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 دميوكراسى كالسيك: ئةسينا
 
 

  داظيد هيَلدداظيد هيَلد
  لة ئينطليزيةوة: د. ئةلبَيرت  عيسالة ئينطليزيةوة: د. ئةلبَيرت  عيسا

 
 

ئةسينا وةك  لةسةدةى ثَينجةمى ثَيش زايني
دةوَلةتَيكى شكؤمةند لةنَيوان ضةندةها  -شار

. (1)دا سةريهةَلدادةسةاَلتى يؤنانى نةيار
هؤكارةكانى ئةم شكؤمةنديية و طةشةسةندنى 

راتيكى بَيهاوتا لَيرةدا جَيي شَيوة ذيانى دميوك
بةالم ثَيويستة هةندَيك   ،بايةخى سةرةكى نني

 .خبةينة ِرووتَيبينى 
هةندَي  ،ث.ز( 500تا  800لة ساَلي )

منوونةى مةدةنى شارستانييةت وردة وردة لة 
ضةندةها كؤمةَلطةى  .جيهانى يؤناندا دروستبوون

بضووك و بة توندى بة يةكةوة بةسرتاو باوةشيان 
و  هةنديَََكيشيان بةدوور  داكردبوو بة كةنارى دةريا

لةدةريا دروستبوون . لةسةرةتادا، ئةم شارانة 
بةشَيوةيةكى منوونةيي لةاليةن دةزطاى 

  و ثادشايةتييةوة كؤنرتؤَل دةكران، بةالم دوايي
بةتايبةتى ثاش ضةند ثَيكدادانَيكى توند و تيذ، 

دةسةثاند. هةندَي ترية و هؤز خؤيان بةسةرياندا 
نووسةرَيك بةشَيوةيةكى سةرةكى ئةم شارانة 
وةسف دةكات وةك ناوةندى نَيشتةجَيبوونى 

 جوتيار و خاوةن زةوييةكان:

لةشارة بضووكةكانى ئةم سةردةمة،       
جوتيارةكان لةناو ضوار ديوارى ئةم شارانة دةذيان 
و هةموو ِرؤذَيك دةضوونة سةر كَيَلطةكان بؤ 

دةطةِرانةوة ماَلةوة )هةر ضةندة كاركردن و بةشةو 
رووبةرى ئةم شارانة ثِر بوو لةثانتايي كشتوكاَلي 
كةدانيشتووانى الدَي تياياندا دةذيان(. ِرَيكخراوى 
كؤمةاليةتى لةناو ئةم شارانةدا... دةوةستايةوة 
سةر حوكمى ئةوانةى كةخانةدان بوون و 
خانةدانيةتى ويراسي بةسةر باقي دانيشتووانى 

 ،شَيوةيةكى سةرةكى مومارةسة دةكراشار بة
لةِرَيطةى حوكمِرانى تةنيا ئةجنوومةنَيكى 

 ئةريستؤكراتيكةوة.
طةشةكردنى زةوى و بازرطانى ئةوبةر 

ثَيشكةوتنى ئةو شارانةى  دةرياكان، بةتايبةتي
وروذاند كةشيوَينَيكي باشيان هةبوو لةكةنار 

هةندَي لةمانة ضةند سةردةمَيكي  دةريادا.
 ني وردة وردةييان بةخؤيانةوة بيين.طةشةسةند

دةوَلةتانة كة  -بةردةوامي سياسي ئةم شار
بة هاتنة كايةي  تَيكدرا، لةسةرةتادا دروستبوبون،

-510ئةو )زؤردارانةي( يان ئةو ئؤتؤكراتانةي )
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كةنوَينةرايةتي بةرذةوةندي ئةو  ث.ز(650
 ،كةسانةيان دةكرد كةتازة دةوَلةمةند بوو بوون

اوةندارَييت زةوي يان لةِرَيطةي ثيشةي لةِرَيطةي خ
كِرين و فرؤشنت و بازرطانييةوة. ثةيِرةوى )نيزامى(  
تريةطةرى و هؤزطةرى ِرَيطةى خؤشكرد بؤ ضةندين 

بةالم سةقامطريي ئةم ِرذَيمانة واى  ،ِرذَيمى زؤردار
دةكرد كةهاوثةميانيةتى و يةكطرتن لةنَيوان 

 َينَيتةوة.شارةكاندا بةشَيوةيةكى جَيطيري نةم
زيادبوونى سامانى هةندَيك نةدةبووة هؤي 
 ضاكبوونى بارودؤخي ضينة هةرةهةذارةكان،
بةتايبةتي ئةوانةي كةخاوةني زةوي يان كيَلطةي 
بضوك نةبوون. زيادبووني ذمارةي دانيشتوان 

 (لةسةر ئةوانةي كة جياوكيان )ئيمتياز طوشاري
 فشارَيكيو لةنةجنامي ئةمة زيادكرد يان هةبوو

كؤمةاليةتي بةهَيز دةسيت ثَيكرد. لةثَيناو 
دةستكرا بة  ،هيَََََََََشتنةوةى هاوسةنطى دةسةالت

لة سياسةتى طشيت شارةكان و  سازشكاريهةندَيك 
ينا بةالم سكة كران بة تايبةتى لةئة سازشانةشئةم 

لةشارةكانى ديكةش، ئؤتؤنؤمى ئابوورى جوتيارة 
َي تويَّذي بضووكةكان و مام ناوةندى و هةند

ضَينةرةكانى بة هَيز كرد. ثاشان دؤخي ئةم طروثانة 
ضاكرت بوو لة ِرَيطةى ضةند طؤِرانكارييةكى طرنط 

كةتا راديةك  ،لةسةر ئاسيت ِرَيكخراوى سةربازيى
ِرَيطةيان خؤشكرد بؤ هَينانة كايةي جوتيار و 
ضَينةرى زةنطني كة ماكَيكى سةرةكيان ثَيكدةهَينا 

كؤمةَلطا. لة ِراستيدا، ئةم بؤ بةرطريكردن لة
طؤِرانكاريانة بوون كة كاريطةرى خؤيان سةر 

 دةوَلةتةكة –ئاييندةى سرتوكتورى سياسي شار 
 .هةبوو

لةطةَل فراوانبوونى كوَياليةتى، بوارى ضاالكى 
ذمارةيةكى زؤر لة هاوواَلتى سةربةخؤ 
فراوانبوونَيكى بةرضاوى بة خؤيةوة بيين. 

ياليةتى لةكانزا و كشتوكاَل دروستبوونى ئابورى كَو
و هةندَيك كارى ثيشةسازى بضووك )كة هةر وةك 

تَيبيين دةكرا( لة ثِر بووة هؤي طةشةسةندنةوةى 
شارستانييةتى يؤنانى. ئيرت هاوواَلتى ئازاد 

 دذي باكطراوةندى رةجنبةرة كويلةكان ِراستةوخؤ
 كؤمةَلطاى شارة يؤنانييةكان وردة .دةوةستايةوة

شوناس و هاوكاريان زياد بوو. بةم وردة هةسيت 
شَيوةية، هَيَلي جياكةرةوة لةنَيوان هاوواَلتيان و 

، دروستبوودا كؤيلة و توَيذةكانى ديكةى ميللةت
ئةو كؤمةَلطايانةى دةطرتةوة  خةَلكى ئةمةش

ئةم شوناسةش لةِرَيطةى . كةلةوَي نَيشتةجَيببوون
هةروةها  ،بةهَيزبوو خوَيندةواريةوة

كيش بوو بؤ بةِرَيوةبردن و ياريدةدةرَي
كؤنرتؤَلكردنى خةَلكى و سةرضاوة مادديةكان، هةر 
ضةندة جيهانى يؤنانى كؤن بةشَيوةيةكى سةرةكى 

 .برييت بوو لة كولتورَيكى زارةكي
ئةو طؤِرانكاريانةى ِرَيطةيان خؤشكرد بؤ 
كؤمةَلة ياسايةكى نووسراو و نةنووسراوى شةرعي  

م بوون، دوابةدواى ضةند كة نةوة دواى نةوة بةردةوا
 .تازةطةرييةكى دةستووري شارة دةوَلةتةكان هاتن

لةوة دةكات كةلةنيوةي سةدةي شةشةم، يةكةم 
لة   )دميوكراتيك( هاتبَيتة كايةوة كؤمةَلي سياسي

(Chios هةرضةندة ئةواني ديكةش بةتايبةمتةندي ،)
و شَيوازي تايبةتي خؤيانةوة وردة وردة 

ينا وةك لوتكةي ئةم سا ئةددروستبوون، لةكاتَيك
، كولتوري سياسي نوَي دةردةكةوَيت ثَيشكةوتنة

لةِرَيطةي شارستانيةتي يؤناني بةباشي باَلو 
دةبَيتةوة. بةم شَيوةية، ئةمة رَيطة خؤشدةكات بؤ 
ئازادكردني هاووالتيطةري سةربةست. ثَيويستة 
جةخت خبرَيتة سةر ئةوةى كة هاتنة كايةيي 

نَيك لةئةجنامي تاكة كؤمةَلَيك دميوكراسي سةردةما
لةِرووداو نايةتة دي و طةشةكردني ئةم 
دميوكراسيانة لة ئةجنامي ثرؤسةيةكي بةردةوامي 
 طؤِرانكاري دةردةكةوَي لةماوةى ضةند نةوةيةك. 

هةرضؤنَيكبَيت، ئةم ثرسيارةي خوارةوة خؤي 
: بؤضي ئةو طةشةسةندنةي بامسان ثَييَندةسة
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اندني جؤرَيك لةدميوكراسي؟ لَيكرد بو بةهؤي خوَلق
ئةمة ثرسيارَيكي سةختةو وةالمةكةي ئةوةندة 

ويستة ثَي ئاسان نية. لةنَيوان ئةو فاكتةرانةي
كة دةركةوتين ئةوةية ةختيان لةسةر بكريَََت، ج

هاووآلتيطةريةكي ئابووري سةربازي سةربةخؤ 
 ، رةنطةلةناو ضةند كؤمةَلطةيةكي بضوك و توندوتؤَل

بةشَيوازَيكي دميوكراتيك لة ذيان.  خؤراك ببةخشَي
 طؤِراني سياسي لةناو ضوارضَيوةي ئةو كؤمةَلطايانة

لةنزيك  وكةبريتيبوون لةضةند هةزارَيك  هاتة كايةوة
يةكرتيةوة دةذيان و لةسةر ئاسيت جوطرايف و 

سةنتةري شارستانيةت يان ذياني  ش،كؤمةاليةتي
ن ئةم لةنَيواثةيوةندي . (2)طونديان ثَيكدةهَينا

دةنط و باس  .كؤمةَلطايانةدا تاِرادةيةك  ئاسان بوو
هةرضةندة بة ناِرَيك و ثَيكي و  ،زوو دةطةيشت

كاريطةري ِرَيكخستين تايبةمتةندية كؤمةاليةتي و 
ئابووريةكان زؤر بوو. لةم بارودؤخةدا، خةَلكى 
نةياندةتوانى لة  هةندَي مةسةلةي بةرثرسَييت 

بةرامبةر بةشدارى  سياسي و جؤرى ئاستةنطةكان
ر كةونةوة كة لة اليةن كؤمةَلة طةورةو وسياسى دو

ئاَلؤزةكان دةخراية روو هَيشتا ئةوةندة واتادار 
نةبوو. ئةم فاكتةرانة )قةوارةو ئاَلؤزي و رَيذةي 
نةطوجناني سياسي( طرنطي خؤيانيان هةية لةبواري 

هةرضةندة دةبَي بَلَيني  ،تَيوري دميوكراتيكدا
 ، تةنهاميوكراسي كالسيكي يؤنانيكةنةماني د
لة ونبووني يةكَيك لةو هةلة  نييةطوزارشت 

مَيذوويانة بؤ هاوبةشي كردنَيكي ضِر و فراون 
لةكارووباري طشتى، بةَلكو بؤ وةبريخستنةوةيشة 

 (Demosيناش ثَيكهاتةي دَيمَوس )سكة هةتا لةئة
انةي كة لةبنةماَلةي َلقبريتيبوو لةو نَيرة با تةنها
 .(3)نيةكان بوونئةسي

 
 ئيديالَ و ئاماجنى سياسي:

ينا بو بة سطةشةكردنى دميوكراسي لة ئة     
هؤي سةرضاوةى سةرةكى ئيلهام بؤ بريي سياسي 

نوَي. سةردةم دواى سةردةم ئيدياَلة سياسييةكانى 
)بؤ منوونة يةكسانى نَيوان هاووالتيان، ئازادى، 

بة بريي  ، فؤرمَيكيِرَيزطرتن لة ياسا و عةدالةت(
، هةر ضةندة هةندَي بةخشي سياسي لة خؤرئاوادا

بريؤكةى سةرةكى هةن كة بةشَيوةيةكى ِراستةو خؤ 
نةطرتووة، بؤ منوونة وةك  لة يؤنانةوة سةرضاوةيان

ئةو ضةمكة ليرباَلة نوَييةى كةروناكى دةخاتة سةر 
ئةوةى كؤمةَلطاى مرؤيي بريتية لة تاكةكان كة 

بَيت، مرياتى يؤنانى بة  مافيان هةية. هةر ضؤنَيك
هيض شَيوةيةك بة بَي ِرةخنة لةاليةن بريمةندة 

بريؤكة و  ت، كةقبوَلناكرَي ةوةطةورةكانى يؤنان
كولتورى يؤنانيان شيكردؤتةوة بة توسيديدو 

ث.ز( و  327-427ث.ز( و ئيفاَلتؤن ) 460-399)
ث.ز(. كارى ِرؤشنبريي  322-384ئةريستؤشةوة )

سةنطاندنانةى كة بةشَيوةيةكى ئةمانة ثِرة لةو هةَل
ِروو بة رووى سنورى تيورى و ثراكتيكى  ،بةردةوام

دميوكراتيك دةبَيتةوة. سةرنج ِراكَيشة كة 
 ،تيَورناسَيكى طةورةي دميوكراسي يؤنانى كؤن

ةكانى بة دريَّذي و ثاساوكراو نووسني و بريو باوةِر
( دميوكراتيكى polisدةوَلةتى ) -مامةَلةى شار

 و بكةن. تؤمارى ئةم كولتورة طةشبووة كالسيكى
لةاليةن سةرضاوةى جياواز و نووسيين بضِربضِر و 
 كارى ِرةخنةيي و دذكارى و دؤزينةوةى

 .مَيذوونووس و شوَينةوارناسانةوة كؤكراوةتةوة
ينايي سئيدياَل و ئاماجنةكانى دميوكراسي ئة

بؤ بةشَيوةيةكى سةرسوِرهَينةر طَيرَينِراوةتةوة 
لةوتةيةكى بةناوبانطى  ،رؤظَيك(ناشتين )م
كةجةنةِراَل و سياسييةك  (4)(Pericles –)ثَيريكلَيس 

ينا بوو. لةوانةية سو هاوواَلتييةكى دةركةوتووى ئة
( ساَل ثاش ثَيشكةشكردنى، 30) ئةم وتةية

، بيةوَي مةدح و ِرَيكخرابَيت لةاليةن توسيديدةوة()
هةن  ينا بكات. دوو بِرطةسسةناي هَيز و طرنطى ئة

كة بةتايبةتى شايستةى ئةوةن تيشكيان خبرَيتة 
 :سةر
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ِرَي بدةن بابَلَيم كة سيستةمى حكومةتةكان )
السايي دةزطاكانى دراوسَيكامنان ناكاتةوة. ئةمة 
زياتر ئةو حاَلةتة دةطةَييَن كة ئَيمة مؤدَيليََََكني بؤ 

نةك الساييكةري خةَلكى ديكة.  ،ئةوانى ديكة
 ،دةووترَيت دميوكراسيدةستوورةكةمان ثَيى 

 ،ضونكة دةسةالت لةذَير دةسيت كةمينةدا نيية
بةَلكو دةطةِرَيتةوة بؤ سةرجةم ميللةت. كاتَيك 
دةويسرتَيت ناكؤكي نَيوان خةَلكى ضارةسةر 
بكرَيت، هةموو كةسيًََك يةكسانة بةرامبةر بة ياسا. 
كاتَيك دةويسرتَيت تاكَيك  ثَيش تاكَيكى ديكة 

بةرثرسَيتى طشتييةوة، طرنط نيية خبرَيتة مةوقعي 
ئةوة  ،ئةو تاكة ئةندامى ضينَيكى تايبةتى بَيت

طرنطة ئةو تاكة توانايةكى ِراستةقينةى هةبَيت. 
هيض كةسَيك ئةطةر تواناى خزمةتى دةوَلةتى 
هةبيَََت، نابَيت بةهؤي هةذاريةوة خبرَيتة دةرةوةى 
بازنةى سياسيةوة وهةر لةبةر ئةوةى ذيانى ئَيمة 

اوة و ئازادة، ذيانى ِرؤذانةمشان لةسةر ئاسيت كر
ثةيوةندى لةطةَل يةكرتيدا بةهةمان شَيوةية. ئَيمة 
دراوسيَي نزيكى خؤمان ناضار ناكةين ئةطةر 
بةِرَيطةى خؤي خؤشي لةشت ببينَيت و بةخراث 
تةماشاي ناكةين ئةطةر ئازار بةخةَلكي بطةَيينيًَت، 

نَيت. ئَيمة هةر ضةندة تةماشاي خراث زيان ناطةَي
( لة ذيانى  )شةخسي( Tolerantئازاد و لَيبوردةين )

خؤماندا، بةالم لةكارووبارى طشتيدا بةطوَيرةى 
ضونكة ياسا جَيطةى رَيزَيكى  ،ياسا ِرةفتار دةكةين

 قوَلة بؤ ئَيمة. 
ئَيمة ملكةضي ئةوانةين كةدةياخنةينة دؤخي 

بةتايبةتى ئةو  ،دةسةالتةوة و ملكةضي ياساكانني
ياسايانةى دانراون بؤ ثاراستين ئةوانةى 
قورساييان كةوتؤتة سةر و بؤ بةرطرى كردن لةو 
رَيسا نةنووسراوانةى كة ِرَيزنةطرتن لَييان دةبَيتة 
هؤي شورةيَيكى بةرضاو... الي ئَيمة هةموو تاكَيك 
تةنها بة تةنطى خؤيةوةنيية، بةَلكو بةتةنط 

ش كةزؤر كارووبارى دةوَلةتيشةوةية: هةتا ئةوانة

سةرقاَلي كارى خؤيانن، بةشَيوةيةكى فراوان 
زانيارَيكى زؤريان هةية سةبارةت بةسياسةتى 
طشتى. ئةمة تايبةمتةندييةكى ئَيمةية. ئَيمة ناَلَيني 
ئةطةر مرؤظَيك غةمى سياسةتى نةبَيت، مرؤظَيكة 
خةريكى كارووبارى خؤيةتى. ئَيمة دةَلَيني ئةمة 

ينايي سَيمةى ئةهيض كارى نيية الي ئَيمة. ئ
 بِريار .ينا(، بةش بة حاَلي خؤمانس)خةَلكى ئة

يان بِريارةكامنان ملكةض  دةدةين لةسةر سياسةت
ثَي دةكةين بؤ طفت و طؤ كردن: لةبةر ئةمة هيض 

نابينني لةنَيوان ووشة و كردار.  ناكؤكييةك
ثَيش  ،خراثرتين شت ئةوةية مرؤظ رةفتار بكات

ارة بةشَيوةيةكى شياو ئةوةى ئةجنامةكانى ئةم رةفت
 Thucydides, The) (.تاقيبكاتةوة و راظةيان بكات

peloponnesian War, pp. 145, 147 ) 
لةم بِرطانة دةتوانرَي زؤر خاَلي طرنط 
هةَلَينجَينرَي.  طؤمانى تَيدا نيية، ثَيريكليس 
كؤمةَلطةيةك وةسف دةكات كة هاووآليانى دةتوانن 

ى بكةن لةدروست كردن و لة ِراستيدا دةبَيت بةشدار
و هاندانى ذيانَيكى ثَيكةوةيي. لة رةواَلةتدا، 
هاووآلتيان بةربةست نابن لةهاوبةشييان 

وَيتة سةر ثلة و ثايةو كةلةكاروبارى طشتى كةدة
( دةسةاَلتى سةروةرى Demosسامان. دَيموس )

( هةية لة authority) هةية، واتة بةرزترين ئؤتؤريتاى
. يداياسادانان و دادوةرراثةِراندنى وةزيفةى 

ينايى ثابةندة بة سضةمكى "هاووالََََتيطةرى"  ئة
هاوبةشيكردن لةم وةزيفانةدا، واتة هاوبةشي 
كردني ِراستةوخؤ  لة كاروبارى دةوَلةت، هةروةك 

ئَيمة ناَلَيني ئةطةر مرؤظَيك  )ثَيركليس دةَلَيت:  
غةمى سياسةتى نةبَيت، مرؤظَيكة خةريكى 

تى. ئَيمة دةَلَين ئةمة هيض كارَيكى كارووبارى خؤية
ينايي س. خةسَلةتي دميوكراسي ئة(نيية الي ئَيمة

بريتيبوو لةخستنة سةر ئةستؤي ثرَينسيثي 
 –فةزيلةى مةدةنى: خؤ تةرخان كردن بؤ شار 

دةوَلةتَيكى كؤمارى و ملكةضبوونى ذيانى شةخسي 
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بؤ كارووبارى طشيت و باشي طشيت "بوارى 
خسي" ثَيكةوة طشيت" و "بوارى شة

بةسرتاونةتةوة، هةر ضةندة وةك ثَيريكليس جةخت 
( شتَيكى Toleranceدةكاتة سةر ئةوةى لَيبؤردةيي )

ثَيويستة لةثَيناوى ئةوةى خةَلكى بتوانن لةِرَيطةى 
بةالم دةبَيت  ،خؤيانةوة  خؤشي لةشت ببينن

فةزيلةى  تاك  ةوةبووترَيت كة لةديدى يؤنانى كؤن
اوواَلتى تةماشا دةكات. خةَلكى هةروةك فةزيلةى ه

دةتوانن تةنها بةشَيوةيةكى شياو تةواوكةرى 
خؤيان بن و وةك هاوواَلتى ِرَيزدارانة بذين لةناو و 

(، ضونكة ِرةوشت و Polisلةِرَيطةى ثؤليسةوة )
دا سياسةت لةناو ذيانى كؤمةَلطةى سياسي

توابوونةوة. لةم كؤمةَلطةيةدا هاوواَلتى ئةرك و مايف 
و، بةالم ئةم مافانة خةسَلةتى تاكةكان نةبوون هةبو

و ئةم ئةركانةش لةاليةن دةوَلةتةوة  
كة خؤي تةرخان كردبوو بؤ  ،نةسةثَينرابوون

شَيوةيةك لة ذيان لةثَيناوى ثاراستين ئاماجنة 
شةخسييةكانى تاكةكان. ئةرك و مايف هاوواَلتى 
بةشَيوةيةكى طوجناوتر ثابةندبوون بةثلة وثايةى 

 بة ئةمانةش دوا بة دواى  بوون ،وةخؤية
ئةهاتن وةك هاوواَلتى: ئةمانة  ييةوةهاوواَلت

بريتيبوون لةماف و ئةركى "طشيت". "ذيانى ضاك" 
(، واتة Polisئيمكانى هةبوو تةنها لةناو ثؤليسدا )

 .دةوَلةتدا –لةناو شار 
( تايبةتية تازانةى Distinctionsئةو جياكارية )

 Niccoloنيكؤَلؤ مةكيةظيللي ) كةهاتنة كايةوة لةطةَل

Macchiavelli, 1469 – 1527و تؤماس هؤبز ) 
(Thomas Hobbes 1588-1679)  لةنَيوان دةوَلةت و

كؤمةَل، لةنَيوان بةرثرسة تايبةتييةكان و هاوواَلتى، 
لةنَيوان خةَلك و حكومةت، بةشيََََََََََََكنني لةفةلسةفةي 

بةر ئةمة، ئةم ينايي. لةسدةوَلةتى ئة –سياسي شار 
دةوَلةتة ئاهةنطى ضةمكى هاووالتيطةريَيكى  -شار

ئةكتيظ و بةيةكداضوو دةطَيِرَي لةناو ثرؤسةيةكى 
خؤحوكمكردن. حكومكةران دةبواية حوكمبكراناية. 

سةرجةم هاووآلتيان ضاويان بةيةكرتي دةكةوت بؤ 
 ئةوةي طفتوطؤ بكةن وبِريار بدةن وياسا دابنَين.

بريتيبوو لةثرَينسيثي  ثرَينسيثي حكومةت
شَيوةيةك لةذيان: هاوبةشيكردني راستةوخؤ، 

خؤي دةوةستايةوة  هةروةها ثرؤسةي حكومةت
 ،سةر ئةوةي كةثَيريكلَيس ئاماذةي بؤ دةكات

"دانوستاندني طوجناو" واتة طفتوطؤي ئازاد و 
دةكرَي لةرَيطةي ئيزَيطؤِريةوة  بَيسنوور كة

(Isegoriaواتة مايف يةكسان بؤ ،)  قسةكردن لةناو
. داوا دا مسؤطةر دةكرَيتجةمعييةيةكي سةروةر

دةكرا بِريارو ياساكان لةسةر تاوانباركردن 
لةسةر نةريت و رَيسا و  تةنها مبَيننةوة نةك

توندوتيذي. ياساي دةوَلةت بريتيبوو لةياساي 
هاووآلتي. لةبةردةم ياسادا هةموو كةسَيك يةكسان 

يكلَيس باسي دةكات بوو، لةبةر ئةمة هةر وةك ثَير
"ئَيمة ياسا دةثارَيزين". ياسا بةرامبةر ستةمكاري 

(Tyranny ) و ئازاديش ثَيشنياري رَيز لَينان دانراوة
بؤ ياسا دةكات. هةر وةك نووسةرَيك دةَلَيت : 

ينايي هَيماى خؤي نةدةكرد كة س"تاكى ئة
بةتَيكِرايي ناضار نيية، بةالم جياكاريةكى توندى 

كةبريتيبوو  دا دةكردان ناضار بووندةكرد لةنَيو
( arbitraryلةملكةضي بؤ ويستى سةركوتكارى )

مرؤظَيك و ملكةضي بؤ ئةوةى بة طوَيرةى ياسا دان 
ئةنَي بةو حوكمةى مايف هةية ِرَيزى لَيبطريَي و لةبةر 
ئةمة بةم واتاية خؤي خؤي دةسةثَييَن". ئةطةر 
ياسا بةشَيوةيةكى طوجناو دابنرَي لةناو 

رضَيوةى ذيانَيكى ثَيكةوةيي، بةشَيوةيةكى رةوا ضوا
دةبَي ملكةضي بؤ بكرَي. بةم واتاية، ضةمكةكانى 
حوكمى ياسا و ثرؤسةى طوجناو و حكومةتى 

 ،دةوَلةت –دةستوورى لةناو سياسةتى  شار 
 .طوزارشيت ثَيشينةيى خؤيان دةدؤزنةوة

يناييةكان بة تَيكِرايي سلةوة دةكات كة ئة    
لةسةر بنضينةى ذيانَيكى  ،ةخؤيان دةكردشانازيان ب

سياسي "ئازاد و كراوة" كة لةناويدا هاووآلتيان 
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دةيانتوانى توانا و كارامةيي خؤيان بةدى بَينن و 
ثةرةيان ثَيبسَينن. بَيطومان بةشَيوةيةكى روون دان 

 تواناي بةوةدا دةنرا كةهةموو كةسيََََك بؤ منوونة،
كر و هَيزي سةرؤكايةتى و سةركردايةتى لةش

ينايي  نةبوو. دان نرا بة جياوازى لة سدةريايي ئة
بةالم كاتَيك  ،(meritتوانا و شايةندارَيتى )

ثَيريكلَيس بة شانازييةوة بانطةواز دةكات بؤ 
ئةوةى "شاري ئَيمة ثةروةردةى يؤنان دةكات"، 
بةتايبةتى باسي  لةشَيوازَيك لة ذيان دةكرد كة 

وواَلتيانى ئَيمة لةهةموو لةناويدا "هةر يةكة لة ها
ى ذيانةوة، تواناى ئةوةى هةية خؤي وةك وويةكِر

نيشان فةرمانِرةوايةكى رةوا و خاوةنى كةسي خؤي 
زياتر لةوةش ئةمة بكات بةئازاديةكى بَيهاوتا  بدات،

 Thucydides, Theو بةهرة زؤريةكى بَيهاوتا )

Peloponnesian War, pp. 147-148 لةِرَيطةى .)
ي و ثاية و ثةروةردة و هونةر و ئايني  و سةربةخؤي

لةِرَيطةى هاوبةشيكردن   شيانةوةةسةروو هةموول
دةيتوانى "هَيزة  لةذيانى طشيت شار، تاك

ماددييةكان" و ئاماجنى باشي طشيت بةديبهَينَيت. 
هةروةها واتاى دادثةروةرى بةتةواوةتى بريتيبوو 

 ،تىلةزامنكردن و رَيكخستين رؤَل و شوَينى هاووال
 دةوَلةتدا . –لةناو شار 

سةبارةت  كانيةكَيك لةبةرضاوترين طَيِرانةوة 
بةدميوكراسي كؤن، دةتوانرَي لة "سياسةت" ي 

ي  323و  335ئةريستؤ بدؤزرَيتةوة كة لةنَيوان )
ث. ز( نوسراوة. "سياسةت" كتَيبَيكة بةشَيوةيةكى 

اليةنطةري راست بيَّذ نيية بؤ  جؤرَيكطشيت بةهيض 
دميوكراتييةكان. ئةم طَيِرانةوةية " داخوازى دةزطا 

و ثلة و ئاماجنةكانى" دميوكراسي شيدةكاتةوة و 
بة روونى ئاماذة دةكات بؤ خةسَلةتة تايبةتييةكانى 
ذمارةيةك لةِرذَيمة دميوكراسييةكانى يؤنان. دووةم 

 ك بَيتبِرطة لةوانةية جوانرتين و كورترتين ئاماذةية
ئةم   ،دميوكراسيبؤ دةزطا كالسيكييةكانى 

 :دِرَيذي دابِريَّذرَيشايستةى ئةوةية بة طَيِرانةوةية

"ثرَينسيثي بنةِرةتى دةستوورى دميوكراتيك 
بريتيية لةئازادى. خةَلكى بةبةردةوام ئةمة دةَلَين و 
مةبةستيان لةوةية تةنها لةم جؤرة دةستوورةدا 

ضونكة دةَلَين هةموو دميوكراسيةك  ،تاكةكان ئازادن
ةكةى ئازاديية. "حوكمكردن بةنؤرة" ماكَيكى ئاماجن

بريؤكةى دميوكراتيكى  لة راستيدا ئازاديية و
دادثةروةرى بريتية لةيةكسانى ذمارةيي، نةك ئةو 

و  merit دةوستَيتةوة سةر شايةندارَيتىي يةكسانية
 كاتَيك بريى دادثةروةرى سةردةكةوَى، جةماوةر

multitude  ؤرينة دةبَي سةروةر بَيت و ئةوةى ز
دوواهةمني شتة و بريتية لة  ،بِرياري لةسةر ئةدات

دادثةروةرى. لةبةر ئةوة دةَلَيني ثَيويستة يةكسانى 
هةبَيت لةنَيوان هاووالتياندا. ئةجنامى ئةمة ئةوةية 
لة ِرذَيمة دميوكراتييةكاندا هةذارةكان زياتر 

 ،دةسةاَلتى سةروةرييان هةية لة دةوَلةمةندةكان
ارةيان زياترة و بِرياري زؤرينة ضونكة ئةوان ذم

ئةمة يةكَيكة لة نيشانةكانى ئازادى كة  سةروةرة.
دميوكراتةكان دةيكةن بة ثرَينسيثي كؤتايي 
دةستوورةكةيان. ئةوى ديكة بريتية لةوةى تؤ بذيت 
وةك خؤت حةزي لَيدةكةيت، لةبةر ئةوة دةَلَيني ئةمة 
 بنةماى ئازادية و ثَيضةوانةكةى، واتا بذيت بةو
شَيوةيةي ئارةزوو ناكةيت بنةماى بةكَويلةبوونة. 
ئةمة دووةم ثرَينسيثي تةواوى دميوكراسية و 
لةمةوة ئةو بريؤكةية سةرضاوة دةطرَي كةدةَلَي 
ئةطةر دةكرَي لةاليةن كةسةوة حوكم نةكرَيى ياخود 
بةاليةنى كةمةوة بةنؤرة و بةدوايةكدا هاتن 

ئةم  بةراسيت ،سةرةكيرتين ماكى دميوكراسيية
ثرَينسيثة مةرجَيكى بنضينةيية بؤ ثَيناسةكردنى 

)حوكمبكرَي لةِرَيطةى  ئةمة واتا دميوكراسي.
هاوبةشى دةكات لة  ، ثرؤسةى بةدوايةكهاتن(

 سةر يةكسانى دةوةستَيت. لة ئازادى كة (بنيادنانى)
لةم شتة بنةِرةتيانةوة و لةشَيوةى حوكم كةبةم 

ئةم خةسلََََََةتانةى  شَيوةية هَيما دةكرَيت، دةتوانرَي
 (1دميوكراسي  هةَلَينجَينرَي: ) ةوة لةخوار
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 ة وةوانهةَلبذاردن بؤ دةزطاكان لةاليةن هةموو
حوكمى هةموو بةسةر هةر  (2. )اندالةنَيوان هةمو

بة  دايةكَيك و حوكمى هةر يةكَيك بةسةر هةموو
لةِرَيطةى ثشكةوة )اقرتاع( ئةندامى  (3نؤرة. )

ن، هةموويان يان ئةوانةى دةزطاكان دادةنرَي
ماوةى   (4ةزموون يان شارةزاييان نيية. )ئ

"بةرثرسَيتى" هيض دةزطايَيك نابَي بوةستَيتةوة 
( 5سةر خاوةندارَيتى يان سةر ثَيضةوانةكةى. )

هةمان مرؤظ  نابَي دوو جار لة هةمان دةزطا كار 
بكات يان ئةطةر كردى دةبَي بة دةطمةن بَي و كةم 

ئةوانةى ثةيوةندييان هةية وةك كةن، كةس دةبَي بي
( ماوةى كورت بؤ كاركردن 6بة كارى جةنطةوة. )

لةدةزطاكان يان تا دةتوانرَي زؤرترين خةَلك 
( هةموو دةبَي ئةندام بن 7بةشداريان تَيدا بكةن. )

لةدةستةي سوَينخَوران )هيئة احمللفني( كة لةاليةن 
ةرى و فةرمانى دادو هةَلدةبذَيردرَين انةوةهةمو

لةسةر سةرجةم يان زؤرينةى ئةو  ،دةردةكةن
وةك ئةوانةى  ،بابةتانةى زؤر طرنط  و بااَلن

ثةيوةسنت بة دةستوور و ثشكنني و طرَيبةست 
( وةك Assembly( كؤمةَلة )8لةنَيوان تاكةكاندا. )

دةسةاَلتى سةروةرة لةهةموو شتَيكدا يان بةالي 
 دا،كةمةوة لة زؤربةى بابةتة هةرة طرنطةكان

كارمةندانيش دةسةاَلتى سةروةريان نابَي بةسةر 
يان تا دةتوانرَى بةسةر كةم   هةموو شتَيكةوة

( دةبَي مووضة برِبَيتةوة بؤ 9. )هةيانبَيت كةسةوة
كار  ئةوانةى لةناو جةمعيية و دادطا و دةزطاكاندا

دةكةن )يان هةر ضؤنَيك بَيت لةناو دةزطا و دادطا و 
لةناو ئةو دةزطايانةى  ئةجنوومةنى جةمعييةوة يان

( 10. )ناضارييةتياياندا ذةمى خواردن ثَيكةوة 
هةروةك ضؤن لة دايكبوون )لةناو خَيزانَيكى 
خانةوادةدا( و سامان و ثةروةردةى باش نيشانةى 
بةرضاوى ئؤليطاركني، هةروةها ثَيضةوانةكةيان، واتا 
لةدايكبوون لةناو خَيزانَيكى ئاسايي و داهاتى 

دادةنرَين  ،زم و كارة ميكانيكييةكان)دةرامةتى( ن

( نابَي 11بةخةسَلةتى تايبةتى دميوكراسي. )
ماوةى فةرمانرةوايي هةميشةيي بَيت و ئةطةر هةر 
دةزطايةك ثاش طؤِرانكارى بةردةوام بَيت، دةبَي 
دةسةاَلتى لَي بسَينرَيتةوةو بةرثرسةكانى دةبَي لةو 

ى ثشكةوة ثاَلَيوراوانة هةَلبذَيردرَين كة لةِرَيطة
 )اقرتاع( دةردةضن . 

ئةمانةن خةسةَلةتة طشتييةكانى ِرذَيمة  
-Aristotle, The Politics, pp. 362دميوكراسييةكان. )

364..) 
لةِروانطةى ئةريستؤوة، بؤ دميوكراتَيك ئازادى 
و يةكسانى بةشَيوةيةكى لةناويةكضوو 

 بةسراونةتةوة بةيةكةوة. 
حوكمبكةيت و ( 1دوو ثَيوةر هةن بؤ ئازادى: )

( ذيان لةسةر بنضينةى 2حوكمبكرَيت بةنؤرة و )
هةَلبذاردن. لةثَيناو جَيطريكردنى يةكةم ثَيوةر وةك 
ثرَينسيثيًَكى سةرةكى، حوكومةت ثَيويستييةكى 

بنةِرةتي هةية بة يةكسانى: بة بَي "يةكسانى  
ذمارةيي"، "جةماوةر" ناتوانَي سةروةر بَي. 

ةكسانى لة دابةشكردنى "يةكسانى ذمارةيي" واتا ي
ثراكتيكى حوكمكردن )كة لةاليةن دميوكراتة 
كالسيكييةكانةوة ئاماذةى بؤ دةكرَي( دةشَي 

( مووضة دةدرَي بةوانةى 1ضونكة ) ،بةديبهَينرَي
هاوبةشي دةكةن. بةم شَيوةية كاتَيك لةسةر ئاسيت 
سياسي هاوبةشي دةكةن، بارودؤخيان بةرةو 

تيان دةسةاَلتى ( هاووال2خراثي ناِروات. )
( 3يةكسانيان هةية لةكاتى دةنطداندا و )

لةثرَينسيثدا، دةرفةتى يةكسانى هةية بؤ ئةوانةى 
بةرثرسَيتى دةزطايةك وةردةطرن. بةم شَيوةية 
يةكسانى بنضينةى ثراكتيكى ئازاديية و هةروةها 

ضونكة باوةِركردن  ،بنضينةى ئةخاَلقى ئازادية
ةشدارىكردنى بةوةى خةَلكى دةبَي "مافى" ب

وى يةكةم ثاسا ،يةكسانى هةبَي لةحوكمكردندا
حوكمبكةيت و ثَيوةرى ئازادى دةكات "

حوكمبكرَيت بة نؤرة". كاتَيك كةئةم خستنة 
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ئةستؤية بةهَيزة بؤ يةكسانى، ناطوجنى لةطةَل 
هةروةك زؤر كةس باسي لَيدةكةن )ئازادى 

بةئةريستؤشةوة(، كاتَيك ئةمة ناطوجنَي لةطةَل 
ى هةروةك لةاليةن دوةم ثَيوةرةوة روون ئازاد

كراوةتةوة، )واتة ذيان لةسةر بنضينةى ئةوةى 
حةزي لَيدةكةيت( دميوكراتةكان لةطةَل ئةوةدان 
ثَيويستة سنور بؤ ئةوة دابنرَي كة ئازادى هاوواَلتى 
بةشَيوةيةكى نادادثةروةرانة دةستوةرنةداتة ئةوةى 

نةى هةبَيت هاووالتيةكى ديكة. ضةند هاوواَلتى بؤ
بؤ ثرَينسيثي "حوكم بكةيت و حوكم بكرَيت بة 

ئةو مةترسيانةى كة ثةيوةسنت بة  ،نؤرة"
يةكسانييةوة كةم دةبنةوةو لةبةر ئةوة هةردوو 

 .ثَيوةرى ئازادى دةتوانن بة يةك بطةن
لة ِروانطةى ئةريستؤوة، دميوكراسي     

كالسيكي ئازادى دةسةثَييَن و ئازاديش يةكسانى 
يَن. ئةم مةسةلةية واى لة ئةريستؤ كرد كة دةسةثَي

 سةبارةت بة دميوكراسى ئةوةندة شت نةدركَييَن.
 

 خةسلَةتة دةزطاييةكان
ئةو دةزطايانةى لةاليةن ئةريستؤوة         

 ثةردة لةسةر ،(داوةسف كراون )لة دووةم بِرطة
 سروشيت ِريشةيى دميوكراسي كؤني ِروو

ماركس و ئينطلس . سةرسوِرهَينةرة كةهةَلدةماَلن
 ئةمةيان وةك سةرضاوةي ئيلهامى خؤيان

. مؤدَيلى ثةيِرةوى دميوكراتيك و وةرطرتووة
وةك  1871( ثاريس ساَلي Communeى )ةكؤمون

ذمارةيةكى بةرضاو لة خةسَلةتة طشتييةكانى 
خاَليان بةذَيردا هَينراوة. وَينةى روون  ،يناسئة

ينا سةثَيكهاتةى  دةزطاي ئ 1،1كردنةوةى ذمارةى 
 دةردةخات. 

سةرجةم هاووالتيان جةستةى سةروةرى      
ينايان ثَيكدةهَينا: واتا كؤمةَلة. كؤمةَلة زياتر لة سئة

( 6000( جار لة ساَلَيكدا كؤدةبوةوة و )40ضل )
هاوواَلتى ذمارةى ياساييان لةكؤبوونةوةيةكدا تةواو 

دةكرد، )واتا كةمرتين ذمارةى ياسايي بؤ 
 ارووبار(. سةرجةم مةسةلةجَيبةجَيكردنى ك

سةرةكييةكانى وةك ضوارضَيوةى رةوا بؤ 
هَيشتنةوةى ثةيِرةوى طشيت، دارايي و باجي 

و     ostracismِراستةوخؤ، دوورخستنةوة  
كارووبارى  دةرةوة )مةزةندة كردنى ِرَيذةى 
ِراثةراندنى كارووبارى سةربازى و دةريايي، 

دنى جةنط دروستكردنى هاوثةميانييةتى، ِراطةيان
دةهَينرانة بةردةم  (،و ئةجنامدانى ئاشتى

هاووالتيان كة كؤدةبوونةوة بؤ طفت و طؤ كردن و 
بِرياردان. كؤمةَلة بِرياري لةسةر بةرثرسَييت 

، كاتَيك لةاليةكةوة دةدا يناييسسياسي دةوَلةتى ئة
كة بة  unaninimty ِرَيككةوتنى  تةواو بةكؤمةَل

وةك  ،دةبينرا homonoiaيؤنانى ثَيى دةووترا 
كَيشةكان لةثَيناوي   ِرَيطةيةك بؤ ضارةسةركردنى

لةاليةكي ديكةوة بةشَيوةيةكي  بةرذوةندي طشيت،
بةئةطةريي جياوازي طةورة لةنَيوان  ئاشكرا

 راوبَوضون وثَيكداداني بةرذوةندي تاكةكةسي
دادةنرا. ئةو كَيشانةي ضارةسةرَيكيان بَو 

تة دةنطةوة بَو نةدةدؤزرايةوة، كؤمةَلة دةخيس
بةديهَيناني حوكمي زَورينة. دةنطدان رَيطةيةك بوو 

هةروةها بَو  ،بَو دةرخستين جياوازي راوبَوضون
ثيشانداني ميكانيزمي شَيوةي كاركردن لةثَيناوى 
بةشةرعي كردني ضارةسةرَيك بَو كَيشة 
ثَيويستةكان. لةوانةية يَونانيةكان رَيطةيي 

بَو ئةوةي رةوايي  دةنطداني رةمسيان داهَينابَي
بدةن بة بِريارةكان لةكاتي بوني جياوازي 

ئاواتي   Consensusبةالم هةماهةنطي ،راوبَوضوندا
هةموان بوو، زَور روونيش نيية ئايا زَوربةي 

 كَيشةكان دةخرانة دةنطةوة ياخود نا.
: دميوكراسي 1،1وَينةى روونكردنةوةى ذمارة 

َينةوة ئةسينا: )لةدةستوورى كليست ،كالسيكى
ث.ز  507وةرطرياوة. ضاكسازى كليستَين لةساَلي 

 كراون(
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 سةرضاوة:
Finley (1963,1983), Sabine (1963), Anderson (1974). 

 
 ميتوَدي هةلَبذاردن يان ثاالَوتن )انتقا( كردن:

ثاَليوراواني ناوضة كارطَيرييةكان -1
كةبةرَيذةي قةبارةيان هةَلدةبذَيرران بَو ئةوةي 

راييةتيان  بكةن" لةئةجنوومةن يان "نوَينة
لةدةزطاكانى ديكةدا. لةثَيشدا ثاَليَوراوان لةِرَيطةى 
ثشكةوة )اقرتاع( دياري دةكران. دوايي 

خرانة ناو سندوقي ثاَلَيوراوانةوة. ةن" دا"كانديدةك
بؤ دواهةمني جار، ئةو ثاَلَيوراوانةى كة لةكاردا  

ةوة بوون لةسندوقةكة ديسانةوة لةِرَيطةى ثشك
 يةكسان هةىل)اقرتاع( دياري دةكران. دةووترا دةبَى 

بدرَى بة هةموو كةسَيك كة دةيةوَى بةرثرسَيتى 
 هاوكات وةربطرَى. ماوةى بةرثرسَيتى كورت بوو،

بوارى خؤ هةَلبذاردن بؤ دوةم جار نةبوو. سةرجةم 
كاديرة هةَلبذَيردراوةكان مووضةيان هةبوو بةرامبةر 

ضونكة  ،شيان دةكردئةو خزمةتةى كةثَيشكة
 لةكاتى دياري كراودا ئامادةى كؤمةَلة دةبوون .

ئةمانة لةِرَيطةى هةَلبذاردنى راستةوخؤوة -2
لةاليةن هاووآلتيانةوة دياري دةكران و مايف 

 خؤهةَلبذاردنةوةيان هةبوو . 

كؤميتة بةنؤرة رَيكدةخرا لةاليةن -3
ئةجنوومةنةوة و بؤ يةك لةسةر دةي ماوةى ساآلنةى 

 ةزطاكة كاريدةكرد .د

         
كؤمةَلة جةستةيةكى فراوان بوو كةكارنامةى 

ياسايي  (DRAFT)خؤي ئامادة دةكرد و ِرةشنووسي
دائةنا و سةنتةرَيكى بنةِرةتى بوو بؤ ثَيشوازىكردن 
لةدةستثَيشخةريى سياسي و ثَيشنيازى  نوَي. 

( بةرثرس بوو لة ِرَيكخسنت و 500ئةجنوومةنى )
( و 50ياري طشتى و لةاليةن ليذنةى )ثَيشنيازى بر

سةرؤكةكةى كة سادة و لَيهاتوبوون هاوكارى 
تةنها بؤ  -50 -)بَي طومان سةرؤكى ليذنةى  ،دةكرا

 يةك ِرؤذ دةيتوانى بةرثرسَييت وةربطرَي(.          
دادطاكان لةسةر هةمان شَيوةى كؤمةَلة  

ِرَيكخرابوون، بةالم وةزيفةى ِراثةراندن لةشاردا 
لةاليةن دادثرسان )حاكمةكان( جَيبةجَيدةكرا، هةر 
ضةندة دةسةالتيان ثارضة ثارضة )بةش بةش( 
كرابوو لةِرَيطةى ميكانيزمَيك كةشوَينةكانى دابةش 
دةكرد بةسةر ئةجنوومةنى )دةكةسي( دا، واتا 
دةكةسدا.  سةرجةم "كارمةندةكان" هةَلدةبذَيردران 

ونةوة، واتا بؤ بؤ ماوةى يةك ساَل بةبَي دووبارةبو
دووةم جار مايف هةَلبذاردنيان نةبوو. ثاشان لة 
ثَيناوى دووركةوتنةوة لة مةترسي سياسةتَيكى 

( (CLIENTAGE دةسةاَلختوازيى يان معميلضيةتى
ثةيوةنديدار بة هةَلبذاردنى ِراستةوخؤوة، ضةندين 

ثاآلوتن  بةكار دةهَينران بؤ هَيشتنةوةى   ميتؤدى
ة سياسييةكان و سيستةمى بةرثرسَييت كارطَير

لةئةركدا و ثشك   "اقرتاع"  و   نؤرةدةوَلةت، وةك 
 هةَلبذاردنى ِراستةوخؤ. 
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 تايبةمتةندي بيَهاوتاى دميوكراسي كؤن 

( نائاسايي INNOVATIONS) نؤذةنى  
 ،راواندميوكراسى ئةسينايي بةشَيوةيةكى ف

. دةكرد طوزارشيت لةتايبةمتةندى بَيهاوتاى خؤي
( كالسيكي POLISدةوَلةتى ) -تايبةمتةندى  شار

بريتيبوو لةيةكييت و هاوكارى و هاوبةش كردن و 
هاوواَلتيطةريةك كةزؤر كةسي نةدةطرتةوة. دةوَلةت 
بةشَيوةيةكى قوَل رؤدةضووة ناو ذيانى 

نى هاوواَلتيانى هاوواَلتيانةوة، واتا زؤر اليةنى ذنا
دةطرتةوة، بةالم ِرَيذةيةكى كةم لةخةَلكى سةرقاَلي 
ذيانى دةوَلةت بوون. هاووالتيان هاوبةشييان دةكرد 
نةك تةنها لة ضاالكييةكانى وةك كارطَيري و 
خزمةتى سةربازيى و ياسادانان و خزمةتى 
سوَيندخَوران و بؤنةى ئايينى و ياري و فيستيظاَل، 

لة ضاودَيري كردن و كونرِتؤَل كردنى  بةَلكو هةروةها
ئةو خةَلكة زؤرةى نةيان دةتوانى ِرؤَليان لة ناو 

 دا هةبَيت.كارووبارى دةوَلةت
ثَيش هةموو شتَيك، كولتورى سياسي  

ئةسينايي بريتيبوو لةكولتورَيكى تايبةت بةباَلغى 
نَيرينة. تةنها ئةو ثياوانةى تةمةنيان لةبيست ساَل 

وواَلتيطةريان هةبوو. دميوكراسي زياتربوو مايف ها
كؤن بريتيبوو لةدميوكراسي باوكساالري 

(PATRIARCH ذنان مايف سياسيان نةبوو و سنور .)
دادةنرا بؤ مافة مةدةنييةكانيان، هةر ضةندة ذنان 
لةم باريةوة زياتر مافيان بةدي دةهَينران. 
دةستكةوتةكانى دميوكراسي كالسيكي 

وةنديدار بوون بةئةركى بةشَيوةيةكى ِراستةوخؤ ثةي
ماَل كة لةاليةن ذن و منداَلةوة جَيبةجَيدةكران و بةو 
كارانةى كة لةسةر ئاسيت سياسي ئيعتريافيان ثَي 

 نةدةكرا .                                     
نَيشتةجَيبوو بوو،  لة ئةسينا خةَلكَيكى زؤر

ئةوانيش مايف هةَلبذاردنيان نةبوو بؤ بةشداريكردن 
لةِراثةراندنى كارووبارى فةرمى )ِرةمسى(. ئةمانة 

ثَيكهاتبوون لةو "كؤضكةرانةى" خَيزانةكانيان 
ضةند سةدةيةك لةوةوبةر لةئةسينا نَيشتةجَي 

ةوانةى لةسةر ئ يبووبوون. لةوانةية توَيذَيكى فراوان
بريتيبوون  ،ئاسيت سياسي ثةِراوَيز كرابوون
 َيذةى كؤيلةكانلةخةَلكى كؤيلة. وامةزةندة دةكرَي ِر

لة هاووآلتيانى  (،2-3لة )بَيت بريتيبوو  الني كةم
ئازادي ئةسينا لةسةردةمى ثَيريكلَيسدا. ذمارةى 

(. كؤيلةكان 100000-80000كؤيلة دةطةيشتة )
لة سةرجةم بوارةكانى كشتوكاَل، ثيشةسازى و 

بةكاردةهَينران. لةوة دةكات  كارطة وكارووبارى ماَل
نايي و دميوكراسي دوو شيت كة كؤياليةتى ئةسي

دابةشنكراووبووبن. جياوازى نَيوان بنضينةى 
رةمسى )رووكةش( و بنضينةى واقيعي ذيانى 
سياسي ئةسينايي سةرسؤرهَينةرة. ضةمكى 
كالسيكي وةك  "يةكسانى سياسي" دوور بوو 
لةبريؤكةى  "يةكسانى دةسةالت"  بؤ هةموو 
باَلغةكان. يةكسانى سياسي شَيوةيةك بوو 
لةيةكسانى لة نَيوان ئةوانةى هةمان بارى 
كؤمةاليةتيان هةبوو، واتا ئةوانةى ثياو بوون و 
لةئةسينا لةدايك بووبوون. تةنانةت دوايش هةروةك 
بةكورتى باسي لَيدةكةين، يةكسانى دؤخى 
كؤمةاليةتى بةِراسيت طوزارشتى نةدةكرد لة 
فرسةتى سياسي يةكسان بؤ هةمووان. دميوكراسي 

نةيي بةشَيوةيةكى توند و تَؤَل بةسرابووةوة ئةفسا
بةوةى ثَيي دةووترَيت  زؤردارى  هاووالتيان. بةم 
شَيوةية ئةطةر بتوانني بةشَيوةيةكى ِرةوا ئاماذة 
بكةين بؤ ئةسينا وةك ِرذَيمَيكى دميوكراسي، دةبَى 
بةاليةنى كةمةوة ئةم مةسةلةية  باس  بكرَي. دةبَي 

سةتى ئةسينايي كؤن بووترَي كة بَيطومان سيا
بةشَيوةيةكى فراوان بنضينةيةكى نادميوكراتى 

بةالم ثَيويستة جةخت لة سةر ئةوة بكرَيت  ،هةبوو
دةَلَي: كة هةَلبذاردن لة نَيوان   (فاينلي)كةهةروةك 

"حوكمى كةمينة" يان  "حوكمى زؤرينة"  شتَيكى 
ثر لةواتابوو، ئةو "مافانةى" طروثة جياجياكان 
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رد بؤ خؤيان و خةباتيان بؤ دةكرد، داوايان دةك
ئةوةش واتايةكي زؤر طةورةي هةبوو، بةالم لة طةَل 
ئةوةشدا " زؤرينة" كةمايةتييةكي خةَلكةكةي 

 ثَيكدةهَينا.
ثَيويستة هةردوو دةستكةوتة طرنطةكان و 
سنوري تةسكي دميووكراسي ئةسينايي لة 
بةرضاوبن. ئةطةر يةكَيك بةشَيوةيةكي كاتي ئةو 

نة خباتة الوة كة ثة يوةنديدارن بةئةندامَييت كَيشا
ئةو تةنطةذةو ثَيكدادانةي  يانتةسك لة ناو دةوَلةت 

ئةجنامدةدران و زياتر جةخت خباتة سةر خةسَلةتة 
 ناوخؤييةكاني ثةيِرةوي دميوكراسي نوَي، لةوانةية

لةاليةن  بتوانَي ئةو طرفتة واتابةخشانة ببييَن كة
ةوة سةتي ئةسيناييفؤرمة نوَيكاريةكاني سيا

ئةو طرفتانةي نةيانهَيشت "كة  دروست دةكران،
دميوكراسى" زياتر لةسةدةي ضوارةم و ثَينجةمي 

 )ث.ز( بةردةوام بَيت.
مَيذووي تؤمار كراو ئةوةندة زانياري قوَلمان 
ناداتَي سةبارةت بةئةزموون و ثراكتيكي 
دميوكراسي كؤن. بةالم يةكَيك لة طَيِرانةوة هةرة 

ِراكَيشةكان كة لةاليةن كسَينؤفؤنةوة سةرجن
Xenophon   بةدي هَينراوة، ِروخساري نَيطةتيظ و

خراثيمان بؤ ِرووندةكاتةوة. لةو ثارضة بِرطانةي 
خوارةوة كسَينؤفؤن زؤر لةو خةسَلةتة دةزطاييانة 
ِروون دةكاتةوة كة لةوةو ثَيش ئامادةكرابوون و 

لة وةسفي هةندَيك ِرووداو و  طفتوطؤ دةكات 
 ث،ز(.  406دةوروبةري )

ئةم ِروونكردنةوةي كسينؤفؤن ِروناكي دةخاتة 
سةر هةردوو قةوارةي بةرثرسَييت سياسي 
سةرسوِرهَينةر كة لةئةسينادا بةرهةم هَينرابوون: 
هاوبةشي كردني ِراستةوخؤي هاوالتيان لة 
ثِرؤسةي بِرياردان و هةندَي سةرضاوةي ثةيوةست 

اريان دةبونةوة. ئةم بةو طريوطرفتانةي بةرةنط
بِرطانة ئاماذة دةكةن بةسةركةوتين هَيزَيكي 

دةرياوانى  دةريايي ئةسينايي بةناوبانط كةزؤر 

مردوى ثاش خؤي بةجَيهَيشتبوو. ئةوانةى 
كةبةرثِرسَييت ئةو هةَلمةتةيان وةرطرتبوو تؤمةتبار 

لةبةر بةجَيهَيشتنى ئةو ثياوانةى لةناو  ،كرابوون
 ابوونةوةكة كةنوقم  بووبوون .  ئةو  كةشتيانةدا م

لة نَيوان  ئةو طَيرانةوانةى كة لةبةر ضاومانن، 
دةبَي وةبري خبرَينةوة كة ئةم ضريؤكة لةاليةن 

اوةتةوة كة ئةوةندة اليةنطةرى درطَيِرةوة يةكَيك
بريؤكةى دميوكراسي نةبووة. لةطةَل ئةوةشدا، بة 
 دَلنيايي ِروونكردنةوةيةكى شياو ثَيشكةش دةكات
سةبارةت بة ذيانى سياسي كة لةبةر ئةوة شياوي 

 داِرشتنييةتى .
"لةكاتى طةِرانةوةدا، خةَلكى سةرجةم      

جطة لة ، جةنةِراَلةكانيان لةنووسينطة دوورخستةوة
(. دوو لة جةنةِراَلةكان كة KONON )كؤنؤن

تؤماكؤس و بةشداريان كردبوو لة شةِرةكةدا )ثرؤ
( PROTOMACHOS-ARISTOGENESئةريستؤجَين  

نةطةِرانةوة بؤ ئةسينا. كاتَيك كة شةشةكةى ديكة 
، -كورى ثَيريكلَيسي بةناوبانط–َيريكلَيس )ث

ديؤمَيدؤن، ليسياس، ئةريستؤكراتيس، 
، ئةركَيدَيمؤس  ترازيللؤس، ئَيراسينيدَيس( طةيشنت

كة ئةو سةردةمة ثياوَيكى سياسي سةركردة و 
جةنط، قي يارمةتى بوو بؤ وسةرثةرشتيارى سند

ثَيشنيازى سزادانى ئَيراسينيدَيسي كرد و هَيناية 
بةردةم دادطاى عةدالةت... دادطا بريارىدا 

 (كةئَيراسينيدَيس خبرَيتة ذَير ضاودَيريةوة )توقيف
بكرَي. ثاش ئةمة جةنةِراَلةكان دةستيان كرد 
بةباسكردنى جةنط و توندوتيذي زريانةكة لة ناو 

يس ئةجنوومةندا. ثاشان، تيمؤكرات
(TIMOKRATES ثَيشنيازى كرد ئةم جةنةِراالنة )

خبرَينة ذَير ضاودَيري ء بهَينرَينة بةردةم كؤمةَلة  و 
 ئةجنوومةنيش خستنية ذَير ضاودَيريةوة.

ثاشان، كؤمةَلة كؤبووةوة و هةندَي كةس و بة 
( هَيرشيان THERAMENESتايبةتى تَيرامَينَيس )

 ،َي بانط بكرَينبردة سةر جةنةِراَلةكان و وتيان دةب
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بؤ ئةوةى باسي ئةوة بكةن بؤضي فرياي ئةو ثياوانة 
ثاشان هةر يةك لة  نةكةوتن كة نوقم بـــــــوون...

جةنةِراَلةكان بة كورتى دةستيكرد بةداكؤكيكردن 
ونكة كاتيان ثَي نةدرا بؤ ئةوةى ووتار ض ان،لةخؤي

خبوَيننةوة هةروةك ياسا ثَيشبيين دةكرد. ئةمانة 
باسي ِرووداوةكةيان كرد: خؤيان دةستيان كرد  بة 
جؤاَلنةوة لة ناو دةريادا بة شوَين ِراونانى دوذمن و 

كةشيت  ئةركى ئةوةيان ثَيسثَيردرا كاثتنةكانى
ون و وةك ِرزطار بكةن كة خةَلكى بة توانا بو

جةنةِراَل خزمةتى خؤيان كردبوو لة ِرابردوودا... 
ئةطةر سةرزةنشتى يةكَيك بكراية دةبواية ئةوانة 
سةرزةنشت بكراناية كة ئةركى فرياكةوتنيان 
ثَيسثَيردرابوو. ئةمانة وتيان "ئَيمة قسةى ناِراست 

هةر  ،ناكةين بؤ ئةوةى سةرزةنشت بكرَين
ن دةكةن. ئَيمة سورين لةبةرئةوةية ئَيستا تاوانبارما

لةسةر ئةوةى توند و تيذى زريانةكة ِرَيطةى 
فرياكةوتنى لَيطرتني". لةبةر ئةوة، سةركردةكان و 
زؤرى ديكة كة هاوبةشيان كردبوو لة هةَلمةتة 
دةرياييةكةدا شاهيديان دابوو. بة ضةند طفت و 
طؤيةك و ضةند قسةيةك خةريك بوون كؤمةَلةكة 

 ِرازى بكةن. 
اووالتيان هةَلسابوون بؤ ئةوةى زؤر لة ه

كةفالةتيان  بكةن. هةر ضؤنَيك بَيت، دوايي 
بريارياندا بةدواخستين كؤبوونةوةى كؤمةَلة بؤ 

ضونكة  نةخيَت درةنط بوو نةدةكرا  ،ِرؤذَيكى ديكة
دةنطةكان  ئةذمار بكرَين  و دةبواية ئةجنوومةنيش 
ثيََِشنياز بكات  سةبارةت بة جؤري دادطايي كردنى 

 ئةو ثياوانة.
هاتة  (5)اش ئةمة فَيستيظاَلى ئةثةرتوريةث

ثَيشةوة. لة ناو ئةم فَيستيظالةدا باوك و 
خَيزانةكانيان ثَيكةوة كؤدةبوونةوة. بةم شَيوةية 
تَيرامَينَيس  و اليةنطةرانى توانيان ئامادةكارى 
بكةن بؤ ئةو ثياوانةى كة جلي ِرةشيان لةبةر 

ان هاتبوونة كردبوو سةريان تاشرابوو زؤري

فَيستيظاَلةكةوة بؤ ئةوةى ئامادةى كؤمةَلة بنب. 
ئةمانة ئةَلَيي خزم و كةس و كارى ئةوانة بوون كة 
لة ناو ضوو بوون و كةلليكسَينؤسيشيان تَيدابوو كة 
هَيرشي دةبردة سةر جةنةِراَلةكان لة ناو 
ئةجنوومةندا. ثاشان كؤبوونةوةى كؤمةَلة 

لةِرَيطةى دةستيثَيكرد و ئةجنوومةنيش 
بؤ  ،كةلليكسَينؤوة ثَيشنيازى خؤي ثَيشكةشكرد

( كة MOTIONةوة )دانئةوةى خبرَيتة دةنط
ثَيكهاتبوو لةم دَيرانةى خوارةوة: "برياردرا لةو 

لة كؤبوونةوةى ثَيشووى كؤمةَلة طوَي  ىكاتةوة
ئةو جةنةٍراَلنةى كة  ،لةوتارةكانى جةنةِراَلةكان طريا

ةسيناييةكان دةبَي تاوانبار كراون، سةرجةم ئ
دةست بكةن بة هةَلبذاردنى )لةِرَيطةى ثشكةوة( 
ئةوانةى كة لة ناو بةِرَيوةبةرايةتى هةَلبذاردن دةذين 
و بؤ هةر كؤمةَلةى كة لة سنوورى ناوضةى 

( دةبَي دوو CONSTITUENCYهةَلبذاردن دةذين )
سندوقي هةبَي و بؤهةر يةك لةمانة 

بؤ  ،طةواز دةكا( بانHERALD) (6)نطةوازكةرَيكاب
ئةم جةنةِرااَلنة هةَلةيان  ثَييوايةئةوةى هةر كةسَيك 

كردوة لة ِرزطاركردنى ئةوانةى سةركةوتنيان بةدى 
دةهَينا لة جةنطة دةرياييةكة، دةبَي دةنطى خؤي 
خباتة ناو سندؤقي يةكةمةوة و ئةوةى بة  
ثَيضةوانةوة  بري دةكاتةوة دةبَي دةنطى خؤي خباتة 

  .سندؤقي دووةم
            ئةطةر بريار درا ئةمان هةَلةيان كردووة، 
             ئةوا دةبَي سزاى مردن وةربطرن و بدرَينة 

           كةسةكة و دةست  (7)دةست دةستةى يانزة
. ثاشان، ثياوَيك هاتة "بطريَي بةسةر سامانياندا

ِرزطارم بووة،  نوقم بوون من لة وتى  ثيًََشةوة و
رميلَيكى ئارد و ةهةَلواسينةوة بة بلةِرَيطةى خؤ

ئةوانةى نوقم بوون ثَييان وت ئةطةر ِرزطارى بَيت بة 
          خةَلكى بلَََي جةنةِراَلةكان نةيانتوانى ئةوانة 
ِرزطار بكةن كة نةبةزانة شةِريانكرد لةثَيناوى 

 نيشتيماندا .
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ثاش ئةوة، فةرماندرا كة كةلليكسَينؤس 
ضونكة ثرؤثؤزةلَيكى   ،دادطائامادة بَيت لة بةردةم 

ناِرةواى دابوو. ئَيوريثتَيلَيمؤس 
(EURYPTOLEMOS ى كورى ثَيزيةناكس)
(PEISIANAX و هةندَيكى ديكةش بوون بة )

كةفيلي. هةندَيك لةخةَلكى ِرةزامةندى خؤيان 
دةربِري، بةالم زؤربةى جةماوةر هاواريان كرد و 

نن ئةوة وتيان شتَيكى ضةثةَلة ئةطةر خةَلكى نةتوا
بكةن كة ئارةزوويان لةكردني هةية. ليكيسكؤس 

(LYKISKOS بايةخى بةم بابةتةدا و ثَيشنيارى كرد )
هةتا ئةو فةرمانة بكَيشرَيتةوة، ئةوانةى خاوةنى 
ئةو فةرمانة بوون ثَيويستة دادطايي بكرَين بة 
هةمان شَيوةى جةنةِراَلةكان. هةروةها كاتَيك 

 ،هاوارى ِرازى بوون جةماوةرةكة دةسيت كردةوة بة
 ئةوان ناضاربوون فةرمانةكة بكَيشنةوة. 

بةم شَيوةية هةندَي ئةندامى كؤميتةى 
شكرايان كرد كة ِرةوا نيية ثَيشنياز اسةركردايةتى ئ

( نةخةنة دةنطةوة.  لةم كاتةدا motionبؤ طفتوطؤ )
 ( كةكةلليكسَينؤس  ديسانةوة هاتةوة سةر )سةكؤ

وةك  ،شضاو دذي ئةوانو هةمان سكااَلي خستة ثَي
كرابوو دذي ئَيدريثتؤلَيمؤس  ي ئةوةيهةمان شَيوة

و خةَلكةكة هاواريان كرد لةبةر ئةوةى ئةطةر 
ثَيشنيازةكة بؤ دةنطدان بةرثةض بدةنةوة، ئةوان 
دادطايي دةكرَين. ئةمة ئةندامانى كؤميتةى ترساند 

 ،و هةموو قبوَليان كرد ثَيشنيازةكة خبةنة دةنطةوة
 سؤكرات كوِري سؤفرؤنيسكؤسجطة لة 

(sophroniskos)ضونكة  ،.  سؤكرات وتى هيض ناكات
 ئةمة دذي ياساية. 

اشان ئَيوريثتؤلَيمؤس  هةَلساية سةر ثَي و ث
 بةم شَيوةيةى خوارةوة داكؤكى لة جةنةِراَلةكان

 : كرد
 ،خةَلكى ئةسينا، من هامتة سةر ئةم بةرزةكة

ى ثَيريكلَيس كة لةاليةكةوة لة ثَيناوى تاوانباركردن
هةر ضةندة خزممة و ديؤمَيدؤن كة هةر ضةندة 

برادةرمة، لةاليةكى ديكةوة لة ثَيناوى داكؤكى 
كردن لَييان و لةاليةكى ديكةشةوة بؤ ئةوةى 
ثَيشنيازى هةندَي ئيجرائات بكةم كة لةوانةية لة 
بةرذةوةندى هةموو كؤمةَلطا بن... ئةو شتانةى من 

كةن هيض هةَلةنةكةن، نةمن ثَيشنيازيان دةكةم وادة
واتان لَيدةكةن بة هؤمشةنديةوة  .ونةيةكَيكى ديكة

بةهةَلة  ،برياِربدةن لةسةر سزادانى ئةوانةى
ِرةفتاريان كردووةء بةئارةزووى خؤتان سزايان 
بدةن بةكؤمةَل بَيت يان تاك تاك. ئةوةى من 
ثَيشنيازى دةكةم بريتية لةوةى ثَيويستة ِرَيطةيان 

اليةنى كةمةوة بؤ يةك ِرؤذ كة داكؤكى لة ثَيبدةن بة
خؤيان بكةن. بةم شَيوةية ئَيوة ضاوَيك دةخشَيننةوة 
بةسةر بريارى خؤتان و ئةوةى ئةوانى ديكةش... 
خةَلكى ئةسينا، تكاية دادطاييةكى ِرةوايان 
بكةن...، دادطاييةكى جياواز بؤ هةر يةكةيان. ئةطةر 

ى هةَلةيان ئةم شَيوازة ِرَينمايي بكرَي، ئةوانة
كردووة سزايةكى طةورة وةردةطرن و ئةوانةى 
تاوانيان نيية ئازاد دةكرَين. ئةمة بة بريارى ئَيوة 
دةبَيت ئةى خةَلكى ئةسينا. ئةو ثياوانةى هةَلةيان 
نةكردووة نابَي لة سَيدارة بدرَين. بةم شَيوةية ئَيوة 
دواى ِرَينماييةكانى رةحم و شةفةقة دةكةون و 

و سوَيندة دةثاِرَيزن كة بؤ دادطايي مةرجةكانى ئة
كردنى شةرعي خواردووتانة... لة ضي دةترسن و 
ضي واتان لَيدةكات بةثةلةيةكى بَيسنوور ِرةفتار 

 دةكةن ؟" 
ثاش ئةم باسة، ئَيوريثؤلَيمؤس  ثَيشنيازى 

ئةو ثياوانة بة طوَيرةى فةرمانى  دةبَيتكرد 
يةكة دادطايي بكرَين و هةر  (kannonos)  دادوةرى

بة جيا )نةك بة كؤمةَل(. ثَيشنيازى ئةجنوومةن 
بريتيبوو لةوةى هةموويان حوكم بدرَين لةِرَيطةى 
تةنها يةك دةنطدانةوة. كاتَيك طشت دةستيان 
هةَلربي بؤ بِريار دان لةسةر دوو ثَيشنياز، لة ثَيشدا 
دةنطيان دا بؤ ثَيشنيازى  ئَيوريثتؤلَيمؤس، بةالم 

سوَيندى خوارد و   (menekles)كاتَيك مَينَيكلَيس 



 16  

SARDAM  No. 39   2005 
 

ناِرةزايي خؤي دةربري بةرامبةر ناِرةوايي ئةم كارة، 
ديسانةوة كةوتنة دةنطدان و ثَيشنيازى ئةجنوومةن 
 ثةسةندكرا. ثاشان سةبارةت بةو هةشت جةنةِراَلة
دةنطياندا كة بةشداريان لة جةنطةكةدا كردبوو. 
 )لةئةجنامدا( دةنطدانةكة لة بةرذةوةندى ئةوان
نةبوو، و ئةو شةشةى كة لةئةسينا بوون لة 

 سَيدارةدران.
، ئةسيناييةكان ثةشيمان كةمَيك دواي ئةوة

بوونةوة و دةنطيان دا  بؤ ئةوةى كة لة ثَيشدا دةبَي 
سكاالكان دذي ئةو كةسانة ثَيشكةش بكرَين كة 
ميللةتيان هةَلخةَلةتاندووة و دةبَي 

ت. )بةم كةلليكسَينؤسيش لة نَيوان ئةوانةدا بَي
شَيوةية( سكاال ثَيشكةش كرا دذي ضوارى ديكةش  

توقيف كران( لةاليةن )كة خرانة ذَير ضاودَيريةوة  
كةفيلةكانيانةوة، بةالم دوايى لة كاتى ئاذاوةيةكى 
مةدةنيدا، ئةمان ِرايانكرد ثَيش ئةوةى دادطايي 

 ،بكرَين. )ثاشان( كةلليكسَينؤس طةِرايةوة بؤ شار
كةسَيك ِرقي لَيبوةوة و )دواتريش( بةالم هةموو 

 Xenophhon, History of Greece 107, in).لةبرسا مرد

Rodewald C., Democracy: Ideas and Realities, 

London, 1974, pp . 2-6) 
ئةم ضريؤكةى كسَينؤفؤن بةرثرسَيتى      

بةرامبةر كؤمةَلة  ،فةرمانبةر و هاووالتيان دةردةخات
ي ئةفسةرة سةركردةكان و طفت و و كؤنرتؤَلى ميلل

طؤيةكى فراوان و كراوة و بِرياردان لةِرَيطةى 
كؤبوونةوةى جةماوةر و هةندَى خةسلةتى ديكةى 

هةروةها هةندَي اليةنى  دةوَلتى ئةسينايى.-شار
ديكةش  ِروون دةكاتةوة سةبارةت بةوةى  ضؤن  
بةشداريكردنَيكى ضِر دةوةستايةوة سةر: ثشت 

(،  Oratoryي هونةرى ووتاربَيذي )توانا بةبةسنت 
ثَيكدادان لة نَيوان طروثى سةركردةى نةيار، 
ثةيوةندى و ثيالن طَيِران لة ناو ضوارضَيوةى تؤِري 

 ( دذ بةيةكFactionناِرةمسيدا، دةركةوتنى تاقمى )
بؤ هاندانى بِرياري بةثةلة و يةكالييكةرةوة دروست 

َلة دةكران، دؤخى تايبةتى كة واى دةكرد كؤمة
دوضاوى وروذاندن و هةَلضوون بَيتةوة، بناغةى 
الوازى هةندَي بِريارى ميللي و ئةطةريي 

 ،ناسةقامطريى سياسي بارودؤخي كؤمةَلة
ي  هةندَي سيستمى ثشكنني نوبثةيوةنديدار بة  نة

 لةسةر ِرةفتارى سةرضل.
لةو كاتانةى دواييدا ذمارةيةك لة ثشكنيين  

انة ناو سرتوكتورى دةستوورى دروستكران و خزَينر
لة ثَيناو ثاراستين ئةم  ،دميوكراسي ئةسينايي

دميوكراسية دذي بِريارى بةثةلة كةنةدةتوانرا 
بةرثةرض بدرَينةوة . ئةم طؤِرانكاريانة هةوَلياندا 
بةالنسَيك  بدؤزنةوة بؤ سةروةري ميللي لةِرَيطةى 
ضوراضَيوةيةكى دةستوري كة تواناي هةبَيت ِرَيبازو 

بثارَيزَي، هةرضةندة دةتوانرَي طومان لةوة  ياساكان
بوون بؤ ئةم بةسبكرَيت كة ئايا ئةم طؤِرانكاريانة 

مةبةستة يان نا، واتة ئايا ِرَيبازي دةستوري بة 
 . (opponentsية بةرامبةر نةيارةكان ) بةسةتةنها 

لةوة دةكات سياسةتي ئةسيناي نائاساييانة 
ةي كةشوَيين ضِرو ثَيشرِبكَيداربوو. ثاشان ئةوان

بةرزيان داطري كردبوو لةكؤمةَلةو ئةجنومةندا لة 
خَيزانة خانةدانةكان بوون، واتة دةستةبذَيرَيكي 
دةوَلةمةندو ساماندار بوون كة كاتي تةواويان 
هةبوو ثةيوةندي دروستبكةن و بةرذةوةندي خؤيان 
جَي بةجَيبكةن. زؤر جار شةِري سياسي 

خسي وةردةطرت بةشَيوةيةكي فراوان فؤرمَيكي شة
و زؤر جاريش ئةمة بة البردني ئؤثؤزسيَونةكان 

لة رَيطةيي دوورخستنةوة  ،كؤتايي ئةهات
(Ostracism)(8) ضونكة سنوري  ،يان كوشتنةوة

دةسةالت َرَيكنةخرابوو لةاليةن سيستةمَيكي 
 حكومي يان دةستوري ثتةو.

بَيطومان ئاسانة زَيدةِرةوي بكرَيت لة    
بؤ ئةوةي  ،ئةم شةِر و ثَيكدادانانة طَيرانةوةي بووني

سةر ِراسيت طَيِرانةوةكةي كسينؤفؤن لةجةخت 
و  وةك ِراظةكردني سياسةتي ئةسينايي وة،بكرَيتة
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بؤ ئةوةى ئةوة لةبري بضَيتةوة كة بؤ ماوةيةكي 
طرييةكي سياسي مبةرَيذة دوورودرَيذ ئةسينا سةقا

بة خؤيةوة بينى. لةطةَل ئةوةشدا سةقامطريي 
ينا زياتر لةضوارضَيوةي مَيذوويي سئة سياسي

وةك "دةوَلةتَيكي داطريكةري  ت،ِراظةدةكرَي
، نةوةك لة رَيطةي شَيوةي كاركردني (9)سةركةوتوو"

ناوخؤيي سيستةمي سياسي. شايستةي ئاماذة 
ثَيكردنة كة  ثَيكدادانى سةربازيي سةركةوتوو لة 
طةَل ثَيشكةوتين ئةسينادا دةِرؤيشت. ئةوةي 

ت  كةم ساَل هةبوو تيايدا شةِرَيكي راستيبَي
َينرا. بَيطومان سةربازيي يان جةنطَيك ِرانةدةثةِر

سةركةوتين سةربازي كةَلكي مادديي هةبوو بؤ 
نزيكةي سةرجةم توَيذةكاني هاوالََتيطةري 

كةبيطومان بةشداريان دةكرد  ،ئةسينايي
لةبنيادناني بنةمايةكي هاوبةش لة نَيوانياندا. لةوة 

اتَيك سةركةوتن بةردةوام دةبوو، ئةم دةكات ك
 بنةمايانةش بتةوتر دةبوون.

   
 رِةخنة    

مافة يةكسانةكاني هاواَلتي لة بةشداريكردن 
و لة كؤمةَلة، باسكردني ئةم مافانة لةناو كؤمةَلةدا 

كاتَيك  ،وةرطرتين بةرثرسَييت كارووباري طشيت
ئةمانة رَيطةيان خؤش نةدةكرد بؤ بنيادناني 

تي يةكساني بؤ هاووالتيان، ئةمانة هةمووي دةسةال
بةسةرسوِرمان و ترسةوة لةاليةن تا بوون بةس

رةخنةطرة هةرة بةناوبانطةكاني ئةسينا و 
. لة "كؤماردا" يةير بكرَين لةنَيوانيان ئيفالتؤن

ئيفالتؤن دةسيت تاوان رادةكَيشَيت بؤ دميوكراسي 
و ئةمةش ثَيويست دةكات ضةند ضركةيةك 

ضونكة ضةند ِرةخنةيةك دَينَيتةبةرضاو  ،تباسبكرَي
كة ئةمِرؤش باسدةكرَي و لةاليةن هةندَيك خةَلكي  
دميوكراتي ِرةوا دةوترَي كة دميوكراسي تةنها 
واتاي دةنطدان دةطةيةنَي و زياتر لةدةنطدان 

 بةشَيوةيةكي دةوري )ضةرخي( دةطةيةنَي.

بَيطومان جةنطى ثيلؤثؤننييز كة بة بةزيين 
كؤتايي هات، روناكي طرت لة طةجنيةتي  ئةسينا

ئةفالتؤن. كاتَيك ئةفالتؤن وريا بووةوة لةو هةاَلنةي 
ةيوةنديان هةبوو بة بةزيين شارةكةو نزم ث

بوونةوةي  ئاستى سةركردايةتى و ئاستى ئةخالقي 
و ياسايي كة كؤتايى هات بةدادطايي كردن و 

ث.ز(، طةيشتة  399لةسَيدارةداني سؤكرات لة )
ناعةتةي كة كؤنرتؤَلي سياسي ثَيويست ئةوقة

 بووخبرَيتة ذَير دةسيت كةمايةتييةوة.
جؤر  ئةو ديدةكاني خؤي دذي ضوار

لةدةستوور هَيناية مةيدان: تيماركي  بريتيبوو 
لةسيستةمَيكي حوكم كة لةسةر مؤدَيلي 
 ئةرستؤكراسيةتي سةربازيي سثارتة بنيادنرابوو،

ةند(، )حوكمي دةوَلةم )ئؤليطاركي(، واتا
)واتا  دميوكراسي )واتاحوكمي طةل( وتريانيةت

 حوكمي تةنها ديكتاتؤرَيك(.
كاتَيك باس لة دميوكراسى دةكات، ئيفالتؤن 
بةشَيوةيةكي سةرةكي ئةزمووني خؤي لةئةسينا 
نةخشةسازي دةكات. ئيفالتؤن ِرةخنةي هةبوو لة 
سةرجةم اليةنةكاني هةر ضوار دةستورةكان و 

َيرشي دةبردة سةر دميوكراسي هةروةها بة توندي ه
بة  وةك شَيوةيةك لةكؤمةَل كة مامةَلةي خةَلكي

            ،ثَيناسةي دةكرد شَيوةيةكى يةكسان دةكات
          بةالم  خةَلكي يةكسان نني لةنَيوان خؤياندا و

             ئةوة دةستةبةر دةكات كة "هةموو تاكَيك 
 ,Plato,The Republic كةدةيةوَي  ئةوة بكات ئازادة

pp. 315-316. . 
 و ئةم ئاماذة ثَيكردنة "يةكساني سياسي"

خةسلةتي تايبةتي و  ،بةالي ئيفالتؤنةوة "ئازادي"
 بنضينةيي تايبةمتةندي دميوكراسي ثَيكدَييَن.

دميوكراسي لة ضةند خاَلَي وة بةساو شكسيت 
ئةمانة لة ناو دوو طوزارشيت مةجازي  .هَيناوة

ئةوةي  دا دةتوانرَين بةديبكرَين: لةناو)كؤماردا(
و ئةوةي "ئاذةَلَيكي طةورةو  كاثتين كةشتيةك
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شايستةي ئةوةية بة كاثتين كةشتيةكة  بةهَيز.
 :دةست ثَيبكةين

طرميانة بكة كة بارودؤخي شتةكان يان 
كةشتيةكان بةم شَيوةوةي خوارةوة بَيت. كاثتنةكة 

باقي يان خاوةني كةشتيةكة طةورةترو بة هَيزترة لة 
دةستةي مةلةوانةكان لة كةشتيةكةدا، بةالم نةخيَت 
طوَي طران و كورت بني و سنوردارة لةلَيخوريين 
كةشتيةكة. تاقمي مةلةوانةكان هةموويان شةِر 
لةطةَل يةكرتي دةكةن سةبارةت بةضؤنيةتي 
رابةريكردني كةشتيةكة. هةريةكة بريدةكاتةوة 

بَيت. دةسكي سةوَلي كةشتيةكةي بةدةست خؤيةوة 
فَيري هونةري رابةريكردني كردني  ئةمانة هيضيان

َيني: كةتا ئَيستا كةشيت نةبوون و ناتوانيني بَل
يةكَيك فَيري كردبَينت يان هةندَي كاتيان بردبَيتة 
سةر بؤ دراسةكردني. لةِراستيدا دةَليني: كةئةمة 
ناتوانرَي فَيربكرَي و ئامادةن ئةو كةسة لةناو بةرن 

ي ئةمة شت دةَلَي: ئةمانة هةموو كة بةثَيضةوانة
 جواَلنةوة بةدةوري كاثتنةكةداوبؤ كاتيان 

هةوَل وتةقةال دةدةن سةوَلي  تةرخاندةكةن و
كةشتيةكةى لَيبسَينن. ئةطةر دةستةيةك سةركةتوو 
تر بَيت لةوةي ديكة، ئةوا ركةبةرةكانيان دةيان 
كوذن و فَرَييان دةدةنة ناو دةرياكةوةو كاثتنة ثَياو 

ةكة لةرَيطةي دةرماني سِركةر يان مةي يان هةر ضاك
فرَيي ئةدةنة سةر زةوي  وة بَيت،ض رَيطةيةكي ديكة

و خؤيان كؤنرتؤَلي كةشتيةكة دةكةنء و هةرضي 
، لةناو كةشتيةكةدا هةية وةريدةطرن بؤ خؤيان

طةشتة دةرياييةكة دةطؤرن بؤ ئةوةي  هاوكات
كةهَيماي دةكةيت وةك طةشتَيكي لةزةت و 

ؤشى. لةكؤتايدا، ئيعجابي خؤيان بؤ ئةو سةرخ
دةردةبرن كةدةزانَي لةريطةي بةكارهَيناني  ثياوة

هَيزةوة بَيت ياخود لةرَيطةي فَيَلةوة ضؤن دةسيت 
لةثَيناوى كؤنرتؤَلكردني  ،يارمةتي ِرادةكَيشَي

كاثتنةكة و ستايشيكردني تواناي رابةريكردني 
سةبارةت كةشتيةكة و شَيوةي لَيخوِريين و زانياري 

بةدةريا دةكةن و هةموو كةسَيكي دَيكة 
تاوانباردةكةن بةوةي بَي كةَلكة. ئةوان بري لةوة 
ناكةنةوة كةرابةري راستةقينة ئةطةر بيةوَي 
بةراسيت كؤنرتؤَلي كةشيت بكات، دةبَيت ديراسةي 
ضوار وةرزي ساَل و دؤخي ئامسان و ئةستَيرةكان و 

يوةنديان باو سةرجةم ئةم بابةتانة بكات كةثة
بةثيشةكةيةوة هةية. ئةوان وابريدةكةنةوة كة 
تارادةيةك مةحالة يةكَيك ئةو شارةزايية ثيشةيية 
ثةيدا بكات كةثَيويستة بؤ كؤنرتؤَلي كةشيت و 
شتَيك نية ثَيى بوترَيت هونةري دةريايي 
)دةرياطةري(. كاتَيك هةمويان دةضنة ناو 

و كةشتى كةشتيةكة، ئايا دةرياوانةكان نني كة لة نا
وادا ثابةندن بةوةى كة تةماشاى دةرياوانة 

كةَلك بؤ  وةك شتَيكى  بَى ،راستةقينةكة بكةن
 ئةوان؟".  

"كةشيت لَيخوري راستةقينة" ئاماذة دةكات 
بةكةمينة كةكارامةيي و شارةزاييةكي ثَيويسيت 
هةية و داخوازي طةورةي ئةوةية بةشَيوةيةكي رةوا 

اتة دةستةي و)ضونكة خةَلكي  ،حوكم بكات
مةلةوانةكان( لةسةر بنضينةي ئارةزووي لةثرو 
سؤزو حوكمي ثَيشينة كارووباري خؤيان دةبةن 

نة ئةزمونيان هةيةو نة زانياري سةبارةت بة  .بةرَيوة
هونةري دةريا طةري، واتة سةبارةت بة حوكمي 

 هةية ئيعجابيان تةنها سياسي. جطة لةمةش، ئةوان
شبةرن: "ئةو سةرؤكانةي كةخؤلةثَي بؤ ئةو

            سياسةمتةدارانة... بةشَيوةيةكي ثَيويست 
            كةخؤيان بةبرادةري  رَيزيان لَيدةطريَيت...

خةَلكي ثيشان دةدةن". هةموو ئةوانةي تَيكةَلي 
جةماوةر )خةَلكي( دةبن و دةيانةوَي ميللي بن 
لةنَيوانياندا، دةتوانرَين بةشَيوةيةكي راستةوخؤ 

بكرَين... بة دةرياوانةكان".  بةراورد
سةرؤكايةتيةكي تةواو بووني نية لةرذَيمَيكي 
دميوكراسيدا و سةرؤكةكان ثشت دةبةسنت 

 ،بةاليةنطري ميللي و لةو طؤشةيةوة رةفتار دةكةن
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لةثَيناو ثةيداكردني ثَيطةي كؤمةاليةتي و ناوبانطي 
 )شةعبيةت(. 

بؤ داخوازي مييللي و ثشت  ملكةضبوون
 ةسرتاتيجيةتي سياسي كةدةَلَي ضةندبةسنت ب

الواز دةبَيت. )لة رذَيمي  دةتوانرَي "بفرؤشرَي"،
دميوكراسيدا( خةَلكي بةشَيوةيةكي طشيت دوورة 
ثةِرَيز دةوةستنةوة لةحوكمي  بةئاطا و برياري 
سةخت و هةَلبذاردني ناِرةحةت و ئةو راستيانةي 
كةدةبنة هؤي دةمةبؤَلة. دميوكراسي ذير و 

 .د ثةراوَيزة دةكاتهؤمشةن
زياتر لةوةش، داخوازي ئازادي و يةكساني 

سياسي ثضراون لةهَيشتنةوةي دةسةالت و ثةيرةو  
و سةقامطريي. كاتَيك تاكةكان ئازاد دةبن لةوةي 
ئةوة بكةن كةئارةزويان لَي هةية و داواي مايف 

ار بؤ توانا و بةشداريكردن، بيةكساني دةكةن بةئيعت
كؤمةَلَيكي جياواز و سةرنج  لةماوةيةكي كورتدا

راكَيشةر دَيتةكايةوة. هةر ضؤنَيك بَيت، لةماوةيةكي 
درَيذدا ئةمة ئةجنامةكةي بريتى دةبَي لةنقوم بوون 

كةرَيز ناطرَى بؤ  ،لةناو ئارةزوو و بةرةاليي
دةسةاَلتي سياسي و ئةخالقي دادةتاشَي. ئيرت 
 طةجنان ناترسن و رَيز ناطرن لةمامؤستاي خؤيان و
بةبةردةوامي بةرةنطاري ئةوانة دةوةستنةوة كة 
لةخؤيان طةورةترن و ئةمانةش  "السايي طةنج 

 (.The Republic.p.383دةكةنةوة" )
"هؤشي هاوالتيان  لةماوةيةكي كورتدا،     

ئةوةندة هةستيار دةبَيت  كةجبوكرتين ئاسيت 
بةربةست هةستثَيدةكرَي وةك شتَيكي ناهةموار 

(Intolerableه )...ةتا ئةوةي كة بؤ دوايةمينجار 
كاتَيك كةسوور دةبن لةسةر ئةوةي مامؤستايان 
نةبَيت )طةورةيان نةبَي( هيض ِرَيزَيك بؤ ياسا 

 (. P.380) دانانَين..."
 ”"فيزو زمان تاَلي" وةك "ضاك رفتاري

تةماشادةكرَيت،"دةرضوون لةدابونةريت وةك ئازادي 
شةرمي وةك  بَي وزَيدةِرةويكردن وةك بةخشندةيي و

"يةكساني  (.P.380) ئازايةتي تةماشا دةكرَين"
)املتعة( بةشَيوةيةكي ناِراست، زةمينة  لةخؤشيدا"

بؤ ثياوي دميوكرات خؤشدةكات و وا دةكات رَوذ 
بة بَي بايةخدان بةئايندةيي خؤي.  ،دواي رَوذ بذي

بةو ثَيية، يةكطرتين كَومةاليةتي الواز دةبَيت و 
دوايي رَوذ بةش بةش دةبَيت و  ذياني سياسي رَوذ

سياسةت ثِر دةبَيت لةناكوََكي نَيوان باندةكان. 
بةدَلنييايي ملمالنَيي بةهَيز نَيوان بةرذةوةندية 

ضونكة  ،سةرهةَلدةدات تايبةتيةكان )شةخسيةكان(
ئةوةي كار بكات بَو بةرذةوةندي بري هةر تاقمة  لة

دةوَلةت، هةوَل ئةدات دوايي بةرذةوندي خؤي 
كةوَيت. بةرثرسيةتيةكي طشيت لةثَيناوي ب

كَومةَلطةو دادثةروةري كَومةاليةتي دةبَيت بةشتَيكي 
 مةحاَل.

كارووباري طشيت بةشَيوةيةكي نةطَوِر رَيطة 
خَوش دةكات بَو فَيَل و ثيالن دانان دذي يةكرتي و 
ناسةقامطريي سياسي: سياسةت دةبَي بةئارةزو و 

داخوازيةك بَو  بةرزخوازيةكي بَيهاوتا. هةموو
لة  ،نوَينةرايةتي كردني بةرذوةنديةكاني كؤمةَلطا

راستيدا طوزارشت دةكات لة نوَينةرايةتي كردن بَو 
 .خؤ و لة ئارةزوويةكي خَوثةرستانة بَو دةسةاَلت

ئيفالتَون بريي دةكردةوة ئةوانةي دةوَلةمةندن 
يان ئةوانةي لة دَوخي دةسةاَلتدان، بةدَلنيايي 

رَيتة سةر وثَيكدادان لةنَيوان هةذارو هَيرشيان دةب
دةوَلةمةند زؤر توندوتيذ دةبَيت. ئةوة دووثاتي 
دةكاتةوة كة لةم باروودَوخةدا رَيي تَيدةضَيت 
دميوكراسي هةرةس بَينَيت. "لةوانةية هةموو ئةو 
زَيدِرةويةك ثةرضةكردارَيكي )رد فعل( توندو تيذ 

يةكَيك لة بةرهةم بَينَيت... بةم شَيوةية لةوانةية 
ئازدايةكي ئةوثةِرةوة بِروا بةرةو ملكةضيةكي 

(. لة كاتي شةِر لةنَيوان باندةكاندا، P.385ئةوثةِر" )
سةركردةكان وةك ثَيشةوا داكَوكي دةكةن 
لةمةسةلةي خَويان وبةرَيذة ئاسانة بَو ئةم سةركردة 

لةثَيناو  ،ميلليانة داواي )محايةي شةخسي( بكةن
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بردنةسةريان. لةم شَيوة ثارستنيان دذي هَيرش 
دَوخةدا، ثاَلةوانة ميلليةكان زَور نزيكن لةوةي كة 
"جَلةوي دةسةالت" بطرنة دةست. كاتَيك 
دميوكراسي نوقوم دةبَيت لة ناو ئاذاوةو ناكَوكيدا، 
ثاَلةوانة ميلليةكان وةك خةَلكَيك دةبينرَين كة 
بةرووني شتةكان دةبينن و بةرَيوةيان دةبةن و 

دةن هةموو بةرةنطاريةك كث بكةنةوة. ثةميان ئة
ِرَيطا ثشطريي كردن لةستةمكارَيك  دةبَيت بة 

كي سةير. بةالم بَيطومان كاتَيك جَلةوي ضارةية
دةسةالت دةطرنة دةست، ئةم ستةمكارانة عادةتيان 

 بهَيَلنةوة. واية كة دةسةالت تةنها بَوخَويان
بَو خَوي  بةالي ئيفالتَونةوة، ستةمكارى

ةرَيكي مسَوطةر نةبوو بَو كَيشةكاني ضارةس
دميوكراسي. ستةمكاران بةدةطمةن "دةرياواني 
راستةقينة ثَيكدَينن". لةدووةم طوزارشيت 
بةناوبانط كةباس لة "ئاذةَلَيكي طةورةو بةهَيز 
دةكات" )واتا جةماوةري ميللي(، ئيفالتَون ئةوة 

دةسةاَلتدار بزانَي  هَيندة بةس نيية رووندةكاتةوة
ن كونرتَوَلي ئاذةَلةكة بكات لةرَيطةي ضَو

ديراسةتكردني هةوةس و ويست و نةريتةوة. ئةطةر 
بايةخ بدرَي بة ئاذةَلةكة و مةشقي ثَيبكرَي، طرنطة 
بزانرَي كام زةوق و ئارةزووي "جَيى ئيعجاب يان 
شةرمن و كاميان باش يان خراثن و كاميان راسنت 

ئيفالتَون  (. بةكورتي، بَوضونيP.288يان هةَلةن" )
بريتيية لةوةي كَيشةكاني جيهان ناتوانرَين 

 ،ضارةسةر بكرَين تا فةيلةسوفةكان حوكم نةكةن
توناي هارمَونيزةكردني  ضونكة تةنها ئةوان

لةذَير حوكمي ذيريدا  ماكةكاني ذيانيان هةية
 )احلكمة( ".

بةطَيِرانةوةي قسةكاني سَوكرات،ئيفاَلتؤن 
تيية لة "مةعريفة" باوةِري وابوو كةفةزيلةت بري

و"ذياني باشيش" بَو هةريةك لة تاكةكان و 
يةكي بابةتي واتا ةكَومةَلطاكان، بريتيية لةديارد

بووني هةية بةشَيوةيةكي سةربةخَو لةوةي 

كةزووبةزوويي دَيتة ثَيش ضاو و لةرَيطةي 
لَيكؤَلينةوةي سيستماتيك دةتوانيني لَيي تَيبطةين. 

ة دةكات كة زانيين فةيلةسوف ثاساوى ئةو
فةيلةسوف طوجناو بَيت بةمومارةسةي دةسةالت. 

 ،تواناي فةيلةسوف لةوداية كة شتةكان رَيكبخات
بةو شَيوة طوجناوةي كةوادةكات ثرينسيثي 
حكومةت بيَب بةثرينسيثي ديسثَوتيزمي رَوشنطةر 

Enlightened Despotism. 
 الَيرةد درَيذةي بَوضوني ئيفالتَون زياتر لةمة

بزانرَي  بةسةئةوةندة  .ةيايةخي ئَيمة نيجَيطةي ب
ثةيوةستة  -كَوماردا-كة هَوكاري بَوضوني ئةو لة 

"دادثةروةري  بةئارةزوي وةاَلمدانةوة بَو ثرسيارَيك:
ةطةر لةضةمكي دابةشكردني سروشيت ئضيية"؟ 

كارةوة دةست ثَيبكةين  كة لةناويدا ضيين تاكةكان 
انِرةوا و دةتوانن رؤَلي خؤيان ببينن )وةك فةرم

سةرباز و رةجنبةر(، ئةركى فةيلةسوف دةبَي 
بةيةكَيك لةو شتانةي كةلَيكؤَلينةوةي لةسةردةكرَي 

( هاندانى 1لةثَيناو ) ،سةبارةت بةم دابةشكردنة
فةزيلة تايبةتيةكانى هةريةك لةم كارانة )ذيري، 

( دَلنيابوونةوة لةوةى 2) .ئازايةتى و خؤِراطرتن(
تةواوى دةكةن. تاك و تاكةكان كارى خؤيان بة

دةوَلةتةكان تةماشا دةكرَين وةك ضةند هةموكَيكى 
ئؤرطانيك، )واتا  ضةند طيانَيكى بةيةكةوة بةسراو( 
و كاتَيك هةموك )واتا كؤمةَل( باش كار دةكات،  

ان بةجَي دَينن و يسةرجةم تاكةكان  كارى خؤ
ثَيداويسيتيةكانى خؤيان رازى دةكةن  و خؤيان 

بةم شَيوةيةش لةناو  .ان دةبنتةواوكةرى خؤي
دةولًَةتَيكى بةهَيز نيشتةجَى دةبن و لَيهاتو و ثِر 

بِروانة لةذَير ئةم بارودؤخةدا،  .لةئارامى دةذين
دادثةروةري دةتوانَي بَيتة كايةوة و ذيانَيكى 
ئاسودة بةديبَيت. لةِروانطةى ئيفآلتؤنةوة، 
بةشَيوةيةكى طشتيرتيش لةوةى بريي يؤنانى كؤن، 

يةنى وةبريخستنةوةية كة ئةو  ئازاديةي دةوَلةت شا
دةيةوَي زامنى بكات ئةوةندة ثةيوةست نية 
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بةئازادى تاك خؤيةوة، بةَلكو بةتواناى 
جَيبةجَيكرنى رؤَلي تاك لة ناو طةردوندا. هةروةك 
نووسةرَيك بةشَيوةيةكى طوجناو ئاماذةى ثَيدةكات، 

وازة ئةم  تيؤرية بةشَيوةيةكى ئاشكرا و ديار جيا
لةوةى كةيةكَيك وَيناي  ثةيوةندية كومةآليةتيةكان 
بكات لةضوارضَيوةى ثةميانَيك يان رَيكةوتننامةيةك 

دواييش دةوَلةت  ،لةنَيوان خةَلكى وةك تاك –
كةبةثلةي يةكةم بةرثرس   قةوارةيةك وَينابكات بة

بَيت لةزامن كردنى ئازادى هةَلبذاردن . ئةم هزرة كة 
، دا باَلوةاَلى سةدةى حةظدةهةملةناو نةرييت ليرب

شتَيك بوو كةبؤ ئيفآلتؤن قابيلي نةفرةت  )لعنة( 
 بوو. 

نووسيين ئيفآلتؤن بةشَيوةيةكى توند داكؤكى 
لةنَيوان  لةبريؤكةى يةكيةتيةكى تةبا دةكات

"طشتى" و "تايبةتى"، )واتا لةنَيوان ئةو بوارانةى 
كةثةيوةنديان هةية بةدةوَلةتةوة و ئةوانةى بة 

تَيبيين وةرطَير(. دةوَلةت بارودؤخ زامن  - تاكةكان
بؤ ئةوةى هاووآلتى ثيشةى خؤي  ،دةكات

 مومارةسة بكات .
دا –كؤمار – ئةو بؤضوونةى كةئيفآلتؤن  لة

ةيةك، لةناو نووسينةكانى ِراددةخياتةِروو، تا 
ديكةى بةتايبةتى وةك "سياسةمتةدار" و 

ك خؤي "ياساكان" كةدواى "كؤمار" نووسراون، وة
نامَينَيتةوة. ئةم كتَيبانة زانياري ئةدةن سةبارةت 

دةوَلةتَيكى واقيعيدا كةبةرامبةرى  بةوةى لة
دةوَلةتى ئيدياىل )ميساىل( دةوةستَيتةوة، 
حوكمكردن ناتوانَي بةردةوامى خؤي هةبَيت بةبَي 
بوونى هةماهةنطي و بةشدارى كردنى ميللي. 

ى ياسا هةروةها جةخت خراوةتة سةر طرنطى حوكم
وةك شَيوازَيك بؤ دةورةدانى رةوايي دؤخةكانى 
دةسةآلتى "طشتى"، )واتة ثادشا فةيلةسوفةكان(. 
بةشَيوةيةكى واتةبةخشينةوة، تيؤرى "دةوَلةتى 
تَيكةَل " كة ئيليمَينتةكانى ثادشايةتى و 
دميوكراسى تَيكةَل دةكات، ئةو بؤضوونانة 

و  ثَيشبيين دةكات كةدوايي لةاليةن ئةريستؤوة
هةروةها لةاليةن مؤنتسكَيؤشةوة بة واتا طشتيةكةى 

"دةوَلةتي  بريَوكةي ثةرةي ثَيسةنراو فراوانكرا.
تَيكةَل" كةثرينسيثة جياجياكاني رَيكخسنت روون 
دةكاتةوة، لةثَيناو داناني  يةك بةرامبةر ئةوي 
ديكةو بةديهَيناني باالنسَيك  لةنَيوان هَيزة 

كي خؤى هةية سياسيةكان، بَيطومان واتاية
لةمَيذووي  تَيوري و ثراكتيكي سياسيدا. لةوانةية 
ئةمة يةكةم نوسةر بووبَي ئةم بريَوكةيةي 
رَيكخستيَب، هةرضةندة دَلنيانني لةوة. تَيوري 
 "دةوَلةتي تَيكةَل" يان جياكردنةوةي دةسةاَلتةكان،

رووندةكرَيتةوة كاتَيك بريي مةكيةظَيللي و دواتر 
دةطرَيتةوة. بَو ثَيشكةشكردني   لَوك و مَونتسكيَوش

ئَيلَيمَينيت دميوكراسي بَو ناو ئةو ديدةي 
كةحةزيدةكرد بةرجةستة بَيت لةناو سيستمَيكي 
حوكمكردن، شتَيكي ئةو تَو نةبوو بَو مَودَيلَيكي 

 دميوكراتي نوَي. 
ئةو مَودَيلة كالسيكيةي كة لةمَودَيلي ذمارة 

ة و ئةو ( بةشَيوةيةكي كورتكراو داِرَيذراو1)
رةخنةيةي كةئاراستةي كراوة، هةردوكيان 
كاريطةريةكي بةردةواميان هةبووة  بَو سةر بريي 
سياسي نوَيي خَورئاوا، يةكةميان وةك 
سةرضاوةيةكي ئيلهام بَو زَور لةبري مةندي 
 دميوكراتيك و ئةمةي دوايش وةك

ئاطاداركردنةوةيةك بَو مةترسيةكاني سياسةتي 
ك بَيت، نةمَودَيلةكةو دميوكراتيك. هةرضَونَي

نةرةخنة لةسةري، كاريطةريةكي تَيوري وثراكتيكي 
دةوَلةتة  -هةبووة كةبتوانَي بِرواتة ئةوديوي شار

يش تر(و دوا1778-1712كَونةكان. هةتا رَوسَو )
( و ئَينطلسيش 1883-1818) تةنانةت ماركس و

(، ئةم مَودَيلة بةشَيوةيةكي ضِر 1820-1895)
شينةكرابوةو هةروةها داكَوكي رووننةكرابوةوةو 

لَينةكرابوو، هةرضةندة راستةوخَو لةاليةن  بريي 
 -سياسي ئةوروثيةوة لةطةَل رَينسانس و شار
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كَومارة طةشةبووةكاني ئيتالياوة سةريهةَلدايةوة. 
رةخنةي ئيفالتَون لةطةَل سةرجنة رةخنةييةكاني 
بريمةندة سياسيةكاني يَونان، كاريطةريةكي قوَل و 

ةتيان ثةيداكرد لةسةردةمي )بةرَيذة( نوَيدا. تايب
هةروةك نوسةرَيك بة شَيوةيةكي طوجناو ئاماذةي 
ثَيدةكات، نوسينةكاني ئيفالتَون سةبارةت 
بةسنوردارَييت ئةخالقي دميوكراسي "نة لةهَيزو نة 

 لةطرنطيان هةرطيز بَوِر نةدراون". 
ضَون بةشَيوةيةكي جدي ثَيويستة رةخنةو 

ةكاني ديكةي دميوكراسي بكةين، ئةمة باسي مَودَيل
شتَيكة كةدةبَي دوايي شيبكةينةوة. طوماني تَيدا 
نية، بَوضووني هاوجوت لةطةَل ديدي ئيفالتَوندا 
لةسةر ئاسيت مَيذوويي طرنطيةكي تايبةتي هةبووة. 
هةروةك رةخنة طرَيكي تَيوري دميوكراتيك 
بةشَيوةيةكي راست جةخيت لةسةر ئةوة دةكردةوة 

بريمةندة سياسيةكان بة تةوذمَيكي زَورةوة  كة "
سوربوون لة سةر ضةوتي دةستورة دميوكراتيةكان 
و ناِرَيكووثَيكي سياسةتي دميوكراتيك و ضةثةَلي 

هةتا سةرةتاي سةدةي . كارةكتةري دميوكراسي"
هةذدةهةم هيض كةسَيك لةوانةي كة بةفراواني 
تَيِروانينةكانيان تَومار كراون، بريي لةوة 

كردَوتةوة كةدميوكراسي ريطةيةكي خوازراوي نة
 سياسي رَيكوثَيكة.

دةتوانني هَوكارةكاني لةناوضوني دميوكراسي 
كَون، لةدَوخي هاتنة كايةي ئيمثراتَورةكان و 
دةوَلةتة بةهَيزة سةربازيةكاندا، بطةرَينينةوة  بَو 
فاكتةرة ناوخَوييةكان و رَيذةي ساماني ئةوبةر 

ةسينايي ثشيت بةسيستمَيكي دةرياكان. دةوَلةتي ئ
بةرهةمهَينان دةبةست كة بةشَيوةيةكي فراوان 

، كَويلةكان كة بةستبوو )بازوى(  كَويلةكانثشيت بة 
بةسةرو هةموو شتَيكةوة كاريان دةكرد لة 

( كةمةسرةيف Laureionكانطاكاني  زيوي لَورَييَون )
دانةوَيَلةي هَينراوي بةشَيوةيةكي باش دائةثَوشي. 

وري ئابووري لةباربو بَو شَلةذان و ناكَوكي سرتوكت

دةكات كة لةبنةِرتدا  ناوخَويي و دةرةكي، لةوة
سروشيت دميوكراتيكي دةوَلةت ئةم لةباربونةي 
زياد دةكرد. لةبةر ئةم هَوية، نةبووني ناوةندَيكي 
دميوكراتيك طرفتةكاني بةِرَيوةبردني ئابووري 

ي سيستمي ناوضةي ، هةروةهاسةخت تر كردبوو
وثيشةيي كِرين و فرَوشتين فراوان كردبوو. 
بةرامبةر كَيشةي رَيكخسنت و تةنسيق و كَونرتَوَل 
ودارايي دةوَلةت لةاليةكةوةو، ثةالمارداني دةوَلةتة 
مونافسةكان لةاليةكي ترةوة، ئةسيناي دميوكراتيك  
كة بة شَيوةيةكي بةردةوام هَيرشي دةبراية سةر 

 )ووردة ووردة( الواز دةبوو.
دةوَلةتي ئةسنايي هةندَيك خةسَلةتي  -شار

هاوبةشي هةبوو لةطةَل كَوماري رَوما. هةردوكيان 
بريتيبوون لةكَومةَلَي رووبةِروبونةوة و  بةزَورى

لةطةَل ضةند ماكَيكي هاوبةشي  ،كولتوري زارةكي
ميللي لةبةرَيوةبردني كاروباري حوكةمةت و 

يةك ئةوةندة ثَيكنةهاتبوون ياخود بةهيض شَيوة
ثَيكنةهاتبون لة )سيستمي( كَونرتَوَلي بريَوكراتي 
مةركةزي. هةردووكيان بةدواي ئةوةدا دةطةِران 
ثشطريي هةسيت )قوَل( بَو ئةركي طشيت و نةرييت 
فةزيلةي مةدةني يان بةرثرسَييت بةرامبةر "كَومار" 

لةبوارة جياجياكاني مةملةكةتي طشيت.  ،بكةن
او لةناو دةوَلةتدا لةناو هةردوو كَومةَلي رَيكخر

(Polities دةوَلةت ثَيشينةيي هةبوو بةسةر )
داخوازيةكاني هاووآلتييان. هةر ضَونَيك بَيت، 
هةندَيك رَوشنبريي هاوضةرخ بةشَيوةيةكي طشيت 
 هَيَل بةذَير ئةوةدا دَينن كة ئةطةر ئةسينا بريتيبوبَى
لةكَومارَيكي دميوكراتيك، رَوما بةشَيوةيةكي 

هاتبوو لة سيستمَيكي ئَوليطاركي. بنةِرةتي ثَيك
سةرةِراي دةركةوتين هةندَيك تَيِروانيين يَوناني 
سةبارةت بةدةوَلةت لةناو بريي هةندَيك بريمةندي 

ث.ز(، 43-106رَوماني )بةتايبةت لةوةي سيسرَون 
سةرةِراي هاتنة كايةي هةندَي جوتيار هاوكات 

او كةلةشار لةدايك بووبون و بووني كَويلةي ئازادكر
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و لةناو كَومةَلطةي سياسيدا، بةالم دةستةبذَيرةكان 
خَويان سةثاندبوو بةسةر سةرجةم اليةنةكاني 

 -سياسةتي رَوما. مَيذووي سةربازيي رَوما
سةركةوتين بَيهاوتا لةفراوانبووني ناوضةيي و 

يارمةتيمان ئةدات تَيبطةين ضَون  –داطريكردنةكاني 
ثرسَييت روكةش لةبةر ،وبَوضي رَوما ثشطريي دةكرد

بَو هاوبةشي كردني ميللي لةاليةكةوة وكَونرتَوَلي 
ميللي سنورداري هةبوو لة واقيعدا لةاليةكي 
ديكةوة. بةم ثَيية لةجيهاني كَوندا، زَور طرنطة كة 
لةمرياتي تراديسيَوني يَوناني كالسيكةوة و 

لةمَودَيلي دميوكراسي ئةسيناييةوة بةتايبةتي،  
ةهزرو ثراكتيكي مَيذووي كَوتايي بهَينرَي ب

 دميوكراسي.
                                          

 (1) بةكورتي: موَديَلي ذمارة
 دميوكراسي كالسيكي

  ثرينسيثةكاني ثاساوكردن: هاووآلتيان دةبَي
بَو ئةوةي بتوانن  ،يةكساني سياسيان هةبَيت

 ئازادبن لةحوكمكردن وحوكمكردنيان.

  :هاوبةشيكردني خةسَلةتة طرنطةكان
راستةوخَوي هاووآلتيان لةوةزيفةي ياسادانان و 

 دادوةريدا.

   كؤمةَلةي هاووالتيان دةسةاَلتي سةروةري
 هةية.

   بواري دةسةاَلتي سةروةر بَو سةرجةم
 كاروباري هاوبةش لة شاردا.

  ( كردني انتقاءميتَودي شَيوازي جياجيا بَو )
ذارني كانديدةكان بَو كاروباري دةوَلةت )هةَلب

 راستةوخَو، ثشك، تناوب(.

   ئةو جياكارية )امتيازات( نية كة هاوواَلتي
 ئاسايي جيادةكرةوة لةفةرمانبةري طشيت.

   جطة لةهةندَيك دَوخي تايبةت كةثةيوةسنت
بةجةنطةوة، هةمان شوَيين بةرثرسَييت دووجار 

 وةرناطريَي لةاليةن هةمان كةسةوة.

   بةرثرسَييت.بَو هةموو كةسَيك، ماوةي كةم بَو 

   مووضة بَو هةموو كةسَيك كةبةرثرسَييت
 خزمةتي طشيت وةرطرتووة.

 :مةرجة طشتيةكان 

  دةوَلةت بضوكة. -شار 

   ئابووري كَوياليةتي كةكاتي  "ئازاد" بَو
 هاووآلتيان بةرهةم دَييَن.

   خزمةتي ماَلي )ماَلداري(، واتا كار بَو ئافرةت
تان بةئةركة و كاتي زيادة بَوثياوان لةثَيناو هةس

 طشتيةكان )ئةركي دةوَلةت(.

  تةرخانكردني هاووآلتيطةري تةنها بَو
 ذمارةيةكي كةم  لة )هاووآلتيان(.

 

 ثةرِاويَزةكان
بةرامبةر ووشةى  يؤنانى "ثؤليس"،  زاراوةى -1
كؤمار بة كار دَينم. -دةوَلةت  يان جار جار شار -شار

ز دةكةن ئةو مةسةالنةى كة هةَلوَيستى رؤشنبريان بة هَي
كؤماردا" )واتا ئةو مةسةالنةى  -لة بةكارهَينانى "شار

كة ثةيوةنديدارن بةوةى كة ض كاتَيك بريؤكةى "دةوَلةت" 
بؤ يةكةم جار داِرَيذراوة(  لة بةشةكانى ئايندةدا رون 

 دةكرَينةوة.

لة سةدةى ثَينجةمدا ئةسينا بؤ ماوةيةكى درَيذ -2
ا: ذمارةى دةوَلةتى ثَيكدةهَين -طةورةترين شار

مةزةندة   45،000بؤ  30،000دانيشتوانى بة لة نَيوان 
 دةكرَى. 

بة دةطمةن هاووالتيةتى دةبةخشرا بة خةَلكى -3
ديكةو ئةمةش بة رةزامةندى كؤمةَلة دةبوو كة بريتى بوو 

 لة طرنطرتين ئؤرطانى بِرياردةر.
تَيِروانينى ثَيريكلَيس بؤ ثرينسيثى دميوكراتيك -4

ةكسانى ئاماذة دةكات بؤ داهَينانَيكى سةبارةت بة ي
راستةوخؤى شايةدارَيتى. طَيِراتةوةى ئريستؤ، بة 
ثَيضةوانةوة جةخت دةخاتة سةر ئةوةى كة بريؤكةى 
دميوكراتيك سةبارةت بة يةكسانى بريتية لة يةكسانى 
هةل و مةرج. لَيدوانى ئةريستؤ سةبارةت بةم دوو جؤرة 
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كة لة كؤنرتين باسى لة يةكسانى، لة "سياسةتدا" يةكَي
 .Aristotle, The Politics, pp :)بِروانة .ئةم جياكارية طرنطة

195-198  .) 

ئةثةتوريا فَيستيظاَلَيكى كؤنى يؤنانيةكانة كة -5
 يساالنة لة شارةكانى يؤنان دةكرا. لة ئةسينا لة مانط

ئؤكتؤبةرو نؤظةمبةرى هةموو ساَلَيك دةكراو سَى رؤذى 
 ،نةيةوة سةرجةم هؤزةكان كؤدةبونةوةدةخاياند و بةو بؤ

ووشةى  بؤ طفتوطؤكردن لةسةر كاروبارى خؤيان.
"ئةثةتوريا" لةوانةية واتاى "ثةيوةندى هاوبةش" 
            بطةيَينَى. لة فَيستيظاَلى ئةثةتوريا طرنطرتين رؤذ 

          ئةو مندااَلنةى كة  ،ئةوةى سَيهةم بوو. لةم رؤذةدا
لة اليةن  ،تيظاَلةكة لةدايكدةبوندوايني رؤذى فَيس

باوكيان يان راسثاردةى باوكيان ثَيشكةش دةكران و 
      ثاش سوَيند خواردن سةبارةت بة شةرعيةتيان، 
ناويان لة سةر ليستَيكى تايبةت تؤمار دةكرا )تَيبينى 

 وةرطَيِر(.

لة مَيذوى يؤنانى كؤندا بةرةنطةوازكةر ئةو تاكة بو -6
دةطةِرا و ئيعالنى ئةجنامى هةَلبذاردنى  كة لة ناو خةَلكدا

دةكرد و شَيوازى دةنطدتنى رَيكدةخست )تَيبينى 
 وةرطَيِر(.

وةرطَيِرى ئةم بِرطةية دةستةى يانزة ثَيناسة دةكات -7
ةى ثشكةوة طوةك دةستةى فةرمانبةران كة لة رَي

هةَلدةبذَيردران و لة نَيوان ضةند كارَيكى ديكةدا، كارى 
 ،Rodewaldو بةند كردنيان ئةجنام دةدا ) لة سَيدارة دان

Ibid.، 1974، p. 128.) 

لة يؤنانى كؤندا، زؤر جار ئةو كةسةى سةرثَيضى -8
دةكرد يان موعاريزَيكى بَيزاركةر بوو، لة رَيطةى دةنطى 
ميلليةوة لة شار دور دةخرايةوة بؤ ماوةى ثَينج يان دة 

 ساَل )تَيبينى وةرطَيِر(.

لة اليةن فاينليةوة بة شَيوةيةكى ئةم هةمو خااَلنة -9
 Finley M.I, Politics inجوان رون كراونةتةوة. )بِروانة: 

the Ancient World, Cambridge.) 
 

 سةرضاوة
David Held, Models of Democracy, Polity Press, 

Cambridge, 1993. 
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 نيكؤلَؤ مةكياظيللي
(1469-1527) 

 
  د. موسا ئيرباهيمد. موسا ئيرباهيم

  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد
 

  
 

 بةرايي:
بة درَيذايي ِرؤذطار،  نيمضة دوورطةي ئيتاَلي

طؤِرانكاري مَيذوويي طةورةي يةك بة دوايةكي 
بةخؤيةوة بينيووة. لةم ناوضةيةدا شارستانيةتي 

وكمِراني ِرؤماني بةهَيز دروست بوو، كة تواني ح
ناوضةكاني دةرياي سثي ناوةِراست و زؤربةي 
زؤرري ناوضةكاني جيهاني كؤن بكات. هةر لة سةر 
خاكي ئيتاَلياش كَلَيسا دامةزرا و طةشةيسةند و 
ملمالنَي لة نَيوان دةسةاَلتي ئاييين و دنيايدا هاتة 
طؤِرَي. سةرةِراي ئةوةي لة كؤتايي سةدةي ثانزة و 

زةدا لة تةواوي ئةوروثاي سةرةتاكاني سةدةي شان
خؤرئاوادا دةوَلةتي نيشتماني دروست بوو، بةالم 
ئيتاَليا هةر بة ثارضة ثارضةيي مايةوة و بةسةر 
ثَينج دةسةاَلتي لؤكاَلي ناكؤك و دذ بةيةك دابةش 

 بووبوو:
 شانشيين ناثؤلي لة باشوور.-1
 دؤقيةي ميالنؤ لة باكوري خؤرئاوا.-2
 وري خؤرهةالت.كؤماري ظينيسيا لة باك-3
 كؤماري فلؤرنسا.-4

 دةوَلةتي ثاث )ظاتيكان( لة ناوةِراست.-5
ئةم دةسةالتة لؤكاَليانة بة دةطمةن نةبَيت 
ئاسايش و ئاراميان بةخؤيانةوة نةبينيووة، 
هةميشة لةشةِردابوون دذ بة يةكرتي و واَلتاني 
بيانيش ضاويان تَيرِبيبوون. لةسةردةمي 

طةي ئيتاَلي حاَلةتَيك لة "مةكياظيللي"دا كؤمةَل
هةَلطةِرانةوةي بةرةو كوفر و بتثةرسيت بةخؤيةوة 
دةبيين، حوكمِرانةكانيش بؤ تَيركردني 
ئارةزووةكانيان ثةنايان دةبردة بةر هةموو 
ئامرازَيكي نائةخالقي. تةنانةت لة ِرؤذطاري ئةودا 
ثاثاكان لة فةرمانِرةوا دنياييةكان ضاكرت نةبوون، 

ش وةك فةرمانِرةواكاني تر بووبوونة بةَلكو ئةواني
 حاكمي ناوضةيةك و دةسةاَلتي خؤيان فةرز كردبوو.
لةوةها هةلومةرجَيكدا هَيزَيكي طةورةي وا لة 
ئيتاَليادا دروست نةبوو، تا بتوانَيت تةواوي ئةو 
والتة يةكبخات. ثارضة ثارضةيي ئيتاَليا و ناكؤكي 

تة، زياتر هاني نَيوان دةسةالتة لؤكاَليةكاني ئةو وال
فةرةنسي و ئيسثاني و ئةَلةمانيةكاني دةدا ضاو لة 

 خاكةكةيان برِبن.
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"مةكياظيللي" وةكو زؤربةي ئيتاَليةكاني 
ِرؤذطاري خؤي، ثَيي وابوو كَلَيسا لةو هةلومةرجة 
بةرثرسيارة. ضونكة ئةطةرضي )ثاثا( لةوة الوازتر 
بوو ئيتاَليا لة ذَير سايةي دةسةاَلتي خؤيدا 

بخات، بةالم هَيزي ئةوةي هةبوو ِرَي لة هةر يةك
 فةرمانِرةوايةكي تر بطرَيت بةو كارة هةَلبستَيت.

ثةيوةندية نَيو دةوَلةتيةكاني ثاثا، بووبووة 
مايةي ئةوةي واَلتاني بياني دةست لة كاروباري 
ئيتاَليةكان وةربدةن. كارَيك كة بووة مايةي ئةوةي 

َلتة بة كَلَيسا "مةكياظيللي" لة نوسينةكانيدا طا
بكات، ضونكة هاوثةميانَييت ثاثا لةطةَل واَلتاني 
بيانيدا زؤر جار ِرَيطاي ئةوةي بؤ خؤش دةكردن بة 
بيانووي يارمةتيدان و بةهاناوة ضوونةوة، دةست لة 

 كاروباري ناوخؤي ئةو واَلتة وةربدةن.
سةرةِراي هةموو ئةمانةش، بةالم لة ِرووي 

َلطةي ئيتاَلي زؤر ئةقَلي و هونةريةوة كؤمة
ثَيشكةوتوو بوو، هةروةها لة كؤمةَلطاكاني ديكةي 
ئةوروثا ئازادتر بوو، هةر بؤية ئامادةبوو بة 
طيانَيكي ذيرانة و دوور لة هةر هةَلضونَيك 

 .(1)ِرووبةِرووي جيهان بَيتةوة
 

 بة طشيت:
لة فلؤرنسا و لة  1469"مةكياظيللي" ساَلي 

ةمةند هاتؤتة دنياوة. بنةماَلةيةكي خانةدان و دةوَل
"نيكؤلؤ"ي باوكي ثارَيزةرَيكي ناودار بووة و 
دايكيشي شارةوايةكي ضاكي لة شيعرداناندا 
هةبووة. سةبارةت بة سةردةمي الوَييت 
"مةكياظيللي" شتَيكي ئةوتؤ نازانني، هَيندة نةبَيت 
كة حةزي بة خوَيندنةوةي كتَيب بووة و 

ووسةران و ثةيوةنديةكي بةرفراوانيشي لةطةَل ن
بريياراني ئةو قؤناغةدا هةبووة، بووني ئةو 
ثةيوةنديانة بووة مايةي ئةوةي ببَيتة خاوةن 
رؤشنبرييةكي ليربالي طةورة، لة بواري ياسا و 
سياسةت و مَيذوو فةلسةفةدا. ئةمةش لة ساَلي 

و  1512تا كؤتايي سةردةمي كؤماري لة  1498
ني، بةهؤي طةِرانةوةي بنةماَلةي مديتضي بؤ حوكمِرا

دةستتَيوةرداني بياني لة كاروباري ناوخؤي ئيتاَليا 
ِرَيطاي بؤ خؤشكرد ماوةي ضواردة ساَل، ثؤسيت 
ِراوَيذكاري طشيت دةوَلةتي فلؤرنساي ثَي 

 بسثَيردرَيت.
كاركردن لةو ثؤستةدا ثَيويسيت بة نوسيين 
راثؤرت طةلَيكي زؤر هةبوو، دةربارةي كاروباري 

َلةت. زؤرجاريش ناوخؤ و دةرةوةي دةو
"مةكياظيللي" لةطةَل وةفدةكاندا بؤ طفتوطؤ و 
دانوستاندن دةنَيردرايةدةرةوة، هةموو ئةمانةش 
وايان لَيكرد شارةزايةكي ضاكي لة كاروباري 
واَلتاني بياني هةبَيت، لةطةَل بةئاطابوون لة 

 بارودؤخي حوكمِراني ناوخؤي فلؤرنسا.
ردراو ئةو ئةركة جؤراو جؤرانةي ثَيي دةسثَي

ناردني بةردةواميشي بؤ دةرةوةي ئيتاَليا )لةوانة 
ضوار جاريان بؤ فةرةنسا بوو(، دةرفةتَيك بوو بؤ 
ئةوةي بةهرةكاني خؤي وةك ِراثؤرت نوسَيك و 
ديبلؤماتَيك بسةملَييَن. ئةم فةرمانبةرة ضاالك و 
ديارة خزمةتطوزاري ذيرانة و دَلسؤزانةي زؤري 

بة ثلة و ثايةيةكي ثَيشكةشكرد، ئةمةش وايكرد 
طرنط و شايستة بطات، بةالم طةِرانةوةي بنةماَلةي 

 1512مديتضي بؤ سةر كورسي حوكمِراني لة ساَلي 
بووة مايةي دةركردني "مةكياظيللي" لةسةر 

 كارةكةيي و دوور خستنةوةي لة والت. 
 sainئةمة وايكرد بة شَيوةيةكي طؤشةطريانة لة 

casciano ساَل بة هةذاري و  بذي و ماوةي دوانزة
نةبووني بةرَيتة سةر. لةوَيوة كةوتة بريكردنةوة لة 
سياسةت بة شَيوةيةكي طشيت و لة ضارةنووسي 
ئيتاَليا )ئيتاَليا، ئةو نيشتمانة خؤشةويستةي 
بةدةست ناكؤكي ناوخؤوة دةيناالند و بنةماَلة 
حوكمِرانةكاني و هَيزة بةكرَي طرياوةكانيان 

تاني بَيطانة ضاويان تَيرِبيبوو(، وَيرانياندةكرد و وال
 بةشَيوةيةكي تايبةتي.
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)كاتَيك بة طةرمي كةوتة خوَيندنةوةي 
مَيذوونوساني سةردةمة كؤنةكان، خوَيندنةوةي ئةو 
شتانةي بة ئةزمووني دوورودرَيذي خؤي لة بواري 
كاروباري طشتيدا بةراورد دةكرد. ئةزموني ئةويش 

اوكراوة بوو لة ئةزموني ضاودَيرَيكي وردبني و ض
ئاست واقعي سةردةمي خؤيدا، كة تاِرادةيةكي زؤر 

 .(2)سةردةمَيكي تاَل و ناهةموار بوو(
"مةكياظيللي" لةو تةنهايي و طؤشةطرييةدا 
كتَيبةكاني نووسي و طرنطرتين بةرهةمة 
سياسيةكانيشي برييت بوون لة: )مري( و 
)دةمةتةقَي(. يةكةمني كتَييب كة )مري( بوو، 

طَيكي زؤري ثةيداكرد و )قةدةريش ويسيت نَيوبان
وابوو ئةم كتَيبة ببَيتة مايةي نَيوبانطَيكي سةير و 

 .(3)نائاسايي بؤ نوسةرةكةي، لة ثاش مردني(
"مةكياظيللي" ئةم كتَيبةي ثَيشكةش بة 
فةرمانِرةواي نوَيي فلؤرنسا كرد، تا نيشاني بدات 
ض كة لَيهاتووي و لَيزاني و ِرادةي تَيفكريين لة 

ئاستَيكداية، هةروةها بؤ ئةوةي هاني بدات ئيتاَليا 
يةكبخاتةوة، بةتايبةتي كة ثاثا خؤشي سةر بة 

 بنةماَلةي مديتضي بوو.
بريوبؤضوونة سياسيةكاني "مةكياظيللي" لة 
هةردوو كتَييب )مري( و )دةمة تةقَي(دا بة ئاشكرا 
خؤيان بةيان دةكةن. كتَييب )مري( كة ضارةسةري 

اركيةكان دةكات و باسي شَيوازي حكومةتة مؤن
حوكمِراني و ئةو ئامِرازانة دةكات كة دةبنة مايةي 
بةهَيزبووني دةوَلةت، هةروةها باس لةو سياسةتة 
طشتيانةش دةكات كة دةوَلةت دةطةيةننة ئامانج و 
ئةو هةاَلنةشي دةبنة مايةي شلؤق بوون و داِرماني، 

كيرتين ِرَيوشوَينة سةربازي و سياسيةكان دوو سةرة
" دةَلَيت: maxeyرةطةزي ئةو كتَيبة ثَيكدَينن. "

)كتَييب مري كتَيبَيكي عةمةلية كة باس لة هونةري 
. هةروةها (4)حوكمِرانيكردني سةركةوتوو دةكات(

"Dunning دةَلَيت: )ئةوةي مةكياظيللي لةم "
كتَيبةدا ثَيشكةمشاني دةكات شَيواز و فةلسةفةي 

ي تيؤريايةك بَيت حوكمِراني كردنة، زياد لةوة
 .(5)دةربارةي دةوَلةت(

"مةكياظيللي" ِرَيطاضارةي سياسي و سةربازي 
بة تةواوةتي لة ثَيودانطة ئايين و مؤراَليةكان جيا 
دةكاتةوة. بة بؤضوني ئةو مةبةسيت سةرةكي لة 
سياسةت ثارَيزطاري كردنة لة هَيزي سياسةت و 
ة زيادكردني ئةو هَيزةية، تاكة ثَيودانطَيكيش ك

"مةكياظيللي" سياسةتي ثَي هةَلبسةنطَييَن 
سةركةوتنيةتي لة بةديهَيناني ئاماجنةكانيدا، بةبَي 
طوَيدانة ئةوةي ئةو سياسةتة دَلرةقانة و 
ستةمكارانةية ياخود ناِرةواية. لةم ِرووةوة 
"مةكياظيللي" لة كتَييب )مري(دا دةَلَيت: )من ثَيمواية 

دةكات كة مري  هةموو كةسَيك ئةو بؤضونةم ثةسةند
ضؤني دةوَيت و لة ثَيناو بةديهَيناني ئاماجنةكانيدا 
هةر ضيةك دةكات، بَي طوَيدانة بةها مؤراَلي و 
ئاينييةكان، ضونكة فةزيَلةت و كاري ضاكةي وا 
هةية كة دةبنة مايةي شلؤقبوون و ِرماني 
دةسةالتةكةي، وةك ضؤن خراثةكاري واش هةية كة 

 .(6)و سةركةوتين(دةبَيتة مايةي طةشةكردن 
لة كتَييب )مري(دا ضارةسةري كَيشة و كار و 
بارةكاني دةوَلةتي ثاشايةتي و حكومةتة ِرةهاكان 
دةكات، بةالم لة )دةمةتةقَي(دا لةبةر فراوانبوني 
ئيمثراتؤريةتي ِرؤماني دةكؤَلَيتةوة، بةثَيي مَيذووي 
ِرؤماني كة "تيتؤس ليفيؤس" نوسيويةتي. لة هةر 

تَيبةدا كارةكتةري "مةكياظيللي" و بري و دوو ئةو ك
بؤضوونة تايبةتيةكاني بة ئاشكرا ديارن، وةك: 
)طوَينةداني بة ِرَيسا مؤراَليةكان و جياكردنةوةي 
مؤراَل لة سياسةت، هةروةها باوةِربووني بةوةي 
حكومةتي سةركةوتوو لةسةر هَيز و فرت و فَيَل و 

 مامةَلةكردني ذيرانة دادةمةزرَيت(.
ورتيةكةي دةتوانني بَلَيني: )ئةو سياسةت بةك

لة ثَيودانطةكاني ديكة جيا دةكاتةوة و وةك 
ئاماجنَيكي تايبةتيش لة بارةيةوة دةنووسَيت(. لة 
)مري(دا "مةكياظيللي" بؤ ئةو سستمي حوكمِرانيية 
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ثةرؤش نةبوو كة لة ئيمثراتؤريةتي ِرؤمانيدا كاري 
انييةكي لةو ثَيكراوة، ضونكة ثَييوابوو جؤرة حوكمِر

دا ثةيِرةو بكرَيت، بةتايبةت جؤرة ناشَيت لة ئيتاَليا
 ئةو كتَيبةي تَيدا نووسيوة.لةوسةردةمء زةمانةدا كة

لة هةردوو كتَييب )مري( و )دةمةتةقَي(دا، 
"مةكياظيللي" مامةَلة لةطةَل واقيعدا دةكات زياد 
لةوةي طرنطي بة تيؤرة سياسيةكان بدات، 

: )مةبةستم ئةوةية شتَيك لةمبارةيةوة دةَلَيت
بنووسم، ئةوةي دةخيوَينَيتةوة سودمةند بَيت لَيي، 
لةبةرئةوة ضاكرتواية باس لة شتة واقيعيةكان بكةم، 
نةك خؤم بة مةسةلة خةياَلي و تيوريةكانةوة خةريك 
بكةم. بةتايبةت كةسانَيكي زؤر برييان لة كؤمار و 

وونيان مرينشيين وا كردؤتةوة كة لة دنياي ئَيمةدا ب
نةبووة، ئةو شَيوازةشي ذياني ثَيدةكةين، زؤر لةوة 

 .(7)جياوازترة كة ئةو كةسانة برييان لَيكردؤتةوة(
ئةطةرضي زؤر كةس باس لة ناكؤكي و 
وَيكنةضووني نَيوان ئةو دوو كتَيبةي "مةكياظيللي" 
دةكةن، بةالم لة ِراستيدا هةريةكةيان تةواوكةري 

كياظيللي" لة ئةوي ديكةيانة. مةبةسيت "مة
نوسيين كتَييب )مري( طةِرانةوة بووة بؤ سةر 
كارةكةي الي بنةماَلةي مديتضي، هاوكات دةيويست 
ضارةسةري ئةو بارودؤخة ناهةموارة بكات كة 
ئيتاَليا دةيطوزةراند و يةكيةتيةكي نيشتماني 

 ثتةوي بؤ دةستةبةر بكات.
 

 جياكردنةوةي سياسةت لة مؤرالَ:
ة "مةكياظيللي" لةسةر كاريطةريةكي قوَل ك

كايةي دةوَلةت ناسي و هونةريي دةسةالت بةجَيي 
هَيشتبَيت، لَيكجياكردنةوةي سياسةت و مؤراَلة. 
ئةوداوا دةكات سياسةت كايةيةكي سةربةخؤ بَيت و 
لةسةرو مؤراَلةوة بَيت، ئةمةش تةئكيدكردنةوةي 
ئةو بؤضوونةية كة دةوَلةت بؤخؤي ئاماجنة و 

ة، بؤضونَيكي واش هاوشاني ئةو بةهايةكي ِرةهاي
 ئايديا رةشبينةية سةبارةت بة سروشيت مرؤظ.

ئةو كَيشانةي تايبةتن بة توانسيت سةربازي و 
سياسي، "مةكياظيللي" يان زؤر سةرقاَلكردبوو، لة 

ي كتَييب )مري(دا، باس 14و  13و  12نةسكةكاني 
لةوة دةكات كة ثَيويستة مري طرنطي و بايةخي زؤر 

شقي سةربازي، ئةطةر نا ئةوا دةسةاَلتي لة بداتة مة
دةست دةضَيت: )ثَيويستة مري جطة لة جةنط و 
فَيربووني ِرَيسا و ثَيداويستيةكاني شةِر، 
ئاماجنَيكي ديكةي نةبَي و بري لة هيضي تر نةكاتةوة 

 .(8)و بة هيض هونةرَيكي ترةوة خؤي خةريك نةكات(
دةوَلةت ضيية؟ ِرؤَلي ضيية؟ ئةمانة 

رطةلَيكن "مةكياظيللي" بايةخيان ثَي نادات. ثرسيا
دةوَلةت هةية و ثَيويستة ثارَيزطاري لَي بكرَيت و 
بةهَيز بكرَيت، ئةطةر ثَيويستيشي كرد ضاكسازي 

 تَيدا بكرَيت.
تةنها ئاماجنَيك لة سياسةتكردن بريتيية لة 
طةشةداركردن و شكؤمةندكردني دةوَلةت، 

ي ضاكة و ئاماجنَيكي لةجمؤرةش لةسةرو ضةمك
خراثةوةية كة مرؤظةكان بة ثَيي مؤرالي باو باسي 
لَيدةكةن. سياسةتي ِراستةقينة بة ديهَيناني ئةو 
ئاماجنةية، ئيرت ئةطةر سياسةتَيكي ناِرةواو 
زاَلمانةش بَيت و تةنانةت ئةطةر لة ِرووي 
شةرعيشةوة ثةسةند نةبَيت. بؤ طةيشنت بة 

يللي" مةبةستَيكي سياسي دياريكراو، "مةكياظ
بةكارهَيناني هةرضي ئامِرازة بة رةوا دةزانَيت، 
تةنانةت كوشنت و درؤكردنيش: )بةرطريكردن لة 
نيشتمان هةميشة كارَيكي باشة، بة بةكارهَيناني 

. بةالم دةبَيت فةرمانِرةوا ئةو (9)هةرضيةك بَيت(
كارانة بة نهَيين بكات. بةكارهَيناني ئامِرازي نا 

ورسي حوكمِراني و ئةخالقي بؤ ثاراستين ك
تؤكمةكردني كارَيكي ِرةواية، بةالم ثَيويستة 
فةرمانِرةواي ذير ئةو كارة بة وردي و لَيزاني و 
نهَينيةوة بكات، تا لة هةموو كاتَيكدا بتوانَيت 
ثةرضةكردارةكاني ناو كؤمةَلطا كؤنرتؤَل بكات. 
"مةكياظيللي" زؤر جار باس و ستايشي 
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شَيوازي نا ئةخالقي و  دةسكةوتةكاني بةكارهَيناني
زؤرزانانةي كردووة بؤ طةيشنت بة ئاماجنة 
سياسيةكاني كةسي فةرمانِرةوا. ئةم بؤضونانةشي 

هةموو ئامرازَيك ِرةواية بؤ طةيشنت بة كة لة وتةزاي )
( ضِردةبَيتةوة، بةر ثرسيارة لة ناوبانط مةبةست

خراثي ئةو. )دةوَلةت الي ئةو نازانَيت موراَل ضيية 
شي دةيكات ثةيوةندي بة مؤراَل و بَي و ئةوة

مؤراَليةوة نيية، ضونكة مةسةلةيةكي وا كةم تا زؤر 
بؤ دةوَلةت طرنط نيية، لة بةِرَيوةبردني سياسةت و 
كاروباري حوكمِرانيدا تةنها يةك ثرانسيث شك 
دةبةين بؤ ئةوةي كارَيكي ثَي هةَلسةنطَينني، ئةو 

امانةي ثرانسيث و ثَيوةرةش بريتيية لةو دةرةجن
لةو كارة دةكةونةوة، ئةطةر دةرةجنامةكان بة سوود 
بوون، ئةوا كارةكة كارَيكي باشة و خؤ ئةطةر 
دةرةجنامةكانيشي زيان بةخش بوو، ئةوا ئةو كارة 

 .(10)هةَلةية(
ئةطةرضي بةردةوام لة ستايشي ئةو 
فةرمانِرةوايانةدا بووة كة لة ثَيناو ثاراستين ثلةو 

زكردني دةوَلةتةكانياندا ثايةي خؤيان و بةهَي
ثابةندي مؤراَل نةبوون، بةالم زؤر لة نووسةران 
ثَييان واية "مةكياظيللي" خؤي كةسَيكي خراث و 
بَي مؤراَل نةبووة، بةَلكو لة ذياني تايبةتيدا بة 
ثَيضةوانةوة ناسك و بة بةزةيي بووة و رَيزي هةموو 
شتة جوانةكاني ذياني طرتووة، بة تايبةت 

 .(11)ةتي و خؤشةويسيتهاوِرَيي
مةبةسيت ئةو لة جياكردنةوةي سياسةت لة 
مؤراَل ئةوة بوو، سياسةت بؤ خؤي ببَيتة ئاماجنَيك 
و زانستَيكي سةربةخؤ بَيت جياواز لة هةموو 
ئيعتيبارةكاني تر. ئةم جياكردنةوةو 
هةاَلوَيردكردنةي سياسةت لة هةموو شتةكاني دي، 

ة كة سياسةت و ثَيضةوانةي سةرجةم فيكري ثَيشوو
مؤراَل و شتةكاني تري ثَيكةوة طرَي دةدا. 
لةبةرئةوة بايةخي "مةكياظيللي" لةوةداية يةكةم 
كةسة هةوَلي تاوتوَيكردني دياردةي سياسةت و بة 

تايبةتيش دياردةي حوكمِراني كردني دابَيت، 
بةجيا لة مةسةلةكاني دي و جياواز لة سةرجةم 

كان. بةجمؤرة بناغةي لَيكؤَلينةوة فةلسةيف و تيورية
سةرةتايي زانستَيكي تايبةت و سةربةخؤي داِرشت 
كة )سياسةت ناسي( بوو، هةروةها هَينانة ئاراي 
دةستةواذةي نوَيي )دةوَلةت( و مةبةست لة دةوَلةت، 
بة ثَيشدةسخةري ئةو بوو. ئةمةش شتَيكي سةير 
نيية، لةبةرئةوةي كؤي نوسينةكاني تايبةت بوون 

وكمِراني، بةالم وتةزاي )دةوَلةت( بة دةوَلةت و ح
ِرةهةندَيكي تايبةت و سةربةخؤي وةرنةطرت، بةَلكو 

 .(12)الي ئةو لةطةَل )نةتةوةو مري(دا تَيكةَل دةبوو
 

 ئايني و مؤرالَ الي "مةكياظيللي":
"مةكياظيللي" ثياوي دةوَلةت بوو، نةك ثياوي 
ئايني و مؤراَل. ئاماجني ئةو يةكخستنةوةي 

ثارضة ثارضة بوو، بةزةبري هَيز و زؤر.  ئيتاَلياي
ثَيي وابوو كارَيكي واش بةبَي بنةبِركردني طةندةَلي 
مؤراَلي و ئاييين كة لةو قؤناغةدا ئيتاَلياي 
طرتبووةوة، نةدةكرا. )لةبةرئةوة مؤراَل و هةموو 
جؤرة درؤزنة خواثةرستيةكي داية بةر ِرةخنة و 

شةكاني، ِراشيطةياند كة مةسةلةي دةوَلةت و كَي
ناضنة ذَير باري ِرستَيك بةهاي ثوض و بةتاَل يان لة 

 .(13)ضوار ضَيوةي تيؤلؤذيادا خبولَيتةوة(
"مةكياظيللي" لةو ِرووةوة طرنطي بة ئايني 
دةدات كة ضةند خزمةت بة دةوَلةت بكات و 
شكؤمةندي بثارَيزَيت، ثَيشي واية دةبَيت ئايني لة 

ت. لَيرةوة خزمةت سياسةت و ئاماجنةكانيدا بَي
"مةكياظيللي" هَيرشي كردة سةر ئاييين مةسيحي، 
لةبةرئةوةي ثةيِرةوو ثِرؤطرامةكاني لةطةَل خواست 
و ئاماجنةكاني سياسةتدا ناطوجنَيت. فةزيلةتي 
مةسيحي داواي ملكةضي و كةساسي دةكات، بة 
ثَيضةوانةي ئايينة كؤنةكانةوة كة بانطهَيشيت نةفس 

ةمبارةيةوة دةَلَيت: بةرزي و بةهَيزي دةكرد. ل
)ئايينة كؤنةكان جةختيان لةسةر ئةو فةزيلةتة 
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خؤِرسكة شةِرانطَيزانة دةكردةوة كة ميللةتي بةهَيز 
و ئازاديان دروستدةكرد. هةروةها باسيان لة 
خؤشويستين كارو شكؤي دنيايي دةكردةوة و 
بةِرَيزةوة باسيان لة سوثاساالر و دةسةاَلتداران 

ةورةيان دةرطريي نةفس دةكرد، بةختةوةري ط
بةرزي و هَيزي لةش و الر كردبوو، تةئكيديان لة 
هةموو ئةو شتانة دةكردةوة كة مرؤظيان دةكردة 
بوونةوةرَيكي ترسناك، بةالم مةسيحيةت كة ئاييين 
ئَيمةية وامان لَيدةكات رَيزَيكي كةم بؤ شكؤي ئةم 
دنياية دابنَيني و ستايشي زياتري ئةو كةسانة 

هيض لة بارةدا نةبوون و كاتي خؤيان بؤ دةكات كة 
تَيِرامان و بريكردنةوة لةو دنيا تةرخان دةكةن. 
كاتَيكيش داوامان لَيدةكات بةهَيز بني، بةر لة هةر 
شيَت بؤ ئةوةية بتوانني لةبةرامبةر ئيش و 
ئازارةكاندا دان بة خؤماندا بطرين. هةروةها لة 

دةكات ثَيناو ضونة بةهةشتدا، داوا لة مرؤظةكان 
هَيرش و ثةالماري كةساني خراثةكار قبوَل بكةن و 
بةرثةرضيان نةدةنةوة. ئةم ديينةي ئَيمة بةختةوةري 
طةورة بة خاكي بوون و طةردن كةضي و نةفرةت 
كردن لة شتة دنياييةكانةوة طرَي دةدات و، هةموو 
ئةمانةش وا دةكةن ميللةتان الوازبن و ببنة 

انطَيز و خراثةكارانةي نَيضريَيكي ئاسان بؤ ئةو شةِر
 .(14)لة بؤسةدان بؤمان(

ئةةةم ثةرةطرافةةة لةةة نوسةةينةكاني "مةةةكياظيللي" 
دةيسةةةملَييَن كةةة كةسةةَيكي بةةَي باوةِرنةةةبووة، بةةةَلكو   
باوةِري بة ثةيامي ئايني و ئاكار هةبووة و بوونيةاني  
بةةةة طةةةرنط بةةةؤ كؤمةَلطةةةة زانيةةةووة و وةك دوو شةةةيت    

كؤمةاليةتي سةةير  كاريطةر  لةسةر ذياني سياسي و 
كردوون، بةالم لة بةراوردكردني ئايينةكان بةيةكرتي 
زياتر بةة ئايينةة كؤنةةكان سةرسةام بةووة. كاتَيةك كةة        
ِرَيطةةةا بةةةة فةةةةرمان ِرةوايةةةان دةدات بةةةؤ طةيشةةةنت بةةةة      
ئاماجنةةةةكانيان ئةةةامِرازي نةةةا ئةةةةخالقي بةةةةكاربهَينن،   
هةرطيز طوماني لةوة نيية كة دةبَيت دةوَلةتي بةةهَيز  
لةسةةةر بنةةةماي مةةؤراَلَيكي ثتةةةو دا ةةةزرَيت. ئةةةوةتا 

سةرسةةةةامي زؤري خةةةةؤي بةةةةةو فةزيلةتةةةةة مةةةةؤراَلي و  
مةدةنيانةةة ناشةةارَيتةوة كةةة ِرؤمانيةةةكان لةةة كؤنةةدا و     
سويدييةكان لة ِرؤذطاري خؤيدا خاوةني بةوون. ئةةو   
ثَيي واية ئةو فةزيلةتانةة هةةروا لةة خةؤِرا نةةهاتوون،      

ذيةةةةةةاني خَيزانةةةةةةي و بةةةةةةةَلكو بةةةةةةةرةجنامي ئةةةةةةارامي  
سةربةخؤيي و جديةتة لة ذياني تايبةتيدا، هةروةها 
بةرهةةةةمي خةةةاكي بوونةةةة لةةةة هةَلسةةةوكةوتي ِرؤذانةةةةو  
دَلسؤزي و لةخؤبووردةيية لة جَيبةجَيكردني ئةركةة  

بةةةةكم كةةةؤف ئةةةةم فةزيلةةةةتء مؤراكنةةةة  طشةةةتيةكاندا، 
دةسةةته هةةيض فةرمانِرةوايةةةك ناطرَيةةت يةةان ناضةةارف     

اراف ئةو رَيسةا مةؤراَلهء ئايينيانةة    ناكةن بةوةف مود
بكةةةةات كةةةةةهاوكتيانه بِروايةةةةان ثَييةةةةةته. بةةةةةجمؤرة  
"مةةةةكياظيلله" لةدةوَلةتةةةدا دوو ثَيةةةوةرف بةةةؤ مةةةؤرا  
دانةةةابوو: يةةةةكَيكيان بةةةؤ كةسةةةه فةةةةرمانِرةواو ئةةةةوف 
ديكةشةةةيان بةةةؤ هةةةاوكته ئاسةةةايه. يةكةةةةميان بةةةةو      
 ئاسته سةركةوتنة دةثَيورَيةت كةكةسةه فةةرمانِرةوا   
لةئةةةةةةجنامه ثارَيزطةةةةةارف كةةةةةردن لةدةسةةةةةةكتةكةفء 
بةةهَيزكردنه دةوَلةتةكةيةةدا بةدةسةةته دَينَيةةت، بةةةكم  
دووةميان بةِرادةف ئةةو هَيةزة دةثَيورَيةت كةةرةفتارف     
تاكةكةس لة كؤمةَلطةةدا بةرجةسةتة دةكةات يةان بةةو      
 خزمةتطوزاريانةف ثَيشكةش بةكؤمةَلطةف دةكات. 

لةةةوة دةكاتةةةوة  كاتَيةةك "مةةةكياظيلله" تةئكيةةد   
نابَيةةةةت كةسةةةةه فةةةةةرمانِرةوا ثابةنةةةةدف ئةةةةةو رَيسةةةةا     

بَيت كةئاِراستةف كؤمةَلطة دةكةات،   مؤراَلهء ئايينية
لةةةوَيوة سةرضةةاوة دةطرَيةةت كةئةةةو ثَيةةه وايةةة كةسةةه 
فةةةرمانِرةوا لةةةدةرةوةف ئةةةو طروثةيةةة كؤمةَلطةةةف َ     
ثَيكةةدَيت يةةاخود ئةةةو حاَلةةةتَيكه تايبةتةةةو ئةمةةةش      

رو كؤمةَلطةةةو ئةةةو رَيسةةاو ئايينةةةوة    وادةكةةات لةسةةة 
بَيةةت كةكؤمةَلطةةة ثةةةيِرةوف لَيةةدةكات. دواف هةةةموو     
ئةمانةةة ئةةيرت سةةةير نييةةة ببيةةنني مةةؤرا ء ئةةايني بةةؤ        
"مةكياظيلله" طرنطيةكه ئةوتؤيان نييةة، تةةنها لةةو    
رووةوة نةةةبَيت كةدةوَلةةةت بتوانَيةةت سةةودمةند بَيةةت     

ةثَيناو لَييةةةةةان، ئةطةةةةةةر ئاوِريشةةةةةيان َ  بداتةةةةةةوة لةةةةة   
 ثاراسنتء هَيشتنةوةف شكؤمةندف دةوَلةتداية. 
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 سروشتى مرؤظ:
سةةةةةةةةرةكيرتين طرميانةيةةةةةةةةك "مةةةةةةةةكياظيلله"  
نوسةةةةةةةةةينةكانه لةسةةةةةةةةةةر داِرشةةةةةةةةةتبَيت، ئةوةيةةةةةةةةةة  
كةخؤثةرسةةتهء دوو دَلةةهء سةةثلَةيهء خراثةةةكارف،   
لةخةسةةةَلةتة سةةةةرةكيةكانه سروشةةةته مرؤظايةةةةتني. 

َيةةةك حةةةوكمه بؤيةةة داوا لةفةةةةرمانِرةوايان دةكةةةات كات 
ميللةةةتان دةكةةةةن، ئةةةم حةقيقةتةةةة لةبةرضةةاو بطةةةرن.    
خؤثةرسةةةةته بةئاشةةةةكرا لةمرؤظةةةةدا ديةةةةارة، ئةةةةةوةتا    
هاوكته ئاسايه حةزف بةوةية ذيانء موَلكء مةاكته  
ثةةةةةةةارَيزارو بَيةةةةةةةتء زياتريةةةةةةةان بكةةةةةةةات، هةةةةةةةةروةها 
خؤثةرسةةته فةةةرمانِرةوايانيش لةوةدايةةة كةحةةةزيان   

  لةهَيزو دةسةكته زياترو زؤرترة.
لَيةةرةوة "مةةةكياظيلله" دروسةةتبونه حكومةةةت    
دةطةِرَينَيتةةةةوة بةةةؤ الوازف تاكةكةةةةسء بةةة  تةةةوانيه    
لةبةةةرطريكردن لةةةخؤف دذ بةةة دةسةةتدرَيذف كةسةةانه  
دف، ئةطةةةر هَيةةزف دةوَلةةةته لةثشةةت نةةةبَيت. حةةةزف   
مةةةرؤظ بةةةؤ خاوةنةةةدارَيتهء بةدةسةةةت هَينةةةانه هَيةةةزف  

َيتةةة زيةةاتر، بةةةرةو شةةةِرانطَيزف دةبةةةن. ئةمةةةش دةب    
ك لةثشت ياسةا نةةبَيت..   مايةف ثشَيوف، ئةطةر هَيزَي

لةبنةِرةتةةدا دةسةةةكته فةةةرمانِرةوا لةةةو طرميانةيةةةوة   
سةرضةةاوة دةطرَيةةت كةبةةةردةوام ئةطةةةرف ثشةةَيوفء     
نائةةةارامه لةئارةدايةةةةو تةةةةنها شةةةتَيكيش رَيةةةه ثةةة       
بطرَيت، هَيةزف فةرمانِرةوايةة كةبةتونةدف بةرثةرضةه     

شةيةك بؤ سةةر ئاسايشةه   هةموو دوذمنكارفء هةِرة
 تاكةكةس دةداتةوة. 

بةةةجمؤرة "مةةةكياظيلله" ثَيةةه وايةةة ثَيويسةةته     
بوونه فةرمانِرةوا لةوَيوة دَيت كةكؤمةَلطة لةثشَيوف 
قوتةةةةةار بكةةةةةات، بةةةةةوونه هةةةةةةرجؤرة الوازييةةةةةةكيش    
لةحوكمِرانيةةةدا، دةبَيتةةةة مايةةةةف نةةةةمانه دَلنيةةةايهء    
ثةةةةةالماردانه يةةةةةكرتف، بةمةبةسةةةةته خؤسةةةةةثاندنء 
زيةةةةةةةةادكردنه سةةةةةةةةةروةتء سةةةةةةةةامان. ثَيويسةةةةةةةةتة     
فةةةةةةةةةرمانِرةواف سةةةةةةةةةركةوتوو سروشةةةةةةةةته مةةةةةةةةرؤظ  
شةةةةارةزابَيت، هاوكةةةةات دةبَيةةةةت بةةةةةر لةهةةةةةر شةةةةتَيك  

كاربكةةةات بةةةةؤ ئةةةةةوةف ئاسةةةةايش بةةةةؤ ئينسةةةةانةكانء  
ثاراسةةةةةتنه موَلةةةةةكء ماكتيةةةةةان دةسةةةةةتةبةر بكةةةةةات،   
لةبةرئةوةف ئةوانة طةةورةترين خواسةتء ئةارةزووف    

 مرؤظن. 
رسته دةَلَيةت: )خةةَلك كاتَيةك    سةبارةت بةخؤثة

موَلةةةةةكء ماكتيةةةةةان َ  زةوت دةكرَيةةةةةت، بةِرادةيةةةةةةك    
دَلتةةةةنطء خةةةةمبار دةبةةةن زيةةةاتر لةةةةوةف بةةةؤ مةةةةرطه  
بةةةاوكء بةةةراف خؤيةةةان خةفةةةةت بةةةاربن، لةبةرئةةةةوةف    
مةةردوو بةةري دةضةةَيتةوة، بةةةكم ثةةارةو سةةامان هةةةرطيز   

. هةةةةةةةروةها دةَلَيةةةةةةت: )بةطشةةةةةةته (15)بريناضةةةةةةَيتةوة(
ثَلةو دووِروونء حةةةةةز بةةةةةوة دةكةةةةةن  مرؤظةةةةةكان سةةةة

لةمةترسةةةةه دووربةةةةنء زؤر ضةةةةاو برسةةةةني.. ئةطةةةةةر     
ت، ئةوا لةطةَلتانء خوَينه خؤيانت بؤ يبةكةَلكيان بَي

دةِرَيةةةةةذنء ذيةةةةةانء منةةةةةدا ء هةرضةةةةةيةكيان هةيةةةةةة،   
لةثَيناوتدا بةخته دةكةن، بةكم كةبارت كةوتة الرف، 

ك . خةةةةةَل(16)ئةةةةةوا دَيةةةةن بةطذتةةةةداو لَيةةةةت رادةثةةةةةِرن(  
وادةذينء رَيطا ضارةيةكيش نيية بؤ ئةةوةف بطةؤرَين   
يةةةان ضةةةاك بةةةى. )سروشةةةته مةةةرؤظ وةك مةةةانطء رؤذ   
وايةةةو ناطؤِرَيةةت. مرؤظةةةكان لةةةدايك دةبةةنء دةذيةةنء   
دةمةةةةرن، بةةةةةكم بةةةةةردةوام بةهةةةةةمان رَيسةةةةاو ياسةةةةا    
سةرمةديةكان رةفتاردةكةنء بةردةواميش ملكةضةه  

 . (17)هةمان حةزو ئارةزوون(
انة دةرهةةةةةةةق بةخؤثةرسةةةةةةتهء  ئةةةةةةةم بؤضةةةةةةون 

           خراثةةةةةةةةةةةةةةكارف وةك ئةنطَيزةيةةةةةةةةةةةةةةكه طشةةةةةةةةةةةةةته   
ئينسةةةةانةكان، تةةةةةنها وةك حاَلةةةةةتَيك جةةةة  طرنطةةةةه     
 ثَيةةةةدانه "مةةةةةكياظيلله" نةةةةةبوون، بةةةةةَلكو طرنطةةةةةه     
ثَيةةةدانه ئةةةةو بةةةةم شةةةتانة لةبةرئةةةةوة بةةةوو كةلةةةةناو      
ئيتاَليةةةادا تةشةةةةنةيان سةةةةندبوو، وةك دياردةيةةةةكه   

ونه كؤمةَلطةةةة ئيتةةةاَله كةةةة    ثةيوةسةةةت بةشةةةلؤق بةةةو  
لةبنةِرةتةةةةةةةةةةةةةةةدا لةةةةةةةةةةةةةةةةب  دةسةةةةةةةةةةةةةةةةكتهء الوازف  
فةرمانِرةواكانةةةةةوة سةرضةةةةاوةف طرتبةةةةوو. ئومَيةةةةدف  
ضةةةاككردنه ئةةةةم كؤمةَلطةيةةةةش بةةةةراف ئةةةةو، تةةةةنها   
لةةةةةةةةِرَيطاف سسةةةةةةةةتمَيكه حةةةةةةةةوكمِرانه ثادشةةةةةةةةايه  

يةةة سةةتةمكارف بةةةهَيزو توانةةاوة دةبَيةةت. ئةةةو طةندةلَ  
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ئةخالقيةةةف لةةةناو هاوكتيانةةدا بووبؤتةةةوة لةاليةةةكء   
كةمتةرخةةةةمه فةةةةرمانِرةوايانيش لةجَيبةةةةجَيكردنه   
ئةةركه سةةر شةانيان لةاليةةكه تةر، وادةكةات هَينانةة        
ئاراف سستمَيكه حوكمِرانه ميلله كةارَيكه مةةحا    

 بَيت. 
"مةةةكياظيلله" ثَيةةه وايةةة هةنةةدَيك جةةار مةةرؤظ      

ش هةَلبسةةةتَيت، تةنانةةةةت دةتوانَيةةةت بةةةةكارف ضةةةاكة
هةرضةةةةه سةةةةيفةته جةةةةوانء باشةةةةةية دةيداتةةةةة ثةةةةا   
رؤمانيةةةةةة كؤنةةةةةةكان، بةةةةةوم ئةمةةةةةة وةك حاَلةةةةةةتَيكه    
تايبةةةتء دةطمةةةن سةةةير دةكةةاتء بةةةالف ئةويشةةةوة  
نابَيةةةةةةت سياسةةةةةةةت ثشةةةةةةت بةحاَلةتةةةةةةة تايبةةةةةةةتء    
دةطمةنةةةةةكان ببسةةةةتَيت. لَيةةةةرةوة تَيدةطةةةةةين بؤضةةةةه 

مةةةةارف سةرسةةةةام بةةةةووة بةسسةةةةتمه حةةةةوكمِرانه كؤ   
لةسةةةةردةمه رؤمةةةانه كؤنةةةداو، بؤضةةةه بةةةاوةِرف بةةةة     
ثَيويسةةةته بةةةوونه دةسةةةةكتَيكه رةهةةةا هةةةةبووة تةةةا      
لةسةةردةمه خؤيةدا حةوكمِرانه كؤمةَلطةةف طةنةدةَله      

 ئيتا  بكات. 
"مةةةةكياظيلله" ثَيةةةه وايةةةة سسةةةتمه كؤمةةةارف    
دميوكراسه ضاكرتين سستمه حوكمِرانييةو بؤ ئةةو  

ئاكةةارف ضةةةاكةن،   ميللةتانةةة دةطوجنَيةةت كةثابةنةةةدف  
بةةكم ئةةو ميللةتانةةف ثابةنةةدف ئةاينيء مةؤرا  نةةابن،      
          وةكةةةةةةه ميللةةةةةةةته ئيتةةةةةةاَله داِرمةةةةةةاو، ئةةةةةةةوا هةةةةةةيض 
سسةةةةةتمَيكه حةةةةةوكمِرانه بةكةةةةةةَلكه نايةةةةةةت جطةةةةةة  

             ت.لةسسةةةةةةةةةةتمَيكه سةةةةةةةةةةتةمكارف رةهةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةةبيَ 
سستمَيكه حوكمِرانه لةجمؤرة لةةِرَيه بةةكارهَينانه   

دةتوانَيةةةةةةةةةت ئةةةةةةةةةةخالقه ضةةةةةةةةةاك   زةبةةةةةةةةةرو زؤرةوة،
لةهاوكتياندا بضَينَيت. هةر كاتَيكيش ئةم كارة كةرا،  
 -ئةةةةةوا دةكرَيةةةةت سسةةةةتمَيكه حةةةةوكمِرانه كؤمةةةةارف

دميوكراسةةةةه دا ةةةةةزرَيت. لَيةةةةرةوة "مةةةةةكياظيلله"   
دميوكراسةةه تةةةنها بةةؤ  -دةَلَيةةت: )سسةةتمه كؤمةةارف

              سويسةةةةةةةةةةراو ضةةةةةةةةةةةند ناوضةةةةةةةةةةةيةكه ئةَلةةةةةةةةةةةمانيا 
لةبةرئةوةف ذيانه مةدةنه لةو شةوَينانةدا  طوجناوة، 

بةثاكذف ماوةتةوةو هاوكتيانيش خاوةنه ئةةخالقه  
 ضاكةن(.

 

 سياسةتى ناوخؤيى:
الف "مةةةةةةةةةكياظيلله" ئامةةةةةةةةانج لةسياسةةةةةةةةةت،  
ثاراسةةةةنتء زيةةةةادكردنه هَيةةةةزف دةوَلةتةةةةة، ثَيةةةةوةرف   
سياسةته راستةقيةنةش سةةركةوتنة لةبةةديهَينانه   

انةةةةةةة ئةةةةةةةوةف ئةةةةةةةو ئةةةةةةةو ئاماجنةةةةةةةدا، بةةةةةةةب  طوَيد
 سياسةتكردنة رةواية يان ناِرةواية. 

