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3- هێڵی جیاكەرەوە
بە  تەنیا  كە  راستەقینە،  زانینی  كەواتە 

بە  گەیشنت  و  ئەشكەوت  لە  هاتنەدەرەوە 

رووناكی خۆر دەردەكەوێت، كامەیە؟

تیۆری ناسین
لە  خ��ۆی  ناسینی  ت��ی��ۆری  ئەفالتون 

شەشەمی  كتێبی  كۆتایی  تا   )509( بەندی 

كۆماردا دەخاتەڕوو. سوقرات بە شێوەیەكی 

)گالكون(  لەگەڵ  خاڵەدا  لەم  گفتوگۆیی 

دەناسێرنێت،  ئەفالتون  برایانی  لە  یەكێك 

ناسینەكەی،  تیۆری  باسكردنی  بۆ  هەروەها 

رووك��ارە  بە  خشتە  بۆ  رێنامیی  كۆمەڵێك 

سادەكەی خۆی پێشكەشدەكات:

»گریامنەی هێڵێكی جیاكەرەوە لە دوو 

بەشی نایەكساندا بكەن، یەكێكیان ناسێنەری 

یان  تێگەیەنەر،  تر  ئەوی  بینینێكە،  شێوازی 

بە  دووب��ارە  بەشەكە  ه��ەردوو  و  گونجاوە 

هەمان رێژە دابەشبكەنەوە....«

ئەفالتون بەم وشانە روخساری نارساوی 

دەكێشێت،  جیاكەرەوەدا  هێڵی  لە  خۆی 

هەوڵدانی بۆ ناساندنی )تیۆری ناسین(ەكەی 

بەشێوەی هێڵكارییە. هاوشێوەی ئەشكەوت، 

منایشیكرد.  نواندن  و  شانۆیی  بەشێوەی  كە 

دابەشدەبێت  چواربەش  بۆ  ستونی  هێڵێ 

بۆ  خراپرتینەوە  لە  لەوانە  هەریەكێك  و 

ناسین  بۆ  بەشەكان  پلە  بە  پلە  بااڵترین، 

ناسین،  لە  قۆناغێك  ه��ەر  دەخ��ات��ەڕوو. 

عەقڵ،  تێگەیشنت،  گومان،  یان  باوەڕپێبوون 

ناسینیان  بۆ  خۆی  شێوازی  و  خۆیی  بابەتی 

ناوەندە  بنەڕەتی،  دابەشكاری  بەاڵم  هەیە، 

ناسینە، كە خانەدانەكانی لە جیهاندا شیاون 

و باوەڕوایە لە جیهاندا دیارن. ئێستا  هێڵی 

وردی  بە  ناسینی  قۆناغەكانی  و  جیاكەرەوە 

لێكدەدەینەوە.

جەدوەل پێوابوون
 یان گومان

پلیكانەی  نزمرتین  ناسێنەری  پێوابوون 

ناسینە.  ج��ی��اك��ەرەوەی  هێڵی  پ��ەی��ژەی 

راستەقینەیان  پلەی  نزمرتین  خانەدانەكان 

ئاستەیە،  ئەو  ناسینە  قۆناغەی  ئەم  هەیە. 

نزمرتین  ل��ە  ه���زری  چ��االك��ی  تێیدا  ك��ە 

ئاستدایە، هەروەك لە ئاگایی شتەكانی وەك 

لە  وێنەدانەوە  وێنەكان،  دوای  سێبەرەكان، 

ئاودا، یان ئاوێنەكان، یان لەسەر رووی لوس 

پێوابوون،  قۆناغی  تری  منونەكانی  روون.  و 

 ،Visual hallucinations خەیاڵەكانی بینین

سنورەكانی  خەیاڵ،  پێشبینی،   – خ��ەون 

خاڵی  یان  بێداری،  خاڵی  لە  ناسك  منایش، 

چوونە خەون.

سێبەر  بۆ  ئەفالتون  ئاماژەكانی  بەاڵم 

خانەدانە  هاوشێوەی  خەیاڵەكان،  و  وێنە  و 

پێوابووەكان، بە زۆرێك لە ئاماژە الوەكییەكان 

لێرەدا  شت  زۆر  ئەفالتون  دەوڵەمەندن. 

لە  وێنەكان،  لە  ئاگایی  دەڵێت:  باسدەكات. 

كۆمەڵێك  وێنەكان  چونكە  نزمرتە،  ناسین 

بەهۆی  كە  راستەقینەكانن،  شتە  سێبەری 

لە  هەستەكانەوە،  دركپێكردنی  یان  بینین، 

ئاستێكی بەرزتر لە ناسین، دەنارسێن.

وا دەردەكەوێت كە ئەفالتون ئاماژە بە 

یان  كێرشاو،  وێنەی  و  بكات  هونەرمەندان 

بۆچوونی  بە  دروستكراوەكانیان،  هەیكەلە 

مرۆڤ  وێنەی  و  سێبەر  وێنەكان،  تەنیا  ئەو 

جوڵەی  بێ  وێنەی  راستەقینەكانن.  شتە  و 

راستەقینەیە.  سێوی  وێنەیەكی  تەنیا  سێو، 

پەیكەرتاشان،  ش��اع��ی��ران،  وێنەكێشان، 

منایشنامە نوسە كۆمیدی، یان تراژیدییەكان، 

سێبەر  وێنەكان،  دروستكەرانی  ئەفالتون  بۆ 

دروستكەری  گەیاندنی  مایەی  و  خەیاڵ  و 

لە  كارەكەیان،  و  خۆیان  ئەفالتون  باوەڕن، 

نزمرت لە هێڵی جیاكاری ناسین دادەنێت.

بۆچی ئەفالتون هونەرمەند ئەوەندە بە 

بێ بەها دادەنێت؟ ئەفالتون گومانی هەیە 

كە  پەیوەندی،  شێوازەكانی  سەرجەم  لە 

سوود لە وێنەی كێرشاو، هۆنراوە، هەیكەل، 

منایش، بۆنەی ئایینی وەردەگرن. 

لە  س��وود  هونەریانە  ش��ێ��وازە  ئ��ەم 

وێناكردن بۆ ئامادەكردنی خەیاڵ وەردەگرن 

ئ��ەوە  ل��ە  ترسی  ئەفالتون  راس��ت��ی،  ن��ەك 

هەبوو، كە مەیلە گشتییەكان بە ئاسانی بە 

خشتەبەرەكان،  لە  خەیاڵە  كاریگەری  هۆی 

كۆنرتۆڵبكرێن.  و  جێبەجێ  هاندەرەكان، 

پەیوەندییە  پیشەی  لەبارەی  )ئەفالتون 

گشتییەكانی ئێمەوە، كە كاری دروستكردنی 

وێنەیە بۆ كڕیاران، بیری لە چی دەكردەوە(؟

بەرهەمهێنەرانی  هاوشێوەی  ئەفالتون 

هەبوو.  سیاسەمتەداران  لە  ترسی  وێنە، 

پێیوابوو هونەری وتاردان كە سۆفستاییەكان 

فێری دەبوون، لە مەبەست و جێبەجێكردندا 

مێشكی  ش���ۆردن���ەوەی  ه��ون��ەری  خ��ۆی 

زی��ان  و  درۆی��ن��ە  وێنە  ب��ە  كۆمەڵگەیە، 

بەخشەكان.

بە  سۆفستاییەكان  پێیوابوو،  ئەفالتون 

خۆیانەوە،  سیاسییەكانی  مەبەستە  هۆی 

هەر  و  یۆنانییەكان  لە  شێوێرناو  وێنەیەكی 

شێوازە  ناساندنی  )وەك  تر  دامەزراوەیەكی 

تاكەكان لە جیاتی راستەقینەكان( فێردەبوون، 

بەمشێوەیە تەنیا سێبەرێك، وێنەیەكی تاریك 

لە دامەزراوەی راستەقینەیان منایشدەكرد.

باوەڕ، یان بیروباوەڕ
ناسین،  دواتری هێڵی جیاكاری  قۆناغی 

هەستی  دركپێكردنی  كە  ب��اوەڕە،  ئاستی 

ئاستێكی بەرزتری  شتە راستەقینەكانە. هەر 

ناسین، ئەو توانایە بە ئێمە دەبەخشێت، كە 

باشرت لە ئاستی خوارتر تێبگەین. لەسەرەتادا 

دركپێكردنی  كە  ببینین،  دەتوانین  ئێمە 
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هەستەوەرەكان بۆ شتەكان بەچی رێژەیەك 

زیاتر نیگارەكان روونبكەینەوە، وەك ناسینی 

الدراو،  كاردانەوەی  وێنەكان،  سێبەرەكان، 

لەسەر  دیارەكان  راستەقینە  شتە  ناسینی 

ئاستێكی  زیاتر  باوەڕ  ئاستی  دووەم.  رووی 

ناسینە، كە تێیدا دوبارە ناسینەوەی شتەكان 

دیارە  شتە  نوسینەوەی  دوبارە  روودەدات، 

ئەستێرەكان،  خەڵك،  سێو،   – بەرجەستەكان 

ناسینێكە،  ئاستە  ئەم  شارەكان.  سەگەكان، 

شتە  رێكخستنی  و  ریزبەندی  تێیدا  كە 

وەرگیراوەكان دەستپێدەكات. شتە راستەقینە 

لێكچوون  ئەوەندەی  ناسێرناوەكان،  دوبارە 

كۆمەڵەكاندا  لە  هەبێت،  نێوانیاندا  لە 

رێكدەخرێن، وەك سێوەكان، كە بە شێوازی 

جیاجیا ریزبەندیدەكرێن.

واتای  باوەڕدا،  قۆناغی  لە  ناسین  بەاڵم 

چەمكی  واتە  دركپێكراوەكە،  شتە  روتەڵی 

دركپێكردن،  ناگەیەنێتە  سێو  گیاناسی 

ج��ۆرە  ه��ەر  تایبەمتەندی  ك��ە  چەمكێك 

باوەڕ  بەمشێوەیە  دیاریدەكات.  سێوێك 

شتە  هەستپێكراوی  دركی  سەرچاوەی  كە 

هەستەكانەوە،  رێگەی  لە  راستەقینەكانە 

متامنە پێكراو نییە، چونكە پشت بەستوو بە 

نییە،  جێگیرەكان  روتەڵە  بنەما  یان  راستی، 

ئەو  بنەمایانە،  ئەو  یان  راستییەكان،  واتە 

شتە بە جوتیار نادەن، كە گیاناس هەیەتی: 

ئەو،  بنەمای  لەسەر  كە  راستەقینە  زانستی 

ئەو دەتوانێت بەشێوەیەكی گونجاو ئەوەی 

كە دەیزانێت، ریزبەند و پێشبینی و دیاری و 

بە سیستەمی بكات.

مەبەستیەتی،  ئەفالتون  كە  خاڵەی  ئەو 

كە  ئەوەیە،  رابكێشێت  بۆ  ئێمەی  سەرنجی 

لە  دی��اردا  جیهانی  لە  شتەكان  دركپێكردنی 

رێگەی هەستەكانەوە، هەرگیز ناتوانێت زانستی 

راستەقینە بە ئێمە بدات، لەبەر دوو هۆ:

ئ��ەوەی  دەڵ��ێ��ت:  ئێمە  ب��ە  ئ��ەو   .1

هەستەكانەوە  رێ��گ��ەی  ل��ە  دەت��وان��رێ��ت 

جیهانی  ج��واڵو،  جیهانی  تەنیا  بنارسێت، 

الوەكییەكانە،  شتە  جیهانی  هێراكلیتۆس، 

لە  ئێمە  ئەوەی  گۆڕاندایە.  پرۆسەی  لە  كە 

قوربانی  بەردەوام  دەیزانین،  باوەڕدا  ئاستی 

گۆڕانە، چونكە ئێمە تەنیا ئەوەی لە جیهانی 

بەردەوامدایە،  گۆڕانی  لە  دەیناسین،  دیاردا 

رێگەی  لە  ئێمە  كە  الیەنانەی  ئەو  چونكە 

دركیانپێدەكەین،  ه��ەس��ت��ەوەرەك��ان��ەوە 

شارەكان  و  خەڵك  و  ئەسپەكان  و  دارەكان 

هەرگیز  ئێمە  گ��ۆڕان��دان،  لە  ب���ەردەوام 

ناتوانین لە زانستەكەماندا لەبارەی ئەوانەوە 

دڵنیابین. ئێمە تەنیا دەزانین شتەكان لەسەر 

بنەمای دركی هەستەكامنان بۆ ئەوان، چۆن 

دێنەبەرچاو، نەك ئەوەی چۆنن. لە راستیدا 

نەك  قۆناغەدا  لەم  ئێمە  دەڵێت:  ئەفالتون 

ناسین، بەڵكو تەنیا بیروباوەڕمان هەیە، بەاڵم 

چونكە  راستە،  بیروباوەڕی  بیروباوەڕە،  ئەم 

ریزبەندی  بیردێتەوەو  راستەكانی  شتە 

فەراهەمدەكات،  تێپەڕەكان  پێشبینییە  و 

گریامنە  قۆناغی  لە  پێویستە  لەبەرئەوە 

سێبەرەكان  و  وێنە  تەنیا  كە  جیابكرێتەوە، 

بیروباوەڕی  بە  دەتوانرێت  و  دەناسێت 

درۆینە ناو بربێت.

هەوڵدەدات  ئەفالتون  هەروەها   .2

كە  بكات،  ئێمە  پێشكەشی  تر  هۆكارێكی 

بەپێی ئەوە، دركی هەستەوەرەكان، هەرگیز 

بدات.  ئێمە  بە  راستەقینە  ناسینی  ناتوانێت 

لە  ناسین  كە  ئەوەیە،  دووەمیش  هۆكاری 

ناتوانێت  هەرگیز  هەستەكانەوە،  رێگەی 

روتەڵی  و  جێگیری  جیهانی،  گشتی،  راستی 

بدات. هەستەكان  ئێمە  بە  گونجاو  جیهانی 

و  گ��ۆڕاو  و  الوەك��ی  بینینە  دەتوانن  تەنیا 

ئەو  سەگ،  ئەو  خانوو،  ئەم  بەرجەستەی 

بدات.  ئێمە  بە  بەرجەستە  جیهانی  دارەی 

دركی  كە  پێیوایە،  ئەفالتون  بەمشێوەیە 

هەست، ناتوانێت ئێمە بۆ ناسین، یان راستی 

راستەقینەییەوە  ب��ارەی  لە  جێگیر  گشتی 

دڵنیابكات، بەاڵم راستی گشتی لەبارەی بوون 

پێویستە  راستەقینە  زانستی  كە  شتەیە،  ئەو 

راستەقینە  زانستی  كەواتە  بیڕەخسێنێت، 

زانستی  بە  دەت��وان��رێ��ت  چ��ۆن  كامەیە؟ 

لە  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی  بگەین؟  راستەقینە 

ئاستەكانی سێیەم و چوارەم دەدرێتەوە.

لەبارەی  كە  هەمانشێوە،  بە  ئەفالتون 

چەند  جیاكاری  هێڵی  سەرەتای  قۆناغی 

بابەتێكی باسكرد، زۆرشت بێ دواكەوتن لە 

باسدەكات.  باوەڕ  دووەمی  قۆناغی  بارەی 

ستاندارد،  ه��زری  قۆناغەدا  ل��ەم  دەڵێت 

كار  ب���ازاڕ  و  ك��ۆاڵن  وەك  م��رۆڤ  ه��زری 

هەرگیز  شێوەیە،  لەم  بیركردنەوەی  دەكات. 

شتە  لەبارەی  گفتوگۆ  یان  ئەندێشە،  لە 

ئەمشارە،   – هاوپێچی  یان  بەڵگەدارەكان، 

نوێیە،  ئابڕووچوونە  ئەم  سیاسەمتەدار،  ئەو 

تایبەمتەندییە  تێناپەڕێت.  پڕوپاگەندە،  دوا 

بابەتە  و  ش��ارەك��ان  جیهانی  گشتیەكان، 

گشتی  تایبەمتەندیە  ئەوان،  هاوبەشەكانی 

و جیهانیەكانی سیاسەت، لەمجۆرە هزرەدا، 

دڵنیاییەوە  بە  لێنادرێت.  هەرگیز سەرنجیان 

ئەفالتون ئەوەش دەڵێت: كە ئەمجۆرە هزرە 

-ی  یۆنان  یۆنان.  دیموكراسی  بە  تایبەتە 

دەیتوانی  لێبكرایە،  پرسیاری  ئەگەر  ناوەند، 

وەسفی تەواوی حكومەتی دیموكراتی یۆنان 

كە  تایبەتەی،  و  بەڵگەدار  حكومەتە  ئەو   –

بكات،  دەك��ات،  لەگەڵدا  مامەڵەی  خۆی 

ئەو  نەیدەتوانی  كەسە،  ئەمجۆرە  ب��ەاڵم 

یۆنان  دەستوری  كە  دیاریبكات،  بنەمایانە 

گشتیەكانی  كاراییە  یان  پێبەستووە،  پشتی 

كە  ئەوتایبەمتەندیانەی  ی��ان  حكومەت، 

پێویستە حكومەتی منونەیی هەیبێت.

چۆن  چییە؟  راستەقینە  زانستی  كەواتە 
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وەك  بەدەستبێت؟  راستەقینە  زانستی  دەتوانرێت 

ئەوەی كە ئەفالتون رۆڵی چوونە سەرەوە بە پەیژەی 

سەر  بۆ  پرسیارانە  ئەم  فشاری  باسدەكات،  زانستدا 

توندتر  ئادمانتوس(  و  )گالكون  سوقرات،  دۆستانی 

دەكەین،  گرژییە  بەو  هەست  ئێمەش  و  دەبێت 

لە  دوب��ارە  و  سەردەكەوین  پەیژەیەدا  بەم  كاتێك 

بە  بەستوو  پشت  رۆژان��ەی  باوەڕەكانی  جیهانی 

واتە  دەڕوانینەوە،  تاقینەكراوە  ئاسایی  ئەزموونی 

خوار  لە  دەڕوانینەوە،  شتەكان  روكاری  لە  دوبارە 

ئێمە جیهانی وێنەكان، سێبەر، خەون و خەیاڵەكان 

بەاڵم  بەهێز،  خەیاڵی  جیهانی  هەروەها  هەیە، 

شاعیرەكان،  هونەرمەندان،  ساختەی  فریودەری 

منایشنامە نوسەكان، ئەفسانە خوانەكان و فریودەرە 

سیاسیەكان.

