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 قةيراني مؤديَرنة و طةرِانةوةي ديؤنيزؤس
 
 

  حمةمةد مزوزحمةمةد مزوز
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 

 

 يةكةم: 
 "ديؤنيزؤس" كيَية؟

خواوةندي  Dionysosلة ميتؤلؤذياي يؤنانيدا 
مةي و مةستية و لة ِريزي طرنطرتين خواوةندةكاني 
يؤنانداية.. بةشَيوةيةكي سةير دَيتة دنياوة و 

بووة لة ضةرمةسةري. لة ذيانيشي ثِري
هةلومةرجَيكي زؤر ئاَلؤزدا لة دايك دةبَيت و كوِري 

Zeus  خواوةند وSemele  بووة )ئةمة ذنة و خواوةند
نيية(، لةبةرئةوة باوكي بينيويةتي نةك دايكي. 

Zeus ي خواوةندDionysos  لة هةناوي خؤي
دَينَيتةدةرَي و بؤ ماوةي سَي مانط لة جةستةيدا 

ةوة، بؤ ئةوةي سوِري لةدايكبووني خؤي دةيهَيَلَيت
بةشَيوةيةكي سروشيت تةواو بكات. لة دايكبوني 

Dionysos  بةجمؤرة دةبَيتة مايةي وروذاندني ِرك و
 .Zeusي ذني  Heraئريةيي 

بكات بة  Dionysosناضار دةكات  Zeusئةوةش 
بؤ ئةوةي  Inoو  Athamasكض و بيداتة دةست 

لة نةفرةت و  Dionysosثةروةردةي بكةن. بةالم 
دةربازي نةبوو، كاتَيك ئةقَلي لة  Heraتوِرةيي 
Athamas  وIno  سةندةوة و دَيوانةي كردن. ئةمة
Dionysos ي ناضار كرد سةري خؤي هةَلبطرَيت و

ِروبكاتة ناوضة دوورةكان. لةم سةروبةندةدا و بة 
هةستا بة  Hera ،Zeusمةبةسيت ضةواشةكردني 

يسك و ضةند حؤريةكي بؤ ط Dionysosطؤِريين 
 ِراسثارد تا ضاودَيري بكةن و ئاطايان لَيي بَيت.

طةيشتة تةمةني  Dionysosسةروةختَيك 
هةر بة دوايةوة بوو تا  Hereالوَييت، نةفرةتي 

دوضاري دَيوانةيي هات و وَيَلي دنيابوو. بضوايةتة 
هةر شارَيك، خةَلكي فَيري شَيوازي شةتَلكردني 

كردني مةي دةكرد. سةفةرة ترَي و ضؤنيةتي دروست
لة نَيوان ميسر و سوريا و  Dionysosتراذيديةكاني 

بةردةوام بوو. لة واَلتي  Thraceيؤنان و واَلتي 
Thrace  لة دَيوانةيي قوتاري دةبَيت و لة نهَينيةكاني
Cybele  شارةزا دةبَيت و هةوَلدةدات )شةتَلكردني

و ترَي و دروستكردني مةي(، داخَل بة مؤرجياري 
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ِرَينوماييةكاني ئةو خواوةندة بكات، بةالم 
Lycurgue ي فةرمانِرةواي هةرَيميThrace  بةو كارة

 bacchantes Lesِرازي نابَيت و لة ثاي ئةمةدا 
(، زينداني دةكات و Dionysos)شوَينكةوتواني 

Dionysos  ناضار دةبَيت هةَلبَيت و ثةنابةرَيتة بةر
Thetis دواتر .Dionysos ت دةتوانَيbacchantes 

Les ئازاد بكات وLycurgue  ديوانة بكا وThrace 
 Dionysosبكاتة سةرزةمينَيكي قات و قِر. بةجمؤرة 

ِرَيي بكةوتايةتة هةر والتَيك ِرينوماييةكاني خؤي 
ثَيدةطةياندن، تا كار طةيشتة ئةوةي تةواوي 
واَلتاني سةردةرياي سثي ناوةِراست بوونة هةوادار 

بة  Dionysosئةو. ثاش ئةوة  و شوين كةوتوي
كةذاوةيةك لة شوَينكةوتواني و هةوادارانيةوة بةرةو 
هندستان بةِرَيدةكةوَيت، لة كاتي طةِرانةوةشيدا 
هَيزي زؤري لةو واَلتانةدا نيشاندا كة فةحتيكردن و 
زؤر لة ميللةتانيش مليان بؤداو بِروايان بة 

 بؤضونةكانى هَينا.
Dionysos  شاخي ئؤَلمث سةر بةر لةوةي بةرةو

كةوَيت تا لةاليةن خواكانةوة ثَيشوازي لَيبكرَيت 
دواي ئةوةي تةواوي مافةكاني خؤي وةرطرتةوة، 

دايكي لة  Semeleدابةزية قواليي دؤزةخ بؤ ئةوةي 
سزادان رزطار بكات و سةري خبات بةرةو ئامسان. 

بة تةواوي واَلتي يؤناندا  Dionysosِرَينوماييةكاني 
وة و ناوي بوو بة سيمبولَيك بؤ ئةو هَيزي باَلو بووة

جؤش و خرؤشةي لة ناو دةنكة ترَيكان و لة ناو 
سةرجةم ِرووةك و ميوةجاتةكاندا هةية. لة هةمان 
كاتدا بوو بة خوداوةندي باخضة و دارستانةكان و 
ئاو وةكي ِرةطةزَيكي شل و سةرضاوةي سةرةكي 

 ذيان.
ني كةيف بوو بة ِرةمزَيك بؤ ذيا Dionysosناوي 

 Lesو سةفا و ئةو ئاهةنطانةي بة شةوقةوة 

bacchantes  يادياندةكردةوة، بةهؤيLes 

bacchantes  ِرؤمانيةكان ناويBacchus  يان بِري
دا. لةوةش طرنطرت يؤنانيةكان Dionysosبةسةر 

Dionysos  بة خواوةندي ثاراستين هونةرة جوانةكان
Les beaux-arts  تراذيديا دةزاني، بة تايبةتيش ئةو

و كؤميديايةي لةو ئاهةنطانةوة سةرضاوةيان 
سازياندةكرد. كارة  Les bacchantesدةطرت كة 
يان  Dionysosوَينةي  Les oeuvres dartهونةرييةكان 

وةك خواوةندَيكي طةنج نيشان دةدا كة تاجة 
طوَلينةيةكي لة لقي مَيو و هَيشووة ترَي لةسةر 

 دةنا.
Dionysos ديوانةيي  ئةو خواوةندةي بة

ئاوارةي والتان بوو، بؤ ئةوةي خةَلكي فَير بكات 
بثارَيزن، كة  La Seve de La vieضؤن وزةي ذيان 

 شَيوازي مةي دروستكردن تةعبريي لَيدةكات.
لةسةرةتاي ئاوارةبوونيةوة بة منداَلي، 
خواوةندةكان يؤنانيان خستة ذيانَيكي 

ي ثَي Holderlinئةنطوستةضاوةوة يان وةكي ئةوةي 
دةَلَيت: )شةوي خواكان(. لةبةر ئةوةي دواي 

، خواكاني تر بوون بة Dionysosِرؤيشتين 
بونةوةرطةلَيكي ذير و مةعقول و ِرَيطايان بة بةزم و 
ِرةزمي شةوانة نةدةدا و نكوَلييان لة وزةي ذيان 
كردبوو، بةجمؤرةش ئةطةر تةعبريةكةي "برطسؤن" 

زيندوَييت و  بةكاربَينيني ئةوا دةتوانني بَلَيني:
 ثاكتاوكرابوو. Ielan vitalخرؤشي 

Dionysos  خواوةندي وَيَلطةردي، ثَيضةوانةي
سةرجةم خواكاني ديكةية، لةبةرئةوةي ِرةمزي 
دَيوانةيي و بَيئةقَلية، ِرةمزي شةراب و مةية كة هيض 
بريكردنةوةيةكي ئةقاَلني و مةعقول ناهَيَلَيت. 

ا بة ناضاري و سةرةت –كرد  Dionysosئةوةي واي لة 
، والتي يؤنان جَيبهَيَلَيت -دواتر بة خواسيت خؤي
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بؤ ئةوةي لة دذي سستمةكاني ئةقَل جبةنطَيت و 
ميللةتان لة دةست ثةرستين ئةو بةهايانة قوتار 
بكات كة خزمةت بة زيندةطي ناكةن.. هةروةها 

Dionysos  خواوةندَيكة خواوةندةكاني ئةقَل ئيعرتايف
ةوةي سيمبولي دَيوانةيي و ثَيناكةن، لةبةر ئ

سةرشَيتيية، ِرةمزي ثايةماَلكردني ئةرزشة 
ميساليةكانة، هَيمايةكة بؤ خرؤشي و زيندويةتي، 

 بة كورتيةكةي ِرةمزي ذيان و زيندةطيية.
 

 دووةم: 
 ثةيوةندي "ديؤنيزؤس" بة مؤديَرنةوة ضيية؟

الي  Dionysosئةوةي سةرجنمان بؤ ثَيطةي 
ةو ثَييةي ئيلهام بةخشي يؤنان ِرادةكَيشَيت، ب

بليمةتي يؤنانية لة بواري ئةفراندني هونةريدا، 
"فردريك نيضة"ية. هةر ئةويشة ثةي بة باال دةسيت 
بةها ميتافيزيكيةكان دةبات كة دذ بة ذيانة و بة 
درَيذايي دوو هةزار ساَل بريكردنةوةي مرؤظايةتي 
داطريكردووة. باال دةسيت ئةم بةها )ئةقاَلنيانة(، 
ِرةطوِريشةكةي دةطةِرَيتةوة بؤ سةردةماني كؤن و 
لةطةَل "سوكرات" و "ئةفالتؤن"دا دةست ثَيدةكات، 
لةسةدةكاني ناوةِراستيشدا مةسيحيةت 
دةيقؤزَيتةوة و بةجمؤرة فيكري ئةوروثي داخَل بة 
دؤخَيكي نةزؤكي تيؤري و متبونَيكي قوَل دةبَيت. 

ةردةمي بةالم سةروةختَيك ئةوروثا ثَيدةنَيتة س
نوَي، ئةقاَلنيةتَيكي نوَي دَينَيتة ئارا كة لةسةر 
ئاسيت فةلسةيف "ديكارت" و لةسةر ئاسيت فيكري 
زانستيش "فرانسيس بيكؤن" و لةسةر ئاسيت 
فيكري سياسي و كؤمةاليةتيش، بريياراني 

 ِرؤشنطةري بنةما سةرةكيةكاني دادةِرَيذن.
سةردةمي مؤدَيرنة مرؤظي ئةوروثي لة 

رَيكي ئايينيةوة )مرؤظي سةدةكاني بوونةوة

ناوةِراست(، دةطؤِرَيت بة بوونةوةرَيكي ئةقاَلني 
)مرؤظي مؤدَيرن(. مؤدَيرنةش بريتية لةو خواستة 
توندوتيذةي هيض سنورَيك ناناسَيت و ئارةزوكردنة 
لة كةشفكردني ئةو نهَينيةي سةردةمانَيك ثَيطةي 
 ئيمانبوو: كَيشةي مؤدَيرنة لةطةَل سةدةكاني
ناوةِراستدا بريتية لة كَيشةي ئةقَل دذ بة ئيمان. 
بةالم ئةو مةعريفةيةي ئاماجني مؤدَيرنة بوو 

بؤ منونة وةكي الي  –مةعريفةيةكي تيوري نةبوو 
، بةَلكو مةعريفةيةكي عةمةلي بوو. -يؤنان هةبوو

ئاماجني كؤنرتؤَلكردني سروشت بوو تا مرؤظ تَييدا 
ئةوةي لة سةدةكاني ببَيتة سةردار و سةروةر، ثاش 

ناوةِراستدا كؤيلة بوو. بةجمؤرة بؤ يةكةجمار لة 
مَيذووي فيكري مرؤظايةتيدا مةعريفة و دةسةالت 
جوتبوون. ئةم ثةيوةندييةي نَيوان مةعريفة و 
دةسةالت دةرةجنامي عةمةلي لَيدةكةوَيتةوة و 
ِرةفتار و هوشياري مرؤظي خؤرئاوا ديسثلني 

سةرةتاي سةدةي  دةكات، ئةم ثرؤسةيةش لة
حةظدةوة دةست ثَيدةكات. هةر لةم سةدةيةدا ناوة 
ديارةكاني ئةقاَلنيةتي ئةوروثي، لةسةر و 
هةموشيانةوة "ِرينيية ديكارت و فرانسيس بيكؤن" 
دَينة ئارا. "ديكارت" لةكتَييب )وتارَيك دةربارةي 
ميتؤد(دا سيماي ئةم ئةقاَلنيةتة دياري دةكات و 

ةنَيت. لة سةرةتاي ئةو مةنهةجَيكيشي بؤ داد
كتَيبةدا "ديكارت" دةَلَيت: )ئةقَل ئةو شتةية بة 
يةكساني بةسةر هةموو مرؤظةكاندا بةشكراوة(. 
ئةطةر مةسةلةكة بةو جؤرة بَيت ئةوا ئةقَل دةبَيتة 

 تاكة ثَيوةرَيك بؤ حةقيقةت.
بنةماي يةكةمي فةلسةفةكةي بةمشَيوةيةية: 

اكةم، جطة لةو )لة حوكمةكامندا هيضيان ثةسةند ن
ة ئاشكرا بةرجةستة دةبَيت، بة حوكمةي زؤر ب

 رَيك كة هيض طومانَيك لة خؤنةطرَيت(.جؤ
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 دةشيَت ضي لةم بنةمايةدا خبويَنينةوة؟
)قبوَلي ناكةم..(! "ديكارت" يةكةمني كةسة 
ئةوروثيةكاني فَيركردبَيت بَلَين: نا. لة كاتَيكدا 

مرؤظي  -واتة لة سةدةكاني ناوةِراستدا-ثَيشرت 
ئةوروثي دةيوت: )بةَلَي، واتة ملكةضكردن بؤ 

دةسةاَلتي فيوداَل/ كَلَيسا/ بةهاكان(.  –دةسةالت 
بةالم "ديكارت" هات و وتي: نا! ئةو ميتؤدةشي 

، بؤ ِرةتكردنةوةي -ميتؤدي طومانكردن–هَينايةئارا 
 مرياتي فيوداَل/ كَلَيسا/ مةسيحيةت، بوو.

سيس بيكؤن" هات هاوكات لة بةريتانيا "فران
بؤ ئةوةي هةمان شت بَلَيت، بةالم لة بوارَيكي تردا 
كة بواري زانستة سروشتيةكان بوو.. "بيكؤن" 
داواي دةكرد ئةو وةهم و خورافانة وةالوة بنرَيت كة 
ِرَيطانادةن ئةقَل بطاتة ِراستيةكان، واتة ِرَيطانادةن 
ئةقَل ئةو ياسا فيزياييانة بدؤزَيتةوة كة سروشت 

كةضيانة، يان طوَي بيسيت سروشت بني، بؤ مل
ئةوةي تَييبطةين و دواتريش بؤ ئةوةي كؤنرتؤَلي 

 بكةين.
بة كورتي ئةوروثا بة ضةك و تفاقي ئةقَل و 
زانست داخَل بة سةردةمي مؤدَيرن بوو، بةالم 
بابزانني ئةو دةرةجنامانة ضي بوون لةم ثرؤسةية 

ي كةوتنةوة؟ سةردةمي نوَي مذدةي ئازادكردن
مرؤظي ثَيبوو لة دةست خورافاتي سةدةكاني 
ناوةِراست، هةروةها مرؤظي كردة سةرداري 
سروشت و درومشطةلَيكي وةك: ئازادي و يةكساني 
و برايةتي و دادثةروةري و.. هتد، بةرزكردةوة. 
لَيرةوة ئةقالنييةت هةذموني بةسةر هةموو 
بوارةكاندا ثةيدا كرد، هةر لة زانستةوة تا بواري 

ةت و ئابووري و كؤمةاليةتي. لةاليةكي ترةوة سياس
مرؤظ لة دةست دةسةاَلتي دةرةبةط و دةسةاَلتي 

كَلَيسا ِرزطاري بوو.. ضةندين شؤِرشي سياسي 
بةرثا بوو، سستمي دميوكراسي لة حوكمِراني 
كردندا هاتة ئاراو ثرانسيثةكاني زانستطةرايي 
تةشةنةيانكرد و دةرةجنامةكاني زانست بةسةر 

تدا ثراكتيزةكران، بةجمؤرةش تةكنؤلؤذيا سروش
ثةيدا بوو. لةطةَل ثةيدابووني تةكنؤلؤذياشدا 
كةرةستة خاوةكان طؤِران و كرانة شتومةك و 
بازاِرةكانيان ثِركرد. ئابووري طؤِراني طةورةي 
بةسةردا هات و سةرمايةيةكي زؤر كةَلةكة بوو كة 

ي بووة مايةي زَيدةبايي. بازاِرةكاني ناوخؤ توانا
لةخؤطرتين ئةو لَيشاوي كاالو مشةكانةيان نةبوو 
كة سةرماية طوزاري ئةوروثي بةرهةمي دةهَينان، 
بؤية بري لة دؤزينةوةي بازاِري دةرةكي كرايةوة. 
دؤزينةوة جوطرافيةكان و هةروةها دؤزينةوةي 
باروت و ضاثخانة، ِرَيخؤشكةربوون لةبةردةم ضونة 

 دؤزينةوةي دةرةوةي ئةوروثيةكاندا، بةمةبةسيت
بازاِري زياتر بؤ ساغكردنةوةي كااَلكانيان و 
دؤزينةوةي سةرضاوةي زياتر بؤ بةدةست هَيناني 
كةرةستةي خاو. لة دةرةجنامي ئةمةدا دياردةي 
كؤلؤنياليزم ثةيدا بوو، بةمةش كة ميللةتانَيكي زؤر 
كةوتنة ذَير دةسيت طةاَلنَيكي )شارستاني( كة 

و ثرانسيثي زانسيت  هةَلطري بةهاي ئةقاَلنيةت
بوون، لة ثاي ئةمةدا جةنطَيكي خوَيناوي بةرثابوو. 
هةروةها كَيشة و كَيبةركَيكاني واَلتاني ئةوروثي 
لةناوخؤياندا، قةيراني سياسي و كؤمةاليةتي و 
ئابووري طةورةي دروستكردو لة ئاكاميشدا فاشيزم 
و نازيزم ثةيدابوون و قةالي ئةقاَلنييةت لةو 

 هةرةسي هَينا. كيشوةرةدا
لةبةرامبةر ئةو دؤخة ناهةموارةي كؤمةَلطةي 
خؤرئاواي تَيكةوت، بريمةندطةلَيك ثةيدابوون، 
كةوتنة طومانكردن لة ئةقاَلنييةت و لَيثَيضينةوة لة 
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زانستطةرايي. ئةو برييارانة ثَييان وابوو ئةو 
مةرطةساتةي بةسةر كؤمةَلطةي مؤدَيرندا هاتووة، 

يية كؤنكرَيتيةية كة لة نَيوان ئاكامي ئةو ثةيوةند
ئةقَل و زانستدا دروست بوو، واتة كاتَيك زانست 
لةسةر بنةماكاني ئةقَلي مؤدَيرن بونيادنراو ثاشان 
داواي ئةوة لة زانستكرا، ئاكامي طةِران و 
ثشكنينةكاني خباتة بةردةست تةكنؤلؤذيا و 
ثيشةسازي. سستمي سةرمايةداري بؤماوةي سَي 

كاني زانسيت لة ثَيناو سةدة، دةسكةوتة
خزمةتكردن بة ثرؤسةي ثيشةسازي و بةرهةم 
هَيناني شتومةك بةكارهَينا، تةنها ئاماجنيش 
خَيراتركردني ثرؤسةي بةرهةم هَينان بوو. ئةوةي 

 لةم ماوةيةدا بوو بة قورباني ضيين كرَيكاران بوو..
لةم سةروبةندةدا بةَلَين و ثةميانةكاني 

ون، مرؤظ لة بري ئةوةي مؤدَيرنة ِراست دةرنةضو
ئازاد بَيت و ببَيتة سةروةري سروشت، بوو بة 
كؤيلةي سةردارَيكي نوَي، ئةو سةردارة نوَييةش 
)سةرماية( بوو. كةثيتاَليست وةكي خاوةني كتَييب 
كةثيتاَل دةَلَيت: )مرؤظ نيية، بةَلكو سةرمايةيةكي 
دياريكراوة(. ئةو قةيرانانةي ِرووبةِرووي 

وونةوة، نةيانتواني ئةو سستمة سةرمايةداري ب
لةناوبةرن، هةرضي جارَيكيش ئاماذةي داكشان و 

ضوني سستمي سةرمايةداري  بةرةو هةَلدَير
بةديار كةوتبَيت، هةرزو كاَلبؤتةوة و جارَيكي تر 
ئةو سستمة بةطوِروتينَيكي تازةوة هاتؤتةوة 
مةيدان. هةرضةندة قةيرانةكان سةخت بوو بن و 

بَيت و ِرَيذةي بَيكاري هةالوسان ِرويدا
لةبةرزبوونةوةدا بووبَيت، بةالم دةست بة ضاكسازي 
كراوةو ثرؤذةي بوذاندنةوةي ئابووري خراوةتة طةِر، 
بةجمؤرةش ِرَيذةي بَيكاري دابةزيوةو كةَلةكةبووني 
سةرماية زيادي كردووة و قازاجني زؤر بة دةست 

هاتووة. ئةم حاَلةتةكة تايبةمتةندي ئابووري 
ايةدارية، "لينني" ثَييوابوو هةر ئةمةية سةرم

سةرمايةداري بةرةو لةناوضوون دةبات. بةهؤي ئةم 
حاَلةتي )نوضدان و هةستانةوة، ثشَيوي و 
جَيطرييةوة(، ئابووري تةكنؤلؤذي و قازانج بوونة 
دوو دةسةاَلتي زةبةالح بةسةر كؤمةَلطاوة. لةم 
فةزايةدا مرؤظ خؤشي بووة كااليةك و وةك باقي 
كااَلكاني تر، ياساكاني بةرهةم هَينان و دابةشكردن 
و بةرخؤري بةسةردا جَيبةجَي دةبوو. بةهؤي ثلة 
بةندي دةسةالتيشةوة بووة كائينَيكي كؤنرتؤَلكراو، 

 كة ئةركي جَيبةجَيكردني بِريارةكان بوو.
ئةم دؤخة ئابووري و كؤمةاليةتي و سياسي و 

ادِرانَيكي ِرؤشنبرييية تازةية، مرؤظي دوضاري د
طةورة كرد. مرؤظ ناضار بوو شوَين بة دةستهَيناني 
ئةو ضَيذ و لةزةتانة بكةوَيت كة تةكنؤلؤذيا لة 
هةموو جَيطةيةكدا دةخيستة ِروو. لة سستمي 
سةرمايةداريدا هةموو شتَيك وةها نيشاندةدرَيت كة 
ضَيذ و ئارةزووة، بةر لةوةي ثَيداويسيت بَيت. 

رةزوو هةية، بةالم كات بؤتة لَيشاوَيك لة ضَيذ و ئا
شتَيكي دةطمةن، بةتايبةت طةر كاتي كار و كاتي 
ثشودان و جَيبةجَيكردني ئةركةكامنان لَيالدا. 

كةوتة  -كةبةبَي خواسيت خؤي –مرؤظي نوَي 
بةردةم لَيشاوَيك ضَيذ و حةز و نةبووني كات، ناضار 
بوو ئةو كاتة كةمةي بؤي دةمَينَيتةوة دابةشي 

ئةوةي بتوانَيت دةسيت بةو حةز و بكات، بؤ 
ئارةزوانة ِرابطات. هوشياري مرؤظي نوَي بة كات، 
دةرةجنامي نغرؤ بوونيةتي لةناو لَيشاوَيك حةز و 
ئارةزوودا، بَيئةوةي كاتي ثَيويسيت هةبَيت تا 
بتوانَيت لةو شتانة بةهرةمةند بَيت و لَييان تَير 

ام لة بَيت. بةو ثَييةي ئابووري تةكنؤلؤذي بةردةو
هةوَلي خوَلقاندن و دروستكردني جؤري تازةي 
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مشةك و ئامرازي ضَيذ بينينداية، مرؤظي نوَي 
ناضارة عةوداَلي كاري زياتر و زؤرتر بَيت، تا 
بتوانَيت بةو شتانة ِرابطات و بةدةستيان بهَينَيت. 
              تَيئاوارةبووني مرؤظ و لة دةستداني مرؤظ 

بووني بة كااَل، واي لة  بووني خؤي و طؤِراني و
"جؤرج لوكاض" كرد بَلَيت: )مرؤظ بؤتة كائينَيكي 
بةشت بوو(. ئةوكاتةشي مرؤظ بةشت بوو، لة 
 بوونةوةرَيكي كؤمةاليةتيةوة بوو بة كائينَيكي 
تةنها و طؤشةطري و ثةيوةندية كؤمةاليةتيةكان 

 ئيفليج بوون.
لةثاي نةبوني مةرجي ئينساني لة 

دنياي مؤدَيرندا، بريياراني ثؤست  ثةيوةندييةكاني
مؤدَيرنة طةِران لة مرؤظ و طَيِرانةوةي ِرةهةندة لة 
دةست ضووةكاني ئينسانيان بةكارَيكي ثَيويست 
زاني. ئةمةش ثَيويسيت بةوة بوو ثرؤسةيةكي وا لة 

واتة لة دةرةوةي بةهاي –دةرةوةي بةها باوةكان 
دةست ثَيبكةن،  -بةرهةم هَينان و بةرخؤريدا

ئةويش لة ثَيناو بةطذاضونةوةي دةسةالت و كؤي 
 ئةو بةهايانةي مرؤظبوني مرؤظيان ثايةماَلكرد.

ئةطةري طَيِرانةوةي ئةو مرؤظة ونبوةش، 
ثةيوةستة بة دذايةتيكردني ئابووري قازانج 

Economie de profit  و دامةزراندني ئابووري زيان
Economie de perte لةطةَل طؤِريين بةكاربردني ،

بة بةكاربردني ووزة  Consommationمشةك 
Consumation ئةمة خواسيت "جؤرج باتاي"ية بؤ .

سةكردني )ئةزموني نَيو خواهي(. بؤ طةيشنت ةمومار
بةم ئةزمونةش، دةبَيت بة زيان دذايةتي قازانج و 
بةبةكاربردن دذايةتي بةرخؤري بكةين. واتة هةرضي 

ة، لة وزةي غةريزي لة جةستةو ِرؤحي مرؤظدا هةي
ِرَيي مومارةسةي ئريؤتيكي و مةسيت و شيعر و 
مؤزيك و هونةرةوة، بة تاَلبكرَيتةوة. ئةزموني نَيو 

خواهي لة باريداية ناوةرؤكي مرؤظمان بؤ ئاشكرا 
بكات كة ثرؤسةي بةشتبوون خةفةي كردبوو، هةر 
ئةم ئةزموونةش دةتوانَيت ئةو هَيز و توانا 

ن بدات كة شاراوانةمان لة ناخي مرؤظدا نيشا
ئابووري قازانج و بةرخؤري ثةكي خستبوون. 
لةبةرئةوة مرؤظ بؤ بةدةست هَينانةوةي شوناسي 
خؤي، ثَيويستة سةفةر بةناخي خؤيدا بكات و هَيز 
و وزة شاراوةكاني ناوةوةي خباتة ِروو، هةر ئةم 
ثرؤسةيةش دةتوانَيت بوومنان ئاشكرا بكات. 

كي ديكةدا لةبةرئةوةي بوون لة شوَين و جَيطةية
نيية، بةَلكو ئةوةية ئَيمة لة ِرَيي ئةزمونكردنةوة 
ثةي ثَيدةبةين. لَيرةدا دةبَيت بَلَيني ئةمة ئةزمونَيكي 
سؤفيطةرانة نيية و لة هيض خاَلَيكدا ناضَيتةوة 
سةري، بةَلكو تةواو ثَيضةوانةي يةكرتين. بؤ منونة 
ئةزموني سؤفيطةري لةسةر بةفَيرؤ نةداني وزة و 

اندني غةريزة لة ناخي مرؤظدا كاردةكات، لة نةوروذ
كاتَيكدا ئةزموني ئريؤتيكي داواي بةتاَلكردنةوةي 
تةواوي وزة و تواناكان دةكات و دةيةوَيت لة ِرَيي 
شيعر و مؤزيك و هونةرةوة، بةكاريان بةرَيت. بة 
كورتيةكةي ئةزموني نَيوخواهي هةوَلَيكة بؤ 

، ضونكة هةر Dionysosثةيِرةوكردني ِرَينوماييةكاني 
Dionysos  دةتوانَيت ئةو وزةو توانستانة ِرزطار بكات

كة ئابووري قازانج سةركوتي كردوون. هاوكات 
لة باريداية  Dionysosباَلوكردنةوةي ِرَينوماييةكاني 

بةطذ ئةقاَلنيةت و زانستدا بضَيتةوة، ئةو ئةقاَلنييةت 
و زانستةي مرؤظيان كردة )ماهيةتَيكي ميتافيزيكي( 

 كة هةموو ثةيوةنديةكي بة بوونةوة ثضِراوة.
 

 سيَيةم:
 رِةطورِيشةي مؤديَرنة:

 اخود ـــــيةت يـؤ ماهـــــي مرؤظ بــــــكردنــــدابةش
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جةوهةرَيكي ِرؤحاني لةاليةك و جةستةيةكي بَيزراو 
لةاليةكي ترةوة، بةرهةمي ئةو ثِرؤذة ئةقاَلني و 

دروست زانستيةية كة سةردةمي مؤدَيرنةي لةسةر 
بوو.. فةلسةفةي خودطةرايي ئةم كةلَينة قوَلةي 
كردة ئينسان، ئةو كاتةي وشياري مؤدَيرن بة 
طوَيرةي ثَيداويستييةكاني ئةو سستمة لة دايكبوو 
كة دةربارةي حةقيقةت و كرؤكي حةقيقةت قسة 

 دةكات.
–ئيرت مرؤظ بوو بة جةوهةرَيكي ميتافيزيكي 

وةيةكي و ضووة ضوارضَي-واتة بوو بة كؤذيتؤ
داخراوةوة كة هيض ثةيوةنديةك بةجيهاني دةرةوةو 
بة ئةواني ترةوة نايبةستَيتةوة. ِرةنطة ئةم 
هوشياريية ماهيةتطةراية بَيت هةسيت ضونةوة 
ناوخؤ و طؤشةطريي الي مرؤظ دروست كردبَيت، 
ئةمةش ئةو طرفتةية مرؤظي مؤدَيرن بة دةستيةوة 

ميتافيزيكية و  دةناَلَينَيت. ئةمة بؤ خؤي كَيشةيةكي
دابِرانَيكي قوَل لة نَيوان )من/ ئةويرت، خود/ جيهان، 
دةرون/ جةستة، جيهاني ثريؤز/ جيهاني 
سروشت(دا، دروستدةكات. كاتَيك زانستيش دَيت 
ئةم كَيشةية قوَلرت دةكاتةوة، ضونكة ثَييواية 
جياكردنةوةي خود لة بابةت ثَيداويستيةكي 

 ميتؤدية بؤ طةيشنت بة حةقيقةت.
لة بواري زانستة سروشتيةكاندا، بابةتيبوون 
بوو بة ثَيوةري بةرهةم هَيناني حةقيقةت و ئةمةش 
خواسيت زاناياني ئةو بوارة بوو. بؤ ئةوةي ئةم 
بابةتيبوونةش دةستةبةر بَيت، دةبوو خودي 
لَيكؤَليار لة بابةتي لَيكؤَلينةوةكةي جياببَيتةوة، 

تةوة.. واتة بةيةكجار سروشت لة خود جيابكرَي
ئةقاَلنيةت و زانست لة ثَيناو بةرهةم هَيناني 
بوونةوةرَيكدا دةست تَيكةَل دةكةن كة لة جيهان 
دابِرابَيت،  لةم ثرؤسةيةشدا مرؤظ دةبَيتة قورباني. 

ضاوخشانةوة بةو بةَلطةنةويستة مةزنانةي ئةم 
زانستطةراييةي لةسةر دامةزراو ئةقَلي مؤدَيرني 

ي دةكات ئةم زانستة ض لةسةر دروست بوو، ئاشكرا
ِرَيطايةكي طرتؤتة بةر. هةروةها دةريدةخات تا 
ضةندة دةرةجنامةكاني تةكنؤلؤذيا لةطةَل ئةو 
سةرةتايانةدا دةطوجنَيت كة ئةقَلي زانسيت نوَيي 
لةسةر دروست بوو. لَيك شيتاَلكردني ئةقَلي نوَيي 
خؤرئاوا و خستنةِرووي مةبةست و ئاماجنة 

اي سةدةي نؤزدةهةمةوة، طشتيةكاني لة سةرةت
كارَيكة "هؤركهاميةر و تيودؤر ئةدرنؤ" خؤياني بؤ 
تةرخاندةكةن و لة كتَيبة هاوبةشةكةياندا 

 )ديالةكتيكي ئةقَل(، دةكةونة تاوتوَيكردني.
"هؤركهاميةر و ئةدرنؤ" لةو كتَيبةياندا 
دةستةواذةيةك لة "فرانسيس بيكؤن"ي باوكي 

ثرؤذة تازةكةي  زانسيت نوَي دةخوازن كة ثوختةي
ةسيت و سةركةوتين مرؤظ بةندة بةياندةكات: )بااَلد

بة مةعريفةوة و ئةمةش شتَيكي حاشا هةَلنةطرة(، 
نرخي ئةم مةعريفةيةش نة لةو حةقيقةتةداية كة 
ثَييدةطات و نة لةو بةَلطة نةويستانةشداية لةسةري 
دروست دةبَيت، )بةَلكو لة ثراكسيس و 
كاركردنداية، لة دؤزينةوةي ئةو وردةكاريانةداية 

راوةبوون و دؤزينةوةيان بواري ئةوة لةوةوبةر شا
ي بوون بكرَيت(. كةواتة ةدةِرةخسَينَيت، ئاِراست

اجني مةعريفةي نوَي تيؤري نيية، بةَلكو مئا
 عةمةليية، واتة كؤنرتؤَلكردني بوون و ملكةض

 (.مةعريفة و دةسةالت هاوواتانثَيكردنيةتي: )
 ثاككردنةوةي جيهان لة سيحر و ئةفسانة،

سةردةمي ِرؤشنطةريية. لَيرةوة  ؤذةيِرث ئةمة
زانسيت نوَي دذايةتيةكي توندي كؤي ئةو شتانة 
دةكات كة ناضنة ذَير باري دياريكردن و 

هةموو ئةو شتانةي دةستنيشان كردنةوة: )
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و دابةشناكرَين بةسةر ذمارةيةكي دياريكراودا
 ناضنةوة سةر ذمارةيةك، ئةم شتة بؤدواجاريش 

 ةيةك شتَيكي تر نيية(.ئةقَل جطة لة وةهم و خوراف
ثةيربدن بة وردةكاريية شاراوةكان و 

و وةالوةناني ئةفسانة، لة دورخستنةوةي نهَيين 
ثةنابردن بؤ ضةندايةتيكردن و بةرامبةريشدا 

، ئةمة ئةو ئاقارةية ئةقَلي زانسيت ثَيوانةكردن
مؤدَيرن لةناو مَيذووي فيكري مرؤظايةتيدا 

دانةوةكاني سةرةتاكاني داِرشت. بةالم لَيك
و باس لةوة  دورتردةِرؤن"هؤركهاميةر"و"ئةدؤرنؤ" 

ئةفسانةي نةهَيشت،  ئةطةرضيي زانسى ئةقَل ةندةك
بةالم سةرةجنام طةيشتة ئةوةي جارَيكي دي 

تةنانةت ئةو ئةفسانة بةرهةم بَينَيتةوة. )
، نقورباني دةسيت ِرؤشنطةري بوو ينةنائةفسا

 (. نيِرؤشنطةر خؤيان لة خؤياندا بةرهةمي
ئةطةر يةزدان دروستكةري جيهان بَيت، ئةوة 
مرؤظةكة شوَيين دةطرَيتةوة تا بةرثرسياري مةزن 
بةرامبةر بة جيهان لة ئةستؤ بطرَيت، ئةمةش بةهؤي 
لَيهاتوي ئةقَلي خؤيةوة! ِرؤَلي مرؤظ لةم دنيايةدا بة 
ِرؤَلي يةزدان دةضَيت، مادامةكي مرؤظ دةيةوَيت دنيا 

خؤي ئاِراستةي بكات. بةجمؤرة كؤنرتؤَل بكات و 
"هؤركهاميةر" و "ئةدؤرنؤ" دةطةنة ئةوةي بَلَين: 
)لة ئَيستادا ئةفسانة لة ئةقَلداية(، ئةو ئةو ئةقَلةي 

زاناكان  .لة بةرامبةر شتةكاندا بؤتة ديكتاتؤرَيك
ئيعرتاف بة هيض شتَيك ناكةن طةر شايةني ثَيوانة 

فةي وردةوة، كاري نةبَيت و نةضَيتة ذَير باري مةعري
بةجؤرَيك وا بَيت بة ئاساني ئاِراستة بكرَيت و 
خبرَيتة خزمةتي مرؤظةوة. تةكنؤلؤذياش ئةو 
ناوةندةية بةم ئةركة هةَلدةستَيت، ئةركي طؤِريين 
شت بؤ كااليةك كة شياوي ئةوة بَيت لة بازاِردا 

 كِرين و فرؤشي ثَيوة بكرَيت.

بؤ  لَيك شيتاَلكردني ئةقَلي زانسيت ئةوةمان
ئاشكرا دةكات كة ئةو دةرةجنامة ترسناكانةي 
زانست ثَييان طةيشت، هةر لة سةرةتاوة لةو 
بنةمايانةدا بووة كة ئةم زانستةي لةسةر دروست 
بووة. مةعريفةي زانسيت وةك مةعريفةيةكي تيوري 
نةمايةوة و ئاماجنيشي تةفسريكردني بوني 
سروشيت يان ئينساني نةبوو، بةَلكو مةبةسيت 

ؤَلكردن و دةستبةسةراطرتين شتةكان بوو. لة كؤنرت
 بووكاتَيكدا ئاماجني بريكردنةوةي ميتؤلؤذي بريتي

ئاشكراكردني هارمؤني و ثَيكةوة طوجناني لة 
و تةقةلاليةكة بة مةبةسيت دؤزينةوةي شتةكان 

هاوبةش لة نَيوان ضارةنوسي مرؤظ و  يخاَل
 ضارةنوسي طةردوندا.

، ةر مؤدَيرنوةكي ثةرضةكردارَيك بةرامبة
"مارتن هايدطةر"ي فةيلةسويف ئةَلةماني دةستيكرد 
بة لَيكشيتاَلكردنَيكي طشيت ميتافيزَيكي خؤرئاوا، 
بةمكارةش ثِرؤذةكةي "فردريك نيضة"ي تةواو كرد. 
لةبةرئةوةي مَيذووي ميتافيزيكاي خؤرئاوا بريتية 
لة مَيذووي ئةقَلي خؤرئاوا، بؤية "هايدطةر" 

وة سةر ِرةطوِريشة دَيرينةكاني، ِراستةوخؤ دةضَيتة
تا ئةو بنةمايانة ببينَيتةوة كة ئةم ئةقَلةي لةسةر 
دامةزراوة. كةشفكردني ئةم بنةمايانة تةنها 
ِرَيطايةكة بؤ ئةوةي بتوانني ثايةكاني ميتافيزيكا 
لةق بكةين. لَيرةوة "هايدطةر" ثَييواية ئةقَلي 
خؤرئاوا لةسةردةمي "ئةرستؤ"وة بطرة لةطةَل 

ئةفالتؤن" و "سوكرات"دا، لةسةر فؤرمي لؤذيكي "
وَينةيي دامةزراوة. هةروةها لةو قؤناغةدا  –

و خودةي تواناي جياكردنةوةي بابةتي مةعريفة لة
 ، ئةنتؤلؤذياي دياريدةكرد.ناسيين هةية

لة كاتَيكدا لةسةردةمي ثَيش "سوكرات"دا 
دامةزرابوو، لة كايةيةكي  ةكي جياوازلةسةر بنةماي
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زيشدا دةهات و دةضوو. حةكيمةكاني سةرةتا جياوا
هةوَليان دةدا سروشت تةفسري بكةن، بةالم بةو 
جؤرة لة سروشت نةطةيشتبوون كة ئَيمة لة مِرؤدا 

 تَييطةيشتوين.
Physis  يان سروشت الي حةكيمةكاني يؤنان

ماناي )طشيت( دةطةياند، ئةم )طشتة(ش يةزدان و 
كاني دةطرتةوة.. انةيمرؤظ و بوونةوةرة زيندوو بَيط

ئامسان و زةوي و هةرضي شتَيك لة نَيوانيانداية، 
تةنانةت فيكر و ِرؤح و مؤراَليش، ئةوان بة تةواوي 

كاتَيك لةو قؤناغة  .physisئةم شتانةيان دةوت: 
دوورةدا دةكةوينة سؤراخكردني ِرةطوِريشة 
ميتافيزيكيةكاني ئةقَل، دةبينني دةاللةت لة شتَيكي 

اضَيتةوة سةر ئةوةي ئَيمة ئةمِرؤ بة تر دةكات كة ن
تَيرمي )ئةقَل( ثَيناسةي دةكةين. لة زماني يؤنانيدا 

دَيت و  Logosضةمكي ئةقَل بةرامبةر بة ضةمكي 
ِرةطوِريشة زمانةوانيةكةي دةضَيتةوة سةر فيعلي 

Legein" ةرستؤ"دا، ئ. لة سةردةمي "ئةفالتؤن" و
 دةكاتقسة ماناي ئةوةي دةطةياند ) Legeinفيعلي 

هةر لةوِرةطةشةوة ضاوطي ئاخاوتن و  (.دةدوَيتيان 
  طوتار هةَلَينجراوة.

يان طوتار كة  ئاخاوتن واتةكةواتة لؤطؤس 
بةشَيوةيةكي دروست بريكردنةوةي مرؤظ ئاِراستة 
دةكات، لة ثَيناو ثةيربدن بة ِراستيدا. "ئةرستؤ" 
الي خؤيةوة هةوَلَيكي زؤريدا بؤ ئةوةي ياسا 

 ئاخاوتنيت وةها فؤرمةلة بكات كة طةلَيكي طش
كة زةينيةتي مرؤظ لة ياخود طوتار بكاتة )ئامَيرَيك 

 .هةَلة بثارَيزَيت(
Organon ي بةماناي طؤِريين طوتار يئةرستؤ

. لة Logiqueبؤ  Logosدَيت بؤ لؤذيك، واتة طؤِريين 
الي حةكيمةكاني ثَيش  Legeinكاتَيكدا فيعلي 

 لة خؤطرتينكؤكردنةوةو "سوكرات" ماناي 

هةر لةو ِرةطةشةوة ضاوطي كؤكردنةوة دةطةياند و 
 .هةَلَينجراوة
Logos  (كؤكردنةوة) بة مانايالي ئةوان 

، نةك طوتار ياخود لؤذيك. ئةمةش دةهات
ماناي  Physisدةطةِرَيتةوة بؤ هؤكارَيكي سةرةكي كة 

دةطةياند و تةواوي  Totalite طشت و طشتطريي
بةضاوثؤشي لةوةي  بوونةوةرةكاني دةطرتةوة،

ئةقَلي خؤرئاوا  سروشيت ضيية و ض جؤرَيكة.
دامةزرا، بةالم وةختَيك دروست بوو كة لةسةر لؤذيك 

؟ لةو ئةي لة ض ساتةوةختَيكدا لؤذيك دروستبوو
ماوةيةدا كة فةلسةفةي يؤناني بةرةو كؤتايي 
دةضوو، دةبوو بة مةسةلةيةكي سيكوالئي، واتة 

لؤذيك ئةو كاتة الي  سنت.مةسةلةي ديسثلني و ِرَيكخ
و بوو كة كةلَين كةوتة نَيوان فيكريؤنانييةكان ثةيدا 

بوونةوة، ئةم كةلَينةش "ئةفالتؤن" دروستيكردوو 
بةدواوة  . لَيرةبةئةجنامي طةياند"ئةرستؤ"ش 

لؤذيك ضةسثاو فيكري ثَيوانةكار دامةزرا.. ئةقَلي 
خؤرئاوايي هةَلهات. هةر لة سةرةتاي ئةم 

نة تيؤريةي فيكرةوة، ِرَيطة نةدرا دامةزراند
حةقيقةت لة هيض شوَينَيكي تر جطة لة لؤذيك 
نيشتةجَي بَيت. حةقيقةت لةوجودةوة طؤِرا بة 

، ئيدي دؤزي لؤذيك ؤلة فيزيسةوة بئاخاوتن. واتة 
لؤذيكي بوو بة شوَين داَلدةي حةقيقةت. بواري 
حةقيقةتيش فيكرة: فيكريش تاكة سةرضاوةي 

رةوة فةلسةفة ميساليةكان سةريان لَيحةقيقةتة. 
بةجؤرَيك حةقيقةت لة ضةند سستمَيكي دةرهَينا، 

مةحكةمدا ديلكرا، كة بؤي نةبوو لة دةرةوةي 
 مةساري ئةو زيندانةوة هاتوضؤ بكات.

لةوةش زياتر مرؤظ بوو بةماهيةتَيكي فيكري و 
كة طةوهةرَيكي بريكةرةوةية:  خودَيكي ميتافيزيكي،

 ري دةكةمةوة(.واتة كوذيتؤ )من ب
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"ديكارت"ي ِرابةري ئاقاري ئةقاَلنييةت لة 
فةلسةفةي مؤدَيرندا، ئةوة كؤذيتؤ دَينَيتة ئاراو 
وةكي ئةو زةمينة كؤنكرَيتية نيشاني دةدات كة 

يةقيين يةكةم ئةوةية:  يةقيين لةسةر دادةمةزرَيت.
لةسةر ئةمةش  Le moi- Pensantبريدةكةمة  –من 

دادةمةزرَيت. مرؤظ  تةواوي يةقينةكاني ديكة
دابةشبوو بةسةر دةرون و جةستةدا، دةرون لةناو 

زينداني كراو جةستةش كراية دةرةوةي  سستمدا
 .سستميةقني واتة دةرةوةي 

هةوَلي  لة "ديكارت"دواي فةلسةفةي خودطةِرايي
ئةو كةلَينة كةمكاتةوة و سستم ئةوةدا بوو زةبري 

ةستة، و بابةت، دةرون و ج طةورةيةي نَيوان خود
 سوود بوو! لةبةرو بوون، ثِربكاتةوة.. بةالم بَيفيكر 

ك بؤ دةرضوون ئةوة "هايدطةر" ثَييواية تاكة ِرَيطاية
يةك هةَلوةشاندنةوةي ئةو سستمة لةو حاَلةتة، لةبةر

 وياندا ديلكراوة.ائايدياليستيانةية كة مرؤظ لة ن
 

 ضوارةم: 
 تيَثةرِاندني مؤديَرنة دةربارةي ئاسؤي

ردني مرؤظ لةو سستمةي كردويةتي بة قوتارك
ماهيةتَيكي ميتافيزيكي، دةشَيت لة دةرةوةي 
زماني لؤذيك و زماني ئةقَلدا دةستةبةر بَيت. 
ئةويش بة طةِرانةوة بؤ هونةر و زماني شيعر، ِرةنطة 
لَيرةدا ِرةهةندي وجوديانةي مرؤظ بةدةركةوَيت. 
حةكيمةكاني ثَيش "سوكرات" بة زماني )لؤذيكي 

نةي( تةعبرييان لة مرؤظ و بوون نةدةكرد، بةَلكو وَي
بة ضامةي شيعري و بة زماني ِرةمز ئةو كارةيان 

خستة دةكرد. بةالم كاتَيك "ئةرستؤ" هات شيعري 
لةبةرئةوةي نزمرتين ئاسيت ثؤلبةندي ئاخاوتن، 

بةَلكو لة  نابزوَيت،شيعر لة كايةي حةقيقةتدا 
 كايةي ميتافؤردا دةخولَيتةوة.

زماني  سوارملي "ئةرستؤ"فة ثاش فةلسة
كي لؤذيكي كة دؤزَيلؤذيك بوو، مرؤظيشي طؤِري بؤ 

ثَيكدَيت. لةبةرئةوة ئازادي مرؤظ طوزارة لة بابةت و 
مةيسةر نابَيت، ئةطةر بَيتو ئةو ِرَيطاية نةطؤِرين كة 

لؤذيكي بة ئاخاوتين  طةيانديية كؤياليةتي، واتة
 Dionysos ةشةوهونةري بطؤِرين: لَيرة ئاخاوتين

ميان نيشان ؤ)خواوةندي هونةرةجوانةكان( خ
 دةدات. 

لةم سةرو بةندةدا وةكي "هاثرماس" ثَييواية، 
"دَيريدا" دَيت بؤ ئةوةي بةردةوامي بة ثرؤذةكةي 
"مارتن هايدطةر" بدات و كاري "ميشَيل فؤكؤ"ش 
جطة لة فراوانرتكردني ثرؤذةكةي "جؤرج باتاي"، 

"فؤكؤ" لة هةوَلي ئةوةشدا شتَيكي تر نيية. بةالم 
 Le Pouvorirبوو تيؤريايةك دةرةبارةي دةسةالت 

باس لة جومطةكاني دةسةالت بكات لة بَينَيتة ئاراو 
. لةبةرئةوةي La Folieثةيوةنديدا بة دَيوانةييةوة 

و نةياري  كي دذة ئةقَلةديوانةيي طوتارَي
لةسةر دروست  يسةرسةخيت ئةو سستمةشة ئةقَل

 دةبَيت.
و  ئاخاوتنمايف  ويسيت يشيل فؤكؤ""م

، دذ بةو َييتبداتةوة بة شَيت طوزارشت لة خؤكردن
لة ضوارضَيوةي  َييتطوتارة ئةقاَلنييةي شَيت

ثؤلَين دةكات. ئيعتيبار  Pathologique نةخؤشي
لة ثةيوةنديدا بة بةرهةم  َييتطَيِرانةوة بؤ شَيت

هَينانةوة، ئةوة دةردةخات سستمي سةرمايةداري 
دروستكردني ض ِرادةيةك كاري كردووة بؤ تا 

بةهاطةلَيك كة بةشَيوةي ناباو نائاسايي سةيري 
 دؤخي دَيوانةيي دةكةن.

 َييتلةدواي ئةوةي سيفةتي ثريؤزي لة شَيت
ية(، ين ديوانة خواوةندي Dionysosضيرت داماَلرا )

سستمي سةرمايةداري دَيوانةي ِرةوانةي زيندان و 
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 زانسيت َيتة بابةتَيك بؤنةخؤشخانةكان كرد تا بب
. شَيت دواي ئةوةي La psychiatrie ئةقَلي ثزيشكي

بوو بة بابةتَيك بؤ زانسيت نوَي، ثؤليس )ثاش 
دةسطريكردني(، وةكي نةخؤشَيك دةيداية دةست 
ثزيشك. كةواتة زانسيت نوَي بابةتي شَييت بة ثَيي 
هةلومةرجَيكي ئةثستمؤلؤذي دياريكراو كةشف 

ةسةالت وةك كَيشةيةك/ دؤسَييةك/ نةكرد، بةَلكو د
 ئافةرؤزة كراوَيك، خستية بةردةسيت..

"فؤكؤ" ئاشكراي كرد دةسةالت هةر كةسَيك 
سزا دةدات و ثةراوَيزي دةخات، طةر بزانَيت 

سةير  ناباوَيكملكةضي نابَيت و وةك ئةوَيكي دي و 
دةكات. واتة هةر كةسَيك لة لؤذيكي )ئةقَلي 

ة لة سةر بةهاي بةرهةم هَينان كؤمةاليةتي( البدات ك
 دةخرَيتة بازنةي ثةراوَيزكراوةكان.دروست بووة، 

"ذاك دَيريدا" الي خؤيةوة ِرَيبازي ِرةخنةطرتن 
لة ميتافيزيكاي طرتة بةر )واتة لةبةريةكهةَلوةشاني 
ئةقَلي خؤرئاوا(، ئةو ِرَيطايةي "مارتن هايدطةر" 

 ا"ِرضةشكَيين بوو. ئةو ئةركةي "دَيريد
يهةَلدةستَيت بريتية لة تَيكوثَيكداني ئةو سستمة ثَي

ميتافيزيكيةي ئةقَلي ثةتي بونيادي ناوة، هةروةها 
نةهَيشتين كؤسث و جياوازي لة نَيوان طوتارة 
جياجياكاندا. بؤمنونة لة ِرووي ضؤنايةتيةوة 
جياوازي لة نَيوان طوتاري فةلسةيف و طوتاري 

ةتةكةدا ئَيمة ئةدةبيدا نيية، بةَلكو لة هةردوو حاَل
. Texte generalلةبةردةم تَيكستَيكي طشتيداين 

تَيكست ياسايةكي هةية كة ثابةند ثَييةوة، ئةويش 
ياساي نوسينة، بةضاوثؤشي كردن لة نوسةرةكةي. 
لةبةرئةوة طرنطرتين شتَيك كة دةبَيت ئاطامان لَيي 

بطؤ )واتة خود( نيية، بةَلكو وتراو )نوسراو/ بَيت 
 بؤ هةَلَينجاني ياسا طشتيةكان. دركَيندراو(ة،

ئةو ياسايانةن  La grammatologieِرَيساكاني نوسني 

، ئةمةش لة La grammaire ثَيويستة زمان خبوَلقَينن
ثَيناو نةهَيشتين دةسةاَلتي خود و لَيك 

 شيتاَلكردني سستمدا.
خولياي تَيكشكاندني خود )ئيرت خودي ئاقَل 

ريدا" ناضار بَيت يان قسةكةر(، "فؤكؤ" و "دَي
دةكات بةشةرمَيكةوة بونيادطةري هةَلبذَيرن و كاري 
ثَيبكةن. خود ئيرت خودَيكي ئاقَل بَيت و 
مومارةسةي ضاودَيري كردني شَييت بكات، ياخود 

دةسةالت بةسةر بةرهةمدا ثراكتيزة قسةكةر بَيت و 
 كةلة هةردوو حاَلةتةكةدا خودَيكي كاراية بكات، 

رَيتةوة. لَيرةوة جاِرداني و دةشائالودةكات  مانا
)مةرطي مرؤظ( كارَيكي ثَيويست بوو بؤ دةربازبوون 

لَيرةدا  لة فةلسةفةي خودطةرايي و ئازادكردني مانا:
هيض بكةر و خودَيك نيية سستم و حةقيقةت بةرهةم 

 بهَييَن.
ئةو ِرَيطا ميتافيزيكيةي "دَيريدا" بة دواي 

ِرَيطاي شوَين ثَيي "هايدطةر" دا تةييكرد و ئةو 
دَيوانةيي "فؤكؤ" بةدواي "جؤرج باتاي"دا 
ثَييداِرؤيشت، هةردووكيان لة "فرديك نيضة" وة 

ئةلتةرناتيظةكان سةرضاوة دةطرن: هةموو ِرَيطا 
دةضنةوةسةر "نيضة"! لةبةرئةوةي ئَيمة طةر ِرَيطاي 

ناو دَيوانةميان طرتةبةر و بةهؤي ئةزموني 
هةندة لة هةوَلي كةشفكردني ِرةخواهييةوة 

ئؤنتؤلؤذييةكاني ئينساندا بووين، ئةوا دةطةين بة: 
)زةرادةشت و دَيوانةي مةيداني طشيت و مؤزيك و 
شعر و هونةر(. بة مانايةكي تر ئَيمة طةر بةدواي 
تيؤرياي دةسةالت بكةوين الي "فؤكؤ"، ئةوا 
دةطةينة ئريادةي هَيز الي "نيضة"، دواي ئةوةي بة 

ي "باتاي" طوزةر ال La Souvereineteضةمكي 
دةكةين. بةالم ئةطةر ِرَيطاي ميتافيزيكيمان طرتة 
بةرو بة تَيكشكاندني جياوازي ضؤنايةتي نَيوان 
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ِرةطةزة ئةدةبيةكان دةستمان ثَيكرد الي "ذاك 
دَيريدا" و بة جةنطي "مارتن هايدطةر" لة دذي 
طةورة فةيلةسوفان )ئةوانةي خاوةن سستمي 

ةوا دةطةينة شةِر و فةلسةفني( طوزةرمانكرد، ئ
ِرةخنةكاني "نيضة" لة هةريةك لة "سوكرات" و 
"ئةفالتؤن" و "ئةرستؤ" و شوَينكةوتنوانيان.. 
ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت طوتاري ثؤست مؤدَيرنة 
تةنها يةك ِرَيطا دةطرَيتة بةر، سةرةِراي جياوازي بري 

 –ونةكان، ئةو ِرَيطايةش ِرَيطاي ئؤنتؤ ضو بؤ
سةرضاوةي سةرةكيشي "فردريك  ميتافيزيكيية و

 نيضة"ية.
 

 ثيَنجةم: 
 دةربارةي ئاسؤي تيَثةرِاندني تيَثةرِاندن

"يؤرطن هابرماس" جياواز  يفةيلةسويف ئةَلمان
لة فةيلةسوفاني ثؤست مؤدَيرنة بري لة 

لةم  .ضارةسةركردني قةيراني مؤدَيرنة دةكاتةوة
ثَيناوةشدا ئةو خولياي هَينانة ئاراي ِرَيطا 

يةكي ترة وةك ئةلتةرناتيظَيكي قةيراني ضارة
مؤدَيرنة و ضارةسةرَيكي طوجناو بؤ دةربازبوون لة 
فةلسةفةي خودطةرايي. ئةم ِرَيطا ضارةيةي 
"هابرماس" دةخياتة ِروو، دةرةجنامي بةبنبةست 
طةيشتين ئةو ئةلتةرناتيظانةي ترة كة 
ِرةطوِريشةيةكي نيضةوييانةيان هةية. ضونكة بة 

رماس" ئةو دةرةجنامانةي ئةوانة بِرواي "هاب
ثَييطةيشنت زؤر بةدترة لةو قةيرانةي مؤدَيرنةي 
تَيكةوتووة. ئةو ثةرضة كردارة توندة دذ بة 
ئةقاَلنييةت و زانسيت مؤدَيرن، وايكرد 
خاوةنةكانيان بضنة بةرةي نائةقاَلنيةت و سةنطةري 
دذايةتيكردني مؤدَيرنة هةَلبذَيرن. هاوكات 

ري سستم، بووة مايةي دذايةتيكردني زؤ

وَيرانكردني ئةو خودةي لةناو سستمةكةدا 
بةندكرابوو، كارَيك كةوايكرد مرؤظ لة ثرؤذةكاني 
فةلسةفةي ثؤست مؤدَيرنةدا غايب بَيت. ئةوانة 
 بَيئاطابوون لةوةي تَيكشكاندني سستمةكان
لةناوبردني مرؤظيشي لةطةَل خؤيدا ِراثَيضي: واتة 

 .ةوة دةرهَينائاو و منداَلةكةيان ثَيك
"هابرماس" ثَييواية ئةلتةرناتيفَيكي طوجناو 

ت نيية، بةَلكو )ئةقَلي بؤ ئةقَلي مؤدَيرن، نائةقاَلنية
 Laraison – سيؤخنوازيية كؤمينيكا

communicationne le واتة ثَيويستة بةدواي .)
، نةك سةر بؤ جؤري ئةقَل بطةِرَيني ئةلتةرناتيظَيكدا

ئةو ئةقَلة ثةتيةي مرؤظي  ني.لة بةر ئةقَل وةالوة نَي
اهيةتَيكي طؤِري بؤ طةرديلةيةكي رؤحي ياخود بؤ م

 ئةقَلَيكي ديكةي بةراوردميتافيزيكي، دةشَيت بة
دةتوانَيت ئةم طةرديلة تةنها و طؤشةطريانة بكةين كة

ثشت ئةو ماهيةتانةي لة ،ثَيكةوة ببةستَيتةوة
 وة نيية،. كةواتة مةسةلةكة ئةبوونةوة حةشاردراون

 نني؟ بةَلكو ئةوةيةبشكَيضؤن ضؤني سستمةكان تَيك
 بكةين؟ زينداني سستمةكان ِرزطار لة ضؤن خود

شكسيت طوتاري ثؤست مؤدَيرنة، بةَلطة نيية 
بؤ شكسيت طوتاري فةلسةيف، بةَلكو بةَلطةيةكة بؤ 

ئةم شكستة ِرووبةِرووي  شكسيت فةلسةفةي خود.
وةي زانستة مرؤظايةتيةكانيش بووةوة، لةبةر ئة

ئةويش ويسيت مةعريفةيةكي )زانسيت( دةربارةي 
ئارةزووي خودناسي بووة هؤي  خود بةرهةم بَينَيت.

شكسيت طوتاري مةعريفي، هةروةها بووة هؤي 
 خودناسيش.

فةلسةفةكاني خودطةرايي بةوة طةيشنت، 
مرؤظيان لةناو سستمَيكي ميتافيزيكيدا 
زيندانيكردو لة جيهانيان دابِري و بوونيان 

داماَلي.. هةرضي زانستة و مرؤظايةتيةكانة يلَي
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لة  –سةرةجنام طةيشت بةوةي مرؤظ بكاتة كؤيلة 
.. ئةو -كاتَيكدا ئامانج ئازادكردني بوو

دةرةجنامانةي زانستة مرؤظايةتيةكان ثَييطةيشت، 
ئةطةري كؤنرتؤَلكردن و دةستبةسةرداطرتين مرؤظي 
زياتركرد، ئةمةش كاري دةسةاَلتي ئاسانكرد بؤ 

ةوةي قودرةتي ديسثلينكردني هةبَيت. ئةقَلي ئ
وةك ضارةسةرَيكي دي بؤ  –كؤمينيكاسيؤني 

، مةبةسيت -قوتاربوون لة فةلسةفةي خودطةرايي
دةربارةي خود يان  ئةوة نيية مةعريفةيةكي زانسيت

بابةت بةرهةم بهَينَيت، بةَلكو ئاماجني ئةوةية 
زةمينةيةكي طوجناو بؤ لَيك تَيطةيشتين 

كان بسازَينَيت و لةو طؤشةطريي و تةنهايية ئينسانة
 دةريانبَينَيت.

ئاماجني ئةقَلي كؤمينيكاسيؤني دروستكردني 
ثردي ثةيوةنديية بؤ بةيةكطةياندني )من بةواني تر( 
و سؤراخكردنة لةو ئامرازانةي طوجناوة بؤ بة 
ئةجنام طةياندني ئةو ثرؤسةية. ئةمةش بة 

الي فةنتازي  ةكيدروستكردن و بةهَيزكردني فةزاي
ثةيوةنديية  فةنتازيايةش كةمرؤظ دةكرَيت، ئةم 

كؤمةاليةتيةكاني لةسةر دادةمةزرَيت و هةر ئةويشة 
دةتوانَيت ثةيوةنديية كؤمةاليةتيةكان لة نَيوان 
كةسَيك و كةسَيكي تردا، شياو بَيت. لةبةرئةمة 
"هابرماس" جيا لة فةيلةسوفاني ثؤست مؤدَيرنة، 

مةجةعيةتَيكي دي لة ِرؤشنبريي  دةطةِرَيتةوة سةر
خؤرئاوادا، ئةو مةجةعيةتةش سةرضاوة 

ئةوة  ضونكةسةرةكيةكةي "هيطَل"ي فةيلةسوفة، 
"هيطَل"ة لة ِرَيي ديالةكتيكةوة هةوَليداوة، 
 ثةيوةندي لة نَيوان من و ئةوي تردا دامبةزرَينَيت.
بةهؤي ميتؤدي ديالةكتيكيةوة، دةكرَيت ئةو 

ستمدا خؤي حةشارداوة، خودةي لة قواليي س
وةرضةرخَيتة سةر هاودذي خؤي، واتة ببَيتة بابات، 

بةمةش دةتوانَيت ئازادي خؤي بةئةجنام بطةيةنَيت. 
بةالم "هيطَل" كاتَيك جوَلةي ديالةكتيكي ِراطرت، 

ئةمةش ئةو جارَيكي تر سستم داخراو سةر لة نوَي 
شتةية دواتر "ماركس" ِرةخنةي لَيدةطرَيت 

ديالةكتيكي هَيطَلي لنطةوقوض وةستاوة و  وثَييواية
دةبَيت ِراست بكرَيتةوة. "ماركس" دةَلَيت: 
)ئينسانةكان دةتوانن لة ِرَيي كارة بنب بة بوونةوةر 
طةلَيكي ثةيوةندخيواز، بةم ثَييةش مرؤظ لة 
ماهيةتَيكةوة دةطوِرَيت بؤ ثراكسيس، ئةقَليش 

 نؤضتَيدةطةين  بةجمؤرةدةبَيت بة مَيذوو، 
لة ديالةكتيكدا داَلدة بؤ خؤي  ترياليزمما

 دةدؤزَيتةوة.
لةبةرئةوةي ديالةكتيك لة باريدا بوو خود لة 

طؤِريين خود بؤ  سستم ِرزطار بكات، ئةويش لة ِرَيي
هاوكات ئةمة ئةوةمشان بؤ  هاودذي خؤي.

ِروندةكاتةوة بؤضي فةيلةسوفاني ثؤست مؤدَيرنة 
ؤ "هيطَل"، دةضنةوة سةر "نيضة" و ناطةِرَينةوة ب

سةرةِراي ئةوةي الي "هيطَل" و لة ديالةكتيك )ئاغا 
و كؤيلة(دا، تيؤرياي دةسةالت و سةروةرميان 
دةسطري دةبَيت. هةروةها لةوةش دةطةين بؤضي 
كاتَيك ِرةخنة لة ئةقَل دةطرن، ناطةِرَينةوة بؤ 
"كانت"، لة كاتَيكدا "كانت" يةكةمني كةسة 

 ت.ِرةخنةي لة ئةقَلي ثةتي طرتبَي
"كانت" هةوَليدا سنور بؤ ئةقَل بكَيشَيت و 
ِرَيطةنةدات ئةو سنورانة ببةزَينَيت كة بؤي 
دياريكراوة، ئةمةش ماناي سنورداناني لةبةردةم 
فةلسةفةي ِرؤشنطةريدا دةطةياند، ئةو فةلسةفةيةي 
بةشَيوةيةكي هةَلةشانة تاوي داية خؤي و ئةقَلي لة 

َي هيض جياوازي سةرجةم بوارةكاندا بةكاربرد، بةب
فةيلةسوفاني  كردنَيك لة نَيوان ئيمان و زانستدا.

ثؤست مؤدَيرنة بؤ نةطةِرانةوة بؤ الي "ئيمانوَيل 
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كانت"؟ لةبةرئةوةي "كانت" بةهؤي وتةزاطةلَيكي 
ئةقاَلنييةوة ِرةخنةي لة ئةقَل طرت، واتة لةسةر 

 –زةميين ئةقَل ِراوةستا بوو، نةك سةرزةميين نا 
 ئةقَل.

رامبةر بانطةشةي )مةرطي مرؤظ و ثاياني لةبة
فةلسةفة و لَيكشيتاَلكردني ئةقَل و اليةنطريي 
كردني نائةقاَلنييةت(دا، "يؤرطن هابرماس" 
بةشَيوةيةكي هَيمنانة و لةسةرخؤ دةَلَيت: )لةم 
دةساَلةي دوايدا، ِرةخنةطرتن لة ئةقَل بةشَيوةيةكي 
ِراديكاالنة، بؤتة مؤد(. ئةم مؤدة تةنانةت 

ثةراوَيزةكاني مؤدَيرنةشي طرتؤتةوة، بةتايبةت لة 
بواري ئةدةبدا و دةتوانني بة زةقي كاريطةري ئةو 
نوسينانةي "دَيريدا" ببينينةوة كة ثشتيان بة 
بونيادطةري و زمانةواني بةستووة.. بةجمؤرة 
 ضوينة ناو ثةيوةنديةكي يةكاليةنة لةطةَل مؤدَيرنة

تازة و جوان و تا ثَيشوازي لةو شتانة بكةين كة 
 سةرجنِراكَيشن!

 

 سةرضاوة
 (.21ذمارة ) –طؤظاري )فكر و نقد( 
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 كؤمةلَناسي
 
 

  ئانتوني طيدنزئانتوني طيدنز
  لة فارسييةوة: كؤسار فةتاحيلة فارسييةوة: كؤسار فةتاحي

 
 

 ثيَشةكى دانةر
 

 دةربارةى ئةم كتيَبة
ئةم كتَيبة لةو بِروايةوة سةرضاوةى طرتووة كة 
كؤمةَلناسى دةورَيكى سةرةكى لة كةلتوورى فيكررى  
ئرررةم سررررةردةمةدا دةطَيرررِرند بررررة  اوة ررر ى  ا  ررررتة    

ضرررة  يا سرررا   كؤمةآليةتيرررةكاة دةَمَيرررردرن   رررا 
وا ةوتنرررةوة لررررة ارررةموو ئاسررررتةكا ى كؤمةَلناسرررري ا   
اامتة سةرئةو باوةِرةى كة  َيوي تة كتَيبَيك لة سةر 
بنررةماكا ى كؤمةَلناسررى ئامررادة بكررةم كررة بة ررَيك لررة   
 َيشرركةوتنةكاةد طؤِرا كارييررةكا ى  َيررو ئررةم ل ررة بررة   
 مرررا َيكى سرررادة لرررة ئرررؤ بَررررن  ئرررةم كتَيبرررة ترررة يا    

ية لة  َيناو  ووسرينى كتَيبَيكرى وا رةي     اةوَل ا َيك  
ديكةدا، بةَلكوو  يشا ةى اةوَل ا َيكة بؤ رَيكخ نتد 
 ووسررررررينةوةى اة رررررر ن لررررررة روا َررررررةد مةسررررررةلة     

 سةرةكييةكا ى ئةم بوارة 
ما وي توومة كتَيبَيك بنووسر  كرة ااوكراة لرة     
طررة  تررا ة بوو يرر ا، اررةموو ئررةو بابةتررة سررةرةكييا ة   

ناسررا ى ئررةمِري بايررةئى  رر   رررَو ة بكرراة كررة كؤمةَل

دةدةة  ئةطةرضى بة رَيكى  يرى  ووسرينةكا ى مرا    
لررررررة رابررررررردوودا  ةيوة رررررر يياة بررررررة تيؤرييررررررةكا ى  
كؤمةَلناسررييةوة اررةبووة، اررةرطي   ررَي  وا ررةبووة كررة   
باسة تيؤرييرةكاة ترة يا سرةبارةة برة ئؤيراة سروود       
بةئشرا   شرب بةسررنت برة بةَلَررة اينا رةوةى تيررؤرى     

دةتوا َيرب بررة كرةَلك بَيررب كرة بتوا رر     ترة يا ئرةو كاتررة   
بابةترررة ئة موو ييرررةكاة رووة بكاترررةوة  لرررةم دة رررةدا 
اررةوَل  داوة كررة ئررةو برروارة را ررة بكررةم كررة لررة بررارى        
تيؤرييرررررةوة طرررررةلَيك  َيشررررركةوتنى بةرضررررراوى لرررررةم  
سةردةمةدا بة ئؤيةوة بينيوة  برةآلم با رنيا  رَيوة    

يرؤرىد  بؤ ئاطادار برووة لرة  ةيوة  ييرةكا ى  َيرواة ت    
ة دتوَيذينةوة اةوَلى ضاالكا ةية بؤ تَيَةيشنت لة بنيا

كؤمةآليةتييرررررةكاة  كرررررةوابوو مرررررا  رررررَي  لرررررة سرررررةر    
ئوَين  رررررررةوةى كَيشرررررررةكاةد الية رررررررة ديارةكرررررررا ى  
كؤمةَلناسى داطرتووة  لةم كتَيبةدا اةوَل   ةداوة كرة  

ئراَلؤ ة    رئةوضةمكا ة بَينمة بةرباس كة لة رادةبرةدة 
 َيشررةد دةرةماما ررةى كررة لررة   بررةو لاَلررة  ئررةو ئة   

دةسررركةوتةكا ى ئرررةم ل رررةوة برررة دةسرررب اررراتووة لرررة 
 ررةرى كتَيبةكررةدا اةَل ررة ََينراوة  ايرروادارم   سةرا
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ئةم اةَل ة َا   ة بة ايض جؤرَيك بةما اى الية َرى 
كردة لة روا َةيةكى تايبةة لَيك  ةدرَيتةوة، بةَلكوو 
 ررررريكارىد  ررررررَو ةكرد ى طرررررر َنيا روا َرررررةكاة  

 َيوةيةكى مةع وولد َيرا ة بووبَيب بة 
 

 بابةتة سةرةكيةكان
ئرررةم كتَيبرررة كؤمرررةَلَيك بابرررةتى سرررةرةكى رَيرررك     
ئ تووة كة اةر كام لةو بابةتا ة لةطرة  ئرةو  رتةى    
كة ما ايوادارم ببَيتة تايبةمتة  ى ئةم بةراةمة، لرة  
 ةيوة  ى داية  يةكَيك لةم بابةتا ة  ةيوة  ى  َيواة 

 رى كؤمةَلناسا ة بةر لة ارةر  رتَيك   تاكد كؤمةَلة  ا
يارمةتيماة دةداة تا ئؤماة بناسني، كة ئةمة ئرؤى  
دةتوا َيب يارمةتيماة ب اة تا با رن لرة  ةيوة  ييرة    

 كؤمةآليةتييةكاة تَيبَةيا 
ئوَين  ررررررةوةى كؤمةَلناسرررررررى دةبررررررر  ببَيترررررررة  
ئرررررة موو َيكى ر طاريررررر ةرس كؤمةَلناسرررررى اةسرررررتى   

ماة فرراواة دةكراة،   اراودةردىد اَير ى ار رد ئرةيالَ    
بةرضررررراوماة رووة دةكاترررررةوة ترررررا سةرضررررراوةكا ى    
كردارىخؤماة ببينني،د دةبَيتة اؤى تَيَةيشرتنَيكى  

لرة   ةجيراوا  ا رةى كرة   بةستَينة كةلتووريي و ووَلن لة
كةلتوورى ئؤماة  ئوَين  ةوةى كؤمةَلناسى ترا ئرةو   

ك رةاة  ا ررررة ئررررةباة ا رررروَينةى دَى روا َررررةى ترررر 
كرا ترا لرة فررة كرةلتوورى تَيبَرةيا،       دةكاة فَيرماة دة

ة دوا دةكررررررررراة بتررررررررروا ني لرررررررررة كرررررررررردارى بنيرررررررررا   
كؤمةآليةتييرررةكاة تَيبَرررةياد  رررةرة برررة اةوَلرررةكا ى    

 ر طاركرد ى مري  دةداة 
بابرررةتى دووارررةم مةسرررةلةى جياا رررة لرررة لررراَلى 
طؤِرا  ا  كؤمةَلناسى لة جةرطةى ئةو طؤِرا كاريا ةدا 

وو لرة  يشرةي    سةرى اةَل ا كة  ة مى كؤمةآليةتى ر
برررووة، ريَئررراواى برررة يرررةكةارى لرررة  رررَيوةى َيرررا ى  
كؤمةَلَا  ةريتييةكاة دابِرى  ئةم دو يايةى  كرة برةم   
جؤرة  َيرك اراتووة، طرر َنيا بابرةتى  ررَو ةكرد ى      

كؤمةَلناسيية  رةوتى طؤِرا كارى كؤمةآليرةتى ارةروا   
بررررة ئَيرايرررر  دةِرواتررررة  رررريةد لةوا ةيررررة ئَيمررررة لررررة  

كارييررةكى بننررينةيي ا بررني وةك ئررةو   بررةردةمى طؤِرا 
طؤِرا كاريا ررررةى كررررة لررررة كؤتاييررررةكا ى سررررةدةكا ى   

 ا  كؤمةَلناسررى لررة ئاسررتى  يا رراررةَدةد  ررؤ دةدا روو
 يشرررررا  ا ى وَينرررررةى طَوِرا كارييرررررةكا ى رابرررررردود    

ى طَوِرا كارييررررررةكا ى ئررررررةمِرَو  تَيَةيشررررررنت لررررررةرةوت 
  رسيارة بةر

واو سرررَياةم، بابرررةتى ئرررةم كتَيبرررة بابرررةتَيكى ترررة 
بةراوردكارا ةية   راكرَى ترة يا لرة رَيَراى تَيَةيشرنت      

ة كؤمةآليةتيةكا ى كؤمةَلَايرةكى تايبةترةوة   دلة بنيا
فَيرى اةَل ة َا   ى كؤمةَلناسى بني  ئةطةرضى مرا  
 ياتر باسى كؤمةَلَاى بةريتا يام كرردووة برةآلم ئرةم    
جررؤرة باسررا ة بررةردةوام لررة طررة  بابةتررة جؤراوجررؤرد 

ا ى  َيرررو كؤمرررةَلَاد كرررةلتوورةكا ىندا  بةرفراوا رررةك
ااوسرررة و برررووة  ئرررةم بابةتا رررة ئرررةو لَيكؤَلينةوا رررة    
دةطرَيترررةوة كرررة لرررة وآلترررا ىندا كرررراوة، برررةآلم مرررا    
بةطشررررتى ئامرررراَةم بررررةو بابةتا ررررة  كررررردووة كررررة     

ؤمررةَلَاكا ى ك ةيوة رر يياة بررة يةكيررةتى سررو يةةد   
 ئررةوروو اى ريَاةآلتررةوة اةيرررة  بررةآلم ئين ررراتوا ني   

وآلتررة  يشةسررا ييةكاة برررة  ررَيوةيةكى سرررةربةئؤد    
جيا لة جياا ى سَياةم خبوَينينةوةد لةبةر ئرةوة ئرةم   
كتَيبررررة  ير  يرررراتر لررررة كتَيبررررة كؤمةَلناسررررييةكا ىن  
بايةئى بة وآلتا ى جياا ى سَياةم داوة  جَة لةمة، 
مررررا بررررة جيرررر دى  رررر  لةسررررةر  ةيوة رررر ى  َيررررواة       

طرررررررررم كررررررررة  كؤمةَلناسررررررررىد ئررررررررة نَو َولَوجيا دادة 
               مةيلررررررةكا ياة بررررررة  ررررررَيوةيةكى بررررررةرب و تَيكررررررةَل    
بةيررةك بررووة  بررة لةبةرضرراو طرتنررى ئررةو  ةيوة  ييررة   

            اررررةموو وآلتررررا ى جياررررراة      يكا ررررةى كررررة ئررررةمِروَ   
اةَلوة رررررا ةوةى ارررررةروةاا   َيكرررررةوة دةبةسرررررتَيبد 

           راسررررررررررررتة ينةى بة ررررررررررررَيكى  يرى جؤرةكررررررررررررا ى 
ئرررين  ررراكرن وةك   آليرررةت   رررةريتى، سي رررتمى كؤمة
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جيرررا  ئرررة نَو َولَوجى لةيرررةك  د كؤمةَلناسرررىجررراراة 
   بكرَينةوة

اةَلوَي ررتى ضرروارةم، ئررةم كتَيبررة لررة  َيوي رر     
لرررة اةمبرررةر كؤمةَلناسررر  ئاطرررادارة  ئةمرررة   مَيرررذووي 

 ررررتَيكى  يرررراتر لررررة  ِركرد ررررةوةى ئررررةو بةسررررتَينة      
ةة  ئرةم  مَيذووييةية كة كارةساتةكاة تَيير ا روو دةد 

جؤرة  ا يارييا ة، بة لةبةرضاوطرتنى ئةوة كة رة َة 
ئوَينرر كاراة تة ا ررةة  ا يارييررةكى وايرراة لررة سررةر      

مررراة  رررتَيكى  َيوي رررتة  ومَيرررذوو  رررون  رررةبَيب، بَيَ
يررةكَيك لررة طررر َنيا طؤِرا كارييررةكا ى كؤمةَلناسررى    
            لرررررةم ضرررررة   سررررراَلةى دواييررررر ا  ررررررَو ةكرد ةوةى     

                 ابَيررررب ئررررةم مةسررررةلةية تررررة يا بررررة    مَيررررذوو بررررووة 
ما رراى بررةكار اَينررا ى روا َةيررةكى كؤمةَلناسررا ة بررؤ   
              مَيرررررررذوو لَيرررررررك ب رَيترررررررةوة، برررررررةَلكوو دةبررررررر  وةك  

ميتؤدَيك ضاو لَ  بكررن كرة لرة بنةِرةتر ا يارمرةتيماة      
             دةداة كرررررررة با رررررررن لرررررررة دة طاكرررررررا ى سرررررررةردةم     

ةمرررررة  وَييرررررةكاة لرررررة كؤمةَلناسرررررى   تَيبَرررررةيا  بةرا
مَيذوويررررر ا برررررة  رررررَيوةيةكى برررررةرب و كرررررةَلكياة َ      
وةرطرررةاوةد برررةم  رررَيوةية ضوارضرررَيوةيةك برررؤ ئرررةو      
 رررَيكارييا ة دادة َيرررب كررررة لرررة  يربرررةى  اَةكا رررر ا     

 ااتووةتة كايةوة  
 َينةررةم، لررة تررةواوى ئررةم كتَيبررةدا سررةرمَيكى   

 رَيوةيةكى  تايبةة دراوةتة كَيشة رةطة ييرةكاة  برة   
طشتى ئوَين  ةوةى رةطة  وةك بوارَيكى تايبرةة لرة   

د  رراََيكى ئررةم  – ا لررة بةرضرراو دةطَيرررن  يكؤمةَلناسرر
كتَيبة) اَى  ة ةم( تةرئاة كراوة بؤ بةكرد رةوةد  
لَيكؤلينررةوة لةسررةرئةم مةسررةلةية  بررةآلم كَيشررةكا ى   

رةطة ييرررةكاة بايررررةئَيكى   ةتايبرررةة برررة  ةيوة  ييرررر  
بررؤ  رررَو ة كرد ررى كؤمةَلناسررى   بننررينةي  وةاايرراة 

اةيرررة كرررة  ررراكرَى وةك بة رررَيكى الوةكرررى ضررراوى َ     
بكرررررررَيا  كررررررةوابوو بة ررررررَيكى  يرى  اَةكررررررا ىن    

  ةيوة  يياة بة كَيشةى رةطة ةوة اةية  

 ة ررةم، يررةكَيك لررة طررر َنيا بابةتررةكا ى ئررةم  
كتَيبررة برررة جياررا يبوو ى َيرررا ى كؤمةآليةتييرررة   َور   

ناسرري ا دةوترررا كررة دةترروا رن   دةمَيررك برروو لررة كَومةلَ 
اةريةك لة كَومرةَلَاكاة برة  رَيوةيةكى جيراد سرةربة      
ئررَو لررةوا ىن خبرَيتررة بررةر توَيذينررةوة  ئررةم بابةتررة       
تة ا ةة لة رابردوو  ا اةَلة بوو  ئةمِري دةتوا ني بة 
 ة رررى ئرررةو ئَيراييرررة ببيرررنني كرررة لرررة  ريسرررةى برررة       

راييرة  بوو  ا دةركةوتووة  بؤ منوو رة ئرةم ئيَ  يجياا 
لرررة  ةيوة  ييرررة با رطا ييرررةكا ى  َيرررواة وآلتا ررر ا برررة 
روو ررى ديررارة  بررةآلم اَيشررتا دةرةمامررةكا ى ئررةم بررة 
جياا يبوو رررررة  رررررةرةطرتووة تة ا رررررةة لرررررة كتَيبرررررة    
تايبةترررررررررةكا ى كؤمةَلناسررررررررري ا برررررررررة ترررررررررةواوةتى   
اةَلنةسرررة ََينراوةد برررة طشرررتى لرررة ئاسرررتى كتَيبرررة     

ئرررراوة  سرررةرةتايةكا  ا برررة يرررةكةارى  شرررب طرررون   
 َيرررر اطرتا لررررة سررررةر بررررةجياا يبووة لررررةم كتَيبررررةدا   
 ةيوة  ييةكى   يكى بة  َيكرةوة بةسرنا ى دو يراى    

 يةكةم و دوواةم و سَياةمةوة اةية 
 

 دارِشتنى ئةم كتيَبة 
ئةم كتَيبة بة ايض  َيوةيةك برة باسرَيكى رووة   
وئةب ررررناكب لررررة بررررارةى ضررررةمكة بنةِرةتييررررةكا ى     

كراوة  لررررة بةرا بررررةردا،  كؤمةَلناسرررر  دةسررررب  َينررررة  
ضررررررررررةمكةكاة لررررررررررة  رررررررررراَة  ةيوة  ي ارةكا رررررررررر ا   
روو كراو ةتةوةد اةوَل  داوة لرة ترةواوى كتَيبةكرةدا    
ئة  يشرررةكاة، ضرررةمكةكاةد بةيكرررةكاة لرررة رَيَررراى    
اَينا ةوةى منوو ةى ديارد بةرضراو رووة بكةمرةوة    
ئةطةرضررررى  يرجررررار ئررررةم منوو ا ررررة لررررة توَيذينررررةوة 

ةرطررررررةاوة، بةطشررررررتى بررررررؤ  كؤمةَلناسررررررييةكا ةوة و
روو كرد ررررررةوةى بابةتررررررةكاة كررررررةَلك  لررررررة اة رررررر ن 
سةرضرررررررررراوةى وةك را ررررررررررؤرتى ريَ امررررررررررةوا ية   
وةرطرتووة  اةوَل  داوة تا ئةو  وَينةى برؤم دةكررن   
 َيوا ى  ووسرينةكة سرادةد راسرتةوئؤ بَيربد ارةر      
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لررررررة اررررررةماة كاترررررر ا اررررررةوَل  داوة كررررررة كتَيبَيكررررررى   
يطرامى ب  لة  ِرسةرمراكَيةد" ِر لة  تى تا ة"بَي

 يرررة كرررة برررة  رررةة   دا اررريض بابرررةتَ ئوَينررر  ى  ا كرررَو
رو ررنَةرد باسرراةَلَر   دكَومةَلناسررى سررةرمراكَية 

 بَيب، بة مةرجَيك كة بة با ى بوترَيتةوة  
 اَةكا ى ئةم كتَيبة بة ضة رنَيك ري كرراوة كرة    

بتوا ررر  بةرةبرررةرة با رررن برررة سرررةر بررروارة  ئوَينرر كار 
ي ا  ا  بَيررب، لررة اررةماة جؤراوجؤرةكررا ى كؤمةَلناسرر

كات ا ئرةو ئاَلرةم لرة بةرضراو برووة كرة ئرةم كتَيبرة برة          
ضة نَيك بَيب كة بة ئاسا ى لةطرة   َيوي رتييةكا ى   
 ؤ اغرررة تايبةتييةكا ررر ا بَيترررةوةد برررة با رررى كرررةَلكى 

وةربَةَيب  كةوابوو دةتروا ني اة ر ن لرة  اَةكراة     َيل
د َيكى  ا  رررولينكريررروةال  رررَينيد يررراة لرررة ئوَين  ةوة 

جيرررراوا ى بررررؤ بكررررةيا بررررة برررر  ئررررةوةى كررررة بابةتررررة   
سةرةكييةكة  يا ى  َيبكةون  اةر  اََيك تارادةيرةك  
بة  َيوةى سةربةئؤ  ووسرراوةد لرة اة ر ن رووةوة    

  ةيوة  ى بة  اَةكا ى ترةوة اةية  
ئررةو  ررة   رراَة بررة  ررَيوةيةكى بررةرب و برروارة   
سرررررةرةكييةكا ى كؤمةَلناسرررررى دةطر رررررةئَو  بة رررررى 

م كة تة يا يةك  اَ دةطرَيتةوة براس لرة مةسرةلة    يةكة
سرررةرةكييةكا ى ئرررةم ل رررة دةكررراة  بة رررى دووارررةم    
تايبةترررررة برررررة كرررررةلتوورى كؤمرررررةَلَاد تاكةكرررررةسد    
 ةيوة رررررررر ن دووالية ررررررررةى  َيررررررررواة كاريَةرييررررررررة  
كؤمةآليةتييررةكاةد ئررة موو ى  ةئ ررى بررة رةضرراو     
كرد ررى رةطررة  وةك بابررةتَيكى سررةرةكى  ررةةد كررةو   

ا ى ئررةم بة ررة بررريتني لررة كررةلتوور،     دةكرررن   اَةكرر 
سررررةراةَل ا ى كؤمررررةَلَاى جؤراوجررررؤرى ئين ررررا ى،  
اةَل ررررروكةتى كَومةآليرررررةتى لرررررة َيرررررا ى ريَا رررررةدا،   
ارراودة َىد ترراواةد جينايررةة  لررة بة ررى سررَياةم ا   
بابةتررررةكا ى  ايةك ررررا ى، دةسررررةآلة و ئايرررر يلؤَيا   
لَيك راو ةتةوة  لةم بة رةدا ئرةم بروارة سرةركييا ةى     

اسرررى باسرررياة لرررة سرررةركراوةس دابة ررركرد ى   كؤمةَلن

ضينةكاة،  ةتةوةد ئةتنيك، طرووثد رَيكخراوةكراة،  
سياسةةد دةوَلةةد  ةِرو اَير ى سرةربا ى  بة رى    
ضررروارةم تايبةترررة برررة دامددة طرررا كؤمةآليةتييرررةكاةد 
 رررريكرد ةوةى كاريَررررةرن ئةوا ررررة لةسررررةر الية ررررة     
اةسررتيارةكا ى كررردارى ئين ررا ى   اَةكررا ى سررةر     

ة ررررة تايبررررةتا بررررة ااوسررررةرَيتىو بنةماَلررررة،     بررررةم ب
 رررررةروةردةد فَيركرررررردة و ئامرا ةكرررررا ى  ةيوة ررررر ى 
كؤمةآليررةتى، كررارد َيررا ى ئررابوورى  بة ررى  َينةررةم  
ئررررةو  اَا ررررةى لررررة ئررررؤ طرتررررووة كررررة بةجررررةئتَيكى   
تايبةتييةوة باس لة مةسةلةى طؤِرا كارى دةكاد، بة 
جياررررررا يبووة، َيررررررا ى  ار شررررررينى لةئرررررررةوِريدا،    

ة، لررررررة  سرررررراغىد  ررررررةى،  ررررررؤِر د  لة رررررريمة
ب ووتنررةوة كؤمةآليةتييررةكاة  ررةة وكررةو دةكررا  ئررةم  
بة رررة برررة باسرررَيكى طشرررتى دةربرررارةى طؤِرا كرررارى     

 كؤمةآليةتييةوة كؤتاي     دن 
              سرررررررررررةرةمام لرررررررررررة بة رررررررررررى  ة رررررررررررةم ا    
ميتَودةكررررا ى توَيذينررررةوةد ئررررةو روا َررررة تيؤرييررررة     

ةَلناسي ا بةكار سةرةكييا ة  ي ةكرَينةوة كة لة كؤم
دةبرررَيا  ئةطةرضررى ئررةم بابةتررة كةوتووةتررة كؤترراي      
كتَيبةكررررررة، بررررررةآلم دةكرررررررن لررررررة اررررررةر  ؤ اغَيكرررررر ا 

 خبوَينرَيتةوة  
 

 ختةى ثاذةكان و فةرهةنطى وشةكانوث
اررةر يررةك لررةم  اَا ررة بررة جؤرَيررك رَيكخررراوة كررة   
اةم)ئوَينررررةر( بررررؤ الى ئررررؤى رابكَيشرررر د اررررةم بررررة 

ة بابةتةكررة تَييبَررةين   لررة   ررَيوةيةكى رَيرركد  َيررك لرر 
كؤتاي  ارةر  اََيكر ا  ؤئتةيرةكى ترةواوى بابةتةكرة      
وَيررررِراى ئررررةو ضررررةمكد  اراوة سررررةرةكىد طر َا ررررة    
 ووسرررراوة كرررة لرررةو  ررراَةدا اررراتووة  ارررةموو ئرررةم      
ضررةمكد  اراوا ررة لررة فةراررة َى و ررةكا ى كؤترراي       
كتَيبةكةدا ااتووة كة سةرضاوةيةكى دةوَلةمة  ة بؤ 

     فَيربووة    
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 تويَذينةوةى زياتر: 

 سةرضاوةكان بؤ خويَندنةوة و كتيَب ناسني 
كتَيبخا ررةكاة ئرراوةة سةرضرراوةيةكى  ا يررارى   
 يرة كة ئوَينر كاراة دةتروا ا برة مةبةسرتى طرةِراة،      
ياة تَيَةيشتنى  يراترى ئرةو مةسرةال ةى كرة لَيررةدا      
بررراس كرررراوة كرررةَلكياة لَىررروةر بَررررة  لرررة ترررةواوى     

لرررةم سةرضرررراوا ة وةرطرررةاوةد لررررة   دة ةكرررةدا كررررةَلك  
ََيرر ةرى كؤترراي  كتَيبةكررةدا لي ررتى تررةواوى ئةوا ررة  
اَينراوة  جَة لةمة، اةر  اََيرك برة اَينرا ى لي رتَيك     

كرة برؤ ئوَين  رةوة     لةو سةرضراوا ة كؤتراي   رَى دن    
 َيشنيار كراوةد  ا كؤيةكى كورتيش  لرة كتَيبةكرة   
  يررراد كرررردووة كرررة سةرضررراوةكاةد ضرررؤ يةتى برررةكار

 اَينا ياة دةئاتة روو  
 
 خويَندكاران:  بؤ 

 ضؤن كةلَك لةم كتيَبة وةربطرن
ئةم كتَيبة بة ااوِرَيى ئؤتاة ب ا ا،  ةك دوَما 

درَيرررذبوو ى ئرررةم كتَيبرررة لرررة طشرررتَة بوو ي ايرررة       !   
لةوة بنسرا كرة دةبر  ارةموو  اَةكرة         َيوي ب  اكا

ة خبوَيننةوة، ياة دةبر  برة  َيرى رَيكخ رتنى  اَةكرا     
كتَيبةكررة خبوَيننررةوة  اررةر يررةك لررة  اَةكرراة دةكرررن   
كررةمد ير بررة سررةربةئؤ ضرراو لَىبكرررن  ئةطررةر ئررةم      
كتَيبررررة  ةيوة رررر ى بررررة  َو اغَيررررك لررررة  َو اغررررةكا ى      

، ئرررةو  اَا رررةى كرررة  َيوي رررتاة اةيرررةئوَين  تا رررةوة 
 َييا رررررة برررررة  رررررَيوةيةك بيخررررروَينا كرررررة مامؤسرررررتا     

