاسی 

كۆمەڵگەدا بێت. 

لەبەر  ئایدیایەك  هیچ  كۆمەڵگە  پێموایە 

ڕەتناكاتەوە،  خۆیدا  لە  بیروباوەڕ  هۆكاری 

ئێمەدا هیچ  لە مێژووی  چونكە ڕای كۆمەڵ 

سیاسیی  بڕیاری  خاوەنی  و  بڕیاردەر  كاتێك، 

پاشان  نەبووە،  هەڵوەشاندنەوەی  و  مانەوە 

پێشدا  لە  كۆمەڵ  داخوازییەكانی  و  خواست 

چاوی  ئەوەی  نین.  ئایدیۆلۆژی  داواكاریی 

ئایدیۆلۆژیا  ئەو  خودی  دەیبینێ،  كۆمەڵگە 

كارەكانەوە  پشت  لە  كە  نین،  دروستانە 

لە  چ���اوی  ج��ەم��اوەر  بەڵكو  وەس��ت��اون، 

خزمەتگوزاری و كاركردنە، هەمیشە پرسیاری 

كۆمەڵ لە سیاسەت و پارتەكان لە چی ئەكەن، 

یان چییان بەجێهێناوە كۆ دەبێتەوە، نەك لە 

ڕیزكردنی ڕستە جوان و بڵندئامێزەكان.

ئاشكرا  بە  سیاسییەك  یان  پارتێك،  ئەگەر 

باوەڕی  ئەم  كاری  كە  بكاتەوەن  یەكال  خۆی 

و  ئاینییە، بەڵكو سیاسەت و ئەو دنیایە كە 
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پێوەی بەندە. ئەمە هیچ ئاكامێكی ترسناكی 

نابێت.  ئاین دارێكیش ئەوە بخاتە بەرچاوی 

و  سیاسەت  خەریكی  كە  خەڵكی  و  خۆی 

چاالكیی پارتایەتییە، یان وەك هەر كەسێكی 

سیاسی  كەسێكی  هەر  وەك  بەاڵم  ئاسایی، 

تری  ئەركی  فەرمانگەكاندا  و  دەزگ��ا  لە  و 

لەسەرە: نابێت بە باوەڕ و  ئاین  و پارتەوە 

لە  دەمامك  و  پ��ەردە  الدان��ی  پەیوەستبێ. 

دروشم  تێكەاڵونەكردنی  و  ڕوخسارەكان 

سۆزی   و  هەست  بەكارنەهێنانی  و  باوەڕ  و 

ڕاستگۆیی  ئەوپەڕی  خەڵك  كۆمەاڵنی  ئاینی 

و جەربەزەییە.

و  ئاین  تێكەاڵوكردنی  ئەوەش،  سەرەڕای 

خودی  دابەشكردنی  بۆ  هۆیەكە  سیاسەت 

هەندێك  دروستكردنی  و  ئایندار  كەسی  

لە  مرۆڤ  ئەستەمە  بۆی.  دەروونی  كێشەی 

یەككاتدا هەڵگری پەیامی ئاینی بێت و پابەند 

بێت بە ڕێوڕەسمەكانی، كە بۆ دنیایەكی تر 

بێت، خۆی لە ناو دنیای سیاسەت و تاكتیدا 

بگەوزێنێت. پرەنسیپەكانی سیاسەت بە هیچ 

شێوەیەك لە  ئاین  نزیك ناكەونەوە. لە پاش 

ملمالنێی  دەست  لە  سەدە  چەندین  بڕینی 

دڕك  خوێناوی  جەنگی  پاشان  نێوانیان، 

داماڵین لە یەكرتی.

بناغەی  لەسەر  جیاكردنەوەیەش  ئەم 

لە  سیاسەت(   - ئاین   ( وات��ای  و  چەمك 

و  ئامانج  پاشان  و  ئەنجامدان  و  شێواز 

سێ  ئەم  بەپێی  دێتەدی.  مەبەستەكانیاندا 

سیاسەت   - ئاین   دەتوانین   ت��ەوەرەی��ە، 

ئاوێتەكردنی  جیابكەینەوە.  یەكرتی  لە 

ه��ەردوو  چونكە  گ��ەورەی��ە،  هەڵەیەكی 

جیاواز  ڕەگ��ەزی  یان  توخم  دوو  كایەكە 

تێڕوانینیان  بنەڕەتدا  لە  سەربەخۆن،  و 

چەمكی   ی���ەك���ەوە.  ل��ە  دوورە  ت����ەواو 

و  )زەم����ەن(  ك��ات  دەرەوەی  ل��ە  ئ��ای��ن  

و  پەرستش  ك��اری  و  دەوەستێت  شوێندا 

دەرەوە  بە  خودە  پەیوەندیی  پتەوكردنی 

ڕاستگۆیی،  بە  پەرسنت  ئەنجامدانی  ڕێی  لە 

واتە  پەرسرتاوە،  ڕەزامەندیی  دوائامانجیش 

مرۆڤە  ڕۆحییەكانی  پێداویستییە  تێركردنی 

لە پاكژی و هتدا... بەاڵم سیاسەت بە هیچ 

نابێت،  بەشدار  ڕێوڕەسمەدا  لەم  شێوەیەك 

ناكات.  واتایانە  و  پرەنسپ  بەم  كار  واتە 

هەنوكەییە  و  دنیایی  ئەوپەڕی  تا  سیاسەت 

و لەسەر بەرژەوەندی و قازانج ڕاوەستاوە. 

بەرژەوەندی  لەم  چاو  ئاین   كاتێكدا   لە 

بۆ  دەپۆشێت  كاتییانە  و  كورت  قازانجە  و 

دواڕۆژێكی هەتاهەتایی.

 ئاین  ترانسێندێنتاڵە، لەبەرئەوەش دەبینین 

هیچ  بە  پشت  سیاسییەكان  ك��ارە  و  ڕەفتار 

سەرچاوەش  و  نابەسنت  ی  ئاین  پێودانگێكی  

بوارە،  دوو  ئەم  جیاكردنەوەی  بۆیان.  نابن 

مرۆڤ  كۆمەڵگەی  لە  ئاین   تەریككردنی  

ناگەیەنێت. وەك ئاماژەم پێدا،  ئاین  بۆ خۆی 

ترانسێندێنتاڵە، لەبەرئەوە هیچ ئەڵتەرناتیڤ و 

جێگرێكی تر نییە لە ژیاندا بۆی، چونكە باوەڕی  

و  ویژدان  بە  بەسرتاوەتەوە  ڕاستەوخۆ  ئاینی 

بەدرێژایی  مرۆڤ  هەمیشە  مرۆڤەوە،  نەستی 

مێژووی هەڵگری هەستێكی خۆڕسكی  ئاینی 

باوەڕ بووە و لە چەندین شێوازی جیاوازدا  و 

وەك  بەرجەستەكردووە.  دی��دی  و  هەست 

پێداویستییەكی دەروونی، كە بۆ خۆی مافێكی 

رسوشتیی مرۆڤە بەگشتی.

4-  ئاین ، دراوی گەمەی پیرۆز و گەمەی 

سیاسی

ئەگەر  دەك��ەی��ن،  گ��ەورە  هەڵەیەكی   

لەسەر  كاریگەریی  تەنها  ئاین   پێامنوابێت  

ئەوەی  نەخێر،  دەبێت.  سیاسی  بارودۆخی 

سەرنجی وردی ڕەوشی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 

بكات،  موسوڵامنەكان  كۆمەڵگە  ئابوری  و 

نێوان   پیرۆزیی  گەمەی  لە  ئاین   دەبیتنێت  

نێو  سیاسیی  گەمەی  بۆ  ئایندارەكانەوە 

لەبەرئەوە  ڕۆیشتووە،  ئاینەكان  نا  حزبە 

لە   ، بڵێین  ئەگەر  نەكردووە  زێدەڕەویامن 

جیهانی ئیسالمی و كوردستاندا، ئەمڕۆ  ئاین  

ملمالنێ  چەقی  چۆتە  خوێنڕشنت  ئاستی  تا 

سیاسی و شەڕوشۆڕەكانەوە. بە دەربڕینیێكی 

تری  دیوەكەی  ئاین   پیرۆزی   گەمەی  تر، 

دراوەكەیە، كە ئەویش گەمەی سیاسییە.

دنیای  لە  ئاین  دەركەوتنی  ئاشكرایە 

سیاسییانەی   دەس��ت��وەردان��ی  و  سیاسەت 

بەم  بەاڵم  نییە،  نوێ  دیاردەیەكی  ئاینیش 

گروپسازییە  و  ڕێكخراو  و  گشتگیر  فۆرمە 

م��ای��ەی س��ەرن��ج��ە، چ��ون��ك��ە ئ���ەوە ه��ەر  

بەنوێنەرایەتیكردنی   كە  نین،  ئایندارەكان 

بەڵكو  قایم دەكەن،  پێگەی سیاسیش   ، ئاین 

حزبە  زیاتر  ل��ەوەش  و  سیاسی  دەسەاڵتی 

الی  لە  ئیسالمییەكان  ڕەنگە  ئیسالمییەكانن. 

خۆیانەوە بڵێن: مادام دەسەاڵت و حزبەكان  

ئاین  بەكاردەهێنن بۆ مەرامی خۆیان، ئەوا 

ئێمە ئەوالتر و لەپێشرتین بەو بەكارهێنان و 

چاوەڕوانكراوی  ئەنجامێكی  هەڵبەت  مافە. 

ئەم ڕەوشە ئەوەیە، كە  ئاین  لە نێو دنیای 

و  دەكەوێت  خۆی  پیرۆزیی  لە  سیاسەتدا 

كاراكتەر و پاڵەوان و نوێنەر و گێڕانەوەكانی 
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ڕۆژان��ە.  دنیایی  كاراكتەرێكی  بە  دەبنەوە 

پایەی  پێگەو  لە  هەر  نەك  ئەم  دواج��ار، 

ئامرازو  دەبێتە  بەڵكو  خ��وار،  دەهێنیتە 

دەستكەالی ملمالنێی سیاسی.

ئەڵتەرناتیڤی  دەكرێتە  ئاین  كاتێك 

س��ی��اس��ەت، ی��ان ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوەش��ەوە 

ئ��ای��ن  ل��ە ب��ەرگ��ی ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەی خ��ۆی 

كەرەستەیەكی  دەبێتە  و  دادەم��اڵ��رێ��ت 

لەپێناو  ڕامكردنی  و  ملمالنێ  بۆ  بازرگانی 

و  لەكار  ئاین   لێرەدا   بەرژەوەندییەكاندا، 

چیرت  دەكەوێت.  رسوشتییەكانی  فەرمانە 

ئێستای  گرفتەكانی  و  كێشە  وەاڵمی  توانای 

لە  بەشێك  دەبێتە  خۆشی  تەنانەت  نابێت. 

دەرەوەی  لە  ئاین   لەبەرئەوەی   گرفتەكان، 

بااڵوە  سەربەخۆیەكی  و  ڕەهایی  بە  زەمەن 

لە  ناتوانێت  ه��اوك��ات،  هەڵدەسووڕێت. 

خۆ  ئەمڕۆدا  پێداویستییەكانی  بەرامبەر 

بگرێ و لە بەرامبەر ئەو هەموو ئەڵتەرناتیڤ 

بۆ  ب��ەردەم  دەخرێتە  كە  ئەزموونانەی  و 

سەرسەختەكانی  كێشە  چارەسەركردنی 

ڕۆژگار، بوەستێت. واتە خۆی بكاتە یاسا و لە 

دەقێكی ئاشكرادا بۆ ساتێكی دیاریكراو كاری 

پێبكرێت.

تەنیا  ڕووەوە،  ل��ەم  ه��ەوڵ��ێ��ك  ه��ەر 

تێكستەكان،  بۆ  ئەمڕۆییە  خوێندنەوەیەكی 

ن��او  بخزێنێتە  ئ��ای��ن   دەی���ەوێ���ت   ك��ە 

وەاڵمێكی  بیكاتە  و  تەسك  چوارچێوەیەكی 

خ��ودی  كاتێكدا  ل��ە  كێشەكان.  ب��ۆ  خێرا 

بە  پەیوەندییان  نورساوێكن  تێكستەكان 

گرفت و كێشەكانی ڕۆژگارەوە نییە، بۆیە ئەم 

هەوڵدانە بۆ خۆنزیكخستنەوە و لێكچواندن 

و ڕاڤەكردنێكی ئایدیۆلۆژییە لە پێناو گەڕان 

ئاین   بە   دژ  كارە  ئەم  چارەسەردا.  دوای  بە 

سیاسەتە  بە  دژ  و  لەالیەك  دەوەستێتەوە 

دەستدانی  لە  و  ڕووی��ەك��ەوە  هەموو  لە 

كێشەكانی ئێستایە، پاشان كوشتنی ئەم دوو 

جیهانەیە لە ژێر لێكدانەوەیەكی دۆگامیی و 

بەرژەوەندییە سەرسەختەكانی ئەمڕۆدا .

لەجیاتی  بكرێت:  پرسیارێك  پێویستە 

ئەم  گێژاوی  لە  كوردی  ڕووناكبیری  ئەوەی 

شێوەیەك  هیچ  بە  كە  بخولێتەوە،  باسانەدا 

نییە  ئێمە  كۆمەڵگەی  كێشەكانی  بە  سەر 

ئەگەرچی  نییە.  س��ەرەك��ی��امن  گرفتی  و 

سیاسی  كێشەیەكی  دەكرێتە  شێوە  ب��ەم 

سەرقاڵی  نییە  باشرت  ئاخۆ  ئایدیۆلۆژی،  و 

لە  كە  بێت،  چارەنووسساز  و  گرنگرت  بابەتی 

داهاتووی  كۆمەاڵیەتییەوە  و  سیاسی  ڕووی 

جێی  دی��ارە  پێوەبەندە.  ك��وردی  مرۆڤی 

لەمەڕ  بەتایبەتی  لێكۆڵینەوەیەك  خۆیەتی 

كە  ئەنجامبدرێت،  كوردی  سیاسیی  مۆدێلی 

لەژێر  و  هەڵدەقووڵێن  سەرچاوەوە  كام  لە 

كارتێكردنی كام مۆدێلی سیاسیدایە.

سیاسی/   ئاوێتەیەكی  ئیسالمگەریی   -5

ئاینی

ئیسالمگەرایی،  پرۆژەی  لە  تێگەیشنت  بۆ 

ئەو  دەستپێكەین:  لەوەوە  دەبێت  سەرەتا 

و  ئاین   نێوان   لە  كە  ب��اوەی  جیاوازییە 

بەكار  من  لێرەدا الی  كراوە، چیرت  سیاسەتدا 

زۆر  جیاوازییە،  ئ��ەو  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  نییە، 

الپەرەكانی  لە  خۆشم  ئەگەرچی  تێورییە. 

پێشرتی نووسینەكامندا باسی ئەو جیاكارییەم 

لەسەر  قسە  ئێمە  لێرەدا  ب��ەاڵم  ك��ردووە! 

ئاینی  خودی   نەك  دەكەین،  ئیسالمگەری 

ئاین   خۆی   بۆ  هەر  كێشەكە  ئیدی  ئیسالم. 

نییه، كە تێكەاڵو بە سیاسەت دەبێت، بەڵكو 

رسوتێكی   وەك  سیاسەتە  پراكتیزەكردنی 

ئاینی لە فۆرمێكی بەناو سیاسییدا. سیاسەت 

الی ئێمە هێشتا جۆرێكە لە« ئاینداری« وەك 

و  دەق  كۆمەڵێك  بەگوێرەی  هەندێ  چۆن 

چەند دۆگامیەك دەیانەوێ  ئاینداری بكەنە 

سیاسەتبازیی پوخت. 

و  ئ��اس��ای��ی  ژی��ان��ی  چ���ۆن  وەك 

بەدەر  ئێمە  كلتوری  و   كۆمەاڵیەتی 

ه��ەژم��وون��ە  و  س��ی��اس��ەت  ل��ە  نییە 

و  سیاسەت  خودی  ئاوەهاش  جیاكانی، 

ئاینداری  دەرەوەی   لە  سەركردەكانی 

چونكە  ن��ی��ن،  كاریگەرییەكانی  و 

سیاسییەكان  سەركردە  هەڵسوكەوتی 

پێموایە  پێوەدیارە.  ئاینی  ڕەگوڕیشەی  

ئاینداریدایه  دەروازەی   لە  سیاسەت 

لە  پراكتیزەكردنیشی  و  پیادەكردن  و 

ئەچێ،  پەرسنت  كاروباری  و  ڕێورەسم 

ڕۆژهەاڵتدا هەموو چەمك  لە  بێگومان 

و بۆچوونە نوێیەكان بە فیلتەری  ئاین  

هاتوونەتە  سیاسەتەوە  دەرگ��ای  لە  و 

ژوورێ. لەو باوەڕەشدام ئەمڕۆ زۆربەی 

ئاینی  بانگەشەی   ئیسالمییەكان  پارتە 

وەك شەرعیەتێك بۆ پلەوپایەی سیاسی 

و دەسەاڵتگرتنەدەست بەكاردەهێنن.

لەو  چونكە  ترسناكە،  كارێكی  ئەمەش 

دەروازەیەوە دەكەویتە بازنەیەكی داخراوی 

شەرع  بە  سیاسەت  هاوكات  و  سیاسەتەوە 

هەڕەشەیەكە  ئەمەش  داب��رنێ،  ئیسالم  و 

لە  چونكە  دیموكراسی،  سیستمێكی  بۆ 

سیاسیی  هاوژیانی  و  دیموكراسی  بنەڕەتدا 
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ئاینی – شەرعی،  بەندێكی   كۆمەڵ دەكاتە 

بێت  بەدواوە  حەرامی  و  حەاڵڵ  فتوای  كە 

لە  بسەپێرنێ.  ڕەوشتی  بنەمای  كۆمەڵی  و 

دەقی  دەسەاڵتی  شتێكەوە،  سەروو هەموو 

پیرۆز دژ بە دەسەاڵتی یاسایی و بەڕێوەبردن 

لە سازش  ئەكەوێتەوە و دورمان دەخاتەوە 

ب��واری  لە  نزیكبوونەوە  و  دانوستان  و 

سیاسیدا.

و  ئیسالم  بیانەوێ  ئیسالمییەكان  ئەگەر 

كاریگەریی  و  خۆیان  و  لێكبدەن  سیاسەت 

نەك  شتێكەوە،  هەموو  پشت  لە  ئاین 

دەبێت  ئامانجە،  خواپەرستی  و  خوداناسین 

ئامادەباشی گەمەی سیاسەت بن. گەمەیەك 

لەسەر  س��ازش  و  هێز  هاوكێشەی  ك��ە 

دەخ��وازێ،  بیركردنەوە  و  بنەما  هەندێ 

یەك  ڕەهاگەریی  لە  دەستهەڵگرتن  واتە 

سیاسی.  ڕەفتاری  بۆ  پێوەرێك  و  بیروباوەڕ 

هاوكات قایلبوون بەوەی، كە بەرنامەكانیان 

ئاینە.  خودی   نەك  گۆڕاوێكن  و  سیاسین 

دەبێت  سیاسی هەبوو،  بۆچوونی  كە  دیارە 

قبوڵبكرێت،  سیاسی  گەمەی  پرەنسیپەكانی 

نەبێ،  كۆكیش  كات  هەموو  ئ��ەوە  با  جا 

لێرەوە  باوەڕیان.  ئاینەكانی  بنەما   لەگەڵ 

ئیسالمگەراكان  داكۆكیی  و  هەڵوێستەكان 

داكۆكییە  لەپێناو  هەر  پیرۆزییەكان،  لە 

هێزەكانیان،  و  سیاسی  پایەی  و  ماف  لە 

دەبێتە  پیرۆزی  چەمكی  هەمیشە  وات��ە 

لە  بەرگرتن  بۆ  نەگۆڕاو  و  نوێ  نۆرمێكی 

ئیسالمی  پ��رۆژەی  بۆیە  گۆڕانكارییەكان، 

سیاسی پرۆژەیەكی ناكۆكە بە خۆی، چونكە 

لەپێناو  ییەكانی  ئاین  بنەما   لە  الدان��ە 

پاراستنی پێگەی خۆی!

6- یەك گوتارو چەندیین ئیسالمگەرا

»ئیسالمیزەكردن«  گ��وت��اری  بەگشتی، 

سەرچاوەی  تەنها  ئیسالم  ی  ئاین  پێیوایه،  

هەموو  ب��ۆ  پرەنسیپەكانە  و  ڕەوش���ت 

ی  ئاین  لە   دوور  ئاكاری  بۆیە  مرۆڤایەتی، 

قەڵەم  لە  بەرەاڵیی  و  ڕەوشتی  بەبێ  ئیسالم 

بۆ  سەنگەرێك  دەكرێتە  هاوكات  ئ��ەدرێ. 

ئا  كۆمەڵگە.  گشتیی  كلتوری  ل��ە   لێدان 

ڕەفتار  ئیسالمیزەكردنی  تر  جارێكی  لێرەوە 

ئامراز  دەبێتە  تاكەكان  هەڵسوكەوتی  و 

كایەی   نێو  بۆ  لەسەرخۆ  دزەكردنێكی  بۆ 

كە  گوتارێك  كۆمەاڵیەتی.  ژیانی  و  كلتوری 

لە  نەك  ڕەوشتییەكانەوه،  پێوەرە  ڕێی  لە 

ئەقانییەوە  تێگەیشتێنكی  و  ب��اوەڕ  ڕێی 

دەیەوێت، تاكەكان بخاتە ژێر ڕكێفی گوتار و 

ئامۆژگارییەكانی خۆیانەوە.

لەم چەرخەدا  ئاینی  كاتێكدا، گوتاری   لە 

جارێكی  دەخ��وازێ  بەسەرچوونی،  دوای  و 

ژی��ان  ب��ۆ  پ��ێ��وەرەك��ان��ی  و  كۆمەڵگە  ت��ر 

مایەی  بێ.  چەقبەستوو  گوتارێكی  ملكەچی 

الی  )م��ۆراڵ(  ڕەوش��ت  چەمكی  سەرنجە، 

دی  شێوازێكی  بە  ت��ەواو  ئیسالمییەكان 

هیچ  چونكە  بەكاردێ،  هەیە،  كە  ل��ەوەی 

گۆڕان و نوێبوونەوەیەكی پێویستی بەسەردا 

لەبەر  هەر  ڕەوای��ە  كەی  ئاخۆ  نەهاتووە. 

و  ڕەوشت  بەبێ  خەڵكی  ئاوەها  گوتارێكی 

الدەر دابرنێ؟ لە كۆمەڵگەی مەدەنیدا بە یاسا 

و دەستور دەستنیشانی پێوەرەكانی الدان و 

گوتاری  بە  نەك  دەكرێت،  سەرپێچكردن 

و  دۆگام  گوتارە  ئەو  بۆیە  حەاڵڵ،  و  حەرام 

چەقبەستووە ئەگەر وەها مبێنێتەوە، بێگومان 

سەردەم  گۆڕانكارییەكانی  بە  دژ  هەمیشە 

كە  لەوەدایە  مەترسییەكەش  دەكەوێتەوە. 

گوتاری پیرۆزی دەبێتە چاوبەستی خەڵكی بە 

ناوی پەیوەستبوون بە داكۆكی لە بەهاكان. 

لە  ئیسالمگەرا  بەهێزەكانی  ئەگەرە   -7

كۆمەڵگەی كوردیدا

سەرەڕای زۆربوون و هاوكات کاڵبوونەوەی 

لەژێر  ئاینی  بانگەشەی   و  دروشم  هەندێ 

فشاری گۆڕانی ژیان و هەلومەرجی سیاسی 

و كۆمەاڵیەتی لە كوردستاندا، هێشتا ئەگەری 

ئیسالمگەرا  سەركەوتنی  و  بەهێزبوون 

»سەركەوتن«  لە  مەبەست  ئ��ارادای��ە.  لە 

حكومەتێكی  دام��ەزران��دن��ی  ه��ەر  لێرەدا 

و  كلتوری  زەمینە  ئەو  بەڵكو  نییە،  ئیسالمی 

كۆمەاڵیەتییەیە لە كوردستان، كە لە ئاستێكی 

ناتوانێ  و  الوازدایە  هۆشیاریی  و  ڕۆشنبیری 

و  ئاكار  و  پێوەر  و  مەدەنی  بیركردنەوەی 

بەرهەمبهێنێ.  خۆی  بە  سەردەمی  ڕەوشتی 

تا  ك��وردی  كۆمەڵگەی  ت��ر:  واتایەكی  بە 

ئێستاش لەم سەردەمە بزۆز و خێرا گۆڕاوەدا 

سیستمە  ئەو  بۆ  نییە  ئەڵتەرناتیڤێكی  هیچ 

بەهاییەی كە  ئاین  لە مێژوودا دایڕشتووە.

»سیستمی  الوازب��وون��ی  ئاست  لە  بۆیە 

بەهای«  ئاینی بە هۆی ئەو گۆڕانكارییانەوە، 

سیستمێكی  نەمانتوانیوە  ك��ورد  ئێمەی 

بەهایی و ڕەوشتیی سەردەمییانە بە خۆمان 

پێشكەش بكەین، بۆیە مانەوەی ئەو سیستمە 

باوەی ئیسالم لە دەرەوەی پێداویستییەكانی 

پەیوەندیی  و  ژی��ان  ئێستا  تا  و  ڕۆژگ���ارە 

كۆمەاڵیەتی و  كلتوریی ڕاگرتووه. بە دیوێكدا 

ئیسالمییە.  پ���رۆژەی  سەركەوتنی  وات��ای 

ئەو  پڕنەبوونەوەی  و  ئەڵتەرناتیڤ  نەبوونی 
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بووە  هەمیشەیی  ڕیخۆشكەرێكی  كەلێنە 

فۆرمی  لە  ئیسالمگەرا  سەردەركردنەوەی  بۆ 

جیاوازدا.

و  هۆش  و  هەست  لەبەرئەوەی  ئیدی 

ڕەفتاری كۆمەاڵیەتیی مرۆڤی كورد، هەزاران 

هەڵشێلراوە،  ی  ئاین  بیروباوەڕی   بە  ساڵە 

نەك  باوەڕە  ئەو  دەستبەرداربوونی  ویستی 

هەر ئەستەمە، بەڵكو نەبوونی ئەڵتەرناتیڤ 

هێجگار  كارێكی  كۆمەاڵیەتییش  گۆڕانی  و 

سەخت و ناوەختە، ئەگەرچی ئەم گۆڕانە لەم 

ترسێكی  زەروریشه.  ئێمە  بۆ  ساتەوەختەدا 

گۆڕانە  ئ��ەو  ئاست  لە  كە  ئەوەیە  تریش 

فەرهەنگییەی  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی 

لە  هەیە  نادیارییەك  و  ناجێگیریی  ئێستادا 

ڕەوتی بەرەوپیشچوونی كۆمەاڵیەتیدا. ئیدی 

 transition ڕاگ��وزەر-  »كۆمەڵگەیەكی  لە 

ئەگەری  ئێمەدا،  ئەوەی  وەك  society«ی 

هێزە  بەهێزبوونی  و  ب��ەرەودواچ��وون��ەوە 

نەریتخواز و ئیسالمگەراكان پەرچەكردارێكی 

و  پشێویی سیاسی  و  نائارامی  دیارە. دۆخی 

بۆ  لەبارە  ژینگەیەكی  هەمیشە  كۆمەاڵیەتی 

تۆران لە سەردەمەكە و هاوكات هەڵگەڕانەوە 

و  گەنج  بەتایبەت  تاكەكان،  یاخیبوونی  و 

الوان لە پێودانگە داسەپاوەكانی كۆمەڵگە.

8-  ئاین  و ئیسالمگەرا : شێواندن و الدان

و  خەسڵەت  هەندێ  پێشرت  ئەگەرچی 

كرد،  باس  ئیسالمگەرام  هزری  تایبەمتەندیی 

جیاواز  تەوەرێكی  چەند  بە  دواوە  بە  لێرە 

كایە  بە  پەیوەندیی  و  ئاین   چییەتیی  

ئەكەم.  رشۆڤ��ە  ژیانەوە  ڕەهەندەكانی  و 

»ئیسالمگەرایی«  دی��اردەی  لە  تێگەیشنت 

بەبێ گەڕانەوە بۆ چەمك و چییەتیی  ئاین ، 

هیچ شتێكی ئەوتۆمان بۆ دەرناخات. لێرەوە 

مامەڵە  ئیسالمگەرا  چۆن  بزانیین  پێویستە 

بە  ئاینەوە دەكات و لە كوێ و لە چیدا ئەو 

كلتوری و كۆمەاڵیەتییە  و   ڕەهەندە ڕۆحی 

لە گوتار و ئیشكردندا بەكاردەخات. 

بۆ  ڕۆحییەوە  پەیوەندیی  لە  ئاین     -9

دەسەاڵتخوازی

لە  بریتییە  باوەكەی،  پێناسە  بە  ئاین    

بەند  كۆمەڵێ  جێبەجێكردنی  و  »باوەڕكردن 

ڕاستەوخۆ  كە  ڕێوڕەسم،  و  بنەما  و  ڕێسا  و 

مرۆڤدا  ژیانی  ڕێكخستنی  لە  كاریگەرییان 

پەیوەندییەكی  و  پ��رد  ه��اوك��ات  ه��ەی��ە. 

پ��ەرس��رتاوەوە  كردگارێكی  و  م��رۆڤ  نێوان 

دروستدەكات»، بۆیە باوەڕكردن بە هێزێكی 

ڕەهەندە  بەو  خۆبەستنەوەیە  بان-رسوشتی 

چارەنووسی  مرۆڤ  كە  نەبیرناوەی  و  ڕۆحی 

جیاوازی  مانای  واتە  گرێدەدات،  پێوە  خۆی 

لێوە هەڵدەهێنجێت. هەڵبەت  ئاین  یەكێكە 

وەك  مرۆڤ  كە  كارایانەی،  بزوێنەرە  لەو 

پەناگە و سەرچاوەی ڕۆحی و دەروونی و بە 

وەاڵمگۆی پرس و خەمەكانی بینیوە. ئەمەش 

بە دیوێكدا ترسناكیی ئەم كایەمان لە ژیانی 

كۆمەاڵیەتیدا بۆ دەردەخات. 

تا ئێرە هیچ كێشە و گرفتێكامن نییە لەگەڵ 

وەك  ئاین   بۆیە    ، ئاین  گرنگیی   و  پێناسە 

هەمیشە  مێژوویی  و  رسوشتی  دیاردەیەكی 

مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی  هاولفی  و  ئامادە 

بووە. وەلێ كێشەكە لەوەدایە ئاین لەم ڕۆڵە 

كۆمەاڵیەتی و ڕۆحییەی خۆی دادەماڵرێت. 

نییە،  نەیارەكانی  دەستی  بە  ئەمە  دی��ارە 

بەڵكو لە الیەن هەڵگرانی خۆیەوە. ئاشكرایە 

جیاواز  هەڵمەتێكی  لە  ئیسالمگەرا  ئێستا 

كۆمەاڵیەتیدا  و  سیاسی  پەرچەكردارێكی  و 

بچێتە  ئاینەوە  دەروازەی   لە  دەی���ەوێ 

وەك  خۆشی  و  دەس���ەاڵت  گ��ەم��ەی  نێو 

ئەڵتەرناتیڤ  و  سەرتاپاگیر  بیروباوەڕێكی 

بەرجەستە بكات.

بۆیە هەر بەرگی ئاین  و بۆیەی پیرۆزیی 

لە گوتار و داواكانی ئەدات. لێرەوە ئەو الیەنە 

ڕۆحییەی  ئاین كە پەیوەستیی بە بیروباوەڕی 

وەك  ه��اوك��ات  و  ه��ەی��ە  شەخسییەوە 

مەسەلەیەكی  دەبنە  كۆمەاڵیەتی  ڕایەڵێكی 

رسوشتی  دیاردەیەكی  لە  ئاین   و   الوەكی 

ئایدیۆلۆجیایەكی  دەبێتە  مێژوویەوە  و 

خواست  سەرخستنی  لێی  ئامانج  كە  نوێ، 

دەسەاڵت  بۆ  كەسانێكە  و  گروپ  داوای  و 

تر:   واتایەكی  بە  شێوەكانیەوە.  هەموو  بە 

دەسەاڵتگرتنەدەست.  پرۆژەی  دەبێتە  ئاین  

مرۆڤی  ڕەفتاری  و  هەڵسوكەوت  بەمەش 

كە  بە جەنگاوەرێك  تەواودەگۆڕێ  باوەڕدار، 

و  پەروەردگار  ڕەزامەندیی  مەبەستی  هیچ 

ڕۆحییەكانی  پرسیارە  و  كەلێن  پڕكردنەوەی 

كە  ترە،  ئەركێكی  بەجێهێنانی  بەڵكو  نییە، 

دواجار لە بوارە كۆمەاڵیەتی و دەروونییەكانی 

دوور دەكەوێتەوە.

لێرەوە، المان سەیر نییە كە لە كۆمەڵگەی 

و  نامۆ  چاوێكی  بە  ئیسالمگەرا  خۆماندا 

دەستنێژ-دروستكراو- سەیر دەكرێت، چونكە 

و  سەرتاپاگیرە  شێوە  بەو  ئاین   كات   هیچ 

الی  و  ن��ەك��راوە  منایش  سیاسییەی  پ��رۆژە 

خەڵكی ئێمە بەم جۆرە نەنارساوە، واتە كورد 

ئیسالمی  ی  ئاین  ئەزموونی   شێوە  دوو  بە 
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كردووە: وەك خۆراكێكی ڕۆحی، كە لە تەریقەت 

ڕەنگی  ڕۆژانەیدا  ژیانی  لە  سۆفیگەری  ڕێبازی  و 

داوەتەوە، یان ئەو الیەنەی كە پەیوەندیی بە پرس 

دوو  لەم  بەدەر  بووە.  شەرعییەكانەوە  فەرمانە  و 

شێوازە،  ئاین  لە كۆمەڵگەی ئێمەدا مانایەكی تری 

نییه، بۆیە ئەوەی ئیسالمگەرا پێشكەشی دەكات، 

نائاشنایە بە نەریتی  ئاینی كوردەواری.

ناتوانێ  شێوەیە  هیچ  بە  ئیسالمگەرا  كەواتە 

جێگەی تەواوی خۆی لە هەست و دڵی خەڵكیدا 

نییە  ل��ەوە  مەبەستامن  هەڵبەت  ب��ك��ات��ەوە. 

بەڵكو  نییە،  الیەنگریان  و  ئەندام  ئیسالمییەكان 

نەبوونەتە ڕەوشێكی گشتیی جەماوەری بەرفراوان 

و وەك دیاردەیەكی رسوشتی لە جەستەی  ئاینی 

ئەم  ئەگەرچی  پەسەندنەكراون.  ك��وردەواری��دا 

ڕەوتە ئیسالمییانە بە پاشخانێكی مێژوویی و دەقی 

پیرۆز، كە هەمیشە كاری لە هزر و ڕەفتاری مرۆڤی 

كورد كردووە، پشتئەستورن. 

خەلیفە/  بۆ  پەرسرتاوێكەوە  لە  خ��ودا   -10

سوڵتان

دووب��ارە  هەقیقەتە  ئەو  تر  جارێكی  دەبێت 

ئەنجامی  بە  نەك هەر  ئیسالمگەرا  كە  بكەینەوە، 

بەڵكو   ، ئاین  لە   بەرگرییە  و  سیاسی  ئامانجێكی 

شێواندنی   ئێستاش  تا  سەرهەڵدانیەوە  لە  خۆشی 

بۆیە  سەرەكییەكەی،  پەیامە  و  ف��ۆرم  لە  ئاینە 

هۆی  ب��ە  ئاین  پراكتیزەكردنی  ئیسالمگەرا 

لێكدەشێوێنێ.  تر  شێوازیكی  دروستكردنی 

پرۆژەیەكی  بە  دەگۆڕێ  ئاین   چەمكی   دواجار 

و  نیوەچڵی  بە  سیاسەتكردن  و  دەسەاڵتخوازی 

هەوڵی ڕامكردن دەبێتە خەونێكی سەرشێتانەی.

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  لە  ئاین   ئیدی  

و پ��ەرس��ت��گ��اش )م���زگ���ەوت( ل��ە دەزگ����ا و 

بە  دەگ��ۆڕی  كۆمەاڵیەتییەوە  دامەزراوەیەكی 

داخراو.  ڕێكخراوەیی  كاری  مۆڵگەی  و  مەڵبەند 

پرسیارە  وەاڵم����دەرەوەی  وەك  ئاین   لێرەوە 

و  بوون  بە  سەبارەت  مرۆڤ،  ژیانی  سادەكانی 

ترسناك  دەبێتە خەونێكی  مرۆڤ  ڕۆڵی  و  نەمان 

بۆ خڕكردنەوەی ئەندام و هەنگاو بەرەو دەوڵەت 

هەر  یان  ئیسالمگەرا  ڕاستە   . حزبی.  كاری  و 

خودا  ناوی  بە  ئاینی  ئایدیۆلۆجیەتێكی   و  بیر 

ئەیكاتە  و  ئەدوێ  بااڵدەستەوە  پەرسرتاوێكی  و 

دەروونی  و  ڕۆحی  دەسەاڵتی  چەقی  و  سەنتەر 

توانا  و  هێز  دواجار  بەاڵم  مرۆڤەكانەوە،  بەسەر 

و ترس و شانوشكۆی ئەو هێزە دەخرێتە چێوەی 

میر  كەسێتیی  لە  كە  زەمینییەوە،  دەسەاڵتیكی 

میرە  ئەو  واتە  بەرجەستەدەكرێت،  خەلیفەدا  و 

ڕەوایەتی  و  هەقیقەت  شمشێری  دەكاتە  خۆی 

لە  كە  بێسنوور  هێزی  بەكارهێنانی  و  دەسەاڵت 

مافێكی خوداییەوە هەڵدەگۆزێ.

ئیدی ئەم ڕەوتە توندەڕەوە وێنەیەكی نادروست 

كە  نیشاندەدات،  مەزن  خودایەكی  نەشیاوی  و 

دەبینێ،  توندوتیژیدا  و  و هەڕەشە  تۆڵە  لە  خۆی 

مرۆڤ  چاوەڕوانی  و  تێگەیشنت  شێواندنی  بۆیە 

پاڵپشت و ڕزگاركەری  لە خودا وەك هیوابەخش، 

خودا  چەمكی  وەلێ  تر.  هێزێكی  دەبێتە  مرۆڤ، 

وەك زەرورەت و پێداویستییەكی رسوشتیی مرۆڤ، 

هەر لەمێژەوە ڕووگە و هانایەك بووە بۆ تەنهایی 

زەبەالحەدا،  گەردوونە  لەو  مرۆڤ  بێدەرەتانیی  و 

جارێكی تر دەبێتەوە بە سیامی مرۆڤێكی دڵڕەق، 

ئیدی ئەو چەمكە دەستكاریكراوەی ئیسالمگەرا بۆ 

كۆیلەی  بە  كردی  و  كردەوە  بچوك  خودا، مرۆڤی 

دیوێكدا  بە  ئەمەش  كۆتوبەند.  و  ڕاڤە  هەندێ 

سەرهەڵدان  بۆ  بوو  خۆشكەر  زەمینە  و  هاندەر 

و  سیاسی  زۆرداریی  و  ستەمكاریی  دەركەوتنی  و 

كۆمەاڵیەتی لە خۆرهەاڵتدا.

نیشانەیەكی ئەم 
ڕەوتە باوكساالرییە 
لە مامەڵە و ڕەفتار 
لەگەڵ حەز و 
ویستی تاكەكاندایە، 
واتە بە شێوەیەك 
ڕەفتاریان لە 
تەكدا دەكرێت، 
كە مافی كەسیان 
پێشێل ناكا، 
چونكە لەجیاتیی 
خۆیان بڕیار و 
بیركردنەوەیان بۆ 
دەدرێت
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فەرهەنگە  لە  ب��ەردەوام  كە  نییە  شاراوە 

خۆرهەاڵتییەكاندا مرۆڤی ستەمكار و تاكڕەو 

هێزێكی  بەرجەستەكەری  وەك  و خۆسەپێن 

پەیڕەودەكەن،  دەسەاڵت  بێسنوور  خودایی 

شكۆی  و  دەسەاڵت  منوونەی  ستەمكار  واتە 

خ��وداوە  چەمكی  و  تێگە  ل��ە  ب��ەزەب��ری 

بەكارهێنانی  ب��ە  ئ��ەم��ەش  وەرگ���رت���ووە. 

دواتر  و  خودایی  مافێكی  وەك  دەس��ەاڵت 

ملكەچی  هاتوون  ئاینییەكانیش  پیاوە  زاناو 

بكەرێكی  وەك  ب��اوەڕداران  فەرمانڕەوای  بۆ 

شەرعی بكەنە بەشێك لە فەرمانی  ئاینی!

11- بەتەماكردنی مرۆڤ: لە واقیعەوە بۆ 

ئەودیو 

)م��وف��ارق��ە(  پ��ارادۆك��س��ە  ل��ەو  یەكێك   

لە  تێیكەوتووه،  ئیسالمگەرا  ترسناكانەی 

الیەكەوە هەوڵی دروستكردن و دامەزراندنی 

هاوكات  زەوی.  لەسەر  خوداییە  دەوڵەتی 

لەبەرچاوخستنی  ترەوە خەریكی  الیەكی  لە 

پێشچاوانی  لە  زەمینییە  ژیانی  و  واقیع 

وەك  دنیایی  ژیانی  وات��ە  ب��اوەڕدارەك��ان! 

جیهانێكی ناڕاست و پۆخڵ وەك دۆزەخێكی 

بیركردنەوە  ب��ۆ  ه��ان��دان  ب��ە  و  كوشندە 

لێرەوە  ت��ردا.  ژیانێكی  لە  بەهەشتێك  لە 

بۆ  پرۆژەیەك  وەك  ئیسالمگەرا  ئەگەرچی 

لە  باوەڕداران  كاروباری  و  ژیان  ڕێكخستنی 

سایەی دەوڵەتی خودادا خۆی منایشدەكات، 

بەڵێن و پەیامن بۆ ژیانیكی تر و باشرت لەو 

دنیا وەردەگرێ!

نییە،  ئێرە  لە  كە  ناشوێنێكە  بەهەشت 

دنیاییەوە.  واقیعە  ئەم  لەودیو  لەوێ،  بەڵكو 

كەم  مرۆڤێكی  بەتەماكردنی  ئەمەش  دیارە 

لەباتی  كە  ژی��ان  لە  بێچارەیە  و  هۆشیار 

زاڵبوون بەسەر كێشەكانی ژیانی و سازكرنی 

ناچاری  بە  سیاسی،  و  ئابوری  بارودۆخی 

خەمی  هەموو  و  هەڵبكات  دنیا  لە  پشت 

كوشتنی  تر،  مانایەكی  بە  بێ!  ئەودنیا  بۆ 

ویستی گۆڕانكاری و چاكسازی و پێشكەوتن 

حاڵەتی  دەخاتە  مرۆڤ  كە  ترە،  ئامرازێكی 

جیهاندا.  لە  هەمیشەییەوە  نامۆبوونێكی 

ڕاستەوخۆی  كاریگەرییەكی  ئەمە  هەڵبەت 

كە  كاتێك  هەیە،  الوەك��ان  و  گەنج  لەسەر 

تەنگیان  سیاسی  و  ئ��اب��وری  ناهومێدیی 

پێهەڵدەچنێت، خۆكوژی دەبێتە گوزەرنامەی 

خۆدەربازكردن لە »جەنگەڵستانی ژیان«.
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پ. د.لۆقا تیموتی جانسۆن: 
وەرگێڕانی: ماجد خەلیل

سێكس لە روانگەی 
كاسۆلیكەكانی ئەمریكاوە

لە ناو كاسۆلیكەكاندا سێكس 
كانیاوێكە دەبێت كوێربكرێتەوە
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بەناوبانگی  ت��وێ��ژەری  پ��رۆف��ی��س��ۆرو   

یاسا  ئاینو  بەشی  سەرۆكی  و  ئەمەریكی 

دنیابینی  روان��گ��ەو  ئ��ام��وری،  زان��ك��ۆی  لە 

گوتاری  گرفتی  ئەمەریكاو  مەسیحییەكانی 

ئەمەریكیدا  لەكۆمەڵگەی  سێكسییان 

لە   1943 س��اڵ��ی  ئ��ەو  روون���دەك���ات���ەوە، 

بەرهەمی  چەندین  خاوەنی  دایكبووەو 

فیكری  داڕێژەرێكی  بە  نەستیلەیەو  ناوازەو 

هاوچەرخی ئەمەریكی دادەنرێت.

و  رێوشوێن  دارای  كاسۆلیكی  كەنیسەی 

لە  بەتایبەت  بەخۆیەتی،  تایبەت  ئەتەكێتی 

مامەڵەكردن لەگەڵ پرسی سێكس لەگەڵ كچ 

و ژندا. هەمیشە ئەم كەنیسەیە لە ئەمریكادا 

هەستە  ك��وێ��رك��ردن��ەوەی  بەتوندوتیژو 

سێكسییەكان نارساوەو لەبارەیەوە راڤەی ئەو 

ژیانە كراوە، کە ئەمڕۆ لە ئەمریكادا كەپتێكی 

و  مەزهەبیەكان  خاتوونە  سێكسی  بەرینی 

شارۆچكەو  ش��ارو  هەر  لە  ئاینی  پیاوانی 

گ��رت��ووەت��ەوە،  واڵت���ەدا  ل��ەو  دێهاتێكدا 

و  ژنان  بەشی  لەوێدا  هەیەو  كەنیسەیەك 

پیاوانی ئاینی دەبیرنێن و هەمو جموجوڵێكی 

لەزەتبەخش و سێكسی لە نێوانیاندا دراوەتە 

دواوە. لە ئەمریكادا سێكس تاچەند دەیەیەك 

 ، كڵێسا  پیاوانی  روانینی  بە  لەمەوپێشرت 

لە  بەاڵم  كوێربكرێتەوە،  دەبوو  بوو  كانییەك 

ئەم  كۆمەڵزاناندا،  و  دەرونناس  شیكاری 

بۆ  ق��ازان��ج��ی  بەگشتی  كڵێسا  ه��ەوڵ��ەی 

ب��ەاڵم  ه��ەب��ووە،  ئەمریكی  كۆمەڵگەی 

بە  ك��ردووە  كڵێسای  كڵێسادا،  لەناوخۆی 

یاخود  نهێنی،  بەژێرو  ژێر  رابواردنی  شوێنی 

سێكسی  دەستدرێژی  بەشوێنی  كردوویەتی 

پاكداوێنەكان و رۆژانە  بۆ سەر زارۆ و كیژە 

دەبیستین.  سەیروسەمەرە  زۆر  هەواڵی 

لەروانینی مندا كەنیسەی كاسۆلیكی لە واڵتە 

دارای  ئ��ەم��ری��ك��ادا،  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی 

و  سیاون  تەمومژاویی  و  تەڵخ  روانگەیەكی 

قەیراناوییەكانی  روانگە  لە  یەكێك  نەرێنییە. 

كەنیسەی كاسۆلیكی لە ئەمەریكا، روانگەیە 

گرفتە  ئەم  ناواخندا  لە  سێكس.  پرسی  بۆ 

پەروەردەیی  هێزی  و  ئەدەبیات  لە  پێچراوە 

رابردودا  دەیەی  چەندین  لەماوەی  كڵێسا. 

و  ئەدەبیات  لەگەڵ  سێكس  جۆی  و  پرس 

نەزمی پەروەردەیی كڵێسادا، دارای چەندین 

بگرەوبەردە بووە لە ئەمەریكادا. بەدرێژایی 

كڵێسا  پەروەردەیی  بەرپرسانی  قۆناغەكان 

لەسەر پرسی سێكس جێگیرو توند بوون. ئەو 

دەمانەی كە زارۆبووم ئاگام لە زانیارییەكانی 

سێكسی  دەستپەڕو  بۆ  ئ��ەوان  كڵێسابوو، 

لە  مێرد  و  ژن  جیابوونەوەی  و  ناشەرعی 

و  هاوسەرگیریی  پێش  سێكسی  یەكرتیو 

دەستكرد  منداڵبوونی  و  منداڵ  لەباربردنی 

یاساغكردبوو.  ق��ەدەغ��ەو  ی��ان  )ب��ل��وری(، 

پێوەرەكانی  لە  مێ،  یاخود  نێر  ئەندامانی 

كەشیش  ئەوانەی  كاسۆلیكیدا،  مەزهەبی 

پاكداوێنیان  سوێندی  ب��وون،  ئاینی  یاخود 

نەبوو  بۆیان  كلۆجێك  هیچ  بە  لێوەردەگیراو 

بە  تێكەڵ  یاخود  بكەن،  هاوسەرگیریی 

پەیوەندی سێكسیو ژیانی سێكسی بنب. هەر 

لە منداڵیمەوە تا ئێستا،  کە نزیكی شەشت 

ساڵدەبم، هیچ كام لەم پرسانەی پێوەندیدار 

مەسیحی  لەكۆمەڵگەی  سێكسی  ژیانی  بە 

گۆڕانیان  نەكراونەتەوەو  راست  ئەمەریكیدا 

ئیتیكی  ئەمەیش  ن��ەه��ات��ووە.  ب��ەس��ەردا 

لێی  ئەمەریكا  لە  كاسۆلیكی  كەنیسەی 

رووب��ەرووب��وون��ەوەی  هاوكات  بەرپرسە، 

كولتوری لە كۆمەڵگەی ئەمەریكی، داهێنەری 

ساڵم  شەست  كە  ئێستا  گرفتانەیە،  ئ��ەم 

گوزەراندووە، فرە بەقووڵی فەردگەرایی و فرە 

گۆڕێدایە.  لە  واڵتدا  لە  بەباو سێكسگەرایی 

كتێبی  دەكرێت  سێكس،  لە  تێگەیشنت  بۆ 

پ��ی��رۆز ك��ەڵ��ك��ی ل��ێ��وەرب��گ��ی��ردرێ��ت و 

رێگەگەلێكی  لە  ئەمەش  رەچاوبكرێت، 

پێغەمبەرایەتی  رێ��گ��ەی  وەك  گرنگدا، 

پراكتیك  رێگەی  لەراستیدا  رەچ��اوك��راوە. 

زۆر  پیرۆز،  كتێبی  ناو  زانیارییەكانی  لەگەڵ 

زان��ی��اری��ی��ە  ل���ە  ش���ێ���وێ���رناون.  دوورو 

بۆ  كاسۆلیكی  كەنیسەی  هەڵهێنجێرناوەكانی 

خۆگرتنەوەی پیاوانی ئایینی لە سێكسكردن، 

سەر  بیانپەرژێتە  زیاتر  زیاترو  تا  هەوڵێكە 

زانیاریە ئاینییەكانو بێ باكنب لە كیژۆڵە و ژن. 

چوارچێوەی  لە  تەنها  سێكس  سنورداركردنی 

بەگشتی،  خەڵكی  ب��ۆ  ه��اوس��ەرگ��ی��ری��دا 

سەملێنەری ئەو راستییەیە، كە ئەركی سێكس 

شەخسیو  خۆشیی  چێژو  لە  نییە  بریتی 

سێكس  ئەركی  بەڵكو  جوتەكان،  رابواردنی 

رەچەڵەكی  بە  درێ��ژەدان  لە  بریتییە  تەنها 

بەرجەستەترین  ن��ەوە.  خستنەوەی  م��رۆو 

پەیامی كڵێسای ئەمەریكی، كە لە سوننەتی 

زارۆ  لەباربردنی  بە  دژ  نەبەویدا  كالسیكی 

بڵێت  گەرەكیەتی  كە  لەپەیامێك  بریتییە 

بەرامبەر  لە  الوازەكانە  پاڵپشتی  كەنیسە 

بەهێزەكاندا. ئەوڕۆ زانیارییەكانو ئەدەبیاتی 

كڵێسا لەمەڕ پرۆسەی سێكسی لە ئەمریكادا، 

سەرەكی  سەرچاوەیەكی  وەك  دەتوانرێت 

كۆنرتۆڵكردنی پرۆسەكە رەچاوبكرێت و رووە 

لێوە  تاكی  شەخسییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی 



137
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

لە  وەرگرتن  كەڵك  لەراستیدا  بخوێرنێتەوە. 

هەر  لە  ئاینێك  ه��ەر  س��ەودای  و  سەرنج 

لەچەند  پێویستە  مرۆڤدا،  ژیانی  پرسێكی 

و  زانیاری  سەرچاوەیەكی  چەند  مینبەرو 

رۆژنامەگەرییەوە بێت. زانیارییەكانی ئاینیش 

ب���اوەڕداران���ەوە  ل��ەالی��ەن  ك��ە  كاتێكە  ت��ا 

لە  و  لێبگیرێت  گوێیان  پەسەندبكرێنو 

لە  رەنگبدەنەوە.  ب���اوەڕداردا  كۆمەڵگەی 

زانیارییە  ئاموزشو  لە  پێشوازی  ئەمەریكادا 

خودی  لەالیەن  كاسۆلیك  سێكسییەكانی 

رەگەزێكی  لە  بریتییە  كاسۆلیكەكانەوە، 

كە  ئەدەبیاتە،  و  فێرکردن  ئەو  بنچینەیی 

ئەمەریكیدا  كۆمەڵگەی  لە  رەنگدانەوەی 

ه��ەی��ە. ل���ەوێ ف��ێ��رک��ردن و وان��ەك��ان��ی 

كاسۆلیكەكان  ل��ەالی��ەن  كاسۆلیكییەت 

رێگەی  بە  ئ��ەوان  دەردەب��ڕێ��ن،  خۆیانەوە 

لە  دەتوانن  پابەندنو  هەڵوێست  ك��ردارو 

كەسێك  هەموو  تەحەدای  كۆمەڵگەكەدا 

رێگەی  پێغەمبەرو  هاوكات  لەوێدا  بكەن. 

زیندووەو  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  پێغەمبەر 

ئامۆژگارییەكانی زیندوون. دیارە بانگەشە بۆ 

زیندویەتی  و  پێغەمبەر  رێگەی  زیندویەتی 

پەنجا  م��اوەی  لە  كاسۆلیكییەت،  شوناسی 

ئەستەمەو  زۆر  ئەمەریكادا،  مێژووی  ساڵی 

شێوێرناوەو  زانیارییەكان  راستی  بەتەواوی 

پیرۆز  کتێبی  كە  كڵێسا،  زانیارییەكی  هیچ 

لە  سێكس  ژی��ان��ی  ل��ەس��ەر  دەیهێنێتەوە 

زیاتر  بۆ  لێرەدا  رەچاوناكرێت.  ئەمریكادا 

پێش  و  مەبەستەكەم  روون��ك��ردن��ەوەی 

هەیە  خاڵ  دوو  پرسێك  هەر  ورووژاندنی 

بدەم،  سەر  لە  روونكردنەوەیان  دەبێت 

تەمەنم،  درێژایی  بە  خۆم  بۆ  من  یەکەم، 

برای  و  خوشك  پێنج  بووم،  كاسۆلیك  رۆمی 

گەورەتر لەخۆم دارای 24 زارۆن. لە تەمەنی 

ئاینیی  خوێندنی  خرامەبەر  ساڵیدا،  سیازدە 

ئیرت بۆ نۆ ساڵ راهیبی بیندیكتین بووم و بۆ 

سێ ساڵیش كەشیش بووم و لەگەڵ ژنێكی نا 

رۆحانی و ئاسایدا، بۆ ماوەی 28 ساڵ دەبێت 

ژیانی هاوسەریم پێكهێناوە. ئەو خامنە ناوی 

زارۆم����ان  ح���ەوت  ئێستە  ی���ە،  )ج����ۆی( 

هەیەو  نەوەمان   10 لەوانیش  خستۆتەوەو 

من  زارۆی���ن.  س��ێ  دارای  لەنەوەكانیش 

وەك  ئێستا  من  بەڵكو  جودانیم،  توێژەرێكی 

رەوشەكەدا،  لە  ئامادەم  بەشدارو  كەسێكی 

بەڵگەو  بە  پشتقایمن  بۆچونەكانم  هاوكات 

لەم  بەدەر  هەرچەند  رەوان.  وردوو  ئاماری 

هەن،  تر  شتانێكی  من  ئامارانەی  بۆچونو 

گشتی  رای  وردو  بۆچونی  پێموایە  ب��ەاڵم 

كۆمەڵگەی  الوان��ی  ئەمڕۆ  لەگەڵمدان. 

كاسۆلیكی، لەگەڵ گەڕانەوەدان بۆ سەردەمی 

كڵێسا،  عیرفانییەكانی  زانیارییە  رۆح��و 

لەقۆناغی  هێشتا  خولیایە  ئەم  هەرچەند 

نیوەی  تا  وە   1940 ساڵی  لە  هەوەڵدایە. 

زانیاریو  راب���ردو،  س���ەدەی  شەستەكانی 

لێكۆڵینەوەكانی كڵێسا لەسەر ژیانی سێكسی 

ئێجگار كاراو گەرم بوون. ئەم رەوشە لەالیەن 

پ����ی����اوان����ی ئ����ای����ن����ی، ت���ەن���ان���ەت 

س��ی��ك��ۆالری��س��ت��ەك��ان��ی��ش��ەوە ب��ەرچ��اوت��ر 

پابەندی  ئەوانە  هەموو  بەرجەستەدەكرا، 

وەك  و  ب��وون  ئاینی  سێكسیی  دەستوری 

ئاماژەیەكی شەرەفمەندو كەسانی بەنامووس 

جودا  پرۆتستانەكانیان  ئاینییە  لەكێبەركێ 

تەحریمی  ئ��ەم��ری��ك��ادا  ل��ە  دەك���ران���ەوە. 

لەباربردنی منداڵ و لەدایكبوونی دەستكردو 

ن���اس���ەرەوەی  زەواج  پ��ێ��ش  سێكسی 

كە  وابیردەكەنەوە  ئەوان  بوو.  كاسۆلیكەكان 

مەسیحییەتی جدی و توندن بە ئاینەكەیانەوە. 

لە هەمانكاتدا پرۆتستانەكانیش دیلی واقيعی 

ئەمەریكاگەرایین و ملكەچی نەزمی فرۆیدو 

سێكسدا.  م��وم��ارەس��ەی  ل��ە  كینسین 

سێكسی  مومارەسەی  نەزمی  كاسۆلیكەكان 

لەنێوان  جیاكەرەوە  خاڵی  وەك  بەرباو 

رواڵەتی  كاسۆلیكی  و  واقعی  كاسۆلیكی 

لە  بریتین  واقیعی  كاسۆلیكی  كە  دەزان��ن. 

پەیوەستەكانی  عەمەلیەكان،  كاسۆلیكە 

زان��ی��اری��ی��ە ئ��ای��ن��ی��ی��ەك��ان. م��وم��ارەس��ەی 

بە  نییە  پابەندبوون  تەنها  كاسۆلیكییەت 

بەڵكو  سێكسی،  ژیانی  توندەكانی  پێوەرە 

مومارەسەی كاسۆلیكییەت درێژبووەتەوە بۆ 

ئەمریكییەكی  ژیانی  كایەكانی  هەموو  نێو 

ترش  و  تەڵخ  تەنزاوی  یادەوەری  كاسۆلیك. 

گۆشكردنی  ل��ەگ��ەش��ەو  ه��ەب��ووە  رۆڵ���ی 

لە  توند  سنورگەلی  پێیە  بەم  كاسۆلیكییەت، 

بە  سەبارەت  درووستبووە،  خەڵكیدا  زهنی 

مومارەسەی  زیناو  یاساغكردنی  قەدەغەو 

رێوشوێن  بۆئەوەی  كرد،  كاریشی  سێكسییو 

دابنێت.  جلوبەرگ  و  پۆشاك  ج��ۆری  بۆ 

هاوكات فیلمە ئەخالقییەكان توانیان شوێن و 

پێگەی خۆیان لەبواری سینەمادا بەرزرابگرن. 

ئەمانەیش بوونە فاكتەرێك و رێنیشاندەرێكی 

لەنێو  ئ��ەخ��الق��ی��ی��ەك��ان  ب��ن��ەم��ا  ب��اش��ی 

تەواوی  بە  زارۆبووم  كاتێك  خانەوادەكاندا. 

مشتومڕی نێوان دایكم و خوشكەكانم لەیادە 

من  دەك��رد،  ژانداركیان  فیلمی  سەیری  كە 

خوشكەكانم  و  بووم  ساڵ  هەشت  ئەوكات 

هەرزە بوون. ئەوان باس و خواسییان لەسەر 
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دەرب����ارەی  فیلمەكە  ك��ە  ب���وو،  ئ���ەوە 

پێیوابوو، ئەستێرەی  پیرۆزییەكانەو دایكیشم 

رەوشی  بیرغامندو(  )ئەنغرید  سینەمایی 

فیلمەكە، هۆیەكە تا برەو بە زیناو بێڕەوشتی 

كاسۆلیكەكانی  ب��دات.  ب��وون��ەوە  ج��ودا  و 

رۆح��ی  چ��ۆن  لەیادیانە،  م��ن  س��ەردەم��ی 

هەموو  گشتی  بەشێوەیەكی  كاسۆلیكییەت 

بوو.  تەنی  ئەمریكادا  لە  ژیانی كۆمەڵەیەتی 

دڵسۆزیی و دەروێشایەتی بۆ بیۆسی دوازدەو 

لە  رۆژوگرتن  دایكو  پاكداوێنی  خاتوونی 

وتن  قسە  لە  دووركەوتنەوە  هەینییەكانداو 

بەڕێوەچوونی  هاوكات  و  بەپیرۆزییەكان 

رۆژو لەبۆنە تایبەتەكاندا و ناونەبردنی عیسا 

ب���ەب���ێ س����ەردان����ەوان����دن. ه���اوك���ات 

خۆبەتاڵکردنەوە و خەیاڵی خراپ بەهەموو 

بنەما  بوونو  یاساغ  قەدەغەو  واتاكانیەوە، 

فكرییەكانی باوەڕ شایانی گەنگەشەو پرسیار 

و  ترس  ئ��ەرك  وەك  هەموویان  و  نەبوون 

لە  ملكەچی  و  خۆبەگەورەزانین  خۆشی 

دانپێدانانی  رێیانكرابوویەوە.  ب���اوەڕدا 

ن��ی��وەڕۆی��ان،  پ��اش  شەممەی  هەفتانەی 

هێامیەك بوو بۆ كاسۆلیكێكی باوەڕدار. بەڵێ 

ئەو گردبوونەوانە هۆیەك بوون و ژینگەیەكی 

سامناك بوون، تا هەمووان دانبنێن، بە هەر 

كە  تاوانێك  و  خ��راپ  كارێكی  و  خەیاڵ 

ببنەوە. هەموو خێزان  كردوویانەو پەشیامن 

و هاوڕێو خانەوادەكان دوا نیوەڕوانی شەمە 

رەوشە  ئەم  دایدەگرتن.  پاكبوونەوە  هەستی 

لەم  بوو.  هێزدا  ئەوجی  لە  پەنجاكاندا  لە 

نێوەندەدا سەرشاخی پرۆتستانەكان دەگیراو 

بۆ  یادخەرەوەی دەوای دەروونی و رۆحیان 

سێكسی  داب��وون��ەری��ت��ی  ب���اس���دەك���را. 

ئ��ەوان��ی  ئ��ەم��ری��ك��ادا  ل��ە  كاسۆلیكەكان 

جیادەكردەوە لە مەزهەبە هێرناوەكان بۆ نێو 

جیهانی  دووەمی  جەنگی  لەپاش  ئەمەریكا. 

پێگەی  و  ئازادی  سەرچاوەی  وەك  ئەمریكا 

پیاوانی كار و سەروەمتەندان، بووە زۆنگاوی 

و  بێسنوورەكان  ئارەزوە  و  حەزو  و  سێكس 

فەلسەفەی  و  ب��ۆچ��وون  ل��ەون��ێ��وەن��دەدا 

كۆمەاڵیەتی گۆڕاو كەسانی وەك هیو مارلین 

مۆرۆ دەستی بااڵیان لە پچڕاندنی سنورەكاندا 

رێزی  ئەمریكا  گەلی  هەرچەند  هەبوو، 

تایبەتیشییان بۆ رۆڵی كڵێسا هەیە لە بونیادو 

هێشتنەوەی بەها ئەخالقییەكاندا، لە راستیدا 

نەریتی سێكسی كاسۆلیكەكان هەرچەند، كە 

نامۆ و غەوارە ببووەوە، بەاڵم لە كۆمەڵگەی 

و  چاولێبڕین  جێگەی  ه��ەر  ئەمەریكیدا 

مانەوە بوون. لە دەستپێكی سەدەی بیست و 

یەكەمدا، ئەمریكییە كاسۆلیكەكان بە سانایی 

و  پێكدادان  سێكسییەوە  ئەخالقی  لەبارەی 

زۆر  ئەوان  پێشو  نەهاتە  بۆ  سەلێشێوانیان 

ئ��ەو هێزە  ب��ەرام��ب��ەر  ب���وون  م��ەش��ك��وك 

لە  سەریان  دەكرایە  كە  راگەیاندنكارانەی، 

كاتێكی  ئ��ەوە  ف��ەس��ادەوە.  سەرچاوەكانی 

تەواوبوو كە ساڵی 1969 پاپا پۆلسی شەشەم 

بنەمای  لەسەر  ب��اوك��ردەوەو  هیومانسی 

لەدایكبوونی  جۆرەكانی  هەموو  لۆژیك 

ناشەرعیو دەستكرد دەداتە دواوە. لەسەرووی 

كە  دەسەاڵتە،  لۆژیكو  پرۆسەی  هەمووەوە 

لەئەمریكادا  داوەتێ.  دەستی  خۆی  بۆ  پاپا 

هەموو كۆمەڵگە كەشیش نشینەكان تا ئێستا 

سێكس  شێوازیی  لە  بێدارنەبوونەتەوە 

گۆڕانی  لەگەڵ  كاسۆلیكەكان  وەلێ  گەرایی. 

مامۆستا،  دەبینن  كە  خۆشحاڵن،  ژن  پێگەی 

مەسیحی  ئاینی  وانەبێژی  ئەندازیار،  دكتۆر، 

لە ژناندا دەبیرنێن و ژمارەیەكی زۆر لە ژنانی 

لە  ئاینی  بەكاروباری  هەڵدەسنت  كاسۆلیك 

كاسۆلیكەكان  ئەمە  هەرچەند  ئەمریكادا، 

ئاینی  رێوڕەسمی  نێو  لە  ژنان  توڕەدەكات. 

مەسیحیدا ئەمڕۆ لە ئەمریكادا بەجۆرێك لە 

وەك  رێك  و  دامودەزگاكانی  وەك  جۆرەكان 

زانكۆ و نەخۆشخانە و دەزگاكانی دیکە، زیاتر 

دەبنەوە.  سێكسی  دەستدرێژی  رووبەڕووی 

ب��ە ب���ڕوای چ���اودێ���ران، ئ��ەو داك��ۆك��ی��ەی 

كاسۆلیكەكان پێشنیاریان دەكرد بۆ مانەوەی 

لەناو  یاخود  خێزاندا،  لە  ئەخالق  بەهاكانی 

شەپۆلە  ب��ەو  بەكاریگەر  ئێستا  ژن��ان��دا، 

فرەكولتورییەو ئەو ئازادییە زیاد لە رادەییەی 

گالوە  كەنیسەیش  دەبیرنێت،  واڵت��دا  لە 

خودی  لەناو  رۆژان��ە  و  لەگەندەڵییەكان 

سێكسیان  دەستدرێژی  خامنەكان  كڵێسادا 

لەو  یەكێكە  ئەمەریكا  دەك��رێ��ت��ەس��ەرو 

زیاتر  دنیا،  واڵتانی  لەهەموو  زیاد  واڵتانەی، 

سێکسی  دەس��ت��درێ��ژی  رووب����ەڕووی  ژن 

ئەمریكا  ل��ە  ك��ە  ك��ی��ژان  زۆردەب��ێ��ت��ەوە. 

ئ��ەوڕۆ  و  ئاینی  خوێندنی  دەخرێنەبەر 

كێبەڕكێیەكی  ل��ە  زی���ادەو  زۆر  رێ��ژەی��ان 

گرووپە  لەگەڵ  سەختیشدان،  مەزهەبی 

گچكەكانی  كۆمەڵە  و  مەسیحییەكان  ئاینییە 

ئەو واڵتەدا. 

سەرچاوە:

http://www.catechism.cc/articles/

QA.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

/pmc/articles/PMC4415997
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- لەساڵی 1952/10/27 لە گەڕەكی هاید 

یەكگرتوەكانی  واڵت��ە  شیكاگۆی  باركی 

ئەمریكا لەدایكبووە.

-  زاناو فەیلەسوف و ئابوریناسی سیاسی 

و نوسەر و مامۆستای زانكۆیە.

- باوكی دكتۆرای لە كۆمەڵناسیدا هەبووە 

لە زانكۆی شیكاگۆ.

روسی  لەشەڕی  باوكی   1905 لەساڵی   -

یابانی  رادەكات بۆ ئەمریكا.

- لەساڵی 1989  نامەی) كۆتایی مێژوو(

كتیبَب،   بیكاتە  و  فراوانی  لەوەی  بەر  ی 

لەگۆڤاری ناسیوناڵ ئینرتیست باڵوكردەوە.

(وەك  مێژوو  كۆتایی   (  1992 لەساڵی   -

كتێب باڵوكردەوەو بەهۆشیەوە ناوبانگی 

پەیداكرد. 

دەركردنی  لە  بەشداری   2005 لەساڵی   -

ئامریكان ئینرتیست دەكات و  رۆژنامەی 

دەبێتە سەرنوسەری.

مامۆستای   2000  1996- لەساڵی   -

سیاسیەتی گشتی بووە لە زانكۆی جورج 

میسن.

- لەساڵی 2000-2010 مامۆستای ئابوری 

سیاسی و مامۆستای گەشەی نێودەوڵەتی 

بووە لە زانكۆی جونز هوبكنز.

دیموكراسی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  پێیوایە   -

ئازاد  بازاڕی  و  سەرمایەداری  و  لیرباڵیی 

لە سەرتاسەری جیهاندا، ئاماژە بە كۆتایی 

و  رۆشنبیری  و  كۆمەاڵیەتی  گەشەی 

سیاسی مرڤ دەكات.

- لەساڵی 2010 لە  بنكەی دیموكراسی و 

گەشەپێدان و سەروەری یاسا  لە زانكۆی 

ستانفۆرد كاردەكات.

مامۆستاو  وەك   2010 ساڵی   لە  بەر   -

گەشەپێدانی  بەرنامەی  بەڕێوەبەری 

لێكۆڵینەوەی  كۆلێژی  لە  نێودەوڵەتی 

جونز  زانكۆی  لە  پێشكەوتوو  واڵتانی 

هوبكنز كاریدەكرد.

لە  بووە  گشتی  سیاسەتی  مامۆستای   -

زانكۆی جۆرج میسن.

-  زیاتر لە)20( كتێبی هەیە.

شۆڕشی  لە   ( كتێبی   2014 لەساڵی   -

بەجیهانیبوونی  ب��ۆ  پیشەسازییەوە 

دیموكراسی( نوسیوە.

-ساڵی 2017 بەشداری پێنجەمین دیداری 

سلێامنی کردوە.

لە  ك��اری  زانكۆ،  مامۆستای  لە  جگە   -

راند  دەزگای  لە  سیاسی  زانستی  بەشی 

كردوەو بووەتە ئەندامی ئەنجومەنی ئەم 

دەزگایە.

دەزگ��ای  لە  هەشتاكاندا  سااڵنی  لە   -

دەرەوەی  وەزارەتی  سیاسەتی  پالندانای 

ئەمریكی كردوە.

كورنیل  زان��ك��ۆی  لە  بەكالۆریۆسی   -

وەرگرتوەو فەلسەفەی سیاسی خوێندوە.

- خوێندنی بااڵی لە ئەدەبی بەراورددا لە 

زانكۆی ییل وەرگرتوە.

- كەوتوەتە ژێر كاریگەریی هانتنگتۆن.

- ئێستا لە بنكەی دیموكراسی و گەشەو 

زانكۆی  لە  كاردەكات  یاسا  س��ەروەری 

ستانفورد.
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فوئاد ئه لنه مری
وەرگێڕانی: هاوار محەمەد

ڕەخنه
كۆتاییمێژوو
لهتیۆری
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ب��ه م دوای��ان��ه  ف��ۆك��ۆی��ام��ا گ��وم��ان��ی له  

»كۆتایی  ناوی  به   كه   كرد،  خۆی  تیۆره كه ی 

مێژوو« خستبوویه  ڕوو، به اڵم هۆكاره كانی ئه و 

كه   نییه،   ئه و هۆكارانه   بۆ گومانكردن، هه مان 

له م وتاره دا كورتیانده كه ینه وه . 

له   فۆكۆیاما  هاوه ڵی  هانتینگتۆن،  ساموێل 

مرۆڤایه تی  ده ڵێت،  سیاسیدا  ئابوریی  بابه تی 

هه ر  هه یه ،  )Histories(ی  مێژوو  چه ندین 

هه یه ،  به خۆی  تایبه ت  بزوێنه ری  قۆناغێك 

مێژووی كۆن به  تووندی ئاره زو و ئیره یی پاشاكان 

دیكه   مێژوویه كی  ده یجوڵێنێت،  ئه میره كان  و 

ده یجوڵێنیت،  نه ته وه كان  ملمالنێی  كه   هه یه ، 

ملمالنێی  كه   هه یه ،  سێیه م  مێژووی  پاشان 

ئایدیۆلۆژیاكان بزوێنه ره كه یه تی و له گه ڵ كۆتایی 

جه نگی سارددا ئه ویش كۆتایی پێهات، له مڕۆیشدا 

كه   مێژوویه كه وه ،  نێو  پێیناوه ته   مرۆڤایه تی 

پێكدادانی تووندی شارستانییه كان، بزوێنه ریه تی 

و  ئیسالم  له نێوان  پێكدادانه   ئه م  له مڕۆدا  و 

شارستانێتیی  دیموكرات-لیرباڵه كه ی  سیسته مه  

ڕۆژئاواییدا ڕووده دات. 

دیكه یش،  ن��ووس��ه ری  زۆر  و  فۆكۆیاما 

ده رب���اره ی  ڕوانینه یان  خوێندنه وه و  ئ��ه م 

ب��ه رده وام،  له به رئه وه ی  قبووڵنه بوو،  مێژوو 

به   م��رۆڤ  په یوه ندیی  په ره سه ندنی  مێژوو 

ناكرێت چیرۆكی  بۆیه   ده گرێته وه ،  رسوشته وه  

هه بێت،  په یوه ندییه وه   ئه م  له باره ی  جیاواز 

به ره نجامه ی،  ئه و  بگاته   فۆكۆیاما  بۆئه وه ی 

ده ب���وو  پێیگه یشت  ه��ان��ی��ت��ن��گ��ت��ۆن  ك��ه  

به ره نجامه كه یش  بكات.  ماركس  دژایه تی 

به سه ر  ڕۆژئاوایی  شارستانێتی  كه   ئه وه بوو 

سه رده كه وێت،  دیكه دا  شارستانێتییه كانی 

گۆڕینی  له   ده بێت  ماركسیش،  دژایه تیكردنی 

ده ستپێبكات،  م��ێ��ژووه وه   بزوێنه ره ی  ئ��ه و 

ملمالنێی  واته   ك��ردووه :  كه شفی  ماركس  كه  

چینه كان. فۆكۆیاما وتی، مێژوو یه ك بزوێنه ری 

درێژە ی  له   خۆپڕچه ككردنه ،  ئه ویش  هه یه  

وتی  »حه قیقه ت«ە یشدا،  ئ��ه م  سه ملاندنی 

دوو  لێكه وته ی  ئاكامێكی  خۆپڕچه ككرددن 

هێزی سه ربه خۆیه ، ئه وانیش: 

1.زان��س��ت��ه  رسوش��ت��ی��ی��ه  م��ۆدێ��رن��ه ك��ان 

كه    ،)Modern Nature Science(

و  مێژوو  پێشكه وتنی  به رده وامێتی  الیه نی 

ئاراسته كردنی مێژووی كه وتۆته  ئه ستۆ. 

بۆ  كه    )Self-conscious( 2.خود-ئاگایی 

Struggle For Self-( خۆ-ناسینه وه   كۆششی 

ئه و  ئه مه یش  داده مه زرێت،   )recognition

كردووه   تایبه تی  هیگڵ  كه   تایبه مته ندییه یه،  

ئه م  فۆكۆیاما  نییه .  ئاژە ڵدا  له   و  مرۆڤ  به  

تایبه مته ندییه كی  سه ر  ده باته وه   تایبه مته ندییه  

ئه ویش  پێبووه ،  ب��ڕوای  ئه فالتون  كه   دیكه،  

كۆنرتۆڵ  و  بااڵده ستی  بۆ  مرۆڤه   كه ڵكه ڵه ی 

 .)Mythos(

ئه و هه ڵه ی كردووه  كه  ئه م دوو الیه نه ی 

به  تایبه مته ندیی ناوازه ی مرۆڤ داناوه ، چونكه  

نه یشڵێین  ئه گه ر  ئاژە ڵه كانیش،  له   زۆرێ��ك 

كه   هه یه ە  تایبه مته ندییانه یان  ئه م  هه موویان، 

مانه وه یاندایه .  پێناو  له   ملمالنێی  غه ریزه ی  له  

بابه ته   ئه م  بێت  به وه   بڕوای  فۆكۆیاما  سه یره  

جوڵێنه ری مێژووه ، واته  بابه تی خۆپڕچه ككردن 

ئه ویش  م��ان��ه وه دا،  و  س���ه روه ری  له پێناو 

تێزه ی  ئ��ه م  1992دا  ساڵی  له   تایبه تی  به  

ڕووخانی  له گه ڵ  بوو  هاوكات  كه   خسته ڕوو، 

به هێز  هه ره   ده وڵه تی  كه   سۆڤییه تدا،  یه كێتی 

بوو له ڕووی چه كداری و سه ربازییه وه ! 

من له م وتاره دا ته نیا ئایدیا سه ره كییه كانی 

تیۆره  الوازه كه ی، واته  تیۆری »كۆتایی مێژوو«، 

له سه ر  كورتی  به   بۆیه   پووچه ڵده كه مه وه ، 

چه ند خاڵێك ده وه ستم. 

به شێك له  فه یله سوفه  
پۆستمۆدێرنه كان 
هه وڵده ده ن بۆ 
دژایه تیكردنی ماركس 
و پووچه ڵكردنه وه ی 
فه لسه فه ی 
»ماتریالیزمی 
دیاله كتیكی و 
ماتریالیزمی 
مێژوویی«، بۆیه  
هه ندێكیان ده ڵێن 
مه عریفه  بزوێنه ری 
مێژووه ، هه ر به و 
جۆره ی كه  فۆكۆیاما 
له باره ی زانسته  
سروشتییه كانه وه  
ده یڵێت
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لێیه وه   فۆكۆیاما  كه   یه كه م  ئایدیای 

كه ژاوه ی  بزوێنه ری  گۆڕینی  ده ستپێده كات، 

بۆ  چینایه تییه وه   له ملمالنێی  م��ێ��ژووه  

زانسته   ئامێره كه ی  كه   دیكه ،  بزوێنه رێكی 

ملمالنێی  ش��ێ��وه ی  ب��ه   و  رسوشتییه كانه  

به ده ستهێنانی  و  خۆ-ناسین  بۆ  م��رۆڤ 

دانپێدانان كارده كات، ئه م ئایدیایه  پشت به  

ناتوانێت  كه   ده به ستێت،  گریامنه   كۆمه ڵێك 

ناكاوی  له   وه ستانی  هۆكاره كانی  ته فسیری 

دی��اری��ك��راودا  خاڵێكی  له   بزوێنه ره   ئ��ه م 

بكات،  ئ��ه وه   ته فسیری  ناتوانێت  بكات، 

شۆڕشی  دوای  ته نیا  بزوێنه ره   ئه م  بۆچی 

كۆمه اڵیه تی  نه زمی  گۆڕانی  و  كۆمه اڵیه تی 

ده توانێت  تر،  نه زمێكی  هه ڵته كاندنی  و 

فۆكۆیاما  بزوێنه ره كه ی  ئه گه ر  كاربكات. 

مێژوو  ك��ه ژاوه ی  ڕاسته قینه ی  بزوێنه ری 

هێڵ  یه ك  له سه ر  كه ژاوه یه   ئه م  ئه وا  بێت، 

به  بێ وه ستان ده جووڵێت، جا كاتێك مێژوو 

مرۆڤایه تی  ده ستیپێكرد،  ئه مه   گوێره ی  به  

سه رده مێكی درێژ له  كۆیالیه تیدا ژیا، پاشان 

نێو سه رده می ده ره به گایه تی، پاشان  چوونه  

میركانتلیزمه وه  سه رده می سه رمایه داریی  له  

سه رده مێكیشدا  هه موو  له   پێكرد،  ده ستی 

دووچینه   له   جیاواز  دژیه كی  چینی  دوو 

ده رده كه وێت،  پێشوو  قۆناغی  دژیه كه كه ی 

و  ده ك��ات  حوكم  و  بااڵده سته   چینێكیان 

سامانی هه یه ، چینه كه ی دیكه یان ژێرده سته  

ده كرێت،  فه رمانڕه وایه تی  و  ه��ه ژاره   و 

پاشان ئه گه ر زانسته  رسوشتییه كان بنچینه ی 

له   م��ێ��ژووی  ئ��ه وا  بوونایه،   پ��ه ره س��ه ن��دن 

ماوه ی گه شته  به رده وامه كه یدا، ڕووبه ڕووی 

له به رئه وه ی  نه ده بوویه وه ،  قه یرانه كان 

شێوه یه كی  هیچ  له   زانسته كان  پێشكه وتنی 

بووایه   وا  گه ر  بۆیه   نانوێرنێته وه ،  قه یراندا 

ئه وا له  هه لومه رجێكی ئاوادا ئیمپراتۆرییه ته  

جیهان  ئێستایش  و  نه ده ڕووخان  كۆنه كان 

بگره   و  ڕۆمانی  ئیمپراتۆرییه تی  سایه ی  له  

و  فارسی  ئیمپۆاتۆرییه ته   سایه ی  له ژێر 

ئاشوورییه كانی پێش ڕۆمایشدا ده ژیا. 

به شێك له  فه یله سوفه  پۆستمۆدێرنه كان 

و  ماركس  دژایه تیكردنی  بۆ  هه وڵده ده ن 

»ماتریالیزمی  فه لسه فه ی  پووچه ڵكردنه وه ی 

بۆیه   مێژوویی«،  ماتریالیزمی  و  دیاله كتیكی 

بزوێنه ری  مه عریفه   ده ڵێن  هه ندێكیان 

فۆكۆیاما  كه   ج��ۆره ی  به و  هه ر  مێژووه ، 

ده یڵێت.  رسوشتییه كانه وه   زانسته   له باره ی 

ئابوریناسه  شوێنكه وته كانیشیان  له   هه ندێك 

له   ب��اس  ده ڕۆن  ئ��ه وان��دا  ڕێچكه ی  ب��ه  

بانگه شه ی  و  ده كه ن  مه عریفه »  »ئابوریی 

كاركردی  بۆته   مه عریفه   كه   ده كه ن،  ئه وه  

نه ك  به رهه مهێناندا،  به های  له   سه ره كی 

كار وه ك ئه وه ی ماركس گریامنه ی كردووه . 

بۆچوونی  تێزانه دا،  ئه م  له گه ڵ  گونجان  به  

كه   ئه وه بوو،  مرۆڤ  ده رب��اره ی  فۆكۆیاما 

به ڵكو  نییه ،  ئابوری  ئاژە ڵێكی  ته نیا  مرۆڤ 

خود-ئاگایه ،  ئاژە ڵێكی  شتێك  هه موو  پێش 

خۆ-گه وره بینییه كی  بوونه وه رێكه   وات��ه  

هه یه  و حه زی له  سه روه ریی و بااڵده ستییه  

فۆكۆیاما  به مه یش  ده وروبه ره كه یدا.  به سه ر 

له مێژینه   بابه تێكی  بۆ  ده مانگه ڕێنێته وه  

له   كه   ئایدیالیسته كان  فه یله سوفه   الی 

دواجاردا ده ڵێن »خودا« مرۆڤی به  باشرتین 

له سه ر  یان  وێنه ی خۆی،  له سه ر  یان  شێوه ، 

منوونه ی خۆی خولقاندووه ، واته  به  هه موو 

دووالیزمی  له   له مه یشدا  خۆیه وه ،  ئاگایی 

دوورده كه وێته وه،   به رهه مهێنان/مه عریفه  

دیاله كتیكی  په یوه ندیی  له سه ر  جه خت  كه  

مه عریفه   و  له الیه ك  به رهه مهێنان  له نێوان 

له سه ر  جه خت  ده كاته وه ،  الیه كیرتەوە  له  

ته نیا  مه عریفه   بنه ڕە تدا  له   كه   ئ��ه وه ی 

هه یه ،  بوونی  به رهه مهێنانه وه   هۆی  به  

و  مه عریفه یه   دایكی  و  باوك  به رهه مهێنان 

به رفراوانبوون  ڕێگه ی  له   ته نیا  مه عریفه یش 

به رفراوان  به رهه مهێنانه وه   په ره سه ندنی  و 

ئایدیالیزمی  په ره ده ستێنێت.  و  ده بێت 

هیگڵیش  ك��ه   ت��ه ورات��دا،  ل��ه   خولقاندن 

جه ختی له سه ر ده كاته وه  و فۆكۆیامایش بۆ 

سه رمایه داریی  به ئه به دیكردنی  مه به ستی 

بایه خێكی  هیچ  چیرت  پێوه ده گرێت،  ده ستی 

نییه ، چونكه  زۆربه ی ئه نرتۆپۆلۆژیسته كان و 

شوێنه وارناسه كان گه یشتنه  ئه و باوه ڕە ی، كه  

ملیۆنان ساڵ به ر له  هه ڵهاتنی خۆری ئاگایی، 

زه ویدا  سه ر  له   مرۆڤ  هاوشێوه ی  ئاژە ڵی 

ت��ه واوی  به   م��رۆڤ  ئه گه ر  خۆ  ه��ه ب��وون. 

بۆ دواوه   ئه وا مێژوو  بێت،  ئاگاییه وه  خولقا 

ده گه ڕایه وه  و مرۆڤ ژیانی له سه ر زه وی به  

به رهه مهێنان  كه ره سته ی  و  ئامێر  باشرتین 

له   هێدی  هێدی  پاشان  ده ستپێده كرد، 

گه شته كه یدا به ره و دواوه  ده گه ڕایه وه . 

مرۆڤ  ده رچوونی  به   ئاگایی  سه ره تا 

به و  گرنگی  بۆئه وه ی  ده ستیپێكرد،  خۆی  له  

بوونیان  ل��ه ده وروب��ه ری  كه   ب��دات،  شتانه  

به رهه مبهێنێت،  خۆی  ژیانی  تاوه كو  هه یه،  

ڕێیپێده ده ن  كه   پێویستییانه ی  ئه و  واته  

ئه م  مبێنێته وه .  ژیاندا  له   و  به رده وامبێت 

نامۆبوونه  كه  ماركس ناوی ده نێت »گه شتی 

ئه و   ،  )Alienation Journey( نامۆبوون« 

زه وی  له سه ر  م��رۆڤ  هه تا  كه   گه شته یه  

كاته   ئ��ه و  م��رۆڤ  پێنایه ت.  كۆتایی  ب��ژی 

كه   بوویه وه،   ج��ودا  دیكه   ئاژە ڵه كانی  له  

ئه ویش  دووالیزمێكه وه ،  به   په یوه ستبوو 

بوو.  به رهه مهێنان/ئاگایی  كه ره سته كانی 
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هه وڵدانه   هه موو  له   چاوپۆشی  به   دواج��ار، 

كه س  هیچ  ته فسیركردن،  ب��ۆ  كه سییه كان 

مرۆیی  ئاگایی  كه   ناكات،  ئ��ه وه   مشتومڕی 

ئاشێك  ئاشه وه ،  یه ك  نێو  ده خرێته   هه رهه موو 

كه  بۆ ئه وه  ده سوڕێت پێویستییه  سه ره كییه كانی 

ئاسانكه ره كانی  كه ره سته   هه موو  و  م��رۆڤ 

ئاژە ڵێكی  مرۆڤ  به رهه مبهێنێت.  مرۆڤ  ژیانی 

جۆره یه ،  به م  له به رئه وه ی  جا  به رهه مهێنه ره ، 

بۆیه  مێژوویه كی هه یه ، گۆڕانی به سه ردا دێت. 

 )self-conscious( خود-ئاگایی  فۆكۆیاما 

و  بااڵده ستی  و  سه روه رێتی  كه ڵكه ڵه ی  له  

ده وروب���ه ردا  ت��ری  ئ��ه وان��ی  به سه ر  ك��ۆن��رتۆڵ 

هیگڵ  بنه مایه ی  ئه و  واتایه   به م  ده خاته گه ڕ، 

له پێناو  به  »ملمالنێ  بڕوای  ته فسیر ده كات، كه  

عه قڵ  نییه   تێدا  گومانی  هه یه .  دانپێدانان«دا 

مانه وه دا،  له پێناو  ملمالنێیه   ئامرازی  مرۆڤ  الی 

بااڵده ستیدا.  له پێناو سه روه ری و  نه ك ملمالنێی 

به    ،)Recognition( دانپێدانان  خه سڵه تی 

مرۆڤه .  به   تایبه ت  خه سڵه تێكی  ت��ه واوه ت��ی 

نه بێت  ڕیالیزه   به رهه مهێناندا  له   مرۆڤ  هه تا 

دانپێدانان  به ده ستهێنانی  له پێناو  ملمالنێ  ئه وا 

ب��ازن��ه ی  ل��ه   ته نیا  ده ب��ێ��ت،  خۆناسیندا  و 

به  هیچ جۆرێك  و  ببێت  قه تیس  به رهه مهێناندا 

ماركس  لێڕە دا  ده وروب���ه ر.  بۆ  نه گوازرێته وه  

بنه ماكه ی  واقیعییانه ی  پراكتیزه كردنی  پێیوایه  

به ده ستهێنانی  له پێناو  »ملمالنێ  هیگڵ 

له میانه ی ملمالنێی چینایه تییه وه   دانپێدانان«دا، 

چینێك  ه��ه ر  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  ده ب��ێ��ت،  ڕیالیزه  

تایبه ت  به رهه مهێنانی  كه ره سته ی  له   پشتیوانی 

له   پشتیوانی  بۆ  چینه كانیش  ده كات،  به خۆی 

یه كرتدا  له گه ڵ  به رهه مهێنان  كه ره سته كانی 

ملمالنێیه یش  ئه م  زه مینی  ده ك��ه ن،  ملمالنێ 

بازاڕه ، له به رئه وه ی به رهه مهێرناوه كان ده كه ونه  

كێبه ركێیه كی توونده وه  له سه ر ئه وه ی، كامیان له  

كامیان  هه روه ها  پاره ،  به   ده گۆڕدرێته وه   پێشرت 

نرخیان به رزتره . له  كۆنتێكستی ئه م ملمالنێیه دا 

بازاڕە كاندا، هه موو جه نگه  ئیمپرالیستییه كان  له  

پێویستییه كی  كه   وایكرد  ئه مه یش  ڕوویاندا، 

خۆپڕچه ككردنی بێ پێشینه ، له  ڕووی چه ندێتی 

ئه وه ی  وه ك  ئاراوه ، هه ر  بێته   و چۆنییه تییه وه ، 

له  هه ردوو جه نگه  جیهانییه كه دا بینیامن. 

حه زێكی  پێیه ی  به و  مرۆڤ  دیاریكردنی 

كۆنرتۆڵ،  و  بااڵده ستی  بۆ  هه یه   غه ریزییانه ی 

له   دووره   ك��اری��ك��ات��ۆری��ی��ه و  وێناكردنێكی 

كۆمه اڵیه تییه ،  ئاژە ڵێكی  م��رۆڤ  حه قیقه ت. 

هاوكار  ده وروبه ره كه یدا  له گه ڵ  بێتوو  ئه گه ر 

نه كردایه،   له گه ڵیاندا  هه ماهه نگی  و  نه بووایه  

سه ره كییه كانی،  پێویستییه   به رهه مهێنانی  بۆ 

ئه گه ر  ده مایه وه ،  ئاژەڵی  به   هه ر  مرۆڤ  ئه وا 

مرۆڤ ئه مه ی نه كردایه،  ئه وا هیچ جیاوازییه كی 

و  ه��اوك��اری  ن��ه ده ب��وو.  ئاژە ڵه كاندا  له گه ڵ 

پێویستی  به رهه مهێنان  مه رجی  كه   هه ره وه زی 

یه كسانی،  و  هه ره وه زی  یه كسانییه .  ڕۆحی  به  

و  بااڵده ستی  كه ڵكه ڵه یه كی  هه موو  ڕە هایی  به  

كۆنرتۆڵكردن، واته  ئه و پاڵنه ره ی كه  فۆكۆیاما به  

بزوێنه ری مێژووی داده نێت، ڕە تده كه نه وه . 

لێكدژییه كانی  كۆمۆنیزم، هه موو  ئه گه رچی 

نێوان مرۆڤ و مرۆڤ هه ڵده وه شێنێته وه ، به اڵم 

جا  دانه ناوه ،  مێژوو  كۆتایی  به   ئه مه ی  ماركس 

كاتێك كه  ماركس نه یتوانی له ڕێگه ی هۆكارێكی 

بدات،  بۆچوونه ی  ئه م  پاساوی  سه ره كییه وه  

نه   نازانێت كۆمۆنیزم چۆنه ،  به  وردی  ئه وا وتی 

ئه و  ده زانێت  نه   و  چییه   مه رجه كانی  ده زانێت 

لێكدژییه  شیاوانه  چین كه  ده شێت تێیدا هه بن، 

دیارینه كردووه،   وردی  به   ماركس  مانایه   به م 

به   فۆكۆیاما  به اڵم  چۆنه،  كۆمۆنیزم  دۆخی  كه  

كه   ل��ه وه داوه ،  بڕیاری  ماركسه وه ،  پێچه وانه ی 

بازاڕ«  »ئابوریی  یان  سه رمایه داریی  سیسته می 

گه ر ئه م سیسته مه  
سیسته م بێت، 
ئه وا واتای ئه وه یه  
كه  به  ناچاری 
ده بێت له خۆیدا 
بێت و خۆی خۆی 
به گه ڕ بخات و بۆ 
خۆیشی بێت، به اڵم 
سیسته م له  ویالیه ته  
یه كگرتووه كان، نه  
له خۆیدایه  و نه  خۆی 
خۆی به گه ڕده خات و 
نه  بۆخۆیشییه تی
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به الی  خۆشه ویسته كه   ماكیاژكراوه   )ناوه  

سه رمایه داری«(  »سیسته می  الیه نگرانی 

وه ك  )ك��ه   لیرباڵی«  »دیموكراسییه تی  و 

نهێنیی  كه س  ئه وه ی  بێ  به   وه هان،  جمك 

كۆتایی  بزانێت(  دووانه ییه   و  جمكی  ئه م 

مێژوون! ئه و نه یده توانی ئه م دوو جمكه  به  

هه ر  بێتوو  ئه گه ر   دابنێت،  مێژوو  كۆتایی 

تایبه ت  بزوینه رێكی  پێكهاته ی  له  سه ره تاوه  

به  مێژووی نه خستایه ته  ئه ستۆی خۆی، واته  

جه نگه كانه وه ،  به   سه رقاڵه   كه   بزوێنه رێك 

له الیه كه وه  كه ڵكه ڵه ی مرۆڤ بۆ بااڵده ستی و 

كۆنرتۆڵ و له الیه كی دیكه یش بۆ پێشكه وتنی 

به رجه سته ده كاته وه ،  رسوشتییه كان،  زانسته  

له   ه��ه ر  فۆكۆیاما  كه   شته یه   ئ��ه و  ئه مه  

فۆكۆیاما  گوێره ی  به   ده یكات.  سه ره تاوه  

ته واو  جه نگه كان  سه رده می  ئیدی  ئێستا 

زانسته   پێهاتووه .  كۆتایی  مێژوو  و  بووه  

كۆكوژ  چه كی  و  پێشكه وت  رسوشتییه كان 

به هۆی  ك��ه   ب��ه ره��ه م��ه��ات��ووه   ئ��ه ت��ۆم  و 

دژە كان  الیه نه   نه یهێشت  مه ترسییه كه یه وه  

مرۆڤ  خواستی  به وه یش  بده ن،  یه كدا  به  

له كاركه وتووه ،  كۆنرتۆل  و  بااڵده ستی  بۆ 

دیموكراسییه تی  ئێستا  كه   له به رئه وه یشه  

ئایدیا  به مجۆره   باڵوده بێته وه .  لیرباڵی 

دره نگوه ختێك  فۆكۆیاما  مندااڵنه یه ،  ساكاره  

ئه به دییه تی  و  مێژوو  كۆتایی  مزگێنیی 

دوای  واته   پێده گه یه نێت،  سه رمایه دارییامن 

بۆگه نی  گ��ۆڕدا  له   سه رمایه داری  ئ��ه وه ی 

»ڕاگه یاندنی  له   خۆی  مردنی  و  ك��ردووه  

)Rambouillet Declaration( ڕامبۆییه » 

ڕاگ��ه ی��ان��دووه ،  1975دا  نۆڤه مبه ری  ی 

نییه،   بازاڕێك  بازاڕ  چیرت  كه   ئه وه ی  دوای 

دیسپلینه   و  ڕێوشوێن  و  یاسا  هه موو  به  

له   به ر  تێیدا  له به رئه وه ی  نارساوه كانییه وه ،  marx
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له   خزمه تگوزاریی  به رهه مهێنانی  ڕاوكردنی 

چینی ناوه ڕاست، كرێكاره  به رهه مهێنه ره كان 

كاتژمێر/ به های  هه ندێكات  و  ده كرێن  ڕاو 

ده گاته   خزمه تگوزاری  به رهه مهێنانی  كاری 

كاتژمێژ/كاری  به های  ئه وه نده ی  ه��ه زار 

یاساكانی  زۆرب��ه ی  ك��ااڵ.  به رهه مهێنانی 

ده رفه تی  ئه مه یش  هه ڵوه شاوه ته وه ،  بازاڕ 

ن��اوه ڕاس��ت  چینی  پێشڕە وانی  ب��ه   ئ��ه وه  

»ئابوریی  گۆڕانی  به   شانازی  كه   ده دات، 

له   بكه ن.  مه عریفه »وه   »ئابوریی  بۆ  بازاڕ« 

ئابوریی  له   »تازه   ناونیشانی  به   كتێبه كه كدا 

سیاسیدا« مشتومڕی ئه م بابه ته م كردووه . 

زه ب����ری ك��وش��ن��ده  ك��ه  ب���ه ر س��ه ری 

فۆكۆیاما  م��ێ��ژوو«ی  »ك��ۆت��ای��ی  ت��ی��ۆری 

كه   ل��ه وه دای��ه   كوشتوویه تی  ك��ه وت��ووه و 

ده وڵه تانی  له   ئێستا  »سیسته م«ە ی  ئه م 

ئه مریكا  یه كگرتووه كانی  ویالیه ته   و  ڕۆژئاوا 

سیسته می  وه ك  فۆكۆیامایش  و  هه یه  

»دیموكراسییه تی لیرباڵی« و »ئابوریی بازاڕ« 

نه   بۆیه   بووه ،  »مایه پووچ«  ده یخاته ڕوو، 

لیرباڵییه   نه   و  دیموكراسییه   نه   و  سیسته مه  

و نه  ئابورییه  و نه  بازاڕە . 

بێت،  سیسته م  سیسته مه   ئ��ه م  گ��ه ر 

ده بێت  ناچاری  به   كه   ئه وه یه   واتای  ئه وا 

له خۆیدا بێت و خۆی خۆی به گه ڕ بخات و 

بۆ خۆیشی بێت، به اڵم سیسته م له  ویالیه ته  

خۆی  نه   و  له خۆیدایه   نه   یه كگرتووه كان، 

بۆخۆیشییه تی.  نه   و  به گه ڕده خات  خۆی 

ڕۆژان��ه   ب��ه وه ی��ه   پێویستی  سیسته م  ئ��ه م 

به رده وامبوون  بۆ  ته نیا  دۆالر  ملیار  دوو 

خه رجبكات.  ژیاندا،  له   خۆی  مانه وه ی  و 

به   ئه وه یه   واتای  بێت،  دیموكراتییش  گه ر 

ئه مریكای  هاوواڵیه تییه كی  هه ر  ناچاریی 

بتوانێت خۆی به  نوێنه ری گه ل هەڵبژێرێت، 

ملیۆنان  ب��ه   ك��ه   ئ��ه وان��ه ی  له كاتێكدا 

له   بیر  ته نانه ت  ناتوانن  نه بێت،  دالری��ان 

خۆپااڵوتنیش بكه نه وه . كاندنی سه رۆكایه تی 

ده رچوونی  بۆ  دۆالر  ملیۆن  سه دان  ده بێت 

ئه گه ر  خۆ  خه رجبكات.  هه ڵبژاردندا  له  

ئه وا  بووایه،   لیرباڵیستیش  سیسته مه   ئه م 

كارگێڕیی  ده سته ی  فه رمانبه رێكی  ده بوو 

سپی(،  كۆشكی  ئ��ی��داره ی  )ی��ان  ئه مریكا 

له باره ی  بڕیاردان  له   ئازادبووایه   الیه نیكه م 

هه رگیز  شتێكه   ئه مه یش  وه زیفه كه یه وه ، 

ڕوون���ادات.  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   له  

سووربوو  كه نه دی  ج��ۆن  س��ه رۆك  كاتێك 

خۆیه وه   ئازادیی  ته واو  به   ئه وه ی،  له سه ر 

كاتێكیش  كوشتیان.  بدات،  بڕیاره كانی خۆی 

ریكیافیك  بۆ  چوو  ڕە یگان  ڕۆناڵد  سه رۆك 

گۆرباچۆف  له گه ڵ  بۆئه وه ی  ئایسله ندا،  له  

ڕێكه وتننامه یه ك  به   گه یشنت  و  كۆببێته وه  

كۆتایی  له   گۆرباچۆف  چه ك،  داماڵینی  بۆ 

پێكه نینه وه   قاقای  به ده م  كۆبوونه وه كاندا 

سه رۆكه   ئه م  ده پرسێت:  و  ده ره وه   ده چێته  

ئه وه ی  بێ  به   ئێره   بۆ  نێردراوه   كه   چییه  

پاوڵ«ی  بڕیاردان؟! »كۆڵن  له   بیت  سه پشك 

ب��ه وه دا  دان��ی  پێشوو،  ده ره وه ی  وه زی��ری 

له   كه   نه نووسیوه ،  وت��اره ی  ئه و  خۆی  نا 

چه كی  ل��ه ب��اره ی  ئاساییش  ئه نجومه نی 

ل��ه ڕووی  خوێندییه وه .  عێراق  له   كۆكوژ 

ئابورییشه وه ، ئه وه ی له م سیسته مه دا هه یه ، 

ئابورییه   به  واتا ورده كه ی. ئه م  نییه   ئابوری 

ئه مریكی  گه لی  سه ره كییه كانی  پێویستییه  

سكانداڵییه كه یشی  ئاشكرابوونه   دابینناكات، 

تا  و  قه رزاره   هه میشه   كه   نییه،   ئه وه   ته نیا 

سه رجه م  چوارهێنده ی  قه رزه   ئه م  ئه مڕۆ 

كردۆته   ئه مریكای  و  نه ته وه ییه   به رهه می 

ویالیه ته   گ���ه وره ی  ه��ه ره   ق���ه رزارب���اری 

نیمچه   ده رخستنی  به ڵكو  یه كگرتووه كان، 

دراوی  پ��ارێ��زب��ه ن��دی��ی  دۆالره .  گشتیی 

ویالیه ته   ل��ه الی��ه ك  )دۆالر(،  نیشتامنی 

و  نایه ت  به رهه م  خۆیه وه   یه كگرتووه كان 

نییه .  باره وه   له م  شتێكی  هیچ  هه رگیزیش 

پێرتۆ- )رێكه وتنی  عه ره بی  نه وتی  به ڵكو 

چینییه .  كااڵیی  به رهه مهێنانی  و  دۆالر( 

گره و  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   ل��ه م��ڕۆدا 

چینییه كان  كااڵی  و  عه ره ب  نه وتی  له سه ر 

چونكه   نییه ،  ئازاد  چیرت  بازاڕیش  ده كات. 

له ده ستداوه .  سه رمایه دارییه كانی  بته  

له   له مڕۆدا  كه   خزمه تگوزارییانه ی  ئه و 

ده وڵه تانی  سه رجه می  چواری  له سه ر  سێ 

بازاڕ  ناگه نه   پێشكه شده كرێن،  پێشكه وتوودا 

نابن،  سه رمایه داریی  به های  ملكه چی  و 

ئه ویش یاسای بنچینه یی بازاڕە . 

ئه وه یه   فۆكۆیاما  بۆ  من  پێشنیاری 

كه   بنووسێت،  دیكه   كتێبێكی  ل��ه م��ڕۆدا 

بێت  تیۆره كه ی  تێزه كانی  هه موو  به   دژ 

و  س��ه رم��ای��ه داری  ئه به دییه تی  ل��ه ب��اره ی 

دڵفراوانییه وه   به وپه ڕی  مێژووه وه .  كۆتایی 

كاره   ئه م  ده ستبه جێ  ده كه م  بۆ  پێشنیاری 

بااڵده ستی  ئه مریكی  نه زمی  چونكه   بكات، 

هاوشێوه كانی  نه زمه   سه رجه م  و  ئه مڕۆ 

كه می  ساڵێكی  چه ند  له   تردا،  واڵتانی  له  

داهاتوودا به شێوه یه كی ترسناك داده ڕوخێن، 

نێو  ده خاته   مرۆڤایه تی  هه موو  ئه مه یش 

كاره ساتێكی مێژووییه وه،  كه  مه گه ر ته نیا به  

دا،  476ز  ساڵی  له   ڕۆما  كه وتنی  كاره ساتی 

به راوردیبكه ین. 

سه رچاوه : 

 http://www.ahewar.org/debat/show.

art.asp?aid=101275
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مێژوو تێزی
وەرگێڕانی: بیالل ئیسامعیل حەمە

کۆتایی



149
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

یەکەم: گریامنەکانی تێزی

کۆتایی مێژوو

پ��اش رووخ��ان��ی دی����واری ب��ەرل��ی��ن لە 

جەنگی  هاتنی  کۆتایی  و  دا   )1989/11/9(

لەو  ب��اڵوک��ردەوە،  وتارێکی  فۆکۆیاما  س��ارد، 

کۆتایی  بە  س��ەب��ارەت  پرسیاریکرد  وت���ارەدا 

ژاوە  دروستکردىن  هۆى  بووە  ئەمەش  مێژوو؟ 

ئەمریکادا،  دەرەوەی  و  ناوە  لە  زۆر  ژاوێکی 

رووداوە  گرنگرتین  فۆکۆیاما  وت���ارەدا  ل��ەو 

باسکردبوو،  بیستەمی  سەدەی  سیاسیەکانی  

لە  نازی  فاشی  دەسەاڵتی  رووخانی  پاش  لە 

پاش جەنگی جیهانی دووەمدا و لە کۆتاییشدا 

ئەوە  س��ەرەڕای  شیوعیەت.  بلۆکى  رووخانی 

ئاماژەی بەوەش دابوو، کە دیموکراتی و لیبڕاڵی 

خاڵی کۆتاییە لە بەرەوپێشچوونی ئایدۆلۆژیای 

مرۆییدا، و وێنەی کۆتایی سیستمی سیاسیە لە 

دەوڵەتانی جیهاندا.

و  مێژوو   »کۆتایی  تێزەکەیدا  لە  و  دواتر 

مرۆڤی کۆتایی« لە ساڵی 1992 دا باڵوکرایەوە، 

دەداتەوە،  وتارەکەی  پرسیاری سەرەکی  وەاڵمی 

و  سیاسی  فیکری  مێژووی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و 

کانت،  لە  یەکە  هەر  الی  مێژووییەکان  تیۆرییە 

بیرمەندێکی  چەند  و  مارکس  هۆبز،  هیگڵ، 

بوو  هێنانەوە  هۆکار  لەوەش  مەبەست  دیکە، 

»کۆتایی  تێزەکەی  نێو  فیکریەکانی  گریامنە  بۆ 

لە  گشتگیرتر  و  فراوانرت  شێوەیەکی  بە  مێژوو« 

دەکات،  بەوە  ئاماژە  لەوەش  جگە  وتارەکەی. 

وت��اری  ب��ە  نییە  پ��ەی��وەن��دی  کتێبەکەی  ک��ە 

تەواوە  تێزێکی  کتێبەکەی  بەڵکو  یەکەمیەوە، 

ئاماژەی  وەک  نوێ  جیهانێکی  بە  سەبارەت 

لەنوێ  سەر  کتێبەم  »ئەم  دەڵێت:  و  پێدەکات 

هەروەها  نییە،  سەرەکیەکە  وتارە  داڕشتنەوەی 

پێداچوونەوە  سەرلەنوێ  بۆ  نییە  هەوڵێکیش 

ئەوانەی  و  رەخنەگران  لەگەڵ  گفتوگۆکاندا  بە 

لەسەر وتارەکەیان  نوسی، بەڵکو ئەو کتێبە زۆر 

لەوە دوورتر دەڕوات، کە تەنها روونکردنەوەی 

هەر  یان  بێت،  ئامانجی  سارد  جەنگی  کۆتایی 

و  کتێبەکە  ن��وێ«،   سیاسی  دیکەی  بابەتێکی 

کۆتایی  ئەویش  هەیە،  فکرەیان  یەک  وتارەکە 

تێزە  کتێبەکە  لەوەی  مرۆڤایەتیە، جگە  مێژووی 

فیکریەکانی لە خۆ گرتبوو بە شێوەیەکی فراوانرت 

و گشتگیرتر.

لە  فۆکۆیاما  ک��ە  س��ەرەک��ی  ب��ی��رۆک��ەی 

دەیخاتەڕوو   مێژوو«  »کۆتایی  کتێبەکەیدا 

خاڵی  لیبڕاڵی  و  دیموکراتی  ل��ەوەی  بریتییە 

کۆتایی بەرەو پێش چوونی ئایدۆلۆژیای مرۆیی، 

فەرمانڕەوایی مرۆیی  کۆتای سیستمی  وێنەی  و 

و  هیگڵ  لە  یەکە  هەر  بە  ئاماژە  پێکدەهێنن، 

هەر  بیروباوەڕی  بە  دەڵێت:  و  دەکات  مارکس 

یەکە لە هیگڵ و مارکس پێشکەوتنی کۆمەڵگەی 

ئاماژە  نییە،  کۆتایی  ه��ەت��اوەک��و  م��رۆی��ی، 

لیبڕاڵی  دەوڵەتی  هیگڵ  الی  ب��ەوەی  دەک��ات 

شیوعی.  کۆمەڵگەی  مارکسیش  الی  و  کۆتاییە 

ئەوە  کتێبەکەی  بابەتی  بە  سەبارەت  فۆکۆیاما 

جارێکی    - پەسەندبێت  »ئەگەر  رادەگەیەنێت 

مرۆیی  مێژووی  بە  سەبارەت  قسەبکەین  دیکە 

کە هەڵگری ئاماژە و ئامانجی روونبێت، بەشی 

زۆری مرۆڤایەتی بە ئاڕاستەی دیموکراتی لیبڕاڵی 

هۆکار:  دوو  لەبەر  بەڵێیە  وەاڵمەکەی  ببات؟ 

یەکەمیان پەیوەندیدارە بە ئابوریەوە، دووەمیش 

پەیوەندی هەیە بەوەی ناو دەبرێت بە ملمالنێ 

لە پێناو بەدەستهێنانی رێز و شکۆمەندیدا«. 

باشرتین سیستمە سیاسیەکان:

هەوڵێک  لە  بریتییە  مێژوو   کۆتایی  گرفتی 

بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارێکی کۆن، رەنگە فیکری  

بێت،  پێشرت  لە  ئەمەدا  رووی  خستنە  لە  ئاینی 

مەبەست  فۆکۆیاما  مێژووەکەی  کۆتایی  بەاڵم 

گرفتی کۆتایی مێژوو  
بریتییە لە هەوڵێک 
بۆ وەاڵمدانەوەی 
پرسیارێکی کۆن، 
رەنگە فیکری  ئاینی لە 
خستنە رووی ئەمەدا 
لە پێشتر بێت، بەاڵم 
کۆتایی مێژووەکەی 
فۆکۆیاما مەبەست 
لێی کۆتاییەکی مادی 
نییە، یان فەنابون نییە 
هەر وەک لە فیکری  
ئاینیدا هاتووە، بەڵکو 
فۆکۆیاما مەبەستی لە 
کۆتاییەکی فیکریە
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لێی کۆتاییەکی ماددی نییە، یان فەنابون نییە 

بەڵکو  ئاینیدا هاتووە،  لە فیکری   هەر وەک 

فۆکۆیاما مەبەستی لە کۆتاییەکی فیکریە، کە 

خۆی دەبینێتەوە لە کۆتایی ئایدۆلۆژیادا وەک 

دەرئەنجامێکی سەرکەوتنی فیکری دیموکراتی 

بابەتی  ئیشرتاکیەتدا.   ب��ەس��ەر  لیبڕاڵی 

»باشرتین سیستم« یەکێکە لە بابەتە هەرە لە 

پێشینەکانی فەلسەفەی سیاسی کە لە الیەن 

ئەفالتونەوە )428 – 348 پ. ز( دامەزرابوو، 

بابەتی سیستمی سیاسی یەکێکە لە گرنگرتین 

بابەتەکانی لە کتێبەکەی »کۆمار« دا چارەسەر 

جیاواز  شێوەیەکی  چەند  بە  ئەوەش  کراوە 

دەرکەوتووە و باسی لە هەموو ئەوانە کردووە 

تیۆریەکانیان  و  هەبووە،  خۆیدا  پێش  لە 

لە خۆ گرتووە  بە یەکی  چەندین وەاڵمی دژ 

سیاسی.  سیستمی  باشرتین  بە  س��ەب��ارەت 

»کۆتایی  بابەتی  رووی  خستنە  ئەوە  لەبەر 

مێژوو« لەسەر ئاستی ئایدۆلۆژی شتێکی نوێ 

نییە، بەاڵم ئەوەی لە کۆتاییەکەی فۆکۆیامادا 

پەیوەندیدار  تەواوبوونێ  لە  بریتییە  نوێیە  

بە  گەشنت  و  ئامانجەوە،  دەستهێنانی  بە  بە 

مەبەست، یان قۆناغی کۆتایی لە پێشکەوتنی 

واتا  دژیەکیەکان.   نەهێشتنی  و  مرۆڤایەتی 

دیموکراتی  کە  ئەوەیە  فۆکۆیاما  مەبەستی 

لیبڕاڵی گەشتووەتە چارەسەری هەموو کێشە 

بەوەش  کۆمەڵگەکاندا،  نێو  لە  ناکۆکیەکان  و 

هیچ  تر  چى  و  کۆتایی،  گەشتووەتە  مێژوو 

پێویست نییە بیرمەندەکان توێژینەوە و گەڕان 

بکەن یان پرسیار بکەن سەبارەت بە کێشەکانی 

مرۆڤایەتی بە مەبەستی چارەسەر کردنیان.

داڕمانی ئایدۆلۆژیا سیاسیەکان

سەرەکی  گریامنەیەکی  بە  فۆکۆیاما 

لە:  بریتییە  ئ��ەوی��ش   پێدەکات  دەس��ت 

سیاسیانەی  ئایدۆلۆژیا  ئەو  شکستهینانی 

ناهێنن،  دەس��ت  بە  جیهانی  سیفەتێکی 

ئایدۆلۆژیای  و  چینی   ئایدۆلۆژیای  وەک 

گفوگۆ  تێزەکەیدا  لە  هەروەها  ئیسالمی، 

ئایدۆلۆژیای  داڕمانی  بە  سەبارەت  دەکات 

ئیشرتاکی کە سیفەتێکی جیهانی وەرگرتبوو، 

تێزەکەیدا  لە  سەرەکیە  ت��ەوەری  ئ��ەوەش 

ئایدۆلۆژیا  ه��ەم��وو  داڕم��ان��ی  پ��اش  ل��ە 

الوەکیەکانی دیکە، کە بە گوێرەی تێڕوانینی 

جگە  وەرن��اگ��رن.  جیهانی  سیفەتێکی  ئەو 

سیستمە  لە  دژیەکی  تێزەکەیدا  لە  لەوەش 

درێژایی  بە  دەخاتەڕوو  حوکمڕانییەکاندا 

سیستمی  ل��ە  ه��ەر  مرۆڤایەتی  م��ێ��ژووی 

سیستمە  بۆ  ئەرستۆکراتیەوە  و  پاشایەتی 

فەرمانڕەواییە ئاینییەکان، تا دەگاتە سیستمە 

سیستمی  شیوعیەکان.  و  دیکتاتۆریەتەکان 

سیستمێکی  تاکە  وەک  لیبڕاڵی  دیموکراتی 

کۆتایی  لە  دەک��ات  دی��اری  فەرمانڕەوایی 

مێژوودا کە بە جێگری ماوەتەوە  هەتاوەکو 

ئایا  لەبەرئەوە  بیستەم،  س��ەدەی  کۆتایی 

فۆکۆیاما چۆن لێکدانەوە دەکات بۆ داڕمانی 

ئایدۆلۆژیا سیاسیەکانی دیکە؟

داڕم��ان��ی  ب��ۆ  ل��ێ��ک��دان��ەوە  فۆکۆیاما 

دەڵێت:  و  دەکات  سیاسیەکان  ئایدۆلۆژیا 

»لە سەرانسەری جیهاندا کۆدەنگیەک هەیە، 

وەک  دیموکراتیەت  رەوایەتی  بە  سەبارەت 

ئەوەی  پاش  فەرمانرەوایی   سیستمێکی 

هاتن  توشی شکست  رکابەرەکان  ئایدۆلۆژیا 

شیوعیەت  فاشی،  میراتی،  پاشایەتی  وەک 

بە  زۆر  فۆکۆیاما  دوییدا«.   ماوانەی  لەم 

شەرعیەتەی  ئەو  روو  دەخاتە  ئەوە  ڕوونی 

هێناوە  دەستی  بە  لیبڕاڵی  دیموکراتی 

دەرئەنجامی  لە  جیهانیدا  ئاستێکی  لەسەر 

بە  رکابەرەکانییەوە  ئایدۆلۆژیا  شکستهێنانی 

سەرکەوتنی  پشت  لە  واتە  هێناوە،  دەستی 

بااڵ  ئیرادەی  و  هێز  لیبڕاڵیەوە  دیموکراتی 

دەستی و جەنگ هەیە، نەک لە دەرئەنجامی 

فیکری  رسوشتی  و  مێژووی  پێشکەوتنی 

بڕوای  دەرئەنجامی  لە  یان  مرۆڤایەتیەوە، 

مرۆڤایەتی بێت بەوەی مێژوو بە شێوەیەکی 

ئاڕاستەی  بە  قانوونی  یان  یەکالکەرەوە، 

میانی  لە  دێت.   کۆتایی  لیبڕالی  دیموکراتی 

فۆکۆیاماوە  گریامنەکانی  روونکردنەوەی 

دەرک بە رۆحی سەرکەوتن و هێزی ویالیەتە 

وەک  دەکرێت  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

منونەیەکی جیهانی دیموکراتی لیبڕاڵی.

فۆکۆیاما بڕوای وایە ئیسالم بە سیفەتی 

ئ��ای��دۆل��ۆژی��ا ب��ەو ج���ۆرە دەردەک��ەوێ��ت 

لە  نەبێت  راکێشان  سەرنج  مایەی  زۆر 

بنەڕەتدا  لە  کە  ناوچانەی  ئەو  دەرەوەی 

»ئەگەر  هەیە،  ئیسالمیان  شارستانییەتێکی 

ئیسالم بتوانێت سەرلەنوێ وەالئی ئەوانە بە 

هەڵگەڕاونەتەوە،  لێی  کە  دەستبهێنێتەوە، 

ئەوە بەر مەیل و ئارەزووی دڵی گەنجەکانی 

ناکەوێت  مۆسکۆ  یان  تۆکیۆ  یان  بەرلین، 

سەرەڕای ئەوەی یەک بلیۆن خەڵک  بڕوایان 

پێنجی  لەسەر  یەک  »یان  هێناوە  ئیسالم  بە 

دانیشتوانی جیهان« ، نەشیان توانیوە لەسەر 

دیموکراتی  رووب���ەڕووی  فیکری  ئاستێکی 

خۆیاندا«.   زەویەکاىن  لەسەر  ببنەوە  لیبڕاڵی 

لە دیدی فۆکۆیاماوە  ئاینی ئیسالم لەبەردەم 

کە  وایدەبینێت  و  لیبڕاڵیدایە  شۆڕشێکی 

جیهانی ئیسالمی لە ماوەیەکی دورو درێژدا 

لیبڕاڵیەکان،  ئایدیا  کاریگەری  ژێر  دەکەوێتە 

مەترسی  باڵوبوونەوەی  هۆکاری  بە  ئەوەش 

بەها  پاڵ  لە  دادەن��إت  ئیسالمی  تونڕەوی 

کۆمەڵگە  بەسەر  لیبڕاڵیەکان  رۆژئاواییە 

ئیسالمیە تەقلیدیکانەوە.
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فۆکۆیاما و ئامانجگەرایی مێژوو

فۆکۆیاما بڕوایوایە مێژوو ئامانجگەراییە، 

لیبڕاڵی  دی��م��وک��رات��ی  ئ��اڕاس��ت��ەی  ب��ە  و 

شیکردنەوەی  پێش  لە  گ��ەش��ەی��ک��ردووە. 

ئامانجی مێژوو الی فۆکۆیاما، دەبێت بزانین 

لە  فۆکۆیاما  چ��ۆن  چیە؟  ئامانجگەرایی 

تێزەکەیدا بە ئامانجی مێژوو گەشت؟

بریتییە    :Teleology  – ئامانجگەرایی 

دەک��ات  ئ���ەوە  بانگەشەی  ت��ی��ۆری��ەک  ل��ە 

ئەو  هەموو  و  رسوشتدایە  لە  ئەوەی  هەموو 

رسوشتدا  لە  دەدرێ��ت  ئەنجام  چاالکیانەشی 

دیاریکراوە،  ئامانجێکی  دەستهێنانی  بە  بۆ 

لەبەر ئەوە ئامانجگەرایی  بریتییە لە زانستی 

ئامانجەکان، وایدادەنێت کە هۆکارێکی شاراوە 

لە پشت هەموو جۆرەکانی گۆڕانکاریەکانەوەیە، 

تەنانەت عەقاڵنیرتین هەڵسوکەوتی مرۆیی وا 

لێکدەدرێتەوە، کە لە ژێر کاریگەری ئامانجدایە، 

بۆ  ملکەچە  رسوشتیش  شێوە  هەمان  بە 

ئامانجەکان  رسوشتدا  لە  جۆرێک  بە  ئامانج، 

چێرناوە،  تێیدا  ناهٶشیارانە  شێوەیەکی  بە 

بەاڵم مرۆڤ بۆ خۆی بە شیوەیەکی هۆشیارانە 

ئامانجەکەی دیاری دەکات«.  

زانستەوە  ئامانجگەرایی  لە  فۆکۆیاما 

دەستپێدەکات بۆ سەملاندنی ئامانجی مێژوو 

دیموکراتی  دەگاتە  هەتا  پێشکەوتنی،  و 

لە  بریتییە  زان��ی��اری   و  »زانست  لیبڕاڵی 

تایبەتی  بە  مێژوو،  ئامنجگەرایی  کلیلی 

گ��ەردوون  بە  سەبارەت  زانیاریەکامنان  کە 

بۆمانی  زان��س��ت  دەک��رێ��ت  و  رسوشتیە 

خەڵکی  هەموو  کە  بوار  تاکە  دابینبکات، 

و  ئامانجگەراییە  ئەوەی  لەسەر  کۆدەکاتەوە 

کەڵەکەبووە، بریتییە لە مەعریفە، یان زانستی 

ئامانجگەرایی  فۆکۆیاما  ن��وێ«.   رسوشتی 

مێژوویەکان  گۆڕانکاریە  روودانی  و  زانست 

دەسەملێنێت،  ئ��ام��رازەوە  دوو  میانی  لە 

و  رسوشتی،  زانستی  پێشکەوتنی  ئەوانیش: 

پێشکەوتنی ئابوری.

یەکەم: پێشکەوتنی

زانستە رسوشتیەکان:

لەسەر  بەڵگە  فۆکۆیاما  س��ەرەت��ادا  لە 

میانی  لە  دەهێنێتەوە  مێژوو  ئامانجگەرایی 

مرۆیی  زانستی  لقێکی  چەند  و  زانستەوە 

وێنەو  و  ه��ون��ەر  وەک  لێدەردەهێنێت 

رسوشتیەکان  زانستە  لەبەرئەوەی  هۆنراوە، 

بونیاد  راب���ردوو  دەستکەوتەکانی  لەسەر 

ئیسحاق  الی  راستیانەی  »ئ��ەو  دەن��رێ��ن، 

هەموو  الی  ئەمڕۆ  نەبوو  ئامادەییان  نیوتن 

بواری  لە  کە  زان��راوە،  زانکۆ  خوێندکارێکی 

دوای  لەبەرئەوەی  تەنها  دەخوێنێت،  فیزیادا 

مەعریفەی  لەبەرئەوە  بووە،  دایک  لە  نیوتن 

زانستی نە خولیە و نە عەفەویشە«. لەمیانی 

بەوەی  دەهێنێتەوە  بەڵگە  گریامنەوە  ئەم 

ب��اڵوب��وون��ەوەی زان��س��ت ل��ە نێو گ��ەالن و 

شارستانێتیەکاندا لە یەک کاتدا ئامانجگەراییە 

لەسەر   من��ون��ەی��ەک  چ��ەن��د  جیهانیشە.  و 

ئەمڕۆماندا  دونیای  لە  سەربازی  ملمالنێی 

جیهانییەکەی  »مۆرکە  دەڵێت:  و  دەهێنیتەوە 

بۆ  دەڕەخسێنێت  بنچینەیەک  زان��س��ت 

یەکخستنی هەموو مرۆڤایەتی بە رەچاوکردنی 

لە  ملمالنێکان  و  جەنگ  ب��اڵوب��وون��ەوەی 

لەمڕۆدا  لەبەرئەوە  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی 

سەربازی  هێزێکی  رسوشتیەکان  زانستە 

فەراهەم دەکەن بۆ کۆمەڵگەکان هەتا توانای 

تەکنەلۆژیایان  بەرهەمهێنای  و  بەکارهێنان 

بەکاریبهێنن«.   تەواوترین شێوە  بە  و  هەبێت 

الی  سەربازی  تەکنەلۆژیای  و  جەنگ  بۆیە 

فۆکۆیاما پاڵنەری بەهێزی دەوڵەتانە لە پێناوی 

و  کۆمەڵگەکاندا  لە  عەقاڵنییەت  زالکردنی 

دامەزراندنی بناغەیەکی کۆمەاڵیەتی هاوشێوە 

لە سەرجەم دەوڵەت و شارستانێتیەکاندا.

تەکنەلۆژیا  و  زانست  باڵوبوونەوەی 

الی  شارستانێتیەکاندا  و  دەوڵەتان  نێوان  لە 

دەوڵەتەکان  کە  ئەوەیە،  وات��ای  فۆکۆیاما 

هەوڵدەدەن بۆ پاراستنی سەروەری سیاسیان، 

بەوەش دەوڵەت ناچارە تەکنەلۆژیای دوژمن و 

ملمالنێکەرەکانی پەیڕەوبکات، ئەوەش دەبێتە 

دام��ەزراوە  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ  هۆی 

زیاتر  بە جۆرێک  دەوڵەت،  کۆمەاڵیەتیەکانی 

کاریگەر بێت لە بەرهەمهێنانی تەکنەلۆژیا و 

دەخولقێنێت  کەشێک  ئەوەش  بەکارهێنانی، 

دەوڵ��ەت  بۆئەوەی  نەتەوەیی،  یەکێتی  بۆ 

ببێتەوەو  دوژمنەکانی  رووب��ەڕووی  بتوانێت 

چەندین  تێکشکاندنی  لەسەر  کاربکات 

و  هەرێمی  پەیوەندیە  لە  جیاواز  شێوەی 

خیزانی و ئاینییەکان، کە دەکرێت ببنە کۆسپ 

لە بەردەم رێگای ئەو یەکێتیە، و دەوڵەت بە 

لەپێناو  هەڵدەستێتەوە،  زانستی  ئاستێکی 

تەکنەلۆژیا  بتوانێت  تا  پۆلێک  دەرچواندنی 

بەکاربهێنێت، بەوەش ماف دەبەخشێتە چینە 

لە  ئامادەکردنی هەموان  پێناو  لە  هەژارەکان 

هەر کاتێکدا دەوڵەت ویستی«. 

ف��ۆک��ۆی��ام��ا ئ���ەم ش��ێ��وازە م��ێ��ژووی��ە 

دەسەپێنێت،  دەوڵەتاندا  هەموو  بەسەر 

ئەوە  لەسەر  مێژوویش  منونەیەکی  چەند 

سەدەی  جەنگەکانی  بەوەی  دەهێنیتەوە، 

پێهێنانی  کۆتای  هۆی  بووە  پانزە  و  شانزە 

دەرەبەگایەتی، و پێکهێنانی ئیمپراتۆرێتیەکان، 

هەروەها جەخت لەسەر ئەوەش دەکاتەوە، 

لە  ئابوری  و  کۆمەاڵیەتی  چاکسازی  کە 

نێودەوڵەتیەوە  ملمالنێی  دەرئەنجامی 

ئەنجامدەدرێت.
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دووەم: پێشکەوتنی ئابوری:

ب��ەرەو  رۆش��نت  و  جیهانی  ت��ەواوک��اری 

باڵوبوونەوەی  لەگەڵ  هاوتایە  جیهانگیری 

و  شارەزا  زۆر  ژمارەیەکی  کە  ئابوری  تیۆری 

راوێژکاری ئابوری لێکۆڵینەوەیان تێدا کردووە، 

لێپررساوانی  بە  پیشکەشکردووە  ئەوەشیان 

ئەو  لەسەر  ئابورییەکان  و  سیاسی  ئیدارە 

رێگایەکی دروستە:  و  ئەوە شێواز  بنەمایەی 

 »Neolibralism ئەویش »لیبڕالیزمی نوێیە«

گوتەزای سەرەکی ئەم تیۆریەش  بریتییە لە: 

بەرژەوەندیە،  دەخات  رێکی  بازاڕ  »ئەوەی 

خراپەیە«.  دەوڵ��ەت  تەداخولکردنی  بەاڵم 

زۆرینەی  رابردوودا  سەدەی  هەشتاکانی  لە 

ئەم  رۆژئاواییەکان  دەوڵ��ەت��ە  حکومەتی 

لیبڕاڵیزمەیان کردە رێنیشاندەرێک بۆ بەرەو 

روخانی  و  خۆیان،  سیاسەتی  باشرتبردنی 

بۆ  بوو  زیاتر  پاڵنەرێکی  سۆڤیەتیش  یەکێتی 

ئەم بیر و باوەڕە، توانای ئەوەشی پێبەخشی 

ببێتە رەهەندێکی جیهانی. 

بووە  نوێیەکان  جیهانییە  پێشکەوتنە 

سەرمایەداری  بردنی  پێشرت  ب��ەرەو  هۆی 

کۆی  »جیهانگیری«  چەمکی  کە  جیهانی، 

مێژوویەکی  هۆی  بە  ئەمەش  دەکردنەوە، 

دوور و درێژەوە پێشکەوتووە، و بە سەدەی 

حەڤدەهەم دەستپێدەکات لە شێوەی تیۆریە 

سیاسیەکاندا لەسەر دەستی »تۆماس هۆبز و 

جۆن لۆک« دا، پاشان لەسەر دەستی »ئادەم 

کالسیکی،  ئابوری  بۆ  گواسرتایەوە  سمس« 

شێوەی  لە  ئێستەدا  لە  و  لەنوێ  س��ەر  و 

لیبڕاڵیزمی نوێ دەرکەوتوەتەوە. 

بە  فۆکۆیاما  ئابوریەکانی  بیروبۆچونە 

وایە  ب��روای  هاتووە،  تیۆریە  ئەم  گوێرەی 

بە  نوێیەکانی  پێشکەوتنە  و  زانستەکان 

ئەم  رێکخراون،  ئابوریدا  گەشەی  ئاڕاستەی 

لەخۆ  تەکنەلۆژی  گەشەکردنی  ئاڕاستەیەش 

دەگرت و بە تێپەڕ بوونی کات پەیوەندیەکی 

ک���ارەوە،  رێکخستنی  ب��ە  هەیە  بەتینی 

هەروەها بەرەو پێشچوىن تەکنەلۆژیەکان لە 

پەیوەندیەکان  وەک  جۆراوجۆرەکانی  بوارە 

پێشربدنی  بەرەو  و  بان  و  رێگا  چاکردنی  و 

داهێنانی  و  ب��ەن��دەرەک��ان  و  کەشتی 

شەمەندەفەر ... بووە هۆی فراوانبوونی بازاڕ 

بووە هۆی  ئەمەش  بەرهەم،  بوونی  زیاتر  و 

دابەشکردنی  و  گەورە  بازاڕی  دروستکردنی 

کار بۆ دوورترین مەودا. 

لە  و  ب��ازاڕەک��ان  لە  فراوانبوونە  ئ��ەم 

بەرهەمدا الی فۆکۆیاما بووە هۆی گۆڕانکاری 

کۆمەاڵیەتیدا.  لەبونیادنانی  ب��ن��ەڕەت��ی 

گۆڕانکاری  کاردا  لە  هۆشیارانە  رێکخستنێکی 

بونیادنانی  لە  دەسەپێنێت  فراوان  چوارچێوە 

کۆمەڵگە  کە  ئەوەیە  ئەمەش  کۆمەاڵیەتیدا، 

شارستانیان  مۆرکێکی  دەبێت  پیشەسازیەکان 

دەڕوات  دوورتر  لەوە  زۆر  فۆکۆیاما  هەبێت. 

کۆمەاڵیەتیدا  پێکهاتەی  نوێکردنەوەی  لە 

ئابوری  »گەشەی  دەڵێت  و  کۆمەڵگەدا  لە 

شڵەقاندنی  لەسەر  کاردەکەن  کار  بازاڕی  و 

تەقلیدیەکان،  کۆمەاڵیەتیە  تائیفیە  ق��ەوارە 

خێزانە  و  خێڵەکان  و  ه��ۆزەک��ان  وەک 

و  دەکەن  پاشەکشە  قەوارانە  ئەم  گەورەکان، 

بەرەو کەمبوونەوە دەچن بە هۆی نەتوانینی 

خۆ رێکخستنی لەسەر بنەمایەکی عەقاڵنی بۆ 

توانا ئابوریەکان، و بوار فراواندەکات لەبەردەم 

چەندین شێوەی رێکخراوی نوێدا«.  لە الیەنی 

کرداریەوە ئەمە راستە، کاتێک لیربالیزمی نوێ 

رێگە دەدات بە ئازادی گواستنەوە و جوڵەی 

نوێی  کارێکی  تەکنەلۆژیاش  و  کار،  دەستی 

نوێیەکان  رێکخستنە  شێوە  بەاڵم  ک��ردووە، 

لە  کەلێنەکە  بەڵکو  نەگۆڕاوە،  کۆمەڵگەدا  لە 

باشرتین  لە  واتە  زیاتربووە،  چینەکاندا  نێوان 

کرێکار  و  ب��ورژواز  چینی  لیبڕاڵیدا  حاڵەتی 

ئەگەری  کە  هەیە،  ناوەند  چینێکی  و  هەیە، 

مەترسیەکانی  بە  بێت  ت��وش  زیاتر  هەیە 

قەیرانە داراییەکان لە رۆژئاوادا.

ه��ۆک��ارەک��ان��ی  رووی  خستنە  پ��اش 

مێژووی  ئ��ەوەی  دەگاتە  فۆکۆیاما  مێژوو 

و  زانست  شێوازی  میانی  لە  ئامانجگەرایی 

تەکنەلۆژیاوە دەخرێتەروو، دەڵێت »کارێکی 

خولی  مێژوویەکی  وێ��ن��ای  نەگونجاوە 

گریامنەی  و  بێت  ئەگەر  بکەین،  راستەقینە 

دیارنەمانی شارستانییەتێکی دیاریکراو بکەین 

پاشاموەیەک  هیچ  ئەوەی  بەبێ  تەواوی  بە 

بەجێبهێڵێت...  خۆی  دوای  شارستانێتی  لە 

سیاسی  پاشاموە  هەموو  بە  مێژوو  بەوەش 

دەبێتە  کۆمەاڵیەتیەکانییەوە  و  ئابوری  و 

ئامانجگەرایی«. 

و  تەکنۆلۆژیا  ب��ڕوای��وای��ە  فۆکۆیاما 

بۆ  پێویسنت  مەرجی  دوو  کار  رێکخستنی 

فراوانکردن  شێوە  هەمان  بە  پیشەسازی، 

ئەوەش  پاشان  شارەکانیش،  پێشکەوتنی  و 

زانست  ئاستی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 

فۆکۆیاما  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  زان��ی��اری،  و 

دەوڵەتێك  چەند  کە  ناکات  لەوەش  نکوڵى 

گەشەیانکردوە  ئابوریەوە  رووی  لە  هەن 

وەک  دیموکراتین،  نە  و  سەرمایەدارین  نە 

ئابوری  گەشەی  پێشوو،  سۆڤیەتی  یەکێتی 

پێشوودا  لە سیەکانی سەدەی  بینی  بەخۆوە 

لە  واڵت���ی  ک��ە  ستالیندا،  س��ەردەم��ی  ل��ە 

کشتوکاڵیەوە گۆڕی بۆ پیشەسازی.

زانستە نوێیەکان و دیموکراتی

فۆکۆیاما ئەوەی یەکالکردوەتەوە زانستە 

دروستدەکەن  ئ��ارەزووی��ەک  رسوشتیەکان 
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بڕوایوایە  بازاڕ،  ئابوری  و  سەرمایەداری  بەرەو 

گەشەی  نێوان  لە  هەیە  بەتین  پەیوەندیەکی 

ئابوری و ئاستی زانست و زانیاری و دیموکراتیدا، 

»پەیوەندی نێوان گەشەی ئابوری و دیموکراتی 

زۆر لەوە دورترە کە تەنها رێکەوت بێت«. 

ئ���ەو دەوڵ��ەت��ان��ەی ک��ە پ���ەی���ڕەوی لە 

بەسەر  گۆڕانکاری  دەکەن  ئابوری  چاکسازی 

میانی  لە  هاتووە  کۆمەاڵیەتیاندا  پێکهاتەی 

بۆ  کشتوکاڵەوە  ل��ە  کۆمەڵگەکە  گ��ۆڕان��ی 

فراوان  شارەکان  هۆیەشەوە  بەو  پیشەسازی، 

و  زی��اددەک��ات  خوێندەواری  رێ��ژەی  و  دەب��ن 

دەبێتەوە،  بەرز  تاکەکەس  داهاتی  هەوروەها 

جیهان  شارەکانی  بە  منونە  چەندین  فۆکۆیاما 

بووەتە  تێیاندا  ئابوری  گەشەی  کە  دەهێنێتەوە 

لە  ئیسپانیا  دیموکراتی.  سەرهەڵدانی  هۆی 

لەسەر  کاریکرد  فرانکۆ   فەرمانڕەوایی  پاش 

چاکسازی ئابوری ئەوەش بووە هۆی گۆڕانکاری 

و  کۆمەڵگەیەدا  لەو  دیموکراتی  و  کۆمەاڵیەتی 

ئازادی  و  سیاسی  پارتی  بە  دەرئەنجامیشدا  لە 

ئاشنابوو، واڵتێکی وەک یابان کە دیموکراتیەتی 

لە رێگەی هێزەوە بەسەردا سەپێرنا، تا ئاستێک 

لە  بوترێت  ناکرێت  تێپەڕاندووە  دیموکراتیەتی 

هەمان  سەپێرناوە،  بەسەریدا  هێزەوە  رێگەى 

تایوان  و  باشور  بە کۆریای  حاڵەتیش سەبارەت 

راستە.

فۆکۆیاما جەخت لەوە دەکاتەوە ئابوری و 

گەشە پەیوەندیان بە دیموکراتیەتێکی جێگیرەوە 

دەوڵەتی  کەم  ژمارەیەکی  دەوڵەتدا،  لە  هەیە 

تێدا  لیبڕاڵی  دیموکراتی  هەیە  دەوڵەمەند 

نەبێت، ئەگەر چەند دەوڵەتێکی هەژاری وەک 

هیندستان و کۆستاریکا منونەیەکی سەرکەوتووی 

دیموکراتی بخەنەڕوو، بەاڵم زۆربەی دەوڵەتان 

پۆلێن  دەوڵەمەندەکاندا  دەوڵەتە  نێو  لە  کە 

دیموکراتی  دوەڵەتانەی  لەو  بریتین  ناکرێن 

لەسەر  دەهێنێتەوە  بەڵگە  سێ  فۆکۆیاما  نین. 