لةبةريةةةةةك هةَلوةشةةةةانء دابةشةةةةبوونه ئيتاَليةةةةا 
بةسةةةةةةر ضةةةةةةند دةسةةةةةةكتَيكه لؤكاَليةةةةةداء بةةةةةوونه    
فةرمانِرةوايةةةةةةكه طةنةةةةةدة  لةةةةةةترؤثكه دةسةةةةةةكته  
هةريةةةةك لةةةةو ناوضةةةانةدا، كةةةة لةةةةهؤَله بةرذةوةنةةةدف  

ته تايبةةةته خؤيانةةدا بةةوونء بةرذةوةنةةدف نةتةوايةةة   
ئيتاَليايةةان ثشةةت طةةوب خسةةت بةةوو، "مةةةكياظيلله"     
يةةان ناضةةار كةةرد داواف دروسةةت بةةوونه مةةري يةةاخود     
فةرمانِرةوايةكه بةهَيز بكات، تابتوانَيةت كؤمةَلطةةف   
طةنةةةدةَله ئيتةةةاَله لةةةةو واقيعةةةة سياسةةةية ناهةةةةموارة   
دةربهَينَيةةت، بةةؤ ئةةةم كةةارةش مريبةةؤف هةيةةة هةةةموو      

ر تةنانةةت ئةطةةر   رَيطا ضةارةيةكه سياسةه بطرَيتةبةة   
رَيطةةا ضةةارةف نائةةةخالقيش بَيةةت، ئةمةةةش لةةةثَيناو       
بةديهَينانه ئاماجنه طةرةدا كةبةديهَينانه يةكيةةته  

 خاكه ئيتاَلياية. 
بؤ ئةم مةبةستةش مري بؤف هةيةة زيةاد لةةدةمء    
ضاوَيكه هةبَيت، تالةطة  ئةو هةلومةرجة سياسيةدا 

به )مةةري(دا بطوجنَيةةت كةثَييةةدا تَيثةةةِر دةبَيةةت. لةةةكتيَ 
رَيةت كةثَيويسةته سةةركردةف    ئةو خةسَلةتانة دةذمَي

بةةةةةةةةهيزو سةةةةةةةةركةوتوو هةةةةةةةةَلطريان بَيةةةةةةةت، ئةةةةةةةةو   
خةسةةةةةةَلةتانةش بةثَيداويسةةةةةةته كةةةةةةارف سياسةةةةةةه    

لةناوخؤدا دةبَيت مريف نوب  .سةركةوتوو دادةنرَيت
ترسةةَيكه  ،)كةدةسةةةكته بةةةمرياته بةةؤ نةماوةتةةةوة(   

َيكانهء شةوَين  تةواوف لةنةيارةكانه هةبَيتء لةهاوِر
كةوتوانيشةةةه زؤر بةةةةئاطابَيت. ثَيويسةةةتة نةةةةيارانء    
ئةوانةةةةف ئريةيةةةه ثَيدةبةةةةن لةةةةناو بةةةةرَيت، ئةةةةويش    
بةسةةةةةثاندنه قورسةةةةرتين سةةةةزا بةسةةةةةرياندا. بةةةةةكم  
سةةةةبارةت بةةةةهاوكتيان، كاتيةةةك بةقسةةةةو بةنةةةةرمه     
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نوانةةدن مةةل نةةادةن، ئةةةوا دةبيةةت مةةري بةبةةةكارهينانه   
ه تةةةازة كةلةطةةةة  ياسةةةا   هَيةةةز )واتةةةة بةضةةةةكء تفةةةاق  

نوَييةكانةةةةةةةدا بطوجنَيةةةةةةةت(، ئةةةةةةةةو كةةةةةةةارة بكةةةةةةةات.     
"مةةةةةكياظيلله" دةَلَيةةةةت: )وةف بةةةةةحاَله مةةةةريف بةةةة   

، كاتَيةةك ئةمةةةش دةَلَيةةت وَينةةةف قةشةةةف    (دةسةةةكت
لةخةياَلدايةةة كةضةةؤن كاتَيةةك   Savonaroleدؤمَينيكةةه 

ةيان ثَيةه نةةما، لةبةرئةةوةف    نخةَلكه فلؤرةنسا متما
نةةةةةبوو تاخةةةةةَلكه ناضةةةةار بكةةةةات  هَيةةةةزف ثَيويسةةةةته 

، شكسةته هَينةاو سةةرف    (18)بطةِرَينةوة بؤ ئيماندارف
 تياضوو. 

شةةةتَيكه جوانةةةة ئةطةةةةر مةةةري مرؤظَيكةةةه نةةةةرمء   
نيةةانء بةةةِرَيزو لَيبةةوردةو دَلسةةؤز بَيةةت، بةةةكم جيهةةان  
بةو شَيوةف كةهةيةو سروشته ئينسةانيش، رَيطةةف   
 ئةةةةوةف ثَينةةةادةن.. شةةةتَيكه ضةةةاكة مةةةري الفةةةه ئةةةةوة   
لَيبةدات خةاوةنه ئةةو سةيفةتة جوانانةيةة، بةةكم طةةر        
بةِراسته خاوةنه ئةوا نةةبَيت ئةةوا تيادةضةَيت. ال     
لَيةةةةدانه مةةةةري بةةةةةوةف خةةةةاوةنه ئةةةةةو خةسةةةةَلةتانةية  

لةبةرامبةةةر راف  ،كةةارَيكه باشةةةو بطةةرة ثَيويستيشةةة 
طشةةةةةته وكتةكةيةةةةةدا. )لةئةةةةةةجنامه خوَيندنةةةةةةوةف    

تيؤريايةةةةةةك بةرهةمةةةةةةكانه مةةةةةةكياظيلله دةتةةةةةوانني  
بةةةةةةةزمانه ئةةةةةةةم  -دةربةةةةةةارةف ثِروثاطةنةةةةةةدة كةةةةةةردن

بةةةدف بكةةةين، كةئاِراسةةتةف راف طشةةته    -سةةةردةمة
دةكةةةاتء لةسةةةةر بنةمايةةةةكه دوو فةةةاقه دامةةةةزراوة    
كةبريتيةةةة لةةةةهَيزو دوو ِرويةةةهء هةةةةر دةوَلةةةةتَيكيش   

 . (19)بةثَيه بةرذةوةنديةكانه بةكاريان دةهَينَيت(
بةةلَيبوردةيه  شتَيكه ضاكة طةةر مةري ناوبةانطه    

رؤيشةةةةتبَيتء بةةةةةفيعليش بتوانَيةةةةت وابَيةةةةت، بةةةةةكم   
دَلرةقييةةةك كةبةشةةَيوةيةكه بةةاش ثراكتيةةزة بكرَيةةت،  
دةتوانَيةةةت دةسةةةةكته مةةةري بهَيَلَيتةةةةوةو لةطةَليشةةةيدا  
دةوَلةت بثارَيزَيت. هةروةها كةارَيكه ضةاكة طةةر مةري     
بةةةةِرَيزو دةسةةةت كراوةبَيةةةت، بةةةةكم ئةةةةم شةةةتانة طةةةةر   

ت كةخةةةَلك لَيةه تَيةةدةطات، ئةةةوا دةبَيتةةة  بةةوجؤرة بَيةة 
مايةف زيان ث  طةيانةدنه.. مةريف ئةاقا نابَيةت طةوب      
بةوةبدات خةةَلكه ثَيةه بَلةَين رذدو ثيسةكةية )ضةاكرت      

ئةمةةةش وات لَيةةدةكات بةسةةوك    -وايةةة ثيسةةكة بيةةت  
، نةةةك -سةةةير بكرَييةةت بةة  ئةةةوةف رقيةةان لَيةةت بَيةةت   

كةةة لةيةةةك  لةةةذَير بةةارف ناضةةاريدا ببيتةةة دز، كارَيةةك     
كاتةةةةةدا رووبةةةةةةِرووف ركء بةسةةةةةوك سةةةةةةير كردنةةةةةت 

 . (20)دةكاتةوة(
هةةةموو مريَيةةةك حةةةةز بةةةةوة دةكةةةات هاوكتيةةةانه  
بةكةسةةةةَيكه بةبةةةةةزةيه بةةةةزانن نةةةةةك وةك مرؤظَيكةةةةه 
دَلِرةق سةيرف بكةن، بةكم نابَيت طوب بةوةش بدات 

دَلِرةقةةه تاوانبةةةار بكرَيةةت، طةةةر ئةةةوة ببَيتةةةة      كةةة بةةة  
 . (21)ةكِريزف هاوكتيةكانهمايةف يةكيةتهء ي

لَيةةرةدا ثرسةةيارَيك دَيتةةة ئةةاراوة كةةةئايا ضةةاكرتة   
مةةري كةسةةَيكه خؤشةويسةةت بَيةةت يةةان كةسةةَيك بَيةةت    
خةةةةَلك لَيةةةه برتسةةةن؟ "مةةةةكياظيلله" لةةةةوةكمه ئةةةةم   

ه برتسةةةةةةنء ويسةةةةةةتة لَيةةةةةةثَي)ثرسةةةةةةيارةدا دةَلَيةةةةةةت: 
ت، بةةةكم مادامةةةكه ئةسةةتةمة ئةةةو   خؤشيشةةيان بوَيةة 
ؤبكاتةةةةوة، ئةةةةوا ضةةةاكرت وايةةةة لَيةةةه     دوانةثَيكةةةةوة ك

برتسةةةن نةةةةك خؤشةةةيان بوَيةةةت، ضةةةونكة خةةةةَلك سةةةا     
ك ناكاتةةةةوة خةةةؤف الف خةةةةَلك خؤشةويسةةةت   لةةةةمريَي

كةةةات، بةةةةكم نةةةاوَيرن خراثةةةة دةرهةةةةق بةةةةوة بكةةةةن    ب
كةترسةةيان لَييةةةته. ثَيويسةةتة مةةري خةةةَلك برتسةةَين ء 
خةةةةؤف لةةةةةرقء تةةةةوِرةيه ميللةةةةةت بةةةةةدوور بطرَيةةةةت،  

تةةةةةةوِرةيه كةةةةةةارَيكه ترسةةةةةةناكةء  لةبةرئةةةةةةةوةف رقء
ثَيويسةةتة خةةؤف َ  البةةدات. بةةؤ ئةةةوةف خةةؤف لةةةِرقء   
تةةةوِرةيه ميللةةةةتيش بثارَيزَيةةةت، دةبَيةةةت دةسةةةرتَيذف  
نةكاتةةةةة سةةةةةر مةةةةا ء سةةةةامانه هاوكتيةةةةان يةةةةاخود     

 . (22)دةسرتَيذف نةكاتة سةر ناموسه ذنةكانيان(
 

 سياسةتى دةرةكى:
ري ئةةةو سياسةةةتة دةرةكيانةةةف "مةةةكياظيلله" مةة

ناضةةار دةكةةات ثةةةيِرةويان لَيبكةةات، زيةةاتر ئاشةةكراف   
دةكةن كةةبريو بؤضةونةكانه زبةرو توندِرةوانةة بةوون.      
ئةمةةةةةةةش بةرهةةةةةةةمه ئةزمونةةةةةةة دوورو درَيةةةةةةذةكانه 
خؤيةةةةةةته لةكايةةةةةةف ديبلؤمةةةةةاته سةةةةةةردةمةكةيدا.    
بةبؤضةةةونه ئةةةةو ديبلؤماسةةةيةت وشةةةةيةكه ناسةةةكة،  
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دايةةةة بةةةةكم لةناوةِرؤكيةةةدا دِرندايةةةةته جةنطةةةةَله تيَ   
 لةبوارف نَيو دةوَلةتَيدا. 

مةةريف نةةوب دةبَيةةت بةةةردةوام وريةةاو ضةةاوكراوة   
بَيةةةت لةئاسةةةت ثةةةالنء ضاوضةةةنؤكه دراوسةةةَيكانيدا.   

طةةةر بةتةةةنها  .بةةامري لةيةككاتةةدا شةةَيرو رَيةةويش بَيةةت 
هةر شَير بَيت، ئةوا تةَلةةكان نابينَيةت. ئةةو تةَلةة بة       

هاوكات  شومارانةف لةجةنطةَله نَيو دةوَلةتيدا هةن.
ئةطةر هةر رَيويش بَيت ئةوا بةرامبةر طورطةكان ئةو 
طورطانةةةف لةةةذماردن نايةةةن، هيضةةه ثَيناكرَيةةت. ئةةةو  
وةك يةةةك ثَيويسةةته بةوةيةةة رَيةةوف بَيةةت تانةكةوَيتةةة   
داوةوةو، شةةةةةَيريش بَيةةةةةت بةةةةةؤ ئةةةةةةوةف طورطةةةةةةكان  

 . (23)بتؤقَينَيت
لةةةةةكتَيبه )دةمةتةةةةةق (دا "مةةةةةكياظيلله" ئةةةةةو  

قورسةةةةانة دةخاتةةةةةِروو، كةبةهؤيانةةةةةوة   رَيوشةةةةوَينة 
كؤمةارف رؤمةةا تةةوانه ئيمثراتؤريةةته خةةؤف دروسةةت   
بكاتء لةسةر حسةابه هاوثةةميانء دوذمنةكانيشةه    
سنورةكانه بةرفراوان بكات. ئةةم ثرؤسةةية لةديةدف    

اوة، بةةةةكم  رثيةةةاوف خةةةاوةن مؤراَلةةةدا ضةةةةثة ء بَيةةةز    
لةِروانطةف "مةكياظيلله" يةةوة ئاسةايهء ثةسةةندة،    

انةت ئةو ثَيشةه سةرسةام بةووة ثَيةه وابةووة لةةم       تةن
بةةةوارةدا رؤمانيةةةةكان داهَينانيةةةان كةةةردووةو بةةةةهؤف  
بليمةةةته سياسةةه خؤيانةةةوة زانيويانةةة، ض فةةؤرمَيكه 
طوجنةةاو بةةؤ سةةةركةوتن لةةةدةرةوةدا دةدؤزنةةةوة، ئةةةو 
فؤرمةةةةة طوجنةةةةاوةش تَيكةَليةةةةةكه ضةةةةون يةةةةةك بةةةةووة 

 لةهَيزو فَيا بازف. 
لةهةةموو شةتَيك دةبَيةت مةري      بةةر : زــــيَــــه

هَيزف ثَيويستء تةواوةته هةةبَيت، بةواتايةةكه دف   
خةةاوةنه ضةةةكء تفةةاقه ضةةاك بَيةةت، واتةةة لةشةةكرَيكه 
باشةةه لةةةةهاوكتيان هةةةةبَيت. لَيةةةرةوة "مةةةةكياظيلله"  
بةثَيشةةةةنطه ئةوانةةةة درايةةةة قةَلةةةةم كةبانطةشةةةة بةةةؤ      

نيشةةةةةتمانه  -دروسةةةةةتكردنه سةةةةةوثاف نةتةةةةةةوةيه  
 دةكةن. 

رةتاو كؤتةةةةايه لةسياسةةةةةته مةةةةري    مةةةةافه سةةةةة 
بةتايبةت مريف نةوب، لةبةةكارهَينانه هَيزدايةة، واتةة     

جةةنطيش بةةةدامء دةزطاكةةانهء   .بةةرثاكردنه جةةةنط 
 ئةةةةةو رَيسةةةةايانةف رَيكةةةةه دةخةةةةةن، دةبَيةةةةت ببَيتةةةةة     
          خوليةةةةةاف سةةةةةةرةكه مةةةةةري، ضةةةةةونكة جةةةةةةنط كةةةةةارو   

           ايةكةةةةةةو وثيشةةةةةةف راسةةةةةتةقينةف هةةةةةةموو فةرمانِرة 
          ئةةةةةو مريةشةةةةه رقةةةةه لةهونةةةةةرف شةةةةةِر دةبَيتةةةةةوة،      

             اتةةةةةةةوة. خمةةةةةةةراء لةناوضةةةةةةونه خةةةةةةؤف نزيةةةةةةك دة 
                  جةةةةةةةنط روداوَيكةةةةةةه ئاسةةةةةةايية لةياسةةةةةةاف ذيةةةةةةانه 
نةةةةاو جةنطةَلةةةةدا، دابةشةةةةبوونه جيهةةةةانيش بةسةةةةةر    
دةوَلةةةةته جياجيةةةادا ئةطةةةةرف هةكيسةةةانه جةةةةنطه    

واَله هةةةةاتنه زريةةةةانء وةك ضةةةةؤن هةةةةةور هةةةةة  ،ثَييةةةةة
 طةردةلو  ثَيية. 

دةوَلةةةةته كؤمةةةارف وةك دةوَلةةةةته مةةةري وايةةةةو     
ئةطةةر ويسةته ذيةانء بةةردةوامه هةةبَيت، ثَيويسةتة       

واتةة طرنطةه بةدات.     .طرنطه بةهةةمان مةسةةلة بةدات   
بةجةنطء ئةو دةزطاء رَيسايانةف تةدارةك بؤ جةنط 
دةكةةةةةن، بةةةةةكم جياوازيةةةةان لةوةدايةةةةة كةدةوَلةةةةةته     

مةةةةةارف داواف خؤبةةةةةةختكردنء دَلسةةةةةؤزف نوانةةةةةد كؤ
لةتةةةواوف ميللةةةت دةكةةات، لةكاتَيكةةدا دةوَلةةةته مةةري  
ضارةنووسةةةةه خةةةةؤف وابةسةةةةتةف ذيةةةةرفء لَيهةةةةاتوف  
تاكةيةةةك كةةةس دةكةةات، ئةمةةةش بةةةرةو باسةةكردنه     

 فرتء فَيا ثةلكَيشمان دةكات. 
بةةةةةكارهَينانه فةةةةرتء فةةةةَياء  فــــرتَ فــــيَ :

لةةةذيانه تايبةتيةةدا،   لةخشةةتةبردن كةةارَيكه قَيزةونةةة 
بةكم لةشةِردا شتَيكه طرنطء ناوازةيةة. سةةركةوتن   
بةسةر دوذمندا بةفَياء تةَلةكةف رَيويانة شايسةتةف  
خةةةةةالتكردنء رَيةةةةز لَينانةةةةة، وةك ضةةةةؤن سةةةةةركةوتن  
بةهَيزو ئازايةته شَير شايستةف ئةوةية. لةِرؤذطارف 
ئاشتيشدا فَياء تةَلكة رؤَله طرنطه خؤيه لةدةست 

دات.. ثَيويستة حكومةتةةكان لةةكاته ئةجنامةدانه    نا
رَيكةةةةةةةوتنء جَيبةةةةةةةجَيكردنه رَيكةوتننامةكانةةةةةةدا،    
سياسةةةته فرتةةوفَيَلكردن بطرنةةة بةةةر. ئةةةم شةةتانة بةةؤ   
دةوَلةةةةةةةةت ثَيداويسةةةةةةةتَيكه نةةةةةةةاخؤشء ناضةةةةةةةارين، 
لةبةرئةوةف جوانرت واية مرؤظ خةاوةنه قسةةف خةؤف    

وانةةةةة بَيةةةةتء رَيةةةةزف بةَلَينةةةةةكانه بطرَيةةةةت، بةةةةةكم ئة  
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بوونةتة مةسةلة طةلَيك كةئيرت مرؤظايةته سةةودايان  
 لةطةَلدا ناكات. 

كاَلفامهء طةمذةيية مرؤظ بةَلَينَيك بةرَيتةة سةةر   
كةةةةزيان بةبةرذةوةنديةةةةكانه بطةيةةةةنَيت، بةتايبةةةةت   
طةةةر ئةةةو هؤكارانةةة نةةةمابن كةةة ئةةةو بةَلينةةةيان ثةةة         
دابَيةت. ئةةةم مؤجيارييةةة لةنةسةةكه هةةةذدةمه كتَيبةةه  

(دا هاتووةو بةم ناونيشانةية: )مري دةبَيةت ضةؤن   )مري
بةَلَينةةةةكانه خةةةؤف بةرَيتةةةة سةةةةر(، لةوَيةةةدا دةَلَيةةةت:    
)مادامةكه ئةوانه دف خراثةكارنء ئةو بةَلَينانةةيان  
نابةنةةة سةةةر كةبةةةتؤيان داوة، ئةةةوا تةةؤش ناضةةارنيت  

 . (24)ياندا(بةَلَينه خؤت بةريتة سةر لةطةَل
كةةةةن كةئةةةةو  منونةةةةف زؤر هةيةةةة ئاشةةةكراف دة  

كارانةف دةزانن زؤر بةضاكه السايه رَيوف بكةنةوة، 
سةةةةةةةركةوتوترن لةةةةةةةو كارانةةةةةةةف ثشةةةةةةت بةةةةةةةوةفاو   
ئةمةكةةدارف دةبةسةةنت. ئةَلبةتةةة نابَيةةت مةةةردوم هةةيض    
شتَيك دةربةارةف ئةةم مةسةةالنة بةزانن، لةبةةر ئةةوةف       
ئةمانة نهَينه دةوَلةتن. ثَيويستة دةوَلةتيش بزانَيةت  

ةو رَيكةوتنةةةكانه بةةةِرةنطه  ضةةؤن ضةةؤنه ثةمياننامةة  
وةفةةةةاو دادثةةةةةروةرفء مةةةةا ء رَيةةةةز دةِرازَينَيتةةةةةوة.  
واضاكة نيشانه بدات كةئةوةف دةست دريذف كارةو 
تةَلةكة بةازو زاَلةمء ثَيشةَيلكارف حةةقء بةَلَينةة، ئةةوا       
دوذمنةةةةةةةكامنان، دوذمنةةةةةةةكانه دوَينةةةةةة  ئةةةةةةةمِرؤو    
داهاتوومةةةةةةان. بةةةةةةةجمؤرةش دةوَلةةةةةةةت دةتوانَيةةةةةةت    

َلك لةةةةدةرةوةو نةةةاوةوةدا بةةةؤ خةةةؤف    هاوسةةةؤزف خةةةة 
 رابكَيشَيت. 

 

 بايةخى كةسى ياسادانةر:
لةثاف طةندةَلهء ناهةةموارف بةارف وكتةكةةفء    
لةةةذَير كاريطةةةرف ئةفسةةانةف ياسةةا دانةةةرانه كةةؤنه     
وةك: "شيشةةةةةةةرؤنء بؤليبةةةةةةةؤس"، "مةةةةةةةةكياظيلله" 
طرنطيةةةةةكه زؤرف دايةةةةة ياسةةةةادانةرو ثَيةةةةه وابةةةةوو     

بةةةةةةالف ئةةةةةةوةوة  سةةةةةةروةرف كؤمةَلطةيةةةةةة، ضةةةةةونكة  
دةوَلةةةةةته سةةةةةركةوتوو بةةةةةهؤف تةةةةةنها ثياوَيكةةةةةوة   
دروسةةت دةبَيةةت. هاوكةةات ئةةةو ثَيةةه وابةةوو ياسةةاكان  

مةةؤرا ء فةزيلةةةت لةئةنةةدامانه كؤمةَلطةةةدا دروسةةت    
دةكةةةةةن، هةةةةةر ميللةةةةةتَيكيش دوضةةةةارف طةنةةةةدةَلهء   
ئاشةةوب بةةووةوة، لةةةخؤِرا حةةاَله ضةةاك نابَيةةت، بةةةَلكو   

بةةةةةةتوانا هةيةةةةةة ئةةةةةةو ثَيويسةةةةةته بةياسةةةةةادانةرَيكه 
ياسةةةةةايانةيان بةسةةةةةةردا بةسةةةةةثَينَيت كةفةزيلةةةةةةته    
مةةةةةةةؤراَلهء مةةةةةةةةدةنيان تَيةةةةةةةدا دروسةةةةةةةت دةكةةةةةةةات. 
"مةةةةةكياظيلله" بةةةةؤ رَيكخسةةةةتنه كؤمةَلطةةةةة طرنطةةةةه  
بةاليةةةةةةنه سياسةةةةةه نةةةةةادات، بةةةةةةَلكو بايةةةةةةخه زؤر   
بةاليةةةةةنه ئةةةةةخالقهء كؤمةكيةةةةةته دةدات. لَيةةةةرةوة  

بةة بةةكارهَينانه    هةموو مافَيك دةداتة فةةرمانِرةوا تةا  
جؤرةها شَيواز ئةو ياسايانة بسةثَينَيت كةئةةخالقه  
ضةةةاك لةهاوكتيانةةةدا دةضةةةَينَيت، مةبةسةةةت لةمةةةةش     
ريشةكَيش كردنه طةندةَلهء دامةزرانةدنه دةوَلةةته   
منونةييةةةة. لةةةةم بارةيةةةةوة دةَلَيةةةت: )ياسةةةادانةر ئةةةةو  
ئةنةةدازيارة نييةةة كةتةةةنها دةوَلةةةت دروسةةت دةكةةات،   

زيارف كؤمةَلطةشةةةةة بةهةةةةةموو بنةةةةةما   بةةةةةَلكو ئةنةةةةدا 
 . (25)مؤراَلهء ئايينهء ئابوريةكانيةوة(

 

َ سؤزة  ضاكرتين سستمى سياسىَ هةست
 نيشتمانيةكانى:

لةةةةةةةة كتَيبةةةةةةةه )مةةةةةةةري(دا "مةةةةةةةةكياظيلله" وةك   
بانطةشةةةةةةكةرَيك  بةةةةةؤ سسةةةةةتمه ثاشةةةةةايةته رةهةةةةةا   
دةردةكةةةةوَيت، بةةةةكم لةةةةكتَيبه )دةمةتةةةةق (دا بةةةاس 

تء وةك كةسةةَيكه ئةةازادف لةسسةةتمه كؤمةةارف دةكةةا
خةةةواز ديةةةارة.. لةةةة )مةةةري(دا ستايشةةةه فةةةةرمانِرةواف    
رةهةةةةاف تاكةكةةةةةس دةكةةةةات كةةةةةهيض سةةةةنورَيك بةةةةؤ     
دةسةةةةكته نييةةةةو دةسكراوةشةةةه كةةةردووة لةةةةوةف     
هةرضةةةةه ئةةةةامرازة بةةةةةكارف بهَينَيةةةةت، تادةسةةةةةكته    
لةدةسةةت نةضةةَيتء شةةوَين ثَيةةه خةةؤف قةةاميرت بكةةات.  

وازف لةةو بؤضةةونانة   بةةكم لةة )دةمةتةةق (دا دةبيةنني    
هَينةةاوةو لةوَيةةدا بةةةراورد دةكةةات لةةةنَيوان سسةةتمه     
كؤمارفء سستمه ثاشايةتهء لةم بةراوردكاريةشدا 
سسةةتمه كؤمةةةارف ميللةةةه ثةة  ضةةةاترة، لةبةرئةةةةوةف   
لةسةةر ئةةازادف دادةمةةةزرَيتء بةة  ئةةازاديش دةوَلةةةت  
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ناتوانَيةةةةةت خةةةةةؤف بةةةةةةهَيز بكةةةةةاتء بةةةةةرةو بةةةةةةتوانا    
وكات سستمه حوكمِرانه ماديةكانه خؤف بدات، ها

رةهةةةةاف تاكةكةسةةةةه رةتدةكاتةةةةةوة كةئازادييةةةةةكان    
سنوردار دةكةاتء جطةة لةبةرذةوةنديةةكانه خؤشةه     

 خزمةت بةهيض اليةكه تر ناكات. 
لةبةةةةةةراوردكردنه نَيةةةةةوان هةةةةةةردوو سسةةةةةتمه   
 كؤمارفء ثاشايةتيدا، "مةكياظيلله" ثَيه وايةكة: 

سسةةةةةةتمه كؤمةةةةةةارف توانةةةةةةاف سياسةةةةةةهء   -1
يةةاترف هةيةةة لةسيسةةتمه ثاشةةايةته،  طةشةةةكردنه ز

كةخةسةةةَلةته سةةةةرةكه بريتيةةةة لةنةةةةطؤِرانء ضةةةةق     
 بةسنتء دذايةتيكردنه هةموو شتَيكه تازة. 

سسةةةةةةتمه كؤمةةةةةةارف دةرفةةةةةةةت لةبةةةةةةةردةم   -2
تواناكانةةةدا دةِرةخسةةةَينَيتء يةكسةةةانيش دةسةةةتةبةر 
دةكةةات، بةةةكم سسةةتمه ثاشةةايةته بةةةثش بةسةةتنه    

بةةةاوك بةةةؤ كةةةوِر(، بةثرانسةةةيثه )مرياتةةةه جَيهَيشةةةتنه 
لةطة  دادثةروةرفء يةكسانيدا كؤك نييةةو هاوكةات    

 رَيزف بةهرةو تواناكانيش ناطرَيت. 
سسةةةةتمه كؤمةةةةارف ميللةةةةه زيةةةةاتر رَيةةةةزف     -3

رَيكةةةةةةوتنء ثةمياننامةةةةةة دةوَلةتيةةةةةةكان دةطرَيةةةةةت،    
بةثَيضةةةوانةف سسةةتمه ثاشةةايةتيةوة كةةةِرَيزف ئةةةو     

زانةةةةه بةَلَيننامانةةةةة ناطرَيةةةةت، ئةطةةةةةر هةةةةاتوو ثاشةةةةا  
 بةرذوةندةيةكانه ذيةانه لَيدةكةةوَيت، بةةبَه طوَيدانةة    

 دةبَيتةةة مايةةةف زيةةان طةيانةةدن بةةة  وةف كةةارَيكه وائةةة
 بةرذةوةنديةكانه ميللةتةكةف. 

هةرضةةةةندة "مةةةةكياظيلله" سسةةةتمه كؤمةةةارف   
لةسسةةةةةةةةتمه ثاشةةةةةةةةايةته ثةةةةةةةة  ضةةةةةةةةاترة، بةةةةةةةةةكم  
دةسةةةةةتبةردارف ئةةةةةةو بؤضةةةةةونةف نةةةةةةبوو كةةةةةةدةبَيت 

يةتء خانةةةدا نةةةكان بكرَيةةت.  دذايةةةته ئؤرسةةتؤكرات 
ضةةةونكة ئةوانةةةة مشةةةةخؤرف نةةةاو كؤمةَلطةةةةنء جطةةةة   
لةةةةةزيادكردنه سةةةةامانء مةسةةةةرةفكردن لةخؤيانةةةةدا    

ئةمانةةةةة بةتةمةةةةةَله ذيةةةةان    .خةةةةةمَيكه تريةةةةان نييةةةةة  
دةطةةةوزةرَيننء ثشةةةت بةةةةقازانجء دةسةةةكةوته مةةةا ء 
سامانةكانيان دةبةسنت، بةةب  ثَيشكةشةكردنه هةيض    

ؤمةَلطةكةةيان. ئةمانةة لةهةةر    خزمةتَيكه بةكةَلك بؤ ك

جَيطايةكةةةةةةدابن دوذمنةةةةةةه هةةةةةةةموو حوكمِرانيةةةةةةةكه  
مةةةةةةةةةدةنني، لةبةرئةةةةةةةةةوةف بةرذةوةنةةةةةةةةدف ئةةةةةةةةةمان   
بةبةةةردةوامه دذ بةبةرذةوةنةةدف ضةةينه ناوةِراسةةتة،    
بؤية ثَيويستة سستمه حةوكمِرانه ئةيرت ثادشةايةته    
بَيت يان كؤمةارف، سةةركوتيان بكةاتء لةكؤمةَلطةةدا     

 نةيان هَيَلَيت. 
راِرايةةةةةةةةةةةةةه بريوبؤضةةةةةةةةةةةةةونة سياسةةةةةةةةةةةةةيةكانه 
"مةةةةةكياظيلله" سةةةةةبارةت بةسسةةةةتمه حةةةةوكمِرانه، 
وايكةةةرد نةةةةتوانَيت تيؤريايةةةةكه طشةةةته داب رَيةةةذَيت    

ةهةةا تةةاداكؤكه ثةة  لةةة بِروابةةوونه خةةؤف بةةةحوكمه رِ 
بكةةات، بةثَيضةةةوانةف ئةةةوةف كةةة "هةةؤثز" لةةةدواتردا   

"مةةةةةةةةةكياظيلله" لةةةةةةةةةنَيوان قةناعةةةةةةةةةته    .كةةةةةةةةردف
اف رةهاو ثَيداويسته بوونه ئةو بةسستمَيكه ثادش

سسةةةةتمة بةةةةؤ بةةةةةديهَينانه ئاماجنةةةةة سياسةةةةيةكةف      
لةيةكخسةةتنةوةف ئيتاَليةةا، لةطةةة  خؤشةويسةةته بةةؤ   
سسةةتمه كؤمةةارف دميوكراسةةه كةةة لةةةِرؤماف كؤنةةدا    
لةةةئارةدابوو، تيامةةابوو. بؤئةةةوةف لةةةنَيوان ئةةةم دوو     
بؤضةةةةةةةونةدا طوجنانَيةةةةةةةك بكةةةةةةةاتء ئةةةةةةةةو ناكؤكيةةةةةةةة 

ةكانيدا نةةةةهَيلَيت، طةيشةةةتة   ئاشةةةكرايةش لةنوسةةةين 
دةرةجنامَيك كةئةو لةقؤناغه دروستبوونه دةوَلةتدا 
بةةةاوةِرف بةسسةةةتمه حةةةوكمِرانه رةهةةةا هةيةةةة، بةةةةكم   
كاتَيك بارودؤخ ئارام بوةوة ميللةت لةطةندةَله وازف 
هَيناو مؤرا ء فةزيلةت كؤمةَلطةف طرتةوة، ئةو كاتة 
سسةةةتمه كؤمةةةارف دميوكراسةةةه بةةةةالوة ثةسةةةةندة.    
لةبةرئةةةةةةةوة دةكرَيةةةةةةت بَلةةةةةةَيني "مةةةةةةةكياظيلله" دوو   
تيؤريةةةةةةاف خسةةةةةةتؤتةِروو: تيؤريايةةةةةةةك دةربةةةةةةارةف   
دروسةةةتبونه دةوَلةةةةتء تيؤريايةةةةكه تةةةر سةةةةبارةت   
بةةةةثارَيزطارف لَيكردنةةةه، ثَيويسةةةتة لةةةةدوو حاَلةتةةةدا   

  :سستمه حوكمِرانه رةهامان قبو  بَيت
 يةكةم/ لةكاته دامةزراندنه دةوَلةتَيكه نوَيدا. 

وةم/ لةحاَلةةةةةةةةةةةةته ضاكسةةةةةةةةةةةازف كةةةةةةةةةةةردن   دو
 لةدةوَلةتَيكه طةندةَلدا. 

سةةةةةةروةختَيكيش بةةةةةارودؤخ ئةةةةةارام بةةةةةووةوة،   
هاوكتيان مافه بةشداريكردنه حةوكمِرانه كردنيةان   
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دةبَيةت بةؤ ئةةوةف مانةةةوةف دةوَلةةت بةةردةوام بَيةةت.      
لةةةةم سةروبةندةشةةةدا ثَيويسةةةتة حكومةةةةت ياسةةةاكان   

طرَيةت، وةك ضةؤن   دابِرَيذَيتء رَيةز لةةو ياسةايانةش ب   
دةبَيةةةت ري ةةةز لةةةة مافةةةة سةةةةرةكيةكانه تاكةكةسةةةيش   
بطرَيت، لةبةرئةوةف تةةنها بةةوة دةتوانَيةت مانةةوةف     
دةوَلةةةت مسةةةؤطةر بكةةات. بايةخةةةدانه بةةةةثارَيزطارف   
كةةةةةردن لةدةوَلةةةةةةت، واف لةةةةةة "مةةةةةةكياظيلله" كةةةةةرد   
بةتوندف دذايةته هةةر جةؤرة بةةكارهَينانَيكه هَيةزف     

طريكردن لةنيشةتمان، ضةونكة   طرتة بكةات بةؤ بةةر   َيكر
ئةوانةةةةةف بةمةترسةةةةه دةزانةةةةه بةةةةؤ سةةةةةر ئةةةةارامهء   
ئاسايشةةه دةوَلةةةتء خةةةمه طةورةشةةيان وةرطرتنةةه   
زؤرتةةرين موضةةةيةء بةةةردةوام ئامادةشةةن بةةؤ ئةةةوةف    

هةةيض كةسةةَيكيش   ؤبةة ،ئةةةو مةةري بطةةؤِرن   ئةةةم مةةري بةةة  
 تةنها بؤ مادة نةبَيت. نني دَلسؤز

ارترن بؤسةر بةم ثَيية ئةوانة لةدوذمن مةترسيد
مري. سوثاف نيشتمانه فةرةنساف مةشقثَيكراوف بةة  
منونةيةك دةزانةه كةةدةبوو ضةاوف َ  بكرَيةت، بؤئةةم      
مةبةسةةةةتةش داواف دةكةةةةرد سةةةةوثايةك لةةةةةهاوكتيان 
دروسةةةةةةةتبكرَيتء مةشةةةةةةةر بةةةةةةةدرَين، لةبةرئةةةةةةةةوةف  
ثَيداويسةةةةةةةةته يةكةةةةةةةةةمء سةةةةةةةةةرةكني بؤمانةةةةةةةةةوةو   
طةشةسةةةةةةةةندنه دةوَلةةةةةةةةتان. ئةمةةةةةةةةش وادةكةةةةةةةات   

شةةةةةةنيارف تةةةةةةةعميمكردنه سسةةةةةةتمه خزمةةةةةةةته   ثَي
سةةةةةةربازف بكةةةةةات بةسةةةةةةر سةةةةةةرجةم هاوكتيانةةةةةدا    
بةتايبةةةت )ثيةةاوان لةةةنَيوان تةمةةةنه حةظةةدة سةةاَل بةةؤ  

ئةةةةم مةسةةةةلةية سةةةوثا بةةةةهَيزدةكاتء   .ضةةةل سةةةاَله(
توانةةةةةةةاف ئةوةشةةةةةةةه دةداتةةةةةةةَه مةةةةةةةري لةشةةةةةةةؤِرشء    
راثةِرينةةةةكانه نةةةاوخؤ بثارَيزَيةةةت، هةةةةروةها لةةةةدذف  

ف وكتانه بيانيش داكؤكه لةوكت مةرامه دوذمنكار
 بكات.

رقةةةةةةةةةةةةه زؤرف "مةةةةةةةةةةةةةكياظيله"  لةضةةةةةةةةةةةةينه 
خانةدانةةةكان، ئةوانةةةف دةسةةةكتدارف هةرَيمةةةكانه     
ئيتاَليةةا بةةوونء لةطةةةَل يةةةكرتدا نةةاكؤكبون، ئةمةةةش      
ئيتاَلياف الواز كةردو بةثارضةة ثارضةةيه هَيشةتيةوة.     
هاوكةةات هةسةةتكردن بةبايةةةخء طرنطةةه سةةوثايةكه     

كء ثَيةةك كةةة دَلسةةؤزف نيشةةتمانةكةف    نيشةةتمانه رَيةة 
بَيةةةت، دةيسةةةةملَينن ئةةةةو ض هةسةةةتَيكه نيشةةةتمانهء 
نةتةوايةةةةةته هةةةةةبووة، بةةةةةو مةبةسةةةةتةف واَلتةكةةةةةف  
لةورةوشه طةندةَلية قوتار بكات كةةئيتاَلياف بةسةةر   
ضةند هةرَيمَيكه ناكؤكء دذ بةيةكةدا دابةشةكردبوو،   
ئةمةش وايكردبوو وكتانه بيانه ضةاوف تةةاكارف   

 برِبنء بري لةداطريكردنه بكةنةوة.َيت
"مةةةةةةةةةةكياظيله" بةهةسةةةةةةةةةتَيكه نيشةةةةةةةةةتمانه  
راستطؤوة بةاس لةة وكتةكةةف دةكةاتء ئةةركه مةرؤظ       
بةرامبةةةةر نيشةةةتمانةكةف لةسةةةةرو هةةةةموو شةةةتَيكه    
تةةرةوة دادةنَيةةت، لةةةم بارةيةةةوة دةَلَيةةت: )ثَيويسةةتة      
مةةرؤظ لةةةثَيناو وكتةكةيةةدا هةةةموو شةةتَيك بكةةاتء بةةؤ   

يانء ئازادف وكتةكةف كؤلة هةيض شةتَيك   ثاراستنه ذ
فةرةنسةةةيةكان  ةايةيةةةطنةكاتةةةةوة.. ئةمةةةةش ئةةةةو ريَ  

لةسةةةرف دةِرؤنء بةقسةةةو كردارةكانيانةةةوة ديةةارة،     
بؤثاراسةةةةةتنه شةةةةةةكؤف ثادشةةةةةاكةيانء سةةةةةةةروةرف   

 .(26) وكتةكةيان(
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 قانوون و هيَز
 

  لة عةرةبييةوة: ئاسؤ كةريملة عةرةبييةوة: ئاسؤ كةريم
 
 

 
م زؤث ت م ةةةةةة        Panthion ىلةةةةةةي نةةةةةة      
 لةةةي زي رتيةةة   ىز  ثريؤزيةةةري ةةة كةةةيخوا ة ةةةة وةةةينو    

ى  Anu: ئةةي     ا ةةين ئةة  و   ا ة وي نةةةر  انيرا بةةير
ا ة ةةةى  ى خو Enlilخوا ة ةةةى ئ نةة     ئ ن  ةة    

خوا ة ةا   كيى ن و ز نو  . طير      ني  ة َليت  ك
. ىل  لةي    ةوا   ة رى   ةضةوي نةرا فيرم  ِر ايى نكةي     

ئةةةةةي      خوا ة ةةةةةةة نةةةةةيرةك  يى  ةةةةة   ز ةةةةةريةى 
وةةينو . لةةي   ييكالكةةيرة ة  ج   ازي ةةيكى  ة ةةةا واخ

 ا  خوا ة ةةةةى ئ نةةة   فةةةيرم  ى  ة   كةةةي  الييكةةةي ة  
لينةير   وةير  انني ي نةةرى    ئي  فيرم  ي ن    ةنوايي م 

 خوا ة ةى وةيرة مةيز     فيرم  ى  يئي ةى ئي  فيرم 
. ئةةةةة  نةةةةةي  رةةةةة  وةيي نيرفةةةةةيرم  بو   نةةةةةو ة    نةةةةةو ة

  فةةةةةيرم    كى تو ةةةةةةى   ث  ويسةةةةة  يكى نةةةةةى  ضةةةةة رة 
 تو ي ذويَلنةةةيطر. لةةةي ن سةةة يمى طير     ةةةةا  ئةةة  و 
و  مةةةة ى  ةنةةةةيالة نةةةةو . تي   ةةةةية لينةةةة ييى ئةةةةي    

نةي وةيمو  رةيةَ ي    – خوا ة ةةا   ن رةرةا   ةنياَلتى 
 ى و ض طيرة    يك -  ميرجيك    ي ة رةو  نى  ك ة

ن  ئي  فيرم    يى لينيرة ة   ليخ  ة م كي  ينو ة 
. ئ ةةةى لةةي نةة   يى  نكةةرى  ض كةةي خةةوارة ة  ةو تنةةي

 ةة ةةيل  ب نةة  نةةزا ا ى    ى  ةنوايةةيئيمةةي ة ني  ضةة ر 
  ية   نن ة  ة    و   يةي جة  خوا ة ةة ن   نيرث  ض ك را  

  و  ةزى    ة " "ئ ن ئ  ل  ةرة ة  و  ةزى نة و ز    . اننةرى 

 ىنةةةةةةيزؤر  خوا ة ةةةةةةةى   ضةةةةةة ركر    كةةةةةةي نِريةةةةةة ر  
  لةةةةةةي رةةةةةةيِر ا    ةكةةةةةةر   ى ج  بةةةةةةيج ا ىخوا ة ةةةةةةة

 ري بيراييتى  ةكر    ثييةانو .
ئيطير ني ةواليى رؤنضة،  زؤر رة ى ننضة نييى    
لةةةي رة تةةة ر  ئ مةةة  ى مرؤيةةةى لةةةي  ةةة   ئيفسةةة  يى      
كةةةي   را ا  ةن ن نةةةي ة. وةةةير    ئيفسةةة  يى ئةةة  و   

نةةةي   ي نةةةين رةةةوَلةةة  ةةةيمرؤي يوينةةة   ئةةةين  ةةة    ئ
  زام  كةى لةير رة     ةر ةنةِر .   ةزا    ويس بو  ىث  
 -ض ليئ نةةة ى ئ نةةة  ى   ض لةةةي ئ نةةة ى    ةةة يى   –

ى نةةةي     تةةةويى ننضةةة نييى   و  ني ةةةة   ث  ويسةةة 
ضو كي نينى   ا ن   ني  وييي:  ةنيالة   زؤر وا ة .

ئةةةةةي     ةنةةةةةيالت  ب كةةةةةي ة  و   ةةةةةي    ننةةةةةيم ك  ى   
  ةةي ارةى   ةزا  لةي ج د  ةةا نِرية ر  ة ة        ةنيالتي 

 .   ى ك ميَل يييكى ري كوث  ب نو  ى  ة نى   ر   ب ني
 نكةة  ث رةة    ةنةةياَلتى ىةةوكمى خةةو ايى   ةرةةى   ا 

نةيال    ةكو طش   كى ك ميالييتى ك ر نكة .   طير    
كةةي م ةةةا  نةة     طةةير     نةةينى  نةةو  ى تةةويى و  ةةز   

 تةةير  ةكةة   وةةيرط ز   ط  فةةيرم  ى خةةو ايى  ةنةة يني 
 ة رى  ة َلةةةةةية. ئةةةةةة  ئةةةةة  ا  ا  شةةةةةة وا ى  اَلتةةةةةةى   
م زؤث ت م  ى كي   را ئي      ميرجيى ث  شي ةي   

 كةةينةةي ث  ويسةةن  ا ةة  نةة  ك ميَل ةةيى مرؤيةةى خ يةة     
رة   ةةةة     لينةةةةير ر  ى ثةةةة     ثةةةة ِرى طةةةةير       
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 ا ةتةةي ة  وي َل   ةةةةا نن خييةةيكى طةةةير       نةةة    
ى رةةير ى   و  ةةز لينةةير ئةةي     نينةة ني ةى  ةنةةياَلت 

 ل  بةة . خ كي
 ةَلةةةةةى  كةةةةةي رانةةةةة   يكيى  ئةةةةةي  نريؤكييةةةةةيى  

   خوا ة ةةةةةا  خ يةةةة    لةةةةي ة   خةةةةي كةةةةيمرت ئةةةة َل ز    
نةةةةيرايى ئ ي نيك  ةةةةةا  نةةةة  نةةةةيث  ة ى   ث َل زةكةةةة  ى

 ةنةةياَلتى خ يةة   ث  ويسةة     نينةةيك رو  ن  ى و  ةةز    
لةةةةةي   وةةةةةينو ة   ي ريةةيةةةةةيكى نةةةةة   نةةةةةو ة. كةةةةةي   

ى خو ا ة ةةةةةة "زفةةةةس" ىىزيةةةةة    ى   نر نةةةةكيك   
ي    ى  وير ةكو خوي نيرا ى ر عرةك  ى و مريؤ  

ض خوا ة ةةةى  جةة   –  ةوتةة رى  ةةينو ة  ي  ةةي ة نرييةة  
يةة   نن ةة  ةم  كى    نوايةةي لةةي خوا ة ةةةةك  ى ئ  ةة    

  نكر ايةي  ئةي   ئيطةير ط ل ةيى نةي فرم  ةيك  ى     –ف  ى 
. نكر ن يةي ة زي نةى  ي   ني  ي   نةي  رة  وةيي ركةى    

 ةىل  ئ  مةةةةي ئيفسةةةة  ي ك  ةةةةيك  ى  اَلتةةةةى    ةةةةوا       
نة  ي   ئةي  ئيفسة    ي   ويَلبذار   ن  ن يي ر  ن رم   

جيخن لينير ئي  ر  ك رة لي ر  ك رةك  ى  ت  ينن  
. ضةو كي ئةي  ئيفسة    ي نةي     نكيينةي ة  ف كرى مرؤيى

ر  وةييكى  ةطمي  وير    تويى  ةنيالة   و  ز 
ئةي     ا ةي وة ض   زام  ةب  ض     كةي نةينى     خوي   ةكةي  

   ةةةةى خةةةة ى ثر خةةةةو ايى نةةةةى  يةةةة   مرؤيةةةةى  لينةةةةي   
   ةنةةة ى . ل  ةةةرة نةةةي  ا ة لةةةي ضوارضةةة  وةى ت ةةةورى   

 ة  و  ى ني  ري ذتر لي      ضيمكي   ة  ي ،.
 

  ةنيالة:
نيرفةةيرم  بو   نريؤكةةيى ةةة  و    لةةي نريؤكةةيى  

ى   كىل  تةةةويى نيرفةةةيرم  بو    تةةةةوي   .وةةةيرا ترة 
 ةنةةةةةةةةى  ئ  مةةةةةةةةي ئةةةةةةةةي  جةةةةةةةة رة     .ة ةيةةةةةةةةيييكالكير

لةةي خينةةَ يتيك  ى   خينةةَ يت  كيكةةي  نيرفيرم  بو  ةةي
 .ج ةةة  نكيينةةةي ةلةةةي رةةة ى تةةةر ث  وة ةةةةيى ةةةة  و  ى  

ضةةةةيكةارا يى   يقةةةةية نوةةةةيرمو   لةةةةي كر ة ةيةةةةيكى
ويرضة     ىل    ةورن        ةان  ك  ك نينير  ةن رتن

فيرم  ةةةةةةيك  ى ن  ةةةةةةةة جةةةةةةير ة    ةةةةةةيزن  ا ا نكةةةةةةرى 
 طوي ِراييَل  ةةي ةكةي    ةىل  ئةةي    ج  بةةيجى ي ضةيكةارةك 

وةةة ض ث  وة ةي ةةةيكى نةةةي م كيضةةةكر  ى رة  ةةةية نةةة    
م كيضةةكر  ى  نةةي يةة        ةةي ئ غ يةةي  ةرةنيطيكةةيى 

 ية     و   اَلتى ن  فيرم  يك  ى ئيفسةيري كى ثة ل س  
نةةةي ى كةةةيكةةةي  ا خوازي ي م كيضةةةكر  ى  ا اكةةة ر نةةةي

ي    ئةةي  نةةيرا ر ة  تةة   ةةة زا ى ئةةي  تةةي ا   ةةينو ة.   
نةةةةيرا ر ي كى ر  ة    ةةةةي لةةةةي    ةةةةوا  ىةةةةيزكر         

   . ضةةةةو كي ج تكةةةة ر نةةةةيطوي كر  ىيز ةةةةيكر   لةةةةي  
رة  ةةةةي وةةةةةير وةةةةيمو ي   لةةةةةي     ا اكةةةةة روةةةة   الة    

       لي خ ي   م كيضكر   ن   ةنيالت  كى ن َل تر 
ى   كةةة   ض لةةةي  ؤخ نةةةن ض لةةةي نةةة ة  كةةة تى خ يةةةةا    

ى كك رمي ةةةةا ى نةةة   ضةةة   طشةةة  ريتر ا. وةةةير ةكو  
  ر ةرا   ني رخةيك   نةي ثةيالم      ر ي طرا بةيو  ت ي،
  ة . ة

نريؤكةةةيى  ةنةةةيالة   ا  ةخوازي ةةةن كينةةة  كى   
 ي ريكرا  وةينى  كةي مة  نة  كينة  كى  ى كةيض نكة          

كةةي  اخةةوا ئةةي  كينةةي     ئةةي ةى نةةينى  رةضةة  كر  ى  
.  ةةة يةةة    ةثةةةى  ثينةةةنة  يكةةةيىيةةة   فيرم    ةةةة  و  

  ن   انني ي نةةرى   ةنى  م ى كي كينيى  ويَلبية ئي 
   ةةي ت كيكينةة  ب نةةى  وةةير ةكو لةةي ث رةة ييتى   جمةةير

رةوةةةة  ا  ايةةةةي  نيَلكةةةةي ئيطةةةةيرى ئةةةةي ةن وييةةةةي كةةةةي 
ن سةة يم  كى ك مياليةةيتى نةةى  كةةي ةي ارةيةةيكى نةة      
نر رةةن  يةة   نةة زم    كى مرؤيةةى نةةي ك مةةي   نةةى        

ي   ك   ر  لي    ةكو ر ذ  لي ثيرليم  ى نيري     
تي    ن ن   لي  كينييي كي  ةنةى   ئيمريك . ل  رة ا 

 م  ن  فيرم  يك  ى  انني ي نةرى .
كةةةةةةةةة تى  ئةةةةةةةةةي   ؤخ  ةةةةةةةةةيى و  ن م  نةةةةةةةةةي ة    

ئ غ كةةيى  خوية   ةنةةى  كةي ج تكة ر    نيرضة  م   رتن   
نةةي  كينةةي  ةزا ةةى  كةةي  ةنةةى  م ةةى نةة   اننةةي ي نى .        
وةةةةير ا وةةةة   الة  ئيفسةةةةيرى ثةةةة ل س نةةةةي كينةةةةى    

نكةةة ة   َلى نةةة ِرايةةةيخةةةوازرا   ةزا ةةةى  كةةةي  ةنةةةى  طوي  
   ا  ةرة ة. لةةي   وةةيم   رةةن نةةين رةة نةةي  ا اكةة ر

ن را ي ا   ةن ن، ك   ا   كى تيمومذا ى  ة رى وير 
   ا  ةرةكةةةيى  ا ة  كةةةي     ئيفسةةةير يةةةية لةةةي ئ غةةة  

لةةي  يةةيةيةة   نةةيثرية ةو تن    ة  ةا ي ة   ك ر ا ةةي ة
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 ةطةةوري نى   وينةة   كى  ا     ة   ةر   ةى  ةنةة يى 
 ا  ةك  شةةى  كةةي  ةنةة يى  ئةةي   ةنةة ييي  رنةة    نينةةي

  نيرةةةةةةك تر . وةةةةةةير نةةةةةةي     ييكةةةةةةي  لةةةةةةي  نةةةةةة التر  
   ة ة  فةةةةةيرم    ةنةةةةة يى ييكةةةةةي  ن ويتيرةةةةةي ة 

 نو    ث ني ةةةةةنةةةةي وينةةةةن  ي  ةنةةةة يى خةةةةوارتر 
خ ن ن  ن ي     . ئي      ث  ج   ي م ةا ي ا ة   ةك

ني ث رك نو    طر    ةيكى مةيز ى    ىرة ايي يوين 
  ث  ويسةة  ى نةةي ر   كر  ةةي ةى   يةةيلةةي ة  و  ةةةا وي 

 زي رتة.
كةة  كةةي  نوينةةن  ةجةة ر  كينةة  ب نةةي  نةة   ةنةةى  

تى يةيك  كى تةر   ئ ةةى    َل ث ني ةة ني  ا ن   ني  ةني
فيرم  يك  ى ئي  كيني ج  بةيجى  نكة ب نةي    ى   ض رني

رةةةةة  وةييكى تةةةةةر  نيرضةةةةة  ةى ئةةةةةي  ث ني ةنو  ةةةةةي   
يةةة   طر ةةة    انةةةيث  ة نينةةةير اليةةةي ى    انةةةيث  ة

 بلي كوي وةيي   اكيضكيرم 
ثرة سةة ام م  زى ئةةي  ثرنةة  رة ئي ةيةةي  ى ةاَلمةة

كةةي ئةةي  ث ني ةنو  ةةي  لةةي ننيِرةتةةةا  ث ني ةةةنو    كى    
كةةةة نراى طوي ِرايةةةةي    ئي ةن  ةةةةي  نةةةةي  م   يةةةةيى كةةةةي    

  كةةةي ئةةةي  لةةةي نةةةير ة  نةةةي ة  ةكةةة  نةةةيكر ة ة وينةةةن
ئيرك  كى ئي ةن ى م ةا ي ا ة   ايي ن  فيرم  ةيك  ى  

ى كةةة   ا    ى   ثةةة ل س  يةةة    ا  ةر نةةةيث  ئ غةةة   يةةة 
يةةة   م رال  ةةةي     ئةةةي  ضةةةيمكي ئةةةي ةنى  .نيروينةةةن
   ضةةي ةين ئ ريشةةي نةةي ة  و  ةةي ة    ئةةي    ث  وة ةةةيى

. ث     ةةةا نضةة ني ةنةةيخ ى ت  ةايةةي كةةي  ةنةةى    اتةةر   
ر ي  ى طوتني ليمب رة ة ث  وة ةي يكى  ي ريكرا  لي 

ى  نةيو ى     وا  نريؤكيى  ةنةياَلتى رةير ى كةي  ةنة    
رة انو   ةةةةي ة م ةةةةى نةةةة   انني ي نةةةةةرى    نريؤكةةةةيى  

. ئي  ث  وة ةي ةي  ننةيم     ث ني ةنو  ى ئي ةن ةا وييي
 ا اى خ نينةةةة ني ةى  ن كةةةةيري سةةةة يية  ةنةةةةيث  ن 

ئ رةز  مي ةا ةةةةي  نةةةةي ىةةةةوكمى رانةةةةن    ر نةةةة ى   
 ى نةةةةيرة ةوةةةةير    نريؤكةةةةي .   ةخةةةةوازى ري سةةةة كي
    طوي ِرايةيَل   كةي ئةيركى    ةر  ني و ى ئي ة ث ني ةك

ل  ةةرة ة   ئةة  طرتو ةتةةي خةة .  نةةينى  نةةيك رو  ن  ى و  ةةز
  ةةي  ئةةيرك  كى ئي ةنئةةي ة كةةي نةةي ة  ةكةةرى    وينةةن

  ةة  و    نةي  م   يةيى كةي    نكةرى  ى ة  و    طوي ِراييَل
 .ةرير ى  ةك    كى وي نيراييتى  ةنياَلت

 ةىل  ميترنةةةى طةةةي رةن لةةةي وةةةيرا كر  ى ئةةةي  
 ليمةةي ي ا ييةةي نِر ايةةيكى ضةةي ة  ل يةةي.وي تو ي ةةذة ا 

نكي ي ةةةي ة كةةةي رةةةير  ية   رة رةةةن  ةرةةةى  نبنةةةي  
. وي ةةةةةى  لةةةةي ك مةةةةيَل  ك   نةةةةي     ى يةةةةيكرت و  رةةةة  

م فى خوايى ث ر ي    ئ  ئ  ا . و  ةرة  مي طييش 
ث رةة  نةةي مي سةةو   لةةي ويَلةةي   نةةو ة كةةي م يةةيى ئةةي ة

ذى ن نةةةةى ي  ةةةةضةةةةي تى  اننةةةةةرى .   اتةةةةر كةةةةي نةةةةي  ر 
 ةن ةن،     ة  و     رة رن  ةكيين   وا يىث  وة ة

و ى نيو  ز وي  ن   ةال ة  ى ئةي  نريؤكييةي    ا نة       
نةةي ة كةةي نةةوارى وةةير يةةية لةةي  ةنةةياَلتى رةةير ى        
ى  ةنياَلتى ئةي ةنى   ي ةِراى ئ  ي  ةينو  ى تو ةة ت لَ    

  نةةةةةةيج          نةةةةةةوارى ل  ك ةةةةةةو ا ئةةةةةةي     ا ةةةةةةي 
ا ث  ةى  لينيرينى ئيمي ة  ئي ةى ل  رة  . ويَلكي تو 

 ا ةطرين ئي ةيي كي نريؤكيى ئي   ةنياَلتيى  رليني
  رةن ى خة ى     ا  ني رة انو  ى  ا ةرا ة  زؤر و  ةز  

لي ث  وة ةيى ني ث ني ةنو  ى ئي ةن  ي ة  ةر ةطرى . 
 ذى  ةنةةياَلتى   ي ر ررةةئيمةةي رة ن    ؤخةةى ئةة  

ةة ة  ك  شةةةيى ئةةة را  كةةة تى  كةةةي ر ررةةة   را  وي َلةةة 
كي نى  ن سي   نن  يوير و ييةن  خ ي   ث ي  نكي  

وةةةةةة ض ىوكمِرا ةةةةةة        ِرة ايةةةةةةي ى ئةةةةةة را ةنةةةةةةياَلت
  ةةة   ني ةنةةة ي ة يةةة   م رال  ةةةة  و  ى ث ك  ييةةةيكى

نةي ت يبةيتى لةي      تو ي ذةن  نيرفيرم  بو  . ئي      ي
. ئةةي    ىيظةةةة نَ ةة   نةة  ة   وةةير    نةةي ةى رةة ز ة  

نةةةةيث  ى كةةةةي  ةكةةةةو  امةةةةيزرا ي ب   ىكو مةةةةية  ةمةةةةي
. الةي  ةكةر   ىضة   ن زكرانى   ى ك ميالييتى ك  رتاك 

   يطيي  ةن يةي جةى    ثي   ةيى ئيطير فةيرم  ِرة ا ئةي    
 وةةةير ةكو ج مسةةةى    ة    ئةةةي ا رة  ةةةية ث ني ةةةة   

 .كيض نكي  ن   ةنيالةم    ي ةنو  
 

 Charismaك ريزم  
لةةين رةى ئةةي  م    ا ةةيى كةةي  يخ نةةرتين رةةرؤظ
مرؤي ةا خة ى  لي ك ميَل يى  ي ة ةنيالة نين ييي  
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  ئةةةةي  رةةةةرؤظييييي كةةةةي ك ميَلن نةةةةى   ا ةمةةةةيزري نى 

مةر   ة    Max Weber 1920ئي   ى ىم كس ظ بةير  
كةةةةة  رت َلى رةةةةةير ى   يةةةةة  كر   يةةةةةي.  ةنةةةةةيالة  

وةةةير ةكو ظ بةةةير  ةنةةةوى  ةكةةةة   يةةةيكى  لةةةي  نةةةةى       
  ي خ :ي ر  وةييى خوارة ة  ةطر

      اب    ةةةةةيرين  -2نةةةةةيورةى خةةةةةو ايى    -1 
 .ة  و   -3

    ريى نيورة ىىك ريزم     ريييكى طريك  ي
    عمية    ي ن. مينين ى ظ بير لي   نيم   ى ىى  ز

 ت يبيت  ةةةةةةةةي  رةةةةةةةةييي ئةةةةةةةةي  وييبةةةةةةةةية   رةةةةةةةةك   
كةةةي  ةرةةةى  مةةةرؤ لةةةي ك ميَل ييةةةيكى      يييت كيكينةةة

خيرم  ييةيكى   . ئي  رك يينى ن    ىت يبيتةا  ة ةن 
   نةي ة رى وةيمو  رة تة ر    نى  ئيمال   ئي الرير ى 

كر ةكةةة  ى ئةةةي  مرؤيةةةي  ر نةةةن  ةكةةة   زؤر       كةةة ر
ج را  ئي  ن رة لةي ئ كة مى نةيركي تن  كى نةيرن زى     

   ةةةة ث       ر نةةةةن  ةنةةةةى . ئينةةةةكي ةةرى طةةةةي رة 
  منو  يطيىل لي  ن نيتي .

لي  نير ةميى ئ  س  م  ةا منو  يطيل  كم   لي 
 ة ت ر ن نةى   فيرم  ِرة ايى ك ريزمة يى نيرة  وةى  يك  

لةةي ن نةةيتى و   ةةير   م نةة ل نى   نةة  ل، كةةي وةة ض    
بو  ى   اة ع نين رةة ني   ةرفيت  ب ن  طوم    نوار

  و  َ    ةةةي ة ئةةةي  رةةة  وةيي لةةةي رةةة  وةك  ى  ةنةةةيالة  
نيلينيرضةة  طرتنى ئةةي  رةةية     م ركةةيى لةةي نةة ييى 
نةةةةةير ةمى تيكنةةةةةيل ج  ى م  ي ر ةةةةةةا نيخ يةةةةةي ة     

     ي نييةيكى رانة   ى ئةي     ن. ئ  مةي وةير تةي   ي  ةطر
ي  ةةة ن ن، كةةةي وي ةةةةى  لةةةي   موطن ت سةةة   ةةةيك ري يري

ت كيكينةةة   نينةةةير رةةةوي نكي توا ى خ ي  ةةةي ةي      
  نيَلكةةةةي ك ري يريشةةةة    نينةةةةير ضةةةةي ةين   نو ةوةةةةي

يى  يتي ة ني ن ةو  ى وةينو ة. م نة  ئةي   ي نةي جوا ة      
لةةين رةى     Trivor_Riporىتريوةة ر ريبةة ر ثرؤف سةة ر 
كةةةةةي لةةةةةي ذ  رة ك  شةةةةة  يي    ى و   ةةةةةير   ا رؤذةكةةةةة

لةةةي طةةةي   ئي ةرةةةةا  .ة  يكةةةيى خ يةةةةا كيلةةةيال نبةةةو 
فيرم   ةةيىل رةة     يى ئةةي ت ى  ةر ةكةةر  كةةي كةةي     

 لي ر  يةا ويَل يِري  ي ة. ةزاتى ئي ةى  ينو 

 
 ى  اب    يرين:  ةن ن ال

ن  ىة َل بو    نيورةى مرؤظ ك     ب ن  ن  ةرى  
ئةةةةةةةي  ذى لينةةةةةةةير  .لةةةةةةةي ثرة سةةةةةةة اى رةةةةةةةير   ية 

زؤر لينةةير ئةةي  و  ةةزة  ةر      ةةيى     ث  ةةةاطرتن  كى
  نن.  ةىل  خ َلى طر ط ئي ةيةي لةي   ةوئي  ضيمكي ث  كة

   ةي ئة را ة   د  ننيورة  ئي   ةنةيالتي ن  رة  يك ت  كةا 
نةةة     رةةةك ى كينةةة ييت ى ني  ن ةةةوري نى  كةةةي ثةةة    
نةةيرةِراى نةةو  ى مةةيي    ئيمةةي ث  شةةي اى تةة زة نةةةا  

 ييكى نر ر كر  نةي ئ رانة يى كوذا ة ةي ةى    خول 
 رةةةةك يي لةةةةي   اى مر  ةةةةى     ذي ةةةةيم ى ئةةةةي  نةةةة    
 ة كةةةةةةةي ي ا   كي ي  ةةةةةةة مةةةةةةةي. ئيث  شةةةةةةةي اى تةةةةةةة ي، 

ى  نيرةة  وةييكى ىةةيةى ئةةي  نيورةيةةي نةةي كينةة ييت  
ني ةةةةة  وةةةير ةكو ظ بةةةير ئ مةةة ذةى نةةة    ث  شةةةي اكي ة

ئةةي   ةنةةياَلتي لةةي ننيضةةيكي ا نيرضةة  ةكيى       ةكةة 
نةة   ةضةةيى   رة  ةةيكةةي   كييينةةيركر ة ى كينةة ييت

ن وازري  ي ة  ةىل  نيرة  وةييكى كزتةر.    ئي ي   اى 
 ى  ةرى  ت  ب نى ئي   ي ريةةيي لي وي ةى  ث ر  ش ن

 ىنكةةةةرى   كةةةةي ج  نشةةةة نيك  ى نةةةةيركر ة  رةةةةةات زة
ى  م َلب تى ىوكمِرا    ةنياَلتى رير  ى اميزري نير

 ي ةِراى  خ ي   لي كينى ث    خ ي  ي ة  ةر ةطةر    
ية   طشةن خينةَ يتيك  ى      ئي ةى كي رة  ةي وي ةةى   

ت  ةةةةةا  ةةةةينى .   ةرةةةةى    ةكةةةةيي   اميزري نير ث  شةةةةي ا
ن  ن شةةا   - ة   تةرى ت  ب نى ويم   رن لةي ك يةيى   

نكةةةةةةةرى .  اميزري نةةةةةةةيرا ى ئ ي نةةةةةةةيك    نةةةةةةة ويتى  
  ثييظةةةةيك         رةةةةي .نةةةةيورة اري    ت  ةةةةةا نةةةةو ة 

وةةةينو ة     اى فةةةيرم      ةنةةةيالت     ريىك ري ةةةي
نش  ن ئي   ةنياَلتي  ا    ة ِرمر   ش    لي ا ييي ث  

نا ري ز    ئ ة رةكيى فرة ا رت نكي   تي   ية ئيطةير  
نيورةيةةةةةةةةةةيكى كيم شةةةةةةةةةة    ليضةةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةةيورةى  

كةةةةةةي وةةةةةةذمو  ى نينةةةةةةير    ةكةةةةةةي وةةةةةةينى   اميزري نير
  ئيطةةةير ئةةةي  نةةة رة نةةة    ةرةةةوي نكي تو ا  ي ة وةةةينو  
ا ئةي  نةيورة رةنةي ي لةي     م  ةيية نةير ة ا  نبةى   ئةي    

ضوارض  وةى  اميزرا ةييكةا خ ى  ةن ن   ي ة   اتي 
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لةةي ضيرةةنى  لةةي  امةةيزرا ةى ويم شةةييى ةةةيرزارن رى  
 خةة  خ   ة وي نى .  اب    يرين   خو  

منو  يييكى ئ ركراى ئي  ج رة " لي ة َلبةا ى 
   ث رةةةةة ييت  ي لةةةةي ن سةةةةة ي  يةةةةة    ي ةةةةي  اميزرا ة"

ضةةو كي و  شةة   نةةيورة نةةو  ى   ك ميَل ةةيى ف   ال ةةةا 
وةةينو ة  نةةيال  زؤر نةةي ث رةة  خةة ى  ينينةةرتا ةتي ة    

ني ةةة  ية   نةي       ي ةث رة ييت ن س يمى وي ةةى ني 
ت جةةةةي ة وةةةةير ةكو لةةةةي نةةةةيج  د  ن  ى  ةنةةةة و ريى    
نيري    ةا  ةطوترى . ضو كي فيرم  رة اي كر   وةير  
ت كيكينةة  ي  نةةي  م   يةةيى كةةي ث رةة  تةة  را ةيةةيكى     

كر  ى نةي  ةنة ي ةيي     َلا   ةنةياَلتى كة  رتؤ  فرةة 
ثراك  ةزةى  ةكة    ةىل  مة ركى     ننير  وةييكى رة ا

 امةةةةيزرا ةى ث رةةةة ييتى  ك مةةةةيَلى  خةةةةو   خةةةةةةى     
 يري خوازا يى طورا ة  ة كي ني ث ني ةك ر ني ئيذم ر 

ئةي    ىئ زا يى رة ت رننو ر ن   ى . ئ  ني  ر  وةيي 
  شةةةة و ة  كينةةةةيى لينةةةةير تةةةةيخ ى ث رةةةة ييتى ر 

. ئةةةةي  ضةةةةيمكي نةةةةي ن رةةةةرتين رةةةة  وة لةةةةي     ا ة ةةةةرى 
خةةةة      Bractonىىنرك ةةةة    ةنةةةة ي اذة   م   ةةةةيى 

طوتويةيتى:  ةنةى  ث رة  لةي خةوارة ةى       ة وي ن  ن كي 
   ة  و   ن  ن. خوا

 
 ن َل  ةن  ى رير ى

ج رة ن َل  ةنة   يى كةي ظ بةير نةي " اب         ئي
 ةةةةيىل  ةةةةيرين"ى  ةةةة    ةنةةةة  ت  كيَليييكةةةةي لةةةةي توي   

 ر ة طيرةةي  - ةرةةى   ر ة  كينةة ييتى   ةةة  و  ى  
  رةة  وةييكى ثةةيرةطرتو تر  ةرن ةرى  كةةي ظ بةةير   نكة  

ى" ل  نة  ة. ئةي   رةييي         ى " ن َل  ةن  ى رير 
ضةةو كي  اى  ا ة   ةةن كةةي ةةة  و   نةةي      مةةرؤ خ ث  نةةي 

م   ى  ر ى خ ى  لي   ا ر  وةى  ةنةياَلتةا وييةي    
مينينة ى   يشةى ظ بير خ كيضى مينيليكي  ا   ي   

ئةةةي ة  ةةةينو ة. تي   ةةةية لةةةي نةةة ييى فةةةيرم  ِرة ايى    
كى "ك ريزم "ى ر  ت شةا  لينير  ينو  ى ننيم طيل  

     ةةة   نةةةيِرة ا  انةةة  وةةة ض و يةةةية     ةةةي   ةةةة  و  ى
 ئةةي  ننيم ي  ةةين  ى  نةةو   م  ةةي ة تي   ةةية ئيطةةير 

ثشن ني خوانةن    يسة ى نةيركر ةى ك ريزمة يى     
 ة  ةكةرى  ئةةي ة ند  ن نةي ة يةة   كةةي   . لةةيمب رةبينة  ن

 ك كر  ي ةى ةة  و  ى رؤمة  ى لةي اليةي  ج نة ن        
ك ري يري ةةيكى طةةي رةى نينةةير ثيرةنةةي ة ى    ة ة-

ئيمةةةةةي وةةةةةينو ة   ةاةةةةةة  و  ى ئةةةةةي ر  ثى م  ي ر ةةةةة  
لينةة ييى ن سةةة يم  ب نةةةو ة كةةي نةةةِر اى نةةةي  ننةةةيم    

: خوانةةن    يسةة ى ى  ةنةة و ري ي وةةينو ة كةةي  ةَلةة
  خةةة ى ة  و  ةةةي. وةةةير ا ن سةةة يمى    ئ ماراتةةة ر نةةة 

ة  و  ى    كىك  ب  ى فيرم  ِرة اي  نينى  ننيم طيل
 ينو ة  ن  ئي  ننيم طيلي ر  خس ري كى  ةورفى  ةية   

. مينينة ى ظ بةير لةي    و نى ث  ةوة  ية ر نة    ي   ي ن ري ذ
ث  ةةةاطرتن لينةةير نةةيك رو  ن  ى  رةةيى "ةةة  و  ى"     

    كة  رتؤ رة  وةك  ى   مىنيت يبيتى لي ر  وةى ن   ي
ى َلئي ةيةةي كةةي لةةي نةة ييى ئةةي  ن سةة يمي ا  كةة  رتؤ    

 يى اتةي ث  وة ةة    ت كيكينى    ةي  ضى  ى ى  رير 
نةةةي ت كيكةةةي   ةةةيم  ة   ر  خسةةة رى  ةنةةةيالة تةةة   

ئيطةةةةير نةةةةي تةةةةي ا ي   ةةةةين  ن     را ةيةةةةيكى طةةةةي رة
 ةرطرتةةو ة    امةةةيزرا ة   يىر  خسةة رى  امةةيزرا ة  

  ة.يو ةتج   يى  ةنيالتى ت كيكينى طرت
ى مةةة  ي ر    نةةة  منو  ةةةي  ة َلةةةيتى   ةةةوكرات   

 ازى لةةةةي  ةنةةةةيالتى ك ريزمةةةة يى نةةةة  نيرذة ة ةةةةةى   
 امةةيزرا ةى ة  و  ةةةا      نريؤكرانةة ى    ا  ةرى  
كةةةةي نةةةةةينى  كةةةةةي  كةةةة رى خةةةةة ى  ةكةةةةة  لينةةةةة ييى   
ن سةةة يم  كى ةةةة  و  ى كةةةي رة ايةةةى نةةةيك رو  ن  ى     

 و  زى ث  ا كر   ة.
ى  ك ريزمةةةة ى ةةةة  و    َلىلةةةي  نةةة رة ا  كةةةة  رتؤ  

نةيرة انو  ى   ى  ىل  وةير نةِر ا  ةخ تي ال ةكين ييتى  
نةةةةى  ئةةةةيمال  . ضةةةةو كي نةةةةينى  ئةةةةي  نِر انو  ةةةةي وييةةةةي

كينةةى   خةةو ى   -   ةنةةياَلتى ةةة  و  ى  ةة   ئي اليةةي
ليك ر  ة ةن ى    نش  وى   نى  نير  نيرى ج   يى 

  ةطري  ي ة.
 ية   نةي رةير    ير ي  ى طوتني  ئةي  نِر انو  ة  

 ى كةةةة رى  ة َلةةةةيتى م  ي ر ةةةةي  وةةةةير ةكو كةةةةي ننةةةةيم
ئ مارات ريةةةة ى رةةةة ر     نِر انةةةةو    كى لةةةة ج كى   
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نةي ث  وةرطةيىل لة ج كى     شى  ينو ة ني  م   ييى كي ن
لي   ةنى   ة  نيَل يى ئيمين ئي ةيي كييث ن   نةري  

زةيةةةن   نةةةريى خ م  ةةةةا ئ ط مةةةة   لةةةي ة وةةةينى  كةةةةي      
  تو ي ةذي كى  ة  و  ى  َلىنِر انو   ني رة ايى ك  رتؤ

 ينِرا ةى ليخ  طرتو ة. ة  و   ي   وير ةكو ث  م   
 اِررةةةة نى  .طةةةةوترا ة  ئيطةةةةير  اري ةةةةذرا  رة ا  ةنةةةةن

رة ا  ةنةةى  ئيطةةير  ةنةةن نةةي       ئةةي   ةمةةيةةة  و  
ننيم طيلةةةةي ة طةةةةةريا كةةةةةي ئةةةةةي  ك رِراي   ةةةةةيى  ةنةةةةةى   

. ث  م  وا   ةةةةةي كي ةةةةةي ةث  ِرة ي ةةةةة   ىل  نكةةةةةرى  ر    
وةةةةينى  كةةةةي  ةكةةةةو ضةةةة   ظ بةةةةير   ث  ويسةةةة م   نةةةةي ة

وانةةةو ة  ئ  مةةةين ث  مةةة  وانى  كةةةي  ةي ةةةوة: ئةةةي       ث
ت  ئي  نِر ايي ني  مينين ةارةث  يكي  ينِرا ةيي خ ى 

نةةيرى لةةي وةةير ئ يةةةي ل  كى ت يبةةية       ت  كىرةةير  ي
 رخم نةةةةة    ر نةةةةةن نكةةةةةيين. ئةةةةةي    ل  كىنِري رطةةةةةي

رانةةة   يى كةةةي نةةةي ضةةة كى   ا ةةةى ث  ةةةةا  ةو  نةةةةرى    
كةةةي ك ميَل ةةةيى مرؤيةةةى ثشةةةن نةةةي نةةةِر اى     :ئي ةيةةةي
 ةىل  ث  ويسةة ى   يةة    ةة  ئةيةَ   ى  ةنينةة ى    ئةيةَ   ى 

  مةيفدو    ني ة وييي كي ئي  نِر اي  ي ر      ئ ركرا
نةةةن لةةةي ج  بةةةيج  كر  ى ئيركيك     ةةةةا. ة  و  زا ةةةي    
و  ضةةةةةةيرخيك   زؤر طر   ةةةةةة   نةةةةةةي  ا ةةةةةة   يةةةةةة       

 نب   ةي كةي  ر   كر  ي ةى  اِرر يييكى رةو  وةينو ة  
 َلىيةة   لةة ج كى نةة  كةة  رتؤ     نن خييةةيكى ث  ويسةةن 

ة  و  ى لةي ك ميَل ييةيكى  ية ريكرا  ا  ية   لينةير      
   ئ نةة ى    و ة َلةةيتى. ئةةي  ثرنةةي لةةي ج   ةةيى لةةين ر

طو ةة  ى خ يةةةا نةة    ةكةةيين. ل  ةةرة ا تةةي    ئةةي      
   ا يكةةيىاةسةةييي  ةكةةيين كةةي  ةنةةيالة نةةي م  ةة  فر  

ثشةةةةةن نةةةةةي    و    يكةةةةةيىت يبةةةةةية نةةةةةي م  ةةةةة  ة    ني
 بو  ى  نِر انةةو    كى نةةةى  ئةةي  ال  ئةةةي ال نةةي رةةةير    

  ةنين ى . خ ى
 يىتةة  طوم منةة   نةة  ئةةي ة  يضةةى  كةةي رةةرؤظيك ر

  ث ةةي ة نةةي رةة  وةيية كةةي نكةةرى  نينةةير     ظ بةةير  ر 
 ؤخى م  ذ  يى وير ك ميَل ييةيكى ئة راى ثراك  ةزة    

ير نكيين  ئ  مي  ةم  ي ى     ث تى نكييني ة كي ظ بة 
خةةة ى طر  ةةةى نةةةي ثيرةنةةةي ة ى م  ةةةذ  يى  ةةةي ا ة    

  ةكةو  وي ةةى طر  ى نةي  ا ة  ى نن خييةية  ا ة كةي    
كي ثيرةنةي ة ى      ى ل  ن  ة "منو  يطيىل ئ يةي ىل"

تةةةي ا ى ئيطةةةيرة رةطم ذؤكةةة  ى  ةةة   وي ةةةةى  جةةة رة    
ري كخس نى ك ميالييتى  ةر ةنةِر . ئةي  منو  يطيلةي    

يةةةةةةة     كةةةةةةةيىيئ يةةةةةةةةي ىل  ةةةةةةة، نةةةةةةةي م  ةةةةةةة  ئ ك ري 
ئيفالتو    يكةةةةةةةةيى  نيَلكةةةةةةةةي نةةةةةةةة  ةكر  ي ةييكي   
نن ةةةةة  ي كى رةةةةة ك رى  ةِرةخس ةةةةة  نى  كةةةةةي  ةكةةةةةرى     
ل   ذينةةةةةي ةى ك مياليةةةةةيتى لةةةةةي ضوارضةةةةة  وةكييةا    
ئ رانةةة ي نكةةةرى . رةةة كر  ي ةكي ل  ةةةرة ا منو  يي ةةةي  

Typological  ةةةةةةةةةةية طيرةةةةةةةةةةيك رى Developmental .
    تةةةي ة ةضةةةو كي ك ميَلن نةةةى لةةةي ر ا  ةةةيى ظ بةةةير 

طر  ةةةى نةةةي ئ رانةةة ي طشةةة   يك    ة ا. نةةة  منو ةةةي   
ضةةة   يتى ثيرةنةةةي ة ى ك ميَل ةةةيى رؤذئةةة  ايى لةةةي   

ي ةةةةةي ة  نيرثرنةةةةة  ري   ى ل   ةةةةة ذةرى    نةةةةة رى م  ذ 
نيَلكةي نيرثرنة  رةتى م  ذ   و نةي.      م  ذ  يى    ي

ظ بير  ا  ني ة  ا ة ى  كي منو  يطيلي ئ يةي لةيك  ى  
   ة  ة   نيَلكةي ويم شةي    ني  ر  وةيي لةي م  ةذ   ا ر   

ني ث  كد تيى ط ِرا  لي ر  ى ث يى ئة َل زى     نت  كيَل
 ة. نةةة  منو  ييةةةيكى ئيمةةةي  ةرن ةةةرين       ةةةيث  كد تن

ئةةي     ى  ةة زى تةة  را ةيةةيكى نيرضةة   نةةي ن ضةة          
ني ةةنو   وةير ا نةي       ي ةض رةى ك ريزم ي كين ييت

ى مةةةةةةةةة  ي ر  ى  ن ضةةةةةةةةة    ضةةةةةةةةة رةى نريؤكرانةةةةةةةةة  
ى ةةةةةةةةةة  و  ى. َلنةةةةةةةةةي كةةةةةةةةة  رتؤ ي ةيشةةةةةةةةةث  وة ة ار

رةةةةةة كر  ي ةييكى لةةةةةةي  ن نيتةةةةةةي  نيرةةةةةةةارى لةةةةةةي    
ج  ي  ي  ةك  كي ةي ارةى  -ت   ييش نى ئي  لقي ج  

و  نن  وةةةةير ا ةةةةةة  و  ى وةةةةير ك ميَل ييةةةةية ث  كةةةةة   
كي نيرة  وةييكى   نى ئي   ةنيالتي نر ر ى طش 

ي نةةةةةةةيرةك  يك  ى كةةةةةةةىةةةةةةةيةى يةةةةةةةيكى  لةةةةةةةي ك َلي 
 ث  كةةو  نى .

 
 

 نيرض  ة
  27ن س ي   مل ا عرفي ى -م وي فكرة الق  و  

 ترمجة سليم العويص
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 دةنطانيَك لة ضةرخي بةردينةوة
 

  ئامادةكردني: طيَرالد تراوفيَتةرئامادةكردني: طيَرالد تراوفيَتةر
  لة ئةَلمانييةوة: نزار سابريلة ئةَلمانييةوة: نزار سابري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالَ( لة ئةشكةوتي السكوا 19000نةخشء نيطاراني سةر بة ضةرخي بةردين )نزيكةي ثيَش 

 
كةي يةكةمني مرؤظ فَيري قسةكردن بوو؟ 

نةضووة بؤضيي ئةمة بؤ هيض طيانةوةرَيكي ديكة 
سةر؟ ضؤن دةتوانرَيت ِرؤبؤتان بهَينرَينة زمان؟ لة 
طةِران بة دواي سةرضاوةي زماندا، مَيشك 

و   (1)توَيذةرةوانء ثاليؤئةنرتؤثؤلؤذةوانان
 جينناسان دؤزينةواني سةرسوِرهَينةر ِرادةطةيةنن.

وشة زؤرن بؤ باسكردني سيحرو تةليسمي 
ئةمةريكيي،  زمانةواني–زمان. بةآلم كاتَيك ئةستَيرة 

ستيظن ثيكنةر، بيةوَيت طوَيطرةكاني خؤي بؤ 
( باش semantik( و ماناسازيي )syntaxِرستةسازيي )

  تامةزرؤ بكات، حةزدةكات ثرت ثةنا بؤ ذماران ببات.

بة طوَيرةي ثيكنةر، هةر ئةَلةمانَيك لة ذياني 
وشةي سةرةكييء  10000ِرؤذانةيدا تَيكِرا نزيكةي 

دةهَينَيت، كة بة يارمةتيي فةرمان بةكار 4000
( دتوانَيت بة دَلي خؤي grammerِرَيزمان )

مليار  6.4ثَيكةوةيان بلكَينَيت. لةوة دةتوانَيت 
وشة بؤ هةر  5ِرستةي جؤراوجؤر، بة درَيذايي 

ِرستةيةك، دروست بكات. ثرؤفيسؤرةكةي 
ثةميانطةي تةكنؤلؤذيي ماسوشَيت ثرت ِرووني 

وةهاي دابنَيني، بؤ  دةكاتةوةو دةَلَيت: "ئةطةر
بةرهةمهَيناني هةر يةكَيك لةم ِرستانة ثياو 

ضركة هةية، ئةوا دروستكردني  5ثَيويسيت بة 
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بِري  مليؤن ساَل دةخايةنَيت". 1هةموو ِرستةكان  

ئةو زانيارييانةي كة لة ِرَيي ئامرازي زمانةوة 
دةطواسرتَيتةوة تةواو بَيسنوورة. مةطةر ضؤنان 

ةي ئةوة بؤ مرؤظ خؤش بَيت، شتَيك هةبَيت هَيند
ئةو شةثؤلة دةنطة ئاهةنطدارانة دروست بكات، كة 
لة سيستةمَيكي ئةشكةوت ئاساي لقاولقي بةثَيضء 
ثةناي ذَير مَيشكييةوة دروست دةبن. هةموو 
مرؤظَيك، هةتا ثَي دةنَيتة تةمةني ثَيطةيشتووييةوة، 

 مليؤن وشة بة دةميدا هاتوون. 50
ئامرازي هؤشياريية"، "زمان بِرياردةرترين 

زمانتوَيذةرةوةي خةَلكي اليثزيط، ئةنطةليكا 
فريدريك، دةبَيذَيت. هةمان كات طرنطرتين ئامرازي 
زيرةكيشة. زمانةكة يةكةم شت مرؤظ دةكات بة 
مرؤظ. وشان نةبووناية، ئةو هةموو بريؤكانة هةرطيز 
دروست نةدةبوون، ض جايَي لة مَيشكي مرؤظةوة 

. زمان بوو بةو مووشةكة بطةيشتناية جيهان
هةَلطر(ة لة ِرادةبةدةر خَيرايةي، كة  -)سةركةوتن

مرؤظي كرد بة زاَلرتين طيانةوةري سةر ئةم 
ئةستَيرةية. "لة داهَيناني تريوكةوانةوة هةتا 
وَيستطة ئامسانيية نَيونةتةوةييةكان، هةمووي 

ساَل تَيثةِرين"، ثِرؤفيسؤري  1200تةنيا 
كيي زانكؤي ئيلينؤيس، ئةنرتؤثؤلؤذيي ئةمةري

 ستةينلي ئةمربؤز، دةَلَيت.
شتَيكي سةير نيية، لة وةتةي هةية ئةو 
ثرسيارة مرؤظي سةرسام كردووة، كة ضؤن مرؤظ 
هاتة زمان. الي ئينجيل وةآلمةكة ِروونء ديارة: "لة 
ثَيشدا وشة بوو، وشةكةش الي خودا بوو، خوداش 
وشةكة بوو"، هةروةك لة ئينجيلي يوحةنادا 

اتووة. بطرة جارَيكيان خودا هةر "بة يةكجار زمان ه
)طؤشتةكة( و قسة"ي بؤ يةكةم جارو هةتاهةتايي 
خستة دةمي ئادةميزادةوة، وةك لة موسا 
دةطَيررَيتةوة. كة شَيتَيتيي طةورايةتيي مرؤظي 
داطرتء كةوتة ئةوةي بورجةكة بؤ بابل دروست 

ا، لة بكات، ئةوجا ئيدي خودا تووِرة بوو و بِرياري د
 ثِر زمان لة هةموو ميللةتان "تَيك بدات".

لة سايةي طياني ِرؤشنطةرَيتيي 
)ِرَينيسانس(دا زانستة هَيشتا نةوباوةكان كةوتنة 
خؤيان، بة شوَين هةَلطريسَينةري بةهرةي زمانةكيي 
ئادةميزاددا بطةِرَين. بةآلم لة ئاست بليمةتيي ئةم 

بةر توانايةدا هةرزوو ئةمانة خؤيان لة بةران
)تيامان(َيكدا بينييةوة، كة زاناي ئةَلةماني، ظيلهَيلم 

بةرطي ئةم ووشانةي  1820هؤمبؤلدت، ساَلي 
كردبووة بةر: "مرؤظ تةنيا بةهؤي زمانةوة مرؤظة. 
بةآلم بؤ ئةوةي مرؤظ زمان دابهَينَيت، ثَيويستة 

 ثَيشرت مرؤظ بووبَيت".
ئيدي لة بارةي سةرضاوةي زمانةوة يةك لةسةر 

دةزطاي  1886ةزةندةكاريي دةكرا هةتا ساَلي يةك م
 Societe de Linguestique deخاوةن تةئسريي "

Paris واتة كؤمةَلةي زمانةوانيي ثاريس، لة ِرَيي ،"
دةستنيشانكردني ِرَيساو ِرَيككارييةوة ِرَيي لة 
زمانتوَيذةرةوان طرت، كة هةر لة خؤيانةوة لة بارةي 

ننةوة. بةم سةرةتاي زماني مرؤظةوة قسة بهؤ
شَيوةية دة ساآلنَيكي دوورو درَيذ زمانةوانان 
سةربةستانة خؤيان لة بابةتةكة بة دوور طرت. 
ضونكة ماوةيةكي درَيذ بوو، )بؤ بةَلطةدامان(َيكي 
ئاوِروبةرانة باَلي كَيشابوو. ئةو كاتةي مرؤظئاسايةك 
بة لَيوةكاني يةكةم وشةي دروستكرد، نة 

مَيرا. بطرة هةتا بؤرة دةنطتؤماركةر هةبوو نة كا
كة ئةطةر هةشبووناية –خانةي بة بةردبووش نني 

هةر ثةردةيان لةسةر نهَينييةكاني زمان 
بةآلم لةطةَل ئةوةشدا زانستة  هةَلنةدةماَلي.

سروشتيية مؤدَيرنةكان بةم دواييانة هةتابَيت 
دةستيان دةكةوَيتة سةر هةندَيك ثارضةي وَينة 

ةمينةكاني ِرؤذطاري بةرد مةتةَلينةكة، كة دةنطة يةك
 ِروون دةكةنةوة:

ثاليؤئةنرتؤثؤلؤذةوانان لة ئَيسكة دؤزراوةكاني -
مرؤظي ثَيشينان طةشةسةندني كؤئةندامي 

 قسةكردن ثَيكةوة دةنَينةوة.
مَيشك توَيذةران لة ساي تةكنيكة -

وَينةثيشاندةرةكانةوة كةوتوونةتة ئةوةي تَيبطةن، 
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ةكاني دةماردا كة ضؤن زمان لة جةجناَليي خان

 دروست دةبَيت.
( وةها لة ِرؤبؤتان Informatikerزانيارييةوانان )-

دةكةن، ئةو ِرؤبؤتانةي كة تواناي لَيكطةيشتنيان 
 نيية، زماني خؤيان دروست بكةن.

( لة Molekularbiologenطةرديلةبايةلؤذةوانان )-
توَيذينةوةي بنضينةي جينةكييانةي زماندا 

بؤ يةكةم  (2)ننء ئةمساَليشسةركةوتنان ِرادةطةية
جار لة خؤيان ِرابيين، تةمةني تواناي قسةكردن بؤ 

 ساَل سنووردار بكةن. 200000ئةوثةِري 
بةآلم ِرَيطةيةك كة بة تايبةتي زؤر هيوا بةخش 
بَيت بؤ هةَلماَليين نهَينييةكاني زمان ئةو ِرَيطةيةية، 
كة منداآلني طةشةكةري مرؤظ ثيشامناني دةدةن. 

لةهةر يةكَيكياندا كرداري طةشةسةندنةكةي ضونكة 
زمان بة هةمان شَيوة بةِرَيوة دةضَيتةوة، بةآلم بة 

 خَيراييةكي ديكة.
 

سؤفيا، كة تازة ثَيي ناوةتة هةفتةي هةشتةمي 
تةمةنييةوة، هَيشتا يةك وشة قسةي نةكردووة. 
كةضي لةطةَل ئةوةشدا بليمةتَيكي بضكؤلةي زمانة. 

دابِراودا، كة بة كةلوثةلَيكي لة كابينةيةكي دةنطلَي
 ثةلكةِرةنطينانة ِرازَينراوةتةوة،ئةم ساوايةي 
خةَلكي بةرلني لة باوةشي باوكيدا ِراكشاوة. بة 
ضاواني نووقاوةوة تاقيكردنةوةيةكي بَي قسة 

 دةكرَيت.
ئةوةي وةها دةكات، بةهرةي زمانةكيي سؤفيا 

َيي بتوانرَيت بة ضاو ببينرَيت، كؤمثيوتةرَيكة. لة ِر
كآلوَيكةوة، كة لة شَيوةي كآلوي حةمامدايةو 
كؤمةَلَيكي زؤر وايةري لَي هاتؤتة دةرَي، سؤفيا لة 
ئامَيرةكة بةسرتاوة. "بابا باااا"، لة دةنط زلكةر )يان 
بؤكسي دةنط(َيكةوة دةنط دةداتةوة، بةبَي ئةوةي 
سؤفيا ضاو بكاتةوة. ئةوجا "باباااابا" و ديسانةوة 

ة درَيذايي ضةندان دةققة ئةم بِرطانة، "باباباااا". ب
بَيمانا، خؤيان دووبارة دةكةنةوةو بةرطوَيي سؤفيا 
دةكةون، وةكو ئةوةي ساواكة خبرَيتة )خةوة 
موطناتيسة(وة. بؤ دةرةوة سؤفيا هيض كاردانةوةيةك 

ثيشان نادات، بةآلم لةناو سةريدا شيت 
 سةيروسةمةرة ِروودةدةن.

ئةلةكرتؤنيي كؤمثيوتةرةكة تةوذمانَيكي 
وةردةطرَيت، كة لة كؤمثيوتةرةكةي يؤرطن 
ظايسنبؤرندا لة شَيوةي شةثؤلة خةتي نووكداردا 
دةردةكةون. "ئةمانة وَينةطرتنةوةي ضاالكييةكاني 
مَيشكي سؤفيان، كاتَيك طوَيي لة )باباباااا(يةك 
دةبَيت، ئةمانةش لة بِرطةيةكةوة تا بِرطةيةكي دي 

رة زمانةوانييةكةي خؤيان دةطؤِرن"، ثرؤفيسؤ
 خةَلكي ثؤتسدام ِرووني دةكاتةوة.

هةرضةندة لة يةكةم سةرجندا دةكرَي ئةم 
تاقيكردنةوةية زؤر بَيمانا بَيتة بةرضاو، بةآلم ئةطةر 
سؤفيا لةم ئيمتيحانةدا دةرنةضواية، نةشيدةتواني 
دوو ساَلي ديكة هيض لةوة تَيبطات كة قةرةقؤزَيك لة 

 منداآلني دةَلَيت. شانؤي بووكةشووشاندا بؤ
"زمان الي ساواكة لة ثَيشدا وةكو تةهوذمَيكي 
دةنط خؤي دةخاتةِروو، وةكو موزيكَيك يان وةكو 
خوِرةي كانييةكي ضيايي"، وةكو ظايسنبَيرط ثرت 
ِرووني دةكاتةوة. هةنطاوي يةكةم بريتيية لة 
شيكردنةوةي ئةم تةهوذمة دةنطة لة ثَيشدا بؤ 

 وشة وشة.بِرطةبِرطةو دواييش بؤ 
هةر زمانَيك قاَلبَيكي ئاهةنطييانةي خؤي 
هةية، كة لة ِرَيي جؤري دانثياناني بِرطةكاني 
وشةوة ثةيدا دةبَيت. طؤِراني تةهوذمةكاني مَيشك 
لة نَيوان بيستين "با"يةكي دانثيانةنراوو 
"باااا"يةكي دانثيانراودا، ئةوة ثيشاني ظايسنبؤرط 

يي ئاهةنطي دةدات، كة سؤفيا دةرك بة جياواز
هةردوو بِرطةكة دةكات. لة ئةَلةمانييدا وشاني 

بة –دووبِرطةيي دان دةنرَيت بة بِرطةي يةكةمياندا 
ثَيضةوانةي فةِرةنسييةوة، كة بؤ منوونة ناوَيكي 

( دان بة بِرطةي دووةميدا Bernhardtوةكو )بَيرنارد 
 دةنرَيت.

"مرؤظ زؤر لةوة زووتر فَيري قسةكردن دةبَيت 
َيستا ئَيمة وةهامان دةزاني"، ظايسنبؤرط كة تا ئ

دةَلَيت. "منداَل هةر لة سكي دايكيدا دةرك بة 
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ميلؤديي زمان دةكات، كاتَيك لة ِرَيي سةراو )يان  

خؤراكاو(ةوة دةنطي دايكةكة دةدرَيت بة طوَيي 
 لةدايكنةبووةكةدا".

بؤ هةر دانة هةنطاوَيكي فَيربوون، كة مَيشكي 
يةنَيت، ثةرةسةندنةكة الي سؤفيا بة ئةجنامي دةطة

ثَيشيناني مرؤظ سةدان هةزار ساَلي ويستووة. 
)بةدوايةكداهاتن(ةكة دةبَيت تةواو لَيكضوو بووبَيت، 

 لةمةدا ظايسنبؤرط تةواو دَلنياية.
"ئةو ضؤنَيتييةي سؤفيا بةش بة بةش زماني 
دايكي وةردةطرَيت، دووبارةكردنةوةي ئةو ثرؤسةي 

كرد بة طيانةوةرَيكي ثةرةسةندنةية كة مرؤظي 
 ئاخَيوةر"، ظايسنبؤرط ِرووني دةكاتةوة.

ئةم زمانةوانة سةنتةري ئةَلةمانيي بؤ 
لَيكؤَلينةوةي ثةرةسةندني زمان بةِرَيوة دةبات، كة 
لةسةر ئاسيت جيهان يةكَيكة لة سةنتةرة هةرة 
طةورةكاني تؤذينةوة لةسةر تواناي زمان فَيربوون. 

ثرت لة ساَلَيكة بة  شريةخؤرةو ساوا ماوةي 250
هةموو جؤرة ئامَيرة دةمارناسييةكانةوة وايةربةند 
دةكرَين، بؤ ئةوةي "ثةَلةيةكي سثي" لة ِرووبةري 
زانينماندا بة زانراوي نوَي ثِرببَيتةوة )وةكو 
ظايسنبؤرط دةريدةبِرَيت(. هةرضةندة بؤ تيؤرييةكي 
سةرتاسةريي سةبارةت بة ثةيدابووني زمان هَيشتا 

بةآلم لةطةَل ئةوةشدا دؤزينةوة سةرةتاييةكان زووة، 
سةرجنِراكَيشن. الي ظايسنبؤرط ئةوة بؤ منوونة 
جَيي سةرسوِرمانة، كة ضةندة بة شَيوةيةكي 
مةنتيقيي، زمان هةنطاو بة هةنطاو خؤي لة مَيشكي 
منداآلندا دادةمةزرَينَيت. وةكو ئةو لةطةَل تيثة 

بدات،  زمانةوانييةكةيدا تواني ثيشاني–سايكؤ 
هةر يةكةمني ئةو دةنطانةي منداَل دةريان دةكات 

 طةلَيك زانياريي لة بارةي زمانةوة لةخؤدةطرن.
لَيرةدا توَيذةرةوةكان هاتن هةتا هاوارو 
طارةطارةكانيشي سؤفيايان تؤماركرد. ئةوجا 

(ي volumeلَيطةِران كؤمثيوتةرةكة هَيز )
دةنطةدةنطةكان بؤ يةك لةسةر دة، و مةوداي 

ضوونيان بؤ ميللي ضركان شي بكاتةوة. ثَي

"لَيرةشدا ديسان توانيمان ِريتم )ئيقاع(َيكي 
تايبةتي دةستنيشان بكةين، كة بة شَيوةيةكي 
سةرسوِرهَينةر لة زماني دايكي دةضوو"، 
ظايسنبؤرط دةَلَيت. كةواتة سؤفيا بة ئةَلةمانيي 
دةكوِروزَيتةوةو بةوةش ثَيشمةرجَيكي طرنط 

ؤئةوةي دواتر خؤي لة دنياي ثِردةكاتةوة، ب
 دةوروبةري بطةيةنَيت.

دةبَي ئةوساش، ثَيش سةدان هةزار ساَل، هةر 
بةم شَيوة )ِرةطةز بة ِرةطةز(انةية شتةكة دةسيت 
ثَيكردبَيت: لة قاووقِري ئاذةآلنةوة ثَيشيناني مرؤظ 
هةميشة دةنطةدةنطي لَيكجودايان ثةرةثَيداوة هةتا 

 وشان كة دواجار طةيشتوونةتة يةكةمني
 ميلؤدييةكانيان لَيكضووبوون.

ِرَيك ضؤنيش سؤفيا لة ماوةي ساَلَيكدا لةو 
ثارضة دةنطانة وشاني وةكو "داية" يان "تؤث" 
ثَيكةوة دةلكَينَيت، ئاوةهاش دةبَيت مرؤظي زوو 
ناواني دياريكراويان لة شتومةكي ناو سروشت 
نابَيت. "خَيرا بةسةر ئةوةشدا طةجنينة وشةي 

هةر وةكو كانيي، دةتةقَيت"، ظايسنبؤرط سؤفيا، 
مانطيدا هةر منداَلَيك نزيكةي  8دةَلَيت. لة تةمةني 

وشة تَيدةطاتء هةتا دةشطاتة يةكةمني ِرؤذي  60
باخضةي منداآلن ئيدي ضةند هةزار زاراوةيةكي طل 

 داوةتةوة.
هةروةكو باثرياني بةر لة مَيذوو، كة ِرةنطة 

يابن، سؤفياش ساَل ذ 100000يان  50000ثَيش 
واي لَيدَيت بتوانَيت وشةكان لة بةدوايةكدا 
هاتنَيكي مانابةخشدا ِريز بكات. دواجار واي 

 ( فَير ببَيت، grammerلَيدَيت، زاَلبووانة ِرَيزمان )
            ئةو ِرَيزمانةي كة زجنريةيةكة لة ضةند سةد 
ياساو ِرَيسايةك، كة لة ساي بةكاربردني ئةو 

زلةي كة هةية وةها دةكات بتوانرَيت طةجنينة وشة 
طةلَيك ِرستةي جؤراوجؤر بَيتةواوبوون ثَيكةوة 

 بنرَين.
بةآلم ضما بةهرةيةكي وةهاي زمان هةر بة تةنيا بؤ 

(homo sapiens)(3)  هةَلكةوت؟ ضما شةمثانزييانء
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ئاذةآلني مةمكداري بةرز ثةرةسةندووي ديكة 

 هةرطيز نةكةوتنة قسة؟
ةميوونانيش لةذَير هةرضؤنَيك بَيت، م

مةرجانَيكي تاقيطةييدا بةهرةيةكي بةراييانةي زمان 
ثيشان دةدةن: بؤنؤبؤكانزي، كة لة سةنتةري 
توَيذينةوةي زماني سةر بة زانكؤي وياليةتي 

وشة هَيماي لة  250جؤرجيا مةشقي ثَيكراوة، 
ساَلةية لةسةر كيبؤردَيكي  21بةرة. ئةم شريدارة 

َيك وشةي وةكو )مؤز تايبةتييانةي كؤمثيوتةر
Banane ( يان )بدة ثَيمgib mir( ( يان )باشgut )

 تايث دةكات.
جطة لةمة، كؤتايي لة ساَلي ثار بؤ 
دةركةوتنَيكي دوو توَيذةري ئةم ثةميانطةية بووة 
مايةي سةرجنكَيشان: بة ياريدةي تؤمؤطرافَيكي 
ناووكةكيي ناوضةيةكيان لة نيوةي ضةثي مَيشكي 

دؤزييةوة، كة لَيكضوونَيكي بةرضاو  مرؤمةميووناندا
ثيشان دةدات لةطةَل هةندَيك بةشي ناوةندي زماندا 
لة مَيشكي مرؤظدا. هةردوو توَيذةري ئةمةريكيي 
كالوديؤ كانتالوثؤو ويليام هؤثكينس شكيان بؤ 
ئةوة دةضَيت كة "ئةم دةزطا زمانةوانييانة هةر زوو 
الي باثرياني هاوبةشي مرؤظء شةمثانزيي 

 ووبن".هةب
لةطةَل ئةوةشدا شةمثانزييانء طؤرَياليان ثلة 
سةرةتاييةكاني زمان هةرطيز تَيناثةِرَينن. دَيرةك 
بيكةرتؤني زمانةوان تواناي قسةكردني 
مةشقثَيكراوي مةميوونان ناودةنَيت 

"Protosprache يان "فةريكةزمان". ئةوة شتَيكي )
 تةواو جياوازة لةو شَيوةيةي ئَيمة بؤ زمان".

َيذةرةوان بؤيان دةركةوتووة، كة ئةمةش تو
هؤياني ئةناتؤمي )لةشناسي(ي هةية. ئةوةي بؤ 
          يةكةم جار زماني مرؤظي كؤني شل كرد ئةو 
             طؤِرانة ِراديكاالنة بوون كة لة هةَلكةوتين 

 لةشيدا ِروياندا.
ةوةي فةرةنسيي ميشَيل بةم دواييانة توَيذةر

اسةسةري "هؤمينيد ضاد كبرونَيت لة 

Hominide)(4) مليؤن ساَل كؤني  7بؤ  6َيكي
دؤزييةوة. بنةضة درةخيت هاوبةشي مرؤظء 
شةمثانزيي دةبَيت ثَيش ئةو دةمة لةبةريةك 
دابةشبووبَيت. "ئةوةش لة هةمان كاتدا الدانء 
وضانَيكي طرنط بوو لةسةر ِرَيي طةيشنت بة زمان"، 

ثرؤفيسؤر ثيتةر  (5)هةروةكو زمانةواني بيليفَيلديي
 فينكة ِرووني دةكاتةوة.

لةوة بةدواوة لةشهةَلكةوتين ثَيشيناني مرؤظ 
بة شَيوةيةكي خؤيةكالكةرةوانة كةوتة خؤطؤِرين، تا 
ئةوةي ئةناتؤمييانة كةوتة سةر بارَيك، كة بتوانَيت 
دةنطة ئاَلؤزةكاني زمان دروست بكات. يةكَيك لةو 

ةزمانَيكي ئاَلؤز ثَيشمةرجة لةشةكييانةي كة بؤ دةنط
ثَيويستة، ِرَيكردن )يان ِرؤيشنت(ي ستوونيية، 

دةروونناسي سةر بة زانكؤي –هةروةكو دةمار 
ميالنؤ ِرؤبَيرت ثرؤظينة ئةوةندة نابَيت بؤي 

 دةركةوتووة.
ئةطةر ِرَيكردني ستوونيي نةبوواية، هةروةكو 
ثرؤظينة دةَلَيت، هةناسةدانَيك لة توانادا نةدةبوو كة 

بة قسةكردنَيكي ماقووآلنة بدات. الي  ِرَيطة
ضوارثَيياني وةكو سةطء ثشيلة توَيذةرةوةكة 
ئةوةي تَيبينيي كردووة، كة لةطةَل هةر هةنطاوَيكدا 
جارَيك هةناسة هةَلدةمذن، بة ثَيضةوانةي مرؤظةوة، 
كة دةتوانَيت بَيباكانة ضةند هةنطاوَيك بنَيت ثَيش 

وة هةوا بؤ ناو ئةوةي ناضار ببَيت ديسانة
سييةكاني هةَلبمذَيت. "ِرَيكردني ستوونيي، كة واي 
كرد بتوانرَيت طؤِران بةسةر هةناسةداندا بَيت، ئةو 
ِرووداوة بوو كة بووة كليل بؤ ثةرةسةندني زمان"، 
ثرؤفينة ئةم تيؤريية ِروونكردنةوةكييةي خؤي 

". ثرؤفينة تَيزةكةي خؤي Walkie- talkieناوناوة "
ةي ضاودَيريكردني شةمثانزييانةوة لة ِرَيط

ثشتئةستوور كرد. ئةو هات ثَيكةنيين مرؤظي 
لةطةَل هي شةمثانزييدا بةراورد كردو بؤي 
دةركةوت، كة مرؤظ بة يةك هةناسةكَيشان دةتوانَيت 
قاقايةكي درَيذو ثضِرثضِر دةرثةِرَينَيت، بةآلم 
           شةمثانزيي، بة ثَيضةوانةي ئةوةوة، دةبَيت 
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ةطةَل دةركردني هةر دةنطة ثَيكةنينَيكدا هةوا ل 

 هةَلبمذَيت.
لة ئَيسكبةند )ثةيكةري ئَيسك(ي مرؤظدا 
هَيشتا جياوازيي ديكةش دةناسرَينةوة: سةرقوِرط 
)يان دةمي سةرةوةي قوِرط( الي مرؤظ بة 
شَيوةيةكي ئاشكرا قووَلرت كةوتووة وةك لةالي 

ييةكي مةميوون. بةمة جَيطة دروست بووة بؤ بؤشا
طةورةي مةآلشوو، كة وةك لةشَيكي دةنطدةرةوة 
مرؤظ بتوانَيت تَييدا دةنطةكاني زمان بة شَيوةيةكي 
ورد هةَلرِبودابِر ثَيبكاتء بطوجنَينَيت. ثَيدةضَيت 
يةكةم نيشانةي ئةم دةزطاداريية تةكنيكيية بؤ 
زمان، وةكو توَيذةرةوان بؤي دةضن، هةر بةر لة 

َل خؤي ثَيكةوة نابَيت. مليؤن سا 1.8دةوروبةري 
Homo erectusئةو كاتة هؤمؤ ئَيرةكتوس 

ثَيي  (6)
ناية سةر شانؤي مَيذووي ئةم زةويية، كة ئةويش 
توانايانَيكي هؤشةكيي نوَيي ثَيبوو: ئةو بوو كة 

 -يةكةمني جار تَيغةبةردي وةكو ئامراز بةكارهَينا
هةرضييةك بَيت، ئةمة نيشانةي ئةوةية، كة 

وجةِرةدانة بريبكاتةوة.. ئةو توانايةي توانيوَييت م
كة بَي ئةو ناتوانرَيت هيض زمانَيك بهَينرَيتة بةرضاو. 
هةر بؤية ثاليؤئةنرتؤثؤلذةوانان لَيرةوة وةهاي بؤ 

رؤظ لةو كاتة دةضن، كة باثرية هةرة طةورةي م
 كردبَيت، وشان دروست بكات.بةدواوة دةسيت بةوة

لة ثِر ئةم ثرؤسة زمانةوانيية ثَيدةضَيت 
خاوبووبَيتةوة. كردةيي مَيشكي هؤمينيدةكان 

(Hominiden و بةوةشةوة بَيطومان بةهرةي )
زمانةكييان دةبَيت بؤ ماوةي سةدان هةزار ساَل 
هةتا ِرادةيةك هةر بة بةرتةسكيي مابَيتةوة. ثرت لة 
يةك مليؤن ساَل دةبَيت مرؤظي هةرةكؤن هؤشكوالنة 

، هةروةكو بة هةر خةريكي بةردةكوتكَي بووبَيت
 ثامشاوة كولتوورييةكاندا دةردةكةوَيت.

ساَل، هؤمؤ  150000ئةوجا، بةر لة نزيكةي 
ساثَينسة مؤدَيرنةكة دةركةوت. بة خؤيء 

 50000دةزطايةكي ثوختةكراوةوة ثَيش ثرت لة 
ساَل لة ئةفريقاوة كةوتة بآلوبوونةوة. لة ئَيسكء لة 

رد. دار ئامرازي وردو بة ئةركي بؤ خؤي دروستك
بَيجطة لةمة لةسةر ديواري ئةشكةوتان دميةناني 
ِراوي نةخشاند، وةكو ئةوةي لة السكواي خوارووي 
فةرةنسادا هةية. بؤ ئةمةش هونةرمةنداني ضةرخي 

ِرةمز )سيمبوَل(  بةرديين كؤن دةبَيت توانيبَيتيان بة
"كاتدراَلييةكاني ضةرخي بةردين"دا، بريبكةنةوةو لة

ةوتؤكةكاني ئةو سةردةمة هةروةكو ئاوةهاش ئةشك
لةناو توَيذةرةواندا ناودةبرَين، خورت خزمةتي 

 بريطؤِركَييان كردبَيت.
ئايا ئةوة زمان بوو، كة لة سايةيةوة مرؤظ 
ئةستَيرةكاني بةزاند؟ طةلَيك لة توَيذةران شكيان بؤ 
ئةوة دةضَيت، كة لة ثَيشدا ئةم توانا هؤشةكيية 

ت، بتوانَيت بووبَيت، كة وةهاي لة مرؤظ كردبَي
ئامرازو ضةكي ئاَلؤز دروست بكاتء هةر بةوانةش 
ثَيشيرِبكَيكةراني وةكو نياندةرتاَلةكان، بؤ منوونة، 

. "ئَيمة ئةوامنان هةر لة طؤِرةثانةكة بكاتة دةرَي
قسة قِركرد"، هةروةكو ثزيشكي ِرَيك بة 

دةروونناسي نيوزلةنديي مايكَل كؤرباليس باوةِر 
 دةكات.

ةشة ِرَيك بة ثَيضةوانةوة بووبَيت. بةآلم لةوان
ئةنرتؤثؤلؤذةواني ئةمةريكيي، ستانليي ئةمربؤس، 
باوةِري وةهاية: لة ثَيشدا وةستاكاريي ثةجنةكان 

 هات، ئةوجا بةدوايدا وةستاكاريي زمان.
بة ثَيي تيؤريية نوَييةكةي، كةلة بواري 

"دا بآلوي كردةوة: ئةوة ِرَيك Scienceطؤظاري "
ةنطينيي كؤنةباثرياني ئادةميزاد سةليقةي دةسرِت

  بوو، كة "ِرَيي بؤ ثةرةسةندني زماني خؤش كرد".
بؤ ئةوةش، ئةمربؤس دةرةجنامَيكي 
توَيذينةوةكاني مَيشك وةك نيشانةيةكي طرنط 
دةبينَيت: ئةو ناوضةيةي لة مَيشكدا زمان دةبات 
بةِرَيوة، ِرَيك دةكةوَيتة تةنيشت مةَلبةندي ورد 

ستةوة. دةبَيت لةم مةَلبةندةوة جوَلَينةري دة
 بةشَيكي دةزطا دةمارةكييةكةي زمان هةَلتؤقيبَيت.
بةهانةيةكي ديكةش: دروستكردني ِرمء تةور 
توانايانَيكي زيرةكيي ئةوتؤي ويستووة كة تةواو 
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جياواز بووة لة بةردةكوتكَيي دةبةنطانةي 
كؤنةمرؤظي زوو. وةستا دةسرِتةنطينةكاني بةر لة 

بةردةوام وَينةي ئامرازةكانيان بة مَيذوو، كة 
تةواوبوويي لة سةردا هةبووة، دةبَيت هةر لة 
ثَيشةوة هَينابياننة بةرضاوو نةخشةيان بؤ كَيشابن، 
ثَيش ئةوةي بكةونة دروستكردنيان. ئةم طوجنانة 
ئةقَليية، وةكو ئةمربؤس دةَلَيت، ثَيشمةرجي 

 ز.يةكالكةرةوةية بؤ ثةرةسةندني هةر زمانَيكي ئاَلؤ
مايكَل كؤرباليسي خةَلكي )ئاوكالند(يش، كة 
هةمان بابةتي توَيذينةوةي طرتووة، هةر بؤ ئةوة 
دةضَيت، كة ثةجنة ِرةنطينيي ثَيشمةرجي بِرياردةر 

بةآلم لة ِروانطةيةكي –بووة لة ثةرةسةندني زماندا 
ديكةوة. تَيزةكةي ئةم دةَلَيت: لة ثَيشدا بةدةست 

 قسة كرا.
ئَيتسا باثرياني هؤمؤ  "هةرضةندة، ئةطةر

ساثينس خبراناية سةر تةلةفؤنَيك، زةمحةت بوو 
بيانتوانيياية لةطةَل يةكديدا قسةبكةن، بةآلم 
بةرانبةر بةوة تواناي ئةوةيان دةبوو، هةر لة خؤوة 
دةستء دةموضاو جبوَلَينن"، هةروةكو توَيذةرةكة لة 

ئةسَلي  -كتَيبة تازةكةيدا )لة دةستةوة بؤ دةم
( دةنووسَيت. "ئةوة توانيوَييت، بةاليةني زمامنان

كةمةوة، وةك ِرَيخؤشكةرَيك خزمةتي ثةرةسةندني 
 زمان بكات".

زوربةي توَيذةراني زماني ثَييان واية، 
ئيحتيمالَيكي كةم هةية كة يةك هةَلطريسَينةري 
بِرياردةري تاكء تةنيا بووبَيتة هؤي ثةرةسةندني 

ة دةضن، كة طةلَيك ئةم ضةنةبازيية. بةَلكو ثرت بؤ ئةو
هةنطاوي بضوك بضوك ِرَييان بؤ زمانَيكي، هةتا بَيت، 

 ئاَلؤزتر خؤش كردووة.
ضؤن ضؤنيي ثةرةسةندنةكةي زمان دةكرَي 
بةِرَيوة ضووبَيت، تاقيكردنةوةطةلَيكي ثسثؤِراني 
كؤمثيوتةر ثيشاني دةدةن. يةكَيك لة ثةرةثَيدةرة 

د هةَلكةوتووةكاني ثرؤذةي "زيرةكيي دةستكر
Kuenstlicher Intelligenz :كورتكراوةكةي( "KI )

(ة بؤ Sonyلووك ستيلسة، كة بةِرَيوةبةري تاقيطةي )

زانسيت كؤمثيوتةر لة ثاريس. ئةم ستيلسة هةوَل 
دةدات، ئةو ثرؤسةيةي كة مليؤنان ساَلي 
خاياندووة بة ثؤلَيك ِرؤبؤتي سووك ضةكدار كراو 

 دووبارة بكاتةوة.
"Push red wa blue ko ئةم قسة ،"

بةسةريةكدادراوانة لةو كؤمثيوتةرة دةستييةوة 
دةبيسرتَين، كة تيايدا ِرؤبؤتةكاني زمان لةطةَل 

( wawosido" و )wabakuيةكدا قسةي قؤِري وةكو "
 دةكةن.

ستيلس هةموو ئةوانةي كردؤتة ناو 
ِرؤبؤتةكانييةوة، كة ئةمِرؤ سةر بة تازةترين 

(ن: KIبواري ) داهَينراوةكاني ناو توَيذةراني
دةنطدروستكةرَيكي لة ِراستيي ضوو، يادطةيةك، 
ثرؤطرامَيك بؤ ناسينةوةي قاَلبان. بةآلم ئةقَلَيك بؤ 
ِرستةسازيي يان طةجنينة وشةيةك يا سةرةزانينَيك 
لة واتاسازيي، ستيلس ثَييان نةداوة: دةبَي 

بؤ –مةكينةكان خؤيان فَيري قسةكردن بنب 
 دةشنب.سةرساميي زمانةوانانيش، 

ستيَلس دةرةجنامةكاني خؤي ثَيش ضةند 
مانطَيك لة كؤنفرانسي "ثةرةسةندني زمان 

Evolution of language دا بآلوكردةوة، كة لة"
ي ئةمةريكيي Harvardزانكؤي دةستةبذَيري 

بةسرتا. يةكَيك لة ِرَيكخةراني كؤنفرانسةكة، كة 
ئةنرتؤثؤلؤذةواني لةندةنيي كريس نايت بوو، بة 

وونء خرؤشانَيكةوة قسةي لةسةر باسةكةي هةَلض
ستيلس كرد، كة بؤ خةَلكاني ئةكادمييي ئاسايي 

 نيية: "ئةمة هةر دةَلَيت بؤمبَيك بوو و تةقييةوة".
لة قسةكردني دجييتاالنةي ئةم بوونةوةرة 
مةكينةييانةدا نةك هةر ووشانَيك ثةيدا بوون، كة 

، بطرة ِرؤبؤتةكان هةموو ثَيكةوة بةكاريان دةهَينان
ئاَلوطؤِرة كؤمةاليةتييةكة شَيوةيةكي بةراييانةي لة 

 (يش خولقاند.Grammerِرَيزمان )
لةسةرةتاي تاقيكردنةوةكةدا ستيلس تةنيا 
كؤمةَلَيك شيت ثيشاني مةخلووقة 
ئوتوماتيكييةكاني دةدا. ئةوانيش دةبوو لة ِرَيي 
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Software ي قاَلب ناسينةوةكةيانةوة ثَيناسي ئةو
ريي بكةن. ئاوةها بةم شَيوةية ِرؤبؤتَيك شتانة ديا

دةبووة قسةكةر و هةوَلي دةدا بؤ ئةوي ديكةي 
 ِروون بكاتةوة، كامة شت لةو كاتةدا دةبينَيت.

بؤ ئةوةشي ئةم بيضمة دةستكردانة هان بدرَين 
كة بري لةطةَل يةكديدا ئاَلوطؤِر بكةن، هةموو جارَيك 

لةسةر يةك  بة طوَيرةي توانا ثاداشت دةكران، كاتَيك
زاراوةي هاوبةش ِرَيك دةكةوتن. بةم شَيوةية هةتا 

 دةهات طةجنينةو وشةيةكي هاوبةش طةورة دةبوو.
"زمان وةكو زيندةوةرَيك واية"، كة لة 
ئاَلوطؤِري كؤمةاليةتييدا خؤي لة خؤيةوة ِرَيك 
دةخات و وةكو ظايرؤسة ثةتايةك باَلو دةبَيتةوة. 

اني خؤيةوة ستيلس ئةمةي لة تاقيكردنةوةك
دةرةجنام كردووة، كة بةم زووانة لة كتَيبَيكدا 

 باَلويان دةكاتةوة.
ئةزموونةكان لةطةَل ئةم ِرؤبؤتة و 
وِرَينةكةرانةدا ئةوة ثشتئةستوور دةكةن، كة 
زؤربةي زمانةوانان بة ئةكيدي دةزانن: زمان ثةيدا 
نةدةبوو ئةطةر مرؤظ طيانةوةرَيكي بة تةنيا 

ية. زمان نةيدةتواني سووِراوةي مؤن بووا
ثةرةبسَينَيت ئةطةر ثَيكةوةبوونة كؤمةاليةتييةكة 
نةبوواية، ئيديي ض لة دةوروبةري ئاطرداندا بووبَيت 

 يان لة ِراودا.
مرؤظة كؤنة يةكةمينةكانيش خةَلكانَيكي كؤِر 

ةيان  hardwareو كؤمةَلخواز بوون. بةالم ئةوان ئةو 
كردن تةنيا ئةو نةبوو كة ثَيويست بوو: تواناي قسة

كاتة تواني لةوة تَيثةِرَيت كة هةر تاك تاك ووشة بة 
دواي يةكدا ِريز بكات، كة دةزطاكةي بريكردنةوة 
قةبارةيةكي دياريكراوي تَيثةِراند. بةم شَيوةية 

بةراورد بارةي مَيشك الي هؤمؤ ساثينس، بة قة
لةطةَل هي بةر لة مرؤظدا، نزيكةي سَي هَيندة طةورة 

 بوو.
خةريكة توَيذةراني زمان ووردة ووردة  تازة

لةوة تَيدةطةن، كة ثرؤسةي ضاكردني زمان لة 
مَيشكي مرؤظدا ضةندة ئاَلؤزانة بةِرَيوةدةضَيت. 

جياواز لةوةي جاران بؤي دةضوون، لة ثَيكهَيناني 
زماندا لةناو سةردا تؤركَيسرتايةكي تةواوي 
ناوضةطةلَيكي جوداجوداي مَيشك بةشدارة و تؤِرة 

ةمارينةكةش ئةوةندة نةرم و جَيطؤِرة كة الي هةر د
 مرؤظَيك دةكرَي جَيطةيةكي جياوازي طرتبَيت.

لة طةِران بة شوَين ئاسةواراندا لة ذَير كاَلوةي 
كاسةسةردا ئةو خةَلكانة بة كةَلكي توَيذةران دَين 
كة مَيشكيان نةخؤشة، بة تايبةتيي ئيفليجةكان. بؤ 

 لة ئةوةي نةشتةركاران بتوانن يَف
دةستخؤدانةبووةكاني ئةمانة بة نةشتةرطةري 
)عةمةليات(ي مَيشك دوايي ثَيبهَينن، دةبَي 
ثزيشكان الي هةر يةكة لةم نةخؤشانة ئةو 
ناوضانةي مَيشك بدؤزنةوة و دةستنيشان بكةن كة 
بةرثرسي قسةكردنن. ئةم كارةش، كة زؤر بة ئةركة، 

ن ديسانةوة بة قازاجني بواري توَيذينةوةي زما
 دةطةِرَيت.

بةالم شتَيك هةية ثَيدةضَيت الي هةموو مرؤظان 
هةر يةكَيك بَيت: شَيوةيةك لة بابةتي 

لة ساماني بؤماوةييدا هةية كة  (7)"شيننووس"
مشووري ئةوة دةخوات، الي ساوايان ئةو ناوضانةي 

 مَيشك نةشومنا بكةن، كة بؤ زمان ثَيويسنت.
ضةي جينناسان ضاويان خستؤتة سةر دوو ناو

ي مرؤظ. تيم كرؤ، كة لة ئؤكسفؤرد DNSسةر 
خوَيندوويةتي، شكي بؤ ئةوة دةضَيت، كة طؤِراني 

زماني مرؤظي  Yجينَيك لةسةر كرؤمؤسؤمي 
هَينابَيتة ئاراوة. "بةوثَيية، يةكةمني مرؤظ كة تواني 
قسة بكات ثياو بوو"، وةكو ئةم ثِرؤفيسؤرةي 

ؤي نةخؤشيية دةروونييةكان، كة تيؤرييةكةي خ
مانطي ثَيشوو لة كتَيبَيكدا باَلوكردةوة، جةخيت 

 لةسةر دةكاتةوة.
ئاسةوارَيكي ديكة، كيميابايةلؤذةواناني 
بةريتانيا ساَلي ثَيشوو تَيبينييان كرد: هةَلقةيةكي 

. بؤ ئةم 7زؤر بضكؤالنة لةسةر كرؤمؤسؤمي 
دؤزينةوةية لة كؤئةندامي بؤماوة )يان مريات(دا، 

و ئةنتؤني مؤناكؤ، كة سةر بة دةبَي سيمؤن فيشةر 
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زانكؤي ئؤكسفؤردن، سوثاسي خَيزانَيكي 
خوارووي لةندةن بكةن، كة لةبةر نةهَينطريي تةنيا 

 ناويان دةبةن. KEبة خَيزاني 
ةكان  KEمةطةر ضؤنان كةسَيك هةبَيت لة 

تَيبطات: داية طةورةكة زمانَيكي بَيسةروبةر قسة 
َينج دةكات و بة هةمان شَيوة ضواريش لة ث

كضةزا و كوِرةزاكةي  24لة  10منداَلةكةي. هةروةها 
بةشَيوةيةكي وةها قسة دةدةن بةيةكدا، كة هةتا 
خؤيان لة نَيوان خؤياندا ناتوانن بة ِراستيي لَيك 

 تَيبطةن.
لة ثشكنيين بابةتة بؤماوةييةكاني ئةم خَيزانة 
زمان شَيواوةدا، مؤناكؤ و هاوكارةكةي بةسةر 

ييدا كةوتن، كة بةرثرسي ئةو هةَلقةيةكي جينةك
"(. ثيكنةري FoxP2ناتةواوييةية )ئةوةشيان ناونا "

زمانةوان ئةم دؤزينةوة نوَيية بة سةملَينةري ِراكةي 
خؤي دةزانَيت، كة مرؤظ جؤرَيك لة غةريزة 

(instinct ي زمانةكيي هةية. ئةمة "بةَلطةيةكة بؤ)
 .بةهرةيةكي زمانةكيي ثَيوة لة دايكبووانةي مَيشك"

بةالم بة تةنيا جيين زمان ناتوانَيت مةتةَلي 
الي مشك و  FoxP2زمان هةَلبهَينَيت: ضونكة 

 مرؤمةميوونانيش دةدؤزرَيتةوة.
بؤية جينناسة بةريتانييةكان هاوكاراني 
خؤيان، سظانتة ثَييَيبؤ و وؤلفطانط ئةنارد، يان 
خستنة لَيكؤَلينةوة و داوايان لَييان كرد، 

َيوان مرؤظ و مشك و شةمثانزييدا بةراووردَيك لة ن
توَيذةراني  –بكةن. هةر بةِراستييش، جني 

بؤ ئةنرتؤثؤلؤذياي  Max-Planckئةنستوييت 
ثةرةسةندةكيي لةاليثتزيط جياوازيان لة نَيوان 

ي مرؤظ و هي ئاذةَلدا FoxP2ثَيكهاتةي ثرؤتيين 
 دؤزييةوة.

توَيذةران ئَيستا كةوتوونةتة بةردةم وَينة 
ةيةكي نوَي كة دةبَيت ثارضة ثارضة ثَيكةوة مةتةَلين

بنرَيتةوة. "ضونكة هيض دانة جينَيكي تةنيا نيية بؤ 
زمان. بةَلكو كؤئةندامَيكي جينةكيي هةية كة مرؤظ 

ثَيويستييةتي بؤ ئةوةي زمان بؤ خؤي ثَيكةوة 
بنَيت"، ثَييَيبؤ لة درَيذةي قسةكانيدا دةَلَيت فيشةر 

"ئيديي  FoxP2وةي بةوة دَلخؤشة، كة بةدؤزينة
دةرطا لةسةر ثشتة، لة ثةرةسةندنةكةي زمانة 

 KEتَيبطةين". لة كاتي كاركردنيدا لةطةَل خَيزاني 
دا ئةم توَيذةرة بةريتانيية تواني زانيارييةكي 
ديكةش بةدةست بهَينَيت. ئةويش ئةو ثةيوةنديية 

 توندةية كة لة نَيوان زمان و زيرةكييدا هةية.
ر بة تةنيا قسة نادةن فيشةر: "ئةمانة هة

 بةيةكدا، بةَلكو زةينيشيان ئةو ِروونة نيية".
 
 

 ثةراويَزةكاني وةرطيَرِ
واتة زؤر كؤن. ثاليؤئةنرتؤثؤلؤذيا،  paleoثَيشطري -1

كة بةشة بوارَيكة لة ئةنرتؤثؤلؤذيا، زانسيت لَيكؤَلينةوةي 
ئةسَلي مرؤظ و ثةرةسةندنييةتي لة ِرؤذطاراني بةر لة 

زانسيت لَيكؤَلينةوةي ئَيسك و ثروسكي مَيذوودا، 
 هؤمينيدةكان.

ئةم نووسار )ماددةي نووسراو، لةسةر شَيوةي -2
ي ئؤكتؤبةري 21ي Der Spiegelطوتار و كردار(ة لة 

دا باَلو كراوةتةوة. هةر ئاماذةيةك بؤ كات لة 2002
ناواخين ئةم نووسارةدا دةبَيت لة ضاو ئةو رؤذةدا 

 حساب بكرَيت.
كي التينيية، واتة "مرؤظي ئةقَلدار"، دوا زاراوةية-3

 ثلةي ثةرةسةندني مرؤظ دياريي دةكات.
طروثَيكة لة ئاذةاَلني مةمكدار، كة مرؤظي ئةمِرؤ بة -4

وةضةي ئةوان دةزانرَيت. بة ِرَيكردنة ستوونييةكةيان و 
 ثةرةسةندنة بةرزةكةي مَيشكيان جودا دةكرَينةوة.

 شارَيكة لة ئةَلمانيا.-5
كي ثةرةسةندني مرؤظة بةر لة هؤمؤ ثلةية-6

 ساثيينس.
"شيننووس" لةسةر شَيوةي "ِرةشنووس". -7

مةبةست لة كؤثيي ئةو كَلَيشة ثةِرة ئاوييةية كة لةسةر 
 كاغةزَيكي شني خةتي سثيي سثيي دةردةكات.
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  !ميشَيل فؤكؤ: دابِراني بةردةوام 
 ميشيل فؤكؤ.. 
  دةروازةي فؤكؤناسي 
 ميشَيل فؤكؤبونياد و مانا : 
 تي واودَرركةر بةسةر اران الة طرميانةي سةركوتةوة بؤ دةسةاَل 
 بريراري مؤدَررنة ،فؤكؤ 
  جوانناسي بوون الي فؤكؤ 
  فؤكؤ و مؤدَررنة 
 فؤكؤ و سياسةت 
 ميشيل فؤكؤ، حةقيقةت و دةسةاَلت 
 لة كؤمةَلطةي سزاوة بؤ كؤمةَلطةي كؤنرتؤَل 
 فؤكؤ لةراد كة 
  :دةسةاَلت ،سياسةت، ِرؤشنبريفؤكؤ 
 ميشيل فؤكؤ نوسينة سةرةكييةكاني 
 وةمكي طوتار لة فةلسةفةي ميشيل فؤكؤدا 
  و سنورةكاني دورتررن ئةزموني مرؤريفؤكؤ 
 فةلسةفةي رؤشنطةري لة نَيوان كانت و فؤكؤدا 
 ميشيل فؤكؤ و بةن خيانة 
 فؤكؤ لةمِرؤدا 
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 ميشيَل فؤكؤ: دابرِانى بةردةوام!
 
 
 
 
 
 
 
 

ميشييييييكؤ بة ييييية ليييييط ييييييط يك   يييييط  ييييي    ي       
بطيلطسيييييانبط ة ة سيييييط دا ليرييييي ط     د  يكييييي    
لطرهطمط ة ة ندك سطرضةندا لا رد تةيبطمتط دد ةن 
 دذميكيي يك ل  طن  ييطي ذميكيييننا ةيييكد  ييط سييطر دمة    

 -ل ذنةيط ةن  ةي ط ةنذ  1961سةَ ة - السيكيد ذ
سيييةَ ة  -ل ذئةر ية ةذييييةا مطف ي يييطذ 1966 سيييةَ ة
  1975سيةَ ة   -ل ذضةن يك يك  ن  سز   نذ1969

ذئةخييةنت    انسييينط ةنذ  ييط  دسييةد ىيية  م   يية 
لآلنلةتطند. زؤرلطا ئطن لطرهطمة ط  ندر يك  ن طتيط  
سطر زمة ط ة ة جيهةنل لطآل  هيكش ة ندر يكِ   ة ئيطن  

 لطرهطمة ط الا ئيكمط لط ينة  يك .
تيككةةطرن بطيلطسيان  ليانل لة  طةيطا     بة ة

لة   لِ  ن يةخا  ئةز  لانن  ط نيكنة    يط  ايككةريييط   
مطز يييييييط ةن سييييييييطلةردو ليييييييط ميكييييييييينن ن  اتييييييييةرد   
م ؤظك  د ييةن  د يي  ل ئطن  ييطا ىيكييية ا لان ِر سيي ة    
)حطقيقييييطوز سييييةز  ة ةيييي   ئييييطن ل ؤ طيطيييييط  ييييط 
 درليييةردا هطمة يييطن هيييطتة ل ؤ ط يييط  يييط ِر سييي ييطند  

  ليك ل ىلطا سةز  ة  اتةرن ن قيع زيةت  دليكي ل   زي
ضييا كط بة يية ئييط  سييةز  ط ِردتدد ةتييطندل لطنىيكيييطا    
 ة  يكييي  لةليييطو  يييط ضا رضييييكاد طا جيةلك يك يييطندن   
ئييييطند ضا رضيييييكاد طيط نيكنة   اييييةن ليييية لةلييييطتيك     
 يةريييييييييييدد ةو  نيكنة    ط ييييييييييط    يكييييييييييدر نا    

قة يةء   هط امطرجة جيةن زن ميكيننا تيككهطَ كيكشة 
لطرذدند يييدا  خا سييي ط ة ط..  طن تيييط لةليييطتيبانن    
ليييان ة  يييييطن ضييية  ن يط  يييةتة  يككةَ ينييييطند   ن     
 درلييييةردا  يةر ديييييط ة  يييييةريك  نل لييييط ن ا ئييييطن  
 اتةر  ييييط   ل ييييطِريكا  ييييط سييييطلةردو لييييط  يةر د ييييط  
  ِريكيييير نن  تيييةنتايكك  ننل  يييطك ليييط ن ا ضيييييطتة   

نيكَليييبا. بة ييية )مةهييييطتةزن ىيكنةسيييطا  يةر د يييط    
ِر س ة ِردو  ة ةتطندل لطَ كا لِ ن ا لط ِريكييدييبان ة  
ِر س ة هطيطل ضا كط مطف ي ط ئةنيكنيطا تةن   يطندا   
لةلطو  ييط. لطنىيكيط  ضطمكة ِر س ةل ندك سيةز ن  
 ط طد لةلطتد ل ِردتدد ةتطند. ئطمط  ن يكي     ليِ  ن   
 ط يييطد ئيييطن ِر سييي ييط مطز ة يييط    رنسييي بكةو  يييط      
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ل ضيييا كط ي ةييييدية ةذية لةآل دسييي ط ةن  درية يييددل ِ ئ
 يييطل ا ئيييطن ِر سييي ييط  شييي ية طل ىيكايرييي ط ليييط ن ا  
تةيبطمتط دييط ة ييييد  ل يييييطِريكال  طلطرئييييطندا هيييييي    
 اتييةريككة  ييةمَلة  ةتةييهييةتان لييان ة  ييييطل لييطَ كا   
لطيط د ضيييييان يككة ئطزما كةر  يييييط  يييييط يكا ن تيييييةك    

بة ييييية  يييييط   دنرنلطرد طييييييد  هطييييييط. لييييية اان يييييطل
 يككةَ ينطند يييطا ذميكييييننا ةييييك ةذ   تطقليدييييطتة   
سيييطلةردو ليييط لةلطتط يييط تيكططِر  يييد   يييطِر ن ليييط ن ا    
ىيكنةسيييط    ة ةييييك يةل ندك مطسيييط طيط ة  يييط ةِرل  
جيكهيكشييي   ِرننيكييي  د بةيليييط ة ة ىييية ي ل   يكبيييط   
ةييييةر ند ةنل لطرهييييطمة جة ن ييييطرد ةن  ةيييييكا زا    

جية    طندا ئطقأل   ل     طندا م ؤظط ةن لة  يك 
ةييييييك ة   ةِر  كةريييييييط ة ة  اتيييييةرا تييييية ئةسييييي ة  
 ة ة بانن ةيك  دند   ن ت  سطملة دا لةلطتط يطن  
 ئةمِ  زد يييية ة  يككةَ ينييييطند  درلييييةردا لةلطتط ييييط  ييييط 
لةتييطا  طةييط    ة  ةمطَ  ط ة ييد  لطرهييطمهةتاننل    
 لطن جةرد    لِ   ة  ط طد ل ؤ طا ليان ة ةييك ةل  
ندك  يةر دييييط ة  ةمطآلييييطتة   درنن يييية  يييط ةِرل 

  رنس ك  .
 ييط ةييايكنيككة  يكييط   بة يية ِرنن يك  ؤتييطندل     
ضيييييطمكة مييييي ؤظ  يييييط زؤريكييييي   يييييط ل نِر  يييييةن ندك     
ى  ريييييطيككة  ةند ييييدا ليييية  يككد  ييييطندا ةيييي ط ةن   

لطسيي ادل ةيي يككة جيييك    ييييطل لييطَ كا    آىشيي يةن ىيي
ةِر  يييد  لييياد. لط ريكيييي ية قة ةميييط ميكيننيييييط ةن  يييط  

ئطميييط  ليييطردن  درلِ ينيييط لط ةنلة  ط يييط  ذم   ييية   
م ؤظذييييةن لييي    يييط    ا ةييييط ة زؤرا خرييي طند.    
لطةيكا زيككة هةنةيكادل  يط  يككةَ يطر ن ليط ليكايكنيطيةن     
 يةنزد    ندل بة يية  يككةَ ينييطندا  درلييةردا   يييةا  
زيند  ييط ةن  يي   دن  ييط ِردنتيية ميكيننيية ييد ل هييطر      

 طند تيييييييية ا ن تيييييييية  ايككة يييييييييةنل   طسييييييييطرهطَ د  ية
ةيك   طتطند. لطن جةرد  ئط   يةر ديط  طنتط  ةن 

 ةِردىيييييية ة    ا ييييييةا بيكيييييي ا  بط رييييييطبيطند     
هطذ  يييد يككة ليييطهيكزا خرييي طند  يييط  طيشييي ط  يييةن      

 خا ا   مطزر نا زيند ن.
بة ة  ط ِريك طا   لِ   طند  ط طد ئطن 

طية ئةيدية ةذية سطرتةىة    طا  طسطر لنةمطا  ن  
 -ميللةل  يك  يطتة -) ن  يز ز  دس طلييك 

لةلطول هطنَ يد ند م ؤظ  طن  -ميكيةيطتة  خا 
ضطمكط سطتةىة  ن ىيكا  طيية ط ِرز ةرلكةو  
ليك طِريكنيك طند لة تة يك ة خةال لةيط  رنمشة 
جا  كةرا )ئير ةتيكةاز لان ة ندك ئةمةجنيككة 
ئة ةرا م ؤظة ط  درلِ ا.  ط ةندِر س ة 

ب ة ة يشد ل  ةتيك  نيكنة    ط لانخنا زل حط
مةر رير   لنطمةخا زد ةن ز َ بانن لطسطر 
 ميط ة ِرؤةنب يد ل بط رطبط طا بة ة ندك 
ئطَ  طر ةتيظة ئطن نيكنة    ة ط هةتطئةر ند  
ميكة يزمط ة ة سطر اتك  ن  بطر مةةك   ة 
هطَ ادةة د طند  ط لنةمطا   مطزر  د ة  ايككةرية 

ا خةرئةن ية لانن  لبان ط هةا  ةمطَ  ط
ىطر نيكز    ة هطذ ر ن  ةيك ط ةن   طمئط د مةنل 
 طلطر ئطندا ذخطنةية  ايككةراذ لانن. لطند  
بة ة جطم   طسطر   لِ   يك   ط طد ةيكا زد 
ميكيننييط تطقليدييط لةآل دس ط ةن  د ةتطندن 
ضط دي  ضطمكة  اآ ِرننلطِرننا ئطن  ايككةرا  

خةرئةن   د ةتطند  ط  طسطر لنضينطا  ئطقآل يطتطا
تا دنتييا   ننرخر نطندن  دسطآلتة 
بطر مةةك  ن   مطزر لانن. هطرندهة بة ة جطم ة 
 طسطر هةن ةتي يةخا  يط  لِ ية مطف ي طن 
 دسطآلو لطن تة ب  ن  ط طا  طك تط ية حكاميط طا 
   ؤتطندل ضا كط بيك ا م ؤظة ط  ط ملمال آ 

ط طد ئطن  دسطآلتط    ئطمط  يةخا  سةز  د يط  
 .ضط دي  ل نِر ا  ايكة  يكدد طنيك طند
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 ميشيل فؤكؤ
 

  لة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةدلة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةد
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 – 1926ى ئؤكتؤبةرى 15ميشيل فؤكؤ )
( فةيلةسوفَيكى فةرةنسيية، 1984مايسي 

مَيذوونوسي هزريشة. نوسينةكانى كاريطةريي 
زؤريان هةبووة لةسةر ضةندان كايةى جياجياى وةك 
رةخنةو تيوريي ئةدةبي، فةلسةفة )بة تايبةتى 

(، (1)لسةفةى زانست لة جيهانى فرانكؤفؤنيدافة
تيوريي رةخنةيي، مَيذوو، مَيذووى زانست )بة 
تايبةتى ثزيشكي زانستى(، ثيداطؤطي رةخنةيي، 
هةروةها سؤسيؤلؤذياى زانني، كة هةموويان بةسةر 

 (2)يةكةوة هةذاندووة. فؤكؤ بة ثؤستمؤدَيرنيستء
ةكانى ثؤستبونيادطةرا دانراوة، وةلَي هةندَيك كار

سةرةتاى، بة تايبةتى "ريزبةندى شتةكان، بة 
لةقةَلةمدةدةن، ئةو كاتةى خودى  (3)بونيادطةرا

فؤكؤيان بة بونيادطةرا دادةنا. بةآلم ئةو زؤر بة 
وريايي مامةَلةى لةطةأل ئةو نازناوةدا دةكرد، 
سةرةجناميش بة تةواويي نكوَلي لةوة كرد كة 

َيت زياتر سةر بةسةر كارى ئةودا ثيادة ببَيت، دةش
بَيت، لَيرةوة ناتؤرةى  4بة نةريتى مؤدَيرنيزم

ثؤستمؤدَيرنةش تا رادةيةك طوماناويية، طةرضى لة 
طةلَيك لةو شوَينانةدا كة بؤى بةكارهَينراونء 

 دروستيشة.
 

 ذيانى فؤكؤ
، فةرةنسا لة (5)دا، لة ثؤياتآ 1926لة ساَلي 
نراوة ثؤأل ميشيل فؤكؤ، كوِرى ودايكبووةو نا

َيزانَيكى ناسراو بووة. ثؤأل فؤكؤى باوكى خ
ثزيشكَيكى نةشتةرطةرى نَيودار بووة. دواتر فؤكؤ 
وشةى ثؤأل لة ناوى خؤى فِرآ دةدات، رةنطة 
بةهؤى ئةو ثةيوةنديية ثِر طَيضةَلةوة بَيت كة بة 

ى تَيكةَلةيةك يباوكييةوة هةيبوو. خوَيندنى سةرةتا
ةو كاتةى بووة لة زيرةكىء مامناوةندَيتى، تا ئ

ستانيسالسةوةو -ثةيوةنديكرد بة كؤلَيذى سان
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لةوآ زيرةكييةكةى طةشةى كرد. لةو ماوةيةشدا 
ثؤياتآ ناوضةيةكى بةرةنطاريي فةرةنسي بوو، 
دواتريش ئةَلمانيا داطريى كرد. دواى جةنط فؤكؤ 
داواى وةرطريان لة ثةميانطاى باآلى مامؤستايانى 

بوو لة كرد، كة دةروازةى ذيانى ئةكادميى 
 فةرةنسادا.

ذيانى تايبةتى فؤكؤ لة ثةميانطا ناِرةحةت بوو، 
هةستى بة سةر ضةثاندنَيكى زؤر دةكرد، تةنانةت 
هةوَليشيدا خؤى بكوذَيت. برديان بؤ الى 
سايكؤلؤذيستَيك، لةوَيش كةوتة ذَير كاريطةريي 
سايكؤلؤذياوة. بؤية لةثاأل بِروانامةكةيدا لة 

يشى لة سايكؤلؤذيادا فةلسةفةدا، بِروانامةيةك
، بةشداريشى كرد لة بةشى كلينيكى بةدةستهَينا

رشتة زانستييةكةدا، لةوآ راستةوخؤ ضاوى كةوت 
بة برييارانى وةك لؤدظيط بَينسوانطةرء دانياأل 

 الطاش.
فؤكؤش وةكو زؤربةى دةرضوانى ثةميانطا لة 

دا، ثةيوةندى  1953-1950ماوةى نَيوان ساآلنى 
ؤنيستةوة، لة رَيطاى لويس كرد بة ثارتى كؤم

ئاَلتؤسَيرى مامؤستاو سةرثةرشتيارييةوة بة ثارتى 
كؤمؤنيست ناسَينرا. لة داخى ئةو شتانةى لة 
سايةى ستاليندا لة يةكَيتى سؤظَيت رووياندةدا، 
وازى لة ثارتةكة هَينا. فؤكؤ ثَيضةوانةى زؤرينةى 
ئةندامانى ثارتةكة بووة، هةرطيز ضاالكانة 

شانة سياسييةكةيدا نةكردووة. لة  بةشداريي لة
دا تاقيكردنةوةى ئةطريطاسيؤنى  1950ساَلي 

بِرى. ماوةيةكى كةم لة ثةميانطا وانةى وتةوةو 
ثاشان لة زانكؤى الأل ثؤستَيكى وةرطرت و ساَلي 

وانةى سايكؤلؤذياى وتةوة. لة  1953-1954
دا كتَييب )نةخؤشى ئةقَلىء  1954ساَلي 

ةوة، دواتر لَيي ثاشطةز سايكؤلؤذيا(ى بآلوكرد
بؤوة. ئيرت زؤرى ثَي نةضوو كة دةركةوت فؤكؤ 
حةزى لة وانة وتنةوة نية، بؤية ماوةيةكى درَيذ 
رووى كردة تاراوطةو لةطةأل وةفدى كةلتوريي 
فةرةنسيدا طةيشتة زانكؤى ئؤثساال لة سوَيد 

ئةم ثؤستةى بؤ ئامادة كرد،  (6))جؤرجي دوموزيل

َييةكى نزيكى فؤكؤ(. لة ساَلي دواتريش بوو بة هاوِر
دا فؤكؤ بؤ ماوةيةكى كةم زانكؤى ئؤثساالى  1958

جَيهَيشتء لة وارشؤو زانكؤى هامبؤرط ثؤستَيكى 
 وةرطرت.

دا طةِرايةوة بؤ فةرةنسا بؤ  1960لة ساَلى 
تةواوكردنى دكتؤراكةىء ثاشان لة زانكؤى 
كلريمؤنت فريان ثؤستى ئوستادى فةلسةفةى 

دانياأل ديفَيرتى بينىء بوو بة وةرطرت. لةوآ 
دا دوو تَيزى  1961هاوةَلي ذيانى. لة ساَلي 

ثَيشكةش كرد )نةريتى زانكؤكانى فةرةنسا 
وةهابوو كة دوو تَيز ثَيشكةش بكرَيت(: تَيزَيكى 
سةرةكى: مَيذووى دَيوانةيي، تَيزةكةى تريشان 
بريتى بوو لة شَيتىء شارستانَيتى كة تَييدا 

بارةى تَيزةكةى كانت كؤمَينتَيكى دةر
)ئةنرتؤثؤلؤذيا لة ديدَيكى ثراطماتييانةوة، 
وةرطَيِرابوو. تَيزةكانى ثَيشوازييةكى زؤريان لَيكرا. 
ئيرت فؤكؤ بةردةوام بوو لةسةر بآلوكردنةوةى 

دا كتَييب )لةدايكبوونى  1963كتَيبةكانى. لة ساَلي 
كلينيك(ى بآلوكردةوة. ديفَيرت ثؤستَيكى 

ونس وةرطرتء فؤكؤش لة ساَلي سةربازيي لة ت
دا ثؤستَيكى لة زانكؤى تونس وةرطرت، لة  1965
دا كتَييب ريزبةندى شتةكانى بآلو  1966ساَلي 

كردةوة، ئةم كتَيبة سةرةِراى ئةوةى زؤر قورسء 
درَيذيش بوو، سةركةوتنَيكى جةماوةريي زؤرى 
بةدةستهَينا. ئةم سةردةمةش بونيادطةرى لةوثةِرى 

فؤكؤش لةطةأل لَيكؤَليارانى وةكو جاك  برةويدا بوو،
الكان، كلؤد ليظي شرتؤس، رؤآلند بارتدا ثؤلَين كراو 
طرووثةكةش بةتازةترين شةثؤلي بريياران 
لةقةَلةمدرا دذى بونطةرايي كة جان ثؤأل سارتةر 
رابةرى بوو. ئَيستا فؤكؤ بووة بة كةسَيكى ئةنتى 

ةَلةميان كؤمؤنيست، تةنانةت هةندَيك بة راسرِتةو لةق
             دةدا، لة هةمانكاتيشدا بة بونيادطةراش 
نَيوزةد دةكرا. لة ماوةى راثةِرينى خوَيندكاراندا 
هَيشتا لة تونس بوو، بةآلم كةوتبووة ذَير 
كاريطةريي راثةِرينَيكى زووترى خوَيندكارة 
لؤكاَلةكانةوة كة هةر لة هةمان ساَلدا روويدابوو. لة 
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ايةوة بؤ فةرةنسا، ثاشان لة دا طةِر 1968ثايزى 
كتَييب ئاركيؤلؤذياى زانينى بآلو   1969ساَلي 

كردةوة، كة وةآلمى ئةو رةخنانة بوو كة لَيي 
 طريابوون.

طةِرابؤوة  1968فؤكؤ دواى روداوةكانى ساَلى 
بؤ فةرةنسا، حكومةت زانكؤيةكى ئةزمونى كردةوة 
بةناوى ظانسانةوة، لة ديسةمبةرى هةمان ساَلدا، 

ؤكؤ بوو بة يةكةمني بةرثرسي بةشي فةلسةفة ف
لةوآ. ئةويش ئةكادمييكارة الوة تا رادةيةك 
ضةثِرةوةكانى لةوآ دامةزراند، كة ئةوةندة راديكاأل 
بوون وةزارةتى ثةروةردةى فةرةنسي ناضار بوو 
ثاشةكشة بكات لة ثاَلثشتيكردنى ئةو بةشة. 
فؤكؤش خؤى بة شَيوةيةكى بةرضاو بةشداريي كرد 

ة هةَلمةتى خوَيندكاراندا بؤ داطريكردنى بيناكانى ل
 زانكؤو شةِرى دذى ثؤليسدا.

سةركَيشييةكةى فؤكؤ لة ظانساين كورختايةن 
دا هةَلبذَيردرا بة  1970بوو، ضونكة لة ساَلي 

ثرؤفيسؤرى مَيذووى سيستمةكانى هزر لة باآلترين 
دامةزراوةى ئةكادميى لة فةرةنسا، كؤلَيج 

بةدواوة سةرقاَليية سياسييةكانى  دوفرانس. لَيرة
بةرينبوونةوة، دَيفَيرت ثةيوةنديكردبوو بة ماويستة 
ضةثِرةوةكانةوة، بةآلم ثةيوةندي فؤكؤ ثَييانةوة زؤر 
سست بوو. فؤكؤ ياريدةى دامةزراندنى دةزطاى 
زانيارييةكانى بةندخيانةيدا بؤ ئةوةى بوار بدات 

دةبذَيرن. بةندييةكان دةنط بدةن بو كةسانةى هةَلي 
ئةمةش بووة هؤى ئةوةى مؤركَيكى سياسي بدات 
بة كارى فؤكؤ لة كتَييب )ضاودَيرى و سزا(دا كة 

 دةربارةى سيستمى بةندخيانة بوو.
لة كؤتايي هةفتاكاندا هةَلسوِراوة سياسييةكان 
لةناو فةرةنسادا دامركانةوة، ضونكة زؤربةى 

بوون، ماوييةكان، ئةطةر نةَلَيني هةموويان نائومَيد 
هةندَيكيشيان هةَلطةِرانةوةو ئايديؤلؤذياى 
خؤيانيان طؤِرىء بوون بةوانةى ثَييان وترا 
فةيلةسوفة نوَييةكان، كة زؤرجار دةيانوت 
كاريطةرى فؤكؤيان زؤر لةسةرة، فؤكؤ خؤى زؤر 

 لةمة دَلنياو خؤشحاأل نةبوو.

فؤكؤ سةردانى ئةمريكاى دةكردو كاتَيكى 
 UCد، بة تايبةتى لة زياترى لةوآ بةسةر دةبر

بَيركليء سونى بوفالؤ. لة سان فرانسيسكؤ 
بوو ئةمةش  (7)تَيكةآلوى كةلتورى هاوسَيكسانى

خستية بةر مةترسي تووشبوونى نةخؤشى ئايدز 
كة لةو سةردةمةدا هَيشتا ناسراو نةبوو. لة ساَلي 

دا لة ثاريسء بةهؤى نةخؤشى ئايدزةوة  1984
 مرد.
 

 كارى فؤكؤ
يةكانى فؤكؤ زؤر نائاشنا بوونء كارة سةرةكي

كةم لة هزرى باوةوة نزيك بوون. ئاشناترين ضةمك 
كة ئةو بايةخى ثَيدابَيت، ضةمكى دةسةآلت بوو، 
لةطةأل ثةيوةندييةكانيدا بة زانينةوة 
)سؤسيؤلؤذياى زانست( هةروةها ضؤن لة رةوتَيكى 
مَيذووييدا طوزارشت لة خؤى دةكات. ئةو مَيذوو 

، كة وةكو (8)ةيةك ئةثستيمةوةدةكات بة زجنري
ئامادةكاريي رَيكخراوى دةسةآلت لةناو كةلتوردا 
ثَيناسة دةكرَين. فؤكؤ دةسةآلت لة مانا ثوختة 
فيزيكى يان توانا سةربازييةكةيدا بةكارناهَينَيت، 
طةرضى ئةمانةش رةطةزى ثَيكهَينةرى دةسةآلتن. 
بةالى فؤكؤوة دةسةآلت لة شَيوازةكانى ريزبةندى 

مةآليةتيشدا هةية. فؤكؤ ثَيدادةطرَيت لةسةر كؤ
ئةوةى زانينيش سةرضاوةيةكى دةسةآلتة، ضونكة 
بوار دةدات بةوةى هةيةتى دةسرِتؤيشتووانة 
دةربارةى ئةوة بدوَيت كة خةَلك ضؤنن، بؤضى ئاوان 

الى فؤكؤ دةسةآلت شَيوةيةكى دياريكراوى نيية،  –
طاى دةزطا بةَلكو كؤمةَلَيك ميتؤدى جياجيايةو لة رَي

كؤمةآليةتييةكانةوة خؤيان دةسةثَينن و لة فؤرمى 
 راستييةكدا دةردةكةون.

بؤية، بؤ منونة، كة فؤكؤ دةِروانَيتة مَيذووى 
بةندخيانة، بةطشتى سةيرى ئةو شَيوازانة ناكات كة 
لَييانةوة ثاسةوانةكان دةسةآلتي فيزيكييان ثَيدراوة 

ين كراوة بؤ ئةو رَيطايةى لَيوةى بةندخيانة ديزا –
ئةوةى ئايديايةكى دياريكراو بدات بة بةندكراوةكان 
دةربارةى ئةوةى ئةوان كَين، هةروةها واشيان 
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لَيكرَيت بة شَيوةيةكى تايبةتى رةفتار بكةن. 
هةروةها سةرجنيش دةدات لة ئايدياى "تاوانبار" و 
طؤِرانى سروشتى تاوانباريي لةطةأل كاتدا، ئةم 

 نامؤى دةسةآلت.طؤِرانة بريتية لة داي
بةالى فؤكؤوة، راستى )ئةوةى وةكو راستى 
رةفتار دةكات ياخود لة رةوشَيكى مَيذووييدا، وةكو 
راستى وةرطرياوة( بةهؤى هةلسوِرانى دةسةآلتةوة 
بةرهةمهَينراوة، بابةتى مرؤييش بة سادةيي بريتية 
لة وةطةِرخسنتء هةَلسوِرانى جةستةكان لة اليةنى 

 دةسةآلتةوة.
فؤكؤوة، دةتوانرَيت كَيرِبكَيي ئةو  بةالى

دةسةآلتةى لة توَيي سيستمةكانى هةقيقةتةوة لَيي 
كؤَلدراوةتةوة، لة توَيي فؤرمة ناشايستةكانى 
طوتار، زانني، مَيذوو... هتدةوة، بكرَيت. لة توَيي 
ئيمتياز بةخشينةوة بة جةستة لةسةرووى هزرى 

ئةفراندنى -ثةتييةوة، هةروةها لةتوَيي خود
 نةرييانةوة.هو

كتَيبةكانى فؤكؤ بة زانياريية مَيذووييةكان 
ئاخنراون، بة تايبةتى "ساتة بضووكةكان" كة 
بةكةَلكى ئةوة دَين خزمةتى بريؤكة تيورييةكانى 
بكةن وةك منونةى بريهَينراوة. وةلَي رةخنةكانى 
فؤكؤ، زؤرجار رايانطةياندووة كة لة مَيذووى خؤيدا 

وةها زؤرجاريش شتةكانى زؤرجار وريا نةبووة، هةر
بةخراثي وَيناكردووة، يان بة سادةيي خراث ريزى 

 كردوون.
 

 شيَتىء شارستانيَتى
شَيتىء شارستانَيتى كورتكراوةى ضاثة 

كة لة ساَلي  Folie et deraisonفةرةنسييةكةية 
دا ضاثكراوة. ئةوة يةكةمني كتَيبى سةرةكى  1961

سوَيد وانةى فؤكؤ بوو، لةو ماوةيةدا نوسراوة كة لة 
دةووتةوة. ئةو كتَيبة دةِروانَيتة ئةو شَيوازةى كة لة 

 مَيذوودا ئايدياى شَيتى ثةرةيسةندووة.
لة سةدةكانى ناوةِراستةوة دةستثَيكردووةو 
سةرجندةدات كة ضؤن طةِروطولةكان لة كؤمةَلطا 
دوورخراونةتةوةو ضاودَيرييان كراوة. لةوَيوة لة 

دا لة سةدةى توَيي ئايدياى كةشتى طَيالن
ثازدةهةمةوة بةناو مَيذوودا دةطةِرَيتء دةطاتة سةر 
قازاجنى لةناكاوى زيندانيكردن لة سةدةى 
حةظدةهةمى فةرةنسةدا. ثاشان سةيرى ئةو رَيطاية 
دةكات كة لَيوةى مامةَلة لةطةأل شَيتيدا كراوة وةك 
نةخؤشييةكى باو لة نَيوانى ذناندا، كة بةهؤى 

ونء جةستةشيان ثَيوةى رةمحيانةوة طريؤدة بو
تووشبووة. سةرةجنام شَيتى بوو بة نةخؤشي رؤح، 

 دواجاريش الى فرؤيد بوو بة نةخؤشييةكى ئةقَلي.
فؤكؤ بايةخَيكى زؤريش دةدات بة ثياوانى 
شَيت، لةطةأل ئةو رَيطايةى لَيوةى ثياوى شَيت لة 
بةشَيكى ثةسةندى ريزبةنديي كؤمةَلطاوة 

بَيت بة كةسَيكى بَيزراوى دةطوَيزَيتةوة بؤ ئةوةى ب
دوورخراوةى ضاودَيريكراو. هةروةها لةو شَيوازةش 
ورد بؤوة كة تَييدا خةَلكى هةوَليانداوة شَيوازَيك 
مامةَلةى كةسَيك بكةن كة تَيكدةضَيت، بةشَيوةيةكى 
تايبةتى لة حاَلةتةكةى فيليث ثيناألء ساموَيل 

. دةَلَيت ئةو ضارةسةرةى لة اليةنى ئةم توكةدا
ثياوانةوة ثَيشكةشكراوة، لة راستيدا دَلِرةقانةو 
دزَيو بووة. بؤضوونةكةى توكة ئةوةبوو كة 
ضارةسةرى شَيت بة سزادان بكرَيت، تا ئةوكاتةى 
فَيردةبَيت ئاكارييانة جبوَلَيتةوة، واى لَيدَيت 
هاوشَيوةى خةَلكى تةندروست دةجوَلَيتةوة. 

ةهةمانشَيوة، ضارةسةرةكةى ثيناَليش بؤ شَيت ب
بريتى بوو لة ضارةسةركردن بة شؤكء ئازاردان، كة 
تةنانةت رووتكردنةوةو ثَيداكردنى دووشى تةزيو و 
بةكارهَينانى كراسي ئاسنينيش دةطرَيتةوة. لة 
تَيِروانينى فؤكؤدا، ئةم مامةَلةكردنة رَيك بريتية لة 

نةى ئازاردان تا دووبارةكردنةوةيةكى دَلِرةقا
 ئةوكاتةى ئازاردراوةكة دةضَيتة ذَير بار.

 
 لةدايكبوونى كلينيك

دووهةمني كتَييب سةرةكى فؤكؤ، لةدايكبوونى 
كلينيكة: ئاركيؤلؤذيايةك بؤ طؤشةنيطاى ثزيشكى 

(Naissance de la clinique: une archeologie du 

regard medical دا  1963(  بة فةرةنسى، لة ساَلي
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دا وةرطَيِردراوةتة سةر  1973كراوةو لة ساَلى ضاث
زمانى ئينطليزى. ئيرت لة نَيوانى شَيتىء 
شارستانَيتىء لةدايكبوونى كلينيكدا، مةسةلةى 
ثسثؤِريي ثزيشكىو بةشَيوةيةكى تايبةتى دةزطاى 
كلينيكى ثزيشكى يان نةخؤشخانة تاوتوآ 

 دةكرَيت.
 

 ريزبةندى شتةكان
ؤذيايةك بؤ زانستة ريزبةندى شتةكان: ئاريكؤل

مرؤييةكان، بريتية لة ناونيشانة ئينطليزييةكةى 
 Les Mots et les choses: unكتَيبة فةرةنسييةكة )

archeologie des sciences humaines كة لة ساَلي )
دا ضاثكراوة، ئةم كتَيبة فؤكؤى كرد بة  1966

كةسَيكى ديارو بةرضاو لة رؤشنبرييي فةرةنسيدا. 
تةر هَيرشى كردة سةرى و بة جان ثؤأل سار

"دواهةمني سةنطةرى بؤرذاوزييةت" لةقةَلةميدا. 
تَيزى سةرةكى لةم كتَيبةدا بريتى بوو لة ثيشاندانى 
ئةوةى ضؤن لة هةموو ماوةيةكدا ضةند مةرجَيكى 
دياريكراو رةوشةكانى راستى ديارى دةكةن كة 
بريتية لة داخزانَيكى طةورة لة ئةثستيمَيكةوة بؤ 

 ى تر.يةكَيك
 

 ئاركيؤلؤذياى زانني
دا ضاثكراوة، ئةم كتَيبة بريتية 1969لة ساَلي 

لة طةشتى سةرةكى فؤكؤ بةناو ميتؤلؤذيادا. ئةم 
كتَيبةى نوسي بؤ ئةوةى وةآلمى ئةو ثَيشوازيية 

( كرا. Les Mots et les chosesبداتةوة كة لة )
بةشَيوةيةكى بةرضاويش لةذَير كاريطةريي 

ئةمريكيدا بوو، -ئةنطلؤ فةلسةفةى شيكاريي
 بةشَيوةيةكى تايبةتى تيوريي ياساى ئاخاوتن.