نزمانەی  ئاستە  ئەم  ئەفالتون  لەگەڵ  ئێمە 

رەتدەكەینەوە،  ناوەڕۆكەكانیان  و  بیركردنەوە 

پشتی  كە  م��رۆڤ��ەك��ان،  ژیانی  ج��ۆری  ه��ەروەه��ا 

ڕەتكراوە  بە  زانست،  ئاستەی  ئەم  بە  بەستووە 

پەیژەی  سێیەمی  قۆناغی  لە  لەبەرئەوە  دەزانین، 

یان  تێگەیشنت،  قۆناغی  س��ەر  دەچینە  زانست، 

دركپێكردنی عەقاڵنی. گۆڕان لێرەدا واتە تێپەڕین لە 

درك  الوەكی  و  بگۆڕ  بەرجەستەكان،  شتە  بە  باوەڕ 

عەقاڵنی  پێكردنی  درك  یان  تێگەیشنت،  بۆ  پێكردن، 

چەمكە روتەڵەكان، جێگیر و جیهانی كە شتەكان بۆ 

عەقڵ نارساون. 

ئاستی  لە  رەس��ەن،  جوتیاری  كە  كاتێكدا  لە 

و  دی��ار  سێوە  خێرای  ریزبەندییەكی  ب���اوەڕدا، 

دركپێكردنی هەستەكانەوە  رێگەی  لە  الوەكییەكان، 

شكڵ و ئەندازە و رەنگ و پۆلێنەكان دیاریدەكات، 

هەر  وردەك��ان��ی  تایبەمتەندیە  لە  گیاناس  زان��ای 

 Morphology مۆرفۆلۆجی  شێوازی  و  سێوێك 

پەیوەندیدار بە بەشەكانی دوبارە بەرهەمهێنانەوەی 

 Genetics ژێنێتیك  بنەمای  و  سێو  )چرۆی(  پۆخی 

كە  لەكاتێكدا  ئاگادارە.  چاكسازییان  هونەری  و 

لەبارەی  باوەڕەكانی  باوەڕ،  ئاستی  لەسەر  جوتیار 

و  پاییز  ئاسامنی  لە  روانین  بە  وەرزەك��ان  گۆڕانی 

بەدەستدێنێت،  گیانەوەران  پێستی  سەرنجدانە  بە 

عەقاڵنی،  تێگەیشتنی  بنەمای  لەسەر  ئەستێرەناس 

لەگەڵ زنجیرەیەك لە تێگەیشتنی راستەقینەی زەوی 

و خۆر و هەسارەكان، جیاوازی نێوان وەرزەكانی بۆ 

دەردەكەوێت. ئەستێرەناس بە پێوانەی بیركاری ورد 

و تەواوی جوڵەی زەوی بە دەوری خۆردا، دەتوانێت 

وەرزەكان لە هەر شوێنێكی تایبەت لە هەسارەكان 

دیاریبكات.

تێگەیشنت، یان دركپێكردنی عەقاڵنی
گ���ۆڕان ل��ە زان��س��ت��ی ج��وت��ی��اری رەس���ەن و 

یان  زانستی،  گیاناسی  زانستی  بۆ  نائاشنا  دێرینی 

 – بیركاری  زانستی  بە  ئاشنا  ئەستێرەناسی  بۆ 

بە بەرزبوونەوە  ئێمە  بەوجۆرەیە، ئەو گۆڕانەی كە 

گەیشتین،  عەقاڵنی  تێگەیشتنی  بە  ب��اوەڕەوە  لە 

سێیەمی  ئاستی  بۆ  بەرزبوونەوەماندا  لە  هەروەها 

بە شوێنێك گەیشتووین، كە  ئێستا  زانست،  پەیژەی 

دەتوانین گرنگی هێڵی جیاكاری دیاریبكەین، چونكە 

بە  ئێستا  ئێمە  كە  ئاستەی  لەو  سێیەم،  قۆناغی  لە 

ئەو گەیشتووین، لە دابەشكاری گشتی هێڵی زانست 

و زانین تێپەڕیوین – ئێمە چوینە جیهانی شیاوەوە، 

نزمی  قۆناغی  رۆژانەییەكان،  بیروباوەڕە  ئەشكەوتی 

هەوڵامنداوە  و  تێپەڕاندووە  هونەریامن  خەیاڵی 

شتە  ئێمە  خ��ۆر.  تیشكی  ب��ەر  بخەینە  خۆمان 

رۆژانەییەكانی  شتە  دیار،  جیهانی  بەڵگەدارەكانی 

بەندكراوانی ناو ئەشكەومتان جێهێشتووە.

تیشكی  بەر  دەخەینە  شتانە  جۆرە  كام  بەاڵم 

شیاو،  جیهانی  ناو  دەچینە  كە  كاتێك  ئێمە  خۆر؟ 

دەناسین؟  هۆشەوە  و  عەقڵ  هۆی  بە  شتانە  كام 

لە  ئێمە  شتانەی  ئەو  كە  ئەوەیە،  ئەفالتون  وەاڵمی 

یان  هۆشیاری،  رێگەی  لە  ناسین،  سێیەمی  ئاستی 

لەو چەمكە  بریتین  دەناسین،  عەقاڵنی  تێگەیشتنی 

ئەو  لەگەڵ  جیاوازی  لە  پێشرت  ئێمە  كە  راستیانەی، 

شتانەی لە بیروباوەڕدا ئاماژەمان پێكردن. ئێمە پێشرت 

سەرنجامنداوە، لەكاتێكدا كە بابەتەكانی دركپێكردن، 

روتەڵن،  عەقڵ،  بابەتەكانی  پەیوەسنت،  و  بەڵگەدار 

ئەفالتون هەوڵدەدات 
هۆكارێكی تر 
پێشكەشی ئێمە 
بكات، كە بەپێی 
ئەوە، دركی 
هەستەوەرەكان، 
هەرگیز ناتوانێت 
ناسینی راستەقینە بە 
ئێمە بدات. هۆكاری 
دووەمیش ئەوەیە، 
كە ناسین لە رێگەی 
هەستەكانەوە، هەرگیز 
ناتوانێت راستی 
گشتی، جیهانی، 
جێگیری و روتەڵی 
جیهانی گونجاو بە 
ئێمە بدات
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شتی  دركپێكردن  بابەتەكانی  كە  كاتێكدا  لە 

گشتی  چەمكی  عەقڵ  بابەتەكانی  الوەكین، 

و جیهانین، لەكاتێكدا بابەتەكانی دركپێكردن 

)هێراكلیت(ن،  پرۆسێسی  لە  و  گ��ۆڕاون 

جێگیری  لە  و  نەگۆڕ  عەقڵ  بابەتەكانی 

بەردەوامی )پارامنیدوسی(ن. 

 
تیۆری فۆرمەكان )ئایدیا(

ناوێكی  تێگەیشتنانە  ئەم  بۆ  ئەفالتون 

یان   )Forms( ش��ێ��وە  ه��ەی��ە.  تایبەتی 

تێگەیشتنانە  ئەو  ب��ەاڵم   ،)Ideas( ئایدیا 

ئێمە  بە  راستەقینە  زانستی  و  زانین  چۆن 

دەدەن؟ پەیوەندی ئەوان بە شتە دیاریكراو 

ئەم  چییە؟  دركپێكردن  پەیوەستی  و 

دەتوانین  چۆن  چەندێكن؟  تێگەیشتنانە 

بیسەملێنین،  دەتوانین  چۆن  بناسین؟  ئەوان 

بە  هەمیشەیین؟  راستییەكی  ئەوانە  كە 

لەگەڵ  ئێمە  پرسیارانەی  ئەم  خستنەڕووی 

فۆڕمەكان  یان   )Ideas( ن��ارساوی  تیۆری 

Forms روبەڕوو دەبینەوە، كە داهێنەرترین 

و  ئەو  فەلسەفەی  یارمەتی  كاریگەرترین  و 

شێوەیەكی  بە  ئەو  فەلسەفەی  ناوەڕۆكی 

جیهانی  چوینە  ئێمە  چونكە  گشتییە، 

جیهانە  ئەم  شتەكانی  و  )شیاو(  گونجاوەوە 

شێوەكانن )Forms(، لەبەرئەوە ئێستا پێش 

هێڵی  ئاستەكانی  بەرزترین  بۆ  سەركەوتن 

شێوەكانی  تیۆری  پێویستە  جیاكەرەوە، 

ئەفالتون تاقیبكەینەوە. 

وەك  تێگەیشتنەكانی  ئەفالتون  بۆ 

سێگۆشەیەك،  ب��ازن��ەی��ەك،  لە  تێگەیشنت 

تێگەیشتنانەی،  ئەو  و  دادپەروەری  خوانی، 

ئێمە  رۆژان��ەی  وشەكانی  گەنجینەی  كە 

پیاو،  زەرد،  رەنگی  خانوو،  وەك  پێكدێنن 

سەرەتا  كارایی  هەیە:  گرنگیان  كارایی  دوو 

جیهانی  بۆ  ئێمە  ئاگایی  ئەوان  كە  ئەوەیە، 

و  زانست  بیركاری،  بابەتەكانی  و  شتەكان 

دووەمی  كارایی  دەڕەخسێنن.  فەلسەفە 

ئێمە  بە  توانایە  ئەو  كە  ئەوەیە،  ئ��ەوان 

دەدەن سەرجەمی ئەو شتانە هەڵسەنگێنین 

و رەخنەیان لێبگرین.

ئەو  چۆن  روتەڵەكان،  چەمكە  سەرەتا 

توانایە بە ئێمە دەبەخشن، كە لە سەرجەم 

یان  جیهاندا،  لە  دیارەكان  شتە  شتەكان، 

بین؟  ئاگا  بە  جیهاندا،  لە  عەقڵیەكان  شتە 

مەبەستی ئەفالتون ئەوەیە، كە بەشێوەیەكی 

پێویستیەكانی  و  هەلومەرج  لە  پرت  گشتی 

بەكارهێنانی چەمكەكان بكەینەوە و گفتوگۆ 

جیهان  چەمكەكانەوە  رێگەی  لە  بكەین. 

بۆچوون  سادەترین  دەبێت.  شیاو  ئێمە  بۆ 

مرۆڤ،  چەمكی  لە  پیاوێكە((-  ))ئ��ەو   –

))ئەوە سێوێكە(( لە چەمكی سێوێك سوود 

وەردەگرێت. هەر چەمكێك وەك مرۆڤ، یان 

سێو )میوە( ئاماژەیە بۆ شتێك، كە كۆمەڵێك 

لە شتە تایبەت و الوەكیەكان دەگرێتەوە – 

یان  زریان  كاوان،  مەریوان،  باوان،  كەیوان، 

تەنیا  لوبنانی-.  سێوی  شەمێرانی،  سێوی 

مرۆڤ  چەمكی  كە  دەزانین،  بەمشێوەیە 

ئاماژە بۆ چۆنێتی دەكات، كە لە تواناماندایە 

 – تایبەتی  و  الوەك��ی  مرۆڤێكی  لەبارەی 

زنجیرەی  ئەگەر  بەاڵم  باسبكەین،   – كەیوان 

كە  ن��ەگ��ۆڕ،  و  گشتی  منونەیی،  چۆنێتی 

مەبست چەمكی مرۆڤ بوون نەبوو، ئەگەر 

تایبەتی  بڕوای  هەركەسێك  ئەوە  جیاتی  لە 

كە  چۆنایەتییانەی،  ئەو  ب��ارەی  لە  خۆی 

ئاڵوگۆڕ  هەیبێت،  دەكەن،  مرۆڤ  بە  ئاماژە 

هەرگیز  ئێمە  دەب��وو.  مەحال  گفتوگۆ  و 

ژنە  یان  پیاوە،  ئەو  كاتێك  تێنەدەگەیشتین 

مەبەستی  سەرزمان،  دێنێتە  مرۆڤ  وشەی 

كە  بێت،  شتێك  دەیتوانی  ئ��ەو   - چییە؟ 

كەسێكی تر بە بۆق ناوی دەبات. 

یان فۆڕمێك  ئێستا دەتوانین منونەیەك، 

فۆڕمەكان  بكەین:  پێناسە  ئەفالتون  الی 

پێناسەی چەمكە هەمیشەییەكان، راستیەكی 

نەگۆڕ و رەهان. شێوەی سێگۆشە، كۆمەڵێك 

سێگۆشە  چەمكی  كە  چۆنێتیانەیە،  لەو 

هاوبەشن،  چۆنایەتی  ئەمانە  پێناسەدەكەن. 

الوەكییەكان،  سێگۆشە  چینی  سەرجەم  كە 

ئێستا  تا  الوەكییانەی  سێگۆشە  ئەو  واتە 

تێیدا  دروستدەكرێن،  یان  دروستكراون، 

كۆی  چۆنێتییە  ئەم  منونە  )بۆ  هاوبەشن 

گۆشەكانی ناوەوەی هەر سێگۆشەیەك ١٨٠ 

 ،Form پلەیە(. مەبەستی ئەفالتون لە فۆڕم

كە  نەگۆڕە،  و  گشتی  منونەیی،  چۆنایەتی 

یان  دادپ��ەروەری،  وەك  ئێمە  چەمكەكانی 

كات  هەندێك  ئەو  پێناسەدەكەن.  مرۆڤ 

ناویاندەهێنێت، بەو واتایەی  ناوەڕۆك  وەك 

كە ئەوان گرنگی، یان چۆنایەتی راستەقینەی 

شتە الوەكییەكان پێكدێنن.

چۆن  تێبگەین  دەت��وان��ی��ن  ئێستا 

فۆڕمەكان، یان ئایدیاكانی زانستی راستەقینە 

دەڕەخسێنن. وەك ئەوەی پێشرت دەركەوت، 

پێویستە زانستی راستەقینە دوو تایبەمتەندی 

هەیە:

1. نەگۆڕ بێت.

2. پێویستە لە چوارچێوەی ئەوەدا بێت، 

كە راستەقینەیە.

یان  زانین،  و  زانست  تێگەیشتین  ئێمە 

ناسین لەسەر بنەمای دركپێكردنی هەستەكان 

نەبوونەوە،  دڵنیا  بەهۆی  باوەڕدا،  ئاستی  لە 

راستەقینەشدا  سنووری  لە  و  جێگیرنەبوون 

نەبوون، چونكە زانست و زانینێك لە قۆناغی 

زانست  پێچەوانەوە  بە  بوو.  گواستنەوەدا 

لەسەر بنەمای فۆڕم، نەگۆڕ دەبێت، چونكە 

فۆڕمەكان نەگۆڕن، لە هەمانكاتیشدا دەبنە 

زانستی راستەقینە، چونكە فۆڕمەكان واقعی 

راست نیشاندەدەن.

دووەم��ی  ك��ارای��ی  ك��ورت��ی  ب��ە  ئێستا 

و  هەڵسەنگاندن  ك��ارای��ی  ف��ۆڕم��ەك��ان، 
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نایاب  فۆڕمی  باسدەكەین.  رەخنەگرانەیان 

منونەییەكان،  چۆنایەتییە  هەمیشەیی،  و 

پێكدێنن، كە چەمكەكانی  نەگۆڕ  و  جیهانی 

ئێمە پیناسەدەكەن. ئەوان بە هەمان نیشانە، 

پێوەر یان ئەو منونانە دادەنێن، بەپێی ئەوانە 

جیهانی شتەكان هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێت. 

لە جیهانێكی رەواندا، شتەكان بە بەردەوامی 

دۆخی  لە  ب��ەردەوام  ئ��ەوان  گۆڕاندان،  لە 

لەناوچوون و گەندەڵ بووندان و چۆنایەتی 

زۆر  بەشێوەیەكی  سێو،  وەك   – فۆڕمێك 

كەموكورت لە سێوێكی دیاریكراوی كرماوی 

هەمانشێوە  بە  رەنگدەداتەوە.  گەنیودا  و 

بتوانرێت  كە  راستەقینە،  هێڵێكی  هیچ 

فۆڕم  چۆنایەتی  پ��ێ��وەری  بە  بكێرشێت 

جیهانی  لە  هێڵێك  دوو  هیچ  یەكناگرنەوە: 

نین، هیچ شتێك  یەكسان  تەواوی  بە  دیاردا 

كامڵ  خۆیدا  جۆری  لە  دی��اردا،  جیهانی  لە 

توانای  نایابەكان،  فۆڕمە  لە  تەنیا   – نابێت 

پێناساندنی  كە چۆنایەتی  نەگۆڕ  تێگەیشنت، 

چەمكی تایبەتین وەك مرۆڤ، دادپەروەری، 

ئەفالتون  دەبینین  وەك  ت��ەواون.  بازنە- 

هەڵسەنگاندن،  رۆڵی  لە  سوود  زۆرترین 

سەرنجدانە  ب��ە  ف��ۆڕم��ەك��ان  ی��اس��ای  ی��ان 

و  باشەكان  سیاسیە  و  ئەخالقیەكان  فۆڕمە 

دادپەروەری وەردەگرێت. لە كاتێكدا كە بۆ 

زۆربەی ئێمە بۆ منونە سۆفستاییەكان، واتای 

فۆڕمەكانی  تیۆری  لە  رێژەییە.  دادپەروەری 

هاوشێوەی  دادپەروەری  فۆڕمی  ئەفالتوندا، 

ئایا  هەمیشەییە.  و  نەگۆڕ  تر،  فۆڕمەكانی 

سیاسی  فەلسەفەی  یان  سیاسییەكان،  پارتە 

هاوچەرخ ئەمە پەسەنددەكەن؟ 

ئێستا با بگەڕێینەوە بۆ پەیژەی زانین و 

زانست )یان ناسین(، سێیەم پلیكانەی زانست، 

عەقاڵنی،  تێگەیشتنی  قۆناغی  بینیامن  وەك 

یان هۆشە. ئەفالتون لێرەدا جۆرێك زانست، 

زانستی رسوشتییە،  و  بیركاری  دەرخەری  كە 

Eros
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باسدەكات. بابەتەكانی زانستی بیركاری بریتین 

بازنەكان  سێگۆشەكان،  وەك  فۆڕمەكانی  لە 

لە  فۆڕمانە  ئەم  تر.  بیركاریەكانی  بابەتە  و 

رێگەی تێگەیشتنی عەقاڵنییەوە، یان زیرەكی 

بیركاریناسەوە دەنارسێن و منونەیی و جیهانی 

و نەگۆڕن. ئەم فۆڕمانە نەگۆڕو نەمرن. ئەم 

جیهانی  گۆڕانكارییەكانی  لەگەڵ  فۆڕمانە 

نە  ئەوان  پەسەندناكەن.  جۆراوجۆری  دیار، 

بۆ شارێك كە تێیدا سێگۆشەكان، یان بازنەكان 

دەبنە ئەندێشە و نە بۆ جۆرێك كەسێتی كە 

بیریان لێدەكاتەوە، رێژەیی نین. هەر شارێك 

هەر  و  بكات  هاتووچۆی  سۆفستاییەك  كە 

هەبێت،  ئەوی  پەیڕەوی  و  ئەو  كە  كەسێك 

بازنەیەك  رووب��ەری  و  جێگیرە   )P( ژم��ارەی 

)فۆرمۆلی  )PR2(ە  ب����ەردەوام  هێشتاو 

رووبەری بازنە(.