ئەوەی پیشەسازیەکی پێشکەوتوو دەبێتە هۆی 

هێنانەکایەی دیموکراتی:

تەنها  دی��م��وک��رات��ی:   ف��ەرم��ان��ی   .1

لە  سەرکەتووبێت  دەتوانێت  دیموکراتیە 

بەیەکەکان  دژ  بەرژەوەندیە  بەیەکگەیاندنی 

دەبن،  دروست  ئابوریەوە  رسوشتێکی  لە  ،کە 

کرێکارییەکان  چینە  پیشەسازیدا  حاڵەتی  لە 

پیشەییەکاندا  و  پیشەسازی  جیاوازە  بوارە  لە 

جیاواز  ئیداری  پۆستی  هەروەها  دەردەکەون، 

سەرهەڵدەدەن،  جیا  جیا  س��ەرم��ای��ەداری  و 

دەردەک��ەون  کۆچبەرانە  ئەو  شێوە  بەهەمان 

بازاڕی کار وەربگرن،  لە  ،کە هەوڵدەدەن سود 

ئا لێرەدا کار و فەرمانی دیموکراتی دێتە بوون 

لەبەرئەوەی  دەسەملێنێت،  خۆی  تواناکنی  و 

میانڕەوە و رێگە بە هەموان دەدات تەعبیر لە 

خۆیان بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا فۆکۆیاما نکوڵى 

بەوەی  ناکات  دیکتاتۆریەکان  رژێمە  رۆڵی  لە 

بڕیارەکانی  لە  خێراترە  ئابوریەکانیان  بڕیارە 

درێژ  و  دوور  ماوەیەکی  بۆ  بەاڵم  دیموکراتی، 

سیستمە  لە  تایبەتی  بە  نابێت  ب���ەردەوام 

تەواو  هۆشیاریەکی  بەبێ  کە  دیکتاتۆریەکاندا 

کاردەکەن،  واڵت  ئابوریەکانی  بەرژەوەندیە  بە 

کار  دەسەاڵتداردا  نوخبەیەکی  پێناو  لە  بەڵکو 

دەکان و بڕیارەکان دەردەکرێت.

2. ئابوری و گۆڕانکاری دیموکراتی: گەشەی 

ئەوە  لەبەر  دیموکراتی،  هۆی  دەبێتە  ئابوری 

رژێمە دیکتاتۆرەکان یان سیستمی تاک حیزبی 

پێشکەوتوو  گەلێکی  فەرمانڕەوایەتی  کاتێک 

بە  تەکنۆلۆژیاوە  و  زانست  رووی  لە  دەکەن 

تێپەڕبوونی کات دەبێتە دیکتاتۆری.

گۆڕنکاری  و  ئابوری  پێشچوونی  بەرەو   .3

و  س��ەرک��ەوت��وو  پیشەسازیەکی  لیبڕاڵی: 

ناوەند  چینی  بە  رێگە  ئابوری  پێشکەوتنی 

باڵو بوونەوەی 
زانست و تەکنەلۆژیا 
لە نێوان دەوڵەتان و 
شارستانێتیەکاندا، 
الی فۆکۆیاما واتای 
ئەوەیە کە دەوڵەتەکان 
هەوڵدەدەن بۆ 
پاراستنی سەروەری 
سیاسیان، بەوەش 
دەوڵەت ناچارە 
تەکنەلۆژیای دوژمن 
و ملمالنێکەرەکانی 
پەیڕەوبکات
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ژیانی  لە  بێت  بەشدار  هەتاوەکو  دەدات 

سیاسی ، هەروەها دەسەبەرکردنی یەکسانی 

س��ەرەڕای  توێژەکان  و  چین  هەموو  بۆ 

تاکەکەسیدا،  داهاتی  لە  زۆر  جیاوازیەکی 

لەبەرئەوەی پێشکەوتنی ئابوری دەستی کار 

و زۆر و خوێنەواری دەوێت، ئەمەش بۆخۆی 

بۆئەوەی  چینە،  ئەم  پاڵنەری  هۆی  دەبێتە 

لە  بەشداربێت  و  بکات   خۆی  مافی  داوای 

ژیانی سیاسیدا.

کە  پێدەهێنێت،  کۆتایی  بەوە  فۆکۆیاما 

لە  تەنها  جیهانی  و  ئامانجگەرایی  مێژووی 

وەک  کورتنابێتەوە،  رۆژئ��اوادا  شارستانێتی 

لەسەردەمی  ن��اوەڕاس��ت��دا،  سەدەکانی  لە 

موڵكی  بە  مرۆییەکان  ئەزمونە  ئێستاماندا 

هەموو مرۆڤایەتی ئەژمار دەکرێن، بەڵکو زۆر 

لەوە دوورتریش دەڕوات کاتێک پێشکەوتنی 

زانستی و ئەزمونە مرۆیەکان بەسەر ئابوریدا 

جێبەجێدەکات بە جۆرێک هەموو جیهان بە 

یەک شارستانی دادەنێت کە لە ئابوریەکی بە 

جیهانی کراودا خۆی دەنوێنێت.

دووەم: کۆتایی ئایدۆلۆژیا

مێژووی  ئەگەر  دەپرسێت  فۆکۆیاما 

هەمیشە  بۆ  هەبێت  توانایدا  لە  مرۆڤایەتی 

بەردەوام بێت، ئایا بە ئامانجی خۆی دەگات؟ 

سیستمی  لە  هەیە  دژیەکیەک  هیچ  ئایا 

یان  نوێدا؟  لیبڕاڵی  دیموکراتی  کۆمەاڵیەتی 

مێژوو لە سیستمی دیموکراتی لیبڕاڵی ئێستادا 

ئەم  وەاڵمی  فۆکۆیاما  گەشتووە؟  کۆتایی  بە 

بۆ  گەڕانەوە  میانی  لە  دەداتەوە،  پرسیارانە 

مێژووی فیکری سیاسی، بە تایبەتی الی هەر 

شیکردنەوەی  و  مارکس  و  هیگڵ  لە  یەکە 

تێڕوانینەکانیان بۆ مێژوو.

کۆتایی مێژوو 

چارەسەری ناکۆکیەکان

و  سیاسی  رێکخستنی  پێکهاتەی 

شارستانێتیەکدا  ه��ەر  ل��ە  کۆمەاڵیەتی 

بە  کە  دەگرێت،  خۆ  لە  ناوخۆیی  ناکۆکی 

هۆکاری  دەبێتە  ک��ات  تیپەڕبوونی  پێی 

دروستکردنی  و  رێکخستنە  ئەو  شڵەژاندنی 

لە  سەرکەوتو  زیاتر  دیکەی  ریکخستنێکی 

دیسانەوە  دوایشیان  ئ��ەوەی  کە  جێگەیدا 

لە  بریتییە  ئەمەش  خۆدەگرێت،  لە  ناکۆکی 

توێژینەوە  فۆکۆیاما  هیگڵی.  دیالێکتیکی 

ئایا  دەپرسێت:  و  دەکات  دیالێکتیکیە  لەم 

مێژوو  و  پێهاتووە  کۆتاییان  ناکۆکیانە  ئەم 

جەخت  فۆکۆیاما  کۆتایی؟  گەیتشتووەتە 

لەسەر ئەوە دەکاتەوە، سیستمی دیموکراتی 

رێگەی  لە  کۆتایی  گەیشتوەتە  لیبڕاڵی 

لە  ناکۆکیەکان  هەموو  چارەسەرکردنی 

کۆمەڵگە دیموکراتیەکاندا.

ه��ەب��وون��ی ن��اک��ۆک��ی ن��اوخ��ۆی��ی لە  

ئ��ەوە  وات���ای  فۆکۆیاما  الی  کۆمەڵگەدا 

کۆمەاڵیەتی  نیگەرانییەکی  کە  دەگەیەنێت 

سیستمە  داڕمانی  هۆکاری  دەبێتە  و  هەیە 

لە  سەرەکییەکان  گرفتە  دیموکراتیەکە، 

دەخاتەوە،  دوور  دیموکراتیەکاندا  کۆمەڵگە 

وەک، هەڵئاوسان، تاوان و مادە هۆشبەرەکان، 

هۆی  نەبنە  کێشانە  ئ��ەم  ئ��ەوەی  لەبەر 

لە  تەنها  ملمالنێ  و  ناکۆکی  دروستبوونی 

نەبێت  کردنیدا  چارەسەر  مەترسی  کاتی 

فەرمانڕەواکەدا،  سیستمە  چوارچێوەی  لە 

لەبەرئەوەی ناکۆکی واتا لەقبوونی شەرعیەتی 

ناتوانێت  کە  فەرمانڕەوایە،  دەسەاڵتەی  ئەو 

ئێستایدا  جوارچێوەی  لە  دژیەکیە  ئ��ەو 

شیکردنەوەیدا  لە  فۆکۆیاما  چارەسەربکات.  

جۆرێک  بۆ  جیاوازە،  کۆمەڵگە  چینەکانی  بۆ 

پرۆلیتاریای  هەژاری  کە  وایە  بڕوای  مارکس 

دەبێتە  جۆرێک  بە  ملمالنێیەکە،  دوورخراوە 

شۆڕشگێڕی  دۆخێکی  دروستکردنی  هۆی 

وەها وەک گێژەڵوکەیەک دەدات لە بونیادی 

بونیادێکی  و  س��ەرم��ای��ەداری  کۆمەڵگەی 

فۆکۆیاما  بەاڵم  دەگرێتەوە،  جێگەی  دیکە 

بڕوای  و  بیردەکاتەوە   ئ��ەوە  پێچەوانەی 

نەک  کێشەیە  پرۆلیتاریا  ه��ەژاری  کە  وایە 

ئەو  دەگاتە  بەڵکو  ملمالنێ،  یان  ناکۆکی 

بیروباوەڕەش کە مێژوو گەشتووە بە کۆتایی، 

و  سیاسی  رێکخستنە  شێوە  ئەو  بە جۆرێک 

هەموو  هەیە،  ئێستەدا  لە  کۆمەاڵیەتیەی 

مرۆڤایەتی پێیرەزامەندە، واتە گرفتی هەژاری 

الی پرۆلیتاریا چارەسەر بووە و چینی کرێکار 

لە  تیایدایە  کۆمەاڵیەتیەی  دۆخە  بەو  رازیە 

ژێر سیستمێکی دیموکراتی لیبڕاڵیدا. 

تێکۆشان لە پێناو بە دەستهێنانی

دانپێدانان و شکۆمەندیدا

تەنها  بە  دەنێت،  بەوەدا  دان  فۆکۆیاما 

چەندین  بەڵکو  دیموکراتی،  ناگاتە  ئابوری 

خۆشگوزەرانی  گەیشتونەتە  هەیە  دەوڵەت 

هیج  بێ  بە  ک��ردوە  ئابوریان  گەشەی  و 

لیبڕاڵیەکانی  شٶڕشە  هەروەها  ئازادیەک، 

ه��ەژدەدا  س��ەدەی  لە  فەڕەنسا  و  ئەمریکا 

رووت  ئابوری  ئامانجێکی  ئامانجەکەیان 

بە  ئابوری  و  زانستی  پێشکەوتنی  نەبووە.  

مێژوو،  شیکردنەوەی  بۆ  نین   بەس  تەنها 

لەبەر ئەوە فۆکۆیاما جەختدەکاتەوە لەسەر 

بەندەکان  و  لە کۆت  ئازادبوون  لە  بڕیاردان 

و کە کۆمەڵگە ئارەزووی دەکات لە میانی » 

شکۆمەندیدا«،  و  دانپێدانان  دەستهێنانی  بە 

ئەوەش بە گەڕانەوە بۆ عەقڵ الی هیگڵ بە 

مەبەستی شیکردنەوەی پێشکەوتنی مێژووی، 

پشتی  ک��ە  م��ادی  شیکردنەوەی  ب��ری  ل��ە 
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لە  پێبەستووە 

شیکردنەوەی 

تنی  و پێشکە

زان��س��ت��ی و 

ئابوریدا.

بە  س��ەب��ارەت  چەمکەکەی  فۆکۆیاما 

دانپێدانان  دەستهێنانی  بە  لە  ئارەزوبوون 

میانی  لە  شیدەکاتەوە  شکۆمەندیدا  و 

گەڕانەوە بۆ مێژوو و بنچینە ئیغریقیەکەی 

ئارەزوبوون   « ئەفالتون  الی  چەمکەکە 

و  دان��پ��ێ��دان��ان  دەستهێنانی  ب��ە  ل��ە 

رۆژئاواییە،  چەمکێکی  شکۆمەندیدا 

ج��ۆرە  ب��ەو  کاتێک  بەتایبەتی 

باسکراوە کە بزوێنەری یەکەمی 

جگە  مرۆڤایەتیە،  مێژووی 

بەو  هەرگیز  ئێمە  ل���ەوەی 

جۆرە لە ژیانی سیاسی ناڕوانین، 

کە تێکۆشانە لەپێناو بە دەستهێنانی 

بڕوامانوایە  ئێمە  بۆیە  دانپێداناندا، 

سیاسەت کێبڕکێیە لەسەر دەسەاڵت 

و  س��ەروەت  پێناو  لە  ملمالنێیە،  و 

هیگڵ  ئەوە  لەبەرئەوەیە،  ساماندا، 

داهێنابێت،  چەمکەکەی  کە  نییە 

خودی  لە  تەنانەت  کۆنە  زۆر  بەڵکو 

فۆکۆیاما  کۆنرتە،  رۆژئاواش  فەلسەفەی 

دەکات  نارساو  و  باو  الیەنێکی  بە  ئاماژە 

تاکە  ل��ەوەی  جگە  مرۆڤدا،  کەسایەتی  لە 

وشەیەک نەبووە کە لە ماوەی هەزاران ساڵدا 

بەکارهێرنابێت بۆ ئاماژە دان بە دیاردەیەیکی 

دەستهێنانی  ب��ە  لەپێناو  س��ای��ک��ۆل��ۆژی 

قسە  سیموس  لەسەر  ئەفالتون  دانپێداناندا. 

دەکات، ماکیاڤیلی لەسەر تینوێتی مرۆڤ بۆ 

باس  هۆبز  هەروەها  دەدوێت،  شکۆمەندی 

لە لەخۆبایی بوونی مرۆڤ دەکات و رۆسۆش 

لەسەر خۆپەرستی قسە دەکات. 

شکستی  دادەن��ێ��ت  وا  ف��ۆک��ۆی��ام��ا   

بۆ  دەمانگێڕێتەوە  ئابوری  شیکردنەوەی 

هیگڵ  لەبەرئەوەی  مارکس،  نەک  هیگڵ 

ئابوریانە  نا  بە شێوەیەکی  تەواوی  بە 

وەک  هەر  دەکات،  مێژوو  پرۆسەی  لە  باس 

دەبەستێت  پشت  فۆکۆیاما  لێرەدا  چۆن 

کۆجیف  ئەلێکسەندەر  شیکردنەوەی  بە 

مرۆڤی  بە  سەبارەت  هیگڵ  فەلسەفەی  بۆ  

فەلسەفەکەی  بە  کۆجیف سەبارەت  یەکەم، 

هیگڵ دەڵێت: »هیگڵ هەلێکامن پێدەدات، 

دیموکراتی  لە  بیر  دیکە  جارێکی  بۆئەوەی 

دەربڕینی  ب��ە  بکەینەوە  ن��وێ  لیبڕاڵی 

ئەنگلۆ  ناوەندە  دەربڕینانەی  لەو  جیاوازتر 

لە  و  راه��ات��وون  لەسەری  سەکسۆنییەکە 

هیگڵ  منایشدەکات.  خۆی  لۆکدا«  و  »هۆبز 

بە پێچەوانەی هۆبز و لۆکەوە تێگەشتنێکامن 

کۆمەڵگەی  بە  س��ەب��ارەت  پێدەبەخشێت 

لە  وەستاوە  الیەنێک  لەسەر  کە  لیبڕاڵی 

کەسایەتی مرۆڤدا خۆپەرستی تێدا نەبێت«.  

بنەڕەتی  ج��ی��اوازی  وای��ە  ب��ڕوای  فۆکۆیاما 

جیاوازی  لە  مارکسدا  و  هیگڵ  نیوان  لە 

بە  سەبارەت  دەردەکەوێت  هەڵوێستیاندا 

مرۆڤی سەرەتا، مارکس بڕوای وایە کۆمەڵگەی 

بۆ چەند  دەبێت  دابەش  مرۆڤایەتی سەرەتا 

ئابوری،  فاکتەری  بنەمای  لەسەر  چینێک 

لەکاتێکدا  هەیە،  جوتیار  و  زەوی  خ��اوەن 

هیگڵ ئەو کۆمەڵگەیە دابەش دەکات لەسەر 

بنەمای هەڵوێست سەبارەت بە مردن و ژیان 

بەدەستهێنانی  پێناو  لە  مەترسیەوە  خستنە 

لەسەر  جەخت  فۆکۆیاماش  ناندا.   دانپێدا 

پێشکەوتنە  لە  مرۆڤ  کە  دەکاتەوە،  ئەوە 

دەستهێنانی  بە  شوێن  بە  مێژوویەکەیدا 

و  گ���ەڕاوە،  شکۆمەندیدا  و  دانپێدانان 

مرۆڤایەتی   مێژووی  یەکەمی  بزوێنەری 

بەدەستهێنانی  لە  ئارەزوبوون  لە  بریتییە 

دانپێدانان و شکۆمەندیدا.

ف��ۆک��ۆی��ام��ا چ��ەن��د من��ون��ەی��ەک بۆ 

دەوڵەت  لە  دەهێنێتەوە  سیمۆس  حالەتی 
napoleon
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بۆ  »ئ���ارەزوو  دەڵێت:  و  ئیشرتاکیەکاندا 

هەبووە  یەکالکەرەوەی  رۆڵێکی  دانپێدانان 

ل��ە س��ەره��ەڵ��دان��ی ش��ۆڕش��ەک��ان ل��ە دژی 

دانیشتوانی  لە  زۆرێک  راستە  شیوعیەت، 

کۆتای  دەیانویست  رۆژه��ەاڵت  ئەوروپای 

تەنها  نەک  شوعی  سیستمی  بە  بهێرنێت 

لەوەی  جگە  ئابوریەکان،  هۆکارە  بەر  لە 

رووی  لە  باشرت  ژیانێکی  بۆ  ئ��ارەزوب��وون 

داواکردنی  لەگەڵ  بوو  هاوتا  ئابوریەوە 

سیاسی  بەشداری  و  دیموکراتیەکان  مافە 

بووە.   ئامانج  رادەی��ەک  تا  واتایەی  بەو 

م���رۆڤ ژی��ان��ی دەخ��ات��ە م��ەت��رس��ی��ەوە و 

ئەوەی  لەپێناو  دەکات،  جەنگ  بەشداری 

ئەو  برنێت،  دانیپێدا  ئازاد  مرۆڤێکی  وەک 

کۆیلە  و  کۆیلە  خاوەن  نێوان  پەیوەندیەی 

الی فۆکۆیاما خاڵی کۆتایی قۆناغی یەکەمی 

جەنگی  »حاڵەتی  مرۆڤایەتیە،  مێژووی 

هیچ  کە  کۆیلە  و  کۆیلە  خ��اوەن  نێوان 

هیچیشیان  و  نەبوون،  رازی  بەوە  الیەکیان 

ئەمەش  ن��ەب��ووە،  پێتێر  ئ��ارەزوەک��ان��ی��ان 

بێتواناییانە و خۆی دەنوێنێت لە »ملمالنێی 

پێشکەوتنی  بە  کۆتایشدا  لە  و  کۆمەڵگە« 

و  دانپێدانان  دەستهێنانی  بە  و  مرۆڤایەتی 

چارەسەری ناکۆکیەکان کۆتایی هات«. 

بە دەستهێنانی دانپێدانان

لە کۆتایی مێژوودا

دەخاتە  کۆتایی  مرۆڤی  ژیانی  فۆکۆیاما 

مرۆڤە  ئەم  ملمالنێی  دۆخی  هەروەها  روو، 

 – هیگڵ  چ��ۆن  وەک  ه��ەر  شیدەکاتەوە 

ملمالنێیەش  ئەم  خستویانەتەڕوو،  کۆجیف 

بە  دانپێدانان  بەدەستهێنانی  پێناوی  لە 

الیەن  لە  ب��ووە  کۆیلە  شکۆمەندی  و  رێز 

خاوەنەکەیەوە، بەاڵم لە ژیانی مرۆڤی کۆتایی 

دانبەوەدا  فۆکۆیاما  مێژوودا،  کۆتایی  لە 

دەنێت کاتێک مرۆڤ هەستدەکات بە بەهای 

ئەوانی  دانپێانانی  و  مرۆڤێک،  وەک  خۆی 

مێژوو  کۆتایی  »بابەتی  بەدەستهێنا،  دیکەی 

بریتی دەبێت لە بابەتی داهاتوی سیمۆس«. 

ف��ۆک��ۆی��ام��ا پ��ش��ت دەب��ەس��ت��ێ��ت بە 

شیکردنەوەکانی هیگڵ – کۆجیف لە کۆتایی 

مێژوودا، و بە سەرچاوەیەکی سەرەکی داناوە، 

بهێنێتەوە  بەڵگە  بۆئەوەی  تێزەکەیدا  لە 

مرۆڤی  دەرکەوتنی  و  مێژوو  کۆتایی  لەسەر 

کۆتایی  مرۆڤی  وێنەی  فۆکۆیاما  کۆتایی، 

کۆمەڵگە  لە  مرۆڤیکە   کە  بەوەی،  دەکات 

دیموکراتیە لیبڕاڵیەکاندا دەژی، و دانپێدانانی 

گشتی لە الیەن دەوڵەتەوە بە دەستهێناوە.

چەند  کە  دەنێت،  دانبەوەدا  فۆکۆیاما 

دیموکراتی  رووب����ەڕووی  بەرەنگاریەک 

وێنەیەکی  لەسەر  کە  دەبێتەوە  لیبڕاڵی 

ببێتە  دەکرێت  و  وەستاوە  سیمۆس  دیکەی 

هۆی هێنانە کایەی دۆخی نا یەکسانی. »لە 

راستیدا دیموکراتی لیبڕاڵی لە دوور مەودا دا 

بەهۆی  ئەویش  دەچێت  تێک  ناوخۆوە  لە 

زیادەرەوی کردن لە »میجالۆسیمیا«  دا یان 

زیادەڕەوی کردن لە »ئیسۆسیمیا«  دا.

بە  تێدەکٶشێت  ت��اک  راس��ت��ی��دا  ل��ە 

لە  کە  دانپێدانان  دەستهێانی  بە  مەبەستی 

کۆتایی،  مرۆڤی  گەیەنێتە  دەمان  کۆتاییدا 

پێناو  لە  ه��ەوڵ��دەدات  کە  کۆمەڵگە  ب��ەاڵم 

دانپێدانانی  دەستهێنانی  ب��ە  ئ���ارەزوی 

دەرئەنجامدا  لە  »ئیسۆسیمیا«  ت���ەواودا 

دەروخێت )سەرناکەوێت( لە بەرئەوەی ئەم 

بەر  دانپێداناندا  لە  سەرکێشانەیە  ئارەزووە 

هەروەها  دەکەوێت،  رسوشت  سنورەکانی 

تاک لە کۆمەڵگەدا چاو دەبڕێتە دشنپێدانان 

ئەوانی  ب��ەس��ەر  ب��ااڵ دەس��ت��ی خ��ۆی��دا  ب��ە 

سێبەری  ژێر  لە  »میجالۆسیمیا«  دیکەدا 

دیموکراتیەتێکی لیبڕاڵیدا.

سێهەم: فەلسەفەی کۆتایی مێژوو

و  مێژوو  کۆتایی  پێشبینی  فۆکۆیاما 

دەکات،  سیاسیەکان  ئایدۆلۆژیا  کەووتنی 

هەروەها پێشنینی ئەوەش دەکات کە مرۆڤ 

بیرۆکەی  نوێ  لە  سەر  نییە  بەوە  پێویستی 

لە  خۆی  ژیانی  بۆ  دابڕێژێتەوە  نوێ  سیاسی 

فۆکۆیاما  لیبڕاڵیدا،  دیموکراتی  سێبەری  ژێر 

لە  دیاریدەکات  مرۆڤ  شێوەی  و  رسوشت 

کۆتای مێژوودا، ئەوەش تێپەڕاندنی دەاللەتی 

لیبڕاڵیە بۆ مێژوو و دەگاتە دوای مێژوو و بە 

پاش مێژوو باسی دەکات. ئەوەش دەخاتەڕوو، 

هەموو   توانیویەتی  لییبڕاڵی  کۆمەڵگەی  کە 

ناکۆکیەکان چارەسەری بکات لە نێو چینەکاندا 

، هەروەها تاک دانپێدانان بە دەستدەهێنێت 

میانی  لە  لە کۆمەڵگەدا  لێدەگیرێت  رێزی  و 

و  دیموکراتی  فەرمانڕەوایی  سیستمێکی 

دامەزراوەکانی، فۆکۆیاما سیفەتەکانی مرۆڤ 

میانی  لە  مێژوودا  کۆتایی  لە  دیاریدەکات 

ژیانی لە دەوڵەتدا، هەروەها پەیوەندی نێوان 

دەوڵەتان دیاریدەکات، لەگەڵ ئازادی مرۆڤدا 

کە لەدەوڵەتی کۆتایی مێژوودا پێی گەشتووە.

ئازادی و یەکسانییەکان

لە کۆتایی مێژوودا

بەردەوامدایە،  پێشکەوتنی  لە  مێژوو 

مێژووی  دەکرێت  »ئایا  دەپرسێت  فۆکۆیاما 

بەڵێ  بە  خۆىش  هەر  بنوسینەوە؟«،  جیهانی 

وەاڵمدەداتەوە، ئەوەش لەبەرئەوەی مێژووی 

مرۆڤی  پێشکەوتنەکانی  و  ئامانجگەرایی 

پێشکەوتنەش  ئەو  ب��ردووە،  پێشەوە  بەرەو 

بە  ئ��ەوەش  رۆش��ت��ووە،  دیموکراتی  ب��ەرەو 
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دیموکراتی  تایبەمتەندیەکانی  و  بنەما  هۆی 

لیبڕاڵیەوەیە، کە  بریتییە لە ئازادی و یەکسانی.

مێژووی  رێگەی  دوو  میانی  لە  فۆکۆیاما 

یەکەم:  دەنوسێتەوە،  جیهان  مێژووی  هاوتاوە 

»ئ��ارەزو«،  نوێ  رسوشتی  زانستی  پێشکەوتنی 

دەستهێنانی  بە  پێناو  لە  ملمالنێ  دووەم: 

دانپێداناندا »سیمۆس«. جەخت لە کۆتایی مێژوو 

کۆتایی  »خۆشبەختانە  دەڵێت:  و  دەکاتەوە  

دیموکراتی  ئەوەش  ئایا  یەکە،  رێگاکە  هەردوو 

یەکسانییە  نییە«.  س��ەرم��ای��ەداری  لیبڕاڵی 

لە  رۆژئاواییەکاندا  کۆمەڵگە  لە  سیاسیەکان 

چاالکیە  مومارەسەکردنی  و  دەستور  رێگەی 

دیموکراتیەکانەوە دەسەبەرکراوە، بەاڵم سەبارەت 

بە ئازادیە ئابورییەکان ئەوە لە بابەتە ئاڵۆزەکانە 

و  چاوچنۆکی  بەهۆی  ئەویش  کۆمەڵگانەدا  لەو 

فرە  کۆمپانیا  و  سەرمایەدارەکان  وەحشیگەری 

رەگەزەکانەوەیە.

یەکسانی  کێشەی  هەوڵدەدات  فۆکۆیاما 

»دینامیکیەتی  دەڵێت  و  پەراوێزبخات،  ئابوری 

ئابوریە سەرمایەداریەکان بەو ئاڕاستەیە دەڕوات، 

کە بۆ کۆمەڵێک  بەربەستی تەقلیدی و رۆشنبیری 

کۆتایی پێبهێرنێت، لەپێناو یەکسانیدا لە رێگەی 

بۆ  داواکردنی  لە  بەردەوامەوە  گۆڕانکاریەکی 

دەیخاتە  فۆکۆیاما  ئەوەی  ئەگەر  کار.   دەستی 

روو راست بێت بۆچی لە ئێستەدا رێژەی بێکاری 

بەرزە لە دەوڵەتە لیبڕاڵیەکاندا؟ ئەگەر یەکسانی 

یەکە،  وەک  لیبڕاڵیەکاندا  کۆمەلگە  لە  ئابوری 

وە  بەرزنەدەبوو،  هێندە  بێکاری  رێژەی  ئەوە 

جیاواز دەبوو لەو کۆمەڵگەیانەدا، بە تایبەتی لە 

کاتی قەیرانی دارایی جیهانیدا.

ل��ەس��ەر رۆش��ن��ای��ی ش��ی��ک��ردن��ەوەک��ان��ی 

ب��ۆ ی��ەک��س��ان��ی ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، ف��ۆک��ۆی��ام��ا 

لە  لیبڕاڵیەکان  کۆمەڵگە  کە  دانبەوەدادەنێت، 

بااڵی  یەکسانییەکی  کۆمەاڵیەتیەکانیدا  پاشاموە 

چاالکیە  میانی  لە  تاکەکانی  هەموو  بۆ  تێدایە 

توانا  تەماشای  جیاوازەکانەوە،  کۆمەاڵیەتیە 

پۆست،  و  پلە  نەک  دەک��ات،  شارەزاییەکان  و 

و  بازرگانی  چاالکی  دیموکراتیەکان  کۆمەڵگە 

سەرلەنوێ  بۆئەوەی  رێکدخەن،  پیشەسازی 

دەوڵەمەندەکاندا.  و  هەژار  نێوان  لە  داهات 

»لەمڕۆدا کۆمەڵێکی کەم نەبێت لە رەخنەگرانی 

کۆمەڵگەی لیبڕاڵی کەس نەماوەتەوە، کە ئامادە 

بن بۆ داواکردنی وازهێنانێکی تەواوەتی لە بنەما 

یاخود  بێت،  سیاسیدا  بواری  لە  جا  لیبڕاڵیەکان، 

بەسەر  سەرکەوتن  پێناو  لە  ئ��ەوەش  ئابوری، 

نایەکسانی لە بواری ئابوریدا«. 

دەهێنێتەوە  دیکە  بەڵگەیەکی  فۆکۆیاما 

و  لیبڕاڵیەکاندا  کۆمەڵگە  لە  یەکسانی  لەسەر 

دەڵێت: »خٶشەویستی بۆ یەکسانی لە دەوڵەتە 

جێگرتری  و  قووڵرت  سۆزێکی  دیموکراتیەکاندا 

دەکرێت  بۆیە  ئ��ازادی،  خۆشویستنی  لە  هەیە 

دیموکراتی،  بێ  بە  دەستبهێرنێت  بە  ئ��ازادی 

سەردەمە  بە  تایبەتە  تەنها  یەکسانی  ب��ەاڵم 

دیموکراتیەکانەوە. 

دەوڵەت و پەیوەندیە نێو

دەوڵەتیەکان لە کۆتایی مێژوودا

شێوەی  تێزەکەیدا  کۆتایی  لە  فۆکۆیاما 

دەوڵەت و سیستمی فەرمانڕەوایی دەخاتەڕوو، کە 

پێیگەشتووە لە رێگەی مێژووی ئامانجگەراییەوە، 

لە  دەوڵەتیەکان  نێو  پەیوەندیە  شێوەی  پاشان 

نێوان دەوڵەتاندا لە کۆتایی  مێژوودا دەخاتەڕوو، 

وێنایەک بۆ ئەو پەیوەندیە لە نێوان دەوڵەتاندا 

پەیوەندی  دەستنیشانکردنی  پاش  لە  دادەنێت، 

بەدەستهێنانی  و  دەوڵەتدا  لە  تاکەکان  نێوان 

دانپێدانانێکی بەرابەری.

دەوڵەت لە کۆتایی مێژوودا

دەوڵ��ەت  تەماشای  ج��ۆرە  ب��ەم  فۆکۆیاما 

فۆکۆیاما 
دانبەوەدادەنێت، کە 
کۆمەڵگە لیبڕاڵیەکان 
لە پاشماوە 
کۆمەاڵیەتیەکانیدا 
یەکسانییەکی بااڵی 
تێدایە بۆ هەموو 
تاکەکانی، لە میانی 
چاالکیە کۆمەاڵیەتیە 
جیاوازەکانەوە، بۆیە 
تەماشای توانا و 
شارەزاییەکان دەکات، 
نەک پلە و پۆست
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فرە  و  »دەوڵەتی گشتگیر  دەڵێت  و  دەکات 

رەگەز، کە لە کۆتایی مێژوودا دەرکەوت، بەو 

واتایەی لەسەر دوو بنەما وەستاوە: ئابوری و 

بە سیستمێکی  دانپێدانان«  پشتی بەستووە 

مێژووەکەی  درێژای  بە  کە  لیبڕاڵی،  سیاسی 

بە  و  دیکە  سیاسیەکانی  تیۆرە  بە  ب��ەراورد 

بەردەوامی ماوەتەوە. 

پەیوەندیە نێو دەوڵەتیەکان

لە کۆتایی مێژوودا

لەسەر  جەخت  فۆکۆیاما  فەلسەفەی 

ئامانجگەرایی  مێژووی  کە  دەکاتەوە،  ئەوە 

گەیەنێتە  دەمان  کۆتاییەکەی  پێشکەوتنە  و 

دەوڵەتێکی دیموکراتی و دامەزراوەی سیاسی 

رەگ��ەزە  فرە  دەوڵەتە  ئەم  کۆمەاڵیەتی،  و 

و  گشتی  دانپێدانانی  تاکەکانی  هەموو  کە 

دەرئەنجامەکانی  بەدەستهێناوە،  بەرابەریان 

لەگەڵ  پەیوەندی  لەسەر  دەبنەوە  ئ��اوەژو 

»ئەگەر  جیهانیدا،  سیستمی  لە  دەوڵ��ەت��ان 

بەدیهێنانی دەوڵەتێکی گشتگیر و فرە رەگەز 

لەسەر  بێت  عەقاڵنی  دانپێدانانێکی  واتای  بە 

ئاستی تاکەکان لە کۆمەڵگەیەکی دیاریکراودا... 

ب��اڵوب��وون��ەوەی ئ��ەم ج��ۆرە لە دەوڵ��ەت لە 

دیسانەوە  دەوڵەتان  بۆ  جیهانیدا  سیستمی 

کۆیلەیە  پەیوەندی  هاتنی  کۆتای  واتای  بە 

و  ئیمپریالیزم،  کۆتای  واتە  گەورەکەیە،  بە 

هۆی  بە  جەنگەکانیش  هەڵگیرسانی  ئەگەری 

ئیمپریالیزمەوە کەم دەبێتەوە«. 

بیردۆزی  لە  رەخنە  فۆکۆیاما  هەروەها 

زاڵ  چوارچێوەیەکی  کە  دەگ��رێ��ت،  ریالیزم 

دادەنێت بۆ تێگەشتنی پەیوەندیە نێو دەوڵەتیە 

نوێیەکان، بیردۆزەکە رەفزدەکاتەوە لەبەر ئەوەی 

لە روانگەی فۆکۆیاماوە جیهان شێوەیەکی دوو 

بنەما  لیبڕاڵیزم هەوڵدەدات  الیەنی وەرگرتووە. 

marx
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گشتگیر  جیهاندا  هەموو  بەسەر  بەهاکانی  و 

بکات، فۆکۆیاماش لە میانی تێزەکەیەوە جەخت 

ویالیەتە  بە  منوونە  دەکاتەوەو  ئەوە  لەسەر 

یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەهێنێتەوە و لەهەموو 

کاتێک  گشتگیریدەکات،  جیهان  دەوڵەتانی 

کات  ئەو  دەک��ات،  دەوڵەتە  ئەم  بۆ  گشتاندن 

دەوڵەتێکی  دەبنە  جیهان  دەوڵەتانی  هەموو 

عەقاڵنی فرە رەگەز، لەبەرئەوە بانگەشە دەکات 

بۆ باڵوکردنەوەی بنەما و بەهاکانی دیموکراتی 

لیبڕاڵی لە سەرانسەری جیهاندا.

فۆکۆیاما و دابەشکردنی جیهان
ب��ەش  دوو  ب��ۆ  جیهانی  ف��ۆک��ۆی��ام��ا 

مێژوو،   پاش  جیهانی  یەکەم:  دابەشکردووە، 

سیستمە  ک��ە  دەوڵ��ەت��ان��ەی  ل��ەو  بریتییە 

دووەم:  لیبڕاڵیە،  دیموکراتی  سیاسیەکەیان 

دەوڵەتانی مێژووە، ئەوانیش ئەو دەوڵەتانەن 

کە کۆتای مێژوویان تێنەپەڕاندووە وسیستمی 

جێبەجێناکەن.  لیبڕاڵی  دیموکراتی  سیاسی 

لیبڕاڵی  دیموکراتی  کە  بڕوایوایە  فۆکۆیاما 

لوتکەی بەرز بوونەوەیە بە ئاڕاستەی کۆتایی 

ناکۆکیەک  جۆرە  هیچ  سیستمە  ئەو  مێژوو، 

بووەتە هۆی شکست  کە  ناگرێت،  لە خۆی 

دیکە،  سیاسیەکانی  سیستمە  پێهێنانی 

کاتێک  هیچ  لیبڕاڵی  دیموکراتی  لەبەرئەوە 

وەک  شکستهێنان  بۆ  نییە  تێدا  ئامادەیی 

ئایدۆلۆژیا شکستخواردوەەکانی پێش خۆی. 

»سیاسەتی هێز هێشتا بااڵدەستە لە نێو 

سیستمی  لە  پەیڕەوی  کە  دەوڵەتانەی  ئەو 

دیموکراتی لیبڕاڵی ناکەن، دواکەوتنی رێژەیی 

لە  نەتەوەیی  و  پیشەسازی  بە  گەشنت   لە 

هۆی  دەبێتە  سێهەم،  جیهانی  دەوڵەتانی 

جیاوازیەکی جدی و مەترسیدار لە نێو سلوکی 

زۆرێک لە دەوڵەتانی جیهانی سێهەم  لە الیەک، 

لە نێو سلوکی دیموکراتیانەی پیشەسازیانە لە 

بیرناودا  داهاتوویەکی  لە  دیکەوە.  الیەکی 

مێژووی  کە  بەشێک  بۆ  دابەشدەبێت  جیهان 

لە  هێشتا  کە  بەشێکیش  و  تێپەڕاندووە 

دەیەوێت  فۆکۆیاما  ب��وون«.   نغرۆ  مێژوودا 

جەخت لەسەر ئەوە بکاتەوە کە ملمالنێکان 

و جەنگەکان لە جیهانی سێهەمدا دەبن، لەبەر 

ئەوەی ئەم جیهانە هێشتا لە مێژوودا خۆیان 

دەوڵەتە  نێو  لە  ملمالنێکەش  دەگەوزێنن، 

تێپەڕاندووە  مێژوویان  کە  ئەوروپیەکاندا 

ملمالنێیەکی ئابوریانە دەبێت، بەاڵم ناوچەی 

ئارام ئەوەیە کە شوێن پەیوەندیەکانی نێوان 

دەوڵەتە دیموکراتیە لیبڕاڵەکان دەکەوێت«. 

خۆی  تێڕوانینی  دەربڕینە  بەم  فۆکۆیاما 

دەخ��ات��ەڕوو  مێژوو  کۆتایی  بە  س��ەب��ارەت 

درێ��ژی  ک��اروان��ێ��ک��ی  وەک  »م��رۆڤ��ای��ەت��ی 

لە  هەندێک  وای��ە،  هاوشێوە  گالیسکەی 

بە  دەڕۆن  شارەکە  ئاڕاستەی  بە  گالیسکەکان 

هەندێکی  سەرسوڕهێنەر،  و  تیژ  جوڵەیەکی 

تایەی  دەگەڕێنەوە،  بیابانەکە  بەرەو  دیکەیان 

هەندێکیان لەکاتی سەرکەوتنیان بە شاخەکەدا 

لە  دوان  یان  گالیسکەیەک  کار دەکەوێت،  لە 

سەرنشینەکانیان  و  دەبن  ماندوو  گەشتەکەدا 

هەمیشەیی  شێوەیەکی  بە  ب��ڕی��اردەدەن 

دەکەن  دروس��ت  کامپ  رێگەکاندا  لەسەر 

دیکەیان  هەندێکی  نیشتەجێبنب.  تێیدا  و 

چەند رێگەیەکی دیکە دەدۆزنەوە بۆ ئەوەی 

سەرەڕای  سەرەکیەکە،  رێگە  سەر  بگەنەوە 

پێناو  لە  دەکەن  بەوە  دەرک  ئەوان  ئەوەی 

گەیشنت بە زنجیرەی کۆتایی شاخەکە پێویست 

ئەوانی  کە  بەکاربهێنن،  تونێل  هەمان  بوو 

زۆرینەی  ل��ەوەی  جگە  بەکاریانهێنا.  دیکە 

هێواش  شێوەیەکی  بە  گالیسکەکان  زۆری 

و  شارەکە،  ئاڕاستەی  بە  دەکەن  گەشتەکەیان 

لە کۆتایشدا زۆرینەیان دەگەن بە شارەکە«. 

پێیدەگات  مرۆڤایەتی  کە  ش��ارەی  ئەو 

رەگەز،  فرە  گشتگیری  دەوڵەتێکی  لە  بریتییە 

و  دەبینێتەوە،  مێژوودا  کۆتایی  لە  خۆی  کە 

دواکەوتنیان  س��ەرەڕای  دەوڵەتان  زۆرینەی 

تاکە  لە  جگە  و  دەکەونەڕێ،  شارەکە  بەرەو 

رێگەیەک هیچ رێگەیەکی دیکە نادۆزنەوە، بە 

واتایەکی دیکە تاکە سیستمێکی سیاسی هەیە 

دادەنرێت  سیاسی  سیستمی  باشرتین  بە  کە 

کە  لیبڕاڵیە«  دیموکراتی  »سیستمی  ئەویش 

دەمان گەیەنێتە کۆتایی مێژوو. بەم دەربڕینە 

فۆکۆیاما تێزەکەی سەبارەت بە کۆتایی مێژوو 

دەوڵەتانیش  لەسەر  پێدەهێنێت.  کۆتایی 

بگەنە  هەتاوەکو  پەیڕەوىبکەن،   پێویستە 

کۆتایی مێژوو، و مرۆڤی کۆتایش دەردەکەوێت 

کە لەو دەوڵەتەدا دەژی.

دەک��ات��ەوە،  ل��ەوە  جەخت  فۆکۆیاما 

ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  لەمڕۆدا 

بە  ه��ەی��ە،  سیاسی  سیستمی  ب��اش��رتی��ن 

هەموو  دەبێت  کە  دادەنێت  منونەیەکی 

پەیڕەو  سیستمە  ئەو  جیهان  دەوڵەتانی 

باڵوکردنەوەی  لەسەر  سورە  فۆکۆیاما  بکەن، 

لە  جیهاندا،  لە  ئەمریکی  دیموکراتیەتی 

دەوڵەتانی  هەموو  کە  وایە  بڕوای  کاتێکدا 

و  دەگۆڕێن  تەدریجی  بەشێوەیەکی  جیهان 

دەچنە نێو جیهانی پاش مێژووەوە لە رێگەی 

فەرمانڕەوایەتیەکەیانەوە  سیستمی  گۆڕانی 

بۆ دیموکراتی لیبڕاڵی.

سەرچاوە:

النظام  و  هانتنگتون  و  فوکویاما  -اطروحات 

العاملی الجدید

-دراسە تحلیلیە مقارنە یحیا سەعید قاعود. 2016
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به سه ر  تره مپ  دۆنالد  كه   شكسته ی  ئه و 

هێنای،  كێبه ركێكاریدا  كلینتۆن«ی  »هیالری 

خاڵێكی وه رچه رخانه  له  دووڕێیانێكدا، نه ك ته نیا 

بۆ سیاسه تی ده ره وه ی ئه مریكا، به ڵكو بۆ هه موو 

نه زمی جیهانییش. وا ده رده كه وێت ئێمه  ده چینه  

ناسیۆنالیستییه وه ،  پۆپۆلیزمی  نوێی  سه رده مێكی 

كه  تێیدا ئه و سیسته مه  لیرباڵییه ی له  په نجاكانی 

به ر  ده كه ویته   پێكهاتووه ،  بیسته مه وه   سه ده ی 

پڕ  ت��ووڕە و  دیموكراسییه ته   زۆرینه ی  هێرشی 

گه وره   مه ترسییه كی  گوڕوتینه كان.  و  وزه   له  

جیهانی  ب��ه ره و  هه یه،   سه ره ولێژبوونه وه دا  له  

تووڕە كان،  هاوكات  و  كێبه ركێكار  ناسیۆنالیزمه  

له به رده م  ئێمه   ئه وا  ڕووبدات،  ئه وه   ئه گه ر  خۆ 

وه كو  یه كالكه ره وه ی  مێژوویی  ساته وه ختێكی 

دا.  ساڵی 1989  له   به رلینداین  دیواری  ڕووخانی 

ئه و شێوازه ی كه  به هۆیه وه  تره مپ سه ركه وتنی 

ئه و  كۆمه اڵیه تییه كه ی  بنچینه   به ده ستهێنا، 

پێدرا.  بایه خی  كه   ئاشکراده كات،  بزووتنه وه یه  

روونی  به   ده نگدان  نه خشه ی  سه یركردنی  به  

ده رده كه وێت، پشتیوانیكردن له  هیالری كلینتۆن 

له  ڕووی جوگرافییه وه  له و شارانه دا چڕبۆته وه ، كه  

ده كه ونه  سه ر كه ناراوه كان، به اڵم خه ڵكێكی زۆر 

له  ناوچه  به رفراوانه كانی هه رێمه  گوندنشینییه كان 

له به رژە وه ندی  چكۆله كاندا  ئه مریكییه   شاره   و 

تره مپ ده نگیاندا. 

سه رسوڕهێنه رانه ی  گۆرانه   ل��ه و  یه كێك 

په نسلڤانیا  توانی  تره مپ  كه   ئه وه بوو  ڕوویاندا، 

سێ  واته   بباته وه ،  وێسكۆنسین  و  میشیگان  و 

به رده وام  كه   باكور،  پیشه سازییه كه ی  ویالیه ته  

ڕە ها  زۆرینه ی  به   پێشرتدا  هه ڵبژاردنه كانی  له  

ده نگیان به  دیموكراته كان ده دات، تا ئه وڕاده یه ی 

به   ماندوونه كرد  خۆی  زۆر  كلینتۆن  ته نانه ت 

وێنكسنۆن.  ویالیه تی  له   بۆ خۆی  بانگه شه كردن 

تره مپ توانی سه ركه وتن به ده ستبهێنێت، چونكه  

ده نگی كرێكارانی ئه ندامی سه ندیكا پیشه ییه كانی 

پاشه كشه ی  به هۆی  ئه مانه   كه   ب��رد،  خۆی  بۆ 

جه رگبڕیان  زه برێكی  پیشه سازییه كانه وه   پرۆژە  

ئه وه ی  به ڵێنی  تره مپ  تاییبه ت  به   به ركه وتبوو، 

بگه ڕێنێته وه »  ئه مریكا  بۆ  مه زن  »پێگه ی  پێدان 

ئه و  س��ه ر  بخاته وه   كرێكارانه   ئ��ه و  له ڕێگه ی 

پیشه سازییه كاندا  كه رته   له   كه   وه زیفانه ی، 

له ده ستیان دابوو. 

ئه مه   بینیووه ،  چیرۆكه مان  ئه م  پێشرت  ئێمه  

)ده ستپێشخه ریی  »بریكست«یشه   چیرۆكی 

كه   ئه وروپا(،  یه كێتی  له   به ریتانیا  ده رچوونی 

ئه وروپا،  یه كێتی  له   له وێیشدا ده نگی ده رچوون 

ناوچه   له   ئه مریكا،  ده نگدانه كه ی  هاوشێوه ی 

ده ره وه ی  بچووكه كانی  شارۆچكه   و  گوندنشین 

بۆ  بابه ت  هه مان  چڕبووبوویه وه .  له نده ندا 

ده بینین  له وێیش  ك��ه   ڕاس��ت��ه ،  فه ره نسایش 

باوك  هه میشه   كه   كرێكار،  چینی  ده نگده رانی 

و  سۆشیالیست  حیزبه   به   ده نگیان  باپیرانیان  و 

به ره ی  به   ده نگ  ئێستا  داوه ،  كۆمۆنیسته كان 

نیشتامنی ده ده ن، كه  ماری لۆپان سه ركردایه تی 

ده كات. 

زیاتر  له وه   پۆپۆلیستی  ناسیۆنالیزمی  به اڵم 

بڕوانه ،  پۆتن  له  ڤالدیمێر  بۆ منوونه   به رفراوانرته . 

ده نگده ره   ناوه نده   له   الیه نگیری  هێشتایش  كه  

سانت  وه كو  گه وره كانی  شاره   ڕۆشنبیره كانی 

له   به اڵم  له ده ستده دات،  مۆسكۆ  و  برتسبۆرگ 

سه رجه م به شه كانی دیكه ی واڵته كه دا بناغه یه كی 

هه یه .  به رفراوانی  و  گ��ه وره   زۆر  پشتیوانیی 

سووده كانی 
ئه م سیسته مه  
نه گه یشتۆته  
هه موو كه س، چینه  
كرێكارییه كان له  واڵته  
پێشكه وتووه كاندا 
وه زیفه كان و هه لی 
كاریان كه مبۆته وه ، 
به هۆی خواستی 
كۆمپانیاكانه وه،  
بۆ پشتبه ستن به  
كرێكار له  شوێنه كانی 
دیكه  و په نابردن 
بۆ شێوازه كانی 
عه قاڵندنی 
خه رجكردن و 
زییادكردنی لیهاتوویی 
له  به رهه مهێناندا
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ته ییب ئۆردوگانیش  بۆ ڕە جه ب  هه مان شت 

ناوه ڕاستی  چینی  له ناوه نده كانی  كه   ڕاسته ، 

پشتیوانییه كی  كۆنزه رڤاتیڤدا  خ���واراوه ی 

به رفراوانی لێده كرێت، دیسان هه مان شت بۆ 

سه رۆكوه زیرانی مه جه ر »ڤیكتۆر ئۆربان«یش 

پشتیوانیی  شوێنێك  هه موو  له   كه   ڕاسته ، 

پایته خت  بۆدابێستی  له   ته نیا  لێده كرێت، 

نه بێت. 

كه   كۆمه اڵیه تی،  چینی  پێده چێت  وا 

بڕوانامه ی  به ده ستهێنانی  ئاستی  به   له مڕۆدا 

دیاریی  تاكه كه سه وه   ل��ه الی��ه ن  زانستیی 

هه ره   كۆمه الێه تی  درزێكی  بۆته   ده كرێت، 

گرنگ له  چه ندین واڵتی زۆردا، له و واڵتانه ی 

ئابوریی  و  ده ڕۆن  پیشه سازیبوون  به ره و  كه  

ب���ازاڕ ب��ه  زه ق���ی ده رده ك���ه وێ���ت. ئ��ه وه ی 

و  جیهانگیریی  دۆخه ،  ئه م  پاڵنه ری  ده بێته  

خۆیه وه   الی  ئه مه یش  ته كنۆلۆژییه،   كشانی 

بۆ  ڕێگای  لیربالی  سه رمایه داریی  سیسته می 

هه ر  یه كرتووه كان  ویالیه ته   كه   خۆشكردووه  

له  ساڵی 1945ە وه  به شدارییه كی گه وره ی له  

دروستكردنی ئه م سیسته مه دا هه بووه . 

جیهانیی  سیسته می  ل��ه ب��اره ی  كاتێك 

مه به ستامن  ئ��ه وا  ده دوێ��ی��ن،  لیربالییه وه  

وه به رهێنانی  و  ب��ازرگ��ان��ی  سیسته می 

ڕێسا  كۆمه ڵێك  به   به نده   كه   نێوده وڵه تییه،  

دواییدا  سااڵنه ی  له م  هه ر  كه   نه زمه وه،   و 

ئه م  ك��ردووه .  جیهانیی  گه شه ی  هاوكاریی 

ئایفۆن  مۆبایلی  رێگه دات  كه   سیسته مه یه  

هه فته یه كی  م��اوه ی  و  ببه سرتێت  چین  له  

باربكرێت  له وێوه   ساڵ  سه ری  جه ژنی  پێش 

و  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   له   كڕیاره كان  بۆ 

له   مرۆڤی  ملیۆنان  جوڵه ی  ئه مه   ئه وروپا. 

هه ره   واڵته   بۆ  هه ژاره كانه وه   هه ره   واڵته  

ده وڵه منده كان ئاسانكردووه ، كه  له وێ ده توانن 

باشرت  ژیانێكی  بۆ  گ��ه وره ت��ر  هه لی 

منداڵه كانیان  و  خ��ۆی��ان  ب��ۆ 

ب��دۆزن��ه وه . ده رك��ه وت��ه ك��ان��ی 

ت��ه واوه ت��ی  ب��ه   بابه ته   ئ��ه م 

پێشرت  كه   سه ملاند،  ئه وه یان 

مه به ستیشم  ڕاگ��ه ی��ان��راب��وو، 

ساڵی  ن��ێ��وان  ل��ه   نییه   ئ���ه وه  

ساڵی  دارای��ی  قه یرانی  و   1970

2008ی ویالیه ته  یه كگرتووه كاندا، 

كه لوپه ل  جیهانیی  به رهه مهێنانی 

چوارهێنده   خزمه تگوزارییه كان  و 

زیادیانكردووه ، ئه مه یش بووه  هۆی ئه وه ی 

هه رژایی  له   م��رۆڤ  ملیۆ  س��ه دان 

و  چین  له   ته نیا  نه ك  ڕزگاربنب، 

التین  ئه مریكای  له   به ڵكو  هیند، 

و واڵتانی ئه فریقای كه مێك دوور له  

بیابان. 

هه موو  به   هه مووان  چۆن  وه ك  به اڵم 

ده ك��ات،  ب��ه وه   ده رك  غه مێكه وه   و  ئ��ازار 

نه گه یشتۆته   سیسته مه   ئ��ه م  سووده كانی 

واڵته   له   كرێكارییه كان  چینه   كه س،  هه موو 

پێشكه وتووه كاندا وه زیفه كان و هه لی كاریان 

كه مبۆته وه ، به هۆی خواستی كۆمپانیاكانه وه،  

شوێنه كانی  له   كرێكار  به   پشتبه سنت  بۆ 

عه قاڵندنی  شێوازه كانی  بۆ  په نابردن  و  دیكه  

له   لیهاتوویی  زییادكردنی  و  خه رجكردن 

بۆ  ئه وه اڵمدانه وه یه ك  وه ك  به رهه مهێناندا، 

له   كه   په ره پێدراوه كه ی  كێێبه ركێی  ئه و 

جیهانیدا  بازاڕی 

ڕە ح��������م ب��ه  

Hillary Clinton
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دۆخه   ئه م  كه ڵه كه بوونی  ناكات.  هیچ شتێك 

2008دا  ساڵی  له   كه   قه یرانه ی  هۆی  بووه  

بوویه وه ،  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   رووبه ووی 

دوو  پاش  كه   یۆرۆیش،  قه یرانی  هۆی  بووه  

ساڵ )واته  له  2010دا( ڕووبه ڕووی ئه وروپای 

به   دژ  و  حاڵه ته كه دا،  هه رردوو  له   بوویه وه . 

شۆكه  ده ره كییه كان، داڕمانێكی دراماتیكی له و 

نه خشه ی  ده سته بژێر  كه   ڕوویدا،  نه زمانه دا 

بۆ دانابوون -بازاڕی دارایی ئازاد )له  حاڵه تی 

سیاسه ته   یان  یه كگرتووه كاندا(  ویالیه ته  

سیسته می  و  ی��ۆرۆ  وه ك��و  ئه وروپییه كانی 

)له   ناوخۆیی  كۆچی  به   تایبه ت  شینگنی، 

باج  و  تێچوون  ئه وانه ی  ئه وروپادا(.  حاڵه تی 

و باری ئه م شكستانه یان هه ڵگرت، هه ندێجار 

كرێكاره   هه ندێجایش  و  ده سته بژێربوون 

له و  ده سته بژێره كه .  خودی  نه ك  ئاساییه كان، 

ئه وه   ڕاسته قینه كه   پرسیاره   ده بێت  كاته وه  

له  ساڵی 2016دا  پۆپۆلیزم  نه بێت، كه  بۆچی 

زه قبویه وه ، به ڵكو ئه وه یه  بۆچی ئه م هه موو 

تاوه كو ده ركه وت و ڕوواڵه تی  كاته ی خایاند، 

خۆی پیشاندا. 

ئه مریكا  یه كگرتووه كانی  ویالیه ته   له  

كه   ڕووه وه   له و  هه یه ،  سیاسیی  شكستێكی 

چینی  پێویست  به شێوه یه كی  سیسته مه كه  

و  خ��ۆی  نه گرتۆته   ته قلیدیی  كرێكاریی 

نه نواندۆته وه . حزبی كۆماری كه وتۆته  ژێر باری 

هه ژموونی دامه زراوه  بازرگانییه  ئه مریكییه كان 

قازانجی  ك��ه   هاوپه یامنانه یه وه،   ئ��ه و  و 

چنیوه ته وه .  جیهانگیری  له   به رفراوانیان 

بووه   دیموكراتییش  حیزبی  ك��ات��ه دا  ل��ه و 

شوناس:  به   په یوه ست  سیاسه ته كانی  حزبی 

ئه فریقییه كان،  ئه مریكییه   ژنانه ،  هاوپه یامنی 

كۆمه ڵگه ی  التینییه كان،  به ڕە گه ز  ئه مریكییه  

ڕە گه ز  و  لیزبیانه كان  و  هۆمۆسێكسواڵه كان 

و  سه رنج  وایلێكردن  ئه مه یش  گۆڕاوه كان، 

بایه خیان له سه ر دۆزه  ئابورییه كان نه مێنێت. 

ل��ه وه ی،  شكستیهێنا  ئه مریكی  چه پی 

له كاتێكدا  بنوێنێته وه ،  كرێكار  چینی 

هه ن،  ئه وتۆ  هێزی  ئه وروپادا  له سه رجه می 

كه  به  ته واوه تی نوێنه رایه تییان ده كه ن، له وێ 

ماوه ی دوو ده یه یه  سۆسیال-دیموكرات له گه ڵ 

ئه مه یش  گونجاوه ،  و  س��ازاوه   جیهانگیریدا 

جۆرێك  یان  بلێری«ی  »نێوانگیریی  فۆڕمی 

وه رگرتووه ،  نیولیربالیزم«ی  »چاكسازیی  له  

گیرهارد  یاوه ری  سۆسیال-دیموكراته كانی  كه  

رشۆده ر، له  سااڵنی ده یه ی یه كه می هه زاره ی 

سێیه مدا نه خشه كه یان داڕشتووه . 

به اڵم شكستی گه وره ی چه پ له و شكسته  

سالی  سه ره تای  پێش  ڕۆژانی  له   كه   ده چوو، 

1914 و ده ستپێكردنی جه نگی جیهانی ڕوویدا، 

كاتێك –وه ك فه یله سوفی به ریتانی به  ڕە گه ز 

ڕاستگۆییه وه   به   گیلنه ر«  »ئییرنست  چیكی 

گوزارشتی لێكردووه - كه  پۆسته چییه ك هه ڵه ی 

بۆ  نامه كه   نامه یه كدا،  گه یاندنی  له   كردبوو 

ئه دره سێك بوو به  ناوی »چین« به اڵم برابوو بۆ 

ئه دره سێك به  ناوی »نیشتامن«. هه میشه یش 

جۆره كان  له   جۆرێك  به   ده توانێت  نیشتامن 

هه ر له  پێشرته وه  چی له  خۆ بگرێت، چونكه  

كه   به هیز،  سامانێكی  به   بگات  ده توانێت 

ئ��اره زووی  و  شناس  به   بێت  په یوه ندیدار 

كولتووریی  كۆمه ڵگه یه كی  به   په یوه ستبوون 

ئۆرگانییه وه . ئێستا ئه م نۆستالژیایه  بۆ شوناس 

له  شێوه ی راستڕە ویی تووندڕە ویی ئه مریكیدا 

ئه و  فۆڕمی  له   پێكهاتووه   كه   ده رده كه وێت، 

كۆمه ڵ و گروپانه ی، كه  پێشرت سه ركه وتكراون 

و له  ئێستایشدا به  شێوه ی جیاواز په یوه سنت به  

دۆكرتینی نه ته وه یی سپییه وه، به اڵم ته نانه ت 

ئه گه  ئه م تووندڕە وانه یش بخه ینه  ئه والوه ، زۆر 

له  ئه مریكییه  ئاساییه كان پرسیاری ئه وه  ده كه ن، 

بۆچی كۆمه گه كانیان پڕبوون له  په نابه ران، كێ 

زمانێكی به  سیسته مێك سپاردووه،  كه  له ڕووی 

سیاسییه وه  قبوڵكراوه  و چیت مرۆڤ ناتوانێت 

به هۆیه وه  سكااڵ له  كێشه یه ك بكات، یان داد 

له  سته مێك بكات. ئه مه بوو كه  وایكرد دۆنالد 

ده نگده رانێكه وه   له   زۆر،  ده نگێكی  تره مپ 

ئاستێكی به رزی  له   به ده ستبهێنێت، كه  هه م 

به رزی  ئاستێكی  له   هه میش  و  خوێنده واری 

كه   ده نگده رانه وه   له و  بوون،  ده وڵمه ندیدا 

جیهانگیرین  قوربانیی  نه ده كرد  هه ستیان  وا 

واڵته كه یان  كه   ده كرد،  به وه   هه ستیان  به اڵم 

دیسانیش  نییه   پێویست  زه وت��ك��راوه .  لێ 

جه خت له سه ر ئه وه  بكه ینه وه،  كه  هه مان ئه م 

بابه تی  ده نگدانی  ده ره نجامی  بوو  جووڵه یه  

یه كێتی  له   به ریتانیا  )ده رچوونی  بریكست 

ئه وروپا(یشی دیاریكرد. 

ك���ه وات���ه  س��ه رك��ه وت��ن��ی ت��ره م��پ چ 

نه زمی  له سه ر  تۆخی  ڕە نگدانه وه یه كی 

ئه و  پێچه وانه ی  به   ده بێت؟  ده وڵه تی  نێو 

قسانه ی ڕە خنه گرانی تره مپ ده یڵێن، تره مپ 

هه ڵوێستێكی جێگیریی هه یه،  كه  زۆر به  وردی 

بیری لێكراوه ته وه : كاتێك مه سه له كه  په یوه سته  

سیاسیی  نه زمی  به   و  ئابوری  سیاسه تی  به  

جیهانییه وه ، ئه و كه سێكی ناسیۆنالیسته . 
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ڕایگه یاند  ڕاشكاویی  به   ئه و 

ه���ه وڵ���ده دات ب��ۆ دووب����اره  

ڕێكه وتننامه   له باره ی  دانوستان 

نافتا  ئێستا وه كو  بازرگانییه كانی 

بازرگانیی  ڕێكخراوی  بگره   و 

ن��ێ��وده وڵ��ه ت��ی، خ��ۆ ئ��ه گ��ه ر 

به ده ستنه هینێت  خۆیشی  ئامانجه كانی 

هه یه   ئ��ه وه ی  ئاماده یی  نه بێ  هیچ  ئ��ه وا 

ده رچ��وون  مه سه له ی  به   چاوبخشێنێته وه  

مه رج  له   ئ��ازادب��وون  و  ڕێكه وتننامانه   له و 

باسی  ڕوون��ی  به   هه روه ها  ئه ركه كانیان،  و 

سه ركرده   به   سه رسامه   كه   ك��رد،  له وه یش 

پۆتنی  وه ك��و  »به هێزه كان«ی  پێشه مگه   و 

ئه نجامدانی  به هۆی  كه   ڕوسیا،  سه رۆكی 

كرده یه ی یه كالییكه ره وه  ئه وه  به ده ستده هێنن 

ش��ه ی��داری  ئه كرت  بۆیه   ده ی��ان��ه وێ��ت،  ك��ه  

هاوپه یامنه  ته پلیدییه كانی وه كو سه ركرده كانی 

و  باشوره   كۆریای  و  ژاپۆن  و  ناتۆ  ده وڵه تی 

به وه  تۆمه تباریكردن كه  سوار پشتی ویالیه ته  

له سه ر نفوز و هێزی  یه كگرتووه كان بوون و 

یارمه تیامنده دات  ئه مه   ده له وه ڕێن.  ئه مریكا 

له وه  تێبگه ن، كه  پشتیوانیی ئه و له م كه سانه  به  

مه رجی دووباره  دانوستانه وه  ده بێت، له سه ر 

به تایبه تیش  ئێستا،  نه خشه كانی  و  ڕێكخسنت 

به ئه ستۆگرتنی هاوبه شی بار و تێچوونه كان. 

مه حاڵه  له  ئاستی مه ترسی و هه ڕە شه ی 

و  جیهانی  ئابوریی  له سه ر  هه ڵوێستانه   ئه م 

نه زمی ئاساییشی نێوده وڵه تی كه م بكه ینه وه ، 

به  تایبه تیش كاریگه رییه كه ی له سه ر جیهانێك 

كه  له مڕۆدا پڕبووه  له  ناسیۆنالیزمی ئابوریگه را. 

ئازاد،  به رهه مهێنانی  و  بازرگانی  سیسته می 

ته قلیدی-  –به شیوه یه كی  خۆی  مانه وه ی  بۆ 

قه ڵه مڕه وییه   و  هێز  به   ده به ستێت  پشت 

ئه مریكا،  یه كگرتووه كانی  ویالیه ته   زاله كه ی 

به اڵم ئه گه ر ویالیه ته  یه كگرتووه كان له ئێسته  

بجوڵێته وه   تاكالیه نه   به شیوه یه كی  ب��ه دوا 

ڕێكه وتننامه كانی  مه رجه كانی  گۆڕینی  بۆ 

Vl
ad

im
ir 

Pu
tin



165
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

له   زۆرێك  ئه وا  دیكه ،  واڵته كانی  و  خۆی  نیوان 

له   نابوێرن  خۆیان  جیهان  به هێزه كانی  یاریكه ره  

تۆڕە كردنه وه ، ئه مه یش گڕ ده نێت به  مه شخه ڵی 

داڕمانی سااڵنیی  ئابورییه كی هاوشێوه ی  داڕمانی 

سییه كانی سه ده ی بیسته مه وه . 

مه ترسی له سه ر نه زمیی ئاساییشی جیهانییش 

له وه  پێشرت كه مرت نییه . له م ده یه ی دواییدا ڕوسیا 

سته مكار  پێشه نگی  گه وره ی  هێزی  وه ك  چین  و 

فراوانگه رییان  خولیای  هه ردووكیشان  ده ركه وتن، 

هه یه . 

كتومت هه ڵوێستی تره مپ له باره ی ڕوسیاوه،  

تره مپ  ب��ێ��زاری:  و  نیگه رانی  مایه ی  ده بێته  

پۆتن  له   ڕە خنه   كه   نه بووه   هه ڵوێستی  ی��ه ك 

كه   كرد،  له وه   باسی  ئه وه یی  س��ه ه ڕای  بگرێت، 

ده ستگرتنی پۆتن به سه ر نوه  دوورگه ی كریمیادا 

بێئاگاییه   گه ر  هه بووبێت.  خۆی  پاساوی  ڕە نگه  

گشتییه كه ی ئه و له باره ی زۆربه ی الیه نه  سیاسییه  

ده ره كییه كانه وه  له به رچاو بگرین، ئه وا قسه كردنی 

ده شێت  ڕووسیاوه   له باره ی  تره مپ  به رده وامی 

ده ره نجامگیریی ئه وه ی لێبكرێت، كه  به  جۆرێك له  

به سه ریدا  ده سه اڵتێكی شاراوه ی  پۆتن  جۆره كان، 

به   بێت  هه ستكردنه وه   ل��ه ڕووی  ڕه نگه   هه یه ، 

قه رزداری و پێزانین بۆ سه رچاوه  دیاریكراوه كانی 

ئیمپراتۆرییه ته   پاراستنی  به رامبه ر  له   ڕووسیا 

بازرگانییه كه ی خۆیدا. له  هه ر هه وڵێكی تره مپدا 

له گه ڵ  په یوه ندییه كان«  باشرتبردنی  »به ره و  بۆ 

ڕوسیادا، ئۆكرانیا و جۆرجیا ده بنه  یه كه م قوربانی، 

ئه وانه  دوو واڵتن، كه  پشت به  هاوكاری ویالیه ته  

یه كگرتووه كان ده به سنت بۆ مانه وه یان، وه ك دوو 

بۆ  تێده كۆشن  كاتێكدا  له   سه ربه خۆ،  ده وڵه تی 

هێشتنه وه ی سیسته مه  دیموكراسییه كه یان. 

بابه ته كه   له   به رفراوانرت  به شێوه یه كی  ئه گه ر 

ماوه ی  كه   ده ره نجامه ی،  ئه و  ده گه ینه   بڕوانین، 

كۆتاییهێنان  ده رف��ه ت��ی  تره مپ  سه رۆكایه تی 

ویالیه ته   تێیدا  كه   ده ره خسێنێت،  ماوه یه   به و 

یه كگرتووه كان سیمبولی خودی دیموكراسییه ت بوو 

له  ڕوانگه ی ئه و گه النه وه ، كه  له  به شه  جیاجیاكانی 

جیهاندا له  ژێر حوكمی ڕژێمه  ده سه اڵتگه رییه كاندا 

ئه مریكی  بااڵده ستی  زووه وه   له   هه ر  ده ناڵێنن.  

نه رم«،  به  »هێزی  به ستبوو  پشتی  به رده وامی  به  

و  ماسولكه   منایشكردنی  به   ببه ستێ  پشت  نه ك 

داگیركردنی  له   ئه وه ی  وه ك  هێز  باڵوكردنه وه ی 

عێراقدا ڕوویدا. ئه و بژارده یه ی كه  ئه مریكییه كان 

له  ڕۆژی هه ڵبژاردندا هه ڵیانبژارد ئاماژە  به  ڕوودانی 

گۆڕانیك ده كات له  خه ره ندێكه وه  بۆ خه ره ندێكی 

دیكه ، له  كه مپی لیربالیزمی جیهانییه وه  بۆ كه مپی 

نه بوو  ڕێكه وت  به   پۆپۆلیستی.  ناسیۆنالیزمی 

تره مپ له الیه ن »نایجیل فاراج«ی ڕابه ری حیزبی 

سه ربه خۆیی به ریتانییه وه  پشتیوانییه كی به هێزی 

به ره ی  ڕاب��ه ری  خامنه   كه   نییه   سه یریش  لێكرا، 

كه س  یه كه م  لۆپان«  »ماری  فه ره نسا  نه ته وه یی 

بردنه وه ی  پیرۆزبایی  و  پێوه كرد  په یوه ندیی  بوو 

هه ڵبژارده  سه رۆكایه تییه كه  لێكرد. 

نێوده وڵه تیی  كۆمه ڵێكی  ڕابردوودا،  ساڵی  له  

شانۆ  له سه ر  پۆپۆلیستی  ناسیۆنالیزمی  نوێی 

ده ركه وتن، كه  ده رفه تی گۆڕینه وه ی زانیارییه كان 

له   هاوكارییان  و  پشتیوانی  پێشكه شكردنی  و 

ڕە خساند  هێزانه   ئه و  بۆ  سنووره كانه وه   ڕێگه ی 

له گه ڵ  ڕوانگه كانیان  بابه ته وه   ئه م  له باره ی  كه  

یه كرتدا  له گه ڵ  ئایدیاكانیان  و  ده گونجێن  یه كدا 

به   زۆر  كه سانه ی  له و  یه كێك  یه كده گرنه وه . 

سه رۆكی  پۆتنی  ڤالدیمێر  بابه ته وه ن  ئه م  ته نگی 

سووده كانی 
ئه م سیسته مه  
نه گه یشتۆته  
هه موو كه س، چینه  
كرێكارییه كان له  واڵته  
پێشكه وتووه كاندا 
وه زیفه كان و هه لی 
كاریان كه مبۆته وه ، 
به هۆی خواستی 
كۆمپانیاكانه وه،  
بۆ پشتبه ستن به  
كرێكار له  شوێنه كانی 
دیكه  و په نابردن 
بۆ شێوازه كانی 
عه قاڵندنی 
خه رجكردن و 
زییادكردنی لیهاتوویی 
له  به رهه مهێناندا
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ڕوسیایه ، نه ك له و ڕوانگه یه وه  كه  ئه م كۆمه ڵه  

نه ته وه یی  شوناسی  به   بایه خ  نێوده وڵه تییه  

گه النی تر ده دات، به ڵكو هه ر به  ساده یی له  

كۆسپه وه .  دروستكردنی  و  تێكدان  ڕوانگه ی 

كه   زانیارییه   جه نگی  ئه مه   بۆ  به ڵگه یشم 

ڕووسیا له  ڕێگه ی چه ته كانی تۆڕی ئینته رنێت 

لیژنه   سه ر  كردییه   ئیمه یله وه   هاككه رانی  و 

ئه مه یش  دیموكراسی،  حیزبی  نه ته وه یی 

دامه زراوه   له سه ر  وێرانكه ری  كاریگه رییه كی 

ئه وه یش  پێشبینیی  هه بوو،  هه مریكییه كان 

ده كه ن،  ئه م هێرشانه  به رده وام ده بن. 

له   ن��اڕوون  گ��ه وره ی  پانتایی  چه ندین 

ئه مریكای ئه م قۆناغه  نوێیه دا هه ن. له  كاتێكدا 

له گه ڵ  نه ته وه ییه كه یدا  قوواڵییه   له   تره مپ 

خۆیدا ته با و سازگاره ، به اڵم به  توندی ئاره زووی 

كاتێك  ڕووده دات  چی  هه یه .  گرێبه ست  له  

ڕازینابن  دیكه   واڵته كانی  ده رده كه ویت  بۆی 

له باره ی  دانوستانه كان  ده ستپێكردنه وه ی  به  

بازرگانییه كان و ڕێكخستنه كانی  ڕیكه وتننامه  

خۆش  مه رجه كانی  له   و  په یامننامه كانه وه  

باشرتین  به   ڕازی��ده ب��ێ��ت  ئ��ه و  ئایا  نابن؟ 

بگاته   پێبدات  ئه وه ی  توانای  كه   ڕێكه وتنامه ، 

رسنجێك  ساده یی  به   زۆر  یان  ئامانجه كانی، 

له خۆی ده دات؟ زۆرێك باسیان له و مه ترسییه  

كرد كه  ئه و ده ست ده خاته  سه ر په له پیتكه ی 

ئه تۆم، به اڵم من پێموایه  له  قوواڵییدا ئه و زیاتر 

كه   كه سێك  نه ك  ده ڕوات،  گۆشه گیری  به ره و 

ئاره زوی له  به كارهێنانی هێزی سه ربازیی بێت 

له  جیهاندا، له به رئه وه  دواجار كاتێك ده كه وێته  

واقیعێكه وه،  كه  ناچاری ده كات له گه ڵ جه نگی 

ناوخۆیی سوریادا مامه ڵه  بكات، ناچار ده بیت 

الپه ڕە یه ك له  ده فته ره كه ی ئۆباما بخوازێت و 

له سه ر ڕێباز و هه نگاوه كانی ئه و بڕوات، به  بێ 

ئه وه ی گۆڕانكارییان تێدابكات. 

بایه خی  تێیدا  كه   خاڵه یه   ئ��ه و  ئه مه  

سیفه ته  كه سییه كان ده رده كه ون. منیش وه ك 

زۆرێك له  ئه مریكییه كانی دیكه ، ئه سته مه  بۆم 

وێنای كه سێك بكه م، كه  له م كه سه  نه گونجاوتر 

سه ركردایه تیكردنی  بۆ  بێت  تواناتر  بێ  و 

جیهانێكی ئازاد. به شێك له  هۆكاری ئه مه یش 

له باره ی  هه ڵوێسته كانییه وه یه تی،  به هۆی 

تریشی  به شێكی  گرنگه وه ،  دۆزێكی  چه ند 

هه ستیاربوونییه وه یه تی  و  لوتبه رزی  به هۆی 

و  كه وكوتی  له سه ر  تر  كه سانی  بۆچوونی  له  

كاتێك  راب��ردوودا،  هه فته ی  له   نه نگییه كانی. 

هێامی  به   و  براوه كانه وه   پپاڵ  به   تره مپ 

كه   وتی  ڕاوه ستابوو،  شانۆ  له سه ر  شه ره فه وه  

له   بووه   »بوێر  بووه   بوێر  كه سێكی  ئه ویش 

كرده وه   له وه یش  جه ختی  داراییه وه ».  ڕووی 

هه وڵ ده دات وا له  دژه كانی و ره خنه گره كانی 

بده ن.  ڕە خنه كانیان  و  دژایه تی  باجی  بكات 

دیكه ی  سه ركرده كانی  به رپه رچی  بڵێی  تۆ 

جیهانیش بداته وه ، كاتێك باسیان له  نوقسانی 

به رپه رچیان  بلیی  تۆ  كرد،  نه نگییه كانی  و 

سه ركرده ی  كه   ج��ۆره ی  به و  هه ر  بداته وه ، 

بیستنزمانه   ب��ه رپ��ه رچ��ی  مافیا  باندێكی 

گرێبه ستخوازه كان ده ده نه وه ، كاتێك تووڕە یان 

ده كه ن، یان مامه ڵه یان له گه ڵدا ده كه ن. 

سه رده مه   ئه و  تره مپ،  سه رۆكایه تی 

ئه مریكا  تێیدا  كه   كۆتایی،  ده گه یه نێته  

سیمبولی دیموكراسی بوو. ته حه دای گه وره  كه  

لیرباڵی  دیموكراسییه تی  ڕووبه ڕووی  له مڕۆدا 

له  هێزی ده سه اڵتخوازی په تییه وه   ده بێته وه ، 

دروستنابێت، وه ك ئه وه ی له  چین هه یه ، یان 

ئه وه ی له  ناوخۆی ڕۆژئاوا هه یه . 

ئه مریكا  و  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   له  

به شه   دیكه ،  واڵتێكی  چه ند  و  ئه وروپا  و 

دژی  سیاسی  سیسته می  دیموكراته كه ی 

هه ڕە شه ی  ڕاده په ڕێت،  لیربالییه كه ی  به شه  

به كارهێنانی شه رعییه ته  ڕواڵه تییه كه ی ده كات 

بۆ له توپه تكردنی ئه و ڕێسایانه ی كه  تا ئێستا 

ڕێوشوێنی  و  دیسپلینكردووه   ڕە فتاره كانی 

كراوه   جیهانێكی  بوونی  به مه یش  داناون،  بۆ 

ئه و  چه سپاندووه .  زیاتر  لێبوورده یان  و 

هێنایه   سیسته میان  لیربالییه ی  ده سته بژێره  

ده نگه   له   گوێ  به وه یه   پێویستیان  كایه وه ، 

بیر  و  بگرن  ده رگاكان  ده ره وه ی  تووڕە كانی 

له  یه كسانیی كۆمه اڵیه تی و شوناس بكه نه وه ، 

شتێ  هه موو  له   كه   دۆز  كۆمه ڵێك  وه ك 

لێ  ئاوڕیان  ده ستبه جێ  پێویسته   گرنگرتن، 

بدرێته وه . به هه ر جۆرێك بێت له  چه ند ساڵی 

كه می داهاتوودا گه شته كه مان پڕ له  كۆسپ و 

ته گه ره  ده بێت. 

دوای  ه��ه ف��ت��ه ی��ه ك  چ��ه ن��د  تێبینی: 

هه ڵبژاردنه   له   تره مپ  دۆناڵد  ده رچوونی 

ئه م  نووسه ر  دواییه ،  ئه م  سه رۆكایه تییه كه ی 

وتاره ی له  »زه  فاینانشنال تایمز« باڵوكرده وه . 

سه رچاوه : 

و  ترامب  أمريكا  فوكویاما:  -فرانسیس 

النظام اللعاملي الجديد. سايتى )الصباح(.
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و  زمانەوان  و  فەیلەسوف  نوسەرو   -

 1915/11/12 لە  فەرەنسی  رەخنەگری 

لەشاری شیربورج لە نورماندی لەدایكبووە.

لە   1939-1935 سااڵنی  لەنێوان   -

زانكۆی سۆربۆن فێرخواز بووە.

- لەسااڵنی 1939-1948 سەرقاڵی زمان 

و فیلۆلۆژیای زمان بووە.

لە  ب��ااڵی  دبلۆمی   1941 لەساڵی   -

بەدەستهێناوە. یۆنانیدا  تراژیدیای 

لێكۆڵینەوە  سەرقاڵی   1948 لەساڵی    -

بووە.

- لەساڵی 1952 لە سەنتەری نیشتامنی 

زانستی  لێكۆڵینەوەی  ب��ۆ  ف��ەرەن��س��ی 

جێگیربوو، سەرقاڵی زانستی فەرهەنگسازی 

و كۆمەڵناسی بوو.

میدلربی  كۆلێژی  لە   1957 لەساڵی   -

وانەی وتوەتەوە.

سفری  پلەی  كتێبی   1953 لەساڵی   -

نوسی.

زانستی  بوارەكانی   1960 لەساڵی   -

سیمبوڵ و  بونیادگەری داهێنا.

- ساڵی 1967 وتاری مردنی نوسەری نوسیوە.

وێنەی   لەسەر  ك��اری   1970 ساڵی   -

 S / Z  بەلزاك كرد بەناونیشانی Sarrasine

- ساڵی 1971 بووەتە مامۆستای میوان 

لە زانكۆی جنێف.

ژی���ان���ن���ام���ەو   1975 س���اڵ���ی   -

نوسیوەتەوە. یادەوەرییەكانی 

- لەساڵی 1977 لە  كۆلێژی دو فرانس 

سەرۆكایەتی كاری سیمیۆلۆژی كردوە.

تر  واڵتی  زۆر  و  یابان  لەئەمریكاو   -

وانەی وتوەتەوە.

لە  كارەكانی  تەمەنی  درێ��ژای  بە   -

كێڵگە بیریەكاندا فراوانكردووە و كاریگەری 

بونیادگەری،  وەك  قوتابخانەی  زۆر  لەسەر 

بونگەرایی،  بونیادگەری،  پۆست  ماركسی، 

لەسەر  هەبووە  كاریگەری  ل��ەوەش  جگە 

لەم   ، وات��ان��اس��ی  زانستی  گەشەكردنی 

بونیادگەری  بەسەر  كارەكانی  روانگەوە 

یەكێكە  و  دابەشدەبن  بونیادگەریدا  پۆست 

پۆست  بیری  شەپۆل  بیرمەندەكانی  لە 

فۆكۆ،  میشێل  لە  هەریەكە  لەگەڵ  مۆدێرنە 

جاك دریدا، لویتارد..هتد.

كتێبی   )15( لە  زیاتر  ب��ارت  رۆالن   -

نووسین،  سفری  پلەی  ل��ەوان��ە)  هەیە 

دەق،  چێژی  راستی،  و  رەخنە  میپۆلۆجیا، 

مردنیشی  لەدوای  عشق......هتد(و  گوتاری 

كۆمەڵێك وتارو كتێبی چاپكران.

لێكۆڵینەوەی  كارەكانی  گشتی  بە   -

راسین  و  فۆكۆ  میشێل  لەسەر  رەخنەین 

و  ستایل  و  زمان  پرۆگرامی  لێكدانەوەی  و 

بارت  سۆسێر  بنەماكانی  هەمان  لەسەر 

نوسین  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی  رێ��گ��ەی  ل��ە 

سۆنگەی  لە  لۆژیكی  و  عەقڵی  شۆڕشێكی 

رێگریەكانی شاعیر یان نوسەرەوە بەرپاكرد، 

لە  خۆی  نوێ   شاعیری  یان  نوسەر  بۆیە 

كە  دەبینێتەوە  وشەدا  لە  پۆلێك  بەرامبەر 

گەڕانەوەی  بۆ  بەیەكەوەنیە  پەیوەندیان 

نەسیەجە  لە  خاوەنداریەتی  وەزی��ف��ەی 

دەستەواژەكاندا.

- یەكێك لە دروشمە گرنگەكانی رۆالن 

بارت )مردنی نوسەر(ە و بەراگەیاندنی ئەم 

نێوان  لە  موڵكداریەتی  و  جیاوازی  كارەی، 

نوسەر و خوێنەردا دەكات . 

- لە 1980/3/26 لە پاریس بە رووداوی 

هاتوچۆ كۆچی دوایی كردووە.

ئا: د. لوقامن رەئوف

بایۆگرافیای رۆالن بارت
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نه ك  »ئه فسانه ییه كان«  *بۆچی 

»ئه فسانه كان«؟ 

چ��ه م��ك��ه   ل���ه   ب��ڵ��ێ��م،  ده ب���ێ���ت   -

جێگیرنین،  چه مكه كان  ئه فسانه ییه كاندا 

به اڵم ئه وه ی من پێویستم بوو چه مكه  كاتی 

نه مده توانی  لێره یشدا  بوو،  په یوه سته كان  و 

واڵتێکە  چین  بپارێزم.   داتاشین  له   خۆم 

شتێكه و  خۆشی  بۆ  نییەو   زۆر  ماوه یه كی 

فه ره نسییه كان  ب��ۆرژوازه   ورده   له   یه كێك 

چینه وه   له باره ی  جیاوازی  بیرۆكه یه كی 

قسه ی  وه ه���ا  ئ���ه و  دروس��ت��ك��ردب��وو،  

له باره یه وه  كرد كه  تێكه ڵه یه كه  له  زنگه كان، 

جگه ره كێشان  شوێنه كانی  و  عه ره بانه كان 

هیچ  ئ��ه م��ه دا  له به رامبه ر  ئه فیوون.  و 

نییە  »چینناسی«  له   جگه   ترمان  وشه یه كی 

ڕە نگه   نییه ؟  ئه مه  جوان  به كاریبهێنین ،   كه  

الیه نیكه م  كه   ببوێرێت،  له وه   خۆی  مرۆڤ 

داتاشینی  كه   ب��ه وه دا،  داننانی  ڕێگه ی  له  

له خۆوه   كارێكی  هه رگیز  چه مكسازییانه  

ڕێسایه كی  له سه ر  به نده   چونكه   نییه ، 

هاوڕێژه یی زۆر ماقووڵ. 

ئه فسانه ییه كان  بۆ  پێناسه یه كت   *

له   بێت  ج��ی��اواز  كه   به رهه مهێناوه ، 

باوه كه ی ئه فسانه كان؟  پێناسه  

- ئه فسانه  زیاتر له  پێناسه  و چه مكێكی 

بۆ  قسه یه   ئه فسانه   له به رئه وه ی  هه یه ، 

شتێك  هه ر  وشه كان،  نه ك  شته كان  ناسینی 

نێو  بچێته   و  گ��وت��اره وه   ب��اری  ژێر  بچێته  

ئه فسانه یش.  به   ببێت  ده بێت  گوتاره وه،  

رێ��ك��خ��راوی  سیسته مێكی  ئ��ه ف��س��ان��ه  

چه مكه   نه   و  بابه ته   نه   په یامه ،  په یوه ندی، 

شێوازه كانی  له   شێوازێكه   ئایدیا.  نه   و 

قسه یه كه   فۆڕمه .  ئه فسانه   ده الله تكردن. 

ناتوانێت  مێژوو هه ڵیبژاردووه .. ئه م قسه یه  

هه ڵقوڵێت،  شته كانه وه   »رسوش��ت«ی  له  

په یامێكه  و ده شكرێت دواتر ببێته  بشتێكی 

و  نووسینه كان  له   پێكدیت  ن��ا-زاره ك��ی، 

سه رواكان: وه كو گوتاری نوورساو، هه روه ها 

وێنه ی ڕۆشنایی، سینه ما، ڕیپۆرتاژ، وه رزش، 

هه موو  ڕیكالم.  و  شانۆییه كان  مناییشه  

بۆ  دروستبكه ن  بناغه یه ك  ده بێت  ئه مانه  

نه ك  قسانه ،  ئه م  ئه فسانه یی«.  »قسه ی 

ده كه ن،  دیاریی  مه به سته كه ی  پیته كانی، 

له گه ڵ ئه وه یشدا تاڕاده یه ك مه به ست وشك 

غایبه ..  پیت  له   ئینجا  نه مركراوه ،  و  پاكژ  و 

ئه م لێڵی و ناڕوونییه ی دروستكه ری قسه ی 

ده الله ته كه   بۆ  ئاكامی  دوو  ئه فسانه یی، 

ده بێت:. له یه ككاتدا هه م خۆی وه ك نیشانه  

پیشانده دات، هه میش وه كو كورته . 

* چۆن ده شێت هه موو شتێك ببێت 

به  ئه فسانه ؟

ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  پ��ێ��م��وای��ه   ب��اش��ه ،   -

به   به ندنییه   و  دی��اری��ك��راوه   ج��ی��ه��ان 

له   بابه تێك  هه ر  نێردراوه كانه وه .  په یامه  

حاڵه تی  له   ده كرێت  جیهان،  بابه ته كانی 

بۆ  ب��گ��وازرێ��ت��ه وه   بێزمانه وه   بوونێكی 

به سه ر  وااڵ  و  ك��راوه   زاره ك��ی  حاڵه تێكی 

هیچ  چونكه   كۆمه ڵگه دا،  خاوه ندارێتی 

ڕێی  نییه   نارسوشتی  و  رسوشتی  یاسایه كی 

لێبگرێت.  شته كان  ده رباره ی  كردمنان  قسه  

له مه دا  گومان  )به ڵێ  دره خته   دره خ��ت 

ڕازاندنه وه   دره ختێكی  كراوه ته   به اڵم  نییه ، 

بواره   تێیدا  دیاریكراو،  به كاربردنێكی  بۆ 

وێنه كانی  یاخیبوونه كان،  ئه ده بییه كان، 

به   بووه   و  گۆڕاوه   كورتی  به   دانراوه .  تێدا 

خراوه ته   و  كۆمه اڵیه تی  به كارهێنانێكی 

له یه ككاتدا  ناتوانین  خاو(،  ماده یه كی  سه ر 

هه موو شتێك بڵێین، هه ندیك له  بابه ته كان 

نێچیری  ده بنه   دیاریكراودا  له ماوه یه كی 

نامێنن،  دی��ار  ئینجا  ئه فسانه یی،  قسه ی 

ده گه نه   و  ده گرنه وه   شوێنیان  تر  بابه تی 

ئه فسانه .  پله ی 

*ب��ۆم��ان ڕوون���ب���ك���ه ره وه   چ��ۆن 

ئه فسانه ی ئه به دی بوونی نییه ؟

واقیع  كه   ئه وه یه ،  مرۆیی  مێژووی   -

ته نیا  و  ته نیا  قسه .  دۆخی  بۆ  ده گۆڕێت 

ئه فسانه   م��ه رگ��ی  و  ژی��ان  ك��ه   ئ��ه وه ی��ه ، 

دووربیت،  ئه فسانه ییه كی  چ  ڕێكده خات. 

بنچینه یه كی  ناتوانێت  نه بێت،  دوو  یان 

ئه فسانه ،  چونكه   ن��ه ب��ێ��ت،  م��ێ��ژووی��ی 

ناكرێت  و  هه ڵیبژاردووه   مێژوو  قسه یه كه  

له  »رسوشت«ی شته كان جیابكرێته وه .

بابه ت  ڕێگه ی  له   ناتوانین  *بۆچی 

پێناسه   ئه فسانه   م��اده ك��ه ی��ه وه   ی��ان 

بكه ین؟ 

هه ر  ده شێت  كه   ئه وه یه،   هۆكاره كه    -

له   پڕبكرێت  هه ڕه مه كی  به   م��اده ی��ه ك 

تیره ی  ئه و  باربكرێت:  مانا  له   و  ده الله ت 

هه ڵیده گرین  ت��ه ح��ه دا  نیشانه ی  وه ك��و 

و  وێنه   من��وون��ه ،  بۆ  بێگومان  قسه یشه، 

نووسین، له  ڕێگه ی سیسته می ده رككردنه وه  

خۆی  وێنه   ناخوازن.  ئاگایی  ته رزی  هه مان 

هه یه :  زیاتری  خوێندنه وه   شێوازی  یه ك  له  
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هه ڵه گرێت  زی��ات��ر  ده الله تێكی  هێڵكاری 

له وه   ته قلید  هه ڵیده گرێت،  نیگار  ل��ه وه ی 

هه ڵیگرتووه ،  ئه سڵ  كه   هه ڵیده گرێت،  زیاتر 

كاریكاتێریش له وه  زیاتر هه ڵده گرێت كه  تابلۆ 

هه ڵیده گرێت، به اڵم ئه وه  ڕاسته  ده وترێت، كه  

شێوازێكی  به   نییه   په یوه ست  چیرت  مه سه له كه  

چونكه   پیشاندانه وه ،  شێوازه كانی  تیۆریی 

كه   وێنه یه داین،  ئه و  له به رده م  ئێمه   لێره دا 

قسه ی  دانراوه :  ده الله ته   به و  ئاماژه كردن  بۆ 

كه   دروستبووه   م��اده ی��ه ك  له   ئه فسانه یی، 

هه ر  دروستكراوه ،  نووسین  ئامانجی  به   پێشرت 

ده الله تكه ر  ئاگاییه كی  گریامنه ی  پێشه وه   له  

ئاماده كه ی  بێ  به   ده توانین  كه   ده ك���ات، 

بكه ین،  ده ستنیشانی  و  بكه ین  بۆ  ئاماژه ی 

نوسین  له   وێنه   نییه :  به ها  بێ  ماده یه یش  ئه م 

گریامنه ی  یه كجاری  به   چونكه   زه رورت���ره ، 

ده الله ت ده كات به  بێ شیكاریی بۆ بكات، یان 

جیاوازییه كی  چیرت  ئه مه   به اڵم  وردیبكاته وه، 

پێكهاته سازانه  و بنچینه یی نییه . هیچ وێنه یه ك 

نووسین،  نه یشبووبێته   ده الله ت  ببێته   كه   نییه  

حوكمی  به   پێویستی  نوسین،  وه كو  وێنه یش 

به   پێویستی  واته   )پۆتێنشییه ل(ە ،  هێزه كی 

»فه رهه نگ«ه . 

*ب��ۆچ��ی ل��ه  ئ��ه ف��س��ان��ه دا س��ن��ووره  

فۆرماڵه كان ده گۆڕێن بۆ سێ سنوور؟ 

له   كه   زانسته یه   ئه و  سیمیۆلۆژیا  كاتێك   -

له   توێژینه وه   بێ  به   ده كۆڵێته وه   ده الله ته كان 

ناوه ڕۆكه كانیان، گریامنه ی بوونی په یوه ندییه ك 

ده كات له نێوان دوو سنووردا، ئه وانیش: »دال« 

شیكاریی  ئاستی  له سه ر  به اڵم  »مه دلول«ن،  و 

ئه وانیش:  هه ن،  جێگۆڕكێكه ر  سنووری  سێ 

پێكه وه   و  »نیشانه »ن  و  »مه دلول«  و  »دال« 

ده بنه  چه پكه  گوڵ: و4 له م چه پكه  گوڵه  ده كه م، 

كه واته   بكات،  من  هه ستی  له   گوزارشت  كه  

هه ستی  مه دلولی  و  دال  له   جگه   له مه دا  ئایا 

ته نانه ت  هه یه ؟  بوونی  دیكه   شتێكی  من، 

ئه وه یه   ڕاستییه كه ی  نییه :  بوونی  ئه مه یش 

و  كه  گۆڕاون  ته نیا كۆمه ڵێك گوڵ هه ن  لێره دا 

بوونه ته  هه ست، به اڵم له سه ر ئاستی شیكاریی 

كه   گواڵنه ی  ئه م  چونكه   هه یه :  سنوور  سێ 

هه ستییان لێباركراوه ، ده شیت بۆ گوڵ و هه ست 

به رله وه ی  دووه م  و  یه كه م  شییانبكه ینه وه : 

هه ر  كۆببنه وه   یه كرتیدا  له گه ڵ  و  به یه كبگه ن 

بابه تی  كۆده بنه وه   پێكه وه   كه   به اڵم  هه بوون، 

ئه مه   نیشانه یه .  ئه ویش  دروستده كه ن  سێیه م 

پراكتیزه   ڕۆژانه یشدا  ژیانی  ئاستی  له سه ر 

نامه یه  جودا  له و  ناتوانم گوڵه كان  ده بێت. من 

ئه وه   هه روه ها  هه ڵیانگرتووه ،  كه   بكه مه وه  

چونكه   ڕاسته ،  ه��ه ر  شیكارییش  ئاستی  بۆ 

گوڵه كان  به   »دال«  وه ك  گوڵه كان  ناتوانم 

به اڵم  به تاڵه ،  »دال«  بكه م:  »نیشانه »  وه ك 

ئه فسانه دا  له   هه یه .  واتای  و  پڕە   »نیشانه » 

نیگارێكی سی ڕه هه ندی ده بینینه وه ، ئه وانیش 

ئه فسلنه   دال  نیشانه »ن.  و  مه دلول  و  »دال 

ده دات:  پیشان  لێل  و  ن��اڕوون  به شیوه یه كی 

پڕە   الیه كه وه   له   فۆرمه ،  و  مانا  كاتدا  یه ك  له  

مانایه ،  دال  به تاڵه .  دیكه وه   الیه كی  له   و 

گریامنه ی خوێندنه وه یه ك ده كات، من به  چاوم 

هه سته كییانه ی  واقیعێكی  چونكه   ده یبینم، 

له   كه   زمانییه وه   دالی  پێچه وانه ی  )به   هه یه  

خاوه نی  و  په تییه (  ده روون��ی��ی  رسوشتێكی 

ده گۆرێت  مانا  كاتێك  خۆیه تی.  ده وڵه مه ندیی 

ڕوودانه كه ی  ئه گه ری  ئه وا  فۆرم،  به   ده بێت  و 

هه ژار  ده كاته وه ،  به تاڵ  خۆی  دوورده خاته وه ، 

هیچ  و  هه ڵم  ده بێته   مێژوویش  ده كه وێت، 

گۆڕانێكی  لێره دا  پیته كان.  له   جگه   نامێنێته وه  

مێژووی مرۆیی ئه وه یه ، 
كه  واقیع ده گۆڕێت 
بۆ دۆخی قسه . 
ته نیا و ته نیا ئه وه یه ، 
كه  ژیان و مه رگی 
ئه فسانه  ڕێكده خات. 
چ ئه فسانه ییه كی 
دووربیت، یان دوو 
نه بێت، ناتوانێت 
بنچینه یه كی مێژوویی 
نه بێت، چونكه  
ئه فسانه ، قسه یه كه  
مێژوو هه ڵیبژاردووه  
و ناكرێت له  
»سروشت«ی شته كان 
جیابكرێته وه
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هه یه ،  خوێندنه وه دا  پرۆسه كانی  له   لێكدژ 

قه تیسبوونێكی نائاسایی ماناییش له  فۆڕمدا 

دالی  له   زمانانه وانیش  نیشانه ی  هه یه ، 

كورتده بێته وه .  ئه فسانه ییدا 

مه دلول  ئه فسانه دا  له   كه واته    *

چییه ؟ 

- مێژوویه ك كه  دوور له  فۆرم و به  بێ 

هه ر  كه   چه مكه یه   ئه و  ڕووده دات،  فۆڕم 

خۆیدا  له   چه مك  وه رده گرێت.  هه مووی 

و  مێژووییه   هه م  یه ككاتدا  له   دیاریكراوه ، 

پاڵنه ره یه   ئه و  مه به ستدارانه یه .  هه میش 

زۆرب��وون:  بۆ  ده دات  ئه فسانه   هانی  كه  

پیشاندنی منوونه ی ڕێزمانی و ئیمپریالیزمی 

ف��ه ره ن��س��ی، ه��ه ر وه ك��و ی��ه ك ه��ان��ده ری 

ئه فسانه ن. چه مك زنجیره ی هۆ و به رهۆكان 

مه به سته كان،  و  پاڵنه ر  معلول(،  و  )علة 

ئارا.  ده گه ڕێنێته وه  

ئه فسانه دا  له   ده شێت  داخ��ۆ   *

فۆرمی واتا هه ڵبوه شێرنێته وه ؟ 

مانا  فۆرم  كه   ئه وه یه   - خاڵی سه ره كی 

ده خات،  هه ژاری  ته نیا  هه ڵناوه شینێته وه ، 

هه ڵسوكه وتی  له ژێر  ده خاته وه ،  دووری 

پێامنوایه   ده یهێلێته وه .  خۆیدا  ده سه اڵتی 

كه   مردنێكه   ئه مه   ب��ه اڵم  ده مرێت،  مانا 

ه��ه ڵ��پ��ه رس��ێ��ردراوه   جێبه جێكردنه كه ی 

ی��ان ڕاگ���ی���راوه : م��ان��ا ب��ه ه��اك��ه ی خۆی 

وزه   و  ده ژی  هه ر  به اڵم  له ده ستده دات، 

بۆ  مانا  ئیدی  ده دات،  ئه فسانه   فۆڕمی  به  

مێژوویی  یه ده گی  شتێكی  ده بیته   ف��ۆڕم 

ڕاسته وخۆ، وه ك سامانێكی ملكه چی لێدێت 

دووربخرێته وه   و  بهێرنێته وه   ده شیت  كه  

ده بێت  خێرادا:  جێگۆڕكێیه كی  فۆڕمی  له  

مانا  ڕیشه كانی  به ده ستهێنانه وه ی  له   فۆرم 

به رچاو  شیوه یه كی  به   و  بێت  ب��ه رده وام 

ده بێت  به تایبه تیش  وه ربگرێت:  لێ  وزه ی 

بتوانێت خۆیی تێدا بشارێته وه . 

فۆرم  و  چه مك  نێوان  *ج��ی��اوازی 

چییه ؟ 

چه مك  فۆڕمه ،  پێچه وانه ی  چه مك   -

به   حاڵه ت.  له   پڕییه تی  نییه :  ئه بسرتاكت 

ته واوی  به   نوێ  مێژووی  چه مكه وه ،  هۆی 

له  ئه فسانه دا ده چێرنێت: له  ناونانی شێردا.. 

به تاڵ  ڕوودان  ئه گه ری  له   پێشرت  ئه مه   كه  

هه موو  ڕێزمانیش  منوونه كانی  كرابوویه وه ، 

كه   زه مه نه ی  ئه و  ئاماده ده كاته وه :  بوونم 

Roland barthes
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وام لێده كات له  سه رده مێكدا له دایكببم، كه  

ده وترانه وه .  وانه   به   التینی  ڕیزكانی  تێیدا 

گه مه ی  ڕێ��گ��ه ی  ل��ه   ك��ه   م��ێ��ژووی  ئ��ه و 

جیامده كاته وه   كۆمه اڵیه تییه وه   جیاكاریی 

له و مندااڵنه ، كه  زمانی التینی فێرنابن. ئه و 

پاڵمپێوه ده نێت  كه   په روه رده ییه ی  نه ریته  

فیدرۆ  ی��ان  ئیسۆپ،  الی  منوونه یه   ئ��ه م 

تایبه تییه كامنه ،  زمانییه   نه ریته   هه ڵبژێرم، 

پشتیوانیكراودا  لێكجووتیی  له   پێیوایه   كه  

شتێكی گرنگ هه یه . 

*وه زیفه ی ئه فسانه  چییه ؟ 

ناشارێته وه .  شتێك  هیچ  ئه فسانه    -

نه ك  شێواندنه   و  الدان  وه زیفه كه ی  چونكه  

شارده نه وه یه ك  هیچ  چه مك  بۆ  شاردنه وه ، 

به الی فۆرمه وه  بوونی نییه : بۆ ته فسیركردنی 

نائاگازیی  به   پێویستامن  هه رگیز  ئه فسانه  

جیاوازی  جۆری  دوو  ئێمه   هه ڵبه ت  نییه . 

ده ركه وتن ده بینین: حزوری فۆڕم حزورێكی 

كه چی  ڕاسته وخۆیه ،  )ح��ه رف��ی(ی  ت��ه واو 

به رفراوانه ،  حزورێكی  ئه وه یش  وی��ڕای 

زمانه وانییانه ی  رسوشتی  ئه مه   هۆكاری 

له مانایه ك  پێیه ی  به و  و  ئه فسانه ییه ،  دالی 

نیگاركراوه ،  پێشه وه   له   هه ر  كه   پێكدێت، 

ماده یه كه وه   ڕیگه ی  له   ته نیا  ئه مه یش 

زماندا  له   )به اڵم  بخاته ڕوو  خۆی  ده توانێت 

كه واته   ده مێنێته وه (،  ده روون��ی��ان��ه   دال 

نێوان  له   دراوسێیه تی  و  شوێن  په یوه ندیی 

شێوازی  هه یه :  بوونی  فۆرمدا  ڕەگه زه كانی 

شوێنییانه یه،  شێوازێكی  ف��ۆڕم  ح��زوری 

گشتگیر  شتێكی  وه ك  خۆی  چه مك،  به اڵم 

ده رده خات، جۆرێكه  له  كایۆس، تاڕاده یه كی 

مه عریفه یه كه،   تێكئااڵوی  چڕبوونه وه یه كی 

پێكه وه   پیوە ندییه   به   ڕە گ��ه زه ك��ان��ی  كه  

به سرتاوه كان له گه ڵ یه كرتیدا چاالكن: چه مك 

به ڵكو قوواڵیی هه یه   فراوانی هه ڵیناگرێت، 

شێوازی  شوێنییانه یه (:  هه ر  میتافۆره   )ئه م 

یادهێنه ره وه یه .  حزوریشی شیوازێكی 

ئه فسانه دا  له   پ��اس��اودان  *ڕۆڵ��ی 

چییه ؟ 

سیسته می  له   كه   ده زان��ی��ن  ئێمه    -

شتێك  هیچ  رێكه وته :  نیشانه   زمانیدا 

به شیوه یه كی  )دره سخت  نییه   ناچاركه ر 

ئاسایی وێنه ی ده نگییه ، تاوه كو ده الله ت له  

چه مكی دره خت بكات: لێره دا نیشانه  پاساو 

ڕێكه وتییه   ئه م  ئه وه یشدا  له گه ڵ  نه دراوه . 

به   په یوه سته   كه   هه یه،   سنووری  هه ندیك 

وش��ه وه :  په یوه ندیداره كانی  په یوه ندییه  

له   به شیك  زمانی،  سیسته میكی  ده كرێت 

به راورد  ئه وه یش  به رهه مبهێنێت،  نیشانه  

ده الله تی  ب��ه اڵم  دیكه ،  نیشانه كانی  به  

و  له خۆ  تواوه تی  به   هه رگیز  ئه فسانه یی، 

هه ڕە مه كی نییه ، هه میشه  پاساوی هه یه  و به  

له  خۆده گرێت.  پێوانه كردن  حه متی جۆریك 

فۆڕم  و  مانا  پێوانه كردنی  له سه ر  ئه فسانه  

به   ئه فسانه یه ك  هیچ  چونكه   یاریده كات: 

نییه .  بوونی  پاساوده ر  فۆڕمێكی  بوونی  بێ 

ئه فسانه   پاساودانی  هێزی  له   بۆئه وه ی 

بیر  كه مێك  كه   به سه   ئه وه ندوه   تێبگه ین، 

له   دووره ده ستبكه ینه وه :  حاڵه تێكی  له  

شتانه   ئه م  به رده ممدا هه ندێك شت هه ن، 

كایۆسدان،  و  باڵوی  و  په رش  حاڵه تی  له  

بدۆزمه وه ،  بۆ  مانایه كیان  هیچ  ناتوانم  كه  

پێیه ی  به و  فۆڕم،  لێره دا  ده رده كه وێت  وا 

و  سه ره تایی  مانایه كی  به   پێویستی  كه  

له هیچ  پێوانه كه ی  ناتوانێت  هه یه ،  به رایی 

بكاته وه   یه كالیی  و  رادی��ك��اڵ  شوێنێكدا 

ئه وه ی  ب��ه اڵم  بێت،  مه حاڵ  ئه فسانه   كه  

به   پێشكه ش  به رده وام  ده توانێت  ئه فسانه  

كایۆسه   ئه و  هه مان  بكات،  خوێندنه وه ی 

مانایی  بێ  به   ده الله تێك  ئێمه   خۆكیه تی: 

ئه فسانه .  ده بێته   بێامنایی  و  ده ده ی���ن 

كاتێك  ڕووده دات  كه   شته یه،   ئه و  ئه مه  

هه ستی سه لیم ئه ویدیوی واقیع )سوریالی( 

ته نانه ت  منوونه   بۆ  ئه فسانه ،  به   ده ك��ات 

باری  ناخاته   ئه فسانه   پاساودانیش  غیابی 

خۆیشی،  غیابه   ئه م  چونكه   ناله باره وه ، 

ڕوونكراوه ته وه،   ئه وه   بۆ  پێویست  وه كو 

دواج��ار  خوێرناوه ،  شتێكی  ببێته   تاوه كو 

غیابی پاساودان ده بێته  پاساودانی دووه م و 

ئه فسانه یش ده گه ڕێته وه  بۆ دۆخی خۆی. 

تێبینی: 

له و  زۆرێك  بڵێین  كه   ماوه ته وه   ئه وه  

كردوون  باسی  بارت  كه   ئه فسانه ییانه ی 

له   ڕۆم��ان  ئ��ازاد،  زۆران��ب��ازی��ی  ئه مانه ن: 

خاوێنكه ره وه كان،  و  سابوون  سینه مادا، 

مه ریخییه كان، ڕۆمانی مندااڵن، مه رشوب و 

شیر، ده ماغی ئه نیشتاین، مه تبه خی رازاوه ، 

پالستیك و..هتد.

سه رچاوه : 

كتابه  يف  ب���ارت  روالن  م��ع  -ل��ق��اء 

مشذوب،  عالء  د.  ترجمة:  )أسطوريات(، 

مالحق جريدة املدى اليومية.

 /http://almadasupplements.com 
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سهربوردهیڕۆشنایی

سینهمابارت و
جۆناسان رۆزنبۆم

لێده كات  وام���ان  ك��ه   ه��ۆك��اره ی  ئ��ه و 

ب��ارت  ڕۆالن  ن��ووس��ی��ن��ه ك��ان��ی  ل��ه   ئ���اوڕ 

كه   ئه وه یه   بده ینه وه ،  سینه ما  ده رب��اره ی 

شێوازه كانی  له   هه وڵده ده ین  هه موومان 

گشتی  به   كولتور  ده رباره ی  بیركردنه وه ماندا 

پسپۆرێكی  ببینه   تایبه تی،  به   فیلمه كان  و 

هه ره  لێزان. رۆالن بارت كه سێكی زۆر دووره  

به ڵكو  پسپۆری،  كایه یه كی  وه ك  سینه ما  له  

تووشبووی  كه سێكی  به   ده توانین  تاڕاده یه ك 

بۆ  الیه نیكه م  دابنێین..  سینه مافۆبیای 

كه سێكی فه ره نسی به و جۆره یه . 

) 1 (

ریفێرت«  »ژاك  له گه ڵ  گفتوگۆیه كیدا  له  

بارت  1963دا،  ساڵی  له   دیالهای«،  »میشێل  و 

ئه وپه ڕی  سینه ما،  ناچمه   زۆر  »من  وتبووی: 

بێ  به   به مه یش،  ده چ��م«..  جارێك  هه فته ی 

كه   ده رخست  ئه وه ی  بێت،  مه به ستی  ئه وه ی 

كه   فیلمن،  شه یدای  تاچه نده   فه ره نسییه كان 

ده شێت وه ك درم باڵوببێته وه ، ته نانه ت تووشی 

ئه وه یش ببێت، كه  زۆر گرنگی به  سینه ما نادات. 

بێگومان  ڕەنگه ،  هه بوو؟  فۆبیاسینه مای 

سڵیده كرده وه،   خه وێنه ره   سیحره   له و  ئه و 

ته نگژه كه   ده ك��ات،  بینه ری  له   سینه ما  كه  

كاته   ئه و  ده روونشیكار-  -بۆ  په یوه سته كه  

به رده وامێتی  ده بێت  كه   دروستده بێت، 

ده نێت  ناوی  ئه و  ئه وه ی  پچرانی  و  سیحر 

و  ته بابكات  یه كرتدا  له گه ڵ  نیشانه كان، 

ئه وه یشدا  له گه ڵ  بیانگونجێنێت.  پێكه وه  

و  ئه ده ب  ده رباره ی  ئه و  ده بوو  كه   ئه وه ی 

)دڵبه ره   فۆتۆگرافی و مۆسیقا  شانۆ و وێنه ی 

گوزارشت  وه ك  ده كرێت  بیڵێت،  یه كه مه ی( 

له   باشرت  قسه یه كی  وه ریبگرین،  سینه ما  له  

سینه ما.  دیكه ی  ڕە خنه گرێكی  هه ر  قسه ی 

چه ندین  له   گشتی  بارت–به   ده بوو  ئه وه ی 

بیڵێت  سینه ما  ده رباره ی  تایبه تدا-  حاڵه تی 

په رۆشی  ب��ارت  كه   ڕوون��ك��رده وه ،  ئه وه یان 

سینه مایه  و بۆی جێگای بایه خه . 
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له   بارت  رۆالن  سینه ما«..  »به ره نگاریی 

هه وڵیداوه   و  نووسیویه تی  1975دا  ساڵی 

»سینه ما«دا  ناوه ندی  له   كه   دیاریبكات،  ئه وه  

و  به رده وامێتی  »بێگومان  لێناكات...  حه زی 

رشیتێكی  فیلم  وێنه كان.  به دوایه كداهاتنی 

بۆ  مه حاڵێتی  له سه ر  پێداگری  زۆربڵێیه . 

په رشكردن.  و  پارچه پارچه كردن 

مه حاڵی هایكۆ«. 

هایكۆ،  و  فراگمێنت  شه یدای  بارتی 

نزیكرت  فیلمه وه   شیكاریی  له   زیاتر  ڕە نگه  

ناونیشانی  به   وتارێكی  كاتێك  بووبێته وه ، 

)واتای سێیه م( بۆ هه ندێك له قته ی بێجوڵه ی 

»ئایزنشتاین«  ترسێنه ر«ی   »ئیڤانی  فیلمی 

وێنه ی  ده رب��اره ی  كتێبه كه ی  ته رخانكرد. 

ده ستپێده كات:  دانپێدانانه   به م  فۆتۆگرافی 

باوه ڕە ی  ئه و  گه یشتوومه ته   ته واوی  »به  

دژ  فۆتۆگرافییم  وێنه ی  كه  

ئه وه یشدا  له گه ڵ  خ��ۆش��ه وێ،  سینه ما  به  

فۆتۆگرافی  له   سینه ما  له وه ی،  هێنا  شكستم 

جیابكه مه وه ». 

ئه و  كه   نه بوو،  كێشه یه ك  تاكه   ئه مه  

جێیه كی  ل��ه   هه یبوو،  سینه مادا  ل��ه گ��ه ڵ 

واده كات،  نواندنه وه   ده ڵێت«كۆتی  دیكه دا 

بێت:  زه روری  شتێك  هه موو  وه رگرتنی  كه  

پیاوێك  ده رباره ی  وه ربگرین  شتێك  هه موو 

له وه ی  به ر  ته نانه ت  ده ڕوات،  به فردا  له   كه  

گوزارشت له  دارستانه كه یش بكرێت، هه موو 

ته واو  نووسیندا  له   به رده ستمدایه .  له   شتێك 

یاخود  نییه،   به وه   پێویستم  پێچه وانه وه ،  به  

نینۆكه كانی  پاڵه وانه كه   چۆن  ببینم  ناچارنیم 

ئه وه یه   له نگییه كه   كورتی  به   ده خ��وات«. 

فێستڤاڵی  »كه   ده ڵێت  بارت  وه ك  فیلم،  كه  

به   پێشكه ش  زۆر  شتانێكی  عاتیفه كانه »، 

زۆرییه   ئه م  ئه وه یشدا  له گه ڵ  ده كات،  بینه ر 

به س نییه . 
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1915دا  س��اڵ��ی  ل��ه   ك��ه   ب���ارت  رۆالن 

ساڵیدا  حه وت  و  سی  له   ته نیا  له دایكبووه ، 

سفردا«ی  پله ی  له   »نوسین  یه كه می  كتێبی 

قۆناغه كانی  له   زۆرب��ه ی  ئه و  ب��اڵوك��رده وه . 

»سیلی  نه خۆشی  به ده ست  گه نجێتییه كه یدا 

سه ره تای  وتاره كانی  ده ینااڵند،  گه روو«ە وه  

یه كێك  له    )1944-1942( سااڵنی  نێوان  له  

وتارێكیشی  ب��اڵوك��رده وه ،  گۆڤاره كاندا  له  

»رۆبێرت  سه ره تای  فیلمه كانی  ده رب��اره ی 

بریسۆن« نووسی. 

 1954 ساڵی  هه تا  كاته وه   له و  هه ڵبه ت 

نه نووسی،  سینه ما  سه ر  له   تری  هیچی  بارت 

زنجیره یه   نووسینی  به   ده ستیكرد  دواتر  ئیدی 

وتار و له  گۆڤاره كاندا باڵویكرده وه ، دواتریش 

كۆی كردنه وه  و ناونیشانی »ئه فسانه ییه كان«ی 

وت��اری  زنجیره   كه   كتێبه ،  ئ��ه م  دان���ان.  بۆ 

هه موو  ده رب���اره ی  نووسینه   پ��ه رش��وب��اڵوه ، 

ك��ول��ت��وری..ده رب��اره ی  چاالكیی  جۆره كانی 

)خ��ۆڕووت��ك��ردن��ه وه   ستێربتیز  زۆران��ب��ازی، 

داكه ندنی  شێوه ی  به   جه ماوه ردا،  له به رده م 

ڕێنامیی  پارچه (،  دوای  له   پارچه   جله كان 

پانتاییه كی  فیلمیش  بۆ  و..هتد.  گه شتیاری 

دابینكردووه  و ڕۆڵێكی گرنگی پێداون. 

مامه ڵه یه دا  ب��ه م  پ���ه ره دان  كاتی  له  

سیمیۆلۆژیا  یارمه تیی  به   س��ه ره ت��ادا  –ل��ه  

هاوكاری  به   دوات��ر  ئینجا  )نیشانه ناسی(، 

سینه ما  ل��ه   ڕە خ��ن��ه ی  ده روون��ش��ی��ك��اری- 

كۆمه ڵه   تایبه تی  فۆڕمێكی  و  برد  به ره وپێش 

سێیه م«  »وات���ای  وه ك��و  پ��ێ��دان،  وتارێكی 

هۆڵی  به جیهێشتنی  كاتی  »له   و   )1970(

سینه مادا«)1975(. 

ماوه یه كی  و  حه فتاكاندا  كۆتایی  له  

بارت  بكات،  دوایی  كۆچی  له وه ی  به ر  زۆر 

ڕۆڵی  بینینی  له سه ر  ده رب��ڕی  ڕه زامه ندی 

فیلمێكی  له   ڕۆماننوس  تاكیری«ی  »ولیام 

ده رهێنه ر »ئه ندرییه  یه چین«ی هاوڕێیدا به  

له  ساڵی  ناوی »خوشكه كانی برۆنتی« )به اڵم 

 Alphaville فیلمی  له   ڕه تیكرده وه   1964دا 

بگێڕێت(،  ڕۆڵ  گ���ۆدار«دا  ل��وك  »ژان  ی 

سیناریۆی  نووسینی  به   ده ستیكرد  هه روه ها 

پروست«  »مارسێل  ژیانی  ده رباره ی  فیلمێك 

بۆ ئه وه ی یه چین كاری ده رهێنانی بۆ بكات، 

به اڵم پرۆژه كه  سه رینه گرت.

) 4 (

بارت كه وته  دژایه تیه كی هاوچه رخانه ی 

ئه كادیمی  موماره سه یه كی  وه ك  سیمیۆلۆژیا 

وشك و چه قبه ستوو، موماره سه ك كه  به دوای 

و  سیاسی  پانتاییه كی  له   نه گه ڕاوه   ئ��ه وه دا 

ئه و  ئه مه یش  ئیش،  بخرێته   دیاله كتیكییانه دا 

كاره بوو كه  رۆالن بارت وه ك ڕۆژنامه نووسێك 

سه ده دا  چاره كه   یه ك  له   زیاتر  م��اوه ی  له  

»لیته ر  الپه ڕه كانی  له   كاتێك  ئه نجامیدا، 

بااڵده سته كانی  ئه فسانه ییه   ن��ۆڤ��ی��ل«دا 

دیاریكرد و هێرشی كرده  سه ریان. 

فردینان  چه مكه ،  و  زاراوه   سیمیۆلۆژیا 

ئه م  ك��ه   ب��ووه   ك��ه س  ی��ه ك��ه م  سۆسێر  دی 

گوزارشته ی له  سه ره تاكانی سه ده ی بیسته مدا 

داڕشتنی  بۆ  بانگه شه ی  كاتێك  داڕش���ت، 

یان  هێامكان  ژیانی  له   كه   كرد،  »زانستێك 

بكۆڵێته وه »،  كۆمه ڵگه دا  نێو  له   نیشانه كان 

بارت  هه وڵه كانی  ئ��ه وه   ڕاستیدا  له   ب��ه اڵم 

به رفراوانی  جه ماوه رێكی  سه رنجی  كه   بوو، 

كۆتایی  له   كاتێكیش  ڕاكێشا.  سیمیۆلۆژیا  بۆ 

»سیمیۆلۆژیای  ك��ورس��ی  شه سته كاندا، 

وه رگرت،  فرانس  دی  كۆلێژی  له   ئه ده بی« 

ئاگادار  ل��ه وه   جه ماوه ره كه ی  ب��ارت  رۆالن 

ئ��ه وه ن��ده ی  »سیمیۆلۆژیا،  ك��ه   ك���رده وه  

پ��ه ی��وه ن��دی��ی ب��ه  خ��ۆم��ه وه  ه��ه ب��ێ��ت، له  

پاڵنه رێكی زۆر عاتیفییه وه  ده ستی پێكردووه ، 

ئه وه م  دابوو(   1954 ساڵی  ده وروبه ری  )له  

ڕە نگه   نیشانه ناسی  ك��ه   ده رك����ه وت،  ب��ۆ 

كۆمه اڵیه تی،  ڕە خنه یه كی  ئه نگێزه ی  ببێته  

له   ده توانن  سۆسێر  و  برێخت  و  سارته ر 

بن،  هاوكار  و  بگه ن  به یه ك  پ��رۆژه ك��ه دا 

وه سفكرن( )یان  تێگه یشنت  مه سه له كه یش 

شێوازه كان  كۆمه ڵگە  چۆن  ،كه   ئه وه بوو  ی 

به رهه مده هێنێت«. 

فیلمه كاندا«  ل��ه   »ڕۆم���ان  وت���اری  ل��ه  

له م  هه ندێك  به   ئ��ام��اژە   ب��ارت   ،)1954(

فیلمی  له   كه   جۆره ی  به و  ده كات،  شێوازانه  

»یولیۆس قه یسه ر«ی »جۆزێف مانكۆفیچ«دا 

كه   ده رك��ه وت،  دواج��اردا  له   ده رده كه وێت، 

بارت  هه ندێك سه رگه رمكه رانه یه . بۆ منوونه ، 

كه سه   هه موو  كه   ده دات،  ئه وه   سه رنجی 

هه ستێكی  به   فیلمه كه دا،  له   نێرینه كان 

كه   ده پۆشن،  پۆشاك  هه ندێك  ئاسووده وه  

حاشییه یان هه یه و بۆئه وه ی وا پیشان بدرێن   

جل و به رگی ڕۆمانین. 

ئاراسته ی  لێره دا  ده ڵێت«ئێمه   ب��ارت 

بااڵده ستی مناییشكاری –نیشانه - ده بینین، كه  

له سه ر زه مینێكی دیار ڕۆڵی ناوچه وانبه ندێكی 

به سه ر  په رچه مه كه ی  كه   ده گێڕێت،  قژ 
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خ��واره وه ،  هێناوه ته   نێوچه وانیدا 

خه ڵكی  الی  هه سته   ئ��ه و 

كه   دروس���ت���ده ك���ات 

ب��ه ڵ��گ��ه ی��ه  ل��ه س��ه ر 

ئ�������ه وه ی، ئ��ه م 

كه سێكی  كه سه  

ڕۆم���ان���ی���ی���ه  و 

ك���ه س���ی���ش 

له وه   گومانی 

كه   ن��ی��ی��ه ، 

ل���ه  ڕۆم��ان��ی 

ده ژی..  ك��ۆن��دا 

ئ�����ه م ی��ه ق��ی��ن��ه  

هه میشه ییه :  یه قینێكی 

ئه كته ره كان قسه  ده كه ن و 

ده دوێن، كارده كه ن، خۆیان 

مشتومڕ  ده ك���ه ن،  نیگه ران 

جیهانییه كان  مه سه له   له سه ر 

هیچ  ئ��ه وه ی  بێ  به   ده ك���ه ن، 

ت��وان��ای��ه ك��ی ڕووك��ه ش��ان��ه ی 

خ��ۆی��ان ب��ۆ ب��اوه ڕك��ردن 

ون��ب��ك��ه ن، ئ��ه وه ی��ش 

ب����ه ه����ۆی ئ���ه و 

ن��اوچ��ه وان��ب��ه ن��ده  

كه   ب��چ��ووك��ه وه ، 

خۆشحاڵییه وه   ب��ه  

نێوچه وانیان  ل��ه  

ب���ه س���ت���ووه . 

دۆخ���������ه  

نه ییه   و منو

بكرێت  دی��اری��ی  ده شیت  گشتییه كه یان، 

باڵوبكرێته وه و  ئارامییه وه   پ��ه ڕی  ب��ه و  و 

سه رده مه كان  و  ده ورب���ه ر  له   گ��وزارش��ت 

ئه مریكییه كان  كۆمه ڵه   له گه ڵ  و  بكات 

مه سه له كه   بنب.  تێهه ڵكێش  هۆڵیووددا  له  

په ڕی  به و  شتێك  هه موو  بێت،  هه رچییه ك 

دڵنیاییه وه ، له  یه قێنێكی جێگیریی جیهانێكی 

دووڕوودا چێرناوه،  كه  له وێدا ڕۆمان به  هۆی 

نیشانه  هه ره  ڕوونه كان و ئه و نیشانانه ی كه  

له :  جگه   نییه   هیچ  بخوێندرێنه وه   ده شێت 

نێوچه وانبه ندی قژی سه رناوچه وان«. 

ده بێت،  به رده وام  بارت  پێگه یه وه ،  له م 

»نیشانه   له   نیشانه   دوو  به   ده گات  تاوه كو 

شایه نی  كه   فیلمه ،  ئه م  نێو  الوه كییه كان«ی 

بایه خپێدانن: 

س��ه رم��ای  ل��ه   كالبۆرنیا  و  1.پ��ۆرش��ی��ا 

و  نه كراو  شانه   قژێكی  به   ساماڵدا،  شه وێكی 

بێدارن.  په رێشانه وه  

فیلمه كه دا  له   ڕوخسارێك«  2.»هه موو 

وه ك  ده رده دات«  ع��اره ق  به رده وامی  »به  

ئه خالقی«  »هه ستی  له سه ر  نیشانه یه ك 

)گه ر عاره ق بكه یته وه  واته  بیر ده كه یته وه .. 

ده كات،  كڵێشه یه ك  بۆ  ئاماژە   ڕوونی  به   كه  

پیاوان  گه وره   و  بیسنزمان  بۆ  كه   كڵێشه یه ك 

بیركردنه وه   كه   ئه وه یه   ئه ویش  گونجاوه ، 

و  كتوپڕ  كارێكی  تووندوتیژه ،  كرده یه كی 

نیشانه یه كی  ته نیا  عاره ق  ئینجا  تووندوتیژە ، 

مه ترسییه كیش  هیچ  ك��ه   ناسكه ،  ه��ه ره  

خۆی  »قه یسه ر«  پاشان  دروس��ت��ن��اك��ات(، 

فیلمه كه دا  له   ئه و  تاوانه كه یه ..  »ئامانجی 

وشكی  ب��ه   ڕوخ��س��اری  ك��ه   پیاوێكه   تاكه  

ده مێنێته وه  و عاره ق ده رنادات«. 
marcel proust
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له گه ڵ  شه ڕكردنی  له   مانگ  چوار  دوای 

شتانێكی  بارت  ڕۆالن  قه یسه ردا،  یولیۆس 

زۆری بۆ وتن ده رباره ی بابه تی »ئه ستێره كانی 

له   ڕە خنه ی  تووندی  به   هه بوو،  سینه ما«، 

ئه ستێره كانی  زێ��ده ڕە وان��ه ی  به كارهێنانی 

سینه ما گرت له  فیلمێكی ساشا جیرتیدا: 

سیسته می  شیكاریدا،  دوای��ی��ن  »ل��ه  

نییه ،  به هه ڵه داچوون  بێ  به   ئه ستێره كان 

الیه ن  له   مێژووه   ساده كردنه وه ی  كاره   ئه م 

سینه مایش  ستاییشكردنی  س��ی��ن��ه م��اوه ، 

)نان  ئاڵوگۆڕە   فۆڕمێكی  مێژووه وه   له الیه ن 

پێیانوایه   هێزه كه   هه ردوو  كه   به قه رزدان( 

مارشاڵ«ی  »جۆرج  منوونه   بۆ  سوودبه خشه . 

ئیرۆتیكییه كه ی  زیره كییه   له   شتێك  ئه كته ر 

خۆی بۆ شا لویسی شازده  ده نێرێت، لویسی 

شتێك  ده ستبه رداری  خۆیه وه   الی  شازده یش 

پاشایه تییه كه ی خۆی ده بێت  له  سه ربه رزییه  

بۆ جۆرج مارشاڵ«. 

بارت به رده وام ده بێت له  سه ركۆنه كردنی 

دیزاینی  ل��ه   وان��ه ی  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  جیرتی 

شێوازی  كه   له وێدا  وه رنه گرتووه ،  پۆشاكه كان 

مێژووییدا  قۆناغێكی  له   جلوبه رگه كان 

نایاب  »به شێوه یه كی  ئه گه رچی  و  ساخته یه  

ئه نقه ست  و  مه به ستدارانه   ساخته یه كی 

ڕاستگۆیه تی،  له   زۆره وه   ڕقێكی  به   ب��ووه ، 

پێدانی ڕه هه ندێكی  بۆ  بووه   ئاره زوویه كیش 

داستانئامێز به و جلوبه رگه  خه یاڵییانه ». 

له  هه مان ساڵدا، بارت ستایشی »چارلی 

هونه رمه ندێكی  وه ك  و  ك��رد  چاپلن«ی 

له   كه   هونه رمه ندێك  كرد،  وه سفی  برێختی 

ڕێگه ی  »له   نوێیه كاندا(  )سه رده مه   فیلمی 

له   شتانه ی  ئه و  و  كوێر  پیاوێكی  پیشاندانی 

به رده میدا، كوێرییه كه ی خۆی پیشانده دات«، 

كه   سه ره تایی  پرۆلیتاری  له   جۆرێك  وات��ه  

هێشتایش له  ده ره وه ی شۆڕشه . 

دوای بیست و پێنج ساڵ، له و ستوونه دا 

»النوڤیل  ل��ه   خ��ۆی��دا  ك��ات��ه ك��ان��ی  ل��ه   ك��ه  

شه یداریی  بارت  ده ینووسی،  ئۆبزه رڤاتۆر« 

فیلمی  له   دیاریكراو  دیمه نێكی  بۆ  خۆی 

له و  ك��ه   ده ب���ڕی،  ش��ار«  »ڕۆشناییه كانی 

به رده م  له   ماكیاژه كان  »چاپلن«  دیمه نه دا 

وه ك  شتێكه   كه   داده ن��ێ��ت،  ئاوێنه كاندا 

كه   جۆره ی  به و  مه سخبوون..  و  »به دگۆران 

له  ئه فسانه كان و مێرووناسیدا ڕووده دات«. 

چه ند ساڵێك به ر له وه ، بارت له  »رۆالن 

بارت«دا به  راناوی نادیار له  باره یه وه  خۆیه وه  

زۆر  منداڵییه كه یدا  ته مه نی  »له   نوسی  ئاوای 

دواتر،  نه ده دا.  چاپلن  فیلمه كانی  به   گرنگی 

به  بێ ئه وه ی به ربێته وه  بۆ نێو ڕوانگه یه كی 

كه سایه تیخوازی،  ئاڵۆزكاوی  ئایدیۆلۆژیی 

كه شفكرد،  هونه ره دا  له م  شادیی  له   جۆرێك 

بوو  ساده   پۆپۆلیستییه وه   ڕووی  له   هه م  كه  

لێكدراو  هونه رێكی  ئه وه   ئاڵۆزبوو،  هه میش 

بوو، پێكه وه  چه ند مه یل و زه وقێك و چه ند 

هونه رمه ندانێكی  ئ��اڵ��ۆده ك��رد.  زمانێكی 

به خته وه ری  و  شادی  له   جۆرێك  جۆره   له م 

كولتور  وێنه یه كی  له به رئه وه ی  ده وروژێنن، 

به رهه مدێنن، كه  له  یه ككاتدا هه م جیاواز و 

كۆمه ڵخوازانه یه ».  هه میش 

فۆڕمێكی  به   ب��ارت  ساڵدا  هه مان  له  

شیعرییانه ، ده رباره ی ڕوخساری گرێتا گاربۆی 

سه د  سه دا  له   كه   شته ی  ئه و  واته   نووسی، 

خورافی بوو. بارت ئه وه ی بۆ ده ركه وت ئه م 

كاتێك  ده نوێنێت،  الواز  »ساتێكی  ڕوخساره  

بوونگه رایی  ڕواڵه تی  خه ریكبوو  سینه ما 

دامباڵێت،  ج��ه وه��ه ری��ی  ئێستاتیكای  ل��ه  

بوونی  سیحری  به ره و  ئه سڵیی  تایپی  كاتێك 

وه ك  جه سته   سافیی  كاتێك  ده ڕوات،  فانی 

مۆسیقیبوونی  بۆ  خۆی  شوێنی  جه وهه رێك، 

ژن چۆڵ ده كات«. 

و  گاربۆ  ڕوخساری  ب��ه راوردك��ردن��ی  به  

خاوه نی  كه   هیبۆرن،  ئ��ۆدری  ڕوخ��س��اری 

پێیوایه   ب��ارت  تایبه ته ،  كه سایه تییه كی 

تایبه مته ندیی گریتا گاربۆ له  دۆخی چه مكه وه  

دروستبووه ، به اڵم تایبه مته ندیی ئۆدری هیبۆرن 

ڕوخساری  په یدابووه .  جه وهه ره وه   دۆخی  له  

گاربۆ ئایدیایه ... ڕوخساری هیبۆرن ڕووداوه ». 

) 6 (

پاشان، شێوازێكی دیكه ی ڕوانینی رۆالن 

بارت بۆ فیلم هه یه  كه  هێنده یش شیعرییانه  

نییه ، به اڵم بۆته  جێگای په سه ندی هه ندێك له  

ئه و  ڕوانینه كه ی  ئه مه یش  ئه كادیمیسته كان. 

)system( ده گرێته وه  وه ك دانه ری سیسته م

به   ده قییه   شیكارییه   ك��ه   ن��ای��اب،  �ێكی 

ناوبانگه كه ی بۆ كورته  ڕۆمانی »سارازین«�ی 

»Z/S«�دا،  ناوبانگه ی  توێژینه وه   له   بالزاك، 

ئاستی ده الله ت«  »پێنج  بۆ  واقیعی«  »ده قی 

یان »كۆد« دابه ش ده كات. له  میتۆدۆلۆژیای 

-كه   په خشانئامێزه وه   گێرانه وه ی  شیكاریی 

كۆرسه كانیدا  له   یه كێك  له   گشتی  به   بارت 

سینه ماكاره   له   هه ندێك  لێكرد-  په یره وی 
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ئه كادیمییه كان هه وڵیاندا شێوازێكی تێگه یشتنی 

فیلمه كاندا  توێژینه وه   له   سیسته ماتیكیرت 

دامبه زرێنن. 

كاره   ج��ۆره   ئه م  مبه وێت  ئ��ه وه ی  بێ  به  

شێوازه یان  ئه م  بڵیم  ناتوانم  ڕه تبكه مه وه ، 

ب��ارت  هێامییه كانی  و  شیعریی  كتێبه   ل��ه  

س��وده م��ه ن��دت��ره  )ئ��ه گ��ه رچ��ی ئ��ه م ش��ێ��وازه ی 

پۆلێن  و  بێت  سیسته ماتیك  كه مرت  دووه میان 

تێدانه كرابێت(،  ئه وتۆیشیان  ریكخستنێكی  و 

ئه وه   له سه ر  كتێبه كانی  به های  له به رئه وه ی 

له خۆی  پرسیاری  چه ند  تا  كه   هه ڵده سه نگێنم 

گ��رت��ووه  ن��ه ك ئ���ه وه ی ت��ا چ��ه ن��د وه اڵم��ی��ان 

تایبه مته ندییه   ه��ۆی  ب��ه   ت��ێ��دادراوه ت��ه وه ، 

نه ك  گه مه (  تایبه تیش  )به   هونه رییه كه یه وه  

_ زانستییه كه یه وه   تایبه مته ندییه   به هۆی 

ڕووی  له   باره یه وه ،  له م  ك��ار(.  )به تایبه تیش 

ب��اوه ڕه   شكاندنی  ڕووی  ل��ه   و  ستایله وه  

له   نزیكرته   ب��ارت  ڕۆالن  ته قلیدییه كانه وه ، 

»مانی  وه كو  ئه مریكی  سینه مایی  ره خنه گرێكی 

فیچقه كردن  له   تایبه تیش  -به   ف��ارب��ه ر«ه وه  

له   نه ك  بیركردنه وه یدا-  جووڵه ی  و  خێرایی  و 

وه كو  فه ره نسییه كانی  سیمیۆلۆژییه   هاوه ڵه  

هه روه ها  میته ز،  كریستیان  و  بیلۆر  ریمۆن 

هه تا  كه   بهێنینه وه،  ئه وه   به ڵگه ی  ده توانین 

بێت،  فیڕبوون  شایه نی  زیاتر  شیكاریی  شێوازی 

ئاسانرت  میكانیكییه كه ی  جێبه جێكردنه   ئه وا 

ده بێت، هه ر به م جۆره یش بوو، كه  نه ته وه یه ك 

كه   بینی  ده رچ��ووم��ان  قوتابی  و  پرۆفیسۆر 

به   پراكتیزه بكه ن،   S/Z هه وڵیاندا  زۆربه یان 

چاوێكی  و  قووڵ  بیركردنه وه یه كی  ئه وه ی  بێ 

هه بێت.  تیژیان 

) 7 (

»له  واقیعدا ئایدیۆلۆژیا به رهه می خه یاڵدانی 

خه یاڵدانی  به رهه می  سینه ما  سه رده مێكه ، 

كۆمه ڵگه یه » )له  كاتی به جێهێشتنی هۆڵی سینه ما(. 

كاته ی  ئه و  ڕاسته وخۆ  دا،   1959 ساڵی  له  

كرده   خۆی  فه ره نسیی  نوێی  شه پۆلێكی  كه  

ڕە خنه یه كی  بارت  ڕۆالن  هه ستیار،  شه پۆلێكی 

»كلۆد  قه شه نگ«�ی  »سیرجی  فیلمی  ل��ه  

ڕاستڕه و«  »هونه ری  به   و  باڵوكرده وه   شارۆل« 

هه وڵده دات  فیلمه كه   له به رئه وه ی  وه سفیكرد، 

وێنه یه كی جێگیر بۆ مرۆڤ بسه پێنێت. 

له   زه ق  شێوازێكی  ب��ه   كه سێك  كاتێك 

ڕۆالن  وه ك  ده ڕوانێت،  شتێك  یان  تر  كه سێكی 

بنچینه ی  »ببێته   ده شێت:  نووسیویه تی  بارت 

نه مونیانی«.  كرده ی  یان  گاڵته جاڕیی  كرده ی 

به اڵم كاتێك مرۆڤێك به  شیوازێكی زه ق سه یری 

ساخته   ده شێت  ده كات،  ئایدیایه ك  یان  تێكا، 

»ئه وه ی  ده ڵێت  بارت  بێت.  سه رلێشێوێنه ر  و 

وا  مه سخ  كه   ئه وه یه،   ناله باره   سینه مادا  له  

بێت،  گه شه كردن  و  ژی��ان  قابیلی  لێده كات 

ته نانه ت كه سێك ده توانێت له  ڕۆژگاری ئه مڕۆدا 

بانگه شه ی ئه وه  بكات، كه  ئاراسته ی پێشڕه ویی 

نیشانه ی  ده ژی:  لێكدژییه دا  له م  )ئاڤانگاردی( 

حه قیقی، مانای ساخته . 