 دةيَلَيتةوة  
و تيؤرييرررةكا ى  بة رررى  ة رررةم )مَيتؤدةكررراة   

كؤمةَلناسرررى( وةك سةرضررراوةيةك برررؤ  ررريكرد ةوةى  
ئررررةو بابةتا ررررةى كررررة لررررة  اَةكررررا ىنى كتَيبةكررررةدا   
ارررراتووة خبوَيننررررةوة  ئةطررررةر  َيترررراة ئررررَو  بَيررررب   
دةتررررروا ا ئررررررةم بة ررررررة، ارررررةر وةك لررررررة دة ةكررررررةدا   

دةركرررةوتووة ، دواى بة رررةكا ىن خبوَيننرررةوة  ئرررةو 
بة ايض  رتَيك  كةسا ةى كة بةرلة كرد ةوةى ئةم كتَي

لة كؤمةَلناسى  ا ا ا، اةروةاا ئةو كةسا ةى كة برؤ  
ئوَين  رررةوةى ئررررةم كتَيبررررة باطراوة رررر َيكياة اةيررررة،  

يراة   –با ن واية بةر لةوةى بننة سةر  راَى يةكرةم   
 22و 21 اَةكرررررا ى  –تة ا رررررةة دواى ئرررررةو  ررررراَة  

خبوَيننررةوة  ئررةم كررارة، واتررة  اسررينى ميتؤدةكرراةد     
ن  ررررررةوةى  اَةكررررررا ى تررررررر   تيؤرييررررررةكاة بررررررؤ ئوي 

 يارمةتيتاة دةدا  
 
 

 ثاذى يةكةم
 

 سةرةتايةك بؤ كؤمةلَناسى
اةرة  ةَل َيرَيكى دياردكؤمةَلناسى ضاوا

رَو نَةر دةربارةى ئاكارى مرَو  بةرووما  ا 
دةكاتةوة  فَيربوو ى كؤمةَلناسى، واتة وا اَيناة لة 
 َيناسةكرد ى  ةئ ى بؤ جيااةد بينينى ئةو 

كؤمةآليةتيا ة كة َيا ى ئَيمة  َيك دَينا   كاريَةريية
كؤمةَلناسى، ئة موو ى تاكةكةسى رةة  اكاتةوة 
ياة بة سووك ضاوى لَيناكا، بةآلم بة  َيكاَينا ى 
لةساسيب لة اةمبةر ئةو جياا ة بةرينةى ضاالكى 
كَومةآليةتى كة  ةيوة  ى بة اةمووما ةوة اةية، 

  يية ن تايبةمتةئَيمة بة  َيوةيةكى  ووَل
تاكةكةسييةكا ى ئؤماةد ئةَلكى ديكة  

سةر بة دة اسني   لة بة ى يةكةمى ئةم كتَيبةدا ضاو
مةسةلة بنةِرةتييةكا ى كؤمةَلناسي ا دةئشَيننيد 

ترى   ةيوة  ى  َيواة ئةو مةسةال ةد بابةتةكا ى
 ا  تة كؤمةآليةتييةكاة دةئةينة بةرباس  

بة دواى  فَيربوو ى كؤمةَلناسى،  رَوسةى طةِرا ة
ئَوما  ا  كةس  اتوا َى كؤمةَلناسى خبوَينَيتةوة بة 
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ب  ئةوةى كة لة سةر  ة اعةتة  ةئ ييةكا ى 
 ئؤى طوما ى ال دروسب  ةب  

1 
 كوَمةلَناسى: كيَشةكانء روانطةكان

 -كؤمةلَناسى: مةسةلةكان و روانطةكان 
كؤمةلَناسى دةربارةى كردارةكامنان ضيمان 

 فيَردةكا؟    
ثيَكهاتةى  -نة وناسى دةلَى ضى؟ ضةند منوكوَمةلَ

 كؤمةآليةتى و كردارى ئينسانى
فراوانكردنى روانطةى  - ئةوين و هاوسةريةتى

 كؤمةلَناسانة
 ئايا كؤمةلَناسى زانستة؟ -لةش ساغى و نةخؤشى 

 )عينيت( بابةتى بوون -منوونةيةكىرت: تاوان و سزا 
بايةخى  -ئاكامةكان: ناوةرؤكى كؤمةلَناسى 

 تيكى كؤمةلَناسىكثرا
تيَطةيشتنى  -رِؤدا مطؤرِانكارى لة دونياى ئة

 بارودؤخة كؤمةآليةتييةكان
 ناسينى جياوازيية - كؤمةلَناسى و " باوةرِة باوةكان"

 كةلتوورييةكان
هةلَسةنطاندنى  -ثرسيارةكانى كؤمةلَناسى 

 ئاسةوارى نةخشةدانانةكان
 ناسىبردنة سةرى تواناى خؤ -ثرسيارة راستةقينةكان 

دةورى كؤمةلَناس لة  - ثرسيارةكانى طوجناندن
 كؤمةلَدا/ بة ئاكام طةيشنت/ ثؤختةى باسةكان

 ثرسيار لة مةرِ ثيَكهاتن
 ثرسيارة تيؤرييةكان

 ئاكامة خوازراو و نةخوازراوةكانى كردارى ئينسانى
 

-كؤتاييةكا ى سرةدةى بي رتةم    –ي ِرمئَيمة ئة
ةترسري ارةد لرة   لة جياا َيك ا دةَيرا كرة ترابَلَيى م    -

اررةماة كاتيشرر ا لَيواولَيرروة لررة سةرسررووِراَينةرتريا   
لرررة  ررراو  كرررة م طَينييرررةكاة برررؤ دااررراتوو  جياا َيرررك    

 رررة ؤلَيك طؤِرا كارى ايرررة، جياا َيرررك كرررة  راوى لرررة 
ئةطةرى سةراةَل ا ى  ةِرى  اوكى ضووةد لةبةردةم 
اَير ررى رووئَينةرا ررةى تررةكنؤلؤَياى سررةردةم برررؤ     

لةطرررة  ئةوا ة رر ا ئَيمررة ئةوة ررر ة   سررةر َينَةدايررة    
ئررامرا د كةرةسررتةماة لررة بةردةسررت اية كررة دةترروا ني 
برررة سرررةر ضارة ووسرررى ئؤما ررر ا  ا  برررنيد َيرررا ى      
ئؤمررراة وةارررا با رررن بكرررةيا كرررة باوبا ةامنررراة برررة     
ئةياَليشررريا  ا  رررةدةااة  ئرررةم دو يايرررة ضرررؤة  َيرررك   
ارررراةض بؤضررررى اةلومررررةرجى َيررررا ى ئَيمررررة لةطررررة       

ا ى باوبا ةامنررررررراة جيررررررراوا ةض اةلومرررررررةرجى َيررررررر
 كارييرررررةكا ى دااررررراتوو برررررة   ئاِراسرررررتةيةك ا   اطؤِر

 دةما بةةض 
ئررةم  رسرريارا ة مةسررةلةى بنررةِرةتى كؤمررةَلَاى  
ئَيمررررةة،  مةةيررررةك كررررة بررررةم  ررررَيوةية دةورَيكررررى     

 ِريدا دةطَيِرن        مسةرةكى لة كةلتوورى فيكرى ئة
كؤمةَلناسررررررى، واتررررررة ئوَين  ررررررةوةى َيررررررا ى   

 "يرررةتى، طررررووثد كؤمرررةَلَا مري ايةتيرررةكاة   كؤمةآل
ئوَين  ةوةيةكى اةسرب بر وَياد سةرمِراكَيشرة كرة     
ئررررودى ئَيمررررة وةكررررو بوو ررررةوةرة كؤمةآليةتييررررةكاة  
بابررةتى سررةرةكى ئررةو ئوَين  ةوةيررةة  كؤمةَلناسررى    
 ا تاييرررررررةكى ئَيةَرررررررار برررررررةرب وى اةيرررررررةد لرررررررة     
 يكرد ةوةى اةَل وكةوتى ئةَلكى  ة امةوة بَررة  

تون كرد رررررررى  ريسرررررررة كؤمةآليةتييرررررررة   ترررررررا تررررررراو 
جياا ييرررررررةكاة، )ارررررررةر ارررررررةموواة( دةطرَيترررررررةوة     
اَينا ةوةى ضة   منوو ةيةك يارمرةتيماة دةدا ترا برة    
 ررررَيوةيةكى سررررةرةتاي  لررررة كررررريكد ئامامررررةكا ى   

 تَيبَةيا  
 

 كؤمةلَناسى باسى ضيدةكا؟  
 ئةوين و هاوسةريَتى ضةند منوونةيةك

َيرررررا ى بؤضرررررى تاكرررررةكاة دةبنرررررة ئةوينررررر ارد  
ااوبررررة   َيررررك دَيررررناض وةآلمررررى ئررررةم  رسرررريارة لررررة  
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سررررررررررةرةتادا  ير ئاسررررررررررا ة  عة رررررررررر  دةربررررررررررِرى  
ئو ةوي ررتييةكى جةسررتةي د  ةئ رريية كررة دوو  
                 كررررررةس بةرا بررررررةر بةيررررررةكن اةسررررررتى  َي ةكررررررةة      

مامنرراة طوئررةم سررةردةمة لةوا ةيررة بة ررَيك لررة ئَيمررة     
 سررررةر ئررررةو بؤضرررروو ة اررررةب  كررررة دةَلررررَى عة رررر     لة

"ئةبةدن"يرة، برةآلم بةطشرتى  َيمراة وايرة كة"عا رر       
بررووة" لررة اةسررب و سررؤ ة طشررتييةكا ى مري رررةوة      
سةرضاوة دةطرن  بؤ ئةو دوو الوةى كة عا   دةبا 
 ير سروو ررررتيية كررررة بيا ررررةون َيررررا ى ااوبررررة      
 َيكبَيررررررررناد لررررررررة  ةيو  ييةكا يا رررررررر ا بررررررررة دواى   
دامركا   ررررررررررررررةوةى ئررررررررررررررارة ووة  ةئ ررررررررررررررى و 

 َةِرَيا  جن ييةكا يا  ا ب
بةآلم ئةم روا َةية كة بةو  رَيوة را ركاوا ةية،   
لرررة راسرررتي ا بةترررةواوةتى  ائاسررريية  ئةوينررر اربووة  
ئرررة موو ى ارررةموو ئين رررا ةكاة  يرررةو  ير كرررةم رن   
دةكررررةون كرررررة  ةيوة رررر ى برررررة  َيكاَينررررا ى َيرررررا ى    
ااوبة ةوة اةب   دةكرن بَلَيني كة ضةمكى عة ر ى  

مةى دوايررر  لرررة ما  ررريا ة ترررا  رررَية ئرررةم سرررةردة  رَو
ريَئرراوادا  ررةرةى  ررةطرتبوود اينرركاة لررة  يربررةى    
كرررةلتوورةكا ىندا  رررةبووة  ترررة يا لرررةم سرررةردةمةى  

تىد لررررررة ة دوايي ايررررررة كررررررة عة رررررر ، ااوسررررررةريَ  
جن رررييةكاة  َيكرررةوة طررررَى دراوة  لرررة سرررةدةكا ى    
 اوةِراسرررربد سررررةدةكا ى دوايشرررر ا، تاكررررةكاة لررررة     

يررراة  بنةِرةتررر ا برررؤ ما رررةوةى مرررافى ئاوة  اريرررةت     
داراي  لة دةسب بنةماَلة يراة باراَينرا ى منر اآلة برؤ     
كرراركردة لررة مررة راى بنةماَلةييرر ا َيررا ى ااوبة ررياة 
 َيكرر ةاَينا  اة رر ى جررار لةوا ررة برروو كررة َة و  يرراو   
دواى  ةماوة ررر كردة ببنرررة اررراوِرَيى   يكرررى يرررةكن،  
بةآلم ئةم لاَلةتة  يراتر دواى  ةماو ر كردة دروسرب    

وة   ةيوة رر ى جن ررى لررة دةرةوةى دةبروو  ررة بررةر لرة  
تيةوة اةبوو، بةآلم ئةو اةستا ةى كة ئَيمرة  ااوسةرَي

دةيبةسرررتينةوة برررة عة ررر ةوة كرررةمن لرررة  َيرررو ئرررةم       

  يا ررةدا اررةبووة  عة رر  لررة با ررنيا ديئررى   ة ةيو
  ئؤيرررر ا عررررةيبَيكى لا ررررااةَلنةطرد لررررة ئرررررا نيا   

 ,Montero)ديئى ئؤي ا بة جؤرَيك  ةئؤ ى دة ا را

1977, p. 123)   
عة  ى ريما  ى بؤ يةكرةاار وةك يرةكَيك لرة    
تايبةمتة  يية بة مََيِرييرة جين رييةكا ى دةرةوةى   
ضوارضَيوةى َةد مَيردايةتى كة ئة  اما ى بنةماَلةى 
 ا ايةتى بَو كةيفدئو ى، ئَوياة  َيوةى سةر اَل 

ِرو ديوةئا ى  ا اكا  ا دةركةوةد ترا  ؤدةكرد، لة ك
ِرو ؤة لرررة ضواضرررَيوةى ئرررةو كررر دوو سرررةدة لرررةوة  رررَي

ديوةئا ا ة تَينة رةِرىو وةك  رتَيكى ديرارو بةرضراو     
لة َيا ى ااوبة  جيا دةكرايرةوة   ةيوة ر ى  َيرواة    

بَيَومرراة لررة ضرراو   –َةد  يرراو لررة  َيررو  ررا ادةكا  ا   
بررررة طشررررتى  –ضرررراوةِروا ييةكا ى ئررررةوِروى ئَيمررررةدا  

ساردد سرنووردار بروو  دةوَلةمة ر ةكاة لرة ئرا ووى      
  رررررر ا دةَيرررررراة، َةد  يرررررراو اةركامررررررةو ديرررررروى  مة

يررراة ؤكرررةرو كارةكرررةرى ئؤ ووسررتنياة جيرررا بررروود   
ارةبوود كرةم وابروو برة ترة يا  َيكرةوة برا  تَيكررةآلوى        
جين ى كارَيكى بة رَيكةوة بووو ايض  ةيوة  ى بة 
ااوسةريتييةوة  ةبوو  بِريارى اةَلبذارد ى ااوسرةر  

دةسرررب لرررة  َيرررو ارررةردوو ضرررينى داراد  رررةداردا لرررة    
بنةماَلررةد كةسرروكاردا برروو، و ئررودى ئررةو كةسررا ةى  
ئرررةو كارةيررراة دةكررررد اررريض دةورَيكيررراة لرررةو كرررارةدا  

)ئررةم مةسررةلةية ئَي ررتاكة  لررة  َيررو  َور      ررةدةطَيِرا 
 كةلتوورى  ا روَئاوايي ا اةية (  

ما  ررىد  ررة  ةيوة رر ى كررةوابوو  ررة عة رر ى رَو
تييةوة  ررررراتوا ا وةك ئرررررةو عة ررررر ة برررررة ااوسرررررةريَ  

يبةمتة  ييرررررة "رةاا"كرررررا ى َيرررررا ى مرَو ايرررررةتى   تا
بناسررررَيا، برررةَلكوو لرررة ََيرررر كاريَةرييرررة طشرررتَةة     

مةاليةتيةكا رررررررر ا  َيررررررررك دَيررررررررا  ئةما ررررررررة ئررررررررةو كَو
و  –كاريَةريا ةة كة كَومةَلناساة لَييراة دةكَوَلنرةوة   

تة ا رررررةة لرررررةو ئة موو ا ة ررررر ا دةردةكرررررةوة، كرررررة  
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َيررررى  بةرواَلررررةة تررررةواو  ةئ ررررني   َوربررررةماة بررررة    
تايبةمتة  ييرررررةكا ى َيرررررا ى ئَومررررراة لرررررة جياررررراة    
تَي ةطةيا  كَومةَلناسرى بروو ى روا َةيرةكى برةرب و     

كررررررررارى كردارةكامنرررررررراة وةك  ينررررررررى اَوبررررررررَو دةربِر
  َيوي تييةك دةسةملَين  

  
 لةش ساغى و نةخوَشى

لررة روا َررةى ئَيمررةوة لررة  سرراغىد  ةئَو ررى     
ةتى ئةو مةسةال ةة كة بة طشتى  ةيوة  ياة برة لاَلر  

سرو تى لة رةوة اةيرة  كةسرَيك اةسرب برة ئرَيةد       
ئرررا ار دةكرررا، يررراة تررراى لَيررر ن، ئرررةم لاَلةترررة ضررروة       
دةترروا َى  ةيوة رر ى بررة كاريَررةرن بررةرب وترى وةك   

مةآليةتييةكا ةوة اةب ض لرة راسرتي ا،   كاريَةريية كَو
اَوكرررارة كَومةآليةتييرررةكاة كاريَةرييرررةكى  ووَليررراة   

 ةئَو رىد ارةروةاا    لةسةر ئة مووةد سرةراةَل ا ى 
 ررري ا ضررَو يةتى دَكررردةوةى ئَيمرررة لررة ئاسررب  ةئوَ    

 ىاروَ  دةبَيترة  كرة "  ةئَو رى " ضرةمكى  ئودى  اةية
 لرة  لرة   كراركرد ى  سرو رتى  سي رتمى  تَيكنوو ى

 لرة   اةية جياوا ى تَيَةيشتنى كَومةَلَاكا  ا اةموو
  ةئَو رررىد ةوةكةلتوورةكا ررر لرررة اة ررر َىروا َرررةى 
 ئةارمية ييةكا ررررةوة  ةاَيرررر لررررة مرررررد ية تة ا ررررةة

 سرو رررتى كرررارَيكىاَو لرررة  رررةك ،ةدةطرررر سةرضررراوة
  Evans-Pritchard) (1950 سةردارةوةةضار

ةكاة يلررررة كَومررررةَلَاى ئَيمررررةدا  ا ررررا مةسرررري ي    
بة َيكى  َورى ئرةو بةكرد ةوا رة رةة دةكة رةوة كرة     
بررة  َيررى مةعريمررةى مةسرر ييةة ضرراو لررة  ةئَو ررى      

  بوو رررةوةرَيكى دةكرررةة، واترررة ئرررةو بِروايرررة كرررة مرررروَ 
 رركةوتنى لررة تَيَةيشررتنى   لررا ىد كامَلررةد  ةئوَ رَو

ئرا ررى راسررتييةكا ةوة سةرضرراوة دةطرررَىد دةبَيتررة   
 ى ئةوة كة توو ى اةَلة بَيب   اَو

ايواداربووة لة َيا  اد ئةطةرى توو بووة برة  
 رررييةكا ى دَل،  ررريية سرررةئتةكا ى وةك  ةئوَ  ةئَو

 ةلررررررر تَيكرررررررِرا سرررررررينو ارررررررةوكرد ى ر ةمةد رررررررَي
 تايبةمتة  ييررررررررررررررة جيرررررررررررررر دى ََيركاريَررررررررررررررةرن

 برَى،  با رن  َيا يراة  ئةَلك اةتا  كَومةآليةتييةكا  اة
 دةسرب  برة  َيا يا ر ا   و راغَيكى  لرة  كرة  ئرةوة  ئةطرةرى 

 لررةوة جَررة  دةبررَى كررةمن بنرراَلَينا،  ررييةكةوة ةئَو
 دةربرارةى  ارةة   َيناسرةكراو  ديارد رَي ايةكى ضة  

  بكرررةيا   دةبرررَى  ةئو ررري ا كررراتى لرررة كرررة ئرررةوةى
 يرراة اررةموو  رراتوا َى دةكررةون   ررةئَو كررة كةسررَيك
 برةآلم   بَةينَى، بةجَى ئةركةكا ى بةرضاوى بة َيكى

 جيرر دى بررة  َيوي ررب رادةى بررة  ررييةكة ةئَو دةبرر 
 دةوروبرةر  لَومرةى  رةئنرةد  بر   كةسرة  ئرةو  ترا  ب ا رن
 بة دة وَين  وا كة كةسَيك  بكا ئيمتيا ا ة ئةو داواى
 يراة  دةكَيشرَى،  ئا ار سووكةوة  ييةكى ةئَو دةسب
 بررة رة َررة ،  ة اسررراوة تررةواوى بررة  ررييةكةى ةئَو

  يرة برَوى   كةسة ئةو واتة – ب ا رن  ةيدر  كةسَيكى
 بررررررررةرَيوة روَا ررررررررةى َيررررررررا ى ئةركررررررررةكا ى كررررررررة

  (Segal,Cockerham1986,1976) ةبا
 

 منوونةيةكى تر: تاوان و سزا
برة  ئةم را ورتة دَلتة َينةى ئروارةوة  ةيوة ر ى   

دوايرررني سررراتةكا ى َيرررا ى كةسرررَيكةوة اةيرررة كةبرررة     
تاوا ى  يال  اة بَو لة  َيو برد ى  ا اى فةِرة  ة لة 

دا سرر اى كو ررتنى بررة سررةردا درابرروو   1757سرراَلى 
 ررتى َرة ررة ئررةوة برروو كررة طوَ  سرر اى ئررةو  يرراوة روَ 

 رى  رضراود   جةستةى لَيبكرَيتةوةد تَيكةآلوَيك لة رَو
برينرةكا ى   ا راة دةبروا     مَوم و طَوطرد بكرَيتة سرةر 

ى ضرروار ئةسرر ةوة لَيررك  ضرروار  ررة  جةسررتةى بررة ارروَ  
بنا َينرَيررربد ضررروار لرررةة بكررررند دواترررر ئة  امرررة      

وةكرررررا ية ب رررررووتَينرَيا    ابتَيكرررررى  َيِرة ررررراة    ابِر
رتَيكى دةربرررررررارةى بةرَيوةضررررررروو ى سررررررر اكة را رررررررَو

  ووسيوةس
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جررررةالد  يشررررَيكى ئاسررررنينى كرررررد بررررة  َيرررررو      
 ررررِر لررررة رو ررررى  رضرررراوداد بررررة    ررررا ا َيكى طررررةورةى 

َا رر ن بةسررةر برينةكا رر ا   ا رراة    ردَلمراوا ييررةوة  
ئةوطوري ا ةى كة دةبوا لة ئةس ةكاة ببةسنَيا، برة  
سةرة طوري ى كورتن لة كابراى تاوا بارياة ئاآل ر    
 ا رررراة اررررةر  ررررةلَيكى كابرايرررراة بررررة ئةسرررر َيكةوة      
بةسررب       ئةسررر ةكاة  ةئتَيكررى  َوريررراة دةكررررد،   

يةكرررةوة لرررة اليةكرررةوة راسرررتةوئو دةسرررتَيك يررراة  اةر
 اضرررةكياة رادةكَيشررراد ارررةر جرررةالدَيكية لرررةغاوى   
ئةسررررر َيكى رادةكَيشرررررا  دواى تَي رررررةِرينى ضرررررارةكة  
سررةعاتَيك، ارررةر ئررةو رَيورةارررة دوو رراة برررووةوةو    
سةرةمام دواى ارةوَلَيكى  َور  اضرار برووة  روَينى     

سر ا ةى  ئةس ةكاة بَوِر ةوة، بةم  َيوةية كة ئةو ئة
كةوتبوو رررررررة الى  اضرررررررةكا ةوة، بنرررررررنة  ررررررروَينى    
دةستةكاة، بَو ئةوةى لرة بنرةوة لَييراة بكة رةوة  ئرةم      
 ررررررررَيوةية دواى ضررررررررة   جررررررررار دوو اتبوو ررررررررةوة   

 ة  وسةر ةكة
دواى ضرررررة   ارررررةوَلَيك، سام رررررَو ى جرررررةالدد   
جرررررةالدَيكىن كرررررة مة ةسرررررتى  رررررَى بررررروو،  سرررررةرو   

اتى ضرررة ويةكياة لرررة طةفا يررراة دةراَينرررا و لرررة جيررر   
ئةوةى  اضةكاة لة جومَةوة لَيبكة ةوة، جةسرتةياة  
لرررة را رررةكاة جرررون كرررردةوة، ارررةر ضررروار ئةسررر ةكة     
تررةكا َيكياة داو اررةر دوو را ةكررةياة لَيكررردةوةد بررة   

يا رر ا رايا كَيشررا، واتررة سررةرةتا را ررى الى     دواى ئَو
راسبد  ا اة ئةوين  لة دوايي ا ارةردوو دةسرب و   

ةية لَيكررررردةوة   رررراة و يليشررررياة اررررةر بررررةو  ررررَيو  
 ررتةكة جررةالدةكاة  اضررار بررووة تررا سررةر ئَي ررك طوَ     

بررِنة  ئةسرر ةكاة  ةئتَيكررى  َوريرراة كررردد سررةرةتا     
دةستى راسربد  ا راة دةسرتى ضرة ياة لَيكرردةوة       

(Foucault, 1979, pp.4-5)  َ وربا ييةكرررة ترررا لررر     
 كرد ةوةى دوايني ئة  امى لة ى اةر  ين وو بوو  

ترا  ررَية سرةردةمى  ررون   ئرةم جرورة سرر ادا ا ة   
رَيرررك كرررة "جررراة  رررتَيكى  ائاسررراي   رررةبووة  برررة جَو

 ةريتييررةكا ى  لوفلة رر " بررةم جررَورة برراس لررة   ررَيوة  
 بةرَيوةضوو ى س اى كو نت دةكاس

لررة سررةردةمى كَو رر ا ئررةم جررَورة سرر ادا ا ة بررة     
جَورَيرررررك دا رابررررروو، كرررررة تاوا بارةكرررررة لرررررة مررررراوةى  

َوى بَيررب  سرر ادا ةكةدا ترراكوو دةمرررن ئاطرراى لررة ئرر    
كو ررنت لررة رَيَرراى  يررادكرد ى بةربررةرةى ئررةو كَيشررة  
 ورسررررررا ةى كررررررة لررررررة سررررررةر سررررررينو دادة ررررررراة      

لرررة ََيرررر ضرررةرئ ا، لرررة ئاضررر راة،    ورددئا ررركردة 
ئنكا رر ة، بررة  ينرر ووي  سررووتا  ة، ئررةما ئررةما  
كرد رررى طو رررتى لرررة ،  رررة ار  رررة اركرد ى ئرررةو    
  وَينا ةى لة  كة  ابنة اَوى مرردة، راكَيشراةد لرة   

 ررررررةتةك اة،د  ررررررَيوةى ديكررررررة ماوةيررررررةكى  َورى   
دةئايا    تة ا ةة لة سَي ارة داة لةمَيذووى ئَوي ا 
تررررةكنيكَيكى لةسررررةرةئو برررروو  كاتَيررررك كررررة تررررة يا    
كورسرريياة لررة ََيررر  َيررى تاوا بارةكررةدا الدةبرررد، يرراة  
تة يا سةرى ضاَلى ََير  َيياة بةتاَل دةكررد، تاوا برار   

طيا كة رر ة ماوةيررةك   بررة اَيوا ررى دةئنكرراد بررةر لررة  
لوول دةبوو    بَو كورتكرد ةوةى ئةو ماوةيرة جرارى   
وا جررررررةالد دةضررررررووة ََيررررررر لة ررررررى تاوا بارةكررررررةد  

  (Lofland, 1977, p. 311)اي ةكَيشا ِر
ِراى بررة  َورى ئررةو ئَيا اما ررة بررة بةرضرراوى ئررا وَ 

ئررررةو  ررررَيوةية تررررا    ---ئةَلكررررةوة ئررررةمام دةدراة  
ة وآلتا رر ا اررةر  سررةدةى اةَدةاررةمية لررة اة رر ن لرر  

مابوو  ئةو كةسا ةى كة بِريار بوو ئَيا ام بكرَيا، برة  
عةرةبا ةيرررةكى سرررةر ئررراوةآل برررة  َيرررو  رررة امةكا  ا      
دةيا َةِرا ررر ة تررررا وةك بة ررررَيك لررررة  ررررا َويةكى بررررة  
 اوبررررا َى با َة ررررةكةرا ة  َيشرررروا ييةكى با ررررياة  
لَيبكرررند ئررين ئررةَلك بررة  َيررى جررَورى لَيك ا ررةوةى      

 وربا ييةكررة بررة تايبررةة بررة اة ةلررة     ئَويرراة لةسررةر 
كَيشرراة يرراة بررة اوتررا، كَيشرراة، يرراة بررة  ررادى يرراة   
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ياة دةردةبررررِرى  جررررةالدةكاة  تررررووِرةي  اةسررررتىخوَ 
 اوبررررا ََيكى  َوريرررراة اررررةبوو د تررررا رادةيررررةك وةك     
ئةسرررتَيرةكا ى سرررينةماى ئرررةم سرررةردةمة  اوبرررا ود  

 الية َرياة اةبوو 
دا ا ة بررة لررةم سررةردةمةدا ئَيمررة ئررةو جررَورة سرر ا

كرررارَيكى  َور  ا رررةيا دة ا رررني  رة َرررة كرررةم كرررةس  
اةبَيب كة بة راستى ضرَيذ لرة تةما راكرد ى كةسرَيك     
ببا كة ئةريكة ئة كةمة دةدرن ياة بة  َيوةيةكى 
 َور دِر  ا ررة دةكوَرَيررب، برر  لةبةرضرراو طرتنررى اررةر   
تاوا َيك كة رة َرة ئرةمامى دابر   ياسراى سر ادا ى      

اى لرررة بة  ةا رررة ااويشرررتنى   ئَيمرررة لرررة سرررةر بنرررةم  
تاوا برررار دامرررة راوة،  رررةك ئرررا اردا ى جةسرررتةي ،د   
            سررر اى ئَياررر ام لرررة  َوربرررةى وآلترررة روَئاواييةكا ررر ا    
برررررررة يرررررررةكةارى اةَلوة ررررررراوةتةوة  بَوضرررررررى ئرررررررةم  
طَوِرا كاريا رررة  َيرررك اررراتاض ارررَوى ضرررى بررروو سررر اى     
بة  ةا ة جَيَاى  َيوةى كَو ند تو ر و تيذا رةترى   

 ابردووى طرتةوةض ر
لةوا ةيررة  َيمرراة وابرر  كررة ئررةَلك لررة رابررردوودا   
دِر  ةتر بووة، لة لاَلَيكر ا ئَيمرة ئَومراة برة ئين راة      
دة ا رررررني  برررررةآلم ئرررررةم جرررررَورة بَوضرررررو ا ة  ررررراتوا َى   
كَومةَلناسَيك را ى بكا  بةكار اَينا ى تو  وتيذى برة  
 ررَيوةيةكى فررةرمى ضرررة  يا سررةدة لررة ئرررةوروو ادا     

ببرروو  تَيَةيشرررتنى ئررةَلك لرررة سررةر ئرررةو     سررة امَة 
ِرا ى بةسرررةردا جررَورة كردةوا رررة لررة كتوو ِرَيكررر ا طرروَ   

 ةااة  طةلَيك فاكتةرى كَومةآليةتى طر َن لة ئارادا 
سررررة مة  ا ررررةى  يبررررووة كررررة  ةيوة رررر يياة بررررةو  ر   

ِرا كارييررةوة اررةبوو كررة لررةو سررةردةمةدا روويرراة     طَو
ةمةدا دةدا  كَومرررررةَلَاكا ى ئرررررةوروو ا لرررررةو سرررررةرد   

ِراة بَو كَومةَلَاى  يشةي د مةدة ى  سي تمى دةطَو
الدَيررى بررة ئَيرررا جَيَرراى ئررَوى لررة طررة  سي ررتمَيك ا  
دةطَوِرييةوة كة تَيير ا ئرةَلكَيكى  يراتر لرة فابريكرةد      
كارطةكا ررررر ا كاريررررراة دةكرررررردد روويررررراة دةكرررررردة     

دةوروبررررةرى  ررررارةكاة كررررة بررررة ئَيرايرررر   ررررةرةياة    
َومةآليةتى برة سرةر ئرةو    دةسة    دا ا ى ضاودَيرى ك

طروو ا ررةدا كررة لررة  ررارةكا  ا  َيَررةياة اررةبوو، بررة      
 ررَيوةى جرراراة  ررةدةكرا  ئررةم  ررَيوة سرر ادا ا ة كررة     
 شرررررتياة برررررة ترسرررررا  ةد دةرس دادا رررررى ئرررررةَلك     
دةبةسب، تة يا بَو ئةو كَومةَلَا بنووكا ة دةطوماة 
كة بة تةواوى دائرراو برووةد تاوا رةكاة جَوراوجرَور     

  ةبووة  
بة  ةا ةكاة وةك بة َيك لرة رةوتَيكرى طشرتى    
لررررة  َينرررراو دامة را رررر  ى اة رررر ن رَيكخررررراودا كررررة     
تاوا باراة تَييا ر ا لرة  شرب دةرطرا دائراوةكا رةوةد      

وةك ئامرا َيك  --جيا لة جياا ى دةرةوة رادةطةاة  
برررَو رَيكو َيرررك كرررردةد ضررراوةدَيرى كرررردة برررة سرررةر      

كةسرا ةى لرة     ةرةياة طررة  ئرةو   –اةَل وكةوتيا  ا 
بة  ةا ةكا  ا رادةطةاة،  سةرةتا تة يا تاوا براراة  
 رررررررةبووة، برررررررةَلكوو كةسرررررررا ى بررررررر  ئا ةدال رررررررة،   

 رررررررةكاة، بَيكررررررراراة، كةسرررررررا ى  اترررررررةواو و     ةئَو
 َيتةكا يشى دةطرترةوة  برةآلم دواترر بة  ةا رةكاة     

 رررخا ةكاة جيرررا كرا رررةوة  لرررة    لرررة  رررَيتخا ةو  ةئوَ 
اراة سرررررةرلة  رررررون بة  ةا ةكا ررررر ا دةبررررروا تاوا بررررر 

 رررررةروةردة بكرَينرررررةوةد بكررررررَيا برررررة ااوآلتييرررررةكى  
 اي تة  لة جياتى ئةوةى كة سر اداة برة بةرضراوى    
ئةَلكرررةوةد بررررَو  يشرررا  ا ى ئاكامررررة ترسررررناكةكا ى   
تاوا كررارى بَيررب، لررة  َينرراو باراَينررا ى ااوآلتييررةكى   
 طوَيِرايةَلرر ا كةوتووةتررة كررار  ئررةو  ررتةى كررة ئررةمِروَ    

 ينَيكررررررى مرَو ا ررررررةتر لررررررة اةمبررررررةر ئَيمررررررة وةك روا 
          مةسرررررررةلةى سررررررر اداة لَيرررررررى تَي ةطرررررررةيا،  يررررررراتر   
دةرةمامى ئةو طوِرا كاريا رة بروو، ترا ئرةوةى كرة لرة       

ِرا كاريا رررررة بَيرررررب  ئرررررةو  بنةِرةتررررر ا ارررررَوى ئرررررةو طوَ 
ِرا كاريا رررة كرررة لرررة  رررَيوةى اةَل ررروكةوة لةطرررة   طَو

َوسررا ة تاوا بارا رر ا  َيررك ارراتا، بة ررَيك بررووة لررةو  ر
كة بوو ة اَوى وةال راة و فِرَير ا ى ئرةو سي رتما ةى     
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كررة بررة درَيررذاي  ضررة  يا سررةدة لررة اليررةة ئةَلكررةوة     
            برررروو  كرابررررووة  ئررررةم كَومةَلَايا ررررةى كررررة ئررررةمِرَو  
        ئَيمررة تَييا رر ا دةَيررا لررة ئررةمامى ئررةم  رَوسررا ةوة       

  َيك ااتووة  
 ئاكامةكان: مةغزاى كوَمةلَناسى

ةواوى ئرةو منوو ا رة تراوتوَن    تلَيرةدا دةتوا ني 
بكرررةيا كرررة تررراكوو ئَي رررتا بااررراة لَيكرررردووة  لرررة    

واتررررة عة رررر  ، َيررررا ى    – ا ررررة واررررةركام لررررةم منو 
ااوبة د لة ى جن ى، لرة  سراغىد  ةئَو رىو    

دا بَوماة دةركةوة كة ئةوةى  –ة اس ادا ى تاوا كار
لة وَي ةض  بة اةسبد سو ى ئين ا ى وَينا بكرن، 

راسررتي ا بررة  ررَيوةيةكى بررةرب و لررة ََيررر كاريَررةرى     
فاكتةرة كَومةآليةتييةكا  ايرة  تَيَةيشرنت لرةوةى كرة     
َياة بة    َيوةيةكى وردد اةر لةو كاتة  ا  وو د 
ئررراَلو  بةسرررتَينةكا ى ئرررة موو ى كَومةآليرررةتى ئَيمرررة   
ئاوةَوو دةكا، لة روا َرةى كَومةَلناسرييةوة بايرةئى    

مةَلناسررررى سررررةرمى تايبررررةتى  سررررةرةكى اةيررررة  كَو
 –دةداتررة َيررا ى كَومةآليررةتى لررة جياررا ى ئررةمِرَودا      

جياا َيرررررك كرررررة لرررررة ئرررررةمامى ئرررررةو طوِرا كارييرررررة     
بةرب وا ةوة  َيك ااتووة كة لرة مراوةى دوو سرةدةى    

روويررراة   ارابرررردوودا لرررة كَومرررةَلَا مرَو ايةتييةكا ررر  
 داوة 

 
 داطورِانكارى لة جيهانى ئةمرِوَ

ِرا كررارى بررةرب و لررةوةو َية طَو دووسررةد سرراَل
بةسررةر  ررَيوةكا ى َيررا ى مرَو رر ا  َيررك ارراتووة  بررَو     
منوو ة، ئَيمة لة طرةل ئرةو راسرتييةدا رااراتوويا كرة      
 َوربةى ئرةَلك كرارى كشربدكاَل  اكرةةد لرة جيراتى       
َيرراة لررة طو رر ة بنررووكةكا  ا لررة  ارَوضرركة و  ررارة   

مة  وَيية طةورةكا  ا دةَيا  بةآلم ئةمة تا ئةم سةردة
اررررررةرطي  وا ررررررةبووة  لررررررة سةراسررررررةرى مَيررررررذووى    
مرَو ايةتيرر ا،  َورينررةى ئررةَلك  اضرراربووة بَوئَويرراة   

ئامرا ةكا ى َيا ياة بةراةم بَيرناد لرة  َيرو طروو رى     
بنرررووك يررراة طو ررر ى بنرررووك ا برررذيا  تة ا رررةة لرررة    
سررةردةمى  َيِرينررى  َيشرركةوتووتريا  ارسررتا ييةتة 

يش ا  –ة ياة ضينى كَوة وةك رَومى كَو –كَو ةكا   
لةسةدى  ئةَلك لة  رارةكا  ا دةَيراةد    10كةمن لة 

ئررةَلكىن تَيكررِرا ئَوراكيرراة بةراررةم دَينررا  ئررةمِرَو لررة   
 َوربرررةى كَومرررةَلَا  يشررررةييةكا  ا ئرررةم رَيذةيرررة بررررة     

 90تررةواوى ئرراوةَوو بووةتررةوةس بةطشررتى  يرراتر لررة   
 3ترا   2لةسةدى ئةَلك لرة  رارةكا  ا دةَيراد ترة يا     

 لة سةدى ئةَلك لة سةر مة راكا  ا ئية دةكةة  
ِراة تررررة يا الية ررررة رواَلةتييررررةكا ى َيررررا ى   طررررَو

ئَيمررررررةى  ةطرتووةتررررررةوة، ئررررررةم طَوِرا كاريا ررررررة بررررررة 
 رررَيوةيةكى بنرررةِرةتى  ةئ ررريينياد تايبرررةتينيا   

ِريررررروةد الية ررررةكا ى َيرررررا ى رَوَا رررررةى ئَيمرررررةياة طوَ 
لرررررةو  ِرة  لرررررة درَيرررررذةى يرررررةكَيك  برررررةردةوام دةيَررررروَ 

منوو ا ررةى  َيشررودا دةترروا ني بَلررَيني كررة  ررةرةطرتنى   
ما  ررررررررى ئامامررررررررة ئةياَلييررررررررةكا ى عة رررررررر ى رَو

 راغى طو ر     ةيوة  ييةكى  ترةون برة تَي رةِريا لرة  وَ    
 شررررررررررينييةوة بررررررررررةرةو َيررررررررررا ى  يشةسررررررررررا ىد  
 ار شرررينييةوة ارررةبوو  برررة كَوضررركرد ى ئرررةَلك برررَو   
دةورووبرررررررررةرى  رررررررررارةكاةد بة ررررررررر اربووة لرررررررررة  

نا ى  َيشةسررا ي ا، اا ر ةرة ئابوورييررةكاة  بةرارةمايَ 
واتررة  َيوي ررتى ضرراوةدَيرىكردة بةسررةر مررةاةد     –

ئيشررركردة لرررة سرررةر  ةويررر ا وةك كرررةرتَيكى بةرارررةم  
ئرررين اا ررر ةرى ااوسرررةريةتى  –اَينرررا ى بنةماَلرررةي  

 رررةبووة  ئرررةو َةد َةوا ييرررة ئَيَلةكييا رررة كرررة برررة     
د بِريررارى طررةورةد ريررة سرر يى  َيررو بنةماَلررةد ئرر م   

كةسررةكاة  َيرررك دةاررراتا، وةك جرراراة باويررراة  رررةما    
طةمةكاة لة سةر بنةماى ئةوين ارىو برة مةبةسرتى   
دَو ينررررررررةوةى رَيَاضررررررررارةيةك بررررررررَو دامركا رررررررر  ى  
اةسرررررتةكا ياة برررررة  رررررَيوةيةكى برررررةرب و كةوتنرررررة   
 َيكاَينررررا ى  ةيوة رررر ى َةدمَيردايررررةتى  ضررررةمكى    
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"عا  بووة" وةك سرةرةتايةك برَو بةسرتنى  رةميا ى     
ااوسررةرَيتى لررةم برروارةدا سررةرن اةَلرر ا  )بررَو باسررى     

س ئ مايةتى ، ااوسةريةتىد 12 ياتر سةيرى  اَى 
 بنةماَلة بكة(  

 رون ،   يىاةرةوةاا  َية سةراةَل ا ى   يشرك 
ئةوروو ييرررررةكا ية وةك بة رررررَيكى  َور لرررررة وآلترررررة  
 اروَئاواييررررررةكاة دةيا ِروا ييررررررة لررررررة  سرررررراغىد   

دةى  و دةاةمرر ا  ةئَو ررى  تررة يا لررة سررةرةتاى سررة 
برررررروو كررررررة مَيتررررررودى  َيشرررررركةوتوو بررررررَو  اسررررررنيد    

 ييةكاة، وَيِراى ئاطاداربووة لرة  دةرما كرد ى  ةئَو
بايررةئى  اكدئرراوَينى بررة مةبةسررتى  َيشررَرتا لرررة      
سةراةَل ا ى  ةئَو يية سرةئتةكاة سرةرياة اةَلر ا     

ى ئَيمررررة دةربررررارةى لررررة   ِرَومبةكرد ررررةوةكا ى ئررررة
 كارييررررة اِرلررررة طَو سرررراغىد  ةئَو ررررى وةك بة ررررَيك 

كَومةآليةتييةكاة كرة  َوربرةى الية رةكا ى بةدبرِرواى     
ئَيمرررةياة دةربرررارةى َينَرررةد سرو رررب ئ رررتة ََيرررر   

 كاريَةرى ئَويا ةوة، سةرياة اةَل ا  
كَومةَلناسى بة اةو د كَو شى ئةو بةمة  ا ة 
دةسررب  َيرر ةكا كررة تَي ةكو ررا تررا لررة طَوِرا كارييرررة       

ى بررررة  يشررررةييى برررروو ى سررررةرةتاييةكا ى دةسرررر َيك
ئررةوروو ا تَيبَررةةد اررةروةاا تا ا ررة ل ررى سررةرةكيية 
كررررررة سررررررةر اَلى  رررررررَو ة كرد ررررررى مررررررةغ اى ئررررررةو   
كاريَةريا ةيرة  ئرةم سرةردةمةى ئَيمرة جياوا ييررةكى     
بنررررةِرةتى لةطررررة  سررررةردةمةكا ى  َيشرررروودا اةيررررة،  

لرررة    كَومةَلناسرررى لةسرررةريةتى يارمرررةتيماة بررر ا ترررا    
 يةتييةكةى تَيبَةيا جيااةد داااتووة كَومةآل

  
 "باوةرِة باوةكان" كوَمةلَناسىء

ى ئةوة كة ؤئوَين  ةوةى كَومةَلناسى دةبَيتة ا
لةسةر ئَوماة، ئةو كَومةَلَايرةى تَيير ا دةَيراد ئرةو     

ئررةوة يكَومةَلَايا ررة  كررة لررة رووى  ةمررةةد بارود   
لةطررررة  كَومررررةَلَاكا ى ئَيمررررةدا جياوا يرررراة اةيررررة،     

  دةرةمامررررررررةكا ى ني ا يررررررررارى بةدةسررررررررب بَيررررررررن  
ئوَين  رررةوةى كَومةَلناسرررى ارررةم بررراوةِرة باوةكرررا ى    

ماةد ئررةَلكىن دةباتررة ََيررر  رسرريارد اررةم   لةمررةِرئَو
 دةوَلةمة  ياة دةكا  

 ئةم وتا ةى ئوارةوة لةبةر ضاو بَرةس
عة رررر ى رَوما  ررررى بة ررررَيكى سرو ررررتى    -1

ئرررررة موو ى مرَو ايةتييرررررةد اةربَويرررررة لرررررة ارررررةموو    
ضرررراو دةكررررةوند  ةيوة  ييررررةكى  كَومةَلَاكا رررر ا بةر

 تو  وتوَلى لةطةَل ااوسةرَيتي ا اةية  

تةمرررررة ى مررررررَو   ةيوة ررررر ى برررررة  رررررَيوةى   -2
َيا ييرررررةوة اةيرررررةد جياوا ييرررررة كَومةآليةتييرررررةكاة   

 كاريَةرييةكى ئةوة  ة  َورى بةسةرةوة  ية  

لة سةردةمةكا ى  َيشوودا بنةماَلة بة َيكى -3
ةى "بنةماَلررررررة  ررررررةطَوِر برررررروو، بررررررةآلم ئررررررةمِرَو رَيررررررذ  

 وةكاة" ئَيةَار  َور بووة  الَيك ابِر

لرررة ارررةموو كَومةَلَاكا رررر ا  اة ررر ن كررررةس    -4
ئةمبارد ئةمَوكا، كةوابوو لة سةراسرةرى جياا ر ا   

 رَيذةى ئَوكَو نت كةمد  َور يةك اة دةبَيب   
لة اةموو  روَينَيك ا  َوربرةى ئرةَلك رَير  لرة      -5

كةوتا لرة  ساما ى ماددى دةطرة،د ئةطرةر ارة   َيشر   
 ئارادا بَيب اةو  دةدةة  َيشبكةوة  

بةدرَيرررررذاي  مَيرررررذووى مرَو ايرررررةتى  رررررةِر    -6
َو ئةطررةرى سررةراةَل ا ى  ررةِرى اررةبووة  ئةطررةر ئررةمِر

ئةتَومى اةِرة ةماة لَي ةكا، لةبةر ئةو راستييةية كة 
ئَين ا ةكاة ئراوةة غةري ةيرةكى  رةِرة ََي ا ةة كرة     

   يشاة دةدا  اةميشة رَيَايةك بَو ئَودةرئ نت

 ررررةرةطرتنى كَوم يوتررررةرد تررررةكنَولَوَيا لررررة  -7
بةراررةماَينا ى  يشررةيي ا دةبَيتررة اررَوى دابة ا رر  ى     

 ى كارى رَوَا ةى  َوربةى ئةَلك   َيو 

اةريرررررةك لرررررةم بَوضررررروو ا ة  اِراسررررربد جَيرررررى  
طومررررا اد تَيَةيشررررنت لررررة اررررَوى  اِراسررررب بوو يرررراة  

ة تَيبَرةيا  يارمةتيماة دةكا تا بتوا ني لرةو  رسريارا   
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كررة كَومةَلناسررةكاة لررة توَيذينةوةكا يا رر ا دةياَيننررة    
 ئررررةم)  ب ة ررررةوة وةآلمررررى دةدةة و اررررةوَل –طررررَوِرَى 

  ررررَو ة درَيرررذى برررة دواترررردا  اَةكرررا ى لرررة بابةتا رررة
  ( دةكرَيا

 وايرة   َيرى  كرة  ئة  َيشرةية  ئرةو  بينيمراة  اةروةك-1
 بنرررةماى سرررةر لرررة َةدمَيردايرررةتى  ةيوة ررر ى دةبررر 

 لرررة كرررة  وَييررة  ضرررةمكَيكى بَيررب،  رَوما  رررى عة رر ى 
 لرة  يراة  ، روَئاواييرةكاة  وآلتةدَيرينةكا ى  سةردةمة

 عة رررر ى راسررررتي ا لررررة   ررررةبووة كررررةلتوورةكا ىندا
    ة اسراوة كَومةَلَاكا  ا  َوربةى لة رَوما تيك

 كَومةآليةتييررررررررررررةكاة فاكتررررررررررررةرة بَيَومرررررررررررراة-2
 تةمررة ى درَيررذبوو ى لةسررةر  َوريرراة كاريَةرييررةكى

 َيرررا ى  رررَيوةكا ى كرررة ئرررةوة برررةر لرررة  اةيرررة مررررَو 
 تَي رةِربوو ى  بَو دةبينا سافييةك دةورى كَومةآليةتى

 برىَ   ةئَو رى،  ارَوى  دةبنرة  كة َينَةييةكاة فاكتةرة
 لةضرراو اررةَار ئررةَلكى منوو ررة بررَو  مررردة يرراة اَيرر ى

  َيرررررررررومى  رررررررررَيوةيةكى برررررررررة دةوَلةمة  ةكا ررررررررر ا
 طشرتى  برة   كةضرو  اةيرة،  كرةمنياة  تة  روستييةكى

 وايرة  َيا يراة   رَيوةى   يرة،  با  ئوارد ياة رةو ى
 و بَينابرررةكار جةسرررتةي   َورى اَي َيكرررى دةبررر  كرررة

   داية ئوارةوة لةئاستَيكى   يشكييةكا ياة ئ مةتة

 سررررررةدةى سررررررةرةتاكا ى بررررررة ضرررررراوَيك ئةطررررررةر-3
 يرةك  كرة  من اال رةى  ئرةو  رَيرذةى  بََيِريا،  َو دةاةم ا

 برة  ارةر  رة َرة  ارةبووة،  كياةدايكدباو يةك بنةماَلةد
 َمارةيررررةكى ضررررو كة بررررووبَى،  يرررراد ئررررةمِرَو  ررررةدةر

 لرة  َ راة  تايبرةة  برة  الوي ا،د تافى لة ئةوا ة  َورترى
  جيابوو ررةوة تةآل رر اةد  دةمررردة من اَلبوو رر ا كرراتى

 بنةماَلرررررررررة" بررررررررروو ى  ةيررررررررر ا سرررررررررةرةكى ارررررررررَوى
 طشرررررررررتييةكة رَيرررررررررذة برررررررررةآلم ة،"لَيكررررررررر ابِراوةكاة

    اةية رى َو جياوا ييةكى

 ارررررررررةموو لرررررررررة ئَوكرررررررررَوَى رادةى بَيَومرررررررراة -4
 تررة يا ئةطررةر تة ا ررةة   يررة يررةك وةك كَومةَلَاكا رر ا

 كررة دةبيررنني بَررريا، لةبةرضرراو روَئاواييررةكاة وآلتررة
 برةرب و   رَيوةيةكى  بة وآلتا ةدا لةم ئَوكَوَى رادةى

 ئَوكَوَى رادةى منوو ة بَو  اةية  َيكةوة جياوا ياة
 بررةآلم ئي رر ا ياية، ئةوة رر ةى ضرروار بررةريتا يادا لررة

 سررةدةى لررة  اة َاريايررة رادةن سررَيى لررة يررةك تررة يا
 لررة واتررة بي ررتةم ا، سررةدةى سررةرةتاى  َو دةاررةمد

 كَومررةَلَا برروو ى  يشررةي  بررة  َو رراغى سررةرةكينيا
  َورى  يادبوو َيكى ئَوكوَى رادةى رَوَئاواييةكا  ا

  بيين بةئووة

 كَومةَلَاكا ر ا  لرة  كئرةلَ  ئةمِرَو كة بايةئةى ئةو-5
 طشررررتى بررررة دايرررر ة َيا  َيشرررركةوتا ةدةسررررةرو بررررَو

 بررررة  ةيوة رررر ى دياردةيررررة ئررررةم   وَييررررة طررررَوِرا َيكى
 ئَيمرة   اةيرة  روَئراوادا  لرة " فةردييرةة " سةراةَل ا ى

  َيشرركةوتنى بررَو بايةئررة ئررةو اررةر طشررتى بررة ئررةمِرَو
 كررةلتوورةكا ىندا لررة  َورَيررك لررة   دادة ررَيا تاكررةكاة

 بةرَةوة ر ى  كرة  دةكررن  تاكرةكاة  لة وةِروا يةضا ئةو
 ئارة ووةكررررا ى لررررة د سررررةرووى خبة ررررة كَومررررةَلَا
 بررا ى لةطرة   برةراورد  لررة مراددى  سراما ى   ئَويا رةوة 

  رئَيكررررى ئايينييةكا رررر ا بررررةاا وةك بررررةااكا ىنى
  دا ا رَى بَو ئةوة  ةى

  رةِرة ََي ا ةياة  غرةري ةى   ةتة يا ئين ا ةكاة-6
  ِرد ررةطَو مررودَيلَيكى وةك غررةري ة ئةطررةر بررةَلكوو  يررة،

 بنةِرةترر ا  لررة لَيبكررةيا، ضرراو كررردار اوةىمةامترر بررة
 مَيرذووى   َوربرةى  لة ئةوة، سةرةراى   ية غةري ةياة

 ئَيَلرةكى   رَيوةى  برة  ئرةَلك  كاتةى ئةو مرَو ايةتي ا،
 كررة اةرضررة     ررةبوو ئررةمِرَو وةك  ررةِركردة دةَيراة، 

  َوربرةياة  برةآلم  برووة،    ةِرة ََي ئَيال ة لةو اة  ن
 كاتَيرك  و  رةبوو،  ئرارادا  لرة  سرو ايةك  اريض   وا ةبووة

 دةدرا ارررةوَل ئة  ةسرررب برررة دةدا، رووى  رررةِرَيك كرررة
  رةرِ  ئرةمِروَ   بكوَرَيرب  كرةمن  ياة  ةكوَرَيبد كةس

 ةوة" ررةِر برروو ى  يشررةي " سررةى رَو بررة  ةيوة رر ى
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  يشررةي  بررة طرينَررى اليررة َيكى طشررتى بررة كررة اةيررة
   بوو ة

 طرميا ةكا ىندا لةطة  رادةيةك تا طرميا ة ئةم-7
 بَو   دةكا داااتوو بة ئاماَة ضوو كة اةية، جياوا ى
  رررررارَي ةوة برررررة برررررارةوة لرررررةم ال يكرررررةم كرررررة ئرررررةوةى

  اةيررة دةسررت ا لةبررةر  َيوي ررب بةَلَررةى جبوَلينررةوة،
 اَيشرررتا ئةلرررةكنو ني بةترررةواوى كرررة ئامَيرا رررةى ئرررةو

 اراتنى  ئاكرامى  لرة  كرة  شا ةىئي ئةو كةمةد َمارةياة
 برة  وا ةيرة  لرة  دة رَيا، وةال ئةلةكنو ييةكا  ا ئامَيرة
 دةاَينرررَيا  َيررك ديكررةدا  رروَينى لررة كررة  رروى ئيشررى

 بررة   رراتوا ني اَيشررتا ئَيمررة  بكرَيتررةوة  ررِر جَيَررةياة
 كَومةَلناسى ئةركةكا ى لة يةكَيك بنيد دَلنيا تةواوى
 َة امررررةبةَل ئررررةو جيرررر دى  ررررَيوةيةكى بررررة ئةوةيررررة

  اةيرة   ةيوة  يا رةدا  لةم كة لَيبكا ضاو راستة ينا ة
 لرررة كرررة دةرةماما رررةى ئرررةو كرررة ئا ررركراية د رووة

 اررراتووة بةدةسرررب كَومةَلناسرررييةكا ةوة توَيذينرررةوة
   يرة  دَايرةتيياة  ئةَلك ا بِرواى بةد لةطة  اةميشة

 باوةكررراة برررِروا برررة  شرررتياة كرررة ئة  َيشرررا ةى ئرررةو
 بنياتنررررررا ى اررررررَوى دةبنررررررة  َورجرررررراراة بةسررررررتووة،

 ئاكررارى دةربررارةى( بصررةة) بينرراي  سةرضرراوةكا ى
 لةسرررةر  َيرررى دةبررر  كرررة ئرررةوةى برررةآلم  كَومةآليرررةتى

بتوا َيرب   ةئرةو  دةبر   كَومةَلناس كة ئةوةية دابَريا،
 باوةِرةكامنراة  لة اةركام رسيارد طوماة خباتة سةر 

  َوريررة ئةطةرضررى – ئَوما رر ا لةطررة   ةيوة رر ى لررة
 يارمةتى كَومةَلناسى جَورة بةم  با ئَو   َ  ةدَلما

 اررةر لررة كررة دةكررا  ررتَيك اررةر دةوَلةمة رر كرد ى بررة
 لرةو   َور بة رَيكى   براوة  بِروايرةكى   روَينَيك ا  كاةد

 واترة،  دة ا رني  باويراة  بِروايرةكى  بة ئَيمة كة  تا ةى
 ئرةوة  منوو ة بَو – دةي ا َيب كةسَيك اةر  تةى ئةو
 دوواةمرةوة  جياا ى  ةِرى اىدو لة تةآلق رادةى كة

 ئاكررامى لررة – كررردووة  يررادى طررةلَيك ئَي ررتا ترراكوو
  ا ايررررررا ى بررررررا ى كَومةَلناسرررررراةد توَيذينررررررةوةكا ى

 ئةمامرررر ا ى   ارررراتووة بةدةسررررب  يررررةوةيكَومةآليةت
 وةدةستخ ررتنى  َينرراو لررة جَوراوجررَور توَيذينررةوةى

 مَودَيلررررةكا ى دةربررررارةى سرررراآل ة  ا يررررارن ئامررررارد
 رَيكد َيرررررك  رررررَيوةيةكى برررررة ترررررةآلق ااوسرررررةرَيتىد

  ةيوة رر ى لررة كررارة  ئررةم اررةر   َيوي ررتة كررارَيكى
  ا  رت ا  تررى  بوارةكرا ى  لرة  بةرضراو  بة َيكى لةطة 

 كرررارَيكى بةسرررتووة، باوةكررراة برررِروا برررة  شرررتياة كرررة
  دروستة

  
 كوَمةلَناسى ثرسيارةكانى

 راستةقينةكان ثرسيارة
 اةكَومةَلناسرررةك كرررة  رسررريارا ةى لرررةو اة ررر ن

 ترا  ب ة ةوة، وةآلمياة دةدةة اةو  ئاراوةد دةياَيننة
 ئَيمررة كررة ئررةوةى لةبررةر  راسررتة ينةة ري  رادةيررةكى
 ترررا   َيشرررن ارررةمووماة  كَومرررةَلَايا، يرررةك  ئة ررر امى

 بَو  اةية  تا ة ئةو لةسةر بامشاة  ا يارن رادةيةك
 كةارةمواة  ارةة  ياسرا  اة ر ن  برةريتا يادا  لرة  منوو ة

 ئررةو  َينررةوا ةى بررة ئةطررةر ةدبكررة رةضرراوياة دةبرر 
 بررةردةم دةكةو ررة تاوا بررار وةك جبووَلَينررةوة ياسررا ة

 مرررام كةسررريَ كى لةوا ةيرررة برررةآلم  سررر اداة مةترسرررى
 ياسرررا،د  سرررةر لرررة ئرررةوتَوى ئاطاداريرررةكى  اوة ررر ى

 بةرضراوى  بة رَيكى    رةب   تراواة   رَيوةكا ى  مةغ اد
 برررة  َيوي رررتى  رررةالعاد سررر اى تررراواةد الية رررةكا ى

 كَومةَلناسررا ة رَيكررو َيكى راسررتةوئَود ةوةىتوَيذينرر
 تاوا ةكا ر ا   َيرو  لرة س ب رسني لةوا ةية كةوابوو  اةية

 تراواة  كرة  كةسرا ةى  ئةو رَيذةى باوةض  ياتر كامةياة
 دةطةَيرررررا  َولي رررررةوة ىؤاررررر برررررة دةدةةد ئرررررةمام

 لةسةر لوكمياة سةرةمام كةسياة ضة   ضة  ةيةض
 رة رسرررررررررررريا بة  ةا ررررررررررررةض دةكةو ررررررررررررة د دةدرن

 مررَو   كة دَوارترة ئاَلو ترد لةوة  َور راستة ينةكاة
 رةارررى ئامرررارى منوو رررة برررَو  لَي ةكاترررةوة بةيررراة
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 راسررررتة ينةى ئاسررررتى  يشررررا  ا ى بررررَو تاوا ررررةكاة
    ني بِروا جَيى  كارىاتاو

 
 بةراوردكارى ثرسيارى

 راسرررررررتة ينةكاة  ا يارييرررررررة كرررررررة ئا ررررررركراية
 كاريَةريية لة َيككَومةَل  ياتر كَومةَلَايةك دةربارةى

  يشرراة  ررَ  ئررةوةماة دةداد  يشرراة طشررتيةكاة اررةرة
 دياردةيررةكى طررةَل لررة رادةيررةك   تررا ئَيمررة كررة  ررادا

 طشرررررتى برررررة كَومةَلناسررررراة  برررررةرةورويا ئاورترررررةدا
 ئرراراوة،د بَيننررةبررةراوردكارى   رسرريارى دةيا ررةون

 ببةسررنت كَومةَلَايةكر ا   َيررو لرة  كَومةآليررةتى بروارَيكى 
 كَومرررةَلَا لرررة منوو ا رررة ئرررةو يررراة ىنةوةبررروارَيك برررة

 بررةراورد يررةكندا لةطررة  وةرطررةاوة جياوا ةكا ررةوة
 برةريتا ياد  ياسراييةكا ى  سي تمة منوو ة بَو  بكةة

 لرةم   اةية  َيكةوة بةرضاوياة جياوا ييةكى ئةمريكا
بررةراوردكارى   رسرريارَيكى منوو ررةى دةكرررن بررارةوة

 كردارى دَيلةكا ىمَو رادةيةك   تاس بَيب  َيوةية بةم
 لررة وآلتررةدا دوو لررةم ليسؤ رر ضرراودَيرى تاوا كررارىد

 طرر و  جيراوا ى  اة ر ن  راستي ا لة) يةكنجياوا ةض
   (دةكةون بةرضاو ئةوا ةدا  َيو لة

 
 لةمةرِ ثيَكهيَنان ثرسيار

 كَومررةَلَاكا ى  دةبررَى  ةتررة يا كَومةَلناسرري ا لررة
  ررتة َيوي بررةَلكوو بكررةيا، بررةراورد  َيكررةوة سررةردةم
  بكررةيا بررةراورد يررةكندا طررة  لررة ئررةوِرَو  دوَينرر د

 روو، دةياةة رة  كَومةَلناسرةكاة  كرة   رسيارا ةى ئةو
 مرررةغ اى لرررة تَيَةيشرررنت برررَو   َيكاَينرررا ا  رسررريارى

 رابرررردوو َيرررا ى  رررَيوةكا ى دةبررر  ئرررةوِرَو جيارررا ى
و ارررررةروةاا ئا رررررارى سرررررةرةكى  بَرررررريا لةبةرضررررراو

ون بكةيا  برةم  رَيوة   سةى طوِرا كارييةكاة تاوت رَو
دةترروا ني لررةوة بكوَلينررةوة كررة بررَو منوو ررة بة  ةا ررة  

  َيشررن كررة بابررةتَيك –  َيكارراتا ةسررةرةتاييةكاة ضررو
   َيكردووة ئاماَةماة

 
 تيورييةكان ثرسيارة

  رسيارا ةى ئةو ياة – راستة ينةكاة  رسيارة
 بَلرَيني   َيرى  با رة   َييراة  كَومةَلناسرةكاة   َورى برة  كرة 

 ضرررَو يةتى بررة   ةيوة رر يياة  – ئررة موو ى  رى رسرريا 
 ئةوة رر ا لةطررة   اةيررة دياردةكا ررةوة سررةراةَل ا ى
 كررَو ئررَودا لررة راسررتييةكاة اررةموو تررة يا كَومةَلناسررى

 اررةروةاا   بررا  طررر و   َوريررة  ئةطةرضررى   اكاتررةوة، 
 سرررررررةراةَل ا ى ارررررررَوى برررررر ا ني  دةما رررررررةون ئَيمررررررة 

 كة بني فَير  َيوي تة كارة ئةم بَو ضية،د راستييةكاة
 لرة  بتروا ني  ترا  طروِرن،  بَينينرة  تيرَورى   رسيارى ضَوة

 دةبنرررة كرررة اَوكارا رررةى لرررةو لرررة تَيَةيشرررنت رَيَررراى
 تايبرررةة، توَيذينةوةيرررةكى ارررةر سرررةرةكى ترررةوةرى

 رووة راسبددروسرررب  رررَيوةيةكى برررة راسرررتييةكاة
 كاريَةرييرةكى  برووة   يشةي  كة دة ا ني  بكةينةوة

 ئَي رررتا ةَلَاكا ىكَومررر  َيكااترررةى لةسرررةر بةرضررراوى
 اةلومةرجَيكر ا    لرة   يشرةييبوو ة  ئةم بةآلم  دا اوة

 بَوضرررى كامرررةةض سةرضررراوةكا ى و اةَلررر اوة سرررةرى
 جيرراوا دا  رَوسررةيةكى بررة كَومةَلَايا ررة لررةو اررةركام

  يشرررةييبووة بَوضرررى  يشرررةييبووةض يشرررتوو ةتةةط
 سر ادا ى   رَيوةكا ى  لرة  طرَوِراة  لةطرة   برووة  ااوكاة

 ااوسررةرَيتى اض بنةماَلررةد سي ررتمى اةيرر  برراراةاتاو
 بررةد  ا ترراي  دةبررَى  رسرريارا ة بررةم وةآلم ا ررةوة بررَو

 جرررررَور ضرررررة  يا تيرررررَور  بكرررررةيا فرررررراواة  ةينمررررراة
 بررَو دةترروا ا كررة دةكررا دروسررب جيرراوا  لَيك ا ررةوةى

 بروَ   باَينررَيا  بةكار ئة موو ييةكاة رةو ة دةربِرينى
 ترا  اةوَلر ةدا   َيشةييبووة دةربارةى تيَورَيك منوو ة

  َيررررررو ااوبة ررررررةكا ى سررررررةرةكيية تايبةمتة  ييررررررة
 بكراد  ديرارى   يشرةييبووة  طة ةكرد ى  رَوسةكا ى
 روو كرد ررةوةى لررة كررة برر ا  يشرراة ئررةوة تَي ةكو رر 
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 لررررررررة يررررررررةك كررررررررام ضة ررررررررنةدا لررررررررةو طررررررررَوِرا َيكى
 رووةد  اةية  ياترياة بايةئَيكى تايبةمتة  ييةكاة

  رسريارة  واوىترة  برة   اتوا ني اينكاة كة ئا كراية
 ئَيمررة  بكةينررةوة جيررا لَيررك تيَورييررةكاة راسررتة ينةد

 ئاراوة بَينينة طرينو تيَورَيكى دةتوا ني كاتَيك تة يا
 ترا    ئة موو يا رةدا  ئوَين  ةوةيرةكى  رَيَراى  برة  كرة 

   بكةينةوة
 لررة تررا اةيررة تيَورييررةكاة بررة  َيوي ررتماة ئَيمررة

 برررة  بررر ةة يارمرررةتيماة راسرررتييةكا  ا تَيَةيشرررتنى
 ئَويررراة راسرررتييةكاة ئةَلكرررةوة وترررةى  َينرررةوا ةى

 بنةِرةتر ا  لرة  كَومةَلناسرةكاة   َورى بة رَيكى    ادوَيا
 برةآلم  دةكرةة،  ئة موو ييرةكاة  مةسرةلة  سرةر  لة ئية

 بَيرررب، رو رررنَةرا ة كرررارَيكى كارةكرررةياة لةوة اضرررَى
 بررَو بَيررب تيررَورن يةكىي شررتيوا  كررة ئررةوةى مةطررةر

 ئرةو  سةر لة تة ا ةة سةلةمة ئةم  لَيكولينةوةكا ياة
 ئامرامَيكى  برة  كرة  دةطرةِرن  اسرب وةِر توَيذينةوا ة 

   دةبا جَيبةج  تةواوةوة تيكىك را
  ررررَيوةيةكى برررة   راطماتي ررررتةكاة طشرررتى  برررة 

 لةوا ةيررة دةكررةة،د تيَوردا ررةراة لررة ضرراو رة رربينا ة
 كة ب ا ا كاراتر بة لةوة ئَوياة كة بَيب ئَو   َيياة

 برةآلم  ارةب ،  ئةب رناكةكاة  َيشرة ئة   برة   َيوي تياة
 اة رررررر ن لةسررررررةر عةمةلييرررررةكاة  بِريررررررارة تَيكرررررِراى 
 كةسةى ئةو منوو ة بَو  دامة راوة تيَورى طرميا ةى

 بة ئةوتَو بايةئَيكى رة َة كاس ية كارو ئةريكى كة
 اررررةر ارررةَلَرتنى  ئةوا ة رررر ا طرررة   لررررة  رررةدا،  تيرررَور 

 برررة  َيوي رررتى با رطرررا ى ضررراالكى برررةرةو ارررة َاوَيك
 ئرررةم ئةطرررةر تة ا رررةة اةيرررة، رييرررةكاةتيَو رميا رررةط

 ئرةو  جرَورة  برةم   دةر ةبِردرَيا جارية  َور طرميا ا ة
 لرة   ياتر مووضةئَورةكاة كة واب ا   لةوا ةية كةسة

 بروَ  دةدا اا يراة  لة  ةسرتةكةياة  ئاسرتى   تَيك اةر
 روو كرد ةوةيرررررررةكى  ةترررررررة يا ئةمرررررررة  كررررررراركردة

 وةك ةَلكووبررررر – ئين رررررا يية كرررررردارى تيَوريا رررررةى

 دةئرةة  دةرى  يشرةييةكاة  كَومةَلناسريية  توَيذينةوة
   اراستيشة روو كرد ةوةيةكى –

 

 كردارى نةخوزازراوةكانى و خوازرا ئاكامة
 ئينسانى

 عةمةلييررةكا ى مةبةسررتة  َيررواة لررة كَومةَلناسررى
 ئررةو  د– بيكررةيا  مةبةسررتما ة  ئررةوةى  واتررة  – ئَيمررة

 كردارةكررا ى ئررةمامى لررة كررة  ةئوا راوا ررةى ئاكامرة 
  دادة رر  طرررينو جياوا يررةكى دَيررا، بررةدى ئَيمررةوة
 كَو رني ةتَي   َيناويا ر ا  لة مةبةستا ةى ئةو لةوا ةية

 جياوا ييرةكى  دَيرا،  برةدى  كرة  ئاكاما رةى  ئرةو  لةطة 
 دةتررروا ني ئَيمرررة رَيَرررةوة لرررةم  بررر   َيكرررةوة  َوريررراة

 بةدةسررب كَومةَلَاكررةماة سررةر لررة  َور  ا يارييررةكى
 مةبةسررررتة بررررةو  وتاخبا ررررةكاة منوو ررررة َوبرررر  بَيررررنني

 ئوَين ةد ووسرررني فَيررررى منررر اآلة كرررة دادةمرررة رَيا
 برة   روىَ   ا يرارى  ترا  بكرةة  ئرَو   بَو رَيَةياة بكةةد

 برررررروو ى ئةما ة رررررر ا طررررررة  لررررررة  بَيررررررنا دةسررررررب
 كة لَي ةكةوَيتةوة دةرةمامياة اة  ن  وتاخبا ةكاة

  وتاخبا ررةكاة   ررني مةبةسررب جَيررى ديررارد ئةوة رر ة
 ديراريكراو  تةمة َيكى تا من اآلة كة ئةوة اَوى دةبنة

 كرة  ئرةوةى  برةر  لرة  ارةروةاا   برا  دوور كرار  با اِرى لة
 ئوَينرر ةواريياة رادةى  َيررى بررة ئوَينرر ة سي ررتمى

 اةوَل ةدا دةبا، جياوا  كارى مةي ا ى بةرةو من اآلة
   بكا بةاَي   ايةك ا ييةكاة
 ييررررةكاةمَيذو طَوِرا كارييررررة  َوربررررةى لةوا ةيررررة

 روسررريا ى1917  وِر رررى لرررة برررةر  برررا  رررةئوا راو
 رَيذميى دةدا اةوَلياة جياوا ةكاة سياسيية طروو ة

 لرةواة  يةك و – اينكامياة بةآلم  بِروئَينا كاة ئةو
 – دةسرةآلة  طةيشرتة  سرةرةمام  كرة  بلشرييك  لي بى

 كايررةوة، ااتررة كررردةوة بررة كررة  وِر ررياة،  رَوسررةى
ة كَيشرةد تَيكاةَلنروو َيك     كَومةَل ةكردبوو  َيشبينى
ى ااتنررة كايررةى  رَوسررةيةكى طَوِرا كررارى  ؤبوو ررة ارر
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كَومةآليررررةت  وةاررررا كررررة لرررررةوة  ررررووَلن بررررووة كرررررة      
اةركةسرررَيك لرررة سرررةرةتادا دةيوي رررب  َيكرررى بَينررر     

SKOCPOL,1969) ( 
 مةبةسررررتَيكى بررررَو كررررة كردارَيررررك وايررررة جررررارى

 ئاكرامَيكىنى  كرردةوةدا  لرة  دةدرن، ئةمام تايبةتى
 برة  طةيشنت بةردةم لة لةم ةر دةبَيتة كة  ةكةَيتةوةلَي

  رررارى  لرررة  لةمرررةو َية  سرررا   ضرررة     ئامامةكرررةدا
 ئراوة ى  كرة  كرراة   ةسرن   ياسايةك ضة    يويورك ا
 بيناكا يررررراة ترررررا  اضررررراركرد كاولرررررةكا ى باَلةئا رررررة

 كررة بروو  ئررةوة مةبةسرب   سررتا  ارد ئاسرتى   نرة ةبَةي
 اااترةكاة د كرةم  توَيرذة  بروو ى   يشرتةج   بارودوئى

 ئا رررارَيكىندا برررة ئاكامرررةكاة برررةآلم  بكررررن با رررن
 جرررارن برررة كاولرررةكاة باَلةئا رررة ئررراوةة  كةوتنرررةوة

 بررررَو يرررراة اَينررررا، ئويرررراة باَلةئا ررررةكا ى لررررة وا يررراة 
 كرة   رَيوةيةك  برة   لَيروةرطرة  كةَلكياة مةبةستَيكىن

 برررررررَو طومررررررراو  ررررررروَينى دابينكرد رررررررى كَيشرررررررةى
 وبررررررررررو  يرررررررررراتر جرررررررررراراة لررررررررررة  يشررررررررررتةجَيبووة

(SIEBER,1981,P.64)  سرةر  بَو ا ةوةطةِر بة دةتوا ني 
 منوو ةيرةكى  ، ئاسايشرَةكاة  بة  ةا رةو  مةسةلةى

 ضرة    مراوةى  لرة   ب َو ينرةوة  برةراوردكردة  بَو با ن
 وآلتَيكررررى ضرررة    بررررةريتا ياد لرررة  رابررررردوودا سررراَلى 
 لرة  تاوا براراة  دابِرينرى   رَوسةى روَئاوايي ا ديكةى

  َينررراو لرررة  بَوترررةوة ئررراوةَوو كرادةيرررة ترررا كَومةَلَرررة
 برة " مةآليرةتى كَو ضراودَيرى "  َيكاَينرا ى  بَو اةوَل اة

 اة  ن دةرووو ييةكا  ا،  ةئَو ة  باراةداتاو سةر
 ترا  كرراة  ئرا اد   ةئَو رخا ةكاة  بة  ةا رةد  لة كةس

 ريمورمي رررررتة برررررةآلم  برررررذيا ئرررررا اددا دو يررررراى لرررررة
 بررة ةدةطررر  وَيَةرييررةياة ئررةم  شررتى كررة اَلررةكاةلين

  ااومَيرر  رادةيررةك تررا كررارةوة ئررةو ئاكامررةكا ى اررَوى
 دةرو ييررةكا ى  ررة ةئَو بةرضراوى   ررَيكى بررة  برووة 

 و رادةبرررةدةربووة لرررة اةَارييرررةكى توو رررى  َيشررروو

 بروَ  ئاكاما ة ئةم  بذيا ئا ادةدا دو يا لةو  ةيا توا ى
   بوو كارةساتاوى طةلَيك ئةواة

 كامررررةئا تَيكررررةَلكرد ى  َيررررى بررررة دةبرررر  ئَيمررررة
 بررةردةوامبووةد لررة اررةم  ررةئوا راوةكاة ئرروا راود

 كةسررررةكاة كَومةآليررررةتى َيررررا ى طررررَوِرا ى لررررة اررررةم
 ااوكَيشرةى  كرة  ئةوةية كَومةَلناسى ئةركى  تَيبَةيا

 طَوِرا كرررارى كَومةآليرررةتىد وةبةراَينا رررةوةى  َيرررواة
 كرررة دةكرررا لرررةوة بررراس وةبةراَينا رررةوة  بكرررا تررراوتوَى

 دةباد بةردةوام  ةمةة ذاي درَي بة ضَوة كَومةَلَاكاة
 لرررةو كرررة دةكرررا طَوِرا ا رررة برررةو ئامررراَة طَوِرا كرررارية

 ئرررررامَيرَيكى كَومةَلَرررررة  دَيرررررا  َيرررررك كَومةَلَايا رررررةدا
 اَوى بة كة  ية ما َيا ياة كاتذمَير وةك كَومةآليةتى

 وةبةراَينا رررةوةى  دةبَيرررب برررةردةوام داينامَوكا رررةوة
  رتةدا  لرةو  كرة  كايرةوة  دَيترة  ئرةوة  لةبةر كَومةآليةتى

 دةدةةد ئةمامى سا  بة ساَل رَوَد رَوَبة ئةَلك كة
 برررةردةوامى كَومةآليةتيررر ا كرررردةوةى  رررَيوةكا ى لرررة

  طوِرا كارييررةكاة تررا رادةيررةك لةبررةر ئررةوة روو  اةيررة
دةدةة كررررة ئررررةَلك بررررة ئة  ةسررررب ئوا يررررارى وةدى  

اررررةروةك لررررة منوو ررررةى  –ااتنيرررا اد تررررا رادةيررررةك  
لة بةر ئةو ئاكاما ة  –ردةكةون  َوِر ى روسيادا دة

روودةدةة كة كةس  َيشبينياة  اكا، ياة لة  اكرةة  
 بَينةدى  

 
كوَمةلَناسى دةربارةى كردارةكامنان ضيمان ثيَ 

 دةلَآ؟
ئَيمة اةمووماة، وةك ئة ر اما ى كَومةَلَرة،  َور   
 ب دةربارةى ئَومراةد ئرةو كَومةَلَةيرة دة ا رني كرة      

تى  َيماة واية كة بة با ى تَيي ا دةَيا  ئَيمة بة طش
لرررة ارررَوى كردةوةكرررا ى ئَومررراة تَي ةطرررةيا، برررة بررر     
ئةوةى  َيوي تماة برةوة بر  كرة كَومةَلناسرةكاة ئرةو      

يا ررةماة  ررَ  بَلررَياد ئةمررة  تررا رادةيررةك راسررتة      اَو
بة ررَيكى  َورى ئررةو كارا ررةى كررة رَوَا ررة ئررةمامياة   
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دةدةيرررررررا، لةبررررررررةر ئةوةيرررررررة كررررررررة لرررررررة  ةميا ررررررررة    
يرررةكاة تَي ةطرررةيا  لةطرررة  ئةوة ررر ا ئرررةم  كَومةآليةتي

تَيَةيشرررررررررررتنة ئَوبةئَوييرررررررررررة ضوارضرررررررررررَيوةيةكى  
ديرررررراريكراوى اةيررررررة و يررررررةكَيك لررررررة ئةركررررررةكا ى     

 كَومةَلناسى دةستنيشا كر ى ئةو ضوارضَيوةية  
بة  َيى ئةو باسرا ةى كرة ترا ئَي رتا كردووما رة      
دةتوا ني مةغ اى ئرةم ضوارضرَيوةية رووة بكةينرةوة     

ن ديتمرررراة ئررررةَلك بررررة  ررررَيوةيةكى    اررررةروةك  َيشرررر 
اةِرةمةكيا ررة لرروك  لررة سررةر ئَويرراةد لررة سررةريةكن   

ةكةون ئةو لوكما ة اةَلرةة  ئدةردةكةة كة دواتر دةر
ياة  اتةواوة، ياة لة  ائاطاييرةوة دراوة  توَيذينرةوة   
كَومةآليةتييرررررررررةكا ية يارمرررررررررةتيماة دةدةة كرررررررررة  
ضوارضررَيوةن دادوةرييررةكا ى ئَومرراة بناسررنيد اررةر   

ةو كاتة ر ا ئرةو توَيذينةوا رة دةبنرة ارَوى ئرةوة كرة        ل
با ررررن بترررروا ني ئَومرررراةد دةوروبررررةرماة بناسررررني      
يةكَيكىن لةو يارمةتيية بنةِرةتيا رة كرة كَومةَلناسرى    

 ى ئرررةو مةسرررةلةية كرررة   ابرررة ئَيمرررةى دةكرررا،  يشرررا    
ئةطةرضررررى ئَيمررررة لررررة بة ررررَيكى  َورى ئررررةو كارا ررررة    

ة اَويرررةكا ى ئاطررراداريا كرررة ئرررةمامياة دةدةيررراد لررر  
ئةمام ا ياة تَي ةطةيا، بة  َورى  رتَيكى ئرةوتَو لرة    
سةر دةرةمامى كردةوةكا ى ئَوماة  ا ا ني  ئاكامة 
 رررررررةئوا راود  َيشررررررربينى  رررررررةكراوةكاة ترررررررةواوى  
بوارةكرررررا ى َيرررررا ى كَومةآليرررررةتيماة دةئة رررررة ََيرررررر 
كاريَررةرى ئَويا ررةوة   رررَو ة كرد ررى كَومةَلناسررا ة   

و دة ي ا ة دةكوَلَيتةوة كة لة  َيو لةو  ةيوة  يية ورد
و برة   (INTENTIONAL)تايبةمتة  يية بة اةَلكرةوة  

دو يرررررررررررراى  (UNINTENIONAL)ئة  ةسررررررررررررتةكا ى
 كَومةآليةتى ا اةية  

 
 ثيَكهاتةى كوَمةآليةتى و ئاكارى مروَظ

ضةمكَيكى طررينو كرة يارمرةتيماة دةدا ترا لرةو      
 ةيوة  ييا رررررررة تَيبَرررررررةيا، ضرررررررةمكى  َيكااترررررررةى   

مةآليةتييررة  ئررةو َينَررة كَومةآليةتييا ررة كررة ئَيمررة    كَو
تييا  ا دةَيا تة يا بريترى  رني لرة كَومرةَلَيك كرردارد      
رووداوى كترررررروو ِر  ئررررررةَلك لررررررة اةَلسدكررررررةوةد    
 ةيوة  ييررررة كَومةآليةتييررررةكا ى ئَويا رررر ا اة رررر ن    
رَيو ررررررررررروَينى بنرررررررررررةِرةتىد مرررررررررررودَيلى دا رررررررررررراو 

(POTTERINING)  رررررررررةيِرةو دةكرررررررررةة  ضرررررررررةمكى 
اترررةى كَومةآليرررةتى ئامررراَة برررةم رند  ررروَينا ة    َيكا

دةكا  تا رادةيةك سوودبةئشة ئةطةر تايبةمتة  يية 
 َيكااتةييررةكا ى كَومررةَلَاكاة وةك  ررةبارةى بينايررةك 
وَينا بكةيا  بينايرةك ديروار و عرةر د سرة مى اةيرة،      
كرررررة  َيكرررررةوة رواَلرررررةة يررررراة فرررررورمَيكى تايبرررررةتى     

ةية  َور برة وردى   َي ةبةئشا  بةآلم ئةطةر ئةم ئوا 
بررررةكار بررررنن دةتوا رررر  توو ررررى سةرلَيشررررَيوا َيكى   
 َورماة بكرا  سي رتمة كَومةآليةتييرةكاة لرة رةفترارد      
 ةيوة  يية مرَو ايةتييةكاة  َيك ااتووةس ئةوةى كة 
لةو ةيوة  ييا رررةدا دةبَيترررة مرررَودَيلى  رررةيِرةو كرررراو     
دوو اتبوو ررةوةى ئررةو رةفتررارد  ةيوة  ييا ةيررة لرررة     

 وَينى جياوا دا  برةم  رَيوةية ضرةمكةكا ى      َو اغد
بةراةماَينا رررررررررةوةى كَومةآليرررررررررةتىد  َيكااترررررررررةى   
كَومةآليررررررةتى لررررررة  رررررررَو ةكرد ى كَومةَلناسررررررا ةدا  
 ةيوة  ييةكى  َور   يكياة  َيكةوة اةية   َيوي رتة  
ئَيمرررة كَومرررةَلَا مرَو ايةتييرررةكاة وةك ئرررةو بينايا رررة   

بنررةوة كررة وَينررا بكررةيا كررة اةربررةو ئشررتا ة  ررون دة  
لَييررراة دروسرررب برررووة  كردةوةكرررا ى ئَيمرررة لرررة ََيرررر   
كارتَيكررررةرى تايبةمتة  ييررررة َ يكااتةييررررةكا ى ئررررةو  
كَومةَلَايرررةداة كرررة  ررروَينى طرررةورة برررووة و َيرررا ى    
ئَيمةيررة، اررةر لررة اررةماة كاترر ا ئَيمررة لررة كردةوةكررا ى  
ئَوما  ا اةماة ئةو تايبةمتة  ييا ة دةئول َينينةوة 

 ةيا َوِريا(  ) تا رادةيةكية د
 

 فراوانكردنى هزرى كوَمةلَناسانة
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فَيربرروو ى بةكرد ررةوةى كَومةَلناسررا ة، ما رراى   
 رررةروةردةكرد ى توا اكرررا ى ئةياَلرررة  ئوَين  رررةوةى  
كَومةَلناسرررى  اتوا ررر  ترررة يا   رَوسرررةيةكى ئاسررراي   
وةرطرتنرررى  ا يرررارى بَيرررب   كَومرررةَلناس برررةو كةسرررة  

ى راسرررتةوئَوى دةَلرررَيا كرررة  ةكةوَيترررة ََيرررر كاريَرررةر 
مةسرررررةلة  ةئ رررررييةكا ةوة  كرررررارى كَومةَلناسرررررا ة 
 ةيوة  ى بةو  رتةوة اةيرة كرة سرى  رايرب ميَلر  لرة        

ئرررةياَلى دةسرررتةواَةيةكى بة اوبا َررر ا  ررراوى  رررا ،    
  لررررة راسررررتي ا  َوربررررةى (MILS,1970) كَومةَلناسررررا ة

كتَيبررة وا ةييررةكا ى كَومةَلناسررى سررةرمى ئوَينررةر    
ة رادةكَيشررررا  بررررةآلم بررررة   بررررةرةو الى ئررررةو  اراوةيرررر  

برررررة طشرررررتى ئرررررةو  – َينررررةوا ةى ئرررررودى ميَلررررر ةوة 
  بوو ى توا اى ئةيا  بةكاردةبةةَيبدةستةواَةية بة

بررَو بةكرد ةوةيررةكى كَومةَلناسررا ة بررة تايبررةة    
 َيوي تة ئة  َيشةماة لة رووداوةكا ى َيا ى روَا ة 
دوور خبةينررةوة تررا بتررروا ني لررة روا َةيررةكى  وَيررروة     

ِروا ني   اوةئوارد ةوةيررررررةكى ئاسرررررراي   لَييرررررراة برررررر 
لةبةرضرررررراو بَرررررررة  لةروا َررررررةى كَومةَلناسررررررييةوة   
دةربررررارةى كردارَيكررررى بةرواَلررررةة سررررةرةتاي  لررررةو    
ضة ررنة دةترروا ني ضررى بَلررَينيض وةآلمةكررةى ئةوةيررةس      

 ر ب ي 
سرررررةرةتا دةتررررروا ني بَلرررررَيني كرررررة  ررررراوة ترررررة يا   
ئوارد ةوةيرررةك  يرررة كرررة يارمرررةتيى دةدا ترررا ئررراوى      

لررة جةسررتةى مرَو رر ا  كررةم  ررةكا  بررةَلكوو      َيوي ررب
وةك بة رررررررَيك لرررررررة اَيماكرررررررا ى رَوَا رررررررةى َيرررررررا ى 
كَومةآليررررةتى بةاايررررةكى رواَلررررةتى اةيررررة  بررررة  َورى 
منايشرركرد ى ئررةو اَيمايا ررة لررة كرراتى ئوارد ررةوةى    
 اوةدا  َور لة ئودى ئوارد رةوةى  اوةكرة طرر َنة     

 راوة  بَو منوو ة دوو كةس كة كاة دادة رَيا  َيكرةوة   
خبو ررةوة، رة َررة  يرراتر   ررةكرد ةكةياة ال مةبةسررب 
بَيب تا ئةو  تةى دةةو رةوة  كاترةكا ى ئرواردة و    
ئوارد رررةوة لرررة ارررةموو كَومةَلَاكا ررر ا ارررةلَيكا برررَو     

 َيكاَينررا ى  ةيوة رر ى كَومةآليررةتىد بةجَيَةيا رر  ى 
و ئةم اةال ة بابةتَيكى دةوَلةمة    –دابد ةريتةكاة 
 َيكوَلينةوةى كَومةَلناسى  دةئة ة روو بَو ل

دوواررةم،  رراوة مادةيرررةكى سررِركةرة، كررراف ينى    
تَي ايرررةد كرررار دةكاترررة سرررةر مَيشرررك  لرررة كرررةلتوورى   
رَوَئاواي ا  َوربةى ئةَلك بةو كةسا ة كة ئووياة بة 
 اوة طرتووة  اَلَيا موعتاد  ئةوةى كة بَو دةب  وابر   
 بررَو ئررَوى  رسرريارَيكى كَومةَلناسررى سةرمِراكَيشررة    

 رراوة وةك ئررةلكول )الك ررة( مادةيررةكى سررِركةرةد لررة  
روا َةى كَومةآليةتييةوة  برووَل كرراوة  لرة كاتَيكر ا     
بَو وَينة "مارى جوا ا" بةوجَورة  ية  بةو لاَلة  لة 
اة ررر ن كرررةلتووردا مرررارى جوا رررا  رررتَيكى ئاسرررايية  
بةآلم ئوارد رةوةى  راوةد ئرةلكولياة برة الوة  ةسرن       

اتر لرة برارةى ئرةم مةسرةال ةوة      ية )بَو باسكرد ى  ير 
 ضاو لة  اَى  َينةةم، ااواة َاوى دالداة بكةة( 
ك ةسياةم، كةسَيك كة ئةريكة منرة منرة  ياَلةير   

 اوة دةئواتةوة، بة َيكة لة  تروِرَيكى ئيةَرار ئراَلو     
لررة  ةيوة  ييررة كَومةآليررةت د ئابوورييررةكاة كررة لررة      

 رررررةرى جياا ررررر ا برررررةرب وة  بةرارررررةماَيناة،    سةرا
واستنةوةد دابة كرد ى  اوة  َيوي تى بة  َيكةوة ط

مامةَلة كرد ى ئةَلكَيكى  َورة كة ارة اراة مايرة لرةو    
كةسةوة دوورة كة  اوةكة دةئواتةوة  ئوَين  ةوةى 
ئرررةم جرررَورة ئررراَلوَيرة جياا يا رررة يرررةكَيك لرررة ئةركرررة       
بنةِرةتييررررةكا ى كَومةَلناسررررى  َيررررك دَينررررَى، ضررررو كة 

 َور رووةوة لة ََيرر كارتَيكرةرى    َيا ى ئَيمة لة ئةمِرَو
  ةيوة  ىد مامةَلة با رطا يية جياا ييةكا  اية 

سررةرةمام، ئوارد ررةوةى منررة منررةى  ياَلةيررةك  
ِرا كرررراى  رررراوة طرميا ررررةى  رَوسررررةيةكى كررررامَلى طوَ  

كَومةآليررررةتىد ئررررابوورى لررررة رابررررردوودا الى ئَيمررررة    
وةك  --دروسررب دةكررا  لررة طررة   َور  رر  ديكررةى     

كة لة رَوَئاوادا  –،  ةتاتةد  ةكرى س ى ضاى، مَو 
بَو رَميَرتا برةكاردةاَينرَيا،  اوةئوارد رةوة ترة يا    
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لرررة سرررةدةى  َو دةاةمررر ا برررووة برررة بررراو  ئةطةرضرررى    
 اوةئوارد ةوة لرة رَوَارةآلتى  اوةِراسرتةوة دةسر      
 َيكردووة، بةآلم   يكةى سرةدةد  يوَيرك لرةوة  رَية     

اواييرررررةوة برررررة  لرررررة سرررررةردةمى كَولَو يرررررالي مى رَوَئ 
 َيوةيةكى بةرب و  ةرةى طرة  لرة راسرتي ا ارةموو    
ئةو  اوا ةى كة ئَيمة ئةمِرَو لة وآلتة رَوَئاواييةكا  ا 

نرررةوة لررررةو  اوضررررا ةوة  دَيرررا كررررة بررررة اررررَوى   َيودةة
رَوَئاواييةكا رررررررةوة داطةكرررررررراة )واترررررررة وآلترررررررا ى   

 ئةمريكاى با وورد ئةفري ا(  
اسرررررا ة برررررة  رررررةروةردةكرد ى ئرررررةياَلى كَومةَلن

ما اى كرةَلك وةرطررتا لرة بابةترةكا ى ئرة نَو َولَوجى      
)ئوَين  ررررةوةى كَومررررةَلَا  ةريتييررررةكاة(و مَيررررذوو د 
اررررررررررةروةاا ئررررررررررودى كَومةَلناسرررررررررريية  اليررررررررررة ى  
ئة نَو َولَوجى لة ئةياَلى كَومةَلناسا ةدا  َور طر َة 
ضرررررررررو كة يارمرررررررررةتيماة دةدا ترررررررررا لرررررررررة  رررررررررَيوة    

يررةتى تَيبَررةيا  برررة   جَوراوجَورةكررا ى َيررا ى كَومةآل  
بررةراوردكرد ى ئررةو  ررَيوا ا ة لةطررة   ررَيوةى َيررا ى  
ئَوما رررررر ا  يرررررراتر دةترررررروا ني جيرررررراوا ى مَودَيلررررررة     
كردارييررةكا ى تايبررةة بررة ئَومرراة بناسررني   اليررة ى   
مَيرذووي  ئرةياَلى كَومةَلناسرا ة ارةر برة ارةماة رادة       
طر َرررةس ئَيمرررة ترررة يا كاتَيرررك دةتررروا ني لرررة مرررةغ اى     