كۆمەڵێك  ب��ی��رك��اری  زانستی  ب���ەاڵم 

خۆی  گریامنەكانی  كە  هەیە،  كەموكورتی 

و  گریامنە  بە  لەبەرئەوە  تاقیناكاتەوە، 

كە  ئەوەی  جیاتی  لە  دەمێننەوە،  مەرجەوە 

بێ مەرج، بە واتایەكی تر لەسەر بنەمایەكی 

بسەملێنێت.  ئەوان  راستی  و  بن  سەرەتایی 

بیركارییە  شكڵە  كە  ئەوەیە،  سێیەم  رێگری 

جۆراوجۆرەكان، هاوئاهەنگ نین، پەیوەندی 

ئەوان لەگەڵ یەكرتی، یان لەگەڵ شكڵەكانی 

وەك  رسوشتیەكانی  زانستە  بێئەنجامە.  تر 

بیركاری كۆمەڵێك شكڵیان هەیە وەك بابەتی 

بۆ  زانستەیە  ئەم  سەرنجی  جێ  كە  خۆیان، 

گیانەوەران،  ئاو،  هەوا،  فۆڕمەكانی  منونە 

ئەستێرەكان. لەگەڵ ئەوەی زانستی رسوشتی 

وەك بیركاری لە ئاسامنی جیاوازی سەرەكی 

نێوان زانست و باوەڕ، لەسەر هێڵی زانسنت 

و زانستی فۆڕمەكان دەڕەخسێنن، بیركاری و 

زانستیش لە سێ رووەوە سنوردارن:

1( ئەوان پشت بە بنەما سەرەتاییە بێ 

ئەنجامەكان دەبەسنت.

2( ئەوان بە ساتەكان، پەراوێزخراوەكان، 

كۆمەڵێك منونە لە جیهانی دیارو گرێدراون.

لەتن،  لەت  و  پارچە  پارچە  ئەوان   )3

ئەو  هاوئاهەنگی  نیشاندانی  لە  چونكە 

فۆڕمانەی كە بابەتی ئەوانن، بێتوانان.

• عەقڵ
و  چ���وارەم  ع��ەق��ڵ،  ب��ە  ئێستا  ئێمە 

لەم  دەگەین.  ناسین  قۆناغی  بەرزترین 

دیالێكتیك  شێوازی  لە  سوود  هزر  قۆناگەدا 

زانستێكە،  واتای  بە  لێرەدا  كە  وەردەگرێت، 

كە فۆڕمەكان باسدەكات. ئەفالتون دەڵێت: 

لوتكەی  دەخ��ەی��ن��ە  دیالێكتیك  »ئێمە 

نوسین...هیچ  وەك  ترمان  لێكۆڵینەوەكانی 

لە  ناتوانێت  راستی  بە  تر  لێكۆڵینەوەیەكی 

 C )كۆمار  بگرێت«  جێگە  ئ��ەوەوە  سەرو 

534(. دیالێكتیك شای سەرجەم زانستەكانە. 

لێرەدا فەیلەسوفی راستەقینە چۆتە سنووری 

لە  فۆڕمەكان  ناسینی  و  بەرە  ئەو  خۆیەوە. 

رێگەی چاالكی عەقڵی خۆیەوە و لە رێگەی 

دیالێكتیك، وەك شیوازی خۆی  بەكارهێنانی 

یان  ناوەڕۆك،  شیكاری  شێوازی  دەجوڵێت، 

و  جیهاندا  لە  شتەكان  سەرجەم  فۆڕمی 

بینینی پەیوەندی ئەوان لەگەڵ یەكرت. 

ئ��ەف��الت��ون ل��ە دی��ب��ەت��ی ن���ارساو بە 

نیشانیدەدات،   Symposium سیمپۆزیۆم 

كە فەیلەسوف بەرەو فۆڕمی هەمیشەیی لە 

رێگەی ئێرۆس )Eros( خوای خۆشەویستی، 

بۆئەوەی  دەڕوات،  مەیل،  خۆشەویستی، 

بۆ  جوان  ئەندامێكی  خۆشەویستی  لە  ئەو 

خۆشەویستی سەرجەم شتە جوانەكان، دواتر 

بۆ خۆشەویستی جوانی رووح، بەشێوەیەكی 

دەڕوات.  جەستە  ج��وان��ی  ل��ە  گ��ەورەت��ر 

»كێشكردن بەرەو دەریای بەرفراوانی جوانی 

و هەڵوەستە كردن لەسەری....، لە كۆتاییشدا 

كە  ئاشكرادەكات،  ئەو  بۆ  زانستێك  بینینی 

هەیە.«  شوێنێك  هەموو  لە  جوانی  زانستی 

لە  فەیلەسوف،  ك��ۆم��اری  لە  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

تەواو  ئەركی  بە  گرنگیدان  بۆ  دیالێكتیك 

نەكراوی قۆناغی سێیەم سوود وەردەگرێت و 

)1( بنەمای سەرەتایی راستەقینە بۆ بیركاری 

بەكارهێنانی  بێ   )2( دادەنێت،  زانست  و 

جیهانی  الوەكییەكانی  شتە  یان  شیوەكان، 

دیار و بەرجەستە )3( دیالێكتیكی فۆڕمەكان 

بیركاری  و  زانست  دەك��ات،  هاوئاهەنگ 

كۆمەڵەیەكدا  لە  بێگرێدراو  و  تاك  جیاواز، 

یەكدەخات.

سەرجەم  دەداتە  ناسنامە  دیالێكتیكی 

خ��ەی��اڵ و ج���ۆراوج���ۆری ف��ۆڕم��ەك��ان و 

دروستكراوەكانی  شێوە  لە   – یەكیاندەخات 

شتە  ك��ورس��ی،  و  خ��ەوت��ن  جێگەی  وەك 

سەگەكان،  و  سێو  وەك  بەهاكانی  ب��ێ 

لێكچوون،  و  یەكسانی  وەك  پەیوەندیەكی 

و  چ��اك��ە  و  ج��وان��ی  وەك  ب��ەه��اك��ان��ی 

توانای  رێگەی  لە  فەیلەسوف  دادپەروەری. 

دیالێكتیك، نەك تەنیا سەرجەمی ئەم فۆڕمانە 

دەسەملێنێت،  ئەوان  راستی  و  یەكدەخات 

لە  فۆڕمەكان  رێكخستنی  ب��ەرەو  بەڵكو 

دەڕوات.  بەها  و  راستەقینە  سیستمێكی 

پێكهاتەیەكی  پێكهێنانی  بۆ  فۆڕمەكان 

زنجیرەیی، هەڕەمێكی كێشكردنیان هەیە: لە 

زۆر بچوكرتینی جیهان بۆ كەمرتین جیهانی، 

لە  تاكرتین،  و  روت��ەڵ  بۆ  پەیوەسترتین  لە 

بیری  بۆ  گیانەكان  بێ  فیزیاییە  شتە  فۆڕمی 

)ئایدیا( چاكە.

فەیلەسوف  دەبێت؟  ناسینە  ئەم  چۆن 

ئەو  ئەنجامدا  لە  كە  زانستە،  ئەمجۆرە  چۆن 

بەرزترین  بە  كە  پێدەبەخشێت،  توانایەی 

چاكە،  ئایدیای  ب��ااڵ،  بەشیوەیەكی  راستی، 

بە  بگات،  )رۆح(  گیان  كۆتایی  ئامانجی  بە 

دەبێت.  راس��ی  بە  گەیشنت  خۆشەویستی 

ئایدیای چاكە Good ideas ئامانج یان كۆتایی، 
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یان مەبەستێكە، كە هەموو شتێك بۆ ئەو بوونی هەیە 

فۆڕمەكانی  سەرجەم  بە  تەنیایی  بە  ڕووەوە  لەم  و 

چاكە  و  راستی  و  گرێدراون، هوشیاری  پێیەوە  كە  تر، 

تاكایەتی  و  هاوئاهەنگی  تەنیایی  بە  و  دەبەخشێت 

چاكە  ئایدیای  رۆشنایی  لەبەر  فەراهەمدەكات.  ئەوان 

یەكگرتووی  شێوەیەكی  دەبنە  فۆڕمەكان،  زۆربوونی 

راستی گشتی.

لەگەڵ   Good ideas چاكە  ئایدیای  ئەفالتون 

نوری  كە  هەمانشێوە  بە  ب��ەراورددەك��ات،  خ��ۆر 

دەكات  جیهاندا  دیارەكانی  شتە  بەر  بە  گیان  خۆر، 

و سەرچاوەی ژیان و گەشە و بەهاكانی ئەوانە، بە 

هەمانشێوە )ئایدیای چاكە Good ideas( راستیەك 

شیاو  جیهانی  فۆڕمەكانی  كە  دەدات،  دەستەوە  بە 

دروستدەكات و سەرچاوەی بوون و چاكەی ئەوانە. 

ئەو  كە  دەڵێت،  چاكە  ئایدیای  لەبارەی  ئەفالتون 

راستەكانە،  و  ج��وان  شتە  سەرجەم  بەدیهێنەری 

خاوەنی روناكی لەم جیهانە و سەرچاوەی راستەقینە 

دەڵێت:  هەروەها  ترە.   جیهانێكی  لە  زیرەكی  و 

و  گەورەیی  رووی  لە  بەڵكو  نییە،  ناوەڕۆك  »چاكە 

تواناوە بەرزترە.«

ئەفالتون   Good ideas چاكەدا  ئایدیای  لە 

منایشكردووە.  چاكەی  و  راستی  رەهای  سەرچاوەی 

ئایدیای چاكە سەرچاوەی ئاگایی و راستی و بەهای 

ئایدیای  ترە،  فۆڕمەكانی  یان  ئایدیاكان،  سەرجەم 

ئەفالتون  جیهانە.  ئەخالقی  سەرچاوەی  كۆتا  چاكە 

ئایدیایەكی  بە  چاكە،  ئایدیای  بۆ  بەرزبوونەوە  بە 

مەسیح  خوای  بۆ  رێگەی  چاكە،  و  راست  رەهای 

كردەوە. ئایدیای چاكە وەك خوای مەسیح بەرزترین 

ترە.  بەهاكانی  سەرجەم  سەرچاوەی  واتە  بەها، 

ئایدیای چاكە تێگەیشتنی ئەفالتون لە بنەمای رەها 

و تەواوی سەرجەم راستی و راستەقینە و بەهاكانە. 

مەسیحییەكان  كاتێك  س��اڵ،   2000 درێ��ژای��ی  بە 

جیاكەرەوە  هێڵی  ئەوان  دەكردەوە،  خوا  لە  بیریان 

زیرەكی  رێگەی  لە  ئەشكەوت  لە  دەرچوونیان  و 

 Good چاكەی  ئایدیای  بۆ  خۆشەویستی  هێزی  و 

ideas ئەفالتونیان لەبەرچاوبوو.

4- رۆحی سیانی
لە كتێبی دووەمی كۆماردا، ئەفالتون گفتوگۆی 

باسدەكات:  سوقرات  لەگەڵ   )Glaucon )گالكون 

ئاماژەیە  ب��ەردەوام  مرۆڤایەتی  جیهانی  »دەنگی 

جێگەی  زیرەكی  و  دادپ���ەروەری  كە  ب��ۆئ��ەوەی، 

بە  گەیشنت  و  بەاڵیە  و  خەم  لە  پڕ  بەاڵم  شانازین، 

لە  تەنیا  و  ئاسانە  دادپ��ەروەری  و  تاوان  چێژەكانی 

رێگەی یاسا و باوەڕەوە مەحكوم دەكرێت.«

یاسایی  و  دادپ��ەروەری  كە  ئەوەی  هەروەها 

و  خراپەكار  مرۆڤی  و  ئ��ازار  شایستەی  ب��وون، 

كتێبی  لە  مرۆڤایەتییە.  دێرینی  سكااڵی  ستەمكارە، 

ئەیوب كە خودی خوا  لە سەردەمی كۆندا،  ئەیوب 

ئەو بە كەسێكی تەواو و راستكار و لە خوا ترس و دژە 

شەیتان دەناسێنێت. )ئەیوب، 1:8( لەبەر ئازارەكانی 

بۆ خوا دەبات »ئەی خوایە خۆت دەزانی من  پەنا 

تاوانبار نیم« )ئەیوب، 10/7( لەگەڵ هەموو ئەمانەدا 

رەنج و ئازارەكانی ئەیوب بەردەوام دەبێت. ئەیوب 

لە خوا دەپرسێت »كەواتە بۆچی تاوانباران تەمەنیان 

درێژە و لە دەسەاڵتدا دەمێننەوە؟« )ئەیوب، 21/7(.

وەاڵمی ئەفالتون بۆ ئەم گرفتە دێرینە چی بوو؟ 

بەاڵم  دەكرد،  دادپ��ەوەری  لە  بەرگری  كە  دەزانین 

مەبەستی لە دادپەروەری چییە و وەاڵمی بۆ سكااڵی 

كەسێك، كە بەرامبەر ژیان دادپەروەرانە و بە شكۆ، 

چۆنە؟  ئەمە  وەردەگرێت،  پاداشت  وەك  سزا  بەاڵو 

وەاڵمی ئەو لە تیۆری فۆڕمەكانی ئەوەوە، واتە تیۆرە 

بنەڕەتییەكەی ئەوەوە سەرچاوە دەگرێت.

تیۆری فۆڕمەكان و ئەخالق
بابەتە  لە  بەشێك  لەگەڵ  ئەمەش  پێش  ئێمە 

ئاشنابووین.  مرۆڤ  وەك  ئەفالتون،  تایبەتییەكانی 

كە  سیاسییەی،  و  كۆمەاڵیەتی  پێگە  ئ��ەو  ئێمە 

)شەڕی  تەواوكرد  خۆی  فەلسەفەی  تێیدا  ئەفالتون 

یۆنان  ناوخۆی  و شەڕی  لەگەڵ سپارتەكان  گەورەی 

بینی(، هەروەها  دیموكراسیدا  و  خانەدان  نێوان  لە 

و  زانستی  زانینی  و  فەلسەفی  بابەتە  بینەری 

بۆچوونەكانی  سەرچاوەی  كە  بووین،  بابەتییەكان 

ئەفالتون ئایدیای
 چاكە لەگەڵ خۆر 
بەراورددەكات، بە 
هەمانشێوە كە نوری 
خۆر، گیان بە بەر شتە 
دیارەكانی جیهاندا 
دەكات و سەرچاوەی 
ژیان و گەشە و بەهاكانی 
ئەوانە، بە هەمانشێوە 
ئایدیای چاكە راستیەك بە 
دەستەوە دەدات
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ئەو بوون )فەلسەفەی سوقرات، فەیلەسوفە 

و  هێراكلیتۆس  وەك  گفتوگۆكارەكانی 

گەرایی  رێژە  و  گومانگەرایی  پارمنیدس، 

نەوەیەكی  سۆفستاییەكان(.  بەرەنگاری 

بیركاری  فەیلەسوفی  هێراكلیتۆس،  لە  كۆنرت 

بیركاری  سەرچاوەی  ڤیساگۆرس  وەك  ناسی 

ژیانی  منونەیی  ژیانی  ب��وون،  ئەفالتون 

منونەیی  هاوئاهەنگی  گونجاو، 

ب��ۆ رۆح���ی م��رۆڤ، 

ت��ی��ۆری سێ 

ئەو  ئێمە  دێ��ت.  دوادا  بە  مرۆڤی  چینی 

ئەندامە  بەو  ئەفالتون  كە  رێكخستنەی، 

تێڕوانینی  بینیامن:  دا،  ج��ۆراوج��ۆرەی 

جیهانی  نێوان  لە  راستی،  بۆ  قۆناغی  دوو 

و  دەگۆڕێن  كە  شتەكان،  هەستپێكردنی 

جیهانی شیاو جێگیر. 