شابرولی  میلۆدرامای  له   ئه وه ی   كورتی  به  

دێهاتیدا جێگای سه رنجه  »ورده  واقیعییه ت«ێكه  

»رووته خته   به راوردی  بارت  به اڵم  تێیدایه ،  كه  

ئاماژە ی  له   كه   ج��ۆره ی  به و  وه سفییه كه ی«، 

دیاره ،  شه قامدا  سه ر  گه مه كاره كانی  منداڵه  

وه سفده كات.  فلۆبێر«دا  »ڕووته ختی  له گه ڵ 

ئه وه یه   سه رنجه ،  جێگای  كه   »جیاوازییه ك 

نه نووسیوه ».  چیرۆكی  هه رگیز  فلۆبێر  كه  

بارت كه وته  
دژایه تیه كی 
هاوچه رخانه ی 
سیمیۆلۆژیا وه ك 
موماره سه یه كی 
ئه كادیمی وشك 
و چه قبه ستوو، 
موماره سه ك كه  به دوای 
ئه وه دا نه گه ڕاوه  له  
پانتاییه كی سیاسی 
و دیاله كتیكییانه دا 
بخرێته  ئیش، 
ئه مه یش ئه و كاره بوو 
كه  رۆالن بارت وه ك 
ڕۆژنامه نووسێك 
له  ماوه ی زیاتر له  
یه ك چاره كه  سه ده دا 
ئه نجامیدا
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فلۆبێر  ل��ه   ڕوان���ی���ن 

ده رك  ل��ێ��ده ك��ات  وای 

به های  ك��ه   ب��ك��ات،  ب���ه وه  

واقیعییه ته كه ی  جه وهه ریی 

وات��ا...  له   خاڵیبوونه كه یه تی 

»جیهان  كه   به وه ی  بردنه   ده رك 

ناكات«،  شتێك  هیچ  له   ده الله ت 

شابرول  واقیعییه تی  ب��ه اڵم 

پێچه وانه وه   ب��ه   ت���ه واو 

له  شوێنی خۆیدا  »رێك 

پته و،  شێوه یه كی  به  

دڵ��س��ۆزی  و  ب��ه زه ی��ی 

واته   ده هێنێت،  به رهه م 

ئایدیۆلۆژیا... چ وێستبێتی 

هیچ  نه یویستبێ.  چ  و 

بوونی  بێتاوان  چیرۆكێكی 

ڕابردووه وه   له  سه د ساڵی  نییه : 

شكسته دا  ئه م  له گه ڵ  ئه دیب 

ملمالنێ ده كات«. 

ب���ه الی ب���ارت���ه وه ، ه��ون��ه ری 

ڕاستڕه و الی شارول، هه میشه  ماناكان 

ده دات��ه  پ��اڵ ئ��ازاره ك��ان��ی م��رۆ به  بێ 

پرسوباسی هۆكاره كان. 

»دێ���ه���ات���ی���ی���ه ك���ان ل��ه  

مه رشوبات  گه عده كانیاندا 

بۆچی؟  ده ك����ه ن.  م���ه رسه ف 

چونكه  زۆر هه ژارن و هیچیرتیان 

بێتواناییه   ئه م  بۆچی  بیكه ن.  نییه  

له  چێژه كاندا؟  نوقمبوونه   ئه م  و 

لێكۆڵینه وه ی  ناكاو  له   لێره دا 

ب�����اوك ده وه س���ت���ێ���ت و 

ماقوڵكردن  ملكه چی 

جه وهه ر  به   هه ر  ئه وان  بێگومان  ده بێت: 

یه قینی  خۆیانه .  رسوشتی  ئه وه   گه مژه ن، 

ئابووریی  له   نییه  وانه   به وه   پێویستی  مرۆڤ 

سیاسییه وه  وه ربگرێت بۆ زانینی هۆكاره كانی 

پێویسته   ب���ه اڵم  گ��ون��ددا،  ل��ه   ه����ه ژاری 

بنێت،  به رپرسیارێتیدا  به   دان  هونه رمه ند 

كه   چه مكانه ی  و  ده ربڕین  به و  ده ره��ه ق 

ساتێك  هه میشه   ته فسیره كان:  پاڵ  ده یداته  

هه یه  كه  جوڵه ی جیهان تێیدا ده وه ستێت، جا 

هه رزچی چه نده ی دره نگرت بێت باشرته . به م 

هونه ری ڕاستڕه وه  ده ڵێم، سه رمه ستبوون به  

جێگیری و نه گۆڕان، كه  وا له  مرۆڤ ده كات 

وه سفی ده ره نجامه كان بكات، به  بێ ئه وه ی 

هه رگیز پرسیار )ناڵێم له  هۆكاره كان، به ڵكو( 

له  وه زیفه كان بكات. 

) 8 (

دوای چوار ساڵ له  چاوپێكه وتندا له گه ڵ 

سینه ما(،  )ده فته ره كانی  سینه ما  دو  كاییه  

سنوورێكی  تا  چه مكه ی  ئه م  ب��ارت  ڕۆالن 

ئه وه   بانگه شه ی  به   درێ��ژك��رده وه ،  دوورت��ر 

وشكهه ڵگه ڕاوه ،  ئایدیۆلۆژیادا  له   هونه ر 

هه ڵپه ساردنی  یان  په كخسنت،  ڕێگه ی  له  

الیه نه وه ،  هه ندێك  له   ئه مه یش  ماناوه ... 

برێخت  ئ��ای��دی��اك��ان��ی  ب��ه   ب��وو  پ����ه ره دان 

په ره دان  ئینجا  به ڕۆژئاواییكردن،  ده ره باره ی 

»ئاالن  نوێ  ڕؤماننوسی  هزره كانی  به   بوو 

ڕۆب گرێ« له باره ی به شتبوون له  هونه ردا. 

»ئێستا پرسیار له  خۆم ده كه م ده رباره ی 

كه   هه بێت،  هونه ر  جۆرێك  بلێی  تۆ  ئه وه  

خودی  له ڕێگه ی  و  خۆی  رسوشتی  به   هه ر 
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بێت.  دواكه وتوو  و  فه نده مێناڵ  ته كنیكه كانییه وه  

وای بۆ ده چم ئه مه  په یوه سته  به  ئه ده به وه . پێموا 

هه بێت.  بوونی  ئیمكانی  چه پ  ئه ده بی  نییه  

ئه مه   ده شیت  به ڵێ،  كێشه ئامێزه ...  ئ��ه ده ب 

مانا-هه ڵپه سێردراوه .  ئه ده بی  مه به ستم  وابێت.. 

به هۆی بونیاد و ماده كه یه وه ، به  شێوه یه كی زۆر 

باشرت له  شانۆ، ئاماده یی ئه وه ی تێدا بۆ هه ڵگرتنی 

ته كنیكی  ناومناون  كه   فۆڕمگه لێك  به رپرسیارێتی 

مانای هه لپه سێردراو. پێموایه  سینه ما ڕووبه ڕووی 

مانایه كی  دابینكردنی  له   ده بێته وه   ئاسته نگیی 

دۆخه ی  له م  كه   شته یه   ئه و  ئه مه یش  ڕوون، 

ئێستایدا ده بێت ئه نجامیبدات. باشرتین فیلمه كان 

به الی منه وه ، ئه وه یه،   مانا په ك ده خات، ئه مه یش 

پێویستی  یه ككاتدا  له   و  قورسه   زۆر  كارێكی 

ده ستپاكییه كی  هه م  و  به رز  ته كنیكێكی  به   هه م 

ئه وه یه   واتای  ئه مه   ته واو هه یه ، چونكه   فیكریی 

مشه خۆرانه   وانایه كی  هه موو  له   خۆی  مرۆڤ 

بۆ  سه ره كی  منوونه یه كی  وه ك  ڕزگ��ارده ك��ات«. 

بۆ  ئاماژە   بارت  مه به سته كه ی،  ڕوونكردنه وه ی 

»فریشته ی  ده كات  بۆنوێل«  »لویس  فیلمێكی 

نایابه   كۆمیدیی  ترسناكی  فیلمێكی  كه   تێكده ر«، 

به   ده وڵه مه ند،  میوانی  كۆمه ڵێك  دره ب���اره ی 

ناتوانن بچن بۆ  جۆرێكی ته فسیرنه كراو، ده بینین 

به   مانا  بارت،  قسه ی  به   لێره دا  شه و.  ئاهه نگی 

ده ستی ئه نقه ست هه ڵپه سێردراوه ، به  بێ ئه وه ی 

له  فیلمه كه دا ببێته  شتێكی ئاستنزم و پووچ، بۆیه  

»مرۆڤ له  قوواڵییه وه ، له و دیوی دۆگامتیزمه وه ، 

ل��ه و دی���وی م��ه زه��ه ب��ه وه ، ده ه���ه ژێ���ت«.. به  

وا  كه   فیلمێكه   »ئه وه   ورد،  به اڵم  باو،  هه ستێكی 

له  مرۆڤ ده كات بیربكاته وه ». 

) 9 (

كتیبه كانی  له   فیلكمه كان  به   ئاماژە دان 

ئه م  تانوپۆی  له   گرنگ  به شێكی  بارتدا،  رۆالن 

ساڵی  له   سه راپاییه كه ی  بونیاده   و  كتێبانه  

فیلمی  ت��اڕده ی��ه ك  پێكده هێنێت،  1955دا 

تووشی  بیكه ر  ژاك  ی   )Touchez Pas au(

پارتیزانه كانی  »جڵه و«ی  بارت  كرد،  هه ڵچوونی 

كه   شیكاركردووه   پۆلیسییانه دا  فیلمه   له و 

پیارتیزانه كانه ،  پیاوه   ده رب��اره ی  باسه كانیان 

خه جتكردنه وه ی  ب��ه   خ��ۆی  س��ه رس��وڕم��ان��ی 

بێده نگه كانی  ه��ێ��ام  و  چ���او  ه��ێ��امك��ان��ی 

كه :  ده رده بڕێت  ڕه فتاره كانیان 

جیهانێك  ئایدیالیزمی  پ��ی��اوێ��ك  »ه���ه ر 

فه رهه نگێكی  راده س��ت��ی  كه   پیشانده داته وه ، 

له ژێر  چیرت  كه   جیهانێك  په تیبووه ،  هێامنی 

نابێته وه :  ه��ێ��واش  زام��ان��دا  كۆتوبه نده كانی 

بڕوایان  به وا  قسه ناكه ن،  و خوداكان  پارتیزانه كان 

هه یه .. ئیدی هه موو شتێك وه دیدێت«. 

) 10 (

ده ب��ووه   دیاریكراو  فیلمێكی  هه ندێجار 

پاڵنه ری ڕۆالن بارت، بۆ گه یشنت به  فۆرموله یه كی 

بڕگه ی  خوێنه رانه وه ،  له   زۆرێ��ك  به الی  گرنگ. 

كه   بڕگه یه   ئه و  ده ق«دا،  »چێژی  له   سه ره كی 

ده به ستێته وه .  ئۆدیپه وه   ئه فسانه ی  به   گیرانه وه  

كه   ده دات،  ب��ه وه   ئ��ام��اژە   كۆتاییدا  له   ب��ارت 

»كچی  ئه ڵامنی  فیلمی  بینینی  دوای  ئه مه ی 

فیلمه   )ئه م  نووسیوه   مۆنرۆ«  »فریدریك  شار«ی 

كه   به رهه مهێرناوه (،  هۆلیوود  له    1929 ساڵی 

فه ره نسی  ته له فزیۆنێكی  له   سه روه ختانه دا  له و 

په خشكرا. 

به الی بارته وه ، هونه ری 
ڕاستڕه و الی شارول، 
هه میشه  ماناكان 
ده داته  پاڵ ئازاره كانی 
مرۆ به  بێ پرسوباسی 
هۆكاره كان. 
»دێهاتییه كان له  
گه عده كانیاندا 
مه شروبات مه سره ف 
ده كه ن. بۆچی؟ 
چونكه  زۆر هه ژارن 
و هیچیتریان نییه  
بیكه ن
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»رۆالن  ناونیشانی  كه   كتێبه یدا  ل��ه و 

»گه نجینه ی  به و  بارت  هه ڵگرتووه ،  بارت«ی 

ده ق«ه  دڵخۆش ده بێت، كه  فیلمی »شه وێك 

كه   ده یبینێت،،  ماكسدا  برایانی  ئۆپێرا«ی  له  

خه ڵكی،  له   پڕیه تی  و  كه شتییه كه   كابینه ی 

گرێبه ستێك،  ی��ان  هاوپه یامنی  دڕان��دن��ی 

كه   ئۆپێراكه ،  دیكۆراتی  ف��ه وزای  ئه وپه ڕی 

نیشانه كانی ئه و خاپووركردنه  لۆژیكییه ن، كه  

ده ق موماره سه ی ده كات. 

بارت  ن��اوب��راودا،  كتێبی  هه مان  ل��ه و 

و  خۆی  الی  نووسین  كاری  نێوان  به راوردی 

پرۆڤه ی شانۆیی وێنه گیراو له  فیلمه كه ی ژاك 

خۆیه وه   الی  ئه ویش  )كه   ده كات  ریڤێرتدا 

زۆر قسه یكردووه  ده ره باره ی كاریگه ری بارت 

كاره كانییه وه (.  به سه ر 

Jean Godard
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عاشق:  »گ��وت��اری  كتیبی  ل��ه   دوات���ر 

فراگمێنته كان«دا )1978(، باس له  دیمه نێكی 

ب��ۆرژوازی«ی  ش��اراوه ی  »سیحری  فیلمی 

له و  ده ك��ات،  بۆنوێل«  »لویس  ده رهێنه ر 

نه ك  ب��ه اڵم  الده ب��رێ��ت،  په رده كه   دیمه دا 

ده ربكه وێت،  شانۆكه   سته یجی  بۆئه وه ی 

ئه و  و  قه ره باڵغه كه   هۆڵه   بۆئه وه ی  به ڵكو 

له   خۆیان  كه   پیشانبدات،  ئاماده بووانه  

كه سایه تی بۆرژوازیدا پیشان ده ده ن و زۆر 

به  شپرزه ییه وه  نان ده خۆن. 

له    1979 ساڵی  له   كه   ستوونێكدا  له  

ته رخانكرابوو،  بۆی  گۆڤاره كاندا  له   یه كێك 

وه ڕزبوونی  و  بێتاقه تی  به   ئاماژە   ب��ارت 

شتانه   به و  كه   ج��ه م��اوه ره ی  له و  ده ك��ات 

پێده كه نن كه  بارت له  فیلمی »په رسیڤال«ی 

)وه كو  لێیه تی  حه زی  ڕۆمێر«دا  »ئیریك 

فیلمه كه (،  پاڵه وانی  ساویلكه یی  و  ساده یی 

زۆر  كه   كردووه   له وه یش  باسی  هه روه ها 

ڤنسنت،  ده بات:  فه ره نسی  فیلمی  له   چێژ 

شاشه ی  »له   ئه وانیرت  و  ب��ۆل...  فرانسوا، 

ناسۆنالیزه   شێوازه كه   لێره دا  ته له فزیۆنه وه ، 

له   به شێك  نه ك  دیكۆر  له   به شیكه   كراوه .. 

چیرۆكه كه ». 

) 11 (

سه ره تای وتاری »له  كاتی به جێهێشتنی 

كه   ده ستپێده كات،  به وه   سینه مادا«،  هۆڵی 

بایه خ  چه نده   ده كات  ئه وه   وه سفی  بارت 

هۆڵی  جێهێشتنی  سه یره ی  چاالكییه   به و 

سینه ما ده دات، ئه و به  ده رچوون له  حاڵه تی 

خه واندنی موگناتیسی ده چووێنێت. 

ئه م  په یامه كانی  و  تاریكایی  له   كاتێك 

ڕیتواڵ«  به   -«پێویستی  سینه ما  تاریكاییه ی 

جه سته یی«-  دۆخ���ی  »ئ��اس��ووده ی��ی  و 

له سه ر  هه ڵوێسته   ب��ارت  ڕاده م��ێ��ن��ێ��ت، 

»بینه ری  ده ك��ات:  به نج  شیعریی  وێنه ی 

به رزده كاته وه :  لیقه   كرمه   دروشمی  فیلم 

كارده كه م،  كه وایه   به ندكراوم  له به رئه وه ی 

له   ده كه م«.  ئاره زوو  هێزمه وه   هه موو  به  

)تاریكییه   ڕۆده چ��ن  هۆڵه كه دا  تاریكایی 

س��ه رچ��اوه ی  ئێمه   ن��ادی��اره ك��ه (،  ق��ورس��ه  

كه شفده كه ین  سیحره   ئه و  ڕاسته قینه ی 

له الیه كی  ده كات.  لێامنی  فیلمێك  هه ر  كه  

ڕامبێنه ،  پێچه وانه ی  ئه زموونه   له   دیكه وه  

ئه ویش  كه   ته له فزیۆن  ئه زموونی  وات��ه  

فیلم په خشده كات، نه  سیحر دروستده كات 

ڕە وی��وه ت��ه وه ،  تاریكییه كه   هیچ.  ن��ه   و 

پانتاییه كه   دوورخ��راوه ت��ه وه ،  دوور  نادیار 

و  كه لوپه ل  )به هۆی  ڕێكخراوه   ئاشنایه ، 

به رده ستی  له   دواجار  و  باوه كانه وه (  شته  

شه هوانییه تی  ئیرتتیزم-یان  خۆماندایه . 

له سه ر  جه ختكردنه وه   له پێناو  پانتایی... 

تینوێتی و كامڵ نه بوونی- قه ده غه یه ». 

بۆئه وه ی  ڕێگایه ك،  تاكه   پێیوایه   بارت 

دامباڵێت  له خۆی  ئاوێنه كان  سیحری  مرۆڤ 

)وات���ه  ش��اش��ه ك��ه ، ئ��ه وه ی��ه  ك��ه  »ب��ازن��ه ی 

له   وات��ه   تێكبشكێنێت..  دووال��ی��س��ت��ی« 

ده ربازبكات.  خۆی  خه واندنه كه   كۆنرتۆڵی 

و  )بینین  توانای  بۆ  په نابردن  به   ده توانین 

هه روه ك  به دیبهێنین،  ئه مه   بینه ر  بیسنت(ی 

هه یه   بێگانه كردندا  كاریگه ری  له   ئه وه ی 

الی برێخت. 

چه ك  »پڕ  سینه ما  بۆ  ڕۆیشنت  ل��ه ری 

ڕێگایه كی  بارت  دژ«،  ئایدیۆلۆژیایه كی  به  

به   ل��ێ��گ��ه ڕێ  ده ك����ات..  پێشنیار  دی��ك��ه  

له   بڵێی  وه ك  ببێت،  نوقم  له   ته واوه تی 

یه كێكیان  هه یه ،  جه سته ی  دوو  یه ككاتدا 

دژ  و  گێره شێوێن  ئه ویرتیان  و  نه رگسی 

حاڵه ته دا  له م  م��رۆڤ،  ئاره زووه كانی  به  

توونده كه ی  په یوه ستییه   یان  شه یداییه كه ی 

كه   به وانه وه یه   به ڵكو  نییه ،  وێنه كانه وه   به  

ناڕوونی  تۆپه ڵی  هۆله كه ،  زیاترن:  وێنه   له  

جه سته كانی تر )بینه ران(، تیشكی ڕۆشنایی، 

ده ره ت��ان  و  چ���ووره وه (  )هاتنه   ده روازه  

)چوونه  ده ره وه (. 

ئه وه ی  به ره نجامه ی  ئه و  ده گاته   بارت 

كه   مه ودایه یه   ئه و  لێده كات  سیحرمان 

كه   مه ودایه ی  ئه و  وێنه وه ...  به   په یوه سته  

خۆشه ویستی،  له سه ر  ده الله ته   ئه وه نده ی 

ئه وه نده  مه ودایه كی فیكری نییه . 

و  بارت  هه مه جۆری  گرژی  س��ه ره ڕای 

سه ده یه كی  چاره كه   درێژایی  به   سینه ما 

وا  كۆتاییدا  له   م��رۆڤ  كه چی  نووسین، 

دوو  گرژی  هه ندێكیان  كه   هه ستده كات، 

عاشقن، قسه ی دوو عاشقن. 

سه رچاوه : 

و  ب��ارت  روالن  روزن��ب��وم،  -ج��ون��اث��ان 

السينام، ترجمة: أمني صالح، 

http://www.eyeoncinema.net/

 Details.aspx?secid=56&nwsId=3568
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له  چیرۆكی »سارازین«دا بالزاك له  درێژە ی 

جلی  كه   خه سێرناوێك  ده رباره ی  قسه كانیدا 

ژنی پۆشیوه ، ئه م قسه یه  ده نووسێت »ژنێك 

له ناكاوه كانییه وه ،  ترساندنه   به هه موو  بوو 

ب��ه  ئ�����اره زووه  س��ه رش��ێ��ت��ه ك��ان��ی��ی��ه وه ، به  

بێ  بوێرییه   به   غه ریزییه كانییه وه ،  شپرزه ییه  

ناسكیی  و  ته حه داكانی  به   پاساوه كانییه وه ، 

عاتیفه  سازگاره كانییه وه ». ئه وه  كێیه  به م جۆره  

چیرۆكه كه یه ،  پاڵه وانی  داخۆ  ده كات؟  قسه  

خه سێرناوه   له و  خۆی  بووه   گرنگ  بۆی  كه  

ژنه وه   ڕووپۆشی  پشتی  له   كه   گێلبكات، 

كه   بالزاكه،   خودی  یان  شاردۆته وه ؟  خۆی 

ئه زموونی كه سییانه ی خۆی توانای پێكهێنانی 

فه لسه فه یه كی له باره ی ژنه وه  پێداوه ؟ یاخود 

»ئه ده بییه كانی  ئایدیا  كه   نوسەره   بالزاكی 

یان  ده رده بڕێت؟  مێینه یی  ده باره ی  خۆی« 

ده روونناسیی  یان  یونیڤێرساله ؟  حیكمه تی 

ڕۆمانییه ؟ مه حاڵه  هه رگیز ئه مه  بزانین، له به ر 

هۆیه كی سه ره كی ئه ویش ئه وه یه،  كه  نوسین 

له نێوبردنی  ده نگێكه ،  هه موو  كپكردنی 

و  بێالیه نی  ئه م  نوسین  ئه سڵێكه .  هه موو 

پێچلێدانه یه   و  لێكدان  ئه م  خۆڵه مێشییه یه ، 

كه  سوبێكتیڤیته ی بكه رییانه ی ئێمه  له نێویدا 

سه رگه ردان ده بێت. نوسین ڕه ش-سپییه  كه  

هه ر شوناسێكی تێدا ونده بێت، پێش هه موو 

شتێك به و جه سته یه شه وه  كه  ده نووسێت. 

به م  مه سه له كه   هه میشه   بێگومان 

بێ  به   كه   ب��ووه . ه��ه ر ڕووداوێ���ك  ج��ۆره  

ئه مه وه   پشتی  له   تر  ئامانجێكی  هه بوونی 

كاریگه ری  مه به ستی  به   نه ك  گێڕدرابێته وه ، 

دواج��ار  وات��ه   واقیع،  له سه ر  ڕاسته وخۆ 

جگه   وه زیفه یه ك،  هه موو  ده ره وه ی  له  

ده ستبه جێ  ئ��ه وا  ڕە م��زی،  وه زی��ف��ه ی  له  

نوسەرمهرگی

ڕۆالنبارت



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 186
ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

No.(61 - 60) April .2017

ده نگ  ڕووی���داوه ،  جودابوونه وه یه   ئ��ه م 

سه رچاوه ی خۆی ونده كات، نوسەر ده خاته  

ده ستپێده كات.  نوسین  ئینجا  م���ردن، 

به م  هه ستكردن  ئ��ه وه ی��ش،  س����ه ره رای 

كۆمه ڵگه كان  جیاوازیی  پێی  به   دیارده یه ، 

ئێتنۆگرافییه كاندا،  كۆمه ڵگه   له   ده گۆڕێت، 

گواستنه وه ی حیكایه ته كه ی  كه سێك  به ته نیا 

شامان  گوێزه ره وه كه   به ڵكو  نییه ،  ئه ستۆ  له  

سه رمان  هه رگیز  كه   گێڕە ره وه كه یه ،  یان 

به ڵكو  ناسوڕمێت،  »بلیمه تییه كه »ی  له  

گواستنه وه كه   چۆنییه تی  له   ده بین  سه رسام 

ڕێساكانی  كه   سه یره   به المانه وه   )وات��ه  

گێڕانه وه ی هه یه (. 

نزیكانه   به م  كه سێتییه كه   »نوسەر« 

كۆمه ڵگه ی  به رهه می  بێگومان  په یدابووه ، 

كۆتایی  له   كه   ڕووه وه   ل��ه و  ڕۆژئ��اوای��ی��ه  

سه ده كانی ناوه ڕاستدا و له گه ڵ سه رهه ڵدانی 

عه قاڵنییه تی  و  ئینگلیزی  ئه زموونگه رایی 

به   ته ریب  كه   هیومانیزمدا،  و  فه ره نسی 

ده چوونه   ئاینی  چاكسازیی  بزووتنه وه ی 

وه ك  یان  تاكه كه س،  به های  له   ئاگای  پێش، 

كه واته   هه بوو،  مرۆیی«  »كه سی  ده ڵێت 

پۆزه تیڤیزم  ئه ده بدا،  بواری  له   گه ر  لۆژیكیه  

كۆتایی  و  پوخته   كه   ئاراسته یه ی  ئه و  ببێته  

ئایدیۆلۆژیای سه رمایه دارییه ، ئه و ڕێبازه یه  كه  

بایه خێكی ئێجگار گه وره  به  »كه س«ی نوسەر 

نامیله كه كانی  له   نوسەر  هێشتایش  ده دات. 

نوورساوه كان،  بیۆگرافیای  ئه ده ب،  مێژووی 

بگره   بااڵده سته ،  گۆڤاره كاندا  چاوپێكه وتنی 

ته نانه ت له  ئاگایی ئه و ئه دیبانه یشدا زاڵه  كه  

سوورن له سه ر به ستنه وه ی كه سایه تییه كانیان 

یاداشته   ڕێگه ی  له   به رهه مه كانیانه وه   به  

كه سییه كانیانه وه . وێنه ی ئه ده ب كه  ده شێت 

له   بیبینینه وه ،   هاوچه رخدا  كولتووری  له  

بنه ڕه تدا له  ده وری نوسەر و كه سێتییه كه ی 

و مێژووه كه ی و زه وقه كانی و ئاره زووه كانی 

كاتدا  زۆر  له   هێشتایش  ده س��وڕێ��ن��ه وه ، 

كاره كانی  كه   باس،  به ر  دێنێته   ئه وه   ڕە خنه ، 

بۆدلێرن،  مرۆیی  شكستی  به رهه می  بۆدلێر 

شێتییه كه ی  به رهه می  كوخ  ڤان  كاره كانی 

به رهه می  چایكۆڤسكی  كاره كانی  ئ��ه ون، 

هه میشه   جۆره   به م  ئه ون:  نوقسانییه كانی 

به رهه مهێناوه ،  ئه و كه سه ی كه  كارێكی  الی 

وه ك  ده گه ڕێن،  كاره كه یش  ته فسیری  بۆ 

بڵێی له  پشتی ئه و مه جازی ڕوون و شه فاقی 

یه ك كه س هه یه   خه یاڵه وه ، كتومت ده نگی 

خۆی  »ن��اخ��ی«ی  كه   »ن��وس��ەر«ه   ئه ویش 

كه شفده كات. 

ئیمپراتۆریای  هێشتایش  ئه گه رچی 

كات  زۆربه ی  )چونكه   به هێزه   زۆر  نوسەر 

لێ  زیاتری  پشتیوانی  ته نیا  نوێیش  ڕە خنه ی 

هه ندێك  زۆره   ماوه یه كی  به اڵم  ك��ردووه (، 

بیهه ژێنن،  ئ���ه وه دان  هه وڵی  له   نوسەر 

كه س  یه كه م  ماالرمێ  فه ره نسا  له   بێگومان 

بووه  ڕوونی كرده وه  و پێشبینیی ئه وه ی كرد، 

كه  پێویسته  زمان جێگای ئه و كه سه  بگرێته وه  

كه  هه تا ئێستایش به  خاوه نه كه ی داده نرێت، 

ئ��ه ودا،  بووچوونی  له   زم��ان  بینیامن  وه ك 

ئه وه یه  كه  قسه ده كات نه ك نوسەر. بنووسم 

له ڕێگه ی  یه كه مجار  بگه یه نم،  ئه وه یه   واتای 

كه   سڕینه وه یه   )ئه م  خۆمه وه   سڕینه وه ی 

ڕۆمانی  ئۆبێكتیڤیتی  سڕینه وه ی  له   ده بێت 

ڕیالیستیی جیایبكه ینه وه (، ئه و پنته ی كه  نه ك 

قسه ده كات.  تێیدا  زمان  ته نیا  به ڵكو  »من« 

ڕە خنه  الی ماالرمێ، هه ر هه مووی له  ده وری 

نوسین  به رژە ندی  له   نوسەره   سڕینه وه ی 

)ئه مه یش، وه ك دواتر ده بینین، واتای پێدانی 

هه ستی  كه   ڤالێری،  خوێنه ر(.  به   پێگه یه كه  

سایكۆلۆژیای  له نێو  نه ده كرد  ئاسوده یی  به  

هه ندێك  دروستكردنی  بۆ  كارده كات  مندا، 

گ���ۆڕان ل��ه  ت��ی��ۆره ك��ه ی م��االرم��ێ��دا، ب��ه اڵم 

ئه و،  كالسكییه كه ی  ئ��اره زووه   له به رئه وه ی 

بۆیه   رایكێشا،  ڕە وانبێژی  وانه كانی  به ره و 

پرسیار  ژێر  خسته   نوسەری  وه ستان  بێ  به  

له سه ر  جه ختی  به مه یش  گاڵته جاڕییه وه ،  و 

رسوش��ت��ی زم��ان��ه وان��ی و »خ��ۆك��ردان��ه »ی 

نوسینه   ڕێگه ی  له   و  كرده وه   نوسەر  كاری 

په خشانییه كانییه وه  جه ختی له سه ر رسوشتی 

ئه و  كرده وه ،  ئه ده ب  )لفضی(ی  زاره كییانه  

رسوشته ی كه  له گه ڵیدا ئه وه  ده ركه وت هه ر 

په نابردنێت بۆ نێو قوواڵییه كانی نوسەر ته نیا 

خۆیشی،  »پروست«  ته نانه ت  خورافه یه كه . 

ئه و  ڕواڵه تییه كه ی  ده روونییه   مۆركه   وێرای 

شته ی كه  ناوی ده نێت شیكارییه كانی، ئه وه  

بێ  كێشه ی  دروستكردنی  كه   ده رده خ��ات 

هووده ی له نێو په یوه ندی نوسەرو كاره كته ره  

)ئه ده بییه كانیدا( خستۆته  ئه ستۆی خۆیه وه ، 

ئه و كاره یشی به و په ڕی ناسكییه وه  كردووه : 

كه سه ی  ئه و  نه كردۆته   گ��ێ��ڕه ره وه ی  ئه و 

ته نانه ت  هه ستده كات،  و  ده بینێت  كه  

به ڵكو  ده نووسێت،  كه   ئه وه ی  نه یكردۆته  

كردوویه تییه وه  ئه وه ی كه  دواتر ده نووسێت 

)واته  گه نجی نێو ڕۆمانه كه  -به اڵم ئه ی چه ند 

به اڵم  بنووسێت،  ده یه وێت  كێیه ؟  و  ساڵه  

ناتوانێت ڕۆمانه كه  ڕێك له وێدا ته واوده بێت، 

كه  نوسین ده بێته  كارێكی مومكین(. پروست 
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مۆدێرن  نوسینی  به   داستانییه ی  مۆركه   ئه و 

داوه  كه  هه یه تی: به هۆی هه ڵگه ڕانه وه یه كی 

خۆی  ژیانی  ئ��ه وه ی  له بری  ڕادی��ك��اڵ��ه وه ، 

زۆر  وه ك  به رهه مه كانییه وه ،  نێو  بخاته  

ژیانی  خ��ودی  ئ��ه و  ده ڵێن،  ج��ار 

به رهه مێكی  كردۆته   خۆی 

كتێبه كه ی  كه   ئه ده بی 

من��وون��ه ی��ه ك��ی ئ��ه و 

به   ك����اره ی����ه ت����ی، 

بۆمان  كه   جۆرێك 

كه   ڕوونده بێته وه  

چارلوس  ئه وه  

ته قلیدی  نییه  

م��ۆن��ت��س��ك��ی��ۆ 

ده ك��ات��ه وه )1(، 

ب�����ه ڵ�����ك�����و 

له   مۆنتسكیۆ 

مێژووییه كه یدا  بوونه  

له   جگه   نییه ،  هیچ 

كه   الوه كی  پارچه یه كی 

ده بێته وه،  چارلوس  له  

بۆئه وه ی له  كۆنتێكستی ئه و 

زه مینه ی  كه   ده رنه چین،  ماوه یه  

مۆدێرنه ی سازكرد، دواجار با باس له  

بكه ین،  سوریالیستی  بزووتنه وه ی 

نه یده توانی  بێگومان  كه  

پێگه ی  ل��ه   زم���ان 

س����������ه ره وه دا 

داب����ن����ێ����ت، 

ل���ه ب���ه رئ���ه وه ی 

زمان سیسته می 

ڕێ���س���اك���ان، 

كه   ئه وه بوو  ئامانجی  بزووتنه وه یه ش  ئه و 

راسته وخۆ ڕێساكان خاپووربكات )ئه گه رچی 

نه بوو.  خاڵیی  ڕۆمانسییش  ڕۆحی  له   ئه وه  

شتێكی  خاپووركردنه   ئ��ه م  ه��ه رح��اڵ  به  

سیسته می  ناكرێت  چونكه   ب��وو،  وه همی 

گه مه یان  ده توانین  ته نیا  داڕمێن،  ریساكان 

سوریالیزم  كاتێك  ب��ه اڵم  بكه ین(،  له گه ڵ 

له   ناكاو  ده رچ��وون��ی  داوای  بێهووده   به  

)ئه مه یش  ده ك��ات  پێشبینیكراوه كان  مانا 

»زه ب��ر«ی  ده وترێت  پێیی  كه   شته یه   ئه و 

بۆ  چاودێرییه   ئه و  كاتێك  سوریالیستی(، 

هه رچه ندی  كه   جێده هێڵێت،  به   ده س��ت 

ته نانه ت  كه   تێپه ڕێنێت،  سنووره   ئه و  زووتر 

)ئه مه یش  نه هاتووه   سه ریشدا  خه یاڵی  به  

نوسینی  ده وت��رێ��ت  پێی  كه   شته یه   ئ��ه و 

ئۆتۆماتیكی(، كاتێك دان به  بنه مای نوسینی 

له   به شداربووه   ئه وا  ده نێت،  نوسەردا  فره  

فۆڕمی  كه   پیرۆزه ی  مرۆڤه   ئه و  داماڵینی 

له   دوور  دواج���ار  وه رده گ��رێ��ت.  ن��وس��ەر 

ئه ده ب، )له  ڕاستیدا ئه م جیاكارییانه  له مڕۆدا 

نوسەر  توانیوویه تی  زمانناسی  تێپه ڕێرناون(، 

له  كه ره سته  به نرخه  شیكارییه كه ی دامباڵێت، 

سه رجه می  كه   ده ریخست،  كاتێك  ئه وه یش 

كرده ی وتن و ده ربڕینی گوزارشته كان كارێكی 

باشرتین  به   به تاڵه ، ده یشتوانێت ڕۆڵی خۆی 

زه روره تێك  ئ��ه وه ی  بێ  به   بگێڕێت،  شێوه  

كه سانێكی  پاڵ  بدرێنه   بۆئه وه ی  هه بێت 

نوسەر  زمانه وانییه وه ،  ڕووی  له   قسه كه ر: 

ده نووسێت،  كه   ل��ه وه ی  جگه   نییه،   كه س 

وه كو ئه وه ی »من« هیچ كه سێك نییه،  جگه  

 subject »له وه ی كه  ده ڵێت من: زمان »بكه ر

»كه س«ە وه   به   كارێكی  به اڵم  ده ناسێنێت، 

Vincent Van Gone
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وتنه دا  كرده ی  ئه م  له نێو  بكه ره ،  ئه م  نییه، 

به تاڵه ،  وشه یه كی  ده ریده خات،  كه   نه بێت 

ئه مه  به سه  بۆ ئه وه ی زمان »كار بكات«، واته  

به سه  بۆ ئه وه ی كه س »له نێو به رێت«. 

له م  )ده توانین  نوسەر  پاشه كشه ی 

ده رب���اره ی  برێختدا،  ل��ه گ��ه ڵ  ب��اره ی��ه وه  

بدوێین،  كرده یی  »لێكدوركه وتنه وه »ی 

نوسەر بچووك ده بێته وه  و ده چیته وه  خۆی، 

شانۆی  له سه ر  چكۆله   په یكه رێكی  وه ك 

مێژوویی  رووداوێكی  ته نیا  لێره دا  ئه ده ب(. 

ئه و  له دایكنابن:  نوسینه وه   له   كرده یه ك  یان 

با  )یان  هه ڵده گه ڕێنێته وه   مۆدێرن  ده قی 

ده خوێرنێته وه   و  ده نوورسێت  ده ق  بلێین، 

له   ئاسته كان  هه موو  له سه ر  كه   جۆرێك  به  

ئه مه یش  دروستده بێت،  نوسەردا  غیابی 

هه مان واتای هه ڵگه ڕانه وه یه (. پێش هه موو 

كه   نییه   زه مانه   ئ��ه و  چیرت  زه م��ان  شتێك، 

بوونی  به   بڕوا  كاتێك  له به رئه وه ی  هه بوو، 

كه   لێیده ڕوانین  وه ه��ا  ده ك��ه ی��ن،  نوسەر 

نوسەر  و  كتێب  كتێبه كه یه تی:  ڕاب��ردووی 

خۆیان  هێڵ،  ی��ه ك  س��ه ر  ده خه نه   خۆیان 

له   وا  دابه شده كه ن:  دوات��ر  و  پێشرت  وه ك 

كتێب  به   وزه   كه   چاوه ڕوانده كرێت،  نوسەر 

بوونی  كتێبه وه   پێش  له   واته   ببه خشیت، 

و  بچێژێت  ئ��ازار  و  بیربكاته وه   و  هه بێت 

له پێناویدا بژی، ئه و كاره كه ی پێده گه یه نێت 

ب���ه و ج����ۆره ی ك��ه  ب��اوك��ێ��ك ك��وڕه ك��ه ی 

به   ن��وێ،  نوسەری  ب��ه اڵم  پێده گه یه نێت، 

پێچه وانه ی ئه وه وه ، هه ر له  له دایكبوونییه وه  

خاوه نی  هه رگیز  ده ڕوات،  ده ق��دا  له گه ڵ 

بوونێك نییه،  كه  پێش یان دوای نوسینه كه ی 

كتێبه كه ی  كه   نییه ،  بابه تێك  ئ��ه و  بێت، 

تاوه كو  هه ڵگرتبێت،  ئه وی  تایبه مته ندییه كی 

كه   ئه وه یه   ته نیا  زه مان  وه سفبكرێت،  پێی 

ده قێكیش  هه موو  ڕووده دات،  نوسین  تێیدا 

ده نوورسێت،  ئێستادا  له   و  لێره   هه میشه  

تۆماركردن  نوسین چیرت كرده ی  له به رئه وه ی 

»نیگاركردن«  و  نواندنه وه   و  سه ملاندن  و 

ڕێبازی  پێڕه وكارانی  كه   ئه وه ی  )وه كو  نییه  

ئه و  به ڵكو  ده چ����وون(،  ب��ۆی  كالسیكی 

په یڕه ویكردن  به   زمانناسه كان،  كه   شته یه  

پێیده ڵێن  ئۆكسفۆرد  فه یله سوفه كانی  له  

 ،performative »جێبه جێكاری« 

ن���اوازه ی  فۆڕمێكی  ئه مه یش 

شێوازی  به   )ته نیا  وته ییه  

ڕان����������اوی ق���س���ه ك���ه ر 

ده م��ی  و  داده م���ه زرێ���ت 

ڕان���ه ب���ردوو  ی���ان  ئێستا 

وه رده گرێت( كه  تێیدا قسه  

دیكه ی  ناوه ڕۆكێكی  هیچ 

ك���رداره ی  ل��ه و  جگه   نییه ، 

خۆی  ئ��ه وه وه   ڕێگه ی  له   كه  

شتێكه   ئ���ه وه   ده رده ب���ڕێ���ت: 

ده چێت  پادشاكان  قسه ی  له  

قسه ی  له   ی��ان  »ڕایده گه یه نم«، 

»گۆرانی  ده چیت  زوو  شاعیره كانی 

 modern مۆدێرن  نوسەری  ده ڵێم«. 

كه واته   گۆڕناوه ،  له   نوسەری   writer the

پێش  ئ��ه وان��ه ی  –وه ك���و  ناتوانێت  چیرت 

و  فیكر  »ده سته كانی«  پێیوابێت  خ��ۆی- 

شوێنیان  و  ناكات  رام  هه ڵچوونه كانی 

ناكه وێت، ئینجا له  ده ره نجامدا ده بێت 

له   ه��ه ر  )ئاخر  ن��اچ��اری  به  

زه روره ت�����ه وه ی�����ه  

baudelaire
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ئه م  سه ر  بخاته   ته ركیز  دروستكراوه (  یاسایش 

به اڵم  »ڕوونبكاته وه »،  فۆڕمه كه ی  و  دواخستنه  

پێچه وانه وه یه .  به   مه سه له كه   ئ��ه وه وه   به الی 

و  ڕە ه���ا  ده نگێك  ه��ه م��وو  ل��ه   ده س��ت��ه ك��ان��ی 

تۆماركردن  جووڵه ی  ده یخاته   كاتێك  سه ربه سته . 

جۆره   له م  نوسەری  ده ستی  ده ربڕین(،  )نه ك 

پانتاییه ك ده كێشێت، كه  هیچ ئه سلێكی نییه ، یان 

نییه،   دیكه ی  ئه سلێكی  هیچ  پانتاییه كه   النیكه م 

جگه  له  زمان خۆی، واته  ئه و شته ی كه  به رده وام 

نێو  و  پرسیار  ژێر  ده خاته وه   ئه سڵێك  هه موو 

بازنه ی گومان. 

وشه كان  دێڕی  ده ق  ده زانین  ئێستا  ئێمه  

نییه ، كه  مانایه كی تاكڕە هه ندی لێوه  به رهه مبێت، 

)»په یامێك«ی  تیۆلۆژییانه ی  مانایه كی  ی��ان 

به رهه مبێت،  لێوه   نوسەره وه (  خودای  له الیه ن 

جودا  ڕه هه ندی  چه ندین  بۆ  فه زایه كی  به ڵكو 

جیاوازه كان  نوسینه   فه زایه دا  له م  وااڵك��ردووه ، 

به   ناكۆكی،  ده كه ونه   و  ده چ��ن  به نێویه كرتدا 

ده ق  بێت:  ئه سڵ  یه كێكیان  هیچ  ئ��ه وه ی  بێ 

به رهه می  كه   چرناوه   قسانه   له و  پێكهاته یه كه  

هه زاران چاوگی هه مه جۆری كولتوورن. 

جووڵه یه ك  السایی  ده توانێت  ته نیا  نوسەر 

بوونی  ئه وه وه   پێش  له   هه میشه   كه   بكاته وه ، 

هه یه ، به  بێ ئه وه ی ئه م جوڵه یه  خۆیشی ئه سڵ 

بێت. له مه دا له  بۆڤار و بیكۆشییه  ده چێت. ئه م 

و  نایاب  كاتدا  هه مان  له   نه مره ،  نوسەره   دوو 

ئاماژه   پێكه نیناوییه ، قوواڵییه  گاڵته جاڕییه كه یان 

به  حه قیقه تی نوسین ده دات، هه موو ئه وه ی له  

به رده ستی نوسەردایه  ئه وه یه،  كه  چه ندین نوسین 

بكاته وه   یه كرتیان  رووب��ه ڕووی  بكات،  تێكه ڵ 

ببه ستێت،  یه كێكیان  به   پشت  ئ��ه وه ی  بێ  به  

له  خۆییشی  گوزارشت  بیه وێت  ئه گه ر  ته نانه ت 

ئه و  بزانێت  الیه نیكه م  ده بێت  ئ��ه وا  بكات 

»شته » ناوه كییه ی كه  ده یه وێت »وه ریبگێڕێت« 

نییه ،  هیچ  خۆی  نوسین(  بۆ  بكات  )ته رجه مه ی 

جگه  له  فه رهه نگێكی ئاماده ، ناتوانرێت ته فسیر 

بۆ وته كانی بدۆزرێته وه  ته نیا له  رێگه ی گوته ی 

تره وه  نه بێت، ئیدی به م جۆره : ئه مه  ئه و شته یه  

هات:  كینسی دا  دو  تۆماس  به سه ر  گه نجیدا  له  

زمانی  به   خۆی  ئه و  ده یگێڕیته وه ،  بۆدلێر  وه ك 

كاتێك  كه   جۆرێك  به   كرد،  مه شغوڵ  گریكییه وه  

زمانه   ئه م  بۆ  نوێ  زۆر  وێنه ی  و  هزر  ویستی 

مردووه  بگوازێته وه ، ئه وا »فه رهه نگێكی بۆ خۆی 

له  به رده ستیدا بوو، ئه م فه رهه نگه  زۆر  دانا كه  

به فراوانرت و ئاڵۆزتر بوو له وه ی كه  له  چه قبه ستنی 

دروستده بێت«  په تییه كانه وه   ئه ده بییه   بابه ته  

جێگای  نوسەر  ده ستكرده كان(،  )به هه شته  

ئاره زوو  هه گبه كه یدا  له   كه   ده گرێته وه ،  نوسەر 

هه ڵنه گرتووه ،  ڕوانگه كانی  و  عاتفه   و  میزاج  و 

هه ڵگرتووه   گه وره یه ی  فه رهه نگه   ئه م  به ڵكو 

ده رده هێنێت:  لێوه   نوسینی  وه ستان  بێ  به   كه  

كتێبه كان  الساییكردنه وه ی  به   ته نیا  ژی��ان 

جگه   نین،  هیچ  خۆیان  كتێبه كانیش  كارده كات، 

الساییكردنه وه یه كی  ئه وانه   نیشانه .  تۆڕێك  له  

ئه وه  ده گه ڕێنێته وه   به رده وام  له ده ستچوون، كه  

كه  دووركه وتۆته وه . 

كاتێك نوسەر دوورده كه وێته وه  و ونده بێت، 

دوای  به   هه ڵكۆلین  بۆ  بانگه شه كردن  ئ��ه وا 

»نهێنییه كان«ی ده قدا ده بێته  كارێكی بێ هووده، 

ئه وا  نوسەر  پاڵ  بدرێته   ده ق  گه ر  له به رئه وه ی 

مانای وه ستاندن و گه مارۆدان و پێدانی مه دلولێكی 

ئه م  نوسینه .  داخستنی  ئه وه   ده ق.   به   بنجبڕه  

بۆچوونه  به  ته واوترین شیوه  بۆ ره خنه  ده گونجێت، 

له به رئه وه ی ئه و كاته  ره خنه ، له و دیوی به رهه می 

ماوه یه كی زۆره  
هه ندێك نوسەر 
له  هه وڵی ئه وه دان 
بیهه ژێنن، بێگومان 
له  فه ره نسا ماالرمێ 
یه كه م كه س بووه  
ڕوونیكرده وه  و 
پێشبینیی ئه وه ی 
كرد، كه  پێویسته  
زمان جێگای ئه و 
كه سه  بگرێته وه  كه  
هه تا ئێستایش به  
خاوه نه كه ی داده نرێت
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ئه ده بییه وه ، دۆزینه وه ی نوسەر و كه شفكردنی 

الیه نه  شاراوه كانی )یان مۆركه كانی كۆمه ڵگه  

و مێژوو و ده روون و ئازادی نوسەر( ده خاته  

ئه ستۆی خۆیه وه : به  ده ستڕاگه یشنت به  نوسەر، 

ده دۆزێته وه   خۆی  »ته فسیر«ی  ده ق  ئیدی 

ده گرێت،  به سه ردا  ده ستی  ڕە خنه گریش  و 

كه واته  سه یر نییه،  كه  سه روه رێتی نوسەر له  

ڕە خنه گره ،  سه روه رێتی  مێژووییه وه   الیه نی 

ڕە خنه   له مڕۆدا  نییه   سه یریش  هه روه ها 

)ئه گه رچی نوێیش بێت( ببێته  جێگای مشتومڕ 

نوسینی  له به رئه وه ی  نوسەر،  وه ك��و  هه ر 

جیاكردنه وه   به   پێویستی  ته نیا  هه مه الیه ن 

به دوایدا  هه ڵكۆلێن  و،  ڕوونكردنه وه یه   و 

له   بونیاد  ده شێت  تێدانییه .  نهێنییه كانی 

چاودێریی  ئاسته كانیدا  و  زمانه كانی  هه موو 

بكرێت و به  دواداچوون بۆ هه موو هێڵه كانی 

بكرێت  كه   نییه ،  قوواڵییه كی  به اڵم  بكرێت، 

كه   فه زایه كه   نوسین  ف��ه زای  هه ڵبكۆڵرێت. 

تێپه ڕێرنێت.  نه ك  بكرێت  ڕووپێوی  ده بێت 

نوسین به رده وام مانا به رهه مده هێنێت، به اڵم 

نوسین  هه ڵم:  به   بیانكات  مه به سته ی  به و 

ئه م  له سه ر  ده ك��ات.  ئ��ازاد  مانا  هه میشه  

باشرت  وا  )ڕه نگه   ئه ده ب  كاتێك  بنه مایه وه ، 

بكه ین(  نوسین  باسی  ب��ه دوا  له مه   كه   بێت 

خۆی گێل ده كات له وه ی ته ماشای ده ق بكات 

وه ك  ده ق(،  وه ك  بكات  جیهان  ته ماشای  )و 

بڵێی »نهێنی«ی هه ر مانایه كی بنجبڕی تێدایه ، 

به رهه مده هێنێت  چاالكییه ك  كاره   به م  ئه وا 

كه  ده توانین به  دژە  تیۆلۆژیا وه سفی بكه ین، 

ئه وه  به رهه مدێنێت، كه  به  واتای ڕاسته قنه ی 

به رگرتن  له به رئه وه ی  شۆڕشگێڕانه یه :  وشه كه  

به  قه تیسكردن و وه ستاندنی مانا، له  دواجاردا 

واتای ڕە تكردنه وه ی تیۆلۆژیا و ڕاگره كانییه تی، 

له وانه  عه قڵ و زانست و یاسا. 

بالزاك.  گوزاره كه ی  بۆ  بگه ڕێینه وه   با   

گ��وزاران��ه   ل��ه و  تراژیدیایه دا  ل��ه م  ده ق��ه ك��ه  

الیه نه یان  دوو  وات��ای��ه ك��ی  ك��ه   پێكدێت، 

له   كه سایه تییه ك  ه��ه ر  جۆرێك  به   هه یه ، 

كه سایه تییه كانی شانۆكه  له  یه ك الیه نه وه  لێی 

تێده گه ن )به دحاڵیبوونی به رده وام ئه وه یه  كه  

ئه وه یشدا  له گه ڵ  پێكده هێنێت(،  »تراژیدیا« 

الیه نیی  دوو  به   ده رك  كه   هه یه   وا  كه سی 

به   ده رك  هه روه ها  ده كات،  وتراوێك  هه موو 

ده كات،  شانۆكه   ئه كته ره كانی  ده ركنه كردنی 

كه سه   ئه م  ده كه ن:  گفتوگۆ  به رده میدا  له   كه  

حاڵه تی  له   )كه   خوێنه ر  له   جگه   نییه،   هیچ 

نوسینامن  حه قیقه تی  لێره دا  بینه ره (.  شانۆدا: 

نوسینی  چه ندین  له   ده ق  ڕوونده بێته وه :  بۆ 

جیاوازه وه   كولتوری  له   پێكدێت،  هه مه جۆر 

گفتوگۆ،  ده كه ونه   یه كرتیدا  له گه ڵ  دێ��ت، 

یه كرتی  دژایه تی  و  یه كرتده كه نه وه   السایی 

كه   هه یه،   پنتێك  پێده چیت  وا  به اڵم  ده كه ن، 

یه ك  به   و  كۆده بێته وه   تێدا  فره ییه ی  ئه م 

ئه وه ی  وه ك  نییه ،  نوسەر  پنته   ئه م  ده گات. 

به رده وام وتراوه ، به ڵكو خوێنه ره : خوێنه ر ئه و 

تێدا  كۆته یشنانه ی  ئه و  هه موو  كه   فه زایه یه،  

به   پێكدێت،  لێ  نوسینیان  كه   ده بێت،  نیگار 

بێ ئه وه ی هیچیان له ده ستبدات و مه رسه فیان 

بكات. یه كێتی ده ق له  سه رچاوه  و ئه سڵه كه یدا 

ئاراسته كه یدایه ،  و  مه به ست  له   به ڵكو  نییه ، 

به اڵم وا ده ركه وێت ئه م ئاراسته یه  چیرت ناشێت 

كه سییانه  و تایبه ت بێت: خوێنه ر مرۆڤێكه  كه  

نه   و  كه سییانه   ژیانی  نه   و  مێژووی هه یه   نه  

كه   له وه ی  جگه   نییه،   هیچ  ئه و  ده روونییانه . 

كۆده بێته وه ،  تێیدا  شوێنه وارانه ی  ئه و  میانه ی 

پێكدێت،  لێ  بواری  هه مان  نێو  نوسینی  كه  

لێ  گوێامن  كه   سه خیفه   شتێكی  له به رئه وه   

به   ده كرێت،  نوێ  نوسینی  ببێت، سه رزه نشی 

ناوی هیومانیزمێكه وه  كه  له  خۆی، به  دووریی، 

دروستكردووه .  خوێنه ری  مافه كانی  پاڵه وانی 

به م  بایه خی  هه رگیز  كالسیكی،  ڕە خنه ی 

ڕە خنه یه یش،  به م  ده رهه ق  نه داوه .  خوێنه ره  

هیچ مرۆڤێك له  ئه ده بدا بوونی نییه،  جگه  له و 

كه سه ی كه  ده نووسێت. 

هه ڵگه ڕانه وه یه ی  جۆره   به م  چیرت  ئێمه  

كۆمه ڵگه كه مان  كه   ناخۆین،  فریوو  مانا 

په ڵپی  پاڵه وانه كانه وه   شانازیی  به هۆی 

كه   شته ی  له و  به رگریكردن  بۆ  پێده گرێت 

فه رامۆشیده كات،  و  ده خاته وه   دووری  ڕێك 

ده یشزانین  ده كات.  وێرانی  و  ده یخنكێنێت 

ب���ۆئ���ه وه ی ن��وس��ی��ن داه���ات���ووی خ��ۆی 

قڵپبكاته وه .  ئه فسانه   ده بێت  وه ربگرێته وه  

له دایكبوونی  كه   باجه یه   ئه و  نوسەر  مه رگی 

خوێنه ر پێویستییه تی. 
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دیكه یه .  شتێكی  هه موو  پێش  شتێك 

كردویین:  كاسیان  و  پڕكردووین  لێ  گوێیان 

ئه ویش ئوبێكتیڤیزمه . ئه مه  له  ماده ی ڕە خنه ی 

ئه ده بیدا چییه ؟ تایبه مته ندیی ئه و كاره  جۆرییه  

ئێمه وه   ده ره وه ی  »له   كه   چییه،   )نه وعییه ( 

بوونی هه یه »؟)1(. پێده چیت ئه م »ده ره وه »یه ، 

»نائاساییه كان«  چونكه   بێت،  به رهه مدار  زۆر 

بۆیه   دیاریده كات،  ڕە خنه   نێو  )شازه كان(ی 

ئه م  ڕێبكه وین.  له سه ری  ئاسانی  به   ده بێت 

به رهه مدارییه  له وێوه  دێت، كه  له  گۆڕاوه كانی 

ئێمه   ئه وه یشدا،  له گه ڵ  ڕزگاربووین.  هزرمان 

به رده وام پێناسه ی جیاوازی پێده ده ینه وه .  

عه قڵ، رسوشت،  ده ره وه یه   ئه م  كۆندا  له  

ژیانی  ل��ه م��ڕۆدا  ب��ه اڵم  ب��وو،  ..هتد  و  زه وق 

و  ڕه گ���ه ز«  »یاساكانی  وه ك  ه��ه ر  ن��وس��ه ر، 

پێناسه كی  دیسانیش  له مڕۆدا  ئه وه تا  مێژووه . 

پێامنده ڵێن،  ئه وان  ده بینین.  جیاواز  دیكه ی 

خۆده گرێت.  له   »كڵێشه كان«  ئه ده بی  كاری 

ده كرێت ئه مانه  به  پشتبه سنت به  »یه قینه كانی 

زمان« و »مه رجه كانی هاوسه نگیی ده روونی« 

بده ین،  له وه   سه رنج  ده توانین  ده ریانبهێنین. 

كه  منوونه  تارماییه كان لێره دا تێكه ڵ به  یه كرتی 

ده بن، به اڵم ئه وه ی یه كه میان )واته  یه قینه كانی 

هه یه :  فه رهه نگییانه ی  سیسته مێكی  زم��ان( 

مولێر،  كۆرنای،  م��رۆڤ  كاتێك  له به رئه وه ی 

ته نیشتی  له   ده بێت  ده خوێنێته وه   راسین 

)فه رهه نگێكی  كایرۆ  فه رهه نگی  خۆیه وه  

كالسیكیی فه ره نسییه ( دابنێت. به ڵێ، بێگومان 

ده بێت ئه مه  بكه ین. داخۆ كه سێك هه یه  به مه  

وشه   واتای  له   چی  ئه ی  به اڵم  نه بێت؟،  ڕازی 

ده یانزانین  كه   وشانه ی  ئه و  بكه ین،  ئاشناكان 

كه   ئ��ه وه ی  نییه ؟  فه رهه نگ  به   وپێویستامن 

ئایرۆنییه ك  ئه مه   )ده مانه وێت  ده نێین  ناوی 

زمانی  یه قینه كانی  زمان«،  »یه قینه كانی  بێت( 

فه ره نسی، یان یه قینه كانی فه رهه نگ نییه . 

دڵخۆشی( له   )یان  ناڕە حه تی  له   ئه وه ی 

یه وه  ده كه وێته وه ، ئه وه یه  كه  زمانی به كارهێرناو 

هیچ نییه،  جگه  له  ماده ی زمانێكی دیكه ، كه  دژ 

به وه ی یه كه میان نییه  و پڕییه تی له  گومان: ئه م 

زمانه ی دووه میان، ئه م زمانه  قووڵ و فراوان و 

ڕە مزییه ، كه  كاره كه ی لێ دروستده كرێت، گه ر 

به  وردییش دیاریبكه ین، زمانی واتا فره جۆره كانه ، 

بۆ چ كه ره سته یه ك له  كه ره سته كانی به دیهێنان 

ده ك���ات؟)2(  ملكه چ  فه رهه نگێك  چ  بۆ  و 

ده كرێت هه مان شت ده رباره ی »هاوسه نگیی 

كلیلێك  چ  ب��ه   ب��ووت��رێ��ت.  ده روون�����ی«ش 

ناونی  بۆ  هه یه   جیاواز  ڕێگای  ده یخوێننه وه ؟ 

ڕە فتاره  مرۆییه كان، هه ر كه  ناوی لێده نێین، ئیدی 

بكه ین:  وه سفی  شیواز  چه ندین  به   ده توانین 

جیاوازه   ده روونیشیكاریی  پێشمه رجه كانی 

ڕە فتاریدا  ده روونناسی  له   پێشمه رجانه ی  له و 

بواره كانی  له   ئیدی  لێده كرێت،  په یڕە وییان 

بااڵده ست  ده رووناسیی  ج��ۆره .  به م  تریشدا 

هه ر وه ك دوا په ناگه یه ك ده مێنێته وه ، هه موو 

خه ڵكی ده توانن بیزانن. مادام وایه ، هه ستێكی 

بۆ  دروستده كات.  )یه قین(  دڵنیایی  به   گه وره  

ده روونناسییه   ئه م  ویسرتاوه   وه ها  به دبه ختی 

له   كه   دروستبكرێت،  شتانه   ئه و  هه موو  له  

كۆرنییه   و  ڕاسین  ده ره ب���اره ی  قوتابخانه دا 

په ڕی  به و  ئه مه یش  فێریبووین،  ئه وانیرت  و 

نوسه ر،  الی  بۆ  ده مانگه ڕێنێته وه   دڵنیاییه وه  

به كارده هینێت،  وه رگیراوه   وێنه   ئه و  چونكه  

كه  له باره یه وه  ده یزانین: ئای چه ند قسه یه كی 

جوانه !. هه مان شت ده رباره ی كه سایه تییه كانی 

»شێنت،  ئه وانه   ده وترێت،  »ئه ندرۆماك«یش 

كردووه   بۆگه نیشی  ئاره زووه كانیان  ئه گه رچی 

بێهووده ییه ،  وه النانی  ئه مه   ..ه��ت��د«)3(،  و 

ئه وه ی  بێ  به   باجه كه ی،  ده كاته   پووچی  كه  

مرۆڤ خۆی له  هه ڵه  ببوێرێت، به اڵم ده رباره ی 

بزانین:  زیاتر  ده مانه وێت  ڕە گه ز«،  »بونیادی 

سه دساڵ تێپه ڕیووه  و ئێمه  هه ر ده رباره ی وشه ی 

ڕێبازێكی  به اڵم چه ند  ده كه ین،  قسه   »بونیاد« 

بونیادگه ریی  هه یه :  بوونیان  بوونیادگه ری 

پێكهاته یی، بونیادگه ریی فینۆمینۆلۆژی و..هتد. 

چۆن  بونیادگه رییه ؟  ڕێبازی  كام  له   مه به ست 

ئه وه ی  بێ  به   كه شفبكه ین،  بونیاد  ده توانین 

پشت به  منوونه یه كی میتۆدی ببه ستین؟ داخۆ 

كاری ئه ده بی به  ڕێگایه كی تراژیدیدا ڕۆیشتووه ، 

تیۆرسێنه   به هۆی  تراژیدیا  یاسای  له به رئه وه ی 

كه واته   ئه ی  به اڵم  ناسێرناوه ،  كالسیكییه كانه وه  

كه   به سه ردێ،  چی  ڕۆمان  »بونیاد«ی  دۆخی 

باری دژایه تیكردنی »شاز«ه كانی ڕە خنه ی نوێی 

ده خرێته  ئه ستۆ؟ 

له   جگه   نین،  هیچ  كڵێشانه   ئه م  كه واته  

واتا حه رفی  به   ئه گه ر  تاقیكردنه وه یه ك.  چه ند 

و به رته سكه كه ی وه ریبگیرێن، ده بینین ئه وه ی 

به   مبانه وێت  گه ر  یان  ئایرۆنییه ،  یه كه میان 

جۆرێكی تر بیڵێین، ده كه وێته  ده ره وه ی هه موو 

و  نه بینیووه   كه سامن  ئینجا  گونجانێكه وه ، 

هه رگیزیش كه س نابینین، كه  دژ به وه  بێت گوتار 

واتایه كی حه رفییانه یشی هه یه ، كه  فیلۆلۆژیا له  

كاتی پێویستدا پێامنی ڕاده گه یه نێت. 

كه   ئه وه یه ،  مه سه له كه   ئێمه ،  بڕوای  به  

كه   نییه   حه قامن  یان  حه قامنه   داخۆ  بزانین 

له م گوتاره  حه رفییه دا مانای دیكه  بخوێنینه وه  

كه  له گه ڵیدا لێكدژ نه بێت. ده زانین فه رهه نگ 

وه اڵمی ئه م پرسیاره مان ناداته وه ، به اڵم ئه وه ی 

وه اڵمده داته وه ، بڕیارێكی به  كۆمه ڵه  ده رباره ی 

شت  هه مان  زم��ان.  ڕە مزییانه ی  رسوشتی 

ده وترێن:  دیكه یش  »كڵێشه كان«ی  ده رباره ی 

بوون،  ته فسیره كان  سه رجه می  ئه مانه   پێشرت 

گریامنه ی  پێشرته وه   له   ه��ه ر  له به رئه وه ی 
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هه ڵبژاردنی منوونه ی ده روونی یان په روه رده یی 

ده كه ن.  ده شێت ئه م سیسته مه  -به و جۆره ی 

كه واته   هه مه جۆر،  سیسته مێكی  ببیته   هه یه - 

ئه مه یش واتای ئه وه یه  كه  هه ر ئوبێكتیڤیزمێكی 

ه��ه ڵ��ب��ژاردن��ی  ب��ه   نییه   ب��ه ن��د  ڕە خ��ن��ه ی��ی 

سیسته مه كه وه ، به ڵكو په یوه سته  به  ورده كاریی 

كاره كه   بۆ  ئه وه  منوونه یه وه  كه   پراكتیزه كردنی 

كه م  شتێكی  ئه مه   هه رحاڵ  به   هه ڵبژێردراوه . 

نوێ هه رگیز  ڕە خنه ی  له به رئه وه ی  به اڵم  نییه ، 

ئوبێكتیڤیزمێكیشی  نه وتووه ،  نوێی  شتێكی 

دامه زراندووه  كه  له  دۆخی هاوسه نگیدایه ، بۆیه  

هیچ پێویست نییه  جاڕی جه نگی له  دژ بدرێت. 

سیسته می  ره خنه یی  پۆتێنشیه لی  هه میشه  

په یامه كه  هه ڵده بژێرێ. ئه وه یش هه ڵبژاردنێكه  

بزانین  با  ب��ه اڵم  دیكه،  هه ڵبژاردنێكی  وه ك 

باجه كه ی چییه  و چۆن ده كرێت. 

الیه نگرانی ئه م ئاراسته یه  پێیانوایه  ده بێت 

»مانای وشه كان بپارێزرێن«. به  كورتی ده توانین 

هه یه :  مانای  یه ك  ته نیا  وشه یه ك  هه ر  بڵێین 

رێبازه   ئه م  ڕاسته قینه یه كه یه تی.  مانا  ئه وه   ئا 

به شێوه یه كی هه لپه رستانه ، ده بێته  مایه ی گومان 

و خراپرتیش. ده بێته  مایه ی ئه وه ی وێنه  ببێته  

شتێكی گشتی ئاستنزم: له به رئه وه ی له الیه كه وه  

هه ر به  ساده یی قه ده غه كاری ده كات )ده بێت 

كوشتووه   بێرنسی  له به رئه وه   تیتۆس  نه ڵێین 

دیكه یش  له الیه كی  ن��ه ك��وژراوه (،  بێرنس  كه  

كه   ب���ه وه ی  ده ك��ات��ه وه ،  ك��ه م  به هاكه ی  له  

حه رفییانه  ئایرۆنی له  نێویدا دروستبكات )ئه وه  

جۆنییه وه   فرمێسكه كانی  به   هه تاو  نیرۆنی 

»ئه و  ك��ردار  بۆ  ده گه ڕێته وه   ده به ستێته وه  

بۆ  یان  كرد«،  وشك  چۆمه كه ی  كه   هه تاوه ی 

»خوازه یه ك كه  له  فه له كناسییه وه  وه رگیراوه »(. 

ئه وه   له سه ر  جه خت  سێیه میشه وه ،  له الیه نی 

ده كه ینه وه،  كه  وێنه  ته نیا مۆركی سه رده مێكی 

به وه   هه ست  )ده بێت  هه یه   دی��اری��ك��راوی 

بكه ین، كه  هه ر ده روونێك له  هه ناسه داندایه ، 

چونكه  هه ناسه دان له  سه ده ی  نۆزده دا مانای 

پشوودانی هه بووه (. 

به م جۆره  له  خوێندنه وه دا وانه یه كی نایاب 

وه رده گرین: ده بێت شاعیره كان بخوێنینه وه  به  

بێ بانگه شه ی په یامێك له  سه رووی وشه كانه وه : 

قه ده غه یه  بهێڵین تێڕوانینێك هه بیت كه  بچێته  

ساكارانه وه   و  ساده   زۆر  وشه   ئه م  س��ه رووی 

هه رجۆرێكیش  به   سه رده مه كه   -ئه گه رچی 

به كاری بهێنێت- بۆ منوونه  وشه كانی: به نده ر و 

ده سه اڵتداری و فرمێسك. ئه مه یش واتای ئه وه یه  

كه  چیرت وشه كان به هایه كی مه رجه عییان نییه ، 

به ڵكو ته نیا به هایه كی به كاربردنیان هه یه : بۆ 

گه یاندن به كارده هێرنێن، نه ك بۆ ناردنی په یام، 

ئاڵوگۆڕی  پرۆسه كانی  ساده ترین  له   له مه یشدا 

بازرگانی ده چێت. به  كورتی، سیسته می زمانی 

ته نیا یه ك دڵنیایی )یه قین( ده خاته ڕوو: دڵنیایی 

كه   شته یه   ئ��ه و  ئه مه یش  كه واته   ئاستنزم: 

هه میشه  هه ڵیده بژێرین. 

ئه م په یامه  قوربانییه كی دیكه یشی هه یه : 

و  ئامانجه   كه سایه تی  كه سایه تییه .  ئه ویش 

زێده ڕه وانه وه   قه رزێكی  له الیه ن  پێكان  بۆ 

ئه وه ی  مافی  له به رئه وه ی  گاڵته جاڕانه وه،  و 

نییه   ئه وه ی  هه قی  به كاربهێنێت،  خۆی  نییه  

بونیاد،  به اڵم  هه سته كانی خۆیشی ده رببڕێت: 

چه پكێكه  كه  پۆتێنشیه ڵی ڕە خنه یی نایناسێت. 

)ئۆرێست و تیرۆس ناتوانن درۆ له گه ڵ خۆیاندا 

بكه ن.(. هه روه ها تارماییش )ئێریگیل ئه شیلی 

خۆشده ویست به  بێ ئه وه ی بڕوای وا بێت، یان 

شكی ئه وه  بكات، كه  دڵی بۆی لێده دات(. ئه م 

ڕوون و ئاشكراییه  سه رسوڕهێنه ره ی بوونه وه ران 

و په یوه ندییه كانیان، تایبه ت نییه  به  خه یاڵ. ژیان 

به الی گریامنه ی ڕە خنه ییه وه ، ڕوون و ئاشكراییه : 

به اڵم خودی ئاستنزمیی په یوه ندیی نێوان مرۆڤ 

و جیهان له  كتێبدا هاوسه نگ ده كاته وه . ده ڵێن 

كاره كه ی  له   بكه یت  مرۆڤ  له   وا  سووده   بێ 

ئه مه   ببینێت.  بۆ خێزانه كان  راسیندا شانۆیه ك 

بێ  هه روه ها  بااڵده ست،  دۆخی  له   به شێكه  

كه   هێزه كانه وه ،  په یوه ندییه ی  له و  ئاكامه  

دراماكانی ڕاسین ده ریان ده خات، بگه ینه  ئه و 

كۆمه ڵگاكان  هه موو  ده س��ه اڵت  كه   ب��اوه ڕی 

كرده ییه   دانپێدانانێكی  ئه مه   دروستده كات. 

ئه م  مرۆڤایه تیدا،  ژیانی  له   هێز  ئاماده یی  به  

دانپێدانانه یش له  میزاجێكی میانڕه وه وه  دێت. 

قێزه ونه ،  ك��ه م��رت  ئ��ه گ��ه رچ��ی  ئ���ه ده ب 

به رده وام سه رنجی له سه ر ئه و خه سڵه ته  زه قه ی 

هه ڵوێسته  ئاستنزمه كان ده ربڕیوه ، له به رئه وه ی 

په یوه ندیی  له   كه   قسه یه   ئه و  رێك  ئ��ه ده ب، 

دروستده كات.  سه ره كی  په یوه ندییه كی  باو 

ئاشكراكه رانه   په یوه ندییه كی  له مه یشه وه  

دروستده كات. به م جۆره  ده بینین پۆتێنشیه ڵی 

ڕە خنه یی ته نیا بۆ ئه وه  به كارده هێرنێت، كه  له  

هه موو شتێك تراومایه ك كه م بكاته وه : ئه وه ی 

له  ژیاندا ئاستنزم ده رده كه وێت، ده بێت بێدار 

نه بێت. ئه و شته ی كه  له  كاری ئه ده بیدا ئاوه ها 

نه بێت، ده بێت به  پێچه وانه وه  بكرێته  شتێكی 

ئاستنزم: ره نگه  ئه مه  ئێستاتیكایه كی تاقانه  بێت. 

ژیان به  بێده نگی مه حكوم ده كات و كاریش به  

نا-مانا.  

سه رچاوه : 

)األع��امل  وحقيقة  نقد  ب��ارت،  -روالن 

الكاملة 3(، ترجمة: د. منذر عيايش، مركز اإلمناء 

 ،1994 حلب-سوريا،  األوىل،  الطبعة  الحضاري، 

ص48-41.
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ساڵێكه ،  چه ند  م��اوه ی  كه   ئاشكرایه  

گۆڕانێك له  تێگه یشتنامندا بۆ زمان روویداوه ، 

ال نیكه م  كه   ئ��ه ده ب��ی،  به رهه می  بۆ  ئینجا 

قه رزاری  له مه یشدا  و  هه یه   دیاری  بوونێكی 

زمانه . ئه وه ش روونه  كه  ئه م گۆڕانه  په یوه سته  

به و په ره سه ندنه وه ، كه  هه نووكه  هه ندێك له  

بواره كانی توێژینه وه  به  خۆیانه وه ی ده بیننن، 

ماركسیزم  و  ئه نرتۆپۆلۆژیا  و  زمانناسی  له وانه  

ده سته واژه ی  كه   )لێره دا  ده روونشیكاری  و 

لێی  مه به ستامن  به كارده هێنین  "په یوه ست" 

ناتوانین  له به رئه وه ی  بێالیه نه ،  مانایه كی 

مه رجداركردن  و  دیاریكردن  كاری  وردی  به  

و  فره یی  ئه گه ر  ته نانه ت  به ڕێوه به رین، 

كه   كواڵێتییه ی  ئه و  بێت(.  دیاله كتیكییانه یش 

به خۆیه وه ی  ئه ده بی"  "به رهه می  چه مكی 

تازه بوونه وه ی  به هۆی  زه روره ت  به   بینیووه ، 

به ڵكو  نییه ،  بوارانه   ئه و  توێژینه وه كانی  ئه و 

به ر له  هه ر شتێك به هۆی به یه كگه یشتنی ئه و 

كه   ئوبێكتێك  ئاستی  له سه ر  توێژینه وانه وه یه  

سه ر به هیچیان نییه . ده توانین جه خت له سه ر 

ئه وه  بكه ینه وه،  ته واوكاریی توێژینه وه كان، كه  

له مرۆدا وه كو به هایه كی گه وره ی لێكۆڵینه وه  

ڕووبه ڕووبوونه وه ی  به   ته نیا  ته ماشاده كرێت، 

ڕوون���ادات.  پسپۆرییه كان  زانسته   نێوان 

ئه و  به ڵكو  ڕوون����ادات،  ئاگربه ستتدا  ل��ه  

به   ته نیا  )ن��ه ك  ڕووده دات  ك��ردار  به   كاته  

هاوكاریی  ك��ه   ڕاستگۆیانه (  خولیایه كی 

درزده ب���ات،  كۆنه كان  توێژینه وه   ن��ێ��وان 

شه پۆلی  به هۆی  كه   شته یه   ئه و  ئه مه یش 

ڕووده دات،  تووندوتیژیی  به   مۆدێله كانه وه  

زمانێكی  و  نوێ  بابه تێكی  به رژه وه ندی  له  

دۆخه یانه وه   به و  په یوه ندییه كیان  كه   نوێ، 

،كه   هه یانبوو  زانستانه دا  ئه و  له نێو  وا  نییه  

ده مانویست ڕووبه ڕووی یه كرتییان بكه ینه وه . 

كه   شته یه ،  ئه و  پۆلێنكردن  زه حمه تییه ی  ئه م 

گۆڕان  له   جۆرێك  ده ستنیشانكردنی  به   ڕێ 

ده دات. سه ره ڕای ئه مه یش، نابێت ئه و گۆڕانه  

به سه ر  كه   بكه ین  گه وره تر  خۆی  ڕاده ی  له  

زیاتر  مه سه له كه   هاتووه .  ئه ده بیدا  به رهه می 

نه ك  ده چێت،  ئیپستمۆلۆژی  هه ژاندنێكی  له  

دابڕانێكی ڕاسته قینه . ئه م دابڕانه  وه ك چه ندین 

جاریش وتراوه ، له  سه ده می پێشوودا، له گه ڵ 

ڕوویدا.  فرۆیدیزمدا  و  ماركسیزم  ده ركه وتنی 

دیكه   دابڕانێكی  هیچ  ئێستا  تا  كاته وه   له و 

ڕووینه دا. ده یشتوانین بڵێین ئێمه  ماوه ی سه د 

ساڵه  له  دووباره كردنه وه  و جووینه وه دا ده ژین. 

ده رفه تی  ته نیا  ئه مڕۆمان،  مێژووی  مێژوو، 

الدان و هه مه جۆری و تێپه ڕین و جێهێشتنامان 

پێده دات. هه روه كو چۆن زانستی ئه نتیشتاین 

پێویستی به وه یه  پنتێكی مه رجه عی له  بابه تی 

به و  هه ر  له به رچاوبگیرێت،  توێژینه وه كه دا 

جۆره یش ئه و كاریگه رییه ی كه  له  تێكه ڵكردنی 

بونیادگه رییه وه   و  فرۆیدیزم  و  ماركسیزم 

ئه ده بدا،  بواری  له   پێویستیشه   دروستبووه ، 

په یوه ندییه كانی  له   ڕێژه گه رایانه   چاوێكی  به  

ڕه خنه گر(  )واته   تێبینه ر  و  خوێنه ر  و  نوسه ر 

ئه ده بیدا  به رهه می  به رامبه ر  له   بڕوانرێت. 

هه تاكو  زووه وه   له   كه   چه مكێكه   –ئه مه  

نیوتنییانه ی  تێڕوانینێكی  ب��ه   ئێستایش 

بابه تێكی  بوو  پێویست  لێیڕوانراوه -  ناڕێژە یی 

هه ژاندن،  به ره نجامی  كه   دامبه زرێت،  نوێ 

كه تیگۆرییه كانی  هه ڵگه ڕاندنه ه وه ی  یان 

ئه وه   ب��وو.  "ده ق"  بابه ته   ئ��ه م  پێشرتبوو. 

له بیرناكه م كه  به كارهێنانی ئه م ده سته واژه یه  

زۆرجار  خۆیشم  )من  لێهاتووه   مۆدی  وه كو 

به كاریده هێنم(. له سه رئه م بنه مایه وه  هه ندێك 

كه س به  چاوێكی پڕ گومانه وه   سه یریده كه ن، 

به اڵم رێك له به رئه م هۆكاره  دمه وێت هه ندێك 

به   كه   خۆم،  بیری  بهێنمه وه   سه ره كی  دۆزی 

ده گات.  یه ك  به   له گه ڵیاندا  دق  من  ب��ڕوای 

پرۆسه كانی  نه ك  سه ملاندنه كانن،  دۆزانه   ئه م 

وای  كه   مامه ڵه ن  كۆمه ڵێك  به ڵگه هێنانه وه ، 

ئه م  بێت.  نزیك  مه جازه وه   له   زیاتر  پێباشرته  

ڕه گ��ه ز،  میتۆد،  به   په یوه سنت  دۆزان��ه ی��ش 

خوێندنه وه   )سوالله (،  بنه چه   فره یی،  نیشانه ، 

و چێژه وه . 

ده قدا  له گه ڵ  مامه ڵه   وه ه��ا  نابێت   .1

ملكه چی  و  به شه   به ش  بابه تێكی  كه   بكرێت 

هه وڵبده ین  گه ر  بێهووده یه   حیسابكردنه ، 

له نێوان  بكه ین  ماتریالی  جیاكارییه كی 

به رهه مه  ئه ده بییه كان و ده قه كاندا، هه روه ها 

كالسیكییه   به رهه م  بڵێین  نابێت  تایبه ت  به  

مه سه له كه   پێشكه وتنخوازانه یه ،  ده ق  و 

مۆدێرنه وه   ناوی  به   به وه ی  نییه   په یوه ست 

لیستێك بۆ وه رگرتنی خه اڵته كان دروستبكرێت 

له   هه ندێك  كه   بكرێت،  ئه وه   بۆ  بانگه شه   و 

پێكاوه   ئامانجه كه یان  ئه ده بییه كان  به رهه مه  

كۆنتێكسته   به هۆی  دیكه یان  هه ندێكی  و 

ده شێت  نه یانپێكاوه .  زه مه نییه كه یانه وه  

بوونیان  ده قه كان  كۆنه كاندا  به رهه مه   له  

له   زۆرێ��ك  كه   ج��ۆره ی  ب��ه و  ه��ه ر  هه بێت، 

ده ق  ئه ده بییه  هاوچه رخه كان  به رهه مهێرناوه  

به رهه م  كه   ئه وه یه   نێوانیان  جیاوازی  نین. 

فه زای  له   پانتاییه كی  ماتریاله ،  پارچه یه ك 

كۆگاكانی  منوونه   )بۆ  داگیركردووه   كتێبه كان 

میتۆدییه .  كایه یه كی  ده ق  ب��ه اڵم  كتێب(، 
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جیاكارییه مان  ئه و  به رامبه ركردنه وه یه   ئه م 

"ڕیاڵی  له نێوان  الك��ان  كه   بیرده خاته وه  

یه كه میان  ده یكات:  "ڕی��اڵ"دا  و  ده روون��ی" 

ئاماژه ی بۆ ده كرێت و دووه میان ئه رگومێنتی 

بۆ ده هێرنێته وه ، هه روه ها به رهه م ده بیرنێت 

له   و  ئه رشیفه كان  ڕەفه ی  له   كتێبه كاندا،  )له  

ده ق  به اڵم  تاقیكردنه وه دا(،  پرۆگرامه كانی 

ڕێسا  هه ندێك  گوێره ی  به   و  ده درێت  پاساو 

قسه ده كات،  ڕێسا(  هه ندێك  دژی  )ی��ان 

ده ق  به اڵم  ده گیرێت،  ده سته وه   به   به رهه م 

گوتاردا  له   ته نیا  و  ده گرێت  له خۆیی  زمان 

گوتاردا  له   ده ق  بڵێین  با  )یان  هه یه   بوونی 

ده ق  پێناسه ده كرێت(.  كه   به و جۆره ی  هه یه  

به رهه م  به ڵكو  نییه ،  به رهه م  به شبه شكردنی 

گوزارشتێكی  به   ده قه ،  وه همییانه ی  پۆشاكیی 

كار  له نێو  ته نیا  ناناسیت  خۆی  ده ق  دیكه : 

ده گه ینه   له مه وه   نه بێت.  به رهه مهێناندا  و 

بوه ستێت  ناتوانێت  ده ق  كه   ئه نجامه ی،  ئه و 

ئه رشیفه كاندا(. جووڵه   ڕه فه ی  له   منوونه   )بۆ 

به رده وامه كه ی، بریتییه  له  تێپه ڕین و به زاندن 

)ده توانێت به رهه می ئه ده بی و بگره  چه ندین 

به رهه می دیكه یش تێپه ڕێنێت(. 

قه تیس  "ب��اش"دا  ئه ده بی  له   ده ق   .2

ڕیزبه ندیی  نێو  ناچیته   ده ق  ن��اب��ێ��ت. 

نێو  ناچێته   ته نانه ت  بگره   هیرارشییه وه ، 

دابه شكاریی ڕە گه زه كانیشه وه . به  پێچه وانه وه ، 

ئه و شته ی كه  ده ق دیاریده كات، تواناكه یه تی 

ده بێت  كۆنه كان.  پۆلێنكارییه   هه ژاندنی  بۆ 

"ژۆرژ باتای" بخه ینه  نێو چ كه تیگۆرییه كه وه ؟ 

یان  ب��ووه   چیرۆكنووس  نوسه ره   ئه م  داخ��ۆ 

یان  ئابوریناسه   داخۆ  وتارنووس؟  یان  شاعیر 

ئه م  وه اڵمدانه وه ی  سۆفی؟  یان  فه یله سوف 

پرسیاره  ئه وه نده  سه خته،  كه  زۆربه ی كتێب و 

نوسینی سه ر به  قوتابخانه كان )واته  قوتابخانه  

ئه ده بی و فیكرییه كان( وایان به  باشرت زانیووه  

له بیریبكه ن.  و  نه كه ن  باتای  له   قسه   هه ر 

ده قی  كۆمه ڵێك  باتای  ئه وه یه   ڕاستییه كه ی 

نووسیوه ، ڕە نگه  هیچیشی نه نووسیبێت، ته نیا 

ده قه كان  هه موو  له   كه   نه بێت،  ده ق  یه ك 

پۆڵێنكردن  ئه گه ر ده ق كێشه كانی  پێكهاتووه . 

وه زیفه   له   یه كێكه   ئه مه   )كه   ڕوو  ده خاته وه  

پێویسته   له سه ری  ئه وا  كۆمه اڵیه تییه كانی(، 

كه   شته وه،   به و  بێت  په یوه ست  ب��ه رده وام 

سنوور".  "ئه زموونی  پێیده ڵێت  "سۆله رس" 

به رهه مانه   ئه و  ده رب��اره ی  "تیبۆدی"  پێشرت 

هه یه   بوونیان  سنووره كاندا  له   كه   دوواب��وو، 

)وه كو "ژیانی ڕانسی" شاتوبریان، كه  له مڕۆدا 

كه   ئه وه یه   ده ق  ده رده كه وێت(:  ده ق  وه ك 

بوونی  قسه كردندا  ڕێزمانی  سنووره كانی  له  

هه یه  )له  سنورێكدا كه  بشێت بخوێرنێته وه (. 

به   ئه وتۆی  په یوه ندییه كی  ئایدیایه   ئ��ه م 

و  ڕیزكردن  مه به ستی  به   نییه .  ڕه وانبێژییه وه  

نابرێت:  بۆ  په نای  خراپ  و  باش  دیاریكردنی 

ئه ودیوی  ده ق رێك هه وڵده دات خۆی بخاته  

س��ن��ووره ك��ان��ی ب��ۆچ��وون��ی ب���اوه وه  )داخ��ۆ 

بۆچوونی باو، كه  كۆمه ڵگه  دیموكراسییه كامنان 

به   پێده دات،  په ره ی  میدیا  و  پێكده هێنێت 

بۆ  تواناكه ی  و  كۆتاییه كه ی  و  سنووره كانی 

سه ركوتكردن و گه مارۆكه ی و چاودێرییه كه یدا 

و  داهێنان  هه میشه   ده ق  نانارسێته وه ؟(. 

بۆچوونه   سنووری  له   ده رچوونه   بیدعه یه ، 

باوه كان. 

به   به راورد  و  ده كرێته وه   نزیك  ده ق   .3

له   به رهه م  به اڵم  پێده كرێت،  ده ركی   نیشانه  

جۆر  دوو  ده توانین  گیرده خوات.  مه دلولدا 

ده الله ت بده ینه  پاڵ ئه م مه دلوله : یان ده بێت 

ئیدی  سه یریبكه ین،  دیار  ده الله تێكی  وه ك 

زانستێك،  ئوبێكتی  ده بێته   به رهه م  كاته   ئه و 

واته   ده دات،  حه رفییانه   مانای  به   بایه خ  كه  

به   ده بێت  یاخود  فیلۆلۆژی،  بابه تی  ده بێته  

ده بێت  كاته   ئه و  دابنێین،  نادیاری  ڕاناوێكی 

ده بێته   به رهه م  و  بكه ین  بۆ  هه ڵكۆڵینی 

یان  ماركسی  )ته فسیری  ته فسیر  ئوبێكتی 

ده روونشیكاری یان ئوبێكتگه رایی...(، پوخته ی 

نیشانه یه كی  وه ك  به رهه م  كه   ئه وه یه   قسه  

پۆلێك  كه   ئاساییه   بۆیه   ده كات،  ئیش  گشتی 

و هێام  نیشانه   ئیمپراتۆریای  نێو  دامه زراوه ی 

بنوێنێته وه ، به اڵم ده ق، به  پێچه وانه ی ئه وه وه ، 

ده نوێنێته وه .  مه دلول  بیكۆتای  پاشه كشه ی 

بواری  هه یه .  درێژبوونه وه ی  توانای  ده ق 

"دال"  له   وه ها  نابێت  "دال"ە .  بواری  ده ق 

تێبگه ین، كه  "به شی یه كه می مانا" و هه ڵگره  

ئه و  هه ڵگری  به ڵكو  مانایه ،  ماتریالییه كه ی 

هه مان  به   دێت.  تۆزێكیرت  دوای  كه   شته یه ، 

شته   به و  ئاماژە   "دال"  ناكۆتاییبوونی  شێوه  

لێبكات  گوزارشتی  ناتوانێت  زمان  كه   نادات، 

)واته  بۆ مه دلولێك كه  ناكریت ده رببڕدرێت(، 

ده ك��ا،  "گ��ه م��ه "  ئایدیای  بۆ  ئ��ام��اژە   به ڵكو 

به بیرهه مهێنانی به رده وامی "دال" له نێو بواری 

بواره كه یه تی(  ده ق  كه   بڵێین  با  )یان  ده قدا 

ئۆرگانیكی،  گه شه كردنێكی  گ��وێ��ره ی  ب��ه  

هێرمینۆتیكی  ش��ێ��وازی  گ��وێ��ره ی  ب��ه   ی��ان 

جوڵه یه كی  گوێره ی  به   به ڵكو  ڕوون���ادات، 

به یه كداچوون  به دوایه كداهاتووی  زنجیره یی 

ده ق  كه   لۆژیكه ی  ئه و  ڕووده دات.  گۆڕان  و 

تێگه یشتنسازی  لۆژیكێكی  به ڕێوه ده بات 



197
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

به رهه مه كه  "ده یه ویت  نییه  )كه  بۆمان دیاریبكات 

لۆژیكی  به ڵكو  چییه (،  ئامانجی  و  چی"  بڵێت 

ڕە گه زدۆزییه كانه . ئاسته نگ و تێپه ڕین و ناردنه كان 

لێره دا جۆرێك ده ربڕینی وزه ی ره مزیین )كه  ئه گه ر 

به رهه می  ده مرێت(.  ببێت،  ده ستبه رداریان  مرۆڤ 

الواز  ڕاده یه كی  به   حاڵه تدا(  باشرتین  )له   ئه ده بی 

كورته ،  زۆر  ماوه ی  )ڕە مزیبوونه كه یشی  ڕە مزییه . 

له   هه ر  ده ق  به اڵم  راده وه ستێت(،  به زوویی  واته  

بنه ڕە ته وه  ره مزییه : ئه و به رهه مه  ئه ده بییه ی كه  له  

رسوشته  ره مزییه كه ی تێده گه ین و ده ركی ده كه ین 

و به ریده كه وین، هیچ نییه  جگه  له  ده ق. به م جۆره ، 

شێوه ی  هه مان  به   ده كات،  زمان  به   ئاماژه   ده ق 

نه   كه   بونیادێك  به اڵم  بونیاده ،  ملكه چی  زمانیش 

سه نته ری هه یه  و نه  داده خرێت )با بۆ ڕە تدانه وه ی 

باس  هه یه ،  بونیادگه ریی  له   كه   زۆره ی  كینه   ئه و 

ئیپستمۆلۆژییه ی  ئه و ستایشكردنه   بكه ین كه   له وه  

ئه وه   بۆ  بنه ڕە تدا  له   بۆ زمان ده كرێت،  ئێستادا  له  

بینیوه ته وه   ئایدیایه كامن  له  زماندا  ده گه ڕێته وه  كه  

نه   ئه وه  سیسته مێكه   نه ناسه :  و  نامۆ  بونیاد  له   كه  

كۆتایی هه یه  و نه  سه نته ر(. 

4. ده ق فره ییه . ئه مه  ته نیا واتای ئه وه  نییه،  كه  

چه ندین مانا له  خۆ ده گرێت، به ڵكو به و واتایه یه  كه  

خودی فره ییه كه  مانا به دیده هێنێت. ئه وه  فره ییه كه  

ئاماده یی  ده ق  یه كێتییه ك.  هیچ  نێو  نابرێته وه   كه  

ماناكان نییه ، به ڵكو مه جاز و گواستنه وه  و تێپه ڕینه . 

ملكه چی  ده ق  ناكرێت  بنه مایه،  ئ��ه م  له سه ر 

بێت،  ئازادانه یش  ئه گه ر  ته نانه ت  ببێت،  ته ئویل 

په رتوباڵوكردنه وه   و  ته قاندنه وه   ملكه چی  به ڵكو 

ده بێت، له به رئه وه ی فره یی ده ق به هۆی ئاڵۆزی و 

ناڕوونی ناوه ڕۆكه كانییه وه  نییه ، به ڵكو به هۆی ئه و 

گونجاوی  فره یی  پێیبڵێین  ده توانین  كه   شته وه یه  

ئه و ده الله تانه ی كه  لێیان پێكدێت: خوێنه ری ده ق 

كاری  كه   )دۆخێك  ده چێت  شله ژاو  سوبێكتی  له  

نزیكی  له   سوبێكته   ئه م  راده وه ستێت(،  خه یاڵدان 

خ��واره وه ی��دا  له   كه   ده چێت  و  دێت  دۆڵێكه وه  

ده رك��ی  فره یی  ئ��ه وه ی  تێده په ڕێت.  ڕووب��ارێ��ك 

وه كو  هه مه جۆره كانی  ئاسته   و  ماده   له   پێده كات، 

و  هه وا  و  گه رمی  و  سه وزی  و  ڕە نگ  و  ڕۆشنایی 

جووڵه كان  و  منداڵ  ده نگی  و  زیقه زیق  و  ژاوه ژاو 

ڕووداوان���ه   ئ��ه م  ده رده چ��ێ��ت.  پۆشاكه كانه وه   و 

خۆیاندا  له   جۆره كان  له   جۆرێك  به   هه ریه كه یان 

نارساوه كان  ڕێسا  ملكه چی  ئه مانه   ده كرێن:  ده رك 

كارێكی  یه كرتی  به   تێكه ڵكردنیان  ب��ه اڵم  ده ب��ن، 

دیاریی  جیاوازییه كه ی  له   الدان  ئه وه   تاكالیه نه یه . 

دووباره   جیاوازی  وه ك  ده شێت  ته نیا  كه   ده كات 

ببێته وه . ئا ئه مه  دۆخی ده قه، ده ق ناتوانێت ببێته  

)لێره دا  نه بێت  جیاوازبوونه كه یدا  له   ته نیا  خۆی 

ته نیا  بێت(.  تاقانه یش  كه   نییه،   ئه وه   ده ربه ستی 

ده كات  وا  )ئه مه یش  ده خوێرنێته وه   یه كجاریش 

)استقرائی-  دیده كتیڤ  ئینده كتیڤ-  ناسینی 

بێت.  وه همی  شتێكی  ده ق��ه ك��ان  استنباطی(ی 

ده قه كان(،  به   بێت  تایبه ت  نییه   "ڕێزمان"ێك  هیچ 

كۆته یشنه كان  له   ده ق  ئه وه یش  سه ره ڕای  كه چی 

له   واته   پێكدێت،  ده نگدانه وه كان  و  ئاماژە كان  و 

هاوچه رخه كان  یان  پێشرت  كولتورییه كانی  زمانه  

پێكدێت  نه بێت؟(  كولتوری  ده شیت  زمان  )ئایا 

ده قئاوێزانه ی  ئه و  تێیده په ڕێنن.  ت��ه واوی  به   كه  

هه رگیز  نێوییه وه ،  ده كه وێته   ده قێك  هه موو  كه  

به   گ��ه ڕان  دابنێین:  ده ق��ی  ئه سڵی  به   ناكرێت 

كارتێكه ره كانیدا،  و  به رهه مه كان  "ئه سڵ"ی  دوای 

و  )سوالله (  بنه چه   ئه فسانه ی  له   په یڕه ویكردنه  

لێوه   ده قیان  كه   كۆته یشنانه ی  ئه و  به اڵم  بنه ماڵه ، 

بیانگه ڕێنینه وه   ناتوانین  و  نادیاره   ناویان  پێكدێت، 

ئه وه یشدا  له گه ڵ  ئه سڵه كانیان.  و  سه رچاوه   بۆ 

نابێت وه ها مامه ڵه  
له گه ڵ ده قدا بكرێت 
كه  بابه تێكی به ش 
به شه  و ملكه چی 
حیسابكردنه ، 
بێهووده یه  گه ر 
هه وڵبده ین 
جیاكارییه كی ماتریالی 
بكه ین له نێوان 
به رهه مه  ئه ده بییه كان 
و ده قه كاندا، هه روه ها 
به  تایبه ت نابێت 
بڵێین به رهه م 
كالسیكییه  و ده ق 
پێشكه وتنخوازانه یه 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 198
ژمارە )60 - 61( ساڵی چواردەیەم 

No.(61 - 60) April .2017

كۆمه ڵێك سه رچاوه ن كه  پێشرت خوێرناونه ته وه : 

وه ك  خ��ۆی��ان  ن��ه   كۆته یشنانه   ج��ۆره   ئ��ه م 

نێوان  ده خرێنه   نه   و  ده ناسێنن  كۆته یشن 

تاكڕە وه كان  فه لسه فه   به رهه م  كه وانه كانه وه . 

ڕێك  فره یی  فه لسه فانه   ئه م  الی  وه ڕزناكات. 

خودی خراپه یه . له  به رامبه ر به رهه مدا، ده ق 

به رزبكاته وه ،  مرۆڤه   ئه و  دروشمی  ده توانێت 

زۆره ،  من  "ناوی  له شییه وه   چۆته   شه یتان  كه  

چونكه  چه ندین دانه ین" )ئینجیل مه رقۆس، 5، 

9(. ته ونه  فره یی یان شه یتانییه كه یه،  كه  ده ق 

ده توانێت  و  به رهه مه وه   به رامبه ر  ده خاته  

به   ق��ووڵ  چاوگێڕانه وه یه كی  مایه ی  ببێته  

خوێندنه وه یه كدا، كه  هیچ شتێك تییدا بوونی 

كتێبی  ده قانه ی  ئه و  نه بێت:  مۆنۆلۆگ  نییه  

تاكڕە وه كان  تیۆلۆژییه   فه لسه فه   كه   پیرۆز 

ملكه چی  ده ش��ێ��ت  باسیده كه ن،  زۆرج���ار 

له   )واته   بكرێن  ماناكان  هه ڵوه شاندنه وه ی 

خوێندنه وه یه كی  بۆ  بكرێن  ملكه چ  دواجاردا 

ماتریالیستی(، ئه مه  له  هه مان ئه و كاته دا كه  

ده شێت ته فسیری ماركسیستی بۆ به رهه م، كه  

ڕوانیوویه تی،  تاكڕە وانه   هه ر  ئێستایش  هه تا 

ڕوانینه  ماتریالییه كه ی خۆی ده وڵه مه ند بكات 

و به  سه ر فره ییدا بكرێته وه  )هه ڵبه ت ئه گه ر 

"دامه زراوه " ماركسیستییه كان بهێڵن(. 

پ��ه ره س��ه ن��دن��ی  له نێو  ب��ه ره��ه م   5-

گریامنه ی  پۆلێنده كرێت.  بنه چه ییدا 

و  )ڕە گ����ه ز  جیهان  ك��ه   ده ك����ات،  ئ���ه وه  

دیاریده كات،  به رهه م  مێژوویش(  ئینجا 

زنجیره یان  خۆیاندا  له نێو  به رهه مه كان 

دانه ر  ڕیزبوون،  یه كدا  به دوای  و  پێكهێناوه  

وه ها  به رهه مه كه یه .  خاوه نی  )مؤلف(یش 

خاوه نی  و  باوك  كه   ده ڕوانرێت،  دانه ر  له  

فێر  ئه ده بناسیش  ده بێت  به رهه مه كه یه . 

و  بگرێت  ده ستنووس  له   ڕێز  چۆن  ببێت 

بپارێزێت،  دانه ره كه   مه به سته كانی  و  نیازه  

یاساگه لێك  كۆمه ڵگه   ده بێت  ه��ه روه ه��ا 

نێوان  په یوه ندی  ڕێكخستنی  بۆ  دابڕێژێت 

دانه ر و كاره كانی )ئه وه  "مافه كانی دانه ر"ە  

كه  له  سه رده می نوێدا سه ریهه ڵدا و له گه ڵ 

خۆی  یاسایی  فۆڕمی  فه ره نسیدا  شۆڕشی 

بێ  به   ده خوێرنێته وه   ده ق  به اڵم  وه رگرت(، 

به م جۆره   ببه ستێت.  باوك  به   پشت  ئه وه ی 

وێنه ی  له   ده ق  مه جازیی  وێنه ی  لێره دا 

مه جازی به رهه م جیاده بێته وه : ئه ویان وێنه ی 

به رچاو،  ده هێنێته   ئۆرگانیی  بوونه وه رێكی 

بایۆلۆژییه وه   زۆربوونی  كرده ی  به هۆی  كه  

ده ق  كه   وێنه یه ی  ئه و  به اڵم  گه شه ده كات، 

هه یه .  تۆڕی  فۆرمی  به رچاومان  ده یهێنێته  

هه بێت،  درێژبوونه وه ی  ده ق  ئه گه ر  خۆ 

ئه وا ئه مه  به هۆی پێكهاتن و ڕێكخستنه وه یه  

بایۆلۆژیای  تیۆری  له   نزیكه   وێنه یه   )ئه م 

"ئۆرگانی"(،  بوونه وه ی  ده رب��اره ی  مۆدێرن 

پێویست  ،  كه   ده ق��دا  له   شتێك   كه واته  

بگیرێت"،  لێ  "ڕێزی  ئۆرگانه كانیدا  له   بێت 

)ئه مه   تێكبشكێرنێت  ده كرێت  له به رئه وه ی 

ن��اوه ڕاس��ت  س��ه ده ك��ان��ی  ك��ه   شته یه   ئ��ه و 

له و  ك��ه   ك��ردی  ده ق  دوو  ب��ه   ده ره���ه ق 

مه به ستیشم  بوون،  بااڵده ست  زۆر  كاته دا 

ده كرێت  ئه رستۆیه (،  و  پیرۆز  كتێی  له  

باوكی  ئ��ه وه ی  بێ  به   بخوێرنێته وه   ده ق 

كه له پوور  ده قئاوێزان  ئه نجامدانی  هه بێت. 

ئه مه   ده بات.  له نێوی  و  هه ڵده وه شینێته وه  

واتای ئه وه  نییه  كه  ناشێت دانه ر دووباره  له  

ده قدا یان له  ده قه كه یدا ده ركه وێته وه ، به اڵم 

ئه گه ر بیشگه ڕێته وه  به  شێوه ی "بانگكراوێك" 

ڕۆمان  نوسه ری  ئه گه ر  خۆ  ده گه ڕێته وه . 

كاره كته ره كانی  له   یه كێك  شێوه ی  به   بێت، 

هیچ  ده ركه وتنه كه ی  به اڵم  ده رده كه وێت، 

ئیمتیازێكی تێدا نییه . باشرت بڵێین ئه و ده بێته  

بوونه وه رێك له  كاغه ز، ئه گه ر ئه م ده ربڕینه  

بگونجێت. چیرت ژیانی ڕۆماننووس سه رچاوه  و 

ئه سڵی حیكایه ته كانی نییه ، به ڵكو حیكایه تی 

به رهه كه یه تی.  و  ك��اره ك��ه ی  كێبه ركێی 

)نه ك  ده داته وه   ڕە نگ  ژیان  له سه ر  به رهه م 

"پرۆست"  به رهه مه كانی  پێچه وانه وه (.  به  

توانایه مان  ئه و  كاره كانیان  و  "جۆنی"  و 

پێده ده ن، كه  ژیانیان وه ك ده ق بخوێنینه وه . 

و  ژیان  كه    ،biograghie فه ره نسی  وشه ی 

ده الله تێكی  ده به ستێته وه ،  پێكه وه   نوسین 

كه   راستگۆیی  ج��ۆره ،  به م  هه یه .  به هێزی 

دۆكرتینی ئه خالقیاتی ئه ده بی پێكده هێنێت، 

ئه و  بۆیه   ساخته ،  پێكهاته یه كی  ده بێته  

نییه   هیچ  ده نووسێت،  ده قێك  كه   "من"ە ی 

جگه  له  "من"ێكی كاغه زی. 

به كاربردنه  بابه تی  به رهه م  زۆرج��ار   .6

قوربانی  نێو  ناكه ومه   لێره دا   )استهالك(، 

جۆرێك له  دیامگۆژیه تی بۆرژوازییه وه ، به وه ی 

بگه ڕێمه وه  بۆ ئه و كولتووره ی كه  پێیده وترێت 

كولتووری به كاربردن، به اڵم ده بێت دان به وه دا 

بنێین، كه  له مڕۆدا ئه وه  "كواڵێتی"ی به رهه می 

ئه ده بییه  )كه  شتێكه  گریامنه ی هه ڵسه نگاندنی 

"زه وق" ده كات( جیاوازیی نێوان نوورساوه كان 

دیاریده كات، نه ك پرۆسه ی خوێندنه وه  خۆی: 

له   بونیاده وه   له   "ڕۆشنگه رانه "  خوێندنه وه ی 

به اڵم  نییه ،  جیاواز  سه رپێیی  خوێندنه وه ی 

ده ق )الیه نیكه م به  هۆی نه خوێندنه وه یه وه ( 
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له بری  و  ده پارێزێت  به كاربردن  له   به رهه م 

و  به رهه مهێنان  و  كار  و  گه مه   وه ك  ئ��ه وه ، 

پراكتیك سه یریده كات. ئه مه یش واتای ئه وه یه ، 

هه وڵی  لێده خوازێت  ئ��ه وه م��ان  ده ق  كه  

نزیككردنه وه ( الیه نیكه م  )یان  سه ركوتكردن 

له   نوسین  ك��ه   ب��ده ی��ن،  م��ه ودای��ه   ئ��ه و  ی 

ئه و  به هۆی  نه ك  جیاده كاته وه ،  خوێندنه وه  

سه ر  ده یخاته   خوێنه ر  كه   زی��اده وه ی��ه وه  

ده خاته   هه ردووكیان  به وه ی  به ڵكو  به رهه م، 

ئه و  ده الله تداره وه .  موماره سه ی  هه مان  نێو 

مه ودایه ی نوسین له  خوێندنه وه  جیاده كاته وه  

مه ودایه كی مێژووییه . له كاتی تووندبوونه وه ی 

له   ب��ه ر  )وات��ه   كۆمه اڵیه تیدا  دابه شكاریی 

دیموكراسییه كان(،  كۆمه ڵگە  دامه زراندنی 

هه مان  هه ردووكیان  نوسین  و  خوێندنه وه  

ئیمتیازی چینایه تییان هه بوو، ڕە وانبێژی، كه  له و 

وه خته دا مه شخه ڵی ئه ده بی 

)ئه گه رچی  ده خوێند  نوسینی  وان��ه ی  ب��وو، 

بوون  وتار  ده هاتن  به رهه م  ئه وانه ی  زۆرجار 

ده الل��ه ت��ه ی  ئ��ه و  مه سه له كه   ده ق(.  ن��ه ك 

بۆ  كاربكات  دیموكراسییه ت  كه   هه بوو 

قوتابخانه ی  ئه وه ی  دۆخه كه :  هه ڵگه ڕانه وه ی 

ناوه ندی شانازیی پێوه ده كرد خوێندنه وه یه كی 

به م  )هه ستكردن  نوسین  نه ك  بوو  "ب��اش" 

نوقسانییه  له مڕۆدا بۆته  مۆده یه ك: داوای ئه وه  

له  مامۆستا ده كرێت، كه  قوتابی فێری "توانای 

واته   نزیكه یی  به   ئه مه یش  بكات،  ده ربڕین" 

قه ره بووكردنه وه ی 

به دحاڵیبوون(.  له   پاراسنت  و  قه تیسكردن 

ڕاستییه كه ی، خوێندنه وه  به  واتای به كاربردن، 

واتای ئه وه یه  كه  خوێنه ر گه مه ی ده ق نه كات. 

خوێنه ر  كه   ئه وه یه   له مه یش  مه به ستامن 

حسابی  بۆ  بگه ڕێنێته وه   ده ق  هه وڵبدات 

نه بێته   ته نیا  كاره كه ی  بۆئه وه ی  به اڵم  خۆی، 

هه ڵچوونی  پاسیڤی  الساییكردنه وه یه كی 

شێوه ی  )به   ده نوێنێت  ده ق  ئه وا  ناوه كی، 

ئه وه مان  ده بێت  به اڵم  شانۆیی(،  نواندنێكی 

"گه مه "،  ده سته واژە ی  واتای  كه   له بیرنه چێت 

شانۆییه كه ی،  و  پیشه یی  وات��ا  س���ه ره ڕای 

مێژووی  هه یه .  میوزیكییشی  ده الله تێكی 

هونه ر(  وه ك  نه ك  موماره سه   )وه ك  میوزیك 

ده چێت،  ده ق  مێژووی  له   زۆر  تاڕاده یه كی 

هیوایه ته كان  كه   به سه رچوو  سه رده مه   ئه و 

ژە ندنی  له نێوان  نه بوو  زۆربوون، جیاوازییه ك 

گ��وێ  و  ئ����اوازه ك����ان 

Lacan
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و  دیاریكران  ئامێره كان  دواتر  له   لێگرتنیان. 

جه ماوه ری  كه   ده ركه وتن،  میوزیكژه نه كان 

ئاوازه كانی  ژه ندنی  ده رف��ه ت��ی  ب���ۆرژوازی 

میوه زیكژن  هیشتایش  )ئه گه رچی  پێده دان 

ئه مه   ك��ه   بژە نێت،  ئ��اوازه ك��ان  ده ی��ت��وان��ی 

چیرۆكی پیانۆیه (، ئینجا چه پله لێده ر )پاسیڤی 

به   ده گرێت،  میوزیك  له   گوێ  كه   هه ڵچوو(، 

جێگای  )قه وان  بیژە نێت  بتوانێت  ئه وه ی  بێ 

پیانۆی گرته وه (. ده زانین میوزیكی هاوچه رخ 

له مڕۆدا ڕۆڵی مۆسیقاری الوازكردووه ، له مڕۆدا 

دانه ر  هاوكاری  و  به شدار  ده خوازرێت  لێی 

زیاتر  كه   میوزیكییه كه یدا،  پارچه   له   بێت 

"گوزارشت  نه ك  ده كات  ته واوكردنی  بۆ  كار 

لێكردن"�ی. خه ریكه  ده ق ده بێته  شتێكی وه كو 

ده كات  له  خوێنه ر  ئه وه   داوای  پارچه یه :  ئه م 

به شدارییه كی چاالكانه  بكات. ئه مه  گۆڕانێكی 

ئه ده بی  به رهه می  ڕۆڵی  كێ  ئه ی  گه وره یه : 

پرسیاره ی  ئه م  ماالرمێ  )پێشرت  ده گێڕێت؟ 

جه ماوه ر  پێییوایه   ئ��ه و  ك���ردووه :  خ��ۆی  له  

به رهه می  ڕە خنه گر  ته نیا  داده هێنن(.  كتێب 

و  دروستیده كات  و  وه دیدێنێت  ئه ده بی 

ئه كتی  به   كرنی خوێندنه وه   ده كات.  دادگایی 

كه   "بێزاری"یه ی  له و  به رپرسه   به كاربردن 

مۆدێرن  ده قی  به رامبه ر  خه ڵكی  زۆرینه ی 

ئاسانی  ب��ه   )گ��وای��ه   پ��ێ��ده ك��ه ن  هه ستی  

ناخوێرنێته وه (، یان وه ڕزبوون له  فیلمێك، یان 

بێتوانایی  واته   بێزاری  ئاڤانگاردی.  تابلۆیه كی 

كردنه وه ی  گه مه ی  و  ده ق  به رهه مهێنانی  له  

كۆده كانی و دوورخستنه وه . 

مامه ڵه ی  ب��ه ره و  ده مانبات  ئه مه    .7

ئه وه یه   ئه ویش  ده ق��دا:  له گه ڵ  كۆتاییامن 

داخۆ  نازانم  چێژە وه .  به   په یوه ندیداره   كه  

بنه مای  له سه ر  كه   هه یه ،  ئێستاتیكایه ك 

به   هه ر  نا.  یان  دامبه زرێت  چێژه وه   ئه م 

خاڵیی  چێژ  له   ئه ده بی  به رهه می  ڕاستی 

به رهه مه كان(،  له   )الیه نیكه م هه ندێك  نییه  

و  پرۆست  خوێندنه وه ی  له   چێژ  ڕە نگه  

له   چێژ  ته نانه ت  بگره   و  بالزاك  و  فلۆبێر 

بۆ  )جا  وه ربگرم  دۆما"یش  "ئه لیكسانده ر 

نا(، به اڵم وا پێده چیت ئاست و راده ی ئه م 

چێژه  هه رچه ندیش بێت، ته نانه ت ئه گه ر له  

هه موو پێشداوه رییه كیش خۆم ڕزگار بكه م، 

ئه وا هێشتا هه ر به شێكه  له  چێژی به كاربردن 

زۆری  وزه یه كی  و  توانا  ئ��ه وه ی  )مه گه ر 

من  ئه گه ر  چونكه   بكه ین(:  سه رف  له گه ڵدا 

باش  ئه وا  بخوێنمه وه ،  دانه رانه   ئه م  بتوانم 

دووباره   نوسینه كانیان  ناتوانم  كه   ده زانم، 

به و جۆره یش  ناتوانم  كه   )ده زانم  بكه مه وه  

بۆ  بزانم  ئه مه   به سه   ئه وه نده   بنووسم(، 

به رهه مانه   ئه م  به رهه مهێنانی  له   ئه وه ی 

دابڕێم، ئه مه  له  كاتێكدا كه  دووركه وتنه وه یان 

داده مه زرێنێت  من  مۆدێرنبوونی  من  له  

ئه و  بزانین  كه   نییه   ئه وه   مۆدێرنه   )داخۆ 

بگه ڕێینه وه ؟(،  بۆیان  نابێت  كه   چین  شتانه  

چێژە وه وه ،  به   به سرتاوه ته وه   ده ق،  به اڵم 

و  جیانابێته وه   كه   خۆشییه وه   ب��ه و  وات��ه  

ئاستی  له به رئه وه ی  ده ق  نووساوه .  پێیه وه  

شێوازی  به   ریزبه ندییه كه یه تی،  و  "دال" 

خۆ  كۆمه اڵیه تییه .  یۆتۆپیای  به   سه ر  خۆی 

شه فافییه تی  م��ێ��ژووه وه   پێش  له   ئه گه ر 

په یوه ندییه  كۆمه اڵیه تییه كان به دینه هێنێت، 

په یوه ندییه   شه فافییه تی  الیه نیكه م  ئه وا 

زمانییه كان وه دی دێنێت، ئه وه یش فه زایه كه  

زاڵ  تردا  زمانێكی  به سه ر  زمانێك  تێیدا  كه  

بره و  زمانه كان  تێیدا  كه   فه زایه كه   نابێت، 

ده ستێنن و ده سووڕێنه وه .

ڕە گه زه كانی  زه روره ت  به   مه سه النه   ئه م 

به هۆی  ته نیا  ئه مه   پێكناهێنن.  ده ق  تیۆری 

نییه،   كه سه وه   ئه و  بۆچوونی  و  وێناكردن 

بۆ  ته نیا  )كه سێك  پێشكه شده كات  ده ق  كه  

له   كه   كاریكردووه   شته   ئ��ه و  تۆماركردنی 

ده سووڕێنه وه (،  لێكۆڵینه وه كانی  ده ره وه ی 

تیۆری  كه   ب��ۆئ��ه وه ی  ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه   به ڵكو 

زمان،  ئه ودیوی  پیشاندانی  به   ناتوانێت  ده ق 

دادگاییكردن،  له به رئه وه ی  بكات:  قه ناعه ت 

زمان  ئه ودیوی  له   گومانكردن  الیه نیكه م  یان 

)ڕه نگه  پێویست بێت بۆ ماوه یه كی كاتی په نا 

تیۆره كه   نێو  به رین(، ده چیته   ئه م چه مكه   بۆ 

خۆیه وه  و به شێكی پێكده هێنێت: له به رئه وه ی 

بێت  گوتار  ناتوانێت  ده ق،  ده رب��اره ی  گوتار 

هه تاوه كو خۆی ده ق نه بێت، جا له به رئه وه ی 

ناهێلێت  كه   كۆمه اڵیه تییه یه   فه زا  ئه و  ده ق 

له   یان  بێت،  دووره په رێز  لێی  زمانێك  هیچ 

له   بكه رێكیش  ناهێڵێت هیچ  بێت،  ده ره وه ی 

پرۆسه ی گوزارشتكردندا، له  پێگه ی حاكم، یان 

یان سه رپه رشتیار،  ده روونشیكار  یان  مامۆستا 

یان هه ڵكۆڵه ردا بێت:  بۆیه  تیۆری ده ق ته نیا   

نوسیندا  راسته قینه ی  موماره سه ی  له گه ڵ 

دروستده بێت. 

سه رچاوه : 

-روالن بارط: درس السيميولوجيا، ترجمة: 

للنرش،  توبقال  دار  العايل،  بنعبد  عبدالسالم 

 ،1993 البيضاء-املغرب،  الثانية،الدار  الطبعة 

صص67-59. 
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ل��ه ب��اره ی  ناڕونییه ی  و  ئ��اڵ��ۆزی  ئ��ه و 

زه مینییه :  بیرۆكه یه كی  ده فره فڕیوه كانه وه  

له   ده فره  فڕیوه كان  كردووە،   گریامنه   وامان 

ئه و  هاتووه ،  سۆڤییه ته وه   نادیاری  شوێنێكی 

و  ڕوون  مه به ستێكی  هه ر  له   كه   جیهانه ی 

ئاشكرا خاڵییه  و له مه شدا له  هه ر هه ساره یه كی 

نادیاریی دیكه  ده چێت. 

ئه م جۆره  له  ئه فسانه،  تۆوی په ره سه ندنی 

خۆیدا  له   خۆمانی  )هه ساره یی(  زه مینیی 

هه ڵگرتووه . خۆ ئه گه ر ده فرێكی ئۆتۆماتیكیی 

ئامێرێكی  بووبێته   ئاسانییه   به و  سۆڤییه تی 

مه ریخی، ئه وا له به ئه وه یه  كه  ئه فسانه سازیی 

ڕۆژئاوایی ئه وه  ده داته  پاڵ »ئه ویرت«ی جیهانی 

سۆڤییه تی، كه  له  هه ر هه ساره یه كی تردا باوه . 

یه كێتی سۆڤییه ت جیهانێكی ناوه نده  له نێوان 

زه مین و مه ریخدا. 

به م جۆره  مانای شتانی سه یر و سه مه ره  

ئه فسانه ی  له   كه   گۆڕاوه،   ڕووه وه   له و  ته نیا 

ئه فسانه ی  بۆ  گواستومانه ته وه   ملمالنێوه  

تا كاتێكی  فه رمانڕه وایی. ڕاستییه كه ی مه ریخ 

به   تر  نادیاری  ئاگاداركردنه وه یه كی  و  نادیار 

دێته   مه ریخییه ك  ئه مێنێته وه :  الیه نی  بێ  

ببینێ ،  خه ون  زه مین  سه ر  له   تا  زه وی  سه ر 

له باره یه وه   خۆی  حوكمی  به رله وه ی  به اڵم 

بیبینێت.  و  بدات  سه رنجی  ده یه وێت  بدات، 

ملمالنێی  كه   ده كه ین،  به وه   هه ست  ئێستا 

ویالیه ته   و  سۆڤییه ت  یه كێتی  نێوان  گه وره ی 

تاوانباركردن  دۆخێكی  وه ك  یه كگرتووه كان 

بوونی  ب��ه   مه ترسییه كه ی  چونكه   وای���ه ، 

به   ئه فسانه یی  په ناگرتنی  ناپێورێت،  ماف 

ئامانجی  به   ئاسامنی،  به هێزی  ڕوانگه یه كی 

لێره وه   هه ر  الیه نه كه یه ،  هه ردوو  تۆقاندنی 

ده روون��ش��ی��ك��اره ك��ان��ی داه��ات��وو ده ت��وان��ن 

هێز  ئه و  ڕه مزییانه ی  ڕه گ��ه زه   ئه و  ڕاڤ��ه ی 

خوالنه وه ی  كه :  بكه ن  خه ونییانه   بابه ته   و 

ده فره فڕیووه كه  و لووسی ئاسنه كه یی لێ  پێك 

ده یكاته   جیهان  ته فزیلییه ی  دۆخه   ئه م  دێن. 

به  پێچه وانه یشه وه   ناجێگیر.  ماده یه كی شێوه  

ئه گه ر به  بابه تی خراپه وه  به شداریی له  بواری 

ڕووپۆشه   و  گۆشه   وه ك  بكات:  شعوریامندا 

لێك  مه ودا  و،  هوریا  و  هه را  و،  ناڕێكه كان 

هه موو  تێده گه ین.  لێی  باشی  به   پچڕاوه كان، 

پێشبڕكێی )خه یاڵی  له  ڕۆمانه كانی  ئه م شتانه  

پێشنیاركراوه .  ورد  به شێوه یه كی  زانستی( 

زه وی  له   هیچیان  مه ریخییه كانیش  زه یینه  

وه رنه گرتووه ، جگه  له  وه سفه كانی. 

ئه ویش  هه یه .  زیاتر  ده الله تی  لێره دا 

–كه   ئه مریكی  زان��ای��ه ك��ی  وه ك  ئ��ه وه ی��ه ، 

و  ڕوون  به شێوه یه كی  بیرنه ماوه -  ناوه كه یم 

ئاشكرا وتی -و بێگومان وه ك زۆرێكیش له  ئێمه  

حه متییه تی  خاوه نی  مه ریخ  پێیه تی-  بڕوامان 

ن��ه ڕوان��راوی  لێ   مێژوویی  )هه ربوونێتی( 

خۆیه تی، كه  له  حه متییه تی زه مینی وه رگرتووه ، 

ڕیتم  هه مان  به   مه ریخ  مێژووی  له به رئه وه ی 

پێگه یشتووه،  كه  مێژووی جیهانه كه ی ئێمه یش 

ئه و  هه مان  له   پێگه یشتووه .  ڕێگه یه وه   له  

خۆی  بۆ  جوگرافیناسیی  مه یخ  سه رده مه شدا 

و  جوگرافیا  تێیدا  ئێمه یش  كه   به رهه مهێنا 

وێنه گرتنی كه ش و هه وامان به رهه مهێناوه . 

      به اڵم مه ریخ ته نیا به و ئامێره  پێش 

نییه،   هیچ  مه ریخ  جۆره   به م  كه وتووه :  ئێمه  

و،  ده بینین  پێوه   خه ونی  زه مینه ی  له و  جگه  

دوو الیه نی هه یه ، وه ك ئه وه ی به  ته واوی له  

دا   Idealisation ئایدیالیكراوه كان  به   خه ونه  

سوڕێك  خۆمانه وه   الی  ئه گه ر  ڕە نگه   هه یه . 

كه   جۆره ی  به و  بده ین،  لێ   مه ریخدا  به سه ر 

دروستامنكردووه ، ئه وا  هیچ نابینینه وه،  جگه  

به رهه مهێرناوه ش  دوو  ئه م  زه وی،  خودی  له  

هه مان مێژوویان هه یه ، ناتوانین به رهه مه كه ی 

چونكه   جیابكه ینه وه ،  ئه وێ   له وه ی  خۆمان 

بۆ  بگه ڕێنینه وه   مه ریخ  مبانه وێت  ئه گه ر 

ئه ویش  ده بێت  ئه وا  جوگرافیه كه ،  مه عریفه  

جوگرافیناسانێكی هه بێت وه كو: سرتابۆن )58 

وه كو  مێژووناسانێكی  ز(   22 یان   21 پ.ز- 

جوگرافیناسانێكیش  ز(   1874-1798( شیلیه  

توخمه   نێوان  په یوه ندی  له   توێژینه وه   كه  

فیدال  وه كو  بكه ن،  مرۆییه كان  و  فیزیایی 

دوبالنش )-1845 1918 ز(، هه وره ها ده بێت 

زانای  و  خۆی  جه نگی  و  خۆی  نه ته وه گه لی 

خۆی و مرۆڤی خۆی هه بێت، كه  هه ر ئێمه ین. 

كه   ده خ��وازێ��ت،  ئ��ه وه ش  لۆژیكه   ئ��ه م 

ئایینانه ش  ئه و  هه مان  هه ساره یه   ئه م  له سه ر 

ئایینی  تایبه ت  شێوه یه كی  به   كه   هه بێت، 

 Le Progres ڕۆژنامه ی  فه ره نسایین.  ئێمه ی 

مه ریخییه كان  باڵویكردۆته وه     de Lyon

خۆیشیان  پاپای  ئینجا  خۆیان،  مه سیح-ی 

دابه شكاریی  ده رگ���ای  ج��ۆره   )ب��ه م  هه یه  

نا  ئه گه ر  ده ك��رێ��ت��ه وه (:  چینبه ندییه كان 

كه   پێكبهێنن،  ژی���اره   ئ��ه و  نه یانده توانی 

هه ساره بڕی  ده ف��ری  دروستكردنی  توانای 

هونه ری  پێشكه وتنی  و  ئایین  چونكه   هه یه ، 

)ته كنیكی( -وه ك ئه و ڕۆژنامه  پێیوایه - هه مان 

چاكه ی ژیاری پێكدێنن و، یه كێكیان بێ  ئه وی 

وتوشیه تی:  هه روه ها  پێشناكه وێت،  دیكه یان 

كه   بكه ین،  بوونه وه رانێك  وێنای  ناتوانین 

گه یشتبێتنه  ئه م ئاسته  ژیارییه  و بتوانن بگه نه  
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ده بێت  بۆیه   بن،  وه سه نی  ئه گه ر  ئێمه   الی 

خودا  بوونی  به   بڕوایان  و  بن  خواپه رست 

هه بێت و، پیاده ی ئایینێكی تایبه ت بكه ن. 

له سه ر  به ندن  زه یینانه   ئه و  جۆره ،  به م 

به اڵم  هاوتا،  واته   هاوشێوه یی،  ئه فسانه ی 

هاوتایه كی  هه میشه   وه ك  هاوتا،  لێره دا 

پێكدژی  دادوه ره .  هاوتاییش  پێشكه وتووه ، 

چاكه   ملمالنێی  ته نیا  ڕۆژئاواش  و  ڕۆژهه اڵت 

و خراپه  نییه ، به ڵكو جۆرێك له  بێنه وبه رده ی 

بینینی  چاوی  ژێر  ده كه وێته   كه   مازۆخییه،  

سێیه مه وه  و بوونێكی سه رووی رسوشتی وه ك 

ئاسامن ده خوازێت، چونكه  ئاسامن نیشتامنی 

بواری  میتافۆر،  بێ   ئاسامن،  له مه به دوا  ترسه : 

له   دادگه ر  ئه تۆمییه .  مه رگی  گه شه سه ندنی 

تێیدا  كه   په یداده بێت،  شوێنه   ئه و  هه مان 

هه ڕه شه  له  جه لالد ده كرێت. 

ئه م  بڵێین  باشرت  –ی��ان  دادوه ره   ئ��ه م 

ڕوحانییه تی  له   وردییه وه   به   كه   چاودێره - 

به رهه مهێرنایه وه -  دووب����اره   ه��اوب��ه ش��دا 

ده رهاویشتنێكی  له   ته نیا  بینیامن  دواج��ار 

نه گۆڕه كانی  له   یه كێك  زه مینییه وه یه ، چونكه  

وێناكردنی  توانایی  بێ   ئه فسانه یی  عه قڵی 

ئه وی دیكه . ئه ویرتسازی چه مكێك پێكدێنێت، 

كه  »هه ستی سه لیم« دانیپێدانانێت، ئه فسانه  

كه ڵكه ڵه یه كی  بۆ  ه��ه وڵ��ده دات  هه میشه  

مرۆییه   )سیفه ته   به رته سك  به رجه سته كاریی 

خراپرت،  ل��ه وه ش  و  دام��اڵ��راوه ك��ان(  خ��ودا  له  

چینایه تی.  به رجه سته كاریی  ڕێبازێكی  بۆ 

مه ریخ ته نیا زه مین نییه ، به ڵكو زه مینی ورده  

بچووكی  كه رتێكی  مه ریخ  بۆرژوازییه تیشه . 

وێنه ییدا  ڕۆژنامه گه ریی  له   كه   عه قڵییه ته ، 

به   كاته ی  ئه و  تا  مه ریخ،  ده رده خ��ات.  خۆی 

لێ   خۆیی  خه سڵه ته كانی  زۆر  خێراییه كی 

دانه ماڵرا و خه سڵه تی هاوشێوه یی و یه كڕە نگی 

نه دایه  پاڵ، له  ئاسامندا دروست نه بوو بوو.        

سه رچاوه : 

الحياة  )اساطري  اسطوريات  بارت،  -روالن 

دارنينوي،  املقداد،  قاسم  د.  ترجمة:  اليومية(، 

دمشق- سوريا، 2012.  
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ئاماژە   ف��ؤرم��ه   ئ��ه م  خۆشمده وێیت. 

یان  ناكات،  خۆشه ویستی  ڕاگه یاندنی  به  

خۆشه ویستیدا،  به   داننان  به   نادات  ئاماژە  

هاواری  چه ندباره ی  وتنێكی  بۆ  ئاماژە   به ڵكو 

خۆشه ویستی ده كات. 

گ��وزاره ی  یه كه م،  دانپێدانانی  1.دوای 

»خ��ۆش��م��ده وێ��ی��ت« م��ان��ای خ���ۆی خ��ۆی 

هۆیه ی  به   گ��وزاره ی��ه   ئه م  له ده ستده دات. 

نادیار  شێوازێكی  به   به تاڵه ،  زۆر  كه   ئه وه ی 

)كه   ده هێنیته وه   یه كه م  په یامه كه ی  مانای 

من  دانه ڕێژرابێت(.  وشانه   جۆره   به م  ره نگه  

به رده وام دووباره یده كه مه وه  به بێئه وه ی هیچ 

له   هه بێت.  ئوبێكته كه وه   به   په یوه ندییه كی 

بۆ  به اڵم  لێده دات،  پێچ  و  ده رده چێت  زمان 

كوێ؟

-رۆالن-هاڤاس
رشۆڤه بكه م  گ��وزاره ی��ه   ئ��ه م  ن��ات��وان��م 

نه كه م:  گاڵته جاڕیی  به   هه ست  به بێئه وه ی 

كه واته  له وێدا ده بێته  چی؟ له الیه كه وه  »من« 

ئه وه ی  »تۆ«،  دیكه یشه وه   یه كی  له   و  هه م 

سۆزدارانه ی  په یوه ندییه كی  له نێوامناندایه  

له   كێ  زمانكارییه (.  )له به رئه وه ی  عه قڵێرناوه  

شیكارییه كی  كه   ناكات،  به وه   هه ست  ئێمه  

تیۆره   به   هاوتاكردنه وه یدا  له گه ڵ  جۆره ،  له م 

زمانه وانییه كان، به  یه كجار هه موو ئه و شتانه  

ده ره وه ی���ه وه ؟  ده یخه مه   كه   ده شێوێنێت، 

)خۆشمده وێیت(  »خۆشه ویستی«  ك��رده ی 

فێلی  له   )مه گه ر  نایه ت  چاوگ  شێوازی  به  

كه   هه ر  بێت(:  شێوه یه   به و  میتا-زمانیدا 

بكه ر  یه كسه ر  ده وترێت  ده سته واژە یه   ئه م 

منوونه  بۆ  ئاماده ده بن.  پێكه وه   به ركار  و 

به   ده بێت  »خۆشم-ده- وێیت«  ده سته واژە ی 

)ده بێت  تێیبگه ین  هه نگارییه كه ی  شێوازه  

له   كه   بخوێرنێته وه (،    وا  هه ر  لێره دایشدا 

»زیریتلیك«  ده رده ب���ڕدرێ���ت  وش���ه دا  ی��ه و 

فه ره نسی  زمانی  بڵێی  وه ك   ،)Szeretlek(

زمانێكی »پێكه وه لكێن«ه ، ئه ویش ئه و كاته ی 

شیكارییه كه ی  تایبه مته ندییه   له   نكوڵی  كه  

مه سه له كه   ڕاستیش  ب��ه   )ه��ه ر  ده ك��رێ��ت 

ل��ك��ان��دن��ه (.... هه ر  پ��ێ��ك��ه وه   م��ه س��ه ل��ه ی 

زاره كییه   كوتله   ئه م  ڕێزمانییانه ی  گۆڕانێكی 

له   جۆرێك  به   داڕووخ��ان��ی.  مایه ی  ده بێته  

ڕێزمانێكه ،  هه موو  ده ره وه ی  له   جۆره كان 

پرۆسه یه كی  هیچ  كاریگه ری  ژێر  ناكه وێته  

نابێت  یه كسانیش  بونیادییه وه ،  گۆڕانكاریی 

ئه ڵته رناتیڤه  مومكینه كانی  له   یه كێك  به  هیچ 

هه مان  جیاوازه كانییه وه ،  پێكهاته   به   كه ، 

م��اوه ی  بۆ  ڕە نگه   به رهه مده هێنێت.  مانا 

»خۆشمده وێیت«  گ���وزاره ی  ڕۆژ  چه ندین 

هه رگیز  ئ��ه وه ی  بێ  به   دووباره بكرێته وه ، 

بتوانم بگه مه  گوزاره ی »خۆشمده وێت«: ئه وه  

ڕە تده كه مه وه  ئه ویرت به  نێو رێزماندا تێپه ڕێت، 

تاكه   )چونكه   ببه ستێت،  زمان  به   پشت  یان 

»خۆشمده وێیت«  گ��وزاره ی  بڵندبوونه وه ی 

به هۆی  كه   ئه وه یه   مۆنۆلۆگدا،  حاڵه تی  له  

»ئاریان،  ده كه ین:  فراوانی  كه سێكه وه   ناوی 

خۆشمده وێیت« دیۆنیزۆس ئاوا ده ڵێت(. 

»خۆشم-ده -وێیت«  ده س��ت��ه واژە ی   .2

ئه م  نییه .  ج��ی��اوازی  زۆر  به كارهێنانی 

ده سته واژە یه ، وه ك وشه ی منداڵ، هیچ فشار 

نایوه ستێنیت.  كۆمه اڵیه تی  به ربه ستێكی  و 

شكۆدار،  بڵند،  وشه یه كی  ببێته   ده توانێت 

وشه یه كی  ببێته   ده شێت  هه روه ها  ناسك، 

ئه مه  گوزاره یه كه   پۆرنۆییش.  و  شه هوه تبازانه  

له  ڕووی كۆمه اڵیه تییه وه  بزۆزه . 

گ���وزاره ی  ل��ه   پله به ندیی  ج��ی��اوازی��ی 

ته فسیره كان  نییه .  »خ��ۆش��م-ده -وێ��ی��ت«دا 

ڕه تده كاته وه ،  پله كان  و  ریزبه ندییه كان  و 

كه   ڕە تده كاته وه .  ناڕوونییش  و  خۆپاراسنت 

له   جۆرێك  به   واتا  »خۆشمده وێیت«  بڵێیت 

زه قه كه   زمانییه   جیاوازییه   –لێره دا  جۆره كان 

كه   مامه ڵه ده كه ین،  وه ه��ا  ده رده ك��ه وێ��ت- 

هیچ قسه یه كی ده ستكرد و مناییشێكی زمانی 

دروسته   هه میشه   گوزاره یه   ئه م  نییه .  بوونی 

)هیچ مه رجه عێكی دیكه ی نییه،  جگه  له وه ی 

ده رببڕدرێت: فرمانێكی ته واوه (. 

شوێنێكی  »خۆشم-ده -وێت«  گ��وزاره ی 

)دایكایه تی،  دووانه ییه   گوزاره ی  نییه .  دیكه ی 

عه شق(. هیچ مه ودا، یان مه ودایه كی تێدانییه ، 

مایه ی  ببێته   كه   تێدانییه ،  الدانێكی  هیچ 

ئینجا  »مه دلول«.  له   »دال«  جیاكردنه وه ی 

وێنه یه كی مه جازی نییه ، كه  ئاماژە  به  شتێكی 

دیكه  بكات.

-الكان)1(:  
مانا  نییه :  ڕسته   »خ��ۆش��م-ده -وێ��ی��ت« 

حاڵه تێكی  ده گ��ات��ه   به ڵكو  ن��اگ��وزاێ��ت��ه وه ، 

مرۆڤ  تێیدا  كه   »حاڵه تێك  دوور:  ئه وپه ڕی 

تره وه   به وی  كێبه ركێكاری  په یوه ندییه كی  به  

هه ڵوارساوه ». ئه مه  گوزاره یه كی ئیسپاتییه . 

ده وترێته وه ،  جار  ملیاران  )ئه گه رچی 

فه رهه نگێكه .  هه موو  ده ره وه ی  له   كه چی 

پێناسه كه ی  كه   وێنه یه كه   ده سته واژە یه   ئه م 

ناتوانێت له  ناونیشانه كه ی تێپه ڕبكات(. 

له   ته نیا  وش��ه ك��ه (  )ڕس��ت��ه -  وشه كه    .3
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هیچ  وه رده گ��رێ��ت.  مانا  وتنیدا  چركه ساتی 

زانیارییه كی تێدانییه ، ته نیا ئه و زانیارییه  نه بێت، 

مانا،  یه ده گێكی  هیچ  ده یڵێت:  ڕاسته وخۆ  كه  

یان هیچ كه ڵه كردنێكی مانای تێدانییه . هه موو 

»شێواز«ه ،  ئه مه   وت��راوه ك��ه دای��ه :  له   شتێك 

ته قلیدێكدا  هیچ  له گه ڵ  شێوازه   ئه م  ب��ه اڵم 

هه ڵوێستانه   ئه و  پۆلێنی  ناتوانم  ناگونجێت. 

»خۆشم-ده -وێیت«:  ده ڵێم  تێیدا  كه   بكه م، 

ئه وه  ده سته واژە یه كه  كه  ناتوانین نه  كۆنرتۆڵی 

بكه ین و نه  پێشبینیی وتنه كه ی بكه ین. 

ئه م  نامۆیه »،  »بوونه وه ره   ئه م  كه واته  

ڕه گه زێكی  چ  به   سه ر  زمانییه   ده ستكرده  

زمانه وانییه ؟ ئه م ده سته واژە یه  سه ر به  زمانێكه  

سه ربه   بنوێنێته وه ،  غه ریزه   ناتوانێت  كه  

عه فه وییه تێكه،  كه  ناتوانێت ببێته  رسته . ئه مه  

په یامێكی  )هیچ  نییه   قسه یه ك  ت��ه واوی  به  

تێیدا  تێدانییه ،  رشۆڤ��ه ك��راوی  ئ��ام��اده ی 

هه ڵنه گیراوه ، تێیدا سه یڤ نه كراوه (، هه روه ها 

یان  )بكه ر  نییه   وتنیش  ك��رده ی  ت��ه واوی  به  

كاریگه ری  ژێر  ناكه وێته   تاك  یه كه می  كه سی 

ئاخاوتنه وه (.  پنته كانی  گه مه ی  پراكتیكی 

وتن(.  )یان  »گۆكردن«  بنێین  ناوی  ده توانین 

نییه :  زانستییانه ی  پێگه یه كی  گۆگردنیش 

گوزاره ی »خۆشم-ده -وێیت« نه  په یوه سته  به  

به  نیشانه ناسییه وه . ڕە نگه   نه   زمانناسییه وه  و 

)توانای  بێت  ده رچوونه كه ی  خاڵی  میوزیك 

گۆیده كه ین  له وكاته ی  پێده دات  ئه وه مان 

گۆرانیدا  له   ئه وه ی  وه كو  ده ربچین(،  لێوه ی 

»خۆشم- ده سته واژە ی  كه   لێره دا  رووده دات، 

ده -وێیت« ده رده بڕین ئاره زوو سه ركوتناكرێت 

دانیشی  هه یه (،  قسه دا  له   ئ��ه وه ی  )وه ك��و 

قسه كردن  كرده ی  وه كو  )چونكه   پێدانانرێت 

به   زۆر  به ڵكو  ناكه ین(،  پێشبینیی  و  نییه  

گوزارشتی  چێژ  چ��ێ��ژە .  كانگای  س��اده ی��ی 

لێناكرێت، به ڵكو گوزارشت له  خۆی ده كات و، 

ده ڵێت: خۆشم-ده -وێیت. 

-پروست
»خۆشم-ده -وێیت«  ده س��ت��ه واژە ی   .4

كۆمه اڵیه تی  گونجاوی  وه اڵم��ی  چه ندین 

به   »ب���اوه ڕ  خۆشمناوێیت«،  »م��ن  هه یه . 

بڵێم؟«..  وا  »ب��ۆچ��ی  ن��اك��ه م!«،  وا  شتی 

»بێ  ڕاسته قینه   ڕە تكردنه وه ی  ب��ه اڵم  هتد، 

ئه مالوالیه ك  هیچ  ب��ێ  وه اڵم��ی«ی��ه . 