تَيبَةيا كرة بتروا ني لةطرةَل     وََِرمياا ى ئةجياوا ى ج
رابردوودا بةراوردن بكةيا  رابردوو ئاوَينةيةكرة كرة   

لة دةستي ا بَيرب    ِرَومدةب  كَومةَلناس بَو اسينى ئة
بَو ئةوةى بتوا ني بة  َيوةيةكى  رووَلن ئرةو ئةركا رة    
بناسررررني  َيوي ررررتة لررررة ضوارضررررَيوةى دابد ررررةريتى  

   ئَوما  ا بة  ةكةينةوة
اَيشتا الية َيكى ديكةى ئرةياَلى كَومةَلناسرا ة   

ئةو الية ةى كة لة راستي ا ميَل   ياتر لرة   ---ماوة 
 ة ةاةموو كةس جةئتى لة سةر كردوةتةوة  ئةم الي

 ةيوة ررر ى برررة توا اكرررا ى ئَيمرررة برررَو دااررراتوو اةيرررة    
كَومةَلناسى سةرةِراى ئةوةى كة يارمةتيماة دةدا ترا  

تاى َيرررا ى كَومةآليرررةتى  ررررَو ة   مَودَيلرررةكا ى ئَي ررر 
بكررةيا، بررةَلكوو توا رراي  ئررةوةماة  َيرر ةدا تررا دوورة    
دمية ى داااتووماة ببينني  توَيذينةوةى دااَينةرا ة 
لرررة بررروارى كَومةَلناسررري ا  ةترررة يا دةتوا ررر  رةو رررى 
ئَي ررتاماة  ررَ   يشرراة برر ا، بررةَلكوو ئةطررةر  ا ررةون   

 َيب  ئةطرةر  دةتوا َى  َيماة بَل  كة رةو ةكة ضى لَير 
اةوَلررررةكا ى ئَيمررررة بررررَو كاريَررررةرن دا رررراة لررررة سررررةر  

ِرا كارييرررةكا ى دااررراتوو   شرررب برررة تَيَةيشرررتنى  طَو
كَومةَلناسرررررا ة لرررررة سرررررةر رةوترررررة اة ووكةييرررررةكاة    
  ةبةستَيب، ايض ئاكامَيكى برة دواوة  ابر د برة فرِةوَ    

 دةضَى 
  

 ئاخو كوَمةلَناسى زانستة؟
 وةك كَومةَلناسرررررررى لرررررررة  َيرررررررو  ا  رررررررتةكا ى   

)ئة نَو َولَوجى، ئابوورى،د  ا  تة سياسرييةكا  ا(  
كة بة  َورى  َييراة دةَلرَيا  ا  رتة كَومةآليةتييرةكاة،     
 لرررةى يةكرررةمى اةيرررة  برررةآلم ئرررائَو بةراسرررتى ئَيمرررة  
دةترررررروا ني َيررررررا ى كَومةآليررررررةتى بررررررة  ررررررَيوةيةكى  
 ا  ررررتيا ة خبوَينينررررةوةض بررررَو وةآلم ا ررررةوةى ئررررةم     

ةموو تايبةمتة  ييررررة  رسرررريارة، سررررةرةتا دةبرررر  ارررر 
بننرررينةييةكا ى  ا  رررب وةك  رررَيوةيةك لرررة ارررةوَلى  

 بةمة  ا ة بناسني   ا  ب ضيةض
 ا  ررررررررررررررررتى بررررررررررررررررةكاراَينا ى مَيتررررررررررررررررودة 
سي رررررتماتييةكا ى توَيذينرررررةوة، اررررر رى تيرررررورى،د 
اةَل ة َا   ى لوَيكيا ةى بةَلَةكاة بَو  ةرة َي ا ى 

  كارى كَومةَلَيك  ا يارى دةربارةى بابةتَيكى تايبةتة
 ا  رررررررتى بةسرررررررناوةتةوة برررررررة بةكرد ةوةيرررررررةكى   
دااَينةرا ةو جةسوورا ةد رَيكخ تنى وردى بةَلَةد 
اَوكار)اَو(يرررةكاة برررَو  شرررتَرتا يررراة رةتكرد رررةوةى 
طرميا ةد تيَورييةكا ةوة  ئةو بيناي د  ا يارييا ةى 
كرررة لرررة رَيَرررراى ئوَين  رررةوة و باسرررى  ا  ررررتييةوة     

َيكى تا يكارا ررررةى كةَلةكررررة دةبررررا، اةميشررررة لاَلررررةت
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رة َررة لررة ََيررر رو ررناي  بةَلَررةكاة يرراة     --تَي ايررة 
اَوكارةكا  ا  َي اضوو ةوةى بةسةردا بكرن، يراة برة   

 تةواوةتى رةة بكرَيتةوة  
كاتَيك كة دة رسني ئائَو كَومةَلناسرى  ا  رتةض   
مةبةسررتماة دوو  ررتة، ئررائَو ئررةم بة ررة دةترروا َى بررة 

كررررا ى  ا  ررررتة  تررررةواوةتى لةسررررةر بنررررةماى ميتَودة  
سرو تييةكاة دابِرَيذنضد ئايرا دةكررن ايروادار برني     
كرررررة كَومةَلناسرررررى دةسرررررتى برررررةو  ا يارييرررررة وردد    
سررةملَينراوا ة  رابَررا كررة  ا ايررا    اتورالي ررب لررة      
اةمبةر جيارا ى في يراي  دةسرتياة  َيِراطةيشرتووة،     
ئةم مةسةال ة بةردةوام ترا رادةيرةك كَيشرةياة لةسرةر     

َو ررراغَيكى دوورد درَيرررذدا  َوربرررةى برررووة، برررةآلم لرررة  
كَومةَلناسررةكاة وةآلمَيكررى  و ةتيييرراة  َي ةدايررةوة    

واياة وابوو كة كَومةَلناسى دةتوا  د دةب  ئةواة بِر
اررةم لررة رووى  ررَيوا د اررةم لررة رووى ئةسررَلةتةوة،    
دَو ينررةوةكا ى ااو ررَيوةى  ا  ررتة سرو ررتييةكاة    

 يتييي م بر  )ئررةم روا َةيررة سررةردةمَيك بررة  رراوى  رروَ 
 دة اسرا(  

ئَي تا ئةم روا َةية كر  و كا  دَيتة بةرضراو    
وةك برررا ى  ا  رررتة كَومةآليةتييرررةكاة، كَومةَلناسرررى    
َا رَيكى  ا  تيية بةو ما اية كة ميتودى توَيذينةوة 
سي رررتماتييةكاة لرررةئَو دةطررررن ، داتاكررراة  ررررَو ة   
دةكررررررا و لررررررة ََيررررررر رَو ررررررناي  بةَلَررررررةد اَوكررررررارة    

 ا، تيَورييةكاة اةَل ةسة ََين   برةآلم لرة   لَوَيكيةكا 
جياا ى في يادا توَيذينرةوة ئين را ييةكاةد بينينرى    
دياردةكراة دوو  ررتى جيرراوا ة،  ررة ضوارضررَيوةيةكى  
لرررررررررررَوَيكىد  رررررررررررة ئاكامرررررررررررةكا ى تويذينررررررررررررةوة    
كَومةَلناسرررييةكاة اينررركام ترررة يا برررة  َيرررى برررةراورد  
كردة لةطةَل  ا  رتة سرو رتييةكا  ا وةك  َيوي رب    
 ابنررة اررَوى لررَ  تَيَةيشررنت  لررة توَيذينررةوةى َيررا ى     
كَومةآليةتيررر ا ئَيمرررة برررةرةو رووى اة ررر ن ضررراالكى     
دةبينةوة كة لة الى ئرةو ئةلَ كرةى برةو ضراالكييا ةوة     

ئررررةريكا، ما رررراى ئَويرررراة اةيررررة  بررررة  َينررررةوا ةى   
 رررررتةكا ى  َيرررررو سرو رررررب ، مررررررَو  بوو رررررةوةرَيكى 

ى ئررَون  ة كررة ما ررا بررة كررارو كردةوةكررا     و رريارئود
دةبةئشرررررر   ئَيمررررررة تة ا ررررررةة  رررررراتوا ني َيرررررررا ى     
كَومةآليررةتيماة بررة ترررةواوى وةسررف بكررةيا، مةطرررةر     
ئةوةى كة  َية اةموو  تَيك لةو واتايا رة تَيبَرةيا   
كة ئةَلك كردةوةكرا ى ئَويرا ى  رَ   َيناسرة دةكرةة       
بررَو منوو ررة، لاَلررةتَيكى وةك "ئَوكَو ررنت" ئررةو كاتررة  

تَيبَرررةيا كرررة ئرررةو   وةسرررف دةكررررَى كرررة ئَيمرررة لرررةوة  
كةسررةى ئررَوى كو ررتووة، لررةو كاتررةدا بررةى لةضررى     

كةسة  كردووةتةوة  ئَوكوَى كاتَيك روودةدا كة ئةو
ى  ى بيرةون ئرَوى لرة َيوببا   راكرن برةو كةسرة      بةجر 

 ِر دةكةوَيتة بةرما رَيا، بَلرَيني ئرَوى كو رتووة،     وكت
 ئةم مرد ة بةوي تى ئودى ئةو كةسة  ةبووة  

ئَيمة  اتوا ني وةك  رتةكا ى  ئةو راستييةى كة 
 َيو سرو ب لرة ئين را ةكاة بكوَلينرةوة، لرة اة ر ن      
رووةوة بة ئيمتيا َيك برَو كَومةَلناسرى دةَمَيرردرَى،د    
لة الية ةكا ىنةوة كَومةَلَيك كَيشة دروسب دةكا كرة  
 ا ايرررررررا ى  اتورالي رررررررب برررررررةرةورووى  ابنرررررررةوة    

ةتروا ا  توَيذةرةوة كَومةَلناسةكاة لة بةر ئةوةى كرة د 
راسررتةوئَو اة رر ن  رسرريار خبة ررة بررةردةم اة رر ن      

سررروودمة    –ئين رررا ةكا ى ديكرررة  –كةسرررى ديكرررة 
دةبررا  لررة اليررةكى ترررةوة، ئررةو ئةَلكررةى كررة دة ا ررا     
كررارد كردةوةكا يرراة لررة ََيررر ضرراودَيري اية،  َورجررار   
وةك لاَلررررةتى ئاسرررراي   اجووَلَينررررةوة  بررررَو منوو ررررة  

ارةكاة دةدة ررةوة، كاتَيرك ئرةو كةسرا ة وةآلمرى  رسري     
رة َة بة ئة  ةسب ياة ب  مةبةسب بة جَورن باسى 
ئَويررراة بكرررةة كرررة لةطرررة  روا َرررةكا ى  َيشررروويا  ا  
 رررررةطومَيب  ئةوا رررررة تة ا رررررةة  َي ةضررررر  وةآلمرررررى 

رةوةكرررة ة رسررريارةكاة برررة جرررَورن ب ة رررةوة كرررة توَيذ
  َيوي تيةتى، تا بتوا ا يارمةتى ب ةة 
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 ذةكتيظ(ب)ئو بابةتى بوون
مةَلناسرررةكاة ارررةو  دةدةة لرررة توَيذينرررةوةو   كَو

  رَيوةيةكى  برة  سرةربةئَوباد   شرةكا يا  ا بةو ئة  َي
  بكَوَلنررةوة كَومةآليررةتى َيررا ى لررة ئة  َيشررا ة ئررا اد

 دةمارطرَييا رررة ئررةو  دةدا ارررةو  كَومررةَلناس  ئررودى 
 راسرررربد اةَل ررررة َا   َيكى لررررة رَى كررررة بنرررر  وةآل

 ةتيةكاة ررررراي ديكومَينررررربد ئة  َيشرررررةو دروسرررررتى
 مةسرررررةلةكا  ا ارررررةموو لرررررة كرررررةس برررررةآلم  دةطررررررة

 تررررا اةركررررةس  يررررةو سةربةسررررتى بةكرد ةوةيررررةكى
 ئرا اددا  روا َةيرةكى  بنياد را ى  لرة  دةتوا   رادةيةك

 برررة بابررةتىبووة  ئةوة رر ا  لةطررةلَ   برر   سررةركةوتوو 
 توَيذةرةكا ر ا  بةوار رى  لةطرةلَ  بنرةِرةتى   َيوةيةكى

 بيرررننيد كرررا ىميتودة برررة  ةيوة ررر ى  رررائوا،و طررررَى
 ئرررةم طشرررتى ئةسرررَلةتى لَيررررةدا  اةيرررة بةَلَا   رررةوة

 را َورتى ئاكامد كة ئةوةى لةبةر  طر َة طةلَيك بة ة
 كتَيبةكا ر ا  وتارو لة - لةبةردةست اة توَيذينةوةكاة
 دةرةمامرررةكاة دةتررروا ا دى ئرررةَلكى -دة ووسررررَيا

 ئاكرامى  برة   شرب  كرة  ئي عايا ةى ئةو  بكةة تاوتون
 ئرررةَلكى لةاليرررةة دةكررررن دةبةسرررنت، اةتوَيذينرررةوةك

بَرررةنو لرررة ة  ةئ رررييةكاة     َ  رةئنرررةى  تررررةوة
  شب طون خبرَيا  

بةم  َيوةية ئة  اما ى طروو ى كَومةَلناسى لرة  
رَيَررراى كاريَةرييرررةكا ى رةئنرررةى دووالية رررةوة ترررا 
رادةيررةك دةترروا ا ضررةمكى بابررةتىبووة بةرجةسررتة    

لرررررة  بكرررررةة  بة رررررَيكى  َورى ئرررررةو بابةتا رررررةى كرررررة 
كَومةَلناسررررررري ا توَيذينرررررررةوةياة لةسرررررررةر دةكررررررررن، 
 اكَوكييرررراة لةسررررةرة، ئةمررررة  لةبررررةر ئةوةيررررة كررررة    
راستةوئَو  ةيوة  يياة بة  ةِروكَيشةى  َيو ئرودى  
كَومةَلَررةوة اةيررة  بررةآلم دةكرررن لررة رَيَرراى باسررَيكى  
طشررررر ، تررررراوتوَى كرد رررررى بةَلَة امرررررةو  رررررايةتى    

ا ررررةوة ئررررةم   ررررايةةاَلةكاةد بةَلَة وا رررر  ى لَوَيكي 

جَورة بابةتا ة بة َيوةيةكى سوودمة  و كاريَةرا رة  
  (Habermas,1979) رَو ة بكرَيا 

 

 بايةخى بةكردةوةى كوَمةلَناسى
 يةتييةكانآلتيَطةيشنت لة بارودوخة كومة

كَومةَلناسررى كررارَيكى  َور دةكاتررة سررةر َيررا ى    
ئَيمرررة  بةكرد رررةوةو توَيذينرررةوةى كَومةَلناسرررا ة برررة   

ئا ركرا لرة ضرة  يا رَيَراوة يارمرةتى برة         َيوةيةكى
دا ررررررررا ى سياسررررررررةتَيكى بررررررررةكردةوةو رَيمررررررررورمى  
كَومةآليررةتى دةكررةة  ئاسررا نيا رَيَررا ئةوةيررة كررة بررة  
 ررَيوةيةكى را رركاوا ةترو طومرراوتر لررة رابررردوو لررة 
بارودوئة كَومةآليةتييةكاة تَيبَةيا  بَو ئةمة  ياة 
دةكرررررررن بررررررة  ررررررَيوةيةكى وا يايا ررررررة لررررررة طررررررة      

ارودوئةكةدا مامةَلة بكرةيا، يراة ئرةوةى كرة با رن      ب
كررارى رووداوَيررك تَيبَررةيا )بررة واتايررةكىن لررة   لررة اَو

رَيَرراى تَيَةيشررتنى تيَورييررةوة(  بررَو منوو ررة رة َررة   
توَيذينةوةكة ئةوة  يشاة ب ا كة رَيذةى لة ريمةتى  
رة د رووة  َور لرررررةوة  يررررراترة كرررررة ئَيمرررررة  برررررَوى  

ك لرة  َينراو ضراككرد ى    دةضويا  اةر ضة رنة ارةوَليَ  
ال ررى كررةمى ئاسررتى َيررا ى طشرر  ئةَلكرر ا، ئةطررةر      
 شررب بررة  ا يررارى وردو دة يرر  ببةسررت ، بَيَومرراة     
 ا  ى سةركةوتنى  ياترة  لةطة  ئةوة  ا ضرة  ة  
 يرررراتر بترررروا ني اَوكارةكررررا ى  ررررةرةطرتنى اررررةَارى  
بناسررني، ئةطررةرى  يرراتر لررة ئارادايررة بررَو ئررةوةى كررة      

 طذي ا بنينةوة   با ن بتوا ني بة
 

 ناسينى جياوازيية كةلتووريةكان
دوواةمني رَيَاى يارمةتير ا ى كَومةَلناسرى برَو    
دا ا ى سياسةتَيك  بة كرردةوة ئةوةيرة كرة يارمرةتى     
بة برد ة سرةرى ئاسرتى و ريارى كولتروورى لرة  َيرو       
ضررررررنيدتوَيذة كَومةآليةتييررررررة جياوا ةكا رررررر ا بكررررررا   

يررررةك بررررَو بينينررررى  توَيذينررررةوةى كَومةَلناسررررا ة رَيَا 
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وجَورةكا ررةوة ارؤجياررا ى كَومةآليررةتى لررة روا َررة ج  
فةرااةم دةكاو برةم جرَورة يارمرةتى برة وةال را ى ئرةو       

ا كررررررررررة تررررررررررا  د طروو ررررررررررة  ددةمارطرَييا ررررررررررة دة
جَوراوجَورةكاة لرة اةمبرةر يرةكندا اةيا رة  كةسرَيك      
كررة  ا يارييررةكى تررةواوى لةسررةر بررةاا كولتوورييررة      

 اتوا ررر  سياسرررةت ا ةرَيكى  جَوراوجَورةكررراة  رررةب ،
رَو ررنبني برر   ئررةو سياسررةتة بررة كردةوا ررةى كررة لررة    
سةر بنةماى  ا يارييةكى ورد لةسةر  َيوةى َيرا ى  
ئررررةو كةسررررا ة كررررة دةكةو ررررة ََيررررر كاريَةرييا ررررةوة   
را ةوةسررررت ،  اتوا رررر  سررررةركةوتنَيكى ئررررةوتَو بررررة    
دةسب بَين   اةر بَوية ئةو فرياطو ارة كَومةآليةتيية 

 رررتة كرررة لرررة  َيرررو كَومةَلَرررةى  ة ابرررةرا ى     سررر ى  َي
رَوَئاواى اين دا ئةريكى ئيةدكارة، بة ب  ئةوةى 
كة لةو جياوا ييرة كولتوورييا رة تَيبَرا كرة بةطشرتى      
س ى  َي ربد رة   َي رتةكاة لَيرك جيرا دةكاترةوة،      

  اتوا   متما ةى ئةو كَومةَلَةية بة دةسب بَين  
 

 نانهةلَسةنطاندنى ئاكامةكانى سياسةتدا
سررررَياةم، توَيذينررررةوةى كَومةَلناسررررى لررررة رووى 

سياسررييةوة دااَينررا ى اةَل ررة َا   ى ئاكامررةكا ى  
ضرررة  يا دةرةمرررامى برررة كرررردةوةى لَي ةكةوَيترررةوة   
 َي ةضرر   ال َيكررى ريمورمي ررتى بررةكردةوة  ررةتوا    
ئرةو مةبةسرتا ة ب َيكر  كرة لرة  ةينرى دارَيذةرةكةير ا        

ةئوا راوى َ  اةيرررة، يررراة اة ررر ن ئاكرررامى ترررا و  ررر   
دةكةوَيتررررةوة  بررررَو منوو ررررة  ررررا   ررررةِرى جياررررا ى  
دوواررةم لرررة  َور لرررة وآلتا ررر ا باَلةئا رررةى طرررةورة برررَو  
 يشررررتةجَيبوو ى ااووآلتييرررراة دروسررررب كرررررا  ئررررةو 
باَلةئا ا ة بة مةبةستى دا ا ى ئةستا  اردَيكى بةر  
برررررررررَو َيرررررررررا ى ئرررررررررةَلكى كةمررررررررر اااتى طةِرةكرررررررررة 

دارَيرررررررذرابوو  اةَار شرررررررينةكا  ا  ةئشرررررررةياة برررررررَو
سرررررررررو ةرماركَيبد برررررررررا ى ئ مةتَو ارييرررررررررةكا ى 
ديكة ررياة بررَو دابررني دةكرررد  بررةآلم لَيكوَلينررةوةكاة      

دةرياة ررب كررة بة ررَيكى  َورى ئررةو كةسررا ة كررة لررة 
 وَينى  َيشرووى ئَويا رةوة طواسرتبويا ةوة برَو ئرةم      
باَلةئا ا ة اةستياة برة ترة ياي د ئرةمَوكى دةكررد      

 ررةو سررَو ةرماركَيتا ة اررةر ئَيرررا  َوربررةى ئررةو باَلةئا
بوو ررة كررةالوةو بوو ررة  رروَينى سررةراةَل ا ى د ىررو     

  ياوكوَىو ئةمام ا ى تاواة 
 

 ناسنيضوونة سةرى تواناى خوَ
ضررروارةم، لرررة اة ررر ن الية رررةوة،د لرررة ارررةمواة     
طر َن كَومةَلناسى دةتوا   ببَيتة  ارَوى ئرةوةى كرة    

طة ررة ئاسررتى رَو ررنبةى طروو ررة جَوراوجَورةكرراة    
بكاو با ن بتوا ا ئَوياة بناسا  ارةتا ئرةَلك  يراتر    
لةسةر كردةوةكرا ى ئَويراةد كراركردة طشرتييةكا ى     
كَومةَلَررةى ئَويرراة برر ا ا، رة َررة  يرراتر بترروا ا لررة       
َيا ى ئَويا ر ا طرَوِراة  َيرك بَيرنا   ابر  ئَيمرة  َيمراة        
وابررر  كرررة دةورى برررة كرررردةوةى كَومةَلناسرررى ترررة يا   

طروو ررررة  -دارةكاةةى سياسررررةمتئةوةيةكررررة يارمررررةت
بكررررا بررررَو ئررررةوةى بِريررررارى    -ئرررراوةة دةسررررةآلتةكاة 

ئاطااا رررررررة بررررررر ةة   ررررررراكرن  َيمررررررراة وابررررررر  كرررررررة   
دةسةآلت ارةكاة اةميشة لة سياسرةتةكا ى ئَويا ر ا   
بررررررة لررررررة  رررررررا ا ىد بةرَةوة رررررر ى ئررررررةَلكى بررررررر      
اَي وضةوسررررررررررررررراوة دةكة رررررررررررررررةوة   طروو رررررررررررررررة   

 self-enlightened group) ئَوو رررررياركةرةكاة ) 
دةتررروا ا برررة  رررَيوةيةكى كاريَةرا رررة وةآلمرررى ئرررةو     
سياسررررةتا ة ب ة ررررةوة كررررة لررررة اليررررةة بةر رسررررا ى     
لكوومرررررةة، يررررراة بةر رسرررررا ى ديكرررررةوة  رررررةيِرةو    
دةكرَيا،د ارةروةاا لرة رووى سياسرييةوة دااَينرا ى     
 تايبةة بة ئَوياة اةب   طروو ة ئَويارمةتي ةرةكاة

(self- help groups) اوةكررراة وةك عرررارة خَورة طومن
(Alcoholics Anonymous) د ب ووتنرررررررررررررررةوة

)ب ووتنرررررررررةوةى َ ررررررررراة(  كَومةآليةتييررررررررةكا ى وةك 
منوو ررررررةى ئررررررةو طروو ررررررة كومةآليةتييا ررررررةة كررررررة   
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 َيننرررة طررروِرن دراسرررتةوئَو ريمرررورمَيكى برررة كرررردةوة   
 س طرووثد رَيكخراوةكاة(  9)بِروا نة  اَى 

 
 دةورى كوَمةلَناس لة كوَمةلَطادا

اسةكاة بة  َيوةى ضراالكا ة  دةب  كَومةَلن ئائَو
تيكييررررررةكا ى رَيمررررررورم يرررررراة  ك شررررررتى  رررررررَوَة  را

 دئرَو رررى طَوِرا كرررارى كَومةآليرررةتى بَررررة،و جوَ  
ئررةَلك بررَو اليررة َرى كررردة لررةم  ال ا ررة اررةَلخِرَيناض      
اة  ن كةس باس لةوة دةكةة كة كَومةَلناسى تة يا 
ئررةو كاتررة دةتوا رر  ئوبررذةبوو ى ئررَوى ب ررارَي ن كررة     

اسرررةكاة لرررة باسدمنا شرررة ئةئال ييةكا رررر ا    كَومةَلن
ئَويررراة برررة ترررةواوةتى ب اليرررةة بكرررةة  برررةآلم اررريض     
 َيوي ب  اكا كة  َيماة وابَيب ئةو توَيذينةوا ةى كة 
ئررررررَو لررررررة مةسررررررةلة بةرباسررررررةكاة دة ررررررارَي ة لررررررة    
اةَل ة َا   ى مةسةلة كَومةَلناسرييةكا  ا لرةوا ىن   

ةوةى بَىاليرررررة نة  بَيَومررررراة لرررررة  َيرررررواة ئوَين  ررررر 
كَومةَلناسررررا ةو تررررةَل يناتى ويررررذدا ى كَومةآليةتيرررر ا 
 ةيوة  ييةك اةية  ايض    َوِرَيكى كَومةَلناسى لةو 
 ابةرابةريا ررةى كررة لررة دو يرراى ئررةوِرودا اررةة، يرراة       
 رررررةبوو ى عةداَلرررررةتى كَومةآليرررررةتى لرررررة بة ررررريَ كى     
بةرضرررررراوى كَومةَلَاكا رررررر ا يرررررراة ئررررررةو اررررررةَارىو    

َلك ئرا ار دةدا، برَى ئاطرا    بَيبة يا ةى كة برةملَيوة ئرة  
َة  ية  سةير دةبوو ئةطةر كَومةَلناساة لة ئاسب  رَو

تيكييةكا رر ا بَىاليررةة بوو ايررة،و ئةطررةر  َيمرراة    ك را
وابررَى ئررةواة  ررابَى لررةم برروارةدا كررةَلك لررة   رر وِري د   
لَي ا ييررررةكا ياة وةربَرررررة، ئررررةوا ضرررراوةِروا ييةكى    

  امةع ووَلد  ابةج  دةبَيب  
     

 امدوائةجن
لررررررةم  رررررراَةدا كَومةَلناسرررررريماة وةك َا رَيرررررررك    
لةبةرضرررررراو طرررررررة بررررررَو ئررررررةوةى بترررررروا ني روا َررررررة  

وةالوة بنَيني،د  ة ةئ ييةكا ى ئَوماة لةمةِر جياا

وةيةكى وردتر لةو كاريَةريا ة بِروا ني كة كار بة  َي
لة َيا ى ئَيمةو ئةَلكى دى دةكةة  كَومةَلناسى وةك 

ةطرررة   ةرةسرررة   ى  ارررةوَلَيكى ديرررارى بةمة  ا رررة ل 
كَومةَلَة  َيشرةييةكا  ا ااتةكايرةوة،و ئوَين  رةوةى    
ئةم ضة نة كَومةَلَايا ة بووة تةوةرةى سةرةكى ئةم 
َا رة  جَة لرةوة كَومةَلناسراة بايرةة برة لَيكوَلينرةوة      
لرررة سرررةر طرررةلَيك مةسرررةلة دةربرررارةى اةَل ررروكةوتى    
كَومةآليررةتىد كَومرررةَلَا مرَو ايةتييررةكاة دةدةة  لرررة   
 ررراَى دااررراتوودا بررراس لرررة فررررة ضة رررنى كرررةلتورى  
مرَو ايرررررةتىو جيررررراوا ى  َيرررررواة دابد ةريترررررةكاة     
دةكررررةيا  بررررَو ئررررةم كررررارة  َيوي ررررتة سررررةر بررررة  َيررررو   
كررررةلتوورةكا ى جياا رررر ا بكررررةيا  دةبررررَى سررررةفةرى   

وكةسرا ى ديكرة    كري تو، كلومبَوس، كرا نت كرووك  
سةرلة ون لة ئاسرتَيكى بةمة  ا رةدا اةَل رة ََينني     

ةطةرضررررى وةك كَومةَلناسررررَيك  رررراتوا ني تررررة يا لررررة     ئ
روا َرررررةى دَو ةرةوةكا رررررةوة، ئرررررةم سرررررةفةرا ة وةك   

ضرراو لَيبكررةيا،  )اكتشررافى( سررةفةرَيكى دَو ينررةوةي 
سرةى  ضو كة ئةم سةفةرا ة سةرةتايةك برووة برَو  روَ  

طة ررررةكرد ى رَوَئرررراواد كاريَةرييررررةكى طررررةورةياة 
كررررررررردة سررررررررةر كررررررررةلتوورةكا ىنو طة ررررررررةكرد ى 

 مةآليةتى جيااة كَو
    

 ثوختةى باسةكة
دةكرررررررَى كَومةَلناسررررررى وةك توَيذينةوةيررررررةكى    -1

سي رررررررتماتيى كَومرررررررةَلَا مرَو ايةتييرررررررةكاة، برررررررة    
 َي اطرييةكى تايبةة لة سةرسي تمة  يشةييةكا ى 

 سةردةم  َيناسة بكةيا 

كَومةَلناسررى اةوَلرر ا َيك برروو بررَو تَيَةيشررنت لررةو -2
بررة درَيررذاي  دوو، سررَى    طَوِرا كارييررة بةرينا ررةى كررة  

ِرن  سةدةى رابردوو لة كَومةَلَاكا ر ا ااتوو ةترة طروَ   
 يشررةي  بررووة،  ار شررينىو سررةراةَل ا ى ضررة  يا 



 41  

SARDAM  No. 41    2005 

سي تمى سياسى  ون بة رَيكا لرةو تايبةمتة  ييرة    
 طر َا ةى كَومةَلَاكا ى ئةمِرَوى جيااة 

ئرررررةو طَوِرا كاريا رررررةى  َيرررررك اررررراتووة، ترررررة يا    -3
بووة  ئرررررةو طَوِرا كاريا رررررة  طَوِرا كرررررارى مرررررة ة  رررررة  

 ةئ ينيادتايبةتينيا تايبةمتة  ييةكا ى َيا ى 
ئرررةَلكى طرتووةترررةوة  منوو رررةى ئرررةم طوِرا كاريا رررة  
 َيرر اطرى لررة سررةر عة رر ى رَوما  ررى وةك بنررةماى      

 ااوسةرَيتيية 

كَومةَلناسررراة لرررة رَيَررراى اَينا رررة طرررَوِرى ضرررة     -4
ى  رسرررررريارَيكى رووةد اةوَلرررررر اة بررررررَو دَو ينررررررةوة  

وةآلمررةكا ياة بررة اررَوى توَيذينررةوةى سي ررتماتييةوة  
َيرررا ى كَومةآليرررةتى دةئة رررة برررةر توَيذينرررةوة  ئرررةم    
 رسررررررريارا ة  َي ةضررررررر   رسررررررريارى راسرررررررتة ينة،    

)تكوينى( ياة تيَورى با  لرة  نى،  َيكااتبةراوردكارى
توَيذينررررةوةى كَومةَلناسرررري ا جياكرد ررررةةى ئاكامررررة   

ن رررا ى لرررة  ئررروا راو و رررةئوا راوةكا ى كرررردارى ئي 
 يةكن )كارَيكى( بايةئ ارة  

لرررة كَومةَلناسررري ا  َيوي ررررتة ئررراوةة ا رَيكررررى    -5
دااَينةرا ررةبنيد وا  لررةو بةوباوةِرا ررة بَيررنني كررة يررةك 

 الية ا ة لة  ةيوة  يية كَومةآليةتيةكاة دةِروا ا 

كَومةَلناسى  ةيوة  ييةكى  ترةوى لةطرة  برا ى    -6
تَيكررِراى  ا  ررتة     ا  ررتة كَومةآليةتييةكا رر ا اةيررة   

كَومةآليةتييررررررررررةكاة كردةوةكررررررررررا ى مرررررررررررَو  لررررررررررة 
بةرضررررررراودةطرةد لرررررررة الية رررررررة جَوراوجَورةكرررررررا ى   
دةكَوَلنرررررررةوة   َيكرررررررةوة بةسرررررررنا ى كَومةَلناسرررررررى، 

 ئين ا ناسىو مَيذوو بايةئَيكى تايبةتيياة اةية  

كَومةَلناسرررررررررى  ا  ررررررررررتة  واتررررررررررة ميتررررررررررودة  -7
ى سي ررررررتماتييةكا ى توَيذينررررررةوةد اةَل ررررررة َا    

رَيبررا ة تيورييررةكاة لررة بررةر روو اكرراي  ديكومَينرربد  
 دةطررن  برةآلم  راتوا ىَ    بةَلَا   ة لوَيكييةكاة لةئَو

بنررررَيتة ضوارضررررَيوةى   بررررة  ررررَيوةيةكى راسررررتةوئوَ  
 ا  تة سرو تييةكا ةوة، ئةمة  لةبرةر ئةوةيرة كرة    

توَيذينةوةى رةفتارى ئين ا ى لة بنةِرةتر ا جيراوا ة   
 سرو تى  لة توَيذينةوةى جياا ى

كَومةَلناساة اةوَل ةدةة بة  َيوةيةكى -8
بابةتيا ة لة َيا ى كَومةآليةتى بكوَلنةوةو بة 
 َيوةيةكى ئا ادئة  َيشا ة كار بكةة  ئوبذةبووة 
 ةبةسراوةتةوة بة روا َةكا ى توَيذةرةوة، بةَلكوو 

بةسراوةتةوة بة اةَل ة َا   َيكى طشتى  
ى بنةِرةتني لة توَيذينةوةو تيورييةوة كة بة َيك

 كَومةَلناسى وةك َا رَيكى  ا  تى    

كَومةَلناسى َا رَيكة كة طةلَيك بةراةمى طر َى -9
 ا  رررتى لرررة ئَوطرترررووة  كَومةَلناسرررى دةتوا ررر  برررة   
 َيوةى جَوراوجَور رةئنةى كَومةآليرةتىد رَيمرورمى   

تيكيا رررةى كَومةآليرررةتى برررةاَي  بكرررا  سرررةرةتا،     ك را
لومررةرجى كَومةآليررةتى بررة  تَيَةيشررتنى با ررن لررة اة 

طشرررتى دةبَيترررة ارررَوى ئرررةوةى با رررن بتررروا رَى ئرررةو   
 ررررتا ةدا خبرَيتررررة ََيررررر ضرررراوةدَيرييةوة  دوواررررةم،   
كَومةَلناسررررى ضرررراوى ئَيمررررة لررررة ئاسررررب جياوا ييررررة   
كةلتوورييةكا ررررر ا دةكاترررررةوةو رَيَرررررا برررررَو دا رررررا ى    
سياسةتَيكى  شب ئةستوور برة  اسرينى جياوا ييرة    

دةكررررا  سررررياةم، دةترررروا ني  كةلتوورييررررةكاة ئررررَو  
ئاكامرررررررة ئررررررروا راو و  رررررررةئوا راوةكا ى بةر امرررررررة  

تيكيررة تايبةتررةكاة ترراوتون بكررةيا  سررةرةمامد ك را
رة َة لة ارةمواة طرر َن، كَومةَلناسرى دةبَيترة ارَوى      
و ررررياركرد ةوةى ئررررودو اررررةلَيكى  يرررراتر بررررَو ئررررةو  
طرررررووثد تاكةكةسررررا ة دةرةئ ررررَين  تررررا بترررروا ا      

 َوِرة  اةلومةرجى َيا ياة بَ

 
 

 سةرضاوة
 كتَييب جاماة  ناس 

 ضا   ضوارةم  1373ئا تو   طي   ، تاراة/ شر  ، 
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 ئيسالم و بةعةملانيكردن
 
 

  د. حمةمةد ئاركؤند. حمةمةد ئاركؤن
  لة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةد ئةسوةدلة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد

 
 

 
 يةكيَ لة طرفتةكاني "ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي"

ئةو بابةتةي لَيرةدا بؤ طفتوطؤكردن 
و  "ئيسالم هةَلبذَيردراوةو ثةيوةنديي بة

عةملانيكردن"ةوة هةية، بابةتَيكة دةضَيتة ناو 
توَيذينةوةيةكي بةرين و فرةاليةن كة ضوارضَيوةي 

ناومان  (1)ثَيشرت بة "ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي"
بردووة. ئَيمة ئةم زاراوةيةمان لة كتَيبَيكي بضووكي 
رؤجَي باستيد وةرطرتووة بة ناونيشاني 
"ئةنرتؤثؤلؤذياي ثراكتيكي"، توَيذينةوةكاني 

 ئَيمةيش لةسةر هةمان هَيَل دةِروات.
ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي" مةبةستمان لة "

ضيية؟ لة ِراستيدا ئةم زاراوةية تةنها ضةمكَيكي 
ديالَيكتيكي نيية كة ثَيضةوانةي "ئيسالمؤلؤذيي 
كالسيكي" )يان خؤرهةاَلتناسي( بَيت كة لة سةدةي 
نؤزدةهةم و بة تايبةتي لة فةرةنسةدا لة دايك بووة. 
هةموومان دةزانني لةوكاتةدا نووسينَيكي ئَيجطار 

ؤر هةبوون تةركيزيان دةكردة سةر ئيسالم و ز
كؤمةَلطة ئيسالمييةكان. ذمارةيةك نووسةري 

سةربازي و ئيداريي كؤلؤنيالي و تةبشريي و 
هةروةها هةندَي لة مامؤستاياني زانكؤ ئةو 
نووسينانة ياخود ئةو لَيكؤَلينةوانةيان ئةجنام داوة. 
بةهاي رؤشنبريكردني ئةو نوسينانة هةرضييةك 

، ئةوا دواجار رةنطدانةوةي كؤششي تَيِروانني و بَيت
طؤشةنيطايةكي دةرةكيية، ئةو نوسينانة )واتة 
نوسيين خؤرهةاَلتناسةكان( كاريطةريي مةيلَيكي 
ئيتنيكي بةسةرةوةية و لة ئيتنيك سَينرتاليزمةوة 
سةرضاوة دةطرن و لةو نَيوةندة مَيذووييةوة روون 

تةنانةت ئةو دةبَيتةوة كة تيايدا لةدايك بووة، 
لَيكؤَلينةوانةي لة زانكؤكانيشدا ئةجنام دراون لةناو 
ئةو ضوارضَيوة طشتييةي سَينرتاَليزمي ئيتنيكيدا 
مةلة دةكات، ضونكة راظة و شيكردنةوةكاني ئةو 
لَيكؤَلينةوانة بة زؤري تَيِروانينَيكي نَيطةتيظانة لة 
بارةي ئيسالم ثَيضةوانة دةكاتةوة. بةالم ئةمِرؤ 

ةَلداني ديدَيكي نوَي دةبينني كة لة ناو خودي سةره
كؤمةَلطة ئيسالمييةكاندا لةدايك دةبَيت، لَيرةدا 
خاَلي دةستثَيكردنَيكي ناضارييانة بؤ 

 "ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي" دةردةكةوَيت.
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لةوةي بامسان كرد، نابَيت وا تَيبطةين كة ئةو 
توَيذةرةي لةو بوارةدا بةشداري دةكات، هةر دةبَيت 
موسوَلمان بَيت، ئةمة هةَلةيةكة و دةبَي دةمودةست 
دووري خبةينةوة. طرنط ئةوةية توَيذةر سةر بة 
قةدةر و ضارةنوسَيكي مَيذوويي دياريكراو بَيت. 
كاتَيكيش مرؤظ لة قةدةرَيكي وادا دةذيت، ِرةهةندة 
جةماعيةكةي بةتاَلدةبَيتةوة. بَيطومان كاريطةريي 

ةر دةبَيت، تَيِروانني و ئةو قةدةرة مَيذووييةي لةس
شيكردنةوةكانيشي جياواز دةبَيت لة تَيِروانني و 
شيكردنةوةي ضاودَيرَيكي دةرةكي كة لةو قةدةرة 
مَيذووييةدا ناذيت. سؤسيؤلؤجيا فَيرمان دةكات كة 
كؤمةَلطة قسة دةكات، لةم قسةكردنةشدا زمانَيكي 
تايبةت بة خؤي بةكار دةهَينَيت، زمانَيك لة هةناوي 

ةو كؤمةَلطايةوة دَيتة دةرَي، لةمةشدا ثرؤسةيةكي ئ
كامَل بةرهةم دَيت كة كؤمةَلطا بةسةر خؤيدا 
ثرؤسةي دةكات. ديسان لةمةشدا ضةشنَيكي نوَي 
لة طوتار و لة تَيطةيشنت و شيكردنةوة بةرهةم 
دةهَينرَيت. ئةمة ئةو شتةية ئةمِرؤ لةو كؤمةَلطة 

ان بةدةست ئيسالمييانةدا دةيبينني كة سةربةخؤيي
هَيناوة، ئةمة وامان لَيدةكات ئةركي خستنةِرووي 
طرفتةكاني و هةوَلي ضارةسةركردنيان بطرينة 
ئةستؤ. جا بؤ ئةوةي ئةو كؤمةَلطايانة وةالمي ئةو 
ثرسيارانة بدةنةوة كة ِرووبةِروويان  دةكرَيتةوة، 
دةبينني نيطاي خؤيان بةرةو رابردوو و بةرةو 

ةوة. بةالم لةو دةمةدا خؤيان كةلةثورةكةيان دةطوازن
لة بةرامبةر بؤشاييةكي تيؤريي طةورة دةبينن بة 
هؤي نةبووني ئةو كةرةستة طوجناوانةي 
طرفتةكانيان بؤ دةخاتة بةردةست كة دواتريش 

 هةوَلي تَيطةيشنت و ضارةسةركردنيان بؤ دةدات.
كاتَيكيش ئةو كؤمةَلطة ئيسالمييانة ئاوِر لة 

ةنةوة، بةمسؤطةري بةر ئةو ِرابردووي خؤيان دةد
نووسينة خؤرهةاَلتناسييانة دةكةون كة ثَيشرت 

ناومان هَينان. ئةو نووسينانة لةاليةن كةساني 
ترةوة بةرهةم هَينراوة و تا ئةمِرؤش بةرهةم 
دةهَينرَين. بةجمؤرة ِرووبةِرووبونةوةيةك روودةدات 
كة مومكني نيية هيض كؤمةَلطةيةكي ئيسالمي خؤي 

ت. جا لةبةرئةوةي توَيذينةوةي زانسيت لة لَي البدا
خؤرئاوادا زؤر ثَيشكةوتووة، هةميشة كؤمةَلطة 
ئيسالمييةكان خؤيان لة ذَير هةذمووني 
ميتؤدؤلؤذي و ئيثستيمؤلؤذيي دنياي خؤرئاواييدا 
دةبينن. لَيرةدا "ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي" 
دةيةوَيت ثَيضةوانةي ئةو هةذموونة خؤرئاوايية 

ت. ئةركي ئةم ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكيية ثيشان بدا
تةنها لةبةرهةمهَيناني لَيكؤَلينةوة باوةِرثَيكراو و 
ساغكراوةكان كورت نابَيتةوة كة ثَيشرت 
خؤرهةاَلتناسي ئةم كارةي دةكرد، بةَلكو دةيةوَيت 
ئةركي خستنةِرووي طريوطرفتة راستةقينةكانيش 
بطرَيتة ئةستؤ كة كؤمةَلطة ئيسالمييةكان بة 
دةستيةوة دةناَلَينن، ثاشان هةوَلي ضارةسةركردن و 
كؤنرتؤَلكردنيان دةدات بة بةكارهَيناني رَيضكةيةكي 
زانسيت و ميتؤدي زانسيت. ئةمةية ئاماجني 
دوواليةنة ياخود دوو سةرةي ئيسالمؤلؤذيي 
ثراكتيكي. لةسةرَيك دةيةوَيت لةناو كؤمةَلطة 

رفتة كؤن و ئيسالمييةكاندا شوَينَيك بطرَيت تا لة ط
نوَييةكانيان تَيبطات و بيانناسَيت، لة سةرَيكي تر 
بةشداري لة دةوَلةمةندكردني توَيذينةوةي زانستيدا 
بكات بةو شَيوةيةي ئةمِرؤ لة ذينطة رؤشنبرييية 
جياجياكاندا ثرؤسة كراوة و دةكرَيت، لةطةَل 
بةديهَيناني هةموو مةرجةكاني توَيذينةوةي زانسيت 

تيؤرييةكانيدا. توَيذةري ثسثؤر لة  و ثَيداويستيية
بواري ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكيدا دةبَيت بة تةواوي 
لة نَيو ئةو كؤمةَلطايانةدا بذيت و بة تةواوي بضَيتة 
ناو حةقيقةتي ذياني كؤمةَلطة ئيسالمييةكانةوة تا 
بتوانَيت قسةيان لةبارةوة بكات و بةرثرسياريي 
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يانة تَيطةيشنت لة جةوهةري ئةو كؤمةَلطا
 هةَلبطرَيت.

بؤضي ئَيمة لةناو ئةم "ئيسالمؤلؤذيي 
ثراكتيكي"يةدا بايةخَيكي زؤر بة بابةتَيكي طرنطي 
وةكو "ئيسالم و عةملانيكردن" دةدةين؟ لة راستيدا 
طرنطيي بابةتَيكي لةم ضةشنة تةنها طرنطييةكي 
زانسيت ياخود تيؤري نيية، بةَلكو بايةخَيكي 

ةوةي ئةم طرفتة لة حةياتي و واقعيشة. جا بؤ ئ
ئيسالمدا ضارةسةر بكةين، ثَيويستة سةر لة نوَي 
رةخنة لة ضةمكي عةملانييةت "يان عةملانيكردن" 
بطرين، رةخنةطرتنَيكي فةلسةفييانة وةك ئةوةي لة 
فةرةنسةدا بةكارهَينراوة و ثراكتيزة كراوة. لة 
واقيعدا عةملانييةت سةبارةت بة دونياي عةرةبي و 

ي ئيسالمي، مةسةلةيةكي هةميشة بةطشيت دونيا
ئامادة و ثَيويستة. عةملانييةت، وةك هةموومان 

تةنانةت لة  –دةيزانني، مةسةلةيةكة تا ئةمِرؤش 
خؤي دةخاتة ِروو. بةالم بَيطومان  –فةرةنسةشدا 

ئةم مةسةلةية لةسةر خاكي ئيسالمدا 
ثَيداويستييةكي طةورةتري هةية بؤ ثَيكهَيناني 

م بة مانا نوَييةكةي وشةي دةوَلةت، مةبةست
دةوَلةت. هةموو سةركردة موسوَلمانةكان 
هيواخوازن عةملانييةت لة كؤمةَلطاكانياندا 
           ثراكتيزة بكةن، بؤية هةوَلدةدةن بريي نوَي 
بهَيننة نَيو ئةو كؤمةَلطايانةي تا ئةمِرؤش لة زؤر 
اليةنةوة خاوةني بونياد و ثَيكهاتَيكي كؤن و 

 .بةسةرضوون
لَيرةدا دةبَي جياوازي بكةين لة نَيوان هةردوو 

و الساييكردنةوة  larchaismeوشةي كؤن يان دَيرين 
. وشةي "كؤن" Traditionalismeيان ترادشناليزم 

واتة هةموو ئةو شتانةي لة رابردووةوة دَين، لةوانة 
رابردووي بةر لة ئيسالميش، واتة باوةِر و 

م وشةي رةفتارةكاني ثَيش ئيسالم. بةال

"الساييكردنةوة" يان تراديسيؤناليزم واتة هةموو 
ئةو شتانةي ثةيوةسنت بة كةلةثوري ئيسالمي كة 
ئةميش لة شَيوةي ضةند بونيادَيكي كؤن و 
رةقهةاَلتوودا بةرةو بةستةَلةكي و وشكهةَلطةِران 
دةضَيت. بةجمؤرة دةبينن ئَيمة نامانةوَي حوكمَيكي 

م دوو وشةيةدا بدةين، بةهايي بةسةر هيض يةكَيك لة
ياخود نامانةوَي "الساييكردنةوة" بةسةر "كؤن و 
دَيرين"دا زاَل بكةين، بةَلكو دةمانةوَي ئاماذة بة دوو 
بوار بدةين كة دةبَي كةشفيان بكةين و ثاشان 
ريشةكَيشيان بكةين. ثَيويستة ئةو دؤخة كةشف 
بكةين كة ضؤن "كؤن" و "الساييكردنةوة" بة نَيو 

ضن و ضةند حاَلةتَيكي ئاَلؤز ثَيكدةهَينن، يةكدا دة
واتة ضةند حاَلةتَيكي ثاشكةوتووانة كة دةبن بة 
ِرَيطر و بةربةست لة بةردةم سةرهةَلدان و 

 دروستبووني دةوَلةتي نوَي.
لةواقيعدا مةسةلةي عةملانييةت )يان 
عةملانيكردن( لة نَيو سةرجةم يةكةكاني كؤمةَلطادا 

رساني سةرقاَل كردووة. بريكردنةوةي هةموو بةرث
بةالم كاتَيك ئةو بةرثرسانة بة دواي ضوارضَيوةيةكي 
فيكريدا دةطةِرَين تا ضارةسةري طرفتةكانيان ثَي 
ببةخشَيت، دةبينني ئةو ضوارضَيوة تيؤريية فيكريية 
بة تةواوي ونة. لة راستيدا ئَيمة ئةو مةرجةعة 
 مَيذوويية ثَيويستةمان نيية تا بزانني ضؤن طرفيت

عةملانييةت لة نَيو كؤمةَلطة ئيسالمييةكاندا خؤي 
دةرخستووة. هةروةها ئةو مةرجةعة فةلسةفيية 
طوجناوانةمشان نيية تا ئةو ئةركة جَيبةجَي بكةين، 
ئةمة لةبةرئةوةي ئيسالم لة مَيذووي خؤيدا هةرطيز 
بريكردنةوةيةكي فةلسةفييانةي نةناسيوة تا 

ي ئةمِرؤ بةو شَيوةية –مةسةلةي عةملانييةت 
خباتة ِروو. ئةمة بة تةبيعةتي حاَل بةو  –تَييدةطةين 

ماناية نيية كة عةملانييةت لة ذينطة 
 ئيسالمييةكاندا نةبووة يان ثرؤسة نةكراوة.
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كةواتة ئةمةية ئةركي ئيسالمؤلؤذيي 
ثراكتيكي لة دامةزراندني ضوارضَيوةيةكي تيؤري و 
فيكري كة رَيطة بؤ بةرةنطاربونةوةي هةموو 

استةنط و طرفتةكان بةشَيوةيةكي واقيعي و ئ
هةستثَيكراو دةكاتةوة، مةبةستم هةموو ئةو 
طريوطرفتة بةرضاو و رؤذانةييانةي تيؤريزةيان بؤ 

 نةكراوة.
 

 دوو منوونةي عةملانيكردن: توركيا و لوبنان
بؤ روونكردنةوةي ثَيدراوة تيؤرييةكاني 

ة ثَيشوو، دوو ئةزمووني مَيذوويي دةهَينينةوة ك
بايةخ و طرنطيي مةسةلةي عةملانييةت دةردةخةن. 

 يةكةم لَيرةدا ئةزمووني توركيامان لةبةردةستداية.
هةر لة دواي كؤتايي هاتين جةنطي دووةمي 
جيهاني، كةمال ئةتاتورك شؤِرشَيكي عةملانيي 
راستةقينةي لة والتَيكدا بةرثا كرد كة ئةوسا و 

 ئَيستايش والتَيكي ئيسالميي توندة.
ةتاتورك سةركردةيةكي سةربازي بوو و ئ

ثَيشرت لة فةرةنسادا خوَيندبووي، كاتَيك طةِرايةوة 
بؤ توركيا، حةماسَيكي طةورةي بؤ بريي فةرةنسي 
هةبوو، هةَلطري تَيِروانيين عةملانييةتي خةباتطَيِري 
بوو، ثاشان ويسيت ئةو بريوباوةِرة عةملانيية بةسةر 

بةشكسيت لةجةنط توركيايةكدا ثراكتيزة بكات كة 
هاتبووة دةرَي. بؤ بةديهَيناني ئةم خواستةيش 
كؤمةَلَي ياساي زةقي دةركرد وةكو 
هةَلوةشاندنةوةي سةَلتةنةت كة جؤرَيك لة 
شةرعيةتي ئيسالميي دةنواند و لة خةالفةتةوة 
وةرطريابوو. ئةم بريارة طورزَيكي سةخيت بؤ 

ة ئوممةي ئيسالمي ثَيكهَينا. كؤمارَيكي توركيي ل
شَيوةي مؤدَيلي خؤرئاوايي دروستكرد و ساَلنامةي 
ئيسالميي كؤضيي رةتكردةوة، ثاشان ثييت عةربيي 
لة نووسيندا ئيلغا كردةوةو ئةمةش كاري لة كةشي 

دةاللي و وَيناي سةرجةم طةلَيك كرد. دواتريش 
وةزارةتي كاروباري ئاييين و هةموو كؤمةَلة 

اييين لة ئاينييةكاني هةَلوةشاندةوة و وانةي ئ
هةموو قوتاخبانةكاندا البرد، شةثقةي ئةوروثيي 

 لةبري تةِربوش سةثاند.. هتد.
بةجمؤرة دةبينني ئةم ئةزموونة لة جورئةت و 
بوَيريدا زؤر دوور رؤيشتووة، بةالم لة راستيدا ئةمة 
"كاريكاتَير"ي عةملانييةتة كة ضةند ثةِرطريييةكي 

لة فةرةنسةدا  لةطةَلدا بووة، رَيك وةك ئةوةي ثَيشرت
روويدا. بةالم ميللةتي توركيا بةدةنط ئةو 
ئةزموونةوة نةهات كة كاسي كردبوو، ئةمةش ئةو 
طةِرانةوة توندةي ئايني دةردةخات كة لة ساَلي 

ةوة دةسيت ثَيكرد. لةو دةمةدا تةوذمي 1940
ئيسالمي بةهَيزَيكةوة مةوقيعي خؤي طةِراندةوة. 

ينيني كة بة هؤي ئةمِرؤيش بة بةرضاوي خؤمان دةب
ضةند هؤكارَيكي سياسي و ئابوري و كولتوري 
مةسةلةكان طةيشتوونةتة حاَلةتي توندِرةويي 
ئاييين، ئةم توندِرةويي ئاينيية كاردانةوةي ئةو 
مةودا كورتةي عةملانيكردنة كة ئةتاتورك بة زؤر 
سةثاندي. شتَيكي ضاك و سودبةخشة بة درَيذي 

ضوارضَيوةيةكي كولتوري لةم ئةزمونة رامَينني كة لة 
و ئاييين ئيسالميدا و لةسةر خاكي ئيسالمدا 

 ئةجنام دراوة.
ئةزمووني دووةم كة طرنطيي و ثَيداويستيي 
عةملانيةمتان بؤ روون دةكاتةوة. بَيطومان 
ئةزمووني لوبنانة. مؤدَيلي لوبناني بايةخَيكي 
طةورةي سةبارةت بة توَيذينةوةكةي ئَيمة هةية، 

لةم ئةزموونةدا ضةند رواَلةتَيكي ضونكة ئَيمة 
ثةِرطرييي بةرين دةبينني. دةشَيت ئةم رواَلةتانة لة 
ضةند والتَيكي تري خؤرهةاَلتي ناوةِراستدا ببينن 
وةكو ميسر و سوريا و عَيراق كة كةمينةيةكي 

 طةورةي مةسيحييةتيان تيادا دةذي.
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ئةمة بريتيية لة مةسةلةي ثَيكةوة ذياني 
ان تايةفة جياجياكان. كةضي ئةم ئاشتييانةي نَيو

مةسةلةية لة مةغريبدا بووني نيية كة ماوةيةكي 
درَيذة جؤرَيك لة تاكانةيي تايةيف لة خؤدةطرَيت، 
ئةطةرضي كةمينةيةكي جوولةكةي تيادا دةذيت كة 

 دواتر كةم والواز بوونةوة.
كةواتة لة لوبناندا شَلةذان و هةستَيكي 

ئةوثةِري، بة هةَلضووي وا دةبينيني دةطاتة 
ئةندازةيةك ثَيدةضَيت عةملانييةت تاكة ضارةسةري 
ئةو دؤخة بَيت. ئةوانةي ئةمِرؤ لة لوبناندا 
ثَيشنياري عةملانييةت دةكةن بةزؤري 
مةسيحييةكانن. دةبَي ثرسياري ئةوة بكةين بؤضي 
مةسيحييةكان ثَي لةسةر عةملانييةت دادةطرن. 

ثشكنني، دوو ئةطةر لة نزيكةوة ئةزمووني لوبناني ب
طروثي ئاييين دةبينني كة لة ذمارةدا يةكسانن و 
هةريةكةيان بة جيا روانينَيكي سةرجةمطرييان 
لةسةرخؤيان ثَيكهَيناوةو ثةرةثَيداوة. بةجمؤرة هةر 
طروثَيك بة ضةشنَيك لة دةمارطريي و داخران بةها 
تايبةتييةكاني خؤي ضةسثاند. ئةم جةخت كردنة 

د و خؤ بة باشرت زانني لة لة خود و بةهاكاني خو
طروث و توَيذةكةي تر، بة رووني لة سيستمي 
فَيركردن و خؤرؤشنبريكردندا دةبينرَيت كة لةاليةن 
هةردوو اليةندا ثرؤسةكراوة، ئةمة هةر لة قؤناغي 
سةرةتاييةوة )واتة لة منداَلييةوة( تا قؤناغي زانكؤ 
بةرووني هةسيت ثَيدةكرَيت. لة راستيدا ئةم 

ية زؤر ترسناكة. لة واقيعدا هةر ضارةسةرَيك مةسةلة
بؤ طرفيت لوبناني، دةبَي وةكو هةنطاوي يةكةم، 
سيستمي فَيركردني ثرؤسةكراو لةاليةن هةردوو 
طروثدا، هةَلبوةشَينرَيتةوة. مؤدَيلي لوبنان لة 
دةفرَيكي بضوك و تةسك دةضَيت يان لة 
طةردوونَيكي بضووك دةضَيت كة بةشَيوةيةكي زؤر 

و ثِر رووداوةكاني تيادا دةطوزةرَيت، هةموو  ضِر

شتَيك تيايدا تا كؤتايي شثرزة و ناسةقامطرية بة 
تايبةتي بةهؤي ئةو ئاَلؤزيية جيهانييةي لة ئاكامي 

 ملمالنَيي عةرةبي ئيسرائيليدا دروست بووة.
 –توركيا و لوبنان  –ئةم دوو منوونةية 

مةوداي طرنطيي ئةو طرفتة ثيشاندةدةن كة 
وةتة ِروو، مةبةستم طرفيت ئيسالم و خرا

عةملانيةتة. بةالم دةبَي بايةخ بةم مةسةلةية بدرَيت 
نةك تةنها لة ثَيناوي ضةند ئاماجنَيكي جيدالي و 
خستنةوةي مشتومِر وةك زؤر جار ئةمة دةكرَيت، 
يان لة ثَيناوي ثرؤسةكردني سرتاتيذي هَيز و 

لة  دةسةالت بةسةر ئةوانيدي. لة راستيدا ئةمة
لوبناندا روودةدات. دةبينني ئةوانةي بانطةشة بؤ 
عةملانييةت دةكةن تا طياني تايفةطةرايي و 
ملمالنَيكاني تايفةطةرايي جَيبهَيَلن، مةسيحيية 
مارؤنييةكانن. بانطةشةيةكي لةم جؤرة ثَيدةضَيت 
كةمَيك شوَيين طومان بَيت، بة تايبةتي ئةطةر 

طةورة لة زانيمان مارؤنييةكان شوَينطةيةكي 
كؤمةَلطةي لوبنانيدا داطري دةكةن كة لة ِرووي 
ئابووري و ِرؤشنبريييةوة زؤر لة ثَيش 
موسَلمانةكانةوةن. ئةمة واتة موسَلمانةكان، بة 
ثَيضةوانةي مارؤنييةكان، خاوةني توانايةكي 
رؤشنبرييي وانني بتوانن بة بؤضونَيكي عةملانييانة 

واتة ئيسالم لة  جارَيكي تر بري لة ئيسالم بكةنةوة،
عةملانييةت نزيك بكةنةوة. بؤ ئةجنامداني ئةم كارة 
وَينايةكي روونيان نيية و هةروةها ميتؤدَيكي 
كاركردني وايان لة بةردةستدا نيية ببَيتة هؤي 
بةديهَيناني بريَيكي عةملانيي جياواز لةو بارودؤخة 
ثِر لة ملمالنَيي كوَيرانةية كة لة ئةزمووني كةمال 

 .(2)كدا هةبووئةتاتور
بةجمؤرة تَيبيين ئةوة دةكةين كة ثَيويستة 

كولتوري  –مةسةلةي ضوارضَيوةي كؤمةاليةتي 
 –لةبةرضاو بطريَيت، ئةو ضوارضَيوة كؤمةاليةتي 
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كولتورييةي تَيِرامانَيكي راستةقينة و كاريطةري 
سةبارةت بة عةملانيةت، تيادا ثرؤسة دةكرَيت. جا 

نَيكي لةم ضةشنة لةاليةني بؤ ئةوةي بشَيت تَيِراما
ئيسالميدا بووني هةبَيت، ئةوا زؤر ثَيويستة 
طرفتةكة لة هةموو رةهةندةكانيةوة خبرَيتة ِروو و 
هةروةها دووربَيت لة سرتاتيذي هَيز و دةسةالت يان 
كؤنرتؤَلكردن كة ئةم يان ئةو توَيذة رَينوَيين دةكات. 
ا كةواتة دةبَي طرفتةكة لة شوَيين شياوي خؤيد

خبةينة ِروو، واتة لة ضوارضَيوةي ملمالنَيي 
سياسي كة لة هةموو كؤمةَلطة  –كؤمةاليةتي 

ئيسالميةكاندا لة نَيوان "كؤنةثارَيزةكان" و 
"ثَيشكةوتنخوازةكان"دا هةَلدةطريسَيت. لة هةموو 
جَيطايةكي ئةو كؤمةَلطايانةدا تَيبيين شَيوةطرتين 

اَلي بؤشاييةكي طةورة دةكةين لة نَيوان ب
ثَيشكةوتنخواز كة هةموو ريفؤرمَيكي ريشةيي 
قبوَلة و لة نَيوان باَلَيكي تر كة بة ِرووي هةموو 
طؤِرانكارييةك دةوةسيَت و بة بيانووي هؤكاري 
ئاييين رةتيدةكاتةوة. بةجمؤرة خؤمان لة بةرامبةر 
ئيشكاليةتَيكي طشتيدا دةبينيني كةمومكني نيية 

يشكاليةتة فةرامؤش لةمِرؤ بةدواوة ئيسالم ئةو ئ
بكات يان بيشارَيتةوة ئةمة ئةطةر بيةوَيت لةناو ئةو 
كؤمةَلطايانةدا درَيذة بةذيان بدات كة ضوونةتة 

 قؤناغي نوَيكردنةوةو طؤِرانكارييةوة.
 

 خةالفةت: بنةماي ميَذوويي و ثرؤسةي ثاساودان
بؤ ئةوةي رؤشنايي خبةينة سةر ئيشكالييةتي 

لةي خةالفةت خبةينة عةملانيكردن، دةبَي مةسة
ِروو. راستة ئةم مةسةلةية ثةيوةنديي بة مَيذووةوة 
هةية، بةالم ئةميش كؤمةَلَي ملمالنَي و مشتومِري 
طةرمي بةرهةم هَينا كة ئةطةر لة طؤشةنيطاي 
مَيذووي رةخنةطرانةوة بيخوَينينةوة، دةتوانني 
بةشَيوةيةكي نوَي لة ناو ئةزمووني ئيسالميدا 

ةينة ِروو. خةالفةت دةمانباتة سةر عةملانييةت خب
بنةماي دةسةالت و رَيكخستين "دةوَلةتي 
ئيسالمي". دةشَيت ئةم طوزارشتةي دوايي )واتة 
طوزارشيت دةوَلةتي ئيسالمي( بةرةو نةمان بِروات 
ضونكة ثَيشوةخت هةَلوَيستَيكي نَيطةتيظي 
لةبةرامبةر عةملانييةت لة خؤ دةطرَيت. كَيشةي 

ةن بريياري ميسري عةلي عةبدولرازق خةالفةت لةالي
دا هةوَلَيكي بوَيرانةي بؤ 1925لة ساَلي 

عةملانيكردني بريي ئيسالمي وروذاند. دةبَي 
جارَيكي تر و سةر لة نوَي درَيذة بةم كارة بدرَيت 
بةالم لة ذَير رؤشنايي "ئةنرتؤثؤلؤذياي 

دا كة جؤرج باالندَي ئةم زاراوةيةي (3)سياسي"
ي دواوة. لَيرةدا هةندَي كردؤتةوة و لَي

روونكردنةوةي ثرةنسيثي ثَيشكةش دةكةين. 
 لَيرةدا سَي زاراوة هةية دةبَي بيانثشكنني، 

يةكةم: زاراوةي "خةليفة" كة لة فةرةنسيدا 
دَيت. خةليفة جَيطري  Vicaireبةرامبةر وشةي 

ثَيغةمبةرة كة درَيذة بة كارةكاني ئةو دةدات، لَيرةدا 
ةوانيي بنضينةيي هةية. زاراوةي ثَيدراوَيكي زمان

دووةم "ئيمام"ة كة دةشَيت بةجمؤرة ثَيناسي 
بكةين: ئةو كةسةي لة كاتي نوَيذكردندا رابةريي 
موسَلمانان دةكات و ئاراستةي مةككةيان بؤ دياري 
دةكات و ثَيشيان دةكةوَيت، ئةو كةسة لة 
هةمانكاتدا رابةرَيكي رؤحيشة. بةالم زاراوةي 

ية لة زاراوةي "سوَلتان" واتة ئةو سَيهةم بريتي
كةسةي بة ماناي سياسي و دونيايي ثرؤسةي 
دةسةالت دةكات. بةجمؤرة دةبينيني ماناكاني ئةم 
سَي زاراوةية زؤر بة ِرووني جياوازن. دوو زاراوةي 
يةكةم بةرثرسياريي رؤحي و زةمةني لة خؤ دةطرن، 
 بةالم زاراوةي سَيهةم تةنها ماناي ثرؤسيسةكردني
دةسةالتَيك دةبةخشَيت كة لة ِرَيطةي هَيزةوة بة 
دةستهَينراوة و بةهؤي هَيزيشةوة بةردةوام دةبَيت. 
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بةجمؤرة ئَيمة جياوازميان لة نَيوان خةالفةت و 
سةَلتةنةت دانا كة زؤر جار تَيكةَل دةكرَين بة هؤي 
ئةوةي كة سةَلتةنةتي توركي ياخود سوَلتانة 

 ةالفةت دةزاني.توركةكان خؤيان بةمرياتي خ
مادامةكي ئَيمة لة قسةكامناندا طةيشتينة ئةم 
خاَلة، دةبَي خؤمان لة هةَلةيةكي زؤر باووباَلو 
بثارَيزين كة لة ئةدةبياتي خؤرهةاَلتناسي و لةالي 
موسَلمانانيشدا رةواجي هةية، ئةو هةَلة باوة 
دةَلَيت: "ئيسالم هةرطيز لة مَيذووي خؤيدا 

نَيوان )زةمةني( و )رؤحي(دا  نةيزانيوة جياوازي لة
بكات". ئةم بريؤكةية لةالي خؤرهةاَلتناسان و لةالي 
سةرجةم جةماوةري خؤرئاواييدا بريؤكةيةكي 
جَيطريةو ضووةتة نَيو قواليي بريكردنةوةيانةوة. 
ئةطةر دةمودةست خؤمان لةم بريؤكةية رزطار 
نةكةين ئةوا بةِراشكاوي ثَيتان دةَلَيم ئةم 

 َيمة هيض مانايةكي نابَيت.سيمينارةي ئ
لة راستيدا، وةك دواتر دةيبينني، مةسةلةكان 
بةو ئةندازةية سادة نني. لة رابردوودا لةو 
كؤمةَلطايانةي بة ئيسالمي ناودةبرَين هةندَي 
ئةزمووني قووَل هةبوون كة دةشَيت بة ئةزمووني 
عةملانييةت وةسفي بكةين، بةالم ئةو ئةزمونانة 

ةي هوشيارييةكي روون بة خودي نةطةيشتبوونة ثل
 خؤيان، هيض رؤذَيكيش تيؤريزةيان بؤ نةكراوة.

بابطةِرَيينةوة بؤ مَيذوو، بطةِرَيينةوة بؤ ئةو 
رووداوةي بة فيعلي لة مَيذوودا روويداوةو بووة 
مايةي لة دايكبووني خةالفةت. ثَيغةمبةر لة ساَلي 

ز كؤضي دوايي كرد ثاش ئةوةي بؤ ماوةي 632
لةطةَل دةوروبةرةكةيدا لة ئةزموونَيكي  بيست ساَل

دةطمةندا ذيان كة خؤي رابةر و رَينيشاندةر بوو. 
ئةم ئةزموونة، كة دةشَيت بة "ئةزموني مةككة و 
مةدينة" ناوي ببةين، ضةندين ثَيدراوي لة ضةشين 
ئاييين و ضةندين ثَيدراوي لة جؤري دونيايي لة 

خؤطرتبوو كة تيبةت بوون بة كارةكاني 
كردةيةك رابةريي طروثَيكي دياريكراوي لة سةر

كؤمةَلطةيةكي دياريكراودا دةكرد. ئَيمة لَيرةدا بة 
ئةنقةست وشةي "ئةزموون" بةكاردةهَينيني ضونكة 
ئةمة بة فيعلي ثةيوةستة بة ضةند هةَلوَيستَيكي 
ثراكتيكي و هةستثَيكراو لةاليةن ثياوَيكي 

ا. ئةو سةركردةو رابةرةوة لةناو طروثَيكي مرؤييد
هةَلوَيستة ثراكتيكي و ئةو هةَلسوكةوتة 
سةركردايةتييةي كة دواتر بةهايةكي ئايديالي و 
منوونةيي لة خؤدةطرَيت، جَيكةوتَيكي قوَلي لةسةر 

 هةموو رووداوةكاني دواتردا دةبَيت.
ي زاييين و يةكسةر لة ثاش 632لةساَلي 

مةرطي ثَيغةمبةر، هةر دةبواية مةسةلةي 
ئةزمونةكة بهاتاية ثَيشةوة. كَي بةردةوامبوني 

دةتوانَيت بةبَي كةموكورتي و وةكو خؤي درَيذة بةو 
ئةزمونة بدات؟ بةجمؤرة مةسةلةي خةالفةت هاتة 
ئاراوة. دواتر ضةندين جةنط و ملمالنَيي خوَيناوي 

ز تا مَيذووي 632روويدا، هةر لة ساَلي 
هةَلوةشاندنةوةي خةالفةت و دواتريش 

سةَلتةنةت لةاليةن ئةتاتورك لة هةَلوةشاندنةوةي 
دا، ئةو ملمالنَي خوَيناويية بَي 1922ساَلي 

 ثسانةوة بةردةوام بوو.
ئةو كَيشة تيؤرييةي مةسةلةي 
بةرهةمهَينانةوةي ئةزموني مةككة و مةدينة 
خستيةِروو، هةرطيز لة مَيذووي ئيسالمدا، 
بةشَيوةيةكي رةواو لة طؤشةنيطاي تيؤلؤجياوة، 

وة. ئةمة وامان لَيدةكات جةغت لةوة ضارةسةر نةكرا
بكةين كة دةسةالت بة درَيذايي مَيذووي ئيسالمي 
دةسةالتَيكي زةمةني بووة و لةاليةن دةسةاَلتي 
ئاينييةوة رَينوَيين كراوة. ئةمة راستييةكي زؤر 
طرنطة و ثَيضةوانةي ئةو وَيناكردنة طةورانةية كة لة 

جي زةيين سةرجةم طروثة ئيسالميةكاندا بن
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بةستووة. بةجمؤرة دةبينن رؤَلي توَيذةري 
شيكةرةوة لة رووتكردنةوة و ئاشكراكردني 
ئةوهامة ثوضةكان ضةندة طرنطة. ئَيمة نامانةوَي بة 
ئارةزووي خؤمان مَيذوو بنوسني، بةَلكو دةمانةوَي 
بزانني لة سةرةتاي ئةو ئةزموونة دامةزرَينةرةوة تا 

وة دةزانن كة ئةمِرؤ بةِراسيت ضي ِروويداوة. ئَي
زاناياني بواري زمانناسي باسي ثرؤسةي 
هةَلوةشاندنةوةي زمان دةكةن، لة بةرامبةر ئةمةدا 
ئَيمةي مَيذوونوسان دةتوانني لة بارةي 
هةَلوةشاندنةوةي مَيذوو بدوَيني )واتة 

 La –هةَلوةشاندنةوةي نووسيين مَيذوو 

deconstruction de histoire ئةم ميتؤدة لة .)
ةوةدا، بَيطومان رزطارمان دةكات لةو وةهمة شيكردن

جَيطريانةي وةك هَيزَيكي طةورة و كاريطةر لةناو 
مَيذوودا كاريان كردووة، بةالم ئةو هَيزانة لة 

 .(4)تَيِروانيين زانستدا هَيزطةلَيكي وةهمني
كة لة هةموو  –ئَيمة هةوَلدةدةين 

ي ذمارةيةك –توَيذينةوةكامناندا ئةو هةوَلةمان داوة 
زؤري ئةو رووداو و ضةمك و وَيناكردنانة 
هةَلبوةشَينينةوة كة ثلة بة ثلة وةك حةقيقةتَيكي 
راستةقينةي جَيطري خؤيان سةثاندووة. 
موسَلمانةكان لة رابردوو و لة ئَيستاشدا لةو 
"حةقيقةتة جَيطريانةدا"  زجنريةيةك رووداوي 
طوجناو و ضةندين مانا و ثةندي وةهايان تيادا 

كة شايستةي ئةوةن مرؤظ لة ثَيناوياندا  بينيوة
تَيبكؤشَي و بطرة لةو رَيطةيةدا طيان ببةخشَيت. 
دةبَي تَيبيين ئةوة بكةين ئةم دياردةية تةنها 
تايبةت نيية بة ئيسالم، بةَلكو لة ضةندين شوَيين تر 
و لة سةرانسةري كؤمةَلطة مرؤييةكاندا دةبينرَيت. 

مِرؤ خؤمان لة بةجمؤرة ئَيمة وةكو مَيذوونوس ئة
بةرامبةر مةسةلةي )ثَيداضوونةوة بةخود(دا 
دةبينيينةوة. لة بةرامبةر ئةركي ئةناتؤميكردني 

هوشياريي كؤ تا بتوانني وةالمي ئةم ثرسيارة قةبة 
و طةورةيةي خوارةوة بدةينةوة كة تةحةداي 

 فةيلةسوف دةكات: –مَيذوونوس 
بة تةواوي ضي روويداوة تا طةيشتووينةتة 

ة؟ واتة بة ِراسيت ض شتَيك روويداوة تا ئةم وَينة ئَير
ئايدياليية نامَيذووييةي مَيذووي ئيسالمي لة 
يادوةريي كؤ )يان لة هوشياريي كؤ(دا شكَلي طرت 

 و تا ئةمِرؤش بةردةوامة؟
مَيذونوساني رابردوو و فةقيهة 
تيؤلؤجيستةكان ضةندين حيكايةتيان لةسةر 

خيت مةرطي رووداوةكان هةَلضنيوة، لةسةروة
ثَيغةمبةرةوة تا ئةمِرؤ رووداوةكانيان لة زجنريةيةك 
حيكايةتي جياجيادا ضنيوة و جةغتيان لة رةوايي 
خةليفة كردووة كة دةبوو بةرثرسيارييةكاني 
ثَيغةمبةر لة ئةستؤ بطرَيت، لَيرةوة باوةِرو 
تَيطةيشتنَيكي باو خؤي سةثاند لة كاتَيكدا ئَيمة لة 

ةبينيني كة خةالفةت لة ثاش ِرووي مَيذووييةوة د
ز لةسةر زةويي واقيعدا بةهَيز دةسةاَلتي 661ساَلي 

 خؤي بةدةستهَيناوة نةك لة رَيطةي ياسا و شةرع.
دةسةاَلتي خةليفة سوننةكان هةروةكو 
دةسةاَلتي خةليفة شيعةكان، هةمشة كةسانَيك 
ياخود ضةند اليةنَيك هةبووة ناِرازي بووة و 

اتة ئةمة خةالفةتَيكي تةواو دذايةتيي كردووة. كةو
زةمةنيية، عةلي عةبدولِرازق لة كتَيبة ناودارةكةيدا 
"ئيسالم و بنةماكاني فةرمانِرةوايي" ئةمةي 
دةرخستووة. دانةر لةم كتَيبةدا ذمارةيةكي طةورةي 
دؤكيومَينيت مَيذوويي ئَيجطار كؤني خستؤتة ِروو، 

و بةالم دواتر ِرووبةِرووي تيؤلؤجياي رةمسيي با
بؤوةو بةزةنديق تاوانباريان كرد و كتَيبةكةيان 

 سوتاند و خؤيشيان لةئةزهةر دةركرد.
كةواتة حةقيقةتي مَيذوويي سةبارةت بةم 
بابةتة و لة سنووري شياني طةيشنت ثَيي، ضيية؟ 
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ئةو راستيية مَيذوويية تةركيز دةكاتة سةر ضوار 
خةليفةي راشدين كة لة ثاش ثَيغةمبةر لة ساَلي 

ز لة مةدينةدا حوكميان 661تا ساَلي ز 632
كردووة. خةليفةكانيش ئةمانةبوون: ئةبوبةكري 

(، عومةري كوِري خةتاب 634-632سديق )
-644(، عومساني كوِري عةففان )634-644)

(، سَي 661-656(، عةلي كوِري ئةبوتاليب )656
خةليفةي يةكةم بة كوشنت مردوون. كوشنت لة ديدي 

كة دةالالتَيكي زؤري هةية، سؤسيؤلؤجيستدا كردارَي
بةالم لةالي تيؤلؤجيست رووداوَيكي تَيثةِرة لة 
رووداوةكاني مَيذوو كةسانَيك ئةجناميانداوة لة 
ِرَيطةي هةق و لة ِرَيطةي خودا اليانداوة. سةرجةمي 
نووسينة ئةرتةدؤكسييةكان وَينةيةكي منوونةيي 
قةبةكراو و ئايديالي لة بارةي هةرضوار خةليفةكة 

هيض جؤرَيك شيكردنةوةي بة َيشكةش دةكةن، ث
 وو.رووداوةكان ناخةنةِرمَيذوويي بؤو سؤسيؤلؤجي

بةثَيي ئةو كةلةثورةي ثَيمان طةيشتووة، هةر 
ضوار خةليفةكة لةاليةن ئةسحابةكاني ثَيغةمبةرةوة 
هةَلبذَيردراون. بةالم، زةمحةتة لة ِرووي مَيذووييةوة 

ة. دةبَي بزانني مةسةلةكان ضؤن روويانداو
لَيكؤَلينةوة لة ميكانيزمي طةيشنت بة دةسةالت 
بكرَي لة سةدةي حةوتةمي زايين لة كؤمةَلطةي 
عةربيداو دةبَي لةوَيدا ثرت تةركيز بكرَيتة سةر 

دةمارطرييي هؤزطةراييو عةشريةتطةرايي.  مةسةلةي
ئةو دةمارطرييية خَيَلةكييانة رؤَلَيكي طةورةيان بيين 

الت و ثرؤسيسةكردني لة طةيشنت بة دةسة
فةرمانِرةوايي. خودي ثَيغةمبةريش سةر بة 
خَيزانَيكي دياريكراو ياخود هؤزَيكي دياريكراوة كة 
بريتيية لة )بةنو هاشم( كة يةكَيكة لة تريةكاني 
هؤزي )قوِرةيش(ي ناودار. ئَيمة دةزانني بانطةشة و 
تةبشريي ئاييين موحةممةد ِرووبةِرووي ناِرةزايي و 

تؤيةكي توند بوو لةاليةن خَيزانة ثرؤتيس

مونافيسةكةي تر )بةنو سوفيان( كة ئةوسا ثرؤسةي 
دةسةاَلتي لة مةككةدا دةكرد. كاتَيكيش لة دواي 
مةرطي ثَيغةمبةر مةسةلةي خةالفةتيان هَيناية 
ثَيشةوة، هةر يةكة لةو دوو تريةيةي قوِرةيش 
)بةنوهاشم و بةنوسوفيان( لة طؤِرةثانةكةدا 

ون و خؤيان بؤ ملمالنَي سازدابوو. ئامادةبو
سةرجةمي ئةو مَيذووةي دواتر لةدايك بوو، هةَلطري 
سيماكاني ئةو كَيبةركَي سةرةتاييةي ئةوساية، تا 
دةطاتة ئةو ملمالنَي و كَيبةركَييةي تا ئةمِرؤش لة 
نَيوان سوننةكان و شيعةكاندا بةردةوامة. دواتر 

 دَيينة سةر ئةم باسة.
فاكتةري سَييةم بؤ ناو  بةالم بة هاتين

ملمالنَيكة كة بريتيية لة )ئةنسارةكان( كة لة 
مةدينةدا ثَيغةمبةريان وةكو ثةنابةرَيك طرتةخؤ، 
دميةنةكة ئاَلؤزتر دةبَيت. ئةنسارةكان سةر بة 
هؤزَيكي ترن، ئةوانيش خواسيت دةسةالتيان هةية. 
ئَيمة ناتوانني تا هةتاية ئةو راستيية سؤسيؤلؤجي 

ووييانة بشارينةوة كة دواتر بريي ئيسالمي و مَيذ
لةوَيوة رَيطةي خؤي دةكاتةوة. لَيرةداو لة نَيو 
شانؤيةكي ئاَلؤزي لةم ضةشنةدا، مةسةلةي 
خةالفةت خؤي خستةِروو و بةشَيوةيةك لة شَيوةكان 
)وةك دةرةجنامي هَيزة زؤرانبازةكان( ضارةسةركرا. 

كةي لة مياني ئةو هةموو ملمالنَييانةدا، بريؤ
ثَيويستبووني رابةرَيكي ثَيشةوا كة لة سةرووي 
ملمالنَيي نَيوان هؤزةكان دةوةسيَت، خؤي 
دةسةثَينَيت. بةالم، لة كاتَيكدا ئةو بريؤكةية رَيطةي 
خؤي دةكردةوة دةبوو لةطةَل اليةنة جياجياكاني 
ناو ئةو ملمالنَييةدا، واتة لةطةَل هَيزة كؤمةاليةتي و 

ثانةكةدا، هةَلسوكةوت بكات. لة قةبةلييةكاني طؤِرة
ساَلدا ضةندين ملمالنَي دروست بوون )لة  30ماوةي 

ز( كة هةندَيجار لة  661بؤ  632نَيوان ساالني 
 شَيوةي كوشتندا خؤي دةنواند.
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بةالم هةموو ئةمانة رَيطةيان لة بريي ئيسالمي 
نةطرت رَيطةي خؤي بطرَيت و خؤي بسةثَينَيت و 

لة شَيوةكان ثشت بة  لةمةشدا بةشَيوةيةك
ز 661"دياردةي قورئاني" ببةسيَت. لة ساَلي 

بةدواوة توندوتيذيي ملمالنَي تةقليدييةكان زيادي 
كرد بة ئةندازةيةك طةيشتة ئةوةي موسوَلمانةكان بة 
فيتنةي طةورة يان لَيكرتازاني طةورة ناويان برد. 
هةموو اليةك دان بةو لَيكرتازانةدا دةنَيت، هةم 

ن و هةم شيعةكانيش. موعاوية كة لةِرووي سوننةكا
مَيذووييةوة سةر بةو خَيزانةية كة دذي خَيزانةكةي 
ثَيغةمبةر بوو، بةهَيز و بة فَيَلزانيي خؤي دةسةاَلتي 
زةوتكرد. تواني عةلي البةرَيت كة لة طؤِرةثاني 
ملمالنَيدا كوذرا، بةجمؤرة دوا نوَينةري خَيزاني 

ية لة بنةِرةتدا حاكمي ثَيغةمبةري لةناوبرد. موعاو
ز دا داطري كرا. ئيدي 636سوريا بوو كة لة ساَلي 

مةركةزي دةسةاَلتي لة مةدينةوة طواستةوة بؤ 
دميةشق. ئةم كارة زؤر مانا هةَلدةطرَيت، وةك 
ئةوةي كة بؤ منوونة ثاثا لة رؤماوة ثاثايةتي 
بطوازَيتةوة بؤ تؤرين. بةجمؤرة سواللةي ئومةوي 

نزيكةي سةدةيةكي خاياند، واتة طةيشتة حوكم كة 
ز بةردةوام بوو. هةموو ئةو رووداوة 750تا ساَلي 

بنضينةييانة بريتني لة كار و رووداوي واقيعي كة 
هيض ثةيوةندييةكيان بة هيض شةرعيةتَيكةوة نيية 

 شةرعيةتي هَيز نةبَيت.
سةرباري هةموو ئةو شتانةي ومتان، دةبَي 

غة بنةِرةتيية لة تَيبيين ئةوة بكةين كة ئةم قؤنا
مَيذووي ئيسالمدا، قؤناغَيكة زةمحةتة بة وردي 

 زانيارميان لة بارةيةوة هةبَيت.
ئةوةي ومتان بابةتةكة بةيةكجاري 
يةكالناكاتةوة، ضونكة ئةو دؤكيومَينتة مَيذوويانةي 
ثَيمان طةيشتوون، ثاش بةسةرضووني رووداوةكان 

ةروةها بة ماوةيةكي درَيذ، ئينجا نووسراونةتةوة، ه

لة نَيو تَيِروانيين ثاساو بؤهَينانةوةدا نووسراون، 
ئةم مةسةلةيةش ثابةندة بة ئايديؤلؤجيايةكي 
طةورة و كامَلي ثاساو بؤهَينانةوة. لة قؤناغي 
يةكةميشدا ئومةوييةكان ثايةكاني ئةو 
ئايديؤلؤجيايةيان داناوة، ثاشان عةبباسييةكان 

 لةسةر هةمان هَيَل ثةرةيان ثَيداوة.
بكةين كة تَيبيين ئةوة  با لَيرةدا

خؤرهةاَلتناسي تةقليدي هةرطيز ئةم ضةمكة 
)ضةمكي ئايديؤلؤجياي ثاساو بؤ هَينانةوة(ي 
نةخستؤتة ناو بازنةي رؤشناييةوة و بةرجةستةي 
نةكردووة، ئايديؤلؤجياي ثاساو بؤ هَينانةوةيش 
دذي شةرعيةتي راستةقينةية كة هةرطيز بواري 

نةِرةخساوة. لَيرةدا فةرقي طةورةي هاتنة ئاراي بؤ 
نَيوان مَيذووي هةَلوةشاندنةوةيي ياخود شيكاري 
كة ئَيمة ئةجنامي دةدةين و نَيوان مَيذووي 
طَيِردراوةي تةقليدي دةردةكةوَيت، مَيذووي 
طَيِرانةوةيي ياخود طَيِردراوةي تةقليدي تةنها 
تَيكست و رووداو و وةقايعة كؤنةكان دةنوسَيتةوة 

وةي هةوَلبدات كةشفيان بكات يان ناوةرؤكة بَيئة
ئايديؤلؤجييةكةيان ِرووت بكاتةوة كة ثرت 
ناوةرؤكَيكي هةَلخةَلةتَينةر و دةمامكثؤشة. وةك 

دةَلَيت: مرؤظةكان دةتوانن بؤ  (5)طاستؤن باشالر
ماوةيةكي درَيذ لة نَيو ثةرذيين "زانيين هةَلة"دا 

ةين ضؤن بذين. بة ثَيي ئةم وتةية دةشَيت دةريبخ
ئاطايي ئيسالمي ملكةضي ئةو ئايديؤلؤجياي 
ثاساوة طةورةية بووة و بة تةواوي تيايدا خنكابوو. 
ئةم ئايديؤلؤجياية وةضة لة دواي وةضة لة ِرَيطةي 
نووسني و طواستنةوة و دووبارة كردنةوةدا بنجي 
داكوتاوةو وةك "كةلةثوري زيندوو" ثَيشكةش 

جياية بةشَيوةيةكي كراوة. لة واقيعدا ئةو ئايديؤلؤ
كاريطةر و زةق لة ناخي جةماوةردا زيندووة ضونكة 
دةسةاَلتي رةمسي هةر لة سةرةتاوة ثةيطريي ئةوةي 
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كردووة كة تةنها ئةم كؤثيية لة كةلةثور 
بطوازَيتةوة. لَيكؤَلينةوةي مَيذوويي ثرؤسةي 
خستنة ثاَلي ثيشانداوة كة لة فةرمودةكاني 

 .(6)ثَيغةمبةردا بةكارهاتووة
 

 تيؤري شيعي بؤ دةسةالَت
ئَيستا لة بارةي زاراوةي "ئيمام" دةدوَيني كة 
ثَيشرت ئاماذةمان ثَيدا. بةالم بةر لةوة ثَيويستة 
هةندَي روونكردنةوةي سةرةتايي ثَيشكةش بكةم 
لةو طفتوطؤيةي لة بارةي خةالفةتي ثَيغةمبةرةوة 

ري كرا، اليةنَيك هةبوو نوَينةرايةتي خَيزاني ثَيغةمبة
دةكرد. ئةمانة ثِركرابون بةو دةمارطرييية 
نامةرجدارةي كة دةَلَيت تؤ لةسةر براكةت بكةرةوة 
سا لةسةر هةق بَيت يان نا، وةك ئةو ثةندة 

". انصر اخاك ظاَلمَا او مظلومَاعةرةبييةي دةَلَيت: "
لَيرةدا خؤمان لةبةرامبةر مةسةلةيك دةبينينةوة كة 

ذووييةوة هةية ثةيوةنديي بة سايكؤلؤجياي مَي
ئةوةي كة مَيذووي ثؤزةتيظيسيت ئاطاداري نيية و 
نايزانَيت و تةنها طرنطي بة كؤكردنةوةي وةقايعة 
جَيطريةكان دةدات. سايكؤلؤجياي مَيذوويي فَيرمان 
دةكات لَيرةدا مَيذووي ئاطايي ياخود مَيذووي 
هوشياري هةية كة بةشَيوةيةكي ثلةدار و وردة وردة 

، ئةمة مةسةلةيةكة دةبَي شَيوة دةطرَيت
مَيذوونووسي نوَي سةرقاَل بكات و بيهَينَيتة ناو 
بازنةي بايةخدانةكاني خؤيةوة. لةم تَيِروانينةوة 
بريؤكةي ئيسالمي لة دةرووني خةَلكيدا بنجي 
دةبةست و لةمةشدا ثشيت بة "دياردةي قورئاني" 
دةبةست وةك دياردةيةك بؤ سروش. ئةمة دةَلَيني 

ضينة ناو وَيَلطةكاني تيؤلؤجياوة و بَيئةوةي ب
بَيئةوةي ثَيمان وابَيت قورئان ئاخاوتنَيكة لةسةرةوة 
هاتووة، بةَلكو تةنها بريتيية لة رووداوَيكي واقيعي 
وةكو فيزيا و بايؤلؤجيا كة زانايان قسةي لة بارةوة 

دةكةن. قورئان وةكو طوتارَيكي تايبةتي 
ؤي هةية و دةردةكةوَيت كة ماترياَل و بونيادي خ

دةشَيت توَيذةري زمانةواني شَيوازي تايبةتيي 
تيادا كةشف بكات لة شَيوةطرتين مانا و 
بةرهةمهَينانيدا. ئةوةي لَيرةدا ثَيوةي خةريك دةبني 
بريتيية لة ضؤنَييت شَيوةطرتين ميكانيزمي 
بةرهةمهَينةري مانا لة قورئان و لة زماني عةرةبيدا، 

بنجداكوتاني لة هةروةها ضؤنَييت ئيشكردن و 
ئاطايي مليؤنةها كةسدا تا دواتر بريؤكةي ئيسالمي 

 )يان ئيسالم( بةرهةم بهَينَيت.
كةواتة لةمةدينةدا طروثَيك ثةيدابوون 
داكؤكييان لة ضةمكي خةالفةتي شةرعي دةكرد، 
واتة خةالفةتَيك لة بنةماكانيدا ثةيوةسيت خوَين و 

َيت، واتة هةموو ثةيوةنديية خَيَلةكييةكان جَيبهَيَل
خةالفةتَيكي رَيكخراو و ثلةدار ئةطةر بشَيت وا 
بَلَيني، خةالفةتَيكي ترانسندَينتالي )موتةعالي( 
نيشانةبَيت بؤ خوداي تاك و تةنيا كة بة ضِرييةكي 

 طةورةوة سةرانسةري طوتاري قورئانيي طرتؤتةوة.
ثَيدةضَيت ئةمة شتَيكي سةير بَيت –ئةم طروثة 

ثَيغةمبةر، ئةو شةرعيةتةيش لة  بريتية لة خَيزاني –
كةسايةتيي عةليي ئامؤزاي ثَيغةمبةر و هاوسةري 
فاتيمةي كضيدا بةرجةسستة دةبَيت. ئةمة لة 
كةلةثوردا هاتووة. بةالم زةمحةتة بتوانني لة ِرووي 
مَيذووييةوة ئةو ضركةساتة دياري بكةين كة ئةو 
 بريانةي تيادا سةريهةَلداوة. ضؤن ئةم بريكردنةوانة
طةشةيان كردووة و ثاشان تةركيزيان كردؤتة سةر 
بريؤكةي خةالفةتي شةرعي كة بنةمايةكي رؤحي 
يان ئاينيي هةبَيت. لة نيوةي دووةمي سةدةي 
دووةمي كؤضيدا بريؤكةي شةرعيةت، لة ذَير ناوي 
تيؤري شيعي بؤ خةالفةت، بونَيكي تيؤريزةكراوو 

ةم طةاَلَلةبونَيكي ثوختةي لة خؤ طرت. دواتر ئ
بريؤكةية، لة دذي ئةشكةجنةو ضةوساندنةوةي 
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ئومةويي هامشييةكاندا، ثرت بنجي داكوتا. لة 
راستيدا ئةو ضةوساندنةوةية بةردةوام بة دواي 
اليةنطراني عةلييةوة بوو كة ثاشان دةبَيت بة 
قةساخبانةيةكي ترسناك، لة مَيذووي سوننةكاندا 

ن با بَلَيني ئةو قةساخبانةية بة بَيدةنطي تَيثةِريوة يا
بَيدةنطييان لَيكردووة. كةضي مَيذووي شيعةكان 
قةبة و زليان كردةوة بة جؤرَيك هوشيارييةكي 
طةورةي ئةشكةجنةيان لةالدا دروست بوو. دةبَي 
جةغت لة طرةوي طةورةي ئةو رووداوانة بكةين، 
ئةمة طرةوَيكي يةكالكةرةوةية بة ثَيوةري ئاطايي 

مَيذووةوة. يةكَي لة  ئيسالمي كة ضووةتة نَيو ئةو
ئاكامةكاني ئةو قةساخبانة طةورةيةي بةسةر 
            اليةنطراني عةليدا هات برييت بوو لة 
لةنَيوبردني بريؤكةي "ئيمامةت"، ئيماميش 
مرياتطري رؤحيي ثَيغةمبةرة. ثاشان البردني 
          تةواوي كؤمةَلَي طةواهي و شةهادات كة 

بة تايبةتي ئةو بايةخَيكي زؤري هةبوو، 
شةهاداتانةي ثةيوةسنت بة قؤناغي يةكةمي 
دامةزراندني ئيسالم، واتة ماوةي ئةو بيست ساَلةي 
كة ثَيغةمبةر تيايدا خةريكي تةبشري و بانطةشة و 

 فَيربوون و سلوك بوو.
ئةقَلي ثالنامَيزي دةوَلةت، بة هةموو دَلرةقي و 

م توندوتيذيي بَيِرةمحانةيةوة، بة طورزَيكي قاي
ضةندين ئةزمون و شةهاداتي سِرييةوة كة بةهايةكي 
رؤحيي بَيوَينةيان هةبوو. لةمةش خراثرت ئةو عةقَلة 
سياسيية ثالنطَيِريية بةثَيي بةرذةوةنديي خؤي 
طةواهيي تري هَينا كة ثةيوةست بوو بة ثَيكهاتةي 
قورئانةوة كة بووة مايةي ضةندين دةرةجنامي 

نيادي ئةقَلي و ترسناك. ضونكة ئةو ثرؤسةية بو
ئةمِرؤكة ي ثَيكهَينا كة لةوساوة تا وَيناكردنَيكي وا

كؤنرتؤَلي ئاطايي مليؤنان كةس لة خةَلك دةكات. 
ئةمة ئةو طرةوةية كة لة دةوري سةرجةم ضريؤكي 

خةالفةتداية، نابَيت ئةم خاَلة طرنطة لةبري خؤمان 
 بةرينةوة.