ئێمە بینەری هێڵی جیاكەرەوەی ناسینی 

قۆناغی  ئ��ەو  ب��ووی��ن،  راس��ت��ی 

هزر  لەودا  كە  ناسینانەی، 

قۆناغی  دوو  لە 

سەرتری  قۆناغی  دوو  بۆ  ب��اوەڕ  خ��وارەوەی 

قۆناغانەی  ئەو  واتە  بەرزدەبێتەوە،  ناسین 

جیهانی  دەن��ارسێ��ت،  ئ���ەوەی  تێیاندا  ك��ە 

و  جێگیر  فۆڕمە  جیهانی  واتە  راستەقینەیە، 

كە  شتێك  تێیدا  جیهانێك  نەچووەكان،  لەناو 

دەتوانرێت ناوی پێبدرێت، هەر شتێك كە لە 

بەرامبەریدا چەمكێك هەیە، لە رێگەی وێنەی 

هەمیشەییەوە دوبارە دادەڕێژرێتەوە.

گومانگەرایی  ف��ۆڕم��ەك��ان،  ت��ی��ۆری 

لەبارەی  سۆفستاییەكانی   Skepticism

رەتدەكاتەوە،  راستەقینەوە  ناسینی  توانای 

لەسەر  ئ��ەوان  پێداگری  لەهەمانكاتیشدا 

سەرجەم   Relativity ب��وون��ی  رێ��ژەی��ی 

پێوەرەكانی دادپەروەری و ئەخالق بەرامبەر 

كات و شوێن و گروپە كۆمەاڵیەتییەكان، یان 

بەرامبەر تاك، رەتدەكاتەوە.

بەرامبەر  ئ��ەف��الت��ون  بینیامن  وەك 

ناسین،  توانای  لەبارەی  ئەوان  گومانگەرایی 

و  جێگیر  فۆڕمە  بە  ئ��ام��اژە  دەتوانرێت 

)سێگۆشە،  ئەندازەیی  هەمیشەییەكانی 

بازنە، گۆشە( كە بە تەواوی دڵنیایە، دەكات. 

تەواو  فۆڕمە  بۆ  ئەفالتون  شێوە  هەمان  بە 

لەبارەی  ئێمە  چەمكەكانی  نارساوەكانی 

شتە رسوشتیەكانی وەك مرۆڤ، گیانەوەران، 

هەوا، ئاگر و ئاو بە تاقیكردنەوە لە زانست 

پلیكانەكانی  بەرزترین  لەسەر  دیالێكتیك  و 

پەیژەی ناسین، بەڵگە دێنێتەوە.

فۆڕمە ئەخالقییەكان
بەڵگەی  سۆفستاییەكان 

سپارتەكان  كە  دێننەوە،  ئەوە 

پ���اب���ەن���دی پ��ێ��وەرەك��ان��ی 

سەربازین  و  دەس��ەاڵت��داری 

پ��اب��ەن��دی  ی��ۆن��ان��ی��ی��ەك��ان  و 

بوون.  دیموكراسی  پێوەرەكانی 

رێژەگەرایی  بەرامبەر  لە  ئەفالتون 

Socrates
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فۆڕمە  كە  دێنێتەوە،  بەڵگە  سۆفستاییەكان 

ئەخالقیەكانی وەك ئازایەتی و دادپەروەری، 

فۆڕمە  هاوشێوەی  رەه��ا،  بەشێوەیەكی 

ئەستێرەناسی  یان  ئەندازە  بیركارییەكان، 

و  بازنە  هاوشێوەی  بنارسێن،  دەتوانرێت 

تەواو  كردنی  پەروەردە  بە  كە  هەسارەكان 

دەنارسێن.

دێنێتەوە،  ئ��ەوە  بەڵگەی  ئەفالتون 

دادپ���ەروەری،  و  ئازایەتی  فۆڕمەكانی  كە 

یان  سێگۆشە  فۆڕمەكانی  ه��اوش��ێ��وەی 

پێوەرە  ئەو  و  نەگۆڕن  و  هەمیشەیی  بازنە، 

لەگەڵ  ئەوانە  دەتوانرێت  كە  رەهایانەن، 

كردار و تاكەكان و دامەزراوەكان لە جیهانی 

دیاردا هەڵسەنگاندن لەبارەیانەوە بكرێت. بۆ 

منونە لەبارە دادپەروەری سپارتەكان ویۆنانییە 

دێرینەكان، یان دادپەروەری یەكێتی سۆڤێت، 

چین و ئەمەریكا، دەتوانرێت بە شێوەیەكی 

بەشێوەیەكی  ب��ەردەوام  و  جیهانی  رەه��ا، 

هەڵسەنگاندنیان  راستەقینە  دادپ��ەروەری 

لەبارەوە بكرێت.

 رێژەگەرایی فەرهەنگی
لێرەدا سەرنج لەم بابەتە بدەن. شێوازی 

لەگەڵ  سۆفستاییەكان،  بیركردنەوەی 

شێوازی بیركردنەوەی سەردەمی ئێمە، زۆر 

ئەفالتون  كە  بوو،  هەڵویستە  لەو  رونرت 

بڕوای پێی هەبوو. سۆفستاییەكان لە دیدی 

هاوچەرخەوە  فەرهەنگی  رێژەگەرایی 

فەرهەنگییەكان  رێ��ژەگ��ەرا  نزیكن.  زۆر 

خێڵێكی  یان  كۆمەڵگەیەك  هەر  پێیانوایە 

هەر  هاوتا،  بێ  شارستانێتیەكی  كۆچەر، 

و  مێژوو  رووی  لە  یەكگرتوو  كۆمەڵەیەكی 

یاساییەكان،  دامەزراوە  هاوتا،  بێ  و  زمان 

پەروەردە و فێركردن، خێزان، بەرهەمهێنان 

و بازرگانی و ئاینی خۆی هەیە، لەبەرئەوە 

كۆمەڵگەیەكی  ب��ۆ  ب��ەه��ا  دان��ان��ی  ب��ۆ 

پێوەرێكی رەها  ناتوانرێت هیچ  دیاریكراو، 

لێوەربگیردرێت. سوودی 

رێژەگەرایی ئەخالقی
تر،  بابەتەكانی  وەك  سۆفستاییەكان 

رێژەگەرایی فەرهەنگیان لەگەڵ رێژەگەرایی 

كۆیان  تێڕوانینێكدا  لە  وات��ە  ئەخالقیان، 

كردوەوە، كە بەپێی ئەو چەمكە ئەخالقیانە 

یان  مێژوو،  فەرهەنگ،  بەپێی  لەبنەڕەتدا 

بە واتایەكی  كەسێكی دیاریكراو دەگۆڕێت، 

تر ئەخالقی جیهانی، یان رەها مەحاڵە.

بۆ  رەه��ا  پێوەرێكی  هیچ  لەبەرئەوە 

كۆمەڵگەكان بوونی نییە، چونكە بوونی نییە، 

هەروەها بۆ دانانی بەها بۆیان شتێك بوونی 

نییە. لە ئەنجامدا هیچ كۆمەڵگەیەك لەگەڵ 

بە  وەاڵمدانەوە  رووی  لە  تر  كۆمەڵگەیەكی 

تەندروستی جەستەیی،  ئازادی،  پێوەرەكانی 

تەندروستی دەروونی، پەروەردە، چۆنایەتی 

و بەرفراوانی ستەمی بەكارهێرناو و تێركردنی 

سەرمایە،  دابەشكردنی  پێویستیەكان، 

بەشداری دیموكراتیك لە بڕیارەكاندا بەراورد 

و هەڵسەنگاندنی بۆ ناكرێت.

رێ���ژەگ���ەرا  و  س��ۆف��ی��س��ت��ەك��ان  ب��ۆ 

هاوچەرخەكان،  ئەخالقییە  و  فەرهەنگی 

یەكێك  هەر  بۆ  جیهانی  پێوەرێكی  هیچ 

ناتوانرێت  لەبەرئەوە  نییە،  بابەتانە  لەو 

خراپرت  یان  باشرت،  بە  كۆمەڵگەیەك  هیچ 

رووی  لە  دابرنێت،  تر  كۆمەڵگەیەكی  لە 

فەرهەنگێك  هەر  ئەوانەوە.  جێبەجێكردنی 

كاتی  لە  خۆیەوە  لەالی  خۆی،  بەشێوازی 

تێڕوانینە  ئ��ەم  ب���وون.  هاتۆتە  خ��ۆی��دا 

خوازیاری لێبوردەیی و ئاسانكاری بەرامبەر 

ه��ەروەه��ا  كۆمەڵگەیەكە،  ج��ۆرە  ه��ەر 

كۆمەڵگەیەك  هیچ  كە  ئەوەیە،  خوازیاری 

نەكرێت،  ل��ەب��ارەوە  هەڵسەنگاندنی 

لەم  بەرگریكاران  لە   ژمارەیەك  هەروەك 

دوور  بە  خۆ  بڵێن:  پێیانخۆشە  تێڕوانینە 

ل��ەب��ارەی  هەڵسەنگاندن  ل��ە  بگیرێت 

تر. كەسانی  لە  كۆمەڵێك 

رێژەگەرایی  روون��ی  رەخنەی  ب��ەاڵم 

و    Cultural relativism فەرهەنگی 

گیراوە.   Moral relativism ئەخالقی 

ك��ەم��وك��ورت��ی س���ەرەك���ی ئ���ەم ج��ۆرە 

كە  بوو،  ئاشكرا  كاتە  ئەو  بیركردنەوەیە، 

ئەخالقییەكانی  و  فەرهەنگی  رێ��ژەگ��ەرا 

بە  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

نازی  ئەڵامنیان  دەركەوتنی  دوای  ناچاری 

نهێنییەكان  توندوتیژییە  رووب����ەرووی 

و  ك��ارك��ردن  زۆرەملێكانی  ئ��ۆردوگ��ا  ل��ە 

لەو  كەس  ملیۆنان  بە  كە  بوونەوە،  مردن 

لەناوبران.  و  ئەشكەنجەدران  شوێنانە 

رێژەگەرایانە  وەرگرتنی  هەڵوێست  بەپێی 

هیچ  ناتوانرێت  نازییەكانەوە،  لەبارەی 

پێوەریكی  هیچ  بكرێت،  هەڵسەنگاندنێك 

نەیدەتوانی  رەها  یان  جیهانی  دەرەك��ی، 

كە  هاوتایە،  بێ  فەرهەنگە  ئەم  لەبارەی 

بەهاكانی  و  پێوەر  بە  و  خۆی  بەشێوازی 

بە  ب��ەاڵم  بەكاربێت،  دروستبووە،  خۆی 

فەرهەنگی  رێ��ژەگ��ەرای��ی  پێچەوانەی 

دژی  مرۆڤایەتی  دەن��گ��ی  ئەخالقی،  و 

كە  رایگەیاند،  و  وەستایەوە  نازییەكان 

و  خراپەوە  ناخی  چۆتە  فەرهەنگێكە  ئەمە 

دۆزەخی هێناوەتە سەرزەوی. 

ئەفالتون،  ئێستا  لە  بەر  ساڵ   2000

ب��ە ه��ۆی رێ��ژەگ��ەرای��ی��ە ف��ەره��ەن��گ��ی و 

سەر  ك��ردە  هێرشی  ئەخالقیەكەیانەوە، 

لە  دوورگ��رت��ن  بە  خۆ  بۆ  سۆفیستەكان. 

پەسەندكردنی ئەوەی، كە بوونی مرۆڤایەتی 

لە  وەك  مرۆڤایەتییەكان،  پێوەرە  بەپێی 

مرۆڤدا  مافی  و  دادپ����ەروەری  پ��ێ��وەری 

بۆ  ئەوان  كە  ئەوەی  هەروەها  بەشدارن، 

ئەخالقییان  بەرپرسیارێتی  هەڵسەنگاندن 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 190
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2015

و  گشتی  پیوەرە  هەركوێیەك  لە  كە  هەیە، 

یان  رەتبكرێنەوە،  دادپ��ەروەری،  رەهاكانی 

بوونی  ناڕازی  دەنگی  البدرێن،  یان  پێشێل، 

خۆیان بەرزبكەنەوە.

- فۆڕمی دادپەروەری
وا دەردەكەوێت كە دژایەتی ئەفالتون 

بۆ سۆفیستەكان، بەو بەڵگەیەی، كە توانای 

گشتیەكان  و  منونەیی  ئەخالقییە  پێوەرە 

رەتدەكردەوە،  رێژەگەراكانیەوە  لەالیەن 

پرسیار  كۆمەڵێك  ب��ەاڵم  ك��اری��گ��ەرب��وو، 

الی  دادپ����ەروەری  ف��ۆڕم��ی  دەمێننەوە: 

چییە؟  دادپ���ەروەری  ب��وو؟  چی  ئەفالتون 

دڵنیایی  لەگەڵ  دادپ��ەروەری  فۆڕمی  ئایا 

سێگۆشە  ف��ۆڕم��ی  ه��اوش��ێ��وەی  رەه���ای 

دڵنیاییەوە  ب��ە  ه��ەی��ە؟  ناسینی  ت��وان��ای 

كۆماری  كتێبی  سەرجەم  ناوەڕۆكی  ئەمە 

بابەتی  دادپ��ەروەری،  بابەتی  پێكدێنێت. 

راستەقینە  دادپ���ەروەران���ەی  حكومەتی 

وەك  ئ��ەف��الت��ون-دا  هەستپێكردنی  ل��ە 

دروستبوو.  منداڵییەوە  لەهەمان  بینیامن، 

سپارتەكان  لەگەڵ  درێژخایەن  شەڕی  لە 

لە  هەمانشێوە  بە  دادپ���ەروەری  بابەتی 

سپارتە  و  دیموكراتیك  )ی��ۆن��ان(ی  نێوان 

دوا  ئایا  باسكردبوو.  دەسەاڵتخوازەكان 

لەالیەن  سوقرات  كردنی  مەحكوم  گورز– 

وەك  دەتوانرێت   – یۆنانەوە  حكومەتی 

ئەفالتون  پەسەندبكرێت؟  دادپ���ەروەری 

لە  ئەوەی  لەوكاتە،  بەر  دوورتر  ماوەیەكی 

رەتكردەوە  دیموكراتی  رێكخست،  كۆماردا 

تا  ب��ۆچ��وون��ە ك���رد، ك��ە  ب��ەو  ب���اوەڕی  و 

شاكان  یان  شا،  بە  نەبن  فەیلەسوفەكان 

لەسەر  كۆمەڵگەیەك  فەیلەسوف،  بە  نەبن 

دادپەروەری مەحاڵ دەبێت. بنەمای 

 دادپەروەری:
كۆمار )كتێبی یەكەم(

فۆڕمی  دەمێنێتەوە،  پرسیارە  ئەم  بەاڵم 

راستەقینەی  رەهای  و  نەگۆڕ  هەمیشەیی، 

فەیلەسوف  حكومەتی  چییە؟  دادپەروەری 

دادپەروەرییەوە  فۆڕمی  لە  پێوسیتە  شا،   –

ئەفالتون  سەرنجبدەن  وەرگرێت.  تێنامیی 

كتێبی  لەهەمان  دادپ����ەروەری  من��ون��ەی 

یەكەمی كۆماردا پێشكەشدەكات. ژمارەیەك 

لە لێكۆڵەرەوانی ئەفالتون، وا بیردەكەنەوە، 

كتێبی  ئەفالتون  لەوانەیە  بنەڕەتدا  لە  كە 

كورت  دیبەیت،  ناوی  بە  كۆماری  یەكەمی 

نوسیوە،  دادپ���ەروەری  وات��ای  بۆ  كامڵ  و 

بۆ  پێشەكیەك  وەك  داوە  بڕیاری  دوات��ر 

– سوودی  درێژ  دیبەیتی   – دووەم  كۆماری 

لەبارەی  لێكۆڵینەوەیەكە  كە  لێوەربگرێت، 

فۆڕمەوە.

دەیەوێت  ئەفالتون  یەكەمدا  كتێبی  لە 

گشتیەكان  ب��اوەڕە  كوێی  كە  دەریبخات، 

بە  هەڵەیە،  دادپ���ەروەری���ەوە  ل��ەب��ارەی 

لەبارەی  سۆفیستەكان  تێڕوانینی  تایبەتی 

تیۆری  چوار  رەتبكاتەوە.  دادپ��ەروەری��ەوە 

یەكەم،  تیۆری  دەخرێنەروو.  دادپ��ەروەری 

راستە.  كاسبێكی  كە  )كفالوس(  تیۆری 

دەپرسێت  لێی  كە  سوقراتدا،  وەاڵم��ی  لە 

كە  كاسبێك  دیدی  لە  چییە،  دادپ��ەروەری 

رۆژان��ەی��دا  مامەڵی  لە  دادپ����ەروەری  لە 

وەاڵمدادتەوە،  تێگەیشتووە  شێوەیە  بەو 

دان��ەوەی  و  راستگۆیی  دادپ���ەروەری  كە 

قەرزەكانی خۆتە. وتەكانی )كفالوس( كۆپی 

نیشاندەدات.  كاسبێك  ب���اوەڕی  س��ادەی 

كڕیاران  بۆ  كااڵكانتان  لەبارەی  راستگۆیی 

ئامادەكارانی  بە  قەرزەكانتان  دان��ەوەی  و 

ئ��ەو ك��ااڵی��ان��ەی ه��ەت��ان��ە. س��وق��رات بە 

شێوازی  بە  پێناسەیە  ئەم  خۆشحاڵییەوە 

منونەیەك  دژ،  منونەی  بە  سوقراتی  نارساوی 

نییە،  گونجاو  پێشنیاركراوەكە  پێناسە  بۆ  كە 

چەكەی  ئەو  تۆ  ئایا  هەڵدەوەشێنێتەوە. 

پێیداویت،  بێت  شێت  لەوەی  بەر  كەسێك 

سەرنجدانە  بە  دەدای���ەوە  چەكەت  ئ��ەو 

ئەو  وەرگرتنەوەی  بە  دەتزانی  كە  لەوەی، 

خۆی  دوژمنی  كوشتنی  مەبەستی  چەكە، 

هەیە؟ )كفالوس( كە لە پلەی زۆر خوارەوەی 

فۆڕمی  ل��ە  زان��ی��ن��ە،  و  زان��س��ت  پ��ەی��ژەی 

لە  ئەو  ئاگایە.  بێ  تەواوی  بە  دادپ��ەروەری 

باو،  عەقڵی  قۆناغی  لە  ب��اوەڕدا،  قۆناغی 

قۆناغی دەنگە دەنگی ناو ئەشكەوتەكەیە.