م��ن ره ت��ك��راوم��ه ت��ه وه . ئ��ه گ��ه ر ئ��اوا 

ڕە تبكرێمه وه ، ته نیا وه ك سوبێكتێكی 

به ڵكو  ڕە تنه كراومه ته وه ،  داواك��ار 

وه كو سوبێكتێكی قسه كه ریش )به م 

هۆیه وه  الیه نیكه م بااڵده ستیم به سه ر 

ده بێت(.  فۆرموله كاندا  س��ه رج��ه م 

قسه كه ی  ڕه تكردنه وه   له   مه به ست 

شاراوه كانی  ئه وپه ڕی  واته   منه ، 

ڕه تكردنه وه ی  نه ك  من،  بوونی 

داواكه م. ده توانم داوا تازه  بكه مه وه  

دیسانیش  ئینجا  بم،  چ��اوه ڕوان  و 

به اڵم  بكه مه وه :  داوای���ه   ئ��ه و 

پرسیاركردن  توانای  له   ئه گه ر 

ئه مه   ئ��ه وا  بێبه شبكرێم، 

هه میشه   بۆ  لێده كات  وام 

وه اڵمی«  »بێ  بم.  مردوو 

كه   گوزاره یه یه،   ئه و 

له سه ر  ف��ران��س��واز 

دای��ك��ی،  داوای 

گ��ێ��ڕە ره وه   ل��ه   وا 

Tchaikovsky
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»پرۆست«ە كه  ده كات بیڵێت، ئه م گێڕە ره وه یه ش 

كه   ده ب��ێ��ت،  هاوشوناس  »كچێك«دا  له گه ڵ 

خزمه تكاری عه شیقه كه ی ده ریده كات: دایك ته نیا 

بێبه شكراو نییه ، به ڵكو به  ته واوی ڕه تكراوه ته وه ، 

ئیدی شێت بووه . 

-رۆسۆ-پروست
5.خۆشمده وێیت- هه روه ها منیش

وه اڵمه   منیش«  »ه��ه روه ه��ا  ده س��ت��ه واژە ی 

)كامڵ(  ته واو  چونكه   خۆناگرێت،  له   ته واوه كه  

بوونی  ده شێت  فۆرماڵ  شێوه یه كی  به   ته نیا 

ونه ،  ف��ۆڕم  ده سته واژە یه یشدا  ل��ه م  هه بێت، 

چونكه  ده سته واژە كه  به شێوه یه كی ورد و حه رفی 

ئاوه ژووناكاته وه - گۆكردنیش رسوشتی حه رفییه تی 

له به رئه وه ی  وه اڵمه كه ،  ئه وه یشدا  له گه ڵ  هه یه . 

به  وه همی وێناكراوه ، به سه  بۆئه وه ی ده ستپێكی 

زۆر  دڵخۆشییه كی  پێكبهێنێت:  دڵخۆشی  گوتاری 

»سان  هه ڵقواڵبێت:  هه ڵگه ڕانه وه یه كه وه   له   كه  

ناكاو  له   برۆو« دوای وه رگرتنی ڕه فزێكی تووند، 

خۆشیده وێت.  »جولی«  كه   كه شفده كات  ئه وه  

ئه وه  ئه و حه قیقه ته  سه رشێتانه یه،  كه  به  لۆژیكی 

هه نگاو به  هه نگاو پاساونادرێت، به ڵكو له  ناكاو، 

كتوپڕ، به  بێدابوونه وه ، به  وه رچه رخانی خێرا ده رك 

داواده ك��ات  –كه   »پرۆستی«  منداڵی  ده كرێت. 

ژووره ك��ه ی  له   بۆئه وه ی  الی،  بۆ  بێت  دایكی 

»هه روه ها  ده سته واژە ی  ده یه وێت  بخه وێت- 

بووترێت،  پێ  شێتانه   شێوه یه كی  به   منیش«ی 

به   پێیبووترێت،  هه ڵگه ڕاوه یش  شێوه یه كی  به  

دایك  كه   باوكه ی،  ئه و  سه یروسه مه ره ی  بڕیاری 

پێخه فێكی  بڵێ  فرانسواز  )به   ده به خشێت:  پێی 

ته نیشتی  له   ئه مشه و  و،  ئاماده بكات  بۆ  به رینت 

ئه و بخه وه (. 

-بۆدلێر-كلۆسۆڤسكی
بۆ   ك��ه   ئ��ه و شته  ده ك���ه م،  6.ف��ان��ت��ازی��ای 

ئه وه   خه یاڵی  منوونه   بۆ  مه حاڵه :  ئه زموونكردن 

دوو  یه ككاتدا  له   ه��ه ردووك��امن  كه   ده ك��ه م، 

گوزاره  گۆده كه ین: تاوه كو ده ربڕینێكیان به دوای 

ئه ویرتیاندا نه یه ت، وه ك بڵێی ئه وه ی دووه میان 

ناتوانێت  وتن  یه كه مییانه وه .  په یوه سته به وه ی 

دووجار )كۆپیكراو( بێت: ته نیا دره وشانه وه یه كی 

ناوازه ی قابیله  )بۆ منوونه  دره وشانه وه ی هه ستێك 

یه ك  هێز  دوو  تێیدا  كه   عاشقدا(،  چاوه كانی  له  

ده گرن )دوو هێز كه  له  سنوری هاوپه یامنێتییه كی 

هاوسه نگ  توانایان  و  بن  جودا  له یه ك  ئاساییدا 

شتێكی  ناوازه   دره وشانه وه ی  چونكه   نه بێت(، 

تێدایه : ڕە تكردنه وه ی هه موو حیسابێك،  سه یری 

چونكه  ئاڵوگۆڕ، پێبه خشین، دزی )كه  ئه مه  تاكه  

به   یه كه یان  هه ر  ئابورییه (،  ن��ارساوی  فۆڕمی 

شێوازی خۆیان، بوونی شته  ناكۆكه كان و زه مه نی 

به رامبه ر  ئ��اره زووم  تاكه   خۆده گرن:  له   جیاواز 

شتێكی دیكه ، هه میشه یش پێویستی به  زه مه نی 

جووڵه یه ك  هاوكات  وتنی  هه یه .  گواستنه وه  

كۆمه اڵیه تییه كه ی  منوونه   كه   دروستده كات، 

شاراوه یه  و به  زه ین و هۆش ده ركناكرێت: به  بێ 

بوونی ئاڵوگۆڕ و پێبه خشین و دزی، وتنه كه كامنان 

و  دێنه ده ره وه   پچڕپچڕه وه   جۆشوخرۆشێكی  له  

ئاماژە  بۆ به هه ده ردانێك ده كه ن، كه  به  گۆڕینی 

به باڵوبوونیشیان  خ��ودی  الوازنابێت،  شوێن 

ده ستپێوه گرتن  و  پاراسنت  بیرۆكه یه كی  هه ر 

ڕه ه��ادا  ماتریالیزمی  له   هه ڵده وه شێنێته وه : 

یه كێكامن ده چینه  نێو ئه ویرتمانه وه . 

7.ده سته واژە ی »هه روه ها منیش« گۆڕانێك 

وتن ناتوانێت دووجار 
)كۆپیكراو( بێت: ته نیا 
دره وشانه وه یه كی 
ناوازه ی قابیله  )بۆ 
نموونه  دره وشانه وه ی 
هه ستێك له  چاوه كانی 
عاشقدا(، كه  تێیدا دوو 
هێز یه ك ده گرن )دوو 
هێز كه  له  سنوری 
هاوپه یمانێتییه كی 
ئاساییدا له یه ك جودا 
بن و توانایان هاوسه نگ 
نه بێت(، چونكه  
دره وشانه وه ی ناوازه  
شتێكی سه یری تێدایه 
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ده ستپێده كات: ڕێسا كۆنه كان ده كه ون، رێی 

تێده چێت هه موو شتێك ڕووبدات، ته نانه ت 

وتنی ئه م قسه یه یش: نامه وێت داگیرتبكه م. 

دوورنییه   زۆر  شۆڕشێكه   ئه وه   به گشتی 

له   ئه وه ی  چونكه   سیاسییه وه :  شۆڕشی  له  

به   ده كه م،  فانتازیای  حاڵه ته كه دا  هه ردوو 

ناكه م  ئ��ه وه   ئ���اره زووی  تازه یه :  ت��ه واوه ت��ی 

ڕاس��ت،  ڕێ��ی  س��ه ر  بهێنمه وه   )مه عشوق( 

ڕاده ی  دوا  بگاته   پارادۆكسه كه   بۆئه وه ی 

ده كه وێته   تازه یه   ته واو  شته   ئه م  ئه وا  خۆی، 

ڕۆتینییه كانه وه .  گوزاره   ئاستنزمه كه ی  الیه نه  

له   ب��وو  لێیی  گوێم  ئ��ێ��واره ی��ش  )دوێ��ن��ێ 

هه موو  ده ی���وت:  »س��اگ��ان«دا  شانۆیه كی 

ده روونی  له   ته له فزیۆن،  له سه ر  ئێواره یه ك، 

خۆیدا ده ڵێت: خۆشمده وێیت(. 

گ���وزاره ی  ئ��ه گ��ه ر  ڕووده دات  8.چ��ی 

ته نیا  و  نه كه م  ته فسیر  »خۆشم-ده -وێیت« 

ده ری ببڕم و ئیرت  هیچی لێ ده رنه خه م؟ 

ئایا  خۆتانه :  ئه ستۆی  له   ئاكامه كه ی 

كه   نه كردووه ،  له وه   گوزارشتتان  سه دانجار 

بگرن،  عه شق  برینه كانی  به رگه ی  ناتوانن 

گوزارشتتان له وه  نه كردووه ، كه  پێویسته  لێی 

»تیامر«بنب،  ده تانه وێت  ئه گه ر  بن؟  ڕزگار 

بهێنن،  برین  نیشانه كانی  به   باوه ڕ  ده بێت 

»خۆشمده وێیت«  ده سته واژە ی  كه   به وه ی 

یه كێكه  له  نیشانه كانی. ده بێت زۆر به  باشی 

به هاكه ی  له   كورتی،  به   واته   بكه ن،  ته فسیر 

كه م بكه نه وه . 

-نیچه

چۆن  بینی؟  چیامن  ئازادا  له   دواجار،   -

ده توانین بیری لێبكه ینه وه ؟ هه ڵی بسه نگێنین؟ 

داخۆ  دێت؟  خراپه وه   له   ناچاری  به   داخۆ 

چاره سه ری ئازارێك كه  عه شق دروستیده كات 

و  پ��ه رچ��ه ك��رداران��ه   شێوه یه كی  ب��ه   ته نیا 

نییه ؟  به هاكه ی  له   كه مكردنه وه   و  ناچاالكانه  

بین؟  داخۆ ده بێت ملكه چی حه رامكراوه كان 

له هه ڵسه نگاندێكی پێچه وانه دا، ئایا ده توانین 

وێنای ڕوانگه یه كی تراژیدیی بۆ ئازاری عه شق 

بكه ین و له ڕوانگه یه كی تراژیدیشه وه  جه خت 

»خۆشمده وێیت«  ده س��ت��ه واژە ی  ل��ه س��ه ر 

بكه ینه وه ؟ چی ڕووده دات ئه گه ر عه شق )یان 

كاریگه ری  ژێر  بخرێته وه   دیسانیش  عاشق( 

هێزی چاالكه وه ؟

-ب��ال��ی��اس)2(–راف��ی��ل)3( – 
كهژاوهیتارمایی

9.لێره دا تێڕوانینێكی نوێ بۆ ده سته واژە ی 

»خۆشمده وێیت« ده رده كه وێت. ئه مه  ئه كته ، 

بۆئه وه ی  ده یڵێم  ڕواڵه تی،  نیشانه یه كی  نه ك 

پارێزراوه كه یش  وه اڵمه   وه اڵمبده یته وه .  تۆش 

)په یامه كه (، وه ك شێوازێكی پته و، به هایه كی 

كرده یی پێكده هێنیت. ئه وه نده  به س نییه  كه  

وه اڵممبداته وه ،  ساده   مه دلولێكی  به  ئه ویرت 

بێت  پۆزه تیڤیش  وه اڵمێكی  ئه گه ر  ته نانه ت 

سوبێكتێكی  ده بێت  منیش«:  »ه��ه روه ه��ا 

ده سته واژە ی  گۆكردنی  و  داڕشنت  داوالێكراو 

پێیده وترێت،  كه   بێت  »خۆشمده وێیت« 

ده ڵێت  بالیاس  خۆیه وه :  ئه ستۆی  بخاته  

»خۆشمده وێیت«، ملیزاندیش ده ڵێت »منیش 

خۆشمده وێیت«. 

داده گرێت  داواكه ی  له سه ر  پێ  بالیاس 

بكه ین،  ئه وه   گریامنه ی  ئه گه ر  وایه   )ئه مه  

كه  وه اڵمه كه ی ملیزاند ڕێك ئه و وه اڵمه یه  كه  

بالیاس  چاوه ڕوانی بوو. ڕە نگه  ئه مه  وا بێت، 

له به رئه وه ی ڕاسته وخۆ دوای ئه وه  ده مرێت(، 

عاشقه وه   سوبێكتی  له   داوایه كیشه   بۆیه  

له   ئه ویش  بۆئه وه ی  ته نیا  نه ك  ده رچ��ووه ، 

به رامبه ردا عاشق ببێته وه ، یان ئه مه  بزانێت و 

لێی دڵنیاببێته وه  و..هتد. )هه موو ئه م كارانه  

له  سنوری مه دلول تێناپه ڕن(، به ڵكو بۆئه وه ی 

شێوازێكی  ب��ه   ئ��ه وی��ش  ك��ه   گوێیلێبێت، 

دڵنیاكه رانه وه  ئه مه ی پێده ڵێت، به شێوه یه كی 

كامڵ، گه رموگوڕ، و روون، رێك وه كو شێوازی 

وتنه كه ی خۆی. ئه وه م ده وێت كه  به  یه كجار، 

به  ته واوه تی، به  حه رفییانه  و به  بێ نوقسانی، 

منوونه ی  و  ئایدیاڵی  شێوازی  ڕوونیی  به  

به بێ  پێبگات:  عه شقم  وش��ه ی  ئایدیاڵیی 

بچوكرتین  بێ  به   و  لێبكرێت  فێڵم  ئ��ه وه ی 

دوو  وه ك��و  وشه كه   ه��ه ردوو  گ��ۆڕان��ك��اری: 

»دال«دا  له گه ڵ  »دال«  ده گۆڕینه وه ،  كوتله  

ده سته واژە ی  جۆره   )به م  ده بێت  لێكجووت 

ڕسته ی  ته واوی  لێكدژی  منیش«  »هه روه ها 

ئیسپاتییه (. ئه وه ی گرنگه  گۆكردنێكی فیزیكیی 

لێوه كان  وشه كه یه :  زاره ك��ی  و  جه سته ی 

ده ره وه   بێته   لێ  وشه یه ی  ئه و  با  بكه ره وه  

په رۆشی  تاسه وه   به   شه رم(.  )تێكشكاندنی 

دڕنده كه   خورافییم!  ئه فسونایی  وشه یه كی 

خۆیه تی-  دزێوییه كه ی  كڵۆڵی  و  دیل  -كه  

شاجوانی خۆش ده وێت، بێگومانیش شاجوان 
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دڕن���ده ك���ه ی 

خ��ۆش��ن��اوێ��ت، 

شتێك  )چی  ده هه ژێت  به اڵم 

با  نییه ،  گرنگ  ه��ه ژان��دی؟ 

و  دڕن��ده دا(  له گه ڵ  گفتوگۆكه ی  بڵێین 

»ئه ی  پێده ڵێت:  ئه فسووناویی  وشه یه كی 

ده مه دا  له و  ڕێك  خۆشمده وێیت!«.  دڕنده  

ئ��اوازی  پارچه یه ك  له   ن��وێ  سوبێكتێكی 

شكۆداری چه نگ )قیثارة(ە وه  له دایكده بێت. 

با  كه واته   كۆنه ؟  زۆر  ئه م چیرۆكه   ده ڵێی  تۆ 

كه   وه ربگرین،  فیلمێكه وه   له   تر  چیرۆكێكی 

یه كێكله   به رهه مهاتووه :  دا   1975 ساڵی  له  

كاره كته ره كان ئازارده كێشێت چونكه  ژنه كه ی 

بگه ڕێته وه .  ده یه وێت  و  به جێییهێشتووه  

پێیبڵێت  و  بێته وه   ده ی��ه وێ��ت  كتومت 

گه ر  ده كات،  حیساب  وا  »خۆشمده وێیت«، 

ئه م  له  پشتی  ئیدی  پێبڵێت،  ئه م گوزاره یه ی 

ده رب���ڕی���ن���ه وه ، 

ده ب���ێ���ت،  الی  ك���ۆت���ای���ی دڵ����ی 

دیسانیش  وای���ه .  ه��ه ر  چ��ی��رۆك��ه ك��ه ی��ش 

فڕنده یه كی  ئه فسانه .  بۆ  ده گه ڕێینه وه  

عه وداڵه    )Volant ڤۆالنت  )واته :  هۆڵه ندی 

»خۆشمده وێیت«دا:  ده سته واژە ی  به دوای 

ئه م  وه فادارییه وه (  سوێندی  )به   ئه گه ر  خۆ 

گه ڕان  له   واز  ئه وا  پێبووترێت،  گوزاره یه ی 

ئه فسانه یه دا  له م  )ئه وه ی  دێنێت  سۆراغ  و 

به ڵكو  نییه ،  وه ف���ا  ئ��ه زم��وون��ی  گ��رن��گ��ه ، 

دۆزینه وه یه تی، دۆزینه وه ی گۆرانییه كه ی(. 

-نیچه)5(
ج��وان  ی��ه ك��رتب��ڕی��ن��ێ��ك��ی   .10

وشه ی  هه یه :  ئه ڵامنیدا(  )له زمانیدا 

له سه ر  جه ختكردنه وه   بۆ   )Bejahung(

كه   ی��ه ك��ه م،  به كارده هێرنێت:  شت  دوو 

له   ڕووی  پێداوه ،  ئاماژە ی  ده روونشیكاریی 

)ده بێت  شته كانه   بایه خی  كه مكردنه وه ی 

الی  سه ملاندن  خۆ  سه ره تاكانی  له   نكوڵی 

بكرێت(.  نائاگایی،  به   گه یشنت  بۆ  منداڵ 

ئه ویش  خستویه تییه ڕوو،  نیچه   دووه میان 

و  ده روونییه   نه   )كه   هێز  ئیراده ی  شێوازی 

نه  كۆمه اڵیه تی( و به رهه مهێنانی جیاوازییه . 

پاكژ  شتێكی  ده بێته   وه اڵمه كه   كاتێك  لێره دا 

ده گرێت(،  خۆ  له   كاردانه وه كه یش  )چونكه  

خۆی له  ده سته واژە ی »ئامین«دا ده نوێنێت. 

خۆی  دیاره ،  كردارێكی  »خۆشمده وێیت« 

N
ie
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دیكه دا  هێزێكی  به رمبه ر  له   هێزێك  وه ك 

ه��ه زاران  چین؟  هێزانه   ئ��ه م  ده سه ملێنێت. 

هه رهه موویشیان  هه ن،  دونیادا  له   كه   هێزه  

هێزگه لێكن كه  له  به های شته كان كه م ده كه نه وه  

یان  عه قڵ...هتد(.  واقیع،  بۆچوون،  )زانست، 

ده سته واژە ی  چۆن  وه ك  زماندا.  به رامبه ر  له  

»ئامین« ده كه ویته  سنووره كانی زمانه وه  به  بێ 

ئه وه ی به  سیسته مه كه یه وه  په یوه ست ببێت، به  

بێ »وه رچه رخانه  په رچه كردارییه كه »یه تی، ئه وا 

»خۆشمده وێیت«  خۆشه ویستی  ده سته واژە ی 

رێزمانییه وه   پێكهاته ی  سنووره كانی  ده كه وێته  

)»خۆشمده وێیت«:  له خۆده گرێت  هاندان  و، 

واته  »من تۆم خۆشده وێ«( و، بااڵده ستی ڕسته  

دوورده خاته وه  )كه  هیچ نییه،  جگه  له  ڕسته یه كی 

ئیسپاتی(. ده سته واژە ی »خۆشمده وێیت«، وه ك 

گوتراوێك، نیشانه  نییه ، به ڵكو دژ به  نیشانه كانه . 

كه سه ی  )ئه و  »خۆشمده وێیت«  ناڵێت  ئه وه ی 

به   »خۆشمده وێیت«  گ��وزاره ی  نایه وێت  كه  

سه رشۆڕییه وه   به   به وه ی  ناچاره   بێت(  لێویدا 

جێی  و  دڵنیایانه   ن��ا  ج��ی��اوازی  نیشانه ی 

یان  »هێامكان«  له   كه   ببه خشێته وه ،  گومان 

»سه ملاندنه كان« بچن ده رباره ی خۆشه ویستی: 

هه ڵسوكه وت، نیگاكان، هه نسكه كان، ئاماژە كان، 

بوارێك  ده بێت  ه��ه روه ه��ا  بێده نگییه كان: 

ئه و  ڕه فتاره كانی.  ته فسیركردنی  بۆ  بهێڵێته وه  

ئاماژە كانی  وه اڵم��ی  په رچه كردارانه   ناچاره  

خۆشه ویستی بداته وه  و بۆته  بارمته ی جیهانی 

ناتوانێت  پێیه ی  ب��ه و  زم��ان،  سته مگه رانه ی 

هه موو شتێك بڵێت )كۆیله  ئه وه یه  كه  بێزمانه ، 

ئه وه یه  كه  ناتوانێت بدوێت، مه گه ر به  ئاماژە  و 

گوزارشته  ڕووكه شه كان(. 

-نیچه
پانتاییه كی  خۆشه ویستی  »نیشانه كان«ی 

په رچه كردارانه   ئه ده بیاتی  له   به رفراوانیان 

و  به رجه سته یه   خۆشه ویستی  داگیركردووه : 

ملكه چی ئێستاتیكای ڕواڵه تییه  )ئه پۆلۆن، ئه و 

كه سه یه  كه  سه رجه م ڕۆمانه كانی خۆشه ویستیی 

نووسیوه (. گوزاره ی »خۆشم-ده -وێیت«، وه ك 

ئازار  دیۆنیزیۆسه وه یه :  له الیه نی  نیشانه   دژە  

)بگره  ته نانه ت گازانده  و قێزه ونی و كینه یش( 

نكوڵی له  خۆشه ویستی ناكات و ره تی ناكاته وه ، 

هه ڵنه هێنجراوه :  كه   گوتنێكه ،  به   دژ  به ڵكو 

)و  گه ر گوزاره ی »خۆشمده وێیت« ده رببڕین 

دووباره ی بكه ینه وه ( واتای ئه وه یه  په رچه كردار 

دوورده خه ینه وه  و ده یگه ڕێنینه وه  بۆ جیهانی 

ته ڵه كانی  نێو  بۆ  الڵه كان،  و  بێده نگ  نیشانه  

لێیان  به رده وام  )كه   ده خه ینه وه   قسه  دووری 

ده رده چم(. 

گوتن  وه ك  »خۆشمده وێیت«  گ��وزاره ی 

ئه وانه ی  به هه ده ردانه وه .  خانه ی  ده كه وێته  

ده یانه وێت بیڵێن )گۆرانیبێژه كان، درۆزنه كان، 

مه رسه فكه ری  و  زمان  به كاربه ری  گومڕاكان( 

»خۆشمده وێیت«  گ��وزاره ی  ئ��ه وان  قسه ن: 

گوزاره یه كی  ئه وه ی  وه كو  ب��ه ه��ه ده رده ده ن 

سووك و نه شیاوه  و له  شوێنێكه وه  هێرناوه ته وه . 

ئه وانه  له وپه ڕی سنووره كانی زماندان كه  تێیدا 

زمان )جا جگه  له  زمان كێ كاری وا ده كات( 

دان به وه دا ده نێت به  بێ گه ره نتی و له  به رده م 

مه ترسیدا كارده كات. 

سه رچاوه : 

به ناوبانگی  كتێبێكی  له   به شێكه   ئه م وتاره    -

سه رچاوه یه ی  دوو  له م  ئیمه   ب��ارت،  ڕۆالن 

خواره وه  كردوومانه  به  كوردی: 

1. روالن بارت: شذرات من خطاب يف العشق، 

حبيب  و  حطيط  سليم  الهام  د.  ترجمة: 

الفنون  و  للثقافة  الوطني  املجلس  حطيط، 

الطبعة  عاملية،  ابداعات  سسلسلة  اآلداب،  و 

االوىل، الكويت، 2000, صص145-138.  

محب،  خطاب  من  شذرات  بارت،  روالن   .2

ترجمة: د. عيل نجيب ابراهيم، مركز دراسات 

للرتجمة(،  العربية  )املنظمة  العربية  الوحدة 

الطبعة األوىل، لبنان، 2012، صص 213-205. 

په راوێزه كان: 

و  راده   دوایین  حاڵه تی  ده رباره ی  الكان،   .1

ڕسته ی تاك مانا. 

2. بۆدلێر: مه رگی عاشقان. 

له   یه كه من  که سێتی  میزالند،  و  پالیاس   .3

سه مفۆنیای »پالیاس و میزالند«دا. 

4. رافیل: »گفتوگۆی دڕنده  و شاجوان«- فیلم. 

5.نیچه ، 60،75. 

6.خوان، 22-21. 
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دان  ده بێت  لێره دا قسه ده كات،  ئه وه ی 

له   هۆڵێك  له   حه زده كات  بنێت:  شتێكدا  به  

كاته   ئه و  بچێته ده ره وه .  سینه ما  هۆڵه كانی 

هۆڵه كه دا  به   دژ  شه قامێكی  سه ر  له   خۆی 

چۆڵ  ب��ه وێ  ب���ه راورد  به   كه   ده بینێته وه ، 

هه فته دا  ڕۆژە كانی  له   )ئه و  پێشچاو،  دیته  

به   سینه ما(،  ده چێته   ئ��ێ��واران  هه میشه  

له   یه كێك  به   ده ك��ات  خ��ۆی  خۆشییه وه  

)ئه و  ده ڕوات  بێده نگی  به   قاوه خانه كاندا، 

فیلمه   ئ��ه و  ده رب���اره ی  ڕاسته وخۆ  نابێت 

بینیوویه تی(،  له مه وبه ر  كه مێك  كه   بدوێتب 

كه مێك دێته وه  سه رخۆی، میلی كردووه  به نێو 

خه واڵووه :  و  سارد  كراسه كه یدا،  ملیوانی 

بیری  كه   شته یه   ئه و  ئه مه   خه واڵووه ،  ئه و 

شتێكی  بۆته   جه سته ی،  به اڵم  لێده كاته وه ، 

پشیله یه كی  وه ك  ئ��ارام:  ن��ه رم،  شلوشاو، 

نووستوو ته ڕبووه ، وا هه ست به  خۆی ده كات، 

كه  تا ڕاده یه ك تێكشكاوه ، یان هه ستده كات 

)له به رئه وه ی  بێده ربه ستیشه   و  نابه رپرس 

ته نیا  ئه خالقیدا  ڕێكخستنی  ل��ه   پشوو 

كورتی،  به   هه بێت(.  بوونی  لێره دا  ده شێت 

له  حاڵه تی خه وتنی  وه ك ڕوون و ئاشكرایه ، 

موگناتیسیدا، ده چێته  ده ره وه . ئه وه ی له كاتی 

لێده دات  سه رنجی  موگناتیسیدا  خه وتنی 

پێده چیت  كه   ده روونشیكاری،  كۆنی  )چرای 

لێبوورده ییه وه  مامه ڵه ی  به   ده روونشیكاریی 

له هه موو  كه   ده سه اڵتێكه   كردبێت(،  له گه ڵ 

چاكبوونه وه   پێشرته :  له   ده سه اڵته كانی 

)الشفا و(. ئه و كاته  بیر له  مۆسیقا ده كاته وه : 

موگناتیسی  خ��ه وان��دن��ی  مۆسیقا  ئ��ای��ا 

زۆر  فارینیلی  خه ساوه كه ی  دانه هێناوه ؟ 

ناردن«.  ماوه ی  له به رچاگرتنی  »به   سه یربوو 

نه خۆشانه كه ی  ڕە شبینییه   له   وای  بوو  ئه وه  

كرد، هه موو  ئیسپانیا  پێنجه می شای  فیلیپی 

به ده م  ساڵ،  چ��وارده   بۆماوه ی  ئێواره یه ك، 

لێدانه وه ی هه مان گۆرانییه وه  بنووێت.

سینه ما  له   جۆره   به م  هه ر  زۆرجار  ئێمه  

نێوییه وه ؟  ده چینه   چۆن  ئه ی  ده ره وه .  دێینه  

جگه  له  حاڵه تی گه ڕانی كولتووری كه  به  وردی 

دووباره   مه سه له كه   –ڕاستییه كه ی  دیاریكراوه 

دووباره ده بێته وه - ،  زیاتریش  و  ده بێته وه  

له و  سینه ما،  ده چینه   بۆشاییه وه   له   ئێمه  

پشوودا،  كاتی  له   ده رفه متان هه یه ،  كه   كاته ی 

ته نانه ت به ر له وه ی بچینه  سینه مایش، هه موو 

هه موو  بڵێی  وه ك  ڕووده دات  وه ه��ا  شتێك 

موگناتیسی  خه واندنی  ته قلیدییه كانی  مه رجه  

ده ستبه تاڵی،  بۆشایی،  كۆبوونه ته وه :  پێكه وه  

به   و  فیلمدا  له به رده م  ئێمه   به اڵم  بێكاری، 

بێ  به   چونكه   نابینین،  خه ون  فیلمه وه   هۆی 

بینه ریش  ببینه   له وه ی  به ر  و  بزانین  ئه وه ی 

ئه مه  هه ر ڕووده دات. هۆكاره كه ی ئه وه یه  كه  

»كه شی سینه ما« بوونی هه یه ، ئه م كه شه  به ر 

مه جازێكی  پێی  به   موگناتیسییه .  له خه واندنی 

ڕاسته قینه ، تاریكایی هۆڵه كه  هه ر له  پێشرته وه  

پێشبنیی ده كرێت »زینده خه ونی نێو تاریكایی« 

له   ب��ه ر  زینده خه ون  ده ڵێت  فرۆید  )وه ك 

ئه مه   هه یه (.  بوونی  موگناتیسیش  خه واندنی 

تاریكاییه وه  دێت و سوبێكت له   له  پێش ئه م 

ڕیكالمێكه وه   بۆ  ڕیكالمێكه وه   له   شه قامه كه دا 

هۆله كه دا،  به نێو  ده یكات  و  ڕاده كێشێت 

تاوه كو له نێو چوارگۆشه یه كی تاریك و نه زانراو 

كه   له وێدا  ده ك��ات،  نوقمی  بێده روه ستدا  و 

كاریگه رییانه   ئه و  كه رنه ڤاڵه   ئه م  ده بێت 

به رهه مبهێنێت، كه  پێیده ڵێین فیلم. 

)كاتێك  چییه ؟  واتای  سینه ما،  »تاریكایی« 

له باره ی سینه ماوه  قسه ده كه م، هه رگیز ناتوانم 

»هۆڵه كه »  له   بیر  ئه وه نده ی  و  ڕاگ��رم  خۆم 

ناكه مه وه (  »فیلمه كه »  له   بیر  بكه مه وه  

زینده خه ون  جه وهه ری  خودی  ته نیا  تاریكایی 

نانوێنێته وه  )به  واتای چه مكه كه  له  قۆناغی به ر 

هه روه ها  به ڵكو  موگناتیسیدا(،  خه واندنی  له  

ده نوێنێته وه .  به رباڵویش  ئیرۆتیكیی  ڕه نگی 

هۆڵی سینه ما به و قه ره باڵغییه ی مرۆڤه كانه وه ، 

)به   بوونه كانییه وه   كۆمه اڵیه تی  نه بوونی  به  

هه موو  كولتووری  »ده ركه وتنی«  پێچه وانه ی 

پانبوونه وه ی  دۆخی  به   و  شانۆوه (  هۆڵه كانی 

وه ك  سینه مادا  له   بینه ران  )زۆربه ی  جه سته وه  

له سه ر  ئاوا  پاڵده كه ون،  پێخه ف  له سه ر  چۆن 

و  جانتاكانیان  و  پاڵده كه ون  كورسییه كانیان 

پێش  كورسییه كه ی  س��ه ر  ده خ��ه ن��ه   قاچیان 

به تاڵیی  و  ئاماده یی  شوێنی  خ��ۆی��ان��ه وه (، 

كه   دوانه یشن  ئه م  ده نوێنێته وه،  جه سته كان 

هاوچه رخ  ئیرۆتیزمی  ب��اش  شێوه یه كی  به  

ڕووتبوونه وه .  و  ڕیكالم  نه ك  دیاریده كه ن، 

گه وره كانه ،  شاره   به تاڵیی  و  ئاماده یی  ئه وه  

تاریكاییه ی  له م  ئازادیی جه سته كان  له به رئه وه  

شاردا كارده كات. ئه م كاره  نادیاره ی كارتێكه ره  

توێكڵی  به   كه   ده رچێت،  له وه وه   مومكینه كان 

سینه مادا  له   بینه ر  داده ن��رێ��ت،  سینه مایی 

بیخاته   كه   بكات،  شتێك  چاوه ڕێی  ده توانێت 

به رده وامی  له خۆگرتنی  كرمه لیقه وه :  دۆخی 

په یامه كان، له به رئه وه ی چوومه ته وه  خۆم، بۆیه  

به  هه موو ئاره زوو و تاسه ی خۆمه وه  كارده كه م. 
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)تاریكاییه كی  سینه مادا  تاریكاییه ی  له م 

بێزاری  وای،  به رباڵو:  ئاوه دان،  لێنه دراو،  سه رنج 

ده ڵێن  كه   كۆنجێكشنه كان،  قه ده غه كرنی  و 

ئیدی  ده جوڵێت،  فیلمه كه یش  سیحری  تایبه ته ( 

ئه زموونێكی  ئه گه ر  بێت.  فیلمێكیش  ه��ه ر 

كه   ته له فزیۆن  ده بینین  بكه ین،  پێچه وانه  

سیحرێكی  هیچ  مناییشده كات،  فیلمه كان 

ڕه ویوه ته وه   تاریكاییه كه   له به رئه وه ی  تێدانییه ، 

و  ئاشنا  پانتاییه كه   چه پێرناوه ،  شاراوه ییه كه   و 

ڕوون و ڕه وانه . ئیرۆتیكا –با باشرت بڵێین، تاوه كو 

چه مك- ،  دوو  بكه ینه   ناكامڵی  و  شاراوه یی  له  

به تاڵكراوه ته وه :  شوێنیش  ئیرۆتیزمی  هه روه ها 

ناچارین  ته له فزیۆندا  له   فیلم  بینینی  له كاتی 

بۆته   له به رئه وه ی  دابنیشین،  خێزاندا  له گه ڵ 

پێشرت  كه   ج��ۆره ی  ب��ه و  ه��ه ر  م��اڵ،  ئامێرێكی 

ئاگردان له نێوان هه موواندا هاوبه ش بوو. 

*    *    *

ئه وه   ئایا  له م چوارالیه دا هه یه:  ڕۆشناییه ك 

شاشه كه ؟  ڕۆشنایی  یان  فیلمه كه یه ،  ڕۆشنایی 

ئامێرێكی  له وێدا  هه ر  به اڵم  هه ڵبه ت،  به ڵێ، 

ئه مه   ئایا  )به اڵم  هه یه   سه ماكاریش  قووچه كیی 

نادیار،  و  دیار  قوچه كێكی  تایبه ته ؟(،  شتێكی 

ده بڕێت  لێزه ر  تیشكی  وه كو  تاریكاییه كه   كه  

)مه به ست له  ده زگای ڕۆشناییه كه  كه  ده درێته وه  

له  شاشه كه  و فیلمه كه  پیشانده دات. و. كوردی(. 

له   گه رده كانیی،  گوێره ی  به   تیشكدانه وه یه ،  ئه م 

شاشه كه   به ر  ده بێته وه  درێژ  جیاوازدا  ڕواڵه تی 

ده كه وێت، به اڵم ئێمه  ڕووی خۆمان بۆ شاشه كه  

ده سوڕێنین، كه  له رینه وه یه كی شه وقداری هه یه ، 

ده رچوونی خێرای تیشكه كان سه رمان تیغ ده كات 

و له  پشته وه  و له  ته نیشته وه  به ر قژ و روخسارمان 

ده كه وێت. ئاوا ئێمه  ده كه وینه  ژێر سیحری ئه م 

دۆخه وه  وه ك ئه وه ی له  ئه زموونه كانی خه واندنی 

كۆنی موگناتیسیدا هه یه ، به  بێ ئه وه ی ڕووبه ڕوو 

بیبینین، ئه وه یش به هۆی ئه م شوێنه  شه وقدار و 

جێگیر و سه ماكه ره وه . 

*    *    *

هه موو شتێك به و جۆره  ڕووده دات، كه  وه ك 

قفڵێك  تاوه كو  هاتووه ،  ڕۆشنایی  گورزێك  بڵێی 

بشكێنێت. ئێمه  به  تاساوییه وه  سه یری ئه م شكاندنه  

ده كه ین. ئه ی قسه  چی؟ فۆرماڵیزمی زرنگانه وه كان 

هیچ  ناتوانێت  بازرگانیدا-  به رهه مهێنانی  –له  

ده نگ،  به رهه مبهێنێت.  سیحرییانه   گوێگرتنێكی 

نێو  ئه گه ری  كه   كراوه ،  دیزاین  وه ها  پێیه ی  به و 

وا  ده نگه وه   )به هۆی  به هێزبكات  حیكایه ته كه  

ڕه نگه   كه   ڕووده دات،  شتێك  ده كه ین  گریامنه  

نواندن  بۆ  نییه   كه ره سته یه ك  ڕووش��ن��ه دات( 

سه ربار خرابێت.. ئێمه  ده مانه وێت له گه ڵ بابه تی 

خۆمانه وه   الی  بۆیه   ببێت،  تێكه ڵ  گێرانه وه كه دا 

ئه وه یشدا  له گه ڵ  ناكه ینه وه .  جودای  بابه ته   له م 

شتێكی كه م به سه ، بۆئه وه ی ئه م توێكڵه  زرنگه ییه  

په رتبكات: ته نیا رزنگانه وه یه كی درێژ، یان بڵندگۆكه  

زۆر  كپده كاته وه ،  خۆی  كه   ده نگێك  )موكه به ره (، 

ده ست  سیحر  بۆئه وه ی  به سه   گوێامن،  له   نزیك 

به رهه می  ته نیا  ئه وه یه   هۆكاره كه یش  پێبكات. 

سیموالكراوه   له   بڵێین  باشرت  یان  دیكۆره یشنه ، 

دێت -هه ر وه ك تیشكه  سه ماكه ره  پیشانده ره كان- 

ته نیشته كانه وه   له   یه كێك  له   یان  سه ره وه   له   كه  

شاشه كه   كه   تێكده دات،  دیمه نه   ئه و  ئیدی  دێت، 

به  وێنه كه   ئه وه یشدا  له گه ڵ  ده یگێڕێته وه ، كه چی 

ناشێوێنێت )نیشانه ، مانا(. 

*    *    *

چۆن له  ئاوێنه كان 
جودابینه وه ؟ 
سه ركێشیده كه ین 
و وه اڵمێكده ده ینه وه  
كه  ته نیا گه مه كردنه  
به  وشه كان: به  
ڕیشه كێشكردن 
ده توانین له  
ئاوێنه كان 
جوداببینه وه  
)به و واتایه ی كه  
فڕۆكه وانه كان و 
ئالووده بووانی 
هۆشبه ره كان به م 
وشه یه ی ده ده ن(
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لێره دا  كه   كه سه ی  ئه و  بۆ  الیه نیكه م 

قسه ده كات- ئه وه  ئه و كه ناره  ته نگه به ره یه،  

سه رسوڕمان  له   جۆرێك  فیلمه كه   تێیدا  كه  

موگناتیسیش  خه واندنی  و  دروستده كات 

له نێو  به وه یه   پێویستم  ده بێت:  ئه كتیڤ 

خۆی  چیرۆكه كه   )ڕه نگه   بم  چیرۆكه كه دا 

پێویستم  ب��ك��ات(،  لێ  وه ه��ام  داوای��ه ك��ی 

به وه یشه  له  شوێنێكی دیكه دا بم: خه یاڵێكی 

كه مێك السه نگ، وه ك خاوه ن نوشته یه كی پڕ 

ئه مه   كورتی  به   ڕێكخراو،  هۆشیار،  گومان، 

له و دۆخه ی داوا  فیلم و  له   ئه و شته یه،  كه  

ده كه م، كه  به دوایدا ده گه ڕێم. 

*    *    *

چییه ؟  فیلمسازانه   ده نگی(  )و  وێنه  

فێڵه . ده بێت به  واتا ده روونشیكارییه كه  له م 

وشه یه  تێبگه ین. من له گه ڵ وێنه دا جه ڕاوم، 

دووالیستییه   په یوه ندییه   له و  بڵێی  وه ك 

خه یاڵی  وێنه ی  كه   دیلم،  به ناوبانگه دا 

به رده ممدا  له   لێره د،  وێنه   دروستده كات. 

یه كێتی  وێنه   دروستبووه :  مندا  له پێناو  و 

ئاوێزانی  دروستده كات )دال و مه دلوله كه ی 

یه كرتی بوون(، هه روه ها شتێكی ستاندارده ، 

ئه مه یش  هه یه .  ئاماده ییه كی چڕی  گشتییه ، 

فێڵه :  ته واوه تی  به   وێنه   كه   ئه وه یه   واتای 

چۆن  وه ك  ده ده م،  بۆ  ت��اوی  گ��وژم  به   من 

قوماشه   ئ��ه و  بۆ  ت��او  گ��وژم  جوانه گایه ك 

ده زانین  وه ك  ڕاگرتووه ؛  بۆمان  كه   ده دات 

وێنه یش له  سوبێكتدا، هه ر نكوڵی له  من و 

له  هۆڵی  له به رئه وه  من  ده كات،  له  خه یاڵم 

دوور  هه رچه نده   شوێنكه یشم  سینه مادا، 

تا  و  ده به مه پێش  سه رم  هه ر  هێشتا  بێت، 
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خه ریكه   كه   ده كه مه وه ،  نزیكی  راده یه   ئه و 

ئه یلكێنم به  ئاوێنه ی شاشه كه وه ، به و ئه ویرته  

نه رگسی  شێوه یه كی  به   كه   خه یاڵكراوه وه  

ئه و  )ده ڵ��ێ��ن  ده ب��م  لێكجووت  له گه ڵیدا 

پێشی  كورسییه كانی  سه ر  له   كه   بینه رانه ی 

پێشه وه ی به رده م شاشه كه  دابنیشن، مندااڵن 

و عاشقانی سینه مان(. وێنه ی ئه سیرم ده كات 

و به سه رمدا زاڵ ده بێت: من به  مناییشه كه وه  

)یان  رسوشت  پێكه وه لكانه   ئه م  ده لكێم، 

رسوشتی وه همییانه (ی دیمه نه  وێنه گیراوه كه  

داده مه زرێنێت )هه موو ته كنیكه كان بۆ ئه م 

واقیع،  به اڵم  خراونه ته گه ڕ(،  پێكه وه لكانه  

ته نیا ده زانێت دووربكه وێته وه ، ره مزییه تیش 

ته نیا  به اڵم  ده ناسێنێت،  ماسكه كان  ته نیا 

ئه م  ته نیا  و  نزیكه   )خه یاڵكراو(  وێنه ی 

وێنه یه  »ڕاسته قینه »یه  )ده یشتوانێت هاژه ی 

حه قیقه ت دروست بكات(. له  قوواڵییدا، ئایا 

هه موو  هه ڵگری  مناییشه وه ،  ڕووی  له   وێنه  

له   نییه ؟  ئایدیۆلۆییه كان  تایبه مته ندییه  

وه ك  مێژووییش،  سوبێكتی  منه وه   ڕوانگه ی 

ئایدیۆلۆژییه وه   گوتاری  به   سینه ما،  بینه ری 

ئارامیی  به فیڕۆدان،  ئه ویش  ده نووسێت: 

و  رسوشت  بونیاده كان،  جێگیریی  ستاندارد، 

»حه قیقه ت« تاقیده كاته وه : ئه وه  فێڵه  )ئه وه  

فێڵی ئێمه یه ، جا كێ هێزی هه یه  لێی ده رباز 

سینه مایی  وێنه ی  ئه گه ر  خ��ۆك  ببێت؟(. 

قوواڵییدا  له   كه وایه   بێت،  ئایدیۆلۆژیی 

له   زه مه نێك  ده رباره ی  خه یاڵییه   وێنه یه كی 

باوی  سینه مای  ده بێته   ئینجا  زه مه نه كان، 

ده توانێت  فیلم  له به رئه وه ی  كۆمه ڵگه ، 

وێنه گرانی  بۆیه   ڕابكێشیت،  كڕیاره كان 

ڕۆشنایی تایبه ت به  خۆی هه یه : ئه مانه  له و 

كه   ده نوێرنێنه وه،   چه قبه ستوونه دا  گوزاره  

ده یانخاته ڕوو.  خۆی  گوتاره كه ی  ده رباره ی 

وێنه یه كی  چه قبه ستوو  گ���وزاره ی  داخ��ۆ 

كه   هه یه،   كۆته یشنێكی  و  هه یه   جێگیری 

له   ئایا  ئینجا  بلكێت؟  پێیه وه   ئێمه   زمانی 

دووالیزمی  په یوه ندیی  گشتییه كاندا  شوێنه  

)نه رگسییه ت/دایكایه تی(مان نییه ؟ 

*   *   *

جودابینه وه ؟  ئاوێنه كان  ل��ه   چ��ۆن 

وه اڵمێكده ده ینه وه   و  سه ركێشیده كه ین 

به   وش��ه ك��ان:  ب��ه   گه مه كردنه   ته نیا  ك��ه  

ئاوێنه كان  له   ده توانین  ڕیشه كێشكردن 

جوداببینه وه  )به و واتایه ی كه  فڕۆكه وانه كان 

و ئالووده بووانی هۆشبه ره كان به م وشه یه ی 

ده شێت  هه میشه   دڵنیاییه وه ،  به   ده ده ن(. 

وێنای هونه رێك بكه ین، كه  بازنه ی دووالیزم 

فیلمه كه ،  سیحری  له   خ��ۆی  ده شكێنێت، 

خه واندنه   له   لینجییه كه ی،  و  شیله   له  

بۆ  په نابردن  له ڕێگه ی  موگناتیسییه كه ی 

ڕه خنه یی  گوێگرتن(ی  ب��ۆ  )ی��ان  بینین 

ئه مه   داخۆ  پاشان  ده ربازده كات،  بینه ره وه ، 

كاریگه ریی  له   كه   نییه،   شته   ئه و  هه مان 

شتانێكی  ویسرتاوه ؟  مه ودادا،  برێختییانه ی 

بێداربوونه وه   بۆ  یارمه تیده رن  كه   هه ن  زۆر 

و/یان  خه یاڵ  )له   موگناتیسی  خ��ه وی  له  

هونه ری  رێوشوێنه كانی  وه كو:  ئایدیۆلۆژیا( 

و  بینه ره كه   كولتوری  خ��ۆی،  داستانئامێز 

له به رئه وه  خه یاڵ  ئایدیۆلۆژییه كه ی،  وریاییه  

له و  ته قلیدییه وه ،  هیسرتیای  پێچه وانه ی  به  

ساته وه  كاڵ ده بێته وه  كه  سه رنجی لێده ده ین، 

گوتاری  به   كه   شێوازه ی  له و  )جگه   ب��ه اڵم 

شێوازێكی  كراوه (  چه كدار  ئایدیۆلۆژیا  دژه  

ئه ویش  سینه ما.  چوونه   بۆ  هه یه   دیكه یش 

ژێر  دووجاربكه ومه   لێگه ڕێم  كه   ئه وه یه  

ده وروبه ره وه ،  شته كانی  و  وێنه كان  سیحری 

وه كو ئه وه ی من له  یه ك كاتدا دوو جه سته م 

هه بێت: جه سته یه كی نه رگسی كه  ده ڕوانێت، 

جه سته یه كی  ونبووه ،  نزیكه كاندا  ئاوێنه   له  

به ڵكو  وێنه ،  نه ك  ئه وه یه   ئاماده ی  و  الده ره  

شتێكی  بكاته   تێیده په ڕێنێت  كه   شته ی  ئه و 

تاریكایی،  هۆڵه كه ،  ده نگ،  ناوكی  به هادار: 

تارمایی تاریكی ئه وانیرت، تیشكی ڕۆشناییه كی 

كز، ده رگای چوونه  ژووره وه ، ده ره تانی هاتنه  

ڕه هه ندێك  بۆئه وه ی  كورتی،  به   ده ره وه . 

له   ئ��ه وا  ده ستپێبكه م،  بۆئه وه ی  دابهێنم، 

په یوه ندیی  »كۆنتێكست«ه كه وه   ڕێگه ی 

داده مه زرێنم. ئه وه ی بۆ دروستكردنی مه ودا 

له نێوان خۆم و وێنه دا به كاری ده هێنم، ئه و 

شته یه  كه  له  دواجاردا شه یدام ده كات: من به  

شێوه یه كی ڕه خنه یی له  دووره وه  خه وتووم. 

ئه مه  له  دۆخی عه شق ده چیت، چونكه  ئه وه  

پێویستییه تی:  عاشق  كه   مه ودایه یه ،  ئه و 

)ئه گه رچی  له  خودی سینه ما  ده شێت  داخۆ 

ئه م وشه یه  به  شێوه ی داتارشاو وه ربگرین(، 

چێژی رابواردن وه ربگرین؟ 

سه رچاوه : 

ترجمە:  اللغە،  هسهسە  بارت:  -روالن 

مركرز   ،5 الكاملە  االعامل  عیاشی،  منذر  د. 

دمشق- االولی،  الطبعە  الحچاری،  الغنام ء 

سوریا، 1999، صص477-471. 
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له باره ی  به جۆرێك  مۆدێرن،  خۆشباوه ڕیی 

وشه یه كه :  بڵێی  وه ك  ده دوێ��ت،  ده س��ه اڵت��ه وه  

و  ده سته   به   ده سه اڵتیان  هه ن  كه سانێك  له وێدا 

ده سه اڵتییان  كه   هه ن،  تر  ئه وانه ی  له والوه یش 

ده س��ه اڵت  ب��ووه   وا  ب��اوه ڕم��ان  هه میشه   نییه . 

پێامنوابوو  ئینجا  په تییه ،  سیاسیی  بابه تێكی 

نادیاری  و  به  هێواشی  ئایدیۆلۆژییشه ،  بابه تێكی 

نێو دامه زراوه كان و خوێندنه وه ، كه   دزه  ده كاته  

ئێمه  یه كه مجار ئاگامان لێی نییه ، به اڵم هێشتایش 

تاقانه یه .  و  ت��اك  ده س���ەاڵت  واب��وو  ب��اوه ڕم��ان 

شه یتانه كان  وه ك��و  ئه گه ر  ده بێت،  چی  ئ��ه ی 

ده توانێت  فره بێت؟  واته   بێت،  دانه   چه ندین 

له به رخۆیه وه  بڵێت: »ناوی زۆروزه به ندم هه یه ». 

الیه نه كانه وه ،  هه موو  له   شوێنێكدام،  هه موو  له  

و  گ���ه وره   ده زگ���ا  و  سه ركۆكه كان  له الیه نی 

بچووكه كانه وه ، له نێو كۆمه ڵه  و گروپه  چه وسێنه ر 

شوێنێكدا  هه موو  له   چه وسێرناوه كانیشدا:  و 

به خۆی  ماف  كه   هه یه،   بوونیان  »ڕە وا«  ده نگی 

به   بدات  ده سه اڵتێك  هه موو  گوتاری  ده دات، 

گوێدا، مه به ستم گوتاری خۆبه لزانییه . ئه وه تا ئێمه  

ده بینین ده سه اڵت له  زۆرینه ی ئه و میكانیزمانه دا 

بوونی هه یه  كه  ئاڵوگۆڕی كۆمه اڵیه تی به  الوازی 

و  چینه كان  له   ده وڵ��ه ت��دا،  له   ده ب��ه ن،  به ڕێوه  

فۆرمه كانی  له   به اڵم  هه یه ،  بوونی  گروپه كاندا 

مۆده  و له  بۆچوونه  باوه كانیشدا، له  فێستڤاڵ و 

و  هه واڵه كان  و  وه رزشییه كان  یانه   و  گه مه كان 

تایبه تییه كاندا و بگره  له و  په یوه ندییه  خێزانی و 

ئه و بزووتنه وه  ڕزگاریخوازییانه یشدا، كه  هه وڵ بۆ 

به ره نگاربوونه وه ی ده سه اڵتێكی تایبه ت ده ده ن: 

گوتاری ده سه اڵت به  هه موو ئه و گوتارانه  ده ڵێم 

كه  هه ڵه  الی هه موو وه رگره كانی دروست ده كات، 

به رهه مدێنێت.  گوناە�  به   هه ستكردن  ئینجا 

هه ندێ كه س و الیه ن چاوه ڕێی ئه وه  له  ئێمه ی 

ڕۆشنبیران ده كه ن، كه  له  هه موو بۆنه یه كدا دژی 

جۆرێكی  دژی  تاك،  شێوازی  به   بین  ده س��ەاڵت 

تایبه ت و دیاریكراوی ده سه اڵت بین، له  كاتێكدا 

پانتاییه وه   ئه م  ده ره وه ی  له   ئێمه   جه نگه كه ی 

ده سه اڵته   دژی  ئێمه   جه نگی  ئه م  ده گوزه رێت، 

ئه مه یش  جیاوازییه كانییه وه .  فۆرمه   سه رجه م  به  

له به رئه وه ی  ئه وه یش  نییه :  ئاسان  جه نگێكی 

فره یه   كۆمه اڵیه تیدا  فه زای  له   ده سه اڵت  ئه گه ر 

زه مانی  له   به رامبه ردا  له   ئه وا  هه مه جۆره ،  و 

لێره دا  هه مه جۆره .  و  فره   هه ر  مێژووییشدا 

پێوه  ده نێین، كه چی  پاڵی  دووری ده خه ینه وه  و 

ده ستبه جێ له وێدا ده رده كه وێته وه ، بۆیه  هه رگیز 

له نێو ناچێت. شۆڕش بكه  به  ئامانجی له نێوبردنی 

ده سه اڵت، كه چی ده بینیت به  زوویی له  حاڵه تێكی 

نوێدا زیندوو ده بێته وه  و گه شه ده كاته وه ، مانای 

ئه م ئه سته مییه ی له نێوبردنی ده سه اڵت و مانای 

ئه م ده ركه وتنه ی له  هه موو شوێنێكدا ئه وه یه،  كه  

ده سه اڵت میكرۆبێكه  نوساوه  به  ده زگایه كه وه  كه  

كۆمه ڵگه  تێده په ڕێنێت، واته  نه ك ته نیا به  مێژووی 

مێژووی  به   تێكه ڵ  به ڵكو  نوساوه ،  سیاسییه وه  

سه رجه می مێژووی مرۆڤایه تییه وه  بووه  . هه ر له  

ئه زه له وه  ئه م شته ی ده سه اڵتی تێدا نیگار ده بێت 

بڵێین:  وردتر  به   یان  »زم��ان«ه ،  گه شه ده كات  و 

سیسته می زمانییه . 

سیسته می  و  یاسادانانه   ده سه اڵتی  زم��ان 

زمانییش یاساكه یه تی، ئێمه  سه رنج له و ده سه اڵته  

گرتووه ،  له خۆیی  زمانی  سیسته می  كه   ناده ین، 

چونكه  ئه وه  له بیرده كه ین كه  هه موو سیسته مێكی 

زمان پۆلێنكردنه ، هه موو پۆلێنكردنێكیش جۆرێك 

له    ordo تێدایه :  سه ركوتكارانه ی  ڕیزبه ندیی  له  

ئه مه   ناچاركردنه .  و  دابه شكردن  واتای  یه ككاتدا 

له  زماندا ملكه چی 
و ده سه اڵت تێكه ڵی 
یه كتری ده بن و به  
حه تمی ئاوێزانن. خۆ 
ئه گه ر ئازادی ته نیا 
توانای ده رچوون 
و خزان نه بێت له  
سه ركوتی ده سه اڵت، 
به ڵكو به  تایبه تی، 
ملكه چنه بوونی هه ر 
كه سێك بێت، كه واته  
هیچ ئازادییه ك 
بوونی نییه
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ئه و شته یه  كه  یاكۆپسن ڕوونیكردۆته وه . هه ر 

دیالێكتێك به وه  دیاریی ناكرێت، كه  سه رپشكه  

له  وتنی، به ڵكو به  زۆری به وه  دیاریده كرێت 

فه ره نسیدا  زمانی  له   وتنی.  به   ناچاره   كه  

كه   دێنمه وه   منوونه   هه ندێك  لێره دا  )من 

به وه ی  ناچارم  من  تێیدایه (،  زبرییان  نه ختێ 

خۆم وه ك بكه ر دابنێم به ر له وه ی گوزارشت 

له   جگه   نییه ،  هیچ  كه   بكه م،  كرداره كه   له  

سیفه تێك خراوه ته  سه رم، ئه وه یشی ئه نجامی 

ده ده م هیچ نییه  جگه  له  به ره نجامی دۆخی 

ناچارم  هه میشه   من  شێوه ،  هه مان  به   من، 

له نێوان شێوازی نێرینه  و مێینه دا شێوازێكیان 

هه ردووكیان  ناتوانم  هه رگیز  بۆیه   هه ڵبژێرم، 

پێكه وه   هه ردووكیان  یان  وه البنێم،  پێكه وه  

په یوه ندیی  پێویسته   كه وایه   كۆبكه مه وه ، 

یان  ئه مه   جا  دیاریبكه م:  ئه ویرته وه   به   خۆم 

به  به كارهێنانی ڕاناوی به ربێژ به  شێوازی تاك 

»تۆ« یان به  شێوازی كۆ »ئێوه »، ئیدی ناتوانم 

بوارێك بۆ ده ستپێشخه ریی عاتیفه  و كۆمه ڵگه  

بهێڵمه وه . به مجۆره  زمان، به رسوشتی بونیادی 

ناچاركه رانه   نامۆكردنی  په یوه ندیی  خۆی، 

زمانه وانی  وت��اری  و  گوتن  خۆده گرێت.  له  

نین،  )ته بلیغ(  پێراگه یاندن  زۆرب��ه ی��ج��ار 

و  ئاراسته كردن  زمان  ملپێكه چكردنن:  به ڵكو 

ملپێكه چكردنی گشتییه .

گوزاره یه كی ئێرنست رینان ده هێنمه وه ، 

كه  له  یه كێك له  وانه وتاره كانیدا باسیكردووه : 

»به ڕێزان و خامنان، زمانی فه ره نسی هه رگیز 

پووچی،  و  مه حاڵ  زمانی  ببێته   ناكرێت 

هه روه ها هه رگیز نابێته  زمانێكی كۆنه په رست. 

ناتوانم هه ڵوێستێكی كۆنه په رستانه  وێنا بكه م 

كه  زمانی فه ره نسی به كاربهێنێت..«. با بڵێین 

تیژبینه .  خۆی،  تایبه تی  شێوازی  به   رینان، 

قه تیس  ل��ه وه دا  زمان  ك��ردووه   به وه   ده رك��ی 

نابێت كه  ڕایده گه یه نێت، به ڵكو ده شێت له مه  

تێپه ڕ ببێت و به  شێوازی خۆی و به  دیالێكتێكی 

تۆكمه  ئه وه  بدات به  گوێدا كه  نه یوتووه ، ئه مه  

سه ره ڕای ئه و ده نگه  هۆشیاره  عه قڵێندراوه ی 

و  بااڵده ست  ده نگی  قسه كه ر،  سوبێكتی 

ده نگی  واته   بونیاد،  تووڕە ی  و  سه رسه خت 

جۆری مرۆیی وه ك قسه كه ر. هه له كه ی ڕینان 

مێژوویی بوو نه ك بونیادی. ئه و پێیوابوو زمانی 

به  بڕوای ئه و عه قڵ دایهێناوه ،  فه ره نسی كه  

ناچاره  گوزارشت له  عه قڵێكی سیاسی بكات كه  

له  ڕوانگه ی ئه ودا هیچ نه بوو جگه  له  عه قڵی 

دیموكراسیخواز، به اڵم وا پێده چێت سیسته می 

زمانی، به و پێیه ی ده ستكه وتی هه ر زمانێكه ، 

نه  كۆنه په رستانه یه  و نه  پێشكه وتنخواز، به ڵكو 

هه ر زۆر به  ساده یی فاشیستییه : له به رئه وه ی 

به ڵكو  قسه ،  ب��ه   نییه   سڕینه وه   فاشیزم 

ناچاركردنه  به  وتنی قسه . 

زمان، هه ر كه  قسه ی پێده كه ین، ته نانه ت 

gilles deleuze
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ده چێته   رێك  ئه وا  بێت،  پرته پرتێكیش  ئه گه ر 

خزمه تی ده سه اڵته وه ، كه واته  ده بێت تێیدا دوو 

قسه ی  قه ڵه مڕه ویی  له الیه ك  بكێشین:  خانه  

یه كالكه ره وه ، له الیه كی دیكه وه  شوێنكه وته یی 

له الیه كه وه   جووینه وه :  و  دووب��اره ك��ردن��ه وه  

نه فیكردن  بڕیاردانه :  و  یه كالكردنه وه   زمان 

هه ڵپه ساردنی  و  پۆتێنشیه ڵ  و  گومان  و 

حاڵه ت  كۆمه ڵێك  له   جگه   نییه،   هیچ  حوكم 

و  هه یه   تایبه ت  فاكته ری  به   پێویستییان  كه  

پرۆسه كانی  نێو  ده چنه   خۆیان  ده ستبه جێ 

ڕووپۆشكردنی زمانه وانییه وه : ئه وه ی زمانناسان 

جگه   نییه،   هیچ  قه ڵه مڕه ویی  پێیده ڵێن 

به هۆیه وه   كه   ئه وه یه   زم��ان،  ته واوكه ری  له  

ده سه اڵته   له   تكاكارییه وه ،  به   ده ده م،  هه وڵ 

بكه مه وه .  كه م  سه ركوتكارییه كه ی  بڕیارده ره  

نیشانه كان،  و  ئاماژه   دیكه یشه وه   له الیه كی 

ئه ندازه یه   به و  ته نیا  پێكدێت،  لێ  زمانیان  كه  

ئه ندازه ی  به   واته   دانیانپێدابرنێت،  كه   هه ن 

ده ووترێنه وه .  و  دووباره ده كرێنه وه   ئ��ه وه ی 

الساییكه ره وه یه ،  و  شوێنكه وته   ئ��ام��اژه  

ئاماژە كاندا منوونه یه كی چه قبه ستوو  له هه موو 

داده گیرسێت،: ناتوانم قسه بكه م به  بێ ئه وه ی  

كه   نه مبه ن  شته   ئه و  ب��ه ره و  قسه كانم  په تی 

په یوه سته  به  سیسته می زمانییه وه . هه ر كه  گوێم 

كه   خانه یه ی  دوو  ئه م  ده بێت  گوزاره یه ك  له  

باسامن كرد به یه كرت ده گه ن، ئیدی له  یه ككاتدا 

هه م بااڵده ستم و هه م ژێر ده ست: چونكه  ته نیا 

دووباره   و  بڵێمه وه   ئه وه   ناوه ستم  به وه نده وه  

ئاسووده یی  به   ئیدی  و  وت��راوه   كه   بكه مه وه  

بده مه وه ،  لێ  پاڵی  ئاماژه كان  كۆیله ی  وه ك 

به ڵكو ئه وه ی كه  وتوومه ته وه  تۆخ ده كه مه وه  و 

ده یسه ملێنم، یان پووچی ده كه مه وه . 

ده سه اڵت  و  ملكه چی  زماندا  له   كه واته  

ئاوێزانن.  به  حه متی  یه كرتی ده بن و  تێكه ڵی 

و  ده رچوون  توانای  ته نیا  ئازادی  ئه گه ر  خۆ 

به ڵكو  ده سه اڵت،  سه ركوتی  له   نه بێت  خزان 

كه سێك  هه ر  ملكه چنه بوونی  تایبه تی،  به  

نییه،   بوونی  ئازادییه ك  هیچ  كه واته   بێت، 

گه ر له  ده ره وه ی زمان نه بێت. شوێنی ئازادی 

وا  به داخه وه   به اڵم  زمانه ،  ده ره وه ی  ته نیا 

پێده چێت زمانی مرۆیی، ده ره وه ی بۆ نه بێت: 

ڕێگه ی  له   ده توانین  ته نیا  داخ��ران��ه ،  زم��ان 

یان  به دووربگرین:  لێ  خۆمانی  مه حاڵه وه  

ئه وه ی  یه كێتی سۆفیگه رییه وه ، وه ك  به هۆی 

كرده كه ی  كاتێك  كردووه   وه سفی  كیركه گارد 

بێ  و  وێنه  بێ  كرده یه كی  وه ك  ئیرباهیم 

له   خاڵی  كرده یه كی  لێكده داته وه ،  هاوشێوه  

قسه یه كی  هه ر  له   ته نانه ت  قسه یه ك،  هه ر 

ناوه كی و خۆبێژییش، كه  دژ به  تۆتالیتاریزمی 

زمان  بۆ  ملكه چی  و  شوێنكه وته یی  و  زمان 

كرده ی  له رێگه ی  ده شێت  یان  داده مه زرێت: 

به   زم��ان  له   خۆمان  نیچه وه   ده سته پاكیی 

دووربگرین، چونكه  له  ئاڵۆزانێكی دڵخۆشكه ر 

زمان  دوورخستنه وه ی  به   دژ   كه   ده چێت، 

ئاراسته كراوه ، ئه وه ی كه  ژیل دۆلۆز پێیده ڵێت 

كه  ئێمه   به اڵم  كۆنه په رسته كه ی«،  »پۆشاكه  

ئه و  نین،  ئیامن  سوارچاكیی  ئیرباهیم  وه كو 

له باره یه وه   نیچه   كه   نین،  بااڵیه یش  مرۆڤه  

له   جگه   نامێنتێته وه   بۆ  هیچامن  دواوه ، 

گه مه كردن له گه ڵ زمان و خیانه تلێكردنی. ئه م 

خیانه ته  گونجاوه ، ئه م پێچلێدان و هه ڵهاتنه ، 

ئه م فێڵه  سه یروسه مه ره  كه  رێامنپێده دات له  

زمانه وه   قه ڵه مڕه ویی  و  ده سه اڵت  ده ره وه ی 

شۆڕشی  مه زنێتی  له   بكه ین،  زمان  ده رك��ی 

كه   شته یه   ئه و  ئه مه یش  زماندا،  هه میشه ییه  

پێیده ڵێم »ئه ده ب«. 

سه رجه می  نه   ئ��ه ده ب  له   مه به ستم 

به رهه مه كانه  و نه  كه رتی ئاڵوگۆڕ و فێركردن، 

به ڵكو مه به ستم له و تیغكردنه یه  كه  كاریگه ری 

له   دروس��ت��ی��ده ك��ات.  نوسین  م��وم��اره س��ه ی 

ته ونی  واته   ده ق��ه ،  له   مه به ستم  بنه ڕه تدا 

ئه و ئاماژه  و نیشانانه ی كه  كارێكی ئه ده بی 

زمان  كه   ئه وه یه   ده ق  چونكه   پێكده هێنن، 

به رهه می دێنێت، چونكه  ده بێت زمان له نێو 

زماندا بجه نگێت، نه ك له  ڕێگه ی پێڕاگه یاندن 

)ته بلیغ(ە وه ، كه  ئامرازه كه یه تی، به ڵكو به  هۆی 

ئه و ڕۆڵه وه،  كه  وشه كان ئه نجامی ده ده ن و 

شانۆكه ی پێكده هێنن، كه واته  گه ر بڵێم ئه ده ب 

یان نوسین، یان ده ق واتای ئه وه یه  هه مان شتم 

وتووه . ئه و توانا و پۆتێنشییه اڵنه ی ڕزگاری كه  

ئه ده ب له  خۆیدا هه ڵیگرتوون نه  په یوه سنت به  

ئیلتیزامی سیاسیی  به   نه   كه سی مه ده نییه وه  

مرۆڤه كانی  نێو  مرۆڤێكی  له   كه   نوسه ره وه ، 

تر زیاتر نییه ، هه روه ها په یوه ستیش نیین به  

به ڵكو  كاره كه یه وه ،  ناوه ڕۆكه  مه زهه بییه كه ی 

په یوه سنت به و هێز و توانایانه یه وه  كه  ئه ده ب 

كێشه   و  ئاڵۆزیی  دروستكردنی  بۆ  هه یه تی 

له نێو زماندا. 

سه رچاوه : 

ترجمة:  اللغة،  و  السلطة  بارت،  -روالن 

عبدالسالم بنعبد العايل، 1 سبتمرب 2007. 

-http://www.anfasse.org/2010

-59-15-30-12-2010/49-25-18-29-12

14-58-17-02-07-2010-1040/04
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بارت
جۆناسانكولهر

نیشانهناسی

سیمیۆتیكا  ئ��ای��دی��ای  ئ��ه گ��ه رچ��ی 

)نیشانه ناسی(، یان زانستی گشتیی نیشانه كان، 

دامه زرێنه ری  سۆسۆری  دو  فردیناند  له الیه ن 

سه ده ی  یه كه می  سااڵنی  له   نوێوه   زمانناسی 

ساڵی  ت��ا  كه چی  خ���راوه ت���ه ڕوو،  بیسته مدا 

ماوه ته وه ،  ئایدیایه ك  وه كو  هه ر  شه سته كان 

و  ئه نرتۆپۆلۆژیسته كان  كه   كاته ی  ئه و  تا  واته  

ڕە خنه گرانی ئه ده بی و ئه وانی تر – به و هۆیه یه ی 

مه ستی سه ركه وتنه كانی زمانناسه كان بووبوون- 

میتۆدییه كانی  ڕوانینه   له   س��ود  هه وڵیاندا 

وه ربگرن و بینییان وا خه ریكن ئه و نیشانه ناسییه  

په ره پێده ده ن كه  سۆسۆر پێشنیاری كردووه )1(. 

بارت له و یه كه مین كه سانه  بوو كه  به رگری له  

نیشانه ناسی ده كرد، دوای سااڵنێكی درێژ، كاتێك 

داوای لێكرا نازناوێك بۆ كورسییه كه ی له  كۆلێژی 

دو فرانس هه ڵبژێرێت، سیمیۆتیكای وه ك بواری 

له   ئه گه رچی  هه ڵبژارد،  خۆی  لێكۆڵینه وه ی 

له سه ر  جه ختی   ده ستبه كاربوونیدا  وانه وتاری 

ئه وه  كرده وه،  كه  سیمیۆتیكا تایبه تییه كه ی ئه و، 

ئه گه ر دژیش نه بێت، ئه وا زۆر دووره  له و بواره  

له   رۆژیك  كه   گه شه كردووه ی  لێكۆڵینه وه ییه  

ڕۆژان به رگریی لێكردووه . 

لێره دا ڕوانین له  بارت وه ك نیشانه ناسێك، 

زه ق��ك��ردن��ه وه ی ب��ای��ه خ��دان��ی ب��ه رده وام��ی 

ئه و  شێوازه ی  له و  چڕ  سه رنجدانی  و  ئ��ه و  

توانیوویه تی  به هۆیانه وه   كه   له خۆده گرێت، 

مامه ڵه ی نوێ له گه ل كێشه كاندا بكات، به هۆی 

بۆ  كه   توانایه ی  ئه و  و  ته فسیرییه   توانا  ئه و 

له   ته نیا  هه ر  بارت  به اڵم  تێیدایه ،  نامۆكردن  

ئاسۆوه  سۆسه ی ئه وه  بكات، نیشانه كانی گۆرانی 

ئه م بواره  بۆ دۆكرتینێكی چه سپاو ده ركه وتووه ، 

ئه وا ده ستبه جێ لێی یاخیی ده بێت. سه رچاوه ی 

و  ڕوون  سه رنجڕاكێشییه كه ی  بنه ڕه تیی 

ئه وه ی  »ئه فسانه ییه كان«دا،  له   ئه و  ئاشكرایه : 

زمانناسی  زاراوه ی  چه ندین  كه   ده رخست 

توێژینه وه   بۆ  نوێ  ڕوانگه یه كی  ده توانن  هه ن 

به   ئینجا  دابینبكه ن،  كولتوورییه كان  دیارده   له  

له   توێژینه وه   توانای  له   پشتیوانی  گوڕوتینه وه  

سه رجه م چاالكییه  مرۆییه كان وه ك زنجیره یه ك 

ڕوون  بۆ  »ئ���ه وه م  بكه ن.  »زم��ان��ه ك��ان«  له  

هانی  ئه وه یه   نیشانه ناسی  ئه ركی  بوویه وه  

ڕە خنه ی كۆمه اڵیه تی بدات، سارته ر و برێخت 

پرۆژە یه وه «  ئه م  نێو  بێنه   ده توانن  سۆسۆر  و 

ڕاكێشان  بۆ  ئه مه  ده گه ڕێته وه   )وانه وتاره كان(. 

به ره و ئه و ئومێده ی كه  بوارێكی لێكۆڵینه وه یی 
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»دال«  ئه و  دیاریكردنی  به   پێویستی  فۆڕماڵ 

شێوازێكی  به   ده ت��وان��ن  كه   مه دلوالنه یه   و 

ئایدیۆلۆژییه كانی  ناوه ڕۆكه   قه ناعه تپێهێنه ر 

وا  به اڵم  بكه ن،  كه شف  جیاوازه كان  چاالكییه  

پێده چێت دامه زراندنی بوارێكی لێكۆڵینه وه یی 

نوێیه كان  چه مكه   ڕۆشنكردنه وه ی  یان  نوێ 

ده نێت  پێوه   پاڵامن  شتێك-  ه��ه ر  له   –ب��ه ر 

،به ره و چاوپۆشین له و شتانه ی، كه  زۆربه یجار 

به و  ده ره���ه ق  ئاشكرایی  و  كڵێشه یی  ب��ه  

ده یانزانین،  شاراوه   به  شێوه یه كی  كه   شتانه ی، 

پراكتیزه كردنی  له پێناو  به كاریانده هێنین،جا 

كاری  ئه نجامدانی  له پێناو  یان  نوێدا،  چه مكی 

نوێدا، به ر له  هه ر شتێك ده بێت دووباره  بیر له  

موماره سه  باوه كان بكه ینه وه . 

نامۆكردنیان  توانای  نوێیه كان  مامه ڵه  

توانایه   ئه م  ده شێت  ده ستبه جێ  به اڵم  هه یه ، 

لێكۆڵینه وه یی  ب��واری  كه   ونبكه ن،  كاته   ئه و 

ده بێته  دۆكرتینێكی چه سپاو. وا ده رده كه وێت، 

سه یری  نیشانه ناسێك  وه ك  هه میشه   ب��ارت 

خۆیی كردبێت، له به رئه وه ی سیمیۆتیكای وه ها 

له باره ی  پرسیار  ڕوانگه یه كه   كه   پێناسه ده كرد، 

ده خاته ڕوو.  لێكۆڵینه وه وه   جێگیره كانی  بواره  

ده ڵێت  ئایرۆنییه وه   به   »وانه وتاره كان«دا،  له  

ده رب���اره ی  كورسییه كه ی  ئومێدیوایه   ئ��ه و 

»سیمیۆتۆیكای ئه ده بی« بكات به  كورسییه كی 

»جۆكه ری  بێت،  به رده وامدا  جوڵه ی  له   بزۆز، 

سیمیۆتیكایش  بێت«.  هاوچه رخ  مه عریفه ی 

»هه ڵوه شاندنه وه »ی  كه   وه سفده كات  وه ها 

بڵێین،  به دیاریكراوتر  یان  زمانناسییه كانه ، 

الیه نه كانی  سه رجه م  له   توێژینه وه كردنه  

به   زانستییه كان  زمانناسییه   كه   ده الل���ه ت 

بیانووی نه گونجاو دووریده خه نه وه . سیمیۆتیكا 

زمان،  نه نگییه كانی  كۆكردنه وه ی  بۆ  »هه وڵه  

ده رهاویشته كانی زمانه كان، فه سادی ڕاسته وخۆ 

هیچ  دێ��ت:  په یامێكدا  هه موو  به سه ر  كه  

ترسه كان،  ئاره زووه كان،  له   نییه   كه مرت  شتێك 

پێشكه وتنه كان،  هه ڕە شه كان،  گوزارشته كان، 

 ، ن به سته كا گر ئا

دوژمنكارییه كان  لێبووردنه كان،  مانگرتنه كان، 

لێ  چاالكیان  زمانێكی  هه ر  كه   تۆنه كان  و 

پێكدێت«. بارت به  درێژایی ڕە وته  پیشه ییه كه ی 

خ��ۆی ه��ه ر ئ��ه و ب��ۆچ��وون��ه ی ده رب����اره ی 

نیشانه ناسی له المایه وه،  كه  وه ها وه سفیده كات 

كه   مانایه ،  الیه نانه ی  ئه و  كه شفی 

له الیه ن بواره كانی دیكه ی 
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نه گۆڕە وه   دۆكرتینی  خ��اوه ن  لێكۆڵینه وه ی 

نیشانه ناسی  كاتێك  بۆیه   فه رامۆشكراون، 

تایبه ت،  لێكۆڵینه وه ی  بوارێكی  بۆ  ده گۆڕێت 

ئه وا نیشانه ناسیی بارت الی خۆیه وه  ده گۆڕێت 

و له  به رگری له  نیشانه ناسییه وه  ده بێته  پراكتیك 

له  په راوێزه كه یدا. 

»ڕه گ��ه زه ك��ان��ی  كتێبی  له   ب��ارت  ب��ه اڵم 

دا  په له ی  به   هه وڵێكی   )1964( سیمیۆتیكا«دا 

تایبه ت به  خۆی،  بۆ دامه زراندنی دۆكرتینێكی 

ده رب��اره ی  سه ره كییه كانی  چه مكه   تێیدا  كه  

لێكۆڵینه وه ی  ت��ازه ده رك��ه وت��ووه ی  كایه   ئه م 

زمان  نێوان  -لێكجیاكردنه وه ی  ك��رده وه   زه ق 

نێوان  »م��ه دل��ول«،  و  »دال«  نێوان  قسه ،  و 

په یوه ندییه كان  و  پێكهاته ییه كان  په یوه ندییه  

سه رپه رشتیی  هه وڵیدا  ئینجا  ئاڵوگۆڕییه كان- 

دیارده   به سه ر  بكات  پراكتیزه كردنی  ئه گه ری 

ده ڵێت،  ئه و  وه ك  زمانییه كاندا.  نا  جیاوازه  

پێویسته  نیشانه ناسی، به ر له  هه ر شتێك »خۆی 

ڕێگه ی  له   بۆیه   تاقیكردنه وه وه »،  ژێر  بخاته  

بارت  گشتییه وه ،  تاقیگه ری  ڕۆڵی  ئه نجامدانی 

كه   تاقیكرده وه ،  زمانناسییانه ی  چه مكه   ئه و 

پێیوابوو له  توێژینه وه ی دیارده  ده الله تداره كاندا 

ده ره نجامی خوازراویان ده بێت. 

ئه و  گرنگرت  ئ��ه وان��ه ی��ش  ه��ه م��وو  ل��ه  

زمان  له نێوان  سۆسۆر  كه   جیاكارییه یه ، 

سیسته می  زم��ان  به رپایده كات.  قسه دا  و 

كاتێك  فێریده بێت  كه سێك  ئه وه یه   زمانییه ، 

فێری زمانێك ده بێت، به اڵم قسه كان گوزاره ی 

گوتراو، یان نوورساون كه  به  گشتی ده چنه  ژێر 

چه تری زمانێكه وه . زمانناسی، به هه مان شێوه  

وه سفكردنی  بۆ  هه وڵده دات  نیشانه ناسییش، 

شاراوه كان،  جیاكارییه   و  ڕێزمان  سیسته می 

شتێكی  ده كاته   ده الله تداره كان  واقیعه   كه  

ڕێسایه كه وه   له سه ر  نیشانه ناسی  مومكین. 

داده م���ه زرێ���ت، ك��ه  ده ڵ��ێ��ت ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی 

هه یه ،  واتایان  مرۆییه كان  بابه ته   و  ك��ردار 

و  جیاكاری  سیسته می  ئه و  ده بێت  كه وایه  

و  ئاگایی  به   كه   هه بێت،  بوونیان  نه ریتانه  

به الی  به رهه مدێنن.  مانایه   ئه م  ئاگایی،  بێ 

سیسته می  له   منوونه ،  بۆ  كه   نیشانه ناسه وه  

ده كۆڵێته وه ،  تایبه تی  كولتوورێكی  خواردنی 

ئه وا قسه  )ئاخاوتن( له  سه رجه م ڕووداوه كانی 

كه   ده نوێنێته وه ،  شته   ئه و  هه مان  خواردندا 

ده ینوێنێته وه   ڕێزمانیدا  سیسته می  له   زمان 

ڕووداوان����ه   ئ��ه و  س��ه رج��ه م  بنچینه ی  و 

ئه وه   رێساكانه   ئ��ه وه   وات��ه   پێكده هێنێت: 

ئه و  ده شێت،  خ��واردن  بۆ  چی  دیاریده كه ن 

چێشتانه  چین، كه  هه ندێكیان له گه ڵ یه كرتیدا 

له گه ڵ  تریشیان  هه ندێكی  و  ده گونجێن 

له  ژە مه كاندا  ئینجا چۆنیش  ناكۆكن،  یه كرتیدا 

پێكه وه  ده یانگونجێنین. به  كورتی سه رجه می 

ده كه ن  كارێك  كه   بنه مایانه ی  و  رێسا  ئه و 

ژه مه كان له گه ڵ دۆكرتینی چه سپاوی كولتوردا 

له   خۆراك  لیستی  بن.  ناكۆك  یان  بگونجێن، 

هه ر چێشتخانه یه كدا منوونه یه كه  له  »ڕێزمانی 

كۆمه ڵێك  له وێدا  كۆمه ڵگه یه دا،  له و  خواردن« 

خانه ی »پێكهاته یی« هه ن )سوپ، موقه بیالت، 

خواردنی سه ره كی، زه اڵته كان، شیرینی(، ئینجا 

)جۆره كانی  هه ن  »ئالوگۆڕكاریی«  خانه ی 

یه كێك  له نێوانیاندا  ده ش��ێ��ت  ك��ه   س��وپ، 

هه ندێك  ئه وه یش،  سه ره ڕای  هه ڵبژێردرێت(. 

پێكهاته یی  رێكخستنی  كه   ه��ه ن،  نه ریت 

ره گه زه كانی ژه مێك رێك ده خه ن )پێكهێنان و 

ڕێكخستنی »سوپ، ژە می سه ره كی، شیرینی« 

چه سپاوی  ب��اوه ڕی  له گه ڵ  كه   جۆرێك  به  

»شیرینی،  له كاتێكدا  بگونجێن،  كۆمه ڵگه دا 

ڕێزمانیی  ڕووی  له   سوپ«  سه ره كی،  چێشتی 

له نێوان  لێكدژییه كان  هه ڵه یه (.  خواردنه وه  

چێشته كانی نێو گروپه كاندا، بۆ منوونه  چێشتی 

سه ره كی و شیرینی، هه ڵگری مانان. له  ئاستی 

دووه مدا هه ر یه كه  له  هه مبه رگر و مریشكی 

ئه گه ر  خۆ  جیاوازن.  له ویرت  كه   مانان  برژاو 

نیشانه ناس به  به كارهێنانی منوونه ی زمانه وانی 

ده كات،  بابه تانه دا  جۆره   ئه م  له گه ڵ  مامه ڵه  

ڕوون  ئه ركێكی  ئه وه یه   وات��ای  ئه مه   ئ��ه وا 

بونیادنانه وه ی  دووب��اره   هه یه :  ئاشكرای  و 

وا  كه   نه ریته كان  و  جیاكاری  سیسته می 

ئه و  ده ك��ات،  دی��ارده ی��ه ك  كۆمه ڵه   هه ر  له  

كولتوورێك  نه وه ی  بۆ  كه   هه ڵبگرێت  مانایه  

هه ڵیده گرێت. 

كه   سه رنجڕاكێشانه ی،  سیام  له و  یه كێك 

بانگه شه كردنی  هه یه ،  بارتدا  بۆچوونه كانی  له  

ئه وه یه  كه  زمان ته نیا منوونه ی سه ره كی نییه  بۆ 

سیسته می نیشانه ناسی، به ڵكو ئه و واقیعه یشه  

و  پێده كات  متامنه ی  نیشانه ناس  هه میشه   كه  

له   جگه   ئه و  ڕاستیدا  له   پێده به ستێت.  پشتی 

لێكۆڵینه وه ی زمان له  هیچ شتێكی تر ناكۆڵێته وه . 

له م باره یه وه  بارت دوورتر ده ڕوات، تا ئه و ڕاده ی 

له سه ر  سۆسۆر  ده ك��ات  ئه وه   بانگه شه ی  كه  

له   لقێك  به   ك��ردووه   زمانناسی  كاتێك  هه قه ، 

لقه كانی نیشانه ناسی، نیشانه ناسییش له  ڕاستیدا 

لقێكه  له  زمانناسییه كی به رفراوانرت، توێژینه وه یه  

زمانه وه .  له الیه ن  جیهان  داڕشتنی  شێوازی  له  

خواردن  سیسته می  له   نیشانه ناسه كان  كاتێك 

ده كۆڵنه وه   تایبه ت  كولتوورێكی  پۆشاكی  و 

و  یه كانگیری  ده رخستنی  بۆ  هه وڵده ده ن  و 
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باشرتین هزره كانی  ئه وا  ده الله تداره كان،  جیاوازییه  

خۆیان ده رباره ی ئه م بابه ته  له و زمانه وه  وه رده گرن 

كه  به هۆیه وه  مشتومڕ له سه ر پۆشاك و خواردنه كان 

یان  زمان  ده نێت  ناوی  كه   شته وه   له و  ده كرێت، 

ناوی لێنانێت. بارت ده پرسێت، »كێ ده توانێت له وه  

دڵنیاببێته وه ، كه  كاتێك وازمان له  نانی ڕەش هێناوه  

له   وازمان  یان  ده خۆین،  سپی  نانی  ئه وه   له بری  و 

شه پقه  هێناوه  و كاسكێت به كارده هێنین، ئێمه  له  

مه دلولێكه وه  چووین بۆ مه دلولێكی تر؟ له  زۆربه ی 

حاڵه ته كاندا، نیشانه ناس هه ندێك میدیۆم و ناوه ندی 

دامه زراوه یی یان هه ندێك ڕه مزی بااڵی زمانه وانی 

له  به رده ستدا فه راهه مه  ده یگه یه نن به و مه دلوالنه ی 

ئاڵوگۆڕی  ئه نجامدانی  بۆ  پێیه تی  پێویستی  كه  

گۆڤاری  یان  چێشتلێنان،  هونه ری  ده رب��اره ی  وتن 

مۆده كانی پۆشاك« )ره گه زه كانی نیشانه ناسی(. 

نیشانه ی  ت��اك��ه   زم���ان  ئ��ه گ��ه ر  ت��ه ن��ان��ه ت 

به رده ستبێت بۆ نیشانه ناس، ئه وا ئه مه  نیشانه ناسی 

ئه وه ی  وه ك  رێك  زمانناسی،  له   به شێك  ناكاته  

به ڵگه نامانه ی  به و  مێژوونووسه كان  پشتبه ستنی 

نایانكاته   نوورساوه ،  له سه ر  مێژووه كه یان  ڕێكه وتی 

به شێك له  زمانناسی، به اڵم نیشانه ناسه كان ناتوانن به  

ته نیا پشت به  زمان ببه سنت، نایشتوانین گریامنه ی 

ئیدی  هه بێت،  ناوی  شتێك  هه ر  كه   بكه ن،  ئه وه  

به   نییه ،  گرنگ  نه بێت  ناوی  هه رچییش  و  گرنگه  

له و شتانه ی  توێژینه وه كردنیاندا  له  كاتی  تایبه تیش 

لێناكرێت،  گومانیان  و  وه رگیراون  كڵێشه یی  به   كه  

به اڵم بارت له  توێژینه وه  نیشانه ناسییه  گه وره كه یدا 

زه روره ت��ه   له سه ر  جه ختی  م��ۆده »،  »سیسته می 

مۆده   چونكه   ك��ردۆت��ه وه ،  زم��ان  میتۆدییه كه ی 

سیسته مێكه  مانا ده خولقێنێت، ئه وه یش له  میانه ی 

ئه و جیاكارییه وه  كه  له نێوان پۆشاكه كاندا دروستی 

كه   ده اللییانه وه   ره نگه   ئه و  ڕێگه ی  له   ده ك��ات، 

ده یبه خشێته  ورده كارییه كان، له ڕێگه ی دروستكردنی 

په یوه ندییه كان له نێوان الیه نه  دیاریكراوه كانی پۆشاك 

نووسیویه تی:  بارت  بۆیه   ژیانییه كاندا،  چاالكییه   و 

»ئه وه ی خه ڵكی ده یكڕێت مانایه «. بۆ وه سفكردنی 

ده كۆڵێته وه   كۆمینتانه   له و  ئه و  سیسته مه یش،  ئه م 

كه  به  درێژایی ساڵێكی ته واو، له  سه ر به رگی وێنه  

فۆتۆگرافییه كانی گۆڤاره كانی مۆده  ده نوورسێن، ئه م 

كۆمێنته كان  كه   ده كات  گریامنه یه وه   له و  كاره یش 

پۆشاكه كه   تایبه مته ندییانه ی  ئ��ه و  ب��ۆ  س��ه رن��ج 

ڕاده كێشن، كه  ده یكه نه  مۆده، ئینجا ده توانین وای 

كاری  كه   دیاریبكات،  جیاكارییانه ی  ئه و  لێبكه ین 

خۆی له نێو ئه م سیسته می نیشانه دا پیاده ده كات. 

له   و  دیاریده كات  ده الله ت  ئاستی  سێ  بارت 

عه زییه   ڕوونیانده كاته وه :  منوونه وه   دوو  ڕێگه ی 

ئۆیه كراوه كان به هۆی ئه و په ڕپه ڕه  و رشیته  به رزه  

نایابانه  سه ركه وتوو ده بێت كه  لێیده درێن. له سه رئه و 

پۆشاك«،  »كۆدی  ده نێت  ناوی  بارت  كه   ئاسته ی 

عه زیی  دیاریده كات،  مۆده   كه   كۆده ی  ئه و  واته  

ئۆیه كراو و رشیته كان دوو »دال«ن، مه دلوله كه یان 

»مۆده »یه . له سه ر ئاستی دووه م، پێكه وه به ستنه وه ی 

ئه م  گونجاویی  زنجیره كان  و  ئۆیه كراوه كان  عه زییه  

عه زییانه مان بۆ ناوه ندێكی كۆمه اڵیه تیی دیاریكراو 

به  بیردا ده هێنن. دواجار، »جۆریكی دیكه ی نیشانه  

خۆی  گ��وزاره ی��ه دا  ل��ه و  »دال«ه ك���ه ی  كه   هه یه،  

بواری  كامڵه كه ی  هه ره   فۆڕمه   له   كه   ده نوێنێت، 

و  جیهان  وێنه ی  ئه و  مه دلوله كه یشی  مۆده دایه ، 

یان  پیشانبدات،  ده یه وێت  رۆژنامه كه   كه   مۆده یه،  

بۆ  بیگه یه نێت«.  و  بیگوازێته وه   پێویسته ،  له سه ری 

منوونه  ئه م كۆمێنتانه  به  شاراوه یی ئاماژە  به و رشیته  

ڕازێنه ره وه ن،  به   ته نیا  نه ك  كه   ده كه ن  په ڕپه ڕانه  

به ڵكو خۆیان ڕازاوه ن، هه روه  ها ئاماژە  به وه  ده كه ن،،، 

كه  عه زییه  ئۆیه كراوه كان كه ره سته ی یه كالییكه ره وه  

یه كێك له و سیما 
سه رنجڕاكێشانه ی، 
كه  له  بۆچوونه كانی 
بارتدا هه یه ، 
بانگه شه كردنی 
ئه وه یه  كه  زمان ته نیا 
نموونه ی سه ره كی 
نییه  بۆ سیسته می 
نیشانه ناسی، به ڵكو 
ئه و واقیعه یشه  كه  
هه میشه  نیشانه ناس 
متمانه ی پێده كات و 
پشتی پێده به ستێت
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سه ركه وتنه   وه دیهێنانی  ب��ۆ  چ��االك��ن  و 

و  بردنه وه   پێشبڕكێیه ،  )ژیان  كۆمه اڵیه تییه كان 

دۆڕانه كه ی په یوه سته  به  جله كانته وه (. بارت ناو 

له  ئاستی دووه م و سێیه م ده نێت »سیسته می 

ڕە وانبێژانه »ی مۆده . 

گرنگه ،  شتێكی  پۆشاك  كۆدی  ئه گه رچی 

بابه ته و  ئه م  ده رب���اره ی  خوێندنه وه   ب��ه اڵم 

زۆریش چێژبه خش نییه ، بارت هه ر به  جدی 

گه وره ی  كۆمه ڵێكی  به   سه رقاڵده كات  خۆی 

كۆمێنته كانه وه ، ئه و فره جۆرییانه  شیكارده كات 

كه  وا ده رده كه وێت مۆده  پشتیان پێده به ستێت، 

كه چی له گه ڵ ئه وه یشدا رووبه ڕووی هه ندێك 

له به رئه وه ی  ده بێته وه :  میتۆدی  به ربه ستی 

گشتگیر  شیكارییه كی  هه ر  راستی  به   هه ر 

پێكه وه سازانه   ده رب���اره ی  زانیاریگه لێك 

كه   شته ی  ئه و  ده ره ب��اره ی  یان  مه حاڵه كان 

له گه ڵ مۆده دا ناڕوات، ده خاته  به رده ست)2(، 

به اڵم ئه وه ی به الی بارت و به الی خوێنه رانی 

سیسته می  چێژبه خشه ،  زۆر  ب��ارت��ه وه  

ڕە وانبێژییه ، واته  ئاسته  ئه فسانه ییه كه ی مۆده . 

نه ریته كانی خۆی  -كاتێك هه وڵده دات  مۆده  

وه ك حه قیقه تی رسوشتی بخاته روو- ملكه چی 

ئه م  »عه زییه كانی  ده بێت،  ئه فسانه   یاسای 

به م  دروستده كرێن«.  حه ریر  له   به هاره  

وه ك  ده نێردرێت،،  بۆ  كۆمێنته كه مان  جۆره  

حه متیی  رسوشتیی  دیارده یه كی  بڵێی 

دیكه یش  كۆمێنتێكی  ڕاده گه یه نێت، 

به و په ڕی دڵنیاییه وه  ده ڵێت: 

»ع��ه زی��ی��ه ك��ان درێ��ژت��ر 

ئه وه ی  ده دروێ���ن«. وێ��ڕای 

كه ڵكی  راده ی  كۆمێنته كان 

–كه   ڕاده گه یه نن  عه زییانه   ئه و 

به هار  جوانه كانی  ئێواره   بۆ  زیاتر 

ده گونجێن- كه چی هاوپێچی ڕێنامیی 

مایه ی  ده بنه   به كارهێنان،  ورده كارییه كانی 

»له سه ر  بۆچی  منوونه   بۆ  س��ه رس��وڕم��ان، 

به   پاڵتۆی  كالیادا  به نده ره كانی  شۆسته كانی 

له وه   باس  ب��ارت  به كارده هێرنێت؟«  ب��اران 

ده كات كه : 

بۆ  سه رنجه كه   پ��ڕ  »ورده ك��اری��ی��ه  

شته یه   ئه و  رێك  جیهان،  به   ئاماژە دان 

كه  وه زیفه كه  ده كاته  وه زیفه یه كی نا-واقیعی، 

هونه ری  پارادۆكسی  به ر  دیكه یش  جارێكی 

كه   وه زیفه یه ك  هه ر  ده كه وینه وه :  ڕۆم��ان 

ده بێته   به كاربهێرنێت،  وردی��ی��ه وه   به   زۆر 

وه زیفه یه كی نا-واقیعی، به اڵم له  هه مانكاتدا، 

كاتیرت  و  ڕووكه شرت  وه زیفه كه   هه رچه نده ی 

جۆره   به م  ده رده كه وێت.  »رسوشتیرت«  بێت، 

ڕێسای  بنه مای  له سه ر  م��ۆده   نوسینه كانی 

گوێره ی  به   كه   به رهه مدێن،  واقیعی  شێوازی 

ورده ك��اری��ی��ه  كه ڵه كه بوونی  ڕێسایه   ئ��ه م 

چكۆله  و ورده كان ده بنه  مایه ی به هێزكردنی 

)ڕە گه زه كانی  نوێرناوه كه «.  شته   حه قیقه تی 

نیشانه ناسی(

مۆده  به  گوژموتینه وه  كارده كات بۆ لێدانی 

ده بێت  چونكه   شته كان،  له   خۆی  نیشانه كانی 

له   سود  ڕاده   دوایین  تا  و  ده توانێت  هه تا 

جیاوازییه  چكۆله كان وه ربگرێت، بۆیه  بانگه شه  

ده كات،  بچووكه كان  ده ستكارییه   گرنگیی  بۆ 

»ئه م ساڵ چرناوه  ئۆڤه ركراوه كان جێگای چرناوه  

گرنگه   لێره دا  ئه وه ی  ده گرنه وه »،  دووراوه كان 

ناوه ڕۆكه كه ی.  نه ك  خۆیه تی  جوداكارییه كه  

له   چێژ  مرۆڤه كان  كه   دیمه نه یه   »ئه و  مۆده  

ده الله ت  پێدانی  بۆ  وه رده گرن،  خۆیان  توانای 

به  شتێك كه  خۆی گرنگییه كی نییه »، یان وه كو 

بارت له  »وتاره  ڕە خنه ییه كان«دا ده ڵێت: »مۆده  

به   لێهاتووییه وه ،  و  هێز  په ڕی  به و  ئه ده ب  و 

هه موو ئه و ئاڵۆزییانه وه،  كه  هونه ری تووندڕه و 

به اڵم  ڕوو،  ده خنه   ده الله ته كان  هه یه تی، 

ده كه ن،  شتێك«  »هیچ  به   ئاماژە   هه ردووكیان 

له به رئه وه ی  بگونجێت،  ده ربڕینه   ئه م  ئه گه ر 

ده الله ت  به رهه مهێنانی  پرۆسه ی  له   بوونیان 

خۆیدا ده نوێرنێت، نه ك له وه دا كه  ده الله تی بۆ 
saussure
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ده كه ن«. 

ه��ه ره   نیشانه ناسییه   ت��وێ��ژی��ن��ه وه  

میتۆدییه كانی بارت ده گه نه  كۆمه ڵێك ده ره نجام، 

زیاتر  و  زیاتر  دوات��ری��دا  كتێبه كانی  له   كه  

ده ره نجامانه   ئه م  ده كاته وه .  له سه ر  جه ختیان 

»زان��س��ت«ی  ئایدیای  پ��ارادۆك��س��ه وه -  –ب��ه  

س��ه ره ت��ای  ل��ه   ڕه ت��ده ك��ات��ه وه ،  نیشانه كان 

ده ڵێت:  هه ڵچوونه وه   به وپه ڕی  شه سته كاندا 

»به  خه ونێكی خۆشی زانستگه راییدا تێپه ڕیم« 

)وه اڵمدانه وه كان(. كاتێك بارت نیشانه ناسی وا 

ئه و  هه موو  به   گرنگیدانه   كه   ده كات،  پێناسه  

زانستێكی  ده كه نه   ده الله تناسی  كه   شتانه ی 

په یوه ست  ڕه تكردنه وه یه   ئه م  ئه وا  مه حاڵ، 

ده ك��ات��ه وه  ب��ه وه وه  كه  ك��رده ی ده الل��ه ت له  

له بیرده كات  ئه وه   لێره دا  پێشرته ،  له   مه دلول 

كه  ئه و ڕوانگه یه  به رده وامه ی ئه و بۆ مانا، له و 

ڕوانگه  میتۆدییه وه  په یدابووه  و دامه زراوه  كه  

ڕێگه ی  له   ته نیا  ده زڕێنێت.  ناوی  خۆی  ئێستا 

ئه ده ب  یان  مۆده   كه   ئه وه ی  ڕوونكردنه وه ی 

گوزارشنت له  سیسته م، میكانیزمن بۆ په ره پێدانی 

مانا تا ناكۆتا، ئه وا ئه و كاته  بارت ده یتوانی هه ر 

به سه ر  له پێشرتێتی ده الله ت  بۆچوونی  له سه ر 

مه دلولدا مبێنێته وه . ئه گه ر هه ر گوزاره یه ك له  

سه ربه خۆ،  به   له خۆیدا  جلوبه رگ  گوزاره كانی 

وه ربگرین،  سیسته م  چوارچێوه ی  له ده ره وه ی 

ئه و كاته  ده بینین كه  مانایه كی هه یه  گرنكرته  له  

هه ر كرده یه كی به رهه مهێنانی ده الله ت. ته نیا له  

ڕێگای زه قكردنه وه ی ڕێگه ی ڕێبازی میتۆدییه وه  

كاریپێده كات،  نیشانه ناسی  میكانیزمی  كه  

كۆمێنته كانی  ناوه ڕۆكی  نا-گرنگێتی  ده توانین 

سه ر وێنه ی مۆده كان ڕوونبكه ینه وه ، ئینجا هه ر 

وێناكردنی  بایه خی  ده توانین  ڕێگه یه وه   له و 

كه   له وێدا  ده ربخه ین  جلوبه رگ  و  ئ��ه ده ب 

ئه و  و  هه یه   بوونیان  سیسته م  دوو  وه ك��و 

مانایانه  له نێو ده به ن، یان به تاڵده كه نه وه  كه  به  

ده ستكراوه ییه وه  به رهه میاندێنن. 

دوات��ر  ئه گه رچی  ئ��ه وه ی��ش،  س���ه ره ڕای 

وه ها  خۆی  نیشانه ناسییه كه ی  ویستی  بارت 

ئه و  هه موو  به   بایه خدانه   كه   پێناسه بكات. 

الیه نانه ی مانا. كه  به ره نگاری شیكاریی زانستیی 

ده بنه وه ، كه چی تێبینییه كانی ده رباره ی مانا له  

كاره كانی دواتریدا به  دیاریكراوی سه رنج به ره و 

ئه و گریامنانه  ڕاده كێشێت. كه  گریامنه ی بوونی 

ئاسته كانی تری ده الله ت ده كه ن. ئه و ئاماژە  به وه  

ده رباره ی  تێبینییه ك  كاتێك  منوونه   بۆ  ده كات 

چینایه تی  نیشانه كانی  كه   ڕۆشناییه ك  جوانیی 

پێوه یه ، بۆ خامنێكی چێتشلێنه ر ده خاته  ڕوو، به  

دڵنیاییه وه  ئه مه  زانست نییه ، به اڵم تێبینییه كی 

له به رئه وه ی  بایه خپێدانه ،  جێگای  و  تیژبینه  

ئاماژە  به و ڕاده یه  ده كات. كه  ده شێت زانیاریی 

كۆمه اڵیه تی  چینێكی  بۆ  ئینتیام  نیشانه كانی 

كه   ده ك��ات،  به وه   ئاماژە   كاتێكیش  پێیبگات. 

نه ریته كانی نیگاركێشێكی ئه كادیمی پێویستی به  

وه اڵمدانه وه ی ئاستی دیاریی پرسیار هه یه ، نه ك 

لێده كات،  گوزارشتی  كه   نادیاره ی  ئاراسته   به و 

لێكۆڵینه وه   و  به دواداچوون  بۆ  بابه تێك  ئه وا 

ناوه ڕۆكی  نێوان  په یوه ندیی  دیاریده كات: 

كرداره كانی  س��ه ره ك��ی  هێزی  و  دیاریكراو 

بۆ  جیاوازه كان  نه ریته   شێوازی  له گه ڵ  قسه  

یه كێكیان،  به ره و  پرسیاره كان  ئاراسته كردنی 

یان به ره و ئه وانیرت. بارت به دڵنیاییه كی زۆره وه  

پێویستی  چیرت  بزۆزه كه ی«،  »كورسییه   له سه ر 

به وه  نه بوو هاوپێچ له گه ڵ روانینه كانیدا داوای 

په ره ی  بۆئه وه ی  بكات،  زانستێك  پێكهێنانی 

ئه و  ئێستا  لیوه ربگیرێت،  سودی  و  پێبدرێت 

به رهه مهێنانی  بۆ  خۆی  ئ��اره زووی  ده یتوانی 

گوتارێك به  بێ ده سه اڵت ده رببڕێت، گوتارێك 

به ڵكو  خ��ۆی،  سه پاندنی  بۆ  هه وڵنادات  كه  

خۆش  گه شتێكی  ئه نجامدانی  بۆ  هه وڵده دات 

گوتاره كه ی  ئه وه یشدا،  له گه ڵ  )وانه وتاره كان(. 

به و  ئه مه یش  ده مێنێته وه ،  گرنگی  به   هه ر 

گوتاره   ئ��ه م  نێو  تێڕامانه كانی  كه   هۆیه یه  

نیشانه كان  ده رباره ی  میتۆدییان  تواناگه لێكی 

و مانا تێدایه ، له  هه ر كوێیش مانا هه بێت، ئا 

ئه و وانه یه یه   ئه مه   له وێدا سیسته میش هه یه ، 

كه  بارت فێرمانده كات. 

سه رچاوه : 

-جوناثان كولر: روالن بارت- مقدمة قصرية 

جدا، ترجمة: سامح سمري فرج، مؤسسة هنداوي 
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به جێیهێشین،  بارت«  »رۆالن  كاته ی  ئه و 

ته مه نی شه ست و پێنج سااڵن بوو، پرۆفیسۆر 

بااڵترین  ئه وه یش  فرانس،  دو  كۆلێژی  له   بوو 

فه ره نسیدا.  ئه كادیمیی  سیسته می  له   پێگه یه  

بارت به  شیكارییه  تیژبینه كانی به ناوبانگه  كه  

به اڵم  نین،  دڵخۆشكه ر  فه ره نسی  كولتوری  بۆ 

ئێستا ئه و بۆ خۆی دامه زراوه یه كی كولتورییه . 

وانه وتاره كانی جه ماوه رێكی زۆر و هه مه جۆری 

و  بیانییه كان  گه شتیاره   له   هه ر  ڕاكێشابوو، 

ده گات  هه تا  خانه نشینكراوه كانه وه ،  مامۆستا 

تێڕامانه كانی  بااڵكان.  پله   ئه كادیمیسته   به  

له   ڕۆژان���ه   ژی��ان��ی  الیه نه كانی  ده رب����اره ی 

خۆیان  جێی  و  دایه وه   ده نگیان  ڕۆژنامه كاندا 

عه شق«،  گوتاری  »فراگمێنته كانی  به اڵم  گرت، 

كه  گوتارێكه  دره باره ی ره وانبێژیی عه شق، بوو 

به  یه كێك له  كتێبه  هه ره  پڕ فرۆشه كان، ئینجا 

كرا به  به رهه مێكی شانۆییش. 

وه ك  ب��ارت  فه ره نسایش،  ده ره وه ی  له  

جێنشینی سارته ر ده رده كه وێت، به رهه مه كانی 

و  وه رگ��ێ��ڕدراون  به رفراواندا  پانتاییه كی  له  

خوێندراونه ته وه  و ده خویرنێنه وه . »واین بۆس«، 

ڕە خنه دا،  بواری  له   بارت  دژە كانی  له   یه كێك 

پێده چێت  وا  كه   پیاوه ی  »ئه و  ده نووسێت: 

له سه ر  به هێزی  كاریگه رییه كی  ل��ه م��ڕۆدا 

ڕە خنه ی ئه مریكا هه بێت«، به اڵم خوێندنه وه ی 

ده سته بژێری  چ��وارچ��ێ��وه ی  له   زۆر  ب��ارت 

بارت  تێده په ڕێنێت)1(.  ئه ده بی  ڕە خنه گرانی 

بڵندی  پێگه یه كی  ده وڵه تی  نێو  ئاستی  له سه ر 

به اڵم  بوو،  هاوچه رخ«  »پرۆفیسۆری  و  هه یه  

پرۆفیسۆر له  چ بوارێكدا؟ چ  پیویستییه كامن 

به  بارت هه یه ؟ 

كۆمه لێك  بۆ  بارت  ناوبانگی  ڕاستیدا  له  

ه��ۆك��اری پ��ارادۆك��س��ی��ك��اڵ ده گ��ه ڕێ��ت��ه وه ، 

هه ر  پێش  ئ��ه و  ڕە خ��ن��ه گ��ره وه   زۆر  ب��ه الی 

بگره   بونیادگه رایه ،  فه یله سوفێكی  شتێكی تر 

له   داكۆكیكه ره   »ب��ون��ی��ادگ��ه رای��ه ك«ی  ئ��ه و 

دیارده   له گه ڵ  زانستی  و  میتۆدیی  مامه ڵه ی 

كولتورییه كاندا. جا به و پێیه ی بارت پشتیوانی 

گه وره ی نیشانه ناسی )سیمیۆتیكا(یه ، بۆیه  هێڵه  

سه ره كییه كانی »ئه ده بناسی«ی بونیادگه راییشی 

كێشاوه . 

ب���ه اڵم ب���ه الی ه��ه ن��دێ��ك ڕە خ��ن��ه گ��ری 

دیكه وه ، ئه و ره مزی چێژە  نه ك زانست، چێژی 

خوێندنه وه  و مافی خوێنه ر له وه ی كه  له پێناو 

به   كتێبه كاندا  و  نوسین  له   چێژ  دۆزینه وه ی 

شێوازێكی تاقانه ی تایبه ت به خۆی بخوێنێته وه ، 

به   بایه خ  ئه ده بییه ی كه   به و ڕە خنه   ئینجا دژ 

ده دات  ب��ه وه   گرنگی  –وات��ه   ده دات  دان��ه ر 

دانه ره كان بیریان له چی كردۆته وه  و مه به ستیان 

چی بووه -، بارت له  ڕیزی خوێنه ردا ده وه ستێت 

و به رگری له  ئه ده بێك ده كات كه  ڕۆڵێكی كارا و 

داهێنه رانه  به  خوێنه ر ده دات. 

سه ره ڕای ئه وه یش بارت به وه  نارساوه  كه  

زۆر داكۆكی له  ده سته بژێری پێشڕە و كردووه ، 

بۆیه  كاتێك ڕە خنه گرانی فه ره نسی گازانده یان 

نووسارانی  و  رۆب-گرێ  ئاالن  ڕۆمانه كانی  له  

وتیان  و  كرد  نوێ«  »ڕۆمانی  ته وژمی  دیكه ی 

له به رئه وه ی  گوایه   ناشێن،  خوێندنه وه   بۆ 

تێكه ڵوپێكه ڵه كان  وه سفه   له   تێكه ڵه یه كن 

و  سه رنجڕاكێشه كان  كاره كته ره   له   خاڵین  و 

بشێت  كه   ئه وتۆ  ڕووداوچنینێكی  له   خاڵین 

لێیان تێبگه ین، ئه وا بارت نه ك ته نیا ستاییشی 

به   خۆی  چاره نووسی  و  كرد  ڕۆمانانه ی  ئه م 

ئه وه یشی  به ڵكو  گرێدایه وه ،  چاره نووسیانه وه  

به   ئ��ه ده ب  ئامانجه كانی  كه   ك��رده وه   ڕوون 

ته واوی له  فۆڕمه  ئایدیاڵییه كه یدا له  ڕێگای ئه و 

خوێندنه وه   »بۆ  كه   وه دیدێت  به رهه مانه وه  

ئێمه وه ن.  بۆچوونی  س��ه رووی  له   و  ناشێن« 

»خوێندنه وه«)ی  وه سفكردنی  به رامبه ر  له  

به رهه مانه   ئه و  وه سفی  –كه   ته قلیدی(دا 

و  ته قلیدییه كان  كۆده   ملكه چی  وا  ده ك��ات 

وه سفی  بارت  ده بن-  ماقوڵییه ت  ته رزه كانی 

ئه و  وه سفی  بۆئه وه ی  ده كات،  »نوسینكاری« 

نازانین چۆن  پێبكات، كه  هێشتا  به رهه مانه ی 

بیانخوێنینه وه ، به اڵم ته نیا ده توانین بیانوسین، 

ده بێت ئه و كاته یش به  كرده یی بیانوسین كه  

ده یانخوێنینه وه . 

زیاتر  كه   كتێبانه ی  و  نوسین  ئه و  به اڵم 

له وانیرت ناوبانگی ئه م الیه نگره ی پێشڕە وێتییان 

دروستكرد، ئه و نوسین و كتێبانه ن، كه  له  دانه ره  

ئه زموونگه را هاوچه رخه كان ناكۆڵێته وه ، به ڵكو 

له  دانه ره  كالسیكییه  فه ره نسییه كان ده كۆڵێته وه ، 

وه كو راسین و بالزاك. عه شقه  گه وره كه ی بارت 

»ئه ده بی فه ره نسی بوو، له  شاتوبریانه وه  هه تا 

پروست  پێده چێت  وایش  پروست«،  مارسێل 

ته نانه ت  بووبێت.  ئازیزه كه ی  هه ره   ئه دیبه  

مرۆڤ ده كه وێته  گومان له وه ی كه ، پیاهه ڵدانی 

به   به رامبه ر  دژوه ستانه وه ی  و  پێشڕە وێتی 

ئه ده بی پێشرتدا، ته نیا سرتاتیژییه تێكی لێزانانه  

بۆ خوڵقاندنی  بووبێت  ئاگا(  بێ  یان  ئاگا  )به  

بۆ  بگه ڕێینه وه   تێیدا  دوات��ر  كه   وا  كه شێكی 

دانه ره كانی پێشرت و خوێندنه وه یان به  شێوازی 

نوێ. 

كه   به ناوبانگه ،  به وه   بارت  كۆتاییدا،  له  

هه ڵگری ئااڵی ئه و شته یه  كه  ناوی ناوه  »مه رگی 
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پێگه   له و  كه سه   ئه م  البردنی  وات��ه   دان��ه ر«، 

سه نته رییه ی كه  له  توێژینه وه  ئه ده بییه كان و 

بیركردنه وه ی ڕە خنه ییدا داگیریكردبوو. له  ساڵی 

ده زانین  ئێستا  »ئێمه   نوسی:  بارت  1978دا 

كه  ده ق زنجیره یه ك له  وشه كان نییه ، كه  تاكه  

)»په یامی«  هه ڵگرتبێت  »تیۆلۆژی«  مانایه كی 

به ڵكو فه زایه كی فره  ڕه هه نده ،  دانه ر/خودا(، 

یه كرتی  تێكه ڵی  زۆر  نوسینی  كۆمه ڵێك  تێیدا 

به ریه كرتی  و  نین  ئه سڵ  هیچیان  كه   ده بن، 

پێیوایه   ئه و  ده ق(.  میوزیك،  )وێنه ،  ده كه ون« 

توێژینه وه ی  پێویسته   له سه رمان  ئ��ه وه ی 

لێبكه ین ده قه كانه،  نه ك دانه ره كان. 

ئه م  ئ��ه م��الوالی��ه ك-  هیچ  بێ   – ب��ه اڵم 

نوسه رێكه   دانه ره ،  خۆی  دانه ره كان  دوژمنه ی 

به رهه مه  هه مه جۆره كانی، ستایل و ڕوانگه یه كی 

تاقانه  پیشانده ده ن. زۆرێك له  كاره كانی بارت 

هه یه ،  خۆیان  به   تایبه ت  زۆر  خه سڵه تی 

ده چێته  ده ره وه ی چوارچێوه ی ره گه زه  ئه ده بییه  

»ئیمپراتۆرییه تی  كتێبی  چه سپاوه كانه وه . 

نیشانه كان« كۆمێنته  گه شتیارییه كان ده رباره ی 

یابان و تێڕامانه كان ده رباره ی ژیانی ڕۆژانه  به  

كۆده كاته وه ،  پێكه وه   ئه خالقییه كانییه وه ،  واتا 

ب��ارت«ی��ش،  پێنووسی  ب��ه   »ب���ارت  كتێبی 

شێوه یه كی  به   بێالیه نانه یه   گێڕانه وه یه كی 

كه سێك  به رهه مه كانی  و  ژیان  له   نه ناسانه  

نه ریته كانی  لێره وه   ناوه ،  بارت«ی  »رۆالن  كه  

وه الده ن��ێ��ت،  كه سی  س��ه رب��ورده ی  هونه ری 

گوتاری  ده رباره ی  »فراگمێنته كان  كتێبی  به اڵم 

و  ئایدیاڵی  كۆته یشنی  كۆمه ڵێك  عه شق«، 

شێوازی قسه ی عاشقه كانه ، نه ك توێژینه وه  له  

عه شق. كتێبی »ژووری ڕووناك«یش له ڕاستیدا 

فۆتۆگرافی  وێنه ی  هه ندێ  ده رباره ی  تێڕامانن 

وێنه گرتنی  هونه ركی  شیكاریی  نه ك  نایاب، 

فۆتۆگرافی. ئه و كاره  تاقانه  و ئه فسووناوییانه ، 

هه قی ئه و ستایشه یان هه بوو، كه  كران و وه ك 

پرۆفیسۆرێك  و  دانه ر  داهێنه رانه ی  به رهه می 

كه   فه ره نسی،  په خشانی  پرۆفیسۆره كانی  له  

ئه زموونگه ریدا  له گه ڵ  ناوازه ی  مامه ڵه یه كی 

هه یه ، لێكدرانه وه . 

كه سێتییه كی  بوو..  بارت  رۆالن  ئه وه   ئا 

پارادۆكسیكاڵ، خاوه نی كۆمه ڵێك تیۆری ئاڵۆز و 

هه ڵوێسته كان، كه  ده بێت پێش چاویان بخه ین. 

هه ڵبسه نگێنین؟  ئاوا  كه سێكی  ده بێت  چۆن 

بارت  پرۆفیسۆرێتی  ده رب��اره ی  پرسیار  كاتێك 

ده كرێت: له  چ بوارێكدا پرۆفیسۆره ؟ وه اڵمێكی 

فریووده رانه  هه یه ، ئه ویش وه اڵمی »ڕە خنه ی 

بارت  فرانس  دو  كۆلێژی  )له   ئه ده بی«یه . 

ئه وه ی هه ڵبژارد وه ك مامۆستای نیشانه ناسیی 

پێده چێت  وا  به اڵم  دایبمه زرێنن.(،  ئه ده بی 

ئه م وه سفه ی كه  كردمان، زیاتر له  چوارچێوه ی 

هه روه ها  بێت،  نزیك  ده ستكه وته كانییه وه  

ده ستكه وتی  كۆمه ڵێك  له   ب��ارت  ناوبانگی 

ئه ده بی  ڕە خنه ی  بواری  نێو  یه كالكه ره وه ی 

به و  په یوه سته   ئه و  كاریگه ریی  به ڵكو  نییه ، 

پرۆژە  هه مه جۆرانه وه ، كه  هێله  سه ره كییه كانی 

ئه م  ك��ردووه ،  لێیان  پشتیوانی  و  داڕشتووه  

پرۆژانه یش یارمه تیده ر بوون بۆ گۆڕانی شێوازی 

بابه تی  كۆمه ڵێك  له   خه ڵكی  بیركردنه وه ی 

ئ��ه ده ب،  ده رب��اره ی  كولتوریدا  هه مه جۆری 

بگره   ڕیكالم،  )موساره عه (،  زۆرانبازی  مۆده ، 

بۆچوون ده رباره ی خود، مێژوو و رسوشت. 

 كه واته  ده توانین وه ها باسی بارت بكه ین، 

كه  دامه زرێنه ری چه ند بوارێكی لێكۆڵینه وه یه ، 

وه سفانه   ئه م  به اڵم  میتۆده كانه ،  پشتیوانی 

له   داكۆكی  بارت  هه رجارێك  وردنیین،  زۆر 

ده كاته وه   نوێ  خولیایه كی  پ��رۆژە ی  سوودی 

ئه فسانه ناسیی  نیشانه ناسی،  -ئه ده بناسی، 

هاوچه رخ، زانستی گێڕانه وه ، مێژووی ده الله تی 

زانستی  دابه شكارییه كان،  زانستی  ئه ده بی، 

جۆره كانی چێژی ده ق- ئه وا به  زوویی به ره و 

پنته   ئه و  كاتێك  هه ر  ده ڕوات.  تر  بوارێكی 

به جێده هێڵێت كه  ئاماژه ی ده ستپێكردنه كه ی 

بۆی فه راهه مده كات، ئه وا زۆر به  خراپی و به  

پێشرتی  سه رقاڵییه كانی  ده رباره ی  بێڕێزییه وه  

پڕبه رهه مه ،  زۆر  بیرمه ندێكی  بارت  ده دوێت. 

به اڵم هه ر كه  له  ڕووه كه كانییه وه  ده ستپێده كات، 

ئیدی هه وڵده دات بۆ هه ڵكێشانی شه تڵه كانی، 

كاتێكیش پرۆژە كانی به ره و گه شه كردن ده ڕۆن، 

ئیدی له گه ڵیاندا یان به  بێ گرنگیدان پێیان، كار 

له سه ر شتی دیكه  ده كات. 

به   په یوه ستبوون  ڕە تكردنه وه یه ی  ئه م 

كه   به رده وامه ی  جووڵه   ئه م  شتێكه وه ،  هه ر 

ئامانجی ڕاستكردنه وه ی هه ڵه كان نییه ، به ڵكو 

ده شێت  ڕاب��ردوو،  له   داماڵینه   خۆ  ئامانجی 

له   یه كێك  كه   بكات  ت��ووڕە   كه سێك  ه��ه ر 

به رهه مه كانی بارت ده خوێنێته وه ، یان تاسه ی 

ئه وه  بكات بیبینێت، بۆئه وه ی بزانێت ده بێت 

چ كارێك بكات، بۆیه  ئاسانه  كه سێك به  خێرایی 

كه   ئ��ه وه ی،  له سه ر  بكات  بارت  سه رزه نشی 

پێویستی به  خاڵی چه سپاو هه یه ، ئینجا له بری 

ئه وه  ستاییشی ئه و تێكۆشه ره  دڵسۆزانه  بكات 

كه  ده ستبه رداری كاری قورس نه بوون له  پێناو 

ئاسۆوه   له   كه   سه رنجڕاكێشدا  نوێی  توانای 

ئێمه   بۆ  بارتدا  له   ئه وه ی  به اڵم  ده رده ك��ه ون، 

بۆ دنه دانی زه ینامن،  ئه وه   توانای  گرنگه  ڕێك 

لێره دا ئه سته مه  جیاكاری بكه ین له نێوان ئه وه ی 
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له گه ڵ  ڕاده كێشێت  به رهه مه كانیدا سه رنجامن  له  

ڕوانگه   دروستكردنی  بۆ  به رده وامیدا  هه وڵدانی 

نوێیه كان و دووركه وتنه وه  له  زانره وه  باوه كان. هه ر 

ئیلتیزامێكی جێگیر به  پرۆژە  دیاریكراوه كانه وه ، وای 

له  بارت ده كرد، ببێته  بیرمه ندێكی كه م به رهه مرت 

له وه ی كه  هه یه . 

ده نێن،  به مه دا  دان  بارت  الیه نگرانی  كاتێك 

ئه وا زۆربه یان ده یانه وێت، ڕێك له وێدا ستایییشی 

شتێكه وه ،  هیچ  به   په یوه ستنه بووه   كه   بكه ن، 

ده كه ن،  نوسینه كانیدا  له گه ڵ  مامه ڵه   وه هایش 

نه ك  خودیین،  تایبه تی  وێستگه ی  كۆمه ڵێك  كه  

بنه مای  له سه ر  ده بێت  كه   شیكاریی،  كۆمه ڵێك 

ڕاده ی  ب��ه رزك��ردن��ه وه ی  له   به شداریكردنیان 

له   په یڕە ویكردن  به   هه ڵبسه نگێرنێن.  ئاگاییامندا 

بارت  لێكدژییه كانی  هه وڵده ده ن  ئ��ه وان  ب��ارت، 

پشتییانه وه   له   كه   رێگه یه وه   له و  چاره سه ربكه ن، 

به دوای كه سێكی ناوازه  و ستایلێكی فیكری تاقانه دا 

جوڵه   ئه و  ستاییشی  هه میشه   ئه وان  ده گه ڕێن. 

شیكارییه   ستاییشی  نه ك  ده ك��ه ن،  به رده وامه ی 

بونیادییه كانی، ستایشی گۆڕینی بواری كاره كانی و 

چێژی به رهه مه كانی ده كه ن، نه ك ده ستكه وته كانی 

له  بواره كانی لێكۆڵینه وه كاندا. 

له  وانه ونه تاری ده ستبه كاربوونیدا له  كۆلێژی 

ده بوو  ئه وێ  نه ریتی  گوێره ی  به   كه   فرانس،  دو 

وتنه وه ی  بۆ  خۆی  میتۆدی  نوێیه كه   مامۆستا 

په ره پێدانی  باسی  ب��ارت  بخاته ڕوو،  ماده كه ی 

به فراوانكردنی  باسی  یان  ئه ده بی،  نیشاناسیی 

ده رباره ی  به ڵكو  نه كرد،  مه عریفه ی  چوارچێوه ی 

ئه وه ی  له سه ر  »سوربووم  دووا:  »له یادكردن« 

لێگه ڕێم ئه و هێزه  هه ڵمبگرێت كه  هه موو ژیانێكی 

زیندوو هه یه تی: له یادكردن« )وانه وتاره كان(. ئه و 

پێشنیاری ئه وه ی نه كرد له  وانه كانیدا ئه وه  بڵێته وه،  

»له یادكردن  ده یه ویست  به ڵكو  ده یزانێت  كه  

وه هامان  گۆڕانی  ب��ه ره و  كه   به رجه سته بكات، 

ئه مه یش  پێشبینییانبكه ین،  ناتوانین  كه   ده به ن، 

و  كولتور  و  مه عریفه   ئه و  به سه ر  له یادكردن 

مرۆڤ  كه   ده یسه پێنێت،  چه سپاوه كانه دا  باوه ڕه  

جووڵه ی  ب��ه م  ئ��ام��اژه  دان  بۆ  تێیپه ڕاندوون«. 

له یادكردن و له بیرچوونه وه یه ، بارت وشه ی التینیی 

sapientia هه ڵده بژێرێت، كه  به  واتای حیكمه ته  

و ئه و به م جۆره  پێناسه ی ده كات: »نا-ده سه اڵتدار، 

زۆرترین  حیكمه ت،  كه مێك  مه عریفه ،  كه مێك 

ڕاده ی چێژوه رگرتن« )وانه وتاره كان(. 

كتێبه كانی بارت به رده وام پڕییه تی له  چێژی 

پێچلێدانه   –له   كاته ی  ئه و  تایبه تیش  به   ن��اوازه ، 

ده رده كه وێت  وا  چاوه ڕواننه كراوه كاندا-  وتارییه  

كه سێكی  بكاته   خۆی  ه��ه وڵ��ده دات  بڵێی  وه ك 

الواز. ئه و بیرۆكه یه ی به ده ستهێنا كه  پێیوایه  بارت 

كه   هه یه،   كه سایه تییه كی  خۆیدا  جه وهه ری  له  

به سه ریدا  فراوانی  ده سه اڵتێكی  ناوازه   چێژێكی 

كارتێكه ردا  كۆمه ڵه   دوو  له گه ل  چونكه   هه یه ، 

هه ر  پێیانوایه   كه   بارت،  عاشقانی  ده گونجا:  زۆر 

رۆالن«ن،  »رسودی  ئ��ه و  كاره كانی  له   كارێك 

ڕۆژنامه نووسیه كانیش، كه  پێیانوایه  لێكۆڵینه وه  له  

خودی كه سی تیۆرسێن ئاسانرته  له  لیكۆڵینه وه  له  

تیۆریزه كانی. ئایدیای بارت ده رباره ی »له یادكردن« 

و، ده ستبه رداربوون له  هه ڵوێسته كانی پێشرت هه لی 

ڕه خساند،  فه ره نسی  ڕۆژنامه گه ریی  بۆ  ئه وه ی 

كه  به  گوێره ی ئه و منوونه  باو و ئاستنزمه  وه سفی 

گۆڕانی  له   باس  كه   بكه ن،  فیكرییه كه ی  ڕێ��ره وه  

شۆڕشگێره وه   كه سێكی  له   ده ك��ات،  كه سه كان 

بوو  بێزاری  تووشی  كاتێك  سه لیم.  كه سێكی  بۆ 

ئیدی  سیاسه ت،  بنه ماكان،  سیسته مه كان،  له  

په یامننامه ی ئاشتی له گه ڵ كۆمه ڵگه دا به ست، به  

ڕە نگه  خوێنه ره  
نافه ره نسییه كان زۆر 
بایه خ به وه  نه ده ن، 
كه  میدیا چ ڕۆڵێكی 
له  گۆڕانه كانی 
بارتدا گێراوه ، هه م 
له  له  فیكریدا 
هه م له  هه ڵوێسته  
سیاسییه كانیدا، یان 
ته نانه ت بایه خیان 
به  حه قیقه تی 
په یوه ندی بارت 
له گه ڵ ده سته بژێری 
پێشڕە ودا )له  ساڵی 
1971 دا بارت 
بانگه شه ی ئه وه ی 
كرد
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marcel proust

گویره ی ئه مه یش پێیوابوو كۆمه ڵگه  ده توانێت 

چێژ له  خۆشییه كانی ببینێت و به  دوای تێركردنی 

خۆیدا بگه ڕێت. سه ره ڕای ئه وه یش، هه ڵوێسته  

كۆمه اڵیه تییه كانی،  ڕە خنه   و  سیاسییه كان 

ناوه ڕاستی  و  سه ره تا  قۆناغی  هه ردوو  به   كه  

نین جگه   دیاره ، هیچ  فیكرییه كه یه وه   رێره وه  

بارت،  زۆروزه به نده كانی  چێژه   له   به شێك  له  

لێیان دوورده كه وێته وه   دواتردا  قۆناغی  له   كه  

خۆی  ده وڵه مه ندكردنی  له پێناو  تیۆره كان  و 

پووچه ڵ  خۆیدا  كه سایه تی  به   پ��ه ره دان  و 

له   به رگرییه  »دۆگامییه كه ی«  به اڵم  ده كاته وه، 

وه ك  ده كرێت،  )ئاڤانگارد(  پێرشه و  ئه ده بی 

بكریت،  له گه ڵدا  مامه ڵه ی  گه نجێك  حه ماسی 

ئه ده بی كالسیكی  بۆ  كه  دواتر ده گه ڕێته وه  

كه   له یادكردنه ی  ئ��ه و  فه ره نسی. 

بڕوات  ده نێت  بارته وه   به   پاڵ 

و  هه ڵوێسته كان  ئه ودیوی  بۆ 

لێیڕوانراوه   وه ها  به رنامه كان، 

به های  له سه ر  به ڵگه یه   كه  

بااڵی كولتوری فه ره نسی و 

كۆچكردنیدا،  ساتی  له   فه ره نسی.  كۆمه ڵگه ی 

ڕە خنه گری  ستایشی  وه ه��ا  سیاسه مته داران 

ڕە خنه گری  و  سه رمایه داریی  كۆمه ڵگه ی 

بارت(یان  )واته   سه رمایه داری  ئه فسانه كانی 

كرد، كه  نوێنه ری كولتوری فه ره نسییه . 

زۆر  نافه ره نسییه كان  خوێنه ره   ڕە نگه  

له   ڕۆڵێكی  چ  میدیا  كه   ن��ه ده ن،  به وه   بایه خ 

گۆڕانه كانی بارتدا گێراوه ، هه م له  له  فیكریدا 

هه م له  هه ڵوێسته  سیاسییه كانیدا، یان ته نانه ت 

بایه خیان به  حه قیقه تی په یوه ندی بارت له گه ڵ 

ده سته بژێری پێشڕه ودا )له  ساڵی 1971 دا بارت 

بانگه شه ی ئه وه ی كرد، كه  پێگه  مێژووییه كه ی 

ده سته بژێری  دواوه ی  ریزه كانی  له   »وا 

پێرشه ودا« )وه اڵمه كان(، بێگومان ده بێت ئه م 

جۆره  پرسیارانه  له  ئاستێكی خوارتری ئامانجه  

سه ره كییه كانی بارتدا بێت، به اڵم ئه گه ر بڕه یاره  

ئه وا  بخوێنینه وه ،  بارت  كتێبه كانی  سه رجه م 

سه ره كی  پرسیارێكی  ڕووب���ه ڕووی  ده بێت 

ببینه وه  ده باره ی چۆنێتی مامه ڵه كردن له گه ڵ 

ئه و  ده كه ونه   خوێنه رانی  زۆرجار  هزره كانیدا. 

به رهه مه كانی  ئه وه ی  له بری  كه   هه ڵه یه وه ، 

ده بێت  كه   بگرن  وه ریان  تێز  كۆمه ڵێك  وه ك 

لێیان رامبێنن، یان په ره ی پێبده ن، یان پووچه ڵی 

له   نین، جگه   پێیانوایه  هیچ  بكه نه وه ، كه چی 

خۆیشی  بارت  ئاره زوویه ك.  له   گوزارشتكردن 

به   گاڵته   و  ده ك��ات  له مه   پێشتیوانی 

خۆی  پێشرتی  میتۆده كانی 

ده ك����ات. ب��ۆ من��وون��ه  له  

پێنووسی  به   »بارت  كتێبی 

هه ندێك  له   باس  بارت«دا، 

ل����ه  ل��ێ��ك��دژی��ی��ه  

ن  لیتسییه كا ا و و د
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سه ره تای  شیكارییه كانی  له   كه   ده ك���ات، 

هه بووه ،  سه نته رییان  ڕۆڵی  به رهه مه كانیدا 

و  »خوێنه رێتی«  نێوان  جیاكاریی  له وانه  

»ناواخنكردنه وه »،  و  »ن��اردن«  »نوسه رێتی«، 

»میتافۆڕ« و »دركه ». له  بڕگه یه كدا به  ناونیشانی 

ده نێت  لێكدژییانه   له و  ناو  »ساخته كان«دا، 

یارمه تیده دات  كه   به رهه مهێنان«  »وێنه كانی 

»لێكدژییه كان  نوسین.  له   به رده وامبوون  بۆ 

مرۆڤ  به اڵم  وان،  ڕوو  دوو  دراوی  وه ك  رێك 

چ  كه واته   ستایشكردنیان.  بۆ  هه وڵنادات 

ساده یی،  به   زۆر  هه ر  هه یه ؟  سوودێكیان 

شتێك«.  وتنی  بۆ  یارمه تیامنده ده ن  ئه وانه  

بارت  نوسین«دا،  »ئامێری  ناونیشانی  ژێر  له  

لێكدژییه   بۆ  خۆی  خرۆشی  و  جۆش  له   قسه  

تایبه تی  به   چه مك   « ده ك��ات:  چه مكییه كان 

گۆچانی  وه ك  به ویرت،  ئاوێزانبوونیدا  له كاتی 

به   ده ڕە خسێنێت«.  نوسین  توانای  ساحیرێك 

گویره ی تێڕوانینی ئه و، ئه و توانایه  توانای وتنی 

شتێكه  »به م جۆره  به رهه م له  رێگه ی ئه فسوونی 

و  به رده وامه كان  حه ماسه ته   و  چه مكه كان 

تاسانه  كاتییه كانه وه  ده چێته  پێش«. 

ئه م گاڵته كردنه  زه قه  به  خود، هه ر وه كو 

پێنووسی  به   »بارت  ناو  تری  بڕگه ی  چه ندین 

بكه ین،  به وه   لێده كات هه ست  وامان  بارت«، 

له   نییه ، كه   بارتی گه نج  پیر هه مان  بارتی  كه  

كاتی گه نجیدا پێیوابوو بۆچوونه كانی سه رده می 

به اڵم  ڕاسته قینه ن،  چه مكی  گه نجێتییه كه ی، 

هه ر خوێنه رێكی كونجكۆڵ، الیه نیكه م ده بێت 

له سه ر  بكات  هه ڵوه سته یه ك  و  بوه ستێت 

پۆلێنبه ندییه ی  شێوازه   ئه م  داخ��ۆ  ئ��ه وه ی، 

بۆ  دروس��ت��ه   ڕێگایه كی  ك��رد،  ب��اس��امن  ك��ه  

بارت  كاتێك  ئایا  نا؟  یان  بارت  خوێندنه وه ی 

وه همه كانی پێشرتی له نێو ده بات و به  وه همی 

نوێ جێگایان پڕ ده كاته وه ، تۆ بڵێی گه مه یه كی 

جوان و لێزانانه ی دیكه  نه بێت؟ جا له به رئه وه ی 

خۆی  پێشرتی  چه مكه كانی  م��رۆڤ  سه خته  

په ڕی  به و  فریووده ره   چه ند  هه ڵبسه نگێنێت، 

ته نیا  ئه وانه   كه   ڕایبگه یه نێت  خۆشحاڵییه وه  

شاراوه   ئاره زوویه كی  ده ركه وته كانی  و  سیحر 

چه ند  به   له وێوه   تاوه كو  نوسین  بۆ  ب��وون 

ڕە نگه   ببه سرتێته وه .  دیكه وه   نوسه رێكی 

گاڵته كردنی بارت به  ڕابردووی خۆی هۆكارێك 

بارتیان  ئه فسانه ی  كه   هۆكارانه ی،  له و  بێت 

»بارت  له   بڕگانه   ئه و  ده توانین  خوڵقاندووه . 

به  پێنووسی بارت« وه ك جۆرێك له  خاكه ڕایی 

بخوێنینه وه : وه كو پایسكیلسوارێكی منداڵ كه  

هاوارده كات و ده ڵێت »دایه  سه یركه ، ئه ها من 

پایسكیل لێده خوڕم به  بێ ئه وه ی سوكانه كه ی 

بگرم!«. بارتیش هاوار هاوارده كات: »هه مووتان 

سه یركه ن، ئه وه تا من به  بێ چه مك ده بینن!«. 

ئه م نوسه ره  بانگه شه كانی ده بینێت و پێیوایه  

په یوه ندیداره كان  تیۆره   له سه ر  نوسینه كانی 

وڕێنه ی  ئه وه -  –له بری  به ڵكو  دانه مه زراوه ، 

په یوه ندیی  ناوبانگه كه یشیان  ك��ات��ی��ن، 

به ڵكو  نییه،   مه عریفییه كانه وه   به ها  به  

حه ماسه ته   و  چه مكییه كان  سیحره   به هۆی 

به رده وامه كانییه وه یه . 

ته نانه ت ئه گه ر بارت خۆی پشتیوانی له و 

بۆ  –بگره   بكات  به رهه مه كانی  بۆ  تێڕوانینه  

ئه و نوسینانه یشی كه  پڕن له  گه مه  و ناهێڵن 

هێشتا  كۆتایبده ین-  حوكمی  له باره یانه وه  

زنجیره یه ك  وه ك  له گه ڵیدا  مامه ڵه كردن  بۆ 

ئاره زووه   له و  كه مرته   به هایان  كه   ئه فسوون، 

سه ره كییه ی گوزارشتیان لێده كات، ئێمه  ناچار 

به كاربهێنین.  ئه و  شێوازه كه ی  هه مان  نین 

ئاره زوویه كی  ب���ه دوای  سه خته   ئه گه رچی 

ئومێدی  به   بگه ڕێین  یه كانگیردا  ش��اراوه ی 

ئه وه ی »بارتی ڕاسته قینه »مان بۆ كه شفبكات، 

دڵسۆزتر  ب��ارت  بۆ  ج��ۆره   به و  ئێمه   كه چی 

ده بین –دڵسۆزتر بۆ سه رجه می كتێبه كانی و بۆ 

نیگه رانییه كانی له  سه رده مه كه ی- كه  لێگه ڕێن 

هه ر به و میزاجه  ناجێگره یه وه  مبێنێته وه  و به  

پرۆژە ی  له زنجیره یه ك  داهێنانه وه   و  چاالكی 

له   ئ��ه وه ی  له بری  به شداریبكات،  ج��ی��اوازدا 

به رهه مه كانیدا به دوای یه ك یه كێتیدا بگه ڕێین، 

وه ك  خۆیه وه   زیندوێتی  به   لێگه ڕێین  ده بێت 

بیرمه ندێكی فره بایه خ و فره ڕۆڵ مبێنێته وه ، وه ك 

بیرمه ندێك كه  له نێو كۆمه ڵێك پرۆژە ی گشتیی 

به هاداری به رباڵودایه  كه  ڕە نگه  چوارچێوه یه كی 

هاوبه ش پێكه وه  كۆیان نه كاته وه . 