 
 ديسثلنيء سزا

ديسثلنيء سزا: لةدايكبوونى بةندخيانة لة 
دا وةرطَيِردراوة بؤ سةر زمانى 1977ساَلى 

 Surveillir etئينطليزى، ناونيشانة فةرةنسييةكةى )

punir: naissance de la prison دا 1975( و لة ساَلي

اثكراوة. لَيرةدا دةِروانَيتة ئةو شَيوازةى تَييدا ض
كؤنرتؤأل لة توَيي ئةو دَلِرةقييةوة ئاشكرا دةبَيت كة 
لة سةردةمة مؤدَيرنةكاندا بةكارهاتووة )بؤ منونة 
لةسَيدارةدانء ئةشكةجنةدانى ئاشكرا( كة 
بةشَيوةيةكى طشتى رَيطايان خؤشكرد بؤ 

ييانة. فؤكؤ سةرهةَلدانى كؤنرتؤَلكردنى سايكؤلؤذ
هَيَلكارييةكةى كؤمةَلطاى مؤدَيرن بةراورد دةكات بة 

جَيرمى بَينتام كة بؤ زيندان ديزاين كرابوو، كة 
تَييدا ضةند ثاسةوانَيكى كةمى نهَينىء نةبينراو 
دةتوانن ثاسةواني ذمارةيةكى زؤرى زيندانييان 
بكةن، خؤى بةم شَيوازة دةَلَيت "ثاسةوانى 

ينى ئةوةش دةكات كة لة كاتى منونةيي". فؤكؤ تَيب
لةدايكبوونى سيستمى زيندانةوة، زيندان وةك تاكة 

 ضارةسةرى مةسةلةى رةفتارى تاوانكارانة دانراوة.
خاَلَيك لةم كتَيبةدا زؤر سةرنج ِرادةكَيشَيت، 
سيستمى سزادان لة تاوانكارييدا )نةسرؤيي( وةكو 

 –ثةيوةندييةكى دووسةرة مامةَلةى لةطةَلكراوة 
دوكيان ثَيشطرميانةى يةكرتيني. سيستمى هةر

 مةرط خؤى ضينى تاوانكاران دةخوَلقَينَيت.
 

 ميَذووى سيَكسايةتى
 سَي بةرط لة كتَييب مَيذووى سَيكسايةتى بةر

دا، ضاثكران. بةرطى  1984لة مردنى فؤكؤ لة ساَلي 
يةكةميان طرنطرتين سةرضاوةية: ثَيشةكى  

(Histoire de la sexualite، 1: la volonte de savoir كة )
دا 1977دا ضاثكراوةو لة ساَلي 1976لة ساَلي 

كراوة بة ئينطليزى، بةشَيوةيةكى بةرايي نيطا 
دةطرَيتة دواهةمني دوو سةدة، كة تَيياندا وةزيفةى 
سَيكسايةتى وةك رذَيمَيكى دةسةآلت وايةو 
ثةيوةندى هةية بة دةركةوتنى بايؤدةسةآلتى 

 l'usageةكارهَينانى ضَيذ )دووبةرطةكةى دييةوة، ب

des plaisirs( و بايةخدان بة خود )le souci de soi كة )
بايةخدةدةن بة رؤَلي سَيكس لة رؤذطارى دَيرينى 
يؤنانء رؤماندا. ئةم دوو بةرطة هةردوكيان لة ساَلي 

دا ضاثكران، ساَلي مردنى فؤكؤ، بةرطى  1984
زى، دا كرا بة ئينطلي 1985دووهةميشيان لة ساَلي 
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دا. لة كاتى مردنى فؤكؤدا  1986سَيهةميش لة 
بةرطَيكى ضوارةم كة بايةخدةدات بة سةردةمى 
مةسيحى، كةم تا زؤر تةواو ببوو، وةلَي فؤكؤ باسي 
لة هيض نوسينَيكى وةها نةكردووة، بؤية ئةم بةرطة 

 بووةتة مايةى مشتومِرَيكى زؤر.
 

 وانةكان
 وة هةتا رؤذى مردنةكةى، 1970لة ساَلي 

ساآلنة ضةند وانةيةكى وتؤتةوة. هةفتانة لة كؤليج 
دو فرانس سيمينارَيكى هةبوو، ئةمةش مةرجى 
دامةزرانى بوو وةكو ثرؤفيسؤرَيك لةوآ. هةموو ئةم 
نامانة بة ريكؤردةر تؤمار كراون، هةروةها 
رةشنوسء دةسخةتةكانيشى ماون. ئةمةش واى 

ك بة دا وةكو كتَيبَي 2001كرد بتوانرَيت لة ساَلي 
فةرةنسي ضاث بكرَيتء ثاشان وةريشبطَيِردرَيتة 
سةر زمانى ئينطليزى. لة زمانى ئينطليزيدا، تا 
 ئَيستا دوو كؤمةَلة وانةى فؤكؤ كةوتونةتة بةرضاو:
ثَيويستة داكؤكى لة كؤمةَلطا بكرَيت، لةطةأل 
نائاسايي. هةروةها كؤمةَلةى وانةكانيشى لة 

نى نةترسانة بَيركلي لةذَير ناونيشانى ئاخاوت
 بآلوكراوةتةوة.

 
 ثةراويَزةكانى وةرطيَرِ

بة  Franco phonic world فرانكؤفؤنى جيهانى-1
كؤمةَلةى ئةو وآلتء هةرَيمء ناوضانة دةوترَيت كة 
دانيشتوانةكةى بة زمانى فةرةنسي دةدوَين، بة تايبةتى 

 ئةوانةى فةرةنسي زمانى زطماكيانة.
 فةرهةنطى ماناىpostmodernism   ثؤستمؤدَيرنيزم-2

 ئةو ثاَلي دراوةتة. دةطةيةنَيت مؤدَيرنيزم ثاش وشةكة
 بيناسازيي، هونةر، كايةكانى لة تَيزانةى لَيكؤَلينةوةو

 كاردانةوةيةك وةك ئةجنامدراون، هزردا ئةدةب،
 بؤ هةية طةِرانةوةيةك لَيرةدا. مؤدَيرنيزم بةرامبةرى

 لة نسوننةتييةكا يان كالسيكييةكان تةكنيكة توخمء
 هةروةها. ئةجنامداندا هزراندنء تؤذينةوةو

 دَلنياييةى بةو دذ هزريية جوالنةوةيةكى ثؤستمؤدَيرنة،

 ثَيشكةوتنى لة طةشبينة زؤر كة ةزراوةمدا مؤدَيرنة
 خزمةتى لة ثَييواية مرؤظايةتىء تةكنيكى زانستىء

 .بةرةوثَيشدةضَيت مرؤظايةتيدا

 رةخنةيي ةيةكىجوالنةو structuralism بونيادطةرايي-3
 لةسةر. بيستةمدا سةدةى ناوةِراستى لة ئةوروثايية

 سؤسَير، دى فةرديناند زمانةوانييةكانى تيوريية بناغةى
 خؤبةخؤى سيستمَيكى لة بريتية زمان دةيووت كة

 ليظى كلؤد تورييةكانىلكة تيوريية هةروةها نيشانةكان،
 دةشَيت زمان وةكو كةلتوريش دةيووت كة ساوشرت

 هةروةها ببينرَيت، نيشانةكان يستمَيكىس وةكو
 بونيادييةكانى ثةيوةنديية زاراوةكانى بة دةشتوانرَيت

 ئةدةبيي بونيادطةرايي. شيبكرَيتةوة تومخةكانى نَيوانى
 سيستمَيكى كة ئةدةبييةكان تَيكستة دةيِروانيية وةها

 نيمضة بةشَيوةيةكى بنكة نيشانةكان ئاَلؤسكاوى
 و رَيساكان) دةكرَينةوة روون انرَيزم وةكو زانستييانةى

 فؤرمةكة كة( رَيكخسنت سيستمةكانى يان كؤدةكان،
 ميشيل. ثَيكدةهَينن ئةدةبةكة ناواخنى و دةبةن بةِرَيوة
 لة بارت رؤالن هةروةها ياكؤثسن، رؤمان فؤكؤ،

 لَيكؤَلينةوة بوارانةى ئةو. دةركةوتووةكانن بونيادطةرا
 هةَلطرتؤتةوةو بونيادطةراييان ثَيشةكييةكانى كة

 زانستى) سيميؤتيكس لة بريتني ثَيداون، ثةرةيان
 (.طَيِرانةوة) حيكايةت زانستى ،(ئاماذة

بريتية لةهةوَلَيك كة لةاليةنى  Modernism مؤدَيرنيزم-4
تيؤلؤجياو فةلسةفةدا، بؤ  لة طرووثَيك لَيكؤَلةر

سةرلةنوآ ثَيناساندنةوةى ثَيِرةوى مةسيحيي بةبريى 
سةدةى نؤزدة. طةرضى هةموو هةوَلةكان  زانستييانةى

بةسةريةكةوة لةيةك دانة سيستم و يةك بواردا 
دا، لة اليةنى ثاثا 1907كؤناكرَينةوة، بةآلم لةساَلى 

ثيؤسى دةيةمةوة، ئةم ناوةى لَينرا. دواجار مؤدرَينيزم 
هةموو بوارةكانى ترى بريكردنةوةو ئةدةب و هونةرو 

هتديشى  …اسةت و بيناسازيي و نيطاركَيشان و سي
 طرتةوةوماناى نوَيكردنةوةو بةهاوضةرخكردنى وةرطرت.

)شارى دَيرينى ليمؤنؤم( شارَيكة  Poitiersثؤياتآ -5
لةخؤراواى ناوةِراستى فةرةنسة، سةنتةرى ناوضةى 
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ظيينة. ثؤياتآ ناوضةيةكى ئاَلوطؤِرى بازرطانييةو 
سةنتةرَيكى ثيشةسازيشة، كة ئامَيرى ميكانيكى و 

ى مَيتاَليي و كيمياوييات و ئامَيرى كارةبايي يةدةك
اية هةر بةناوى دبةرهةم دةهَينَيت. زانكؤيةكى تَي

دا لةاليةنى ضارلسى 1432شارةكةوة ناونراوةو لةساَلى 
حةوتةمةوة دروست كراوة. لةسةدةى شازدةيةمداو 
لةكاتى جةنطة ئاينييةكاندا، ئةم شارة لةاليةنى 

رانكراوة، ضونكة كاسؤليكةكانةوة،بةتةواويي وَي
دا ذمارةى 1999سةنتةرَيكى ثرؤتستانتى بووة. لةساَلى 

 كةس بووة.  83448دانيشتوانةكةى   

 Dumézil, Georges (1898-1986) جؤرج ،دومؤزيل-6
 زؤريي بة فةرةنسيية، مَيذوونوسَيكى فةيلةسوفء

 هيندؤ ميتؤلؤذياى كايةى لة كارةكانييةوة بةهؤى
 ضةند لة لةدايكبووة، ثاريس لة. ناسراوة ئؤرؤثييدا
 ثةيوةندى ثاشان خوَيندوويةتىء فةرةنسا شارَيكى
 تةواوبوونى دواى. مامؤستايانةوة ثةميانطاى بة كردووة
 طةِراوةتةوة دا 1919 ساَلي لة جيهان، يةكةمى جةنطى

 ساَلي لة. وةرطرتووة ئةطريطاسيؤنى ثةميانطاو بؤ
 انكؤىز لة وانةوتنةوة بة دةستيكردووة ةوة 1921
 فةرةنساو بؤ طةِراوةتةوة دا 1933 ساَلي لة. وارشؤ
 لة. باآل ثةميانطاى لَيكؤَلينةوةكانى بةرثرسى بة كراوة
 لةوآ دؤفرانسء كؤليج بؤ هةَلبذَيردراوة دا 1949 ساَلي

. وتؤتةوة هيندؤئؤرؤثييةكانى مَيذووى1968 ساَلي تا
 ئةكادميياى ئةندامى بة كراوة دا1978 ساَلي لة

 بنةماى لةسةر خؤى لَيكؤَلينةوةكانى.  سافةرةن
 هيندؤئؤرؤثييةكان، ئايينة بونيادييانةى بةراوردكردنى

. دامةزراندووة جةرمانةكان، يؤنان، هيندستان، وةك
 ئايينانة ئةو كة دةرةجنامةى ئةو طةيشتة سةرةجنام
 كة باوةوة ئايديؤلؤذيايةكى ناو ضؤتة رةطيان هةموويان

 بةِرَيوةى كؤمةآليةتى ئؤرطانى ئةفسانة، سروت، ضةندان
 لةناو ئايني ضاالكييةكانى ئةودا تَيِروانينى لة. دةبةن

 بةشةى هةر بةشةوةو سَي بة دةكرَيت كؤمةَلطادا
 سةربازيي، رؤحي،: هةية خؤى وةزيفةى

 ميتؤلؤذياى اليةنى طةلَيك تيوريية ئةم. بةرهةمطوزاريي
 لة: كانىنَيودارة كتَيبة لة. روونكردةوة ييهيندؤئؤرؤث
 ئةفسانةو ،1973-(نادروستى) فيكشن بؤ ئةفسانةوة

 .1973-1968 داستان

بريتية لةئارةزووى  Homosexuality هاوسَيكسانى -7
سَيكسيي بةرامبةرى ئةندامانى هةمان ِرةطةزةكةى 
خؤت. هؤمؤسَيكسي ثَيضةوانةى هيرتؤسَيكسيية 

heterosexuality، كةئةميان بريتية لةئارةزووى سَيكسيي 
بةرامبةرى رةطةزةكةى تر. بةآلم ئةوانةى كة ئارةزووى 
هةردوو رةطةزةكة دةكةن لةيةك كاتدا ثَييان دةوترَيت 

، ئةم زاراوةية جياوازيي زؤرة  bisexualsووتسَيكسى ج
لةطةأل زاراوةى نَيرةمووكدا، كة بؤ كةسَيك بةكاردَيت 
خاوةنى هةردوو ئةندامى سَيكسيي نَيريش و مَيش 

سَيكسي ئافرةت ثَيي دةوترَيت ثانَينكةر يان بَيت. هؤمؤ
. لةم ساآلنةى دواييدا، لةميديادا، lesbiansليزبى 

بؤ هةردوو هؤمؤسَيكسى نَيريش و  gayزاراوةى طةى 
 مَيش بةكار دةهَينرَيت.

لة تَيِروانينى فؤكؤدا، ئةم زاراوةية  episteme ئةثستيم-8
كؤمةَلطاوة رؤشنبرييية لة اليةنى  _هةَلوَيستَيكى سؤسيؤ

لة ساتةوةختَيكى دياريكراودا. بةشَيوةيةكى طشتى 
دةتوانني بَلَيني ئةثستيم كايةيةكة تَييدا هةموو ثَيشينة 
تيورييةكان ديارى دةكرَين، ئةمةش وةكو مةرجَيك بؤ 
شَيمانةى زانني و ثرةنسيثةكانى ئاِراستةكردن. بةجمؤرة 

موو ئةثستيم دةبَيت بة رَيكخستَيكى زجنريةيي كة هة
 بونيادة سيميايية قوَلةكان لةوَيدا كؤدةبنةوة.

 

 
 سةرضاوة

Wikipedia، the free encyclopedia. 
 



 65  

SARDAM  No. 39    2005 

 

 

 

 دةروازةي فؤكؤناسي
 خويَندنةوةيةك بؤ كتيَيب )مةعريفة و دةسةالَت: دؤلَؤز(*-ميتا

 
 

  شاهؤ سةعيدشاهؤ سةعيد
 
 
 
 
 
 
 

يةكةم: فؤكؤي ئةرشيفناس )ئاركؤلؤجياي 
 مةعريفة(

ئةو ئةرشيفناسة نوَيية كَيية كة ماوةيةكة لة 
شاردا سةرطةرمي هةَلكؤَلينة بةناو دؤكيؤمَينت و 

ي مرؤظايةتيدا؟ داخؤ مةعريفةي ضةندين سةدة
خؤي بة ئريادةي خؤي ئةو كارة دةكا، يان لةاليةن 

 دةزطايةكي تايبةتةوة ِراسثَيردراوة؟!
ئةمة طةوهةري ثرسيارةكةية، كة كةسانَيكي 
بةدطوماني بةدطومانرت كردووة. هةندَيكيان وةك 
فةرمانبةري دةزطايةكي تةكنؤكراتي بونيادطةري 

يان واية ثياوَيكة هيتلةر لَييدةِروانن. هةندَيكي تر ثَي
ئاسا طاَلتةي بة )مافةكاني مرؤظ( دَي و مانيفَيسيت 
)مةرطي مرؤظ(ي زؤر بَيباكانة ِراطةياندووة. 
كةسانَيكيش وةك نوسةرَيك لَيي دةِروانن كة طةمة لة 

نَيو زماندا دةكا و تواناي بةرهةمهَيناني دةقَيكي 
كي ِروون و ئاشكراي نيية و قسةي هيض فةيلةسوفَي

 طةورة بة هَيند وةرناطرَي.
بةالم لة بةرامبةر ئةم بةدبينييةدا. 
خةَلكانَيكيش بة وردي و، بَي هيض حوكمَيكي 
ثَيشوةخت، لة كارة سةيرةكاني ئةو ئةرشيفناسة 
نوَيية ورددةبنةوة، كة لة كاري هيض ئةرشيفناسَيكي 
ثَيش خؤي ناضَي. ئةو مَيذوونوسةي كة خاوةني 

ة بةرامبةر مةعريفة و طوتاري فةلسةفةيةكي نوَيي
مةعريفي، بَيباك لة هةر قسة و تؤمةتَيك، بة 
متمانةيةكي ئَيجطار طةورةوة، درَيذة بة 
هةَلكؤَلينةكاني خؤي دةدا. وةك ئةوةي لة ئايندةوة 
طةِرابَيتةوة و تواناي نةبَي بة زماني ئاسايي ئَيمة 
قسة بكا. بؤية ئةم خةَلكانة لة )ميشيل فؤكؤ(دا 
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 –ي سثَيدةيةكي نوَيي ضاخَيكي فةلسةيف وَينة
 مةعريفي نوَي بةديدةكةن.

بؤ ئةوةي لة هةَلكؤَلينةكاني فؤكؤ تَيبطةين، 
دةبَي سةرةتا لةو ميتؤدة بطةين كة )مَيذوو( و 
دؤكيؤمَينتةكاني مَيذووي ثَيدةخوَينَيتةوة. ئةَلبةتة 
طرنطرتينيشيان )دةقةكان(ن. بةالم داخؤ ئةو ميتؤدة 

 يية بؤ خوَيندنةوةي مَيذوو؟نوَيية ض
كاتَي فؤكؤ مَيذوو دةخوَينَيتةوة، دوو شت جَي 

بة  –بايةخي ئةو نني، كة ثَيشرت و تا ئَيستاش 
طوَيرةي ميتؤدي ِرةخنةيي و شَيوازي لَيكؤَلينةوة لة 

دوو سةرضاوةي سةرةكي  –زانستة مرؤييةكاندا 
تَيطةيشنت و دةسكةوتين حةقيقةتن. ئةو دوو 

 كؤ بة سةرياندا بازدةدا:شتةش كة فؤ
(: كة ِرةطةزَيكة بؤ propositionالقضية دؤز )-1

ثشرِتاستكردني حةقيقةت. لة لؤجيكدا: ئةو 
قسةيةية كة قابلي سةملاندن يان ِرةتكردنةوةية. 
سروشيت دؤز ستونيية، دؤزةكان لة ثاَل يةكدا 
كؤمةَلَيك ستووني هاوجؤر يان ناجؤر، يةكتةواوكةر 

ثَيكدَينن. بةالم لة رووي مَيذوييةوة يان دذ بة يةك 
ثلةبةندي لة نَيوانياندا هةية )لة كؤنةوة بؤ نوَي(. بؤ 
منونة دةوترَي )مرؤظ بوونةوةرَيكي بريكةرةوةية: 
ئةرستؤ( ئةمة دؤزَيكة لة ثاَل دؤزَيكي تردا كة دةَلَي 
)من بريدةكةمةوة كةواتة من هةم: ديكارت(. ئةم دوو 

ووي لوجيكييةوة تةواون، دؤزة هةر ضةندة لة ِر
بةالم لة هةناوياندا يةكرتي ِرةتدةكةنةوة. يةكةميان 
بووني فيسيؤلؤجي مرؤظ دةكاتة مةرجي 
ثَيشوةخيت بريكردنةوة، هةرضي دووةميانة 
بريكردنةوة دةكاتة مةرجي ثَيشوةخيت بوون. 
                مةعريفةي مرؤيي لَيوانلَيوة لة دؤز، 

هةندَيكيان قووَل،  هةندَيكيان رووكةش و
هةندَيكيان سانا و هةندَيكيان لَيكدراون.. بةالم ئةو 
رووبةرة فراوانةي كة دؤزةكان لة دؤكيؤمَينتة 
مَيذوييةكاندا داطريياندةكةن، جَيبايةخي ئةوتؤي 

 فؤكؤ نني.

ِرستة: ئةطةر سروشيت دؤزةكان ستووني -2
بَي، ئةوا سروشيت ِرستةكان ئاسؤيية. هةموو 

كة ئَيمة دةيدركَينني تةواوكةري  ِرستةيةك
ِرستةيةكي ثَيشوتر و زةمينةخؤشكةري ِرستةيةكي 
دواترة. بؤ ئةوةي ِرستةكامنان بطةن، دةبَي 

لة نَيوانياندا هةبَي و خطي( ثةيوةندييةكي هَيَلي )
بضنة طةمةيةكي دياليكتيكييةوة لةطةَل يةكرتدا، 
وةك ئةوةي هةر رستةيةك وةالمي ِرستةيةكي 

تر بَي. بؤ منونة ِرستةي )مرؤظ بوونةوةرَيكي ثَيشو
بريكةرةوةية( وةالمي ِرستةيةكي ثَيشوترة كة دةَلَي 
)مرؤظ بوونةوةرَيكي ئاذةَليية(. ِرستةي )من هةم( 
وةالمي ِرستةيةكة دةَلَي )من بري دةكةمةوة(. بةالم 
فؤكؤ جطة لةوةي طرنطي بة سروشيت لؤجيكي 

يت سَينتاكسي دؤزةكان نادا، طرنطي بة سروش
 ِرستةكانيش نادا.

ئةي داخؤ ئةو ِرووبةرة ضية كة فؤكؤ لة 
 هةَلكؤَلينة مةعريفيةكانيدا تيشكي دةخاتة سةر؟!

لة ِراستيدا ئةو ِرووبةرة )طوتار(ة، كة نة لة 
دؤزةكان ثَيكدَي و نة لة ِرستةكان، بةَلكو لة 
)طوزارشت(ةكان ثَيكدَي. فؤكؤ ثَيي واية لة هةر 

مةعريفةي مرؤييةوة هةَلكؤَلني شوَينَيكي 
دةستثَيبكةين، دؤزةكان و ِرستةكان هةَلدةقوَلَين، 
بةالم ئةوةي كة زؤر ناوازة و دةطمةنة 
)طوزارشتةكان(ن ضونكة ئَيمة بة ئاساني دةستكاري 
دؤزةكان دةكةين و بة جياوازي توَيذةرةكان 
ئةجنامطريي جياوازمان ضنطدةكةوَي. هةروةها 

كاندا ئةو مانايانة دةستخةين كة دةكرَي لة ِرستة
نةوتراون، ضونكة لة هةناوي هةموو ِرستةيةكي 
وتراودا ِرستةيةكي نةوتراو هةية. كةواتة دؤزةكان 
و ِرستةكان لة زاوزَيي بةردةوامدان، ئةوةي لة 
رابردوودا بةرهةمهاتووة ئَيستا بةرطي نوَي 
دةثؤشَي، لة سياقي خؤي دةترازَي و دةضَيتة 

شومارة فةردي و دةستةجةمعييةكانةوة. سياقة بَي 
بؤية ناتوانني هيض )طوتار(َيكي ِروومنان دةستكةوَي 
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طةربَيتو تةنها بةناو دؤزو ِرستةكاندا بطةِرَيني. بةالم 
سروشيت )طوزارشت( جياوازة لة سروشيت دؤز و 
ِرستةكان، طوزارشتةكان ِرووبةرَيك نني بؤ زاووزَيي 

نةرةكاني طوتارن، كة مانا، بةَلكو ِرةطةز ثَيكهَي
قؤناغَيكي مةعريفي لة قؤناغي مةعريفي تر 
جيادةكةنةوة. طةِرانيش بة دواياندا سانا نيية، 
ضونكة ناوازة و دةطمةنن. طوزارشتةكان لة 
هةناوياندا دؤزي لؤجيكي هةَلناطرن كة قابلي 
سةملاندن يان ِرةتكردنةوة بن، هةروةها ِرستةي 

ِراظةكردني نوَي بن. نةوتراو ناشارنةوة كة قابلي 
بةَلكؤ طوزارشتةكان تةنها طوزارشنت و راستطؤترين 
كانطاي بةرهةمهَيناني طوتارن. هةندَي جار 
طوزارشتةكان كؤثي يةكرتن و يةكدي دووبارة 
دةكةنةوة، كة ئةوةش بةَلطةي بةردةوامبووني 
طوتارَيكي دياريكراوة، هةندَي جاريش دابِران لة 

كاندا بةديدةكةين، كة نَيوان سروشيت طوزارشتة
 ئةوةش بةَلطةي دابِرانة لة طوتاردا.

طوزارشتةكان هةندَيك جار تاكةكةسي و 
هةندَي جار دةستةجةمعني، هةندَي جار بةرهةمي 
مرؤظةكان و هةندَي جار بةرهةمي دامودةزطاكانن.. 
هةموويان ثَيكةوة ئةو ثنتانة ثَيكدَينن كة لة 

ن. بةالم ثَيويستة فةزايةكي هاوجؤردا طوتار ثَيكدَين
سَي بازنة لَيكدَي جيابكةينةوة كة لة طوزارشت 

 ئاالون:
بازنةي يةكةم: )فةزايةكي ثَيكةوةلكاو( كة 
تيايدا طوزارشتةكان سروشتَيكي هاوجؤريان هةية، 
ناكرَي وةك )دؤزةكان( بيانبةينةوة سةر ثرنسيثي 
سةرةتايي. هةروةها ناكرَي وةك )ِرستةكان( 

ر سياق. بةَلكو دةكرَي سةرجني ئةو بيانبةينةوة سة
طؤِرانة بدةين. كة بةسةر جووَلةي طوزارشتةكاندا 
دَي نةك بةسةر شوناسي طوزارشتةكان. بؤ منوونة 
كاتَي مرؤظ لة ضةند كايةيةكي جياوازدا كاردةكا، 
طؤِران بةسةر سروشيت طوزارشتةكاندا نايةت، 

ت. بةَلكو طؤِران بةسةر ئاستةكاني ئيشكردنياندا دَي

مرؤظ هةوَلنادا ضوونيةكي لة نَيوان ضاالكيةكاندا 
بدؤزَيتةوة، بةَلكو هةوَلدةدا ضوونيةكي لة نَيوان ئةو 
سيستمة ثَيشوةختانةدا بدؤزَيتةوة كة ثةنايان بؤ 
دةبا. فؤكؤ منوونةي طةجنَيكي ِرةشثَيسيت 
ئةمريكي دَينَيتةوة، كة هةندَي جار بة سيستمي 

ةكا و هةندَي جاريش زماني ئينطليزي طشيت قسة د
بةلةكنةو سيستمي تايبةتي ِرةشثَيستةكان قسة 
دةكا. طةجنةكة لةو دوو ثرؤسةيةدا، كة دةشَي 
ئارةزوومةندانةبَي يان ناضاري بَي، بة دواي 
هاوجؤري لة نَيوان دؤز و ِرستةكاندا ناطةِرَي بةَلكو 
بة دواي هاوسيستميدا دةطةِرَي كة لة شَيوازي 

ة دةطرَي. واتة طوزارشت طوزارشتةوة سةرضاو
سةرضاوةي سةرةكي هةر سيستمَيك يان هةر 
طوتارَيك ثَيكدَييَن، كة ئةو سيستمةش الي خؤيةوة 
ِرستة و دؤزي تايبةت بة خؤي بةرهةمدَييَن. 
منوونةيةكي تر )كة هي دؤَلؤزة(: كرافت ئيبينط 
كتَيبَيكي بة زماني ئةَلماني دةربارةي 

ان )االحنرافات سايكؤلؤجياي الدانة سَيكسيةك
اجلنسية( نوسيوة، كاتَي باس دَيتة سةر ئةو 
بابةتانةي كة مايةي شةرم يان بَيزلَيكردنةوةن، 
كرافت سيستمي طوزارشيت خؤي دةطؤِرَي و زياتر 
زاراوةي التيين بةكاردَييَن. ِرةنطة زمانناسَيك يان 
ِرةخنةطرَيك ئةم دياردةية بةوة تةفسري بكا كة 

رم لة هةر كؤمةَلطايةكدا سيستمي سانسؤر و شة
ئةوة دةخوازَي كة ئةو وشةي بازاِريانة لة نوسيندا 
بةكارنةيةن، ئةم تةفسرية لة ِرووي ياساي زمان و 
              شَيوازي دةربِرينةوة ِراستة. بةالم لة رووي
ياساي طوزارشت و طوتاري مةعريفييةوة ِراست 
 نيية، ضونكة كرافت تةنها لة شَيوازَيكي 

ربِرينةوة ناطوَيزَيتةوة بؤ شَيوازَيكي دةربِريين دة
تر، بةَلكو لة طوتارَيكي مةعريفييةوة دةطوَيزَيتةوة 
بؤ طوتارَيكي مةعريفي تر، كة تيايدا ماناكاني 
شةرم و سانسؤر و جواني و سَيكس و.. هتد، 

 جياوازن.
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بازنةي دووةم: )فةزايةكي هاوسَي( لةم 
ثةيوةندييان  فةزايةدا مةرج نيية طوزارشتةكان

ثَيكةوة هةبَي، بةَلكو ثةيوةندييان بة ئاستةكاني 
خود، بابةت و ضةمكةكانةوة هةية. ئةم 
ثةيوةنديانةش دةرفةت دةرةخسَينن بؤ سةرلةنوَي 
جياكردنةوةي طوزارشت لة دؤز و ِرستة. ئةَلبةتة 
هةر ِرستةيةو بةرهةمي خودَيكي دياريكراوةو، هةر 

كي بريكةرةوةية. دؤزَيكيش ئةجنامطرييي خودَي
طوزارشتةكان هةرضةندة لة ِرواَلةتدا خودين، بةالم 
لة فةزاي طشتيدا بةرهةمي طوتارن. بكةري 
طوتاريش بكةرَيكي ناديارة. بؤ منوونة هةرضةندة 
كةسَيك دَيت و دةَلَي: )بة ديدي من..(، بةالم لة 
ِراستيدا ئةو فرَيزة لةناو طوتارَيكدا بةكاردَيت كة 

ن بكةر، تيايدا ثاسظ و ناديارة، يان قسةكةر، يا
ملكةضي سيستمي طشيت طوتارة. واتة ئةوةي كة 
ئامادةية ديدي طشيت طوتارة نةك ديدي تاكةكةس. 
طوزارشت سةربةخؤية نةك سةر بة كةسي 
طوزارشتكار، كةسي طوزارشتكار ثنتَيك ثَيكدَييَن 
لةناو تؤِرَيكي طوزارشتئامَيزا، كة سةرةِراي ثَيطةو 

و سياقي جياوازي بكةرة طوزارشتكارةكان شوَين 
هةموويان بة طوَيرةي سيستمَيكي دياريكراوي 
بةرهةمهَيناني طوتار و طوزارشت كاردةكةن. لَيرةدا 
سةرلةنوَي ثَيويستة ئةوة دووثات بكرَيتةوة كة 
مةرج نيية طوزارشتةكان سةر بة هةمان ِرستةو 
هةمان دؤز بن، ضونكة ئةو ِرستانةي ثزيشكَيك، 

ةرمانبةرَيك، ثياوَيكي ئايين يان مامؤستايةك ف
بةكاريدَييَن جياوازة لةو ِرستانةي سةربازَيك يان 
بازرطانَيك يان نةخوَيندةوارَيك بةكاريدَييَن، 

(ي ئةو كةسانة لة يةكرت قضاياهةروةها دؤزةكان )
جياوازن.. بةالم طوزارشتةكان سةر بة طوتارَيكي 

وي مةعريفني. دياريكراوو سيستمَيكي دياريكرا
بؤية ئةوةي الي فؤكؤ طرنطة خودي طوزارشتةكةية 
نةك كةس و دةزطا طوزارشتكارةكان. لَيرةدا دؤَلؤز 
قسةيةكي سارتةر بة منوونة وةردةطرَي كة دةَلَي 

ئةو وَينة و زانياريية خةياَليانةي كة لة خةونةكاندا 
دةيانبينني و وةرياندةطرين سةر بة جيهانَيكي 

بةَلكو سةر بة جيهاني تايبةتي ناواقعي نني، 
خؤيانن كة جياوازة لة جيهاني بَيداري،.. بةم ثَيية 
جيهاني طوزارشتةكان كة ذَيدةري بةرهةمهَيناني 
طوتارن الي فؤكؤ، جيهانَيكي تةواو جياوازة لةو 
جيهانةي كة ثَيشرت فةيلةسوف و مرؤظناسةكان 
 بةرهةميانهَيناوة.. جيهانَيكي خةياَلي نيية بةَلكو
بةرهةمي ئةو طوزارشتانةية كة لة ذَير زةبري رستةو 
دؤزةكاندا خنكاون و ئاركؤلؤجيست و 
هةَلكؤَلةرةكانيش هيض اليةكيان لَينةكردؤتةوة، هيض 
 ميتؤدَيكي نوَييان بةكارنةهَيناوة بؤ بةقسةهَينانيان.

لة هةر رستةو دؤزَيكدا سَي جؤر ئاماذة 
ماذةكاني ئامادةييان هةية: )ئاماذةكاني خود، ئا

بابةت، ئاماذةكاني وَينا(. بةالم لة طوزارشتدا ئةم 
ئاماذانة ئامادةييان نية ضونكة قابلي 
لَيكجياكردنةوة نني. هةموو ئاماذةيةك لةيةك كاتدا 
خود و ئاماذة و وَيناكردنيشة. ِرةنطة ئاماذة 
رواَلةتيةكاني ِرستةو دؤز طؤِرانيان بةسةر بَيت، 

ذةيةكي طةوهةريي لة بةالم طوزارشت وةك ئاما
طوتارَيكي دياريكراودا وةك خؤي دةمَينَيتةوة. بة 
مانايةكي تر: طؤِران لة ِرستةو دؤزدا طؤِراني كاتي و 
ِرواَلةتني، بةالم طؤِران لة طوزارشتدا يان ِروونادا، 
يان كة ِروويدا ريشةيية و دابِرانَيك لة طوتاردا 

 دةخاتةوة.
وكار( واتة بازنةي سَيهةم: )فةزايةكي تةوا

فةزاي ئةو ثَيكهاتانةي كة بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ 
نايةنةطؤ، وةك دامودةزطاكاني دةوَلةت، ِرووداوة 
سياسيةكان و ثرؤسة كؤمةاليةتي و ئابووريةكان، 
بةالم بةرهةمهَيين ئةو طوزارشتانةن كة دوا بازنةي 

 سيستمي بةرهةمهَيناني طوتار ثَيكدَينن.
طوزارشيت بَيدةنط  طوزارشتة دةنطدارةكان

بةرهةم دَينن، بؤ منونة فرَيزطةلَيكي وةك )دةستور، 
ثةمياننامة، طرَيبةست و تؤماركردن( ئةو طوزارشتة 
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دةنطدارانةن كة دةزطاطةلَيكي وةك دادطا و دةوَلةت 
و فةرمانطةكان بةرهةمدَينن. بةالم دامودةزطاكانيش 
ئةو ئاستة بَيدةنطانةي طوزارشنت كة )بةها( و 

يبةت دةبةخشن بةو فرَيزة ثةتي و ئةبسرتاكتانةو هة
لة رستة و دؤزي ئاسايي جيايان دةكةنةوة. 
دةمودةزطاكان مرؤظةكان جَلةو دةكةن تاببنة 
بةرهةمهَييَن ئةو طوزارشتانةي كة بة طوَيرةي 
سيستمَيكي ثَيشوةخيت طوتار بةرهةمهاتوون. بؤ 
 منوونة وَينةي ثزيشك لةناو خةستةخانةدا، وَينةي
ئةكادميييةك لةناو دةزطاي زانكؤدا، يان دادوةرَيك 
لةناو دادطادا وَينةي كةسَيك نيية طوتار 
بةرهةمبَييَن بةَلكو بةرجةستةكةري طوتارَيكي 

كؤمةاليةتيية كة رؤَلي  –مةعريفي–سياسي 
دابةشكردووة بةسةر هةموو بكةرةكاندا، جيهاني 
خةستةخانة لة جيهاني دةرةوةي خةستةخانة و 

اني ناو دادطا لة جيهاني ناو بازاِر جيه
جيادةكاتةوة.. كةسانَيك سانسؤر و كةسانَيك 
سانسؤركراون، كةسانَيك تؤمار دةكةن و كةسانَيك 
تؤمار دةكرَين.. بةالم هةموو بكةرةكان ثَيكةوة، 
ئةوانةي دةرةوة و ناوةوة، طوزارشت لة طوتارَيك 
دةكةن كة ِرؤذانة و سات لة دواي سات دووبارة 

 دةبَيتةوة.
كةواتة خةسَلةتَيكي تري طوزارشت لة ديدي 
فؤكؤدا دووبارة بوونةوةية، بةالم دووبارة 
بوونةوةيةك كة لة طةوهةردا )سةقامطرييي( لة 
خؤطرتووة نةك ثَيضةوانةكةي. لة ثرؤسةي دووبارة 
بوونةوةدا فؤرمةكان دةطؤِرَين، ِرستةكان ضةندين 

ةونة بةرطي جياواز دةثؤشن، دؤزةكان دةك
ملمالنَي.. بةالم طوزارشت وةك خؤي دةمَينَيتةوة. 
بؤ منونة: )مَيذووي سروشيت( لة سةدةي هةذدةدا 
بة شَيوازَيك باس لة تيورةي ثةرةسةندني 
مرؤظايةتي دةكا كة جياوازة لة تيورةي 
ثةرةسةندني سروشيت الي زيندةوةر ناسةكان، 
 تَيزةكاني سيمسؤن جياوازة لة تَيزةكاني داروين،

بةالم ئةوةي كة جياواز نيية و دووبارة دةبَيتةوة 
فرَيزةكاني وةك: ثَيشكةوتن، ثةرةسةندني جؤرةكان 
و طةشةي سياسي و بايؤلؤجي و كؤمةاليةتي و.. 
هتدة. منونةيةكي تر: بةر لة سةدةي هةذدة. 
مرؤظةكان لة رووي بايؤلؤجييةوة لةيةكدي 
جيادةكرانةوة، مرؤظي تةندروست لة مرؤظي 

خؤش جيادةكرايةوة، يان مرؤظي ئاسايي لة نة
مرؤظي دِرندة، مرؤظي ثاك لة مرؤظي طول 
جيادةكرايةوة. بةالم لة دواي سةدةي هةذدةوة 
مرؤظةكان لة رووي تواناي ئةقَلييةوة لة يةكدي 
جياكرانةوة، ئاقَلةكان لة شَيتةكان جيادةكرانةوة 

( تةنانةت داوادةكرا تاوانبارةكان )كة دةكرا ذير بن
لةطةَل شَيتةكان )كة دةكرا بَيتاوان بن( ثَيكةوة 
زينداني نةكرَين. بةالم ئةم دابِرانة كة سةدةي هةذدة 
لة ثَيش خؤي جيادةكاتةوة، مةرج نيية زادةي 
طؤِران بَي لة ئةنطَيزة ئةخالقيةكاندا، بةَلكو زادةي 
دابِرانة لة طوتاردا: كة يةكةميان هَيَلَيكي جياكةرةوة 

ة نَيوان ثريؤزي/ ثيسي يان مرؤظ وةك دةكَيشَي ل
بوونةوةرَيكي يةزداني و مرؤظ وةك بوونةوةرَيكي 
نةفرةت لَيكراو. دووةميشيان هَيَلَيكي جياكةرةوة 
دةكَيشَي لة نَيوان ئاقَلي/ شَييت يان مرؤظ وةك 
بوونةوةرَيكي بريكةرةوة و مرؤظ وةك بوونةوةرَيك كة 

طوَيرةي  تواناي بريكردنةوةي لة دةستداوة. بة
ديدي جياكاري يةكةم ئةطةر مرؤظَيك ثريؤزي لة 
دةستدابَي، ئةوا شوَيين ئةو دةرةوةي مرؤظستانة، 
دةرةوةي شار و ئاوةدانيةكان. بةالم بة طوَيرةي 
ديدي جياكاري دووةم ئةطةر مرؤظَيك تواناي 
بريكردنةوةي لةدةستدابَي، ئةوا شوَيين ئةو 

ا، ضوونكة بة دةرةوةي هوشياريية لة ئاست بووند
طوَيرةي تَيزةكةي ديكارت بريكردنةوة مةرجي 

 ثَيشوةخيت بوونة.
دووبارة بوونةوةي طوزارشتَيك لة رستةو دؤزة 
جياوازةكاندا، هَيز و سةرضاوةي مانةوة دةبةخشَي 
بةو طوزارشتة. كاتَيك تؤ ِرستةيةك دةدركَيين، يان 
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كاتَي تؤ ضةكوشي سةري  –هةروةك دؤَلؤز دةَلَي  –
ةكانت دةكَيشي بة دوطمةي ثيتةكاني سةر ثةجن

ئامَيري ضاثكردني بةردةمتدا.. ئةوةي ئامادةية 
هَيزي طوزارشتة، هَيزي مةعريفةيةكي تَيكةَل بة 
تواناكاني دةسةالت، ثةيوةنديي نَيوان دوطمةي 
ثيتَيك و دوطمةي ثيتَيكي تر ثةيوةندي نَيوان 

ة لة ثنتةكاني دةسةاَلتة، طواستنةوةي جوَلةي ثةجن
دوطمةيةكةوة بؤ دوطمةيةكي تر ِرَيكخستين 
ثةيوةنديي نَيوان ضةقةكاني دةسةاَلتة. ئةو 
طؤِرانكاريانةي بةسةر ِرستةو دؤزةكاندا دَين لة 
فؤرم و شَيوازي جياوازدا، بةرجةستةكةري 
جَيطرييي طوزارشنت، ضونكة جَيطريبووني هةرشتَيك 

 Riemannدةاللةت لة )زؤريي( ئةو شتة دةكا. ِرميان 
وةك زانايةكي ئةندازةناس تَيزَيكي تايبةتي 
سةبارةت بة )زؤريي( لة فيزيا و مامتاتيكدا 

بةهايةكي  Husserlثَيشكةشكرد. ثاشان هؤسرَل 
فةلسةيف بةو ضةمكة بةخشي. بةالم بريطسؤن 

Bergson  وردتر باس لة )زؤريي( دةكا و دةَلَي
ا ئةوةي كة زؤرة ئةوةية كة جَيطريةو لة )كات(د

رووبةر داطريدةكا، واتة مةرج نيية زؤري تةنها 
ثةيوةنديي بة دووبارة بوونةوةوة هةبَي لة 
)شوَين(دا. لَيرةوة هةرضةندة ِرستة و دؤزةكان لة 
زؤرترين شوَيندا زاووزَيدةكةن و دووبارة دةبنةوة، 
بةالم دووبارة بوونةوةكانيان ِرةسةن نني ضونكة بة 

كان و سياقةكان جياوازي قسةكةرةكان و دةزطا
طؤِرانيان بةسةردادَي، هةرضي طوزارشتة هةرضةندة 
ِراستةوخؤ نيية، بةالم جَيطريةو بؤ ماوةيةكي 
زةمةنيي درَيذ بة جَيطرييي دةمَينَيتةوة. واتة دةشَي 
ضةندين ِرستةو دؤز )كةمايةتي( ثَيكبَينن كاتَي 
تواناي ئةوةيان نية وةك كؤمةَلَيك هاوسَي يةكدي 

كةنةوة، لة بةرامبةردا دةشَي يةك دووبارة ب
طوزارشت )زؤر( بَي كاتَي بؤ ماوةيةكي درَيذو لة 
رووبةرَيكي فراواندا دووبارة دةبَيتةوة. رستةكان 
خاوةنيان هةن، بةالم ِرةسةن نني.. لة بةرامبةردا 

طوزارشتةكان بَي خاوةنن، بةالم رةسةنن و بةرهةمي 
 ارن.تؤِرَيكي جَيطرييي بةرهةمهَيناني طوت

فؤكؤ ِرةخنة لة ئاركؤجيست و مَيذوونوسةكان 
دةطرَي بةوةي تةنها كار لة ِرستةكان و لة دؤزةكاندا 
دةكةن. واتة ئةوان كار لةناو ئةو طوزارشتانةدا 
ناكةن كة لة دةقةكاندا دووبارة دةبنةوة، بةَلكو بة 
دواي وَينة مةعقولةكاندا دةطةِرَين و طةر لة ثشت 

ة وَينةيةك نةدؤزنةوة كة دؤزَيكي دياريكراوةو
شايةني شيكردنةوة بَيت يان ئةطةر هَيماطةلَيك 
نةدؤزنةوة بؤ بةرجةستةكردني ئةجنامطرييةكانيان 
ئةوا فرَيز و طوزارشتةكاني ئةو دؤزة ثشتطوَي 
دةخةن و تةنها لةسةر دؤزة ديارةكان دةوةسنت، كة 
ئةوةش لة تواناي هةموو توَيذةرَيكداية. هةندَي جار 

ضةوانةوة تةنها لةسةر ماناي ِرستةكان بة ثَي
دةوةسنت و لة ِرستةكاني ثَيشرت و ثاشرت دةكؤَلنةوة 
تا ماناي زياتر ببةخشن بة ِرستةطةلَيك كة تواناي 
وةرطرتين ئةو هةموو مانايانةي نيية. واتة 
هةندَيكيان نوقمي وَيناكردن و هةندَيكيان نوقمي 

كؤ بريتية لة ِراظةكردن دةبن. بةالم ئاركؤلؤجياي فؤ
ثرؤسةيةكي وردي طةِران بةشوَين ئةو جومطة 
سةرةكيانةي طوتاردا كة لة ِرستةكان و لة دؤزةكاندا 
هَيندة بة ئاساني ضنط ناكةون، فؤكؤ لةم 
ثرؤسةيةدا ذَيدةر )مةرجةع(ي نيية، ضونكة بووني 
ذَيدةر واتة تةسليمبوون بةو طوتارةي كة ثَيويستة 

نةك ميتؤدي خوَيندنةوة،  ببَيتة بابةتي خوَيندنةوة
طةِرانةوة بؤ مةرجةع واتة درَيذةدان بة جَيطرييي 
تَيطةيشتنَيكي ثَيشوةخت و درَيذةدان بة 
مةرجةعيةتي دةسةالت لة رستةو دؤز و هةَلكؤَليين 

 نوَيدا.
( ثَييواية هةموو F. Ewaldهةر بؤية )ئيواَلد 

دةق و نوسينةكاني فؤكؤ بريتني لة "طوتارطةلَيك بَي 
بَي مةرجةع"، ضونكة ئةو كار لة دةقةكاندا  –ذَيدةر 

ناكا بةَلكو كار لة وةزيفةي دةقةكاندا دةكا، بة 
مانايةكي تر فؤكؤ ميتؤدَيك بةرهةمدَييَن بة 
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مةبةسيت خوَيندنةوةي مةعريفة نا، بةَلكو بة 
مةبةسيت خوَيندنةوةي شَيوازي خوَيندنةوةي 

ةيةكي مةعريفة لةاليةن كةسانَيكةوة كة بةشَيو
ترانسندنتاَل طوتاريان خوَيندؤتةوة، بةالم خؤيان لة 
ِراستيدا بةشَيك بوون لةو طوتارة، ئةمةش ئةو 
طةمةيةية كة دةسةالت دةيكا بؤ بةرةنطار بوونةوةي 
)بةرطري(. بؤ منونة فؤكؤ لةناو دؤكيومَينتةكاني 
تايبةت بة )خةستةخانة، بةندخيانة، شَيتخانة، 

تةمبَيكردن و فَيركردن  قوتاخبانة، ياساكاني
              و..هتد( بةناو ِرستةو دؤزةكاندا ناطةِرَي،
بةَلكو تةنها لةسةر وةزيفةي ئةو دةزطايانة 
دةوةسيَت و دةيانبةستَيتةوة بة طوزارشتيي طشيت 

 طوتارةوة.
بةالم طرفيت طوزارشت لةوةداية، كة 
دابةشناكرَي و تاك تاك ناناسرَي، بةَلكو وةك 

كي هةمةكي لة طوتاردا بةرجةستة دةبَي. يةكةية
توَيذةر دةتوانَي لةسةر ِرستةو دؤزةكان يةك بةيةك 
بوةسيَت، بةالم ناتوانَي ئةو كارة لةطةَل طوزارشتدا 
بكا. طوزارشت ئةو ثَيكهاتانةي طوتارة، كة يان 
دةرناكةون و لة تاريكيدا دةمَيننةوة، يان هةموويان 

ووناكيدا ثَيكةوة ئاشكرا دةبن و لة ِر
دةدرةوشَينةوة. ئةمةش ثَيويسيت بة نةفةسدرَيذي 
و هةَلكؤَلني هةية لة جؤرَيكي تر، ثَيويسيت بة كار 
كردن هةية لة ثةراوَيزةكان و لةو شوَينانةدا كة 
دوورن لة غةَلبةغةَلب و جةجناَلي ِرستةو دؤزةكان. 
بؤ منونة تيشكخستنة سةر )كورسي ئيعرتاف( و 

ةو كورسيية بة شَيوازي بةستنةوةي وَينةي ئ
طوزارشيت زمانةواني و ثاشان بةستنةوةي )لة 
وَينةي تةونَيكي جاَلجاَلؤكيدا( بة سيستمي 
سانسؤري سَيكس و ياساكاني قوتاخبانةو كورسي 
قوتابي و كورسي نةخؤش و ياساكاني زيندان و 
شَيتخانةكان.. بةشَيكي دانةبِراوة لة هةَلكؤَلينةكاني 

لة جوغزي ثرؤسةيةكي  فؤكؤ، كة هةموويان
ئاركؤلؤجي بةرفراواندا، بةدةر لة هةر ذَيدةرَيكي 

ثَيشوةخت بؤ لَيكؤَلينةوة، لكةكانيان بةيةكدةطا و 
 ثَيكةوة دادةطريسَين.

بةالم طةر ثَيكهاتةكاني طوتار لة تةونَيكي 
جاَلجاَلوكي هَيندة ئاَلؤز و يةكانطريدا خؤيان 

شفكردن و بثارَيزن، ئيدي مرؤظ ضؤن تواناي كة
خوَيندنةوةي ئةو ثَيكهاتانةي هةية، لة كاتَيكدا 
خودي خؤي و هةموو ئةو بابةت و ِرستةو دؤزانةي 
بةرهةمي دَييَن بةشَيكي دانةبِراون لةو ثَيكهاتانة؟ 
ئةم ثرسيارة زادةي خوليايةكة، خولياي 
تَيكشكاندني ئةو زجنريةي كة هةموو سةرةداوةكان 

م ئاستةمة مرؤظ لة ثَيكةوة دةبةستَيتةوة. بةال
دةربازبوون تَيبطا و دةروازةيةك بؤ هةاَلتن 
بدؤزَيتةوة طةر نةزانَي لة ض دةرطايةكةوة داخَل 
بووة. ئةمة كاري فؤكؤية، تَيطةيشنت لة سروشيت 
دروستبووني طوتار، نةك ثَيكةشكردني طوتارَيكي 
ئةَلتةرناتيظ. فؤكؤ ئةوةش دةَلَي كة لة ضركةيةك لة 

ة شوَينَيك لة شوَينةكاندا ئةَلقةكاني ضركةكانداو ل
ئةو زجنريةي كة هةموو طوزارشتةكاني طوتاري 
ثَيكةوة بةستووة لَيكدةترازَي و لة فةزايةكي نوَيدا 
ثةرش و باَلو دةبَيت، ئةوةش ضركةسات و 
شوَينساتي لةدايكبووني دابِرانة، دابِراني مةعريفي 
لة طوتاردا. هةر بؤية طةر ئةركي مَيذوونوس 

ؤزينةوةي ثةيوةندي سةبةبي بَي لة نَيوان د
قؤناغةكاندا، ئةوا ئةركي ئةبستمؤلؤجست 
دؤزينةوةي دابِرانة لة نَيوان سروشيت طوتارةكاندا. 
هةر ئةمةشة هؤكاري ئةو مشتومِرة نةزؤكانةي 
مَيذونوسان تَييدةكةون، ئةوان بة دواي )هؤكار و 

العلة و املعلول( دا دةطةِرَين و  –هؤئةجنام 
ووضاري ثةشؤكان و دؤشدامان دةبن كاتَي تواناي د

تةفسريكردني دياردةكانيان نامَييَن و ضةندين 
وةالمي جياواز و دذبةيةك ثَيشكةشدةكةن سةبارةت 
بة تاقة ثرسيارَيك، لة بابةتي ئةو ثرسيارةي كة 
دةَلَي بؤضي سةرمايةداري لة شوَينَيكي دياريكراوو 

ة كاتَيكدا كاتَيكي دياريكراودا دةركةوت؟ ل
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مةرجةكاني ئةو دةركةوتنة لة ضةندين شوَين و 
كاتي تردا لة ئارادابوون؟! هؤكاري ئةو  
دةستةوسانيية دةطةِرَيتةوة بؤ طةِراني بَي ثساني 
مَيذونوسان بة شوَين هؤكار و هؤئةجنامدا لةناو 
ِرستةو دؤزةكاندا، لةبري طةِران بةدواي وَينةكاني 

دا. طوتار لة شَيوةي دابِران لةناو طوزارشتةكان
قؤناغي نوَيدا، كتوثِر خؤبةخؤ، لةدايك نابَي. بةَلكو 
رةطةزة ثَيكهَينةرةكاني هةر طوتارَيك لةناو 
داروثةردوو، ثامشاوةو كةرةستةي كؤني ئةو 
طوزارشتانةدا ئامادةييان هةية كة بةسةرضوون. 
طوتاري نوَي كةرةستةي نوَي بةكارناهَييَن، بةَلكو 

سيستمي نوَي دةخاتة طةِر بؤ  نةخشةي نوَي و
سةرلةنوَي ثَيكةوةلكاني كةرةستة كؤنةكان. بةالم 
ثةجنةخستنة سةر دابِران لة طوتاردا، ئاشكراكردني 
طوتار و جياكردنةوةي لة طوتارَيكي تر.. 

لؤجيكي نيية، واتة  –ثرؤسةيةكي مامتاتيكي 
ناتوانني بَلَيني طوتاري نوَي و طوتاري كؤن، لة رووي 

نديي ئاسؤيي و ثلةبةنديي زةمةنييةوة. ثةيوة
هةروةها ناتوانني بَلَيني طوتاري باالو طوتاري نزم، 
يان طوتاري ثَيشكةوتوو طوتاري دواكةوتوو.. لة 
ِرووي ثةيوةنديي ستوني و ثلةبةنديي لؤجيكييةوة. 
بةَلكو طوتارةكان لة جيهانَيكدا كاردةكةن كة 
شتةكان لةسةر ئاسيت ئاسؤيي و ستووني 

َيكناخرَين، بةَلكو لةسةر ئاسيت ثةخشبوونةوةيان ِر
بةنَيو ثنتة باَلوةكاني فةزاي طشتيدا دةستنيشان 

 دةكرَين.
 

 دووةم: فؤكؤي نةخشةساز )ثاسةواني و سزا(
ميشَيل فؤكؤ نةخشةيةكي نوَي بؤ دةسةالت 
دةكَيشَي، كة جياوازة لةو نةخشةيةي لة فيكر و 

ت لة ديدي ئةودا مَيذوي سياسيدا كَيشراوة. دةسةال
)هةرةميي( نية وةك ئةوةي تيورسازة 
دةسةاَلتطةرةكان و رةخنةطرةكانيان وَينايدةكةن.. 
هةروةها بةشَيك نيية لة )سةرخان( وةك ئةوةي 

تيورسازة ماركسيةكان جةخيت لةسةر دةكةنةوة. 
بةَلكو دةسةالت بريتيية لة ضةند ثنتَيك، كة لة 

و ديسثلينكاردا  شَيوةي ضةند دةزطايةكي تةكنيكي
بة هةموو ئةو كةرتانةدا باَلوبؤتةوة كة تاكةكان و 
طروثةكان، بةبووني فيزيايي و بووني رةمزييانةوة، 
ئامادةن لة هةموو ئةو شوَينانةدا كة لة 
ثةيوةندييةكي يةكتةواوكةردان )خَيزان، قوتاخبانة، 
سةبازطة، كارطة، بةندخيانة و.. هتد(. واتة 

"دةسةالًَت" بريتيية لة طرنطرتين خةسَلةتي 
ئامادةبوون لة كايةيةي خؤيدا، بةالم لة هةر 
شوَينَيكيش كايةيةك لة كايةيةكان هةبوو 
دةسةالتيش هةية. بؤية دةسةالت شَيوازَيكي 
هةرةمي يان مةركةزي يان طشتطرييي نيية، بةَلكو 
شَيوازَيكي )هاوسَيطةر(ي هةية لة نَيوان ئةو 

و نة ستوونني بةَلكو بةناو  كةرتانةدا كة نة ئاسؤيي
فةزاي طشتيدا بَي هيض نةخشةيةكي ئةندازةيي 

 ثةخشبوونةتةوة.
ئةو فرَيزةي كة دةَلَي "دةسةالت ثَيطةي 
تايبةت بةخؤي هةية"، لة سةردةمي ئَيستادا دوو 
مانا لةخؤ دةطرَي: يةكةميان بةستنةوةي دةسةاَلتة 

موو بة شوَينةوة، ضونكة مةرج نيية دةسةالت لة هة
ئامادةيي هةبَي،  –بة شَيوةيةكي رةها  –شوَينَيك 

دووميان دةركردني دةسةالتة لة شوَين، ضونكة 
سروشتَيكي ثةخش و باَلوي هةية و لة شوَينَيكي 
دياريكراودا طةمارؤنادرَي. هةرضةندة دةسةالت ثةنا 
دةبا بؤ تةكنيكي ديسثلني و بؤ ئةو مةبةستة 

كا، بةالم ئةو ضةندين دةزطاي تايبةت دروستدة
دةزطايانة سةربةخؤييةكي ئةوتؤيان هةية كة ناكرَي 
تةنها بة شَيوةيةكي ئةندازةيي و هةرةمي 
بيانبةستنةوة بة سةروو خؤيان و ذَير خؤيانةوة، 
بةَلكو ئةو دةزطايانة كؤمةَلَيك جومطةن كة لةيةك 
كاتدا ثَيكةوة لكاو و لَيكرتازاويشن. بؤ منونة 

زطايةكي ديسثلني دةزطاي ثؤليس وةك دة
روخسارَيكي دياري دةوَلةتة، بةالم لةبةرئةوةي 
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جومطةيةكي دةسةالتة خاوةني سةربةخؤييةكي 
ئةوتؤية كة لة دةزطاي دادوةري و كايةي سياسي 
باالو دةزطاي ياسادانان و.. هتد. جياوازة. 
منوونةيةكي تر: لة ِرواَلةتدا وا دةردةكةوَي كة 

كؤنرتؤَلي دةزطاي  دةزطاي بةندخيانة لة ذَير
دةوَلةتداية، بةالم لة ِراستيدا ئةو دوو دةزطاية 
هةردووكيان دوو ثنيت دةسةاَلتن، بة جؤرَيك هةندَي 
جار دةسةاَلتي دةزطاي بةندخيانةي سنوري 

. بةهةمان (1)دةسةاَلتي دةزطاي دةوَلةت دةبةزَييَن
ئةو ئةندازةيةي دةوَلةت ياساي ديسثلينكاري هةية 

شتيدا، بةندخيانةش ياساكاني خؤي لة فةزاي ط
هةية لة فةزاي تايبةتي خؤيدا. بة كورتي فؤكؤ 
تةماشاي ثَيطةي دةزطا دةكا نةك وةزيفةي دةزطا، 
ئةو دةزطايانةي كة بة هةمان ئةو ئةندازةيةي 
وابةستةن، سةربةخؤن.. بةهةمان ئةو ئةندازةيةي 
سةرضاوةكانيان دةضَيتةوة سةر دةسةالت، 

رضاوةكاني دةضَيتةوة سةر ئةوان. دةسةالتيش سة
دؤَلؤز لَيرةدا ئةم ضةمكة نوَييةي فؤكؤ بؤ ثَيطةي 
دةزطا دةشوبهَييَن بة تَيطةيشتين نوَيي هةردوو 
زانسيت فيزيا و مامتاتيك بؤ )شوَين(، كة هيض 
شوَينَيك ضةقي شوَينَيكي تر نيية، بةَلكو هةموو 
شوَينَيك دةضَيتةوة سةر شوَينَيكي تر، هةموو 

 شوَينَيكيش شوَينَيكي تري دَيتةوة سةر.
فؤكؤ باس لة ضةند شَيوازَيكي ثشكنني و سزا 
و ديسثلني دةكا لة ضاخة كؤنةكاندا، كة مايةي 
ثَيكةنينن و خوَينةر سةراسيمة دةكةن سةبارةت بةو 
هونةرة جؤراوجؤرانةي كة دةسةالت دايهَيناون بؤ 

َي سزا و ضاودَيري. وةك طوتارة ناشرينةكان كات
بةسةر سزادراوةكاندا خوَيندراونةتةوة بةر لة 
جَيبةجَيكردني سزا، ئةو ئامَيرانةي كة لة 
مَيردمنااَلن بةسرتاون تا دةسثةِر نةكةن، شَيوازي 
بةندكردني كةسة طةورةكان، ئامَيرةكاني داخكردن 
و قرتاندني ئةندامةكاني لةش و.. هتد. بةالم 

و سازكردني  هةميشة دةسةالت ثةنا دةبا بؤ هونةر

مةراسيم، تا شَيوازةكاني سزادان و ضاودَيريكردن و 
ديسثلني لة رووداوي ِرةمةكييةوة بكا بة ِرووداوي 
سيستماتيك، تا هةموو جومطةكاني دةسةالت، 
هةموو كةس و طروثةكان، دةزطاي سياسي و 
دةزطاكاني ياسادانان، دادطا، بةندخيانة، 

ن، تةخيت جةلالدةكان و قةشةكان و سزادراوةكا
شانؤي سزادان و جةماوةري تةماشاكةري سزاكة.. 
بةشداري لة جَيبةجَيكردن و دةرهَيناني ئةو 
هونةرةدا بكةن. بؤ ئةوةي دةسةالت ثَيطةي خؤي 
سةقامطريتر بكا، ثَيويستة هةميشة ثةنابةرَي بؤ 
ئاَلؤزكردن و زؤركردن و جؤراوجؤركردني 
هونةرةكاني بةِرَيوةبردن و ديسثلني و 

ةرشكردنةوةي ثنتةكاني دةسةالت بةناو ث
بةرفراوانرتين فةزادا. لَيرةوة دةكرَي شَيوازة 
سةرةتاييةكاني دةسةالت، بؤ منوونة دةسةاَلتي 
هةمةجي و خَيَلةكي، بة منوونة وةربطرين كة 
دةسةالتَيكي ساكارة و سزا تيايدا زؤر 
ِراستةوخؤية، ثةنا نابا بؤ هونةر و مةراسيمةكاني 

ةر بؤية دةسةالت تواناي خؤثةخشكردن، سزا، ه
خؤجَيطريكردن، خؤ دووبارة كردنةوةي زؤر نيية. 
بةالم ئةو دةسةاَلتانةي كة ثةرةيانداوة بة هونةر و 
مةراسيمي سزادان توانايةكي زياتري 
خؤثةخشكردن و خؤ دووبارة كردنةوةيان هةية. تا 
كؤمةَلطاكان ثرت بةرةو مؤدَيرنةكردني دةزطاكانيان 

ضن، شَيوازةكاني سزا سيستماكرت بةالم ب
ناِراستةوخؤتر دةبَي، بؤية هةرضةندة ئَيمة لَيرةوة 
طاَلتةمان بة دةزطا و شَيوازةكان و هونةر و 
مةراسيمة سةيروسةمةرةكاني ئةشكةجنةدان و 
سزادان و ضاودَيريكردني سةردةماني زوو دَيت، 

ي بةالم ئةو دةزطا و هونةرو مةراسيمانة لة سةردةم
خؤياندا هةيبةت و ِرَيز و بةردةوامبووني 

لةسةردةمي  –دةسةالتيان ثاراستووة. ئَيمةش 
تةنراوين بة ضةندين دةزطا و مةراسيم  –ئَيستاماندا 

و هونةري بريوكراتي دةسةالت، كة مرؤظ نازانَي 
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طاَلتةيان ثَيبكا، ضونكة خؤي ثنتَيك و بةشَيكة لةو 
مؤدَيلي كؤني  دةزطا و مةراسيمانة. واتة ئةطةر

دةسةالت بابةتَيكي خوَيندنةوة بَيت بؤ خودَيكي 
خوَينةر، ئةوا لة مؤدَيلي نوَيدا دةسةالت بابةت و 

 خودة لة يةك كاتدا.
لة فيكري كؤندا دةسةالت طةوهةر و دةركةوت 

(ي هةبوو. )دةسةاَلتدارةكان( عرض)جوهر/ 
طةوهةري دةسةالت بوون كة وَينةي دةسةالت كؤثي 

نةي ئةوان بوو، هةرضي )بَيدةسةالتةكان( بوو وَي
(ي دةسةالت بوون، كة بة اعراضدةركةوتةكان )

جياوازي دةسةاَلتداران و مةزاجي دةسةاَلتداران 
وَينة كاتييةكاني ئةوانيش طؤِرانيان بةسةر دةهات. 
بةالم لة فيكري فؤكؤدا دةسةالت طةوهةري نيية، 

ةوتي نيية بةَلكو بةَلكو رةفتارسازة.. هةروةها دةرك
ثةيوةنديسازة. ئةو ثةيوةندييانةي دةسةالت 
دةيسازَييَن بةشَيكن لة خودي ثَيكهاتةي دةسةالت. 
دةسةالت ِرَيكخةري جووَلةية لة دةسةاَلتدارانةوة بؤ 
بَيدةسةاَلتان، هةروةها لة بَيدةسةاَلتانةوة بؤ 
دةسةاَلتداران. فؤكؤ منونةي ستةمي ثادشا 

ونة دَينَيتةوة، كة تةنها ستةمَيك كؤنةكان بة منو
نةبوو لة سةرةوة بؤ خوارةوة، بةَلكو جَيبةجَيكردني 
داوايةك بووة كة لة خوارةوة ثَيشكةشيانكراوة، 
لةاليةن رةعيةت و خةَلكي قةَلمِرةوة جياوازةكانةوة، 
بؤ سزاداني خةَلكة سةركَيش و ئاذاوةطَيِرةكان، واتة 

رَيكي تايبةتي هةيبةت و دةسةاَلتي ثادشا طةوهة
نةبوو بةَلكو بةشَيك بوو لة وردة هةيبةت و وردة 

 دةسةاَلتي رةعيةت.
هةروةها دةسةالت بةشَيك نيية لة )سةرخان(ي 
كؤمةَلطا، رَيكخةري ثةيوةنديية ئابورييةكان و 

وةك ضةثةكان  –ثارَيزةري موَلكايةتي تايبةت نيية 
ضونكة دةسةالت سةر  –جةخيت لةسةر دةكةنةوة 

ضينَيكي دياريكراو نيية و بةرذةوةندي ضينَيكي بة 
دياريكراو ناثارَيزَي. بةَلكو دةسةالت رَيكخةري 
ثةيوةنديي نَيوان ضينةكانة، رَيكخةري ثةيوةنديي 

نَيوان كايةي ئابووري و كايةي سياسي و ذَيرخان و 
سةرخاني كؤمةَلطاية. دةسةالت تةنها ضةكي 

موَلكيان هةية،  دةسيت ئةو كةسانة نيية كة زؤرترين
بةَلكو جووَلةي دةسةالت لةوة سرتاتيجيرتة كة كار 
لة شوَينَيكي دياريكراوو لة موَلكدارييةكي 
سنورداردا بكا، هةيبةتي دةسةالت بةند نيية بة 
رووبةري ئةو شوَينانةي كة لةسةر زةوي تةمليكي 
دةكا، بةَلكو بةندة بةو كارو تةطبري و كةرةستةو 

لة ِرَيكخستين ثةيوةنديي نَيوان تةكنيكانةوة، كة 
هَيزة جياوازةكاندا، ثةيِرةويدةكا. وةنةبَي ئةم تَيزة 
نوَيية بِرواي بة ملمالنَيي نَيوان ضينة ئابووريةكان 
نةبَي، بةالم تابلؤيةكي نوَي دةكَيشَي بؤ ئةو 
ملمالنَيية كة مةرج نيية دةوَلةمةندةكان تةنها 

اربن، خاوةن دةوَلةمةند و هةذارةكان تةنها هةذ
كارةكان تةنها ضةوسَينةر و كرَيكارةكان تةنها 
ضةوساوةبن.. بةَلكو سةرباري دؤخي ئابوورييان، بة 
وةزيفةي جياواز و لة كايةي جياوازدا، بكةرة 
جياوازةكاني ثاراستين هاوكَيشةكاني دةسةالتن. 
فؤكؤ تةماشاي تابلؤي ملمالنَيكان دةكا وةك ئةوةي 

روشيت بكا كة هةموو تةماشاي دميةنَيكي س
ثَيكهاتةكاني رؤَل و وةزيفةي خؤياني هةية، ض ئةو 
كاتةي دةضنة دؤخي هارمؤني ثَيكةوة طوجنان، ض 

 ئةو كاتةي دةضنة دؤخي كؤنرتاست ملمالنَي. 
دةسةالت بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ، كاريطةريي 
خؤي ثَيِرةو ناكا. بةَلكو لة ِرَيطاي كةرةستة 

ةكانةوة ئةو كارة دةكا. بؤ ناِراستةوخؤو. جياواز
منوونة كَلَيسا و قوتاخبانة و خةستةخانة.. ئةو 
دةزطايانةن كة بة مةبةسيت ضارةسةركردني 
جةستةيي و رؤحي و ئةقَلي مرؤظ دامةزراون، بةالم 
ئةو زمانة جياوازانةي لةو دةزطايانةدا كاردةكةن 
دةضنةوة خزمةتي سرتاتيجيةتي دةسةالت. 

و سانسؤر بؤ دروستكردني  سيستمَيكي ضةثاندن
شةرم لةناو زماندا لة ئاراداية، كَلَيساو خةستةخانة 
ئةو دوو دةزطايةن كة تياياندا خواثةرست و 
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نةخؤش بة ئارةزووي خؤيان و دوور لةو سانسؤرة 
قسة دةكةن و زمان ئةزمووندةكةن، بةالم لة هةمان 
كاتدا ئةو دوو دةزطاية دوو ثنيت دةسةاَلتن كة 

ئازادي قسةكردن نيية، قسةكردن بةرهةمي  تياياندا
بةَلكو بةرهةمي ئيعرتايف نةخؤش و خواثةرستة 
بةكةم و كورتي و طوناهةكانيان. واتة لة كؤمةَلطاي 
سزادا هةالتن لة سزاش جؤرَيكة لة ملكةضكردن بؤ 

 سيستم و دةسةالت.
فؤكؤ دَيتة سةر باسي شةرعيةتي دةسةالت، 

م لة ِراستيدا ياسا كة سةرضاوةكةي ياساية. بةال
ديوة طوزارشتامَيزةكةي جةنطة، ضونكة هةر 
ياسايةك كؤتاييهَينانة بة ملمالنَي ناِرةوةكاني 
جةنط، بةالم كؤتاييهَينان نيية بة خودي 
ناِرةوايةتي. ياسا ئةو طوزارشتةية كة ئارةزووة 
ناِرةواكان ثَيكةوة دةطوجنَييَن و كؤياندةكاتةوة. بؤ 

طوزارشتكارَيك لة ِرةوايةتي درَيذة ئةوةي ياسا وةك 
بة خؤي بدا، ثَيويسيت بة دذةكةي خؤي هةية كة 
ناِرةوايةتيية. كاتَي ياساي بازرطاني دةخوَينينةوة، 
دةبينني ضةندين بةندي جؤراوجؤر لة خؤ دةطرَي بؤ 

دزينةوة لة ضةند ياسايةكي تر. ياسا هةندَي ؤخ
ئارةزووة جار رَيطةدةدا بة فةرمانِرةواكان تةماح و 

ناِرةواكاني خؤيان تَير بكةن، لة بةرامبةردا وةك 
ثارسةنطَيك ِرَيطة دةدا بة مةحكومةكان بِرَيك لة 
ئارةزووة ناِرةواكانيان جَيبةجَي بكةن تا ناِرةوايةتي 
بةسةر هةمووان دابةشبكاو هاوسةنطي لة نَيوان 

ئيدي )جةنط( لة  .هَيزة ناشةرعييةكاندا رابطرَي
شةرعي فيزيكييةوة دةبَيتة  رةفتارَيكي نا

رةفتارَيكي ناشةرعي رةمزي كة )ياسا(ية. هةر بؤية 
فؤكؤ ثَيدادةطرَي لةسةر ئةوةي )ياسا( طوزارشتَيك 
نيية لة ئاشي، بة هةمان شَيوة طوزارشتَيك نيية لة 
جةنطَيك كة كؤتايي ثَيهاتووة و اليةنَيك 
بردوويةتيةوة، بةَلكو طوزارشتة لة جةنطَيك كة 

ا كؤتايي ثَينةهاتووة ضونكة كةس هَيشت
اشرتين حاَلةتدا بنةيربدؤتةوة. ياسا لة 

)ئاطربةست(َيكةوة و ثشووة لة نَيوان دوو جةنطدا. 
ياسا ئاشتكردنةوةي شةِركةرةكان نيية هَيندةي 

 ثَيكةوة. ةئاشتكردنةوةي خواستة ناشةرعيةكان
كؤلؤجياي مةعريفة(دا فؤكؤ رلة كتَييب )ئا

ارشت" دةوةسيَت كة "طوز يلةسةر ضةمك
ثَيكهَينةري طوتارة. بةالم لة كتَييب "ثاسةواني و 
سزا"دا لةسةر ضةمكي "نَيوةند" دةوةسيَت كة 
ثَيكهاتةيةكي ناطوتاريية. بةالم ثةيوةنديي نَيوان 
نَيوةند و طوتار ثةيوةندييةكي يةكتةواوكةرة. 
ضونكة )نَيوةند( رووبةرة مادييةكةي دةسةالتة و 

طوزارشتة زمانةوانيةكةيةتي، بؤ منوونة )طوتاريش( 
ثةيوةنديي نَيوان دةزطاي بةندخيانة و ياساكاني 
سزا بةرجةستةكةري ثةيوةنديي نَيوان نَيوةند و 
طوتارةكاني دةسةاَلتة. دةسةالت بةندخيانةي 
داهَيناوة نةك تةنها وةك دةزطايةك بؤ 

َيكردني تاوانبار، بةَلكو بة بدوورخستنةوة و تةم
 دروستكردني وَينةي شوَينَيك كة مةبةسيت

بةندكراوي تَيدا سزا دةدرَي. واتة داهَيناني 
بةندخيانة وةرضةرخانة لة دةسةالتَيكةوة كة سزاي 

كة دةسبةجَي ثاكتاوي  –فةوري دةردةكا 
بؤ دةسةالتَيك كة سزا  –جةستةيي سزادراو دةكا 

دةبةستَيتةوة بة نَيوةندَيكةوة لة شوَينَيكدا. 
ي ياسا جؤراوجؤرةكان سةبارةت بة تاوان و داهَينان

سزا وةرضةرخانة بةرةو داهَيناني طوتار. ياساكان 
طوزارشتدةكةن لة دةسةالت بةالم بةندخيانةكان 

 ،وَينةي دةسةالت بةرجةستةدةكةن. دادوةرةكان
تاوانباران ِرةوانةي بةندخيانةكان دةكةن، 
 بةندخيانةكانيش كار بؤ دادوةرةكان دةدؤزنةوة.
بةندخيانة تةنها دةزطايةك نيية بؤ ضاودَيريكردن لة 
كؤمةَلطاوة بؤ سزادراوةكان، بةَلكو بة 
ثَيضةوانةشةوة دةزطايةكة بؤ ضاودَيري لة 
سزادراوةكانةوة بؤ كؤمةَلطا. تةنها ثاسةوانةكان 
ضاودَيري بةندكراوةكان ناكةن، بةَلكو بةندكراوةكان 

ة ذوورة خؤشيان بةشَيكن لة دةزطاي ضاودَيري ل
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نوتةكةكانةوة بؤ ذوورة ِرووناكةكان. بةندكراوةكان 
وَينةي ئةو سزادراوانةن كة ئامادةيي بةردةواميان 
لة زةينيةتي كةسة ئازادةكاندا هةية و هةميشة ئةو 
وَينانةي دةسةالت دووبارة دةكةنةوة كة نَيوةندةكان 

 و طوتارةكان داطري دةكةن.
ئايا دةكرَي  لَيرةدا ثرسيارَيك دَيتة ثَيشَي:

رؤذَي لة ِرؤذان مرؤظ دةسبةرداري بةندخيانة بيَب؟! 
ئةَلبةتة لة سايةي دةسةالتَيكي ئيجرائيدا كة 

كردبَيتة بةشَيكي تةواوكاري  يدةزطاي بةندخيانة
ظ ؤدةزطاكاني قوتاخبانةو سةربازطة و كارطة.. مر

دةزطاية  انَي بري لة هةَلوةشاندنةوةي ئةوناتو
خؤي لَيبثارَيزَي.  تةنها دةتوانَيبكاتةوة، بةَلكو 

وازي ثةرةسةندني بةندخيانة سَي شَي فؤكؤ باس لة
 :دةكا

ضركةي يةكةم: بةندخيانة لة ثةراوَيزي 
          دةزطاكاني دةسةاَلتدا، كة لة وَينةي مةنفايةكدا 
           بوو بؤ دوورخستنةوةي كةسة تاوانبار و 

ي ثيس لة نةخؤش و طةِرو طولةكان، جياكردنةوة
           ثاك و تاوانبار لة بَيطوناه. دةسةالت لةم 
قؤناغةدا تواناي ثةخشبوونةوةي بة هةموو 
ئاستةكاندا نةبوو، تةنها لةو شوَينانةدا ئامادةبوو 
كة وةك هَيزي تةمَيكردن كاري لةسةر جةستةي 

 سزادراو دةكرد.
ضركةي دووةم: بةندخيانة لةناو دةزطاكاني 

ةك نَيوةندَيك بؤ بةرجةستةكردني دةسةاَلتدا، و
طوتار، كة زؤر جار خؤي لة ياساكاني سزاداندا 
دةبينيةوة. واتة بةندخيانة بووة دةزطايةك لة ثاَل 
دةزطاكاني قوتاخبانة و سةربازطة و كارطة و دادطا 
 و.. هتد. بووة خاوةني ياساطةلَيك كة كةمرت نةبوون

ةندخيانة ياساي دةزطاكاني ديكة. لةم ضركةيةدا ب لة
بة ِرووني هاتة ناو نةخشةي دةسةاَلتةوة، بةالم وةك 

َلطا نا، بةَلكو وةك دةزطايةك لة دةزطاكاني كؤمة
ثةيوةنديي ِراستةوخؤي بة نوخبةيةكي دةزطايةك كة

 دةسةاَلتدارةوة هةبوو.

ضركةي سَييةم: ضاكسازي لة بةندخيانةكاندا، 
لَيرةوة بةندخيانة دةبَيتة بةشَيك لة كايةي 

ؤمةاليةتي. بةندخيانةش وةك هةر دةزطايةكي ك
ئاسايي تر دةبَيتة بابةتَيك بؤ توَيذينةوة و مشتومِر. 
ئيدي كؤمةَلطا خؤي دةبَيتة داهَينةري دةزطاي 
مؤدَيرني بةندخيانة و خؤي دةبَيتة ضاودَيريكةري 
ئةو دةزطاية. بةمةش نةخشةي دةسةالت خولَيكي 

ني طرنطي خؤي تةواو دةكاو كةرةستةكا
ديسثلينكاري دةداتةوة دةست كةسة 
ديسثلينكراوةكان. واتة هةر هاواَلتيةك، بةجؤرَيك لة 
جؤرةكان، رؤَلي ثاسةواني بةندخيانة دةبييَن و 
دةزطاي بةندخيانةش بة جؤرَيك دَيتة هةناوي 
كؤمةَلطاوة كة لة هةموو شوَينَيك ئامادةيي هةية. 

وةي واتة لة دميةني يةكةمدا بةندخيانة لة دةرة
دميةني دووةمدا هاتة ناو لة شارةكان بوو، 

شارةكان، بةالم لة دميةني سَييةمدا هاتة ناو هةموو 
ماَلَيك. ضونكة ضيرت شوَيين سزا تةنها 
بةندخيانةكان نيية، بةَلكو لة هةموو ئةو شوَينانة 
ئامادةية كة ئاستةنط دةضَيتة بةردةم ضنيين 

بؤ –نةخشةي دةسةالت. ئيدي كاري )ثؤليس( 
تةنها ثاسةوانيكردني شوَينَيكي دياريكراو  -منونة

نيية كة ناوي )بةندخيانة(ية، بةَلكو ثاسةوانيكردني 
شةقام و كؤاَلن و شوَينة طشتييةكانة، 
ديسثلينكردني جووَلة و خَيرايي، ضاودَيريكردني 

 كراوةكان و.. هتد. رووبةرة
ثةيوةندي نَيوان هَيزة جياوازةكان و 

ندييةكي مايكرؤفيزيكي و دةسةالت، ثةيوة
سرتاتيجيية، ثةيوةندييةكي ثةخش و باَلوة و لة 
هةموو ثنتَيكةوة دةضنةوة سةر يةكرتي. فؤكؤ 
نةخشةي ئةو ثةيوةنديانة بةشَيوةيةكي ئةبسرتاكت 
دةكَيشَي و دةطاتة ئةو دةرةجنامةي كة طوتار وةك 
طوزارشتَيك لة دةسةالت زادةي فةلسةفةيةكي 

شوةخت نيية هةروةك ضؤن زادةي ترانسندنتاَلي ثَي
سةرخانَيكي ئايديؤلؤجي نيية. ثةيوةندي نَيوان 
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دةسةالت و مةعريفة ثةيوةنديةكي يةكتةواوكةرة، 
ضونكة مةعريفة هةوَلَيكة بؤ تةرجةمةكردني )وَينة( 
بؤ )طوزارشت(.. دةسةالتيش، الي خؤيةوة 
ثَيويسيت بة مةعريفةية بةمةبةسيت دابةشبوون 

جياوازةكان و تةرجةمةكردني  بةسةر كاية
"هيض ثةيوةندييةك . طوزارشت بؤ كردةوة

لةثةيوةندييةكاني دةسةالت ئامادةييان نيية، طةر 
كايةيةك لةكايةكاني مةعريفة لة )قؤناغي( دروست 
بووندا نةبَي. هةر وةك ضؤن هيض مةعريفةيةك بووني 
نيية طةر ئةو مةعريفةية لةسةر بنةماي 

ةالت، طرميانةكاني خؤي ثةيوةندييةكاني دةس
دانةمةزرَييَن..". هةَلةو لووتبةرزيية، طةر وابزانني 
مةعريفة لةدةرةوةي ثةيوةنديي هَيزةكان دروست 
دةبَي.. ضونكة هةر حةقيقةتَيك كة بةرهةمدَي 

لكةكاني دةسةالت.  دةضَيتةوة سةر لكَيك لة
مةعريفة جووَلةية لةبينراوةوة بؤ وتراو، هةروةك 

جووَلةية لةوتراوةوة بؤ بينراو.  تضؤن دةسةال
ئاشكراترين منونةش بؤ ئةم ثةيوةنديية لة 
ثةيوةنديي نَيوان دةزطاي بةندخيانةو دةزطاي 
ياساداناندا دةردةكةوَي، كة يةكَيكيان وَينةي 
 سزادراو بةرهةمدَييَنء ئةوي تريان ياساي سزادان. 
فؤكؤ نةخشةيةك دةكَيشَي كةخؤي لةخؤيدا 

ةند نةخشةيةكي فةرعيية. هةموو كؤكردنةوةي ض
نةخشةيةك دةضَيتةوة سةر نةخشةيةكي تر، هةندَي 
ثنيت ناو نةخشةكان ثةيوةنديدارنء هةندَيكي 
تريان بَي ثةيوةندينء دةسثَيكي نةخشةيةكي نوَيي 

بؤ ئةوةي  .نَيوان ثةيوةندييةكاني دةسةالتن
نةخشةكان روونرت خبوَينينةوة ثَيويستمان بة 

روشيت ملمالنَيكان هةية لةهةر جياكردنةوة س
قؤناغَيكي دياريكراودا. سةرباري جياوازي 
سروشيت ملمالنَيكان هَيَلَيك بةيةكيانةوة 
دةبةستَيتةوة، هَيزَيك تومخةكاني لَيكرتازان 
لةنةخشةكاني ثةيوةنديي جيادةكاتةوة، وةك ئةوةي 
لةمةيداني شةِرَيكدابني. هةر بؤية فؤكؤ بةدميةني 

ةكتَييب "ثاسةوانيء سزا" دَييَن. جةنط كؤتايي ب
بةالم لةكتَييب "ئريادةي مةعريفة"دا طرنطي بة 

نوسني الي فؤكؤ سَي  ."ثنتةكاني بةرطري" دةدا
ئةركي هاوكاتي هةية: نوسني وةك ملمالنَيء 

 روة صريبةرطري. نوسني وةك بووناوبوون )
becaming .) ،نوسني وةك جؤرَيك لة نةخشةسازي

"، ئةو قسةيةي فؤكؤ …مبؤية "من نةخشةساز
 لةديدارَيكدا وتي. 

 
سيَيةم: ئةوةي دةبينريَء ئةوةي طوزارشيت ليَدةكريَ 

 "مةعريفة"
هةموو طوتارَيك دةضَيتةوة سةر طوزارشتَيك، 
بةالم دةشَي ثةيوةنديي طوتارئامَيز لةنَيوان طوتارو 
ناطوتاريشدا هةبَي. بةمةبةسيت خوَيندنةوةي ئةو 

ةنادةبا بؤ ثَيكهاتة ثةيوةندييانة فؤكؤ ث
مَيذووييةكان، واتة بنياتةكان، ئةو ضينانةي كة 
لةسةريةك كةَلةكة بوونء لةشتء وشة، ديدو وتة، 

بةالم  .وتراوةكان.. ثَيكدَين شتة بينراو و شتة
توَيذةر ثَيويسيت بةميتؤدَيكي ئةثستمؤلؤجي هةية 
نةك ميتؤدَيكي فينؤمينؤلؤجي، توَيذةر تةنها لةشتة 

كان ناكؤَلَيتةوة بةَلكو شتة وتراوةكانيش بينراوة
دةثشكيَنء لةثشت هةموو دياردةيةكةوة طوتارَيكء 
لةدوو توَيي هةر طوتارَيكيشدا ئةو ثنتانة دةست 
نيشان دةكا كةثَيكهاتةي طشيت دياردةو بنياتي 

 دياردةكان دةضنةوة سةريان. 
داهَيناني شوَينَيكي تايبةت بة )شَيتةكان(، 

ةطةَل داهَيناني ضةند طوزارشتَيكي هاوزةمان بوو ل
بنةِرةتي سةبارةت بة ضةمكي شَييتء شوناسي 
شَيت لةزانسيت ثزيشكيدا. واتة نةدةكرا طوزارشت 
لة )شَييت( بكرَي، طةر )شَيت( لة )ناشَيت( 
جيانةكرَيتةوةو تيشك نةخرَيتة سةر شوَينطةي 
شَيتةكان. لةنَيوان هةردوو كتَييب "ثاسةوانيء 

ذووي شَييت"دا، فؤكؤ دوو كتَييب تر سزا" و "مَي
ئامادة دةكا كة يةكَيكيان بةناونيشاني "رميؤن 
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روسيل" و ئةوي تريان "لةدايكبووني كلينكي 
ثزيشكي"ية. لةيةكةمياندا ئةوة رووندةكاتةوة كة 
ضؤن كاري روسيل دابةشدةبَي بةسةر دوو ئاستدا: 
يةكةم، داهَيناني شَيوازي نوَيي بينني بةطوَيرةي 

وازي نوَيي ئامَيري بِرةر، دووةم: بةرهةمهَيناني شَي
طوزارشيت نوَي بةطوَيرةي شَيوازي نوَيي رةفتارة 
دةطمةنء سةيرةكان. بةالم لةكتَييب دووةمدا ئةوة 
رووندةكاتةوة كة ضؤن دوابةدواي لةدايكبووني 
كلينكي ثزيشكيء توَيكاريي جةستةي نةخؤش 

كراوةكان" بنياتي "شتة بينراو و شتة طوزارشت لَي
دابةشبووني جؤراو جؤريان بةخؤوة بينيوة. فؤكؤ 
لةذَير ناونيشاني سةرةكي ئةو كتَيبةدا 
ناونيشانَيكي فةرعي نوسيووة كة بريتيية لة 
"ئاركؤلؤجياي بينني"، ضونكة هةموو شتَيكي 
بينراو طوزارشيت تايبةت بةخؤي هةية، هةروةك 
ضؤن طوزارشتةكان ثَيويستيان بةخؤمنايشكردن 
هةية لةشوَيندا. بةالم ئةوةش لةيادناكا كة 
شوَينةكاني بينني هةمان ريتمء بةردةواميي 
طوزارشتيان نيية، بةَلكو لةفؤرمي جياوازدا 
بةرجةستة دةبن، كة ثَيويستة لةهةر كارَيكي 
هةَلكؤَليندا بةوردي كاريان لةسةر بكرَي. ضونكة 

نني، بةَلكو خودي  بنياتةكان بابةتي مةعريفة
يفةن، لةهةر شوَينَيك بنيات ئامادةيي هةبوو مةعر

مةعريفةش هةية، هةر طؤِرانكارييةكيش لةوَينةي 
بنياتدا طؤِرانكاريية لةئاستةكاني مةعريفةدا. 
هةموو ئةو ديدو بؤضوونانةي سةبارةت بة ثرسة 
رةمزييةكان بةرهةمدَين، وةك تيورسازيي ئةخالقي، 

روازة تيورسازيي ئيستاتيكي و سياسيء.. هتد، دة
جياوازةكاني بنياتن. مةعريفة تةنها زانيارييةكي 
دياريكراو نيية بةَلكو هةَلبذاردني دةروازةيةكة 
لةدةروازةكان كة بةندة بةئةزموونء بةهاو خةياَلء 
بريكردنةوةي طشيت خةَلكةوة. لَيرةدا فؤكؤ ديدَيكي 
ثؤزةتيظيستء ثراطماتي ثَيشكةشدةكاو خؤي 

ةرباز دةكا، وةك: لةتةَلةزطةي دواليزمةكان د

ثةيوةنديي نَيوان زانستء ئةدةب، خةياَلي و 
ضونكة ئةم  زانسيت، مةعريفةو ذيانء.. هتد.

 كة نيدواليزمانة دةرطا جياوازةكاني بنياتي مَيذووي
مةعريفة داخَليان دةبَيء وَينة جياوازةكانيان 

 دةثؤشَي.
طوتار شَيوةيةك لةئاماذة نيية كة بةدواي 

ني، بةَلكو هةموو طةِرانَيك بةدواي واتاكانيدا بطةِرَي
ونكردني طوتار. لة ماناكاني طوتاردا جؤرَيكة 

ي )موزيك( دةضَي ةثَيكهات ثَيكهاتةي طوتار زياتر لة
نةك ثَيكهاتةي )دةقي نوسراو(، هةر رستةيةكي 
موزيكي هةموو ثَيكهاتةكاني تر لةخؤيدا 
ضِردةكاتةوة. طوزارشت ثارضة موزيكةكةية، كة 

ين يةكةو لةطةورةترينيشياندا ئامادةيي لةبضوكرت
هةية. دةق دابةشدةكرَي بةسةر وشةو دؤزو رستةو 
مانا، ئاماذةو واتا، دالء مةدلولء..هتد، بةالم 
لةطةَل موزيكدا ئةو كارة ناكرَي، موزيك يان هةموو 

 ئةو شتانةية ثَيكةوة يان هيضيان نيية. 
طوزارشت ثَيكهَينةرَيكي سةرةكي طوتارة، 

م هةيشة لةدوو توَيي رستةو دؤزةكاندا وندةبَي. بةال
سرتاتيجيةتي دةسةالت بةرجةستةكردني طوزارشتة 
بةالم لةِرَيطاي تةكنيكي رستةو دؤزةكانةوة. بؤ 
منوونة طوزارشتكردني طوتار لةسَيكس تةنها 
لةضةثاندني راستةوخؤي زماندا دةرناكةوَي، بةَلكو 

ِرَيطاي هةندَي جار لةثنتةكاني بةرطريداو لة
 .(2)واالكردني زمانةوة ئةو كارة مةيسةر دةبَي

لةسةردةمي ظيكتؤريدا، لةناو رستةو وشةكاني 
زماندا، سَيكس ثاكتاودةكراو رووبةري 
ئامادةبووني بةرتةسكدةكرايةوة، بؤ ئةوةي 

زةكان طوزارشت لةسَيكس نةكرَي دةبوو رستةو فرَي
س، لةو وشانة ثاكبكرَينةوة كةئاماذةبوون بؤ سَيك

ئةو وهمة سةبارةت بةضةثاندني سَيكس لةئارادا 
بوو تا فرؤيد هات. ئةَلبةتة فرؤيد تةواوي ئةو 
وَيناكردنةي هةَلطَيِرايةوة سةبارةت بةحةرامكردن 
لةِرَيطةي حةرامكردني قسةكردن سةبارةت بةشتة 
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حةرامكراوةكان، ضونكة هةندَي كات بَيدةنطيء 
كردنة لة كوشتين قسة بةرزترين هاواري طوزارشت

بوونء ئامادةيي شيت بَيدةنطكراو. لةكاتَيكي وادا 
سَيكس ئامادةية بةالم بةناوي خؤيةوة نا، بةَلكو 
بةناوي ئةو كةسء شتء نَيوةندانةوة كة حةرامي 
دةكةن. لةسةردةمي كؤنء ئَيستاشدا طوتار كار 
لةسةر ديسثلنيء ضاودَيريكردنء ضةثاندن دةكا، 

ئةو ضاكسازييةي  (3)اواز بةالم بةشَيواز هونةري جي
لةضاخي نوَيدا بةسةر باري شَيتدا هات طؤِرانَيك بوو 
لةشَيوازي ضاودَيريدا، واتة هةَلطرتين سزا نةبوو 

دةمامكَيكي نوَي بوو بةسزا.  بةَلكو بةخشيين
لةسةردةمي نوَيدا كؤتء بةندي دةستء ثَيي 
شَيتةكان شكَينرا، بةالم خرانة شوَينَيكي تايبةتةوة، 

ونة بابةتي بةردةوامي تيشكخستنةسةرو قسة بو
لةسةركردن، واتة لةدةرةوةي طوتارةوة بوون بة 
بةشَيك لةطوتاري مرؤظي نوَي )هيومانيزم(. 
هةَلوةشاندنةوةي سزاي لةسَيدارةدان دةضَيتةوة 
هةمان خانة، طؤِران بةسةر هونةري ضاودَيركردندا 
هات، دةسةاَلتي كالسيكي تواناي سةثاندني 

ةتدا، بةالم يمةرطي هةبوو  بةسةر رةع حوكمي
دةسةاَلتي نوَي تواناي كؤنرتؤَلكردني ذياني 
هاوواَلتي هةية لةدايكبوونةوة تا مردن، مؤدَيلي 
يةكةم خاوةني دواقسة بوو سةبارةت بةمةرطي مرؤظ 
بةالم مؤدَيلي دووةم خاوةني دواقسةية سةبارةت 

 . (4)بةضؤنيةتي ذياني مرؤظ 
كي طرنطء ثَيكهَينةرَيكي )بينني( رةطةزَي

طرنطي طوتارة، كة لةِرستةو دؤزةكاندا ثةيدا نابن. 
بايةخنةدان بةو رةطةزة هؤكارَيكي سةرةكي 
بةدحاَليبووني توَيذةرةكانة كاتَي تواناي ناسيين 
ئةو شتانةيان نيية كةرؤذي لةرؤذان بةَلطةنةويست 

ونء هةموو كةس ناسيوني. بةالم بايةخداني وب
طةزي بينني، وةك بايةخداني فؤكؤ بةرة

فينومينؤلؤجيستةكان نيية، كة تةنها لةسةر 
شتةكان وةك دياردةي ثةتي دةوةسنت، بةَلكو 

دياردة دةبةستَيتةوة بةمةعريفةوة، واتة 
 فينؤمينؤلؤجيا دةبةستَيتةوة بةئةثستمؤلؤجياوة.

شَيوازةكاني بينني بةندن بةشَيوازةكاني 
سةر زةوي تيشكيان بيستنةوة، ئةو شوَينانةي كة لة

دةخرَيتة سةر وابةستةي ئةو وشةو فرَيزو 
ضةمكانةن كة لةناو زماندا تيشكيان دةخرَيتةسةر. 
لةضاخي كالسيكدا شَيتء ئاوارةو بَي كارو بَيحاَلء 
ماَلةكان دةخزَينرانة ناو يةك شوَينةوة، واتة 
سنورَيكي جياكةرةوة نةبوو لةنَيوان شَيتخانةو 

تة لةدياردةيةكي لةجمؤرة بةندخيانةدا. ئةَلبة
تَيناطةين طةر نةيبةستينةوة بةسيستمي 
طوزارشتةوة لةناو طوتاردا، ئةو سيستمةي 
كةتيشكي زياتري خستةسةر مرؤظةكانء ثلةبةندي 

ةت نةك تةنها عيمرؤظةكان، تيشكي دةخستة سةر رة
ةت لةسةرةوة بؤ خوارة بةَلكو بؤ عيبؤ بينيين رة

ثادشا، وةك  بينيين ثَيضةوانةش. شوَينطةي
شَيوازَيكي تايبةت لةبيناسازيي تةالرو قةالو جؤري 
ثةجنةرةو شورفةو.. هتد. شوَينطةيةك بوو بؤ 
تيشكخستنةسةر دةرةوةي كؤشك، بةثَيضةوانةشةوة 

شك.. ثادشا بةو كؤبؤ تيشكخستنة سةر ناوةوةي 
 ئةندازةيةي دةيبيين دةشبينرا، لةِرَيطةي هةموو

بووني ئةو بوون. بةهةمان  ئةو شوَينانةوة كة هَيماي
شَيوة شوَينطةي ثاسةوانء كارمةندي 
ضاودَيريكةري بةندخيانة بةجؤرَيك دروست دةكرا، 
كة لةيةك كاتدا، يةك ثاسةوان هةموو بةندكراوةكان 

 ببييَنء هةموو بةندكراوةكانيش ئةو ببينن. 
كةواتة تةنها زمان كةرةستةيةك نيية بؤ 

كو شَيوازةكاني رؤشنكردنةوةي هزرو طوتار، بةَل
بينينيش بةشَيك لةو كارة دةكةن. هةروةها تيشك 
)رادةي تيشك لةكؤشكي ثادشايةتيء رادةي تيشك 
لة زيندانةكاندا بؤ منوونة( تةنها كةرةستةيةك نيية 
بؤ رؤشنكردنةوةي  نَيوةندَيكي مادي، بةَلكو 
هؤكارَيكيشة بؤ بةرجةستةكردني طوزارشتء 

)نيوتن(دا يةكنايةتةوة  طوتار. لَيرةوة فؤكؤ لةطةَل
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كاتَي باس رةهةنديي ماترياَلي تيشك دةكا 
كةتواناي دابةشبووني نيية، بةَلكو زياتر لة 
)طؤتة(وة نزيكة كاتَي هةسيت بينني دةبةستَيتةوة 
بةهةستةكاني ترةوة. فؤكؤ وةك هايدطةرو 
مريلؤثؤنيت بةديدَيكي فينؤمينؤلؤجي باس 

ندا، بةَلكو باس لةتيشكء بايةخي تيشك ناكا لةشوَي
 كانلةبايةخي دةكا لةمَيذوودا، واتة بنياتة مَيذوويية

شاردراوةن، تا ئةو كاتةي طوزارشت وةك رةطةزَيكي 
زمان دةطاتةوة بةبينني وةك رةطةزَيكي 
ثةخشبوونةوةي تيشك لةشوَيندا. ضونكة تيشك 
تةنها شوَيين شتة بينراوةكان روونناكاتةوة بةَلكو 

لَيكراوةكانيش  سروشيت شتة طوزارشت
 رؤشندةكاتةوة. 

ان نيية بةدواي ئاركؤلؤجياي فؤكؤ طةِر
مَيذوويةكدا كة لةئةقَلء رووداودا ئامادةيي هةية، 
سؤراخي ئةو فةلسةفانة ناكا كة لةماوةيةكي 
دياريكراودا بةهةمهاتوون، هةروةك ضؤن شوَينثَيي 
رووداوة مَيذووييةكانء هؤكاري ئةو رووداوانة 

ةنها لةسةر ئةو ضركانة دةوةسيت كة هةَلناطرَي. ت
بيننيء طوزارشت دةطةنة يةك، ضونكة ئةو 
بةيةكطةيشتنة طرنطرتين ضركةي بةرجةستة بووني 
طوتارة شاردراوةكانة. شتة بينراوةكان فؤرمي 
خؤيان هةية هةر وةك ضؤن شتة طوزارشت 
لَيكراوةكان فؤرمي تايبةت بةخؤيان هةية، 

ري خؤي هةية هةر وةك لةبةرامبةردا ناوةِرؤك ئةدطا
ضؤن فؤرم ئةدطاي خؤي هةية. هيض كاميان لةثَيش 
هيض كاميانء هيض كاميان بةرط يان ناوكي ئةوي 
تريان نيية، هيض كاميان هؤكار )علة(و هيض كاميان 

لول( نني. سازداني ئةو جياكاريية عهؤئةجنام )م
وةهمة، يان لةوَينةي خةونَيكي مةعريفيداية كةفيكر 

يهَينَيتةدي، وةك ئةو وةهمةي زانسيت خوازيارة ب
ي دووثاتي دةكردةوة كاتَي كلينكثزيشكي 

دةيووت: "ئةوةي طوزارشيت لَيدةكرَي ئةوةية كة 
هةية"، بةالم لةِراستيدا تةنها طوزارشت لةو شتة 

دةكرَي كة دروستدةكرَيء ئامادةكرَي، نةك ئةوةي 
 دروستكراو ئامادةكراوة. 

ترَيء طوزارشيت هةميشة شتَيك هةية كة ناو
لَي ناكرَي، بةالم مرؤظ بَي ثةروا لةهةوَلي ئةوةداية 
كةلَيين نَيوان وتراوو بينراو، دةقء وَينة، 
ثِربكاتةوة. بؤ منوونة: داخؤ ض ثةيوةندييةك 

اسيتء وَينة ثايثَيكء ِرستةي لةنَيوان )ثايث(َيكي ِر
"دا هةية، لةِراستيدا ثةيوةنديي نَيوان ة"ئةمة ثايث

ك هةر بينني نيية بةَلكو ثَيضةوانةكةيةتي، قسة نة
بةئةندازةيةك ماناي راستةقينةي ئةو رستةية 
ئةوةية كة "ئةمة ثايث نيية" بةَلكو هَيمايةكي 
زمانةواني نةبينراوة بؤ شتَيكي بةرجةستةي 
بينراو. هةموو شتةكان ثَيكةوة "شتة ِراستةقينةكةو 

يت وَينةي شتة ِراستةقينةكةو ئةو وشانةي طوزارش
لَيدةكةن هةموويان ثَيكةوة" مانايةك دروست 
دةكةن، كة لةهةناويدا هةَلطري كةلَينَيكة لةنَيوان 
ئةوةي كة هةيةو ئةوةي كة دةبينرَيء ئةوةي 
طوزارشيت لَيدةكرَي. )بالنشؤ( بريؤكةيةكي 
لةجمؤرةي ثَيشكةشكرد كاتَي وتي: "قسةكردن 
 بينني نيية"، ئةم رستةية لةتةواوي نوسينةكاني
ئةودا ئةمادةية كةثَيي واية هةميشة "دةق هةوَلدةدا 

نيية". بةالم بالنشؤ تا  وَينة بَيت بةالم هةرطيز وَينة
ئةوَي دةِرواو لةوَيدا دةوةسيَت كة "قسةكردن بينني 
نيية" بَي ئةوةي ئةوةمان ثَي بَلَي كة "بينينيش 
قسةكردن نيية". هؤكاري ئةم راوةستانةي بالنشؤ 

بؤ كاريطةري )ديكارت( لةسةر ئةو،  دةطةِرَيتةوة
ضونكة ديكارت بريكردنةوةو طوزارشتكردن 
لةبريكردنةوة دةكاتة بنةماي وَيناكردنء 
كةشفكردني حةقيقةت. بةالم فؤكؤ ديكارتي نيية، 
بةَلكو لةم خاَلةدا زياتر كانتيية كاتَي باس 
لةثةيوةندييء ناثةيوةنديي دةكا وةك دوو ِرةطةزي 

ضونكة هةميشة ثةيوةنديي نَيوان يةك تةواوكةر، 
وتراوو بينراو ديوي دووةمي ناثةيوةنديي نَيوان 

 ئةو دوو رةطةزةية. 
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ياساكاني تاوان و سزا هةميشة خؤيان وةك 
كؤمةَلَيك طوزارشيت دابِرو لةوَينةكاني بةندخيانةو 
ئامَيرةكاني سزادان منايشدةكةن. وةك كؤمةَلَيك 
 ئايديا كة زادةي كةسة بريكةرةوة

ةكان دةيانةوَي بَلَين سترانسندنتاَلةكانن. ياسانا
كاري ئَيمة ياسا دةركردنء ياسا جَيبةجَيكردنة،. 
كة كارَيكة لةدوو توَيي كاغةزو دؤسيةكانداية، بةالم 
كاري ثاسةوانةكان تةمبَيكردن و سزاداني 
راستةوخؤية.. واتة هةوَلدةدةن وتراو لةبينراو، 

يابكةنةوة. بةالم طوزارشت لةنَيوةنديي ماديي ج
هةروةك ضؤن هةموو ثةيوةندييةك لةسةر بنةماي 

، هةموو ناثةيوةنديي دروست دةبَي
ناثةيوةندييةكيش لةسةر بنةماي ثةيوةنديي 

. لَيرةوة ياساناسةكان تةنها دةق دروستدةبَي
بةرهةم ناهَينن بةَلكو شوَينيش وةك نَيوةندَيكي 

شوَينَيكة ماديي بةرهةمدَينن، ئةوان ثَيويستيان بة
كة طوزارشتةكانيان بينراو بَي نةك تةنها وتراو 
بَيت.. لةبةرامبةردا ثاسةوانء جةلالدةكان 
ثَيويستمان بةدةقء طوزارشتة تا وَينةكان، ئةركء 
رةفتارةكانيان، طوزارشت لَيكراو بَي نةك تةنها 

 بينراو. 
واتة فؤكؤ فةيلةسووفَيكي ئايدياليست نيية 

بريكردنةوة بكاتة بنةماي  كة "ووتن" وةك بةرهةمي
"بينني" و كةشفكردني بوون. هةروةها 
فةيلةسووفَيكي ماترياليستيش نيية كة "بينني" 

ء  وةك بةريةككةوتنَيكي واقعي ماديي نَيوان مرؤظ
جيهان بكاتة بنةماي بريكردنةوةو )وتن(. بةَلكو 
فةيلةسوفَيكة لةناو طوتاردا كاردةكا، ثَيي واية هيض 

وتن مةرجي ثَيشوةخيت يةكرت نني، كام لةبيننيء 
(ي حمايثبةَلكو مةرجي هاوكاتء هاوزةمان )

يةكرتين.. لةهةر شوَينَيك بينني هةبوو وتن 
ئامادةية، ثَيضةوانةكةشي راستة، ضونكة هةموو 
طوزارشتَيك طوزارشتكردنة لةبينينَيك. لَيرةوة، 
كاركردن لةطوتاردا كاركردنة لةو دوو رةطةزةدا بَي 

ةيان لةيةكرتي. لَيرةدا ثَيويستة ئةوة جياكردنةو
روونبكةينةوة، كة فؤكؤ كار لةئةنرتؤثؤلؤجياو 
سايكؤلؤجياو ئةو كايانةي مرؤظ ناسيدا ناكا 
كةبةشوَين مَيذووي دروستبووني هؤشياريدا 
دةطةِرَين، يان لة ثةيوةنديي نَيوان ئةنطَيزة ماديء 
 دةروونيء ثةرضة ئةنطَيزةكان دةكؤَلنةوة، هةروةها

ئةجنام  ناضَيتة طةمةي ثةيوةنديي نَيوان هؤكارو هؤ
(.. بةَلكو كاري ئةو بةثَيضةوانةوة املعلولو  العلة)

دووركةوتنةوةية لةجمؤرة جياكاريانة كةدةبنة هؤي 
 .ونكردني ثنتء رةطةزة ثَيكهَينةرةكاني طوتار

طوتار زؤرجار لةِرَيي ئةو طةمانةوة، كة لةناو ِرستةو 
 دةبنةوة، خؤي وندةكا. دؤزةكاندا دووبارة

ثةيوةنديي نَيوان )وتراو( و )بينراو( 
ثةيوةندييةكي راستةقينة نيية، بةَلكو ثةيوةندييةكة 
رةوايةتي خؤي لةناثةيوةندييةوة وةردةطرَي. بةالم 
ئةوة كَيشةي فؤكؤ نيية، ضونكة ئةو بةدواي 

بةَلكو  -وةك حةقيقةتَيكي رةها-حةقيقةتدا ناطةِرَي
تي طوتاردا دةطةِرَي. ئةمةش بةدواي حةقيقة

جؤرَيكة لةئايرؤني )مفارقة(، ضونكة بةشَيكي زؤري 
فةيلةسووفان بةدواي حةقيقةتي رةهادا طةِراون 
لةكاتَيكدا زؤر بَيئاطاو دووربوون لةحةقيقةتي ئةو 
طوتارةي "كةخؤيان لةناوياندا كاريانكردووة"، 

لةكاتَيكدا  -بةثَيضةوانةوةي ئةوانةوة-بةالم فؤكؤ
هةرطيز توخين حةقيقةتي رةها ناكةوَي لةهةموويان 
نزيكرتة لةحةقيقةتي طوتارةوة، ئةمةش وا لة فؤكؤ 
دةكا كة ئةثستمؤلؤجيست بَي بةئيمتياز، ضونكة 
ئةو بري لةشتَيكي دياريكراو ناكاتةوة، تيورزة بؤ 
بابةتَيكي دياريكراو ناكا، بةَلكو بابةتي سةرةكي 

ئةو بريتيية لةو  بريكردنةوةو هةَلكؤَلينةكاني
تايثانةي بريكردنةوة كة طوتار بةرهةمي هَيناون. 
كَيشةي ئةويش هةرطيز لةطةَل فةيلةسوفَيكي 
 دياريكراودا نيية، بةَلكو هةميشة لةطةَل طوتارداية. 

بةمةبةسيت روونكردنةوةي ئةم ديدةي فؤكؤ 
سةبارةت بةثةيوةنديي نَيوان وتراوو بينراو، دؤلؤز 
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منوونةي سينةماي هاوضةرخ دَينَيتةوة كة طرنطي 
ئةو ثةيوةنديية دةدا  بةطةِرخستنىبةو ثةيوةندييةو 

لةثَيناو بةرجةستة كردني طوتاري فيلمدا. هةروةها 
كة رةطةزي وتراو منونةي ضةند فيلمَيك دَينَيتةوة 

لةرةطةزي بينراو جياكراوةتةوة، وةك لة فيلمةكاني 
و مارطرَيت  syberberg، سيبريبَيرط straubسرتؤب 

تَيبيين دةكرَي.  marguerite durasدؤراس 
دةنطةكان لةو فيلمانةدا ضريؤكَيك دةطَيِرنةوة 
لةدةرةوةي شوَين، هةرضي رةطةزة بينراوةكانة 

مةيداني هيض ضريؤكَيك  شوَينَيك منايشدةكةن كة
نيية. لةو دؤخي ناثةيوةندييةدا ئةوةي ئامادةية 
تةنها بؤشايية وةك هَيمايةك بؤ غيابي دةسةالت، 
يان وةك ئاماذةيةك بؤ بووني بنياتَيك كة تواناي 
خؤمنايشكردنء ثِركردنةوةي درزو كةلَينةكاني 
نَيوان )بينراو( و )وتراو(ي نيية. بةالم ثةيوةنديي 

ن ئةو دوو ئاستةو سةملاندني لةاليةن مرؤظةوة، نَيوا
بةكةناَلَيكي تايبةتدا تَيدةثةِرَي، كةكاتي خؤي 
)كانت( ناوي نابوو ئةنطَيزة ئةخالقييةكاني 
دةروون. بةالم فؤكؤ بةوشةي "نامؤ" طوزارشيت 

 لَيدةكا. 
لةبةشَيكي تري نوسينةكاني فؤكؤدا، ئاسيت 

يوةنديي سَييةم دةردةكةوَي كةرؤَلي ثردي ثة
دةبييَن لةنَيوان )وتراو( و )بينراو(دا، ضونكة 
سةرةِراي رؤَلي طرنط و هاوبةشي وتراو و بينراو 
لةدروستكردني طوتاردا، هةميشة لةبةردةم ئةو 
مةترسييةدان كة بةبؤشاييدا تَيبثةِرن، بةتايبةتي 
كاتَي دةردةكةوَي كة ثةيوةنديي راستةقينةي ئةو 

نَيء هةندَي جار شةِرو دوانة لةسةر بنةماي ملمال
ثَيكداداني ترسناك.. دروستبووة. وتراو و 
بينراوةكان بؤ ئةوةي لةدؤخي ناثةيوةنديي 
دةربازبن، تةنها ثةنا بؤ بةرجةستةكردني خؤيان 
نابةن لةدوو توَيي طوتاردا، ضونكة رةنطة طوتاريش 
وةك وَينةيةكي نةوتراوو وةك دةنطَيكي بَي شوَين، 

َي واتاو واتايةك كة طوزارشيت يان وةك فؤرمَيكي ب

لَيناكرَي مبَينَيتةوة طةر ثةنانةبا بؤ رةهةندي 
سَييةم. ئةو رةهةندةي سةر بةهيض كام لةو دوو 
رةطةزة نيية، بةالم هةميشة وةك دوو كؤَلةكةي 
سةرةكي، وةك دوو مةرجي ثَيش وةخيت خؤي 
لَيياندةِرواني. رةهةندي سَييةم ثَيكهَينةري 

خايةنةكاني ثةيوةنديية لةنَيوان سرتاتيجة دوور 
رةطةزة بةشةِرهاتووةكاندا، رةهةندي سَييةم 
ئامادةيي بةردةوامي هةية لةناو بنياتةكاندا، بَي 
ئةوةي خؤي بةشَيك بَي لةو بنياتانة جَيي خؤيةتي 
بثرسني: ئةم تةوةرة نوَييةو ئةم رةهةندي سَييةمة 

 ضيية؟!
 

 بنيات )دةسةالَت(-ضوار: سرتاتيجي ميتا
فؤكؤ وةالمَيكي زؤر ساناي  دةسةالت ضيية؟

ئةم ثرسيارة دةداتةوة و دةَلي دةسةالت بريتية لة 
ثةيوةنديي نَيوان هَيزةكان، لة هةر شوَينَيكيش ئةو 
ثةيوةنديية هةبوو دةسةالت ئامادةية. فؤكؤ ضةمكي 
دةسةالت لة ضةمكي دةوَلةت جيادةكاتةوة، بةوةي 

ني فؤرمَيكي دياريكراو دةسةالت وةك دةوَلةت خاوة
نيية، هةروةها ضةمكي دةسةالت لة ضةمكي 
مةعريفة جيادةكاتةوة بةوةي وةك مةعريفة 
ثةيوةنديي لة نَيوان دوو فؤرمي دياريكراودا 
ناسازَييَن. هَيز، هةر هَيزَيك، ضةندة خاوةن توانا 
بَي، خاوةن سةربةخؤيي تةواوي خؤي نيية.. بةَلكو 

يوةنديية لةطةَل هَيزةكاني هةميشة ثَيويسيت بة ثة
تردا. بةالم فؤكؤ هَيز و توندوتيذيي نابةستَيتةوة 
يةكدييةوة، ضونكة مةرج نيية هَيز هةميشة 
توندوتيذي بةكاربَيين، بةَلكو هةميشة بةدواي 
هَيزي بةرامبةردا دةطةِرَي، واتة هَيز خؤي )خود( و 
)بابةتيشة(، هَيزة كردارة بةالم كردارة لةناو 

 َيكي تردا كة خودي هَيزة.كردار
دةسةالت خاوةني وتةزاطةلَيكة وةك: هاندان، 
خرؤشان و فراوانكردن و ثةرةثَيدان، بةالم لة هةمان 
كاتدا خاوةني وتةزاطةلَيكي تري وةك خامؤشكردن 
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و ئاَلؤزكردن و خاوكردنةوة و بةرتةسكردنةوةية. لة 
كتَييب "ثاسةواني و سزا"دا، ليستَيك بة وتةزاي 

جمؤرة و بةو بةهايانة هاتووة كة ثةيوةنديي نَيوان لة
هَيزةكاني لة سةدةي هةذدةيةمدا لةسةر دامةزرابوو، 
ئةو بةهايانة بةسةر سَي ئاسيت سةرةكيدا 

 دابةشبووبوون:
ئاسيت يةكةم: دابةشكردن لة شوَيندا )وةك 
سانسؤر، ثؤلَينكردن، لَيكجياكردنةوة و 

 دةستبةسةراطرتن..(
َيكخستين كات )وةك ئاسيت دووةم: ِر

دابةشكردني كات بؤ سات و تاقة جياوازةكاني كار 
و كاركردن بة ثرؤطرام و ئاماذةكاني تايبةت بة 

 كات(.
ئاسيت سَييةم: ثَيكةوة طرَيدان لة كات و 
شوَيندا )كة لة ئاكامي شَيوازي كاركردني هَيزة 
بةرهةمهَينةكان و تَيكِرذاني كاري هَيزة جياوازةكان 

 َي(.دةردةكةو
لَيرةوة، فؤكؤ شَيوازةي كاري دةسةالت بة 
جؤرَيك شيدةكاتةوة كة قابلي ساناكردنةوةو 
تاكشوناسي نيية، بؤية بةستنةوةي دةسةالت بة 
ضةند سروشتَيكي دياريكراوةوة كارَيكي هةَلةية. بؤ 
منوونة مةرج نيية دةسةالت هةميشة خاوةن 

دا زةبروزةنط بَي. دةبَي لة كؤي ثةيوةندييةكان
بةدواي بنياتي دةسةاَلتدا بطةِرَيني، بةالم بنياتَيك كة 
هَيشتا بةرجةستة نةبووة و لة دؤخي خؤ بنياتناني 
بةردةوامداية. دةسةالت نوَينةرايةتي جووَلةيةك 
ناكات لة ضينَيكةوة بؤ ضينَيك، لة طروثَيكةوة بؤ 
طروثَيك.. بةَلكو هةموو ضني و نوخبة و طروثةكان، 

تدار و بَيدةسةالتةكان.. ثَيكةوة هةموو دةسةال
 دةبِرَي.

رةنطة ئةو ثرسيارةي كة دةَلَي )دةسةالت 
ضيية؟( ثرسيارَيكي بَيهودة بَي. وا باشرتة لةبري 
ثرسياركردن دةربارةي شوناسي دةسةالت، بة دواي 
شَيوازي كاركردني دةسةاَلتدا بطةِرَيني، كة لة 

ةميشة وا ِرَيطةوة خؤي ثراكتيزة و منايشدةكات. ه
دةردةكةوَي كة دةسةالت هَيزَيكي هةرةميية بؤ 
جَلةو كردن و كارلَيكردن، بةالم دةسةالت بةو 
ئةندازةيةي كارلَيكةرة كارلَيكراويشة. فؤكؤ لةسةر 
ئةم خاَلة دةوةسيَت و جياوازيدةكا لة نَيوان: 
فيزياي كار و فيزياي ماترياَلدا. يةكةميان 

وةكاني دةسةالت و ثةيوةنديدارة بة كارو كردة
ثةيوةنديي نَيوان هَيزةكان. لة فيزياي كاردا 
ناتوانني باس لة ئةدطار و سروشيت دةسةالت 
بكةين ضونكة ئةو ئةدطار و سروشتة بة جؤرَيكي 
بَيشومار دابةش و لةتلةت دةبَي كة كؤكردنةوةي لة 
تاقة ئةدطارَيكدا كارَيكي زةمحةتة. بةالم لة فيزياي 

ة تةنها لة بكةرةكان دةكرَي بة ماترياَلدا قس
جؤرَيكي دابِراو لةو تؤِرة ثةيوةندييةي كة بة 
يةكرتيانةوة دةبةستَيتةوة، لَيرةشدا هةر 
دةستنيشانكردنَيكي ئةدطاري دةسةالت كارَيكي 

نةبوون(  –سةختة. بؤية زؤرجار بة مةبةسيت )ون 
لة تؤِري ثةيوةندييةكان و لةناو كةرةستة 

اوةكاندا، زؤر جار دةسةالت ئةبسرتاكت و دابِر
ثةنادةبا بؤ "خؤ ئاشكراكردني ناوةكي "لة رَيطاي 
داسةثاندني رةفتارَيكي دياريكراوةوة بةسةر 
طروثَيكي دياريكراودا، بة مةرجَي ئةو طروثة 
طروثَيكي طةورة نةبَي و لة شوَينَيكي دياريكراودا 
جَيطةيان ببَيتةوة وةك )بةندكراوةكان، نةخؤشةكان، 

بيةكان، شَيتةكان، كرَيكاران و سةربازان.. قوتا
هتد(، بةالم ئةم طروثانةش ئةو كةرةستة خاوانة 
ثَيكدَينن كة ثَيويستيان بة شَيوازي كار و ئاماجني 
كاري تايبةت هةية وةك )ثةروةردة، ضارةسةر، سزا 

 و بةرهةمهَينان و.. هتد(.
سةرةِراي سروشيت جياوازي هةريةك لة 

ة، بةالم لة ضةندين خاَلدا دةسةالت و مةعريف
دةِرذَينة يةكرت و ئاوَيتةي يةكدي دةبن. دةسةالت لة 
كؤي ئةو ثةيوةنديانةدا بةرجةستة دةبَي كة لة 
نَيوان هَيزة جياوازةكاندا هةية، بةالم مةعريفة 
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زادةي ثةيوةنديي نَيوان بابةتةكانة. دةسةالت كار 
 لةو رووبةرانةدا دةكا كة هَيشتا لة بنياتة
دياريكراوةكاندا دةرنةكةوتوون، بةالم مةعريفة 
ثةجنة دةخاتة سةر ثَيكهاتة و سروشيت بنياتةكان. 
هةر بؤية دةكرَي بَلَيني دةستنيشانكردني ماهيةتي 
مةعريفة، لة ِرَيطاي بنياتي مةعريفييةوة ئاسانرتة لة 
دةستنيشانكردني شوناسي دةسةالت كة خاوةن 

و بة ثنتة جياوازةكاندا سرتةكتورَيكي ميتابنياتيية 
ثةخشدةبَيتةوة. ضونكة دةسةالت لة ضةقَيكي 
مةركةزييةوة سةرضاوة ناطرَي بةَلكو 
بةرجةستةكاري جووَلةي بةردةوامة لة خاَلَيكةوة بؤ 
خاَلَيك، واتة هيض شوَينَيك خاَلي دةستثَيك و هيض 
شوَينَيك خاَلي كؤتايي جووَلةكاني دةسةالت نيية، 

ةي تؤِرَيكي ثةيوةنديي بةردةوامداية بةَلكو لة شَيو
كة ثةلوثؤي بؤ هةموو اليةك، لة هةموو شوَين و 
كاتَيكدا، هاويشتووة. بةستنةوةي دةسةالت بة 
شوَينَيكي تايبةت، يان ضركةساتَيكي 
دياريكراوةوة، كارَيكي زةمحةت و قورسة، ضونكة 
دةسةالت خؤي سرتاتيجَيكة لة دةرةوةي سرتاكتورة 

جوطرافيةكان، سرتاتيجَيكي طومشوناسة، مَيذويي و 
هةميشة خؤي لة هةوَلةكاني منايشكردن و 

 طوزارشتلَيكردن دةرباز دةكا.
هةرضةندة هةميشة فؤكؤ ثَيدادةطرَي لةسةر 
بووني كردار، لة هةموو شوَين و لة هةموو كاتَيكدا، 
بةالم ئةو كردار و رةفتارانةي ثةيوةنديدارن بة 

تكردنةوة يان ناساندن نني دةسةالتةوة قابلي كور
بةو شَيوةيةي كة لة مةعريفةي باودا ثَيناسة 
دةكرَين و دياريدةكرَين. لة كتَييب "ثاسةواني و 
سزا"دا بةوردي باس لة ثةيوةنديية 
سرتاتيجييةكاني دةسةالت دةكرَي و بة بةراورد 
لةطةَل كتَييب "ئاركؤلؤجياي مةعريفة"دا ئةدطارة 

و تَيكِرذاوةكاني هةريةك  سةرةكي و جومطة ثةنهان
لة دةسةالت و مةعريفة تيشكيان دةخرَيتة سةر. لة 
ديدي فؤكؤدا زانستة مرؤييةكان بةشَيكن لة 

ثةيوةنديةكاني دةسةالت، بةشَيكن لة سرتاتيجيةتي 
بةرهةمهَيناني مةعريفة كة لة دةروازةكاني 
خؤبينينةوة دَينة ذوورَي، ثةيوةنديي نَيوان زانستة 

ن )وةك مةعريفةيةكي طوزارشتكار لة مرؤييةكا
دؤخي رةمزيي مرؤظ( لةطةَل ثنتةكاني دةسةاَلتدا 
)كة زؤر جار لة ِرَيطاي شوَينةكان و ئاستة 
فيزيكييةكانةوة خؤي منايشدةكا( ثةيوةنديي 
يةكتةواوكةر و تَيكِرذاون. بؤ منوونة لة نَيوان 
بةندخيانة وةك دميةنَيكي بينراوي دةسةالت و ياسا 

ؤمةَلناسي وةك دوو لقي زانستة مرؤييةكان و ك
ثةيوةنديي هةية، هةروةها شَيوازي مامةَلةكردن و 
رةفتاري كارطَيِراني بةندخيانة لةطةَل بةندكراواندا 
دةضَيتةوة سةر سايكؤلؤجيا. ئةَلبةتة مةرج نية ئةو 
ثةيوةندييانة هةميشة تةبابن، بةَلكو هةندَي جار لة 

شدان، بة تايبةتي لة دؤخي ملمالنَي و كَيشمةكَي
كاتي بةراوردكردني تيورة ثةتيةكاني ئةو زانستانة 
لةطةَل رةفتارة بينراو و بةرجةستةكاندا. تةنانةت 
هةندَي جار ئةو زانستانة دةضنة دؤخي شةِري 
مةعريفيةوة لةطةَل نَيوةندةكاني دةسةاَلتدا، بةالم 
سةرةجنام سةرضاوةكانيان دةطةِرَينةوة سةر يةكدي 

كامي بةرهةم و كردةوةكانيان دةبَيتة ئةنطَيزةي و ئا
جووَلة و بةردةوامبوون لة هةردوو كايةكةدا. ضونكة 
مةعريفة، بة هةموو لقةكانيةوة، بةرهةمي 
هوشيارانةي خودة. هيض خودَيكيش لة دةرةوةي 
نةخشة جؤراوجؤرةكاني دةسةالت بووني نيية. 

شي لَيرةوة فؤكؤ جةختدةكاتةوة لةسةر رؤَلي هاوبة
مةعريفة لة ثَيكةوة طرَيداني بينراو  –دةسةالت 

لةطةَل وتراودا، يان شوَينةكان لةطةَل 
طوزارشتةكاندا، رؤَلَيك كة تةنها لةسةر بنةماي 
هاوثةمياني نَيوان دةسةالت و مةعريفة 
دانةمةزراوة، بةَلكو زؤر جار لةسةر بناغةي 

وان جياوازي و ملمالنَيي نَيوانيان دامةزراوة. "لة نَي
تةكنيكةكاني مةعريفة و سرتاتيجةكاني دةسةاَلتدا، 
هيض شتَيكي دةرةكي )هيض ناثةيوةندييةك( 
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ئامادةيي نيية"، تةنانةت لةو شوَينانةشدا كة 
هةريةك لةو دوانة بةشَيوةيةكي بةسةربةخؤ و دوور 
لة يةكدي كاردةكةن و لةو شوَينانةشدا كة جياوازي 

 قووَل دةكةوَيتة نَيوانيانةوة.
ثةيوةنديةكاني دةسةالت لةسةر دواليزمي 
لَيكجياكردنةوةو ثَيكةوة طرَيدان دامةزراوة، لةسةر 
بنةماي بةرجةستةكردني رؤَلي جياوازي خودةكان 
لةاليةك و نةخشةسازيي نَيوان هَيزي طشيت و 
هاوتومخي نَيوان خودةكان و ثَيكةوة ِرَيكخستنيان 

ئةوة بَلَيني  لةاليةكي ترةوة دامةزراوة. بةالم طرنطة
كة ثَيكةولكان ثرؤسةيةكي خَيرا و طشتطري نيية، 
بةَلكو ثرؤسةيةكي بةشبةش و جياوازة كة 
سةرةجنام ثنتة فةرعيةكان دةبةستَيتةوة بة تؤِري 
طشيت ثةيوةنديةكاني دةسةاَلتةوة. ثرؤسةكاني 
ثَيكةوةلكان لة دةزطا جؤربةجؤرةكاندا ثَيِرةو 

دةزطاي خَيزان،  دةكرَي، وةك: دةزطاي دةوَلةت،
دةزطاي ئاين و دةزطاكاني بةرهةمهَينان و هونةر و 
ئةخالق و... هتد، بةالم ئةم دةزطايانة خاوةن بناغة 
و ماهيةتي دياريكراو نني، بةَلكو تةنها خاوةني 
كردةوة و رةفتارن و بوون و شوناسيان بةندة بة 
كاروكردةوةكانيانةوة. شوناسي دةسةالت لة وَينةي 

دا بةرجةستة نابَي، بةَلكو خودي دةوَلةت و دةوَلةت
ثرؤسةي "بة دةوَلةتكردن" ضاالكيةكة لة 
ضاالكيةكاني دةسةالت. هةندَي جار سروشيت 
دةسةالت دةبةسرتَيتةوة بة سروشت و شَيوازةكاني 
ضاودَيري و كؤنرتؤَلكردنةوة لة دةزطا 
جؤراوجؤرةكان و رةفتارة جؤراو جؤرةكان، بؤ 

منونةي مَيذوييدا دةسةالت  منونة لة هةندَي
فؤرمَيكي هةرةمي مةركةزيي وةردةطرَي، بةالم بة 
           ماناي ئةوة نا كة دةسةآلت دةبَيتة خاوةن 
ضةقَيكي بزوَينةر و هةموو ثةيوةندييةكان دةضنةوة 
سةر ئةو، بةَلكو ماناي ئةوةية كة دةسةالت بة 
 دؤخي "بة دةوَلةتكردن"ي سيستمي ثةروةردةيي و
دادوةريي و ئابووري و خَيزاني و سَيكسيدا 

تَيدةثةِرَي، لة شوَينَيكي دياريكراو و لة دؤخَيكي 
 دياريكراودا.

لةنَيو ثةيوةنديية "مايكرؤ فيزيكيةكان"ي 
دةسةاَلتدا، هةندَي ناوكي سةرةكي دةردةكةون 
وةك: دةسةاَلتي سةرؤك يان ياسا لة دةوَلةتدا، 

دةسةاَلتي ثارة و دةسةاَلتي باوك لة خَيزاندا، 
دراوةكان بازاِردا، دةسةاَلتي يةزدان لة ئايندا و 
دةسةاَلتي فريوة سَيكسيةكان لة دةزطاي 
بةرهةمهَيناني سَيكسدا. لة بازنةي ئةم دةزطايانةي 
دةسةاَلتدا هةموو بكةر و بابةتةكان سروشيت 
ئاسايي خؤيان لة دةستدةدةن و سروشتَيكي نوَي 

كتَييب "ئريادةي مةعريفة"دا وةردةطرن. بؤ منونة لة 
فؤكؤ لةسةر سَيكس ِرادةوةسيَت وةك بابةتَيك كة لة 
هةموو رةطةزة سروشتيةكاني خؤي بةتَاكراوةتةوة 
و لة ضاالكيةكيةوة كة ثةيوةنديي بة جةستةي 
مرؤظةوة هةية بووة بة ضاالكيةك لةناو زمان و 
كولتور طوتاردا. هةميشة لة ثشت ئةو بابةتة 

  كة قسةيان لَيدةكرَي يانسَيكسسيانةي 
          تيوريزةيان بؤ دةكرَي، ض لة ِرَيي ضةثاندنةوة 
بَي يان لة ِرَيي ئازادكردنةوة بَي، ِرووبةرَيك 
           دةمَينَيتةوة كة طوزارشيت لَيناكرَي و 
 رووناكيشي ناخرَيتة سةر تا نةبينرَي، واتة 
          هةميشة ناوضةيةكي نامؤ دةمَينَيتةوة كة 
نةبابةتي بيين دةسةالتة و نة بابةتي 
طوزارشتلَيكردني مةعريفةشة. ئيدي هَيندةي 
سَيكس وةك بابةتَيك قسةي لةسةر دةكرَي و 
منايشدةكرَي، هَيندة وةك ضاالكيةكي جةستةيي 
ثراكتيزة ناكرَي.. ئةمةش ئامادةبووني دةسةالت و 
طوتاري مةعريفيية، ض لةو كاتانةدا كة سَيكس 

وبةِرووي ضةثاندن دةبَيتةوة، ض لةو كاتانةدا كة ِرو
قسة لة ئازادكردن و رةهةندة ئيستاتيكيةكاني 
دةكرَي، ضونكة لة هةردوو دؤخدا هةوَلَيك هةية بؤ 
بة دةزطاييكردن و بة بابةتيكردني سَيكس و 
تَيكةَلكردني لةطةَل كؤي ئةو دةزطا و بابةتانةدا، كة 
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و فةزاي شوَيين بةرجةستةبووني دةسةالت 
 طوزارشتةكاني مةعريفةن.

كاتَي فؤكؤ باس لة كاريطةريي هاوبةشي 
نَيوان دةسةالت و مةعريفة دةكا، ئاماذة دةكا بؤ 
وابةستةيي ثةيوةندييةكاني هةردوو كايةكة 
بةيةكرتةوة، بَيئةوةي يةكَيكيان لة ثَيشرت بَي، ض لة 
ِرووي كاتةوة ض لة ِرووي بايةخةوة. بؤ منوونة 

ناتوانَي ضةند تومخَيك لة طوتارَيكدا مةعريفة 
ثَيكةوة بطوجنَييَن طةر ثةيوةندييةكاني دةسةالت لة 
ئارادا نةبَي. ِرةنطة يةكَيك بَيت و باس لة 
"ِرةسةنايةتي" نوسني و بريكردنةوة بكا لة دةرةوةي 
ئةنطَيزةكاني دةسةالت، يان بة ثَيضةوانة باس لة 
 كاريطةريي دةسةالت بكا لة دةرةوةي
طوزارشتةكاني مةعريفة. بةالم لة ِراستيدا 
رةسةنايةتي تةنها ثةيوةنديي بة طوزارشت يان 
بينينةوة هةية. دةشَي شتَيك وةك )وتن( لة 
دةرةوةي )بينني( رةسةن بَي، يان بة ثَيضةوانةوة 
وةك )بينني( لة دةرةوةي )وتن( رةسةن بَي. بةالم لة 

س لة حاَلةتَيكي ئاوهادا ئَيمة ناتوانني با
رةسةنايةتي بكةين بةو جؤرةي كة لة زماني باودا 
بةكاردَي، ضونكة "رةسةن" تةنها ئةو كاتة 
دةردةكةوَي كة بينني و بيسنت، واتة طوزارشتةكاني 
مةعريفة و نَيوةندةكاني دةسةالت بةيةكدي دةطةن. 
هةموو ئةفراندن و رةسةنايةتيةكيش لة دةرةوةي 

كردن لةناو ئةو هاوكَيشةية، جؤرَيكة لة كار
 سةدميدا، يان ئةفراندن لة بؤشاييدا.

كةناَلةكاني ثةيوةنديي نَيوان مةعريفة و 
دةسةالت، كةناَلي ديار و دامودةزطايي نني. بةَلكو 
كةناَلي هةمةجؤر و فرةن و لة هةر ثنتَيكةوة تؤ 
دةست ثَيبكةي بوونيان هةية. بة ئةندازةيةك 

ان بة دواي جياكردنةوةي ئةو دوانة لة يةكرت و طةِر
دوو بنيات و دوو جؤر وةزيفةي جياوازدا مرؤظ 
دةباتةوة نَيو ئةو مشتومِرةي كة هةميشة دةربارةي 
ثةيوةنديي نَيوان دواليزمةكان كراوة. ئةقَلي مرؤيي 

ثةناي بردووة بؤ داتاشيين دواليزمةكان تا خؤي لة 
وَيَلطاي شتة زؤر و بَيسنورةكان بثارَيزَي. سةرةِراي 

تَيزي فةيلةسوفة طةورةكان، بةالم هةميشة  ئاَلؤزيي
مةيلَيك هةية بؤ ساناكردنةوة الي قوَلرتين و 
سةخترتين فةيلةسوف. لَيرةدا دؤَلؤز منونةي سَي 

 جؤر فةيلةسوف دَينَيتةوة:
منونةي يةكةم: منونةي ئةو فةيلةسوفةي كة 
مةعريفةي دابةشكردووة بةسةر دوو ضركةدا )وةك 

بريكردنةوةي خود و  الي ديكارت دةبينرَي:
كةشفكردني بابةت(، يان مةعريفةي ثَيشني و 
مةعريفةي دوايني )وةك الي كانت دةبينرَي: 
مةعريفة لة بازنةي ئةقَلي ثةتي و مةعريفةي 

 هةَلَينجراو لة جيهاني بابةتةكان(.
منونةي دووةم: منونةي ئةو فةيلةسوفةي كة 

اتةوة فرةيي ِرةتدةكاتةوة و هةموو دوا ليزمةكان دةب
سةر يةك و يةكتايي )يةكبووني ئةنتؤلؤجي(، وةك 

 الي سثينؤزاو بَيرطسؤن بةديدةكرَي.
منونةي سَييةم: منونةي فؤكؤ كة لة بازنةي 
دواليزم و يةكتاييدا كارناكا، بةَلكو لة فةزاي 
فرةييةكدا كاردةكا كة تيايدا، هةميشة ذمارة 
دياريكراوةكان دةطةِرَينَيتةوة بؤ بَيشوماريي، 
طوتارة ساناكان دةطةِرَينَيتةوة بؤ طوتارة لَيكدراو و 
فرةئةدطارةكان، تاك طوتاريش دةباتةوة سةر 

 فرةطوتاريي، يان طوتاري هةمةكي.
لَيرةوة، قسة كردن لة دوا ليزمي حاكم و 
مةحكوم، يان كؤنرتؤَلكةر و كؤنرتؤَلكراو، كارلَيكةر 
و كارلَيكراو.. دةضَيتة خانةي ساناكردنةوةي 

كَيشة ئاَلؤز و بَيشومارةكاني دةسةالت. بةالم هاو
بة طوَيرةي ميتؤدي  –هةر يةكَيك لةو دواليزمانة 

هةَلطري ضةندين ثةيوةنديي جؤراوجؤرن كة  –فؤكؤ 
لة ِرووي مةعريفييةوة ناكرَي طوزارشتيان لَيبكرَي، 
تةنها لةو شوَينانةدا نةبَي كة دةسةالت وةك 

نياتَيكي بينراو و طشتَيكي فرة ئامادةية و لة ب
بيسرتاوي دياريكراودا طةمارؤنادرَي. ِراستة 
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ثةيوةنديةكاني دةسةالت بةدةر نني لة بنياتي شوَين 
و بنياتي كات، بةالم هيض كام لةو دوو بنياتة 
هةَلطري سروشت و شوناسي دةسةالت نني. بة 
مانايةكي تر دةسةالت لةناو بنياتةكاندا ئامادةيي 

و بنياتانة كاريطةرييةكيان نيية هةية، بةالم ئة
لةسةر شَيوازي كاري دةسةالت، واتة شوناسي 
دةسةالت بةدةرة لة شوناسي ئةو بنياتانةي 
دةسةالت لة خؤدةطرن. بؤ منوونة هةرضةندة 
جياوازيي زؤر هةية لة نَيوان مؤدَيلي دةسةاَلتي 
مؤدَيرن، دةسةاَلتي دةرةبةطايةتي، دةسةاَلتي 

تي رؤماني و هتد.. بةالم دةسةالت طريكي و دةسةال
هةميشة ميكانيزمي تايبةتي خؤي ثَيِرةودةكا بَي 
ئةوةي لة ذَير ئريادةي دةسةالتَيكي دياريكراودا بَي. 
بة مانايةكي تر دةسةالت هةرضةندة سةرةتايي بَيت 
يان لة شوَينَيكي بةرتةسكدا بَيت، قابلي 

 كورتكردنةوة و ساناكردنةوة نيية.
ةسةالت سانا بكرَيتةوة، ئيدي تواناي ئةطةر د

( لة صريروة بةردةوامبوون و بووناوبوون )
دةستدةدا. بةالم بةو ثَييةي ئةو تواناية لة دةست 
نادا واتة سانا نيية. دةسةالت ضةندة سةرةتايي و 
ضةندة دةسةاَلتطةر بَي، خؤبةخؤ "ثنتةكاني 
بةرطري" بةرهةمدَييَن، هةروةك ضؤن ناوضةكانيي 

ابوون بةرهةمدَييَن. ثةيوةنديةكاني دةسةالت تةب
لةسةر بنةماي جووَلة و طةِران بةدواي ثنتةكاني 
تةبابوون و ثنتةكاني بةرطريدا دامةزراوة. بؤ منونة 
فؤكؤ باس لة مؤدَيلي دةسةاَلتي مَيطةلي دةكا، نةك 
وةك دةسةالتَيكي ساكار بةَلكو وةك دةسةالتَيك كة 

          نَيوان كار لةناو  لةسةر بنةماي ثةيوةنديي
كرداردا دامةزراوة. كاري كةسي جَلةوكةر لةناو 
كرداري مَيطةلي جَلةوكراودا. بةمانايةوكي تر، 
دةكرَي بَلَيني دةسةاَلتي مَيطةلي زادةي كردارة 
جؤراوجؤرةكاني خودة لةناو كردارة 
            جؤراوجؤرةكاني طشتدا بة طوَيرةي شوَين و

كان، كة ئةَلبةتة بة ئةندازةيةك كاتة جياوازة

بَيشومار و فرةن كة قابلي دةستنيشانكردن و 
 ساكاركردنةوة نني.

بةالم مةبةسيت فؤكؤ تةنها ئاَلؤزكردن و 
فرةكردني بَيشوماري ثةيوةنديةكاني دةسةالت 
نيية، بةَلكو دةيةوَي ئَيمة لة دةسةالت بطةين لة 

لة ِرَيطةي  ِرَيطاي سرتاتيجة بةردةوامةكانيةوة نةك
ئةو طرميانانةوة كة بة شَيوةيةكي دابِراو و 
ميكانيكي تةماشاي سروشيت كاري دةسةالت 
دةكا. يان دةسةالت تةنها دةبةستَيتةوة بة ئريادةي 

 مرؤظةوة.
بةر لة سَي سةدة، كةسانَيكي ساويلكة لة 
تَيزةكةي "سثينؤزا" تَينةدةطةيشنت، كاتَي ووتي: 

دةكةم هةرضةندة بِروام بة من كار بؤ ئازادي مرؤظ 
ئازاديي مرؤظ نيية و بِروام بة تايبةمتةندَييت مرؤظ 
نية. ئةمِرؤش كةسانَيكي ساويلكة لة تَيزةكةي 
فؤكؤ ناطةن كاتَي مانيفَيسيت "مةرطي مرؤظ" 
ِرادةطةيةنَي. ساويلكةكان هةميشة لة ذَير ثةردةي 
بةرطريكردن لة ويذدانَيكي مرؤيي طشيت و نةمر بة 

ةموو فيكرَيكي نوَي و هةموو ئةو تَيزانةدا طذ ه
دةضنةوة كة لة داهاتوودا دةبنة تَيزطةلي 
زؤرئاسايي و بةَلطةنةويست. كةسانَيك هةن بةناوي 
بةرطريكردن لة )مافةكاني مرؤظ(ةوة نايانةوَي لة 
تَيزةكةي فؤكؤ بطةن، يان بة ثاساوي طةِرانةوةي 

تي بةهاي طةردووني و هةميشةيي بؤ مرؤظ دذاية
هةموو تَيزَيكي رةخنةيي دةكةن كة ِرووبةِرووي 
مرؤظي مؤدَيرن دةكرَيتةوة. بةالم فؤكؤ بِرواي بة 
هيض بةهايةكي طشيت و نةمر نيية كة دةبةخشرَي بة 
مرؤظ، ضونكة ئةو بةهايانة بةرهةمي دةسةالت و 
طوتاري مةعريفي باون. لة ثشت هةموو بةهايةكي 

يبةتةكان و طةردووني و طشتطريةوة طةمة تا
باَلوبوونةوةيان بة بنياتة مَيذوييةكاندا ئامادةية. 
ئةو نةمريي و طشتطريييةش كة بةخشراوة بة مرؤظ 
جؤرَيكة لة طةمةكردن لة بنياتَيكي مَيذويي 

 دياريكراودا.
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ئةو بايةخةي دةبةخشرَي بة مرؤظي هاوضةرخ 
و ئةو ثَيداطرتنة بةردةوامةي سةبارةت بة مافةكاني 

راداية، ثَيطةيةكي سةنرتاَلي ئةوتؤي مرؤظ لة ئا
بةخشيوة بة مرؤظ كة خودي )ذيان( ضؤتة ثةراوَيزي 
مرؤ ظ و مافةكاني مرؤظةوة.  خةريكة مرؤظ لة 
بوونةوةرَيكي خاوةن ذيانةوة دةبَيتة مرؤظَيكي 
خاوةن ماف، خودي ذيانيش خةريكة دةبَيتة جؤرة 

دا مافَيكي ثةتي. بةتايبةتي ئَيستا لة بواري ياسايي
زؤر باس لة مايف ذيان و مايف تةندروسيت و مايف 
دابينكردني ثَيداويستيةكاني ذيان و.. هتد، 
دةكرَي. ثَيداطرتن لةسةر مافةكاني مرؤظ و هةوَلدان 
بؤ بةطةردونيكردني ئةو مافانة دةضنةوة نَيو هةمان 
ثرؤسة، ثرؤسةي طشتطريكردني وَينةي مرؤظ. بةالم 

َيوان هةموو مرؤظةكان سةربارةي خاَلي هاوبةشي ن
لةوةي كة دةبَي خاوةني مافةكان بن بة يةكساني، 
دةبَي خاوةني ذياني جياواز و ذياني فةردي 
جياوازيش بن، ئةمةش ئةو ثرؤسةية كة طوتاري 
مرؤظي هاوضةرخ ثشطوَيي خستووة و لة 
ياديكردووة. مرؤظي كؤن خاوةني مافةكاني خؤي 

ؤظي نةبوو بة مايف ذيانيشةوة. هةرضي مر
هاوضةرخة، هةرضةندة خاوةني مافة تايبةتةكاني 
خؤيةتي، بةالم ذيان وةك رووبةرَيك كة لةو مافانة 
طةورةترن و لة ضوارضَيوةي بةندةكاني ئةو مافانةدا 

 جَييان نابَيتةوة ثةراوَيز خراوة.
لةم سةروبةندةدا رؤَلي رؤشنبري ضيية؟. لة 

ي سةدةي هةذدةوة رؤشنبريي خؤرئاوايي رؤَلَيك
طةردووني بةخشيوة بة خؤي و لة هةوَلي 
طشتاندني بةهاي مرؤظ و مافةكاني مرؤظداية. ئةم 
رؤَلةي رؤشنبري الي )زؤال( و )رؤالن( ئامادةيي 
هةبوو، تا جةنطي جيهاني دووةم درَيذ دةبَيتةوة و 
الي )سارتةر(يش درَيذةي هةية. رؤشنبري وةك 

كي ثارَيزةر، يان وةك ياساناس، بةرطري لة ضةم
ماف و مافةكاني مرؤظ كردووة. لة كاتَيكدا ئةو 
بةرطريكردنة كاري ئةو نيية بةَلكو كاري ئةو 

بريتيية لة بةرطريكردن لة ذيان كة لةو مافانة 
فراوانرت و لةو مافانة بةرباَلوترن. بة مانايةكي تر، 
طةر رؤشنبريي كؤن بة زماني ماف دوابَي، ئةوا 

 ةدوَي.رؤشنبريي نوَي بة زماني ذيان د
لة جوانرتين بةشي كتَييب "ئريادةي 
مةعريفة"دا، فؤكؤ باس لة منونةي دةسةالتَيك دةكا 
كة سياسةتي ذيان، نةك سياسةتي ماف، 
ثَيِرةودةكا. كار بؤ جَيبةجَيكردني ياسا 
مةدةنييةكان ناكا، بةَلكو كار بؤ ضةسثاندني ياسا 
كؤمةاليةتييةكان دةكا. دةسةالتَيك لةسةر مايف 

ؤظةكان بة دابِراوي لة مايف كؤمةَلطا دانةمةزراوة، مر
بةَلكو لةسةر بناغةي مافةكاني كؤمةَلطة دامةزراوة 
لة دؤخي ئاوَيزانبوون و شوناسطؤِرينةوةي 
بةردةوامدا. ِرةنطة لة سةردةمي ئَيستادا 
سةرةتاكاني دروستبووني ئةو دةسةاَلتة 

ن( بةديبكةين. هةَلوةشاندنةوةي سزاي )لة سَيدارةدا
لة واَلتانَيكي زؤري جيهاندا، لةقبووني رؤَلي 
سةنرتاَلي مرؤظة لة دةوَلةت و كؤمةَلطادا. ضيرت مرؤظ 
ئةو بوونةوةرة ثريؤزة نيية كة ئةفرَينةري 
شارستانيةتة و ضيرت ئةو بوونةوةرة 
نةفرةتلَيكراوةش نيية كة وَيرانكةري ئةو 
شارستانيةتة بَي. ئَيستا )ذيان( وةك بابةتَيكي 

يندووي فرة رةهةند و فرة ئةدطار، وةك بابةتَيك كة ز
قابلي كورتكردنةوةي ياسايي نية لة ضةند مافَيكدا، 
وةك ثرسَيكي مةعريفي كة قابلي ثَيناسةكردن نيية، 
وةك فةزايةك كة قابلي دةستنيشانكردن و 
طةمارؤدان نيية لةناو شوَينَيكي دياريكراودا.. رؤذ 

ثرسَيكة و هةموو  بة ِرؤذ لة فراوانبوونداية و
ثنتةكان و هةموو تؤِرةكاني ثةيوةنديي تةنيوة. 
بؤية ئَيستا سرتاتيجي )دةسةالت( بة ئاقاري 
بةبابةتكردني ذياندا تَيدةثةِرَي، بة هةمان شَيوة 
)بةرطري( ثشتئةستوورة بة ذيان وةك بابةتَيكي 

ِرووناكي  –هةروةك نيضة دةَلَي–سياسي. ئَيستا 
كاني ذيان، كة دةوَلةمةندتر و دةخرَيتة سةر هَيزة
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جؤراوجؤرترن. ئَيستا مرؤظ بؤتة ئةو بوونةوةرة 
بةتةمةنةي كة ثشيت ثَينابةسرتَي لة سرتاتيجةكاني 
دةسةالت و طوزارشتةكاني مةعريفةدا. ذيان بؤتة 
)مرؤظي بااَل( يان ئةو سوثةرمانةي كة نيضة باس لة 
 هاتين دةكا. ئازادكردني ذيان بة ماناي كوشتين
مرؤظ نايةت، ضونكة ذيان لةو مرؤظة رزطاردةكرَي كة 

 ذياني لةناو خؤيدا بةندكردووة.
لَيرةوة ئازادكردني ذيان واتة ئازادكردني مرؤظ 
لةو كؤت و بةندةي كة ذياني لةناو خؤيدا 
ثَيبةستؤتةوة. ذيان شوَينَيك نيية بؤ ثَيرةوكردني 
ماف، بةَلكو خودي ذيان مافَيكة دةبَي بةرطري 

بكرَي. هةر بؤية ئَيستا كؤنزةرظاتيظرتين دةسةالت لَي
بةرطري لة مايف ذيان دةكا و دذايةتي لةباربردني 
منداَل و هونةرةكاني مناَلنةبوون دةكةن. ذيان 
ضاالكيةكة قابلي ثَيناسةكردن و ساناكردنةوة نيية، 
ذيان كؤي ئةو ضاالكيانةية كة بةرةنطاريي مةرط 

ك نيضة بة دواي نةمريي دةبَيتةوة. هةربؤية فؤكؤ وة
مرؤظدا ناطةِرَي وةك بوونةوةرَيكي بايؤلؤجي، بةَلكو 
بة دواي ئةو ضاالكية زيندوانةي ناوناخي مرؤظدا 
دةطةِرَي كة ذيان، نةك مرؤظ، بة زيندويي 

 دةهَيَلنةوة.
 

 ثيَنجةم: كرؤكي بريكردنةوة )خودبوون(
بينيمان دةسةالت ض جؤرة ماشَينَيكي زةبةالح 

كة، بةجؤرَيك خود لة ئاستيدا يان هيض نيية و ترسنا
يان كؤيلةي نَيو ثةيوةنديية جؤراوجؤرةكاني 
دةسةاَلتة. بؤية فؤكؤ لة شوَينَيكدا نائومَيدانة 
ِرةخنة لة خؤي دةطرَي و دةَلَي ئَيمةش 
"بَيدةسةالتني و ناتوانني جارَيكي دي هَيَلةكة 

ئَيمةش ببةزَينني، ناتوانني بثةِرينةوة بؤ ئةو بةر.. 
اليةني دةسةالت دةطرين، اليةنطري قسةكاني 
دةسةالتني يان ئةو قسانةي كة ناضارماندةكا 
بياندركَينني". بةالم خودي فؤكؤ لة شوَينَيكي تردا 
وةالمي خؤي دةداتةوة، بة نةغمةيةك كة جؤرَيك لة 

ئومَيدي تَيداية، دةَلَي: "طرنطرتين ثنيت 
لةو ثنتانةي كة  ثةيوةنديدار بة ذيانةوة بريتية

وزةي ذياني تَيدا ضِر دةبَيتةوة، لةو شوَينانةدا ذيان 
بةردةسةاَلت دةكةوَي و دةضَيتة ملمالنَيوة لةطةَليدا، 
هةوَلدةدا هةموو وزةي خؤي بةكاربَييَن و خؤي لة 
تؤري دةسةالت دةرباز بكا". فؤكؤ يادماندةخاتةوة 
كة هؤكاري باَلوبوونةوةي ضةقة جؤراوجؤرةكاني 
دةسةالت دةطةِرَيتةوة بؤ بووني ثنتة 
سةرةتاييةكاني بةرطي. ضونكة لة بنةِرةتدا 
دةسةالت ثةنا بؤ قؤرخكردني ذيان نابا طةر 
هةستنةكا شتَيك لة ذياندا هةية بةرةنطاري 

 دةسةالت دةبَيتةوة.
ثاش شكسيت بزاوتي ضاكسازي زيندانةكان 
لة كؤتايي شةستةكاني سةدةي بيستةمدا، فؤكؤ 

سيت بةخةمَيكي قووَلكرد. هةسيت كرد هة
دةسةالتيش ئةو توانايةي هةية كة هةقيقةت 
بةرهةمبَييَن و هةميشة لة ئاست ثنتةكاني بةرطريدا 
خؤي نؤذةندةكاتةوة. ئةطةر دةسةالت خؤي 
بةرهةمهَيين هةقيقةت بَي، ئيدي ضؤن وَيناي 
"دةسةاَلتي هةقيقةت" بكةين؟، واتة ضؤن هةقيقةت 

دةسةالت و تةنها بةرهةمي دةسةالت  خؤي ببَيتة
نةبَي؟ ئةطةرنا ئةوا ئةو ذيانةي كة ئومَيددةكةين 
ببَيتة بةرهةمهَيين ثنتةكاني بةرطري لة بةرامبةر 
دةسةالت، دةبَيتة جووَلةيةكي بَيهودة، جؤرَيك لة 
ثةلةقاذة لةناو بؤشايي ِرةنطةكان و فؤرمةكاني 

دةرَيك بَي مةرطي لةسةرخؤ. لة بري ئةوةي مةرط قة
لة ذياندا، ذيان دةبَيتة قةدةرَيك لةناو مةرطدا. لَيرةدا 
فؤكؤ ثةنا دةبا بؤ شيكردنةوةي تَيزةكاني )بيضا 

bichat ( دةربارةي ضةمكي مةرط. لة ديدي )بيضا(دا
مةرط ضةمكَيكي سةربةخؤ و دابِراو نيية لة ذيان، 
مةرط بةشَيكة لة ذيان و درَيذبوونةوةي ذيان. 

ا يةك ضركةسات نيية كة بكةوَيتة مةررط تةنه
ثشيت ذيانةوة. مةرط بةر لة ذيان و دواي ذيان و 
لةناو ذيانيشدا ئامادةيي هةية. وةك ضؤن وردة ذيان 
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هةية، وردة مةرطيش هةية كة بةناو ثنتةكاني 
يةكرتدا باَلودةبنةوة. ذيان ئةو كاتة دةردةكةوَي كة 

ذيان دةضَيتة كَيشمةكَيشةوة لةطةَل دةسةاَلتدا، 
 جؤرَيكة لة بةرةنطاربوونةوةي قةدةري مةرط.

لة ملمالنَيي نَيوان ذيان و مةرط، دةسةالت و 
بةرطري، ِراسيت دةسةالت و دةسةاَلتي ِراستيدا.. 
ملمالنَييةكي تر دَيتة ئارا، كة بريتيية لة ملمالنَيي 
خود لةطةَل بابةتدا، يان ناخي مرؤظ لةطةَل دةرةوةي 

كؤ بريؤكةيةكي تر دَينَيتة طؤِرَي مرؤظدا. لَيرةدا فؤ
كة بريؤكةي "دؤنادؤن"ة، واتة لة دةستداني 
شوناس و خةسَلةتي تايبةتي شتةكان و 
تَيكةَلبوونيان لةطةَل يةكرتدا، بةجؤرَيك هيض شتَيك 
وةك خؤي نامَييَن. بةالم ئةم بريؤكةية باس لةو هَيزة 
ناكا كة خود دةسِرَيتةوة، بةَلكو ئريادةي خود 

جةستة دةكا كاتَي دةيةوَي هةموو شتةكاني بةر
دةرةوة بةو جؤرة ِرَيكبخاتةوة كة خود دةخيوازَي. 
لة تةرجةمةكردني بريؤكةي دؤنادؤندا مةرج نيية 
هةميشة خود خودَيكي دةسةاَلتطةر بَي، بةَلكو زؤر 
جار خودَيكة بةدواي هاووَينةكاني خؤيدا دةطةِرَي 

اني تردا دةطةِرَي لة دةرةوة. )من(َيكة بة دواي منةك
لة دةرةوة، يان بة دواي )ئةوان(دا دةطةِرَي كة 
بوونيان تةواوكةري بووني منة. لَيرةوة دؤنادؤن لة 
نَيوان ئريادةي خود و ئريادةي ئةودا، لة نَيوان هَيزي 
ناوةوة و هَيزي دةرةوةدا ِروودةدا. بةجمؤرة فؤكؤ 
باس لة )زايين خود( دةكا، بةالم خودَيك لة 

وةي تؤِري ثةيوةنديةكاني دةسةالت و دةرة
طوتارةكاني مةعريفة نا، بةَلكو خودَيك هةمان 
سرتاتيج ثرِيةو دةكا و هةوَلدةدا تؤِرَيكي ثةيوةنديي 
نوَي بةرهةم بَييَن لةناو تؤِرَيكي ثةيوةنديي 
ثَيشوتردا. يةكَيك لة خةسَلةتة سةرةكي و 

ة طرنطةكاني ئةم خودةش بريتيية لة طرينةخواردن ل
تاكدا، لة ِرَيطاي جووَلةوة لة ناوةوة بؤ دةرةوة و 
وةرطرتين هةموو جووَلةيةكي نوَيش لة دةرةوة بؤ 

 ناوةوة.

)خود( الي فؤكؤ، لة وَينةي )خود(ي 
فةيلةسوفة بوونطةر و فينؤمينؤلؤجيستةكاندا نيية. 
خود الي ئةو خاوةن ثَيطةيةكي سةنرتاَل نيية. 