فۆڕمی  ل��ەب��ارەی  دووەم  پێناسەی 

دادپەروەریەوە، سوقرات لە كوڕی )كفالوس( 

یەكێكە  كە  وەریدەگرێت،   – پلامرخوس   –

لە  كە  سەرمایەدار،  گروپێكی  گەنجانی  لە 

)پلامرخوس(  كۆبوونەوە.  سوقرات  دەوری 

پێیوایە كە دادپەروەری بریتییە لە دانەوەی 

ئەوەی التە، هاوڕێ بوون لەگەڵ دۆستان و 

دوژمن بوون لەگەڵ دوژمنان.

بۆ  )پلامرخوس(  پێناسەی  سوقرات 

واتا دەكات،  بێ  ئەم وتەیە  بە  دادپەروەری 

كە مرۆڤێكی دادپەروەر بە دڵنیاییەوە نابێت 

الیەنگری دۆستایەتی بێت، تەنیا لەو كاتەدا 

نەبێت، كە ئەو دۆستەی پابەندی كردارێكی 

گونجاو بێت، هەروەها مرۆڤێكی دادپەروەر 

ئەگەر  ناگەیەنێت،  كەسێك  هیچ  بە  ئازار 

دوژمنیش بێت.

)تراسوماخوس( بۆ  رێگە  لەبەرئەوە 

گرنگی  كە  هەمواردەكرێت،  سۆفیست  ی 

بۆ  نارساوەكان  تیۆرە  سەرجەم  بە  نادات 

دادپەروەری وەك ئەنجامدانی كاری راست 

بە یارمەتیدانی هاوڕێ و زیان گەیاندن بە 

رەتیدەكاتەوە،  )تراسوماخوس(  دوژمنان. 

ئەخالقی  ی��ان  حكومییەكان،  یاسا  كە 

دادپەروەریەوە  بە  پەیوەندییان  تاكەكان 

بەهێزەكان  ئ���ەوەی  دەڵ��ێ��ت  هەبێت. 
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دەیانەوێت دەبێت بە یاسا. لە بابی یاساكانی هەر 

دەوڵەتێك، دادپەروەری ئەوان لە كرداردا، شتێكی 

بەرژەوەندی  دەسەاڵت،  بەرژەوەندی  لە  بێجگە 

ئەخالقی  بابی  لە  هەروەها  نییە،  بەهێزترەكان 

خۆبەدەستەوەدان  لە  جیاواز  مرۆڤێكدا  هەر 

بە  تەنیا  ئەو  خ��ۆی،  كۆمەڵگەی  یاساكانی  بۆ 

پارێزگاری  كە  یاسایانەی،  لەو  كوێرانە  پەیڕەوی 

)تراسوماخوس(  پابەنددەبێت.  بەهێزدەكەن،  لە 

هێز،  بەهێزەكاندایە،  خزمەتی  لە  یاسا  پێیوایە 

یاساكان،  لەگەڵ  رێككەوتن  دروستدەكات.  ماف 

لە  یاسا  كە  نییە،  قبوڵیان  الوازەكانە،  ئەخالقی 

نییە،  ئ��ەوان  ئاڕاستەی  بە  و  ئ��ەوان  خزمەتی 

لێرەدا  دەك��ات.  دەس��ەاڵت��دار  خزمەتی  بەڵكو 

تیۆری  لە  سەرەتایی  كۆپییەكی  )تراسوماخوس( 

كرێكار،  درۆی��ن��ەی  هەستی  ل��ەب��ارەی  ماركس 

مرۆڤی پرۆلیتار بەیاندەكات. نە مرۆڤی راهێرناوی 

ماركس  پرۆلیتاری  مرۆڤی  نە  )تراسوماخوس(، 

تەواوی  بە  ئەو  كۆمەڵگەی  یاساكانی  كە  نابینێت، 

یاسا  و  دەس��ەاڵت��دارە  چینی  ب��ەرژەوەن��دی  لە 

ئەو  بەرژەوەندیەكانی  لەگەڵ  نەك  ناوبراوەكان، 

سوودوەرگرتن  ئامڕازەكانی  بەڵكو  ناگرنەوە،  یەك 

لە  سوود  سوقرات  دواتر  فەراهەمدەكەن.  لەو 

 « كە  وەردەگرێت  )تراسوماخوس(  بەنگەشەی 

دروستدەكات«.  ماف  هێز 

ئەمە فۆڕمێكە لە رێژەگەرایی ئەخالقی، كە پێیوایە 

ماف لەالیەن الیەنی بەهێزترەوە دەچەسپێت و لە هەر 

سوقرات  رێژەییە.  لەگەڵیدا  ئەو  پەیوەندی  پێگەیەكدا 

بەڵگەی ئەوە دێنێتەوە، كە هەڵوێستی )تراسوماخوس( 

بەدەستهێنانی  لە  دەس��ەاڵت��دار  كە  واتایەیە،  ب��ەو 

ئەگەر  بەالم  ناكات،  هەڵە  هەمیشەییەكانی  مەیلە 

و  دەرب��ك��ات  ف��ەرم��ان  بەشیوەیەك  و  بكات  هەڵە 

بارەدا  لەم  ئایا  بگەیەنێت،  ژێردەستەكانی  بە  سوود 

ئەوە  بەڵگەی  سوقرات  هەروەها  دادپ��ەروەرە؟  ئەو 

دێنێتەوە، كە ئەگەر دەسەاڵتدار لە فەرمانڕەواییەكەیدا 

بە  سوودگەیاندن  بۆ  راستەقینەبێت،  سیاسەمتەدارێكی 

ژێردەستەكانی دەگەڕێت نەك خۆی، هەروەها سوقرات 

بەراوردبكات،  پزیشكێك  بە  دەسەاڵتدار  هەوڵدەدات 

مرۆڤێك  جەستەی  بە  سوود  مەبەستیەتی  سەرەتا  كە 

بگەیەنێت، لەهەمانكاتیشدا پارەیەكیش بەدەستبێنێت. 

سەرەتا  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  فەرمانڕەوایەك  پێیە  بەم 

سوود بە ژێردەستەكانی بگەیەنێت و لە پلەی دووەمدا 

سوود بە خۆی بگەیەنێت.

رۆحی سیانی
كرد،  ئاشكرامان  ئێمە  ئەفالتون  رێنامیی  بە 

نییە،  س��ادەی  فۆڕمێكی  یان  ن��اوەڕۆك،  مرۆڤ  كە 

و  توانا  هاوشێوەی  جۆراوجۆری  رەگەزی  لە  بەڵكو 

ئەو  پێكهاتووە.  جۆراوجۆرەكان  رسوشتیە  كاراییە 

بونەوەرە  لە  هەیەتی،  مرۆڤ  كە  تایبەتەی  كاراییە 

لە  ئ��ەو  هێزی  جیایدەكاتەوە،  تر  زیندوەكانی 

سوودوەرگرتن لە زمان و عەقڵدایە. دوو رەگەزەكەی 

و  جەستەیین  پێویستی  و  مەیل  و  چێژ  ئەو،  تری 

پێكهێنەرێكی رۆحی وەك وروژێنەرەكانی توڕەبوون، 

خۆویستی،  بەرزی،  لوت  پاوانخوازی،  دەستدرێژی، 

شانازی، وەفاداری، ئازایەتی دەردەكەوێت.

لەم سێ رەگەزە، توانای سوودوەرگرتن لە زمان و 

عەقڵ لە مرۆڤدا لە هەموان گرنگرتن و لەسەرویانەوە 

پێكدێنن،  مرۆڤ  كە  رەگەزەی  ئەو سێ  دادەنرێت. 

دەچنە ریزی زنجیرەیەكی رسوشتییەوە، پێكهاتەیەك 

هێزەوە،  رووی  لە  عەقاڵنی  رەگەزی  ناویدا  لە  كە 

بەهاوە  رووی  لە  و  راستی  بۆ  تواناوە  رووی  لە 

رەگەزی  ناوەندیش  قۆناغی  بااڵترن.  پلەیەكی  لە 

دەروونی داگیری دەكات. لێرەدا ئێمە زەمینەی ئەو 

لەسەر  ئەفالتون  بۆچوونی  بە  كە  هەیە،  شتەمان 

)دەروون(  یان  )رۆح(  یان  )نەفس(  سیانی  بنەمای 

یان كەسی سێیەمە.

   دادپەروەری لە )رۆح(دا
بۆ  بااڵیی  یان  ئاكارباشی،  یان  دادپ���ەروەری، 

كاركردنی  لە  بریتییە  تریش،  شتەكانی  بۆ  و  مرۆڤ 

كەواتە  خود،  ناوەڕۆكی  یان  فۆڕم،  لەگەڵ  گونجاو 

كاركردنی  بۆ مرۆڤێك  باشی  ئاكار  یان  دادپەروەری، 

سوقرات بەڵگەی 
ئەوە دێنێتەوە، 
كە هەڵوێستی 
)تراسوماخوس( 
بەو واتایەیە، كە 
دەسەاڵتدار لە 
بەدەستهێنانی 
مەیلە 
هەمیشەییەكانی 
هەڵە ناكات، بەالم 
ئەگەر هەڵە بكات و 
بەشیوەیەك فەرمان 
دەربكات و سوود 
بە ژێردەستەكانی 
بگەیەنێت
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گونجاو لەگەڵ ئەو ناوەڕۆكەیە، كە ئەفالتون 

رێكیخستوون،  جیاجیادا  رەگ��ەزی  سێ  لە 

پێكدێنن  ریزبەندكراو  پێكهاتەیەكی  كە 

تا  جەستەییەكان(  )مەیلە  خوارترین  لە 

بەرزترین )عەقڵ(.

لە كتێبی چوارەمدا )-4 443( ئەفالتون 

رۆحی  سیانییەی  تایبەمتەندی  تیۆری  ئەم 

مرۆڤ وێنادەكات. لە راپۆرتەكەی ئەفالتوندا 

لەو سێ رەگەزەی، كە رۆحی مرۆڤ پێكدێنن، 

یەكی  دژ  دوو  ئەفالتون  كە  دەبیرنێت، 

دەرووناسی هەیە. لێرەدا ئەو لە قوتابخانەی 

بەوپێیە  كە  رۆیشتووە،  زیاتر  سوقرات 

ئاكارباشی لە زانیندایە، ئەگەر ئێمە بەڕاستی 

كاتی چاكە بناسین، بەپێی ئەو رەفتاردەكەین. 

لە جیاتی ئەوەی ئەفالتون دەیبینێت ئەوەیە، 

كاری  عەقڵ  لەوانەیە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  كە 

مەیلە  دژی  عەقڵ  رەگەزی  بناسێت،  چاكە 

سیناریۆی  لە  دەوەستێتەوە.  جەستەییەكان 

 Western ود  هۆلی  )وێستێرنی  ئاشنایی 

 )Cowboy )كابۆییەكان   )Hollywood

روەو  خۆی  مەیلەكانی  كاریگەری  هۆی  بە 

كە  كحولیەكان،  خواردنەوە  و  بازی  عیشق 

دەیبات  پێشكەشیدەكات،  بەناز  گارسۆنێكی 

و لەالیەكی ترەوە عەقڵی ئەو بەرەو الیەنی 

بەمكارە  ئەو  كە  پێیدەڵێت،  و  دەیبات  دژ 

خۆی دەخاتە كێشەوە.

دادپەروەری و خۆشبەختی
ئەفالتون دەڵێت لەبەرئەوەی مرۆڤەكان 

بااڵ،  چاكەی  هەیە،  سیانییان  دەرونێكی 

بێت،  چێژبەخش  ناتوانێت  م��رۆڤ  ب��ۆ 

رازیكردنی  ئامانجی  تەنیا  چێژ  چونكە 

سێ  لە  یەكێك  كە  جەستەییەكانە،  مەیلە 

رەگەزەكانی رۆح پێكدێنێت. چاكەی بااڵ بۆ 

مرۆڤ پێویستە هەستی خۆشگوزەرانی، یان 

گونجاو  كاركردنی  لە  كە  بێت،  خۆشبەختی 

جیبەجێكردنی  لە  ئ��ەو،  رسوشتی  لەگەڵ 

پێویستیەكانی سەرجەمی ئەو سێ رەگەزەوە 

ئەو  كەسایەتی  كە  دەگ��رێ��ت،  س��ەرچ��اوە 

پ��ڕك��ردن��ەوەی  ب��ە  تەنیا  دروس��ت��دەك��ەن. 

دەس��ەاڵت��داری  و  پێویستیەكە  سێ  ه��ەر 

مەیلە  و  دەروون��ی  رەگ��ەزی  بەسەر  عەقڵ 

ئاڵۆزی  رسوشتی  دەتوانێت  جەستەییەكان، 

مرۆڤێك رازیبكرێت. كاتێك هەر رەگەزێكی 

گونجاندا  لە  كاردەكات،  بەمشێوازە  رۆح 

رۆحەی  لەو  خۆیدا،  گونجاوی  رۆڵی  لەگەڵ 

بوترێت،  دەتوانرێت  دروستیكردووە،  خۆی 

كە ژیانی ئەمجۆرە كەسە دادپەروەرانەیە و 

ئەم دادپەروەریەی رۆح، ئەم یەكگرتووییەی 

كەسایەتی، یان بوون، یان خۆشبەختی خۆی 

تاقیدەكاتەوە.

ئەخالق  دەڵێت،  ئێمە  بە  ئەفالتون 

پاراستنی هاوئاهەنگی  و  ناسین  لە  بریتییە: 

نا  و  عەقاڵنی  رەگەزە  نێوان  هاوسەنگی  و 

یان  هاوسەنگی،  ئەم  رۆح.  عەقاڵنیەكانی 

رۆح،  دادپەروەری  رۆحدا،  لە  هاوئاهەنگی 

ئەخالق، یان ئاكاری باش، یان بااڵی رۆحە و 

دەرەنجامی ئەو خۆشبەختییە دەبێت، بەاڵم 

یان  هاوئاهەنگییە،  ئەم  كە  الیەنەوە  لەو 

بۆئەوەی  بنارسێت،  پێویستە  هاوسەنگییە 

ئایینی  روونادات.  خۆیەوە  لە  بەدەستبێت، 

زانین،  لە  بریتییە  باش  ئاكاری  كە  سوقرات 

بەو  راستە  رێ��ژەی��ەك  بە  ئەفالتونیش  بۆ 

رەگەزەكە  سێ  هاوئاهەنگی  كە  واتایە، 

و  خۆشگوزەرانی   – دەرەن��ج��ام��ەك��ەی  و 

ناسینی  لە  واتا  زانینەوەیە،  لە  خۆشبەختی، 

وێنەی ئاڵۆزی رسوشتی مرۆڤەوە.

 رۆح وەك ئۆرگانیزم
ئەفالتون رۆح نەك تەنیا بە سیستمێك، 

ریزبەندی،  بنەمای  لەسەر  پیكهاتەیەك  یان 

لە  دەزان����ی.  ئۆرگانیزمێكی  ب��ە  بەڵكو 

تەندروست،  زی��ن��دووی  ئۆرگانیزمێكی 

هاوئاهەنگدا  گرێدراویەكی  لە  بەشەكان 

و  هەیە  كارێكی  بەشێك  ه��ەر  دەب���ن. 

هەروەها  دەك��ات،  ئۆرگانیزم  بە  خزمەت 

سیستمێكی  ل��ە  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان  بەشە 

ئۆرگانیزم  ژیانی  بۆ  كە  ریزبەندكراودا، 

گرنگی هەیە، خراپ كاركردنی هەر بەشێكی 

لەسەر  پێچەوانەی  كاریگەری  ئۆرگانیزم، 

رۆحدا  لە  لەبەرئەوە  هەیە،  تر  بەشەكانی 

رەگ��ەزەك��ە،  سێ  ه��ەر  كاركردنی  خ��راپ 

وشكدەكات.  ئەو  خۆشگوزەرانی  هەستی 

بۆ ئەفالتون روونە كە ژیانێكی تەرخانكراو، 

ژیانێكی  و  جەستەییەكان  چێژە  بۆ  تەنیا 

تەركە دنیا )خەڵوەت( و رەتكردنەوەی چێژە 

جەستەییەكان، هەردووكیان كاراییان نابێت.

 كێشمەكێشی ناو رۆح
ئاگادارە  زیرەك  ئەفالتونی  لەوە  بێجگە 

مرۆڤ  رۆحی  ناو  كێشمەكێشی  توانای  كە 

بەدبەختی چەندێكە. عەقڵ،  و  ناخۆشی  بۆ 

و  فۆڕم  راستی  بە  گەیشنت  نیازی  یان  مەیل 

جەستەییەكان  مەیلە  لەگەڵ  باش  ئایدیای 

رسوشتی  چونكە  كێشمەكێش،  دەكەوێتە 

هەیە،  فۆڕمەكان  ناسینی  بۆ  مەیلی  مرۆڤ 

دەوەستێتەوە،  ناسینانەش  ئەو  دژی  بەاڵم 

-436 بەندەكانی  لە  ئەفالتون  ئەوەی  وەك 

434 بە ئێمە دەڵێت، لەكاتێكدا كە مەیلە نا 

عەقاڵنییەكان بەرە و خامۆشكردنی ئەوامنان 

دەبات، مەیل وەك )بنەمایەكی رەتكەرەوە( 

ئیرادەی  وات��ە  رەگ��ەز،  سێیەم  ك��اردەك��ات. 

باكیی،  بێ  پاوانخوازی،  توڕەیی،  وەك  رۆح، 

نێوان  ناوبژیوانی  وەك  دەستدرێژی،  غرور، 

دوو رەگەزەكەیرت خزمەتدەكات، ئەم توانای 

كاركردنە لەالیەن عەقڵ، یان مەیلەكانەوەیە.