به اڵم گه ر پێویست بێت به دوای یه كیتیدا 

بگه ڕێین و هێشتایش له سه ر ئه وه  سوور بین، 

ئه وا– كۆبكه ینه وه ،  ڕه سته دا  یه ك  له   بارت 

به ناوبانگه كه یدا  وتاره   له   ستۆرك  جۆن  وه ك 

»هانده رێكی  پێیبڵێین  ده توانین  ده یكات- 

بێوێنه ی عه قڵی ڕە خنه یی«)2(. له وه یش باشرت، 

ده توانین هه مان ئه و شته ی پیبڵێین كه  بارت 

خۆی به  گشتی له باره ی نوسه ره كانه وه  ده یڵێت: 

ئه و  ڕە خنه ییه كان(.  )وتاره   گشتی«  »تاقیكاری 

له  به رده م جه ماوه ردا هزره كان و سیسته مه كان 

له سه ر خه ڵكی تاقیی ده كاته وه . وتارێكی هه یه  

تا  ئایدیایه   به  ناونیشانی »ڕە خنه  چییه ؟« ئه م 

بارت  وه ك  ڕاده كێشێت.  خۆی  ڕاده ی  دوایین 

كه شفكردنی  ڕە خنه گر  وه زیفه ی  ده یبینێت 

نییه   ئه ده بی  به رهه مێكی  ش��اراوه ی  وات��ای 

به ڵكو  راب����ردوو-  به   س��ه ر  -حه قیقه تێكی 
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پێناو  له   تێگه یشتنه   قابیلییه تی  بونیادنانی 

سه رده مه كه ماندا )وتاره  ره خنه ییه كان(. ئه گه ر 

تێگه یشنت«  توانای  ئێستاماندا  سه رده می  »له  

چوارچێوه   به   په ره   ئه وه یه   واتای  بونیادبنێین، 

له گه ڵ  مامه ڵه كردن  بۆ  ده ده ین  چه مكییه كان 

ده توانین  ئێستادا.  و  ڕاب��ردوو  دیارده كانی 

بارت  س��ه ره ك��ی  م��وم��اره س��ه ی  ئه مه   بڵێین 

سه ره كییه كانی  ه��ه ره   بایه خه   بگره   ب��ووه ، 

جۆره   به م  چاوپێكه وتنێكیدا  له   بارت  بووه . 

له و  ئاره زووم  ته مه نم  درێژایی  »به   ده دوێت: 

به كاریده هێنن  خه ڵكی  كه   هه بووه ،  شێوازه  

بۆئه وه ی جیهانه كه یان بكه نه  جیهانێكی شیاو 

بۆ تێگه یشنت«. )پێكهاته ی ده نگ(. كتێبه كانی 

كاره مان  ئه م  ئه نجامی  ڕێگاكانی  هه وڵده دات 

كه   ئه وه یه ،  گرنگرت  له وه یش  ڕوونبكاته وه ،  بۆ 

ئه وه   ئێمه   ڕوونده كاته وه،   بۆمانی  كرده یی  به  

ده كه ین. ئه و مانایانه ی كه  وه ك مانای رسوشتی 

بۆمان ده رده كه ون، له  ڕاستیدا به رهه مهێرناوی 

كولتورین، به رهه می چوارچێوه ی چه مكیانه ی 

جێگای  نابنه   كه   باون،  ئاشناو  ڕاده یه   ئه و  تا 

بۆچوونه   ب��ه ت��ه ح��ه داك��ردن��ی  س��ه رن��ج��امن. 

نوی  گۆشه نیگای  پێشنیاركردنی  و  جێگیره كان 

كه شف  باوانه   شێوازه   ئه و  بارت  تێڕوانین،  بۆ 

ده كات كه  به كاری ده هێنین، بۆئه وه ی جیهان وا 

لێ بكه ین شایه نی تێگه یشنت بێت و كارده كه ین 

بارتدا  له گه ل  مامه ڵه كردن  ئینجا  گۆڕینی،  بۆ 

وه ك تاقیكارێكی گشتی كه  كار بۆ بونیادنانی 

مه عقولیه تی تایبه ت به  سه رده مه كان ده كات، 

شوێنه   ڕوونكردنه وه ی  بۆ  ده دات  یارمه تیامن 

كتێبه كانی،  نێو  ته مومژاوییه كانی  و  ئاڵۆز 

و  هه ڵوێست  ده توانین  ئه مه یشدا  له گه ڵ 

ئه و شته یه  كه   ئه مه   بپارێزین.  گۆشه نیگاكانی 

جیاوازه كانی  پ��رۆژە   وه سفكردنی  ڕێگه ی  له  

بارته وه ، ئه نجامی ده ده م. 

ژیانی  ل��ه   ك��ورت��ه ی��ه ك  ل��ێ��ره دا  ب���ه اڵم 

پنتی  هه ندی  دیاریكردنی  بۆ  ده خه مه ڕوو، 

ئه م  له سه ر  مشتومڕكردن  بۆ  كه   سه ره كی، 

بارت  ناوبانگی  كاته ی  ئه و  پێویستامنن.  باسه  

ڕۆژنامه نووسه كان  له   زۆرێ��ك  باڵوبوویه وه ، 

بارت  لێده كه ن.  پرسیاری  ژیانییه وه   له باره ی 

هه ندێك دوورده گرێت و خۆی زۆر له  قه ره ی 

به خۆ  خۆ  ناكاو  له   به اڵم  ن��ادات،  بابه ته   ئه و 

كاتیش  به درێژایی  به  قسه كردن،  ده ستده كات 

»هه موو  كه   ده كاته وه،   ئه وه   له سه ر  جه خت 

سه ربورده یه كی ژیان ڕۆمانێكه ، كه  ناوێرین به  

ناوییه وه  قسه   بكه ین« )وه اڵمه كان(. 

خێزانێكی  له   1915دا،  ساڵی  له   ب��ارت 

له دایك  ناوه ند  چینی  به   سه ر  پرۆتستانتی 

ساڵێك  بوو،  ده ریایی  ئه فسه ری  باوكی،  بووه . 

له   یه كیك  له   كوڕە كه ی،  له دایكبوونی  دوای 

سپارد،  گیانی  سه ربازییه كاندا  ئۆپه راسیۆنه  

ئیدی بارت له  ژێر سه رپه رشتی دایك و داپیره  و 

باپیره یدا له  بایۆنیه  پێگه یشنت، بایۆنییه  شارێكی 

له   ئه تڵه سی  كه ناراوی  نزیك  له   بوو  چكۆله  

گۆشه ی باشووری ڕۆژئاوای فه ره نسا. له  »بارت 

به  پێنوسی بارت«دا )كه  هه ر له  ده ستپیكه وه  

هه موو  »ده بێت  ده كاته وه   ئاگادارمان  له وه  

نێو  كاره كته ری  زاری  سه ر  قسه ی  به   ئه وانه  

ڕۆمانێكه وه  وه ربگرین«(، مشتومڕە كان له باره ی 

مندڵیی بارته وه ، جه خت له سه ر بایه خی مۆسیقا 

)خاڵۆژنی مامۆستای پیانۆ بوو، بارتیش خووی 

كه سی  ئامێره كه   كاتێك  هه ر  كه   گرتبوو  به وه  

له سه ر نه بووایه ، ده ستیده كرد به  پیانۆژە ندن( و 

باكگراوندی وتووێژە  بۆرژوازییه كان )ئاخاوتنی 

خامنه  الدێیه كان كه  بۆ منوونه  بۆ خواندنه وه ی 

ده نگ  و  دیمه ن  كۆمه ڵێك  و  ده هاتن(  چایی 

نۆستالژیاوه   جۆرێك  به   له وێدا  كه   ده كه نه وه  

دایكی  ساڵیدا،  نۆ  ته مه نی  له   باسده كرێن. 

له   یه كێك  له گه ڵ  خۆشه ویستی  په یوه ندیی 

لێی  كوڕێكی  و  ده به ستێت  هونه رمه نده كاندا 

كه   بوو،  بارت  زڕبرایه ی  ئه و  ئه ویش  ده بێت، 

هه تا كۆتایی ژیانی بارت له گه ڵیاندا ژیا ئه گه رچی 

هه رگیز باسیش نه كراوه . بارت له باره ی سااڵنی 

خوێندنه وه  زۆر نادوێت، به اڵم ئه و قوتابییه كی 

له  سالی 1934دا  ئه وه ی  بوو، دوای  هه وڵده ر 

نیو  ده چێته   ده هێنێت،  به كالۆری  بڕوانامه ی 

بااڵی  »قوتابخانه ی  له   ئه وه ی  بۆ  كێبه ركێوه  

مامۆستایان« وه ربگیرێت، كه  زۆربه ی قوتابییه  

فه ره نسییه  زیره كه كانی زانكۆ تێیدا ده یانخوێند، 

به اڵم بۆ یه كه مجار نیشانه كانی نه خۆشی سیلی 

ڕه وان��ه ی  چاره سه ر  بۆ  بۆیه   تێداده ركه وت، 

گه ڕایه وه   ساڵێك  پاش  كرا.  برانس  چیاكانی 

پاریس و هه وڵیدا بڕوانامه ی زمان له  زمانه كانی 

فه ره نسی و التینی و یۆنانیدا به ده ستبهێنێت، 

مناییشكردنی  بۆ  ته رخانكرد  زۆریشی  كاتێكی 

كه   شانۆییدا،  تیپێكی  له گه ڵ  شانۆی كالسیكی 

خۆیشی به شداربوو له  دامه زراندنیدا. 

كاتێك له  ساڵی 1939 دا جه نگ هه ڵگیرسا، 

بۆیه   به خرشابوو،  سه ربازی  خزمه تی  له   بارت 

ده ستیكرد به  كاركردن له  قوتابخانه ی ئه لیسییه  

له  پیارێتز و  پاریس، به اڵم له  ساڵی 1941 دا 

تێدا ده ركه وته وه  و  نیشانه كانی سیلی  دیسان 

دوورخسته وه .  كارانه ی  ئه و  هه موو  له   ئیدی 

–وات��ه   دوات��ری  ساڵی  پێنج  زۆری  به شێكی 

ئه ڵامنیا  كه   ماوه یه ی  ئه و  ده وروبه ری هه مان 

له   نه خۆشخانه   له   كردبوو-  داگیر  فه ره نسای 
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ژیانێكی  كاته دا  له و  برد،  به سه ر  ئه لپ  چیاكانی 

ڕێكوپێك ده ژیا و  سه ری كردبوو به ناو خوێندنه وه دا، 

ئیدی  به جێهێشت،  ئه وێی  كاتێك  قسه ی خۆی  به  

ئه و بووبووه  كه سێكی سارته ری و ماركسی. 

ماوه یه كی دیكه ی به  ته ندروستییه كی باشه وه  

له  پاریس به سه ربرد و چه ندین وه زیفه ی وه رگرت، 

ده ره وی  له   فه ره نسی  زمانی  مامۆستای  وه ك��و 

فه ره نسا، یه كه مجار له  ڕۆمانیا، ئینجا له  میرس، به م 

هاوڕێیه وه   گریامس«ی  »ئیێژییه   ڕێگه ی  له   جۆره  

شاره زای زمانناسییه  نوێیه كانیش بوو. 

به   ساڵی  دوو  فه ره نسا،  بۆ  گه ڕانه وه   دوای 

كاركردن له  به ڕێوه به رایه تی خزمه ته  كولتورییه كانی 

ئه م  ك��ه   ب��رد،  ب��ه س��ه ر  فه ره نسیدا  حكومه تی 

دامه زراوه یه  بایه خی ده دا به  خوێندن له  ده ره وه ، 

خوێندنی  ئ��ۆف��ه ری  دا،   1952 ساڵی  له   ب��ه اڵم 

مانا،  زانستی  تێزی  له سه ر  كاركردن  بۆ  وه رگ��رت 

مشتومڕه   له   به كارهێرناوه كان  وشه   ده رب��اره ی 

ئه م  نۆزده دا.  كۆمه اڵیه تییه كانی سه ره تای سه ده ی 

تێزه ی زۆریش سه ركوتوو نه بوو، به اڵم دوو كتێبی 

ئه وانیش  باڵوكرده وه   ئه ده بیدا  ڕە خنه ی  بواری  له  

»نوسین له  پله ی سفردا« )1953( و »میشیلییه  به  

قه ڵه می خۆی« )1954(. دوای ئه وه ی ئۆفه ره كه ی 

له گه ل  كار  ساڵێك  ماوه ی  بۆ  ده دات،  له ده ست 

ماوه یه دا  له و  ده كات،  باڵوكردنه وه دا  خانه یه كی 

و  وتار  كۆمه ڵێك  نووسی،  وتاری  زۆر  ژماره یه كی 

هاوچه رخ،  كولتوری  ده رباره ی  كورت  توێژینه وه ی 

»ئه فسانه ییه كان«  ناوی  به   كتێبێكدا  له   دواتر  كه  

)1957( باڵوده بنه وه . له  ساڵی 1955 دا به  هاوكاری 

هه ندێك هاوڕێی دیكه ی توانای ئۆفه رێكی دیكه ی 

خوێندن به ده ستبهێنێت، به اڵم ئه مجاره یان له  بواری 

كتێبی  تۆوی  ئه مه یش  بوو،  مۆده دا  سۆسیۆلۆژیای 

»سیسته می مۆده » )1967( بوو. له  ساڵی 1960 دا، 

ئۆفه ری خویندنه كه ی، وه زیفه یه كی  دوای كۆتایی 

بااڵ« وه رگرت،  پراكتیكی بۆ خوێندنی  له  »كۆلێژی 

ئه مه یش دامه زراوه یه كی زانستی بوو له  په راوێزی 

فه رمی  به   ساڵی 1962دا  له   زانكۆییدا،  سیسته می 

ده رباره ی  وتاره كانی  ماوه یه دا،  له م  مامۆستا.  بووه  

دیكه ی  بابه تی  چه ندین  و  نوێیه كان  ڕۆم��ان��ه  

»وتاره   كتێبی  له   دواتر  كه   باڵوكرده وه ،  ئه ده بی 

ڕە خنه ییه كان«دا )1964( كۆیان ده كاته وه ، ئینجا له  

تێڕامانه كانی ده رباره ی نیشانه ناسی به رده وام بوو، 

كه  له  كتێبی »ڕه گه زه كانی سیمیۆتیكا«دا )1964( 

ناونیشانی  به   كتێبێكیشی  پ��ێ��ده دات،  په ره یان 

»ده رباره ی راسین« )1963( نوسی، كه  مشتومڕێكی 

تووندی نایه وه . 

تا سالی 1965 بارت كه سێكی چاالك بوو، به اڵم 

له  دیمه نی كولتوری فه ره نسیدا، هه ر له  په راوێزدا 

»ریمۆن  ناوی  به   مامۆستایه ك  ئه وه ی  هه تا  بوو، 

پیكار« له  زانكۆی سۆربۆن كتێبێكی به  ناونیشانی 

به   باڵوكرده وه ،  نوێ«  درۆی  یان  نوێ  »ڕە خنه ی 

تایبه تیش هێرشی كردبووه  سه ر بارت، به  كۆمه ڵێك 

باسی  فه ره نسیدا  ڕۆژنامه گه ریی  له   كه   تۆمه تیش 

بارتی  دایڕشتبوونه وه ،  دووباره یش  و  كردبوون 

فاسد  و  تووندڕه و  ته وژمه   هه موو  نوێنه ری  كرده  

و بێڕێزه كانی بواری توێژنه وه ی ئه ده بی. ئه گه رچی 

ئاراسته ی  یه كه م  پله ی  به   پیكار  ڕە خنه كانی 

له   زانسته ی  ئه م  بارت  كه   كرابوون،  ده روونناسی 

توێژینه وه ی كاره كانی راسیندا به كارهێنابوو، به اڵم به  

خێرایی به ریه ككه وتنه كه  بووه  »جه نگێكی گشتگیر 

كه   نوێخوازه كاندا«،  و  كۆنه خوازه كان  له نێوان 

ئه مه یش بۆ بارت له سه ر ئاستی جیهان ناوبانگێكی 

خراپ نه بوو. كتێبی »ڕە خنه  و حه قیقه ت« )1966( 

تۆمه ته كانی  وه اڵمدانه وه ی  ئه مه یش  كرا،  چاپ 

پیكار بوو، له وێدا بارت بانگه شه  بۆ »ئه ده بناسی«ی 

بۆ دیاریكردنی 
هه ندی پنتی 
سه ره كی، كه  بۆ 
مشتومڕكردن 
له سه ر ئه م باسه  
پێویستمانن. ئه و 
كاته ی ناوبانگی 
بارت باڵوبوویه وه ، 
زۆرێك له  
ڕۆژنامه نووسه كان 
له باره ی ژیانییه وه  
پرسیاری لێده كه ن. 
بارت هه ندێك 
دوورده گرێت و خۆی 
زۆر له  قه ره ی ئه و 
بابه ته  نادات
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بونیادگه ری ده كات، بارت له  وتاره كانی دواتریدا 

زیاتر  گێڕانه وه  جه ختی  ده رباره ی ڕە وانێژی و 

كتێبی  دوو  ده كاته وه .  پێشنیاره   ئه م  له سه ر 

دیكه  هه بوون، كه  سه ر به  پرۆژە ی بونیادگه ری 

بوون و له  سااڵنی دواتردا باڵوكرانه وه ، ئه وانیش: 

له م  تێیدا   ،)1971( لوویال«  فۆرییه /  »س��اد/ 

سێیه نه  ناوازه یه  ده كۆلێته وه  وه ك دامه زرێنه ری 

 S/Z«« سیسته مه  گوتارییه كان، هه روه ها كتێبی

1970((، كه  به  به رفراوانرتین شیكاریی ئه ده بیی 

به رهه مه ی  هه مانكاتدا  له   داده نرێت.  بارت 

یابان  كتێبی »ئیمپراتۆریای  گه شته كه یشی بۆ 

نیشانه كان« )1970( بوو، كه  بارت خۆی ده ڵێت 

له   چێژی  تری  كتێبه كانی  هه موو  له   زیاتر 

نوسینی وه رگرتووه . 

شه سته كاندا،  كۆتایی  سه روبه ندی  له  

ناوبانگی بارت وه ك پایه یه كی به هێزی فیكری 

كه سانێكی  پاڵ  به   واته   باڵوبوویه وه ،  پاریسی 

و  فۆكۆ  میشێل  و  لیڤی-سرتاوس  كلود  وه كو 

هه وڵیانده دا  هه مووان  ئیدی  الكانه وه .  ژاك 

له   پێشكه شبكات،  ئ��ه وان  الی  بابه ته كانی 

چوو  بانگهێشتێكه وه   چه ند  ده م  به   سه ره تادا 

له   وانه   به  مه به ستی سه فه ركردن و وتنه وه ی 

له   چێژی  گه شتانه دا  له و  فه ره نسا،  ده ره وه ی 

زمانه   ناڕوونی  و  نه نارساوه كان  شوێنه   تازه یی 

ڕاده یه دا  له و  ئه مه   به اڵم  وه رگرت،  بیانییه كان 

نه بوو، كه  وای لێ بكات له گه ڵ خه ڵكانێكی نوێدا 

بدوێت پێیان ئاشنا ببێت، چونكه  ئه و هه رگیز 

كه سێكی پشتیوانیكه ری پڕجۆش خرۆشی وه كو 

فۆكۆ نه بوو، عاشقی خۆده رخستنی زه لیالنه ی 

وه كو الكانیش نه بوو، بۆیه  به  خێرایی له  گه شت 

و وتنه وه ی وانه  له  ده ره وه  وه ڕز بوو، ئیدی به م 

جۆره  له  گه ڕه كێكی پاریسدا مایه وه  و به شێكی 

زۆری ته مه نی له  وتنه وه ی كۆرسی خوێندن له  

بینینی  و  بااڵ«  خوێندنی  پراكتیكیی  »كۆلێژی 

هاوڕێكانیدا به سه ربرد. 

بیرمه ندێكی  وه كو  ناوبانگیدا  ترۆپكی  له  

ب��اڵوك��رده وه،   كتێبی  دوو  ب��ارت  بونیادگه را، 

ئ��ه وی��ان  ناوبانگی  زۆر  ت��اڕاده ی��ه ك��ی  ك��ه  

 )1973( ده ق«  »چێژی  یه كه میان  گ��ۆڕی، 

ده رب��اره ی  ب��وو  تێڕامان  كۆمه ڵێك  كه   ب��وو 

چوارچێوه   ئه مانه یش  چێژ،  و  خوێندنه وه  

ڕوونكرده وه ،  ئه ویان  فیكری  ئه خالقییه كه ی 

بارت«  پێنووسی  به   »بارت  كتێبی  ئه ویرتیان 

قه شه نگی  تیۆریزه كردنێكی  كه   بوو،   )1975(

گاڵته جاڕانه ی  تۆنێكی  و  ئاساییه كان  ئه زموونه  

سه رنجڕاكێشی خودی بوو، ئه مه یش پله یه كی 

1976دا  ساڵی  له   پێدا.  نوسه ربوونی  دیكه ی 

فرانس  دو  كۆلێژی  له   مامۆستایی  كورسی 

كۆنگره یه كی  1977دا   ساڵی  له   دابینكرا.  بۆ 

به سرتا  سیرسی  ش��اری  له   هه فته یی  ی��ه ك 

كاره كانی،  تاوتوێكردنی  و  مشتومڕكردن  بۆ 

ڕە تكرده وه ،  مامۆستایه تی  عه بای  بارت  به اڵم 

ده رب��اره ی  »فۆاگمێنته كان  كتێبی  یه كسه ر 

كه   باڵوكرده وه ،    )1977( عه شق«ی  گوتاری 

خسته ڕوو.  عاشقانی  عاتیفییانه ی  زمانی  تێیدا 

بایه خدانی  بواری  له   دووربوو  زۆر  كتیبه   ئه م 

ده سته بژێری پێرشه و و ئه ده بییه وه ، به اڵم ئه م 

جه ماوه رێكی  الیه ن  له   نا-ته قلیدییه   كتیبه  

ئێجگار فراوانه وه  پێشوازیی لێكرا و هاوكار بوو 

ئه كادیمی  كه سێكی  وه ك  ته نیا  بارت  له وه ی، 

نه مێنێته وه . 

جه خت  به شێوه یه ك  دا   1987 ساڵی  له  

بووه   كه   ك��رای��ه وه،   ب��ارت  پێگه ی  له سه ر 

به شێوه ی  ئه مه   ب��ه دح��اڵ��ی��ب��وون:  م��ای��ه ی 

به   ب��وو  گالته جاڕانه   الساییكردنه وه یه كی 

فرمێسك«،  بێ  به   بارت  »رۆالن  ناونیشانی 

ڕێگه ی  له   كه   كردبوو،  ئ��ه وه ی  بانگه شه ی 

ده یه وێت  وت���اردا،  شێوه ی  له   وان��ه وه    18

ئه و  فێری  بارتی«  رۆالن  »زمانی  به   ئاخاوتن 

هه ندێك  كه   ده یانه وێت،  كه   بكات  كه سانه  

هه بوو.  فه ره نسیدا  زمانی  له گه ڵ  لێكچوونی 

ته نزنووسێك  ب��ووب��ووه   ب��ارت  ئیدی  ئێستا 

گالته جاڕانه   الساییكردنه وه ی  به   گرنگی  كه  

ده دات. میدیاكاران چه ندینجار لێیان ده پرسی 

ده ك��ات��ه وه ،  ڕۆم��ان  نوسینی  له   بیر  داخ��ۆ 

»نه خێر«  به   زۆرب��ه ی��ج��ار  ئ��ه و  ئه گه رچی 

ئه وه یشدا  له گه ڵ  كه چی  ده دایه وه ،  وه اڵمی 

دو  كۆلێژی  له   وان��ه وت��اره ك��ان��ی  به شێكی 

ته رخان  ڕۆم��ان«  »ئاماده كردنی  بۆ  فرانس 

چۆن  كه   كرد،  له وه   باسی  وانانه دا  له و  كرد، 

بهێنن  به رهه م  ئه وه   ده ده ن  هه وڵ  نوسه ران 

ڕێگای  چۆنیش  و  لێده كه نه وه   بیری  كه  

ده گرنه   ئامانجه   ئه م  وه دیهێنانی  بۆ  جیاواز 

مۆده ی  ده روونشیكاریی  كه   پاریس،  له   به ر. 

بارت وه ك به رگریكار  بااڵده ستی فیكری بوو، 

وه ك  و  كالسیكییه كان  ئه ده بییه   به ها  له  

سه ر  كه   ڕۆژانه ،  ژیانی  تیۆرسێنی  گرنگرتین 

كتێبی  ده رك��ه وت.  نییه ،  ده روونشیكاری  به  

كه   باڵوبوویه وه ،   )1980( ڕووناك«  »ژووری 

هۆیه ی  به و  دایكی  به   ك��ردووه   پێشكه شی 

كۆچی دایكی له  نۆڤه مبه ری 1977دا شۆكێكی 

ده رباره ی  كتێبێكه   ئه مه   ئه و،  بۆ  بوو  قورس 

جێگای  بووبووه   ئیدی  فۆتۆگرافی.  وێنه ی 

پرسیار و مه ته ڵێكی سه رسوڕمێن: داخۆ كاری 

كویی  ب��ه ره و  تواناكانی  و  چییه   داهاتووی 

ده بات؟ 
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له  فه بریوه ری 1980 دا، دوای ده رچوونی 

و  سیاسه مته دار  كۆمه ڵێك  له گه ڵ  خوانێك  له  

ڕۆشنبیریی سۆشیالیستدا، ویستی له  شه قامی 

به رده م كۆلێژی دو فرانس بپه ڕێته وه ، ئا له وێدا 

خاوێنكه ره وه   ماده ی  هه ڵگری  شاحنه یه كی 

هۆشی  كه مێك  ئه گه رچی  كێشا.  پێدا  خۆی 

هاته وه  خۆی و پێشوازی له  میوانه كانی ده كرد، 

كرد.  دوایی  كۆچی  هه فته   چوار  دوای  به الم 

كۆچی كتوپڕی بارت ده رفه تی ئه وه ی نه دا، كه  

به  وردی بزانین ڕێڕە وه  فیكرییه كه ی به ره و كوێ 

ده ڕۆیشت. 

سێ  ده گێرێته وه ،  بۆمان  خ��ۆی  وه ك��و 

فاكته ری سه ره كی له  ژیانیدا هه بوون:

 یه كه م: هه ژارییه كی به رده وامی خێزانێكی 

ئابووری  هه لومه رجێكی  له   كه   ناوه ند  چینی 

پێامنده ڵێت:  خۆی  بارت  وه ك  ده ژین.  خراپدا 

پێكهێنابوو،  ئه ویان  ژیانی  »ئه و كێشه یه ی كه  

به   )ب��ارت  سێكس«  نه ك  بوو  پ��اره   بێكومان 

هه ژارییه كی  مه به ستی  ئه و  بارت(.  پێنووسی 

ده ستكورتییه كی  به ڵكو  نییه ،  كوشنده  

تاوه كو  ده گرته وه ،  خۆی  له   -كه   هه میشه ییه  

پێ  قوتابخانه   بۆ  پێالوی  و  كتێب  بتوانێت 

لێده كات  وای  دوات��ر  ئه مه یش  بكڕێت-، 

ده ستكورتییه كه ی  سه روه ختی  ق��ه ره ب��ووی 

بكاته وه : واته  لێزیادبوون )به الی بارته وه ، چێژ 

واته  لێزیادبوون، نه ك به هه ده ردان(. 

دووج��ار  كه   سیل،  نه خۆشی  دووه م:    

نه یهێشت به رده وامی به  گه شته كه ی بدات له  

بواری ئه كادیمیدا، له گه ڵ ئه وه یشدا شێوازیێكی 

تایبه تی ژیانی به سه ردا سه پاند. ئه و پێامنده ڵێت 

به  جیهانی ڕۆمانی »چیای  كه  جه سته ی سه ر 

لێره دا  كه   م��ان«ە ،  »تۆماس  ئه فسوناوی«ی 

ژیان.  شێوازی  بۆ  ده گۆرێت  سیل  چاره سه ری 

بارت به وه  ڕاهاتبوو ژیانێكی ڕێكوپیك بژی، كه  

هه میشه  ئاگای له  جه سته ی خۆی بوو، ژیانێك 

كه  تێیدا قسه  زۆره  و ڕووداو كه م، پڕیشییه تی 

له  هاوڕێییه تی نزیك. 

خاكه ڕایانه وه   تۆنێكی  به   بارت  سێیه م: 

ده رباره ی ماوه ی »نائارامی له  ژیانی پیشه ییدا« 

 1962-1946 سااڵنی  نێوان  له   ده دوێ���ت. 

ئاراسته یه كی  بێ  به   ده ژی��ا،  ڕۆژ  به   ڕۆژ  دا 

كاتێك  دواتر  به رده وام.  وه زیفه یه كی  و  ڕوون 

كۆمه ڵێك  پێدا،  ئ��ه وه ی  هه لی  ناوبانگه كه ی 

ڕۆڵی گشتی و پیشه یی ڕوونببینێت، ئه و پێگه  

بۆی  كه   نه قۆسته وه ،  پێویست  وه ك  به رزه ی 

ڕه خسابوو. ئه و باس له  ئاره زووی جیاوازبوون 

ده كات، نه ك ده سه اڵتداری، هه ر به  كرده ییش 

ده سه اڵته وه   ئه و  ب��ه دوای  ده رده ك��ه وی��ت  وا 

نه بووه،  كه  ده یتوانی موماره سه ی بكات، له گه ڵ 

ئه مه یشدا خاكیبوونه كه ی ده سه اڵتێكی تایبه ت 

به  خۆی هه بوو. 

له   ب��ارت  الیه نه ی  سێ  ئ��ه م  ده توانین 

نوسینه كانیدا ببینینه وه  و به و هه ڵوێستانه وه ی 

ببه ستینه وه ، كه  له الیه نه كانی ئه زموونی ژیانی 

بۆ  هه وڵی  خۆی  بارت  نواندبوونی.  خۆیه وه  

ئه مه  ده دا، به اڵم ئه م جۆره  هه واڵنه  پێویستیان 

به  قه ناتپێهێنانه  به  شێوه یه كی گشتی. هه موو 

سیل،  –ه��ه ژاری،  گریامنه كراوه كان  هۆكاره  

شیامنه ییان  ده ره نجامی  كۆمه ڵێك  ناجێگیری- 

له   سه ره كی  فاكته ری  هه رحاڵ  به   هه بوو. 

ئه م  بوو، كه   ئه و پرۆژە یه   هه موو كتێبه كانیدا 

نوسه ره  پێیه وه  په یوه ست بوو. ئه ویش ئه وه بوو 

بوو،  داهێنه ر  ن��اوازه   شێوه یه كی  به   ئه و  كه  

به اڵم به ر له  هه ر شتێكیش هه ستێكی دڵڕفێنی 

سه روه ختی  له   هێشتایش  كه   هه بوو،  به وه  

ئایدیایه كی  وه ك  ده ك��را  ب��وو،  دروستبووندا 

دامه زرێنه ری پرۆژە یه كی نوێ به ده ستبهێرنێت 

داهێنه رانه   شیوازێكی  به   و  په ره یپێبدرێت  و 

هه ستێكی  ب��ارت  هه روه ها  جێگیربكرێت، 

نایابی به رامبه ر هه موو شتێكی سه رسوڕهێنه ر 

ئه مه یش  هه بوو،  سه رنجڕاكێش  هاوكات  و 

ناچاریده كرد به  پارادۆكسێكی توونددا بڕوات، 

تێكبشكێنێت.  جێگیرییه وه   به   خووگرتن  یان 

ئینجا ئه و كۆنتێكسته ی كه  ئه و تێیدا ده ینووسی 

یان دژی ده ینووسی، بایه خێكی یه كالكه ره وه ی 

جۆرێكی  ب��ه   مامۆستایه تییه كه ی  ه��ه ی��ه . 

چه ندین  پێدا،  ئ��ه وه ی  ده رف��ه ت��ی  تایبه ت، 

كڵێشه كانی  له گه ڵ  ئه زموونگه ری  سه ركێشی 

سه رده مه كه ماندا بكات. 

سه رچاوه : 

- جوناثان كولر: روالن بارت- مقدمة قصرية 

جدا، ترجمة: سامح سمري فرج، مؤسسة هنداوي 

للتعليم و الثقافة، الطبعة األوىل، 2016، صص 
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په راوێزه كان: 

)1( Wayne Booth, Critical 

Understanding )University of Chicago 

Press, 1979(, p. 69.

)2( John Sturrock, ‘Roland 

Barthes’, in Structuralism and Since 

)Oxford University Press, 1979(, p. 52.
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پێشەکی ئێدیتۆرەکان
ئەو  م��ارک��س،  مەرگی  پ��اش  س��اڵ  س��ەد 

کردن،  جیهانی  پێشکەشی  کە  ئایدیایانەی 

و  تەژیرتین  زیندووترین،  لە  یەکێک  بە 

مۆدێرن  ئەندیشەی  ڕەوتەکانی  کاریگەرترین 

پێکدەهێنن و ئاشنابوون لەگەڵیان، بۆ هەموو 

کۆمەاڵیەتییەکاندا  زانستە  پانتای  لە  ئەوانەی 

بزوتنەوە سیاسیەکاندان  لەناو  یان  کاردەکەن، 

ئەمە،  س���ەرەڕای  ناچارییە.  و  پێویست 

جۆرێک  هیچ  بە  ئەندیشانە  ئەم  کە  ڕوونە 

تەواو،  و  کامڵ  فیکری  ئاپاراتێکی  نەبوونە 

لەم  و  گ��ەش��ەن  ل��ە  ڕوو  چ��االک��ان��ە  بەڵکو 

گەلێک  شێوەگەلی  هەنوەوکەییەدا،  سەدە 

جۆراوجۆریان لەخۆگرتووە. ئەمە نەک ڕێگای 

توێژینەوە،  تازەکانی  پانتا  بۆ  پەرەسەندنی 

و  لێکجیایی  ڕێگەی  لە  ه��ەروەه��ا  بەڵکو 

و  ڕووی���داوە  ناوەکیشەوە  جیاکردنەوەی 

بە  وەاڵم���ن  ل��ەالی��ەک��ەوە  پاکیان،  ئەمانە 

فیکرییە  بزوتنەوە  و  ڕەخنەگرانەکان  داوەریە 

نوێکان و لەالیەکی ترەوە، بە هەل و مەرجە 

کۆمەاڵیەتی و سیاسیە بگۆڕەکان.

ماوەی  لە  مارکسیستییەکان،  بیرکردنەوە 

کتێبەدا،  ئ��ەم  ئێدیتی  یەکەم  ب��اب��وون��ەوەی 

نیوەی  گەورەکانی  پۆلێمیکە  و  باس  لەکاتی 

زیاد  ڕەنگە  بیستەمدا[،  س��ەدەی]  یەکەمی 

جۆراوجۆری  تەفسیری  دی،  کاتێکی  لەهەر 

ئێدیتە  لەم  چوونەتەوە.  بەگژیدا  لێکراوەو 

سەرەتا  زۆربەی  گونجاندنی  بە  ئێمە  نوێیەدا، 

نوێکان و زیادە بنەڕەتییەکان، یان پێداچوونەوە 

گۆڕانکاریانەمان  ئەم  ئامادەکان،  سەرەتا  بە 

نوسەرەکامنان  پێیە،  بەو  و  لەبەرچاوگرتووە 

مێژوی  تیۆری  خوێندنەوەی  سەر  پەرژاونەتە 

جەنگە  پۆست  گۆڕانکاریە  مارکسیستی، 

دەورەی  پرسانەی  ئەو  سەرمایەدارییەکان، 

کۆمەڵگە سۆسیالیستیەکانیانی داوە، بە تایبەت 

کۆمەڵێک باسی جێی موناقەشەی وەک داڕشتنی 

بەرنامەی ئابوری و سۆسیالیزمی بازاڕ.

دیسان  نوێیە،  ئێدیتە  ئ��ەم  پێیە،  ب��ەم 

لەمەڕ  داهێنەرانەی  هەمەگیرترو  ڕێنوێنێکی 

بەدەستەوە  مارکسیزم  بنچینەییەکانی  بابەتە 

جۆراوجۆرەکان  ڕەخنە  و  تەفسیرەکان  دەدات، 

ڕەچاودەکات و ڕێنوێنکی هەمەگیر و نوێرتە بۆ 

ئەوان و قوتابخانە فیکرییەکان، کە پیشەکەیان 

ئەندیشە  بە  فۆرمدان  بۆ  ب��ووە  یارمەتیدەر 

مارکسیستیەکان، لە سەردەمی مارکس خۆیەوە 

داڕێژراوە،  جۆرێک  دیکشێنێریە  ئەم  ئێستا.  تا 

و  خوێندکاران  زۆرب���ەی  بۆ  بێت  بەکەڵک 

پ��ەروەردەدا،  بەرزەکانی  ئاستە  لە  مامۆستایان 

چەمکە  ل��ەگ��ەڵ  خوێندیاندا  خولی  ل��ە  ک��ە 

مارکسیستیەکاندا ڕووبەڕوو دەبنەوە، هەروەها 

کە  گشتییەکان  خوێنەرە  گەورەی  بەشێکی  بۆ 

تیۆر  دەرب��ارەی  هەبێت  زانیاریان  دەیانەوێت 

دامەزراوەکان  فۆرمدانی  لە   کە  دۆکرتینێک،  و 

هەنووکەیدا  جیهانی  لە  پراتیک  شێوازەکانی  و 

دەوری گەورەیان هەبووە و بەردەوام هەشیانە. 

سەرەتاکان، تا ئەو شوێنەی رسوشتی بابەتەکان 

کە  پێشکەشکراون،  جۆرێک  بە  دەدەن،  ڕیگە 

بەاڵم  بن،  بەکەڵک  ناپسپۆڕیش  خوێنەرانی  بۆ 

و  ئابوری  زانستی  لە  بەتایبەت  هەندێکیان، 

تێرم/زاراوە  بەکارهێنانی  کەتێیدا  فەلسەفەدا، 

پێشوەخت  دەبێت  و   ناچارکین  تەکنیکییەکان 

لەم پانتایانەدا زانیاریەکیان هەبێت.

مەبەستە  بەم  خۆیان  وەک  سەرەتاکان 

لە  ب��ەاڵم  ت��ەواوب��ن،  و  کامڵ  کە  داڕێ���ژراون، 

تەواوتری  تێگەیشتنی  بەهۆی  شوێنێکدا  هەر 

تایبەت،  تەفسیرێکی  یان  پرس  چەمکەکانەوە، 

تر،  سەرەتاکانی  بۆ  بگەڕێنەوە  حەمتەیە 

کاپیتاڵ  پیتی  بە  بەرامبەرەکان  ڕێفرێنسە 

لەو کاتەوەی مارکس 

بۆ یەکەم جار تیۆری 

خۆی سەبارەت بە 

چینی بااڵدەست، 

پێکناکۆکیان لەگەڵ 

چینەکانی دیکە 

و شێوەگەڵیکی 

هێنایەئاراوە، کە 

لەڕێگەیەوە چینی 

بااڵدەست هەژمونی 

خۆی دەپارێزێت، 

زۆربەی مێژوناسان 

کەڵکیان لەم تیۆرە 

وەرگرتووە
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دیاریکراون. لەم ئێدیتە نوێیەدا بە هەندێک 

مارکسیستیەکان  سەرەکییە  دەق��ە  ل��ە 

تەرخانکراوە،  نوێ  سەرەتای  کۆمەڵێک 

سەرەتا  پێڕستی  لە  دەق��ان��ە  ئ��ەم  ن��اوی 

ئینداکسێکی  هەروەها  هاتووە،  نوێکاندا 

کە  هاتووە،  کتێبەکەدا  کۆتایی  لە  گشتی 

کۆی  ناو  بچێتە  لەوێوە  دەتوانێت  خوێنەر 

بابەتێکی  ی��ان  ک��ەس،  بۆ  رێفرێنسەکان 

سەرەتاکاندا  هەموو  کۆتایی  لە  تایبەتەوە. 

خوێندنەوەی  ب��ۆ  پێشنیار  کۆمەڵێک 

لەم  بەرهەمانەی  ئەو  کۆی  کراون،  زیاتر 

لە  کە  بەرهەمانەی  ئەو  هەروەها  بەشانە، 

دەقەکەدا هاتوون، بە ناونیشانی خۆیانەوە 

هاتوون،  گشتیەکەدا  بیلبیلۆگرافیە  لە 

نوێیە  بەتەواوەتی  بیلبیلۆگرافیەش  ئەم 

هەروەها  هاتووینەتەوە،  بەسەریدا  و 

ئەنگلس   و   م��ارک��س  نوسینەکانی  ل��ە 

کە  ج��ی��اک��راوەت��ەوە،  بیلبیلۆگرافیەک 

لەدەقەکەدا ئاماژەیان پێدراوە )و زۆرجاران 

ئەمەیان  و  هاتووە(،  ناوەکەیان  بەکورتی 

جگە وردەکاری چاپی بەرهەمی کەسەکان، 

بە  سەبارەت  زانیاریەکان  هەموو  ]بەڵکو[ 

دەگرێتەوە. بەرهەمەکانیشیان  ئێدیتی 

)Adler, Max( ئادلێر، ماکس
15 جوونی 1873 لە ڤیەنا لە دایکبووە 

مردوە.  ڤیەنا  لە   1937 جوونی  28ی  لە  و 

زانکۆی  لە  مافەکان،  خوێندنی  پاش  ئادلێر 

بۆ  کاتەکانی  زۆربەی  پارێزەرو  بووبە  ڤیەنا 

سۆسیۆلۆژیکییەکان،  فەلسەفی  توێژینەوە 

نائاساییەکان  خولە  لە  وتنەوە  وانە  پاشان 

لە  چاالکی  هەروەها  زانکۆ،  وانەکانی  و 

)ئێس.  نەمسا  دیموکراتی  سۆسیال  حیزبی 

پی، ئۆ( تەرخانکرد. لە 1903دا لەگەڵ کاڕل 

ڕێنێر و ڕۆدۆلف هیلفێردینگدا، مەکتەبێکی 

1904دا  لە  و  کردەوە،  ڤیەنا  لە  کرێکاریان 

لەگەڵ هیلفێردینگ ناوەندی توێژینەوەکانی 

یەکەم  لەکاتی  دام��ەزران��د.  مارکسیان 

باڵی  بە  پەیوەندیکرد  جیهانیدا  جەنگی 

چەپی) SPO (وە و بەتووندی پشتیوانی لە 

بزوتنەوەی شورا کرێکاریەکان کرد و یەکێک 

جەنگی  بەردەوامەکانی  نوسەرە  لە  بوو 

حیزبی  چەپی  باڵی  )گ��ۆڤ��اری  چینایەتی 

ساڵی  یەکەم  لە  دیموکراسی(  سۆسیال 

خزمەتی  ب��وو.  1927دا  لە  باوبوونەوەی 

مارکسیزمی  بە  ئادلێر  سەرەکی  فیکری 

نەمسایی هەوڵدانییەتی بۆ داڕشتنی بنچینە 

وەک  مارکسیزم،  مەعریفەناسەکییەکانی 

ئادلێر  تیایدا  کە  سۆسیۆلۆژیک  تیۆرێکی 

بەقووڵی  کەوتبوە ژێر کاریگەری بیرکردنەوە 

نیوکانتیەکان لە بەستێنی فەلسەفەی زانست 

ماخدا.  ئێرنست  پۆزێتیڤیزمی  هەروەها  و 

بەرباو  بەشێوەیەکی  ئەمە،  س��ەرب��اری 

و  دەینووسی  دیکەشدا  بەستێنەکانی  لە 

سەبارەت  بەپێزی  توێژینەوەی  کۆمەڵێک 

کرێکاری  چینی  لە  گۆڕانکاری  شۆڕش،  بە 

و  ڕۆشنبیران  یەکەم،  جیهانی  جەنگی  پاش 

ئەمەنەدا  لەپاڵ  )کە  دەوڵ��ەت  و  مافەکان 

مافە  تیۆری   « لە  ڕەخنە  س��ەر  پ��ەرژای��ە 

)بڕواننە  باوکردەوە.  کێلسێن(  ڕووتەکان«ی 

مارکسیزمی نەمسایی(.

تۆم بۆتۆمۆر

ئەدۆرنۆ، تیۆدۆر
)Adorno, Theodor(

لە   1903 سێپتەمبەری  11ی  ل��ە 

 1969 ئوتی  6ی  لە  لەدایکبووە،  فرانکفۆرت 

لە ویسپی سویس مردوە. ئەدۆرنۆ لە خولی 

پاش ناوەندیدا، هۆگری فەلسەفە و مۆزیک 

بوو. پاش ئەوەی کە لە 1924 لەبەر نوسینی 

دۆکتۆرای  هۆسێرل  دەرب��ارەی  بەرهەمێک 

و  بێرگ  ئالبان  بەردەستی  لە  وەرگ���رت. 

ئێدوارد شتۆرمان لە ڤیەنادا فێری ئاوازدانەری 

وانەی  1931دا  لە  ب��وو.  پیانۆ  ژەندنی  و 

وتەوە،  فرانکفۆرتدا  زانکۆی  لە  فەلسەفەی 

سۆسیالیزم  ناسیۆناڵ  سەرهەڵدانی  بە  بەاڵم 

ئەڵامنیای بەجێهێشت و چوو بەرەو ئینگلتەرا. 

یەکگرتووەکان  واڵتە  چووە  ساڵ  چوار  پاش 

ب��ەدام��ەزراوەی  ب��وو  پەیوەست  ل��ەوێ  و 

)بڕواننە  کۆمەاڵیەتییەکانەوە  توێژینەوە 

لەگەڵ   1950 لە  فرانکفۆرت(.  قوتابخانەی 

فرانکفۆرت،  بۆ  گەڕایەوە  دام��ەزراوەک��ەدا 

بووبە  و  وەرگ����رت  مامۆستایی  پ��ل��ەی 

ئەدۆرنۆ  ئەگەرچی  ناوەندەکە.  بەڕێوەبەری 

نوێنەرانی  بەرجەستەترین  لە  یەکێک  بە 

دادەن��ری��ت،  ف��ران��ک��ف��ۆرت  قوتابخانەی 

بەرهەم]ەکانی[ لە زۆر ڕووەوە بێوێنەن. لە 

بەرهەمەکانی  لە  هەندێک  ڕوانیندا،  یەکەم 

دەربارەی کۆمەڵگەی هاوچەرخ ئاڵۆزن. لەو 

باوەڕەدایە کە ئێمە لە جیهانێکدا دەژین، کە 

تێکتەنراودا  تۆڕێکی  چنگی  لە  بەتەواوەتی 

ئاپاراتی  بۆروکراسی،  تارەکانی  کە  یەخسیرە، 

شتێکە  تاک  تەنیویانە.  تەکنۆلۆژیا  و  ئیداری 

سەرمایەداری  سەردەمی  ڕاب��ردوو:  بە  سەر 

ڕەشۆکی  کولتوری  و  پالندانان  چڕەوەبوو، 

بۆ  توانایی  بردووە.  لەناو  شەخسیان  ئازادی 

کۆمەڵگە  مردووە.  ڕەخنەگرانە  بیرکردنەوەی 

و وشیاری »بەتەواوەتی بەشت« بوونەتەوە: 

وادەردەکەوێت کۆمەڵگە و وشیاری بوونەتە 

چۆنایەتی چشتە رسوشتییەکان، واتە بوونەتە 

نەگۆڕەکان  و  پێدراو  فۆرمە  پێگەی  خاوەن 

)بڕواننە بەشتبوون(.
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ب����ەاڵم ن��ات��وان��ی��ن ل���ە ت���ەواوەت���ی 

تێبگەین،  ئ��ەدۆرن��ۆ  ب��ی��رک��ردن��ەوەک��ان��ی 

قوربانیکردنی  ڕێگەی  لە  ن��اوەڕۆک  ئەگەر 

هیوادارە  ئەدۆرنۆ  بخوێنینەوە.  فۆرمەوە 

و  هەڵخڕێنەر«  ڕێسامەندی   « ڕێگەی  لە 

»جەختکردنەوەی  و  شۆکئاسا«  »زێدەڕۆیی 

ئایدیۆلۆژیا  پایەکانی  ورووژێ���ن���ەر«ەوە 

کە  بهێنێتەئاراوە،  دۆخێک  و  سستبکاتەوە 

بتوانێت  کۆمەاڵیەتی  جیهانی  ڕێگەیەوە  لە 

کەڵوەرگرتنی  دەرکەوێتەوە.  دی  جارێکی 

ئافۆریزم  و  وتار  فۆرمەکانی  لە  بەرباوی 

ئەخالقی  ل��ە  ف��ۆرم��ەک��ەی  باشرتین  )ک��ە 

دەگەڕێتەوە  ڕاستەوخۆ  ئامادەیە(  سەغیردا 

سستکردنی  بە  سەبارەت  کەڵکەڵەکانی  بۆ 

بنچینەکانی ئەو شتەی ئەو پێیدەڵێت ئاپاراتە 

داخراوە فیکرییەکان )بۆ منوونە ئایدیالیزمی 

و  ئۆرتۆدۆکس(  مارکسیزمی  یان  هێگلی، 

پێشگرتن لە قبووڵی بێکەڵکیی بەتاڵ لە ڕامان 

بیرکردنەوەکانی  ئەو  کۆمەڵگە.  ئایدیای  و 

کە  پێشکەشدەکات،  جۆرێک  بە  خ��ۆی 

لە  ڕامان و قووڵبوونەوەی ڕووت  خوازیاری 

هەوڵێکی  خوازیاری  بەڵکو  نییە،  خوێنەر 

ڕەسەن.  بیناکردنەوەی  بۆ  ڕەخنەگرانەیە 

ئ��ەدۆرن��ۆ خ��وازی��اری ب��ەردەوام��ەت��ی و 

ڕەخنەگرتنی  بۆ  تواناییە  کۆمەڵێک  سازدانی 

سەربەست و پەسەندی ئەگەری گۆڕانکاری 

کۆمەاڵیەتی بنچینەیی.

ئەدۆرنۆ سەرسووڕهێنەرە.  کاری  پانتای 

ک��ۆ ب��ەره��ەم��ەک��ان��ی )ک��ە ه��ەن��ووک��ە لە 

باوەڕپێکراودا  ئێدیتێکی  چ��وارچ��ێ��وەی 

سێ  و  بیست  دەگ��ات��ە  ب��اودەب��ێ��ت��ەوە( 

کۆی  بەرهەمانە  ئ��ەم   .)1970( ب��ەرگ 

فەلسەفە،  پانتای  ل��ە  ن��ورساوان��ەی  ئ��ەو 

و  موسیقاناسی  دەرونناسی،  سۆسیۆلۆژی، 

ڕەخنەی کولتوریدان دەگریتەوە. 

ل��ەن��او دەس��ک��ەوت��ەک��ان��ی 

]ل����ەو پ��ان��ت��ای��ان��ەدا[ 

ڕووب���ەڕوو ب��وون��ەوەی 

ڕەخنەیەکی  ل��ەگ��ەڵ 

هەڵخڕینەری دەسپێکە 

س��ەرەت��ای��ی��ەک��ان��ی 

هەروەها  فەلسەفە، 

ت��ۆک��م��ەک��ردن��ەوەی 

ماتریالیستی  بۆچوونی 

دی��ال��ێ��ک��ت��ی��ک��ی  و 

 ،)1966( ب��ێ��وێ��ن��ە 

بەپێز  شیکردنەوەیەکی 

)ه��اوڕێ 

ل��ەگ��ەڵ 

هورکهایمێر( 

ل��ە س��ەرچ��اوە 

رسوش��ت��ی  و 

ع���ەق���ڵ���ی ئ����ام����رازی 

ف��ەل��س��ەف��ەی��ەک   ،)1947(

کۆمەڵێک  و   ،)1970( ئێستاتیکا  دەربارەی 

خوێندنەوەی ڕەسەنی جۆراوجۆر دەربارەی  

شیکردنەوە  هەندێک  منوونە  بۆ  کلتور، 

مالێر  و  شوێنبێرگ  وەک  سیامگەڵیکی  لە 

دەرب����ارەی  باسێک  چ��ەن��د  و   )1949(

پیشەسازی سەرگەرمی مۆدێرن )1964(.

دێڤید هێڵد

)Aristocracy( ئاریستۆکراسی
جار  یەکەم  بۆ  مارکس  کاتەوەی  لەو 

تیۆری خۆی سەبارەت بە چینی بااڵدەست، 

و  دیکە  چینەکانی  لەگەڵ  پێکناکۆکیان 

لەڕێگەیەوە  کە  هێنایەئاراوە،  شێوەگەڵیکی 

leninچ��ی��ن��ی ب���ااڵدەس���ت ه��ەژم��ون��ی خ��ۆی 
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دەپارێزێت، زۆربەی مێژوناسان کەڵکیان لەم 

تایبەتەکانی  کۆمەڵگە  تا  وەرگرتووە،  تیۆرە 

یۆنان  لە  شیبکەنەوە،  ڕاب��ردوو  خولەکانی 

حکومەتە  و   )1973 )فینلی  کۆن  ڕۆمای  و 

پێشەسازیەوە  پێش  ئەوروپای  کۆنەکانی 

پیشەسازییەکانی  کۆمەڵگە  تا   )1962 )کۆال 

لەم  ه��ەر   .)1968( ن��ۆزدەه��ەم  س��ەدەی 

یابانیش  مێژووی  ڕوانیویانەتە  ڕوانگەشەوە 

)هۆنجۆ 1935(.

کە  ب��ووە،  ئ��ەوە  ڕوانینە  ئەم  بەهای 

شیکارانەتر  کۆمەاڵیەتی  مێژوویەکی 

ئەدگاری  نێوان  پەیوەندی  و  دن��ەدەدات 

گرووپە  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی  ئ��اب��وری، 

دەتوانین  نیشاندەدات.  کۆمەاڵیەتیەکان 

تێکەڵکردنی  لە   ( بۆچوونە  ئەم  کاریگەری 

و  ڤێبلێن  پ��ارێ��ت��ۆ،  ب��ۆچ��وون��ی  ل��ەگ��ەڵ 

مێژونوسانی  لە  دی(  کەسانی  و  ڤێبێر 

مارکسیست  کە  ببینین،  ئاریستۆکراسیەکاندا 

دژە  تەنانەت  یان   ،)1965 )ئێستۆن  نین 

سەرباری   .)1961 )هێکستێر  مارکسیسنت 

کۆمەڵێک  لەگەڵ  شێکردنەوەیە  ئەم  ئەمە، 

گرفتدا ڕووبەڕوو بۆتەوە.

کە  خاڵە،  ئەم  زانینی  بە  مێژونوسان 

سەدەی  ڕۆم��ای   ( تایبەتەکان  کۆمەڵگە 

سەدەی  فلۆرانسی  زایین،  پێش  سەرەتای 

س��ێ��زدەه��ەم، ف��ەران��س��ای س��ەدەک��ان��ی 

لەم منوونانە(   و  و هەژدەهەم  هەڤدەهەم 

ئاریستۆکراسی  لەناوچوونی  منوونەکانی 

نواندنەوەی  بۆرژوازی«   « سەرهەڵدانی  و 

پاشان  دەستپێکرد،  نوێن،  سەردەمێکی 

هەر  لە  گرووپە  دوو  ئەم  نێوان  لێکجیایی 

ناوچەیەک، چ بەپێی سەرمایەگوزاریەکەیان 

و چ بەپێی ئایدیۆلۆژیاکەیان، سەبارەت بەم 

مەحاڵ  گەر  دیکە  منوونەکانی  و  منوونانە 

کە  لێرەدایە  دژوارب��ووە.  النیکەم  نەبێت، 

سۆڤیەت  مێژووزانی  پورشنێڤی  بووریس 

فەرانسا  بۆرژوازی  لە »فیۆداڵیکردنەوە«ی  

لە سەدەی هەڤدەهەم دەوێت، لەحاڵێکدا 

هۆبزباوم )1968( دەربارەی ئاریستۆکراسی 

دەنووسێت،  نۆزدەهەم  سەدەی  بریتانیای 

کە ئاریستۆکراسی » تا ڕادەیەک بە پێوەرە 

بۆرژوازیەکە.«  ]ئ��ەوروپ��ا[   قاڕەییەکان 

دەربازبوون  بۆ  ڕێگەیەک   )1978( بێرەدی 

لەم دژواریەی پیشانداوە، کە خانەدانەکانی 

بە  ش��ان��زدەه��ەم  س���ەدەی  سرتاسبۆرگی 

دووکەرت،  ئاڵۆزی  کۆمەاڵیەتی  »چینێکی 

ب��ازرگ��ان«  ئ��ەوی��دی  و  کرێسێن  یەکیان 

توێژینەوە  ناودێردەکات و دەپەرژێتە سەر 

چۆن  کرداردا  لە  ئەمانە  کە  پانتایەدا،  لەم 

یەکپارچە و هاوبەست بوونەتەوە.

مارکس  تێگەیشتنی  شاراوەکانی  لێڵیە 

موسینێ  ڕۆالن  ڕوونرتبۆتەوە.  چینیش  لە 

هێرشێکی   )1973( فەرەنسی  مێژوزانی 

زاراوەی  بەکارهێنانی  سەر  کردۆتە  بەهێزی 

ناو کۆمەڵگە  پێناسەی گرووپەکانی  چین بۆ 

هاوچەرخی  وشەی  و  پیشەسازیەکان  پێش 

دەزانێت.  گونجاو  بە  کۆمەاڵیەتی«  »پێگەی 

سۆسیۆلۆژیستانەی  و  م��ێ��ژوزان  ئ��ەو 

ئەمڕۆییەیان  چەمکە  ئ��ەم  ب��ەه��ای  ک��ە 

وەاڵمەکانیان  کاریگەرترین  قبووڵکردووە 

بەم جۆرە ڕەخنانە داوەتەوە، بەاڵم پێیانوایە 

کە شیکردنەوە هاوکات دەبێت بەهەر دوو 

»چین«  و  کۆمەاڵیەتی«  »پێگەی  وت��ەزای 

کاربکات )ئۆسۆڤێسکی 1957(.

پیتێر بورک

وشیاری چینایەتی
 )class consciousness(

مارکسیش لە سەرەتادا لە نێوان دۆخی 

لەم  زەینی  وش��ی��اری  و  چینێک  بابەتیی 

دۆخە، بەوتەیەکی دیکە، جیاکاری لە نێوان 

چینایەتیدا  وشیاری  و  چینایەتی  ئەندامێتی 

وشەکە،  وردی  بەمانای  لەسەرەتادا،  کرد. 

کۆمەڵگەی  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  لێکجیاییە 

دەگرنە  چینەکان«  فۆرمی«  سەرمایەداریدا 

ئەندامەتی  لەمەدایە  تەنیا  چونکە  خۆیان، 

)یان  خاوەندارێتی  کۆمەاڵیەتییەکان  گروپە 

کەرستەکانی  بەسەر(  زاڵبوون  و  چاودێری 

لێیان  بێبەریبوون  ی��ان  بەرهەمهێنان 

پێش  پلەداری  کۆمەڵگەی  لە  دیاریدەکات. 

یاساییەکان  پلە  لە  کەشێک  بوورژواییدا 

کەرەستەکانی  خاوەندارێتی  جیاوازیەکانی 

بە  دەیکەن  و  کاڵدەکەنەوە  بەرهەمهێنان 

ئاریستۆکرات  هەر  ئاریستۆکرات  ژێ��رەوە. 

دەرفەتە  خاوەنی  جۆرە  بەم  و  دەمێنێتەوە 

سنووردارکراوەکان  ب��ەوردی  و  دیاریکراو 

بوو. سیستمی پەیوەندیە خاوەندارێتییەکان 

خۆی  پلەکانەوە  بونیادی  پشتەوەی  لە 

شاردبوەوە. تاڕادەیەک سیستمی پلەداری بە 

باشی تا ئەو کاتەی یەک دەنگ بوو لەگەڵ 

کە  خاوەندارێتیەکاندا،  پەیوەندیە  سیستمی 

عەرز گرنگرتین کەرەستەی بەرهەمهێنان و پرت 

لە دەستی ئەرستۆکراسی و کڵێسەدا مایەوە، 

و  شاریی  بووڕژوازی  بە سەرهەڵدانی  بەاڵم 

کارگەیی،  بازگانی،  سەرمایەی  پێگەیشتنی 

بۆرژوازیەوە  هەروەها   پیشەسازی،  پاشان 

خانەدانەکانەوە(  ڕیزی  چووە  ڕادەیەک  )تا 

خۆی بەسەر پانتای بەرژەوەندیە کشتووکاڵیە 

پێشوو  لە  زی��اد  داسەپاند،  گ��ەورەک��ان��دا 

سستبووەوە.  دەنگیە  یەک  ئەم  پایەکانی 

وشیاری لە پێگە ]ی چینایەتی[ لە بنەڕەتدا 

ڕێسا،  بەپێی  چینایەتی.  وشیاری  لە  جیاوزە 
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میراتگرانەیە،  پێگەیەکدا  لە  ئەندامیەتی 

دانراوەکان،  دەرفەتە  و  مافەکان  لە  ئەمە 

سەرباری  ئاشکرایە.  لێیان  بێبەریبوون  یان 

بە  پابەندە  چینایەتی  ئەندامیەتی  ئەمە، 

پڕۆدەی  لە  خۆ  پێگەی  لە  وشیاربوونەوە 

ئەندامیەتی  کە  لێرەوەیە  بەرهەمهێناندا، 

ئاراستەگیری  پشت  لە  خۆی  پرت  چیانایەتی 

دڵتەنگانە لە پەیوەندیدا بە سیستمە پێگەییە 

»توێژە  بە  سەبارەت  بەتایبەت  کۆنەکاندا، 

و  وردەب��وورژوای��ی  بوورژوایی،  میانەییە« 

وەرزێرانەکاندا، دەشارێتەوە.

م��ارک��س س��ەره��ەڵ��دان��ی وش��ی��اری 

پڕۆلیتاریادا،  و  ب���ۆرژوازی  لە   چینایەتی 

گەشەکەرەی  خەباتە  ئەو  لێکەوتەی  بە 

بااڵدەستەکانی  چینە  لەگەڵ  سێهەم  چینی 

دژواریەکانی  ئەو  دەزانێت.  پێشوو  ڕژێمی 

لە  چینایەتی  وشیاری  پێگەیشتنی  بەردەم 

فەرەنسیەکانەوە  وەرزێ��رە  وردە  ڕێگەی 

رشۆڤ���ەدەک���ات، ک��ە ل��ەب��ری ئ���ەوەی بە 

بە  بکەن  خۆیان  شۆڕشگێڕانە  شێوەیەکی 

بااڵدەستەوە، مافی دەنگدانی خۆیان  چینی 

بەکاردەهێنن، تاکو خۆیان بکەن بە ندەستی 

کۆیلەدار )ناپلیۆنی سێهەم(: تا ئەو شوێنەی 

ئابوریدا  بارێکی  لە  بنەماڵە  ملوێنان  کە 

دەژین، کە شێوازی ژیانیان، بەرژەوەندی و 

کولتورەکەیان جیادەکاتەوە لە شێوازی ژیان، 

بەرژەوەندییەکان و کولتوری چینەکانی دیکە 

و دەیانخاتە ناکۆکیەکی دژبەرانەوە لەگەڵیان 

کە  شوێنەی  ئەو  تا  پێکدەهێنن.  چینێک  و 

تەنیا پەیوەندی دووفاقەی لۆکاڵی نێوان ئەم 

وردە وەرزێرانە بوونی هەیە و بەرژەوەندیە 

سەرهەڵدانی  هۆی  نابێتە  هاوبەشەکانیان، 

هیچ چەشنە کۆمەڵگە، پەیامنێکی نەتەوەیی 

چینێک  ناویاندا،  لە  سیاسی  ڕێکخراوی  و 

ڕێگەی  لە  چ  ناتوانن  پێیە،  بەم  پێکناهێنن. 

کۆنڤانسیۆنەوە،  لەڕێگەی  چ  و  پەرلەمان 

دابسەپێنن.  خۆیان  چینایەتی  بەرژەوەندی 

ئەوان ناتوانن نوێنەری خۆیان بن و خەڵکی 

دیکە ببنە نوێنەریان. دەبێت نوێنەری ئەوان 

ئەوان  خاوەنی  و  س��ەروەر  وەک  هاوکات 

بێت... )هەژدەیمی برۆمێر، با 7(

چینایەتی  وشیاری  پێکهاتنی  دەتوانین 

پڕۆلێتاریا بە لفی شکستی ناچارەکی وشیاری 

چینایەتیی سیاسی لە نێوان وەرزێرانی وردە 

بەمە، ملمالنێی  بزانین. سەبارەت  خاوەندار 

خەباتی  منونە  )بۆ  سنوردار  سەرەتادا  لە 

یان  تایبەت،  بەشێکی  لە  ڕێکخراوەیی 

بەرژەوەندیە  بەپێی  پێشەسازی(  لە  چڵێک 

ئەوەی  تا  دەستێنێت،  پەرە  هاوشێوەکانیان 

کە دەبێت بە خاڵی هابەشی کۆی چینەکە، 

حیزبی  وەک  لەبار،  ئامرازێکی  هەروەها 

سیاسی، بەدیدەهێنێت. کاری دەستەجەمعی 

ل��ە ک��ارگ��ە گ���ەورەک���ان و دام�����ەزراوە 

پەیوەندی  کەرەستەکانی  و  پیشەسازیەکان 

سەرمایەداری  پێویستی  باشرتی  گرتنی 

ئاساندەکاتەوە.  یەکێتیە  ئەم  پیشەسازی، 

پڕۆسەی پێکهاتنی وشیاری چینایەتی لەگەڵ 

پەڕگیر  چینایەتی  ڕێکخراوی  سەرهەڵدانی 

هاوتەک دەبێت. ئەوان دەبێت لەبەرامبەردا 

پشتیوانی لە یەکرت بکەن.

لەمەی،  ئاگایە  بە  بەتەواوەتی  مارکس 

چاالکانەی  پەیگیریی  و  تێگەیشنت  ک��ە 

بەرژەوەندیە هاوبەشەکانی گشتێتی چین، پرت 

دەتوانێت لەگەڵ بەرژەوەندیە تایبەتیەکانی 

کرێکاران  گروپگەلێکی  یان  تاک،  کرێکارانی 

ئەمە  دەرەنجامی  ناکۆکیەوە.  بکەوێتە 

نێوان  ملمالنێی  ببێتە  دەتوانێت  النیکەم 

بەرتەسکەکانی  و  ماوە  کورت  بەرژەوەندیە 

لەپێشکەوتنی  تاکەوە  کارامەی  کرێکارانی 

کۆی  بەرژەوەندیەکانی  و  کۆمەاڵیەتیان 

گرنگی  بەتایبەتی  لەبەرئەمە،  چینەکە. هەر 

زۆر بە یەکێتی دەدرێت. جیاکاری لە بونیادی 

خۆشگوزەرانی  وەسوەسەی  و  حەقدەست 

یەکێتی  الوازکردنی  بۆ  بواری  زۆرجار  زیاتر 

چینایەتی و لەم ڕووەوە الوازکردنی وشیاری 

چینایەتی لە کۆمەڵگە زۆر پێشکەوتووەکاندا 

»بەدواهاتی  پڕۆسەدا،  لەم  خۆشکردووە. 

کااڵ  بۆ  فەردی  ڕکابەری  تەراخسنت«ەوەی 

بەرخۆریە ڕەنگاڵەکان، کە النیکەم گەیشتۆتە 

ڕەنگە  کرێکاریش،  چینی  لە  بەشێک  الی 

بتوانێت دەورێک وەک دەوری »تەراکەوتنی 

رسوشتی« وەرز بۆ کااڵ بەرخۆریە ڕەنگاڵەکان، 

کە النیکەم گەیشتۆتە الی بەشێک لە چینی 

وەک  دەورێک  بتوانێت  ڕەنگە  کرێکاریش، 

دەوری »تەراکەوتنی رسووشتی« وەرزێرانی 

وردە خاوەندار لە 1851دا بگێڕێت.

الی  پێویست  چینایەتی  وش��ی��اری 

تەنیا  سیاسی،  وات��ە  لینین،  و  کاوتسکی 

چینی  ناو  بربێتە  دەرەوە«  »لە  دەتوانێت 

لەو  لینین،  ئەمە،   سەرباری  کرێکارەوە. 

چینایەتی  »وشیاری  تەنیا  کە  باوەڕەدایە 

شێوەیەکی  بە  دەتوانێت  ڕێکخراوەیی« 

خۆڕسک لەناو چینی کرێکاردا سەرهەڵبدات، 

واتە وشیاربوونەوە  لە پێویستی و کەڵکداریی 

یەکێتی  بەرژەوەندییەکانی  نوێنەرایەتی 

بەرژەوەندییەکانی  بەرامبەر  کرێکاری 

وشیاری  دەتوانن  ڕۆشنبیران  تەنیا  سەرمایە. 

باش  پەرەپێبدەن، چونکە  سیاسی  چینایەتی 

پڕۆسەی  لە  دوورن  و  وشیارن  و  ڕاهاتوون 

دۆخێکدان  لە  ڕاستەوخۆوە،  بەرهەمهێنانی 

بوورژوایی  کۆمەڵگەی  کۆی  لە  دەتوانن  کە 

بەاڵم  تێبگەن،  چینایەتییەکانی  پەیوەندیە  و 
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ڕۆشنبیران  کە  چینایەتیەی  وشیاریە  ئەو 

پەروەردەی دەکەن و لە تیۆری مارکسیستیدا 

کرێکار  چینی  تەنیا  ئ���اراوە،  دەهێرنێتە 

بۆرژوازی  نەک  پەسەندیبکات،  دەتوانێت 

ئامرازی  لینین  ب����ۆرژوازی.   وردە   ی��ان 

ناو  بۆ  وشیاری  گواستنەوەی  ڕێکخراوەیی 

نوێ«،  ئاستی  »حیزبی  بە  کرێکار  چینی 

پیشەییەکان  شۆڕشگێڕە  کادرە  حیزبی  واتە 

پێکهاتنی  بۆ  لوکسمبۆرگ  ڕۆزا  دەزانێت. 

تێگەیشتنە  بەم  بەرامبەر  وشیاری چینایەتی 

کۆمەاڵیەتی  ئەزموونی  دەوری  لینینیستیە، 

بەگرنگرت  چینایەتی  خەباتی  ئەزموونی  و 

لە  دەتوانن  هەڵەکان  تەنانەت  دەزانێت. 

ڕەوتی خەباتە چینایەتییەکاندا یارمەتیدەری 

پشکووتنی وشیاری چینایەتی پێویست بێت، 

کە  حاڵێکدا  لە  زامندەکات،  سەرکەوتن  کە 

پڕۆلێتاریا  لە  ڕۆشنبیرەکان  ئەلیتە  پاڵپشتی 

ئەنجامەکەی تەنیا الوازکردنی چینی کرێکارە 

بۆ جوواڵن و بێکردەیی.

چەشنێک  چینایەتی  وشیاری  لە  لوکاچ 

هەم  ک��ە  ب��ەدەس��ت��ەوەدا،  مێتافیزیکی 

مارکسیستە  لینینیستەکان و هەم مارکسیستە 

کرد.  مەحکوومیان  دیموکراتەکان  سۆسیال 

لوکاچ  ڕێسابەندیەکانی  ئەمە،  س��ەرەڕای 

تیۆری   ل��ەگ��ەڵ  ب��ەت��ەواوەت��ی  لەڕاستیدا 

لینینیستیدا دێتەوە، هەروەک تێگەیشتنی لە 

دەوری حیزبیش. پێناسەی  لینین، لەم تێزەوە 

»پێویست«  وشیاری  کە  دەستپێدەکات 

خۆی:  ناوەڕۆکی  وەک  دەبێت  سیاسی  یان 

دیاریکراو،  گشتێتیەکی  وەک  کۆمەڵگە 

سیستمی بەرهەمهێنان لە خاڵێکی دیاریکراو 

دابەشکردنی  ئەنجامدا  لە  و  مێژوودا  لە 

بە  ه��ەب��ێ��ت...  چینەکانی  ب��ە  کۆمەڵگە 

کۆمەڵگە،  کۆی  لەگەڵ  وشیاری  جۆشدانی 

کۆمەڵێک  ک��ە  ئ��ەگ��ەرداردەب��ێ��ت،  ئەمە 

لێهەڵهێنجرێت،  هەستی  و  ئەندیشە 

مەرجگەلێکی  و  ه��ەل  لە  مرۆڤەکان  کە 

گەر  پێیڕادەگەیشت،  دەستیان  تایبەتدا 

ئەو  هەم  و  وشیاریە  ئەم  هەم  بیانتوانیبا 

سەرچاوە  لێوەی  کە  ب��ەرژەوەن��دی��ان��ەی 

دەگرن، لە ڕووی کاریگەریان لەسەر کردەی 

ڕاستەوخۆ و لەسەر کۆی بونیادی کۆمەڵگە 

ئەوە  دیکە،  بەوتەیەکی  هەڵبسەنگێنن. 

ئەندیشە  کۆمەڵێک  کە  دەبێت  ئەگەردار 

دۆخی  لەگەڵ  کە  هەڵهێنجێنین،  هەست  و 

ڕاستیدا  لە  هەبێت...  پەیوەندی  بابەتیاندا 

وشیاری چینایەتی، بریتییە لە پەرچەکرداری 

گونجاو و عەقانی، کە دەخرێتە پاڵ دۆخی 

تیپیکاڵی تایبەتیی لە پڕۆسەی بەرهەمهێناندا. 

بەم پێیە، ئەم وشیاریە کۆ یان ڕێژەی میانی 

یەکی  بە  یەک  هەستەکانی  و  ئەندیشەکان 

سەرباری  و  نییە،  چین  پێکهێنەرەکانی  تاکە 

ئەمە، کردە مێژوویە گرنگەکانی کۆی چین، 

ئەم وشیاریە  لە دوایین شیکردنەوەدا، هەر 

و  ت��اک_  ئەندیشەی  ن��ەک  دی��اری��دەک��ات، 

وشیاریە  ئەم  بەپێی  کردارانە  ئەم  دەتوانین 

تێبگەین. )1971، الپەڕەی 50 تا 51(.

وشیاریەکەی  کە  چینێک  چەشنە،  بەم 

نییە  شتێک  پێناسەدەکرێت،  ڕێگەیەوە  لەم 

ئەو  مومکین«.  مێژویی  »بکەرێکی  جگە 

چینەی کە هەیە تەنیا لە حاڵتێکدا دەتوانێت 

کە  بجووڵێت  سەرکەوتوانە(  )بەشێوەیەکی 

وشیاربێتەوە  پێناسە  ئەم  پێشنیازی  بەپێی 

لە  خۆی  هێگلی_  زمانی  بە  یان_  خۆی،  لە 

»چینێک  بۆ  بگۆڕیت  لەخۆیدا«  »چینێک 

وەک  تایبەتی  چینێکی  ئەگەر  بۆخۆی«. 

وردە  بۆرژوازی، لە ڕاستیدا، الوازە لە کردنی 

ئەڵامنیای  پڕۆلێتاریای  )وەک  یان  کارە  ئەم 

تەواوەتیە،  گۆڕانە  لەم  الوازە  یان   ،)1918

ناچاری  بە  سیاسیەکەشی  ک��ردارە  کەواتە 

لوکاچ  پێناسەکەی  گرفتی  شکستدەهێنێت. 

ئێلیتە سیاسیەکان دەتوانن لێی  ئەمەیە، کە 

بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە  کە  بەهرەمەندبن، 

»دانان«  تیۆری  بەسەر  »موڵکیەت«یانەوە 

ڕاستیدا  لە  یان  پشتیوانیکردن  ئەگەری  یان 

پڕۆلێتاریا،  چەواشەکردنی  سەر  دەپەرژێنە 

)هەروەها بڕواننە چین، ملمالنێی چینایەتی، 

ئایدیۆلۆژیا، چینی کرێکار(

ئێرینگ فێسچێر

ئاڵتوسێر، لوویی 
)Althusser, Louis(

لە   ،1918 ئ��ۆک��ت��ۆب��ەری  16ی  ل��ە 

22ی  لە  لەدایکبووە،  جەزایر  بیرمەندریس، 

مردوە.  یوولین  وریێ،  لە   1990 ئۆکتۆبەری 

فەیلەسوفی  و  کۆمۆنیست  ئاڵتوسێر،  لوویی 

فەرەنسی، لە یەکەم ساڵەکانی دەیەی 1960دا، 

مارکس  ک��اری  بە  س��ەب��ارەت  ڕوانگەیەکی 

هێنایەئاراوە، کە زۆری نەخایاند دەسەاڵت و 

ڕوانگەیە  ئەم  پەیداکرد.  زۆری  کاریگەریەکی 

کە بە کتێبگەلی »بۆ مارکس« و »خوێندنەوەی 

سەرمایە« کۆمەڵێکی بەردەنگی نێونەتەوەیی 

دەگ��ەڕای��ەوە  سەرچاوەکەی  بەدەستهێنا، 

هێگلی  ناواخنە  بە  بەرامبەر  گرفتێک  سەر 

سەبارەت  ئەوکات  کە  هیومانیستییەکان،  و 

ب��ە ب��اس ل��ەس��ەر م��ارک��س ب��اوی ه��ەب��وو و 

سەرەتاییەکانی  نوسینە  ئیلهامبەخشەکەی 

مارکس بوو، ڕوانگەی ئاڵتوسێر تێگەیشتنێکی 

نوێی لە فەلسەفەی مارکسیستی بەدەستەوە 

دەدا.

سەر  بکاتە  هێرش  هەوڵیدا  ئاڵتوسێر 

سەرنجیان  کە  کەس  زۆر  نایاب،  پێگەیەکی 
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پێیوابوو  و  سەرەتاییانە  نوسینە  ئەم  دەدای��ە 

سەرەڕای وێکچوونە ڕواڵەتییەکانی ئەم نوسینانە 

کاری  لە  پێگەیشتنی،  خولی  بەرهەمەکانی  و 

مارکسدا لەگەڵ دوو شێوازی لە بنەڕەتدا جیاواز 

شێوازە_  دوو  لەم  هەرکام  پرسی  ڕووبەڕووین. 

تیۆریکەی،  ئاپاراتە  ئەو  یان  چوارچێوە  واتە 

تایبەت  چەمکێکی  ه��ەر  گرنگی  و  مانا  کە 

دەهێرنێنە  کە  پرسانەی  ئ��ەو  دی��اری��دەک��ات، 

پاککردنەوە  و  پێشنیارکراوەکان  گەاڵڵە  ئاراوە، 

لە  جیاوازن:  یەکرت  لە  لەبنەڕەتدا  گرنگەکان_ 

ئایدیۆلۆژیک  شانۆنامەیەکی  گەنجدا،  مارکسی 

لەگەڵ  خۆوەدیهێنانی،  و  م��رۆڤ  نامۆیی  لە 

م��رۆڤ��ای��ەت��ی��ی��ەک��دا ڕووب������ەڕووە، ک��ە زۆر 

بۆخۆی  و  هێگل  جیهانیی  ڕۆح��ی  لە  نزیکە 

خۆیەتی،  دیارکەوتنی  چارەنووسی  بەدیهێنەری 

وات��ە  زانستێک،  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ەوە  پ��اش  ب��ەاڵم 

شێوەبەندیە  تیۆری  مێژوویی،  ماتریالیزمی 

کۆمەاڵیەتییەکان و مێژووەکانیان و چەمکەکانی 

ڕووب��ەڕووی��ن:  بونیادیدا  ڕوون��ک��ردن��ەوەی  لە 

بەرهەرمهێنەرەکان،  پەیوەندیە  و  هێزەکان 

و  دەوڵ��ەت  س��ەرخ��ان،  ئ��اب��وری،  دیاریکردنی 

ئەم  مەعریفەناسانە  دابڕانێکی  ئایدیۆلۆژیا. 

تیایدا زانستێکی  بیرکردنەوە )کە  ئاپاراتەی  دوو 

ئایدیۆلۆژیکەکەیەوە  مێژووە  پێش  لە  نوێ 

بە  یەکرتجیادەکاتەوە،  لە  س��ەره��ەڵ��دەدات( 

ڕەخنەگرانەی  خوێندنەوەی  بە  ئاڵتوسێر  ڕای 

لە  کە دەتوانێت  ئاشکرادەکرێت،  مارکس  کاری 

هەم  و  دەنگەکاندا  لە  هەم  ئەودا،  گوتارەکەی 

ورووژێنەرە  باس  نیشانە  بێدەنگیەکانیدا،  لە 

بنچینەیی و شاراوەکانی دەستنیشانبکات.

و  پرس  وەک  چەمکی  هەندێک  ئاڵتوسێر 

دابڕانی مەعریفەناسانە، چەمکێک وەک دەڵێن 

بڕگەبەندی  لە  کە  نیشانەناسانە،  خوێندنەوەی 

وەک  بەکاردەهێرنێت،  مارکسدا  ئەندیشەی 

بە  سەر  بۆخۆی  کە  پێشنیاردەکات  بابەتێک 

سەرەتاکەی  مارکس  کە  نوێیە،  فەلسەفەیەکی 

ماتریالیزمی  فەلسەفە،  ئ��ەم  داڕش���ت���ووە. 

واتە  زانستە،  ئەم  بنچینەی  لە  دیالێکتیکی، 

گەرچی،  شاراوەیە_  مێژووییدا  ماتریالیزمی 

یەکێتی  بە  پێویستە  شاراوەیە  تەنیا  کە  لەوێوە 

پ���ەروەردەک���ردن  و  دەرب��ڕی��ن  و  بەخشین 

و  مەعریفەناسانە  یەکەم  پلەی  بە  و  هەیە_ 

ئێپیستمۆلۆژیکە، واتە تیۆری ناسین یان زانستە. 

فەلسەفەیە  ئ��ەم  سەرەکی  مەبەستنیشانی 

ئەزموونگەراییە، واتە ئەو ڕوانگەیە لە ناسین، کە 

تیایدا  سوژەی ناسەر لەگەڵ ئۆبژەی ڕاستەقینەدا 

ڕووبەڕوو دەبێتەوە و لە ڕێگەی ئەبسرتاکت، یان 

دەرهەستەوە جەوهەرەکەی دەردەخات، و لەم 

ڕاستەوخۆی  ڕووبەڕووبوونەوەی  پێشگریامنەی 

ئەندیشە لەگەڵ واقیع و پێشگریامنەی ڕوانینی 

ئۆبژەوە،  بە  پەیوەندیدا  لە  سوژە  نێوەنجی  بێ 

حەقیقەتی  دەرەکییەکانی  زامنە  دوای  بە 

بەرامبەر  دیالێکتیکی  ماتریالیزمی  ناسینەوەیە. 

ناسین  چەمکی  ڕوانگە،  وەک  ناسین  چەمکی 

تیۆریک  ک��ردەی  وەک  و  بەرهەمهێنان  وەک 

دادەنێت، و بەم پێیە، دەتوانین بڵێین کە تیۆری 

کردە بۆخۆی تیۆریکە )بڕواننە ناسین، تیۆریی(.

کردەیە  ئەم  کە  باوەڕەدایە،  لەو  ئاڵتوسێر 

بەتەواوەتی لە ئەندیشەدا ئەنجامدەدرێت. ئەم 

کاردەکات  تیۆریک  ئۆبژەیەکی  لەسەر  کردەیە 

ڕاستەقینە  ئۆبژەیەکی  لەگەڵ  هیچکات  و 

هەرچەند  ڕووبەڕوونابێتەوە،  وشە  بەمانای 

شتەیە،  ئەو  هەمان  ڕاستەقینە  ئۆبژەی  کە 

ئامانج،  دەکاتە  ناسینەکەی  کردەیە  ئەم  کە 

ئەو  کە  دەک��ات،  شتە  بەو  پرت  کارە  ئەم  بەاڵم 

ماتریالی    :I،II،III گشتاندنەکانی  ناویاندەنێت 

ئامرازی  دەرهەستەکان،  و  ئایدیاکان  تیۆریکی 

بەرهەمهێنانی چەمکێک )ئەو باس وروژێنییەی 

ئاڵتوسێر هەوڵیدا 
هێرش بکاتە 
سەر پێگەیەکی 
نایاب، زۆر کەس 
کە سەرنجیان 
دەدایە ئەم نوسینە 
سەرەتاییانە و 
پێیوابوو سەرەڕای 
وێکچوونە 
ڕواڵەتییەکانی 
ئەم نوسینانە و 
بەرهەمەکانی خولی 
پێگەیشتنی، لەکاری 
مارکسدا لەگەڵ دوو 
شێوازی لە بنەڕەتدا 
جیاواز ڕووبەڕووین
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کە پێشرت باسکرا( کە کاریگەری لەسەر ئەمانە 

دادەنێت، و بەرهەمی ئەم پڕۆسە، واتە ئەو 

]بریتی  کە  گ��ۆڕاوەی  تیۆریکە  بوونایەتییە 

پێویستی  تیۆریک  کردەی  ناسین.  لە[  بێت 

باوەڕپێکراویی  دەرەکییەکانی  زامنە  بە 

زانستەکان  هەموو  چونکە  نییە،  ناسینەوە 

ناوەکیی  بەڵگاندنی  شێوازی  کۆمەڵیک 

لەبەردەستدا هەیە، کە لە ڕێگەیەوە ئێعتبار 

بەرهەمەکانی  دەدات��ە  باوەڕپێکراویی  و 

نە  کە  کردەیی،  یان  تیۆریک  کرداری  خۆی. 

مێتا  یان  بان  پێویستیە  کاریگەری  ژێر  لە 

کۆمەڵگە  بەرژەوەندیەکانی  تیۆرییەکان، 

لە  بەڵکو  کۆمەاڵیەتی[،  ]ی  چینێک  یان 

ناوەکییەکانی  پێداویستیە  کاریگەری  ژێر 

نەک  و  سەربەستە  پێیە  بەم  و  ناسیندایە، 

ڕادەی��ەک  تا  بەڵکو  سەرخان،  لە  بەشێک 

و  ب��ەرزی  لە  دوور  خۆی  گەشەی  ڕەوت��ی 

دەپێوێت،  کۆمەاڵیەتی  مێژووی  نزمیەکانی 

ئایدیۆلۆژیک،  ک���ردەی  ل��ە  جیا  شتێکە 

کردەی  و  سیاسی  کردەی  لە  جیا  هەروەها 

پاکیان  ئەمانە  ئەمە،  س��ەرەڕای  ئابوری. 

لە  چەشنگەلێکن  و  ک��ردە  ب��ەڕادەی��ەک 

بونیادێکی  لە  کردانە  ئەم  بەرهەمهێنان.  

و  هەریەکە  و  هاوبەشن  گشتییدا  شکڵی 

بەرهەمهێنان،  ئامرازی  ماتریال،  خ��اوەن 

جیهان  بەرهەمهێنانن.  بەرهەمی  و  پڕۆسە 

کە  دیالێکتیکی  ماتریالیزمی  چەشنەیە.  بەم 

هەروەها  ئێپیستمۆلۆژیکە،  یەکەم  بەپلەی 

رسوشتی  تیۆری  خۆی،  ئۆنتۆلۆژی  خاوەن 

کۆتایی و پاژە پێکهێنەرەکانی بوونە.

کە  دەکاتەوە،  لەوە  جەخت  ئاڵتوسێر 

ئاڵۆز  دانەبەزێندراو  شێوەیەکی  بە  واقیع 

جۆرەکی  چەند  هۆی  تابعی  فرەجۆر،  و 

بەم  هۆکارەکییە،  چەند  وشەدا  یەک  لە  و 

لە  مارکسیستی  و  زانستی  چەمکی  پێیە 

گشتێتی کۆمەاڵیەتی نابێت لەگەڵ چەمکی 

تێکەڵبکەین،  هێگلی  کۆمەاڵیەتی  گشتێتی 

کە ئاڵۆزیەکەی تەنیا ڕووکەشیە. هێگل وای 

جۆراوجۆرەکانی  تایبەمتەندیە  دەچوو،  بۆ 

س��ەردەم��ێ��ک��ی م��ێ��ژووی��ی_ ئ��اب��وری، 

دەسەاڵتدارێتی، هونەر و ئایینەکەی_ تێکڕا 

جەوهەرێکی  دیارکەوتنی  یان  دەربڕین، 

لە  قۆناغێکن  تەنیا  بۆخۆیان  کە  یەکەن، 

هەر  جیهاندا.  ڕۆحی  پێگەیشتنی  ڕەوت��ی 

شێوازە  بەم  بەردەوام  گشتێتیەکی  کە  کات 

ڕوونکردنەوەی  ڕەچاوبکەین،  دەربڕینکارانە 

ب��ەرەو  و  دابەزاندنەکی  دەبێتە  مێژوو، 

سەرەکی  تاقانەی  سەرچاوەیەکی  ئاراستەی 

ل��ێ��رەوە  دەڕوات.  ڕووک��ەش��ی  و  س��اک��ار 

هەندێک  لە  مارکسیستەکانیش  تەنانەت 

لە  شێوازە  ئەم  نانۆرماتیڤەکانی  فۆرمە  لە 

ئابوریگەرایی  وەک  لەناوچوون:  ڕوانیندا 

بە  تەنیا  سەرخانیان  توخمەکانی  تیایدا،  کە 

لێکەوتە پەسیڤەکانی حەمتیەت، یان جەبری 

وەک  دان���اوەو  ئابوری  بنەمای  پەڕگیری 

تایبەتەکەی  کەموکورتییە  کە  مێژووگەرایی، 

بۆ  کردەکان  کۆی  تواندنەوەی  بە  ئەمەیە، 

ناسین  گشتی،  مێژوویی  هەنوکەیەکی  ناو 

ڕێژەیی دەکاتەوە و زانست بێبەریدەکات لە 

وەک  نەک  مارکسیزم،  لەگەڵ  و  سەربەستی 

زانستێکی بابەتی، بەڵکو وەک خۆدەربڕینی 

یان  چینایەتی  وشیاری  هاوچەرخ،  جیهانی 

ڕووبەڕوودەبێتەوە.  پڕۆلێتاریادا  دیدگای 

]لەم  دروس��ت  ئەگەر  ئەمە،  زێ��دەب��اری 

کۆمەاڵیەتی  شێوەبەندی  بڕوانین  بابەتە[ 

لەم ڕووەوە  نییە و  یان چەقێکی  جەوهەر، 

شێوەبەندی  بێناوەندە.  کە  بڵێین،  دەتوانین 

لە  زنجیرەیەک  لە  بریتییە  کۆمەاڵیەتی 

ڕاستیدا  لە  کە  بونیادەکان،  یان  کردەکان، 

لەنێوانیاندا  گ��ەرچ��ی  و  ج��ی��ان  لێکدی 

پێشە،  لە  هۆکارەکیەوە  ڕووی  لە  ئابوری 

کردەکان یان بونیادەکانی دیکە تا ڕادەیەک 

تایبەتی  کاریگەری  خ��اوەن  و  سەربەسنت 

مێژووگەلێکی  ڕادەی���ەک  ت��ا  و  خۆیانن 

دیاریکراودا  هەلومەرجی  لە  سەربەخۆن. 

دەوری  دەتوانن  بونیادانە  یان  کردە  ئەم 

بااڵدەستیان هەبێت. ئاستی ئابوری تەنیا لە 

دوا شیکردنەوەدا دیاریکەرە.

سیاسەتی  ب��ۆ  ک��ە  ئ��ەم��ان��ە_  ک���ۆی 

بریتییە  و  گرنگیدایە  لەوپەڕی  مارکسیستی 

پێکهاتەیەکی  هەر  و  کۆمەڵگە  کە  لەمەی 

مێژوویی، سەرەڕای ئاڵۆزیەکەی لێی تێبگەن 

وتەیەکدا  لە  ئاڵتوسێر  شیبکەنەوە_  و 

کورتیدەکاتەوە: شێوەبەندی کۆمەاڵیەتی ناو 

هۆکارەکەی،  و  بااڵدەست  بونیادی  دەنێت 

بونیادی،  ]هۆکارێتی[  دەنێت  ناوی  ئەو  کە 

مێژووییدا  پێشکەوتنی  ڕەوتی  لە  بااڵدەستە 

مرۆڤەکان  ب��ون��ی��ادگ��ەرای��ی(.  )ب��ڕوان��ن��ە 

نین،  پڕۆسەیە  ئەم  بکەرانی  یان  ئافرێنەران 

پاڵنەری  بکەرێکی  هیچ  بێچەقە  چونکە  کە 

لێکەوتەکانی  و  الیەنگران  مرۆڤەکان  نییە، 

شێوەبەندی  پەیوەندیەکانی  و  بونیادەکان 

مارکس  ئاڵتوسێر  ب��ەڕای  کۆمەاڵیەتین. 

مرۆیی  رسووشتی  یان  جەهەر،  چەمکی 

گشتی ڕەتدەکاتەوە، لێرەوە پشتیوانی لە دژە 

هیوومانیزمی تیۆریک دەکات.

پەرچەکردارگەلێکی  ئاڵتوسێر  ک��اری 

الیەنگرانە  هەم  کە  ورووژان��دووە،  بەهێزی 

هێورانە  داوەری  دوژمنکارانەیە.  هەم  و 

شتانەی  ل��ەو  بەشێک  نزیکرتە.  نەرمی  لە 

ڕووکەشی  جار  هەندێک  گەرچی  وتوویەتی 

بەتایبەت  گرنگن،  ب��ەاڵم  خەمڵێرناون،  و 
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لەنوسینەکانی  دەیانبێژێ.  ئەو  کاتەی  ئەو 

نوێ  تیۆریکی  ب���ەدواوە   1845 لە  مارکس 

سەرهەڵدەدات و ئەم تیۆرە، واتە تێگەیشتنی 

ڕووی  ل��ە  ه��ەم  م��ێ��ژوو،  ل��ە  ماتریالیستی 

ناسینەکی و هەم لەڕووی سیاسیەوە، سەرترن 

لە کاری خولە سەرەتایەکەی. تایبەمتەندیەکانی 

جەختکردنەوە  لەمە:  بریتییە  ڕوانگەیە  ئەم 

ناکۆک  و  باسکرا  پێشرت  خاڵەی  ئەو  لەسەر 

لەسەر  جەختکردنەوە  و  دابەزاندنگەرایی  بە 

کە  ئەمەی  و  زانست  ڕێژەیی  سەربەستیی 

ناسینی  ئەگەرداری  بە  باوەڕی  خۆی  مارکس 

هەم  بێگومان  کە  هەبوو_  بابەتیی  زانستی 

کۆمەڵەکەیدا،  یارمەتی  خەون،  هەم  و  باوەڕ 

پەیوەندیداریش  چەمکگەلی  و  پرس  بەاڵم 

بەدواهاتێکی ئەوەندە سوودمەندیان نەبووە. 

ئەم  تیۆریکی  بێامنایی  سەرەڕای  منوونە،  بۆ 

چەمگەلی  ک��ۆی  مارکس  کە  بانگەشەی، 

پ��ەی��وەن��دی��دار ب��ە رسوش��ت��ن��ی م��رۆی��ی��ەوە 

دەق  بەپێی  بانگەشەیە  ئەم  ڕەتدەکاتەوە، 

ئاڵتوسێریش  بەڵگاندنەکەی  ناسەملێندرێت. 

ه��ەر ئ��ەم ح��اڵ��ەی ه��ەی��ە ک��ە ]دەڵ��ێ��ت[ 

کۆمەڵگەی کۆمۆنیستیش ئایدیۆلۆژیای خۆی، 

دەبێت.  واقیع،  خەیاڵیی  نواندنەوەی  واتە 

لە خولی  نادروست،  یان  دروست  بە  مارکس 

پێگەیشتنیدا، وەکو خولی گەنجێتی، هیوای بە 

ئەندامەکانی  بۆ  کە  بەستبوو،  کۆمەڵگەیەک 

فێتیشیزم(.  )بڕواننە  بوو  ئاشکرا  و  ڕوون 

ناچارنەبوو، سەبارەت بەم  ئاڵتوسێر  هەڵبەت 

مارکس  لەگەڵ  دیکە  شتێکی  هەر  یان  خاڵە 

لە  کە  ئەمەی  نواندنی  وا  بەاڵم  بێت،  هاوڕا 

خوێندبێتەوە،  شتێکتی  پێچەوانەی  مارکسدا 

کە تێیدا هەیە چەشنێکە لە ڕەشبینی.

ئاڵتوسێری  ئاپاراتی  ئەمە،  زێدەباری 

لەسەر  کە  جەختێک،  هەموو  س���ەرەڕای 

دەرخەری  دەیکاتەوە،  ماتریایستی  زانستی 

ئاپاراتێکی  تایبەمتەندیەکانی  زۆرب���ەی 

ئایدیالیستیە و ئەو پەیوەندیەی کە ماتریالیزم 

مێژووی  لەگەڵ  گەشەکەر  تیۆرێکی  وەک 

خەباتی چینایەتیدا هەیەتی سستدەکاتەوە. 

ئەزمونگەراییەوە  ڕەتکردنەوەی  بەناوی 

چەمکیانەی  پانتایەکی  ن��او  ل��ە  ناسین 

قەتیسدەکات.  بەخشدا  و خۆباوەڕ  بازنەیی 

س��ەرب��اری ئ��ەم��ە، ت��ی��ۆری ک��ە ل��ە دەس��ت 

ڕاگەیشنت بەو شتەی کە لە واقیعدا پێدراوە 

و دەدرێت وەالدەنرێت، ڕیگەی پێدەدرێت 

هاوشێوەییەکی تەماوی لەگەڵیدا هەبێت و 

کۆمەاڵیەتی،  واقیعی  بەپێی  النیکەم  بەها 

شتێک نییە جگە جەوهەرێکی گشتی تاقانە، 

کە تیۆر و باقی کردارە کۆمەاڵیەتییەکان لە 

کۆتاییدا وەک شێوازەکانی بەرهەمهێنان تییدا 

بەرهەمهێنانی  لەگەڵ  ب��ەراورد  هاوبەشن. 

مادی، وای لە ئاڵتوسێر کرد، تاکو کۆمەڵێک 

تیۆریک  ناسینی  باری  لەمەڕ  گرنگ  خاڵی 

یاسا  دانانی  ئەمە،  سەرباری  بهێنێتەئاراوە. 

واقیعی  ئاستەکانی  کۆی  کە  ب��ارەوە  لەم 

شێوەیە  بەم  ج��ەوه��ەردا  لە  کۆمەاڵیەتی 

میتافیزیکێکی  پ��ەی��داک��ردووە،  بونیادیان 

ئافراندوە، کە گومان لە بەهاکەی دەکرێت: 

ئەم  سیاسەت  بە  س��ەب��ارەت  من��وون��ە،  بۆ 

دادەن��رێ��ت  ڕووت  حوکمێکی  بە  دی��دە، 

شیاوی  ڕوانگەیەکی  ی��ان  رشۆڤ��ە  هیچ  و 

پاشان  ناکەوێتەوە،  لێ  ب��ەراورک��اران��ەی 

چارەسەرکردنی  بۆ  ڕادەی��ەک  تا  ئاڵتوسێر 

نوێی  پێناسەیەکی  الوازیانە  لەم  هەندێک 

کارە  ئەم  بەاڵم  بەدەستەوەدا،  فەلسەفە  لە 

هەنگاوێک نەبوو بۆ پێشەوە. پێناسە نوێکە 

تیۆری  پێشرت  کە  فەلسەفە،  دەرچوو.  بێامنا 

کە  دەوترێت  ئێستا  بوو،  تیۆریک  کرداری 

هیچ ئۆبژەیەکی نییە: بە هیچ  جۆرێک تیۆر 

تیۆربوون  نواندنەوەکانی  کۆی  یان  نەبوون، 

و  سیاسەت  لە  تیۆریک  دەستتێوەردانی  و 

و  نەبوون  چینایەتی(  )خەباتی  سیاسەتی 

نواندنەوەی سیاسەت بوون و دەستوەردانی 

سیاسی لە تیۆر. بەوتەیەکی دیکە، فەلسەفە 

لە  و  هاوکات  و  نەبوو  هیچ  خۆی  وەک 

کردەدا هەموو شتێک بوو.

ئەو  کە  بڵێین  دەبێت  ئەنجامدا،  لە 

بنەمای  وەک  ئ��ەو  ک��ە  ب��ی��رک��ردن��ەوان��ەی 

مێژوویی  دیاریکراوی  و  ئاڵۆز  شیکردنەوەی 

وا  دەورێکی  گێڕانی  بۆ  دا،  بەدەستیەوە 

نەزۆکن  زۆر  ئاڵتوسێر خۆی  دەستی  لەسەر 

بە  سەبارەت  نەزۆکیە  ئەم  پێوەرێكی  و 

خۆیەوە  ڕوان��گ��ەی  ل��ە  ک��ە  ستالینیزمە، 

بنەڕەتین  و  گرنگ  بابەتەکان  بە  سەبارەت 

لەسەر  کەڵکداریان  شتێکی  هیچ   ئەو  و 

ناڵێت: لەالیەکەوە، کۆمەڵێک ڕا و بۆچوونی 

یان  الدان  لە  پڕ  ت��ەم��اوی،  و  بەڵگە  بێ 

دیکەشەوە،  الیەکی  لە  و  فەرمی  بەرگری 

بچووک  ب��ە  ل��ەس��ەر  ڕوون��ک��ردن��ەوەی��ەک 

بەپێی  ستالینیزم  هێنەری  سەرسووڕ  دانانی 

ئێکۆنۆمیزم_ و هیومانیزم.

نۆرمەن گراس

پەروەردە و ڕاهێنان 
)education(

توخمگەلێک لە تێگەیشتنی مارکسیستی 

لە   1840 دەیەی  لە  ڕاهێنان  و  پەروەردە  لە 

زۆربەی بەرهەمەکانی مارکس و  ئەنگلس دا 

)بۆ منوونە، سەرمایە، ب1، چ 13، ئایدیۆلۆژیای 

ئەڵامنی، ب1، ق1، ڕەخنە لە بەرنامەی گۆتا، 

ئەنگلس    [ کۆمۆنیزم  پرەنسیپەکانی  ب4، 

تیۆرێکی  بەرە  بەرە  1847[( سەرهەڵدەدەن. 
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بە پەروەردە  هابەست و تۆکمەتر سەبارەت 

و ڕاهێنان دادەڕێژرێت. شۆڕشی ئۆکتۆبەر و 

پێویستی بە پراکسیسی پەروەردە و ڕاهێنانی 

مارکسیستی هێزێکی پاڵنەری زۆر گرنگی بەم 

بلونسکیچ،  کرۆپسکایا،  لینین،   ( دا  چەمکە 

تیۆری  بنەڕەتدا،  و  ڕاستی  لە  ماکارێنکۆ(. 

پەروەردە و راهێنانی مارکسیستی  تیۆرێکی 

یارمەتی  لەو سیامیانەی  پراتیکییە. هەندێک 

بێبێل،  لە  بوون  بریتی  داوە،  تیۆرەیان  ئەم 

گرامشی،  لیبکێنێخت،  تێستکین،  ژوورێس، 

النژوەن، وەلوەن و سووێ. هەنووکە بەشێکی 

تۆکمە  لەگەڵ  دەرگیرن،  توێژەران  لە  بەرچاو 

کردنەوەی ئەم تیۆرەدا. توخمە سەرەکیەکانی 

ئەم تیۆرە بریتین لە:

ڕاهێنانی  و  پ�����ەروەردە  ی��ەک��ەم: 

ی��ەک  و  ح��ەمت��ی  خ���ۆڕای���ی،  و  گ��ش��ت��ی 

زامنکردنی  م��ن��دااڵن،  ه��ەم��وو  ب��ۆ  شێوە 

یان  کلتوری  مۆنۆپۆلیە   هەڵوەشاننەوەی 

نایابە  شێوە  و هەڵوەشاننەوەی  زانستیەکان 

ڕێسامەندیە  لە  خوێندن،  چینایەتییەکانی 

پ��ەروەردە  شێوەی  بە  ئەمە  ڕەسەنەکاندا، 

لێرەوە  دامەزراوەکاندا.  لە  بێت  ڕاهێنان  و 

بەردەم  لە  ڕێگر  دەبنە  پێیە  بەم  کە  بوو 

چینی  ژیانی  نالەباری  ب��اری  کە  ئ��ەوەی 

بەردەم  لە  بەربەستێک دروستبکات  کرێکار 

پاشان  مندااڵندا،  الیەنەی  پشکووتنی هەمە 

چیرت ئامانجەکان ڕوونبوونەتەوە، بۆ منوونە: 

لە  بنەماڵە  دەوری  کاڵکردنەوەی  پێویستی 

ڕاهێنانی  کۆمەاڵیەتی،  بەرهەمهێنانەوەی 

نابەرابەرداو  کەمرت  بارێکی  لە  مندااڵن 

کەرەوەکان  کۆمەاڵیەتی  هێزە  گەیاندنی 

سەرکەوتووترین  ڕاستیدا  لە  پەڕیان.  بەو 

ڕاهێنانی  و  پ��ەروەردە  تاقیکردنەوەکانی 

مەکتەبە  تا  ماکارێنکۆوە  لە  شۆڕشگێڕانە، 

دامەزراوەییەکاندا  ستەیجە  لە  کوباییەکان، 

ئەنجامداران.

و  پ���ەروەردە  ئامێزانبوونی  دووەم: 

)یان،  مادی  بەرهەمهێنانی  لەگەڵ  ڕا هێنان 

مارکس،  ڕێسامەندیەکانی  لە  یەکێک  بەپێی 

کاری  و  وەرزش  ڕاهێنان،  ئامێزانبوونی 

لێرەدا  کە  ئامانجێک  بەرهەمهێنەرانە(. 

پڕۆفێشناڵ،  ڕاهێنانێکی  نەک  ڕەچاوکراوە 

بەڵکو  ک��ار،  ئەخالقی  فێرکردنی  ن��ەک 

کاری  نێوان  مێژوویی  درزی  گرێدانەوەی 

جەستەیی و کاری فیکری، لە نێوان چەمک 

زامنکردنی  ڕێگەی  لە  بەڕێوەبردندایە،  و 

پڕۆسەی  ل��ە  ت��ەواوەت��ی  تێگەیشتنێکی 

ئەگەرچی  ه��ەم��وان.  بۆ  بەرهەمهێناندا 

باوەڕپێکراویی تیۆریکی ئەم پرەنسیپە بەپانی 

بە فەرمی دەنارسێت، کاربردە زانستیەکەی 

تاقیکردنەوە  زۆرب��ەی  کە  ج��ۆرەی  )ب��ەو 

ڕادەی��ەک  تا  تەنانەت  یان  کورمتاوەکان، 

سەرکەوتوو نیشانیداون( بەتایبەت لە دۆخی 

تەکنۆلۆژیکدا  و  زانستی  خێرای  گۆڕانی 

کۆمەڵێک گرفتی لێدەکەوێتەوە.

دەبێت  ڕاهێنان  و  پ��ەروەردە  سێیەم: 

کەسایەتی  الی��ەن��ەی  ه��ەم��ە  پشکوتنی 

و  زانست  دووبارەی  بەیەکێتی  زامنبکات.  

بەمانای  دەتوانێت  مرۆڤ  بەرهەمهێنان، 

تەواوی وشەکە ببێتە بەرهەمهێنەر. بەم پێیە، 

بپشکوێن.   دەتوانێت  مرۆڤ  تواناکانی  کۆی 

پێداویستیەکان  لە  جیهانێک  ک��ات  ئ��ەو 

پانتاکانی  هەموو  لە  تاک  سەرهەڵدەدەن، 

بەرخۆری،  منوونە،  بۆ  کۆمەاڵیەتی  ژیانی 

چێژ، ئافراندن و بەهرەمەند بوون لە کولتور، 

پەیوەندی  کۆمەاڵیەتی،  ژیانی  لە  بەشداری 

بەرامبەر لەگەڵ کەسانی دیکە و پێگەیاندنی 

جموجۆڵەوە.  دەخاتە  )خۆپێگەیاندن(  خۆ 

گۆڕانی  منوونە،  بۆ  ئامانجە،  ئەم  بەدیهاتنی 

پێویست  کۆمەاڵیەتی  کاری  دابەشکردنی 

هەنووکە  تا  ئەرکێکە  ئەمە  و  دەک��ات��ەوە 

لەسەرەتای خۆیدایە.

چ���وارەم: ل��ە پ��ڕۆس��ەی پ����ەروەردە و 

ڕاهێناندا، دەورێکی نوێ دەخرێتە ئەستۆی 

نێوگروپی  پەیوەندی  کارە  ئەم  کۆمەڵگەوە. 

ئاراستەیەک  )گۆڕانی  دەگۆڕێت  مەکتەب 

و  پشتیوانی(  و  هاوکاری  بۆ  ڕکابەریەوە  لە 

دەکات  کراوەتر  پەیوەندیەکی  لە  دەاللەت 

پێش  و  کۆمەڵگەدا  و  مەکتەب  نێوان  لە 

دووچەشنی  پەیوەندیەکی  گریامنەکەی 

فاقەی  دوو  چاالکانەی  و  دەوڵمەندکەرەوە 

نێوان ڕاهێنەر و ڕاهێرناوە.

تێام  س���ەرەوەدا  لە  کە  تیۆریەی  ئەو 

گشتیەکەی بە دەستەوە درا، تیۆرێکی داخراو 

و کۆتایی پێهاتوو نییە. تێبینییەکان سەبارەت 

پرەنسیپەکانی  تەفسیری  و  رشۆڤ��ە  ب��ە 

لەگەڵ  هاوتەک  پراکسیسی  یان  س��ەرەوە، 

ئەم پرەنسیپانە بوونی هەیە، هەروەها هەم 

نێوان  لە  هەم  و   مارکسیستەکان  نێوان  لە 

دەرب��ارەی  باسگەلێک  نامارکسیستەکاندا 

تیۆری کەسایەتی لە ئارادایە و هەروەها باس 

»رسوشت-ڕاهاتن«.  دەربارەی  موناقەشە  و 

لە  ڕاهێنان  و  پەروەردە  و  مەکتەب  دەوری 

تواناسازی  بەرهەمهێنانەوەی کۆمەاڵیەتی و 

داهێنەرانەی مەکتەب و پەروەردە و ڕاهێنان 

لە دڵی حەمتیەتی کۆمەاڵیەتی بااڵدەست و 

مێتۆدەکان  و  ناوەڕۆکەکان  ڕێژەیی  گرنگی 

لە  ڕاهێنان  و  پ���ەروەردە  بونیادبەندی  و 

پێشخستنی گۆڕانی کۆمەاڵیەتیدا.

زۆزا فڕێگێ
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)anarchism( ئانارشیزم
کە  بزوتنەوەیەکە،  و  تیۆر  ئانارشیزم 

ئۆتۆریتەی سیاسی ڕەتدەکاتەوە و دەیەوێت 

نەزمی کۆمەاڵیەتی بەبێ وەها ئۆتۆریتیەک 

پاڵنەری  هێزی  داواک����راوە.  و  مومکین 

توخمە  دژی  ئانارشیزم  مەنفی  گرنگی 

سەرەکییە پێکهێنەرەکانی دەوڵەتی مۆدێرنە: 

چەمکی  لەگەڵ  هاوتەکە  کە  خاکگەرایی 

سنورەکاندا، دەسەاڵتدارێتی کە دەاللەت لە 

دەسەاڵتی دادوەری مۆنۆپۆلیە بەسەر کۆی 

سنورەکانیدا،  ناو  خاوەندارێتی  و  خەڵک 

پ��اوان��ی دەس����ەاڵت ب��ەس��ەر ک��ەرەس��ت��ە 

بەدوای  فیزیکی  توندوتیژی  سەرەکییەکانی 

لە  ئەم دەسەاڵتدارێتیەوەیە، هەم  پاراستنی 

ناوەوە و هەم لە دەروەدا، سیستمی یاسای 

دانراوی ئەوەی کە خوازیاری نادیدە گرتنی 

بیرکردنەوەی  و  دیکەیە  نەریتەکانی  و  یاسا 

هێزی  سیاسی.  کۆمەڵگەیەکی  وەک  واڵت 

لە  ڕووی  ئانارشیزم  ئەرێنی  بزوێنەری 

بەرگریکردنە لە »کۆمەڵگەی رسوشتی«، واتە 

کۆمەڵگەیەکی خۆڕێکخەر لە تاکەکان و ئەو 

گروپانەی کە ئازادانە پێچمیان گرتووە.

بنەمای  لەسەر  ئانارشیزم  ئەگەرچی 

فیکری لیبێڕاڵی و بەتایبەت جەخت لەسەر 

کۆمەڵگە  و  دەوڵ���ەت  نێوان  لێکجیایی 

دەکاتەوە، تایبەمتەندی تورد و ناسەقامگیری 

دیاریکردنی  و  لێکجیایی  دۆکرتینە  ئ��ەم 

جۆراوجۆرەکانی،  قوتابخانە  نێوان  شەفافی 

ئەستەم  و  دژوار  ئانارشیستی  بیرکردنەوەی 

لە  گرنگ  لێکجیایەکی  ب��ەاڵم  دەک��ات��ەوە، 

ئانارشیزمی  و  تاکگەرا  ئانارشیزمی  نێوان 

تاکگەرا  ئانارشیزمی  هەیە.  سۆسیالیستیدا 

گرنگی  تاکی،  حاکمیەتی  ئ��ازادی،  بە  پاڵی 

زاڵامنە  و  شەخسی  سامانی  یان  خاوەداری 

بوونی کۆی پاوانکاریەکانەوە داوە. دەتوانین 

لیبڕاڵیزمێک  بە  ئانارشیزم  لە  چەشنە  ئەم 

ئەنجامی  گەیشتۆتە  کە  قەڵەمبدەین،  لە 

لە  سەندیکاڵیزم«  »ئانارکۆ  خۆی.  کۆتایی 

قوتابخانەیە  ئەم  هاوچەرخەکانی  ج��ۆرە 

 1978 چێپمەن  و  پانێکۆک  )ب��ڕوان��ن��ە 

پێچەوانەوە  بە   .)14  12- چاپتەرەکانی 

خاوەندارێتی  سۆسیالیستی  ئانارشیزمی 

سەرچاوەی  وەک  دەوڵەت  لەگەڵ  تایبەتی 

ئایدیالی  ڕەتدەکاتەوە.  نابەرابەری  سەرەکی 

لەسەر  جەختکردنەوە  بە  روانگەیە،  ئەم 

مەرجی  وەک  کۆمەاڵیەتی  دادپ���ەروەری 

گشتی،  فەردی  ئازادی  زۆرینەی  پێویستی 

ڕەنگە بتوانین وەک »تاکایەتی لە گشتێتی«دا 

ڕەنگدانەوەی  ڕوانگەیە  ئەم  وسفیبکەین. 

دەمزج بوونی لیبێڕاڵیە لەگەڵ سۆسیالیزمدا: 

سۆسیالیزمی ئازادی خوازانە.

 )1836-1759( گ��ادوی��ن  وی��ل��ی��ام   

ئانارشیزمی  سیستامتیکی  شەرحی  یەکەم 

لە  هەندێک  دوورنییە  کە  بەدەستەوەدا، 

بیرکردنەوەکانی کاریگەریان دانابێت لەسەر 

ئۆڤێنییەکان.  خوازە  تەعاونی  سۆسیالیستە 

وەک  کالسیک  ئانارشیزمی  ئەمە،  سەرباری 

ئانتاگۆنیستی،  تەنانەت  بنەڕەتی،  بەشێکی 

و  هاریکاریگەرایانە  بیرکردنەوە  لە  ئیلهامی 

پرۆدۆن  گرتووە.  پرۆدۆن  فێدڕالیستیەکانی 

تەعاونیخوازانەی  بۆچوونێکی  بنەڕەتدا  لە 

ئەمە  سەرباری  گرتەبەر،  سۆسیالیزم  بۆ 

کە  دەک����ردەوە،  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەختی 

دەوڵەت  دەسەاڵتی  و  سەرمایە  دەسەاڵتی 

خۆی  ناتوانێت  پڕۆلێتاریا  و  کێشن  هاو 

لە  لە ڕێگەی کەڵک وەرگرتن  بکات  دەرباز 

دەسەاڵتی دەوڵەتییەوە، ئانارشیزم بە ڕابەری 

لە دەیەی 1860 وەک شێلگیرترین  باکۆنین 

ڕکابەری سۆسیالیزمی مارکسیستی لە ئاستی 

جگە  کرد.  گەشە  لە  ڕووی  نێونەتەوەیدا 

پ��رۆدۆن،  پێچەوانەی  بە  باکۆنین  ئەمە، 

و  توندوتیژانە  گرتنی  دەس��ب��ەس��ەردا  لە 

سەرمایەدارانە  خاوەندارێتی  شۆڕشگێڕانەی 

کە  دەک���ات،  پشتیوانی  ع��ەرز  خ��اوەن  و 

بوو.  جەمعگەرایی  چەشنێک  ئەنجامەکەی 

کرۆپۆتکین  یووتێر  پی  باکۆنین،  جێنشینی 

هاریکاری  لەسەر  جەختی   )1921-1842(

پێگەیشتنی  بۆ  هۆکارێک  وەک  الیەنە  دوو 

ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی دەک�����ردەوە، ئ��ەو پ��رت لە 

کۆمۆنیزمی  تیۆری  ڕاهێنانی  دامەزرێنەرانی 

شتێک  »هەموو  بەپێی  کە  ئانارشیستیە 

دابەشکردن  و  کەسێکە«  ه��ەم��وو  ه��ی 

بەشێوەیەکی سنوردار بەپێی پێداویستیەکانە 

»دەوڵەت  ناوەی  لەژێر  نامیلکەکەیدا  لە  و 

شیکردنەوەیەکی  مێژوویەکەی«  دەورە  و 

ئانارشیستانە  لەم چقڵی چاوی  هۆشیارانەی 

بەدەستەوەدەدا.

س���رتات���ی���ژی ب��اک��ۆن��ی��ن ش��ۆڕش��ە 

ستەملێکراوان،  چینە  خۆڕسکەکانی 

وەرزێران، هەروەها کرێکارانی پیشەسازیی 

لە ڕابوونە بەربەرینەکاندا ڕەچاودەکرد، کە 

ئەوە  لەبری  و  دەکەوێت  دەوڵەت  تیایدا 

دادەنیشن،  خۆبەڕێوەبەرەکان  کۆمۆنە 

ئاستی  ل��ە  ف��ێ��دڕال��ی   بەشێوەیەکی  ک��ە 

لێک  نێونەتەوەییدا  و  نەتەوەیی  ناوچەیی، 

هەڵدەپێکرێن. کۆمۆنی پاریسی 1871_ کە 

باکۆنین وەک »نەفی بوێرانە و ڕاشکاوانەی 

بەالی   کە  دەگ��رت_  لێ  ڕێ��زی  دەوڵ��ەت« 

نەبوونی  ب��ەدواه��ات��ی  ەوە  ئەنگلس 

سەرنەکەوتوویی  و  ئۆتۆریتی  و  ناوەند 

پێویستیی  و  ئ��ازادان��ە  بەکارهێنانی  لە 

بە  گرۆیەتی  ب��وو_  تووندوتیژ  ئۆتۆریتی 
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جۆری  لە  ه��ەم  دەوڵ��ەت��ی  سۆسیالیزمی 

ڕێفۆرمیسی  جۆری  لە  هەم  و  مارکسیستی 

لە  هەندێک  ئ���ەوە،  پ��اش  س��ەری��ه��ەڵ��دا. 

»پڕوپاگاندای  تاکتیکی  ئانارشیستەکان 

سەرکردە  تێرۆری  ئۆپێراسیۆنی  کردەیی«_ 

سیاسیەکان و ترساندنی  بۆرژوازی_ یان بە 

جەماوەریەکان  ڕابوونە  دنەدانی  مەبەستی 

گ��ەرت��ە ب���ەر. س��ەرک��وت��ی دواج���ارەک���ی 

بەرەو  پاڵنا  تری  ئەنارشیستەکانی  بزوتنەوە 

کە  ئاڵتێرناتڤ  سرتاتیژی  گەاڵڵەکردنی 

هەبوو.  سەندیکالیزمەوە  بە  پەیوەندی 

یەکێتیە  بیرکردنەوەیە  ئ��ەم  ب��وو  بڕیار 

ئامرازەکانی  ب��ە  بکات  کریکارییەکان 

و  بۆرژوازی  دژی   خەباتیان  بۆ  پڕۆلێتاریا 

بە  بکات  کۆمۆنەکان  جیات  لە  یەکێتیەکان 

سۆسیالیستی.  نەزمی  بنەڕەتییەکانی  یەکە 

مانگرتنە  ش��ێ��وەی  ش���ۆڕش  پ��ێ��دەچ��وو 

گشتییەکان بگرێتە خۆی، کە تیایدا کرێکاران 

بەرهەمهێنان،  ئامرازەکانی  بەسەر  دەستیان 

و  دەگ��رت  دانوستاندندا  و  دابەشکردن 

لە سەندیکالیزمەوەیە  دەوڵەتیان دەخست. 

 1920 تا   1895 خولی  لە  ئانارشیزم  کە 

لەسەر  دادەن��ێ��ت  ک��اری��گ��ەری  زیاترین 

ئەم  سۆسیایستیەکان.  و  کرێکاری  بزوتنەوە 

کاریکەری و دەسەاڵتە لە سپانیا پرت لەمەش 

سەرتاسەری  لە  تیایدا  کە  هەبوو  درێژەی 

ئانارکۆ   ،)1939-1936( ناوخۆییدا  جەنگی 

تێگەیشتنی  دا  هەوڵیان  سەندیکالیستەکان 

لە  ب��ک��ەن.  مسۆگەر  ش��ۆڕش  ل��ە  خ��ۆی��ان 

سەندیکالیزمەوە  ل��ەن��اوچ��وون��ی  ک��ات��ی 

ت��ەن��ی��ا دەس��ەاڵت��ێ��ک��ی ب��ەرت��ەس��ک و 

بزوتنەوە  بەسەر  ه��ەب��ووە  س��ن��وورداری 

بزوتنەوەکانی  بەاڵم  سۆسیالیستیەکانەوە،  

چەپی نوێ لە دەیەی 1960دا هاوشان بوو 

ئەندیشەکان  بەرچاوی  بووژانەوەی  لەگەڵ 

و ئاراستە ئانارشیستیەکان، کە بەردەوامیش 

ئێستادا،  لە  نەدەنارسایەوە.  ن��اوەوە  بەم 

ئانارکۆ پاسیڤیزم یان ئانارشیزمی ئاشتیخواز، 

ئانارشیزمی  نەریتی  لە  بەهرەمەندە  کە 

مەسیحی، بەاڵم پرت ئیلهام لە فێڵگەلی کردەی 

کە  وەردەگرێت  ناتووندوتیژ  ڕاستەوخۆی 

بە  کردی   )1948_1869( گاندی  کەی  ئێم. 

باو، بە ئاراستەیەکی گرنگ دادەنرێت لەناو 

ئاشتیخوازانەکانی ڕۆژئاوادا. بزوتنەوە 

هەم ئانارشیزمی تاکگەرا و هەم هەم 

ئانارشیزمی سۆسیالیستی، لەو چوارچێوەدا 

 ،)1856_1805( شتیرنێر  ماکس  ک��ە 

کردووە،  لێ  باسیان  باکۆنین  و  پ��رۆدۆن 

شایانی  کە  داندراون،  گرنگ  بە  ئەوەندە 

ئەنگلس   و   مارکس  بەرباوەکانی  ڕەخنە 

بەگشتی    .)1980 تامسۆن  )بڕواننە  بن 

بە  ئانارشیزمیان  ئەنگلس   و   مارکس 

کە  دادەنا،  بوورژوایی  وردە  دیاردەیەکی 

مشتی  لە  دەستی  باکۆنین،  بە  سەبارەت 

ماجەراجوویی و ڕیتۆریکی شۆڕشگێڕانەدا 

ڕۆشنبیرانە  ئەو  تایبەمتەندی  کە  ب��وو، 

داتەپینی  ژێ���ر  ب��ە  ب��ب��وون  ک��ە  ب���وو، 

پڕۆلێتاریا  لۆمپەن  بە  و  چینایەتیەوە 

ئاراستەیەکی  وەک  ئانارشیزم،  دادەنرێن. 

ئەو  ڕەنگدانەوەی  دێفۆرمە  و  کۆنکەوتە 

دژی  کە  بۆرژوازیەیە  ورەدە   ناڕەزایەتیە 

و  تەناهی  س��ەرم��ای��ەداری  پشکووتنی 

پاسەوانی  کە  بەخشە،  ناوەند  دەوڵەتی 

دەکات.   بۆرژوازی  بەرژەوەندیەکانی   لە 

هەر  نەفی  شێوەی  نەک  ناڕەزایەتیە  ئەم 

بەڵکو  ڕاستەقینە،  دەوڵەتێکی  چەشنە 

ئەبسرتاکت،  »دەوڵەتی  نەفیی  شێوەی 

لە  دەوڵەتەی  ئەو  خۆبەخۆ،  دەوڵەتی 

دەگرێتە  نییە«  بوونی  شوێنێکدا  هیچ 

سۆسیالیستی  دیموکراسی  )یەکێتی  خۆی 

کرێکاران،  نێونەتەوەیی  ئەنجومەنی  و 

ئانارشیزم  گرنگرت،  لەمە   .)II ب   ،1873

چینی  ڕزگ���اری  بۆ  خەبات  لە  ئ��ەوەی 

و  پێویست  الی��ەن��ی  خ��اوەن��ی  کرێکار 

کردەی  ئەوە  دەکاتەوە:  ڕەت  بنچینەییە 

سیاسی حیزبی سەربەستی چینی کرێکارە 

خێرای  هەڵتەکاندنی  نەک  سەردەکەوێت 

دەسەاڵتی سیاسی.

»بۆ  کە  ڕوون��ی��دەک��ات��ەوە  ئەنگلس    

وەک  دەوڵ��ەت  خستنی  کۆمۆنیستەکان 

چینەکان  لەناوبردنی  حەمتەمی  بەدواهاتی 

مانادارە، کە بە لەناو چوونی، پێویستیی بە 

بەمەبەستی  چینێک  ڕێکخراوی  دەسەاڵتی 

بە  دیکەدا  چینەکانی  بەسەر  بااڵدەستی 

دەچێت«  لەناو  ئۆتۆماتیکی  شێوەیەکی 

)مارکس،  ئەنگلس ،  لینین 1927، ل 27(.

ئانارشیزم لە ڕاوی ئەم ڕەخنانە دەربازی 

گەورە  سەرچاوەیەکی  وەک  هەروەها  بوو، 

مارکسیستی،  تیۆری  ڕەخنەی  بۆ  مایەوە 

وا  مارکسیستی.  ک����رداری  ب��ەت��ای��ب��ەت 

کە  ب��اوە،  ڕوانگە  ئ��ەو  کە  دەردەک��ەوێ��ت 

ئانارشیستەکان،  و  مارکسیست  کۆمۆنیستە 

بێ  )کۆمەڵگەیەکی  ئامانج  بە  سەبارەت 

لەسەر  ب��ەاڵم  ه��اوڕان،  دەوڵ��ەت(  و  چین 

کەرەستەکانی گەیشنت بەم ئامانجە، پێکەوە 

قووڵرتدا  ئاستێکی  لە  بەسنییە.  ناکۆکن 

دەوڵەت،  لەسەر چیەتی  ڕێکەوتن  نەبوونی 

پەیوەندیەکەی لەگەڵ کۆمەڵگە  و سەرمایە 

سیاسەت  لە  دەتوانێت  چۆن  کە  ئەمەی  و 

وەک فۆرمیک لە نامۆیی تێبپەڕێین.

جێفری ئۆستێرگارد
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ئایزێنشتاین، سێرگێی 
)Eisenstein, Sergei(

دایکبووە،  ریگا  لە   1898 ژانڤیەی  لە22ی 

م��ردوە.  مۆسکۆ  لە   1948 فێجریەی  11ی  لە 

ئایزێنشتاین ئەندازیاری خوێند، بەاڵم لە ماوەی 

شۆڕشی 1917ی ڕووسیادا وازی لە خوێندنەکەی 

دواتریش،  و  ناوخۆیی  ماوەی شەڕی  لە  و  هێنا 

پاشان  تەکنیسیەن،  دەستە  بووبە  پەیوەست 

ئەکتەری  و  ئامادەکار  ستەیج،  دیزاینەری  وەک 

س��ورەوە.  ئەرتەشی  ڕی��زی  چ��ووە  خۆبەخش 

1920دا  لە  سەربازی  خولی  کۆتایهاتنی  پاش 

شانۆی  »یەکەم  بە  ئامادەکار  و  دیزاینێر  وەک 

کرێکارانی پڕۆلێت کۆلت« پەیوەستبوو.

لە خولێکی بەتین و تاوی هونەریی گشتیدا، 

ئاوەژووکردنەوەی  کۆلت  پڕۆلێت  کەڵکەڵەی 

وااڵ«  »ه��ون��ەری  فۆرمەکانی  بە  شتەی  ئ��ەو 

لەگەڵ  جێگۆڕکێی  و  ئەژماردەکرێت  بوورژوایی 

هونەریە  فۆرمە  لەو  کە  هەبوو،  توخامنەدا  ئەو 

یان  سیرک،  وەک  »ڕەشۆکی«یەی  جەماوەریە 

بوون.  پڕۆلێتێریرت  کە  وەردەگیران،  تەماشاخانە 

لەگەڵ  هاوکاری  و  تاقیکاری  زۆری  سانێکی 

فیسوولوت  وەک  هونەری  شۆڕشگێڕانی  دیکەی 

مایەر هۆڵت لە ستەیجی منایشکردندا، یان لێڤ 

لە  پێرتۆگراد«  تازەگەری  »گروپی  یان  کۆلۆشۆڤ 

سینەما، لە 1924دا ئایزێنشتاینی پاڵنا، کە بەشێکی 

ڕووداوەکانی کارخانەیەکی غازی بوو و شانۆکەش 

لە کارخانەیەکی ڕاستەقینەی غازدا بەڕێوە دەچوو 

لەو  کە  کەسانەبوون،  ئەو  بەردەنگەکانیشی  و 

بەردەنگەکان  بەاڵم  کاریاندەکرد،  کارخانەیەدا 

شکستی  و  نەبوو  دڵ  بە  ئەزموونەیان  ئ��ەم 

شانۆکەی خستیە هەوڵەوە، کە شانۆ مێدیۆمێکی 

شۆڕشگێڕانەی  کولتورێکی  بۆ  بەرتەسکە  گەلەک 

»ئەسپ  دەڵێت:  کە خۆی  بەوجۆرەی  کاریگەرە. 

مرد و گاریەکە بووبە نەسیبی ئێمە.«

ئایزێنشتاین  دوای���ی  ک��ارک��ردن��ی  خولی 

سینەما  پێگەیشتنی  و  سینەما  بۆ  تەرخانبوو 

وەک چەکێکی سیاسی کاریگەر. ئەو لە ڕێگەی 

سەرنج،  چەقی  وەک  سینەما  بەکارهێنانی 

سەبارەت  گشتگیر  تیۆرێکی  هەوڵیدا  هەروەها 

بە کلتور ڕۆبنێت، کە بەپێی شتێک بوو کە ئەو 

دادەنا.  مارکسیزمی  بنچینەییەکانی  باوەڕە  بە 

مارکسیزمی ئایزێنشتاین دیمەنێکی ڕووت نەبوو. 

 ، خۆیدا  تیۆریکەکانی  وتارە  لە  یەکێک  لە  ئەو 

کە لە 1923دا نوورساوە،  بەڵگە دەهێنێتەوە کە 

هونەری  چاالکییەکی  چەشنە  هەر  جەوهەری 

ڕووبەڕوو بوونەوەی نێوان ڕاکێرشانە تاکییەکانە، 

کۆمەڵەیەک  ڕاک��ێ��رشان��ان��ە   ل��ەم  ک��ام  ه��ەر 

ناو  دەهێننەوە  خۆیان  پەیوەندیەکانی  لەم 

دەبێتە  کە  ڕووبەڕووبوونەوەیە،  ئەم  ستەیجی 

زەینی  لە  پەرچەکردارەکان  زنجیرەیەکی  هۆی 

بەردەنگەکاندا. ئەم چەمکە کە ئەو ناوی دەنێت 

تێگەیشتنییەتی  بەپێی  ڕاکێشانەکان«،  »مۆنتاژی 

لە بنچینەی دیالێکتیکی مارکسیستی: تێز، ئەنتی 

تێز، سێنتێز.

دەی��ەی 1920دا،  ڕووداوەک��ان��ی  ڕەوت��ی  لە 

ئایزێنشتاین لە ڕیزی ئەو دەرهێنەرانەی سۆڤیەتدا 

وەک  سینەما  ڕەوایەتیی  هەوڵیاندەدا  کە  بوو 

فۆرمێکی هونەری سەربەخۆ لە شانۆ جیابکەنەوە 

و بیناسنەوە. ئەگەرچی پاکیان ڕاست بەرەو مۆنتاژ 

وەک توخمێکی تایبەتی گرنگ لە سینەمادا چوون، 

مۆنتاژی  چەمکی  کە  ب��وو،  ئایزێنشتاین  ئ��ەوە 

کە  لەوێوە  هەروەها  ڕۆنا،  ڕووبەڕووبوونە  وەک 

هەمان  هونەر  »کۆی  کە  دەهێنایەوە  بەڵگەی 

توخمی  بە  سینەماشی  و  مۆنتاژ  دژی��ە«،  لێک 

دادەن��ا.  شۆڕشگێڕانە  هونەری  کۆی  سەرەکی 

ئایدیای لێک دژیەکەی پاڵی پێوەنا بەرەو چەمکی 

لە  سەرەکی  توخمی  وەک  فیکری«  »مۆنتاژی 

ساڵیادی  فیلمی  لە  کە  فیکری«دا،  »سینەمای 

 ئەنگلس  
ڕوونیدەکاتەوە کە 
»بۆ کۆمۆنیستەکان 
خستنی دەوڵەت 
وەک بەدواهاتی 
حەتمەمی 
لەناوبردنی چینەکان 
مانادارە، کە بە لەناو 
چوونی، پێویستیی 
بە دەسەاڵتی 
ڕێکخراوی چینێک 
بەمەبەستی 
بااڵدەستی بەسەر 
چینەکانی دیکەدا 
بە شێوەیەکی 
ئۆتۆماتیکی لەناو 
دەچێت
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1927دا  لە  ئۆکتۆبەر  شۆڕشگێڕانەی 

کە  پێیوابوو  ئایزێنشتاین  نواند.  خۆی 

بەپێچەوانەی  فیکری«  »مۆنتاژی 

و  ئارامبەخش  هێڵیی  گێڕانەوەی 

سینەمای  نووچکەبەرەوەی  خ��ەو 

کەوتنی  بەریەک  ڕێگەی  لە  »بوورژوایی«، 

پەیوەندیە  و  بیرهاتنەوەکان  و  ڕاکێشانەکان 

بەها  بەرو  بەردەنگەکان  پێویستەکانیان، 

بەڵگاندنانە  ئەو  لۆژیکییەکانی  و  بابەتی 

دەورووژێنێت، کە بۆی دەهێرنێتەوە. توڕەیی 

سۆزدارانە و ئەخالقی لە پەیوەندیدا بە فیسارە 

سینەما  پەردەی  لەسەر  کە  تاکی  ڕەقی  دڵ 

وێنادەکرێت، وەک نەفی بەربەرینی سیستمی 

سیاسی پشتەوەی ئەم دڵ ڕەقییە شێوەیەکی 

مانای  چەشنە،  بەم  خۆی.  دەگرێتە  فیکری 

ئایزێنشتاین  فیکری  سینەمای  بەرمەبەستی 

الیەنی هاوبەشی زۆری هەبوو، لەگەڵ تیۆری 

مەودادانی برێشت دا.

ڕێخستنی  لە  پێشڕەوە  سینەمای  شکستی 

ئایزێنشتاین  بە  قەناعەتی  بەردەنگەکاندا، 

پێناسەکردنەوەی  و  پێداچوونەوە  بۆ  هێنا 

ساڵ  سێ  بە  نزیک  دوای  مێتۆدۆلۆژیەکەی. 

مانەوەی لە ڕۆژئاوا، کاتێک کە لە مای 1932دا 

بەد  کە  زانی  سۆڤیەت،  یەکێتی  بۆ  گەڕایەوە 

بوونە  بەد حاڵی  بەرپرسان، هەم  بوونی  حاڵی 

نقەست،  ئا

لەبەرامبەر  بەربەسنت  بەهەڵکەوتەکان،  هەم 

زۆرت��ر  ه��ەرچ��ی  ئ��ەو  فیلمدا.  دەرهێنانی 

وانە  وتنەوەی  بە  تەرخانکرد  خۆی  کاتەکەی 

لە »دامەزراوەی سینەمای مۆسکۆ« و نوسین. 

هەوڵەکانی بۆ هێنانە ئارای تیۆرێکی جوانیناسی 

بنچینەییەکانی  بنەما  بەپێی  کە  گشتگیر، 

مۆنتاژ و دیالێکتیک بێت و بەتایبەت مۆسیقا، 

بە  دەگرێتەوە،  پەیکەرتاشی  و  شێوەکاری 

کتێبی  ڕەشنووسەکانی  لە  ورد  شێوەیەکی 

ڕوانینی  رسوشتی  و  مۆنتاژ  تیۆری  »دەربارەی 

تا  خۆی  تیۆرەکە  بەاڵم  هاتووە،  نایەکسان«دا 

کاتی مەرگی ناتەواومایەوە.

و  فیلمەکان  تێکەڵەی  ئەمە،  سەرباری 

النیکەم  ئایزێنشتاین  شانۆییەکانی  نوسینە 

گشتێتیەک لە تیۆری بابەتێتی دیالێکتیکی و 

ئەوەی ئەو بۆخۆی ناوی ناوە »بینایەک کە 

بەرەکانی  پێشکەشی  دروستبکرێت«،  دەبێ 

داهاتوی دەکات.

ڕیچار تەیلۆر

یەکێتیە کرێکارییەکان 
)trade unions(

هەڵپێکراوییەکانی  لێک 

چڵێکی  یان  پیشە،  لە  کرێکاران 

یەکە لە پیشەسازیدا، مێژوویەکی 

وەک  یەکێتیگەرایی  بەاڵم  هەیە،  بەرچاوی 

بزوتنەوەیەکی بەرفراوان بەرهەمی گەشە و 

پەرەسەندنی کاری کرێگرتەی سەرمایەداریە. 

بە  سەرەتایی  خولی  یەکێتیەکانی  گشتی  بە 

دادەنران  ڕووخێنەر  ڕێکخراویی  کۆمەڵێک 

)یەکێتیەکان  بوو  باو  دەوڵەتی  سەرکوتی  و 

 1890 تا  ئەڵامنیا  لە  1884و  تا  فەرانسا  لە 

جار  زۆر  نایاساییش  باری  بوون(.  نایاسایی 

ناڕەزایەتییە  ناهێمنانەکانی  شێوە  لەگەڵ 

کۆمەاڵیەتییەکاندا لە پەیوەندیدا بوون.

مارکس و  ئەنگلس  لە حاڵێکدا بەپانی 

بەتووندی  کە  شیدەکردەوە،  یەکێتیەکانیان 

خەباتە  ڕادیکاڵیزمی  کاریگەری  ژێ��ر  لە 

سەرەتاییدا  خولی  بریتانیای  کرێکاریەکانی 

]کتێبی[  لە  چاپتەرێکی  ئەنگلس   ب��وون.  

بۆ  تەرخانکرد  کرێکاری  چینی  دۆخ��ی 

سەرنجیدایە  )پرت  کرێکاریەکان«  »بزوتنەوە 

هەروەها  النکشاێر(،  نەخچنین  کارخانەی 

نێوان  یەکێتیگەرایی  باسی  سەر  پەرژایە 

مارکس  سەنگ.  زوغالی  کانگاچیەکانی 
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هەڵسەنگاندنێکی  بە  فەلسەفەی  هەژاری 

ئینگلیزیەکان  یەکێتیە  خەباتە  بەتینی 

تێکەڵبوونە  لە  ڕوانگەیە  ئەم  و  تەواوکرد 

گەشەی  لە  ڕوو  »یەکێتیە  کە  لۆکاڵیەکان، 

مانیفێستی  لە  بەدیدەهێنێت،  کرێکاران« 

دووپاتکرایەوە.  کۆمۆنیستیشدا  حیزبی 

سێ  سەرەتاییەکان  خولە  نوسینانەی  ئەم 

بەڵگاندنی گشتیان کرد. 

ب��ەره��ەم��ی  یەکێتیەکان  ی��ەک��ەم: 

ناچارن  کرێکاران  سەرمایەدارین،  رسوشتیی 

کەمکردنەوەی  بەرامبەر  برگریکردن  بۆ 

حەقدەستەکان و ئەو ماشینانەی کە کرێکاران 

لە کار بێکاردەکەن لێکهەڵدەپێکرێن. 

پێچەوانەی  )بە  یەکێتیەکان  دووەەم: 

لە  الس��ال(  پاشان  پ��رۆدۆن،  بانگەشەکەی 

یەکێتیەکان  کاریگەربوون،  ئابوریەوە  ڕووی 

لە  بگرن،  ک��اران  خ��اوەن  بە  بەر  دەتوانن 

خوارتر  بۆ  کار  هێزی  نرخی  کەمکردنەوەی 

حەقدەستەکان  ناتوانن  بەاڵم  بەهاکەی،  لە 

هێزی  تەنانەت  سەرەوە،  ببەنە  ئاستە  لەم 

سەرمایە  کاریگەری  ژێر  لە  بەرگریەکەشیان 

یەکەکان  دوای  لە  یەک  ئابوریە  قەیرانە  و 

مارکس،  )بڕواننە  دەبێ  هەبا  و  دووکەڵ  بە 

کە  لێرەوەیە  سەرمایە(.  و  گرتە  کرێ  کاری 

بەرتەسکی  کەڵکدارێتی  واتە  سێهەمینیان: 

کردەی ئابوری بەرگریکارانە، وا لە کرێکاران 

بنەمایەکی  لەسەر  پێشوو  لە  زیاد  دەکات 

خواستە  ڕێکبخرێن،  بەرباو  چینایەتی 

ئەنجامدا  لە  و  بهێننەئاراوە  سیاسییەکانیان 

چینایەتی  خەباتی  لەگەڵ  بنب  دەرگ��ی��ر 

بریتانیایانەی  منوونە  )ئەو  شۆڕشگێڕانەدا. 