د لة ثيوةندييةكي تةنانةت لةو شوَينانةشدا كة خو
ثةتي و دابِراوداية لةطةَل خودي خؤيدا، ئةوي 
بةرامبةر ئامادةية. تةنانةت لةو كاتانةدا كة خود لة 
هةوَلي ِرَيكخستين خؤي و جَلةوكردني خؤيداية، 
لةناو تؤِري ثةيوةنديية دةرةكيةكان و بة طوَيرةي 
سرتاتيجي دةسةالت و دةزطا سياسي و خَيزانيةكان 

طوتارة جؤر بةجؤرةكاني دةرةوة  و دةزطا و
كاردةكا. مرؤظ ئةو كاتةي سةرطةرمي جَلةو كردني 
خؤيةتي، ئةوي تر جَلةو دةكا. ضونكة مرؤظ ناتواني 
ئةوي تر جَلةوبكا ئةطةر ثَيشوةخت خؤي جَلةو 
نةكا. واتة يةكةم جووَلةي دةسةالت لةناوةوة بؤ 
دةرةوة لة جوَلةي دةسةالتةوة دةستثَيدةكا لة 

رةوة بؤ ناوةوة. بةالم زؤر جار مرؤظ واتَيدةطا دة
خؤي خاوةني جووَلةية و لةناو تؤِرَيكي بةرفراوان و 
بَيشوماري جووَلةدا نيية. لَيرةدا فؤكؤ منونةي 
دةسةالت دَينَيتةوة الي يؤنانيةكان كة لة رواَلةتدا وا 
دةردةكةوت يؤنانية ئازادةكان بكةري ئازادن، بةالم 

ةري جَلةوكراوبوون، ضونكة بريؤكةي لة راستيدا بك
)خؤجَلةوكردن و خؤدامركاندنةوة و خؤبةستنةوة( 
هةميشة مةرجي ثَيشوةخيت جَلةوكردني بةرامبةر 
بووة، بة تايبةتي كؤيلةكاني ئةو سةردةمة. بة 
مانايةكي تر ثَيِرةوكردني دةسةالت لةاليةن يؤنانية 
ئازادةكانةوة بةسةر كؤيلةكاندا، ثَيويسيت بة 
خؤجَلةوكردن هةبوو لةاليةن كةسة ئازادةكانةوة كة 
لة رواَلةتدا وادةردةكةوَي هةَلبذاردنَيكي ئازادانةية، 
بةالم لة راستيدا هةَلبذاردنَيكي جةبريية لة ناو 
سيستمَيكي دةسةاَلتي دياريكراوو طوتارَيكي 

 مةعريفي دياريكراودا.
لة كتَييب "بةكارهَيناني ضَيذ"دا، فؤكؤ باس لة 

ةهةندَيكي تري خود دةكا، كة هةندَي جار ِر
ملكةضي ثةيوةنديةكاني دةسةالتة و هةندَي 
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جاريش لة دةرةوةي تؤِري ئةو ثةيوةنديانة 
كاردةكا. ئةويش ِرةهةندي ثةنابردنة بؤ ضَيذة 
بايؤلؤجيةكان، بة تايبةتي ضَيذي سَيكسي. فؤكؤ 
هةَلكؤَلينَيكي مةعريفي ئةجنامدةدا كة لة طريكةوة 

سةردةمي مةسيحيةت و تا سةردةمي ئَيستامان تا 
دةطرَيتةوة. باس لةو ضركةساتانة دةكا كة خود 
توانيويةتي خؤي لة تةوني جاَلجاَلؤكي دةسةالت 
دةرباز بكا و لة دةرةوةي طوتاري مةعريفي 
ثراكتيزةي خود بكا. لة نَيوان ئةم كتَيبة و كتَييب 

لةسةر  "ئريادةي مةعريفة"دا دابِرانَيك هةية، نةك
ئاسيت ميتؤد، بةَلكو لةسةر ئاسيت بابات. ضونكة 
لة كتَييب "ئريادةي مةعريفة"دا باس لة ضاالكي و 
وةزيفةي مرؤظ دةكا لةناو ثةيوةنديةكاني دةسةالت 
و طوزارشتةكاني مةعريفةدا. بةالم لة كتَييب 
"بةكارهَيناني ضَيذ"دا باس لة رةهةندَيكي تري 

دازة. ضةثَينراو و مرؤظ دةكا، كة تا دوا ئةن
خةفةكراوة تةنانةت لة كراوةترين كؤمةَلطاشدا، 
ئةويش رةهةندي ضَيذ و سَيكسة. ئةَلبةتة فؤكؤ 
باس لة ضَيذ و سَيكس وةك دوو وةزيفةي بايؤلؤجي 
يان وةك دوو ئةزمووني ئريؤتيكي و ئيستاتيكي 
ناكا. بةَلكو وةك رووبةرَيك باسيان دةكا كة لة ضةند 

ذوييدا، بةدةر لة طوتاري طشيت و ضركةساتَيكي مَي
بنياتي طشيت و جووَلة مَيذوييةكاني تر بنياتي 
تايبةت بة خؤي ثَيكهَيناوة، كة شايةني لةسةر 
وةستان و لَيكؤَلينةوةية. واتة فؤكؤ ثَيشنيازدةكا 
مَيذوويةكي نوَي بؤ سَيكس بنوسينةوة كة مةرج 
نية تةريب بَي لةطةَل مَيذووي سياسي و رؤشنبريي 
و كؤمةاليةتي باودا. ضونكة هةميشة سَيكس لة 
فةزايةكدا كاريكردووة كة فةزاي طشيت نةبووة، 
هةربؤية لة هةندَي ضركةساتي تايبةتدا سَيكس 
بووةتة ضاالكيةك كة لة دةرةوةي ثةيوةندييةكاني 
دةسةالت و طوتاري طشيت بةطةِرخراوة. تةنانةت لة 

ي و هةندَي ضركةي مَيذووييدا ضاالكي سَيكس
ضاالكي خواردن، كة هةردووكيان دوو ضاالكي 

بايؤلؤجني، لة يةكرت دابِراون و بةدوو مَيذووي 
جياوازدا تَيثةِريون. ضونكة ئةطةر كولتوري باو 
توانيبَييت )خواردن( لة ضاالكييةكي تايبةت بة 
خودةوة بكاتة ضاالكيةكي كؤمةاليةتي، ئةوا سَيكس 

َيشتؤتةوة. زؤر جار رووبةرَيكي بؤ خودطةري ه
بةتايبةتي الي يؤنانيةكان سَيكس هةميشة 
جووَلةيةك نةبووة لة خودةوة بؤ ئةوي تر، بةَلكو 
زؤر جار جووَلةيةك بووة لة خودةوة بؤ خود. 
سَيكس وةك رووبةرَيك بؤ ثةيوةنديسازي لةطةَل 
)خود(دا، هةندَي جار دةضَيتة ناو سرتاتيجي طشيت 

ثَيضةوانةي ويسيت دةسةالت. بةالم هةندَي جار بة 
دةسةالتةوة دةبَيتة ثَيكهَينةري ثنتةكاني بةرطري 
بةِرووي دةسةاَلتدا. ثةيوةنديي خود بة خودةوة، بة 
ضوار ضركةدا تَيثةِريوة، كة دةكرَي بة ضركةكاني 
)خودزايين( ناوبربَين، كة بريتني لة: ناسيين 
جةستة، ناسيين هَيز، ناسيين حةقيقةت و ناسيين 

م ضوار ضركةية ثَيكةوة هؤكاري مادي و ئةويرت. ئة
هؤكاري رةمزيي لة دايكبووني خود )خودزايين( 
بوون، هةرضةندة بة ضةندين ريتمي جياوازدا 
تَيثةِريون، كة هةندَي جار تةبا و هةندَي جار ناتةبا 
بوون لةطةَل سيستمي طشتيدا، بةالم رؤَلي طرنطيان 

بةخؤ و هةبووة لة بةرهةمهَيناني ئةو ضاالكية سةر
تايبةتانةي كة لة ثشت ياسا و بنةما طشتيةكاني 

 مةعريفة و دةسةاَلتةوة ئامادةبوون.
لة كتَييب "بةكارهَيناني ضَيذ"دا فؤكؤ )خود( 
كةشف ناكا بةَلكو مانا جياوازةكاني خود 
كةشفدةكا لةسةردةمة جياوازةكاندا، واتة ئةطةري 
خؤ دروستكردنةوةي خود ثَيشنياز دةكا لة 

دةسةالت و مةعريفة. ضونكة ئةطةر  دةرةوةي
مةعريفةخوازي و دةسةاَلختوازي دوو رةفتاري 
مرؤيي بن ئةوة ضَيذخوازي، واتة طةِران بة دواي 
ضَيذدا، دةكةوَيتة ئةوديو ئةنطَيزةكاني مةعريفة و 
دةسةاَلتةوة. لَيرةدا فؤكؤ باس لة بايةخي يادةوةري 

ؤي دةكا، كة ئةو شوَينةية مرؤظ تيايدا خودي خ
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دةناسَي. مؤظ هةميشة لة ِرَيطةي يادةوةرييةوة 
هوشياري زياتر ثةيدا دةكا بةرامبةر خودي خؤي 
لةناو )كات(دا، هةروةك ضؤن هوشياري بةرامبةر 
شتةكان ثةيدا دةكا لةناو )شوَين(دا. بةالم زؤرجار 
مرؤظ لة ذَير كاريطةري ثةيوةنديةكاني دةسةالت و 

ي خؤي بةرامبةر طوتارةكاني مةعريفةدا هوشيار
كات لة دةستدةداو تةنها سةرقاَلي مامةَلةكردن 
دةبَي لةناو شوَيندا. بؤ ئةوةي مرؤظ خؤي 
بناسَيتةوة دةبَي بطةِرَيتةوة بؤ ناسيين كات. 
ئةَلبةتة كات تةنها )ئَيستا( نيية، بةَلكو بة ثلةي 
يةكةم يادةوةريية. بة مانايةكي تر ئةطةر ناسيين 

يسيت بة ناسيين شوَين هةبَي شتةكاني دةرةوة ثَيو
لة ضركةي ئَيستادا، ئةوا ناسيين خود هةميشة 
ثَيويسيت  بة بةستنةوةي ئَيستا بةِرابردووةوة 
هةية، واتة بةطةِر خستين يادةوةري لة ثَيناو 
)خودزايين(دا. لةم ِرووةوة ميتؤدي فيكري فؤكؤ 
جياوازة لة ميتؤدي مَيذونوس و ئاركؤلؤجيستة 

اتَي دةيانةوَي بابةت بناسن بةدةر لة تةقليدييةكان ك
خود و بةدةر لة يادةوةري خود لة ئَيستادا. 
هةروةها جياواز لة هي دياردةناس و بوونطةرةكان 
كة دةيانةوَي بابةت لةناو بازنةي مةبةستطةريي 

 دا بناسن.–فينؤمينؤلؤجي خود 
لةناو هةر )خود(َيكدا دوو جووَلة هةية، 

وة و جووَلةيةك بؤ جووَلةيةك بؤ ناسيين دةرة
ناسيين ناوةوة. جووَلةيةك بؤ كةشفكردني ئةويرت و 
جووَلةيةك بؤ كةشفكردني خود. هةموو خودَيك 
شارَيكي بضوكة، هةموو شارَيكيش خودَيكي 
طةورةية. هةروةك ضؤن شارثارَيزي لةهةر شارَيكدا 
جووَلةيةكة بؤ ناوةوة كة هاوزةمانة لةطةَل كرانةوة 

تردا، كة ئةويش مةرجي مانةوة  بة ِرووي شارةكاني
و درَيذةدانة بة ذياني شار. بةهةمان شَيوة 
خودثارَيزي و ئةويرتناسي دوو خةسَلةتي سةرةكي 
هةر مرؤظَيكن. لة كاتَيكدا فؤكؤ هةوَليداوة 

و  googolئةرشيفناسَيك بَي لة وَينةي طؤطؤل 

، tchehovنةخشةسازَيك بَي لة تايثي ضيخؤف 
ئاسةوارناس و شوَينناسَيك بَي لة لَيرةدا هةوَلدةدا 

كة لة يةكَيك لة نوسينةكانيدا  Bielyبابةتي بيةلي 
شَيوة لوولةك و ثَيضاوثَيةكاني ناو دةماغي مرؤظ 
دةشوبهَييَن بة كوضة و كؤاَلنةكاني شار. لة هةردوو 
حاَلةتدا ئاماذةيةك بةديدةكةين بؤ ناوةوة و 

ك ئاماذةيةك بةديدةكةين بؤ دةرةوة، كؤاَلنَي
دةمانباتة دةرةوةي خود و كؤاَلنَيك 
دةمانطةِرَينَيتةوة بؤ ناوةوة. لَيرةوة دةكرَي لة 
فةلسةفةي فؤكؤدا ضوار ناوضةي سةرةكي لةيةكدي 

 جيابكةينةوة:
هَيَلي دةرةوة: ئةو هَيَلةي كة خود -1

دةبةستَيتةوة بة بابةتةوة، مرؤظ دةبستَيتةوة بة 
ا هَيَلي شةِرَيكي شتةكانةوة، بةالم لة هةمان كاتيشد

راستةقينةية. ضونكة لةو هةرَيمةدا دةسةالت بة 
هةموو طةمةكانيةوة و بةرطري بة هةموو 

 ثنتةكانيةوة ئامادةية.
بنياتةكان: لَيرةدا شةِر و ملمالنَي وةك -2

خؤيان ئامادة نني، بةَلكو وةك جؤرَيك لة وَينة. 
بنياتةكان بةشداري لة ملمالنَيدا ناكةن، بةَلكو 

ماريدةكةن و هةميشة لةناوياندا باكطراوندي تؤ
 مَيذو ئامادةية، بةالم مَيذوو وةك خؤي ئامادة نيية.

ناوضة سرتاتيجةكان: ئةطةر شوَيين -3
بنياتةكان سةرزةمني بَي ئةو شوَيين سرتاتيجةكان 
لة ئامسان يان لة دةرياكانداية، هةميشة لة نَيوان 

جَيطري و سروشيت جَيطريي بنياتةكان و سروشيت نا
نادياري سرتاتيجةكاندا طَيذةَلووكةيةكي بةهَيز 

 هةَليكردووة.
ناوضةي خود )ضةقي طَيذةَلوكة(: ئةو -4

شوَينةية كة ضاوطي هةموو جةجناَلي و جووَلةيةكة، 
بةالم خؤي ناوضةيةكي ئارام و بَيدةنطة. ئةَلبةتة 
ئَيمة دَلنياين لةوةي ئةم ناوضةية ناوضةيةكي خاَلي 

ة خؤماني تَيدا نيشتةجَيني. كاتَي نيية ضونك
طَيذةَلوكة هةَلدةكا ئارام ترين شوَين ضةقي 
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طَيذةَلووكةكةية، ضونكة لةوَيدا ئاراستةي )با(يةكان 
دةطةن بةيةك و خامؤشدةبن. لةو شوَينةدا خود لة 
دايكدةبَي كةسةر بة ناوضةي هةَلكردني ملمالنَيكان 

هةموو و كوذانةوةي ملمالنَيكان نيية. لةوَيدا 
ملمالنَيكان دةكوذَينةوة و خامؤشدةبن بةالم شتَيك 
هةَلدَي و لة دايكدةبَي كة )خود(ة. ئةوَي ناوضةي 

 )خودزايين(ية.
 

 مرؤظ و لةدايكبووني مرؤظي باالَ دةربارةي مةرطي
مانيفَيسيت مةرطي مرؤظ الي فؤكؤ وةك هةندَي 
كةس بةهةَلة لَيي تَيطةيشتوون، مانيفَيسيت مةرطي 

و كاَلبوونةوة و لةناوضووني ثنتةكاني بةرطري  ذيان
نيية لة ذياندا. مةرطي مرؤظ مةرطي تايثَيكي 
تايبةتي مرؤظة كة تةمةني ضةند سةد ساَلَيكة، ئةو 
مرؤظةي كة خؤي كردؤتة سةرضاوةي هَيزطةلَيك لة 
بابةتي: بريكردنةوة، فةنتازيا، يادةوةري، وَيناكردن 

دا ئةم هَيزانة لة مرؤظدا و ئريادة. بةالم لة ديدي فؤكؤ
هَيزي ِرةسةن نني، بةَلكو زادةي ثةيوةنديي 
بةردةوامن لةطةَل هَيزةكاني دةرةوةدا. هةر بؤية 
مرؤظ وةك ئاذةَل خاوةني ماهيةتَيكي جَيطري نيية، 
بةَلكو مرؤظ خاوةني ئةو وَينانةية كة بؤ خؤي 
دروسيت كردوون. بة مانايةكي تر طةر ئاذةَل 

ريي لةناو شوَيندا هةبَي، ئةوا بووني بوونَيكي جَيط
مرؤظ بةندة بة وَيناكردنةكانيةوة لةناو كاتدا. 
ماهيةتي مرؤظ بة طوَيرةي سةردةمةكان طؤِراني 
بةسةردا دَيت، لة سةردةمي مؤدَيرنيشدا مرؤظ خؤي 
كةشف نةكردووة، بةَلكو وَينةيةكي تايبةت بة خؤي 

موو دروستكردووة، كة وَينةيةكي كاتييةو وةك هة
وَينةكاني ثَيشوي، وردة.. وردة.. كاَلدةبنةوة و 

 كؤتاييان دَيت.
لةسةردةمي كالسيكيدا مرؤظ هةميشة بريي لة 
نةمري و ناكؤتايي دةكردةوة، بريي لة دوا ثلةكاني 
باالبوون و كةماَل دةكردةوة. خولياي طةيشنت بة 
ناكؤتا ئةنطَيزةي طةورةبووني فةنتازيا و خةوني 

نة دوورةكان لة طةردونَيكي دؤزينةوةي شوَي
بَيكؤتادا، خةوني كةشفكردني كاتة دوورةكان لة 
ئةزةل و ئةبةددا هةميشة مرؤظي لة قةبارةي خؤي 
دةردةكرد. واتة حةقيقةتي بَيكؤتا لة دةرةوةي مرؤظ 
بوو، مرؤظ بوونةوةرَيكي بضوك و بَي نرخ بوو 
بةرامبةر طةردوونَيكي طةورة و زةمةنَيكي بَيكؤتا و 

سةرةتا. طةورةيي لة دةرةوةي مرؤظ، لة بَي
 نهَينييةكي طةورةدا، لة يةزداندا بةرجةستة دةبوو.

بةالم لة سةدةي حةظدة بةدواوة، مرؤظ 
رةهةندَيكي ديكةي ناكؤتاي كةشفكرد. ناكؤتا لة 
بضوكيدا ناكؤتا لة كورتي و بضوكي 
ضركةساتةكاندا. ئيدي بضوكيش بووة بةهايةك و 

بةرامبةر طةورةييدا. ناكؤتا لة بووة نهَينيةك لة 
بضوكيدا بووة ركابةري ناكؤتا لة طةورةييدا، 
باسكاَل و سثينؤزا و ليبنتز و فةيلةسووفةكاني ئةو 
دةمة، برييارة ئةقاَلني و ئةزموونطةرةكان بة طشيت، 
لة بايةخي طشتةوة طةِرانةوة بؤ بايةخي تايبةت. لة 

ؤ توانا توانا ناكؤتاكاني طةردوونةوة طةِرانةوة ب
 ناكؤتاكاني مرؤظ.

ئيدي ناكؤتا، لة ئامسانةوة دابةزيية سةر 
زةوي. طةشةي بايؤلؤجي مرؤظ لة ئاذةَلةوة بؤ 
بوونةوةرَيكي بريكةرةوة طةشةيةكي ناكؤتاية. 
طةشةي سةرماية لة سيستمي ئابووري فيوداَلييةوة 
كة بةندة بة شوَينةوة بؤ سيستمي ئابوري 

ن و سنورَيكدا سةرمايةداري كة لة هيض شوَي
طريناخوا طةشةيةكي ناكؤتاي ئابووريية. طةشةي 
زمان لة ئامرازَيكي ثةيوةنديي جَيطريةوة بؤ 
ئامرازَيكي بريكردنةوة و ضةمكسازي ِرةها لة بوارة 
جياوازةكاني مةعريفةدا طةشةيةكي ناكؤتاي 
ئامرازي كةشفكردني هةقيقةتة. واتة مرؤظ لة 

ةر طةردونَيكي بوونةوةرَيكي تاساوةوة بةرامب
بَيكؤتا بووة خاوةني بةرهةميهَيناني ناكؤتا و 
رةهايةتي. ئةو دؤخةي )نيضة( ناوي نا )مةرطي 
يةزدان( و فؤكؤ ناوي نا )لةدايكبووني مرؤظ(. 
كودةتاي مرؤظ دذي يةزدان تةنها لة ثَيناو 
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طرتنةدةسيت دةسةاَلتدا نةبوو، بةَلكو لة ثَيناو 
ئيدي دابِرانَيكي قؤرخكردني حةقيقةتيشدا بوو. 

طةورة كةوتة نَيوان دوو قؤناغةوة، طؤِرانَيكي 
طةورةش بةسةر فؤرمي دةسةالت و فؤرمي 
مةعريفةدا هات. لةو دةمةوة سَي لقي مةعريفي 
هاوتةريب لةطةَل بةرجةستةبووني دةسةاَلتي 
مرؤييدا كار بؤ طةِراندنةوةي ضةمكي )ناكؤتا( 

ايؤلؤجيا، دةكةن لة طةردوونةوة بؤ ناو مرؤظ: ب
 زانسيت ئابووري و زمانناسي.

نيضة دذي ئةو مرؤظة بوو كة كودةتاي دذي 
يةزدان بةرثا كرد، بةالم لةطةَل ئةوةشدا بانطةوازي 
بؤ طةِرانةوةي دةسةاَلتي يةزدان نةكرد، بةَلكو 
ستايشي مرؤظي بااَلي كرد، ئةو بوونةوةرةي كة 

 ش ووتي: ثَيويست-هَيشتا نةهاتووة. كاتَي فؤكؤ
ناكا بؤ مةرطي مرؤظ بطرين و ئةسةف خبؤين، 
مةبةسيت بوو ئاسؤكاني بينينمان بةر فراوان بكةين 
لة ثَيناو كةشفكردني ئةو وزة شاراوانةي كة لة 

 كرؤكي ذياندا هةن.
داخؤ ئةو بوونةوةررة نوَيية كَيية كة دذي 
كؤتايي هاتين سةردةمي يةزدان و دواي بِرانةوةي 

ةبَي؟ ئةَلبةتة دةبَي لة سةردةمي مرؤظ لةدايك د
وةاَلمدانةوةي ئةم ثرسيارةدا وريا بني. ضونكة 
ئةطةر بة متمانةيةكي زؤرةوة ثَيشبينيةكاني خؤمان 
بكةين بة قسة، ئةوا وةك ئةوةية فيلم كارتؤن 
بسازَينني. مرؤظي باال الي فؤكؤ، بوونةوةرَيكي 
بايؤلؤجي جياواز نيية، بةالم لةوة طةورةترة كة لة 

اي مرؤظي سةردةمي ئَيستا جَيطاي ببَيتةوة. وَين
ِرؤذَيك لة ِرؤذان ئةو بوونةوةرة نوَيية لة دايكدةبَي، 
كة نةيةزدانة و نة مرؤظ، بةالم ئومَيد دةكةين لةو 

 دوانة دَلرةقرت نةبَي.
 

 ثةراويَزةكان
مدخل لقراء   –املعرفة رو السلطة *جيل دولوز، 

البيضاء: املركز فوكو. ت: سامل يفوت. )بريروت/ الداة 
 .1987، 1الثقايف العربي( ط 

بؤ ِروونكردنةوةي ئةم ديدةي فؤكؤ سةبارةت بة -1
دةزطاي بةندخيانة وةك ثنتَيك لة ثنتةكاني دةسةالت، كة 
لة تةونَيكي جاَلجاَلؤكةيي ئاَلؤزدا، كة لة يةك كاتدا 
وابةستةي ثنتةكاني تر و خاوةني سةربةخؤيي 

بةندخيانةي عَيراق بة خؤشيةتي. دةكرَي دةزطاي 
منوونة وةربطرين لة دوو سةردةمي جياوازدا، بةر لة 
روخاني رذَيمي سةدام حسَين و دواي روخاني ئةو 
رذَيمة. لة سةردةمي يةكةمدا بةندخيانة ئةو دةزطا 
ترسناكةي دةسةاَلت بوو كة نةياراني رذَيمي سةدامي 
سزادةدا، لة سةردةمي دووةمدا بةندخيانة هةمان ئةو 
دةزطا ترسناكةية، بةالم ئةجمارة سةدام حسني و 
اليةنطرةكاني سزادةدا. واتة ئةوةي طؤِراني 
بةسةرهاتووة وَينةي بةندكراوةكانة نةك وَينةي 
بةندخيانة )وَينةي سةدام حسَين بة زةليلي كة 
طؤرةويةكاني خؤي دةشوا، وَينةي عةلي حةسةن مةجيد 

ندكراوةكاني بةسةري سثي و طؤضانَيكةوة.. وَينةي بة
دوَيين و قوربانييةكاني ئةو دوو بةندكراوةي ئةمِرؤمان 
ياددةخةنةوة(. واتة سةرةِراي جةبةرووت و دةسةالتي 
تؤتاليتاري سةدام لة سةردةمي يةكةمدا و جةبةرووت و 
دةسةالتي ميليتاري ئةمريكا لة سةردةمي دووةمدا، 

بةالم  سةرةِراي طؤِرانكاريي لة وَينةي بةندكراوةكاندا..
هيض كام لةو دوو دةسةالتة نةيانتواني دةزطاي 
بةندخيانة هةَلطرن. ِرةنطة سةدام حسني توانيبَييت 
بةمةرسومَيكي مجهوريي بةندكراوَيك كة حوكمي لة 
سَيدارةداني بةسةردا سةثَينرابَي ئازاد بكا، يان بة 
ثَيضةوانةوة هاوالتييةكي بَيتاوان بكا بة خائني و لة 

بدا، بةالم هةرطيز نةيتوانيوة بة مةرسومَيك سَيدارةي 
دةزطاي بةندخيانة داخبا. لة بةرامبةردا، ِرةنطة لة 
سةردةمي دووةمدا دةسةالتي مةدةني ئةمريكا لة عَيراق 
ضةند بِريارَيكي طرنطي دةركردبَي سةبارةت بة 
هةَلثةساردني حوكمي لة سَيدارةدان و باشكردني 

زيندانةكاندا، بةالم رةوشي مافةكاني مرؤظ لةناو 
نةيتوانيوة و ناتوانَي بة بِريارَيك دةزطاي بةندخيانة 

 هةَلوةشَينَيتةوة.
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ضونكة ئةوةي طؤِراني بةسةرهاتووة شَيوازةكاني 
سزاية نةك خودي سزا، لة يةكةمياندا سزا هةمةجيية و 
لةسةر جةستةي بةندكراو كاردةكا، بةالم لة دووةمياندا 

سةر سايكؤلؤجياي بةندكراو سزا بريؤكراتيية و لة
كاردةكا. هةربؤية ئَيستا وَينة جياوازةكاني سةدام 
حسني لة زيندان و لةبةردةم دادوةردا )بة قذ و ريشَيكي 
بذةوة، لةبةردةم ثزيشكَيكي دةسكَيش لة دةستدا كة 
دةمودداني دةثشكنَى و ئةسثَي لة قذي دةبذنَي، لة 

ا، كا داواي دؤخَيكي هيسرتيدا لة بةردةم دادوةرَيكد
لَيدةكا بة ئةدةب بَي و رَيز لة هةيبةتي دادطا بطرَي 
و ...هتد( زياتر لة وَينةي شَيتَيك دةضَي، نةك لة وَينةي 

ئةمةش ئةو طؤِرانةية كة بةسةر شَيوازي  –تاوانبارَيك 
سزادا دَيت، لة سزاي جةستةييةوة بؤ سزاي 
سايكؤلؤجي، كة فؤكؤ لة هةردوو كتَييب )ثاساواني و 
سزا( و )مَيذويي شَييت( بة وردي كاري لةسةر دةكا. لة 
سةردةمي يةكةمي عَيراقدا سزادراوةكان دِرندةو خائني 
بوون بؤية دةبوو سزاكةشيان دِرندانةبَي، بةالم لة 
سةردةمي دووةمدا بةندكراوةكان ناشارستاني و 
دةرووننةخؤشن بؤية دةبَي سزاكةيان سايكؤلؤجي بَي. 

ا )دةسةاَلت و بةرطري( لة سةر دوا لةسةردةمي يةكةمد
ليزمي ثاك/ ناثاك )مقدس/ مدنس(، نيشتماني/ خائن، 
ئيالهي/ شةيتاني.. كاريدةكرد. بةالم لة سةردةمي 
دووةمدا لةسةر دواليزمي ئاقَل/ شَيت، ياساثارَيز/ 
ياساشكَين، شارستاني/ ناشارستاني، هاوالتي/ 

تَيزةكةي فؤكؤ  تاوانبار.. كاردةكا. بؤية لةبةر رؤشنايي
هةروةك ضؤن ناكرَي وَينةي دةسةاَلت، لةسةردةمي 
يةكةمدا، لة خودي سةدام حسَيندا ضِر بكرَيتةوة، 
ناشكرَي لة سةردةمي دووةمدا لة دةسةالتي سياسي 
ئةمريكادا ضِر بكرَيتةوة. ضونكة لة هةردوو سةردةمدا 
ئةوةي ئامادةية دةسةاَلت و دةزطاكاني دةسةالتة، وةك 

دخيانةو دادطا و دةزطاكاني ديسثلني و ...هتد. بةالم بةن
ئةوةي طؤِراني بةسةرهاتووة شَيوازةكاني ديسثلني و 
شَيوازةكاني ثةلكَيشاني دةسةالتة بؤ ثنتة جياوازةكان 

 لةناو كاية جياوازةكاندا.

طوتار، وةك بةرجةستةكاري كؤمةَلَيك -2
و  طوزارشت، وةك ياسايةك بؤ جَلةوكردني شتة وتراو

شتة بينراوةكان. لة هةموو ِرةفتارَيكدا ئامادةيي هةية، 
ِرةفتارةكة قسة بَي يان كردةوة، ِرةهةندَيكي فيزيايي 
هةبَي يان سايكؤلؤجي، تاكةكةسي بَيت يا 
دةستةجةمعي، مةعريفي بَي يان سياسي و ..هتد. 
تةنانةت طوتار لةو شوَينانةشدا ئامادةيي هةية كة 

و هةوَلي خؤ هةَلوةشاندنةوة دةدا. )بةرطري( بةرهةمَييَن 
سيستمي زمانةواني وةك طوزارشتكارَيك لة طوتار، 
رووبةرَيكة بؤ لَيكؤَلينةوةو دةستنيشانكردني ئةو 
ثةيوةنديية جؤراو جؤرانةي كة ثنتةكاني طوتار ثَيكةوة 
دةبةستَيتةوة. بؤمنونة: كاتَي من بة زماني كوردي و بة 

ي لة ئازادي سَيكسي دةكةم، شَيوازَيكي راديكاالنة بةرطر
ثَي بزامن يان نا، ثنتَيكم لةو ثنتانةي دةسةالت و 
طوزارشتكارَيكم لة طوزارشتةكاني ئةو طوتارةي كار بؤ 
ضةثاندن و حةرامكردني ئازادي سَيكسي دةكا. ضونكة 
من لةطةَل بةكارهَيناني فرَيزةكاني تايبةت بة سَيكس، 

ؤِرم و لة ِرَيطةي دةسبةجَي سيستمي زمانةواني خؤم دةط
دةزطايةكي ضاودَيرييةوة هةموو وشة كوردييةكاني 
تايبةت بة سَيكس لة قسةكامن دةردَينم، واتة هةرضةندة 
ضةثاندن وةك دؤزَيك رةخنة دةكرَي و وةك ِرستة و فرَيز 
لة زماندا فِرَيدةدرَي، بةالم وةك طوتار ئامادةيي خؤي 

ة طوزارشت لة دةثارَيزَي و لة ثشيت دؤز و ِرستةكانةو
خؤي دةكا. ئةمةش ئةو جياوازييةية كة فؤكؤ لة نَيوان 
)دؤز و طوتار( و )ِرستة و طوزارشت(دا دةيدؤزَيتةوة. 
ِرةنطة كةسَيك بَيت لة من راديكاالنةتر باس لة ئازادي 
سَيكسي بكا و وشة كورديةكان وةك خؤي بةكار بَييَن 

..هتد(، بةالم وةك )ثةِرين، زاوزَي، كةَلدان، القةكردن و .
لةم كاتةشدا طوتار هةر باالدةسيت خؤي هةية، ضونكة 
ئةطةر فرَيز و وشةكان زؤر ميللي بن، ئةوا طوتار ئةو 
توايةي هةية كة قسةكان لة قسةي ياخييةوة بكا بة 
قسةي بازاِري، نةغمةي راديكاَلي بطؤِرَي بة نةغمةي 

زةي بةرةاَليي، ئةنطَيزةي شارستاني بطؤِرَي بؤ ئةنطَي
حةيواني و ..هتد. ئةطةر وشةطةلَيكي لة بابةتي )زاوزَي، 
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كةَلدان، جوتبوون و ...هتد(يش بةكاربهَينرَي، ئةوا 
 –طوتار تواناي ئةوةي هةية كة ِرةهةندَيكي زانسيت 

بايولؤجي ثةتي ببةخشَي بة وشةكان و  –ثزيشكي 
 –بةتاَليان بكاتةوة لةهةر رةهةندَيكي ئيستاتيكي 

تة )ئازادي سَيكسي( لة وزةيةكي ئريؤتيكي، وا
ثةيوةنديدار بة رؤح و جةستةي مرؤظةوة دةكا بة 
بابةتَيك بؤ لَيدوان و بريؤكةيةكي ئةبسرتاكت و 
ثةيوةنديدار بة نوخبةيةكي دياريكراوةو دوور لة فةزاي 
طشيت. ئةَلبةتة تا كؤمةَلطا ساكارتر بَي، كةرةستةكاني 

بؤ منوونة لة طوزارشتكردن لة طوتار راستةوخؤترن، 
كؤمةَلطةي كورديدا تا ِرابردوويةكي نزيك نوكتةي 
سَيكسي لة فةزاي طشتيدا حةرام بوو، تةنها لة 
مةجليسي مةالكاندا نةبَي كة نوكتةكانيان تا دوا سنور 
ئيباحي بوون، لة كاتَيكدا مةالكان ضاالكرتين بكةري ئةو 
 دةزطايانة بوون كة كاريان لةسةر ضةثاندن و حةرامكردن
و فراوانكردني ِرووبةرةكاني شةرم لة زماندا كردووة، بة 
ئةندازةيةك زؤر فرَيز و وشة هةن لة زماني كورديدا 
ماناي سَيكسييان ثَيدةبةخشرَي لة كاتَيكدا هيض 
ثةيوةندييةكيان بة سَيكسةوة نيية. جطة لة مةجليسي 
نوكتةي مةالكان، لةوانة ئاينيةكانيشدا سَيكس بابةتَيكي 

يقهو ئةحوال شةخسي و زانستة ئاينييةكان سةرةكي ف
بووة، كة بةوردي و بة درَيذي لة قوتاخبانة ئاينييةكاندا 
تاووتوَيكراوة و خوَيندراوة. واتة ديواري حوجرة و 
مزطةوت ئةو سنوورة بووة كة فةزاي طشيت لة فةزاي 
نوخبة جياكردؤتةوة، سَيكسي )وةك بابةتَيكي ثيس( لة 

زانسيت( جيا كردؤتةوة، سَيكس )وةك بابةتَيكي 
سَيكسي لة ئةنطَيزةي نةفرةت و فةسادةوة كردووة بة 
ئةنطَيزةي ثَيكةنني و قسةي نةستةق. بةالم لة هةردوو 
فةزاكةدا طوتاري ضةثاندن ئامادةية و طوزارشت لة خؤي 
دةكا، لة فةزاي طشتيدا سَيكس بابةتَيكي قَيزةونة كة 

. لة بةرامبةردا لة ِرستة و دؤزةكاني لَي ثاكدةكرَيتةوة.
فةزاي نوخبةدا سَيكس رستةو دؤزةكان داطريدةكا بةالم 
لة هةموو مانايةكي ئريؤتيكي و كؤمةاليةتي 
بةتاَلدةكرَيتةوة. هةر بؤية فؤكؤ ئامؤذطارميان دةكا كة 

لةناو رستة و دؤزدا بةشوَين طوتاردا نةطةِرَيني، ضونكة 
و  زؤرجار رستة و دؤزةكان ثؤشاكي خؤحةشاردان

خؤونكردني طوتارن، بةَلكو شوَيين راستةقينةي طوتار 
ثنتةكاني دةسةالتة كة بة هةموو فةزا طشيت و 
تايبةتةكاندا، بة هةموو كاية سياسي و ئابووري و 
مةعريفي و ئاينييةكاندا، بة هةموو ضاالكية فيزيايي و 
رةمزيةكاندا، بة هةموو شتة بينراو و شتة 

وبؤتةوة. فؤكؤ لة شوَينَيكدا طوزارشتلَيكراوةكاندا باَل
دةَلَي: )ئَيمة كاتَي ثشتةوةي ثةردة نابينني، ناضارين 
باس لة ثةردةكة بكةين(، مَيذونوس و ئاركؤلؤجيستة 
تةقليديةكانيش بة شوَين ِرستةو دؤزةكاندا دةطةِرَين، لة 
كاتَيكدا رستة و دؤزةكان ئةو ثةردانةن كة لة طوتار 

ة. هةروةك ضؤن زؤرجار ئةو ئاالون و طوتاريان ونكردوو
قسانةي كة لة )ئاطايي(يةوة سةرضاوة دةطرن تةواو 
ثَيضةوانةو دذي ئةو ئاماذانةن كة نائاطايي دةياننَيرَي، 
بة هةمان شَيوة ئةو حةقيقةتانةي لة ناو رستة و دؤزي 
ئةرشيف و بةَلطةنامة و دةقةكاندا هةن، زؤر جار 

نطة بتوانني بَلَيني ثَيضةوانةي حةقيقةتي طوتارن. بؤية ِرة
طوتار نائاطايي مَيذووة. زانسيت مَيذوي تةقليدي ئيش 
لة ئاطايي مَيذودا دةكا، بةالم هةَلكؤَلينةكاني فؤكؤ 

 ئيشكردنة لة نائاطايي مَيذودا.
ثَيداطرتين فؤكؤ لةسةر بةردةوامي ضاودَيري و -3

ضةثاندن لة هةموو سةردةمةكاندا بةسةردةمي 
مان -ي ثَيضةوانةي هريبةرت ماركؤزئَيستاشةوة، تَيزَيك

بريدةخاتةوة سةبارةت بة الوازبووني شَيوازةكاني 
ضةثاندن، بةتايبةتي ضةثاندني سَيكسي، لةسةردةمي 
مؤدَيرندا، ضونكة شارستانيةتي مؤدَيرن تةنها كار لة 
سةر ضةثاندن و داثَلؤسن ناكا بؤ بنياتناني دةزطاكاني 

ي بنياتنان كار خؤي، بةَلكو هةندَي جار شانبةشان
لةسةر جوانكردني سَيكس و بةها بةخشينةوة بة 
ئريؤتيكاي جةستةيي دةكا. بةالم ئةم ديدة لةطةَل ديدي 
فؤكؤدا يةكنايةتةوة سةبارةت بة ضاودَيرَي و ئامادةيي و 
بةردةوامي دةزطاكاني ضةثاندن، ضونكة ضةثاندن لة 
هةموو سةردةمَيكدا بةردةوامة بةالم بة شَيواز و 
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ةراسيمي جياواز. لة سةردةمي كالسيكيدا ضةثاندن م
هَيزَيكة لة دةرةوة، لةاليةن دةزطا ئايين و كؤمةاليةتي و 
سياسيةكانةوة، ئاِراستةي جةستةي مرؤظ كراوة. بةالم 
لةسةردةمي نوَيدا ضةثاندن هةَلبذاردنَيكي خوديية و 
مرؤظ بة ئيختياري خؤي، خؤي دةضةثَييَن لة ثَيناو 

متيازي رةمزيدا، كة مةرج نية تةنها ئايين بَي هةندَي ئي
بةَلكو دةشَي ئيستاتيكي يان فيكري، يان سياسي، يان 
كؤمةاليةتي يان زانسيت بن.. بةالم ضةثاندن هةروةك 
خؤي ماوة. لةسةردةمي كؤندا ئيغرايةك هةبوو دةخراية 
بةردةمي كةسي ضةثَينراو كة زؤر جار ئيغراي ئامساني 

بةهةشيت بوو لة ثاي دامركاندنةوةي  بوو، ثاداشتَيكي
جةستة. بةالم لةسةردةمي ئَيستادا ئةو ئيغراو 
ثاداشتانةي دةخرَينة بةردةسيت كةسي ضةثَينراو 
هةموويان زةمينني، بة تايبةتي لة جيهاني 
سةرمايةداريدا كة مرؤظ خؤي بة ئارةزووي خؤي 
سةعاتةكاني كاركردن و بةرهةمهَينان و قازاجنكردن 

كا، لة ثَيناو بردنةوةي زياتري فريو و ثاداشتة زياددة
دنياييةكان، بةالم ئةَلبةتة لةسةر حسابي ضةثاندني 
سَيكسي. لة هةردوو مؤدَيلةكةدا هَيزَيك هةية بؤ 
ناشرينكردني سَيكس. يةكةميان: لة ِرَيطاي كةرةستةو 
دةزطاكاني شاردنةوة و بةنهَينيكردن و دروستكردني 

سَيكس ناشرين و ترسناك دةكا،  لةمثةِري فيزياييةوة،
بةالم دووةميان بة ثَيضةوانةوة لة ِرَيطاي كةرةستةو 
دةزطا مؤدَيرنةكاني ئاشكراكردن و ثةردة لةسةر 
هةَلماَلينةوة، لة ِرَيطاي نةهَيشتين لةمثةرةكانةوة كة تا 
دوا سنور رَيطة بة كردارة سةيرةكاني ئيباحيةت دةدا.. 

ا. سيستمي ضاودَيري و سَيكس ناشرين و قَيزةوندةك
ضةثاندن لة سةردةمي كالسيكيدا، ثةناي دةبرد بؤ 
قةدةغةكردني ِراستةوخؤي ِرةفتارةكان، بةالم لة 
سةردةمي مؤدَيرندا بة ثَيضةوانة كار لةسةر بةرةالكردني 
رةفتارةكان دةكا، دواجار سيستمي ضاودَيري لة 
            سيستمَيكي فيزيايي دةرةكييةوة دةبَيتة 
           سيستمَيكي سايكؤلؤجي.. ناوةكي. ئةَلبةتة لَيرةدا

قسة لةسةر باشي و خراثي يةكَيك لةو دوو سيستمة 
نيية، بةَلكو قسة لةسةر خودي سيستمة كة لة هةردوو 
مؤدَيلدا ئامادةيي هةية، بةالم بة شَيواز و هونةري 

 جياوازةوة.
مةرط و لةدايكبوون، ئةو دوو ِرووبةرةن، كة -4

دةسةاَلت لةسةردةماني كؤن و نوَيدا كاريان لةسةر دةكا. 
دةسةالتي كؤن خاوةني شَيوازةكاني مةرط بوو، لة هةر 
ئان و ساتَيكدا تواناي بِريارداني هةبوو لةسةر 
سةثاندني سزاي مةرط و شَيوازي جَيبةجَيكردني سزاي 
مةرط بةسةر رةعيةتدا. بةالم دةسةالتي مؤدَيرن، 

ي كاكركردن بؤ هةَلوةشاندنةوةي سزاي بةتايبةتي دوا
ئيعدام، وردة وردة مايف بِريارداني مةرطي هاوالتيان لة 
دةستدةدا، بةالم تواناكاني لة كؤنرتؤَلكردني ذياندا 
بةرفراوانرت دةبَي، بة ئةندازةيةك تواناي هةية بة طوَيرةي 
ثَيداويستية جياوازةكاني طوتاري طشيت ذيان ببةخشَي، 

شَي. هونةرةكاني ِرَيطرتن لة منداَلبوون و يان نةيبةخ
لةباربردن و كولتووري خَيزاني بضووك و هاوسةرطرييي 
دةِرةنط وةخت، كة باري ذياني مؤدَيرن لة باري ذياني 
كالسيكي جيادةكاتةوة.. ِرةنطدانةوةي طوتارَيكي 
سياسي و مةعريفي و كؤمةاليةتي و ئابووري باال دةستة 

ي ناِراستةوخؤ دةستدةخرَيتة ذيان و كة تيايدا بة شَيواز
بِرياردان لةسةر ذيان و ذمارةي ئةو كةسانةي بؤيان هةية 
بذين. ئةمةش دةمانباتةوة سةر هةمان خاَلي ثَيشو 
سةبارةت بة شَيوازي كؤنرتؤَلكردن و ضاودَيري لةسةر 
سَيكس و لةسةر زاوزَي.. لةسةردةمي كؤندا 

ستةوخؤ و شَيوازةكاني كؤنرتؤَل و ضاودَيري ِرا
جةستةيي بوون لة دةسةالتةوة بؤ رةعيةت، بةالم 
لةسةردةمي نوَيدا شَيوازةكان ناراستةوخؤ و 
سايكؤلؤجي و ئيختيارين، لةسةردةمي كؤندا دةسةالت 
تواناي هةبوو بِرياريدا لةسةر )مةرط(، بةالم لةسةردةمي 
نوَيدا تواناي هةية بِرياربدا لةسةر )لةدايكبوون(. 

دوطمةكاني ئةوسةري ذياني بةدةستة، بةالم يةكةميان 
 دووةميان دوطمةكاني ئةمسةري ذيان.
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( بة 1984-1926سةبارةت بة ميشَيل فؤكؤ )
طاَلتةوة طوتويانة، ئةو هَيندة ئازا بوو كة مرؤظ و 

ن زانسيت لة مةيداني زانستة مرؤظايةتييةكا
دا رؤذنامةي لؤمؤند 1980وةدةرنا. كاتَي لة ساَلي 

هةستا بة سازداني طفتوطؤ لةطةَل فةيلةسوفة 
لةو طفتوطؤيانةي لة  وَلبذَيرَيطناودارةكاندا و 

. فؤكؤ وةك (1)دووتوَيي بةرطَيكدا بة ضاث طةياند
تاقة "فةيلةسويف نةناسراو" مايةوة، هةرضةندة 

ةكدا ئةندَيشةي دةكرا بة ئاساني لة دةقي طفتوطؤي
وي بناسرَيتةوة. لةوة ثَيشرت فؤكؤ ضةندين جار لة 
بارةي سياسةت، ئةدةبيات و زانستة 
مرؤظايةتيةكانةوة طفتوطؤي لةطةَل باَلوكراوة 
جؤربةجؤرةكاندا كردبوو، بةالم هةرطيز ملي نةدابوو 
لةمةِر فةلسةفةوة بدوَي. ئةو اليوابوو دةبَي 

ة ثشيت فةيلةسوف هةردةم سيماي خؤي ل
 دةمامكةوة بشارَيتةوة.

بواري كارةكاني فؤكؤ بَي سنوور بوون لة 
توَيذينةوةي سةرهةَلداني ضةمكي "زانسيت 
مرؤظايةتي"يةوة دةستيثَيكرد، كارةكةي ناونا 
"دَيرينة ناسي زانست" و ئةمةش بووة ناوي يةكَي 

دا 1969لة طرنطرتين كتَيبةكاني كة لة ساَلي 
لة ناوةِراسيت دةيةي  هةر زوو (2)باَلوكردةوة

دا طةيشتة ئةو ئةجنامةي "مرؤظ" لةناو 1950
زانستة مرؤظايةتيةكان و مَيذوودا دياردةيةك يان 
ضةمكَيكي تازةية، لة سةدةي ِرَينيسانسةوة هَيماي 
بؤ كراوة، بةالم لة "سةدةي مةزن"دا واتة سةدةي 
هةظدةهةمدا بؤتة "بريؤكةي زاَل". ئةم خاَلةي ضةند 

ةوة دوا لة كتَييب وشةكان و شتةكان ساَلَي ل
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، ئةو كتَيبةي لة بارةي (3)دا شيكردةوة1966
"دَيرينة ناسي زانستة مرؤظايةتيةكان"ةوةية. 
بةهؤي ئةم دؤزينةوةيةوة خاَلَيكي ديكةشي لَي 
ئاشكرا بوو: لةطةَل سةرهةَلداني مرؤظ لة شانؤي 
زانست، شَيوازَيكي نوَي و )ضةمكَيكي تازة(ي 

ارَييت سةريهةَلداوة، بؤية هةوَليدا ِرةط و دةسةاَلتد
ِريشةي دامةزراوةكاني دةسةالتدارَييت بناسَيتةوة. 
ثرسياري كرد: ئةو دةسةالتةي بةسةر شَيتةكانةوة 
هةمانة لة كوَيوة هاتووة؟ مَيذووي شَيتبووني 

كة  (4)(1972، ضاثي دووةم 1961نووسي )
بوون و شيكردنةوةي ئةو ضةمكة نوَييانةية لة شَيت 

"شَيتخانة" وة ثةيدابوون و ِرةضةَلةكيان 
دةطةِرَيتةوة بؤ سةدةي هةظدةهةم. دووبارة ثرسي: 

بةسةر نةخؤشةكانةوة هةمانة لة  يئةو دةسةالتة
كوَيوة هاتووة؟ لةدايكبووني دةرماخنانةي نووسي 

1963
، كة بريتية لة دَيرينةناسي ثةيوةندي (5)

ةبارةت بة نَيوان ضةمكة زاَلةكاني هاوضةرخ س
نةخؤش، ثزيشكي، سةالمةتي و نةخؤشخانة واتة 
دؤزينةوةي ِرةضةَلةك و طؤِرانكاريةكاني ضةمكي 
"جيهانبيين ثزيشكايةتي". ثاشان ثرسياري كرد: 
ئةو دةسةالتةي بةسةر بةندييةكانةوة هةمانة لة 

 كوَيوة هاتووة؟
بؤ  (6)(1975كتَييب كؤنرتؤَل و سزاي نووسي )

ينة ناسي ثةيوةندي نَيوان ئاشكراكردني دَير
بةندخيانة، بةندئازار و بةنديي، واتة تَيطةشتين 
هاوضةرخانةمان لة بةندخيانة. دواجار ثرسي 
ثةيوةندي دةسةالت و مةسةلةي سَيكسييةكان 
كامانةن؟ و مَيذووي سَيكسي نووسي كة سَي 

. لة سةرجةمي ئةم (7)بةرطي لَي باَلوبؤتةوة
ضاوَي بة كؤي بةرهةمانةدا فؤكؤ خؤي وةك 

ميكرؤسكؤثَي زانيوة تا "لة دةسةالت وردبَيتةوة". 
لة بةرطي يةكةمي مَيذووي سَيكسدا فؤكؤ جةخدي 
كردووة كة طرنطي توَيذينةوة لة بارةي كَيشةكاني 
ذياني سَيكسييةوة لة دايكبووني ئةو ِراستييةية كة 

خودي فةلسةيف/ زانسيت بريي خؤرئاوا لةم 
بابةت )ئؤبذة(ي توَيذينةوة  "مَيذوو"ةدا، خؤي وةك

بينيوة. هةر بؤيةشة بةاليةوة تَيطةيشنت لة 
ثَيكهاتةي ثةيوةنديية شَيوة دةسةاَلمتةندييةكان و 
سةرجةمي بناغةي ثرسياري دةسةالت ئاسانرت 
بووة. فؤكؤ كاري خؤي بة )بةراورد لةطةَل كاري 
نيتشةدا( ناونا تةبارناسي )جينالؤذيا(ي ِرةوشت و 

وتي حةز دةكات سةرجةمي جارَيكيش 
بةرهةمةكاني بةو ناونيشانة ناوبنرَين. كاري وي 
دةكرَي لةيةك وتةدا بةجمؤرة كورت بكرَيتةوة: 
دؤزينةوةي ثةيوةندي لة نَيوان زانست و دةسةالت، 

ة نَيوان بري و زةبردا. تَيِروانيين ئةو بؤ ِرابردوو، ل
عةوداَلي ناسيين ِرةط و ِريشةي ئةو ثةيوةنديةن 

طة لةمة هيض ئاماجنَيكي ديكةي لةبةردةم خؤيدا ج
قووت نةكردةوة، كةواتة ئةو مَيذوونووس نةبوو هةر 
خؤشي بة خؤي طوت "فةيلةسويف بَي ناو" ئةو 
كةسةي "دةيةوَي بةرةو دةزطايةكي فةلسةيف بِروات، 
بةالم تواناي نيية"، وة لَيرةوة هةر لة 

ةوانةي سوفستاييةكان دةضَي، ئةو كةسانةي بة ثَيض
ِرةوتي فةلسةيف سةردةمي خؤيانةوة هةنطاويان نا، 
بةدناو بوون، بةالم لة ئاست ِراستييدا بة 
ئةمةكدارميانةوة، هةر بؤيةشة ئةو طوتةيةي ذيل 
دؤَلؤز تةنانةت يةك تؤز زيادةِرؤيي نيية كة دةَلَي 
فؤكؤ يةكَي بوو لة مةزنرتين فةيلةسوفةكاني ئةم 

 .(8)سةدةية
 

نطرتين ئةو ضةمكانةي فؤكؤ كاري يةكَيك لة طر
ثَيكردن، ضةمكي "طوتار" بوو سؤسَير طوتاري بة 
"كاركردي رةوانبَيذي زمان" دةزاني، دواي ئةويش 
زامنةوانان راستةوخؤ طوتاريان بة "ِرستة" دةزاني. 
بةالم لة نيشانةناسي نوَيدا طوتار بريتيية لة "شوَين 

بِرينَيكي تر طؤِركَيي ِرستةكان بةيةكرت" يان بة دةر
ؤحي وةدةنطهاتووي زمان". ثةيوةندي ِربريتيية لة "

نَيوان ناوةرؤكي مانايي بة طشيت و طوتار و 
نووسراوة، هةر لةبةر ئةمةش باسي "طوتاري 
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سياسي" ياخود "طوتاري ِريوايي" دةكرَيت، 
سةرضاوةي باسي فؤكؤ لةمةِر طوتارةوة خاَلَيكي 

اضار بة ديكةية. طوتار نووسةر يان قسةكةر ن
بةكارهَيناني شَيوةيةكي دةربِرين )بةياني( ياخود 
شَيوازَيكي )اسلوب( نووسني دةكات، لةبةرئةوةي كة 
اليةنَيكي طوتار ثابةندي "دةسةاَلتي زمان"ة. 
جؤرَيكة لة ثراكتيزةكردني فةرهةنطيي كة زؤر 

شَيوة  هةر زةبراوي خؤي دةنوَييَن فؤكؤ، لةبةرئةمة،
ني ذياني فةرهةنطي ناونا دةربِرينَيكي ضةمكةكا

"طوتار" و هةر بةم هؤيةشةوة اليةني 
"دةسةاَلمتةنديانة"ي طوتاري بةرجةستةكرد. 
لةاليةكي ديكةوة هةر طوتارَي دةربِريين شَيوةيةك 
لة ضَيذة كة لة خواست و ئارةزووةوة هاتيَب. 
طؤشةيةكة كة وةكو اليةني دةسةالمتةندي طوتار، 

ةم ِرووةوة طةِرايةوة بؤ . بؤية فؤكؤ ل(9)شاراوةية
لة  dis)طوتار(:  Discdursجينالؤذياي وشةي 

 رةطةزي هيندؤئةوروثايية و ماناي )نةرَييت(
بة واتاي ِرةوت و ِرَيطا. فؤكؤ  kcrsثَيكدةهَييَن، 

دةَلَي دةتوانرَي لة هةموو  طوتارَيكدا تَيكةَلَيك لة 
هةر ِرةوت و بَيِرةوت، ئةرَييت و نةرَييت بدؤزرَيتةوة. 

دةقاودةق بةم مانايةية كة فؤكؤ لة كتَييب 
تةبارناسي زانستدا )حفريات املعرفة( كارةكةي 
خؤي ناونا "طوتارَي لة بارةي طوتارةوة". طوتاري 
ئةدةبي دؤزينةوةي ئةو ديالَيكتيكي قبوَل و 
ِرةفزةية. شَيواز و جؤري دةربِريين هةر نووسةرَي 

ئةم دوو ِرةنطدانةوةي شوَيين ئةوة لة نَيوان 
 جةمسةرةي طوتاردا.

دةاللةتي مانايي هةر طوزارةيةك لة نووسراوي 
هةر كةسَيدا، شوَيين ناهاوسةنطي نووسني لة 
طوتاردا ثيشان دةدات، ئةو نووسةرةي ئاطاداري 
ئةم بارة بَيت، ديارة ئاطاداري ئةو خاَلةية كة 
سنووري دةاللةتي مانايش لةاليةن ديالَيكتيكي 

 ة دةستنيشان دةكرَي.دةسةالت/ ضَيذةو
 

فؤكؤ دةثرسَي: "ضؤن خؤمان لة ئاسؤيةكي 
بينينةوة؟"، "ضؤن زانسيت بمَيذوويي ديكةدا 

هاوضةرخ خبةينة الوة و زانسيت ِرؤذاني ِرابردوو 
بكةينة ثارسةنطي ناسينةوةي ِرووداوةكاني؟"، 
"ئايا لة بنةماوة ئةم كارة كارَيكي كردةية؟" و ئةطةر 

ارةي دوايي فؤكؤي لة نا بؤضي؟، ئةم ثرسي
بةَلطةنامة و نووسراوة كؤنةكاندا نقووم كرد، و لةم 
نَيوةندةشدا دةقة ئةدةبيةكان طرنطييان بة خؤيانةوة 

ي ببيين. فؤكؤ بةو جؤرة ِرووبةِرووي طوتاري ئةدة
بؤوة كة ئَيمة ِرووبةِرووي طوتاري حقوقي دةبينةوة. 

وة. بة تَيكةَلييةك لة دودَلي و حةز، ترس و ضَيذة
هةريةكَي لة بةندةكاني ياساي سزا مافَيكمان 
ثَيدةبةخشَي و لَي دةستَينَيتةوة، بة وردبوونةوةمان 
لة ياساكاني سزاداني لةمةوثَيش ثرسيار دةكةين: 
ض مافَيكيان لةمن زياتر يا كةمرت هةبووة؟ ئةوان لة 
ضي دةترسان و لة هةمان كاتيشا ضَيذيان 

اري، ئانا كارنني لَيوةردةطرت؟ مةبةستم ئيما بؤظ
 .ةذولني سورل و هيت كليف

لة بةرهةمةكاني فؤكؤدا هةردةم كةسايةتية 
"خةياَلي"يةكان دَين بةدةنطيةوة: برازاكةي ِرامؤ و 
ِرميون روسيل، كةسي سَيهةم مرؤظَيكي واقيعي 
بوو، بةالم دواي دؤزينةوةي "ياري زماني" بووة 

ئةو  خةياَلي و فؤكؤ كتَيبَيكي لة بارةوة نووسي
كةسايةتيية سةرسوِرهَينةرةي كة ديدرؤش 
كتَيبَيكي لة بارةوة نووسي بوو. )وة هةر كاتَي شيَت 
لة بارةي كةسَيكةوة دةنووسني، ئةو كةسة 
"خةياَلي" دةكةين( واتة برازاكةي ِرامؤ، لة مَيذووي 
شَيتيدا شوَينَيكي طرنطي هةية: "ئاخر ئةو 

تي لة خؤيدا دواهةمني كةسة شَيتَييت و ناعةقاَلنية
ئاوَيتة كردووة و جياوازي ئةم دوانةش بة هؤي 

. لة كاتَيكدا برازاكةي (10)ئةوةوة دةناسرَيتةوة"
ِرامؤ لة كتَييب )دياردةطةرايي ِرؤح(ي هيطَلدا 
بةكةَلكي ناساندني "لة خود نامؤ بوون" 

. لة كتَيبةكةي فؤكؤدا نيشانةي (11)هاتبوو
ية. ثاَلةوانَيكي لةدايكبووني "ناعةقاَلنيةتي نوَي"

ديكةي ئةم "ناعةقاَلنيةتي نوَي"ية بريتيية لة 
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)مانش(ي جةنطاوةر. فؤكؤ ضةندين جار 
دؤنكيشؤتي بة "يةكةمني بةرهةمي مؤدَيرن 
"ناوبردووة، ضونكة "لَيكضوون و ناتةبايي لة هةموو 
ضركةيةكي ئةم بةرهةمةدا ئامادةن." و بةيةكبووني 

شَيتَييت  (12)" ثيشان دةداَييت"شيعر و شَيت
وةكو شَيتَييت دؤنكيشؤت اليةني  ،برازاكةي ِرامؤ

دةرووني واقيعيةمتان ثيشان دةدةن. ئةوان 
"طوتاري شَيتَييت" يان دامةزراند و درةنطانَي ئةم 
طوتارة لة بةرهةمي )ماركي دوساد( هؤَلدرين، 

نني ئارتؤدا بةردةوامي ؤاتئنرظاَل، نيتشة، تراكل و 
اس لة "زانسيت مرؤظايةتي"، وةرطرت كاتَي فؤكؤ ب

ارناسي رةوشت" و "دَيرينة ناسي زانست" ب"تة
دةكات، هاوكات لةطةَل تَيطةيشنت )مان( لة اليةنة 
مَيذووييةكاني كار، زمان و غةريزة، شتَيكي 
ديكةش ئاشكرا دةبَيت: جؤرَي لة ئاشوب و 

. فؤكؤ بة طاَلتةوة ناونيشاني وةرطَيِرانة (13)ةرةالييب
كتَييب )وشةكان و شتةكان(ي ناونا  كةىةئينطليزيي
. لة ِراستيدا بة سةوداي (14)( شتةكاننظمئارامي )

سةدةي هةفدةهةمدا  لة هةمان ئارامييةوة بوو كة
ضةمكي مرؤظيان دروستكرد. رَيك بة هؤي 
دؤزينةوةي ئةو بَي ئارامييةشةوة بوو كة فؤكؤ 
خؤي بة "بونيادطةر" نةدةزاني، ضونكة بِرواي بة 

وني دوا بونياد نةبوو: بونيادطةريي بة هةبو
بِروابوون بة جيهانَيكي داخراو دةزاني كة لةطةَل 

 (15)شَيوازي دَيرينة ناسَي خؤيدا هةَليان نةدةكرد
هةمان بِروابوون بة ناتةبايي و ئاشوب لة بةرهةمي 
كةسانَيكدا كة ثَيشرت ناوم هَيناوة، واتة لة 

امادةية. دامةزرَينةراني "طوتاري شَييت"شدا ئ
سادة، هؤَلدرين و ئةواني دي بةدوور لة يةكرتي 
شتَيكيان دؤزيةوة كة نيتشة بة كامَلرتين شَيوة 
دةريرِبيوة، ئةم شتة سةرسوِرهَينةرترين واقيعيةتي 
سةدةي نؤدةيةمة: عةقَل نا، بةَلكو جؤرَي "زانسيت 
نةزانراو" )هةروةك "بَيداري" خةواَلويةك( ئةو 

زاد دةكات، فؤكؤ دةرخيست بةشةي ديكةي "من" ئا

كة ئةم شَيتانة دةركيان بة شيَت كردووة كة زانستة 
مرؤظايةتييةكان تةنيا نيشانةيةكي هةمان شتيان بؤ 
قؤناغي دوا ثلةكاني كامَلبووني خؤيان، وةك 
ئاماجنَي، لةبةرضاوطرتووة.. هةر لةبةر ئةمةشة كة 
فؤكؤ بةرهةمي ئةوانةي بة "بِربِرةي مةعنةوي 

ي ئاطايي" ناساند و، لة وتارَيكدا بين ئاشوودةربِري
بة ناونيشاني "سةرةتايةك لةبارةي 

كة لة بارةي جؤرج باتايةوةية،  (16)سةرثَيضي"يةوة
 نووسي كة زماني ساد، فلوبري و نيتشة، ضيدي بةو

و بة  سادة باوة بريتيي نية لة دةربِريين بربَيك مانا
لة دةستداني بونيادي ماناناسي زمان، هةر 
طوزارةيةك دةبَيتة ئاشكراكةري مةرط و شَييت 
)لةيةك كاتدا(. ئيدي ئةو يةقينة ديكارتية لة 
كاركةوتووة و "مةتةَل" و "نةسازةكاني زمان" 
جَيطةيان طرتؤتةوة، زماني ِرةوانبَيذانة و 
زانستانةي سةدةي نؤزدةهةم، لة ذَير تيشكي ِرؤحي 

و  طوتاري طومانكارانةي ساد و هؤَلدرين، فلؤبري
نيتشةدا كاَل و سةرةجنام سثي بؤتةوة و بة 
دابِربوونَيكي تةواو لةو نةريت و زمانة طوتارَيكي 

 سةري هةَلداوة. نوَي
فؤكؤ لة كتَييب )وشةكان و شتةكاندا( مَيذووي 
ِرووبةِرووبوونةوةي ئادةميزادي لةطةَل زماندا كرد 
بة سَي ثلةي جياوازةوة: لة ثَيش عةقاَلنيةتدا وايان 

ني وشةكان شتةكان خؤيانن، واتة بِروايان بة دةزا
جادووي وشةكان هةبوو، بة اليانةوة مةدلول نةك 
ئامادةيي شيَت لة زةيندا، بةَلكو خودي ئةو شتة 
بوو، تةنانةت هَيماشيان بو "دؤخي تَيِرامان" 

ةدةكرد. لة سةردةمي ِرؤشنطةريدا ويستيان ن
بةهؤي تةبايي شتةكانةوة لة تةبايي وشةكان 

بطةن، ئةم دووانةش ئيدي تاقة شيَت نةبوون، تَي
بةالم لة جؤري دوا بونياددا دةبوونة هاوبةشي 
يةكدي. لة ِرؤذطاري ئةمِرؤماندا "شتةكان ئيدي 
يةكسةرة كةوتونةتة دةرةوةي بازنةي ناساندن و 

. مرؤظ بؤتة ثاشبةندي (16)ِرةوانبَيذي و دةاللةتةوة"
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اساكاني جؤرَي لة "ياري زماني" كة سةر لة ي
دةرناكات و لَيرةش بةدواوة هيض جؤرة 
ثةيوةندييةك لة نَيوان شتةكان و وشةكاندا )لة 
نَيوان ثةيظ و ماناشدا( ئاشكرا ناكرَيت. بة طوتةي 
فؤكؤ ضيدي ئةدةب و زمان بةهاي ئةبستمؤلؤذييان 
نيية. بة زمانَيكي ئاشناتر بة ئَيمة، هةر جؤرة 

ضاوطةييةكةيدا كاركردَيكي ثةيام لةطةَل كاركردة 
لةناوضووة و تةنَي كاركردة ئةدةبييةكةي ماوةتةوة، 
بةم ثَيية دةشَي بطوترَي سروشيت دةاللي زمان 
شوَيين خؤي بؤ "دةاللةتي ناوةكي" ضؤَلكردووة. 

قسةيةكي  (18)فؤكؤ لة وتارَيكدا "زمان تا بَيرِبانةوة"
هؤمةري هَيناوةتةوة كة طوتبووي: "خوداكان 

ري بةال دةكةن بؤ ئةوةي بتوانن لة ئادةميزاد دووضا
بارةيةوة بدوَين". هةروةك ئةوةي زمان ئامانج بَيت 
و سةختييةكان و مةرطيش، كةرةستة، هؤَلدرين بة 

هَينايةوة كة دةيانويست  ييادي ئةو خةياَليانة
يؤناني دَيرين زيندووبكةنةوة، خوداكاني يؤنان 
مردوون، كةواتة زمان بةكاري هيض شيَت نايةت 
بَيجطة لة "خودي خؤم" هةروةكو ضؤن زماني 
ماركي دوسادي بةنديي نَيو باستيل بةكاري هيض 

.فؤكؤ لة (19)كةسَي نةدةهات جطة لة خؤي نةبَيت
طؤشةيةكي ديكةشةوة كَيشةكة دةخاتة ِروو، ئةو 
طؤشةيةي كة دةشَي ناوبنرَي "بَيدةنطي"، منوونةي 
 لة "ثةراوخانةي بابل"ي بورخيس هَينايةوة كة
تيايدا هةموو وشةكان، ِرستةكان، و تةنانةت 
ثَيكهاتةي "بَي ماناي" دةنطةكان، واتة هةر 
طؤشةيةكي مومكني زمان يةكسةرة ناسراوة و ئيدي 

ئاشكرا كردن ياخود دةاللةت  شيَت بؤ طوتن يان
. بةر لة فؤكؤ، مؤريس بالنشؤ باسي (20)نةماوةتةوة

"نةماني ئةدةبيات"ي كردبوو منوونةي لة 
ؤذطاراني دَيرين و ئةو سةر زةويانة هَينايةوة كة ِر

شاعري و نووسةريان نةبووة، وة ثَيشبيين ئةوةي 
كة. فةرهةنطي كرد كة "بَيدةنطي لَيمانةوة نزي

 .(21)دةضن، ثاشانيش.."لةناو نووسراوةيي و كتَيب

خاَلي بنةرةتَي لةمةِر زماني شيعرييةوة 
كسان و ئةمةي: "ضؤن زمان دةتوانَي طوتارَيكي ية

تاقانة بداتة شيعر و شَيتَييت؟ كام كاركردة 
زمانةوانيية بة شَيوةيةكي هاوكاتي، هةم وةك 
مانايةك دةناسرَي و هةم دةاللةتَيكة قابيلي 

ئةم ثرسيارة كة لة وتارَيكدا   (22)لَيوردبوونةوةية؟"
سةبارةت بة هؤَلدرين خراوةتةِروو، ثانتاييةكي 

ؤَلدرين هةية، بةالم فراوانرتي لة ثانتايي شيعري ه
نيية. لةو  فؤكؤ خؤي وةالمَيكي ئةم ثرسيارةي ال

قسانةيدا لة "كؤلَيذ دوفرانس" كة بة ناونيشاني 
باس لة   (23)سيستةمي طوتارةوة باَلوكراوةتةوة

هةبووني بونَيكي مةرموزي نَيو دةروومنان دةكات، 
طاهَي دَيتة قسة و ملكةضي خؤميان دةكات. ئةطةر 

ثرسيارةكةي فؤكؤ لة مةِر "ئةو كاركردة  ئاوابَيت،
زمانةوانيية"ش ض وةالمَيكي نية: بةالم ِرَيطةمان بؤ 
ثاك دةكاتةوة تا وَينةيةكي تازةمان لةسةر شوَيين 
هونةرمةند و شاعري بَيتة دةست. ئةوروثاي 
مةسيحي لة ِرَينيسانس بةمالوة بةهؤي 
ثَيناسةكردني ذياني هونةرمةندةوة دةهات 

نَيكي لةو هونةرمةندة دروست دةكرد، ئةو ثاَلةوا
ذياننامانةي )ظاساري( لةمةِر هونةرمةنداني 

،  بةجمؤرة (24)سانسةوة نووسيونييِرَين
ثَيشكةشيان دةكات: هةر لة منداَلييةوة نبوغيان 
تَيدابووة، ئةوةش نةك لة شَيوةي ئاشكرابوونَيكي 
دةروونناسانةدا، بةَلكو وةك طةوهةرَي كة لة 

وة. وَيناي اتياياندا بة ئةمانةت دانر ثَيشةوة
ِرَينيسانس لة هونةرمةند/ ثاَلةوان ِرةطَيكي يؤناني 
كؤني هةية، لة سةدةي نؤزدةهةمدا ئةم وَيناية 
طؤِرا، يةكةجمار رؤمانتيكةكان شَيتيان لة جياتي 
نبوغ بةرجةستة كرد. ئةم بريةش سنوورَيكي باريك 

اشان لة نَيوان نبوغ و شَيتيدا قايل بوو ث
سةمبوليستةكان شيعر و شَيتييان وةك يةك تةماشا 
كرد. بةالم ئةمِرؤ ئةم خاَلة هةر لة بنةماوة طؤِراوة و 
ئيدي نةبووني دةاللةت و نةدؤزينةوةي ضاووط بة 
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شيت" كاري هونةري دادةنرَيت، وخةسَلةتَيكي "سر
: وشةي فؤكؤ لة وشةكان و شتةكاندا دةنووسَي

ةروةك ضؤن لة ئةدةب وشةيةكي تازةية، ه
رؤشنبرييي ئَيمةدا طؤشةطريي زمانَيكي تايبةت كة 
بوونَيكي "ئةدةبي" هةبَي، شتَيكي تازةية، ئا 

نؤزدةهةمةوة زمان، كة  يلَيرةوة لة سةرةتاي سةدة
لةوةوةو ثَيش ِرَيطةي دةدا بري بةهرةي لَيوةربطرَي، 
توخباَلي خؤي لة جَيطةيةكي ديدا ثتةوكرد، بة 

خؤ، هةروةكو ثةنابردنةوةيةك بة شَيوةيةكي سةربة
كردةي ِرةسةني نووسني.. لَيرةدا ئةدةب بة 
جؤرَيكي روو لة زيادي لة قةَلةمِرةوي طوتاري 
يؤتؤثي جيابؤوة و خؤي لة ئيلتيزامَيكي 
يةكثارضةدا شاردةوة، لة هةر شَيوة بةهايةك كة لة 
دوو سةدةي ثَيشودا، بواري بة طشتيبووني 

)سةليقة، ضَيذ، باري )ئةدةبي( ئاسان دةكرد 
سروشيت، راسيت(، دابِراو لة دةرووني خؤيدا 
هةموو ئةو شتانةي ئةفراند كة ِرَيطري سةراثا بوون 

  (25)بؤي )شيت سةربةطؤبةند، دزَيو و نامومكني(
واتة ئةدةب بة جؤرَيك وةرضةرخا و 
كاريطةريي لة سنووري شؤِرشي ذمارةيةك نووسةر 

كي "ئاشكراكردني و شاعري تَيثةِري، ضونكة ضةم
 زمان"ي لةطةَل خؤيدا هَينابوو.

خاَلَيكي طرنط كة لة بواري ئةم "دووبارة 
ئاشكراكردني زمان"ةدا دَيتة ثَيشةوة، بريتية لة 
ثةيوةندية دةروونييةكاني دةقي ئةدةبي بة 
دةقةكاني ترةوة. فؤكؤ لة بارةي "ثةيوةندي نَيوان 

ة لة دةقةكان" )نقاص( كةمرتي نووسيوة. هةَلبةت
بةرهةمةكانيدا وةِرووخستنَيكي تيؤري "ثةيوةندية 
دةروونييةكاني طوتار" بةدي دةكرَي كة دةشَيت بؤ 
شيكردنةوةي مةبةستةكةمان بةكار بَيت، بةالم 

يةكي تايبةتيرت و ئاشكراتر ةئةطةر مبانةوَي بةشَيو
سةبارةت بة "ثةيوةندي نَيوان دةقةكان" لة بريي 

ئةوة تةنيا وتارَيكي  فؤكؤدا، ئاطادارببينةوة،
بةكةَلكمان دَيت، ئةو وتارةي بة نَيونيشاني 

لة بارةي  1967"كتَيبخانةي خةياَلي" ساَلي 
داستاني وةسوةسةي قةديس ئةنتواني فلؤبريةوة 

فؤكؤ سةرةتا ِروونكردنةوةيةكي  (26)نووسيويةتي
وردي لة بارةي ِرووداوي سَي جار نووسيين ئةو 

دا 1872و  1856، 1849داستانة لة ساالني 
خستةِروو و هةوَليدا ئةوة ئاشكرا بكات كة بؤضي 
نووسيين ئةم دةقة بةالي فلؤبريةوة ئاسان نةبووة. 
ثاشان لَيكدانةوةيةكي لةسةر ِرةط و ِريشة و 
سةرضاوةكاني ئةو داستانة خستةِروو، نووسي 
دؤزينةوةي تةباري دؤنكيشؤت لة ئةفسانةكاني 

)روستني(ي ماركي قارةماناندا ياخود تةباري 
دوساد لة رؤمانة "ياساغةكاني" سةردةمي 
هةذدةهةمدا كارَيكي سادةية، بةالم وةسوةسةي 
قةديس ئةنتوان دةضَيتة خانةي كام جؤري ئةدةبي 
)ذانر(ةوة؟ بؤ وةاَلمدانةوةي ئةم ثرسيارة فؤكؤ 
كتَيبخانةيةكي خةياَلي دروستكرد: ماالرمَي، 

بورخيس لة يس، روسيل، كافكا، ثاوةند و ؤج
نووسةراني ئةم كتَيبخانةيةن داستانةكةي فلؤبري 
شوَيين لة جؤرَيكي ئةدةبيدا نيية بةَلكو سةر بة 
كتَيبخانةيةكة، هةرضةندة "تةنيا لةطةَل كتَييب 

، وتارةكةي فؤكؤش (27)ثريؤزدا بةراورد دةكرَي"
                 وةكو داستانةكةي فلوبري، مةسةلةي 

               بة طرنط دةبييَن، بةالم ثةيوةندي دةقةكان 
هيض وةالمَيكي بؤ نادؤزرَيتةوة ئةو دةقةي كة 
             هةروةك كؤمةَلَي ثارضةي بضووكي نائاشنان، 
)ئةو ثارضانةي بةبَي هيض ثةيوةندييةكي لؤذيكي 
ثَيكةوة نووساون( هةمان ثةيوةندي لةطةَل 

لة  دةقةكاني ديكةدا دروست دةكات كة كتَييَب
كتَيبخانةيةكدا لةطةَل كتَيبةكاني دي دروسيت 
دةكات. فؤكؤ دةنووسَي وةسوةسةي قةديس 
ئةنتوان تةنيا كتَييَب نيية كة فلوبري ماوةيةكي زؤر 
نيازي نووسيين لة سةردابوو، بةَلكو خةوني 
كتَيبةكاني ترة، ئةو خةونةي كتَيبةكاني دي 

وانرَي دةيبينن. تةنانةت بة شَيوةيةكي كاملرت، دةت
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بطوترَي "بةرهةمةكاني فلوبري خةوني كتَيبةكاني 
 .(28)ترن"

طرنطرتين كاري فؤكؤ لة بواري "تيوري 
-1933ئةدةبدا" كتَيبَيكة لة بارةي رميؤن رؤسيل )

. شَيوازي نووسيين (29)( وة نووسيوية1807
رؤسيل سةرسوِرهَينةر بوو. ئةو دةهات دوو ِرستةي 

ا كة لة ِرووي لة جَيطةي يةكرتي بةكاردةهَين
دةنطةوة يةكسان بوون و لة ِرووي ماناناسييةوة 
جياوازبوون، ئةم شَيوازة لةاليةكةوة ثشت ئةستوور 
بوو بة مانا جياوازةكاني وشةيةك، و لة اليةكي 

بَي بة دةتريشةوة بة ئيمكاني لةت لةتكردني وشة 
ضةند بةشَيكةوة كة هةر كام لةو بةشانة مانايةكي 

دةستةوة لة هةنطاوي دواتردا ئةم جياواز دةدةن بة 
بةشانة لةطةَل توومخي وشةيةكي تردا دةبونة 
ثَيكهاتةي ِرستةيةك. هةموو ئةمةش دةبَيتة هؤي 
تَيكشكاندن و وَيرانكردني مانا. خودي رؤسَيل ئةم 
شَيوازةي بة "مةجاز" ناودةبرد و دةينووسي كة 
شَيوةي داِرشتنةكةي دةقاودةق "شاعريانةية". 

ني ِرةطةزي ِريوايةتيان تَيدانةبوو، ياخود ضريؤكةكا
بة دةربِرينَيكي ضاكرت، بةشَيوةيةكي ناباو ريوايي 
بوون، لَيرةوة سةرةتا سورياليستةكان، ثاشانيش 
نووسةراني "ِرؤماني نوَي"  )بةتايبةتيش ميشيل 
بوتور( ستايشيان دةكرد فؤكؤ لة كتَيبةكةي خؤيدا 

ة زمان" و زياتر جةغدي كردة سةر "ياري كردن ب
"اليةني نةخوَينراوة"ي كارةكاني ِرؤسيل بؤ منوونة 

(دا 1914ِرؤسيل لة ِرؤماني لوكوس سولوس )
باسي مةكينةيةك دةكا "بةو مةبةستة درروستكراوة 
تا جيهانَيك خبوَلقَييَن، يةكسةر لة دايكبووي 
خوديي مةكينةيي زمانة" و كؤَلةكةي ئةم 

مني داستانةش "يارية بة زمان". لة يةكة
ثةرةطرافدا، لةبةر هةمةمانايي ِرستةكان، داستانَي 
دةخوَلقَينرَي كة لة ِرواَلةتدا لةدايكبووي 
مةكينةيةكة: شازادةيةك طريؤدةي كيذَي دةبَي كة 
بةددان طرتويةتي فؤكؤ ِروونيكردةوة، لةاليةكةوة، 

يةكي ةدةقةكة لة درَيذي رستة بَي ماناكانيدا "شَيو
ة"ي دروستكردووة و، ثَيضةوانة و جودانةكراو

لةوالي تريشةوة ئيمكاني بةدةستهَيناني ذمارةيةكي 
بَي سنوور ثَيكهاتةي جياوازي خستؤتةِروو. ئةو 
ثَيكهاتانةي كة لة ئةجنامي "خستنة ثاَليةكي 
دةنطةكانةوة، نةك ثةيوةندي ماناييانةوة" دَينة 
دةست و لة ئةجناميدا ئيمكاني سةر سوِرهَينةري 

. فؤكؤ ثيشانيدا بةهؤي (30)ةكرَيزمان هةسيت ثَيد
"شَيواز"ي ِرؤسَيلةوة، وةاَلمدانةوةي 
خةياَلثةروةرانةي زمان )ضونكة زمان سةربةستانة 
"وةك سيستةمَيكي جياكارةيي ياري دةكات"( 

ومار ئيمكاني سةرهةَلداني ضةندين ماناي بَي ش
دةهَينَيتة ئاراوة و ماناكان دةطؤِرَي بة نيشانةكاني: 
"ئةو داهَينانة زمانةي تةنيا خؤي دَيتة طؤ، ئيمكان 
و مةودايةكي بةرفراوان دةخاتة بةردةم زماني 
ئةدةبي كة ِرةنطة بشَيت ثَيي بطوترَي )مةودايةكي( 
زمانةواني، بةو مةرجةي وَينةيةكي ثَيضةوانةي 

خةياَل، سةرمةستانة و ئةفسانةيي )بةكارهَينانَيكي 
 .(31)فةزاي زمانةواني( نةبَيت

فؤكؤ باسي ِرابردووي بةكارهَيناني مةجازي 
كرد لة سةدةي هةذدةهةمدا )بةتايبةتي 
لةبةرهةمةكاني رَيزمان نووسَيكي كةم تا زؤر 
نةناسراودا بة ناوي دومارشة( و طرنطي كاري 

بيين:  رؤسَيلي لة "شَيوازي ثَيضةوانةيي" ئةودا
"طَيِرانةوةي وشةكان بؤ ئةو شوَينةي جووَلةي 
خؤيان لَيوة دةستثَيكردبوو ئةمةية ماناي شَيوازي 
رؤسَيل". و ديسانةوة ")ئاماجني رؤسَيل( دووبارة 
سازاندنةوةي جيهاني دةرةوة بوو لة ِرَيطاي 
بةكارهَيناني كةفوكوَلي زمانةوة، شاردنةوةي 

و، ئاشكراكردني بؤشايي )فةزاي( ثَيشبيين نةكراو
 .(32)هةموو ئةو شتانةي تا ئَيستا نةوتراون"

فؤكؤ جةغدي لةسةر ئةوة كرد كة رؤسَيل بة 
دووي دؤزينةوةي جيهانَيكي نوَيدا عةوداَل نةبوو، 
)ئةو جيهانةي دي كة لة ئةفسانة زانستييةكاندا 
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سةرهةَلدةدةن(. دةيويست جيهاني نوَيي زمان 
وشة هَيشتا بدؤزَيتةوة: ئةو فةزايةي لة "

نةوتراوةكان" دروست دةبَيت. بةجمؤرة فؤكؤ 
مانايةكي تازةي بؤ "ئةدةبي سةرسوِرهَينةر" هاتة 
دةست لة وتاري "كتَيبخانةي خةياَلي"دا نووسي: 
"نابَي خةياَل لة دذي واقيع بَي تا لة واقيع 
تَيثةِرَييَن، هَيندة بةسة تَيكةَل بة نيشانةكان ببَيت، 

واتة بضَيتة نَيوان  (33)يةكَيكي تر"لة كتَيبَيكةوة بؤ 
دوو دةقةوة، لة مةوداي دةق و تَيِراماندا، هةر 
بؤيةشة لة كتَيبخانةكةي فؤكؤدا، مةوداي كتَيبةكان 
طرنطة نةك خودي كتَيبةكان، ئةم كتَيبخانةية تةنيا 
هةر فةزاي ئةدةبيي ثيشان نادات، بةَلكو 

. رؤسيل، كة وةك خؤي (34)فةزايةكيشة خةياَلي
دةيطوت "هةموو دنياي ديتبوو" هةر لة ضني و 
هيندستانةوة تا دوورطةكاني باشوور، لة 
ئوسرتالياوة تا ئةفريقا و "بست بة بسيت ئةوروثا"، 
نووسيبوي "ئةوي ِراسيت بَيت ئةو هةموو 
طةِرؤكيةي من تؤزقاَلَي يارمةتي نةدام بؤ نووسيين 
كتَيبةكامن.. بةالي منةوة خةياَلثةروةري هةموو 

. فؤكؤ لة كتَييب )ِرؤمةن ِرؤسَيل(دا (35)شتَيكة"
زياتر طرنطي بة "ياري بة زمان"ي ِرؤسيلدا بةالم 
كاري رؤسَيل لةمةِر زمانةوة جودانية لة شوَينطةي 
بريي فةلسةيف لة بريي ئةودا. رؤسَيل بِرواي بةوة 
نةبوو كة "من" خودَيكة "طرنطي" بةوي ديكة 

ةنيا دةتوانَي بابةتَيك دةدات. بة ثَيضةوانةوة "من" ت
)ئؤبذة( بَيت بةخؤي، بَي توانايي و تَيكشكاني 
"من" لة دةربِرينيشدا هةر لَيرةوة سةرضاوة 
هةَلدةطرَي. ئا لَيرةوة رؤسَيل نةهات مانا 
لَيكبداتةوة )تاويل(، بةَلكو نيشانةكاني لَيكدايةوة 
"ضؤن دةنووسم؟" بة ثَيي شيكردنةوةي فؤكؤ بووة 

ري "ضؤن دةنووسن؟" ئةمةش لةجؤ ثرسيارَي
يةكَيك لة بابةتة بنةِرةتييةكاني كتَييب )وشةكان و 
شتةكان(ة حوكمَي بؤ سةملاندني "مردني بابةتي 

 فةلسةيف".

بة طوماني فؤكؤ، ئةطةر ئةمِرؤ نووسني لة 
سةردةمي رؤشنطةري جودا بوبَيتةوة، كة هةروايشة 
 ئةوا ثَيويستة رَيك و ِراست وةك طةِرانةوةيةك بؤ
خود تةماشاي بكرَي، كةواتة مةبةسيت نووسةر 
وةالوةخرَي، و دةق خؤي دةبَيتة بنةماي كارةكة. 

)نةك كَيية؟( دا  (36)فؤكؤ لة وتاري "نووسةر ضيية؟"
لة زماني سامويل بيكيتةوة دةنووسَي: يةكَي قسان 

 (37)دةكا، ض طرنطي لةوةداية كَي قسان دةكا"
ي يؤناني ثاَلةوانة هةرزةكارةكاني تراذيديا

باوةشيان بؤ مةرط دةكردةوة، ضونكة بِروايان بة 
نةمري هةبوو لة )هةزار و يةك شةو(دا شةهرزادي 
حيكايةختوان ضؤك بة مةرط دادةدات. بةالم 
نووسةري نوَي نةبِرواي بة نةمري هةية و نة بة 
بةردةوامبوونيش لة طَيِرانةوةي داستاندا بؤي 

ووسني لة قؤناغي دةلوَي لة مةرط ِراكا: "ئَيستا ن
كوشتنداية، لة ثَيش هةموو شتَيكدا كوشتين 
نووسةر. فلؤبري، ثروست و كافكا لة نيشانة 
دةركةوتووةكاني ئةم طؤِرانةن )لة نووسني(دا" و 
"ضيدي ئةركي ِرةخنة دؤزينةوةي ثةيوةندي لة 
نَيوان نووسةر و بةرهةمدا نيية، شيكردنةوةي 

نية كة لة بريوِرا و ئةزموونةكاني نووسينيش 
بةرهةمةكةدا ِرةنطيان داوةتةوة. دةبَي ئَيستا رةخنة 
تةنيا خؤي بة بونيادي بةرهةمي هونةرييةوة خةريك 
بكات، واتة بة شَيوة ميعمارييةكةيةوة كة بة هؤي 

 .(38)ناسيين ثةيوةندي ثارضةكانيةوة دةناسرَيتةوة
لةمةوثَيش، لة كاتي باسكردني 

بةالي ئةوانةوة بؤ  فؤرماليستةكاني رووسدا بينيمان
شيكردنةوةي بةرهةمي ئةدةبي ناشَيت هةلومةرجي 
مَيذوويي، كؤمةاليةتي و دةرووني لة دايكبووني 
بةرهةمي هونةري سةرةتاكةيةكي مةعريفي بَيت و 
لة لَيكدانةوة و توَيذينةوةي ئةم بةرهةمانةدا دةبَي 
ثَيش هةموو شيَت لة ثةيوةنديية دةروونييةكاني 

تةي شَيوةكانيان سةرنج بدرَي. ئةم تومخي ثَيكها
حوكمة لة قوتاخبانةي ناسراو بة "ِرةخنةي 
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نوَي"شدا ثةسةندكراوة كة ضةندين دةية 
قوتاخبانةيةكي بااَلدةسيت ِرةخنةي ئةدةبي واَلتاني 
ئةنطلؤسةكسيؤن بوو بةرلةمانيش ت.س. ئةليؤن 

لة وتارَيكدا "سونةت و حةزي  1920ساَلي 
ةو كاريطةري و تايبةت" نووسيبوي: "ئ

ان يئةزموونانةي لةبةرضاوي مرؤظدا بة طرنطي خؤ
دةنوَينن، ِرؤَلَيكيان لة شيعرةكانيدا نيية، و 
ئةوانةشيان كة لة شيعرةكانيدا طرنطييةكيان هةبَي، 

. (39)لةوانةية بةالي خؤيةوة طرنط نةبن"
لةبةرهةمةكاني فؤكؤدا بةَلطةي رةسةني تيؤري بؤ 

مادةية. ئةو لة كؤتايي سةملاندني ئةم حوكمة ئا
وشةكان و شتةكاندا نووسي: "مرؤظ داهَينراوَيكة و 
دَيرينة ناسي زانست ئةوة ثيشان دةدات كة 

. (40)داهَينراوَيكي تازةية و بة زوويش لةناودةضَي"
ضةمكي نووسةريش )وةك خودي فةلسةيف( كة لة 
سةدةكاني دواييدا لة خؤرئاوادا طرنطي ثَيدةدرَي. 

فؤكؤ باسي زماني بريكةرةوة دةكات و  لة ناودةضَي،
لوي شرتاوسيش باسي ئةو خاَلة دةكا كة طرنط نية 
تاكةكان ضؤن بري لة ميتؤلؤذييةكان دةكةنةوة: خاَلي 
طرنط ئةوةية ضؤن ميتؤلؤذييةكان لة تاكةكاندا 
بريدةكةنةوة، بةبَي ئةوةي تاكةكان لةم سةوداية بة 

ة، ئةم . مةبةسيت نووسةر طرنط نيي(41)ئاطابن"
مةبةستة هةر وةك زؤربةي روداوة عةينييةكاني 
ذيان، ياخود وةك ئةو تيؤرة جوان ناسيانةي كة 
بةالي نووسةرةوة، بونيادي كارةكانيان ثَيكهَيناوة، 
بَي نرخن. خاَلي بةهادار بةرهةمةكة خؤيةتي و ئةو 
ثةيوةنديية دةرونيانةي لة نَيوان توومخي 

َلَيكي ئةوتؤي لة ثَيكهاتةكانيدان كة نووسةر ِرؤ
 ثَيكهاتنياندا نةبينيوة.

رؤالن بارت لة وتارة بةناوبانطةكةيدا "مةرطي 
نووسةر" جةغدي كردووة كة جيهان كليلَي نيية بؤ 
ناسينةوةي ِرؤماني طةِران بة شوَين زةمانةي لة 
دةستضووي مارسيل بروستدا، بةَلكو رؤمانةكة 

ارؤن ئةوةي بلة جياتي كليلَيكة بؤ ناسيين جيهان 

كة ةنَيو رؤمان مؤنتسيكؤ بة منوونةي شارلؤسي
بزانني، دةبَي شارلؤس وةك منوونةي بارؤن بناسني. 
ماالرمَي ِراسيت دةطوت "زمان قسان دةكا نةك 
نووسةر.. نووسني طةيشتة بة ثنيَت كة زمان بَيتة 

. لة دواي ماالرمَي، ثؤل ظالَيري (42)طؤ نةك من"
انيانةي كاري جةغدي كردة سةر اليةني زمانةو

نووسةر. ثروستيش بة ضاوثؤشني لة هةموو ئةو 
شيكردنةوة دةروونيانةي بؤ كارةكةي دةكرَيت. نة 
ِراوي بةو كةسة دةزانَي كة دةيبييَن و هةست دةكا 
و، تةنانةت نة ئةو كةسةش كة دةنوسَي، بةَلكو بةو 
كةسةي دةزانَي كة دةيةوَي بنووسَي. ثياوَيكة بة 

ية و تةمةني ضةندة، تةنيا دةيةوَي ِراسيت نازانني كَي
بنووسَي و ناتوانَي داستانَي ريوايةت بكا، ِرؤمان 
لةو شوَينةدا تةواو دةبَي كة ئةم ثياوة تواناي 

ين تازة، بروست ينووسني بةدةستدةهَييَن. بؤ نووس
مةحلةمةيةكي خوَلقاند" واتة "لة جياتي ئةوةي 
 كارة باوةكة دووبارة بكاتةوة ذياني خؤي لة

ِرؤمانةكةيدا بنووسَيتةوة، لة ذياني خؤي 
بةرهةمَيكي دروستكرد كة منوونة سةرةكييةكةي 
ئةو )ذيانة(، ِرؤمانةكةيةتي "بارت جةخيت لةوة كرد 
كة ئةطةر بَيتو بؤ دؤزينةوةي "ثَيشينةي مَيذووي 

مؤدَيرينزم" بةرةو ثَيش بِرؤين،  –تازةطةري 
ازي سورياليستةكانيش دةبينني كة بة هؤي شَيو

"نووسيين ميكانيكي"يةوة، ئةطةر نووسةريشيان 
نان كة ورَي رةت نةكردبَيتةوة ئةوا تا ئاسيت زمانَي

دةكا، دايان بةزاندووة. ئةوان نووسةريان لةطةَل 
"دةسيَت كة ئةو شتانة دةنووسَي هؤش لَييان بَي 
خةبةرة" بةراورد دةكرد و سةرئةجنام دواي قبووَل 

َي ئةزمووني ضةند كردني ئةو حوكمةي كة، دةب
كةساني لةيةك كاتدا و بةيارمةتي هةمويان 
بنووسرَيت، هةستان بة كوشتين نووسةر، نووسةر 
بةر لة بةرهةم بريدةكاتةوة، رةجني بؤ دةكَيشَي، لة 
ثَيناويدا دةذي، بةالم بةرهةم لة دواي نووسةر 
خوَلق دةبَي و تيؤري نوَيي ئةدةبيش ِراستةوِراست 
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ثَيدةكات. هيض بةرهةمَيكي  لةبةرهةمةوة دةست
هونةري تاك مانا نيية كة بة هؤيةوة ثةيامي 

يةزدان( بطاتة خوَينةر، بةَلكو )بةرهةمي  –)نووسةر 
هونةريي واقيعيةتَيكي فرةمةوداية و خاوةني 
ضةندين مانا كة هيض كامَي لةم مانايانة لة حوكمي 
دواماناي رةسةندا نني. كؤمةَلَي لة "نووسراوةكان" 

ةمَي دروست دةكةن و دةشَي "نووسراوي بةره
رةسةن" لةو نَيوانةدا بدؤزَيتةوة ياخود 
بناسرَيتةوة. طرمياني ئةوةي لة رَيطةي نووسةرةوة 
دةق بناسينةوة، بة واتاي سنووردانانة بؤ دةق. 
كارَيكي ئاواش، ديارة باسةكة سانادةكا، هَيندة 
بةسة نووسةر بناسني و لةبارةيةوة زانياري 

ةوة ئةو كارة وَينةيةكي )زؤربةي جار كؤبكةين
تةماوي( لةسةر نووسةر دةدات بة دةستةوة، بةالم 

بارت  .هيض ثةيوةندييةكي بة بةرهةمةكةوة نيية
دةَلَي: "لةدايكبووني خوَينةر بايي مردني 

 .(43)نووسةرة"
ذان ثؤل سارتةر سةبارةت بة شيعر، 
سةربةخؤيي زمان لة ماناي ثةسةندكرد و لة كتَييب 
ئةدةبيات ضيية؟دا شاعريي وةك كةسَي ناساند كة 

ن "سوود وةردةطرَي" و "وشة بةخودي الة زم
. (44)شتةكان خؤيان دةزاني، نةك نيشانةكانيان"

تؤدؤرؤظ دةنووسَي ئة جياوازييةي مانا و دةاللةت 
كة سارتةر سةبارةت بة زماني شيعر 
خستوَيتيةِروو، دةضَيتةوة سةر ئةو جياوازييةي 

كةكاني ئةَلمان: موريتس، نؤظاليس و رؤمانتي
ئاطؤست ظيلهيلم شليطل لة نَيوان ثةيكةر و 

سارتةر هيض  َيهةرضؤنَي ب  (45)نيشانةدا دةيانكرد
ي بونيادطةرةكاندا يناكؤكييةكي لةطةَل تيؤري شيعر

نةبوو، بةالم ئةو حوكمانةي سةبارةت بة شيعر بة 
راسيت دةزانني، سةبارةت بة ثةخشان بةاليةوة 
ثةسةند نةبوون ئةو نوسةر )ثةخشان نووس(ي بة 
ثرسياري هةَلبذاردني وشةكان وةك نيشانة و 
بةرثرسي دروستكردني مانا دةزاني، هةمان خاَليش 

بنةماي "تيؤري ئةدةبياتي بةرثرس )ملتزم( ئةوي 
ثَيكدةهَينا: "نووسةري بةرثرس دةزانَي وشة، 

. (46)كردارةو ئاشكراكردنيش بريتيية لة طؤِران"
بةالي سارتةرةوة هونةر و ئةدةبي بةرثرس بةماناي 
هونةر و ئةدةبَيكة ئاطاداري ناسنامةي خؤي بَيت و 
بة ثَيضةوانةوةي ِراي باويشةوة مةرج نية ماناي 
ئيلتيزام و بةرثرس بؤ ئاماجنَيكي سياسي )ياخود 

. لة (47)بةرنامةي سياسي ثارتَيكي تايبةت( بَيت
خؤيشيدا، نووسةر رةخنة ئةدةبييةكاني سارتةر 

ضةندين جار طرنطرت لة بةرهةمةكةي تةماشاي 
كراوة. با لة ضوار بةرهةمي وي كة سةبارةت بة 
ضوار ئةديب نووسيوني، وردبينةوة: بؤدلَير 

(، جَينيةي قةديس، ئةكتةر يان شةهيد 1947)
دا تةواوبووة، 1954(، وشةكان )لة ساَلي 1956)

كةي خَيزان باَلوكراوةتةوة( و ساويل 1963ساَلي 
( بابةتي ئةم ضوار 1972-1971)لة سَي بةرطدا 

كتَيبة ضوار كةسايةتي ئةدةبني نةك بةرهةمةكانيان، 
ئةوانيش بريتني لة: شارَل بودلَير، جان جينية، 

 سارتةر خؤي و كوستاو فلوبري.
دوا رستةي كتَيبةكةي سارتةر لة بارةي 
 بؤدلَيرةوة ئةوة دةردةخات تاكة كةسَي، واتة شارَل
بودلَير بةالي نووسةرةوة ِرَي ثاككةرةوة و هؤكاري 
ناسيين مرؤظايةتييةكي طشيت "بارودؤخة 
ئةبسرتاكتةكاني ئةزموون.. ئةو راستيةيان بؤ 
)بؤدلَير( ثيشاندا كة هةَلبذاردني ئازادانةي مرؤظ بؤ 
ثَيكةوةناني خودَييت، بةشَيوةيةكي رةها هةر 

. باسي (48)س"ئةوةية كة ئَيمة ناومان ناوة ضارةنوو
كتَييب جَينيةي قةديس بريتيية لة: "كؤمةَلَي 
زانياري ئَيمة سةبارةت بة سةرجةمي وجوديةتي 

. لةطةَل بؤدلَيردا مرؤظي طشيت (49)كةسايةتييةك"
دةناسني و لةطةَل جينيةشدا مرؤظي تايبةت. 
ئةدةبيش واتة بةرهةمةكانيان. بؤ ناسيين مرؤظ 

ةي قةديسي )بة ثَيي بةكاردَين، سارتةر كتَييب جيني
حوكمي خؤي( بؤ "وةديارخستين سنوورةكاني 
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شيكردنةوةي دةرووني و ماركسيانة" نووسي تا 
"هةَلبذاردني نووسةري لة بونيادي خودَييت" 
ئةودا، لة المان ئاشكرا بَيت: و "بتوانني تا سنوري 
بؤ لوان مَيذووي )جؤري لة( ئازادي لة 

لة راستيدا، لة . (50)جوزئياتةكانيدا شيبكةينةوة"
نَيو ئةم بةرهةمانةدا هةمان ثرسيار بنةرةتيةكةي 
فةلسةفةي سارتةر، سةرهةَلدةداتةوة: ثةيوةندي 
نَيوان ئازادي و جةبر ضيية؟ و ئةم خاَلةش لة كتَييب 
)وشةكان(دا بةشَيوةيةكي ثتةوتر دَيتة بةرضاو. لةم 
كتَيبةدا. بة سةرةتاكاني ذياني سارتةر ئاشنا دةبني 

وةي كليلَي بَيت بؤ تَيطةيشنت لة برية بؤ ئة
فةلسةفيةكةي. بةالم ثرسيارة سةرةكيةكة هةروا بَي 
وةالم دةمَينَيتةوة، بؤضي بؤ تَيطةيشنت لة بةرهةمي 
نووسةرَي دةبَي ذياننامةي ئةو نووسةرة بنووسني؟ 
ئةويش ئةطةر لَيرةدا مةبةستمان ناسيين 

ئاماجني  بةرهةمةكان بَيت، ضونكة بة ئاشكرا ديارة
سارتةر لة وةِرووخستين ذياننامةي نووسةرةكان، 
وةاَلمدانةوةي ثرسيارة فةلسةفيةكانة. هةرضؤنَي بَي 
ضةقي طرنطيثَيداني سارتةر ذياني نووسةر بوو نةك 
بةرهةمةكاني. لة رستةكاني سةرةتاي )ساويلكةي 
خَيزاندا( ئةمة دةخوَينينةوة: "بابةتي ئةم كتَيبة 

ض شيَت، ئةورؤكة، لة بارةي ئةمةية: دةتوانني 
مرؤظَيكةوة بزانني؟ بة طوماني من بة هؤي 
شيكردنةوةيةكي تايبةتةوة دةتوانني وةالمَي بؤ ئةم 
ثرسيارة بدؤزينةوة: ض شيَت بؤ منوونة لة بارةي 

فلؤبري وةك  (51)طؤستاو و فلؤبريةوة دةزانني؟"
كةسَي كة بةَلطةنامةي زؤر لةسةر ذياني هةية، بؤ 

َيشربدني ئةو شيكردنةوةية طرنطة، نةك وةك بةرةو ث
نووسةرَي. من طرنطي ئةم ضوار كتَيبة ِرةت 
ناكةمةوة و دةزامن كارة بةناوبانطةكاني سارتةر لة 
ثَيناوي وةالم دؤزينةوة بؤ ئةو ثرسيارة فةلسةفية 
تا ض سنوورَي بةكةَلكن، بةالم بؤ كةسَي سةوداي 

نياري ناسيين دةقي ئةدةبي لةسةرداية، ثَيش
ثةيِرةوكردن لة شَيوازي سارتةر ناكةم و باوةِرم 

وانيية كة لَيكؤَلينةوة لة ذياني نووسةران، بناخة 
 ياخود سةرةتايةكي ِراست بَيت.

همداني  القظاتىهةزار ساَل بةر لة ئَيستا عني 
 نووسيويةتي:

جةوامنةرد! ئةم شيعرانةت ثَي وةك ئاوَينة بن! 
دا سيماي نيية، بةالم تؤ دةزاني كة ئاوَينة لة خؤي

هةر كةسَي تَييرِبوانَي سيماي خؤي تيا دةبييَن، 
هةروةها بزانة كة شيعريش لة خؤيدا هيض مانايةكي 
نية، بةالم هةركةسَي تواناي هةبوو تيايدا طلةيي 
رؤذطاري تَيدا دةخوَييَن، ئةوة كاري وي لة 
كةماَلداية، جا ئةطةر دةَلَيي ماناي شيعر ئةوةية كة 

يارةكةي دةيةوَي، و خةَلكاني دي مانايةكي هةست
ديكةي بؤ دةدؤزنةوة، ئةمةش وةك ئةوة واية كة 

 كةسَي بَلَي:
سيماي ئاوَينة، سيماي ئارايشة كة يةكةجمار 

 .(52)ئةويان وةدةركةوت
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نيشتةجَي بووةكاني نةخؤشخانة بطةمةوة. ئةم كارة هيض 
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من سوودم لة ضاثي سَيهةمي كتَيبةكةي البالنش 
( وةرطرتووة و، هةروةها لة وةرطَيِراني ئينطليزي 1984)
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51- J.P. Sartre, Lidiot de la famille, paris, 1971, vol. 1, 

p.7. 

املعالي عبداهلل بن حممد مياجني همداني، ابو -52
ع  -القضات همداني، تصحيح م منزوينامةهاي عني 

 .35نامةي ، 216، ص 1، ج1362عسريان، تهران، 
 

 
 تيَبيين:

دابِراني ئةثستمؤلؤذي" ئةم بابةتة لة فايلي "
بةسةرثةرشيت ِرَيبوار سيوةيلي لة ذمارة دووي طؤظاري 
)دةروازة(دا باَلوبؤتةوة، لةبةر طرنطي بابةت و ترياذي 
كةمي طؤظارةكة بة ضاكمان زاني جارَيكي تر لةم فايلةدا 
باَلوي بكةينةوة، بةو مةبةستةي خوَينةران سوودي لَي 

 ببينن.
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فَوكوووَو وووو   ضاووو    تووو  تَيب  ان   ك َي ووو ك ا     
 دةسووو يب د دي ي خَويوووجض يووو  َيب 1970دةيووو ك ا  

 وووووووو  ايووووووو ك  كَوم آلي  كووووووو دض ة ب شووووووويب دا  ةي
  مَيووو  ي سَيباوووضوي  دض" 1975 توو  دَي ي   سوو ض"

    ضظوو ي خووَوي ب شووَيب  سوو  ةك  ووو  ا فاوو   1977
 ئو    ب شو ي  وو    دةدض. ب دةسو   ة  مَودَي ا وو     بو

 ايوووووو ةي وووووو ب  ةي طشوووووي كو ا يووووو ك  ك َي ووووو دض
 ب و ط اجاو   سو  ةكي ك ا    هَيل و  ب تَي  فَوكَو ه م ك 

. دةهَينينووو  ة ك َي ووو دض  وووو  خَومووو   سووو  ةكي ك ا 
 فَوكوووَو ك اَيووو  هوووي  كووو  ببووو ين وووو  ة يووو خ  دةبوووَ 

.     ا خاووو َوا  ب مشوووَيوةي  خوووَوي اَيِ  ضاينووو ك ا 
   طووووَوِ ض  ح و وووو ا  ووووو  ه اوكوووو   اوووو  ئوووو   بوووو ي

 طشو طَوي     ئو و و   بووض ي  ه اوجَي   تي توا  ةدضي ..
 بوو  دةبَيوو  يوو   كوو  ه يوو  فَوكووَودض ب  ه موو ك ا  ووو 

 بوووو  يووو      دضبنووووَين فبووو ي  ت  يشوووو ا    ت شوووَيوي 
 ئو    كو   بو ضان  بوض ط وَي  ب   ي ا ة ة ه  دة دي ك 

 خَويوجض  د ضي  و ب  ه م ك ا   ي ا  ا  اوَيب دا  بَو
 تَيشَ . هَين  ي اي  ا دض، ك س ا  ي  

 فَوكَو مَيو  يي ك ا    دةك  ي  ئ   ا طوجن ا 
 دض،بوو   مَيو  اوسوو  و طوو َ  دةكوو  ، و سوو   يوو خي



 112  

SARDAM  No. 39   2005 
 

 و ب  ئووو  ةي  اوَيووووئ مَي ة هووو     كَيشووو ئ مَي  هووو  
   دةك  يوو   ب وووضان كوو  اوون و ه ووم  يَيبووجض ئَيموو 

 ه و اووووووو اطَينن، فَوكوووووووَو ايوووووووو ةي مَيو  يووووووو ك ا 
 او   مَيو  يو ك ا   ب ب ا  ه  و جةدةين ا اه  و ب  ئ  ة

. دة بوووِنين بووو    ا ، تَيوياووو   كووو  شووووَين ي ئووو  
 طووو  ة ةي  ق ب  ةيووو ك  ضد)ئووو مب  ة  (و ئووو جن م  

 ا سوَي     ةط  ةك فَوكووَ  ك  بضوك ك ا      د ب ب ا 
 ا ي ووو  ، خ سووول  ا  ب هَويووو  ة   و      اووويينلَويي وووو

 كووووووووو دض ة) تووووووووونيي   ا  تووووووووو ي  ه مووووووووو  ةاط 
  ف  ضمَوشوووجةك َي .   اجةك اووو  ة، )كَوم آلي ايووو ك  

 تَيضووووووووت ا ي  تووووووو ِ  شوووووووَيوةي  وَيووووووو ةدض  هووووووو   ةه  
 فو  ضمَو   مَيوو  دض  بووض ي  وو   فَوكووَ  وَيبَوو ين  ةك ا 

 م سوو و ك ا  ت  ةسوو  ي ئَيموو  ئ موو جن  دةك َيوو ،
 فَوكوو    ضاويي  شوَيوةي  دةم او  َي   بو و بو  ايو ،   ضقع

 ئوو   بووَو ب شوور اَيط يشوو نَيب  ئ طوو     ا ب ينوو  ة.
  اوَيوووووةك ا  ح و  اوووو دض ووووو   ب دةسوووو َ ،   ضاينوووو 

.  ةكوووَوفَو كووو  ي ا ي ووو ا  شوووَيوةي بووو  ت يوةاجيوووجض 
 مَيو يي ك اوووووجض،   دض ة تَيشب شوووووب دا  وووووو بوض ي
 كوو  مبَينَي وو  ة كجض و توض تووَيوةي الي ايبوو    ةاطوو 
  اوَيوضاو   ة َوجم ئو  تَيشب شوب  ضا   بووَ  سونو ةك ا  
 .بَي         ي ك  ة، و ه مو 

   اوري    اب دا  ةي ك  دةبو  بَيطوم   فَوكَو
 وووووووو  َ  َي  خَويووووووو  ة كووووووو  ي وةيشوووووووَي وووووووو ب  ةي

 تَيويا  ك   بجضي . تَيوة ة ب دةس   ة و بوض ةك اجض،
 شوويب دا  ة  ا فاوو ي    اوو فيب د   سوو ن اج ،  بوووَ 

 ه اوكو ،  مَيوو  ي  بَو ئ     ضايي ي   ا ع  ي ك ا 
 بووو آل  دةدَ   َي ووو  ة، ب  ه م ك ايوووجض وووو  ب   كووو  

 ئ  ةايوو  م ب سوو  .بب َيوو   اووة  م ئ مشوو  ا  دةبووَ 
 ووو ب  ةي ايو ةيوو ك كوو  ئ سوو َوي  ووو  قوو   َيب  فَوكووَو
 ب   ضجب مي َودَ وَويي  ة و ب  ةي ك َي َي  ي   مَيو  
 اليو اط ي   ا كة ويا ك  هَيوض  هَيوض  ب آل  .ئَيم 
 بووَو ئ اطَي ةطوو وَي    دةكوو   ت يووجض خووَوي بووَو  يوو ا 

 بو   م سو الا   ئو    دةبَيو     ،د  سو جةك  وَيبَوو ين  ة
 شوووَيوض ة وووو ا   ئووو طين  بووو  ، بووو   خب َينووو     اووو 

 بَيطوموو  ) دةاوَينوو  ة. ئ  مواط  ي ك اووجض، مَيو  يوو 
 بوو آل  ببوو  ، ئ  ضسوو  ي  ووو    َيطوو ي اوو اوضاَ  فَوكووَو

 طَوِ ضاووووو  وووووو   تشووووو يوضا  ا يووووو  َي  و ه م اب اوووووجض
 ،ة  يوووة   م و ئووو   بَيوووجةاط  و ب  ئووو  ة ...ببووو  

 مومبينوووو  ئوووو  ةي .اوووو دض  ئ م جنوووو ك ا   ا موووو  ي
 ك  يطوو   اوو ك يبَيب  ت  ياووجض  َ شوون  ي ووو بوض ي
 ييوو  ض  ك دض َيبوو  ئ موو  يب دض، ووو  ضابَوك ا  بَيوو ،

 .)د  س جةك  

 بن ي نوووو  ي ط َيووووج ض ، تَيبوووو  ة توووو مب  د  
  يوو كَيبي : فَوكَويوو  ي1970 دةيوو ك ا  ب  ه موو ك ا 

 ئ  يووووووجي     سوووووو  كواب د  ط مي اوووووو ي تووووو مب  
 ب سوو  ة توو  دَي ك   اوو كنيب    دةسوو آل  توو مب 

 دذي سَيباوووووضوي  دض مَيووووو  ي ووووو  ذي اووووجض. فَوكوووووَ 
 سوووو  كواب د  ب و طوووو ي هَين  ةاوووو  ة..   ط مي اوووو ي

بووو تَي  ئووو   ط مي ا يووو  ه قيةووو   خوووَو بووو خَو دذي     
ض  دةس آلا    وَي ة ة خوَو بو خَو دة  َيبو    طو   و    

دةبوويَي. ئوو   اَيِ  ضاينوو   ضسوو   خَو ا ط ِ َي وو  ة بووَو    
هووي  ب يوو   يوو   قوا خب ا يوو ك  فبوو ي، بوو و بو  ةك   
ه و ا اط اجاَيب  اي ض ي  ا ا ئ مَي  و  ب  ِ ضي ب   

   و  ب  ِ ضي ا  اوجة تو ت ك ا  ف ِ ضااو ،    ب  الي اي
اوووووو ك اوووووو اه  ووووووو  ا فاوووووو ة   )تَيشب شووووووجةك َي . 

بوووو و بو ووووو  ب اط شوووو  ايو يوووو ك ا     مَيو  ي ك اووووجض،
فَوكَوشجض يَو َي  ئ  ضسو  ي ايشو م ا    سونو د ض     

ئ ط  تووو  ةواووو  وووو  آلا ا  اووو ي  ةك    دةبينووو َي..
ئينطل وووو  ض   ئوووو م يب  دةهَينَي وووو  ة، بوووو آل  ب شوووو   
سوو  ةك  ب ب اوو  مَيو  يوو ك  ، توض تووَيوةي بوو       

 يو    ئ   ا ي  ضا ي كو  فَوكوَو وو  يهي خَويوجض ملم ايَ    
ت يوةاوووجي   بووو    هووو   هووو مو ي     دةكووو  ،   و طووو َ 

  و ه م اب اووووجض  بوووو آل  دةبوووو َ ) .ف  ةااوووو  ة، ه يوووو  
مَيو  ي سَيباووضوي      ك  بَي   و ب  ت     ئ  ةم  
ت َ ذةي ك  بو  بو ا ة كو  يَي و يَيب دا       كو ا ي

تَيوياوووي ب تووو اجض  سوووو َ  ه يووو . وَيووو ة ة ديووووجي     
 ايوووو ي  َيجة ة يووو ك   ةك ه مووو ك  فَوكوووَو دةبووو َ 

  َين يووو ك  ديووو  يب دا  ي كووو جن م ئ كووو  دضبنوووَين
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   شوويم ا ي ك ا   اوَيوووة ب سووب د ، بوووض ي طشووي
 .ب  ةك ا  ب ب ا    ب  ِ ض ب  تي توا  ة د ب  ة

فَوكوووَو و ب  ضم ووو   ط مي اووو ي سووو  كواب داجض،  
 ا فاووووو َيب   َ   ييووووو  ض  بوووووَو ت يوةاوووووجي اَيووووووض   
سَيباووضوي  ، ه قيةو  ، دةسو آل  ، ي سو     اوو ك     
تَيشب شجةك  . فَوكَو دة ئ جن م  ئ   هَوك  ضاو  بو    
دةسووو آل    اووو كنيب  تووو  دَي ك   ب سووو   ذي اوووجض     
ا  دةاَيووو . وَيووو ةدض دضاووو ا  ط مي اووو ي سووو  كو       
دةسوو آلا  توو  دَي يب   ب سوو   ذي اووجض و ت و ي كووجض،     

ب دا  ب سوووو  شووووَيوةي ك  طوجنوووو  ة بووووَو تَيشب شوووو  
سوووو  ةكي ك ا  ب  ه موووو ك ا  فَوكووووَو. ذيوووو  دَ وووووَو    
ب  م اَيب  اهَيي ئ مَي  طواوَيي ك  فَوكَو دةبَ  ا ك 
 ةك مَيو  اوسووووَي ، بوووو و بو ا خش كَيشووووَيب  اوووو  ة  
دضبنووَين، بوو آل  ئوو   ا خشوو ا ي كوو  دةيبَيشووَي  بووَو     

 . يا  َين كيش ا  س   ةمينَي 

 

 سةركوتكردن طرميانةي

 ط مي اووووووو ي بوووووو تَي   طشوووووووي  شووووووَيوةي ك  ب
 ة  ن سضوط ش ي ا  ئ    ت  مَيو  ي س  كواب د 
  َيوةييو  ة   ضشوب  ي    ئ  ضدي س  دةمَيب  و  ة وب

قا ي م َ ظ، بَو سو  دةمَيب        س ي ب  س ب  ة 
 ِ   ي     و   ي د. بو تَي  ئو      ا  و  س  كو    د

 دةي ح ظجةهووو   يَو َيووو    يوضي اووو  ب د َيووووضي  سووو  
  ضشب  ي ئ شب ض    ينج   هَيش   ب آلدةس  بو ...

ئ   س  دةم  س  دةم  يوو     ئ م ذةي ئ شوب ض    «
 ضس   خَو،   طوا  ي خ و   وو  شو      طوا هبو  ي    
ئ شوووب ضبو ، سووو  دةم اَي  كووو  اي ييوووجض ي سووو  ك    

دةبووو      ةوو يد دةكوو ض    ئ  ضدضاوو  اَيبوو َ  ب يوو ك 
ووو اَيوض   (ووو  م سوو و  يناووي ك   )ا  هوشووي   منوو آل

مَيوووووو  ي )تَيبووووو ايي ط   ةك اوووووجض، دةا ية اووووو  ة  
بوووو آل  اوووو  تووووَيد ا  ةِ ضسووووي   ( .3  سيباوووووضوي  . 

سووووو دةي اَو دةهووووو   ه ووم  ي كووووو  ب شوووووَيوةي ك  
ي وو خ ضت  كو د. ئو   تَيب اي او       ب  ت   طَوِ ض     

 ا  شوو  ة بووَ  هوو  ض   هو ي كوو «يَيطوو ي خووَوي دض بوو  

سيباوووضوي   يوو    .»بووَو ذ ض ي سوو  دةم  ظيب و يوو  
ئووو  ةي وَيووو  م يووو  ة، ه اوكووو  سووونو د ض بووو  مووو َ      
ا ا ا   و  يد وو ا   ذ ي اوسو ي دضيو    ب  كوجض     
 ينووجضاب ض. ي سوو ي  بَيووجةاط  سوو تَين ض   س ااووَو      
ب آلدةسووو  بوووو . ئووو   سَيباووووضوي  ي بووو يَيم بو ،    

بووو  ب شوو َيب    خوو و   ووو  سووَو    ووو  ة  بووو ، بووو      
ب  ذة ةاج وض ضاوو . سَيباوووضوي   ووو  خَي ضاووجض اوو اه  
هَوكوو  َيب  ووو دضيب و   بووو . هوو مو  ئوو   كوو دض         
خوضسوو    طوا  ضاوو  كوو  ه  ئ هوو ا  اوو بو   و طوو َ    
 َياووووو  سووووو خ ط    سووووو  كواب      ي ك  ضاووووو دض،    
ب ا ت   سِ ضا  ة   س  كواب ض . و ب  ضم    ئ مو دض  

د َيوا ين و  ةا ك  ، ب آلدةس ي    ي س ، س  كو   
ت يووووجض كوووو د. هوووو   ئوووو   وَوذيبوووو  ا ا اوووو   بوووو ا         
دة   بوووو  ي كَوموووو و ط ي سوووو  دةم  ظيب و ي شووووجض    
بو بووووووووووَو ة، بوووووووووو   م ا يوووووووووو ي س  سوووووووووو  َيي    

ا  هَيوض  هَيوض    ب  َ  ، ت  تَوشو   ض ةخَوشطو 
وووو     ة ة   ب ا ي ووو   وووو     ة ة وَيبووو ض. ا ا اووو   

  ط اي ك  ت  دَي يب ض    سودهين   د ض  َيط  ب  ب 
( ذيوووووووو ا  خَي ضاوووووووو  ) ةك ئ  ض انَيوووووووو ،  َياوووووووو ي  

ظيب و يو  بو  اَوبو ي     ةس ن اج. ا ي  ضا  س  دةم د
خَوي   سو  ك  اي ئو خ قي اَيب  سو خ ط ضا  كو      
و سووويم ي عووو بو     بوووَ   ة دةخ اووو ي م ويبووو دض   

 .دة دةك   ، س  و اوَي دةس و م اجة ة

ئ جمَو ة اَيِ  ضاين  بوَو ك سو اَي  كو      ي  بي ا 
ا   بِ  ضيووو   تَيووو  بوووو  ئ  ةيووو  كووو  دةك َيووو  ب ئ سووو 

ب  سووووورَي   ة بووووو  ت يوووووجضبو ا  سووووو  م ي دض ي  ة.  
مَيوَ تب ي كو ا  سيباوضوي     بو آلك ا  توو ة   «

اوووووووو   مَيووووووووو  ي تووووووووِ  ا شوووووووو ي  ا     ةكوووووووو ا    
ا  ئووو مَي ي  ب  ه مهَين اووو  ة،  ةه اوووجي سووووك ي اي

وووووووو      ة   ( 5ه. .ث. ال" )   دةبَيووووووو   و تووووووو  
سَيباوضوي   س  كو  ك ض، توواب  و طو َ  ئو خ ق     
ك  ك دا  س  م ي دض يجض ا دةطوجن . دةبوو  هو مو    
هَي ةك   بَو خ م ا  ب  ه مهَين  ، كَواِرَ َ  ببو َين.  
دي ووو ك يب  مَيووو   ب مشووَيوةي  م سوو و  ال ةكوو       
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  ط اط ك اوووجض  سووو  تَيي ك  ، و طووو َ  م سووو و  قوووو َ  
و ا   يو ك تَيبه او ي ه م كيوجض تَيبو  ة ط َيوجةدض .      

بووو   وووو     ضاط يووو  ة سَيباووووضوي   اووو اه  ت  ض َي يَ   
 ضاووو  ب سووو     ب سووو   تووو َ ك   ضقذووو  مَيوووو  ة ة.. 

ت يجضبو ا  س  م ي دض ي  ة، بو آل  و طو َ  ئ م شوجض    
توووووو  ض َي َيب  ط اطوووووو ، تووووووواب  ووووووو  سياوووووو  م    

اب د  شوووووَيوةي طشوووووي  سووووو  م ي دض يجض، سووووو  كو 
 دةس آلا .

و ط َ  ئ م شجض دةك َيو  ب ئ سو ا  وَيو ةدض ئو       
ب و ط يووو  دذي خووووودي فَوكووووَو بوووو ك  بهَينن. .ئ طوووو    
و  سوووووووووو  ك ا  سوووووووووو  ة ةدض ووووووووووو ب ي  شوووووووووو ي    

دضبنووووووَين،  »دةسوووووو آل « شوووووو ي  »ب  هوووووو مهَين  «
 ةس َيب  بَ   يودضا ا ي ب ي فَوكَوم   او ك د  ة.  

 ضي دَ  ينوووو  ةي ي سوووو ك ا  ئ ط  توووو  فَوكووووَو بوووو د 
مَيو   ي   ابوو يب د  وو  ط اطو  سو  م يجض ي ايو ،     
بووو آل  خوووو و   سوووو  ةك  ئ  ةيووو  فَوكووووَو ه  و ووووجةدض    
ط اطيووووو ك كووووو  سَيباووووووضوي   بووووو   د ضيي اووووو  وووووو      
ش  س  اَيي ئَيم دض ب دةسو يهَين  ة، تيشو ا جضا  ة   
  دة ي خوووووووو   كوووووووو  ئوووووووو   ط اطيوووووووو  ت يوةاووووووووجي  

سو آلا  ة. وو     ة ة كو  فَوكوَو     سَيباوضوي  ي  ب  دة
 ةك د ضاوو  دةي يوونن، بووِ  ضي بوو  سَيباوووضوي  ي ك    
س    مَيو     اَيو كل و ي اي ، و ب  ئو  ة ب هو مو    
هَيوووووووو ي خووووووووَوي ه  و ووووووووجةدض  دة ي خوووووووو   كوووووووو    
سَيباووووضوي  ي ئَيمووو  ت يوةاوووجي ب شووو َيب  ديووو  ة   

الي ايبو   او  سونو َي  هو م        »شو   دي «ه ي . ئ   
  توووَو  كوووي  ايووو ك ا  دةسووو آلا . ئووو  ةي  شوووَيوة ا 

 بو   او بَي   ديجَي  بوَو دةسو آل  دةسو  ب   ببو ين كو      
 ي     مي  في يب  ت مبَيب  ي   بواي دي خودَيب 
 نيرطا طووووو خووووو و  ،   ضوتووووو اووووو   بِ ينَيب ةبوووو د 
 فَوكووَ  كَوا يي ك ا  ب  ه م    ب    ي ك م س و ي 

 .ة  اَوب

ي  بي اوووو ك ا  اوووو ي ط مي اوووو ي    يوووو كَي  ووووو  
سوو  كواب د  ئوو   ئ جن مط ي يوو  كوو    طوو  بو ا      
ينا  ي   بو  ةاط  ي سو  كو ، خو ب اَيب  طو ا      

  تووووووِ  ب ي خوووووو ، ه  توووووو اجة سوووووو  ك  ان اي يووووووجض 
ا ا ا   ب ي ف َ يوجيد دةسو ب  اَيب    )ئ س  م . 

كوو م  ووو   بوووض ةدض هوو بو ، تووواب  بوو خَي ضي  ووو ا     
ت يشب    دة  ان سيجض اوضيو  ة    دة ط ي  ضااي 

بَيطومووو   وووو  . (شوووَيوةي ك  اووو  ةي ب خَويووو  ة طووو  
 ك  يسوو دةي اَو دةهوو   بوو د ض ة قاوو ك د  ب شووَيوة

ئ شووب ض   ي سووو ضا  ة ووو ب  ةي سيباوووضوي ا  ة،    
خوووووَو بووووو خَو بووووو  هَي شوووووَي  دذي سووووو  كواب د        
بوو ك دض َيب  خووَو بوو  خووَو سي سوو  دضدةاوو ض.   طوو  ي   

 خووووو ا  سووووو  م ي دض ي هَيشووووو   بووووو   سَيباووووو     
ب ش ك ا  ي ك ب  ا م ي سي سو  دضدةاو َين. بو تَي     
ئو   ب و ط اجاو  ك اَيوو  ئَيمو  وو ب  ةي سَيباوووضوي   ة     
قاووو دةك ين، اووو و   ابووووو   وووو  دةسووو آلا  يوووَيط    

اوو كو دذي «دةكوو ين. ئَيموو   َيطوو  بوو خَوم   دةدةيوون    
 دةسووو آلا  ب آلدةسووو  ك   قاووو  ببووو ين،  ضسووو ي ك   
بل وووووَين   موووووودةي خَوشووووو  خي   خوووووَو  بوووووجةين. 
 َ شووووونط  ي،   طووووو  بو     و  ةاووووو  يي  ض ةكووووو     

 ( َيطووووو  بوووو خَوم   دةدةيووووون ) ب ي كوووو  ة ط َي ووووجةين  
طوا  َيوووو  دة بووووِنين كوووو  سووووَو ي ا سوووون، ئوووو ضدةي   
طوووَوِ يي ي سووو ك     هيووووضي ب ه شووو َيب   ةمووويي، 

ض ك سووووووَي   (7 ه. .ث. ال" )تَيبوووووو  ة ط َيووووووجةدض 
 ب  ضم    ئ   ه مو ش  دض بب  ؟و ب  ط ي  اوضاَ دة

ط مي ا ي س  كواب د   ةط  وو  كل و َيبجضيو    
كوو  دةسوو آل  اوو اه  بوو  سوونو دض َيي، اوو فيب د         
ا توووو  ك د  دة ضاَيوووو . دةسوووو آل   ةك ب  ط يوووو ك  
 َيبخوووووووو ض  و ب  ضم وووووووو    ضقذووووووووجض،  ةك هَوكوووووووو  ي 

ضان س  كواب د     ةك  َيط ي ه قية  ،  َيط  و   
 .   ا سوووون دةط َيوووو  يوووو   الي ايبوووو   دةيشووووَيوَينَي

دةسووووووو آل  ئووووووو مب  ة و  َيطووووووو ي سووووووو  كواب دا  
ئ  ة   ةكووو  ، د  سووو ب دا  هوشوووي  ي د َ  ا اووو ،  
بو ك دا  ةي ا  ضان   ا هوشي  ي   بو ك  هَين ا   
طووووووو وَي  فَيل ووووووو  دي، ئ جن موووووووجةدض . دةسوووووووو آل     
 ة و ب  ئوووو  ةي ووووو  ه قيةوووو   دةا سووووَي ، و ب  ئوووو  

 س  كوا  دةك  .
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وو     ضاط يوو  ة  ضدَي وو  تَيشضو   كوو  دةسوو آل    
 ةك سوو  كواب د  و اليوو   ه قيةوو ا  طواوو  ة ة بوو     

اط  ي   دذضيووو ا  دةك َيووو .   ةب شووورين شوووَيوة بووو    
ك اَي  ه قية   دةطوا َي ، ك اَي  دةاطو  او ِ ة ضي    
  طوو  بو   بل نووج دةبَي وو  ة، ب   كوو   ه ِ ةشوو  ووو       

اب   دةك َيوو . ه قيةوو   خَوشوو   دةسوو آلا  سوو  كو
 بوووووو آل  ، يووووووا دةسوووووو آل  ووووووو  خوووووو و   ب اوووووو  ض ي

    ضسوووي    ضشوووب  ي خ مووو ا  وووو  دةسووو آلا ك ي
 ب آليو   خَيو ي  ئو    ه  تو اج  ، يو ضدآل ب خَيو ي  يَو َي 
    ضشوووب  ي وووو  هووو قيةير   توووَوا ي اير شووو َيب 
    اوو ا  بوو ضدة َيووو َوكووَوف ه  توو اج .اوو بَي     اوو 
 ة  ي ك جن م ئ  و  ا ك اق  آل ب   كةد اق   ش ا
 ي  ي اووو ي بوووف ني ا َوو  ئووو َ ِ م ئووو  طووواة  .ناووو   د
 نط َويووو ي بوووف ،ضدَوكوووَوف ي بوووف    ووومض  ب و  وب هووو
 ة  يو  اجنسو ض ا  بو َينياض ِ َيا  وو   ك  َيب   م ب ه
   ئو   اد ك نو خة   بَي  كو َوه كة  َ ق ع  و ي ط  ب
 بو  ط ي    ناآل سو ةد دة ئو جن م    كو    كةد  ا ي ال
 .دةك    اجض،يو ب  ضم    ب  ةاط  ي و 

فَوكووَو ئوو   اَيِ  ضاينوو  ووو ب  ةي دةسوو آلا  ة بوو      
ئو     (84 ه. .ث.ال) ا   دةب   »ي س ي  و طوا  ي «

ديووجة س  ا سوو   ايط ايدوو ، دةسوو آل    ه قي قوو     
آل  ب اوو  ضي سوو ب  ة  بوو  ي كووجي دة ةكوون. دةسوو     

هيض  دي ب  ه    »سنو دض َيي   ك مَيي«يط  و  
ا هَيَي. دةسو آل  ي سو  دضدةاَيو    ت شو   طواو  ي      

سووونو دض  دةكووو  . سووو ضدضا     (ب ب اووو ك  )ي سووو ي  
س  تَيضوو ، ه ميشوو  مومبينوو . دةسوو آل  و هوو مو     

  بوو تَي  سوو    كوو  ة سوو دة      :شوووَينَيبجض ي كاوو ا  
                     ،بَياووووووووووووووونو ة د ب  ةبو ةكووووووووووووووو ا  ي سووووووووووووووو ك

 (84 ه. .ث.ال" )دةكووو   ا بَوكووو    س ااوووَو  كووو    
دةسووووو آل ، دةسووووو آلا    كووووو  ي اووووو اه   َيطووووو ان   

 د ضيووو   دةسووو آل  . يملب توووي ف  م ا كووو ي اووو اه  
  ي سو  ي  اجا ت سو  د ضي   س  كوايد   س  كوا 
    و ما سوووووولي خوض يوووووو  ي د ضيوووووو   ي سوووووو    
 . ييت بلم

د   هوَوي دي دةهَينَي و  ة بوَو ئو  ةي كو        فَوكَو
بَوتووو  ئووو   اَيِ  ضاينووو  بوووَو دةسووو آل  بووو   ئ سووو اي     
ووو ا  طوا  ي سوو  دةم  ئَيموو دض ق وووو ب ض ة. ي كوو       
فَوكوووووَو ب سووووو  شووووو َي  دةكووووو   كووووو  اووووو  ي دةاوووووَ    

قاوو ك   ووو  ( 6ال ه. .ث." )ب  ذة ةاووجي قاوو ك  "
 ه ووموو  ي   َ شوون  َيب  هوو مو  شوو  ضاجض كوو  بوووَ      
م ظ ي ا  قا دةك  ، ب يوجي ئ مو ذة بوَو ئ ينجةيو ك     
دةك   ك  بو بِ  ضي ئو  ، بَيطومو   وو  ه اوكو  ب شور       
دةبَيوووووووووو . ئوووووووووو  ض ي تَي  م   ضاوووووووووو    و  ةاوووووووووو     
تووو  ة  ضاب ض ةك   بووو  ب شووو  تَيبووو  ة دةطووووجنَين.  
بَيطوموووووووو   دة بووووووووِ يي  ضسوووووووو ي ك     مووووووووودةي    
خَوشوو  خي   شوو دي، ب بوو اَيب  اوو خَو  ايوو  بووَو      
قاووووو ك د .  َ شووووون    ةك قاووووو ك  ي  يوووووودض      

خووووووَوي ووووووو  يَيط يوووووو ك   ض ط اطووووووجض   هوشووووووي  ي،
دةدَ  َي وووو  ة. ئوووو   ووووو دة ة ةي دةسوووو آل    ووووو ا   
ه قية اجضي . ئ موذط  ي   ت اجةك ا  و ب  ةي   و و   
  سوو  م  ة   بوو و َيي  َيبخاوو نَيب  اوووَي، بووَو ئوو      

  د قوو بيليووشوو يب  ووو  ة  ب خشوو   بووَو ك سوو ا  د 
. دي  ة دةك َي  ه   ئ    ةس   بَو خودي  ق وو ب دا

فَوكوَو  بوو ك  بَينن، خووودي ئوو  يد ا  ضدةيوو ك ووو    
اَوم اوووو  بوووو دة  ايوووو . و طوووو َ  ئ م شووووجض فَوكووووَو  ةك  
يين وَويياووووو َي  ب اط شوووووو ي ئوووووو  ة ا كوووووو   كوووووو   
وووووووو دة ة ةي  بووووووووض ي دةسووووووو آلا  يووووووو   موووووووودةي  

 .دةس ط يشنت ب  يَواَوتي    خوش  خي دةدض 

هووو   كووو  فَوكوووَو دةيهَيني ووو  ة  َ  اووو    هوووَوي د 
شوووووي  ي ق وو ب داووووو . ئووووو   ب و طووووو  دَينَي ووووو  ة كووووو  
دةسوووو آلا  مووووَودَي   شووووي  ي ا ح مووب داوووو ، بوووو    
مووووووو  يَي  سووووووويم ي خوووووووَوي بشووووووو  َي   ة   هووووووو    
ئ مب  ةشووو  بووو يَو َيب  كووو  ض ئ جن موووجض ة. ئ طووو     
ه قية   و دة ة ةي دةس آل  بَي    دذي بَي ، و   

اوووووو اه  بوووووو    »ب  ذة ةاووووووجي قاوووووو ك   « و  اوووووو دض ح
ئيم يووووو  َيب  شووووو  ض ة دضدةا َيووووو . بووووو آل  ئ طووووو       
ه قيةووو     دةسووو آل  سووو ب  ة  ب يووو كر دة ةكووو    
ا بن،  ةك فَوكَو ب ئ شب ض بِ  ضي  ضي ، و   ح و  ا دض 
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  ط م ك ا  ا ، ب شَي  دةبون   »ب  ذ ةاجي قا ك  «
 . وووووو  شوووووَيوة سووووو  ةكي ك ا  كووووو  ك دا  دةسووووو آل

دةس آلا  مَودَي   خوَوي بو  ب  هو مهَين ا  طوا  َيو      
كوو  ب   كوو   دذي دةسوو آلا ، بوو آل  بوو  ب شووَي  ووو       

ن ا  فووووووو ض ضاري دةسووووووو آلا  موووووووَودَي    بووووووو ك  هَي
: دةذمَي َيوو ، خووَوي دةشوو  َي   ة.  ةك فَوكووَو دةو َيوو   

          دةسوووووو آل   ةك سوووووونو َيب  توووووو ا  كوووووو  و سوووووو    "
   ووو  كَوموو و ط ي ئَيموو دض،    ئوو  ضدي دضاوو ض ة، الي ايبوو   

" شووووَيوةي ه موووو ك  شووووي  ي ق وووووو ب دا  ئ  ضديوووو   
 (86 ال .ث. .ه)

 ةط  ئ   م س و ي  مَيو  ييو . بو بِ  ضي فَوكوَو    
دةسووو آل  ب  وووو  ةي سَيباووووضوي   بب اووو  ئ مووو جن   
خوووووووَوي، و  ضسوووووووي يجض و  َيطووووووو ي د  سووووووو ب دا     
سوووووووونو دض َيي   ق دةة ك داوووووووو  ة، ك  يووووووووجةك د. 

طرين دة ط ك ا  دةس آل   ضا  ت ش    دة و و    ط ا
ووووووو ا   دة  اوووووو  كَوموووووو و َيب  موووووو    ووووووو  هَيوووووو ة      
ئَوتَو سوووَيَوا ك     ا  تووو يي ك   د  سووو  و  . بووو    
ت يووجضبو ا  ت شووو ي ك  موا موو  ك  وووو ا   هووو  ض ض    
سووو      ملم اَيووو  ا  تووو ييجض، ئ طووو  ي دضاووو ا      
 َياوووووووو ، دض ة يبوووووووو د    ديوووووووو  يب دا  سوووووووونو     

وي ك  ه مووووو ك  ت يوووووجضبو . و ه م اب اوووووجض   ب شوووووَي
ت دش ي موا م  ك  دةس يب د ب  اَيبشب ا  دضب   
ا  ي ووو  فيودضويووو ك     ه  و يوووجض بووو  كوووواِرَ و ب دا    
ايووجض ة ت      بو ة ا  ت يي ك  ، سيا  مَيب  
موا م  ك ا  ب  ت  بب  . ئ جمَو ة شوبل   م  ا او ي   

  ووووو هَي ة دةسوووو آل  كوووو    بوووو ِ  ي ذم  ةيوووو ك    َ  
ي اطيوو ك   دةبووَو ة،  ةك بنوو م    بنوو ِ ةا  م فَيوو      
ك  يوووجةك د كووو  و هووو مو  ب اط شووو  يَو ض يَو ةكووو   

الي ايوووو ك ا    َ  اوووو  دةِ َ يشوووو    خ سوووول  ا  سووووَ 
 ذَيمَيبوو  موا موو  ك    يوو كط او ي ئ شووب ض دةكوو د 

ب ي كاووو   دضاووو ا  ئووو ضدةي  (بووو يي بوووو   وووو )كووو  
هوووو اط  ا   و  َيطوووو ي خوووو  ة  دةسوووو آل    ي سوووو ،  

 َي وو  ي  َيط اوو دض    د  سوو ب دا  ق دةةوو بو  ،   
بووو آل  ئووو    (87ه. .ث. ال" )بووو ك  هين ا  سووو ضدض 

ث  تو   كدةس آلا ي ك  ت يجضبو  ب هي  شوَيوةي ك ي  
اووو بو ،  ة ئ ط  تووو  طووو وَي  تووو ك  بووو ك  دةهَين ،   
ب آل   م ا ،  م ا  ي س  بو . ي سو  ت شو ي هو   بوَو     

  بوووَو ه  آلايووو ك ا ، ئ  ضسووو  دةك د     خوووَوي   هووو  
 ة ضيووو ا  تَيجةب خشووو . ديووو  ة  ضسووو ي  مَيو  يووو      
  دةكوو   كوو  ت يوةاووجي بوو جمَو ة  ة ضي ا  خشووين    
ي س ي  ة ه ي  ب  دةس آل ،  يو د وو  سونو  ئو و َو  .     
ب سووووووو  جنجض  وووووووو  ب  ه مووووووو ك ا  ذَ  ذ د بووووووو    
قوا بيووو ا  سووو ب  ة  بووو  مَيوووو  ي ئووو   سووو  دةم    

  جنجض  وووو ط اط  ئووو   ب سووو ا  ، تووو  ةِ  ض   ب سووو
  وو   بووض ةدض   ادةك َي  و ئ ينجةدض وَيبَوو ينو  ةي  يو   

 بب َي .

يوو كَي  ووو  خ و وو  سوو  ةكي ك ا  ب و ط اجاوو ك ا   
فَوكَو ئ  ةي  ك  طواو  ي ي سو ي   ةك سياو  مَيب     
  ة ضي اي وووو خد، شووووَيوةي ك  ت يووووجض كوووو د كوووو  اوووو  

بووو  ة دةكووو   كووو    ه اوكووو   بووو  ة. فَوكوووَو ئ مووو ذة    
ا ا ا   ا ي  ضا   ذَيمَيب  ي سو ي  ب هو م   طواو      
و ب  ةي ي س  ة قا  دةك   كو  خوودي  ذَيو  قاو ي     
تَيووجةك  . و سوو  دةم  ك سوويبيجض  ةخ اوو ط ان ووو   
سيا  م  ت ش ي ا  و توض تَيوةي هَي شوب د  بوَو   
خوو ضث بوو ك  هَين ا  ت شوو  بووَو ي سوو ، ئ جن مووجةد ض.     

ةايووووو ك ا  اووووو  وووووو  دة و ووووو    ت شووووو    ةخنووووو  بن  
دة  اووووووو  كووووووو   ذَيمووووووو  بَو ذ ض يووووووو ك   توووووووَو    
و ب  ذة ةاجي خَوي   دةس جةخ ا  ا   ي س ك ا  ة. 
ئوو جمَو ة دةسووو َيوة دضا  اوو ِ ة ض بوووو ،  و ب  ئووو  ةي   

شووَيوضاج. ب م ا يوو ك ةدةسوو آلا  حبوموو ا  ي سوو ي د
ووو  م ا كوو   ئووو   خ و وو  وووو ب  ةي خووودي فَوكَوشووو  ة     

ئووووو  يد دة طووووو   طوا  ةكووووو ا      ضسووووو  ، توووووواب  
دةس آلا  مَودَي   بو   ب و ط اجاو   ةخنو  دةكو   كو       
ئ يجي ووووووو ك ا  ي سوووووو  و طوووووو َ  ئوووووو    َيبخاوووووو ن      

 كَوم آلي ايوووووووو ي دة ئوووووووو جن م  ا كن وَوذيوووووووو 

 .دذضي ايجض    و ا كَوك  سي سي ك ان،

 ةك   فَوكووَو ب ئ شووب ض ط مي اوو ي سوو  كواب د 
نوو   و ب  توو   دةط َيوو  كوو    ط مي ا يوو ك  ه و خ و  اَي
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دةبَيوووووو   ياوووووووض بب َيوووووو . بوووووو آل  ا اوضاَيوووووو  بوووووو    
تَيشوووني  ك دا  تَيضووو  ضا ي ئووو   م سووو و ي ،  ضاووو     
اووو اه  بووو  طوووَوِ يي شوووَيوةي طواووو  ، و هَي شووو ك ي     
خَويجض س  ك  او  بَي ، تواب  م سو و ك  ئ  ةايو    

ب  ضسي  (ك   طوا  )ك   طوا  ة  ضس   ي   ا ا ا   
ةخن  دةك  . س  ةِ ضي ئ  ة فَوكَو ا و َيو   دةس آل   

كوووووووو  توووووووو مب  ط مي اوووووووو ي سووووووووو  كواب د  د ض    
تَيشووووووووووووب  ان ك ا  ووووووووووووو بوض ي ويبَوو ينوووووووووووو  ةي  
ئ  مواط  يجض، ف  ضمَوشب د  ة   وَي ة ة دةك َي  ب  
ب دةسووووو هَين ا   ضايووووو  ي، ط مي ا كووووو  ت كاووووو  ي 
بب َيووووو . بووووو و بو فَوكوووووَو ئووووو   ه و وَياووووو  ا ي كووووو     

ض ب هَوي اليو اط ضا  ئو   ه و وَياو  ا  ة    و ه م اب اج
ب يوووجي  ة دةطووو ض ، ب يوووجي دةط َيووو ، ئ مووو جن     
فَوكَو يين وَويي ي تَواَيي د  س  و ا  ط مي ا ي 
سووو  كواب د    ئوووو   كووو  ة ا ي  اي ا يوووو  كووو  ئوووو      
ط مي ا ي  و كَوم و ط ي ئَيمو دض تَييه و جةسوَي. فَوكوَو    

ب د  اووو ك ب شووو  يي  ض ةكووو ا  ط مي اووو ي سووو  كوا
 ةك كَوموووووو و َ  فَيوووووو    ا و وووووو ، بوووووو و بو  ةك ب شوووووو   
سووو  ةكي ك ا  ت يوةاجيووو ك ا  اَيووووض  ه قيةووو        
دةسوو آل  دة ضاَيوو  كوو خَوي دةيوو  َي  شووي ب ا  ة.    
ب حم و ووو  ة  ةه اوووجي شووويب  ي ب سووو ك  هَيشووو   وووو  
مَيوووووو  ي سَيباووووووضوي  دض، ك موووووَ  اووووو بو ، بووووو و بو  

 يواوووووو  ةسوووووونو ةك ا  ئوووووو   ب سوووووو  ووووووو ت   بو ب
 .دةبَي   ة      د ضييجض، ب  ه م ك ا 

فَوكَو خَوي ب     ا  ا و َي  يَيطو ي خوَوي وو      
 ةس  دض بَو ط مي ا ي س  كواب د  و كوَيجضي . ئو    
و   م س و ي   ضدةك   ك  ئ ي  خَوي و    ةسو  ا ي  

؟ ب ئ شووب ض ديوو  ة  ب دةسوو ي  ة دةدض  ب  يوو  يوو   اوو 
خوَوي وو ب  ةي دةسو آل        ك  ئ   شويب دا  ةك ا  

ه قية اووو  ة و بووو   ئووو   هَويووو  تَيشب شوووجةك   كووو    
بوو بِ  ضي ئوو   كَيشوو ط وَي  ووو بوض ي ت يوةاووجي ئوو       
د ضاوو دض ووو ا   كَوموو و ط دض ه يوو . ئوو   ب شووَيوةي ك      
يين وويي اوو  ئوو   شووَيوض ةي كوو  ب يوو  ضا  دي ئوو       
 ا  ضي ا ي   تَيبو  ة ط َيوجةدض بوَو ئو  ةي دة ي خو        

شوَيوةي ك  ةهو  اون،  ةك       ئ   ت يوةاجي ا  ب هي ك
ئوووو    ا يوووو   ةاطوووو  بوووو      كَيشوووو ي ك دةخ اوووو     . 

ط مي ا يووووو  بطووووو   كووووو  فَوكوووووَو خوووووَوي وووووو دة ة ةي  
ا  ئووووو    ا  ضي اووووو  ب ينَيووووو . بووووو آل   ةك   دةسووووو ال 

ب د َيوضي ئ   ب س  ب و ط م   هَين  ةا  ة، فَوكَو  ةك 
ئوووو   شوووو    َ شوووون  َي  توووويجي خووووَوي ووووو دة ة ةي 

ا بينَيوو  كوو  خووَوي شوويجةك ا  ة. ئوو   بوو  مي ووَودي       
ئوووو  كَووَوذي  دةاوضاَيوووو  اوووو  ئ اجض ةيوووو ك خووووَوي د    
بط َي ، ب آل  ئ   د    ضط انو  ك موَ  ايو . سو  ةِ ضي     
ئ موووو  مي ووووَودي يين وَوييوووو  خووووَوي دةبَي وووو  هووووَوي     
دة طووووو ي   دةسووووو َيوة دض . بووووو آل  ه  و وووووجض  بوووووَو    

 ك ا  دةسو آل   يت يوةاج س ن اجا  ئ   خ و  ي ك 
  ه قيةوو   بوو هَوي توو اج هَوك  َيبوو  ة، ب ه و وو  بوو      
ت يوةاجيوو ك  دذ ب يوو ك دضاوو ض  ، هَيشوو   هوو و ط ي      
بوو ك  هَين ا  شووَيوةي ك  اوو  ة   توو كب ض ي عوو قل ن   

ك  ه و ط ي )دذي ا فا َيب   َ   ئ وَو  بَو دةس آل  
 ةطووو  َيب  ه قية اووو   ةك يووو كَي  وووو  طووو اطرين       

و م   ةيووو  ة  (.ب  ي سووو  ا ين  ةطووو  ةك ا  خوووَوي 
   فَوكووَو هَينووجة ووو  ئوو د اَو   ا ا اوو   ووو  في وو   د       

 ا ك  اَوا  ة.

 ووووووووو   ي خووووووووَوي ك  ةكوووووووو ي فَوكووووووووَو بوووووووو آل 
 . َيو اض ةد ب يي  ض  في    ديجي و  مي ودَ وَويي  ة
 كو   هَوك  َيبو   في و    ئ يوجي و   ةواو ي  ئ   ب بِ  ضي

ب ط ِ ضا  ة بَو  ضب د      كة ض  يي  ي  وَيم  س  جن
بَوئووو  ةي ي  هووو  ي ئووو   ب ب اووو    ،ف  ضهووو   دةكووو  
 ةك )بَوو ينووووو  ةي و سووووو   دةكووووو    مَيو  ييووووو ي وَي

 (كوووو و ديني  ، سوووو  م ي دض ي   طوشوووو ط ي دايوووو ي 
  ا ب او  ة. ب مشووَيوي  ةواوو ي ئ يووجي و  ديوو  دةي  

يَيجةك او  ة كوو   ت  شووبو  و ةوا يو ك  م او دض دض    
مَيووووووووو او  ب هَويوووووووو  ة، ديوووووووو  دة ا  ب ض ةكوووووووو   
  اجةك اووووو  ة. فَوكوووووَو مي وووووَودي خوووووَوي بووووو يي  ض    
دة ضاَيوووووو ، ب  م ا يوووووو ي كوووووو  ئوووووو   موووووو يل  بووووووَو     

 ةك  »ب  ا مووووو  ئ شوووووب ضك ا  «دةس نيشووووو اب دا  
 (بن ه مو  ة )ت َ ذةي كَوم و ط ي س  ا س   بينو ض ي  



 118  

SARDAM  No. 39   2005 
 

َو ت كاو  ي  ه ي  ك   ةك ب  ا م يو ك  ت ضك يبو  بو   
خ ض ا ا     . ئ   ب  ا م او  وو هي  ديوجَي  شو  ض ة     
     ان   مَيو اوس ايد دضي   ا هَين  ة بَوئو  ةي  
  اي ب اوووو  ة. ووووو مِ  ة ة فَوكووووَو  ةك بووووَو كَوموووو و َي  

دياوووووثلن، «مَيو اوسووووو  ف  ةااووووو    ايبووووو دة ة  
ةواوو ي ئ يووجي و   " )ةواوو ي ئ يووجي و  "دة بووِ يي 

ايوووو ، بوووو و بو ب ي يوووو  ووووو     (لنم َ ظوووو  ذيوووو  دياووووث  
طش ط ي    ت يوةاجي ا كنيب  يَو ض يَو ةك   كو   
خَوي   ك  دضا  ة  و ب  ضم    ئ مو جن  سونو د ض      

 ةك خوَينجك  َي  وو  قوا خب او ،  ضهَينو ا     )وَوك و يجض 
( س  ب  ط وَي  ك  اوضا ي ه و ط اي تو كي   هو بَي   

َو ة ب  ا م اوو  ووو  ه م اب اووجض ئوو جم (. 49  ينووجض  ال)
هووي  ك اَيوو  ب شووَيوةي ك   ضشووب     ئ شووب ض ووو ا      
دة ط ك اجض يَي  يَ  ا بو  . هَوي ئ م  ئو  ة او بو    

ك اَي  ب شَيوةي ك  ك موَ  تو يِ ة ي وو      ك   ضقع هي 
ئ يووجي   ا كوو  ، بوو و بو ب  ا موو ي اوو ي     ملم اَيوو   
ا  توو ي    سوورضايوط وَيب  دي ووو ئ  ضدض بووو   كوو      

 ض ي قوووو بيل  شوووويب دا  ة بووووو  ، ه  توووو اج  ب اوووو 
د ضي   و ط َ  ب  ا مو ي سو  ةا ييجض ييو  ض  بوو  .     
فَوكَو  ةك يي ا وَويي ك ه  و وجةدض  ا ئو   شووَين ي    
دةشَي  و  ئ سوي   ك شو  شو  ك اجض مبَيني و  ة       
خوووَوي وووو م ا ك ا  ئ يوووجي و ، ةواووو  طشووو ي ك         

َ  ئ م شجض ي  ه  ي دي  دةك   ب د   بط َي . و ط 
ئ طوو   ووو   سوو  جن  مي َوديوو  ك م اوو  ايثوو ِ ين كوو         

ئوو   توو اج دَيوو ة ك موو ي في وو        (في وو   دةيج ك اووج  
 ئووو   و طووو َ  دض َيوووي ئ يجي ويووو  ة ةواووو ي وووو ب  ةي

(د ض ة  ا  ضيو   ب   ك  ا طوجنَي   َ  ةدض ط اطيجضا 
 ض اَيو د  ي و  يي ك ا ،مَي شيب دا  ة   بب ين   
 .ة   َيبةجم ك ب  ت   ب شَيوةي ك  في      فَوكَو

و    ي توا ي ايش  ة ئ   قاو ي ي فَوكوَو كو     
دةبَ  ب شَيوةي ك  مَيو  ي ب  خو د و ط َ  «دةو َي  

، »ع قل ووووجض ببوووو ين اوووو ك ب شووووَيوةي ك  مي وووو في يب 
بَيطوموو   و اليوو   في وو     ئوو د اَو ة دةسوو نَين َي .  

ب  بِ  ضي من دةبَ  م ا ي «ب  ي دةو َي  فَوكَو ب   ضش

بوو م ا ي ئوو مَي ي    َيوووةي    »عوو قواي و  « شوو ي 
سوونو دض  بب َيوو ...  ب ينوو َي كوو  تووَو  شووَيوةك ا      
ع قواي و   و ا   دة  ا  ك دض ةكو     سياو  م    

 (47 ه. .ث ال" )ك دض ةك اوووجض، ب  ي سووو   دةبَيووو 
د اَو ئ  ةي  تيشب  اي فَوكَو و  اي ض    في      ئ 

ك  ئو   ئو    ةسو  ي ب يوجي طو     شويب دا  ةي       
ديوووو     دةس نيشوووو اب ض ي ووووو  كوووو دض ة مَيو  يوووو      
ا ي  ايو ك  ، ب دةسو   ةدض كو  اي ي اوجض ه قيةو          
دةس آل  م سو و ي سو  ةك  تَيبوجةهَينن. فَوكوَو بو       
شووويب دا  ةي ك    داووو  وووو  شووويب دا  ةي في ووو      

اي و ا  ميب اي موووووووووو ك ا  دةسوووووووووو آلا  عوووووووووو قو   
دةس نيش اب د   ا س . ب آل  ئ   قاو ي  بو  م او ي    

 فيب دا  في وووووووو   ايوووووووو ، بوووووووو و بو بوووووووو م ا ي    اوووووووو
 .تَيشب  انَيي

 بو و بو  عو قَ ،  سو    ا ك او   هَي   فَوكَو د ضي  
  ل بشوووووو و ع قوايوووووو   تووووووَو  كوووووو  دة يووووووجةخ  
 «  َيووو ةد يَوخوو كة  .ة  د كوو ي  كوو ضجيوو ك يي وَيم
  ا م بوو َ ق عوو  ووو  نووخة  ضد ية  اد بيشوو   ووو   طوو ئ
 ي اوو مي ط  َيوود ة  ئوو ي ا م بوو ،ننيوو ب ي ك ي شووط
 ي  ب سو   د  َيو اضواةد  ها او  َ ق عو   ك ني بب ة  ئ
  آل ب . َيب ة  ل ق ع  اد بيف ا  و  تض خ    َيب  خ
 ،  ك تو ض خ   شو   ا يو اوق ع . ي ا م َ ب  ي اق   ئ
  يهو   ا ب ب   ئ  آل ب . خ  ت  ه ي  وَيم  بَيذقض 
 ال ث. .ه) " ضد ا   ياوق ع ا  ب  ا  ي ا  بَيف م
 ضد  ووَي ك   ئوو ي  سوو ا  س و  مووَيئ  اجاوو طو  ب (41
  بَي  كووَوه َوكووَوف ية  ا بيشوو يدَو وويم  كوو  يووة  ئ
   و . شَيك  َيجا ه و  ضدال َوخ َوب   ايوَيت    َيه ب
 يجاوووا ب  كوو  ي ه بوو  ا يوو َيب ي و سوو م ضجشووة  ا
  هة   هوو .. وبد ببي  خ ة  يوو َوخ ب ي   وو يف ي بوو
  اوود ك     َ ق عوو  ا يووضذد ي سووةوسة  ي و سوو م
  اض  يوو ب  كوو (  اوووه َوبوو  د ب ا توو  بوو) يجَيووموئ ا
 ، وب شو َيكض  ضجيو َوخ يال بو   ا َو و باض ف ي ا خب اوق

 موووووو قوَ   َ   ب شووووووَيوةي ك  ؤكَوف. سوووووو ب  ا ي شوووووو
 شويب دا  ةك ا     م ئ  ب و ه   .دةك   ب  خو د
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  ذَيمووو ك ا  وووو  ه قيةووو   كووو  ك دي و سووو   خوووَوي
 .تِ ك دَ ا  ة ،ضجا َيدَوم دةس آلا 

 

 ذياندا بةسةر تسةدآلاب دةسةآلتي

فَوكوووووووَو بووووووو دي  يب دا  يَيطووووووو ي مَيوووووووو  ي  
ئو     ب ش ك ا  ط مي ا ي سو  كواب د ، سو  و اويَ  
 و  ة.  ط مي ا ي  ب شوَيوةي ك  يينو وَوي  بواي دةايَ  

ئووو   ب شووو ا  وووو    ي مَيو ييووو  ة دةط ِ َينووو  ة بوووَو     
دة و    ش  ي يَوا ا ، و شوب ي  َ  ، كَومو  ي  َ  ،   
ئيمث ضاَو يوووووو ا   َ     بوايوووووو دة  َ ذه آلايوووووو ك ا   
م سووووي.ي  . و طوووو َ  ئ م شووووجض اوووو اه  و سوووو دةي      
ح ظجةه مجض بو  دةس آلا  ب آلدةس  ب س   ذي اوجض  

  ه  ِ َيوو ، ت يوووجضبو ،   ةك ا كن وَوذي يوو ك  سي سووو 
ه  ت اجة ا ا ا   و   ك ا شجض،  ضا  وو  سو  دةم    
ك سيبجض هَيش   و    ي ت ضك يبي  ة بو  او كنيب    
ب آلدةسووو  دضاووو دةا ض. و طووو َ  ئ م شوووجض ئ مووو  ئووو      
س  دةم  بو  ك  اي ييوجض س  ت  شوي ك داو  ذيو       
  ت  ةسووووووووووو اجا  سووووووووووو  ذمَي ي دضايشووووووووووو وض     

بوووووو  يوووووو كَي  ووووووو  م يلوووووو    توووووو  دَي يب دا ، بووووووو   
ي   اس  ةكي ك ا  دة و      يَو َيب  ا  ةي ع قو

َيب  ه  ِ َيبجض دة كو   .    ك دض ي سي س  و  شبل 
فَوكَو ا  ةِ َ ك  شَيوض ي ا  ةي ع قواي ا  سي س  
و طو َ  ئوو   شَوِ شوو دض بوو  ض  د دةكو   كوو  طوو ويلَو ووو    
 ضااوووو   س  شوووو ي ك اجض ئ جن ميووووجض. ووووو   ضااوووو      

 ي ك اجض ئوو  ضدك دا  م سوو و    شوو  ك   ووو    س  شوو
دةس  بوايو دة ا قليجيو ك ا   ضاون، طَوِ ضاب  يو ك      
ايووووو ي سوووو  ك  اوضا     َ   ط اطوووو  ب  هوووو مهَين .  
بوووو آل  ووووو بوض ي سي سوووويجض ف يل سوووووف ك   هوووو   ض     
بِ  ضيووو   بووو  ايوووو ة ا قليجيووو ك ا  دةسووو آلاجض َيي،  

هوو بو ،  م فوو  س  شوو ي ك     توو مي ا  كَوم آليوو ا  
 ة ب يجي  ة ي اجةط  . فَوكوَو ب و طو  دَينَي و  ة كو      
ئوو جمَو ة طواوو  ة، ئوو   طَوِ ضاب  يوو  بن  ةاي اوو ي كوو    
وووووووو    ي ت ضك يبيووووووو  ة وووووووو  ئ سوووووووي كووووووو دض ة     

دةس آلا  «كل و ي ك اجض، و ئ  ضدض بو ، دةش  دة ة. 