بةجمؤرة دةبينني طرفيت خةالفةت لة ض 
يةكدا رةهةندةكاني خؤي وةردةطرت. ئةو ضوارضَيوة

دةسةالتةيش كة لة سةدةي شانزةهةمدا لةسةر 
دةسيت توركةكاندا دةردةكةوَيت )مةبةست لة 
سةَلتةنةتة( دةبَيتة ترؤثكي كؤتايي ئةو زجنرية 
سةركَيشيية سياسييةي برييت بوو لة 
خؤمةالسدانَيكي بةردةوام بؤ دةسةالت لةناو 

 "ئاييين"دا. بةجمؤرة ضوارضَيوةي طوزارشيت
رَيكةوت وايهَينا كة دةسةاَلتي سياسي دةست 
بةسةر دةسةاَلتي ئاييين "رؤحي"دا بطرَيت 
بَيئةوةي ئةم كارة لةسةر هيض ثاية و بنضينةيةك 
بوةستَيت، ياخود بَيئةوةي لةسةر هيض تَيكست و 
هيض بريَيكي تيؤريي تيؤلؤجي وةستابَيت. ئةطةر بة 

زانبونَيك لة نَيوان "رؤحي" و فيعلي لةوَيدا ئاوَي
"زةمةني"دا هةبوبَيت، ئةوا ئةمة دةطةِرَيتةوة بؤ 
ئةوةي كة مَيذووي خةالفةت لة رووي زةمةنييةوة 
دةضَيتة ناو كةشوهةواي ئةقَليي سةدةكاني 
ناوةِراست كة ضوارضَيوة شوَينكاتييةكاني 
وَيناكردن و تَيطةيشنت و دةرككردن تواناي ئةوةي 

زي لة نَيوان رؤحي و زةمنيدا بكات. نةبوو جياوا
ئَيمة دةزانني ئةو جياوازيكردنةي نَيوان رؤحي و 
زةمةني رؤذَي لة رؤذان بة تةواوي بةدي نةهاتووة و 
بةنَيويةكداضووني ئةم دوواليةنة تا ئَيستاش 
بةردةوامة تةنانةت لة والتَيكي وةكو فةرةنسةشدا 

نييةتدا كة كةلةثورَيكي دَيرين و رةسةني لة عةملا
هةية. تيؤلؤجياي رةمسيي ئيسالم شتَيكي واي 
نةكردووة تةنها ثَيكهَيناني وَيناكردنَيكي 
ثَيشوةخت نةبَيت لةسةر مةسةلةكان. لَيرةدا طرةوي 
بنةِرةتيي بابةتي عةملانييةت كؤدةبَيتةوة، دةبَي 
هةموو وَيناكردنة تيؤلؤجييةكان رةت بكرَينةوة بؤ 
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 –وةيةكي سؤسيؤلؤجي ئةوةي ئةم مةسةلةية بة شَي
مَيذوويي لَيكؤَلينةوةي لةسةر بكرَيت وةك ئَيستا 

 هةوَلي بؤ دةدةين.
بابطةِرَيينةوة بؤ ئةو فيتنة طةورةيةي لة ساَلي 

ز روويدا و بووة مايةي لةدايكبوني ضةند 661
لقَيكي جياوازي ئيسالم، مةسةلةي دةسةالت ئةو 

ا يةكال خاَلة تةوةريية بوو كة مةسةلةكاني لة دةورد
دةكرانةوة، هةر لةسةر ئةم ثايةيةش ناكؤكيية 

ئاينييةكان ثةرةيان دةسةند و  –كؤمةاليةتي 
 بنجيان دادةكوتا.

ثَيويستة بةشَيوةيةكي طشيت جياوازي لة 
نَيوان سَي ئاراستة يان سَي طروثدا بكةين، طروثي 
سةرةكي و بنةِرةتي ئةو طروثةية كة بة "سونين" 

بةشي زؤري موسَلمانان لة  ناودةبرَيت و ئةمِرؤ
دةوريدا كؤبونةتةوة، ئةم طروثة بؤية بةو ناوة 
ناونراوة ضونكة ثَيي واية "ئةرتةدؤكسييةت"ي بؤ 
خؤي مؤنؤثؤل كردووة، واتة سوننةيةك كة بة 
ماناي كةلةثوري "هةقدار"ي ثَيغةمبةر دَيت. ئةم 
ناولَينانة زاَلبون و باشرت بووني سوننةكان بةسةر 

ا لة خؤ دةطرَيت. لة واقيعدا سونييةكان ئةوانيرتد
خؤيان ئةو ناوةيان داهَيناو ناوي سوننةيان لة 
خؤيان ناوة لة ثَيناوي دوورخستنةوةي 
نةيارةكانيان و هةروةها بؤ ئةوةي ثَيشوةخت 
بَينرخيان بكةن. دةتوانني هةمان شت سةبارةت بة 
شيعةش بَلَيني، ئةم وشةية لة بنةِرةتدا بة ماناي 

يان اليةنطر دَيت و ئةمة ئاماذةية بؤ  ئةنسار
اليةنطراني عةلي كة كؤ دةنطي "يان: ئيجماع" يان 

وةك دواتر سوننةكان  –رةتكردةوة، كةواتة ئةمانة 
ئةهلي رةتكردنةوةن. شيعةيش  –ثَييان دةَلَين 

بةهةمان رَيطة رةفتار لةطةَل سوننةدا دةكات و بة 
ئةو ناوةي هةمان شَيواز وةالمي دةداتةوة، ضونكة 

بؤ خؤيان هةَليان بذاردووة دواتر ئةم ماناية لة خؤ 

دةطرَيت: "ئةو كةسانةي قسةي راست و بَيهةَلة واذة 
دةكةن، ئةمانة بةشَيوةيةكي تايبةتي دةضنة سةر 
ئاخاوتين خودا و دادثةروةري" واتة )أهل العصمة 
و العدالة(. لَيرةدا جياوازيي نَيوان ماناي ئةسَلي 

لؤجي( و ماناي ئايديؤلؤجي )يان: )يان: ئيتمؤ
تيؤلؤجي( لة هةردوو حاَلةتةكةدا دةردةكةوَيت. 
بةالم ناوناني شيعة بةو ماناية، لة فارسةوة تا بةغدا 
و لة سةرانسةري دونياي سوننيدا، سِرِرايةوةو 
سانسؤرَيكي وايان خستة سةر كة ثشت بة 
ئايديؤلؤجياي ثاساو بؤ هَينانةوة دةبةستَيت 

ئومةوييةكان  -وةك ثَيشرت ومتان– ئةوةي كة
 دايانهَينا.

تا ئةمِرؤش مشتومِري نَيوان شيعة و سوننة 
هةر بةردةوامة، تا ئةمِرؤش بةهةمان شَيوةي 
سةدةكاني ناوةِراست ناكؤكيي نَيوان شيعة و 

 .(7)سوننة درَيذةي هةية
ئاراستةي سَيهةم يان طروثي سَيهةم ثَييان 

سيفةتَيكي سةلبيان دةوترَي خةواريج )اخلوارج(، 
بةم ناوة بةخشيوة و ماناي زةنديقيان ثَيداوة. لة 
بؤضوني سوننةدا ئةم طروثة "ئةو كةسانةن لة 
ئوممة دةرضوونة و كؤمةَلي ئيسالمييان 

 جَيهَيشتووة".
ئةم بارودؤخة بة ِرووني لة كؤمةَلةي 
مورابيتةكان لة جةزائريدا دةبينني ئةوانةي 

سةدةي نؤيةمي  "ئوممة"يان جَيهَيشت و لة
زاينييةوة خؤيان نةيف كرد بةرةو قوواليي بيابانةكان 

كيلؤمةتر لة جةزائريي ثايتةختدا.  600لة دووريي 
سةرجةمي جةزائريييةكانيش ئةوان بة "هةراتيقة" 
دادةنَين. بةالم ئةطةر لة ديدَيكي مَيذوويي و 
تةنانةت تيؤلؤجيشةوة سةيري مةسةلةكان بكةين، 

ئةمة بسةملَينَيت يان جةغيت لَيبكات؟  كَي دةتوانَيت
ئَيمة دةزانني وشةي "خةواريج" لةاليةن 
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ئةرتةدؤكسيزمي سوننيةوة لة مانا ئةسَلييةكةي 
الدراوة تا مانايةكي نَيطةتيظ وةربطرَيت، واتة 
ماناي جَيهَيشتين ئيجماع و ئوممةي ئيسالمي 
لةخؤبطرَيت. لة ِراستيدا ماناي ئةسَليي )يان ماناي 

وي(ي وشةي خةواريج بة فيعلي "دةرضوون" بةدة
دةطةيةنَيت، بةالم نةك دةرضوون لة ئوممة بةَلكو 
دةرضوون بةرةو طؤِرةثاني جةنط بؤ جيهادكردن لة 
ثَيناوي خودا. بةجمؤرة دةبينن مةسةلةكة زؤر 

 جياوازة.
ئةو منوونانةي ثَيشوو وَينةيةكي زةق و 

مة زيندووي ئةو شتةمان ثَيشكةش دةكةن كة ئَي
ثَيشرت بة مشتومِري ئايديؤلؤجي ياخود بة 
ئايدؤيؤلؤجياي ثاساوبؤهَينانةوة ناومان برد. 
بةجمؤرة بؤمان دةردةكةوَيت ضؤن ئيسالمي ِرةمسي 
لةناو ضةند سنورَيكي دؤطمايي ثتةودا خؤي 
داخست بة جؤرَيك كة هيض طفتوطؤيةك هةَلنةطرَيت. 
هةروةها بة ضةند راستييةكي تيؤلؤجيي ثةتي 

اساويان بؤ هَينايةوة، كةضي لة راستيدا مةسةلةكة ث
بة تةواوي بةندة بة ضةندين ملمالنَي و ناكؤكيي 
سؤسيؤلؤجي و كولتووري و هةروةها زةوتكردني 

 دةسةالت و ثرؤسيسةكردني.
كسيةتي ثَيويستة ئةمرؤ لةناوةوة ئةرتةدؤ

ئةمةيش بة داخراو هةَلبوةشَينينةوة، 
ازاد ئةجنام دةدرَيت و توَيذينةوةيةكي مَيذوويي ئ

دةشَيت تةنها لةم ِرَيطةيةوة بطةينة دةرطاكاني 
 عةملانيةت لة ئيسالمدا.

بةر لةوةي كؤتايي بةم كورتة باسة مَيذوويية 
بهَينني، دةبَي ئاماذة بؤ سواللةي )نةذاد، وةضة(ي 

ز شوَيين 750عةبباسي بكةين كة هةر لة ساَلي 
ز بةردةوام 1258ئومةوييةكاني طرتةوة و تا ساَلي 

بوو. ناوي ئةم سواللةية دةطةِرَيتةوة بؤ )عةباس(ي 
مامي ثَيغةمبةر. بةجمؤرة خَيزاني ثَيغةمبةر تؤَلةيان 

لة ئومةوييةكان كردةوة و دةسةاَلتي فةرمانِرةواييان 
طرتة دةست، بةالم دةسةالت طرتنة دةسيت 
عةبباسييةكان زؤر لةو رَيطةية دةضَيت كة ثَيشرت 

ن ثَيِرةوييان كرد. عةبباسييةكان هةندَي ئومةوييةكا
رةطةزي تيؤري شيعييان بؤ ئايديؤلؤجيةكةي 
خؤيان زيادكرد. بةالم دواتر ضةند نةتةوةو ضةند 
كؤمةَلطايةكي تر درَيذةيان بة فيكري ئيسالمي داو 
باَلويان كردةوة بة جؤرَيك سنورةكاني دوورطةي 

ن لة عةرةبيي جَيهَيشت. عةبباسيةكان اليةنطرانيا
ئَيراندا بة دةستهَيناو ثاشان لة دواي سةركةوتن 
ثايتةختيان طواستةوة بؤ بةغدا. ئةوسا ذياري 

 ئيسالمي طةيشتة ضَلةثؤثةي  خؤي. –عةرةبي 
ز دا بةغدا لةاليةن مةغؤلةكان 1258لة ساَلي 

داطري كراو ئةمة بووة مايةي كؤتايي ثَيهَيناني 
راستيدا  دةسةاَلتي خةليفةكاني بةني عةبباس. لة

خةالفةتي عةبباسي هةر لة سةدةي نؤيةمي 
            زاينييةوة تا ئةندازةيةكي طةورة شتَيكي 
وةهمي بوو. دةسةالت لةاليةن ذمارةيةك لة مريان 
ثرؤسيسة دةكرا و ئةمانة لة ِرَيطةي هَيزةوة 
            طةيشتبوونة دةسةالت. هةروةك ثَيشرتيش 

تي ئةمان هيض هةمان شت روويدا. دةسةال
ثةيوةندييةكي بة ضوارضَيوةي ئيسالميي 

ثةيوةندييةكي بة  نةبوو يان هيض  دةسةالتةوة
تيؤري ثاساو بؤ هَينانةوة نةبوو. ئةم دؤخة لة 
زؤربةي ناوضةكاني جيهاني ئيسالميي ئةو كاتةدا 

ئاييين  بوو، واتة لةو كؤمةَلطايانةي كة باو
ت هةمان ئيسالمييان بةسةردا ثراكتيزة دةكرَي

بارودؤخ دةبينني كة دةسةالت لة رَيطةي ئايينةوة 
ثاساوي بؤ دةهَينرَيتةوة بةجمؤرة خةَلكي وةكو 
بةبةغا بةردةوام ئةو رستةية دووثات دةكةنةوة كة 
ئيسالم رؤحي و زةمةني لةطةَل يةكدي تَيكةَل 
دةكات، يان طواية ئيسالم بريتيية لةدين و دونيا. 
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و لةِرووي زانستيشةوة ئةمة هةرطيز راست نيية
 قبوَلكراو نيية.

لة ثاش مةغؤل، دوو شةثؤل لة توركةكان 
دوابةدواي يةك دَين، شةثؤلي يةكةم لة سةدةي 
يانزةهةمي كؤضيدا لة ئاسياي ناوةِراستةوة دَيت، 
ئةمانة توركة سةجلوقييةكانن كة لة بةرامبةر 
يةكةمني هةَلمةتي خاضثةرستةكاندا وةستان. ثاشان 

ي شانزةهةمدا شةثؤلي دووةم دَيت كة لة سةدة
بريتيني لة توركة عومسانييةكان، ئةمانيش لة 
بةرامبةر ثةالماري روو لة زيادي خؤرئاواييةكان و 
مةغريب وةستان، بة تايبةتي كاتَيك كة دةسةاَلتي 
عومسانييةكان سةرانسةري باكوري ئةفريقيا 
دةطرَيتةوة و بة رَيطةيةكي سةربازي و بةثَيي 

 ؤخ لة ميسرةوة تا مةغريب داطري دةكةن.بارود
سةبارةت بة مةغريب، ضةندين سواللةي 
جياجيا دةركةوتن، لةسةروةخيت كؤتايي دةسةاَلتي 
ئومةوييةكانةوة ضةندين سواللة لة رَيطةي هَيزةوة 
دةركةوتن و خؤيان سةثاند، سايان لة ثَيناوي خؤ 
دوورخستنةوة لة ضةوساندنةوة بوبَيت، يان لة 

ي سةملاندني شوناس و كةسايةتيي لؤكاَليي ثَيناو
خؤيان. بةجمؤرة ئيدريسييةكان لة مةغريب 
دةيانوت ئَيمة سةر بة شةرعيةتي ثَيغةمبةرين. لة 
سةدةي يانزةهةمي زاينيشةوة هَيزطةلَيكي 
ناوضةيي خَيَلةكي دةردةكةون و بة )بةربةر( 
دةناسرَين و ئةمانة سواللةي فةرمانِرةوايي نوَي لة 

مةراكيش و تلمسان و قةيرةوان دَيننة  فاس و
بةرهةم. سةرجةمي ئةو سوالالنة ئاماذة بؤ ئيسالم 
دةكةن و هةريةكةيان بانطةشةي ئةوة دةكةن طواية 
ثارَيزطاري لة ئيسالم دةكةن بَيطومان لة ثَيناوي 
ضةسثاندني رَيساي حوكمكردن. بؤضي؟ ضونكة 
ئيسالم بوو بةو مةرجةعةي هةردةبوو بؤ هةموو 

اساوَيكي سياسي ثةناي بؤ بةرن. بةالم دةسةاَلتي ث

راستةقينةي ئةو سوالالنة سنوري ثايتةختةكاني 
تَينةثةِراند تا سةرانسةري والت بطرَيتةوة. بةم 
شَيوةية بريؤكةي سواللةي فةرمانِرةوا بةناوي 
ئيسالمةوة لةو ناوضانةدا بنجي داكوتا. ئمة 

يض بريؤكةيةكي وةهمي بوو و لة راستيدا ه
بنةمايةكي نةبوو، بةالم ئةمة ِرَيي لةوة نةطرتووة كة 

 تا ئةمِرؤش لة مةغريبدا بةردةوام بَيت.
 

 تيَكسيت قورئاني:
 ضؤنيَيت كؤكردنةوةي و سةرلةنويَ خويَندنةوةي

ثَيويستة بطةِرَيينةوة بؤ ئةو خاَلة بنضينةييةي 
بةشَيوةيةكي يةكالكةرةوة كاري لة رةوتي ئةو 

وة كة دواتر روويانداوة. بة ثَيي رووداوانة كردو
طَيِرانةوةي ِرةمسي لة شَيوة و جؤري شكَلطرتين 
سورةتةكاني قورئان لة موسحةفدا كة لةاليةن 
سوننةو شيعةو هةمووانةوة داني ثَيدانراوة و راست 
و دروستيي ئةو شتة هةذمووني بةسةر هةموواندا 
هةية، ثَيغةمبةر بؤ ماوةي بيست ساَل بة دوو 

ي جياواز قسةي كردووة. لة حاَلةتي يةكةمدا ِرَيطة
بةسيفةتي نَيردراوي خودا ئاخاوتين كردووة و 
هةَلطري ئةركَيكي بةثةلة بووة، بةرهةمي ئةمةش 
قورئان بوو. بةالم لة حاَلةتي دووةمدا خؤي وةكو 
رابةرَيكي كارامة و لَيزان قسةي كردووة و ئةو 

غةمبةر شتةي بةرهةمهَيناوة كة بة فةرموودةي ثَي
ناودةبرَيت و فةرمودةكانيش رَينوَينييةكاني 
ثَيغةمبةر لة خؤ دةطرن. ئةو كاتةي كة ثَيغةمبةر 
سورةتَيكي قورئاني دةطوازَيتةوة، لةو كاتةدا ئةو 
ئامرازَيكة بؤ طةياندن و طواستنةوة بَيئةوةي خؤي 
تةدةخول بكات، ئةو تةنها ئاخاوتين خودا واذة 

ي ئاخاوتين خوداية لة دةكات، كةواتة ئةو قسةكةر
زماني عةرةبيدا. لةو دةمةدا ضةندين شايةت و 
هاوةَل لة دةوريدا هةبوون، سورةتةكانيان يةك لة 
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دواي يةك لةبةركردبوو. كةلةثوري طواسرتاو ثَيمان 
دةَلَيت لة هةندَي حاَلةتي دياريكراودا هةندَي لة 
سورةتةكان دةمودةست لةسةر ثَيسيت ئاذةَل و 

خورما و ئَيسقاندا تؤمار كران، ئةم كارة طةاَلي دار 
 بؤ ماوةي بيست ساَل بةردةوام بوو.

لة دواي مةرطي ثَيغةمبةر، شتَيكي سروشيت 
بوو مةسةلةي كؤكردنةوةي تةواوي ئةو سورةتانة 
خبرَيتة ِروو، ضونكة سةردةمي "فةتح" دةسيت 
ثَيكردبوو وهاوةالني ثَيغةمبةريش بةناوضة و واَلتة 

باَلو ببونةوة. يةكةمني خةليفة  جياجياكاندا
ئةبوبةكر بريي لة كؤكردنةوةي زؤرترين ذمارةي 
سورةتةكان كردةوة بؤ نووسينةوة و ثاراستنيان، 
ثاشان يةكةمني موسحةف ثَيك هَينرا )موسحةفَيكي 
سةرةتايي بوو(، ئةو موسحةفة سةرةتايية لةالي 

زاني ثَيغةمبةر دانرا. عائيشةي كضي ئةبوبةكر و خَي
سورةتة قورئانييانة راستةوخؤ لة شَيوةي اتر ئةودو

مشتومِردا بةكارهَينران بة مةبةسيت ملمالنَيكردن 
لةسةر دةسةاَلتي سياسيدا. ئةم شتانة لةو كةلةثورة 
طواسرتاوةيةوة هةَلدةهَينجَينني كة دزةيان كردووةو 
دةماودةم طواسرتاونةتةوة ئةطةرضي سانسؤرَيكي 

 كةلةثوردا هةبوو. توند بةسةر
خةليفةي سَييةم عومساني كوِري عةففان )كة 
يةكَيك بوو لة ئةنداماني ئةو خَيزانةي دذي خَيزاني 
ثَيغةمبةر بوو( دوا بِريار وةردةطرَيت بة 
كؤكردنةوةي بةشة جياجياكاني سورةتةكان كة 
ثَيشرت نووسرابوونةوة، هةروةها كؤكردنةوةي قسة 

سةرةتاييةكاني و طةواهي زارةكيي هاوةَلة 
ز دا ئةم كؤكردنةوةية بووة 656ثَيغةمبةر. لة ساَلي 

مايةي ثَيكهَيناني تَيكسيت تةواوكراو كة بؤ دواجار 
بةسةر هةموواندا سةثَينرا بة سيفةتي موسحةفَيكي 
راست و دروسيت سةرجةم ئاخاوتين خودا بةو 
شَيوةيةي بة سروش بؤ ثَيغةمبةر دابةزيوة. 

هةموو طةواهييةكي تريان خةليفةكاني دواتريش 
رةتكردةوة و هةموو طَيِرانةوة و بؤضوونَيكي تريان 
خستة دواوة كة دةيانويست راستطؤيي خؤيان 
بسةملَينن، ئةمةيش بووة هؤي مةحاَلبووني 
هةرضةشنة دةستكارييةك بةسةر ئةو تَيكستةي لة 

 ذَير سايةي عومساندا ثَيكهَينرا.
ئةو ئةمة طَيِرانةوةي كةلةثورة، ئةمة 

طَيِرانةوةيةية كة ئةمِرؤ هةَلوَيسيت طشتيي ئيسالم 
دةنوَينَيت و هَيزَيكي جَيطريي واي هةية كة دةسيت 
لَينادرَيت و طفتوطؤي لةسةر ناكرَيت. ئَيستا با 
جارَيكي تر ئةو طَيِرانةوةية دابِرَيذينةوة: سةرجةم 
ئاخاوتين خودا كة بة سروش بؤ موحةممةد 

دَلسؤزييةكي تةواوةوة  هاتووة، بة ِراستطؤيي و
طواسرتاوةتةوة، ثاشان بة نووسني لة موسحةفدا و 
لة زةمةني عومساندا ثارَيزراوة، واتة بة بيست ساَل 
ثاش مةرطي ثَيغةمبةر دةست بة نووسني و 

 كؤكردنةوة و ثاراستين كرا.
ئةمة ئةو كاتيطؤريية ِرةمسييةية هيض 

ني بةشةرَيك بؤي نيية بة قةدةر زةِرِرةيةك طوما
لَيبكات، موسَلمانانيش ثَيويستيان بة ئامَيرَيكي 
ئاينيي بااَل نيية تا ئةو كاتيطؤرييةيان بؤ بثارَيزَيت، 
بةَلكو ئةوةندة بةسة كة ئاطاييةكي طةورةي 
جةماعي "ئاطايي كؤ" نوَينةرايةتيي دةكات و 
كؤدةنطي ئوممةي بةسة، مةبةستم ئةو "ئيجماعي 

ةمي كؤضيدا ئوممة"ية كة لة ضوار سةدةي يةك
شَيوةي طرتووة تا دواتر ببَيت بة ِراستييةكي رةها. 
ئةم كؤدةنطيية )واتة كؤدةنطيي ئوممة بة سوننة و 
شيعةوة( بة ئةندازةيةك بةهَيزة كة ئةطةر كةسَيك 
ِرووبةِرووي ببَيتةوة ئةوا خؤي دوضاري سزايةكي 
جةستةيي كؤمةاليةتي دةكات. لَيرةدا طرفتة 

ة. مةسةلةكة مةسةلةي ئازادي طةورةكة كؤدةبَيتةو
يان دؤطمايةكي تايبةت نيية بة ئيسالم، نةخَير، 



 58  

SARDAM  No. 41   2005 
 

بةَلكو بريتيية لة طرفيت ضؤنَييت ئيشكردني 
ميكانيزمي سةرجةم كؤمةَلطايةك. تةنانةت 
سةركردة سياسييةكانيش ئةطةر هوشيارييان 
بةرامبةر بةو مةسةلةيةش هةبَيت ناتوانن شتَيك 

يان خستة سةر ئةو بكةن، ضونكة ئةطةر طومان
كاتيطؤريية ِرةهايانة، ئةوا ثلة و شوَينطةي 
رابةرايةتييان هةر ضييةك بَيت سزاي جةماوةريان 

 بةردةكةوَيت.
لَيرةدا دةتوانني تَيبطةين وشةي كؤمةَلطة 
ماناي ضيية و ئةو وشةية ض هَيز و جةبةروتَيك 
دةنوَينَيت، ئةو كؤمةَلطايةي تةنها بةيةك تاكة 

يكراو قسة دةكات و ثاشان سنورَيك طوتاري ديار
دادةنَيت هيض بةشةرَيك بؤي نيية ئةو سنورة 
ببةزَينَيت. لة حاَلةتي ئَيستادا ضؤن دةشَيت ئةم 

 مةسةلةية راظة بكرَيت؟
بَيطومان دةكرَي ئاماذة بؤ ئةو دؤخة سةختة 
بكةين كة كؤمةَلطة ئيسالمييةكان سةدةيةك زياترة 

ادا دةذين. بةالم ئةم لة ِرووبةِرووبونةوةي خؤرئاو
دؤخة وةك دةزانن بووة بة جؤرَيك لة هةجنةت و 
ثاساو بؤ هَينانةوة. لةم حاَلةتةشدا ئيسالم 
ضةشنَيك لة "ثةناطة" و دةريضة دةنوَينَيت بؤ ئةو 
كؤمةَلطة ئيسالمييانةي دةيانةوَيت، لة 
ِرووبةِرووبونةوةي خؤرئاواي نوَي و خاوةن هَيزَيكي 

ي و ذياري، ثارَيزطاري لة طةورةي تَيكنؤلؤج
شوناسي خؤيان بكةن. بةالم ئةطةر موسوَلمانةكان 
ئةو ثةناطةيةيان لة دةست دا، لَيرةدا هيض 
فاكتةرَيكي هاندان و وروذَينةري حةماسي جةماوةر 
و جةستةي كؤمةاليةتي وةك طشتَيك، نامَينَيت. 
لةبةرئةو هؤية دةبينيني رؤشنبرياني موسَلمان 

ة سةرخؤيان و ناضنة ناو ئةو سانسؤر دةخةن
مةسةلة طرنط و هةستيارانةوة كة ثَييان واية 
هَيشتا كاتي نةهاتووة. ئةوان ثَييان واية 

ضارةسةري مَيذوويي رةخنةطرانة وةك ئةوةي ئَيمة 
ئةجنامي دةدةين، هاوكاريي كؤمةاليةتي تَيكدةدات 
و لَيكديي هةَلدةوةشَينَيتةوة و ئةمةيش دةبَيتة 

ستبوني كاردانةوةيةكي توند لةاليةن مايةي درو
كؤمةَلطاوة كة بة توندوتيذي وةالمي هةر ضةشنة 
هةوَلَيكي لةو جؤرة دةداتةوة. ئةمة ئةو دؤخةية 
ئةمِرؤ تيايدا دةذيني. ئةمة وةك دةبينن دؤخَيكي 

 خمابنة بةالم هاوكات بةرضاو و واقيعيشة.
بةالم لة هةموو ئةوانةي ثَيشرت باسم كردون 

ت وا تَيبطةن كة لة ئيسالمدا هيض نابَي
ئؤثؤزيسيؤنَيكي ناوخؤيي بووني نةبووة وةك 
ئةوةي لة سةرةتاي ضةرخي رَينيسانس لة ئةوروثا 
روويدا. لة واقيعدا لة سةدةكاني يةكةمي كؤضيدا 
ضةندين ئؤثؤزيسيؤن و نارةزايي سةريانهةَلدا 
تاطةيشتة مةسةلةي شكَلطرتين تَيكسيت قورئاني. 

ة لة سةدةي ضوارةمي كؤضيدا دةسةاَلتي بؤ منوون
عةبباسي ئيدانةي دوو قازيي كرد لةبةرئةوةي 
ناِرةزاييان لةسةر هةندَي لة خوَيندنةوةكاني 
تَيكسيت ِرةمسي )واتة قورئان( دةربِري، تةنها 
لةسةر هةندَي جؤري خوَيندنةوة. هةروةها دةبَي 
ئاماذة بؤ ئةو بزوتنةوة فةلسةفييانةيش بكةين كة 

يلَيكي رةخنةطرانةيان هةبوو، هةروةها مة
سةرجةمي ئةو بزاوتانةي بة زةنديق ناوبران و 
دةسةاَلتي ِرةمسيش بة وردي ضاودَيريي دةكردن و 
هةندَيجاريش ئةطةر ثَيويسيت بكرداية دةيكوشنت، 
ئةمة هةروةكو لةو سةروةختةدا كةنيسةي 
مةسيحيش هةمان شيت لة بةرامبةر 

 دةكرد.ئؤثؤزيسيؤنةكاني خؤيدا 
ثرؤتيستؤو بزووتنةوةكاني ناِرةزايي هةر لة 
سةدةي دوانزةهةمي زاينييةوة وردة وردة لةسةر 
خاكي ئيسالمدا بةرةو الوازي دةضوو، تادواتر 
بؤيةكجاري ونبوو و هةموو دةنطَيكي ناِرازي 
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دةخنكَينرا. كةساني بياني لةمةدا دياردةيةكي 
نواية دؤطمايي تايبةت بة ئيسالم دةبينن و ثَييا

ئيسالم هةرطيز ِرَيطة بة بريي ئازاد نادات و.. هتد. 
ةو قسةية دووثات هةندَي كةس تا ئةمِرؤش ئ

ئةو شتانة بدةينةوة، ئةوةي وةالمي دةكةنةوة. جابؤ
باشي ضاودَيريي ئةو رووداوانة بكةين ثَيويستة بة

كة بة فيعلي لةسةر زةميين ئةو كؤمةَلطايانةدا 
 طةي ئيسالمي وةسفكراون.روويانداوة كة بة كؤمةَل

سةدةي  لة ِراستيدا، هةر لة سةرةتاي
شت طؤِرانكارييان دوانزةهةمي زاينييةوة زؤر 

بةسةرداهات، بؤ منوونة بةهؤي جةنطة 
خاضثةرستييةكانةوة هَيَلة طةورةكاني بازرطاني و 
ئابووري لة ناوضةي ئيسالمي ناوةند طواسرتايةوة، 

دؤخة زيادي  دواتر ترسناكيي ئةو حاَلةت و ئةو
كرد. ثاشان رؤَلي مةغؤل و توركةكان هاتة ئاراوة 
كة ئةمانة نوَينةري ئيسالمَيكي بةدةوي بوون و زؤر 
بة توندي فشاريان دةخستة سةر ئيسالمي مةدةني 
كة طةيشتبووة ئاسيت ئةرستؤكراتي. لةو 
سةروبةندةدا دةسةاَلتي خةليفايةتي دوضاري 

دنياي الدَيي  لةرزين بوو. بةجمؤرة لة ثِرَيكدا
بةدةوي لة خةو هةستا كة ثَيشرت كؤيلةكراو و 
فةرامؤشكراو بوون، ئةمانة طةِرانةوة بؤ نَيو بةها 
دَيرين و هةميشة زيندووةكةيان، ئةو بةهاو 
نةريتانةي ثَيش ئيسالم هةبوون. باشة لة دؤخَيكي 
وادا، ضؤن ناِرةزايي و ثرؤتيستؤ لة بةرامبةر 

ا سةرهةَلدةدات؟ تَيكسيت قورئانيي رةمسيد
مةسةلةيةكي تيؤلؤجيي لةو ضةشنة دةبَيتة جَيي 
بايةخي ذمارةيةكي زؤركةمي زانايان. بةجمؤرة وةك 
ومتان هةر لة سةدةي دوانزةهةمي زاينييةوة 
طةِرانةوةيةك بةرةو ئيسالمي الدَيي دةسيت ثَيكرد 
كة ِرَيطة نادات هيض ضةشنة طرفت و كَيشةيةكي لةو 

 .جؤرة خبرَيتة ِروو

ماوةيةكي كةمة خستنة ِرووي ئةم كَيشةية 
دةسيت ثَيكردووة، ئةمةش دةطةِرَيتةوة بؤ 
باَلوبوونةوةي خوَيندن و ِرؤيشتين هةزاران طةنج 
بةرةو زانكؤكان، ئةو طةجنانة فَير دةبن و دةطةِرَين و 
ثرسيار دةكةن و ِرووبةِرووي هةموو ئةو طرفتانةش 

ؤضيدا دةبنةوة كة لة ضوار سةدةي يةكةمي ك
هةبوون. كاتَيكيش بة دواي وةالمي راستةقينةي 
ئةو طرفتانةدا دةطةَين، بؤشاييةكي تيؤري دةبينن 
ياخود بةر بؤشاييةكي تيؤريي سةرجةمطري و قووَل 
دةكةون. لة واقيعدا هةر لة سةدةي دوانزةهةمي 
زاينييةوة تا ئةمِرؤ هيض شتَيك لةم ئاستةدا ئةجنام 

مانَيكي هاوضةرخ بيةوَيت نةدراوة. كاتَيكيش موسوَل
لة بريؤكةيةك يان لة طرفتَيكي لةو ضةشنة 
بكؤَلَيتةوة، ناضار دةبَيت بطةِرَيتةوة بؤ ئةو 
كتَيبانةي لة سةدةي هةشتةم و نؤيةمي زايين 
)ضوارةم و ثَينجةمي كؤضي( نووسراون! ئةمة 

 بارودؤخي باوو باَلوي ئةمِرؤية.
رجةم ثَيويستة لةو بارودؤخة باسكراوةدا سة

مةسةلة تيؤلؤجيية ئيسالمييةكان خبرَينةِروو، 
ئةوسا ئةمة لة كةشوهةوايةكي زؤر جياواز لة 
كةشوهةواي ئيسالمي كالسيكي و كةشوهةواي 
رؤشنبرييي نوَي دةخرَيتة ِروو. دةبَي بةر لة هةر 
بةرخوردَيكي نوَي لة بارةي تيؤلؤجياي ئيسالمي، 

نة هةموو رةخنة لة مؤدَيرنة بطرين، ضونكة مؤدَير
شتَيك لة هةناوي خؤيدا هةَلدةطرَيت، بؤية دةبَيت 

 بةر لة بةكارهَيناني، رةخنةي لَيبطرين و بيثشكنني.
با ئَيستا ئةو ئةركة بةثةالنة بةبري بهَينينةوة كة 
هةر ثَيداضونةوةيةكي رةخنةيي بؤ تَيكسيت 
قورئاني ثَيويسيت ثَييةتي. دةبَي يةكةجمار 

كي تر ضريؤكي بةشَيوةيةكي جيدي جارَي
شكَلطرتين ئةو تَيكستة بنووسينةوة، واتة 
رةخنةيةكي ِرةطوِريشةيي لةو ضريؤكة رةمسييةي 



 60  

SARDAM  No. 41   2005 
 

شَيوةطرتين تَيكسيت قورئاني بطرين كة كةلةثوري 
طواسرتاو جَيطريي كردووة. بؤ ئةمةش دةبَي 
بطةِرَيينةوة بؤ هةموو ئةو دؤكيومَينتة مَيذووييانةي 

مان طةيشتون سا ئةو بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ثَي
دؤكيومَينتانة بنةمايةكي شيعييان هةبَيت يان 
خارجي ياخود سونين. بةم شَيوةية ئَيمة خؤمان 
لةاليةنطريي هةر تيؤلؤجيايةك لة دذي 
تيؤلؤجيايةكي تر دوور دةخةينةوة. طرنط ئةوةية 
تةئكيد لة راست و دروستيي دؤكيومَينتة 

ا نةك تةنها بةكارهَينراوةكان بكرَيت. دواي ئةوس
ِرووبةِرووي مةسةلةي سةرلةنوَي خوَيندنةوةي 
دؤكيومَينتةكان دةبينةوة، بةَلكو دةضينة ناو طةِران 
بةدواي دؤكيومَينيت ديكة كة مومكينة بوونيان 
هةبَيت، وةكو دؤكيومَينتةكاني دةرياي مردوو كة 
لةم ماوةيةدا دؤزرانةوة. هةروةها شتَيكي 

نة زؤر تايبةتييةكاندا سوودبةخشيشة بةناو كتَيبخا
بطةِرَيني وةك كتَيبخانةي دروزةكاني سوريا يان 
ئيسماعيلييةكاني هيند يان زةيدييةكاني يةمةن يان 
عةلةوييةكاني مةغريب. لةوَيدا لةو كتَيبخانة دوورة 
دةستانةدا ضةندين دؤكيومَينيت نووستوو و 
قةدةغةكراو هةن كة بة قفَلي طةورة داخراون. بةالم 

مان ئةوانة لة هةموو حاَلةتَيكدا بة ضاكي بَيطو
 ثارَيزراون.

بةجمؤرة خؤمان لة بةردةم كارَيكي قةبةي 
توَيذينةوة و ساغكردنةوةي تَيكستةكاندا دةبينيني 
كة دواتريش خوَيندنةوةيةكي سيميؤلؤذيي 
زمانةوايي بؤ تَيكسيت قورئان ئةجنام دةدرَيت، ئةمة 

ميتؤدي  بةسةر ئينجيل و تةوراتيشدا هاتووة.
زمانةواني، سةِرةِراي شَيوازة ئاَلؤز و قورسةكةي، 
دةتوانَيت لةو هةستياريية تةقليديية ِرزطارمان 
بكات كة ثةيوةنديي سايكؤلؤجيانةي ئَيمةي بةو 
تَيكستانةوة، كؤنرتؤَل كردووة. واتة لة ثةيوةنديي 

سايكؤلؤجيي ئَيمة بة تَيكستةكانةوة كة هةر لة 
بنجي بةستووة، ِرزطارمان  منداَلييةوة تياماندا

دةبَيت. ئةوسا دةتوانني ثةيوةندييةكي سروشيت 
لةطةَل ئةو تَيكستانةدا دروست بكةين و ئةمةيش 
وامان لَيدةكات بتوانني بة ئازادي لَيي وردبينةوة و 

 لَيكؤَلينةوةيان لةسةر بكةين.
 

 دةركةوتين عةملانييةت و ثيَداطرتين
لة ضةمكي  ئَيستا كاتي ئةوة هاتووة كةمَيك

عةملانييةت قوَل بينةوة، ئةو ضةمكةي بة درَيذايي 
قسةكامنان ناومان هَينا بةالم بةبَي ثشكنني و 
ئارطؤمَينت. ئةمة رَيطةمان بؤ خؤشدةكات بة 
تةواوي لةو منايشة مَيذووييةي ثَيشوو تَيبطةين كة 
دةمانباتة سةر خستنة ِرووي ثرؤسةي عةملانيكردن 

 لة ئيسالمدا.
ئيتمؤلؤجيا )زانسيت ئةسَلي وشةكان( بةثَيي 

ي يؤناني بة واتاي طةل يان ميللةت Laicosوشةي 
دَي وةكو طشتَيك جطة لة ثياواني ئايني، واتة دوور 
لة دةستَيوةرداني ئةوان لة ذياني ميللةت. لةالتيين 

 Laicosسةدةي سيانزةهةميشدا دةبينيني وشةي 
واتة ذياني مةدةني وةك ئةوةي ئةوسا 

اندةهَينا، ئةم ماناية لة يؤنانةوة تا التني لة بةكاري
سةدةكاني ناوةِراست درَيذدةبَيتةوة. بةجمؤرة 
جياوازييةك دروست دةبَيت لة نَيوان ميللةت كة بة 
هةموو ثَيدراوةكانيةوة ذياني تايبةتيي خؤي دةذيا 
و لة نَيوان ثياواني ئايني كة دةست وةردةدةنة نَيو 

شَيوةيةك لة شَيوةكان ذياني خةَلكي بؤ ئةوةي بة
. با ئةم مةسةالنة ضاكرت روون regularزةبيت بكةن 

بكةينةوة: ميللةت لةناوةندي طريكي يان التينيي 
سةدةكاني ناوةِراسيت خؤرئاواييدا، لة بنةِرةتدا لة 
دنياي كشتوكاَلي و نَيوةندي ثيشة دةستييةكان و 
خةَلكاني ئاسايي لة شارةكاندا ثَيك دَيت. لة 
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 –ا ئةو خةَلكانة لة خزمةتي ثياواني ئايني واقيعد
دا بوون. مةبةستمان لة ثياواني ئايني  -ئةكلريؤس

ةالتَيكي دياريكراويان هةبوو ئةو كةسانةية كة دةس
دةسةاَلتي سياسي بَيت يان ئاييين ياخود سا 

 ئابووري.
كةواتة لَيرةدا دذايةتييةك هةية لة نَيوان 

ني بةكارناهَينن ذمارةيةكي طةورةي خةَلك كة نووس
بةالم كولتورَيكي زارةكييان هةية، و لة نَيوان 
كةمايةتييةك كة بة شَيوةيةكي ِرَيك نووسني 
بةكاردةهَينَيت. ئةم نووسينةية وا دةكات ثياواني 
ئايني دةسةالتَيكي راستةقينةيان هةبَيت، واتة 
دةسةاَلتي هةذمونطةرايي و دةستوةردان لة ذياني 

ةو سةروةختةدا بة تةنها ماناي ميللةت. نووسني ل
تواناي نووسيين نةدةطةياند، بة تةنها ئيمتيازَيكي 
كولتوريش نةبوو، بةَلكو رةهةندَيكي سيحري و 
ئاييين و ثريؤزيشي لة خؤ طرتبوو. كةواتة ثياوي 
ئايني هَيزَيكي قةبة و طةورةي دةنواند كة تةنها 
برييت نةبوو لة طةمةي نووسني، بةَلكو ئةو 

شي تَيدةثةِراند بةوةي هةندَيجار دةيتواني سنورةي
شفا بؤ نةخؤش بهَينَيت و هةندَيجاري تريش 
دةيتواني نةخؤش مبرَينَيت، دةيتواني ثريؤزي 
خباتة بةر كةساني دي ياخود ثريؤزييان لةبةر 
دامباَلَي هةروةكو ئةمة لة ضوارضَيوةي 

 مةسيحييةتدا روويداوة.
ةية قووَل كاتَيك شيكردنةوةكةمان بةو ئاراست

دةكةينةوة، رووندةبَيتةوة ئةو جياوازييةي كة 
زمانةوانيي لة نَيوان  –ماناي ئةسَلي سؤسيؤلؤجي 

طةل و ثياواني ئايني دةريدةخات، جياوازييةكة 
بةندة بة ثةرةسةندني كؤمةاليةتي و كولتووري و 
              دةرووني. ئةو ملمالنَيية رةهةندَيكي 

لة راستيدا لةو كاتةدا  سيحريشي لةخؤ طرتبوو.
سنورَيكي روون لة نَيوان ثريؤزي و سيحري و 

ئاينيدا نةبوو. جا بؤ ئةوةي بة دواي بنةما و 
سةرهةَلدان و طةشةكردني ئةو شتةدا بضني كة 
ئةمِرؤ بة "عةملانيكردن" ناوي دةبةين، ثَيويستة 
روانطة لة كؤمةَلَيك لةو رووداوة بةدواييةكدا هاتوانة 

ةسةر زةويي كؤمةَلطة بةشةرييةكاندا بطرين كة ل
روويداوة، ثاشان روانطةي ئةو ثةيوةنديية 
بةنَيويةكداضوانةي نَيوان طةل و ثياواني ئايني 
بطرين كة بة ثَيويست ضينَيكي كةمينةن. طةل لة 
هةموو ضركةساتَيكدا ثشيت بةو ضينة تايبةتييةي 
ثياواني ئايني دةبةست، واتة هةر لة منداَلييةوة )بة 
تةعميد كردن يان بة خةتةنةكردن( تا خوَيندن و 
  فَيربوون و ذنهَينان و شووكردن و تا مردن لة
هةموو شتَيكدا دةطةِرانةوة بؤ الي ئةو كةمينةية. 
سةرجةم ئةو ضركةساتة بنضينةييانةي ذيان 
هةَلطري سيمايةك بوو كة ضيين ثياواني ئايني بة 
           ئةندازةيةكي طةورة دةستيان لة ذياني 

 ميللةت وةردةدا.
سةيري  ئةطةر لةم تَيِروانينة بةرفراوانةوة

ِرووني دةردةكةوَيت مةسةلةكان بكةين، بة 
سةرهةَلداني ئةو شتةي كة ئةمِرؤ بة عةملانييةت 
ناوي دةبةين دةسنيشانكردن و وةسفكردني 
كارَيكي زةمحةتة. لَيرةدا طرةوةكة مةسةلةي 

رئاوادا و هةموو ئةو سةرهةَلداني ئةقاَلنييةت لة خؤ
ملمالنَييةي لة نَيوان "ئةقَل" و "ئيمان"دا روويداوة 
تَيدةثةِرَينَيت. واتة ئةم كَيشةية زؤر لةوة ئاَلؤزتر و 

للةت بة ضيين فراوانرتيشة. ئةو ثةيوةندييةي مي
ةم كؤمةَلطة دةدات لةسةرجثياواني ئايني طرَي 

دةشَيت هؤكاري بةشةرييةكاندا هةية. 
وني ئةو ثةيوةنديية بطةِرَيتةوة بؤ بةردةوامبو

ئةوةي كة مةسةلةكان بة تةواوي لةبةرذةوةنديي 
ئةقاَلنييةتدا يةكالنةبؤتةوة تةنانةت لة والتة 

 ثَيشكةوتووةكانيشدا.
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ثَيويستة ئةو بوونة )يان ئةو كةينونةية( 
بثشكنني كة ئةو ثةيوةندييانة تيايدا دةذين و طةشة 

ينةوة دةبةستَيتةوة. دةكةن كة عةملنانييةت بة ئا
دةمودةست تَيبيين ئةوة دةكةين ئةم دوو زاراوة دذ 

عةملانيكردن( بةس نني بؤ  –بةيةكة )ئايني 
شةرحكردني بابةتةكة، ئَيمة بؤية ئةو دوو زاراوةية 
بةكاردَينني ضونكة تا ئَيستا جطة لةمانة شيت ديكة 
لةبةردةستدا نني. لة راستيدا ئَيمة كارةكة سادة 

وة ئةطةر ئةم كَيشةية ياخود ئةو هةموو دةكةينة
مشتومِر و طفتوطؤية تةنها لةوةدا كورت بكةينةوة 
كة طواية بريتيية لة ملمالنَيي نَيوان دوو تيؤلؤجيا، 
يةكَيكيان داكؤكي لة ئايني و ثريؤزكردن دةكات و 
ئةويرتيان بريتيية لة ثياواني زانست و ئةقاَلنييةكان 

ة داكؤكي لةسةربةخؤيي ياخود برييارة ئازادةكان ك
ئةقَل دةكةن. ديارة ئةم كَيبةركَي تيؤرسازيية 
هةميشة ئامادةية و بَيطومان طرنطيشة، بةالم ئةطةر 
تةنها لةم ضوارضَيوةيةدا. بيهَيَلينةوة، ئةوا 
مةسةلةكة كورت دةكةينةوة. ثَيويستة 

 شيكردنةوةكةمان زؤر زياتر قووَل بكةينةوة.
كؤمةَلَي ئاتاج و لة ِراستيدا، لة مرؤظدا 

كة ئةمةش  –ثاَلنةري هاوزةمةن دةبينني 
بة طشيت بة دوو  –خاسيةتَيكي ئةنرتؤثؤلؤجيية 

ئاراستةي بنضينةيي و ثَيكةوة بةسرتاو دةِروات. 
ئاراستةي يةكةم بريتيية لة مةرتةبةي ئارةزوو 

Instance du desir  لةتةك هةموو ئةو هَيزانةي
زة فةردي و ثاشكؤي ئةو ئارةزووةن. ئةم هَي

مَيذووييانةيش هَيزطةلَيكي تاريكن و ئةستةمة 
وةسف بكرَين و شيبكرَينةوة. بةالم تةنها 

سةرةِراي جياوازي و  –شيكردنةوةي دةرووني 
دةتوانَيت اليةكي بطرَيت  –ناكؤكيي قوتاخبانةكاني 

و شييبكاتةوة. ئةم ئارةزووة، ئارةزووة لة خوداو 
يي مَيذوو هَيناويةتيية هةموو ئةو هَيزانةي بةردَيذا

ئاراوة تا دةطاتة ئارةزوويةكي سادةي وةكو منداَل 
خستنةوة و دةوَلةمةندبوون و هةذمونداري. لة 
ِراستيدا ئَيمة ئةم رةهةندة بةشةريية )ِرةهةندي 
ئارةزوو( زؤر كورت دةكةينةوة و دةخيةينة ناو 
بازنةي ئاينييةوة كة ئةمةش لة ئةجنامي فَيَلزاني و 

دني ثياواني ئاينييةوة ئةجنام دراوة. ئَيمة قؤرخكر
لةم حاَلةتةدا توَيذينةوةكةمان دةشَيوَينيني و تةنها 
لة خاَلَيكدا كورتي دةكةينةوة كة دذايةتيكردني 
ئاينة بةعةملانيةت، ئةمةش واتة ئَيمة هيض شتَيك 
لةو شتانة تَينةطةيشتووين كة ِروويانداوة و تا 

 ندا روودةدات.ئَيستاش لة مَيذووي ئةمِرؤما
ئاراستةي دووةم ياخود رةهةندي دووةم كة 
مرؤظي ثَي جيادةكرَيتةوة، بريتيية لة ثَيداطرتين لة 
تَيطةيشنت و دةرككردن ياخود ئاقَلبون )التعقل( 

Lexigence de Iintelligibilite ئةم ثَيداطرتن و ئاتاجة ،
لة تَيطةيشنت لة قوواليي ناخي مرؤظدا جَيطرية. لة 

سةردةمةكاندا مةسةلةكان بةو شَيوةية بوون. هةموو 
بةالم لة مَيذوودا روويداوة كة ئةم ثَيداطرتنة لةسةر 
تَيطةيشنت دوضاري بةرطري بؤتةوة و لة ِرَيطةي 
راسيت خؤي الدراوة. هةموو ئةو شتانةي ثَيشرت لة 
بارةي ئايديؤلؤجياي ثاساو بؤهَينانةوة لة ئيسالمدا 

وو ضريؤكةكامنان وةك بامسان كرد و هةروةها هةم
مةسيحي و وةك موسَلمانيش ئةو شتة دةسةملَينن 
كة دةسنيشامن كرد. لة رابردوودا ضةندين ثرؤسةي 
شَيواندن )تةحريفكردن( روويداوة، شَيواندن و 
تةحريفكردني واقيع تا ئةو سنورةي مرؤظ ناضار 
بووة لة ثَيناوي بةدةستهَيناني مايف خؤي لة 

تَيبكؤشَيت. لة نَيو ئةم  مةعريفة و تَيطةيشنت،
هَيَلةي تَيكؤشاندا لة ثَيناوي تَيطةيشنت لة شتةكان، 
مَيذووي عةملانيةت دةضَيتة نَيو هةمان هَيَلةوة. ئةو 
بةكارهَينانةي لة فةرةنسةدا وشةي عةملانييةت 
هةيةتي، زؤر لةوة الوازترة كة لة واقيعدا هةية، واتة 
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ؤر بةرينةي لة ضاو ئةو رةهةندة ئةنرتؤثؤلؤجيية ز
وشةي عةملانييةت هةيةتي و ئَيمة بة "زةرورةتي 
تَيطةيشنت و ثَيداطرتن لةسةر كةشفكردن و ناسيين 

 قواليي شتةكان" ناوي دةبةين.
بةالم ثَيداطرتن لة تَيطةيشنت و ئارةزووكردن لة 
دؤزينةوة، بةر هةموو دةركةوتنةكاني "ئارةزوو" 

طةيشنت" دةكةوَيت، ثَيويستة "ثَيداطرتن لة تَي
رَيطةي خؤي بكاتةوة و جةخت لة خؤي بكات. لةم 
ئاستةشدا دةبَي ئةو "شَلةذانة ناوةكيية"ي لة 
مرؤظدا هةية دياري بكرَيت سا ئةو مرؤظة سةر بة 
هةر ناوةندَيكي كولتوري بَيت. دةشَيت شَلةذاني 
ناوةكي بة ثلة و شَيوازي كولتوريي جياجيا بووني 

وانينةشدا بؤ شتةكان ئةوة هةبَيت. لة نَيو ئةم تَيِر
روون دةبَيتةوة كة عةملانييةت لة ئةزمووني 
مَيذوويي هةموو طروثَيكي بةشةريدا ئامادةية 
تةنانةت ئةطةر لة شَيوةيةكي الوازيشدا 
دةركةوتبَيت. بةالم بؤي هةية هَيزةكاني "ئارةزوو" 
لة ضركةساتَيكي مَيذوودا و لة نَيوةندَيكي 

بة تةواوي "ثَيداطرتن لةسةر كولتوريي دياريكراودا 
تَيطةيشنت" لةالي مرؤظ نةهَيَلَيت و ئةوسا ئةو 
مرؤظة ناتوانَيت طوزارشت لة خؤي بكات، بةالم 
دةشَيت ئةم حاَلةتةيش طؤِراني بةسةردا بَيت 

 ضونكة هيض شتَيك نيية تا كؤتايي داخراو بَيت.
ثَيدةضَيت ئةم منايشكردنةي ئَيمة بؤ 

ت بة حاَلةتي ئيسالمي، لة مةسةلةكان تايبةت بَي
ِراستيدا ئةمة لة مؤدَيلي خؤرئاوايشةوة وةرطرياوة. 
سرووش لة شَيوةي سيستمَيكي مةعريفيي 
هةذمونداردا بنجي داكوتاوة، لَيرةدا سرووش 
لةاليةن خوداوة هاتووة، كةواتة شتَيكي ِراست و 
كامَلة و شوَيين قسةلةسةر كردن و طفتوطؤ نيية. 

َيويستة ئةويش: دةمودةست تةنها يةك شيت ث
بِرواي ثَي بكرَيت و ثراكتيك بكرَيت. لة مَيذوودا 

خةَلكي ئةو "سيستمة مةعريفي"يةيان هةرس 
كردووة و بةشَيوةيةكي ئةرتةدؤكسيي ثتةو 
تةفسرييان بؤ كردووة و ثاشان لة زةويي واقيعدا 
بةزؤرةملَي جَيبةجَي كراوة. بةجمؤرة هةموو 

ةر كرا بؤ لةناوبردني مةرجَيكي طوجناو دةستةب
"ثَيداطرتن لةسةر تَيطةيشنت"، يان النيكةم بؤ 
جَلةوطرتين ئةو ثَيداطرتنة و ثاشان ديلكردني لة 
سنورَيكي بةرتةسكدا. بةالم ئَيمة دةزانني ئةم جَلةو 
طرتن و سانسؤرة ض مانايةكي هةية، بؤية تَيبينيي 

ؤ ئةوة دةكةين كة لَيرةدا ثَيداويستييةكي بةردةوام ب
خةبات كردن هةية لة ثَيناوي بةدةستهَيناني 
سةربةخؤيي رَيذةيي فيكر، مةبةستم لة سةربةخؤيي 
رَيذةيي ئةو سةربةخؤيية فيكرييةية لة بةرامبةر 
باوةِري دؤطماي ئاينييدا وةستاوة. ئةمةش دوورة 
لةوةي كة لة حاَلةتي ئيسالمدا جَيبةجَي بوبَيت و 

ا هةر بةو هةندَيجاريش لة حاَلةتي مةسيحيشد
شَيوةيةية. كةواتة عةملانييةت ئاماجنَيكي 

 هةميشةيية و دةبَي بةردةوام تازة بكرَيتةوة.
بةالم لَيرةدا دةبَي وريا بني، نابَيت 
عةملانييةتيش بكرَيت بة عةقيدةيةكي ئايديؤلؤجي 
كة ئازاديي فيكر سنوردار بكات وةك ضؤن 

ي ئايينةكان ئةمة دةكةن. عةملانييةتي خةباتطَيِر
ياخود عةملانييةتي توندِرةو كة لة خؤرئاوادا لة 
دذي ثياواني ئايني بوو، بةو ئاراستةية هةنطاوي 
              ناوة. ئَيمة دذي ئةم جؤرة هةَلوَيستةين 
هةروةك ضؤن دذي هةَلوَيسيت ئاينيني لة خنكاندني 

 ئازاديي فيكر.
وةك دةزانني عةملانييةت بريتيية لة 

دةسةالتة ئاينييةكان كة ئازاديي بةرةنطاربونةوةي 
بريكردنةوة لةالي مرؤظ دةخنكَينَيت. لة مَيذووي 
ئاينةكاني ئَيمةدا ئةم شتة روويداوة، مةبةستم لة 
ئاينةكاني كتَيبة كة ثشت بة تَيكستةكاني 
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دةبةستَيت و هةميشة ثَيمان دةَلَيت لةو كتَيبةدا 
وانووسراوة! لَيرةوة كةساني رؤشنطةر بةناوي 

اديي بريكردنةوة و ثَيداطرتن لةسةر تَيطةيشنت بة ئاز
ئاطاهاتن و راثةِريني، ثَيداطرتن لةسةر تَيطةيشنت 
وزةيةكي ديناميكيية لة مرؤظدا كة جياواز نيية لة 
وزةي ذيان و هةستانةوةيةكي قووَل كة دةشَيت ئةو 
مرؤظة ئازادة لة بةرامبةر تَيكستةكاني كتَييب 

انة ئينب روشد و مارتن لؤتةر و ئاينيدا بَلَيت: نا، بِرو
ئرياسم و ظؤَلتَير و كةساني دي بة جؤرَيكي تر 
قسةيان كردووة. بةالم ئةمةش ماناي ئةوة نيية 
عةملانييةت ببَيت بة دةسةاَلتَيكي باال كة جؤري 
بريكردنةوةمان بؤ دياري بكات و ثَيمان بَلَيت بري لة 

شرت ضي بكةينةوة و سنورمان بؤ بكَيشَيت كة ثَي
دةسةاَلتي تيؤلؤجي و ئةكلريؤس )ثياواني ئاييين 
مةسيحي( ئةم كارةيان كردووة. عةملانيةت تةنها 
تةركيز دةكاتة سةر ثَيداطرتن لة ئاتاجي تَيطةيشنت 
و رةخنةطرتن لةناو شَلةذانَيكي طشتيدا كة لة 

 مرؤظدا هةية.
دةبَي لَيرةدا مةسةلةكان قووَلرت بكةينةوة، 

ين لة نَيوان ديسثليين ئاييين و دةبَي جياوازي بكة
ديسثليين كؤمةاليةتي يان سياسي، ئةم دوو 
ضةشنة ديسثلينة بة هةمان رَيطة كار ناكةن. ئَيمة 
دةزانني طؤِرةثاني "ئارةزوو" بةر تابووة سَيكسي و 
خؤراكييةكان دةكةوَيت، هةروةكو ثَيداطرتن لة 
 تَيطةيشنت و كةشفكردن بةر بريوباوةِرة ئاينييةكان
دةكةوَيت. دةبَي ئةوة بزانني ضؤن مرؤظ هةوَلدةدات 
خؤي لة هةموو سنور و ديسثلينَيك رزطار بكات و 
هاوكات ديسثلينَيكي خوديي دياريكراو بةسةر 
خؤيدا ثرؤسة دةكات. بؤ منوونة كؤ دةنطي 
ئيسالمي )ئيجماعي ئيسالمي( كة ثَيشرت لة 
بارةيةوة دواين، ئةم ئيجماعة خؤي بةسةر هةموو 

وسَلمانَيكدا دةسةثَينَيت. دةشَيت "ديسثليين م

خودي" رةنطدانةوةي كؤمةَلطاي دةوروبةر بَيت، 
بةالم لة هةمان كاتدا دةشَيت لة "ناوةوة"يش 
هاتبَيت، واتة لة ناوةوةي مرؤظدا هاتبَيت هةروةكو 
ئةمة لةالي سؤفيستةكاندا دةبينيني. لَيرةدا هةست 

ةري دةكةين بة هةموو ئيشكاليةتةكاني تاكي بةش
كة لة كؤمةَلطةدا دةذي. بؤ منوونة )حةلالج( 
شةهيدي سؤيف كة لة بةغدا لة خاضدرا، يان )ئينب 
روشد( ئةو فةيلةسوفةي لة قورتوبةدا بةِرةمسي 
ئيدانةكرا، ئةمانة دوو منوونةي رووني ئةو شتةن 

 كة باسم كرد.
 

 بةرةو ثرؤسةيةكي عةملانييانةي ئيسالم
تانةي باسم كردن، لةذَير رؤشنايي ئةو ش

دةَلَيم ثَيداضوونةوةيةكي رةخنةطرانةي مَيذووي 
ئيسالم و كةلةثوري ئيسالمي، ئةمِرؤ لة هةموو 
رؤذَي زياتر خؤي دةسةثَينَيت، ئةمةش ثَيويستيي 
بةكارَيكي قةبة و طةورة هةية، لَيرةدا دةبَي دان بةو 
ثَيشكةوتنة طةورةيةي خؤرئاوادا بنَيني كة لةو 

ان كاري رةخنةطرانةي طرنطي بوارةدا سةد
 بةرهةمهَيناوة.

ئَيمة ئةمِرؤ، بؤ يةكةمني جار لة مَيذووي 
ئيسالمدا، ضةندين ثرسيار دةبينيني كة بة 
ئاراستةي طومانَيكي بةردةوام و ثةيدةرثةي 
دةخرَينةِروو. ئةم طوزارشتة ضةرخَيكمان بري 
دةخاتةوة كة بة )ضةرخي طومان( ناودةبرَيت و 

دةي نؤزدةهةمدا لةاليةن ماركس و ئةمةيش لة سة
نيضةدا دةرطاكاني كرانةوة. ئيسالم لة مَيذووي 
خؤيدا هةرطيز شتَيكي لةو ضةشنةي بةخؤوة 
نةبينييوة. بَيطومان ئَيمة دةزانني لَيرةدا 
ثراكتيزةطةلَيكي نَيطةتيظانة بؤ "طومان" هةية، بؤ 
منوونة بةكارهَيناني خةباتطَيِري و سياسيي 

بة شَيوةيةكي روكةشانة بةكاربراوة و ماركسيزم كة 



 65  

SARDAM  No. 41    2005 

هةسيت جةماوةريان وروذاندووة تا لة دذي زوَلم و 
زؤرداري راثةِرَيت، ئةمة شتَيكي ِرةواو داواكراوة. 
بةالم لة هةمان كاتدا كاركردن بةم ئاراستةية لة زؤر 
شوَيندا بووة مايةي دؤطماكردني ماركسيزم و لة 

كؤمةَلَي قاَليب راستيدا ماركسيزم طؤِراو بوو بة 
 فيكريي كؤن و ثري و وشك.

هةروةها تَيبيين ئةوة دةكةين كة ماركسيزم تا 
ئةمِرؤش بةشَيوة ئيجابيةكةي نةلة فيكري 
هاوضةرخي عةرةبي و نة لة فيكري ئيسالميدا 
نةناسراوة. دةتوانني هةمان شت سةبارةت بةو 
رةخنانة بَلَيني كة نيضة لة مةسيحييةتي طرتووة. 

ةية قابيلي ئةوةية بةسةر ئيسالمدا ئةو رةخن
 ثراكتيك بكرَيت.

ئةطةر لةم تَيِروانينةوة تةماشاي سةرانسةري 
مَيذوو بكةين، ئةوا دةشَيت زةمينة خؤشبكرَيت بؤ 
ثرؤسةي عةملانييانةي ئيسالم، ئةمةيش لةذَير 
تيشكي ئةو سنورةي ثَيشرت بؤ عةملانييةمتان 
كَيشا. ئةوسا دةشَيت عةملانييةت لةو 

ؤمةَلطايانةدا باَلوبَيتةوة كة ئيسالم تياياندا ك
ئاييين ِرةمسيية )بةالم كةي؟(. ماوةيةكي درَيذة 
خؤرئاوا خةوشَيك لة كؤمةَلطة ئيسالمييةكان ياخود 
لة ئيسالم دةطرَيت كة ئيسالم زةمةني و رؤحي 
تَيكةَلدةكات، واتة دونيايي و ئاييين تَيكةَلدةكات. 

روونة، بةالم هؤيةكةي ئةمة شتَيكة لةالي ئةوان 
ناطةِرَيتةوة بؤ خودي ئيسالم وةك ئاينَيك و 
ناطةِرَيتةوة بؤ سروشتة جةوهةري و ئةزةلييةكةي، 
ضونكة ئيسالميش هةروةكو مةسيحييةت بةهةمان 
رَيطة كاريان كردووة. لة راستيدا هؤيةكةي 
دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي كة كؤمةَلطة "ئيسالمييةكان" 

كي رةخنةطرانةي طةورةيان تا ئةمِرؤش فيكرَي
نةناسيوة، تا ئةمِرؤش رةخنةيان لة كةلةثوري 
خؤيان نةطرتووة وةك ضؤن خؤرئاوا ماوةيةكي زؤرة 

دةستيان كردووة بة رةخنةطرتن لة كةلةثوري 
 خؤيان.

بؤ ئةوةي قسةكةمان كورت بكةينةوة كة زؤر 
درَيذةمان ثَيدا، با لة دوو خاَلي طرنط بدوَيني )و لة 

دا طةلَي خاَلي تريش هةن(. خاَلي يةكةم ِراستي
ثةيوةستة بة )دةوَلةتي ئيسالمي( و ثَيشرت كة باسي 
خةالفةمتان كرد لةم خاَلة دواوين. دةوَلةتي 
ئيسالمي لة سةرةتادا بة دواي ثاساوَيكي دينيدا 
دةطةِرا. ئةمة هيض طومانَيكي تيا نيية. بةالم لة 

ةملاني بووة و واقيعدا ئةو دةوَلةتة لة بنةِرةتدا ع
وةكو هةر دةوَلةتَيكي تري تازة ثَيطةيشتوو 
ِرووبةِرووي طرفيت رَيكخستين كؤمةَلطة بؤوة. 
لَيرةدا ضةندين منوونةمان لةبةردةستداية. يةكَي لة 
طرنطرتين ئةو منوونانة، ئةو ثةيامةية كة ئينب 

زاينييدا نووسيويةتي و  750موقةففةع لة ساَلي 
ي دةوَلةت و بونيادو تايبةتة بة دامةزراندن

دةزطاكاني دةوَلةت. ئينب موقةففةع نووسةرَيكي 
ئَيراني بوو و شارةزاييةكي باشي لة كةلةثوري 
ئَيراني هةبوو. ثةيامةكةيشي ئيلهام وةرطرتن بوو لة 
شَيوة و رَيكخستين دةوَلةتي ئَيراني كة بةر لة 

سةردةمي ئيسالم بةماوةيةكي درَيذ لة 
لةراستيدا دةوَلةتي  ساسانييةكاندا هةبوو.

دا دامةزرا، وَينةيةكي  ز750عةبباسي كة لةساَلي 
 كؤثيكراوي بونيادي دةوَلةتي ساساني بوو.

ئينب موقةففةع ثةيامَيكي بضووكي نووسي بة 
(، رسالة الصحابةناونيشاني "ثةيامي ياوةران" )

ئينب موقةففةع لةو نامةيةدا بونيادةكاني دةوَلةت و 
يشاندةكات، واتة بونيادةكاني دامةزراوةكاني دةسن

دةوَلةتي عةبباسي دياري دةكات كة لة بةغدا 
دادةمةزرَيت بَيئةوةي بطةِرَيتةوة بؤ ئايني. نووسةر 
لةو نامةيةدا كؤمةَلَي كَيشةي هةستثَيكراو و 
ماتريالي دةخاتة ِروو، بؤ منوونة شَيوازي حوكمي 
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سوريا و عَيراق و ضؤنَيتيي طةِراندنةوةي ئاسايش 
ئارامي بؤ ئةو دوو ناوضةية، دةرةجنامي ئةمةيش و 

بووة هؤي دةركردني ضةند بِريارَيك كة ثةيوةست 
بوون بة سوثا و ثؤليس و دادوةري. ئينب موقةففةع 
هةموو ئةم شتانة بة كؤمةَلَي وشة و طوزارشيت 
ثؤزةتيظيسيت شَيدةكاتةوة بةبَي ثشت بةسنت بة 

 بريؤكةي وةهميي ياساي ئاييين ئيسالمي.
ئَيمة لَيرةدا لةبةردةم دؤكيومَينتَيكي مَيذوويي 
طرنطداين، ئةو دؤكيومَينتة ضؤنَييت سةرهةَلداني 
دةوَلةتي نوَيمان ثيشاندةدات كة ِرووبةِرووي 
كؤمةَلَي طريوطرفيت تايبةت بةهةر دةوَلةتَيكي تازة 
لةدايك بوو دةبَيت. هةموو ئةو شتانة لة نَيو 

رووياندا. بةجمؤرة تَيِروانينَيكي عةملانييانة 
دةشَيت بةهؤي ميتؤدي مَيذوويي رةخنةطرانةوة 

 راستيية مَيذووييةكان ئاشكرا بكةين.
لَيرةدا خاَلَيكي تر هةية كة لةوانةية سةبارةت 
بة عةملانيكردني ئيسالم طرنطييةكي زياتري 
هةبَيت، ئةو خاَلةش بةندة بةو شتةي كة 

ةريعةت موسَلمانةكان بة )شةريعةت( ناوي دةبةن، ش
بةمانا ئةسَلييةكةي )بة مانا ئيتمؤلؤجييةكةي( 
واتة: ئةو رَيطا راست و دروستةي بةرةو خودا 
دةضَيت. لَيرةدا تَيطةيشتنَيكي تةقليدي بؤ 
شةريعةت هةية كة لة هةندَي واَلتدا بة تايبةتي لة 
كةنداوي عةرةبيدا ثرؤسةكراوة. شةريعةت بريتيية 

يةنَيكي ياسا لة ضةند ثرةنسيثَيك كة هةموو ال
دةطرَيتةوة، بؤ منوونة اليةني مةدةني و 
دامةزراوةيي و كَيشةكاني تاوان، هةموو ئةو 
ياسايانة لة كؤمةَلطةدا جَيبةجَي دةكرَيت. كةضي 
موسَلمانان بة ضةشنَيك ئةو ياسايانةيان وةرطرتووة 
و بةجؤرَيك نواندويانة و تيايدا ذياون وةك ئةوةي 

ايةكي خودايية، لة ئاطايي ئةو ياساية خاوةني بنةم
ئيمانيي ئةواندا بةجؤرَيك بنجي داكوتاوة وةك 

ئةوةي ياساكان لة تَيكستةكاني قورئان و لة 
فةرمودةكاني ثَيغةمبةرةوة بةرهةم هَينراون. 
بةجمؤرة كاتَيك بؤ منوونة يةكَي لة موسَلمانةكان 

ئةوا لة نَيو  –دادطاي قةزايي  –دةضَيتة دادطا 
ةريي خوداييدا دةذي!! بة درَيذايي ضركةساتي دادو

ضةندين سةدة لة سةرانسةري كؤمةَلطة 
ئيسالمييةكاندا مةسةلةكان بةو شَيوةية ثرؤسة 
كراون، سا ئةو كؤمةَلطايانة مةدةني بووبن يان 
الدَييي هةر بةو تةشريعة )يان بةو ياساية( 
طؤشكراون و بةسةرياندا سةثَينراوة وةك ئةوةي بة 

 خودايية. –ياسايةكي  –يعَيكي فيعلي ئةمة تةشر
بةر لةوةي قسةكامنان لة بارةي شةريعةت 
كؤتايي ثَي بهَينني، دةبَي لَيرةدا تَيبينييةكي طرنط 
تؤمار بكةين، لة راستيدا شةريعةت بةسةر هةموو 
والتة ئيسالميةكاندا ثراكتيك نةكراوة، ضونكة 
دنياي شوانكاري و كشتوكاَلي تا ئةندازةيةكي زؤر 

بووة لةو ياساية. شةريعةتيش لة بنةِرةتدا دوور 
بةندة بة دةوَلةتي مةركةزييةوة، واتة بةندة بة 
دةسةاَلتي خةليفةوة كة هةر خؤي قازيي طةورة 
)قازيي قوزات( دياري دةكات، ئةميش لةالي 
خؤيةوة قازي )يان: دادوةر(ي شوَينةكاني تر 
دةسنيشاندةكات و.. هتد. كةواتة ثراكتيككردني 

ت و درَيذبوونةوةي جوطرافيي دةوةستَيتة شةريعة
سةر ئاسيت باَلوبونةوةي دةسةاَلتي دةوَلةتي 
مةركةزي. هيض رؤذَي ئةو دةسةالتة دةسةالتَيكي 

منوونة لةجةزائريي طشتطريو سةرجةمطري نةبووة. بؤ
، بةشَيكي 1962ساَلي بةر لةرزطاريدا، واتة تا

ة، طرنطي والت شةريعةتي تيادا ثراكتيك نةكراو
بةَلكو لةوَيدا ياساي لؤكاَلي )ياساي عورف( 
جَيبةجَي دةكرا كة دةطةِرَيتةوة بؤ بةر لة ئيسالم. 

شةريعةت بةالم لةو ساَلة بةدواوة دادوةري بةثَيي 
 هةموو والتدا جَيبةجَي كرا.يةكخراو بةسةر
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لَيرةدا ئةو ثرسيارةي خؤي دةخاتةِروو، بةم 
 شَيوةيةية: 

ليؤنةها كةس باوةِريان ضؤن ئةوة روويدا كة م
بةوة هَينا كة شةريعةت خاوةني بنةمايةكي 
خودايية؟ ثَيويستة ميتؤدي تةفكيكي و 
شيكردنةوةي زانسيت وةالمي ئةم ثرسيارة بداتةوة. 

 ئَيمة لَيرةدا هةوَلدةدةين وةاَلمي بدةينةوة.
بةثَيي طَيِرانةوةي ِرةمسي، شةريعةت ثلة بة 

ةوة شكَلي طرت كة ثلة بةهؤي كاري ئةو دادوةران
دةبوو طريوطرفتة زؤر و جياجياكاني موسَلمانان 
ضارةسةر بكةن. ميتؤد و رَيبازي ئةوان برييت بوو 
لة طةِرانةوة بؤ تَيكستةكاني قورئان تا ضارةسةري 
لَيدةربَينن، واتة بِرياري كؤتايي بةشَيوةيةك لة 
شَيوةكان لة قورئانةوة دةردةهَينرا. سةرجةمي ئةو 

ة دواتر و لة ساتةوةخيت سَي سةدةي ئةحكامان
يةكةمي كؤضيدا كؤكرانةوة تا ذمارةيةكي طةورةي 
ئةحكامي دادوةري ثَيكبهَينرَي. ئةو تَيكستة 
فيلؤلؤرجي و دادوةرييانة سةر بة ضوار سةركردةي 
مةزهةبةكانن: مالك بن ئةنةس، ئةبوحةنيفة، 
شافعي، ئةمحةد بن حةنبةل. كةلةثوور نةوة لة 

ئةحكامي ئةمانةي ثاراستووة تا دواي نةوة 
طةيشتؤتة ئةمِرؤ. لَيرةوة ئةم ضوار قوتاخبانة 
فيقهيية دروست بوون: )مالكي و حةنةيف و شافعي 
و حةنبةلي(. ئةمانة ئةو قوتاخبانة 
ئةرتةدؤكسييانةن كة جيهاني ئيسالمييان دابةش 

 كرد، بَيطومان جطة لة قوتاخبانة شيعييةكانيش.
مسيي ئةو ضريؤكةية كة ئةمة طَيِرانةوةي رة

خؤرهةاَلتناسان خستيانة مةحةكي رةخنةي 
مَيذووييةوة. ئةو خؤرهةاَلتناسانة )بؤ منوونة: 
طؤلدزيهر، شاخت.. هتد( سةملانديان كة شتةكان 
بةشَيوةيةكي تر روويانداوة، ئةو طَيِرانةوةيةيش كة 
كةلةثوور دايهَيناوة جطة لة وةهمَيك شتَيكي تر 

ةوة بووة تا سيفةتي خواوةنديي نيية، ئةمةش بؤ ئ
بةسةر ياسايةكدا بدرَيت كة بة شَيوةيةكي 
ثؤزةتيظيسيت لةناو كؤمةَلطة ئيسالمييةكاندا 

 جَيبةجَي كراوة.
لة راستيدا لة نيوةي يةكةمي سةدةي يةكةمي 
كؤضيدا، كاري قازييةكان لة بنةِرةتدا لةو نةريتة 

سالم لؤكاَلييانةوة ئيلهامي وةردةطرت كة بةر لة ئي
هةبوون و ئةو نةريتانةيش بةثَيي شوَينةكان 
جياوازبوون. راي تايبةتي قازييةكان رؤَلي 
يةكالكةرةوةي لة كَيشةكاندا دةبيين. كةضي 
طةِرانةوة بؤ ياساي قورئاني بة ئةندازةيةكي كةم 
كاري ثَيكراوة و بةشَيوةيةكي ثضِر ثضِر بووة نةك بة 

ثوري شَيوةيةكي سيستماتيك وةك ئةوةي كةلة
 رةمسي هةوَلدةدات وامان تَيبطةيةنَيت.

رَيك لةبةر ئةم هؤية، شافعي لة بةرامبةر ئةو 
واتة دؤخي ثةرتبوني  –دؤخة ناجَيطري و ئاذاوةيةدا 

دادوةرةكان، و جياوازيي ئةحكامةكان بةثَيي 
جياوازيي شوَين و جياوازيي دادوةران، كة ئةمة 
مةترسييةك بؤ يةكَيتيي ئوممةي ئيسالمي 

لة بةرامبةر دؤخَيكي وادا شافعي لة  -َيكدةهَينَيتث
ز(دا ثةيامة ناودارةكةي 820-ز800نَيوان ساالني )

نووسي كة تيايدا ميتؤدي ياسا دياري دةكات. ئةم 
ثةيامة تيؤريية كارَيكي دواتر و لة ثاش 
شَيوةطرتين ئةحكامة دادوةرييةكاندا بوو. جطة 

فيكري لةمةش يةكَيكة لةو نووسينة جوانانةي 
ئيسالمي كالسيكي بةرهةمي هَيناوة. ئةو ثةيامةي 
شافعي لة ضوار ثرةنسيثدا ِرَيساو بنضينةي ياسا 

 دةخاتة ِروو:
ئيجماع )بةالم -3فةرموودة، -2قورئان، -1

ئيجماعي كَي؟ ئاخؤ ئةوة ئيجماعي هةموو ئوممةية 
يان تةنها ئيجماعي فوقةهاكانة؟ ثاشان فوقةهاي ض 

 ثَيوةر.-4َيك؟ وةالم نيية.(، سةردةمَيك و ض شار



 68  

SARDAM  No. 41   2005 
 

ئةمة ئةو فَيَلة طةورةية بوو كة رَيطةي بؤ ئةو 
وةهمة كردةوة كة طواية شةريعةت خاوةني 
ئةسَلَيكي خودايية. ثَيوةر رَيطة بؤ ضارةسةري 
طريوطرفتة تازةكاني ذياني كؤمةَلطة ئيسالميةكان 
خؤشدةكات، واتة ئةو حاَلةتانةي ياسا و 

اندا نةضوون. بةم شَيوةية هةموو فةرموودةكان بةالي
ياساي داهَينراو ثريؤز دةكرَيت. هةموو ئةم كارة 
شتَيكة درةنط روويدا. ئةو ياسايةي بة ياساي 
ئيسالمي ناوزةد كراوة، لة ِرووي زةمةنييةوة، بةر 
لةسةرهةَلداني ئةم ثرةنسيثة تيؤرييانة شَيوةي 
طرتووة كة بووة مايةي ديسثلني كردن و 

 ياسا. ثريؤزكردني
لة سةرَيكي تر، دةبَي ئاماذة بؤ ِراستييةكي 
طرنط بكةين، ئةويش: ئةو ضوار ثرةنسيثة تواناي 
ثراكتيزةيان نيية! يةكةم: خوَيندنةوةي قورئان 
جياوازييةكي طةورةي تةفسريي وروذاندووة. بةالم 
مةسةلةي فةرموودة، ئةوا كَيشةكة زؤر سةخترتة، 

ؤكييةكي بةردةوام ضونكة فةرموودة بريتيية لة ناك
جطة لة هةندَي فةرموودةي كةم نةبَيت كة بة ئاستةم 

 دياري دةكرَيت.
ئَيمة دةزانني لَيرةدا دوو كةلةثوور لة 
فةرموودةدا هةية، كةلةثوري سونين و كةلةثوري 
شيعي، ئةم دوو كةلةثورة بة تةواوي لَيكدابِراون. 
لَيرةوة بؤمان دةردةكةوَي ئةو )شةريعةت(ةي 

ة باسي دةكةن، لة بنةماكانيدا لةالي شيعةو بةفيزةو
سوننة، يةك شةريعةت نيية. سةبارةت بة 
)ئيجماع(يش كة زؤر بة دةطمةن بةدي هاتووة، 
               بريتيية لة ثرةنسيثَيكي تيؤري كة تةنها 
          بةسةر هةندَي مةسةلةي طةورةدا ثراكتيك كراوة 

           ئاني و بؤ منوونة شَيوةطرتين تَيكسيت قور
نوَيذو، ئاهةنطَيِران لة جةذني لةدايكبووني 

 ثَيغةمبةر و..

بةجمؤرة ئاسيت ئةو مةترسيية طةورةية 
دةبينن كة لة هةموو ئةو ضريؤكةوة دَيتة بةرهةم، 
واتة ضريؤكي ثَيكهَينان و شَيوة طرتين شةريعةت. 
بة تايبةتي ئةطةر زانيتان كة ئةم شةريعةتة دةبَي 

بة ذيان و هةَلسوكةوتي هةموو تةحةكوم 
موسَلمانَيكةوة بكات و تةنانةت بة بريكردنةوةي لة 
هةموو ضركةساتَيكي ذيانيدا. بةجمؤرة تَيكةَلبونَيك 

و ئاينيدا  Legalروويدا لة نَيوان ياساي شةرعي 
religiens.يان لة نَيوان زةمةني و رؤحيدا ، 

دةبَي ئةوة بزانن كة ماوةيةكة ثراكتيزة كردني 
ميتؤدي مَيذوويي رةخنةطرانة بةسةر ئةو كَيشة 
طرنطةدا هاتؤتة بوون بةالم دوضاري زةمحةتي و 
ئاستةنطي طةورة دةبَيت. هةَلوَيسيت موسَلمانان لة 
شةريعة جؤرَيك لة تةقليدي كؤيلةيي و 
سكوالستيكي دةنوَينَيت كة بة هؤي فَيركردني 
تةقليدي و تةلقني و بةزؤر ثَي لةبةر كردن بة 

 رَيذايي نةوةكان بنجي داكوتاوة.د
راستة هةميشة لة ئيسالمدا روناكبريي ئازاد 
هةبوون، بةالم لة زؤربةي حاَلةتةكاندا طومانيان 
لَيكراوة و ئيدانة كراون. لَيرةدا دةبَي ئاطاداري 
ضارةنووسي فةلسةفة بني لة ئيسالمدا، ئةو 
فةلسةفةيةي كة لة بارةيةوة دةيانوت جطة لة 

ةيةكي الوازي فيكري يؤناني شتَيكي تر دةنطدانةو
نيية، بةالم لة راستيدا وانيية. ئيسالمي ِرةمسي 
)واتة ئيسالمَيكي دؤطما كة دواتر باال دةست بوو( 
ِرَيطر بوو لةبةردةم بوذانةوةي فةلسةفةي 

 ئيسالميدا.
لَيرةدا هةميشة كَيبةركَييةك هةبووة لة نَيوان 

سةواناني فةقيهةكان )ثا –فيلؤلؤجيستةكان 
دةوَلةت( كة ثاساويان بؤ كارةكاني دةوَلةت 
دةهَينايةوة و جَيبةجَيكردني شةريعةتيان 
دةستةبةر دةكرد، و لة نَيوان تَيِراماني فةلسةيف كة 
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رةخنةي لة شتة بنضينةييةكاني تايبةت بة 
راظةكردني تَيكستةكان دةطرت و هةروةها رةخنةي 

مةَلطةدا لة رَيكخستين كاروباري دونيايي لة كؤ
دةطرت. بةالم )ئينب روشد( بةبَي هيض طومانَيك 
كةسَيكي زؤر جياواز بوو، ضونكة لة كةسيي خؤيدا 

كة -ثيشةي دادوةري -1دوو شيت كؤكردبووةوة: 
-2و  -ئةو دادوةرَيكي طةورةبوو لة قورتوبةدا

فةلسةفة. بةالم كارة بَلندةكةي دادوةريي، نةيتواني 
ةقيهانةي تر بيثارَيزَيت كة لة بَيزاريي سةرجةم ئةو ف

 ئيدانةيان كرد و ثاشان زيندانييان كرد.
بة ضاكي لةم دؤخة تَيبطةين، جا بؤ ئةوةي 

و دوورخستنةوةي  دؤخي بةسووك تةماشاكردنواتة
بةردةوامي فةلسةفة لة كةشوهةواي ئيسالميدا، ئةوا 
دةبَي بِروانينة ئةو شتانةي بة فيعلي لة خاكي 

اندا روويانداوة بة تايبةتي كؤمةَلطة ئيسالمييةك
هةر لة سةدةي دوانزةهةمي زاينيي و سةدةكاني 

 دواتريشدا.
ئةو كؤمةَلطايانة كة هةم لة ناوةوة و هةم لة 
دةرةوةيشدا هةِرةشةلَيكراو بوون، هةميشة 
ناضاربوون سيستمَيكي ئاسايشي تايبةتي 
دامبةزرَينن. لة دؤخَيكي وةهاشدا مومكني نيية 

يي بةشداري لة بناغةداناني ئةو فةلسةفةي رةخنة
سيستمةدا بكات، بطرة بة ثَيضةوانةوة "رةخنة" 
دةبَيتة مةترسي و هةِرةشة. تةنها شةريعةتَيكي 
توند و كاريطةر لة دةرووني خةَلكيدا، دةتوانَيت 
ثاَلثشتَيكي طةورةي ئةو جؤرة رذَيمة بَيت. تةنها 
ئةو شةريعةتة تواني لة بةرامبةر بزووتنةوة 

ييةكاني ناوخؤدا بوةستَيت و هةروةها رةخنة
ِرووبةِرووي مةترسيية دةرةكييةكانيش بَيتةوة 
كةخؤي لة مةترسيي خؤرئاوادا دةبينييةوة. ئةو 
بارودؤخة تا رؤذي ئةمِرؤمان هةر بةردةوامة. 
شةريعةت يةك زمان و يةك سيستمي بةهاي ئامادة 

دةنوَينَيت كة دةتوانَيت لة ضركةساتة طةورةكاني 
انكاريدا جةماوةر ساز و ئامادة بكات. ئةمِرؤ طؤِر

شةريعةت لة خزمةتي ئايديؤلؤجياي بنياتناني 
نيشتمانيدا بةكاردةهَينرَيت وةك ضؤن لة رابردوودا 
خزمةتي سواللةو دةسةالتة يةكلةدواي يةكةكاني 
كردووة. لة نَيو بارودؤخ و مةرجَيكي لةو ضةشنةدا 

زةوة خؤي دةبينيني مةسةلةي عةملانييةت بةهَي
 دةخاتة ِروو.

 
 كؤتايي: هيَزي دياردةي قورئاني

ئَيمة ثَيشرت لة بارةي مةسةلةي "دياردةي 
قورئاني" و ضؤنَييت طةشةكردن و شَيوةطرتنيدا 
دواوين، ئَيستايش شتَيكي قووَلرت منايش دةكةين 
كة دةشَيت تواناي ئةوةمان ثَي ببةخشَيت 

ني ئةو دةرةجنامةكاني راظة بكةين و لة هؤكارةكا
كاريطةريية تَيبطةين كة بة درَيذايي سةدةكان 
بةسةر خةَلكيدا هةيةتي. دةبَي هةر لة سةرةتاوة 
جياوازي بكةين لة نَيوان "دياردةي قورئاني" و 
"دياردةي ئيسالمي"، وةك ضؤن لة مةسيحييةتدا 
جياوازي دةكرَيت لة نَيوان دياردةي ئينجيلي و 

 دةزطايي. –دياردةي كةنيسةيي 
ئان، هةروةكو ئينجيلةكان، بريتيية لة قور

ضةندين ميتافؤري بَلند  كة لة بارةي دؤخي 
بةشةرييةوة دةدوَيت. ئةو ميتافؤرة )مةجاز( 
مومكني نيية ببَيت بة ياسايةكي ِروون. وةهمي 
طةورة بريتيية لة باوةِري مليؤنةها كةس كة طواية 
ئةو طوزارشتة مةجازييانة دةتوانن بنب بة ياسايةكي 

يشكةر و ئاكتيظ و بنب بة ضةند ثرةنسيثَيكي ئ
دياريكراو كة لة هةموو كات و شوَينَيكدا جَيبةجَي 
دةكرَيت و بؤ هةموو زةمان و زةمينَيك دةطوجنَيت. 
هةموو ئةم شتانة لةسةدةكاني ثَيشوودا بة حةمتي 
روويانداوة، ضونكة كؤمةَلطة ناضاربووة ثةنا بؤ 
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ئةو ديسثلينة  جؤرَيك لة ديسثلني ببات و بةبَي
ئاذاوة باَلودةبَيتةوة. كؤمةَلطة بةشةرييةكان ناتوانن 
بة درَيذايي ذيان هةر لة سةر زماني ميتافؤر 
)مةجاز( بذين. ميتافؤر تَيِرامان و خةياَل و بري و كار 
متوربة دةكات و هةروةها ئارةزووي جَيهَيشتنيش 
متوربة دةكات، ميتافؤر وزةيةكي فرة و 

دا دةوروذَينَيت، بةالم لَيرةدا مرؤظي ديناميكيمان تيا
هةستيار هةن و لة كؤمةَلطةدا دةذين و ذياني 
تايبةتي و جياوازي خؤيان هةية كة ئةمةيش 
ثَيويستيي بة ضةشنَيك لة ِرَيكخسنت و ديسثلني 

 هةية. بةجمؤرة شةريعةت هاتة ئاراوة.
دةبَي لَيرةدا ئاماذة بؤ هةموو ئةو كةشوهةوا 

نةيي(ية بكةين كة لة ميانيدا ميتؤلؤذي )ئةفسا
ثرؤسةي تَيثةِرين لة قؤناغي ميتافؤرةوة بؤ قؤناغي 
بةدةستهَيناني ياسايةكي توند و رؤشن ئةجنام درا، 
ئةو ياسايةيش بريتيية لة شةريعةت. دةبَي ئةم 
مةسةلةية لةالي موسَلمانان و مةسيحييان و طةالني 
تريشدا بثشكنني. ئةو كةشة ئةفسانةيية 

ذيية( كة دةسةاَلتي بةسةر نةوةكاني )ميتؤلؤ
ثَيشوودا هةبوو، بناغةي بؤ ئةو وةهمة طةورةية 
داِرشت، واتة رؤيشنت لة )ئريادةي خوداوة( كة لة 
كتَيبة ثريؤزةكاندا طوزارشيت لَيكراوة بةرةو ياسا 
فيقهييةكان )شةريعةت(. لة راستيدا لَيرةدا ضةندين 

هةية.  جؤري جياواز لة ئاخاوتن )ياخود طوتار(
لَيرةدا جياوازي هةية لة نَيوان طوتاري شيعري يان 
ئاييين / و طوتاري ياسايي فيقهي يان فةلسةيف. 
مومكني نيية بتوانني لة دوو طوتاري يةكةمةوة 
بةرةو طوتارةكاني تر هةنطاو بنَيني تةنها بةزؤرة 

 ملَي و بةزؤرداري نةبَي. 
 سةرباري ئةو ثَيداضوونةوة رةخنةييانة، ئَيمة

ناتوانني بووني هَيزي طةورةي "دياردةي قورئاني" 
و هةروةها دياردةي ئينجيلي فةرامؤش بكةين. ئةم 

هَيزة بةهؤي كؤششي هةندَي لة كةسايةتيية 
ئاينيية طةورةكان و هةندَي لة كةسايةتيية 
روناكبريةكان، بةردةوام بوو، هةروةها بةهؤي هَيزي 

ضةرخانة دةوَلةتيشةوة كة بة ثَيي بارودؤخ و وةر
 مَيذووييةكان كاري كردووة.