کاری  کاتژمێر  دە  مەیدانی  باسدەکرێن، 

و  چارتیستی  بزوتنەوەی  پەموو،  کرێکاران 

کرێکاریەکان  نەتەوەیییەکێتیە  ئەنجوومەنی 

دیکە،  شتێکی  هەموو  لە  زیاتر   ).1845

کرێکارییەکان  یەکێتیە  ئ��ەزم��وون��ی 

چینایەتی«  وش��ی��اری  و  »ب��اوەڕب��ەخ��ۆی��ی 

وەک  »یەکێتیەکان  پەرەپێدا،  کرێکارانی 

 ، ئەنگلس   ( نایابن«  جەنگ  مەکتەبەکانی 

هەمان سەرچاوەی پێشوو(.

بزوتنەوە  نەخایاند،  ئەوەندەی  بەاڵم 

لەبەریەک  بریتانیا  ل��ە  ب��ەرزەف��ڕەک��ان 

گۆڕینەوەکانی  ن��ام��ە  ه��ەڵ��وەش��ان��ەوە. 

دوو  ئ��ەم  بێهیوای  ئەنگلس   و   مارکس 

ببوونە  یەکێتیەکان  ئاشکرادەکات،  کەسە 

کرێکاری،  ئاریستۆکراسی  ڕەه��ای  مڵکی 

سەرکردەکانیانی  ب��وورژوا  سیاسەتوانانی 

کرێکاری  چینی  ک��ۆی  دەم��ی  و  لەناوبرد 

کۆلۆنیالی  چ��ەوس��ان��ەوەی  ب��ەس��ەم��ەرەی 

بەستووە. سەرباری ئەمە، مارکس لە دەیەی 

یەکەمدا  ئینتێرناسیۆنالیزمی  لە   1860

یەکێتیە  سەرکردەکانی  لەگەڵ  هاوکاری 

بۆ  بەشداریانی  و  کرد  بریتانیا  گرنگەکانی 

دانا.  گرنگ  بە  ئینتێرناسیۆنال  سەرکەوتن 

لە  و   )1865( ق��ازاج  ن��رخ،  بەها،  لە  ئ��ەو 

ڕەشنووسی بڕیارنامە بۆ کۆنگرەی ژێنێڤ لە 

ساڵە دواییەکەیدا، وای لە یەکێتیەکان کرد، تا 

پەرە بە ئامانجەکانی خۆیان بدەن و گەرچی 

چەشنە  ه��ەر  کە  تێنەپەڕی  ئ��ەوەن��دەش 

هیوایەک بەم ڕاستە هێڵە لەناو چوو، هێشتا 

جەخت  دەیانتوانی  ئەنگلس   و   مارکس 

کرێکاریەکان  یەکێتیە  کە  بکەنەوە  لەوە 

ڕاستەقینەی  چینایەتی  »ڕێ��ک��خ��راوەی 

لەبەر  گۆتایان  بەرنامەی  و  پڕۆلێتاریان« 

باسێک  ج��ۆرە  ه��ەر  لە  ک��ردن  چاوپۆشی 

 ( ڕەخنەوە  بەر  بخەنە  باسە  بەم  سەبارەت 

ئەنگلس  بۆ بێبێل، 28-18، مارچی 1875(.

مارکس  نوسینەکانی  و  ئەزموون  لە 

بەمالوە   1950 دەی��ەی  لە  ئەنگلس   و  

هەیە،  ب��وون��ی  گ���ەورە  کێشمەکێشێکی 

کێشمەکێشی نێوان ڕوانگەیەک سەبارەت بە 

یەکێتیەکان وەک لە هەندێک دامەرزراوە کە 

یاسایی و ئەرخایەنن و ڕوانگەیەک سەبارەت 

جێگەی  ڕادی��ک��اڵ��رت.  ک���رداری  ئ��ەگ��ەرو  بە 

و  ڕێک  شێوەیەکی  بە  کەس  سەرسووڕمانە 

یان  کێشمەکێش،  ئەم  سەر  نەپەرژایە  پێک 

کتێبی سەرمایە چەند  تیۆریکە،  ڕوانگە  ئەم 

ئاماژەی خێرا بە یەکێتیە کریکاریەکان کراوە 

بەرتەسک  بۆ  سیاسیەکان  خەباتە  )گەرچی 

لێ  باسی  بەپانی  کاری  ڕۆژی  کردنەوەی 

دەکرێت(.

پاشان، دەکرێت چوار دیدگای بەرباوتر 

لێکجیابکەرێتەوە،  گەرایی  یەکێتی  لەمەڕ 

کە  س��اک��ار«  و  »ڕووت  گ��ەرای��ی  یەکێتی 

»فێدراسیۆنی  بە  پەیوەندی  بەتایبەت 

الیەنی  هەروەها  هەیە،  ئەمریکا«وە  کاری 

گەرایی  یەکێتی  زۆرت���ری  ج��ی��اک��ەرەوەی 

ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  و  بریتانیاشە 

پەیوەندیە بەرهەمهێنەرە سەرمایەداریەکان، 

وەک چوارچێوەی ئامانجەکان و شێوازەکانی 

خاڵە  ئ��ەم  ه��ەر  ق��ب��ووڵ��دەک��ات.  یەکێتی 

سەبارەت بە یەکێتیە کاتۆلیکییەکانیش ڕاستە 

پێکهاتن.  ئەوروپادا  لە  دەیەی 1890  لە  کە 

سەندیکالیستی  ئانارکۆ  گەرایی  یەکێتی 

شۆڕشگێڕ  خەونەوە  و  ئایدیال  ڕووی  لە 

خاوەن  خەباتکارەکانی  یەکێتییە  و  بوو 

حەمتی  بنەمای  ب��ە  چینایەتی  وش��ی��اری 

)بڕواننە  دادەنێت  سەرمایەداری  خستنی 

و  بااڵدەست  هەڵوێستی  سەندیکالیزم(. 

رێفۆرمیستی  پێشوو  لە  زی��اد  ک��رداردا  لە 

کە  بوو،  ئەمە  دووهەمدا  ئینتێرناسیۆنالی 

سۆسیال  حیزبی  و  کرێکاریەکان  یەکێتیە 
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لێکدراو،  توانست  پانتاکانی  دیموکراسی 

یەکێتیە  ئەگەرچی  یەکرتجیان.  لە  ب��ەاڵم 

ئەوروپادا  زۆر  بەشی  لە  نەتەوەییەکان 

دیموکراتیکدا  سۆسیال  چاودێری  ژێر  لە 

س��ەدەک��ەدا  س��ەرەت��ای  لە  سەریانهەڵدا، 

سەملاند.  خ��ۆی��ان  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری  پ��رت 

مارکسیستی  ڕوان��گ��ەی  دەرەن��ج��ام��دا،  لە 

منوونە،  بۆ  هەبوو.  بوونی  شۆڕشگێڕانە 

کرێکاریەکانی  یەکێتیە  کرداری  لۆکزامبۆرگ 

بە »کاری سیزیێفی« دەزانی، یەکێتیەکان کە 

بووروکرات  بەرپرسانی  سوڵتەی  ژێر  لە  پرت 

بابەتی  کۆمەڵێک  بە  خەیاڵیان  و  بیر  دان،  

بەرتەسکی پێشەوە قاڵ دەبێت. تێگەیشتنی  

کرێکاریەکان«  یەکێتیە  »وشیاری  لە  لینین 

هەر  دەبینێتەوە.  وێکچوو  ئاراستەیەکی 

بۆ  جەنگین  پێویستی  لەسەر  پێ  دووکیان 

یەکێتیەکان  لەناو  شۆڕشگێڕانە  ستارتێژی 

نێوان  سنوری  دیاریکردنی  بۆ  خەبات  و 

ئابوری و سیاسەت و بۆ ئەمەی کە حیزبی 

سۆسیال دیموکراسی ئەم دەست تێوەردانی 

بڕواننە  )هەروەها  دادەگرن  ئاراستەبکات 

مانگرتن(.

18-1914دا،  جەنگی  درێ���ژەی  ل��ە 

ڕێکخراوی  بەپێی  شووراکان  سەرهەڵدانی 

سەرانسەری  لە  ئاساییەکان  تاکە  کارخانەی 

دیالێلتیکی  لە  نوێی  توخمێکی  ئەوروپادا 

هەندێک  هێنا.  ب��ەدی  حیزب_یەکێتیدا 

پێداگریان  گرامشی  وەک  مارکسیستی 

ل��ەس��ەر خ��ەس��ل��ەت��ی ک��ۆن��زێ��رڤ��ات��ی��ڤ و 

کردەوە  یەکێتی  ڕێکخراوی  بوورۆکراتیکی 

خاڵی  و  ج��ەم��اوەرەک��ان«  لە  »جیایە  کە 

و  ڕەسەنایەتی  سەربزێوی،  بەرامبەری 

توانستی شۆڕشگێڕانەی شورای کارخانەکان. 

ڕوانگە  ئەزموونە  ب��ەم  پ��ەرە  بەڕیاربوو 

ئانارکۆ سەندیکالیستیەکان بدەن، بەاڵم بوو 

نابۆلشێڤیکەکان  مارکسیستە  ئیلهامبەخشی 

بۆ مۆدێلی »کۆمۆنیزمی شوورایی« )بڕواننە 

دەیەکانی  لە  ئەمە،  سەرباری  پانێکۆک(. 

پاش ئەوەدا، شۆڕشی ڕووسیا کاریگەریەکی 

ب��ااڵدەس��ت��ی ه��ەب��وو ل��ەس��ەر ڕوان��گ��ە 

مارکسیستیەکان لەمەڕ یەکێتیە کرێکاریەکان. 

لەسەر  باس  ئەنجامی  لەناو ڕووسیا خۆیدا  

دەوڵ��ەت��ی  ن��او  ل��ە  یەکێتیەکان  دەوری 

یەکێتیە  »موناقەشەی  بووبە  کرێکاراندا 

کرێکاریەکان« لە 1-1920دا. »ئۆپۆزیسیۆنی 

دەکرد  ئ��ەوە  لەسەر  پێداگری  کرێکاری« 

لە  ئابوری  بەڕیوەبەرایەتی  یەکێتیەکان  کە 

ئەستۆ بگرن، لە حاڵێکدا ترۆتسکی پێیوابوو 

دەمەزرێنەران  ببنە  یەکێتیەکان  دەبێت  کە 

لینین  هەڵوێستی   دەوڵ��ەت.   دانەرانی  و 

ئەمە بوو، کە دەبێت یەکێتیە کرێکاریەکان 

دەوڵەت  لە  جیابن  فەرمی  شێوەیەکی  بە 

کۆمۆنیزم«  »مەکتەبی  وەک  دەبێت  بەاڵم 

حیزبیەکان  ک��ادرە  تیایدا  کە  بجووڵێنەوە 

دابسەپێنن.  سەملاو  ڕێبەریەکی  تێدەکۆشن 

یەکێتیەکان  لە  ئەو  پێناسەکەی  لپژیکی 

حیزبی  لە  ڕاگوێسنت  »ڕایەڵی  وەک  ڕێک 

و  بەتیب  جەماوەرەکان«  بۆ  کۆمۆنیستەوە 

تاوەوە لە الیەن ستالینەوە بەکار هێرنا، پاش 

سەرکەوتن لە حیزبدا و هێنانە ئارای یەکەم 

ڕێبەرایەتی  ستالین  ساڵە،  پێنج  بەرنامەی 

بوون  یەکێتیەکان  و  پاکتاوکرد  یەکێتیەکانی 

بەرهەمهێنان.  پێشخستنی  کرێکارانی  بە 

لە 1923دا  یەکێتیە کرێکارییەکان  کۆنگرەی 

کە ئەم گۆڕانکاریانەیان پەسەندکرد تا 1949 

سەر لەنوێ پێکنەهاتەوە.  ئەو کات مۆدێلی 

ستالینی یەکێتی گەرایی بوو بە سەرچەشنی 

ئەوروپای ڕۆژهەاڵتی.

ڕۆژئ��اوا،  کۆمۆنیستەکانی  حیزبە  بۆ 

کرێکاریدا  یەکێتی  خەباتی  لە  دەسوەردان 

پێکهێنانی  بۆ  کردار.  گرنگی  پانتای  ،بووبە 

داهێنانی  ڕێگەی  لە  ناوەندی،  ڕێبەرایەتی 

»ئینتێرناسیۆنالی  1921دا  لە  کۆمینتێرنەوە 

ئای،  )ئ��اڕ،  کرێکاریەکان«  یەکێتیە  سوری 

ئێڵ، یوو( پێکهێرنا. ڕێکخراوی کارخانە وەک 

کۆنە  »بورۆکراسی  ک��ەرەوەی  بەتاڵ  هێزی 

چاوی  کرێکاریەکان«  یەکێتیە  پەرەستی 

حیزبیەکان  شانە  نهێنی  پێکهێنانی  لێکرا. 

کارکردندا  شوێنەکانی  و  یەکێتیەکان  لە 

سرتاتیژیەدا  ل��ەم  حەمتی  توخمێکی  بە 

ڕێبەرایەتی  لەگەڵ  ڕقاژۆیی  دادەن��رێ��ت. 

درێژەی  لە  هەبووەکان  کرێکاریە  یەکێتیە 

پێکاتنی  ب��ە  چ��ی��ن«،  دژی  »چین  خولی 

یەکێتیەکرێکاریە  »ئۆپۆزیسیۆنەکانی 

یەکێتیە  لە  هەندێک  و  شۆڕشگێڕەکان« 

ئیشعابیەکان و هەروەها دنەدانی کۆمیتەی 

گەراکان  نایەکێتیە  لەوانە  کارخانەکان 

گرێدراوی  و  دەربەستی  بەاڵم  تووندبۆوە، 

لە  گ���ەل«،  »س��ەن��گ��ەری  سیاسەتی  ب��ە 

کرێکریەکان  یەکێتیە  ڕوانگەکانی  بنەوەڕا 

ئەمە  تایبەمتەندەکانی  لە  یەکێک  گ��ۆڕا، 

1937دا  لە  )کە  یوو  ئێڵ  ئای  ئاڕ  کە  بوو، 

کۆنگرەیەکی نەگرتبوو( لە 1937دا بە فەرمی 

»فێدراسیۆنی  پێکهاتنی  بە  هەڵوەشایەوە. 

)دەبڵیوو،  کرێکاریەکان«  یەکێتیە  جیهانی 

ئێف، تی، یوو( لە 1945دا ماوەیەکی کورت 

بەاڵم  بوو،  ساز  نێونەتوەوەیی  یەکێتیەکی 

ڕۆژئاوا  یەکێتیەکانی  زۆرب��ەی  1949دا  لە 

نێەنەتەوەیی  »کۆنفێدراسیۆنی  تا  دانیشنت 

یەکێتیە کرێکاریە ئازادەکان« )ئای، ئاڕ، سی، 

یەکێتیە  )جگە  بێنن  پێک  یوو(  تی،  ئێف، 

کۆمۆنیستیەکان لە فەرانسا و ئیتالیا(.
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ئای  ناو  لە ژێر کاریگەری دەستەگەری 

بەرەو  جووڵەگەلێک  ی��وو،  تی  ئێف  سی 

بنەڕەتدا  لە  شایەتیدانی  مەرجی  وەالنانی 

»ش���وورای  ل��ە  ب���اوەڕ  ل��ەس��ەر  کاتۆلیکی 

یوو،  تی  ئێف  دەبڵیوو،  و  ک��ار«  جیهانی 

ئەوروپی  کۆمۆنیزمی  کاریگەری  ژێر  لە 

دەیەی  لە  سارد  جەنگی  دابەشکاریەکانی 

تیۆری  ئەمەدا  پاڵ  لە  الوازب��وو.  1980دا 

مارکسیستی بڕێک پێشکەوتووە. کۆمۆنیستە 

چەمکی  دەستەودامێنی  پرت  فەرمیەکان 

»ڕایەڵی ڕاگوێسنت«ن، باقی مارکسیستەکان، 

یان حەزیان لە ڕەتکردنەوەی چینی کرێکاری 

وەک  پیشەسازیدا  ڕۆژئ��اوای  لە  ڕێکخراوە 

خولی  سرتاتیژیەکانی  یان  شۆڕش،  بکەری 

ئاساییەکان«  »مرۆڤە  ک��ردەی  سەرەتایی 

دووپاتدەکەنەوە.

ڕیچارد هێیمەن

کۆمەاڵیەتیکردنەوە 
)socializaation(

ئ���ەم چ��ەم��ک��ە خ����اوەن دووم��ان��ای 

ئانرتۆپۆلۆژی  ل��ە  یەکیان  ج��ۆراوج��ۆرە، 

ئەوی  و  پ��ەروەردەدا  تیۆری  و  کۆمەاڵیەتی 

لە  مەبەست  ئابوریدا.  زانستی  لە  دیکە 

ڕوانگە  لە  کەسێک  کۆمەاڵیەتیکردنەوەی 

ئانرتۆپۆلۆژیا و پەروەردەییەکان، بەدیهێنانی 

بەستێنێکە، کە تیایدا دەتوانێت زمان. ڕێسای 

بیرکردنەوەی چەمکیانە، بەشێک لە مێژووی 

کۆمەڵ، عادەتە کردییە پێویستەکانی ماننەوە 

فێر  ئەخالقیانە  ڕێسا  ئەو  و  پێشژەوتن  و 

لەگەڵ  پەیوەندیەکانی  ڕێکخەری  کە  بێت 

بە  هەرتاکێک   . کۆمەڵدا.  ئەندامانی  باقی 

جۆراوجۆرەکانەوە  هێزە  ئەدگاری  و  خوو 

لەدایکدەبێت، کە تایبەمتەندی جیاکەرەوەی 

هەر مرۆڤێکە. ئەم ئەدگارانە، بەبێ کرداری 

بەرامبەر گونجاو لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵی 

گەشەدا،  گونجاوەکانی  قۆناغ  کۆمەاڵیەتیلە 

دەچن.  لەناو  ئەنجامدا  لە  و  دەرشدرێنەوە 

بۆ  توانستەکانی  مسۆگەرکردنی  بەبێ  تاک 

ئافرێنەرانە،  چاالکی  بەڵگاندن،  پەیوەندی، 

هاوکاری لە یاری و کاردا نابێتە مرۆڤ. زێدە 

و  کەسیەکان  بەهرە  لە  زۆرێک  ئەمە،  باری 

توانا شاراوەکانیان نایەتەدی و مسۆگەر نابن.

کردنەوە،  کۆمەاڵیەتی  ئەمە،  سەرباری 

ه��ەروەه��ا دەورێ��ک��ی س��ن��ووردارک��ەرەوە 

لە  هەیە.  ئیفلیجکەری  جاریش  ب��ڕێ  و 

تاک،  بۆ  تایبەت  کولتورێکی  گواستنەوەی 

گ��ەڕەک،  م��ەک��ت��ەب،  )بنەماڵە،  ک��ۆم��ەڵ 

و  وشک  بەشێوەیەکی  زۆرج��ار  دەوڵ��ەت(، 

نۆرمی  و کۆمەڵێک  ئەندێشەکان  بندەستانە 

بەسەر  دادەسەپێنێت  دیاریکراو  نەریتی 

سەرنجدان  خۆڕسکی،  گەنجاندا.  زەینی 

ژێر  لە  م��ن��دااڵن  گ���ەورەی  ئافرێنەری  و 

سەرکوتدەکرێت.  مەندا  سووپێر  گوشاری 

سەرکوتی  دیاریکراوەکان،  سنورە  دیوی  ئەو 

ناونشین  چ  بێت  دەرەکی  چ  کۆمەاڵیەتی، 

کراو، لە ئاستێکی بەرفراواندا »کورتەڵە«یەک 

هاوڕەنگی  و  الواز  دەخاتەوە،کەسایەتیەکی 

کۆمەڵ کە لە بەرپرسیارێتی دەترسێت و لە 

لە  دەکات  پڕاوپڕ  پشتیوانییەکی  ئەنجامدا 

سەرکردەکان و بزوتنەوە دەسەاڵتخوازەکان.

مەبەست لە کۆمەاڵیەتی کردنەوە بەمانا 

تایبەتی  خاوەندارێتی  کردنی  ئابوریەکەی، 

خاوەندارێتی  بە  بەرهەمهێنانە  ئامرازەکانی 

کۆمەاڵیەتی. هەڵوەشاندنەوەی خاوەندارێتی 

نەک  تەنانەت  پێویستیەک،  وەک  تایبەتی 

]بەڵکو[  کۆمۆنیزم،  پێویستی  م��ەرج��ی 

تەنیوەتەوە.  مارکسی  نوسینەکانی  کۆی 

هەرچەندە کە چەمکی خاوەندارێتی تایبەتی 

خاوەندارێتی  یەکیان  هەیە.  مانای  دوو 

ئەوی  بەرهەمهێنانە،  ئامرازەکانی  تایبەتی 

دیکەشیان، ئاراستەیەکی گشتیە بۆ ژیان، کە 

هەبوونی  ئارەزووی  جیاکەرەوەکەی  الیەنە 

شتێک  بەپێی  کە  کەسێک  )یان  کە  چشتێ 

دابەزیوە( کە لە ڕێگەیەوە بتوانێت هەیبێت 

و بەدەستیبێنێت. 

خاوەندارێتی  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی 

گشتییە،  فەلسەفییە  مانا  ب��ەم  تایبەتی، 

تاکەکانی  تەواوەتی  بوونەوەی  کۆمەاڵیەتی 

الیەنە  کە  دەک��ات��ەوە،  پێویست  م��رۆڤ 

توانا  تەواوەتی  پێگەیشتنی  جیاکەرەوەکەی 

بوون  هەستی  گەشەی  و  ئافرێنەرەکان 

لەبەری هەستی هەبوون.

تایبەتی  خاوەندارێتی  هەڵوەشاندنەوەی 

سێ  دەتوانێت  بەرهەمهێنان،  ئامرازەکانی 

نەتەوەیی  یەکەم:  هەبێت.  جیاوازی  شێوەی 

مافەکانی  کۆی  گواستنەوەی  واتە  کردنەوەیە، 

شەخسیەکانەوە  دام��ەزراوە  لە  خاوەندارێتی 

»سۆسیالیزمی  واڵت��ان��ی  ل��ە  دەوڵ����ەت.  ب��ۆ 

پرت  کۆمەاڵیەتیکردنەوە  ]هەبوو[دا  ڕاستەقینە« 

بۆ نەتەوەیی کردنەوە دادەبەزێرنێت. دەوڵەت 

و  کاڵ  و  کشت  )جگە  شەریکەکانی  زۆرب��ەی 

هەندێک شتی دیکە( لەبەردەستە و بەڕێوەیان 

دادەڕێژێت  بەرهەمهێنان  بۆ  بەرنامە  دەبات، 

لەئەنجامدا  دابەشدەکات.  بەرهەمەکان  و 

سەرهەڵدەدات  گەورە  سیاسی  بۆرۆکراسیەکی 

دەسەاڵتی  و هەم  سیاسی  دەسەاڵتی  کە هەم 

ئابوری پاواندەکات. سیستمی ئابوری تا ئەوپەڕی 

چڕدەبێتەوە و ئەنجامەکەی سەرکوتی بەرچاوی 

کرداری کەڵکدار، هەروەها ناکارامەیی و بەتاڵی.
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کۆمەاڵیەتیکردنەوە  دیکەی  شێوەیەکی 

پ��اب��ەن��دە ب��ە ک��ردن��ی ک��ەرەس��ت��ەک��ان��ی 

گروپی.  خاوەندارێتی  بە  بەرهەمهێنانە 

و  بچوک  بەرهەمهێنانی  کشتوکاڵدا،  لە 

خاوەندارێتی  خزمەتگوزاریەکان  تەعاونییە 

فۆرمی  عەقانیرتین  دەتوانێت  گرووپی 

ڕووتی  چیەتی  بێت.  ئابوری  ڕێکخراوی 

سیستمە  حاڵی  بۆ  ن��اوچ��ەن��ەدا  ل��ەم  ک��ار 

ئەم  گونجاوە.  بچووکەکان  خۆبەڕێوەبەرە 

بەرتەسک  کردنەوە  کۆمەاڵیەتی  لە  شێوەیە 

دەتوانێت  تەعاونی  چونکە  سنووردارە،  و 

بجووڵێتەوە،  جەمعی  سەرمایەداری  وەک 

حەقدەستی،  کرێکانی  بەکرێگیرانی  واتە 

بەدەستهینانی قازانج لە بازاڕ،کەڵەکەکردنی 

سەرمایە، سەرپێهەڵدان و بەدیهێنانی چینی 

بوورژوا.

شێوەی سێهەمی کۆمەاڵیەتی کردنەوە، 

لەگەڵ  تەبایە،  ئەمانە  هەموو  لە  زیاتر 

ئەو  چیندا.  بێ  کۆمەڵگەی  ئامانجەکانی 

کۆمەڵە  لەبەردەستی  کەرەستانە  ئەم  کات 

کرێکارە تایبەتەکاندایە، کە بەشێک لە کۆی 

پێداویستیە  دابینکردنی  بۆ  داهاتەکەیان 

بە  دەدەن  گشتیەکانیان  کۆمەاڵیەتییە 

بڕیار  ئازادانە  دەتوانن  ئ��ەوان  کۆمەڵگە. 

ئەم  باقی  دابەشکردنی  بە  سەبارەت  بدەن 

کەرەستانەی  ئەم  ناتوانن  بەاڵم  بەرهەمانە، 

بەرهەمهێنان نامۆبکەنەوە )واتە، بە خەڵکی 

بفرۆشن، بیدەن یان بە میرات بەجێیبهێڵن(. 

لەم  کۆمەاڵیەتیکردنەوەی  پێشگرمانەی 

فۆرمی  وەک  خۆبەڕێوەبەریە  چەشنە 

ڕێکخراوی کۆمەاڵیەتی.

میهایلۆ مارکۆڤیچ   

)ethics( ئەخالق 
ئەو سۆسیالیزمەی مارکس باسیدەکات، 

زەینی،  ئەخالقیی  خواستێکی  بەپێی  نەک 

مێژوو.  بە  سەبارەت  تیۆرێکە  بەپێی  بەڵکو 

بە]شتێک  مێژووی  هێگل  وەک  مارکیسش 

سەرباری  پێشامندایە[.  لە  کە  دەزان���ێ، 

لەڕەوتی  کە  پێشوەچوونەی  ئەو  ئەمە، 

مێژوودا دەکرێت، بەشێوەیەکی دیالێکتیکی 

دەستەبەر دەبێت. بەوتەیەکی دیکە، مێژوو 

ناکۆکییەوە مسۆگەر  ناکۆکی و لەڕێگەی  لە 

پڕۆسەی  مارکسەوە  ڕوانگەی  لە  دەبێت. 

هێچ  لە  مێژوویی  پێشکەوتنی  و  پشکوتن 

کۆمەڵگەی  نەهاتووە،  کۆتایی  ڕوویەکەوە 

سەرمایەداری هەنووکەیی کۆتایی و ئەنجامی 

نییە. بەپێی تیۆرەکەی لەمەڕ مێژوو،  مێژوو 

بریتییە  سەرمایەداری  شێوازی  کارکردی 

کۆمەڵگەی  پێشگریامنەکانی  سازدانی  لە 

مێژوو  کۆمۆنیزم.  و  داهاتوو  سۆسیالیستیی 

بۆخۆی بەرەو هاتنەدی نەزمی کۆمەاڵیەتی 

ناسینی  و  دەڕوات  مرۆڤانەتر  و  باشرت 

توانا  مێژوو،  بابەتیی  ئاراستەی  وشیارانەی 

پڕۆسەی  پیشەسازی  پڕۆلێتاریای  بە  دەدات 

»ژانەکانی  ت��ا  خێرابکاتەوە،  مێژوویی 

لەداکیبوونی کۆمەڵگەی نوێ کورتبکاتەوە.« 

کاریگەر  ناسینێکی  وەها  لەگەڵ  لەبەراورد 

ئەخالقی  داواکاری  مێژوودا،  کەڵکدراری  و 

کە  دەریدەخات،  ب��ەردەوام  زەینی  ڕووتی 

خاڵە  ئەم  سەملاندنی  بۆ  مارکس  الوازە. 

ئەخالقگەرایی  لە  هێگلی  ڕەخنەی  دوای 

ئەمانە  هەموو  سەرەڕای  بەاڵم  دەکەوێت، 

مارکسیستی  تیۆری  لە  ئەخالقی،  داوەری 

ب��ەرزب��وون��ەوەی  ناونشینە.  م��ێ��ژووەدا 

مەرجێک  بە  تەنیا  مێژوویی،  پێگەیشتنی 

دابرنێت،  بایەخدار  ئەرکێکی  بە  دەتوانێت 

بەرەو  »باشرت«ە،  ئەوەی  بەرەو  مێژوو  کە 

وەک  کە  ب��ڕوات،  مرۆڤ«  جۆری  »ڕزگ��اری 

دەستەبەردەبێت.)بڕواننە  پڕۆلێتاریا  ڕزگاری 

پێشکەوتن(.

ئابوریی  لە  مارکس  ڕەخنەی  بێگومان 

ئەخالقی  داوەریکردنی  بەنیازی  سیاسی 

بەرهەمهێنانی  ش��ێ��وازی  ب��ە  س��ەب��ارەت 

س��ەرم��ای��ەداری ن��ای��ەت��ە ئ����اراوە، ب��ەاڵم 

سەملاندنی  س��ەر  بپەرژێتە  ه��ەوڵ��دەدات 

جەوهەرییەکانی،  ناکۆکییە  و  لێکدژییەکان 

ک��ە ئ��ام��اژەن ب��ەودی��وی ئ��ەم ش��ێ��وازی 

ڕەخنەکەی  ئەمە،  سەرباری  بەرهەمهێنانە. 

ڕوون  ئ��ەخ��الق��ی  بایخدانی  کۆمەڵێک 

وێ��ن��ادەک��ات. »چ��ەوس��ان��ەوەی م��رۆڤ 

پەیوەندییە  بەشتبوونی  مرۆڤ«،  بەدەستی 

وەک  مرۆڤەکان  نێوان  کۆمەاڵیەتییەکانی 

کااڵ(،  )پارە،  »چشتەکان«  نیوان  پەیوەندی 

لەناوچوونی پێشگریامنە زیندووەکانی کۆی 

بەرهەمهێنان، رسوشت و جۆری مرۆڤ: کۆی 

ئەم نیشانانەی لێکەوتە مەنفیەکانی شێوازی 

بایەخدانانە  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی 

ئەمە،  سەرباری  دەگرێتەوە.   ئەخالقیەکان 

قۆناغەکانی  ک��ۆی  م��ارک��س  ک��ە  ل��ەوێ��وە 

بۆمنوونە  بەرهەمهێنانە،  ش��ی��وازی  ئ��ەم 

پەرەسەندنی کۆلۆنیالی بەو پێشگریامنانەی، 

کە لەڕووی مێژوویەوە پێویستیی کۆمەڵگەی 

ناچارە  دادەنێت،  داهاتووە  سۆسیالیستی 

وتارێکدا  لە  قبووڵبکات.  مەنفیە  ئەم الیەنە 

بەسەر  بریتانیا  فەرمانڕەوایی  بە  سەبارەت 

گەورە  بریتانیای  ڕاستە  دەنووسێ:  هێنددا 

کۆمەاڵیەتی  ڕاپەڕینی  ورووژان��دن��ی  لە 

ڕەزیالنەرین  لەبەر  تەنیا  هێندستاندا،  لە 

شێوازی  لە  و  ورووژێ��رنا  بەرژەوەندیەکان 

بەرژەوەندیانە،  ئەم  پێشخستنی  بۆ  خۆیدا 
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گەمژانە جوواڵیەوە، بەاڵم قسە لەسەر ئەمە نییە. 

دەتوانێت  مرۆڤ  جۆری  ئایا  کە  ئەمەیە  قسە 

چارەنووسی خۆی بەبێ ڕاپەڕینێکی بنچینەیی لە 

نا،  ئەگەر  بگۆڕێت؟  ئاسیادا  کۆمەاڵیەتی  دۆخی 

بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئەو جینایەتانەی کە بریتانیا 

مێژوو  ناوشیارانەی  ئامرازی  کردبێتی،  دەشێ 

دیلی  )نیۆیۆرک  ڕاپەڕیندا.  بەدیهێنانی  لە  بووە 

تریبیوون، ژوەنی 1853(.

وەها  بەسەر  سۆسیالیزمە  هاتنی  بە  تەنیا 

پێشکەوتندا  بەدیهێنانی  پێکناکۆکی  شیوازێکی 

کۆمەاڵیەتی  ڕاپەڕینێکی  ئەوکاتەی  زاڵدەبێت: 

گ���ەورە ب��ەس��ەر ب��ەدواه��ات��ەک��ان��ی س��ەردەم��ی 

مۆدێرنەکانی  هێزە  و  جیهانی  بازاڕی  بوورژوایی، 

ملکەچی  بیانکاتە  و  زاڵبێت  بەرهەمهێناندا 

گشتی  و  ه��اوب��ەش  چ��اودێ��ری  و  ب��ااڵدەس��ت��ی 

کە  ئەوکاتەیە  تەنیا  پێشکەوتوو،  خەڵکانی 

بتە  بەو  پەیوەندی  چیرت  م��رۆڤ،  پێشکەوتنی 

ئیلحادیە نەفرەتیەوە نابێت، کە شەرابی خواکانی 

کوژراوەکان.  کاسەسەری  جگە  نەدەخواردەوە، 

)هەمان، 8ی ئووتی 1853(.

لە  ئایا  کە  بارەوە،  لەم  ئەنگلس   و   مارکس 

سیستمێکی  داهاتوودا،  سۆسیالیستی  کۆمەڵگەی 

پێویست  ئەگەر  نا،  یان  دەبێت  بوونی  ئەخالقی 

جیاوازیان  ڕای  و  هەبێت  ف��ۆرم��ی  ک��ام  ب��وو 

نوسینە  لە  مارکس  وادەردەک��ەوێ��ت  هەبووە. 

بوونی  ئەخالقێک  چیرت  پێیوایە  سەرەتایەکانیدا، 

نابێت، کە نۆرمە ڕەفتارییەکان بۆ تاک بپێچێتەوە. 

ماتریالیستە  و  هۆلۆسیۆس  لەگەڵ  کە  لێرەوەیە 

بەرژەوەندی  ئەگەر  دەنووسێت:  فەرەنسیەکان 

ئەخالقە  کۆی  بنەمای  ڕۆشنگەرانە  شەخسی 

هەرکەس  تایبەتیی  بەرژەوەندی  کە  پێویستە، 

مرۆڤدا  ج��ۆری  هەمەکی  ب��ەرژەوەن��دی  لەگەڵ 

و مەرجەکان مرۆڤ  و هەل  ئەگەر دۆخ  بێتەوە. 

مەرجانە  و  هەل  و  دۆخ  ئەم  دەبێت  دادەهێنن، 

وەربگرن.  بێچم  و  شکڵ  مرۆیی  بەشیوەیەکی 

)بنەماڵەی پیرۆز، چ 6(. 

لەو  ئەنگلس   ئەمانە،   هەموو  سەرباری 

باوەڕەدایە، کە مێژوو پێشکەوتنێک بەرەو چەشنە 

کە  دیاردەخات،  ئەخالق  وااڵترەکانی  و  سەرتر 

سەرکەوتوو  پڕۆلێتاریای  ئەخالقی  پێدەچێت 

جۆری  گشتی  ئەخالقی  دەبێتە  دەرەنجامدا  لە 

مرۆڤ. بانگەشەی ئەخالقە پێشووەکان، سەبارەت 

ڕاستیدا  لە  جیهانی  و  گشتی  باوەڕپێکراویی  بە 

بەتاڵبووە. لێرەوەیە کە تیۆری ئەخالقیی فیورباخ 

هەموو  لەگەڵ  تاکو  دەکرێت،  گەاڵڵە  ئەمە  »بۆ 

سەردەمەکان، کۆی خەڵکان و هەموو دۆخەکاندا 

شوێنکاتێکدا  هیچ  ل��ە  لەبەرئەمە  بێتەوە، 

بە  پەیوەندیدا  لە  ئەخالقە  ئەم  بەکارناهێرنێت. 

کە  الوازە،  ئەوەندە  هەر  ڕاستەقینەوە  جیهانی 

حوکمی ڕەهای کانت. لەڕاستیدا هەموو چینێک، 

تایبەتی  ئەخالقی  خ��اوەن  پیشەیەک  تەنانەت 

پارێزراو  تاوان  لە  بتوانێت  کە هەرکات  خۆیەتی، 

.)III بێت پێشێلیدەکات« )لۆدڤیگ فۆێرباخ، چ

گۆڕانکارییەکانی تیۆری ئەخالقیی مارکسیستی، 

پەیوەندیان لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی تیۆری مێژویی 

مێژووییەکانەوە  بارودۆخە  گۆڕانکارییەکانی  و 

هەیە. تا ئەو شوێنەی کە تاکانەیی واقیع و بەها 

لە پڕۆسەی مێژوویدا هەڵدەوەشێتەوە و جێگەی 

خۆی دەدات بە تیۆری پوزیتیڤیستیی پیشکەوتن، 

مارکسیزم  ئەخالقی  ڕوونکردنەوەی  پێویستی 

ڕۆیزیۆنیستەکان  زۆرب���ەی  س��ەره��ەڵ��دەدات. 

نیۆکانتیزمدا  لە  و...(  شتاودینگێر  )بێرنشتاین، 

کانتیزم و  )بڕواننە  ئەم ڕوونکردنەوەیە دەۆزیەوە 

نیۆکانتیزم(، و لەحاڵێکدا کاوتسکی )1906( پەنای 

لەڕێگەیەوە  کە  برد،  قەبە  رسوشتگەراییەکی  بۆ 

کە  دەوترێت،  کۆمەاڵیەتیانە  پاڵنەرە  بەو  ئەخالق 

دەبێت لەناو »مەمکداراننی بااڵتردا« بیاندۆزینەوە.

مارکس و  ئەنگلس  
لەم بارەوە، کە 
ئایا لە کۆمەڵگەی 
سۆسیالیستی 
داهاتوودا، 
سیستمێکی 
ئەخالقی بوونی 
دەبێت یان نا، ئەگەر 
پێویست بوو کام 
فۆرمی هەبێت و ڕای 
جیاوازیان هەبووە. 
وادەردەکەوێت 
مارکس لە نوسینە 
سەرەتایەکانیدا، 
پێیوایە چیتر 
ئەخالقێک بوونی 
نابێت
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لەگەڵ  کە  لینین  ئەمانە،  س��ەرب��اری 

چاالکانە  دەستێوەردانی  کردەیی  پێویستی 

لەگەڵ  و  مێژوویدا  پڕۆسەی  لە  بەرباو  و 

ڕووب��ەڕوو  ڕووسیادا  دواک��ەوت��ووی  دۆخی 

بۆ  داب��ەزان��د  سۆسیالیتی  ئەخالقی  ب��وو، 

ئەرکی بەرەوپێشربدن و پێشخستنی خەباتی 

پڕۆلێتاریا: ئەخالق  چینایەتی و سەرکەوتنی 

لەناوبردنی  بۆ  بەکەڵکە  کە  شتەیە  ئەو 

یەکگرتنی  و  کۆن  چەوسێنەری  کۆمەڵگەی 

دەوری  لە  زەحمەتکێش  خەڵکی  ک��ۆی 

پڕۆلێتاریا، ئەو پڕۆلێتاریای کە کۆمەڵگەیەکی 

نوێ و کۆمۆنیستی نوێ بینادەکات. )لینین، 

.)1920

ئ��اش��ک��رای��ە ک���ە ئ���ەو ت���ێ���زەی کە 

پێناسەیەدا  ل��ەم  ش���اراوە  بەشێوەیەکی 

»کۆمەڵگەی  کە  ئەمەیە  هەیە،  بوونی 

ئ��ەخ��الق��ی��ەوە  ل����ەڕووی  کۆمۆنیستی« 

س��ەرم��ای��ەداری.  کۆمەڵگەی  لە  س��ەرت��رە 

زانستی  تەواوەتیەی  ئامرازیکردنەوە  ئەم 

کەرەستە  نێوان  پەیوەندی  پرسی  ئەخالق، 

و ئامانج دەهێنێتە ئاراوە. کوالکۆڤسکی )ل 

225-237( بەڵگاندنی کردووە، کە کۆمەڵێک 

کەرەستە بوونیان هەیە، کە دەستەبەرکردنی 

ئ��ام��ان��ج��ێ��ک��ی ئ��ەخ��الق��ی )ب��ۆمن��وون��ە 

کۆمەڵگەیەکی ڕاسەقینەی مرۆیی لەبنەوەڕا 

»شەڕ«  دواکەوتوانەی  پاساوی  تەواونییە. 

وەک کەرەستەی ناچاری بەئەنجامگەیاندنی 

وتارەکەی  لە  کە  جۆرەی  )بەو  پێشکەوتن 

مارکس سەبارەت بە هێند( لەبنەوەڕا جیاوازە 

وەبەرهێنانی  و  وشیارانە  پالنی  لەگەڵ 

حیزبێکی  الیەن  لە  »نگریسانە«  کەرەستەی 

ئایدیۆلۆژیا،  بڕواننە  )هەروەها  شۆڕشگێڕ. 

دادپەروەری، ئەخالقیات(.

ئێیرینگ فێسچێر

)morals( ئەخالقیات
دەرب���ارەی  مارکسیستی  ڕوان��گ��ەی 

لە  پێناکۆکە.  ڕوانگەیەکی  ئەخالقیات 

بانگەشەی  ڕوان��گ��ەی��ە  ئ��ەم  الی��ەک��ەوە 

ب��اوەڕی  ئەخالق  کە  دەک��ات،  ئ��ەوە 

ف��ۆرم��ێ��ک��ە ل��ە ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ا، 

ه���ەر ئ��ەخ��الق ب��اوەڕێ��ک��ی 

سەرچاوەکەی  دیاریکراوەو 

قۆناغێکی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

پێگەیشتنی  ت��ای��ب��ەت��ی 

پەیوەندییە  و  هێزەکان 

ب��ەره��ەرم��ه��ێ��ن��ەرەک��ان و 

شێوازی  ب��ە  پەیوەندیدا  ل��ە 

و  دی��اری��ک��راو  بەرهەرمهێنانی 

تایبەتەکان  چینایەتییە  بەرژەوەندییە 

ڕیژەییە، هیچ چەشنە حەقیقەتێکی ئەخالقی 

فۆرمی  تەنها  بە  نییە،  بوونی  هەمیشەیی 

ئەخالق باوەڕی و ئەندیشە گشتیەکانی وەک 

ئازادی و دادپەروەری ناتوانێت »بەتەواوەتی 

لەناو بچێت، مەگەر بە لەناوچوونی تەواوەتی 

)مانیفێستی  چینایەتییەکان  ملمالنێ 

دژی  مارکسیزم  کۆمۆنیست(،  حیزبی 

ئەخالق  هەرجۆرە 

باوەڕییەکە 

ئەمەی  و 

ک�����������ە 

ڕەخ����ن����ەی 

مارکسیستی لە سەرمایەداری ، هەروەها 

بەڵکو  ئەخالقی،  نەک  سیاسی  ئابوری  لە 

نوسینە  دی��ک��ەوە،  ل��ەالی��ەک��ی  زانستیە. 

پاڵەکی  بەشێوەیەکی  مارکسیستیەکان، 

و ب��ەڕاش��ک��اوی، ل��ێ��وڕێ��ژە ل��ە داوەری��ی��ە 

نوسینەکانی  یەکەم  لە  ئەخالقییەکان. 

مارکسدا کە لەڕێگەی باسکردن سەبارەت بە 

Gramsci
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نامۆییەوە باسی ڕقی خۆی لە نۆکەر سیفەتی 

فەلسەفییەکان  و  ئابوری  دەسنووسە  لە 

تا  دەک���ات،  ئەڵامنیدا  ئایدیۆلۆژیای  و 

و  کارخانە  ب��اری  لە  زمانتیژەکانی  هێرشە 

ئاشکرایە  سەرمایەدا،  لە  نابەرابەرییەکان 

تامەزرۆیی  و  تووڕەیی  عەزرەت  لە  ئەو  کە 

هەر  ڕابووە.  باشرت  جیهانێکی  بۆ  ئاگرینیدا، 

لەو کاتە  ئەم وتەیە دەربارەی  ئەنگلس  و 

بیرمەندانی  زۆربەی  بە  سەبارەت  بەمالوە، 

لەڕاستیدا  دەشکێتەوە.  ڕاست  مارکسیست 

سەرمایەدارەکاندا،  کۆمەڵگە  لە  النیکەم 

دەبنە  ئ��ەوان��ەی  زۆرب���ەی  ک��ە  ئاشکرایە 

مارکسیست، پرت لەبەر هۆکارە ئەخالقییەکان 

ڕوو لە مارکسیزم دەکەن.

ئەم  دەت��وان��ی��ن  پێویست  ب���ەڕادەی 

مارکسیستیەکان  دەقە  بەپێی  پێکناکۆکیە 

مارکس  کە  گاڵتەیە  بەو  ڕوونبکەینەوە. 

ئاراستەی دادپەروەری خوازییەکانی پرۆدۆن 

و ئەوانی دیکە دەیکات و ڕەتکردنەوەی وشە 

ئەخالقییەکان لە ڕەخنە لە بەرنامەی گوتا، لە 

پاڵ وەسفە تاڵ و زمانتیژەکانی لە کاریگەریە 

نامۆکردنەوەکانی  و  ئیفلیجکەرەکان 

ڕوانگەی  و  کرێکاران  لەسەر  سەرمایەداری 

سەرنجبدەن  کۆمۆنیزم،  لە  ڕۆشنگەرانەی 

لە   « یەکگرتوو  بەرهەمهێنەرانی  کە  لەوێدا 

مومکین  ڕادەی  زۆرترین  بە  کە  دۆخێکدا 

رسوشتی  شایستەی  و  شیاو  و  پێویست  و 

)سەرمایە،  دەژین  و  کاردەکەن  مرۆییان«ە 

چۆن  ئەنگلس   ب��ڕوان��ن    .)48 چ   ،3 ب 

ئەم  و  ڕەتدەکاتەوە  ئەخالقییەکان  دوگمە 

ڕوانگەیەی کە »ئەخالق بەردەوام ئەخالقی 

چینایەتی بووە« لەپاڵ بڕوای بە پێشکەوتنی 

پڕۆلێتێری  »ئەخالقی  بە  باوەڕ  و  ئەخالقی  

 .)9 چ   ،1 ق  دۆرینگ،  )ئانتی  داهاتوو«دا 

لینین  لۆکزامبۆرگ و  هێرشەکانی کاوتسکی، 

لەپاڵ  ئەخالقی«  »سۆسیالیزمی  بۆسەر 

سەرمایەداری  ناخۆشیەکانی  سەرکۆنەکردنی 

کۆمۆنیزم  و  سۆسیالیزم  بۆ  ڕوانگەیان  و 

ڕوانگەیەی  ئەم  بهێننەوە.  وەبیرخۆتان 

ترۆتسکی بەراوەرد بکەن، کە کۆی ئەخالق 

بەشێکە  و  چینایەتیە  ئایدیۆلۆژیای  ڕێک 

ڕای  لەگەڵ  چینایەتی«  فریوی  »دەزگای  لە 

پەسەندکراوی خۆی سەبارەت بە »ئەخالقی 

 ،16 ل   ،1969( پڕۆلێتاریا«  ڕزگاریبەخشی 

.)37

ناو  جۆراوجۆرەکانی  الدەرە  نەریتە 

ناکۆکییە کردووە:  لەم  مارکسیزم، حەزەریان 

ئەو مارکسیستانەی لەژێر کاریگەری کانتدان 

ئەڵامنیا  ئەخالقییەکان«ی  »سۆسیالیستە  و 

لەژێر  مارکسیستانەی  ئ��ەو  ئۆتریش،  و 

بەتایبەت  ئێگزیستانسیالیزمدان،  کاریگەری 

جیاوازەکانی  مارکسیستە  ئەو  و  فەرانسا  لە 

هەنگاریا  بەتایبەت  ڕۆژهەاڵتی،  ئەوروپای 

قبووڵی  بەرەو  الدانانە  ئەم  یۆگۆسالڤیا.  و 

هۆکاری ئەخالقی مارکسیزم دەڕۆن )چ وەک 

کاروباری ڕەها، دەربەستیە وجودیەکان و چ 

هیومانیستیەکان(،  پرەنسیپە  و  رشۆڤەکان 

هاوکات ئەوەی دژە ئەخالقیە  ڕەتیدەکەنەوە، 

یان بە هیچی نازانن.

بە  بتوانێت  ناکۆکییە  ئ��ەم  ڕەن��گ��ە 

بەم  یەکەم،  چارەسەربکرێت.  شێوە  دوو 

مارکسیستەکانی  و  مارکس  کە  پێشنیارەوە 

باوەڕی  ئەخالق  بۆ  ڕوانگەیاندا  لە  دوایی 

لەو  هەڵە  بە  و  بوون  شێواو  و  خۆفریودەر 

وەالن��اوە  ئەخالقیان  کە  ب��وون،  ب���اوەڕەدا 

هۆی  بێگومان  تێیانپەڕاندووە،  یاخود 

مارکسیزمدا  لە  زانستی  و  پوزیتیڤیستی 

دنەدەر و پشتیوانی ئەم ئەگەرە بووە، بەاڵم 

پێشنیارکراوی دووهەم قووڵرتە.  ڕێگەچارەی 

بە  قایلبوون  بە  پابەندە  ڕێگەچارەیە   ئەم 

جیایی نێوان پانتای ئەخالقەوە کە سەروکاری 

لەم  دەربەستیەکان،  مافەکان،  لەگەڵ  هەیە 

یەکسانە  ئەڵامنی  زاراوەی  بە  کە  منوونانە 

لەڕێگەی  کە  پانتایەی  ئەو  و   ،»Recht« بە 

مسۆگەربوونی هێزەکانی مرۆڤ و ئازادی لە 

مسۆگەربوونەدا  ئەم  سەر  کۆتوبەندەکانی 

لەگەڵ  بەباشرتین شێوە  و  سەروکاری هەیە 

ئەوەی مارکس ناوی دەنێت »ڕزگاری مرۆڤ« 

ئەخالق  ڕزگ��اری(.  )بڕواننە  دەرکدەکرێت 

ڕوانگەی  لە  بێگومان  یەکەمەکەی،  بەمانا 

مارکسیستیەوە لە جەوهەردا ئایدیۆلۆژیکە، 

سەرهەڵدەدات_  دۆخێک  بەپێی  چونکە 

بەتایبەت دۆخی کەمایەسی و بەرژەوەندییە 

س��ەرچ��اوەک��ەی��ان  ک��ە  پێکناکۆکەکان_ 

ئەو  چێنایەتی،  کۆمەڵگەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

کۆمەڵگەیەی کە ئەم ئەخالقە، هەم ناکۆکی 

نیگاردەکات و هەم  و دووڕیانەکانی خراپ 

چارەسەریان  کە  دەکات،  ئەوە  بانگەشەی 

دەکات. مارکسیزم لەبەرامبەر ئەخالق بەپێی 

ئەم خوێندنەوە، ڕوانگەیەک هەڵدەبژێرێت، 

ئایین:  بۆ  وای��ە  ڕوان��گ��ەی  وەک  ڕێ��ک  کە 

وەالنانی  بۆ  بانگهێشت  کە  ئەمەی  ]واتە[ 

ئەو  وەالنانی  بۆ  بانگهێشتە  وەهامنە،  ئەم 

دەخەنەوە.  وەها وەهمگەلێک  کە  دۆخەی 

بەرن  لەناو  ناکۆکی چینایەتی  و  کەمایەسی 

ئەخالقی  دەم��رێ��ت.   »Recht« ئەخالق 

پێویست  دۆخێک  هەڵوەشاننەوەی  ڕزگاری 

ئەخالقەوە  ب��ە  پابەندە  ک��ە  دەک��ات��ەوە، 

.»Recht«

ڕووندەکاتەوە  خاڵ  دوو  پێشنیارە  ئەم 

ک��ە ن��وس��ەران��ی ج���ۆراوج���ۆر ب����ەردەوام 

وادەردەکەوێت  کە  ئەمەی  باسیانکردووە: 
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م��ارک��س ئ��ەم دی���دەی ڕەت��ک��ردۆت��ەوە کە 

ئەمەی  و  نادادپەروەرانەیە  سەرمایەداری 

تیۆرێکی  ل��ە  بێبەریە  م��ارک��س��ی��زم  ک��ە 

مافەکان.  بە  س��ەب��ارەت  پ���ەروەردەک���راو 

کە  بڵێین  دەتواننین  گشتیرت،  بەشێوەیەکی 

ئەخالقی  ڕوانگەیەکی  خ��اوەن  مارکسیزم 

کۆتوبەند  بە  بەاڵم سەبارەت  ئیلهامبەخشە، 

بۆ  کە  ئەمەی  و  ئەخالقییەکان  تەنگەالنە  و 

دەستەبەرکردنی ئامانج کام لە کەرەستەکان 

پێگەیشتوو  تیۆرێکی  خاوەن  ڕێگەپێدراون 

تیۆرێکە  خاوەن  مارکسیزم  هەڵبەت  نییە. 

لینینەوە  سەردەمی  لە  و  ئامانج  دەربارەی 

هەڤپەیڤینە  و  ب��اس  ب��ەرچ��اوی  بەشێکی 

تاکتیکی و سرتاتژیکەکان دەربارەی کەرەستە 

منوونە  چەند  جگە  بەاڵم  ئاراوە،  هاتوونەتە 

باسێک  چەشنە  هەر  بەرامبەر  ب��ەردەوام 

ڕوانگەیەکی  ل��ە  پرسە  ب��ەم  س��ەب��ارەت 

لێ  خۆیان  و  ح��ەزەرک��راوە  ئەخالقیەوە 

پاراستووە )بڕواننە ئەخالق، دادپەروەری(.

ستیڤێن لوکێس

)literature( ئەدەبیات
و   مارکس  ئێستاتیکیەکانی  ڕوان��گ��ە 

ئەندێشەکانی  کاریگەری  لەژێر  ئەنگلس  

ئەم دوو کەسە لەمەڕ ئەدەبیات )بەتایبەت 

بەاڵم  فۆڕمیانگرت،  شانۆییەکان(  دەق��ە 

سەرنجیانی  زۆرک��ەم  دیکە  هونەرەکانی 

بۆچووە  و  باوەڕەکان  ئەندیشەکان،  ڕاکێشا. 

پاڵەکیەکان، کە پرت لە نامە گۆڕینەوەکانیاندا 

بۆ  فیکریانە  یارمەتیە  لەو  باسدەکرێت، 

کۆدەبنەوە  ڕەخنە(دا  )و  ئەدەبی  تیۆری 

ئەم  بەاڵم  نوێن،  و  زمانتیژانە  و  توند  کە 

هەمەگیری  سیستمێکی  مارکسیانە  ناواخنە 

سەربەست  و  پێکناهێنێنن  تیۆرانە  ئەو 

ئاراستە  شتەوە  بەو  یەکەم  بەپلەی  و  نین 

ناودەنێن  نەریتەکەی  پرت  کە  پەیدادەکەن، 

»ف���ۆرم«ی  تاکو  نوسین  »ن�����اوەڕۆک«ی 

مارکسیستە  ئ��ەم��ە،  زێ��دەب��اری  نوسین. 

دواییەکان ئەگەرچی زۆرجاران ورووژێنەرانە 

ڕەخنەی  لە  مەترسیداریان  »نەریت«ێکی 

هەم  ڕاڤەکانیان  چونکە  بەدیهێنا،  ئەدەبیدا 

و  نەرم  سەردەم  ئایدیۆلۆژیکەکانی  ڕەوتە 

باویان  بێئاگایی  هەم  و  دەک��ردەوە  هێور 

توێژینەوەی  بۆ  بنەڕەتییەکان  بنەما  لە 

ئەدەبیات، کە مارکس و  ئەنگلس  بۆخۆیان 

هێنابوویانە ئاراوە )یەکەم بژاردەی تۆکمەی 

ئەنگلس   و   مارکس  پەرتەوازەکانی  نوسینە 

ئێم.  ئێدیتۆری  بە  باسە  ب��ەم  س��ەب��ارەت 

لێفشیتز و ئێف. پی. شیللێر تا ساڵی 1933 

ئەوتۆی  تا 1945 کەڵکێکی  باونەکرایەوە و 

مەرگی   لە  س��ەدەی  نیو  وەرن��ەگ��ی��را(.  لێ 

ناواخنە  سەرچەشنی  تا  تێپەڕی،  ئەنگلس  

شێوەیەکی  بە  وردەوردە  جۆراوجۆرەکان 

و  پەرەیپێدرا  و  رشۆڤ��ەک��را  سیستامتیک 

مارکسیستی  توێژینەوەی  بۆ  چوارچێوەیەک 

لە بواری ئەدەبیاتدا فەراهەمبوو، ئەگەرچی 

پێشرت دوو هەوڵی بەرچاو بۆ پەروەردەکردنی 

دەستی  بە  مارکسیستی  ئەدەبیی  تیۆری 

 )1921( پلێخانۆڤ  و   )1983( مێرینگ 

درابوو.

بە  کە  بەهایانەی  ئەو  بکرێت  ڕەنگە 

نوسەرانی  بەرهەمەکانی  ڕەگی  دروستی 

شانۆی  بەپێی  بەکورتی  دوایین  مارکسیستی 

پێناسەبکرێت.  ناوکۆییەدا  ل��ەم  واقیع 

تیۆری  لە  بریتییە  شیکردنەوە  بنەمای 

مێتۆدی  بە  پابەندە  کە  مارکس،  مێژووی 

ماتریالیستی.  و  دیالێکتیکی  توێژینەوەی 

تیۆر  شێوەیەک  هیچ  بە  ناکرێت  پێیە،  بەم 

دابەزێرنێت  مارکسیستی  ئەدەبیی  تیۆری  و 

ئەخالقگەرایانەی  حوکمی  کۆمەڵێک  بۆ 

پێاهەڵدانە سیاسیەکان.  بە  بگات  ڕووت، چ 

ئەدەبییەکان  توێژینەوە  سۆنگەوە،  لەم 

هەڵسەنگاندنە  هەم  ئەنجامەکەیان  ناچارن 

و  ئەخالقییەکان  ب��ڕی��ارە  و  دووب��ارەک��ان 

پاش  ئەمە  ب��ەاڵم  بن،  ڕەفتاریەکان  هەم 

)ئەدبی(  واقیعی  دەستبەسەرداگرتنی 

بەمەبەستی فامکردن و شیکردنەوە دەکرێن. 

بەرمەبەستەکانی  سەرەکییە  ناواخنە 

چینایەتییەکان،  هاوتا  مارکسیستەکان 

ڕیالیستی،   نڤیساری  لە  تێگەیشنت  و  مێتۆد 

ئەزموونی  لە  نامۆیی/نانامۆییە  هەروەها 

ئەدەبیدا.

هاوتا چینایەتیەکان
)Class Equivalents(

نواندنەوەی  گرنگەکانی  توخمە  جیایی 

واقیع لە نڤیساردا، بەپێی چینی کۆمەاڵیەتی، 

پە پێش مارکس دەستیپێکرد، وادەردەکەوێت 

بە  هاتەئاراوە.  دۆشتاڵەوە  مادام  لەالیەن 

پیشەسازی  سەرمایەداری  سەرهەڵدانی 

هەژار،  شاری  پڕۆلێتاریای  دیارکەوتنی  و 

جەماوەری  کۆمەاڵیەتی  گروپی  وەک  کە 

هەم  گرتەوە،  وەرزێرانیان  جێگای  سەرەکی 

ئەدەبی  ڕەخنەگرانی  هەم  و  بەدیهێنەران 

شێوەبەندیە  ڕێژەیی  ناجێگیری  بە  قووڵ 

و  ئ��ەخ��الق  دەوری  و  کۆمەاڵیەتیەکان 

شکڵپێدانی  لە  »چینایەتی«  سیاسەتی 

یەکەم  مارکس  زانی.  ئایندەیان  کۆمۆڵگەی 

کەس لە بەرەی هێگلیە گەنجەکان بوو، کە 

کۆمەاڵیەتی  ژیانی  رووادوی  ئەڵامنیادا  لە 

بابەتێکی  وەک  ئەدەبیەکەی  نواندنەوە  و 

تێیگەیشت.  و  وەرگ��رت  بگۆڕ  و  مێژویی 
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وەک  ک��ە  ب��وو،  ئەمە  مەبەستی  ی��ەک��ەم 

هاوڕێکانی ئی. تی. ئێی. هوفامن، هایرنیش 

شاعیرێکی  لیگرات،  فڕای  ئێف.  و  هاینێ 

کوڵ  و  بەتین  خەیاڵی  ناسک  خاوەنی  بێت 

بەاڵم  ئاگرین،  کۆمەاڵیەتی  ڕەخ��ن��ەی  و 

لە  سەرەکی  سیامیەکی  وەک  کە  ب��ەردەوام 

بزووتنەوەی ڕوولە پێکهاتنی چینی کرێکاری 

ئەندیشە  لە  پێشوو  لە  زیاد  ئنتێرناسیۆناڵ 

ڕۆژنامەوانی  کۆمەاڵیەتی،  و  فەلسەفی 

سیاسی و چاالکی سیاسیدا نوقمدەبوو، لەم 

ئامانجە پاشگەز بۆوە.

)لە  پڕۆلێتاریاوە  کەشفی  لەکاتی 

»ئایدیا  وەک   )1840 دەیەی  سەرەتاکانی 

لە خودی واقیع«دا چین توخمی سەرەکییە 

ئەندیشەی  و  مارکسدا  ئەندیشەی  ل��ە 

بە  پێویست  بەشێوەیەکی  مارکس  ئەدەبی 

لە  دەڕوات،  بەهادا  کۆمەڵێک  ئاراستەی 

کە  ئەدەبیدا،  تێگەیشتنی  و  بەرهەمهێنان 

کۆمەاڵیەتیدایە.  چینی  کاریگەری  لەژێر 

دابنێین،  بەشتێک  ناواخنە  ئەم  هاوکات 

زادەی  گەشەکەرانە  بەشێوەیەکی  ک��ە 

ڕەخنەگرانی  مەرامی  هەروەها  ڕوانگەکان، 

تایبەتەکانن.  ئەدەبیە  بەرهەمە  فراوانی 

لەڕاستیدا چەمکی سەرەکی بۆ شیکردنەوەی 

هاوتا/ چەمکی  واتە  ئەدەبیات_  چینایەتی 

مارکس  نەک  چینایەتیەکان_  بەرامبەرە 

هێنایە  پلێخانۆڤ  بەڵکو  ئەنگلس،   یان  

مێرینگ  و  ئەو  بتوانرێت  ڕەنگە  کە  ئاراوە، 

بە یەکێک لە یەکەمین تیۆریسیەنە ئەدەبیە 

مارکسیستەکان دابنێین.

چەمکی هاوتا چینایەتییەکان سەبارەت 

لە  هاوبەستیەکان  و  لێکهەڵپێکراویی  بە 

لە  بەکارهێنانە:  شیاوی  ئەدەبیدا  بەرهەمی 

سیاسیەکان  ڕوانگە  ڕاشکاوانەی  دەربڕینی 

)کە کەم و زۆر پەیوەندیدارن بە گرێدراویە 

شتەدا  لەو  زۆرجاران  کە  چینایەتیەکانەوە(، 

کە هێگلیە گەنجەکان ناویدەنێن نوسەرانی 

تا  دەبرنێت،  دا   )Tenclenz( ئاراستەدار 

ئەوەی مارکس لە نامەیەک لە 27ی فێڤریەی 

پەسەندکراوانە  لیگرات  فڕای  بۆ  1860دا 

مێژوویە  بەمانا  »حیزب  لە  ناونوسی  وەک 

بەردەم  بزوتنەوەی  لەناو  واتە  گەورەکەی«، 

ئەمانە،  سەرەڕای  وەسفدەکات.  مرۆڤەکاندا 

زۆربەی  توانستی  بە  پەیوەندیدا  لە  مارکس 

ب��ەرژەوەن��دی  تێپەڕاندنی  بۆ  ن��وس��ەران 

و  چینایەتی(  )ب���ەرژەوەن���دی  شەخسی 

ڕاستەقینەی  ئەدەبی  هاودڵی  بە  گەیشنت 

گشتی هەر گومانی هەبوو، بەاڵم ئەوکاتەی 

باڵزاک  ڕۆمانەکانی  لەوانە  ڕووی��دا  ئەمە 

)سەرەڕای گڕیدراوی تەواوەتیی ئەم نوسەرە 

بۆ سەرەتاکانی سەڵتەنەت(، مارکس ئەمەی 

لەالیەکی  نرخاند.  باش  دەسکەوتێکی  بە 

بەتایبەت(  )ی��ان  تەنانەت  ئەو  دیکەوە، 

گاڵتەی بەو نوسەرە سۆسیالیستە ڕادیکااڵنە 

دەکرد، کە ئەگەرچی درەفش/ئااڵی بەرابەری 

و برایەتیان بەرزدەکردەوە هێشتا هەر لەژێر 

هەڵوێسستی  و  سەرچاوەکان  دەسەاڵتی 

چینایەتی خۆیاندا بوون. ئۆژەن سوو یەکەم 

ئامانجی گاڵتەکەی بوو )لە بنەماڵەی پێرۆزدا، 

چ 5،  هەروەها بڕواننە پراور 1976، چ 4(.

لە  دوایی  مارکسیستیی  شیکردنەوەی 

ئەدەبیات،  لە  چینایەتیەکان  هاوبەستیە 

هیومانیزمی  ل��ە  ب��ەرب��ەری��ن  پانتایەکی 

ڕادیکاڵی باختین )1929، 1965(، کە جەخت 

لەسەر خەباتی چینایەتی دەکاتەوە )بڕواننە 

 )292 تا   300 الپەڕەی  لە   ،1979 سالومێن 

گۆڵدمەن  پێکهاتەیی«  »بونیادگەرایی  تا 

 ،1955( بەرهەمەکانیدا  لە  کە  دەگرێتەوە، 

ڕوانگەی  لە  ئەدەبیاتی   )1980  ،1964

کە  دەخ��وێ��دەوە،  »دنیایبینی«چینێکەوە 

تیایدا هاتبوە ئاراوە. نوسینە کەمەکانی لینین 

دەربارەی ئەدەبیات، کە بەپێی شێکردنەوەی 

بەرهەمگەلێک  بە  خۆیدا  جێگەی  چیرۆکە، 

نوسەر  چینایەتیەکانی  ئاخێزگە  تێیاندا  کە 

دەیاریکەری  بە  بەردەوامی  و  بەتەواوەتی 

دادەنرێت  بەرژەوەندیەکانی  و  ڕوانین 

ڕیزە شیکردنەوە »ڕەشۆکیانە«ی  ئەو  )وەک 

دەیەی  لە  بۆلشێڤیکی  ئەدەبی  ڕەخنەی  لە 

1930دا باو بوو(. ئەم چەشنە شێکردنەوەیە، 

ڕەوتێکی  وەک  چینایەتیەکان«  »هاوتا  کە 

سادەی ناو و ناتۆرە چەواشە دەکات لە ڤەی. 

بەشێوەیەکی  سۆڤیەتدا،  ڕەخنەگری  فریش، 

ئەمە،  سەرباری  دەردەکەوێت:  بەرجەستە 

هاوتا  چەمکی  دوای��ی��دا،  س��ااڵن��ەی  ل��ەم 

فیکری  بەستێنێکی  لە  چینایەتییەکان 

قەبەکەی  توێژینەوە  لە  جیاواز  بەتەواوەتی 

فلۆبێردا  چینایەتی  پ���ەروەردی  لە  سارتر 

بگوترێت  ناکات  پێویست  ب��ووە.  ڕزگ��اری 

هەستیار،  ڕەخنەگرانی  دەستی  لەسەر  کە 

نوسینەدا  لەو  پرت  »ن��اوەڕۆک«  بەهاکانی 

خاوەن گرنگی و ڕاکێرشاویە کە لەهەرحاڵدا 

ئەدەبیەکانییەوە  دەس��ک��ەوت��ە  ب��ەه��ۆی 

دەسەاڵتی بەسەر خوێنەراندا هەیە.

)Realist Method( مێتۆدی ڕیالیستی

و   مارکس  بنەڕەتیەکانی  ڕێسابەندیە 

لێکهەڵپێکانی وێناکردنی چینە  بۆ  ئەنگلس  

کۆمەاڵیەتیەکان، بە ئەگەرە گێڕانەوەییەکانی 

پێکدەهێنێت.  قایمی  بنەمایەکی  نوسین، 

»تیپیکاڵیتی  هێگلی  نیو  چەمکی  لێرەدا 

ئەنگلس   و   مارکس  گرنگە.   »)typicality(

بەپانی سەبارەت بە مێتۆدی ئەدەبی السال 

لە بونیادبەندی درامای مێژوویی فرانز ڤۆن 
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زیکینگێن )نامەی  ئەنگلس  بۆ السال لە 9ی 

بۆ السال  ئەنگلس   نامەی   ئەپریلی 1859، 

لە 18ی مای 1859( دواون و ئەم نوسینانە 

ئەنگلس   دوای��ی   نامەی  هەندێک  لەگەڵ 

بەشێوەیەکی وردکارانە تێزەکەیان سەبارەت 

لە  مێژوویەکان  دی��اردە  نواندنەوەی  بە 

دایتاشی،  و  دەرهێنا  یەک  لەباڵی  چیرۆکدا 

لە  نامەیەکدا  لە  ئەنگلس   کە   لێرەدایە 

مارگارێت  بۆ  1888دا  ئاپریلی  سەرەتاکانی 

شاری  کچی  ڕۆمانەکەی  لەمەڕ  هارکنێس، 

هەبێت،  ڕەخنەیەکم  »ئەگەر  دەنوسێت 

بشێ  ئ��ەوەن��دەی  کە  بێت،  ئەمە  ڕەنگە 

بەڕای  نییە.  ڕیالیستی  ئێوە  ڕۆمانەکەی 

بەمانای  پ��اژەک��ان،  لە  جیا  ڕیالیزم  م��ن، 

کەسایەتیە  دروس��ت��ی  ب��ەدەس��ت��ەوەدان��ی 

تیپیکاڵەکاندا«.  بارودۆخە  لە  تیپیکاڵەکانە 

ڕیالیزم،  دەربارەی  لووکاچ  توێژینەوەکانی 

تەفسیرێکی  ]بەاڵم[  سنووردارن،  ئەگەرچی 

گرنگ و بنچینەیی ئەم حوکمەن.

توێژینەوە لە چەمکی مارکسی ڕیالیزمی 

پێکرد،  دەستی  حوکمەوە  بەم  تازە  ئەدەبی 

ئەو حوکمەی کە ڕێک بەهەمان ڕادە )بگرە 

مێژوویش  نڤیساری  بە  زیاتریش( سەبارەت 

چیرۆکە  مارکس  چیرۆک.  تاکو  بێت  ڕاست 

ستایش  باڵزاکی  و  هوفامن  خەیەڵەکانی 

ئەو  بەرهەمی  کە  کاتەی  ئ��ەو  ک���ردووە، 

مارکسیستانە دەخوێنینەوە، کە دوای تیۆری 

 )reflection( »ڕەنگدانەوە«  بێدەردیسەری 

هیچ  ک��ەوت��وون،  گێڕانەوەیی  وەسفی  ی 

لەئارادا  گرفتانە   و  پرس  بەو  ئاماژەیەک 

نوسەرە  دەکەوێتەوە.  تیۆرە  لەم  کە  نییە، 

وەک  سەرەتایی،  خولی  مارکسیستەکانی 

سەما،  )دەرب��ارەی  ئەمریکی  فرینای  ئێل. 

هێنایەئاراوە  پرسیان  فۆتوریزم(کۆمەڵێک 

کە برێشت و ئەوانی دی لە موناقەشەکانی 

دەیەی 1930 و پاشرتیش سەبارەت بە ڕیالیزم 

باویانکردەوە  و  پێدا  پەرەیان  مۆدێرنیزم  و 

 .)1977 دی  ئ��ەوان��ی  و  بلۆخ  )ب��ڕوان��ن��ە 

لەئەنجامدا وادەردەکەوێت، کە نوسینەکانی 

دەهێنێتەئاراوە.  پرسانە  ئەم  بنەبڕانە  کافکا 

لە کەشی ئازادتری پاش سەردەمی ستالیندا، 

ڕەخنەگرانی مارکسیستی ئۆرتۆدۆکس لەگەڵ 

فیشێر،  وەک  کەسانی  ڕیالیزم،  »الدەران«ی 

ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە،  فۆێنتێس  و  گ��ارۆدی 

کە  لەوێوە  دەک��رد.  کافکایان  ستایشی  کە 

یان  مارکسیست  هونەرمەندانی  زۆرب��ەی 

مەرام مارکسیستی لەدرێژەی سااڵنی نەریت 

پەرەستی لە یەکێتی سۆڤیەت و لەناو ئەو کۆڕ 

و کۆمەاڵنەی کە حیزبی بااڵدەستی سۆڤیەت 

دەسەاڵتیدا  لەژێر  واڵت��دا  دەرەوەی  لە 

خەیاڵگەری،  سەمبۆلیزم،  ئ��ازادی  بە  بوو، 

سوبژێکتیڤیتیان  و  تەمسیل  سورڕیالیزم، 

ئێدیتۆرەکان  شێوازی  کردبوو،  ئەزموون 

هێنانە  بۆ  کۆمۆنیست  کاربەدەستانی  و 

بوو.  چەواشەکارانە  گەلێک  پرسەکان  ئارای 

تیۆری  قەناعەتپێهێنەری  و  گونجاو  مێژووی 

مارکسیستی ڕیالیزم تەنیا ئەوکاتە دەتوانێت 

بنورسێتەوە کە دەسکەوتەکان و تیۆریەکانی 

چیرۆکنووسان،  شاعیران،  دەره��ێ��ن��ەران، 

و  پیشەسازیەکان  دیزاینێرە  شێوەکاران، 

بەشێوەیەکی  ڕوانینە  ئەم  هاریکارانی  باقی 

ئەمە  هەڵبسەنگێرنێت.  گونجاو  و  شایستە 

ئەرکێکی گەورە و ئێفشاکەرانەیە.

ن��ان��ام��ۆی��ی  و  ن���ام���ۆی���ی 
)Alienation and Disalienation(
ڕەه��ەن��دی  م��ارک��س  الی  ن��ام��ۆی��ی 

چینایەتی  خەباتی  ناواخنی  بنچینەیی 

ئەم  و  مێژوو  دەرب��ارەی  تیۆریەکەیەتی 

تیۆری  بە  سەبارەت  هەروەها  حوکمە، 

توخمە  )بۆمنوونە  ئەوەی  ڕاستە.  ئەدەبیش 

هاوتا  دەرک��ی  وەک  دیکە(  گرنگەکانی 

دەستپێدەکات،  چیرۆکدا  لە  چینایەتیەکان 

و  زی���رەک  تیۆریسیەنی  و  ڕەخ��ن��ەگ��ر 

ئۆستورەیەکان،  هاوتا  ب��ەرەو  ڕاه��ات��وو 

ئەدەبی  بەرهەمی  لە  شکڵی  یان  جۆرەکی 

ئاڵۆزی  ملمالنێ،  بەدواهاتەکانی  لەگەڵ 

جۆر  یان  ڕەچەڵەک  ئەگەری  کەوتنی  و 

لێرەوەیە  دەبات.  کۆمەاڵیەتیدا  ژیانی  لە 

مرۆڤایەتیی  بە  س��ەب��ارەت  مارکس  کە 

ڕۆمانی  ژنی  پاڵەوانی  بەرمەبەستی  گشتی 

دەڵێت،  سودا  ئ��ۆژەن  پاریسی  ڕازەکانی 

بەرتەسکایەتی  لەڕاستیدا  پاڵەوانە  ئەم  کە 

تا  دەردەخ��ات.  نوسەر  ئەزموونی  و  زەین 

بەم  ئاماژە  بەکورتی  بکرێت  شوێنەی  ئەو 

پیشەسازی  سەردەمی  کە  دەک��ات،  خاڵە 

ه���ەژاری���ی خ��ەی��اڵ��ی ئ��اف��رێ��ن��ەرەک��ەی 

و  ئۆستوورەکان  هارمونیای  بەدیهێناوە_ 

چیدیکە  کەونینەکان  گریکیە  ئێستاتیکای 

لەکاتێکدا کە شەهوەتپەرەستیی  نابیرنێت_ 

ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  چینی  ک��اراک��ت��ی��رەک��ان��ی 

بااڵدەستی سەرمایەداری بەرەو لەکیسدانی 

ڕێنێسانس  کە  دەبات  تایبەمتەندیانە  ئەو 

بەهای  خۆیدا  زاڵەکانی  کۆمەڵە  و  کۆڕ  لە 

زۆریان بۆ دادەنا )گرۆندریسێ، پێشەکی(.

ئەو ئەگەرە لە ئارادایە، کە ئەم ڕەهەندە 

فەلسەفییەی تەفسیرەکانی مارکس و  ئەنگلس  

لەمەڕ بەرهەمە ئەدەبیە تاکەکان پەرەبدرێت 

و ئەنجامەکانی ئەم کارە، تێبینییە درێژدادڕە 

پەیڕەوانی  ل��ە  هەندێک  ئەدەبیەکانی 

هەستی  چونکە  دەگرێتەوە.  مارکسیستی 

تووڕەیی دژی بچووککردنەوەی کوالیتی ژیان 
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و لەناوبردنی ئەگەری هێزەکی خۆپەروەردەکردنی 

ڕەچەڵەکی مرۆیامن لە نوسینەکانی مارکسدا گەلێک 

و  ئابوری  دەسنووسە  لە  )بەتایبەت  بەرجەستەیە 

فەلسەفییەکاندا(. توخمی وروژێنەر و حوکمدارانە 

گوتەنی  )موراوسکی  نانامۆیی  لە  وشیاریەکەی  و 

1974( وەک ئەگەرێکی ئەخالقی و سەرچەشنێکی 

کردەیە، کە ئیمتیازی پرشنگداری ڕێکێتی و ناوکۆیی 

بە توڕەییەک دەدات، کە مارکسیزم جیادەکاتەوە لە 

باقی تیۆرە فەلسەفی و مێژوویەکانی ئەم سەردەمە.

لەپەیوەندیدا  دەتوانێت  ئەوەی  بەکارهێنانی 

ش��ی��ک��ردن��ەوەی  ئ��ەزم��وون��ی��ی  بابەتێکی  ب��ە 

یۆتۆپیایی  نیمچە  ڕەهەندێکی  بە  ڕەخنەگرانەوە 

کەوتن،  ل��ە  وش��ی��اری  م��ەت��رس��ی��دارە.  داب��رنێ��ت، 

غیاب  و  بزرێتی  و  ئاڵۆزی  نەزانی،  کەمایەسی، 

هەیە  ئەوەی  وردەکاریەکانی  رشۆڤەی  دەتوانێت 

مێتۆد،  بەپێی  ئەمە،  سەرباری  تێکبشکێنێت. 

لەکردەدا  کە  هەڵببژێرێت،  بۆچوونێک  ناکرێت 

پێش  تەنیا  دەتوانین  هەیە  ئ��ەوەی  قبووڵیەتی 

دەستڕاگەیشنت بە ئەوەی مسۆگەر دەبێت و بزرە 

لەوەی  تێگەیشتنێک  ئەوەی  بەبێ  ڕوونبکرێتەوە، 

بوونی  تیایدا  ئەمە  کە  شوێنەی  ئەو  و  بووە  نامۆ 

بەگشتی  و  ئەدەبیات  بەدەستەوەبدات.  هەیە 

ئەم  تیایدا  کە  ئایدیالە  پانتایەکی  هونەرەکان، 

کارەدەکرێت. بارۆ )1978( وەک باقی مارکسیستە 

ڕەخنەگرەکانی دوایی جەخت لەسەر »دەسەاڵتی 

کۆی  هیومانیستیکردنەوەی  و  ڕزگاریبەخش 

هونەرمەند  لەبەرئەوەی  کردۆتەوە،  هونەرەکان« 

و  نانامۆییە  و  نامۆیی  گرفتی  توێژەری  نوسەر،  و 

بەرهەسترتین  لە  )ئەدەبی(  ئێستاتیکی  بەهای 

کە  نانامۆیکەرانەوەیە،  بەها  ئ��ەو  کۆمەڵەی 

پیشکەشی پانتای گشتی کراوە. )هەروەها بڕواننە 

ئێستاتیکا، هونەر(.

لی بەکسەندال

ئەرتەشی زەخیرەی کار
)reserve army of labour(

حەشیمەتێکی لە کار بێکارکراو و تا ڕادەیەک 

کۆمەڵگەی  جەوهەری  تایبەمتەندی  پیشەدار 

کاریگەری  لەژێر  ڕاستەوخۆ  و  سەرمایەداریە 

و  پێکدێت  خ��ۆی��دا  سەرمایە  کەڵەکەبوونی 

ئاپۆرەیە  ئ��ەم  مارکس  بەرهەمدەهێرنێتەوە. 

ئەرتەشی  یان  کار،  زەخیرەی  ئەرتەشی  ناودەنێت 

کەڵەکەی  لە  مەبەست  پیشەسازی.  زەخیرەی 

بەمانای  هەروەها  بەاڵم  گەشەکەیەتی،  سەرمایە 

کە  ماشینیرتەکانیشە  و  گەورەتر  ت��ازە،  شێوازە 

ڕکابەری سەمایەدارەکان ناچار بە پێشکەشکردنیان 

زیاد  کار  بۆ  داواک��ار  سەرمایە  گەشەی  دەک��ات. 

دەخاتە  ماشین  ماشینیبوونەوە  ب��ەاڵم  دەک��ات، 

بۆ  داواک��اری  بەمجۆرە  و  کرێکارانەوە  جێگای 

ڕووت  داواک��اری  پێیە،  بەم  دەکاتەوە.  کەم  کار 

دوو  ئەم  ڕێژەییەکانی  هێزە  بە  پابەندە  کار،  بۆ 

دیاردەیەوە و ڕێک هەر ئەم هێزە ڕێژەییانەن، کە 

ڕابگرن.  کار  زەخیرەی  ئەرتەشی  تاکو  دەگۆڕدرێن 

ماوەیەکی  بۆ  کارکردن  دی��اردەی  کە  ئەوکاتەی 

جێگرەوە  دی��اردەی  لە  بەهێزترە  ئەوەندە  درێژ، 

کەمایەسیەکانی  وشکبکات،  زەخیرە  ئەرتەشی  کە 

کاری دەرەنجامی ئەم وشکبوون و خێراکردنەوەیە 

حەقدەستەکاندا  لە  ئۆتۆماتیکی  بەشێوەیەکی 

بە  بەرامبەر  دەکات  قایمرت  جێگرەوە  ]دیاردەی[ 

حەقدەستەکان  زیادکردنی  کارکردن،  ]دی��اردەی[ 

کارکردن  گەشەی  لەئەنجامدا  و  سەرمایە  گەشەی 

ڕیتمی  کار  کەمایەسی  هاوشانی  و  خاودەکاتەوە 

ماشینیبوونەوە و جێگرتنەوە خێرا دەکاتەوە، لێرەوە 

ئۆتۆماتیکی  بەشێوەیەکی  سەرمایە  کەڵەکەکردنی 

کامڵدەکات.  و  ت��ەواو  کار  زەخیرەی  ئەرتەشی 

)سەرمایە، ب 1، چ 23، مێندێل 1976، الپەڕەکانی 

زیادبکەین  بەمانە  دەبێت  ئ��ەوەی   .)63  4-

ڕێژەی  خاوەن  ناوچانەی  لەو  کارە  هاوردەکردنی 

حەشیمەتێکی لە 
کار بێکارکراو و تا 
ڕادەیەک پیشەدار 
تایبەتمەندی 
جەوهەری کۆمەڵگەی 
سەرمایەداریە 
و ڕاستەوخۆ 
لەژێر کاریگەری 
کەڵەکەبوونی 
سەرمایە خۆیدا 
پێکدێت و 
بەرهەمدەهێنرێتەوە. 
مارکس ئەم ئاپۆرەیە 
ناودەنێت ئەرتەشی 
زەخیرەی کار، یان 
ئەرتەشی زەخیرەی 
پیشەسازی. 
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ئەو  بۆ  بێکارین و ڕۆشتنی سەرمایە  بەرزی 

ناوچانەی کە حەقدەستەکانیان کەمە و ئەم 

پەیوەندی  سەملاندنی  بۆ  بەکەڵکە  دووانە 

»ڕاستەقینەی« نێوان سەرمایە و حەشیمەتی 

تا ڕادەیەک زیادە.

سیستمی  مێژووییەکانی  سنورە  لە  جیا 

ب��ەردەوام  سیستمی  ئ��ەم  س��ەرم��ای��ەداری، 

و  خستۆتەوە  زەخ��ی��رەی  ئەرتەشێکی 

کۆی  مۆدێرن  سەرمایەداری  ڕایگرتووە. 

چەشنە  ب��ەم  و  پ����ەرەدەدات  گ���ەردوون 

دەکاتەوە.  بەبەرین  زەخیرەکەی  ئەرتەشە 

جەماوەری هەژاری جیهانی سێهەم، هاوردە، 

پاشان دەرکردنی »کرێکارانی میوان« لەالیەن 

بۆ  سەرمایە  هەاڵتنی  و  پیشەسازی  واڵتانی 

کەمە،  حەقدەستەکانی  کە  ناوچانەی  ئەو 

تەنیا دیارکەوتنی ئەم واقیعەن.

ئەنوەر شێیخ

)value( بەها
بێگومان  بەها  لە  مارکس  تێگەیشتنی 

ب���اس ورووژێ��ن��رتی��ن چ��ەم��ک��ە ل��ە ک��ۆی 

نین  مارکسیست  ئەوانەی  بیرکردنەوەکانیدا. 

بەڕیگەپێدراوی  ڕەنگە  کە  ئەمەی  سەرەڕای 

بزانن، کە مارکس چ ڕوانگەگەلێکی دیکەی 

ب���ەردەوام   1896 ب��اوێ��رک  )ب��وم  هەبێت 

بەگشتی  ئ��ەم��ە(  ب��ۆ  کالسیکە  من��وون��ەی 

هەڵە  س��ەرچ��اوەی  وەک  بەها  چەمکی 

ئیدانەدەکەن،  لۆژیکیەکان  بنچینەییە 

موناقەشەی  بابەتی  چەمکە  ئەم  هەروەها 

تاقمی  لەناو  مارکسیستەکانە.  ناو  بەرچاوی 

لە  ب���اوەڕەدان  ل��ەو  هەندێکیان  ئ��اخ��ردا، 

شیکردنەوەی دیاردە ئابوریە دیاریکراوەکانی 

پێیە  بەم  و  پووچە  بەها  سەرمایەداریدا 

زیادەی شیکردنەوەی بنچینەی مارکسیستییە 

ئەوانی  لەحاڵێکدا  چ��ەوس��ان��دن��ەوە،  ل��ە 

هەرچەشنە  بنەمای  بەها  پێیانوایە  دی 

پ��ارە،  لە  سەرکەوتوانەیە  تێگەیشتنێکی 

بە  سەرمایەداری،  دینامیکی  و  سەرمایە 

جۆرێک کە بەبێ ئەم چەمکە شیکردنەوەی 

هەڵدەوەشێتەوە.  لەبەریەک  مارکسیستی 

بڕواننە ستیدمەن 1977،  یەکەم  بابەتی  )بۆ 

هیلفێردینگ  بڕواننە  دووه��ەم  بابەتی  بۆ 

 1968 رۆسدۆلسکی   ،1928 رووبین،   ،1904

و بۆ منوونەیەکی ڕوون لە ڕستێکی بەرباو و 

جۆراوجۆر لە هەر دووال بڕواننە ستیدمەن و 

ئەوانی دی 1981(.

دەرب��ڕی  کااڵیەک  بەهای  مارکس  بۆ 

خەسڵەتی  کە  تایبەتە،  مێژوویی  فۆرمێکی 

وەک  سەرمایەداری  لە  کار  کۆمەاڵیەتی 

هەیەتی.  کۆمەاڵیەتی  کاری  هێزی  تێچووی 

بەڵکو  نییە،  تەکنیکی  پەیوەندیەکی  بەها 

خەڵکێکە،  نێوان  کۆمەاڵیەتی  پەیوەندی 

مادی  فۆرمێکی  سەمایەداریدا  لەناو  کە 

لەم ڕووەوە وەک  و  تایبەت دەگرێتە خۆی 

دیاردەکەوێت.  فۆرمە  ئ��ەم  خ��اوەن��داری 

کە  لەوەی  دەاللەتە  یەکەم  بەپلەی  ئەمە 

باوبوونەوەی پەڕگیری فۆرمی کااڵیی کاری 

مرۆڤ بەتەواوەتی تایبەتە بە سەرمایەداری 

چەمکێکی  وەک  ب��ەه��ا  ک��ە  ئ��ەم��ەی  و 

تایبەتە.  گەلێک  بەمجۆرە  هەر  شیکارانە 

تەنیا  بەها  کە  لەمەی  دەاللەتە  دووه��ەم، 

زەینییەو،  بوونی  بە  نییە  پابەند  چەمکێکە 

و  ڕاستەقینەیە  بوونێکی  خ��اوەن  بەها 

کە  تایبەتە  فۆرمێکی  بەها  پەیوەندیەکانی 

پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان دەیگرنە خۆیان. 

ئەم  کااڵیە،  هەمان  فۆرمە  ئەم  کە  لەوێوە 

شیکردنەوەکەی  دەسپێکی  ]ک��ااڵ[  فۆرمە 

یەکێک  لە  مارکس  دیاریدەکات.  مارکس 

سەبارەت  خۆیدا  نوسینەکانی  دوایین  لە 

خوارەوە  شێوەیەی  بەم  سیاسی  ئابوری  بە 

ئ��ەم ڕەوت���ە ک��ورت��دەک��ات��ەوە: م��ن بەپێی 

»چەمکەکان« و لێرەوە لە فۆرمی »چەمکی 

لێوەی  من  ئەوەی  دەستپێناکەم...  بەها«وە 

دەستپێدەکەم سادەترین فۆرمی کۆمەاڵیەتیە 

کۆمەڵگەی  لە  ک��ار  بەرهەمی  تیایدا  کە 

ئەویش  و  دەردەخ��ات  خۆی  هاوچەرخدا 

شیدەکەمەوە  من  ئەوەی  ئەمەیە  »کااڵ«یە. 

ئەم  کە  فۆرمێکدا  لە  شت  هەموو  پێش  و 

لەم  هەنووکە  دیاردەکەوێت.  تیایدا  شتە 

ئەم  لەالیەکەوە،  کە  تێدەگەین  خاڵەدا 

لەو  بریتییە  رسووشتیدا  فۆرمی  لە  ]شت[ە 

بە  م��ەرسەف��ی،  بەهای  خ��اوەن  کە  شتەی 

لەالیەکی  و  بەناوبانگە  مەرسەفی  بەهای 

دی��ک��ەوە ئ���ەم ش��ت��ە ه��ەڵ��گ��ری ب��ەه��ای 

بۆخۆی  ڕوانگەیەوە  لەم  و  دەنوستاندنییە، 

ل��ەدرێ��ژەی  دانوستاندنییە.  بەهایەکی 

بابەتە  ئەم  لەمەڕ  زیاتردا  شیکردنەوەی 

دانوستاندنی  بەهای  کە  زانیم  دوای��ی��ە 

شێوازی  و  دی��اردەی��ی«،  »ف��ۆرم��ی  تەنیا 

لە  کە  بەهایەکە  دیارکەوتنی  سەربەخۆی 

بەرەو  ئەوکات  و  دەگونجێندرێت  ک��ااڵدا 

)»چەند  ڕۆشتم.  بەهایە  ئەم  شیکردنەوەی 

تێبینییەک دەربارەی ئادۆلف واگنێر« 1880( 

)بڕواننە بەهای مەرسەفی(.

لەهەموو  بریتییە  ک��ااڵ  کە  ل��ەوێ��وە 

دانوستاندن  بەمەبەستی  کە  شتانەی  ئەو 

کە  کااڵیانەی  ئ��ەو  بەرهەمدەهێرنێت، 

وەک  کە  دانووستاندن«ن،  »بەهای  خاوەن 

و  دەک��رێ��ت  پێناسە  چەندایەتی  ڕادەی 

تیایدا بەها مەرسەفیەکانی جۆرێک بۆ بەها 

دانوستاندنی  مەرسەفیەکانی جۆرێکی دیکە 

پێدەکرێت. بەم چەشنە کااڵکان هەم بەهای 
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دانووستاندنی،  بەهای  هەم  و  مەرسەفین 

بەاڵم ئەمە وتەیەکە سەرمان لێدەشێوێنێت. 

بەپێی  ب��ەردەوام  دانووستاندنییەکان  بەها 

کات، شوێن و دۆخەکان ئەگەردارن و کااڵیەک 

بە ڕادەی ئەو کااڵ جۆراوجۆرانەی کە لەگەڵ 

دانووستاندنیان  و  دەگوڕدرێنەوە  ئەوانەدا 

پێدەکرێت، خاوەن بەهاگەلی دانووستاندنی 

هەر  ل��ێ��رەوە  فرەچەشنن،  و  ج��ۆراوج��ۆر 

دانووستاندنی  لەگەڵیدا  ک��ە  ک��ااڵی��ەک 

لەگەڵیدا  ڕادە  یەک  بە  دەبێت  پێدەکرێت، 

بوونی  شتێک  پێیە  ب��ەم  و  بێت  ب��ەراب��ەر 

یەکدی  لەگەڵ  کااڵکان  هەموو  کە  هەیە، 

دانوستاندنیان پێدەکرێت بەرابەر دەکاتەوە، 

واتە بەهای دانووستاندنی بریتییە لە فۆرمی 

سەرهەڵدانی شتێک، کە تیایدا دەبیرنێتەوە. 

ئەم توخمە هاوبەشە بڕە هاوجۆرە، ناتوانێت 

ناهاوجۆری  بەهۆی  کە  بێت  شتە  ئ��ەو 

بە  هەبێت  پەیوەندی  ک��ااڵی��ەن��ەوە  ئ��ەم 

کااڵکانی  رسووشتی  یان  مادی،  تایبەمتەندی 

بەرباسەوە. لە پڕۆسەی دانوستاندندا شتێکی 

تاکە  و  دەنوێنێت  خۆی  هاوچەشن/جۆر 

ئەم  کۆی  گشتی  و  هاوبەش  تایبەمتەندی 

بەرهەمی  کااڵیانە  ئەم  کە  ئەمەیە،  کااڵیانە 

دانووستاندن  پڕۆسەی  کە  لێرەوەیە  کارن. 

کۆی تیپەکانی کار، کە کااڵ بەرهەمدەهێنن 

هاوچەشنەی  کارە  ئەو  دەکات:  هاوچەشن 

ناودەنرێت  بەرهەمدەهێنێت  کااڵکان  کە 

وەک  بەها  ک��ەوات��ە  ئەبسرتاکت،  ک��اری 

پێناسەدەکرێت  بابەتیی و مادیکردنەوە کار 

بەهای  ڕێک  بەها،  سەرهەڵدانی  فۆرمی  و 

کااڵ  پێیە،  ب��ەم  ک��ااڵی��ە.  دانووستاندنی 

بەهای  و  مەرسەفی  بەهای  لە  نییە  بریتی 

و  مەرسەفی  بەهای  بەڵکو  دانووستاندنی، 

بەهایە.

ڕخنەگران  بەمالوە  باوێرک  ب��ووم  لە 

بەڵگاندنە  ئەم  تەفسیری  سەر  پەرژاونەتە 

یەکەمی  بەرگی  لە چەند الپەڕەی سەرەتای 

سەرمایە، کە مارکس لە درێژەیدا هەوڵدەدات 

و وەک  بوونی هەیە  بەها  کە  بیسەملێنێت، 

ئەم  لەبەر  نەسەملاوە،  بەڵگە  ئەم  هەمیشە 

کۆمەڵێک  کە  دان��راوە،  بێبنەما  بە  هۆکارە 

کۆی  لەنێوان  دیکە  هاوبەشی  تایبەمتەندی 

کااڵکاندا بوونی هەیە، کە مارکس ڕەچاویان 

کە  کااڵیانەی  ئەو  کۆی  بۆمنوونە،  ناکات. 

لەپەیوەندیدا  پێدەکرێت،  دانووستاندنیان 

بە داواکردنیان کەمن )ئەگەر کەم نەبووبان، 

نەیان  و  دەدا  خ��ۆڕای��ی  ب��ە  شتەکانیان 

دەگۆڕیەوە یان دانووستاندنیان پێنەدەکرد(، 

لێرەوە ئەو تایبەمتەندیە هاوبەشەی مارکس 

و  دەروون��ن��اس��ی  لە  دەبێت  لەدوویەتی 

بۆ  خەڵک  کە  بدۆزینەوە  پاڵنەرانەدا  لەو 

هەیانە.  کااڵ  پێشکەشکردنی  و  داواک��ردن 

بوورژوایی  ئابوری  کە  ڕێگەیەکە  )ئەمە 

ڕوانگەی  لە  بەڵگاندنێک  وا  دەیگرێتەبەر(. 

پوزیتیڤیستی یان ئەزموونگەراییەوە گەلێک 

ڕوونکردنەوەی  لە  الوازە  ب��ەاڵم  بەهێزە، 

فەلسەفی  نەریتێکی  لە  مارکس  هەڵوێستی 

بەتەواوەتی جیاواز، مارکس بە دەستڕاگەیشنت 

بە فانە تایبەمتەبدی ئەبسرتاکی )هەاڵوێرد( 

کۆی  لە  ئێمە  ئەزموونی  نێوان  هاوبەشی 

هەیە،  بوونیان  کە  هاوچەشنانەی  کااڵ  ئەو 

بۆ  ف��ۆڕم��اڵ  و  ڕووک��ەش��ی  بەڵگاندنێکی 

مارکس  بەپێچەوانەوە  ناکات.  بەها  بوونی 

پەیوەندی  شێکردنەوەی  دەپەرژێتەسەر 

بەڕاستی  کە  خەڵکێک  نێوان  تیپیکاڵی 

ئ��ام��ادەن_  ب��وورژوای��ی��دا  کۆمەڵگەی  ل��ە 

کااڵیەکی  لەگەڵ  کااڵیەک  دانووستاندنی 

وت��ەزاک��ان��ی  س��ەرەت��ا،  چونکە  دی��ک��ە_، 

پێویستی  ڕەنگدانەوەی  سیاسی  ئابوری 

تایبەتەکانن  بەرهەمهێنەرە  پەیوەندیە 

لەڕێگەی  دووه����ەم،  ڕووەوە،  ل��ەم  و 

وتەزایانە،  ئەم  ڕەخنەگرانەی  خوێندنەوەی 

وتەزایانە  ئەم  فۆرمانەی  ئەو  هەروەها 

پەیوەندییە  ن��اوەڕۆک��ی  خۆیان،  دەیگرنە 

دەردەک��ەون.  و  بااڵدەکەن  بوورژواییەکان 

نادیالێکتیکی  و  فۆرماڵ  شیکردنەوەیەکی 

بەردەوام لە تێگەشتنی شیکاریەکەی مارکس 

لەبەرئەوەی  دۆشدادەمێنێت،  بەها  لە 

لەگەڵ  نییە  جەهەری  پەیوەندیەکی  هیچ 

کاریگەرەکاندا.  دیاریکراوە  پەیوەندیە 

کوگێلامن  بۆ  نامەیەکدا  لە  بۆخۆی  مارکس 

ئەوە  باسی   )1868 ژووییەی  11ی  )نامەی 

دەربارەی  چاپتەرێک  گەرچی  کە:  دەکات 

]ب��ەاڵم[  نییە،  کتێبەکەمدا  ل��ە  »ب��ەه��ا« 

شیکردنەوەی ئەو پەیوەندییە ڕاستەقینانەی 

سەملاندنی  و  بەڵگاندن  دەیدەمبەدەستەوە، 

دەگرێتەوە.  ڕاستەقینە  بەهای  پەیوەندی 

پێویستی  لەمەڕ  ژاوەژاوەی  ئ��ەو  ک��ۆی 

ب��ەرپ��اب��ووە،  بەها  چەمکی  سەملاندنی 

غەفلەتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرچاوەکەی 

و  خوێندنەوەکە  بابەتی  لە  هەم  تەواوەتی 

هەم مێتۆدی زانستییەوە.

مارکس پاش گەیشنت بە پێناسەی بەها، 

ئەبسرتاکت،  کاری  بابەتیکردنەوەی  وەک 

و  ئەندازە  خوێندنەوەی  بە  دەستدەکات 

بارستاییەکەی. بەها لەڕێگەی ئەندازەگرتنی 

کاری ئەبسرتاکت لە یەکە زەمەنییەکاندا، کە 

بەرهەمهێنانی  بۆ  بەشێوەیەکی مامناوەندی 

کااڵی بەرباسامن پێویستە، ئەندازە دیگیرێت 

کۆمەاڵیەتی(.  پێویستی  ک��اری  )بڕواننە 

کارە  کاتی  ئ��ەم  ئەوکاتەی  لەئەنجامدا 

لەڕێگەی  کە  ج��ۆرەی  بەو  کورتدەبێتەوە، 
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زیادکردنی بەرهەمهێنانەوە کە لەناو هەموو 

بەرهەمهێنەراندا هەمەگیر دەبێتەوە، بەهای 

کااڵ  بەهای  کە  لێرەوەیە  دادەبەزێت.  کااڵ 

لەگەڵ چەندایەتی ئەو کارە ئەبسرتاکتەی کە 

تیایدا بابەتی دەبێتەوە ڕاستەوخۆ دگۆڕدرێت 

ئەو  بەرهەمهێنانی  بە  پێچەوانەکەی  و 

بەرهەمی  کااڵیە  ئەم  کە  دیاریکراوەی  کارە 

ئەم  بەپێی  مارکس  ڕوودەدات.  دەهێنێت 

بەهای  بە  سەبارەت  کورتە  خوێندنەوە 

سەرهەڵدانەکەی،  فۆرمی  لە  جیا  سەربەخۆ 

بە سەملاندنی ئەم خاڵەوە دەستپێدەکات، کە 

چۆن بەهای دانووستاندنی فۆرمی پێویستی 

شیکردنەوەیە  ئەم  بەهایە.  سەرهەڵدانی 

نادیدە  زۆر  بەڕادەیەکی  دواییانە  ئەم  تا 

دەردەکەوێت  وا  لەدەرەنجامدا  گیرابوو، 

بۆ  دانووستاندنی  بەهای  لە  کەڵکوەرگرتن 

لە  کەڵکوەرگرتن  پاشان  بەها،  هەڵهێنجانی 

بەها بۆ هەڵهێنجاندنی بەهای دانووستاندنی 

بەاڵم  بازنەیی،  بەڵگاندنێکی  بۆ  بگەڕێتەوە 

بۆچوونی  پەسەندی  بەمانای  ئەمە  دیسان 

بۆ  نییە  بەس  ئەمە  نییە،  فۆرماڵ  لۆژیکی 

پەیوەندیدارەکان  پرسە  گرنگی  تێگەیشتنی 

و  ن��اوەڕۆک  ،یان  ڕووک��ەش  و  جەوهەر  بە 

فۆرمەوە. رووبین سەبارەت بەم خاڵە پێیوایە: 

ناکرێت لەیادیبکەین، کە سەبارەت بە پرسی 

مارکس  فۆرم،  و  ناوەڕۆک  نێوان  پەیوەندی 

نە ڕوانگەی  ڕوانگەی هێگل هەڵدەبژێرێت 

ناوەڕۆکەوە  بە  لەپەیوەندیدا  کانت  کانت. 

فۆرم بە شتێکی دەرەکی دەزانێت، هەروەها 

شتێک کە لەدەرەوەڕا پەیڕەوی لە ناوەڕۆک 

هێگلەوە،  فەلسەفەی  ڕوانگەی  لە  دەکات. 

لە  فۆرم  کە  نییە،  شتێک  لەخۆیدا  ناوەڕۆک 

دەرەوەڕا پەیڕەوی لێدەکات، بەڵکو ناوەڕۆک 

فۆرمێک  خۆیەوە  پێگەیشتنی  لەڕێگەی 

ناوەڕۆکدا  لە  هەنووکە  کە  دئافرێنێت، 

شاراوەیە. فۆرم بەپێی پێویست لە ناوەڕۆک 

خۆیەوە بەدیدێت. )1928، ل 117(.

ل��ەڕاس��ت��ی��دا ی��ەک��ێ��ک ل���ە ڕەخ��ن��ە 

پێش  بیرمەندانی  لە  مارکس،  بنەڕەتییەکانی 

بەتایبەت سمیت  ئابوری سیاسیدا،  لە  خۆی 

و ریکاردۆ، گوێنەدان و غەفڵەتیان لە فۆرمی 

شتێکی  وەک  بەها  لە  تێگەیشتنیان  بەها. 

دەرەکی لە پەیوەندیدا بە رسووشتی کااڵوە، 

لێرەوە شکستیانە لە تێگەیشتنی ئەم خاڵەدا، 

کە لەبەرچی کار لە بەهادا دەردەبڕدرێت و 

بۆچی ئەندازەی بەها )کاتی کاری پێویستی 

دەردەخ��ات،  خۆی  پارەدا  لە  کۆمەاڵیەتی( 

ئەوەیە،  هەڵەیە  ئەم  هۆی  پێیوایە  مارکس 

وات��ە  ک��ار،  بەهەمی  ب��ەه��ای  ف��ۆرم��ی  ک��ە 

فۆرمی  گشتیرتین  هاوکات  و  ئەبسرتاکترتین 

پەیوەندیە  بەرهەمی  نەک  سەرمایەداری، 

بەڵکو  سەرمایەداری،  بەرهەمهێنەرەکانی 

رسووشتیی  و  هەمیشەیی  ف��ۆرم��ی  ب��ە 

دادەنرێت.  کۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێنانی 

جیادەبێتەوە  بڕەکەی  و  بەها  چەشنە  بەم 

تایبەتەکان  بەرهەمهێرنە  پەیوەندیە  لە 

دیالێکتیکی  ش��ی��ک��ردن��ەوەی  ل��ەب��ەری  و 

دەدرێت  بەدەستەوە  فۆرماڵ  شیکردنەوەی 

)بڕواننە ڕیکاردۆ و مارکس(. تەنیا لەڕێگەی 

بەپێی  چلۆن  بەها  کە  ئەمەی  پیشاندانی 

باسی  دانووستاندنی  بەهای  وەک  پێویست 

لێدەکرێت، دەتوانین لەوە تێبگەین، کە بەها 

لێرەوەیە  باسدەکرێت.  پار  بڕی  وەک  چۆن 

تیۆری  هاوکات  مارکس  بەهای  تیۆری  کە 

پارەشە.

کەواتە بەرهەمی کار وەک کااڵ، هاوکات 

هەم خاوەن فۆرمی رسووشتین و هەم فۆرمی 

بەهایی، بەاڵم ئەم الیەنە دوواییە تەنیا لەو 

لەگەڵ  کااڵیەک  کە  دیاردەکەوێت،  کاتەدا 

پێدەکرێت.  دانووستاندنی  دیکە  کااڵیەکی 

کااڵیەکدا،  لە  نییە  جەوهەری  شتێکی  بەها 

لەگەڵ  دانووستاندنەکەی  لە  جیا  بە  کە 

دەاللەتە  بەڵکو  دابرنێت،  دیکە  کااڵیەکی 

بەرهەمهێنەرانی  ک��اری  دابەشکردنی  لە 

کۆمەاڵیەتیی  کااڵ، کە رسوشتی  سەربەخۆی 

دانووستاندندا  کردەی  لە  تەنیا  کارەکەیان 

خ��اوەن  بەها  پێیە،  ب��ەم  دەردەک��ەوێ��ت. 

واقیعێکی ڕووتی کۆمەاڵیەتییە و فۆرمەکەی 

و  کااڵ  نێوان  پەیوەندی  لە  تەنیا  دەتوانێت 

ئاگامان  دەبێت  لێرەوە  دەرکەوێت.  کااڵدا 

دەنێت  ن��اوی  مارکس  کە  بێت،  شتە  لەو 

»فۆرمی سادە، تەراکەوتوو یان ڕووداوەکیی 

بەها« کە تیایدا Xی یەکە لە کااڵی A لەگەڵ 

دەگۆڕدرێتەوە.  دا   B کااڵی  لەگەڵ  یەکە   Y

دا   B ک��ااڵی  لە  Aخ��ۆی  ک��ااڵی  کە  لەوێوە 

ڕێژەیی  پێوەرێکی  بە  بەهاکەی  دەنوێنێت، 

دیاری دەکرێت و کااڵی A »فۆرمی ڕێژەیی 

مەتێر/  B کااڵی  بەپێچوانەوە،  بەها«یە.  

خۆی  Aی  کااڵی  بەهای  تیایدا  کە  ماکێکە 

»فۆرمی   B کااڵی  پێیە  بەم  دەنوێنێت،  تێدا 

و  ڕێژەییەکان  فۆرمە  بەها«یە.  بەرامبەر 

بەرامبەر هەردوویان سەربە هەر ]چەشنە[ 

وەها  لە  ئاشکرا  بە  و  بەها  لە  دەربڕینێکن 

دەربڕینێکدا کۆنابنەوە.

ڕێژەیی  فۆرمی  بپەرژێینەسەر  سەرەتا 

بەها. کااڵی B وێنا و جیسامنی مادی بەهای 

کاری  بڕی  تەنیا  کااڵکان  بەاڵم  Aیە،  کااڵی 

فۆرمێکی  ئەمە  چونکە  نین،  جیسامنکراو 

رسووشتیەکەیان  فۆرمە  لە  جیاواز  بەهایی 

کاری  وەک  Aی،  ک��ااڵی  بەهای  ن���ادات. 

بوونێکی  خ��اوەن  دەبێت  جیسامنکراو، 

Aیدا،  کااڵی  لەگەڵ  بێت،  جیاواز  بابەتیی 
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دەبێتە   B کااڵی  فیزیکیی  فۆرمی  پێیە  بەم 

دەربڕینی  تەنیا  Aی.  کااڵی  بەهای  فۆرمی 

جیاوازەکانی  ج��ۆرە  ن��ێ��وان  ب��ەرام��ب��ەری 

کاری  تایبەتی  تایبەمتەندیی  کە  کااڵکانە 

ئەوە  لەبەرئەوەی  دەردەخ���ات،  بەهازاد 

هەموو  کە  خۆیەتی  دانووستاندن  پڕۆسەی 

کە  کااڵیانەی  ئەو  جۆراوجۆرەکانی  چەشنە 

دانووستاندنیان پێدەکرێت دادەبەزێنێت بۆ 

کوالیتیی هاوبەشیان. زێدەباری ئەمە، لەوێوە 

مەرسەفیی  بەهای  لە   A کااڵی  بەهای  کە 

ئەوە  ئەگەری  دەردەبڕدرێت،  دا   B کااڵی 

A هەیە گۆڕانکاریەکانی بڕی بەهای کااڵی

ی بە ناچاری لە گۆڕانکاریەکانی بڕی بەهای 

بەپێچەوانەوە  و  ڕەنگنەداتەوە  ڕێژەییدا 

هێزەکیە  ئ��ەگ��ەرە  ئ��ەم  )وەرچ��ەرخ��ان��ی 

قەیرانە  لەمەڕ  مارکسدا  تیۆری  لەکاکڵی 

ئابوریەکاندایە(.

فۆرمی  بپەرژێینەسەر  دووه����ەم، 

ب��ەرام��ب��ەری ب��ەه��ا. م��ارک��س درێ���ژە بە 

کە  دەدات  شتە  ئ��ەو  دەستنیشانکردنی 

»تایبەمتەندی«  سێ  دەنێت  ناوی  بۆخۆی 

ف��ۆرم��ی ب��ەرام��ب��ەر. ی���ەک���ەم، ب��ەه��ای 

بەها  دیارکەوتنی  فۆرمی  وەک  مەرسەفیی 

A کااڵی  بەهای   B کااڵی  دەردەک��ەوێ��ت: 

ڕوویەکەوە خۆی  هیچ  لە  و  دەردەخات  ی 

کااڵی  مادی  ئاناتۆمی  بەمجۆرە  دەرناخات، 

B وەک بابەتیکردنەوەی بەهای ئەبسرتاکتە. 

کە  دیاریکراو  کاری  دووهەم،  ڕووەوە  لەم 

فۆرمی  دەبێتە  دەهێنێت  بەرهەم   B کااڵی 

مەبەستەکە  ئەبسرتاکت.  کاری  دیارکەوتنی 

 B کااڵی  کە  دیاریکراو،  کاری  کە  ئەمەیە، 

کە  ئەمەی  س��ەرەڕای  دەهێنێت،  بەرهەم 

لەگەڵ  تایبەتەکانە،  تاکە  شەخسی  کاری 

باقی جۆرەکانی کاردا یەکسانە. لەم ڕووەوە 

کاری  فۆرمی  شەخسیی  ک��اری  سێهەم، 

ڕاستەوخۆی کۆمەاڵیەتی لەخۆدەگرێت. ئەم 

مەرسەفیی  بەهای  واتە  تایبەمتەندیە،  سێ 

کە  دیاریکراوەی  کارە  ئەو  بەها،  وەک  کە 

شەخسی  کاری  و  ئەبسرتاکت  کاری  وەک 

دەردەکەوێت،  کۆمەاڵیەتی  کاری  وەک  کە 

مارکس  بەهای  تیۆری  لە  تێگەیشنت  بۆ 

حەمتی و ناچاریە. گەرچی کااڵ هەم بەهای 

مەرسەفییە و هەم بەهایە، تەنیا ئەو کاتەی 

کە  دەردەکەوێت،  دووج��ۆرەدا  دەورە  لەم 

دیارکەوتنی  لە  فۆرمێک  خاوەن  بەهاکەی 

بەها  فۆرمی  لە  بێت  جیاواز  و  سەربەخۆ 

دەربڕینی  فۆرمی  ئ��ەم  مەرسەفیەکەی. 

دانووستاندنییە.  ب��ەه��ای  سەربەخۆیە 

دەربڕینی  دەرنجامەکەی  بەها  رسووشتی 

دانووستاندنی  بەهای  وەک  سەربەخۆیەتی 

و لە چوارچێوەی پەیوەندی دانووستاندنیدا، 

بە  تەنیا  Aی  ک��ااڵی  رسووشتیی  فۆرمی 

Feuerbach
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لەحاڵێکدا  دادەنرێت،  مەرسەفیی  بەهای 

بە فۆرمی  تەنیا   B فۆرمی رسووشتیی کااڵی

بەها دادەنرێت. لێرەوە پێگەیشتنی ناوەکیی 

نێوان بەهای مەرسەفیی و بەهای ناو کااڵکە 

شێوەیەکی دەرەکی دەگرێتەخۆی.

بەها  س��ادەی  فۆرمی  پاشان  مارکس 

دەگاتە »فۆرمی تەواوەتیی یان پەرەسەندووی 

بەها«، ئەمە بەشێوەیەک دەکات کە بیرمان 

B ی نەک لەگەڵ کااڵیA بخاتەوە کە کااڵی

لەگەڵ  هەروەها  بەڵکو  دەگۆڕدرێتەوە،  دا 

کااڵگەلی C،D ، E و هتددا دەگۆڕدرێتەوە 

نییە  جیاوازی  پێدەکرێت،  دانووستاندنی  و 

بێت،  بەرامبەر  فۆرمی  کااڵ  کام  کە  لەوەدا، 

کەواتە کااڵی Aی وەک شتێک دەردەکەوێت 

لەگەڵ  کۆمەاڵیەتیدایە  پەیوەندیەکی  لە  کە 

دی  کااڵیەکی  هەر  کااڵکاندا،  جیهانی  کۆی 

کە  دەردەکەوێت،  فیزیکیی  چشتێکی  وەک 

تایبەتی بەگشتی  خاوەن بەها و فۆرمگەلی 

مسۆگەربوونی کاری مرۆڤن. لە ئەنجامدا و 

بەتەواوەتی بەپێچەوانەی ئابوری بوورژوایی 

کە  نییە،  کااڵ  دانووستاندنی  ئەوە  مۆدێرن، 

بڕی بەها تەنزیم دەکات، بەڵکو بڕی بەهای 

کااڵیە، کە پەیوەندیەک تەنزیم دەکات، کە 

بەو پێیە کااڵکان دانووستاندنیان پێدەکرێت. 

نواندنەوەکانی  زنجیرەی  ئەمانە،  سەرباری 

بەهای کااڵی Aی بێپەڕە و جیاوازە لە فۆرمی 

و  دیکەدا  کااڵکانی  هەموو  بەهای  ڕێژەیی 

بێئەژمارەکان  بەرامبەرە  فۆرمە  کە  لەوێوە 

وەک  دیاریکراو،  کاری  کۆی  هەیە،  بوونیان 

بەبێ  دەردەک��ەوێ��ت،  ئەبسرتاکت  ک��اری 

ئەوەی هیچ بەگشتی دیارکەوتنێکی یەکە و 

تاقانەی کاری مرۆڤ بگرێتەوە.

ئاوەژووکردنەوەی  بە  ئاسانی  بە  ئەمە 

بەها  پەرەسەندووی  یان  ت��ەواو،  فۆرمی 

گشتیی  »فۆرمی  بشێ  تاکو  تەختدەکرێت، 

بەها« هەڵهێنجێنین: گەر کااڵی Aی بەهاکەی 

دەربخات،  دیکەدا  بێئەژمارەکانی  کااڵ  لە 

لە  بەهاکەیان  کااڵیانە  ئەم  کۆی  ئەوکات 

یەکە  کاالیەکی  دەردەخ���ەن.  Aی��دا  ک��ااڵی 

دەرخەری  ]بتوانێت[  تاکو  جیادەکرێتەوە 

بەهاکانی هەموو کااڵکان بێت، هەر کااڵیەک 

بەها  هەموو  و  مەرسەفیەکەی  بەها  لە 

مەرسەفیەکانی دیکە جیابکاتەوە و بەمجۆرە 

ئەو شتە دەربخات، کە لە سەرجەم کااڵکاندا 

»بەرامبەری  کااڵیە  ئەم  ن��اوی  هاوبەشە. 

گشتی«یە و فۆرمە رسووشتیەکەی فۆرمێکە 

هەیانە،  تێکڕا  کااڵکان  هەموو  بەهاکانی 

شتەی  ئەو  کارە،  بەرهەستی  نواندنەوەی 

کۆمەاڵیەتی  »دەربڕینی  پێیدەڵێت  مارکس 

فۆرمی  کە  کااڵیانەی  ئەو  کااڵکان«.  جیهانی 

سەرجەم  بەهای  فۆرمی  وەک  رسووشتیان 

دەبێتە  دەهێرنێت  بەکار  دی  کااڵکانی 

کااڵیەکی  وەک  بەها«  پارەیی  »فۆرمی 

پارەیی،  ئەمە تەواوکەری جیایی دەربڕینی 

بەهای  خۆیەتی.  کااڵ  لە  کااڵیەک  بەهای 

بەهای  جگە  دەربڕینێکی  هیچ  کااڵیەک 

دانووستاندنی  بەهای  و  نییە  دانوستاندنی 

دەردەبڕدرێت.  پارەدا  چوارچێوەی  لە  تەنیا 

م��ادەی  چوارچێوەی  لە  هیچکات  بەها 

دەرناخرێت،  ئەبسرتاکتدا  کاری  واتە  خۆی، 

ئەندازەکەی،  چوارچێوەی  لە  وەک  هەر 

پێویستی  ک��اری  کاتی  لە  بێت  بریتی  کە 

تاکەشتەی  ئەو  دەرناخرێت.  کۆمەاڵیەتی، 

دەرک��ەوێ��ت  تیایدا  دەش��ێ��ت  ب��ەه��ا  ک��ە 

بڕە  پ��ارەی��ی و  ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ک���ااڵی 

بۆ   مارکس  وەک  هەر  چەندایەتیەکەیەتی. 

ئەنگلس ی دەنووسێت )2 ئەپریلی 1858(، 

ناکۆکی  بۆ  دەگەڕێتەوە  پارە  »سەرچاوەی 

بوونە  و  بەها  گشتیی  خەسلەتی  نێوان 

هتد...«.  و  تایبەت  کااڵیەکی  لە  مادیەکەی 

سەرەتاییەکانیدا،  ڕەشنووسە  لە  مارکس 

دەربارەی بەها و پارە لە کەوانەیەکدا ئاماژە 

پرسە  ئەم  کە  ئەوەی  پێش  »پاشرت،  دەکات: 

دەربڕێنی  شێوازی  پێویستە  وەالن��رێ��ت، 

ڕاستبکرێتەوە  دەربڕینە  ئەو  ئایدیالیستیی 

تەنیا  کە وەها دەجووڵێتەوە چام ئەم خاڵە 

و  مانایی  دێتێرمیناتە  بە  پەیوەندی  پرسێکە 

هەیە.  چەمکانەوە  ئەم  دیالێکیتیکیەکانی 

بەرهەم  ڕستەیە:  بەم  سەبارەت  بەتایبەت 

بەهای  ک��ااڵ  ک��ااڵ،  دەبێتە  چاالکی(  )ی��ان 

دانووستاندنی،  بەهای  دانووستاندنی، 

»دەرب��ارەی  چاپتەری  )گرۆندریسێ،  پارە« 

ڕەنگدانەوەی  ئابوریەکان  وت��ەزا  پ��ارە«(. 

دەرهاویشتە  مارکس  و  مرۆڤەکانن  چاالکی 

ڕێکی  دەخ��ات��ە  خ���ۆی  ل��ۆژی��ک��ی��ەک��ان��ی 

دەرهاویشتە مێژوویەکانی ئەم وتەزایانەوە. 

ئەو جەخت لەوە دەکاتەوە، کە پێگەیشتنی 

کار،  بەرهەمی  کااڵیی  فۆرمی  مێژوویی 

فۆرمی  پێگەیشتنی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوک��ات��ە 

شیکاریانەی  ئەنجامی  بەگشتی  و  بەهادا 

پێگەیشتنی  ئەنجامی  لەگەڵ  لۆژیکەکەی 

مێژووی ڕاستەقینەدا بەراورد دەکات،  بەاڵم 

کتێبی  دووه��ەم��ی  ئێدیتی  پێشەکیی  لە 

لەوە  جەخت  یەکەمدا،  بەرگی  سەرمایە، 

هەیە  بنەڕەتیی  ج��ی��اوازی  کە  دەک��ات��ەوە 

و  دەربڕین  و  تووێژینەوە  کاری  لەنێوان 

دەبێت  توێژینەوە  مێتۆدی  موتوربەکردنیدا. 

بەپانی لەگەڵ مەتێریالەکاندا بێتەوە، فۆرمە 

جۆراوجۆرەکانی پێگەیشتنەکەی شیبکاتەوە و 

لە ڕەگی پەیوەندیی ناوەکییان تێبگات. تەنیا 

ڕاستەقینە  جووڵەی  دەتوانرێت  ئەمە  پاش 

گەر  پێشکەشبکرێت.  شیاو  بەشێوەیەکی 
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ژیانی  گەر  سەربگرێت،  سەرکەوتوانە  ئەمە 

ئایدیاکاندا  لە  هەنووکەیی  سوبژێکت-مەتێری 

لەوانەیە وادەرکەوێت  ئەوکات  بدەنەوە،  ڕەنگ 

چام بینایەکی پێشینیامن لەبەردەمدایە.

پێشکەشکردنی  و  دەربڕین  لەسەر  مارکس 

کێشە  تووشی  بەتوندی  بەها  فۆرمی  و  بەها 

منوونە  لە  ئەنگلس   ڕەخ��ن��ەی   دوای  ه��ات. 

مارکس  سەرمایەدا،  یەکەمی  بەرگی  چاپیەکانی 

پەیوەستێکی لەسەر چاپتەری یەکەمی سەرمایە 

ئێدیتەکانی  و  دووهەم  ئێدیتی  لە  کە  نووسی، 

هاتووە.  یەکەمدا  چاپتەری  لە  سەرمایە  دوایی 

ڕوونرتین  یەکەم  ئێدیتی  پەیوەستەی  ئ��ەم 

)بڕواننە  بەها  لەمەڕ  مارکسە  تیۆری  رشۆڤەی 

مارکس، »فۆرمی بەها«(. گەرچی مارکس باسی 

هەوڵی  لە  دژوارە،  رشۆڤەکەی  کە  کرد،  ئەوەی 

شیکردنەوەکەی  ناکرێت  ]بڵێت[  بوو  ئ��ەوەدا 

بۆ  »بابەتەکە  وەالب��رنێ��ت:  بەها  فۆرمی  لە 

بۆ   )نامە  بنچینەییە«  گەلێک  کتێبەکە  کۆی 

»بینایەکی  ئەمە   .)1867 22.جوونی   ، ئەنگلس 

مانایی  دێتێرمیناتە  لەسەر  »ڕامانێک  پێشینی«، 

ئەو  نییە.  چەمکانە«  ئەم  دیالێکتیکیەکانی  و 

ئەبسرتاکتەی کە فۆرمی کااڵیی بە فۆرمی بەها 

)کولێتی  ڕاستەقینەیە  ئەبسرتاکتێکی  دەزانێت 

پڕۆسەی  چونکە   ،)76-92 الپەڕەکانی   ،1972

بەو  کە  ڕاسەقینەیە،  پڕۆسەیەکی  دانوستاندن 

پێیە بەرهەمەکانی کار لە سەرمایەداریدا ئەندازە 

دێتێرمیناتێکی  هیچ  کە  لێرەوەیە  دەگیرێن. 

پێشینی بەها ناتوانێت لە ئارادا بێت، لەبەرئەوەی 

بەرهەمهێنان  کە  دانووستاندنە،  پڕۆسەی  تەنیا 

نێوان  پەیوەندیەکانی  دەکاتەوە،  کۆمەاڵیەتی 

بەرهەمهێنەرانی سەربەخۆ کااڵکان ساز و زامنی 

دانووستاندندا  لە  بەهایەی کە  ئەو  دەکات، کە 

کارە  ئەم  دیارکەوتنی  فۆرمی  دەبێت  مسۆگەر 

و تەنیا ئەم کارەیە، کە بۆ بەرهەمهێنانی کااڵی 

بەهای  کۆمەاڵیەتیە.  پێویستی  بەرمەبەستامن 

کااڵیەک تەنیا دەتوانێت پاش بەرهەمهێنانەکەی، 

ل��ە ب��ەه��ای م��ەرسەف��ی ک��ااڵی��ەک��ی دی��ک��ەدا 

پەرەسەندوودا  لە سەرمایەداری  کە  دەربخرێت 

بەهایە.  گشتیی  ب��ەرام��ب��ەری  وات��ە  پ��ارەی��ە، 

توانی  سەملاند  ئ��ەم��ەی  م��ارک��س  ئ��ەوک��ات��ەی 

بپەرژێتەسەر هەڵسەنگاندن و رشۆڤەی »یاسای 

لەڕێگەی  بەها  بڕی  دیاریکردنی  )واتە  بەها« 

بەپێی  کۆمەاڵیەتیەوە(  پێویستی  کاری  کاتی 

پارەییەکان،  پەیوەندیە  و  پارە  سەرکەوتوویی 

و  سەرمایە  وت���ەزای  پ����ەروەردەی  لەڕێگەی 

شیکردنەوەی  پاشان  و  کەڵەکەکردنەکەی 

ئاستی  لە  دەردەکەوێت  وا  کە  دیاردانەی  ئەو 

لەگەڵ  بێت  ناکۆک  سەرمایەداریدا  ڕووکەشی 

پرسی  و  بەرهەمهێنان  )نرخی  بەهادا.  یاسای 

و  قازانج(.  و  زیادە  بەهای  ترانسفۆرمێیشێن، 

پارە  سەرکەوتوویی  لە  مارکس  ئەمە،  هاوشانی 

بنەمایەک  هەروەها  پارەییەکاندا  پەیوەندیە  و 

لەبەردەستدایە  بەمەی  سەبارەت  توێژینەوە  بۆ 

کۆمەاڵیەتیەکان  بەرهەمهێنەرە  پەیوەندیە  کە 

و  دەبنەوە  ئ��اوەژوو  چلۆن  سەرمایەداریدا  لە 

ئەمەی کە ئەم بەراوەژوویە چۆن لە ووشیاریدا 

ڕەنگدەداتەوە.

سایمۆن مۆن

بەهای زیادە/  زێدەبایی
)surplus value(

هەڵهێنجانی بەهای زیادە شێوازێکی تایبەتە 

سەرمایەداریدا  لە  چەوساندنەوە  لەڕێگەیەوە 

جیاکەرەوەی  الیەنی  وات��ە  ئەنجامدەدرێت، 

کە  س��ەرم��ای��ەداری،  بەرهەمهێنانی  شێوازی 

و  دەگرێتەخۆی  قازانج  فۆرمی  زی��ادە  تیایدا 

چەوساندنەوەی چینی کرێکار دەستەبەردەبێت، 

بەرهەمدەهێنێت،  تایبەت  بەرهەمێکی  کە 

بەرهەمهێنانی 
سەرمایەداری 
فۆرمێکی 
بەرهەمهێنانی 
کااڵیی و لەڕاستیدا 
گشتگیرترین 
فۆرمەکەیەتی. 
لێرەوەیە 
بەرهەمەکان 
وەک بەها 
بەرهەمدەهێنرێن 
و وەک نرخ 
ئەندانەیان 
دەگیرێت و مسۆگەر 
دەبن، واتە وەک 
پارە چەندێتیەکانی 
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وەک  لەوەی  زیاتر  بەشتێک  دەتوانێت  کە 

لەم  بفرۆرشێت.  وەریدەگرن  حەقدەست 

ئەوکاتەی  حەقدەست،  و  قازانج  ڕووەوە 

بەکاریاندەهێنێت،  س��ەرم��ای��ەداری  ک��ە 

پێویسنت،  کاری  و  زیادە  تایبەتەکانی  فۆرمە 

هەردوویان  حەقدەست  و  قازانج  ب��ەاڵم 

کۆمەلێک  لەڕێگەی  تەنیا  لێرەوە،  و  پارەن 

تیایدا  کە  مێژووییەوە  تایبەتی  نێوەنجیی 

چەمک و بەهای زیادە زۆر گرنگە، شێوەی 

بابەتیبووەوەی کارن.

فۆرمێکی  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی 

لەڕاستیدا  و  ک��ااڵی��ی  بەرهەمهێنانی 

کە  لێرەوەیە  فۆرمەکەیەتی.  گشتگیرترین 

بەرهەمدەهێرنێن  بەها  وەک  بەرهەمەکان 

و  دەگیرێت  ئ��ەن��دان��ەی��ان  ن��رخ  وەک  و 

چەندێتیەکانی  وەک  واتە  دەبن،  مسۆگەر 

بەرهەمەکە  ن��رخ(.  و  بەها  )بڕواننە  پ��ارە 

لە  زی��ادەی  بەهای  کە  سەرمایەدارە،  هێ 

سەرکەوتنی نێوان بەهای بەرهەم و بەهای 

پڕۆسەی  لە  هەیە  دەستیان  کە  سەرمایە، 

سەرمایە  دەستەبەردەکات.  بەرهەمهێنادا، 

بەهایەکە  نەگۆڕ،  سەرمایەی  بەشە:  دوو 

هەیە،  بەرهەمهێناندا  کەرەستەکانی  لە  کە 

بەرهەمهێناندا  پڕۆسەی  ل��ەدرێ��ژەی  کە 

بۆ  دەگ��وازرێ��ت��ەوە  س��ادە  بەشێوەیەکی 

بۆ  کە  بگۆڕ،  سەرمایەی  و،  بەرهەمەمکە 

بەکاردەهێرنێت،  کرێکاران  دامەزراندنی 

ئەوە  بەهای  ل��ەب��ەری  کرێکارانەی  ئ��ەو 

ش��ت��ەی دەی��ف��رۆش��ن، وات���ە ه��ێ��زی ک��ار 

بگۆڕ  سەرمایەی  وەردەگرن.  ]حەقدەست[ 

لە  چەندێتیەکەی  کە  ناونراوە  وا  لەبەرئەوە 

بەرهەمهێنان  پڕۆسەی  کۆتایی  تا  سەرەتاوە 

هێزی  ب��ەه��ای  وەک  ئ���ەوەی  ج��ی��اوازە، 

بەهایەک  وەک  دەستپێدەکرێت،  ک��ار 

کردەیی  بە  کارە  ئەو هێزی  کە  کۆتاییدێت، 

بەرهەمیدەهێنێت. بەهای زیادە بریتییە لە 

سەرکەوتنی نێوان ئەم دوانە، ئەو بەهایەی 

سەرمایەدار  بەرهەمیدەهێنێت،  کرێکار  کە 

ئەوەی  بەبێ  دەگرێت،  بەسەردا  دەستی 

بەرامبەرەکەی  ب��ڕە  دانووستاندندا  ل��ە 

دانووستاندنێکی  ل��ێ��رەدا  پێبدرێتەوە. 

ئەمە  س��ەرب��اری  ڕوون����ادات،  نابەرامبەر 

زادەی  دەرەنجامی  بە  دەستی  سەرمایەدار 

کاری پێنەدراو ڕادەگات.

کار  هێزی  لەبەرئەوەی  دەکرێت  ئەمە 

کە  تایبەتەوە،  تایبەمتەندیە  بەم  کااڵیەکە 

پێیە،  بەم  بەرهەمبهێنێت.  بەها  دەتوانێت 

بەرهەمهێنانی  جەوهەریی  بەشی  بەها 

بەرهەهێنان  کەرەستەکانی  سەرمایەداریە. 

کۆتایی  تا  بەرهەمهێناندا  پ��ڕۆس��ەی  لە 

)م���ەرسەف  ل��ێ��وەردەگ��ی��رێ��ت  کەڵکیان 

لە  مەرسەفییەکەیان  بەها  دەک��رێ��ن(، 

لە  و  بەدیدێن  بەرهەمهێناندا  پڕۆسەی 

تازە  شێوەیەکی  بە  سەرلەنوێ  بەرهەمدا 

بەسانایی  بەهاکەیان  دەردەک���ەون���ەوە. 

هێزی  بەرهەم.  بەهای  بۆ  دەگوازرێتەوە 

کاریش لە پڕۆسەی بەرهەمهێناندا مەرسەف 

کار  کار،  هێزی  مەرسەفی  بەاڵم  دەکرێت، 

بۆخۆیەتی. لەوێوە کە کار لە بەرهەمهێنانی 

دوو  تایبەمتەندیە  ئ��ەم  خ��اوەن��ی  ک��ااڵدا 

جۆرەیە کە هەم بەکەڵک بێت و هەم کاری 

بەهای  چەشنە  بەم  کەواتە  ئەبسرتاکت، 

خەسلەت  خاوەن  کاریش،  هێزی  مەرسەفی 

تایبەمتەندی  جۆرەکیە:  دوو  تایبەمتەندی  و 

مەرسەفی  بەهای  بەدیهێنانی  بۆ  توانابوون 

توانابوون  تایبەمتەندی  و  کەڵکدار(  )کاری 

ئەبسرتاکت(.  )کاری  بەها  بەدیهێنانی  بۆ 

ئەمە دووهەمیانە بۆ سەرمایەدار دڵخواز و 

بەرهەمهێرناو  بەهای  چونکە  داڵنە،  لەبەر 

ل��ەو ک��ات��ەدا ک��ە ه��ێ��زی ک��ار م��ەرسەف 

دەکرێت، بەها تازەیە و کرێکاران تەنیا بەم 

بەها  ئەم  کە  کاریانپێدەکرێت،  داواکاریەوە 

ئەوان.  کاری  بەهای  لە  زیاتربێت  تازەیە 

دەگرێتەوە،  ئەوانە  هەموو  کرێکار  چینی 

کە هیچیان نییە جگە کارەکەیان. لەوێوە کە 

کرێکاران دەستیان بە ئامرازی کەرەستەکانی 

بۆ  دەب��ێ��ت  و  ڕان��اگ��ات  بەرهەمهێنان 

ناچارن  بفرۆشن،  شتێک  زیندوومانەوە 

هێزی کارەکەیان بفرۆشن و بۆخۆیان ناتوانن 

ببەن.   بەهادارەکەی  تایبەمتەندیە  لە  کەڵک 

دانووستاندنی  لەبەر  کرێکار  کە  لێرەوەیە 

نابەرابەر لە بازاڕی کاردا ناچەوسێندرێنەوە، 

پڕبە  ک��ارەک��ەی��ان  ه��ێ��زی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

ڕاستیەکەی  بەڵکو  دەفرۆشن،  بەهاکەی 

ڕۆشتنەناو  چینایەتی  پێگەی  لەڕێگەی 

سەرمایەداریەوەیە،  بەرهەمهێنانی  پڕۆسەی 

هەموو  گەرچی  دەچەسێندرێنەوە.  کە 

تاکیی،  کرێگرتەی  ک��اری  گرێبەستەکانی 

دانووستاندنی  گڕیبەستێکی  هەموو  وەک 

داناسەپێندرێت،  هیچیاندا  بەسەر  ئ��ازاد، 

لە  کە  نین،  ئازاد  کرێکاران  ئەمە  سەرەڕای 

هیچ ڕوویەکەوە هێزی کارەکەیان نەفرۆشن، 

زیندوو  بۆ  دیکەیان  ڕێگەیەکی  چونکە 

چەشنە،  بەم  نییە.  لەبەردەستدا  مانەوە 

گرێبەستی  ئاستی  لە  ئازادیە  ئەم  ئەگەرچی 

ڕاستەقینەیە،  تاکیدا  کرێگرتەی  ک��اری 

ڕاستیەکەی ئەوەیە کە مارکس ناوی دەنێت: 

ئازادی فرۆشتنی کار یان ئازادی برسێتی.

زی��ادە  بەهای  لە  مارکس  شیکاریی 

لەگەڵ  ج��ی��اوازە  ب��ەرچ��او،  بەشێوەیەکی 

سەرەتایی  خولی  ن��وس��ەران��ی  شیکاریی 

نوسەرانە،  ئەم  کالسیکدا.  سیاسیی  ئابوری 
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بەهای  ب��اوەڕەدان  لەو  ڕیکاردۆ،  بەتایبەت 

نابەرابەری  دانووستاندنی  زادەی  بە  زیادە 

کرێکار  ن��ێ��وان  حەقدەستی  ل��ەب��ری  ک��ار 

جیاکاری  ب��ەاڵم  ب��زان��ن،  س��ەرم��ای��ەدار  و 

وایکرد  کاردا  هێزی  و  کار  لەنێوان  مارکس 

هیچ  بەبێ  چلۆن،  کار  هێزی  دەریبخات 

بە  دەتوانێت  نابەرابەرانە  دانووستاندنێکی 

زیادە  بەهای  و  بفرۆرشێت  بەهاکەی خۆی 

بەم  سەرهەڵدەدات.  بەرهەمهێناندا  لەناو 

چەوساندنەوەی  کە  دەریدەخات  چەشنە 

لە  چەوساندنەوە  بۆمنوونە  سەرمایەداری، 

پێشوەکاندا،  بەرهەمهێنانە  شێوازە  کۆی 

ڕوودەدەن،  بەرهەمهێناندا  پڕۆسەی  لە 

ه��ەروەه��ا ئ��ەم��ەی ک��ە درووس��ت��ک��ردن��ی 

کۆتایی  بەرابەرانە  دانووستاندنی  ڕادەی 

چەوسێنەر  پێگەی  و  نییە  چەوساندنەوە 

چینایەتیەی  پێگە  لەو  بریتییە  چەوساوە  و 

کەرەستەکانی  بە  دەسڕاگەیشنت  بە  کە 

ئەو  نەک  و   ( دیاریدەکرێن  بەرهەمهێنان 

لەدواییدا  نیوکالسیک  ئابوری  کە  ج��ۆرەی 

بانگەشەی ئەوەی کرد، کە داهاتەکانی تاک 

لەسەر  بێت  فەردی  چەنەبازی  دەرەنجامی 

گرێبەستەکانی دانوستاندن(.

لەوێوە کە بەهاکان چەندێتین، بڕەکانی 

بەها  بڕە  ئەو  چەندێتین.   زیادەش  بەهای 

بەرهەمیدەهێنێت،  کرێکارێک  کە  زیادەی 

بەهایەی  ئەو  نێوان  سەرتریی  لە  بریتییە 

بەرهەمیدەهێنێت و بەهای هێزی کارەکەی. 