كلیكی سەالمەتی دەروون و ئەخالق و 

دادپەروەری، پەیوەندی شایستەی ئەم بەشە 
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دژیەكە بەهێزانەی رۆحە. ئەو بابەتانەی كە 

رەگەزی  و  مەیل  بەسەر  دەسەاڵتی  عەقڵ 

لەبیرنەكراو  بەشێوەیەكی  ئیرادەوە هەیەتی 

فائدروس–   – ئەفالتون  دیبەیتێكیرتی  لە 

م��رۆڤ  روخ��س��اری  ئ��ەو  وێنەدەگیرێت. 

ئەسپ  دوو  و  عەرەبانەیەكدایە  لەناو  كە 

باش  ئەسپێكی  دەناسێنێت.  رایدەكێشن، 

نییە،  لێدان  بە  پێویستی  ئیرادە(  )رەگەزی 

رێنوێنیدەكرێت.  كەسەكە  دەنگی  بە  تەنیا 

بە  خراپە،  جەستەیی(  )مەیلی  ئەسپەكەیرت 

هۆی لێدان و توندیشەوە كۆنرتۆڵ ناكرێت، 

دەدات.  ال  جادە  لە  و  دەهاوێژێت  جووتە 

ئەسپەكە  دوو  جڵەوی  )عەقڵ(  كەسەكە 

ئاڕاستەی  بە  یەكەو  ه��ەر  رادەكێشێت، 

جیاواز دەڕۆن. لیرەدا ئەفالتون سێ رەگەزی 

دژیەكی كەسایەتی و توانای بەهێزی ئەوان 

بۆ دروستكردنی پشێوی، كێشمەكێشی توند 

لەبەندێكیرتی  دەخاتەڕوو،  دابەشبوون  و 

مرۆڤ،  بە  عەقل  رەگ��ەزی  كۆماردا  كتێبی 

رەگەزی ئیرادە بە شێر، مەیلە جەستەییەكان 

دەچوێنێت.  س��ەرو  چەند  ئەژدیهای  بە 

بابەتی بەدەستهێنانی یەكگرتوویی لە رۆحدا 

بۆ  مرۆڤ  یارمەتی  بە  شێر  چۆن  ئەوەیە: 

سەركەوتن بەسەر ئەژدیهادا هانبدەین.

یان  ئەخالقی  دادپەروەر،  كەسایەتی  لە 

بەمشێوەیە  و  دەكات  فەرمان  عەقڵ  عاقڵ، 

خاوەنی  وەك  ئەركەكەی  كە  كاتێك،  عەقڵ 

دەگێڕێت،  رۆڵ  رۆح  ت��ری  رەگ��ەزەك��ان��ی 

بەمشێوەیە ئاكارە باشەكەی منایشدەكات، كە 

)حیكمەت(ە. بەمشێوەیە كاتێك كە رەگەزی 

پاوانخوازی،  دەستدرێژی،  ئەركەكانی  ئیرادە 

لە چوارچێوەی ئەو سنورەی،  پاڵەوانی خۆی 

ئاكار  ئەنجامیدەدات،  دای��ن��اوە  رۆح  كە 

باشیەكی شایستە نیشاندەدات، كە بە بێ پەروا 

ناودەبرێت. تاك دەتوانێت لە خۆشەویستی، 

لە شەڕ، لە كێبڕكێی زۆرانبازی، یان كار، یان 

ئەنجامدا  لە  بێت،  ئ��ازا  فكریدا  كێبڕكێی 

خواستە چێژ ئامێزەكان كاتێك، كە كارەكانی 

ئەنجامدەدەن،  گونجاو  بەشێوەیەكی  خۆیان 

هەمان  كە  خۆیان،  تایبەتی  باشی  ئاكار 

رازی  بەردەوامی  دەردەخەن:  دادپەروەرییە 

كردنی جەستە لە چوارچێوەی سنورەكان یان 

رێژە دیاریكراوەكان.

سیانی  رەسەنایەتی  تیۆری   
رۆح

ئ��ەوەی  لەگەڵ  مرۆڤەكان  سەرجەم 

لەم سێ رەگەزە پێكهاتوون، لەسەر بنەمای 

ئەوەی، كام رەگەز بەسەر كەسایەتیاندا زاڵە 

كەسایەتیەكان  سەرجەم  جیاوازن.  یەكرت  لە 

ئەفالتون  نین.  عەقڵدا  دەسەاڵتی  ژێر  لە 

ب�������ە پ���ش���ت 

تیۆری  بە  بەسنت 

لەسەر  ڤیساگۆرس، 

سیانی ب���ن���ەم���ای  رەسەنایەتی 

دەكات،  بەرفراوان  تیۆرە  ئەم  مرۆڤەكان، 

یان  رۆح  بەشەی  سێ  ئ��ەو  پێیە  ب��ەو  كە 

یەكێكیان  هەر  هەیە.  بوونیان  كەسایەتی 

كە  جیاوازدان  رەگەزێكی  دەسەاڵتی  ژێر  لە 

تەواوكردنی ئەو ئامانجی ئەوە. ئەو رۆحەی 

دەخوازێت،  عەقڵدایە  دەسەاڵتی  ژێر  لە 

جۆرێكی  بگات،  حیكمەت  و  راستی  بە  كە 

دەسەاڵتی  ژێر  لە  كە  هەیە،  مرۆڤیش  تری 

سەركەوتن  بۆ  تەنیا  و  ئیرادەدایە  رەگەزی 

مرۆڤێكیش  بەسەردەبات،  ژیان  ناوبانگ  و 

هەیە، كە كەسایەتی ئەو لە ژێر دەسەاڵتی 

خواستە چێژ ئامێزەكاندایە و تەنیا بۆ پارە و 

دەستكەوتی مادی ژیان بەسەردەبات.

Freud



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 194
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2015

تیۆری سیانی كەسایەتی فرۆید
كەسایەتی  سیانی  تیۆری  بەناوبانگرتین 

فرۆیدە  سیگمۆند  تیۆری  ئەفالتون،  دوای 

)ویژدان،  ئەو  بەپێی  كە   ،Sigmund Freud

سیانی  پێكهاتەی  ئاگایی(  س��ەرو  ئاگایی، 

فرۆید  سیانی  تیۆری  پێكدێنن.  كەسایەتی 

لەسەر  جەخت  ئ��ەف��الت��ون،  ه��اوش��ێ��وەی 

پێویستی یەكگرتوویی هاوئاهەنگی بەشەكان 

بۆ چاكەی گشتی، هەروەها هەڵگری جیاوازی 

ویژدان،  دەكاتەوە.  رەگەزەكان  نێوان  توندی 

دەستدرێژی،  و  سێكسی  جێگەی  غەریزەی 

ویژدانی  پارێزییە،  خود  غەریزەی  هەروەها 

بێ ئاگا )سەرو ئاگایی( جێگەی ویژدانە، كە 

یان  توندی غەریزەكان كپدەكاتەوە، رۆح  بە 

)خود( جێگەی هۆشە، كە لە نێوان خواستە نا 

واقعیەكانی ویژدان بۆ كپكردنی هاوسەنگ، 

ئاگایی،  بێ  سزادانی  سنوردانانی  لەگەڵ 

ناوبژیوانە. 

چێژ  خواستە  لە  ئەفالتون  مەبەستی 

ویژدانی  لەگەڵ  دەتوانرێت  ئامێزەكان، 

تێگەیشتنێكی  كە  بكرێت،  ب��ەراورد  فرۆید 

لە  بنەڕەتی  جیاوازی  هەروەها  ئاڵۆزە،  زۆر 

فرۆید  هەیە.  سیانییەكە  تیۆریە  دوو  نێوان 

ئیرادە  رەگ��ەزی  لە  بەبەشێك  دەستدرێژی 

لە  یەكێك  لە  ئەفالتون  ب��ەاڵم  دادەن��ێ��ت، 

مەیلەكان، یان غەریزەكاندا كورتیدەكاتەوە.

ل��ە دەس��ت��درێ��ژی وەك  ئ��ەف��الت��ون 

رەگەزێكی ئیرادی پێگەی شانازی پێبەخشیوە 

جیهانی  لە  ش��ەڕ  گرنگی  بەمشێوەیە  و 

یۆنانیەكان  كە  شانازی،  پێگەی  و  یۆنان 

نیشاندەدات.  دەدات  جەنگاوەرانیان  بە 

جیاوازیەكی تر ئەوەیە، كە فرۆید عەقڵ بۆ 

ئەو  دابەشدەكات،  ئاگایی  سەرو  و  ئاگایی 

هۆشیاری  و  دركپێكردن  عەقڵ،  كاراییەكانی 

بۆ  عەقاڵنی  كاراییەكانی  ئەو  دا.  رۆح  بە 

بە  چاكەی  ناسینی  و  ئەخالقی  دادوەری 

گۆڕینەكە،  دوو  ه��ەر  دا.  ئاگایی  س��ەرو 

پێویستیان بە كەمكردنەوەی عەقڵە. رەگەزی 

عەقڵ كە فرۆید ئەوی تێكەڵی رۆح كردووە، 

و  ئەخالقی  وێنە  ناسینی  ئامادەكاریی  لە 

كردنی  عەقاڵنی  بۆ  باش  ئایدیای  ناسینی 

میكانیزمەكانی  و  دەرونناسی  غەریزەكانی 

فرۆید  دڵنیاییەوە  بە  كورتكردەوە.  بەرگری 

بە  بوو،  ئەفالتون  سیانی  تیۆری  ئاگاداری 

لە  كە  دەی��زان��ی،  ب��اش  وەه��ا  شێوەیەكی 

منونەی  لە  سوودی  پەیوەندیداردا،  شوێنی 

لە  وەرگرتووە.  ئەفالتون  سەركێشی  ئەسپی 

بابەتی پەیوەندیداردا لەگەڵ ویژدان، پێگەی 

هاوشێوەی  دەستدرێژی  و  سێكسی  مەیلی 

مرۆڤێك  وەك  عەقڵ،  شوێنی  خود،  فرۆید، 

جڵەوی  ن��اچ��اری  بە  كە  ئەسپە،  س��واری 

دەگرێتەدەست.  ئەسپ  زی��ات��ری  هێزی 

فەلسەفەی  بۆ  دەگەڕێینەوە  ئێمە  ئێستا 

ئەو  وەك  لەوێدا  كە  ئەفالتون،  سیاسی 

دەڵێت، فۆڕمی دادپەروەری بە پیتی گەورە 

دەنورسێت، ئێمە لە دادپەروەری لە رۆحەوە 

بۆ دادپەروەری لە دەوڵەتدا دەگەڕێینەوە.

5- دەوڵەتی تەواو خوازراو
• ئەخالق: ژیانی باش

پڕ  خۆشگوزەرانی،  لە  پڕ  ژیانی  بۆچی 

نەبێت؟  سێكسیەكامنان  چێژە  رازیكردنی  لە 

وەك  چێژ  تێیدا  كە  سەروبەرە،  بێ  ژیانیكی 

هیچ  كە  ژیانێك  دابرنێت،  باشە  بااڵترین 

و خواردنەوە  رووی خۆراك  لە  سنورداریەك 

و رازیكردنی مەیلەكان و مادە هۆشبەرەكان 

و خەوتن بوونی نییە هەبێت و سەرجەمی 

خۆشییە جەستەییەكانی تێدا تاقیبكرێتەوە؟ 

ئەفالتون بە شیوازی جیاجیا وەاڵمی ئەم 

دیاریكراوەكانی  خاڵە  دەداتەوە.  پرسیارانە 

ئەو بەردەوامبوونە ئەمانەن:

1. چێژ بۆ مرۆڤەكان چاكەی بااڵ نییە.

بااڵ،  چاكەی  وەك  چێژ  تۆ  ئەگەر   .2

بە  خۆت  ئەخالقی  مەبەستی  هاوشێوەی 

لەناوچوون  بەرەو  تۆ  ئەمە  بڕۆیت،  دوایدا 

دەبات.

چێژ  خواستە  كپكردنی  چێژ،  بۆچی 

ئامێزەكان، ناتوانرێت بە باشەی بااڵ بۆ مرۆڤ 

دابرنێن؟ ئەفالتون دەڵێت، چونكە بەرزترین 

نامرۆڤانە،  یان  مرۆڤانە،  شتێك،  بۆ  چاكە 

خودی  رسوشتی  تەواوكردنی  لە  بریتییە 

ئەو.  ناوەڕۆكی  یان  ئەندازەی فۆڕم،  بە  ئەو 

ئامانجە ئەخالقیەكان بریتی نییە لە تێپەڕین 

لە رسوشتی من، بەڵكو زیاتر بۆ رازیكردنی 

رسوشتی من، بەدیهاتنی تواناكانی منە وەك 

مرۆڤێك.

تەنیا  مرۆڤێك،  وەك  منیش  رسوشتی 

ناگرێتەوە،  جەستەییم  خواستنی  ئ��اوات 

سیانی،  رۆح��ی  ت��ری  بەشی  دوو  بەڵكو 

پەروایی،  بێ  و  پاوانخوازی  مەیلی  ئیرادە، 

و  وت��ارب��ێ��ژی  ت��وان��ای  و  منایشكردن  خ��ۆ 

چاكەی  لەخۆدەگرێت.  منیش  عەقاڵنییەتی 

سێ  سەرجەم  كە  دەخ��وازێ��ت  من  ب��ااڵی 

واتە  خۆم،  بەشێكی  تەنیا  نەك  بەشەكەم، 

لەمانە  بێجگە  تێربكەم.  سێكسیەكانم  چێژە 

رەگ��ەزی  سێ  رازیكردنی  من  ب��ااڵی  باشە 

یان  هاوئاهەنگ،  و  گونجاو  من  رسوشتی 

سیستمی  دەبێت.  شایستەیان  سیستمی 

عەقڵ  كە  ریزبەندیەكە،  ئەوان  شایستەی 

رەگەزی  رەگ��ەز،  بەهاترین  پڕ  و  بااڵترین 

ئیرادەییەكان  مەیلە  و  نزمرتین  جەستەیی 

پلەی مامناوەند پێكدێنن.

دادپەروەر،  »مرۆڤی  دەڵێت  ئەفالتون 

رۆحی  جۆراوجۆرەكانی  رەگ��ەزە  بە  رێگە 

داگیربكەن«.  یەكرت  ئەركەكانی  كە  نادات، 

»ئەمجۆرە  دەڵێت  درێ��ژەدا  لە  ئەفالتون 

م��رۆڤ��ە م��اڵ��ی خ���ۆی رێ��ك��دەخ��ات«، 

بەشێوەیەك كە مەیلە جەستەییەكان پێگەی 
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كەسی  داگیرنەكەن.  عەقڵ  دەسەاڵتداری 

و  جۆناسی  بە  ئەخالقی  یان  دادپ���ەروەر 

هەوڵدەدات  خۆی  نەفسی  كۆنرتۆڵكردنی 

بە  خۆی  رسوشتییەكەی  رەگ��ەزە  سێ  هەر 

رێكخستنێكی گونجاو رازی بكات.

 هاوئاهەنگی رۆح
رۆح،  بەشەكەی  دەڵێت: سێ  ئەفالتون 

لە بەرزترین تا نزمرتین، لەگەڵ بەشی ناوەند 

بەرزترین  وەك  پێكدێنن،  هاوئاهەنگییەك 

نۆتە  و  میوزیك  نۆتەكانی  نزمرتین  و 

ناوەندییەكان لە میوزیكدا، هاوئاهەنگییەك، 

لە  دەس��ت��ەواژەك��ان  )وەك  هارمۆنی  ی��ان 

هەنگاوێكی میوزیكدایە(.

جۆر  سێ  تیۆری  هاوشێوەی  ئەفالتون 

بیركاریناس-  ڤ��ی��س��اگ��ۆرس-ی  ل��ە  م���رۆڤ، 

لێكچوونێك،  دۆزی��ن��ەوەی  لە  فەیلەسوف 

رۆح  هاوئاهەنگی  ن��ێ��وان  نواندنی  ی��ان 

و  بیركارییەكان  پەیوەندییە  هارمۆنی  و 

بەڵگەدێنێتەوە.  میوزیك  ئاوازێكی  هارمۆنی 

لە  رۆح  بەشەكانی  ئەنجامی  گەیشتنە 

رۆحی  كە  حیكمەتیاندایە،  هاوئاهەنگی 

ئاشتیدایە«،  لە  خۆیدا  »ل��ەگ��ەڵ  ن��اوب��راو 

ت��ەواوك��ردووە.  خۆی  رسوشتی  ئەو  چونكە 

ژیانی باش، ژیانی هاوئاهەنگ و هاوسەنگە، 

ژیانێك پێویستیەكانی سێ بەشەكەی رۆح لە 

سیستمێكی شایستەدا رازیدەكات. ئەمە ژیانی 

باشە، ژیانی شایستە و بااڵ بۆ مرۆڤ، نەك چێژ 

بۆ تەنیا چێژ لێوەرگرتن، یان بۆ چێژ وەرگرتنی 

واتە  مرۆڤ،  خۆشبەختی  بەڵكو  شەهوانی، 

باش(  )ژیانی  گشتی.  خۆشگوزەرانی  هەستی 

ئەو ژیانەی مەسیحی سەرەتا نییە، كە جەستە 

رەتدەكاتەوە و سوكایەتی پێدەكات. پێویستە 

جەستەش رازی بكرێت و سەالمەت، بە هێز و 

جوان بێت. )ژیانی باش( بۆنەی رەتكردنەوەی 

گرفتە سێكسیەكانی هاوشێوەی مەسیح نییە. 