بةَلَي لَيرةدا هَيزَيك هةية مَيذوو و سةدةكانيش 
دةبِرَيت. ئةم هَيزة بووني هةية بَيئةوةي بتوانني لة 
قورئان ياخود لة ئاخاوتنةكاني مةسيحدا بةوردي 
شوَينةكةي دياري بكةين. ئةم هَيزة لة سةدةي 

بيدا بؤ حةوتةمي زاينيدا فؤرمَيكي لة زماني عةرة
خؤي طرت. باشة ضؤن ئةمة روويدا؟ ئةمةية 
ثرسيارة طةورةكة. ضؤن ئةم هَيزة تواني ئةو دياردة 
سةرسوِرهَينةرة )واتة قورئان( بةرهةم بهَينَيت، ئةو 
دياردةيةي لَيرة لة دوورطةي عةرةبي و بة زماني 

 عةرةبي تةقييةوة.
ئةمة ئةو ثرسيارة طةورةو قةبةيةية كة 

م دةكات. دةبَي بة جؤرَيك وةاَلمي ضاوةِرَيي وةال
بدةينةوة جياواز بَيت لة وةاَلمي زانسيت مَيذوويي 

فيلؤلؤجيي خؤرهةاَلتناسةكان كة بؤ منوونة  –
ئايةتَيكي قورئانييان دةهَيناو لة بةرامبةر كؤثلةيةك 
لة ئينجيل يان تةورات دايان دةناو بةراورديان 

اغي دةكرد.. هتد، كاري لةو ضةشنة )واتة قؤن
فيلؤلؤجي( بَيطومان ضاكة و ثَيويستيشة بةالم بةس 
نيية. ئَيمة بانطةشة بؤ لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةي 
جياواز دةكةين كة فراوانرت و سةرجةمطريتر بَيت، بة 

ة لةسةرانسةري مَيذووي ئاييين ثشكنينَيكي قوَلةو
اوةِراست بدوَيت. بة ناوضةي خؤرهةاَلتي نلة 

بةشدارييةكي كاريطةر لة  ضةشنةكارَيكي لةم 
ةكاندا و نوَيكردنةوةي زانستة مرؤظايةتيثَيشخسنت 

دةكةين لة مياني مؤدَيلي ئيسالميدا. ئةمةية بواري 
تواناوة ثةِري "ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي"كةبةوكاري

 و دامةزراندنيدا تَيدةكؤشني.لةثَيناوي داناني بناغة
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 ثةراويَزةكان

رؤجي باستيد  كتَيبة ئاماذة ثَيكراوةكةي-1
 بةجمؤرةية:

Roger Bastide: Anthropologie appliqué. Ed. Payot. 1971 
ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي ناونيشاني ئةو ميتؤدةية 
كة ئاركؤن ثةيِرةويي دةكات و ئةمةش تا ئةندازةيةكي 
طةورة جياوازة لة ميتؤدي خؤرهةالتناسي يان 

لة بارةي  ئيسالمؤلؤذيي كالسيكي. بؤ زياتر شارةزابوون
ئةم خاَلة بِروانة بةشي يةكةمي كتَيبةكةي ئاركؤن )بةرةو 
رةخنةطرتن لة ئةقَلي ئيسالمي( كة بةم ناونيشانةية: " 
بةرةو ئيسالمؤلؤذيي ثراكتيكي". ) ئةم كتَيبةي ئاركؤن 
لة ضاثي وةرطَيِرانة عةرةبيةكةيدا بووة بة: مَيذووطةرايي 

العربي االسالمي  الفكر تارخيية –بريي عةرةبي ئيسالمي 
واتة ئةم كتَيبةي لة بةردةستمانداية و "ئيسالم و  –

 بةعةملانيكردن"ةكةميان تيادا وةرطَيِراوة. و.ك(.
بؤ روونكردنةوةي زياتري هةَلوَيسيت ئاركؤن -2

سةبارةت بةم خاَلة، دةبَي بَلَيني كرانةوةي مارؤنييةكان 
بةرامبةر خؤرئاوا لة مياني مةسيحييةتةوة، بةرةو 
بنجداكوتاني ئةو بريؤكةيةي بردن كة دةَلَي مةسيحييةت 
هةر لة سةرةتاوة )رؤحي( ي لة )زةمةني( جياكردؤتةوة: 
ئةم بريؤكةية ئةفسانةية و حةقيقةتي مَيذوويي 
نانوَينَيت. ثاشان واقيعي مَيذوويي و حاَلي حازريش 
ثَيمان دةَلَين مارؤنييةكان لة موسَلمانان عةملانيرت نني. 

َيبيين ئةوة بكةين كة مةسيحييةتي خؤرهةالت دةبَي ت
سةبارةت بة مةسةلةي عةملانيةت هةمان هةَلوَيست و 
هةمان ئةو كةلةثورةي نيية كة مةسيحييةتي خؤرئاوا 
هةيةتي. عةملانييةت دةستكةوتَيكي خؤرئاوايية و 
ثةيوةستة بة مَيذووي سياسي و ئابووري و كؤمةاليةتي 

ثاشان ئةَلمانيا هةر لة لة فةرةنسة و ئينطلتةرة و 
سةرةتاي بزوتنةوة ريفؤرميستةكان و رَينيسانس لة 

سةدةي شانزةهةمدا، ثاشان ئةمة دةرةجنامي فةلسةفةي 
رؤشنطةريية لة سةدةي هةذدةهةمدا و لة كؤتايشدا ئةو 
بزوتنةوة زانسيت و ثيشةسازييةي لة سةدةي 
نؤزدةهةمدا طةشةي كرد. لةبةرئةوة كاتَيك مارؤنييةكان 
دةَلَين لةم اليةنةدا لة موسَلمانةكان لة ثَيشرتين، ئةمة 
راست نيية و بانطةشةيةكي نادروستة. قسةكردن و 
طفتوطؤ لةبارةي عةملانييةت بةو شَيوةيةي لة لوبناندا 
خراية ِروو، ثرت مةسةلةيةكي جيدالي و سياسيية نةك 

 طفتوطؤيةكي زانسيت و رؤشنبريي.
3-Georges Balandier: Anthropologic Politique, P.U.F. 

ed. 1969. 

لَيرةدا ئاركؤن جياوازي لة نَيوان ئةفسانة و مَيذوودا -4
دةكات بة ثَيضةوانةي ثؤزةتيظيستة توندِرةوةكان كة 
جطة لة راستيية جَيطريةكان و رووداوةكان شتَيكي تر 
لةبةرضاو ناطرن. ئاركؤن لة لَيكؤَلينةوةي مَيذوودا 

فسانة دةدات. ئةنرتؤثؤلؤذياي بايةخَيكي طةورة بة ئة
نوَي تةركيزَيكي زؤر دةخاتة سةر طرنطي وَيناكردن و 
خةياَلة جوَلَينةرةكان كة خةَلك و جةماوةر دةوروذَينن و 
سازيان دةدةن، ئةنرتؤثؤلؤذيا هةموو ئةم شتانة تَيكةَل 
بة ميتؤدةكةي خؤي دةكات. كةضي خؤرهةالتناسة 

خاَلة طرنطة لةبةرضاو فيلؤلؤجيستةكان تا ئةمِرؤش ئةو 
 ناطرن.

هةروةها باشالر دةَلَي: لة ثَيناوي بنجداكوتاني -5
مةعريفةيةكي راست و دروستدا، دةبَي مةعريفةي هةَلة 

 لة بناغةوة بِرمَينرَي.
لَيرةدا ئاركؤن ئاماذة بؤ لَيكؤَلينةوةكاني زاناي -6

 ئةَلماني جؤزيف ظان هيس دةكات.
ي مشتومِري بؤ زياتر ئاشنابوون لة بارة-7

شيعي/سونين، بِروانة توَيذينةوةكةي ئاركؤن بة 
ناونيشاني: "بةرةو يةكخستين ئاطايي عةرةبي 

 ئيسالمي" كة لةم كتَيبةدا هةية.
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 : تيَبيين

ئةم لَيكؤَلينةوةيةي ئاركؤن لة بنةِرةتدا بريتيية لة 
دا لة 1978لَيكضةرَيك كة لة مانطي ديسةمبةري ساَلي 

لة ثاريس بة زماني فةرةنسي  سَينتةري تؤماس مؤر
يشدا جارَيكي تر بؤ 1985ثَيشكةشي كردووة. لة ساَلي 

ئةو سَينتةرة بانطَيشت دةكرَيت و ئةجمارة بةشَيوةيةكي 
فراوانرت لة بارةي "عةملانييةت و ئايني" دةدوَيت و 
دواتر لة كتَيبَيكي سةربةخؤدا ضاثي دةكات و هاشم 

عةرةبي، ئَيمةش ئةو ساَلح وةريدةطَيِرَيتة سةر زماني 
دا لة 2005كتَيبةمان كردووة بة كوردي و لة ساَلي 

 و ثةخشي سةردةم ضاث كراوة. دةزطاي ضاث
 

 
 سةرضاوة

د. حممد اركون، تارخيية الفكر العربي االسالمي، 
، مركز 1996ترمجة: د. هاشم صاحل، الطبعة الثانية 

 االمناء القومي.
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 تيَرِوانيين ذيل دولوز بؤ فةلسةفة
 رِاثؤرتيَك دةربارةي وتارةكةي حمةمةد زميران لة يانةي كتيَبدا

 
 

  لة فارسييةوة: رةزا مةنوضةهريلة فارسييةوة: رةزا مةنوضةهري
 
 

ذيل دولوز زؤربةي لَيكؤَلينةوة مَيذوييةكاني 
لةسةر بنةماي توَيذينةوة لة كةسايةتي ئةو 

دا بريمةندانةدا دةستثَيكرد كة لة بواري فةلسةفة
رؤَلَيكي كاريطةريان هةبووة. دولؤز هةوَلي دةدا 
تاكو لة راظةي فةلسةفيدا رَيطايةكي نوَي بؤ 
ديتنةوةي راماني ئةو مةزنة ثياوانة ثَيشكةش 
بكات. لةم سؤنطةيةوة شَيوازي تَيِروانينةكاني 
جياوازبوون لةو روانطةيةي كة لة نةرييت فةلسةفةدا 

ة رَيباز و بنةما باو بووة. لة باتي ئةوةي طرنطي ب
سةرةتاييةكاني فةلسةفة بدات لَيكؤَلينةوةكاني لة 
نَيو ثانتايي فةلسةفةوة دةستثَيكرد. تةنانةت لة 
ضوارضَيوةي باسة فةلسةفيةكانيدا رةخنةي لة 
جياوازي نَيوان هؤ و هؤكار، طةوهةر و ناواخن، 
يةكَييت و يةكبووندا.. كردووة. بة ثَيي بؤضونةكاني 

هيض نيية جطة لة شانؤي جووَلة، دولؤز جيهان 
ديناميكيةت، طةرانَيكي سةقامطريانة كة لة 
رووبةروبوونةوةكان و جوَلة و دةستثَيكردنةكاندا 
رةنط بداتةوة. كةواتة لة راستيدا زؤربةي 
فةيلةسوفةكان لة سةردةمي سوقِرات بة دواوة وة 

مؤمياكارانَيك بوون كة رامانيان بة شَيوةيةكي 
ؤطم ثَيشكةشكردووة كة ِرَيطايان لة بةستو، وشك، د

هةموو ديناميكيةتَيك طرتووة. لةم ِرووةوة دولؤز 
ثِرؤذة فةلسةفيةكةي خؤي لة ضوارضَيوةي ضةمكي 
رووةكناسيدا بةناونيشاني "ريزؤم" 
ثَيشكةشكردووة. زميران دةربارةي رةخنةكاني 
دولؤز بؤ مَيذوي فةلسةفة دةَلَيت: دولؤز ميتؤدي 

وسيين مَيذووي فةلسةفةي باو و ئاسايي ن
رؤذئاواي رووبةرووي رةخنة )قةيران( كردؤتةوة. 
بانطةشةي ئةوةي دةكرد كة مَيذونوساني فةلسةيف 
رؤذئاوا بة ضاوَيكي سنوردارةوة و لة دةالقةيةكي 
زؤر تةسكةوة سةيري فةيلةسوفةكاني رابردويان 
كردووة، بؤية دؤَلؤز خؤي خةريك كرد و دةسيت 

اني فةيلةسوف طةلَيكي وةك: داية نوسيين رام
هيوم، كانت، سثينوزا، نيضة، بريطسؤن و اليب 
نيتس. دؤَلؤز دوو رةخنةي طرنط و سةرةكي لة 
شَيواز و هةَلوَيسيت دةزطاي مَيذووي فةلسةفةي 
رؤذئاوا طرت. لة سةرةتادا رةخنةي لة سياسةتي 
نةريت طرت و طوتي: هةميشة مَيذوي فةلسةفة 
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ت بووة لة فةلسةفة و هؤكاري سةرةكي دةسةال
راماندا و هةميشةيش رؤَلي سةركوتكةري طَيِراوة. 
ضؤن دةتوانرَيت بة بَيخوَيندنةوةي بةرهةمةكاني 
ثالتؤن، ديكارت، كانت، هايدطر و.. بريلة رامان 
بؤضوونةكانيان بكةينةوة؟ وَيناي ئةو رامانةي كة 
ناوي فةلسةفةي لَيدةنرَيت، لة شَيوازَيكي مَيذويدا 

ي وةرطرتووة و هةميشةش هةوَلدةدات ثَيش فؤرم
بة جةماوةربطرَيت كة بري لة رامانة رةسةنةكان 
نةكةنةوة. دوكتور زةمريات سةبارةت بة دويةمني 
رةخنةي دولؤز لةسةر مَيذووي فةلسةفة 
روونيكردةوة كة دويةمني رةخنةي دولؤز رووي لة 
شَيوازي سونةتي و كؤني فةلسةفةية، بة تايبةتي 

ة شَيوازي ثةروةردةي ثسثؤِراني ئةم بوارة رةخنة ل
دةطرَيت. دولؤز بانطةشةي ئةوة دةكات كة دةبَيت 
ثَيش بة فةيلةسوفةكان بطرين بؤ ئةوةي كة 
دةربارةي دياردةكان تَيِرانةمَينن. فةيلةسوف كاري 
خولقاندن و داهَينانة و نابَيت تةنها سنوردار بَيت 

وة داهَيناني بة بريكردنةوة وة. لة روانطةي دولؤزة
فةيلةسوفةكان بة بةراوردكردن لةطةَل نوسةراني 
ديكةدا شَيوةي وَينةكارَيك لة خؤي دةطرَيت. 
مَيذوي فةلسةفة كؤلَيذَيكي بريكردنةوة نيية، بةَلكو 
دةبَيت وةك شَيوةكارَيك داهَينان بؤ وَينا هزري و 
زةينييةكان بكات، هةر بةو جؤرةي كة لة 

وَينة هزري و زةينييةكان بة شَيوةكاريدا داهَيناني 
ئةجنام دةطات و هةر بةو جؤرةي كة لة شَيوةكاريدا 
وَينايةك بؤ جيهاني دةرةكي دةكَيشن دةبَيت لة 
مَيذووي فةلسةفةيشدا دةست بدةينة رَيطاي لةو 
جؤرة. بةبِرواي دولؤز دةبَيت توَيذةري فةلسةفة 
سود لة هزري بريمةنداني ثَيشوو وةربطرَيت و بة 

مهَيناني ضةمكي نوَي بوار بؤ ِرامان و ذياني بةرهة
نوَي بِرةخسَينَيت و لة ئةجنامدا الثةِرةيةكي نوَي لة 

 ثانتايي ئةندَيشة و ذينطةي مرؤييدا ئامادة بكات.

هاوكات لةطةَل ئةوةدا كة زميران ئاماذة بة 
دولؤز دةدات سثينوزا بة شازادةي فةيلةسوفةكان 

اني دولؤز لةم دةزانَيت، سةبارةت بة بؤضوونةك
بوارةوة دةَلَيت: دولؤز لةو بِروايةداية كة دةتوانني 
طةورةيي سثينوزا لةسةر دوو بنةماي درةوشاوةي 
رةسةني ئةزموونطةرايي لة بريي ئةودا 
هةَلبسةنطَينن، دولؤز ئةو دو هؤكارةي لةيةك جوَلة 
و دةستثَيكردندا كؤكردؤتةوة: يةكةم لة 

ي )بةرزي و بَلندي( فةلسةفةكةيدا بابةتي ئيستعالي
رةد دةكاتةوة و بة ثَيضةوانةوة روو دةكاتة ضوونة 
ناوةوة و تواندنةوة لة دةروندا، دووةم سثينوزا بة 
شَيوازَيكي زؤر جياوازةوة سةيري رةخنةطرتن لة 
ئةخالق دةكات. لة روانطةي سثينوزاوة ضاكة و 
خراثة ئةو تَيزةية كة لة ئايدؤلؤذيا و تَيِروانينَيكي 

قيةوة سةرضاوة دةطرَيت كة ئةو جؤرة ئةخال
تَيِروانينة تواناي كردارميان الوازدةكات و 
ئةزمونةكان هةستَيكي دذواري الواز بوون و 
بَيضارةبوومنان تيادا دةوروذَينَيت. هةرضؤنَيك بَيت 
لة روانطةي سثينوزاوة ئةخالق بابةتَيكي بةرز و 

اني بَلند نيية، بةَلكو دةبَيت ئةخالق لةبةكارهَين
ذياني ئاسايدا هةَلبسةنطَينيين. بة زؤري باسكردن 
دةربارةي هةستةالوازةكان لةطةَل تيوري بَيزاربوون 
و بةئةخالق بووني نيضةدا بةراورد دةكرَيت. دوكتور 
زةمريان دةربارةي لَيكدانةوةي دولؤز بؤ فةلسةفةي 
نيضة طوتي: ئةندَيشةكاني نيضة رؤَلَيكي سةرةكيان 

مداين بة فةلسةفةي دولؤزدا. بة طَيِراوة لة فؤر
باَلوكردنةوةي كتَييب "نيضة و فةلسةفة"ي دولؤز لة 
فةرةنسةدا روانطةيةكي نوَي دةربارةي نيضة برةوي 
ثةيدا كرد، ضونكة تاكو ئةو سةردةمة زؤربةي 
بريمةندان نيضةيان ثةيوةنديدار دةزاني بةرامانة 

ووي فاشيستيةكانةوة. دولؤز لةو بِروايةداية لة مَيذ
فةلسةفةي رؤذئاوادا ثةيوةندييةكي زؤر نةهَيين و 
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ئاَلؤز هةية لة نَيوان رامانةكاني لوكرسيوس، 
سثينوزا، هيوم و نيضةدا، ئةو ثةيوةنديية نةهَينيية 
هيض نيية جطة لة رةخنةطرتن لة ضةمكي 
رةدكردنةوة و نكوَلي لَيكردن و طةشة و 

روني ثةرةستاندن بة ضَيذةكان، بَيزاربوون لة بةدة
كردن )دةروخنوازبووندا( و جةخت كردنةوة لةسةر 
دةرةكي بووني ثةيوةنديةكان و هَيزةكان و لة 
ئةجنامدا رةدكردنةوةي دةسةالت. بة طوَيرةي 
بؤضوونةكاني دولؤز ئةم بليمةتانة هةميشة 

ؤحي رةخنةطرانةي هةوَليانداوة كة لة سايةي ر
خؤياندا سيستةمة تؤتاليتارةكان رووبةرووي 
رةخنةطرتن بكةنةوة و هةوَليانداوة تاكو فةلسةفةي 
جياوازي و جياوازبوون، جوَلة و دةستثَيكردن و 
ذيان لة باتي سيستةمة مؤمياكراوة ئاوةزيةكان 
دابنَين. سةرةِراي دولؤز، نيضة هةوَليداوة لة 

ةكي دياردةناسي كة بةرهةمةكاني خؤيدا رووي
لةسةر بنةماي شيكردنةوةي هَيزة ضاالكةكان 
ضةقيان بةستووة ثَيشكةش بكات و بةرةدكردنةوةي 
هَيزة نَيطةتيظةكان، هَيزة ثؤزةتيظ و ذيان 
بةخشةكان دةناسَينَيت. دولؤز لةم بةرهةمةيدا 
يةكيةتي خوازبووني مؤنيسيت )تاكانةيي، يةك 

ي رةخنةي توند سةرضاوة هةية بؤ بوون( رووبةرو
دةكاتةوة و ستايشي فرةيي و ثلؤِراَل بوون و ضةند 
رةهةندبيين دةكاتةوة لة واتايةكي ديكةدا دولؤز 
ئةو فةلسةفةية بة هؤنراوةيةك لة هَيزة جياواز و 
رانةوةستاوةكان دةزانَيت كة لة ذَير سَيبةر و 
ويسيت دةرونيدا دةكةونة جوَلة. نيضة هةميشة 

َيكي وةك ناسنامة، يةكيةتي و رةخنةي لة ضةمك طةل
طةوهةر طرتووة و جةخيت لةسةر جياوازي، 
ئازايةتي، ريكةوت، فرةيي جوَلة و دةستثَيكردن 
كردؤتةوة. دولؤزيش بةكاريطةريةتي لة ذَير 
فةلسةفةي نيضةدا رةخنةي لة طشت فةلسةفةي 

بوونطةرايي طرتووة و فةلسةفةي جوَلة و 
ةيشنت بة دةستثَيكردن بة بةسدةزانَيت بؤ ط

مةبةست و ئامانج. زةمريان ئاماذة بة لَيكؤَلينةوة 
هاوبةشةكاني دولؤز و طوتاري دةكات كة لة 
ئةجنامدا بووة هؤي نوسيين كتَيبَيكي دووبةرطي و 
طوتي بةرطي يةكةمي ئةو لَيكؤَلينةوانة ناوي "دذة 
ئؤديث" بوو كة تيايدا رةخنةي تونديان سيستةمي 

كس طرتووة و ثاشان ماركسييت و فةلسةفةي مار
هةَلسةنطاندنيان بؤ كردوة. دوَلؤز و طوتاري 
دةرونشيكاريةكاني )الكان( بة لوتكةي 
كاريطةريةتيةكاني ماركسيزم لَيكدةدةنةوة. لةم 
بةرهةمةياندا رووبةرووي رةخنةيةكي نوَي دةبينةوة 
كة بةرانبةر بة مؤدَيرنيتة كراوة و تةوةري 

ري دةبَيتةوة. رةخنةكانيش رووبةروي سةرمايةدا
دولؤز و طوتاري لة رووبةروبوونةوةياندا لةطةَل 
دةرونشيكاريدا، راظةي شيزؤفرينيايان خستةبةر 
باس و بانطةشةي ئةوةيان دةكرد كة مةبةست لة 
نوسيين ئةو تيورية لة ريشة دةرهَيناني 
رووبةروبوونةوة دوو رةهةنديةكان و رةدكردنةوةي 

ت لةطةَل ئةوةدا مؤدَيرنيتةية بؤ زةينيةت. هاوكا
زةمريان ئاماذة بةو بابةتة دةكات كة دولؤز و 
طوتاري ثرؤسةي سةركوتكردني حةز و ئارةزو بة 
رَيطاي سنورداركردني هةوَينة بةرهةمهَينةرةكانةوة 
دةبينن كة لة سنوردارخسنت يان لة بةرفراوان خسنت 
و بةرداني حةز لة ضوارضَيوة و ثَيوةرة سةر 

يةتيةكاندا بة نَيوي سِرينةوةي سوِرهَينةرة كؤمةال
ثانتايي و سِرينةوةي سنورداركردنةكان دةناسرَيت 
و زةمريان لةم بوارةدا لةسةر شَيوازي دروسترتين 
شَيوةي سِرينةوةي سنورداركردن و سِرينةوةي 
ثانتايي سةرمايةداري دةَلَيت: دةتوانني باشرتين 
بةَلطةي دروست بؤ ئةم بابةتة لة دروستكردني 

ةتي شيزؤفرينيادا دةبينيني بة ثَيي بؤضووني كةساي
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دولؤز و طوتاري شيزؤفرينيا نةخؤشي يان 
شَيوةيةكي بايةلؤذيكي نيية، بةَلكو هةلومةرجي 
دةرونيية كة دةيةوَيت طةِرانةوةيان سةرهةَلدانةوةي 
رزطاريدةربووني بؤ هةموار بكات. دةتوانني 

ان شيزؤفرنيا بة بةرهةمي كردنةوةي نةهَينية رةهاك
بزانني. كةسايةتي شيزؤفرينيا زةينيةتي خؤي لة 
قةيد و شةرتي راستية بورذوازيةكان و خودي 
سةركوتكار و سنورداركردنةكاني نةست رزطار 
دةكات و ئةو داو و تؤِرانةي كة ئؤديث بؤي 
ناوةتةوة وةال دةنَيت. لةم رووةوةية كة دةبَيت 
شيزؤفرنيا بة مةترسيةكي قورس لَيكبدةينةوة بؤ 
سةر سةرمايةداري. ثرؤسةي شيزؤفرنيا بة 
ئامادةكاري بؤ رزطاركاربووني ثؤست مؤدَيِرنيزم 
دةذمَيردرَيت، لة واتايةكي ديكةدا شيزؤفرنيا بة 
مةترسيةكي جدي دةذمَيردرَيت بؤ سةر كاثيتاليزم 
و مؤدَيِرنيتة. لة مانايةكي ديكةدا ثرؤسةي 

اوةندي شيزؤفرنيا تايبةمتةندي هةالتن لة تةوةر و ن
هةية و كةسايةتي ثارانؤيا و فاشيست بةرةو 

 شؤِرش دةوروذَينَيت. 
لة كؤتايي ئةم دانيشتنةدا دوكتور حمةمةد 
زةمريان سةبارةت بة دوايني بةرهةمي خؤي بة 
ناونيشاني "سةرةتايةك بؤ نيشانة ناسي هونةر" 
طوتي: لةطةَل دةركةوتين مؤدَيرنيتة لة ئَيراندا تةنها 

ابوون لةطةَل زانست تةكنةلؤذياي رَيطا بؤ ئاشن
رؤذئاوادا وةرطَيِران بوو، لةو سةردةمة بةدواوة 
وةرطَيِران لة شَيوازي وشة بة وشة و، وةرطَيِراني 
واتا يان كولتوري هاتؤتة ئاراوة. بريمةنداني ئَيمة 
خواستويانة بة يةكَيك لةو دوو شَيوازة ئةو كَيشة و 

ئَيمة بؤ طرفتانة كةم بكةنةوة كة كؤمةَلطاي 
رووبةروو بوونةوة لةطةَل كولتوري خؤرئاوادا 

هةيبووة. ئةطةرضي لة زؤر بواردا وةرطَيِراني وشة 
بة وشة يارمةتيدةرمان بووة، بةالم لةو بِروايةدام 
وةرطَيِراني كولتوري طوجناوترة بؤ ضارةسةركردني 
كَيشةكامنان، ضونكة رؤحي طشت ئةو 

ش ئَيستا ساَل ثَي 150لَيكؤَلينةوانةي كة 
ئةجنامدراون لة خؤيدا كؤدةكاتةوة. نوسينةكاني 
منيش ثةيِرةوي لةم شَيوازةي وةرطَيِران دةكات. لة 
يةكَيك لةو سيمينارانةدا كة بؤ لَيكؤَلينةوةي خولي 
دوكتؤرا جَيبةجَيمان دةكرد، نيشانة ناسيمان وةك 
بةشَيك لة لَيكؤَلينةوةكان خستةمةيدان و لةو 

"ضندلر"مان وةك دةقي وانةيي  سيمينارةدا كتَييب
ثَيشكةش كرد. زةمريان طوتي رؤحي وةرطَيِران 
بةسةرهةموو نوسينةكاني مندا زاَلن. جياوازي 
شَيوازي وةرطَيِراني كولتوري لةطةَل شَيوازي وشة 
بة وشة لةوةداية كة كاتَيك بابةتَيك دةربارةي 
فةيلةسوفَيك دةنوسم قةت بة تةنهايي لةيةك كتَيب 

ناطرم، بةَلكو لة ضةندين بةرهةم سود سود وةر
وةردةطرم تاكو واتاي دروسيت ضةمكةكان 
بطوَيزمةوة. قةت مةبةسيت من طواستنةوةي 
)رووتي( وشة و زاراوةكان نيني، بةَلكو ئاماجني من 
طواستنةوةي كولتورية و ئةو بابةتة بة ئةركي خؤم 
دةزامن كة ئةو ئةندَيشانةي لةم سةردةمةدا سوديان 

ةَلطاكةمان هةية وةربطَيِرمة سةر زماني بؤ كؤم
خؤمان و ثَيشكةشي ئةو كةسانةي دةكةم كة لة 
زمانةكاني ديكةدا شارةزانيني و دةرفةتيان نيية 

 سود لةو زمانانة وةربطرن.
 
 

 سةرضاوة
 1382، 118ذمارة / رؤذنامةي شةرق
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 ئؤطةستيزم لة ئةدةبدا
 
 

  ديَظيد نؤكسديَظيد نؤكس
  لة عةرةبييةوة: شاهؤ سةعيدلة عةرةبييةوة: شاهؤ سةعيد

 
 

 Augustan"(1)سااَلنَيكة زاراوةي "ئؤطةسيت 
دووضاري بةدحاَليبونَيكي طةورة بؤتةوة، كة مايةي 

 Donaldطاَلتةجاِرييةكي ِرةخنةيية. دؤناَلد طرين 

Green (1967 :76 ثَييوابوو كة سةرةتاكاني )
م سةردةمَيكي ئؤطةستيين سةدةي هةذدةية

Ugustinian 
بوو، واتة مؤركَيكي مةسيحيانةي  (2)

بَي، كة  Augustanهةبوو، زياتر لةوةي ئؤطةسيت 
ِريشةكاني دةطةِرَيتةوة بؤ بتثةرسيت ضاخي 

بة  –ئؤطةسيت التيين. ئَيمةش الي خؤمانةوة 
 –هةمان لؤجيك و بة دةستكارييةكي زياترةوة 

نيوةي يةكةمي ئةو دةتوانني وةسفي ئةدةبي 
سةدةية بكةين بةوةي سةر بة هةر ضاخَيكة )كة 
خوَينةر ئارةزووي دةكا(. بةالم ماكسيميليان نؤظاك 

Maximillian E. Novak  واي ثَيضاكة ناوي بيَن
، ضونكة بانطةوازكردن Brutan Ageضاخي برؤتسي 

بؤ ئازادي لة ئينطلتةراي ئةو سةردةمةدا ئيلهامي لة 
(ي يةكةمةوة وةردةطرت، كة Brutus)برؤتس 

بانطةوازي بؤ ئازادي ئيمثراتؤريةتي رؤماني دةكرد، 
هةروةها دواهةمني برؤتس كة بةرطري لةو 

 1916(. ساَلي 2: 1984. )(3)ئيمثراتؤرة دةكرد
زاراوةي "ئؤطةسيت" طورزَيكي كؤميدي لة 

 George سةردةسيت جؤرج سانسبَيري 

Sanstsburyكةيدا بةركةوت، ئةوةش لة كتَيبة
 Theبةناونيشاني "ذياني ئارامي ئؤطةستييةكان 

peace of Augustans ناونيشاني فةرعي ئةو كتَيبة "
بريتيية لةمة: "ديدَيكي طشيت بؤ ئةدةب لة سةدةي 
هةذدةيةمدا بةو ثَييةي دةرةتانَيك بووة بؤ ئارامي و 

 A survey ofثشوودان" )كة ئينطليزيةكةي ئةمةبوو: 

Eighteen Century Literature as a place of Rest and 

Refreshment..) 
 Patثاش نزيكةي شةست ساَل )ثات رؤجةرس 

Rogers لة كتَييب "ديدي ئؤطسيت )Augustan 

Vision دا ئةو ضاخةي وةسفكردووة بةوةي"
هةَلطري ئارةزوويةكي كاتي بووة نةك ئارامطةيةك 
يان ئاهةنطَيكي تةواو، )ئةو وةسفة ِرووندةكاتةوة( 
و دةَلَي: ئينطلتةرا لة سةدةي هةذدةدا هةَلطري 
كؤدذييةكي ِروون و ئاشكرا بوو كة دوو ِرووي 
دذبةيةكي هةبوو: هةذاري و دةوَلةمةندي، 
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ِرؤشنبريي و دواكةوتن، شارستانيةت و دِرةندةيي" 
 Claud Rawson(. دواجار كلود ِراوسؤن 9: 1974)

ثَييواية "زاراوةي ئؤطسيت مةبةسيت خؤي 
كي، ضونكة بة جؤرَيك لة جؤرةكان هةَلطري دةثَي

 (.243: 1985هيض مانايةك نيية" )
ثَيناسة باوةكاني زاراوةي ئؤطسيت واتايةكي 
ئايديؤلؤجي طرنط دةبةخشن كة فةرهةنطي 

بةم دوو خاَلة طوزارشيت  OEDئؤكسفؤرد 
 لَيكردووة:

ئةو  Augustanئؤطسيت )يان ئؤطةستان( -1"
بة دةسةاَلتي ئؤطسيت سةردةمةية كة ثةيوةنديي 

قةيسةرةوة هةية، كة سةردةمي بوذانةوةي ئةدةبي 
 (.1704التينيية )
سةردةمي بوذانةوة و ثوختةكردن و -2

 ثةرةدانة بة ئةدةبي هةر نةتةوةيةك لة نةتةوةكان."
ئةَلبةتة ثَيناسةي يةكةم كة دةسةاَلتي 
ثادشايي بةستؤتةوة بة بوذانةوة و ثوختةكردني 

تَيك لة ناِرةزايي رةخنةيي دةبةخشَي ئةدةبةوة حاَلة
بة زاراوةكة، ضونكة دةمانباتةوة سةر كووضة 
تةنطةبةرةكاني سياسةت. ئارةزووي ئةوةي 
زاراوةيةك بدؤزرَيتةوة كة بطوجنَي لةطةَل ثَيشهاتة 
ئاَلؤزةكاني ضاخَيك كة ئيلهام وةرطري ضاخي 

بة هةموو تةماحة سياسي  –رؤماني و ئؤطسيت بوو 
خؤي لة خؤيدا  –ييةكاني ئةو ضاخةوة و رؤشنبري

بةرزِراطرتن و نزمِراطرتنة لة يةك كاتدا. درايدةن 
Dryden  يةكَيك بوو لة يةكةمني ئةو كةسانةي كة

منونةي ئؤطسيت يان بةشَيوةيةكي مةبةستدار 
وةطةرخست و باوةشيانكرد بةو بريؤكانةي 
دةرهاويشتةي ئةو منونةية بوون، بة ئةندازةيةك 

ظاك دةَلَي: ئاستةم بوو بري لة ضاخَيكي هةروةك نؤ
ئؤطسيت نوَي بكةنةوة، بةَلكو تاكة خةميان ئةوة 

: 1984بوو ئةو ضاخة وةك خؤي دووبارة بكةنةوة. )

 Astraea(. لة ضةند بةشَيكي ضامة شيعريةكةيدا )2

Redux ( دِرايدةن ئيلهام لة )شوانكارةيي ضوارةم(ي
دووةم بؤ ظرجيل وةردةطرَي، طةِرانةوةي ضارلزي 

( بةراورد دةكات طةِرانةوةي 1660ئينطلتةرا )
دةسةاَلتي ثادشايي و سةركةوتي ئؤكتاظيو )كة 
دواتر بووة يوليؤس قةيسةر( لةسةر كةشيت مارك 

 31دا )-ئةنتؤني و كيلؤباترة لة جةنطي ئاكتيؤم
ث.ز(، ثاشان ثَيشبيين هاتين ضاخَيكي زَيِريين 

يش و خؤشي و نوَي دةكا كة لَيوانلَيوة لة ئاسا
 بوذانةوة و شيعر:

ئةي ضاخي خؤشبةخت! ئةي ئةو سةردةمة 
 دةطمةنانةي

كة ضارةنوس بؤ عةرشي ئؤطةسيت مةزني 
 هةَلطرتووة

ضاخَيك كة سةركةوتنةكاني شانبةشاني داهَيناني 
 هونةرين

 موذدةي ثادشايةك دةدا بة طوَيي جيهاندا، كة تؤي!
 

لةطةَل ئةوةشدا ضاخي )ئؤطةستس(ي 
، هةروةك ِرةخنةطراني ئةدةب قةيسةر

سةرجنيانداوة، ضاخي ستةمطةري و شةِر بووة بةو 
ئةندازةيةي ضاخي لَيبوردن و شيعر بووة. طرنطرتين 

هةروةك دؤناَلد طرين  –خاسَلةتي ئةو سةردةمة 
لةوةدا دةردةكةوَي كة "ئَيمة لة ئاست  –دةَلَي 

ئيمثراتؤريايةكي تؤتاليتارداين كة ستةمطةرَيكي 
ز و بة توانا حوكميدةكا، كة توانيويةتي بةهَي

ذمارةيةكي زؤر لة ئةديباني بة تواناي وةك هؤراس 
و ظرجيل كؤبكاتةوة، ئةو ئةديبانةي كة توانييان 
نايابرتين ئةدةبي بانطةوازكار و ئاِراستةكراو لة 

(. 128: 1975/ 1976 – 67مَيذوودا تؤماربكةن" )
جازيي كةواتة ئايا ئؤطةستيزم هاوواتايةكي مة

 Laura Brownئيمثرياليةتي كؤلؤنياليية؟ لؤرا براون 
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ِرايةكي لةجمؤرةي هةية و، ثَييواية كة ضامةي 
 Windsorي شوانكارةيي )دارستاني ويندسؤر -ثؤث

Forest 1713 هةموو شفرة ئيستاتيكيةكاني )
(. كارة 37: 1985ئيمثرياليزم لة خؤدةطرَي )

يش هيض نية جطة لةو -طةورةكاني ثؤث
َلطةنامانةي كة ِرةنطدانةوةي ثَيشهات و بة

ئايديؤلؤجياي ئةو سةردةمةن، كة ثشتئةستوورن بة 
وَينةكاني ِرابردووي كؤن لة ثَيناو داثؤشيين 

(. لة ِراستيدا 3سةرمايةداري و ئيمثرياليزمدا )ل
لة  –طروثَيك لة ئةديبة ناودارةكاني ئةو دةمة 

بةهرةي ئةدةبي خؤيان  –نَيوياندا درايدةن 
تةرخانكردبوو بؤ خزمةتي دةسةالت و 
بانطةشةكردن و ستايشكردني رذَيمي دةسةاَلتدار. 
بةالم ذمارةيةكي زؤري ِرةخنةطرة ئةكادميييةكاني 
سةدةي بيستةم ثَييانواية كة ستايشنامةكاني 
ئةوان مةترسييان كةمرتة بة بةراورد لةطةَل ئةدةبي 

ي هيجايي ئؤطةستس كة نوقمي هالةيةكي زمانةوان
بوو لة زيادةِرؤيي و ِرةخنة لة خؤطرتن. ثاشان ئةو 
ِرةخنةطرانة بةورديي لة دياردةي ئؤطسيت 
لَيكؤَلينةوةيان ئةجنامداوة و لة بابةتطةلَيكي وةك 
الواندنةوة و هيجا واتاي نوَييان هةَلَينجاوة 
سةبارةت بة خواسيت ئةديباني ئةو دةمة بؤ 

 iconographyجياكردنةوةي وَينةي هونةريي ثةتي 
. زؤر ideologyلة تَيزة سياسي و ئايديؤلؤجيةكان 

جاريش سةركةوتنيان لةو بوارةدا بةدةستهَيناوة و 
ثشتئةستووربوون بة وَينةي وةرطرياو لة )هؤراس( 
لة بري وَينةكاني ضاخي ئؤطسيت، هؤراس كاتي 
خؤي ثايةيةكي سياسي بااَلي لة حكومةتي 

ش ئازادي ئؤطةسيت قةيسةردا ِرةتكردةوة. بةوة
هونةري و كةرامةت و سةربةخؤيي رؤشنبرييي 
خؤي خستة سةروو فريوةكاني دةسةالت و ِرذَيمي 

 سياسي دةسةاَلتدار.

زاراوةي "ئؤطةسيت" هةَلطري دةاللةتَيكي 
كة  –طشيت و نةرمييةكي ثؤزةتيظي ئةوتؤية 

مانايةكي كراوةي هةية بة  –هةروةك راسؤن دةَلَي 
راو نابةخشَي. )ئةو جؤرَيك واتايةكي دياريك

تايبةمتةنديية( دةسيت ئةديبةكاني ضاخي 
ئؤطةستيي واالكرد تا كانطايةكي دةوَلةمةند بؤ 
خةياَليان و ئازاديي هونةرييان بدؤزنةوة. 
"هةرضةندة ئؤطةستيزم دوذمنايةتي هةموو شتَيكي 
دةكرد كة لةو ضاخةدا باو بوو، بةالم نةرَيخوازيي 

زةتيظي لَيكةوتةوة.. لةو ضاخةدا كاريطةريي ثؤ
نةغمةيةكي ثةنهاني تةوس و هةجووي بةخشيية 
ضامةكاني مةدح و ثياهةَلدان، ئايدياليزمي 
سياسيشي خستة ذَير بةشَيك لة بار و سَيبةري 

(. كارةكاني ثؤث و 247، ل 1985واقعي تاَل" )
سوَيفت كة كاري هةجو بوون نيطةراني نَيوان 

بةرجةستة بةهاكاني ئازادي و دةسةالتطةري 
دةكةن، شايةتي ئةوةن كة وَينةكاني ضاخي 
ئؤطةسيت لة وةسفي ئةو كؤدذييةدا سروشيت 
دووفاقيان هةبووة، كةسي هونةرمةنديش دوو دَل 
بووة لة نَيوان مةرجة هونةريةكان و ثاشهاتي 

 سياسي و كؤمةاليةتيي كارةكةيدا.
هةندَي كؤششي رةخنةيي هاوضةرخ هةن 

لةسةر زاراوةي "ئؤطةسيت"، سةبارةت بة بِرياردان 
هةندَيكيان جةخت لةسةر واتاي ئايديؤلؤجي ئةو 
زاراوةية دةكةنةوة و هةندَيكيان زاراوةي 
ئاَلتةرناتيظ بةكاردَينن تا رزطاري بكةن و بةتاَلي 
بكةنةوة لة ناوةرؤكة سياسي و ئيمثرياليةكان، وةك 

. Brutanيان برؤتسي  Horatianزاراوةي هؤراسي 
كؤششة رةخنةييانة ئةوة دةردةخةن كة  بةالم ئةو

ناِرازين بة ثَيناسةكةي ِراوسؤن، ضونكة ئةو 
سيفةتي طشتاندن و رةهابوون و نةرميي ئةرَيخواز 
دةبةخشَي بة زاراوةكة. لؤرا براون نكوَلي لة ئازادي 



 80  

SARDAM  No. 41   2005 
 

و خواسيت هونةرمةند دةكا سةبارةت وَينةطرتين 
هونةريي ثةتي، ضونكة ضةمكي ئايديؤلؤجي 

ثريالي( بةشَيكي دانةبِراوة لة ثرؤسةي )ئيم
داهَيناني هونةري لة ئةدةبي ئؤطةستيدا. لة 
باسكردني ضامةي شيعريي )ثةيامَيك بؤ باتَيرست 

Epistle to Bathurst كة لَيوانلَيوة لة هَيرشي )
رةخنةيي بؤ سةرمايةداري، لؤرا براون بَي هيض دوو 

لي لة دَلييةك ئةو قةسيدةية بة جادوويةكي ئيمثريا
قةَلةم دةدا كة بة ئةفسوني ِرةوانبَيذيي ئةقَل 
دةوةستَيين و سيستمَيك ثريؤز دةكا، كة لة 

 (.111، ل 1985بنةِرةتدا طاَلتةي ثَيدةكا. )
ئةو ناِرةزاييةي كة لة ئاست طشتاندني 
زاراوةي "ئؤطةسيت"دا بوو تةنها ثةيوةنديي بة 

، بابةتةكاني ئةو سةردةمةو ناوةرؤكةكةيةوة نةبوو
بةَلكو ثةيوةنديي بة فؤرمةكاني ئةو ئةدةبةشةوة 
هةبوو. )جؤنسؤن( ثَيي واية )درايدةن( يةكةمني 
كةس بووة كة درومشي ئؤطةسيت بة طشيت لة 
بابةت و شَيوازي شيعرةكانيدا بةرجةستةكردووة، 
لةو بارةيةوة دةَلَي: "دةكرَي بة طوزارشتَيكي 

َيني مةجازي ئاسان دةربارةي شيعري ئينطليزي بَل
كة ئةو شيعرة لةسةر دةسيت درايدةن زةخرةفة و 
نةخش و نيطارةي ثؤشيوة هةروةك ضؤن دةتوانني 
بَلَيني رؤما لةسةر دةسيت ئيمثراتؤر ئؤطةستس 
ِرازاوةتةوة، ئةو ئيمثراتؤرةي كة بيناو تةالرةكاني 

 ئةو شارةي لة خشتةوة كرد بة مةِرمةِر.
ستني ثَيويسة لةسةر ئةو فرَيزةي جؤنسؤن بوة

كة دةَلَي "بة طوزارشتَيكي مةجازيي ئاسان"، 
ضونكة "سيفةتي رازاندنةوة و زةخرةفة" واتاي 
طةشةكردني بنةِرةتيي لة بنياتي طشتيدا ناطةيةنَي، 
بةَلكو ماناي رازاندنةوةي كالسيكي دةطةيةنَي. 
ضونكة زةخرةفةي روخامي و مةِرمةِريي لة شيعري 

كة لة  Iambicئؤطةستيدا، وةك تةفعيلةي ئياميب 

بةييت شيعريدا دووبارة دةبَيتةوة، يان دووبةييت 
كة قةبةيي دةبةخشَي بة  heroic coupletمةحلةمي 

شيعر تا بؤ بؤنة ِرةمسييةكان بشَين، بةالم سةرباري 
ئةو طؤِرانكاريانة بنياتي طشيت وةك خؤي مابؤوة. 
ضةند رةخنةطرَيكي سةدةي بيستةم ديدَيكي لةم 

لة ثشت رواَلةتي كالسيكي  جؤرةيان هةية و
شيعري ئؤطةستييةوة بةدواي ئةدطارةكاني 
كةلةثوري ميللي و ناوخؤدا طةِراون. بؤمنونة ف.ر. 

-1921( و ت.س. ئيليؤت )1964-1936ليظيز )
-Maynard mack (1949( و مينارد ماك 1932
(. لة زجنرية وتارَيكي طرنطدا هةوَليان داوة 1959

" لة شيعري )ثؤث Line of wit"هَيَلي زيرةكي 
Pope دا بدؤزنةوة، هةروةها هةوَليانداوة هةمان هَيَل)

الي درايدةن بدؤزنةوة و طرَيي بدةنةوة بة بنةماي 
 (دا.Donneنيشتماني و لؤكاَلي لة شيعرةكاني )دؤن 

يةكَيك لة طرنطرتين ئةجنامةكاني ئةم هةوَل و 
كؤششانةي كة خرانة طةِر، تا درايدةن و ثؤث لة 

وةي شاعرية ميتافيزيكيية هاوضةرخةكاندا ضوارضَي
ئةذمار بكرَين.. برييت بوو لة بةكارهَيناني ضةند 
زاراوةيةك كة مؤركي سياسييان ثَيوةدياربوو لة 
دايةلؤطي سياسيي سةدةي هةذدةدا. هؤكاري ئةو 
بةكارهَينانةش دةطةِرايةوة بؤ ئةو وةهمةي 
رةخنةطران تَيي كةوتبوون بةوةي دؤخَيكي 

وون و دذبوون هةية لة نَيوان خةياَلَيكدا كة دابةشب
زادةي كةلةثوري نيشتمانيية كة لة شكسثري و دؤن 
دا بةرجةستة دةبوو، لةطةَل كاريطةريية كولتوريية 

 – Neoدةرةكيةكان كة ياسا كالسيكيية تازةكان 

Classicism  نوَينةرايةتييان دةكرد، ئةو ياسايانةي
ي تيؤرييةوة ليظيز كة ِرةمةكي و نامؤ بوون لة ِروو

دةَلَي: "بليمةتيي دِرايدةن بة ِرووني لةوةدا 
دةردةكةوَي كة تواناي بةسةر زماني ئينطليزي و 
ئاستة شاراوةكاني ئةو زمانةدا دةشكَي. هةر بؤية 
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دةَلَي: "درايدةن كةَلرتين شاعريي  Hopknsهوثكنز 
ئينطليزيدا، ستايَل و كَيشي شيعرةكاني ئةو 

كةي ئةدةبة كةماني لة ثتةوترين و بةهَيزترين كؤَلة
رةقرتين زةمينةي زماني ئينطليزيدا داكوتيوة". 

(. ليظيز ثَييواية كة "هَيَلي 33، ل1936-1964)
زيرةكي" كة لة ثؤث دا كؤتايي دَي جؤرة شيعرَيكي 
لة دواي خؤي بةجَيهَيشتووة كة زبري و نَيرةينةيي 

. لة ئينطليزيي تَيداية نةك لوسي مةِرمةِري ئيتالي
سةدةي هةذدةدا ئةديب و ِرةخنةطر جؤن دَينيس 

John Dennis  ِرةخنةي لة ضامةيةكي شيعريي ثؤث
 Essayطرت بةناونيشاني وتارَيك دةربارةي ِرةخنة 

on Criticism
. ضونكة ئةو ضامةية نكوَلي لةوة (4)

دةكا كة ئينطليزة ئازادةكان مايف ئةدةبييان هةبَي و 
اسا و ئايكؤنة ضامةيةكة ملكةضي تةواوي ي

كالسيكيةكانة. ثاشان ثؤث تؤمةتباردةكا و دةَلَي: 
"ئةو تةنها دوذمين من نيية، بةَلكو دوذمين 

و  Countryو نيشتمانةكةم  Kingثادشاكةم 
كة  Libertyو دوذمين ئازاديشة  Religionعةقيدةكةم 

تاقة ِرؤشنايي ذيامنة" )ساغكردنةوةي هؤكةر 
Hooker ،1939 115، ل 2، بةرطي.) 

ليظيز لَيكؤَلينةوةيةكي  1936ساَلي 
بةناوبانطي نوسي لة ذَير ناونيشاني )سةرلةنوَي 
هةَلسةنطاندني ثؤث(، لةسةرةتاي ئةو 
لَيكؤَلينةوةيةدا دةَلَي: "ثؤث كةسَيكي بةدبةخت 
بووة". بةالم سَي دةية دواي ئةو لَيكؤَلينةوةية 

و  طؤِرانكارييةكي يةكالكةرةوة لة بةخيت ئةو ئةديبة
ئةديبة طةورةكاني ضاخي ئؤطةسيت ِروويدا لةسةر 

 Newدةسيت شوَينكةوتوواني ِرةخنةي نوَي 

Criticism ضيدي ثؤث ئةو دِرندة بضووكة نةما كة .
 Twinckenhamدانيشتووي شارؤضكةي تويكنهام 

بوو، بةَلكو بووة مريي شيعري داستان و هيجا و 
لة  – ثارَيزةري بةها مرؤييةكان. هةروةها درايدةن

وةك ثياوي هةموو  –ديدي رةخنةطرة نوَييةكاندا 
ضاخةكان و هةموو رذَيمة سياسيةكان نةمايةوة، 
بةَلكو بووة بانطةوازضي رَيضكةي زيندوي طومان و 
كولتورَيك كة شايةني ِرَيزطرتنة. هةروةها ئةو 

كرايةوة كة  Swiftدرومشة برينداركةرة لة سويفت 
ندبوو" وتةكاني وةك ثَيوةي لكا Thackerayساكَيري 

خؤَل وشكن، بريؤكةكاني ئازاربةخشن، توِرة و ِرق 
ئةستور و قسة ِرةقة"، بةَلكو بةرزكرايةوة بؤ ثلةي 
ثياوة بةئاكار و تَيكؤشةرةكان. هةروةك ضؤن 

كرا و ئيعرتاف بة  Johnsonثَيشوازي لة جؤنسؤن 
لؤجيك و بةَلطةكاني كرا، بةالم بةو شَيوازة ثِر 

نا كة نوسةرَيكي وةك تؤماس  هةست و سؤزة
( لة ئاستيدا 1800-1859) Macaulayماكولي 

 نيشاني دابوو.
لَيرةوة دةردةكةوَي كة رةخنةطرة نوَييةكان 

New Critics  لة بزاوتي ئؤطةستيدا شتَيكيان
دؤزيبؤوة كة لةطةَل بايةخة رؤشنبرييةكاني خؤيان 
و بانطةوازي ِرةخنةيياندا دةطوجنا. ضونكة ئةديبة 

ؤطةستييةكان، كة هونةر و سروشت و نةريت و ئ
بةهرةيان ثَيكةوة تَيكةَل كردبوو، نوَينةرايةتي ئةو 
ضةمكة رؤشنبرييية بنةِرةتيانةيان دةكرد كة لةطةَل 
تةواوي فؤرمةكاني ذياني كؤمةاليةتي و سياسييدا 
دةطوجنان لة ثَيناو بةهاطةلَيكي ئةخالقيدا كة 

خنةطرة نوَييةكان دوامنايةتي بايةخي مرؤيني. رة
بايةخَيكي زؤريان بة ئةدةبي سةدةي هةذدة و 
تايبةمتةنديي ئةو ئةدةبة بةخشَي سةبارةت بة 
كؤكردنةوةي نَيوان مانا و دذةمانا، ئاَلؤزي، فرة 

.. ئةو تايبةمتةندييانة ئةطةري (5)مانايي و هاودذي
دامةزراندني نةزمَيكي ئيستاتيكيي نةرميان 

يةك كاتدا تواناي لةخؤطرتن و هَينايةكايةوة، كة لة 
سنورداركردني ثَيكهاتة ثةرتةكاني ئةزمووني 
مرؤييان هةبَي، لة ِرَيطاي ئةو دةنطة جياوازانةوة كة 
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لة دةقي ئةدةبيدا هةية. بة مانايةكي تر هةروةكو 
 يةكَيك لة رةخنةطرةكان وتي:

"رةخنةطرة نوَييةكان جيهانيان وةك دارو 
ان سةرلةنوَي كؤي ثةردوو بينييةوة، كة ويستي

بكةنةوة و بنياتي بنَينةوة. لَيرةوة فةرهةنطي 
رةخنةيي ئةوان ناوازة بوو.. بينيمان بروكس 

Brooks ( شةيداي كؤدذييparadox ة، كة لة يةك)
كاتدا دوو ِرةطةزي هاودذ ثَيكةوة كؤدةكاتةوة. 

شةيداي بريؤكةي شيعري  Warrenهةروةها وارين 
كة لة ِروانيندا  impure poetryناثةتي بوو 

ثشتئةستوورة بة نوَينةرايةتيكردني هاودذةكةي 
خؤي. ثاشان هةريةك لة برؤكس و وارين ثابةند 
بوون بة بريؤكةي ثَيكةوة ئاوَيتةبووني فؤرم و 

 (.Fetterley, 1985. p. 16ناوةرؤك" )
رةخنةطرة نوَييةكان لة شيكردنةوةي 
تايبةمتةنديي عةروزي شيعري ئؤطةستيدا ثَييان 
واية كة هاوسةنطي ِراطرتين نَيوان ريتمة هاودذةكان 
تةنها دووبارةبوونةوةيةكي ِرواَلةتي و رؤتيين نيية 
لة ثَيناو دروستكردني هارمؤنيدا، بةَلكو 
)بةرجةستةبوونَيكي خةياَليي( ئاَلؤزييةكاني 
سروشيت مرؤظة. الي ئةو رةخنةطرانة ئاماجني 

 Concordiaثَيكةوة طوجناندني تومخة نة شازةكان 

discord  لة شيعرةكاني ثؤث و بةطةِرخستين
لة  Ironic masksِرةطةزي دةمامكي تةوسئامَيز 

دا بريتيية لة -طَيِرانةوةكاني سويفت
ثَيشكةشكردني جيهانَيك لةاليةن ئةو ئةديبانةوة، 
كة لةيةك كاتدا جيهانَيكي شارستانيية و نوقمي 

ي ثاشاطةردانييشة. بة بِرواي ئةوان بايةخدان
بَيوضاني ئةديباني ضاخي ئؤطةسيت بة فؤرمةكاني 
هاودذيي ريتؤرَيكي كة لةسةر تومخةكاني تةورية 

puns كؤدذيي ،paradox  و ئةنيت تَيزAntitheses 
دامةزرابوون" جؤرَيك بووة لة طوزارشتكردن و 

ئارةزووكردني طةيشنت بة فؤرمَيكي تايبةت كة 
يَن هَيندة هَيندةي نيطةراني و بةرةنطاريي دةبزوَي

ئارامي و خؤشنوودي نابةخشَي. رةخنةطرة 
نوَييةكان ثَييان وابوو ثشتبةستين ئةديباني 
ئؤطةسيت بة منوونةي هؤراسي لةوةي كة ثؤستة 
سياسيية بااَلكاني حكومةتي ئؤطةستس قةيسةريان 
ِرةتدةكردةوة.. دةاللةت لةوة ناكا كة ئةو ئةديبانة 

وون يان كةساني كةساني طوَيرايةَل و بَي ئريادة ب
خؤ بة زلزان بوون، بةَلكو جؤرَيك بووة لة جاِرداني 
سةربةخؤيي رؤشنبريي كة لة واقعي كؤمةاليةتي 
جيهاني ئةواندا ِرةطي داكوتي بوو. ئةو ئةديبانة 
زؤر بة ضاكي سةربةخؤيي خؤيان بةشَيوةيةكي 
ئةدةبي و هونةري بةطةِرخستبوو لة ثَيناو 

 و مرؤييةكانياندا.وَيناكردني خةمة ئةخالقي 
لة وتارَيكدا  Maynard Mackمينارد ماك 

 Wit andبةناونيشاني زيرةكي و شيعري ثؤث 

Poetry and Pope  طوزارشيت لةو دةروازة رةخنةيية
كردبوو. لة شيكردنةوةي وَينةي نارسيسا 

Narcissa
، كة لة دَيِرة شيعرَيكي ضامةكةي ثؤث (6)

(دا بةم جؤرة Epistle to Cobham)ثةيامَيك بؤ كؤبهام 
 هاتووة:

"ضةندة دزَيوة! لة كفنَيكي خامدا! كة 
 خواثةرستةكانيش بَيزي لَيدةكةنةوة"

"Odious! In wollen! Twould a saint 

provoke!" 
 ماك لة شيكردنةوةي ئةو دَيِرة شيعرةدا دةَلَي:

ضامةكةدا "لَيرةدا ئةوة ِروون دةبَيتةوة كة لة 
              موو شتةكان هةسانايي بريؤكة هةية، كة 

 تةفسري دةكا.
بريؤكةكةش ئةوةية كة حةز و ئارةزووةكامنان 
تا دوا شوَين جَلةومان دةكةن. بةالم كاتَي لة وَينة 
مةجازييةكة ورددةبينةوة دةبينني بة قواليي ئةو 
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قةيرانةدا شؤِردةبَيتةوة كة باَلي بةسةر مرؤظدا 
ايةتي كَيشاوة، لة ِرَيطاي وَيناكردني كةس

ئافرةتَيكةوة. ئَيمة لةبةردةم ئافرةتَيكي نةرجسيي 
طةمذةداين، كة عاشقي خؤيةتي، ناوي ئةو كة 
)نَيرسيسا(ية هَيماية بؤ ئةو كةسايةتيية. بةالم هةر 
ئةو هَيماية فراوان دةبَي و لة مانا بةرتةسكةكة 
ِرزطاري دةبَي. تا دواتر دةاللةت لةوة دةكا كة لة ناو 

ئَيمةدا كةسَيكي نةرجسي هةية كة هةريةكَيك لة 
بةشَيكي بنةِرةتيي شوناسي هةر يةكَيكمانة كة 
ناتوانني بيسِرينةوة يان نكوَلي لَيبكةين. ئَيمة لة 
ئاست بايةخدانَيكي بَي ماناداين بة دياردة 
هةَلخةَلةتَينةرةكان، كة لة بؤنةيةكي وادا لة ِرَيي 

ئةوةي  ئاَلؤزي و ناكؤكييةوة قةبة دةكرَي، سةرباري
لة ناخي هةر مرؤظَيكدا خواستَيكي غةريزي هةية بؤ 
باوةشكردن بة شتة مةئلوف و ناسراوةكاندا. هةموو 
ئةم مانايانة لة ضوارضَيوةيةكي ميحوةريدا 
دةسوِرَيتةوة سةبارةت بة كؤدذيي لة هةست و 
سؤزي مرؤظايةتيدا دةربارةي مةرط و ذيان: ضونكة 

ان بة داثؤشني دةست و قاضي مردووةكان ثَيويستي
نيية، هةروةها روخسياريشيان كفين ناوَي. بةالم 
سروتةكاني مةرط الي ئَيمة بةجؤرَيك لة جؤرةكان 
)ئةو مةراسيمة(يان دةوَي. كة بةطوَيرةي ئةو 
رةخنةية ئاستةكاني سؤز و ئةزموني مرؤيي لةو 

 دَيِرة شيعرييةدا دةوروذَييَن".
(Mack, (1949) 1959, pp.34-5 ) 

لة دةروازة رةخنةييةكةيدا نكوَلي لة "ماك" 
هةر طومانَيكي تةقريري دةكا لة شيعرةكاني 
"ثؤث"دا، لة خوَيندنةوةي وردي ئةم ثةرةطرافةشدا 
دةردةكةوَي كة بة قوواليي بة جيهانبيين شيعريدا 

وَينةكان ِرؤضووة تا وَينةكان و واتا فراوانةكاني 
و لة ضوارضَيوةيةكي لَيرةو لةوَي كؤبكاتةوة

 خةياَليدا يةكيان خبا لة ثَيناو مةبةستَيكي 

ئةخالقي و مرؤيي كاريطةردا. رَيضكةيةكي لةجمؤرة 
لة كؤششة رةخنةييةكاني ثاش جةنطي جيهاني 
دووةمدا دةبينينةوة، لة ثَيناو سةرلةنوَي 
هةَلسةنطاندنةوةي نوسينة هيجاييةكاني 

شتبوونة "سويفت". ئةو كؤششة رةخنةييانة طةي
ئةو دةرةجنامةي كة وَينة تةوسئامَيزةكان و 
رةطةزةكاني كؤدذي و بادانةوة لةو نوسينانةدا 
جؤرَيك بوون لة ئةنطَيزةي ئةخالقي بؤ 
جياكردنةوةي خَير لة شةِر. لة شيكردنةوةيةكي 
رةخنةييدا دةربارةي باَلوكراوةي هيجايي سوَيفت 

 A Modestبةناونيشاني "ثَيشنيازَيكي خاكي 

Proposal"(7) مارتن ثرايس .Martin Price  دةطاتة
 دةرةجنامَيك و دةَلَي:

"خاوةني )ثَيشنيازي خاكي( يةك بةيةكمان 
دةخاتة نَيو ضةقي دَيوانةيي خؤيةوة. كاَلبوونةوةي 
هةست و سؤزةكاني بةشَيكي تري ئةو كؤدذييةية 
كة وةك تاوانةكاني طةندةَليي ئةخالقيي قَيزةونة. 

بوو كة سوَيفت لة نوسينةكاني خؤيدا  ئةوة فَيَلَيك
بة طةِري دةخست: كةسة طَيل و نةخؤشةكان الي 
ئةو هةروةك ئةو كةسة ساختةضييانة ناشرين بوون 
كة هةَلياندةخةَلةتاندن. ئةو كؤدذيية لة رواَلةتدا 
كؤميديايةك دةردةخا كة هةست بة بةرثرسيارَييت 
 ناكا و لة ِرووي ئةخالقييةوة بَي ئاطاية، كة

نوسةرَيكي مامؤستا و برييارَيكي ورياش 
نوسيويةتي. بةالم كؤدذيةكة لة كرؤكدا باس لةو 
طوناهانة دةكا كة زؤبةي ثياوة ثَيطةيشتووةكان 
ئةجنامي دةدةن، كة بةرائةت و دةروون ثاكييان 
كةمرتة لة كاتَيكدا بةرثرسيارَيتيان زياترة". 

 (.47، ل 1953)
ئاشكراية لة ناوةرؤكي هةردوو 
شيكردنةوةكةدا و لة ضةندين شيكردنةوةي 
تريشدا.. خةسَلةتي طشتطريي و طةردووني بوون بة 
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ديدةكةين كة تَيِروانيين رةخنةيي دةخياتة ثاَل ئةو 
بةها ئةخالقييانةي كة ئةديب طوزارشتيان لَيدةكا و 

 Literaryتَيكةَلي كاريطةري و تؤنة ئةدةبيةكان 

Tones نةر كة دةبَي بة جؤرَيكي سةرسوِرهَي
لة شوَينَيكي  Ironyناناسرَينةوة. تةوس و كؤدذي 

وادا بةشَيوةيةكي زيرةكانة بةكاردَي، كة تةنها 
ئامرازَيكي سانان و ِراستةوخؤ نية دةستبةجَي 
رةخنةبطرَي و واتا ببةخشَي، )واتة( جيهان 
بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة و بة تةرازوو دابةش بكا 

دا: ِرةش و سثي، بةسةر دوو بةرةي ِرووبةِروو
خراثةكان و باشةكان. بةَلكو كاريطةريي ئايرؤني 
)تةوسي كؤدذ( لةو هةَلضوون و داضوون و 
هاتوضؤيةدا دروستدةبَي كة لة نَيوان اليةنة ناكؤك و 

م دةبَي كة دؤزة دذةكاندا هةية، بة جؤرَيك بةردةوا
دروستدةكا كة بارو طومان  حاَلةتَيك لةدوودَليء

 ئاَلؤزيةكانييةوة دةخاتة ِروو.موودؤخي جيهان بةهة
خةسَلةتي طشتطريي و طةردونيبوون كة 
مؤركي بةها ئاكاريةكانة، طرنطرتين كؤَلةكةي 
لؤجيكي ليرباَلي مرؤيية كة بةرطريكاران لة ئةدةبي 
ئؤطةسيت ثةنايان بؤ بردووة. بةالم نةياراني فيكري 
ئؤطةسيت، كة لة نوسينة هيجاييةكاني ثؤث و 

ة ضةند شَيوةيةكي جياواز باسكراون، سويفتدا، ب
بةوةي كة كةساني طَيل و هةَلةشة و دةمارطرين.. لة 
يةك روانطةوة جيهان دةبينن كة روانطةيةكي 
خةياَلي و ئايدياَلة. ئةوان ئومَيد دةكةن دةروني 
مرؤيي لة خَلتة و طرَيكاني ثاك بكةنةوة، بة دواي 

الم لة يؤتؤثيا و سةردةمةي ثريؤزدا دةطةِرَين، بة
ِراستيدا هيض نني جطة لة كؤمةَلَيك تيؤرسازي 
وةهمي كة خةَلكي هةَلدةخةَلةتَينن و وةهميان 

 ثَيدةفرؤشنةوة.
رةخنةطرة هاوسؤزةكاني وةك: واَلرت جاكسؤن 
بيت كة دةربارةي جؤنسؤن نوسيويةتي و مينارد 

ماك كة دةربارةي ثؤث نوسيويةتي، هةوَليان داوة 
يي لة ئةدةبي ئؤطةستيدا بةهاكاني هاوسؤزي مرؤ

بةرجةستة بكةن. واتة ِرسكيان بة ئةركي رةخنةوة 
اني كردووة لة ثَيناو ئةو ثرنسيثانةدا كة ئةديب

بووة كاتَي ضاخي ئؤطةسيت باوةِريان ثَيي 
ذي هَيزةكاني ملمالنَييةكي بوَيرانةيان د

و ستةمي فيكري ئةجنامداوة. دابةشكردني مةزهةبي
ن بيت )جؤنسؤن( لَيرةوة واَلتةر جاكسؤ

وةسفدةكات بةوةي كة بةهَيزترين نوسةرة لة بواري 
"ثاَلةوانَييت و ئازايةتي، ِراستطؤترينيانة كاتَي 
طوزارشت لة سةفةري دةروني مرؤيي دةكا بةناو 

ثاشان ××(. ، ل 1975كوضة و كؤالنةكاني شاردا" )
دةَلَي: "يةكةمني كاريطةري كة ئةدةبةكةي لةسةرمان 

لةوةداية كة هةستدةكةين ثةناي ئازايةتي جَيدَيَلَي 
 (.4ئةو بؤ ئَيمةش طواسرتاوةتةوة" )ل 

هةوَل و كؤششي ئةوانةي بةرطري لة بةها 
مرؤيي و ئةخالقيةكاني ئةدةبي ئؤطةسيت دةكةن، 
زياتر ثةيوةنديي بة شيكردنةوةي سرتاكتوري ئةو 
ئةدةبةوة هةية كة لةسةر بنةماي هاوسةنطي ِراطرتن 

ؤزة دذ و تومخة ناكؤكةكاندا دامةزراوة، لة نَيوان د
شيكردنةوةي ئةوان بة جؤرَيك قووَلة كة دةخوازَي 
ثةردة لةسةر ئةزمووني مرؤيي و ئةخالقي هةَلماَلي، 
دوور لةو تيؤرانةي كة ضةند فةيلةسوفَيكي وةك 
رؤسؤ و دَيريدا ثَيشكةشيان كردووة. ئةَلبةتة 

ستيدا هةموو ئةو تةكنيكانةي كة لة ئةدةبي ئؤطة
هةية، وةك ئةنيت تَيز، هاودذي و كؤكردنةوة لة 
نَيوان هونةر و سروشت، ئَيستا و ئايندة، ئةقَل و 
سؤز و.. هتد. لة ثَيناو ئةوةدا بووة كة فؤرمَيك يان 
نةزمَيكي هونةري بةرهةم بَيت كة زادةي ثَيكةوة 
طرَيداني ئةو تومخة ناكؤكانة بَي لة نةزمَيكي 

ن هةروةك ئةلكساندةر ثؤث لة ثَيكةوة طوجناودا، يا
 ضامةي )دارستاني ؤندسؤر(دا دةَلَي: 
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 ئَيمة هارمؤني لة فرةييدا دةبينني
ضونكة سةرباري جياوازي، هةموو شتةكان 

 يةكدةطرن
 (16-15)بِرطةي دووةم: 

بةجمؤرة لة ثةيوةنديية ناوةكي و ثشَيوةكاني 
بنياتي يةك كاري هونةريدا بةهاي شارستاني و 

ايكدةبن. تةنانةت لريي ئيمريس جؤنز مرؤيي لة د
Emrys Jones  ثَييواية كة جيهانبيين وَيناكراو لة

-ي ثؤث(8)(The Dunciadضامةي شيعريي )طةمذة 
دا، هيض نيية جطة لة بةرجةستةكردني رةمزيي 
سةركةوتين شاعري بةسةر ثاشاطةردانيدا، شاعري 

 Dullnessلةيةك كاتدا دةسةاَلتي طةمذةيي 
و ِرووبةِروويشي دةبَيتةوة، ئةو  دةسةملَييَن

داروثةردووةش كة لة وَيرانكردني جيهان بة 
جَيدةمَييَن بريتية لةو كةرةستانةي كة بنياتي 

(. 260، ل 1968ضامةي لةسةر دادةمةزرَي" )
كاتَيك ثارضة و داروثةردووي وَيرانةكان 
كؤدةكرَينةوة بؤ بنياتَيكي نوَي دذي وَيرانةيي.. 

ندني خةياَلي و مةعنةوي مةزنرت هَيزي ثَيكةوةلكا
دةبَي تا ثاشاطةرداني وةرطَيِرَيتة سةر بنياتَيكي 

 هونةريي خاوةن جيهانبيين ثتةو.
ئةم ئاقارة مرؤيية لة ئةدةبي ئؤطةستيدا، كة 
رةخنةي نوَي سةر لةنوَي هةَليسةنطاند و 
لَيكؤَلينةوةي لةسةر ئةجنامدا، لة ضةندين 

كراوة، جةخت لةسةر توَيذينةوةي مَيذويي تردا باس
بوون و ِرَيضكة مرؤيي ئةخالقييةكةي كراوة و، 
كولتورة طشتطريةكةي سةملَيندراوة. لة نَيو ئةو 

 Reuben Brawerلَيكؤَلينةوانةدا رؤبن براوةر 
ضةند  Earl Wasserman( و ئَيرل واسةرمان 1959)

باسَيكيان ثَيشكةش كردووة بؤ شيكردنةوةي 
مةسيحييةت لة سةرضاوةكاني كالسيكيةت و 

وَينةكاني ثؤث و ئاماذة ئةدةبييةكانيدا، 

بةشَيوةيةكي ئةوتؤ ورد كة شايةني ِرَيزطرتنة. 
ضونكة ئةو شتانةي لة خوَيندنةوة رةخنةييةكاندا 
هاتوون تةنها ضةند منوونةيةك نني لة هةَلكؤَليين 

و ضةند  Cluesئةدةبي، بةَلكو ضةند كليلَيك 
بردن بة خةياَلي دةروازةيةكي زيندوون بؤ ثةي 

داهَينةرانة لة شيعري ئؤطةستيدا. لةم لَيكؤَلينةوة 
رةخنةييانةدا باس لة جؤرة شيعرَيك كراوة كة قووَل 
و فرة كانطاية، دةوَلةمةندة بةو وردةكاريانةي كة 
ضوارضَيوةيةكي ِرَيكوثَيك بة شيعري سةركةوتو 
دةبةخشَي لة هةر كات و سةردةمَيكدا. دةكرَي لةو 

ئَيستاو ِرابردوو خبوَيندرَيتةوة، وزة  شيعرةدا
دةبةخشَي بة ئةدةبي رابردوو، هَيزي ئةفسانةيي 
شيعريي نوَي دةبوذَينَيتةوة. بطرة تةرجةمةكردني 
ثؤث بؤ هةردوو داستاني هؤمريؤس )ئيليادة و 
ئؤديسيا( ضةندين ئاماذة و دةنطدانةوةي ئةدةبي 

، تَيداية كة تايبةمتةندي دةبةخشن بة شيعري ثؤث
 تةنانةت ماك لة مبارةيةوة دةَلَي:

"تواناي هونةريي و هةستياري ثؤث جؤرَيكة 
لة رةسةنايةتي كة ثَيشرت بووني نةبووة، ئةم دوو 
تةرجةمةية )ئيليادة و ئؤديسيا( بوونةتة ئاوَينةي 
رةنطدانةوةي سَيبةر و وَينة جياوازةكان كة لة 

 ,Editor, 1967كولتوري ئةدةبيي خؤرئاوادا هةية" )

Vol.7, P.viii.) 
بةالم ئةم ديدة رةخنةيية هاوسؤزة، كة )ماك( و 
ضةند رةخنةطرَيكي تر هةوَلياندا لة رَيطايةوة 
تايبةمتةنديةكاني شيعري ثؤث و ضةند ئةديبَيكي 
تري ضاخي ئؤطةسيت كةشف بكةين، سةبارةت بة 
بةها مرؤييةكان و وَينة و ئاماذة ئةدةبيية 

.. ئةم ديدة دووضاري دةوَلةمةند و كاريطةرةكان
نةياريي سةخت و نكوَليكردني ضاوةِروان نةكراو 
بؤوة لة اليةن ضةند كةسانَيكةوة. كة يةكَيكيان 

بوو كة لة  Irvin Ehrenpreisئَيرظني ئَيرنثرَيز 
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لَيكؤَلينةوةيةكي طرنطدا بةناونيشاني )واتاي 
 Literary :1974ئةدةبي و بةهاكاني ضاخي ئؤطةسيت 

Meaning and Augustan Volues هةموو )
ئةجنامةكاني ثرؤفيسؤر ماك و ديد و بؤضوونة 
رةخنةييةكاني ِرةت كردؤتةوة. ئةو لَيكؤَلينةوةية 
وَينةكاني ثؤث و ئاماذة ئةدةبييةكاني طةِراندؤتةوة 
بؤ بايةخداني زؤري بةالسايي كردنةوةي نوسةرة 
كؤنةكان، كة ضةندين وردةكارييان ثَيشكةش 

او بةدةستهَيناني بةهاي هونةريي كردووة لة ثَين
نوَيدا نا، بةَلكو لة ثَيناو زةخرةفة و رازاندنةوةي 
فؤرمدا تةنانةت ئَيرنثرَيز ثَييواية كة ئةو منونة 
شَيواندراوانةي ئةدةبي ئؤطةسيت سةرسامي ئَيمة 
دةبزوَينن لة ئاست كانطا كالسيكيةكاندا و بةها 
 نةمرةكاني كةلةثوري كؤني رؤشنبريمان ياد

 دةخاتةوة.
تَيزةكةي ئَيرنثرَيز ضةندين ثشتيواني بؤ خؤي 
ثةيداكرد لة نَيو رةخنةطرة شيتاَلطةرةكان 
)التفكيكيون( و ثَيرةواني بزاوتي رةخنةي 

 Laura Brownئافرةتاندا. بؤ منونة لؤرا براون 
ثَييواية كة دياردةي بةطةِرخستين كةلةثوري 

ثؤث  كالسيكي و الساييكردنةوةي هؤراس لةاليةن
و ئةديباني ضاخي ئؤطةستييةوة، بةَلطةن بؤ 
دةستكورتي و بَي توانايي نةك طشتطريي و 

 دةوَلةمةندي ئةو خامنة دةَلَي.
"تا زياتر لة تةوزيفكردني كةلةثوري 
كالسيكي لةاليةن ثؤثةوة نزيك بكةوينةوة، زياتر 
لةماناي ئةو بريؤكةو بريوباوةِرانة تَيدةطةين كة 

بؤ ئيمثرياليزمي ئينطليزي" ِرَيطةيان خؤشكرد 
 (.27، ل 1985)

رةنطة ئةو رةخنةطرانة زيادةِرؤييان كردبَي لة 
طاَلتةكردن بة كؤششي ثَيِرةواني "رةخنةي نوَي" بؤ 
بةستنةوةي ئاماذة و كاريطةريية ئةدةبييةكان بة 

كةلةثوري كالسيكييةوة. ثَييان وابوو ئةو كؤششة 
نها جؤرَيكة لة بانطةشةي رؤشنبريي كة تة

ثةيوةنديي بة دةستةبذَيرَيكي تايبةت و ضةند 
دةزطايةكي دياريكراوةوة هةية كة ئيدعاي ئةوة 
دةكةن شارةزاييان لة ئةدةبي ئؤطةسيت و ناسيين 
ئةو ئةدةبةدا هةية. ئةو رةخنةطرانة )بة ثَيضةوانةوة( 
هةوَلياندا فاكتةرةكاني كةموكورتي و كةمتةرخةمي 

بةرامبةر كةمينةكان  ئةدةبي سةدةي هةذدة دةرخبةن
و ئافرةتان و ثةراوَيزخراوةكان. طرنطرتين 
لَيكؤَلينةوة كة لة ِروانطةي رةخنةي فَيمَينيستييةوة 

 Felicityنوسراوة، كتَيبةكةي )فيلسيت نوسباوم 

Nussbaum ( و )لؤرا براون(ة لة ذَير ناونيشاني
 the New Eignteenth ,1987"سةدةي هةذدةي نوَي 

Centuryدوو خامنة نوسةرة سةرلةنوَي  ". ئةو
ثةيوةنديي كارة ئةدةبيةكانيان بة ئافرةت و 
ئةزمووني ئافرةتةوة خوَيندؤتةوة، جا ئيرت ئافرةت 
رؤَلي نوسةري بينييَب يان خوَينةر يان كةسايةتي 
لة رؤمان و كاري ئةدةبيدا. ئةو خاَلة بةرجةستانةي 
ئةو دوو نووسةرة ثَيي طةيشتوون ئةوةية كة 

ماف و ثَيطةي خؤي لة كولتوري ضاخي  ئافرةت
ئؤطةستيدا وةرنةطرتووة، هةرضةندة ثَيِرةواني ئةو 
ضاخة ثَييان واية سةدةي هةذدة سةدةيةكي ليرباَلي 
بووة بؤ فيكر و رؤشنبري، سةدةيةكي طشتطري بووة 
لة رووي رَيضكةي مرؤظطةرييةوة.. )بةالم ئةو دوو 

رةطةزثةرسيت نوسةرة( ثَييان واية كة لةو سةدةيةدا 
كولتوري و جياوازيي ضينايةتي و سوكايةتيكردن 
بة ئافرةت و ثةراوَيزخستين رؤَلي ئةو رةطةزة و 
هةذاران و ضةوساوةكان بةشَيوةيةكي بةرضاو 

 (.2بةرباَلوبووة )ل.
ئةم دابةشبوونة تيذة لة ديدوبؤضووني ئةو 
دوو طروثةي رةخنةطراندا كة اليةنَيكيان ئاماذةيان 

ي مرؤظطةريي ضاخي ئؤطةسيت داوة و بة رَيضكة
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اليةنةكةي تريشيان دذي كولتوري رةطةزثةرسيت 
ئةو ضاخة بوون.. زادةي جيهانبيين هةردوو 
طروثةكةية لة ئاست كارة ئةدةبيية فةردييةكاندا كة 
ديدي مةعريفي ئةوتؤ لة خؤدةطرن كة خزمةتي 
هةردوو طروثةكةي رةخنةطران دةكا. لة كاتَيكدا 

ا براون هاوِران لةسةر ئةوةي كة ثؤث ليفيز و لؤر
دةنطَيكي طوزارشتكار بووة لة بةهاكاني ضاخي 
ئؤطةسيت، ناكؤك و جياوازة سةبارةت بة 
دياريكردني ضةمكي ئةو بةهايانةي كة ئةدةبي ثؤث 
نوَينةرايةتييان دةكا. ليظيز ثَييواية ئةو بةهايانة 
طوزارشت لة كؤمةَلطةي زؤرينةو شارستانيةتي 

خةكة دةكةن، بةالم لؤرا براون ثَييواية ئةو باوي ضا
بةهايانة طوزارشت لة بةرذةوةنديي ضينَيكي 
بةرتةسك دةكةن كة دابِراو بوون لة هةموو 

 توَيذةكاني كؤمةَلطة.
ضووني ئةو  سةرباري جياوازيي لة ديد و بؤ

دوو طروثةدا، بةالم هةردووكيان نامؤبووني 
ةن، كة كؤمةاليةتي و دةرووني ثشتطوَي دةخ

بةشَيوةيةكي تايبةت بووة هؤي تةقينةوةي شيعرة 
هيجاييةكاني ثؤث و سويفت. ئةو شيعرانة بة 
شَيوازي ضاوبةستةكي طوزارشت لة هَيزي ئةو 
نامؤبوونة لةسةر ويذداني هةردوو ئةديبةكة دةكةن. 
ضةند لَيكؤَلينةوةيةكي هاوضةرخ باسيان لة هةسيت 

ي ئؤطةسيت نامؤبوون كردووة الي ئةديباني ضاخ
كة كاريطةريي بةسةر بةرهةمةكانيانةوة 

 Breanبةجَيهَيشتووة. بؤ منونة برين هامؤند 

Hammond (1986 ثَييواية كةمئةنداميي ثؤث لة )
ِرووي جةستةييةوة بؤتة هؤي نوقساني لة هةسيت 
سَيكسيدا. ئةو نوقسانيية بؤتة هؤي ئةوةي لة 

كة  تةواوي كؤمةَلطا دابرِبي، ئةو كؤمةَلطةيةي
(. هؤوارد 154شانازيي بة نَيرايةتييةوة دةكرد )ل 

( و دؤطالس برؤكس ديظيز 1975ئريسكني هيل )

Douglas Brooks – Davies (1985 لة ئاماذة )
دا ئةوة هةَلدةطؤزن كة -مَيذوييةكاني ئةدةبي ثؤث

كاسؤليكيةتي ثؤث كاريطةريي لةسةر دةرووني 
ة هةبووة كة ئينتماي بؤ كةمينةيةكي ضةوساو

بةدةست  -لة ديدي ئةواندا–هةبووة. بةالم سويفت 
تاالوي نامؤبووني سياسي و دةرونييةوة 
ناالندوويةتي، ضونكة بة زؤر نةيف كراوة بؤ 
ئايرلةندا، تةنانةت لة نامةيةكيدا بؤ )بؤلنطبؤرط 

Bolingboroke نوسيويةتي:  1713(ي هاوِرَيي ساَلي
و "من دوور خراومةتةوة بؤ واَلتي كؤيلة 

سواَلكةران.. تا لة ِرق و توِرةييدا، وةك مشكَيكي 
ذةهر خواردوو، مبرم.." )نامةكاني سويفت. 

، Williams ،63-1965ساغكردنةوةي وليامز 
 (.382بةشي سَييةم، ل 

بة كورتي، ئَيمة ناتوانني حوكم بةسةر هةموو 
بةرهةمي ضاخي ئؤطةستيدا بدةين طةر هةر ئةديبَيك 

هةر يةكَيك لةوانة دؤزي بة جيا بطرين، ضونكة 
تايبةتي خؤي هةية كة بةرهةمةكةي ِرةنطي 
ثَيوةطرتووة و جيهاني ئةخالقي و تَيِروانيين 
هونةريي بؤ دروستكردووة. لةسةر ئةم بناغةية 
هةندَيك لة باسةكاني ساالني هةشتاي سةدةي 
بيستةم لة دايكبوونَيكي نوَيي سةدةي هةذدةيان 

بوو لة هةمةجؤري و  ِراطةياند، ئةو سةدةيةي ثِر
كؤدذيي و ئةزمونكاريي و فرة ِروانني، بةجؤرَيك 
ناكرَي تةنها لة ذَير زاراوةي "ئؤطةسيت"دا، 
بةشَيوةيةكي كرض و سنوردار، كؤبكرَينةوة و ثؤلَين 
بكرَين.. هةروةك لةسةرةتاي ئةم نةسكةدا ئاماذةمان 

 ثَيدان.
 

 ثةراويَزةكان
خي ئؤطةسيت بكةين، كة سةرةتا دةبَي ئاماذة بؤ دوو ضا-1

يةكةميان منوونةي ضاخي دووةميانة، واتة ضاخي دووةم 
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شوَين ثَيي ضاخي يةكةم هةَلدةطرَي. ضاخي ئؤطةستيي 
يةكةم، ئةو ضاخةية كة ئةدةبي التيين لةسةر دةسيت شاعرية 
طةورةكاني وةك فرجيل و هؤراس و ئؤظيد و ضةند شاعريَيكي 

ي فةرمانِرةوايي تر طةشةي بةخؤوة بيين، لة سةردةم
 ث.ز(. 27ئؤطةستس قةيسةري ئيمثراتؤردا )

ضاخي ئؤطةستيسي دووةم لة ئةوروثا، لة نيوةي سةدةي 
حةظدةوة تا دةوروبةري ناوةِراسيت سةدةي هةذدة دةخايةنَي، 

كالسيكيةتي نوَي  Enlightmentبريتية لة ضاخي رؤشنطةري 
Neoclassicism دةب و كة شوَين ثَيي نةرييت التيين لة ئة

فيكردا هةَلطرت. )خةسَلةتةكاني برييت بوون لة( رَيزطرتن لة 
دةسةالتي، ئةقَل فيكر ِرووني، بايةخدان بة نةرمي و ثَيكةوة 
طوجنان، ثةرؤشي بؤ هونةرةكاني ئةدةب و رَيزطرتن لة مرؤظ. 
لةو سةردةمةدا ذمارةيةكي زؤر لة ثياواني فيكر و ئةدةب لة 

ن و ناويان درةوشايةوة. لة سةرانسةري ئةوروثا دةركةوت
(. 1781-1729( و ليسينط )1804-1724ئةَلمانيا كانت )

( 1784-1713( و ديدرؤ )1778-1694لة فةرةنسا ظؤَلتَير )
-1694و كؤرنَي و راسني و مؤليري. لة ئينطلتةرا درايدةن )

-1672( و ئةديسؤن )1745-1667( و سوَيفت )1778
( و 1744-1688)( و ثؤث 1729-1672( و ستَيل )1719

( و ضةند 1784-1709( و جؤنسؤن )1754-1707فيَلدنط )
ئةديبَيكي تر. زاراوةكة ئاماذةية بؤ سةردةمي بوذاندنةوةي 

 ئةدةب لة مَيذوي هةر نةتةوةيةك.
2-Ugustinian  ثةيوةنديي بة قةشة ئؤطةستينةوة هةية. لة

نةسكي يةكةمي ئةم بةشةدا كة تايبةت بوو بة ضاخةكاني 
 است باسكرا.ناوةِر
برؤتؤسي يةكةم )ليؤسيؤس جؤنيؤس( سياسةمتةدار و -3

ثياوي دةوَلةتي رؤمانيية. لة كؤتاييةكاني سةدةي شةشةمي 
ثَيش زايني ذياوة، رؤَلي هةبووة لة البردني ئيمثراتؤري 

 ث.ز( و دامةزراندني كؤماردا. 509ستةمطةر تاركؤين )
ث.ز(  42-85برؤتؤسي دووةم )ماركؤز جؤنيؤس 

دا دةسيت -اسةمتةداري رؤماني كة لةطةَل كاسيؤسسي
تَيكةَلكرد بؤ تريؤركردني يؤليؤس قةيسةر وةك بةرطريكردن لة 

كؤمار. قسة بةناوبانطةكةي قةيسةر كة وتوويةتي: "تةنانةت 
" دةربارةي ئةو وتراوة Et tu, Bruteتؤش ئةي برؤتؤس!.. 

سيت )كاتي قةيسةر لة كاتي تريؤركردنيدا دةيَلي(. ثاش شك
 ث.ز( خؤي كوشتووة.-42مارك ئةنتؤني لة شةِري فيلييب )

ثؤث باَلويكردؤتةوة  1711ضامةيةكي فَيركاريية، ساَلي -4
كاتَي تةمةني بيست و يةك ساالن بووة، بةالم ناوي خؤي 
نةخستؤتة سةري. بةشَيوازي دووبةييت داستانئامَيز 

ي داِرَيذراوة بؤ شيكردنةوةي ياسا كالسيكيةكاني ضَيذ
هونةري و زةرورةتي سودوةرطرتن لة ئةدةبي كالسيكي. 
ضةندين منونةي تر لةمبارةيةوة هةن كة ئةديبةكان لة 
هةندَيكياندا ثَيرةوي ئةو ياسايةنة و لة هةندَيكي ترياندا 

( كة 1734-1657سةرثَيضي دةكةن. جؤن دينيس )
ئةديبَيكي هاوضةرخي ئةوة دذي ئةو ضامةية وةستاوةتةوةو 

زؤري بة بريؤكةكاني كردووة، كة دواتر شةِرَيكي طاَلتةي 
 ئةدةبيي لة نَيوان ئةو و ثؤثدا لَيكةوتةوة.

دةربارةي ئةم زاراوانة بِروانة ثةراوَيزةكاني نةسكي -5
 بةشي يةكةم. –دووةم 

ناوَيكي رةمزيية كة شاعري بؤ يةكَيك لة كةسايةتيية -6
ةش )ئان ذنةكاني سةردةمةكةي هةَليبذاردووة. ئةو كةسايةتي

(ةو لةو نامةيةدا هاتووة كة باسكرا بة Anne Oldfieldئؤَلد فيَلد 
لة قةَلةم  Moral Essaysيةكةمني ضوار ضامة ئاكارييةكةي شاعري 

 دا باَلويكردؤتةوة.1735-1731لة نَيوان ساالني دةدرَي و كة
دانراوَيكي كورتة كة  Pamphletباَلوكراوة يان ناميلكة -7

ضاثدةكرَي و بةشَيوةيةكي بةرفراوان  بةشَيوةيةكي خراث
دابةشدةكرَي ستايَلي هيجايي و طاَلتةجاِري دةربارةي بابةتَيك 
لة بابةتة طشتييةكان يان كةسَيك لة كةسةكان بةكاردَييَن. 

 ناونيشاني ناميلكةكةي سويفت ئةمةبوو: 
"ثَيشنيازَيكي خاكي بؤ دورخستنةوةي منداالني هةذاران تا 

ر كةس و كار و واَلتةكانيةوة بةوةي بكرَينة نةبنة ئةرك بةسة
 خؤراكي دةوَلةمةندان".

نوسي دةربارةي  1729سويفت ئةم ناميلكةيةي ساَلي 
بارودؤخي ئايرلةندا. تيايدا بةوردي باس لة ضةند بابةتَيكي 
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ترسناك دةكا و بةشَيوةيةكي طاَلتةجاِري باس لة هةذاران دةكا 
ةدا بةشَيوةيةكي زانستيانة لة ضةقي ئازارةكانياندا. هانيان د

بريبكةنةوة و ثةنا نةبةن بؤ وروذاندني سؤز و الواندنةوة. 
نوسةر لةم جؤرة نوسينانةدا هةست و سؤزي خؤي بَي اليةن 
دةطرَي و لة زيادةِرؤيي و ستايَلي ِراستةوخؤ دوور 
دةكةوَيتةوة، ثاشان تةوسةكاني كاريطةرييةكي زؤر لةسةر 

 خوَينةر جَيدَيَلن.
مةيةكي داستانئامَيزي، هيجايي، طاَلتةجاريية.. كة ضا-8

تيايدا ثؤث دذي طةمذةيي و ثووضي هةست و سؤزي مرؤظ بة 
طشيت قسة دةكا، بة تايبةتي الي ئةو ئةديب و نوسةرانةي كة 
لة بةشَيك لة هَيرشةكةيدا باسيان دةكا. بةالم ئةم كارة 

شيت شيعريية دذي كةسانَيكي دياريكراو نيية، ضونكة بة ط
سَي  1728باس لة دياردة ئةدةبيية خراثةكان دةكا. ساَلي 

بةشي بةناوَيكي خواسرتاوة وة لَي باَلوكردةوة. ثاشان ساَلي 
تةواوي كارةكةي لة  1743ناوي خؤي ِراطةياند. ساَلي  1735

 ضوار بةرطدا باَلوكردةوة.
 

 
 سةرضاوة

 . ديفيد نوكس، االوغسطية. االدب و النقد و التاريخ االدبي
 ت: د. عبد احلميد شيحة. اجمللس االعلى للثقافة، 

 .220-203ص 
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 وةرن، هةمووتان!.
 