بەهایەی  ئەو  ]واتە  یەکەمیان  بە  سەبارەت 

مەرجی  و  هەل  بەرهەمیدەهێنێت[  کە 

پڕۆسەی کار کە تیایدا کرێکارێکی دیاریکراو 

ڕووبەڕوو دەبێتەوە و بازاڕ بۆ بەرهەمەکەی 

دیاریدەکات. بەهای هێزی کار لە دەرەوەی 

و  کار  بازاڕی  باری  فەردی،  کاری  پڕۆسەی 

دەبێت  کرێکار  کە  کااڵیانەی  ئەو  بەهای 

بەها  یاسای  دیاریدەکات.  بکات  مەرسەفی 

دڵنیایی  لەوەیە  حەزی  ڕکابەری(  )بڕواننە 

کۆی  لە  کرێکاران  بەهایەی  ئەو  ب��دات، 

بەرهەمی  جۆراوجۆرەکاندا  پیشەسازیە 

بازاڕی  لە  ڕکابەری  و  یەکە  وەک  دەهێنن، 

کارێکی  ب��ەه��ای  ل��ەوەی��ە  ح��ەزی  ک���اردا 

ناپیشەیی  ک��اری  بۆ  النیکەم  ه��اودەن��گ 

سەبارەت  دەتوانین  لێرەوەیە  زامنبکات. 

لەکۆی  زیادە  بەهای  هاوبەشی  ئاستی  بە 

بەها  ئاستی  تیایدا  کە  بدوێین  ئابوریدا 

ئاستی  پێدەڵێن  هەندێکجار  کە   ( زی��ادە 

چەوساندنەوە( بەم شێوەیەی خوارەوە باس 

دەکرێت: 

بڕی زیادەی بەرهەمهاتوو 

سەرمایەی بگۆڕی سەرفکراو

زیاتر  بەچەندقات  پیشەیی  کاری  گەر 

کە  لەبەرچاوبگرین،  ناپیشەیی  ک��اری  لە 

کە  زۆرەی  ئەو حەقدەستە  لەگەڵ  هاوتەک 

ئاستی  بەرهەمدەهێنێت،  وەریدەگرێت 

و  پیشەیی  کاری  کۆی  لە  زی��ادەش  بەهای 

بارە  لەم  دوان  )بۆ  دەبێت.  نەگۆڕ  کارامەدا 

گونجاوە  پێشگریامنەیەکی  ئەمە  ئایا  کە 

 ،1980 روت��ۆرن   ،1974 رانکاگلیا  بڕواننە 

تورتاجادا 1977(.

کە  بەهایەی  ئەو  دەتوانین  چونکە 

شێوەیە  بەم  بەرهەمیدەهێنێت،  کرێکار 

سەبارەت  دەتوانین  کەواتە  دابەشیبکەین، 

بەو کات/زەمەنەی کە کرێکار بۆ بەدیهێنانی 

هەروەها  دەک��ات  تەرخانی  بەهایە  ئەم 

سەبارەت  دەتوانین  چەشنە،  بەم  بکەین. 

و  بکەین  دابەشکاریەک  وا  ڕۆژگاریش  بە 

کاری  بکەین:  دابەشی  دووبەشدا  بەسەر 

کرێکار  کاتەدا  ئەو  ماوەی  لە  کە  پێویست، 

کە  بەرهەمدەهێنێت،  شتێک  ئەوە  لەبری 

بەهای  و  وەریدەگرێت  حەقدەست  وەک 

زیادە، کە لە ماوەی ئەو کاتەدا کرێکار تەنیا 

کەواتە  بەرهەمدەهێنێت،  سەرمایەدار  بۆ 

بەپێی پێناسە ئەم دوو بەشە بەم شێوەیەی 

خوارەوە دابەشدەبن:

ئەو کاتژمێرانەی کە کرێکار تەرخانی دەکات بۆ سەرمایەدار

ئەو کاتژمێرانەی کە کرێکار تەرخانی دەکات بۆ خودی خۆی

کاری زیادە

کاری پێویست

بەرهەمهێنانی  م��ێ��ژووی  دەتوانین 

خەباتی  م��ێ��ژووی  ب��ە  س���ەرم���ای���ەداری 

بەرزکردنەوەی  بۆ  سەرمایە  هەوڵەکانی 

هەوڵەکانی  و  زی���ادە  ب��ەه��ای  ئاستی 

ئەم  دژی  وەستانەوە  بۆ  کرێکار  چینی 

بەدوو  ئەمە  بزانین.  ئاستە  بەرزکردنەوەی 

ش��ێ��وەی س��ەرەک��ی ڕووی�����داوە. ی��ەک��ەم، 

هەڵهێنجانی بەهای زیادەی ڕەها و موتڵەق، 

بەهای  ئاستی  هەڵکشاندنی  بە  پابەندە  کە 

ئەو  ک��ۆی  زۆرت��رک��ردن��ی  لەڕێگەی  زی��ادە 

بەهایە، کە هەموو کرێکارێک بەبێ گۆڕانی 

بەرهەمیدەهێنێت.  پێویست  ک��اری  بڕی 

ئەمە دەتوانێت لەڕێگەی پەرەدانی گورشاو 

بکرێت،  کاری ڕۆژانەوە  یان درێژکردنەوەی 

تەنیا  لە هەردوو شێوەکەیدا  بەهەرحاڵ  کە 

کرێکاردا  ڕێکخراوی چینی  لەگەڵ خۆڕاگری 

ڕووب����ەڕوو دەب��ێ��ت��ەوە، ب��ەاڵم ه��ەروەه��ا 

درێ��ژم��اوە،  ک��اری  بەهۆی  کە  ئەوکاتەی 

گورشاوەیی لەڕادەبەدەری کار و حەقدەستە 

کەمەکان تەندرووستی چینەکە ڕوولە خراپی 

سەرمایە  کە  تەندرووستیەی  ئەو  دەک��ات، 

بەگشتی )ئەگەر نەڵێین سەرمایەداری تاک( 
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و  بەرتەسکایەتی  لەگەڵ  گرێدراوە،  پێوەی 

ڕووبەڕوو  جەستەییەکانیشدا  سنووردارێتیە 

لە  بێرلین  ل��ە  ک��ە  ل��ێ��رەوەی��ە  دەب��ێ��ت��ەوە. 

ڕێکخراوی  کۆمەڵێک  لەگەڵ  1847دا، 

مرۆڤدۆست  سەرمایەدارانی  کرێکار،  چینی 

گەورەی  سەرمایەی  بەرژەوەندیەکانی  و 

سەرمایەی  لەبەرانبەر  دێژماوە  و  بەردەوام 

دەست  کە  دەبینەوە  ڕووب��ەڕوو  بچووکدا 

گەاڵڵەی  تاکو  یەک  دەستی  نێو  دەخەنە 

بۆ  پ��ەرل��ەم��ان[  بنێرن]ە  ک��ار  دەکاتژمێر 

 ،10 چ   ،1 ب  )س��ەرم��ای��ە،  پەسەنکردن 

بەتایبەت ب 6(.

بەهای  هەڵهێنجانی  کە  کاتەی  ئەو 

خۆی،  ئاستی  دوا  دەگاتە  ڕەه��ا  زی��ادەی 

ئاڵتێرناتیڤی زیادکردنی ئەو بەهای گشتییەی 

دەهێنێت  بەرهەمی  کرێکارێک  هەموو  کە 

چۆنایەتیە  و  کوالێتی  ئەم  هەر  کە  ئەمەیە 

دەکرێت  دابەش  ڕێژەدا  کۆمەڵێک  بەسەر 

واتە  س��ەرم��ای��ەدار،  بۆ  بێت  لەبارتر  کە 

هەمان ماوەی کاری ڕۆژانە ڕەچاوبکرێت و 

زیاتری  شتێک  کە  دابەشبکرێت،  بەجۆرێک 

تا  بێت،  لەبەردەستدا  زی��ادە  ک��اری  وەک 

بگرێت.   بەسەردا  دەستی  بتوانێت  سەرمایە 

ئەمە پابەندە بەوەی کە کاتی کاری پێویست 

ڕووب��دات  دابەزینێک  واتە  ببێتەوە،  کەم 

لە  بریتییە  ئەمە  و  کاردا  هێزی  بەهای  لە 

ڕێژەیی  زی��ادەی  بەهای  دەرهاویشتنی 

یان  ڕووب��دات،  بەدووشێوە  دەتوانێت  کە 

چەندێتی ئەو بەها مەرسەفیانەی کە کرێکار 

کاری  دەبێت  یاخود  دەک��ات،  مەرسەفی 

بەرهەمهێنانی  بۆ  کۆمەاڵیەتی  پێویستی 

مێتۆدی  بکرێتەوە.  کەم  چەندێتی،  هەمان 

بەرتەسکایەتیدا  هەمان  لەگەڵ  یەکەم 

بەهای  دەرهاویشتنی  کە  ڕووب����ەڕووە، 

کرێکار  چینی  خ��ۆڕاگ��ری  ڕەه��ا:  زی��ادەی 

مێتۆدی  جەستەییەکەی.  ب��اری  خراپی  و 

س��ەرم��ای��ەداری  ک��ە  مێتۆدێکە  دووه���ەم 

شێوازی  ب��زۆزت��ری��ن  وەک  ل��ەڕێ��گ��ەی��ەوە 

دەرهاتووە  لەباڵ  هەنووکە  تا  بەرهەمهێنان 

مێتۆدەکانی  ب��ەردەوام  و  شێوەگیربووە  و 

بەرهەمهێنانی خۆی دەگۆڕیت و چاکسازییە 

چونکە  پێشکەشیدەکات،  تەنکنیکیەکان 

تەکنیکیەوەیە  گۆڕانکاری  لەڕێگەی  تەنیا 

کۆمەاڵیەتی  پێویستی  ک��اری  کاتی  ک��ە 

دەتوانێت لە بەرهەمهێنانی کااڵ تایبەتەکاندا 

داببەزێت. ئەو وەبەرهێنانەوە گەشەکەرەی 

کە ئەنجامی مێتۆدە تازەکانی بەرهەمهێنانە، 

کە تیایدا کاری مردوو وەک ماشین جێگەی 

تاکیە  کاری زیندوو دەگرێتەوە، بەهای کااڵ 

ئەوکاتەی  دادەبەزێنێت.  بەرهەمهێرناوەکان 

لە  تاقمە  بەو  سەربارەت  شێوازە  ئەم  کە 

لە  بەهاکەیان  کە  بەکاربهێرنێت،  کااڵکان 

بەهای هێزی کاردا ڕەنگدەداتەوە _ بەهای 

هێزی کار دادەبەزێت و دەکرێت ڕادەیەکی 

زیادە  ک��اری  بۆ  کاریی  ڕۆژی  گ��ەورەت��ری 

تەرخانبکرێت.

ڕێژەیی،  زیادەی  بەهای  هەڵهێنجانی 

بەرژەوەندیەکانی  دابەشکردنی  بەرهەمی 

بەشە  ل��ە  گ��ەش��ەک��ردوو  وەب��ەره��ێ��ن��ان��ی 

بەرهەمهێنەرەکانی ئەو کااڵیانەیە کرێکاران 

لەناو کۆی سەرمایەکاندا مەرسەفی دەکەن. 

ئەم دابەشکاریە دەرەنجامی پڕۆسەی گەڕانە 

پێیە  بەو  کە  سەرمایەداریدا،  ڕکابەرێتیی  لە 

داهێنەر  رسمایەداری  زێدەبااڵی  قازانجە 

هێدی هێدی لەکیس دەچێت، لەبەرئەوەی 

ئەو کاتەی ڕکابەران تەکنیکە تازەکان قبووڵ 

دابەزین  ڕوول��ە  بەرهەم  بەهای  دەک��ەن 

پیشەسازی  لە  ت��ازەگ��ەری  گ��ەر  دەک���ات. 

مەرسەفیەکانی  ک��ااڵ  بەرهەمهێنەرانەی 

بەهای  وەک  قازانجەکەی  بێت،  کرێکاراندا 

سەرمایەکاندا  لەنێوان  کار  هێزی  دابەزیوی 

لە  ت��ازەگ��ەری  ئەگەر  دەب��ێ��ت،  ه��اوب��ەش 

بەرهەمهێنادا  کەرەستەکانی  بەرهەمهێنانی 

بە  دەک��رێ��ت  ل��ەدەرەن��ج��ام��دا  ک��ە  بێت 

مەرسەفییەکانی  کااڵ  بەرهەمهێنانی  قوڕگی 

ک��رێ��ک��اران��دا دەرەن��ج��ام��ەک��ەی وەه��ای��ە 

لەبەرئەوەی بەهای کااڵی حەقدەستیی هەر 

بەم چەشنە کەم دەبێتەوە. سەرباری هەموو 

پیشەسازیەدا  لەو  تازەگەری  گەر  ئەمانە، 

بێت کە تەنیا بۆ مەرسەفی سەرمایەدارەکان 

چەشنە  ل��ەو  ی��ان  دەهێنێت  بەرهەمی 

بەرهەمهێنەرەکان  کەرەستە  ک��ە  بێت 

کەڵکەکەیەتی  تاقە  کە  بەرهەمیدەهێنێت 

جۆرە  هیچ  ئەنجامەکەی  دوا  بەشەدا،  لەم 

زیادەدا،  بەهای  ئاستی  لە  نابێت  گۆڕانێک 

بەڵکو تەنیا نرخێکی دابەزیوە بۆ فان کااڵی 

جوانکاریانە.

بەهای  هەڵهێنجانی  چەشنە،  ب��ەم 

پڕۆسەیەکیی  وەک  ڕێ��ژەی��ی،  زی���ادەی 

وشیارانە بۆ سەرمایەدارەکان ڕوونادات، ئەو 

کەمکردنەوەی  ئامانجیان  سەرمایەدارانەی 

زیادکردنی  بەمەبەستی  تاکییەکانە  تێچووە 

زامنکاری  ڕاک��اب��ەری  خ��ۆی��ان.  قازانجی 

ڕاستەوخۆی،  بەرژەوەندیە  ئەو  کە  ئەویە 

زیانی  لەڕێگەی  س��ەرم��ای��ەدارەک��ان  ک��ە 

بەدەستیانهێناوە  بەرامبەرەکانیانەوە 

ئەو  ک��ۆی  ه��اوک��ات  و  ل��ەک��ی��س��ی��دەدەن 

دەستەبەر  دەتوانێت  کە  بەرژەوەندیانەی، 

سەرمایەدارەکاندا  سەرجەمی  لەناو  ببێت 

دوادەرەن��ج��ام��ی  چ  داب��ەش��دەک��رێ��ت. 

هەڵهێنجانی بەهای زیادەی ڕێژەیی بێت و 

چ نەبێت _ بەوتەیەکی دی، چ بەرهەمەکە 
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جۆرێک بێت، کە بتوانێت کاریگەریەکی هەبێت 

ئەوتۆی  گرێنگیەکەی  کار_  هێزی  بەهای  لەسەر 

ئەو  داهێنەر.  و  تازەگەر  سەرمایەداری  بۆ  نییە 

لەهەردوو بەرەکەیدا بەهۆی هێزە ڕکابەرەکانەوە 

ئیمتیازە  کۆی  لەئەنجامدا  و  دەبێتەوە  سنووردار 

ڕک��اب��ەرەک��ان  هێزە  بااڵدەستیی  تاکیەکانی 

لەکیسدەدات.

م��ێ��ژووی  گ���ەورەی  بەشیکی  دەت��وان��ی��ن 

پڕۆسەکانی  بەپێی  سەرمایەداری  پێگەیشتنی 

ڕێژەیی  و  ڕەه��ا  زی��ادەی  بەهای  هەڵهێنجانی 

بخوێنینەوە )بۆمنوونە بڕواننە فاین و هەریس، چ 

هەڵهێنجانی  ئەگەرچی   .)1979 ویت  هیمێل   ،7

خۆلە  جیاکەرەوەی  الیەنی  ڕەها  زیادەی  بەهای 

سەرمایەداریە،  پێگەیشتنی  سەرەتاییەکانی 

بۆ  ی��ەک  دەستی  لەناو  دەس��ت  دووان���ە  ئ��ەم 

ئەگەری  تەکنیکی  گۆڕانکاری  دەڕۆن،  پێشەوە 

هەڵهێنجانی بەهای زیادەی ڕێژەیی ڕەچاودەکات 

هەڵهێنجانی  بۆ  نوێ  بزوێنەری  بنەمایەکی  و 

)بڕواننە  دادەڕێ��ژێ��ت.  ڕەه��ا  زی��ادەی  بەهای 

پڕۆسەکان  زۆرب��ەی  دەتوانین  ک��ار(.  پڕۆسەی 

وەک تێکەڵەی هەڵهێنجانی هەم بەهای زیادەی 

بۆمنوونە،  شیبکەینەوە،  ڕەها  هەم  و  ڕێژەیی 

هاتنی ژنانی هاوسەردار بۆناو کاری حەقدەستی 

هەم ئەگەری هەڵهێنجانی بەهای زیادەی ڕێژەیی 

فەراهەمکردووە، چونکە حەقدەستی کەمی ژنان 

و  کارە  هێزی  بۆ  کەمرت  تاکیی  بەهای  دەرخەری 

بەهای  هەڵهێنجانی  بۆ  بنەمایەک  هاوکات  هەم 

لەبەرئەوەی کۆی  زیادەی ڕەها فەراهەمدەکات، 

بەبێ  دەدات  ئەنجام  بەهازادتر  کارێکی  بنەماڵە 

ئەوەی کە زیادبوونێکی وێکچوو لە تێچووەکانی 

بەرهەمهێنانەوەی و لەدەرەنجامدا لە چەندێتیی 

حەقدەستی  سەرمایە  کە  پێویستەی  کارە  ئەو 

پێدەدات بەڕێوەبچێت )بۆوێنە، بێچی 1977(.

 سووزان هیمێل ویت

 Surplus( قازانج  و  زیادە  بەهای 
)Value and Profit

هێزی  تا  دەخ��ات��ەگ��ەڕ  پ��ارە  س��ەرم��ای��ەدار 

بکڕێت:  بەرهەمهێنان  کەرەستەکانی  و  ک��ار 

کەرەستەکانی  لەڕێگەی  کرێکاران  ئەوەی  پاش 

بەرهەمهێنا،  نوێیان  ک��ااڵی  بەرهەمهێنانەوە 

سەرمایەدار زۆرجاران کااڵی بەرهەمهێرناو، لەبری 

بەکارهێرناوە  تێیدا  کە  لەوشتەی  زیاتر  پارەیەکی 

  M-C-M]دەفرۆشێت. مارکس ئەمە لە ]دیاگرامی

)پارە- کااڵ- پارە(دا باس دەکات کە تیایدا M، واتە 

کااڵکانەوە  فرۆشتنی  لەڕێگەی  کە  پارەیەی  ئەو 

دەستەبەر دەبێت لەو M، واتە ئەو پارەیەی کە 

خراوەتە کار، تێدەپەڕێت. ئەم پارە زیادەیە هەمان 

بەهای زیادەیە، کە لەم فۆرمە دیاردەییەدا، لەگەڵ 

ناتایبەت  قازانجی  سوننەتیی  ژمێریاری  وتەزای 

)یان قازانجی ناتەواو(دا هاوتەکە، واتە زیادبوونی 

داهاتی فرۆش لەسەر تێچووی ڕاستەوخۆی کااڵی 

سەرمایە  بۆ  کە  هەوڵدەدات  مارکس  ف��رۆرشاو. 

کۆی  تاکییەکان(  سەرمایە  نەک  )بەاڵم  بەگشتی 

دیاریدەکرێت،  بەها  بەپێی  کە  زی��ادە،  بەهای 

پێوەری  بە  کە  بەرابەرە،  قازانجدا  کۆی  لەگەڵ 

نرخ بەپێی نرخ دیاریدەکرێت، هەرچەندە نرخی 

بەرابەرنەبێت.  بەهاکەیدا  لەگەڵ  کااڵیەک  هەر 

ئەگەری ئەم بەرابەریە بەلەبەرچاوگرتنی هاوکاتی 

باس  بابەتی  مارکس  پێوەرەکانی  پرەنسیپە  باقی 

نرخەکانی  تیۆری  بەستێنی  لە  بووە  لێدوان  و 

بەرهەمهێنان و پرسی ترانسفۆرمەیشێندا.

ت��ی��ۆری ب��ەه��ای ک��ار دەری���دەخ���ات، کە 

سیستمی  ل��ە  زی����ادە  ب��ەه��ای  س���ەرچ���اوەی 

پێنەدراوی  کاری  سەرمایەداریدا  بەرهەمهێنانی 

کرێکارانە. کرێکار لە ڕۆژدا )یان کاتژمێر، یان هەر 

یەکەیەکی کاتی کار( بەگشتی ]بڕی مامناوەندی[ 

دەهینێت،  بەرهەم  دیاریکراو  پارەیەکی  بەها 

بەرامبەرە  وەریدەگرێت  ئەو حەقدەستەی  بەاڵم 

بریتییە  زیادە  بەهای 
لە سەرکەوتنی 
نێوان ئەم دوانە، 
بەهایەی  ئەو 
کە کرێکار 
بەرهەمیدەهێنێت، 
دەستی  سەرمایەدار 
بەسەردا دەگرێت، 
بەبێ ئەوەی لە 
دانووستاندندا 
بەرامبەرەکەی  بڕە 
پێبدرێتەوە،
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بە  کە  لێرەوەیە  بەها.  لە  بەشێک  لەگەڵ 

کرێکارێک بەرامبەرێک دەدرێت کە تەنیا بۆ 

بەشێکە لە ڕۆژی کاری و ئەو بەهایەی کە لە 

بەرهەمدێت،  پێنەدراوەدا  و  دیکە  بەشێکی 

ئەم  حەقدەست  فۆرمی  زیادەیە.  بەهای 

وەها  و  دەک��ات  خەوشدار  و  لێڵ  واقیعە 

کاتژمێرێک  هەر  بۆ  چام  دەکات  کارە  ئەم 

بەهای  ڕوانگەی  لە  بەاڵم  دراوە،  کرێکار  بە 

کارەوە بەشێکی کار سەرفدەکرێت بێئەوەی 

کرێکار بەرامبەرەکەی وەربگرێت، و لێرەوە 

لە  کرێکاران  چەوساندنەوەی  پێینادرێت. 

سەرمایەداریدا  بەرهەمهێنانی  سیستمی 

یاساکانی  نە  و  ئەخالقیاتە  پێچەوانەی  نە 

وەک  کرێکار  کە  سەرمایەداری  کۆمەڵگەی 

و  دەبینێت  کار  هێزی  وات��ە  ک��ااڵ،  خ��اوەن 

کااڵ  ئەم  تەواوەتیی  بەهای  بتوانێت  مادام 

بکات  دابین  ب��ازاڕدا  لە  دانووستاندنییە 

ئەو  تەنانەت  بەاڵم  لێدەکرێت،  پشتیوانی 

کاتەی کە بەهای تەواوەتیی هێزی کارەکەیان 

کەمرتە  بەهایە  ئەم  دەدرێت،  کارێکاران  بە 

بەرهەمیدەهێننن،  ک��ە  ب��ەه��ای��ەی  ل��ەو 

کۆمەاڵیەتیەوە  لەڕوانگەی  کە  بەجۆرێک 

سەرمایەدار دەستبەسەر بەشێکی کارەکەیان 

دەبنە  و  دەگ��رن  زی���ادەدا  بەهای  وەک 

خاوەنی.

ک���رێ���ک���اران ح��ەق��دەس��ت��ەک��ەی��ان 

تەرخاندەکەن بۆ بەرهەمهێنانەوەی ]هێزی[ 

حەقدەست  کە  ک��ارەی  کاتی  ئەو  خۆیان. 

لەبری ئەوە دەدرێت، دەتوانێت کاتی کاری 

پێویست بە بەرهەمهێنانی کااڵ پێویستەکان 

بزانین. کرێکاران  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ 

تەرخاندەکرێ  کە  وەالنێین  پشکە  ئەو  گەر 

و  کار  کۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ 

کااڵییەکاندا  پەیوەندیە  کاریگەری  لەژێر 

م��اڵ،  ک��اری  و  بنەماڵە  بۆمنوونە  نییە، 

ی��ان ئ��ەو ک��ارەی کە ت��ەرخ��ان��دەرک��رێ بۆ 

لێرەوە  ناکااڵیی،  بەرهەمهێنانی  شێوازی 

پێویست  کاری  لەگەڵ  گشتی  حەقدەستی 

بەرهەمهێنەرەکان  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ 

خۆیان و بەهای زیادە لەگەڵ کاری زیادەی 

لەم  دەبێت.  و هاوتەک  دێتەوە  کۆمەڵگەدا 

کۆمەاڵیەتیەوە  بەرهەمهێنانەوەی  ڕوانگەی 

تایبەت  فۆرمێکی  بە  زی��ادە  بەهای  ئێمە 

کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا  لە  کە  دادەنێین، 

چەشنە  بەم  دەیگرێتەخۆی.  زی��ادە  کاری 

لەالیەن  زیادە  بەهای  دەستبەسەرداگرتنی 

تایبەتی  شێوازی  س��ەرم��ای��ەدارەوە  چینی 

دەس��ت��ب��ەس��ەرداگ��رت��ن��ی ک���اری زی��ادەی��ە، 

باقی  وەک  س��ەرم��ای��ەداری  کۆمەڵگەی 

بە  پشتبەستە  چینایەتیەکان  کۆمەڵگە 

کۆمەڵگە  زیادەی  کاری  داستبەسەرداگرتنی 

ئەو  سەرجەمی  تایبەت.  چینی  بەدەستی 

و  پ��ەرەس��ەن��دن  ت��وان��ای  کۆمەڵگەیانەی 

بەرهەم  زی��ادەی��ەک  هەیە  پێشکەوتنیان 

چینایەتیەکاندا  کۆمەڵگە  لەکۆی  دەهێنن، 

چ��ی��ن��ێ��ک ل��ەڕێ��گ��ەی ف���ان ئ��اپ��ارات��ی 

زیادەدا  کاری  چەوساندنەوەوە دەستبەسەر 

سەرمایەداریدا  لەکۆمەڵگەی  دەگرێت، 

هەمان  چەوساندنەوە  تایبەتی  فۆرمی 

دەستبەسەرداگرتنی بەهای زیادەیە لەڕێگەی 

چەوساندنەوەی کاری حەقدستیەوە.

لە  بەشێک  ناچاردەبێت  سەرمایەدار 

بەهای زیادە وەک باجی خاوەندارانە بدات 

بە خاوەندارانی عەرز )بڕواننە خاوەندارێتی 

عەرز و بەجی خاوەندارانە(. بۆ سەرمایەدار 

بەهای  ئ��ەو  ل��ەک��ۆی  ئ��ەو  پشکی  بەشی 

زیادەیەی، کە ماوەتەوە قازانجە. ئەم قازانجە 

وەک خۆی تا ڕادەیەک بەوانی دی دەدرێت. 

کاری  بپەرژێتەسەر  دەبێت  سەرمایەدار 

بەرهەمهێنەر  کاری  )بڕواننە  نابەرهەمهێنەر 

چاودێری  کاری  کە  نابەرهەمهێنەر(  کاری  و 

دۆزینەوەی  و  بەرهەمهێنان  پارێزگاری  و 

ئەگەر  دەدات.  ئەنجام  ک��ااڵ  ب��ۆ  ب���ازاڕ 

پارەی  دارای��ی  دابینکردنی  بۆ  سەرمایەدار 

بەهای  بەشێکی  دەبێت  وەرگرتبێت،  وام  بە 

زیادە وەک باج بداتەوە بەوی وامی داوەتێ 

مارکس  باج(.  و  دارایی  سەرمایەی  )بڕواننە 

گیرفانی  لە  دان��ەوە  پاش  ئەوشتەی  ن��اوی 

قازانجی  دەنێت  دەمێنێتەوە  سەرمایەداردا 

دامەزراوە. ڕەنگە دەوڵەتیش باج بخاتەسەر 

ئەم قازانجە و داوای بەشێکی بکات.

ژمێریاری  پێوەرەکانی  بەکارهێنانی  لە 

ب��ەوردی  پێویستە  قازانجدا،  سوننەتیی 

بەهای  ڕەوت��ی  بەشی  ک��ام  کە  تێبگەین 

مارکس  پێوەرەوە.  ئەم  نێو  دەکەوێتە  زیادە 

زۆرجاران   )21-1،24-4 چ   ،3 ب  )سەرمایە، 

گشتیەکەی  بەمانا  »ق��ازان��ج«  زاراوەی 

لەبەرئەوەی  بەکار دەهێنێت،  زیادە  بەهای 

باجی  ش��ی��ک��ردن��ەوەک��ان��ی��دا  ل���ەزۆرب���ەی 

بەوجۆرەی  هەر  وەالدەنێت  خاوەندارانە 

قازانجی  باج،  بۆ  قازانج  دوای��ی  جیاکاری 

ئابوریە  تیۆریە  لە  وەالدەنێت.  بازرگانی 

بوورژواییەکاندا ئاستی قازانجی مامناوەندی 

بە  کراوە  سەرمایەگوزاری  کە  سەرمایەیەک 

»قازانجی نۆرماڵ » یان »باج« یان »تێچووی 

سەرمایە«  خزمەتگوزاریەکانی  فاکتەری 

دادەنرێت و زاراوەی »قازانج« یان »قازانجی 

لەبەر  بااڵکان  قازانجە  بە  تایبەتە  ئابوری« 

ئەم  بەپێی  ت��ازەگ��ەری.  ی��ان  مۆنۆپۆلی/ 

تەفسیرە قازانجی نۆرماڵ بەشێکە لە بەهای 

زیادە یان زێدەبایی.

دونکێن فۆلی
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)use value( بەهای مەسرەفی
ل���ەوێ���وە ک���ە ک���ااڵ ب��ەره��ەم��ێ��ک��ە 

یەکێتیی  وەک  پێدەکریت،  دانووستاندنی 

دووالی��ەن��ی ج��ۆراوج��ۆر دەردەک��ەوێ��ت: 

هەمان  کە  هۆکار،  فانە  بۆ  کەڵکداریەکەی 

دانووستاندنی  کااڵ  دەدات  ڕێگە  ئەوشتەیە 

بااڵدەستی  بۆ  دەسەاڵتەکەی  و  پێبکرێت 

ئەو  باقی  دیاریکراوەکانی  کۆالێتیە  بەسەر 

پێدەکرێت.  دانووستاندینان  کااڵیانەی 

الیەنی  کالسیک  سیاسیی  ئابوریزانانی 

یەکەمیان ناوناوە بەهای مەرسەفی و الیەنی 

دووهەم، بەهای دانوستاندنی.

واقیعە  ئ��ەم  لەسەر  جەخت  مارکس 

مەرسەفی،  بەهای  ئەگەرچی  کە  دەکاتەوە 

کە  بەرهەمەیە  ئ��ەو  پێویستی  م��ەرج��ی 

ئەنجامدا  لە  و  پێدەکرێت  دانوستاندنی 

خاوەن بەهایەکی دانووستاندنییە )کەس ئەو 

ناگۆڕێتەوە،  کەڵکدار  کەسێک  بۆ  بەرهەمەی 

بەهای  بێکەڵکە(  کە  بەرهەمێکدا  لەگەڵ 

مەرسەفی کااڵ هێچ پەیوەندیەکی چەندایەتیی 

سیستامتیك لەگەڵ بەهای دانووستاندنەکەیدا 

ناگرێتەوە، واتە ئەو بەهایەی کە ڕەنگدانەوەی 

کااڵییە،  بەرهەمهێنانی  شوێنگەی  ب��اری 

بابەتی  کە  دەکات  بۆئەوە  بەڵگاندن  پاشان 

ڕاستەقینەی توێژینەوە لەمەڕ ئابوری سیاسی 

و جووڵەی  بەرهەمهێنان  بااڵدەستەکانی  یاسا 

بڵێین،  وردت��ر  یان  دانووستاندنی،  بەهای 

تایبەمتەندیی  کە  بەهایە  بااڵدەستەکانی  یاسا 

بەهای  وەک  کە  کااڵیانەیە،  ئەو  جەوهەریی 

ب1،  )سەرمایە،  دیاردەکەون  دانووستاندنی 

چ1(.

کااڵکان  مەرسەفی  بەهای  بەمجۆرە، 

توێژینەوەکانی  سەرەکی  چەقی  بەگشتی 

مارکس نییە، بەاڵم گرنگە ئەوە بزانین بەهای 

فۆرمی  پێگەیشتنی  دەرەنجامی  مەرسەفی 

کااڵیی بەرهەمهێنانە کە خۆی وەک چەمکێک 

ل��ە وش��ی��اری م��رۆڤ��دا ج��ی��ادەک��ات��ەوە. بێ 

دانووستاندنی کااڵیی کەڵکداریی بەرهەمەکان 

لەکۆتاییدا  و  ئاشکرایە  ڕاستیەکی  بەگشتیی 

بەرخۆرەکانەوە  و  بەرهەمهێنەران  لەدیدی 

بە  تەنیا  نییە.  ب��ەره��ەس��ت  و  ن��ادی��ارە 

کە  کااڵییەکانەوەیە،  پەیوەندیە  سەرهەڵدانی 

بەرامبەریی کەڵکداری و دانووستاندنیبوونەوە 

ڕێکخراو  ژیانی  گرفتەکانی  و  ناکۆکیەکان  و 

و  بیرکردنەوە  بابەتی  دەبێتە  کااڵ  بەپێی 

کە  گرنگە  ئەمە  زانینی  هەروەها  توێژینەوە، 

پابەندەبە  بەرهەمەکان  تایبەتی  کەڵکداریی 

پێگەیشتنی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  پەیوەندییە 

هێزە بەرهەمهێنەرەکانی هەر کۆمەڵگەیەکی 

دیاریکراو. پۆاڵی بیناسازی بۆ شوانی خێڵەکان، 

خاوەن هیچ بەهایەکی مەرسەفی نییە.

ل��ە ش��ی��ک��ردن��ەوەک��ان��ی م��ارک��س لەو 

ناکۆکیانەی، کە سەرچاوەکەیان دەگەڕێتەوە 

بۆ کار وەک کااڵ، بەهای مەرسەفی دەورێکی 

هەستیار دەگێڕێت. بەهای مەرسەفی هێزی 

بەرهەمهێنانی  بۆ  تواناکەی  لە  بریتییە  کار 

کردنی  لەڕێگەی  نوێ  مەرسەفی  بەهای 

چەشنە  ب��ەم  بەرهەمهێناندا.  لە  ک��ار  بە 

سەرچاوەکەی  کار،  هێزی  مەرسەفی  بەهای 

پەیوەندییە  پێگەیشتنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ناکۆکی  پارە.  و  بەها  دانووستاندنییەکان، 

دانووستاندنی  بەهای  و  مەرسەفی  بەهای 

لە هێزی  ئەوکاتەی  کااڵ،  فۆرمی  جەوهەری 

کاردا وەک کااڵ خۆی دەنوێنێت، سەرچاوەی 

ناکۆکی کۆمەاڵیەتی سەرەکی بەرهەمهێنانی 

چینایەتیە  دابەشکاری  و  س��ەرم��ای��ەداری 

لەنێوان کرێکاران و سەرمایەداراندا.

 دونکێن فۆلی

بەهای هێزی کار
)value of labour power(

»بەهای هێزی کار، وەک هەر کااڵیەکی 

دیکە کاتی کاری پێویست بۆ بەرهەمهێنان، 

بەرهەمهێنانەوەی،  لەکۆتاییدا  هەروەها 

)سەرمایە،  دیاریدەکات«  تایبەتە  کااڵ  ئەم 

ئەم  وادەردەک���ەوێ���ت  ب��ەاڵم  چ6(،  ب1، 

کە  لەمەی  هاوبەستە  و  بێخەسار  دەربڕینە 

کار  هێزی  واتە  تایبەتە،  کااڵ  ئەم  بەهای 

پرسێک  چەند  دەستنیشاندەکرێت،  چلۆن 

هەندێکیانی  مارکس  کە  دەش��ارێ��ت��ەوە، 

دەستنیشان کردووە و هەندێکی دیکەشیان 

دواتر قسەوباسیان لێکەوتووەتەوە.

لەو  زانی کە کۆمەڵیک  سەرەتا مارکس 

پێویستی  کرێکار  کە  مەرسەفیانەی  بەها 

ببووژێنێتەوە  خۆی  کاری  هێزی  تا  پێیەتی 

گەرچی  نییە.  مادی  بژێوی  النیکەمی  تەنیا 

ئەو  بەپێی  دەتوانن  مادیەکان  پێداویستیە 

ژێر  بکەونە  و  بگۆڕێن  دەکرێت  ک��ارەی 

کاریگەریی هۆکارە کەش و هەواییەکان یان 

گۆڕانکاریانە  ئەم  جوگرافیەکانەوە،  هۆکارە 

گۆڕانکاریانەوە  ئەو  کاریگەریی  ژێر  دەچنە 

کۆمەاڵیەتییەکانەوە  جیاوازییە  بەهۆی  کە 

کرێکار  چینی  پێداویستیەکانی  ڕوودەدەن. 

»بەم پێیە تا ئاستێکی زۆر پابەندە بەو ئاستە 

دەستەبەری  واڵت  کە  شارستانییەتەوە  لە 

بەتایبەت  پێداویستیانە[  ]ئ��ەم  دەک��ات، 

پابەندەبە بەو شوێنگەوە کە چینی کرێکاری 

بەپێی  لەئەنجامدا  و  لەڕێگەیەوە  ئ��ازاد 

شێوەگیر  چاوەڕوانییەکانەوە  و  عادەتەکان 

بەرامبەر  چەشنە،  بەم  )هەمان(.  ب��ووە« 

ئەو  الی  سەرنجیان  مالتوس،  و  ریکاردۆ  بە 
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سنوورە بوو کە لەڕێگەیەوە حەقدەستەکان 

داواک���اری  گونجاوی  ب��اری  لەبەر  تەنیا 

ئاستی  بۆ  ئەگەرێکی  کار  ل��ەڕادەب��ەدەری 

فەراهەم  ڕووت  النیکەمی  لە  زیاتر  بژێوی 

بازاڕەکەی،  نرخی  کە  کار،  بەهای  دەکات_ 

لە  ل��ەدەورووب��ەری��دا  حەقدەست،  وات��ە 

نەوەستاندایە، الی ئەوان بەشێوەیەکی مادی 

بەشێوەیەکی  ڕووەوە  لەم  و  جەستەیی  و 

»توخمی  مارکس  دیاریدەکرێت_  رسووشتی 

بە دەخیل دەزانێت،  مێژوویی و ئەخالقی« 

کاردا،  هێزی  بەهای  خودی  دیاریکردنی  لە 

بەپێی  حەقدەستەکان  لەدەورووبەریدا  کە 

داواکاری بۆ هێزی کار و دابینکردنی هێزی 

کاردا لە نەوەستاندایە.

شوێنێکی  ب��ەروە  باسەکە  خاڵە  ئ��ەم 

دیکە دەبات کە پێناچێت مەبەستی مارکس 

بووبێت، بەاڵم لە »موناقەشەی کاری ناوماڵ« 

لەدواییدا کەوتەسەر زارانەوە )بڕواننە کاری 

ناوماڵ(: ئەمەی کە کۆی کاتی کاری پێویست 

بۆ بەرهەمهێنان و بەرهەمهێنانەوەی هێزی 

چونکە  ناکرێت.  ڕەچاو  بەهاکەیدا  لە  کار 

بەشی بنەڕەتی و گرنگی کاری پێویست وەک 

کااڵ مەرسەف ناکرێت، بەڵکو ڕێک کۆمەڵێک 

لە  کە  بەرهەمدەهێنێت  مەرسەفی  بەهای 

ئەوەی  بەبێ  دەکرێت،  مەرسەف  ماڵەوەدا 

قەت لە بازاڕدا بەهای بۆ دابرنێت. ئەم کارە 

بەراوەردی  لە  واکارێک  گەر  ناوماڵە.  کاری 

ئەوکات  ڕەچاوبکرێت  کاردا  هێزی  بەهای 

بەهای  لە  زی��اد  ب���ەردەوام  بەهایە  ئ��ەم 

بووژانەوەی  بۆ  کە  دەبێت  کااڵیانە  ئەو 

جۆراوجۆر  هەوڵی  پێویستە.  کار  هێزی 

دەتوانین  بۆ  کە  ڕوونیبکەنەوە،  تاکو  دراوە 

trotsky
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بدەین،  کرێکار  بە  »وازۆر«  حەقدەستێکی 

زۆرکەس بە چەشنێک پێدانی گواستنەوەیی 

بڕواننە  )بۆمنوونە  دەزان��ن  ماڵدار  ژنی  بۆ 

هەواڵنە  ئ��ەم  ک��ۆی  ب��ەاڵم   ،)1974 سێکم 

زیادکردنی هەمان  ناڕاستەقینەبوونی  لەمەڕ 

بۆ ناهەمان، زیادکردنی ئەو کارەی ملکەچی 

یاسای بەها نییە بۆ کاری بەرهەمهێنانی کااڵ 

کە ملکەچی ئەم یاسایە دۆشداماون )بڕواننە 

دانووستاندن   .)1975 ئەوانیدی  و  گاردینێر 

ب��ەدرێ��ژای��ی س��ن��وورەک��ان��ی ن��ێ��وان ک��اری 

بەرهەمهێنەری کااڵ و ناکااڵ، ]وادەکات[ ئەم 

جیانەکرێتەوە  یەکەم  کاری  لە  دواییە  کارە 

بەرهەمهێنەرە  پەیوەندیە  ناسینی  لە  و 

هەیە  دەستی  کە  جیاوازەکاندا  و  تایبەت 

دەبێت.  دەسەتەوەستان  یەکەیاندا  لەهەر 

مارکس  پێناسەکەی  پێویستە  لەمڕووەوە 

دابڕێژرێتەوە:  خ���وارەوە  بەمشێوەیەی 

کااڵیەکی  هەر  وەک  کار،  هێزی  »بەهای 

بەهەمهێنانی  پێویستی  ک��اری  کاتی  دی، 

لەکۆتاییدا  و،  بەرهەمهێنان  ب��ۆ  ک��ااڵ 

منوونانە  لەم  و  بەرهەمهێنانەوە  هەروەها 

دیکە  ک��ارەی  ئەو  کۆی  دی��اری��دەک��ات...«. 

بەتەواوەتی  دەتوانێت  ئ��اراوە  دێتە  کە 

بەاڵم  بێت،  پێویست  چەشنە  ه��ەرب��ەم 

و  مێژوویی  توخمە  لەو  بەشێک  بە  دەبێت 

پێکدێنن،  دابرنێت کە زەمینەیەک  ئەخالقیە 

کااڵییەکانی  پێداویستیە  لەهەمبەریدا 

دەورە  ئەم  هەڵبەت،  بەدیدێت.  کرێکار 

هێزی  بەهای  دیاریکردنی  لە  ج��ی��اوازە 

ناوماڵدا  ک��اری  بە  سەبارەت  تەنیا  ک��اردا، 

بەکارناهێرنێت، بەڵکو سەبارەت بە سەرجەم 

ناکااڵیشدا  بەرهەمهێنانی  پێویستی  کاری 

بەکاردەهێرنێت. کار لە گەڕان_ بۆ منوونە لە 

پڕوپاگاندا_ لە بەراوردی بەهای هێزی کاردا 

پێش  لەو  بەشێک  گەرچی  هەژمارناکرێت، 

زەمینەیە پێکدەهێنێت لەهەمبەریدا بەهای 

هێزی کار دیاریدەکرێت.

ئ���ەو پ��رس��ەی دی��ک��ە، ک��ە م��ارک��س 

هێزی  پێویستە  کە  ئەمەیە  ناچێتەسەری 

بەرهەم  جیاواز  گەلێک  شێوەی  بەدوو  کار 

کرێکارێک  هەموو  یەکەم،  بهێرنێتەوە. 

پێویستیەتی هێزی کارەکەی بەپێی بنەمایەک 

ڕۆژ لەدوای ڕۆژ بەرهەم بهێنێتەوە. دووهەم، 

لەکۆتاییدا  پێویستە  و  دەمرێت  کرێکار 

گەنجی  کرێکارێکی  بە  بدات  خۆی  پێگەی 

درێژە  بتوانێت  سەرمایەداری  تاکو  دیکە 

کاتی  ئەو  لێرەوەیە  بدات.  خۆی  بوونی  بە 

گونجێدراوە   کاردا  هێزی  بەهای  لە  کارەی 

پێویستە  کە  بگرێتەخۆی  شتە  ئەو  دەبێت 

ئەگەرێک بۆ جیلی داهاتوو فەراهەم بکات. 

ڕاستەڕێ  ئەمە  ئەمانە،  هەموو  سەرباری 

لە  کرێکاران  جێگۆڕکێی  لەبەرئەوەی  نییە، 

ئاستێکی تاکیدا بەڕێوە ناچێت، بەڵکو لەناو 

بنەماڵە(.  )بڕواننە  ڕوودەدات  بنەماڵەکاندا 

بە  سەبارەت  ئەوەیە  لۆژیکیرت  پێیە،  بەم 

بەهای هێزی کاری بنەماڵە، وەک یەکەیەک 

بەرهەمدەهێرنێتەوە،  کار  هێزی  تیایدا  کە 

هێدی  هێدی  پاشان  ئەمەش  بەاڵم  بدوێین، 

ک��اری  واقیعی  ل��ەگ��ەڵ  پەیوەندیەکەی 

لەڕێگەیەوە  کە  دەبچڕێت،  حەقدەستییدا 

دەدرێت،  تاکانە  کرێکارە  بەو  حەقدەست 

دەفرۆشن.  خۆیان  تاکیی  کاری  هێزی  کە 

یەک،  دەبنە  کاتە  ئەو  تەنیا  دووان��ە  ئەم 

هەیە،  حەقدەستگرێکی  تەنیا  بنەماڵە  کە 

سەردەمی  ب��وورژوازی  خەونی  ڕەنگە  کە 

ویکتۆریا بێت، بەاڵم خەونێک بوو، کە چینی 

دەستەبەرکردنی  بۆ  بوو  پێویست  کرێکار 

بجەنگێت، خەونێک کە هیچکات هەمەکیی 

جەوهەری  بەحەمتیەتی  بێگومان  نەبوو، 

دانەدەنرا  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی 

 ،1980 مەکینتاش  بەرێت   ،1977 )هۆمفریز 

کریتس 1980(.

ئەم  وادەردەک���ەوی���ت  ب��ەت��ای��ب��ەت، 

ژنانە  ک���اری  ه��ێ��زی  ب��ەه��ای  ڕوان��گ��ەی��ە 

بەاڵم  ناڕووندەهێڵێتەوە،  و  دیارینەکراو 

بەهای  بۆ  دیارینەکراویە  ئەم  لەڕاستیدا 

بنەماڵە  ئەندامانی  ک��ۆی  ک��اری  هێزی 

چینی  نفووسی  چونکە  بەکاردەهێرنێت، 

ئەندامانەی  ئەو  بگۆڕی  بەشێکی  کرێکار 

ئەو  و  دەگرێتەوە  وەردەگ��رن  حەقدەست 

پشکەی هەریەکە لە ئەندامان دەیانکەوێت 

پابەندەبە دەسەاڵتی وەرگرتنی حەقدەستی 

باقی ئەندامەکانەوە، هەر بەوجۆرە کە ئەو 

پیشانەی هەرکامیان دتوانێت دەستەبەریان 

گرێدراوی  و  دەربەستی  بە  پابەندە  بکات، 

ئەوەی  لەجیات  بنەماڵەییانەوە.  و  ناوماڵی 

پێویست  کااڵ(  )بەرهەمهێنانی  کاری  کاتی 

بەشتێک  بنەماڵە  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ 

کار  هێزی  بەهای  ڕاستەوخۆ  کە  بزانین، 

یەکەمیان  بێت  باشرت  ڕەنگە  دیاریدەکات، 

مامناوەندی  ]ب��ڕی[  کە  بزانین  بەشتێک 

لەگەڵ  دی��اری��دەک��ات،  ن��ف��ووس  داه��ات��ی 

و  کرێکار  چینی  ه��ەر  ن��ەک  کە  خەبات، 

بەڵکو  سەرمایەدارەکانیان،  خاوەنکارە 

و  دەگلێنێت  تێوە  دەوڵەتیشی  هەروەها 

ئەم  وەرگرتنی  فۆرمی  لەسەر  کاریگەری 
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نفووسەکان  زۆربەی  بۆ  دادەنێت.  داهاتە 

ئەندامانی  ه��ەری��ەک��ەی  ب��ۆ  ف��ۆرم��ە  ئ��ەم 

لەبەر  کە  وایە،  حەقدەست  وەک  بنەماڵە 

دەوڵەتی  باجی  یان  تێچوونەکان  هاریکاری 

تەواو و کامڵدەبێت، یان کەم دەبێتەوە، کە 

لەوانەیە بە گۆڕانکاریی بزانێت لە پێکهاتەی 

نفووسەکاندا )دێربۆنهۆڤ 1987(.

مارکس  کە  ئەوکاتەی  وادەردەک��ەوێ��ت 

ئەو  »کۆی  لە  دەدات  بەدەستەوە  لیستێک 

بەهای  بڕی  گۆڕانکاریەکانی  کە  هۆکارانەی 

پانایی  و  ن��رخ  دی��اری��دەک��ەن،  ک��ار  هێزی 

پێداویستیە سەرەتاییەکانی ژیان لە پێگەیشتنی 

تێچووی  م��ێ��ژووی��ەک��ەی��ان،  و  رسووش��ت��ی 

کاری  دەورەی  ئەو  کرێکاران،  پ���ەروەردەی 

وەبەرهێنانەوەی  دەیگێڕێت،  مندااڵن  و  ژنان 

)سەرمایە،  قووڵەکەی«  و  بەرباو  بڕە  و  کار 

ئەم خاڵەی دەستنیشان کردووە،  ب1، چ 22( 

تەواوەتیی  شیکردنەوەی  هەوڵی  قەت  بەاڵم 

]هێزی  بەهای  کردنی  دی��اری  لە  پرسەکان 

ناباوی  رسووشتی  سەرچاوەی  بۆ  کە  ک��اردا[ 

دەگەڕێتەوە،  ک��ارە  هێزی  وات��ە  کااڵیە،  ئەم 

بەرهەمهێنانی  دەرەوەی  کاری  هێزی  نەدا. 

س��ەرم��ای��ەداری ل��ەڕێ��گ��ەی ی��ەک��ەی��ەک��ەوە 

وشەیەکی  بەرهەمهێنان  _گەر  بەرهەمدێت 

دەگرێتەوە  هەموویان  کە  بێت_  درووس��ت 

هێزی  پێیە،  بەم  دەیفرۆشن.  ئەوانەی  جگە 

کار جیاوازە لە کااڵکانی دی_ هەڵبەت ئەگەر 

کااڵ ووشەیەکی درووست بێت_ چونکە بەها 

یان  ئامانج،  تاقە  بێگومان  دانووستاندنەکەی 

نییە.  بەرهەمهێنەرەکانی  ئامانجی  تەنانەت 

هیزی کار و کارێکار لێکدی جیانابنەوە و ئەر 

هێزی کار بۆ سەرمایە پڕسە، هەروەها بۆ فام و 

بنەماڵەی چینی کرێکار و دەوری  تێگەیشتنی 

بەهای هێزی کار لە بەرهەمهێنانەوەشیدا چیە.

پ��رس��ەک��ەی دی��ک��ە پ��ەی��وەن��دی بە 

کاری  بۆ  کارامەیە  ک��اری  کەمکردنەوەی 

کارامە  کاری  هەوڵدەدات  مارکس  ساکار. 

)ساکار(  ناکارامە  کاری  ساکاری  فرەیی  بە 

دابنێین: ڕاستە کە کاری مامناوەندی سادە لە 

واڵتانی جۆراوجۆر و لە سەدەمە کولتووریە 

خەسلەتەوە  ل���ەڕووی  ج��ۆراوج��ۆرەک��ان��دا 

تایبەتدا  کۆمەڵگەیەکی  لە  بەاڵم  جیاوازن، 

کاری  وەک  ئاڵۆزتر  ک��اری  ک��راوە.  دی��اری 

بە  باشرت  دەربڕینێکی  بە  یان  کرژەوەبوو 

ک��اری س��اک��اری ج��ۆرب��ەج��ۆر دادەن��رێ��ت، 

بەجۆرێک کە بڕی بچووکرتی کاری ئاڵۆز بە 

گەورەتری  بڕی  لەگەڵ  دادەنرێت  هاوکێش 

ئەم  نیشانیداوە  ئەزموون  ساکاردا.  کاری 

ڕوودەدات  ب����ەردەوام  کەمکردنەوەیە 

)سەرمایە، چ1، ب 2(.

بەهاوە  بەو  پەیوەندیدارە  ئەمە  بەاڵم 

بەرهەمیدەهێنێت،  کارامە  کرێکاری  کە 

کارامە،کە  کاری  هێزی  خودی  بەهای  نەک 

تێچووەکانی  ساکار،  کاری  بەهای  هەروەک 

کە  دی��اری��دەک��ات،  بەرهەمهێنانەوەکەی 

کاتی  و  تێچوو  کارامە  کاری  بە  سەبارەت 

Angeles
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ڕەچ��اودەک��ات.  ڕاهێنان  بۆ  تەرخانکراو 

باسێک  چ��ەن��د  دوای��ی��دا  س��ااڵن��ەی  ل��ەم 

دتوانین  ئایا  کە  ئەنجامدرا،  لەمبارەوە 

جیاواز  کارامەی  کاری  هێزەکانی  بەهاکانی 

بەرهەمیدەهێنن  کە  بەهایانەی  جیالەو 

ئاستەکانی  پەیوەندەدا  لەم  دیاریدەکرد_کە 

ئایا  ی��اخ��ود  چ��ەوس��ان��دن��ەوە ج��ی��اوازن_ 

بوونی  ڕاسەقینە  کۆمەاڵیەتیی  پڕۆسەیەکی 

هەیە کە ڕێکیاندەخات )ئیتوێ 1988. ل163، 

بەرباسەکان،  پرسە   .)1984 ویت  هیمێل 

موناقەشەی  لە  کە  دەچن  پرسانە  لەو  پرت 

دانووستاندنی نابەرابەردا دێتەئاراوە.

سووزان هیمێل ویت

)value and price( بەها و نرخ
لە  کە  تاکیەی  کاتە  ئ��ەو  ب��ۆئ��ەوەی 

کاری  وەک  دەبێتەوە  بابەتیی  کااڵیەکدا 

خەسلەتێکی  خ��اوەن  ببێتە  ئەبسرتاکت 

فۆرمی  تایبەت  کااڵیەکی  دەبێت  هەمەکی 

کاتی کاری بابەتی و هەمەکی بگرێتەخۆی. 

نێوان خەسلەتی گشتیی کااڵ وەک  ناکۆکیی 

بەهای  وەک  تایبەتەکەی  و خەسڵەتە  بەها 

چارەسەر  ڕێگەیەوە  لەم  تەنیا  مەرسەفی 

دەبێت کە بۆخۆی بابەتیی ببێتەوە، پڕۆسەی 

بەهای  مادی  بەشێوەیەکی  دانووستاندن 

جیادەکاتەوە  لەخۆی  کااڵکە  دانووستاندنی 

بەها  وەک  کااڵکان  هەموو  کە  بەجۆرێک 

فۆرمێک  وەک  پارە  لەگەڵ  مەرسەفیەکان 

بەهاکانی  تیایدا  کە  دەبنەوە  ڕووب��ەڕوو 

مارکس  لەدەرەنجامدا،  دەردەب��رن.  خۆیان 

و دەربڕینی  بەها  پارەیی  فۆرمی  نرخ وەک 

پارەییدا  کااڵی  یەکەکانی  لە  کااڵ  بەهای 

)بۆمنوونە ئاڵتوون/زێڕ( پێناسە دەکات.

کارکردەکەی  جیالە  پارەیی  کااڵی  کەواتە 

دەبێت،  بەها  ئەندازەگرتنی  پێوەری  وەک 

کارکردی  نرخیش  پێوەری  وەک  هەروەها 

هەبێت. گەرچی کااڵی پارەیی تەنیا دەتوانێت 

لەبەرئەوەی  کاربکات،  بەها  پیوەری  وەک 

لەڕووەوەی  لێرەدا  و  کارە  بەرهەمی  بۆخۆی 

هێزەکی/زەبردار  بەشێوەیەکی  ب��ەه��اوە، 

نرخە  نەگۆڕڕاگرتنی  پێوەری  وەک  بگۆڕە، 

بۆ  کەواتە  گرنگە،  ئەندازەگیریکراوەکان 

یاخود  بن؟  نەوەستاندا  لە  دەتوانن  نرخەکان 

پارە  بەهای  گ��ۆڕاوە،  کااڵکان  بەهای  چۆن 

بەهای  چۆن  یان  دەمێنێتەوە،  خۆی  وەک 

وەک  ک��ااڵک��ان  بەهای  دەگ��ۆڕدرێ��ت،  پ��ارە 

تێکەڵەیەک  لەڕێگەی  یان  دەمێنێتەوە،  خۆی 

بە  ڕوانینە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  گۆرانانە،  لەمجۆرە 

ب��ەردەوام  نرخەکان  کە  دەزانێت،  سەملاوی 

و  دەگ��رن  ئ��ەن��دازە  بەهاکان  درووس��ت��ی  بە 

کاتی  نییە.  درووست  شێوەیەک  بەهیچ  ئەمە 

بەها  ئەندازەی  کۆمەاڵیەتی  پێویستی  کاری 

دەگرێت و ئەمە بەردەوام، لەڕوی ماناییەوە، 

باوەڕپێکراوە،  و  ورد  ئەندازەگیری  پێوەرێکی 

تایبەتی  دانووستاندنێکی  لە  تەنیا  بەها  بەاڵم 

کااڵی  نێوان  دانووستاندنی  پەیوەندی  وەک 

دیاردەکەوێت،  پارەیی  کااڵی  و  بەرباسامن 

سەربەخۆکەی  دووک��ااڵ  بەلەبەرچاوگرتنی 

بەرباسامن، ئەم پەیوەندی دانووستاندنە هەم 

دەتوانێت بڕی بەهای کااڵ دەرببڕێت و هەم 

بڕی زیاتر یان کەمرتی ئەو پارەی ئەم کااڵیە لە 

ئەوە  لەبری  دانووستاندنیدا،  تایبەتی  بارێکی 

دتوانێت بفرۆرشێت. لێرەوەیە کە نرخ و بڕی 

بەها دەتوانێت بە ئاسانی جیاواز بێت و بە ڕای 

مارکس: »ئەمە نوقسان و خەسار نییە، بەڵکو 

فۆرمیکی  دەکاتە  فۆرم  ئەمە  بەپێچەوانەوە، 

بەرهەمهێنان  شێوازێکی  گونجاوی  و  تەواو 

ئاستی  وەک  دەتوانێت  تەنیا  یاساکانی  کە 

هەمیشەییەکان  بێڕێساییە  نێوان  مامناوەندی 

دەجووڵێن«  کوێرکوێرانە  کە  بوون،  بەهێنێتە 

)سەرمایە، ب3(.

فۆرمی  دەرخ����ەری  ک��ااڵک��ان  ن��رخ��ی 

بەهایە، واتە هاوتایە لەگەڵ کااڵی پارەیی لە 

خەیاڵداندا، بەاڵم بۆئەوەی ئەم فۆرمی بەهایە 

دانووستاندنێک ڕووبدات.  بەدیبێت، دەبێت 

لە  دەالل��ەت  هەم  بەها  فۆرمی  پێیە،  بەم 

دانووستاندنیبوونەوەی کااڵکان لەبری پارە و 

دانووستاندنیگەلێکی  پێویستیی  لەسەر  هەم 

دانووستاندنگەلێک،  وا  شیکاری  و  وەه��ا 

بۆ  داتاشینی چەمکی سەرمایە  بۆ  بنەمایەک 

بەدحاڵیبوونێکی  فەراهەمدەکات.  مارکس 

لەمەڕ  یەکەم(  )بەرگی  سەرمایە  کە  گشتیە 

بەها و سەرمایە و سەرمایە )بەرگی سێهەم( 

نرخەکاندا.  لەگەڵ  بزانین  پەیوەندیدار  بە 

بەپێچەوانەوە، فۆرمی نرخ لەسەرەتای بەرگی 

یەکەمی سەرمایەدا دێتەئاراوە، پاشان مارکس 

لەگەڵ  گونجاوە  کە  بەکاردەهێنێت،  وەهای 

دینامیزمی  بەرینبوونەوەی  و  پەرەسەندن 

لە  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی  شێوازی 

ئاسۆگەی ئەو شتەوە کە سەرمایەکان پاکیان 

لەڕێگەی  سەرمایەکان  جیاوازی  هەیانە. 

کردنی  بە  پێویستی  ڕکابەریەوە  پڕۆسەی 

بەرهەمهێنان  نرخی  بە  نرخە  فۆرمی  زیاتری 

ئەم  دەتوانین  تەنیا  ب��ەاڵم  ب��ازاڕ،  نرخی  و 

تۆکمەی  شیکردنەوەیەکی  پاش  ڕکابەریە 

بەرهەمهێنانی سەرمایەداری شیبکەیەنەوە و 

لەمڕووەوە لە بەرگی سێهەمدایە بەتەواوەتی 

نرخی  بڕواننە  )هەروەها  شیدەکرێتەوە. 

ترانسفۆرمەیشێن،  پرسی  و  بەرهەمهێنان 

بەهای زیادە و قازانج(.

سایمۆن مون
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هیوم

11چۆن دەزانن؟
ئایا ئێوە بڕواتان بەوە هەیە، کە ئێمە لە 

سەردەمی پێشکەوتنی دۆزینەوەی زانستی، 

ئاسامنی،  دۆزی��ن��ەوەی  ناوەکی،  فیزیکی 

دەستکردەوە،  مانگی  رێگەی  لە  پەیوەندی 

توێژینەوەی  ئ��ەک��رتۆن��ی،  تەکنەلۆژیای 

کشتوکاڵ،  لەبارەی  توێژینەوە  ژێنێتیک، 

کۆنرتۆڵکردنی نەخۆشییەکاندا دەژین؟

کەڵەکەبوونی  ئەم  باوەڕتانوایە  ئایا 

لە  رووی  هەمیشە  زانستە،  بەرفراوانی 

باشرت بوونە و تەکنەلۆژیایەکن، زیاتر بەرەو 

مرۆڤایەتی  ب��ەرژەوەن��دی  لە  باشرتبوون 

دەڕوات؟

ئەوا  ئەرێنییە،  ئێوە  وەاڵم��ی  ئەگەر 

لەبیری سەدەی هەژدەیەم – بیرکردنەوەیەک 

پێشکەوتنی  و  راس��ت��ی  ب��ە  ب���اوەڕی  ک��ە 

هەیە،  مرۆڤایەتی  بەرژەوەندی  لە  زانست 

و  بەریتانیایی  ئەزمونگەرایی  بەشدارن. 

دژی  )هیوم(  ئەزمونگەرایی  تایبەتی  بە 

راستی  بە  باوەڕ  و  بیرکردنەوەیە  ئەمجۆرە 

و  دەوەستێتەوە  زانست  پێشکەوتنی  و 

هێرشێکی وێرانکەری دەکاتەسەر.

• پێگەی مێژوویی:
سەردەمی رۆشنگەری

یەکەم و گرنگرتین بەرهەمی فەلسەفی 

مرۆیی(  ناوی )رسوشتی  بە  نامەیەکە  هیوم 

ئەوەی  دوای  ساڵ  سەد   ،1740 ساڵی  لە 

نوسی  تێڕامانەکانی   1641 ساڵی  دیکارت 

لەماوەی  گ��ۆڕی.  جیهانی  ریشەوە  لە  و 

ساڵی  دی��ک��ارت��ەوە  مردنی  لە  س��اڵ،   125

ژیانی   ،1776 ساڵی  هیوم  مردنی  تا   1650

باوەڕ  هێز،  ئەوپەڕی  لە  ئەوروپا  فەلسەفی 

بە خۆبوون و گەشبینی بوو، کە تا ئەو کاتە 

وێنەی نەبوو. ئەم قۆناغە لە ساڵی 1650 تا 

بەناوبانگە.  بە سەردەمی رۆشنگەری   1770

رۆشنگەری  سەردەمی  فەلسەفی  جیهانبینی 

ئەمەریکا  لە  گرتەوە.  ئەمریکای  و  ئەوروپا 

جیفرسۆن،  وەک  کۆماری،  دامەزرێنەرانی 

بەرامبەر  هامیلتۆن  ئادامز،  مەدیسۆن، 

بەڵێن  ج���اوەن  رۆش��ن��گ��ەری  س��ەردەم��ی 

وەک  خۆی  رۆشنگەری  سەردەمی  ب��وون. 

ژیری  کە  هەڵدەسەنگاند،  سەردەمانێک 

مرۆڤ تیشکی خۆی لە رسوشت و مرۆڤایەتی 

لەگەڵ  ناوەڕاستی  تاریکی سەدەکانی  دەدا، 

فەلسەفەی مەکتەبی ) فەلسەفە و ژیر بێژی 

توندگرتنی  بە  و   )Scholasticism ئاین  و 

ئاین و دەسەاڵتی سیاسی، نەهێشتبوو.

و  خۆبوون  بە  باوەڕ  ئەم  سەرچاوەی 

گەشبینی  ب��وو؟  چی  گەورەیە  گەشبینییە 

بەشێوەیەک  رۆش��ن��گ��ەری  س��ەردەم��ی 

دەیتوانی  تەنیا  کە  بوو،  گەورە  و  بەرفراوان 

لە سەرچاوە جیاجیاکانەوە سەرچاوەبگرێت. 

بەشێک لە باوەڕ بە خۆبوونی لە سەردەمی 

وەرگرتبوو.  م��رۆڤ  ژی��ری  و  رێنیسانس 

هەستی  لە  بوون  بریتی  تر  سەرچاوەکانی 

خێرای  گەشەی  لە  سەرچاوەگرتوو  گۆڕانی 

کانزاکان  دەرهێنانی  نوێ  شێوازی  بازرگانی، 

س��ەرەت��ای  کشتوکاڵ،  گەشەپێدانی  و 

جیاتی  لە  بەردین  خەڵوزی  بەکارهێنانی 

و  ئاسن  بەرهەمهێنانی  پەرەپێدانی  دار، 

دروستبوونی  چنین،  و  رسنت  پێشەسازی 

ناوەندی  چینی  نوێیەکان.  گ��ەورە  ش��ارە 

سەرجەم  پێشڕەوی  کە  دروستبوو،  ت��ازە 

رووی  لە  بەخێرایی  بوو  گۆڕانکاریانە  ئەم 

سەرمایە و توانا و پێگەیەوە، پێش خانەدانە 

ئەو  بۆ  دەکەوتن.  کۆنەکان  زەوییە  خاوەن 

خەڵکەی لەو سەردەمەدا دەژیان، ئەزمونی 

پێویستە  جۆراوجۆرانە  گۆڕانکارییە  ئەم 

باوەڕەی دابێت، کە گۆڕانێکی  یارمەتی ئەو 

عەقڵی  ئێستا  روویداوە،  جیهاندا  لە  گەورە 

مرڤ ئازادکراوە و زانست بۆ خۆشگوزەرانی 

مرۆڤایەی بەرەو پێش دەچوو.

- بنەماکانی نیوتن:
منونەی زانستی

باوەڕ  سەرچاوەیەکی باوی رۆشنگەری، 

لە  سەرچاوەگرتوو  گەشبینی  و  بەخۆبوون 

بوو.  زانست  پێشکەوتنی  و  خێرا  گەشەی 

ئیسحاق  )سێر  دەستکەوت  گەورەترین 

لە  بوو  بەریتانیایی  فیزیکی  زانای  نیوتن( 

)بنەماکانی مامتاتیکی فەلسەفەی رسوشتی(

نیوتن  کتێبی  بێگومان   ،1687 ساڵی  ئەو 

دەستکەوتەکانی  بەنرخرتین  و  سەرەکیرتین 

بەرهەمێکی  رۆشنگەرییە،  س��ەردەم��ی 

پارچە  سەرجەم  کە  بوو،  سەنگین  ئەوەندە 

ئەستێرەناسی  زانستی  باوەکانی  و  پەرش 

بنەمایەکدا  چ��ەن��د  ژێ��ر  ل��ە  فیزیکی  و 

کۆکردبووەوە، کە بە گەورەترین دەستکەوتی 

زانستی هەموو سەردەمێک دادەنرێت.

ژیری  توانای  گالیلە  و  کاپلەر  دیکارت، 

مرۆڤیان بۆ رەخنەکردنە ناو یاسا رسوشتییەکان 

نیشاندابوو، بەاڵم دۆزینەوەکانی ئەوان تەنیا 

الیەنێکی تایبەتی وەک جوڵەی هەسارەکانی 

ئایا  مابوو:  پرسیارێک  هێشتا  لەخۆگرتبوو. 

دەتوانێت  مامتاتیک،  بە  گرنگیدەر  فیزیای 

پارچە  ن��ەک  ماتریاڵ،  جیهانی  سەرجەم 

نیوتن سەملاندی  روونبکاتەوە؟  جیاجیاکانی، 

نیوتن،  کێشکردنی  یاسای  دەتوانێت.  بەڵێ 

یاسایەک بۆ سەرجەم رسوشت بوو: یاسایەکی 

ئەستێرەکانیان،  و  هەسارە  بۆ  کێشکردن 

مانگ  کاریگەری  بۆ  ئەستێرەکانی،  و  زەوی 

لەسەر هەڵکشان و داکشانی زەریاکان و بۆ 

سەرجەم شتەکانی ئەم جیهانە.

یان  رسوش��ت��ی،  جیهانی  س��ەرج��ەم 
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دەزگایەکە،  نیوتن  بۆچوونی  بە  ماتریاڵ، 

لەبارەی  هەرشتێک  جیهانی.  دەزگایەکی 

کەوتنە  تا  جوڵەی هەسارەکانەوە  لە  دەزگا، 

بە  دەتوانرا  دارێک،  لە  سێوێک  خوارەوەی 

روونبکرێتەوە.  جوڵە  میکانیکییەکانی  یاسا 

لە  بەمشێوەی جیهانی رسوشتی سیستمێکە 

هۆ و بەرهۆ پێویستەکانیان، کە لەسەرجەم 

کردەکانیاندا تەواو زۆرەملێیە. هەر شتێک لە 

روودەدات  ماتریاڵدا  یان  رسوشتی،  جیهانی 

حاشاهەڵنەگری  پێویستی  دەرەن��ج��ام��ی 

ناتوانێت  شتێک  هیچ  پێشووە،  بەرهۆکانی 

بێجگە لەو شتە بێت کە هەیە، هەموو شتێک 

دەیسەپێنێت.  بااڵ  پێویستی  شتەیە  ئەو 

زۆرەملێیی  لە  ناتوانێت  مادی  تەنێکی  هیچ 

پێویستی هۆ و بەرهۆ قوتار بێت.

نیشانەی  بە  ب��وو  نیوتن  خێرایی  بە 

نیشانەی  ئەو  رۆشنگەری.  سەردەمی  زانای 

یاسا  دۆزینەوەی  بۆ  زانستی  ژیری  تاوانی 

جیهانی  بەسەر  دەسەاڵتدارەکان  عەقانییە 

نیوتن  ستایشی  بۆ  شاعیرەکان  بوو.  ماتریاڵ 

هۆنراوەی  ناویاندا  لە  نوسی،  هۆنراوەیان 

ناوبانگی  پ��وپ(  )ئەلکساندەر  ئینگلیزی 

پەیداکرد:

شاراوە  شەودا  لە  یاساکان  و  -رسوشت 

بوون

-خوا نیوتنی خوڵقاند و هەموو شتێک 

روونبووەوە

- سیستمی عەقاڵنی 
رسوشت، رسوشتی و مرۆیی

فەیلەسوفە  نیوتندا  کاریگەری  لەژێر 

لە  هەژدەهەمیش،  سەدەی  رۆشنگەرەکانی 

فەلسەفەی دیکارتەوە ئاوێتەی فەلسەفەیەک 

داڕێ��ژراب��وو،  ئەندازیاری  وەک  کە  ب��وون، 

لە  پێشوو  بەڵگاندنی  سیستمێکی  وەک 

فەیلەسوفەکانی  بەڵگەنەویستی.  بنەماکانی 

کاریگەری  ژێ��ر  لە  ه��ەژدەی��ەم  س��ەدەی 

سیستامتیک  گشتییە  یاسا  دۆزینەوەکانی 

بە  گرنگیاندا  فیزیک،  هاوئاهەنگەکانی  و 

بۆ فەسەفە – گەڕانی سیستم،  منونەی نوێ 

هاوئاهەنگی و یاسایی لە سەرجەم رسوشتدا، 

رسوشتی  ئ��ەگ��ەر  م��رۆی��ی.  و  جەستەیی 

ماتریاڵ سیستمێکی هاوئاهەنگە و یاساکانی 

عەقڵ  و  بەسەرداکێشاوە  باڵیان  رسوشت 

دەتوانێت بیاندۆزێتەوە، بۆچی لەوبارەیەوە 

رسوشتی مرۆییش راست نەبێت؟ ئایا سنوری 

رسوشت  لە  بەشێک  مرۆڤیش  دەس��ەاڵت 

هاوئاهەنگ  و  سیستامتیک  یاسای  و  نییە 

دەسەاڵتی بەسەردا نییە؟

فەیلەسوف  لۆک(ی  )جۆن  بەریتانیا  لە 

نیشانیداوە،   1664 لەساڵی  و  بەرلەوکاتە 

ک��ە ی��اس��ای��ەک��ی رسوش��ت��ی دەس��ەاڵت��دار 

مرۆڤ  عەقڵی  و  هەیە  مرۆڤەکاندا  بەسەر 

لۆک  ج��ۆن  بۆچوونی  ب��ە  ناسیوییەتی. 

ئەوە  مرۆڤەکان  بۆ  رسوش��ت  یاساکانی 

عەقڵیان  مرۆڤەکان  س��ەرج��ەم  کە  ب��وو، 

هەبوونی  رووی  لە  سەرجەمیان  هەیە، 

داراییەوە  و  ئازادی  و  ژیان  رسوشتی  مافی 

بەسەر  شتێک  هیچ  ناتوانرێت  و  یەکسانن 

مافی کەسانیرتدا بسەپێرنێت. وشەکانی جۆن 

لۆک لەبیرناکرێن: »هەروەها عەقڵ... مرۆڤ 

نانوێنن  رەفتار  ئەو،  حوکمی  لە  بێجگە  کە 

یەکسان  هەمووان  لەبەرئەوەی  فێردەکات، 

زیان  نابێت  کەسێک  هیچ  سەربەخۆن،  و 

بە گیان و سەالمەتی و ئازادی، یان سامانی 

کەسانی تر بگەیەنێت.«

ساڵی  شۆڕشی  لۆک  جۆن  وتانەی  بەم 

بە  ک��ە  شۆڕشێک  ئ��اڕاس��ت��ەک��رد،  1688ی 

شۆڕشی بێ خوێنڕشنت ناودەبراو لە ئەنجامدا 

شانشینی  دیکتاتۆری  دەسەاڵتی  بە  کۆتایی 

هاووالتیان  بە  دەسەاڵتی  و  هێنا  بەریتانیا 

بەخشی.  پ��ەرل��ەم��ان  ل��ە  نوێنەرانیان  و 

و  یاسا  پشتڕاستی  کە  لۆک  جۆن  وتەکانی 

مرۆڤەکانی  بۆ سەرجەم  مافە رسوشتییەکان 

دەکردەوە، ئەوەندەی نەبرد لە شۆڕشەکانی 

فەرەنسا   1789 و  ئەمەریکا   1776 ساڵی 

و  رەوان  شێوەیەکی  بە  دواتر  بەکارهێرنان. 

ویالیەتە  سەربەخۆیی  بەیاننامەی  لە  روون 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە زمانی )تۆماس 

باوەڕمان  »ئێمە  وترانەوە  جیفرسۆن(ەوە 

کە  هەیە،  بەڵگەنەویستەکان  راستییە  بە 

سەرجەم مرۆڤەکان بە یەکسانی ئافرێندراون 

ژیان  لەوانە  ت��ەواو  مافی  ئافرێنەریان  و 

خۆشبەختی  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دان  و  ئ���ازادی  و 

پێبەخشیون...«

عەقڵی  رۆشنگەریدا  س��ەردەم��ی  لە 

عەقڵ  ب��وو.  دەس��ەاڵت��دار  شا  وەک  م��رۆڤ 

بەپێی  بوونەوەران  جیهانی  کە  نیشانیدابوو 

فیزیک،  ئەستێرەناسی،  زانستییەکانی  یاسا 

یاسایی  رێکخراو،  ناسی،  ئەندام  و  کیمیا 

هاوئاهەنگییە  ل��ەم  و  هاوئاهەنگە  و 

یاسای  رێگەی  لە  جیهاندا،  عەقانییەی 

لۆک  جۆن  رسوشتییەوە  مافی  و  رسوشت 

دۆزی��ب��ووەوە،  م��رۆڤ��ەک��ان  ب��ۆ  شوێنێکی 

و  عەقڵ  سەردەمی  چوارچێوەی  لە  بەاڵم 

کە  دەردەکەوت،  تر  تێڕوانینێکی  گەشبینیدا 

بەستوو  پشت  عەقڵگەرایی  پێشبینیکرابوو 

و  رەگ  لە  رۆشنگەری  سەردەمی  رۆحی  بە 

ریشە دەربێنێت.

- بنەماکانی نیوتن: 
عەقڵگەرایی، یان ئەزمونگەرایی

بینی  کە  بوو  ئەزمونگەرایی  تێڕوانینی 

دڵنیایی  سەرچاوەی  تاکە  بە  هەستەوەری 

سااڵنی  لە  ئەزمونگەرایی  دادەن��ا.  ناسین 
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ئەو  هەمان  لەژێر  حەڤدەیەم  س��ەدەی  سەرەتای 

دروستکرد،  عەقڵگەراییان  کە  دەرکەوت،  فسارانەدا 

سود  شێوازی  لەبارەی  تیۆرێک  کە  پەیامەی  بەو 

گۆڕانی  گرنگرتین  واتە  نوێ،  زانستی  بۆ  لێوەرگیراو 

نیوتن  پێشکەشدەکات.  مۆدێرن  جیهانی  فکری 

کێشکردنی  یاسای  جێگیری  بۆ  یاسایەکی  چی 

و  عەقڵگەراکان  ه��ەردووی��ان  بەکارهێنا؟  خ��ۆی 

ئەزمونگەراکان جەختدەکەنەوە کە الیەنگری ئەوانە. 

وەک بینیامن عەقڵگەرای جەختی دەکردەوە لەسەر 

ئەزمونی  و  سەرچاوە  گرنگرتین  عەقڵ  کە  ئەوەی، 

پەسەنددەکەن،  دیکارت  عەقڵگەراکان  راستییە. 

لەسەر  پێویستە  ناسیندا  بوارەکانی  لەسەرجەم  کە 

راست  و  بەڵگەنەویست  و  جیاواز  و  روون  بنەمای 

دەست پێبکەین و لەوێوە بە ئەنجامی راستییەکانی 

لۆژیکی  بە مەبەستی دروستکردنی سیستمێکی  تر، 

عەقڵگەرایی  دەگەین.  راستییەکان  لە  لێکۆڵینەوە   –

زانستی  لەبارەی  کە  نییە،  شتە  ئەو  ئەمە  دەڵێت 

نوێی روو لە کامڵ بوون راستە: بەکارهێنانی بنەمای 

سیستمێی  دروستکردنی  بۆ  توێژینەوە  و  عەقانی 

عەقڵگەراکان  بۆچوونی  بە  ناسین.  بۆ  دڵنیا  تەواو 

ئەمە هەمان ئەو شتەیە، کە نیوتن بە یارمەتی ئەو، 

ئەو  دامەزراند.  میکانیکی  توێژینەوەی  سیستمی 

وزە،  گەردیلە،  وەک  چەمکەکانی  لە  بەڵگاندن  بە 

یاساکانی جوڵە، شیکاری بۆ سەرجەم بونەوەرەکانی 

جیهانی ئەنجامدا.

کاری  سەرنجدانە  بە  ئەزمونگەرایی  ب��ەاڵم 

کاری  لەگەڵ  نیوتن  شێوازی  کە  دەڵێت،  نیوتن 

بەپێچەوانەوە  و  نەدەخوێندەوە  یەکرتیان  دیکارت 

بینینی  بە  نیوتن  ئەزمونگەراکان  بۆچوونی  بە  بوو. 

بە  ئەزمونکراوەکان  پێدراوە  لەگەڵ  پێدراوەکان، 

نوێ  زانستی  ئامرازەکانی  یارمەتی  بە  هەستەکان 

دەستیپێکرد. نیوتن تەنیا لەسەر بنەمای سیستمێک 

بەدەستیهێنا،  ئەزمون  پێدراوەکانی  بینینی  بە  کە 

خۆی  یاسایانەی  لەو  لۆژیکی  سیستمێکی  توانی 

دۆزیبوونیەوە دروستبکات.

• دەرکەوتنی
ئەزمونگەرایی بەریتانی

دیارەکانی  ن��اوە  ب��وون؟  کێ  ئەزمونگەراکان 

ئەزمونگەرایی کالسیک سەرجەمیان بەریتانین. پێگەی 

بااڵی شکۆفایی ئەزمونگەرایی ئینگلستان و سکۆتلەندا 

بوون.  ه��ەژدەدا  و  حەڤدە  س��ەدەی  لە  ئیرلەندا  و 

لە  ئەوان  سەرەکییەکانی  بەرهەمە  و  ئەزمونگەراکان 

 )1704-1632 لۆک  »)جۆن  لە  بریتین  ناسیندا  تیۆری 

گەڕان بە دوای تێگەیشتنی مرۆڤ 1690، )جۆرج بارکلی 

ناسینی  نەماکانی  لەبارەی  نامەیەک   )1753-1685

لەبارەی  نامەیەک  مرۆڤ 1710، )هیوم 1776-1711( 

رسوشتی مرۆڤ 1738-1740 لە چاپی دووەمدا بەناوی 

لێکۆڵینەوە لە تێگەیشتنی مرۆڤ ساڵی 1751 لە ژێر 

چاودێری )فرانسیس بیکۆن 1561-1626(« گەشەپێدانی 

سێ  ئەم  کاری  بەریتانیایی،  ئەزمونگەرایی  لۆژیکی 

فەیلەسوفە بوو. بنەمای سەرەکی ئەزمونگەرایی ئەوە 

بوو، کە تێگەیشنت لە رێگەی هەستەوەرەکانەوە )لەوانە 

بینینی راستەوخۆ لەالیەن هەستەوەرەکانەوە و بینین 

شێوازی  تاکە  تاقیکردنەوەکانەوە(  و  ئامڕاز  هۆی  بە 

متامنەپێکراوی بەدەستهێنانی زانست و تاقیکردنەوەی 

سەرجەم بانگەشەکانی ناسینە.

- ئەزمونگەرایی دژە دیکارتی
لە  س��ەرەت��اوە  رۆژان���ی  ل��ە  ئەزمونگەرایی 

بەرهەمەکانی جۆن لۆکدا، خۆی بە کێبڕکێکاری ئازای 

سەرجەم  داناوە.  دیکارت  تایبەتی  بە  عەقڵگەرایی 

ئ��ەوەی  رەت��ک��ردن��ەوەی  کەوتنە  ئەزمونگەراکان 

پێشرتدا  لە  وەک  دەب��رد.  ناویان  )کارتزینایزم(  بە 

باسامنکرد عەقڵگەرایی پێیوابوو تەنیا بە هۆی هێزی 

واقعیەت – مرۆڤ،  لە رسوشتی سەرجەم  عەقڵەوە 

رسوشت و خوا -  تێگەیشتووە و لە دڵنیایی مامتاتیکی 

تەواو بە بەکارهێنانی پێوەر و دەرەنجامی لۆژیکی 

گەیشتووە.  ناسینە  بەو  بەڵگەنەویستەکانەوە  بنەما 

خۆیاندا  رەتکردنەوەی  توندترین  لە  ئەزمونگەراکان 

دروستکراوی  )فەلسەفی(  مێتافیزیکی  سیستمی  لە 

عەقڵ بە گومانن. 

لە سەردەمی 
رۆشنگەریدا، عەقڵی 
مرۆڤ وەک شا 
دەسەاڵتدار بوو. 
عەقڵ نیشانیدابوو 
کە جیهانی 
بوونەوەران بەپێی 
یاسا زانستییەکانی 
ئەستێرەناسی، 
فیزیک، کیمیا و 
ئەندام ناسی، 
رێکخراو، یاسایی 
هاوئاهەنگە و لەم 
هاوئاهەنگییە 
عەقاڵنییەی جیهاندا، 
لە رێگەی یاسای 
سروشت و مافی 
سروشتییەوە، جۆن 
لۆک شوێنێکی بۆ 
مرۆڤەکان دۆزیبووەوە
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دەزگ��ای��ەک��ی  هیچ  ئ��ەزم��ون��گ��ەرای��ی 

هیچ  دانامەزرێنێت،  گ��ەورە  فەلسەفی 

پێشکەشی  جیهانگیری  ی��ان  تێڕوانین، 

دەبەستێت  پشت  تەنیا  ناکات.  مرۆڤەکان 

دەتوانین  ئێمە  کە  ناسین،  تیۆری  یەک  بە 

کە  دەک��ات،  ئ��ەوە  بانگەشەی  و  بیزانین 

شێوەیەکی  بە  ئەوەی  دەتوانین  تەنیا  ئێمە 

هەستەوەرەکانەوە،  ئەزمونی  لە  بەڵگەدار 

ئەزمونەوە  لە  تاقیکردنەوەوە،  و  بینین  لە 

هەمان  ئەمە  بیناسین.  دەگات  ئێمە  بە 

ئەو تیۆرە بوو، کە دوو فەیلەسوفی 

گ��������ەورەی ع��ەق��ڵ��گ��ەرا 

دی��ک��ارت(  و  )ئ��ەف��الت��ون 

ئەزمونگەرایی  بەمشێوەیە  رەیانکردبووەوە. 

هەستەکان  ئ��ەزم��ون��ی  بنەمای  ل��ەس��ەر 

وەک  ناسین  ئەزمونی  و  سەرچاوە  وەک 

واتایەکی  بە  یان  وێرانکەر(  )دەزگایەکی 

 )Wrecking ball لەناوبەر  )گولەیەکی  تر 

سەر  دەکاتە  هێرش  خێرایی  بە  کە  لێدێت، 

سەرجەم دروستکراوەکانی پشت بەستوو بە 

عەقڵ لە فەلسەفە و زانستی کەالم و ئەوام 

هەوڵی  ئیرت  تێکدەشکێنێت،  بەشێوەیەک 

ناسین نەدەن.

• گولەی
فەوتێنەری ئەزمونگەرایی

چۆن دەزانن؟  )1(
ئەمکارە چۆن ئەنجامدرا؟  ئەزمونگەرایی 

لە  دەستپێک  بە  ناسین  تیۆرێکی  وەک 

لۆکەوە، دوو پرسیار لەبارەی ناسینی ئێمەوە 

دەخاتەڕوو: سەرەتا بۆ هەر بابەتێک لە بواری 

زانستدا، کە دەیەوێت لەبارەی جیهانەوە بە 

ئێمەی بڵێت ئەم پرسیارە بە روکار سادەو بێ 

ئازارە دەکات: چۆن دەزانن؟ بۆ ئەم پرسیارە 

وەاڵمێک  تەنیا  ئەزمونگەرایەک  بۆ  کورتە 

پەسەندکراوە، وەاڵمێک کە دەتوانێت ئاماژە 

descartes
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بکات بە بینینی هەستەکان، کە سەرچاوەی 

ناتوانن  ئەگەر  ئەزمونگەراکان  بۆ  ناسینن. 

ئاماژەکردن  بە  دەزان���ن؟  چ��ۆن  وەاڵم��ی 

بنەمای  لەسەر  ئێوە  ناسینی  ئ��ەوەی  بە 

تاقیکردنەوەی هەستەکان، بینی پێدراوەکان، 

یان تاقیکردنەوەی پێدراوەکانە، ئێوە نازانن، 

و  بێرنخە  ناسین  لەبارەی  ئێوە  بانگەشەی 

متامنەپێکراو نییە.

دیکارت  فەلسەفی  دوالیزمی  ئایا  بەاڵم 

وەاڵمی  بۆ  دەتوانێت  مادەوە  و  رۆح  لەبارەی 

ئاماژە  دەتوانێت  دەزان���ن؟  چ��ۆن  پرسیاری 

بەستوو  پشت  پ��رس��ی��ارە  ئ��ەم  ک��ە  ب���ەوەی 

تیۆری  ئایا  وەاڵم��ب��دات��ەوە؟  هەستەکانە  بە 

لە  دەتوانێت  فۆڕمەکان،  لەبارەی  ئەفالتون 

چۆن  پرسیاری  ئەزمنگەرایانەی  ئەزمونی 

ناتوانێت.  نەخێر  بێت؟  سەرکەوتو  دەزان��ن 

و  بیر  لە  فەلسەفییانە  تیۆرە  ئەم  سەرچاوەی 

پێربدنی  پەی  لە  نەک  عەقانیدایە،  تێڕامانی 

هەست. ئایا تۆ باوەڕت بە هیچ فەلسەفەیەک 

لەبارەی جیهان، یان هیچ باوەڕێکت بە بوونی 

سیاسی  باوەڕێکی  هیچ  ی��ان  مێتافیزیک، 

لەبارەی چۆنێتی حوکمکردن بەسەر کۆمەڵگەدا 

تێیدا  تۆ  شێوازێکە  ئایا  وایە  ئەگەر  هەیە؟ 

پرسیارە  بەو  سەرکەوتوو  وەاڵمێکی  بتوانیت 

تۆ  بدەیتەوە؟  دەزانن(  )چۆن  ئەزمونگەرایەی 

بە کام درکپێکردنی هەست،  ئاماژە  دەتوانیت 

تاقیکردنەوە  یان  پێدراوەکان،  بینینی  یان 

زانستییەکان وەک تاکە سەرچاوەی جیهانبینی 

فەلسەفی خۆتان، لە تێگەیشتنتان بۆ بوونێکی 

سیاسیتان  فەلسەفەی  ی��ان  مێتافیزیکی، 

یەکێک  بۆ هیچ  ناتوانیت  تۆ  بکەیت؟ چونکە 

وێناکردنە  ک��ەوات��ە  بگەڕێیتەوە،  ل��ەوان��ە 

فەلسەفییەکانی تۆ لەالیەن گول�لەی لەناوبەری 

ئەزمونگەراکانەوە دەکرێتە ئامانج.

• گولەی
فەوتێنەری ئەزمونگەرایی
سنوری ناسین چییە؟  )2(

ئەزمونگەراکان  دووەم��ی  پرسیاری 

پرسیارەش  ئەم  بنچینەییرتە.  پرسیارێکی 

هێرشێک  وەک  پێشوو  پرسیارەکەی  وەک 

لە  عەقڵگەرایی  و  دیکارتگەرایی  سەر  بۆ 

تیۆری  میتافیزیک،  ئیالهی،  حیکمەتی 

داڕێژراوە.  سیاسەت،  یان  ئەخالق  ناسین، 

مرۆڤ  ه��زری  ئەوەیە:  دووەم  پرسیاری 

چییە؟  سنورەکەی  ئامڕازێکە؟  جۆرە  چی 

پرسیارەی  ئەم  پڕچەکە؟  چی  بە  ناسین  بۆ 

وێ��ران��ک��ردن،  بەمەبستی  دووەم��ی��ش 

رەتکردنەوە، لێدان و نەهێشتنی متامنە بە 

پێکهاتە  دروستکەرانی  سەرجەم  و  دیکارت 

ئەزمونگەراکان  تیۆرییەکانە.  و  عەقانی 

فەلسەفی  سیستمێکی  لەوەی  بەر  دەڵێن 

پرسیارە  ئ��ەم  بۆچی  دامبزرێنن،  گ��ەورە 

ئەمجۆرە  بۆ  هزر  ئایا  نەکرد:  بنچینەییەتان 

ئایا  ئامادەیە؟  واقعیەتدا  ناخی  لە  گەڕانە 

بزانێت  دەتوانێت  هزر  ئ��ەوەی  لەبارەی 

سەرچاوەگرتوو  سنورێکی  هەیە،  سنورێک 

سنورێک  ئ��ەو،  وێناکانی  خواستەی  لە 

دەتوانێت  هزر  کە  دڵنیاییەک  لەبارەی 

بێنێت؟ بەدەستی 

دەزان���ن؟  )چ��ۆن  پرسیارە  دوو  ئ��ەم 

دەستی  ک��ام��ان��ەن؟(  ناسین  سنورەکانی 

بەریتانی  ئەزمونگەرایی  گەشەی  بەسەر 

ئەم  گرت.  هیومدا  و  بارکلی  تا  لۆکەوە  لە 

لە  خۆی  جوڵەی  وزەی  کە  گەشەسەندنە 

خودی  کۆکردەوە،  لەناوبەرەکانەوە  پرسیارە 

ئەزمونگەراکان زیرەکانەتر لێیتێگەیشنت.

• جۆن لۆک
پەیڕەوکاری  یەکەم  وەک  لۆک  جۆن 

ئەزمونگەرا بەریتانیاییەکان، عەوداڵی پرسیارە 

زۆر  ئەزمونگەرایی،  بەرنامەی  ئاڵۆزەکانی 

وێرانکەر نەبوو، بەاڵم پارێزگار )موحافیزکار( 

و  روون��ی  بە  ل��ۆک  ئ���ەوەدا  لەگەڵ  ب��وو. 

ئەزمونگەرایی  کە  رۆڵەی  ئەو  پێشبینیکراو 

لە تەواوکردنی دواتری فەلسەفەدا، کە بڕیار 

بوو بیگێڕێت رادەگەیەنێت و دەڵێت »ئەو 

هێزەکانیان  بە  پرۆژە  کە  دامەزرێنەرانەن، 

پایەدار  یادگاری  بۆ بەرەوپێشربدنی زانست، 

بەاڵم  جێدێڵن،  داهاتوودا  لە  چاکسازی  بۆ 

رووننییە کە ئەمانە وەک پاککەرەوەیەک لە 

پاککردنەوەی زەوی و نەهێشتنی پیسییەکان، 

کە لەسەر رێگەی ناسینن بە کاربێن.« لێرەدا 

فەلسەفە  داهاتووی  ئاسۆی  بە  ئاماژە  لۆک 

بابەتی  هەمان  ئەمە  راستیدا  لە  دەک��ات. 

کە  ئەزمونگەراکانە،  پرسیارەکەی  دوو 

کامانەن؟  ناین  سنورەکانی  دەزانیت؟  چۆن 

هەروەها گومان لە بنەمای دەزگا فەلسەفییە 

کاتێک  پێشبینیدەکات.  گەورەکان دەکات و 

دێت ئیرت هیچ مامۆستایەکی دامەزرێنەر لە 

ئێستا  فەلسفەدا دەستناکەوێت، وەک چۆن 

ئاسەوارێک لەو دامزرێنەرانە نابیرنێت.

رۆڵی  پێشبینیکرد:  لۆک  ئەوەی  وەک 

کە  وای��ە،  پاککەرەوەیەک  وەک  فەلسەفە 

زەوی پاکدەکاتەوە و تۆز و خۆڵ ناهێڵێت. 

دەبێت  فەیلەسوف  خۆڵەی  و  ت��ۆز  ئ��ەو 

بێت،  تۆزە  ئەو  لەوانەیە  کامانەن؟  الیانبات 

کە عەقڵگەراکانی وەک ئەفالتون و تۆماسی 

پیرۆز و دیکارت نوسیویانە، بەاڵم هەر کاتێک 

بوونی  وەستایەک  و  دروستناکرێت  شتێک 

پاکدەکاتەوە؟  چی  پاککەرەوە  کەواتە  نییە، 

پێنییە،  ئەمە  بۆ  وەاڵمێکی  ئەزمونگەرایی 

و  تۆز  ناسینی  بۆ  مەیلی  کە  لەوەی  بێجگە 

خۆڵەکان و پاککردنەوەیانی هەیە.
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- هێرش بۆ سەر
وێناکردنە رسوشتییەکان 

ی��ەک��ەم ئ���ەو ت���ۆز و خ��ۆڵ��ەی ل��ۆک 

کە  بوون  شتانە  ئەو  پاکیبکاتەوە،  ویستی 

وێناکردنە  تیۆری  جێیهێشتبوون:  دیکارت 

جەختدەکاتەوە  تیۆرە  ئەم  رسوشتییەکان. 

ج��ی��اواز و  و  روون  ک��ە  ئ���ەوەی،  ل��ەس��ەر 

»لەگەڵ  کە  واتایەی  بەو  بەڵگەنویستەکان 

وەک  رسوشتیین،  ل��ەدای��ک��دەب��ن«  ئێمە 

دیکارت دەڵێت ئەوانە لەگەڵ لەدایکبوونی 

منونەیەک  چاپدەکرێن،  رۆح  لەسەر  منداڵ 

بۆ وێناکردنە رسوشتییەکان، وێناکردنی وەک 

جەوهەر، هۆ، خوا و بنەماکانی لۆژیکن.

لەسەر  روون���ە،  ل��ۆک  هێرشی  هێڵی 

ئێوە دەزانن  پرسیاری چۆن  هەمان شێوازی 

مرۆڤەکاندا  سەرجەم  لە  وێناکردنانە  ئەم 

رسوشتیین؟ ئەم تیۆرەی ئێوە پشت بەستووە 

لە  دەرکەوتنی  ئەزمونی،  پێدراوی  بەکام 

ئەزمونی  کام  هەستەکانەوەیە؟  رێگەی 

بانگەشەیەیە؟  ئەم  پشتڕاسکەرەوەی  بیرناو 

لە کوێوە دەزانن کە سەرجەم مرۆڤەکان لە 

منداڵی بەدواوە خاوەنی هەمان وێناکردنن. 

بە دڵنیاییەوە زۆر کەس هەن کە وێناکردنیان 

بۆ خوا، یان لۆژیک نییە، چی بگات بەوەی 

هەیانبووبێت.  منداڵییەوە  لەسەردەمی 

رسوشتی  وێناکردنی  لە  ئێوە  مەبەستی  ئایا 

ئەو  بیریدەکردەوە  دیکارت  ئەوەی  وەک 

وێناکردنانەن، کە کەسێک کاتێک بە تەواوی 

راستییان  لەسەر  شایەتی  تێگەیشت،  لێیان 

دەتوانن  ئەوەی خەڵکی  ئایا  بەاڵم  دەدات؟ 

تێبگەن  وێناکردنانە  لەو  بۆئەوەی  فێربنب، 

بەو واتایە نییە، کە ئەم وێناکردنانە پێویستە 

بەاڵم  بن؟  یان رسوشتی  لەدایکبوون  لەگەڵ 

ئایا ئەوە تەنیا مرۆڤەکانن دەتوانن فێر بن؟

تیۆری  دەڵ��ێ��ت،  ل��ۆک  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

هزر  نییە.  هیچ  رسوش��ت��ی  وێ��ن��اک��ردن��ی 

پڕ  لەدایکبووندا  لەکاتی  نییە  سندوقێک 

لۆک  بەتاڵە.  هزر  وێناکردنانە.  لەو  بکرێت 

ئەزمونی  و  سپییە  الپەڕەیەکی  هزر  دەڵێت 

ئەزمونی  ئ��ەوە  و  تۆماردەکرێت  لەسەر 

تۆمارکراوە، هزر دەتوانێت بیناسێت.

- تیۆری ناسینی لۆک
لۆکەوە  ئەزمونگەرایی  تێڕوانینی  لە 

یەک  تەنیا  ئێمە،  وێناکردنانەکانی  سەرجەم 

ئەزمونکردنە،  ئەویش  و  سەرچاوەیان هەیە 

ئامانجی  چییە؟  لۆک  ناسینی  تیۆری  کەواتە 

سەرچاوەی  کە  ئەوەیە،  نیشاندانی  ئەو 

لە  هەستدایە،  ئەزمونی  لە  ئێمە  ناسینی 

دەرەکییەکانەوە.  کاریگەرییە  رێگەی 

دووب���ارە  ناسین  ت��ری  س��ەرچ��اوەی  تاکە 

بیرکردنەوەمان لە ئەزمونی هەستەکانە، وەک 

باوەڕبوونە.  بەڵگەهێنانەوە و گومانکردن و 

گۆڕی  وێناکردن  بۆ  دیکارتی  تێڕوانینی  لۆک 

لێی  واتای شتێک هزری من  بە  بەوەی، کە 

ئاگادار دەبێت و بیری لێدەکاتەوە.

گۆڕی،  دیکارتیشی  عەقڵگەرایی  لۆک 

ئەوەی  ئەو،  بنەمای  لەسەر  کە  تێڕوانینێک 

و  م��ن  ه��زری  باشرتینیان  دەی��زان��م  م��ن 

وێناکردنەکانی منە. بەمشێوەیە عەقڵگەرایی 

کەلێن  ئەزمونگەراییەوە:  دەچێتە  دیکارت 

لەگەڵ  م��ن  ه���زری  ن��ێ��وان  دووری  ی��ان 

گ��رێ��دراوەک��ان��ی و ت��ەن��ە م��ادی��ی��ەک��ان و 

پەیوەندیان  بۆچونەکانی من  کە  مرۆڤەکان، 

رسوشتی  جیهانی  لە  و  هەیە  ئەوانەوە  بە 

چۆن  دەرەک��ی��ن.  من  بۆ  کۆمەاڵیەتیدا  و 

بە  من  کاتێکدا  لە  بیانناسم،  دەتوانم  من 

وێناکردنانەکانی  تەنیا  دەتوانم  دڵنیاییەوە 

لە  سەربەخۆ  تەنەکان  کاتێک  بناسم؟  خۆم 

عەقڵی من لە جیهاندا بوونیان هەیە، چۆن 

دەتوانم ناسینی راستەقینەم بۆیان هەبێت؟

دیکارت وەاڵمێکی بۆ ئەم تیۆرە هەبوو، 

و  روون  عەقانییە  وێناکردنە  راستی  کە 

ئاشکراکان لەالیەن خواوە گەرەنتی دەکرێن، 

و  روون  وێناکردنە  رێگەی  لە  خوا  )ب��ەاڵم 

دەکرێت.  گەرەنتی  منەوە  جیاوازەکانی 

بوو(.  دیکارتی  بوونی  پوچ  سەردەمی  ئەمە 

بزانێت  نیشانیدا کە ئەو دەتوانێت  دیکارت 

جەوهەرە مادییەکان بوونیان هەیە و هەمان 

هەیە،  بنچینەییانەیان  تایبەمتەندییە  ئەو 

بۆ  ئەو  جیاوازەکانی  و  روون  وێناکردنە  کە 

ئەوانی هەیە، تایبەمتەندی قەبارە و جوڵە لە 

شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر، لەالیەکی ترەوە 

وەک  هەستەکانی  بەرامبەر  من  وێناکردنی 

رەنگەکان، دەنگەکان، پێکهاتە و چێژەکانیان 

لە تەنە رسوشتی یان مادیەکاندا نین، بەڵکو 

دەرەنجامی  تر  واتایەکی  بە  مندان،  لە 

ئەندامە  لەسەر  مادییەکان  تەنە  کاریگەری 

هەستەوەرەکانی منن. 

بەرامبەر  دیکارتی  وێناکردنی  ل��ۆک 

لە  گۆڕی،  مادی  یان  جەوهەری جەستەیی، 

دووەمییەکان،  و  یەکەمی  چۆنێتییە  نێوان 

زنجیرەیەک  ناو  رۆیشتە  و  دانا  جیاوازی 

بابەتی دژوارەوە. لۆک وەک ئەزمونگەرایەک 

درکی  رێگەی  لە  ئ��ەوەی  دەتوانێت  تەنیا 

ئەو  بناسێت.  کۆدەبنەوە  هەستەکانەوە 

ناتوانێت بانگەشەی ئەوە بکات، کە شتێکی 

و  روون  و  عەقانی  وێناکردنە  رێگەی  لە 

جیاوازەکانەوە، یان بە یارمەتی خوا دەناسێت، 

کەواتە ئەو چۆن دەزانێت جەوهەری مادی 

ئەزمونێکی  ئێستا  تا  ئەو  ئایا  هەیە؟  بوونی 

بەرامبەر جەوهەرێکی مادی هەبووە؟ چۆن 

بەرامبەر چۆنێتی  ئێمە  وێناکردنی  دەزانێت 

دەکات  بۆ  بانگەشەی  ئەو  وەک  یەکەمی 

ئەو  چۆن  مادییەکانەوە؟  تەنە  بە  تایبەتە 

دەزانێت کە چۆنێتییە دووەمییەکان »شتێک 

ئەو  بەڵکو  نییە،  شتەکاندا  خ��ودی  لەناو 

چۆنێتییە  کاریگەری  ژێر  لە  کە  هەستانەن، 
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لەبەرئەوە  بەرهەمدێن؟«  ئێمەدا  لە  سەرەتاییەکان 

و  لۆک  جۆن  ئەزمونگەرایی  لەناوبەری  گول�لەی 

جەوهەرە  کە  ئەوەی،  بنەمای  لەسەر  ئەو  تیۆری 

خاوەنی  و  هەیە  بوونیان  مادییەکان  و  جەستەیی 

چۆنێتییەکی یەکەمین، کە چۆنێتییە دووەمییەکان لە 

ئێمەدا بەرهەمدێنن، دەکاتە ئامانج. 

•  جۆرج بارکلی
ئ��ەزم��ون��گ��ەرا  ری���زی  ل��ە  دووەم  ک��ەس��ی 

بەریتانییاییەکان )جۆرج بارکلی(یە، کە سەرکردایەتی 

ئەسقەفی  ئ��ەو  دەک��ات.  ل��ۆک  س��ەر  هێرشکردنە 

ئەزمونەگرا  لۆکی  ئیرلەندایە.  لە  ئینگلیز  کڵێسای 

کەوتووی  لەباو  لە چومکی  دەست  دەیتوانی  چۆن 

درێژە  نەیتوانی  لۆک  هەڵگرێت؟  مادی  جەوهەری 

بنچینەی  بنەمای  لەسەر  خۆی  جوڵەی  بە  بدات 

لە  ئەوەی  تەنیا  دەتوانین  ئێمە  کە  ئەزمونگەرایانە، 

هەستەکانەوە ئەزمونی دەکەین بناسین، لەبەرئەوە 

بارکلی بە بەڵگەی ئەزمونگەراییەوە پێش دەکەوێت 

بۆ  نیوتۆن  و  دیکارت  ب��اوەڕی  پەسەندکردنی  و 

هەبوونی جەوهەرە جەستەییەکان لەالیەن لۆکەوە 

بە رەتکراوە هەژماردەکات.

- تیۆری ناسینی بارکلی
ئەزمونی  ناتوانین  ئێمە هەرگیز  بارکلی دەڵێت 

مادییەکان  ج��ەوه��ەرە  بەرامبەر  هەستکردمنان 

چۆنێتی  ئەزمونی  دەتوانین  تەنیا  ئێمە  هەبێت. 

لە  ئێمە  راستەقینەی  ئەزمونی  بکەین.  هەستەکان 

لە  من  چۆنێتییە.  ئەزمونی  تەنیا  چییە؟  جەوهەر 

تێدەگەم،  دیاریکراو  شکڵێکی  و  ئەندازە  بە  دارێک 

رەنگی سەوزی  و  لقەکانی  و  قەد  ئەستوری  لە  من 

دەبێت  بۆی  بەرکەوتنم  من  تێدەگەم،  گەاڵکانی 

لە  ناتوانم  هەرگیز  بەاڵم  لێدەکەم،  داری  بۆنی  و 

شتانەی  ئەو  سەرجەمی  تێبگەم.  ئەو  جەوهەری 

من لە دار تێگەیشتووم تایبەمتەنی و چۆنێتین. من 

تێگەیشتنم بۆ جەوهەری نییە.

بوونی  کە  دەگ���ات،  ئەنجامە  ب��ەو  بارکلی 

تێگەیشتنیاندایە.  لە  تەنیا  جەستەییەکان  جەوهەرە 

بێجگە  تری  بوونێکی  جەستەییەکان  جەوهەرە 

تایبەمتەندی و چۆنێتیان، کە ئێمە درکیان پێدەکەین 

نیانە. بەمشیوەیە ئەزمونگەرایی بارکلی بنچینەییرتە 

بوونی  بە  باوەڕ  بارکلی  واتایەی  بەو  لۆک،  لەوەی 

پێی  باوەڕی  لۆک  کە هێشتا  جەوهەری جەستەیی، 

بەڵگەی  بەێی  رەتدەکاتەوە.  بەتەواوی  هەبوو، 

ئێمەدا  تێگەیشتنی  لە  تەنیا  مادی  جیهانی  بارکلی 

بوونی هەیە.

الی ئەزمونگەرایی بارکلی جەهەری جەستەیی، 

ئەسقەف  بارکلی  بەاڵم  نییە،  بوونی  مادی  جیهانی 

دەست  بە  بیرکردنەوە  گشتی  دروستکراوی  دوو 

جەوهەرە  پێیوابوو  ئەو  دەهێڵێتەوە.  لێنەدراوی 

لە  و  سنوردار  راگەیاندنی  شێوەی  لە  هزرییەکان 

هەیە،  بوونیان  بێکۆتا  هزرێکی  وەک  خوا  شیوەی 

هەروەها بارکلی باوەڕی بەوە هەبوو، کە یاساکانی 

لە  دۆزیبویاننەوە  نوێیەکان  زانستە  کە  رسوشت 

متامنەپێکراون.  و  بەڵگەدار  رێکخراوییەوە  رووی 

یاساکانی رسوشت  بڵێت  نەیدەتوانی  دڵنیاییەوە  بە 

تەنە  چونکە  مادییەکانن،  و  رسوشتی  تەنە  یاسای 

نەبوو.  بوونیان  ئ��ەو  بۆ  مادییەکان  و  رسوشتی 

سیستمی  تەنیا  بارکلی  بۆ  رسوس��ت  یاساکانی 

درکپێکرد، یان وێناکردنی ئێمەن، بەاڵم بارکلی وەک 

دیکارت بۆ چارەسەری بابەتەکانی فەلسەفەی خۆی 

ئێمە،  بە  دەدات  دڵنیایی  ئەو  دەکات.  خوا  بانگی 

بەڵگەدار  ئێمە  تێگەیشتنەکانی  خوا  بەیارمەتی  کە 

بە  متامنە  دەتوانین  ئێمە  لەبەرئەوە  سەملێرناون،  و 

یەکئاوازی ئەزمون و یەکگرتوویی یاسا زانستییەکان 

بکەین.

دوایین  ئۆسکۆتلەندی  )هیوم(ی  لەمبارەدا 

بارکلی  دێت.  بەریتانیا  ئەزمونگەرای  جیدیرتین  و 

جەوهەرە  بەریتانیا،  کڵێسای  ئەسقەفی  وەک 

هزرییەکان، هزری خوا و هزری مرۆڤ لە گول�لەی 

هیوم  بەاڵم  پاراستبوو،  ئەزمونگەرایی  لەناوبەری 

ئەزمونەگەرایی  کورتی  پرساری  خۆشحاڵییەوە  بە 

بارکلی بەو 
ئەنجامە دەگات، 
کە بوونی جەوهەرە 
جەستەییەکان 
تەنیا لە 
تێگەیشتنیاندایە. 
جەوهەرە 
جەستەییەکان 
بوونێکی 
تری بێجگە 
تایبەتمەندی و 
چۆنێتیان، کە ئێمە 
درکیان پێدەکەین 
نیانە. بەمشیوەیە 
ئەزمونگەرایی 
بارکلی بنچینەییترە 
لەوەی لۆک
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لە  بارکلی  دەزان��ی��ت؟  چۆن  دەخ��ات��ەڕوو، 

بوونی  هزر  جەهوری  کە  دەزانێت،  کوێوە 

هەیە؟ بەم هێرشە ئێمە بینەری لەناوچوونی 

وێنای بوونی جەوهەرە هزرییەکانین، بەاڵم 

بە  بارکلی  کە  هەبوو،  بوونی  سرتاکتپرێکیرت 

یەکئاوازی  ئەویش  هێشتبوویەوە،  بێدەنگی 

زانستییەکانی  یاسا  پتەوی  بەڵگەداری  و 

دوا  ئەم  هێشتی  هیوم  ئایا  بوو.  رسوشت 

سرتاکتۆرە بەجێبمێنێت؟

س��ەردەم��ی رۆش��ن��گ��ەری، س��ەردەم��ی 

ئەو  بەرامبەر  خۆشبینی  سەردەمی  عەقڵ، 

لە  مرۆڤ  عەقڵی  کە  وەستایەوە،  ب��اوەڕە 

رسوشتی  راستەقینەی  یاسای  زۆر  ئەنجامدا 

یاسا  رسوشتییانە،  یاسا  ئەم  و  دۆزیوەتەوە 

کە  بینیامن  ئێمە  پێویسنت.  و  رەها  بااڵکان 

دەبەست:  باوەڕ  دوو  بە  پشتی  خۆشحاڵی 

داهاتودا  لە  ب��ەوەی،  ب��اوەڕب��وون  یەکەم 

زانستی  ب��ەردەوام��ی  دۆزی��ن��ەوەی  بینەری 

دەبێت، کە دەبنە هۆی گەشەی تەکنەلۆژیا 

ئەو  هەروەها  مرۆڤایەتی،  بەرژەوەندی  بۆ 

باوەڕەی گەشەی تێگەیشنت لە یاسا رسوشتی 

پڕ  مافە رسوشتییەکانی مرۆڤ جیهانێکی  و 

لە دیومکراسی و ئاشتی دەڕەخسێنێت. ئایا 

ئەمە هەمان ساتە باشرت و خۆشبەخترتەکان 

ئەمە  نییە؟  هەبوو،  پێی  باوەڕتان  ئێوە  کە 

ئەو شتەیە کە سەردەمی رۆشنگەری بەڵێنی 

دابوو.

ب����ەاڵم ه��ی��وم ئ����ەم وێ��ن��اک��ردن��ەی 

هیوم  تێکدا.  عەقانی  سەردەمی  پێشکەوتنی 

خۆستایشکردنی سەردەمی رۆشنگەری بە یاسا 

هۆدارە پێویستە میکانیکییەکانی نیوتن و یاسا 

زانستییەکانی تری بە رەتکردنەوەی رەهای یاسا 

لەالپەڕەکانی  تێکشکاند.  پێویستەکان  هۆدارە 

گول�لەی  تەقاندنی  چۆنێتی  داه��ات��وودا 

هیومەوە  لەالیەن  ئەزمونگەرایی  لەناوبەری 

بەرامبەر ئەم سرتاکتۆرە گەورەیە باسدەکەین.

12
• دروستکراوێکی مەبەست

 باش )خۆش نییەت(
منداڵ  هیوم  کە  کاتێک  هیوم،  دایکی 

هیوم   « وتویەتی:  ئ��ەوەوە  لەبارەی  بووە، 

بەاڵم  هەیە،  باشی  مەبستی  منداڵێکە 

هزرێکی تەمەڵی هەیە.« دایکی دادوەرێکی 

چارەنوس  ب��ەاڵم  ب��وو،  کوڕەکەی  بێنەوای 

زیرەکرتین  ببێتە  )هیوم(  کوڕەکەی  وابوو، 

نەک  ئینگلستاندا،  مێژووی  لە  فەیلەسوف 

پێچەوانەی  بە  دابرنێت.  تەمەڵ  بە  ئەوەی 

باش  مەبەست  منداڵێکی  بە  دایکی  ئەوەی 

مەبەست  ئ��ەوەن��دە  هیوم  دەب���رد،  ن��اوی 

باشیش نەبوو. هیوم لەناو ئەزمونگەراکاندا، 

مەبست  بوو.  بیبەزەتریین  و  وێرانکەرترین 

بانگەشەکانی  رەتکردنەوەی  بۆ  مەیلی  و 

و  ئاین  بەرگریکارانی  لەرزاندنی  فەلسەفە، 

لە متامنە خستنی یاسای زانستی و باوەڕی 

رۆشنگەراکان بە پێشکەوتن هەبوو.

• ژیانی هیوم
الوەکییەکەیدا  روکارە  لە  هیوم  ژیانی 

لە   1711 س��اڵ��ی  ه��ی��وم  ن��اه��اوس��ەن��گ��ە. 

و  لەدایکبووە  سکۆتلەندە  )ئیدینبۆرۆ(ی 

خێزانی  موڵکی  لە  بەڕیزدا  هەژارییەکی  لە 

رۆژهەاڵتی  لە  ولز(  )ناین  ناوی  بە  هیومدا 

سکۆتلەندە گەشەیکرد.

ساڵ  چ��وار  یان  سێ  م��اوەی  بۆ  هیوم 

ساڵی  شانزە  ب��وو،  ئیدینبۆرۆ  زانکۆی  لە 

بڕوانامەیەک  ئەوەی  بێ  نەکردبوو،  تەواو 

لە  جێهێشت.  ئ��ەوێ��ی  بەدەستبێنێت 

خێزانەکەی،  ویستی  بەپێی  س��ەرەت��ادا 

دەستیکرد بە خوێندنی یاسا، بەاڵم هیوم لە 

دوور  نهێنی  بە  پێامندەڵێت،  ژیاننامەکەیدا 

لە چاوی خێزانەکەی دەستیکرد بە خوێندنی 

فەلسەفە.

- شاکاری هیوم:
»بوارێکی نوێ لە بیرکردنەوە«
ئەو دوای سێ ساڵ، کە تێیاندا سەرقاڵی 

بوو،  فەلسەفەییەکانی خۆی  تیۆرە  داڕشتنی 

لە هەمانکاتیشدا درێژەی بە خوێندنی یاسا 

دەدا، هەروەها روونیکردۆتەوە کە »بۆ من 

کە  کرایەوە«  بیرکردنەوە  لە  نوێ  بوارێکی 

لە  ناچاریکرد  وروژێنەربوو،  بەشێوەیەک 

خۆی  و  دووربکەوێتەوە  شتێکیرت  هەموو 

ئەو  بۆ  )یاسا(  ئێستا  تەرخانبکات.  ئەوە  بۆ 

بێدواکەوتن  ئەو  ئەنجامدا  لە  بوو.  دژوار 

هیوم  هەڵگرت.  یاسا  خوێندنی  لە  دەستی 

شەش مانگ لە بواری بیرکردنەوە نوێیەکەی، 

بە  بوو،  کارکردن  سەرقاڵی  کردبوویەوە  کە 

جۆرێک دۆزینەوەی عەقڵی گەیشت. هیوم 

چی بینی بوو؟ ئەم بوارە نوێیەی بیرکردنەوە 

چی بوو، کە ئەو هەستەی پێدابوو مامۆستا 

سەرجەم  ل��ەن��اوب��ەری  و  س��ەرک��ەوت��وو  و 

دەتوانین  ئێمە  بێت؟  رابوردوو  فەلسەفەی 

لە  وروژان��ەک��ەی  و  دۆزینەوە  سەرچاوەی 

یاداشت و نامەکانی و ئەو ژیاننامەیەی، کە 

هیوم  دابڕێژینەوە.  دوبارە  نوسیبوی  خۆی 

سون(ی  هاچە  )فرانسیس  بەرهەمەکانی 

فەیلسەوفی سکۆتلەندی لە زانکۆی گالسکۆ 

ئەخالقی  بنەمای  وتبووی  کە  دۆزیبووەوە، 

مەسیحییەت  کە  ئینجیل،  بنەمای  بە  پشت 

و  ئەرستۆ  وەک  عەقڵ  بنەمای  و  دەیڵێت 

ئەفالتون وتبوویان، نابەستێت. )هاچە سون( 

تەنیا  ئێمە،  ئەخالقییەکانی  باوەڕە  دەیوت 

پشت بە هەست و سۆزی ئەرێنی و نەرێنی 

ئێمە دەبەسنت. 

ئەزمونگەرا،  هیومی  پێشکەوتنەی  ئەو 

لەم نێوانەدا ئەنجامیدا ئەوە بوو، کە بۆچی 

باوەڕە  کە  نەدەین،  تێڕوانینە  ئەم  بە  پەرە 

عەقانی،  نە  و  ئیالهین  نە  ئەخالقییەکان 

بەڵکو دەربڕی هەستەکانی ئێمەن بەرامبەر 
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ئەگەر  دەبێت  چی  باوەڕەکامنان؟  سەرجەم 

ئێمە،  )مەعریفە(  ناسەوانی  سەرجەم  بڵێین 

پشت  تەنیا  بەڵکو  نین،  رەها  و  ناسەوانی 

ئەوەی  و  ئێمەن  هەستەکانی  بە  بەستوو 

راس��نت؟  پێامندەبەخشن  هەستەکامنان 

دەستکەوتەکانی  سەرجەم  بەمشێوەیە 

زانستی نوێی ئەستێرەناسی و فیزیک و کیمیا 

و تەنناسی –سەرجەم ئەم سەرسوڕهێنەرانەی 

سەردەمی رۆشنگەری – پووچ و بێ سودن. 

سۆز  و  هەست  لە  بێجگە  شتێکی  ئەوانە 

نین، ئەوەی ئێمە چەندین جار بەشێوەیەکی 

رێکخراو درکیان پێدەکەین، راستەقینەن.

ئاوێتەیەک  هیوم  فەلسەفی  جیهانبینی 

بوو لە ئەزمونگەرایی لۆک و بارکلی، بەوپێیە 

لە  درکپێکردنە  ناسین،  سەرچاوەی  تەنیا 

فەلسەفەی  هەروەها  هەستەوە،  رێگەی 

ئەخالقی )هاچە سون( پێیوابوو سەرچاوەی 

بە  هیوم  س��ۆزن.  یان  هەستەکان  ئەخالق 

بەرەو  تێگەیشتنە  دوو  ئەم  تێکەڵکردنی 

باشرتین  ک��ە  جوڵێنەرە  ئەندێشە  ئ��ەم 

لە  بێجگە  شتێکی  ئێمە  زانستی  و  زانین 

رۆیشت،  نین،  هەستەوەرەکان  درکپێکردنی 

کە هەستەکانی ئێمە ئێمە بەرەو باوەڕبوون 

هەموو  ل��ەب��ەرئ��ەوە  دەب����ەن،  رێ��ن��امی��ی 

ئێمە  گومانلێکراون،  ئێمە  زانینی  جۆرەکانی 

و  هەست  رێگەی  لە  تێگەیشتنامن  تەنیا 

بیرکردنەوانەی  لەم  هەیە.  سۆزەکانەوە 

توندڕەو  گومانگەراییەکی  گەنجدا  هیومی 

توندی  فۆڕمێکی  دەبیرنێت،  بنچینەیی  و 

لە  دەتوانرێت  ئەوەی  لەگەڵ  گومانکردن، 

گومانگەرایی  گەیشت.  دڵنیایی  بە  زانیندا 

بە  هیوم  ل��ەگ��ەڵ  ب����ەراورد  ب��ە  دی��ک��ارت 

شیوازی  بە  دیکارت  دادەن��رێ��ت.  نەرمرت 

بۆ  بنەمایەک  بوو  نیاز  بە  گومانگەرایانە 

ناسینێکی دڵنیا و سەملێرناو دابنێت. ئەمەش 

بەنیازە  هیوم  کە  وادەردەکەوت  کاتێکدا  لە 

ناسین  بەرامبەر  دڵنیاییەک  هەر  بنەمای 

هەڵگێڕێتەوە. 

سەرسوڕمانە،  جێگەی  ئایا  بەمشێوەیە 

کامەرانی  یەکەم  وروژان،  یەکەم  دوای  کە 

)جالوت(  بە کوشتنی  کە هیوم  هەستەکان، 

حیکمەتی  و  فەلسەفە  و  زانست  سەرجەم 

و  ترس  جۆرێک  توشی  دۆزی��ەوە،  ئیالهی 

شتێک  هەموو  کە  بوو،  دەرونی  نیگەرانی 

لە  هیوم  ئاست؟  نزمرتین  گەیشتە  ئەو  بۆ 

نەخۆشییەکی  توشی  1729دا  ساڵی  پاییزی 

دەروونی قورس بوو و تا پێنج ساڵ بەردەوام 

بوو. نەخۆشییەکەی لە جەستەیسا هەروەها 

دەردەکەوت.  الوازیدا  و  دەروونی  باری  لە 

نوسیویەتی:  نامەکانیدا  لە  یەکێک  لە  هیوم 

سەر  بێبەزەیی  رێگرێکی  »نەخۆشییەکەم 

کە  پێیراگەیاند،  پزیشکەکەی  رێگاکەمە.« 

بووە،  )هەڵبژێردراوەکان(  نەخۆشی  توشی 

پێواتراوە  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  و  خەمۆکی 

لە  ئ��ەم��ڕۆش  وت��ەی  ب��ە  و  )مالیخولیا(  

هەوڵی  هیوم  خ���واردووە.  گیری  چاڵێکدا 

Lincoln
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دەدا بخوێنێتەوە و درێژە بە نوسین بدات، 

لەسەر  »ناتوانێت  کە  هەستیدەکرد  بەاڵم 

بەردەوام  کۆتایی  تا  بیرکردنەوەی،  زنجیرەی 

بێت.« هیوم سکااڵی هەبوو »من ئومێدەوار 

نەبووم بیروڕاکانم بەو ناسکی و رێکخراوییە 

کە سەرنجی جیهانیان بەرەو خۆم رابکێشم، 

پێشکەش بکەم.« 

لە  بڕیاردەدات  هیوم  ساڵ  پێنج  دوای 

فەلسەفە دووربکەوێتەوە، بەاڵم دوای چەند 

لەم  چاالکی  کە  دەرک��ەوت،  بۆی  مانگێک 

چارەسەر  جۆرێک  بێتە  دەتوانێت  ب��وارەدا 

فەرەنسا  ب��ەرەو  واڵت��ەک��ەی  دوات��ر  ب��ۆی. 

جێهێشت و لە خانویەکی بچوکدا لە یەکێک 

لە گوندەکانی باشوری پاریس نیشتەجێبوو، 

وەرگرت،  )ژزوئیت(  کتێبخانەی  لە  سودی 

هەمان ئەو شوێنەی دیکارت لێی دەخوێند. 

بە  کتێبی  یەکەم  نوسین  ساڵ  سێ  دوای 

م��رۆڤ(  سورشتی  لە  )لێکۆڵینەوە  ن��اوی 

بۆ  گەڕایەوە  نیوم  بوو.  تەواو   1737 ساڵی 

و  کرد  پاکنوس  دەستنوسەکەی  و  لەندەن 

کتێبەکەی  بوو  چاوەڕوان  هیوم  کرد.  چاپی 

وەک شاکارێکی فەلسەفی پێشوازی گەرمی 

هیوم  پێچەوانەوە،  بە  ب��ەاڵم  لێبکرێت، 

لەبارەی کتێبەکەیەوە وتویەتی »لە جاپخانە 

بە مردوویی لەدایک بوو«.

دوات���ر ی��وم ه��ەوڵ��ی��دا ل��ە زان��ک��ۆی 

هۆکاری  بە  بەاڵم  بڵێتەوە،  وانە  )ئیدنبورو( 

بێباوەڕی  و  گومانگەرایی  و  مەزهەبی 

زانکۆی  دوات���ردا  ساالنی  لە  وەرن��ەگ��ی��را. 

هۆکارانە  ئەو  هەمان  لەبەر  )گالسکۆ(ش 

بە  نەبوو  هەرگیز  هیوم  و  رەتیکردەوە 

بەدەستهێنانی  بۆ  هیوم  زانکۆ.  مامۆستای 

و  تایبەتی  مامۆستایی  روویکردە  بژێوی 

بۆ  سەرمایەدار  کەسانی  بۆ  نوسەری  دواتر 

لە  و  فەرەنسا  لە  بەریتانیا  باڵیۆزی  منونە 

وەزیری  جێگری  پۆستی  گەیشتە  ئەنجامدا 

کتێبەکەی  هەوڵیدا  هیوم  ئینجا  دەرەوە، 

پەسەندیبکەن  خەڵکی  کە  بەشێوەیەک، 

بەرگی  دوو  ئەمکارەش  ئەنجامی  بنوسێت. 

لەبارەی  لێکۆڵینەوە  یەکێکیان  بوو:  بچوکرت 

لە  لێکڵینەوە  ئەویرت  م��رۆڤ،  تێگەیشتنی 

خەڵکە  پێشوازی  بەاڵم  ئەخالق،  بنەماکانی 

لەم دوو کتێبەش وەک کتێبەکی پێشوو بوو. 

بەریتانیای  مێژووی  زەمینەی   1725 ساڵی 

ناوبانگەی  ئەو  خۆیدا  تەمەنی  لە  نوسی. 

لە  زیاتر  بەدەستیهێنا  ئەم کتێبەوە  بە هۆی 

ئەنجامدا  لە  بوو.  فەلسەفییەکانی  نوسینە 

ئەوەی کە لە لە ناخیدا بە هۆی خەمۆکیی 

سەرنجی  ناتوانێت  پێیوابوو  روخاوییەوە،  و 

پێیگەیشت.  رابکێشێت،  خۆی  بۆ  جیهانیان 

چونکە ساڵی 1725 لە فەلسەفەوە رووی لە 

مێژوو کرد.

بە  پێیوابوو  کە  بوو،  هۆیەوە  بەو  ئایا 

لە متامنە خستنی فەلسەفە ئیرت هیچی تری 

بۆ وتن لەمبارەیەوە نییە؟ یان ئەو ناوبانگە 

سەردەمەدا،  لەو  بوو  عەوداڵی  جیهانییەی 

مێژووی  ل��ەب��ارەی  راپۆرتێک  نوسینی  بە 

شیکاری  لە  ن��ەک  ه��ات��ەدی،  بەریتانیاوە 

فەلسەفەی ئەزمونگەراییەوە؟ 

• تیۆری ناسین
بنەمای گشتی ناسین

فەلسەفەی  لە  وردتر  پێویستە  ئێستا 

گوللەی  تێیدا  ش��ی��وازەی  ئ��ەو  و  هیوم 

لەپێشەکی  بڕوانین.  دەتەقاند  لەناوبەری 

دەڵێت،  م���رۆڤ(دا  رسوشتی  لە  )نامەی 

زانستی  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  ئ��ەو  مەبەستی 

بنەماکانی  رون��ک��ردن��ەوەی  و  مرۆڤایەتی 

سورشتی مرۆڤە. هیومیش هاوشێوەی نیوتن، 

سادەدا  بنەکایەکی  چەند  لە  میکانیکی  کە 

لەگەڵ  هەمانکار  دەیویست  کورتکردەوە، 

زانستی مرۆڤایەتیدا بکات، بەاڵم ئەو بۆچی 

کە  بەوهۆیەوە  بکات؟  ئەمکارە  دەیویست 

مرۆڤ  زانستی  بە  پشت  تر  زانستەکانی 

زانستی  لە  لێکۆڵینەوە  لەبەرئەوە  دەبەسنت، 

مرۆڤ، زانستی رسوشتی مرۆڤ، لە راستیدا 

مرۆڤایەتییە.  ناسینی  تەواوی  لە  لێکۆڵینەوە 

ئەوەی هیوم بە نیازە بە سەرنجدانە سەرجەم 

ناسینی ئێمە ئەنجامیبدات، ئەم پرسیارانەن:

ئەم  سەرچاوەی  دەزانیت؟  چۆن  أ .تۆ 

ناسینە کامەیە؟

ب .سنوری ناسینی مرۆڤ چییە؟ 

ئەزمونگەرایی  پرسیارانەن  ئەو  ئەمانە 

دەیانپرسێت و هیوم شێلگیرانە و بێبەزەییانە 

ب��ەرل��ەوە  هیوم  دەب���ات.  بەرەوپێشیان 

ئ��ەوەی  نیشاندەدات،  کەچی  دەزان��ێ��ت، 

ئەو  تەنیا  بەڵکو  نییە،  ناسینامن  ئێمە  کە 

هەستدەکەین  کە  هەیە،  ب��اوەڕان��ەم��ان 

راستەقینەن.

هێرشکردنی سەر بنەمای
دوو جۆری ناسین

هەڵگرتنی  شوێنپێ  لە  هیوم  بۆچی 

ئەم  بە  ئیالهییەکاندا،  زانا  و  فەیلەسوف 

خۆی  پەیامی  ئەزمونگەراییانە  پرسیارە 

مرۆڤایەتی  ناسینی  لە  لێکۆڵینەوە  بە 

پرسیار  لە  ئ��ەو  مەبەستی  دەستپێکرد؟ 

ئەوە  ناسین  گشتییەکانی  بنەما  لەبارەی 

بوونی  بنەمایەک  تەنیا  کە  دەخ��ات��ەڕوو، 

لە  ناسین  هەیە،  ناسینی  یەک  کە  هەیە، 

لە  ئەو  مەبەستی  هەستەکانەوە.  رێگەی 

فەلسەفەی  باوەڕی  لە  متامنە  سەندنەوەی 

دێرین، باوەڕ بە دوو جۆری ناسین:

ئاستی  و  ئاسایی  ناسینی  أ .جۆرێکیان 

جیهانێکی  هەستپێکراوە،  جیهانی  نزمی 
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و  دانا  راستەقینەی  باوەڕی  بە  ئەفالتون  کە  رەوان 

دیکارت بە تێڕوانینی شێواوی هەستەکان ناوی برد.

بااڵتری  ئاستێکی  دیکارت  و  ئەفالتون  ب .بۆ 

بنچینەی  و  عەقڵ  سەرچاوەکەی  کە  هەیە،  ناسین 

دڵنیاییە. 

ئەفالتون هێڵی جیاکەرەوەی ناسین دەخاتەڕوو، 

بیرناو  جیهانی  بۆ  ناسین  پ��ەی��ژەی  وێناکردنی 

ناسینی  بە  کە  راستەقینە،  لە  بااڵتر  بەشێوەیەکی 

فۆڕمی ئەبەدی جیهانی شیاو بەدەستدێت، دیکارت 

ئەمە بە راستی عەقانی، راستی وێناکردنە روون و 

جیاوازەکان ناودەبات.

ئ��ەف��الت��ون و دی��ک��ارت ه���ەردووی���ان ل��ەو 

ناسین  جۆر  دوو  کە  دەستیانپێدەکرد،  گریامنەیەوە 

لە  ناسینێک  و  رێگەی هەستەکان  لە  ناسین  هەیە: 

رێگەی عەقڵەوە و ئەم ناسینەیە ئەو توانایە بە ئێمە 

دەبەخشێت، راستی لە بارەی واقعیەتەوە بناسین و 

لەبارەی  تیرۆرێکامن  واتا  مێتافیزیکێک،  بەمشێوەیە 

ئەفالتون  مێتافیزیکی  هەبێت.  راستەقینە  رسوشتی 

فۆڕمەوە،  لەبارەی  ئەو  تیۆری  سەر  تیشکدەخاتە 

جەوهەرە  تیۆری  لەبارەی  دیکارت  مێتافیزیکی 

رۆحی و جەستەییەکانەوەیە.

و  رەتدەکاتەوە  ناسین  جۆر  دوو  بوونی  هیوم 

دەڵێت ئەو وێناکردنەی کە جۆرێکی تری هۆدار لە 

عەقڵەوە  رێگەی  لە  فەیلەسوفەکان  و  هەیە  ناسین 

خەیاڵێک  و  گەورەیە  درۆیەکی  پێیبگەن،  دەتوانن 

بیروڕایانە  ئەم  فەیلەسوفانەی  ئەو  نییە.  زیاتر 

و  فێڵباز  س���ادەوە،  خەڵکانی  مێشکی  دەخەنە 

یان  ئەفالتون،  هاوشێوەی  مێتافیزیکی  ساختەکارن. 

دەرەنجامی  دیکارت  یان  پیرۆز،  ئاکویناسی  تۆماس 

)بانگەشەی بیر لێنەکراوە و خۆبەگەورە زانینانەیە( 

و سادەیی ئەو کەسانەیە کە باوەڕی پێدەکەن.

راستەقینە  ناتوانرێت  هەرگیز  پێیوایە  هیوم 

ناسینی  بانگەشەی  فەیلەسوفانەی  ئەو  بنارسێت. 

یان  نەزانن  ی��ان  هەیە،  راستەقینەیان  ت��ەواوی 

ئەو  ئەمە  کە  تێناگەن،  چونکە  نەزانن  ساختەکار، 

بەدەستیبێنن،  ناتوانن  هەرگیز  مرۆڤەکان  ناسینەیە 

هەستی  تێگەیشنت  بە  مەحکومین  ئێمە  چونکە 

چونکە  ساختەکارن،  بیزانین.  دەتوانین  ئ��ەوەی 

سنوری ناسینی ئێمە دەزانن، بەاڵم ئێمە هان دەدەن 

بەدوای فەلسەفەی درۆینەی ئەواندا بڕۆین.

ئەوەیە،  راستیەکە  دەڵێت،  هیوم  درێ��ژەدا  لە 

کە ئێمە هەرگیز پەی بە هۆکاری ئەو درکپێکردن و 

نابەین. ئێمە هرگیز  تێگەیشتنە هەستیانەی خۆمان 

چۆنێتی راستەقینەی شتەکان لە جیهاندا ناناسین و 

نازانین بۆ ئەوانە بەوشێوەیەن. هیوم دەڵێت، عەقڵ 

نەخشەی  یان  ئامانج  رسوشت،  ناتوانێت  هەرگیز 

جیهان بدۆزێتەوە.

ب��ەرووی  بنچینانە  و  س��ەرچ��اوە  کۆتا  »ئ��ەم 

بەدواداچوون و توێژینەوەی مرۆڤایەتیدا بە تەواوی 

داخراون.«

ئەو  و  سنوردارە  م��رۆڤ  تێگەیشتنی  توانای 

هەرگیز  بیانناسێت،  دەیەوێت  میتافیزیک  شتانەی 

ناسین،  جۆر  دوو  بانگەشەی  بنارسێن.  ناتوانرێت 

تێگەیشنت  لە  سەرچاوەگرتوو  ناسینی  یەکێکیان 

بااڵتری  مێتافیزیکی  ناسینی  و  هەستەکان  لە 

زیاتر  پڕوپاگەندەیەک  عەقڵیش  لە  سەرجاوەگرتوو 

نین. 

تێگەیشنت لە رێگەی هەستەکانەوە 
)کاریگەری و پێشبینییەکان(

خۆی  تیۆری  وەک  شتێک  چی  هیوم  کەواتە 

بە  کە  هەستەکانەوە  رێگەی  لە  تێگەیشنت  بۆ 

ئێمەیە  ناسینی  سەرچاوەی  تەنیا  ئەو  بۆچوونی 

بە  ئاگایی  ن��اوەڕۆک��ی  هیوم  پێشکەشدەکات؟ 

شێوەیەکی گشتی بە تێگەیشنت ناودەبات. )دیکارت 

تێگەشتنەکان  دانابوو(. هیوم  وێناکردن  بە  ئەوانەی 

بۆ کاریگەری و وێناکردنەکان دابەش دەکات.

کاریگەرییەکان بریتین لە هەستە راستەوخۆکانی 

راستەوخۆکانی  پێدراوە  سۆزەکان،  و  وروژان  ئێمە، 

بینین، مەیل، خۆشویسنت، رق لێبوونەوە. بۆچونەکان 

هیوم بوونی 
دوو جۆر ناسین 
رەتدەکاتەوە و دەڵێت 
ئەو وێناکردنەی کە 
جۆرێکی تری هۆدار 
لە ناسین هەیە 
و فەیلەسوفەکان 
لە رێگەی عەقڵەوە 
دەتوانن پێیبگەن، 
درۆیەکی گەورەیە و 
خەیاڵێک زیاتر نییە. 
ئەو فەیلەسوفانەی 
ئەم بیروڕایانە دەخەنە 
مێشکی خەڵکانی 
سادەوە، فێڵباز و 
ساختەکارن
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بریتین لە نوسینەکان یان وێنە. هیوم درێژەی 

و  کاریگەری  نێوان  جیاوازی  کە  پێدەدات، 

وێناکردنەکان لە هێزی زیاتر و زیندووبوونی 

بە  کاریگەرییەکان  کاریگەرییەکاندایە. 

هەستی  ن��او  دێ��ن��ە  توندتر  و  بەهێزی 

تەنیا  وێناکردنەکان  بەپێچەوانەوە  ئێمەوە. 

دێنە  کە  ئێمەن،  کاریگەرییەکانی  وێنەی 

یادەوەرییەکانی  و  عەقڵ  و  بیرکردنەوە  ناو 

ئێمە. بۆ منونە ئەگەر تۆ لەو ژوورە بڕوانیت 

قەبارەکەی  بە  هەست  تۆ  تێیداییت،  کە 

و  فەرش  و  تابلۆ  و  ناوی  کورسییەکانی  و 

و  دیوار  رەنگی  و  کەلوپەلەکان  سەرجەم 

پەنجەرە و دەنگی کاتژمێرەکە دەکەیت. 