 ا ح مووب داو   شوي  ي  م  يو   بو    او اه   (مَودَي  )
 ي وا  ك  س .بش  َي   ة خَوي ط اط  ب شَيب  ك 
 بووو   ضسووو   خَوي ت يوةاجيووو ك  (دةسووو آلا    ئووو)
 "ه يووو  ة  يوووا كة ضد ك    كووو شووو  دا  ةي اوضاووو ي
 (86 ال .سَيباوضوي   ي  وَيم)

 تَيشووو  سي سووي ك ا  ايووو ة كوو  و ه م اب اووجض
ب  ع قوايو ايَ   يس ك س  دةم  دةبو  ، ب  دة ض 

سي سووووو    ئووووو مَي َيب  اووووو  ةي ب  هووووو مهَين . وووووو      
مووووجض، وَيبَوو ينوووو  ةي  ا  ةِ ضسووووي سوووو دةي ح ظجةه

 َيبخوووو ض    ئ  مواط  ي اوووو  ووووو ب  ةي ه ووموووو  ي   
مَيو  ي ، يوط ضو   ذم  ةي دضايش وض ، بو ة هَوي 
ت يجضبو ا   ضاا   كَوم آلي اي  ا  ةك  . ئ    ضاين  

 ك داوو  ة ئوو خ ق     اوَييوو  ت يوةاووجي بوو  شووَيوة ب  
ت ضك يبيووووووو  كوووووووَو    ا ا اوووووووو   بووووووو  شووووووووَيوض ي    
ئ مَوذطوووو  يب دا  موووو كي ظيل  بووووَو دةسوووو آلاجض ضا     
سي سي  ة، ا بو . و ب ي ئ م   ضااو   كَوم آلي ايو    
تاووووثَو ةك  ، و توووو  ض َي ي سوووو  جن  ئيجض ي ك اووووجض   
د  سووو  و  . ئووو    ضااووو  ا  ب تَيضووو  ضا ي  ضااووو   

 وَيب  ط  د ا ، س  ب خَو س  ش ي ك ا  ة  ضاا ط
ئ موووو دةي «ووووو   ةمينوووو ي كَوم آليوووو ا ، ه موووو ك     

اووو بو  ، بووو و بو وووو ب ي ئ مووو    »ق و    اوووجي  َينووو ي 
ب ي ي وووو   وووو  شوووَيوة اَيط يشووو نَي  كووو     ي وووو       

 ضاا   كَوم آلي اي  ا  ةك   وو      دةك  ي ك   بو ..
ايووو ةي سي سوو  ا قليووجي حيبموو ا  ت ضك يبوو        

ط  ة د  سوو  و   َوك  ووو ب  ةي كَوموو و ايووو ةي  ةشوو
ك  هَوب  بو  السو يب دا  ةي  ضااو   س  شو ي ك  ،     
تَيشب ش  ك دبو . و ف سل   ح  ا مجض دةبينن كو   
ئ جمَو ة ه  ت مي اي  وو اَيوض   ضااو   م َ ييو ك        
بواي دةك ا  دةس آلاجض ض دة ئ جن مَيب  بَو  ضااو    

. وَيووو ةدض اووو اه  كَوم آلي ايووو  ه  تووو  خ ك   دةبَيووو 
ا  اوَي  ئ   شَيوض ة دةك ين ك  ه اوجَي  وو   ضااو      
كَوم آلي ايوووو ك   ت يوةاووووجي   بوووو  ا كن وَوذيوووو ك ا   

دةسو آلا   "دةس آلا  ب آلدةس  ب س   ذي اجض ك د. 
ب آلدةسوو  ب سوو   ذي اووجض، ذيوو     كوو    ك دض ةكوو ا  
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/ هَين يوووو  اوووو   بوووووض ي ذموووو  دا  ئ شووووب ض    ضاوووون     
د بوو  هَوكوو  ي طووَوِ ضا  شووبل   ذيوو ا     دةسوو آلا  كوو  

 سي سو ا ك ي  ك   بَيو ةذ ئ   َيدَوم سي س ..م َ ظ 
 (.143 ال ث. .ه) "ت سي  ة ة ذَي  دةخ ا  بو ا 

ووو  طَي ضا  ةكوو ي فَوكووَودض دةسوو آلا  ب آلدةسوو  
ب س   ذي اجض و س  دةم  ك سويبيجض وو دة  ي د     

ي ماوووو  ة اوووو   ي ماوووو  ، ط آلو وووو  بووووو . ئوووو   د      
سوو  ةا ي سوو دةي اَو دةهوو   و يوو ك ي بو  ، بوو آل      
ووو   سوو دةي دض اَيبوو َ  بووو     ا كنوو وَوذي طوو وَيب     
دةسوو آلاي   تَيبهَينوو  كوو  اوو  ه اوكوو   خ سوول  ا       

 دةس نيشو     مو َيئ ه اوكو ي   ه وومو  ي   ئ شب ضي
 .دةك  

ي كَي  وو   د   ي ماو  ة او  كي ك د  و سو       
 ةط  ي م َ ظ بو . بَو ي ك جم   و  مَيوو  دض  او  ضي   
 ضااووي  ةك  ةطوو  ، ذموو  ةي دضايشوو وضا    شووي     
دي و ب ي  ا  ض ي سو يي ك  ، ب شوَيوةي ك  تَيبو  ة    
ط َيوووج ض    بووو  دة ض  بوووو  بووو  يَيووو  ط اطيثَيوووجضا      

َيط يشوووو ي سي سوووو . ب مشووووَيوةي  ه  و ووووجض  بووووَو ا  
ت َ س ك ا  ا  ةك دا  ةي ذيو ا  مو َ ظ، و ا يبو  ة    
 بوو  ئ م جنوو  سي سوو  ا ةك اوو  ة ط َيووج ض.  ض بِ يوو  ة     
كوووواِرَ      َيبخاووو ي يوو ووو ي ذيووو   ب مشوووَيوةي    
ا  ةِ َ ك  ب ش  ش ش م  مَيوو  ي سَيباووضوي  ي   
فَوكَو بَي . ئَيمو   شويب دا  ةك ا  ئَياو  ي فَوكوَو     

  و ف سوول   ه شوو  م  ئوو   ك َي وو دض   بووَو سَيباوووضوي  
 .    دةخ ين 

ي ماوووو  ي د هوووو م  دةسوووو آلا  ب آلدةسوووو     
ب سووو   ذي اوووجض و سووو   ي سووو   اووو ك  ةك ئووو مَي ي      
د بوووو  ة ب  ه مهَين اوووو  ةي موووو َ ظ، بوووو و بو توووور  ةك  
ب بوو اَي  بووَو  ةبوو  هَين   سوو ي ي كوو د  ة.  ضااووي    

ي سو    ا  ة ي   ب   ا ي ك  د  س ر ا كن وَوذي ي 
 ةك ب بوووو ا  دةسوووو آل ، ووووو بوض َيب  ت  شوووووبو      

  بو   ية  ا   ااض  ئ   فَوكَو .د  س  و  ت  ض َي يجض،
  َي ك  و يوَي د ب    َياةد   ا َ َ ِراَوك  اآل سةد
  ل سو  ف َوبو  ةوَي ِ طب) ة  ا كةجيش ضدض س   َ َ ِراوك

 َ َ ِراَوكووووووو  اآل سوووووووةد  كة  سووووووو  جن مووووووو ئ (7
  ك ي  سوو ي«  بوو  كوو  وبوو  َيووظَ  م  ا نَيهم هوو  ب
   سووووو ي   ئووووو . َيووووو نبضد »َ  يوووووضِ َيوط    ض بووووومض 
  ك ي  سوووووو ي ضجاوووووو با م ه و  وبووووووةد ة ض بوووووومض 
  ووووو َ َ ِراَوكوووو ي يذَوو نووووك ا . َيووووب دينَيهم هوووو  ب
    ضجنووووووووووووي      ك ط بشوووووووووووو و ،  ك اوووووووووووو خ  ك
 ، وبووووووو َ موووووو  ك   جا اوووووو ية  ت ضجا ك ا خ  سوووووو  خ
 يشووووط  جن موووو ئ ضد اوووو ي ط ةد   ووووو  َيك يوووو  ه و
     ك كوو ا » و  يووضِ َيوط   يجا مدوسوو  ا وبد يوو «
   ك  ايوَيت  بينك ا .ضجا با م ه و  وب   ك و  مَوك
 ب ا ي وو ا  ي سوو  ك  ،  اد بو َ ِراَوكوو ي ضد كوو َوبوو
 خوووووض ة ةدض تووووين ك ا    ك َيبوووو   توووويي ب سوووو  
 ،بوو  ض  اوو بو  ا ي وو   اوو اه   توو  ط كوو ض، يَي وو يَ 

 .ب ك  هَين ض ضجشيا ك ا خب اوق    و  ضابَوك  ب و بو

بَيطوموووووووووو   كووووووووووواِرَ و   دياووووووووووثلينب د      
د  سووووو ب دا  ي سووووو  ي  ضمبووووو ض    طوَيِ ضيووووو َ ،   
ت يوةاووجي بوو  ت يووجضبو ا  سوو  م ي دض ي  ة ه يوو .     
طَوِ ضاب  ي  ئ بو ي ك   ك  بو ا  هوَوي ك و  كو بو ا    

اب  ي  سي سوي ا ي بو او  هوَوي    س  م ي    ئ   طَوِ ض
ك و  كوو بو ا  دةسوو آل ، ب اوو  ض ي و يوو ك ي  اوون،     
بووووو و بو وووووو  تَيشوووووب  ان   ت  ةسووووو اجا  خَوي اوووووجض 

دضس ت اجا   «ت يوةاجي   ب ي ك  ة ه ي . بَو ةوا  
شووووَيوض ة سوووو  ب  ي ك   ب شووووَيوةي ك  تووووِ  ب سوووو     

ي ك  وو  طوجن اوجا      َيبخا ي تيش س  يجض، ةوا
ب دا  كوووووووو   و سوووووووو  بن ة ي خ سوووووووول  ا  دضب شوووووووو

ةسووو آلا  ي ك  . بووو آل  ئووو   شوووَيوضا ي دةسووو آل       د
و ب شو  ئ بو ي ك اوجض ت يوجض او بو     او اه  ا ي و         

فَوكووَو  (221 كووَواِرَ َ    سوو ض.ال" )بوو   بوووض ة اوو بو  
ئ   د   طَوِ ضاب  ي  ب شَيوةي ك  ا  يب ب ي ك، ا ك 

 و ي كوووووووجض ب شوووووووَيوةي هوووووووَو   دة ئ جن م كووووووو ي و ت
دضدةاَيوو ، بوو آل  ب ئ شووب ض ئ موو ذة بوو  ة دةكوو   كوو       
بوووو بِ  ضي ئوووو   ا كن وَوذيوووو  سي سووووي ك   بوووو   ووووو      
ا كن وَوذيووو  ئ بو يووو ك  ، ت يوووجضبو  . فَوكوووَو ب و طووو    
دَينَي ووووو  ة كووووو  ا كنووووو وَوذي ي كوووووَواِرَ َ  بن ةووووو ي     
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ت  ةسووووووووووو اج    ط شووووووووووو ك د    سووووووووووو  ك  اي  
بو ي، سووووووووو  م ي دض ي  ةك ب  ان  ةيووووووووو ك  ئووووووووو  

ئ مووووو دةبو ا  ا كووووو   َيبخووووو ض    تَيبوووووجةهَيَي. بوووووَ 
دياوووثلينب ض ةك   وووو ا   دة طووو ي ب  ه مهَين اوووجض،    
تَيجض ياوووو ي  ا  ةكوووو ا  سوووو  م ي دض ي يَي ووووو يَ     
اووووو دةبو  . بووووو  ه م اشوووووَيوة سووووو  م ي دض ي بوووووَ     
و ق و  ووووووجض ، كووووووواِرَ َ    دضب شووووووب دا  عوووووو قوا    

بن اوو بو . دضايشوو وض  و ئ سوو َيب  بوو  بو دض، موووم   
بوو تَيَ  ب و ط اجاوو ك ا  فَوكووَو ئوو جمَو ة ا كنيب اوو ي    
كوووَواِرَ َ ، تشووو يوضا  وووو  طَوِ ضاب  يووو ك  مووو  ار       
ديوو  ا ي ووو بوض ي ب  ه مهَين اووجض دةكوو د. الي ايبوو    
و ف  ةااووو دض ت  ةسووو اجا  ا كنووو وَوذي ي كوووَواِرَ َ    
ه   و ِ   ي مَيو  ي   ه   و    ي وَوذيبي  ة، ب   

  ت يووجضبو ا  سوو  م ي دض ي دةسووي تَيبوو د. ئوو     ووو
ا كن وَوذي اوووو  هووووَوي د  سوووو  و ا  سوووو  م ي دض ي   
اووووو بو  ، بووووو و بو بووووو   ةمينووووو ي ا كن وَوذيووووو ك ا    

 .س  ك  اي س  م ي دض ي، دةذمَي  ض 

 ةك تَيشووور طو وووو   فَوكوووَو بووووِ  ضي  ضيووو  كوووو     
ا كنوو وَوذي ك ا  كووَواِرَ َ  و ه م اب اووجض كوو  ب  َيوووة     
ب شووووووو  ض ةي  م اووووووو  ة، تووووووو  ةي   سووووووو اج. ئووووووو    
ا كن وَوذي اوو  ب ئ سوو ا  طواوو  ي ايووو ةي سي سوو ،   
ي سوو    ب  ت سووي  َي ي ك     ا دضدتوو   ة ي   ووو ا    
اووو ب د. ئووو   ك سووو ا ي ا كنووو وَوذي ي دةسووو آلاي        

 ية  ب و ايو ةي كي   ت اج و  ضس يجض يَي  يَيب د،
 وووو ك اَيب  كَيبي  ه  يووو  كووو  بووو ك  هَين  ة  اووو و  ةد
 ايووو ة ئوو   .تَيشب شووب ضبو   ووو  ضب د دض ا ي  اووجض
يي  ض ضاوووووو  دةيوووووو ا وضا  و يَيطوووووو  يي  ض ةكوووووو ا    

دة ك  اي دةس آلاجض  ضا  وو  ك  خ او ، قوا خب او ،    
 ضابَوكوو     ب ِ يوب  ضي ايوو ك ا  دة و  اووجض، تَيبوو  ة   
 بوووين. م ب سوو  ئوو  ة ايوو  كوو  ئوو   ايو ضاوو  ط اطيوو   

 اووَ  ووو اَيوض   ماوو بو ، بوو و بو ئوو و َو ي   ا ا اوو   مل  
ه و وَياوو   ايو ي ك اووجض، ئوو    ضسوو ي ي دةشوو  دة ة   
ك  كَوم و َي  ك دض ي ا  ض  ا  ة و  بووض ي دةسو آلا    
ب آلدةسوووو  ب سوووو   ذي اووووجض، ب شووووَيوةي ك  بوووو  بو   

و اليووو   طشووو   ة، ق ووووو ب ض ة. بوووَو ةواووو  طواووو  ي    
دةهوووووووو   ووووووووو ب  ةي  هيوم اياووووووووي سوووووووو دةي ه ذ 

ي كا اي  ة، ب  ان  ةي سي سو  او  ض  بوَ   َينو ي     
   ذضاوووج. بووو آل  و ه م اب اوووجض دياوووثليي اواوووج وووو   
ك  خ ا  تيش سو  ي ك  ، ا  ةاوجةك ا  بَيطو  يب د     
ب  بَيب  ض  تو  دَي يب د    كوواِرَ و       وو  ي دي    
تووَوويب ب سوو   ا كوو ك ا  كَوموو و ط دض، ت  ةسوو اجا   

َ  هووو  ض  هو يووو ي كَومووو و َي  ت يوةاووووجي    ئووو  ض    بووو  
 ضمنوووووجةك د كووووو  ديووووو  ة ا ي اوووووجةاوضا  ت يوةاوووووجي 
ي كاوو ا    ب ضيوو ا    ئوو  ضدي بوون. ووو   ك اوو دض كوو     
بَيطوموو   تَيشووب  انَيب  ابوووو   وَينوو ك ض  ووو بوض ي    
اوَين  ضيوو ا  سي سوو    ي كاوو ايجض ب دةسوو جةه  ،  

كوووو   بوووو آل  ا كنيبوووو ك ا  كووووَواِرَ َ  تيشوووو اي اجةدض  
ئ اووجضم ا  كَوموو و ط  اوو  ي كاوو   بووو     اوو  ب يوو ك      

كَواِرَ و ووو   ضقذووو     : "ئ اوووجض ة دةسووو آلاي   هووو بو   
ي سووووووو  يي ك  ، بن ةووووووو ي ئ  دضديووووووو    ك شووووووو    
 ي سووووووو يي ك ا  تَيبوووووووجةهَين .  ةاطووووووو  تووووووو مي ا   

ب  بن ة ي ئ يوجي و  ي سو  دضاو ض بَيو ،      (كَوم آلي ا )
ا كنيبَيب  ا ت  ك د  ب آل  ا كن وَوذي ي كَواِرَ َ ، 

"  ملب تووب دا  و ئ سوو َيب  بوو  بو دض تَيبووجةهَين    
، ب ه اووووووووووووووجَي  224 كووووووووووووووَواِرَ َ    سوووووووووووووو ض، ال )

 .(دةس ب  يب دا   ة طَيِ ض 

ئ ط  ت  ئ   ا كن وَوذي  سي سي  وو ا   اوَوِ ي   
ئ و َو ي ايو ةي سي سو  ا قليجيوجض يَيو  او دةبَو ة،     

             ، بووووو و بوبووووو آل  ا عووووو قوا    بوووووَ  ب بووووو   اووووو بو    
و  ضسوو يجض ع ق ايوو ا  ا ي وو ا  خووَوي هوو بو .  َيوو    
                    ئووووووووووووو   ع قواي اووووووووووووو  و طووووووووووووو َ  ا كنووووووووووووو وَوذي   
ا  ةكوو ا  دةسوو آلا  ب آلدةسوو  ب سوو   ذي اووجض، ئوو     
ب ب ا يوو  كوو  فَوكووَو شوويجةك ا  ة. بووَو اَيط يشوونت ووو       
            خ سوووووول  ا ك ا  ئوووووو   شووووووَيوض ة فب يوووووو  سي سووووووي   
ا  ةيووووو ، دةبوووووَ  ييووووو  ض ي ببووووو ين وووووو اَيوض  ئووووو     
  ضاط يووووو ي و سووووو  دةم  ك سووووويبيجض دة كووووو   ، 
و طوو َ  ئوو   ايو ضاوو ي  ضبوو د   ووو ب  ةي سي سوو      

  ضاين  ة.
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ب شوووووووَيوةي ك  ا قليوووووووجي فبووووووو ي سي سووووووو  
و  َ ذئ  ضدض ط اط  ب  دضدت   ة ي   خَوشطو ة ضا  

 و يووووووجةدض ه  آلايوووووو   دةدض. عوووووو قل   ت ضك يبوووووو  ه 
خ سوول  ا  فوو  دي   ذيوو ا  كَوم آليوو ا    سي سوو     
و سوووو   بن ةوووو ي اَيط يشوووو نَيب  مي وووو في يب  بووووَو    
سياوووووووو  م  طوووووووو  د   ،  َيب خوووووووو  . اَيباوووووووو    
م سوووووي.ي ك    ةك اَيباووووو  ك ا  سووووو   اَومووووو     
و ه م   هَيل   فب ي ئ  س َودض بوو  . سو   اَومو      
ئو  ة   ي سياوو  مَيب  توو ك  دةكو د كوو   ةطوو  ووو    
ييه ا ينيووو ك  ايوووو ي بواط  يوووجض بوووو . سي سووو     
خ موو ا  ئ موو جنيب  بوو آلا ي دةكوو د كوو  تشووي بوو     

ب  ه موووووووو كير ب سوووووووو  و .. ة ئوووووووو   سياوووووووو  مَي
سياووو  م   شوووي  ي ا سووون بوووو . ب ك داووو  ةي      

 كو موكوِ دض،  وو ييه اَيب   كو   بوو   هوا  َي  سي س ،
 دةكو د،  رخ  شَوخ ذي اَيب  بَو م َ ظ ك ا   َينم ي 
 خودض ةاوووج  كووو   ية ضوَيشووو  ئووو   و سووو    هواووو  َي 
  . َيبجةخا تَ  س  شي

 سي سووووووو  ع قوايووووووو ا  د هووووووو م  يوووووووَو ي
 اوو  ي و طوو َ  كوو  ت يووجضبو   َينا سووجض و سوو  دةم 
 موو ي ئ مَوذطوو  ي موو كي ظيل  .دَيوو  ضجيووليظ يك م
بث  َي َيووو .  خوووَوي  و  ا كووو يدة توووَو  كووو  د كوووةد

ب مشووووَيوةي  ت يوةاووووجي اَيوووووض  موووو    ئوووو   يووووَو ة   
دة و  اووو ي كووو  حووووكم  دةكووو  ، بوووو  بووو  ب بووو ا        
ب ك داووووووووو  ةي سي سووووووووو . ئووووووووو   طَوِ ضاووووووووو   ةك    
مَيو  اوسووو ا  ديووود ئ م ذةيووو   بوووَو كووو د  ة، بووو        
دضبِ ضايب  س  ةك  و  ا  يي ب ك دا  ةي سي س  

دضدةا َيوو . وَيوو ةدض توويجي هووي      ضبوو د  ي  َ ذئوو  ض  
 ة هووي    سوو  جنَيب  مي وو في يب  ووو ئ  ضدض اوو بو ..   

شوو َي  يطوو  ووو  ت  ضسوو ي دةسوو آلا  موو ، يَيطوو ي    
سو  ا  اوو بو . ئ موو جن  سوو  ةك  اوسووين ك ا  ئوو    
سوو  دةم   يوو دك د    اوو ب ي  دةسوو آلا  سي سوو      
بووو ، اوو ك ئوو  ضدي يوو   خَوشوو  خي   يوو   ا ا اوو     

 يشوو  ه  آلايوو  . ب مشووَيوةي   ضاوويي  ئوو  ضم    ئ س
 سووووووووووو  جن  ب سووووووووووو   هواووووووووووو  ي   ت ضك يبوووووووووو  

 م سوووو و   بوووو  بووووو   سوووو  ك   ، مي  في يبي ك اووووجض
 .س  ةكي ك   سرضايوي 

طَوِ ضايب  دي و  ب ك دا  ةي سي سيجض   يوجض  
كوووو  بوووو  ت يووووجضبو ا  ايووووو ةي ب  ذة ةاووووجي بوووو آلي  

د   طَوِ ضا كووو ي سووو  ة ة دة و ووو   دةا سووو َي    وووو 
ييووووووو  ض ة. ط  توووووووو  ايو ي ةاوووووووو ا  سوووووووو  ةا ي   
ب  ذة ةاووووجي بوووو آلي دة و وووو   و هوووو م   سوووو  دةم   
م كي ظيليووووجض ت يووووجضبو     ب شووووَيوةي ك  ئ سوووو ي    
ا  ي   و ط َ  ئ  دض دَي ، ب آل  فَوكوَو و   ضاط يو ك    
يي  ض ة ة س ي ي   دةكو     ب ا ي و ا  ط اطو  بو      

  دةسوو و ي كوو  ي تووَوويب ووو     اوسوو  ضا  ا ميلبوو 
س  دةم دض دةدض . ئ م جن  فَوكَو ئ  ةي  دة ي خ   
ك  ئ   اوس  ضا  ك  ب شوَيوةي ك  طشوي ا  يو   بوَو     
ئيم  ا ا س ض ة، سي سو اط وَيبي   بوَو بو ك  هَين ا     
ت ضك يبووووو  دضاووووو    ا كنيبطووووو وَيب    ديووووو   بوووووَو    
سووو ت اجا   َيبخاوووونت   دياووووثلينب دا  ا كوووو ك    

شب شووووب د   و ه م اب اوووووجض اوووو  يي سووووو  ةك    تَي
ب ك دا  ةي سي سي   و   َ ذئ  ضدض بوَو شو  دا  ةي   
شوووَيوض ة ا ي  ايووو ك ا  خَويووو   بووو ك  هَين . و طووو َ     
هوووووو مو  ئ م ا شووووووجض ئوووووو   اوسوووووو  ضا  اوَينوووووو  ي     
طَوِ ضاب  ي كن و  ف وا ف ي سي سيجض. ك سو اَي  كو    

تووو اج بوووَو ت  ضسووو ي ب  ذة ةاوووجي بووو آلي دة و ووو      
ا ك  َيبي   تَيشب شوب د، دة و و اي   بو  ئ م جنَيو      
و خَويووجض دضدةاوو    ت  ةاوسوو  ئوو   دة و  اوو ي   وووو       
           هووووووو  يَو ة سياووووووو مَيب  ئووووووو خ ق  فووووووو ض ضار     
 هوووو   ةه  ت  ةاوسوووو  م ةكوووو  ، بوووو يي  دة ضاوووو .    
بووووو تَي  ب و ط اجاوووووو ك ا  فَوكووووووَو ئ موووووو جن  ئوووووو  ض   

ين ئ موووو ا  بووووو ، تووووواب   مووووَودَي ارين   بوايوووو دير
و ديوووجي ئ  ضاووو  ة ع قوايووو ا  سي سووو     ي وووو     
              دةس ط يشوووووونت بوووووو  ذيوووووو ا  خَوشوووووو  خ  ا  يوووووو      
اوووو اه  ت  ضسوووو ي موووو  اوووو بو ، بوووو و بو دةيوياوووو     
         و  َيطوووووووو ي كوووووووو دةي كووووووووَواِرَ و ب دا  سوووووووو خري  
 ي س  ي ه  آلاي  ، ت ا  ي  دةس آل  و ب   خودي

 .تَيجضت  ة ،دةس آل 
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ي ك   بن م ي ئو   ع قواي او  سي سوي  ا  ةيو      
ئوو  ة بووو  كوو  ئ م جن كوو ي خووودي دةو وو   بووو ، اوو ك  
ي س ك ا  ب آلدةس  ب س   م َ ظو ك     س  شو جض.   
بوووووو ا  دة و ووووو     دةسووووو آلا  دة و ووووو  ، ب بووووو ا  

وب ِ ضي ا  او  ة   ضس  قين ي  ضايي ا كنيب    ب ِ َي
 طَوا  ي ي س ي  كَواجض ك  دةسو آلا  بو  و ب  ضم    

   خَوش  خي دضدت   ة ي،  ةك ي ا ئ م جنيب  ب 
 ك  اي  ئ  ة م ب س  .ط َيجةدض س  ش ي  ة م و ي  
 هَيوووض  بوو و بو و ا  تووو  ، يوو   سووودبووَ  م فوو ك  
  اوووووجضمَودَي و كَومووووو و ط ي دي كووووو  ك دا  هَيووووووض 
 .ت يجضك د

ئ  ةي ك  ب بو ا  اَيط يشو ي ب ِ َيوب  ضيو ا ،    
ا  م ف ك ا  خ و     ا  م هي ا  خودضي  ي  م َ يو   

   بو . و ط َ  ئ م شجض ي س ك  ، ب و بو خودي دة و 
ئ موو جن  ئوو    ضاينوو  ئوو  ة اوو بو  كوو  ايو ةطوو وَيب      
طشووي توو   ة دة ببوو  ، بوو و بو م ب سوو  ئوو  ة بووو    

  ا ي  ا  ه   دة و  اَيب  مَيو  ي  ا ي   ، م هي ا
تَين سووووووو ب  . ئ مووووووو   خوووووووَوي تَيوياوووووووي بووووووو    
كَوك دةاوو  ةي  ضايوو  ي ووو ب  ةي فوو  ضي دة   بوو  ي  
دة و      ذم  ةي دضايش وض    س  ت  ةك     ئو    
م سو الا ي كو  ت يوةاوجي   تَيي او  ة ه يو ، هوو بو .      

ينَيبو  وو      ةك تَيشر بينيم   بَو ب  هو مهَين ا   ضا 
ت شوووون ، دةبووووو  كَوموووو و َي  شووووَيوض ي ئ  مواطوووو  ي 
ويبَوو ينووووووووو  ة   اووووووووو  اوَيب د ، د  سووووووووو  ب َي .  
ب مشوووَيوةي  خوَينجاووو  ة وووو ا   مَيوووو  ، يوط ضفيووو ،   
ه ووم  ي  ه  مي ي ا    ذم  ةي دضايش وضا  ه   
 آلاَي  و سنو ي ه سي ف  و يو ا  ايوو ي ئ سو ي     

ب  سو  ةك  وو  تَيبه او ي    اَيث ِ ي   بو  بو   ةطو  يَ  
اوو  ةي دةسوو آل     ضاينووجض. حبوموو     ب ا ي وو ا    
دة طووووووو ي بووووووو ِ َيوةب دا ، ب م ب سوووووووي ئووووووو  ةي    
ب شوووووَيوةي ك  تووووو الك ك  ببووووو  ، تَيوياوووووي بووووو      
 ضاينَيب  ب ب ا ، دي  يب ض    شي  ي ئ اوجض ةط ي  

يوو  ئوو   اوضا يوو ي بوو  حبوموو       بووو . ه  ئوو    ضاين 
وومو  ي  هَي ةكو ا  خوَوي    دةب خش  ا  بو   دي ه  

بوووووو   دي دي  ي بوووووو     خوووووو و   ال ض    تووووووَواَيي  
و ا  ب داي   ب ضاَي . ب مشَيوةي  ع قواي ا  ا  ةي 
دةسوو آلا  ب آلدةسوو  ب سوو   ذي اووجض، ت يوةاووجي بوو     
 ضااووووووو   كَوم آليووووووو ا  ئ  مواطووووووو  ةك     اووووووو  ة  

ط يشووووو وةك ا  ة هووووو بو . بووووووَو ةواووووو  ئوووووو  ةي    تَي
اوو  ةي ذموو  ةي دضايشوو وض  بووو ،  و سوو  ةا دض خوَينج

ب     ي  بو  ب   ضااي ذمَي ي  ي سي س . وَيو ةدض  
 » َ حووو  ي سووو ك ا «بووو ي ئووو   ب شووو  يي  ض ضاووو ي 

مَوا يايبَوم   دةك  ي   ة ك  وو ب  ةي ئو     هو  ض    
، يوط ضفيوووو ، ذموووو  ةي دضايشوووو وضا    شووووي ووووو       
ب ب ا  ةيوووووو  كوووووو   َ  يوووووو   و اليوووووو   شوووووويب  ض      

ا  اوووو  ة ة كووووو   يوووو   سووووِ ض ا ا  ة.   ا فاوووو ك  ض
 ب شوو ك ا  نيرطا طوو و ديووجي فَوكووَودض ئوو   ب شوو ا    

 كووو  ب شووو ا ي ئووو   اووو ك مَوا ياووويبَو ،  ا  ةكووو ي
 .دةك   ت كي ك   ب س 

دة ئووووووو جن   ئ  ةيووووووو  كووووووو  ب ِ يوبووووووو  ةك      
كوو  طو ض ة دة و  ايوو ك   تَيوياوو ي   بوو  ا سووينَيب     

  وووو ب  ةي دة و ووو ا  خَويووو  ، بووو و بو     د اووو ك اووو اه 
و ب  ةي  آلا ا  ديش  ة ه بو . ئ ط   ئ م جن  ئ   
ع قواي اوو  سي سووي  دةسوو آلا  دة و وو ا  بووو ، ووو      
ح و  اوو دض ئوو   دةسوو آلا  دةبووو  بوو تَي  هَيوو    اوضاوو ، 
ئ اووووووجض ةط ي بب َيوووووو . ووووووو    ة ة كوووووو  هوووووو مو     

 د، دة و  ا ك ا  ا يد ه م   ط م ي سي سي   دةك
بووووو  ض  دك د  و اَيوضاي اوووووجض شووووو َيب  بنووووو ِ ةا       

 ضا    ا ا ا   م ا  ة ا ك ةس  ةك  بو . خَوشطو 
دة ئووو جن م  ف  يل ووو  ، بووو و بو بووو  ب  هووو م  هَيووو    
 اوضاوو  دةذمَيوو  ض. وَي ةشووجض  ةطوو  ي سوو  ةك   ضاوويي

 .ئ خ ق  ايو ةي ا ك بو ، ئ  مواط  ي

 سي سووو ا ؤ "بووو طوووَوِ ض سي سووو   ب مشوووَيوةي 
". (Bi0-Politics) ذي اوووووووووووجض ب سووووووووووو   ب آلدةسووووووووووو 

ه  ئ  ةاجةي ك  دةس آلا  ب آلدةس  ب س   ذي اوجض  
ت يجضبو ، ذي ا  ذم  ةي دضايشو وض    و ا  توواي     
بووو ة توو يِ ة ي ه و  وض داوو  سي سووي ك  . ووو     ة ة 
ك  ئ   ذم  ةي دضايش وضا  ش َي  ا بو  يط  و  ةي 
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، »دة و وووو   و بوووو  خ ا ي خووووَوي ط اطيوووو   تَيووووجةدض«
 ب  ذة ةاجيو ك ا   ك  ضبو  دة و    دةي وضا  ب تَي 

 .بثوو ِ َينَي  مليوو   يوو    بوو  تَي طَوِ كَييوو  يَي خووَوي
 :ب كو ا 

   دة و و  وو  ي دي      دةسو َيوة دضا   دةكو يَ «
 كووو  بووو ة ة وووو   و طوضسووو ن  ة ا ك ك سوووجض وووو ذي ا 
 ا ي ووو ا  ئ مووو جنَيب    خ سووول    خووو  ة  دة و ووو  
موو َ ظ ب بوو ا   ضسووي  كوو  او   بوو ةي ئوو   بووَو خَويو ا  

دةس آلا  دة و  ا ، ب ينن. م َ ظ ا  ئ   شوَين ي ك  
ب  هووووو مهَيي دةسووووو آلا ، اووووو  ئووووو   شووووووَين ي كووووو   

   قاو ك  ة، او  ئو     بوا  ة َيب   ينج  ة   ك َيبو    
شووَين ي   شوَين ي ك  كَومو و ط  تَيبوجةهَيَي، او  ئو      

ب بو ا   ضسوي   ) وو ا   ف  ضيو ك  سو   بو  كَوم و جضيو      
ط اطوووو  ذيوووو   بوووو هَوي ئوووو     .(دةسوووو آلا  دة و  اوووو 

م سووو و  ت يوةاجيجض ضاووو  بووو  دةسووو آلا  سي سوووي  ة 
اووو  ي مووو َ ظ و  َيطووو ي   يووو د دةكووو  ، يَو َيووو  ئ ذةو  

ين ا كنيبوو  سي سووي ك ا  ة، ئ جن مووجةد َي. ئوو و َو ا 
هوووو   ت يووووجضبو ا  اوضاوووو ي  ضااوووو   كَوم آليوووو ا     
م َ ظ ي ي ك     هو   ت يوجضبو ا  اوضاو ي ت  ضسو ي     

 مذ  دةسووووووووو  ي ذيووووووووو     اوضاووووووووو ي كوشووووووووو ي  
" دة دةكووووو    ضد  وَيوووووم و شووووو اَوي و ه م اب اوووووجض،
 ي ك   ي ياش س  ا َو د  ضابَوي  ا  خوَينجا  ةي)
 (1979  ئوك َوب ي /

فَوكووووَو و شوووويب دا  ةي ئوووو جمَو ة ا  ةيوووو ي     
ع قوايوو ا  سي سوويجض، ت يوةاجيوو ك  اوو  ة ووو اَيوض    
سي س     مَيو  دض، دةس نيشو اجةك  . دض َيووة ي   
ي س ي  ضا    هوشي   تيجي او اوضاَ  هو مو   ةطو      
  ي ماوووووو  ةك ا  دة و وووووو   يَي وووووو يَ  ببوووووو        

اطي ك  ك موَ    بوَ  كو موكوِ  د  سو  ب  .     ه  ئ ه 
و ب ي ئ م  دةبَ  ت  دَي ي كَوم و َي  هَيو  و ح و و ا    
طَوِ ضاوووجض ببووو   كووو  بووو  اَوبووو   بووو هَوي بِ يووو  دضا       
سي سووو   ذَيمووو  ة، بووو هَي  يووو   ال ض  دةبَيووو . وووو       
  ةش  ة ك  تيجي هي  يَو ة بن م ي ك  ي كاو ا   

دضسوووو تَينَي ،  يوووو   سوووونو َي  ووووو دة ة ة ا اوضاَيوووو   

كووو  ضبو  هوووي  سووونو َيب  دة  اووو  ب سووو   هَيووو         
اوضا يوجض كوو  دةشووَي  ب دةسوي بَينَيوو ، بووو ا  ايوو .   
دةس آل  ك  و  سنو ةك ا  س  ش    ئ ين ض بو ا َ   
بَواووو  ة، دةتوووَي   اووو   ييه اَيبووو  ة كووو  الي ايبووو      
اوضاووووو ي ت  ةسووووو اجا  بوووووَ  سووووونو ي ه يووووو . ئووووو    

و شوووو اَوي مَيووووو  دض    (يوووو    َي ضاوووو   )ت  ةسوووو اجا   
   دةدض . ديوو  ة هَيوو ة م ديوو ك   هوو   كوو  كوو   ووو       
 ة اوو  مَيووو   دةكوو  . ت يووجضبو ا  ئوو   سووو  دةم       
ووو ذي ا  سي سوويجض ت يوةاووجي بوو  طَوِ ضاوو  سوو  ةكي      

ي دضايشووو وض    ب ا ي ووو ا  بووو  ةئ بو يووو ك     ذمووو  
ت يووجضبو ا  سوو  م ي دض ي  ة ه يوو . و طوو َ  هوو مو     

ئووو  ةي  يووو د و سووو دةي ك ب سووو   ئ م ا شوووجض تووو   
مَيو  اوسوووو  م  كاوووووي ا دض اَيجةتوووو ِ َي ، دياووووو     

 ا ي  او ،  سي سوي   ط اطو  ا ي و ا  ئو   ع قواي او     

   ديوووو  يب د  .شووووين ك ض ةا  ة تَيوياوووو  بوووو تَي 
 دي  يب ض ةك او ،  سي سوي   كو دض ة  ئ   ية  اد بيش
 .تَيبجةهَيَي َوفَوك ط اطيثَيجضا  ي  ه  ي

بوووَو ةواووو ، ط  تووو  سووو  جن  اووو  ةي اووو  ةي   
ب ِ َيوبوو  ض    كوو  طَيِ ضا  دة و وو ا  و سوو   ذموو  ةي      
دضايشوووو وض  بووووو ، بوووو آل  و ه م اب اووووجض و   ضاطوووو ي 
ب ِ َيوب  ضي ايوو  ة تَين سوووَيب  اوو  ة بوووَو سي سووو       
ا ك، ب   بو .  و بوض ي     و ت  ةس اجا  دة و  ا  

 دة طوو ي ب ِ َيوب دايووجض، م َ ظوو ك   و هوو      مووَودَي   
 بوض َيبووووجض  ةك يوووو كَي  ووووو  س  توووو  ةك   ا م شوووو     

ك او  ط اطو  تَيوجةد ض كو       دةك ض . ا ك ك   او  ئو    
ب شووجض ي هوو بَي  ووو  بوو هَي ك دا  دة و  اووجض. ذيوو  ،   
موووووو د ، توووووو الك ، كوووووو  ، ب دبوووووو خي   خَوشوووووو     

ةاوو ض  كوو  دا ك ك سوو ك   اوو  ئ  يَيط يوو  بوو ط ا  دض 
و    ي سي سي  ة سودم اج بن. ه اجَيب    ئ  ةي 

 دة و  اووووووووو  ة و   ضاطووووووووو ي دةبوووووووووو  ا ك كووووووووو  
 ب شووووَيوةي ك  ووووو  ةي بووووو  بوووو يي ئ جن مي ووووجض ،
   ب  هوو م هَينَي ، يوو   ببوو  كوو   يوو   بوووي ا ي وو  
بوو هي ك دا   بووَو دةبووو  ا ك كوو   ه اووجَيب   يد

 و و   مب َيو . ت يوجضبو ا  ا ك ك سو      دةس آلا  دة
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مووووووَودَي    ةك ب بوووووو ا  ط اطيثَيووووووجضا  سي سوووووو    
 ضااوووي   دة ئ جن مووو ك ا  ئووو   طَوِ ضاب  ي اووو  بوووَو   
ذي ا  كَوم آلي ا ، ه اوك   ةك م سو و ي سو  ةك    

 يَي  شيب دا  ةي فَوكَوي وَيه او ة. 

ئووو  ك  توووَوويب بووو يي بوووو  وووو   َيبخاووونت       
كنيبوووو ك ا  ب آلدةسوووو  ب سوووو     يَي وووو يَيب دا  ا 

ذي اجض، ب  م ب سي ت  دَي يب دا  دة و و   ب سو     
ذمووو  ةي دضايشووو وضاجض. ط  تووو  تَووياووو  ف  ةااووو    
و س دةك ا  ح ظجة   ه ذدةدض ب ب شَي  وو  دة طو ي   

ك سو ك اجض او ك    ي س ي  دةذمَي  ض، ب آل  و ط َ  ا ك 
 ةك خووووودَيب  ي سوووو ي ، بوووو و بو  ةك بواوووو  ة َيب   

 ج   ك  خ  يب  ك     ب   ط اي ، م م و و دةك  .  ين
ئووووووو    ةه اوووووووجةي ب سووووووو ك  ب د   د َيووووووووي وووووووو  )
ب شووَيوض َيب  يين وَويي اوو   »سياوو  م  شوو  ك اجض«

فَوكووووَو و سوووو   بن ةوووو ي ا مَيلبوووو      (. اوووو  اوَيب ض ة
دةسو و ي كو  ي ب ِ َيوب  ضي ايوو ك ا  ئو   سوو  دةم     

 ك      دة يجةخ   ك  ئ  ك  تَوويب كو  ب شوَيوةي  
ووو  ي د، تلوو ي ي كوو   دضط دةكوو  ، توو  دَي يب دا     

ئو   يَيط يو ي    ا ك  ا ي  ايو ك     كوَوي خو و ب  او     
بو  ك  ت يوةاجي ب  ب  ذة ةاجي دة و  ا  ة هو بو .  
وَيووووووو ة ة ئ  كووووووو ك ا  توووووووَوويب  َ   طووووووو   ةا       

م َ ظ   ش  ك   و   ت يوةاجي ا دض : "ب  ف ض ضار بو 
 ة ه ي ا ، ئو  ةي ب  هو م  دَيونن،    ك  ب  موو ب ي اي 

ذي ا  م َ ظ ك   و ي ك سو   ةمينجض، ئو  ةي    ة تَيب 
هوووووو مو  ئ م اوووووو   )ووووووو ب  ض دض ئوووووو و وطَوِ  دةك َيوووووو    

ئووووو   ئ  ك اووووو  هووووو   ةه    (و ئ  كووووو ك ا  تَووياووووون 
ت  دَي ي تَوويب ب سو   شوَيوةي ذيو ا  م َ ظو ك  ،     
ئووو   ا خَوشوووو      دض ضاووو ي اوشووووي   دةبَي وووويد،   

 ووووو  ة. ب بووووو ا  تووووو  دَي ي توووووَوويب، م ظووووو  دةط َي
 ينوووووج  ي تووووو الك   ب  ه مهَينووووو . ا ميلب يووووو ك     
سوووو  دةم  سوووو و   ا ا  ووووووي توووووض دةه   دةو َيوووو    

 (ه. .ث" )ب بوو ا  كوو  ي  ضسووي تووَوويب، م َ ظوو   "
تَيشوور دةسوو آلا  دة و وو   ب سوو   م َ ظ ك اووجض  ةك    
كَوموووووو و َي  ا ك ك سوووووو  خوووووو  ة  موووووو     ئوووووو  ك،    

 ض. بووو آل  وووو   ك اووو دض توووَوويب و طووو َ     يَي  يَيوووجةك
م َ ظ ك اوووووووجض، و تووووووو الكي   َ ذضا ي ك اي اوووووووجض  ةك  
 ةط  ي س  ةك  هَي    ت الك  دة و    س   ك  ي 

وب  ضي ايوو  ه  ك  ةكوو ا ، َيت يووجضك د. تووَوويب   ب ِ 
ه اوكوو  ب  ت سووي  ي توو كب د    خوشووطو ة ضا    

  َو دةط َي .و ه م اب اجض كواِرَ و   م َ ظ ك   و ئ س

دة طوووووو ي بوووووو ِ َيوب دا  دة و وووووو   م سوووووو و ي  
ا  ايشووووو ا  دضبينب داووووو    خوشوووووطو ة ضا  وووووو ذَي  

تَيجض ياوووووووووو ي ك     خوشوووووووووو  خي خ و بيووووووووووجض،   
دةخ ا ِ   . دي  ة ئ م  ه م   ئ   ئ م جن ا  بو  ك  
حبوم اووو ك ا  تَيشوووو   خَويووو   بوووَو دضبينب داووو    
 اوووووو  خ اب دبو ، بوووووو آل  ت يوةاجيوووووو ك   ه اوكوووووو    
ه و ط ِ ض ا اووو  ة. ه اوكووو  تَيجض ياووو ي  م َ ييووو ك   
توووووووويجي  ةك ئ م جنَيوووووووو  و خَوي اووووووووجض يوووووووو    ةك  
ب ب اطوووو وَيب  ف واوووو و كوووو  بوووو د ضي دَ  ينوووو  ةي     
م هيووو ا   ضاووو  شووو  ك اجض ،  َينووو  اووو ك َين، بووو و بو   
و ديووووووجَيب  ئ م ط  ي اوووووو    ئ  مواط  ضاوووووو  ة بوووووو  

فَوكووووَو هَوكووو  ي  يووو دك دا  دةسووو آل  دةذمَيووو َين.     
ب مشوووووووووَيوةي  ت يوةاوووووووووجي اَيووووووووووض  اِ  ضاووووووووويي    
ب ِ َيوب  ضيوووو ا  اوووو  ة بووووَو خَوشووووطو ة ضا  موووو َ ظ      

دةسوو  ب سوو   ذي اووجض،   ت  ةسوو اجا  دةسوو آلا  ب ال  
وبوووو  ض    كوووو  طَي ضا  دة و وووو ا  تيشوووو اجةدض . ب ِ َي

اَيووووووووووِ  ضايي خَويوووووووووو   بووووووووووَو خوشووووووووووطو  ضا      
 وَويي ك ا  دةس َيوة دضا  دة و    ب تَي   ا  ض ب ي

ي   ئو  ض     ةك ب  ه مهَين ا  م َ ظ، ا خَوش ، ك    
 .دةك د ئ  ضس      ةا ،

  ي ماووو  ي دةسووو آلا  ب آلدةسووو  ب سووو    د
ذي اووووجض  ضاوووو  كوووو دض ي كووووواِرَ و ب دا  ي سووووو         
 ةطوو  ي موو َ ظ كوو  و سوو دةي هوو ذدةدض بوو يي  و يوو ك   

وةي ت  ةي اا اج، و س دةي اَو دةه موجض و توض تويَ  
ط اطيجضاَيب      و  ي ددض ب  سَيباوضوي  ، تَيب  ة 
ط َيووج ض . سوو  ةِ ضي دة و وو   ه اووجَي  شووبل   اوو ي      
دةسووووو آلايد ه انووووو  م يجضاووووو  ة   ئووووو  ضايد بووووو   

 ة يناووووووي ك  ، ضم ب سووووووي كووووووواِرو ب دا  كوووووو د  
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شَيوض ط وَيب  ا  ة   هو   ةه  طوا  َيبيو   وو ب  ةي    
باووووضوي   بوووو  بووو  سَيباووووضوي   ة، بووو ك  هَين . سَي

بواي دَيووووو  كووووو  و  َيط يووووو  ة دةسووووو آل ، تووووو الك     
 ينووج  ي ي سوو  ي بوو  توو الك   ينووج  ي  ةطوو  ي    

 م ا يووو ي ئووو     م َ ظووو  ة ط َيوووجةدض، سَيباووووضوي    
  َيوووو ة ي بوووو  دةبووووو   ه اوكوووو  ب خشوووو ض، كوووو تَي 
 ب سو    ب آلدةسو   دةسو آلا   ت  ةس اجا  س  ةك 

 .اجضذي 

ئَيموووو  ب سوووو  سوووو  ةكي ك ا  فَوكووووَو ووووو ب  ةي     
بو بواوو  ةي " يوو   ب  اوو ي خووَوي  ) سَيباوووضوي   ة
و ف سووول   ه شووو  م  ئووو   ك َي ووو دض  "( سَيباووووضوي  

دةهَينين  ة. وَيو ةدض او اه  يو خ  وو  ة دةكو ين كو        
ب بوو ا  سَيباوووضوي    ةك ب شووَي  ووو  بوووض ي     ووو    

   ذي اوووجض ت  ةسووو اجا  دةسووو آلا  ب آلدةسووو  ب سووو 
دة ك   . ئ جمَو ة طوا  ة وو ب  ةي سَيباووضوي   ة   
ا بَي  ب تو مب  في   ي كو ي  ضاو   ةك ت يوجضبو ا      
يَو َيوو  ا سوو  و اوو ديي  ة بطوو ين.  ووو ا   اووَوِ ي      
ا فاوووو ي دةسوووو آلا  ب آلدةسوووو  ب سوووو   ذي اووووجض،    
بو بواووووو  ةي سَيباووووووضوي   اووووو ك ب ك م واووووو  ةي 

بووووو و بو بوووووو ة هوووووَوي ئووووو  ة    بوووووَو سَيباووووووضوي  ، 
ت يووجضبو ا  طواوو     ئوو  ة    بووَو توو الك   ينووج  ي 
ي سووووووو   ب ئ اجض ةيووووووو ك   َ   طووووووو   ة. بووووووو تَي     

قوو ب داووو  ةي ط اطوووو   «ب اط شووو ي فَوكوووَو ئ موووو ا    
ي سوووو     خاوووو ن    ي ا اج  سووووي   شووووَيوةي    
دضبينب داوووو   بووووو   ةك م سوووو و ي ك كوووو  شووووي  ي    
تَيِ ضط يشوووووووو ن ، م ب سوووووووو  بوووووووو يي بووووووووو  ووووووووو     
 ا كنيبطووو وَيب  اووو  ة بوووَو د َيوك داووو  ةي ا مووو  ..   
ب ب ا  س  ةك  ب يي بو  و  ي س  ، ا اج  سي، 
د َيوووووي ا موووو  ،  ضد    ةووووو د   ئ سووووَ    ف سوووول      

 (123مَيووووووووو  ي سَيباوووووووووضوي  . ال" )تووووووووين ي ا 
تَيجةتووَ  هيضووب   ئ  ةاووجة ط اطوو  بوو  الي اوو ك ا      
ي سووووو      ةه اوووووجة يي  ض ةكووووو ا  سَيباووووووضوي    
ا د ض ة. ب مشَيوةي  وو ا   دة  او  سَيباووضوي  دض،    

 .ض اضد  ةديذ  ب  ا  ة  ضاا َيب    دةس آل    م ا 

اوو  تووَيد كَواوو ي سوو دةي اووَو دة بوو ك  هَين ا     
طشوووووي سَيباووووووضوي   و س  ا سووووو  ي كَومووووو و ط دض 
بو بوبووَو ة. تووين ك ا  ا  ةِ ضسوو  كوو  و سوو  ةا ي     

جض خَويو   وو  ئ  ةسو َوك ضا ك        س دةي اَو دةه مو 
 ةم ةك ا  ئ سَ    ف سل   ئو   توين  ييو ك دبَو ة،    
ه اوكوووو   خووووَوي و توووويي ك َيبوووو  ي كوووو  بوووو  ة     
ا  ة ةي اوِ ي سَيباوضوي     دةس آلا  ب آلدةسو   
ب سوووووو   ذي اووووووجض،  ضدةكَيشوووووو ض ، ييوووووو دةك دة ة.    
و سووووو  ةا ي سووووو دةي اوووووَو دةدض ئ خ قطووووو  ةي ا    

َوذطوو  ي ه  تووين ك ا  خَويوو   دةكوو د  بووَو ذ ض ي ئ م
ب   دي ط اطو  بو  سَيباووضوي     ذيو ا  شو  ض ةي      
سَيباوضوي     م ا سي ك ا  بجة . ا  تَيد كَواو ي  
سووووو دةي اَو دةهووووو   م ا سوووووي ك ا  سَيباووووووضوي   
ط اط   ي ا ي تَيج ض    تَيشوني  ي سو  كواب د      
شوو  دا  ة، ووو    ي ئ خ قيوو  ة دةكوو ض. فَوكووَو ئوو       
: طواووووووووو  ة ا  ةيووووووووو  ب مشوووووووووَيوةي   ةسووووووووو جةك  

سَيباوووووضوي   اوووو ك  ةك  َينم كوووو  ضا   َيووووودض      "
ئ خ قيوو ك  ، توو   ة دةك  ض    ت يشووب   بوو  دة ض  
بوووو  اوووو  ةك ا  تَيشوووووي   دةطووووو  كوووو  اهَينيوووو ك      

او ي كو     ط   ةي ، ا ك هو   دةبَيو  ئَيمو  ئو   ه قية    
ئ طوو   سَيباووضوي   دةشوو  َي   ة بجَ  ينو  ة، بوو و بو   

ئوو   هوو مو  م ا سووي ي ووو خَو ط اووو ة، و ب  ئ  ةيوو   
كووو  ئَيمووو  ئووو   هووو مو  م  ةيووو  و ب  ةيووو  ة بَيوووجةا    

يوو  يوو   و بوو   هووَوي ئوو خ ق  يوو   ه سووي       بووو ين
" او   هَويو ك   هو    اواجي طوا ه ي   د ِ   ي    ي  

  كوووووو ئوووووو  ةي توووووو  ( 129   128 ال .ث. .ه)
 و س  ا سو  ي  كَوم و  ك     ك  ا ك  سَيبايب دا 
 خوو ي و   خوو  يب و ا  ئيووجي بو بووَو ة، كَوموو و ط دض
 ئ موو ذةي ا يووجةاوضا  سَيباوووضوي   ة بوو  بووَو ذ ض ي
 سَيباووووضوي   ه اوكووو  بَيووو ، توووين ي ا  ييووو  ض ي
 ئوووووو مَي َيب  بوووووو  بووووووو  ة ة ضد اوووووو م و توووووو الكي ك 
 .ئيجض ي َ و ب دا كواِر

هوو   ووو   قَوا ةوو ي ت  ةسوو اج    بو بواوو  ةي  
دةس آلا  ب آلدةسو  ب سو   ذي اوجض بوو  كو  ب  ا مو        
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كَوم آلي ايووو ك  ، بووو  ةك  دة كووو  ان. بوووَو ذ ض ي  
و ك ايبوووووجض قاووووو ي وووووو ب  ةي خ ي و ب داووووو  ةك ا    
 ينوووو ك د  و طوووو َ  م ح ةم ك اووووجض دةكوووو د  شووووي    

ب  خَوتووو  َي ي كَوم آليووو ا  دةاوسووو ، ب  ا م طووو وَي
ي ك     ط ِ ةك  ت  ض َي ي ك ا  شو  دض،  و ا  ت  الدَي

ب  َيجةخاووو . ئ جنوم اووو  ئياووو حي  يي  ض ةكووو     
ه  و ي اووووووجةدض كوووووو دض ة حوووووو  ضمب ض ةك     خووووووو ة 
شوووو  ةك   ووووو ا   توووويي ك َيبوووو  دض ووووو ا   بوووو   .      
و ذم  ةي ك   َ  ي  او      ضتوَو      َ ذا م ك اوجض،    

ي   وووووو   م ا سوووووي ا  ئ طووووو دض  دةكووووو دة ة.   خووووو و ب
ا طووو وَيبي   بوووَو  سووو  ةِ ضي شووو  ة ضاي ك  ، دة م خ

  ب ِ  بواووو ي ا خَوشووووي  يناوووي ك   دضم   ضاووووج     
و ه م اب اوووووجض و  َيطووووو ي ئ مووووو دةك دا  كَومووووو و َي    
 ضتوووووووَو ا  ئووووووو و َو ي ت يشوووووووب    د  سووووووو ب دا    
سووووووَو ضايخ ا   َيط تَيووووووج ض ةك  ، ه  و ووووووجضاَي  بووووووَو   

 يب دا  سوَو ضاي  ، ئ جن موج ض.   َيبخانت   ت  دَي 
 بوووووووو ا  ي ب مشووووووووَيوةي  اووووووووَوِ َيب  كووووووووواِرَ و ب د 

  ةطوو  ة ة،  ك توو ت  ضسوو ي   طشووي ا اج  سووي
 وو    د بي ط  بو  بووَ  ب اط شو   تَيجةتوَي   .ت  ةيا اج
 ب ا ي وو ا  م ب سووي ،ة  اوو ا    ةطوو   ت  ةاوسوو 
  .بَي   وب   ك ياني   ةس موم

توووو   م  ةيوووو ك  كوووو   دة  اشوووويب  يد بووووَو   
م سووو  و بوووَو ذ ض ي ه اووو  ئووو  ض ة. دة  اشووويب  ي     
ووابوو ي ط مي اوو ي سوو  كواب د ، ت يوةاووجي ايوووض  
ئوو  ة      ي سوو  و توو ايرين شووبل يجض،،   اَيب وو آلا    
م ا ي ش  ض ة   س  سوِ هَين   بوو . دة  اشويب  ي   

بووَو ه اووجَي  دة موو ا  سوو  كواب د  بووو .   الي ايبوو  
ب تَي  دة  اشيب  ي ت يوةاجي اَيوض  سَيباووضوي    
  ي سوووو   ةك سوووو  كواب د ، ت يوةاجيوووو ك  اوووو  ض   

هوو   ئوو   ت يوةاجيوو   طشووي   س  ا سوو  ي بووو ،  ة
بن ةووو ي ش  سووو  اي ا  تَيبوووجةهَين . بووو آل  ئووو  ة  ة 
 ين ك  يووووووو ك   كووووووو  بواووووووو  هوووووووَوي بووووووو  ت بو ا     

اب د  و هووووو مو  كَوم و ط ك اوووووجض، ه اوكووووو   سووووو  كو
م ا سووووووووووو  و  َيطووووووووووو ي   ب شوووووووووووَيوةي ك  بووووووووووو َ 

دة  اشوويب  ي  ة، ووو  طواوو  دض شووي  ي خاوو ن        
بووو  . بووَو ذ ض ي كوو اَيب  دةسوو آلا  ت  ضاب  ضاوو ي    
خَوي ب س   سَيباوضوي  دض و دةسو جض، ئيم يو  َيب    

ه اوكووو  بوووَو ذ ض ي   :اووو ي بَوخوووَوي دةسووو  ب   كووو د 
وووو ب  ةي سَيباووووضوي  ي سووو  كواب ض     دةي ووووضا 

 بوووَو الي ايبووو   .قووووو رين ئ  ة  ةك اووو  ة قاووو  ببووو  
 بو   ب سورضي  ة    ةو يق ه ئ  ك  ه اوك " ي ض ذ َوب
 ه اوكوووو  دضاثَينوووو ايد   ق دةةوووو ك ض  دَ  ينوووو  ةي
 كوو  شوو   ة ئوو   ووو ب  ةي ب قاوو ك د  ب سوورضي  ة

 ".دةك   ق دةة ي دةس آل 

هووو  د   ب شووو  دةسووو آلا  ب آلدةسووو  ب سووو    
ذي اوووجض،  ضاووو  كوووواِرَ و ب د    دضاثي اووو  ، ه  تووو اج 
ووو    ي بوو ك  هَين ا  تووين ي اي  ة ييوو  ض  بووو  ،    
ب آل  وو   ط مي او  ه  ب شو ا ي كو  وو ب  ةي ط اطو        
سَيباوضوي   ة ه ي ا و ، ي كاو ا و  . يو كَي  وو      

كوووووووَو دةيهَينَي ووووووو  ة، ئووووووو   خ و ووووووو     ةوا اووووووو ي فَو
 وو    ي  اوَو دةدض  سو دةي  و سو  ةا ي  .  اجةك ا  ة

 و طووو َ   د ك نوووي  اووو بَوي كووو   ضط يووو ا ض  ضااوو ي  ة 
 كَوم و ط ك او ،  هو مو   طشوي   َيا ي م ح ةم ك اجض

 دة و وووووو   بوووووو ِ َيوةب دا  دة طوووووو  ي و ه م اب اووووووجض
ئوو   كوو دض ة ق دةة يوو  ووو ا       بوووَ  سوونو َي  ه  و يووجض

ديه ايوووووووو ك     توووووووويي ك َيبوووووووو  دض دضبنَيوووووووو        
 َ شوووننضايد و  يطووو ي  ضااوووي دة  اشووويب  ي  ة  
اوضايوو   خَويوو   ق ا عوو   تَي بوو   كوو  ب قاوو ك د       
ووو ب  ةي ئوو   ا بَويوو  ة، و ب  ضم وو   سوو  كواب داجض     
بوووو  ط ي دةكوووو  . ب مشووووَيوةي  م سوووو و ك  كَواوووو ي  

 بن ةوو ي بوو  بووو  ب د تَيهوو     ط مي اوو ي سوو  كوا  
 .ذي اجض ب س   ب آلدةس  دةس آلا  تَيشب  اي

ب مشووووَيوةي  طوووو   بط ِ َيينوووو  ة بووووَو ت سووووي  ة    
ب ديهي كوووو ي فَوكووووَو و سوووو  ةا ي ك ووووَي  مَيووووو  ي  
سَيباوضوي  دض ك  ئ ي  طوا  ي  ةخن ط ضا  وو ب  ةي  

و  بوووَو دةسووو آل  يووو     سووو  كواب دا  ة  َيط َيووو  بووو  
ب شوووَي  بوووو  وووو  ميبووو اي م  ئووو   دةسووو آلا ي كووو      
 ةخن ي وَيجةط ض، دةاووضان ه اوكو   ةآل  بجةينو  ة    
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 ضاووووو  خوووووَوي ب شوووووَي  بوووووو     طكووووو  طواووووو  ي  ةخن  
و دةسوو آل . فَوكووَو ئوو   خ و وو  بوو كو ا  ب مشووَيوةي      

ب مشووَيوةي  ي سوو ، ا ا اوو   و  ضااووي    "دة دةبووِ َي 
سووو آلاجض، و ئ م اوووجض دةبَيووو     ميبووو ايب  اووو  ةي دة

ب سووو ق مط ي دةمَينَي ووو  ة. توووواب  ئ مووو  م اووو و     
كَوم و ط ي ك  ك  و س دةي ه ذدةه مو  ة او  ه اوكو     
ا كن وَوذي طوو وَيب  دةسوو آلا   َ  ي د  سوو ب د  ة  

 (ئووو   كَوم و ط يووو  )كووو  سووو ب  ة  بووو  ي سووو  اووو مَو .    
و دة ئوووو جن     بو بوةاوووو  ةي ئوووو   ا كن وَوذي اوووو     
دةا سوووَي    ه  و وووجةدض  اووو  ئووو   ا كن وَوذي اووو  وووو    

مَيوووووووووو  ي " )شوووووووووبل يب  ي سووووووووو ييجض دضب َيووووووووووي 
 (109 سَيباوضوي  .ال

ب و ط اجاوووو ك ا  فَوكووووَو ط ِ ض اوووو  ة بووووَو خوووو و     
دةسوووو  تَيب داوووو . دةسوووو آلا  ب آلدةسوووو  ب سوووو     

خَويووجض يووَ   ذي اووجض، ط مي اوو ي سوو  كواب دا  و ا  
يووجضبو ا  ط مي اوو ي ك دَ اوو  ة. ه ووم  يوو ك ا  ت 

س  كواب د ،  ضا  ئ   كَوم و و  كو دض ة كل و ي او ي    
ئووووو   ايو ةيووووو ي   وووووو ب  ةي سَيباووووووضوي   ة     كووووو 

د  س ب د، ه اوكو  و طو َ  م  يو ك ا  ق ووو ب دا      
يووووو دض، يووووو كيط او ة. بووووو تَي   َياووووو     ئووووو   ط مي ا

ا فاوو ي   َ   كَواوو ك  ، هوو  د كي   ك اَيوو  شووي  ي 
اووَوِ َيب  مَيووو  ي فوو ض ضاردض  «ا  اَيط يشوو نن كوو  ووو 

دضبن َين. و ب  ئو  ة  كو     »بَو دَ  ين  ةي  ةم ةك  
ئَيموو  ه اوكوو  ئوو   اَو ةموو   ه يوو ، ه اوكوو  دةاوووضان  

 د   د َيووا   ب شَيوةي ك  ئ  ةي بَو د ض ة بط ِ َيين 
 ئووووو     دةسووووو آل  ا كن وَوذي اووووو ي ئووووو   اووووو  اوَي 

 .ط َيج ض ة تَيوةي ك  بب ين ع قواي ا 

 

 سةرضاوة

 ك وَي   ش شو م   ف سول     ة طَي ضاو    او  ة  ئو   

 ف ضسووي  :فَوكووَ  ميشو   : ضبينووَ  توَو   .د ي وَو   يووب  )ه

 .او   اشو   . بشو ي   حاون  :  .هَي مَوايو     سو خ ط ضي  

 (.1376  اه ض  . ض   ت ث

 ئو    عو  ةب   وو  ة ط ضا    َ    سووديب   هو   ةه  

 زك  رم ،ةيفس  لف ةريس  م وك  وف ليش  يم : ة ط اوو ة   او  ة 
 .116ص ،يموقلا ءاهنالا
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 شيَل فؤكؤ" برييارى مؤديَرنة"مي
 

  مؤنمؤن  وواللالل
  شوان ئةمحةدشوان ئةمحةد  ::لةعةرةبيةوةلةعةرةبيةوة

 
 

 
 
 
 
 
ناكرَيت بةرهةمةكانى "مَيشَيل فؤكؤ" لةيةةكَي   
لةو بةشانةدا ثؤلبةندى بكةةي  كةةثَييار راهةاينوي      
ئايا كارى ئةو كارى مَيذووناس بنو يةار كؤمةةلاساس   

اى ئةةةو يةةادند دوروونةةاساا يةةار لةيةةةت كايةةدا يَيكةةر  
 كارانةى دوكرد؟ 

"فؤكةةؤ"  ى دؤيةةةوو ئةةةووى رويكةةردووو هةةي    
يةت لةو نيشانة يةقليديانةى بدرَيتة ثاأل، ئةطةرضةى  
دةةةةةؤى لةقةةةةةةروى هةنةةةةةدَي  لةةةةةةو بابةيانةةةةةة  دودا    
كةمَيذووننسةةةةار بؤدؤيةةةةانى ثةةةةةاوار دوكةةةةةرا ئةةةةةةو    
رَيطايةةةى "فؤكةةةؤ" دويةةةةوَيت بيطرَيتةةةة بةةةةر، بريتيةةةة  

ويةةكى قةنلاى هةلاكةنكةو      لةسةر لةننآ دنَيسدنةو
طنياروكةةةارا بةثَياةةةةوانةى مَيةةةذووى ئةق نيشةةةةوو،   
دنَيسدنةوويةةةكى واى لةةةر َيطاى كةةةدتكردر لةسةةةر   
ئةو دابر انة مَيذوويية مةزنانةوو دوكرد، كةة لةةبنارى   
هةلاكةةنكةو   زانيسةةى مرةتايةييةةدا دروسةةت بةةنووا   
بةثَياةةةةةةةوانةى هةنةةةةةةدَي  بؤضةةةةةةنونةوو، كاروكةةةةةةانى 

شةةةةةةتَيكى ثَيكةةةةةةةةوو طرَيةةةةةةدراو نييةةةةةةةةو   "فؤكةةةةةةؤ" ط 
ئيشةةةةةةةةةةةكاليةيَيكى سَيسةاليشةةةةةةةةةةة انةيية بةشةةةةةةةةةةةة  
كياكياكةةانى كؤبكايةةةووا ضةةننكة ننسةةيسةكانى ئةةةو  
باس لةضةندي  كاية دوكةر  بةرهةم طةلَيكى كؤراو 
كةةةةةةؤرى ووت ندَينانةةةةةةةيى  كلتةةةةةةنرى ئةةةةةةةوروثى     
سياسةةة   سةةَيكت  هتةةدن، دَيسسةةة بةةةر بةةاس هةةةر      

سةةةةةدوى نؤزدوهةةةةةما   لةسةةةةةردومة كؤنةكانةةةةةوو يةةةةا  
سةةةةةةةرور اى ئةمانةةةةةةة  هةنةةةةةةدَي  بةةةةةةنارى يايبةةةةةةة   
بايةةةدَيكى طةةةورويريار ثَيةةدودرَيت، ووت  مةسةةةلةى 
ئةةةوى دى، بةيايبةةة  لةةةكتَيبى نمَيةةذووى دَينانةةةيى   
            لةسةةةةةةةةةةةردومى كئسةةةةةةةةةةيكيدان، ئةبكةةةةةةةةةةت ؤلؤ يا،  
بةيايبةةةةة  لةهةةةةةردوو كتَيبةةةةى نننسةةةة   شةةةةتةكار،  

سياسةة  لةهةةردوو كتَيبةى     ئاركؤلؤ ياى مةعريفةن،
نكةةةؤنةةأل  سةةةاا، ئةةةرادوى مةعريفةةةةن، دواكةةةاري    
مةسةةةةةةةةةةةةلةى مةةةةةةةةةةةؤراأل، لةةةةةةةةةةةةكتَيبى نمَيةةةةةةةةةةةذووى  

 سَيككنالَيتىندا كةضنار بةرطةا 
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 ميَذوو روباريَكى طةورةى هةيَمن نيية:  

يةةةةةكَي  لةةةةة سةةةةةروداوو واياداروكةةةةان  كةةةةار      
 "فؤكؤ"، لةم دوو ثرسيارودا دؤ  بةيار دوكا  

/ مةعريفةيةةةةةةةكى يايبةةةةةةة  لةةةةةةةقؤنا   يةكةةةةةةةم
شنَيسَيكى دياريكراودا ضؤر ضؤنى دروست دوبَيةت؟  
دوووم/ ئةةةةةةةةو ثةينونديانةةةةةةةة ضةةةةةةة  كةمةعريفةةةةةةةةو    

 وو لةناودؤياندا دروستى دوكةر؟ ذحةقيقة   مَي
ووآلمى "فؤكةؤ" دورهةةب بةةم ثرسةيارانة، سةةر      

آلمانةةةةةةى ولةبةةةةةةر كيةةةةةاوازى هةيةةةةةة لةطةةةةةةأل ئةةةةةةو و  
دويدايةةةووو ثَيةى وايةة مَيةةذوو   يةقليةدى  هيكةتؤطرا   

لةسةةةر يةةةت هةةَية رَيةةدوكا   مَيةةذوو  بةةةرو امى     
كةلاةكةةةبنونى رووداووكانةةةا ئةةةو بةثَياةةةوانةى ئةةةم    
بؤضةةةةةنونانةوو ثَيةةةةةى وايةةةةةة  نئةةةةةةو هَياانةةةةةةى كةةةةةار   
لةمَيةةةذوودا دوكةةةةر، ملكةضةةةى هةةةي  ئامةةةان   هةةةي      

ةيةكى ميكانيكى ن ، بةةلاكن مةةحكنم  بةةكارى    كنلا
ويةة ثَي ةار دولاَيةت    امل ئنَيكانةوونا ئةةم ييَ  َيكةويىر 

ئةةةةةةةةةةةو بسةةةةةةةةةةةما كنلتنريانةةةةةةةةةةةى كؤمةلاطايةةةةةةةةةةةك     
لةكؤمةةةةةةةةةةلاطاكانى لةسةةةةةةةةةةر دروسةةةةةةةةةت دوبَيةةةةةةةةةت،   
بةةةةةةةرو امَيكى سةةةةةةةرمةدى زانةةةةةة   شةةةةةةَينازوكانى 
بركردنةةةوو نييةةة، بةةةلاكن لةمَيةةذووى بروبؤضةةةنوندا     
دابر انةةى ريشةةةيى  يةةةك اروكى هةيةةةا بةوايايةةةكى     

ةيانةةةةةةةةى دومانةةةةةةةةوَيت شةةةةةةةاروزا ار  دى ئةةةةةةةةو باب
لةبارويانةةةةوو هةةةةبَيت  ئةةةةو زانياريانةةةةى لةةةةئاكامى   
ياوينَيكردنيانةةةةوو دوسةةةتطرمار دوبَيةةةت، هةةةةمنوى   
شةةةةةةةةتَيكى رَيذوييةةةةةةةةة، ئةمةةةةةةةةة  مانةةةةةةةةاى وايةةةةةةةةة     
كةحةقيقةةةةةةةيَيكى سةةةةةةةرمةدى نييةةةةةةة بةةةةةةؤ يةةةةةةةواوى 

 قؤناغةكانى مَيذوومار دوست بدا ا 
 -كةةةةةةتي بمةبةسةةةةةتى "فؤكةةةةةةؤ" لةضةةةةةةةمكى ئة 

episteme   ئةو ضنارضَينو فيكريةية كةدوبَيتة بسةةماى
لةةقؤناغَيكى ديةاريكراودا سةةبارو      ،ئةو طنيارانةةى 

بةةةزان   ى طروثَيكةةى مرةتايةةةيى دروسةةت دوبَيةةتا  
لةةةةةةةةةكتَيبى نوشةةةةةةةةةكار  شةةةةةةةةتةكارندا "فؤكةةةةةةةةةؤ"    
لةسةةةةدوكانى ناوور اسةةةتةوو دوسةةةت ثَيةةةدوكا ، بةةةؤ     

ذووى ئةووى دةسلاةيةكانى سآ قؤناغى طةورو لةمَية 
 فيكرى دؤرئاوادا ديارى بكا ا 

يةكةةةةةةةةةم  قؤنةةةةةةةةا  بريتييةةةةةةةةة لةسةةةةةةةةةردومى  
رَيسيكانتا زانة  لةسةةدوى شةاناودا، بةيايبةةيي      
زانيسةةى زانكةةتى لةسةةةر ضةةةمكى لَيكاةةنور دامةةةزرا    

بايةةةد  دةةؤ  لةسةةةر    بةةنوا زانكةةت لةةةو قؤناغةةةدا    
ر ونكردنةةةةةةةوو  مانةةةةةةةا  ئامةةةةةةا و يؤماركراووكةةةةةةةار   

دوكةةةةةردوووا لةةةةةة ثَيسةةةةةاو دوربةةةةةارو  شةةةةةتةكار ضةةةةةر  
سةةةةةرلةننَ  دةزيسةةةةةوو  شنَيسدوسةةةة  ئةفرانةةةةدن   

 ا يةزدان 
بةةؤ نننةةة زانايةةانى ئةةةو قؤناغةةة ثَييةةار وابةةنو      
مادامةكى طةنَيا بةكةللةة سةةرى مةرةت دوضةَيت، ئةةوا       

ضاروسةةةةةرى ئةةةةو ئازارانةةةةة بكةةةةا   كاكلاةةةةة  دوبَيةةةت  
ى دوروووى كةللةةةةة سةةةةةر دَيةةةة    ديةةةةنكةدووضةةةةارى 

َي   ئازارانةة نةةهَيلَيت كةة لةةناو     كاكلاةكةشى ئةو ئة 
 سةردا دروست دوب ا 

دووم قؤنةةاغى كئسةةيكية نكةسةةةدوى حةتةةدوو    
هة دو دوطرَيتةوونا ئةمة ئةو ضركة سايةية كةيةكةم 
كؤدَيتةةةةةةةةةةا لةسكةةةةةةةةةةت ى مةعريفةةةةةةةةةةةدا روودودا   
ثةينونديةةةكى نةةنآ لةةةةنَينار ووشةةةكار  شةةةتةكاندا    

وكةةةرد دَيتةةةة ئةةةاراا لةةةةو كايةةةةوو دةةةةلا  كياوازيةةةار د  
لةةةةنَينار ئامةةةا وو ئةةةةو شةةةتةى يةةةةعبرى َ  دوكةةةردا    
بةوايايةكى دى، بريارار وايةار لَياةا  ندا ن يةار لةة     
نمةدلن ن يةار نئامةا ون يةار لةة نئامةا ون بةؤكراو كيةا        
دوكةردوووا بةةرؤرو سةةردومى كئسةي  شةَينازَيكى      
نةةةنَيى لةةةةوَيساكردر هَيسايةةةة طةةةؤر آ  بةثشةةةت بةسةةة  

نةدشةةةةو يةةةابلؤ دروسةةةتكرار، بةةةةمايايي  ضةةةةندي  
مةبةسةةةةتى ثةةةةةى بةةةةردر  شةةةةاروزا بةةةةنور لةةةةةكياارا 
سةرور اى ئةوو ، فيكرى سةردومى كئسي  لةسةر 
بسةماى سكت   ثؤلَيسكةارى دروسةت بةنو بةنواا لةةم      

يةكةةةةم مةةةةزنةي  ثؤلَيسكةةةارى بةةةؤ    LINNeقؤناغةةةةدا 
 ئا وأل  روووت بةئة ام طةياندا 

ةدوى سةةةةةةَييةم  قؤنةةةةةةا  لةبةراييةةةةةةةكانى سةةةةةة  
بيكةتةمدا دوسةت ثَيةدوكا ، كايَية  لةةو سةةردومةدا       
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بسةمايةكى ئةبكت ؤلؤ ى ننآ دَيتة ئةاراو مةرةت ووت   
بابةةةةةيَيكى مةةةةةعريفى نةةةةنآ كيطةةةةاى ئةةةةةو طنيةةةةارو     

ى ةكاندوطرَيتةةةةةوو كةننَيسةرايةةةةةيى بابةةةةةيى زانكةةةةت   
سةردومى كئسيكى دوكردا لةكايَيكدا زانكتى كةؤر  

دو قكةةةةةكةر مةةةةرةت ووت بننةةةةةوورَيكى ضةةةةا ت  زيسةةةة 
نةدوناسى، لةطةأل هايسة ئةاراى زانكةتى ننَيةدا مةرةت     
بةةةةةنو بةسةورباسةةةةةى مةعريفةةةةةةى يةةةةةازوا بةةةةةةرؤرو   

، ئةةابنورى سَيستاككةة  طشةة  و فيلؤلؤطيةةا شةةنَيسى  
، بايةةةةلؤ يا  سةةةامار شةةةيكار  وسياسةةةى كَيطةةةاى 

شةةةةنَيسى مَيةةةةذووى سروشةةةةتى طريةةةةةووا هةةةةةر لةةةةةم     
ةكاني  قؤناغةشةةدا رَيت ةةى طؤر رنكاريةةة كؤمةآليةييةة   

يننةةةدير بةةةنو، لَيروشةةةةوو مةةةةدلن  ثةروسةةةةندر نلةةةة    
لَيكؤلايسةةةةةووى بنونةةةةةوورو زيسةةةةدوووكارن  مةةةةةدلن  
مَيةةةةةةةةةذوو نلةةةةةةةةةةبنارى يةةةةةةةةةاوينَيكردنى كؤمةلاطةةةةةةةةةة   

اةلاداا لةةةةةثاى ئةةةةةم بااويةةةةة   يئيسكةةةةانيةكاندان سةةةةةر 
فيكريةةةدا "فؤكةةؤ" دورو ةةامَيكى سةةةروكى دوسةةطر   

يةييةةةةكار زانكةةةتة مرةتاندوبَيةةةت، ئةةةةوي  ئةوويةةةة  
ووى ذسةةةةةايةوودتَيكى ديةةةةةاريكراوى مَيةةةةة   هاويةةةةةا 

، زةر شةةتَيكى ئاسايشةةة كةةةمرةت يةةةومةعريفةةى ئَي ة 
ضةؤر ئةاو ئةةو    ووت بابةيَي  بؤ زان  بكةر َيتةوو، ووت  

وَيسةيةةةة دوسةةةر َيتةوو كةةةة لةسةةةةر يةةةى كةةةةنار دوريةةةا   
 ناتكَيشرَيدو

 
 :  مةعريفةداهةلَكؤلَني لة بنةماكانى 
ئاكامَية     ووةئةبكةت ؤلؤ ي لةم دؤلة قةرودانةة  

دناستَيكى ميتؤد ار دوسطر دوبَيتا ئاكامةكة  
ئَي طةةةار قةةةنرس  طرانةةةة، ئةةةةوي  ئةوويةةةة هةةةةمنو      
شةةَينازوكانى مةعريفةةة رَيةةذوي ا "فؤكةةؤ"  يةةةنطرى    
ئةو بؤضنونةية كةدولاَيت  نشةَينازوكانى بركردنةةوو   

يةنانةةةةةةة  شةةةةةةَينازو   -لةةةةةةةقؤناغَيكى ديةةةةةةاريكراودا 
سةةةةرمةدى نةةة   ناضةةةارر بةةةةووى  -ي زانكةةةتيةكان

بثنكَيسةةةةةوو، بةةةةةؤ ئةةةةةةووى شةةةةَينازى يةةةةةر كَيطايةةةةةار   
ةووا لَيةةةةةةرووو "فؤكةةةةةةؤ" دوطايةةةةةةة طةيشةةةةةة   َيتةةةةةةبطر

بةثَيشةةةةةسياروكانى ئةةةةةةم دناسةةةةةتة ميتؤديةةةةةةى  ى    

دنارووو  نثَينيكتة لةسةرمار مَيذوويةت بؤ بر ضآ 
بكةي ، كةثشت بةة يسالؤ يا  هةةلاكؤلا  ببةسةتَيتنا    

ؤ يايةةةى "فؤكةةؤ" بانطةشةةةى بةةؤ دوكةةا ،    ئةةةو  يسال
دوضةةةَيتةوو سةةةةر ئةةةةو ميتةةةؤدوى "نياةةةة" لةةةةكتَيبى   

 ن يسالؤ ياى مؤراألن دا كارى ثَيكرد بنوا 
هةةةةةةةةةةةمنو لَيكؤلايسةوويةةةةةةةةةةةكى  يسالؤ يةةةةةةةةةةاى   

بساغةة،   و يكردنةوو هةر كؤرو طةةر انَي  لةبسةضةة  ولةر 
سةرضةةةاوو دوطرَيةةةتا لةبةرئةةةةةوو  يسالؤ يةةةا لةسةةةةةر    

 كؤلايسكردنى لةةةةةةةةة طؤر انكةةةةةةةةارى  ئةةةةةةةةرادوى هةةةةةةةةةلا 
دَيتةةة ئةةارا كةةة ثةينونةةدى     شةةَينازوكان  طناسةةتسةوو 

راسةةتةودؤى بةبةةةهاو روفتةةارو سكةةت ى بركردنةةةوو 
مانةةةوو هةيةةةا  يسالؤ يةةا  لةمَيةةذووووو سةرضةةةاوو     
 دوطرَيةةةةةت نةةةةةةت لةميتافيايكةةةةةةوو، بؤيةةةةةة دوبَيةةةةةت    

 يسالؤ يا كةستةيةت ناي  بكا  كة بة دالاةكان  ن
يراوو، مَيذوويةةةةكي  نةةاي  بكةةا  كةةةة   مَيةةذوو كةةن  

 نا  كةستة دائةر زَييَن
لةئاستى دووومدا "فؤكؤ" ثَياناندنَي  لةنَينار 
هةةةةةةلاكؤلايسكردر لةةةةةةزووى  ئاركؤلؤ يةةةةةاى زانيسةةةةةدا   
دوكا ، مةبةستيشى لةئاركؤلؤ ياى زانة  ثرةسةةى   

شةةةةيتالاكردنى ئةةةةةو طنياريةةةةة كةةةةةةقؤناغَيكى     -لَيةةةة  
كةةةةؤر  نيَيككةةةةتى   ديةةةةاريكراو بةشةةةةَينازى كةةةةؤراو    

ديكةثل     ئامرازوكةان   يادند ناميلكةزانكتى يار 
 ياساواا هتدن بَيت، بةرهةمى دَيسَيتا 

نييةةة ئةةةم يةةار ئةةةو    وئامةةا ى ئاركؤلؤ يةةا ئةةةو  
طنيةةةةةةا لَيةةةةةة  بدايةةةةةةةوو، بةةةةةةةلاكن دويةةةةةةةوَيت بةةةةةةاس   
لةهةلنمةةةةةركى سةةةةةرهةلادار  ئةةةةةركى ئةةةةةو طنيةةةةارو  

بننى بكةةةا ا بةةةؤ نننةةةة "فؤكةةةؤ" لةةةةكتَيبى نلةةةةدايك   
ثايشةةكى كليسيكةةىن دا، دوسةةتبةردارى ئةةةوو نابَيةةت   

قة مَيذويية ديارى بكةا  كةةزمانى ثايشةكى    ائةو سي
مؤدَيرنى ييا هايةة ئةاراو ئةةوو  لةةكؤيايى سةةدوى      

 هة دودا بنوا 
ونةةدى نئةةةو ثَيةةى وايةةة دابةةر ار لةةةم بةةنارودا ثةي   

هةيةةةةةة كةئةةةةةةزمننى كليسكةةةةةى    Bichatبةةةةةةكاروكانى 
 Bichatدر طةةةةؤر ىا بةةةةةر لةةةةةبةئةةةةةزمننى ئةةةةةنايؤميكر
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ثايشةة  يةةةةناا سةةةةر ى لةككةةةتةى زيسةةةدوار دودا،  
بةةةآلم ثةةا  ئةةةو زانايةةانى بةةنارى ثايشةةكى كةويسةةة      
ياوينَيكردنى كةستةى مردوو، ئةوي  بةمةبةسةتى  

ئةو ضاكة يَيطةيش  لة يارا لَيرووو "فؤكؤ" دوطاية 
دورو امة  كة زانك  ثايشك  ننَ  لةة دوروازو   

  وكةوَيتامةرطةوو دود
دواكةةةةار "فؤكةةةةةؤ" ئةةةةةةم ميتةةةةةؤدو  يسةةةةةالؤ ى   
 ئاركيؤلؤ ية لةكؤى بةرهةمةكانىدا، بةطةر  دودا ا 

 
 ئةقأل وةك دةزطايةك بؤ ديسثلينكردن:  

"فؤكؤ" هةر هَيسدوى دوستيكرد بةننسيسةووى 
كتَيبةةى نمَيةةنوى دَينانةةةيى لةسةةةردومى كئسةةيكدان،  

 نةدشةةة دوسةةت بةةةكآ كةويةةة مةشةةقثَيكردنى ئةةةو  
 يسالؤ يةى لةة "فةردري  نياةة"ووو ووريطةر ا لةةو      
كتَيبةدا هةمنو هةةولاى دةؤى يةةردانكرد بةؤ ئةةووى      
بيكةيَيسَيت كةة بةرلةسةةدوى حةتدوهةهةةم نشةَيتن     
مايةةةةةةةى برلَيكردنةةةةةةةوو نةةةةةةةبنوو، لةبةةةةةةةر ئةةةةةةةووى    
بةيةةةةةةواوويى يَيكةةةةةةَ  بةةةةةة يانى دةةةةةةلاكى بنوبةةةةةنوا   

شةةَيت نثَييةةار وابةةنو  بريةةارانى سةةةدوى ناوور اسةةت   
منزايةدويةةةةك  ئةهر ةنيةةةة بةسةةةةر ئةفراندنةةةةكان   

سةةةةةير دوكةةةةرد، ئةمةةةةة  ثَيطةيةةةةةكى     يةزدانةةةةةوونا
ثؤزوييظانةةةةةو واقيةةةةةى بةشةةةةَيت دوبةدشةةةةى، لةبةةةةةر  

ئةةو هةةلاطر  مةعريفةيةكةة كةة لةةودين بةنن         ئةةووى 
  يةزدانةوو سةرضاوو دوطرَيتا

كدا لةنَينار سةركةم ئةةو  نَيسيكالةسةردومى ر 
نةةةةى دَينانةةةةيى دوضةةةنوو  َيةةةر باريانةةةةوو،    لَيكدانةوا

هَيلاَيكى كياكةرووو بةدوركةو ا لة يةةت، دَينانةةيى   
هةةةةةةرووت يةليكةةةةة َي  مايةةةةةةوو كةهةنةةةةةدَي  كليلةةةةةى   
مةعريفةةةةو سروشةةةى بةئيسكةةةار دوبةدشةةةى، بةةةة ام     
لة يةكى يرووو طاف طاف لةئةةقَل دوور دوكةويةةوو،   

ئةمةة ئاشةكرا    Erasme ستايشكردنى شةَيتى لة يةةر  
ى درزدوكةةةةةةا ا بةةةةةةةرؤرو مةعريفةةةةةةةى دَينانةةةةةةةيى  

يَيكةةةو ، ئةطةرضةةى مشةةتنمر ى نَيةةنار هةةةردوو ئةةةو   
كةمكةةةةةرو كؤيةةةةايى ثةةةةَى نةةةةةهايبنوا لةسةةةةةردومى    

كئسةةةةةةيكدانةبَيت نوايةةةةةةة لةناوور اسةةةةةةتى سةةةةةةةدوى  
حةتدوهةمةةةةةةةةوو بؤسةةةةةةةةروياى سةةةةةةةةدوى نةةةةةةةؤزدون، 

ا نةدا لةة شةَينو  دابر ا   ئةقَل نةبنوو هاود   دَينانةيى
ن كةسةةةةةردومى  ى ئةةةةةقلادو مسكةةةةارلةبةةةةةر ئةةةةةووى ن

كئسي  هَيساية بةرباس، لةكياكردنةةووى ئاشةكراى   
نَيةةةنار ئةةةةقلان نائةقلاةةةدا دةةةؤى بةةةةيانكرداننديكار نن  

بةةاس لةةةم  سةةةرثَي  لةةةيَير مانى يةكةمةةدا بةةةزمانَيكى  
كياكاريةةةةة دوكةةةةا   دولاَيةةةةت  نبةةةةةآلم ضةةةةى، ئةوانةةةةة 

ن ئةةةةم لَيكدانةةةةوو  ننفؤكةةةؤنثةةةا  ئةةةةووى   رادَينانةةةةن
دودايةةةة روو نهاوكةةةا   ات دَيرديةةةدا    كؤنكرَيتيةةةة

ن، ئةية يَيكةر اى   مشةتنمر َيك  سةةدتةوو  دوخياية  َير 
هةولاى دؤى بؤ بةطذاضنونةووى ئةم ئاقارو ئةق نيةة  
دودايةةةة طةةةةر ، رونيشةةةى دوكايةةةةوو كةةةةيا  ئاسةةةتَي    
، رَيكةوي  هةية لة كياكار  نَينار ئةةقَل و دَينانةةي   

بنوو، بةم  سةردومةئةو ثَييةى بةرهةمَيكى ثةيى بةو
ئةةةةةقلاى سةةةةةردومى رةشةةةةسطةرى ئةةةةةقلاَيكى   ثَييةةةةة 

 يؤنيظرسالاى نيةا
بةثَياةةةةوانةى ئةةةةووى فةلكةةةةفةى رةشةةةسطةرى 
بانطةشةى بؤدوكا ، "فؤكةؤ" ثَىةى وايةة ئةق نيةة      

ئاقةار  ئةقئانيةة     ائامر ازى نةهامةيى  كؤيئيةييةة 
وايةةة د و ندَينانةةةيى  دنةةةوولةسةةةر ثرانكةةيث  ر ويكر

بةةةةةناوى ئةقلايشةةةةةوو زيسةةةةدار  دامةةةةةزراووا ن ئةةةةةقلاي
دَيسَيتة ئةاراو دةةلاكانَيكى زةرية  ثةةراوَيا دودةا ا      
لةةةةةنينوى دووومةةةةى سةةةةةدوى حةتدوهةمةةةةدا شةةةةَيت     
لةثةةةةةةةةةةةةةةةةراوَياكراووكانى دى كيادوكرَيتةةةةةةةةةةةةةةةةووو  
لةكَيطايةةةةةةةكى يايبةييةةةةةةدا نكةشةةةةةةَيت انةيةن بةنةةةةةةد  

 دوكرَيتا
ت دوضةةةةارى سةةةةةركنيكردنَيكى بةةةةةرؤرو شةةةةَي

دوبَيتةةوو،  هةرزو يةماشاكردر كةستةيى  مؤرالاى  
، ضةةةةننكة مةةةةرةت ووت نةدؤشةةةةَي  سةةةةةير  دوكةةةةردر  

بر يارى ئةووى بةسةردادا كةدوبَيت زيسدانى بكرَيت، 
 ،دامةزرانةةدى َينةةن َيك طنيةةار ئةةةو نةدؤشةةية بسةةةما 

 كايةة ةا ئةية لةةو   ية طنيةارى ثايشةكى ئةق ني   ئةوي 
 دونطى شَيت لةطنَى كةسدا نازرونطَيتةووا بةدواوو
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 ى مةزن:يَككردنزيندانيسةردةمى 

ئةو قةلاةمبازو فيكريةى لةسةردومى كئسةيكدا  
 يكردن نزيسةةةدان سةةةةرهةلادان رويةةةدا، بةةةنوو مايةةةةى  

طةةةورون بةةؤ شةةَيت  بةةَى كةةارو دورةزوكةةارو وَيلاطةةةردو  
هةايبنور   زوهةر   طنمر او ئةوانةى دوضةارى ثةةياى   

 كي  كةهؤمؤسَيككيناَ  بنوراكة سانَي
دروستكردنى نةدؤش انةيةكى طةورو لةسالاى 

، دورفةةةةةةةيى ضةةةةةةاودَيرى كردنةةةةةةى هةةةةةةة ارانى 1656
رودكةةةاند، ئةةةةو هة ارانةةةةى كؤمةلاطةةةة ضةةةيدى ووت     
وَيسةى دنا لةسةةر زووى سةةيرى نةةدوكردر، بةةلاكن     
بةهؤكارى ثشَينى  نائارامى دوزان ا بةندكردنَيكى 

 كارو سياسى  ئابنرييةكانةةوو هؤ لةطةَ لةرؤرو  
  بؤنننةةةة لةةةةئار  سةةةايى قةيرانةكانةةةدا بةةةَى دَيتةةةةوو

كةةةةةةارو وَيلاطةةةةةةةردوكار لةةةةةةةدوزطا برازكارييةكانةةةةةةدا   
كؤدوكرَيسةةةةةةةةةووو لةسةةةةةةةةةر وودتةةةةةةةةى ئاسايشةةةةةةةةدا، 
بةنديس انةةةةكار بةةةةكارَيكى يةةةر هةلادوسةةة  ئةةةةوي     

ئةةةةم  دوسةةةتةبةركردنى هَيةةةاى كةةةار هةةةةرزار بةهايةةةةا 
ة  كطة لةسةرويايةت بؤئةووى سةاييذى بةندكردن

نفؤكؤن ناوى دونَيت نكؤمةلاطةى يةمَيكردرن شةتَيكى  
 يرنيةا

سةةةةردومى كئسةةةي  بةةةةفيةلى سةةةةروياى ئةةةةو    
سةةاية مَيذووييةةةى رونطرَيةةذكرد كةييايةةدا ثرةسةةةى     
كةةؤنةةلاكردر طةشةةةى كةةرد، بةمةبةسةةتى لةقالابةةدانى 
كةسةةةةتةى كؤمةآليةةةةةيى  راهَيسةةةةانى بةشةةةةَينويةكى   

 اياىا مايكرةفي
شةةةةةر انطَياى ئةةةةةقَل، بةشةةةةَينازَيكى نةةةةنَى لةةةةةة     
كةةؤنةةلاكردر كةويةةة يةةةعبركردر لةةةدؤى، ئةةةوي     

 بةسةر لةننَى راهَيسانةووى بةردووامى كةسةكارا
ييةةةةة بةشةةةةَينويةكى بةرضةةةةةاوير   دو مسكارئةةةةةم  

لةهايسةةةةة ئةةةةاراى زةرو زووونةةةةدى دوزطاكةةةةانى ووت     
  سةةةةةةةةربازطةكارطةةةةةةةةو نةدؤشةةةةةةة انةو وورشةةةةةةةةو ن

انةو زيسدانةكارندا طنزارشت لةدؤى دوكا ، قنياخب
يابيانكةنةةة   ا دوكر امةة ئةةةم دوزطايانةةة  مرةتةةةكار    

كؤمةلاطة هةرضى  امرةتطةلَيكى نطنَير ايةَ   بةكةلا ن
 لةينانايدا بنو كردى يابةهؤى ديكثليسكارى  ياسةا 

 انى راباَيسَيةةت، هةةةرووهاةكننسةةراووكانةوو ئةندامةة و
كؤرَيةةة  لةةةة    ردنيةةةار وبةةةؤ دالابةنةةةديكردر و ثؤلَيسك 

كؤنةةلاكةةةةةارى دوو يةنةةةةةة لةناوكةرطةةةةةةى طروثةةةةةة    
 ئيسكانية بانكةكانداا

 
 شويَنكةوتن:هونةرى  بؤرِابةرايةتيكردنةوة لةهونةرى 

بةةةةةةةدواوو فيكةةةةةةرى نفؤكةةةةةةؤن   1976لةسةةةةةةالاى 
وورضةةةردانَيكى رور  ئاشةةةكراى بةدؤيةةةوو بيسةةةى،   
ضننكة بةشَينويةكى شَيلطرانة لةبابةيى دوسةةآل    

ة مننطةريةةةوو هايةةة سةرشةةيكاركردنى حةةنك ر انى  ه
نكةئةةةوثَيى وايةةة لةيةةةت كايةةدا هننةةةرى رَيبةرايةةةيى   

ئةةةةو بؤضةةةننانةى  كردنةةةى دةةةند  ئةةةةوانى ديكةيةةةةنا 
لةةةةكتَيبى نمَيةةةذووى سَيككةةةنالَيتىندا هةةةاينوو، زةر   
دورو لةةةةو ثرةسةةةةى ووسةةةفكردنة وردوى دوربةةةاروى  

ى بةنةةةةدكردر  ثةةةةةراوَيا دكةةةة  كةلةةةةة بةرهةمةةةةةكان  
 ثَيشنيريدا بةرضاودوكةورا

 ةنةةةةةةةر نةبنوادثةينونديةةةةةةة ةمةسةةةةةةةةلةكضةةةةةةةية 
هةةةةةةةلات   و ياسةةةةةةا  بةةةةةةةياوينَيكردنى رَينشةةةةةةنَي  

 ر وفتارطةةةةةلَيك  زةرو ملةةةةَ  بةسةةةةةرووت ةكار، كةويةةةة
، بةةةلاكن ثةينونةةديار بةةة شةةيكردنةووى ئةةةو  ةوودةلاكةة

شةةةَينازانةوو هةةةةبنو كةياكةةةة ئازادوكةةةار دويةةةانكردو    
ردنى يايبةةةةة  بةةةةةدؤيار، رَيكةةةةاى هةةةةةلات  كةةةةةويك

ووكى هننةرَي  لةهننةروكانى  يارا ئةو مةسةلةيةى 
"فؤكةةةؤ"ى بةدؤيةةةةوو دةةةةري  كردبةةةنو بريتىبةةةةنو     

و  يةكةةةةم ضةةةؤر  رلةووآلمدانةةةةووى ئةةةةم دوو ثرسةةةيا
  ر ويةدا  كؤمةلاطةى دؤرئاوا وورضةردانَي  لة بؤضى

لةةة هةقيقةيَيكةةةوو كةةة زادو   سةةَيكت،  سةةةبارو  بةةة
 َيك ئةةةزمننوايةةة ن كةة  ثةةةي  بةةنو  ييهننةةةرَيكى ئرة

بةر ووونةةةد  و بةةةة  ثةينونديةةةك  هةةةي   بنو كةةةةضةةَيذ 
ووكةةةى  ياسةةةا  ر وهةةةا  شةةةتة حة الاةكانةةةةوو نةةةةبنو،  

هتد، باوبنون،  …ئةووى لةض   يابار  هسدستار  
 ؟نالَي بؤ مةعريفةيةت دورباروى سَيكك
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 ،دوووم/ بؤضةةى مةسةةةلةى سةةَيكت لةةةدؤرئاوا   
دورطةةةةةةةاى  كةةةةةةةة ئنةةةةةةةةىبنوبةةةةةةة يةةةةةةةةكَي  لةةةةةةةةو كلي 

بةةروودا   ي دؤرئةاوا  ناس  ئاشسابنونار بةشنناس
 دوكايةوو؟

 بةثَياةوانةى ئةو بؤضننةى كؤمةلاطا بةؤر واز  
ةوو، مةسةةةلةكة لةسةةةدوى حةتدوهةمةةدا  يةةوكاسةةانا د

ثةينونةةةةدى بةةةةةوووو نةةةةةبنو كةهةةةةةمنو قكةةةةةكردنَي   
دورباروى سَيكت سةركنيدوكراو قةدوغةبنو، بةةلاكن  

وو هةبنو دوربةاروى  وطنيار َيشاوَي  لةثةينوندى بة ل
 دندا

لةةةم سةةياقةدا نفؤكةةؤن يَيبيسةةى ئةةةوودوكا  كةةة    
ئةةةركَيك  بسةةةةر وي   ن يةةانى شةةنانكارويى مةسةةي ى    

طرنط  هَيساية ئارا، كة بري  بنو لةوو  هةمنو ئةو 
شةةتانة  ثةينونةةديار بةةة سَيككةةةوو هةةةبنو خبرَيتةةة    

 ان2ننئاش  ئاداويين ر ة انةو بةردووام
وسةةةةةآل  يرسةةةةى لةةةةة سةةةةَيكت نيةةةةة، بةةةةةلاكن     د

ووت شةةَينازَيكى  يةةار   ضةةؤر بةثَياةةةوانةوو دوزانَيةةت
بةكارى باَيسَيت  كؤمةلاطةى مةسةي ى كةة نثرةسةةى    
 فؤرمةلةة كردنةةى سةةَيكت لةةطنياردان رَيكةةدودا ، لةةة  
 ر َيطةةةة  دركانةةةدر و دانثيانةةةار لةةةة كلاَيكةةةاداا بةمةةةة     

ؤرَيةةة  ك خبايةطةةةةر ودوينانَيةةةت كؤرَيةةة  لةمةعريفةةةة 
لةدوسةةةةآليي  رَيةةة  خبةةةا ، ئةةةةم دوو ثرةسةةةةية     

  يةتى لةقالابدانى هةةمنو كةؤرو هؤشةيار   يةدوبسة ما
كةةة هةةةردوو   1984ياكةكةةةسا لةسةةالاى   َيك روفتةةار

ن  نبايةدةةةدار بةةةةدندنى ييةةةا  طنزار كتَيبةةةى نضةةةَيذ 
ضاثكرا، "فؤكؤ" دوستبةردارى ئةوو دوبَيت كةةمرةت  

نَى بكةةةا ، ووت بابةةةةيى دوسةةةةآل   مةعريفةةةة يةةةاوي  
بؤئةووى بةلَيكؤلايسةةووى ئةةو مرةتةةوو دةةري  بَيةت      

ى ضَيذ بةةدؤى ئاشةسا دوبَيةت  دةؤى     َيككةووت بابةي
 دوناسَيتا

ئةم لَيكؤلايسةوو  لةسةردومى يؤنار  رةمةانى  
كؤنةةةوو دوسةةت ثَيةةدوكا ا لةميانةةةى ئةةةم حالاةيةةةوو   
"فؤكةةةةةةؤ" نيشةةةةةةانى دودا كةياسةةةةةةا  سةةةةةةةروكيةي    

دوركةةةةةويسى  َيطةيشةةةة  لةةةةة ي دوروازويةةةةةت نيةةةةة بةةةةؤ 

ن  لةبةرئةةةووى مةسةةةلةى ثةينونةةدى   نالَي نسَيككةة
سَيككى لةسةردومى كؤنةداو ى هةةمنار رَيثَيةدراوو    

 بازىنانَيرثةسةندبنو، نووت 
 ورو انةةةةدن  يةةةةةواو   ىمايةةةةة بنوبةةةةنوو ةئةمةةةة
رامانة مؤرالايةكار، ضننكة لةةو قؤناغةةدا   يَيثرسيارو 

 يةانى سَيككةى     ثةينونديةكى ينندويؤَ   لةةنَينار 
 مؤرالادا هةبنوا

 لةسةردومى كؤنةدا حةةزو ئاروزووكةار لةةكؤر َ    
  لةةةةةةةة سةةةةةةةتاييكاى بةةةةةةةنور،   لةسكةةةةةةةت ى مةةةةةةةؤراَ 

 لةةة ر َيطةةا   ئةةةم بايةددانةةة مؤرالايةةة  اكيانةةةدوبنوووو
رَيكةةةةة  لةةةةةة ميةةةةةانر ووى   وو ةطريسنةفكةةةةةلةةةةةةدار بة

دةةةةةةةةؤى بةيانةةةةةةةةدوكرد،  كةسةةةةةةةةايةي  ياكةكةسةةةةةةةةدا
 ئةوو  دودناست كة  ئةمة بةكؤنةةلاكردنى دندا

ياكةكةةةس ووت مرةتَيكةةى دةةاوور فةزيلةةة   ئةةازادو   
دلاكةةةؤز بةةةؤ كؤرَيةةة  لةةةةكؤروكانى هننةةةةرى بةةةنور،      

بةرؤرو بؤمار روندوبَيتةةوو كةة    هةلاكنكةو  بكا ا
سةةةةةردومى كةةةةؤر كيةةةةاوازى نةةةةةدوكرد لةةةةةووى طةةةةةر  
ئةةةاروزوو ئةةةاروزوكردر بَيةةةت لةةةةثياو يةةةادند لةةةة ر       

ى طةةةةةةن   كةةةةةنار،  ئةةةةةاروزوكردر لةةةةةة هةةةةةةرزوكارَيك  
ئةم مؤركة  بةئاروزويةكى ئاسايى  رووا سةيردوكراا

طرفةةةت ئةةةامَياو  بابةةةةي  سةةةَيكت دوطةر ايةةةةوو بةةةؤ      
سةةةاكتؤر  دةةند  دةةاوور هاوسةةةنط  و ر وفتةةار     

 ئازادا
 

 برييارى مؤديَرنة: ،)فؤكؤ(
دوو بابةةةةكنريى بلاةةةَي  بةرهةمةةةةكانى "فؤكةةةؤ"   

بةة  دى   يةكةةميار ثةينونة  كؤر بايةخ كةشة  دوكةا   
لةساية وودتَيكةى   كةشفكردن  هةقيقةيةوو هةية كة

دياريكراودا لةطنيار طةلَي  سةبارو  بة ندَينانةيى  
ثايشةةكى  زيسةةدار  سةةَيكتندا بةدوسةةت هَيسةةراووا   
لةبةرئةةةةةةوو نفؤكةةةةةؤن سةةةةةسنرى ئةةةةةةقَل دوكَيشةةةةةَيت     
دةسةةةةةةلاةيى رَيةةةةةةذويى بننيشةةةةةةى ديةةةةةةارى دوكةةةةةةا ا 

نةةةةةةى بايةدةةةةةدانى دوووميشةةةةةى بةةةةةةينَيكارى مؤدَير 
 دؤرئاوايةا
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"فؤكةةةةؤ" سةةةةةروودتَي  مةسةةةةةلةى دوسةةةةةآل     
سةةةرلةننَى فؤرمةلةةةدوكا ، ئةةةوا بةةةم كةةاروى كةةؤى      

لةةةةب دوكةةةا  كةلةةةة سةةةةردومى    كارةيةةةدةط اي ديةةةدو
روندوكايةةةوو كةةة  ئةةةوو  ،رةشةةسطةريةوو لةةةئارودار

لة قن اي  كؤمةلاطةة  دؤرئاوايةدا ثشةكس      ثَينيكتة
طةيةةةك  دةةاوور  و طةةةر ار ئةةة ام بةةدرَيت نكةةة كؤمةلا  

 امةيل  يةمبَيكاريةن
رودسةةةى  نةةةري  لةطةةةَ ننسةةيسةكانى "فؤكةةؤ" 

 ئةلا ان  نهةر لةماكت تيبةرووو يايؤرط  هاثرماسن
بةيةكةةدا دوضةة ، ئةةةو نةريتةةة  بةةةردووام ثرسةةيار       
كةةردووو دوربةةارو  ئةةةو دياردويةةة سةةَيسةالاة  كةةة لةةة   

 ر ووي   يار  يايبةي  دؤرئاوادا ئامادويةا
         ئةةةةةةةةم كةةةةةةةن  بايةدةةةةةةةة بةةةةةةةةردووام   ئةطةةةةةةةةر

 دوا ننسةةةيسةكانى "فؤكةةةةؤ"  ئةةةةةوا ،دةسةةةلاةي  بَيةةةت  
بةرى   هةميشةة  نية، كةثَينيكت بَيةت  كةسَي بر يارى 

 َ  بكةيسةووا

كايَي  "فؤكؤ" ثرسيار طةلَي  دوداية روو، بةَى  
ئةةةووى ووآلميةةار بدايةةةوو، ئةةةوا بةةةم كةةاروى ئاسةةؤى   

َيشةسيازى ضةةم     ننَى بؤثرسةياركردر دوكايةةووو ث  
طةةلَي  كةة   ئامر از ،ئامر ازى لَيكؤلايسةووى ننَى دوكةا  

كؤروكانى زانكةةةةةةتة بةةةةةةة لةكايةةةةةةة كةةةةةةؤر ثَينيكةةةةةةتة
ئةةةةةووى  ن، ووكةةةةار بَيةةةةس رياكةمرةتايةييةكانةةةةدا بةةةة

 دناستى "فؤكؤ" دؤى بنوا
 

 ثةراويَزةكان
كتَيبةى   - ات دَيريدا  كؤ  يتؤو مَيذووى دَينانةيى-1

 ا ،Seuil 1979نننس   كياوازىن، 
، 1976طالي ةةار،  -ميشةةَيل فؤكةةؤ  ئةةرادوى زانةة   -2
 ا30  ا 

 

 سةرضاوة
 ان14 مارو ن، طؤتارى نفكرو نقدن
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 جوانناسيي بوون الي فؤكؤ
 

 "ئاماجني ذيان ئةوةية كة ببيَتة كاريَكي هونةري"
 ئؤسكار وايلد

 
 

  ئةندرؤ ظاكةرئةندرؤ ظاكةر
 لة ئينطليزييةوة: سةدرةدين عارفلة ئينطليزييةوة: سةدرةدين عارف

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

( ض ِرؤَلَيكي هةية لة دوا aestheticsجوانناسي )
كارةكاني ميشيل فؤكؤدا؟ لة دوا بةرطةكاني كتَييب 

(دا )كة لة History of sexulityتي )مَيذووي سَيكساية
وةرطَيِرانة ئينطليزييةكةيدا بةم ناوانة هاتوون: 

، the use of pleasureبةرطي دوو ئاماجني خؤشي 
( the care of the selfبةرطي سَييةم بايةخدان بةخود 

ضاالكيي جوانناسي دةبَيتة كليلي تَيطةيشتين فؤكؤ 
ي يؤناني بؤ هةوةسة سَيكسييةكان لة سةردةمةكان

رؤمانيدا. تَيطةيشنت لة سَيكسايةتي لة  –و يؤناني 

كؤندا لة ِرَيي طةِرانةوة دةبَيت بؤ ئةو شتةي كة 
فؤكؤ بة طشيت ناوياندةنَيت "بايةخدان بة خود"، 
"مةشقةكاني خود"، "تةكنيكةكاني خود" و 
"جوانناسيي بوون". وا ديارة، وةكو بيتةر ديوز 

لة جيهانَيكي بَيبابةتي  تَيبينيدةكات، فؤكؤ لَيرةدا
كةثسوولكراوي "مردني مرؤظ"ةوة )كتَييب ياساي 

( خؤي دةطوَيزَيتةوة بؤ جيهاني 1966شتةكان 
"كةساني خؤ دامةزرَينةري" سةرقاَلي خؤ 

 دروستكردن بة ثَيي ثَيوةرةكاني جوانناسي.
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من لَيرةدا دةمةوَيت طفتوطؤ لةسةر ئةوة بكةم 
سثاردني  انكة دوا كارةكاني فؤكؤ لة نَيو

recommendation  "شَيوةيةك لة "جوانناسيكردني
aestheticisation  "ذياني رؤذانة و "بة كَيشةكردني

problematisation  رؤَلي جوانناسي لة ذياني
كؤمةاليةتي و رامياريي هاوضةرخدا ئةمالوئةوال 
دةكات. هةَلوَيست دووةميان بةشدارييةكي 

 ،فةلسةفيةكانداثؤزةتيظ دةكات لة دوا مشتومِرة 
بةالم ئةوي ثَيشرتيان تووشي تاطةرةي بريدؤزةيي 
طرنط دةبَيتةوة كة كارةكاني ثَيشووي فؤكؤ 

بؤ ئةوةي بةردةواميي هةندَيك  بةرةنطاري بوونةوة.
كَيشةي بريدؤزيي تايبةت لة كارةكانيدا ثيشانبدةم، 
رةضاوي سَي اليةني بةكارهَيناني فؤكؤ بؤ ضةمكي 

 جوانناسي دةكةم:
يةكةم، زؤر طرنطة لةوة دَلنيابني كة فؤكؤ 
زاراوةي "جوانناسي" ضؤن بةكاردةهَينَيت. فؤكؤ 
دوو جؤرة نارووني لةبةكارهَيناني زاراوةكةدا 

ني مَيذووييةوة، ضةمكي ةثيشان دةدات. لةالي
دوانناسي زؤر جياوازة، ئايا مرؤظ رةضاوي دةقة 

 Arsيؤنانييةكان بكات لةمةِر هونةري سَيكسي 

Erotica يان فةلسةفةي كانت، يان لَيكدانةوةي ،
بؤدلَير لة بابةت مرؤظي داندي )مرؤظَيك كة زؤر 

وةرطَيِر( لة سةدةي  –بايةخ بة قؤزي بدات 
نؤزدةهةمدا. لةوة دةضَيت كة فؤكؤ زؤر بة تةواوي 
ئاطاي لةو جياوازييانة نةبَيت. ئةمة ثايةي 

انناسي كَيشةداري لَيكؤَلينةوةكاني فؤكؤ لةمةِر جو
 و ثةيوةنديي بة ئَيستاوة زياد دةكات.

فؤكؤ هةتا ض ِرادةيةك ثشتطريي دةكات )بة 
شاراوةيي، ضونكة بة ئاشكرا نكووَلي لةم خاَلة 
دةكات( لة "جوانناسي بوون" وةكو سرتاتيجَيكي 
هاوضةرخ؟ ئةجنامةكاني ئةم هةَلوَيستةش ضني؟ 
اليةني دووةم كة دةمةوَيت رةضاوي بكةم ئةو 

دةبَيتةوة لة  رييةية كة فؤكؤ رووبةروويدذوا
(. زؤر normativityمةسةلةي بةهةمةندَيتيدا )

رةخنةطر ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كة فؤكؤ لة 

نووسينةكاني ثَيشويدا، بؤ منوونة نووسينةكاني لة 
بارةي بةندخيانة و ثةناطاكاندا، لة وةسفةكانيدا بؤ 

 زانياري، –رذَيمة جؤراوجؤرةكاني دةسةالت 
هةوَلدةدات لةاليةن راميارييةوة ثةيوةست بَيت، 

بَياليةن  ةمةندييةوابةالم لة هةمان كاتدا لةاليةن بةه
بَيت، داوا دةكات بةرهةَلسيت هةندَيك شَيوةي 
دةسةالت بكرَيت، بةالم ناتوانَيت، وةكو نانسي 
فرةيزةر دةَلَيت، بَلَيت بؤضي تَيكؤشان ثةسةندترة 

بةم شَيوةية، ثَيوةرَيكي لة ملكةضبوون. فؤكؤ، 
نيية بؤ دةربِريين جياوازي  normativeبةهامةندي 

لة نَيوان شَيوة "باش" و "خراثةكاني" دةسةالت 
يان مةشق و كاري كؤمةاليةتيدا. ئايا بةكارهَيناني 

ي، ئةطةر بتوانني سدوايي فؤكؤ بؤ جواننا
وايثيشانبدةين كة لةاليةن مَيذووييةوة دياريكراوة 

ييةكي هاوضةرخي هةية، خؤي لة كَيشةكاني و طرنط
ئةم بَياليةنييةي بةهامةندَييت البدات، يان تةنها 
ئاوَيتةيان دةكات. ثاشان ئةو ثةيوةندييةي كة فؤكؤ 
ثَيشنيازيدةكات لة نَيوان جوانناسي و دةسةاَلتدا 
ثَيويستيي بة روونكردنةوة هةية. ئةطةر فؤكؤ خؤي 

كي بةهامةندي بؤ لة دانثياناني ئاشكراي ثَيوةرَي
جياكردنةوةي شَيوةكاني دةسةالت البدات، راسيت 
ئةوةية، لةطةَل ئةوةشدا، كة زؤر جار بةنهَيين جؤرة 
ثةيوةندييةكي تايبةتي دةسةالت ثةسةند دةكات. 
وا ديارة دؤزةكة بةم شَيوةيةية ئةطةر ئَيمة 
"جوانناسي بوون" وةكو سرتاتيجَيك لَيكبدةينةوة 

ؤ ثراكتيزةكردني دةسةالت لةاليةن كة دانرابَيت ب
خودةوة بةسةر خوددا، لة كاتَيكدا ئةو "هَيزي 

لة "دابينكردن و كة تةمَيكردن"ةي سةرجةستة 
( شيكراوةتةوة Discipline and panishسزادا" )

 ثةسةندنةكردني نابةهامةندانةي نيدةتوانني ناويبنَي
(non-normative فؤكؤ، كؤنرتؤَلكردني جةستة )

ةن خودةوة، كة لةو بةرطةي لةسةر لةالي
سَيكسايةتي يؤنانينةكان لَييكؤَلراوةتةوة بة 
شَيوةيةكي زؤر ثؤزةتيظانة ثَيشكةشي كردووة. ئةم 
ِراطؤِركَيية لةسةر دةسةالت و جةستة ضيية؟ ئايا 
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جوانناسي لَيرةدا بؤ ئةوة بةكارهاتووة كة شَيوة 
"باشةكاني" دةسةالت جيابكاتةوة لة شَيوة 

اثةكاني"؟ ئةطةر واية، ئايا مةرجي تةواو هةية "خر
 بؤ دروستبووني ئةم جؤرة بِريارانة؟

ثةيوةندييةكي نزيك هةية لة نَيوان ئةم 
ثرسيارانةداو، جياكردنةوةيان بؤ مةبةسيت ئةوةية 

ثَيشكةش بكات.  structureكة ِرَيسايةكي ثَيكهاتة 
دةمةوَيت طفتوطؤ لةسةر مةوداي زاراوةي 

و ئايا دةتوانَيت يان ناتوانَيت "جوانناسي" 
بةرثرسَييت ئةجنامةكاني بةهامةندَييت هةَلبطرَيت، 
ئةمة لة ثَيويسيت فؤكؤ بؤ جياكردنةوةي دةسةالت 

دةردةكةوَيت.  dominationلة تيؤري زالبووندا 
ئةمةش لةالي خؤيةوة، ثَيويسيت بة ضةمكَيكي 
ئازادي هةية كة بتوانَيت بنةمايةكي قايم بؤ ئةو 

. لةطةَل تريؤكةيةي كة بؤ دةسةالت دايناوة، دابنَيب
( كة aetheticisationئةوةشدا، ئةو جوانناسكردنةي )

فؤكؤ بؤ ضةمكي ئازادي بةكاريهَيناوة كَيشةي 
سةخت دةخةنة روو ئةطةر وايدابنَيني ئةم دوا 
دةقانة بة زاراوةي سةردةم دانراون نةك بؤ 

 بارودؤخي سةردةم.
 

I 
دامةزراوة، لة ناوةراسيت  لةوةتي جوانناسي

سةدةي هةذدةوة، هونةر لة مةبةسيت كردةيي 
(practical )( جيا دةكرَيتةوة: بة بؤضووني )كانت

بِريارة جوانناسييةكان "خؤشييةكي ثاك و بَياليةن 
disinterested  دةبةخشن. بابةتة جوانناسييةكان

نابَيت جطة لة مةبةسيت خودي خؤيان هيض 
          ت، بِرياردان لةسةر مةبةستَيكيان هةبَي

رةفتارةكاني مرؤظ )كة جاران ثةيوةنديي بة بواري 
ئاكارةوة هةبوو( دةبَيت ئةم هاوكَيشةية ئاشكرا 
بكات ضونكة بةرذةوةندييةكيان هةية: )ضي بكةم؟ ض 
رةفتارَيك بؤ من باشة؟( بة بؤضووني كانت ئةم 
بِريارة ئاكارييانة بةهؤي شتَيكي ديكةشةوة لة 

نناسي جيا دةكرَيتةوة ئةويش ئةوةية كة جوا

 -ruleسروشيت ثابةندبوونيان بةياساوة هةية 

bound. 
ئةم ِرَيبازةي سةربةخؤيي جوانناسي 
رةخنةيةكي لَيكرا. بةالم، ئاشكرا نيية ئةم كارةي 
فؤكؤ لةسةر سَيكسايةتي الي يؤنانييةكان رةخنةية 

 -postياخود دانثَينانة بةم كةلةثوورةي دواي كانت )

kantion لةبةر ئةوةي واتا يؤنانييةكةي زاراوةي ،)
جوانناسي و واتا )دواي كانت(ييةكةي لَي 

 1983تَيكضووة. لة ضاو ثَيكةوتنَيكدا لة ساَلي 
ثرسيار لة فؤكؤ كرا دةربارةي ئةو ِراطؤِركَييةي كة 
لة لَيكؤَلينةوةكانيدا بةرضاو دةكةوَيت لة بارةي 

 perلة خؤيدا  – سَيكسايةتي، لة سَيكس )خؤي

se ةوة بؤ "تةكنيكةكاني خود"؟ فؤكؤ لة وةاَلمدا)
دةَلَيت كة ديارترين راسيت لة بارةي يؤنانييةكان 
ئةوةية كة ئةم "تةكنيكانةي خود"، طوجناندني 
كةسايةتي خود، بريتيية لة تَيكةَلكردني ئاكارزاني 

(ethics و جوانناسي: "ئاكارزاني يؤناني لةسةر )
ي بةستبوو كة هةَلبذَيراوي خؤية، كَيشةيةك ضةق

" aethetics of existanceلةسةر جوانناسي بوون 
)خؤراطرةكان(، بؤ  stoicبايةخداني سةرةكيي 

منوونة، وةكو "جوانناسي" وةسفدةكرَيت. ئةم 
واتايةي "جوانناسي" بة تةواوي هي )كانت( نيية، 
ضونكة نةرَيي سةربةخؤيي جوانناسي دةكات و 

ِرَيي كؤدة ئاكاريية ئاكارزاني لة 
نازانرَيت بةَلكو لة ِرَيي اليةنة  وةطةردوونييةكانيية

كةسييةكان و "هةَلبذاردنة كةسييةكاني" بِرياري 
( dewsجوانناسييةوة. بةِراسيت، وةكو ديوز )

تَيبينيدةكات، ضةسثاندني واتاي ثؤست كانيت 
جوانناسي بةسةر زاراوة يؤنانييةكةدا نةطوجنانَيكي 

، كة تيايدا جوانناسي تَيكةَلدةكرَيت مَيذوويية
لةطةَل رةفتاري كؤمةاليةتي و ئاكاريدا. بةهةرحاَل 
ئةمة هةَلةيةكة فؤكؤ لة سةرةتاي كتَييب )ئاماجني 

(دا دةيكات، كاتَيك كة لة the use of pleasureخؤشي 
بةرطريكردني جوانناسي بوون الي يؤنانييةكان 

ني ئاشكرايدةكات كة "لةطةَل بةهَيزبوو
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مةسيحييةتدا، بَيطومان، هةندَيك لة سةربةخؤيي و 
 طرنطييان لة دةستدا".

نارووني ماناي مَيذوويي هةندَيك لة زاراوة 
سةرةكييةكان ئاشكراية لةو لَيدوانانةي فؤكؤ لةمةِر 
طرميانةي هاوجووتكردني ئاكارزاني لةطةَل 
جوانناسيدا. منوونةيةكي ئةم ناروونيية لة 

لة بارةي جياوازي نَيوان دوو  لَيدوانةكاني فؤكؤ
واتاي رةوشت: "كؤدةكاني رةفتار و شَيوةكاني 

كؤ زياتر بايةخ بة ؤ(. فsubjectivationخؤييكردن )
واتاي دووةم دةدات، واتا لَيكؤَلينةوةي ئاكارزاني، 
ياخود "رةفتارةكاني خود" كة وةكو بابةتَيكي 
ئاكاري يةك شت ثَيكدةهَينن، نةك كؤدةكاني 

ان ئةو فؤرمانةي كة مرؤظ دةبَيت رةوشت ي
لةطةَلياندا بطوجنَيت. فؤكؤ بايةخدةدات بةشَيوةي 
طؤِريين رةوشت وةكو "شَيوةي خؤييكردن" لة 

رؤمانييةكاندا بؤ  –نووسينةكاني يؤناني و يؤناني 
جؤرَيكي زياتر كؤدكراو )دةستووركراو(ي رةوشت 
لة سةردةمي سةرةتاي مةسيحييةتدا. مةسيحيةت 

َيك كؤدي ئاكاريي تا بة وةرطرتين هةندهةَلنةس
بارةي سَيكسايةتييةوة و  يؤنانييةكان لة

رةتكردنةوةي هةندَيكي ديكةيان، بةَلكو مةسيحيةت 
رةفتارة ئاكارييةكاني يؤنانييةكاني طؤِري يان 

 طوجناندني.
دةقة يؤنانيةكان لةسةر رةهةندي ئاكاري 

( care of the selfسَيكسايةتي "بايةخدان بة خود )
وةكو ياسايةكي طةردووني كة هةموو كةسَيك 
دةبَيت ثةيِرةويي بكات ثَيشكةش ناكات، بةَلكو 

ةكي رةفتار بؤ ئةو كةسانةي كة يوةكو "ِرَيسا
حةزياندةكرد جوانرتين و كارامةترين شَيوازي شياو 

 –بةبوونيان ببةخشن". كردة سَيكسيية يؤناني 
ثَيي رَيساي بؤ دانةنرا بوو و بة  رؤمانييةكان

"باشة" و "خراثة" هةَلنةبذَيرابوون، بةَلكو بة ثَيي 
جوانناسييةكاني جواني و شَيواز  ثَيوةرة

 دانرابوون.
بؤ روونكردنةوةي ئةم خاَلة فؤكؤ لة 
هةَلوَيسيت )بلوتارك( دةدوَيت لة بارةي ذياني 

 جؤرة هاوسةرَييت. وةكو فؤكؤ دةَلَيت، هيض
كان و كردارة ياسايةك لة بارةي كردارة ماوة دراوة

ئاكاري، يان  فؤرمَيكي قةدةغةكراوةكان بة ثَيي
بةثَيي ياسايةكي رةفتار لة نووسينةكانيدا نةبوو. 
لة بريي ئةوة )بلوتارك( راسثاردةي "شَيوازَيكي 
بوون و رَيطايةكي ثةيوةنديي" دةكرد. فؤكؤ ثاشان 
دةَلَيت: "ئاكارزانيي هاوسةرَييت و ئامؤذطاري 

يي ذياني خَيزاني لة هةمان دةربارةي بةختةوةر
كاتدا ِرَيساي طةردووني رةوانن و ياسان بؤ ئةو 
كةسانةي كة دةيانةوَيت شَيوةيةكي رةسةن و بةرَيز 
بةبوون ببةخشن، كة بريتيية لة جوانناسييةكي 
بووني بَي ياسا و طةردووني"، ئةمةش دةستةيةك 
ِرَيسايةكة لة شَيوةدا، بةئاشكرا، هي )كانت(ن. 

بةختةوةريي خَيزان لة بواري روانيندا  ياساكاني
طةردوونني بةالم لة ئةجنامي بِرياري تاكة كةسيدا 
دورستبوون. فؤكؤ دةَلَيت كة رةوشيت يؤنانييةكان 
بة جؤرَيك بوو كة تيايدا مرؤظي تاكي يؤناني خؤي 
نةدةكردة ملكةضي ئاكار، بةالم ئةو ِرَيسايانةي كة 

ةردووني و رةفتارةكاني ئاراستة دةكرد بة ط
طشتطريي دادةنان، ئةمةش دووريدةخاتةوة لة 
بؤضووني )كانت(، كة بيقةيدوشةرت فةرماندةر و 
توندترة. ثَيضةوانةي كةسي ثابةند بة ئاكار ئةوةية 
كة مرؤظ بةثَيي هةَلوَيستَيك يان داخوازييةك 
جبووَلَيتةوة كة تايبةمتةندييةك بدات بة 

ةشة بةهؤي ذيري رةفتارةكاني و بيانطؤِرَيت و لةوان
و ثَيكهاتةي تايبةتي كارةكةيةوة جؤرة 
درةوشانةوةيةكي ثَيببةخشَيت. ئةم رةفتارة كاتَيك 
لةطةَل ثَيكهاتةي عةقاَلنيي جوانناسيدا دةطوجنَيت 
كة بطاتة ئةوانيرت و ببَيتة، بة زاراوةي كانت، 

 ،subjectively universalطةردوونييةكي كةسي 
خود" لةطةَل  رةفتارَيكي "هةَلبذاردةي

"جيهانطريييةكي بَي ياسادا" لَيكدةدرَين بؤ ئةوةي 
رةفتارَيكي "ثَيكهاتةيي" هةبَيت كة ثشتبةستبَيت 
بة دانثَينانَيكي طةردووني بةو شتانةي يان ئةو 
رةفتارانةي كة بة ثَيكهاتةيي وةسفدةكرَين. 
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لةبةرئةوة، ئةو جوانناسييةي كة فؤكؤ باسي دةكات 
كانتة كة هونةر وةكو  يةمكةزؤر قةرزاري ئةو ض

طةردووني و لة هةمان كاتدا كةسي ثيشاندةدات. 
لةبةرئةوة وةسفكردني "رةفتارةكاني خود" لةاليةن 
فؤكؤوة هةندَيك هةَلةي تَيداية لة واتاكةيدا لة 
ثةيوةنديدا لةطةَل زاراوةي جوانناسي. دذواريي 
زياتر زياتر كاتَيك دةردةكةوَيت كة نووسينةكاني 

ندييان بة ئَيستاوة دةبَيت. ئةطةر يؤنانييةكان ثةيوة
هةسيت جياكردنةوةي جوانناسي و ذياني 
ئاكارييان هةبووبَيت، ئايا ئَيمة، كة جوانناسي و 
ئاكارمان ئةوةندة بة ئاشكرايي جودا كردؤتةوة، 
ناتوانني وةكو منوونةيةك سةيريان بكةين؟ لة زؤر 

َيت شوَيندا فؤكؤ نكوَلي لةوة دةكات كة دةيةو
رةفتاري يؤنانييةكان بضةسثَينَيت و وةكو 
سرتاتيجَيكي هاوضةرخ ثَيشكةشي بكات. بةالم لة 

لة ضاوثَيكةوتنَيكدا فؤكؤ دان بة  1983ساَلي 
ثةيوةندييةكي بةتني دةكات لة نَيوان ئاكاري يؤناني 
و ثرؤذة رامياريية هاوضةرخةكاندا: "كَيشةي 

وةداية كة بزووتنةوة ئازادخيوازةكاني سةردةم لة
ناتوانن هيض جؤرة بنةمايةك بدؤزنةوة بؤ ئةوةي 
ئةخالقَيكي نوَيي لةسةر دامبةزرَيت. ثَيويستيان بة 
ئةخالقَيكي نوَي هةية، بةالم ناتوانن هيض جؤرة 
ئةخالقَيك بدؤزنةوة جطة لةوةي كة ثَييدةوترَيت 
مةعريفةي زانستيانة دةربارةي خود. ئةخالقي 

ووني ذيرانة بؤ ياسا كانت، كة لةسةر ملكةضب
طةردوونيةكان دامةزرابوو، جارَيكي تر دةبنة 
ئاماجني رةخنةكاني فؤكؤ. بزوتنةوة 
رزطارخيوازةكان ناتوانن ئاكاري خؤيان لةسةر 

روخاني افؤرمة كؤنةكان دامبةزرَينن بةهؤي د
"ي univer salismباوةِري "رزطاربوون 

رؤشةنطةرييةوة فؤكؤ لةو باوةِرةداية كة ئةو 
ةخالقة نوَييةي كة سياسةت ئاراستة دةكات ئ

دةبَيت شَيوةيةكي نوَيي هةبَيت و جوانناسي 
(. لة هةمان aestheticisedئاراستةي بكات )

ضاوثَيكةوتندا و لة وةالمي ثرسياري )ض جؤرة 

ئةخالقَيك دةبَيت ئَيستا بنيات بنَيني؟( دةَلَيت: 
"ئةوةي سةرسامم دةكات ئةو راستييةية كة هونةر 

ة كؤمةَلطاي ئَيمةدا بؤتة شتَيك كة ثةيوةنديي تةنها ل
بة شتةكانةوة هةية، نةك بة كةسةكان و ذيانةوة، كة 
هونةر ئةوةندة تايبةت بووة كة تةنها هونةرمةندة 
ثسثؤرةكان ثَيي هةَلدةسنت. بةالم ثرسيار ئةوةية، 
ئايا ناتوانني ذياني هةموو كةسَيك بكةين بة كارَيكي 

رايةك يان ماَلَيك ببَيتة ئاماجني هونةري؟ بؤضي ض
 هونةر و ذيامنان نةبَيتة ئامانج؟".

ئاشكراية كة ئةمة ثَيناسةي سةربةخؤيي 
جوانناسييةو نةرَيكردني واتا كالسيكييةكةيةتي: 
هونةر لة "تاك" و لة "ذيان" جياناكرَيتةوة، بةالم لة 
ثَيشنياركردني ئةوةي كة ذيان ببَيتة كارَيكي 

يية مةبةسيت كام واتاي هونةري روون ن
(. لةاليةكةوة aestheticisationجوانناسيكردنة )

( avant-gardeلةوانةية مةبةسيت هونةري )ثَيشةنط 
رطةر باسي دةكات، كة هونةر بَيت، كة ثيتةر بَي

دابِراوة لة بنكة سةربةخؤكةي و تَيكةَل بة ذياني 
رؤذانة كراوة بؤ ئةوةي ببَيتة بنةمايةكي رَيكخةر بؤ 

اكسيسي )ئةجنامداني كردةيي( نوَيي ذيان. ثر
لةطةَل ئةوةشدا، وةكو بَيرطةر دةَلَيت، ئةم ثرؤذةية 
نوشسيت هَينا بة هؤي ثشتطوَيخستين بنةما 

 دامةزراوةييةكاني هونةر.
هونةر وةكو سةربةخؤييةكي دامةزراوةييكراو 

(institutionalised autonomy هةموو هةوَلَيك بؤ )
ن ثووضةَلدةكاتةوة، لةبةرئةوة ايجوانناسيكردني ذ

راسثاردةكةي فؤكؤ لَيرةدا ثابةندي واتا 
يؤنانييةكةي زاراوةي جوانناسيية، بةالم هيض جؤرة 
جياكردنةوةيةك نيية لة نَيوان هونةر و ذياني 
رؤذانةدا، بةَلكو جوانناسي ثابةندي بواري ئاكاريي 
ثراكسيسة ئةطةر فؤكؤ ثشتطرييي نوسخةيةكي 

نناسي/ ئاكار بكات، ئةوا طؤِريين يؤنانيي جوا
ذياني كةسَيك لة ئَيستادا بؤ بابةتَيكي هونةري ئةو 
ضةمكة يؤنانيية ناطرَيتةوة، لةبةر هؤيةكي سادة 
ئةويش ئةوةية كة ئةو بابةتة هونةرييانةي ئَيستا 
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ثَيشكةش دةكرَين هيض رةهةندَيكي ناوةكي 
دا ئاكارييان تَيدا نيية. دروستكردني خود لة ئَيستا

بةثَيي بنةما هاوضةرخةكاني جوانناسي، ئةوانةي 
كة ئَيستا لةبةر دةستماندان، ناتوانن بابةتَيكي 
ئةخالقي ثَيشكةش بكةن، بةَلكو تةنها هونةرَيكي 
سةربةخؤ. ئةوة طوَينةدانة بةوفشارة دامةزراوةييةي 
كة ناهَيَلَيت ئةو سةربةخؤيية ئاراستةكةي بطؤِرَيت 

 بةرةو ذياني مرؤظ.لة ضرا و ماَلةكانةوة 
 

II 
لة ضاوثَيكةوتنَيكي ديكةدا فؤكؤ ضاالكانة 
باس لة ثةيوةنديي جوانناسي يؤنانييةكان بة 
ذياني هاوضةرخةوة دةكات: لة كؤنةوة هةتا 

رَيكةوة، كة لة بنةِرةتدا كامةسيحيةت، ئَيمة لة ئا
ين بؤ ؤطةِران بوو بة دواي ئةخالقي كةسيدا، دةِر

سيستةمي ياساكان. ئةطةر  ئاكاري ثابةندبوون بة
من بايةخم بة ضاخة كؤنةكان دابَيت لةبةرئةوة بووة، 

، وةكو moralityبؤ ضةند هؤيةك، بريؤكةي ئةخالق 
ثابةندبوون بة كؤدي ياساكان لةناو دةضَيت، 

اوي لةناوضووة. ئةم لةناوضووني ئةخالقةش وبةتة
ثةيوةنديي هةية، دةبَيت ثةيوةنديي هةبَيت، لةطةَل 

ن بةدواي جوانناسيي بووندا. ئةوةي طةِرا
سةرجنِراكَيشة لَيرةدا ئةو هَيزة ثَيوانةييةي 
"دةبَيت"ة. دةثرسني، بؤضي جوانناسي "دةبَيت" 
جَيطري ضةند نوسخةيةكي دووبارة دارَيذراوةي 

بَيت؟ دانثَيناني ثَيوانةيي فؤكؤ  (ethicsئاكارزاني )
بة جوانناسي بوون سةرسووِرَينةرة ئةطةر 

يشتين باوي نووسينةكاني و رةخنةي تَيطة
ي بَياليةن دابنَيني ككارةكاني وةكو هةَلوَيستَي

لةبةرامبةر ئةم بِريارانةدا. ئاشكراية، وةكو 
نيكوليناكؤس دةَلَيت، كة رةهةندَيكي ثَيوانةيي 

(normative ،لة دوا كارةكاني فؤكؤدا هةية )
طؤرانَيكة بؤ ئةوة دانراوة كة زاَلبَيت بةسةر 

ييةكاني بةرطري بة تةنيشت هةَلوَيسيت ناكؤك
بَياليةنييةوة. ئةو بةكارهَينانةي بؤ ضةمكي 

جوانناسي شتَيكي نَيوةنديية لةو هةوَلةي كة دةيدا 
داخراوةية. ئةتوانني دوو  بؤ خؤالدان لةم ِرَيطا

لَيكدانةوةي كورت بؤ ئةم بةكارهَينانةي جوانناسي 
بَيت كة دابنَيني. لةوانةية فؤكؤ داواكاري ئةوة

جوانناسييةكي هاوضةرخي بوون، ئةوةي كة 
لةوانةية يارمةتيدةربَيت لة بِرياردان لة نَيوان بوارة 

(، لةسةر مؤدَيلي يؤنانييةكان actionجياكاني كار )
دادةنرَيت. لةم حاَلةتةدا ِرَيبةرَيكي ثَيوانةيي لة 
ئارادا دةبَيت لةوةسفكردني هةركردةيةكدا بةوةي 

ناسييةوة خؤشة، جوانة يان لةسةر كة لةاليةن جوان
شَيوازة بةهؤي يةكطرتن جوانناسي و 
ئاكارزانييةوة. كاتَيك كة بةكارَيك دةَلَيني جوانة 
ئةوةش دةطةيةنَيت كة كارَيكي باشة. لة 
بةرامبةريشدا دةتوانني بَلَيني كة جوانناسييةكةي 
فؤكؤ لةوانةية نوسخةيةكي )كانت(ي بَيت ضونكة 

دةبات. لةم حاَلةتةدا يبةِرَيوةضةمكي سةربةخؤيي 
هةركردارَيك جياوازيي ئةوةي هةية كة 

( و self- justifyingخؤثةِرينةوةية )
(. كانت دةَلَيت self- regulatingخؤراستكةرةوةشة )

"ضَيذ وةرطرتن داواي سةربةخؤيي دةكات". 
دذواريي لَيكدانةوةيةكي يؤنانييانة بؤ هةَلوَيسيت 

بامسانكرد، ئايا دةتوانني  فؤكؤ لةوةداية كة، وةكو
لة دنياي هاوضةرخدا بوارةكاني جوانناسي و 
ئاكارزاني، كة ئةوةندة بة ئاشكرا جياوازن، ثَيكةوة 
دابِرَيذنةوة. "دةبَيت"ة بةهامةندييةكاني، كة 
جوانناسيي بوون دةبَيت جَيطري كؤدة ئاكارييةكان 
بَيت، لةوانةية ئاماذةبن بؤ رَيكخستنةوةي 

ةعريفة و ئةخالق و جوانناسي، كة بوارةكاني م
تيايدا بةهاكاني ئةم بوارانة تَيكةَلدةبن و يةكرت 
بةهَيز دةكةن. ئةمةش فؤكؤ نزيكدةكاتةوة لة 
بؤضوونةكاني هابةرماز لةمةِر نةرَيكردني 
سةربةخؤيي جوانناسي. بةبؤضووني هابةرماز 

( كاتَيك reified"ثراكسيسي ِرؤذانةي بةماددةكراو )
كرَيت كة بتوانني كارلَيكردني بَي ضارةسةر دة

 cognitiveسنوور دروستبكةين لة نَيوان تَيطةيشنت 
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لةطةَل رةطةزةكاني ئاكاري/ كردةيي و جوانناسي/ 
دةربِريندا. لةوانةية ئةجنامةكةي لَيكضوونَيك بَيت 
لةطةَل بؤضوون يؤنانييةكان لة بارةي كارلَيكردني 

بَيطومان بوارةكاني ئاكار و جوانناسي، بةالم 
هاوشَيوةي نوسخة يؤنانييةكة نابَيت لةمةِر 
جوانناسيي بوون. طةِرانةوة بؤ يؤنانييةكان تةنها 
بريخةرةوةيةكي مَيذوويية كة رَيكخستنةوةي 
ئَيستاي ئةم بوارة جياوازانة لة بةرد هةَلنةكؤَلراون 

 و تواناي رَيكخستنةوةيان هةية.
ةي رةخنةيةكي تر لةسةر هةَلوَيسيت يؤنانيان

فؤكؤ ئةوةية كة، بةزاراوةي وؤَلف، جوانناسييةكي 
(، كة تيايدا زاراوةي pan-aestheticismطشتطرية )

جوانناسي سةركَيش دةبَيت و سةرةرؤيانة بةسةر 
هةموو بوارةكاني ذياندا باَلودةبَيتةوة و دةبَيتة 
سةرضاوةيةك. ئةمةش، بةِراي وؤَلف، وا دةكات كة 

بوارَيكي رةخنةي تايبةمتةندَييت خؤي، وةكو 
ةتي و بةَلَيين يؤتؤبيا، لة دةستبدات. يكؤمةال

كارطةلَيك بكات  يئاكامي ئةمةش ئةوةية كة ستايش
كة برييت بن لة راو رووت و دةستبةسةراطرتن 
بةرامبةر خةَلكاني ديكة.خةَلكاني ديكة تةنها دةبنة 

 -selfتةختةي بازدان بؤ مةشقكردني خؤ داِرشنت 

fashioningم، مشتومِرةكاني وؤَلف ناوةِرؤكَيك . بةال
دةخاتة سةر جوانناسييةكةي فؤكؤ كة مةرج نيية 
دةقاودةق لةسةر بنةماكاني تاك بَيت بؤ شَيوازدان 

(stylise بة كردةكاني لةسةر شَيوةيةكي )
( aestheticisationجوانناسييانة. جوانناسيكردن )

لةوانةية ببَيتة هؤي ثةيوةنديي "راوِرووتكةرانة" 
predatory بةالم بةهةمان شَيوة دةبَيتة هؤي ،

ثةيوةندييةكي ئةندَيشةيي و هاوسؤزي لةطةَلياندا 
لة ِرَيي طفتوطؤكردن لةسةر ئةوةي ض كردارَيك 
دةتوانرَيت بةجوان و باش و لةسةر شَيواز دابنرَيت. 
فؤكؤ دةنووسَيت، كة هونةري بوون "ثرسياركردن 

انَيت ذياني بووة لةوةي كة ضؤن مرؤظي تاك بتو
خؤي بةِرَيوة ببات بؤ ئةوةي جوانرتين شَيوةي 
بداتَي )لةبةرضاوي ئةوانيرت و خؤي و نةوةي 

داهاتوودا". لةوانةية بثرسني، بؤضي هةَلةبَيت طةر 
مبانةوَيت اليةنة زؤر ضاكةكاني ذياني تةقليدي 
تَيكةَلبكةين بة بوارةكاني ديكةي ذيان؟ لةوة 

َيكي باري ئَيستا دةضَيت وؤَلف داواي بؤضوون
status quo  بكات بؤ بوارةكاني مةعريفة و ئةخالق و

جوانناسي، ئةمةش لةو ئارةزووةيدا دةردةكةوَيت 
كة بوارة جياوازةكان "هاوسةنط" بنوَينن و 

 "سنووري دياريكراويان" هةبَيت.
كَيشة لة لَيكدانةوةي )كانت(يانة بؤ 
جوانناسةييةكةي فؤكؤ لةوةداية، وةكو تَيري 

َيطلنت دةَلَيت، كة بةشَيوةيةكي "بَيزاركةر شَيوة ئ
ئةطةر جوانناسيي بوون  "formatisticخوازانةية 

سةربةخؤبَيت لة ثةيوةندي لةطةَل بوارةكاني 
ديكةدا، ناتوانَيت هيض بِريارَيكي بةهامةنديي 
تايبةتي هةبَيت لة بةرامبةر نرخي كردارَيكي 

وةوة، كارةكة تايبةت، دةتوانَيت بَلَيت، لةاليةن شَي
جوانناسانة ئةجنامدراوة، بةالم ناتوانَيت بِريارَيكي 
ديكة خباتة سةر ئةو بِريارة كة ثةيوةنديي هةبَيت 
بة ناوةِرؤكي ئةم كردارةوة بؤ ئةوةي ثةسةندي 
بكات يان ثةسةندي نةكات. تَيري ئيطلنت لةسةر 
بةَلطاندنةكةي دةِروات و دةثرسَيت: "شَيوازي 

تة بةرضاو؟" بؤ ئةوةي فؤكؤ ئةتككردن ضؤن دَي
خؤي لةم تؤمةتة البدات، كة تؤمةتَيكي ديكةي 
بَياليةنيي بةهامةندَيتيية، دةبَيت ثَيناسةكةي بؤ 

تةوة بؤ نوسخة يؤنانييةكةي و نَيجوانناسي بطةِرَي
بَلَيت: كة ناوةِرؤكي بةهامةنديي ئةو كردارانةي كة 

ا، شَيوازةكةي لة جوانناسييةوة بِرياري لةسةر در
دةبَيت لةو جيهانة كؤمةاليةتييةوة وةربطريَيت كة 
رووداوةكةي تَيدا قةوماوة. دةبَيت سةربةخؤيي 
جوانناسي خؤي بة دةستةوة بدات بؤ ئةوةي 
هَيزَيكي بةهامةندَييت بدرَيت بة بِريارةكان. فؤكؤ بة 
رووني ئاشكراي دةكات كة جوانناسيي بوون 

ياري مَيذوويي و دةبَيت، بة شَيويةك لة شَيوةكان، بِر
كؤمةاليةتيي لةسةر بدرَيت. فؤكؤ دةنووسَيت، و 
بايةخدان بة خود، كة رؤمانةكان لة بري فةلسةفةي 
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بوون بةكاريان دةهَينا "مةشقَيك نةبوو لة تةنياييدا، 
بةَلكو كردةيةكي راستةقينةي كؤمةاليةتي بوو". لة 
شوَينَيكي ديكةدا فؤكؤ تَيبيين ئةوة دةكات كة 

" لةاليةن practices of the selfةكاني خود "مةشق
كةسي تاكةوة دانةهَينراوة، بةَلكو ضةند 

( كة لة فةرهةنط و patternsمنوونةيةكن )
كؤمةَلطاكةو دةستة كؤمةاليةتييةكةيدا 
دةياندؤزَيتةوة. بةجمؤرة رةطةزي بةهامةندَييت 
جوانناسيي بوون جؤرة ثةردةيةكي كؤمةاليةتني بؤ 

( stylishي كة ناوي تازة لة بابةتيان )ئةو كردارانة
نرَيت، ثَيشةكي هةندَيك كردار دوور دةخرَينةوة لَيدة

لةوةي كة شاياني ئةم وةسفة بن. جارَيكي تر، ئةم 
جؤرة بارة ثَيويسيت بة رَيكخستنةوةي بوارةكاني 
تَيطةيشنت و ئةخالقي ئةو جوانناسييةية كة ئَيستا 
دامةزراوة. هةروةها ثَيويست دةكات بة تةواوي 

كة بةسةر بِريارة وازبهَينني لة ضةمكي سةربةخؤيي 
 جوانناسييةكاندا جَيبةجَيكراوة.

 
III 

فؤكؤ زياتر بةهؤي تيؤري دةسةالتةوة ناسراوة 
كة لة كارةكاني زووتريدا هةن. دةسةالت لة هةموو 
شوَينَيكداية، دةسةالت بةرهةمهَينةرة زياتر لةوةي 
سةركوتكةر بَيت، شَيوةي مؤدَيرني دةسةالت، 

"، ئامَيرَيكي disciplinaryدةسةاَلتي "دابينكردنة 
موولوولةيية كة راسيت و مةعريفة و خودي تاكةكان 
بةرهةمدةهَينَيت. دةسةاَلتي دابينكردن، وةكو 
ئةلتوسَير دةَلَيت، وامان لَيدةكات كة خؤبةخؤ 
كاربكةين، و هيض خاَلَيكي سةرةتاكةي ديارنيية. 
لةبةرطي دوو و سَيي كتَييب )مَيذووي 

ؤرتَيكي هاوشَيوةمان بةرضاو سَيكسايةتي(دا راث
دةكةوَيت دةربارةي دةسةالت كاتَيك كة ثَيناسةي 
"بةيةخدان بة خود" دةكات. ئةو شَيوازانةي كة 
تاكي يؤناني ثةيوةنديي لةطةَل خوددا دروستدةكرد 
جَيبةجَيكردنَيكي دةسةاَلتي تَيدابوو بةسةر خوددا 

( وةكو شةِري careبة بةردةوامي ئةم بايةخدانة )

ؤنرتؤَلكردن وَينا دةكرا: ثةيوةندييةكي ك
"ئازاربةخش بوو لةطةَل خؤدا"، ثةيوةندييةكة 

 –ثَيويسيت بة جؤرَيك لة "فةرمانكردن 
بندةستةيي" دةكرد. لة  –ملكةضبوون، ئاغايةتي 

دواييدا، فؤكؤ باسي ئةوة دةكات كة سرتاتيجةكاني 
ي راست ثَيويسيت بة كةسَيكي يرةفتارةكاني سَيكس

نكةر دةكرد. ئةمة بابةتَيكة زؤر جياواز نيية خؤدابي
 disciplineلةو زيندانييةي )دابينكردن و سزادان 

and punish كة لة ذَير ضاودَيريي ضاو ثووضةكاني )
(داية. لَيرةدا دةمةوَيت ئةم panopticon)ضاودَير 

ثرسيارة سادةية بكةم: بؤضي بؤضووني فؤكؤ لة 
ابينكةر، لة بارةي ئةم شَيوةيةي )دةسةاَلتي د

طوناهباركردنَيكي بَياليةني بةهامةندةوة طؤِرا بؤ 
ئةم ستايشكردنة تةمومذاوييةي "دابينكردني 
خود" وةكو سةرضاوةيةك بؤ ضاالكيي جوانناسي؟ 
بؤضي فؤكؤ ئَيستا ئةم جؤرة دةسةالتة ثةسةند 
دةكات كة زؤردارانة تاكةكان بةشَيوةيةك 

ة كارَيكي دابيندةكات بؤ ئةوةي ذيانيان ببَيت
 هونةري؟

هؤي ئةم طؤِرانة لة هةَلوَيسيت فؤكؤدا دةتوانني 
ةوة بؤ ئةو جياوازييةي كة لة نَيوان ينبطةِرَين

دةسةالت و زاَلبوونداية كة لة ضاوثَيكةوتنَيكدا 
ئاشكراي دةكات، "ئاكاري بايةخدان وةكو بةخود 

ئازادي". ئةمة  practiceنواندنَيكي 
ة كةثشت بة واتاي جياكردنةوةيةكي بةهامةند

سةربةخؤيي جوانناسي دةبةستَيت. فؤكؤ دةَلَيت: 
"ثةيوةندييةكاني دةسةالت خؤيان خراث نني" و 
ناتوانَيت هزري كؤمةَلطايةك بكات بةبَي 

ئةطةر ئةمة وابَيت كةسة  ثةيوةندييةكاني دةسةالت"
تاكةكان هةوَلبدةن "خؤيان بدةنة دةست ياسا و 

ن، هةروةها ئاكارزاني و تةكنيكةكاني بةِرَيوةبرد
( و نواندنةكاني )كردةكاني( ethosخوو و ِرةوشت )

خود، كة ماوة دةدات ئةم طةمانةي دةسةالت 
ئازاديي  .بةكةمرتين زاَلبوون ياريبكرَيت"

بةِرَيوةبردني دةسةالت بةسةرخؤ و )ئةوانيرتدا( 
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تةواوكةري واتاي ئةو دةسةالتةية كة فؤكؤ 
وةندييةكاني دةسةالت بةكاريدةهَينَيت. "ثةي

ناتوانن بنب ئةطةر هاوواَلتييةكان ئازاد نةبن" 
هةروةها دةَلَيت: "لة هةموو بوارةكاني كؤمةَلطادا 
ثةيوةندييةكاني دةسةالت هةن.. ضونكة ئازادي لة 

بة بؤضووني فؤكؤ، . هةموو شوَينَيكدا هةية"
زاَلبوون حاَلةتَيكة كة ثةيوةندييةكاني دةسةالت 

(: "ثةيوةندييةكاني reifiedَيكي ماددي )دةبنة شت
دةسةالت بة جؤرَيكي وةها جَيطري دةبن كة بةردةوام 
نةطوجناو دةبَيت و لَيوارةكاني ئازادي زؤر 

ئةطةر ئةم ثَيناسةيةي زاَلبوون . سنووردار دةبن"
domination   بة ئاستةم تروسكاييةكي هيواي تَيدا

مةسةلةكة هةبَيت، ئةوا ثَيناسةيةكي ديكةي فؤكؤ 
زؤر روونرت ئاشكرا دةكات: "كاتَيك كة تاكَيك يان 
دةستةيةكي كؤمةاليةتي دةتوانن بوارَيكي 
ثةيوةنديي دةسةالت ئابَلووقة بدةن، بؤ ئةوةي 
بَيهةست و جَيطريي بكةن و رَيطة لة هةموو 

لة ِرَيي ئامرازةكانييةوة "جووَلةيةكي بةرثةرضدانةوة
بطرن، لةم  "زي بنباكة دةشَيت ئابووري يان سةر

حاَلةتةدا ئَيمة ِرووبةِرووي بارَيك بوينةتةوة كة 
 دةتوانني ناوي بنَيني حاَلةتي زاَلبوون".

فؤكؤ دةبَيت ثشتطرييي ئةم ثَيناسة بةهَيزترة 
بكات ضونكة نوسخة الوازةكةي كة تيايدا ئازادي 
سنووردار دةكرَيت نةك رَيي لَي دةطريَيت، جياوازي 

و زاَلبوون لَيَل دةكات. جياوازييةكة نَيوان دةسةالت 
خؤي كةمة. دةسةالت "ئةو هؤكارةية كة بةهؤيةوة 
كةسي تاك هةوَلدةدات رةفتارةكاني ئةوانيرت بةِرَيوة 
ببات و ديارييان بكات". دياريكردني ئةوانيرت 
جياواز دادةنرَيت لة "زاَلبوون" بةسةر ئةوانيرتدا. 

ةك ثلة بة ثلة، ئةم جياوازيية دةبَيت رةها بَيت، ن
ت، ئةطةري ئةوة دةبَيت ضونكة ئةطةر دووةميان بَي

"دياريكردن" خبلسكَيتة ناو "زاَلبوون"ةوة.  كة
 "زاَلبووني كةسَيك بِريارداني كةسَيكي ترة".

ئةوة ضةمكي ئازاديية كة ماوة دةدات بة فؤكؤ 
ئةم جياوازيية بكات، ضونكة ثةيوةندييةكاني 

ةيوةندييةكاني زاَلبوون، دةسةالت، بة ثَيضةوانةي ث
 ثريؤكةي ئازادي ئاراستةي دةكات.

كة  charles taylorتةيلة  سئةمة وةالمة بؤ ضاَل
فؤكؤ بةوة تاوانبار دةكات كة هةسيت ئازاديي نيية 

بدات بة  coherenceكة بتوانَيت هَيزي يةكطرتوويي 
تيؤرةكةي. ضاوثَيكةوتنةكةي فؤكؤ ئةوة ئاشكرا 

ئازادي لة ضةمكي  –دةسةالت دةكات كة ثَيناسةي 
رؤمانييةوة بؤ  –بايةخدان بة خودي يؤناني 

جَيبةجَيكردني جوانناسي/ ئاكارزاني وةرطرتووة. 
لةم بارةيةوة دةَلَيت: بايةخدان بةخود رَيطةيةك بوو 
بؤ ئةوةي ئازاديي تاك بة ئاكاري دابنرَيت". ئةم 
جوانناسييةي بوون هونةرَيكي ئاماجنداري ئازادي 

كة وةكو طةمةيةكي دةسةالت تَيبينيدةكرا" لةم  بوو
"طةمةيةدا" ئازادي "دةسةاَلتَيك بوو كة مرؤظ 
دةيهَينا بؤ ئةوةي كاريتَيبكات وةكو بةشدارييةك لة 

دةوَلةتييةكاني يؤنان  –بةرذةوةنديي طشتيي شارة 
(Greek polis ئةم جؤرةي ئازاديي تاك ثاَلثشيت .)

بة خود: "جؤرة  – دةكرد لة دةسةاَلتي بايةخدان
كويلةكردني خود لةاليةن  –بةكوَيلةكردنَيك بوو 

خودةوة". بةالم هةروةكو ضؤن كَيشة هةية لة 
دارووخاني هةر جياوازييةكي ئاكارزاني/ 
جوانناسي سةردةمدا لةبةر رؤشنايي بريي 
يؤنانييةكان، بةهةمان شَيوة كَيشة هةية لةوةي كة 

بضَيت. ئةم  دارووخاني دةسةالت بةرةو ئازادي
زاراوانة الي ئَيمة واتاي زياتر لةوة دةطةيةنَيت كة 
ئازادي يةكسان بَيت بة تواناي ئةوةي ضاالكانة 

. لَيكضوواندني police anselfخؤمان بثارَيزين 
دةسةالت بة جوانناسي و ئازادي بة ئاكارزاني 

ني كة دةسةالت و ئازادي بثابةندمان ناكات بةوة قايل
 يةك شنت.
كي تر بةرةنطاري كَيشةي خوَيندنةوةي جارَي

يؤنانييةكان دةبينةوة سةبارةت بة باري ئَيستامان. 
هةتا ض رادةيةك دةشَيت ضةمكي "ئازادي" لة 
كؤمةَلطايةكةوة بهَينني كة لةسةر كؤيلةيةتي 
دامةزرابوو بؤ هةر كؤمةَلطايةكي سةردةم؟ ئةطةر وا 
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رَيكيان بري لة كؤيلةكان دةكرايةوة كة هيض جؤرة ئاكا
نيية، كةواتة لةواية لة حاَلةتي ذَير دةستةييدا 
بوون. هةروةها كَيشةي رةطةز هةية لة ضةمكي 

وةكو   masteryئازادي لة يؤنانيدا. "سةروةري 
ئازادييةكي ضاالك، خةسَلةتَيك بوو دةخراية ثاَل 

". واتا يؤنانييةكةي virileكةسايةتيي "نَيرانة 
بةهاووالتييةكي نَيري  ئازادي ثةرةيدةدا –دةسةالت 

ئاكاري كة جوانناسييةكةي لة بارةي بوونةوة 
"بونيادَيكي نَيرانة بةِرَيوةبرد كة خود دةبةستَيت بة 
خودةوة". دةتوانني طفتوطؤ لةسةر ئةوة بكةين كة 
ضةمكةكاني ئازادي و بايةخدان بة خود وةكو 
ئاكارزانييةك ثشتدةبةستَيت بة جياكردنةوةي ئةو 

طرووثة كؤمةاليةتييانةي كة بة تةواوي  كةسانة لةو
. ئةم totally dominatedدةستةبةسةرا طرياون 

جياكردنةوة تيؤرييةي كة فؤكؤ دةيةوَيت رايبطرَيت 
لة نَيوان دةسةالت و زاَلبووندا تةنها لة جيهانَيكي 
يؤنانيدا واتاي هةية. بةالم ثةسةندكردني رةهاي 

ضَيت خَيوي فؤكؤ بؤ رؤحَيكي "ئازادي" لةوة دة
ليربالي سةربةخؤيي مؤدَيرن تيايدا نيشتةجَي بَيت. 
ضؤن لة بارةي جوانناسييةوة فؤكؤ تووشي هةَلة 
دةبَيت، بةهةمان شَيوةش بَي توانا دةبَيت لة 
روونكردنةوةي ئةوةي كام واتاي ئازاديية كة 
دةيةوَيت دانيثَيدا بنَيت. لةوانةية فؤكؤ بيةوَيت 

ؤ ئازادي وةكو "خؤ ثَيناسةي يؤنانييةكان ب
كؤيلةكردن"َيك رةتبكاتةوة، بةالم ئازادي وةكو 
جوانناسيي بوون بهَيَلَيتةوة، بةالم، بَيطومان ئةمة 

نةوةي ضةمكي كانت لةمةر ندثَيويست بة طةِرا
سةربةخؤيي جوانناسي دةكات بؤ ثَيناسةكة. لةوة 
دةضَيت فؤك بيةوَيت سةربةخؤيي كة بؤ جوانناسي 

زَيتةوة بؤ ضةمكي ئازادي يان داخراوة بطوَي
سةربةخؤيي كة الي يؤنانييةكان دةيانبينَيتةوة. 
بةالم ئةمة هيض واتايةك نابةخشَيتة جياكردنةوةي 

 جوانناسي/ ئاكارزاني الي يؤنانييةكان.
وا ديارة دةسةالت الي فؤكؤ دةبَيتة ئازاديي 
زاَلبوون بةسةرخؤدا بةشَيوازَيكي جوانناسيانة. ئةم 

ةي دةسةالت و جوانناسي دوو مةسةلة يةكطرتن
 دَينَيتة ئاراوة: 

ئةطةر تةيلةر راست بَيت لة جةختكردني -1
ئةوةي كة "دةسةالت ثَيويسيت بة ئامانج هةية". بؤ 
ئةوةي ببَيتة ضةمكَيكي يةكطرتوو، كةواتة ئاماجني 

خود ضيية؟ ئايا  aestheticisationجوانناسيكردني 
ةرخؤدا هيض لة دةسةاَلتي جوانناسي بةس

رةهةندَيكي بةهامةنديي هةية، ياخود بَلَيني ضؤن 
بؤمان دةردةكةوَيت كاتَيك دةسةالت بةسةرخؤدا 
دةبَيتة زاَلبوون بةسةرخؤدا؟ وةالمي ثرسياري 
يةكةم جةستةية و بة تاقيكردنةوةي دةسةالت 
بةسةر جةستةدا دةتوانني وةالم بؤ ثرسياري دووةم 

 بدؤزينةوة.
ةستة ئةو شوَينة بذاردةيةية بةراي فؤكؤ ج

privileged  تيايدا ضاالكيي دةسةالت كة
ئةجنامدةدرَيت. كتَييب )دابينكردن و دةسةالت( 
ثَيشنيازي ثةيوةندييةكي بنةِرةتي دةكات لة نَيوان 
بةرزبوونةوةي دةسةاَلتي دابينكردن و 
"خستنةطةري سياسييانةي جةستة" لة بوارةكاني 

(. dietingارَيزكردندا )زيندان و فَيركردن و ث
دةسةالت هةندَيك ئةدطاري جةستةيي رادةطةيةنَيت 
وةكو ئاماذةكردن و كةمكردنةوةي جووَلة و مةشقة 
هةمةاليةنةكاني جةستة. دةسةالت لة ئةجنامي 
ضاالكييةكاني جةستةوة ئاراستة نةكراوة، بةَلكو 
وةكو "ضةند ثرؤسةيةكي ضاالكي". ئةجنامي 

جةستةي مرؤظة" كة بؤ ئةوة ئةمةش "هونةرَيكي 
دانراوة "جةستةيةكي طوَيِرايةَل" بةالم "بةسوود" 
بةرهةم بهَينَيت. رةخنةطرةكان زؤر كَيشةيان 
دةرخستووة لة بؤضووني فؤكؤ لة بارةي 

( جةستة وةكو بابةتَيكي privileging)بذاردةكردني 
رةخنةي رامياري: ئةو مةيلةي بؤ يةكطرتين جةستة 

           ضةمكي "جةستة"دا، ئةو جياوازةكان لة 
شَيوازةي كة تيايدا جةستة وةكو زاراوةيةكي 
ميتافيزيكي دةبينَيت، ئةو لة دةستضوونةي كة 
خؤي قةرزاربار كرد بةهؤي كةمكردنةوةي 
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ئاَلؤزييةكاني مرؤظايةتي و طَيِرانةوةيان بؤ 
 فَيزيؤلؤجيايةكي ساكار.

بةهةرحاَل، نووسينةكاني فؤكؤ بوونة 
رَيك بؤ كاري زؤر بايةخدار لةاليةن نووسةري هاندة

ديكةوة لة بارةي ثةيوةندييةكاني دةسةالت بة 
 جةستةوة.

ئةجنامي سروشتيي سووربووني فؤكؤ لةسةر 
دابينكردني جةستة ئةوةية كة دةبَيتة شوَيين 
بذاردةي بةرطريكردني دةسةالت، ئةم تَيِروانينة 

يي كتَييب بةسةر كارةكاني دواييدا زاَلة. لة كؤتا
)مَيذووي سَيكسايةتي: سةرةتايةك( دا فؤكؤ 

 bodies andثَيشنياري "جةستةكان و خؤشييةكان )

pleasures دةكات وةكو سةرضاوة بةرطرتن لة )
طوتارةكاني ئارةزووي سَيكس و هؤكارةكاني 

لةبةرطةكاني دوو و سَي ي  دةسةاَلتي دابينكةر.
تيشك كتَييب )مَيذووي سَيكسايةتي(دا زؤر جار 

 –دةخاتة سةر ئةم جوانناسييانةي بوون 
كة  –ثارَيزكردن، هةرسكردن، مةشقكردن و خؤشنت 

منوونةن بؤ كردةي خؤسةثَينةري دةسةالت بةسةر 
جةستةدا. ئةمانة ئيرت جةستةي طوَيِرايةَل نني، 
بةَلكو ضاالك و ماندوون و خةريكي خؤِرَيكخستنن 

askesis زي راهَيناني ئاكارين لةسةر شَيوا
يؤنانييةكان. كاتَيك كة فؤكؤ لة )بايةخدان بة خود( 

 –دةكؤَلَيتةوة، لة ضةمكي يؤناني و يؤناني 
( ثاشكؤي جةستةية. soulرؤمانيدا طيان )

 homo sexualityهةَلوَيستةكاني لةمةر نَيربازي 
لةاليةن "طشت جوانناسييةكاني ئاكاريي جةستةي 

هةموو ئةو كوِرةوة" ئاراستة دةكرا. فؤكؤ دةَلَيت "
ِرذَيمةي كة دةوري خؤشيية سَيكسييةكان دةطرَيت، 
لةوة دةضَيت كة لةسةر جةستة جَيطري بنب.. وةك 
ئةوة وابوو كة جةستة فةرمانبدات بة جةستة" طيان 
بةرهةَلستيي ئارةزووةكاني جةستةي نةدةكرد، 
بةَلكو خؤي كؤنرتؤَلدةكرد بؤ ئةوةي رَينمايي 

ياسايةك كة هي خودي  جةستة بكات" بةالم "بةثَيي
جةستة بوو". تةنها لة كاتي ثةرةسةندني 

مةسيحيةت لة سةدةي ضوارةمدا طيان ئةم رؤَلةي 
 رةوتكرد.

دةسةالت، وةكو فؤكؤ لة ثةيوةندي لةطةَل  
، بنةماي theorizeيؤنانيةكاندا تيؤري بؤ دادةنَيت 

، self- aestheticisationجوانناسيكردني خودة 
كي ئاراستةي جةستةكراوة. ئايا بةشَيوةيةكي سةرة

دةتوانني ئةم بنةماية وةكو بةشَيك لة بةرطرتن لة 
 دابينكردني هاوضةرخي جةستة دابنَيني؟

جارَيكي ديكة دةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة ئةم 
جؤرة تاكتيكة كَيشةي بةهامةندَييت دروستدةكات 
بؤ ئةو نوسخةيةي فؤكؤ لةمةِر جوانناسيي بوون. 

ة رةضاوكردني ئةو طوجناندنانةي كة دةتوانني ئةمة ل
فيمينستةكان دةيكةين بؤ تيؤري فؤكؤ 

 ثيشانبدةين.
فَيمنستةكان  theoristsذمارةيةك لة تيؤريستة 

ثةرةيان بة شيكارة راميارييةكاني فؤكؤدا بؤ ئةوةي 
لَيكدانةوةيةك ثَيشكةش بكةن لة بارةي ضؤنيةتيي 

اواي "دابينكردني" جةستةي مَي لة كؤمةَلطاي رؤذئ
هاوضةرخدا. نووسةراني وةكو سوزان بؤردؤ، 
ساندرالي باركلي و مويا لويد تيشكيان خستة سةر 
دياردةكاني ثارَيزكردن و مةشقكردن و 
نارَيكييةكاني خواردن وةكو منوونةي دابينكردني 
خؤسةثَينةر، بةسةر جةستةي مَيدا. بؤردؤ دةَلَيت: 

و ثشكنني و رَيكخسنت جةستة لة بارةي قةبارة 
شَيوة و ئارةزووي خواردن و باري لةش و 
ئاماذةكردن، دةرفةتي ئةوة دةدةنة ذنان كة هةست 
بة كؤنرتؤَلكردني جةستةي خؤيان بكةن. ئةم 

بنياتنانَيك  –دابينكردنة، وةكو جةستة  –جةستة 
سةروةري" دةبةخشَيت. ئاشكراية  –"فانتازيا خود 

ديدا بةخؤية بؤ ذنان لة ثةيوةن –كة ئةم بايةخدان 
بةجةستةوة لة جوانناسيية يؤنانييةكةي فؤكؤ بؤ 

 Foucaults Greek aesthetic ofبوون دةضَيت )

existence.) 
بؤردؤ ئامؤذطاريي طؤظارَيكي رَيكيي لةش 
دةطَيِرَيتةوة كة بةم شَيوةية ذنان هاندةدات: 
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"شاكارَيك دروستبكة. لةشت لة كارَيكي هونةرييدا 
دةَلَيت: "خؤت كاري  دابتاشة". يةكَيكي ديكةيان

 كؤَلينةكة بكة، تؤ بوويتة ثةيكةرتاشَيكي لَيهاتوو". 
لةم كارة فَيمنستةدا كة لةسةر دابةشكردني 
جةستة بة ثَيي رةطةز دامةزراوة، ئةو دانثَينانة 

اني خود كة لة كهَيمنةي تيا نيية بة مةشقة
كارةكاني فؤكؤ لةسةر يؤنانييةكاندا هةية. ئةطةر 

ئةو مةشقانةي كة دةكرَين بؤ ثارَيزكردن و 
بةهَيزكردني دَل و سييةكان منوونةي هاوضةرخي 

 -selfرَيكخستنةوةبن لةطةَل شَيوازدا  –خؤ 

fashioning ،كة تونديي خودابينكردن دةردةخات ،
كةواتة هؤي باش هةية، كةلةسةر بنةماي ئةو بِريارة 
بةهةمةندييانةي كة هةن لة بارةي بنكةي 

ةزراوة، بؤ ثرسني لةوةي بؤضي كؤمةاليةتيي دام
فَيمستةكان رةخنةدةطرن لةو مةشقانةي دةسةاَلتي 

 جوانناسي كة ئازادانة هةَلبذَيراون.
جوانناسكردني جةستةي مَي  –دةتوانني خؤ 

وةكو بنةمايةك وةسف بكةين "بؤ شَيوازدان بة 
رةفتار بؤ ئةوانةي كة حةزدةكةن كة قةشةنطرتين و 

او بدةن بة بوونيان" بةالم، لَيهاتووترين شَيوةي شي
وةكو باركلي دةَلَيت، دةشَيت ئةم "خؤ 
ضاودَيركردنة ببَيتة شَيوةيةك لة ملدان بؤ 
باوكساالري" بؤ هةَلبذاردن لة نَيوان ئةم 
لَيكدانةوانةدا ثَيويستمان بة دةستةيةك ثَيوةري 

دةبَيت. ضونكة،  normative criteriaبةهامةندَييت 
َيت، ئةم ضةمكةي فؤكؤ لة بارةي وةكو رؤي بؤين دةَل

بايةخدان بة خود "ميكانيزمَيكة بةبَي ياساي 
بةكارهَينان" لةوةش زياتر "بةبَي رذَيمَيكي 
بةهامةندَييت ناتوانني بِريار لةسةر سنوورة 
بنةِرةتييةكاني خؤدابينكردن بدةين". ئةو 
مةشقانةي كة مَي لةسةر جةستة ئةجناميدةدات 

كؤ، نةك وةكو جَيبةجَيكردني دةشَيت، بةزاراوةي فؤ
وةسف بكرَيت، بةَلكو نزيكرتة لة حاَلةتي زاَلبوون 

domination ضونكة ئةطةر مةشقي وةكو ثارَيزكردن ،
بة دةسةالت دابنَيني نةك زاَلبوون، ئةوا دةشَيت، ئةو 

شتةي كة فؤكؤ ناويدةنَيت "ثَيضةوانةكردنةوةي 
ندييانةي بؤ ئةو ثةيوة strategic reversalسرتاتيجي 

دةسةالت كة ئَيستا سةثَينراوة، بةكاربهَينني. 
دةتوانني وايدابنَيني كة دةتوانني ثَيضةوانةي 
سرتاتيجي ثارَيزكردن بكةين، هةروةها راهَينانة 
قورسةكاني لةش رَيكخسنت، بةوةي كة بيانكةين بة 
خواردن و جوانناسي قةوارةي لةش بكةينة "جؤرة 

او". بةالم ئةمة دةبَيتة ثان و ثؤرييةكي كؤنرتؤَلكر
هؤي فةرامؤشكردني تؤِري كؤمةاليةتيي 
ثةيوةندييةكاني دةسةالت كة كاريطةرانة رَيطة لةم 
جؤرة ثرؤذانة دةطرن و نايانهَيَلن، ئةمةش بةهؤي 
بِريارة بةهامةندييةكانةوةية كة لةسةر بنةماي 
دامةزراوة كؤمةاليةتييةكان و بةها فةرهةنطييةكان و 

بةري رةطةز دامةزراون، كة ئَيستا ثشتطريي نابةرام
لة جوانناسَيكردني جةستة دةكات: ئةمةش 
ثةيوةنديي هةية بةوةي كة ثَييدةوترَيت: 

". tyranny of slenderness"زؤرداريي باريكةلةيي 
جوانناسيي دةسةالت، بةقةدةر دةسةاَلتي 
جوانناسي ثَيويسيت بة شتَيكي زياتري هةية لة 

رةها يان ياساي سةربةخؤييةكي  ينةماي ئازاديي
 بةتاَل.
 

IV 
لَيكؤَلينةوةكاني ئةم دوايية لة بارةي 
ضارةنووسي ثرؤذةي رؤشنطةري لةوة دةضَيت 
بطةِرَيتةوة بؤ يةكَيك لة خاَلة سةرةكييةكاني 

ئةويش  :بايةخدان بة ئةقاَلنييةتي رؤشنطةري
دامةزراندني كؤمةَلَيك زانياري لة دةوري 

ناسيدا. ليوتار لةطةَل )رةخنةي ثرسيارةكاني جوان
(ي كانتدا يةكدةطرَي critique of judgementبرياردان 

"ئةو كانتةي خةياَل، ئةوةي كة لة نةخؤشيي 
مةعريفة و ياساكان ضاكببووة وةو هةَلطةِرابووةوة 
بؤ بتثةرستيي هونةر و سروشت". كتَيبةكةي 
ريضارد رؤرتي )كوتوثِري، تةوس، ثشتطريي 

contingency, lrony and solidarity( )1989 ،)
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نةخشةي يؤتؤبيايةكي ليربال دةكَيشَيت لة زاراوةي 
دنيايةكدا كة شيعر "وةكو خؤ داهَينةرَيك" 
سةردةكةوَيت بةسةر فةلسةفةدا "وةكو دؤزينةوة 

discovery بة بؤضووني رؤرتي ئةقاَلنيةتي "
رؤشنطةري دميوكراتييةكان بةهَيز ناكات، بةَلكو 

دةطرَيت و تةنها بةسوود وةرطرتن لة رَييان لَي
و  motaphorزمانَيك كة لة جوانناسيي بواري خوازة 

خؤ داهَيناوة وةرطريا بَيت دميوكراسييةت مسؤطةر 
 دةكرَيت.