ئەمانە   – وەفاداری  خۆنواندن،  پاوانخوازی، 

رۆح  پێویستە  ئیرادییەكان،  هێزە  سەرجەم  و 

بەاڵم  بكەن،  سەركەوتن  و  چاالكی  بە  ناچار 

عەقڵەوە.  كۆنرتۆڵی  ژێر  بخرێنە  پێویستە 

ئەفالتون  وەك  ب��اش(  )ژیانی  ئەنجامدا  لە 

باسیدەكات، هەندێك كات بە ژیانی عەقاڵنی 

ئەوە  ئەفالتون  مەبەستی  بەاڵم  ناودەبرێت، 

نییە، كە ژیانی باش، ژیانی ئەو كەسە بەرچاو 

مەیلە  لە  دوور  و  عەقاڵنییە  س��ەرو  تەنگە 

بەهێز و بێ جەستەی بەهێز و تەندروستەیە. 

تەركە  و  دابڕاو  كەسێكی  ژیانی  باش  ژیانی 

مەیلە  و  ئیرادە  كە  ژیانێكە  بەڵكو  نییە،  دنیا 

عەقڵدان،  كۆنرتۆڵی  ژێر  لە  شەهوانییەكان 

پرسیاری بۆچی  ئەفالتون وەاڵمی  بەمشێوەیە 

بە  نەبێت،  چێژەكامنان  لەگەڵ  تێكەڵ  ژیانی 

و  رۆح  رووی  لە  یۆنانی  ئایدیالی  واتایەكی 

دەداتەوە.  بااڵن،  تایبەمتەندیەكان  و  جەستە 

ماوەی  بۆ  بڵێین  نییە،  نوێ  وتەیەكی  ئەمە 

شارستانێتی  رۆژئ���اوا  جیهانی  س��اڵ   2500

منونەی  و  ویستووە  خۆش  )یۆنان(ی  دێرینی 

لێ دروستكردووە. لەوانەیە زیاتر لە هەموان 

كێشكراوین،  یۆنان  باشی  ژیانی  بەرەو  ئێمە 

Pythagoras
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پەیڕەویامن لە كۆپی كراوی ئەفالتون لەبارەی 

ژیانی باش، وەك ژیانی رازیكردنی هاوسەنگی 

تەندروست،  ژیانی  كردووە.  مرۆڤ  رسوشتی 

بەهێز، پاڵەوانانە و جێ شانازی، هۆشمەند و 

عاقاڵنە، نیشانەی چاكەی بااڵ بنەمای تەواوی 

راستی و جوانی و باشی.

- ئەخالقی ئەفالتون: بەكورتی
یان  ئەخالقی،  فەلسەفەی  ئەمە  دوای 

یان  ئەخالق  فەلسەفەی  ئەفالتونە.  ئیتیكی 

فەلسەفە  لقكی  وەك  دەتوانرێت  )ئیتیك( 

و  چاكە  رسوشتی  لە  كە  بكرێت،  پێناسە 

داواكاری  و  ئەرك  هەڵە،  و  راست  خراپە، 

پرسیارەكانی  فەلسەفەیە  ئەم  دەكۆڵێتەوە. 

چاكەی  ئایا  دەخ��ات��ەڕوو:  ئەمانە  وەك 

بوونی  مرۆڤەكان  بۆ  رەه��ا  چاكەی  ب��ااڵ، 

سۆفستاییەكان  كە  ئەوەی  وەك  یان  هەیە، 

و  كات  لە  چاكەكان،  سەرجەم  وتویانە، 

شوێنی دیاریكراودا بۆ مێژوو و كەلتورێكی 

بااڵی  چاكەی  ئایا  گونجاون؟  تایبەتی 

یان  خۆشبەختییە،  بە  گەیشنت  ئەخالقی 

جیبەجێكردنی ئەركە؟ ئایا چاكە دەتوانرێت 

بنارسێت؟ ئایا چاكە عەقاڵنییە، یان دەنگی 

واتای  ئیرادیەكانە؟  و  شەهوانی  مەیلەو 

ئەوەمان  چییە؟  هەڵەكان  و  راست  ئاكارە 

بااڵ  چاكەی  راستیدا  لە  ئەفالتون  كە  زانی 

رەها،  بە  ئەو  و  پەسەنددەكات  مرۆڤ  بۆ 

و  ناساندن  توانای  نەگۆڕ،  هەمیشەیی، 

ئەخالقی  لە  كەواتە  دەزانێت،  عەقاڵنی 

ل��ەالی  چییە؟  ب��ااڵ  چ��اك��ەی  ئەفالتوندا 

ئەو  مرۆڤەكان  بۆ  بااڵ  چاكەی  ئەفالتون 

بە  كە  خۆشگوزەرانیەیە،  یان  خۆشبەختی، 

ژێر  لە  رۆح  بەشەی  سێ  ئەو  رازیكردنی 

كۆنرتۆڵی عەقڵدا بەدەستدێت؟ لە ئەخالقی 

حیكمەت  چییە؟  حیكمەت  ئەفالتوندا 

لە  كردارێكە  ژی��ان،  راستی  ئاكاری  ی��ان 

ناسینەوە سەرچاوەدەگرێت، ناسینی رۆحی 

چاكە،  منونەكانی  و  فۆڕمەكان  سیانی، 

و  هەیە  ناسینەیان  ئەم  ژمارەیەكیان  تەنیا 

تاكەكانی  سەرجەم  رەفتاری  ئەوان  دەبوو 

ئەفالتون،  ئەخالقی  كۆنرتۆڵبكەن.  كۆمەڵگە 

هێشتا هەمان تێڕوانینی سەرەتای سوقراتە، 

كە: حیكمەتناسین، یان زاناییە.

فەلسەفەی سیاسی
ئەگەر  دەڵ��ێ��ت،  ئێمە  بە  ئەفالتون 

بۆ  لە ئەخالقامن  مبانەوێت وێنەیەكی رونرت 

بگەڕێینەوە  پێویستە  هەبێت،  هەركەسێك 

دەوڵەت،  شكڵی  بابەتەكانی  دەوڵ��ەت.  بۆ 

بنەمادا  لە  )كۆمار(  كتێبی  كە  بابەتێكە 

بابەتە  ئەو  راستیدا  لە  ب��ەو،  تایبەتكراوە 

پێكدێنێت.  سیاسیەكان  فەلسەفییە 

فەلسەفە،  لە  لقێكە  سیاسی  فەلسەفەی 

باش  كۆمەڵگەی  ك��ە  پ��رس��ای��اران��ەی  ب��ەو 

چییە؟  دادپ��ەروەری  كۆمەڵگەیەیە؟  كامە 

پەیوەندی  چییە؟  چاودێری  و  دەس��ەاڵت 

شوێنكەوتن – دەسەاڵتداری نێوان دەوڵەت 

بە  بۆ خزمەتكردن  كامەیە؟ دەوڵەت  تاك  و 

تاك دروستدەبێت، یان تاك بۆ خزمەتكردنی 

ئەفالتون  سیاسی  فەلسەفەی  دەوڵ��ەت؟ 

فەلسەفەی  و  ئەخالق  بە  بەسنت  پشت  بە 

پرسیارانە  ئ��ەم  وەاڵم���ی  ئ��ەو  ئەخالقی 

ئەخالقی  فەلسەفەی  لەوە  بەر  دەدات��ەوە. 

مرۆڤدا  رۆحی  لە  دادپەروەری  شێوازی  ئەو 

جێگیركردووە. مرۆڤ تا ئەو كاتە دادپەروەر 

هاوئاهەنگی  پێكهاتەی  بەپێی  كە  عاقڵە،  و 

بەسەردەبات.  ژیان  رۆح،  بەشەكەی  سێ 

دەستپێدەكات،  وتەكانی  لێرەوە  ئەفالتون 

هەموو  بنەڕەتی  ئامانجی  دادپ��ەروەری  كە 

لە  ب��ەردەوام  دەوڵ��ەت  ب��ەاڵم  دەوڵەتێكە، 

كۆمەڵگەیەكەوە دروستدەبێت، لەو الیەنەوە 

پێویستیەكانی خۆیان  ناتوانن  كە مرۆڤەكان 

ه��ەوڵ��دەدەن  و  كۆدەبنەوە  دابینبكەن، 

پڕبكەنەوە.  باشرت  خۆیان  پێویستیەكانی 

چاالكی  توانای  كۆمەاڵیەتیدا  ژیانی  لە 

بوونی  لەبەرئەوە  زیاترە،  مرۆڤەكان  بۆ 

شارەكان و حكومەتەكان، بە هەمان شێوەی 

ئەفالتون  بەمشێوەیە  رسوشتین.  مرۆڤەكان 

كە  مەسیحی،  ئایینی  لەگەڵ  یۆنانییەكان  و 

دژی  نازانێت،  باش  و  بە رسوشتی  دەوڵەت 

مەسیحیەت  چونكە  دەوەستنەوە،  تر  یەكی 

دەزانێت  پێویست  شەڕێكی  بە  دەوڵ��ەت 

گ��ەورەت��ر،  شەڕێكی  كۆنرتۆڵكردنی  ب��ۆ 

بۆ  ب��ەرەی��ی  و  س��ەر  بێ  ئەنجامی  لە  كە 

دامەزراوە.  مرۆڤەكان  مەیلی  خامۆشكردنی 

بۆ  ئەفالتون  تێڕوانینی  دەبینین  وەك 

دەوڵەت لەگەڵ تێڕوانینی كارل ماركس-یش 

دیكتاتۆری  بە  دەوڵەت  ماركس  ناگونجێت، 

باوەڕیوایە،  و  دەزانێت  دەسەاڵتدار  چینی 

ب��ۆ وەب��ەره��ێ��ن��ان��ی چینە  ك��ە دەوڵ����ەت 

كامڵبوون  لە  رێگری  و  تر  كۆمەاڵیەتیەكانی 

لەكاتێكدا  دروستبووە.  ئ��ەوان  ئ��ازادی  و 

ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەختی  مەسیحیەت  ك��ە 

دەكردەوە، ژیانی باش بریتیە لە: پەیوەندی 

راستەوخۆی تاك بە پەروەردگارەوە و گرنگی 

رەتدەكردەوە،  كۆمەاڵیەتیەكانی  پەیوەندییە 

كە  باوەڕیانوابوو،  یۆنانیەكان  و  ئەفالتون 

ژیانی باش تەنیا لە دەوڵەتی باشدا دێتەدی، 

كەواتە دەوڵەتی باش چییە؟ دادپەروەری لە 

یان  سیاسی،  رێكخراوی  لە  واتە  دەوڵەتدا، 

حكومەتی سارددا كامەیە؟

 
دادپ����ەروەری لە م��رۆڤ و 

دەوڵەتدا
ئەفالتون  كە  كرا،  بەوە  ئاماژە  پێشرت 

ئەفالتون  ئێستا  بەشەوە.  سێ  بە  دەیكات 

رۆح  بەشەی  سێ  ئ��ەو  لەگەڵ  كۆمەڵگە 

ری��زب��ەن��د دەك��رێ��ت. ب��ۆ ئ��ەف��الت��ون بە 
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سیاسی،  فەیلەسوفی  ژمارەیەك  پێچەوانەی 

بۆ  ئەخالقێك  و  تاك  بۆ  ئەخالقێك  دوات��ر 

رۆحی  وەك  كەواتە  نییە،  وات��ای  دەوڵ��ەت 

سیانی هەر كەسێك لە سێ بەش پێكهاتووە، 

 – كۆمەاڵیەتییە  چینی  سێ  نوێنەری  كە 

چینی بەرهەمهێنەر، چینی سەربازی، چینی 

دەسەاڵتدار.

لە شاری منونەیی كۆماردا، كە سوقرات 

هەر  باسیانكردووە،  شوێنكەوتوانی  و 

كۆمەڵێك  رێگەی  لە  چینە  سێ  لەو  یەكێك 

كۆمەڵگە  پێیاندەوترێت  كە  ئەندامەوە 

ژیان  كاراییەكانی  و  ئ��ەرك  بە  گرنگی  و 

لە  بریتین  كە  بەرهەمهێن،  چینی  دەدات. 

ماسی  ئاسنگەرەكان،  شوانەكان،  جوتیاران، 

فرۆشان،  پێاڵو  چنەكان،  ف��ەڕش  گرەكان، 

رۆح،  ژێرەوەی  ریزی  دەچنە  بازرگانەكان، 

پاسەوان،  مەیلە شەهوانییەكان.  بەشی  واتە 

چینی  عەقڵ،  رەگەزی  فەرمانڕەواكان،  یان 

پاسەوانەكان  ك��اری  یارمەتی  كە  سوپایی 

بەاڵم  پێكدێنن،  ئیرادە  رەگ��ەزی  دەدات، 

سیاسییە  رێكخراوە  لەم  بنەڕەتی  ئامانجی 

یان  پاسەوانەكان،  فێركردنی  و  پ��ەروەردە 

بە  چینی دەسەاڵتدار و دواتر هاوڕێیانیانە، 

بیركاری،  پێویستە زانستەكانی وەك  تایبەتی 

شارەزایی  و  فێربن  میوزیك  ئەستێرەناسی، 

تێدا پەیدابكەن. 

مرۆڤ  ژمارەیەك  ئەفالتون  ب��ڕوای  بە 

خۆیان ئامادەن بۆ فەیلەسوف – فەرمانڕەوا 

بۆ  ژمارەیەك  بۆ سەربازی،  ژمارەیەك  بوون. 

پێیوابوو  ئەفالتون  ئامادەن.  بەرهەمهێنان 

و  زیرەكییە  گشتی  ه��ۆك��اری  میرات  كە 

زیرەكرتین  منداڵی  گشتی  شێوەیەكی  بە 

مندااڵنەی  ئەو  و  زیرەكن  زۆر  كەسەكان، 

پێاڵو  ت��وان��ای  رسوش��ت��ی  بەشێوەیەكی 

بكرێن  پێویستە  هەیە،  دروستكردنیان 

لەو  ئەفالتون  بەاڵم  دروستكەر،  پێاڵو  بە 

هەاڵوێردكراوەكان  بوونی  لە  كە  الیەنەوە 

چینی  ریزەكانی  كە  بڕیاریدا  بوو،  ئاگادار 

بۆ  زیرەكەكان  نوخبە  چینی  دەسەاڵتدار، 

بە  چینەكان  سەرجەم  زیرەكەكانی  منداڵە 

كراوەیی مبێنێتەوە، هەروەها لە سەرتاسەری 

كۆماردا لە سەرەتای سااڵنی گەشەی منداڵدا، 

و  چاودێری  ژێر  بخرێنە  مندااڵن  سەرجەم 

تاقیكردنەوەی هەمیشەییەوە، بۆئەوەی ئەو 

زیرەكن،  پەروەردەكردن  بۆ  كە  مندااڵنەی 

پاسەوانەكانی  لە چینی  ئەندام  بوونە  دواتر 

دەسەاڵت بنارسێن.

پ��اس��ەوان��ەك��ان:   چ��ی��ن��ی 
هەڵبژاردن و پەروەردە

لە  پاسەوانەكان  هەڵبژاردنی  كەواتە 

توانای  بنەمای  لەسەر  چینەكان،  سەرجەم 

عەقڵی رسوشتی دەبێت. ژنانیش هاوشێوەی 

لە  ئەندام  بوونە  بۆ  توانای رسوشتی  پیاوان 

بەمشێوەیە  هەیە.  دەسەاڵتداریان  چینی 

مێژووی  لە  سوقرات(  )لەگەڵ  ئەفالتون 

پشتیوانی  وەك  رۆژئ����اوادا،  فەلسەفەی 

پیاوان  و  ژن��ان  نێوان  زیرەكی  یەكسانی 

لەالیەن  رووەوە  ل��ەم  ه��ەژم��اردەك��رێ��ن. 

جواڵنەوەی ژنانی هاوچەرخ، پێشوازی گەرم 

لە كتێبی پێنجەمی، كۆمار بە هۆی بەرگری لە 

یەكسانی نێوان ژن و پیاو كردووە. ئەفالتون 

پیاودا  و  نێوان ژن  لە  دڵنیاییەوە  بە  دەڵێت 

پیاوان  كە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە،  جیاوازی 

دەیانهێننە  ژن��ان  و  دروستدەكەن  منداڵ 

جیهانەوە، بەاڵم ئەم جیاوازیە پەیوەندی بە 

نییە.  ژیانی سیاسیدا  لە  ئەوان  بینینی رۆڵی 

رسوشتییان  توانای  پیاوان  هاوشێوەی  ژنان 

دەسەاڵتدار،  چینی  بۆ  ژمارەیەكیان  هەیە، 

یارمەتیدانی  و  سوپا  ن��او  بۆ  ژم��ارەی��ەك 

بەرهەمهێنان  بۆ  ژم��ارەی��ەك  و  دەوڵ��ەت 

هەڵدەبژێردرێن، لەبەرئەوە ژنان لە كۆماردا 

لە ژیانی هەر سێ چینەكەدا بەشداردەبن. 

پەروەردە  چۆن  فەرمانڕەواكان  كەواتە 

رێگەی  لە  ئەوان،  پەروەردەكردنی  دەبن؟ 

فێركردنی  دەوڵەتە.  خزمەتی  و  فێركردن 

كارەكان،  بەڕێوەبردنی  بۆ  هەڵبژێردراوەكان 

لەگەڵ میوزیك و ئەدەبیات جیاكراونەوە، بۆ 

رۆح و وەرزش بۆ بەهێزكردن و تەندروستی 

جەستە دەستپێدەكات. دواتر ئەوان دەگەنە 

فێری  ب��ۆئ��ەوەی  ناسین،  جیاكاری  هێڵی 

تر  زانستەكانی  و  ناسی  ئەستێرە  و  بیركاری 

تایبەتە  بابەتەكانیان  ئەو زانستانەی كە  بن، 

بە جیهانی مەعقول، بەاڵم فێركردنی بیركاری 

زانیاری  بەرزكردنەوەی  »بەمەبستی  ئەوان 

بازرگانی بۆ كڕین و فرۆشنت نابێت«. 