هیوم لە ژوورەکەی خۆی دەڕوانێت و 

دەڵێت« کاتێک من چاوی خۆم دادەخەم و 

بیر لە ژوورەکەم دەکەمەوە، وێناکردنەکانم 

من  کە  کاریگەرییانەن،  ئەو  دەرەنجامی 

لەوێ  کە  ئەوەی  نەک  پێدەکەم،  هەستیان 

نییە...  تر  شوێنێکی  لە  و  هەیە  دۆخێک 

ب��ەردەوام  کاریگەرییەکان،  و  وێناکردن 

تەریب بە یەکرت دەردەکەون.«

ب��ۆی دەرک��ەوت،  ب��ەاڵم هیوم زووت��ر 

و  وێناکردن  کە  ئەوەی  راگەیاندنی  بە  کە 

کاریگەرییەکان بەردەوام وەک یەکن، زۆر لە 

خۆی دوور کەوتۆتەوە، چونکە پێناچێت ئەم 

بنەمایە بۆ وێناکردنە ئاڵۆزەکان راست بێت، 

لەبەرئەوە هیوم )بند I( لە نێوان کاریگەرییە 

و  س��ادە  وێناکردنە  و  ئاڵۆزەکان  و  س��ادە 

تێگەیشتنی  دادەنێت.  جیاوازی  ئاڵۆزەکاندا 

کاریگەرییەکی  س���وور  رەن��گ��ی  ل��ە  م��ن 

سوور  رەنگی  بۆ  من  ی��ادەوەری  و  سادەیە 

دەڵێت«  هیوم  س��ادەی��ە.  وێناکردنێکی 

هەر  کە  راستە...  جیاکاری  بێ  بنەما  لێرەدا 

سادەیە،  کاریگەرییەکی  سادە  وێناکردنێکی 

کاریگەرییەکی  هەر  و  دەچێت  لەو  کە 

هەیە.« چی  هاوشێوەی  وێناکردنێکی  سادە 

پێپلیکانەکانی  سەر  لە  من  ئەگەر  دەبێت 

)میمۆریاڵی لینکۆڵن( لە واشنتۆن لە شەودا 

بوەستم و لە دوورەوە لە هەیکەلی روناکی 

کاریگەرییەکە،  ئەمەش  تێبگەم؟  ئ��ازادی 

پێکهاتووە  کە  ئاڵۆزە،  کاریگەرییەکی  بەاڵم 

سێبەری  رون��اک��ی،  و  تاریکی  هەستی  لە 

خۆڵەمێشی  بە  گڵۆپەکان،  زەردی  و  رەش 

لەوانیرت  بەرزتر  سپی،  مەڕمەڕی  دەرکەوتنی 

سپی  بەرجەستەی  و  گ���ەورە  گ��وم��ەزی 

و  کاریگەری  ئەمە  ئاسامنی رەش.  بەرامبەر 

بەوەدا  دان  هیوم  ئاڵۆزە.  یادەوەرییەکەی 

نەبێت  بابەت  تاکە  لەوانەیە  ئەمە  دەنێت، 

سەرجەم  لە  من  ئاڵۆزی  وێناکردنی  کە 

ئاڵۆزدا  کاریگەری  لەگەڵ  وردەکارییەکاندا 

هاوئاهەنگە، هەروەها هیوم دەپرسێت چی 

بکەم؟  شارێک  وێنای  من  ئەگەر  دەبێت، 

لە  دەت��وان��م  »م��ن  دێنێتەوە  منونە  هیوم 

ئۆرشەلیمی  وەک  شارە  ئەم  خەیاڵی خۆمدا 

نوێ بێنمە بەرچاوم، کە بەردی شەقامەکانی 

ئاڵتون و دیوارەکانی لە یاقوتن، هەرچەندە 

من هەرگیز ئەو سارەم نەبینیووە.« ئایا ئەمە 

هیچ  ئەوەی  بێ  نییە،  ئاڵۆز  وێناکردنێکی 

کاریگەرییەک هەبێت؟ بەاڵم ئەم وێناکردنە 

دەتوانێت  نوێ  ئۆرشەلیمی  بەرامبەر  ئاڵۆزە 

منونە  )بۆ  بتوێتەوە  سادەدا  وێناکردنێکی  لە 

ئاڵتون، دیوارەکان، یاقوتەکان( کە لە خەیاڵدا 

دەتوانین  ئێمە  دەڵێت  هیوم  دروستکراوە. 

وێناکردنە  لەو  یەکێک  ،هەر  نیشانیبدەین 

سادانە هاوشێوەی کاریگەرییەکی سادەیە.

گرنگ  بەڵگەیەکی  ل��ێ��رەدا  ه��ی��وم 

دەخاتەڕوو–کە ئێمە دەتوانین شتێک بناسین، 

ئەزمونی  لە  پێشرتمان  کاریگەرییەکی  کە 

ئاینی  لە خەیاڵی  نییە.  بەرامبەری  تایبەتیدا 

یان  نوێ  ئۆرشەلیمێکی  بەرامبەر  خۆشامندا 

نوێ  جیهانی  بۆ  ئێمەدا  زانستی  خەیاڵی  لە 

لە بۆشاییدا، ناتوانین شتێکامن بیربکەوێتەوە 

هەستەکامنان  لەسەر  کاریگەریییەک  ئەگەر 

دەڵێت،  هیوم  ئەنجامدا  لە  نەبووبێت. 

کە  کاتێکدا  لە  ئاڵۆزدا،  وێناکردنی  لەبابەتی 

وردەکارییەکاندا،  سەرجەم  لەگەڵ  لەوانەیە 

لەگەڵ کاریگەری راستەوخۆ یەکنەگرێتەوە، 

کاریگەرییە  س��ەرج��ەم  ب��ۆ  یاسایە  ئ��ەم 

وێناکردنێکی  هەر  کە  راستە،  سادەکامنان 

لە  پێشرتی  س��ادەی  کاریگەرییەکی  سادە 

سادە  کاریگەرییەکی  هەر  و  پشتەوەیە 

وێناکردنێک لە بەرامبەریدا هەیە.

بنەمای ئەزمونی
هیوم  ک��ە  ب��ن��چ��ی��ن��ەی��ی،  ب��ن��ەم��ای 

»سەرجەم  بەمشێوەیەیە:  سەملاندویەتی 

یەکەم  ل��ە  ئێمە  س��ادەک��ان��ی  وێناکردنە 

کاریگەرییەکی  لە  خۆیاندا  دەرکەوتنی 

نیشاندەری  و  دەگ��رن  سەرچاوە  س��ادەوە 

ئ��ەوان��ن.« ه��ی��وم چ��ۆن دەی��ەوێ��ت لەم 

وێناکردن  لە  کە  ئەزمون،  سادەیەی  شیکارە 

وەرگرێت؟  سود  پێکهاتووە،  کاریگەری  و 

چ��ۆن دەی��ەوێ��ت س��ود ل��ەوە وەرگ��رێ��ت، 

لە  کاریگەرییەکی  وێناکردنێک  هەر  کە 

هیوم  دروستدەبێت.  لێیەوە  و  بەرامبەرە 

وێرانکارانە  و  بەرچاو  شێوەیەکی  بە  لەو 

زنجیرەیەک  لەناوبردنی  و  دابەشکردن  بۆ 

ئەمە  وەردەگرێت.  سود  وێناکردنەکان  لە 

بەهێزترین گول�لەی لەناوبەری ئەوە، تەواوی 

ئەنجامیبدات  پێویستە  هیوم  شتەی  ئەو 

چی  لە  وێناکردنە  ئەم  کە  پرسیارەیە،  ئەو 

س��ەرچ��اوەدەگ��رێ��ت؟  کاریگەرییەکەوە 

راستەوخۆوە  کاریگەرییەکی  لە هیچ  ئەگەر 

بێامنایە.  کەواتە  نەگرتووە،  س��ەرچ��اوەی 

لەبارەی  )لێکۆڵینەوە  لە  ئەوەی هیوم  وەک 
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ئێمە  کاتێک  دەڵێت«  مرۆڤ(  تێگەیشتنی 

دەکەوینە گومانەوە، کە وشەیەکی فەلسەفی 

بەکارهێرناوە  وێناکردنێک  ی��ان  بێامنا، 

بەو  پێویستامن  روودەدات(  زۆرت��ر  )کە 

گریامنە  وێناکردنی  کە  هەیە،  لێکۆڵینەوەیە 

سەرچاوەی  کاریگەرییەکەوە  چی  لە  کراو 

گرتووە و ئەگەر خستنە پاڵ شتێک مەحاڵە، 

ئەمە یارمەتیدەری گومانی ئێمە دەبێت.«

ج��ەوه��ەری  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  هیوم 

پیرۆز(  ئاکویناسی  )تۆماس  الی  بەکارهێرناو 

سەدەکانی  مەدرەسییەکانی  فەیلەسوفە  و 

دەپ��رس��ێ��ت  و  دی��ک��ارت  و  ن���اوەڕاس���ت 

کاریگەرییانەوە  کام  لە  جەوهەر  وێناکردنی 

ئەوەیە  هیوم  مەبەستی  سەرچاوەدەگرێت؟ 

بێجگە  نییە،  شتێک  وێناکردنێک  ه��ەر 

ل���ەوەی ل��ە ک��اری��گ��ەری��رتەوە س��ەرچ��اوەی 

دەگ��رێ��ت��ەوە.  ی��ەک  لەگەڵیدا  و  گ��رت��ووە 

کاتێک  ج��ەوه��ەر،  وێناکردنی  ل��ەب��ارەی 

سەرچاوە  کاریگەرییانەوە  کام  لە  دەپرسین 

بێت،  ئەوە  وەاڵمەکە  ناتوانرێت  دەگرێت، 

سەرجاوەدەگرێت،  ج��ەوه��ەرەوە  لە  کە 

ک��اری��گ��ەری  ل��ە  تەنیا  پێویستە  بەڵکو 

ئێمە  ک��ە  بێت،  تایبەمتەندیانەوە  ئ��ەو 

تاقیاندەکەینەوە، تایبەمتەندی وەک ئەندازە، 

وێناکردمنان  کەواتە  هیرت،  و  رەنگ  شکڵ، 

بەرامبەر جەوهەر شتێک نییە، بێجگە لە ئەو 

تایبەمتەندییانەی تاقیاندەکەینەوە، لەبەرئەوە 

هەیە.  بوونی  جەوهەر  بوترێت  ناتوانرێت 

هەیە،  بوونی  شتێک  بزانرێت  دەتوانرێت 

لەسەر  شتەت  ئەو  کاریگەرییەکی  ئەگەر 

هستامن  ئەزمونێکی  ئەگەر  تەنیا  بێت، 

هیوم  بەمشێوەیە  هەبێت.  ب��ەرام��ب��ەری 

کاریگەری  ئێمە  کە  ئەوەی  نیشاندانی  بە 

بانگەشەی  نییە،  جەستەییەکامنان  جەوهەرە 

بوونی جەوهەرەکان بەتاڵدەکاتەوە.

سودوەرگرتن  بە  فەیلەسوفەکان  هیوم 

Galileo
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لە وشە پووچ و بێواتاکانی وەک جەوهەری 

هزر  و  رۆح��ی  ج��ەوه��ەری  و  جەستەیی 

کە  بەشێوەیەک  تۆماتباردەکات،  رۆح  و 

ئەو  لەبارەی  لەراستیدا  ناوبراوەکان،  وشە 

شتانەوەن کە بوونێکی سەربەخۆیان هەیە. 

هیوم دەڵێت بەپێی سێکارەکان ئێمە بۆمان 

هزر(  رۆح،  )جەوهەر،  کە  دەردەکەوێت 

کاریگەری  تەنیا  بەڵکو  نییە،  کاریگەرییان 

ئێمە  کە  هەیە،  بوونی  تایبەتی  چۆنێتی 

وسانە:  ئەم  لەبەرئەوە  دەکەین،  ئەزمونی 

جەوهەر، هزر، رۆح واتایەکیان نییە، چونکە 

لە هیچ کاریگەرییەکەوە سەرچاوەناگرن.

سەرجەم  توانایدایە  لە  هیوم  لەبەرئەوە 

ئەمانە  وەک  ئایدیاکانی  یان  وێناکردنەکان، 

بە سودوەرگرتن لە یاسای خۆی، کە سەرجەم 

بۆ  سەرچاوەیان  ئایدیاکان  یان  وێناکردن، 

لەگەڵیاندا  کە  دەگەڕێتەوە،  کاریگەرییەک 

ئەو  یاساکەی  رەتدەکاتەوە.  یەکدەگرنەوە، 

کاریگەری  کە  جێگەیەک  لە  پتەوە:  و  سادە 

بەمشێوەیە  واتایە.  بێ  وێناکردنیش  نییە، 

ئەزمونی  تەنیا  نەک  هیوم،  ئەزمونی  یاسی 

)لە  ناسین  وەک  ئێمە  وێناکردنی  بەهای 

بێ  وێناکردن  نییە،  کاریگەری  کە  جێگەیەک 

وێناکردنەکان  واتای  ئەزمونی  بەڵکو  نرخە(، 

کە  جێگەیەک  )لە  ئێمەشە  ئایدیاکانی  یان 

ئایدیاش  ی��ان  وێناکردن  نییە،  کاریگەری 

بێواتایە(.

بیرهێنانەوەی واتا یان ئایدیا
ئێمە  ئەزمونی  بۆ  تێڕوانینێکی  هیوم 

پێکهاتەی  وەک  ک��ە  پێشکەشکردووە، 

وێناکردنە  و  کاریگەری  لە  )گەردیلە( 

ج��ی��اوازەک��ان��ەوە دروس��ت��ب��ووە، ک��ە هەر 

گەردیلەیەک ئەزمونی ئێمە پێکدێنێت، ئەم 

تێڕوانینە گەردیلەییە بە ئەزمونی )باالک( و 

بیرهێنانەوە  تیۆرێکی  وەک  ئەزمونگەراکان 

باڵی  کە  دەستیپێکرد،  خوازی 

ک��ێ��ش��اب��وو ب��ەس��ەر 

دەرون���ن���اس���ی 

لە  سەرەتایی 

س��ەدەک��ان��ی 

ه��������ەژدە و 

ئەرکی  ن����ۆزدەدا. 

بوو  ئ���ەوە  دەرون��ن��اس 

بدۆزێتەوە،  ئەوە  کە 

چ�����ۆن گ���ەردی���ل���ە 

ئ��ەزم��ون��ی��ی��ەک��ان، 

ه��ەس��ت��ەک��ان ی��ان 

یەکەوە  ب��ە  کاریگەرییەکان 

یاسایانەی  ئەو  خ���واردووە؟  گرێیان 

یان  هەستانە  ئ��ەم  ئ���ەوان  بەپێی  ک��ە 

خواردووە،  گرێیان  بەیەکەوە  کاریگەرییانە 

وێناکردنەکان،  لە  ئەوانە  چۆن  کامانەن؟ 

و  رۆژانە  ئەزمونی  ئاڵۆزەکانی  ئایدیا  یان 

یەکدەگرنەوە؟  زانستدا 

وێناکردن،  هەر  تیرۆرییەوە  رووی  لە 

لەگەڵ  دەتوانرێت،  سادە  ئایدیایەکی  یان 

هیوم  گرێبدرێن.  تردا  وێناکردنێکی  هەر 

وێناکردنەکان  بوێت  دەڵێت« خەیاڵ چۆنی 

باڵدارەکان،  »ئەسپە  گرێدەدات،  بەیەکەوە 

لە  بەاڵم  دروستدەکات«  دێوەکان  ئەژدیها، 

شیکارە  لە  یان  ئاساییدا،  گفتوگۆی  ماوەی 

زانستییەکاندا ئێمە بۆمان دەردەکەوێت، کە 

وێناکردنەکانی 

ئێمە هەڕەمەکی و تێکەاڵو 

یان بە ئیرادەی ئێمە بە دوای یەکرتدا نایەن. 

پێچەوانەی  بە  دەردەکەوێت  بۆمان  ئێمە 

وێناکردنە سادەکان، دەبنە هۆی وێناکردنی 

لەبەرئەوە  دێنێتەوە،  بەڵگە  هیوم  ئاڵۆز. 

نێوانیاندا  لە  هاوبەشییەک  )پێویستە 

لە  کە  گرێدان  تایبەمتەندییەکی  هەبێت، 

سەرەتای  رسوشتی  وێناکردنێکی  رێگەیەوە 

وێناکردنێکی تر دەبێت.«

جیهانیبوون  بنەمای  پێویستە  کەواتە 

ئێمەدا  لە  کە  هەبێت،  ئێمەدا  بیری  لە 

Bacon
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لەگەڵ  پێویستی،  بەپێی  ن��ەک  ک��اردەک��ات، 

پاڵنەرێکی  ی��ان  ه��ێ��زێ��ک،  وەک  ئ��ەوەش��دا 

رێگەی  لە  وێناکردنەکان  گرێدانی  بەیەکەوە 

دیاریکراوەوە. هیوم ئەم پاڵنەرە وەک »هێزێکی 

لێدەرهێنان  دەیناسێنێت.  ب���ەردەوام«  نەرمی 

سێ  لەسەر  ئێمە  وێناکردنەکانی  گرێدراوی  یان 

چۆنێتی وێناکردنەکانی ئێمە دامەزراوە، مەیل بۆ 

رێنوێنی کردن لە وێناکردنێکەوە بۆ وێناکردنێکی 

تر، گرێدانی وێناکردنێک بە وێناکردنێکی ترەوە. 

ئەم سێ چۆنێتییە بنەمای سێ یاسای دەرهێنانی 

واتاکانن.

بە  وێناکردنەکان  کە  ئەوەیە:  یەکەم  یاسای 

هەیە،  بەیەکەوە  پەیوەندیان  لێکچوونەوە  هۆی 

بۆ  وێناکردنێکەوە  لە  ئێمە  هزری  لەبەرئەوە 

کێشدەکرێت.  دەچێت  لەو  کە  تر  وێناکردنێکی 

هیوم منونەیەکامن بۆ دێنێتەوە، کە »وێناکردنێک 

بە ئاسانی بیری ئێمە بۆ بنەڕەتەکی دەبات.« بە 

لینکۆڵن(  )ئەبراهام  وێناکردنێکی  تر  واتایەکی 

ئەو  ب��ەرام��ب��ەر  وێناکردمنان  ب��ۆ  ئێمە  بیری 

کێشدەکات. 

یاسای دووەم: لە رێگەیەوە ئێمە وێناکردنێک 

بە وێناکردنێکی ترەوە گرێدەدەین، هاوسێیەتییە، 

وێناکردنێک بەرامبەر وێناکردنێکی تر، کە لە رووی 

کات یان شوێنەوە لەیەکرت نزیک بن هاوسێیەتییە. 

وێناکردنێکیرتەوە  بە  وێناکردنێک  ئێمە  بیری 

کاتەوە  یان  جەستەیی،  رووی  کە  گرێدەدات، 

دێنێتەوە،  ئەوە  منونەی  هیوم  یەکرتن.  هاوسێی 

دەکات  تەالرێک  لە  ئاپارمتانێک  بە  ئاماژە  کە 

»بەشیوەیەکی رسوشتی ئەندێشەمان ئێمە بەرەو 

کەسانی تر رادەکێشێت.« 

یاسای سییەم: دەرهێنانی واتا، یان بەیەکەوە 

و  هۆ  رێگەی  لە  وێناکردنەکان  گ��رێ��دراوی 

هۆکارێک  دەبێت  ناچار  ئێمە  هزری  بەرهۆ. 

گرێیان  بەیەکەوە  و  دابینبکات  بەرهۆیەک  بۆ 

بدات. هیوم دەڵێت« بۆ منونە ئەگەر ئێمە بیر لە 

برینێک بکەینەوە، زۆر بەکەمی دەتوانین خۆمان 

بەرامبەر ئازارەکەی رابگرین« 

بە  ئێمە  بیری  یاسایە  س��ێ  ئ��ەم  بەپێی 

بۆ  وێناکردنێکەوە  لە  رسوشتی  شێوەیەکی 

هاوسێیەتی  کە  هاوشێوەی  تری  وێناکردنێکی 

سەرجەم  یاسایە  سێ  ئەم  بەڵێ  کێشدەکرێت، 

سەرجەم  لەوانە  ئێمە،  مێشکی  لێکدانەوەکانی 

عەقڵی ئێمە، بە تایبەتی وێناکردنی زانستی ئێمە 

دیاریدەکەن. هیوم دەڵێت« لە ناو ئەم سێ یاسای 

دەرهێنانی واتایە، یان گرێدراوی وێناکردنەکاندا، 

دەرهێنان یان گرێدراوی وێناکردنەکان لە رێگەی 

هۆ و بەرهۆ )یاسای سێیەم( بەهێزترین گرێدراوی 

نێوان وێناکردن و واتاکانی ئێمەن.

• شاکاری هیوم دێتە دی
چاکە  تەنیا  بێزیانانە،  یاسا  دەستە  ئەم  ئایا 

لەوە  هیوم  ئێوە  زمانەوانییە؟  یاری  و  فرۆشی 

کاتی  هیوم  باوەڕبکەن  کە  دەن��اس��ن،  باشرت 

بێزیان  زانکۆیی  نوکتەی  گێڕانەوەی  بە  خۆی 

یان  واتا،  دەرهێنانی  یاساکانی  بەفیڕۆبدات. 

سرتاتیژی  لە  بەشێک  وێناکردنەکان  گرێدراوی 

دەیەوێت  هیوم  ئێستا  و  ئ��ەوە  وێرانکردنی 

و  ه��ۆ  رێ��گ��ەی  ل��ە  وات��ا  دەرهێنانی  ی��اس��ای 

بانگەشەیە  ئەم  پوچەڵکردنەوەی  بۆ  بەرهۆ 

بەسنت  پشت  بە  دەتوانرێت  کە  بەکاربێنێت، 

کە  پەسەندبکرێت،  ئەوە  زانستی  ناسینی  بە 

هۆکارێکی دیاریکراو دەبێتە هۆی دروستبوونی 

ئاگادار بن کە سرتاتیژی  بەرهۆیەکی دیاریکراو. 

ئێمە، ئێوە تا کوێ دەبات.

گەردیلەییەکانی  وێناکردنە  وتویەتی  هیوم 

ئێمەن،  کاریگەرییەکانی  هاوشێوەی  ئێمە، 

ل��ە رێ��گ��ەی س��ێ ی��اس��ای ب��ەی��ەک��ەوە گ��رێ��دراو 

هێزێکی  گرێدراون،  بەیەکەوە  و  پەیوەندیدار 

گرێدانی  بۆ  دەنێن  ئێمەوە  بە  پ��اڵ  نەرمن 

هیوم تێڕوانینێکی 
بۆ ئەزمونی ئێمە 
پێشکەشکردووە، 
کە وەک پێکهاتەی 
)گەردیلە( لە 
کاریگەری و وێناکردنە 
جیاوازەکانەوە 
دروستبووە، کە هەر 
گەردیلەیەک ئەزمونی 
ئێمە پێکدێنێت، ئەم 
تێڕوانینە گەردیلەییە 
بە ئەزمونی )باالک( و 
ئەزمونگەراکان وەک 
تیۆرێکی بیرهێنانەوە 
خوازی دەستیپێکرد
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وێناکردنێک بە وێناکردنێکی ترەوە. ئەم سێ 

بیری  بە  واتا  ئێمە،  بیری  تەواوی  بە  یاسایە 

هیوم  هەروەها  گرێدراون،  ئێمەوە  زانستی 

خۆی  سرتاتیژی  تری  هەنگاوێکی  بۆ  ئێوەی 

دەرهێناندا  یاساکەی  سێ  لەناو  راکێشاوە. 

پەیوەندی  بۆ  پاڵنەر  بەهێزترین  یەکە  ئەو 

رێگەی  لە  تر  وێناکردنێکی  بە  وێناکردنێک 

داهاتوو  هەنگاوی  ئێستا  بەرهۆوەیە.  هۆو 

لەبارەی  هەرچییەک  پێیوایە  هیوم  دەنێین. 

راستەقینەکانەوە،  کارە  بارەی  لە  شتەکان، 

کاریگەری  لەبارەی  بتوانرێت  لەوانەیە  لە 

راستەوخۆی ئەوەی دەیبینین و بەرکەوتنامن 

بە  پشت  پێویستە  بڵێین،  دەبێت  ب��ۆی 

پەیوەندی هۆ – بەرهۆ ببەستێت. گرنگرتین 

ژیری  راستەقینەدا،  کاروباری  لە  ژیریش 

لەبارەی  ئەو  بااڵی  یاسای  پێی  بە  زانستییە 

رسوشت.

شتێک  چ��ی  ب��ە  ئ��ێ��وەی  هیوم  ب��ەاڵم 

رەزامەندی  هیوم  ئایا  ک��ردووە؟  رەزامەند 

زانینی  کە  راکێشاوە،  خاڵە  ئەو  بۆ  ئێوەی 

وێناکردنی  لە  بێجگە  نییە،  شتێک  زانستی 

بەیەکەوە  ی��ان  وات��ا،  دەرهێنانی  یاسای 

بەیەکیانەوە  کە  وێناکردنەکان،  گرێدانی 

زانستی  ناسینی  ئایا  کەواتە  گرێدەدەین؟ 

وێناکردنەکان  لەوەی  بێجگە  نییە،  شتێک 

بەرامبەر یاساکانی دەروونناسی مرۆڤ وەک 

هۆ و بەرهۆ بەیەکەوە گرێدەدەن؟ ئایا یاسا 

یاسا میکانیکییەکان  ناسی،  ئەستێرە  بااڵکانی 

و یاسای کێشکردن و یاسای جوڵەی گازەکان، 

واتا  دەرهێنانی  دەروونناسی  دەربڕی  تەنیا 

ئێوەی  هیوم  بەرهۆن؟  و  هۆ  رێگەی  لە 

وایە،  ئەگەر  بەاڵم  گەیاندووە،  ئەنجامە  بەو 

زانستیامن  زانینێکی  هیچ  ئێمە  کەواتە 

تەنیا  زانستی  زانینی  جێگەی  لە  ئێمە  نییە. 

هێزێکی  هەستی  هەیە،  ناجاریامن  هەستی 

هەستبکەین،  ناچاردەکات  ئێمە  کە  نەرم، 

و  هۆ  لەرێگەی  ئێمە  وێناکردنەکانی  کە 

ئەنجامە  لەم  گرێدراون.  بەیەکەوە  بەرهۆوە 

دەرەنجامی  بینەری  ئێمە  سەرسوڕهێنەرەدا، 

وێناکردنی  هیمومین:  ش��اک��اری  ی��ەک��ەم 

لە  ئەزمونگەرایی  پێکهاتەی  بەرامبەر  ئەو 

سۆز  ئەخالق،  لەبارەی  سون(  )چە  دیدی 

ئەمە  دەزان��ی.  سەرچاوەی  بە  هەستی  یان 

رێنوێنی  دڕندانەیە  بیرە  ئەو  بەرەو  هیومی 

ئەخالقەوە  لەبارەی  ئ��ەوەی  کە  کردبوو، 

کە  راستە:  زانستیشەوە  لەبارەی  راستە، 

تەنیا  ئێمەش  زانستییەکانی  یاسا  سەرچاوەی 

خۆی  ساکاری  هیوم  ئیرت  هەستەکاندایە.  لە 

زانستییەکان  یاسا  گەیاندووە:  ئەنجام  بە 

پشت بە شتێکی بێجگە لە کاریگەری هەستە 

دەروونناسی  یاساکانی  بە  گرێدراوەکان 

دەرهێنانی واتا و هەستەکانیانەوە نابەستێت.

هیوم ئێستا لەو باوەڕەدایە، کە فیزیک 

نییە  لە دەروونناسی خۆمان  بێجگە  شتێکی 

یاسا  سەرجەم  هاوشێوەی  ناسین  وەک  و 

دیارەکانی رسوشت لە کۆپەرنیک بە دواوە، 

مایەی  کە  زانستییەکان  یاسا  بەهان.  بێ 

گرنگیپێدان و ئومێدی سەردەمی رۆشنگەری 

بوون ،بە تەقاندنی گوللەی ئەزمونگەرایانەی 

بێجگە  شتێکی  ئ��ەوان  لەپێکەوت.  هیوم 

نین.  دەروونناسییەکان  واتا  دەرهێنانی  لە 

داهێنەرانەترین یارمەتی هیوم لە فەسەفەدا 

و گەورەترین کاریگەری هیوم لە پەیوەندی 

نێوان هۆ – بەرهۆدایە. ئەمە خراپەکارییەکی 

ئەوە، دواتر دەگەڕێینەوە سەر ئەم باسە.
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دواتر  تراژیدیا،  وەک  »سەرەتا  کتێبى 

دواییانەى  ئەم  کتێبێکى  کۆمیدیا«،  وەک 

»سالڤۆى  سلۆڤینى  بیرمەندى  و  نووسەر 

بۆ  2009دا  ساڵى  ل��ە  ک��ە  ژی��ژەک«���ە، 

)Verso( خ��ان��ەى  ل��ەالی��ەن  یەکەمجار 

چاپ  الپ���ەڕەدا،   157 دووتوێى  لە  ���ەوە 

�یدا   2015 ساڵى  لە  ب��اوک��راوەت��ەوە.  و 

لەالیەن )أمانی الزار(ەوە کراوە بە عەرەىب 

و  چاپکراوە  )ط��وى(وە  خانەى  لەالیەن  و 

ناونیشاىن  باویکردۆتەوە.  )الجمل(  خانەى 

»کارل  بەناوبانگى  وتەیەکى  لە  کتێبەکە 

کتێبیکى  لە  کە  وەرگیراوە  مارکس«�ەوە 

دەیخاتە  پۆناپەرت«�دا  لویس  »ه��ەژدەى 

لە  وەک  ناونیشانە  لەم  مەبەستیش  ڕوو. 

تاقیکردنەوەى  هاتووە،  پێشەکییەکەیدا 

ڕووبەڕووبوونەوەى  بۆ  خوێنەرە  زیرەکیى 

»گەڕانەوەى  دەڵێت  کە  باوەى  کڵیشە  ئەو 

دەڵێت:  زیاتر  لەمەیش  مەحاڵە«  کۆمۆنیزم 

تەنیا  ببێتەوە  دووبارە  کۆمۆنیزم  »مەحاڵە 

بەشێوەیەکى گاڵتەجاڕانە نەبێت«. کتێبەکە 

ئەم  لەگەڵ  تر  مامەڵەیەکى  دەیەویت 

کۆمۆنیزم  ئەگەرى  و  بکات  چەمکەدا  دوو 

لە  ڕابگرێت، نەک وەک شتێک کە  زیندوو 

ئێتا هەوڵى دووبارە  ڕابردوودا ڕوویداوە و 

ئەگەرێکى  وەک  بەڵکو  بدەین،  کردنەوەى 

هەموو  بە  تایبەت  هەمیشەیى 

سەردەمێک. 

س��ەرەت��ا  وەک  کتێبە  ئ��ەم 

سیستەمى  ئێستاى  ق��ەی��راىن  لە 

سەرمایدارییەوە دەست پێدەکات، 

پاشان هێدى هێدى دەڕوات بەرەو 

هەڵپەسێردراوەکان«  »مەسەلە 

ل���ە ڕێ���گ���ەى دەرخ��س��ت��ن��ى 

پەیوەندییەکانییەوە؛  و  هەلومەرجەکاىن 

تەنگژەیەى  ئەم  شیکاریى  یەکەم  بەىش 

یۆتۆپیایى  و جەوهەریى  دەکات  ئێستامان 

پوختى  بە  سەرمایەدارى  ئایدیۆلۆژیاى 

دەردەخات، کە هەم خودى قەیران دیاریى 

بۆ  بۆچوونەکامنان  هەمیشە  و  دەک��ات 

دووەم  بەىش  قەیران.  بەرپەرچدانەوەى 

ئەم  تایبەمتەندییەکاىن  دەدات  ه��ەوڵ 

دۆخێک  بکات،  دیاریى  ئێستامان  دۆخەى 

نوێى  شێوازى  کۆمەڵێک  بەسەر  فەزا  کە 

کۆمۆنیزمدا  پراکتیکییانەى  جێبەجێکردىن 

ئاوەاڵ دەکات. 

بێالیەنانە  کتێبە  ئەم  شیکارییەکاىن 

نین، بەڵکو زۆر تێوەگالو و »الیەنگرانە«ن، 

چ��ون��ک��ە ت��ەن��ی��ا ئ���ەو ک��ات��ە دەت��وان��ی��ن 

دەستامنڕابگات بە حەقیقەىت الیەنگرانە کە 

الیەنێکى الیەنێک،  پاڵ  بداتە   مرۆڤ خۆى 

گەردووىن؛ بەم مانایە ئەو الیەنەى لێرەدا 

ژیژەک الیەنگیرى لێدەکات الیەىن کۆمۆنیزمە. 

فەیلەسوف  گرنگى  ژیژەکەوە  بەالى 

لە  کە  نییە  ن��وورساوان��ەی��دا  و  وت��ە  ل��ەو 

بەڵکو  م��اوەت��ەوە،  ب��ۆم��ان  ڕاب����ردووەوە 

لە  چۆن  هاوچەرخامن  دۆخى  کە  ئەوەیە 

دەردەکەوێت،  فەیلەسوفدا  نیگاى  و  هزر 

لە  فەیلەسوف  گرنگى  تر  مانایەکى  بە 

ڕووبەڕووبوونەوەى ئەم پرسیارەدایە: ئێمە 

لەهزرەکاىن  چۆن  سەردەمەکەمان  کێین؟ 

ئەودا دەردەکەون؟ هەمان شتیش پێویستە 

لەبرى  لەسەر کۆمۆنیزم بچەسپێت، کەوایە 

پرسیارە ڕوون و ڕاشکاوەى کە «داخۆ  ئەو 

لەمڕۆدا  کۆمۆنیزم  ئایدیاى  هێشتایش 

ئایدیایەکى ئوبێکتیڤە یان نا؟ ئایا دەتوانین 

و  شیکارى  کەرەستەى  وەک  ئایدیایە  ئەم 

بە  بەکاربهێنن؟»،  سیاىس  تاقیکردنەوەى 

سەرەتا وەک تراژیدیا
دواتر وەک کۆمیدیا

ئایدیا
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کۆمەڵە  دەبێتە  بەختەوەریی  کاتێک 

و  جوانکاریی  منایشیی  ڕەچ��ەت��ەی��ەک��ی 

مەرسەف  و  کااڵ  لە  لێشاوێک  لەناو  ئامادە، 

لەم  بازاڕ،  چاوچنۆکییەکانی  پەیوەندییە  و 

جارێکی  ئەوەیە  فەیلەسوف  ئەرکی  کاتەدا 

جیاکردنەوەی  لەپێناو  پێشەوە  بێتە  دیکە 

بەختەوەریی  و  ڕاستەقینە  بەختەوەریی 

هەمووان  کاتێک  تێرکردنەوە.  ڕێگەی  لە 

ڕادەستی ئەو لۆژیکە دەبن کە جیهان چیرت 

لەخۆبگرێت،  خۆی  دانیشتوانی  ناتوانێت 

جارێکی دیکە ئەرکی فەیلەسوفە تەدەخول 

بە  تازە  تێگەیشتنێکی  پێدانی  لەپێناو  بکات 

چێژی  و  عەشق  بەختەوەریی  بەختەوەری: 

حەماسەتی  و  زانست  تامەزرۆیی  و  هونەر 

سیاسەت.

فەیلەسوفی  م��ەب��ەس��ت��ی  ئ��ەم��ان��ە 

بادیۆ(ن  )ئ��االن  فەڕەنسی  هاوچەرخی 

ناونیشانی  بە  نوێیەکەیدا  کتێبە  لە 

»م��ی��ت��اف��ی��زی��ک��ی��ای ب��ەخ��ت��ەوەری��ی 

وەک  فەیلسوفێکی  بەاڵم  ڕاستەقینە«. 

کتێبەکەی  مەبەستێک  چی  بە  بادیۆ 

بە ناونیشانی بەختەوەری دەخاتە ژێر 

چەمکی »میتافیزیکیا«وە؟ میتافیزیکیا 

ئەوەی  دوای  هەیە  مانایەکی  چی 

س��ەدەی  فەیلەسوفانی  زۆری��ن��ەی 

ئەوەی  لەسەر  سووربوون  بیستەم 

بیخەنە گۆڕەوە؟ »بەختەوەریی ڕاستەقینە« 

ڕاستەقینە  بەختەوەرییەکی  ئایا  بۆچی؟ 

بوونی  ساختە  دیکەی  بەختەوەرییەکی  و 

هەیە؟ لەپێناو وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانەدا، 

فەیلەسوفی  دوو  لەپشت  خ��ۆی  بادیۆ 

گەورەوە مەاڵسداوە، کە ئەوانیش ئەفاتون 

لە  ئەفالتون  واتە  یەکەمیان،  سپینۆزان.  و 

 کتێبی »کۆمار«دا ڕاهێنان لەسەر مامتاتیکی 

کردووە بە مەرجێک بۆ فەلسەفە، واتە 

مەرجێک بۆ بەدەستهێنانی حەقیقەت، کە الی 

ئەفاتون بریتییە لە بەختەوەری ڕاستەقینە. 

بە  کتێبەکەی  و  سپینۆزا  بریتییە  دووەمیش 

ناوی »ئەخالق«، کە لەو باوەڕەدایە مامتاتیک 

تاکە ڕێگەیە بۆ بەدەستهێننای هزر، هاوکات 

بریتیشە لە خودی بەختەوەری، لەبەرئەوەی 

بریتییە لە فەزیلەت.

»میتافیزیکیای بەختەوەریی 
ڕاستەقینە«

بکرێت:  پرسیارە  ئەم  دەبێت  پێچەوانەوە 

رۆشنایى  ژێ��ر  لە  ئێستامان  «تەنگژەى 

ئایدیاى کۆمۆنیزمدا چۆن دەردەکەوێت؟». 

لێرەدا مشتومڕێکى کۆن و نوی لەنێوان ئەو 

خوڵقاندىن  پێشنیاری  کە  هەیە  کەسانەدا 

دەک��ەن:  نوێیەکان  تێرمە  ب��ەردەوام��ى 

»کۆمەڵگەى پۆستمۆدێرنیتى«، »کۆمەڵگەى 

ڕی��س��ک«، »ک��ۆم��ەڵ��گ��ەى زان��ی��اری��ى«، 

و...هتد.  پاش-پیشەسازى«  »کۆمەڵگەى 

»نوێ«  ناتوانین  لەمڕۆدا  لەبەرئەوەى  جا 

ئەوا  پێبگرین،  پێىش  و  سنوورداربکەین 

لە  کە  شتانەى  ئەو  چاوییلکەى  بە  دەبێت 

ئێستامان  جیهاىن  بوون،  »نەمر«  رابردوودا 

شیکار بکەین. ئەگەر کۆمۆنیزم ئایدیایەکى 

نەمر بێت، ئەوا وەک تۆتالیتاریزمى قورىس 

واتاى  بە  نەک  نەمرە  دەکات.  کار  هیگڵى 

زنجیرەیەک ئەدگار و پرەنسیپى گەردوونیى 

شوێنێک  هەموو  لە  بشێت  کە  ئەبسرتاکت 

کە  واتایەى  بەو  بەڵکو  بکرێت،  پراکتیزە 

مێژووییدا  دۆخێکى  هەموو  لە  دەبێت 

دابهێرنیتەوە.  دووبارە 

ئایدیا
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خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی »متامنە؛ چاکە 

دروستکردنی  لە  ڕۆڵی  و  کۆمەاڵیەتییەکان 

فڕانسیس  ئابوورییدا«ی  خۆشگوزەرانیی 

فۆکۆیاما

چوارچێوەی  لە  فۆکۆیاما  کتێبەی  ئەم 

گرنگیداندان و گفتوگۆ ڕوو لەزیادبووەکاندایە 

هەوڵی  هەروەها  ئابووری،  بە  سەبارەت 

بونیادنانی  بۆ  بەلیبڕاڵیبووەکان  دەوڵەتە 

بەتایبەت  سەقامگیر،  سیستمگەلێکی 

خ��ۆره��ەاڵت،  بلۆکی  هەرەسهێنانی  پ��اش 

زۆرینەی  ب��ەدواوە  ماوەیە  لەو  بەجۆرێک 

سیاسییەکان  ملمالنێ  و  ئەمنییەکان  گرفتە 

دەگەڕێندرێنەوە بۆ سەرچاوە ئابوورییەکانیان، 

هاوکات ئەم کتێبە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی 

تێبینییەکان  وەاڵمدانەوەی  بۆ  نووسەردایە 

کۆمەڵگەی  ب��ارودۆخ��ەی  ئ��ەو  دەرب���ارەی 

ئەمریکیی کە لە سااڵنی شەستەکانی سەدەی 

دەژی،  تێدا  کۆمەڵگەیەی  ئەم  ڕاب��ردووەوە 

کە بریتییە لە پاشەکشەی سەرمایەی 

پلەبەپلەی  داڕمانی  و  کۆمەاڵیەتی 

ڕووخسارەکانی  دیارترین  لە  متامنە؛ 

ئەم قۆناغەش بەرزبوونەوەی تێکڕای 

تاوان و زیادبوونی ڕێژەی خۆکوشتنە، 

کۆنی  مۆدێلی  وردەوردە  هەروەها 

خێزان ڕووی لە پاشەکشە کردووە و 

بەرەو هەڵوەشانەوە ڕۆیشتووە.

لەوەدایە  کتێبە  ئەم  گرنگیی 

پسپۆڕییەکی  ک��ۆم��ەڵ��ە  ل��ە  ک��ە 

بۆ  گ��رت��ووە،  س��ەرچ��اوەی  هەمەچەشنەوە 

گەڕاوەتەوە  بەرچاو  شێوەیەکی  بە  منوونە 

ب��واری  لە  بەرهەمەکان  و  س��ەرچ��اوە  بۆ 

زانستی  ئابووری،  هزری  سیاسی،  ئابووریی 

بە  پشتی  ئەنرتۆپۆلۆژیا،  و  مێژوو  سیاسی، 

بوارانە  ئەم  یەکەمینەکانی  کەسە  بەرهەمی 

و  کاتیی  بەراوردکارییەکی  و  بەستووە 

بە شێوەیەکی  ئەنجامداوە،  فراوانی  شوێنیی 

و  واڵتان  ڕابردووی  بۆ  دەگەڕێتەوە  پیشەیی 

لەو  داهاتوویان،  و  ئێستا  بە  بەراوردکردنی 

واڵتانەش: ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، 

واڵتانی  ئیتاڵیا،  فەڕەنسا،  ئینگلتەرا،  ئەڵامنیا، 

چین،  ژاپۆن،  ئەوروپا،  خۆرهەاڵتی  پێشووی 

تایوان، سەنگافورە، هۆنگ کۆنگ و کۆماری 

کۆریا.

شیکاریی  ب��اوەڕەدای��ە  ل��ەو  فۆکۆیاما 

و  کورتیانهێناوە  نیۆکالسیکەکان  قوتابخانە 

دیاریکراون لە گەیشنت بە حەقیقەتی چاالکیی 

هەموو  گشتی  »ب��ە  دەڵ��ێ��ت:  ب��ادی��ۆ 

مەعریفەیەکی  هەرچەندێک  فەلسەفەکان، 

لەپشتەوەبێت،  ئاڵۆزیان  و  قوڵ  زانستیی 

نوێی  هونەریی  کاریگەریی  چەندێک 

و  شۆڕشگێڕی  سیاسەتی  لەپشتەوەبێت، 

دۆخی عەشقی چڕی لەپشتەوەبێت، بریتییە 

گوتەیە  بەم  بەختەوەری«.  میتافیزیکیای  لە 

نەریتێکی  بە  سەر  کە  ڕایدەگەیەنێت  بادیۆ 

کارکردن  بە  ئەمەش  دێرینە،  فەلسەفیی 

بابەتێکی  وەک  بەختەوەری  پرسی  لەسەر 

پرسیاری  بە  کردنی  و  بنەڕەتی  فەلسەفیی 

جەوهەریی هەموو فەلسەفەیەکی حەقیقی.

بەختەوەری  پرسی  ل��ەس��ەر  ک��ارک��ردن 

ڕیشەکەی  و  قوڵە  فەلسەفیی  کارکردنێکی 

فەیلەسوفە  الی  ئەرستۆ،  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 

دواتر  و  دەدات  بەخۆی  درێ��ژە  عەرەبەکان 

لە  هەر  خۆرئاوا،  فەیلەسفوکانی  بە  دەگ��ات 

سپینۆزاوە بۆ نزیک لە کیرکەگراد و خودی بادیۆ.

سەرمایەی کۆمەاڵیەتی و 
کاریگەرییەکانی لەسەر ئابووری

ئایدیا
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ئەفسانەی  )نوامی کاین(  کتێبەدا  لەم 

پێچەوانە  ئازاد  بازاڕی  ئابوریی  سەرکەوتنی 

دەک���ات���ەوە، ب��ی��رۆک��ە و ڕەوت���ی پ���ارە و 

بوکەڵەکانی  جوڵێنەری  پەتی  سەرمایەکان، 

پشت قەیرانەکان و ئەو جەنگانەی لە چوار 

ئاشکرا  گۆڕی،  جیهانیان  ڕابرددوودا  دەیەی 

دەکات.

ژن��ە  –ک���ە  کتێبە  ئ���ەم  ن���ووس���ەری 

دژە  ک��ەن��ەدی��ی  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ک��ی 

جیهانگیرییە و بەشێک لە کتێبەکانی 

لە کتێبە پڕفرۆشەکانی جیهانن-  بە 

دەگێڕێتەوە،  بۆ  ئەوەمان  وردی 

»ب��ازاڕی  سیاسەتەکانی  چۆن  کە 

توانیویانە  ئەمریکا  ئ����ازاد«ی 

جیهاندا  ب��ەس��ەر  ه���ەژم���وون 

ڕێگەی  ل��ە  ئ��ەوی��ش  بسەپێنن، 

ئەو  و  گ��ەالن  چ��ەوس��ان��دن��ەوەی 

کارەساتەکان  شۆکی  بەر  واڵتانەی 

دەربارەی کتێبەکەی )نوامی کاڵین( »دۆکترینی 
شۆک، دەرکەوتنی سەرمایەداریی کارەسات«

ئابووری، لەبەرئەوەی زیاتر گرنگیی بە بوارە 

بە  داننانی  وێڕای  دەدات،  کولتوورییەکان 

بواری  لە  مرۆییدا  رەفتاری  ڕاڤەی  دروستیی 

ئابووریدا بە ڕێژەی 80٪، بەاڵم دەستەوەستانە 

لە ئاست ڕاڤەکردنی 20٪�ەکەی دیکەی.

مشتومڕانە  ل��ەو  ڕەخنە  توندیی  بە 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە  کە  دەگرێت 

ئەمریکادا دەکرێت لەنێوان ئابووریناسەکانی 

دەربارەی  نوێیەکاندا،  مێرکانتالیستە  و  بازاڕ 

ڕاڤ���ەی ه��ۆک��ارەک��ان��ی گ��ەش��ەی دەوڵ��ەت��ە 

لە  بریتییە  یان  بنەماکەیان  کە  ئاسیاییەکان، 

لە  دەوڵ��ەت  ڕاستەوخۆی  دەستتێوەردانی 

ئابووری، یاخود بوونی دامەزراوەی ئابووریی 

تایبەت بە دەوڵەت.

لە  و  پێشرت  تیۆرییانە  کتێبە  ئەمجۆرە 

زۆر  ڕەخنەیەکی  و  گفتوگۆ  داهاتووشدا 

دەوروژێنن، وێڕای کاریگەرییە پۆزەتیڤەکانیان 

لە بواری بەراوردکاریی تیۆریی و لێکۆڵینەوە 

بەراوردکارییەکان، دەتوانین چەند تێبینییەک 

لەسەر ئەم تێزەی فۆکۆیاما بخەینەڕوو:

ئەزموونی هیندستان،  پشتگوێخستنی   -

کە ئەزموونێکی ناوازەیە لە بواری ئابووری و 

ئابووری  پێشکەوتنێکی  هیندستان  سیاسیدا، 

بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.

- پشتگوێخستنی کۆمەڵگە ئیسالمییەکان 

شیکارییەکانی  لە  ئیسالمییەکان  بەها  و 

هیچ  پشتگوێخستنە  ئ��ەم  ک��ە  خ��ۆی��دا، 

کە  بەتایبەت  هەڵناگرێت،  پ��اس��اوێ��ک 

کۆمەڵگە موسوڵامنەکان ڕێژەیەکی بەرچاوی 

دانیشتوانی گۆی زەوی پێکدەهێنن.

سەرمایەی  پێوانەکردنی  گرانیی   -

ئەو  دانپێدانانی  بە  ئەمەش  کۆمەاڵیەتی، 

توێژینەوەیان  ب���وارەدا  ل��ەم  نووسەرانەی 

کردووە.

تێزەکەیدا  بناغەی  دانانی  لە  نووسەر   -

پشتیبەستووە بە ژمارەیەکی زۆر لە بەرهەمە 

بەرهەمانەی  ئ��ەو  بەتایبەت  مەزنەکان، 

دەرخستووە  بەرچاویان  پەیوەندییەکی 

ل��ەن��ێ��وان ب��ەه��ا، ن��ەری��ت، ف��ەره��ەن��گ و 

گەشەسەندنی سیاسیدا.

فۆکۆیاما  تێزەی  ئەم  دەتوانین  ئایا   -

دابنێین  نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکان  بۆچوونی  بە 

بە  متامنە  پ��ەی��وەن��دی��ی  ب��ە  س��ەب��ارەت 

لەو  تێزە  ئەم  بەوپێیەی  دیموکراسییەوە؟ 

سوککردنی  بۆ  ڕێگە  تاکە  کە  ب��اوەڕەدای��ە 

لە  بریتییە  دیموکراسی  و  متامنە  قەیرانی 

بەکۆمەاڵنەی  بڕیارە  ئەو  »کەمکردنەوەی 

دامەزراوە سیاسییەکان دەیگرنەبەر، هەروەها 

زیادکردنی ئەو بڕیارانەی کە لە رابدروودا و 

متامنەدا  دیکەی  جۆرێکى  لەگەڵ  هاوشان 

هەبووە: کۆمەڵە رسوشتییەکان و بازاڕەکان«.

ئایدیا
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کەوتوون. ئەم ئایدیایانە هەر تەنها کۆمەڵە 

ئایدیایەکی ئەبسرتاکت نین، بەڵکو کۆمەڵە 

لەگەڵدایە،  پڕاکتیکیشیان  بەدواداچوونێکی 

هاوچەرخەن  مێژووە  ئەو  دەرخ��ەری  کە 

شۆک«،  »پڕەنسیپی  بۆ  بنەمایەک  بۆتە 

لەوانە: کودەتاکەی ساڵی 1973ی پینۆشە لە 

چیللی، شەڕی دورگەکانی فۆکالند )1982(، 

لە  ئاسامنیی  ئاشتیی  گۆڕەپانی  کوشتاری 

پەکین )1989(، هەرەسی یەکێتیی سۆڤیەت 

 ،)1997( ئاسیا  دارای��ی  قەیرانی   ،)1991(

عێراق  داگیرکردنی   ،)1998( میتچ  زریانی 

 ،)2004( تسۆنامی  کارەساتی   ،)2003(

زریانی کاترینا )2005(.

تێڕوانینێکی  ش���ۆک«  »پڕەنسیپی 

ئابوری  م��ێ��ژووی  بۆ  ئ��ارەزووخ��وازان��ەی��ە 

دەرکەوتنی  و  ڕاب����ردوودا  ساڵی   50 لە 

سیستەمی  ئازاد.  بازاڕی  فەندەمێنتاڵیزمی 

توندوتیژئامێزە  کارەسات«  »سەرمایەداری 

بۆ  ت��ی��رۆرە  ب��ە  پێویستی  ج��ار  زۆر  و 

دارایی  قەیرانی  خۆی،  کاری  ئەنجامدانی 

خۆشکرد  ڕێ��گ��ەی   1997 ساڵی  ئاسیای 

بۆ  نێودەوڵەتی  دراوی  سندوقی  لەبەردەم 

ناچەکەدا  بەسەر  پڕۆگرامەکانی  سەپاندنی 

بە  بە  حکومییەکان  کۆمپانیا  فرۆشتنی  و 

فرەڕەگەزەکان.  کۆمپانیا  و  بیانییەکان  بانکە 

ڕێگەی  تسۆنامی  کارەساتی  هەروەک چۆن 

خۆشکرد،  تسۆنامیدا  حکومەتی  لەبەردەم 

لە  دەری��ا  کەنار  ڕاوچییەکانی  هەتاوەکو 

دەربکات  خۆیان  کەنارییەکانی  گوندە 

کۆمپانیا  بە  بفرۆشێت  ناوچەیە  ئ��ەو  و 

و  هۆتێل  ب��واری  سەرمایەگوزارییەکانی 

وێرانکارییەکانی  هاوکات  گەشتوگوزار، 

بۆ  ڕێ��گ��ەی   2011 سێپتەمبەری  11ی 

جەنگێک  هەتاوەکو  خۆشکرد  بۆش  جۆرج 

گەیاندنی  ئامانجەکەی  کە  هەڵبگیرسێنێت 

بازاڕی ئازاد بوو بە واڵتی عێراق.

دەک��ات��ەوە،  ل��ەوە  جەخت  کتێبەکە 

نیۆلیبڕالیزم:  ئابوورییەکانی  سیاسەتە  کە 

حکومییەکان،  کەرتە  بەتایبەتیکردنی 

نزمکردنەوەی  ب��ازرگ��ان��ی،  ئ��ازادک��ردن��ی 

لەالیەن  کە  کۆمەاڵیەتییەکان،  خەرجییە 

فریدمان(  )میڵتۆن  –و  شیکاگۆ  قوتابخانەی 

تیۆریزەکەرییەوە- داڕێژراون، لەسەر ئاستی 

جیهانی کۆمەڵە سیاسەتێکی کارەساتئامێزن.

دەردەخ��ات،  بۆ  ئەوەمان  کتێبە  ئەم 

کارەساتی  کارەساتبە  سەرمایەداریی  کە 

دەستیپێنەکردووە،  سێپتەمبەر  11ی 

نیو  بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژووەکەی  بەڵکو 

بە  شیکاگۆ  قوتابخانەی  ئێستا،  پیش  سەدە 

زۆرینەی  فریدمان،  میڵتۆن  سەرۆکایەتیی 

نیۆلیبڕاڵەکان  و  نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکان 

هەتاوەکو  قوتابخانەیەن،  ئەم  دەرچ��ووی 

لەسەر  قوڵیان  کاریگەرییەکی  ئێستاش 

کتێبەدا  ل��ەم  ن��وس��ەر  ه��ەی��ە.  واش��ن��ت��ۆن 

لەنێوان  س��ەی��ر  ن��وێ��ی  پەیوەندییەکی 

»شۆکئامێز  جەنگە  و  ئابووری  سیاسەتی 

ئەمە  دەدۆزێ��ت��ەوە،  تۆقێنەرەکان«دا  و 

ئابووریی  سیاسەتی  پەیوەندیی  لە  جگە 

کە   )CIA( نهێنییەکانی  تاقیکردنەوە  بە 

پەیوەسنت بە شۆکی کارەبایی و بێبەشکردنی 

کەسانی مەبەست لە هەستەکانی، هەر ئەم 

توێژینەوانەش یارمەتیدەر بوون لە نوسینی 

گرتوخانەی  لە  ئەشکەنجانەی  ئەو  ڕێنوێنی 

ل��ێ��رەوە  ب��ەک��اردەه��ێ��رنێ��ن.  گونتانامۆ 

ئاشکررا  و  ڕوون  هێڵێکی  کاین  نوامی 

دەدۆزێتەوە کە ئەشکەنجەدانەکانی سااڵنی 

دەبەستێتەوە  التین  ئەمریکای  حەفتای 

گرتوخانەکانی  ئەشکەنجەدانەکانی  بە 

ئەبوغرێب و گونتانامۆ.

ئابووریی  سیاسەتی  کاین  ن��وام��ی 

سەرمایەداری بەرداورددەکات بە چارەسەری 

دەروونییەکانەوە  دکتۆرە  الیەن  کە  شۆک 

نووسەر  خ��ودی  ه��ەر  بەکاردەهێرنێت، 

)ژیل  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکی  کتێبەدا  لەم 

لە  یەکێکە  کە  ئەنجامداوە،  کاستنەر( 

میتۆدەکانی  تاقیکردنەوەی  قوربانییەکانی 

لێپرسینەوەی نهێنی کە لەالیەن زانا )ئیوین 

کامیرۆن(�ەوە لە پەنجاکانی سەدەی بیستدا 

بۆ سی ئای ئەی ئەنجامدراوە، بیرۆکەی ئەم 

لێدانی  بەکارهێنانی  لە  بریتیبووە  ئەزموونە 

کارەبایی بۆ شکاندنی ئیرادەی نەخۆشەکان، 

ئەو  پڕۆگرامیزەکردنەوەی  سەرلەنوێ  پاشان 

نەخۆشانە، بەاڵم پاش ئەوەی ئەو نەخۆشانە 

لەالیەن کامیرۆنەوە تێکدەشکێندرا، دواتر بە 

دروستبکرێنەوە.  نەدەتوانرا  شێوەیەک  هیچ 

نییە  باوەڕ  جێگەی  زۆر  بەراوردکارییە  ئەم 

نوامی  الی  ب��ەاڵم  تێدایە،  زی��ادەڕۆی��ی  و 

کاین دەتوانرێت کۆمەڵە وانەیەکی گرنگی 

شۆکی  بە  واڵتان  بەرکەوتنی  لێوەربگیرێت: 

تیرۆریستییەکان و کودەتا  جەنگ و هێرشە 

رسوشتییەکان،  کارەساتە  و  سەربازییەکان 

و  کۆمپانیاکان  ڕێگەی  لە  ئەمانەش  دوای 

شۆکی  رووب��ەڕووی  سیاسەمتەدارەکانەوە 

دووەم دەبنەوە، کە ئەم کۆمپانیا و سیاسییانە 

لە  کە  دەقۆستەوە  شڵەژانەیان  و  ترس  ئەو 

ئاراوە،  هاتبووە  یەکەمەوە  شۆکی  ئەنجامی 
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بە  بۆ چارەسەر  ڕێگە خۆشبکەن  هەتاوەکو 

شۆکی ئابووری. زۆر جار کاتێک شۆکی یەکەم 

سەرکەوتوو نابێت لە خەساندن و نەهێشتنی 

بەرەنگاریی الیەنی بەرامبەر، شۆکی سێیەم 

ژوورە  لە  کارەبا  لێدانی  بەکاردەهێرنێت: 

دەمانچەی  یان  بەندینخانە،  تاریکەکانی 

کارەبایی )تیزەر( لەسەر شەقامەکان بۆ هەر 

و  دەرببڕێت  ناڕەزایەتیی  بتوانێت  کەسێک 

بەرەنگاریی بنوێنێت.

کالین لە سەرەتای داگیرکردنی عێراقەوە 

لە پشتبەستنی بازاڕی ئازاد بە هێزی شۆک 

پایتەختی  بەغدادی  لە  ئەو  دەکۆڵێتەوە، 

دەنێرێت  خ��ۆی  ڕاپۆرتەکانی  عێراقەوە 

سەبارەت بە هەوڵە شکست خواردووەکانی 

واشنتۆن بۆ جێبەجێکردنی سرتاتیژی »شۆک 

گشتگیر،  بەتایبەتیکردنێکی  تۆقاندن«:  و 

باجی  بازرگانی،  تەواوەتیی  ئازادکردنێکی 

بچوککردنەوەیەکی   ،٪15 ڕێژەی  بە  جێگیر 

وێرانکردنی  حکومەت،  قەبارەی  گەورەی 

بەرامبەر  بێدەربەستیی  ئابووری،  ژێرخانی 

تااڵنکردنی کولتوور و فەرهەنگ و مێژووی 

شەڕی  سەروبەندی  لە  دواتریش  واڵت. 

ناوخۆی عێراقدا، پڕۆژەیاسایەک هاتەپێشەوە 

)شیڵ(  کۆمپانیای  ه��ەردوو  بە  رێگە  کە 

کۆنرتۆڵی  دەدات  پیرتۆڵیۆم(  )بریتیش  و 

زەبەالحەکەی  نەوتییە  یەدەگە  زۆرینەی 

عێراق بکەن.

بە  جیهانگیری  ک��ە  روون���ە  ئ���ەوە 

زانستە  لە  جیاوازەکانیەوە  شێوازە  هەموو 

دوو  بەرەو  راستەوخۆ  کۆم�ەاڵیەتیەکاندا 

رادەکێشێت،  سەرنج  بنەڕەتی   گریامنەی 

یەکەمیان خۆی دەبینێتەوە لە گریامنەیەکی 

روون: بریتیە لە تێڕوانین بۆ »دەوڵەت« بەو 

کۆمەاڵیەتی.  چاالکی  بۆ  پێگەیەکە  واتایەی 

گریامنەی دووەم خۆی دەبینێتەوە لە هاوتا 

و  نەتەوە  نێوان  لە  ن��اوەڕۆک��ی  بوونێکی 

گریامنەکردنی  بە  نەتەوەییدا،  هەرێمێکی 

ئەوەی ئەگەر بێت و دۆخێک یان چاالکیەک 

یاخود  نەتەوەیی،  سیستمی  لە  رووب��دات 

هەرێمیدا دەبێت نەتەوەیی بێت. هەردوو 

دەستهاتووەکان  بە  دۆخ��ە  گریامنەکە 

شێوەیەکی  بە  ئەگەرچی  دەخ��ەن��ەروو، 

م��ێ��ژووی  میانی  ل��ە  نەبێت  ت��ەواوی��ش 

نوێیەکانەوە،  دەوڵەتە  لە  زۆرێ��ک 

جیهانی  جەنگی  لە  تایبەتیش  بە  و 

یەکەمەوە.

وایە  ب��ڕوای  ساسن  ساسکیا 

گرنگی  کۆمەڵەی  دوو  جیهانگیری 

لە  دینامیکییەکان  چاالکییە 

پێکهێنانی  یەکەمیان،  خۆدەگرێت: 

سیستم و چاالکیە گەردوونیەکان بە 

شێوەیەکی روون، وەک رێکخراوی 

دراوی  بازاڕی  جیهانی،  بازرگانی 

تاوانەکانی  دادگ��ای  و  جیهانی، 

ئەو  هەروەها  نێودەوڵەتیەکان،  جەنگە 

راهێنان و شێوە رێکخستنانە پێکدەهێنێت 

دینامیکیانە  چاالکیە  ئەم  هۆیانەوە  بە  کە 

بە  کە  ئەوەی  س��ەرەڕای  دەبن.  ب��ەردەوام 

شێوەیەکی الوەکی لەسەر ئاستی نەتەوەیی 

بە  زۆر  رادەیەکی  هەتا  بەاڵم  رووی��داوە، 

لە خودی  ئەژماردەکرێت،  نوێ  رووداوێکی 

خۆیدا دەچێتە نێو پێکهاتە گەردونیەکەوە.

ک���ۆم���ەڵ���ەی دووەم������ی چ��االک��ی��ە 

دینامیکیەکان ئەو چاالکییانە لە خۆ دەگرێت 

کۆمەڵناسیی جیهانگیری
ئایدیا
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ناکرێن،  پۆلێن  گەردونیدا  ئاستێکی  لەسەر 

لە  دادەنرێت  پێکهێنەر  بەشێکی  بە  بەاڵم 

هەرێم  نێو  لە  چاالکیانە  ئەم  جیهانگیریدا. 

لە  و  روودەدەن  یاساییەکاندا  چوارچێوە  و 

میانی چەمکە نەتەوەییەکانەوە لە بەشێکی 

تێبگەین.  لێی  دەتوانین  جیهاندا  زۆری 

سەرەڕای ئەوەی ئەم چاالکییانە لە راستیدا 

رووی��ان��داوە،  نەتەوەییدا  پێگەیەکی  لە 

جیهانگیری  پێکهێنەری  بەشێکی  بە  بەاڵم 

جیهانیەکان  رێکخراوە  ئەوەش  دادەنرێن، 

و  نەتەوەیی  چاالکیە  ق��ەواران��ەی  ئەو  و 

خۆ  لە  گرێدەدات  پێکەوە  ناوخۆییەکان 

دەگرێت.

ئابوری جیهانی و تۆڕە ژمارەییەکان

بە ژمارەکردنی بازاڕە داراییەکان رۆڵێکی 

بۆ  سیستمێک  دروستکردنی  لە  هەیە  گرنگی 

گەورەیی بازاڕی سەرمایەی جیهانی، و رادەی 

سنورەکاندا،  نیو  لە  پێکهاتنی  و  بوون  تەواو 

لەگەڵ  پێکردنی،  ئاڵوگۆڕ  هێزی  پاشانیش 

ئەوەی ئەم چاالکیە بە هۆی ئەو بەرژەوەندی 

لۆژیکیەوە پێکدێت تەنها شتێکی کەمی پێیە 

بۆ ئەوەی لەگەڵ بە ژمارەکردنەکەدا ئەنجامی 

هێزی  ئەم  منونەیی.  شێوەیەکی  بە  ب��دات 

ئاڵوگۆڕکردنە لە میانی بازاڕەکانی سەرمایەوە، 

و لە رێگەی بە ژمارە کردن و ئاسانکاریکردن 

بۆ چاالکی پێبەخشینی مۆرکێکی دامەزراوەیی 

بە پێوەرە ئابوریە داراییە زاڵەکان لە سیاسەتی 

نەتەوەییدا بە دەستدێت، سەرەڕای ئەوەی بە 

ژمارەکردن بە تەنها ناتوانێت ئامانجەکانی ئەم 

سیاسەتە بەدیبێنێت.

سەرمایەی  بە  تایبەت  ژمارەیی  فەزای 

گەردونی بە الیەنی کەمەوە لە دوو رێگەوە 

هەردوو دوونیای دەسەاڵتی دەوڵەت و 

قانون دەبڕێت: یەکەم، لە میانی تۆمارکردنی 

سیاسەتی  نێو  بۆ  نوێ  پێوەری  چەندین 

میانی  لە  دووەم،  نەتەوەیی.  دەوڵەتی 

ئاوێتەکردنێکی الوەکی بازاڕە داراییەکانەوە 

لە  ژمارەکردن  بە  کرداری  بە  دەگات  هەتا 

ناوەندە داراییە کردارییەکاندا.

شاری گەردوونی

پێگەیەک  وەک  گەردونیەکان  ش��ارە 

یەکە  هەر  بانگەشەکانی  بۆ  دەرکەوتوون 

وەک  ش��ار  کە  گ��ەردوون��ی  سەرمایەی  لە 

بەکاردەهێنێت،  رێکخراوەیی  کااڵیەکی 

هەروەها ئەو کەرتە بێبەشانەی دانیشتوانی 

شارەکان بە شێوەیەکی بەردەوام ئاڵوگۆڕیان 

بەکارهێناوە.  سەرمایەیەک  وەک  پێکراوە 

سرتاتیژی  پێگەیەکی  بە  گەردونیەکان  شارە 

دادەنرێن بۆ چاالکیە سیاسی و ئابوریەکان. 

جیهانگیری ئابوری چەندین بانگەشە و ناوی 

حاڵەتی  لە  چاالکیەش  ئەو  پیکهێناوە  نوێی 

روونی  بە  بیانیەکاندا  رێکخراوە  و  کۆمپانیا 

دەردەکەوێت.

کۆچکردنی نێو دەوڵەتی

کار  دەستی  دەرەوەی  ناردنە   1990 ساڵی 

گەشەیەکی  قانونی  نا  و  قانونی  شێوەیەکی  بە 

لە  گەشەیە  ئ��ەم  بینی،  ب��ەخ��ۆوە  ب��ەرچ��اوی 

دیکەی  الیەنێکی  کرێکاردا  دەرەوەی  ناردنە 

بە  نانوێنێت،  کۆچبەران  چاالکیەکانی  وەالنانی 

هەیەو  خودی  تایبەمتەندی  هەندێک  جۆرێک 

قازانجکردن  چاالکیەکانی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 

ناردنە  لە  حکومەتدا  داهاتی  زیاترکردنی  و 

دەرەوەی کرێکاردا.

چینە گەردونیەکان

گەردونی  چینی  سێ  ساسن  ساسکیا 

بریتین  ئەوانیش  دیاریدەکات،  بۆ  دیارمان 

فەرمانبەرە  و  نەتەوەییەکان  نێو  نوخبە  لە 

چینێکی  و  نەتەوەییەکان  نێو  حکومیە 

گەردونی نوێی بێبەشکراو لە هەموو شتێک.

پێکهاتە گەردونیەکان

باس  هەشتەمدا  دەروازەی  لە  ساسن 

دەبڕن  کە سنورەکان  دەکات  پێکهاتانە  لەو 

نەتەوەیی،  نێو  مەدەنی  کۆمەڵگەی  وەک 

تۆڕی کۆمپانیا نێو نەتەوەییەکان.

لە کۆتایی کتێبەکەیدا نووسەر جەخت 

تەکنەلۆژیای  کە  دەکاتەوە  ئەوە  لەسەر 

هۆی  ن��ەب��ووەت��ە  تەنها  ب��ە  ژم���ارەک���ان 

بەڵکو  پێشکەوتنانە،  ئەم  دروستکردنی 

بۆ  کردن  ئاسانکاری  سەر  لە  کردووە  کاری 

دیاریکراو  رێگەیەکی  چەند  بە  پێکهینانیان 

کە شایستەی گۆڕانکاریە، کاتێکیش کرداری 

واتای  کاتە  ئەو  دروستدەبێت  ۆرکین  نێت 

سەر  ناوخۆیی  و  گەردونی  لە  یەکە  هەر 

لەبەرئەوەی  دادەڕێژنەوە  خۆیان  لەنوێ 

ئاستێکی  چەند  دەکرێت  یەکەیان  هەر 

جیاوازیان هەبێت.
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ل��ەوەی  دوورە  م��رۆڤ  هێشتا  ئایا 

دوای  بێگەرد هەڵمژێت،  و  پاک  هەوایەکی 

ساڵ  »ه���ەزاران  نیچە  قەولی  بە  ئ��ەوەی 

ئایا  هەڵمژی«؟  فەرمانڕەوایانی  ه��ەوای 

بەوەدا  دان  نییە  دانایی  و  ژیریی  جێگەی 

بنێین، جیهان لە قەیرانێکی مێژووییدا دەژی, 

کە دەربازبوونی نییە و تەنها کاتێیکیش لێی 

تێدەگەین کە بزانین بە دیاریکراوی لەکوێدا 

هەڵەمان کردووە؟

)تێری ئیگڵتۆن( لە کتێبەکەیدا »تیرۆری 

چەند  و  پرسیارانە  ئ��ەو  وەاڵم��ی  پیرۆز« 

پرسیارێکی دیکەش دەداتەوە، وەاڵمێک کە 

دوورە لەو شێوازە ڕۆژنامەوانیی و بازاڕییەی 

لە کتێبەکانی دیکەدا لەسەر تریرۆر نورساون. 

بێت  ناوازە  کتێبە  ئەم  ئەوەی وەها دەکات 

قسەکردن  و  گەڕان  بۆ  نوسەر  کە  ئەوەیە، 

خۆرهەاڵتی  نەکردۆتە  ڕووی  تیرۆر  لەسەر 

ناوەڕاست وەک هەندێک لە خۆرئاواییەکان 

دەیکەن، بەڵکو ڕوودەکاتە خودی خۆرئاوا.

ئ���ەم خ��وێ��ن��دن��ەوە پ��ێ��چ��ەوان��ە و 

وەهامان  نابێت  تیرۆر،  بۆ  چاوەڕواننەکراوە 

نەبێت  خۆمانەوە  بەسەر  باکامن  لێبکات 

بەو  بین  خەم  بێ  و  رۆژهەاڵتیی[  ]وەک 

نییە.  ئێمەوە  بە  پەیوەندیی  تیرۆر  پاساوەی 

نەخێر! هەتاوەکو ئێستاش ئەو تیرۆریستەی 

بریتییە  دەتەقێنێتەوە  خەڵکیدا  بە  خۆی 

لێرەدا  پرسیارەکە  موسوڵامن.  لە 

ئیسالم  ئایینی  ئ��ەگ��ەر  ئ��ەم��ەی��ە: 

بێگەردیی  و  پاک  لەسەر  پێداگرە 

پێداگرە لەسەر  جەستە، وەک چۆن 

کەواتە  ڕۆح،  بێگەردیی  و  پ��اک 

موسوڵامن  تیرۆریستێکی  چ��ۆن 

جەستەداماڵینی  لە  دەڕوانێتە 

کردەوە  هەتاوەکو  دیکە  ئەوانی 

تاوان  لە  کەمرت  تیرۆرسیتییەکەی 

دەبێت  ئەمە  بەڵکو  بگەیەنێت؟ 

دوورخ��س��ت��ن��ەوەی  ب��ۆ  پاڵنەرێک  ببێتە 

ڕیشەکانی تیرۆر لە ناوچەی ڕۆژهەاڵت. ئەم 

کتێبە هاوشێوەی کتێبەکانی دیکەی نوسەر، 

و  چەپ  زمانی  دەوڵەمەندکردنی  ئامانجی 

بەرپەرچدانەوەی زمانی ڕاستە.

ئیگڵتۆن  کتێبەکەدا  یەکەمی  بەشی  لە 

هەیە  لەوەدا  جیاوازییەک  چی  دەپرسێت 

و  گەورە  خودای  ناوی  )بە  گوتەی  »لەژێر 

یاخود  ببڕیت،  کەسێک  سەری  میهرەبان(دا 

فڕۆکە  بە  دیموکراسییەوە(  )پرسی  ناوی  بە 

ئیگڵتۆن  بووستێنیت«؟  عەرەب  مندااڵنی 

لێکۆڵینەوە  بۆ  تەرخانکردووە  بەشەی  ئەم 

کە  »دۆنیسیۆس«،  یۆنانی  خوداوەندی  لە 

ئەم خوداوەندە نیوەی مرۆڤ بووە و نیوەی 

دڕندە.

ئیگڵتۆن  کتێبەکەدا  دووەمی  بەشی  لە 

کە خۆرئاوای شارستان  دەنێت،  بەوەدا  دان 

دۆنیسیۆسی  قۆناغی  هێشتا  مۆدێرن  و 

ش��ۆڕش��ی  دوای  ل��ە  ت��ێ��ن��ەپ��ەڕان��دووە. 

بکەین  لەوە  باس  دەتوانی  فەڕەنسییەوە 

نەوەک  عەقلدا  لە  زیادەڕۆییە  تیرۆر  کە 

کاتیك عەقڵ خۆی  عەقڵدا«.  لە  »کورتهێنان 

لە دەرەوەی هەموو سنوورە عەقڵییەکانەوە 

شێتییەوە،  خانەی  دەکەوێتە  دەبینێتەوە، 

یەکێک لە فۆڕمەکانی ئەم شێتییەش بریتییە 

لە تیرۆر، کە ڕۆژێک لە ڕۆژان شەقامەکانی 

پاریسی پڕکردبوو لە سەری بڕدراو.

ئیگڵتۆن زۆر لە بابەتەکە النادات کاتێک 

تەرخاندەکات  کتێبەکە  سێیەمی  بەشی 

دەربارەی  پرسیار  ئازادی،  و  ترس  پرسی  بۆ 

فۆڕمی ئەو ئازادییە دەکات کە شارستانیەتی 

بێگومان  دەک����ات،  پ��ەی��ڕەوی  م��ۆدێ��رن 

خوێندنەوە بۆ کتێبی
)تیرۆری پیرۆز(ی تێری ئیگڵتۆن

ئا: بابان ئەنوەر
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و  سیحرئامێز  ئامادەییەکی  چەمکە  ئەم 

سەرمایەداریی  کۆسیستەمی  لە  سیمبولیکی 

باس  ئیگڵتۆن  ه��ەروەک  هەیە،  لیبڕاڵیدا 

بە  باوەڕی  سیستەمە  ئەو  دەکات  لەوەش 

پڕاکتیکییەوە  ل��ەڕووی  نییە  ڕەها  ئازادیی 

کەسێک،  هەموو  ئازادیی  »لەبەرئەوەی 

سنوورەکەی  دیکە  ئەوانی  مافی  پێویستە 

بێت، کەواتە دەبێت مافی ئەوەشم هەبێت 

ئەوانی دیکە ئازادیی من کۆتوبەند نەکەن«.

کە  سۆسیالیستانەیە  ل��ەو  ئیگڵتۆن 

ڕەتدەکەنەوە،  تیرۆر  تاکتیکی  هەمیشە 

ئامانجی ئەوان داماڵینی خاوەندارێتیی چینە 

خودی  لەناوبردنی  نەوەک  فەرمانڕەواکانە، 

خۆیان.

شتێکی  کتێبەکەدا  چوارەمی  بەشی  لە 

لە  مانگرتن  لە  باس  و  دەخ��ات��ەڕوو  دیکە 

خواردن دەکات: ئایدیای مانگرتن لە خواردن، 

بەدیاریکراوی،  نییە  خواردن  ڕەتکردنەوەی 

کەسی  خ��واردن��ی  ڕەت��ک��ردن��ەوەی  بەڵکو 

چەوسێنەرە.

لە کتێبی »خەونبینە ئەمریکیەکان« دا 

بەهێزتردەکات  پێناسەیەکی  کازین  مایکڵ 

مێژووی  لە  بریتییە  کتێبە  ئەم  چەپ.  بۆ 

چەپی رادیکاڵی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

الیەنگرانی  لە  بریتین  ئەوانیش  ئەمریکادا، 

کۆیالیەتی،  هەڵوەشاندنەوەی  پرنسیپی 

جیهانگیریەکان،  دژە  و  شوعیەکان  هەتاکو 

لە  هەمیشە  ئەمانە  نوسەر  ب��ڕوای  بە 

ب��وون.  سیاسیەوە  بونیادی  دەرەوەی 

روونە  کازین  پەیامەکەی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

لە  هەمیشە  خەونبینانە  ئەم  هەرچەندە 

)نەتەوەیان  ئەوان  بەاڵم  بوون،  پەراوێزدا 

رواڵەتیەیە،  یەکە  دژ  ئەو  ئەوەش  گۆڕی(. 

دەیخاتە  و  دەریخستووە  کتێبە  ئەم  کە 

بەردەستامن.

لە  راس��ت  و  چ��ەپ  چەمکی 

گەشەی  ف��ەڕەن��س��ی��ەوە  ش��ۆڕش��ی 

)کۆماریە   1789 ساڵی  لە  ک��ردووە 

چ��ەپ  الی  ل��ە  رادی��ک��اڵ��ی��ەک��ان 

دان��ش��ت��ی��ب��وون ل��ە »ک��ۆم��ەڵ��ەی 

ویالیەتە  لە  ب��ەاڵم  نیشتامنیدا«، 

لە  ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان��دا چ���ەپ 

ن���ی���وەی ی��ەک��ەم��ی س����ەدەی 

ئەم  کازین  دەرک��ەوت.  ن��ۆزدەدا 

بۆ  دەگێڕێتەوە  سەرهەڵدانە 

کتێبی  سێ  باوبوونەوەی  بە   ،1829 ساڵی 

کتێبی  لە:  بریتین  ئەوانیش  رادیکاڵی، 

»پاڕانەوەی  والکەر  دەیڤد  شۆڕشگێڕیی 

جیهان«،  رەنگەکانی  و  رەنگا  هاوواڵتییە 

کرێکاری  س��ەرک��ردەی  یەکەم  داواک���اری 

تۆماس سکیدمۆر بۆ دابەشکردنی سەروەت 

لە  مرۆڤ  »مافی  کتێبەکەی  لە  سامان  و 

خاوەندارێتی« دا، و کتێبی بیرمەندی ئازاد 

ڤانی رایت »رێگایەک بۆ وانە میللیەکان« کە 

تێیدا رووبەڕووی ژێردەستەیی ژنان و بیر و 

کتێبی »خەونبینە ئەمریکییەکان: چۆن 
چەپ نەتەوەیەکی گۆڕی« ی مایکڵ کازین

ئایدیا
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بووەتەوە.  خۆی  سەردەمی  ئایینی  باوەڕی 

شارەزایانە  کازین  س��ەرەت��ای��ان��ەوە  ل��ەم 

چەپ  پێشکەوتنەکانی  کاریگەری  شوێن 

دەکەوێت لە میانی الیەنگرە رادیکاڵەکانی 

کۆیالیەتیەوە،  پرنسیپی  هەڵوەشاندنەوەی 

رزگارکردنی  بۆ  رێگا«  »نیوەی  شۆڕشی 

بونیدنانەوە«  »سەرلەنوێ  و  کۆیلەکان 

ئازار  و  پێنا  لە  و درێژە  ملمالنێیەکی دوور 

دەرکەوتنی  ئافرەتان،  ناڕەحەتیەکانی  و 

وەک  شۆڕشگێڕیەکان،  کرێکاریە  جواڵنەوە 

پیشەسازیە  »کرێکارانی  و  کار«  »پێشەنگی 

لە  کە  ئیشرتاکیەکان،  پارتە  و  جیهانیەکان«، 

ترۆپکی  لە  سیەکاندا  و  بیستەکان  دەیەی 

دەیەی  لە  نوێ«  »چەپی  و  بوون،  خۆیاندا 

شەستەکاندا.

بە درێژایی مێژووە دوور و درێژەکەی، 

مەزن  ئۆپۆزسیۆنێکی  ئەمریکی  چەپی 

س��ەروەری  دژی  لە  ملمالنێیدا  لە  ب��ووە 

و  نێرینە  شۆڤێنیەتی  و  پێستەکان  سپی 

سەپاندنی  مەبەستی  بە  ملکەچپێکردن 

پ��ەی��وەن��دی س��ێ��ک��س��ی، ب���ەاڵم ک��ازی��ن 

کە  بەوەی  بهێنێتەوە  بەڵگە  هەوڵدەدات 

دەستهاتووە  بە  م��ەزن  )دەستکەوتێکی 

لەگەڵ  نیشتامنیدا  رۆشنبیری  ب��واری  لە 

پرنسیپی  و  فاشیەت  دژە  رۆحی  چاندنی 

بوون(.  زاڵ  ئەمانە  دوات��ردا  لە  کە  فرەیی 

رێگە  لە  هاوکاربوون  چەپەکان  جۆرە  بەو 

خۆشکردن بۆ یەکرت قبوڵکردنێکی بەرفراوان 

هەر  پرنسیپەوە،  رووی  لە  دادپەروەری  و 

پێناو  لە  ک��ردووە  خەباتیان  چ��ۆن  وەک 

سپی  و  پێست  رەش  نێوان  لە  یەکسانی 

پێستەکان و ژنان و هاورەگەز بازەکاندا.

کۆمەڵەی  پێکهێنانی  لە  چەپەکان 

دیموکراتی  کۆمەڵەی  ی��ان  ه��اری��ک��اری، 

هێواشیان  و  خۆ  لەسەر  پێشکەوتنێکی 

شوعی  ی��ان  ئیشرتاکی  بە  کە  ه��ەب��ووە، 

بیستەمدا.  سەدەی  سەرەتای  لە  ن��ارساوە 

ئیشرتاکی  دژی  ئەمریکیەکان  زۆرینەی 

لە  پێشوازیان  ئ��ەوە  ب��ری  ل��ە  و  ب���وون  

کەسی  تاکە  سەرکەوتنی  کرد،  تاکگەرایی 

خۆیان  هەمیشە  خاوەندارێتی،  مافی  و 

شۆڕشێکی  سەرهەڵدانی  لە  دەپ��اراس��ت 

ئ��ی��ش��رتاک��ی. ل��ەک��ات��ێ��ک��دا ه��ەن��دێ��ک لە 

ئەوە  هەوڵدەدەن  دیکە  مێژوونووسانی 

راستیدا  لە  ئەمریکی  رۆشنبیری  نیشانبدەن 

هەندێک لە بوارەکانی هاریکاری و کۆمەڵی 

لەوە  زۆر  کازین  لەبەرئەوە  لەخۆدەگرێت، 

دوورتر دەڕوات و ئاماژە بەوە دەکات، کە 

»سەرمایەداری  بە  ئەمریکی  کۆمەڵگەی 

و  تایبەتی  خاوەندارێتی  و  دایکبووە«،  لە 

بوون  سەرەکی  هێڵی  هەمیشە  تاکگەرایی 

لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا.

کازین  دیکەوە  الیەنێکی  چەند  لە 

لەکاتێکدا  دەک���ات،  ئ��ەوە  بانگەشەی 

لەسەر  دەک���ردەوە  جەختیان  چەپەکان 

لەو  یەکسانی،  و  ئازادیەکان  فراوانکردنی 

بەرەی  بەسەر  سەرکەون  دەیاتوانی  کاتەدا 

خۆی  وەک  هەر  راستیدا  لە  رۆشنبیریدا. 

جواڵنەوەیەکی  هەموو  پێداوە  ئاماژەی 

ن��ۆزدەوە  س��ەدەی  سەرەتای  لە  رادیکاڵی 

لە  خۆی  بە  تایبەت  دژی  رۆشنبیریەکی 

هەناوی خۆیدا پێبووە.

لە  ب��وو  س��ەرک��ەوت��و  رۆشنبیریەکە 

ئازادی  و  یەکسانی  بوارەکانی  فراوانکردنی 

هاوتا  هەمیشە  ئەمانە  بەاڵم  تاکەکەسی، 

سیاسیەکاندا.  سەرکەوتنە  لەگەڵ  نەبوون 

ساڵەکانی  رادیکاڵیەکانی  ج��واڵن��ەوە 

لە دژی  فراوانی  بەرەیەکی  شەستەکان، کە 

زۆر  رادەیەکی  تا  گرتبوو،  خۆ  لە  جەنگ 

لە  بوو  تێدا  پێنەدانی  گوێ  و  مەرکەزی  ال 

پاشانیش  سیاسیدا.  دامەزراوەی  بونیادنانی 

لە  ئامادەکراوی  هەڵبژێردراوی  هێزێکی 

رووبەڕوو  بۆ  بەجێنەهێشتبوو  خۆی  دوای 

کە  سیاسیەی  جەماوەرێتیە  ئەو  بوونەوەی 

بە  حەفتاکانەوە  دەیەی  لە  پارێزگارەکان 

هێنابوو. دەستیان 

داواکاری  بە  کتێبەکەی  کازین  مایکڵ 

کۆتایی  ئیشرتاکیەت  ژیانەوەی  بە  کردن 

بۆ  یۆتۆپی  منونەیەکی  وەک  پێدێنێت 

بە  کە  ستەمەی  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی 

کۆمەڵگەی  سیاسیەکانی  قەیرانە  هۆی 

بەاڵم  ئ��اراوە.  هاتونەتە  سەرمایەداریەوە 

رادیکاڵەکان هیوایان بۆ شتی زیاتر هەبوو: 

یۆتۆپی  تەنها  کۆمەاڵیەتی  تێڕوانینی 

 – رێکخسنت  بۆ  ئامادەکاریە  بەڵکو  نیە 

لە   – ناڕەحەتیەکان  هەموو  س���ەرەڕای 

کرداریدا،  و  ف��راوان  چاکسازیەکی  پێناو 

هەوڵدانێکی  رێگەی  لە  دەکرێت  ئەوەش 

مەبەستی  بە  دەستبێت  بە  بەردەوامەوە 

جیاواز،  کۆمەڵگەیەکی  بەرەو  گواستنەوە 

کە  دیموکراتی،  رێکخراوی  کۆمەڵگەیەکی 

بەرژەوەندی  و  کۆمەڵی  ک��رداری  بەڵێنی 

پێبێت. گشتی 
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شەش  و  پێشەکیەک  لە  کتێبە  ئ��ەم 

بۆ  دەمانگێڕێتەوە  پێکهاتوە،  دەروازە 

ک��ان��ت.  ف��ەل��س��ەف��ەی  ری��ش��ەی  و  رە گ 

ماستەرە  ن��ام��ەی  لەبنچینەدا  کتێبەکە 

توێژینەوە  لە  یەکێکە   ، فەلسەفەی  لەسەر 

پێشنگەکان سەبارەت بە کانت لە عێراقدا.

رەس��ول  د.  کتێبەکەدا  پێشەکی  لە 

ت��ەج��اوزی  توانیویەتی  دەڵ��ێ��ت«ک��ان��ت 

یەک  فەلسەفە  کە  بکات،  قەیرانە  ئ��ەو 

فەلسەفەی  وەک  تێکەوتبوو،  ئاڕاستەکانی 

و  عەقالنی  فەلسەفەی  و  ئەزمونگەرایی 

سەربەخۆ  شێوەیەکی  بە  یەکەیان  هەر 

پێکهاتەیەکی  داڕشتنی  ب��ە  گەشنت  ل��ە 

بە  تێگشنت  و  هەستکردن  تیایدا  کە  تەواو، 

بە  پەسەندکراو،  شێوەیەکی  بە  بچن  یەکدا 

مەبەستی دروستکردنی مەعریفەیەکی ورد، 

گرنگ  مێژووی  بەهایەکی  وایکرد  ئەمەش 

مەعریفە  نێو  لە  کانت  فەلسەفەی  بدرێتە 

فەلسەفەی  بوارەکانی  لە  رەخنەییەکاندا 

نوێدا«.

بۆچوونە  و  بیر  ئەو  نوسەر  لەبەرئەوە 

الیەن  لە  کە  دەخ��ات��ەڕوو،  فەلسەفیانە 

فەیلەسوفەکانی پێش کانتەوە پێشکەشکراون 

هەروەها  مەعریفەدا،  تیۆریەی  بواری  لە 

کە  دەوەستێت،  رەخنەیی  کلتوری  لەسەر 

بنەماکانی  کانت  کلتورە  ئەو  گوێرەی  بە 

رەخنەییدا  مەعریفەی  لە  تیۆریەکەی 

ناوەڕۆکی  لە  ئەمەش  پێکهێناوە، 

کتێبەکەیدا باسکراوە.

بەشەکەی  شەش  گوێرەی  بە 

مەعریفەی  تیۆریەی  کتێبەکە، 

دوو  لەسەر  کانت  الی  رەخنەیی 

دوو  الیەن  لە  کە  وەستاوە،  بنەما 

ئامادەدەکرێن  ت��ەواوەوە  توانای 

مەعریفەی  بەرهەمهێنانی  ل��ە 

لە:  بریتین  ئەوانیش  رەخنەییدا، 

توانای  و  هەستپێکردن  توانای 

هەر  دەردەکەوێت  وا  تێگەیشنت. 

رەگەزێکی  چەند  توانایە،  دوو  لەم  یەکە 

هەر  بنەڕەتی  بەهای  کە  خۆگرتبێت،  لە 

توانای  لەبەرئەوە  بنوێنێت،  مەعریفەیەک 

پێشینە  ل��ە  ش��ێ��وەی  دوو  هەستکردن 

کاتن،  و  شوێن  ئەوانیش  وەردەگ����رن، 

کاریگەری  یەکەمدا(  )دەروازەی  لە  توێژەر 

ئەویش  دەردەخ��ات،  توانایەدا  لەم  شوێن 

وەک  شوێن  واتای  رووی  خستنە  میانی  لە 

فەیلەسوفەکانی  الی  فەلسەفی  چەمکێکی 

لەبەرئەوەی فەلسەفەی کانت  پێش کانت، 

لە میانی دوو قۆناغ، یان زیاترەوە گەشەی 

کردووە، )قۆناغی رەخنەیی( قۆناغی سەرەتا 

پرۆژە  و  کانت  ژیانی  دووەم��ی  و  قۆنای 

فەلسەفیەکەی لێک جیادەکاتەوە.

دەزانێت  گونجاوی  بە  توێژەر  لێرەوە 

)شوێن(  بۆ  کانت  تێگەشتنی  دەاللەتی 

قۆناغی  پێش  لەقۆناغی  دەستنیشانبکات 

رەخنەیی و قۆناغی پاش ئەو قۆناغە، ئەوەش 

دەنوێنێت،  کانت  تێگەشتنی  جەوهەری 

 A( پێشینەیی  لە  چەمکێکی  واتایەی  بەو 

Prior( پوختە و بەمەرجێک لە مەرجەکانی 

هەستکردنی داناوە.

)دەروازەی  لە  رەسول  شوێندا،  لەگەڵ 

)کات(  چەمکی  وات��ای  باسی  دووەم���دا( 

دەکات لە فیکری فەلسەفی رۆژئاوای نوێدا 

لە پێش کانتدا، و هەڵوێستی کانت لەسەر 

رووندەکاتەوە،  خۆی  پێش  فەیلەسوفەکانی 

چەمکی  لە  کانت  رەخنەگرتنی  هەروەها 

لیبنتز،   ،  )1727  –  1642( نیوتن  ئیسحاق 

روو  خ��راوە  دوو  لەسەر  وەستان  پاشان 

ئەوانیش میتافیزیکی و ترانسێندێنتالی کاتە، 

لە  فەلسەفەکەی  لە  کانت  ئ��ەوەی  وەک 

کتێبی رەخنەیی
کانت و مەعریفەی ئەلتەرناتیڤ

ئایدیا
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تیۆریەی مەعریفەی رەخنەییدا دەیبینێت.

لە دەروازەی )سێهەم( دا توێژینەوەکە 

بیرکردنەوەوە  تیۆریەی  قۆناغی  دەچێتە 

ل��ەب��ەرئ��ەوە  تێگەشتندا(،  )ت��وان��ای  ل��ە 

بکرێت،  دیاری  )تێگەشنت(  واتای  پێویستە 

کاریگەریەکەشی لە تیۆریەی کانتی تایبەت 

بە  کە  بخرێتەڕوو  رەخنەیی  مەعریفەی  بە 

هیوا بووە بونیادی بنێت، پاشان دۆزینەوەی 

لە  تێگەشنت  ت��وان��ای  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی 

دیکە،  الیەکی  لە  )بڕیارەکان(  و  الی��ەک 

و  کانت  تێڕوانینی  لە  مەعریفە  لەبەرئەوە 

پێچەوانەی  ئەبستمۆلۆژیەکانیەوە  دیدگا 

بە  دەرەوەمانەوە  لە  کە  نییە،  بابەتانە  ئەو 

بیرماندا دێت بە هۆی هەستیاریەکامنانەوە، 

بڕیاردان  پرۆسەیەکی  لە  بریتییە  بەڵکو 

لەالیەن تێگەشتنەکامنانەوە دەدرێت لەسەر 

بابەت و شتەکان.

بڕیارەکان  لیستی  کانتەوە  دیدگای  لە 

زۆر و جۆراو جۆرن، بە گوێرەی دکتۆر رەسوڵ 

لەسەر  )کاتیگۆری(  پۆلێنەکانی  لیستی  کانت 

بنەمای پۆلێنکردنی چواری بووە، لەبەرئەوەیە 

لە  باس  چوارەمدا(  )دەروازەی  لە  توێژەر 

پەیوەندی پۆلێنەکان بە بڕیارەکانەوە دەکات، 

پۆلێنەکانی  نێوان  پەیوەندی  ه��ەروەه��ا 

ئەو  دەخ��ات��ەڕوو،  ئەرستۆتالیس  و  کانت 

تایبەمتەندیانەش دیاریدەکات، کە پۆلێنەکانی 

پۆلێنەکانی  لە  جیادەکرێتەوە  پێ  کانتی 

ئەرستۆتالیس، بە دیاریکردنی رۆڵی پۆلێنەکان 

لە توانای تێگەشتندا کۆتایی پێدەهێنێت، و بە 

دوای ئەوەشدا رۆڵی پۆلێنەکان لە بونیادنانی 

کانتیەکەی  بەرگە  بە  رەخنەییدا  مەعریفەی 

دەخاتە روو.

ل��ە راس��ت��ی��دا پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان 

رەگەزەکانی  یان  هەستیاری،  رەگەزەکانی 

بەو  کات  و  شوێن  یان  هەست  جیهانی 

هەستین،  پێکراوێکی  دەرک  سیفەتەی 

بڕیارەکان  و  پۆلێنەکان  نێوان  هەروەها 

نا  هێشتا  پەیوەندییەکە  پێشدا  ل��ە 

لەبەرئەوەی  نەگونجاوە،  بەڵکو  روونە، 

نیە  تێدا  رێگای  و  شیکردنەوە  هەندێک 

بە  الیەنە  دوو  ئەو  نێوان  پەیوەندی  کە 

بنەمایەش  ئەو  لەسەر  بگەیەنێت.  یەک 

پێنجەمدا(  )دەروازەی  ل��ە  رەس���ول 

سەرەکیەکانی  چەمکە  لە  ژم��ارەی��ەک 

چەمکی  وەک  باسدەکات،  ب��وارە  ئ��ەم 

بەسنت(  پێکەوە  یان  گرێدان،  )پێکەوە 

پێکەوە  تێڕوانینە  )یەکبوونی  چەمکی  و 

و  )خ��ەی��اڵ(  چەمکی  و  ب��ەس��رتاوەک��ان( 

چەمکانە  ئ��ەم  )ه��ێ��ڵ��ک��اری(،  چەمکی 

ئامرازێکی  چەند  لە  بریتین  کانت  الی 

هەردوو  گرێدانی  پێکەوە  بۆ  کاریگەر 

نێوان  لە  یان  تێگەشنت،  و  هەست  توانای 

بڕیارەکاندا  و  پۆلێنەکان  و  کات  و  شوێن 

نێوان جیهانی مێشک و عەقڵدا. لە 

توێژەر  گوێرەی  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

خولقاندنی  بۆ  نین  بەس  شیکردنەوانە  ئەم 

لە رووی  مەعریفەیەکی رەخنەیی گونجاو  

جیهانی  بابەتیەوە،  جیهانی  بە  پەیوندیەوە 

جیهانی  هەروەها  بابەتەکان،   و  شتەکان 

تێگەشتنە  و  پێشینەییەکان  لە  تێگەشتنە 

ئەبسرتاکتیەکان.

نووسەر  شەشەمدا(  )دەروازەی  لە 

دەکات  وا  ئ��ەوەی،  سەر  دەخاتە  تیشک 

بتوانرێت  چەمکانە  ئ��ەم  ه��ەم��وو  ل��ە 

و  ب��اب��ەت  ب��ەس��ەر  جێبەجێبکرێت 

دەباتە  پەنا  رەسول  لەبەرئەوە  شتەکاندا، 

بنەما  فیکریانەی  روویەکی  خستنە  بەر 

رێگە  کە  تەواوەکان  پێشینەییە  پێکهێنەرە 

چەمکەکانی  جێبەجێکردنی  بە  دەدات 

پێشیننەییەکانی  لە  چەمکە  و  هەست 

جیهانی  راستیەکانی  بەسەر  تێگەشنت 

توانایدایە  لە  جێبەجێکردنێک،  بابەتی، 

پێشینەیی  لە  رەخنەیی  مەعریفەیەکی 

بنەمایانەش  ئ��ەو  دروستبکات،  گونجاو 

بریتین لە: )بنەمای دەرک پێکردن( )بنەمای 

)بنەمای  و  تێگەشتنەکان(  پێشبڕکێی 

دەرهاویشتەکانی  )بنەمای  و  ئەزموون( 

فیکری ئەزمونگەرایی(.

هەر وەک رەسوڵ لە پێشەکی کتێبەکیدا 

دەڵێت« تیۆریەی مەعریفەی رەخنەیی الی 

کانت وەستاوە لەسەر »کلتورێکی رەخنەیی 

کانت  پێش  فەیلەسوف  ژم��ارەی��ەک  کە 

دەستیان پێکردبوو، کانت لە بیرکردنەوەیدا 

رەخنەییەکەیدا  تیۆریە  بونیادنانی  لە 

بکات،  قەیرانە  ئەو  تەجاوزی  هەوڵیداوە 

تێیکەوتبوو  رەخنەیی  ئەزموونگەرایی  کە 

یان  ئیحتیاملی  ئایدیالیزمی  لۆک،  الی جۆن 

کێشە گەرایی تێیکەوتبو الی رینیە دیکارت، 

جۆرج  الی  دۆگامیش  ئایدیالیزمی  تەنانەت 

بارکلی«.

لەبەرئەوە مەعریفەی ئەلتەرناتیڤ الی 

و  زیهن  نێوان جیهانی  کۆکردنەوەی  کانت، 

ئەمەش  شوێندا،  یەک  لە  هەستە  جیهانی 

ئەوەیە کە رسوشتی فەلسەفاندنی رەخنەیی 

ئەڵامنی  فەیلەسوفی  الی  دەردەخ����ات 

ئەمانویڵ کانت.
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دڕدۆنگن  گشتی  بە  جیهان  خەڵگی 

پرسیاری  دەگ��وزەرێ��ت.  ئ��ەوەی  دەرب���ارەی 

ئەو  ئایا  گوزەردەکات.  مێشکیاندا  بە  جیاجیا 

وەرچەرخانە کتوپڕەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا لەسەر گۆڕەپانی جیهان بەخۆیەوەبینی 

لەسیاسەتی سازان و کۆدەنگییەوە بۆ سیاسەتی 

پەرتکردن و دوورخستنەوە نیشانەیەکی هێزە، 

سەرەکیی  گ��رەوی  کەواتە  بێهێزیی؟  یاخود 

لەپێناو  ئایا جەنگێکە  چییە؟   عێراق  جەنگی 

لەبەر  نییە، ئەی  لەبەر نەوت  نەوتدا؟ ئەگەر 

وەرگرتنی  لەنێوان  چییە  جیاوازیی  چییە؟ 

نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکانەوە  لەالیەن  دەس��ەاڵت 

ل��ەگ��ەڵ وەرگ��رت��ن��ی دەس����ەاڵت ل��ەالی��ەن 

پەیوەندییەک  چی  نیۆلیبڕالیستەکانەوە؟ 

و جەنگیی  میتۆدی سەربازیی  لەنێوان  هەیە 

ئەو  ناوخۆی  سیاسەتی  و  ئەمریکا  دەرەوەی 

واڵتە؟

کتێبەکەی  کە  پرسیارانەن  ئەو  ئەمانە 

)دەیڤد هارڤەی( دەیانوروژێنێت.

بیرۆکەی کتێبەکە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 

2003، ئەو کاتەی کەشوهەوای جەنگی دژ بە 

عێراق جیهانی تەنیبوو. چەندین ناڕەزایەتیی 

هەر  بەرزبوونەوە،  جەنگە  بەم  دژ  جیاجیا 

پرسیارە  ئەم  نووسەر  ڕوانگەیەشەوە  لەم 

دەخاتە بەرباس: ئایا جۆرێکە لە داگیرکردنی 

کە  ئیمپریالیزمێک،  ب��ەاڵم  ئیمپریالیستی؟ 

ڕژێمێکی  کۆمەڵە  دروستکردنی  لێی  ئامانج 

جەنگێکی  یاخود  ئەمریکایە؟  داردەستی 

ڕزگاریخوازانەیە؟

نووسەر لەمیانەی توێژینەوەکەیدا 

هەوڵیداوە تیشک بخاتە سەر دۆخی 

ئەو  و  س��ەرم��ای��ەداری  هەنوکەیی 

بتێیدا  )ن��وێ(  ئیمپریالیزمی  ڕۆڵ��ەی 

کە  سەرمایەداریدا،  لە  دەیگێڕێت 

مێژوویی  »ماتریالیزمی  ن��اون��راوە 

هەوڵیداوە  هەروەها  جیۆگرافی«، 

قواڵنە  وەرچەرخانە  لە  هەندێک 

پشێوییە  لەژێر  کە  ئاشکرابکات 

ش��اردراون��ەت��ەوە.  ڕووکەشەکاندا 

یەکێک  ب��اوەڕەدای��ە  لەو  هارڤەی 

پشت  سەرەکییەکانی  لەپاڵنەرە 

حسێن  سەدام  ڕژێمەکەی  لەسەرکارالدانی 

دەگەڕێنێتەوە بۆ دەستبەسەرداگرتنی نەوتی 

عێراق لەالیەن ئەمریکاوە.

ئاسانی  ب��ە  وش��ەی��ەک��ە  ئیمپریالیزم 

لەگەڵ  بەاڵم  زمان،  دێتە سەر  و  گۆدەکرێت 

خۆیدا کۆمەڵە مانایەکی جیاواز هەڵدەگرێت، 

روونکردنەوە  هەندێک  بەبێ  زەحمەتە  کە 

لە  و  ل��ێ��رەوە  بەکاربهێندرێت.  وش��ەک��ە 

ئیمپریالیزمەوە هارڤەی  مانای  شیکردنەوەی 

هێزی  چۆن  کە  پرسیارەی،  ئەو  سەر  دێتە 

ئەمریکا بەم شێوەیە گەورەبوو؟

لۆژیکی  هەیە:  هێز  لۆژیکی  جۆر  دوو 

ه��ەرێ��م��ی و ل��ۆژی��ک��ی س��ەرم��ای��ەداری، 

دوو سەرچاوەی  هێزە  دوو  ئەم  پاڵنەرەکانی 

جیاوازن، سەرمایەدار کاتێک پارەکانی دەخاتە 

قازانج  بزانێت  کە  سەرمایەگوزارییەوە، 

زیاددەکات،  پارەکانی  و  بەدەستدەهێنێت 

بە  ف��ەرم��ان��ڕەواک��ان  و  سیاسییەکان  ب��ەاڵم 

زیاکردنی  بۆ  هەوڵدان  لە  دیکە  شێوەیەکی 

هێزی دەوڵەتەکەیان لە بەرامبەر دەوڵەتەکانی 

دیکەدا.

جیۆگرافی- ساتێکی  هەر  لە  دەشێت 

دوو  ل��ەم  یەکێک  دی��اری��ک��راودا  مێژوویی 

دیکەیان  ئەوی  و  بێت  بااڵدەست  لۆژیکە 

پاشەکشە بکات. زیادبوونی دەسەاڵت بەسەر 

ئامانجێک،  وەک  دیاریکراودا  ناوچەیەکی 

ئابووریی  ئاسەواری  هەڵگری  خۆیەوە  الی 

نێگەتیڤ  یان  پۆزەتیڤ  ڕەنگە  کە  بەرچاوە، 

دەڵێت-  هارڤەی  –وەک  هەربۆیە  بێت، 

ئەوەی ئیمپریالیزمی سەرمایەداری لە ڕوانگە 

ئیمپراتۆرییەکانی دیکە جیادەکاتەوە، بریتییە 

لە هەژموونی لحژیکی سەرمایەداری، وێڕای 

لۆژیکی  تێیدا  کە  ک��ات  هەندێک  بوونی 

هەرێمیی تێیدا هەژمووندارە.

خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی
»ئیمپریالیزمی نوێ«ی )دەیڤد هارڤەی(

ئایدیا
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ئەمریکا  هەژموونی  چیرۆکی  نووسەر 

ویالیەتە  کاتێک  وەب��ی��ردەه��ێ��ن��ێ��ت��ەوە، 

هەژموونێکی  بە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

دووەم  جیهانیی  جەنگی  لە  گەورەوە  هەرە 

بەسەر  خ��ۆی  هەژموونی  دەرەوە،  هاتە 

سەپاندووە،  بەرهەمهێناندا  و  تەکنەلۆژیا 

لەسەر  دراوە  بەهێزترین  )دۆالر(  دراوەکەی 

سەربازییەکەی  دام��ەزراوە  جیهان،  ئاستی 

دوژم��ن��ی  ت��اک��ە  جیهانە،  بەهێزترینی 

سۆڤیەت  یەکێتیی  دەمەدا  لەو  مەترسیداری 

دانیشتوانەکەی  لە  زۆر  ژمارەیەکی  کە  بوو، 

ویالیەتە  بە  ب��ەراورد  بگرە  لەدەستدابوو، 

یەکگرتووەکانی ئەمریکا توشی قەتیسبوون و 

گەمارۆیەکی توند ببووەوە بەهۆی جەنگەوە.

ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

کۆمکارە  لیستی  س��ەرەوەی  خستۆتە  خۆی 

ڕێکخراوی  ه��اوب��ەش��ەک��ان��ەوە،  ئەمنییە 

)UN(ی  ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان��ی  ن���ەت���ەوە 

هاوپەیامنێتییە  چۆن  هەروەک  بەکارهێناوە، 

)ناتۆ(،  بەکارهێناوە، وەک  سەربازییەکانیشی 

هەموو  ئ��ەوەی  لەپێناو  ئەوانەش  هەموو 

لەنێوان  جەنگ  هەڵگیرسانی  ئەگەرێکی 

نفوزی  و  دووربخاتەوە  سەرمایەدارەکاندا 

دووربخاتەوە،  چین  و  سۆڤیەت  یەکێتیی 

ه�����ەروەک چ���ۆن ل��ە ه���ەوڵ���دا ب���وو بۆ 

دروستکردنی سیستەمێکی جیهانیی کراوە لە 

بوارەکانی بازرگانی و گەشەپێدانی ئابووری و 

کەڵەکەکردنی خێرای سەرمایە.

مانەوە  ئەم  و  سەرمایەداری  مانەوەی 

درێژ و بەردەوامەی، وێڕای قەیرانە زۆرەکان 

و دووبارە ڕێکخستنەوەی کۆمەڵە الیەنێک و 

پێشبینییە جیاجیاکانی ڕاستەکان و چەپەکان 

دەربارە نزیکیی لەناوچوونی ئەم سیستەمە، 

بەاڵم هێشتە پرسەکە تەمومژاوییە و پێویستە 

ڕۆشنایی زیاتری بخرێتەسەر.

ئیمپریالیزم لە فۆڕمی سەرمایەدارییدا، لەو 

سەرهەڵدەدات  دیالەکتیکییەوە  پەیوەندییە 

»لۆژیکی  و  سەرمایە«  »لۆژیکی  لەنێوان  کە 

هەرێمی«ی هێزدا لەئارادایە، ئەم دوو لۆژیکە 

تایبەتەش، کە ناکرێت هیچیان بخرێتە جێگەی 

هەردووکیان  ئەوەی  وێڕای  دیکەیان،  ئەوی 

لە  دەکرێت  و  بەیەکداچوون  بەهێزیی  بە 

ڕێگەی پەیوەندییە ناوەکییەکانی نێوانیانەوە 

و  کات  لە  ئەنجامەکانیان  بەاڵم  ڕاڤەبکرێن، 

هەریەکەیان  لێکجیاوازن،  گەلێک  شوێندا 

کە  دەخولقێنن،  پارادۆکسێک  کۆمەڵە 

بەدڵنیاییەوە لەوی دیکەشیاندا هەیە.

)ڕیشەکانی  کتێبی  بە  ڕاگوزەرێک 

لیربالیزمی نوێ، بە مۆدێلکردنی ئابوری، 

لە عیساوە تا فۆکۆ(  

ئ����ەم ك��ت��ێ��ب��ە، ش���وێ���ن ڕەوت����ی 

و  چوارچێوە  پێناسە،  گەشەکردنیپێدانی 

جۆن  لە  دەگرێتەبەر،  ئابوری  میتۆدەكانی 

بەكر. »سەرچاوە«  تا گری  میلەوە  ستیوارت 

لەژێر  مرۆڤەكان  كۆتكردنی  چۆنیەتی 

لیرباڵی  ب��ازاڕی  بە  بارگاوی  ئابوری  نیری 

مرۆڤەكان  كە  دەگێڕێتەوە،  ن��وێ 

كە  دەبینێت،  ب��وون��ەوەران��ە  ب��ەو 

ويستێك  ناویدا  لە  بابەتێك  هەر 

دەخوڵقێنێت، كە هەرگیز تێربوونی 

ئەوە  هۆشداری  كتێبە  ئەو  نییە. 

بەدیهێنانی  بۆ  هەوڵ  كە  دەدات، 

تێرنەبووانە،  ئێجگار  خواستە  ئەو 

سەرهەڵدانی  بەردەم  لە  بەرپرسە 

ئابوری گەشەکردنیکردنی تەوەردا.

گشتی،  بە  خۆرئاوا  تێڕوانینی 

مێژووی لیبرالیزمی نوێ لە عیسای 
مەسیحەوە دەستپێدەکات

ئا: ئەرسەالن حەسەن
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نەخشەیەك  وەك���و  م��رۆڤ��ای��ەت��ی  ژی��ان��ی 

سێ  كەشوهەوای  لە  كە  لەبەرچاوگرتووە، 

ڕەهەندی ئابوری و سیاسەت و فەلسەفەدا 

هەروەك  ڕۆژانە،  ئەم  دەگات.  گەشەکردنی 

لە  كۆڵەكەكانی  نەریتە  ئەو  ڕابردو،  ڕۆژانی 

كە  ئاتنی سەردەمی كالسیكدا دەچەقێنێت، 

ژیانی هەموان بەختەوەرانە و خۆبەسییانەی 

گۆشەگیری  ژیانی  هەڵبژاردنی  و  سیاسەت 

پێویست  لە  زیاد  و  زێدەبایی  لە  فەلسەفە 

بوو.  ئابوری  زادەی  كە  دەكران،  پ��ەروەردە 

تایبەتی  چوارچێوەی  لە  گیرخواردو  ئابوری 

گشتی  لەچوارچێوەی  یەكجاری  بە  ماڵەوە، 

كردبوو.  زەوتیی  سیاسەت  كە  جیاببووەوە، 

بە  ن��وێ«،  لیربالیزمی  »سەرچاوەی  كتێبی 

تا فۆكۆ، بە  ئابوری لە عیساوە  مۆدیلكردنی 

مانایەدا  لە  كۆمەڵە  ئەو  هەڵگرتنی  شوێن 

لكاون، كە بە چەمكی »ئۆیكۆنۆمیا« )وتەی 

زمان  شوناسی  مێژووی  كۆنەكان(،  یۆنانییە 

دانانی  بە  كتێبە  ئەو  دەب��ات.  بەرەوپێش 

لە  چیرۆكێك  ت��ەوەر،  بە  ئابوری  چەمكی 

دەدات،  گوێدا  بە  خۆرئاوامان  مێژووی 

بۆ  كتێبە  ئ��ەو  وت���راوە.  كەمرت  پێشرت  كە 

پێشخستنی چیرۆكی گێڕانەوە، مێژووی ئێستا 

ئاوەژودەکاتەوە؛ كتێبەكە بەڵگەدێنێتەوە كە 

هەموو  نهێنییەك  »پرسوڕای  سەرهەڵدانی 

لە  ئەزەلەوە  لە  كە  خوڵقاندووە،  شتێكی 

بۆ  )نامەیەك  ببوو«  پەنهان  خ��وادا  دڵ��ی 

پانتایی  لە  چارەنوسساز  ڕۆڵی  ئەفسسیان(. 

سەردەمی  زمانی  یۆنانی  مەسیحیەتی 

هەم  دەبینێت.  مێژووەدا  لەو  دواتر  كۆن، 

سەرلەنوێ  ب��ە  تایبەتكراوە  كتێبە  ئ��ەو 

پشتگوێخراوە  بەشی  هەمان  خوێندنەوەی 

تایبەت  كتێبەكە  ئەركی  هەڵبەتە  مێژوو،  لە 

لە  كە  كەلێنەی  ئەو  پڕكردنەوەی  بە  نابێت 

لێكۆڵینەوەی  دا،  ئابوری  هزری  مێژووی 

هەیە.  بوونی  سیاسی  تیۆری  و  فەلسەفی 

لیربالیزمی  سەرچاوەی  توێژینەوەی  میتۆدی 

وەردەگرێت  ڕەگەزناسی  لە  نەسەب  نوێ 

ڕوونی  میتۆدە،  ئەو  بەكارهێنانی  لەگەڵ  و 

نهێنییە  دووب��ارەی  ناسینەوەی  دەكاتەوە، 

ئابورییەكان / پرسوڕا لە سەردەمی سەرەتای 

لە  بەرچاوی  كاریگەری  مەسیحییەتەوە، 

لیربالیزمی نوێ  ئابوری  تێگەیشتنی ڕەخنەی 

و هەڵبەتە زاڵبوون بە سەریدا هەبووە. 

گەیشنت  بۆ  نوێ  لیربالیزمی  سەرچاوەی 

سەرهەڵدانی  ڕەوتی  شوێن  ئامانجە،  بەو 

تایبەتی  چوارچێوەی  لە  دەكەوێت،  ئابوری 

ماڵەوە  ئێستای  ك��اری  جێبەجێكردنی 

گشتی  پانتایی  تا  كۆنەوە  س��ەردەم��ی  لە 

لە  ئابوری  گواستنەوەی  مەسیحی.  كڵێسای 

چوارچێوەی تایبەتی بۆ چوارچێوەی گشتی، 

بە هاوتەریبی گۆڕانكارییەكی دیكە بوو: لە 

نهێنییەكانی  پرسوڕای  تا  ماڵەوە  پرسوڕای 

بە   ن��وێ  لیربالیزمی  س��ەرچ��اوەی  خوایی. 

ئابوری،  مێژووی  دوروودرێ��ژی  گێڕانەوەی 

جیلوەی گەورەیی خوا لە سەردەمی پێش لە 

ئەو  كۆنستانتین،  ئیمپراتۆر  هەڵكێشانی  ئاو 

بابەتە ئاشكرا دەكات، كە چۆن لە سەردەمی 

تا  زایینی(  )325ی  نیقیە  ش��ورای  نێوان 

 / ئابوری  زایینی(  )451ی  كاڵسدۆن  شورای 

جێبەجێكردن  لەجیاتی  مەسیحی  پرسوڕای 

ڕزگاركردنی  بۆ  خوا  ڕۆڵی  ئاشكرابوونی  و 

نەخشەی  و  گەیشتوون  تێی  م���رۆڤ، 

بە  نوێ  لیربالیزمی   سەرچاوەی  كێرشاوە. 

داكۆكیكارییەكان،  و  رشۆڤە  و  لێكۆڵینەوە 

ئامۆژگاری و تاریفكردنی، كتێب و نامەكان، 

هەروەها بیروڕانامە و دەقی ڕەسمی كڵێسا 

تازانەی  مۆدیلە  ئەو  چۆن  كە  دەردەبڕێت، 

ئابوری  لەگەڵ  ئابوری  پەیوەندی  ئابوری، 

دەوردراو بە چوارچێوەی تایبەتی ماڵەوەبوو، 

ئابوری  گشتی  چوارچێوەی  لە  یەكجاری  بە 

ژێر  خستبوویە  ساسییەت  كە  چوبووەدەر، 

ڕكێفی خۆیەوە. 

سیاسەت و فەلسەفەی پەرێشانكردووە. 

ئابوری  پەیوەندییەكانی  شێوەی  پێكهاتنی 

لە سەدەكانی  فەلسەفە  و  سیاسەت  لەگەڵ 

داهاتو ئەو بابەتە ئاشكرا دەكات، چۆن ئەو 

دەركەوتە  سەریكێشاوەتە  ڕیزپەڕە  شێوەیە 

دەگمەنەكان، كە بە گشتی بە سەرهەڵدانی 

لەناو ئەو  سەردەمی نوێی دەزانن. دتوانین 

خوارەوە  بابەتەكانی  بە  ئاماژە  دەركەوتانە، 

مێژوو،  بۆ  پێشكەوتوو  ڕوانینێكی  بكەین: 

هەناوی سیاسی، جیایی ئابوری لە تیۆلۆژی، 

ئابوری،  كەنیزەكی  بۆ  سیاسەت  گۆڕانی 

قەڵەمڕەوی  لە  ئازادی  ئایدیالی  كۆچكردنی 

سیاسەت بۆ قەڵەمڕەوی ئابوری، ئالودەبوونی 

كردنی  پێناسە  ئابوری،  بە  فەلسەفی  ژیانی 

ڕێزپەڕ  بارودۆخێكی  وەك  ئابوری  دۆخی 

كۆمەڵگە  پەیدابوونی  و  یاسا  بە  سەبارەت 

)مەسیحی(، كە گەشەکردنیکردنیی ئابوریی، 

دوائامانجی سەرەكیییەتی. 

ئابوری  گەشەکردنیکردنیی  دی��اردەی 

جارێكی  ناسینەوەی  كە  دەردەبڕێت  ئەوە 

لە  ن��وێ  لیربالیزمی  س��ەرچ��اوەی  دیكەی 

چەقۆی  دەتوانێت  كڵێسادا،  ئەندێشەی 

كارەساتی  ڕەخنەگرتنی  ل��ە  ڕەخ��ن��ەم��ان 
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لیرباڵیزمی نوێ بڕەرتر بكات. ئەو كارە لەبەر 

ماوەی  لە  كە  بنچینەییە  ڕۆڵێكی  خاتری 

سەدەیەكی ڕابردودا، دراوەتەپاڵ دەركەوتنی 

تاكە  وەك  ئ��اب��وری،  کردنی  گەشەکردنی 

كۆمەاڵیەتی.  و  ئابوری  سیاتدانانی  پێوەری 

گەشەکردنیكردنی  وەستانی  سەرەتادا  لە 

گەورە«  »داوەستانی  سەردەمی  لە  ئابوری 

لیرباڵیزمی  ئابوری  دانانی  سیاسەت  وایكرد 

كالسیك تایبەمتەندی كینزی بەخۆوە بگرێت. 

سیاسەتەكانی مۆڵەت پێدانی كینزی لە 1980 

لیرباڵی  سیاسەتەكانی  بە  دا  خۆیان  جێگەی 

»داوەستانی  سەریكێشایە  بۆخۆی  كە  نوێ، 

نێودەوڵەتی  سندوقی  هەروەك  گەورە«وە. 

توانای  پێداناوە،  دان��ی  دواییە  بەم  دراو 

لیرباڵی نوێ بۆ خوڵقاندنی گەشەکردنیکردنی 

هەرچۆنێك  گەورەكراوە.  وڕێنەو  ئابوری، 

چاوخشاندنەوە  وادێ��ت��ەب��ەرچ��او،  بێت 

لە  ئابوری  گەشەکردنیی  پوکانەوەی  بە 

ماوەیەكی دوروودرێژدا، كە بە گشتی ئەمڕۆ 

ناسن،  دەی  سیكوالر«  »داوەستانی  وەك 

لە  دیكەدا  گۆڕانكاری  ڕووی  بە  دەرگ��ای 

جۆری  كردۆتەوە،  دا  ئابوری  سیاسەتدانانی 

پێشڕەو،  هاوكات  و  ڕادیكاڵ  سیاسەتدانانی 

لە  ئێمە  هاوتەریبی  بە  ئ��ەوەی،  س��ەرەڕای 

كارەساتبارەكانی  ئاكامە  لە  نیگەران  و  ترس 

خوگرتنامنەوە بە گەشەکردنیی ئابوری بەسەر 

ڕیشەكانی  ناسینەوەی  تێدەگەین،  ژینگەوە 

ئەندێشەكانی  ل��ە  گەشەکردنییە  ئ��ەو 

مەسیحیەتی سەردەمی كۆن، پاشان ماهیەتی 

سەیروسەمەرەی خوگرتنامن بە گەشەکردنیی 

ناسینەوەیە  ئەو  دەدرەوشێنێتەوە.  ئابوری 

ئابوری  یارمەتیامندەدات مۆدیلێكی نوێ بۆ 

ئابوری  هاوشێوەی  مۆدیلێكی  دیاریبكەین. 

و  كۆن  سەردەمی  بنەمایی  ناگەشەکردنیی 

ئابوری  یان  مەسیحیەت،  پەیدابوونی  پێش 

گەشەکردنیی بنەمایی لە جۆری تەواو ئەوی 

ئابوریی  ژیانی  لەبارەی  ه��ەروەك  دیكە، 

خودی مەسیحەوە بە ئێمەیان وتووە. 

نیشاندراوە،  كتێبەكەدا  لە  چۆن  وەك 

ئابوری  گەشەکردنی  چەمكی  دەك��رێ��ت 

لە  یەكێك  نیسا،  گریگۆری  تاسەردەمی 

كڵێسا،  چوارەمی  سەدەی  بنەوبنەچەکەی 

پەیوەند  لە  گریگۆری  بكەوی.  ب��ەدوای 

وەك  یۆنانییەوە،  فەلسەفەی  نەریتی  بە 

لە  كرد  چەمكێك  بە  دەستی  بوونەوەرێك 

چوارچێوەی  لە  داواكانی  كە  مرۆڤ،  خودی 

ناناسێت.  ئاستێك  و  سنور  هیچ  ئابوری 

تازەیەی  بارودۆخە  ئەو  ڕۆشنایی  ژێر  لە 

جیاوازی  بەرهەمی  بۆخۆی  كە  مرۆڤایەتی 

تیۆلۆژی  و  ئابوری  نێوان  ت��ازەدام��ەزراوی 

ویستی  داواو  لە  جۆر  سێ  گریگۆری  بوو، 

لە  ج��ی��اك��ردەوە.  لەیەكرتی  مرۆڤایەتی 

زۆربەی  هەروەك  گریگۆرییەوە،  ڕوانگەی 

یۆنانییەكەی، یەكەمین جۆری ئەو  پێشینانە 

داواكاریانە، پێداویستی جەستەیی سەرەتایی 

تەواوی  لەگەڵ  تێیدا  مرۆڤەكان  كە  مرۆڤە 

بوونەوەرەكان هاوبەشن. ئەو پێداویستییانە 

مانەوەی  بۆ  گریگۆرییەوە،  تێڕوانینی  لە 

پێویستم.  زیندووەكان  بوونەوەرە  جۆری  

هێنانەدی ئەوجۆرە پێداویستییانە، لەخۆیدا 

و  »باش«ە  نە  ئەخالقییەوە،  ڕوانگەی  لە  و 

ناسیانەوەی  جۆری  دووەمین  »خراپ«.  نە 

لە  نوێ  لیربالیزمی  النكەی  دیكەی  جارێكی 

دەكرێت  كڵێسادا،  بنەوبنەچەکەی  هزری 

كارەساتی  ل��ە  ڕەخنەگرتنامن  چ��ەق��ۆی 

لیربالیزمی نوێ تیژتر بكات. 

و  الدان  داواكارییانە  ئەو  ڕاستیدا  لە 

بێسەروبەرەیی شەڕانگێزانەیە، كە پەیوەندی 

هەیە.  جەستەییەوە  رسوشتی  داواکاری  بە 

لە  سەرچاوەگرتوو  بە  الدان��ان��ە  ئ��ەو  ئ��ەو 

بەرامبەر  لە  كۆتی جڵەوپساوی ڕەتکردنەوە 

جەستەیی  رسوشتییەكانی  داواک��اری��ی��ە 

دەبینێت. 

دەستپێشخەری گریگۆری لەو سكااڵیەدا 

پێویستییە  هێنانەدی  دەكرێت  كە  پەنهانە 

سێیەمی  جۆری  ڕادەی  بۆ  جەستەیەیكان 

ویستەكە بگۆڕێت: ویستی مرۆڤ بۆ خودا. 

ئەو  كردنی  كردەیی  بە  كە  ڕوونیدەكاتەوە 

بەردەوامە   گەشەکردنی  بەمانای  ویستە، 

خودائاسایی  و  خواپەرستی  نەوەستانی  لە 

ویستی  گریگۆری،  وتەی  بە  مرۆڤایەتیی. 

مرۆڤ بۆ خواپەرستی تاك گەشەکردنە و بە 

پێچەوانەوەی ویستەكانی سەر زەوی، مرۆڤ 

 – تێر   – داخراو  ویستی  ئابوری  بازنەی  لە 

هۆی  بە  ئەوكارە  و  گەمارۆنادات  ویست 

ماهیەتی دەگمەنی تیۆلۆژییەوە، هاوشێوەی 

نەهاتووە  كۆتایی  خواوەند  ویستە.  بابەتی 

ویستی  م��رۆڤ��دا  لە  ئ��ەوە  لەبەر  ه��ەر  و 

هانا  دەخوڵقێنێت.  خۆی  بەرەو  تێرنەبوو 

بەناوبانگ،  وتەیەكی  وتنەوەی  لە  ئارێنت 

بە  مۆدێرن  ئابوری  گەشەکردنیی  النكەی 

و  ڕادە  كۆتی  لە  ژیان  پرۆسەی  ڕزگاركردنی 

تایبەتی  چوارچێوەی  لە  هەبووەكان  سنورە 
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بۆ  ڕەتاندنی  و  زەوی  سەر  كاری  پرسوڕای 

بە  دەزانێت.  كۆمەڵگە  گشتی  چوارچێوەی 

دەتوانرێت  گریگۆری،  هەڵگرتنی  پێ  شوێن 

لێكیداوەتەوە،  بەوجۆرە  ئارێنت  بوترێت 

جۆرێك  بە  كە  گەشەکردنی  پێكهێنەرەكانی 

پرۆسەی  لەسەر  دراوە،   دەورەی  م��رۆڤ 

تەواوەتی  بە  پاشەكشەكەی  و  ئ��اواب��وون 

ڕێگەی  لە  كە  زاڵدەبێت،  و  سەركەوتو  

ناوەندی ماڵەوە  لە  ئەوەوە ژیانی ئۆرگانیك 

لە  دەبێت.  هاوسەنگ  و  تاقیدەکرێتەوە 

دەكات،  ئەنجامگیری  گریگۆری  كۆتاییدا 

كاری  بۆ  م��رۆڤ  تێرنەبووی  ویستی  كە 

بەو  و  ویستە  بابەت  خ��ودی  خ��واوەن��دی 

شێوەیە گەشەکردن، لەو ڕووەوە  گەشەکردن 

 / دوائابوری  و  كۆتایی  ئەزموونی  بۆ  نییە، 

پرسوڕای خوایەتی دەگۆڕێت كە باوەڕبووان 

/ پرسوڕای مەسیح، دەیهێننەئارا.  ئابوری  بە 

وێڕای ئەوە، گەشە کردنی ئابوری لەڕوانگەی 

مەگەر  نییە  شتێك  گریگۆرییەوە،  خودی 

سستبوونی هەریەك لە ئەندامانی جەستەی 

پێوەری  لە  دەتوانرێت  تەنیا  كە  كڵێسا، 

جیهانی كڵێسای مەسیح دا بێتەدی.   

گوێرەی  بە  ن��وێ  لیربالیزمی  النكەی 

و  فۆكۆ  میشێل  ڕەگەزناسی  توێژینەوەی 

سەردەمی  مەسیحیەتی  لە  ئاگامین،  جۆرج 

و   ئابوری  سەرچاوەی  بۆ  دواكەوتوو،  كۆنی 

گەیشنت  بۆ  النكەیەك  دەگەڕێت.  دەوڵەت 

پەرەپێدانی  ڕەوت��ی  شوێن  ئامانجە،  بەو 

ئابورییەکان،  میتۆدە  و  چوارچێوە  پێناسەی 

گری  تا  میلەوە  ستیوارت  لەسەردەمی جۆن 

بەكر دەكەوێت. النكەی چۆنیەتی كۆتكردنی 

بە  ئالودە  ئابوری  نیری  ژێر  لە  مرۆڤەكان 

بەزاڕی لیربالیزمی نوێ دەڵێتەوە، سیستمێك 

كە مرۆڤەكان بەو بوونەوەرانە دەبینێت كە 

لە كەشوهەوایەكی یەكپارچەدا كاردەكەن و 

هەر بابەتێكی ناوی خواستێك دەئەفرێنێت 

كە هیچ كات تێرنابێت. النكەكانی هۆشداری 

ویستە  ئەو  بۆهێنانەدی  هەوڵ  كە  دەدەن 

ئابوری  پەیدابوونی  بەرپرسی  تێرنەبووانە، 

گەشەکردنی تەوەرە. توێژینەوەی النكەكانی 

بەرهەمەكانی  لە  ن��وێ،  لیرباڵی  ئ��اب��وری 

ئاگاداركەرەوەی  كڵێسا،  بنەوبنەچەكەی 

ئابوری  سیكوالریزاسیۆنی  كاتێك  ئەوەیە، 

ڕوویدا، ئابوری لە  كڵێسای مەسیحییەوە بۆ 

پێداویستی  گواستییەوە،  بازاڕ  قەڵەمڕەوی 

لەبارەی  مەسیحییە  تیۆری  ڕادیكاڵكردنی  بە 

هەڵگرتنی  ت��ا  ئ��اب��وری،  گەشەکردنیی 

بابەتی  تەنیا  ن��ەك  ئ��ەو  هۆكارێكی  ه��ەر 

تایبەمتەندییەك،  خاوەن  ببێتە  خوداوەندی، 

بتوانێت لە مرۆڤەكاندا ویستی بێ سنوور و 

بە دەربڕینێكی دیكە،  بئەفرێنێت.  تێرنەبوو 

ئالودەبوو  بەرهەمی  كە  سیكوالریزاسیۆنێك 

مەسیحییە،  پرسوڕای   / ئابوری  ب��ازاڕی  بە 

بێ  و  ڕێ��ك��ەوت  دان��ان��ی  ت���ەوەری  لەسەر 

ئامانجی تواناییە.

گەشەکردنی  ئەفراندنی  بۆ  خواوەند 

سڕینەوەی  نەك  دەخولێتەوە،  تێرنەبوو 

مەگەر  ئابوری؛  خواوەندبوونی  بە  ویستی 

شیكار  ویستە  ئەو  بیانەوێت  زانان  ئابوری 

بكەن. ئەوەی ڕوویدا، نەك داماڵینی خوابوو 

لە ئابوری، بەڵكو بوونە خوای هەر بابەتێكی 

بوو.  ویست  هۆكارێكی  ه��ەر  و  ویست 

ئەگەر ئەو شیكارە پەسند بكەین، لە جێگەی 

دووالیەنەی  جێگرتنەوەی  ئەو  خۆیدایە 

جۆرێك   بە  مەسیحی،  پرسوڕای   / ئابوری 

و  الیەكەوە  لە  ویست،  بابەتی  بەركەوتەی 

دیكەیەوە  لەالیەكەی  ویست،  هۆكارەكانی 

بزانین. 

بۆ  ئابوری  گەشەکردنیی  دۆزینەوەی 

سەدەی چوارەم دەگەڕێتەوە و خستنەبەر 

خوایەتی  ڕەه��ەن��دەك��ان��ی  ڕوون��اك��ی��ی 

النكەی  بەدواكەوتنی  كە  نیشاندەدات، 

لیربالیزمی نوێ لە مەسیحییەتی سەردەمی 

ك��ۆن��ی دواك���ەوت���وو، چ��ۆن س��ەرچ��اوە 

نەرمكردن  دەستوپەنجە  بۆ  ڕەخنەییەكانی 

لەگەڵ لیربالیزمی نوێ لە جیهانی ئەمڕۆدا، 

بە دەستەوەدەدات. هەروەك لە كتێبەكەدا 

بابەتە  ل��ەو  باشرت  سەردەمێك  ه��ات��ووە، 

گواستنەوەی  دەرف��ەت��ی  لە  كە  دەگ��ەن 

بازاڕی  ئابوری لە كڵێسای مەسیحییەوە بۆ 

لیربالیزمی نوێ بگەن و بزانن چۆن تەواوی 

لەو  مرۆڤایەتی،  ژیانی  چوارچێوەكانی 

ب��ازاڕی  بە  ئالودە  ئابوری  بۆ  ڕێگەیەوە 

دامركایەوە.  نوێ  لیربالیزمی  سەردەمی 

لە  ڕەگەزناسی  توێژینەوەی   ه��ی��وادارم 

ئالودە  ئابوری  مەسیحی  النكەی  بابەت 

خزمەت  لە  ن��وێ،  لیربالیزمی  ب��ازاڕی  بە 

مۆدیلی  و  دابێت  سیاسییەكەی  فەلسەفە 

بە  پەیوەندییەكانی  و  ئابوری  لە  ن��وێ 

بەرباس.  بێنێتە  فەلسەفە  و  سیاسەت 

ڕەوتی  بتوانین  ڕێگەیەوە  لەو  لەوانەیە 

نوێ  لیربالیزمی  ئابوری  بەسەر  سەركەوتن 

دا، هەموارتر بكرێت.   
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ژان  بۆدیار )-1929 2007(، كۆمەڵناسی 

فەیلەسوف،  وەك:  هاوكات  كە  فەرەنسی، 

سیاسی  روونكەرەوەی  كلتوری،  تیۆریستی 

لە  بریتین  كارەكانی  زۆرب���ەی  ن���ارساوە. 

مۆدێرنیزم  پۆست  بواری  دەوڵەمەندكردنی 

بەتایبەتیش بواری پۆست سرتاكچراڵیزم )پاش 

بوونگەرایی(.

لە   1927 ت��ەم��ووزی   27 ل��ە  ب��ۆدی��ار 

دایكبووە، هەروەك خۆی لە چاوپێكەوتنێكدا 

باسی كردووە باپیرانی جوتیار بوون و دایك و 

باوكیشی كارمەندی كەرتی گشتی )حكومی( 

خوێندن  بەر  دەچێتە  لەفەرەنسا  ب��وون. 

لەگەڵ  ئاشنایەتی  ئامادەیی  قۆناغی  لە  و 

 Pataphysics )پاتافیزیكس-  فەلسەفەی 

خەیاڵییەكان(  چ��ارەس��ەر  زان��س��ت��ی   =

زانكۆی  دەچێتە  پ��اش��ان  پ��ەی��دادەك��ات، 

ئەڵامنی  ئەدەبی  و  زمان  لەوێ   و  سۆربۆن 

مامۆستای  دەبێتە  دوات��ر  و  دەخوێنێت 

دەستی  وانەوتنەوەیدا  لەماوەی  ئامادەیی. 

ئەدەبی  رانانی  باوكردنەوەی  بە  ك��ردووە 

وەك:  نووسەرانی  كارەكانی  وەرگێڕانی  و 

فــەیلـەسـوفـی 

لە  تێگەیشنت 

بـەرخـۆریـزم

  لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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بێرتولت  ئەنگلس،  فریدریك  ماركس،  كارل 

سااڵنی  لە  دیكە.   چەندانی  و   ... برێخت 

لەوكاتەی  راب��ردوودا  سەدەی  شەستەكانی 

كە زمان و ئەدەبی ئەڵامنی دەڵێتەوە رووی 

لە كۆتاییدا  بواری كۆمەڵناسی و  بۆ  وەرگێڕا 

لە  پاشان  وەرگ��رت،  دكتۆرای  ل��ەوب��وارەدا 

و  ئەمریكا  سەردانی  حەفتاكاندا  سااڵنی 

ژاپۆن دەكات و لەماوەی سااڵنی هەشتاكان 

زۆر  ژمارەیەكی  كتێبەكانی  نەوەتەكاندا  و 

خوێنەر لەخۆی كۆدەكاتەوە،  بەمەش دەبێتە 

یەكێك لە كەسە بەناوبانگەكانی بواری هزر 

فەلسەفیەكانی  كارە  لە  جگە  فەلسەفە.  و 

سیاسیەكانی  رووداوە  دەرب��ارەی   بۆردیار 

11ی  هێرشەكانی  و  كەنداو  جەنگی  وەك 

داوە.  روونكردنەوەی  و  لێدوان  سێپتێمبەر 

 77 لەتەمەنی   2007 ئازاری  6ی  لە  ناوبراو 

ساڵیدا كۆچی دوایی دەكات.

كرۆكی فەلسەفەی بۆردیار

ب���ۆردی���ار ب��ەن��اوب��ان��گ��ە ب��ەه��ۆی 

ئامڕازەكانی  دەرب��ارەی  شیكردنەوەكانی 

نێوەندگیری و تەكنەلۆژیای پەیوەندییەكان، 

كە  ب���ەوەی،  گرنگیداوە  ب��ارەی��ەوە  ل��ەو 

كاریگەری  تەكنەلۆژیا  پێشكەوتنی  چۆن 

هەروەها  كۆمەاڵیەتی،  گۆڕانی  دەكاتەسەر 

دیكەش  بابەتی  زۆر  دەرب���ارەی  ب��ۆردی��ار 

بەرخۆری،  دی��اردەی  لەوانە:  نوسیویەتی 

ئایدز،  نەخۆشی  جێندەری،  پەیوەندی 

باوكراوەكانی  ك��ردن)ب��ای��ۆل��ۆژی(.  كۆپی 

بیرمەندانی  لە  نەوەیەك  لەپااڵ  بۆردیار 

فەڕەنسی وەك فۆكۆ، درەیدا، الكان، دێلۆز... 

پۆلێندەكرێن و كارەكانی دەچنە چوارچێوەی 

قوتابخانەی فەلسەفی  پۆست سرتاكچراڵیزم 

)پاش بوونگەرایی(. 

بۆردیار ئەو دەرئەنجامەمان پێدەڵێت« 

جەنگی  ل��ەدوای  بەرهەمهێن  كۆمەڵگەی 

ئێستا  و  نەماوە  بوونی  دووەمەوە  جیهانی 

بەرخۆر.  كۆمەڵگایەكی  بۆتە  كۆمەڵگە 

)بەهای  لە  ب��اس  ماركس  وەك  ب��ۆردی��ار 

پێیوایە  و  دەكات  شتەكان  بەكارهێنان(ی 

ئەو شتانەی ئێمە وەك سیستەمێكی هێامیی 

گۆشەنیگای  لە  پێویستە  بەكاریاندەهێنین، 

هەربۆیە  شیبكرێنەوە،  كۆمەاڵیەتیەوە 

بۆ خۆجیاكردنەوە  بەرخۆری هێامیە  پێیوایە 

و زەوق و ئاستی كۆمەاڵیەتی.بۆمنونە كاتێك 

ئەوە  دەكڕێت  ئاڵتونی  سەعاتێكی  كەسێك 

ئاماژەیە بە خۆجیاكردنە و نیشاندانی ئاستی 

پێامندەڵێت«  كە  كەس،ە  ئەو  كۆمەاڵیەتی 

من جیاوازم، من ئەندامی چینی دەوڵەمەندو 

خانەدانەكانم«. ماركس گرنگی دەخاتە سەر 

گرنگی  بۆردیار  هاوكات  ئاڵوگۆڕ(  )بەهای 

و  هێام(  ئاڵوگۆڕی  )بەهای  سەر  دەخاتە 

ئاماژە بەوەدەكات، كە تێگەیشتنی ماركسیزم 

كۆمەڵگای  شیكردنەوەی  بۆ  رێگانیە  تەنها 

بەرخۆر. 

هەندێك لەوتە و بۆچوونەكانی:

 * نهێنی تیۆر بریتییە لەوەی كە راستی 

بوونی نییە.

س��ەرەك��ی  س��ی��امی  ب���ەرخ���ۆری   *

كۆمەڵگەكانی خۆرئاوایە.

* لە جیهانێكدا دەژین، كە زانیاری زۆر 

زۆر و مانای كەمرت و كەمرتی تێدایە.
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