"يؤتؤبياي ليربال" رؤرتي دةَلَيت 
دةبَيت  poeticizedهةنطَيكي بةشيعر كراو ر"فة

 كتَيبةكةي تَيري ئيطَلنت: ئايدؤلؤجياي جوانناسي
the Ideology of aesthetics (1990 شوَينثَيي ،)

طةشةكردني جوانناسي هةَلدةطرَيت لة سةدةي 
هةذدةوة هةتا ئَيستا. ئيطَلنت شيكارييةكي 
دايةلَيكتيكي وردي جوانناسي دةكات و دةَلَيت: 
جوانناسي بينينَيكي ضاالكييةكاني مرؤظة وةكو 

يةكي ئاماجنَيكي بنةِرةتي خؤي لة خؤيدا.. كة وَينة
يؤتؤبيايي بةخشندة بة ِرَيكةوتين نَيوان ذن و ثياو 
ثيشاندةدات كة ئَيستا لة يةكرت جيا بووتةوة، 
)بةالم( لة هةمان كاتدا بةر لة بزووتنةوةي راسيت 
رامياري بةرةو ئةم جؤرة كؤمةَلة مَيذوويية دةطرَيت 

 و ئاَلؤزي دةكات".
جوانناسي ثةيوةندييةكي، لة بنةِرةتدا 

بةالم طرنطي هةية لةطةَل ثرؤذة شاراوة، 
راميارييةكاندا. كارةكاني دوايي فؤكؤ لةسةر 

رؤمانييةكان دةطوجنَيت  –سَيكسايةتي يؤناني 
لةطةَل دووبارة دؤزينةوةي مةسةلةكاني جوانناسي 
لةاليةن بريمةندة هاوضةرخةكانةوة. وةكو لةثَيشدا 
ومت، ئةطةر ئةم كارة تةنها جؤرة هةوَلَيك بَيت بؤ 

اناني ضةمكي جوانناسي، )كانت(ي بَيت يان د
يؤناني، لةبري ئةقاَلنييةتي رؤشنطةري، ئةوا 
كَيشةي مةزن هةية لةم مانؤِرةدا. بةهةر حاَل، ئةطةر 
مةبةست و ئةجنامي دووبارة ثَيداضوونةوة بَيت 
لةسةر ثةيوةندييةكاني بوارةكاني مةعريفة و 

انةية ئةخالق و جوانناسي، ئةوا كارةكاني فؤكؤ لةو
سوودمةندانة بةشداريبكات لةو مشتومِرانة. 
نووسينةكاني، بةزاراوةي خؤي، بة كَيشةكردني 

problematization  مةسةلةكاني جوانناسني. كاتَيك
كة لةبةر ئةم رؤشنايةتيةدا دةياخنوَيننةوة، 
دةقةكاني فؤكؤ هيض وةسفَيكي بةرنامةِرَيذكراوي 

يية كة بة بوارةكاني ئاكاري و ئةقاَلني تَيدا ن
جوانناسي بةهَيزكرابن. بةجمؤرة كارةكةي فؤكؤ 
"بةتاَل" دةبَيت، ئةو ناوةرؤكةي تَيدا نابَيت كة 
دةستنيشاني واتاي "جوانناسي" بكات لةم 
رؤذانةدا. تةنها ناوةرؤكَيك كة دةشَيت زاراوةكة 
بطةيةنَيت ئةوةي كانت و يؤنانييةكانة، كة بة 

 ئاشكرا ثةسةندنةكراون.
يةخداني فؤكؤ بة جوانناسيي بوون ثاشان با

الي يؤنانييةكان دةبَيتة "ئؤنتؤلوجياي مَيذوويي 
 خؤمان".

جارَيكي تر بري لة مةسةلةي بوار و رؤَلي 
هاوضةرخي جوانناسي دةكةينةوة بة تاقيكردنةوةي 
"سنوورةكاني ئةو رووداوانةي كة واي لَيكردين 
ئةمرؤ خؤ دامبةزرَينني"، واتا، سنوورة 

اني رَيكخسنت بوارةكاني مةعريفة و تيؤرييةك
ئةخالق و جوانناسي. ئةم لَيثرسينةوة مَيذوويية 
دةبَيت بهَينرَيتة ناو ئةمِرؤوة، دةبَيت خؤي خباتة 
ناو ئةزمووني راستييةكانةوة، راستيي هاوضةرخ، 
هةم بؤ ئةوةي بزانني لة ض خاَلَيكدا طؤِران دةشَيت و 

ر شَيوةي وردي خوازراوة، هةم بؤ ئةوةي بِريار لةسة
ئةو طؤِرانكاريية بدةين". لةم خاَلةداية كة 

 problematisationبِريارةكاني فؤكؤ طرفتاركردنة 
جياوازةكاني سنووري شَيوةكاني هزرمان، كة 
ئاماذةيةكة هاوشَيوةي جوانناسي "خؤشيي ثاك و 
بَياليةن"، جَي دةهَيَلَيت و دةضَيتة ناو بوارَيكي 

ريتيية لة ناوةِرؤك و طرفتاركةري زياتر، كة ب
 رؤَلَيكي هاوضةرخ بؤ جوانناسي.

يةكةي فؤكؤ بؤ بوون، وةكو يجوانناس
ثيشامندا ذمارةيةك ئاَلؤزيي دذواري تَيداية. ئةم 
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 –جوانناسيكردنة سةرةتاي طؤِران فةرامؤشدةكات 
ئةمةش خاَلَيكة كة طؤِراني ورد و دياري ئَيستا 

ي ئةوةي كة دةشَيت لةوَيوة دةستثَيبكات. داواكاري
"ذياني هةموو كةسَيك ببَيتة كارَيكي هونةري" 
ناديارييةكي طرنطي تَيداية. كردني ذياني كةسَيك 
بة كارَيكي هونةري يان بة جؤرَيك لة )بةماددةكردن 

reification دةطةيةنَيت: هونةرو ذيان ببنة بابةتَيكي )
جوانناسي، يان جوانناسيكردني ذياني مرؤظ 

ةوة بؤ ثرؤسةيةك: ذيان و جواَلنةوة لةوانةية بطةِرَيت
بةثَيي دةستةيةك ثَيوةري جوانناسي. ئةطةري 
يةكةم ثيشاندةري حاَلةتي ئَيستاي زؤربةي ئةو 
بابةتانةية كة بة جوانناسي ناو دةبرَين. بةهاكاني 

. commodifiedبريتني لة بةهاي بةكوتاَلكراوةكان 
ذياني مرؤظ كاتَيك ناو دةنرَيت "جوانناسي كة 

َيشينة بابةتة هونةرييةكان لة بةهاكاني كوتاَل ث
رزطار كرابن. بة واتايةكي ديكة، زؤر ستةمة 
ئةندَيشةي ذيانَيكي "جوانناسي" بكةين، ئةطةر 
خودي كارة هونةرييةكان ئةم بوونة نةثارَيزن. 
خستين ضةمكي جوانناسي بةر تاقيكردنةوةي 
واقيعي هاوضةرخ ثَيويست بة ناسينةوةيةكي 

نناسي اثايةي هةنووكةيي هونةر و جوراستيي 
دةكات، ئةمةش شتَيكة فؤكؤ نةيتوانيوة ثَيشكةشي 

 رؤذةية دةتوانَيت سوود لة ئاشكراثبكات. بةالم ئةم 
كردنةكاني جيهاني يؤنانييةكان )كة فؤكؤ ثَيي 
هةستا( وةربطرَيت، بةالم بة مةرجَيك رؤَلَيكي زؤر 

 ان.جياواز بدرَيت بة بِريارة جوانناسييةك

فؤكؤؤؤؤ ثَيؤؤؤي خؤشؤؤؤة جوانناسؤؤؤي سؤؤؤةربةخؤيي    
بابةتؤؤؤؤؤةكان بطةِرَيتؤؤؤؤؤةوة بؤؤؤؤؤؤ تواناكؤؤؤؤؤاني    –هونؤؤؤؤؤةر 

خؤداهَينؤؤؤةري تاكؤؤؤةكان، بؤؤؤةالم كَيشؤؤؤةي ئةمؤؤؤة، كؤؤؤة     
هةنؤؤؤؤؤؤدَيجار سؤؤؤؤؤؤةردةمي طةشؤؤؤؤؤؤانةوةي فةرهؤؤؤؤؤؤةنطي   
يؤنانييؤؤةكان فةرامؤشؤؤدةكات، لؤؤةو ثرسؤؤيارةداية كؤؤة   
خؤي دةخياتؤة روو: "ضؤؤن دةتوانرَيؤت طةشؤةكردني     

ان لؤؤؤؤؤؤة توندوتيؤؤؤؤؤؤذبووني ثةيوةندييؤؤؤؤؤؤةكاني تواناكؤؤؤؤؤؤ
دةسةالت جيابكرَينةوة؟" ئةوةي سةيرة، جوانناسي 
الي فؤكؤؤؤؤؤ بةشؤؤؤؤَيوازي يؤتؤبيايؤؤؤؤؤةك كؤؤؤؤار دةكؤؤؤؤؤات،    

رؤرتي و ئؤيطَلنت كؤة    يهاوتةريبة لةطةَل بؤضوونةكان
ثَيشبيين دنيايةك دةكةن كة تواناكاني مؤرؤظ تيايؤدا   

وون(، يؤؤان "جياكراونةتؤؤةوة" لؤؤة دةسؤؤةالت )يؤؤان زاَلبؤؤ
بةاليةني كةمةوة، دنيايةك كؤة تيايؤدا مؤرؤظ جؤارَيكي     
ديكؤؤؤؤة ثةيوةنؤؤؤؤديي كردؤتؤؤؤؤةوة بؤؤؤؤة دةسؤؤؤؤةاَلتةوة بؤؤؤؤة 

 ةسوودتر.بشَيوةيةكي ثؤزةتيظرت و 
وةكو ومت، كَيشةي زؤر هةيؤة لؤة بؤضؤوونةكاني    
فؤكؤ لةمؤةِر جوانناسؤييةوة، بؤةالم ئةمؤة مانؤاي ئؤةوة       

نكة يؤتؤبياييؤة.  نيية كة دةبَيت وازي لَي بهَيؤنني ضؤو  
وةكؤؤؤو ضؤؤؤؤن ئؤسؤؤؤكار وايلؤؤؤد تَيبؤؤؤيين كؤؤؤرد "ئةطؤؤؤةر    
نةخشةيةكي جيهؤان يؤتؤبيؤاي تَيؤدا نؤةبَيت شؤاياني      
ئؤؤؤةوة نييؤؤؤة كؤؤؤة سؤؤؤةرجني بؤؤؤدةين". رةنطؤؤؤة طؤؤؤرفيت     

 سةرةكيي نةخشةكةي فؤكؤ ئةوةبَيت كة يؤنانيية.
 

 
 سةرضاوة

Radical philosophy 63 (spring 1993) 

Foucaults Aesthetics of Existence 
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 فؤكؤ و مؤديَرنيتة
 

  ئةطنش هيللةر دةربارةي فؤكؤ ئةدويَتئةطنش هيللةر دةربارةي فؤكؤ ئةدويَت
  ئازاد بةرزجنيئازاد بةرزجني  ::فارسييةوةفارسييةوةلة لة 

 
 
 
 
 
 
 
 

"ئةطنش هيللةر" قوتابييةكي هةَلكةوتووي 
"قوتاخبانةي بوداثست" بووة كة لة سةرةتاي 
حةفتاكاندا لة هةنطارياوة بةرةو ئوستوراليا 

سةفةي ِرؤيشت و لةو كاتةوة ضاالكانة لة بواري فةل
مَيذوو و ئاكار و تيؤرةكاني مؤدَيرنيتةدا كاري 

 كردووة.
ئةطنش هيللةر مامؤستاي كورسيي "هانا 
ئارينت"ة لة قوتاخبانةي لَيكؤَلينةوة 
كؤمةاليةتيةكاني نيويؤرك و تا ئَيستاش لةوَي 
وانةي "ئاكاري كانت" و "فةلسةفةي ميشيل فؤكؤ" 

 ئةَلَيتةوة.
مر، شةكسثري وةك لة كتَيبةكاني: كؤميدياي نة

فةيلةسوويف مَيذوو، تيؤرةي مؤدَيرنيتة، ئةوديو داد، 
تيؤرةي مَيذوو، تيؤرةي ثَيداويسيت لة ِروانطةي 

 ماركسةوة، ئايا دميوكراسي ِرزطاري دةبَيت؟

ئةمة ثوختةي موحازةرةيةكَييت بةناوي "فؤكؤ 
و مؤدَيرنيتة"ةوة كة لة ئؤرديبةهةشيت ئةمساَل 

 ثَيشكةشي كرد.( دا لة تاران 1384)
هيللةر قسةكاني خؤي بةو ثرسيارة 
دةستثَيكرد كة بؤضي ثَيويستة بايةخ بة فؤكؤ 
بدةين؟ بة بؤضووني ئةو فؤكؤ فةيلةسووفَيكي 
ناسراوة و لة دوا وةضةي فةيلةسووفة طةورةكاني 

 فةرةنساية.
ئةو لة وةالمي ثرسياري: "بؤضي من فؤكؤم 

ذاردنةي فؤكؤ هةَلبذارد؟"دا وتي كة هؤي ئةو هةَلب
ئةوةية كة ئةو وةالمَيكي طرنط و سةرجنِراكَيشي 

 مؤدَيرنيتةي داوةتةوة.
هيللةر لة درَيذةي قسةكانيدا دةَلَيت كة: 
"نزيكةي بيست ساَلَيك لةمةوبةر ئَيمة بة ضةمكي 
ثؤستمؤدَيرنيزم ئاشنابووين و بة تةواوي 
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فةيلةسووفةكاني ئةم قؤناغةمان وت فةيلةسوويف 
رن، بةالم فؤكؤ هةرطيز خؤي وةك ثؤستمؤدَي

فةيلةسووفَيكي ثؤستمؤدَيرن نةناساندووة و 
هةميشة لةطةَل ئةم مةسةلةيةدا نةيار بووة و 
دةيزاني كة ثؤستمؤدَيرنيزم قؤناغَيكي تازة نيية لة 
مَيذووي خؤرئاوادا، تةنانةت كؤتايي مَيذووش 
نيية، بةَلكو ِروانينَيكي تازةية بؤ مةسةلةي 

ة. بةم ثَيية مؤدَيرنيتة لةطةَلمانداية. لةطةَل مؤدَيرنيت
شؤِرشي فةرةنسادا لةدايكبوو و ئيدي لةو كاتةوة 
هةميشة لةطةَلماندا بووة". ئةمةش ئةو هؤيةية كة 
واي لة ئةطنش هيللةر كردووة كة فؤكؤ هةَلبذَيرَيت 
تا دةربارةي خودي ئةو و دةربارةي مؤدَيرنيتة 

 بدوَيت.
"كاتَي فؤكؤ لة بارةي  وةكو هيللةر دةَلَيت:

مؤدَيرنيتةوة بريي كردةوة و لةسةري نووسي، 
هاوكات بوو لةطةَل هةندَي ِرَيبازي طرنطي تري 
وةكو بوونطةرايي كة سارتةر لَيي ئةدواو، هةروةها 
ِرَيبازي ماتَيرياليزمي مَيذوويي كة خؤي بة 
درَيذةثَيدةري ماركس دةزاني و ثاشانيش ِرَيبازي 

ة ئةميش خؤي بة درَيذةثَيدةري دةروونشيكاري ك
 فرؤيد و قوتابيةكاني دةزاني.

سارتةر تيؤرةكةي خؤي لةو قؤناغةدا 
خستةِروو كة "ِرةخنة لة ئةقَلي ديالةكتيك"ي تيا 
نووسي و ئةودةم هةم بوونطةرا و هةم ماركسيست 
بوو و هةَلوَيستَيكي تةواو مَيذووطةرايانةشي 

 هةبوو.
ي طةورة مَيذووطةرايي وةك حيكايةتَيك

بايةخي بة مَيذوو ئةداو مةسةلةكةش ئةوة بوو كة 
مَيذوو هةر قؤناغَيكي بِريبَيت، ئةوا ئةو قؤناغانة 
قؤناغي ئةقاَلني بوون و لةسةرخؤ تَيثةِراندوون، 
كةسانَيكي وةكو هيطَل و ماركس و سارتةريش ثرت 

 بايةخيان بةم مةسةلةية داوة.
ةي كة بة تَيِروانيين مَيذووطةرايي و ئةو بايةخ

مؤدَيرنيتةي دا ئةوة بوو كة مَيذوو بريتية لة يةك 
ثرؤسة و ئةم ثرؤسةيةش توانيويةتي لة شَيوةي 

وزةيةكي ثةنهاندا لة دونياي ئَيستادا فؤرمةلة ببَيت 
لةو كاتانةدا كة فؤكؤ دةسيت بةكاري خؤي كرد، 
كؤمؤنيستةكان دةيانوت كة كؤمؤنيزم مَيذووي 

مَيذوو( لة  –ي )ثَيش ِراستةقينةية، لةبةرئةوة
شوَينَيكدا كؤتايي دَيت و ئَيمة دةضينة ناو مَيذووي 
ِراستةقينةوة. كةسانَيكيش هةبوون كة باوةِريان بة 
تيؤرةي داِرووخان هةبوو، نةك بة تيؤرةي 
ثَيشكةوتن و ثةرةسةندن. واتة بةرامبةر بة تيؤرةي 
مَيذووطةرايي كة باوةِري بة ثَيشكةوتن هةبوو، 

وةِريان بة داِرووخان هةبوو و، ضةمكي ئةوان با
 داِرووخانيان بةرامبةر بة ثةرةسةندن دادةنا.

فؤكؤ لة دؤخَيكي وةهادا دةسيت بة 
بريكردنةوة و نووسني كرد و كاتَيكيش دةسيت 
بةكاركرد دةسبةرداري ضةمكي ثةيوةنديي طشيت 
بوو. بةبَي ئةوةي خؤيشي بة ثؤستمؤدَيرن لة قةَلةم 

ذووطةراييدا كةوتة زؤران. ئةوةي بدات، لةطةَل مَي
بةالي فؤكؤوة طرنط بوو مَيذووطةرايي نةبوو، بةَلكو 
تَيِروانينَيكي نوَي بوو بؤ مَيذوو و ئةوةش كة تؤ 
ناتوانيت لة مَيذوودا بايةخ بة طشتَيتييةك بدةيت و، 
ئَيمة بةرامبةر بة يةك مَيذوو نني، بةَلكو بةرامبةر بة 

 كؤمةَلَيك مَيذووين".
لةر بةردةوام دةبَيت و دةَلَيت: "هةر زوو هيل

سارتةر تَيطةيشت كة فؤكؤ ِرةخنة ئاِراستةي ئةو 
دةكات، بؤية دةسيت بة ِرةخنةطرتن لة فؤكؤ كرد. 
لةوة بةدواوة ئةو مةسةلةيةي كة هاتة ئاراوة ئةوة 
بوو كة فؤكؤ وةكو يةك مةسةلةي طشيت سةيري 

م لةو مَيذوو ناكات. سارتةر ِراسيت دةكرد، بةال
ئةجنامانةدا كة ثَييان طةيشتبوو، بةهةَلةدا ضووبوو. 
تةنانةت هابرماسيش لة ِرةخنةكانيدا لة فؤكؤ 
بةهةَلةدا ضوو بوو، لةبةرئةوةي سارتةر بة فؤكؤي 
دةوت كة وةكو يةك مةسةلةي طشيت سةيري مَيذوو 
ناكات، هابرماسيش بة فؤكؤي دةوت تؤ 

ار(يت )كة لة فةيلةسووفَيكي ثارَيزكار )موحافةزةك
بنةِرةتدا وانةبوو(. فؤكؤ وةكو ثرؤسةيةكي نةرم 
بايةخي بة مةسةلةي مؤدَيرنيتةدا. ئةو شتةي كة 
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بةالي فؤكؤشةوة طرنط بوو مةسةلةي حةقيقةت 
 بوو، واتة ئةوةي كة "حةقيقةت ضي بووة؟"

هيللةر دةَلَيت: "لة ضاخي ِرؤشنطةري بةدواوة 
ندا و سةبارةت دةبينني كة سةرضاوةي زانني لة جيها

بة سروشت دةطؤِرَيت، لةوة بةدواوة هةروةكو 
"ئارَينت"يش دةَلَيت ضةمكي سوننةتيانةي 
حةقيقةت بةرةو ئاوابوون دةضَيت و لة "ماكس 
ظَيبةر" بةدواوة ِرووبةِرووي ضةمكَيكي نوَيي 
حةقيقةتَيكي زانسيت دةبينةوة كة بةجؤرَيك لة 

ة قابيلي جؤرةكان ضةمكَيكي ثووضةَلئامَيزة )وات
و. كوردي(. كةواتة تةواوي  –ثووضةَل كردنةوةية 

فةلسةفة مؤدَيرنةكان بةو ئةجنامة طةيشتبوون كة 
ئَيمة شتَيكمان نيية ناوي حةقيقةتي ِرةها بَيت و 
ثاية و بناغةيةكي قاميي تريش نيية. )ئةمة 
هةَلوَيستَيكة كة دَيريداش ئاماذةي ثَيداوة(. بةالم 

فؤكؤ ئةوة بوو كة مةسةلةي سةرةكي الي 
"حةقيقةت ضيية؟" و بؤ وةاَلمدانةوةي ئةم 
ثرسيارةش ثرسيارَيكي تري هَيناية ثَيشَي كة 
"حةقيقةت ضؤن بةرهةم دةهَينرَي؟" وةاَلمي 
فؤكؤش ئةوةية كة حةقيقةت لة طوتارَيكي تايبةتدا 
بةرهةم دَي و ئةم طوتارة هةميشة لة شَيوةي 

فؤكؤ دةَلَيت كة ئؤتؤريتةيةكدا خؤي دةخاتة ِروو. 
مؤدَيرنيتة بريتيية لة طوتاري جياجيا و ئَيمةش بةو 
ثَييةي كةسانَيكي مؤدَيرنني و لة مؤدَيرنيتةدا 
دةذين، لة كؤمةَلطايةكي طوتاريداين. ئَيمة لة 
كؤمةَلَيك طوتاردا دةذين كة هةندَيك هةن بة طوتاري 
خؤياني دةزانن و تيايدا جَيطري دةبن و هةندَيكي تر 

دةركراون و هةندَيكيش هةن نة لةناو  لَيي
طوتارةكةدان و نة دةركراون لَيي، بةالم ديسانةوة 

 ناشتوانن بضنة ناويةوة.
بةم ثَيية ئةجنامةكة ئةوةية كة ئَيمة لةطةَل 
ثرؤسةي ثةيوةنديي جؤراوجؤري ناو طوتاري 

 جياجيادا سةروكارمان هةية."
هيللةر ئاماذة بؤ مَيذووي شَييت دةكات و 

َيت: "كاتَي فؤكؤ سةرطةرمي مَيذووي شَييت دةَل

دةبَيت، ئةو ثرسيارةي لة خؤي دةكات ئةوةية كة 
"شَيت كَيية؟" وةالمةكةشي ئةوةية كة شَييت 
مانايةكة لة مؤدَيرنيتةدا ثةيدا بووة و وةكو 
طوتارَيكي بابةتي خؤي منايشدةكات. ئةم 
مةسةلةية لة سةدةي نؤزدةدا لة شَيوةي طوتارَيكدا 

ردةكةوَي، كة ثَيشرت وانةبووة. كةواتة ئةو دة
حةقيقةتةي كة سةبارةت بة شَييت ئةدوَيت 
سةبارةت بةو دةزطايانةية كة ئةواني تر بةشَيت 
لةقةَلةمدةدات. ئةو شتةي كة حةقيقةتة يان 
حةقيقةت نيية ئَيمة بة كؤمةَلَيك دةزطاوة 
دةبةستَيتةوة كة دةيانةوَي زانينَيك كؤنرتؤَل بكةن 

 قةوارةي زل بكةنةوة.يان 
طوتار سةبارةت بة شتَيك طوتارَيكة كة 
سةبارةت بةو شتة دةزطايي كراوة. ئةمة ئةو 
مةسةلةيةية كة دةربارةي شَييت لة ئاراداية، كة ئةم 
طوتارة لة شَيوةي دةسةاَلتداردا دَيت و ئةواني تر 

 بةشَيت لة قةَلةم دةدات".
كاتَيك هيللةر لة درَيذةي قسةكانيدا دةَلَيت: "

فؤكؤ لة زانستة مرؤييةكاني تؤذييةوة، ئةو شتةي 
بةاليةوة طرنط بوو طؤِريين ئةو طوتارانةي زانستة 
مرؤييةكان بوو كة قابيلي طؤِرانن. فؤكؤي الو باس 
لة زانستة سروشتيةكان دةكات، بةالم بةالي فؤكؤي 

مةسةلةيةك نيية جَيي ثريةوة زانستة سروشتيةكان 
بايةخ بَيت. فؤكؤ لة "سيستمي ستةكان"دا 
طوتارَيكي نوَيمان ثَي دةناسَينَيت. طوتارَيك كة لةم 
كتَيبةدا لة مةسةلةي شَييت جياوازة و بابةتي 
سةرةكيي مةسةلةي "ضةمكي مرؤظ"ة. ئةوةي 
بةاليةوة طرنطة ئةوةية كة طوتار سةبارةت بة مرؤظ 

هاتووة و ئةو ئةجنامةي ضؤن طؤِراني بةسةردا 
ثَييشي دةطات ئةوةية كة هةموو ئةو شتانةي لةم 
طوتارانةداية مةسةلةيةكي ثَيشينةيي مَيذوويية و لة 

 تةواوي طوتارةكاندا خؤي دةخاتة ِروو.
فؤكؤ لة كارةكاني دواتريدا، كاتَي قسة لةسةر 
ئاكار و ثةيوةنديي ئاكار بةدةسةالتةوة ئةدوَيت، 

كارةشي ئةجنامَيكة بؤ تةواوي  دةبينني ضؤن ئةم
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توَيذينةوةكاني ثَيشووي و، ديسانةوة لَيرةشدا 
ِرةخنةطراني فؤكؤ دةَلَين كة ئةو اليةنطري كؤتايي 
خود و كؤتايي مرؤظة، لة كاتَيكدا فؤكؤ خؤي لة دوا 
قؤناغيدا ئاماذةي بؤ ئةم مةسةلةية كردووة كة تاقة 

سةلةي شتَيك بةردةوام تةوةري كاري ئةو بووة، مة
 خود بووة نةك شتَيكي تر."

هيللةر بةردةوام دةبَيت و دةَلَيت: "فؤكؤ لة 
بةشي ئاركيؤلؤذياي زانيندا كاتَي دةيةوَي باس لة 
كاري خؤي بكات، لةو بةردةوامبوونةي قايل نيية و 
لةبري وشةي ئاركيؤلؤذيا وشةي ضينالؤذيا بةكار 
دةهَينَيت. هةروةها ئةو بايةخةي كة فؤكؤ بة 

انَيكي وةكو بالنشؤو تاي و كةساني تري داو كةس
كة قسة لةسةر كؤتايي نووسةر يان مةرطي نووسةر 
دةكةن، بةرو ئةوةمان دةبات كة بَلَيني فؤكؤش هاوِرا 
لةطةَل ئةواندا سةبارةت بة كؤتايي خود يان كؤتايي 
مرؤظ ئةدوَيت، بةالم دةبَي وردبني و بزانني كة فؤكؤ 

ضةييانة كاردةكات و هةرضؤن لَيرةدا بةشَيوةيةكي ني
نيضة لة بارةي مةرطي خواوةندةوة قسةي كرد، 

 ئةميش بةوجؤرة باس لة مةرطي مرؤظ دةكات.
ئَيمة دةبينني فؤكؤ لة بةشَيكي كاركردنيدا 
دةربارةي تةكنؤلؤذياي زانست و لة بةشَيكي تردا 
دةربارةي تةكنؤلؤذياي دةسةالت ئةدوَيت و ئةمانة 

ت و دةسةالت وةكو طوتارَيكي بةيةكةوة طرَيدةدا
زانني بةكاردةبرَي، واتة وةكو فؤرمَيكي دةسةالت 

 بةكاردةبرَي".
هيللةر لة ئاماذةكردنيدا بؤ مةسةلةي 
دةزطاكان و كتَييب "ضاودَيري و سزا" وتي: "ضؤن 
زجنريةيةك دةزطا وةكو دةزطاي بةندخيانة بة دةوري 

دةزطايي  شَيوةيةكي نوَيي زانيندا فؤرمةلة دةبَيت و
دةبَيت. بةر لة قوتاخبانةو دةزطا سةربازييةكان، ئةو 
مةسةلةيةي كة بةالي فؤكؤوة طرنطة، مةسةلةي 
بةندخيانةكانة. بَيطومان لة قؤناغةكاني ثَيشوودا 
سيستمي بةندخيانةكان بةجمؤرة نةبووة و فؤكؤ لة 
خؤي دةثرسَيت، كةواتة ئةمة ض مانايةكي هةية كة 

ِرووي سيستمَيكي نوَيي ئَيمة ئَيستا ِرووبة

بةندخيانة بووينةتةوة؟ وةالمةكةش لةوةداية كة 
طوتاري زانني و طوتاري دةسةالت ثَيكةوة و لة 
ثةيوةندييةكي ِراستةوخؤدان و هةموو شتَيك 
دةطؤِرَي بؤ دةسةالت و هةَلبةت لة ثةيوةنديية 

 مرؤييةكانيشدا ثةيوةندييةكي دةسةاَلتيانة هةية.
دا ئةم مةسةلةية لة شَيوةي فؤكؤ لة سياسةت

مايكرؤثؤليتيكدا دةخاتة ِروو و، قةسةكردنيشي 
لَيرةدا بةتةنها دةربارةي دةوَلةت نيية، بةَلكو 
دةربارةي دةزطاكانةو، ئةوةي كة كام دةزطايانةي 
دةسةالتن كة لة ثةنا دةوَلةتدا كاردةكةن، هةر بؤ 
منوونة قوتاخبانة و بةندخيانة، كة بةندخيانة 

و بةدةني ئَيمة كؤتدةكات و فؤكؤ تةواوي  جةستة
ئةو مةسةلةيةي فةلسةفةي كؤن كة دةَلَيت ئةوة 
نةفسي ئَيمةية كة لةناو جةستةماندا زيندانيية، 
هةَلدةطَيِرَيتةوةو دةَلَيت لة ِراستيدا ئةوة جةستةي 
ئَيمةية كة لة ِرؤمحاندا زينداني بووة، لةبةرئةوةي 

انينَيكة كة رؤح خودي زانني )مةعريفة(يةو ز
 جةستةمان زينداني دةكات".

هيللةر لة درَيذةي قسةكانيدا دةَلَيت: "كاتَي 
فؤكؤ دةربارةي دةسةالت ئةدوَيت، دةبَي سةرجني 
ئةوة بدةين كة لة ِروانطةي فؤكؤوة دةسةالت 
جؤرَيكة لة بةرةنطاريش. واتة ئازادي وةكو 
بةرةنطاربوونةوة لةناو ثةيوةنديي خودي ئةو 

 تةدا فؤرمةلة دةبَيت.دةسةال
فؤكؤ لة قؤناغي كؤتايي ذيانيدا و لة 
سيمينارةكاني كؤليذ دؤفرانسدا لة 
توَيذينةوةيةكيدا كة دةربارةي فةرمانِرةوايية 
سةرجني ئةوة ئةدات كة دةوَلةت حاَلةتي "شوان"ي 
هةية و دةيةوَي ِرَيثيشاندةري خةَلك بَيت، بةالم 

ؤليتيك يان فةرمانِرةوايي بةديهَينةري بايؤث
 سياسةتي ذيانة كة بةتةنها دةيةوَي حوكم بكات.

كةواتة لَيرةدا ئَيمة دةطةينة فؤكؤي سَييةم كة 
ثاش ئةوةي باس لة تةكنؤلؤذياي دةسةالت و 
تةكنؤلؤذياي زانني دةكات، دةطات بة تةكنؤلؤذياي 
خودو، لةم قؤناغةشدا سرتاتيذيةكي نوَي 
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ة مةسةلةي دةستثَيدةكات. ئةو بايةخَيكي زؤر ب
ئاكار )ئةخالق( و ئاكاري كةسَييت دةدات، ئةو 
كةسَيتييةي كة لة قؤناغي مؤدَيرندا خؤي 

 دةخوَلقَينَيت.
لَيرةدا فؤكؤ دةَلَيت كة ضؤن ئاكاري مؤدَيرنيتة 
خؤي لة فؤرمَيكي نوَيدا دةبينَيتةوة. ئةم 
توَيذينةوةيةي فؤكؤ ثةيوةندييةكي ِراستةوخؤي 

ية كة بؤ مةسيحيةت دةيكات بةو لَيكدانةوةيةوة هة
و ئةوةي كة مةسيحيةت بة ضاولَيكردن لة 
فةلسةفةي )ِرواقي( بةجؤرَيك لة جؤرةكان جةستة 
ديل دةكات و ئارةزووش بة "شةخسي" دةكات. دوا 
بةدواي ئةمة مةسةلةي تةمَيكردن و طوناهي يةكةم 
دَيت. فؤكؤ لة يؤناني و ِرؤمةكاني كؤن ئةدوَيت و 

ات كة ئاكاري رؤمي و يؤنانيةكان سةرجني ئةوة ئةد
تةواو لةطةَل ئاكاري مؤدَيرنةكاندا جياوازة و لةوَيدا 
ئَيمة ِرووبةِرووي "فةزيلةت" ئةبينةوة نةك ئاكارَيك 
كة ئةيةوَي جةستة بةند بكات. فؤكؤ هةرطيز وةكو 
مؤدَيلَيك سوودي لةوة نةبيين، بةالم ئةوةي بةالوة 

ةوةية لةسةر طرنط بوو كة ضؤن ئةم لَيكؤَلين
"سَيكشوالييت" كة لة مؤدَيرنيتةدا لة ئاراداية، لة 
درَيذةي ئةو لَيكؤَلينةوةية لةسةر مةسيحيةت، ئَيمة 
دةخاتة ناو ئاكارَيكي نوَيوة و، باوةِريشي وابوو كة 
"سَيكشوالييت" داهَينراوي مؤدَيرنة كة لة درَيذةي 

 فرؤيديزمدا هاتؤتة ئاراوة.
رندا ئةو مةسةلةيةي كةواتة لة سةردةمي مؤدَي

كة لةطةَل سَيكشواليتيدا هاتة طؤِرَي ئةوةية كة 
مةيلي سَيكسي جَيي هةموو لةزةتةكاني دونياي 

 كؤني طرتؤتةوة".
هيللةر طوتي: "ئةو ثرسيارةي كة دَيتة ثَيشَي 
ئةوةية كة ثَيويستة لةطةَل ئةم طوتارة سَيكسيةدا 

وة؟ ضي بكرَي كة لة ِرَيي فرؤيديزمةوة هاتة ئارا
وةالمي فؤكؤ ئةوةية كة ثَيويستة "هةست" ببَيتة 
بناغةي ئاكار و لة وتاري "نيضة، ذينالؤذيا و 

مَيذوو"دا دةَلَيت كة ضيدي جيهاني ئَيمة جيهاني 
ثاراديم )منوونةي بااَل( نيية. بةهةرحاَل ئَيمة لةم 
دونيايةدا لة دايك بووين و هةر لة ناو ئةم 

باشرتيش نيية و، ئةم دونيايةشدا دةمرين، دونياي 
جيهانةش جيهانَيكي خةتةرناكة و هةميشةش 
هةروا بووةو شتَيك نيية ناوي يؤتؤثيا بَيت و 
يؤتؤثيا نابَيتة مؤدَيلَيكي كردةيي بؤ ئَيمة. ئاسؤي 

 بةردةممان ئاسؤيةكي داخراوة.
فؤكؤ لة كؤتايي ذيانيدا ئةطات بة "كانت" و 

وبانطةكةي خوَيندنةوةي خؤي بؤ كانت و وتارة بةنا
"ِرؤشنطةري ضيية؟". ئةوةي دةيشيَلَيت ئةوةية كة 
هةر بةِراسيت "كانت" ِرؤَلةي سةردةمي 
ِرؤشنطةريية. لَيرةدا هةَلوَيسيت فؤكؤ هايدطةري 
نيية و فؤكؤ هةَلوَيسيت تايبةتيي خؤي 

 دةردةبِرَيت".
هيللةر لة كؤتايي قسةكانيدا دةَلَيت: "ئةوةي 

نطة ئةوةية كة ئةو كة سةبارةت بة فؤكؤ زؤر طر
بريمةندَيكي "شةخسي"يةو شوَينثَيهةَلطري هيض 

"َيك نيية. فؤكؤ نةيدةويست هيض ism–جؤرة "يزم 
قوتاخبانةيةك دامبةزرَينَيت و لةسةروو هةموو ئةو 
قوتاخبانانةوة بوو و خؤي بة بريمةندَيكي شةخسي 
دةزاني، تا ئةو ِرادةيةي كة وةخيَت ِرؤذنامةوانَيك 

كة ئايا تؤ بونيادطةرايت يان ثاش لَيي ثرسي 
 بونيادطةرا؟ ئةو لة وةاَلمدا وتي: من ميشيل فؤكؤم.

ِرةنطة فؤكؤ لةو كةسة كةمانة بَيت كة ثَيمان 
دةَلَيت سةر بة هيض قوتاخبانةيةك نيية. ئةمةش 
ئازايةتيةكة كة ثَيويستة ئةمِرؤ ئَيمة بايةخي ثَي 

ي لة بدةين و هةر ئةمةش يةكَيكة لةو هؤيانةي وا
 من كرد لةم كؤِرةدا دةربارةي فؤكؤ بؤتان بدوَيم".

 

 
 سةرضاوة

www.iranartists.org 
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 "فؤكؤ" و سياسةت
 
 

  كريستيان دوال كامبانىكريستيان دوال كامبانى
  سةردةمسةردةمةوة: ةوة: ييلةعةرةبيلةعةرةبي

 
 
 
 
 
 

 رؤشنبريو سنور بةزاندنةكانى دةسةآلت:
 ويؤؤؤة  بةرثةرضؤؤؤةوةة ئة  ؤؤؤة  ب ضؤؤؤ ةةة ث    بؤؤؤ 

ة  68ه ش ارة س اسؤ  فؤ ؤؤ ف دؤةى وة ش ر شؤ      
خ ي نةؤاروةؤؤة ئ ةؤؤةب  و ىر سؤؤو ةؤؤةب  ئت ث   ي ؤؤ ة     

ت  ر وماة   ؤؤؤة  سؤؤؤةبارئ   ؤؤؤة ئ بؤؤؤةياى بة  ن نؤؤؤة ئ ؤؤؤؤة
بةىئسؤؤةء ه هةسؤؤؤ  رىة  بةىئر ئسؤؤؤ   س اسؤؤؤ ت  
ىئطةر ي  ؤؤؤؤة ئ بؤؤؤؤ  ن ةاةؤؤؤؤةؤاة  سؤؤؤؤةرئتاة  يؤؤؤؤاة      

ثةي ئةؤؤؤؤؤؤؤةة  1953تؤؤؤؤؤؤؤا  1950فؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ ف سؤؤؤؤؤؤؤاد    
بةر يزئؤاة  ثارت  ؤ م ة  ؤ   ؤةرئة ؤا ئ ىئؤؤا ت    
ثاش  ة ئ ما ئيةؤ  ى ر  ىري ؤ  دؤة ءتاة  وسؤ ية     

ما ئيةشؤؤةو  دؤؤة  -م  ن   ؤؤة ئ ؤؤةد ناة ا  ث د ةةؤؤةودىو ىئ
بةتؤؤؤؤؤؤؤة و ئت  ىئب   ؤؤؤؤؤؤؤة ةؤؤؤؤؤؤؤةياري    سةرسؤؤؤؤؤؤؤةخ    

 1968 -1966  مؤؤا ئة ة  ؤؤ وآل سؤؤاءة   -ؤ مؤؤ ة ز 
دة ءت  ت ة ةو بةسؤةرة بؤرىت ى  ر دؤةت  رئؤاآل     ؤة

بؤؤة ون   ه ةؤؤاة  سؤؤ   ة   اشؤؤناب  ت هؤؤةر دة ي  ؤؤةو    
يةؤةمني ضاالؤ  خ ة بؤ  ثاد ش ؤ   ؤرىةؤ  خؤةبات      

  ش   رى خ ي نةؤاروآل ىئس

سؤؤةرئر وة هؤؤةم    ةماةؤؤةش ؤ   َؤؤ  وم  ؤؤ   ة     
د دةهةم   1961 -ىي  وةةي  دةسةرىئم  ؤالس  ةو 

ر يةؤؤؤؤؤؤؤؤة ئ بؤؤؤؤؤؤؤؤةؤ   َ     س اسؤؤؤؤؤؤؤ  ىوىئةري ؤؤؤؤؤؤؤؤوت   
دةبةر ؤة ئة بؤؤاة دةضارئسؤؤةرؤرىة  ةةخ شؤؤ ةؤاة   

   ؤؤة  ياسؤؤا ؤ مةءيؤؤةت ه   psychiatrie ؤؤةن   ىئؤؤؤا  
بةسؤ   وت  ؤل  رياةةش   ؤة  اوة ؤ ة ث ؤ  اآل ثؤ   ىئ    

 ة  ش ةيةؤة فم      ؤ ؤ ف اؤر بةت ةةة ى ويؤةت   
 ىئؤا  

روسؤؤؤ ة فؤ ؤؤؤؤ ف بايؤؤؤةخ     اؤرة بة ؤؤؤةىئ ه    
بؤؤ ورة اماةؤؤة وة  ىو ئ   ةمؤؤةش بؤؤةائن  بؤؤةط تارة  
ؤ   َؤؤؤؤ  و شؤؤؤؤةؤاآله شؤؤؤؤ ةؤاآلدئ ئ ىيؤؤؤؤارئ ؤةسؤؤؤؤاد    

ضؤؤؤاث رو ئت هؤؤؤةر ئها بؤؤؤ  ة  ثةي ئةةيؤؤؤةؤ     1966
ة اىطةريؤةوت رئةةؤة   ؤة ه ؤ رختايةآل دةة   وآل  ة   ب 

 ومؤؤاآل د  َ ؤؤةآل بل ؤؤ  ني فؤ ؤؤؤ ف خؤؤ ة دةنؤؤةرئة ؤ   ؤؤة  
ؤ مةءيةت ؤؤةؤاآل ةؤؤةىو ئت ضؤؤ ة ة ؤؤؤاري     و ىئب   ؤؤة  
مايؤؤؤةة  ؤؤؤة ئة ط تؤؤؤارة ؤ  ؤؤؤرة  ؤؤؤة  بةس اسؤؤؤة       
بارطؤؤؤؤا ة ب  ؤؤؤؤو  بؤؤؤؤةء  مةسؤؤؤؤةدةؤة بؤؤؤؤة ه رئ ة ؤؤؤؤةت  
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ؤ   َؤؤؤؤ   1975بةد ةؤؤؤؤةش ب  ةمؤؤؤؤة  ؤؤؤؤة ئب   سؤؤؤؤاد     
رىئ ئ   ؤؤؤؤؤة  ؤ   َؤؤؤؤؤةة وؤؤؤؤؤؤ ة ؤز ه سؤؤؤؤؤزودة ب  ؤؤؤؤؤؤ 

ؤةباش ين ؤ   َ  فؤ ؤ ف يؤة  دةهؤةم   ؤ   َؤةؤاة     
ىي ةش  س اس  ئت ثةي ئةؤةة بؤةةا ئر ؤؤ  ؤ   َؤ     

 وم     ة ىي  وةةي د ية ئ هةية 
ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاش رئخنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةطرتن  دةىومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةارو ئة   
ضارئسؤؤةرؤرىة  ىئر ةؤؤؤ ت فؤ ؤؤؤؤ ف ىئسؤؤؤ   ؤرىبؤؤؤة  

  penitentiaire بريواؤارئؤؤؤؤؤؤؤؤؤاآلرئخنؤؤؤؤؤؤؤؤةؤرىة  ىئاطا
 ئشؤؤؤؤؤ  ايؤؤؤؤؤاتر ىئؤة تؤؤؤؤؤة بةرشؤؤؤؤؤاء ة رئخنؤؤؤؤؤةت     ة

ؤ مةد ةؤؤةة تؤؤةؤن ؤروت ه  ؤؤريوىئة  ؤؤة  ؤ مةد ةةيؤؤة     
بؤؤ   دةضؤؤا ىي ري رىة  تاؤةؤةسؤؤةو  فؤ ؤؤؤ ف ه  نؤؤةئ   
بةت ةؤؤةة ؤة تؤؤة رئخنؤؤةطرتن دة ؤ مةد ةةيؤؤةت ةاضؤؤار   

  ؤات  ك دةؤ د    ىة ؤروةس ىئسو 1970ب   ساد   
بؤؤؤؤؤؤؤةؤارب  ت هؤؤؤؤؤؤؤاري    تؤؤؤؤؤؤؤر خؤؤؤؤؤؤؤ ة دة  ه د ؤؤؤؤؤؤؤة  

شؤؤؤؤؤة  ر يةؤاة  ضؤؤؤؤؤةثة ت ةؤؤؤؤؤة ر ئ ئؤؤؤؤؤؤاة   ؤؤؤؤؤة    ش ر 
سؤؤؤؤؤةرىئمة ةزيؤؤؤؤؤك ب اتؤؤؤؤؤة ئت بةتايَؤؤؤؤؤةت   ضؤؤؤؤؤةثة    

 ما ي ةؤاآل 
 ت ن   ؤؤ  بؤؤ  1971د  ؤؤرئ ئ فؤ ؤؤؤ ف دةشؤؤ بات  

د Gipد    د  نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ئؤرىآل ىئربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارئة شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     و  
سةرثةرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    1976ىر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رى  تاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد    
مؤؤؤؤا ئة  ؤؤؤؤة  سؤؤؤؤاءةةىو    ضؤؤؤؤاالؤ ةؤاة  ؤؤؤؤؤرىآل  دؤؤؤؤة 

ئؤاة  دةؤ   َخاةؤؤةة ة  ؤؤ ناة   سؤؤةربارة ت ي  ينؤؤة  
  ه ز ه  ثاريست بةش     طة رئة ؤات  خ ة ب 

ضؤؤاالؤ ة هؤؤ رو  ه رئؤؤؤاة   ئرِ وؤؤؤ ر   ؤ ب ةؤؤة ئ   
ري ش  ؤؤؤ وآله بةياةنامؤؤؤة ىئرؤؤؤؤرىآلد تؤؤؤةرخاآل ؤرىبؤؤؤ  ت    
هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةم    ةماةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةش ىئضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ة ض ورضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ئة 

 بةشةوري رىة  دةب ورة س اس ةو 
  ك  ؤؤؤؤة  بةشؤؤؤؤةوري رىةاةةش فؤ ؤؤؤؤؤ ف بةبةشؤؤؤؤ   

دة ؤؤةرؤ  رؤشؤؤنَريوة  ىئاوةؤؤ ه ثة ؤؤ   وبؤؤ   ىئب  ؤؤو  
رؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤنَريوآل دةبؤؤؤؤؤؤؤؤؤةرئة ؤةم نؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اؤر د   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو    
ضة سؤؤؤؤا ئؤاةةو بؤؤؤؤؤنِ وثةةاهةةؤؤؤؤؤةئ  اينؤؤؤؤؤةوة  رو    
ةةخ شه  ه ؤؤؤؤةدت  ةمؤؤؤؤؤةش بؤؤؤؤؤ  بةرثةرضؤؤؤؤؤةوةة ئة  
هةم    ة  ىئس ي  ةه سن ر بةاوةةةاةةة ىئسةء  
 ؤؤؤؤؤةدام  ىئىو ه ن رباة ةؤاة  ؤؤؤؤؤ  ؤةم نؤؤؤؤؤةؤاآله 

 و ي ز ؤة ت ئؤاة  ؤ مةد ةةآل ثةر

فؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ف بةث  كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وةةة مارؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة   
 ةرس ىئؤ  ةؤاآله تةةاةة  بةث  كؤة وةةة هؤا ر ة ه   
ىؤسؤؤؤ اة  ف وآل ثؤؤؤ ز سؤؤؤارتةرف ي ؤؤؤة ئ و ؤؤؤةماة      

ؤ ؤؤؤؤ   سؤؤؤةرطةرم  هؤؤؤةماآل  ؤؤؤة  خةباتؤؤؤة بؤؤؤ  آل ؤؤؤؤة     
خؤؤةري   بؤؤ  دت ى ويؤؤةت   ؤؤة  ةاهةن اةؤؤةة ةؤؤةىئؤرى   

م  ىئىوآلت بؤؤؤةد    ؤةىئسؤؤؤةءت     ىيؤؤؤاري رو   ؤؤؤةدا
 ؤؤة  ىئسؤؤةءت  بةشؤؤ   ئيةؤ  ط ؤؤ   رئخنؤؤةىئؤرى    

 ةار ئاوي  دةى ة ىئرىئبر ة 
ها ؤؤؤؤا  رئخنؤؤؤةة اؤرة دة   مؤؤؤة  ىئطؤؤؤر ت 
ةةر ه  رش  ب اتة سةر   ة  ةار ئ وي اةةة    مة  
ري ةئىو  بةؤرىة اآلت سةرئر وة ب  ة  ياساطةد  ك ؤة 

ري ؤو  ث   ي  ة خ ىة    مؤة  خؤ ة ري زيؤاآل دؤط  بة    
 ودة وةة ب من ةة ؤةثةي ئةةة بة ثةةابةروةة ئ هةيةد 
فؤ ؤؤؤؤؤؤ ف بةشؤؤؤؤؤ   ئيةؤ  روىي ؤؤؤؤؤاد   ى ويؤؤؤؤؤةت   
ىئسةءت  ةةىئؤرىت بةد    بايةخ  اياترة بة ؤ   ؤة  
ياسؤؤاي ةؤاآل ىئىو و ؤؤة  ؤ   ؤؤة ياسؤؤاي اةةش ثاة ؤؤاي  
بريؤرىةة ئة  ة ياآل ىوطريؤرىب  د  دةاليؤةؤ  تؤرئ ئ   

رىئ ئ ؤؤؤؤؤار   ؤؤؤؤةرؤ   فؤ ؤؤؤؤؤ ف سؤؤؤؤل   دؤؤؤؤة ئ ةؤؤؤؤةىئؤ   
بةر ي  ئبرىآل دةسةر  اس    ةؤاىمي  بةري  ؤة  ةسؤ     

دت 1979و ئر ىومةاروةؤؤةة  اوة ؤؤ ة نياة ؤؤني سؤؤاد     
هؤةر ئر ضؤ آل بةردؤة ئش دةسؤةر  اسؤ   رؤشؤنَرية       

ضؤؤؤةةة بؤؤؤةر ثرسؤؤؤ اري ةت       دؤؤؤةىئرئ ئة ؤةرئة ؤؤؤات
 ئرطر   بةؤ رت  ىئتؤ وةني بل ؤ  ني  ؤة  دةيؤةر ؤاتؤةو      

 رؤشنَري   ةؤ  ظ      ب  ئ 
ت ى وتؤؤؤؤري  ر ىو ي  ؤؤؤؤ  ت  شؤؤؤؤةر  ىي  ؤؤؤؤة طؤؤؤؤ ر ة     

 ؤؤة ي  اليؤؤةةةرية ؤرىةؤؤ  فؤ ؤؤؤ ف يؤؤة دةش ر شؤؤ       
 1978   روةؤؤؤؤؤؤ ه   نؤؤؤؤؤؤا  فخ مؤؤؤؤؤؤةين ف دةسؤؤؤؤؤؤاد      

 سؤؤؤؤؤؤةرىئمةىو ثةةاهةةؤؤؤؤؤؤةئ بؤؤؤؤؤؤ    وخ مؤؤؤؤؤؤةين  دؤؤؤؤؤؤة  
دةؤةرئة ؤؤؤؤؤؤادت تؤؤؤؤؤؤة و  ى ثؤؤؤؤؤؤات   ؤؤؤؤؤؤة ئ ىئؤاتؤؤؤؤؤؤة ئ   
ؤة ةطةرض  فؤ ؤ ف ةةيارة هةةةة  ر ي م بؤ  ت و ئر  

شؤؤا  ؤروة ؤؤ دت بؤؤةء   ةمؤؤة  ؤؤة ئ     ر ي نؤؤ   ةمؤؤة رئاو 
ةاطةيؤؤؤةة  و ؤؤؤؤة ى ويؤؤؤةت   ايؤؤؤةياة ىئ د ؤؤؤةت   ئؤؤؤؤ   
خؤؤؤ ة ؤرىب  ؤؤؤوت يؤؤؤاآل ى بؤؤؤة تؤؤؤة و ة  ؤؤؤة  ؤةسؤؤؤاةة      
ب  ب  ؤؤؤؤؤؤؤؤو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤةؤار بارة رؤ وةؤؤؤؤؤؤؤؤةة ىئ د ؤؤؤؤؤؤؤؤةت اآل    

 ةر ي  ئبرى  ئ ب
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ب  ة مؤؤاآل ت  ةةي ؤؤ ن  فؤ ؤؤؤ ف بؤؤ  هة هؤؤةرة     
روسؤؤ ةن نةة    ؤؤالم ز ت ت  ةةي ؤؤ ن     هةد ؤؤةب  ت    
بؤؤؤةء  هؤؤؤةر ا   ىرؤؤؤؤ  بؤؤؤة  هةد ةيؤؤؤةة خؤؤؤ ة ؤؤؤؤرى      
ثةش ناة  ة  اةةو  ؤة وتة بةب ض ة   ة  ىئسةء  
شؤؤةر   خروثؤؤة ة ؤؤة  دؤؤة ارئىو ةؤؤةب  ة  ىئسؤؤةءت       

 ةد َةتة هةد  ي  ؤ    ؤة     و ةةارخ اد خ  ر  ضاؤة ة ة 
 دة  مةسةدةية اؤر دة ئ  اد  اترئ 

بؤؤةر دةهةرشؤؤ   ك فؤ ؤؤؤ ف بؤؤةر وةا ة تؤؤار بؤؤاة    
دةىئسؤؤؤةء  ةاؤؤؤؤا ه با ئر ي ؤؤؤ  بة ئة ؤؤؤة ىئ د ؤؤؤةت   

 ويؤؤؤؤة    سؤؤؤؤ  ن وز  تؤؤؤؤةسَري دةىئسؤؤؤؤةء  ب ؤؤؤؤا    ة ث 
ىئ د ؤؤؤؤؤؤة  ثةي ؤؤؤؤؤؤةري    بةتاد ؤؤؤؤؤؤة  ىئسؤؤؤؤؤؤةءتة اؤر    

تؤؤؤرآلت يؤؤؤاآل روسؤؤؤ ئ روسؤؤ ةن نةؤاة   دةه  ةةيؤؤؤةؤ   
بل   ني بةهةس ةة ؤ مةءيةت ةو رؤضؤ  ةةتة خؤ ورة     
فؤ ؤ ف ث     ويؤة ىئسؤةء  دةهؤةم   شؤ ي ن   ةوية      
 رىئ ىئسؤؤةء  ويؤؤاآل مؤؤاي رؤ ىئسؤؤةء د دةثاة اي ؤؤة    

 بك ؤةؤاةة ئ سةرهةد ةئىو  
ترسناؤ ين ه رة ىئسؤةءت   بؤةبر  وة  ؤة ت    

اىئهةمؤؤة ئ  ؤؤة  م ىي لةيؤؤة ؤةدةسؤؤةرئتاة سؤؤةىئة ة  
 اماىئيؤؤة  خؤؤ ة خزوةةؤتؤؤة ةؤؤا  ري  شؤؤ ي نة هؤؤ رو       
ه رئؤؤؤؤؤؤؤاة  ضؤؤؤؤؤؤا ىي رؤرىآل ؤةدةاليؤؤؤؤؤؤةآل س ؤؤؤؤؤؤ ن    
بؤؤؤؤؤةر ي  ئبرىة  ىئ د ةتؤؤؤؤؤة ئ سؤؤؤؤؤةث  نرو ئت ها ؤؤؤؤؤؤا     
بةش   ئيةؤ  ةار وس    خ ة خزوةةؤتة ةا  ط تارئ 
اوة   ةؤاة  ؤؤؤؤؤة ئ ؤة ؤؤؤؤؤة  س ؤؤؤؤؤ نة ث ؤؤؤؤؤ   ثؤؤؤؤؤ    

بةوتؤؤة  ىئبةسؤؤ   وت ب  ؤؤة ئة خةسؤؤل ةت      ؤؤةن ة    
 ؤؤة  تؤؤةؤن    ؤ ة ؤد  رىةؤؤةة دة اسؤؤ   ؤ مةد ةؤؤةىو  

 ثةير ئ ة ىئؤا  
فؤ ؤؤؤ ف باسؤؤ  دةضؤؤةم   ؤؤؤة  ؤؤة  ضؤؤ ة ةت ةة 

ىئسؤؤةء  ىئؤؤؤرى  ها ؤؤؤا  رئخنةطرتن  ؤؤ  دة ؤؤةن   
بةشؤؤؤؤ   ئيةؤ  ط ؤؤؤؤ  ت  وي ؤؤؤؤرى ر بؤؤؤؤةر  ة خؤؤؤؤرو     
د     ةةي ؤؤؤؤؤؤؤ ن  فيؤؤؤؤؤؤؤ رطن هاثرمؤؤؤؤؤؤؤاةف ب   ؤؤؤؤؤؤؤة ئ   

ظ  رسؤؤال دةسؤؤةر ة   ويؤؤة  ؤؤةنل   ي ة  فهابرمؤؤاةف ث  
ىئ د ؤؤؤةت   ن ؤؤؤةؤةر  يؤؤؤةر   د  ةرتنة ئيؤؤؤة  رئخنؤؤؤة
   نؤة سؤةبارئ  بؤة  مةسؤةالةةت خةؤؤة  دؤة ئ        اليةةة 

ىئخؤ ين ؤؤةىياد ط     روسؤؤ ةن نة دؤةة   وآل  ؤؤة  ى      
ؤةيلةسؤؤؤؤ ؤةىو ىر سؤؤؤؤو ةؤؤؤؤةب    ب  ة مؤؤؤؤاآل  ةمؤؤؤؤةش  
ىيؤؤؤؤؤاد ط     نؤؤؤؤؤ رةه طؤؤؤؤؤروآل بؤؤؤؤؤ  ت دةبةر ؤؤؤؤؤؤة ئة     

ر ة بؤةر ؤد   تؤةباب  آله   فهاثرماةف تا ة ثؤةر ة بؤا ئ  
ؤؤؤؤؤؤ ىئةة  هؤؤؤؤؤةب  ت دةؤات   ؤؤؤؤؤةو فؤ ؤؤؤؤؤؤ ف بؤؤؤؤؤا ئر ة  
بؤؤؤةه ا واة ايؤؤؤاتر بؤؤؤ    دةطؤؤؤةة  ة ئشؤؤؤةو  سؤؤؤةر وة  
ه ؤؤؤا واة ة   وة ؤؤؤاآلت ةاب  ؤؤؤو  ؤؤؤة ئماآل دؤؤؤةياى بكؤؤؤ  و   
ؤةهةريؤؤؤةر دؤؤؤة وآل دة ون  ؤؤؤةو ةؤؤؤةياري    ها بةشؤؤؤ اآل 
هةب  ِ  ة وآل ى ويةت  خ ىة ىئسةءت اآل ةؤةىئؤرىت  

   ؤة  مؤؤ ىي ل  ىئسؤةءتةىو ىئضؤؤ  ةة ئ   ه  نؤةئة بةطؤؤ 
ؤةدؤؤؤة  سؤؤؤةرىئمة تةؤن ؤروت ؤؤؤةىو دة ارئىويؤؤؤةت  وتؤؤؤة    

 Micro- Pouvoirىئسؤؤؤؤؤؤةء   -دؤؤؤؤؤؤةى ة مؤؤؤؤؤؤاي رؤ 
ىئسؤؤؤةءتةة بؤؤؤةب اة ة   -ىئهؤؤؤةةةاآلت  ؤؤؤة  مؤؤؤاي رؤ  

 ؤؤؤة ئة  يؤؤؤاة  رؤ وةؤؤؤةماآل  ؤؤؤةن ة  ىئؤؤؤؤا ت رؤ  دؤؤؤة 
ى وة رؤ  هة د ؤؤؤؤةئىو  رؤةه هةسؤؤؤؤ ةماآل ؤؤؤؤؤ ة ؤة 

 ب ا   
س اسؤؤؤ   ماةة يؤؤؤةتط  ف  ئر ضؤؤؤ آل ى ةفؤ ؤؤؤؤ

 بؤؤؤؤ  ت بةهؤؤؤؤةماآل شؤؤؤؤ   ئ ى  بؤؤؤؤةتريؤرام   بؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤة 
 ةمةش هةة دة ىئرئدام   ط ماةة ية  ش    ط تؤر  

   فؤ ؤؤؤ ف ى ة ىئرؤرىةؤؤ  فؤلؤؤ ة ؤرو سؤؤنف   ة  ؤؤة
بؤؤ   دةؤةرئة ؤؤات  ئر ري ؤؤز طرتن   ؤؤ   ؤؤة  دةر وسؤؤ  ت    
ها ؤا  بةت ةةي  ى ويةت   ؤة  رئؤ اروةؤةة ىئؤؤرى    

  خرو ة وباىآل باىئرد  ةدام اآل ىئىو  ؤةر ي 
دة ون  ةو فؤ ؤؤ ف ؤةسؤ     ىمي ؤروسؤ  بؤ  ت     
 ةطةرضؤؤؤؤؤؤؤؤ  مةسؤؤؤؤؤؤؤؤةدةة ملنالة  ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤؤؤؤؤ نايةت    
ةةيةئه ءةؤؤؤؤؤؤؤؤةت بؤؤؤؤؤؤؤؤةء  اؤر بةطؤؤؤؤؤؤؤؤةرم  ىوؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤ  
دةماؤةؤاة  تاؤةؤةة ىئؤؤرى   ؤةرىطؤةروي   ؤة ي     

 دةؤ  رة فؤرىري  ة كةف ئ سةرضا ئة ىئطر   
ةىوخني ؤؤؤؤةا   مؤؤؤرىت     نؤؤؤة تؤؤؤةةةا بؤؤؤ   ؤؤؤة ئ بؤؤؤ  

بةردؤؤؤؤؤؤؤة ئة بةضؤؤؤؤؤؤؤا ة خؤؤؤؤؤؤؤ ة بَ ن  ؤؤؤؤؤؤؤو  يؤؤؤؤؤؤؤاآله    
 -بةرهةمؤؤةؤاة  ك ؤاريةةري ؤؤؤةؤ اآل دةسؤؤؤةر طؤؤؤةداآل 

ىر سؤؤ   رى  ئت  -دة وةؤؤةش مارؤ   ؤؤ ة ؤ ةؤؤةؤاآل 
فؤ ؤؤؤؤ ف اوةؤؤؤ  ضؤؤؤ آل ضؤؤؤ ة  ضؤؤؤا ة  ة وةؤؤؤة بةسؤؤؤةر   

 ش   واة بريؤرىةة ئة ة ي ةو ب اتة ئ  
  
 

 سةرضاوة
رين  ى  ئ / ت ت فودف ر ود رب  ومل اصرفط نيارة 

  1989ؤاة ة  يةؤةم  
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 ميشيل فؤكؤ، حةقيقةت و دةسةالَت
 
 

 تاجداريتاجداري عةليعةلي
  ون بَيوارون بَيوارلة فارسييةوة: فةرةيدلة فارسييةوة: فةرةيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ذياننامة
( لة 1926ي ئؤكتؤبةري 15ميشَيل فؤكؤ لة )

ثواتيةي فةرةنسا هاتؤتة دنياوة. دواي خوَيندني لة 
خوَيندنطة حكومية ناوضةييةكان لة ثواتية، لة 

يي بة خوَيندن هَيناو خوَيندنطةي كاتؤليكةكان كؤتا
ز لة ئامادةيي )هانري ضوارةم( 1945لة ساَلي 

وةرطريا. ئةم ئامادةيية تايبةت بوو بة دةستةبذَير و 
هةَلكةوتووةكان. ميشَيل فؤكؤ لةو خوَيندنطة 

هيطَل ناسي  -ذان هيثؤليت–ئامادةييةدا الي 
بةناوبانط، سةرطةرمي خوَيندن و خوَيندنةوة بوو، 

دا بةكالؤريؤسي فةلسةفةي لة 1948تاكو لة ساَلي 
 ذَير ضاودَيري هيثؤليت و ئاَلتؤسَيردا وةرطرت.

( 1952-1950لة ماوةي ساَلةكاني )
بةكالؤريؤسي ثزيشكي دةروني و ديثلؤمي 

ذيانناسي دةروني بةدةستهَيناو دوو ساَل لة ئةكول 
دا فةرةنساي 1954نرمان وانةي ووتةوة، لة ساَلي 

ي ئيسثاالي سويد خةريكي بةجَيهَيشت و لة زانكؤ
 وانة ووتنةوةبوو.

دا بة ثرؤفيسؤري 1970دواتر لة ساَلي 
كؤلَيذي دوفرانس هةَلدةبذَيردرَيت، واتا لة تةمةني 
ضل و ضوار ساَليدا دةبَيتة خاوةن كورسي ذان 

 هيثؤليت.
( كارتيةالتن لة 1970ي ديسامبةري 2"رؤذي )

ثاريس، روخسارَيكي ئاوارتةيي هةبوو، سةدان 
كةس كؤببوونةوة تاكو طوَي لة قسةكاني ثياوَيك 
بطرن كة لة تةمةني ضل و ضوار ساَليدا بةجَينشيين 
يةكَيك لة ناودارترين و كاريطةرترين ثرؤفيسؤراني 

  -فةلسةفة لة سةدةي بيستةم، واتة ذان هيثؤليت 
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هةَلبذَيردرابوو. ثياوي تةمةن ضل و ضوار ساَلةي 
نةبوو جطة لة ميشَيل ثشت مَيزي وتاردان.. كةسَيك 

 فؤكؤ.."
هةموو كاتَيك لة خؤناساندن خؤي بة دوور 
دةطرت، ضونكة بةراوبؤضووني ئةو ناسنامة 
سةركوتكةري دةسةاَلتة. فؤكؤ دةَلَيت: "كاري 
ثشكنيين ناسنامةكان بؤ ثؤليس و بوروكراوتةكان 
دابنَين، بهَيَلن لة ناسنامةكةم ِرابكةم، رَيطةيةكم 

زادبوون لة ديكتاتؤري ثيشان بدةن بؤ ئا
 روخسارم". 

بة بؤضووني ئةو ئازادبوون لةو بةندة 
ثَيويسيت بةئةوة هةية كة بَلَيني قابيلي ناونان نني، 

 ئيرت نة ئةوانني و نة ئةوانيش هةن.
سةبارةت بة سةرضاوةي كؤمةاليةتي فؤكؤ، 
لةوانةية هيض دةربِرينَيك لة وتةكاني خؤي باشرت 

لة دميانةيةكي طؤظاري  1986نةبَيت كة ساَلي 
تاميدا كردوويةتي، لةوَيدا دةَلَي: "من 
يادةوةرييةكي دوورم هةية لة جيهانَيك كة بة 
شَيوةيةكي تةواو هةِرةشةكار بووة و دةشيتواني 
تَيكمان شكَينَيت. ذيان لة تازة الويدا لة 
بارودؤخَيكدا كة دةبوو كؤتايي بَيت، كة دةبَي ببَيت 

انَيكي ضاكرت يان خراثرت، ئةو بة دنيايةكي دي. جيه
مةزةندةية دةخوَلقَييَن كة تةواوي دةوراني منداَليت 
لة شةودا بةسةر بردووة، لة ضاوي ضاوةِرواني 
بةياندا ئةو ضاوةِروانية بؤ جيهانَيكي دي مؤرَيكي 
بة مرؤظةكاني نةوةي منةوة ناو، ئَيمة خةوني ئاخر 

يةوة، تا زةمامنان لةطةَل خؤدا ِرةنطة بة زيادة رؤي
 ئَيستا ِراكَيشابَيت.

فؤكؤ جةنطي جيهاني ئةزموون كردبوو، لة 
لوتكةي هيواخوازي بة دميوكراسي رووبةِرووي 
فاشيزم ببؤوةو، لةبةرئةوة بةرانبةر بة ئايندة 
رةشبني و بَي ئومَيد بوو، فؤكؤ هةموو جؤرة 
خؤشبينيةكي لة شَيوةي ماركسيزم، هيطلي، 

ان زانست بة جؤرة دياردةناسي، هَيرمؤنؤتيك ي

بريكردنةوةيةكي ئارةزومةندانة دةزاني كة 
 دةرةجنامَيكي زيانبةخشي هةية.

شؤِرشي خوَيندكاراني فةرةنسي لة ساَلي 
داو ثارَيزكاري )يان كؤنةثةرسيت( حيزبي 1968

كؤمؤنيست و ثشتطريي نةكردني حيزب لة 
خوَيندكاران، سةرجني ئةوي بؤ هةرةسهَيناني 

وانايي لة رووبةروو بوونةوة لةطةَل ماركسيزم و بَي ت
هاوكَيشة نوَييةكاندا )وةكو ئافرةتان و ذينطة و 

 كةمايةتيةكان و تاوانكاري..( راكَيشا.
ئةو دةَلَيت: "ماركسيزم بؤ تَيطةيشنت لة 
نهَينيةك كة ئَيمة ناوي دةسةاَلمتان لَيناوة 

 هاوكارميان ناكات".
فؤكؤ ئومَيدي خؤي بة هَيزي مرؤظةكان 

دةكان( بؤ بةرانطاربوونةوةي بونيادةكان لة )خو
دةستدا. ضونكة بِرواي وابوو كة نةرييت هيطلي نةك 
تةنيا طوشاري بونيادةكان لة تاكةكان دةشارَيتةوة، 
بةَلكو زياتريان دةكات. ثامشاوة نائومَيدةكاني 

لةو هةلو مةرجةدا لة  1968روداوي مايسي ساَلي 
دةبَي بزانني  ماركسةوة رويانكردة نيضة. بةالم

بؤضي؟ طيدنيز بةجمؤرة وةالمي ئةو ثرسيارة 
دةداتةوة: "ضونكة نيضة ثةناطةي ئةو كةسانةية كة 
وةهمي مؤدَيرنطةرايي خؤيان لة دةستداوة بَي 
ئةوةي كة بكةونة ناو رةشبيين يان بَي اليةني 

 تةواوةوة.
 

 سةرضاوةي بريي فؤكؤ
ئةطةرضي سةرضاوةي بريي فؤكؤ بة سانايي 

ةرضاوة كؤمةاليةتيةكةي جياناكرَيتةوة، بةم لةس
حاَلةشةوة هةندَيك لة رَيباز و قوتاخبانة طرنطةكاني 
رؤذطاري خؤي كاريطةري دووالنةيان لةسةري 
داناوة، فؤكؤ ئةو رَيباز و قوتاخبانانةي خوَيندةوةو 
فَيريان بوو، بةالم هيض كاتَيك ثابةنديان نةبووة و 

و رَيباز و رةنطة بة هؤي رةخنةطرتن لة
 قوتاخبانانةوة لة ئةوان سةروتر ضوو بَيت.
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هيطَل و تَيِروانيين نوَيي روناكبريان بؤ هيطَل: 
ناوةِرؤكي سةرةكي باسي ئةم روناكبريانة: 
"ضؤنَييت ثَيوةندي نَيوان بونياد و خود لة مَيذوو 
كؤمةَلطةي مرؤظايةتيدا" بوو، ثرسيار ئةوة بوو كة 

ية دةسةالت و هَيزي ئايا تاك تواناي ئةوةي هة
خؤي لة بةرامبةر بونيادة دامةزراوةكاني و سةرو 
تاكة كةسيةكاندا خباتة طةِر. وةالمي هيطَل بؤ ئةم 
ثرسيارة تةواو خؤشبينانة بوو، ئةو هةستةيشي 
دروست دةكرد كة مرؤظةكان )خودةكاني مَيذوو( لة 
توانايانداية كؤتايي بة ملكةضَييت خؤيان بَينن. 

وةاَلمدا بؤ بارودؤخة نوَييةكان طوتي:  "هَيطل لة
خودةكان هةردةم لة باري فؤرم ثَيدان و شةِركردن و 
جَينشني كردني بونيادة واقيعييةكاني خؤيانن.. 
سةرةجنام لة نَيوان ئومَيدة زةينيةكاني مرؤظ و 
هةلومةرجي مَيذوويي و بونيادة واقيعيةكانيدا 

 سازش و ئاشيت بةدي دَيت".
ذي طشت نةرييت هيطلي شؤِرشي بةالم فؤكؤ د

كرد. ئةو بِرواي وابوو دةبَي مرؤظ فةرامؤش بكةين. 
"دةبَي كرؤكي طوتارةكان و بونيادة رواَلةتيةكان 
بناسني كة تيايدا مرؤظ بة شَيوةيةكي رَيكةوت 
دروست دةبَيت، و لَيكدةثضِرَيت". هيطَل بِرواي 

دا وابوو سةرضاوةي بري و مَيذوو ديارنيية. لة كاتَيك
فؤكؤ دةَلَيت: دةبَي بةدواي سةرةتا مةوجودانةدا 
بِرؤين و طؤرانكاريية ناتةواوةكاني سةردةمي ئةمرؤ 
تاوتوَي بكةين. ئةطةر هيطل دةيطوت مَيذوو 
هوشياريةكي ِروو لة ثَيشة بةرةو الي حةقيقةت، 
فؤكؤ ئارةزوي بوو " ئةركؤلؤذياي "خواسيت 

ةك حةقيقةت" بكات و بزانَي ضؤن حةقيقةت و
بةهايةكي ويسرتاو بؤتة ثَيوةري دياريكردن و 

 هةَلسةنطاندني شتة دروستةكان لة نادروستةكان.
فؤكؤ جطة لة هيطَل، رةخنة لة رَيباز و 
قوتاخبانةكاني ديكةش دةطرَيت. ئةطةر 
دياردةناسي و ئَيطزيست نسياليزم جةخت لةسةر 
هوشياري ئازادي خودي تاكةكةسي دةكةنةوة و لة 

دواي واتادا دةطةِرَين. ئةوا فؤكؤ ضاالكي مرؤظدا بة 
واتابةخشي خودي خودموختار و ئازاد ثةسةند 
ناكات، ئةطةر هَيرمؤنؤتيك بةدواي دؤزينةوةي 
سةرضاوةكاني ماناية لةناو دةق و كردارة 
كؤمةاليةتي و مَيذويي و كلتوريةكاندا دةطةِرَيت، 
نةوةك لة مرؤظدا ئةوا فؤكؤ برواي بة حةقيقةتي 

يي نيية بؤ دؤزينةوة، فؤكؤ بة ثَيضةوانةي كؤتا
بونيادطةري ليظي شرتاوس و ئالتؤسَيرةوة، حةزي 
بة دروست كردني منوونةيةكي وَينةيي 
ياسارَيذكراوي بؤ رةفتاري مرؤظ نيية. هةروةها بة 
ثَيضةوانة ماركسيزمةوة لة بري جةختكردن لة 
ثرؤسة طشتييةكاني مَيذوو، جةخت لةسةر 

ةيار و ثةرشوباَلويي روداوة خةسَلةتة تاك ن
مَيذوويةكان دةكات، بؤ تَيطةيشنت لة بةرهةم و 
بريكردنةوةكاني فؤكؤ دةبَي ضةمكة طرنطةكاني 

 خوارةوة بة جواني بناسني و تَييانبطةين.
مةرطي خوا )بةدةستهَيناني سنوردارَييت، 
مةرطي نووسةر، ثَيوةندي نَيوان زانست و 

رؤظي مؤدَيرن، دةسةالت، طوتار، رةطةزناسي م
ثَيوةنديةكاني شَيتَييت، مةرط، تاوان و سَيكسيةت 
لةطةَل ضةند تةكنةلؤذَيكي دةسةالت، ثرؤسةي بة 
خودبوون يان ملكةضَييت. لةم وتارةدا ضةمكي 

 دةسةالت لة تَيِروانيين فؤكؤدا دةخةينة ِروو.
 

 دةسةالَت
فؤكؤ هاوكَيشةي دةسةالت بةجمؤرة دةخاتة 

واية كة تَيطةيشنت و ناسيين ئةوةي  ِروو "من بِروام
وةكو كؤمةَلطةي  كة دةسةالت لة كؤمةَلطةيةكي

ئَيمةدا بة ض شَيوازَيك بةِرَيوة دةضَيت و ض كارو 
ئاماجنَيكي هةية، هَيشتاكة زؤر كةمة". فؤكؤ ضيدي 
هةذاري لة كؤمةَلطة رؤذئاواييةكاندا بة خاوةني 

ؤ ئةوةية كة باالترين بايةخ دانانَيت. ثرسياري ئةمِر
ض كةسَيك لة جياتي من بِريار دةدات؟ ض كةسَيك 
لَيناطةِرَي من فاَلن كار بكةم و دةَلَي فاَلن كار بكة؟ ض 
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كةسَيك بةرنامة و ثرؤطرام بؤ كار و ضاالكيةكاني من 
 دادةنَيت".

هةرضةندة توَيذينةوةكاني كؤمةَلناسي 
تارادةيةك توانيوَييت ثيشاني بدات ض كةسانَيك 

اكة بةسةر ثيشةسازيدا، رابةرَييت دةكةن و ئَيست
داِرَيذةراني سياسةت ضؤن دروست دةبن و 
ثةروةردة دةكرَين و لة كوَيوة دَين، و هةرضةندة 
توَيذينةوة ماركسيستيةكان سةبارةت بة دةسةالت و 
سةروةري ضيين بؤرذوا باشة. بةالم بةبؤضووني 

سةرةوة دةبَي  فؤكؤ بؤ وةاَلمدانةوةي ثرسيارةكاني
سةرنج بدةينة سرتاتيذيةتي دةسةالت و دامو 
دةزطاكان، و ئامرازةكان و هةموو ئةو هونةر و 
شَيوازانةي كة بة هاوكاري ئةوان بِريار قبوَلدةكرَيت 
بؤ منونة فؤكؤ لة توَيذينةوةي بةندخيانة و 
دةسةاَلتي سزايدا، بةجمؤرة ثرسياري خؤي دةخاتة 

لة بةندخيانة وةكو يةكَيك  روو كة بؤضي رةخنةطرتن
لة بةها سزاييةكان جَيطةي ثةنابردن بؤ 

 دوورخستنةوة يان ئةشكةجنةي طرتةوة؟
ئةنداماني قوتاخبانةي فرانكفؤرت وةالمي ئةو 
ثرسيارةيان داوةتةوة، بة بِرواي ئةوان لة سيستةمي 
سةرمايةداريدا كار طرنطة هةر بؤية قازاجندارترين 

نة بة كاري ئيجباري، بةالم سزادان، مةحكوم كردنيا
ضؤن دةكرَي ئةوان ناضار بةكار بكرَين؟ ضاكرتين 
شَيواز بةندكردنيانة لة بةندخيانة و ناضار كردنيانة 
بةكار بةِرَيذةيةكي دياريكراوو لة كاتذمَيري 
دياريكراودا. بةالم فؤكؤ زؤر قةناعةتي بةم 

ردا "بةَلطاندنة" نةبووة، لَيرةوة بة دواي وةالمَيكي ت
دةطةِرَي. بة بِرواي ئةو دةبَي هؤكارةكة لة ثرؤسةي 
ثةرةثَيدان و كامَل بوني تةكنيكَيك بؤ تةمَيكردني 
مرؤظ لة رَيطةي دياريكردني جَيطة و بةندكردن و 
ضاودَيري و كؤنرتؤَلي بةردةوام بةسةر 
هةَلسوكةوتيةوة و شَيوازي ئةجنامداني، بة كورتي 

تةوة. بةندخيانة تةنيا )تةكنيكي بةرَيوةبردن( بدؤزرَي
يةكَيك لة رواَلةتةكاني و ئاكامي طشتطرييبووني ئةو 

شَيوازانةية بؤ نَيو بواري سزا، لةطةَل بوارةكاني 
تري وةكو بارةطا، قوتاخبانةي شةوانة رؤذي، كارطة 

 طةورةكان و..
 

فؤكؤ لة توَيذينةوةي دةسةاَلتدا هةندَيك 
 طرميانةي لة زةينداية:

ةوهةرةو نة روكةش، بةَلكو دةسةالت نةج-1
 جؤرَيكي دياريكراوي ثَيوةندي نَيوان تاكةكانة.

تايبةمتةندي دةسةالت ئةوةية كة هةندَيك لة -2
تاكةكان دةتوانن كةمتازؤر تةواوي ئاكاري ئةواني 

 تر دياري بكةن.
( ياخيبوون يان بالقوةبةبَي بووني زؤرةكي )-3

 شؤِرش "بةرطري" يا دةسةالت بووني نيية.
عةقاَلني كردني دةسةالت هةموو سات و ئانَيك -4

 لة كارداية.
ئةم عةقاَلني كردنة كؤمةَلَيك وَينةي دياريكراو -5

لة خؤ دةطرَيت و لةطةَل عةقاَلني كردن لة بواري 
 ئابوري و ثةيوةندييةكان و ئةواني ديدا جياوازة.

رةخنةطرتن لة دةسةالت: ضؤن شَيوةيةكي -6
َيوةندييةكاني دامةزراو لةسةر عةقاَلني دةدرَيتة ث

 بنةماي دةسةالت؟
دةوَلةت، هةم هؤكاري تاكانةيي كردن و هةم -7

 بنةماي تةواوخوازيشة.
رةنطة بتوانرَي بووترَيت سةرةكيرتين باسي 
فؤكؤ سةبارةت بة دةسةالت لة كتَييب )ضاودَيري و 

 سزا(دا خراوةتة روو.
فؤكؤ بؤ خؤي دةَلَيت: دواي هةَلطريساني 

ند بزاظَيك تايبةت بة سيستةمي بةندخيانةكان و ضة
رةوشةكاني بةندكردن، منيش ثَيم كَيشراية نَيو ئةم 
بزوتنةوانةوة و بةهاوكاري بةندكراوة كؤنةكان 
كتَيبَيكم نووسي. مةبةسيت فؤكؤ لةو كتَيبة 
نوسينَيكي مَيذوويية كة بارودؤخي هةنووكة زياتر 

َيتة هؤي شياوي تَيطةيشنت بكات و لةوانةشة بب
هةنطاونان. بة مانايةكي دي فؤكؤ ويستوويةتي ئةو 
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بارودؤخة شياوي تَيطةيشنت و شياوي رةخنةطرتن 
 بكات.

بة بؤضووني طيدنيز درةوشاوةترين و 
ناوةِرؤكي سةرةكي باسةكاني فؤكؤ لة بارةي 
حةقيقةتةوةية. ثةسةندكردني بةرفراواني بةندخيانة 

ةدةي نؤزدةدا، لة كؤمةَلطة رؤذئاواييةكاندا لة س
طوشاري طواستنةوةي سةرةكي لة بوارةكاني 

 دةسةاَلتدا بوو.
لةم طواستنةوةيةدا لة سَيدارةدان لة بةرضاوي 
طشيت، و ئةشكةجنة و ثيشانداني، طرنطي لة دوو 
ثَيوةندي نَيوان دةسةالت و جةستةدا، جَيطةي 
خواي بةبةندكردن، و جياكردنةوةي دةسةالت لة 

ي ئَيش و ئازارةو بَي بةشكردن لة جةستة، و البرردن
ئازادي، و تةمَيكردن و ثةروةردةي ئيسالمي 
دةدات. بة مانايةكي دي ِرَيكخستين كؤمةاليةتي لة 
حاَلةتي شانؤيي "منايشي مانادار بؤ حاَلةتي 

 ناضاري، جةستةيي، تاكي و شاراوةيي دةطؤِرَيت.
ئةم دةسةالتة ديسثلينية نوَيية بؤتة شتَيكي 

و دةروني و بة رةزامةندييةوة و بةسةر ناديار 
ئةزموونطةرةكانيدا جَيبةجَي دةكرَيت. لةسةردةمي 
كؤندا، ئةشكةجنة زؤر لة رادة بةدةر و 
درَيذخايةنةكان لة ثَيش كؤمةالني خةَلكيدا، 

 رَيطةيةك بؤ تؤ..
جةختكردن لةسةر ضؤنَييت بَي ضةند و ضون و 

ةرةوي لة رةهاي دةسةالت، بةبؤضووني فؤكؤ لة زياد
ئةشكةجنةدا، ئابوري تةواوي دةسةاَلتي خؤي 
حةشارداوة. "لة ِرَيطةي ئةشكةجنةوة، ِرَيبازَيك كة 
حةقيقةتي بةرهةم دةهَينا )بةندكراو ئةوةندة 
ئةشكةجنة دةدرا تا ئيعرتاف بكات( لةسةرو ئةو 

 ِرَيبازةوة دانرا كة سةثَينةري سزادان بوو".
و دةسةالت  لة بارةي ثَيوةندي نَيوان زانني

دةتوانرَي ضةندين تَيِروانيين جياواز خبةينة روو. 
لةسةر بنةماي ئةو طفتوطؤيةي فؤكؤ لةطةَل بؤنسنا 

 ئةجناميداوة.

 ئةو تَيِروانينانةش بريتني لة:
سرتاتيذييةكاني دةسةالت دةبنة هؤي -1

 دروستكردني زانني.
مةبةست، زانستة مرؤييةكانة و نةوةك زانستة -2

 .سروشتيةكان
دةبَي لةو مةسةلةيةدا بة دواي ئةو ثةيوةنديةدا -3

بطةِرَين كة ضؤن رةفتاري مرؤظ لة خاَلَيكي 
دياريكراو بة دواوة، بوو بة مةسةلةيةك كة دةبَي 

 شيبكرَيتةوة و تاوتوَي بكرَيت.
ميكانيزمةكاني دةسةاَلتي كؤمةَلطة و مرؤظ -4

ثيشان بدرَين و شي بكرَين و بةشَيوةي كَيشةيةك 
 َيتة روو كة دةبَي ضارةسةر بكرَيت.خبر
ضؤن زانست )يان زانستةكان( لة ئةوروثا -5

بةشَيوةي دةسةالت، حاَلةتي دامةزراوةيي لة خؤ 
طرتووة؟ زانست لة ِرَيطةي سيستةمي زانكؤيي و لة 
ِرَيطةي دةزطا ثِر لة كؤت و بةند و سنوردارَييت 
تاقيطة و تاقيكردنةوة، بووة بة دةسةالتَيكي 

 ةزراو.دام
بَيطومان حةقيقةت يةكَيكة لة بةشةكاني -6

 دةسةالت.
 

 دةسةالَت و سيَكس
فؤكؤ دةَلَيت: "ئارةزوي سَيكسي لة كؤمةَلطةي 
ئَيمةدا بة ياسا و داب و نةريتة توندو تيذةكان 
كؤنرتؤَل دةكرَيت، ثَيمواية كة بوارَيكي باشة بؤ 
هةَلسةنطاندني ئةم مةسةلةية كة بة راسيت 

ةكاني دةستةالت ضني. هةربةو جؤرةي ميكانيزم
طيدنيز بِرواي واية تيوري دةسةالت، كةمةرةي 
مَيذوي ئارةزوي سَيكسي فؤكؤ ثَيكدَينَيت. ئارةزوي 
سَيكسي بةرهةمي دةسةاَلتة، نةك ئةوةي كة 
دةسةالت سةركوتكةري ئارةزوي سَيكسي بَيت. 
سَيكسوالَييت بايةخَيكي سياسي تايبةتي 

رندا هةية، ضونكة ثَيوةندي بةو لةسةردةمي مؤدَي
تايبةمتةندي و ضاالكيانةوة هةية كة لة خاَلي 
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لَيكضراوي نَيوان ديسثليين جةستةيي و 
 كؤنرتؤَلكردني دانيشتواندا هةية.

سَيكس تؤِرَيكي رَيكةوتة لة ووتةكان و 
كردارةكان و ضةمكةكان كة لة سةردةمي ئَيستادا 

كاني دةسةالت مرؤظةكان لة ضوارضَيوةي ثَيوةنديية
و طوتاردا دادةنَيت، لة كلتوري مؤدَيرندا سَيكس 
وةك ئامِرازَيك بؤ زاَلبوون بةسةر بووني مرؤظةكاندا 
بةكاردةبرَيت. هةندَيك لة بريمةندان بِروايان واية كة 

( هةظدةي زاينييةوة وةكو 17لةسةرةتاي سةدةي )
( نؤزدة شاردنةوة سَيكسيةكان بةو 19سةدةي )

ةبوو، سةدةي نؤزدةيةم رةواجدان بة جؤرة توندن
كةلتوري ظيكتؤريايي بةس لة بواري ئازادي كردار و 
وتاري سَيكسي، لة ضوارضَيوةي هاوسةرَييت دابوو. 
واتا كردار و وتاري سَيكسي كةوتة ذَير 

 سةركوتكردني كؤمةاليةتيةوة.
بةالم فؤكؤ بةنيازي هةَلطَيرانةوةي وَيناي 

سةردةمي ظيكتؤريايدا  سةركوتكردن بوو. واتة لة
نةك هةر تةنيا سَيكس سةركوت نةكراوة، بةَلكو زؤر 
ثةرةشي ثَيدراوة. اليةنطراني كةلتوري ظيكتؤريايي 
زؤر بةجدي و ثارَيزةوة كةوتونةتة لَيكؤَلينةوة و 
طفتوطؤكردن سةبارةت بة سَيكس. كاريطةري 
دةسةالت لةسةر سَيكس لة رَيطةي كؤمةَلَيك 

عرتاف وةرطرتن لة ئيماندارةكان لة نيشانةي وةكو ئي
سةدةكاني ناوةِراست و كؤنرتؤَلكردني هاوسةرَييت 
و ثَيوةندي هاوسةرَييت بةهؤي ياسا و نةريتةوة 

)ثَيوةندي ناشةرعي و الوازي سَيكسي( هةسيت 
 ثَيدةكرَي.

جطة لة مة بة بؤضووني فؤكؤ زانني و دةسةالت 
لة رَيطةي ضوار سؤنطةوة لةطةَل سَيكسدا 

 ثَيوةنديان هةية:
 شَيكردنةوةي ئةنداماني جةستةي ئافرةتان.-1
 رؤشنبريكردني مناالن لة بارةي سَيكسةوة.-2
بة كؤمةاليةتي كردني مناَلبوون و لةدايكبوون -3

 )رَيكخستين خَيزان(.
بووني لةزةتة جنسية الدةرةكان بؤ ناو -4

 ضوارضَيوةي زانسيت ثزيشكي دةرونييةوة.
 
 

 زثةراويَ
 طفتار، ترمجة بافرثرهام.نظم كؤ، ميشل، فؤ-1
 برنر، اريك، ميشل فوكو، ترمجة بابك امحدي-2
 فوالدوند، عزت اهلل، خرد در سياست-3
 نظريةطيدنز، انتوني، سياست جامعة شناسي و -4

 ، ترمجة منوضهر صبورياجتماعي
دريفوس، فراسوي ساختطرايي و هرمنوتيك، ترمجة -5

 حسني بشرية.
 .د، دانش و قدرتضمريان، حمم-6

 
 سةرضاوة
 .1381، ساَلي 7طؤظاري جامعة نو، ذمارة 
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 لة كؤمةلَطاي سزاوة بؤ كؤمةلَطاي كؤنرتؤلَ
 ثيَداضوونةوةيةك بة كتيَيب )كؤنرتؤلَ و سزا(ي ميشيَل فؤكؤدا

 
 

  مةريوان وريا قانعمةريوان وريا قانع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئةطةر يةكَي لة "موعجيزةكاني" ِرؤذئاوا دواي 
 –تةكنيك، خوَلقاندن و بةرهةمهَيناني تاكةكةس 

"ةي لة دواي بَيت واتة ئةو بوونةوةرة "ئازاد -فةرد
رَينسانسةوة هاتة كايةوة و بووة سةردَيِري طوتارة 
فةلسةيف و ثرؤذة سياسي و تيوةرة ئةخالقييةكان، 
ئةطةر تاكةكةس ئةو هَيزة سةرزةمينية نوَيية بَيت، 
كة ضيين بةخوداوةند ئامسانيةكان لَيذ كردبَي و 
سةرةتاي ئةو ثِرؤذةيةي خوَلقاندبَي كة بة 

سيت ثَيكرد و بة مردنَيكي كؤجيتؤي ديكارتي دة
"نيتشة"ويانةي خودادا تَيثةِري و بة بانطَيشةي 
"مردني ئينسان"ي فؤكؤييانة كؤتايي هات، بة 
كورتي ئةطةر تاكةكةس يةكةي هةرة سةرةكي و 

داينةمؤي ِراستةقينةي كؤسيستةمي ِرؤذئاوايي 
بَيت، ئةوا ئةم كتَيبةي "فؤكؤ" ئاركؤلؤذياي 

ئاركؤلؤذياي كؤنرتؤَل و  يايلةدايكبوون و ئاركؤلؤذ
بووني ئةو تاكة كةسةية، طةِرانَيكي قووَلة بةو 
سةرزةمينة فيكري و سياسي و ِرةوشيت و ئابووري 
 و حقوقي و مةعريفيةدا، كة تاكةكةسي بةرهةمهَينا.
تاكةكةس ضؤن لةدايك بوو؟ بؤ لةدايك بوو؟ كة 
لةدايك بوو ئةم سيستةم و دةزطايانة كامانةن لةطةَل 

دايكبووني ئةودا لةدايك بوون؟ ثرؤسةي كؤنرتؤَل لة
 ضؤن و بة ض شَيوةيةك هاتة كايةوة؟ بؤضي
بةندخيانة هاوشان بة لةدايك بووني تاكةكةس، 
ئةويش لةدايك بوو؟ دةسةالت ض ثةيوةندييةكي بةم 
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لةدايك بوونةوة هةية؟ سزا ضي لَيهات؟ البرا يا 
ة طشيت كرا؟ بؤضي سزا لة جةستةوة بؤ رؤح و ل
الشةوة بؤ سايكؤلؤذيا، طواسرتايةوة؟ ض 
ثةيوةندييةك لة نَيوان بةسةربازطةبووني كؤمةَلطا و 
لةدايكبووني تاكةكةس و ثرؤسةي كؤنرتؤَل كردندا 
هةية؟ ئايا مةعريفة )ض زانست، ض ئةدةب، ض تيوةرة 
ئةخالقي و فةلسةفيةكان( ض رؤَلَيكي لة 

َلطاي بةرقةراربوون و ضةسثاندني بناغةكاني كؤمة
كؤنرتؤَلدا هةبوو؟ ئةمانة و ضةندان ثرسياري ديكةي 
لةم بابةتة ناوةرؤكي ئةم كتَيبة طرنطةي )فؤكؤ(ن. 
كة ئةكرَي بَلَيني بة بَي كتَيبة تَيطةشنت لة بنةماكاني 
كؤمةَلطاي هاوضةرخ و ميكانيزةكاني كاركردني 
دةسةالت تَييدا، تَيطةشتنَيكي نووقسان و ناكامَلة و 

ناسيين دنياي هاوضةرخ، بة كؤي دةزطا و  بؤ زياتر
دامةزراوةكانييةوة، ئةم كتَيبة ياريدةدةرَيكي طرنط 

 و ثِر بايةخة.
* * * 

 
مَيذووي رؤذئاوا ثَيمان ئةَلَي: تاكةكةس و 
بةندخيانة، ئازادي و كؤنرتؤَل، جةستة و دةزطاكان 
بةيةكةوة لةدايك ئةبن، رةنطة ئةمة يةكةمني جار 

وفاني رؤذئاوا ئةم راستييانةيان بة نةبَي كة فةيلةس
ة ووتيَب و لةم دوو اليةنة كوشندانة ئاطاداريان مئَي

كردبينةوة. ئةشَي )هيطليةت( كؤتايي ئةو وةهمة 
فةلسةيف و لةوَيشةوة حةياتيانة بَيت، كة ئازادي و 
كؤنرتؤَلي لة يةكدي جياكردبَيتةوة و دواجار 

ؤَل بة ئينساني ئازادي بة كوِري دةزطاكاني كؤنرت
طشيت و دةوَلةت بة تايبةتي زانييَب. هيطليةت دوا 
فَيَلي فةلسةفةية لة ئينسان بةو ثَييةي دوا فَيَلي 
مَيذووة لة ئازادي، بةم ماناية )فؤكؤ( ئةَلَي: 
"سةردةمي ئَيمة، بريتية لة هةوَلدان بؤ دةرضوون لة 

( …)ذَير ضةثؤكي هيطل" يان "ئايندةي دنيا 
ِرؤكة ئَيمة ضؤن هيطل لَيك ثابةندي ئةوةية ئةم

بدةينةوة". هيطليةت طةِرانَيكي سةرسةختة بة 

دواي شَيوة جياوازةكاني )فةلسةفة = عةقَل( لة 
مَيذوودا. ثرسياري سةرةكي هيطل ئةوةية لؤطؤس 

، ثرسياري سةرةكي هيطل يان فةلسةفة لة مَيذوودا
بةرجةستة  ئةوةية لؤطؤس يان فةلسةفة لة مَيذوودا

رةدا لؤطؤس ئةو ئةسَلة نةطؤِرةية كة مَيذوو ئةبَي؟ لَي
هةوَل ئةدات لة ِرَيطاي طؤِرانكارية بةردةومةكانيةوة 
ثَيي بطات. ئةو ئازادية رةهايةية كة عةوداَلي 
بةرجةستةبووني واقيعانة و مَيذوويانة و 
فيكرييانةي خؤيةتي، مَيذووش، بة كؤي دةزطا و 

و طشتةي ِرووداو ثَيكهاتة جياجياكانيةوة، جطة لة
هةوَلي طةيشنت بة موتَلةقة ئةزةلية ئةدات، شتَيكي 
ديكة نيية، بةالم لةو ساتةوةختةدا كة ثَيكهاتةي 
ئةو طشتة لةطةَل موتَلةقدا يةكانطري ئةبَي و 
لةيةكديدا بةرجةستة ئةبن، ئيدي ئةوة دواهةمني 
قؤناغ و مةزنرتين قؤناغي )ئازادي(ية. ئالَيرةدا 

سراوترين و تؤقَينةرترين ئيدي ترسناكرتين و نا
دةزطاي دةسةالت، كة )دةوَلةت(ة، بةو ثَييةي 
بةرجةستةبووني خودي لؤطؤسة لة نَيو مَيذوودا، 
الي هيطل ئةبَي بة بةرجةستةبووني ئازادي و 

لؤطؤس لة  هيطل بةرقةراربووني هةميشةيي. الي
ناسيين خؤيايةتي بؤ خؤي، فةلسةفةي دةوَلةت 

انايةكي ديكة فةلسةفةي بةرهةم دةهَييَن، بة م
دةوَلةت دةرةجنامي خؤناسيين لؤطؤسة بؤ خؤي، 
شووناسي عةقَلة لة تَيطةيشتين خؤيدا بؤ خؤي، 
هةر بةم مانايةشة )دةوَلةتي نَيو واقع(، واتة ئةو 
دةوَلةتةي لةم ساتةدا لة ئاراداية، خؤي لة خؤيدا 
خودي لؤطؤسة لة بووني واقيعيانة و حةياتيانةيدا، 

ل "دةوَلةت نة )ئايديال(ة نة خؤزطة" بةَلكو الي هيط
بةرجةستةبوونَيكي حةمتي و واقيعيانةية كة 
دةربِري باالترين و عةقاَلنيرتين دةركةوتةي رؤح و 
كؤتايي سةفةري ئازاديشة ِرووةو ِرةهايي موتَلةق. 
دةوَلةت الي )هيطَل( ئةبَيتة ئةو واقيعة عةقَلييةي كة 

خؤي و هةم لةطةَل لؤطؤسي هةم لةطةَل جةوهةري 
دةرةوةي خؤشيدا ئاشت كردؤتةوة، هةر ئةم 
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واقيعيةتة عةقَلييةشة )هيطَل( بةرةو يةكَي لة 
ترسناكرتين دةرةجنامة فيكرييةكان، لة مَيذووي 

، مةبةستم ئةو بؤضوونةي هيطلة كة تةبائفيكردا 
ئةَلَي: هةموو واقيعَيك ماقوَل و هةموو ماقوَلَيكيش 

 واقيعة.
وَلةت و تيوةرةي دةوَلةت الي بةم جؤرة دة

هيطل ئةبنة مةملةكةتي ئازادي و تاكةكةس 
فِرينَيكي ئازادانة لة نَيو ئةو زةمينة مَيذوويي و 
عةقَلييةدا ئةفِرَيت. بةم ماناية كتَييب )كؤنرتؤَل و 
سزا( كتَيبَيكة بة درَيذايي الثةِرةكاني دذ بة هيطل و 

ةو قفَل و هيطليةتة، كتَيبَيكة خةريكي دؤزينةوةي ئ
تةلبةند و زجنريانةية كة ض لة ئاسيت دةزطاكان و ض 

نسان يلة ئاسيت مةعريفةدا، بؤ رَيطرتن لة ئازاديي ئ
و كؤنرتؤَل كردني هَينراوةتة كايةوة، ئاركؤلؤذياي 
لةدايكبووني كؤمةَلطاي كؤنرتؤَل و ئينساني 

بةو  كؤنرتؤَل كراوة، بةرخوردَيكي نوَيية بؤ ئازادي،
 خوردَيكي نوَيية بؤ دوذمنةكاني ئازادي،ثَييةي بةر

بؤ شَيوازة نوَيكاني كؤنرتؤَل و شَيوازة ناديار و 
طشيت كراوةكاني سزا. سةفةري )فؤكؤ( تةنها 
سةفةر بة نَيو دةزطاكاني كؤنرتؤَل و ضؤنيةتي 
لةدايكبوونياندا نيية، بةَلكو لةو كاتةدا كة دةزطا 
كي بينراو و نةبينراوةكان دةبنة يةكةي سةرة

خوَيندنةوة و كةشف كردن، لة هةمان كاتدا ئةو 
تةرسانة مةعريفيةي لةوديو ئامادةطي ئةو 
دةزطايانةوة ناديارانة هَيَلةكاني دةسةالت و 
كؤنرتؤَل بة ناوي ئازاديةوة تؤخرت و قورسرت 
ئةكةنةوة، ئةوانيش وةبةر خوَيندنةوةيةكي 
ئاركؤلؤذي ئةكةون. بؤية لة كاتَيكدا بةندةكاني 

سا و حوكمة قةزايي و قانونيةكان دةخوَينَيتةوة، يا
ازطةكان و بلة هةمان كاتدا ثَيكهاتةي سةر

قوتاخبانةكان و خةستةخانةكان و كارطاكان و، 
رانةش كة بة بنةماي كؤمةَلطاي نوَي ةهةموو ئةو تيو

ئةزانرَين ئةوانيش وةك موتيظَيكي دةسةالت نيشان 
 ئةدرَين.

لة دةسةاَلتي  لَيرةوةية )فؤكؤ( ضةند باس
دةزطاكان ئةكات، بة هةمان ئةندازةش باس لة 
دةسةاَلتي مةعريفةش ئةكات، بة هةمان ئةندازةش 
باس لة دةسةاَلتي مةعريفةش ئةكات.. دواجار ئةو 
سرتاتيذيةش ئاشكرا ئةكات كة لة هةناويدا هةم 
دةسةاَلتي دةزطاكان و هةم دةسةاَلتي مةعريفة، 

ثَيكهاتةية دروست  ثَيكةوة كؤ ئةكاتةوة و ئةو
 ئةكات كة ناوي ئةنَي "كؤمةَلطاي كؤنرتؤَل".

طوماني تيا نيية ثَيش )فؤكؤ( رةخنةطري 
ديكة بةرةنطارييةكي فةلسةفيانةي  يِراديكاَل

سةرسةختيان بةرامبةر بة تَيِروانينة 
ميتافيزيكيانةي )هيطل( هةبووة. كة ثَيشرت 
و  ئاماذةمان بؤ كرد، دةكرَي لة ناوياندا ماركس

كريكجارد و دواجار سةرجةمي ئةو ِرَيبازة 
فةلسةفيانةي ديكة كة بة شَيوةيةك لة شَيوةكان 
بةردةوامي ئةو دوو شَيوة رةخنةطرتنةن لة هيطل، 
بناسينةوة. بةالم هةموو ئةمانة ِرووي جياكار و 
جياوازي تَيطةيشتين )فؤكؤ( بؤ هيطل و لةوَيشةوة 

تةمي بؤ سةرجةمي سيستةمي دةسةالت و سيس
كؤنرتؤَل ناشارَيتةوة. بؤ منونة فةيلةسوفَيكي 
طةورةي وةك )هربرت ماركوز( كة دةشَي لة هةمووان 
زياتر بةم كتَيبةي )فؤكؤ( نزيك بَيت، بةتايبةت لة 
كتَييب "مرؤظي يةك مةودا"دا. لة هةموو رةخنةيدا 
بؤ كؤمةَلطاي نوَي و ضةند جارةبووني دةسةالت لة 

وري ئةو مةقوالت و ضةمكانة ناويدا، ناتوانَي سنو
يان بةشَيكن لة طوتاري دةسةالت. ؤتَيثةِرَييَن كة خ

رةخنةي )ماركوز( لة دةسةالت رةخنةيةكة لةناو 
خودي طوتاري دةسةاَلتداية، لةناو سياسةتي 
هةقيقةتةوة هاتووة كة دةسةالت، ثؤليين 
راستيةكان و ناراستةكان، رةخنة و قبوَلكردن، 

ةكاني ثَي دةكات. )ماركؤز( بةوةي بينني و نةبينين
لة ضوارضَيوةي ضةمكةكاني لؤطؤس، عةقاَلنيةت، 
ناعةقاَلنيةت، نةيف، سةلب.. هتد قسة لةسةر 
طةشةكردني كؤمةَلطاي رؤذئاوايي و ضةند 
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جارةبووني دةسةاَلتي كؤمةَلطاي تةكنيك ئةكات، 
واتة لةو ضوارضَيوة فيكريةدا كة واي دائةنَي 

ةَلطاي هاوضةرخ و ثَيشكةوتن و "ئةقاَلنيةتي كؤم
طةشةكردني، لة ثرنسيبدا ناعةقاَلنيةتة" و 
توندوتيذي كؤمةَلطاي هاوضةرخيش بة "نا 
عةقاَلنيةتةوة" طرَي ئةدات. بؤية ناتوانَي بةو ئاستة 
دياريكراوةي خوَيندنةوة بطات. كة دةسةاَلتة 
طوتاريةكاني لؤطؤس و ئةقاَلنيةت خؤي بدؤزَيتةوة 

ستةمي كؤنرتؤَل لةناو ئةو يةكة و دواجار سي
طوتاريانةدا ئاشكرا بكات كة طوتاري ئةقاَلنيةت 
خؤي بةرهةم ئةهَينن و بةرقةراري ئةكةن. بة 

لةبةريةك  –مانايةكي دي، )ماركؤز( بة تةفكيكي 
هةَلوةشاندن، ضةمكةكان و مةقولةكانةوة خةريك 

و زةمينةي دروستبوونياندا  اليينيية، تا لة قو
ةكاني دةسةالت بدؤزَيتةوة، ئةو كاريطةري

كاريطةريانةي لة ناوةوةِرا خودي ئةو ضةمكانة و 
ئاراستةي كاكردنةكانيان دياري ئةكةن و دواجار 
بةو مةودايةشدا ئةخيةنة طةِر كة بنةماكاني 
دةسةالت هةم بثارَيزن و هةم لة ئاستَيكي 
بةرفراواندا بةرهةمي بهَيننةوة، كارَيك كة سةرجةمي 

ئاركيؤلؤذيانةي )فؤكؤ( ثَييةوة خةريكة.  ثرؤذةي
مةسةلةي سةرةكي بةالي )ماركؤز(ةوة ئةوةية ضؤن 
ضةمكةكاني لؤطؤس، نةيف رةخنة، ئَيستاتيكا.. هتد 

يةك خبةينة طةِر تا بكرَي كؤمةَلَي ةبة ض شَيو
دةرةجنامي شؤِرشطَيِرانة و دذ بة دةسةاَلتي 

، بةالم مؤدَيرني كؤمةَلطايان لَيوة بةرهةم بهَينني
ثرسياري سةرةكي )فؤكؤ( ئةوةية ضي وا لةو 
ضةمكانة ئةكات لة سةردةمانَيكي دياريكراودا و 
لةناو طوتارَيكي فيكري و فةلسةيف تايبةتدا بَيتة 
كايةوة، ض سرتاتيذيةتَيكي دةسةالت لة ثشيت 
ئامادةبووني ئةو ضةمكانةوةية، وة دواجار، ئةو 

وو شَيوة ضةمكانة تا ض ئةندازةيةك، لة هةم
جياجياكاني بةكارهَيناندا، بةشدارن لةسةرلةنوَي 
بةرهةم هَينانةوةي دةسةاَلتدا. ثرسياري )فؤكؤ( 

ثرسيارة لة )ذَيرخاني( تَيز و تيوةرة فةلسةفييةكان، 
بةالم ثرسياري )ماركؤز( ثرسيارة لة ضؤنيةتي 
وةطةِرخستين "سةرخان"يانةي ئةو تَيز و تيوةرانة. 

زة ذَيرخانييةي لة هةناوي هةموو لَيرةوة ئةو رةطة
ضةمكةكانيدا و لة زؤربةي كاتدا رةطةزَيكي 
دةسةاَلتطةرة الي ماركوز نةناسراوو ونة و الي 
)فؤكؤ( ناسراوترين و بةرضاوترن و دياريرتين 
رةطةزة. ئةمةشة وا دةكات تيورةي دةسةاَلت الي 
)فؤكؤ( لة زؤر ِرووةوة زؤر راديكاَلرت و قوَلرت و 

تر بَيت، لة هةمان تيوةرة الي فةيلةسوفان و كاريطةر
 تيوةرة فةلسةفيةكاني بةر لة خؤي.

* * * 
 

طواستنةوةي سزا لة سزاداني ئاشكراوة بؤ 
نهَيين، لة سزاداني جةستةوة بؤ كؤنرتؤَل كردني 
كؤي سيستةمي سايكؤلؤذي و رؤحي ئينسان. لة 
سزاي توندةوة بؤ سزاي سوكرت، لة سزاي 

اي بةطشيت كراو. هةموو ئةم تاكةكانةوة بؤ سز
ثرؤسانة هاوكات و هاوزةماني لةدايكبووني 
تاكةكةسن، ض لة واقعي مَيذووي رؤذئاوادا و ض لة 
دنياي فيكريي و فةلسةفيدا. لَيرةوة بة باوةِري 
)فؤكؤ( ئةوةي )تاكةكةس(ي لة دنياي واقعي و لة 
فيكري رؤذئاوادا دروست كردووة، نة بة تةنها ئةو 

بووريةية كة )ماركس( ثَيي لةسةر رةهةندة ئا
دائةطرت و بةسةرضاوةي هةموو دياردةكاني 

طا ئةنتؤلؤذيةشة كة دةزاني. نة ئةو شوَين و جَي
فينؤمينؤلؤذيةكان و سةرجةمي رَيبازة جياجياكاني 
وجوديةت لة )كريكجارد(ةوة تا )سارتةر( باسيان 

 لَيوة ئةكرد..
تيوةري دةسةاَلتي لةوة  ي)فؤكؤ( بةوة

طاركرد كة رةنطدانةوةي دؤخَيكي تايبةت و، ِرز
بوونةوةرَيكي سليب بَيت. بةو دةرةجنامة طةيشت 
كة لة ثشيت ئامادةطي )تاكةكةس( و لة ثشيت 

ةوة لة كؤمةَلطاي سزاوة بؤ كؤمةَلطاي نطواست
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كؤنرتؤَل، سرتاتيذيةتَيكي دةسةالت لة ئاراداية. كة 
َلكو خؤي نةك ِرةنطدانةوةي واقيع نيية بة تةنها، بة

فاكتةرَيكي طرنطي بةرهةم هَيناني ئةو واقيعةية. وة 
واقيعي ئةنواري و رَينسيانسيانةي رؤذئاوا. بة 
هةموو ثَيكهاتة فيكري و رةوشيت و حةياتي و 

بةري ئةو سرتاتيذةي دةسةالتة،  .سياسيةكانيةوة
كة لة جةستةي كؤمةاليةتي كؤمةَلطاي رؤذئاوايدا 

دةسةالت ئةو ثَيكهاتة  دةست بةكاربوو. لَيرةوة
ئةفسانةيية كة ئةبَي لةناويدا بةدواي سةرجةمي 

 شتةكاندا بطةِرَيني.
* * * 

 
بةةةة بةةةاوةِري فؤكةةةؤ مةعريفةةةةي رؤذئةةةاوايي، بةةةة   
هةةةموو لةةةة و بةشةةةة جياجياكانيةةةةوة، بةشةةةداريةكي  
راستةوخؤيان هةية لةبةرقةةراركردني ئةةو سةرتاتيذة    

ةهةمةدا هاتةة   نوَييةي دةسةاَلتدا كة لةة سةةدةي هةذد  
كايةوة. )فؤكؤ( بةِراشكاوي ئةنووسَي: )ديكارت( لةة  
ِرووي بؤضةةةةةوونة فةلسةةةةةةيف و ميتافيزيكييةكانةةةةةةوة   
الثةةةةِرةي يةكةةةةمي ئةةةةو كتَيبةةةةي نووسةةةي كةةةة دواي   
خةةؤي ثزيشةةكة فةيلةسةةووفةكان تةةةواويان كةةرد، ئةةةو 
كتَيبةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةي ئةةةةةةةةةادةمي وةك "الشةةةةةةةةةةةيةكي    
ي سةةةةةوودبةخش" ناسةةةةةاند، دواي ئةةةةةةمانيش بةشةةةةة 

دووهةةةمي هةةةمان مةسةةةلة، كةةة بةشةةَيكي تةةةكنيكي      
سياسةةةةةةةةيية و كةةةةةةةةؤي سيسةةةةةةةةتةمي سةةةةةةةةةربازي و    
ثةةةةةروةردةيي و بيمارطةةةةةيي ئةةةةةو كؤمةَلطايةةةةة هاتةةةةة  
كايةةةةةوة و نووسةةةةرا، ئةةةةةو بةشةةةةةي كةةةةة جةسةةةةتةي     
تاكةكةسةةي بةشةةَيويةك لةةة شةةَيوةكان ِرام و دةسةةتةمؤ 
ئةةةةكرد، لَيةةةرةدا ئاركيؤلؤذيةةةا زؤر قةةةووَل بةةةةناو ئةةةةو    

يوريةةةةةةدا رؤئةضةةةةةَيت كةةةةةة فةيلةسةةةةةوفاني  زةمينةةةةةة ت
"ثةمياني كؤمةاليةتي" و "مايف سروشيت" هَينايانة 
كايةةةةةوة، لَيةةةةرةدا ئيةةةةدي خوَيندنةةةةةوةي )فؤكةةةةؤ( بةةةةؤ 
)ئةةةةنوار( بةةةة طشةةةيت و بةةةؤ )رؤسةةةؤ( وةك فةيلةسةةةويف  
"ثةةةةةةةةةةمياني كؤمةاليةةةةةةةةةةتي" دَيتةةةةةةةةةة ثَيشةةةةةةةةةةوة.     
خوَيندنةوةيةةةةةك، نةةةةةة بةةةةةة ئاراسةةةةةتةي نيشةةةةةاندان و  

ئةةةةو "ئازادي"يةةةةي فيكةةةري ئةةةةنوار    ئاشةةةكراكردني 
ئةيةةةةةوَي واي نيشةةةةاندات كةةةةة هةَلطريةةةةةتي، بةةةةةَلكو   

زينةةوةي  ؤخوَيندنةوةيةك بة ئاراستةي ناساندن و د
ئةةةةو كةةةؤت و قوفةةةَل و دةزطةةةا ضةةةةمكيي و مةعريفيةةةة   
كؤنرتؤَلكةةةةرةي، فيكةةةري ئةةةةنوار ئةيةةةةوَي، لةةةة ذَيةةةر      

انشةارَيتةوة. بةة بةاوةِري    يدرومشةكاني )ئةازادي(دا ب 
ؤ فيكةةةةري ئةةةةةنوار و فيكةةةةري دواي ئةةةةةنواريش  فؤكةةةة

تيةةوةرةي طشةةيت رامكردنةةي ئينسةةاني رؤذئةةاوايي بةةة 
تايبةتي و ئينسانة بة طشيت، فيكري ئةنوار فيكةري  

كةةةؤنرتؤَل و بةرقةراربوونيةةةةتي، فيكةةةري    يكؤمةةةةَلطا
ئةةةةةنوار لةةةةة جةوهةةةةةردا، وة بةةةةة تايبةةةةةتي ثةةةةةمياني   
كؤمةاليةةةةتي، هةوَلةةةدانَيكي سةةةةخت و ثةةةةِرطرية بةةةؤ     
كةمكردنةةةةةوة و بةرتةسةةةةككردني مةةةةةوداكاني ئةةةةةو    
"ناشةةةةةرعيةتة كؤمةاليةتيةةةةةي" كةةةةة ئينسةةةةانةكاني    
كؤمةةةةَلطاي سةةةزا بوويانةةةة. )ثةةةةمياني كؤمةاليةةةةتي(    

بة باوةِري فؤكؤ، ئةةو دةروازة طةورةيةيةة كةة    رؤسؤ، 
ئينسةةةاني هاوضةةةةرخ لَيةةةوةي ئةضةةةَيتة نةةةاو هةرَيمةةةة     
ئةهرميةنيةكاني كؤنرتؤَلي كؤمةَلطاي هاوضةرخةوة. 
ئةةةةةةم تيوةرييةةةةةة لةةةةةة قاَلبةةةةةدان و كوذاندنةوةيةةةةةةكي    
ترسةةةةناكي ئةةةةةو ناشةةةةةرعيةتة كؤمةاليةتييةيةةةةة. لةةةةة  

ك بةووة لةة   قؤناغي ثَيش كؤمةَلطةي كؤنرتؤَلدا، بةشةيَ 
ثَيكهاتةةةةةي حةةةةةياتي ئينسةةةةانةكان و كؤمةةةةةَلطاكان.   
لَيةةةرةوة )ثةةةةةمياني كؤمةاليةةةةةتي( لةةةةة خوَيندنةةةةةوةي  
)فؤكةةةةةةةؤ(دا، ثَي ةةةةةةةةوانةي زؤربةةةةةةةةي هةةةةةةةةرة زؤري    
خوَيندنةةةةوةكاني بةةةةر لةةةة خةةةؤي، ئةبَيتةةةة تيةةةوةرةي     

ثةةةةمياني )طشةةةيت رامكردنةةةي ئينسةةةاني رؤذئةةةاواي،  
فراوانةةكاني  كؤمةاليةتي( طواسةتنةوةي وزة و توانةا   

دةسةةةاَلتة بةةؤ نةةاو يةكةيةكةةة خانةةةكاني كؤمةةةَلطا بةةة    
طشةةةةةيت و بةةةةةؤ نةةةةةاو جةسةةةةةتة و دنيةةةةةاي رؤحةةةةةي و    
سةةةةايكؤلؤذي ئينسةةةةانةكانة بةةةةة تايبةةةةةتي. بةةةةؤ نةةةةاو   
ثَيكهاتةةةةي فيكرييةةةةكان، بةةةؤ نةةةاو ثةيوةندييةةةةكان و  
  ناشةةةةةةرعيةتةكان، طواسةةةةةتنةوةي دةسسةةةةةةاَلتة لةةةةةة  

           اكردن".دؤخةةي ماتريةةال بوونيةةةوة بةةؤ دؤخةةي "وَينةة   
                 لةةةةةةةةةةةةةةةةة ثرؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةيةكي سةةةةةةةةةةةةةةةةزاييةوة بةةةةةةةةةةةةةةةةؤ  
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ميكانيزةيةةةةكي سةةةايكؤلؤذي. لةةةة دةزطاكانةةةةوة بةةةؤ     
 ئينسانةكان.

لة قؤناغي ثَيش )ثةمياني كؤمةاليةةتي(دا سةزا   
لةةة دةرةوةي ئينسةةانةكان و لةةة دةرةوةي كؤمةةةَلطادا    
بةةةةةةةوو، كةةةةةةةؤنرتؤَل لةةةةةةةةناو قام ةةةةةةةي و مششةةةةةةةَير و   

هات و نةيئةةةةةتواني سةةةةةرجةمي  سةةةةَيدارةكانةوة ئةةةةة 
رَيتةوة. سزا تؤَلةيةك بوو، لةو ئينسانانة طكؤمةَلطا ب

ةكرايةةةوة كةةة فةرمايشةةةكاني ئةةةمري و ثادشةةاكانيان  ئ
شةةكاندبوو. بةةةالم لةةة دواي ثةةةمياني كؤمةاليةتيةةةوة، 
كؤنرتؤَل لة مششَير و قام يةكانةوة طواسرتايةوة بؤ 

انةةةوة، بةةة  دةزطاكةةان، بةةةوةش رانةوةسةةتا لةةة دةزطاك  
هةةؤي كؤمةةةَلَي ميكةةانيزةي ئةةاَلؤزةوة كةةة كؤمةةةَلطاي     
هاوضةةرخ سةةركةوتوانة بةرهةةمي هَينةا، راسةتةوخؤ      
خودي ثرؤسةي كؤنرتؤَل كردن طوَيسةرايةوة بةؤ نةاو    
دنيةةةاي رؤحةةةي و بونيةةةاد و ثَيكهاتةةةةي سةةةايكؤلؤذي   
ئينسةةانةكان. تؤَلةةة و سةةزا ضةةيدي تؤَلةةةي ثادشةةةا و      

بةةةَلكو تؤَلةةةي هةةةةموو    ئةةةمري لةةة ئينسةةانةكان نييةةةة،   
كؤمةَلطايةةة لةةة تاكةكةةةس. تؤَلةةةي ئةةةو ثةميانةيةةة كةةة 

ازادي" لةة نَيةوان خؤيانةدا بةؤ     ئة هةموو كةسةكان بة "
 بةرقةراربووني كؤمةَلطا بةستوويانة.

ئةةةةم ثةميانةةةة لةةةة شةةةَيوة رؤسةةةؤييةكةيدا، وةك    
فؤكةةةةةةةؤ ئةنووسةةةةةةةَي، خوَلقانةةةةةةةدني ترسةةةةةةةناكرتين و 

لةة مَيةذووي ئينسةاندا،    بةهَيزترين شَيوةي دةسةالتة 
وة كؤنرتؤَل كردني ئينسانة لة بةاالترين ثلةيةدا، لةةم    
ثةميانةدا "هةموو كؤمةَلطا لةة ب ةووكرتين سةزاداندا    
ئامادةيةة". وة تاكةكةةةس ِروةو هةةةر اليةةةك و بةةة هةةةر  
ئاراسةةتةيةكدا ئةةةروانَي خةةؤي لةبةةةردةم ئةةةو كيانةةة      
تؤقَينةةةةةةةرةدا ئةدؤزَيتةةةةةةةوة كةةةةةةة )رؤسةةةةةةؤ( نةةةةةةةاوي     

َلطا(ي لَيئةةةةةةةنَي و بةةةةةةة دةرةجنةةةةةةامي ئةةةةةةةةو    )كؤمةةةةةةة 
ثةميانةشةةي ئةةةزاني كةةة تاكةةةكان لةةة نَيةةوان خؤيانةةدا   
ئةيبةسنت. لَيرةوة )ثةمياني كؤمةاليةتي( هةَلقةيةكة 
لة زجنريةي ئةو هةوَلدانة بنةِرةتي و بَي بِرانةوةيةةي  
كؤمةةةَلطاي نةةوَي، بةةة هؤيةةةوة تةةؤِري كةةؤنرتؤَلي خةةؤي  

يةتيدا باَلوئةكاتةةوة.  بةسةر هةموو جةستةي كؤمةال

لةةةم ثةميانةةةدا ب ةةوكرتين تةةاوان و ناشةةةرعيةت، نةةة     
ِرووبةةةِرووي ثادشةةا يةةان ئةةةمري، بةةةَلكو رووبةةةِرووي      
هةةةةموو كؤمةةةةَلطا ئةبَيتةةةةوة، لَيةةةرةوة هةةةةموو لةةةة ِرَي   
الدانةةةةةةَي، ب وكرتينيشةةةةةةيان ئينسةةةةةةان راسةةةةةةتةوخؤ    
لةبةةةةةردةم دادطةةةةاي هةةةةةموو كؤمةةةةةَلطادا دائةةةةةنَي و      

ةكات. لة دواي ئةو ثةميانةةوة هةةموو   بةرثرسياري ئ
ياخي بوونَي بةِرووي كؤمةَلطادا دةرضوونة لة بةنةدة  
"ثريؤزةكاني" ئةةم ثةميانةة، هةةر ئةمةشةة وا ئةةكات      
هةةةةةموو ياخيكةةةةةرَي، وةك فؤكةةةةؤ ئةةةةةَلَي، سةةةةيفةتي     

 "خائن"ي بدرَيتة ثاَل.
* * * 

 
"دةسةالت واقع بةرهةم ئةهَينَيت" بةم رسةتةية  

ت الي فؤكةةةؤ، خةةةةؤي لةةةة هةةةةةموو   تيةةةوةرةي دةسةةةةةالَ 
تيوةرة تةقليديةكاني دةسةالت جيا ئةكاتةوة لَيرةدا 
ئيةةدي دةسةةةالت بةةةو ثرؤسةةةي بةرهةةةم هَينانةةة لةةةوة  
ئةضةةَيتة دةر كةةة "مَلكيةةةت"ي ضةةييَن يةةان دةسةةتة و    
تةةاقمَيكي ديةةاريكراو بَيةةت، ئةوةنةةدةي ثراكتيكَيكةةي    

يةةةة و، دةرةجنةةةامي كةةةؤي ئةةةةو   اديةةةاريكراوي كؤمةَلط
ةيوةنديانةيةةة كةةة لةةة نَيةةوان شةةوَين و جةةَي و تةةةوةرة  ث

جياجياكانةةدا دروسةةةت ئةةةبَيت. لَيةةةرةدا )فؤكةةؤ( ثةةةَي    
لةسةةةر ئةةةوة دائةةةطرَي كةةة دةسةةةالت لةةةو كاتةةةدا كةةة   
بةرهةةةم هَينةةةري واقيعةةة لةةة هةةةمان كاتةةدا "بةرهةةةم      
هَينةري هةقيقةتيشة"، هةقيقةتَي كة دواجار ئةبَيتةة  

يكةةري و سياسةةيةي كةةة   ئةةةو ذَيرخانةةة ئةةةخالقي و ف  
كؤي تاكتيكة كؤمةاليةةتي و سةرتاتيذة جياجياكةاني    
لةسةةةةةةةر بنيةةةةةةاد ئةةةةةةةنرَيت: هةةةةةةةموو كؤمةَلطايةةةةةةةك    
سياسةةةةةتَيكي ديةةةةاريكراوي هةقيقةةةةةتي هةيةةةةة، كةةةةة   
دةشةَي ئةةةو سياسةةتة بةةة ناسةنامةي ئةةةو كؤمةَلطايةةة    
بدةينةةة قةَلةةةم، بةةةالم وةك ثَيشةةرتيش ئاماذةمةةان بةةؤ      

تةةةة، دةسةةةةالت بةرهةةةةمي  كةةةرد، خةةةودي ئةةةةو هةقيقة 
هَينةةاوة. بةةةم جةةؤرة تيةةوةري دةسةةةاَلت الي فؤكةةؤ بةةة   

و لةة كتةَييب )كةةؤنرتؤَل و سةزا(دا بةة تايبةةةتي      طشةيت 
لةوة ئةضَيتةدةر كة راستةوخؤ بةة بةووني دةوَلةةت و    
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دةزطاكانيةةةةةةةةةةةوة ببةسةةةةةةةةةةرتَيتةوة، ض دةزطاكةةةةةةةةةةاني 
سةركوتكردن و ض دةزطا ئايديؤلؤذيةكاني. هةةروةها  

كردن و ثراكتيةةةك كةةردنيش تةةةةنها لةةةةو  مةةةوداي كةةةار 
دةزطةةةةا و دامةزراوانةةةةةدا نييةةةةة، لَيةةةةرةوة تيةةةةوةرةي     
هةرةميةةةتي دةسةةةالت، ئةةةو تيوةريةةةي كةةة جؤرَيةةك       

ميةت طرميان ئةةكات و لووتكةةي هةرةمةكةة بةة     ةهةر
سةرضةةةةاوةي دةسةةةةةالت ئةةةةةزانَي، ضةةةةيدي نةةةةاتوانَي    
وةاَلمةةدةرةوةي ئةةةو ثرسةةيارانةي دةسةةةالت بَيةةت كةةة   

ي ئةةةةةةةو دةزطايانةةةةةةةوة و لةةةةةةةوديوي ئةةةةةةةو   لةةةةةةةوديو
هةرةميةتةةةةوة ئةةةةبينرَيت. لةةةة تيةةةوةرةي دةسةةةةاَلتي     
فؤكؤييةةةدا خةةةودي دةوَلةةةةت و دةزطاكةةةاني، جطةةةة لةةةة  
دةركةةةةوتَيك لةةةة دةركةوتةةةةكاني دةسةةةةالت بةةةةوالوة     
شةةةةةتَيكي ديكةةةةةة نةةةةةةني، وة دةسةةةةةةالت جطةةةةةة لةةةةةةةو     
دةركةوتانةةة ضةةةندان دةركةوتةةةي ديكةةةي هةيةةة كةةة     

ؤشةنيطاي تَيِروانينمان بؤ دةسةةالت  بةبَي طؤِريين ط
و بةةةة بةةةَي طةةةؤِريين ئةةةةو زةمينةةةة تيوةريةةةةي تيةةةوةرة   
تةقليدييةكاني دةسةالت هَينابوويانة كايةوة نةاكرَي  

 و ناتوانني بيان ناسني و دةركيان ثَي بكةين. 
ئةةةةو طرميانةةةة سةةةةرةكييةي )فؤكةةةؤ( وازي لةةةَي    
ئةةةةةةةهَييَن و ضةةةةةةيدي قبةةةةةةوَلي ناكةةةةةةات، طرميانةةةةةةةي  

بةنديي كردنةةي دةسةةةالتة، ئةةةو طرميانةةةي    جةمسةةةر
دةسةةةةةالت بةسةةةةةر دوو جةمسةةةةةر، دوو ضةةةةني ، دوو  
تةةةاقم، يةةةان زيةةةاد لةةةة دوو جةمسةةةةر، دوو ضةةةني، دوو  
تاقمدا دابةش ئةةكات، )فؤكةؤ( ثَييوايةة دةسةةالت لةة      
شةةوَينَيكي ديةةاريكراو"ةوة هةةةَلناقوَلَيت جَيطايةةةكي    
ةر نةةةةةطؤِر و جةةةةَيطريي نييةةةةة لَيةةةةوةي بَيةةةةت و بةسةةةة     

جةسةةةتةي كؤمةاليةتيةةةدا بةةةاَلو ببَيتةةةةوة، بةةةةَلكو بةةةة     
ثَي ةوانةوة دةسةالت لة هةةزاران هةةزار خةاَلي بةزؤك     
و نةةةاجَيطريةوة، لةةةة هةةةةموو اليةكةةةةوة، دَيةةةت و هةةةةر    
جارةي لة شوَينَيكةوة سةر دةردَينَيةت و حاَلةةتَي لةة    
حاَلةتةةةةةكاني دةسةةةةةالت بةرهةةةةةم دَيةةةةيَن، تةةةةةنها لةةةةة  

ةوة نايةةةةت، بةةةَلكو لةةةة خَيةةةزان و  دةزطاكةةاني دةوَلةتةةة 
ئاهةةةنط و كارخانةةة و خةستةخانةكانيشةةةوة دَيةةت،    
تةنها لةناو ياساكانةوة نايةت، بةَلكو لةة نةاو خةودي    

مةعريفةةةة و زمةةةان و سَيكسيشةةةةوة سةةةةردةردَينَيت،   
بةمةةةةةةةش دةوَلةةةةةةةت نةةةةةةةك لةةةةةةةوة دةردةضةةةةةةَي كةةةةةةة     
بةرهةمهَينةري دةسةالت بَيت، بةَلكو خؤشةي ئةبَيتةة   

 لة بةرهةم هَينراوةكاني دةسةالت.يةكَيك 
وومتان دةسةةالت وةك )فؤكةؤ( ئةةَلَي "مَلكيةةت     
نيية"، ئةو تَيزةي ماركسةيزم بةرطرييةةكي سةةرةكي    
لةةَي ئةةةكات، بةةةالم بةمَلكيةةةت نةةةبووني مانةةاي ئةةةوة     
نييةةةةةةة، لةةةةةةة ثراكتيكيةةةةةةدا ِرةنةةةةةةط و رووي هةةةةةةةموو   
دابةشةةةةبوونة كؤمةاليةةةةةتي و ضةةةةينايةتيةكاني نةةةةاو    

تةيةكي سؤسيؤلؤذي دياريكراو ناطرَيتة خةؤي  ثَيكها
 و بةو ِرةنطة كؤمةاليةتية رةنطِرَيذ نابَيت.

"دةسةالت واقةع بةرهةةم ئةةهَينَيت"، ئةا لَيةرةوة      
)فؤكؤ( قسة لةةو سةَي سةرتاتيذة تايبةتةةي دةسةةالت      
ئةكات كة لة سةةدةي هةذدةهةمةدا لةة ئةارادا بةوون و      
ازي هةرسةةةةةَيكيان لةبةةةةةةردةم سةةةةةَي شةةةةةَيوةي جيةةةةةاو  

بةرهةةةمهيناني واقيعةةدا بةةوون. بةةةالم دواجةةار بةةؤ ئةةةو  
ت شةةةةَيوازةي دةسةةةةةالت، يةةةةان سةةةةرتاتيذةي دةسةةةةةالَ 

بااَلدةسةةةت بةةةوو، كةةةة سةةةزاي بةةةة كةةةؤنرتؤَل و طروثةةةي  
بةتاكةكةةةس و، سةةزاي ئاشةةكراي بةةة سةةزاي نهةةَيين      

 طؤِرييةوة؟
لة راستيدا بؤ وةاَلمدانةوةي ئةم ثرسيارة ئةبَي 

ؤؤنرتؤَل و سةةةزا( و ئةةةةو   خوَينةةةةر كةةةؤي كتةةةَييب )كةةة   
سةةةةدان و هةةةةةزاران بةَلطةنامةةةةة و بةنةةةةدة ياسةةةةايي و  
ِرووداوانةةة خبوَينَيتةةةوة كةةة لةةةو كتَيبةةةدا ِريزكةةراون.   

ةي ئةةم  شة بةالم لةطةَل ئةوةشدا من هةوَلدةدةم لةم بة
نووسةةةةينةدا، هَيَلةةةةة طشةةةةتييةكاني ئةةةةةو طؤِرانةةةةة بةةةةة  
خوَينةةةةر بناسةةةَينم، بةةةةو هيوايةةةةي دواجةةةار خوَينةةةةر  

 خؤي بطةِرَيتةوة سةر كتَيبةكةيي )فؤكؤ(.
* * * 

 
سةةةةةدةي هةذدةهةةةةةم، سةةةةةدةي لةةةةةدايكبووني    
تاكةكةةةةةس، سةةةةةدةي رَينيسةةةةانس و هيومةةةةانيزم و    
شؤِرشةةةةي فةرةنسةةةةي، ئةةةةةو سةةةةةدةيةي )هيطةةةةل( بةةةةة 
سةةةةدةي ئةةةازادي و ئاشةةةتبوونةوةي خةةةود و بابةةةةت،  
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عةقَل و مَيذوو، عةقَل و دةركةوتةكاني خؤي ئةزانَي، 
ةدةيةدا، وةك )فؤكةةةةؤ( ئةةةةةَلَي: هةةةةةموو   ئةةةةا لةةةةةو سةةةة  

تةكنيكةةةكاني رامكردنةةي جةسةةتة و دةسةةتةمؤكردني 
ضاالكييةكاني تاكةكةس هاتة كايةوة. لةو سةدةيةدا 
جةسةةةةتة بةةةةة هةةةةؤي ئةةةةةوةوة كةةةةة لةطةةةةةَل ثةةةةرؤذةي      

ووة )جةسةةةتةيةكي سةةةوودبةخش( و بةةة)ديكةةةارت(دا ب
لةطةةةةةةَل كةةةةةؤي طؤِرانكارييةةةةةة ئابوورييةكانةةةةةدا، وةك  

َي: ببةةوة هَيزَيكةةي كةةاري طةةرنط. بؤيةةة   )مةةاركس( ئةةةَل
نةةةدةكرا ضةةيدي وَيرانكرَيةةت، بةةةالم دةبوايةةة لةةة بةةاتي  
وَيرانكةةةةةردن، ِرام و دةسةةةةةتةمؤ بكرَيةةةةةت، بةةةةةؤ ئةةةةةةم     
مةبةسةةةةتةش سيسةةةةتةمي كةةةةؤنرتؤَل لةةةةةم سةةةةةدةيةدا 
نةيةةةةةدةتواني ضةةةةةيدي وةك سيسةةةةةتةمي كةةةةةؤنرتؤَلي    
سةةةدةكاني ثَيشةةوتر بَيةةت، ئيةةدي كةةؤنرتؤَل رةوشةةت    

كو كةةةةةؤنرتؤَل سيسةةةةةتةمي )بةةةةةزاوت و   نةةةةةةبوو، بةةةةةةلَ 
ضةةةةةةاالكييةكان( بةةةةةةوو كةةةةةةؤنرتؤَلي خةةةةةةودة بةرهةةةةةةةم   
هَينةةةةرةكان، بةرمةجةةةةكردن و بةرنامةرَيةةةذي كردنةةةي 
ئةةةةةو خةةةةودة بةرهةمهَينةةةةةبوو، بةةةةةم جةةةةؤرة سةةةةةدةي  
هةذدةهةةةةم لةةةةو كاتةةةةدا كةةةة سةةةةدةي لةةةةدايكبووني     
ضةةةةةمكي "ئينسةةةةان" و بةسةةةةةردَيركردني ضةةةةةمكي    

ناديارةكانيةةةدا، سةةةةدةي  "ئازادي"يةةةة، لةةةة قووالييةةةة
لةةةدايكبووني تؤقَينةةةرترين سيسةةتةمي كؤنرتؤَلةةة لةةة   
مَيذووي ئينساندا، لةم سةةدةية بةةدواوة ضةيدي زؤر    
بةةؤ هَينةةان و ناضةةاركردن ِروويةةان لةةة ئامةةاذة و هَيمةةا     
دةرةكيةةةكان نييةةة، بةةةَلكو راسةةتةوخؤ لةةةناو هةةةناو و 
ناوجةرطةي ئةو هَيزانةدا دةست بةكارن، كة توانةاي  

 بةرهةمهَيناني ئاماذةكان و هَيزةكانيشيان هةية.
* * * 

 
بةةة بةةاوةِري فؤكةةؤ لةةة سةةةدةي هةذدةهةمةةدا دوو  

كةةة  ،ثرؤسةةةي طةةةورةي خةةةون بيةةنني لةةة ئةةارادا بةةوو   
ئةشَي لة ئاسيت ساكار و روكةشدا وةك دوو خةوني 
دذ بةيةةةةةةك خؤيةةةةةان بناسةةةةةَينن، بةةةةةةالم لةةةةةة ئاسةةةةةتة    

ينراودا، لةةةةة قوَلةكانيةةةدا، لةةةةة ئاسةةةيت ناديةةةةار و نةةةةب   
ئاسةةةيت ئاركيؤلؤذيةةةدا، نةةةةك دوو خةةةةوني دذ بةيةةةةك 

نةةةبوون، بةةةَلكو دوو خةةةوني تةواوكةةةري يةكةةةدي و     
دوو خةةةوني يةةةكانطري بةةوون. مةبةسةةيت )فؤكةةؤ( لةةةو  
دوو خةونةةةةةةش، خةونةةةةةة فةلسةةةةةةفيةكان و خةونةةةةةة  

 سةربازيةكانة.
ئةنووسةةةةةةةةَي: لةةةةةةةةةو كاتةةةةةةةةةدا كةةةةةةةةة   (فؤكةةةةةةةةؤ)

ني كؤمةَلطايةةكي  فةيلةسوفةكان خةونيان بة بنيادنةا 
كامَلةةةةةةوة ئةةةةةةبيين، لةةةةةة هةةةةةةمان كاتةةةةةدا خةةةةةةونَيكي 
سةةةةربازييانة لةةةة ئةةةارادا بةةةوو كةةةة ئةيويسةةةت هةةةةموو  
سيسةةةتةمةكاني كةةةؤنرتؤَل و ديسةةةثليين سةةةةربازيانة 

 ببخشَيتة كؤمةَلطا.
لةةةةو كاتةةةةدا كةةةة رؤسةةةؤ ئةيويسةةةت لةةةة رَيطةةةاي   
"ثةةةةةمياني كؤمةاليةتييةةةةةوة" كؤمةَلطايةةةةةكي كامةةةةَل  

هةةةةةمان كاتةةةةدا، لةةةةة سةةةةةربازطة و     دروسةةةةتكات لةةةةة  
ئؤردوطاكانةةةدا، سيسةةةتةمةكاني سةةةةربازي "جةسةةةتة 
مةشة كراوةكان"يان بةرهةم ئةهَينا، وةك ثَيشرتيش 
ئاماذةمةةةةةان ثَيكةةةةةرد، )ثةةةةةةمياني كؤمةاليةةةةةةتي( لةةةةةة   
جةوهةةةةردا شةةةتَيكي ديكةةةة نييةةةة، جطةةةة لةةةة بةرهةةةةم    
هَيناني ئينسانَيكي طوَيِرايةَل و ديسثلني كةراو، وةك  

سةةةةةتةي مةشةةةةةة ثَيكةةةةةراويش، جطةةةةةة لةةةةةة  ضةةةةةؤن جة
جةسةةةةةتةيةك لةةةةةة دوا ثلةةةةةةي ديسةةةةةثلني و كةةةةةؤنرتؤَل 

 كردندا، زياتر شتَيكي ديكة نيية.
* * * 

 
لة سةدةي هةذدةهةمدا، لة ئةةجنامي كةؤي ئةةو    
طؤِرانكاريانةي لة شةَيوةكاني دابةشةكردني شةوَين و    
كةةات و ثرؤسةةةي ثةةؤلَين كةةردن و داهَينةةاني خشةةتة       

رتي لةةة ئةةةجنامي كةةؤي ئةةةو   جةدةلةكانةةةوة.. بةةة كةةو  
تةكنيكة وردانةةي كةة لةة مةةوداي لةَي وردبوونةةوة و       
تةماشةةةةةاكردني ئينسةةةةةانةكاني زيةةةةةاتر ِرةخسةةةةةاند،    
"زانسةةتةكاني ئينسةةان" لةةةةدايك بةةوو، زانسةةةتةكاني    
ئينسةةةةةةةةةةةةةةان دةرةجنةةةةةةةةةةةةةةامي سةةةةةةةةةةةةةةنوورداركردني 
هةَلسةةوكةوتةكاني ئينسةةان و بةنةةدكردني بةةوو لةةةناو  

مادةنةبوونةكان، لةة  خشتة و ليسيت ئامادةبوون و ئا
كارطة و سةربازطة و قوتاخبانةكاندا، بةندكردني كةة  
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مةوداي ئةوةي ِرةخساند، لةة نزيكةةوة هةَلسةوكةوت    
و ِرةوشت و كار و كاردانةةوة تووِرةبةوون و ثَيكةةنني    
و كةةؤي حاَلةتةةة ئينسةةانيةكاني ديكةةة، لةةةو ِرووبةةةرة    
تةسكانةدا، مةبةستم ِرووبةري كةاركردن و خشةتة و   

لةةةةكان، تَيبةةةيين بكرَيةةةت. دةسةةةةالت كؤمةةةةَلَي     جةدة
تةةةةةكنيكي "ناسةةةةينةوةي" كةسةةةةايةتي تاكةكةسةةةةي   
هَينايةةةةة كايةةةةةوة. كةةةةة خةةةةودي كةَلةكةةةةةبووني ئةةةةةو     
"ناسةينةوانة" بةةوو دواجةةار "زانسةةتة ئينسةةانيةكان"  
هَيناية كايةوة لَيرة بةدوا ئيدي ئينسان بووة بابةتي 

بووة  ةوة و"مةعريفة و ضووة ناو كايةكاني "زانست
بةشةةةةةَيك لةةةةةةو "طوتةةةةةارة زانسةةةةةتيةي" ناسةةةةةنامةي     
ِرَينيسةةانس و سةةةدةي هةةةذدةمني دروسةةت دةكةةات.     
لةةةم سةةةدةيةدا ِرةوشةةت و ثَيويسةةتية ئؤرطانيةةةكاني    
بةشةةةةَينةيي جَيطةةةةاي فيزيةةةةاي سةةةةاكاري جووَلةةةةة و     
هةَلسةةةةوكةوتةكانيان طرتةةةةةوة. لةةةةة فيزيةةةةاي جووَلةةةةة  
سةةةاكارةكانةوة بةةةؤ فيزيةةةاي ِرةوشةةةت، لةةةة جةسةةةتةي  

كانيكةةةةوة بةةةؤ جةسةةةةتةي سروشةةةيت، "زانسةةةةت"    مي
هةةةنطاو هةةةنطاو "ئةضةةووة ثةةَيش". لةةة هةةةمان كاتةةدا   
بةةةو دؤزينةةةوة و دةسةةكةوتة "زانسةةتيانةي" رؤذ لةةة   
دواي رؤذ كةَلةكةةةةة ئةةةةةكران و ئةدؤزرانةةةةةوة، ئيةةةةدي   
ثانتايي كؤنرتؤَل و ديسةثلني كةردن تةا دةهةات زيةاتر      
ئةةةةةةةةبوو، ئيةةةةةةةدي ئينسةةةةةةةان لةةةةةةةةوة ضةةةةةةةووة دةرَي      

رَيكي نةناسراو، نةدؤزراوة بَيت، تيوةرةكةان  بوونةوة
و "زانسةةةةةةةةتةكان"، فسةةةةةةةةيؤلؤذيا و سةةةةةةةةايكؤلؤذيا،   
ئينسةةانيان رؤذ بةةة رؤذ رؤشةةنرت و ناسةةراوتر ئةةةكرد.  

شانبةشاني ئةمةش، تةكنيكةةكاني كةؤنرتؤَل لةة ذَيةر     
كاريطةةةري ئةةةو دؤزينةةةوة بةردةوامانةةةدا، قةةووَلرت و     

بةة رادةيةةك    قووَلرت بة هةناوي ئينساندا رؤئةضةوون، 
كؤمةةةَلطاي رؤذئةةاوايي ضةةيدي ثَيوسةةيت بةةة كةةؤنرتؤَل   
كردنةةةةةي دةرةكةةةةةي و بةةةةةة سةةةةةزاداني جةسةةةةةتةيي و     
ترسةةةاندني راسةةةتةخؤ و بةةةة شةةةانؤكردني كوشةةةنت و   
سزادان نةما، ئيدي ميكانيزةكاني بةرهةمهَينانةوةي 
دةسةةةةالت و ديسةةةثلني كةةةردن قةةةووَل و قةةةووَل بةةةةناو    

ي ئينسةةاني بونيةةادي سةةايكؤلؤذي و رةهةنةةدي رؤحةة  
رؤذئةةةةاوادا رؤضةةةةوو، هةةةةةر ئةمةةةةةش وايكةةةةرد ئيةةةةدي   
سيسةةةةةتةمي قةةةةةةزايي و ثةةةةةؤليس و مةةةةةا  و ياسةةةةةا   
شةخسيةكان، ئةةو رةهةنةدة تونةد و تيةذة لةة دةسةت       
بةةدةن كةةة جةةاران هةةةيان بةةوو. وة جؤرَيةةك لةةة نةةةرم و     
نيةةةةاني لةةةةة ثرؤسةةةةةي سةةةةزادان و داوةري كةةةةردن و     
ة قةزاييةةةدا بَيتةةةة كايةةةةوة. جؤرَيةةةك نةةةةرم و نيةةةاني كةةة 
ئةةةةمِرؤ ئةوانةةةةي لةةةة دةرةوةي رؤذئةةةاواوة تةماشةةةاي   

 بينن.يئةكةن وةك جؤرَيك لة )ئايديال( ئة
 

 
 تيَبيين:

ئةم بابةتة لة فايلي "دابِراني ئةثستمؤلؤذي" 
بةسةرثةرشيت ِرَيبوار سيوةيلي لة ذمارة دووي طؤظاري 
)دةروازة(دا باَلوبؤتةوة، لةبةر طرنطي بابةت و ترياذي كةمي 

ة ضاكمان زاني جارَيكي تر لةم فايلةدا باَلوي طؤظارةكة ب
 بكةينةوة، بةو مةبةستةي خوَينةران سوودي لَي ببينن.
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 فؤكؤ لة يادكة
 
 

  )*()*(لىلىييريَبوار سيوةريَبوار سيوة  ::ئامادةكردنىئامادةكردنى
 
 
 
 
 
 
 

دا ئةم بابةتةى 1967بؤدريار كاتآ لة ساَلى 
نارد بؤ طؤظارى بةناوبانطى )كريتيك(، واتة: ِرةخنة، 

( لة لوتكةى ناوداريى 1986ـ1926ميشَيل فؤكؤ )
خؤيدا بوو. كاتَيكيش دةستةى نووسةرانى 

بآلوكردنةوةى ناردة  طؤظارةكة بابةتةكةيان ثَيش
الى فؤكؤ تاكو وةآلمي بداتةوة، فؤكؤ تةنيا 
طوتبووى: )كاتآ بري لة بؤدريار دةكةمةوة، 
دةردةسةرييةكامن زؤر تر دةبن(. ئةوةى كة دةستةى 
نووسةرانى طؤظارَيكى وةكو )كريتيك( وتارةكةى 
بؤدريار لة ثَيش بآلوبوونةوةيدا بؤ فؤكؤ دةنَيرن، 

فؤكؤية لةو سةردةمةدا و لة  نيشانةى نفوزى زؤرى
كاتآ  ،ثانتايى هزرى فةرةنسيدا. بةديوَيكى تردا

تةنيا دوو بةرهةمى خؤى  دةمةبؤدريار، كة تا ئةو 
بآلوكردبؤوة، تَيزةكانى فؤكؤ ِرةخنةكارى دةكات، 
نيشانةى بوَيرى و سووربوونَيكى زؤريةتى لةسةر 
داماَلينى هزرى فؤكؤ لة هةموو ثريؤزييةك و 

وونةوةى ثانتايى ئةو كاتةى هزرى بةطذداض
فةرةنسى كة ئيشى دةكرد لةسةر ثريؤزكردنى 
فؤكؤ، دواى ئةوةى لة ضل و ثةجناكاندا سارتةرى 
بةثريؤز كردبوو. بآلوبوونةوةى ئةم نووسينةى 
بؤدريار لة شَيوةى كتَيبَيكيشدا، جطة لةوةى 
جةختكردنةوةيةكى بؤدريار بوو لةسةر 

ؤ، ئاواش بووة هؤى ِرةخنةكردنى كارةكانى فؤك
 تووِرةكردنى ثةيِرةوكارانى خاوةن دةسةآلتى فؤكؤ
لةناو زانكؤكانى فةرانسةدا. بؤدريار لة 
ِرةخنةطرتنيدا لة كارةكانى فؤكؤ بةتةنيا نةبوو و 

 ئةم كارةى ئةو بووة هؤى بةتةنياش نةمايةوة، بةآلم
بَيبةريكردنى بؤدريار لة وانة طوتنةوة لةناو 

يةكانى ئةوساى فةرانسةدا. دامةزراوة ئةكادمي
ِرَيطر لةبةردةم  ةنةبوو لةطةأل ئةوةشدا ئةمة

لةو فةرمانةى ثةشيمان بَيتةوة بؤدرياردا تا 
 !دةريكردبوو: )فؤكؤ لةيادكة(
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و حةوت الثةِرةييةدا، طلةيى  لةم نامَيلكة سى
ى هةرة سةرةكى بؤدريار لةسةر طةورة وخاَل

وتارى ط كة دةَلَيت: تيزةكانى فؤكؤ ئةوةية،
دةسةالت لةالى فؤكؤ، ِرةنطدانةوة و 

هةمان ئةو دةسةآلتةن كة لة  ثةرضةكردنةوةيةكى
واتة فؤكؤ بةوة تاوانبار  بارةيانةوة دةنووسَى.

دةكات كة طوتارى دةسةآلت دووبارة دةكاتةوة يان 
 .و بةرهةمى دةهَينَيتةوةدووبارة دةينووسَيتةوة 

و  رهاندة"دةقةكانى فؤكؤ  ر دةَلَيتيادرؤب
، ضونكة شَيوازى نووسينةكانى *(*)"فريودةرن

 لةسةر بنةمايةكى ثتةو بةندن. ئةو ضةندة ياداشت

دةكات، ئةوةندةش ياداشتةكانى بة هَونينةوةيةكى 
ئةمة شَيوازى ئةوة بؤ نووسني و  َىذمةحكةم دادةِرَي

لة بارةى هةموو ئةو دامةزراوانةى تيشكى سةرجنى 
تخانةوة بؤ بةندخيانة و هةر لة شَي ئاِراستة كردوون:

 سيكس.بوارى تا دةطاتة 
، دةقةكانى فؤكؤ هيندة بؤدريارةوةبةالى 

قوزاخةيان  ااآلوتةن كة دواجار بة دةورى خؤياندب
داخراونةتةوة. بؤية زؤر  اةسةر خَوياندببةستووة و 

يان خافَلطري بكرَين،  ،زةمحةتة زةفةريان ثَى بربَيت
نةطرانةيان لةطةَل ةخياخود ثةيوةندييةكى ثتةوى ِر

ببةسرتَيت، بةآلم هةر ئةم تايبةمتةنديانةى دةقى 
ووندى تفؤكؤن، بؤدريار )هاندةدةن( بة ديدَيكى 

ِرةخنة ئامَيز لة دذيان بوةستَيتةوة ئةطةرضى لةدوا 
ئةجنامدا ئةم كارة بؤدريار دةخاتة بةردةم هةندَى 
كَيشةوة، بةآلم خودى ئةم دةقة بضووكة بةَلطةى 

ؤدريار بةسةر ئةو كَيشانةدا سةركةوتنى ة بيئةوة
هَيناوةتة دةست و توانيويةتى زةفةر بة دةقةكانى 
فؤكؤ ببات. ئةو كاتةش بة لةخؤ ِرازيبوونَيكةوة 

 .(1)فؤكؤ لةيادبكةين دةَلَى:
 ةك بؤيبؤدريار هةر لةسةرةتاوة، وةك ثَيشةكي

ضوونة نَيو باسةكةى ثَيماندةَلَيت، طوتارة 
لةسةر دةسةآلت خؤيان طوتارى جياوازةكانى فؤكؤ 

دةسةآلتن. ئةمة خاَلَيكة فؤكؤ يةكةم كةسة ئيمزاى 

دةكات. بةآلم بؤدريار هةنطاوَى زياتر دةهاوَى و 
فؤكؤمان وةك هاندةرَيكى خؤسةثَين ثَيدةناسَينَى. 

خنةيةكى توندة. ياخود وةك ةبَيطومان ئةمةش ِر
ِرةخنةيةكى ِرةخنةطرةكانى بؤدريار دةَلَين: 

 رشيستانةية.ئانا
ئةوةمان لةبرينةضَيت كة ئةم ناميلكةيةى 
بؤدريار لةسةر فؤكؤ دواجار وةك سةرةتايةك 

ك لة بارةى ورَييكةوتةوة بؤ كتَيبَيكى طةورةتر و ت
كة بؤدريار لة ساَلى  ئيغراكردنةوة،فريودان و 

ِراى بؤدريار  بة. (2)دا بآلوى كردؤتةوة 1979
ى خؤسةثاندن، و )فريودان( بة نياز )ئيغراكردن(

ديوى دووةمى دةسةآلتن و هةروةها تاقة 
بوارَيكيشن بؤ دةستنيشانكردنى هةَلوَيستى 

 سرتاتيذى لة بةرامبةر دةسةآلتدا.
ئةوةى بؤدريار لةسةر كارةكانى فؤكؤ تووشى 
ِرامان دةكات ئةوةية، بةالى ئةوةوة دةقةكانى فؤكؤ 

 لةوةى حةقيقةت بن و ثيََياندةَلَى: )جوانرتن(
 ".قيقةتى ضاوبةست لة ِرؤشنبرييى خؤرئاوادا"حة

نووسةر الى واية ئةم هةموو كارة ضِر و باآلوتانةى 
فؤكؤ لةسةر )دةسةآلت، سَيكس، جةستة و 
كؤنرتؤَل( لةِراستيدا، دووبارة داِرشتنةوةى ئةو 

( بةسةر آارذطشتانةن لة كولتوورى خؤرئاوادا، )ِرؤ
لةو  زارانةوة بوون. ضونكة دةقةكانى فؤكؤ باس

شتانة دةكةن ضيدى لة ئارادا نةماون و دةَلَيت: 
هؤى ئةوةى كة فؤكؤ تواناى هةية تَيبينى هَيندة 
سةرجنِراكَيش و سةرسوِرهَينةر لةسةر ئةو دياردانة 

"فؤكؤ لة سنوورى سةردةمَيكدا  :ئةوةية ِروو،خباتة 
خؤى دةبينَيتةوة خةريكة دادةِرمَى و لة 

ئاسايية، وةك بؤدريار رؤبوونداية". بؤية شتَيكى غن
دةَلَيت، فؤكؤ تواناكانى خؤى لة شيكردنةوةى 
دامةزراوة جؤربةجؤرةكانى دةسةآلتدا تاقى 

ضونكة دةسةآلت ضيدى لة ئارادانية و  ،بكاتةوة
 )مردووة(. 

 :باكةمَى لةم ئاستةدا بووةستني
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ثؤست مؤدَيرنيستةكان )لةوانةش بؤدريار( 
جيهان بني  ئاطادارى يآثرسيار دةكةن: ضؤن دةش

مان لة وئةوةى هيض ِرةطوِريشةيةكى داِرَيذراَيبةب
بَى؟ ديارة ئةم ثرسيارة، ثرسيارى هةجيهاندا 

بَيدةسةآلتانةى بارودؤخى دؤش دامان نيية. 
نةبوونى حةقيقةتَيكى ِروون و ئاشكرا ناضارمان 
دةكات خؤمان حةقيقةتى خؤمان بةرهةم بهَينني و 

ؤ ماوةيةك ِرةواجى خؤى بدةينة بازاِرةوة تا ب َيىفِر
ثةيدا بكات. جا ئةطةر جياوازى لة نَيوان ِرةوا و 

ئةوة هيض ، ناِرةوا، ِراستى و درؤدا نةبَيت
جَيطرةوةيةك ناتوانَى جَيطةى سرتاتيذى تاكةكةس 

رتاتيذى كؤمةَل كة س( وفريودانكةثَيى دةطوترَى )
ثَيى دةطوترَى )دةسةآلت( بطرَيتةوة، ضونكة 

م سرتاتيذانة )هاوشَيوة(يةكى هةردوو جؤرى ئة
لةيةكضووى بةيةك تَيكةَلبوو دةخوَلقَينن تا بةو 

 جؤرة خؤيان ببنة دوا نرخ و بةها.
جيهانةدا مةرج و ياسا هةية بؤ تَيطةشنت لةم 

كردنى ئةو دةوروبةرة. لةطةَلدا ةلة دةوروبةر و مامةَل
لَيرةوةية كة هةردوو سرتاتيذى نَيوبراو، تاك و  ئا

وَيذةكتيظ و ئؤجبَيكتيظ بة ناضارى لة كؤمةَل، س
ةوة. بؤدريار لة طفتوطؤيةكدا نناو يةكرتدا دةتوَي

: ضيدى نة تاك بة آدةَلاسدةكات و وونى بئةوة بة ِر
تةنَى بؤى هةية ضاالك بَيت نة كؤمةَل، جيهانى 

ؤذ ناضاريان دةكا لةطةَل يةك مؤدَيرن و دنياى ثاشةِر
ن رؤَلى خؤيان بكةن و سنوورةكانى نَيوانيا طةمة

ضونكة سروشتى داسةثاندنى ، (3)لةدةست بدةن
( فريودانةوة)دةسةآلتى مؤدَيرن( لةسةر بنةماى )

 وةستاوة.
ناضارمان ناكات، بةآلم سةرمان ىَل  فريودان

انى فةردطةرا و كدةشَيوَينَى تةنانةت خةَل
زطاريان نابَيت و دواجار ( ِرفريودانلة ) ويستيشخؤ

شرَيت و دةكرَيتة ؤَيدةدوزة تايبةتيةكةيان ل
 Forførelse) بىكتَيلةكؤمةَلى. بؤدريار  بةوزةيةكى 

مةرج  :(دا جةخت لةسةر ئةوة دةكا و دةَلَيت1979

هةبَيت، دةشَيت  ىنية فريودان شَيوةيةكى بينراو
اندا و ضينةك خؤى لةنَيو كؤمةَل و دةستة

َيكدا ئةندامانى ئةو كؤمةَلة تلةكا ،بشارَيتةوة
و ثيشةى خؤيان بن. جا ئةطةر لة  رسةرطةرمى كا

نَيو ئةو كؤمةَلةدا هووشياريةكى عةقَلى ثتةو لة 
ئةوة  ،ئارادا نةبَيت بؤ شيكردنةوةى ثةيوةندييةكان

مرؤظ ناضارة بؤ هةموو بزاوتن و هةَلسوكةوتَيكى 
خؤى بكةوَيتة بةَلطة هَينانةوة. ضونكة 
بةَلطةهَينانةوة بؤخؤى طرنطييةكى تَيداية و 

تيش ئةوةتا بة سوار ثشتى ئةو حةقيقة
)طرنطَيتى(يةوة. دةبَى بةَلطة بهَينينةوة تا بة 
حةقيقةت بطةين. بؤدريار لة هةمان طفتوطؤدا 
دووثاتى دةكاتةوة كة "ثرؤذةكةى وى هةنطاو 
هةَلهَينانةوةيةكى )شَيلطريانة(ية بةرةو واقيعيرتين 

بةآلم بةردةوام بةَلطة هَينانةوة بة ماناى  ،حةقيقةت"
ئةوة نية بوارمان بؤ دةِرةخسَى بة ئارةزووى خؤمان 

ة لةطةَل حةقيقةتدا بكةين. ئةطةرضى شوَينى مامةَل
وا هةية هةموو شتَيكى تَيدا دةطوترَى، بةآلم طرنطة 
ئا لةو شوَينانةدا ئامانج و سرتاتيذيةمتان 

بوارة زؤر  ةدةستنيشان بكةين. ئةطةرضى هةر كات ل
ةوداى قسةكردنيشمان ناسكةكان نزيك دةبينةوة، م

تةسكرت دةبَيتةوة، ضونكة لَيرةدا هونةر ئةوةية ضؤن 
ين كة رِب)سةملاندن( و قسةكامنان بة شَيوةيةك دةرب

 بكرَى.َيطوَيمان ىَل بطريَى و بِروامان ث
استة جؤرةها وَينا لةبارةى جيهانةوة هةية، ِر

خؤمان لة بارةى ئارةزووى بةآلم هَيشتا ناتوانني بة 
هةر بةردةوامة   طةمةكةبئاخفني. كةضى  جيهانةوة

ؤذةكانى مرؤظ بةَلطةهَينانةوة(، ضونكة ثِر طةمةى)
نةك هةر تةنيا بة ثَيى ياساى واقيع خؤيان 

استدةكةنةوة، بةَلكو واقيعى خؤيشيان دَيننة ِر
ئةفراندن. كاتَيكيش حةقيقةتَيكى ِروون و ئاشكرا 

ر لة ذَيلة ئارادا نةبَيت و حةقيقةتةكان خؤيان 
ةنطى و ثةرذةوةندخوازانة و ةِرمهة ِرووثؤشى

، ئةوة "واقيعَيكى بةتاَل" آبةرةآلخواز داثؤشيب
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ِرةط و َيا بِردةبَيتة زةمينةى ئاَلوطؤِركردنى بريو
 ِريشة و ئةزموونة بضووكةكان.

بؤ منوونة دةبينني خواست و ئاواتى طةيشنت 
ت رَينةبانط( جؤرةها لة وبة )ثلةوثاية و نَي

ات كة لة ماوةيةكى كورتدا، بةجؤرَى ببنة دروستدةك
هةموو كةس  و كردنةوةيى ثةسةند و السايجَي

كةسانَيك  وجا ئةطةر هاتو .ئاواتيان بؤ خبوازَى
تانةى ديدى ِرةخنةيان لة ئاستدا )لة ئاست ئةو نةرَي

بةكار  ،كانةى ناوبانطدا سةرمان دةخةن(يبة ثل
و  وغزهَينان، ئةوة خَيرا بة "مشتَى خةَلكى بة ب

كينة" ناو دةبرَين و لة دةستة و "طروث" دةكرَينة 
دةرَى. دةشَييت ئاواتى طةيشنت بة ثلةوثاية بة 
ماناى بةردةوامى بَيت لة ذياندا، بة ماناى 
طةشةكردن و كارنامة ثَيكةوةنان بَيت، بةآلم لة 
نَيوةندى ئةو بوارانةدا، حةقيقةت بريتية لة "يةك 

ئةو ساتةوةختة  ساتةوةخت"، ئةطةر نةمانزانى
هَينني ئةوة هةَلوَيستيشمان لة بةرامبةر بضؤن بة كار 

واقيعدا دةطؤِرَى. خةياَل و واقيع تَيكةَل بة يةكرت 
ى بؤ دَيتة ثَيشةوة ةهةر يةكةمان بوارى ئةو ،دةبن

بة ئيلهام وةرطرتن لة "حةقيقةتةكةى خؤى" وةكو 
ِرةنط لة ساتَيكةوة بؤ ساتَيكى  تمارمَيلكةى حةو

رةنطى خؤى بطؤِرَى و لةم هةَلوَيستةوة باز  دى،
ةكردنةش وةك بؤدريار بداتة ئةوى تريان. ئةم مامةَل

 بةختةكانبَي (De Fataleا )لة كتَيبة طةورةكةيد
ِروونى كردؤتةوة: لة بوارى ئابورى،  دا1983

سياسى و ذيانى تايبةتدا دووبارة دةبَيتةوة، ئيدى 
نَيكدا م ساتةدا ئَيمة خؤمان لةناو جيهاةل

"طؤِرةثانى هةموو حةكايةتة  دةبينينةوة كة
بؤدريار هةموو ئةم  .مؤدَيرنةكانى قَلثكردؤتةوة"

و زانيارى رةيةش لة ضاوى تةكنةلؤذياى طةوطؤِرانة 
 اطةياندندا دةبينَيتةوة.نى ِرارةكابو

بةالى بؤدريارةوة، تةكنؤلؤذياى ِراطةياندن بة 
(ى خةَلك بة )خؤشةكردن آتسدةيةكى زؤر هةَلدةِرا

لطريانةيان لة َيتا طيانى بةتةنطةوةضوون و ش

بةرامبةر شةثؤىل ِراطةياندن و نيطار و ئاَلوطوِرة 
خَيراكاندا لةدةست بدةن و نةتوانن ضيدى 

 .ةَلوَيستى ثتةوى بناخةداريان لة دذ ثيشان بدةنه
بوارةكانى ِراطةياندن وةك زارى ئةشكةوتَيكى 

وةى ةدةمذن بةبَى ئهةَل اييةكتاريك، هةموو ِرووناك
ئالَيرةوة تؤزَى ِرووناكييان لَيوة دةرضَى! ئيدى 

ثةيوةندى خةَلك بة واقيعةوة دةثسَى و مَيذوو 
، واتة خةياَلثةروةرى دةضَيتة سةر آدةحةثةس

يان تاكة  ،ى دةسةآلت و خؤى وةك واقيعيكورس
واقيعَيك دةسةثَينَى و لَيرةشةوة حةقيقةتى خؤى 

 بةدةست دةهَينَى.
ياندن ئةوةية كة طةقةتى بوارةكانى ِراحةقي

ى بة شايةت دةطرن، رتهَيما بؤيةكرت دةكةن و يةك
ياخود بة كورديرت بَلَيني: سوَيند بة سةرى يةكرت 

بةم هؤيةشةوة سةرجنى كؤمةآلنى خةَلكى  .دةخؤن
بؤ الى يةكرت ِرادةكَيشن و دةبنة و بةرخؤر مةسرةفى 

ا لَيرةداية كة دووبارة كةرةوةى )ناوةِرؤك(ى يةكرت. ئ
 تؤتاليتاريةتى كؤمةَلطاى مؤدَيرن خؤى مةآلسداوة. 