بەرنامەیەكی  ئ��ەف��الت��ون  كاتە  ئ��ەو 

پاسەوانەكان  ژیانی  و  پەروەردە  بۆ  تەواوی 

سەرەكیەكانی  خاڵە  راستیدا  لە  دادەنێت، 

ئەفالتون  بەشێكی گرنگی فەلسەفەی  چەند 

بەیاندەكەن، كە ئێمە لە بەشەكانی پێشوودا 

ئاماژە  كە  خاڵێك  تەنیا  بووین.  ئاشنا  پێیان 

پێكردنی پێویستە، شێوازی ژیانە، ئەفالتون بۆ 

كۆمەڵگەی منونەیی خۆی دوو گروپی بەرزتر 

واتا چینی دەسەاڵتدار و سوپا دیاریدەكات. 

پارە  یان  تایبەتی،  خاوەندارێتی  لە  ئەوان 

وەك  پێویستە  پیاو  یان  ژن  ئەوان،  بێبەشن. 

و  بژین  سەربازییەكان  بنكە  لە  سەربازەكان 

سوود لە خۆراك و شوێنی خەوتنی هاوبەش 

وەرگرن. خۆراك، پۆشاك، ئامرازە تایبەتیەكانی 

بەرهەمهێنەكانەوە  لەالیەن  پێویستە  ئەوان، 

ئەوان  خواردنی  پیویستە  دروستبكرێن. 

سادە بێت و زۆر نەخۆن. پێویستە ئەوان لە 

تێكەڵ  لە  بۆئەوەی  دووربن،  خێزانی  ژیانی 

وەفاداریان  و  خێزان  بۆ  وەف��اداری  بوونی 

شەهوانیان  تێركردنی  دووربن.  دەوڵەت  بۆ 

سنوردار  بۆنانەدا  لەو  بەڕەسمی  پێویستە 

و  وەچە  خستنەوەی  بە  تایبەتە  كە  بێت، 
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پەروەردەكردنی مندااڵن، ئەمەش بۆپاراستنی 

ژمارەی چینی دەسەاڵتدار پێویستە. ئەفالتون 

ئەم بۆنانە بە )هاوسەرگیری پیرۆز( ناو دەبات، 

ئەو هاوسەرگیریانەی كە یەكگرتنی كاتی بۆ 

هاوسەرگیریانە  ئەم  منداڵن.  دروستكردنی 

لەسەر  پێبدرێت،  رێگەیان  لەوەی  گرنگرتن 

نەخشەكانی  دروس��ت��ن.  تایبەتی  بنەمای 

پەروەردەكردنی فەرمانڕەواكانی  بۆ  ئەفالتون 

هەموو  لە  كە  خەیاڵیە،  بەشێوەیەك  كۆمار 

ئەو شتانە بەرزترن، كە لە كۆمەڵگەی ئێمەدا 

ئەفالتون،  بۆچوونی  بە  پێشبینیدەكرێن. 

ئەو  هەمان  بە  مرۆڤ  پەروەردەی  پێویستە 

شێوەیە ئەنجامبدرێت، كە برای )ئۆگالكۆن( لە 

بە  س��ەگ  ی��ان  ئەسپ  پ��ەروەردەك��ردن��ی 

كاریدێنێت. ئەو هیچ ترسێكی لە هاوواڵتیانی 

ه��اوچ��ەرخ ل��ەب��ارەی س��وود وەرگ��رت��ن لە 

 Genetics دەستكەوتەكانی زانستی جێنێتیك

بۆ خستنەوەی وەچەی مرۆڤی خاوەن توانای 

هزری و جەستەیی زۆر نەبوو. لەو الیەنەوە 

فۆڕمەكان،  لەبارەی  ئەفالتون  تیۆری  كە 

مرۆڤایەتی  بااڵی  پێوانەی  ژمارەیەك  گرەنتی 

تایبەمتەندی  و  لە رووی هزری و جەستەیی 

پەروەردەكردنی  ئەو  لەخۆگرتووە،  ئەخالقی 

ئەمجۆرە  كە  لەبەرچاوگرتبوو،  پاسەوانەكانی 

ئ��ەوەی  وەك  هەبێت.  تایبەمتەندییەیان 

»دەبینم  دەپرسێت:  )گالكۆن(  لە  ئەفالتون 

ماڵەكەت  ل��ە  ئ��ەزم��ون��ت  ب��ە  س��ەگ��ی  ت��ۆ 

پ��ەروەردە  جیاكاری  بێ  ئ��ەوان  هەیە... 

دەك���ەی���ت؟ ئ��ای��ا ه��ەوڵ��ن��ادەی 

ئەوەندەی دەكرێت باشرتینەكان 

نێوان  لە  و  جیابكەیتەوە؟.... 

ئەزمونرتینیان  بە  ئەوانیشدا 

جیابكەیتەوە؟« )كۆمار 459( 

چاودێرییە  ئەمجۆرە  گرنگی 

ل���ە پ����ەروەردەك����ردن����ی 

كۆماریشدا  دەسەاڵتدارانی 

لەو كەمرت نییە. 

بەرهەمهێن  چینی  ژیانی 

چینی  دوو  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە 

)سوپا(  یاوەرەكان  و  پاسەوانەكان 

دەت��وان��ن  بەرهەمهێن،  چینی 

بە  ب��ن،  زی��و  و  ئاڵتوون  خ��اوەن��ی 

و  كاربكەن  بژین،  خێزانی  شێوەی 

ئازادبن.  شەهوانییەكانیاندا  كارە  لە 

بەرهەمهێن،  چینی  ئەندامێكی  هەر 

ئەنجامبدات،  پیشەیە  ئەو  دەتوانێت 

بانكداری،  دەیخوازێت: جوتیاری،  كە 

فەرش چنین  بەپێی تاواناكانی خۆی 

پێویستیەكانی  لەگەڵ  گونجاو  و 

چینی  لەالیەن  هەردووكیان  كە  كۆمەڵگە، 

الیەنەوە  لەو  دیاریدەكرێن.  پاسەوانەكانەوە 

كە توانای تێگەیشنت لە چەمكە روتەڵەكانیان 

بە  فۆڕمەكاندا  لە  پ��ەروەردەك��ردن  نییە، 

پێویستە  بەاڵم  دەبێت،  كات  هەدەردانی 

كە  پەروەردەبكرێن،  ئەوان  تر  جۆرێكی  بە 

دەسەاڵتەكانی  كایەكەوە  ناو  چوونە  بۆ 

جیاكردنەوە  و  بانگەشە  بۆ  حكومەتی 

پێویستە.

ئەفالتون بۆ رێكخراوە حكومییە جیاواز 

هەیە.  مەرجێكی  چەند  بانگەشەكارەكان،  و 

بانگەشەی  لەالیەن  پێویستە  بەرهەمهێن 

كە  بانگەشەیەك  كۆنرتۆڵبكرێت،  دەوڵەتەوە 

یەكێتی  كار،  پاڵنەری  الیەنگری،  وەفاداری، 

جیاكاری  پێویستی  فێردەكات.  كۆمەاڵیەتی 

لە نێوان ئەوەی كە نابێت لە كۆماردا هەبێت 

ب��اوەڕ  كە  بانگەشانەی  ئ��ەو  پێویستی  و 

دروستدەكات،  خ��وازراوەك��ان  سرتاتیژە  و 

پاراستنی  پاسەوانەكان  ئەركی  گرنگە.  زۆر 

زیانباری  راكێشانی  لە  چینەكان  سەرجەم 

ش��اع��ی��رەك��ان، من��ای��ش��ن��ام��ە ن��وس��ەك��ان، 

چیرۆكەكان،  وێنەكێشەكان.  میوزیسیانەكان، 

خواكان،  لەبارەی  گێڕانەوەكان  ئەفسانەكان، 

بزوێنەكان،  هەست  تراژیدیا  و  هۆنراوە 

هەیە.  جیاكاری  بە  پێویستیان  سەرجەمیان 

دژی  ئەفالتون  ئەخالقیەوە،  رووی  ل��ە 

بۆ  بوو  شاعیر  )هۆمێر(ی  وێناكردنی  بە 

قینیان  خواكان، كە لەگەڵ یەكرت شەڕیانە و 

ئەو  هەروەها  درۆدەك���ەن،  و  دڵدایە  لە 

نوسەكان  منایشنامە  ئەخالقی  وێنەی  دژی 

دروستكراوی  شەهوانی  و  الواز  هارمۆنی  و 

میوزیسیانەكان بوو. ئەو لە كتێبی دووەمدا 

بدرێت،  گەنجێك  بە  رێگە  »نابێت  دەڵێت 

تێیدا  ك��ە  بگرێت،  منایشنامە  ل��ە  گ��وێ 

كارەكان  خراپرتین  ئەو  ئەگەر  دەوترێت 

سەرسوڕهێنەری  كارێكی  ئەنجامبدات، 

plato
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نەكردووە«، چونكە دەوترێت، كە خواكانیش 

دڵنیاییەوە  بە  ئەنجامداوە.  تاوانانەیان  ئەم 

بەرنامە  توندوتیژی  كاریگەری  ئەفالتون 

بینەرانی  كە  دەبینی،  تەلەفزیۆنیەكانی 

ئاگادار دەكاتەوە تاوانی كوشتنی مرۆڤەكان 

راستیدا  لە  و  نییە  سەرسوڕمان  جێ  شتێكی 

پەسەندكراوە.  تر  واتایەكی  بە  نییە،  گرنگ 

بۆ  ئەگەر  توندوتیژی  جیاكاری  ئەفالتون 

پێویست  بە  بێت  مندااڵن  یان  بەسااڵچوان، 

دەزانێت. 

سانسۆری  بۆ  هۆكار  دوو  ئەفالتون 

توندوتیژی پێشكەشدەكات: دوبارەكردنەوەی 

ناگرنگ  ب��ە  و  دەی��گ��ۆڕێ��ت  ئ��ەو،  وێ��ن��ەی 

دەك��ات  كارێك  ل��ەم��ڕوەوە  و  دری��دەخ��ات 

پەسەندبكرێت، نیشاندانی توندوتیژی بینەر، 

یان خوێنەر بۆ كردەی توندوتیژی هاندەدات. 

ئەفالتون(  )ك��ۆم��اری  رەخنەگرانی 

بە دژە دیموكراتی دەزانی، ئەمەش  ئەویان 

ژم��ارەی��ەك��ی  ه��ەروای��ە.  دڵنیاییەوە  ب��ە 

بە  تر  هەندێكی  و  كۆمۆنیستی  بە  تر 

لە  ئەفالتون  ئایا  دەب��ەن.  ناوی  فاشیزمی 

 Totalitarianism تۆتالیتاریزم  سیاسەتدا 

بیستەمییە،  س��ەدەی  سیاسەتی  جۆرێك 

لەگەڵ  وات��ا  ت���ەواوی  بە  ناتوانرێت  كە 

یۆنان  دێرینی  شاری   – دەوڵەت  سیاسەتی 

هاوشێوەی  ئەفالتون  ب��ەراوردب��ك��رێ��ت. 

حكومەتە تۆتالیتارەكان، چەپ و راستەكان، 

و  ت��اك��ڕەوی  كۆمۆنیست،  و  فاشیست 

بە  ب���اوەڕی  و  رەت��ك��ردەوە  دیموكراتی 

لە  دەوڵ���ەت  و  دەس���ەاڵت  شوێنكەوتنی 

هاوشێوەی  ئەفالتون  هەیە.   تاكەوە  الیەن 

حكومەتە تۆتالیتارەكان، مافی تاك، ئازادییە 

و  كرد  ئینكار  یاسا  بەپێی  مەدەنیەكانی 

نوخبە،  كۆمەڵێك  حكومەتی  لە  بەرگری 

دەستبەسەرداگرتنی  دەوڵ��ەت،  سانسۆری 

پڕوپاگەندەوە،  رێگەی  لە  ئەندێشەكان 

چ��اودێ��ری ئ��اب��وری ل��ەالی��ەن دەوڵ���ەت و 

بەنزیكەیی  حكومەت  دەس��ت��وەردان��ی 

لەسەرجەم كایەكانی ژیانی تایبەتی دەكرد، 

مۆدێرن  تۆتالیتاری  لە  رقی  ئەفالتون  بەاڵم 

فەلسەفەی  لە  هەمانشێوەش  بە  ب��وو، 

)تراسیامخۆس Thrasymachos( بە یۆنانی 

بنەمای  لەسەر   )Θρασύμαχος(

سەرچاوە  ه��ێ��زەوە  لە  م��اف  كە  ئ��ەوەی 

دەگرێت، بێزاربوو. 

بۆ ئەفالتون تەنیا پاساوێك بۆ دەوڵەتی 

ئەوەیە،  ئەویش  هەیە،  بوونی  ئەو  رەهای 

ناسینی  بنەمای  لەسەر  دەوڵەتە  ئەو  كە 

ناوەڕۆكی  بە  ئەستوورە  پشت  راستەقینە، 

حكومەتە  ئەو  دادپ���ەروەری.  راستەقینەی 

هێز،  ن��ەژاد،  رێگەی  لە  ئاڕاستەكراوەكان 

بە  بەرز  پلەی  پێدانی  خانەدانی،  سەرمایە، 

كۆمۆنیزم،  هاوشێوەی  كۆمەاڵیەتی  چینێكی 

یان پێدانی پلەی بااڵ بە پێشەوایەكی تایبەتی 

وەك لە فاشیزمدا، مەحكوم دەكرد. 

لە دیدی ئەفالتونەوە لەو الیەنەوە، كە 

ناوەڕۆكی  ئەو،  كۆماری منونەیی  پاسەوانانی 

دەناسن،  باش  مرۆڤێكی  و  كۆمەڵگەیەك 

رەها  دەس��ەاڵت��ی  شایانی  ئ��ەو  دەوڵ��ەت��ی 

و  كۆمەڵگە  سەرجەمی  كۆنرتۆڵكردنی  بۆ 

تەواوكردنی بەرپرسیارێتی پاكیزەیی ئەخالقی 

هەمان  ئەمە  بەاڵم  هاونیشتامنیەكانیەتی، 

و  حكومەت  سەرجەم  كە  نییە،  شتە  ئەو 

كڵێساكان هەمیشە بە رەهایی وتویانە. – كە 

پاساوی  ئەوانەوە،  لەالیەن  راستی  ناسینی 

كۆنرتۆڵی رەهایان بەسەر هەر كەسێكدایە؟  

پێویستە  كە  بوونیان هەیە،  گرفت  دوو 

سیاسەتێكی  هەر  یان  ئەفالتون،  كۆماری  لە 

رەهایرتدا هەبن:

ئ��ەف��الت��ون  ئ����ەوەی  وەك  ئ��ای��ا   .1

راستە  فۆڕمە  دەك��ات،  بۆ  پڕوپاگەندەی 

لە  ن��ەگ��ۆڕن  و  هەمیشەیی  رەه���اك���ان، 

دادپەروەریدا، رسوشتی مرۆڤەكان، كۆمەڵگە، 

بۆ  هەن،  كە  واتایەی  ئەو  هەمان  بە  چاكە، 

منونە وەك ئەوەی كە هێڵێكی راست بریتیە 

ئایا  خاڵ؟  دوو  نێوان  م��اوەی  كورترتین  لە 

زۆرب��ەی  س��ەمل��ان��دووە؟  ئەمەی  ئەفالتون 

فەیلەسوف و زانا مۆدێرنەكان دژی ئەوەن.

بۆئەوەی  هەیە،  گرەنتییەك  چ   .2

ئەم  كاریگەری  ژێر  لە  فەرمانڕەواكان  كە 

كێ  نابن؟  گەندەڵ  رەهایەدا  دەسەاڵتە 

چی  دەكات؟  پاسەوانەكان  لە  پاسەوانی 

بە  پێداچوونەوە  بۆ  كۆماردا  لە  مەرجێك 

سیاسەت و چاالكی پاسەوانەكان دادەنرێت 

دوور  بەمەبەست  پێویستدا،  كاتی  لە  و 

خستنەوەیان لە بەڕێوەبردنی كارەكان؟ 

رۆژئ��اوا،  دیموكراسیەكانی  سەرجەم 

ئەمجۆرە گرەنتیانەیان دژی سوود وەرگرتنی 

بەاڵم  لەبەردەستدایە،  دەسەاڵت  لە  خراپ 

هیچ  و  رەها  دەوڵەتێكی  یان  كڵێسا،  هیچ 

گرەنتیانەی  ئ��ەم  تۆتالیتار  حكومەتێكی 

ئەم  دانانی  لە  ئەفالتونیش  دابیننەكردووە. 

مەرجانەدا بێتوانایە. لەگەڵ ئەمانە و بابەتی 

تر، كۆماری ئەفالتون بەردەوام و لەسەرجەم 

سەرەكی  سەرچاوەی  وەك  سەردەمەكاندا 

رۆژئاوادا  شارستانێتی  لە  عەقاڵنی  سوننەتی 

ناسێنەری  ئەفالتون  كۆماری  دەمێنێتەوە. 

لەبارەی حەقیقەت،  فەلسەفییە  تێڕوانینێكی 

س��ەرو  هەمیشەیی  چ��اك��ەی  و  ج��وان��ی 

جواڵنەوەی گۆڕینی باوەڕ.

ئەمە تێڕوانینی ئەفالتونە، كە لە رێگەی 

حەقیقەت  ب��ۆ  م��رۆڤ��ەوە  خۆشەویستی 

ئێمە  هێشتا  م���رۆڤ،  زی��رەك��ی  هێزی  و 

و  شتەكان  سەرجەم  ن��اوەڕۆك��ی  لەوانەیە 

ئایدیای چاكە بناسین، لەگەڵ ئەم زانستەدا، 

دابڕێژین  منونەیی  كۆمەڵگەیەكی  پالنی 

لەمێژینەو  بەڵێنی  ئەمە  دامبەزرێنین.  و 

بەردەوامی كۆماری ئەفالتونە.
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نوێترین باڵوکراوەی 
دەزگای ئایدیا

بۆ فکرو لێکۆڵینەوە