 

  فةى ويَلَدنفةى ويَلَدن
  يةوة: تَوفيق عةبدوليةوة: تَوفيق عةبدوليي  نطليزنطليزييلةئلةئ

 
 

شتَيك و ماورين تيمسَون سةرى لة هةمو
سوِرئةما، كاتَيك كة تةمةنى هةذدة سااَلن بوو، بةالم 
هيض شتَيك بة قةد هاوِرَيكةى ئَودرى تَوماس. 
 بَيزارى نةكردبوو، ئةطةر بةهاوِرَيى دابنَيت!.

كَوليذ بوون، زمانيان ئةخوَيند. هةردوكيان لة 
هةردوكيان لة يةك ذوردا بوون لةبةر ئةوةى بة ثَيى 
ثيتى ئةلف دةست ثَيدةكات ناويان بة تةنيشت 
يةكةوةبوو، جَورَيك لة يةك ضارةنوسيى ونزيكيى 

 بةسةرا سةثَينراو كَوى كردبونةوة.
ماورين لةهةمو شتَيكداسةردةرضوتر بوو، 

رين( سةرضَل بوو. بةالم ئَودرى )بة بَوضونى ماو
ئَودرى ضاوساغ بوو، وماورينى ثةل كَيش ئةكرد، 
ماورين تَىنةئةطةيشت، تةقةى سةرى ئةهات، 

 تووِرة ئةبوو، هةَلئةضو.

تةكاندا ِرَوبضَيت ماورين ئةيويست بةناخى ش
ئةوةى بةردةوام بؤ كانيان، بن وتا ئةطاتة كان

ةى طرَى شيتةَليان بكات  و وةكو قةيتانَيكى قَوندةر
كوَيرةلَيدراو طرَيكانيان بكاتةوة، بةالم هةندَيك شت 
هةبوون سةرو بنيان نةبوو، طرَيكانيان نةئةكرايةوة، 

 نةثضِراية ئةمةش رةوا نةبوو.

ماورين، جوان بوو، تةنيا ئةوةندةى بةس بوو 
سةيرى ئاوَينةي ذوورة هاوبةشةكةيان بكات بَو 

ر ِرقى لة ى ماورين زَوئةوةى ئةوةبزانَيت.)دايك
جوانى بوو، يةكَيك بوو لةوانةى بِروايان وابووئاوَينة

ِرةوشت بةرزيدا ئةبينرَيت نةك لة ئافرةت لة 
ئةى  بةالم ئاوَينة لة هةمو شوَينَيكداية. ئاوَينةدا(

تت ؤطَولة ئاوةكان، جاخمانةى كَوطاكان خ وانية؟
 نةخواردوةكان بةاليةنى يان ضاوةتَير نيشان ئةدةن،

 تت بةرةوِروو ئةكةنةوة.ؤخةشَيك لةِرواَلةتىكةمةوة ب
ئَودرى هةتا بلَييت ناشريين بوو، دةم و ضاوى 
وةكوئيديس ىثورة طةورةى ماورين ئةيوت لةثشتى 

 ثاص ئةضَيت.
)دايكى ماورين هةشت ثوورى هةبوو، 
لةهةمويان زياتر ِرقى لة ئيديس بوو، جطة لةوةش 

ةكةيان ِرقى لةهةمو كةسَيك بوو، طاَلتةى بةالواز
ئةكرد، بة قةَلةوةكانيان، بة ناشريينةكانيان، 
بةجوانةكانيان كةخَويان ئةدةنة بةر ئاوَينة، 
بةكورتى، هةنديك جار، ِرقى لة هةمو ِرةطةزى مرَوظـ 
بوو، طاَلتةى بةهةمو مرَوظـَيك ئةكرد، بَيجطة لة 

 خَيزانةكةى خَوى(.
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ماورين تاقانة بوو، دايكى زَور لة باوكى 
، هةر زوو لة ماَلةكة دةرى كردبوو، هَيشتا بَيزاربوو

 ئةم ضلةى نةضوبوو.
)ماورين باوكي دةهاتةبةرضاو بة جوتَيك 
بووتى ئةستورو هةناسةي بؤني بِرةي لَيدةهات و بة 
سامتةكردنةوة بةرارةوة شَيدارةكةدا و بة كاو 
طةالخةمناك داثَوشراوةكاندا دةروات و بؤ هةتا 

ئةميش يةكةم طريانى  هةتاية لة ماَل دةردةضَيت،
مناَليى، وةك لة يةكةم ثةجنةرةى دةستة ِراستى 

 قاتى دوةمةوة بةرز بوبوةوة(.

ماورين ناوقةدَيكى باريكى ناسكى هةبوو بةالََََم 
 ئَودرى لولةيى بوو، يةك موور سةرتاثا طَوشنت بوو.

ئةمة ئةو شتانةية كة ئةبَيت بيزانيت ئةطةر لة 
 ذورَيكى هاوبةشدا بيت.

رين لةوةوثَيش هةرطيز لة ذورى هاوبةشدا ماو
نةذيا بوو. زَور بةاليةوة سةير بوو ئَودرى بةو لةش 
والرة ناِرَيك و ناقَواليةوة بة ئاسودةييةوة بةِرووتى 
بةدةورى ئةمدا بسوِرَيتةوة، بةالم ئةم ثَيى ثةست 

ماورين زيرةك بوو، لةتةمةنى سيانزة  ئةبوو.
ةي لة ِرَيزماندا ساَلييةوة، بؤ جارَيكيش هةَل

نةدةكرد ئَودرى طؤِرَيك و طؤشةيةكي تيذي لَيك 
جيانةدةكردةوة. خوا خَوى ئةزانَيت بةضى 
دةسترِبين و ساختةضَيتييةك طةيشتَوتة زانكَو. 
ماورين ماكياظيللى ئةخوَيندةوة، هةرضى ئَودرى 
بوو طَوظارو باَلوكراوةى ذنانى ئةخوَيندةوة. بةالم 

ةئَودرى دا هةبوو كة لة هَيشتا هةندَيك شت ل
ماوريندا نةبوو. ئَودرى ضاوساغ و ماورين دواى 

 ئةكةوت. تاوَيك بةخَوشى وتاوَيك بة ناضاريى.
ماورين طَوشةطري بوو، بةالم ئَودرى نا، ماورين 

 لةوة بَيزار بوو طَوشةطرية.
"تَو بة ئاسانى هاوِرَى ئةطريت.." ماورين -

طلةيى لَيدةهات و  بةئَودرى وت بة ئاوازَيك كة بَونى
 بَيتوانايي زطماطي لة جياكردنةوةدا ثيشان دةدا. 

 "ضؤن دةتوانيت وا بكةيت؟"-
ئةمةبةالى ئَودريةوة سةير بوو، كة زَور بة 

 ِرَيكةوت شت هةبوو بة اليةوة سةير بَيت
"بةس ئةوةندة قسة لةطةَل خةَلك بكةو لوتت -

 بةرز نةبَيت". وةالمى دايةوة
ت؟". ماورين بة مَونييةوة "هةر كةسَيك بَي-

 لَيى ثرسى

 "بةَلَى، ضى تياية.." ئَودرى وةاَلمى دايةوة.-

هةر قسة كردن نةبوو، هةندَى جار لة قسة 
كردنيش دةرئةضو، ئةضونة ناو جَيطاو بةيةكةوة 
ئةنوسنت.لةناو جَيطاى يةكَيكةوة بَوناو جَيطاى 
يةكَيكى تر، هةر كةسَيك بواية. هةمو )هةركةسَيك( 

توِرةييةوة خَوى كَوئةكردةوةو بةجَيي ئةهَيشت بة 
بَو )هةركةسَيك(ى تر، ئَودريش دةستى ئةكرد بة 
طريان و طلةيى كردن لة بةختى خَوى، بةالم وةكو 
ماورين ئةيوت تا ئةوثةِرى تواناى هةوَلى دابوو تا 
ئةوضركةساتة توانيبووى كضَينى خَوى بثارَيزَيت 

ةست سكرتَيرى بَوئةوةى بة سةالمةتى بيداتة د
)كَومةَلةى طفتوطؤكردن( كة كوِرَيكى تَيطةيشتوى 

 دةوَلةمةندى خاوةن ئوتومبَيل و جَىى باوةِر بوو.
ئَودرى هةرطيز لةو باوةِرةدا نةبوو هيض 

 ِرويدابَيت.
ئَودرى لةطةَل هةمو كوِراندا بةينى خَوش بوو 
بةالم ماورين بةشى خَوى لَىهةَلئةبذاردن، ئةوة 

بوو، بةالم كاتَيك كة سةيري ئاوَينةي مةسةلةكة نة
ضاوياني دةكرد، لة ئؤدري كةمرتي دةبيين. بةالم 
بَوئَيستا هةست بةوة ئةكات؟. ويستى ئةم ثرسيارة 

 لة ئَودرى بكات.
دةبيين؟". ئؤردي "ئةي تؤ ضي لة ضاوياندا -
ئارةزووة طشتييةكةي  "بَيجطة لة ثرسي

 جووتبوون؟"
ماورين وتى، "بةرذةوةندييةكى كةسيي". -

 ثَيش ئةوةى بوارى بريكردنةوةى هةبَيت.
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هةردوكيان لةدواى بينينى فيلمَيك 
لةكافترييايةكى ضينى دانيشتبون، ئَودرى 
شريمَوزَيكى بة هَيلكةى ئةخواردةوة كة بَىطومان 

 ماورين قَيزى ىَل ئةهاتةوة.
"ئَوة، من ئةزامن ئةو كةسانة حةزم لَيدةكةن". 

 ئَودرى وتى.
ةستى بة طرذبونَيك كرد، لة حةذمةتا ماورين ه

قومَيكي طةورةي لة ضا تيذة كواَلوةضينيةكةى 
بةردةمى دا، هةمو دةمى سوتاند. تا ضةند ِرَوذَيك 
دةمى تفت بوو. بةالم هيضى نةوت.. ئةبواية ضى 

 بلَيت؟. بابةتةكةى لة بري كرد.
ئةوةى لةبريى نةئةضوةوة ئَودرى بوو، ِرَوذَيكى 

ثَوَلكةيةكى مل بة مايَويةكى مةلةى بةهار لةسةر تة
يةكثارضةوة ِراكشابوو، قذةكةى بةدةم شةماَلةوة 
شةثَوىل ئةدا، ثشتى كردبووة ئةو كَومةَلةى كة دواى 
كةوتبون، ئةو كَومةَلةى لة هةمو شوَينَيك بةدوايةوة 

 بوون. بانطى ئةكردن:
 وةرن، هةموتان!.

 هةمويان هاتن.
ري، مناَل، هةمو دَوست، ناسياو، دوور، طةنج، ث

نَيرينةى سةر زةوى بةدةورى ئةم ضةقى قورسايية 
سازطارو ناسك و نازدارو دَلفراوانةدا كة ئَودرية 

 ويزةيان ئةهات.
 وةرن هةموتان! و هةمويان هاتن.

 ةى ـــاوَيك ثَيضةوانــماورينيش هةر واى كرد، ت
ويستى خَوى و تاوَيك بةويستى خَوى. بريى لة 

خشةبَوكَيشراوى ئارام و دَلتةنطى ذيانى مناَليى نة
 خَوى كردةوة.

ثشيلةيةك دواى نانى ئَيوارة دةرطاى 
لةسةردائةخرَيت و نابَيت بضَيتة دةرةوة، نان وضاى 
ئامادةكراوى دو كةس، دايك و كضَيك. دواى ئةوةى 
لة خةو هةَلسايت ثةتَيك و دوسةرو هةر يةكةى 

 بةاليةكدا ِرايئةكَيشَيت.

ون بة قووَلى لةناخيدا هةندَيك بَوطةن بو
 ضةكةرةى كرد.

تةثَوَلكة ملةكةوة لةطةَل خةَلكةكةدا بةكَومةَل لة
ِراى ئةكردة خوارةوة، ئَودرى يةكةم كةس بوو 

ئاوةكةى طةرم و  طةيشتة دةرياكة: وةرن،  هةموتان!
 خَوشة.

بَيطومان وانةبوو، ثَيى ِرائةبواردن. ئاوةكة زَور 
ئَودرى ئاوى ثيا سارد بوو، هةمو ئةيانقيذاند و 

 ئةكردن.
ضَون ئةوَيريت ؟!. ماورين تووِرة بوو بوو -

ناوضةوانى طرذكردبوو. بةالم هةمويان ثَييان خَوش 
 بوو، بةويشةوة.

ئَودرى رَيكخةرى ئاهةنطةكة هةريةكَيكى 
لةسةرةتاى ضَيذَيكى خَوشدا ِراطرت. ئةمةى ضَون بَو 

 طوجنابوو ؟.
ى طرتة بةر. دواى ئةوة هةركةسَيك ِرَيطاى خَو

ئَودرى بَو كَورسىدوةمى ثَوىل دوةمى 
وثَيداضونةوةى هةندَيك وانةى زانستة 

كَومةاليةتيةكان. ماورينيش بَوطةِرانةوة بَو  برَوسَل  
بَوخَوئامادة كردن بَو تاقيكردنةوةى  ضونة كَوليذ 

(E.E.Cكة )  ئاواتى لةمَيذينةى بوو. هةندَيك شتى
ربوون بَو بريكردنةوة تريش هةبوون كة زَور هاندة

لةكاركردن لةوشارةدا، كرَييةكى باش، طواستنةوة 
 بة ماشينَيكى بضوك، دةستةيةك خانوى بضوك.

ئةبواية بضوايةتة جَيطةى ِرازطرى )كَومةَلةى 
طفتوطؤكردن( كة لةكارةكةى دةركرابوو لةبةر ئةوةى 
لةكومثانياى ماركس و سثنسةر دامةزرابوو لة 

ثةيوةنديانة لةنَيوان ماورين و  ئةم جَورة نيوكاسَل.
ضونكة  بوووِرة طةجنة دةوَلةمةندةدا ئاسايي ئةو ك

ن. ماورين زَورى بووخوَيندكارى يةك كَوليذ
كةزانى ئةو ساَلة ذنيهَيناوة.  بووثَيناخَوش 

خوَيندكارَيكى كَوليذى هَينابوو كة دةساَل لةخَوى 
 طةورةتر بوو. 
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الى دايكى ماورين ئةو هاوينة ِرَويشتبوةوة بَو
لة ثةيطنتَون بَو بةسةربردنى ثشوى ساالنة، بةالم 
ئةوةندة ناخَوش و دَلتةنط بوو بِريارى دا جارَيكى 

 تر سةرى ثيانةكاتةوة.
دوانزة ساَلة لةبرَوسَل وئَيستا لة 
بةرَيوةبةرايةتى كَيَلطةيةكى كشتوكاَليى 
فةرمانبةرةو تائَيستاش تةنياباَلة. ناضارتوشى بووة 

بةالم كوا  -ى كابرايةكى خاوةن ذن و ماَلةوةبةتوش
 ثياو ماوة ذن وماَلى نةبَيت؟! ئةم بلَيت ضى؟!.

لةئةجنامى ضاوةِروان كردنى تةلةفَون و بةَلَينى 
نهَينى و ثةميانى شكاو و ذيانى ناكَومةاليةتى، ئةم 
هةر بةتةنيايى مايةوةو واى لَىهات بَوهةتا هةتاية 

 لةشوو نةكاتةوة.سةرئةجنام وازى هَينا.بري 
 ئةم كضة ضى لَىقةوماوة؟!.

 دواى ئةوة نامةيةكى لة ئَودريةوة ثَىطةيشت. 
ئةبَيت ئَيستا ئةو كضة ضى بةسةر هاتبَيت؟!. 
ئايا ئةتوانن يةك ببينن؟.ئةمة بريكردنةوةى ئَودرى 
بوو. ماورينيش بريى كردةوة: بَوضى ئةبَيت يةكَيك 

لةطةَل كةسَيكدا بثارَيزَيت لةبةر ثةيوةندى خَوى 
ئةوةى لةيةك كَوليذ بوون يان بةثَيىثيتى ئةلف و 
بَيى ناوى باوكةكانيان جَيطاكانيان لةتةنيشت 

 يةكةوة بووة؟!.
ئَودرى بانطهَيشتى ة. دايةوبةالم وةالمى نامةكةي

 ساَل الى ئةوان بَيت. ، جةذنى سةريكردبوو
منالَيك لة بةَلَى، شووى كردبوو بةخاوةن سَى
 الدَييةك، ذمارةيةكى زَور ئاذةَليشي هةبوو.

ماورين لة دَلى ئَودريدا بوو... وةرن، هةموتان. 
)بَيطومان بَو شوَينَيكى دَلتةنطى قوِرو ضَلثاوى 
قةرةباَلغى شثرزة، لة هةر سوضَيكةوة ثشيلةيةك 

 ضاوت ىَل زيت ئةكاتةوة(. بةالم ماورين ضوو.
هةَلثذاو بوو، بَيطومان ماَلةكةيان هةَلِرذاو و 

وابوو. ماورين جوتَيك دةستكَيشى لة دةست كردو 
دةستى كرد بةماَل ثاكردنةوة. درةختى لة 

دايكبونةكةى تةكاندو لة جَيى خَويدا جَيطريى 
كردةوة. دةستى كرد بة طَورةوى ضنني. خَوى الى 
مناَلةكان شريين ئةكرد، شَوكَوالتةى مارس ى 

ئاالنى مَيردى ئَودرى  ئةدانَى، قسةى خَوشى بَو
 ئةكرد و دَلخَوشيى ئةدايةوة.

ئَودرى دواى ئةوةى مناَلةكانى ئةخةواند 
وضانى نةبوو، ئةبواية خةريكى ئامادة كردنى ضوار 
جَور ناواخن بَيت بَو داطرتنةوةى دو قةىل بضكَولة، 
ضونكة ئةوة زَور دةست ِرةنطينانةتر ئةبَيت لة يةك 

خبةيتة ناو سكى جَور ناواخن يان سَيوَيك 
 قةلةنَيرَيكى طةورةوة.

 بةالم ئةوة ئيشى زَورى ئةوَيت ئَودرى. -
ئةزامن ماورين، بةالم ضار ضية، ذيانى خَيزان -

 خَوماندوكردن و ِرازاندنةوةى ئةوَيت.

ماورين طومانى هةبوو لةوةى خَوماندو كردن و 
ِرازاندنةوة بةس بَيت. ئاالن ِرَوذنامةنوسَيكى 

بريوباوةِرى ضةثى هةبوو. ئةبواية سياسى بوو، 
سااَلنة بةاليةنى كةمةوة سَىجار بة هةَلوَيستى 

 خَويدا بضوايةتةوة.
ماورين واى بَوئةضو ئَودرى زَور طوَى ناداتة 
ئةوةى كة لةدَلى مَيردةكةيداية، بةالم بةردةوام 
سَوزَيكى طةرمى نيشان ئةدا بَوئةوةى كامةرانى 

 بكات. 
ن ئةوة ضيتة ؟. باوةشى خَوشةويستةكةم ئاال-

 ثيائةكردو دةستَيكى ئةكردة ملى. 
لةكاتَيكدا ئاالن ضاوى ئةبِرية ليستى ثارةى 
كارةباكةو )داطرتنةوةى دو قةل سَى ئةوةندةى 
داطرتنةوةى يةك قةىل تَيئةضَيت وةك ماورين بَوى 

 حساب كردبوو( نا بةدَل زةردةخةنةيةك ئةيطرت. 
دَلة. لةِراستيدا ماورين زَور باش ئةيزانى نابة

واى هةست ئةكرد زَور ضاك لة ئاالن ئةطات. 
بنضينةكانى ِراطرتنى خَيزانةكةى دةست نيشان 
كردبوو. مناَلةكان، سَوزى طةرم، ئاذةَلةكان، هات و 
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ضَوى ِرَوذانة بةناو قوِرو ضَلثاودا، ِرايى كردنى ئةو 
دَوست و برادةرانةى كة لة ضةندكيلَومةترَيكةوة دَين 

َون. بريى كردةوة: ئةمانة، لةطةَل تَوزَيك ِرَيك و دةِر
خستنةوةدا زَور سوديان لَىوةرئةطرم. بريى 

 كردةوة، ئةمانة هةموى بَو خَوى بكات.
ئةبواية ضوار ساَل ضاوةِروان بكات، لةو 

 ماوةيةدا بةردةوام سةرى لة خَيزانةكة ئةدا.
ئَودرى ئةيزانى وةكو ماورين شتى وا بكات،  

َل ثياوَيكى ذن وماَل داردا ثةيوةنديى بةالم لة طة
ماورين بةضاكى توَيكاريى ئةو ثةيوةندييةى  هةبوو.
 ئةزانى.

خَوم زَورم ثَىناخَوشة... ئَودرى بة دةم -
وردكردنى كاكَلة طوَيزةوة بَوناواخنى يةكَيك لة 
قةلةكان، بة مَونَيكةوة وتى... ئاالمن زَور 

 اطريَيت.خَوشئةوَيت، بةالم ضى بكةم خَوم بَون
تَوش هةقتة، ئةزامن ثَيويستت بة بايةخ -

ثَيدان و ثياهةَلدان و ِرازى كردن هةية. ماورين 
 بةهَيمنيى ثَيى وت.

ئَودرى لةو ماوةيةدا طَوظـارى ذنانى زَور 
خوَيندبووةوة، بةَلَى، هةر لةِرَوذانى كَوليذةوة زَورى 
لةو شتة ذنانانة ئةزانى كةئاالن دةركى 

ةالم جَيى داخة، ئةو ثياوة بةدةست ثَىنةئةكردن. ب
خَوى نةبوو كة ئةوةندة سارد بوو نةيئةتوانى بة 
ئاستى ثَيويست سَوزو طةرم و طوِريى بنوَينَيت 
بَوئةوةى ئةم لةدةرةوةى خَيزانةكةى مووشةى 

 خَوشةويستيى نةكات.
فرمَيسكةكانى ئَودرى ئةوةرينة سةر قاشة 

 تةِر ئةكرد. ليمَوكان و هةويرةكةى بةردةستى زياتر
خَوزطة مبتوانياية بةئاالن بَلَيم ولةوبارةيةوة -

قسةم لةطةَلدا بكرداية، ئيرت مَيشكم ئةحةسايةوةو 
 طيامن ثشوى ئةدا.

لةوانةية بتوانيت.. ماورين ثَيى وت. -
 بَىئةوةى بِرواى بة سةرئةجنامةكةى بَيت.

ئَيوة ذن و مَيردايةتيتان طةرمة، ئةطةر ئاالن -
ئةو ثةيوةندية بزانَيت ئةِروخَيت. ئةو  خَوى بةجَورى

بة ِراستى ئةيةوَيت ذيانى خَيزانيتان بثارَيزَيت. با 
 شتى وا جارَيكى تر هةرطيز ِروو نةدات.

واتة دان ثيانان؟!. ئَودرى، دةستة -
ناسكةكانى لة هةوير شَيالن وةستان. تروسكةيةكى 
هَوش هاتنةوة تاريكيى مَيشكة بة خَوشةويستيى 

 ةى ِرةواندةوة. بةالم تةنيا بَوضركةيةك.نةخَوشةك

دَوستةكةى تريشى بَيطومان ذنى هةبوو، 
هةموشةوى جةذنَيكى سةرى ساَلى بةديار ويسكى 

 كَونةوة الى خَيزانَيكى تر ئةبردة سةر.
ئةتوانني تا ِراددةيةك بَلَيني دانثيانان نية. 
ماورين لةسةرى ِرَويشت.. بةَلكو وةفاداريية، 

ك و ثَيكى وةكو تَو و ئاالن ضَون ذيانَيكى ِرَي
 ئةضَيتةسةر ئةطةر وةفاداريتان نةبَيت بَويةكرتى..
وابزامن ئةوةندة قةرزارى ئاالن و  شووكردنيت 

دواى ئةوة ماورين لةطةَل  ئةوةى ثَى بَلَييت.
مناَلةكان ضوة دةرةوة بَو ناو دارستانةكة بَو طةِران، 

اوى ناو دارستانةكة تةماويى وطةالكان شةومن
وئةويش هاوارى ئةكرد: وةرن، هةموتان!. بانطى 
ئةكردن و لةجانتاكةى شوكَوالتةى مارسى بوو 

 دةرئةهَينان. ضَون ثةالماريان ئةدا!.
لة كاتَيكدا هةردوكيان طَورةوى جةذنى سةري 
ساَليان لة دياري ثِر ئةكرد، ئَودرى ئاالنى تَيطةياند. 

نيةكةى هةمو شتَيكى دةربارةى خَوشةويستية نهَي
بووباس كرد، دةربارةى ذوانةكانى لةثشتى 
ئوتومبَيلدا، لةفةرمانطةكانياندا، لةثشت 
درةختةكانةوة، لةذَير تاوَيرةكاندا.. كة لة هاوينةوة 
بةردةوامةو..ضَون ئةو بةِراستيى ئاالنى خَوش 
ئةوَيت و ئةطةر ئةو تَوزَيك دَلنةرمرت و لةطةَليدا 

ووى نةئةدا، بةالم طةرمرت بوواية هةرطيز شتى وا ِر
ئةم ضةند بايةخى بة ذن ومَيردايةتيى ئةدا ئةو 

 ئةوةندة بَى بايةخ سةيرى ئةكرد.
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وةكو خامنى بةرطى طَوظـار قسة مةكة. ئاالن -
تةنيا ئةوةندةى وت و لةم سةرى ذوورةكةوة تا 

 ئةوسةرى ذوورةكة بة بَوكس بردى.
لةو جةذنى بَوكسَينةدا، ئَودرى جانتاكانى 

ةوةو ِرَويشت، ئةبواية هةر واى بكرداية، كَوكرد
بةقيذةو كةف ضةراندن و هستريياوة مناَلةكانى 
بةجَيهَيشت، ماَلى ذن و مَيردايةتى و هةمو شتَيكى 
بةجَيهَيشت، ضونكة لة كاتى تةاَلقدا هيضيانى 

 نةئةكةوت.
)دَوستةكةى بِريارى دابوو بةوةفا بَيت 

ةبوو كة بَوذنةكةى(. دواى ئةوة تةنيا ماورين ه
يارمةتيى خَيزانةكةى ئةدا لة بةِرَيوةضونى ئةو 
جةذنى سةرى ساَلة ثِر مةينةتيةدا. شارةزاى 
بةِرَيوةبردنى ماَل و ِراطرتنى دَلى ئاالن بوو. وةكو 

 دايكى ئاالن ئةيوت زَور كةيبانو بوو.
بَوجةذنى سةرى ساَلى داهاتو، ماورين نةك 

ماَلةكة بةَلكو هةر تةنيا دامةزرابوو بة خزمةتطوزارى 
سكيشى ثِر بوو بة نَوبةرةكةى و ئةيوت:ضةند دَين 

 وةرن. هةموتان، وةرن !.
لةكاتى نان خواردن دا هةرطيز خَوى بة تةنيا 
خواردنى ىَل نةئةنا بةَلكو لةماَلةكةدا يارمةتيدةرى 
هةبووجطة لةثيشةيةكى باش )بةطوَيرةى 
ضةندايةتى و ضونَيتى كرَى وةرطرتنةكةى( كة 

 كى يةكَيتى جوتيارانى ناوضةكةى ئةبرد بةِرَيوة.لقَي
"ئةوة مةَلَى!". ئاالن تكاى لَىئةكرد، "مةَلَى: -

 وةرن، هةموتان!".
 بَوضى؟!.-

 زَور ثَيى ثةست ئةمب. نازامن بَوضى.-

"كةواتة تؤ ناماقوواَلنة بري ئةكةيتةوة" بة 
ِرةقييةوة وتي و بةردةوامبوو لةسةر وتين 

م ))وةرن، هةموتان!((ةكةى "هةمووتان وةرن" بةال
ئةم وةكو ئةوةى ئَودرى طةرم و طوِر نةبوو، كةس 
بةثرييةوة نةئةهات و هةمو دَوست و ميوانةكان 
تةكينةوةو هةمو شتَيك بةدةم ذيانةوة ئةتريقايةوةو 
ضَلةشَوِرةكانى طوَلةسَوسةنةكان كة لةِرابوردودا 
طةاَلكانى لةخةمناكيدا خشةخشيان ئةهات، 

و ِراست بونةوةو هةَلئةزنان..بةرةو دةست طةشانةوة
 كردنة ملى خَور.

 

 فاى ويَلَدن:
لةنيوزيلةندة لةدايك بووةو طةورة بووة، دوايى -

 ضَوتةزانكَوى سان ئةندرَوس.
لةسكَوتلةندة و بةشى دةرونناسى و ئابوورى -

 تةواوكردوة.دواى دةساَل نةبوونيى وكارى ناِرةحةت.
كردوة بةنوسني و وةكو ِرَوماننوسَيك دةستى -

 تائَيستاش بةردةوامة.
جطة لةِرَومان، كورتة ضريَوك ودراماى ِراديَويى و -

 تةلةفيزيَونيش ئةنوسَيت.
بةرهةمةكانى ئةم ذنة بَوضةندين زمانى زيندو -

 وةرطَيِردراون.
 

 سةرضاوة
Leader of the Band 

By:Fay Weldon 

Come on,Every one! 

pp177-182 

 



 96  

SARDAM  No. 41   2005 
 

 
 
 

 طؤرِةكة
 
 

  طي دي مؤثاسانطي دي مؤثاسان
  لة ئينطليزييةوة: ئومَيد فايةق قةرةداغيلة ئينطليزييةوة: ئومَيد فايةق قةرةداغي

 
 

حةظدةي تةموزي ساَلي هةزار و هةشت سةد و 
هةشتاو سَي، كاتذمَير دوو و نيوي بةياني، 
ثاسةواني طؤِرستانةكةي بَيزَيي، كة لة كوختةيةكي 
بضووكي قةراخ ئةم كَيَلطةيةي موردوواندا دةذيا، لة 

كةي وةخةبةر هات، كة لة ناو وةِريين سةطة
ضَيشتخانةكةدا دةرطاي لَي داخرابوو. ثاساوانةكة 
بة خَيرايي ضووة خوارةوة و بيين ئةو بةسزمانة 
بؤن بة كوني دةرطاكةوة دةكات و شَيتطريانة 
دةوةِرَيت وةك ئةوةي هةندَي ثياو خراث بة دزييةوة 

 لة دةوري ماَلةكة بطةِرَين.
ةي هةَلطرت و ظنسنيت ثاسةوان، تفةنطةك

ضووة دةرةوة. سةطةكةي كة ثَيشي كةوتبوو دةست 
بةجَي بة ئاراستةي شةقامي طشيت بؤنَي ِرايكرد، لة 
مؤنؤمَينيت خاتوو تؤمؤيسؤدا لة ثِر دةوةستا، 
ثاسةوانةكة بة ئاطاوة نزيك دةبووةوة، هةر كة 
ِرووناكيةكي كزي لة تةنيشت شةقامي مالَينظةرةوة 

ؤرةكانةوة دزةي دةكرد، بيين، كة لة نَيوان ط
كردةوةيةكي سامناكي بةدكاري بؤ دةركةوت. 
ثياوَيك تابوتي كضَيكي الوي، كة ئيوارةي ثَيشوتر 

نَيذرابوو، هةَلكةندبووةوة و تةرمةكةي لَي 
دةردةهَينا. ضرايةكي بضوكي بَي شةوقيش لةسةر 
كوِرايي زةوييةكة دانرابوو و ئةو دميةنة بَيزراوةي 

 ة.ِرووناك دةكردةو
ظنسنت بازيداية سةر كابراي بَي ِرةوشت، 
فِرَيي داية سةر زةوي و دةستةكاني بةست و بردي 

 بؤ بنكةي ثؤليس.
كابرا ثارَيزةرَيكي طةنج و دةوَلةمةند و بةِرَيزي 
شارؤضكةكة بوو، ناويشي كؤرباتاي بوو، 
ِراكيشراية دادطا و جَيطري طشتيش كَيشةكةي 

ني بؤ ثشكنةر بةِرةوانةكردني كارة ضةثةَلةكا
برينران، كردةوة. شةثؤلَيك لة رق و كينة باَلي كَيشا 
بةسةر هؤَلي دادطادا، كاتَيك دادوةر دانيشت 
جةماوةري كؤبووةوة هاواريان كرد "مردن! مردن!" 
دادوةري سةرؤككار بة نارةحةت بَي دةنطي ِراطرت 
و ثاشان بة سةنطيين طوتي: "ثارَيزةر، ضي هةية تا 

تا بيَلَييت؟" كؤرباتاي كة كةسَيكي لة بةرطريكردن
الو و باالبةرز و ئةمسةر بوو تؤمةتةكةي 
ِرةتكردبووةوة، هةستا سةرثَي، روخسارَيكي قسة 
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لة ِروو، شَيوازَيكي ضاالك و ضاوانَيكي بَي ترسي 
هةبوو. هيض طرنطيةكي نةدا بة فيكة لَيداني نَيو 
هؤَلةكة، بةدةنطَيك دةسيت كرد بة قسةكردن كة لة 
سةرةتادا نزم و داثؤشرابوو، بةالم ثاشان لة 

 كاتَيكدا بةرةو ثَيشرت دةضوو توندتر دةبوو:
"جةنابي سةرؤك، ثياواني بةِرَيزي دةستةي 
خوَيندخواران: من زؤر كةم ووتةم هةية كة بيَلَيم. 
ئةو ذنةي كة من طؤِرةكةيم هةَلداوةتةوة 
خؤشةويستم بوو. خؤشم ويست. "خؤشم ويست، 

يستيةكي هةسيت نا، تةنها بة ناسكي دَل بة خؤشةو
و طيان نا، بةَلكو بة خؤشةويستيةكي ِرةها و تةواو، 
بةشةيداييةكي سةراثاطري، لَيم تَيبطةن ساتَيك بؤ 
يةكةم جار ثَييطةيشتم دةركم بة هةستَيكي نامؤ 
كرد، نة سةرسامي بوو، نة ثةسةندكردن، تةنانةت 

يت لة يةكةم ئةوةش نةبوو كة ثَيي دةَلَين خؤشةويس
نيطاوة، بةَلكو هةستكردن بوو بة دؤخَيكي خؤش 
وةك ئةوةي لة نَيو طةرماوَيكي شلةتَيندا نوقم 
كرابَيتم! ئاماذةكاني سةرجنيان ِراكَيشام، دةنطي 
شةيداي كردم، و كة دةمِرواني بؤ جةستةي ئةوة 
ضَيذَيكي بَي كؤتايي هةبوو. وا دةردةكةوت الم كة 

وةها بؤ كاتَيكي دوور و درَيذ ثَيشرت بينيبَيتم هةر
ناسيبَيتم. لة ناخيدا بةشَيك لة ِرؤحي مين هةبوو. 
وةك وةالمَيك دةهاتة بةرضاوم بؤ ئةو هاوارةي كة 
لةاليةن ِرؤمحةوة دةردةبِرا، بؤ ئةو طيانة وَيَل و 
يةكبينةي لةطةَليدا لةماوةي سةراثاي ذيامناندا 

 ناسيم، داواي ئاوات دةكةين. كاتَيك كةمَيك باشرت
تاكة بريي دووبارة بينينةوةي ثِري كردم لة 
ثةرَيشانييةكي قوَل و بةتني، الي من طرتين 
دةستةكاني شاديهَينةرتر بوو لة هةر شتَيك كة بريم 
لَي كردبَيتةوة، زةردةخةنةكةي ثِري دةكردم لة 
كةيفَيكي شَيتانة، لةطةَل ئارةزووي ِراكردن و 

ةر زةويدا "لةبةرئةوة هةَلثةرين، بؤ خؤ هةَلدامن بةس

ئَيمة بوينة خؤشةويسيت يةكدي" بةَلَي، لةوةش 
زياتر ئةو هةموو ذيامن بوو و لةسةر زةويدا بؤ هيض 
شتَيكي دي نةدةطةِرام، و هيض ئارةزووي زياترم 
نةبوو. ثةرؤشي هيض شتَيكي دي نةبووم. 
ئَيوارةيةكيان كاتَيك بةردةوام بووين لة ثياسةيةكي 

و درَيذ بة تةنيشت ِرووبارةكةدا تارادةيةك دوور 
باران دايكرد بةسةرماندا، ئةو توشي هةالمةت بوو، 
هةالمةتةكة ِرؤذي دوايي طةشةي كرد بؤ 
سوتانةوةي سيةكاني، وة هةفتةيةك دواتر مرد. لة 
ماوةي كاتذمَيرةكاني ئازار ضةشتنيدا، سةرسامي و 

، شثرزةيي ِرَيطايان طرت لة تَيطةيشنت و ِرامامن لَيي
بةالم كاتَيك كة مرد بَي ئومَيدي ئةوةندة ِروخاندمي 
كة ضيرت هيض بريكردنةوةيةكم نةمابوو. طريام 
لةمةوداي هةموو وردةكارية سامناكةكاني بةخاك 
سثاردنةكةيدا، ثةرؤشي و ئازاري دذوارم وةكو 

كة جؤرَيك لة خةمي هةسيت و جةستةيي  شَيتيةك
وابوو. ثاشان كاتَيك كة ئةو ِرؤشت، كاتَيك لة ذَير 
طَلدا بوو، جارَيكي دي ئةقَلم لة ثِر خؤي دؤزييةوة، 
و بة زجنريةيةك ذاني ِرةفتاريدا تَيثةِريم، كة ئةوةندة 
ترسناك بوون، تةنها مةطةر ئةو خؤشةويستييةي 

ة طران بوو بَيت. لة ئةو بؤي نيشاندا بووم ئةوةند
دوايدا ئةو بؤضوونة جَيطريةم بؤ هات: جارَيكي دي 
نايبينمةوة. كاتَيك كةسَيك سةراثاي رؤذَيك لةو 
بريكردنةوةية بكؤَلَيتةوة، وا هةست دةكات بةرةو 
شَييت دةضَيت. تةنها بري لةوة بكةوة! ئافرةتَيك هةية 
و تؤ ثَيي سةرمةسيت، ئافرةتَيكي تاكة، لة هةموو 

ونيادا يةكَيكي دي وةك ئةوي تَيدا نيية. ئةو ذنة د
خؤي دةداتة تؤ و لةطةَل تؤدا يةكَيتيةكي ناديار 
دروست دةكات كة ثَيي دةَلَين خؤشةويسيت. 
ضاوةكاني لة بؤشايي فراوانرت، لة ذيان دَلِرفَينرت 
دةركةون الت، ئةو ضاوةِروونانة لةطةَل سؤزدا 

ووَيت، كاتَيك زةردةخةنة بطرن. ئةم ذنة تؤي خؤشب
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دةدوَيت بؤت دةنطي شادي دابارَينَيت بةسةرتا. و 
لةثِر ديارنةمَينَيت! بري بكةنةوةلَيي! ديارنةمَينَيت، 
نةك تةنها الي تؤ، بةَلكو بؤ هةتا هةتاية، ئةو 
دةمرَيت. تَيدةطةن ئةمة ماناي ضيية؟ هةرطيز، 
هةرطيز، هةرطيز، لةوة زياتر لة هيض جَيطايةك 

رت ئةو ضاوانة دووبارة بة هيض شتَيكدا نامَينَيت ضي
ناروانَيت، جارَيكي دي نة ئةو دةنطة و نة هيض 
دةنطَيكي وةكو ئةو وشةيةك دةرنابِرَيت بة هةمان 
ئةو شَيوةيةي ئةو دةريدةبِري! جارَيكي تر 
ِروخسارَيك لة دايك نابَيت وةك ِروخساري ئةو، 
 هةرطيز، هةرطيز! قاَليب ثةيكةرةكان لةناو ناضن،
دارشتةكان دةمَينن و كةسَيك دةتوانَيت تةني وايان 
لَي دروست بكات كة هةمان هيلكاري و شَيوةي 
هةبَيت، بةالم ئةو تاكة جةستة و ئةو تاكة ِروخسارة 
جارَيكي دي دووبارة لةسةر زةويدا لةدايك 
نابَيتةوة. وة هَيشتا مليؤنان و مليؤنان وة لةوةش 

ئةم تاكة ذنة لة نَيو  زياتر بوونةوةر لةدايك دةبن، و
هةموو ذناني داهاتوودا دةرناكةوَيتةوة. ئايا دةشَي؟ 

 كةسَي شَيت بكات كة بري لةوة بكاتةوة. 
ئةو بيست ساَل ذيا، زياتر نا، و بؤ هةميشة 
وون بوو، بؤ هةميشة بؤ هةميشة، بؤ هةميشة! ئةو 
بريي كردةوة، زةردةخةنةي كرد و خؤشيويسيت. و 

َيشانةي لة ثايزدا دةمرن ئَيستا هيض! ئةو م
ئةوةندةي ئَيمة زؤرن لةم جيهانةدا. وة ئَيستا هيض! 
هةروةها ثَيموابوو كة جةستةي، جةستةي ناسكي، 
زؤر طةرم، زؤر شريين، زؤر سثي و زؤر نازةنني 
لةوَيدا لةو سندوقةدا لة ذَير زةويدا دةِرزَيت. طياني 
بريكردنةوةي، خؤشةويستيةكةي لة كوَيية؟ 

ةوةي ئةو بؤ جارَيكي دي! بريكردنةوة لةو نةبينين
جةستة داهَيزراوة، كة ِرةنطبوو هَيشتا بينامسةوة، 

 شثرزةي كردم. ويستم جارَيكي دي لَيي بِروامن.

بة خاكةنازَيك و ضرايةك و ضةكوشَيك ِرؤشتمة 
دةرةوة، بةسةر ديواري طؤِرستانةكةدا بازمداو 
طؤِرةكةم دؤزييةوة، كة هَيشتا بة تةواوي 

انةثؤشرابوو، تابووتةكةم هةَلدايةوة و تةختةيةكم د
لَي كردةوة. بؤنَيكي ناخؤش، بؤني طةنني خؤي كرد 
بة كونة لوتةكامندا. ئاي جَيطاكةي بؤني ئؤريسي 
لَي درابوو! هَيشتا هةر تابووتةكةم كردةوة، ضرا 
داطريساوةكةم شؤِركردةوة بؤ ناوي و ئةوم بيين، 

ك بوو. شلةيةكي ِروخساري شني، ئاوساوو سامنا
ِرةشيش لة دةمي ضؤرابووة دةرَي. ئةو! ئةمة ئةو 
بوو! ترس دايطرمت. بةالم قؤَلم درَيذ كرد تا ئةو 
روخسارة ناشريينة بةرةو الي خؤم ِراكيشم. وة 
ثاشان دةستطريكرام. بةدرَيذايي شةو ئةو بؤنة 
ناخؤشةي ئةم جةستة ِرزيوة، بؤني خؤشةويستة 

ةك ضؤن كةسَيك بؤني باشةكةمم ثاراست، هةرو
خؤشي ذنَيك لة ثاش لة ئامَيزطرتين سؤزيارانةي 

 دةثارَيزَيت. )ضيم لةطةَل دةكةن بيكةن(.
بَيدةنطيةكي نامؤ باَلي كَيشا بةسةر هؤَلةكةدا 
وا دةردةكةوت كة ضاوةِرواني هةندَي شيت زياتر 
بن. دةستةي سوَيندخؤران ضوون بؤ بِرياردان. 

ر كة طةِرانةوة تاوانبار ضةند خولةكَيكي كةم دوات
كراوةكة هيض ترسَيكي نيشاننةدا وة تةنانةت وا 
دةرنةدةكةوت كة بري بكاتةوة. سةرؤكي دادطا لةطةَل 
ِرةوشتة عادةتيةكاندا ئاشكراي كرد كة 

 دادوةرةكاني دووثاتيانكردةوة كة تاوانبار نيية.
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 يانسيب
 
 

  شرلي جةكسنشرلي جةكسن
  لة ئينطليزييةوة: شاهؤ قادر خانزادةلة ئينطليزييةوة: شاهؤ قادر خانزادة

 
 

بةياني ِرؤذي بيست و حةوتي مانطي جون 
ِروناك و خورةتاو بوو. طةرمايةكي تازةي رؤذَيكي 
تةواو هاويين هةبوو. طوَلةكان طوَل و طةاَليةكي بَي 
ئةندازةيان دةركردبوو، طيايش زؤر سةوز بوو. 

لكي دَي كة خةريكي كؤ نزيكةي كاتذمَير دة خة
بوونةوة بوون لة طؤِرةثانةكة لة نَيوان ثؤستةخانة و 
بانكةكةدا. لة هةندَي شارؤضكةدا ئةوةند خةَلك 
هةبوون كة يانسيبةكة دوو رؤذي ئةخاياند و 
ئةبواية ِرؤذي بيست و شةشي مانطي جون دةسيت 
ثَيكراية. بةالم لةم طوندةدا كة تةنيا سَي سةد 

هةموو يانسيبةكة كةمرت لة دوو  كةسي تَيدابوو
كاتذمَيري ئةخاياند و ئةكرا كاتذمَير دةي بةياني 
دةسيت ثَيكراية و لة كاتي طوجناودا تةواو ببواية 

 كة خةَلكي ئاوايي بؤ ناني نيوةِرؤ بطةنة ماَلةوة.
بَي طومان يةكةم جار مناَلةكان كؤبوونةوة. 
 ماوةيةكي كورت بةر لة ئَيستا كاتي خوَيندن لة
خوَيندنطا تةواو ببوو هةسيت ئازادبوون 
ناسةقامطريانة لةسةر زؤربةيان نيشتبوو. بةر لةوةي 
كة بِرؤنة ناو طةمة ثر لة بةزم و هةراكة ئةيانويست 

بؤ ماوةيةك بَي دةنط بةيةكةوة كؤببنةوة. هَيشتا 
باس باسي كالس و مامؤستا و كتَيب و تةمَي 

طريفانةكاني  كردنةكان بوو. ثَيشرت و بؤبي مارتني،
ثِر كردبوو لة بةرد و كوِرةكاني تريش خَيرا ئةويان 
كردة منونةي خؤيان و سافرتين و خِرترين 
بةردةكانيان هةَلبذارد. لة ئةجنامدا بؤبي، "هةري 
جؤنز" و "ديكي دَيالكرؤي" كؤطايةكي طةورة 
بةرديان لة سوضَيكي طؤرةثانةكةدا دروست كردو لة 

ثاسةواني يان لَي ئةكرد.  دذي هَيرشي كوِرةكاني تر
كضةكان لة سوضَيك وةستابوون و بةيةكةوة قسةيان 
ئةكرد و لةسةر شانيان سةيري كوِرةكانيان ئةكرد و 
مناَلة بضوكةكانيش لةناو تةث و تؤزا تليان ئةخوارد 
يان بة دةسيت خوشك و برا طةورةكانيانةوة 

 لكابوون.
لة ماوةيةكي كورتدا ثياوةكان كؤ بوونةوة، 

يري مناَلةكانيان ئةكرد و لة بارةي كشتوكاَل و سة
باران، تراكتؤر و باضةوة قسةيان ئةكرد. بةيةكةوة 
وةستان، دوور لة كؤطا بةردةكة لة سوضةكةدا و بة 
ئارامي قسةي خؤشيان ئةكرد و زياتر زةردةخةنة 
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لةسةر لَيويان بوو تا ثَيكةنني. ذنةكان كة جل و 
ن لةبةردا بوو كةمَيك بةرطي كاَلةوة بووي ناو ماَليا

دواي ثياوةكانيان هاتن. ساَلويان لة يةكرت كرد و 
ضةند قسة و قسةلؤكيان ئاَلوطؤِر كرد كاتَيك كة 
بةرةو الي ثياوةكانيان ئةضوون. ثاش ماوةيةكي 
كورت ذنةكان كة لة تةنيشت ثياوةكانيان 
وةستابوون قاويان كرد لة مناَلةكانيان و ئةوانيش 

نج جار بانط كردن بةنابةدَلييةوة ثاش ضوار يان ثَي
هاتن. بؤبي مارتني لة دةسيت دايكي كة طةرةكي 
بوو بيطرَي خؤي دزييةوة و بة ثَيكةنينةوة بةرةو 
كؤطاي بةردةكان ِراي كردةوة باوكي بة توندي 
هاواري كرد و بؤبي بة ثةلة هات و جَيطاي خؤي لة 

 نَيوان باوكي و بة تةمةنرتين براي كردةوة.
ةكة بةِرَيوة برا. لة هةمان كاتدا سةماي يانسيب

طؤِرةثاني*، يانةي هةرزةكاران و بةرنامةي هالووين 
لة اليةن بةِرَيز "سامَيرز"، كة كات و وزةي هةبوو بؤ 
ئةجنام داني ضاالكي مةدةني سازدران، سامَيرز 
ثياوَيكي طةرم و طوِر و دةم و ضاو طرد و 

َلك بة ثةذارةوة بةِرَيوةبةري بازرطاني ِرةذوو بوو. خة
بوون بؤي ضونكة مناَلي نةبوو ذنةكةشي تووِرة و 
لؤمةكار بوو. كاتَيك كة طةيشتة طؤِرةثانةكة بة باوَلة 
دارينة ِرةشةكةوة، خةَلكي ئاوايي دةستيان كرد بة 
ضرثة ضرث و ئةويش دةسيت بةرز كردةوة و 
هاواري كرد "خةَلكينة ئةمِرؤ كةمَيك درةنطة". دوا 

بةِرَيز "طرةيظز" بةرثرسي بةدواي ئةو 
ثؤستةخانةكة كورسييةكي سَي ثايةي بَي ثشت و 
دةسكي هةَلطرت و كورسييةكة لة ناوةراسيت 
طؤِرةثانةكةدا دانراو بةِرَيز سامَيرزيش باوَلة 
ِرةشةكةي لةسةر دانا. خةَلكي ئاوايي دوور مانةوة 
بؤ ئةوةي لة نَيوان خؤيان و كورسييةكةدا دؤذَيك 

ك بةرَيز سامَيرز ثرسي ئايا كةسانَيك لة هةبَي. كاتَي
ئَيوة يارمةتيم ئةدةن؟ دِردؤنطييةك هةبوو لةبةردةم 

دوو ثياودا، بةِرَيز مارتني و كورة هةرة طةورةكةي، 
"باكسرت"، هاتنة ثَيشةوة تا باوَلةكة لةسةر 
كورسييةكة توند بطرن كاتَيك بةِرَيز سامَيرز 

 كاغةزةكاني تَيدا تَيكةَل ئةكرد.
ةكةم شت بؤ ئةجنامداني يانسيبةكة لة ي

كؤنةوة لة دةس ضوو بوون و باوَلة ِرةشةكةي ئَيستا 
لةسةر كورسييةكة دانراوة تةنانةت ثَيش لة دايك 
بووني وارنر ثرية ثياو، بة تةمةنرتين ثياوي 
شارةكة، كةَلكي لَي وةرطريا بوو. ضةندين جار لة 

ز سامَيرز بارةي دروست كردني باوَلَيكي نوَيوة بةِرَي
لةطةَل خةَلكي طوندةكةدا قسةي كردبوو. بةالم هيض 
كةس ثَيي خؤش نةبوو تةنانةت ئةوةندة لة نةريت 
تَيك بدات كة باوَلة ِرةشةكة ثيشاني ئةدا. ضريؤكَيك 
هةبوو كة ئةيوت باولةكةي ئَيستا لة هةندَي 
ثارضةي باولةكةي ثَيش خؤي دروستكرابوو، ئةو 

ك كة نيشتةجَيي ئةم طوندة باولةي يةكةم كةسانَي
بوون دروستيان كرد. هةموو ساَلَيك دواي 
يانسيبةكة بةِرَيز سامريز دةسيت ئةكرد بة قسة 
كردن لة بارةي باوَلَيكي تازةوة بةالم طشت ساَلَيك 
بابةتةكة لة بري ئةكرا بَي ئةوةي شتَيك ئةجنام بدرَي. 
باوةَلة ِرةشةكة هةر ساَل كؤنرتو شثرزةتر ئةبوو. 
ئَيستا ئيرت بة تةواوي ِرةش نةبوو. لة اليةكةوة 
               ئةوةندة ثيس توَيخي هةَلدابوو كة ِرةنطي 
            بَيخ دارةكة ديار بوو ضةند جَيطةيشي كاَل و 

 ثةَلة ثةَلة بوو.
رَيزدار مارتني و كورة طةورةكةي، باكسرت، 
 باوةَلة رةشةكةيان توند لةسةر كورسييةكة طرت تا
كاتَيك بةرَيز سامَيرز كاغةزةكاني بة تةواوي بة 
دةسيت تَيكةَل هةَلدا. لةبةر ئةوةي كة هةندَي دابي 
ئاييين لة بري كرابوون يا وازيان لَي هَينرابوو، بةرَيز 
سامَيرز توانيبووي ثارضة دارةكان كة بؤ ضةندين 
نةوة كةَلكي لَي وةرطريا بوو بطؤِرَي بة ثارضة كاغةز. 
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امَيرز وتبووي ثارضة دارةكان زؤرباش رَيزدار س
بوون كاتَيك كة دَيكة بضوك بوو بةالم ئَيستا كة 
ذمارةي دانيشتوان ثرت لة سَي سةد كةسة و 
لةوانةية زياد بكا، ثَيويست بوو لة شتَيك كةَلك 
وةرطريَي كة بة سانايي تر لةناو باولة ِرةشةكةدا 
جَي خؤي كاتةوة. شةوي بةر لة يانسيبةكة 

داران سامَيرز و طرةيظز ثارضة كاغةزةكانيان رَيز
دروست كرد و خستنيانة ناو باوَلةكةو ثاشان برا بؤ 
ناو قاسةكةي كؤمثانياي ِرةذووي بةِرَيز سامَيرز و 
داخرا تا ئةو كاتةي بةرَيز سامَيرز ئامادةبوو بةياني 

 دواتر بيبا بؤ طؤِرةثانةكة.
ك لة ثامشةنةي ساَلةكة باوَلةكة الئةبرا، جارَي

شوَينَيك و جارَيك لة شوَينَيكي تر. ساَلَيك لة 
كادَيين بةرَيز طرةيظزدا بوو ساَلَيكي تريش لةبةر 
ثَيدا لة ثؤستةخانة و بؤ ماوةيةكيش لةسةر تاقَيك 

 لة بةقاَلي مارتني و لةوَي بةجَي هَيَلرا.
هةرا و هؤريايةكي زؤر هةبوو كة ئةجنام بدرَي 

ةسثَيكي يانسيبةكة بةر لةوةي بةرَيز سامَيرز د
راطةيةنَي. ضةند ليست لة سةرؤكي ماَلباتةكان و 
سةرؤكي ئةنداماني ماَلةوة لة هةر ماَلباتَيكدا و 
ئةنداماني هةر ماَلباتَيك ئةبوا دروست بكرابا. بةِرَيز 
سامَيرز لة ثاَل سةرؤكي ثؤستةخانةدا وةك 
فةرمانبةري يانسيبةكة سوَيندي ياسايي خوارد. 

برييان بوو سةردةمَيك جؤرَيك خوَيندنةوة هةندَيك لة 
بة دةنطي بةرز هةبوو كة فةرمانبةري يانسيبةكة 
ئةجناميدا، ئاوازَيكي سانا و سةرزاري كة هةموو 
ساَلَيك لة كاتي خؤيدا خَيرا و لةسةر يةك 
ئةوترايةوة. هةندَي خةَلك باوةِريان وابوو كة 
فةرمانبةري يانسيبةكة ِراهاتبوو بة دروسيت و 

ريايي ِراوةسيَت لة كاتي ووتن يا خوَيندنةوةدا، و
هةندَيكي تر وا برييان ئةكردةوة كة فةرمانبةرةكة 
ئةبواية ِرَيي كردبا لة نَيوان خةَلكةكةدا، بةالم 

ضةندين ساَل ثَيش ئةم بةشة لة دابة ئايينييةكة 
بةرطي سسيت بؤ لةبةركرابوو. هةروةها ساَلوَيكي 

ري يانسيبةكة ثَيويست ئاييين هةبوو كة فةرمانبة
بوو لة سةري كة بيَلَي لة كاتي قسةكردن لةطةَل هةر 
كةسَيكدا كة ئةهاتة ثَيش بؤ دةس كردن بة ناو 
باوةَلةكةدا، بةالم ئةمةيش بة درَيذايي كات طؤِرا 
بوو. ئَيستا وا هةست ئةكرا تةنيا بؤ فةرمانبةرةكة 
 ثَيويست بَي لةطةَل هةر كةسَيكدا نزيك ئةبَيتةوة
قسة بكا. بةرَيز سامَيرز لة هةموو ئةمانةدا زيرةك 
بوو. لة كراسة زؤر سثي و جينزطةلي شينيدا و 
كاتَيك دةستَيكي بةبَي خةمي ئةخستة سةر باوَلة 
رةشةكة و بؤ ماوةيةكي درَيذ لةطةَل بةرَيز طرةيظز و 
مارتني و ماَلباتيدا قسةي ئةكرد زؤر شياو و دةست 

 ِرؤيشتوو دةرئةكةوت.
كات لةطةَل ئةوةي بةرَيز سامَيرز سةرةجنام هاو

قسةي تةواوكرد و ِروي كردة خةَلكةكة و خاتو 
هاضنسن بة ثةلة لة رَيطا تةنطةبةرةكةوة خؤي 
طةياندة طؤِرةثانةكة و بلوزةكةي خستبووة سةر 
شانةكاني و خزاية ثشت حةشيمةتةكة. بة خاتوو 

لة  دَيالكرؤي كة لة ثاَليدا وةستابوو وتي"بة تةواوي
بريم ضوو ئةمِرؤ ض ِرؤذَيكة". ئةجنا بة ئارامي 
ثَيكةنني. خاتوو هاضنسن درَيذةيداو وتي "وام 
ئةزاني ثياوة ثريةكةم لة دةرةوةية و دار كؤ 
ئةكاتةوة ثاشان سةيري دةرةوةي ثةجنةرةكةم كرد 
و مناَلةكان ِرؤيشتبوون، ئةجنا كةوتة بريم ئةمِرؤ 

دةستةكاني بة  بيست و حةوتةمةو هامت ِرامكرد".
بةرهةَلبَينةكةي وشك كردةوةو خاتوو ديالكرؤي 
وتي "سةرةِراي ئةوة درةنط نةهاتووي. ئةوة ئةوان 

 لةو سةرةوة هَيشتا خةريكي قسة كردنن".
خاتوو هاضنسن ملي درَيذ كرد و لةناو 
حةشيمةتةكةدا مَيردةكةي و مناَلةكاني ثةيدا كرد 

هَيواشي لة كة نزيك ِريزي ثَيشةوة وةستابوون. بة
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قؤَلي خاتو ديالكرؤيدا وةك خواحافيزي وتن و 
خؤي كرد بةناو حةشيمةتةكةدا. خةَلك بة 
ِروخؤشييةوة جيابوونةوة كة ِرَيطاي بؤ بكةنةوة. 
دوو يا سَي كةس بة دةنطَيكي بةو ئةندازة بةرز كة 
خةَلكةكة طوَييان لَيي بَي وتيان "هاضنسن ئةوة 

سةرةجنام هات".  خامنت خةريكة دَي" و "بيل ئةو
خاتو هاضنسن طةيشتة مَيردةكةي و بةِرَيز سامَيرز 
كة ضاوةِرَيي بوو بة ِروخؤشييةوة وتي "تَيسي، واي 
بؤ ئةضووم كة بَي تؤ بِرؤينة ثَيش". خاتو هاضنسن 
دةمي ثان كردةوة و ثَيكةني و وتي "جةو"، تؤ 
ناهَيَلي من دةفرةكامن لة دةفرشؤرطةكةدا جَيبَيَلم. 

؟ ثَيكةنينَيكي نةرم حةشيمةتةكةي طرتة خؤ ئةتةوَي
كاتَيك خةَلك كةوتنة مجو جؤَل بؤ دواوة بؤ شوَيين 

 خؤيان دواي طةيشتين خاتو هاضنسن.
بةِرَيز سامَيرز هَيمنانة وتي ئَيستا باشرتة 
          دةست ثَيكةين و تةواوي بكةين بابتوانني
بضينةوة سةر كارةكةمان. كةسَيك هةية لَيرةدا 

 مادة نةبَي؟ئا
 ضةند كةس وتيان "دونبةر، دونبةر، دونبةر."

بةِرَيز سامَيرز سةيري ليستةكةي كرد و وتي 
"كاليد دونبةر. بةَلَي راستة. ثاي شكاوة وانية؟ كَي 

 ثشكي بؤ ئةخا؟"
ذنَيك وتي "وابزامن من." بةِرَيز سامَيرز ِروي 
تَيكرد و سةيري كرد و وتي "ذن بؤ مَيردةكةي ثشك 

كوِرَيكي طةورةت نية كة ئةو كارةت بؤ ئةجنام ئةخا؟ 
بدا جَيين؟" سةرةِراي ئةوةي كة بةِرَيز سامريز و 
هةموو كةسَيك لة طوندةكةدا زؤر بة باشي وةاَلمي 
ثرسيارةكةيان ئةزاني، ئةركي فةرمانبةري 
يانسيبةكة بوو بة شَيوةي رةمسي ئةو جؤرة 

اوَيكي ثرسيارانة بثرسَي. بةِرَيز سامَيرز بةدةم و ض
ثِر لة حةز و ئةدةبةوة ضاوةِرَي بوو كاتَيك خاتو 

 "دونبةر" وةالمي دايةوة.

خاتو دونبةر بة ثةشيمانييةوة وتي "هوراس" 
هَيشتا شانزة ساَليةتي من ئةم ساَل ئةبَي ئيشي 

 ثياوة ثريةكة ئةجنام بدةم".
بةِرَيز سامَيرز وتي "باشة" و لةسةر 

اشان ثرسي ليستةكةي دةسيت شتَيكي نووسي. ث
"ئايا ئةم ساَل كوري واتسؤن ثشك ئةخا؟" كوِرَيك 
لة ناو حةشيمةتةكةوة دةسيت بةرز كردةوة ووتي 
"من ئامادةم بؤ خؤم و دايكم ثشك خبةم". 
بةنيطةرانييةوة ضاوي تروكاند و سةري داخست 
كاتَيك ضةند دةنط لة ناو خةَلكةكةدا شت طةلي لةم 

و "شادين  بابةتةيان وت "جةك، هةظاَلي باش"
دايكت تواني ثياوَيك ثةيدا بكا ئةو كارة ئةجنام 
بدات". بةرَيز سامَيرز وتي "باشة ئةوة هةموان. 

 وارنر ثرية ثياو ئامادةية؟"
دةنطَيك وتي "ئامادةم". و بةِرَيز سامَيرز بة 

 نيشانةي تَيطةيشنت سةري لةقاند.
بَي دةنطيةك هةموو حةشيمةتةكةي طرتة خؤ 

ِرَيز سامَيرز كؤكةيةكي كرد و لةو كاتةي كة بة
سةيري ليستةكةي كرد و قاوي كرد "هةموو 

يةكةم  –ئامادةن؟ ئَيستا ناوةكان ئةخوَينمةوة 
ثياوةكان هاتنة ثَيشةوة و  –سةرؤكي ماَلباتةكان 

            كاغةزَيكيان لةناو باولةكة دةرهَينا. كاغةزةكة
          لةناو دةستاندا قةد بكةن بَي ئةوةي سةيري 
بكةن تا ئةو كاتةي هةر كةسَيك سةرةي ئةطات. 

 طةيشنت؟"
خةَلك ئةوةندة ئةم كارةيان ئةجنام دابوو كة 
هةر نيواونيو طوَييان لة قسةكان طرت. زؤربةيان بَي 
دةنط بوون و لَيوةكانيان تةِر ئةكرد و سةيري 
دةوروبةريان نةئةكرد. ئةجنا بةِرَيز سامَيرز 

وتي "ئارامز". ثياوَيك  دةستَيكي بةرز كردةوة و
خؤي لة ئاثؤرةكة دةربازكرد و هاتة بةرةوة. بةِرَيز 
سامَيرز وتي "ساَلو ستيظ". بةِرَيز ئادامزيش 



 103  

SARDAM  No. 41    2005 

وةالمي دايةوة و وتي "ساَلو جةو". بة ِروخؤشي و 
بة نيطةرانييةوة بةرةو يةك بة دةمَيكي ثانةوة 

ة ثَيكةنني. ثاشان بةِرَيز ئادامز طةيشتة باولة ِرةشةك
و كاغةزَيكي قةدكراوي دةرهَينا. طؤشةيةكي توند 
طرت و بةرةو دوا وةرضةرخاو خَيرا طةِرايةوة بؤ 
جَيطةكةي لةناو ئاثؤرةكةدا، كةمَيك دوور لة 

 ماَلباتي وةستا و سةيري دةسيت خؤي نةئةكرد.
بةرَيز سامَيرز وتي "ئالَين، ئاندرسؤن، 

 بَينتام".
لة ِريزي خاتو دَيالكرؤي بةخاتو طرةيظز كة 

دواوة بوو وتي "وا ديارة ئيرت هيض كاتَيك لة نَيوان 
يانسيبةكاندا نةبَي. ئةَلَيي هةفتةي ثَيشوو بوو 

 يانسيبةكةي ِرابردوومان تةواو كرد".
خاتو دَيالكرؤي وتي "ئةوة ثياوة ثريةكةم 
خةريكة ئةِروا. هةناسةي وةستاند كاتَيك مَيردةكةي 

 ضووة ثَيشةوة.
وتي "دونبةر" خاتو دونبةريش  بةِرَيز سامَيرز

قنج و قيتانة بةرةو باولةكة ِرؤيشت و كاتَيك يةكَيك 
لة ذنةكان وتي "جةيين برؤ" يةكَيكي طةيشت وتي 
"ئةوا ئةِروا" خاتو طرةيظز وتي "ثاشان سةرةي 
ئَيمةية". و سةيري ئةكرد كاتَيك بةرَيز طرةيظز 

ز لةالي باولةكةوة هات بةجدييةتةو ساَلوي لة بةِرَي
سامَيرز كرد و كوتَيك كاغةزي لة باولةكة هةَلبذارد. 
تا ئَيستا هةموو ثياوةكان لة ناو حةشيمةتةكةدا 
كاغةزي بضوكي قةدكراويان لة دةستة 
طةورةكانياندا هةبوو بة نيطةرانييةوة ئةيان خوالند 
و ئةيان خوالند. خاتو دونبةر كوتة كاغةزةكةي لة 

 وةستا بوو.دةستدا بوو لةطةَل دوو كورةكةي 
 "هاربرت.. هاضنسن".

خاتو هاضنسن وتي "بيل هةستة لةويا". 
 خةَلكةكةي ثاَل ئةويش ثَي كةنني.

 "جةونز"

بةرَيز ئادامز بة "وانر ثرية ثياو"، كة لة 
نزيكيدا وةستابوو وتي "ئةوان بة دَلنياييةوة ئةَلَين 

لة دة لة باكور باس باسي وازهَينانة لةو طون
 يانسيبةكة".

ثرية ثياو فنةفنَيكي كرد ووتي  وارنر
"كؤمةَلَيك ثياوي شَيت و بَي عةقَل. بةِرو طرذييةوة 
زيادي كرد بة طوَي طرتن لة الوةكان، دةرئةكةوَي 
هيض شتَيك بؤ ئةوان بة ئةندازةي ثَيويست باش 
نية. شتَيكي كة تؤ ئةزاني، ئةيانةوَي بطةِرَينةوة بؤ 

ياخود  ذيان لة ئةشكةوتدا، كةس ئيرت ئيش ناكا
ماوةيةكيش بةو شَيوة ناذي. قسةيةك هةبوو ئةيوت 
"يانسيب لة مانطي جوون دابَي، بةم زووانة 
دةخَلودان زؤر ئةبَي"، يةكةم شت خؤت ئةزاني، 
خةريكي خواردني طذوطياي ثيشاو و ناوكة بةِرو 
ئةبني. هةردةم يانسيبةكة هةربووة. خراثة ضاومان 

سةرة خةريكي بكةوَي بة "جةوسامَيرز"ي الو لةو 
 نوكتة بازيية لةطةَل هةموو كةسَيكدا"

خاتو ئادامز وتي "هةندَي شوَين ثَيشرت وازيان 
 لة يانسيب هَيناوة" 

وارنر ثرية ثياو بة ئازاييةوة وتي "هيض شتَيك 
 لةوةدا نية جطة لة بةاَل. كؤمةَلَيك الوي بَي عةقَل".

"مارتني" بؤي مارتني سةيري باوكي كرد كة 
 ةوة.ضووة ثَيش

خاتو دونبةر وتي "خؤزطة ثةلةيان بكردبا. 
 بريا ثةلةيان بكردبا"

 كوِرةكةي وتي "نزيكة و تةواو بونن"
خاتو دونبةر وتي "ئامادةي ِراكردن بة بةرةو 

 الي باوكت و ثَيي بَلَي".
بةِرَيز سامَيرز قاوي لةناوي خؤي كرد و ئينجا 

ك بة ووردي هةنطاوَيكي بؤ ثَيشةوة هةَلَينا و لةتَي
كاغةزي لة باولةكة هةَلبذارد. ثاشان قاوي كرد 

 "وارنر" 
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وارنر ثرية ثياو لة كاتَيك كة بةناو 
حةشيمةتةكةدا رؤيشت وتي "حةفتاو حةوت ساَلة 

 من لةناو يانسيبةكةدام. حةفتاو حةوت جار"
"واتسن" كورة باال بةرزةكة ثةشؤكاوانة الي 
 حةشيمةتةكةوة هات. كةسَيك وتي "جةك نيطةران
مةبة" بةِرَيز سامَيرزيش وتي "ثةلةمةكة، كورةكة" 

 "زانيين".
دواي ئةوة وةستانَيكي درَيذ هةبوو، 
وةستانَيكي دذوار تا كاتَيك بةرَيز سامَيرز كة لةتة 
كاغةزةكةي لة دةستدابوو وتي "زؤر باشة، 
هاورَييان" بؤ خولةكَيك هيض كةس جوَلةي نةكرد و 

نةوة. لةناكاو ثاشان هةموو لةتة كاغةزةكان كرا
تَيكِراي ذنان دةستيان كرد بة قسةكردن، ئةيان وت 
"كَيية؟" كَي بردييةوة؟" "ماَلباتي دونبةرة؟" 
"ماَلباتي هاضنسنة؟" ئينجا دةنط هات كة 

 "هاضنسنة" "بيلة" "بيل هاضنسن برديةوة".
خاتو دونبةر بة كوِرة طةورةكةي وت "بضؤ بة 

 باوكت بَلَي"
باتي هاضنسن سةيري خةَلك بؤ بينيين ماَل

دةوروبةريان ئةكرد. بيل هاضنسن بَي دةنط 
راوةستا بوو ضاوي بِري بؤوة كاغةزةكة لة دةسيت 
دا لةثِر تَيسي هاضنسن بةسةر بةِرَيز سامَيرزدا 
نةِراندي "تؤ كاتي ثَيويستت ثَي نةدا كة هةر 
كاغةزَيك ئةيويست هةَلي بطرَي. ضاوم لَيت بوو. 

 ".ئةوة دادوةرانة نةبوو
خاتو دَيالكرؤي قاوي كرد "تَيسي، خؤشحاَل 
بة" خاتو طرةيظزيش وتي ئَيمة هةموومان هةمان 

 شانس مان هةبوو".
 بيل هاضنسن وتي "وس بة تَيسي"

بةِرَيز سامَيرز وتي "زؤر ضاكة، هاوِرَييان ئةوة 
تارادةيَي زوو ئةجنام دراو ئَيستا ئةبَي كةمَي زياتر 

ي خؤيدا تةواو بيَب" ثةلة بكةين بؤ ئةوةي لة كات

سةيري ليستةكةي دوايي كرد و وتي "بيل تؤ بؤ 
ماَلباتي هاضنسن ثشك خبة. تؤ ئةو دةرفةتةت هةية 
 بؤ كةسَيكي كة لة ئةنداماني خَيزاني هاضنسن 

 ثشك خبةي" 
خاتو هاضنسن هاواري كرد "دان و ئيظا ماون 
با ئةوان بةخيت خؤيان تاقي كةنةوة" بةرَيز سامَيرز 

رامي وتي "تَيسي كضةكان لة تةك ماَلباتي بة ئا
شوةكانيان ثشك ئةخن. تؤيش وةكو هةموان ئةوة 

 ئةزاني"
 تَيسي وتي "ئةوة دادوةرانة نةبوو"

بيل هاضنسن بة ثةشيمانييةوة وتي "طومان 
ناكةم، جةو. كضةكةي من لةطةَل ماَلي شوةكةي 
ثشك ئةخاو ئةوة دادوةرانةية و من هيض خَيزانَيكي 

 جطة لة مناَلةكان" كةم نية
بةرَيز سامَيرز رووني كردةوة و وتي "تا ئةو 
شوَينةي ثَيوةندي بة ماَلباتةكانةوة هةبَي هةر 
خؤتي و تا ئةو شوَينةيش ثَيوةندي بة ئةنداماني 
 ماَلباتةكان هةبَي هةر خؤت بِرياردةري. تَيطةيشيت؟

 بيل هاضنسن وتي "بةَلَي".
ي ثرسي بةرَيز سامَيرز بةشَيوةيةكي رةمس

 "بيل ضةن دانة مناَل؟"
بيل هاضنسن وتي "سَي دانة. بيل و نانسي و 

 دةيظ بضوك و تَيسي و من هةين". 
بةرَيز سامَيرز وتي " زؤر باشة. هةري تؤ 

 بليتةكانت ثَي دانةوة؟"
بةرَيز طرةيظز وةك بةَلَي وتنَيك سةري لةقاند و 

 كوتة كاغةزةكةي بةرزكردةوة.
وت "ئينجا بياخنةرة  بةرَيز سامَيرزيش ثَيي

ناو باوةَلةكة. ئةوةي بيل يش هةَلطرة و بيخةرة 
 ناوي"

خاتو هاضنسن تاتواني بة هَيواشي وتي "لةبري 
ئةوةدام ئةبَي ديسانةوة دةست ثَي بكةين. ثَيتان 
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ئَيذم ئةوة دادوةرانة نةبوو. كاتي ثَيويستان ثَي نةدا 
 بؤ هةَلبذاردن. هةموو ئةوةيان بيين"

يظز ثَينج كوتة كاغةزةكاني هةَلبذارد بةرَيز طرة
بوو خستبونية ناو باوةَلةكة، هةموو كاغةزةكاني 
خستة ناو جطة لةوانةي كةوتنة سةر زةوي و سروة 

 هةَليانيطرت و بردياني.
خاتو هاضنسن بة خةَلكي دةوروبةري ئةوت 

 "هةمووتان طوَي بطرن".
بةرَيز سامَيرز ثرسي "بيل ئامادةي؟" بيل 

اوَيكي بةذن و منداَلةكاني هةَلخشاند هاضنسنيش ض
 و سةري بة نيشانةي بةَلَي وتن جوالند.

بةرَيز سامَيرز وتي "لةبريتان بَي. كاغةزةكان 
هةَلطرن و بةقةد كراوي وةيان هَيَلني تا ئةو كاتةي 
هةر كةسَيك دانةيةكي هةَلطرتووة. هةري تؤ 
يارمةتي دةيظ بضوك بدة" بةرَيز طرةيظز دةسيت 

كؤلةكةي طرت كة بة حةزةوة بؤ الي كورة ض
باوةَلةكة لةطةَليدا هات. بةرَيز سامَيرز وتي "دةيظي، 
كاغةزَيك لة باوةَلةكة دةربهَينة" دةيظي دةسيت كرد 
بةناو باوَلةكةدا و ثَيكةني. بةرَيز سامَيرز وتي 
"تةنيا يةك كاغةز هةَلطرة. هةري تؤ بؤي هةَلطرة" 

هةَلطرت و كاغةزة  بةرَيز طرةيظز دةسيت مناَلةكةي
قةدكراوةكةي لة مسيت دةرهَيناو طرتية دةس و 
دةيظ بضوكيش لة تةنشيت وةستا و بةسةر 

 سوِرمانةوة سةيري كرد.
بةرَيز سامريز وتي "سةرةي نانسيية" نانسي 
دوانزة ساَلي بوو و هةظاالني خوَيندنطةي بة طراني 
هةناسةيان هةَلكَيشا كاتَيك ضووة ثَيشةوة و 

ةي طؤِري و كاغةزَيكي بة نةرمي لة باوةَلةكة تةنورةك
دةرهَينا. بةرَيز سامريز وتي "بيل" بيل، كة 
دةموضاوي سور هةَلطةِرابوو ثَيكةني زياد لة ئةندازة 
طةورة، تا رادةيةك باولةكةي كوتا كاتَيك كة 
كاغةزَيكي دةرهَينا. بةرَيز سامَيرز وتي "تَيسي" 

بوو بةرانطارانة تَيسي بؤ ماوةي خولةكَيك دوو دَل 
سةيري دةوروبةري كرد و ئينجا لَيوي طوشي و 
بةرةو باوَلةكة بةرَي كةوت. كاغةزَيكي بةثةلة لة 

 باولةكة دةرهَيناو لة ثشت خؤي رايطرت.
بةرَيز سامَيرز وتي "بيل" و بيل هاضنسن 
دةسيت درَيذ كردة ناو باوَلةكةو طةِراو دواجار 

 دةسيت بة كاغةزَيكةوة دةرهَينا.
ةشيمةتةكة بَي دةنط بوون. كضَيك ضرثاندي ح

"هيوادارم نانسي نةبَي." دةنطي ضرثةكة طةيشتة 
 لَيوارةكاني حةشيمةتةكة.

وارنر ثرية ثياو بة ِرووني وتي "ِرؤذطارةكة 
 طؤِراوة. خةَلك وةك جاران نةماون "

بةرَيز سامَيرز وتي "زؤر باشة. كاغةزةكان 
 بكةرةوة.بكةنةوة. هةري تؤ ئةوةي دةيظ بضوك 

بةرَيز طرةيظز لةتة كاغةزةكةي كردةوة و 
هةناسة هةَلكَيشانَيكي طشيت هةبوو لة ناو 
حةشيمةتةكةدا كاتَيك كة بةرزي كردةوة و هةموان 
توانيان بيبينن كة هيضي تَيدا نةنووسرابوو. نانسي 
و بيل هاوكات كاغةزةكانيان كردةوة و هةردووكيان 

دة حةشيمةتةكة و طةشانةوةو ثَيكةنني و ِرويان كر
 لةتة كاغةزةكانيان لةسةر و سةريانةوة ِراطرت.

بةرَيز سامَيرز وتي "تَيسي" وةستانَيك هةبوو، 
ثاشان بةرَيز سامَيرز سةيري بيل هاضنسين كرد و 
بيل كاغةزة قةدكراوةكةي كردةوة و نيشاني دا. 

تي "تَيسي ية" و ئينجا بؤش بوو. بةرَيز سامَيرز و
 . كرا دةنطي بَيدةنط

 دة" ب "بيل، كاغةزةكةميان ثيشان
بيل هاضنسن ضوو بؤ الي ذنةكةي و بة زؤر 
لةتة كاغةزةكةي لة دةسيت دةرهَينا. خاَلَيكي رةش 
لة سةري بوو. بةرَيز سامَيرز شةوي ثَيشو خاَلة 
رةشةكةي بة ثَينووسَيكي داري ئةستوور لة 
نووسينطةي كؤمثاني رةذوو كَيشابوو. بيل 
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ي بةرز راطرت و لةناو هاضنسن كاغةزةكة
 حةشيمةتةكةدا وروذانَيك ثَيكهات.

بةرَيز سامَيرز وتي "هةظااَلن، زؤر باشة، با زوو 
 تةواوي بكةين"

طةرضي خةَلكي ئاوايي نةريتة ئايينييةكةيان 
لةبري كردبوو و يةكةم باوَلة رةشةكةيان لةدةست 
دابوو، هَيشتا لةبرييان بوو بةرد بةكار بهَينن. كؤطا 

كة مناَلةكان ثَيشرت دروستيان كردبوو بةردة
ئامادةبوو. لةسةر زةويةكة بةرد هةبوو لةطةَل وردة 
كاغةزي ثرذ و باَلو كة لة باوةلةكة هاتبوونة دةر. 
خاتو دَيال كرؤي بةردَيكي هَيندة طةورةي هةَلبذارد 
كة ثَيويست بوو بة هةر دوو دةست هةَليطرَي و 

 ة، زووكة"ِروي كردة خاتو دونبةر و وتي "وةر
خاتو دونبةر لة هةر دوو دةسيت دا بةردي 
بضوكي ثَي بوو و كةوتة هةناسة بِركَي و وتي "بة 
هيض جؤرَيك ناتوامن راكةم. ئَيوة لة ثَيشةوة بِرؤن من 

 ثَيتان ئةطةمةوة".
مناَلةكان ثَيشرت بةرديان ثَي بوو كةسَيكيش 

 هةندَي وردة بةردي دا بة دةيظي هاضنسين بضوك.
تَيسي هاضنسن لة ناوةِراسيت  ئَيستا

شوَينَيكي بَي طرَي دابوو. دةسةكاني هيوا بِراوانة 

درَيذ كرد لةو كاتةي خةَلكي ئاوايي بةرةو ئةو 
 كةوتنة مجوجؤَل.

درا لة اليةكي وتي "ئةوة ِرةوا نية" بةردَيك 
 سةري.

وارنر ثرية ثياو ئةيوت "وةرن هةموتان وةرن." 
ؤرةي خةَلكي ئاوايي ستيظ ئادانر لة ثَيشةوةي ئاث

 بوو و خاتوو طرةيظزيش لة تةنيشتيدا.
خاتو هاضنسن هاواري كرد "دادثةروةرانة 

 نيية، رةوا نيية" و هةموو هَيرشيان بردة سةري.
 
 

 ثةراويَز
*جؤرَيك سةماية بةثَيي نةرييت ئةمريكي كة تَييدا 
سةماكاران لة دةستةطةلي ضوار جوتييدا بةرامبةر يةكرت 

 انَيكدا دةست ئةكةن بة سةما كردن.و لة طؤِرةث
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 كورد و ئَيدوارد سةعيد 

  ذيان و بةرهةمةكاني 

  راديكاَل و شيك لة بةرزةخي نَيوان وةرطرتن و لة دةرةوة مانةوةدا 

 لةطةَل ئَيدوارد سةعيد دا 

 "سةرزةنشتكردني خؤرئاوا "ئَيدوارد سةعيد و عةلي شةريعةتي 

 ثَيكداداني جةهل 

 كردنةكانى ِرؤشنبريمنايش 
 ئةدؤنيس و دامةزرَينةري هونةري شيعري عةرةبي 

 فرؤيد و ناسنامةي يةهودي 

 طفتوطؤيةك لةطةَل ئَيدوارد سةعيد دا 

 لةبارةي ئَيدوارد سةعيدةوة 



 108  

SARDAM  No. 41   2005 
 

 
 
 

 كورد و ئيَدوارد سةعيد
 
 

  مةريوان وريا قانيعمةريوان وريا قانيع
 
 
 

بؤ ئَيمةي كورد  ئَيواردد  عوة يا دنبريوَكيَ        
طرفتئامَيزة، كةعانَيك هةن تا ئةر ريورَ َة  ةدنبن كوة   
بَلَين ئةم دنبريَكية كةعَي ة  ذ بة مةعةلةي كورد  ر  
 ذ بووووة  ديرد  يووووة نةتةرة يووووةكان  ئووووةم ميللةتووووة،    

ئوا دد ر نةهاموةت  ر بر َوةكان     ثيارَ  ة ن ورَلي  لوة   
مَيووورري ئَيمووة  ةكووواتي ئووةم تَيرنردنيَوووة بووؤ عوووة يا     
لةطةَل عا ة   يؤ اد لة يوؤدند ر بَيكَاةوة نييوةي لوةر     
عوواتة كةمانووة د كووة ئَيوواردد  عووة يا لووة بابةت ووةلَيك    
 ردرة ثة رةنادد بة مَيورر ر تردذ ا ا ر ضارةدنردنيية 

ك ريوووو طرتوووررة نةتةرة يوووةكاني  ئَيموووةرة، كؤموووةَليَ 
هةَلووة ر نابةدثرعووياد ر بر َاددكووةد، لووة هةمان اتوواد    
نوووواكؤكيو بووووةر  ي ووووانكير ر ميتووووؤ  ر دنب يةتووووة 
دنةيَة ية كة يةعَلةت  عةدةك  في ر ر كةعوا ةت   
ئووةم دنبريووَكية يؤ ووةت ي ئووةر ريووتانةي عووة يا لووة       
ثة رةنا انوواد بووة كوورد ةرة نررعووير ةت  لووة   ووةي     

ناضوووَية كوووة رة  يوووؤي   ئوووةر دنبريوووَكية دنةيَة يوووة   
 ةَلَيووة رة  ية ووةت  ةلةبووةد ةم  ةعووةَقتاد هة ي ووةت 
بَلَيةة بةَل ر لة  رربادةكر نوةرةي   وةي كةعوانَيك    
 ةضووووَية كووووة بيانووووةرَ ة هة ي ووووةت   ةعووووةَقتَي       

 ناريي ن بشادنةرةي

قني ووةم لووة  رر ريوورَ َاد عووة يا بةريووَيرة ةك   
ئووةر رد لووة كوورد   ردرة كووة  د َ  وو  طووةردة  ةكاتووة      

رَ َة ووووةرة كووووة ئووووةر بووووؤ يووووؤي ر بووووؤ كةعووووا ةت        
دنبريَكيي رة  بررنوةرةدَ    دنةيَوة   ر ئيَ وان     

 ر دنبريَ ةد هة ةي
لووووة عوووواتةرةيو  ةكةموووواد ئَيوووواردد  عووووة يا   
نيشانةي ثرعوياد لةعوةد ئوةر دندعوتيية  د ةنَيوة كوة       
بووووة ر ريووووادي هةَلةةووووةي بووووة ضووووةك  كيميوووواري     

 ن   َيرد ةرة بؤ كاددن ر بَيةي لة  ردي  دطيكركبؤم
كرَ وووووة ئوووووةمر  ا  ةكةرَ توووووة هةَلادنوووووةرةي قثوووووةدنة  
دنةريووةكان  مَيووورري بووة ر ر بووؤ كؤكر نووةرةي دندي  
طشوو لوة  ةردي ريوةدنةكة بوة ريوَيرة ةك  بووةدفردردن      
تردذ ووووووووا اي هةَلةةووووووووة  ةطَيرنَ تووووووووةرةي ئَيوووووووواردد  
عووة يا و رة  دنبريووَكيَ    دنةيَووة   طرمووان لووة    

ةكووووات كووووة ئووووةمر  ا بووووؤ    هووووةمرر ئووووةر بةهانانووووة    
دنةرد ةتيووادن بووة  ووةن    ذ بووة  َيووردن  ة ان َيََيتووة     
كا ووةرة لةردنووةم طرمووان لووةرةي كووة  َيووردن ضووةك       
كيميواري  ذ بووة كوورد  لوة هةَلةةووة د بووةكادهَيَابَيةي   

لوةم بادة وةرة    1991عة يا لة مان   موادت  عواَل    
 ةنررعوووَيةب ةبةهانوووةي ئوووةرةي كوووة  َيوووردن طوووا ي     
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هارَقتيوووان  يؤ ووواد كر بَيوووة  بد ووواد ذةهوووردري بوووة 
 رربادةكردرةتةرة، لة باريرت ن  بياد ئةم مةعةلة ة 
ريووورَ ر طرمانوووة، لةعوووةد ئوووةم مةعوووةلة ة قني ووووةم      
دندثووؤدتَي   كؤلَيوووي  ووةنة لووة بةد ةعووتاد ة بووا       
لوووووةرة ةكات كوووووة ذةهردر  ر نووووو  كرد ةكوووووان لوووووة     
هةَلةةة د كادَ وك بوررة ئَيردنييوةكان ئةياميانوادرةي     
ئووةم دندثؤدتووة كاتَيووك نررعووردرة كووة  َيووردن  بعووة ر   
هارعووةن ةدي ئووةمر  ا بووررة، ئووةمرنب لووة ميا اكانوواد   

 يةَل انَي    بد كةم هَيما بةر دندثؤدتة  ةكةنةي
لةم ثةدةطردفة د ئَياردد  عة يا بة ثشتكةعو   
بوووووة دندثوووووؤدت   ة طا وووووةك  ئوووووةمر     ةدبوووووادةي     

طرمان لةر كادة دنرر درةكان   ةن   ئَيردن ر  َيردن 
   َ رةي  َيردن بةددمكةد بة كرد   ةكاتي

عاتةرةيو  ررهةميشيان عاتةرةيو ثالن  
ئةمر  ا وووووة بوووووؤ كؤكر نوووووةرةي  ي وووووان لوووووة  ةردي  
 ووةن َي   نوورَي  ذ بووة  َيووردن، بووةَقم ئووة ادة ان بووؤ  
دنريانان  دنذَ مةكةي عة دم  رعة ني لةر دنبذدنة د 

 ةكوورد بووا  لووة    كووة بووا  لووة  ؤنوواة   ردي عووة دم    
   دمة ددنوووووووان  عي وووووووتمَي   عياعووووووو  فيووووووواددَل

 ميووركرد   ةكوورد لووة ريوورَ ر عي ووتمة عياعوويية      
تؤتاليتاد يةك  عة دم  رعة ني ئَياردد  عة يا لة 
طيترطؤ وووووةك  تؤموووووةتئامَيز ر نا ة دنوووووة د لةطوووووةَل   
دنبريووَكي    َيرد وو  كووةنكان مةكييووة  ذد ووةت  يووؤي 

 ةد ةبرنَ وة ر رة      لوة  َيرد واد  بؤ عي تم  فيواددلَ 
 رربادةكر نووووةرةي ئووووة مررن   ؤط ووووال ياي  ردي   

  لووووة تيتووووؤ رَ َا وووواةكاتي ردتووووة عي ووووتم  فيوووواددلَ 
 َيرد ووواد رة  عوووةدةتا ة  بوووؤ  وووةنة ر ثَي ووواد دن    

ك  ر هةَلرةريووانانةرةي ئووةر رَقتووة  ة كيََيووة ر ةنووار
بَي رَ ادنووة ر  ووة ر  ديرد  يووةكان  طووةل  كوورد  ر    

 ادَ    هةَلةي  ة دنَيةيطةقن   َيردن بةك
ئاريووو رد ة عوووة يا لوووة هوووةد رر  بيةكوووة د بوووة 
هةَلة دضووووررة، نوووووة ئَيووووردن هةَلةةوووووةي كيميابووووواددن   

، بوووووة هوووووةمرر نكووووور ررة ر نوووووة فياددليوووووةت   َيووووورد 

ةرةي عويَاد ؤي   نكةمركردن يةكانييةرة،  رربادةكر
 ؤطؤعوووووال ياي  ردي تيتؤ وووووةي  ةكوووووةميان كادَ  وووووة 

ن لَييكةدثرعوووويادة ر  ةرَلةتةكووووةي عووووة دم  رعووووة  
 ررهةميشووووويان ضادةعوووووةدَ    طريوووووارة لةطوووووةَل    
ثَي  وووات ر ر  وووة ر ضوووارةدنردن  هَيوووزة عياعووو  ر   

   ر ر ئةتَيية طرن ةكان  نار  َيرد ادي
بةَقم ئا وا عوة يا ئوةم  رر هةَلة وة بوؤ  ةكوات        
عةدضوووارةي ئوووةم هةَقنوووة لوووة كرَ اد وووة  ئا وووا ئوووةرةي  

ةي تؤمةتوة هةميشوة   عة يا  ة َلَيوة  رربادةكر نوةر  
ئاما ةكوووووان  ناعيؤنالي وووووتة  ةدةبوووووةكان ر هَيوووووزة   
ئرعرَلييةكان  ئي الم  عياعيية   ان عةدضوارةي  
ئووووةم هةَقنووووة لووووة ريوووورَ ََي      ووووة دن لووووة  ةدةرةي 
في ووري ناعوويؤناليزم ر  بطموواي ئي ووالم  عياعوو     

  ةدةبياد 
بة بؤضررن  من عةدضارةي هةَلةكان  ئَياردد  

اعويؤناليزم   وةدةب  ر في وري    عة يا لوة في وري ن  
هَيووووزة ئي ووووالمييةكان   ي ووووان   ةدةبيوووواد نييووووة،    
عة يا  ردر نز ك ثة رةناي بةم  رر دنَ كا ة في ري 

بوووةَل ر  ،ر ئا ا ؤلؤذ يوووةي  ي وووان   ةدةبوووةرة نييوووة 
عةدضوووارةي ئوووةر هةَقنوووة لوووة نَيووور ئوووةر هةَلرَ  وووتة       
عياعوويانة د ة كووة ضووةث  ئووةردرث  ر ئووةمر    لووة     

َل  دندبوور ر د بةددمكووةد  ةعووتَيرةد دنةكان  ثووا  ة عووا
ئوووووووةمر  ا لوووووووة  ي وووووووان   ردي  وووووووةن   عووووووواد د  
رةد ان رتررةي دنةيَةي عة يا لة دنبذئارد بة طشو 
ر لووووة ئووووةمر  ا بووووة تا كووووةت  دنةيَة ووووة  نييووووة لووووة    
طؤريةني اي ناعيؤناليزم   ةدةبييةرة نررعردبَية، 

ةدةب  ردتة دنةيَة ة  نيية لة هةَلرَ  وو  ةرَلةتوة  و   
ر دنبريووووووَكية عوووووورَلتةر يةكاني  ئووووووةم دنذَ مانووووووةرة  
نررعووووووووووردبَيةي هووووووووووةدرةها دنةيَة ووووووووووة  نييووووووووووة  
عةدضووووارةكان  ب ةدنَ تووووةرة بووووؤ نووووار ئووووةر طرتووووادة    
ئي وووووووالميية نادعي وووووووتيةي كوووووووة بوووووووةد ةردم لوووووووة  
دنةعووووووووةنا ةت  ر يؤموووووووواَليكررن ر ريرناعووووووووَي ي    
فوووررتَي ردر  ة رَ وووة كوووة طرد وووة  ردي نوووامؤبررن ر    
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َي   مَيووووووووورر    دَ ووووووووو عووووووووةدلةنرَي   دنَ وووووووورن ر ن
 ب ددرةتةرةي بة مانا ةك     ة دنةيَةي عوة يا لوة   
ئةمر  ا ر لة دنبذئارد دنةيَةي بة ريوة تان ر ن  ئوةر   
بةريووووووةي  ي ووووووان نييووووووة لووووووة   وووووواَ      وووووور ر    
نةتةرة يةرة، دنةيَة ة  نيية دنةطةكان  لة  ةدةرةي 
رريياد   عياع  ر فةدهةن   دنبذئوارد يؤ واد بَيوة    

ة ثربعوووةي يؤيرَ َانوووةرة ر يؤدنةيَوووةكر نَي     لووو
بةد ةردماد، ئةطةدض  هةم ناعيؤنالي تة  ةدةبةكان 
ر هوووووةم هَيوووووزة ئي وووووالمييةكان   ي وووووان   وووووةدة    
بةريَيرة ةك  يردث  ةدةياموةكان  في وري عوة يا    
بوووؤ ثرنرثاطةنووواةكر ن بوووؤ مةبةعوووتة عياعوووييةكان     

َانووووةم يؤ ووووان  ةيةنةطووووةدني ئووووةم يووووردث بةكادهيَ  
بةدند ة ةكوووة عوووة يا ناضووواد  ةبَيوووة لوووة نارةدندعوووو   
نةرة ةكانواد لووة ثَيشووةك   وةكَيك لووة ضوواثة تا ةكووان    
كتوووَيخ ةيؤدهةَقتَاعووويادة بوووة ئاريووو رد بوووا  لوووةم    
يوووردث بةكادهَيَانوووةي ناعيؤنالي وووة ر ئي وووالميية  
 ةدةبةكان بوؤ  ةدةياموة في ر وةكان  يوؤي ب وات،      

 رر هَيووزة لووة نَيووردن  هةدرةهائووةر ثة رةنا يووةي ئووةر  
كادةكووووان  ئووووةر ر ثرنرثاطةنوووواة ئا ا ؤلؤذ يووووةكان     
يؤ انووواد  درعوووتياةكةن بوووة  دبةاتوووةرةي عوووة يا    
بووووووارةدني رد ووووووة يووووووردثرت ن يرَ َانةرة ووووووة  بووووووؤ     
نررعووويَةكان  ئوووةر كردبَيوووة لوووة  ي وووان   ةدةبيووواد   
بووررةي عووة يا ثَييرد ووة كتَيكووةكان  ئووةر بررنووة هووؤي  

َي لة نررعةد ر لَي ؤَلةدي لة د  كررن  نةرة ةك  نر
 دن ووووو لووووة رَقتووووان  رة  هيَووووا ر ئةناةنرعوووويا ر  
ماليز ا ر رَقتان     ةي دنبذئاردي ئاعيا ر  اباناد، 
كةض  لة  ي ان   ةدةبواد  ةدةياموة في ر يوةكان     
ئووةر   ووة لووة بووةكادهَيَان  ئا ا ؤلؤذ انووةي لةق ووةن    
 ناعيؤنالي ووة ر ئي ووالمييةكانةرة بووؤ هَيرريوو ر ن  
بووةد ةردم بووؤ عووةد دنبذئووارد ريووتَي   ئووةرتؤي  ووابيل   
باع ر ن  نةي تؤتةرةي عة يا بة هةَلة لة  ي ان  
 ةدةباد رة   رذمََي   عةدعةيو دنبذئوارد ر رة   
بةدطر  وووووووةد لوووووووة ئي وووووووالم ر نةتوووووووةرةي  وووووووةدة   

رَ َا ةكرَ ة ر في وري عوة يا رة  بةريوَيك لوة   ورة      
َرَ وووةي لوووة دنةيَة يةكوووةي بووويي دنبذئوووارد يوووؤي نابي

دندعووتياد في ووري فؤكووؤ ضووةنا بووةدطري لووة نةتووةرةي     
 ووووةدة  ر ئي ووووالم  ةكووووات، كووووة نا  ووووات، في ووووري  
عوووة يا و هوووةد ئةرةنووواة  ة  وووات، ئةطةدضووو  لوووة    
يرَ َانووةرةي هةنوواَ ك دبريووَكي    ةدةبوواد في ووري   
فؤكؤم  ةيرَ توة يزموةت  طرتوادي ناعيؤنالي وو     

  موةتا    ةدةبييةرة، بؤ منررنة قي نررعوةدَ    رة 
عةفة يي هَيماكر ن بؤ فؤكوؤ لَيورة د ثة رةنواي بوةر     
دندعوووتييةرة هة وووة كوووة عوووة يا لوووة ذَ ووور كاد  وووةدي      

 كادةكان  ئةر د نررعير ةت  ر بي  ر بتةرةي
ياَلَيووووك لَيوووورة د ثَير  ووووتة  ووووةةو لَيك ووووة ن    
ئةرة ووة كووة في ووري عووة يا في رَ ووك نييووة بيووةرَ ة       

ي دنبذئووووارد ن وووَير ريوووواددرةي كؤموووةَل اكان   ةدةرة  
باب َ تووةرة ر باعووك ات،  ووان ثَيمانكَلَيووة دنبذهووةَقت   
دندعووتة يَة ضووي  ر كامة ووة  كَيشووةكان  كامانووةن ر     
ضادةعووةدي ئووةر كَيشووانةم ضووؤن  ةبَيووة  هووةدرةها  
في ووورَ  يو نييوووة بيوووةرَ ة نيشوووانيكادت ئي وووالم    
دندعوووووتة يَة ضووووويية ر كامة وووووة   وووووان كَيشوووووةكان      

بوووؤ منررنوووة كتوووَيخ  ناعووويؤناليزم   وووةدةب  ضووو    
ةدنبذهةَقتَاع ة عة يا عوةدبادي ئوةرةي تةديانوة    
بووؤ باعوو ر ن  دنبذهووةَقت، كتَيكَيووك نييووة  ةدبووادةي     
دنبذهوووةَقت، بوووةَل ر كتَيكَي ووووة  ةدبوووادةي رَ َووووةكان     
دنبذهووةَقت لووة يووة اَل  مووة ر ي  دنبذئووارد دي في ووري   
عووة يا في رَ  ووة عووةد اَل  يرَ َانووةرةي ضووؤنيةت   

 ن  دنبذئارد وة بووؤ  ةدةرةي يوؤي، لةردنووةم   رَ َواكر 
رَ َوواكر ن  دنبذئووارد بووؤ دنبذهووةَقت، بووؤ ئي ووالم بووؤ       
كرلتوووورد   نةتووووةرةكان  تووووري عووووة يا نا ووووةت لووووة      
كؤموووووووووةَل اكان   ةدةرةي دنبذئوووووووووارد ب ؤَلَيتوووووووووةرة، 
كَيشوةكانيان  ةعتَيشووانك ات، ئاعوؤي  ةدبووا بررن   
لوووةر كَيشوووانة نيشوووانكادت، بوووةَل ر ئوووةر لوووة يووور ي      

بذئووارد يووؤي  ةكؤَلَيتووةرة، بووا  لووةرة ةكات ضووؤن   دن
دنبذئوارد  ةدةرةي يوؤي رَ َووا ر منا شواةكات، ضووؤن    
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ةئةرةكان   ية يؤي بةدهةمواةهَيََيةي ئوةم كوادةي    
عة يا و بةريَي ة لة هةرَلادن  في وري دنبذئوارد بوؤ    
يرَ َانةرةي ير ي دنبذئوارد يوؤيي في وري عوة يا     

رةيو بةريووووووَي ةلة في ووووووري دنبذئووووووارد لووووووة عوووووواتة   
تَيرندموووانَي   دنةيَوووة   ئوووةم في ووورة لوووة يوووؤي ر لوووة    
ضؤنيةت  رَ َاكر ن  كؤمةَل اكان   ةدةرةي يؤ ادي 
في ري عة يا في رَ وك نييوة هاد  ادميوان ب وات بوؤ      
تَي ة شوو  لووة دنبذهووةَقت ر كرلتووردي كؤمووةَل اكان      
 ةدةرةي دنبذئارد، بةَل ر في رَ  ة  ادمةتيمان ئة دت 

دنبذئووارد يووؤي، بووؤ تَي ة شوو  لووة     بووؤ تَي ة شوو  لووة  
ئاعووتَيك لووة ئاعووتةكان  كووادكر ن  يووة اَل ر  ووة َل   
دنبذئارد  ب ئاعو بةدهةم َيَان  ئةر وايي كوةردبرر   
في ووري عووة يا في رَ ووك نييووة بووةدطري لووة ئي ووالم ر  
 ي ان   ةدةب  ب ات بةَل ر في رَ  ة با  لةر رَ َة 

ة دنةرتووو  هةَلوووة ر نادندعوووتانة  ةكوووات كوووة دنبذئوووارد لووو  
ثة رةنا يووةك  نا ةك ووان   ةعووةَقتاد بووؤ ئي ووالم ر  
 ي وان   ووةدة   درعووتيان  ةكوواتي تووةردر رةك ووؤن  
فؤكؤ ةئةر اية ة نارةكييةكان  دنبذئوارد لوة فوؤدم     
 َ ردنوووة ر نوووةيؤم ر ريوووا  د  ة ب َ توووةرة، عوووة يا   
ةئةر اية ة  ةدةكييةكان  دنبذئوارد لوة فوؤدم   نيوا     

ن   ةدةرةي دنبذئووووووارد د ر كؤمووووووةَل ا ر كرلتردةكووووووا 
 ئة ب َ تةرةي

في ووووري عووووة يا عووووةد بووووةر بةريووووةي في ووووري  
يؤدئارد يووووة كووووة لووووة ثة رةنا يووووةك  دنةيَة ياد ووووة  
لةطووووةَل يؤ وووواد، في رَ ووووك كووووة لووووة  بيوووو  عووووة ياد 
دنةطةكان  لةنار في ري في ؤ ر مادكر رطردمشو  ر  

بوووةر  دفؤكؤ د وووةي ئوووةم  رتاةانوووة في ر انوووةم عوووة   
دن كووة بووة في ووري دنةيَووة     بةريووةي في ووري دنبذئووار 

نارنرعوو ردرة، في رَ ووك كووة دنةيَووةكر ن   ي ووان ر     

دنةيَووووووووةكر ن  نا ةك وووووووووانييةكان  هةَل ة وووووووووةك   
طرن يوووووةت ، هوووووةدرةها في رَ  وووووة  ةدرد ة لةعوووووةد    
  اَ    مَيورر   طرنة  ةكاتةرة ر ئةر ريتانةي لة 
 ي اناد دنرر ة ةن، لوة دنرر درة عياعوييةكانةرة بوؤ    

تَي  ووووووتةكان، لووووووةنار هاركَيشووووووة     بةدهووووووةم َيَان 
مَيورر ية ئاَلؤ ةكاناد  َي ي  ةكاتي في ري عة يا 
بووووووووةم مانا ووووووووة في ووووووووري بووووووووة نيا ي ر ن ر بووووووووة     

 مَيورر ي ر ن    اد ة ر تَي  ة ر دنرر درةكانةي
عووووووووةدةدندي ئووووووووةر بؤضووووووووررن ر هةَلرَ  ووووووووتة   
نَي ةتيظانوووةي عووووة يا لةعووووةد ضوووةنا بابووووةتَيك كووووة   

ان بة مَيورر ر كؤموةَل اي  ثة رةنا يةك  دندعتةريؤ 
كرد  يووووةرة هة ووووة، في ووووري ئووووةم ثيووووارة في رَ  ووووة   
هوووووةَل ري دنعوووووتَيك ضوووووةمك ر   وووووا ر رَ َووووواكر ن      

كوة  ةتردنَيوة عي وتم  ثرعوياد ر      ةدنةيَة   طرن و 
 رةَقمادنةرة لة دنبريَكيي ئَيمة د تا ةب اتةرةي

هوووةم هةَلوووةكان  عوووة يا ر هوووةم لَي ادنوووةرة ر      
  بووووووؤ في وووووور ر تَي  ووووووتة  يرَ َانووووووةرة  ررَلووووووةكان

طرن وووةكان  دنبذئووووارد  ةتووووردنن ر ة وووةك  نوووورَي بووووة   
دبريووَكيي ئَيمووة بوواةن ر بكَووة عةدضووارةي هَيَانووة      
ثَيشووووووةرةي كؤمووووووةَلَيك ثرعووووووياد ر يرَ َانووووووةرة ر   
طؤريووةني اي نوورَيي ئيشووو ر ن  عووة يا انة لةعوووةد    
تَي  وووووة، لةعوووووةد ثة رةنووووواي نَيوووووردن مة ر يوووووة ر  

كرلتردةكووووان بووووؤ  ةعووووةَقت، لةعووووةد منا شوووو ر ن  
 ةكرتي، لةعةد ثةدن َوةرةي طرميانوة في ر يوةكان لوة     
رد يكووةرة بووؤ نووار  ي انكيَييووةكان، لةعووةد كؤضووو       
تيووردة ر ضووةم ةكان، لةعووةد دنبَل ر كووادي دنبريووَكي، 
لةعوووةد  ةمرضوووارة  يارد ةكوووان  موووةنيا،  ةتردنَيوووة 
دنبريوووَكي   ئَيموووة لوووة   وووا  لوووة دنرربةدَ  ووواد توووا ة        

 ةمةنا ب اتيب اتةرة ر  ةرَل
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 ئيَدوارد سةعيد
  -ذيان و بةرهةمةكاني- 
 
 

  شوان ئةمحةدشوان ئةمحةد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  يةكةم/ ذيانييةكةم/ ذياني

ئَيدوارد سةعيد، ناوي تةواوي ئَيدوارد -
ي تشريين دووةمي 1وةديع سةعيدة و بةرواري 

 لة شاري قودس لة فةلةستني هاتؤتة دنياوة. 1935
كوِري بنةماَلةيةكي مةسيحي ثرؤتستانت -

 مةزهةب بووة.
لةطةَل يةكةمني جةنطي نَيوان  1948َلي سا-

ئيسرائيل ثاش ِراطةياندني دامةزراندني –عةرةب 
دةوَلةتي ئيسرائيل، لةطةَل خانةوادةكةيدا قودس 

 جَيدَيَلن و ِروودةكةنة واَلتي ميسر.