كردنةى بؤدريار هةمان نئةم دةستنيشا
تيؤرةى  )ئاوَيزانبوون(ى (Intertextualityضةمكى )

ئةدةمبان بةبري دةهَينَيتةوة، كة هةر لة فؤرماليستة 
شرتاوس و فؤكؤ و واَلتةر بنيامني، تا كانةوة ِرووسة

يكؤر جَيطةى يدا و طادامَير و ثؤَل ِربارت، تا دَير
مشتومِر لةسةر كردنة. كاتَيك "دةنطوباس"ى 
تةلةفزيؤن "هةواَلةكان"ى ِراديؤ و "ستوونى 

ِرؤذنامة و بآلوكراوةكانى ديكةمان بة  ِرووداوةكانى"
ياخود )ِريكالمة(كان  ،دةخةنةوة بري

دووبارةكردنةوةى وَينا دوورة دةستةكان و فيلمة 
شتَى ِروويداوة و  نةرةكان بن:سةرسوورهَي

دياردةيةك سةرى هةَلداوة كة دةشَيت ناوى بنَيني 
ِراطةياندن" و تَيهةَلكَيشبوونى ئاوَيزانبوونى "

بؤدريار لةم  .تةكنةلؤذياى زانيارىبوارةكانى 
ئاستةى شيكردنةوةكاندا تةواو ِرةشبينة و ِراى 

كانى ِراطةياندن لةسةر رةواية ناوةِرؤكى بوا
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" بوونةبسرتاكتئى "جياكردنةوة" و "ثرنسيث
وةستاون و ئةمةش دةبةستَى بة دةسةآلتةوة. 
دةسةآلت ئةو كاتة دةبَيت بة دةسةآلت كة بة جؤرَى 
فةرمان دةركات و مةبةستةكانى ِراطةيةنَيت، ئيدى 

كرَيتةوة و بةروويدا بنةتوانرَى ئةو فةرمانة ِرةت
ونى بدرَيتةوة. هةروةك ضؤن تةلةفزيؤن بة ئامادةبو

كةرَيكى نرتوَلؤلة ذوورى )دانيشتندا( ِرؤَلى ك
كؤمةآليةتى دةطَيِرَى، ئاواش فةرمان دةردةكا تا 

َل يةكرت نةدوَين و لة بةرامبةر طةخةَلكى ضيرت لة
ئاماذة وةك بؤدريار  بكةن!َيى لةشاشةدا بَيدةنط

ضونكة  ،دةكا: بةزمى سةرجنِراكَيش ئا لَيرةداية
لة نَيوان كاركردى ئَيستا دةتوانرَى بةراورد 

كالسيكييانةى دةسةآلت و كاركردة موديرنةكةيدا 
كاركردى كالسيكييانةى دةسةآلت بريتية  .بكرَيت

، بةآلم كاركردة جةستةلة سزادانى ِراستةوخؤى 
ئيغرا بكرآ و  جةستةلةوةى  مؤدَيرنةكةى بريتية

لَيرةدا بؤدريار يةكَى لة ِرستة هةرة  فريو بدرآ.
شةيةى ةدةنووسَى: ئةو هةِرقةشةنطةكانى خؤى 

دوَينى ئازار و سزادانى بةدوادا دةهات، ئةوِرؤكة 
 ".آشينةدةوالَيِرفريودامنان ى ةثةجن

ضيدى مةترسى ِراستةوخؤى زةبروزةنطى 
و فيزيكيمان لةسةر نية، بةآلم  جةستةيى

ى نةماوة. يطةر بَلَيني مةترسئةَلةتاندنة ةخؤخ
انى مةترسى هةر هةية ضونكة دةسةآلت طؤِر

، بةَلكو دةسةآلتداران شَيوازى وةبةسةردا نةهاتو
خؤيان لة بةكارهَينانى دةسةآلتدا طؤِريوة. جؤرَى 

"ى نيتشة لة بةرزةمرؤلةو دانثيانانة ِروويداوة كة "
ئاست مرؤظة بضووكةكاندا ناضار بةدان ثيانان 

 دةكات!
هؤى ئةم طؤِرانة لة شَيوازى بةكاربردنى 

 دةسةآلتدا ضية؟ 
سيارَيكى بؤدرياريانةية: هؤكةى ئةمة ثر

ئةوةية جيهان نائارامة، واقيع نائارامة و لة جيهان و 
واقيعى نائاراميشدا )جيهانى مؤدرَين( بةكارهَينانى 

روزةنط و لَيدان( لة بكالسييكيانةى دةسةآلت، )زة
دذى خؤى دةكةوَيتةوة. ضونكة دةبَيتة هؤى 

ى ةسةآلتَيك و بناغةكانى خؤدسةرهةَلدانى دذة 
ةكات بةوةى كة خةَلكى لة خؤى دمينرَيذ 

دا كئةمة لة كاتَيآ. دةيانتؤقَينتةكَينَيتةوة و دة
دراوة. بؤية ئةو دةسةآلتة بة خةَلكةوة طرَي بوونى

واضاكة دةسةآلت لةم بةشةى جيهاندا )كولتووريزة( 
بكرَى، ببَيتة كولتوور، بؤ ئةوةى ضاالك و كاريطةر 

ويش بريتية لة بَيت. دةسةآلتى بة كولتووركرا
فريودان و سةرجنراكَيشانى خةَلك بؤ الى 

 الندنيان.طثرؤذةكانى بة نيازى تَيوة
لةوةى بةآلم بودريار ئاطادارمان دةكاتةوة 

طؤِرانى شَيواز لة بةكارهَينانى دةسةآلتدا مةرج نية 
طؤِرانَيكى بنةبِركراوبَيت و بؤى نةبَيت بطةِرَيتةوة بؤ 

زةنط و وزةبر آدةَل شَيوازة كالسيكييةكةى. ئةو
ئازاردان لة مشتى دةسةآلتدارةكاندا هةر هةية، بةآلم 
ئةو مشتةيان جارَى لة ثاش خؤيانةوة حةشارداوة: 

دةهَينني كة ئيدى بزانن وا يتةنيا كاتَيك بةكار
وداوةكانيان لةدةست وِرو  خةريكة هةلومةرج

دةردةضن. لَيرةدا وةك ئةوة واية بؤدريار ضاوَيكمان 
َى و بَلَى: "خةَلكينة، خؤتان ئةمة زؤر باش طربداَيل

 دةزانن"! 
بؤ منوونة ئةطةر هات و خةَلك يان دةستةيةك 

ند نةكرد كة بؤيان ةلة خةَلكان ئةو ئازادييةيان ثةس
)داندراوة( و خوازيارى ئازادييةكى ديكة بوون،  
ئةوة كاركردى كالسيكييانةى دةسةآلت لة دذى ئةو 

ئيدى لَيرةوة مافةكانى خواستةيان دةخرَيتة كار. 
تاك، ثرنسيثةكانى دميوكراسى و ياساكانى 
مةدةنى لة مانا بةتاَل دةبَيتةوة، خةَلكانى 

دةر دةناسَينرَين، كيست و تَيرؤريئازادخيواز بة ت
ثؤليس خؤى تَيكةَل بة خؤثيشاندانةكان دةكات و 
ثَيكدادان دروست دةبَيت. ئةمةيش ئةو ِرووداوانة 

و  1992-1990) ى ساآلنىبوون كة بة درَيذا
لة ثايتةخت و شارة طةورةكانى جيهانى ( 1994
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مؤدَيرندا دووبارة بوونةوة: نائارامييةكانى لؤس 
ن يئةجنلس لة ئةمريكا، كثكردنةوةى ناِرةزايى دةبِر

سةركوتكردنى ناِرةزايى  ،لة دذى شةِرى كةنداو
دةربِرينى خةَلكى هةندَى لة وآلتانى ئةوروثا لة دذى 

وونى ئةوروثاى يةكطرتوو. لة دامنارك دروستب
خاوةنكار و بةِرَيوبةرى دايةرة طةورةكان بة هؤى 
"نامةى تايبةتةوة" كرَيكار و فةرمانبةرةكانيان 
ئاطادار كردةوة، كة ئةطةر دةنط  بؤ "يةكطرتنى 
ئةوروثا" نةدةن، لة كار دةردةكرَين، لةشةوى 

 ثؤليس لةسةر شةقامةكانى كؤبنهاطن كةدادةنطدانة
دذى لةخةَلكةى لةو كةوتة تةقةكردنى ِراستةوخؤ 

، لة ى"يةكطرتنى ئةوروثا" ناِرةزاييان دةردةبِر
دا، دواى ئةوةى (1994)مانطى دووى 

مارك تةقةى لة يؤريستةكانى توركيا، لة دانريت
كرد، ثؤليس بة بَى هيض )ث.ك.ك( اليةنطرَيكى 

ذاية قاوةخانةى كوردةكانةوة ئاطادةركردنةوةيةك، ِر
ضةكيان هةية  تؤمةتى ئةوةى طوايةبة و

دةستبةسةركران و هةر هةمان كات ئةم ِرووداوة بة 
 .هؤى تةلةفزيؤنةوة خراية بةردةم ِراى طشتى خةَلك

بؤدريار زؤر جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة 
دةبَى لة حاَلةتى روودانى رووداوةكاندا ثرسيار لة 

َى. خؤى دةنوَين كةماهيةتى ئةو دةسةآلتة بكةين 
، نيسةبارةت بةِرووداوى كوردةكان دةشَيت بَلَي

هةردوو شَيوازةكةى دةسةآلت ئامادة بوون: ثؤليس 
وةك شَيوازة كالسيكييةكة و كامَيرا وةك 
مؤدَيرنةكة! ئالَيرةداية كة )حةقيقةت(ى واقيعى 
ثووضدةكرَيتةوة، ئامادةبوونى ثؤليس و ضاوى 

 .نَيتكامَيرا حةقيقةتَيكى ِرةمسى بةرهةم دةهَي
بؤدريار هةر بةوة ِراناوةستَى لة ثرنسيثةكانى 

 رفريودان و ثظدان ئاطادارمان بكاتةوة، بةَلكو ثرسيا
اتَيكدا كدةكات و دةَلَى: ضؤن مرؤظ هاندةدرَى لة 

انَيت كة دةشَيت هانبدرَى؟ ضؤن دةكرَى زخؤى دة
و  ضةوساندنةوة و ئازاردان رووخسارَيكى )ئاسايى

 آبؤدريار دةَل ةخشرَيت؟ببَي(يان ثسرووشتيانة

بة مةرجَى هاندةران  ،ئةمكارة ئاسانة
)دةسةآلتداران( لة ثَيشةوة خةَلك لةو تاوانانة 

ت خؤيانى ثَى تاوانبار ئاطادار بكةنةوة كة دةشَي
بنب. خةَلك دةخرَيتة بةردةم دوو بوار: يان ملكةضى 

لة بارى  .ْ نت، ياخود نةثرنسيثى )فريودان( بَي
كةواتة ترسى  ا دةبنة تاوانبار.ئةمةى دوايياند

نةبوونة بة تاوانبار كة خةَلكى بةرةو )كةمثةكانى 
فريودان( ِراثَيضدةكات. ترسى جيابوونةوةية لة 

بؤ زياتر ِروونكردنةوةى  .كؤمةَل و نةريتةكانى
 ار ضوار خاَل دةستنيشاندةكات.ريئةمةيش، بؤد

خةَلك خؤيان دةخوازن هانبدرَين. ئةوةى كة -
َيت و ِرؤَلى هاندةر ببينَى، ماناى كَيك بةي

لةو كارة و دةربازبوونيان لة  ئةوانيرتةئازادبوونى 
وة خةَلك ئؤمَيد بةوة دةبةسنت رةبينينى ئةو ِرؤَلة. لَي

كة بةردةوام هانبدرَين و ئافةرين بكرَين و 
ن، بؤئةوةى لةبةر تينى ئةم ب خؤشةويست

ييةدا خؤشيان بكةونة خؤشويسنت. تخؤشةويس
اليان تةنيا كاتَيك سةر هةَلدةدات لةبَيئومَيدى بؤية 

ياخود فريودانةكة بَى  ،كة هاندةر بكَيشَيتةوة
ئامانج و مةبةست بوبَيت. لَيرةداية خةَلك وا 

 نيطةران دةبن. شهةستدةكةن بةكارهَينراون و لةوة
هؤى ئةوةى خةَلك حةز دةكةن هانبدرَين و ِرؤَلى 

يهانَيكى جنةوَى لة دةيا كة ن بطَيِرن ئةوةيةاهاندراو
بذَين، ثَيض و ثةنا لة و شةفافدا  ِروون و ئاشكرا

ذيانياندا نةبَيت و تا بؤيان دةلوَى ئارةزووة )ضرض و 
لؤض( بووةكانيان بة شَيوازَيكى تايبةت، بةرةو 

ة بكرَين، بؤ ئةوةى ئةو تئاماجنَيكى دياريكراو ئاِراس
و  ئاماجنة بةردةوام ببَيتة هؤى تازةكردنةوةى وزة

تواناكانيان. بؤ ئةمةش وا ضاوةِرَى دةكةن ئافةرين 
و دةستخؤشانة بكرَين و ئةمةش )هانيان بدا( بؤ 
بةردةوامى. فريودانيش لَيرةدا هةندَى ضوارضَيوة 
دروست دةكات كة مرؤظ بةخؤ ديتنةوةى لة ناو ئةو 

ك ةضوار ضَيوانةدا هةست بة ئارامى و بةختياريي
بة ثيَى ناسنامةى دةكات و ئيدى ناسنامةى خؤى 
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ِراستدةكاتةوة. ضوارضَيوةكانيش،  ةئةو ضوارضَيوان
بؤ منوونة دةشَيت )ناو(ى كارانة بَيت كة خةَلك 

اش(، دةيانكةن لة جياتى ئةوةى بة من بطؤترَى )فةِر
ثَيمدةطوترَى )بةرثرسى خاوَينى(، لةبرى ئةوةى 
ثَيمبطوترَى جاسوسى موخابةراتى ئةمريكى، 

واتة هةميشة  !ؤذهةآلتناس(طوترَى )ِردةثَيم
ناسنامةى كارةكةم لةوديو ناوَيكى تايبةت يان 
ضةمكَيكى تايبةتةوة دةشاردرَيتةوة و منيش دَيم 
ناسنامةى خؤم لةسةر بنةماى ئةو ضةمكةوة 

خسَينن ةِراستدةكةمةوة. ضةمكةكان بوارمان بؤ دةِر
ى خؤمان ثرسيار نةكةين و تهةرطيز لة ماهيية

واتة با مل كةوزةدا، ةستهَينانى دبةردةوامبني لةبة
 .و لَييانطةِرَيني فريومان بدةن بؤ هاندةران بدةين

بةَلكو . خؤى نيةناواخنى فريودان ثابةندى -
 آدةتوان آبة شَيوةكةيةوة طرَيدراوة "هةموو شت

، آهاندةر بَيت" و مانايةكى تايبةت بةرهةم بهَين
و سةر كمانايةك بؤ ناضاركردن نةهاتووة، بةَل

شَيوَينةرة و ئةمةش بة ناوى ئازادييةوة ئاراستة لَي
دةكات. واتة فريودان جؤرَيك لة ِرَيكخسنت و 
"ئاسايش" دةهَينَيتة ئاراوة، كة بةهؤيةوة خؤى 
دةسثَينَى و ثاشانيش دَيت ئةم خؤسةثاندنة 

ى خؤى، بؤ يزةبروزةنطةى وةك بةَلطةيةك بؤ طرنطَيب
بةكار  ،بةباوبوونى و شوَين ثةسةندبوونى خؤى

لَيرةدا دةتوانني منوونةيةك بؤ ئةمة لة . دةبات!
: بهَينينةوةدةرةوةى جيهانى مؤدَيرنى ئةوروثييةوة 

ةى شمنوونةى كوردستانى خواروو. لةو بة
وردستاندا هةموو دامودةزطا ئيدارييةكان ِرؤَلَيكى ك

هاندةرانة دةبينن لة طرَيدانى سةرجةمى خةَلك بة 
ئةوان وةك  .ؤيانةوةضارةنووس و ئاماجنةكانى خ

شةى دةكةن، بة هؤى )هةَلبذاردنى ئازاد(ةوة ةبانط
ةوة ننةتة ئاستى ئَيستايان و ئةمةش دةبةستوهاتو

لَيرةوة،  .هةبوونى )دميوكراسيةت( و ئازادييةوةبة
دميوكراسيةت و ئازادى وةك دوو هَيزى كاريطةر 
دةخرَيتة بةردةستى )هاندةران( تا بتوانن سةر لة 

ن تَيك بدةن. واتة هاندةر دَيت هاندراوةكا
بؤ ئازادى، بؤ ثَيناسةيةك بؤ دميوكراسيةت، 

ئيدارةكردن دادةِرَيذَى و هاتنى بؤ مةدةنيةت و 
خؤشى بؤ ثانتايى دةسةآلت و حوكم، بةسةملاندنى 
 ِراستى ثَيناسةكةى لة خةَلك دةطةيةنَيت.

 نةدةزطاكانى ِراطةياندن و بآلوكراوةكانى، بؤ
انى سةرجةم بؤ ثتةوكردنى سياسى و جةذنةك

بةكار دةهَينَيت.  ،ى خؤيانبِرواى خةَلك بة ثَيناسةك
دادةخات تا خةَلك ثَيناسةى َيدةرطايان ل شبةجمؤرة

كانةوة فةخؤيان لةبارةى دميوكراسى، ئازادى و ما
ِرَيذن، ضونكة هةموو ثَيناسةكردنَيكى خةَلك لة نةدا

رةت بةرامبةر ثَيناسة باوةكانى دةسةآلتدا بةنةف
ئا بةو جؤرة خةَلك نة بة ئةزموونى  .دةكرَين

دةبن و  تَيثةِرِراستةقينةى ئازادى و دميوكراسيةتدا 
نة خودى شَيوازة كالسيكييةكةى دةسةآلتيش لة 

بة خؤى دةدات سوود لة شَيوازة بوار  ئَيمةداوآلتى 
مودَيرنةكةى دةسةآلت وةربطرَيت و سَيبةرى 

 نابَيتةوة. زةبروزةنط بؤ ساتَيكيش ليَى جيا

بريتى ،  خاَلى طرنط اة ثروسةى فريودانل-
ى فريودان بة حةقيقةتةوة: بةَلكو يثةيوةندنيية لة 

مهَينانى حةقيقةتى ةةتى بؤ بةرهيوزة و تواناي
، واقيعَيكى خةياَلى دةهَينَيتة بةرهةم، نخؤى. هاندا
نيشانةيى و واقيعَيكى ، ياخود خوازراوواقيعَيكى 

م واقيعة دةرطاى واقيعى كة ئة ،لة واقيعضوو
ِراستةقينة بة ِرووى هةموو ئاراستةيةكى تازةدا 

خات و هةندَى وزةى نةناسراوى طوماناوى دةدا
واية كة مروظى زيرةك يئاراستة دةكات. بؤدريار ثَي

نةدا  لة ماناى والةناو ئةو وزة طومانلَيكرا آدةب
واقيعى  طاَلتةجاِركردنىبةبوون" و "يسياسبة"

وو ثرؤسةن لةاليةن دات، كة ئةمة طب "ِراستةقينة
بؤدريار بةدةنطى بةرز  هاندةرانةوة بةِرَيوة دةضن.

دةَلَيت: نيةتى سياسى و ثياوانى طاَلتةجاِر ئةوة 
نية كة خةَلك لة حةقيقةت نزيك خبةنةوة، بةَلكو 
خةريكى ئةوةن بةرةو نامؤبوون و ضاوبةستيان 
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ار دةبةن. بؤ ئةجنامدانى ئةم كارةش دَين يةكةجم
واقيع لة ماناكانى خؤى بةتاَل دةكةنةوة و ماناى 

خةَلك  ؤكة بطةمةديكةى ثَى دةبةخشن بؤية ناوى 
بة خةَلك  طةمةطرنط  نية، بةَلكو طرنط  ئةوةية ضؤن 

بكةيت! هاندةرةكان دةَلَين، كاتَيك خةَلك خؤيان 
تواناى ئةوةيان نةبَيت ضاو بثؤشن لة ئافةرين و 

ران و طاَلتةجاِران، ئةوة داةدةستخؤشانةى سياسةمت
. ئةوجا خةَلك و فريوبدرَيندرَين بثَيويستة هان

رَين، هيض زيانَيكى دخؤيان لةوة ئاطادارن كة هاندة
ى خةَلك نابَيت كردنثرؤسةى فريودان و ضاوبةست ؤب

ضونكة خةَلك خؤيان  ناتوانن ضاوثؤشى بكةن 
ئةوان )نةكرَين(.  )نةدرَين( و ئافةرين لةوةى كة هان

كةن بؤ ئةوةى يرضييةكيان لةدةست بَيت دةهة
بةردةوام ِرةزامةندى دةسةآلتداران بةدةست بهَينن، 

 .بةردةوام بن دةنا ناتوانن

فريودان بة جؤرةها شَيوةى لة ذمارة نةهاتوو 
دَيتة ئةجنام. مرؤظ بةدةست دووريية جوطرافيايى و 

. لة يةك كاتدا آشوَينكة جياوازييةكانيةوة ئةناَلَين
دةداتةوة و لة كاتَيكيشدا لة  قرقَينةيان يرلة تَي

برسان دةمرَى و عةوداَلى ناسنامةى خؤيةتى. ئةم 
ئةوان ضيدى ر. ةخةَلكانة يان بينةرن ياخود ئةكت

 .يان لة ثةراوَيزدان ياخود لة نَيوةنداهاووآلتى نني، 
بؤية مةرج نية لة هةموو دراما و تراذيدييةكاندا  جا

ان جؤرَى لة تةنيايى و ئاطايان لة يةكرت بَى ي
كةواتة  هةستى هاودةردى بكةوَيتةوة نَيوانيانةوة.

َيتة هؤى ةبفريودان نية كة د ىيةك جؤر
بةردةوامبوونى دراماكانى ذيان، بةَلكو سةرجةمى 

بة تةنيا ماناى نية و  آفريودانةكانن. هيض فريودان
بةآلم سةرجةمى  .آزوو كاريطةرى  نامَين
ةك ئةندامانى شارة ناوةندةكانى فريودان و

كةواتة سياستمةدارانى  .مَيروولةيةك كاردةكةن
 ،سياسى لة هةركوَييةكدا بن تةجاِرانىهاندةر و طاَل

بؤ يةك مةبةست و ئاِراستة كاردةكةن. دةزطاكانيان 
بؤ يةك ئامانج و بة زمانَيك كاردةكةن. زمانَى كة 

، (زمانى يةكطرتووى دةزطاكان)دةشَى ثيَى بطوترَى 
 ن(. يةكطرتووى ثؤليسةكا)مانى يان ز

كة دةسةآلت  آةجمؤرة بؤدريار دةيسةملَينب ئا
لة كاركردة كالسيكييةكةى خؤى )بة كارهَينانى 

زةنط و لَيدانى ِراستةوخؤ و بةرفراوانكردنى وزةبر
 شَيتخانة و ،دامةزراوةكانى بةندخيانة، نةخؤشخانة

ئةمِرؤ ئَيمة خَومان لةبةردةم  و بووة هتد( دابِر
بةم  اركردى مَودَيرنى دةسةآلتدا دةبينينةوة. ئاك

لة ئاراستةى هاوضةرخانةى  وةشتنةيتَيطة
دنة بؤدريار  ،ت و شَيوازةكانىآلدةسة بةكارهَينانى

َيت ضيدى ناتوانني دةسةآلت بة دةدات بؤئةوةى بَل
هؤى دةزطا ناسراوةكانيانةوة )ئةوانةى فؤكؤ كارى 

امنان دةدات بؤ تَيدا كردوون( بناسينةوة. بةَلكو ه
تَيطةشتنَيكى هاوضةرخانة لة سيماى دةسةآلت داوا 

ضةمكةكان لة  ثَيويستة ،دةكات تا سنوورى توانا
 ن.واقيعةوة نزيك ب

ةموو ئةم طةِرانةوةية بؤ ئةوة بوو كة زياتر ه
َيتةوة بؤضى بؤدريار ثرؤذةى )فؤكؤ( بة بِروونب

ثرؤذةيةكى سةردةم بةسةر ضوو، يان لة ثةراوَيزى 
لةسةر  .آدادةنو تَيثةِريو ةردةم و بَى كاركرد س

بنةماى ض تَيطةشتنَى بؤ ضةمكةكان و واقيعى 
هاوضةرخ )بةتايبةتى واقيعى هاوضةرخى دنياى 

 ةآ. لضةمكى نوَى بةرهةم دةهَين ،مؤدَيرن(وة
بؤدريار دووبارةى  ،ناميلكةى )فؤكؤ لة ياد كة(يشدا

رى بؤ فؤكؤ بواكة "تةنيا هؤيةك  دةكاتةوة و دةَلَيت:
كمةيى لة بارةى ؤةخساندووة ئاوا بة ووردى و تِر

ئةوةية كة ئةو  آ،بدوَى و بنووسييةوة يتسيكسواَل
 سةردةمىت لة آلبوارةش وةكو بوارى دةسة

بةسةرضوونى خؤيداية و خةريكة ئاسةوارى 
واتة بؤدريار هَيما بؤ بةرطى يةكةمى  .لةناودةضَى"

ناوى )مَيذووى سيكس(ى فؤكؤ دةكات كة بة
، اى بؤدرياروِرببة . (4)وة بآلوبؤتةوةويستى زانني()

قسان  ،كاتَيك فؤكؤ لة بارةى )سيكس(ةوة دةنووسَى
نووسني و قسةكردن  دةكا: لة شَيوازة تةقليديةكةى
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. )كة ئةمة شتَى بوو آلةسةر ئةو بوارة تَيناثةِر
بؤية  ،(باى بريى فؤكؤدا ِرووى داؤدةشيا لة ئاس

 ،كةوة دةطريسَيتةوة كة )هةبووة(ئيدى دَيت بة بوارَي
راوة و لة خانةى ددان ضةمكى تايبةت بة خؤى بؤ

سةردةمى خؤيدا شوَينى بؤ تةرخان كراوة. هةر 
بؤيةشة ماناى )ئَيستايى( خؤى لةدةستداوة و بؤتة 

ثاشان . و ِرابردوو. مَيذوويةكى تَيثةِربوو (مَيذوو)
لة  بؤدريار دةَلَيت: فؤكؤ هةرطيز ثَيمان ناَلَيت

لة )حاَلىحازر(دا دةسةآلت يان سَيكس  ،)ئَيستا( دا
و  لَيرةئا ؟ بةسةردا بَيتض طؤِرانَيكيان خةريكة 

 ا؟ و لةم هةنووكةيةدلةبةرضاوماندا 
ةطةر ئَيمة نةمانةوَيت هةروا بة ئاسانى بةالى ئ

ثَيويستة ئاطادار  ،ئةم سةرجنةى بؤدرياردا تَيثةِرين
و ئَيستايى خستنة  ثرسيار لة ئَيستا كردن كة بني

 .فؤكؤ هزرىذَير ثرسيارةوة بوارَيكى نامؤ نية بة 
سةرجةم باسى (دا و شؤِرش تكان)فؤكؤ لة وتارى 

ئةو ساتة طرنطة دةكات كة كانت تيايدا ثرسيار لة 
ئَيستايى بوونى فةلسةفة و طوتارى فةلسةفى 

بةالى ئةو  لة اليةكى ترةوة ،دةكات. ئةمة لة اليةك
ايان واية فؤكؤ مَيذووى كةسانةوة كة ِر

ياخود جؤرَى لة مَيذووى نووسيةوة  ،تةوةوةنووسي
ئةوة سةرجنةكةى بؤدريار  ،وةؤسرابوكة ثَيشرت نةنو

ناوةِرؤكى خؤى لة دةست دةدات. ضونكة ئةم 
سةرجنة لةسةر ئةو بنةمايةوة نةهاتؤتة ئاراوة كة 

هةرضةندة بؤدريار ئةم  فؤكؤ مَيذوونووس بووة.
ةيةى لة ئاست ثرؤذةى فؤكؤدا سةرنج و ِرةخن

، دواجار ئةو خاَلةى لةبةر آشتبئاطايانة داِر
ضاونةطرتووة كة هةريةكَى لةو بوارانةى فؤكؤ 

 نتون سةبارةت بة )ئَيستا( دينامَييلةبارةيةوة نووس
و لةذَير بناخةى  واقيعة نةخوَيندراوةكانى ذيانى 
مرؤظايةتيدا دةتةقنةوة و لةوَيشةوة )ئَيستا( 

ة ذَير ثرسيارةوة. يان هيض نةبَيت بوارمان بؤ ةنخدة
ةخسَينن ديدَيكى ِرةخنةطرانةى كارا لة بةرامبةر دةِر

بكةين. بةآلم بؤ  اقيعةكانى ئَيستاماندا ثةروةردةو

لةدوا  ،ئةوةى ئاسؤى ئةو ديدة ِرةخنةييةمان
ئةجنامدا دووضارى هةندَى كَيشةى 

ةوتة ى ِريئةبستيمَولؤذميان نةكات ثَيويستة جياواز
 لةبريديةكةى فؤكؤ لةطةَل ئةوةكةى بؤدرياردا ؤميت

 نةكةين.
لةكاتَيكدا فؤكَو خةريكى بةرهةمهَينانى 

ةخنةية بةيارمةتى زيندووكردنةوةى زانستى ِر
دريار خةريكة ؤشَيوازةكانى مةعريفة لة مَيذوودا، ب

هةمان زانست بةهؤى ئاخاوتن و ووردبوونةوة لة 
فؤكؤ بةرةو )جينالؤذيا(  )ئَيستا( بةرهةم دةهَينَى.

نزيك  (هاوضةرخناسى)دةِروات و بؤدريار لة 
دةبَيتةوة. ئةطةر بةالى فؤكؤوة نووسينةوةى مَيذوو 

ة بؤ ئةوةى ضيدى دةسةآلت زانستةكان ظتةرناتيئةَل
بةالى  ،بؤ مةبةستى خؤى بةكار نةهَينَيت

ة هةموو دةردَى دةوا ظتةرناتيبؤدريارةوة ئةم ئةَل
ستة دذى بةكارهَينانى زانستةكان بني ناكات و ثَيوي

لةاليةن )دةسةآلتى ئةمِرؤ(وة و مَيذووى ئةو 
 بةكارهَينانة لةبريكةين.

تَيبى )كؤنرِتؤَل و سزا( ى ميشَيل كبؤدريار لة 
لة هةموو ئةو  ،فؤكؤوة منوونة دةهَينَيتةوة و دةَلَيت

تَيطةشتنة تةقليديانةى كة دةسةآلت لة خانةى 
فؤكؤ دَيت دةسةآلت  ،ةكةنيز دِردا (بةدى و خراثة)

ؤ منوونة ب. آوةك هَيزَيكى )بةرهةمهَينةر(يش دةبين
راوَيذكارى دةروونشيكارى و  ،خةستةخانةكان

خراثةكاران بةرهةم ِراهَينةرى  ،ندخيانةكانةب
دةهَين. سَيكس بة شَيوة خؤرئاواييةكةى 

 ،ميكانيزمى بةرطرى )لة بري خؤبردنةوة(
. نكردن( بةرهةم دةهَينثَيةناعةتموباالتبوون( و )قَي)ب

ِرةنطة هةروةك بؤدريار خؤى دةَلَى ئةمة بؤ ئةوة 
بَيت كة مرؤظى خؤرئاوايى ئاسانرت بضَيتة ذَير بارى 

 .ةوةمؤنؤثؤلَيزةبوون
لة دذى ئةم بةرهةمهَينانةية كة بؤدريار داواى 
سرتاتيذيكى تازة و كارا دةكات. ئةو كولتوورى 

خَيرا ضارةسةر دؤزةرةوة ) كولتوورَيكىخؤرئاوا بة 
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ِرةخنةى ئةوةى  و( ناودةبات بؤ كَيشةكانى خؤى
 كولتوورة،لَيدةطرَى كة هةموو تَيِروانينةكانى ئةم 

هةموو ئةزموون و بؤضوونةكانى دواجار بة خانةى 
تةنانةت  ،دةبن تاقيطا و كلينيكةكاندا تَيثةِر

ندةى ضَيذَى بَيت لة َيسَيكسيش. سَيكس ه
مةودايةكة بؤ خستنة  ؤتيكا،و ئريخؤشةويستى 

لة  ئامرازى سَيكسيىبازاِرى جؤرةها ئامَير و 
، ضةندةها بآلوكراو و طؤظار ،ثالستيك دروستكراو

ة هةموو ئةمانة سنوورة سرووشتيةكانى ك
خؤشةويستى و ثَيكةوةبوون بة ناوى 
)ئازادكردن(ةوة بةرةو خانةى لةبريضوونةوة دةبةن. 

: ئةو جيهانة آر دةَلئةطةرضى دواجار وةكو بؤدريا
ئازادكراوة هةر هةمان كويلةخانةى سَيكسى 

منوونةيةكى بةر ضاو دةهَينمةوة كة  .خؤرئاواية
هةريةكَى لة ئَيمة ِرؤذانة دةيبينني: مةبةستم ِرةمسى 

 لة سةر .وو شووشةبةندى دووكانةكانةيى ئةودتووِر
نؤ( كة ذمارةيان ِرةى طؤظارةكانى )ثؤنثانتايى وَي
خستنة ِرووى لةشى ئافرةت لة هةموو  ،رةيةكجار زؤ

ئةو شوَينانة جياوازة كة لةشى ئافرةتيان تيا 
كاتَى تةماشاى ئةجمؤرة وَينانة  .دةخرَيتة ِروو

دةكةين )وة هيض ثَيويست ناكات بةشةرمةوة 
تةماشايان بكةين ياخود بةدزييةوة( دةبينني كة 

)شتَى(  وةك ،بوونى ثَيدراوةظئافرةت جؤرَى لة ثاسي
كراوة كة تةنيا خاوةنى )ئةندامى  ةى لةطةَلةَلمما

ميينةيى( و )جوتَى مةمكة(. وةك ثانتاييةك بؤ 
واتة كراوةتة  ،دامركاندنةوةى ئارةزووةكانى ثياو

 ئؤبذة )بابةتَيكى( سَيكسى. 
لة ناو  .ئةمةية ثةيامى طؤظار و ِرةمسى ِرووت

ن ةئةو ِرةمسانةدا ضةوساندنةوةى ئافرةت لةالي
زةبروزةنطانةى ئافرةت و ئةو مةترسى ، ثياوةوة

 ِروو تةنةبةشَيوةيةك خراو ،ِرووبةِروويان دةبَيتةوة
ئافرةتان خؤيان خوازيارى ئةو  كة بينةر واتَيبطات

 ؤرنؤطرافىلةطةَل كردنةن. ث ةجؤرة مامةَل
بةسةردةستة و وةك نَيرينة ثَيماندةَلَى: خؤمان 

ة ثياوةتى ذنانيش بة ذَيردةستة بزانني و بِروامان ب
 .بَيت ثياوانةمان ثتةو ىلةويشةوة بةِرةفتار، خؤمان

بؤدريار لةسةر بنةماى ئةم جؤرة منوونانةوة ِرةخنة 
لةو )ئازادكردنة( دةطرَى كة دواجار كؤمةَلَى ضاَلى 

 بؤ مرؤظى هاوضةرخ هةَلكةندووة. 
واية لة كولتوورى َيبة ثَيضةوانةى فؤكؤوة كة ثي

نى سَيكسى ئةوروثيدا هيض كاتَيك ذيا
 ،نةشاردراوةتةوة و هةردةم قسةى لةبارةوة كراوة

بؤدريار دةَلَى: هؤكةى ئةوةية كة ئةو ذيانة نةبووة. 
نةبووة. ثاشان دةَلَيت سَيكسيش وةك  اواتة لة ئاراد

واية: جؤرَيكة لة ثينةكردن و  ئابوورى سياسى
"خةياَلى تيؤريزةكراوة"  جؤرَى لة، مؤنتاذكردنةوة

تيكدا مرؤظ هةردةم خؤى ىَل ثاِراستووة بةآلم لة ثراك
ياخود هةرطيز بة جيدى نةيطرتووة. ئةوجا بؤدريار 
بة شَيوازَيكى "ئانارشيستانة" دووثاتى دةكاتةوة: 

جطة لة  ،و دامودةزطاكانيان ، طوتارةكانزانستةكان
رَيكن لة ؤكردن زياتر نني. جريكايةكردن و يا

 آناتوان "هيض تيؤرَى ةست و شَيواندنى واقيع:بضاو
ضونكة ، كانى واقيع بدؤزَيتةوةبةِركَيضارةسةر بؤ كَي

هةميشة تيؤرةكان لةدواى واقيعةوة هةنطاو 
تر و  هةَلدةهَينن. ئةو واقيعةى لة تيؤر خَيرا

يؤر لةناو تبةطوِرتريش بَيت بةرلةهةرشتَى خودى 
ؤركردنى واقيعة"! بؤدريار ريدةبات و تيؤريش ت

ةجاِرانة لة ئاست وةك دذوةستانةوةيةكى طاَلت
"ضيدى مرؤظ بة ِرةخنةى  :آتيؤرةكانى ِرةخنةدا دةَل

بةآلم تواناى هةية هةندَى  ،نوَيوة خةريك ناكات
"خةياَلةتيؤر" بهَينَيتة ئاراوة و ئومَيدى بةوة هةبَى 

 ."بةرهةمَيكى بدةنَى
              كةواتة بؤ ئةوةى بتوانني لة واقيع 

 ةين كة طقيعةش بةين و هةروابَيتةوة لةم واطب
ثَيويستة تيؤرةكان لة  ،ئَيستا خؤمانى تَيداين

جا لةبةر ئةوةى كارةكانى فؤكؤ كارى  .يادبكةين
ئةوا طرنطة فؤكؤ لة ، ثشت بة تيؤر بةستوون

 .يادبكةين
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 :دوا وتة

دريار  بة "ئانارشيست" و "دةستةوةستاو  ؤب
لة ئاست بةرهةمهَينانى تيؤرةيةكى ِراديكاَل"دا، 

ريَى كة خؤى لة طار دةكرَيت. رةخنةى لَيدةتاوانب
ى قوتاخبانةى فرانكفؤرت و ي"كاريطةر
نةكردووة". بة كابرايةكى  ييةكان رزطاررئاَلتؤسَي

ةشبينى ناعةقاَلنى" ناودةبرَى. بةتةوسةوة "ِر
ئايا ئةو "فةيلةسووفة" يان  ثرسيارى لَيدةكرَى

باَلوبونةوةى لةطةأل بؤ خؤى دةَلَى  .ناس؟""كؤمةَل
هيض ِرؤذنامةيةكى فةرةنسى  "فؤكو لة ياد كة"

هةَلنةسةنطاند وئةمةيش دةداتة ثاَل    ىبةرهةمةكة
ئةو باردؤخةى ِرؤشنبريى فةرةنسا لةشةستةكاندا 

بةِركَى و ملمالنَى. لة اليةكى آطريؤدةى ببوو: ك
بؤدريار بةِراشكاوى لة سةرجةمى  ،ترةوة

بة كارةكانيدا ِرؤشنبريى و كولتوورى خؤرئاوا 
و ِرؤشنبريييةكى "دةستكرد" و كولتوور 

لَيرةدا تةواو لةو  .ةست" لة قةَلةم دةداتبضاو"
 َى،كةدةَل تَيزةى )ئةدوارد سةعيد(ةوة نزيكة

 دةستبةسةراطرتنى كولتوورى خَورئاوا هةردةم بؤ
دياردةيةك هاتووة ئةو  دياردةيةى لة واقيع 

ضةمكَيكى بؤ دروستكردووة  و لة  دابِريوة،
دايِرشتؤتةوة بؤ ئةوةى   طوتاريدا مَيكىسيستة

َينَيتةوة، دادطايى بكات، وبتوانَيت دواجار بيخ
ى ادةديسثلينى بكات و بيخاتة ذَير دةسةآلت و ئري

خَويةوة. بؤدرياريش هةموو ثرؤسةكانى ذيارى 
خؤى دةَلَى جيهانى مؤدَيرن، بؤيان وةك  خؤرئاوا،

وونى و ئةمةش بة "وونب لةو ئاستةدا دةبينَيتةوة
دا ناو دةبات و ثَيى كولتوورةحةقيقةت" لةناو ئةو 

بؤ  ية خَيرا ضارةسةر دؤزةرةوةكولتوورَيكى : آدةَل
لة  آ! تةنانةت لة يةكىخؤ كَيشةكانى

ى  ي: بِروام واية  بةناوبانطآهةظثةيظينةكانيدا دةَل
كةئةو كةسايةتييةكى  فؤكَو لةوةوة هاتووة

كةضى  ،داوةالمارى وميةدةسةآلمتةندة. ئاخر من ث

 ةوةثةرضةكردارَيكى ئؤتؤماتيكى لةالى هةموان
 ،ئةمةش جؤرَيكة لة ياساى مافيا َلداوة.ةسةريه

مةسةلةكة  ديسانةوة  ثةيوةندى بة  ياخود ِرةنطة
بةآلم  لة  ئاستَيكى    ،دةسةآلتةوة  هةبَيت

 .(5)ِرؤشنبرييدا
بةهةرحاَل، كارةكانى بؤدريار  بةشَيوةيةكى  

واقيعن، ثرؤذةى ئاخاوتنَيكن لة سةخت ثابةندى 
بارةى  جيهانى )ئَيستا(وة، بؤية لة هةموو 

لَيرةوة ئَيمة  "هاندةرترن". ثانتاييةكانى فريودان
 ثرسيار لة خؤمان دةكةين: ئايا دةمانةوَى بةرةو

ِرؤشنبريييةكةمان بةرةو كامة ؟ ؤينبِرة ئاراستة كام
ةى مةيدان هاندةدةين؟ ضني ئةو هَيزة ِرؤشنبريييان

نةتةوة و كامانةن ئةو ووةيى مااشارةتا ئَيستا بة ن
َيدا دروستدةكةن؟ تميكانزمانةى ترسى دابِرامنان 

ا دئايا ثَيويستة لة نَيوان )بؤدريار( و )فؤكؤ(
ئايا يان هةردووكيان ثَيكةوة؟ يةكَيكيان هةَلبذَيرين؟ 

ى ئَيمةش بة هةموو ئةو يِرؤشنبري آبةناضارى دةب
كة ِرؤشنبرييية دةوَلةمةندةكان  بِروات داقؤناغانة

نن تا ئةوةكةى ئَيمةش ببَيتة ِرؤشنبريييةكى ياِريوب
 طةورة؟

وةآلمى ئةم ثرسيارانة و ثرسيارى لةم جؤرة 
ناتوانني خؤمان لة ثرؤذةيةك و  ،بدةينةوة آهةرضؤن

هةنطاوةكانى  َيىث ئةركَيكى طرنط )كة شوَين
 زينةوة: مةبةستمؤداهاتوومان ثتةو دةكات( بد

ستى بةخوَيندنةوةيةكى ورد و بةمة
بة  ،بة طةورة و بضووكيانةوة ،ِرؤشنبريييةكانى ديية

ثاشان دروستكردنى ثردَى لة . نزيك و دووريانةوة
نَيوان ئةوان و ِرؤشنبرييى خؤماندا. بؤ 
دروستكردنى ئةو ثردةش دةبَى خؤمان لة هةموو 
ئةو ميكانيزمانةى بةرطريكردن ِرزطار كردبَى كة تا 

و  "ئةوان" ئَيستا بؤ تاوانباركردنى ىوةختةتسا
كارمان ثَيكردوون. هةروةها ثاكانةكردنى خؤمان 

لة هةموو ئةو "قةآليضة ِرؤشنبريييانة"  آدةب
كة زمانى كوردى لة نزمى و ثلةى  ةوةخوار ينةهاتب
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 ،مةرطدا دةخةنةِروو. زمانى كوردى تاوانبار نية
ارة كة بةَلكو ئةو ِرؤشنبرييية ساختةية تاوانب

ناتوانَى زمانى كوردى لة هةرَيمة نةناسراوةكاندا 
تا ئةو خوَيندنةوةية  بةكاربهَينَى و كارى ثَى بكات.

بؤ ئةوانى ديكة و بةكارهَينانى زمانى كوردى لة 
دا نةبَيتة بةشَيك لة ة مةعريفةهةرَيمة تازةكان

ئةوة لة تواناى  ،سةرجةمى ثرؤذةى ِرؤشنبريميان
رذةوةندى ِرؤشنبريمياندا نية بارى كولتوورى و بة

)لة يادكردنى فؤكؤ( داخوازيةكةى )بؤدريار( بؤ 
)بؤ( يةك  ،بةآلم لةدةستمان دَى .بهَينينة دى)!(

خبةينة ثَيش داخوازية هاندةرانةكةى بؤدريارةوة و 
بثرسني: )بؤ( فؤكؤ لة ياد بكةين؟ و بةهؤى ئةم 
ثرسيارةيشةوة خؤمان )هانبدةين( بؤ سةفةرى 

. ةوةيةكى بةردةوامى ِرؤشنبريييةكانى دىخوَيندن
نةك تةنيا فؤكؤ بةَلكو خودى  دواجار بتوانني

 بؤدرياريش لة ياد بكةين!
 
 

 ثةراويَز و سةرضاوةكان
ئامادةكراوة و لة ذمارة  1994)*(ئةم بابةتة ساَلى 

(ى طؤظارى )دةروازة(دا بآلوكراوةتةوة كة بة 2)
دوآل هةَلكةوت عةببراى بةِرَيزم سةرثةرشتى 

بآلودةكرايةوة. لةو ذمارةيةدا نووسةرى ئةم بابةتة 
مَيشَيل ئةركى سةرثةرشتيكردنى دؤسَييةكى بة ناوى )

( كةوتة سةرشان كة زياد لة فؤكؤ: دابِرانى مةعريفى
حةفتا الثةِرةى طؤظارةكةى دةطرتةوة. ئةم بابةتة 
هةوَلدانَيك بوو بؤ ثَيشكةشكردن و خوَيندنةوةى 

ار كة ئَيستا ضاثَيكى فارسى هةمان ناميلكةكةى بؤدري
نامَيلكة لةبةر دةستاية. تيايدا طفتوطؤيةكى بؤدريار 
دةخوَينينةوة بة ناوى )بؤدريار لة ياد بكة(!. من لَيرةدا 
بةبآ دةستكاريكردنى ناوةِرؤكى ئةم بابةتة، كةمآ بة 

 كوردييةكةيدا ضوومةتةوة.
 ئةم باسةدا لةسةرى (بؤ ئةوةى لةطةَل خوَينةر*)*

تَيطةشتنَيكى ضوونيةك بؤ ضةمكى "فريودان يان 

كة ضةمكَيكى طرنكى ثرؤذةى  ،ئيغراكردن" ِرَيككةوتبم
بؤدريارة و ناوى يةكَيك لة كارة هةرة بة 

 بةثَيويستى دةزامن ئةم ،نَيوبانطةكانيشَيتى
 ِروونكردنةوةى خوارَى بنووسم.

الدانى )هاندةر( و بريتية لة فريودان ثرؤسةيةكة، يان 
 َيىكة ثَيشرت هيضكاميان ل آاندراو( بةرةو شوَين)ه

بة مانا  .َينى سَييةمونةبوون. واتة بريتية لة ش
 م. ئةرتنطام وةرتساتةوةختى بريتية لة  ىسَيكسييةكة

راوة. بةآلم بة دماناية لةم  باسةدا هَيندةى كَيش بؤ دانةن
 كؤمةآليةتيةكةى بريتية لة ئاشكراكردنىـ مانا  سياسى

ؤركردنى جيهانى ريو ت يار و نهَينييةكانهةموو ناد
 خةَلك كؤمةآلنىجووَلةثَيكردنى خودَيتى. بريتية لة 

و ئةو ئاماجنانةى دةسةآلتدارانى هاندةر بؤيان ةبةر
دةستنيشان دةكةن و لةهةمان كاتيشدا ئةو ئاماجنانة بة 

 .ندراوةكان دةطةيةننائاماجنى خودى خةَلك خؤيان لة ه
الندنيان. ئةم  طفاوى خةَلك و تَيوة  واتة ِراماَلينى بة ال
بؤدرياردا هةم ضَيذبةخشة و هةم  ضةمكة لة ثرؤذةى

ومِراكةر، هةم وةديهَينةرى بِرَى لة خؤزطةكانة و هةم ط
وَيرانكةرةوةيانة، بؤية ثَيويستة لة كاتى بةكارهَيناندا 
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 سياسةت،رِؤشنبري ء دةسةآلت
 خويَندنةوةيةك بؤ كتيَبى "فؤكؤ ء سياسةت"

 
  

  لة عةرةبيةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآللة عةرةبيةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توَيذذذذ كول وورىذذذذوةول  خةرذذذذ و     و ذذذذخة     
نختو نَيذذذذك يذذذذ وَيل رذذذذ  ري ير كذذذذوة     يخوكوذذذذخن    
نوَيكخول    ةديو نوَيكخول ري و م شذككخ،   ذ ةي    

يذذذذذذخول  ذذذذذذخةك   خي    نذذذذذذ  ميشذذذذذذَيي ري و يذذذذذذ     
  مذذذ ة وكوخ   شذذذَيو  كوخن  وذذذخووىدن  رييكذذذىل     
رذذذونك  ري وذذذ  مي ةةنخكذذذ    كوذذذخ   ري ير كذذذوة   
 ذذوك   ذذ وةك خ وبريشذذةك   ذذوك  ذذ ة تخل وب كذذى  ية ل     
ةشذذذذذذ و   ر  ذذذذذذ و   يذذذذذذ و   ريو كذذذذذذخدك   ذذذذذذ ةي   
 َيةخنذذذذذذ  خو ل ك وب نكذذذذذذخول  ذذذذذذوة رذذذذذذ  تَيىبة نيةذذذذذذ    

   د نذذخن  رذذ    وبريشذذةك د   ذذ   ذذودل  ذذ ل  ةي ذذخ     
ةَيطذذ ل  ذذ ة ريىكييذذ  وةكذذيكيي ل  خةشذذخن   ذذوة      

  وةك خ نخ َيك   ة وبريَر مخ  ر يخد ضَيك و  ن ةكو ل 
ري وذذذ  رذذذ   وةةتةذذذ ةكل نخوبك  يي كو ىبيةذذذ   كَيذذذىب ل     
رذذذذذذذذذذ يَي    موةيخنذذذذذذذذذذ ةك رذذذذذذذذذذ    ييشذذذذذذذذذذخن  ن   

ك(  -1968ة مخةكويي وخنذذذذذ   سم   كذذذذذك  خيذذذذذخول   
"ري وذذ  ي وذذ مس وذذ   دريرذذ   رذذ ر  خوكيذذ ةك دكَرَيذذك  

 ذذذذذوة وذذذذذ   ذذذذذخمَيىك  خيذذذذذ ي ر     كيخكذذذذذيي وخن      
 ديركىدن  وبريشةك   ةودة خشكىد" 

  ميش  رَيك َرية ةك وبك ة ي   ري رسذ رييي وخ   
 خي  ذذذذذذ كدك   ذذذذذذ    و  مذذذذذذ وخن  ري وذذذذذذ ة يذذذذذذىبري ك 
 خووي ر  يخ م عىيفي و ل   يختى  ذخةوب رذ ة م كذ ر     

 نذذذ ن   نخةكن يخنذذذ  دكدكنذذذ ةك وذذذ   ةضذذذية ل د م  و    
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رييكذذىل ري رسذذ ريي  كذذ ودةةنس   ذذ و رذذ  كذذ وكتخةك       
تذذذذخوو  َيسذذذذىخ   ذذذذ لر  ذذذذ ر رَيك َرية ةكيذذذذ ل  َيسذذذذىخ   
يَيشك شذذذذذ   وَيةذذذذذ ول دكوذذذذذ ر دةةوك رذذذذذ  تَيذذذذذوك     
  وخدمييذذذذ وخن  ري وذذذذ ة  خي  ذذذذ كد ،  ذذذذ   خ  تذذذذ      
ةيوكييذذذذ وخ  وذذذذ  يذذذذ و ةَيول رييكذذذذى د ك دكوذذذذ       
  ك ورذذذذذذذ   خ  تطذذذذذذذ رَيل دك ختذذذذذذذ وبةة وذذذذذذذ  رذذذذذذذ      

ية وخن  ري وذذذذ د   ذذذذ     ذذذذ لر رذذذذ   خ نذذذذ ل     نوةكذذذذ
نخةكنذذذذذ ي    وىدنذذذذذ ةكل ري و ييخنذذذذذ  دكودكرذذذذذ    

 دكرة  ي و ةَيول   ة   وىدن ةكي ةك   
نوةكذذذذ ول  ذذذذ ر وىَيكذذذذ  سري وذذذذ ة كيخكذذذذ ،(     
 وَيةذذ و دك ختذذ  نذذخة ي يوكن ييذذ و  ديخر ك ذذخمَيول   
نَيذو   وب  ذىدةة ة  َيسذذىخ   َيسذىخة وب  ذىدةكةك  نَيذذو       

نَيىشذذ   مذذخووؤ  يذذ رىَيىكةك    ذذ ة نذذخةك   ذذ ريةت   
وب كو كو ن ل نخة دَيىبكوخن   ذ ر وىَيكذ  ر  ذ ودكر  ذ ة     
م كذذذ دن د    َروككذذذى مخ  يَي كوذذذ   وذذذ  وىَيك وذذذ     
ر كذذذذذذ و  خكذذذذذذى    دة د رذذذذذذوة   شذذذذذذيكىدن ةكة    
دككىةيشذذذذذذذخنكىد  يذذذذذذذخ ود  خكذذذذذذذى  وىدنذذذذذذذ ةكل 
دكوكخوذذذخ   ذذذ  يىكذذذيخووىدن ةك دكو ذذذخوكل  َيسذذذىخل  

ة كيخكذذ ت  كذذ ودةةن   كذذ وكنخم وخن   وورىذذوةو
دكويخنذذذذذذ ك ىبَيك    ةيَييذذذذذذ  نوةكذذذذذذية وخن  ري وذذذذذذ    
يخ يكوةنَيك  شذخوي   "رذونك    ميشذ    َروَيسذى      
رذذذذذذذذذذذ يىبكةيي وخن   ذذذذذذذذذذذ ل  سذذذذذذذذذذذى ت   َيذذذذذذذذذذذى    
يىكيخووىدن ةكةكة ييخيخن   ر ت ةك    وةك خ وبريَر  
وبريشذذذذذذذذذذذةك ل دكوةككذذذذذذذذذذذى   سذذذذذذذذذذذى ت   َيذذذذذذذذذذذى   

كش وبك ة كىتة وذذ ل يىكذذيخووىدن ةكةك   ذذ ة ةذذ و  
 ( 16ة وَيل ر  يخ يكوةن  شخوي  يَيك َيةخةك" سل

رَيك َرذذذذ و رَيك َرية ةكوذذذذ ل  ذذذذ ل  ذذذذ ة ةذذذذ وك   
نخ ختذذذذذ وبةة وذذذذذ    م دي نخنذذذذذ  تذذذذذخةتوَي  رييكذذذذذىل   
كيخكذذي  ري وذذ ل وذذىدةك   ذذ َركو  ذذ ة ةذذ وك  خت تذذ    
 س  و  تو ة    ن َيل نخةر ل تي وي  كذ وكتخي   

ودكر   يذخوَيك  وب كذو كوة   و ةتوك  رونك   َيم  ر  ذ  
ةيوكييذذذ  ي  وذذذ  كذذذ  ى  رَيك َرذذذ و يذذذخ ود  وَيةذذذ و 
  كشى     م دي نخن  ي ل  ذ  رييكذىل  ذ وَيك   ذ ة     
نخةرخن ل ري و  ر  رَيك َرية ةكوخني   دكيخن ري َيىذ ةك  

     يخ  نخةر ل ديك    ذ  كذ ور نود دري يةذ ةكة    
  يىكيخووىدن ةكة  وَية ن ةكة دةة خوك  وَية نذ ةك 
  م ش  ية ةَيى  رييكذىل ري وذ  دكودك ذخ،  رَيذىكد      
  ة  خ  تخنذ  رذ  وبَيطذ ل كذس يىكذيخوكةك دكودك ذىبي        
وذذذذذذ  تَيك  َركَيشذذذذذذ    ذذذذذذ يَي   خةكذذذذذذَيي تيخ  رذذذذذذ     
كفىوك د      ة ن ش  ري و  رذ    خكذ  كيخكذ ت     
وىدةك؟ ر   دكو خوكل وبريشذةك   سذ يكىدةك؟ رذ      

 ك  خوك،    دكك ل،  خت ت   خ خةت ؟
ر ة  خ  تخن ل مَي ةةل ري رس ري  و ششيكىدةك 
 يذذذذخ  ن  شذذذذَيةَيك  ي يوكنذذذذ ي  نَيذذذذو   ري رسذذذذ ري ة  
كيخكذذذ ،  شذذذَيو  كوخن  دككذذذ ل،  ذذذوك   ذذذ و رذذذ      
يىبري كل يخكخل شخول   كيةخل و ن ةك  يطىك  ذ تخ  
 ذذذذذ  وةكذذذذذ ة مذذذذذخووؤ   ذذذذذ ة   يخو نذذذذذ ل ديكذذذذذ د  
تَي كيذذذ وبَيك وذذذ   ذذذخةك  يذذذىبري كل كيخكذذذ   ذذذوة      

ول يَيطذذ ل دككذذ لت  ري رسذذ ري  وة  رذذ  ىل    و  يذذخ
دككذذذذ لت  كيخكذذذذ    ذذذذ ريةتو  رذذذذ  و مخوكو يذذذذ       
كذذ  خوك،  ذذ ةك دكدةَيذذك وذذ   َيو ن وذذ ل كذذوةو وةك 
ر كذذذ و  ذذذ ةكل  يك نذذذ  كيخكذذذ ث د و   ذذذ لر يذذذخش 
مىدنذذ  مخم كذذىخو ل كذذووى ، دككذذىك ود ول  ذذ ة     
يىبري كيذذ   ذذوك وذذ  ر كذذ وكتخةك دككذذىيئَيكىدةك   ذذ ة    

ة  وب شكخةكل   ريةتو   و كى  ري ير كوة  دكو ىبي
 ذذذ    دككذذذى َيةخن  يَيطذذذ ل كيخكذذذ ث د و رذذذ نخ    
  يذذ     َرذذ ككىَيك    مذذ ش رذذ  رييكذذىل  يسذذةمي      
  دي كوىَيك     منوةن  دل ريخو       دككذى َيةخن   
 ذذذذذذ ة يَيط يذذذذذذ ش  ذذذذذذ نخم  وبةة  وبةة وةنذذذذذذ ةكل   
   وب شكخة ن    يخنك  ش  ري رسذ ري ة كيخكذ ،  ذوك   

 ذذذ لر  َيمذذذ  رَيذذذىكد  ر  ذذذ ودكر   يذذذخوَيك   ذذذوو        
  َر شذذذ ة ك ورذذذَر  ي     يذذذ  دكيىكذذذس   خيذذذخ  ذذذ ر   
  يذذذذخوك  ذذذذخةك  يىبري كيذذذذ و  كيخكذذذذ   ذذذذوك؟  خيذذذذخ   
تَيذذذذ ويوكل  ذذذذ  ري رسذذذذ ري ي و  كيخكذذذذي  ةيذذذذخة       

 وىدةك؟ 
 وَية ن ةكل   و  م  رييكىيي وخن  ري و    ةك 
 دكودك ذذذذذذ   وذذذذذذ  ري وذذذذذذ  دةةو ذذذذذذوك رذذذذذذ ة ةذذذذذذ وك     
ةَيةخوىدنخنذذذ ة   ك ورذذذ   ذذذخةك    َيكذذذ  رذذذ يىبكة   
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 ذذذذذذذوكة  خةوذذذذذذذخول ك ووَيشذذذذذذذ وخن  دنيذذذذذذذخ  ذذذذذذذوكة  
دككىخ شذذذذذ  رذذذذذ    ييشذذذذذخن  ن  ة مخةكوييذذذذذ وخ   
وىدةكة   َروَيسى   وَيى ن ل  ذ  وك   ذ لر   يخوَيذل    
 وك   نخة مَي ةةد  ك وب ةكة   ةكل   َرك َريوك و  ر ة 

 َيىدو ةك   ذ ةكش  مَي ةكد   َي كنطي    و مكذ و   َركذ  
ر يَيةخة وةةتكىدن ةكل   ة مَيذ ةكة وبةةنكىدنذ ةكل   
دي نذذ  تخويك وخنيذذ    ري وذذ  ةكؤ رَيك َرذذ و  ذذ ل رذذ ة   
وَيشذذذخن   ذذذ دةةوكىتوك وذذذ   ذذذ م  ،  ذذذ  ري رسذذذ ري ل  
كيخكذذذذي  وةكذذذذيك  مخ وةنذذذذ ةك  " خيذذذذ     ذذذذ ة   
دي نخنذذذذذذذذذذ  دكد  وذذذذذذذذذذ  تو ةك ةتةذذذذذذذذذذ  يخكذذذذذذذذذذخيي  

(  م   كذذذك 3وة"سلةككذذفكخوكوخ  ري و م شذذيخنكىد   
 ذذذذ َرك َرية  يذذذذ و ةَيوكوخن  دككذذذذ ل،  رذذذذ ني ت    
  وخو ىدنيخنذذذذذذذذذ  رذذذذذذذذذذ  يخنىذذذذذذذذذذخي    م وبكنطذذذذذذذذذذ     
نوةكذذذذذذذية وخن  ري وذذذذذذذ   ةكؤ مَيذذذذذذذ ةةل شذذذذذذذَيى   
 يةذذذذذذذ  نيكىد   كذذذذذذذو د     ى    ذذذذذذذ وبةةن   ذذذذذذذ ر  
 خوب كذذذذذذى ي  دك  نذذذذذذ وبةة  مَيذذذذذذ ةة كذذذذذذ رَيل ةذذذذذذخو   
نخكذذذذذذةخم مخ  دككذذذذذذىبَيى ةك " ذذذذذذخ  دل رذذذذذذ مكَيك   

ضية ي   ك ورخةكيي  ر  تو نسى  ري و يي وخنذ      ة
ةذذخ  ذذ ةك رذذ  وبَيطذذ ل   دككذذى ةككىتة  ةَيةذذخوىدن      
ت  ري ييذذذ ةك  َيذذذك يذذذخ  ةَيةذذذخوىدن   ذذذ ن ريي ر     
 ذذذذذ ةكش وبك ةذذذذذ ل  خووي ر  يخنذذذذذ  رذذذذذ  رذذذذذ مك و   
دككىَيذذذذذك   ذذذذذ ةكش نذذذذذ ؤ ةكؤ ش وبشذذذذذَيل   كذذذذذ و   

 ن   َيسذذىخد    ذذ َركو   شذذَيوكل  خ  دييذذ و    م ديذذ 
  ودكة ر و  ت نيخ ر  وبة َر ت وخن   خ  ديذ   س ذخ  دي    
دكو ذذذىبي    ذذذ ة ن  ديكذذذ (  ذذذ تيؤ نخ َيذذذك   ذذذ َركو     
 ذذذذذخ  دل  ذذذذذ يَي   ذذذذذ ةك رذذذذذ   ذذذذذ موة د مذذذذذ  و ةَيل      

 وب دكيسكَيك  
 ذذذذذذ ر ةَيةخوىدنذذذذذذ   ذذذذذذ ول وىد وَيكذذذذذذ  د   ذذذذذذ  
ةَيةذذخوىدن  مىرييخنذذ ل كذذ ودكم  وبريشذذةط ويي  وذذ      

ىوىد   كذذذو د  "د   ذذذ   ري وذذذ  رذذذ  وىَيكذذذ  "رذذذخةديَ   
د  َيةخن   خ  ديي وخن  دك  نَيك    لر   ة و م َرطذ   
وبَيكخذذذ وك    شذذذيوي ت  وذذذ  تذذذخوو  َيسذذذىخ يَيذذذوكل      

(  ري وذذ  رذذ  وبَيطذذ ل     نذذ ن   ذذ ة     9كىَيذذ و ةي "سل
  ريسذذذذذذذخن ي ةك وذذذذذذذ  دكةَرذذذذذذذ ت  دميذذذذذذذووى ت  رذذذذذذذ    

تذذخةتوَيكىدن  دككذذ لت    ذذ   ل    شذذيوك   خكذذ   
لدككذذى   دكةَرذذ ، دكوذذخ،   ذذ َركو  كذذ  تي كوخن   خ

  ة رذ مكخن  دك ذ  َيةَيك   ذ ة يَييذ ل دككذ ل، رذ        
تخوذذذذ وخ  يذذذذخ  كىةةيذذذذ وخ  يذذذذخ ود   و كةكن ييذذذذ     
 خة  ش وخن ةك ك ورخةكنخكىَيك  " ذ َركو دككذ ل،   
ي وت ة  كة ريىك ك ورذخةكة شذَيو  كوخن  وخووىدنذ ة    

(  و ة تذذ  دككذذ ل،  10 ودَيذذل نييذذ  يذذ ويكخخ،"سل 
شذذذذذذَيوكي و  ن َيةذذذذذذ  رذذذذذذ  رذذذذذذ ن ي  شذذذذذذوَيةط ة      

  َروَيسى   وخويئَي كوىَيك و  كذ  ى  ةَرذ ة كىَيك    
ة تذذذ  رذذذي ل دككذذذ ل، رذذذ  نخةكنذذذ كةكوب  وخونخوذذذخ،  
و ة تذذ  ري وذذ   ذذي   خيذذ ك  ذذ  وذذخووىدن   ذذو وكةكل     

 دكك ل، دكد ، 
ري وذذ  وبك ةذذ  رذذ  كوتذذخول تذذ ة خةل  كوتذذخول       

ري وذذذذذذذ  رذذذذذذذ   ش وبشذذذذذذذطَيى ن  دككىَيذذذذذذذك  رَيىكشذذذذذذذ  
وبك ة كىتة و ي      و كى  توَي كو ن    ل " ذ   
رذذ   ةيختةذذخن  وبَيط يذذ و  كيخكذذ   ذذ دةةودككىَيك"    
نخةوَريىذذذذذ ةك   ذذذذذ َركو كذذذذذ  تي َيل  ذذذذذ  يذذذذذخ يكوة   
يَيشذذذذةيخودكوخ، وذذذذ  وبكرذذذذخةل ريذذذذىك ك ورذذذذخةكي      
دككذذذذ ل، دكوذذذذخ،  ت  خيذذذذ  ر كذذذذ     َروَيسذذذذىط     

 نطورذذذ َر م  ةيخوذذخوكد    ذذذ   ذذذ ةكل و تذذخي   ذذذ ة ت  
ت  ري ييذذ    َيةَيذذك وذذ   ذذيي دكوريذذ تَيل  ذذ  وبيفذذ ور     

(  رَيذذذذذىكد  م كذذذذذ ر ل  15شذذذذذ وبش نخ َيرَيىذذذذذ ةك"سل 
وبريشذذةك  ةكؤ يىكذذيخوَيك  وب كذذى  ية  رذذ  يىبريكذذ ل   
  ر   نطخةنخن  كيخكيي    مذ ة وكة وبريَل  يَيطذ ل   

 ر نخة   ة   نطخةنخن   َيشومخوكد  دكودك ىبَيك 
دككذذذذىك ود ول  خيذذذذ ي ر  يخ ةودك ةودك ري وذذذذ  

دك َيذذذذذذك   ذذذذذذ ة شذذذذذذَيوكي ل وذذذذذذ  س خرى كذذذذذذ ( رذذذذذذ     
شذذذيكىدن ةكل يى وىيكذذذ  يَيك َيةذذذ وكوخن  مَيذذذ ةةد   
شيكىدريت ةكة ر  ىل   ةك  خك  "وب كذى " دكوذخ،    
رذذذونك   خيذذذ ي ر  يخ  ذذذ دل ري وذذذ ةك  ذذذ يخَرئ ةل    
  َر يذذذذذ   يذذذذذخ   وشذذذذذيخويي و   كةتكذذذذذى ة يذذذذذخ ود  

م عىيفذذذذذ  ةيةخر ةيخنذذذذذ    كةتكذذذذذخوك     ةيَييذذذذذ ش  
دككذذ لت    خ ذذخةت  دكو ذذخوكل  ذذ ر رذذ مكخن   ذذ  س   
 خمذذذذذخدك وةن  وبريشذذذذذةك  م يسذذذذذ ونخ َيك   رذذذذذونك   
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وبريشةك  يخك ة ن  وب كى  نيي     َركو   ة و كذ ي   
وذذ  وبكةنذذ ِ  وبةةنذذ   ذذ  وب كذذى  دككَيىَيىذذ ةكة رذذ ة     
ك ورذذذذذذذخة ن ل  ريو   َيةذذذذذذذخ  وب كخويذذذذذذذ كوخ، وذذذذذذذ  

 ة تذذ  ري وذذ  كذذ ور نود تذذخةتوَي    مرك رذذيخ   ذذوك  و 
م كذذذذ ر ل وبريشذذذذةك ل دكوذذذذخ،  ةكؤ م كذذذذ ر ي و  
 ةضذذذذذية ي  وذذذذذ  رذذذذذ  وبةل تي وييذذذذذ ةك كىَيذذذذذ و ةل     
ر مك وخن  ديك ل ةكؤ دكك ل،  مَي ةةك  ة ت  ر  
وبَيطذذذ ل  ذذذ ة شذذذىخن ل رذذذ  سوخنذذذك(كةك ةكويطىتذذذو    
ري رس ري       وىدن ةك ر    نوو ي  دك  نذ  نذ ؤ رذ     

    نطخة  َرذذذذذذذ كنَيك  رذذذذذذذ  وبَيطذذذذذذذ ل    تخ ذذذذذذذ تخي 
  نووذذذ ي    َيسذذذىخيي ةك وبك ةذذذ  رذذذ ة   كذذذَر تخن     
دككىَيذذذك وذذذ  وبريشذذذةك   ذذذ   ل دك   شذذذَيك  ةكؤ    
يخكذذذذذ ة     خنط شذذذذذ وخول  ذذذذذ  خ ك ودةةنيذذذذذ وخ     
دكخي ن وبةة  ر  ىل   ةك  ذخ  رذ  تو نذخة  ذ  موةن      
 ذذذ ي   ذذذ ة وبريشذذذةك ك دكوذذذخ، وذذذ  رذذذ ن ي   َيَرذذذ    

 خو ؤ دكيربب  تَيكضى  ةة ن
و ة ت  ك يىنيي  كفىوكذ  ر كذ   وبريشذةك َيك     
ةيوكييذذذ    كذذذ ي  وذذذ   ذذذيي ي رَيةكىدنَيذذذل ةَرذذذ ةل    
نخوذذخ،    ةيَييذذ ش سمخيكذذي ة رذذوكول(  ذذ مىيك   ذذ     
"رذذذذذذذذذ يىبكةل مة  لنذذذذذذذذذ " نذذذذذذذذذخة كدل دكوذذذذذذذذذخ،  
س خ ىمذذذذذذخ (ي   ذذذذذذ  "د ل نوَيكذذذذذذخول  كىةشذذذذذذى   
يَيشذذذذذك ةتوةل وبريشذذذذذةط ول      نيذذذذذ ت  نذذذذذود"  

(  ري وذذذ  د ة  رذذذ  وبريشذذذةك  دكوذذذخ،  21خةيذذذ ك خ،سلن
د ةكو  نذذذذذذذذذذ وخ،   ذذذذذذذذذذ ل رذذذذذذذذذذ  د ةكويكذذذذذذذذذذىد   
 ذذذذ دةةو طىَيك   خنط شذذذذ   ذذذذ   ذذذذ ةك نذذذذ وخ، وذذذذ       
"ةيذذذذ د ن  ن تذذذذ ةك"ة " مخمذذذذخَر  ةذذذذ مخةكو" يذذذذخ  
"دكو ذذذذىبل   كذذذذى  ميررذذذذ   ةذذذذ مخةكول" يذذذذخ ود   
"ريىيخدوبككذذذ  رذذذ  وبَيطذذذ ل رذذذ ة،"ك  ةَيذذذىب ل  ذذذ ةك      

شذذذذةك  دكوذذذذخ، دككذذذذىك ود ول   د ة ل  ذذذذ ةك رذذذذ  وبري 
كوتذذذخول كذذذ ودةةن   كذذذ وتخيخك  ن   َيذذذك   ذذذ ةكل  
سيذذذذذذذذ رىَيى( يذذذذذذذذ وَيل رذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ  َيوتىي  منوةنذذذذذذذذ     
دكوو ةتوكوخنيذذ ت  رذذ  رييكذذىل وةكذذيكي     رذذونك  
وبريشذذذةك   ذذذ ر ة تذذذخ كذذذ وتخيخك ك تذذذ مخ   ر كذذذذ        
"ةخدةةكذذذذ ول مذذذذ   "د  دكوذذذذخ،   ذذذذ وةك خ ري وذذذذ   

نية ةك وخودكوخ، و  يَييو ي    يَيض ة ن ل   ة تَيىبة 
وبريشةك  وبريَر    ةَية   ةضية ي   ةيختةخن  ووتر ل 
وورىذذذذذوةول   ذذذذذذ  ة   دككَيىبَيذذذذذذك   كذذذذذذورَيك   
يَيشذذذذذىبكةل   شذذذذذ  ول ييو َيكذذذذذ  كيخكذذذذذيي  وذذذذذ    
وب   و يذذذ ت  ك وب نكذذذخول  شذذذ وش دكوذذذخ،  وبريَرذذذ      
 ةضية ي   نخةكن ي  وبريشةك ل كذ ودةةن  دكوختذ    

 -ةكوذذذذذذذ   وبريشذذذذذذذةك ل   وكذذذذذذذخنيك   وبريَرَيكذذذذذذذ  د
كذذذذ ودةةن  دكك وبَيذذذذذك  ذذذذذ  وبريشذذذذذةك ل ةيخوذذذذذخوك   
وبريشذذةك   ذذ ة شذذَيوكي ل ري وذذ  دكىةيشذذخني كوخ،      
ديخر وىيكخن  كىَي و ةل وب كى   دككذ لت   رذونك    
رذذ  وبة نطذذ ل ت  ري ييذذ ةك ةَرذذ ةوخوة  خنط شذذ وخول   
وب كذذذىيي    ذذذ لر رذذذ  وبة نطذذذ ل ري وذذذ ةك وبريشذذذةك ل     

 ذذذذذ ة   كذذذذذَر ت ل نييذذذذذ     مذذذذذ ش  ذذذذذ ة  ةيخوذذذذذخوك
 َيى ة ةةووىدن يذذذ  وذذذ  ةيةخر  يذذذخ   كذذذ و  خ ذذذ ت      

  وب كذذذذذذى   ذذذذذذ دل ري وذذذذذذ ةك وبريشذذذذذذةك ي    َيةذذذذذذخةك
"و مذذذذ َرَيل د مذذذذ  و ةة كوتذذذذخو دكو ذذذذخوكل   نسذذذذك     
  ش  ول تَي  دكو    مرك ر   خوب كى ل  خ وةول  
كيخكيي ة ر   َيى رخةدَيىي  د مودك كخل تخيك تيذ    
سكذذويخ    نكذذ   نوةكذذس   خمىب  كوذذخن  وب ك يخنذذ       
كيسذذذذذذذى م  يذذذذذذذ وةكودكوىد      نخمذذذذذذذ كدوَيك   

يشذذذذذذذذذذذذذذ ةك   ةدك َيىذذذذذذذذذذذذذذ ةكة  ر كذذذذذذذذذذذذذذخي ل   ة ن
(   ذ يَي  ري وذ   وبريَرذ  وبريشذذةك     32 ذ وخودك ىَيك"سل 

ر  ر ني ت   خشكى وىدن  وب كذىي    ةكؤ وخي يذ و    
رذذذ ن ي  وبَيككذذذ ةت   يَيكذذذ  د    مرمةنذذذس  شذذذ وب  
 ذذذذ ل دك يةَيىذذذذ ةك وذذذذ    يَيويسذذذذك دك َيىذذذذ   ذذذذ ل  
  و ذذذ م َيةخن  وب كذذذىيي و  ديكذذذ   وب كذذذىيي وخ   ذذذ  

كوتخوكوذذذذذخ   ةَيط  ذذذذذوةن  دككذذذذذ ل،   ريو ذذذذذوةن 
 ريودك ذذذ     يذذذ  دكشذذذَيك وبريشذذذةك  ي يوكنذذذ ل  ذذذ       
مرمةنَيوك دكو ذخوكل " ذخوةدري   كىنطذ  وب كذى "      

( 33"  ة وبريَر  كيخك    خ وةوييذ ل دكيطَيىبَيذك"سل  
 ذذذذذ  َيك   ذذذذذ ة وبكةتذذذذذ ل ري وذذذذذ  كىتوي تيذذذذذ   ذذذذذ و     
يخ يكوةن  ر   ودل وبريشةك  ن  و  وبةة سخوكوخن  

كذذذ دكل    دكي مذذذ ةك يَيك ذذذختوة       نذذذ ن     رذذذ 
ةيةخر  يذخل  ذذ ة رذ مكخن   ذذوك وذ   خةكذذَي   ذذوة      
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يَيذذذذذذوكل كىَيذذذذذذ و ة وة    كذذذذذذ يى   ةكيذذذذذذ  ري وذذذذذذ    
ر دي و ةك   ش  وي  وخويط و ن ل ر    ييشذخن  ن   
ة مخةكويي وخن   وذىدةك  ر ديذ و  ديكذ ةك  ذ ةكل     
وبكتكىدريتذذذذذذذذذذذ ةك يذذذذذذذذذذذخ يكوة ر يشذذذذذذذذذذذى   ذذذذذذذذذذذ و   

يخي وذذذ ةك   نذذذ كِ رَيكذذذ  ، وذذذ   خمذذذخن     خي ي ر  
وىدنذذذذ ةكل وب كذذذذىيي   ذذذذ    دككذذذذى َيةخن   ذذذذ ةكل     
م   كىي ت      لر  وةَري  وب ديكذخَركوةن  ري وذ  تذخ    
 خكذذذذذى   يضذذذذذخو  ل  ةكؤ   نذذذذذ َيل وبك ةذذذذذ كى ن   
دكوي ك ىب    ذخن   ذ ةك ةتةذ  دكد ، وذ  "وبريشذةك ة      
  نوةكذذ و تو نيذذخ   ذذ   مذذخن   يذذخ  رذذ  ةَيطذذ ل  مذذخن 

 ( 35  ِ   ةَي "سل
 خ ذذ ت  دككذذ ل، دكو ةَيىذذ  نذذخة رو ورذذَيوكل    
 خي    ن   ةضية يي وخن  رييكىل ةيخة  ييذ ةك  ةذخ   
 ذذ ةك ر كذذ و  خكذذى   ذذ ة  َيى ة ةةووىدنذذ   َيذذك وذذ     
  م ل دة ي    ك و تَيوكوذخن  يَيشذوةد   َيةخةيخنذ     
يذذذذذخ   ذذذذذ ةكل رذذذذذ  وخيذذذذذ ل مذذذذذ عىيف   كيخكذذذذذي     

   َيةخةي تذذ  خو ةك  ري وذ  رذذ    خي ي ر  يذ   دكو خوكيذخ  
ة 1976مويخ كوكوخن  سو ري ل دةريى نؤ(ل كخَر  

رذذذذذ  وىَيكذذذذذ  "ةيسذذذذذى  م عىيفذذذذذ "د  رذذذذذ ر  خ  تذذذذذ     
ةوددك َيىذذ ةك  كىنطذذة    نووذذ ييكوةن  م كذذ ر و   
دل  َيمذذذذ  دكيسذذذذذ يَيةَيك   كذذذذذ ومخن   كذذذذذ ور نود  
تَيوكوذذذخن  ري وذذذ  دكو ىبيةذذذ ةكة ةك ذذذ ويخنك َيةس  ذذذ     

ك دكو ذذذذذذذذذذذخوكل ةي ذذذذذذذذذذذذخنط ل   يىكذذذذذذذذذذذيخووىدن ة 
م كذذذذذذ ر وخن  ديكذذذذذذ   رَيىكشذذذذذذ   ري وذذذذذذ  رذذذذذذ مك  
كذذذ وةكوي   َيى ة ةةووذذذىدةكة رذذذ مك   خلدككذذذى  
ر ةَيطذ  د نذذخةك   ذذ ر ك وب نذذ ش رذذ  كذذ وةكويي ةك  ذذ   
 خلدككى    يَيويسك   ة ةَيةخوىدنذ  ةيةخر  يي يذ    
وذذذ  رذذذ  و ول مَيذذذ ةةد  يى وىيوكيكذذذىدةك  ةذذذخ  ذذذ ةك   

يخكذذذ ، يذذذخ  دككذذذ ل، يذذذخ ود  تخيكذذذ ،  َيذذذك  ذذذ  ك 
دكةَرذذذذ ،     ذذذذ ر ك وب نكخوييذذذذ ش  َيمخوىدنذذذذ نَيك   
 ةضذذذية يي   ذذذ  وىدنذذذ ةكل وبَيطذذذ   ذذذ  ةَرذذذذ ةوىدن       
رذذذ مك  دككذذذ ل،    ذذذ ةكش كو كذذذىة ةكي و  رذذذ      
"شذذَيوكي و  يخكذذخي  كذذ وةكويي ةك  ذذ  شذذَيوكي و    
كذذ  تي ي  مرمةنذذس    وكنطخو وةنذذ ةكوخ "  ري وذذ    

شذذذَيك  ذذذ ة كذذذ  تي  ن  رذذذ نخة  دكيىكذذذَيك "د  ذذذ  دك
شذَيوكل دة ريسذىخن ة رذذىبل  خلدككذآل س خلدككذذك     
 َيىدككذذك(  دة تذذذىي  رذذذ نخة ي يوكنذذذ ي  ة نطذذذ    
شذذيككىَية ةك؟ رذذ  ة دكوذذخ، ي يوكنذذ ي   خلدككذذك   
يشى  كذذذذذذىوةو  ذذذذذذ  ي يوكنذذذذذذ ي   َيذذذذذذو شذذذذذذخيخن      
شذذذذذيكىدن ةك  َيذذذذذك؟  يةرذذذذذخ رذذذذذ   دكوىَيذذذذذك ةكؤ    

ييذذ   ذذىبة نس؟ رذذي  ي يوكنذذ ي  ةذذ نو رذذ ة ي يوكن 
 ( 56   خن       ةك دَيةَيى ةك؟سل

وب ةككذذذىخ  ر  خكذذذك  ذذذ ة يىكذذذيخو ن ة  ذذذ ة ن   
ديك ش   يَيويسى    ةكي  يذ نخ  ذ  ةكلمذ  و تذخي      
يخ ود ةَيةخوىدن  ك ملَية  خكخ دكو ذخوكل  خ  ت وذ    
نذذذذ  ىَيك  رذذذذذونك  دكشذذذذذَيك ةذذذذذ نو رذذذذذ  وبك  نذذذذذ ك  

كخنذذذذذذذذ   كذذذذذذذ  تي يي و ي ةك يذذذذذذذذخ ود رذذذذذذذذ  مرمةنيَ 
ةك ذذذذذذ و  َيةىَيك  ذذذذذذذ  شذذذذذذذيكىدن ةكل كيخكذذذذذذذ ،   
ي يوكن ييذذذذذذذ وخن  دككذذذذذذذذ ل، ةكؤ ة وَيذذذذذذذل رذذذذذذذذ    
ميكخنيومذذذ وخن   خلدككذذذى   ري وذذذ  رذذذ  يذذذ وَيل رذذذ       
ة ن وخنيذذ   دكيىكذذَيك  "يَيويسذذى   َرذذَيس  خلدككذذى  
 ذذذذذذيي نييذذذذذذ  ةطذذذذذذ  رذذذذذذ  شذذذذذذَيوكي و   ذذذذذذ ودكة م  

(  و ة تذذذذذذ  ةذذذذذذ نو د مذذذذذذ  و ةَيك  56ةذذذذذذ نو؟"سل
دكةَر تذذذذ ة  ذذذذخمىب  ل رذذذذةية  يخكذذذذخوخ    و م َرطذذذذ ة

د  ون ويىذذ وخ   مخريذذ وخ    ذذ  خوخن    ودةةويخنذذ     
  َركو ر ةكش  يختى كوتخوكوخ  دكو خوكل دكك ل،  
مَي ةة ر  وبَيط ل ة نط ةك د دكم  وَي   و ة ت  ري و  
 ذذذذذذذ ة ي يوكن ييذذذذذذذ  رذذذذذذذ مك خمَيو ن  سةكؤ  َيذذذذذذذذو     

 ةك  ذذ   خلدككذذى   ةذذ نو  دككذذ ل،  ( دك  كذذىَيى  
وب كذذىيي ةكة رذذ مك  كذذ  تي يخ وبك  نذذ َيك  دَيكذذ      
ةكودككىَيذذذذك   ذذذذ ةكش ر وبَيطذذذذ ل كذذذذ وبية  وخيذذذذ ل   
 ةذذذذذ وبكتي  كذذذذذ و خ يي ةك  ذذذذذ  وخيذذذذذ ل دككذذذذذ ل،    
رَيىكشذذذ   نذذذوَيي  ري وذذذ  رذذذ ةكد    دكودكوذذذ ةَيك وذذذ    
ة تخيذذ و  نذذوَي     شذذيوك  ذذ  دككذذ ل، كذذذةوةول      

نذذذذخة  كيخكذذذذ   كذذذذ و خ ل دك ذذذذ  َيةَيك  دكرذذذذَيى    
ي يوكن ييذذذ  و م لي تيذذذ   خَر  كوخنذذذ ةك  ةكؤ ري وذذذ   
دكَرَيك  "دكك ل، د مذ  و  نييذ ة ة وَيذل  َيذو نييذ       
وذذذذ    نذذذذ َيل  ذذذذ يخنكَيك   ذذذذ َركو  ذذذذ ة نخةكيذذذذ  وذذذذ    
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دكيك  شذذذذذذذية   ذذذذذذذخوةدري َيك  كذذذذذذذ  تي ي  نذذذذذذذخة  
(  و ة تذذذذذ  61-60و م َرط يذذذذذ و  ديذذذذذخويكى ة" سل 

و  م كذذذذذذذذ ر و  ي يوكنذذذذذذذذ ي   ذذذذذذذذ  توَي ية ةكيذذذذذذذذ  
ةيةخر  يخنذذذذ ةك   يذذذذ  دكو ذذذذخوكل ي يوكن ييذذذذ وخن   
دككذذذذ ل،   ذذذذ ةكش رذذذذ  وبَيطذذذذ ل ةذذذذ نو  ةذذذذ نط    
يخوىذذذذذذذذذذخةوىدن  وبككذذذذذذذذذذ  ل  وبكك  ي وكذذذذذذذذذذىي ةك   
 خشذذذذذذذكى دك َيك  رذذذذذذذونك  ةذذذذذذذ نو رذذذذذذذ   خكذذذذذذذ ل   
كذذذذ  تي يي    دكوريذذذذ ،  ذذذذ  كيخكذذذذ ،  دككذذذذ ل،  
دكوبك سَيةَيك    م    ك و ن َرَيس   ودكة ر  ذ و و   

ةك خ دكك لت  كيخك  ةكؤ ة نطَيك  دكد تس    و
 ذذذ ودكة ر وخودكوذذذذخ،    مذذذ ش ة دكوذذذذخ، شذذذذ وبكو    
ر كذذذذذ و  خكذذذذذى   ذذذذذ موة  ذذذذذ وكوخ   ة تذذذذذ  رذذذذذ نخة     
د  ونذذذذذذ ويك  ة كذذذذذذى وخ   يخكذذذذذذخوخ    ذذذذذذ  ةِ   

(  64 ون وكوخنذذذذذ      ميشذذذذذ   ذذذذذ ودكة ر  َيذذذذذك"سل  
ي يوكن ي  نَيذو   ةذ نو  كيخكذ ، ي يوكن ييذ و      

 وذذذ  وذذذىدةك تي ويخنذذذ     يةذذذ ةك    مذذذ ش ة ل رذذذ  ري  
ةكلم  سوذةة  ييىذو(    تذ ةك وذ  يَييو يذ  ةذ نط        
كذذ ةوك  خةتذذخل كيخكذذ ت  ك ةوكيذذ س يَيض ة ن وشذذ  
وب كى (  ة ت  تَيك  َركَيش    ة دةة دي ن    ة وَيل 
و  يذ وَيكيخ   ذ ةل ديكذ  ديخو كذخ،  ري وذ  يَييو يذ        
دككذذ لت  كيخكذذ  ر كذذ   دككذذىئَيكىدن  ة نطذذ       

 كوخ،   ذذذذ ة ةذذذذ وكش رذذذذ  د م  وَيةذذذذ و ن  دككذذذىئيَ 
ةك  19 17كوتذذخول ةذذ نو  كيخكذذ ، رذذ  كذذ دكل   

ة تذذذ  ميكذذذخريير    ذذذ ة ن  تذذذى    نطخة  َرذذذ َيةَيك     
ةيةخر  يذذذذذخل ةذذذذذ نطيخ  ر كذذذذذ    ذذذذذذ وخودك َيةَيك     
  ةيَيي ل ة نو ة وَيك  رذ  تيخكىدنذ  دككذ ل،     
رَيذذذل ةيخوىدنذذذ ةكل دريكذذذك  دة مذذذ    خلدككذذذك   

 يخ يكوة   
 ة تذذذذ  "دككذذذذ ل،" ي وَيكذذذذ  رذذذذ  كذذذذىنط ي    و

تذذذذذ ةكوكوخن  رييكذذذذذىل ري و ييخنذذذذذ     ك ورذذذذذ  رذذذذذ   
دةةتوَي  وىَيكَيك  ك و    د  د يةذ نخةك  ر ة ن يذ    
 خي    ن و شذذذذذذذذ   ط وبَيىذذذذذذذذ ةك  ذذذذذذذذ  رذذذذذذذذ ني ت    
 ذذذذذذ وخو َيةخن  دككذذذذذذ ل، ر ديذذذذذذ   كذذذذذذىخريةي ،    
ريخشذذيوم ةك  رَيذذىكد  ري وذذ  كذذ وكتخ  ذذ ل رذذ   ىبيذذخوك    

وخ  ةيخدكوختذذذ ةك  ةذذذخ   ة نذذذ    و ذذذ م  ت  ري ييذذذ 
ري ير كذذوري وخن  وبريشذذةط و   ذذ  س ذذ  و  ميكذذخريير     
وخنذذك   ذذيط   ( يذذخ ود ةَيةذذخوىدن  مخووسيسذذىخن    
     خي    ن  ري و     دكك ل، رذ ة وبة نط ي ةكيذ    
وذذذذ  "   ذذذذ ويخ  دككذذذذ ل،  ذذذذ دل  َيمذذذذ ةك تذذذذ نيخ   

 ي  م ك ر ي و  تي و  نيي     َركو شىَيك  ي يوكنذ 
 ذذذذ   ذذذذ  موةن   َيمذذذذ ةك   يذذذذ  س   (  ذذذذ ةكل  َيمذذذذ      
يَيويسذذذىمخن   خ وةوييذذذ و  نذذذوَي  ي يوكن ييذذذ وخن    

(  و ة تذذ  ري وذذ      ذذ مخ  شذذَيوكل 90دككذذ لت " سل
مخم َر وىدن  ر ك    خ  تط   ةكؤ كذَيكؤ  مَيذ ةة    
كذذذذذذذذذذو د     ية      ىذذذذذذذذذذ    خ  ت وذذذذذذذذذذ ل رذذذذذذذذذذ     

ك  رَيذذذذذىكةك ةَيةخوىدنذذذذذ وخن  يَيشذذذذذوة تَي كيذذذذذ وبَيةيَ 
ر  خكذذك  ذذ ة وخو نذذ د  وب دكةككذذىَيك وذذ  دككذذ ل،       
 ذذذذذ دة  شذذذذذَيوكل   كذذذذذىئَيكى ة   نخميخنذذذذذ كد ،     
 -  م ش مخنخل   ةك نييذ  دككذ ل، رذ  كذةوةوَيك      

ةكؤ د مذذ  و ةل مرك رذذكىدن   ذذخةلت  رذذ نخة  ذذ ل 
وب دكةككذذذذذذذىَيك   ذذذذذذذ َركو   -يذذذذذذذخ  نذذذذذذذخة دكةَر تذذذذذذذ   

يذذ   "رذذ     سذذىة وبةةل يىكذذيخو  ة تذذخد ول ري و   
دككذ ل، وذخول يَيذ كوىَيك؟" ة تذ  ري وذ  شذذخ وَريخن       
نخوبة نَيىذذذذ  دككذذذذ ل،   ذذذذ َركو  خكذذذذ ييخن  كذذذذ يىل   
دككذذ ل، دكوذذخ،   ذذ دكو ىبيةَيك  ديكذذ   ري وذذ  رذذ ر     
ةَيةخوىدنذذذذذ د   ذذذذذ ة تَيىب مخنذذذذذ  يو ى كوختذذذذذ ةك وذذذذذ   
دككذذذ ل،  ذذذ ةك نييذذذ  ر ديذذذ    خةكن وذذذ ل يذذذخ ود   

 و مكذذذذذذذذذذذذ و  ذذذذذذذذذذذذ  توَيذذذذذذذذذذذذ َيك  ريذذذذذذذذذذذذ ومخنىبكة ةك  
ري ومخنىبكة ييكى ةكوخ  وخو  يذس دكوىَيذك   ذ َركو رذ      
شَيو  كو ي  ي     ةيَييذ ل ر وبَيطذ ل رذ ن   ذخَرَيك      
  م ة وكةك كىَي و ةل ي يوكن يط   نخي وسخن  وذ   
 تيخيخنذذذذذذذذذذ   تخوذذذذذذذذذذ وخ    وبكذذذذذذذذذذكخن  تخة نكذذذذذذذذذذخو   

 ( 96دكوىَي    "سل
 و كذذى  ري وذذ  رَيذذىكد   نذذخ ودَيى  دككذذ لت    

دككذ ل،  ذيي ك ورذخةكي و  تخو و كذ  يذخ        ة ت 
كىةةيذذذذذ  نييذذذذذ   دة ةذذذذذخوي  رذذذذذ ن ي   خمذذذذذخن     
 و كذذذذذذذذى    يذذذذذذذذ    ذذذذذذذذ وةك خ دككذذذذذذذذ ل، رذذذذذذذذ      
  و كةكن يطذذذذ   ديذذذذخويكى ةكةك ك ورذذذذخةكنخكىَيك   
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  َركو ر  و م َرط    و خة يي وخن   يىشو  ةك    ي  
ةكلمذذذذذذذ كوكةكل  و كذذذذذذذى وخن  دميووى تيذذذذذذذ وخن  

 م ش     ن ن   ذ ة ةَيةخوىدنخن يذ      و خة  نيي    
وذذذذذذذذ   ذذذذذذذذخةك  دككذذذذذذذذ ل،  دككذذذذذذذذىويَيوكن كوخ    
دكودك ىبَيك  دة ةخوي  كيخك تو ن    نخم   ذ ة  
ةَيةخوىدنذذذذ  شذذذذخ وَريي  د دك ىبَيذذذذك    دككذذذذى َيةخن  
  نسذذذى  و م ليذذذ ت   دكوةةنةخكذذذي وخ     نسذذذى   
تخة نكذذخول  ذذ  ديى كذذ وىدن  دككذذ ل، رذذ  وبَيطذذ ل      

وىدنذذذذذ   ذذذذذذ ة ةَيةخوىدنذذذذذذ  شذذذذذذخ وَريي ةك   َيى ة ةةو
  وخودك خ،  ة ت  ر ني ت    وخو ىدن  دكك ل، ر  
 ذذذذو وكةك  ذذذذ وكة كذذذذ وكةكة  ذذذذ   ل تيك  َركَيشذذذذ   
  ي و  رذذذذذذذذذوةل  خكذذذذذذذذذ يي ةك   ذذذذذذذذذ ة يَييذذذذذذذذذ ش   
  دوري سىة ةكل   ة ةَيةخوىدنذ  مخووسيسذىخن ي ل   
ر ك و  ةضية ل ييو ن وىدن  دكك ل،    مرمةنَي  

 مذذذ  و ةك   ذذذ ةكل رذذذ   ةضذذذية د   ذذذ دل رذذذيةخي ت  د
ري وذذ ةك كىنطذذ   رذذ ني ت  وذذخووىدن  دككذذ لت  رذذ     
وذذذذذ نخو  ي و ةَيوكوخنذذذذذ    رَيىكشذذذذذ   دككذذذذذ ل،  ذذذذذ  
وخووىدن  يَيويسى      ودل  ذخ  د   يذ   "و ة تذ     
دككذذذ ل، رذذذ نخة ي يوكنذذذ ي  و ير ي تي  يذذذ "   ذذذ ة  
يَيي ش يَيويسى   ذ  ريىيذخدوبك  سةذ دد(   وو ذخن      
  ي   م ك ر و ش ر   خكى   وو خني   ت ة ةنخ َيك  
رذذونك   ذذودل  وو خني وذذ  دككذذ لتَيل د ل  ذذذ ةل     
ديكذذ   ذذ وخودك خ،   ذذ ة ةذذ وك   كذذ و كىميخنذذ وىد     
شذذذذيخة َيك   ذذذذ ة   ذذذذ وكىيكىد    و مكذذذذ و  ذذذذ   ذذذذ و  
دككذذ لتَيل  خمخدكيذذ ة مذذ وة   ذذ و   وكىييذذ وي     

  خ  ديي  

ريودك َيذذذذذك   ذذذذذ تَيىة نية  ري وذذذذذ  دككذذذذذ ل،  
 ذذذذذ وكىي  ديذذذذذخوة شذذذذذخو ةك يخور يخورذذذذذ دكوىَيك     
  م ش   ة شذى ي  وذ  رذ   نذ ك وىَيكَيكذ   تخيكذ ،       
 ذذ  مَيذذ ةةل كذذَيكؤ يذذخ   يةذذ     كذذو د   ةذذ  ى   
ر كذذ و دكوختذذ ةك   ذذ لر  خ ذذخةتة  ري وذذ  دكو ذذخوكل   
 ذذذ وكىيكىد    ةكيذذذ  وذذذ  دكخيختذذذ   َيذذذى نيشذذذخن ل      

يذذذ ؤ دكوذذذخ،   يىكذذذيخوكةك   ري وذذذ   خكذذذ      وكىي  
  وكىيي و  مويخري  كوخو ن  يخ  يَيشك ةتةخو   ن ؟ 
ر ةكلمذذذذ   ري وذذذذ  دكَرَيذذذذك  دكةَرذذذذ ، "رو ورذذذذَيوكل  
كشذذذذذذى   ذذذذذذ  وذذذذذذخووىدن  د مذذذذذذ  و ةك كذذذذذذ و خ ل   
كذذذ وووتك وكوخ  د دكوبَيذذذ َيك   ذذذ لر   ذذذ و  ذذذ ةي   
وبَيطذذ   ذذ  ة وَيذذل  ذذ وكىي  نخةرذذ ي  دكد ، يذذخ ود    

ك ةذذذ كى ن  ري وذذذ   (  وب108تذذذ ة ة ي ويذذذ ك خ،" سل 
  َروككذذى ي ؤ دكوذذ      تخيكذذ ت  ر  خكذذك ريىمذذخن     
  وكىيكىد   ة تخ ي  كتيظ  نَيط تيظ وخني      يذ   
  نذذ َيل  ذذ   يضذذخو  ل د دكنذذَي   رذذونك  "يَييو يذذ     
و م َرطذذذذذذذذذذ  ر ديذذذذذذذذذذ   دككذذذذذذذذذذىَيك  شذذذذذذذذذذخو ةكةك   
 خوب كذذذذذذى دكوىَيك  رذذذذذذ  ىل  ذذذذذذ ةكل دككذذذذذذ لتَيك   

 خوب كذذذذذذى يككخ،  كيخكذذذذذذي    ويىكذذذذذذيخو ن ة وبكة  
 (102ةَر ةيككخ،" سل

 
 تيَبينى

وىَيك   وَيةى ةك  ىيىي  رذ  سمسذى ريخ   س كذةخةل     -1
"ري وذذذ ة كيخكذذذ ،"    ةوذذذى ةكل ك يذذذخول "  ذذذىة "   

 م  ىيب(  2003رخي  ي و ر  ن ي مك ول 

-www.alriyadhك ورذذخةكل  وَية ن ةكوذذ   كذذخيى    -2

np.com   2004 3 4وري ل  
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 نوسينة سةرةكيةكاني "ميشيل فؤكؤ"
 
 

  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
The Essentsal Foucault 

paul Rabinow and nikolas Rose 

new press – new york, 2003 

p.416 

)نوسينة سةرةكيةكاني ميشَيل فؤكؤ( كتَيبَيكة 
"ثؤل ِرابينؤف" و "نيكؤالس ِروز" ثَيكةوة 

يان بة واتايةكي تر ئةوان كؤيان  نوسيويانة،
 كردؤتةوة و ثَيشةكيان بؤ نوسيووة.

"ثؤل ِرابينؤف" توَيذةرَيكي ئةمريكاييةو 
مامؤستاي ِرةطةزناسية لة زانكؤي كاليفؤرنيا و 
بَيركلي، "نيكؤآلس ِروز"يش مامؤستاي 

 كؤمةَلناسية لة كؤليذي لةندةن بؤ ئابووري.

فؤكؤ" لة ئةم كتَيبة تَيكستة سةرةكيةكاني "
خؤدةطرَيت، تَيكست طةلَيك كة طوزارشت لة فيكري 
ئةو دةكةن بة درَيذايي قؤناغة جياجياكان، هةر لة 
سةرةتايةوة تا كؤتايي. "ِرابينؤف" و "ِروز" ئةو 
تَيكستانةيان لة فةرةنسيةوة وةرطَيِراوةتة سةر 
زماني ئينطليزي و ثَيشةكيان بؤ نوسيوة. وةكو 

ك بوو لة طرنطرتين دةزانرَيت "فؤكؤ" يةكَي
برييارةكاني سةدةي بيستةم، يان وردتر بَلَيني 
طرنطرتين بريياري نيوةي دووةمي سةدةي بيستةم 

 بوو.
"فؤكؤ" ناوي لةطةَل كةساني وةك "كلؤدلَيظي 
شرتاوس و ِرؤالن ثارت و ذاك الكان و.. هتد"، بة 



 193  

SARDAM  No. 39    2005 

قؤناغي بونيادطةرييةوة ثةيوةستة، بةالم ئةو ئةم 
نانانةي ِرةتدةكردةوة و داواي جؤرة ناولَي

تايبةمتةندَييت دةكرد لة بوارَيكي دياريكراوي 
 فيكردا.

لة ِراستيدا "فؤكؤ" بةوة لة كةساني تر جياواز 
بوو كة جةخيت لةسةر بابةتطةلَيكي دياريكراوي 
وةك: )ثةراوَيزكراوةكان و زيندان و سزادان و 
سَيكس( دةكردةوة. ئةو بة بارودؤخي 

ةكاني ناو كؤمةَلطاوة خةريك بوو، ثةراوَيزكراو
داكؤكي لَيدةكردن و دةيويست لةو هؤكارانة 
تَيبطات كة دةبووة مايةي ثةراوَيزخسنت و 

 ئافةرؤزكردنيان. 
لة خَيزانَيكي  1926"ميشَيل فؤكؤ" ساَلي 

بؤرذوازي لة شاري بواتَي، كة دةكةوَيتة باشوري 
 خؤرئاواي فةرةنسا هاتؤتة دنياوة. "ثؤَل فؤكؤ"ي

باوكي ثزيشكَيكي بةناوبانطي شاري بواتَي بووة. 
"فؤكؤ" ثاش ئةوةي خوَيندني ئامادةيي تةواو 
دةكات دةضَيت بؤ ثاريس، بة مةبةسيت تةواوكردني 

 خوَيندني زانكؤ.
ئةو هةر لة سةرةتايةوة كةسَيك بوو 
هةَلسوكةوتي سةير بوو، تةنانةت دووضاري 

ي كَيشةي دةروني زؤر سةخت هات، كة هَيندة
نةمابوو شَييت بكات. هةر ئةمةش دواتر وايلَيكرد 
تَيزةي دكتؤراكةي بؤ مةسةلةي دَيوانةيي تةرخان 
بكات. لة كاتَيكدا لةو سةردةمانةدا وا باوبوو 
كارنامةي زانكؤيي بؤ بابةتي ئةقَل تةرخان بكرَيت 
نةك دَيوانةيي، بةالم "فؤكؤ" لةو ِرَيضكا باوة اليداو 

 ندني ئةويش لَيرةدا بوو.ِرةسةنايةتي و ئةفرا
ئةم كتَيبة ضةندين تَيكسيت "فؤكؤ" لة خؤ 
دةطرَيت، لةطةَل ذمارةيةك طفتوطؤدا كة باس لة ذيان 
و نوسينةكاني دةكات لةو قؤناغةدا. لةوانةشةوة 
تَيدةطةين ئةو تةنها ئةو كاتة لة دةست دَيوانةيي 
قوتاري بوو، كة سااَلنَيكي دوورودرَيذي بؤ 

دياردةي دَيوانةيي تةرخانكرد لة  تاوتوَيكردني

سةدةكاني ِرابردووي ئةوروثادا و هةزاران الثةِرةي 
 لةو بارةيةوة نوسي.

"فؤكؤ" لة كتَيبة طةورةكةيدا )مَيذوي 
دَيوانةيي لةسةردةمي كالسيكدا(، باس لة 
دةركةوتةكاني دَيوانةيي دةكات بة درَيذايي 
ِرؤذطار.. ئةو ثَييواية شَيت لة سةردةمي 

دةهةمدا بةو شَيوةية مامةَلةيان لةطةَلدا نةدةكرد شاز
 كة لة سةدةي نؤزدةهةمدا لة ئارةدا بوو. 

بةم ثَييةش ثَيناسةي جؤراوجؤري دَيوانةيي 
هةية.. يةكَيك لةو ثَيناسانة دةَلَيت: )دَيوانةيي 
ناكةوَيتة بةرةيةك و ئةقَليش لة بةرةيةكي كةدابَيت، 

بة واتايةكي دي وةكو هةموومان مةزةندةي دةكةين. 
سنوري جياكةرةوة و يةكجارةكي لة نَيوانياندا نيية 
وةك ثَيمان وابوو. لةبةرئةوةي هيض كةسَيك نيية، 
تةنانةت طةر لة طةورةترين ئةقَلدارةكانيش بَيت كة 

 ثضَيك لة شَييت تَيدا نةبَيت!(.
"فؤكؤ" ئةوةشي ئاشكرا كرد كة لة 

ئازاد بوو سةردةماني ثَيشودا، شَيت بوونةوةرَيكي 
ياخود لة سةردةماني ثَيشودا بة ئازادي لة 
ثةراوَيزي كؤمةَلطادا دةذيا، بةالم هةر ئةوةندةي 
لةسةدةي نؤزدةهةمدا ثزيشكي دةروني لةدايك بوو، 
ئيرت شَيت لة شَيتخانةكاندا ديلكرا و لة كؤمةَلطة 

 جياكرايةوة. 
"فؤكؤ" ئةو كتَيبةي بة قسةكردن دةربارةي 

مةتةكاني وةك: )فردريك نيضة و دَيوانةيي بلي
هؤَلدةرلني و ئانتؤنني ئارتؤ و طؤيا و ظان كوخ( 
كؤتايي ثَيدَينَيت و بة شَيوةيةكي ِرؤمانسي يان زؤر 
شاعريانة باسيان لَيدةكات و دةَلَيت: )ثَيويستة 
عةقَلي خؤرئاوا لة ئاست دَيوانةيي ئةو بليمةتانةدا 

انة كِرنؤش بةرَيت، نةك هةَلوَيسيت ثَيضةو
 وةرطرَيت(. 

ثاشان "فؤكؤ" دَيوانةيي بةم شَيوةيةي الي 
خوارةوة ثَيناسة دةكات: )سةبارةت بة طةورة 
داهَينةران ئةوا دَيوانةيي ماناي ئةوةية كة ناتوانَيت 
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بةرهةمَيكي هونةري تؤكمة ثَيشكةش بكات، بةالم 
مادامةكي ئةو داهَينةرة تواناي بةرهةم هَيناني 

ت نادرَيتة قةَلةم، تةنانةت طةر هةية، ئةوا بة شَي
خاوةني ئةقَليةتَيكي ئاسايي تةندروستيش نةبَيت.. 
ئاشكراية طةورة داهَينةران زياد لة كةساني تر 
ثةشَيوترن و خةَلكَيكي ئاسايي نني. بؤ منونة نيضة 
لة دوا ِرؤذةكاني ذياني ئاسايدا دةيتواني تَيكسيت 

ن لَيو لة قةشةنط و جوان بنوسَيت، تَيكستَيك لَيوا
فيكري قوَل و شيعر، بةالم سةر وةختَيك كةوتة 
وِرَينةكردن و نوسيين نامةي بَي سةروبةر بؤ 
هاوِرَيكاني، ئيرت ضووة ناو خانةي دَيوانةييةوة. 
بةجمؤرة قؤناغي بةرهةمة طةورةكان كؤتاييان هات، 
قؤناغَيك كة بةرهةمي قةشةنطي وةك: طوراني 

تي تَيدانوسي و تراذيديا و زةرادةشت وةهاي و
قؤناغي هةَلخليسكانة ناو شةوي تاريكي و نةبوني 
تواناي ئةوةي تَيكستَيكي كؤنكرَييت بنوسَيت، 

 دةسيت ثَيكرد(. 
لة دواي ئةمانة كتَيبةكة )نوسينة 

ي سةرةكيةكاني فؤكؤ(، باس لة قؤناغةكاني ديكة
تايبةت ئةو فيكري "ميشَيل فؤكؤ" دةكات، بة 

انطةكةي )وشةكان و قؤناغةي كتَيبة بةناوب
 1966شتةكان(ي تَيدا نوسي و ئةمةش لة ساَلي 

دابوو. لَيرةدا "فؤكؤ" خؤي ناساند و لة دواي 
 "سارتةر" بوو بة بةناوبانطرتين فةيلةسويف 

 فةرةنسا.
لةم كتَيبةيدا تيؤريايةكةي خؤي دةربارةي 
مةعريفة تاوتوَيكرد و ئةو تيؤريايةشي لةسةر 

ك: )دابِراني ضةمكَيكي بةناوبانطي وة
ئةثستمؤلؤذي( داِرشت. "فؤكؤ" ثَييواية لة مَيذووي 
فيكري ئةوروثيدا دوو دابِران هةية: يةكةميان 
سةردةمي كالسيكي لة سةدةكاني ناوةِراست 
جيادةكاتةوة و دووةميشيان سةردةمي تازة لة 
قؤناغي كالسيكي جيادةكاتةوة، بةالم لة ِراستيدا 

هةية، ئةويش ئةو تةنها يةك دابِراني سةرةكي 

دابِرانةية كة مؤدَيرنة لة قؤناغةكاني بةر لة خؤي 
 جيا دةكاتةوة.

"فؤكؤ" هةر لةو كتَيبةيدا تَيرمَيكي طرنطي 
ديكة دَينَيتة ئارا، ئةويش: )سستمي فيكر(ة. لةم 
بارةيةوة دةَلَيت: )ئةوة سستمي فيكرة كة 
ئاِراستةي تةواوي زانستةكان دةكات لة سةردةم و 

كي دياريكراودا و تابِريش بكات، وةك ذينطةية
سستمَيكي بريكردنةوةي بااَلدةست بةردةوام 
دةبَيت، بةالم كة بارودؤخ طؤِرا ئةوا دةسةاَلتي خؤي 
لة دةست دةدات و سستمَيكي بريكردنةوةي تر 
جَيطاي دةطرَيتةوة(. هةر ئةمةشة كة زاناي 
ئةبستمؤلؤذي ئةمريكايي "تؤماس كوهن" بة 

ودَيري دةكات. ثارادمييش بةماناي )ثاراديم( نا
سستمي بااَلي بريكردنةوة يان ئةو منونةيةي كة 
ثةيِرةو دةكرَيت و وةك ستانداردَيك سةير دةكرَيت. 
بؤ منوونة ئةو ثاراداميةي لةسةدةكاني ناوةِراستدا 

ان و لة ئارةدا بوو، جياوازة لةوةي ثاش سةرهةَلد
دروستبووني مؤدَيرنة هاتة ئارا. ضونكة ئةوةي 
يةكةميان ثابةندي بةَلطةنةويستةكاني تيؤلؤذياي 
مةسيحي بوو، بةالم دووةميان ثابةندي 
فةلسةفةيةكي زانسيت بوو. بَيطومان جياوازيةكي 
زؤريش لة نَيوان ئةم دوانةدا هةية. بةهةرحاَل 

َيذووي كتَييب )وشةكان و شتةكان( شؤِرشَيكي لة م
فيكري فةرةنسيدا دروستكرد و لة ماوةيةكي 
ئَيجطار كةمدا، "فؤكؤ"ي كردة كةسَيكي زؤر 
بةناوبانط. لةو كاتةدا بووة ِركابةري "ذان ثؤَل 
سارتةر"، لةسةر ِرَيبةرايةتي كردني فيكري 
فةرةنسي. لَيرةدا دةتوانني بَلَيني كتَييب )ِرةخنةي 

ر"، بةراورد بة ئةقَلي ديالةكتيكي( "ذان ثؤَل سارتة
كتَييب )وشةكان و شتةكان(ي "ميشَيل فؤكؤ"، ثري 
دةينواند. ضونكة جيهانبيين "سارتةر" كؤن 
دياربوو وةكو ئةوةي سةر بة سةدةي نؤزدةهةم بَيت 
نةك سةدةي بيستةم، سةرةِراي ئةوةش 
ماركسيسيت ئةو بة دَلي زؤربةي زؤرَيك نةبوو 
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تةر" ئاالي قةناعةتيان ثَيي نةدةكرد، بةالم "سار
سثي هةَلنةكرد، بةَلكو ثاش دةرضوني )وشةكان و 
شتةكان(، كةوتة ثةالمارداني ئةو كتَيبةو لة 
بارةيةوة نوسي: )ئةم كتَيبة دوايةمني ديوارة كة 
بؤرذوازيةت بة ِرووي فةلسةفةي ماركسيزمدا 
هةَليدةضنَيت!(. ئةَلبةتة ئةم قسةية بة خراث لةسةر 

ئةوةي "فؤكؤ" لةسةر "سارتةر" كةوتةوة، لةبةر
ضةثِرةوةكان ماَل بوو نةك سةر بة بةرةي 
ِراسرِتةوةكان بَيت، هاوكات وةكو ِرابردوش 
ماركسيزم بَي طوناه و بَي هةَلة نةبوو. بةم ثَيية 
تةقديسكردني ماركسيزم لةاليةن "سارتةر"ةوة، 
هيض بةهانةيةكي بؤ نةبوو، بة تايبةت كة كةلَين و 

تي ثراكتيزةكردني لة كةموكوِرييةكاني لة كا
 واَلتاني كؤمؤنستيدا ئاشكرابوون.

لةو ماوةيةدا دةرهةق بةم مةسةلةية، 
مشتومِري فيكري طةرم كراو "ميشَيل فؤكؤ"ش بة 
طوِر و تينَيكي زؤرةوة بةشداري تَيداكرد.. 
ئةطةرضي بؤ ماوةي دوو ساَلَيكيش ثاريسي 

 بةجَيهَيشت و بوو بة وانةبَيذ لة زانكؤي تونس.
وةختَيك طةِرايةوة بؤ ثاريس، دةستنوسي سةر

كتَيبَيكي نوَيي ئامادةبوو بؤ ضاث، ئةمةش بة 
قورسرتين ئةو كتَيبانة ئةذمار دةكرَيت كة ئةو 
نوسيويةتي و بةم ناونيشانةية: )ئاركيؤلؤذياي 
زانني(. ثاش ئةوة دةسيت كرد بة ضةند 
لَيكؤَلينةوةيةك بة مةبةسيت ِرةخنةطرتن لة مؤدَيرنة، 

يش لة ميانةي شيكردنةوةي سستمي سزادان و ئةو
بةندخيانةكان لة ئةوروثادا. ئةمةش لة ماوةي 
سةدةي نؤزدةهةمدابوو. وةكو ئاشكراية سةرجةم 
دامودةزطا مؤدَيرنةكاني فةرةنسا، وةك: )دةزطاي 
شَيتخانة و بةندخيانة و قوتاخبانة و مؤَلطةي 
سةربازي و سستمي ثؤليس(، لة دواي شؤِرشي 

 يةوة دروستبوون و تا ئةمِرؤش بةردةوامن.فةرةنس
"فؤكؤ" زؤر بة توندي كةوتة ِرةخنةكردني 
ِرووة سليب و سةركوتكاريةكاني مؤدَيرنة و لة ثاي 

ئةمةشدا دةستةواذة بةناوبانطةكةي خؤي وت كة 
دةَلَيت: )ِرؤشنطةري ئازاديةكاني دةستةبةركرد و 
 هةر خؤشي كؤتو ثَيوةندي بؤ دروستكرد(. "فؤكؤ"

 ثَيويست بةرامبةر مؤدَيرنة ِرةشبني بوو.زياد لة
لةم سةروبةندةدا جةنطَيكي فيكري بةناوبانط 
لة نَيوان ئةو و "يؤرطن هاثرماس"ي فةيلةسويف 
ئةَلةمانيدا، دروست بوو. "هاثرماس" ئةجمؤرة 
ِرةخنةطرتنةي لة مؤدَيرنة ثَي ثةسةند نةبوو، هةر 

كة لةاليةن بؤية دذي ئةو شاالوة توندة وةستايةوة 
فيكرَيكةوة كراية سةر مؤدَيرنة، كة لةسةر ضةث و 

 هَيزة ثَيشكةوتن خوازةكان ماَل بوو.
"هاثرماس" سةرةِراي ِرةخنةي زؤري 
لةالدانةكاني مؤدَيرنة، بةالم لةطةَل ئةوةشدا وةفادار 
بوو بؤ ثِرؤذةي ِرؤشنطةري و مؤدَيرنة. ئةو وةكو 

ستبةرداري "فؤكؤ" و هاوشَيوةكاني نايةوَيت دة
ثِرؤذةي مؤدَيرنة بَيت و وَيراني بكات. لَيرةوة ئةو 
ملمالنَييةي نَيوان "فؤكؤ" و "هاثرماس" بةو 
ملمالنَيية دةضَيت كة لة نَيوان "نيضة" و "كانت" 
يان "نيضة" و "هيطَل" دا ِرويدا.. لة ِراستيشدا 
يةكةمني طةورة ِرةخنةطري مؤدَيرنة "نيضة"ية نةك 

خؤيشي دان بةمةدا دةنَيت و  "فؤكؤ".. "فؤكؤ"
 "نيضة" بة يةكةمني مامؤستاي خؤي دةداتة قةَلةم.

وةكو دةزانرَيت بريكردنةوةي "نيضة"، قؤناغي 
ئةقاَلنيةت و نا ئةقاَلنيةتي بةخؤوة بينيووة، لة 
يةكةمياندا ستايشي "ظؤَلتَير" دةكات، وةك 
برييارَيكي ِرؤشنطةري لة سةدةي هةذدةهةمدا، بةالم 

ناغي دووةمدا طومان لة هةموو شتَيك دةكات: لة قؤ
)ضةمكي حةقيقةت، زانست، ئةقَل(. بةجمؤرة لة 
فةلسةفةي ِرؤشنطةري هةَلدةطةِرَيتةوة، ئةو 
فةلسةفةيةي تا ئةوثةِري ستايشي ئةقَل و زانسيت 
كرد. هةروةها لة تةواوي فةلسةفةي ئةقاَلني 
 ئةَلةمانيش هةَلطةِرايةوة، ئةو ئةقالًَنيةتةي بة
تايبةت لةسةر دةسيت "كانت" و "هيطَل" طةيشتة 

 ئةوثةِري.
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هةر ضؤنَيك بَيت ئةوا "فؤكؤ" هةَلةي كرد 
كاتَيك شااَلوَيكي ِرةخنةيي كردة سةر مؤدَيرنة، بَي 
ئةوةي حساب بؤ ئةو دةسكةوتة ئيجابيانةي بكات 
كة فةرامؤش ناكرَيت. بَيطومان ئةو باشي كرد 

ني دةستنيشانكرد، كاتَيك كةلَين و كةموكوِريةكا
بةتايبةت لة قؤناغي كؤلؤنياليزمدا، بةالم مؤدَيرنة 
سةر لة بةري خراث نةبووة. كةس الري لةوة نيية 
سستمي مؤدَيرنةي دميوكراسي تةنها سستمَيكة 
بايةخ بة مافة سةرةكيةكاني تاكةكةس دةدات، هةر 
ئةويشة ثلوراليزمي ئاييين و سياسي لة كؤمةَلطةدا 

ات و بواري ئازادي باَلوكردنةوة و دةستةبةر دةك
بريكردنةوة و ِرادةربِرين، بؤ رؤشنبريان و 

 ِرؤذنامةنوسان دةِرةخسَينَيت. 
بؤية نةبينيين كؤي ئةم دةسكةوتة ئيجابيانة، 
بةَلطةي بةشةوارة كةوتنَيكي فيكري ِرون و 
ئاشكراية. بةالم ثَيدةضَيت "فؤكؤ" لة دوا دوايي 

ة عةدةميةي هَينابَيت و تةمةنيدا وازي لةم بؤضون
ئاوِري لة دةسكةوتة ئيجابيةكاني مؤدَيرنة 

 دابَيتةوة.
لةم سةروبةندةدا لَيكضةرَيكي طرنطي لة 
كؤليذدي فرانس سةبارةت بة تَيكستة 
بةناوبانطةكةي "ئيمانوَيل كانت" ثَيشكةشكرد كة 

بةم ناونيشانةية: )ِرؤشنطةري ضيية؟(. "فؤكؤ" لةو 
وي )كانت و شؤِرش(ةوةية لَيكضةرةيدا كة بة نا

ستايشَيكي زؤري طةورة فةيلةسويف ِرؤشنطةري 
"ئيمانوَيل كانت"ي كرد و ِرايطةياند ئةو 
دامةزرَينةري فةلسةفةي نوَيية، فةلسةفةي حةقيقةت 
و ئةقاَلنيةت و كؤي بةرهةمةكانيشي )واتة 
بةرهةمةكاني ميشَيل فؤكؤ خؤي(، دةضَيتةوة سةر 

يةي "كانت" بةر لة دوو هةمان ئةو هَيَلة فةلسةف
سةدة سةرةتاكاني داِرشت. ئةمةش ماناي ئةوة 
دةطةيةنَيت كة "نيضة" تةنها مامؤستاي نةبووة، 

 وةك ئةوةي ئَيمة لة ِرابردوودا ثَيمان وابوو.
بةجمؤرة و ثاش ماوةيةكي زؤر لة ِرةخنةطرتن 
و ياخيبوون، "فؤكؤ" طةِرايةوة الي مؤدَيرنة و 

 نةطةِرانةوة ضاكرتة. درةنط طةِرانةوةش لة 
دواجار دةبَيت بَلَيني "فؤكؤ" لة ِرَيي ِرةخنةوة 
سودَيكي زؤري بة مؤدَيرنة طةياند. ِرةخنةكاني ئةو 
كةساني دي هاندا تا ِرووة طةشاوةكةي مؤدَيرنة بة 
ضاكي ببينن، ئةطةرضي ئةوة خواسيت ئةويش 

 نةبوو.
 

 سةرضاوة
 10/1/2005بيان الكتب، 
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 ضةمكى طوتار لة فةلسةفةى ميشيَل فؤكؤدا
 
 

  حممد عةبدولواسعحممد عةبدولواسع
  : عةدالةت عةبدوَلآل: عةدالةت عةبدوَلآللة عةرةبييةوةلة عةرةبييةوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هَيشتتتتةي ةسوفسوتتتتةن ى فةرسنتتتت   ةس  ن تتتتي   
( 1984-1929هيىضتتتتتتتتتتتس ك ريشتتتتتتتتتتتَي  ة  تتتتتتتتتتت   

فيآلد وتتتتتةييس ر ىتتتتتسى    وتتتتتس فتتتتتة     ةَو و تتتتتسى  
ئتتتتتتتتيى د  هسوتتتتتتتس ى هَيشتتتتتتتتةي   ين  خ  ةسو تتتتتتتسةييس 

خيى ن د وسآل َيكر  ي وطس   وسوتس    وش   سىة ي 
وتتتسِ  ةىى ى    .ةسوفسوتتتةةس هيىضتتتس خس ينر    ئتتتيى 

 ئتتتسى فتتت  ختتت   دوي د وس تتتس وتتتس ةيكتتت    ي ينيتتت       
ئسرتتتتتتتس  فتتتتتتتسى    َي   تتتتتتتينر  ة نيتتتتتتتين ضتتتتتتتسن      

 س ئسجنيِ ف  ن ى  ضس خينَيكر ىسى   وسى فة   نسد  
خ وينيتتين وَيتت  ىن  وتتتس فتتة    ةسو تتسةس ى  ة خ تتتس      

سد فر  د  ىىن يوتتتتتتتتر  رَيتتتتتتتت ىى  وييوتتتتتتتتر  ئتتتتتتتت

ث وشتتتتتتتتك ة  ريةتتتتتتتتس ين.. ئتتتتتتتتسى وَيك و ي تتتتتتتتسى  ى    
 تس   وتس فت  ىد ن  ثَي  ضةىنسى  عس  فر ى فيينييينتس   

خ وتتين وتتس ةيكتت   ئتتسِ ةسوفسوتتةةس د ى  هتتس ي ى وتتين   
( إشكاليةوَي ي ةى  وسخةد  خ وين   فةىنس س ى ةت  

ئسرتتتتتس  فتتتتتسى فتتتتتسدنيو يةةىن ى هسآلنتتتتتس   تتتتتس وتتتتتس  
يين    ن ةىى   َي   تتينر ة  تت  ى هسو  تتسنطين خ تتة س

ى ىى  ن ىىوينس. ئتسى  ةَو و سى وتس   تس نةىوتس       
رتتتتتس" وةرئ د. ئتتتتتسو  ى ى  فتتتتتس"ة  ئ ثَيشكس تتتتتر   
د  يت  نسويجس س  وتسى ه  ي  نتسى  ثَيكت َوت. وتسِ     
 ةىى ى   نةىوس   ئيش وسوس  خ ة س ةىى  ضسركس 

ةتتتسى  ة   ويتتس ين د  تتتيت ى وتتتس وسنةي د وي ةَو يَ 
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ىد  وين  هَي َيت ى ئسى    تس فتسدفي ير  َيكتسى ةى     
وي فس ةىى   َيطسوشة    د خ  ى    ة وتةر د  ي تسى .   
وسِ فة    ت    ة نيةوتس ر ريرسو تس وسىتسو فةىفتيى  ة       
ف س ة  ييتتتتتتتس ينر ة  تتتتتتت د  فكتتتتتتتيت وتتتتتتتس ريينتتتتتتتس      
ىس تتس  دنيينسى  فتتسه     رسو تتس د نتت  ى ى ىى تتي  ى   

ى ةةس    تس ثَيشتب فيوتك        دويو ىس ينييسى . ئسى
وس دو   ئسىد   فس  َية وس ر  يوةس ر  وس هسو ةتس  ى  

   َيطسوشتتتة ر ئتتتسى  ة ىس  نتتتسى  دَوتتتت  تتتس    -د فتتتس 
ضسركر ىة ي  ثَيك د هَي ن ى  ئسى ة رينينس   س ئسِ 
ضتتسركس ثَييتتين هسو   وتتةَيت ى  ئتتسى ثسوة ن ويينتتس  
 تتتس فتتتس ضتتتسركس  يي يي ينتتتسى   ى َوتتت  د ت. ئتتتسى     

( املؤلفففففففففف   ثَي  ضتتتتتتتتتتةىنسى وس   تتتتتتتتتتس د نتتتتتتتتتتس  
ثَيي سو   وتتةَيت وتتس    يويتت   ئي تت يفةىن فتتس ىَو تتس     

  -ئتتتسى ثَيطسوتتتس خ  تتت   يت   تتتس ى دوتتتي   ىة تتتي    
ئسرتتتس  هسوتتس ر   ة  تت   وتتس ةسو تتسةس  هيىضتتس خ       

فتتتسفو  ة  ك دنتتتسى  ى ئيوتتتينك دنسى  ى فس تتتةس     
   دن.

 تتتس ضتتتسركر  د وتتتت ثَيتتت   يتة  َود نتتتس  وتتتسى
 وككي ويتتتتتتس ر ةسو تتتتتتسةير  تتتتتتييى  فتتتتتت   ىة تتتتتتي  ن

هسو َي جين  خةَو  نسى   ةسو سةس  ة    وسالوسك ى  
  وسالوس    ت  ى    َية  َوك ف   ةَو و سى   ةسو سةر

ن وككي ويتتتتتسك  تتتتتس  تتتتتسن ي ى آلر  نتتتتتسى   هسنتتتتت ي  
ث وتتتيي   ةسو تتتسةس   رتتتين ثَيتتتك نيهَي َيتتتت  فتتتسو كة  
ى ى آلر  نسى وتتتس فتتت    رتتتسو َيك ث وتتتيي   رتتتسع و ر 

وتتش. هتتس ى هي ئتتسِ ن وككي ويتتس -وييوتتر ى ئي تتي  
ئسى  تتر فتت  د   تتسى ةى  ئتتسى فيفس تتس ىسى  نتتس   تتس   
ة  ت  س تتس  وسوتتس   ت دىىن   تتس ئتتسى نيش   نتت  ى   

 ى  -ن  فتتتتتتتتسه   ىة تتتتتتتتي  -د وتتتتتتتتسآلت ى ئي تتتتتتتتي  
 يك  ىنس سى   س  ييوتس وتس  رتين ى د   ى ئيوتسى       
 ى وقر رسع و ر  ئسى   وس ضة  ضَية   دىى فتة    

وتتس  ن.-ف س ة  يتت    تتس ئتتسى نيش  رَيتت ىى ى ةسو تتسةس   
 د. ئتتسو  ى ى ( ختت   وتتس ضتتسركر  وتتس   يد    تت    

 رتتين د د ت ال  ة  تت  ى دوتت   ة  تت  فتت   رتتين وتتس       
 ةَو و تتتتسى   رَيتتتت ىىور ى  ةَو و تتتتسى   ئتتتتسد فر ى  

 ةَو و تتسى   ةسو تتسةي    ئيرتتي   د  تتيت فتتسى    تتس 
 تةَون ى ثَيطتس    وَيك و ي سى  ينر ثَيشتةى خ وتين وتس    

وس  ي   ينر ة   د   نتسد ى   وتين ثسوة نت ور      رين 
نَيتتتتة ن  رتتتتين ى ىة تتتتي    تتتتس ئسرتتتتس ثسوة ن ويتتتتس ر    
ىسىهتس ور ف س ة  ييتتس وتتس ىة تتي   ة  تت د   ة   وتتسك  
 تتتس    َوتتتك نك و ييتتتين وتتتس  رين يوتتتييس س  د  تتت د     
 ة نطتتتتس ه  ي   س تتتتر  ى ك نةىوتتتتس  ثَيتتتتر ى وتتتتس     

 س  رين  ةَو َيكر وس فسخ    فطس ةَوةسى  ف  ئسى  
وتتتتتتتتتتس ضة  ضتتتتتتتتتتَية    تتتتتتتتتتي   وتتتتتتتتتتس   ييس يني     
د ىةنس  دىى   فسو كة وس دىى ةَور فيفس تس ينر  ت  ى   
وتتس وتتيوس  خ وتتسثين نس ينر ىة تتي  ى رسوتتسوس ينر  
فسوتتس  فيفتتس ر  رينتتت    س تتس  وسوتتتس  د  تت  . وتتتسِ     
 ةىى ى   وتتتس ثَيتتتةد نر  ةَو و تتتسى  وتتتس  رتتتين  د نتتتس      

دَوة نتتتسور د  تتتيت ى ك  فتتتس ر  تتتَيةر س سوسوتتتس  في
ئتتس رةىنَيك وتتس  يوتتس   رينسى نيتت    وتتين ثسوة نتت ور  
 تتتتَيةر فتتتتس  رينتتتتسى  وتتتتس وتتتتس د رر  ةَو ي تتتتين  ى  
وتتتتتتس د رر   وتتتتتتيك ى وتتتتتتس د رر ر دَو نتتتتتت   ى    
و ى تتةر ئتتسِ  رينتتس  يي تتي  ى  يتتيى     تتس ة  تت       
ىو تتتتتتةةىوس ر ئي تتتتتتك    فكتتتتتتيت. ئسىتتتتتتس   رتتتتتتين  

سى  ى   تتَيةر  ةد فَيتتت وتتس ثسوة وتتت فَيتتت فتتس عسسف تت 
عسسأل  ئسى  ئسرس فس    ىى  ت ريني  ئسى وتس  تَيةر   
 ةد وس وس  رين  وس  رينر عيسف س ين   تسى فو  رتينر   
 َيةر ضييس؟ وتسِ ى  تسوسى  ة  ت  وتس وَيك و ي تسى        
دوي د    َيةر ى وس ريينس   ةَيةس س   ىى س ين ى 

س دى    تتةس ين(  ستتةىو د فَيةتتسى . وتتسى  ةَيةتتسد  فتت     
 رتتينر  تتَيةي   د ضتتَيت ى ك ئتتسى    تتس وتتس رَيتت ىى  
 َيةي   خ  ى  س  ةىى ى  وتسِ  ةىى ى  ئتسى   فت   يتي     
د فَيةتتتسى   تتتس  رتتتينر  تتتَيةر  رتتتينَيكر فس َو تتتس  ى      
 َيثس ةَو تتتتتس  ى نتتتتتي عسسىنييتتتتتس ى ختتتتت   وتتتتتس  تتتتتي      
هةنس رسنتتتتتتتتتتتتت  ن ى  تتتتتتتتتتتتتيعة ن ى ةسوفسوتتتتتتتتتتتتتةةس  

ثي تين  تَيةر   نيعسسىنييس ين   فس  سوةس  ت دىى .  
ى  رينر  تَيةر فتس وتو س ني"ت    َيثتس ةوةىن   رتينر       
ىَوكضتتتتتةىن وتتتتتس وتتتتتس د رر  ةَو ي ين تتتتت     رتتتتتينر   
ىَو تتي  دن وتتس وتتس د رر   وتتيك    تتس دى  تت  ىة تتي  
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 ةَو ر د ى َوةسى   ثي ين  رينر  تَيةر وتس وسنةي   
 د  -ال رَ يوس وس د رر رت دَو ن  وسىتسو نيةضتس ى رت    

وتتتتش ى ك  س  وتتتتةسوس ر -يند  د  سىَوةتتتتسى .  رتتتت
 تتتيك دنسى   وتتتس رَيتتت ىى   تتتَيةي    ئيرتتتتيد فةىنر     
هسوتتس   ئسرتتس  وتتس ريينتتس  فسدى د ضتتةىنر ة  تت  فتت  
ضتتسركس  ييى    تتينر  تتَيةر ى ك فيفتتس َيكر ر  وتتر  
 تتس نيشتتينس وتتس ئتتس رةىنَيكر ر  وتتر  تتيك ى د ى تتسن    

  -وتس. فتسِ  تَية وس   -د ى َوت  س ئس رةىنر  تَيةر 
ر وَيك و ي تتتتتتتتسى  ي ور  وتتتتتتتتس ثي تتتتتتتتذينر رَيتتتتتتتت ىىو

ىَو تتتي  دنر ة  تتت د   د  فتتتي     رتتتينر  تتتَيةر  وتتتس  
  رسو َيك  يعة ى هةنس رسن  ى ةسوفسوةة   د ىوتت  
د فَيت وس منةىنتس  د  وتيد ى نةلتي  ى ه و ت  ون ى     
نيةضتتتتس   تتتتس  سوتتتتيوس ير ئتتتتسى  ى  تتتتس نيةضتتتتس  فتتتتس    
منةىنسوسك وسى ئي  وةس ةسو سةييس وسسسو تسِ د د َوتت   

    وكي ةنتتتتتتتس( وسوتتتتتتتسك  -ين ى هتتتتتتتسفةىن تتتتتتتس  رتتتتتتت 
    د  تتتتسى   ئتتتتسى   وتتتتس ريينتتتتس  فة  دنتتتتسى    
 ةوشتتسويينسوسى  فتت   رتتين ى رتت  ل  ئتتسِ ئس  س تتس  تتس   
ة  تت  د وكي تتس ف تتسري ى ثَيةد نطَيتتك فتت  فة  دنتتسى   

  رين.
هتتتتتتس ى هي ة  تتتتتت  هتتتتتتسىو د د ت ىَو ي  دنتتتتتتس  
 يوةس تتتس ين   تتتَيةينسويس ين( فتتتس  رتتتين ى ئتتتسد   ى   

    فكي سى   ئسى ىَو ي  دنس  يوةس ينتس   تس فتس    هةنس
وتتتين - رتتتينَيكر نتتتير  ى ىى تتتسىسوَيكر رس  وتتتي      

د د نَيت   رين ى ىى سىسوَيك  س ري َي َيكر  سنطر 
ثَيتتتتك د هَيتتتت ن. رتتتتيد رَيكيش  رتتتتين ئتتتتسِ  ة نيوتتتتس  
فس  ن ن ى ىَو  نك دنر هسوس فسفو ئسى   فضتَيةس  َوت    

ى  ى  تتتس  رتتتين   فتتتي   هتتتيي ويوتتتيوس سى   ئتتتسى  ئتتتس   
 س  وتتتتةسوس س فتتتت  فتتتتس  نطي    ئتتتتسِ خسوتتتتف س س   

  ةسوفسوتتةن ى  -ثسوة نتت ور فتتس  سوتتيوس ير ة  تت 
 ة لتتس  دنَيكر دوتتي وك  ى فتت  رَيتت ىىور ئتتسد فر ى فتت  
 سوتتتتتيوس ييس  يوةس ييتتتتتس ئسد فييس ينتتتتتسى   هسوتتتتتس   
ئسدوةر و  ويىل ئ مي ن   وي ئوش فس منةىنسوتسك  

د د َوت  ئسى   فس هت     وسى  سويوس ييينس وسسسو سِ
ئسى ن َي َيةر ى نتير و  ى  ي يوس ييتس   تس هسوتس ر.     

  وسوتتتتتسك -وتتتتتسِ  ةىى ى  ئتتتتتسى   تتتتتَيةر ى نةىوتتتتت  
    د ى   ئسرس  ئسى نيو س سوس  س ختةد  رَيشتَي    
ة    خ   وس س ني"َيك وس س ني"س ينر  وينيت   ثَييت     
 َيثتتتتتس ةوة   ئتتتتتسى  تتتتتةس   تتتتتس ى   وَيتتتتت   يت  وتتتتتس    

ى  ن وتتتتك فَيتتتتت ى فتتتتسو كة      ةنتتتت  وتتتتس   ئ  وتتتتي ئ 
ثسوة ن وتت   فَيتتت ثَيتتة  . ثي تتين  رتتين  ى ك ة  تت      
فتتت   د ضتتتَيت  رتتت   َيكر ى ةدويينتتتس  هسوتتتس  تتتس     
د  سىَوةتتتتتتس ثتتتتتتَيش ر  لتتتتتتسى   وَي   تتتتتتسى وس  تتتتتتس    
رس  وتتييس س  ى رس  وتتير فة  دنتتسى   رتت  ل وتتس    
 ريينسوسى   ى  س  وس ريينس   رينسى   وس هسو   د ت.

   - ىى تتتتس ين ى  تتتتةس ين(  ة  تتتت    ةَيةتتتتر
ثةخةتتتتتتتتتتس  دوتتتتتتتتتت   ةسو تتتتتتتتتتسةييينس  ئتتتتتتتتتتسى  ى   
 د  ى ين نسى وس يشتتتتس فتتتت  ئتتتتسِ دوتتتت  .  ةَيةس تتتتس    

  وتتس وتتو ئيوتتة    وتتسىَو تتي  دنر ة      نط  نتتسى  
ئيوتتتةر ختتتتةد  ى ئتتتسد فر  ئيوتتتتةر      نط  نتتتسى   

  ن ةر ى رَي ىىور  ئيوتةر ةسو تسةر. وتسِ  ةىى ى     
  فتتس ضتتسن  د  َوكتتر    رتتين ال  ة  تت  ختت   ى َوتت  ى   
هتتتسفةىن   (التنفففا    ةسو تتتسةييسى   ى ك    تتتيفةىن 

( ى رتتتتتتتتتتت  ل. هس وتتتتتتتتتتتسِ خيو س تتتتتتتتتتت    الكينونفففففففففففة 
 يوةسمتسنتتت َوةير ة  تتت   فتتتس فتتتس  ى د فتتتس نيةضتتتس ى      
هيو ىتتتتتتتتس  ى  هتتتتتتتتس دىى  تتتتتتتتسى رر  ة لتتتتتتتتس ي   ى   
ة  ريوي تتةر  فسد   تتسىت. ئتتسِ  يوةسمتسن َوةييتتس   

رتتتتين ى فتتتت  وسوتتتتس   ةَو و تتتتسى   ئتتتتي  ي و    فتتتت   
ئس رةىنس  رينسى نييس  يوةس ييس ينر ى ك ئس رةىنر 
 تتتتتَيةر ى نسخ  تتتتتر   ة د ى وتتتتتةَيت. فتتتتتسآلِ ئتتتتتسِ    
ىَو ي  دنتتس فتت   رتتين  تتةَيكر ثَيتتك نتتسد هَي ي  تتسن ي       
س ني"َيكر ةيك ور نتسفَيت وتس  وتينر ة  ت   س ني"َيتك      
 تتس  َييتت   ة  تت   وتتس هسنتت ي  َيتت   خ وتت    ختت   فتتس  

وتب  ة   وي رسى    ةنييدىتس    ئسد   ى ئسنطَي    ف
دى  تتت  ىة وتتتةييسى  فتتت  ئيوتتتةَيكر  تتت      ى َوتتت    تتتي

  يكي   دن  س ئيوةر ضسركر ىة ي  .
وَي  د  د نتس  ن وككي ويس تس  خت   ثَيشتكس      
د  يت ى ك هسىو َيك  س ئيريجنر د  خ ة ر رت   ر  
هسرس ييينس  ىة ي   وس ةسو سةس  ة  ت د   ئتسى     
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ىة تتتتتتي   ى  د  ئتتتتتتسِ فتتتتتتس وَيك و ي تتتتتتسى  وتتتتتتس ريةتتتتتت  
د وتتسآل س س  ى ثييد   دنتتس ىة تتي   ى نيىة ي ويتتس   
 يي يي تتتين وتتتس رَيتتت ىىد   وتتتين ئتتتسى    تتتس ة  تتت        
نيىوتتتتت  نَيت  فتتتتتةىنر  سو س تتتتتسفةى  ىة ي   تتتتتين ى    
ة رينس ينيين وس رَي ىىد  ئسرس  فسى    س نتي ة ن   
وَيك و ي تتتسى  وتتتسىة ي  ى وَيك و ي تتتسى  وتتتس رَيتتت ىى وتتتس      

  د  ئيري   ف  ئسى  د   َوت وس     ييفكسو سى . وَي
  وتس دىى  ةَيةتر   - س ة  ت  ىة تي  ى ضتسركر ىة تي     

ف س ة  يتتتتتتت    يوةتتتتتتتست  تتتتتتت دىى   تتتتتتتس ئتتتتتتتسى نيش     
 ئي  ي و  وي    ن ( ى  وي ة ر ىة تي ( ى هسنت ي   
وَيك و ي تتتسى    تتت ن. وتتتسِ  ةىى ى  ة  تتت  فتتتسِ  تتت       

 ىة ي  هسن ي  ي  فسريني   ثَي يوس  ىة ي  د  يت 
شتتتةييس فتتت   تتت   ىة   ى  تتتين  هسنتتت ي     ثينةتتتيو  ى

  ىة   ى  ينتتتتس  - تتتتي وش   رسو سوتتتتس ر  يتتتتيى    
 ي   وَييسريش ثتسو ة ى  دنر  تةَيكس  تس ف تسري      
ختت   هسوتتس ى فسو طتتس  ى وتت ك دنس فتت   ري  وتتس ر      
دوتتتتتي وك  ى وتتتتتس ىة   ى  تتتتتين ى ئيري  وتتتتتس ف وتتتتتين.   
هتتتس ى هي وتتتس  تتتةَو َيكر  تتت د  ى  ثَي يوتتتس  ىة تتتي      

  رسو َيكتتتتس وتتتتس ىة   ى  تتتتين  ئتتتتسى   ىة تتتتي   د  تتتتيت
ىة   ى نتتتتس   تتتتس ثسوة نتتتت ويين هسوتتتتس فتتتتس ختتتتةد      
ثَيك ي تتتتتتتس  ىة ي ويتتتتتتتسى   وتتتتتتتسِ  ةىى ى  ىة تتتتتتتي     
وس سوتتس ر  ة ى نةَيتت   وتتين ىَو تتسور نييتتس  تتس سيفيتت     
فتتتسى  فَيتتتتت فتتت  هتتتتس ي هس يوتتتس دىىفتتتتي   فةَيةتتتتسى  ى    
فةة ن َوتتتت د  َ َوتتتت ى فتتتس ي ف َي  َوت وتتتس ريينتتتس   

  فتتتتسو كة ىة تتتتي  ف وةييتتتتس وتتتتس  ري  وتتتتس ر   رَيتتتت ىىد 
 يوةتتتتس ير ىة   ى  تتتتين  تتتتس د  تتتتة نن رس  تتتتس ينر   
فةىنر خ وين د وة يشين فكسن(.. ئسِ  ة ىس  نتس  تس   
ة  تت  نتتيى  وَي تتيىن ىة   ى  تتين وتتين د  ف ة ى  تتين     
ثَيك ي تتتتتتتس ىة ي ويتتتتتتتس ينن  وتتتتتتتتس فس  رةتتتتتتتس  وقتتتتتتتتس    

و تر     ن ةييس ين    ئسِ ثَيك ي س ىة ي ويينتس  فتس  ة  
خ وتتتتتتين ثينةيويتتتتتتس ينر ىة تتتتتتي  ثَيتتتتتتك د هَيتتتتتت ن ى  
رتتتتتتسنكةريش د فتتتتتتن فتتتتتتس وي تتتتتتة ر ثَيك تتتتتتي ن ى  

وتتتش وتتتس د ستتتر ة  تتت د  فتتتس -ى  ضتتتسخين ن. ىتتتة   ى
ريني  ىس دوفس  ىة ي    وين وس تس  وس تسري َيةر ى   

 ة ىتتتتس      يوييتتتتس ر  فتتتتسى   ىتتتتة   ى فس تتتتَيكر 
ف ضي سويس وس ىة ي  ى ف  ئسى   د  ة نَيت ف  خت    

 فسخ  فَيت  ى  س رس  ةسنت  نتسفَيت فتس ىة تي  ى      وس
وسىسو هيي فس َيكي  . ىة تي  ى ىتة   ى ى ثَيك ي تس     

وتتتتتش  تتتتتةطسوَيكن ثَيك  هسو تتتتت  ث  َون ى   -ىة تتتتتي  
ئتتسى وش  تتس  ة هتتي ةىون  وتتس ضة  ضتتَية   رَيتت ىى      
ةيك د   فس د   ى  ةَو سى   ى د   ى  ةوةس ى فتة     

هتتسرةى ئتتسِ ضتتسركينس    ن تتةير  نيىوتتينة َي   ئتتسى  
ى ك ة  تتت  فتتت   د ضتتتَيت  ثسوة نتتت ويين هسوتتتس فتتتتس      

األفكففففا    ى ه تتتتر فةىفتتتتيى  ة  وَيكط َو   ى  ينتتتتسى  
(  ئتتتتتتتسى    تتتتتتتتس ة  تتتتتتت  د وتتتتتتتتسىَوت   االتصفففففففالية 

د وة س  َو َيت ى وَير فك و َيةسى  رَي ىى  د ف ة نتس ين  
ى وَيكجييفةىنسى  ينس  وسفس ئتسى  ثشتةر فتس ضتسركر     

ى ك  ةىىد ىَوكتتر رَيتت ىىور  ي ينتتس. ىة تتي  فسوتتةةى  
ثي تين  تيك دنسى   ىة تي  ثسوة ن ويتس ر نييتس فتس       
 يك دنسى    رين يور وين  يك دنسى   و  وكر  
ئيتت   وتتس  ةىى  رس  سعييس تتسى  فَيتتت وتتين وتتس  ةىى   

 ئيريجنسى .
خسوتتتتف س ر ف تتتتس ة  ير  تتتتيك دنسى   ىة تتتتي     

ويس ئسى وس  س  يك دنسى وس ر ئي  ي و  ور  و يو  
ى وسوس    رسو َيك ث  ن تي  ى ثَيتة   ئتيش د  تيت      
وسى نتتس  ة ثتت  ت ى ثي َو ىتتي وك دن ى خيى نتت   َوةر ى  

  ضتتتس خين ن ى ثَيكسى ى َوتتت   ىَوةر ى ىثَيك تتتي ن ى 
 ى  تتس فتتةىن    تت تتسِ ىَو تتسور ى  سو س تتسفةىن ى د    

وتتتسو   دنر ىتتتة   ى وتتتين ىة تتتي  وتتتس  ةىى  ئتتتسى     
 ضسن   َوكذ  ى (. ي  وس  ئيويت د     وس

 تتيك دنسى   ة  تت  ى ئتتسى    تتس فتتس ه وتتسى      
نيو  ى  فة    د ى  فس د رس   ن نر ضسركَيكر نتةَ   
فتتت  ىة تتتي   تتتس  يتتتيى    وتتتس ضتتتسركر د   ى  ةوتتتةس     
 ة هسن َوكر ف س ة  يشر وس ىة تي د  ئي تك    ت دىى     
 تتس  ة هسنتت   د وتتسآل س  وتتين د وتتسآل ر ىة تتي   وتتس     

يني رينس تتتتتر  تتتتتس ىة تتتتتي  هتتتتتسرين  ي تتتتت   ئتتتتتسى ريك
هسو   وة ةَو ن ى وت ةى  فت  د وتسآل س س  د د نتَين      
خ تتتتتتتة  س ةىى  ى ك ريكتتتتتتتيني رر سسد "تتتتتتتس  دن ى 
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 ة  ك دنتتتتتسى  ى د فس  تتتتتي   ى ىو تتتتتةر   نتتتتت  ى    
ة  رتتتس ينر خيى نتتت   َوةر ى فةىفيى  ةىتتتس  ور. فتتت     

فتس   َ سوتب ةثشةةثَيةو تةس  وتش  -ئي  د  دنر ىة تي  
يوةسمتسنتتت َوةر ى د فتتت ة ن ى هسنتتت ي ث  ن تتتي  ى ك  

 د   سى ر د    ير.
د. ئسو  ى ى  د  د ضَيةس وس  ئسى    س ة  ت   
ث  ن يثس وس سري تس ينر  فت  ئي  وتةسوس ر نتةي وتس      
وَيك و ي تتتتتتتتتتتسى   رينتتتتتتتتتتتسى نر ى رَي ىىويتتتتتتتتتتتس ين ى  
وَيك و ي تتسى   ةسو تتسةس  د رس   نتت ىى   ئي  وتتةسوسك 
 تتتتتتتس وسوتتتتتتتس  ضتتتتتتتسركَيكر دوتتتتتتتي وك  ى  ىة تتتتتتتي    

 د ىوتتتتتتتةَيت  ضتتتتتتتسركَيك  تتتتتتتس فتتتتتتتس هسرتتتتتتتس ر ى     ة
وَيكجيي تتس  ى  د نيوتت َوت ى وتتس ريينتتس  ئتتسى  تت  ة     
ثسوة ن ويينس سى   س وسىسو فيفس طسوَيكر ف تس ة  ير  
 وتتتتتتتتتس فتتتتتتتتتة    ةسو تتتتتتتتتسةس ى رَيتتتتتتتتت ىى ثَيكتتتتتتتتتسى    
 د وين  رس  َو َيت  ى ك   ن  ى د وسآلت ى ئي ي .

د ىي تتتتتس وتتتتتس   د نتتتتتس  فتتتتتس د ى ِ د فَيتتتتتت  تتتتتي
ر ثسوة نتتتت ور ىة تتتتي  فتتتتس   ني تتتتسى  ى     د  خ تتتتة 

ثسوة نتتت ور فتتتس د وتتتسآل سى   وتتتين فتتتس  تتت د ى  نتتتي       
ىة ي ويس ينسى  ى  وتس دى ويت   ثسوة نت ور ىة تي  فتس      

 ى . وسِ  ةىى ى   وتس وتس  ئيوتةر وس تسِ   ةىى     -خةد
د  ي تتتتتس ئي تتتتتك    دنر ئتتتتتسى وتتتتتس   ري س   تتتتتس     
  ني تتتتتس ينر وتتتتتس وتتتتتس د رس  ييى    تتتتتين وسوتتتتتس     

ت  وين ئسى   ني تس   تس  ت   ىة ي   تين      ة د ى وةَي
وتتتس   رتتتسنَيكر دوتتتي وك  ىد  هسو   وتتتة ةَو َيت. فتتتسِ     
 َية وس  ة      ن ةر ئي  ي و  وي د د رس  َو َيت 
فتتتسى ثَييتتتس   يوسوتتتس ر  ةَو و سى وتتتس   يوسوتتتسك  تتتس  
فيفس س س    ني س ى رية د  تس  فيوتك دنر  ت د ى     
ىة ي ويس ينتتتتتتتتتتتتس ى  تتتتتتتتتتتتيك دنسى   وي تتتتتتتتتتتتة س 

سف تتتتتتة ييس ينَيةر. هتتتتتتس ى هي ة  تتتتتت   دوتتتتتت َوكر    ئ
 ةَو  ىس  نتتتتتتتتتس فتتتتتتتتت    نتتتتتتتتت  ى  ة وتتتتتتتتتةر نسسيقست 
د د رتتتس  َو َيت ى هس دىى يشتتتيين ى َو  د  تتتسى  فتتتس  

 ىو ةر   ن  ى د وسآل سى . 
وسوتتتتتس  ئيوتتتتتةر دىى ِ  د نتتتتتس    ةىىد  ي تتتتتس   
فيوتتتك دنر ىى د  ضتتتسركر د وتتتسآلت  تتتس وسوتتتس      

ت ى وتس ضة  ضتَية     ثسوة ن ويس ينر هَي  د د رس  َو
وتتتب  ي ىسوَيكر  يتتتيى  د   تتتس وتتتس نيى ن َوكتتت   وتتتين  

َوكتت   فس  سوتتةس نيفَيتتت     -د رس   ىَوكتت   وتتين ختتةد  
فسو كة   د ى ىسوَيكر ثس  تةفىى ى فىى  ت دىى  فتس    
                     هتتتتتتتتتتتتسرةى  سوتتتتتتتتتتتتةس    رسآلوس يتتتتتتتتتتتت  . وتتتتتتتتتتتتسِ 
س  ةىى ى  د وسآلت ثسوة ن ويس ر هسوس فس ىة ي  ى فت 

  نتتتت  ى فتتتتس   رتتتتسو طي ى   وتتتتين فتتتتس ىَو تتتتي  دنَيكر    
دوي وك  ى ى  ف    رسو طي  س وسوس   َوكذس  وتس ر ى  
د وتتتتتتتتسآل ر ثَية    تتتتتتتتتين ى ضتتتتتتتتتيىدَو    تتتتتتتتت دن  
 ة د ى وتتتتتةَيت  ثسوة ن ويس يشتتتتتتر هسوتتتتتتس وسىتتتتتتسو  

  ر دَو نتتتتت    تتتتتس هتتتتتسىو ر  -ئس  تتتتتس ينر    تتتتت ةة
ىس تتتسثَي  ن د د ت وتتتس ضة  ضتتتَية     رسآلوتتتس ير    

 خ و  .
وسوس  ئيوةر وَييسريش  د نس  وس ثسوة نت ور  

 ى   ئسرتس  وتس ريينتس     -ىة ي  د   و يةسى  فس خةد
ىة تتي   وتتَيك  ى ئي تتي  ى  تتة نر. وتتسى  ةىى ى  وتتس   
  رتتتتسو َيك فة  تتتتس د   و َيةتتتتسى   وسى نتتتتس  نتتتتي ة ن ي 
وتتتتَيك  وتتتتس ضتتتتسركر ختتتتةد ى ثَيك تتتتي  ر ختتتتةد ى    

ضتتت نيس ر  نسسيقتتتس ر ختتتةد   ييفك َوةتتتسى . فيوتتتر 
وتتش د  تتيت وتتس ىة تتي د  ى وتتس      -ثَيك تتي  ر وتتَيك   

 ةَوطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس  ريكيني رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسع و ر ى 
د وتتسآلاة  ويس ينسى   فيوتتر ئتتسى    تتس   ني تتر    

نتسى  د فَيتت  تس فتة        نيخةد وس  ةَوطس  ئتسى د نثَي   
ثَيك َي ينر ىة ي َوك ى د رس   ن نر ثسوة ن وطسوَيكر  

ةد ى . د وتتتتتسآلاة   نسرين د د  تتتتتو وتتتتتسفي    ختتتتت 
 ة ةةتتتتي   وَيك تتتتيش ثسوة نتتتت ور فتتتتس وتتتتس َيك وتتتتس    
الوسنس ينر خةد ى  هسوس  س ئسىوش الوتسنر ئي تي  .    
وَي  ى وتتس وتتس ةسو تتسةس  ة  تت د   يتتيى    وتتس نَيتتة ن   

  -ئي تتتي  ى  ة ةةتتتي د  د   َوتتتت  ئتتتسى    تتتس ة  تتت   
فيوتتتسخر ثَيتتت  د ت ئي تتتي   ى ك  ة ةةتتتي   ئي تتتي  وتتتس      

  وين ئي تي   رَيت ىىور   فسدو ي ن ى ث   ةيك   دني  
 تتس  يوةس تتتس فتتتس   رسو طيوتتتس ر دوتتتي وك  ى ى  ضتتتسن   
فيفس َيك  س وس د ى   وَيك  ى  سوةس ى وي تة ر  

 ئي   ىى د خةوَي سى . 
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 تتتتيك دنسى  س  وتتتتس  ةىى  رَي ىىويتتتتسى ( ئتتتتسى 
 تتت دىى   تتتس  ئي تتتي   و نتتتينر ى   رينييتتتس  ئي تتتك   

 رتتتت   َيكر ثييىوتتتتيال  نس  هتتتتسفةى   ئيريجنيشتتتتر   
  ني ر خةد ى ثَيك ي  ر ختةد   وسوس  ئيوةر ىة ي  

فتتتتةى  ى ك ختتتتةدَوكر ئي تتتتي  . وتتتتس ثَيتتتتةد نطر ئتتتتسى 
 يك دنسى  رَي ىىور ى ةسو سةييينس تسى   تس ة  ت     

س  دىى  ثَييتتين هسوتتةيى   ضتتسركَيكر فتت  ختتةد ىسآلو تت 
 تتتتس ى   وسسسو تتتتسِ د ى  ةتتتت  رَيكر  تتتتَيطة  نييتتتتس     

ة ن ويتتس ين ى ئسرتتس  فتتس  ة ضتتيى  دنر ىتت  ة نر ثسو 
 ييى  ويس ينيين  ئسرس س  س  ةَو  د ت فس ثَيك تي  ر  
رَي ىىويينتتس  ختتةد وتتس  ةَوطتتس   تت د ى  ى ئس رةىنتتس    
 ييى    ينسى  ى وس  ةَوطس  ثسوة ن ويس ينر   ن  فس 

 د وسآل سى .
هس ضتتتتر وسوتتتتس  ئيوتتتتةر ئتتتتسى ثَيطسوسوتتتتس  تتتتس  
ىة تتي   ة  تت  وتتس ةسو تتسةس  هيىضتتس خ   فتت  ختت      

ئتتسى  د نتتس  د ىي تتس ئتتسى   فف َيتتت      دىى  د ىتتة   تت 

فيفتتتتتتتتس ر وتتتتتتتتسنب و ر وتتتتتتتتسِ ةسو تتتتتتتتسةسوسد  ئتتتتتتتتسى  
وتتتين  د فس تتتك دنينس  نَيتتتة ن ختتتةد ى ئتتتسىوب نييتتتس   

  فتتتسو كة فتتتس نييتتتس نَيتتتة ن   نتتت  ى د وتتتسآلت ى ئي تتتي  
دوتتي وك  ى  ىة تتي   وتتس رَيتت ىىد  فتتسى ثَييتتس  ىة تتي    
 تتتَية  َوكس فتتت  ضي  وتتتس   دنر وتتتس  سرر فيفس تتتس   

سو تتسةييس ين  ئيتت   فيفتتس ر  رينتتسى نر فَيتتت وتتين    ة
رسع و ر وين وييوتر  ضي  وتس َوكر رَي ىىويينتس .    
وسِ خيو تسى  د نتس   ى   د في َيتت  تس ضتسركر ىة تي        
د  ى   وس ر ثَيةو تةس فت  خةَو  نتسى   ةسو تسةس      
ة    ى  ن وككي ويس ر ةسو سةييينس   ييىوشتس فت    

 ىىويس  ييى    ين فيفس س رَي  ى  يك دنسى  وَي ى ن
 ى د    ةيك   ى     ةةويس ين.