لة ميسر دةضَيتة كؤلَيذي ظيكتؤريا بؤ -
خوَيندن كة ديارترين و بةناوبانطرتين خوَيندنطاي 

ةوسةردةمةدا، كةساني وةك شا حسَيين ميسربووة ل
ثادشاي ثَيشوي ئوردن و ئةكتةري بةناوبانط 

 عومةر شةريف لة خوَيندكارةكاني ئةوَيبوون.
بةهؤي ئةو سستمة تةقليديةي خوَيندن كة -

لة كؤلَيذي ظكتؤريادا هةبووة، ئَيدوارد سةعيد 
هةَلناكات و لةطةَل مامؤستاكانيدا دةكةوَيتة 

اوكي بِريار دةدات ِرةوانةي واَلتة كَيشةوة، ناضار ب
يةكطرتووةكاني ئةمريكاي بكات تا درَيذة بة 

 خوَيندن بدات.
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سةعيد وةك لة زؤر ضاوثَيكةوتنةكاني و لة -
(دا باسيدةكات، out of placeبةشَيكي كتَييب )

منداَلَيكي طؤشةطري و كةمدوو بَي هاوِرَي بووة، 
ئةمةش وايلَيكردووة زياتر هؤطري كتَيب 

وَيندنةوة بَيت. ئةو لة سةرةتاي تةمةنيةوة خ
خولياي كتَيب خوَيندنةوةي دةبَيت، بةالم ئةو 
كتَيبانة ناخوَينَيتةوة كة خانةوادةكةي بؤي 
دةستنيشان دةكةن، وةك كتَيبةكاني: )ِرؤبنسؤن 
         كرؤزؤ و ئيظانهؤ و تةرةزان و شارلك هؤَلمز(، 

              باوكيدا بةَلكو بة دزييةوة لة كتَيبخانةكةي 
شةو درةنطان دةست دةكات بة خوَيندنةوةي 
)ِراظةكردني خةونةكان(ي "سيطمؤند فرؤيد". 
            سةعيد كاتَيك ئةمة دةكات تةمةني سيانزة 

 سااَلن دةبَيت.
دةضَيتة والتة يةكطرتووةكاني  1951ساَلي -

ئةمريكاو لة ماساشؤستس و برنستؤن و هارظةرددا 
نَيت. لة زانكؤي هارظةرد دةستدةكات بة دةخوَي

و  خوَيندنةوةي ئةدةبي ئينطليزي و فةرةنسي
ئيتاَلي و يؤناني و ِرؤماني و ئاشنايةتي لةطةَل بريي 
بريياراني وةك: )ظيكؤو طرامشي و مارتن هايدطةرو 

ئةدرنؤ و مريلؤثؤنيت و طؤَلدمان و  ئؤرباخ و تيودؤر
ؤالن ثارت كلؤدلَيظي شرتاوس و ميشَيلفؤكؤو ِر

 و...(، ثةيدا دةكات.
لة زانكؤي برنستؤن  1957ساَلي -

بةسةركةوتويي خوَيندن تةواو دةكات. ثاشان لة 
لة زانكؤي هارظةرد بِروانامةي دكتؤرا  1964ساَلي 

 لة ئةدةبي بةراوردكاريدا وةردةطرَيت.
وةكي مامؤستاي ئةدةبي  1963لة ساَلي -

انكؤي ئينطليزي و ئةدةبي بةراوردكاري لة ز
 كؤلؤمبيا لة شاري نيويؤرك دةست بةكاردةبَيت.

، بايةخ بة 1967ثاش شكسيت حوزةيراني -
كَيشةكاني جيهاني عةرةبي و مةسةلةي فةلةستيين 

دةدات و دةبَيتة هةَلسوِراوَيكي دياري ئةو بوارة لة 
 واَلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا.

سةرداني واَلتي ئوردون دةكات  1969ساَلي -
بة ضاوي خؤي شةِري ئةيلولي ِرةش  1970 و ساَلي

دةبينَيت، لة نَيوان سوثاي ئوردون و ضةكدارة 
 فةلةستينيةكاندا.

هةر لةو ساَلةدا ئوردون بةجَيدَيَلَيت و -
ِروودةكاتة بةيروت، لةوَي خامنَيكي لوبناني بةناوي 

" دةهَينَيت و دةبَيتة هاوسةري قرطاس"مريام 
بة ناوي )وةديع و  ذياني و دوو منداَليان دةبَيت

 (.ءنةجال
ئةو ماوةيةي كة لة لوبنان دةمَينَيتة، لةسةر -

دةسيت "ئةنيس فةرحية" خؤي فَيري زماني 
عةرةبي دةكات و هةر لةو ماوةيةشدا دةست دةكات 
بة خوَيندنةوةي )ئيمامي غةزالي و ئينب خةلدون و 

 تؤفيق حةكيم و تةها حسَين و نةجيب مةحفوز(.
تة ئةندامي ئةجنومةني دةبَي 1977ساَلي -

 نيشتماني فةلةستني لة مةنفا.
لة واَلتي  1988ي تشريين دووةمي 15لة -

جةزائري، لةطةَل مةمحود دةروَيش و ضةند كةسَيكي 
تردا جاِرنامةي سةربةخؤيي فةلةستني فؤرمةلة 

 دةكةن.
وةك نيشانداني ناِرةزايي بةرامبةر -

ةست د 1991ِرَيكةوتننامةي ئاشيت ئؤسلؤ، ساَلي 
لةكار كَيشانةوةي خؤي لة ئةجنومةني نيشتماني 
فةلةستني ِرادةطةيةنَيت. لة وتارَيكدا لة ذَير 
سةردَيِري: )ثرؤسةي ئاشيت لة خؤرهةاَلتي 
ناوةِراستدا، وَينة ضةواشة كارةكان و هةقيقةتة 
ِرةقةكان( دةنووسَيت: ) ِراطةياندني ئةو 

يدا سةرةتايانةي لة ئؤسلؤ ئيمزا كران، لة ِراست
دذوارترين كارةساتي سياسيان بةسةر مةسةلةي 
فةلةستينيدا هَينا. يةكةجمارة لة مَيذوودا 
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سةركردايةتيةكةمان زؤر بة ئاساني واز لة مايف 
ضارةي خؤنوسني و ضارةنووسي ئاوارةكان و 
ئايندةي شاري قودس بهَينَيت و ئةم سَي مةسةلة 
سةرةكية، جَيبهَيَلَيت بؤ طفتوطؤكاني كؤتايي. 
يةكةجماريشة ِرازي بَيت بةدابةشكردني طةلةكةمان، 

وة خةبات لة ثَيناو 1948ئةو طةلةي لة ساَلي 
 يةكخستنةوةيدا دةكةين(.

و لة تةمةني ثةجناو شةش  1991ساَلي -
ساَليدا دوضاري شَير ثةجنةي خوَين )لؤكيما( 
دةبَيت، ئةمةش هةمان ئةو نةخؤشيةية كة "فرانز 

كرد.. هةمان ساَل كؤمةَلةي فانؤن"ي ِراثَيضي مردن 
داكؤكيكاران لة يةهوديةت، دذ بة هةَلوَيستةكاني 

 –ئَيدوارد سةعيد لةمةِر كَيشةي ئيسرائيل 
فةلةستني، ئاطر لة ئؤفيسةكةي بةردةدةن لة زانكؤي 

 كؤَلؤمبيا.
ئَيدوارد سةعيد ئةطةرضي هةَلطري -

ِرةطةزنامةي ئةمريكي بوو، بةالم بؤ يةكةمني جار 
دا 1992و ثَينج ساَل ئاوارةيي لة ساَلي  دواي ضل

تواني بطةِرَيتةوة فةلةستني و ضاوي بة واَلتةكةي 
 بكةوَيتةوة.

ئَيدوارد سةعيد جطة لة خةالتي بؤيدوين، لة -
 1999ي تشريين يةكةمي 24هؤَلةندا بةرواري 

 يةكةم كةس بوو كة خةاَلتي سثينؤزاي ثَيبةخشرا.
ملمالنَيي  ثاش ئةوةي بؤ ماوةي دوانزة ساَل-

لةطةَل نةخؤشيةكي كوشندةدا كرد، بةرةبةياني 

         لة  2003ي ئةيلولي 25ِرؤذي ثَينج شةممة 
يةكَيك لة نةخؤشخانةكاني شاري نيويؤركدا و لة 
تةمةني شةست و هةشت ساَليدا ماَلئاوايي لة 

 ذيانكرد.
 

  بةرهةمةكاني:بةرهةمةكاني:  دووةم/دووةم/
 
 كتيَب -1

جؤزيف كؤنراد و -
رايف، ِرؤماني ئؤتؤبيؤط

1966. 
سةرةتاكان: -

مةبةست و ميتؤد، 
1975. 
 .1978خؤرهةاَلتناسي، -
 .1979دؤزي فةلةستني، -
 .1980ئةدةب و كؤمةَلطة، -
 .1981نيشانداني ئيسالم، -
 .1983جيهان، دةق، ِرةخنةطر، -
 .1986ثاش دواهةمني ئامسان، -
ضةند بريوبؤضونَيك  –يادةوةري زستان -

 .1987ة، دةربارةي ذيان لة تاراوط
–فيقهي ئيسالمي و كلتوري فةرةنسي -

لَيكؤَلينةوةيةك لة كار و بةرهةمةكاني ئةرنست 
 .1987ِرينيان و لويس ماسينيؤن، 

لةطةَل  –سةرزةنشتكردني قورباني -
 .1988كريستؤظةر هضنز، 

 .1988ِرةخنةي زانسيت، -
 .1989تيؤريا طةِرؤكةكان، -
 .1991ضةند لَيكؤَلينةوةيةكي مؤسيقي، -
 .1992كلتور و ئيمثرياليزم، -
 .1994وَيناكردنةكاني ِرؤشنبري، -
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سياسةتي ئةبسرتاكت و فَيندةمَينتاليزمي -
 .1995لةطةَل بَيرنارد لويس،  –ئيسالمي 

 .1995ئةرحيا، ئاشيت ئةمريكايي،  –غةزة -
 .1995ئاشيت و ناِرةزايي، -
ضةند بةدواداضونَيك لةمةِر خؤرهةاَلتناسي، -
1996. 
ؤَلينةوةيةكي مَيذويي ئةدةب و ثةيامي لَيك-

 .1997ِرؤشنبري، 
 .1999(، out of placeدةرةوةي شوَين )-
 .2003فرؤيد و نائةوروثي، -
لةطةَل دانيل  -هاوسةنطي و هاودذي -

 .2003بارنبوام، 
 
 بةشيَك لة ليَكؤلَينةوةكاني: -2

دةق وةك ثراكتيزةكردن و ئايديايةك، لة -
 .1973، ساَلي Language Notes Modernطؤظاري: 

 – Triِرؤماني نوَي و ِرةخنة، لة طؤظاري: -

Quarterly 1975، ساَلي. 
شارةزاكان و نامؤكان، ثاشكؤي ئةدةبي -

 .1976ي ئةلولي 10طؤظاري تاميز، 
 Criticalئايديؤلؤذياي جياوازي، لة طؤظاري: -

Inquiry 1985، ثايزي. 
ئيعتيبار طَيِرانةوة بؤ خؤرهةاَلتناسي، لة -

 .Europe and Its others ،1985طؤظاري: 
بريياران و جيهاني ثؤست كؤلؤنياليزم، لة -

 .New Left Review ،1986طؤظاري: 
ئيسالم و خؤرئاوا، لة طؤظاري: كةرمل، -

 .1981زستاني  –ذمارةي يةك 
فؤكؤ و فانتازياي هَيز، لة باَلوكراوةي: -

 .1986زانكؤي ئؤكسفؤرد، 
ليزم و ئةدةب، ناسيؤناليزم و كؤلؤنيا-
1988. 

دةنطي فةلةستينيةكان لة تاراوطة، لة -
 .Third Text ،1988طؤظاري: 

 Newِرةتكردنةوةو توندوتيذي، لة طؤظاري: -

Left Review ،1988. 
تَيِروانينَيكي  –جني ئؤسنت و ئيمثراتؤريةت -

ِرةخنةيي، لة باَلوكراوةكاني: زانكؤي كامربيدج، 
1989. 
 Socialيي، لة طؤظاري: ِراثةِرين و سةربةخؤ-

Text ،1989. 
بريياراني جيهاني سَييةم، لة طؤظاري -

Raritan ،1990. 
 New Leftجوطرافيا و ِراظةكردن، لة طؤظاري: -

Review ،1990. 
 .2000ذان ثؤل سارتةر و عةرةب، -
رؤَلي كؤمةاليةتي نوسةران و ِرؤشنبريان، -
2002 . 
 .2003شةِري طةمذةكان، -
 
 

  سيَهةم/ سيَهةم/ 
ةنديَك لةو كتيَب و ليَكؤلَينةوانةي ةنديَك لةو كتيَب و ليَكؤلَينةوانةي هه

  دةربارةي "ئيَدوارد سةعيد" نوسراون:دةربارةي "ئيَدوارد سةعيد" نوسراون:
ِراناجيت جةحا و -

طاياتري ضاركرافؤرتي: 
ضةند لَيكؤَلينةوةيةكي 

زانكؤي  –هةَلبذاردة 
 .1988ئؤكسفؤرد، 

مايكل سربينكةر: -
 –ئَيدوارد سةعيد، خوَيندنةوةيةكي ِرةخنةيي 

رةي فيكري ئَيدوارد كؤمةَلة لَيكؤَلينةوةيةكة دةربا
 سةعيد.
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 -ئَيدوارد ئةلكسةندةر: ثِرؤفيسؤري تريؤر-

 .Commentary،1989وتارَيكة لة طؤظاري 
           بَيل ئةشكرؤفت و بال ئةهلوئةليا: -

لةندةن،  –ئَيدوارد سةعيد و ئيشكاليةتي شوناس 
1999. 
بؤَل ؤَلف: ئَيدوارد سةعيد و ئةركي -

 . 2003ِرةخنةطر، 
ئةمحةد: خؤرهةالتناسي و ثاش ئيعجاز -

 –وةرطَيِراني: سائر ديب  -خؤرهةاَلتناسي
 .2004دميةشق، 

لةيال غاندي: ئَيدوارد سةعيد و -
 ِرةخنةطراني، طؤظاري كةرمل.

كةمال ئةبوديب: ئَيدوارد سةعيد، كلتور و -
 هةذمونطةري، طؤظاري نةزوا.

 
  ضوارةم/ طفتوطؤكانضوارةم/ طفتوطؤكان

 –ةرةب ئَيدوارد سةعيد و ثةيامنَيراني ع-
 Theطفتوطؤي سيظان ئيمانوَيل، طؤظاري: 

Jerusalem Quarterly ،1985. 
طفتوطؤي  –دةربارةي شوناسي فةلةستيين -

، New Left Reviewسةملان ِروشدي، طؤظاري: 
1986. 
 –طفتوطؤيةك لةطةَل ئيمري سالؤزنسكي -

 .Criticism in Society ،1987طؤظاري: 
ني بريياراني ئةمريكا و سياسةتةكا-

، Social Textخؤرهةاَلتي ناوةِراست، طؤظاري: 
1988. 
طفتوطؤيةك دةربارةي خؤرهةاَلتناسي، -

قودسي عةرةبي،  – طفتوطؤي سوحبي حةديدي
1995. 
طفتوطؤي:  –طةمةو خؤشةويسيت و شةِر -

 .2001وان مسَيس، ِرؤذنامةي طارديان، 

وتارو  –حمةمةد شاهني: ئَيدوارد سةعيد -
 .2004طفتوطؤ، 

 
  نجةم/ هةنديَ شيت ديكةنجةم/ هةنديَ شيت ديكةثيَثيَ

ئةوةي لة سةرةوةدا خستمانة ِروو، بةشَيكي 
ئَيجطار كةمي ئةو شتانةية كة "ئَيدوارد سةعيد" 
نوسيويةتي ياخود لةسةر خودي خؤي و كار و 
بةرهةمةكاني نوسراوة، ئةو ثياوَيك بووة جطة لة 
سياسةت و فيكر طةلَي شيت سةير و قةشةنطي 

ئؤثَيرا و شيعر و  دةربارةي موزيك و سينةما و
سةماي خؤرهةاَلتي نوسيوة. بؤ منونة "سةعيد" 
وتارَيكي تايبةتي دةربارةي سةماكةري ميسري 
"تةحية كاريوكا" نوسيوة، هةروةها وةكي 

ئةوي دي(دا ِرؤَلي  –ئةكتةريش لة فيلمي )اآلخر 
بينيووة، ئةم فيلمةش لة دةرهَيناني دةرهَينةري 

هةر يةك لة  ناوداري ميسر "يوسف شاهَين"ةو
"نةبيلة عوبةيد و مةمحود حةميدة و هاني سةالمة 
و حةنان تورك"، ِرؤَلي سةرةكي تَيدا دةبينن. 
"ئَيدوارد سةعيد" سةرةتاكاني تا نةوةدةكان وةكي 
برييار و ئةكادمييستَيك ناسرابوو، بةالم لةوة 
بةدواوة وةكي "ثييةر بؤرديؤ" لة فةرةنسا، كاري 

كي ئةكتيظيستَيك ِرةفتاري خؤي طؤِري و زياتر وة
 دةكرد.

ثرؤذةي فيكري "سةعيد" هةمةاليةن و 
بةرفراوان بوو، بةالم سةرضاوة سةرةكيةكاني 
كؤمةَلة برييارَيكي دياريكراو بوون، وةك: )ظيكؤ، 
جؤرج لوكاش، ميشَيل فؤكؤ، فرانز ظانؤن، ئةنتؤنيؤ 
طرامشي(. هاوكات يةكَيكة لةوانةي كة 

ادي سةرةكي ثرؤذة فيكرية خوَيندنةوةي ِرؤمان ز
طةورةكاني بووة، هةر لة )ئؤريانتاليزمةوة( تا 
)كلتور و ئيمثرياليزم(. ِرؤمان بؤ ئةو، ئةو فؤرمة 
ئةدةبية سةرةكية بووة كة تيايدا بؤ فؤرمةلة بووني 
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هةَلوَيسيت ئيمثرياليستيانة طةِراوة، بة تايبةت لة 
 بةرهةمةكاني: )جؤزيف كؤنراد و جني ئؤسنت و ئي
مي فؤرستةر و كاترين مانسفَيَلد و تؤماس هاردي 
و رؤديارد كيبلنط و ئةندرَي ذيد و ئةلبَير كامؤ و 

 ئةندرَي مالرؤ و.. هتد(.
"ئَيدوارد سةعيد" سةرةِراي ئةوةي برييارَيكي 
ديار و مةزنة، شوَين دةست و كاريطةري لةسةر زؤر 
كايةي ِرؤشنبري دنيا و ِرؤشنبرياني وةك "هومي بابا 
و تاريق عةلي" هةية و، ضةندين اليةنطر و 
خوَيندكار و هةواداري لَيرةو لةوَي هةية و درَيذة 
ثَيدةري ثرؤذة فيكريةكاني ئةون، هاوكات سةرةِراي 
ئةوةي ِرةخنةطرَيكي طةورةي ئةوروثا مةركةزي و 
سياسةتي هةذمونطةري ئةمريكاية لة دنيادا و خؤي 

يا وةكي داكؤكيكةرَيكي بةشخوراواني دن
ناساندووة، بةالم دةرهةق بة هةندَيك كَيشةو 
مةسةلةي سياسي و ئينساني تر خةمسارد بووة، بة 
تايبةت كَيشةي كورد و هةلومةرجي والتَيكي وةكي 
عَيراق لة ذَير حوكمِراني بةعسدا. ئةَلبةتة كتَييب 
)دَلِرةقي و بَيدةنطي( كة لة نوسيين "كةنعان 

ِرؤشنبرياني مةكيية"ية، بة وردي بَيدةنطي 
عةرةمبان نيشان دةدات كة "ئَيدوارد سةعيد" 
يةكَيك لةوانة و ئةو بَيدةنطيةش لةو بارودؤخة 
وةحشيطةرانةية، تةعبرية لةوثةِري بَيهةَلوَيسيت و 

 الموباالتي ِرؤشنبرياني عةرةب.
 يةكَيك لة خاَلة سلبيةكاني ديكةي "ئَيدوارد 

رد، سةعيد"، جطة لةوةي لةسةرةوة بامسان لَيك
تاوانباركردن و تةشهري ثَيكردني ئةو كةسانةية كة 
وةك ئةو برييان نةكردؤتةوة ياخود ِرةخنةيان 
لَيطرتووة، هةندَيك وتاري هةية لة دذي ئةو كةسانة 
مرؤظ كة دةياخنوَينَيتةوة، هةرطيز ناَلَيت ئةمة لة 
برييارَيكي وةك "ئَيدوارد سةعيد" دةوةشَيتةوة. ئةو 

دا ليستَيكي ِرةشي هةبوو كة لةم ساالنةي دواي
كةساني وةك: )بَيرنارد لويس و ئةرنست طلنةر و 
دانيال بابيس و جؤديت ميللةر و كةنعان مةكيية و 
فوئاد عةمجي و شبلي تةحلومي و مةئمون ئةفةندي 
و.. هتد(، تَيدا ِريزكرا بوو، هةريةك لةوانةشي بة 
 نةزان و دَل ِرةش و بازاِري و ملهوِر و خؤ فرؤش و

 كاسةلَيس  وةسف دةكرد.
 

 سةرضاوة
 بؤ ئةم بابةتة، سود لةم سةرضاوانة بينراوة:

صبحي حديدي: ادوارد سعيد، املثقف امام واجب -1
/ 7(، الثالثاء 10العدد ) -املدىالثقايف –االنشقاق 
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 راديكالَ و شيك
 لةبةرزةخي نيَوان وةرطرتن و لة دةرةوة مانةوةدا

 
 

  حمةمةد قائيدحمةمةد قائيد
  لة فارسييةوة: رةزا مةنوضةهريلة فارسييةوة: رةزا مةنوضةهري

  

  

  

  

  

  
  

 
 

مةرطي ئَيدوارد سةعيد لة نَيو ميديا و 
رؤذنامةكاني جيهاندا ثةرضةكرداري زؤري هةَلخِراند 
لة بةر هؤكاري جؤراو جؤر الثةِرةي طؤظار و 

ئاخَينران لة يادداشت و وتار كة رؤذنامةكان 
ثةيوةست بوون بة ذياني ئَيدوارد سةعيدةوة، بةالم 
لةم نَيوانةدا دةطمةن بوون ئةو يادداشتانةي كة 
هةَلوَيستَيكي ِرةخنةطرانةيان هةبووبَيت بةرانبةر بة 
تَيِرامانةكاني سةعيد. ئةو بابةتةي كة لة خوارةوة 

روانطةيةكي دَيت لة نوسيين "حممد قائد"ة و لة 
رةخنةطرانةوة رؤَلي روناكبرييي سةعيد و كتَيبة 

 بةناوبانطةكةي "خؤر هةاَلتناسي" شيدةكاتةوة.

            بةناوبانطرتين هةالتناسي"  خؤر" 
              بةرهةمي ئَيدوارد سةعيدة كة لة كؤتايي 

            دا باَلوبؤتةوة دةتوانني كتَيبةكة 1970دةيةي 
بكةينةوة:  رستةيةكدا كورت لة ضةند

خؤرهةاَلتناسي فةرةنسيةكان و بةريتانيةكان 
ثَيشكةوتووترة لة توَيذينةوةي هاوكارةكانيان لة 
شوَينةكاني ديكةدا. ئةو رٍِوانطةيةي كة بووة بة 
مرياتي ئةمريكاي ثاش جةنطي جيهاني دووةم 
كاريطةريةتي و دةرةجنامَيكي سياسي هةبوو 

ازَيك بؤ مانةوةي دةسةاَلتي هةروةها بوو بة ئامِر
 كؤلؤنيالي.
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لةسةرةتادا دةستنيشاني دةكات كة ض بابةت 
طةلَيكي نةهَيناوةتة نَيو توَيينةوةكةي: هيند، ضني، 
ذاثؤن و ئَيران، هةروةها حسابي بؤ لَيكؤَلينةوةي 
توَيذةراني ئةَلماني، ئيتالي، روسي، ئيسثاني، 

ةخت سويسري، هؤَلةندي و نةمسايي نةكردوة. ج
لةسةر ئةمة دةكاتةوة كة ئةمريكيةكان ثاش جةنطي 
جيهاني دووةم نوَينةري دةوَلةتي ئةمريكان كة 
ثَيشةنط و ثَيشِرةوي ئةو زهلَيزةن بؤ هاتنة نَيو 
رؤذهةاَلتي ناوةِراست تاكو ببَيتة مريات خؤري 
كؤلؤنياليزمي فةرةنسة و بةريتانيا. شتَيك بة 

ي بووني نيية كة لَيكؤَلةرَيكي سةربةخؤي ئةمريكا
جياواز بَيت لة دةسةاَلتي دةوَلةتي وياليةتة 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا. كارَل ماركس بؤضوونَيكي 
دةربارةي ناثيليوني سَييةم هةبوو كة لة راستيدا 
ناثيليون خؤي بة نوَينةري ئةو موَلكدارة بضوكانة 
دةزاني كة "لة تواناياندا نةبوو خؤيان نوَينةري 

ةبَيت يةكَيكي دي نوَينةريان بكات" خؤيان بن و د
ئَيدوارد سةعيد ئةو رستةيةي ضةندةها جار بؤ 
وةسفكردني بؤضووني توانج ئاساي رؤذهةالتناسان 
بةرانبةر بة دانيشتواني رؤذهةاَلتي ناوةِراست 
دوثات كردؤتةوة و، دةثرسَيت ئةوة ضؤنة كة 
فةرةنسي و بةريتاني و ئةمريكي دةتوانن ببنة 

كولتوري مسوَلمانان و عةرةبةكان، بةالم  ِراظةكاري
 ئةو طةالنة بؤ خؤيان لةو دةسةالتة بَيبةشن؟

ئةدوارد سةعيد بةرانبةر بةوةي كة بايةخ بة 
عةرب نةدراوة طةلَيك هةستيارانة قسة دةكات، 
رةخنة لة حةزي رؤذهةالتناسان دةطرَيت كة بةبَي 
 قةيد و شةرت بِريار لةسةر هةموو عةرةب بة طشيت
دةدةن و طلةيي دةكات كة ئةوان هةموو عةرةب 
بةسةر و بين ثيازَيك دةزانن. لة رؤذهةالتناسيدا هةر 
قسة و باسَيك كة رةخنةطرتن بَيت لة عةرةبةكان 
بةبَي جياوازي بة ماناي دذايةتيكردني عةرةبي 

لَيكداوةتةوة لة ضةندين شوَيندا ئاماذة بةوة دةكات 
دةربارةي رؤذهةاَلتي كة خؤر هةالتناسان باسكردن 

جوان و ئةفسانةيي كة هيندو زماني سةنسكرَييت و 
ئَيران و ِرةضةَلةكي ئاري و ئاظَيستا دةطرَيتةوة، لة 
عةرةبة بيابان نشينةكان جياكردؤتةوة كة "زماني 
عةرةبةكان ئاوازَيكي ناخؤشة بة طوَييان و لة قواليي 
 قوِرطيانةوة دَيتة دةرةوة" و لة رووي بةرخوردي
سؤزةوة، ئةو دوانةيان لة دوو جَيطاي جياوازدا 
داناوة. ئةوةي كة دةمَينَيتةوة بانطةشةيةكة دذي 
سَي هَيزي كؤلؤنياليسيت )بةريتانيا و فةرةنسا و 
ئةمريكا( هةروةها دذي ئةو لَيكؤَلينةوانةي كة 
توَيذةراني ئةو واَلتانة دةربارةي عةرةبةكان 

ينةوةيةك كة لة نوسيويانة، دةَلَيت: "هةر لَيكؤَل
بواري رؤذهةاَلتناسيدا بَيت و لَيكؤَلةرة 
ئةَلمانيةكاني لةبةرضاو نةطرتبَيت شياوي 
سةركؤنةكردنة و منيش خؤم سةرزةنشت دةكةم". 
بةالم كتَيبةكةي ئاماذةيةكي زؤر دةداتة ناو و 
بةرهةمي لَيكؤَلةرة ئةَلمانيةكان. هؤي ئةو 

ة بةرهةمي ناهاوسةنطية لةوةداية كة طرنطي دان ب
رؤذهةاَلتناساني ئةَلماني تيوريةكةي ئةو سةبارةت 
بة ثةيوةندي تؤكمةو نةثضِراوي رؤذهةاَلتناسي 

 لةطةَل كؤلؤنياليزمدا الواز دةكات.
بنةماكاني بانطةشةكةي ئةدوارد لةسةر 
دروستكردني ئةو وَينايةية كة رؤذهةاَلتناسان 
 لةسةر عةرةبةكان كَيشاويانة، بة نياز خراثيةوة
هةَلسوكةوتيان كردووة و ئاسيت عةرةبةكانيان تاكو 
ئاسيت كَيويةك )دةشتةكيةك( هَيناوةتة خوارةوة، لة 
وَينةي ئاوةذوكراوي رؤذهةالتناسان و 
ئيسالمناساني رؤذئاوادا عةرةبةكان يان تريؤرسنت 
يان نةوت فرؤش. لة ئةجنامدا جولةكةكان نةك تةنيا 

كو كاريان خؤيان بة رؤذئاوايي دةزانن، بةَل
طةياندؤتة ئةو ئةجنامةي كة رةفتاري 



 120  

SARDAM  No. 41   2005 
 

خؤرهةاَلتناسانةيش دةكةن، بؤ منونة ئيدوارد 
سةعيد لة هةر دةرفةتَيكدا كة دَينة دةسيت هَيرش 
دةكاتة سةر برنارد لويس )برناردلويس هيض 

 وةالمَيكي بةهَيرشةكاني سةعيد نةداوةتةوة(.
ئةمةندة بة توورةييةوة نارةزايةتي خؤي 

بِرَيت كة كةمرت دةتوانَيت ئةوةمان نيشان دةردة
بدات كة رؤذئاواييةكان سةبارةت بة دةق و كلتوري 
عةرةبةكان لة ض بابةتطةلَيكدا ساختةكاري و 
ضةواشةكاريان كردووة. طلةييةكةي سةعيد هةم لةو 
دةرةجنامةية كة بةشَيوةيةكي تةواو رةها زانستية و 

ي هةية، بؤية هةروةها لةو تَيطةيشتنانة كة بؤ كلتور
بانطةشةي ئةوة دةكات لة دادوةريةكانياندا 
)رؤذئاوايةكان( سوكايةتيان بة عةرةبةكان كردووة. 
لة راستيدا هةموو توَيذةرة رؤذئاواييةكان ئةو 
سؤزةي كة بةرانبةر بة شارستانيةتي ضيين و 
ئَيراني و هيندي هةيانبووة بةرانبةر بة عةرةبةكان 

خؤشويسنت ئيمتيازَيكة،  نةيانبوة، هةرضؤنَيك بَيت
 بةالم بةويذدان بوون مافة.

تَيروتةسةلي هَيرش دوارد سةعيد زؤرجار بةئي
دةكاتة سةر ئَيرنست رَينان. ئةوةي كة دةربارةي 
رَينان و طوينؤ و كةساني وةك ئةوان دةطوترَيت 
تاِرادةيةك ِراسنت، و ئةوان نةك نةذادطةرا بوون، 

و سةردةمةدا و لة بةَلكو راسيست بوون، بةالم لة
ئةوروثادا هةموان بةو جؤرة برييان دةكردةوة. 
باسةكةمان ئةوة نيية كة لةبةرئةوةي هةموان 
يةكجؤر بوون كةواتة هةموو بَيتاوانن، بةَلكو دةَلَيني 
هزري راسيزم وةك خةجنةرَيك بةدذي عةرةبةكان 
دروست نةكراوة. راماني ئةو جؤرة مرؤظانة و 

كدا بوو كة تيايدا ثرؤتستانة جيهاني ئةوان لة كةشَي
سثيي ثَيستةكان لةسةر دةسيت خودي ثِرؤتستانة 
سثي ثَيستةكاني ديكة كوشتار دةكران و تاكو 

 سةدةي بيستةميش درَيذةي هةبووة.

زؤر جَيطاي طومانة كة رووبةرووبونةوةي 
رؤذئاواييةكان لةطةَل )سالظ(ة روسةكاندا، تةواو 

بوونةوةيان  خؤشةويستانةتر بووة لة رووبةرو
لةطةَل عةرةبةكاندا هةرضؤنَيك بَيت بةرهةمي 
خؤرهةاَلتناساني رؤذئاوا لة ثلةي يةكةمدا بؤ 
كؤمةَلة زانستيةكان و خوَيندكاراني زانكؤ و 
ئةكادمييسَينةكاني خودي ئةو واَلتانة نةنوسراون. 
زؤربةي رةخنةكاني سةعيد دةطةِرَيتةوة بؤ سةدةي 

ةالت و وة لةسةر رؤذهنؤزدةيةم، ئيدي لَيكؤَلينة
دةسيت ئةوروثيةكاندا قؤرغ ئيسالميةكان بة تةنها لة

نيية، بةَلكو تا دَيت كؤرسي لَيكؤَلينةوةي لةو جؤرة 
لة زانكؤكاني رؤذئاوادا بة زؤري دةكةوَيتة دةسيت 
ئةو مامؤستايانةي كة بؤ خؤيان خةَلكي رؤذهةاَلتي 
 ناوةِراست و هَيدي هَيدي توَيذةراني ذاثؤني و

 ضيين لة مةيداني رؤذهةاَلتناسيدا دَينة مةيدان.
 

 :ئةو ئامؤزايانةي كة خؤيان بة شويَنيَك طةياند
ئةو بؤضوونةي سةعيد دروستة كة جولةكةكان 

ستانيةتي رؤذئاوا جَيطايةكيان وةك بةشَيك لة شار
 خؤيان كردؤتةوة. طةلي جولةكة توانيان لة دوابؤ

ك بةشَيكي ساَلةكاني جةنطي جيهاني دووةمدا وة
جيانةكراوة لة شارستانيةتي رؤذئاوادا بناسرَين. بة 
كورتي رةخنةكاني سةعيد لةوةدا كؤدةبَيتةوة كة 

ناوَيت، ناخةوة عةرةبةكاني خؤشكلتوري رؤذئاوا لة
ئةو  بةالم كولتوري رؤذئاوا جولةكةكان قبوَل دةكات،

عةرةبي ناكات. ثَيشوازيةي كة لةواني دةكات لة 
ها ئةوة نيية كة جولةكةكان يد تةنطلةييةكةي سةع

بنةِرةتدا طةلَيكي ئاسيايني خؤيان وةك كة لة 
رؤذئاواييةكان لَيكردوة )سةعيد بؤ خؤيشي رَيك 
هةنطاوَيكي لةو جؤرةي ناوةو لة سةرةتاي الوَيتيدا 
سةراثا بوو بووة رؤذئاوايي(، بةَلكو رةخنةكةي 

ةكي سةعيد بؤ ئةوةية كة جولةكةكان بةناسنامةي
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وةك جةنطاوةرة  ختةوة طةِراونةتةوة ئاسيا وسا
رؤذئاوا ئاساكان داواي شةِركةردةكةن. بريؤكةي 

 جولةكة لةسةدةي بيستةمدادروستكردني دةوَلةتي 
وةك كَيشةيةكي  زةويباسَيكي دورودرَيذلةسةربةبوو

تايبةت دةكَيشرَيتة سةدةي بيستو يةك وةك بَلَييت 
ةكةكاني رؤذئاوا خودي كؤني دذايةتيكردني جول

لةطةَل طيتؤي وارشؤ و ديواري برليندا ناردؤتة 
 ئاسياو لة هةمان كاتدا ثَيشينةي شةِركردن لةسةر

بؤ سةردةمانَيكي  نيشتماني فةلةستني دةطةِرَيتةوة
كؤن، رؤميةكان واَلتي فةلةستينيان داطريكرد، 
 موسوَلمانةكان لةدةست مةسيحيةكانيان سةندةوة

 هاتونةتةوة مةيدان. جولةكةكانئَيستاش ديسانةوة
بةالم وَينايةك كة رؤذئاواييةكان بةرانبةر بة 
عةرةبةكان هةيانة ئةوةندةش ثؤزةتيظ نيية و 
مَيذووييةكي زؤر دورو درَيذتري هةية لة مَيذوي 
واَلتي ئيسرائيل و بة ثَيضةوانةي بؤ ضوونةكاني 
ئيدوارد سةعيد ئةوة تةنها ثةيوةندي نة بة ئاوازي 

َلي قوِرط قسةكردني عةرةبةكانةوة ناخؤش و لة قو
هةية و نةبة ثِروثاطةندةي اليةنطراني دةوَلةتي 
ئيسرائيلةوة. بة زؤري وَيناي نَيطةتيظي عةرةبةكان 
لةراي طشيت رؤذئاوادا لةو رووةوةية كة عةرةبةكان 
لة كاتَيكدا بة دةنطي بةرز هاواري ئةوة دةكةن كة 

ةنة ذَير خةوني ئةوةيان بَيتة دي كة كافرةكان خب
دةسةاَلتي خؤيانةوة و واَلتاني مةسيحي بكةنةوة بة 
ئةندةلوسَيكي تر، هةروةها دوذمنايةتي مانةوةي 

 شارستانيةتي خؤرئاوايش دةكةن.
لة ئةستةمبووَلةوة كة كؤتايي ئاسياية تاكو 
ظييةنا و بةرلني كلتورةكان بة هَيوري لةناو يةكرتدا 

كةوة بؤ ئةو دةتوَينةوة، لة فةلةستيندا لةم طةِرة
طةِرةك، لةم شارةوة بؤ ئةو شارؤضكة ثةيوةنديةكي 
لةناكاو لة نَيو ئةوروثا و ئاسيادا روودةدات، كة 
هاوشَيوةكةي لة هيض شوَين و زةمةنَيكدا ئةزموون 

نةكراوة. بازدانَيكي كوتوثِري لة كولتوري 
ئةوروثاوة بؤ كولتوري ئاسيا، لة بوداثَيستةوة بؤ 

دامةوة بؤ رةبات. ئةو طةالنة لة بةغدا و لة ئةميسرت
رووي كولتوريةوة تَيكةَل بةيةك نيني كة ئاييين 
جؤراوجؤريان بَيت و هةندَيك جياوازيان لةطةَل 
يةكديدا هةبَيت و بة سااَلن لة ثاَل يةكدا ذيابن، 
بةَلكو ئةو بيانية نامؤيانةن كة بة كولتوري بةلذيكاو 

دةكةن كة هؤَلةنداوة لة نَيو خةَلكانَيكدا ذيان 
كولتوريان، كولتوري ثاكستان و مةسقةتة. 
هةواضاكرتة كة بؤ هةميشة لة نَيوان رؤذئاواي ئاسيا 
و ئةوروثادا دةريايةك وةك دةرياي سثي ثشتَينة و 

 جياكةرةوةمان بَيت.
 

 :ضةند بابةتيَكي هةستيار
لةكتَييب رؤذهةالتناسيدا تةنها سَي جار ئاماذة 

ئاماذة ثَيكردنَيكي طومان  بةجيهاد كراوة. يةكَيكيان
هةَلخِرَينة بؤ "ئةو طَيرةشَيوَينانةي كة جيهاديةكان 
و ئاذيتاتؤرة كؤمؤنيستةكان وةك هؤكار دراونةتة 
قةَلةم". ئيدوارد سةعيد كة بؤ خؤي عةرةبَيكي 
مةسيحيية ناضاردةبَيت بؤبةرطريكردن لة عةرةبةكان 

 يبةرطري لةئيسالم بكات، ضونكة تاِرادةيةك بةرطر
وطوِرة، كردنَيكي ضاك بةواتاي هَيرشكردنَيكي طةرم

دةكاتة سةر نوسةراني ِرؤذئاوا، بةالم بؤية هَيرش 
ناتوانَيت سةردَيِرةكةمان بؤ شيبكاتةوة كة ضيية و 

ول بكات، لةاليةن بةرةكةي ضؤنة. ئةطةر تؤزَيك تةناز
قبوَلناكرَيت و دةردةكرَيت و بةيةكَيكي خؤيةوة 

بَيئاطايانة دةذمَيردرَيت كة  ديكة لةو رؤشنبرية
سةري لة ئاخوِري هزري رؤذئاواداية و لةوةش 
خراثرت بة بةكرَيطرياوَيكي دةزانن كة بةبَي ثارةو 

 ثول كاريان بؤ دةكات.
سةرةِراي ئةمانة زؤربةي موسوَلمانةكان لةطةَل 
ئَيدوارد سةعيددا هاوِران كة نابَيت مةسيحيةكان لة 
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ة دابنَين كة ثةيوةندي بة جيهاد بتؤقن و، جيهاد بةو
سةردةمي سةرةتاي ئيسالم و سةردةمي جةنطة 
خاضثةرةستيةكانةوة هةية، بةالم رَيذةي ئةو 
موسَلمانانةي كة لةو بِروايةدان سةردةمي جيهادي 
راستةقينةهَيشتا دةسيت ثَينةكردوة لةو ئاستةداية 
كة رؤذئاواييةكان بتؤقَينَيت. ثَيويست بةسةد مليون 

ت تةنانةت ضةند سةد شةرانطَيز بةسة بؤ كةس ناكا
ئةو جيهادةي كة مةبةستيانة ترس لةو شةرانطَيزانة 
كة لةنَيو ثَيدةشتة ملاوي و زخيةالنيةكاندا 
سةرهةَلدةدةن ضؤتة نَيو زةيين رؤذئاوايةكانةوة و 

بتوانرَيت مةسيحيةكان دَلنيا  زؤر دذوارة كة
 بكرَينةوة كة هَيرشَيكي لةو جؤرة دووثات نابَيتةوة.

 
 :دةولَةتاني داش

ئيدوارد سةعيد زؤر ئازاري لةوة دةضةشت كة 
عةرةب لة روانطةي رؤذئاواييةكانةوة يان نةوت 
فرؤشة يان تريوريست، نوسينةكاني رؤذهةاَلتناسان 

ةمريكادا وَينةي عةرةبةكاني لة ضاوي طةلي ئ
ضةواشة كردووة، بةالم رَيزي طةالن لةاليةن 
رؤذهةاَلتناساني مردووة دياري ناكرَيت. رَيز 
لةوةداية كة ميللةتان ئازادبن لة دةربِريين بريوِرا و 
مايف دةنطدان، ئازادي ميديا و ضاثةمةني، ضاالك 
بووني دةزطا جةماوةريةكان )مةدةنيةكان( هةروةها 

و طةلدا ثَيكدَيت. دةتوانني بة  لة يةكِريزي دةوَلةت
كؤمةاليةتي طةالني  –كورتي مَيذووي سياسي 

رؤذهةاَلتي ناوةِراست لة نَيوبذيواني دةوَلةتةكان بؤ 
ملمالنَي لةطةَل ئيتين كولتوريةكاندا باس بكةين. 
بةرهةَلستكاران لة واَلتاني عةرةبدا دةَلَين 

انيني دةوَلةتةكانيان بة تةنها داشَيكن و بةس. دةتو
بَلَيني ئةو داشانةن كة لة تواناياندا نيية لة جَيطاي 
خؤياندا بؤ رووبةرووبوونةوة لةطةَل ئيتنية 
كولتوريةكاندا جوَلةيةك بدةنة خؤيان. بة زؤري 

ثَيطةي هةموو دةوَلةتاني رؤذهةاَلتي ناوةِراست 
بةجمؤرةية: ئاطاداركردنةوةي ئيتين كولتوريةكان 

بؤ ثةيِرةوكردن لة  بةتايبةتي لةو كاتةدا كة
دميوكراسي جةخت لة شَيوازة رؤذئاوايةكةي 
دةكةنةوة. لة ئةجنامدا )ئةم ِرووبةِروبوونةوةية( 
دةبَيتة هؤي ئةوةي كة كةسانَيك جَلةوةكة بطرنة 
دةست كة نةك تةنها بةزةييان بة نوَيخوازاندا 
نايةتةوة، بةَلكو ئةو هةَلبذاردنةي كة تيايدا 

دوايني هةَلبذاردن. لةاليةكي سةركةوتوون دةبَيتة 
ديكةوة ئايينداران ئاطاداردةكةنةوة كة ئةطةر 
بةهؤي بووني بةرةكةتي دةوَلةتةوة نةبَيت والت 
نوقمي طوناهو تاوان دةبَيت. سروشتية ثشت وَينة 
و سثةرَيكي وةك دةوَلةت، طةر تةنانةت بيشيةوَيت 
ناتوانَيت هةنطاوَيك بةرةو ثَيش بهاوَيت، ضونكة بة 
تَيكضووني هاوسةنطي لة نَيوان ئيتين 
كولتوريةكاندا دةوَلةتيش بؤ خؤي دةِروخَيت. 
ئَيدوارد سةعيد يان بةتةواوةتي شارةزاو 
ئاطادارنةبووة يان شةرمي كردووة بة خَيَلةكةي 
بَلَيت جيهاني عةرةب ناضارة بة وةستاندن لةو 
شوَينةي خؤيدا كة جَيطريبووني كؤمةاليةتي و 

هةلومةرجةي ئَيستا طةرةنيت دةكات.  مانةوةي ئةو
هؤي ئةو راوةستاندنة نة لة ئيمثرياليزمداية و نة  
سةهيونيزمدا، بةَلكو دةبَيت هؤيةكان لة نَيو خودي 
ئةو كؤمةَلطايةدا ببينني. طةرضي حمةمةد 
حةسةنةين هةيكةل راشكاوانةتر قسة دةكات، بةالم 
 هةندَيك بابةتيش بة كورتي باسدةكات بؤ ئةوةي
طةلةكةي خؤي نةِرةجنَينَيت. طةلَيكي كاَل و كرض كة 
حةزناكةن كةس ثَييان بَلَيت خؤتان بةشَيكن لة 
كَيشةكانتان. سةيركة تةنانةت كاتَيك سانسؤريش 
لة ئارادا نيية خؤثارَيزيةكان زؤرن. وةك بَلَييت 
ئيدوارد سةعيد ثَيي باشرت بووة سود لةو 

ة نَيو رَيذةكةمةي ئازادي وةرنةطرَيت كة ل
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مسوَلماناندا بؤ ِرادةربِرين هةية. ئةوةي لة ميسردا 
بةسةر نةجيب مةحفوزدا هات بوو بة وانةيةكي ثةند 
لَيوةرطرتن. شةرمةكةي ئَيدوارد سةعيد لةو 
رووةوةية كة نوسينةكاني روو لة ئينليز زمانة 
خؤراواييةكانة. ضاكيش نيية مرؤظ رَيك دةرطاي 

ةوة كة دةيةوَيت دَلي خؤي بؤ ئةو كةسانة بكات
هانيان بدات بؤ رَيزطرتن لة عةرةبةكان. ثَيش 
روخاني رذَيمي سةدام لة عَيراقدا وتارَيكي ئيدوارد 
سةعيد لة ميدياي ئَيراندا وةرطَيِردراية سةر زماني 
فارسي و سةردَيِرَيكي ثَيكةنيناوي و طاَلتةجاِرانةي 
بةجمؤرةي بوو: "دميوكراسيةكةي خؤمامنان بؤ 

نةوة". سةعيد لة ثَيشةكي ضاثي نوَيي بطةِرَين
كتَييب رؤذهةاَلتناسيدا دةنوسَيت: "بةرةبةرة ون 
بووني نةرييت نائاسايي ئيجتيهاد لة ئيسالمدا.. 
يةكَيكة لةخةسارةتة كولتوريةكاني سةردةمةكةمان، 

و خؤ ئةجنامدا بريكردنةوةي رةخنةطرانةلة 
ي ئامادةكردني تاك بؤ رووبةروبوونةوة بؤ كَيشةكان

 جيهاني نوَي لةبري كراوة".
بةَلطةيةكي وا لة ئارادا نية كة نةرييت 
ئيجتيهاد بةرةو نةمان بضَيت. تَيكةَل كردني دو 
ضةمكي "بريكردنةوةي رةخنةطرانة" و "خؤ 
ئامادةكردن بؤ كَيشةكاني جيهاني نوَي" لةو 
واتايةداية كة ئيدوارد سةعيد بة ضاوَيكي سوك 

داوةتةوة. لة نَيوان دوجار جيهاني موسوَلماناني لَيك
بة ضاثطةياندني كتَييب رؤذهةاَلتناسيدا دةيان 
ئيجتيهاد لة كولتوري ئيسالمدا تؤمار كراوة و 
بةالني كةمةوة ثَينج فتوايان كة هةراو هورياي 
زؤري نايةوة بة دذي بةرةو رؤشنبريي )وانة بَيذ و 
نوسةر و قةَلةم و كاغةز( و هةَلطراني "بريكردنةوةي 

 نةطرانة"بووة.رةخ
نةرييت ئيجتيهاد نةكةنارخراوة و نة بةرةبةرة 
دةسِرَيتةوة. ئةطةر لة روانطةي "بريكردنةوةي 

رةخنةطرانة و خؤئامادةكردن بؤ كَيشةكاني جيهاني 
نوَي" كةموكوِريةك هةبَيت ئةوا لة نةبوون و بؤشايي 
مؤِراَلي كؤ دةنطية لة نَيوان ئيتين كولتوريةكاندا. لة 

ؤذهةالتناسيدا تةنها و دووجار و بةثةلة، كتَييب ر
ئةويش لة طَيِرانةوةي قسةي خةَلكاني ديكةدا 
ئاماذةي بة شيعة كردووة و باسَيكيشي تيادا نيية 
لةسةر ئيخوان ئةملوسلمني بَيت. راستة لة كاتي 
ضاثكردني ئةم كتَيبةدا زؤر بةكةمي باس لة ئاينزاي 

ةري شيعة دةكرا، بةالم طةر تةنانةت شيعةط
ثةيوةنديدار بة جيهاني عةرةبيةوة نةزانَيت بة 
دَلنياييةوة طرميانةيةكي لةو جؤرة دةربارةي 

 ئيخوان ئةملوسلمني راست نيية.
كورتة و ثوختةي قسةكاني سةعيد ئةوةية كة 
تاكي عةرةب "لة كؤمةَلطاي ئةمريكادا حاَل و 
رؤذَيكي باشي نيية"، هةرضةند لة هةمان ثَيشةكيدا 

ا دةنَيت كة شَيوازي هةَلسوكةوت لةطةَل دان بةوةد
عةرةبةكاندا لة ئةوروثادا زؤر باش بووة، وَيِراي 
ئةمةش دةطمةنن ئةو كةسانةي لة ئةوروثادا 
بةرطري لة خةباتكاراني جةزايري بكةن و 
ثشتطريييان لَيي بكةن لة بةرانبةر ئةو بَيبةشيانةش 
ا كة لة هةَلبذاردندا تيايدا سةركةوتن و بةسةرياند

بة تايبةت  1990سةثا. طؤِرانكاريةكاني دةيةي 
ئاذاوةي تاَليبان رةوتي ثرؤسةي ثَيكةوة سازاني 
كولتورةكاني خاوكردةوة تةنانةت لة روانطةي 
روناكبرياني دميوكرات و ضةثةوة ئةطةر ئةو 
شةرانطَيزانة بضنة ناو دةسةالتةوة خَيرا تؤمةتي 

اردني طشيت "هةَلفريواندني طةل" دةدةنة ثاَل هةَلبذ
و ئةو ثةيذةيةي كة خؤيان ثَيي سةركةوتوون 

 هةَلدةطةرَيننةوة.
شَيوازي ذياني ئيدوارد سةعيد هةم وَينةيةك 
بوو لة بؤضوونةكاني و هةم وَينةيةكيش نةبوو لة 
بؤضوونةكاني. دةيطوت لة جيهاندا زياد لة 
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كولتورَيك، واتة كولتوري سثي ثَيسيت ثِرؤتستاني 
ثرياليسيت رؤذئاواية بووني كة دروستكةري ئيم

هةية. بةالم خؤي رَيك حةزي بة ئاِراستةي هةمان 
كولتوردا دةِرؤيشت. اليةنطراني بزوتنةوةي ذنان 
دةَلَين بابةتي تايبةت بة خودي كةسةكانةوة 
سياسني، كةواتة هةَلسوكةوتي ئاشكراي سياسية 
ضاالكةكان لة هةرَيمي تايبةتي تاكةكةسيدا 

ونة ليسيت سانسؤر لة ئيسرائيلدا نامَيننةوة. بؤ من
نَيوي ئاوازدانةري سةدةي نؤزدةيةم واتة ريضارد 
ظاطنَيري تَيداية. ظاطنَير مؤسيقا ذةني 
خؤشةويسيت ئَيدوارد سةعيد بووة ئاوازةكاني 
ظاطنَير لةاليةن زؤربةي بيسةرانةوة ثةسةند 
دةكرَيت، بةالم دنيايةك جياوازي هةية لة نَيوان 

ذئاوايي ظاطنَيردا كة دةَلَين بؤضوونة ستايشكاري رؤ
تاكةكةسيةكاني رةنطدانةوةي لةسةر مؤسيقاكةي 
نيية، بةالم ستايشكارَيكي عةرةب لة روودا 
حةزكردنةكةي لة ظاطنَير بؤ ثؤرت شكاندني 
جولةكةكانة كة لة طةِرةك و كؤالندا جاِري لَي 
دةدةن. كاتَيك كةسَيك داواي شةِركةرَيك دةكات كة 

روي بَيتةوة بِرواتة ذَير ثالجكتؤرةوة و رووبة
ناوبانطَيك بؤ خؤي ثَيكبَينَيت، تةنانةت سةريش 

 دةكةن بة كؤمؤدي جلةكانيشيدا.
ضاودَيراني رؤذئاوايي كاتَيك باس لةسةر 
            دانيشتواني رؤذهةاَلتي طؤى زةوي دةكةن 
بةزؤري كاريان بة جلوبةرطةكاني نةداوة 

اي رؤذئاوادا بؤ ئاماذة كردن سةردةمانَيك لة ميدي
بةرؤحي كرَيكاريانةي خرؤشؤف دةياننوسي جلي 
هةرزان و ئوتونةكراو لةبةردةكات. لةوانةية تةنها 
وةسفكردني جل و بةرطي ئَيرانيةك )شاثوري 
بةختيار( ضووبَيتة نَيو ميدياي رؤذئاواوة، ضونكة 
لةو سةردةمةدا دةطمةن بوون ئةو كةسانةي كة لة 

تدا بوون قات و بؤينباخيان نَيو سياسة

لةبةربكرداية و بة طوَيرةي ستانداردي ئةوروثي 
 منرةي مومتازيان ثَيبدراية.

ئَيدوارد سةعيديش لةو كةسانةبوو كة كاريان 
بة جل و بةرطةكاني بوو نوسةري وتارَيك لة 

 1932حةفتةنامةي "ئينديثيدينت"دا كة لة ساَلي 
لةطةَل لة لةندةن ضاثكرا ثاش ضاوثَيكةوتين 

ئيدوارد سةعيد لة ذووري كارةكةيدا لة زانكؤي 
كؤلؤمبيا و لة ماَلة شيكةكةيدا لة لَيواري رووباري 
هادسن لة نَيويوركدا ئاماذة دةدات بة قاتي كةشخة 
و ثاَلتؤي هةورَيشمني و كالوةكةي سةعيد و دةَلَيت: 
"ئاَلو واالبووني شانؤيةكي لةجمؤرة كة لة 

َيناكردني تَيكؤشةرَيكي زةينمانداية لةطةَل و
فةلةستيين و زانكؤييةكي سؤسياليستدا 
يةكناطرَيتةوة. ئَيدوارد سةعيد ثيانؤ ضاك دةذةنَيت، 
ضَيذ لة ئاوازةكاني ظاطنَير وةردةطرَيت و ضةندةها 
زمان دةزانَيت و ئةو جالنةي كة دورينةكانيان زؤر 
جوانة دةثؤشَيت، جارَيكيان بة خوَيندكاراني 

وو دةساَلَيك دةبَيت سواري ميرتؤ زانكؤي طوتب
نةبووم". بةسةرهاتةكة بةو جؤرة كؤتايي ثَيدَيت كة 
طةرضي ئَيدوارد سةعيد بةَلَيين دابوو كة لةطةَل 
              طَيِرةرةوةدا سواري ميرتؤ ببَيت، بةالم لة 
         دوايني ساتدا تاكسي دةطرَيت و دةَلَيت دةبَيت

تة ئؤثَيرا، ضونكة لةوَي زؤر خَيرا خؤي بطةيةنَي
"هةرضؤنَيك بَيت تاقةتي ء ذنةكةي ضاوةِروانيةتي

 ميرتؤم نيية".
ديتين لةم جؤرةي ذورناليستيانة و 
سوكايةتيثَيكردنَيكي لةم ضةشنة وةك قسة 
رؤذنامةوانيةكان كاريطةريةتيةكي ئةوتؤي لةسةر 
ئةسَلي بابةتةكة نابَيت. كاتَيك بابةتي تايبةت بة 

نيش سياسي بن و كةسَيك رابطةيةنَيت تاكة كةسةكا
كة هةر كةسة و دةتوانَيت بؤ خؤي كولتوري خؤي 
هةَلبذَيرَيت دةبَيت ئامادةي زةربةطةلَيك بَيت كة 



 125  

SARDAM  No. 41    2005 

بةرانبةرةكاني لةم اليةنةوة لَيي دةدةن ئةو كةسةي 
خؤي لة كولتوري رؤذئاوا زيت دةكاتةوة و لة هةمان 

ين كاتدا جل و بةرطةكاني دةباتة الي ضاكرت
بةرطدروي نيويورك، سوورة لةسةر ئةوةي هةموان 
بزانن شةيداي ظاطنَيرة، ئةوة خؤي خستؤتة بةر 

 دادوةريةكي طةلَيك بَيبةزةييانة.
السايكردنةوة بة بةرزترين ثلةي ثةسةندكردن 
دةزانن، بةالم كاتَيك كةسَيكي نيمضة رؤذئاوايي لة 
  السايكردنةوةي كولتوري رؤذئاوادا زَيدةِرؤيي
بكات و لة هةمان كاتدا رةخنةطرَيكي كةلةرةقي 
هةمان كولتور بَيت، بةجمؤرة دادوةري لةسةر دةكةن 
كة لةبةرزةخدا ماوةتةوة، بةرزةخي نَيوان تامةزرؤ 
بوون بؤ وةرطرتن و قوبَلكردني و ترسي لة دةرةوة 
مانةوةدا بةرزةخي نةفس بةرزي و سواَلكردن و لة 

ة زةيين ضاودَيراندا ئةجنامدا وَينايةكي بةجمؤرة ل
         ثَيكدَينَيت: دذايةتيتان دةكةم، بةالم ضونكة 
يةكَيك لة ئَيوةم و هاوشَيوةي ضاكرتينتامن كةواتة 
منيش بة خؤتان بزانن و بة هةندم وةربطرن. 
هاوبرياني رَينان و طوبينؤ بةلَيو هةَلقرضانةوة 
               دةَلَين: ئةمةش يةكَيكة لة نيمضة خؤراوايي 

ئةم حةزةي لة دَلداية و دروستكراوَيكي كة 
 دةستكردي ديكةية.

بةناوي خؤرهةالتناسيةوة بةرةمسي كؤلَيذَيك 
ة، بةالم ئَيدوارد سةعيد لة ثَيطةيةكي لةم يني

ضةشنةدا بةرطريي لة طةلَيك دةكرد كة لة نَيوياندا 
هاتبوو دونيا و بة تةنهايي بووني مايةي شانازي 

ي عةرةب. كتَييب رؤذهةاَلتناسي لة بوو بؤ جيهان
ئاست خؤيدا سةرترة لةو دةقانةي كة لة ئَيراندا 
نوسراون و دةتوانني بَلَيني شاياني بةراورد كردن 
نيني لةطةَل يةكديكةدا وَيِراي ئةمانةش نوسينةكاني 
ضةندة كاريطةريةتيان لةسةر زانكؤيةكان و 
دةوروبةريان و ئاسيت سةرةوةي رؤذئاوادا 

بَيت و ضةندة بؤ راستكردنةوةي روانطةي هةبوو
رؤذئاوا بةرانبةر بة عةرةبةكان كاريطةريةتي هةبوو 
بَيت لة كارةساتي "يازدةي سيثتةمبةردا هةموو 
رستنةكةي تارادةيةكي زؤر بوةوة بة خوري لة 
واتايةكدا ئةو بة هيوا بِراوي ئةم جيهانةي 
بةجَيهَيشت. هةر ضةند تارادةيةك بةرةي قةَلةم 

توانن هةندَيك لة بريكردنةوةكاني خةَلك بطؤِرن، دة
بةالم ناتوانن لةناكاو هةموو جيهان لة بنةوة بطؤِرن، 

 ضونكة خؤيان بةشَيكن لة راستيةكان.
 

 سةرضاوة
 .1382ي  44ذمارة ، رؤذنامةي شةرق
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 داد يَدوارد سةعيلةطةأل ئ
 
 

  سسييماح ئيدرماح ئيدرةةسس
  لة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةردلة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لةبةردةم نووسينطةكةيدا زؤرم ضاوةِرَي كرد، 
هةرضةندة ثَيشرت وادةي دميانةكةم لة ذنة 
سكرتَيرةكةي وةرطرتبوو، جارَيكي تريش لة دةرطام 
دايةوة، دواي تؤزَيك شةبةنطَيكم بيين لة ثشيت 

وربيين سةر دةرطاكةوة تَيثةِري، بؤ ضةند دو
ضركةيةك شةبةنطةكة ونبوو، ديسان لة دةرطام 
دايةوة، دووبارة شةبةنطةكة هاتةوة، ئاي لةم ثيشة 
بةدة! تؤ بَلَيي دةرطاكة بكاتةوة؟ ئةي بؤ وادةي 
ثَيداوم؟ ويستم بِرؤم "كابرايةكي ئاَلؤز، لووت بةرز" 

                  لة  ?Who is thisئةمةم لة دَلي خؤمداوت 
ثشت دةرطاكةوة طوَيم لة دةنطي بوو، "سةماح 

ئيدريسم، وادةم لةطةَلتا هةية" بة ئينطليزيةكي 
 طريةوة ئةوةم ثَيوت.

يان سةرةتاي  1985ئةمة لة كؤتايي ساَلي 
دا ِرويدا، ئةوكاتة تةمةمن بيست و 1986ساَلي 

 سةعيد دةرطاي كردةوة، ئَيدواردثَينج ساَل بوو، 
داواي ضوونة ذوورةوةي لَيكردم، كة ضوومة ذوورَي 
داواي لَيبوردمن كرد كة بووم بة هؤي بَيزاركردني، 
بةالم لة ناوةوةي خؤمدا ثَيم خؤشبوو ئةو ثؤزشم بؤ 
بهَينَيتةوة، ضونكة لة ثَيشوازي كردندا دواكةوت. بة 
ئينطليزي كةوتة قسة، ثاشان ديوانَيكي بة زماني 

ة بيين )بَلَيي يةكَيك لة عةرةبي بة دةستمةو
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ديوانةكاني مةمحود دةروَيش بوو بَيت؟( دةسيت بة 
زةنطةكةدا نا، بة زماني عةرةبي كةوتة طفتوطؤ "ئا.. 
كوِري سوهةيل ئيدريسيت؟ ئايا رؤمانَيك بةناوي 
"مانهاتن"ةوة دةنووسَيت كة لة رؤمانةكةي باوكت 
"طةِرةكي التيين" بضَيت؟ رووم كرايةوة، ديارة 

كم لة بارةوة دةزانَيت، كةواتة، هاوِرَيكانت؟ شتَي
هاوِرَيكاني بَيروتت كَين؟ ئةلياس خوري هاوِرَيتة؟ 
دةيناسيت؟ كَيي تريش؟ طوَي بطرة سةميح، 
سةماح، ومت، هةردوو كضةكةي شةفيق ئةحلوت لة 
نيويوركن، هيض لة نيويورك نازانن. تؤ شةفيق 

، ئةحلوت دةناسيت؟ ئةطةرضي، جاكَي نايناسَيت
ئةو باوكي هةموومانة، كةواتة طوَي بطرة سةميح 
يان سامح يان سةماح، ئةوان ئَيستا لةوَي لة ماَلي 
  زوهدي تةرزين، نوَينةرةكةمان، نوَينةري

رَيكخراوي ئازاديي، لة ئةمريكا، بضؤ بؤ اليان، 
بيانبة، كضي شةفيقن، شةفيق دةناسيت؟ دةيناسم، 

ق ئينساني باوكم دةيناسَيت، خةمت نةبَيت، شةفي
 ضاكة، وانيية؟

بامسان لة سياسةت كرد، ويسيت خَيرا ِرام 
بةرانبةر بة ئةبو عةمار بزانَيت، ثَيم وت من خؤشم 
ناوَيت، ئةوييش شتَيكي خراثي ثَي وت كة ئَيستا 
بة ضاكي لة بريم نةماوة، ثاشان كةوتةوة قسة 
كردن: "بةالم ئةبوعةمار رةمزي طةلي فةلةستينة" 

ضونكة نةمدةويست لةم يةكةم  بَيدةنطبووم،
دميانةيدا بةرخوردي لةطةَلدا بكةم، "وا ديارة تؤ لة 
ِرةتكةرةوةكانيت" زؤري لةسةر ِرؤشت، ومت طةلي 

 فةلةستيين شياوي ِرةمزَيكي لة ئةبوعةمار ضاكرتة.
سةعيد بوو بة هاوِرَيم. بوو  ئَيدواردلةو كاتةوة 

ةودا بة مامؤستام، لة ذيامندا ئةوةندةي لةطةَل ئ
جياوازيم هةبوةو دةممان تَيكطرياوة لةطةَل كةسي 
تردا وانةبووم )بَيجطة لة ذنةكةم( هةردوو ساَلي 
نةدةبرد كة جياوازيةكي زؤر طةورة دةكةوتة 
نَيوامنانةوة، ئيرت تا دوو ساَلي تر يةكرتمان 

نةدةبيين، خؤشيةكةي لةوةدا بوو كة هةميشة ئةو 
كرد، كاتَيك دةست ثَيشكةريي ئاشت بوونةوةي دة

لة رَيطا ئةيديم يان لةناو زانكؤي كؤَلؤمبيادا، )لة 
دا  1986-1985يادم ضوو بَلَيم من لة ساَلي 

قوتابي دوكتورا بووم لة هةمان زانكؤدا( ثَيي 
دةومت" ها سةماح ئةفةندي؟ رقت لَيم هةستاوة؟" 
ئةمانةي بة شؤخي و فيزةوة دةوت، يادي بةخَير، 

: "ئاي! مامؤستايةكي منيش هةروةك ئةوم دةكرد
 طةورةي وةك تؤ كةس بؤي نية لَيي زوير بَيت"

ي كانووني 9كةمَيك ثَيش يةكةم راثةِرين )
( دواي ئةوةي بووم بة يةكَيك لة 1987يةكةمي 

"ئةفسةرةكاني ثةيوةندي" نَيوان يانةي عةرةبي لة 
سةعيد، بؤ  ئَيدواردزانكؤي كؤَلؤمبيا و ثرؤفيسور 

االكيانةدا كة بؤ ثاَلثشيت ئةوةي لةو بِريار و ض
ِراثةِرين دةكرا هةميشة هاوئاهةنطي بكةين، ضوار لة 

مان دةبيين، ئَيدواردئَيمة هةر يةكة و بة تةنيا 
هةندَيك جارييش لة يةكَيك زياترمان دةِرؤيشت بؤ 
الي: عومةر بةرغوسي، ناصر بةرغوسي. ئةمحةد 
دةالل و من، لة دوو ساَلي كؤتايي خوَيندني 

( زياتر كارةكة كةوتة 1991و  1990ا، )ئةوَيمد
ئةستؤي من دواي ئةوةي دةالل و هةردوو 
بةرغوسيةكة خوَيندنيان تةواو كرد. بؤية لة هةندَيك 

سةعيد بة جؤرَيك  ئَيدوارداليةني كةسايةتي 
ئاشنابووم كة كةم كةس لة سةري نووسيوة. 

سةعيد بوو بة  ئَيدواردئةويش ثةيوةندي 
سياسيةكانةوة )من يةكَيك بووم ( ناشطهةَلسوِراوة )

 لةوان و هيواداريشم هةروا مبَينمةوة(
سةعيد حةزي بةوةبوو لةو  ئَيدوارد

هةَلسوِراوانةوة نزيك بَيت. بِروايشم واية كة خؤشي 
دةويسنت، بةَلكوو دةتوامن لةمة زياتر ثِركَيشي بكةم 

بة ضاوي ثةرستنةوة و، دوور لة  ئَيدواردو بَلَيم: 
ةماشاي قوتابية هةَلسوِراوةكاني دةكرد بابةتيانة، ت

)هةروةها نووسةري هةَلسوِراويش( ئةو قوتابيةي 
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كة ضةكي هةَلطرتبوو بؤ بةرطري كردن لة طةلي 
فةلةستني. من جةنطاوةرنةبووم، بةالم زؤر لة 
نزيكةوة ئاطاداري هةندَيك لةو جةنطاوارانة بووم، 

دا سةفةر بكةم بؤ 1985ثَيش ئةوةي لة ساَلي 
ويورك و، لةو ديدةنيانةيشدا كة لةو ساَلةو ساَلي ني

سةعيد  ئَيدواردبةردةوام بؤ بريؤمت دةكرد.  1990
ثَيي خؤشبوو هةموو مةسةلةكاني ناوخؤ بزانَيت: 
مَيذووي ئةمة، مَيذووي ئةوة، ئةم لةطةَل كَيدا بةشةِر 
هات؟ راستة لة كاتي شةِردا فاَلن كةس بةركةوت، 

راستة فاَلن  يان دةست هةَلبةست بوو،
"موخابةراتة"؟ هةندَيك جار كة زانياريةكاني من 
لةطةَل ئةوانةي ئةودا وةك يةك نةهاتنايةتةوة زوير 

تؤ لَيم دةثرسي و وا  ئَيدوارددةبوو، ثَيم دةوت 
منيش وةاَلمت دةدةمةوة، بة توندي دةيوت لة 
كةمال دةثرسم )كةمال ئةبوديب( دةموت ض 

وةلَي ئةو دةيويست  ثةيوةندي بة كةمالةوة هةية؟
وشةي فةلةستني هةميشة لة نيويؤرك دةنط 

 بداتةوة، بة تايبةتي لة زانكؤي كؤَلؤمبيادا.
و راوَيذ ثَيكردني، لة  ئَيدواردبةهاوكاري 

يانةي عةرةبي ضةند كؤنطرةيةكمان سازدا لة 
هةموويان طرنطرت كؤنطرةي "شوناسي نيشتماني 

تةواوي بؤ فةلةستيين" بوو، كؤنطرةكة هةفتةيةكي 
سةعيد زانياري و  ئَيدواردفةلةستني تةرخان كرد، 

وتار و ناونيشاني ئةوانةي دةداييَن كة بانطمان 
دةكردن. ئةو فةلةستيين و ئَيمةيش نةوةي بووين. 
هةندَيك جار ِرقمان لَيي هةَلدةستا، بةردةوام 
دةطةِراينةوة الي، ئةو رةمزي سةركةوتنمان بوو، 

 تةبةري سةركةوتنمان بوو. بووني لةطةَلماندا دةس
جارَيكيان لةطةَل رةشيد خالديي و خوا لَي 
خؤشبوو ئيرباهيم ئةبوغةد قسةي دةكرد، وابزامن لة 
كؤِرَيكدا بوو كة ئَيمة ِرَيكمان خستبوو، قسةكان 
زايونزمةكاني تةنطةتاوكرد. ذنَيك كة نوَينةري 
ليكود بوو كةوتة قاووقيذ و وتي: "ئةمة عةدالةت 

مة عةدالةت نيية، هاوسةنطي لةم كؤِرةدا نيية، ئة
نيية. كوا جوولةكة؟ كوان ئيسرائيلييةكان؟" لَيرةدا 

سةعيد راثةِري ووتي: "بؤ نابَيت  ئَيدوارد
فةلةستينيةكان بة دةنطي خؤيان قسة بكةن؟ بؤ 
دةبَيت هةميشة جوولةكة بَينني بؤ ئةوةي هاوسةنط 

ة بني؟ بؤ بَي ئابِرويية فةلةستينيةكان باس ل
فةلةستني بكةن؟ ئايا كاتي ئةوة نةهاتووة كة 
فةلةستيين لةسةر فةلةستني قسة بكات نةك 
دوذمنةكاني؟" نوَينةرةكةي ليكود دةسيت بة طريان 

سةعيد لَيدا،  ئَيدواردكرد، بةَلَي، طريا، ضةثَلةمان بؤ 
سةري زايونيزمةكامنان شكاند )ئةوانيش لة 

هؤَلةكة هاتينة فةلةستني ئَيسكي ئَيمة دةشكَينن( لة 
دةرةوة، هةواي بةفر بوو، ملمان بة جامانةي 
فةلةستيين ثَيضابوو، هةستمان بة شانازي دةكرد، 

خودا طةورةية، قؤَل  ئَيدواردفةلةستني سةركةوت، 
بة قؤَلي يةكدا دةكةين، ناسر، ئةمحةد، عومةر... 
طؤرانيةكاني مارسيل خةليفة و طؤراني ِراثةِرين 

ناو دَلي ثايتةخيت لوبي زايونيزمدا  دةَلَيني، ئَيمة لة
دةذين، ئاوو هةوايةكي بةفراوي، وةلَي طرنط نيية، 

سةعيد و )رةشيد و ئيرباهيم( ثشكؤي  ئَيدوارد
 ِراثةِرينيان لة دَلماندا هةَلطريساند.

*  *  * 
ِرؤذَيك كة لةو ثةِري ضاالكيماندا بووين، 
ِرَيكخراوي بةرطري لة زايونيزم هةِرةشةي لة 

سةعيد كرد. ثَيشرت توندِرةوة زايونةكان  واردئَيد
نووسينطةكةيان سوتاندبوو، لة ِرةمزةكةمان 
               ترساين، من و دةالل و ئةمحةد ثَيشنيازمان 
بؤ كرد كة شةووِرؤذ لةطةَليدا بني، لة ِرؤذاني 
           داهاتوودا لة نووسينطةكةيةوة تاماَلةوة 

ثَيكةني، ثَيي ومت:  دواردئَيثارَيزطاري لَي بكةين. 
"نا كوِرينة، طرنطة نةترسني، ئةوان دةيانةوَيت 
برتسني، ئَيمةيش لة سةرمانة ذيان بة ئاسايي 

 بةسةربةرين"
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، خؤشرتين كاتي ذيامن ئةو ضةند ئَيدوارد
نيوةِروان دةهامتة نووسينطةكةت بوو كةدوايسةعاتة

و ثَيشرت ئاطادارم كردبوويت. ثاشان دةِرؤيشتني بؤ 
ماَلةكةت. ثرسيارت زؤر و قسةت كةمرت، قسةت 

دةموروذانديت، وروذاندنت ئاسانبوو:  نةدةكرد تا
لةم هاوسةنطيةي ئَيستاي هَيزةكاندا ئاشيت قسةي 

 كاريت، ئةيتؤ سازش  ئَيدواردثِروثووضة، دةَلَيم، 
وة بةرثرسيارنيت كة عةرةفات ثَيي تؤ تارادةيةك لة

طةيشتووة؟ دانوستان؟ ض قةمشةريةكة! دانوستان 
 لةسةر ضي بكةين؟

سةعيد زؤر بة من سةرسام نةبوو،  ئَيدوارد
ِرةنطة ئَيوة واي بؤ بضن، دواجار ثَيش دوا كؤضي 
بةضةند مانطَيك كة لة بريوت بؤ ماَلةوة هاتة الم، 

رانة بوو، من تووشي ديدةنيةكةي جوامَي
نةخؤشيةكي ثشت بوومب، ئاسايي كةوتينةوة ضةند 
و ضؤن، ثَيم وت: ثرؤذة موزيكية هاوبةشةكةي 
لةطةَل دانيال بارنباوي موسيكازاني ئيسرائيليدا، 
          سازشَيكة ئاولَيَل ناكات، بة توندي وةاَلمي 
دامةوة: نا، ئةمة موسيكاية و سياسةت نية. تؤ 

ياوازيي نَيوان روناكبري و سياسةتت كةي باسي ج
كردوة، ئةي خاوةني كتَييب "روناكبريي 
ئيمثرياليةت"؟ من بة توندي ئةمةم ثَي وت. وتي: 
          تؤ بَيجطة لة كوشنت ضارةسةري ترت ثَي نية. 
ئةمة موسيكاية. ومت: "كؤكردنةوةي طةجناني 
سوريا و ميسر و لوبنان لةطةَل ئيسرائيليةكاندا بؤ 

وةي لة ئةَلمانيا ئاهةنطي موسيكا ساز بكةن.. ئة
ئةمة تةنيا موسيكاية؟ وةالمي دامةوة: "لةطةَل تؤدا 
شكستم هَينا، تؤ ئةو قوتابيةي بةسةرمدا 

، تؤ ئَيدواردسةركةوتيت" ومت "من سةرنةكةوتوم 
طةيشتيتة لوتكة، ئَيمة لة كوَيو تؤ لة كؤي" بة 

بة تؤ  زةردةخةنةيةكةوة وتي: "نا من بةرانبةر
شكستم خوارد" بةالم من بِرواي تةواوم بةوة هةية 

طوَيي لَي دةطرمت، زؤر بة ضاكي طوَيي لة  ئَيدواردكة 

هةموو ئةوانةدةطرت كة ضةند و ضؤنيان لةطةَليا 
 دةكرد.

*  *  * 
سةعيدي  ئَيدواردلَي ثةيوةندي من لةطةَل 

ئازيزمدا تةنيا لةبةر ئةوة نةبوو كة من 
سياسيم لة كؤَلؤمبيا، بَيجطة لةوة، لة هةَلسوِراوَيكي 

هةندَيك قؤناغي جياجيادا، قوتابيةكي طوَيطري 
هةندَيك كؤرسي بووم. هةميشة كؤرسةكاني ثِر لة 
قوتابي بوون، ئاسايي كةمَيك لة هاتن دوا دةكةوت، 
قوتابيةكان لةسةر كورسيةكانيان، يان لةسةر زةوي، 
يان لة نزيك ثةجنةرةكانةوة، لةسةرةتاي 

ؤرسةكاندا هةندَيك قوتابي تارادةيةك لةذَير ك
مَيزةكةيدا دادةنيشنت، بة فيزة خؤشةويست و 

 Guys, L need my)ثَيكةنني هَينةرةكةيةوة( وتي: 

space  )الوةكان، ثَيويستم بة بوارَيك بؤ خؤم هةية(
هةردوو باسكي تابِر بكةن درَيذ كرد تا بوارة 

نزيك تايبةتيةكةي بؤ بِرةخسَي و كةس لَيي 
نةكةوَيتةوة، قوتابيةكان ثاشةكشةيان كرد، هةموو 
بةيةكرتةوة نووسان بؤ ئةوةي مامؤستا زاناكةيان بة 
ئازادي و ضؤني دةوَيت جبووَلَيت. سةد قوتابي لة 
ثؤلَيكدا، سةعيد قسة لةسةر فؤكؤ و طرامشي و 
فيكو دةكات. هؤَلةكة وةك نوَيذ بؤ خوداني قسة 

لةسةر قسةكاني  واردئَيدبكةن هةموو بَيدةنطن. 
دةِروات، وشةكاني شةثؤالنَيكن ئَيمة لة 
دةرياكةيداين، هةموو نوقم دةبني و لةناو دةضني.. 
بَيجطة لة كةشتيةوانةكة، لة ثِرَيكدا خودان ثاَلتاوة 
سةوز و درَيذةكةي هةَلدةطرَيت، تةماشاي 
سةعاتةكةي دةكات "دةبَيت من بِرؤم" قوتابيةكان 

ةكةي "دةبَيت بِرؤم، داواي دةِرذَينة سةر مَيز
لَيبوردن دةكةم، سةماح هيوادارم بت بينمةوة". 
ئةمانة بة عةرةبي دةَلَيت. هةست بة شانازي دةكةم، 
زماني عةرةبي نهَيين ئَيمةية، قوتابيةكان تةماشام 
دةكةن و لَيم دةثرسن "فةلةستينية؟" 
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 ئَيدواردزةردةخةنةيةكي شانازيم دَييَت، من و 
رَيطادا بة دةيان كةس ساَلوي لَي دةِرؤين، لة 

 ئَيدوارددةكةن، ضاكرتين كات بؤ ئةوةي بةَلَينَيك لة 
وةربطريت بؤ وتاربَيذييةك و شتَيكي تري ئةو بابةتة 
دةزانن ض كاتَيكة؟ ئةو كاتةي لةطةَليدا بةرةو 

 ماَلةكةي شةقامةكة دةبِريت.
جارَيكيان داوام لَيكرد طوَي لة وتاربَيذيةكي 

ةربارةي "تاراوطة و روناكبريي"ية، وتي: بطرم كة د
ئةو وتارةبَيذيةم تةنيا تايبةتة بةوانةي لة بازنةي 
ئينطليزيدان، تؤ لةوان نيت. ومت، قةيدي ضيية، بؤ 
دؤزةكةم كة لة بارةي "روناكبريي عةرةب و 
دةسةالت"ة كةَلكي لَي دةبينم، زؤر بة ناضاري 

ووم. ثرؤفيسور قايل بوو. سَي دانيشنت ئامادة ب
ثرؤفيسور ِرادةوةستَيت و كتَيبَيك بة دةستةوة 
دةطرَيت )ناشَي كتَييب باوكان و مندااَلن بوو بَيت؟" 
ضاويلكةي زياتر ضاك دةكات، دةخوَينَيتةوة و بة 
دةست ئاماذة دةكات، ئَيمة فرياي نووسني ناكةوين 
و دةستمان ئارةقة دةكات، سةرمان ثِر دةبَيت لة 

جنانة دَينني كة تؤمارمان ئةفسوون. واز لةو سةر
سةرنج تؤمار  ئَيدواردكردووة، مةحاَلة لةسةر 

بكرَيت. دةَلَيني: دةمانةوَيت ثرسيار بكةين، هيض 
دا، لَي ئَيمة ضاو نةبَيت بةزةييةك بةدةست و سةرمان

واز لةتاظطةكة دَينني بةسةرماندا دةنووقَينني و
 هةَلِرذَي.