 
 

 سةرضاوة
 .(1422     نيرس  ئئسوةسوينئ  ري  
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 ميشيل فؤكؤ وسنوورةكانى دوورترين ئةزموونى مرؤيي
 

خوَيندنةوةيةكى رةخنةئامَيزى هةردوو كتَيبى )ئارةزووةكانى ميشيل فؤكؤ(ى جيمس 
 ميللةرو )ميشيل فؤكؤ(ى دايدآ لريبؤرن

 
 

  مارك ليالمارك ليال
  لة عةرةبييةوة: دانا ئةمحةد مستةفالة عةرةبييةوة: دانا ئةمحةد مستةفا

 
 
 
 
 
 
 
 

ؤ لة سةدةي نوَيدا هيض كةسيَي  ئةوةنيدةي فؤكي   
وةك اليييةني ي نيتشيية دةرنةكييةورِ ئييةم     دواي   
دةيةيَي  لة م دني فؤكؤِ طفتوطيؤ كي دن لةميةر  نييان     
و كارةكانييةوة بةبآ ئيةوةي ايان هيةنَينآ كيارَي ي     
ئةسيييييتةمةة ئيييييةوةي زيييييياة  هةسيييييتيارمان دةكيييييار   

ةكانَييتِ لييية الييييةنيريي ةونيييدو ةيييؤلةي ويييوَين ةوةوو 
طييييةمار ي  ةرجيييية ئييييالةؤزةيماليييييةكي ةيييي  ئييييةو هةلو

م دنةكةي داوةِ بةآلم لة هيةموان طي نيف فةلفيةفةي    
ةييوانك كةسييَي  هةلةبفييةنيَينك ةنيتشيية بييووة دييؤن د

 كة ثَيى وابآ ئةو لةوديو خَي  و وةر ةوة دةني؟

وَيناك دني ئةوةي فؤكؤ ديييت ييان ثَييي وابيوو     
دا كيييارَي ي طييي ان   1968كييية ديوييييةةي لييية مايفيييي  
ني ةييييا ئَيفييييتا ليييية  وييةكاةنييييييةِ د زينييييةوة نيتشيييي 

كتَيبخانيييية نيشييييتمانييةكان و نوورة داخ اوةكانييييدا  
قييييييييةةيس كيييييييي اوونِ بييييييييةآلم رووداوةكييييييييان ز ري   
خؤونوودك دووة بيةوةي كية رَين يي جياكيةرةوة لية      
نَييييييييوان بييييييياري مامناوةنيييييييدي بيييييييؤرنوازي و ئيييييييةو 
ئةزموونانةي كة ر دوون لة ةوندوةيذييدا لية نيةوةي    

ِ و خةري ييية ثَيشيييوووةوة بةةيييةواوةةي ليييةناو ديييوون
كؤمةلةيةيةكي نوآ دةسي  بية دروسي  بيوون ب يارِ      
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فؤكؤ ليةم وةهميةدا بةويدار بيووة و ةَيييدا قولةبؤةيةوة       
بؤ ئيةوةي ةَييي بييارِ ئيةوة لية دايي  بيووني فؤكيؤي         
سياسيييي كييية بيييةيانار بيييوو دةكاةيييةوة و بةويييداري    
خؤثيشيييياندان دةكييييار و بييييةرد دةط َيتيييية ثييييياواني    

ايي  بيووني فؤكيؤي    ثؤليسةة هةروةكو سيةرةاي لية د  
مامؤسيييتاي ر بيييي بيييووِ ويييتةكاني ثيييارَيزراون وةك 
مؤمياييييييةكي نازينييييييدوو ليييييية زان ييييييؤي ئييييييةم ي يِ  
ديياوثَي ةوةنةكاني كيية ثيي  ن ليية ةةموومييذ و دنيييةكي   
ماونةوة كةلةطةلةييدا ئيةمام دراون ليةو قؤناايةدا كية      
ئَيفتا  بؤنةةة كانيةيةك بؤ د زينةوةي ثةيوةندي 

  savoirبييية مةة فيييةوة    pouvoirنَييييوان ةوانفييييت  
بيييية   discoursهييييةروةها ثةيوةنييييدي نَيييييوان طوةييييار 

و ةييةن )جةسييتة( بيية جةسييتةوة    corpsث اكتي ييةوة  
corpsة 

ليية فةرةنفييادا ئييةوة دةزانيي ا كيية فؤكييؤ ثابةنييد      
نيةبوو بيية ماركفيييةةةوة وةك )التوسيري( بييةلة و خييؤي   
بيية وييوَين ةوةةي نيتشيية دادةنيياة ئييةو ب  واييية  ليية     

بوو كيية فؤكييؤ لةطييةي ئييةوةي ويييوَين ةوةووي     ئييارادا 
نيتشييية بيييوو بيييةآلم لييية ناخيييةوة ك  كيييي د يييوك اةي  

 هةلةي ةبووة 
ميليييةر بيييةو ئةففيييانةية ةوويييي ويييؤك بيييوو كييية  
دةلةَييي ف فؤكييؤ ثابةنييدة بيية سييةركةوةو دييةث  ةوةوة    

دا هيارةةة   1968ئةو دةسيالةةى بيةدواى سيالةى     لةو
 يتييييييية بةلةيةييييييةكى ثَي يييييةوةنا كةناوةر كةكيييييةى ب

لةوةى قايلبوونى بةوةى بةز بةئازارو ةوندوةييذي   
ويييَييت ب يييار دةرهاويشيييتةى ئيييةو بيييارة سياسييييية    
 ِويييييَيواوةية كةليييييةو سييييياآلنةدا بالةييييييان كَيشيييييابوو     

لةكاةَي يييييدا ز ر لةهاور ةطيييييةزةكانى بةبيييييةكارهَينانى 
مييييييييييادةى سيييييييييي  كةرو نيييييييييييانى كؤمؤنيفييييييييييتانةو   
ل ئةزموونيييييةرايي لييييةنيانى سَي فيييييدا ةييييةواو قاييييي 

ئييةوة فؤكييؤ ئييةو    ِببييوون وةك هييةآلةنَي  لةدةسييةآلر  
كارانيييةى وةك مةويييةَي  دةكييي د بيييؤ كيييؤنف  لة  دنى     

ثَيناسييةى ئييةو دابيية م  يييية     ِخييؤى  خييةلة انى ةيي   
ر ونيةراييانةيشييييي وةهييييا دةكيييي د كييييةرقي لَييييييان  

دةبييؤوة كيية ائةوانيية هييةموو ئييةو وييتانةن كةخزمييةر  
اريي بييةئارةزووى ثيياوان  دنى دةسييةآلر بةسييةر نييي   

ئيييييةوةى ليييييةدةرةوةى سييييينوورى    ِر ناوادا دةكيييييةن
كؤمةلةياى ر ناوادا روو دةدةن بةرادةيةكى كةمف نيا  

 بةلة و بةرادةيةكى زياة  دةسةآلختوازيناة
قفةك دنيشييييييي لةسييييييةر دةسييييييةآلر  ميييييي دن  
بَيهيييييوودة نيييييةبوو وةك ئيييييةوةى لةميانيييييةى كتَيبيييييى   
)سانفؤر  سزا(و )لةسياآلنى بيارووددا( ئةمامييداو    

ها ئيييييةو بزاؤييييية ث  ليتارييييييية مةة يالةيفيييييتة هيييييةروة
دةث  ةوةى فؤكؤ ووَينى كيةور  دواةي  لةسيةرةةاى    
بةفتاكانييدا بةسييةر دييةندين رَيبييازدا ثةرةييةوازة بييوو  
كييةناكؤكي كةوةيية نَيوانيانييةوة لةسييةر ئييةوةى وييوَين 
كييام سيييمبوَك ب ييةون لييةنَيوان سيييمبولةى ئيتالةيييايى  

  دةسييت  دن سيييمبولةى ةري ريفييتانةى ئييةلةمانيايي  
)بيييو لي(ييي(ى سييةرك دةى ئييةم   ِبةكووييتنى خييةلة 

سيمبولةةيش ثَيي وةهابوو كةرادي اآلنةة ين رَيبازي 
ط ةؤةةبيييةر بيييةوةى داواى دامةزرانيييدنى دادطاييييةكى  

بيةآلم فؤكييؤ   ِئاوي  اى كي دووة بيؤ )دونمنييانى طيةك(    
كةئيييةوكار لةكؤلييييذى دى فييي  انس ث   فيفيييؤر بيييوو   

دا بةزانيييدي بيييةوةى ئيييةو   لةمشيييتوم  َي ى بةناوبانيييي 
جييييييؤرة ياسييييييارَيذيية دادطةراييييييييةى بةةةلةةيييييييةكى    

هيييييييةروةك طالةتةجار انييييييية    ِبيييييييؤرنواك د ويييييييوبهاند 
دةث سَي ف ئةى بؤ ويَيوةى سيزادانى هةر ةمةكييانية    
نةط َيتييةخؤو سييةرة ب  دراوةكييان بييةنووكى رمةكانييدا   
هةلةنةواسييييييي َين؟ بيييييييةوةيش بةرامبةرةكيييييييةى رة    

خييةلة انَي ى كييةم ب  وايييان   ِداطةر انييدو بَيييدةند كيي د 
 ِبييةوة هييةبوو فؤكييؤ لةدلةييةوة ئييةو قفييانةى ك دبَييي     

ى ديييييةث  ةوى ئيييييةم ي اييش -نيييييةةووم دؤمفييييي ى
دا لةسيييييةر واويييييةى ةةليييييةفزيؤنى   1971لةسيييييالةى 

هؤلةةندا دؤية مشتوم  َي ةوة لةطةي فؤكؤ  بةرط يى 
بةرامبةرة فةر ةنفاييةكةى لةئةمامدانى رَيوووَينى 

ا سةرسييامى كيي د كةمييذدةى هيياةو  سييزادانى ئاويي  
بييييييي ة  ِدةسييييييةآلةَي ى دةدا ةوندوةيييييييذو دكتيييييياةؤر

دوابةدواى ئةو وؤر وةى كةدَي   هةموو  ِخوَين  َيذ
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ئيييةو ويييتانة رةةدةداةيييةوة كيييةئامانة بيييةثَيوةرةكانى    
دادثييةروةرى  ياسييا دةدةن امةبةسييتي ئةوةييية خييؤم   
وةك كةسييييَي  ثَيييييى سةرسيييياميا دؤمفيييي ى دواةيييي    

ابيةآلم وةهيا    ِةر(ى نيةرم  نييان طيور   ئةمةى بة)ميللي 
دةهاةة بةرداوم كةلةهةمان رةطةزى ئَيمة نةبَي  يان 

 وتَي ى لةو بابةةةاة
ئةميييييية بَييومييييييانى ورة دةدار بةخوَينييييييةرانى   
)ميللييةر( كةدييؤن ئييةو كةسيية زاةيييية نيت ييةيية بييَي       
ثةردةية دةخوَينَيتةوة كةئةندَيشة ةاري ةكانى خؤى 

بييييةآلم  ِردةم دةكييييارةَي ييييةي بةسياسييييةةةكانى سيييية 
ميللييةر لييةوةدا راسيي  بييوو كييةثَيي دادةطيي ر لةسييةر    
دةرخفييييتنى كتَيبيييية ز ر كارييييييةرةكانى ئييييةو لييييةو   

بةويَيوةيةك   ِبةةايبةةيش )سانفيؤر  سيزا(   ِدةمةدا
كةث  ن لةةوندوةييذي  ساد ماسؤويفيتىةة زانييو    
دةرهاويشييتةكانى ئييةو كتَيبييةيش كييارَي ى دنواربييوو 

انى لَي ؤلةينةوةكييةى فؤكييؤ  بةةايبييةر دةرهاويشييتةك 
لةسيييييييييةر ط ووثيييييييييي رادي يييييييييالةى ريفؤر يييييييييوازى 

ئييةو خييالةى سييةرةكى مشييتوم  ةيش    ِلةزيندانةكانييدا
كييةدةيوروونَينآ  )كةدةسييةآلةى كؤمةآليييةةيى نييوآ     
زياة  ف يودةرانةية دون ة خشي ييانةيةو ةوندوةييذ   
نيييييييية( الى هيييييييةموو ئيييييييةو كةسيييييييانة ئاوييييييي  ابوو  

دةيى بةرامبييييييييةر كةوييييييييتَي يان لييييييييةبارةى لَيبييييييييور 
سةركوة  دنى كؤمةآليةةى بيفيتبووة فؤكيؤ بيةدوور    
لةثةناب دنةبيييةر سيييايةى جياوازيييييةكان ييييان طالةتييية    
 ِبيييةخؤك دن كةخةسيييلةةةى يةكيييةمك كارةكيييانى بيييوو 

ةيياوةوَيى ئييةم بري كةيييةى كيي دة ئييةوةةا هييةر لةطييةي      
يةكييييةمك ئييييةو الثةر انييييةى كتَيبةكييييةى ثييييَي دةسيييي   

ييييييةكى ة سييييناك وةسييييفى   ثَيييييدةكار كةبةدرَيذدادر 
ثَيفيي  داميييالةينى ئيييةو كةسييانة دةكيييار كةلةهيييةولةى   
كووييتنى وييادا بةوييدارييان كيي دووةو دييؤن كيي اون    

خوَينةر هةس  بةديَيذَي ى طيةورة    ِبةدوار ثاردةوة
 ِدةكييار لييةبينينى خييوَين  ةوندوةيييذيى جةسييتةيى   

كةئييةو بينينيية لةطييةي هةولةييةكانى مييل ثَي ةديي  دنى   
ى هاوديييييةرخدا دةطومَيييييي   داميييييةزراوةكانى نييييييان 

كةلةبيييةر دةسيييةآلةى ئيبليفيييدا بَيتواناييييةة ثَيشيييمان   
دةلةَيييييي  كيييييةالوازك دنى سانفيييييؤرى كؤمةآلييييييةةى  
مل ةدييي  دنى لةبيييةردةم سانفيييؤرى نَيودةولةةةيييييدا    

لةبييييةر ئييييةوةنا كةدةسييييةآلةى ئييييةم   ِجَييييييةى داخيييية
 ِدةسةآلر لةهةموو جَييةيةكدا هيةر هةيية   ِبَي ؤةاية

ةى دةسييييةآلر بةسييييةر جةسييييتةدا   بييييةلة و لةبةرئييييةو 
 الدةبار  دةخياةة سةر ر حة

)سانفؤرو سزا(يش زاخاو نيةدراوة ين كتَيبيى   
 ِبييييةآلم كارييةرة ينيانيييية لةئييييةم ي ادا  ِييييية-فؤكييييؤ

ديييون ة ئلماةيييةكانى بيييؤ )دةسيييةآلةى رووثؤويييدار(     
لةطةي وَيوازى وَيتيرييى مةزنيدا )جنون الع(مية(دا  

يي دةطومَييييييييي  كةخةسييييييييلةةةى كايييييييييةى سياسيييييييي 
لةراستيشيييدا ميلليييةر بةجيددييييةةَي ى    ِئةم ي اييييية

ئةوة  ِز رةوة لةوة دةةوَيذَيتةوةة هةردي فةر ةنفاية
ديون ة   ِلةوآ بةدةمةوةدوونى كتَيبةكة جياواز بوو

وَييييي  اى دةركييييةوةنى لَي ؤلةينييييةوةى رةخنةط انييييةى    
دوورودرَيييذو بييا  كةلةطييةي دةردييوونى كتَيبةكييةدا   

ييييييان -ةى فؤكيييييؤن خيييييي بؤديييييوونةك 1975سيييييالةى 
( 1975بةآلم كتَيبَي يى ةي  لةهيةمان سيالةدا )     ِدةزانى

دةرديييوو كةئيييةميان زيييياة  كيييارى كييي دة جيييةماوةرى  
ر ويييييييييينبري ئييييييييييةويش )ئةرخييييييييييةبيلى مييييييييييةزن(ى 

 ِى نووسيييييييةرى روسييييييييايى بيييييييوو -سؤجلنتيفييييييين
لةطةي  ِجياوازيى نَيوان ئةو دوو كتَيبة ز ر ز ر بوو

فؤكؤ ئةوةيشييدا لييةو كارييةرييييةى كييةم كيي دةوة كيية    
ثَيشييييبينيى دةكيييي د كتَيبةكييييةى خييييؤى لةفةر ةنفييييا   
هةيبَي ة بةرامبيةر ئيةو وةسيف  دنة ز ر ثَيويفيتةى     
ئةويي ةمةى جةسييتةيى  دةروونييى سيفييتمَي يش   
كةز ربييييةى فةر ةنفيييياييةكان بةثَيشييييةنيى طةوييييةى   

سييةناندنى ئييةوةى ثؤلييةكانى  ِكؤمةآليييةةيى دةزانيين
ش وانيييية خوَينييييدن لييييةر ناوادا زينييييدانن  هَيشييييتاي   

 ِثةسةندن  لةطةي ئارةزووى ز ر كةسيدا دةطيومَين  
كييييارَي ى دنوار بييييووة ماوةيييييةكى كييييةم دواى ئييييةوة   
دانيشييييتوانى ز نياوةكييييان كةوةنيييية بةجَيهَيشييييتنى    
ؤَيتنييام  كييةمبؤجيا  سيياآلنَي ى كييةمى دواةيي  كةلةيية     
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ر ونبريةكانى فةر ةنفا جار ى ئةوةياندا كةدنى هةر 
-فؤكيؤ  ِهيةبَي   وتَي ن ثةيوةنديى بةماركفييزمةوة 

يييييييييش كةةائييييييييةوكار وةهييييييييا راهيييييييياةبوو خييييييييةلة   
بةثةويييييييييؤكاييةوة ةاةييييييييية ثَي يييييييييةنك  كاةَيييييييييي    
بةطالةتةجار يييييييةوة قفيييييةى ليييييةبارةى ةوندوةييييييذي  

دييييدي  ِئيييازارةوة دةكييي د مةبةسييي  بةويييار بيييدار   
 ةواناى خةلة  خفتنة ثَي ةنيو نةماة

ئييييةو طؤر ان اريييييية خَي ايييييةى بةسييييةر ئاقييييارى  
ناوةر اسييتى  ِيييةى ر ويينبرياندا سياسيييدا هييار لةكا 

 ِبةةايبيةر لةفةر ةنفيا   ِبةفتاكانى سيةدةى رابي دوو  
زييياة  لييةوةيش  ِكارييييةريى قييوولةى ك دةسييةر فؤكييؤ

هؤيةكةيش ئةوةية  ِكةميللةرو ئريبؤرن باسي دةكةن
ئيةو   ِكةفؤكؤ هةرطيز سةرك دةيةكى سياسي نةبووة

لةوانيييييييةبوو كةفةر ةنفييييييياييةكان ثَيييييييييان دةطيييييييوةن  
ئيييييييييييييةوةةا لةثياهةلةيييييييييييييدانى  ِايييييييييييييييةكان()ئيةتيف

سييتالينيزمةوة لةثةماكانييدا بيياز دةدار بييؤ ديياالكي   
نوانييدن لييةريزي ط ووثييي )ث  ليتييارة دييةث  ةوةكان(    

ئيييييةو دواى جيييييةماوةرى فةر ةنفيييييا    ِلةبةفتاكانيييييدا
كييةوةبوو )ئييةو جييةماوةرةى هَينييدة داخيي اوة ن ييؤلةى   

 لَيناك آ(ة
ئَيفيييييييييتايش  دواى ئيييييييييةوةى جييييييييييةماوةرى   

فؤكييؤ هييةر ئييةوة    ِايي ئاقييارى خييؤى طييؤر ى  فةر ةنفيي
نييةبوو خييؤى لةسييةر ئاسييتى سياسييي بةثةوييؤكاوى    

بييةلة و دييياربوو وييَيواوى خييؤى طةيانييدة  ِبد زَيتييةوة
دا 1977كيياةَي يش لةسييالةى  ِقييووآليى هزريشييييةوة

كتَيبييييييى )بريوبيييييياوةر ى مامؤسييييييتايان(ى ئةنييييييدرآ    
ى كؤنيييييية ميييييياوى بووبييييييؤوة فؤكييييييؤ    -طل يفييييييمان

بييييييؤ كيييييي د كةةيايييييييدا هَي وييييييي  خوَيندنةوةيييييييةكى 
ئةطةردييييييي كتَيبةكيييييية بةوييييييَيوةيةكى     ِك دةسييييييةر

 ِناراسييتةوخؤ كييارَي ى خييودى فؤكييؤى لييةخؤط ةبوو 
هييييةر خَييييي ايش هةسيييي  بييييةوةك ا كةلييييةو وانانييييةى   
لةكؤليييذى دي ف  انفييدا دةييوةنييةوة لةةوَيذينييةوةى   
ثةراوَيزة كؤمةآليةةيييةكان هةلةيةر اييةوةو خوويدايية    

رة كالسيي ييةكانى فةلفيةفة    بةدوادادوونى ث سيا

هانى قوةابياني دةدا كيارى خيةلة انَي ى نةناسي اوى    
 ِوةك بايييييييييي   فيييييييييؤن مليفييييييييييس ةوَيننيييييييييةوة  

بةثَي ةوانةى ئةوةيشةوة هةلةمةةةكانى بؤ ناو دنياي 
جارَيييييييييي   ِسياسيييييييييةر هيييييييييةر بيييييييييةردةوام بيييييييييوو  

لةخؤثيشيياندانَي دا بييؤ ثشييتيريي كيي دن لةب ايييةةى  
ى ئَيي ان  -ن لةخوميةيو جارَي ى ة  بؤ ثشيتيريي  د 

)ئةطةردييي خومييةيو كةسييانى وييازو ثَيشييَيل ةرانى  
 ِياساو دابة كؤمةآليةةييةكانى ة ى لةسيَيدارة دةدا( 

بييةآلم وردة وردة هيييواى بييةوة نييةما لةثاوييةر  نَي ى    
نزيييييييي  ييييييييان هييييييييض نيييييييةبَي  ثةسيييييييةنددا ليييييييةرَيى 

 ثَيشَيل  دنةوة طؤر ان اري بةرثا ببَي ة
هةنييدَي  وةهيياى بييؤ ب يين كةئييةم طؤر انيية   رةنييية 

دا ةيييةنها الييييةنَي ى هةلنةرسيييتانةى  -ليييةكارى فؤكيييؤ
ييييان سيييواربوونى ويييةثؤن بايةخيييدانى    ِدةردةخيييةن

 ِنييوَيى فةر ةنفيياييةكانة بييةئازادى  مافييةكانى ميي  ؤ  
ئةم   يش نمارةيةكى بةرداوى فةر ةنفياييةكان ئيةم   
بؤدييييوونةيان هةييييية لييييةبارةى فؤكييييؤة بييييةآلم ئةطييييةر  

ةثشييييييي  بةسييييييير بةميلليييييييةر بيةر َيينيييييييةوة بييييييييؤ     ب
سةرطوزوييييتةى نيييييانى دةبييييينك فؤكييييؤ لةراسييييتيدا   
دةطةر اييييييييييييةوة بيييييييييييؤ ئةركييييييييييية راسيييييييييييتةقينةكةى  
كةلَي ؤلةينةوةيييييية لةئييييييةخالية دييييييون ة بايةخييييييدان  
بةسياسةر جارَي ى ة  لةالى دةبوو بةبايةخدانَي ى 

ثَيدةدييييَي  ئةشارةويييييان   ِةايبييييةةى  ةاكةكةسييييي 
ؤرنيييا بووبَييي  كةلةبةفتاكانييةوة   هاندةرةكييةى كاليف

كةلييييةوآ ز ر خييييةلة ى   ِزوو زوو سييييةردانى دةكيييي د 
ماوؤسيي دةبييو ليةنَيو كؤر وكؤميةلةى     -وازو سياد  

وةك ئييةوةى خةيالةيية سيياديية    ِنيم ةر ويينبريةكاندا
ثَيشيييييييَيل ارييةكانى ليييييييةناكاو بيييييييووبن بةراسيييييييتى   
كؤمةآليةةى ائةوانةى نيانَي ى سَي فيي بيةبآ طيوآ    

 ِر دةبييييةن نليييي   لةمادةسيييي  كةرةكان   ثَيييييدان بةسيييية 
 خةلة انَي ن ئةقأل نايانرب َي اة

ئةوةبوو وةهمي طؤر ينى كؤمةلةياى فةر ةنفايي 
ئَيفييييييتايش دةيبييييييينك   ِبةةييييييةواوى بةجَيهَيشيييييي  

دةخزَيتة نَيو كؤمةلةيايةكى ب يووكفةوة لةكةسيانَي    
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كةلةهيييييةمان ئاسيييييتى ني ييييييى خؤييييييدان  ليييييةرووى   
ةيذيييييييةوة بيييييةدوور  ئيييييارةزووك دنى ئيييييازارو ةوندو 

 ِليةكؤر  بةنييدةكانى بؤرنوازييييةر  ةةبييةفوزةكانى 
لةرووى كاريى في  يشةوة طةر ايةوة بؤ )سيمة(كةى 
كةلةيةكيييةمك كتَيبةكانييييدا طةآللةيييةى دةكييي دف ئةمييية    

ميللييييييةر ةةقةلاليييييييةكى   ِئييييييةخالقياةى سَي فيييييييية 
بَيوَينيييةى دا بيييؤ مانابةخشيييك بةدواهيييةمك دةسيييالةى  

بةمامةلةيييةك دنى ئي تيشيييافة ئيييةويش  ِنييييانى فؤكيييؤ
وةك  ِليييةرووى هيييزرو مومارةسيييةوة ِسَي فيييييةكانى

لةمةيشيييدا بة يييةن  ِدوو بابيييةةى ثَي يييةوة ط َييييدراو
دروسييييييي  بيييييييوو بيييييييةآلم بةويييييييَيواوى بابةةةكيييييييةى  

ديييييون ة نةييييييدةةوانى بةويييييَيوةيةكى   ِبينييييياك دبوو
ليييةم رووةيشيييةوة   ِسيييةنيك بييياَ لةسيييَي س ب يييار 

دةكييييييييي د سييييييييييمبولةى ئيييييييييةم ي ايى بةرجةسيييييييييتة  
 ِكةةَي ةلةييةكيييية لييييةنَيوان سييييةرةر  يى  بيشييييمةر   

ئييييةوةةا بييييؤ َوونيييية ثييييَي لةسييييةر ئييييةوة دادةطيييي آ    
كةطةر انييةوةى فؤكييؤ بييؤ نيياو هةلومييةرجي بيياو لييةرَيى  

سَي فييييةوة  -دانيشييتنَي ى موكاوييةفةى دةروونييى  
لةميانييييييةى طةوييييييتَي دا كةلةثةخشييييييانَي دا  ِبييييييووة

كاةيييية رووداوةكييييانى دةطَي  َيتييييةوةو ثةخشييييانةكة دة 
ى ثاكيزةة لةاليةكى ةي ةوة سيوورة   -دياري بؤ ةريَيزا

لةسييةر ئييةوةى وةهييا دةرنةكييةوآ كةجَييييةى باييية      
بَييييييييي  يييييييييان وةك ثَيشييييييييَيل ةرَي ى هةسييييييييتياريية  

بةرادةيييةك كةدييةند جييار  ِسياسييييةكان دةرب ييةوَي 
داواى لَيبييييييوردن دةكييييييار لييييييةوةى قفيييييية لةسييييييةر    

دواجييياريش ميلليييةر   ِئارةزووةكيييانى فؤكيييؤ دةكيييار  
ليييةنَي  كاريييييةريى ئيييةم دوو ئاقيييارةدا ثَيييين  الثيييةر ة   
ةةرخان دةكار بؤ لَي ؤلةينةوةيةكى وردى مومارةسة 

ماسؤويييييييية باوةكييييييان  ز ر بَياليةنانييييييةو -سيييييياد 
هةموو ئةوةيش بؤ  ِوي ارييانة باسيان لَيوة دةكار

ئيييةوةى متمانيييةى ئَيمييية بيَي  َيتيييةوة بيييؤ ئيييةو بنيييةما     
نيةوةكانى دةروونناسيي   بنةر ةةييةى باويفين لَي ؤلةي 

كييييارى لةسييييةر دةكييييةن  دةلةَييييي  ائارةزوومةنييييدانى  
ويييةر ةطا هيييةموويان ديييونيةكنا وةك هيييةر ديييينَي ى  

دا هاةووة(ئيدي ز ر -كؤمةي )ئةمة لةكتَيبَي ى فؤكؤ
سيييييةركةوةووة ليييييةوةدا كةروخفيييييارَي  ببةخشيييييَيتة  
هةلةوَيفيييييتى بؤرنوازيييييييةر بةرامبيييييةر ثةيوةندييييييية  

 ِةطةي كاةيدا جيوانف ببَيي    ماسؤوييةكان كةل-ساد 
ى -ةائييييةوةى ث سيييييار لييييةوة ب يييي آ كةدييييي فؤكييييؤ  

جووآلنيييدووة لَيييييى ب ؤلةَيتةوةةرةنييشييية كيييارك دن     
لييييييةنَي زةميو كتَيبخانيييييية طشييييييتييةكاندا جؤرَييييييي  

بيةآلم الى فؤكيؤ بةزانيدنى     ِلةرةم َيشان  سزا بَيي  
بةربةسيييييييتَي ى لةطؤوييييييي   خيييييييوَين دروسيييييييت  او  

 هي ي ة ةثَيشَيل اريى بورماةةو 
ميلليييييييةر باويييييييفين كاةَيييييييي  قفييييييية لةسيييييييةر   
 ِنووسينةكانى فؤكؤ دةكيار ليةو قؤناايةدا رَينومايية    

بةيارمييييةةيى ئييييةويش دةةييييوانك كتَيبةكييييةى فؤكييييؤ   
)مَييييذووى سيييَي س( كةخيييةلة  بيييا  لَييييى ةَيناطيييةن     
ةةينيييييية دووةييييييوَيى ث   نةكييييييةى لةلَي ؤلةينييييييةوةى   
ئةخالقيييداة جةلةييدى يةكييةميش )ويفييتى مةة يفيية(     

دةرديوو لةميةر  د خيى )سانفيؤر و      1976ةلةسالةى ك
بونيييادى كؤمةآليييةةيى ناسيينامةو   ِسييزا( خييؤي بييوو 

ثييييوةرطريى رةفتيييار بيييةثَيى زانياريييييةكانى سيييةدةى  
دوو جةلةدةكيييييةى كيييييةةار نى م دنييييييى    ِنؤزدةهيييييةم 
دا ديييييييان نيييييييةك ان لةنووسيييييييينة   1984لةسيييييييالةى 

لةهةنيييييدَي   ِسياسيييييييةكانى ةايبة ةنيييييدة  بيييييوون 
ةهيض وييَيوةيةك لييةهيض كتَيبَي ييى ةيي ى  روويشييةوة بيي

سييةرى ثاو ةوةوةكانيشييي سييور ماند كاةَييي    ِناديين
بينييان سةدةى نؤزدة بةجَي دةهَيلةَي   روو دةكاةة 

ئييةو اليةني انةيشييي كييةزياة  مةيلييةو    ِط ي ييي كييؤن 
سياسةر بيوون ئةميةيان بيةكارَي ى ويلةةنَينةر دانيا       

ك كةكارَي يييية ليييييةوةى دوور دةخاةييييةوة كةلةيةكيييييةم  
لةكاةَي ييدا ز ربييةى  ِكتَيبةكانيييدا لةسييةرى راهيياةووة

لَي ةلةةرةوة كالسيي ييةكان ثةسيةنديان نيةك دن بيةو     
ثَييييةى كارامييةييان ةَيييدا بييةكار نييةهَين اوةة لييةوةيش 
دةديييَي  هييييض كيييام ليييةو دوو ط ووثييية ثيييةييان بيييةوة  
نييةب دبَي  كييةفؤكؤ لةبييةر هؤطييةلَي ى ةييةواو ةايبييةةى 

ةرخاندبَي   كةئةويش وةك رووى بةرةو ط ي  وةرد
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ى مامؤسييييييتاى لةبةرزيييييييةوة بنةماطييييييةلَي   -ني ييييية 
 دةخولةةَينَي  دوور لةنةريتى خؤىة

دةيشتوان آ نيشانةكانى ئةو ئاقارة ةايبةةييية  
نوَييييةى روونييف لةثَيشييةكى كتَيبييى )داد  ديييَيذ(دا     

وَييي  اى ئييةو  ِببينييدرَي كةجةلةييدى دووهييةمى مَيييذووة
هةرديؤن دروسيت  دنى    يش بيؤ -هةولةة ز رةى فؤكؤ

ثةيوةنديييةك لةطييةي رَيبييازى كتَيبيية سياسييييةكانيدا  
وةك )سانفؤر وسزا( بةآلم جياوازيييةكان ز ر ميةزن   
بوونة دون ة لةكاةَي يدا ئيةو كتَيبانيةدا هةسيتَي يان     
دةبةخشيييي كةبابيييةةى ئيييةخالقى ةيييةنها دياردةييييةكى 

كةدي فؤكؤ الفيى   ِزمان  دةسةآلةة  سةربةخؤ نيية
دةدا كيييةالى ئيييةو بابةةييية ئيييةو سيييفاةيذانةى ئيييةوة لَيييي

د زيوةةيييةوة كةيارميييةةيى بابةةةكيييةيان داوة خيييؤى    
لةخؤيييييييييدا طةآللةيييييييية بَييييييييي   ئةمييييييييةيش جؤرَييييييييي  

ئةطةردي ئيةو   ِلةسةربةستيى ئةخالقى لةخؤدةط آ
بييةم  ِثَيييى خؤويية نيياوى بنَييي  )هريمؤنتي يياى خييود( 

 ِئييدي دييةند سينوورداريش بَييي    ِسةربةسيتييةيش 
ئَيفييييتا ميييي  ؤ )واةيييية فؤكييييؤ( بتوانَييييي     ثَيدةدييييَي  

هةلةوَيفييتى هييزرى خييؤى لةمييةر  مةسييةلةى ئييةخالي      
ليييةرَيى سيييتاةي اى هيييةموو بوونةوةرةكانيييةوة ثيييةرة    
ثَيبيييييدارة ئيييييةى ئيييييةو ئازادبوونييييية لةديييييي؟ دييييييارة   

ئييةى بؤدييي؟ ئةميية    ِلةجةب ييييةةى رةهيياى سياسييي  
 ئةوةية كةدةبَي  بيزانكة

 يةييدا  ئةخالقيياةى سيتاةي يش لةمَييذووى ني  
بييةآلم بةثشيي  بةسيير بةميللييةر    ِوييتَي ى نييوآ نيييية 

دةبييييينك كةئةخالقيييية ةايبةةييييييةكانى فؤكييييؤ بيييية    
فؤكيييييييييؤ  ِبةوييييييييين  بةطيييييييييذ يةكيييييييييدا دةدييييييييينةوة   

لةلَي ؤلةينةوةكانيييييدا ئاوَينييييةى ئييييةو ميان ةوييةييييية    
كةلةدنياى هيلينيدا هةسيت ثَي  دووة ناوى دةنَي  
 ِ()ئةندَيشيييةى خيييود( ييييان )ثاويييةكةوة  دنى ديييَيذ   

كةدي بةردةواميش بةنهَينى كالفؤر نييا ةيةى دةكيار    
وةك نةوسييييينَي  بييييييةوَي  د ةنييييية سَي فيييييييةكةى  

خؤيشي دةخاةة مةة سيي ئةوةى نل  ى  ِةاةةروو
جيهانيييييية وَي ان ةرةكييييييةى بَييييييي ة ث سيييييييارةكةيش  

ئاييييييا فؤكيييييؤ دةيزانيييييى    ِبيييييةك اوةيى دةمَينَيتيييييةوة 
ى كةئةزموونيية ةايبةةييةكييةى خةري يية ب ييَيتة بازنيية   

ميللةر هيض هةولةى ئةوة نادار  ِنةخؤويي درمةوةة 
ئةوةيشيييمان وةبيييري  ِوةآلميييى ئيييةم ث سييييارة بداةيييةوة

دةهَينَيتةوة كةخةلة  درةند بةمةة سييي نةخؤوييى   
سيياردة ين  ِئايييدزيان زانييى لةسييةرةةاى هةوييتاكاندا

سييياةةكانى كتَيبةكيييةيش ئةوةيييية كةميلليييةر ةياييييدا     
ليييييييةو بةلةيييييييية طومانيييييييةكانى فؤكيييييييؤ دةطَي  َيتيييييييةوة 

زانفيييييييتييانةى مةة سييييييييى ئيييييييةم نةخؤويييييييييةيان  
دةردةخفييييي  ةائيييييةو رادةييييييةى خوَينيييييةر هةسيييييتى  

 بةموود  كَي  دةك د لةكاةى خوَيندنةوةيانداة
فؤكيييييييييؤ دةسييييييييي  دةكيييييييييار بةرةخنيييييييييةط ةن  
لةكؤمةلةيييييةكانى نَي بيييييازان كةبيييييةدواى داميييييةزراوةى 
ةةندروسيييتيدا دةطيييةر ان ةيييا يارميييةةييان بيييدار وةك    

يييييةكى خييييةلة ى سييييان ف  انفيفيييي ؤى ئييييةوةى هاور َي
يشيييييدا كيييييةبارى  1983باسيييييي دةكيييييارة لةسيييييالةى   

سيييالةَي  بيييةر  ِةةندروسيييتيى بيييةرةو خ اثيييي مليييي نيييا 
كةوةييية طيييةر ان بيييةو يانيييةو طةرماوانيييةى       ِليييةم دنى

بةطالةتةجار يشييةوة  ِدةرطايييان لييةنَي بازان دةكيي دةوة 
بةهيييةر بري كةيييييةك ثَيدةكييييةنى لةمييييةر  )سييييةالمةةيى  

 نيييةوة دةيييييور اك ويييتَي  ليييةوة    سَي فيييي(  دةطَي
دا مييي  ؤ -لووسييي ةآلن–خؤويييفة لةبيييةزى منيييداآلن  

 ا َي اة
ميلليييييييةر ئيييييييةم وةانييييييية وةهيييييييا وةردةط َيييييييي    
 ِكةطوزارويييييير لييييييةئارةزووى فؤكييييييؤ لييييييةخودكوني 

نيارنيييةة ين لَي دانيييةوةيش ئةوةيييية كةطومانيييةكانى    
لةدارةسيييةريية ناوةناوةكيييانى نةخؤويييي  باييييةخى  

َييي  طييوآ بةدارةنووسييى   ثزيشيي ي وةهايييان لَي  دب 
 ِبيييايؤلؤني  لَي دانيييةوة كؤمةآليةةيييييةكانى نيييةدار   

دون ة ئةطةر مي  ؤ بياوةر ى بيةوة هَينيا كةدةسيةآلةى      
كؤمةآلييييةةى هيييةموو دارةسيييةرييةكانى ثةيوةسيييي     

ئةوة خؤ هةر خؤى دةةوانَيي    ِبةنةخؤوي داهَيناوة
ليييةرووى سيييتاةي ةوة دنةى ئيييةو دارةسيييةرييانةيش 

ئاسيييييانة بييييي  وا بيييييةوة بهَيييييينك   ئةوسيييييا ِدابهَينَيييييي 
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كةبةرةنياريييييةكى نةخؤويييي بيييةجؤرَي  ليييةجؤرةكان 
ميلليةر   ِبيةآلم فؤكيؤ بيةرةنياريى نيةبوو     ِبوونى هةية

ئييةوةيش بةموفارةقيية دةبينَييي  كةئييةم فةيلةسييووفة     
بةئايييييدز ا َييييي   لةهييييةمان ئييييةو نةخؤوييييخانةيةدا 
دارةسييةر ب  َييي  كةوانييةى )وييَيتى  طالتييةجار ى(ى 

 وةةوةةةَيدا دةط
فؤكؤ ئةطةر زيندوو بواية ديى دةنووسيييةوة؟  
ئةميييييييية ئييييييييةو ث سيييييييييارةية كةدةمَينيتييييييييةوة دواى  
 ِخوَيندنييةوةى كتَيبةكييةى جييَيمس ميللييةر )لَيهيياةوو(

دةةوانك لةوة دلةنيا بك كةطةوةى بيةرَيبازَي ى نيوآ   
دييييون ة هيييييض   ِنييييةدةدا بييييؤ لَي ؤلةينييييةوة لةمَيييييذوو   

وييييييَيوةيةك  رَيبييييييازَي ى هاووييييييَيوة نيييييييية بييييييةهيض  
ئييييةوة ةاكيييية    ِكةخييييةلة انى دي بتييييوانن بيي نةبييييةر   

جَيدةسييتَي ة كييةبرييارَي ى بَيوَينيية جَيييى هَيشييتووة     
لةكاةَي دا بةدواى رَييياى خؤييدا وييأل بيووة هيةروةك      
مييييي  ؤ نييييياةوانَي ئيييييةوة بَينَيتييييية بةردييييياوى خيييييؤى    
كةهةلةمةةَي ى نوآ ب ار بؤ ناو كايةى سياسي وةك 

اةي  دةيبينيآ ثةيوةندييية    ئةوةى ك دية وةك ئيةو دو 
بيييةآلم  ِسياسيييييةكانى فؤكيييؤ بَييوميييان ئيييالةؤز بيييوون 

بيةلة و سيةرةةاى    ِئارةزووى بةرةو ط ي  ئالةؤز نةبوو
ئيييدي ةييةنها دةةييوانك  ِوييتَي ى نييوَي  جيييددي بييوو 

ئةوة بةةبلةَينك كةئةطةر بةردةوام بواية لةلَي ؤلةينةوة 
ليييييةم رووةوة دةيتيييييواني ديييييي ليييييةبارةى خؤييييييةوة     

  زَيتةوةةبد

لةدواهييييييييييةمك وانةيييييييييييدا فؤكييييييييييؤ دةلةَييييييييييي    
ابةدايؤجينس كةب  واى بةفةلفيةفةى كيةلبى هةييةو    
بةهةلةوَيفييييييييت طالةتةجار انيييييييةى بةرامبيييييييةر نييييييييان    

 ِثييف ليييةوةى بةسييؤك ار سةرسييام بَيييي     ِسةرسييامة 
دييون ة دايييؤجينس فةيلةسييووفَي  بييوو وييةرمي لييَي   
نيييةدةهار ليييةو مومارةسييية سَي فيييييةى ليييةطؤر ثانى   

دا ثَييييى هةلةدةسيييااة ئةطيييةر   -يى ويييارى ئييياةن طشيييت
لةاليةنى ستاةي يشيةوة بيوكي بةسيةر ئيةم قفيةيةدا      
بييدةين ئييةوة دةلةييَيك ئةميية نيياواخنى ئاويي  ا دةكييارة  
بةآلم ئةطةر فؤكؤ بيايى ئةوةنيدة اايةةيةوة ز ر بييى     
لةسيييييتاةي ا بةرامبيييييةرةكانى سيييييؤك ار دةكييييي دةوة  

ةئازادى )ئةندَيشييةو خييود( كةثَيشييَيل ارى ةَي ييةي بيي    
يييان دييَيذ ةَي ييةي بةبةختييةوةرى ناكييار  كةةةنانييةر  
دييَيذى جةسييتةييش لييةالى ئييةو بييةبآ ر لةييى هييزرو       

ئيةم جيؤرة ميانةر ةوييية      ِميانةرةوى موم ك نيية
هيييييةروةك بيييييةهيض   ِئيييييةخالقياةى بيييييؤرنوازى نييييييية  

وَيوةيةك بؤ ئةو ئةخالقيياةة ناطةر َيتيةوةة رةنييشية   
يانيييةى راك دنيييييدا  ث سييييار ب ييي آف ئايييييا فؤكيييؤ لةم   

بييييةدواى بةختييييةوةريى راسييييتةقينةدا خييييؤى وةهييييا    
نييةبينيوة كةلييةو ديييوي )ئييةو ديييوي خَييي و وييةر (دا       

 يشةوة بَي ؟-بَي  ةة كةلةو ديوي خودى ني ة
 

 سةرضاوة
 ة4/8/2004( الصباحر ننامةي )
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 فةلسةفةي رؤشنطةري لة نيَوان كانت و فؤكؤدا
 

  سولةميان بةخيتسولةميان بةخيت
  لة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةدلة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةد

 
 
 
 
 
 
 
 

تَيكستةكاني كتَييب "رؤشنطةري ضيية" )كة 
لة دار االنوار ضاثكراوة( طرفيت  2002لة ساَلي 

رؤشنطةري، بة ثَيي بؤضووني ثَيشةنطاني 
ا، رؤشنطةريي رةخنةطرانة لة ضةرخي نوَيد

ضارةسةر دةكات. ئةم كتَيبة تَيكستَيكي كانت لة 
خؤ دةطرَيت كة يوسف سديق و جةميل قاسم 
وةريانطَيِراوة، دواي ئةوة تَيكستَيكي ميشَيل فؤكؤ 
دَيت كة بريتيية لة خوَيندنةوةيةكي رةخنةطرانةي 
تَيكستةكةي كانت و ئةميشيان شةربل داغر 

ؤ كتَيبةكة وةريطَيِراوة. جةميل قاسم ثَيشةكييةكي ب
نوسيوة لة بارةي بابةتي رؤشنطةري و ضوارضَيوة 
مَيذوويي و فيكرييةكةي و هةروةها ئةو ثرسيارةي 

 كانت دةخياتة ِروو: رؤشنطةري ضيية؟ 
كانت وةالمي ئةم ثرسيارة لة دةرضووني مرؤظ 
لة كؤشكةكان و لة دؤخي بَيتوانايي بةكارهَيناني 

ةكة بؤ فيكردا دةدؤزَيتةوة، ئةمة بانطةشةي
بةكارهَيناني بوَيرانة و سةربةخؤيانةي فيكر "با 
ئازايةتييةكي وات تيادا بَيت خؤت فيكري خؤت 
بةكاربهَينيت: ئةمةية درومشي ضةرخي 

(، بةالم لة نَيوان مرؤظ و ئةو 30رؤشنطةري" )ل 
سيفةتةدا مةودايةك هةية. كةواتة مةرجة 

 داواكراوةكان سةبارةت بة رؤشنطةري، ضيية؟
ثَييواية جطة لة ئازادي بة مانا هةرة  كانت

بَيطةردةكةي، شتَيكي تر داواكراو نيية، واتة ئةو 
شتةي رَيطة دةدات ئةقَل بة ئاشكراو لة هةموو 
بوارةكاندا بةكاربهَينرَيت. سةرباري ئةمة، كانت 
جياوازييةك لة نَيوان بةكارهَيناني طشتيي ئةقَل و 

كارهَيناني بةكارهَيناني تايبةتيدا دادةنَيت. بة
ئةو كاتةي  –طشتيي ئةقَل بريتيية لةو كارةي مرؤظ 

ئةجنامي دةدات بة ئاراستةي جةماوةرَيك  –زاناية 
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كة دةخوَينَيتةوة، كةضي بةكارهَيناني تايبةتي ئةقَل 
ثرت تةركيز دةكاتة سةر ثرؤسيسةكردن و 
كارثَيكردني ئةقَل لة شوَينطةيةكي مةدةنيدا، لة 

يشدا، ثةيوةنديي كؤمةَلطة بة نَيوان طشيت و تايبةت
دةسةالتةوة دةردةكةوَيت، كانت وايدةبييَن ئةم 
ثةيوةنديية لةسةر ثةميانَيك دادةمةزرَي، بةردي 
بناغةي ئةم ثةيوةندييةش لةبةرذةوةنديي ميللةتدا 
لة فؤرمَيكي ياساييدا بةرجةستة دةبَيت و هةروةها 
 لة داِرشتين ئةم ثرسيارةشدا: "ئايا ئةو ميللةتة
رازيية خؤي بةياسايةكي لةو ضةشنة بسثَيرَيت؟"، 
ئةمة بوارَيك بؤ بؤضووني جياواز و بؤ رةخنة و بؤ 
تَيبيين لة بارةي كةموكورتييةكان دةكاتةوة و 
ئةمةيش دةروازةيةك بؤ طؤِرانكاري دةكاتةوة. 
بَيئةوةي ناوي بهَينَيت. لة ئاسيت خوديشدا دةبينني 

ريكي ثاشا دةكات كانت ثشتطرييي دةسةالت و فريد
و بة "رؤشنطةر" ناوي دةبات و درومشةكةي بةم 
شَيوةية دادةِرَيذَيت: "بريبكةنةوة بةالم قايل و طوَي 

 رايةَليش بن".
ثاشان كانت ئةم ثرسيارة دةكات: "ئايا ئةمِرؤ 
لة ضةرخي رؤشنطةريدا دةذيني؟" وةالمي ئةم 

ئةطةر ضي  –ثرسيارة مةرجدارة بة ضةند رةطةزَيك 
كة خةَلكي بةرةو ئةوة  –رةو رؤشنطةري دةضني بة

دةبةن بريكردنةوةي تايبةتيي خؤيان لةكاروباري 
ئاينيدا ثرؤسة بكةن و بة ئريادة و تواناوة ئةو 
ثرؤسةية ئةجنام بدةن بةبَي ثةنابردن بؤ يارمةتيي 
ئةوانيدي. لة دَيري كؤتاييشدا كَيشةي رؤشنطةري 

ية. مةيلي لةالي كانت ثابةندي ئةقَل و ئازادي
مرؤظيش بؤ بريي ئازاد كاردةكاتة سةر بنةماكاني 
فةرمانِرةوايي كة ثَييواية بةرذةوةنديي فةرمانِرةوا 
لةوةداية بةثَيي ماف و كةرامةت و تواناكان رةفتار 
لةطةَل مرؤظدا بكات نةك وةكو ئامَيرَيك مامةَلةيان 

 لةطةَلدا بكات.
نت دا وةالمي كا1784سائةطةر ئةمة لة ساَلي 

بوبَيت بؤ ثرسياري "رؤشنطةري ضيية؟"، ئاخؤ 

بةدواداضووني برييار و فةيلةسوفَيكي نوَيي وةكو 
 ميشَيل فؤكؤ، لة بارةي ئةم مةسةلةية، ضي بَيت؟

فؤكؤ وايدةبييَن بريكردنةوة، لة دةركةوتةي 
هةنوكةيي و لة لَيكؤَلينةوةيدا، سَي فؤرمي سةرةكي 

لة نواندني "ئَيستا" بة  –وةردةطرَيت: يةكةم 
سيفةتي ئةوةي بةشَيكة لة ضةرخَيك لةم جيهانةدا، 

لة لَيثرسينةوةي "ئَيستا" بؤ دةرخستين  –دووةم 
نيشانةكاني لة ضةشنَيك لة هريمينؤتيكيي 

لة لَيكؤَلينةوةي "ئَيستا"دا  –مَيذووييدا، سَييةم 
وةك خاَلي طواستنةوة بةرةو هةَلهاتين جيهانَيكي 

 نوَي.
كؤ لة بارةي ضةندين كَيشة ثرسيار لة كانت فؤ

دةكات و رؤشنطةريي كانت دةخاتة ذَير 
ثرسيارةوة، بة تايبةتي لة بارةي كَيشةي جياوازي 
و ئةو دةريضةيةي رؤشنطةري جيادةكاتةوة و 
هةروةها لة بارةي ئةو دوو مةرجةي كانت بؤ 
جياكردنةوةي نَيوان وزة و ئةقَل لة "تايبةتي" و 

 ايناوة."طشتيدا" د
فؤكؤ لة بةدواداضونةكةيدا دةطاتة كَيشةي 
مؤدَيرنةو دةثرسَيت: ئايا مؤدَيرنة تةواوكةري 
رؤشنطةريية ياخود ثَيشكةوتين رؤشنطةريية؟ بة 
ثشتبةسنت بة تَيكستةكةي كانت، ثَييواية مؤدَيرنة 
ثرت هةَلوَيستَيكة وةك لةوةي قؤناغَيكي مَيذوويي 

سةر تازةطةريي بؤدلَير  بَيت، لَيرةدا فؤكؤ دةمانباتة
بةو ثَييةي ئةمة هوشيارييةكة زةمةن دةبِرَيت و 
دابِرانَيكة لةطةَل الساييكردنةوةدا، كؤششَيكة بؤ 
ئةوةي "ئَيستا" بكات بة ثاَلةوان، فؤكؤ بة جؤرَيك 
وةسفي تازةطةريي بؤدلَيري دةكات كة ئةمة 
راهَينانَيكة رووبةِرووي واقيع دةبَيتةوة و دةبَي 

دا ثرؤسةيةكي ئازاد ئةجنام بدرَيت، واتة ضةند لَيرة
رَيزي واقيع دةطرَيت ئةوةندةش زةوتي دةكات )ل 

( يان دةشَيت مرؤظي نوَي ناضار بكات ئةركي 62
طةاَلَلةكردني خودي خؤي جَيبةجَي بكات. فؤكؤ 
وايدةبييَن ئةم مةسةلةية ثَيويسيت بة زجنريةيةك 
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ةرةو لَيثرسينةوةي وردي مَيذوويي هةية كة ب
سنورة هةنوكةييةكاني "ثَيويسيت" دةضَيت. ثاشان 
خودي خؤمان خبةينة سةر مةحةكي واقيع و 
رووداوةكان لة ثَيناوي بينيين خاَلةكاني طؤِران و 

 فؤرمةكاني ئةو طؤِرانة.
ئَيمة لة بةرامبةر دوو تَيكسيت دوو بريياري 
طةورةداين كة هةَلوَيستَيكي فةلسةيف تؤكمةيان تيادا 

ني. كانت تَيكستةكةي خؤي بة ئةقَل يان دةبيني
ئةقاَلنييةت و ئازادي طرَي دةدات، هةروةها بة 
ئريادةي دةسةاَلتي كؤشكي ثاشا فريدريكي 
"رؤشنطةر"، لة كاتَيكدا فؤكؤ لة ئاسيت ئيثستيم و 

 جياوازي و طؤِرانكاري و مؤدَيرنةدا دةوةستَيت.
لة نَيوان كانت و فؤكؤدا، ئَيمة لة بةرامبةر 

ذي بريي فةلسةفيي بةراوردكاريداين )ئةطةر ضَي
بشَي ئةو دةستةواذةية بةكاربهَينني(، ئَيمة لة 
بةرامبةر دوو زةمةن و دوو تَيكست و دوو 
قؤناغداين، دةبينني تا ض ئةندازةيةك بري و مانا و 
ضةمكةكان لة يةكرت نزيك دةبنةوة، تا ض ئةندازةيةك 

برذَينة ناو  ثَيشدةكةون و كارلَيك دةكةن تا دواجار
ثرةنسيثي سةرتاثاطريي هيومانيسيت و 
رةهةندةكانيةوة، هةروةها برذَينة ناو زيادكردنة 

فيكرييةكان و، بؤ ناو طةشتَيك لة ئةقَل و ئازادييةوة 
بةرةو ئريادةي مةعريفة، بَيطومان لة سياقَيكي 
طةورةي رؤشنطةريدا. لة كؤتاييدا ئاماذة بؤ 

جةخت دةكاتة سةر ثَيشةكيةكةي قاسم دةكةين كة 
رؤشنطةري و رَينيسانس و ريفؤرمي ئاييين وةك 
سَي بنةماي سةرةكيي مؤدَيرنة، هةوَليداوة ئةم 
مةسةلةية لة طؤشةي واقيعي عةرةبي نزيك بكاتةوة. 
بريؤكةي ئةم كتَيبة بريؤكةيةكي رةسةن و قووَلة 

الثةِرةي قةوارة بضووك ثَيك  74ئةطةرضي تةنها لة 
 دَيت.

تَيبينيم لة شَيوةي كتَيبةكةدا هةية،  بةالم دوو
يةكةم: دةبواية مَيذووي دةرضووني كتَيبةكةو 
سةرضاوةي هةردوو تَيكستةي كانت و فؤكؤي 
لةطةَلدا بواية، لة كام سةرضاوةوة وةرطرياون و لة ض 

 سياقَيكدا وتراون. 
دووةم: باشرت وابوو كورتةيةك لة ذياني كانت 

 ياني لةطةَلدا بواية.و فؤكؤ و طرنطرتين بةرهةمةكان
 
 

 سةرضاوة
 .26/11/2002النهار، سَيشةممة 
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 ميشيل فؤكؤ و بةندخيانة
 

  فرانسوا بوالنفرانسوا بوالن
  لة عةرةبييةوة: ئازاد بةرزجنيلة عةرةبييةوة: ئازاد بةرزجني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرانسوا بوالن تؤذةرةوةيةكي فةرةنسيية لة 
بواري فةلسةفة نوَييةكاندا بة طشيت و فةلسةفةي 
ميشيل فؤكؤ بةتايبةتي و خاوةني كؤمةَلَيك 

 لَيكؤَلينةوةية.
 "ميشيل فؤكؤ"يش يةكَيكة لة طرنطرتين
فةيلةسووفة فةرةنسيةكاني سةدةي بيستةم و 
خاوةني كؤمةَلَيك كتَيبة كة لة بواري خؤياندا بوون 
بة سةرضاوة، هةر لة كتَييب "مَيذووي شَييت لة 

( تا "كؤمةَلَيك وتة و 1961ضاخي كالسيك"دا )
( كة ثاش دةساَل لة مةرطي فؤكؤ 1994نووسني" )

كتَيبَيكي ضاث كرا. لة نَيوان ئةم دووانةشدا ضةند 
، 1966تر هةن، لةوانة: "وشةكان و شتةكان" 

، هةروةها يةكَيك لة 1969"ئاركيؤلؤذياي زانني" 
طرنطرتين كتَيبةكاني ضاخي خؤي، واتة "ضاودَيري 

كة بابةتي سةرةكيي ئةم كتَيبةية،  1975و سزا" 
 واتة كتَييب "ميشيل فؤكؤ و بةندخيانة".

ري و خؤ قةرةداني فؤكؤ لة بابةتي "ضاودَي
سزا" كارَيكي دانسقة بوو هةم لةسةر ئاسيت 
فةلسةيف، ضونكة هةر لة "ئةفالتون"ةوة تا 
فةيلةسووفة هاوضةرخةكان بابةتَيكي نائامادةبوو لة 
شيكردنةوة فةلسةفيية بةناوبانطةكاندا، و هةم 
لةسةر ئاسيت مَيذوويي، ضونكة كارة مَيذووييةكان، 

ةوة توخين بة هةموو شَيوةكان و ِرَيبازةكانيان
دةزطاي "بةندخيانة" نةكةوتوون، بةو بيانووةي 
ئةوة بةتةنها "شتَيكي ورد"ة لة ِرةوتي فراواني 

 مَيذوودا.
نووسةري ئةم كتَيبة وايدةبينَيت كة ئةو 
دةقةي ميشيل فؤكؤ لة بارةي "ضاودَيري و 
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سزا"ةوة نووسيويةتي بووةتة مايةي "ِراتةكانَيكي 
سةر "مةسةلةي طةورة" لة ِرَيي لَيدوان لة

حةرامكراو"ي ثةيوةست بة "بةندخيانة"وة.. ئةم 
ِراتةكانة طةيشتة خودي "دةزطاي بةندخيانة"ش، 
طةرضي ئةو ضوارضَيوة طشتييةي كة كتَيبةكةشي 
تيا باَلوكراوةتةوة ضوارضَيوةيةكة طياني ِرةخنة 

م ميشيل فؤكؤ يةكةم كةب بوو بةسةريدا زاَلة، بةال
بذَيردراوي سةرثةرشتياراني وةكو شَيوازَيكي هةَلكة

ئةجنامداني سزا لة مةسةلةي "زيندانيكردني 
ئةواني تر" دوا، هةروةها كتَييب "ضاودَيري و سزا" 
دةضَيتة ناو ضوارضَيوةي بزاظَيكي فراوانةوة كة 
ئاماجني دذايةتيكردني جيهاني بةندخيانةو طرتنة 
لة ئاست و ثلةي جياوازدا، هةر لة "ِرةخنةطرتن لة 

تة هةَلوَيسيت مةرجي بةندخيانة" تا دةطاهةلو
خودي ثرنسيثي بةندخيانة ِراديكاَليي وا كةِرةخنة لة

 دةطرَيت و داواي داخستين بةندخيانةكان دةكات.
لة هةَلبةت ميشيل فؤكؤ يةكةم فةيلةسووفة 

دياردةي ضوارضَيوةي "مَيذوويةتيدا" لة 
"بةندخيانة" بدوَيت. هةر لة ثةيدابوونيةوة تا 

نوَييةكاني.. تا ئةم دياردةية هاتة ناو  ضةمكة
لَيدواني فيكري و فةلسةفيةوة، هةروةكو ئةو كتَيبة 

 زؤرانة بةَلطةي ئةمةن كة لةم بارةيةوة ضاث بوون.
جَيي ئاماذةية كة جيهاني بةندخيانة 
لةسةرةتاي ليسيت بايةخةكاني فؤكؤدا بوو، تا 
كؤضي دوايي كرد. هةرضؤن كتَييب "ضاودَيري و 

الي بووة "ئامراز"َيك بؤ قووَلكردنةوةي  سزا"
لَيكؤَلينةوة لة تةواوي دياردةكة و لة شَيوة 
جؤراوجؤرةكانيدا، بةو ثَييةي يةكَيكة لةو 
مةسةالنةي كة ثةيوةنديي بة ذياني تايبةتيي 
خؤيةوة هةية، ئةمة جطة لة توَيذينةوة لة دياردةي 
شَييت و دياردةي سَيكس.. فؤكؤ دةَلَيت: 

امن بةردةوام برييت بوون لة كَيشة "كتَيبةك
تايبةتييةكاني خؤم لةطةَل شَييت و سَيكس و 

 بةندخيانةدا".

هةروةها بة بؤضووني نووسةري ئةم كتَيبة، 
ئةو دةقةي كة فؤكؤ سةبارةت بة "ضاودَيري و سزا" 
نووسيويةتي، بة شَيوازَيكي "نوَي" و "دانسقة" 

مَيذوو مةسةلةي ئةو ثةيوةنديية دةخاتة ِروو كة "
لةطةَل هةنووكةدا كؤدةكاتةوة". فؤكؤ دةَلَيت: 
"كاتَي لة دةزطاكاني دةروونثزيشكي و دةزطاكاني 
سزادان بة زيندانيكردن دوام، لة هةمانكاتدا 
طرميانةي ئةوةم خستةِروو كة دةكرَي خؤمانيان لَي 
ِرزطار بكةين، ئةوةش لة ِرَيي سةملاندني ئةوةي كة 

هةندَي فؤرمي مَيذوويي كة  ئةو دةزطايانة بريتني لة
لة بارودؤخَيكي دياريكراوو ضوارضَيوةيةكي 
دياركراودا هاتوونةتة ئاراوةو، بة جةختكردنةوة 
لةسةر ئةوةش كة دةشَي ئةم كردةوانة لة 
ضوارضَيوةيةكي تردا ستةمكار و ناكارابن". فؤكؤ 
هةوَلي دا ئةو ميكانيزمانة شي بكاتةوة كة بوونة 

اردةي بةندخيانة بةو هؤي ثةرةسةندني دي
ؤن شَيوةيةي كة هةبووة تا دةطاتة حاَلي حازر و ض

 "طرةوَيكي فةلسةيف"."مةسةلةي بةندخيانة" طؤِرا بؤ
لةو تايبةمتةنديية بنةِرةتييانةش كة نووسةر 
بة بايةخةوة لة هزري "فؤكؤ"دا جةخيت لةسةر 
دةكات "ثَيشنيازكردن"ى تَيزة فيكرييةكانَييت 

قاري "خةبات"يدا، تا ئةو ِرادةيةي هاوشان لةطةَل ئا
ئةو دةيويست كتَيبةكاني وةكو "نارجنؤكي 
مؤلؤتؤظ" يان "كَيَلطةي مني" بن. بة واتايةكي تر، 
جؤرَيك لة "بةناويةكداضوون" هةية لة نَيوان "كاري 
فيكري" و "ضاالكي كردةيي"دا. ئةو بةردةوام 
ويستوويةتي جؤرَيك لة ثةيوةندي و ثَيكةوة طرَيدان 
هةبَيت لة نَيوان ضاالكيية كردةييةكان و كاري 
تيؤري يان ئةو كارة مَيذووييةي كة ئةجنامي 
ئةدات. ئةو دةَلَيت: "من وايدةبينم بةِرادةيةك ئازادم 
كة ئةتوامن تا سةرضاوة دوورةكاني، شوَين ثَيي 
مَيذوو هةَلبطرم، بةالم لة هةمانكاتدا هةندَي مةسةلة 

يوةنديي ِراستةوخؤيان بة دةبنة جَيي بايةخم كة ثة
 ثراكتيكةوة هةية".
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 1981ي شوباتي 8"ميشيل فؤكؤ" ِرؤذي 
دامةزراندني "طروثي بة دةستهَيناني زانياري 
سةبارةت بة بةندخيانة"ي ِراطةياند. هةر خؤي 
بةياننامة سةرةتاييةكاني داِرشت. ئةم  طروثة 
كؤمةَلَيك ِرؤشنبريي "بةناوبانط" يان 

تة خؤي كة ضاالكيي وايان "فةرامؤشكراو"ي طر
ئةجنام ئةدا كة ثةيوةندييان بة جيهاني بةندخيانةوة 
هةبوو.. وةكو دروستكردني ثةيوةندي لةطةَل 

 كةسوكاري زيندانيكراوةكاندا.
هةروةها نووسةري ئةم كتَيبة جةخت لةسةر 
ئةوة دةكاتةوة كة لَيدواني "ميشيل فؤكؤ" لة 
بابةتي "بةندخيانة" شةقَلَيكي مَيذوويي بة خؤيةوة 
طرتووة، ثرت لةوةي كة مَيذوويي بَيت. ئةمة هاوكات 
لةطةَل ئاماذةكردندا بؤ ئةوةي كة كتَييب "ضاودَيري 

ئةم فةيلةسووفة و سزا" لة هةموو كتَيبةكاني تري 
مَيذووييرتة كة تيايدا ثشيت بة كؤمةَلَيك دةق 
بةستووة كة ثةيوةندييةكي ِراستةوخؤيان بة 
دونياي بةندخيانةوة هةية، وةكو "ثةيِرةوي 
ناوخؤي بةندخيانة" و "بةسةرهاتي زيندانيةكان" و 
"مةحزةري سةردانةكان" و "ِراثؤرتةكاني 

بة دةَلَيت: ليذنةكاني ثشكنني". نووسةري ئةم كتَي
"بؤرجوازيةت بة بَي ثةردة نةدواوة و لة كارةكاني 
هيطل و ئؤطست كؤنتدا طوزارشيت لة 
سرتاتيجةكاني خؤي نةكردووة، بةَلكو لةو بةَلطةنامة 
نةناسراو و ئاساييانةدا طوزارشيت لة خؤي كردووة 

 كة فؤكؤ بةكاري هَيناون".
ميشيل فؤكؤ دةَلَيت: "سةبارةت بة بةندخيانة، 

يض مانايةكي نيية طةر تةنها ثشت بةو طوتارانة ه
ببةستني كة سةبارةت بة بةندخيانةكان نووسراون.. 
بةَلكو ئةبَي بايةخ بةو بِريار و ثةيِرةوة ناوخؤيانةش 
بدةين كة لةاليةن ئةو خةَلكانةوة داِرَيذراون كة لةناو 

 ئةو دةزطايانةدا ذياون و بةِرَيوةيان بردوون".
ِرَيي شيكردنةوةي ثَيطةي "ميشيل فؤكؤ" لة 

"بةندخيانة"وة لةناو سيستمة كؤمةاليةتيية 

مرؤييةكاندا، ِرةهةندَيكي نوَيي خستة سةر 
مةسةلةي "سزا". ميشيل فؤكؤ دةَلَيت: حةزم كرد 

، بةالم لة -بةندخيانة–لةسةر ئةو مةسةلةية بدوَيم 
طؤشةنيطايةكي ترةوة، ئةويش ئةوةية كة ِرادةي 

َيك دياري بكةم كة اليف زانستَييت كاريطةريي طوتار
لَيدةدات. كاريطةريي طوتارة ثزيشكي و 
سايكؤلؤجي و كؤمةاليةتيةكان لةسةر سةرجةم 
كردةكاني سيستمي سزادان.. بةم مانايةش بايةخي 
سةرةكيي ميشيل فؤكؤ نووسينةوةي مَيذووي 
بةندخيانةكان نةبوو، بةَلكو نووسينةوةي مَيذووي 

ي بةندخيانةوة" تا جةخت لةسةر "كردةي سزا لة ِرَي
ئةوة بكاتةوة كة لة كؤتاييةكاني سةدةي هةذدةوة 
وا دةركةوت كة "بريؤكةي بةندخيانة بةشَيوةيةكي 
طشيت باشرتين و كاراترين و ئةقاَلنيرتين ئامرازة بؤ 
سةثاندني سزا بةسةر سةرثَيضيكردنةكاني 

 سيستمدا لة كؤمةَلطايةكدا".
ناوبانطةكةيدا ميشيل فؤكؤ لة كتَيبة بة

"مَيذووي شَييت لة ضاخي كالسيكدا" لة بابةتي 
شَييت دواوة و ئةمةش واي لَيكرد هةر لة سةرةتاوة 
بةو بريمةندة بناسرَي كة دياردةكاني نةفيكردن و 
ثةراوَيزكردني خستؤتة سةرووي ليسيت 
بايةخةكانيي خؤيةوة. ئةو دةَلَيت: "سةرةتا بايةخم 

ديوارة بةرزةكاني و بة نةخؤشخانةي دةرووني و 
ئةو ثانتايية ترسناكةدا كة لة نزيك بةندخيانةكانةوة 
لةناو دَلي شار يان لةسةر سنوورةكاني داطريي 
دةكات. ئةو شوَينانةي كة مرؤظ ناتوانَيت ثياياندا 
بثةِرَيتةوة و ئةو ثانتاييانةي كة خةَلك دةضنة ناوي، 
 بةالم بة دةطمةن لَيي قوتاريان دةبَيت. بةالم

لَيكضوون لة نَيوان "بةندخيانة" و "نةخؤشخانةي 
دةرووني"دا زؤر دوور ناِروات و جياوازييةكي 
طةورة لة نَيوان "ئاماجنةكانيان" و مَيذووَيتيان" و 

 "ميكانيزمي سزادان" لة ئاستياندا هةية.
ئةمة وَيِراي ئةوةي كة هةردووكيان بريتني لة 

 كؤمةَلطا.ثرؤسةيةكي "دابِراندن"َيكي ئةنقةست لة 
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بةالم "بةندخيانة" لة هةندَي قؤناغي 
مَيذووييدا وةكو هةنطاوَيكي ثَيشكةوتوو بة 
ئاراستةي مرؤظايةتيدا خؤي ثيشانداوة، بةَلكو 
داوايةكيش بووة لة ثَيناوي ِرزطاربوون لة "جيلؤتني 

مقصلة" كة نيشانةي ئةوثةِري هؤظَييت بوو.  –
كان لة ميشيل فؤكؤ دةربارةي ئةركي ياساي سزا

كؤمةَلطادا وتوويةتي: "ثَيويستة لةسةر ياساي 
سزاكان بة تةنها ِرَي بة ضاكسازيي ئةو زيانة بدات 
كة بةر كؤمةَل دةكةوَي. دةبَي بةشَيوةيةكيش 
دابِرَيذرَي ئاسةواري ئةو زيانانةش نةهَينَيت كة 
تاكة كةب بؤ كؤمةَلطاي دروست دةكات )...( و ئةو 

ِرَيطة لة دووبارةبوونةوةي زيانانة بسِرَيتةوة يان 
هةمان ئةو خراثانة بطرَيت دذ بة جةستةي 
كؤمةاليةتي". هةروةها "فؤكؤ" لة ضوارضَيوةيةكي 
"هاوتةريب"دا ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة 
نةخؤشخانةكان خؤيشيان لة سةدةي هةذدةدا ض 
نةبوون جطة لة "كؤمةَلَيك دةزطا بؤ يارمةتيي 

شوَينَيك نةبوو بؤ هةذاران". ئةوسا نةخؤشخانة 
ضارةسةر بةَلكو ثَيشوازيي ئةو كةسانةي تيا دةكرا 
كة لةسةرةمةرطدا بوون، ثزيشكيش بة تةنها لة 
كاتي "قةيران"دا خؤي تَيهةَلدةقورتاند. دةبَي 
ئاماذة بدةين بةوةي كة سةدةي هةذدة لة فةرةنسا 

 "ضاخي ِرؤشنطةري" بوو.
بة هةر بةالم لةطةَل هةموو ئةمانةشدا، ئةم كتَي

بة يةكَيك لة سةرضاوة سةرةكيةكان سةبارةت بة 

بةندخيانة و دونياي بةندخيانة دةذمَيردرَي، ضونكة 
ئةم فةيلةسووفة ثرت لة شةست دةقي بؤ ئةم 
مةسةلةية تةرخان كردووة، هةر لة سةرةتاي 
حةفتاكاني سةدةي بيستةوة تا كؤتايي ذياني. ئةم 

تيؤريي بةشداريكردنةشي بة تةنها شَيوةيةكي 
بةخؤوة نةطرت، بةَلكو ويسيت ببَيتة ضاالكَيك لة 
ضوارضَيوةي ئةو بزاوتانةدا كة بايةخ بة بارودؤخي 
بةندخيانةكان و زيندانيةكان ئةدةن. "خةباتطَيِرةكة 
ِرَينمايي توَيذةرةوةكةي كرد و توَيذةرةوةكةش 
ِرَيطاي بؤ خةباتطَيِرةكة ِرؤشن كردةوة"، ئةمة 

م كتَيبة هةَلوَيسيت هةروةكو نووسةري ئة
"فةيلةسووفةكةي" وةسف دةكات. هةر لة ِروانطةي 
"بةندخيانة"ةوة فؤكؤ وةكو ئةو بريمةندةي كة لة 
هةموو بةرةكاندا "خةبات دةكات" خستة ِروو "ئةو 
هةموو شتَيكي خوَيندةوة و هةموو شتَيكي زاني و 
ضووة ِريزي هةموو شتَيكةوة".. هةر لَيرةشةوة 

ؤي سةبارةت بة كؤمةَلطا داوةرييةكاني خ
خؤرئاوايية هاوضةرخةكان ِرةوتي "دانسقة"ي ئةو 
دَيت.. هةر لَيرةشةوة توانيي لة نَيو فةيلةسووفاني 
سةدةي بيستدا ثَيطةيةكي "دانسقة" بةخؤي 

 هةبَيت.
 
 

 سةرضاوة
 .255العدد  2003مارب  24بيان الكتب 
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 فؤكؤ لةمرِؤدا
 

  بالندين كريَجيَلبالندين كريَجيَل
 لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانعلة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع

 
 
 
 
 
 
 
 

  
دانةري ئةم كتَيبة خامني توَيذةري فةرةنسي 
)بالندين كرَيجَيل(ة، كة مامؤستاي زانكؤ و 
فةيلةسوفَيكي ناسراوة لة فةرةنسا، ئةمِرؤ سةرؤكي 
ئةجنومةنى بااَلي تَيكةَلكردني بيانييةكانة بة 

مةَلطةي فةرةنسي. ثَيشرت ضةند كتَيبَيكي طرنطي كؤ
باَلوكردوةتةوة. لةوانة: "فةلسةفةي كؤماري 

". 1990". "خوَين، عةدالةت، سياسةت 1998
 ".2001"تَيِرامان سةبارةت بة عةدالةت 

خامني دانةر لةم كتَيبة تازةيةدا قسةوباس 
سةبارةت بة بةناوبانطرتين فةيلةسويف فةرةنسي لة 

تةم دواي سارتةر: ميشَيل فؤكؤ، سةدةي بيس
دةكات. هةر لة دةستثَيكةوة دانةر ئاوا دةَلَي: 

كؤضي دوايي كرد، بةالم  1984ميشَيل فؤكؤ ساَلي 
فيكري نةمرد لةطةَليدا، بطرة بة ثَيضةوانةوة، تاكو 

ئَيستا طفتوطؤي زؤر طةرم دةوروذَييَن و خؤراكي 
ان ئةكرد و تَيِرامانة فةلسةفييةكانة. هةندَي دذايةتيي

هةوَلياندا وةك فيكر ِرةتيبكةنةوة، بةو بيانووةي ئةو 
لة اليةني سياسييةوة كةسَيكي هةرزةكار بووة، 
بطرة كةسَيكي توندِرةوي ئةنارشيزم بووة، نةك 
كةسَيكي بةرثرس. هةندَيكي ديكة زؤر بة سادةيي 
دةيانوت با لة بري بكرَي، بةو ثَيودانطةي زةمةني 

َيثةِربووة و ضيرت فيكري ئةو بؤ ئةو بةسةرضووة و ت
 ئةم سةردةمةمان دةست نادات.

ثاشان دانةر بةردةوام دةبَي و دةَلَي: لةطةَل 
ئةم هةموو ِرةخنة لَيطرتنة، كةضي كاريطةرييةكةي 
هَيندة درَيذ بووةوة تاكو هةردوو كةناري 
ئؤقيانوسي ئةتَلةسي طرتةوة: واتة ئةمريكا و 

كادا بةشَيوةيةكي ئةوروثا. لة زانكؤكاني ئةمري
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فراوان باَلوبوةتةوةو، لةوَي زؤرَيك ثَييان واية 
فيكري فؤكؤ بة دروسيت نوَينةري فةلسةفةي 

 فةرةنسيية.
خامني دانةر وايدةبييَن فؤكؤ لة اليةني 
فيكري و فةلسةفييةوة بةرجةستةكةري رؤحي 
سةردةمةكةي بووة، هةندَي شت لة كارةكانيدا 

كة تاكو ئَيستا بةسةرضوون و هةندَي شيت دي
كاريطةرييان ماوة. لةبةرئةوةي خامن )بالندين 
كرَيجَيل( لة كؤليج دوفرانس ياريدةدةري فؤكؤ بووة 
و ماوةيةك لةطةَليدا ئيشي كردووة، ئةوا ئةو لة 
خةَلكاني ديكة زياتر فؤكؤ دةناسَي و دةزانَي باسي 

 ضيدةكات.
طرنطرتين بةشةكاني كتَيبةكة دووبةشة: 

لة فؤكؤ دةكات وةك فةيلةسوفَيك،  يةكةميان باس
دووةميان وةك بريمةندَيكي سياسي باسي دةكات 
كة خةريكي كاري تَيكؤشان و مومارةسةي 
عةمةليية، الي خامني دانةر ئةوةي تايبةتة بة 
اليةني يةكةمةوة وايدةبييَن فؤكؤ بةهؤي بةهَيزي 
فيكري و تواناي قةناعةتثَيكردن و جواني شَيوازي، 

سةر هةموو فةيلةسوفةكاني هةذموني بة
 سةردةمةكةي خؤيدا هةبووة.

لة ِراستيدا فؤكؤ بة تةنها فةيلةسوف نةبوو، 
بةَلكو ئةديبَيكي شاعريي بااَلدةست بووة، مرؤظ 
هَيندةي بةسة كتَيبةكةي لةسةر )مَيذووي 
شَيتييةتي( ياخود )وشةكان و شتةكان( 
خبوَينَيتةوة، تاكو تةواو لةوة دَلنيابَيت. فؤكؤ 
خاوةني شَيوازَيكي نيتشةييانةي بوركان ئامَيزة . 
لةبةرئةوة وايدادةنَين نةك تةنها فةيلةسوفَيك ياخود 
بريمةندَيكي طةورةية، بةَلكو يةكَيكة لة نوسةرة 

 طةورةكان لة زماني فةرةنسيدا.
طرنطرتين سيماكاني فؤكؤ بريتيية لةوةي 
تواني دوو ِرةوتي فيكري دذبةيةك كؤ بكاتةوة! 

تي نيتشةييانةي رؤمانسييةت و ِرةوتي ِرةو
لؤجيكي عةقاَلني، تواني لةاليةكةوة نيتشة و 

لةاليةكي ديكةوة باشالر و ئةليسكةندةر تؤلَيري و 
بريمةندة طةورةكاني لؤجيك ثَيكةوة كؤبكاتةوة. بة 
مانايةكي تر تواني طةرم و سارد ياخود ئاو و ئاطر 

دةطمةن  ثَيكةوة كؤبكاتةوة. ئةمةش شتَيكة زؤر بة
 بريمةند ثَيدةطات.

تايبةمتةندييةكي ديكةي فؤكؤ بريتيية 
لةوةي: فؤكؤ خاوةني رؤشنبريييةكي ئةدةبي و 
هونةري فراوان بوو، هةروةها لة هةمان كاتدا 
خاوةني رؤشنبريييةكي زانسيت و ئةبستمؤلؤجي 
فراواني بوو. لَيرةوة سودي لة زانستة 

وة و سروشتييةكان ياخود فيزيياييةكان كردو
ميتؤدي ئةو زانستانةي بةسةر زانستة 

 مرؤظايةتييةكاندا ثراكتيك كردووة.
طةورة فةيلةسوفاني ثَيش خؤي لة منونةي 
)ئؤطست كؤنت( كة خاوةني فةلسةفةي وةزعييةت 
            بوو، هةمان شيت كردووة. ثَيويستة ئةوةش
لةبري نةكةيت كة فؤكؤ كوِري ثزيشكَيكي بةناوبانط 

ري "يواتيية"، هةر بؤية ثةيوةندييةكي بووة لة شا
باشي لةطةَل ثزيشكي و توَيكاريدا )التشريح( 
هةبووة. لة هةمان كاتدا يةكَيك بووة لةوانةي زؤر 
سةرسام بووة بة ِرامبؤ و ماالرمَي و ئةنتوان ئارتؤو 

 ئةواني ديكة.
 ثاشان خامني دانةر دةَلَي:

بةالم مةنتقي سةرةكي لة فةلسةفةي فؤكؤ لة 
وَينَيكي ديكةداية، ئةويش دةطةِرَيتةوة بؤ خودي ش

كةسايةتييةكةي، ثَيويستة ئةوةش بزانرَي فؤكؤ 
لةاليةني سَيكسييةوة كةسَيكي الدةر بووة. ئةم 
مةسةلةية لة سةرةتاي طةجنييةوة كاريطةرييةكي 
زؤري هةبووة لةسةري. بةهؤي ئةم ناتةواوييةوة كة 

ةحةتي زؤري نةيدةتواني خؤي لَيدةرباز بكات، ناِر
ضةشتووة. هةر لةبةرئةم هؤيةشة هةموو 
فةلسةفةكةي بةرطري كردنة لة نةفرةت لَيكراوةكاني 

ناو  كؤمةَلطا: ض ئةوانةي شَينت  -املنبوذين –
ياخود بةندكراوةكان يان هةذارة ثةراوَيز كراوةكان، 
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ياخود الدةرةكان يان ئةوانةي بةهؤيةك لة هؤيةكان 
 نةفرةتلَيكراون.

ةندي سةرةكي لة فةلسةفةكةيدا تايبةمت
ئةوةية: فؤكؤ طةشةي فيكري ثَيش خؤي ثَيضةوانة 
كردةوة ، زؤربةي فةيلةسوفاني ثَيش خؤي لة 
طؤشةنيطاي عةقَل و سةنتةرةوة لة كَيشةكانيان 
دةِرواني، بةالم ئةو لة طؤشةنيطاي شَييت و ثةراوَيز 
ياخود ثةراوَيزطةراييةوة تةماشاي دةكرد. بةم 

ة هةندَي شيت تازةي ئاشكرا كرد كة ئةواني شَيوةي
ثَيش ئةو نةيانبيين بوو، ئةو لة دةروازةيةكي ترةوة 

 لة شتةكاني دةِرواني.
جطة لةوانة ئةم ثياوة بةهؤي الدانة 
سَيكسييةكةيةوة لة طةجنيدا طريؤدةي 
نةخؤشييةكي دةروني ترسناك هات و بةمةبةسيت 
ضارةسةركردني خؤي ثيشاني ضةندين ثزيشك 
داوة. بطرة كار طةشتة ئةوةي لة يةكَي لة 
نةخؤشخانة عةقَلييةكان بؤ ماوةيةك بةنديان كرد. 
لةبةرئةوةية دواتر طرنطي بة دياردةي شَييت دةدات 
و تَيزة طةورةكةي زانكؤي بؤ تةرخانكرد. بَيهودة 
نيية ئةو لة خةَلكاني ديكة باشرت لة طرفيت شَييت 

 تَيطةيشتبوو.
ةوة طةورةكةي كة سةبارةت كاتَي دةطاتة دؤزين

بة سنوري لَيكدابِراني نَيوان شَييت و عةقَلة، تواني 
لة شَيت بونةكةي خؤي ضاك ببَيتةوة. هةر ئةمةش 
بوو )ئاَلتؤسَير(ي هاوِرَيي طوزارشيت لَيكردو وتي: 
من و فؤكؤ لةسةر لَيواري كةوتنة خوارةوة بووين، 

 يةوة!ئةو لَيي دةرباز بوو، بةالم من كةومتة ناوي
ئاشكراشة )ئاَلتؤسَير( دواجار ذنةكةي خؤي 
خنكاند و بة تةواوي شَيت بوو و عةقَلي لةدةستدا. 
لَيرةوة هةموو فيكري ميشَيل فؤكؤ لة ئةزموني 
تايبةتي خؤيةوة بةرهةم هاتووة، ئةزمونَيك خةريك 
بوو لة ناوي ببات. بةالم كاتَي تواني لَييدةربازبَيت، 

اوي سةردةمةكةي و بووة بة بةهَيزترين ثي
طةورةترين فةيلةسويف نةوةكةي، مرؤظ كاتَي 

بةسةرخودي خؤيدا سةردةكةوَي دةتوانَي بةسةر 
 هةموو شتَيكدا سةركةوَي.

ئا لَيرةدا طةورةيي فؤكؤ دةردةكةوَي، لة 
كةسَيكى ِريسوا، ئاَلؤز، دةرون نةخؤش، تواني 

ستا لة ببَيتة نوسةر و بريمةندَيكى بليمةت و مامؤ
طةورةترين زانكؤكانى فةرةنسا و جيهان، ئةمةش 

 شتَيكي كةم نيية.
ثاشان خامني دانةر ئةم ثرسيارة دةخاتة ِروو: 
ئةو تيؤرة مةعريفيية تازةية ضيية كة ميشَيل فؤكؤ 
هَيناية ئاراوة؟ بة بؤضوني دانةر ئةو تيؤرة 
مةعريفيية بةشَيوةيةكى رون و ئاشكرا لة كتَيبة 

يدا: )وشةكان و شتةكان( بةناوبانطةكة
دةردةكةوَيت. لةو كتَيبةدا ئةوة ئاشكرا دةكات 
هةموو سةردةمَيك خاسيةتي زانسيت و دةسةاَلتي 
ثراكتيكي خؤي هةية، كة يةكةميان بؤ شةرعييةت 

 دان بة دووةم بةكاردةهَينرَي. 
لَيرةوة حةقيقةتَيكي ِرةها كة بؤ هةموو 

ؤ وايدةبييَن سةردةمةكان بشَي لة ئارادا نيية. فؤك
سةدة تازةكان، زانستة مرؤظايةتييةكان بؤ 
شةرعييةتدان بة دةسةاَلتي خةساندن و ئةو 
سةركوتكردنةي تَييداية، بةكاردةهَييَن. لَيرةوة 
هاوكارييةكي ذَيربةذَير هةية لة نَيوان هةموو 
دامودةزطاكاني كؤمةَلطادا، وةك دامودةزطاي كردة 

ان و دامودةزطا عةقَلييةكان و دامودةزطاي زيند
سةربازييةكان و دامودةزطاي قوتاخبانةو 
دامودةزطاي ئيشة دةستييةكان ياخود كارطةكان، 

 تةنانةت دامودةزطاي ثؤليس و هةواَلطري.
لة ِرابردودا قةشةي مةسيحي شةرعييةتي 
دةبةخشيية دةسةاَلتي سياسي، بةالم لة كؤمةَلطا 
 مؤدَيرنةكاندا كة ثاش شؤِرشي فةرةنسي دروست
بوون، زانستة مرؤظايةتييةكان شةرعييةت 

 دةبةخشن بة دامودةزطاكاني دةسةالت.
بة مانايةكي تر زانسيت دةرونشيكاري و 
شيكردنةوةي دةروني و زانسيت كؤمةَلناسي و 
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زانسيت ئابوري و زانسيت زمان ياخود زمانةواني و 
زانسيت ئةنسرؤثؤلؤجيا، ئةمانة بونةتة مةعريفةي 

الهوتي مةسيحي كؤنيان حةقيقي و شوَيين 
طرتةوة. كاتَي فةرةنسييةكي هاوضةرخ هةست 
دةكات طرفتَيكي لةطةَل ويذداني خؤيدا ياخود 
لةطةَل عةقيدةكةيدا، هةية. ناضَيت بؤ الي قةشة 
تاكو لةسةر كورسي دانثيانان دانيشَي و دان بة 
هةموو ئةو شتانةدا بيَن كة جَيبةجَيي كردوون، 

شيكةرةوةي دةروني، ئالَيرةدا  بةَلكو دةِروات بؤ الي
جياوازي نَيوان كؤمةَلطا تةقليدييةكان و كؤمةَلطاي 

 مؤدَيرنةكان دةردةكةوَي.
فؤكؤ هةموو ئةم شتانةي لَيكداوةتةوةو 
بةشَيوةيةكي باش رونيكردونةتةوة. ثاشان نادياري 
دةسةاَلتي بؤ هةموو جؤرةكاني مةعريفةي باو 

يةك نيية و ئاشكرا كرد. لَيرةوة مةعريفة لةال
دةسةالتيش لة اليةكي ديكة. بةَلكو مةعريفة خؤي 
بؤ خؤي دةسةالتة و دةسةالتيش دةتوانَي مةعريفة 

 ِراكَيشَيتة الي خؤي.
مرؤظ كاتَي لة كؤمةَلطادا مةعريفةيةك بةدةست 
دَييَن، ئةوا دةتوانَي بيَب بة جؤرَيك لة دةسةالت و، 

ر رَيزي ئةواني ديكة سَلي لَيدةكةنةوة و زيات
لَيدةطرن. بطرة طةر بييةوَي دةتوانَي مةعريفةكةي 
ياخود ناوبانطي بؤ مةبةسيت بةدةستهَيناني مادي 
بةكاربهَييَن. ئةو مرؤظةشي دةسةاَلتي هةبَي، طةر 
بيةوَي دةتوانَي زانا طةورةكان بةالي خؤيدا 
ِراكَيشَيت و مةعريفةكةيان بؤ ضةسثاندني 

 دةسةالتةكةي خباتةطةِر.
ةوة ثةيوةندييةكي ديالةكتيكي ئاشكرا لة لَير

           نَيوان دةسةالت و مةعريفةدا هةية، ئةم دووانة 
              يةك لةوي ديكةيان دانةبِراوة وةك ئةوةي 
 هةندَي جار وا تَيدةطةين. ئَيمة وايدةبينني 
دةسةالت هةر لةبةرئةوةي دةسةالتة كةواتة نةزانة 

فةش تةنهاية و هيض ياخود كوَيرة، مةعري
ئاماجنَيكي نيية تةنها حةقيقةت نةبَي و هيض 

دةسةالتَيكيشي نيية. ئةمةش هةَلةية و دةبَي 
 ِراستبكرَيتةوة.

دواتر دانةر قسة لة بارةي طةِرانةوةي فؤكؤ 
 دةكات بؤ الي كانت و دةَلَي:

فؤكؤ لة دوا ساَلةكاني ذيانيدا لة كةسَيكي 
كي كانيت، بةبَي نيتشةييةوة دةطؤِرَي بؤ كةسَي

ئةوةي سةرسام بووني خؤي بؤ نيتشة لة 
دةستبدات. لَيرةوة ئةوة ِراست نيية كة دةَلَين فؤكؤ 
دذي ِرؤشنطةريية وةك ئةوةي هةندَي ثِروثاطةندةي 
بؤ دةكةن. بطرة بة ثَيضةوانةوة، فؤكؤ طةرضي 
ِرةخنةيةكي برينداركةري لة مؤدَيرنةي ئةوروثي و 

، بةالم هةرطيز ِرؤشنطةري دامودةزطاكاني طرتووة
 ِرةتنةكردوةتةوة.

بةالم ئةو شتةي كة لة فيكري فؤكؤدا مردو بؤ 
 ئةم سةردةمةمان ناشَي ئةمةي خوارةوةية:

ضيرت لة دامودةزطاكاني مؤدَيرنةدا تةنها ئةوة 
نابينني كة دامودةزطايةكي سةركوتكةربن و 
ئاماجنيان تةنها سةركوتكردني تاكةكان ياخود 

يان بَي. بةَلكو دةبينني ئةوانة خةساندن
دامودةزطايةكي ثؤزةتيظ و ئاماجنيان ثاراستين 
مافةكاني مرؤظ و هاواَلتيية. ثاراستين سةالمةتي و 
ئاسايشي هاوآلتيانة. طةر دةوَلةتي ياسا نةبواية، 
ئةوا لة ئةوروثادا ياساي طورط باَلو دةبوةوة و 

وةي هةموو تاكَي لة ذياني خؤي دةترسا، دةترسا لة
لة هيض و خؤراي بيطرن ياخود بةبَي هيض هؤيةك 
لةاليةن دامودةزطاكاني هةواَلطرييةوة ِراوبنرَيت و 
بكةونة شوَيين، بؤ منونة وةك ئةوةي لة جيهاني 
سَييةمدا روودةدا. بةالم دةزانني لةبةر هؤيةكي 
سادة ئةمة لة ئةوروثادا قةدةغةية: ئةويش ئةوةية 

ياساي دياريكراوة كة  دةوَلةت ثابةندي كؤمةَلَي
ناتوانَي ثَيشَيليان بكات ياخود لَييان البدات. 
تةنانةت سةرؤك كؤمار ياخود سةرةك وةزيران 
ناتوانن ياساكان ثَيشَيل بكةن ياخود بةهؤي 

 شةخسي يان بةبَي هؤ كةسَيك ِراوبنَين.
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لَيرةوة ئةو دةوَلةتة شةرعييةي بةناوي ياساوة 
سةرةِرؤيي يان حوكم دةكات، هاوالتياني لة 

جةوروستةم ياخود ضةوساندنةوةيةكي بَي هؤ، 
 دةثارَيزَي. طوماني تَيدا نيية فؤكؤ زياد لة 
                 ثَيويست رةخنةي لة دامودةزطاكاني

مؤدَيرنة دةطرت و زياد لة ثَيويست ديوة 
نَيطةتيظةكةي دةبيين. بةالم سودَيكي زؤرمان 

لةاليةنة  لَيبيين بؤ ئاطادار كردنةوةمان
نَيطةتيظةكاني مؤدَيرنة، لَيرةوة فؤكؤ يارمةتي داين 
 بؤ ِراستكردنةوةي و تَيثةِراندني. ئةمةش

بريمةندة مةسةلةيةكي كةم نيية. لَيرةوةية 
               رةخنةطرةكان زياتر سود بة كؤمةَلطا 
دةطةيةنن لة بريمةندة طوَيِرايةَلةكان كة هةموو كاتَي 

 دةَلَين بةَلَي.

خامني دانةر قسةكاني كؤتايي ثَيدَينَيت و 
           دةَلَي: لةبةرضي فؤكؤ لة بريمةندة طةورةكاني
ديكة زياتر سةرساممان دةكات؟ لةبةرضي 
          كاريطةري ئةو لة كاريطةري ئالتؤسَير ياخود 
            الكان يان دَيريدا ياخود دؤَلؤز يان ئةواني 

ةكي سادة: كة بريتيية ديكة زياترة؟ لةبةر هؤي
لةوةي فؤكؤ هونةرمةند و نوسةرَيكي طةورة و 
وانةبَيذَيكي ناياب بوو. ثاشان ئةو زؤر بة سادةيي 

–بليمةتيش بوو. دةيزاني ئاطري بليمةتي ياخود 

لة ناخيداية و ِراسثَيردراوة كة هةندَي لة  -شَييت
 هةقيقةتة طةورةكان بؤ مرؤظايةتي ئاشكرا بكات.

 
 سةرضاوة

 31/1/2005ان الكتب بي
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 ئؤثيَرا .. ئةمني مةعلووف و
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ئةمةةةةةةةة ةةئةةةةةةةة     ئةةةةةةةةم   
مةةةةةف بضي تةةةةةة دنة ي دةةةةةب  ي ةةةةة    
ئةةةةةةةة ل دةرض  َةاةةةةةةةةة   ةةةةةةةة دبر    
تةرذةةةةةةةةةةةئة  َ  ري   م د  ئةةةةةةةةةةة    
ضةةةةةةةةةةيسئي ك  ةضة ةةةةةةةةةةن ةئي 
مباةةةةةةنةض َ   ضةةةةةة د َةةةةةةةي دبر  
 ةةةةةةة  ر  ةةئي  ة  ي ةةةةةةةي ئةةةةةةةة   
 ةةةةةة فيةدِي َة ةسئةةةةةةةة تةةةةةةةةي ض   

(ةةةةةةةةةةةةةض  َةت  ةةةةةةةةةةةبض   )ج  ة 
 سذئةةة ضر   ة  ي ةةة  ي يةةةنةج د ة  
َةَةةةةكد ئ ين د ةةةة ئ    ي ةةةئر ئةةةة 
َةقةةةةةةر  تةةةةةة رت ي َةةةةةةت ئبض    
َبتنةة   ي يةةنةج د ةو ئةةةض   قةةة    
مةةةةةف بضي يباةةةة بةد  تةليةةةة    
تةاةةةةةة تةكةة َاةةةةةة  ةرضريةئةةةةةة    
ي ضي يةةةةة يةئة  )ك  ةضة ةةةةة   
َة ضض  ض (ةة جةم ض    َبتن يي 

ب ن  ( ر َةم  ية     ن ظ َاي )رَ
ت ن    ض َبةد    َةم ا ق ئة ةي  
تبض ئة ذية  رية ةدِي مبا  ة يي 
ج هةةةةةة يي تةةةةةةةي ضت ي   رةنةةةةةة ض    
تةةةي ض  ئ ةةة  اةة  ة ر ة رةةة ض ر   
ئةةةةض جةةةةم ض    ضةةة دة  َة  ي ةةةة   

ئ ل دةرَ  ةةةةةةةة ي ضر  ئةةةةةةة   َةةةةةةةة  
)اةةةةةةةةةةة تةريبة م  ساةةةةةةةةةةة تةري ة  
ت  ةن  ( ت  ذ ي   م اة ق ئة   
ج قةةةةةةةةة  ئ ي ةةةةةةةة دة  ةةةةةةةة تبر    

ب  ط ض ئ  ئةاةةةةةةةةرتر  ارتراةةةةةةةة
ةةةةةةةبي  جن ةةةةةة   تة ةةةةةةئر ة       
ئة تةةةةةةبضة ئةةةةةةةب ئ ل دةرةةةةةةةة تةةةةةة     

 2000ةةئةةةةةةةةةةةةةةة    اةةةةةةةةةةةةةة َاي 
َة   ةةن ظ َاي اةة َ تبط َةيةم ةة   
ل ديِة ةةةةةةةةةةةةِةرة  ضر  ئةةةةةةةةةةةةةض  
  اةةن ِة  تةَة ةةن دِي ج هةة يي  
تةةةةةةةةةةةة  َةةيةةةةةةةةةةةةنة ضة ةةتةةةةةةةةةةةةة   
ةةةةةةةةةئ ةتبض ئ يي ئةةةةةةةةمةةِ  ة  
ل نةةةةةةةةة  اةةةةةةةة      ةيةةةةةةةةةئ يي 

ئةةة  ئ ل دةرئةة  تةة   ةة ي     ر دنةة  
َةةةةةةمةةس ر ةةئ دِةةةةةة َة   ر دنةةةةةة   

 َةض  ئ يي ئ ل دةر َةج ه يئرو
َةةةةةةةةةب ئ ل دةرةةةةةةةةةة ر ئةةةةةةةةةم    
مةةةةةةف بضي ئةاةةةةة د   ةةةةة  ر    
)تةة  (   ر دن دنةةةض  ئةةة )جةة  ة    
 سضك(   ةةةة فيض َة ةسئةةةةةة ئةةةةةب  
 ةةةةة  ر  ةة تة ةةةةة ية   ة  َ  ةةةةةة  
جبريةةةةةةةةةةئ يي ي اةةةةةةةةةةرض  ئةةةةةةةةةة   
َةاةةةةةةةةةةةةة  ئ يي ي ض  ةراةةةةةةةةةةةةنئر  

بضي تآلضتةةةةةةةةبض ة تةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةف 
ضيسئي ك  ةضة ن  ةئي اةةة 
  ضةة د ئةةة َةةةي دبر  ئةةةض  ةة  ر     
 ةةةةة في ض ةةةةةةةئ د  َةةةةةةض ك  ةةةةةة  
 ة  ي   ة جبري ية ر  ضض   ر ئة 

  ئة -ئةضةش ئ ين د ة ئ    يي
َةَةةةكد ك ضرة اةةنةئ يئر رةة تبض   
ئةض ئ تة  ر دة     ئة ستة اة  
 سذرةةةةةةةةةةةةةةةر  ض َةتةةةةةةةةةةةةةةة رت ي 
ي ينةجيد تبض  ض ئب ك  ي ئةض 

 تةي ضت ي ةةةةة ئةضرتةةةة ئةةةةم    قةةةةر
مةةةةةةةةةةةةف بضي اةةةةةةةةةةةة     ضر    
رةَائ تةةةةةةدة دة اةةةةة    جةةةةةي ي  
ك ضرة اةةةنةئ  ة ئةةةةض جةي ةةةة    
َةئن دبةةة لةةةةة ت ةةكةئةةةةئر ت اةةةي   
  ئةةةةة   ئةةةةةة تةةةةةةي ض  )ر ةةةةةةض  
رَصةةةة  ب ة ئ ةةةة   برةةةة  رَية (ةةةةةةة 
تةةةرب َةئةةة  ض رةةةضر  جةةةي  ض   
تة  ي   تبضيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض ئ   
ي  ضض   ئةضةدنةةةض ض تةرذةئة ةةةةئ

تةةةِ ةيةض َةةة مبَب ة   يبضاةةيدة 
تةرذةئة ةةةةةةةش ئةةةةةة  ةةةةة  ر  ةةئي 
 ة  ي ةةةةةي ض ئ ين د ةةةةةةةةش ت ةةةةة  
ذةةةةةةةة ض ة ل ين ة ةةةةةةةة  ضض  ئةةةةةةة    
َةةةةةةةةةةةةةئ     رئةةةةةةةةةةةتةة دة ئةةةةةةةةةةةض 

  -مةاةة  ةةة  رةةة ةد ي ئةةةئن   
 ة  ي ةةي ض قةةةر  تةةة رت ي ج ةة  
  ئ تةةةةةةةةةةةةةض ة تةةةةةةةةةةةةةرب ئةةةةةةةةةةةةةض   
ك  ةضة ن  ة  رة  َةة ضض  ض   
 َةي دبري  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئر  ضض   ر
)مباةةةة  يةد ( ة  مةةةةةتي ضةةةةن    
   رة ئةةةةةةض مباةةةةة  ي   تةةةةةة  ض   
 سذرةةةةةةةةةر  ضةةةةةةةةة    ئةةةةةةةة   ض   
تةةةة   ضرب  ةدنةةةةض  تةةة   سذرةةةةر   
 ة  َ  تةئ يي  ة  ر     تة   تة     
ئ ين د ةض  ةةةئرةي ئ ين د ةة    
  َةةةةةةةةةةييد تة ةةةةةةة  ر  ة ئةمةةةةةةةة  
ضةةةةةيسئ دِي ي  ةةةةةةة كب ر   ةةةةةة   
رة ض ئب ض ِ ةةتةةئ يي )رةة ر ض   

 ةةةةةةةةن   ض ةةةةةةةةةةش  ةةةةةةةةةض (ض )تةة
ئة سَ (ض ) سم  ض جبَ د (وو ئةب 
ك  ةضة ةةةةةةةن  ة تةمبمةرضة ةةةةةةةة  
 ة  ر   ر يةةئ  ر تةة  تةةة  ض َبتنةة    
َة ةةد ة     ة ض  اةة ة  تِة   ض   
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تةةةةةةة  ي     َةةةةةةةَ د  مةتةاةةةةةةي   
  ت دنةةةةض ة تةةةةرب  ضرجةةة   َةاةةةة  
ل ل  ة ئةةةةة يةةةةةك     ئةةةةةض د ض   
َةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مة َ  تةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
يةق َةةةئةةةةةةةةةةةةض    ة ةةةينةةةةةةةةةةةة  

 نةةةة   ئ ين د ةةةةة  تةةةة رت ية ت 
َةةةض مة َةةة   َةة    ي ئةة  ة ئةةةض    
 َاةةئر    رةم يةةة كةةةضيي ل دةةب     
     ض  ةةة ية  تةةة    يبضاةةةية   
تةةةةةةةرب  ضرجةةةةةة   تةتةكنةةةةةةةض     
  مةةة دة ضةةبيِة ئةةةض ذيةةة   تةة  د 
ئةةةةة َبمةةةة يي َةةةةةتبضيي رةةةةةتبضة    
تة  ةدةةةةةةةةةرةي ئةةةةةةةةةض  سذَ  ريةةةةةةةةة  
تةكةةةةةة َا دِي َةقةَاةةةةةب    ر َةةةةةض   

ي ئة  كةة رية  رة ض ة د مباة    
  ر تةةةة تة ضةةة ض ة  ضر  مة يةةةي 
   ر  ة ئ ين د ة تبض ي كةةب ض  
لةذر  ةةةةةةةةةةئي تبضيةةةةةةةةئ   تةةةةةةةةيد   
 رةئ َةةةةةةييد ئةةةة ئةةة رت َةذة يةةةئر    
َ  ةةةةةَي   تةةةةيد ض تةةةةة َي     
َةتة   ئ ض َةئ ت ة ئر   َاةيد )مة    
ت دةةةةةةةةةب ذيي ل ةةةةةةةةة ضةدِ   ةةةةةةةةةبضب  

 ل دنةئة (و
َةةةةةةةةةب ئ ل دةرةةةةةةةةةة ر ئةةةةةةةةةم    
مةةةةةةف بضي ليةةةةة  تةةةةةة م ي دِي   

ة  ي ي  ة يةةي تةاةنبض ة ئةة     
ض    ض       ةذ د ئ نجةةةةة  ض ئةةةةةب  
َ  ريي رةَائ ئيةيد تة  َب ر  ة     
َةةةةض ك  ةضة ةةةن  ة لةةةةة ئةةة  ر      
تِةةةةة  ة ئةةةةةةض ك  ةضة ةةةةةن  ة   
تةاةةةةةةةةةةةةةة وةض ت مةةةةةةةةةةةةةةة  سةي ض  
  ةةئرة ةئي ي  ة     ض     رض و
  قةةةةةةةةةةة ئ ل دةرَ  ةئةةةةةةةةةةة  س  
تةضةةةةةةةةة    اةةةةةةةنر دئ ئ ض رةةةةةةة   

ةاةةةة  لةةةة رضةد ةدِي ت ةةة  ي  ةةةةض َ  
 ةن ةةةةةةي   قةةةةةةة ئ ل دةرَ  ةةةةةةةئ     
 رةةة نبض ة  ة َ َةئ يي َةي دبر  
رةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةيد ئ   ئنة  ئةةةةةةةةةةض   
ئ  اةةةةةئة ر  رتة ةةةةِة ضض  ئةةةةة   
ئ مةةة   تبضي دِي ت ةبةةةةتي رةةةةةةو   
ض ئةةةب   رمةةة ض َةةة  ريي ل دئ ضةةةيد   
مةةةةةةةةةةةةةف بضي   اةةةةةةةةةةةةنبة  ر    
َ دةةريةض   م دةضضةي تبضتيد ض ئب 
َة ةسم يةئ ي ةةةةةةةةةةةةئر   ةب ةةةةةةةةةةةةن   

ةض       ر َةي   ةةةةةةةةةةةئي َةةةةةةةةةة
 تةَةض      يةةيو

َ دة  ر تةتةي     ية   تةبرييد  
َب ر    َةةض كد ض ئةةضبرَاي ئةةض    
ك  ةضة ن  ة تِ   ئة تةئ  ر ض 
 ضض ةةةي ت دِةَاةةة ض ئةةب َة ةدةةةدِةةئر 
  َاةةةةةةةيد )قةةةةةةةةة      ض ية مةةةةةةةةة  
َةةةةةت  ةِي  ةةةةةض ر تةةةةة ةن ئة دة   
تةةةةةَاِب ض ئةةةةب كيةةةةة  َةةةةةرئ      
   ت  رت د( مبا  ي ئة تةة     

 ت س َةئ ين د ة   ئ  و
َبتن ي  ةةةئ   َةةةب ئ ل دةرةةةة ر  
ئةةةةةة َة   ةةةةةن ظ َاي )رَب ةةةةةن  ( ر 
ت ن ةة    ضضةةةةئي تةةة َةةة ةضض ئ يي 

ةةة   تةة   ئةةة   -ئةةةم  مةةةف بضي 
 سمةةةةةة ينبضس ض م دةةةةةةةضضيبضس ض 
 سذي مةيبضاةةةة م اةة ق ض   ي ةةة  
ت ئةةةةةئ   ض ئ  اةةةةةئة ئة ةةةة دِي 
ئ رةي  ةةةةةةةةة    ض اةةةةةةةةةةضضت دِي 

سئي جبري ةةةةةة   تةةةةةة  ئةةةةةةةض ضةةةةةةي   
ك  ةضة ةةةةةةةةن  ة لةةةةةةةةةة ئةةةةةةةة  ر    
 ةةةةةةة  ئة    ي ةةةةةةة اةةةةةةة ئةضت  
مةةةف بضي َةةةب ئ ل دةرةةةة ر رةة يي    
ئةةض ذيةة  ريةة   م اة ق ة   رتةةيد     

ضرتة ئ ة  اة  ة ر  ئةة ر ضئة  ةي    
تِةة   تةة  يبضاةة   ئ ل دةرةةةةئي   

ل ديةةةِة   2006تةةةة ئةةةة اةةة َاي  
   ئة دو

 
 سةرضاوة

 2005  بت تي احلياة،
 

 

 طةشتيَك بؤمالَي لؤريَنس
 

  ثَيشةءا عةبدءخلالق ثَيشةءا عةبدءخلالق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َة ريِ   ةسم يى  َةضئ تةض  
)ئب ةر ء ف  ق  (ى  و ه 
َ  ةدن   كبةدنئة ئ رت كبَ  ى 
ذة يى َ  ةدني تبءبة   مبة   
يه دنى ةئ يى ذة يى ت رمنء 
تي رمن ت  ئةء يةةنبريى ت  تة 

يةَةفة قء  ( َان  ةى ئةتة ى)
 يةَةذة ي ش  رو

َة  ض ر 1885ئةءئة َة ا َاى 
 رةِ دِى   َ َ تة  ا  
تب ة ة ةئ يى ت ءئ ةء  
ر تة ي  ء ة يةةئ  ريى ابةةنآ 

ءةدنةى فة قى ةجبر ء  ( رة )
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ة تةَاخرتةش   ئ  ة ئةء 
َةةينة   رةم ية يةةئ  ريىء ية

رةمبء ئة يى )ةةق  ئةئ ة  
تبنة رى   ( رة )ة   تةيه   ( ي  

ئةءوو ئةء رةم ية جةي  د  
 ة يا ء تبءَةي ك ئر رةَا

جةي  د  َةي دبر  جبريى 
 اةء  ء تب ة ةىء ئ  ر  ئ يى

   ة ى ل يةا  ى ر دن تبةة  ئة
 ض ش تبء ة ئةء اةء نة 

ر د  ى   ئة ء ت ءئى  ةِي ر
ي ءئ يةكةَاب  ئ ي ش ر د  ى 
تب ة ةىء ئ  ر ء  ة   ةئ يى 

 وو تبضل يةا  ى 
رةمبء  ن دِ  ) ئةء ئة  َاآ

 بر  ئةى َاخ ( رمآة ك   يةتآ
ت دئ َ   َ  ةدني تة ءرى  ئ ئ 

 ر (فة ق)م ي ى  ةرانةق نةى 
  َة ةآة ئةء َةم دة    ةةءةد  

  (جةانةةة ة    سح)ت ريآ تةيه  
ئةءة     (رة  ءءئ   )ة   

ف  ق ئة ءء وو ئةء   َة ةآ ت  
جةانةى ارى ة    ةسضى )ت ريآ 
 َاخبر  ئةى    ءءيى  (ل ئى
ى  ةئة  ئة ءء ة ئة ة  ئةء

ت دِةأل تة   ( رة )ت  ة ت  ءةدنةى 
تة  يى ئة ي (جةانةء  ةسح)

   تآ؟! 
َاآ:   ئ كة ئةء تة رةِى 

ك  َة ت ءئ    مة ء من ش )
و (تةيه  َةَةأل ت    ذة ب

ئةيةةئ ءة    يي رةِ 
َ  ةدني ت اى ك  ةءة نى 

 ةقى َةء  ةر   ئة د  تِ  

ئة ية  تبء ئة ئب ة ئةة   
 وو ضة  ك  ئ 

ريى  وه َ  ةدني َة م    م 
"ى Eastwood   سضِةى "

تة ةن ي   َة رة  تبء ء رة  
َةءةدش اة  ت ئ يى ذة يى 
  ا  ل دِة ض   ئى 
تةئ َا  ةةئ يى    ض ء ذة ي يى 

ت ةة كةضمن تبضة  ةدئى  ئة وو  
ئةض اةض نة   -َ  ةدني تب ن 

تب ن  ئة ضرة   َةض ئة تبض جةي  
 َةَةكد رةمبض  ن د  تة ل  تِ  

 تةي ية  ت ضئ يىو
ضر  ةدِةض ة َةةةئ د  
َة ريِ ئ يى تة ةن ي   ت  
كبَ دِى  ة  م ي ى 

ة َةَةكد ضةيئ بت ي ه دي  ئةر
ر ض ةةد ةئ ئر َةا  د  يى ةض  
تة  ض َةيئ   تة ةدِةضت وو رة  
َ دة ض  َةتيى ئةض  ر تبضب ض   

 ت ةمة م َاى َ  ةدني؟!
تةة يى  ضض تبضة اة م  

ئ ة  ئ ن     ئ يى  َ ي ى رةمبض
تةرب ت  منى  ةاب  رةَا ة ريئتبض

ئةمسة  ئةض اة م  تبيئ  تةيه  
 وئ ضى َةض ضض َبمت ر دن تبض

َة   ى)َ ئ ( ض  تة ةةدِةضمت 
(ة َة ةد ةمئرض Eastwoodتة  ض)

َةئ تى ي ة  تبضيةض ب َةض      
لةا   ب َةضةيئ ئةا د  ئة  ت  
م َاةئةى َ  ةدن   ي ي   تئ  ة 

ى ئةضريةض  اةةة تبض من دِى تةة
 سذرةرتى تةلة س ةض  لةا    

 و)َ  ةدني( ض    ئةب َةت   ى

رة ض ي د  ت د  َةةين ة تة   ب 
  تة م َاى)َ  ةدني( ئة ئ د ن  تبض 

م   ك يةض ت ةبةتة تةئ  ض 
تة رةمةئ يى ك ىء 
اة ض ض ةةئ ية ت   ري نى 
ضيسئة اةةةض لةة 

 اة ئ ديى ةئ يى يباة وو 
بضمة ذض  ض ض اآلضب ئة ة ض

ت دئ ي  تبضبء   تةرب   انبةجآ
يةمئ  ريى ضى تِةبة رةمبض 
 سم  ء تة رةمةئ يى َ  ةدني 

ف  قى ئن دب  م  وَةضآ تبض 
  مبة   َةئب  ان   ئةض 

 تةرب ئ يرتةن  من ةبئن دب ية تِةة
  ا  ية  ئةض وو ضةدنةئ يى 
َ  ةدني ذض ى ل ديبر ى 

رت ئة تبضة م   ك يةئةة   جبري
ئ ئى م  تةةضرب ية  ئة  َةض 

َ  ةدني ض ضى ئة ج د ةةة ر مب 
  دن ية ل     ىلد رةَاه دن  تآوو 

ئةضمتة رةَائريةض ى ةلة ة ئ يى 
 نة   تةم    ئن دبةئ  ء

ت ةبةت ةئ يى َ  ةدن     ئة ة 
 Where are َةي ئ ض   ي  د  ضتى)

you from? كةَاِى "( ضرتة
 "؟ةديئب

رةةض   ري   ئة ئ ض ب  
تة ةدب تة   لةا ةئةةة ض َة 
 ضك   ةئر اة ا م ةئ ي  

 :ضمت   من شرةا  ل دئ ئة ة   
ض َةئب  ان يةض  ر تبضب "

تةةةةض   س  اةةة تبض  ئب  ب"و
َةجن دِى  سذرةرتى تةض 
  دب ةةض تةك  ى ةض  ر تبض  
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ت  ة " :ت  ئةضآة َىدى لةا  
 تةض   َةض ك ئة  ض  ض  ضة نب

 :َة ض رمئر ضمت "ئ دة ؟ ت د نة
َ  ةدني يباة ةدِى َةض  ةةض "

ئ د ة  َة ريِ   سم يةئ ي     
كبةدنئض ة ت ا  ئة  ض    
 َة ريِ ى ا  د  يى ضةيئة 

   ضبض ( َةاة   ي)ت ا
 ةَ  ةدنيء ذة يى ئةض ئةرض 

م م ان ى ت تةتةئةمش   ي مةى 
ةةئ د   ت    َة  ئة م انة 

 و ض ةةَة سم يةئ يى ئةض
ة  َةضبضمن ت  ئةضآة ت

ئ م دةرى ت ةبةمت ئ م    ئة تبض 
ت  َةضآ َةَةكد  نة 
تةج د  ض ئ يى َ  ةدني ضةدنة 
 ت ةبة تةرب ئة َةةين ة ئةضآ

   ئةض  ضةدنةَةت  َةض  ت ب
 م   ك يةةة ر قة   ةةةو

ي  ةةةةة ر  تةةةةبضبة تةةةةةرب  رضرب  
َةتة ةةدب تةةةة ى م   ك يةئةةةة ئةةةة  

 وضةدنةةةةة ت ةةةةةب تةةةة   ةد ةةةةةب تةةةةئر    
تةةرب ئةة    ةاة  ت     رمةيئ يةتبض

ت اةة  ئةةة  ضةة   رةة تببء ت ضةةى     
مة   " :  مةضةد  ئ دة  تب ةن ة ضتةى  

ئ مةةةةة   ب كةةةةة ب ضةدنةةةةةةئ ي  تةةةةة     
َةَةَا ةةةئر رةةة  ء َةَةةةةكد   و"ت ةةةةب

ت اةةةةِة يى تة ةةةةة ج  ج  ئةةةة يى 
ي ا يئيى تة رةةبء  ضم   ك يةئة 

 ةةةةةنة تةةةةةةج د  ض ئ يى َةةةةة  ةدني 
 ي ضتةي ض ضةدنة ى ت    َةمتوو 

رى َةةةةةة ةر  تةةةةةةي ض رةةةةةةمبض  ض
م   ك يةئةةةةة رة َةَةةةةةكد اةةةةن  ى   
م   ك يةئةةة ل دِةةةض   ري يةةن ء  

ت مسةةة   َةةةةذة  ء يه دنى ةةةةئ يى   
َةة  ةدني ئةةة ة  رمةة   َةةةض ى مةة    

يه دنةةى  ض َةئب  اةةن يةض  رةة تبضب
   ذة يى َ  ةدنيء َةةدِة يى ذةة ي  

   ريةةىوو  ضرتةةة ت اةةى َةي ةةىء    
َة ةةةةةة  ى   ب(   ئةةةةةةة)ت ةةةةةةةةكى 
لةسَةرمةةةى ئة يةةةب  تةةة  اةةة  د  يى

تة ةةةةةةةةى ئ ن   ةةةةةةةة ى  ريِةةةةةةةة ى  
ةض وو يةة ا  د  ي يةة  تةة   ضض  ئة   

تةةةةةةةةةة  َةَة ةريةةةةةةةةةةض ب تةةةةةةةةةةَا دنى   
ض رةةة  َةةةضةدش  ب ئرل دةة ر ضئ  ةةة  

ضةيئ ئن دب دِ    تة ة  ى  رمةآء  
ر برةةةةة   كبراةةةة  جةةةة  ةدِى تةةةةة 

 ري ةةة     ت ة ةةد ةةةةض  تةةة  ةةةةة  ء  
 ةةة تةب َةاةةة  ئةةةض ئةَاةةة يباةةة    

 وتئ يآ
  ةى َةةة  ةدني َة ةةنةئةب تةةة  
ى رةة   َةةة ضرى ئةةةض ى ئةةة  ةئ تةة 

ء ( ريِةةةة ى ي ت ن هةةةة ب )ضةةةةبضمة 
ة ضةةةبضمة لةةِةةةة ى َ  ةدن ةةة   ى

اةةة  َةةة    ك د ريةةةي َةةة  ةدني ض  
ض  (تةةةةة ضش)رةاةةةةةن  تةةةةةة تةةةةةب  ةي 

تةةةةةةرب  ة  ئةةةةةة ( رةةةةةة )  َ  ةةةةةي 
ر ديةةةةن    ض ب تةةةة  يةةةة     ضةةةةب   

 ة   ك نةض وو-َ  ةدني
   َة     َ  ةدني   َ  ئة  ة 

ةةةة   يباةةةة   تةةةة ر   تةةةة  ضض    
ئة  ض  تة  تةبةدة  َةاةة  مةاةةَة     

تةبةدة    وت ت ض ضة رمةةئ   تنباة   
ئةةةض   ةَةةةض   ضةة   تي  ئةيةةةض   

خبةيةةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةةة  ةلةةةةةةةةةةةةة      
ئةض   ةبة   ت اآ  ئن دبةئ ي   وو

ضة ةةةةنى   ةق ةةةةة ئ د ةةةة ي َةةنةةةةة  
م ي ى  رانةق نةى ذة  ء فة ةق  

تئس ةدنةةةةةةةةةةض ة ئةةةةةةةةةةض ضة ةةةةةةةةةنى  
َبم يةةةةةةةئ يى كةةةةةة ىء ئ د ةةةةةةة  

َةَةكد ئةض ى يةةنبريى  وووةر د اآي
 تةرب رة  ةت  تة فة قى ضةق قى

 ف  قرتة  مةس ة َةج ه يئر!    ئةض
 

 

 
 هةذاري و توندرِةوي ئاييين

 
  عةفيف ئةخزةرعةفيف ئةخزةر

  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد
 
 
 
 
 
 
 

َة م ض   ئ ي ة   
 ةس نبي  ق ري  ر ئة م ي ي 

َة م  ة  2003تةمب   ا َاي 
ضة  ةسذي مةيبا د  تة ةةدب ضب

لةا     َة ض ئرتة   ةد  ةةش ت  
تة َةت  َة تبيئ ة ض  ئ ة   
َ دِة ب ض من ش َة ض ةامئر ل د  
َب : ت  تة َةت  َة تبيئ ة ض  
 ئ ة   ل دبة ن    تةم ية رةةة:

 ة  ةِة يي  ةةدة   منئركد -1
 تبض و
ض ئِة يي تبر   لة ض      -2

 ئ ة  و

 ويةر دين  رةذر  -3

زةر
ئةخ

ف 
ةفي

ع
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رةان ِة  ض ةامئريةض ئةب 
تب ي ي ئبم دئ  ئة ت د ة 
َةتة ئةض   ض ض  ةةدي ية  ئة  
ض ةام دِي ضر  تئ مةض ة تةةاب 
ل   اة َةيب د تيئة يةض  َة 
ض ةامةئ منة ل د برتبض ئة 
ض ةام دِي ضرق ي  يةةة ض 
ئة مبضيي ضةاتي تبي  ش ئة 
ئة مبي دِي ت ةبة  ض ئةب ضةدنةةة 

  رة لين ي  ق ةئ من َةض تبر 
   ئ  وو

ئةَة  َة تبي ئر  ةةدة   
منئرَاببض   ة  ةنةئةرةةة ئةضر 
ذم      ري ينبريي ئةض ضضةاتة 

 10َة ئ د ن  ر َة تة  ئةض   
 25م     ئةس ت د ة   َةةينة 

م     ئةسو رة ض ر  َة  َة 
 ر ض ئ     َة 1990ا َاي 

تبر   كبةدنئيئر يةئةرةةة ئةضر 
  ئ يي تبيي ض ش كبةدنئي

كبةدنئي ة   س تة  ضةات يي 
فة  تية   تبضية مةَابةيئ  
  م  َي  ئ ة   ض تيس ة 
ر ضئ   ئةَة  انئضقي 
يةتةض ةي ت  ر ضئ  ةِة   

 1993يةتبرةة ئة ا َاي 
"  ةنةَي تئة  ت  فةَي" 
اة سئي ئةض ضةاتة ل دين     
ئة ة ت  يةر دين  ئةض رةذر ةة  

ا ةايي ئة َةاة  ت   
%  ري ينبريي 13يةض   ئ يئر 

تبيي ضرتة ي ةِة  م   ي د  
ئةس ت  ةئر   ذة  ة ئةضر َة 
ئ د ن  ر ئةض  ةدة ةة  ة تة   تبضو 

تةةاب تبضيي ئةض انئضقة ضرةِة  
 ةةدة    2001َة اة  ت   ا َاي 

% 4رةذر   َةض ضةاتة ر ت  
 رتة ةد  ض ل ديب ن ش   ئةةد  

 ر 2005َة اة  ت   ا َاي 
رةذر   َةض ضةاتة ر ت  ل ة  افة 

  رتة ةد و
ئة ئي ئةض انئضقة 
يةتةض ة ة ئة ر ضةات  يي تبيي 

( ليد   َا د ة 26-26انئضقي )
ئةض ةة ئة ةضريي تبيي تة 
ئ مةَا  ئةة يةض  تبةان دنةض ة 
ةةئ د  َة َةي رتة  
كةا اةتةئ يي ئ مةَا ة  
 ةن م ِي ئةض ةة تنبري د  َة  ةةدي 

 ةنةض   رةَي ئ  ئة يةض   س
َةجنةئ يي تةك ةةض  َة د تئر ة 
ئةمة  رةان دِي قبَاي 
ئ نن   ئة   ت  ئ مةَا   ة  ئةض 
َةجن ية   ضا    ئ  و 
رةانِة   تةض ئ نن   ةة  تة 
مة ج دِةة ر ضةاتي ض تة ت ةبةتي 
َةجن  ة رةا  تِة  ئة م يف 
ر ضةاتي تبي    رةةةة َة ل دش 

م يف  رت نِة يي رةمبض   يةض  
 رر تبض  ك ة  ة ضرتة م يف 
ئ  ئة   ض تبضيي  بةد  
ي ينةجيد تبض  ض   ضانِة يي 

 ك د ري    رةت د و
َة يةتبضيي ئةب لة  ية 
ئ مةةاةةت  ة ر ضضة كة رة َةيج 
ئةض رةانة قبَاة  ئ نن  ئة يي 
ت  ئ مةَا ة ة ي م دن د  ض ت ة  
مةة ي ت َاةاةيئيةض   َةة 

  ت د ة ت  ئةمة  لةي     ضا 
  ت تة تة  تبيئ ة ضتةة  ض 
فة  م ن رتة  َةضثة ض ش َةضلة 
ئ   م ة رئ  و َةضلة ئ ة ن ة 
تبيئ ة ض ئ   ةضر   رةانِة   
تة ئ نن    ت  ئ مةَا ة ة  
َةجن     ق  يةض ة تة ت ةبة  
ئةض َةجن ية   س  رةذر   ض َة 
 ةضض  ا   ر ةةض  ضةدةري  ض َة 

ا دِ  يةض  ضةل دنةرض ة  ةضض  
ئةم ية لةَِ دش   ئةية ي ض 
لةسذ  ك ئبذةةئةة يةض و 

( َة املغربية األحداث سذي مة  )
ةةئ د  َة ذم   ئ ي ئر ئةض   
 ضضل   ئة تبض ض  ئة اة جةب 
ئةضرية  َةئ    ك ئبذةةئ يي 

( ر البيضاء     )رَئر  
تة ئر تبض ة َةي ضضة 
رةذر يي نةئ يي     ئ يي 

ةبةض  ر تبض و َة  ةضض  مة ة
ارترت ةة ةض  َةضلة ئ ةن  ة 
تبيئ ة ض ئ   ئةض ت   ة ة 
لةة  ئةيةض  ئة َةجن   تةر   
تيد ئ نن   ة ةض  رةا  ليد 
  ئة ة تةةاب ض  ؟ ت د بم   َة 
 ةةدي ئةض   مة    ئ ةنئ  تةض 
َةجنة ي ئبم دئرية       ض َة 
تة  يةتبضيي ر   ئ نن   ةةش ت  

ةة  ة ئةض يةتةض ةة  يةتةض ئ
يةةنبريي ئةم ية ت دِةكد تة 
ئ مةَا ة تِ  ة ئ نن   ة   ت  
)يةتةض   ئ   مي( ة   ضا  
  ئة  ض قب ت ي ئري    َة ل دن ض 
ئةض يةتةض ةة ر ة جبر  ض ليس  
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  ئة ة يةتةض ةةش ئة رةمبضر  
َب د ت      ت  ض ئةا ش َة 
ضرق يئر ي ةب ن د ة ئةض َةضل ية 

  ضبية تةرة       ية ئةض    ر
َةجن يةة َة  ت دنب ئ م     
قب ت ي ئر  ت  ت  )يةتةض   
ئ   مي( ض َةض ل دن ض  ر ك ة   

 تة ئب   تئ  و
َةضلة ئ ة ن ة تبيئ ة ض ئ   
تة ل ديِة ِة يي ة  مةتي 
م    تةضرية  ية ر ض رةذر  ة 
ئةضرية   ة تة َة ي ب   
 ري ينبريي ضةات يي فة  تي 

ئةدن ة تبري    ئةضرية تةة  ل دِ
ك ة يئر  ةرتِ دي  ض ت  يِةية 
رةضر ر   ك ة  و ئةض َةضل ية َة 
ئ مةَا   فة  ت ةئ يئر َة ل   
   تي  ةسَاي   ضَاةتئرة تةئ    
  ضَاة  رةَائ اةوو 
  دنئ م دنن َ  مي   ية َة ئ دةر ة 
تةر     ئ تئريةض  تبريي 
ر ضا     ري ينبريي ت  ب   

  تةة  ك ةئر  ةرتِ دي د  ض ت  ر
رة  ئةضري ش تبري    
ئ كبيئ ئ   ت ةةةينة   اةةا ة 
تةةاب رة  ئة َةةيننة اة  
ئب اي ضبئ ةةريية  ةةدة   

% ض َة 65% تبضتة 19رةذر   
م ض   جةي ي رة   ا َاة  

ف دةرق يئرة مةةئ يي  –ئ دةر  
م      سة ة    70ئةض د 

ة و   ضرية      ض   ضةا  ئ
َةةةةئي تة ض  تة    ئ نق    
ئ   مي تبريي رةَابةر  يي 

    ضري ةئ   ض لة َةم يي 
جة رئي تب تةض ة ئةضةش تةر   
ئةض ة  مةت ة  س ريةض  تبض ئة 
ل ديِة ي رةذر ريي ئةض ضةاتة  
ئة  ض اة ض ض ئة ي ئةض 
َ دي ض   سة   تبض ئة رةيئةد  َة 
ض   اةةاتئر ريي ضةات يي ئةيئر

تة ك ي    ئة تبض ت  ئةض 
 لةساةةةو

ئ خبر  مبا   ن ش َة 
م  ة تة   ي  َةب ض َاةتةض 
َةمةةس ئر جةم ض  ة   َة تةضرض  
ض  تة   بئةرا ةئ يي ئةض 
ضةاتة  ة تة ة ر ئة ي 
  َة ةةدنةض  ت   ة  تبضيي 
ذم      ري ينبر  ض  ةسَاي 
 ةرَةة يئ  ض ا ن ي لة ض     

    ئ ة  ( ض )تةت ةبة  لة ض  
رةذر ةةئي َة  ةر  تة   ة َةَةكد 
ئةض ر دنئ  ة  مةت  ية  ئةب 
َةضلة   ةئرتة رةذر ر  َة تة  
  ضَاة  ض  رمة  رض ئ يي 
ئ مةَا ة  مة  يي ض  ةدِخةرض  
مةس ئسانةئ  و َة تبيي ئةَة  
انئضقي يةتةض ةي ت  
ر  ةِ  ةِة   يةتبرةةة ئةضر 

(  تبيئ ة ض النهضةَةضلي )
ةنبريي رةذر ر  تةة  ك ةئر   

 ةرتِ دي د  ض ئ مةَا ة  تبي     
ليد ضةدةر  تِ  ة ض ش ض   
"كبمةة " ئ مةَا ة  ئ دةريي ض 
تة    ئ نق    ئ   م ش 
ئ مةَا ة  جة رئي  ضةدةريِة و 

-1993َة م ض   ا ةايي 

ة ل يي انئضقي 2000
ر  ةِ  ةِة   تبريي ئةض ك يبرية 

 نة  ذة يي يةر د ا د  ئة   ة
 181مةس  يةتبض  ض ي ةِة  

رة ر  ك يةضر    ت دئر تبضو 
ر ضةات  يي تبيي تةي ية  
ئةضرية ي ئة   ا  ئب تببض  

م      ةن  ة    500تةة  
ئ ئة  ض  ض  رة ية انئضقي 
ر  ةِ   ة ض ش لين بريي 
ئة ي د  َةض لةةسذ ةة ت  
 ةةيةئ ديِة يي رةذر   َة 

ي ئةض ضةاتئرو ئ م جني ل ي
انئضقة ئةض تبض  ري ينبريي 
ي ضضة رةذر يي نةئ   َة  بةد  

مب دننةض  ض   ةاض   ك ة يئر
ة  د ض  ت      ئ   ئ ضِة   َة

 ةرت ة ة ئةب ئ        تةض ئة  
ئة اة ض ض   ي   لةةئرئة   
َةض ي ضض ية ر   انةتة  تِة  ض 
رةَبمة جي ذة يي كةَاِةئة  

ة  ض ش تِة و  ضر  ئةض  ضِبم
ة 2004-2001َة ي دبر  ا ةايي 

  ا  تة ج دبةج دِة يي ل يي 
ضبر  ا َاي ئة  ئة ئ م يج َ دي 
ت دِئريي ك يبض  ئ   ض 
اة  ت ة ةئ ية ض َ  ةةن  ية تة 
ك يبض َةَ د    ة نة ت د  تة 
مةس  د  ئة َة تة رة ةئ يي 
رة ر    ا دهةمئر   ذ  ض 
 ةةد  ضت   ض ئ ض  كبر  يةض  ضوو 

 ة ت   رت  تِةةد ورنئ
اة ئةضت  ئةض ئة مبضية َة 
تبيية ضرةِة  تب دنة  بيةةةئي 
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ج ه يي ض يةتةض  ةةئ ةتبض ئ   
َة   دب   انئضقي ر  ةِ    
ئة يي ي دب  ضَاةت ئر تةتةيي 
تِ  ة ت  يةر دين   ة      
رةذر   ئة  ة   َة ي ب   
 ري ينبريي اة    ض  تة 

َة   ان ةض    ي َا دن و ك  
اة جةب ضةات يي فة  تي 
لةةةة ض  ئةض ئة مبية  ضةاتي 
تبي       ئة ة ت  ئةض   
رةذر ة   َة ضةاتةئ ي  يئر ليد 
 ةةيةئ دش تِة رةةة ئةض 
رةذر ة ة  ئة  انةةةئي َةت    

 ت  تبيئ ة ض  ئ ة  و 
ة ةض  َة ةضض  م دةضض

يةر دين  رةذر   َة ئةض ضل  ر 
 بض :تة ضض ق ي  ئر ت درة ةة

ق ي  ي ةةئةب/  ةةدِخةرض  
مةس ئسانةئ يي ئ مةَا ة  
مة  يي تةي ض  ر ضئ    
ئةك قي َةَةكد رةذر ريئر   ي    
 رةةتة   ض  ةضضتة ةضض  تبضيةض ة 
تة     َة اة    ي    رةمةض  

جةي ي  ضض مي ج ه يي ت  
ةرض  ئ مةئِة   ضةيئة   ةةدِخ

ببض  ض ئ  ة   تة رةذر ر    ضان
ضة اة   يي رةذر ر  ئةض تب

ئةم د  ابئِة  ض َة  ةةدي 
ض ئِة يي َب   ريي ذة ي  يةض  

 ئةم د  ر برة   ت  ت  دةةيةض و
 ووةم/ لةق ي  ي  

اة ض ك  جةي ي  ضض مي 
ج ه ي ةض    ا  ل دئ ئ  ة 
ئ ت د  ئةب ئة ئة   ضَاةتي 

  ريي ل دي رةان ة ك   ب 
تةت ةبة  ئة َة  ةضض  ئ تبض ةةض  
تةر د  تبض   ةنبريي ئ مةش تة 
رةذر ر  تِ  ة َ دة ض  
ة  مةت ئريي ية ر ر  َة ئة ئ دِي 
ئةك ق ةض  تبض تة ئة ئ دِي 
ة ا ةية ضرتة َ  ةر تة م   د  َة 

 م  ةئ يي مةس و
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 رية   ئةب ئن دبة ك  ي 
تبةدة   ض م دةضيبضاي  ة  ي ي 
تةي ضت ي  )ج ي  َ  ة   ( ة ئة 
ل ديرت ضةيئ ئن دب دِي َةاة  

تةرذةئة   لةست ن ينةئ يي 
 ة  ي   َة اة  ئ يي       

ئب رةذ  ة ت اضئة ستةض ضة تة ت 
ت دةضتةاةَي ق ة ض ت اي َةاة  
ئةض جةي ة مة رةت   ية ئة ضض  
ئة تة  ةدةرةي ضةيئة  اة   
 ة  ي    يبق ي كبةد  
ئة تبضوةةئ د  َة ئن دبةئ يي 
ئن ديب: لةست ن ينةئ   َة 

  ة  ي   َة اة          رو
 رية  َةب ئن دبة ت   ةة ر 

رةم   ت تة  ضة   َة ةةدنةض  اة  
ئن دب دِي تةضرض َةاة  ةةئ د  َة 
َةي رتة  ئ ديةئ يي   م  َي  
ئ ة  َة م دةض   ة  ي   رة 
  ك تة  ةضض: ضرتة ئ دية  
ك د ريي ج   ئ ةسة ئة 
ك د ري دِي لةست ن ي  تبض  ض 

ئة   َة      ت َا     ذة  
 س تة   ري ينبريةئة  
ئ ا َ   تبض و ئةب ك د رية 

ه تببض َة ت ضش ض  رةِ د  ض ل دِ
ايد منئركدة ئب ةةد  ض  ضضئ و 
ل     تةر     م  َية ةض  
 تب ي ئ   ا ت دِي َةض   ر ت و
ئةب ك د رية َة  ةضضئة ئر 
 مة رةتي ئ ا َ ِ     رةَابةر  
تبضة تةةاب تة يه د  ت ض  ةة   تة 
مة رةتي ت ض ت ليري    رةتبض: 
ة ضرتة مة رةتي لةست ن ي  ئ
و ي ضة   مة رةتي ئ ا َ   تبض

اة  ت  ر ك  ي تبةدة    َة
اة جن دِي َي     ت     
م   ي دي ئةب  ضض مة رةتة َة 

http://www.elaph.com/
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 ة  ي   ر ل ديِة    ئ   ض 
  َايد:  ضر  ئةض   "ئ َف  " 
َةاة    دب   "َ اة " 
ت ضتنةض ةةئي ض ئ     ئ ة  
 ةرَةة يئة  ة  ي   ض تةضرض  

  ت   ضض ئةض ضل   رتة  تبض
تة : تة يد َة ذةدة ا ةة  
ئ ا د     سم يي ل ةةض  
ئ ا َ ِئر م يةض ة تة  دِي 
 ةِة ئةضتنة  ضر  مة رةتة 
ت   ئة: ضرتة مة رةتي ض ئ     
ئ ة  ة كب  مة رةتي 
لةست ن ي و ض ة  لةست ن ي  
َة  م ية ت  ي  ةئ يئر م ي   
مة رةتي ي    رةي   َةةةييد: 

  ةر ة ة تة ضرتة ئةض ئةاة  ي
تيضت ض  ة  ئ ا د    ئ ا َ ِي 
ضةق تةانبض ض   ةةض د ت    ة د 

 ة كب  ض ئ     ت د ئر تِ  و
رة ئةمة  تبض ئة )َ اة ( ض 
 ضر  ئةض )ئ َف  ( ج دبةج د    
ئة و  س تة  تيضت ض  ة  
ئ ا َ ِ      ة تِة  ض  ئة َة 
 ةدة  م يةض  ئةَاةئةتببض و َة 

ئةض ي دبةئر ت   بضية 
تيضت ض  ة   ئة   ةبض  ل ل  
ئةا دِي مةف بمةة ة كب  
يبةدنة رةةتي ل  ضريي ئ ة  َة 
ي دبر  مةس  ض ةة  ريئرة ة كب  
رةيئ د اةض  ض  ةةدب ة ا  ئة 
ر   م ي ةةئ    يةم تبضو َ اة  
ضتي ل ل  مةف بب ي  ةة ت ة  
ئةضةش ض ش رة  ئةا دِي  ةِة 
مةس ة ض  ة ي ة  ةرا  تِ   ض 

 ي ة رةَاة  تِ  ة رة ض ر   ة
ضتي ر   يبةدنة رةةت  ةش ي  ة َة 
ي دبر  مةس  ض لة ض   َ  ةئرة 
َ دة ض  رة ئةايد ت  ةض د   ئة د 
تيبد تة ل  ض  ئ ة دة َة  تنبرييد 
رةيئ د  ري   ل دبة   ت  ئةض 
مةتةانة تة  ا  ته د د ضة ضتي 
ل تةيئتبض  تةيه  ت  ئن ديب 

 ل ئ   ة كب  ليس   يةش ق ة  ل
  ةتبرئ ي   و

ت د بم   ئةب ق  ية تة َاي 
ل ل     ت ِ   يةتبضو رة  ت ةة 
تة تبيئ  ض ةامي مة رةتة 
ت   ئة   رةةض ض تة   يئ قة ض 
   ضبض  َة  ةةد     ةرا  ة كب  
   ضب  َة ت د ةةينن دِي  ةرا  
ت  ئ ة  مةا وية 
ت مةتب  ةِة  و ئ ئ  جةي  دِي 

  ض جةي  دِي مينبمةة ئ م د
 ةرانةق نة َة ي دبر  ت ض  ة ر ريي 
مة رةتي ي  ة  رةي ة كب  
ض ئ     ت   ة َةَةكد ئةضرية  
َةاة  تيضت ض  ة  ئ ا َ ِي 
ئ   م تبضيةض ة ر تة ئ  رض  ض 
كبةدن دِي  س  َة ي دبر  
 بةدنِةضتبريي ئةض  ضض 
مة رةتة ر  ةذرو ئ  تةب   دب ةة َة 
 ر تةضرض  رةمبض ئةض ضل 

 ة ةةدِي ت ةفي َة ي دبر  
ئ ا َ ِةئ   ض لةست ن ينةئ يئر 
 ةضةئرضة ئةَا  ي   تة  ان  ةض  
ي ةايئيية رة ض ر   ة  ي   و 
مة رةتي لةست ن ي  َة رةيئ د 
ل  ةد َ  ض رة ةد ي  ة  ي   ر  س  

تةك دةرةي ت اضتبض ض  ض تبض  
رة ة  ةةةش ت  اة  ئ ة  

 رةتي  ة مسي   ضَاة  ة كب  مة
 ة مسي   ضَاة : ضرتة مة رةتي 
ئ ا َ  و ئ ئ  ئ ديةض َة   
ت ةفي َة  ة  ي   اة ةهةَائرضو 
ئب نبتةة  )ا ي  ت  ت    ي( 
تةي ضت ي   ةضةئر ئة رة ر ر  
ئةس َة ل  ةي ت د ئر تبضية 
قب ت ييةرة ض ر  َة    ض 
رة ةد ةئ يي  ةِة  ض ش ت َا   ض 
ت   س ض ئةضريي  ةِة رة ر ر  
ئةاي تةةش تبضية قب ت ييو 
 س ةنة  ئ ا َ ِةئ   َة 
ي ب  ةض ر رةَا    ئبت ةة اة  
َة ة ئة لةست ن ي  يي نةئ   ض 
اة َةتة ة   ئب ةة ئةس ت د ئر 
   ت   يةتبض تةيه  ئةضرية  كبر 
 ة محي ل دِة تبض ة ئب نبتةة ئة 
َةض  ض تةبشة ذ  ض منئركد ض 

 ل  ضريي َةتةض و
ا خن خ تة  ئ َةب ئة ب رةضر
ت ةفةَة  ة  ء ةقبئ نة  مة رةتي

ئ دية  ئ ةس  ةضةئرو َ دة  ر 
 رية  ض ضل  كي يئي دِي 
م دةضضةي تة ت  ض سكي      
ت َا   ر   كي دن د  ئة ئ   ئة  
ت دئر ئةجن مئ    دة ئةض   َة 
ي ض  ةرا  اة    رةذ   ة كب  

 ئةمةئ د   ضر  ئةض م ةةض و
ك د ريي ئ ةس َة 

 ر ريي مة رةتي ئ ا َ ِي ت ض  ة
ت   تبض ة ئةب ت ض  ة ر ة ةة   
تةيه  تة  دب ةةئي  ضضئة  
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تبضة ضبيِة تة  س  م ة اةل تبض 
تةاة ة يئرة َ دة ض  ئةض 
ت ض  ة ر ة ة َة ضرقيئر ر   
يةك دِي يةتبضة ضبيِة ئةض 
ك د رية تة يه د  اةض  
 ةةدب ة مسة لةةست ن ين  ةئ ي    

 ري ينبريي  ج دبةجيد   ئة و
ت َا   تةمةة      ريي ض َبم ي    
َةب ك د رية ض ر ض  دب ئ يي ئةب 
ك د رية رةتبضو رة ت ةة تة   ضرب 
 ي  ة      ك نة اة  

 ك د ريةئةض منئرَاةئ ي   و
ئب ة  َةض  ئة  ج   ئ ةس 
َةجن د  تبض تة ي ض  "م  ش 
ئةينبر  ئ ةس"ة ئةض َةجنة 

ضة    ئب ةةدِي ك ية ر   ة  تبضة
َة كبةدنئ  ض   دةتبض  تبضة 
كة ةِي كبةدنئيي م ي تبضة 

   ةبة   تب د  تة ل  ةد   و
ل     ك  ي يبضاة  ئ ضر 
  َايد: تةةاب ئ ديةئة ئةض  تبض 
م  ش ئةينبر  يةةئ تبريي ئ    
ل  ةد     ية َة ت َا   ض ية َة 
ر      ةدِي  ةِة   ة  ي   ر 
 تِ  ة ضبيِة ئةض ئ ا َ ِ دِي
 ةرانةق نة يةتبضو ئ  ِةرةة َةض 
اة   مة ر لةست ن ينةئ   تة 
ر ضةاتي ل ة  ضض ت ة  ل ة ايد 
 ر  يةر و رة  ت ةة  س تة  ئ ش 
ض ئ   ئ ي    َيد قة   ةئةرتبضة 
تةيه  ئ يِة   َة ت   َ يي ض 
ئينبئ َائر يةت د و ئ د ة ئةض  
  َا د  ض    ري  ئة ج   ئ ةس 

مةئ يي ت َا   َة ةةئيد َة  ةق 

 ضئ ي دِي رةتبض ت   ةس ن  
 قبم   ض َ ئة ض    تةو

َ دة ض  قة ة ئ ا َ ِةئ   
 ي  ة     ك نة اة  ئب ة  
َةض  ئة  ئ ةس )م  ش ئةينبر ( 
ت ئب تة  س    س  ر   ت دنة اة  
مة رةتي ئ ا َ ِي ض 
  انبة  ر   مة رةتي 
ت ضت ليريي تب د : ضرتة مة رةتي 

ة تةةاب ئةض ئةض   لةست ن ي 
 ة تِة  ض و ضبيِة َ  ةة  

ضبضية اة  مة رةت دِي ءمة رة 
يةة     ةِة ئ  ةدِي اةك  
تبضة ئةض ئ    ض ش ج  ةد  َة 
ج   ئ يي  سح ئ دي   ة كب  
ك ئب ة ضر تبضو ئةض ئ    َة 
 َ  ةة   م    س  اةك  تة تبضو
تةب   دب ةة م  ش ئةينبريي 

ر   ئة َةيج تب ي ي ئ ئ  ةش 
ر   ض   ةةئي يةتبضو ئةض َة 
ةةةئةض    ةبة   َة      
ت َ   تب دنة ل  ةد    ض ت  ئةض 
مةتةانة       رةي ض 
تةةضري مة  ل دبة   رةتبضة 
َةةةةئي  ةِةض  يةةئ تبريي 
ئةض  تِ  ة ضبيِة ية ئ ا َ   
تبض ية اة  تة مة رةتي  س ةنة 
تبضو ئةب ي ئ ئ  ة تبيئ  ض 

 ب ض    ض   رضايد  ي     ةق
ل َا    تة م  ش ئةينبريةض  ي  
 ةسذ د َة  ةسذر  ك   تِبذ د: 

ة 1761ئ ئن تة    13ضرتة َة 
تةةاب ضيسئةئة َةضةدئر ئ ت ةي 
يةر  ة تةَاِب ئةض  اة  ت   

  انر دِة يي تبضو ت ضئي ئ تيد 
ئب ة ئة  ت   َة ذض  د َة 
ذض  ئ يي ك يب ئة ر ك   

ر   تبضو َة  ئب نبض ة   د  ض
ي ض  ةر  ض ئ تةةضضبض    تةا ة 
ضبيِة َةض اة   مة ر ك ئب ة 
ض ش ئب ة ض  تي ت    ئةر ض 
ك ئب نبض ئة ر   اةضت دِي 
 ة  ت   ةدِنة  كةرض ض ش اةط 
  ي دة رو َ دة ض  ت ضئي رةضَا ئر 
 ةران  ةئة َة كةَا  تي  ةدنةض  ض 
  ةبض  ئب ة ئة  تة مة ي دِي 

ض و ئةضي اةض   مة ض
 ضذمنةئ يي ئةض     ةتةة   
ق انةض  ت ئب تة ئب ن  
ئب ة ئة  ت مة  ت    تِة و 
َبرةة ئب ة ئة  ضة نبةةتي 
تب دنة ئ ا َ   ض ت ضئةئة  

  ةةد ة  َ د ةتبض !
ئ تةب   دب ةة ئةضت مةتة 
كةرةة ل كد ج   ئ ةاي  رم ض ئة 
يةةنبريي ك   َيد    ت   تِ  و 

 كةَاِي  ة   ض ئةض َة ت دةةضري  
 ةض  ض قة ةئ يئر ل  ضةدِي 
  م  َي  مة رةتةئة  ل ديبض  
تبض ة ضرتة مة رةتي 
لةست ن ي ة رة ت ةة ل دبة نة 
 ر َ ةي تِة دو رة  ئةمة  
 ةضةئرو  ر َ ة    ئة ضة  ي  ة   
ت  ر دن ض ئ  ر ةدِي  س ة يئر ت ئب 
 ر  تةض  ر ت د ئة ئةض ئب ة ئة  

ةةاب ئةض  ريي ك   ئب نبض ة ت
تةض  ر يةي ض ت ئب  ضرا   
ابةدنئ  تة مةا ح ض تة ئ نج َ 
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  كبر   ئة ئب ة ئة  ك   
يةئب نبض ة تةَاِب تة مة ضضةي 
َة م َاةئة ر  س ةبةةت  ةض ة تةةاب 
َةَةكد ئةض  ئر ئةضر  تة   ضرب 
تبض  َةاة  ئة ِةجنة ريي ض تة 
ل يِةةةئةض  رةَا  يبرا ي ض 

اة رة    ةبض  م  ت ئب  ضر رةي 
 ت دن ضرمنوو

     ت َ   ضبيِة َةض 
اة   مة ر ر دين  رة     ةدِي 
  م  َي  تبضة رة ض ر  تة 
فةق ا ةتي اة  ئ يي ي ض  ةرا  
ض  ر َ ئ يي ليِن  تة ةةدب  
  ضبضة ئةضتنة  ةرض  ضي يي 
اة جةب ئةيئرم يي ك د ريي ج   
ئ ةس ض ج مي تب ة تبيي 

ق اث  ك ة ي    تةاة  ر
  ئة يةض ة  ضر  ئب ن  "ج   
ئ ةس"   ئ َاةئة  م َاةئةة 
  ان    ئة  تة  ةرضي يي ذ  ض 

 ئب ة ض ئةةئ ييو
ئ تيد "  َان دة"   ةة ةابي 
ضيسئةئة  ت   ة ض ش 
 ريةرضةية ئةضئ     َان دة َة 
 بةدن دِي  ضض   اة  انب   
ابة ةر/ ة  ي     ذة ة ئةض 

 ت تي رةَة  ق اننةض  ت ئب ض 
ك   َةَةكد  ةيئ م ن ن َ  نة 
ئ ا َ ِة   م  َي ئ يئر ةةئ  
تِ تةض ة ئ  ِةر ة ئةض  ةقي 
َةضر  تبضة ئةضري ش  ةق    َةب 
تبضو ئ ئ    ا  ئة  تة 
ي مةيبا  ت  ر ض ة د 
  اةةاتئر  ئ يي َة ل  ةية 

ت ة  ي مة  ت  رةمبض ي ضضةئ يي 
ئةض ضل  يبا ية ت ئب ئةض   َة 

  ر  ةضةئرض   ةة بر تِ   ضة ت َا 
اة َةيب د  ر َ ةي ئة يي "ج   
ئ ةس"ى  رم ض  ضضت    
تِ تةض ة َة ضي  ضر  
مة يةئة ي ت د  ت  ئةض    ةةد   

 ت  ت ة ةةدنةض و
  َان دة َةض اة   مة ر 
تةي ضت ي رتة   ةة ةابيف 
 ةس ن ة   تبضة َة رةمبض 
ي ضضةئ يي ئةض ضل  ر ر ض ةةدي 

ي دبة يئر ل    ض ض  ةة رةتبضة َة 
ض ئة  ان ئةر  ض تيمةيئةدِي 
 س  رةتبضة رة  ك   تة تةيه  
ئ ذري  دِي تةضرض  رةضركد تبضة 
تةض م ي ةة  ئةض   ةنبريي  ةر  
َي  تب ضذةد د ض ش ئةض   
ئةي َاة ئ مس ي ةئ يي ئةمةةس 
  ةِة و ل ديبر   َة ذيةئة  
ج   ئ ةس ض منئركد ض ئةةئ يي 

نةضرةي  ريةض  ض  رضر  ئة ض  َا
َ دِة   ض  ض      
ضيسئةئة  ت  ت  دةةيةض و  ضر  
ئةض   َبةدي َة ض   ئ  ة ةئ يي 
ضيسئةئة َة  ض   ةيئ ةي 
 ةيئ م نن َ  نة مةا و  ةئ يي 
     ت َا    ت     ئةض ة  س  

 تب ة  تبضو
ئ  ِةرةة َةض ئ تة ر  ة  ي   
ل دي ي تبض  ي ض ق ي  ي 

ةض  ض ض رت ض ش  ةس ن ة ة 
ق ي  ي ج ر    ةتي ت  ة  ت  
يةم تب ض ة ض ش ئةض   ل ديرت 

ضرتبضو ة كب    ئة د ت ا د  تبةدة  
تة   ئ يي ئ مةَا  ة تبةدة  
كبةدنئ ضر  ض  ةس نبي ئة  
تببية تبةدةةدِي  ةس ن ة  ض 
  ان    ئة تبض تة كبةدنئيةض   
ئن ديب  ةة ةاب ةئ    ة تة ت ئب 

 ضريي ئ ة   ض قة ة ئن ديب ل 
مةا و  ةئ  و رة  ئةمة  تبض 
ة  مةتي اة ئةضت    َان دةةئر 
َة تة يةض   ئ دية  ج   ئ ةس 
  ضر  اة َةيب د  ر َ  

 ئة يةض  و
ل     ك  ي  رية  تة   ضرب 
  تيد ض   َايد: ضر  ئةض  ئ دية  
ئ ةس تبض  ضةدة   اة   م يي 
رةمبض ئةايدة تبض   بضيةةةش 

ل ي يئريي ي  ةة  ض ت  
  ةيئ ةي   م  َي  ئ ة  
مةا وية ئ ئ  تة   ةدةرةي  ة   
َة  ضض اة  ا كد َة ت   ةةض  
ق ةض ت ا      ئة : ضرتة تة 
  دب ةةئي فةمةَي ت ئب ئ د ن  

 ق ة  َةاة    ئة دو
َة اة    ي     ر ض  ضر  
ئةض      ة ي  ة  ي ي 
 ِ   تة   م  َي  ض 

ي ر دن ة ئةضي تبيئ ة ض ئ ي
كةَاِي َة  ة  ي   ر اةت     
تةض ئ ديةةة ت   ضض تة    رتة  
تبب : تة يد ةةةي ة  ج   
ئ ةس تبض  ض   ة يب  تيد 
ت ضريةة تة  دِي ئ يةل  ةد  ة   
 ةرارتة ض  ئ ا َ ِي   ة يب  
ت ضريب    ض اب تبض  َةاة  
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ئةض   تة ئب ن  م  ش 
 و ئةينبريي ئب ة  ت مةتب    تِة

ت ة   ضر  ت درة ةتبضيي لةجن  
ا كد ة كب  اة  ا كد تةاة  
 ةضض ريي ئ ديةئة ر ئةضي كةَا  
اةت     تة ئ ديةئة ئ مب    
ةةش   تبض  ض لةةم    ةةئرتة   
   ر: رةيئ د ج   ك د ري د  َةي ض 
ك ةئر ت   ضض تة   رتة  
  تبض : تة يد َةَةكد ئ ةس 
تبض  ض تة  دِي  ةِة  ذ  

 و ئةمة  ضرةئ ئة  ذ مي تبض
كبر    تة ة ة ئ ت ةي ل دئ ر   
ئة ق ث ض ق ج كي ت دئر    ِ ! 
ئةمة  َةض  تةة  تةَا ةةة ت  
َةي ي ئةب ئ ديةةة َةاة  
ر        ة  ي ي ض ض ي  ةتي 
 ةسضبيي ئةب ئ ديةةة ت  قبةاةي 

 ي كي كةَاِةئ  و
 رية  ق ةئ يي ئ ضر ئ ت ةي 

  بةكن ية ل دئةدن د  ض   َايد: ك
 ة  ي   تة ر   ل ديِةضت  
 ةس ن ة   ض كبةدنئيي م  ةدة  
ض ت اضتبضيةض   َة  ةة  ئ يي 
َةَئرة َة ت  ة  ت     م  َي  
ئ ة  ض ت ةفةَة   ر تة     ض ة 
رة  ت ةة ئ دية  ئ ةس 
 ةض رضةدِة َة لين  يةض  يةش َة 
ل دي  يةض و تةةاب تة ركةض  ت  

  رةةة ئةَة   ئ د ن  رةيئ د ضةا
 ض ريي ئةب ئ ديةةة  ت دئرةةة 
ضبيِة   م  َي  ج   د َة 
رةمبض  بةدن دِئر ئ ت ةي ليد 
يةر تبض و َةض  تةة  تةَا ة  ت  

ئةض ة  ةض ريي ئةض ئ      ةيئريةض 
تةق نةضريةةة ئة َةمةةسئة ر 
 ةضض      ض ضةيئة  كةَاِي 
مة  يي ت دب   ض ت دن ضر  

 ل دب   ت و
 

 اوةسةرض
 2/5/2005ت    رَِنب 

 

 

 

دونكيخوتة لة كتيَبةوة بؤ 
 ئةفسانة

 
  جان كانافاجيوجان كانافاجيو

  لة عةرةبييةوة: سةردةملة عةرةبييةوة: سةردةم
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

يبضاة   ئةب ئن دبة )ج   
ئ ي   ج ب( ل ر    َة 
اي  يني ض تة رةمةئ ي ئرة 
ل ديرت ئن دب دِي َةاة  
 "ذة ين مة  اي  يني"

 2001يبضا ب ة ل     ا َاي 
  َة ض لئريي رةمبض اة لة  

ئ     سم ي ةئ يي اي  ين ي 
ئة  َة ئ مةَاة  تةي ضت ي ي 
"ت    " ر ئة تة ت ةبةتي 
تة رةمي يبضاة ض تيمةيئ ئ يي 
 ي   َة ئ يةض  ت  ئ د ن  ت اض 

   ئ تةض و
ئةب ئن دبة ت   ةة م دةضض  

ة    –"ذة ين مة "  ضيِ خبتة 
 ضيِ يب  ض ش رةيئةد  ضر  

ضرت  ل َاةضريي  –  يبضا  
 سم يةئة  اي  يني ئة رةم   
ي ضي ي يي رةةة ض ل دش ضبر  

(    ضبض و 1505اة   )ا َاي 
" ضيِ خبتة" ةةئ دِة َة 
ئةا ةةت ي  سم   ض ئة    ئة 
تبض  تة ئةا ةةتي ي ض ضرق عة 
رة ض ش "اِ  ة  ئبر  ر" َة 

(  ذهب مع الريح سم يي )
م  َةة  م دي ك ض )ئب ت َ  (  

َاةضريي   ي َة ةي ل  ِة  ل 
تة ةلي  مبَية ضبيِة كب   
ي ض ئة َة  ة رةي ي  م يي 
 ة  ي  ئر   ةَةتة ت  ئةا ي دِي 

 ل  ِةو
َة ل دش ضبر  اة   ر 
 ضيِ خبتة َة َبيئ  تةِ َةئة  
ك   ر تة     د ت  لةةم   ريي 
"ئ  ةئ يي رةضر" ض تبريي 
رةمبض  ي    رَي تِ  و ض ش 

  َةض  " َة "ئةاِةيئ  
مةئئضي  ض  ر   ت  تة ةه دن يي 
كةضيةئة  ئة  ةرضر  ئة   ض 
تة ت اضةي ضةاتةئة  تبض ت  

 رةمبض  ي   ت ةةدنةض و
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ئةَة  ئةاِةيئ   ك ض يي 
َة ِةةدِي َةض   ض َةريي تة 
ئة مبض  ض  ة ةئة تبضو ئةضر 
 ضيِ خبتة ت دج ة َة ر ض ةةد ةئي 
ئة ابر  ئةاي تة  َةَةَائر 

بضة تةةاب ئةب  ضرية تبري    يةت
رةمبض انبض  ئ يي ج ه   تربة و 
َة رةمبض  َةي رت ئةض تبض ئة ت  
تة ةه دن يي لةسذ  
َة  ضضي ةئةة   اة  ئ يي 
 رر تبض تبة ةدن و ضبيِة رةمبض 
َةاة  ئةض   ةةدِ  ئة ت  ئ د ن   
" ضيِ خبتة" ل َاةضريي ئةب 
اة   مةم ية تةي   َةَةكد 

َةض  ض َةي ئر ئة ج  ضر ةةئي 
ئةض  تةاة يبضاة   ئةب 
ئن دبة ر   اةمل دن د  ئة ضيسئي 
ئةض  ضرية "ت  اة    
ضة ئ رةم ش اة ض ض   
ك  ي ض    م يي كبةدنة ريي 
تب ض َةض تة ضر   رةيئةدِي 

 ج بةي َة ك َةتب "
 ةة ةابضيف َةض   " ةةئ ة  
ي ةة" َة ئ  ةدِ ئر تةي ض  

 " " ةجة      ضةَاةئي ئ ئ 
َةمة   ضةد  ض   يبضا د : 
"ئةمةةس ئ د ة  ضيِ خبتة 
  كبةدن نةض ض   مم   لةة  ت د  
َة ت َا ية تةَاِبض ت  ر  ةةش 
ض دة  ئ  ر   ئةة ة َبم ي ش 
َةض  ري ة ئة يبضاة  
ر ضاة   مةئ يي ئةمةة   تةةض  
اةةة  ض تةي ية  ت دي ي َة ة 
ضبيِة ئةضر  تةضلة ة   َار ئ ةض  

بةدنئ ض ض تةةضرة   ضرتبض   ة   ك
ئة ئن دب دِي  َاخ  ِة  ض 
ئةمةيئ  ل دِةي  ر دنة ت  ةر    
مة  "   ي ة ض ئرتة  
ت ةبةمتةيئ  ئن ديب 
" ضيِ خبتة" َةض  ر ت د  ئة 
ي تبريةةد  َة ر   ج    
ئة  ت دِي ل دش ك ةئر ل َ د  

 تِةةد و
ج   ئ ي   ج ب   َا د : "ئةب 

رةضَا دِة َة ئ    ل َ  ي ئةةد ة 
    ض   رةمبض ل دبريةئ  ة 
ي تبري   ت خةةنة ئةض ك ي ية  
ئة ئة ان  َة ل دبرية 
  يةةةئ ي ئر  رةن ض ة ئ  ةدِة 
ي م  تة ةة تةيئةة تةق  ئةةئ يي 
ج   ئ يي ئة   و يبضاة  ئة  
ك   يةتةان تةض  تة ر ة د  َةض 
تةق  ئ  ل دي ن ية  ئة رةتبض و 
ت ةة ئةب تة رةمة 

بت خب ية"ةةئي ت   ض "ق
 اة تةك ةةو 

ض  1506تةب ج    َة ا َاي 
ت   ضر  ا َا د  َة    ضبضيي 
ئن ديب  ضيِ خبتة ئة 
يبضاة  ئة  "َ    ضي ارتض" 
ل َاةضريةئة  اي  ين ي َةاة  
ئ ديةئ يي    ض   ن ةض  
ر دن ةة ي ض ةبر  ض اة   ي و 
يبضاة  َةب ت   ةةض  ئ م ذ  ت  

رتة   ئ   ئة َةَ د  ئ     ض
ئ  ه مي ت تة  ض ت  ض سكةئةة   
َةض ابر ض ئة ضةد اةض  ر دن ض و 
ئن دبةئة  ضري   ج   ض ث ض 

تةرة ر ر  تيرذ ئةرض ة ئةمةةش 
َة ي دبر  تة َي ةةئةمي 
اة ئ دي ةئ يي  ضيِ خبتة 

ض تة َي  ض مي َة  1505ا َاي 
  رو1615ا َاي 

ئةب ئن دبة  س   ضض 
ةَ د   م يي ض  َ دةة رةة اة  َ

 ي  و َة رة   ل ديةض   ئةض 
 1612 م ي ية ر ئ ن      ا َاي 

تة ي  بة  تة َي ةةئةمةض  ض 
تة َي  ضض م ش َة ا َاي 

 رة ت   م يي  ة  ي ي 1620
 ر ض 1614تة َي ةةئةمي َة 

 رة 1618تة َي  ض مي َة ا َاي 
رة  ضض تة َةئة َة ا َاي 

 ر ئةر تة ئ ن َي ض ل     1622
 ر ئةرةة ئةَا  ييو 1648َاي َة ا 

 ضر  ئةض ةش ت   م يي 
ر َاةيئ  ض  ري    ئي ض ل     

 ر ئةرةة  ضضايو 1791َة ا َاي 
 ر 1784ل دش ئةضةش َة 

 ئةرتبض  ل َاةيئ و
رة  َة ضبر ض دب   
ق ةئة   َةاة  ت اضتبضيةض   
" ة    "   ضيِ خبتة ض  ركد 
تبضيي ئةا ةةت ةئة تةاة ي ض  

  ئةةئرة ل   ي ش كب   يبضاة
ئة يي تة   ي َة  ة ئة َةاة  
َةَ د  َة   ي ئ يي ئةض ضل  رض 
تة ةضري   ج  ضر  ض تة َي 
  ك م َا ةت ةض    ةش ئةرو
َةَ د  َة   دب ئ   ئ   
 ضيِ خبتةة   ئة    بضية ت  
       ك ة  و ئةمةةش تة   ةدةرةي 
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ئةض اة رية   ضر  يبضا   
ض   ئن دبةئة ر ت و َة َة

ئة ةب ي ش ئةس يةم ةةض ة 
َةاة ض رةمبضة يةض  ضَ ةب 
 ِ ري ئة   ا  ت  مةاةَة  
" ضيِ خبت ةتي" يةت  و 
رة ض ر   ةة ةابض  يي 
         اة   مي  ةس ن ة رةي 
اة    رةذ   ض  ضر  ئةضري ش 
رة  ئ    َةاة ئةرض و تة 
ت ةبةتي )ي ةة( ئة  س    ا  
  َةاة  "ت ةاض" ئة  ئةب ئ  

"ل دِةي  ر دنة  "  رَة و 
            تةرة ض كد تة   ضرب ئةب
ئن دبة َة رةَا ةي  يئيئر تبض  
تةل دي اة   ب ض ق ي  ةئ   ض 
ئةض تيضت ض  ة  ت ضرية  رةتبض  ض 

ئةض  ةئ   ت   ضيِ خبت ةت    
 رةتبض و

َة ةةئ د  َة  ةا اة 
ئ ت ة ةئ يي ئةب ئن دبة ر 

ئة يبضاة  ت س َةض    ئ   
"ئ ة  ابر ض ئةئة  اي  يني 
ضةيئ  ئ م   َ ي َة اة    
ت  ن  رةةة" ضبيِة ا     
 ضيِ خبتة َة ت ت  ئ يي َةض   
ربية مةيئ   ي   ل ل بت ِ ا  ر 
  ت نةةد و رة ض ر  َة     ة 
ا نةم ة ة ت دئ ي  ض 
  ي بر  ئ ي يئر تة   ضرب ض ش 
ل َاةضر  ئ م   َ ي رةتبض و ئةمة 

ض ئ م   َ ة رة   ت دج ة َة
 س    َة   ي  ر رةةبب ضة ئةض 
ض لة ت  رية  ئةرض ة ت  ئةض 

 ةر  ةة  ئة   تبري  ت ا د  ئة 
 ضيِ خبتة ةةئ دِة َةض ئن دبة 
رة    ة  رية  ئة َة م دةضض  
مةس  ةةت ئر تة ر  ةةئي  س  
ت اضت تةض  ض ت  ئ د ن ةش 
ض  َ دةريي ت       ئةةد و تة 

   تبري  ت ا د  ئب تي ض لبك 
ئة " ضيِ خبتة" ل َاةضري دِي ئةب 
            اة   مة  ئ د ةةةوو َة
ل د   رةمبض ئةضرية رةة ئة ليد 
َةاة   ة ة  ئ  ةرةضرة ةئ   

  ر  َة و
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 2005 /26/4ت    رَِنبة 
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