ةرقاَلي لة دانيشتين ضوارةمدا لةوَي نةبووم، س
ئامادةكردني كؤنطرةيةك يان خؤثيشاندانَيك بووم 
بؤ ثاَلثشتكردني ِراثةِرين، بؤ دانيشتين ثَينجةم 
ئامادة بوومةوة، لة دةرةوةي ثؤل ضاوةِرَيم كرد، 
ثَيي ومت: "من وام بةالوة باشة كة لة ثؤلةكةدا 
ئامادة نةبيت" من ثاكانةي ئةوةم كرد كة بؤضي 

وم، ئةو وتي: "من جاري ثَيشوو ئامادةنةبو
لةبةرئةوةم نيية، لةبةر ئةوةمة ض ثاساوَيك بؤ بووني 
تؤ لةطةَل ئَيمةدا بهَينمةوة لة كاتَيكدا تؤ لة 

دةرةوةي بازنة ئينطليزيةكةيت؟" ومت بةالم ثَيشرت 
ئةو ضاوي لةوة ثؤشيوة و قايل بووة، لَي هةر 
لةبةرخاتري ئةو ناضمة ثؤلةوة. بة جنَيودان 

وام دةزاني لة بةهةشت دةركراوم،  ضوومةدةرَي و
زؤرم ِرق لَي هةستابوو: ئةو مامؤستا ناودارةي كة 
ثَيويستيي بة هيض ثاكانةيةك نية بؤ كةسي 
بهَينَيتةوة، بؤ دةبَيت ِرذدي بؤ سةعاتَيك لة 
زانستةكةي لة هةفتةيةكدا بةرَيت بةرانبةر بة 
قوتابيةكي عةرةب كة دةمَيكة دةيناسَيت؟ دوو ساَل 

م لةطةَليادابِري. تا ِرؤذَيك لة برودواي بينيمي دةنط
و وتي: "سةماحة فةندي؟ بؤ خؤت لَي تؤراندوم؟" 
منيش ديسان ثَيم وتةوة: "خوداية! جا كَي 

 سةعيد بتؤرَينَيت؟" ئَيدوارددةتوانَيت خؤي لة 
*  *  * 

بةراستييش واية، هةرطيز ناتوانيت خؤت لة 
دةبني. جوَيين  سةعيد دابرِبيت، لَيي زوير ئَيدوارد

ثَي دةدةين. ثَيي دةَلَيني. ئةم ثياوة ضةندة لووت 
بةرزة. ثاشان طوَي لة رةخنةكاني دةطرين كة لة 
ئؤسلؤ و دةسةاَلتي فةلةستيين و ئةوانةي ئةو 
تةونةيان دةِرَيسا دةطرَيت و، دةَلَيني ئاي كة 
مرؤظَيكي مةزنة! ثاشان ديسانةوة يادي رابوردوو 

نةبوو  ئَيدواردني: "ئةي هةر دةكةينةوة و دةَلَي
ِرَيطاي بؤ سازش خؤشكرد"؟ تؤ بَلَيي كَيشةكة 
لةوةدا بَيت كة دان و ستانكةرة فةلةستينيةكان 
شياو نةبن، يان لةوةدا بَيت كة لةم قؤناغي نا 
هاوسةنطي دوواليةنةدا ضارةسةركردني راستةقينة 
شتَيكي مةحاَل بَي؟ وةلَي ديسانةوة دةست بة 

دةكةين يان طوَيي لَي  ئَيدواردي خوَيندنةوة
دةطرين. شةثؤلةكان بةرز دةبنةوةو دامان دةثؤشن، 
ديسانةوة دةَلَيني طةورةترين تاوان ئةوةية كة 

سةعيد لة سياسةت دوور خبةينةوة،  ئَيدوارد
وانةكاني لةسةر خؤرهةاَلتناسي لة ياد بكةين، يان 
 ثةيوةنديي طوتاري روناكبرييي بة كؤَلؤنياليزمةوة،
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يان ثَيويست بووني رؤشنبريي ئؤرطاني، هةروةها 
دةربارةي ئةوةي كة لةسةر روناكبري ثَيويستة 
تةنانةت لةوثةِري ئيلتيزامي سياسيدا لة دةرةوةي 
جَيطادا بَيت. ئَيمة بة وشةو بري و ئاوازة 

دةطةشَيينةوة، دةَلَيني ئةو  ئَيدواردئةفسوناويةكاني 
مان و نةبواري بريوباوةِرة لة لووتكةدا، نةنيشت

لَيكؤَلينةوة ناتوانن سنوورداري بكةن، كةضي لة 
دةتطَيِرَيتةوة بؤ فةلةستني، دةَلَيني  ئَيدواردثِرَيكدا 

"بريؤكةي فةلةستني" و هيضي دي، تاقة شتَيكة كة 
لة شةثؤلي وشة و بري و ئاوازيدا دةدرةوشَيتةوة، 

هةر ئةويشة دةبَيتة ئةو سروشيت دادثةروةريةي كة 
 َيذايي ذياني بؤي نووسي.بة در

تةرمةكةي تا بةرماَلةكةم بةِرَي دةكةم، ئةرَي لة 
تشريندا دةتبينمةوة؟ وةك باوكم لة ئامَيزم 
دةطرَيت، كةمَيك لة باوةشيا مت دةمب، وةك 

 منداَلَيكي بضووك لة نَيوانياندا دةمرم.
 

 سةرضاوة
رؤذنامةي "النهار" ثاشكؤي روناكبريي، تشريين 

 .2003يةكةمي 
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 سةزةنشتكردني خؤرئاوا:
 "ئيَدوارد سةعيد و عةلي شةريعةتي"

 
 

  ئةمري تاهريئةمري تاهري
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 
 
 
 
 
 

 
توَيذةري ئةمريكي "ئَيدوارد سةعيد" كة 

، زؤر جار بةو (1)هةفتةي ِرابردوو كؤضي دوايكرد
كةسة دادةنرَيت تيؤرياي )سةرزةنشتكردني 

"سةعيد" لة كتَييب  خؤرئاواي( هَيناوةتة ئارا..
، كة باَلوكراوةيةكي ناِرةزايي )خؤرهةاَلتناسي(دا

 ئامَيزو ِروخساري لَيكؤَلينةوةي مَيذوويي ثؤشيوة،
ئةو لَيكؤَلينةوانةي توَيذةرة  هةوَليداوة

خؤرئاواييةكان دةربارةي خؤرهةاَلتي ناوةِراست 
كردويانة وةهانيشانبدات كة )ثالنَيكي 

ةزايةكي سةرةكيش ئةم كؤلؤنياليانة( بووة. وت
كتَيبة ثشيت ثَيبةستبَيت لةوثةِري سادةيداية و 

بةجمؤرةية: خؤرئاوا دِرندةيةكي ئيمثريالية و بةو 
مةبةستةش لة جوطرافياي خؤي ضؤتة دةر، تا 

ستة و ةدةستبةسةر جيهاندا بطرَيت و كةر
سةرضاوةكاني بة تااَلن ببات، هةروةها نةتةوةكاني 

لة شةِرَيكي نةبِراوة  تر نابوت بكات و جيهان
 بطلَينَيت.

دةرةجنامي كؤتايش كة ثَييدةطات، لة تَيزةي 
سةرةكي كتَيبةكةي سادةتر و دةَلَيت: )تةنها 
ثةيوةنديةك لة نَيوان خؤرئاواو سةرجةم واَلتاني 
ديكةي جيهاندا شياو بَيت، ئةو ناكؤكي و 
ملمالنَييانةية كة هةرطيز دوايي نايةت و 
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ت ساَلَيك بةر لةم بةرهةمةي نابِرَيتةوة(. بيس
"ئَيدوارد سةعيد"، لة ِرَيي باَلوكردنةوةي ضةند 

ئَيراني "عةلي زاناي ئاييين  كتَيبَيكةوة
شةريعةتي"، خوَيندنةوةيةكي هاوشَيوةي بؤ مَيذوو 
كردبوو. هةندَيك لةو كتَيبانةي لة ناوةِراسيت 
حةفتاكاندا بة زجنرية لة ِرؤذنامةي )كةيهان(دا باَلو 

 بووةوة.كرد
ئةوةي جَيي سةرجنة ئةوةية هةريةك لة 
"ئَيدوارد سةعيد" و " عةلي شةريعةتي"، ثشتيان 

 بة ضةند طرميانةيةك بةستووة:
  

هةردووكيان وةها سةيري  طرميانةي يةكةم/طرميانةي يةكةم/
خؤرئاوا دةكةن كة ماشَينَيكي زةبةالحة و بةثَيي 

دةجوَلَيت.  -هَيز و قازانج–ثَيودانطة مةكياظيليةكان 
عةتي" ضةند ساَلَيك لة ثاريس مايةوة، بةالم "شةري

"سةعيد" الني كةم تةواوي تةمةني خؤي لة واَلتة 
 يةكطرتووةكاني ئةمريكادا بةسةر برد.

هةردوونوسةر نةيانتواني ياخود نةيانويست ئةو 
جياوازية زؤرانة ببينن كة لة جيهانبيين سياسي و 
 هةَلسوكةوتي كؤمةاليةتي و بؤضوني ِرؤشنبريي و
ملمالنَيي ضينايةتي، لةناو تَيكِراي كؤمةَلطة 

 دميوكراسيةكاني خؤرئاوادا هةية.
  

هةردووكيان لة  طرميانةي دووةم/طرميانةي دووةم/
طؤشةنيطايةكي ئةخالقي ِروتةوة سةيري 
ثةيوةندييةكاني نَيوان خؤرهةالت و خؤرئاوايان 
كردووة و لة ثةيوةندية نَيو دةوَلةتيةكاندا، 

و سِرةكاني( وةك ضاوثؤشيان لة اليةنة )سارد 
بواري سياسي و سةربازي و ئابووري كردووة. هيض 
يةك لة "سةعيد" و "شةريعةتي" ثرسياريان لةو 
هؤكارانة نةكردووة واي لة "ناثليؤن" كرد، بة 
ئاساني بتوانَيت بة ذمارةيةك سةربازي كةمةوة 

ثةالماري ميسر بدات. هاوكات بة خةياَلي هيض 
لةو هؤكارانة بكةنةوة كة يةكَيكياندا نةهاتووة، بري 

وايكرد بةريتانيةكان بة ضةند هةزار كةسَيك لة 
ئةفسةر و بريؤكراسيةكاني ئةوروثا، دةست بةسةر 

. هةروةها نةيانثرسي بؤضي (2)هندستاندا بطرن
موسَلمانان سةركةوتوو نةبوون لةوةدا ثةرة بة 
ئةقاَلنيةت بدةن، ئةقاَلنيةتَيك كة بةبَي ئةو 

ثيشةسازي نوَي سةرهةَلدةدا و  انسَيكيسيننةِري
نةدةتوانرَيت هَيزَيكي سةربازي مؤدَيرن دروست 
بكرَيت، لة كاتَيكدا باس لةوة دةكرَيت موسوَلمانان 
بةر لة ئةوروثيةكان ثةييان بة بةحيكمةت و 

 فةلسةفةي طريكةكان بردووة.
  

هةر يةك لة "ئَيدوارد  طرميانةي سَييةم/طرميانةي سَييةم/
ان وابوو هةرضي سةعيد" و "عةلي شةريعةتي" ثَيي

شتَيك لة خؤرئاواوة بَيت شةِرو بةالية.. واتة 
ونانةيان ضكاريطةرية ئيجابيةكاني ئةو بريوبؤ

فةرامؤشكرد كة ميللةتةكاني ديكة لة خؤرئاوايان 
خواست و توانيان كؤمةَلَيك ضاكسازي ثَيبكةن كة 
دةمَيك بوو وةخيت ئةجنامداني هاتبوو. ئةطةر 

َيستَيكيان بكرداية و "سةعيد" و "شةريعةتي" ئ
كةمةكَيك بة وردي سةرجنيان لة ضواردةوري خؤيان 
بداية، دةيانتواني سةرجةم ئةو ِرَينيسانسة كلتوري 
و ئةدةبية ببينن كة لة ناوةِراسيت سةدةي 
نؤزدةهةمةوة تا ئةمِرؤ لة جيهاني ئيسالميدا 
ِرويانداوة و الني كةم هةمووي دةرةجنامي 

 زيية.ِراستةوخؤي خؤرئاوا خوا
  

هةردووكيان دةيانويست  طرميانةي كؤتايي/طرميانةي كؤتايي/
ي جيهان( كة بةالي ئةوانةوة خةَلكاني ديكة)

بة هةموو  ،مةبةست لَيي جيهاني ئيسالمي بوو
شَيوازَيك و بةهةر نرخَيك بووة بةرخوردي ثرؤسةي 
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خؤرئاواخوازي بكةن و ِرووبةِروي ببنةوة. سةبارةت 
ي بة "عةلي شةريعةتي"، خؤرئاواخوازي وةك

دوضاربوون بة نةخؤشي )سفلس( وةهابوو. هةرضي 
"ئَيدوارد سةعيد"يشة وةكي )خزمةتكاري مااَلن( 
كة ضؤن لةسةر ثامشاوةي خوانةِرازاوةكاني 
خؤرئاوا دةذين، ئاوا سةيري ئةو موسَلمانانةي 

 دةكرد كة كةوتبوونة ذَير كاريطةري خؤرئاواوة.
"شةريعةتي" سوربوو لةسةر ئةوةي دةبَيت 

كي تر ببينةوة بة خؤمان، بةالم ئةويش وةكي جارَي
مةبةست لة  "سةعيد" بةوردي ِروني نةكردةوة

وشةي )خؤمان( ضيية؟ ئايا مةبةست لَيي ئةو 
كؤمةَلطة دواكةوتوانةية تيايدا ستةمكاران بة 
يارمةتي دةستةبذَيرَيك لةطةندةَلةكان، جوتيارة 
نةخوَيندةوار و ترساوةكان دةضةوسَيننةوة؟ ياخود 
ئةو ذيانة دةطةيةنَيت كة مةحكومة بة هةذاري و 
نةخؤشي و نةبووني ئارامي و دَلنيايي؟ يان بريتيية 
لةو كلتورةي خاوةني شيعرَيكي سادةطؤ و 

 ثةخشانَيكي مردوو ثِر لة وشةسازيية؟
بةالم "سةعيد" و "شةريعةتي" خاوةني 
بِرَيكي باش لة ذيري و دانايي بوون، ضونكة 

ر نةبوونةوة بة خؤيان، بة هيضيان جارَيكي ت
 .ضاوثؤشي لةوةي وشةي )خؤمان( ضي دةطةيةنَيت

ئةوان نة لة خوَيندنطاكاني قومدا خوَيندنيان 
، بةَلكو يةكَيكيان اتةواوكرد نة لة حوجرةكاني كويت

خوَيندني لة زانكؤي سؤربؤن لة ثاريس تةواوكرد و 
ئةوي كةشيان لة ضةندين زانكؤي ئةمريكي 

ي وتةوة. هةرضيش ثةيوةندي بة خوَيندي و وانة
ستايل و لؤذيك و شَيوازي لَيكدانةوة و فؤرمةلة 
كردني ِرؤشنبريييةوة هةية، سةبارةت بة ثشت 
بةسنت بة سةرضاوةكان، ئةوا دةتوانني بَلَيني 
هةردووكيان دوونووسةري خؤرئاوايني، ئةطةرضي 
"عةلي شةريعةتي" ضةند بةرهةمَيكي بة زماني 

"شةريعةتي" لةذَير كاريطةري زؤري . فارسي نوسي
"فرانز فانؤن" و "طرؤظيتش"دا بوو، بةالم "ئَيدوارد 
سةعيد" كاريطةري "ئةندرسؤن" و "ميلباند"ي 

"عةلي شةريعةتي" "بةلزاك"ي خؤش  لةسةر بوو.
دةويست و لة كاتي نوسيين كتَيبةكانيدا طوَيي بؤ 
 مؤسيقاي "بيزيَي" دةطرت، لة بةرامبةردا "ئَيدوارد
سةعيد" سةرسام بوو بة "جؤزيف كؤنراد" و 

 حةزيدةكرد طوَي لة مؤسيقاي "باخ" بطرَيت.
ئةم دووثياوة تةنها سازشَيك كردبَيتيان بؤ 
ئةوةي خؤيان بنيات بنَينةوة و جارَيكي دي ببنةوة 
بة خؤيان، ئةوةية هةردووكيان لة دوا ساَلةكاني 

تين بؤينباخ هَيناو ستةمةنياندا وازيان لة بة
يشيان لَيبةردايةوة. لةاليةكي ترةوة "شةريعةتي" ِر

و"سةعيد" كلتوري ناسيوناليزمي خؤرئاوايان 
ثةيِرةوكرد، وةك بنةمايةك بؤ تَيِروانيين 
مانةويةتيان بةرامبةر بة جيهان. ئةوان لةبةرئةوةي 
لة ئةوروثا و واَلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكادا ذيان، 

كي دياريكراودا هيض نيشتمانَي نةيانتواني لةطةَل
خؤيان بطوجنَينن. بؤ ئةوان ِراناوي )ئَيمة( ماناي 
جيهاني ئيسالمي دةطةياند، كة هيض يةكَيكيان 

بةنيسبةت  ئةزموني ِراستةوخؤي لةطةَليدانةبوو.
ئةوانةوة ئيسالم ئايني نةبوو، بةَلكو ئايديؤلؤذيا و 

 شوناسَيكي كلتوري بوو.
 دوو مةسةلة هةن "شةريعةتي" و "سةعيد"
يان بةخؤيانةوة سةرقاَلكردبوو. يةكةميان بة 
جةنطي ِرزطارخيوازي جةزائريةوة خةريك بوو، 
دووةميشيان بة تةواوةتي خؤي بؤ مةسةلةي 
فةلةستني تةرخانكرد. هةريةكةشيان ئةو 
مةسةلةيةي خؤي لة ضوار ضَيوةيةكدا داِرشتبوو كة 

)زاَلم بةرامبةر دادثةروةر( و )ئيسالم  :برييت بوو لة
ةرامبةر خؤرئاوا(. ئةمةش بةرةو مةتاهةيةكي ب

ئةخالقي بردن كة ِرَيطربوو لةوةي لَيكدانةوةيةكي 
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طوجناو بؤ مةسةلةيةك بكةن نة ئايينية و نة 
 كلتوري، بةَلكو لة بنةِرةتدا كَيشةيةكي سياسية.

خؤرئاواي خاض  ةبؤ منونة لة جةزائريدا ئةو
و ، بةَلكردكدةثةرست نةبوو شةِري دذي ئيسالم 

ئةوةي هةبوو والتَيكي كؤلؤنيالي بوو كة بة قةيراني 
شوناسدا تَيدةثةِري و نةيدةتواني غةريزةكاني 
خؤي كؤنرتؤَل بكات، لةاليةكي ديكةشةوة 
جةزائريييةكان هةبوون كة بؤ يةكةمني جار لة 
مَيذوودا بةخؤيان ئاشنا دةبوون. جةزائريييةكانيش 

دةستيان سةروةختَيك بوونة غةربزةدة، ئةو كات 
 داية شؤِرش و لة دذي فةرةنسيةكان ِراثةِرين.
سةبارةت بة كَيشةي فةلةستينيش، ئةوا ئةويش 
ناضَيتة ضوارضَيوةي ملمالنَيي )ئَيمة لة بةرامبةر 
ئةواندا(، لةبةرئةوةي ئةوة كَيشةيةكة لةسةر زةوي 
و سنور و سةروةري و دواجاريش كَيشةيةكة لةسةر 

 دةسةاَلتي سياسي.
ةكي تر كَيشةكة كَيشةيةكي عةملانيية بة واتاي

نةك ئاييين. هةرضةندة كَيشةي فةلةستني بةالي 
 نةتةوةيي هةندَيك عةرةبةوة مةَلبةندي ِرؤحي

بريندارة، بةالم مةيداني شةِري نَيوان ئيسالم و 
 مةسيحي( نيية. –خؤرئاواي )يةهودي 

جياوازي نَيوان "ئَيدوارد سةعيد" و "عةلي 
خاَلي طرنطداية.. "سةعيد" لة  شةريعةتي" لة يةك

هةموو شتَيكدا سةرزةنشيت ئيمثرياليزمي خؤرئاوا 
دةكات و ثرسيارة مَيذووييةكةشي ئةوةية كة 
)ئةواني دي ضييان بؤ كردوين؟(، بةالم "عةلي 
شةريعةتي" سةرزةنشيت خؤرئاوا و دةستةبذَيري 
جيهاني ئيسالمي دةكات، ئيرت ئةوانةيان بَيت كة 

ياخود نوخبةي ئاييين بَيت.  دةسةاَلتدارن
"شةريعةتي" لةبةرئةوةي هةمان ئةو ثرسيارةي 
كردبوو كة "سةعيد" دةيكات، ئةوا ثِركَيشي دةكات 
بؤ ئةوةي ثرسيارَيكي ديكة بكات و دةَلَيت: 

)حوكمِران و سةركردة ئاينييةكامنان ضييان 
ثَيكردين؟(. بةالم تةنانةت "شةريعةتي"ش كة لة 

ِروات، ناوَيرَيت خودي ئةزموني "سةعيد" دورتر دة
ئيسالمي خباتة ذَير باري توَيكاري جدي و 

 ِرةخنةيةكي بابةتي.
هَيندة بةس نيية بَلَيني ئَيمة بؤية دوضاري ئةم 
دؤخة نالةبارة بووين، لةبةرئةوةي هَيزة 
ئيمثرياليستةكان دةسةاَلتي خؤيان بةسةردا 

ني سةثاندين ياخود بَلَيني سةركردةكامنان و ثياوا
ئايينيمان، طةندةَل و نةفام بوون. طةمةيةكي 
لةجمؤرة كةبريتيية لة سةرزةنشتكردني كةساني 
دي و خةتا خستنة ئةستؤي ئةوانيرت، رةنطة بؤ 
طفتوطؤ و قسةي سةر مَيزطردةكان بة كةَلك بَيت، 
بةالم ناتوانَيت وةالمي ثرسيارة سةرةكيةكة 

جةوهةري  بداتةوة، ئةويش ئةوةية: )ئايا كةلَينَيكي
لة كلتوري خؤماندا نيية كةوا دةكات لة بةرامبةر 
 دوذمنكاري ئيمثرياليستيدا ِروت و ِرةجاَل بني،

خود نةتوانني بة طذ دةسةاَلتي ناقؤاَلي فةرمانِرةوا اي
طةندةَلةكان و ثياوة ئايينية جاهيل و نةزانةكاندا 

 بضينةوة؟(.
ةك بكةين و يِرةنطة هةست بة ئاسودةي

ةمَيك سوك بَيت، كاتَيك ئةو ثشَيوي و سةرشامنان ك
ماَلوَيرانيةي ضةندين سةدةية بةسةرماندا هاتووة، 
بدةينة ثاَل ئةوان و ئةوان بة خةتابار بزانني. 
تةنانةت ِرةنطة خؤمان بة حةقيقي لَي ببَيتة 
قارةمانَيكي دةطمةن و كةم وَينة، بةالم ئةمة لة 

و  هةمان كاتدا ئينسانيةمتان لَيدادةماَلَيت
طريي دةكات و ودةمانكاتة شت طةلَيك كة مَيذوو جَلة
، ئةو هَيزانةي هَيزة زةبةالحةكان ئاِراستةي دةكةن

 كة ناسيين سروشيت خؤيان بةسةرماندا دادةخةن.
بةم ثَيية دةكرَيت ئةو شَيوازةي "ئَيدوارد 
سةعيد" و "عةلي شةريعةتي" دةست 
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نيشانيانكردووة بؤ خوَيندنةوةي مَيذوو، وةها 
وةسف بكةين كة شَيوازَيكي ميتافيزيكيانةية، 

نينةوة َيلةبةرئةوة دةبَيت بةرهةمةكانيان وةها خبو
 كة ئةدةبة نةك سياسةت.

 

 ثةراويَزةكان
خوَينةري بةِرَيز دةبَيت لةوة ئاطاداربَيت ئةم وتارة -1

هةفتةيةك ثاش مةرطي "ئَيدوارد سةعيد نوسراوة، 
 )وةرطَيِري كوردي(.

ةريتانيا وةك هَيزَيكي كؤلؤنيالسيت سةروةختَيك ب-2
 هندستان داطري دةكات، ئةو كات هندستان بريتيي بووة 

لة والتي هندستاني ئَيستا و ثاكستان و بةنطةالديش. 
واتة هَيشتا ثاكستان و بةنطةالديش جيانةبوو بوونةوة و 
بةريتانيا توانيويةتي بةهَيزَيكي كةم، ئةو ِرووبةرة 

ئةو ذمارة زؤرةي دانيشتوان  جوطرافية بةرفراوان و
كؤنرتؤَل بكات و ثايةكاني حوكمِراني خؤي لةو 

 ناوضةيةدا بسةثَينَيت، )وةرطَيِري كوردي(.
 
 
 

 سةرضاوة
 الشرق االوسط

 .2003ي تشريين يةكةمي 3 
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 ثيَكداداني جةهل
 
 

  ئيدوارد سةعيدئيدوارد سةعيد
  لة ئينطليزييةوة: هادي حمةمةدلة ئينطليزييةوة: هادي حمةمةد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مةقالةكةي ساموَيل هنتطتؤن بة ناوي 
"بةيةكداداني شارستانيةتةكان" لة ذمارةي هاويين 

"كاروبارةكاني دةرةوة"دا بؤ يةكةم جار  1993
بةرضاوكةوت، دةست بةجَي ِرادةيةكي 

كاردانةوةي بةدواي سةرسوِرهَينةري لة سةرنج و 
خؤيدا هَينا. لةبةرئةوةي مةقالةكة بةو نيازة 
نوسرابوو كة تَيزَيكي بنةِرةتي بة ئةمريكييةكان 
ببةخشَيت بؤ فةراهةم كردني "قؤناغَيكي نوَي" لة 
سياسةتي دنيادا لة دواي كؤتايي هاتين جةنطي 
ساردةوة، بؤية زاراوةكاني ئارطيومَينتةكةي 

اكَيش و قةبة و زةق و هنتنطتؤن زؤر سةرنج ِر

تةنانةت خةياَليش دةردةكةون. زؤر بة ئاشكرا 
 –ضاوي بِريوةتة نةيارةكاني لة ثؤستة سياسةت 

بةرهةمهَينةرةكاندا، نةيارةكانيشي بريتني لة 
تيؤريستةكاني وةكو فرانسس فؤكؤياما و 
ئايدياكاني "كؤتايي مَيذوويي"يةكةي و هةروةهاش 

ةرهةَلداني جيهانطريي ئةو كةسانةي ِرابةرايةتي س
globalism  و تايفةطةريTribalism  و نةهَيشتين

دةوَلةتيان كردووة. هنتنطتون ثَييواية  كة ئةم جؤرة 
كةسانة تةنها ضةند ديوَيكي ئةم قؤناغة نوَييةيان 
دةركردووة. هنتنطتؤن خؤي وا دةردةخات كة 
سةرقاَلي دةرخستين "ديوة ضارةنوسسازةكةي يان 
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يوة مةركةزييةكةي ئةو سياسةتي لة راستيدا د
جيهانييةية كة ئةطةري زؤري هةية لة ساالني 
داهاتوودا دةركةوَيت". بة بَي هيض دوو دَلييةك 

 Hypothesisثَيدادةطرَيت و دةَلَيت: "دانراوةكةي من 
ئةوةية كة سةرضاوةي بنةِرةتي ثَيكدادان لةم 
جيهانة نوَييةدا لة سةرةتاوة نة ئايدؤلؤذييةو نة 

ابوري. بةَلكو لَيكرتازانة مةزنةكاني ناو مرؤظايةتي ئ
و سةرضاوةي زاَلي ثَيكدادان كلتوري دةبَيت. 
دةوَلةتةكاني نةتةوة بة بةهَيزترين ئةكتةرةكاني ناو 
كاروباري جيهان دةمَيننةوة، بةالم ثَيكدادانة 
سةرةكييةكاني سياسةتي جيهاني لة نَيوان 

ةر بة نةتةوةكان و طروثة جياوازةكاني س
شارستانيةتة جياوازةكاندا ِروودةدات. ثَيكداداني 

لة سياسةتي  clash of civilizationsشارستانيةتةكان 
جيهانيدا زاَل دةبَيت. ئةو هَيَلة هةالنةي كة لة نَيوان 
 شارستانيةكاندا دةبنة هَيَلةكاني جةنطي داهاتوو".

زؤربةي ئارطيومَينتةكة كة لةالثةِرةكاني 
ثشيت بةستووة لةسةر ئةو بؤضوونة  دواتردا دَيت

لَيَل و تةماوييةي شتانَيك كة هنتنطتؤن ثَييان 
دةَلَيت "شوناسي شارستانيةت" و "ئةو 
كارلَيكانةي كة لة نَيوان حةوت يان هةشت 
شارستانيةتة مةزنةكةدا هةن"، وة زؤرترين 
سةرجنةكاني هنتنطتؤن لةسةر ثَيكداداني دووان 

انيش "ئيسالم و لةو شارستانيةتانةية ئةو
رؤذئاوا"ية. لةم جؤرة فكرة شةِرخوازةدا، هنتنطتؤن 

ي 1990ثشت دةبةستَيت بة مةقالةيةكي ساَلي 
خؤرهةاَلتناسَيكي ثسثؤِر بة ناوي بَيرناردلويس كة 
جَيدةستة ئايدؤلؤذييةكاني بةناونيشاني 
مةقالةكةوة ديارة بة ناوي "ِريشةكاني توندوتيذي 

مةقالةكةدا، بة شةخسي  مووسَلمانان".لة هةردوو
كردني قةوارة زةبةالحةكاني كة ثَييان دةوترَيت 
"ِرؤذئاواو ئيسالم" بَيباكانة جةخيت لةسةر 

دةكرَيتةوة، هةروةكو ئةوةي مةسةلة زؤر 
ئاَلؤزةكاني وةكو شوناس و كلتور لة جيهانَيكي 
شَيوة كارتؤنيدا بوونيان هةبووة و لةو جيهانةشدا 

بةزةييانةبة يةكياندا كَيشاوة  ثؤثي و بلؤتؤ زؤر بَي
و ثاَلةوانَيكي جوامَيرتر هةميشة بةسةر 
نةيارةكانيدا زاَل بووة. بة دَلنياييةوة، نةهنتنطتؤن 
و نة لويس ئةوةندة كاتيان نةبووة كة حةقي تةواو 
بة جوَلَينةرة ناوةكييةكان و فرةيي هيض 
شارستانيةتَيك بدةن، يان لةبةرئةو ِراستييةي كة 

سةرةكي لة ناو زؤرترين كلتورةكاني ناكؤكي 
مؤدَيرنةدا ثةيوةندي بة ثَيناسةكردن يان 
تةفسريكردني هةر كلتورَيكةوة هةية، يان ثةيوةندي 
بةو ئةطةرة ثشت طوَي خراوةوة هةية كة فةزايةكي 

 Ignoranceطةورةي هةَلخةَلةتاندن و جةهلَيكي 
تةواوةتي بةشدارة لةوةي كة ِرَيطا بة خؤي بدات كة 

ةك نوَينةري سةرتاثاي ئاينَيك يان شارستانيةتَيك و
قسة بكات. لةبةرئةوة، نةخَير، ِرؤذئاوا ِرؤذئاواية و 

 ئيسالميش ئيسالم.
هنتنطتؤن دةَلَيت ِرووبةِرووبونةوة لة بةرامبةر 
بنياتنةراني سياسةتي ِرؤذئاوا ثَيويستة دَلنيامان 
بكات كة ِرؤذئاوا بةهَيزدةبَيت و خؤثارَيزيش 

رامبةر ئةواني ديكةدا دةكات بة تايبةتي لةبة
ئيسالم. كَيشةكة لَيرةدا زياتر بريتيية لةو 
طرميانةيةي هنتنطتؤن كة ثَييواية ديدطاكةي، ئةو 
ديدطايةي كة بةكاريدةهَينَيت بؤ لَيكؤَلينةوةي 
هةموو جيهان لة ثَيطةيةكةوة كة لة دةرةوةي هةموو 
ثةيوةست بوون و سؤزدارييةكي ئاسايي و 

سؤزييةكي شاراوةداية، بريتيية لة ديدطا دَل
ِراستةكة، هةروةكو ئةوةي هةموو كةسَيكي ديكة 
بَين و بضني و بةدواي ئةو وةالمانةدا وَيَل بن كة ئةو 
ثَيشرت ثَييان طةيشتووة. لة ِراستيدا، هنتنطتؤن 
ئايدؤلؤذستَيكة، كةسَيكة دةيهةوَيت كة 
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" بكاتة Identity"شارستانيةتةكان" و "شوناسةكان 
شتانَيك كة نني: بيانِروخَينَيت، دةيهةوَيت بيانكاتة 
ئةو قةوارة داخراوانةي كة لة ئةو بَي ثايان تةوذم و 
دذة تةوذمانة داماَلِراون كة مَيذووي مرؤظ 
دةذَيننةوة، وة بة درَيذايي سةدةكان وايان لةو 
مَيذووة كرد كة نةك تةنها جةنطةكاني ئايني و 

لي بطرَيتةخؤ، بةَلكو هةروةها داطريكردني ئيمثريا
ببَيتة مَيذووي ئاَلوطؤِركردن و بريوِرا طؤِرينةوة و 
ثَيشكةوتن و هاوبةشي كردن. ئةم مَيذووة زياتر 
ثةراوَيزخراوة ثشتطوَي دةخرَيت لة ثَيناو 
زةقكردنةوةيةكي بَي مانايانةي ئةو ثَيكدادانة 
ثةستَيوراو تةسكةي كة "ثَيكداداني 

قسةي لَيدةكات، ئةمةش  شارستانيةتةكان"
ِراستييةكةية. كاتَيك كتَيبةكةي بة هةمان ناونيشان 

بةضاثطةياند، هنتنطتؤن هةوَلي  1996لة ساَلي 
دابوو كة كةمَيك ئاَلؤزي زياتر و ثةراوَيزي زؤر زياتر 
بة ئارطيومَينتةكةي ببةخشَيت: بةالم هةموو ئةوةي 
 ئةو كردي سةرلَيشَيوانَيكي خؤي بوو و ئةوةشي

دةرخست كة ض نوسةرَيكي ترسنؤك و برييارَيكي 
شَيواوة. ثاراداميي بنةِرةتي ِرؤذئاوا لة بةرامبةر 
باقياتي تري جيهاندا )ئؤثؤزسيؤني جةنطي سارد 
ديسانةوة فؤرمةلة دةبَيتةوة( وةكو خؤي ماوةتةوة 
و ئةمة ئةو شتةية كة زؤر جار ذَير بة ذَير و 

ووداوة ناِراستةوخؤ لة طفتوطؤدا هةر لة ِر
دَلتةزَينةكاني يانزدةي سَيثتةمبةرةوة بةردةوام 
بووة و درَيذةي ثَيدراوة. هَيرشي خؤكوذي 
ووردةكار و ثالن بؤ دانراو و جةرطرِبي هاندراوي 
ناتةندروستانة و قةساخبانةي بة كؤمةَل كة لةاليةن 
طروثَيكي بضوكي ضةكدارة دةروون نةخؤشةكانةوة 

َيزةكةي هنتنطتؤنيان ئةجنام دةدرَيت سةملاندني ت
طوجناوكردووة. لة جياتي تَيطةيشتين مةسةلةكة 
بةو شَيوةية.. طرتين ئايديا قةبةكان )وشةكة بة 

شَيواوي بةكاردَينم( بة باندَيكي بضوكي دةمارطرية 
شَيتةكان لة ثَيناو مةبةستةكاني تاوانباردا.. كةَلة 
ثياوة نَيودةوَلةتييةكان هةر لة سةرؤك وةزيراني 

ووي ثاكستانةوة بَينازيربوتؤ بؤ سةرؤك ثَيش
وةزيراني ئيتاليا سلظيؤ برسكؤني لة بارةي 
طرفتةكاني ئيسالمةوة فةلسةفةيان لَيداوة، وة لةم 
بارةدا، ئايدياكاني هنتنطتؤنيان بةكارهَيناوة بؤ 

ِرؤذئاوادا  Superiorityئةوةي بةشان و باَلي بااليي 
كَل ئةجنلؤمان هةَلبدةن، ضؤن "ئَيمة" مؤزارت و ماي

هةية و ئةوان نييانة. )برلسكؤني لةو كاتةوة 
ثؤزشَيكي دَلساردانةي بؤ سوكايةتييةكةي 

 هَينايةوة كة بةرامبةر ئيسالم كردي(.
بةالم بؤضي لة جياتي ئةوة سيفاتة 
هاوبةشةكاني، ئاشكراية كةمرت لة وَيرانكاريياندا 
سةرنج ِراكَيشرتن، ئوسامة بن الدن و 

كاني لة طروثة دينييةكةياندا وةكو لقي شوَينةكةوتة
داودييةكان يان شوَينكةوتةكاني جةنابي جيم 
جؤنس لة طويانا يان ئؤم شريينكؤي ياباني 
نابينَيت؟ تةنانةت هةفتةنامةي بةريتاني كة لة باري 
ئاسايي دا زؤر هةستيارة بة ناوي "ئيكؤنؤميست" 

سَيثتةمبةر ناتوانَيت ئةو  28-22لة ذمارةي 
كردنة مةزنة بشارَيتةوة كة ثَيي دةطات، لة طشتطري

ِرادةبةدةر بةشان و باَلي هنتنطتؤندا هةَلدةدات بؤ 
ئةو سةرجنة "دِرندة و طشتطري و بةالم كتوثِرانة" كة 
لة بارةي ئيسالمةوة ثَييطةيشتووة. طؤظاري 

" زؤر بة دَلسؤزييةكي نةشياوةوة Today"تودةي 
يؤني جيهان واتة دةَلَيت، هنتنطتؤن دةنوسَيت.. بل

موسَلمانةكان بااليي كلتوري خؤيانيان قبوَلة، وة 
دةسةالتيان  Inferiorityهةميشة بري لة نزمَييت 

ئةندؤنيسي  100دةكةنةوة. ئايا هنتنطتؤن دةنطي 
بؤسنةيي  50ميسري و  500مةراكيشي و  200و 

وةرطرتووة؟ تةنانةت ئةطةر كارَيكي لةم شَيوةيةشي 
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جؤرَيكي منونة )سامثَل  كردبَيت، ئةوة ض
Sampleية؟) 

ذمارةيةكي بَي شوماري سةرووتار لة هةر 
ِرؤذنامةو طؤظارَيكي ئةمريكي و ئةوروثيدا 
هةَلدةستا بة زيادكردني تَيبيين بؤ ئةم واذة زةبةالح 
و ئيلهام بةخشانة، هةر بة كارهَينانَيكي ئةم 
تَيبينيانةش زؤر ئاشكراية بؤ ئةوة نيية كة 

ةن بةَلكو بؤ طِرداني سؤزي توِرةيي ضاكسازي بك
خوَينةرة وةكو تاكَيكي خؤرئاوا و ئَيمةي 
خؤرئاوايي ثَيويستة ضي بكةين. زمانة لوسةكةي 
ضَيرضل زؤر نةشياوانة بةكاردةهَينرَيت لةاليةن 
جةنطاوةرة خؤ دامةزرَينةرةكانةوة لة جةنطي 
رؤذئاوا و بة تايبةتي جةنطي ئةمريكا لةدذي 

تااَلن ضييةكان و وَيرانكةرةكان لةطةَل نةيارةكاني و 
سةرجنَيكي زؤر كةمي ئةو مَيذووة ئاَلؤزانةي كة 
ئاوةها بة بضوك تةماشاكردني ئةوان دةشكَينَيت و 
ِرَيي لَيدةطرَيت و لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكي 
ديكة تَيثةِريون، لةو ثرؤسةيةدا، ئةو سنورانة 

يان كردووين دةشكَين كة ئَيمةيان دابِريوة و دابةش
 بؤ كامثة ضةكدارةكان. 

ئةمة بريتيية لةو كَيشةيةي كة هةَلطري 
ناونيشانة فَياَلوييةكاني وةكو ئيسالم و خؤرئاواية: 
ئةم ناونيشانانة زهين مرؤظ وَيَل دةكةن و 
دةيشوَينن، ئةو زهنةي كة هةوَلدةدات دةركي ئةو 
 ِراستيية شَيواوة بكات كة ناكرَيت ثةراوَيز خبرَيت و

اني وةكو هةموو ثشتطوَي خبرَيت هةروا بة ئاس
بريمة جارَيكيان لة زانكؤي بانكي شتةكاني ديكة. لة

، دواي ئةوةي وتارَيكم 1994ِرؤذئاوا لة ساَلي 
ثَيشكةش كرد، ثياوَيك قسةكاني ثَي بِريم و لةناو 
طوَيطرةكاندا هةستاو هَيرشي كردة سةر ئايدياكامن 

" لة بةرامبةر ئةو westernوةكو ئايدياي "ِرؤذئاوايي 
ئايديا ئيسالميية توندانةي كة ئةو ثةناي بؤ برد.. 

بؤضي تؤ ضاكةت و بؤينباغت لة بةردانيية؟ ئةمة 
يةكةم بةرةنطاربونةوة بوو كة هات بة زهنيدا، 
هةروةها ئايدياي "هةروةها ئةوانيش ِرؤذئاوايني" 
ثاشان بة زةردةخةنةيةكي شةرمةزارييةوة بةسةر 

 دانيشت، بةالم من ئةو ِرووداوةم وةبري ِرووييةوة
هَينايةوة كاتَيك زانياري لةسةر تريؤريستةكاني 
يانزةي سَيثتةمبةر بةردةست كةوتبوو: ضؤن ئةم 
هةموو ووردةكاريية تةكنيكييانة فَيربوون و 
كؤنرتؤَليان كرد كة ثَيويست بوو ئةو ثةالمارة بةدة 
 مرؤكوذييةيان بكةنة سةر سةنتةري بازرطاني
جيهاني و ثنتاطؤن و ئةو فرؤكةيةي دةستيان 
بةسةردا طرتبوو. كةسَيك لة كوَيوة هَيَلَيك دةكَيشَيت 
لةنَيوان تةكنةلؤذياي ِرؤذئاوايي و ئةوةي برلسكؤني 
بانطةشةي بؤ دةكات "ئيسالم" ناتوانَيت ببَيتة 

 بةشَيك لة مؤدَيرنيتة؟
 ئاساني ــــــاييةوة، كةســـــَيك هــــــةروا بة دَلني بة

ناتوانَيت كارَيكي لةو شَيوةية بكات. لة دةرةجنامدا، 
ناونيشان و طشتطريدن و ثَيداطرتنة كلتورييةكان 
ضةندة ناتةواون. بؤ منونة، لة هةندَيك ئاستدا، 
حةزة سةرةتاييةكاني و مةعريفةي كرداري 

كانةدا بةيةكدةطةن كة ئةزمونكراو لةو شَيواز و ِرَيض
درؤيةك دةدةنة ثاَل سنورَيكي بةهَيزكراو نةك تةنها 
لة نَيوان "ِرؤذئاوا" و "ئيسالم"دا، بةَلكو هةروةها لة 
نَيوان ِرابردوو و ئَيستادا، ئَيمة و ئةواندا، نةووتين 
هيض شتَيك لة بارةي خودي ضةمكةكاني شوناس و 

مشتومِرَيك لةبةرئةوةية كة  nationalityنةتةوايةتي 
و ناكؤكييةكي ناكؤتا لة بارةيانةوة هةية. بِريارَيكي 
يةكاليةنة دراوة بؤ كَيشاني هَيَل و سنورةكان لة 
خاكي مليندا و بؤ طرتنة ئةستؤي جةنطة ثريؤزةكان 
و بؤ ِرووبةِرووبونةوةي خراثةكةيان بة ضاكةكةمان، 
بؤ لةناوبردني تريؤريزم و بة طوتة هيض طةراييةكةي 

ؤَلفز بؤ كؤتايي هَينان بة نةتةوةكان بة  ثاوَل
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تةواوي، ئةم بِريارة وا لة قةوارة ثَيشنيار كراوةكان 
ناكات ئاسانرت لَييان بِروانني، بةَلكو بةو شَيوةية 
دةدوَيت كة ضةندة ئاسانرتة بؤ ئةوةي بتوانيت طوتة 
شةِرانييةكان بةرهةم بهَينيت لة ثَيناو مةبةستةكاني 

ييةكاني خةَلكي وةك لةوةي جوالندني حةزة كؤ
هةستَيت بة كاركردن و ثشكنيين و ثؤلَينكردني 
ئةو شتةي كة ئَيمة لة واقيعدا مامةَلةي لةتةكدا 

بَي دةكةين، ئةويش ثَيكبةستة ناوخؤييةكاني ذيانة 
 و هةروةها"هي ئةوانيش".شومارةكانة، "هي ئَيمة"

لة زجنريةيةكي بةرضاودا، سَي مةقالة لة نَيوان 
باَلوكرانةوة لة  1999وني دووةم و ئازاري كان –

"دا، كة ِرَيزدارترين هةفتةنامةي Dawnهةفتةنامةي "
ثاكستانة، خواليخؤشبوو ئيقبال ئةمحةد كة بؤ 
خوَينةراني موسوَلمان دةنوسَيت، ئةوةي 
شيكاركردبوو كة ئةو ثَيي دةَلَيت ِريشةكاني مايف 

تة ئاييين، زؤر بة سةخيت بةو شَيواندنانةدا دَي
خوارةوة كةلةاليةن ئةو ِرةهاطةرو ستةمكارة 
دةمارطريانةوة بةرامبةر ئيسالم ئةجنام دراون كة 
هةميشة سةرقاَلي ِرَيك و ثَيكردني ِرةفتاري كةسي 
خؤيانن و ئةمةش بووةتة هؤي ئةوةي "كة 
دةسةالتَيكي ئيسالمي كورت بَيتةوة بؤ 
سيستةمَيكي سزايي و لة هةموو مرؤظطةري و 

سي و بةدواداضونة ِرؤشنبريييةكان و جوانينا
دَلسؤزي و خؤتةرخانكردنَيكي ِرؤحي داماَلراوة". 
وة ئةمةش "ثَيويسيت بة ثَيداطرتين ِرةهاي يةك 
ديوي طشتييانةي بَي سياق كراوي ئاييين و 
ِرةتكردنةوةي تةواوي ئةوي ديكة هةية. دياردةكة 
ئايني دةشَيوَينَيت و ترادسيؤن ِريسوا دةكات و 

ؤسةي سياسي دةشَيوَينَيت لة هةر جَيطايةك ثِر
خؤي دةرخات". وةكو منونةيةكي كاتيانةي ئةم 
ِريسواكردنة، ئيقبال ئةمحةد يةكةم جار 
هةَلدةستَيت بة ثَيشكةشكردني مانا دةوَلةمةندة 

ئاَلؤزة فرةطةرييةكةي ووشةي "جيهاد" و ثاشانيش 
بةردةوام دةبَيت بؤ نيشانداني ئةوة لة ضوارضَيوةي 
هةنووكةيي ووشةكةدا بؤ جةنطَيكي هةِرةمةكي لة 
دذي دوذمنة طرميانكراوةكان، زؤر مةحاَلة " بؤ 
دانثياناني دين و كؤمةَلطاو مَيذوو سياسةتَيكي 
ئيسالمي وةك ئةوةي ذياوة و ئةزمونكراوة لةاليةن 
موسَلمانةكانةوة بة درَيذايي سةدةكان". ئيقبال 

"ئيسالميية ئةمحةد دةطاتة ئةو دةرةجنامةي كة 
مؤدَيرنةكان سةرقاَلن بة دةسةالتةوة نةك ِروح، 

بةستة جوالندني خةَلكي بؤ مة سةرقاَلن بة
 كردن و هَيورسياسييةكان وةك لة هاوبةشي

ناَلةكانيان.  كردنةوةي ئازارةكانيان و ئاهو
ئةجَيندايةكي سياسي زؤر سنوردار و ثةيوةست 

ة بةكاتةوة بريتيية لة ئةجَينداي ئيسالميي
مؤدَيرنةكان". ئةوةي زياتر مةسةلةكان نالةبارتر 
دةكات ئةوةية كة هةمان شَيواندنةكان و دةمارطريي 

 مةسيحيةت""جولةكة و  طؤِرةثانةكاني طوتار لة
 يشدا ِروودةدةن.

بوو، زؤر زياتر لة هةر  Conradئةوة كؤنراد 
خوَينةرَيكي خؤي لة كؤتايي سةدةي نؤزدةهةم 

وة بكات ئةو تَيطةيشتووة كة توانيويةتي وَيناي ئة
جياوازييةكاني نَيوان لةندةني بةر شارستاني كراوو 
"دَلي تاريكي" زؤر بةخَيرايي لة بارودؤخة 
ناهةموارةكاندا ثوكاوةتةوة، وة لوتكةكاني 
شارستانيةتي ئةوروثي هاوكات لة داِرمان داية 
بةرةو بةربةريرتين ثراكتيزةكان بةبَي هيض 

             قؤناغَيكي طواستنةوة ئامادةكارييةك يان 
           بوو  (. هةروةها ئةوة كؤنرادTransition)انتقالي 

            ( وةسفي 1907لة "سيكرت ئةجَينتدا" )
هؤطري تريؤريزمي كردووة بؤ ئايديا ِرووتةكاني 
وةكو "زانسيت ثوخت" )وةبة خؤكَيشانة ناو 

ي "ئيسالم" يان "خؤرئاوا"(، هةروةها وةسف
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تَيكشكاندني ئةخالقيانةي كؤتايي تريؤريستيشي 
 كردووة.

سةرةِراي ئةوةي ثةيوةندي نزيكرت لة نَيوان 
شارستانيةتة بةشةِردا هاتووة ئاشكراكان هةية وةك 
لةوةي زؤربةمان حةزدةكةين باوةِري ثَي بهَينني: 
فرؤيد و نيتشة دةرياخنست كة ضؤن هاتووضؤ و 

ان بة وورياييةوة تَيثةِريين مرؤظ و شت و مةكةك
درَيذةي هةبووة، تةنانةت جوَلةكاني سةر سنورة بة 
ثؤليسكراوةكانيش  بة تَيثةِريين ترسناكةوة هةر 
درَيذةي هةبووة بةردةوام بووة. بةالم دواجاريش 
ئةو ئايديا طؤِراوانةي كة ثِرن لة ئاَلؤزي و طومان لة 
بارةي ئةو بؤضوونانةوة كة ئَيمة دةستيان ثَيوة 

ين، تةنها و بةس ِرَينموَينيكارة طوجناوة دةطر
ثراكتيكييةكان بؤ ئَيمة دابني دةكةن بؤ 
بارودؤخةكاني هةروةكو ئةو دؤخةي ئَيستا ئَيمة 
ِروبةِرووي بونيةتةوة. لَيرةوة، تةواوي فرمانةكاني 
جةنط كة زياتر جَيي دَلنياين )جةنطي ثريؤز، ضاكة 

د( لة لة بةرامبةر خراثة، ئازادي دذي ترس.. هت
دووبةرةكيية بَي بةَلطةكةي هنتنطتؤنةوة لة نَيوان 
ئيسالم و ِرؤذئاوا درَيذبوونةتةوةو هةر لةميشةوة 
طوتاري ِرةمسي لة ِرؤذةيةكةمينةكاني دواي 

ي سَيثتةمبةرةوة 11ثةالمارة تريؤريستييةكةي 
ماناي خؤي وةرطرت. هةرضةندة لةو كاتةوة 

ةبينرَيت، بةالم الوازبونَيكي بةرضاو لة طوتارةكةدا د
بِرَيكي بةردةوام لة قسةوكرداري ِرق ئامَيز و 
ِراثؤرتةكاني هةوَلةكاني ناضاركردني ياسا 
ئاِراستةي عةرةبةكانو موسَلمانةكانو هيندييةكاني 
سةرتاسةري والت كراوة، لةبةرئةوة ثاراداميةكة 

 هةر بةردةوامة.
هؤكارَيكي ديكةي بةردةوامبووني ئةو 

يية لة بووني زؤري  موسَلمانان ثارادامية بريت
لةسةرتاسةري ئةوروثا و والتةيةكطرتووةكان. 

بِروانة دانيشتوانةكاني ئةمِرؤي فرانسا و ئيتاليا و 
ئةَلمانيا و ئيسثانيا و بةريتانيا و ئةمريكا و 
تةنانةت سويديش، وة ثَيويستة دانبنَييت بةوةدا 

ةَلكو كة ضيرت ئيسالم لةسةر لَيواري ِرؤذئاوا نيية ب
لةسةنتةري ِرؤذئاواداية. بةالم ئةوة ضيية كة 
هةِرةشة لةو بوونةي موسَلمانان دةكات؟ 
يادةوةرييةكاني داطريكاريية عةرةبيية ئيسالميية 
طةورة يةكةمينةكان كة لة سةدةي حةوتةوة دةسيت 
ثَيكرد و لة كلتوري زؤرينةدا توانةوة و سةرةتا لة 

ةناوبانطي ناوضوون هةر وةكو مَيذوو نووسي ب
بةجليكي هَينري ثرييين لة كتَيبة طرنطةكةيدا 
نوسيويةتي بةناوي "موحةمةد و ضارلي ماطين 

" و سةرةِراي يةكيةتيية دَيرينةكةي 1939
دةسةاَلتي ِرؤمان مةسيحي وَيران بووي دةرياي 
سثي ناوةِراست شارستانيةتَيكي نوَيي هَيناية 

فرانساي كايةوة كة هَيزةكاني باكور )ئةَلمانيا و 
كارؤلينجي" بةسةريدا زاَل بوون و ثةيامي 
سةرةكيشي وةكو هنتنطتؤن دةَلَيت بريتيية 
لةسةرهةَلداني بةرطريكردني "خؤرئاوا" لة دذي 
دوذمنة مَيذوويية كلتورييةكاني. بةداخةوة، ئةوةي 
هَينري ثرييين طوَيي ثَينةداوة ئةوةية كة لة 

ا، ِرؤذئاوا دروستبووني ئةم هَيَلة نوَييةي بةرطريد
ثشيت بة مرؤطةري و زانست و فةلسةفة و 
كؤمةَلناسي و هَيَلكاري مَيذوويي ئيسالم بةستووة 
كة ثَيشرت خؤي خزاندؤتة نَيوان جيهاني ضارلي 
ماطز و سةردةمي كالسيكييةوة. ئيسالم لة 
سةرةتادا بابةتَيكي ناوةكيية، تةنانةت دانيت 

Dante بوو ، دوذمنةطةورةي موحةمةد، ثَيويست
داني ثيابنَيت كاتَيك ثَيغةمبةري لة دَلي 

 "ئنغزؤ"كةيدا دانا.
دواجار، مرياتي بةردةوامي خودي 

بووني هةية و ئةوةي  Monotheismيةكتاثةرسيت 
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لويس ماسيطنؤن ثِر بة ثَيسيت خؤي ثَيياندةَلَيت 
"ئايينة ئيرباهيمييةكان". لة سةرةتادا، يةهوديةت 

ينَيك بوو شوَيين و مةسيحيةت، هةريةكةيان جَينش
ئةوةي ثَيش خؤي دةطرتةوة، بةنيسبةت 
موسَلمانةكانيشةوة، ئيسالم هَيَلي ثَيغةمبةرايةتي 
درَيذة ثَيدةدات و تةواوي دةكات. هَيشتاش 
مَيذووييةكي شكؤدار نيية يان خستنةِرووي 
ناكؤكي فرة ِرووي نَيوان ئةم سَي شوَينكةوتةية 

يانة بة هيض هَيشتا بووني نيية.. هيض كام لةم س
شَيوةيةك كامثَيكي يةكطرتووي تاك ِرةهةند نني، 
هيض كاميان ئريةييرتيين هةموو خوداكان نيية، 
هةرضةندة يةكبونَيكي مؤدَيرني خوَيناوي لةسةر 
فةلةستني منونةيةكي سَيكوالري دةوَلةمةندمان 
ثَيدةبةخشَيت كة كةللةِرةقي ئةواني دةرخستووة و 

يية و ئةمةش كارةساتي تواناي ئاشتبوونةوةيان ن
دَلتةزَيين دروست كردووة. سةير نيية كاتَيك 
موسَلمانةكان و مةسيحييةكان قسة لة ئامادةباشي 

و جيهاد دةكةن،  Crusadeبؤ جةنطي ثريؤز 
هةردوكيان بوونة يةهودييةكة بة زؤرترين بَي 
باكييةوة ثشت طوَي دةخةن. كارنامةيةكي لةو 

دةَلَيت "زؤر جَيطاي شَيوةية وةكو ئيقبال ئةمحةد 
دَلنيايية بؤ ئةو ثياوو ئافرةتانةي كة لة ناوةِراسيت 
تةنكاوةكةدا لة نَيوان ئاوة قوَلةكاني تةقليد و 

 مؤدَيرنيتةدا بةجَي ماون".

بةالم هةر هةموومان لةو ئاوانةدا مةلة دةكةين، 
ِرؤذئاواييةكان و موسَلمانةكان و هةروةها ئةواني 

ئاوةكان بةشَيكن لة زةرياي  ديكةش. وة لةبةرئةوةي
مَيذوو، هةموو هةوَلدانَيك بؤ شةقكردني يان 
بةشبةش كردني ئاوةكان بة بةكارهَيناني 
بةربةستةكان كارَيكي بَي بةرهةم و نةزؤكة. ئةمانة 
بريتني لة كاتة شَلةقاوو و ناجَيطريةكان، بةَلكو 

بةهَيز  Communityباشرتواية بة زاراوةكاني كؤمةَلة 
زةكان و سياسةتي سَيكؤالري عةقَل و جةهل و و الوا

           ثرنسيثة طةردونييةكاني عةدالةت و ناعةدالةت 
 بري بكةينةوة وةك لةوةي سةرقاَل بني بة دواي 
ئايديا ِرووتة زةبةالحةكان كة لةوانةية تَيربوون و 
          ِرازي بونَيكي ساتي بةالم مةعريفةيةكي خؤيي 

                كي كةم زانيارميان كةم يان شيكاريية
 ثَيشكةش بكات.

تَيزي "بةيةكداداني شارستانيةتةيةكان" فَيل 
و هةَلخةَلةتاندنَيكة وةكو "شةِري جيهانةكان"، 
بةهَيزكردني شانازي زاتي بةرطريكار باشرتة لة 
تَيطةيشتنَيكي ِرةخنةيي ثشت بةيةك بةستين 

 سةرلَيتَيكدةرانةي سةردةمي ئَيمة.
 
 

 رضاوةسة
www.thenation.com 

 

http://www.thenation.com/
http://www.thenation.com/


 144  

SARDAM  No. 41   2005 
 

 
 
 

 منايشكردنةكانى رِؤشنبري
 
 

  ئيدوارد سةعيدئيدوارد سةعيد
  : هةَلكةوت عةبدوَلآل: هةَلكةوت عةبدوَلآللة عةرةبييةوةلة عةرةبييةوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئايا ِرؤشنبريان طروثَيكى طةورةى خةَلكةة يةاخ     
طروثَيكى بضة وىى اةا ئةوثةةِرى وةن ور بةَلبةوار ةو      
ثاآلواةيةةةةةن بةةةةةياوباي منيو  وو ة ويةةةةةى وةةةةة ةى 

نةِرةاياية ثَيك بيستةم ىة باوى ِرؤشنبريان  ةىةن، ب
يةةاىنىو) ةئةةةيتنيين طراى ةةىذى ِرؤوياىةي ووةةى بةةة   
ِرةطةز ئيتاَلىء ئاىتيظيستء فةيلةو وفى وياوةيى  

-1926 ةرىةةةوا و، ىةةة ةىنوةةنلينىذ لةةة وةةاآليى ة   
ذ ا زينداييكرب و، لة ة ةفتةرةىايى زيندانذ ا 1937

 ةَلَيةةةتخ لخةةةةَلك بةةةة ط ةةةتى ِرؤشةةةنبرين، بةةةةآلم بةةةةر  
شةةةةةةةةنبري لةةةةةةةةة ىنىةَل ةةةةةةةةة ا  ىرؤظَيةةةةةةةةك ئةةةةةةةةةرىى ِرؤ

) ِرةواةةةةةةةةى ويةةةةةةةةايى ةطراى ةةةةةةةةىذ  ذ1ةِراياثةةةةةةةةةِرَين ل

ة ويةيةةةةةةةةىى بةر ةوةةةةةةةتةية بةةةةةةةن ئةةةةةةةةو ِرؤَلةةةةةةةةى  
 ةيبةخ َيتة ِرؤشنبري، ض يكة ئةو لةة بة ارى فيى ةى    
زىايةةةةةةةةدا بةاايبةةةةةةةةةاى ِرابَينرابةةةةةةةة و، باوىةةةةةةةةااي  
بةرثروةةَيكى بوووانةةةوةى ىنىةَل ةةةى ئيتةةاَلى بةة و و  

ة ويةةى بنةةيةداريو   لة بة ارى ِرؤوياىةطةري ةدا   
شةةةةيكةرةوةى ىنىةآليةةةةةاى بةةةة و، ئاىةةةةا ى اةةةةةييا     
بنياانايى بوووانةوةيةىى ىنىةآليةاى يةب و، بةَلك  
 اىةزرايةةةةةديى ثَيك ااةيةةةةةةىى ِرؤشةةةةةنبرييى ىةةةةةاىَلى  

 طرَيدراوى ئةو بوووانةوةيةش ب و)
وةك ةطراى ىذ بةوَلدة ات بنىايى ِروويبكااةوة، 

ى ِرؤشةنبري  ةطَيةةِرن  وو  ئةوايةةى لةة ىنىةَل ةة ا ِرؤَلة    
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 ةةةنرنخ يةىةةةةىيان ِرؤشةةةنبرية اةنليدييةىايةةةة، وةك     
ىاىنوةةةةةةةةةةةةتاىانء ِرةبةيةةةةةةةةةةةةدةىانء فةرىايبةةةةةةةةةةةةةرة  
 َيبة َيكارةىان ىة لة يةوةيةىةوة بن يةىَيكى  يكة 
بةةةةةىان ىةةةةةار ئة اىةةةةدة ةن)  وةىيةةةةةان ِرؤشةةةةةنبرية   
ئنرطاييكةةةةىان ىةةةة ةطراى ةةةىذ ثَيي ايةةةة ِراوةةةتةوخن  

يةةان طرَيةةدراوى ئةةةو ثِرؤوايةةةن  طرَيةةدراوى ضةةينةىايو
ىةةة ايايايةةدا ِرؤشةةنبريان بةىار ةبةةةن بةةن ِرَيك سةةتنى  
بةروةوةيدييةةةةةةىايى خنيةةةةةان يةةةةةان بة ةوةةةةةت َينايى    
 ةوةةةةةةةآلتء ىنيمنؤَلكةةةةةةارى زيةةةةةةاار) بةةةةةةةو  ةةةةةةنرة   
                  ةطراى ةةةةةةةةةةةةىذ وةةةةةةةةةةةةةبارةت بةةةةةةةةةةةةة ِرؤشةةةةةةةةةةةةنبريى   
ئنرطةةةةةةاييكى  ةَلَيةةةةةةتخ لِرَيك ةةةةةةةرى وةةةةةةةرىاية ار،  

ى، اةةةةةةةةةةىنيككارى شةةةةةةةةةارةزاى باوشةةةةةةةةةايى خةةةةةةةةةن
ثي ةوةةةةةةةازىء ثسةةةةةةة نِرى ئةةةةةةةاب وريى وياوةةةةةةةىء 
ِرَيك ةةةةةةةرايى ى لتةةةةةة ورَيكى يةةةةةة  ء  ابَينةةةةةةةرايى    
ويستةىَيكى ياوايى ي    ا ةىةزرَينَيت) بةو نرة 
لة ِرؤوطارى ئيمِرؤ ا، بةثَيى ثَيناوةىةى ةطراى ىذ، 
-ثسةةةة نِرى ِريكةةةةةم يةةةةان ثةي ةيدييةةةةة ط ةةةةتييةىان 

َي ازى بةىةةةةة نر ىةبةوةةةةت ئةةةةةو ىةوةةةةةية ىةةةةة شةةةة   
 ةيةخ َين  بن ئةةوةى ىنى اييايةةىى ثاىوىر يةةوة    
يان ىنى اييايةىى بَيَلةىايى فِرؤىةواييى  يةاريكراو  

بةةةةةة   -نةةةةةازا َيكى زؤر لةةةةةة بةةةةةازاِر ا بة ةوةةةةةتبَينو   
ِرؤشةةنبريى ئنرطةةاييكى  ةوىيةةدرَيت) بةوثَييةةةى ئةةةو  
ِرؤشنبرية ىةوَيكة بةوَلدة ات ِرةزاىةيديى ىةعميلةة  

يكراوةىان بة ةوةةةةةةةةةةتب َينَيت يةةةةةةةةةةاخ   ضةةةةةةةةةةاوةِروا
         بةةةةةةةةةرخ ِرَيك يةةةةةةةةان بةَلبةةةةةةةةوَيرَيك ئاِراوةةةةةةةةتةبكات)   
ةطراى ةةةىذ بةةةِرواى وابةةة و ِرؤشةةةنبرية ئنرطاييكةةةةىان 
ضةةااىاية لةةة ىنىةَل ةةةوة طةةةون، وااةةة ىنَلنة ةرايةةة      
ىنش ةةةةةدةىةن بةةةةةن طةةةةةنِرينى ئةةةةةةن ء بريوِراىةةةةةانء    
فراوايكر يةةةةةةةةةى وةةةةةةةةةن ورى بةةةةةةةةةازاِر) ِرؤشةةةةةةةةةنبرية   

اييكةةةةةةةةةىان، بةثَيضةةةةةةةةةوايةى ىاىنوةةةةةةةةتاىانء   ئنرط
ِرةبةيدةىايةةةوة ىةةة زيةةاار ىةةةيلى ئةةةوةيان بةيةةة لةةة       
 َي ةةةى خنيايةةدا نَيننةةةوةو  َيةةى يةةةبَيَلوء وةةا       

لةةة واى وةةا  بةةةىان ىةةار ئة اىبةةدةن، بةةةر ةوام لةةة  
  ؤخى بةَلض ونء   وَلةو ثَيك ااندان)

لةوبةرةوة ثَيناوةىةى ةووليان بنداذ وةبارةت بة 
ؤشةةةةةةةنبريان بة يدةىةةةةةةةةيو ىةةةةةةةة بةةةةةةةةم شةةةةةةةَي ةية     ِر

 -باوةةيايدةىاتخ لطرووثَيكةةةى زؤر بضةة وىى ثا شةةةا  
فةيلةوةةةةةة وفة بةبرةىةيةةةةةةدة وةةةةةةةرىةوا ةىاية ىةةةةةةة  
خةةاوةيى ئةةةخةنى بةةةرزن، بةوثَييةةةش ي َينةرايةةةاى   
ويةةةو ايى ىرؤظايةةةةاى  ةىةةةةنل) ئةطةرضةةةى ثةةةةياىى   
ةبنةةةةةةداذخ لخيايةةةةةةةاكر يى ِرؤشةةةةةةنبريانل لةايةةةةةةةن    

منةوة زيةةةةةةةاار وةك بَيرشةةةةةةةةَيكى  يةةةةةةةةوةىايى ثاشةةةةةةة  
وةروةخت بن وةر ئةو ِرؤشنبرياية ىاىةَلةى لةطةة   
ىرا ىة باي ةوازى ياوخنيى خنيان فةراىنشةكر ب و  
و وازشةةيان لةوةةةر ثريسةةي ةىان  ةىةةر ، يةةةك وةك     
شةةةةةيكر يةوةيةىى ِرَيكةةةةة ثَيكى ويةةةةةايى ِرؤشةةةةةنبري)    
لةِراوتيدا ةبنداذ ثةيا بن وىارةيةىى ىةىى ىةوةىان 

ء باوى خةوَلةاة بنضينةييةىايي ئةو ىةواية  ةبات
 ةىات ىة بة ِرؤشنبريى ِراوتةنينةيان  ا ةيَيةت) بةن   
ة ويةةة، ضةةةيديو  ةةار يةةاوى ةوةة ىراتذء ةىةوةةي ذ 
 َينَيةةةت) بةةةةروةبا ة ويةةةةى يةةة    َينَيتةةةةوة، وةك    
ةوةة يننزا، ظةةنَلتَير، ئارييسةةت رينةةانذ) لةةة ِراوةةتيدا      

َيرنء ِرؤشةةةةةةةةةةةةنبرية ِراوةةةةةةةةةةةةتةنينةىان  ةوةةةةةةةةةةةةتةبو
ب ويةوةرطةلَيكى  ةطمةن ثَيكدَينو، ض يكة ئةوايةةى  
 اىةةةةةنىى لةةةةةة ثَي ايةةةةةةىايى ِراوةةةةةتى ة ةنيىةةةةةةتذء   
 ا ثةةةروةريى بةىي ةةةيى  ةىةةةن وةةةر بةةةم  ي ايةةة    
يةةةد)  ةربِرينةةةة ئايينييةىةةةةى ةبنةةةداذش بةخ ةةةيية     
ِرؤشةةةةةةةةةةةنبريان ةئةةةةةةةةةةةيكلريؤ ذ بةةةةةةةةةةةةر لَيةةةةةةةةةةةرةوة    

ا لةة  وةرضاوة ةطرَيت، بن ئةوةى لة ثَي ةو ىارىر يد
خةَلكةةةةىايى  يكةةةةيان  يابكااةةةةوة) ىةبةوةةةت ئةةةةو   
ىرؤظةةةةةة وةةةةةا ايةية ىةةةةةة وةةةةةةرناَلى بةروةوةيدييةةةةةة     
ىا  ييةةةةىانء بنىةةةايى ثَي ةةةكةواوء طةشةةةةىر يى    
ااىةىةوةةةد) وااةةةة ئةةةةو ىرؤظايةةةةى ثةي ةيدييةةةةىى     
ا يةةدوانَليان لةطةةة   ةوةةةآلاة  يياييةىايةةدا بةيةةة)     
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ن ئةةةةةو  ةبنةةةةداذ  ةَلَيةةةةتخ لِرؤشةةةةنبرية ِراوةةةةتةنينةىا   
ىةوايةن ىةة ضةااىييةىاييان بةثَي يسةت ئاِراوةتةى     
خ اوتة زايستييةىان ياىرَيتء بةختةوةريى خنيان 
لةةةةةةة ثراىتيوةىر يةةةةةةى ب يةةةةةةةرَيك، زايسةةةةةةتَيك يةةةةةةان  
اَيِروايينَيكةةى ىيتافيويكيايةةة ا  ةبيننةةةوة) ىةة رتء    
ث خةةةةةةةةةت، ىنش ةةةةةةةةةدةىةن بةةةةةةةةةن بة ةوةةةةةةةةةت َينايى 

كيان  ةوةةتكةواى ياىةةةا  ىل) بةوثَييةةةش بةريةةةةىيَ  
بةةةةةخنى  ةَلَيةةةةتخ لشاي ةةةةينى ىةةةةو لةةةةةم  ي ايةةةةة ا  

 )ذ2ةيييةل
بةبةةةةر ا ، ئةةةةو ة ويايةةةةى ةبنةةةداذ بةةةةِروويىء   
ئاشكرا  ةياخنااةِروو، اةباييية لةطة  ة ويةى ئةو 
برييارايةى لة بةةى و  رة ثةي ةيدييةةك  اىةاَلراونء    
اةةةةةواو ئةةةةةم  ي ايةةةةةيان  َي َي ةةةةت ةو لةةةةة ىنشةةةةكى 

ء  ابةةةةِراونء خنيةةةةان بةةةةن  طنشةةةةةطرييدا يي ةةةةتة َيو 
بابةا ةىل ئاَلنزو وةختء ل غوئةاىَيو اةةرخايكر وة)   
ِرؤشةةنبرية ِراوةةتةنينةىان ئةوايةةةن ىةةة بةوت وةةنزى 
ىيتةةةةةةةةةافيويكىء ثريسةةةةةةةةةي ةىايى  ا ثةةةةةةةةةةروةرىء  
 ةنيىةةةاى وةرِراوةةت باييايةةدة ات بةةن ِراثةِرايةةديى   
ئةرىةةةةة وروشةةةةتييةىايى خنيةةةةانء ااوايبةةةةارىر يى   

لةةةةةةةةةةة اوازةىةةةةةةةةةةانء  طةيةةةةةةةةةةدةَلىء  اىةةةةةةةةةةنىيكر ن
بةرةي ارب ويةةةةةوةى  ةوةةةةةآلاة وةةةةتةىكارةىان يةةةةان  
ياِرةواىةةان) ةبنةةداذ  ةَلَيةةتخ لثَي يسةةت ياىةةات بَلةةَي ،    
ضنن ةفينيلننذء ةىاويلننذ  وى ئةو  ةي اية ب ون 
ىة ةل يسى ض ار ةبةمذ بةرثايكر ن، ضنن ةظةنَلتَيرذ  
 وى وَيرايكر يةةى ثةاينةةةىانو بةة و، ضةةنن ةرينةةانذ    

ايويايةةةةةى ااوايبةةةةارىر  ىةةةةة ةيةةةةاثليننذ   ئةةةةةو ا يدو
ثَيِرةويدةىر ن، ضةنن ةبةةى ذ  وى ئةةو  ةىارطريييةة     
بةةةةة و ىةةةةةة ئين لسةةةةةتان  وى شنِرشةةةةةى فةِرةيسةةةةةى     
بةىاريةةةةةدةبَيناء ضةةةةةنن لةةةةةة ِرؤوطةةةةةارى ئيمِرؤىايةةةةةدا 
ةيَيت ةذ ياِرةزايى بةراىبةر بةة  ِريةدةب ويى ئةةَلماييا    

ةى ) لةةةةة ِرواي ةةةة ذ3ةلةبةىبةةةةةر فةِرةيسةةةةا  ةربِريةةةة ةل  
ةبنداذوة، طرفتى يةةوةىايى ئةةم ِرؤوطةارة ئةوةيةة ىةة      

 ةوةةةةةةآلاى ئةةةةةةةخةنيى خنيةةةةةان  اوةاةةةةةةة  ةوةةةةةةت   
لِرَيك راوى ونزة بةىنىةَلةةىانلى وةك اافةطةةرىء   
ويةةةو ايى  ةةةةىاوةرو خ ليةةةاى ياوي ياليسةةةتاية بةةةن   

ذ) ةبنةداذ وةاَلى   طبقة  شةِرو بةروةوةيدييةىايى ضد ة
  ئةةةةةةةم وشةةةةةةايةى ي ووةةةةةةي ة، وااةةةةةةة ثةةةةةةيَ    1927

 ةوةةت َيكر يى وةةةر ةىى ئاىِرازةىةةايى ِراطةيايةةديى   
 ةىاورى، بةةآلم بةوةتى بةةوة ىر بة و ضةةيد بةةاى       
 ك ىةاةىايةةةةةةةةةةوة طري بةةةةةةةةة ة ِرؤشةةةةةةةةةنبريان بةةةةةةةةةن  
خوىةاكر يى خنيان خبةيةطةِر، بةةب  ئةةوةى  اواى   
ئةةةةةةةةوةيان ىَل بكةةةةةةةةن ثَي ةيةةةةةةةةىى وةةةةةةةةرىر ايةاى    
بة ةوةةةةةتبَينو، بةةةةةةَلك  ث ةةةةةت رييى وياوةةةةةةاةىايى 

ىةةةةةةةةت بكةةةةةةةةنء ثِروثاطةيةةةةةةةدة  وى  ووىنةةةةةةةة    ك 
ِرةمسييةةةةىايى بكةةةةنء  ةوةةةتةواوةى  ةةة ان بكةةةةن     
بةبةرى شةتة نَيوةوةيةىاييةداو بةةرفراوان بةَلسةو بةة      
 اىةزرايةةديى ِرَيك راوطةةةىل ىةةاى  لةةة ِرَي ةةةى زىةةايى    
ئنروَيلييةةةةةةوةوو، ئةةةةةةوةى ِراوةةةةةتيى ِروو اوةىةةةةةان    
بةةةةةةةةةةةياوى ثاراوةةةةةةةةةةتنى لبةروةوةيةةةةةةةةةةدىل يةةةةةةةةةةان   

ياوينياليسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتايةوة  لشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكنىةيدىل 
ثةر ةثنشدةىات) بَيوى ياِرةزايى ةبنداذ بةراىبةر بة 
خيايةةةاى ِرؤشةةنبريان لةةة ىاراىةةةيى بةَل ةىةةةى يةةان      
ثَيِرةويكر يةةى اينرَيكةةدا يييةةة ىةةة ىة اَلةةة بَيتةةة ى،    
بةَلك  لةو طنشةيي اية اية ىة ضارةوةرى يي ةياض  
وةةةةبارةت بةةةة ِرؤَلةةةى ِرؤشةةةنبريان نبةةة   ياىةةةات) لةةةة     

واي ةةةةةةةةةةى ةبنةةةةةةةةةداذوة، ثَي يسةةةةةةةةةتة ِرؤشةةةةةةةةةنبرية    ِر
ِراوةةةةتةنينةىان  ان بةةةةةخن اطرا وبو بةراىبةةةةةر بةةةةة   
وةةة واايدييان لةةةة وةةةةر خةةةازوي ةبةةةنرة وةةةين َيكى    

وذء  - رَيةةةوة ىةةةة لةةةة نةةة ويى ااوايبةةةاران  ةىةةة ار     
 وورخسةةةةةةةةةةةتنةوةو ِرةاكر يةةةةةةةةةةةةوةيان لةايةةةةةةةةةةةةن   
ىنىةَل ةةةةوةو لةخاضةةةةدان) ِرؤشةةةنبريان ىةوةةةةايةايى   

وا ونء بةةةةوة  يا ةىرَينةةةةوة ىةةةة مسبةةة ليى  ةرىةةةة
وةروةةةةةةةةختاية خةةةةةةةن لةةةةةةةة بايةخدايةةةةةةةة  يياييةةةةةةةة     
زايسةةةتييةىان بةةةة وور ةطرن، بةوثَييةةةةش ياىرَيةةةت    
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وىارةيةةةان زؤربَيةةةت يةةةان ىةوةةةَيكيان بةةةة شةةةَي ةيةىى  
ِرؤاينى طةشةبكات، بةَلك  ثَي يستة ااى ةةىل ىةاىَلى   
خةةاوةن ىةوةةةايةاى بةةةةبَيو بةةةو) لةبةةةةر اَيكةةةِراى ئةةةةو  

شةةةةنبريان ةبةةةةةواااى بنةةةةداذ بةثَي يسةةةةت  بنيايةةةةة، ِرؤ
طرووثَيةةك ثيةةاوى ىةةةم وىةةارةى لةايةةةن بةى ايةةةةوة      
ياوةةةةراون ةبةةةةةرطيو بنةةةةدا ويةةةةايى لةةةةةياو طرووثةةةةى     
ِرؤشةةةنبريايدا  ايةةةةياوةذء بةةةة ةي ى  لَيةةةرى خنيةةةان   
 ةىةوية ئاخاواو لةطة  ىرؤظايةايداء لة بةرزييةةوة  
 لةعنةايةةة طروةىةةايى خنيةةان بةوةةةريايدا  ةبةةارَينو)   
بةةةرطيو ةبنةةداذ ثَي ةةةنيارى ئةةةوة ياىةةةات ضةةنن ئةةةةو     
ثياوايةةةة  ةطةيةةةة  ةنيىةةةةت يةةةاخ    اخةةةن اَيِراىايةةةة  
يابيناىاييةةةةةان  ةربةةةةةارةى ثريسةةةةةي ة بةاابةةةةةةاايىء 
يةةةىرةىان ةوةك اَيِراىايةةةةىايى  ؤن ىي ةةةنتذ اةةةةييا  

 خةياَلةىايى ىةوايةايةىى بض وك ب ون)
وَيةةةةةِراى ئةوايةةةةةة، ط ىةةةةةايى اَيدايييةةةةةة   ةةةةةةيى    

شنبريى ِراوتةنينة اى ةبنداذ بةط تى   ةيَيكى ِرؤ
وةر ِراىَي ةو بةا يدى خنى  ةوةثَينَيت، ض يكة 
ة ويةةة ثةةةنزةايَء يَي ةايظةةةةىايى  ةياي َينَيتةةةةوة،  
بةِراوةةةةةةةتى بةةةةةةةِروابَينو) يةةةةةةةةىَيك لةةةةةةةةو ة ويايةةةةةةةة 
 اىةةةةنىيكر يى ةظةةةةنَلتريذة لةةةةة خَيوايةةةةى ةىاَل ةةةةا ذ،  

ةيةةةى  ةربةةارةى بةثَيضةةةوايةى ئةوةشةةةوة ئةةةو ة وي
يي ةةةةةةةتيماي ةروةريى اروةةةةةةةناك اى ي ووةةةةةةةةةرايى   
فةِرةيسةةى وةك ةىةةنرير بارييةةةةذ  ةي َينَيتةةةوةو لةةةة    
ِرواي ةةةةةةى ةبنةةةةةداذوة  نرَيةةةةةك لةةةةةة ِرؤىةةةةةايتيكيب ون 
يةةةةةىر ةىات ىةةةةة لبةيةةةةدَيكل ِرةنةةةةىء نيوب ويةةةةةوة     
بةةةةةةةةياوى شةةةةةةةةرةفى يي ةةةةةةةتيمايى فةِرةيسةةةةةةةييةوة   

ىةةةةىد ) ىةوةةةةلةى ة رايظةةةن ذء يةذ4ةلةةةةخن ةطرَيت
 ةةةةةةي ى  ي ةةةةةةايى ةووليةةةةةان بنةةةةةةداذيان لةةةةةةة ِرووى   
ِرؤ ييةةةةةةةةةةةةةةوة ثَيك َينةةةةةةةةةةةةةا) ئةةةةةةةةةةةةةةو  وو ِروو اوة   
اانيكر يةوةيةىى وةروةختى ئةو ِرؤشةنبرياية بة و   
ىةةة ثَي يسةةت بةة و يةةان ب َيرايةةة  وى يةةةىَيك لةةة ىةةارة   
ضةووةةةةةَينةرة وةةةةةةربازييةىايى  وى وةةةةةاىييةىانء   

خرؤشةةةةةةةايى يي ةةةةةةةتيماي ةروةرَيتى ىَل ةوةةةةةةةةيدوو   
اوةوةةي يةةاخ   خنبةةة وورب رنء ِرَي ةةةى ِرايةىةةةِر    ِر

ب ريةبةةةةرو  وى  اىةةةنىيكر ن بةةةو لةةةة ئةفسةةةةرَيكى    
  لةىةةةةةةةةى بةيابةةةةةةةةي ا ىةةةةةةةةابارىراو ةئةل ريةةةةةةةد    
 رايظةةةن ذء ثةةةةيا بةةةن  روة ةةةةىل شنظَينيسةةةتايةى 
 -ا يدِرةوايةةة بةةةرن بةةن خنشةةكر يى ئةةاطرى  ةةةي      

 وى بةرشةةةةتَيك  - واى  وةىةةةةد  ةةةةةي ى  ي ةةةةايى 
بَيةةت)  وااةةر ةبنةةداذ وةةةرلةي   ىتَيبةىةةةى    ئةةةَلمايى 

خةةنى بكوىةةر ةوةو ئةةةيارة بَيرشةةَيكى بةةةر ةواىى  
ىةةر ة وةةةر ئةةةو ِرؤشةةنبريايةى باوىةةارى يازييةةةىان     
بةة ونء ئةوايةةةش ىةةة بةةةر ةوام خرؤشةةاب ونء  واى   

)) بةةآلم  ةاة ايد لةةوَير    ذ5ةىنىنييستةىان ىةواب ون
ةزةىار ا ِرووى وااربَيويى  ةي اوةرايةى زؤر ى  اف

ىةوةةةةى ِرؤشةةةةنبريى ِرةاكةةةةةرةوة بة يبكةةةةةيو، ئةةةةةو    
ِرؤشةةنبريةى ا ايةةةاى بةيةةة  ةنيىةةةةت بةةن  ةوةةةةآلت    
                    ةربةةةةةةةةةِر ء اةةةةةةةةةاىَيكى نسةةةةةةةةةةِرةنى ِرةوايبَيةةةةةةةةةوى   
ئةةةةازاى وةروةةةة ِربَينةرة، اةةةةاىَيكى اةةةة ِرة ىةةةةة بةةةةي   
 ةوةةةةةةآلاَيكى  ييةةةةةايى طةةةةةةورةو اروةةةةةناىى وةبةةةةةا  

ةلَي راوء لنىةةةىر نء بةةة يناىات ىةةة شةةايايى ِرةخنةة 
 وةرزةي تكر ن يةبَيت)

شةةةةةةةةيكر يةوة ىنىةآليةايةىةةةةةةةةةى ةطراى ةةةةةةةةةىذ   
               ةربةةةةةةةةارةى ِرؤشةةةةةةةةنبري، وةك ىةوةةةةةةةةَيك ىةةةةةةةةة لةةةةةةةةة 
ىنىةَل ةةةةةةةةةة ا ىنىةةةةةةةةةةَلَيك ىةةةةةةةةةارى  يةةةةةةةةةاريكراوى    
                   لةئةوةةةةةةةةةتن اية، لةةةةةةةةةةوةى ةبنةةةةةةةةةداذ زيةةةةةةةةةاار لةةةةةةةةةة  
 وانيعةةةةوة يويكةةةة، بةاايبةةةةاى لةةةة ىناةةةايى وةةةة ةى   
بيستةىدا ىةة ضةةيديو ىةارى ية    َي ريبة ون، وةك      
بَيةةوةرةىان، ثسةة نِرة ئةىا  يسةةتةىان، شةةيكةرايى    
ىنى ي اةةةر، ثةةارَيوةرة شةةارةزاىايى بةة ارى وةرزشء  
ِراطةيايةةةةةةدن، ِراوَيةةةةةةوىارةىايى بةةةةةة ارى ىةةةةةةارطَيِرى،   
شارةزايايى وياوةاةىانء ِراوَيوىارة  ك ىييةىان، 

بة بازاِر) لةِراوتيدا  ي ووةرايى ِراثنراةىايى اايبةت
ط ةةةةةت ىةةةةةارة اايبةايةةةةةةىايى بةةةةة ارى ِراطةيايةةةةةديى   
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 ةةةةةةىاوةرى ِراوةةةةةتيى اَيِروايينةةةةةةىايى ةطراى ةةةةةىذ 
  ةوةملَينو)

ئيمِرؤ بةرىةوَيك ىارةىةى طرَيةدراوى يةةىَيك لةة    
ب ارةىايى بةربةى َينان يان بكوىر يةةوةى ىةعري ةة   
ى بَيت، بةوااا ةطراى ىذيةىةى ِرؤشنبرية) لة زؤربةة 

ىنىةَل ةةةةةة ثي ةوةةةةةازييةىايى خنرئةةةةةاوا ا، ِرَيةةةةةوةى 
ئةوةى ثَييدةوار  ثي ةوازيى ىةعري ة زياارة لةةو  
ىارايةةةةةةةى ثةي ةيديةةةةةةدارن لةطةةةةةةة  بةربةةةةةةةى َينايى  
 ةوتةيى) ىنىةَلناوةى ئةةىريكى ةئةةلظد طنَلديةةرذ     
ضةيدواَلَيك لةىةوبةر وا يةاى ِرؤشةنبريان ضةينَيكى   

ؤشةنبريةىان  َيةى ئةةو    ي   ثَيكدَينوء بةِرَي ةبةةرة رِ 
ضةةةةينة بةوةرضةةةة ايةيان طراناةةةةةةوة ىةةةةة ثةةةةةارة ارو    
ى َلكةةةةةةدارى زةوىء خاي بةةةةةةةرة بةةةةةة ون) بةةةةةةةروةبا   
وا يةةةةةةةةاى، لِرؤشةةةةةةةنبريان بةةةةةةةةثَيى يةةةةةةةةىَيك لةةةةةةةة     
خ اوتةىايى  ةوةآلخت ازى لىة بة ةوتياي َيناوةل 
ئاخةةةاواو لةطةةةة   ةةةةىاورَيكى بةرفراوايةةةدا ياىةةةةن،    

ئةةةةوةى ثَييةةةدةَلَيو  لةةةةبرى ئةةةةوة ب ويةاةةةة ئةيةةةداىى    
) بةةةةةةةةةر ذ6ةِرؤشةةةةةةةةنبرييى ط اةةةةةةةةارى ِرةخنةطرايةةةةةةةةةل

ِرؤشةةةةةةةةةنبريَيك، وةري ووةةةةةةةةةةرةىايى ىتَيبةةةةةةةةةةىان،   
ي ووةةةةةةةةةرةىان، ومناايويسةةةةةةةةتة وةةةةةةةةةربازييةىانء 
ثةةةةةارَيوةرة يَي  ةوَلةايةةةةةةةىان زىةةةةةايَيكى اايبةةةةةةةايى   
ئاخاوانيةةةةان بةيةةةةة ىةةةةة لةايةةةةةن ااىةةةةةىايى بةةةةةىان 

اايبةمتةيدةىان ب ارةوة بةىار ةبرَيت) وااة ثس نِرة 
بةةةةةة زىةةةةةايَيكى باوبةشةةةةةى وةبةةةةةا لةطةةةةةة  شةةةةةارةزا    
اايبةاكارةىايدا ئاخاواو  ةىةن ىة خةَلكى ئاوةايى  

 اَييناطات)
بةبةىان شَي ة، فةيلةوة وفى فةِرةيسةى ةىي ةَي     
فنىنذ  ةَلَيتخ لِرؤشنبري  اايبةاى  َيى ِرؤشنبريى 
طةةةةةةر وويى طراناةوةةلةوايةيةةةةةة لَيةةةةةرة ا وان ثةةةةةن    

) ِرؤشةةنبريى اايبةةةاى ذ7ةةيا  اب وبَيتذلوةةاراةرى لةة
ئةةةو ىةوةةةية ىةةة لةةةياو ويسةةتةىَيكى  يةةاريكراو ا      
ىار ةىةةةات، بةةةةآلم بةبةةةةر ا  ا ايةةةاى بةةةةىاربر يى     

شةةةارةزايى خةةةنى بةيةةةة) لَيةةةرة ا ةفنىةةةنذ ىةبةوةةةتى   
فيويةةةازايى ئةةةةىريكى ةرؤبَيةةةرت ئ بين ا ةةةةرذة ىةةةة     

وااةةةةةةةة  -بةةةةةةة ارى ثسةةةةةةة نِريى خةةةةةةةنى  َي َي ةةةةةةةت  
َيتى ثةةةِرؤوةى بةةةنىبى ئةةةةانىى لةةةة لةةةن     بةِرَي ةبةةةةر

ذ ىةةةارى اَيةةةدا 1945-1942ئةةااىن  ىةةةة وةةاآليى ة  
ء بةةةةة ة بايةخةةةةةدةرَيك بةىةوةةةةةةلةو ىَي ةةةةةة - ةىةةةةةر 

 زايستييةىايى وآلاة يةى را ةىايى ئةىريكا)
زؤربةةةةةة ويى ِرؤشةةةةةةةنبريان اةشةةةةةةةيةيكر وة بةةةةةةةن   
وىارةيةةةةىى زؤرى ب ارةىةةةانء ِرؤشةةةنبريان ب ويةاةةةة    

ةشةةةَيت ئةىةةةة ثةةةاش ثَي ةةةنيارة بابةةةةاى لَيكنَلينةوةة 
ثَي ِرةوةىةى طراى ى لةة ل ةفتةةرةىايى زينةدانل ا    
باابَيةةةت ىةةةة بةةةن يةىةةةةىد  ةةةار ئةةةةوةى بةةةة يكر وة   
ِرؤشنبريان يةك ضينة ىنىةآليةايةىان بِربِرةى ث تى 
ىةةةارو خ لياىةةةايى ىنىةَل ةةةةى يةةة َيوذ) ئةطةةةةر لولو   
ل ل خبرَينةةةة ثةةةاش وشةةةةى لِرؤشةةةنبريلةوة، ئةةةةوا     

َيب ايةيةىى اةواوى ا َيوينةوة وةبارةت يةىسةر ىت
بة ِرؤشنبريان  ةىةوَيتةة بةرضةاوةىان، ىتَيب ايةيةةك    
ىةةةة خ َينةةةةر لةبةر ةىيةةةدا وانةةةي  ةوِرىةةة ، ئةةةةوةش   
لةبةةةةةةر فراواييةةةةةى بابةاةةةةةةىايىء  ةغتكر يةةةةةةوةى    
ور ىارايةةةةةةةى لةوةةةةةةةر ور ةىارييةةةةةةةىان) بةةةةةةةزاران  
ياويي ةةانء لَيكنَلينةةةوةى بةىةةة نر بةرضةةاو ةىةون 

ة لةة ِرؤشةنبري ور  ةبنةةوة، ضةةيديو ا َيوينةةوةش      ى
 ةبينةةرَيو ىةةة ياويي ةةايىخ ِرؤشةةنبريو ياوةةي ياليوم،   
ِرؤشنبريو  ةوةآلت، ِرؤشنبريو ىةلةث ور، ِرؤشنبريو 
شنِرش لةخن ةطرن)) بةاا  وايى ئةةو بابةاايةةى بةة    
             ىَي ةةةةةةةةكدا  َيةةةةةةةةو) بةربةشةةةةةةةةَيكى ئةةةةةةةةةم  ي ايةةةةةةةةة 

 َيناوةء بةريةةةةةىَيك لةةةةة ِرؤشةةةةنبريى خةةةةنى بةربةةةةةى 
ثَيك ااةةةةةىايي  بةخرؤشةةةةةوة ط ت طةةةةنى لةةةةةبارةى    
ِرؤشةةةةنبريةوة ىةةةةر وة، بةةةةي  شنِرشةةةةَيكى طةةةةةورةى    
ىَيةةةةةةوووى يةةةةةة َي  بة يناىةةةةةةةيو ِرؤشةةةةةةنبريان لةةةةةةة    
ِريوةىاييةةةةدا يةةةةةب وبو، بةةةةةروةبا بةةةةي  شنِرشةةةةَيكى  
ضةواشةةةش بةةةب  بةة ويى ِرؤشةةنبريان لةةة ِريوةىاييةةدا   
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كء بةةاوك، ىةة ء ىةة ِرء ِرووىنةةة اوة) ِرؤشةةنبريان  ايةة
 ىضةزاو ى ِرةزاى بوووانةوةىايو)

لَيةةةةرة ا ىةاروةةةةيى ويبةةةة ويى ىةةةةة ء   ةةةةةيى    
ِرؤشةةةنبري لةةةةياو ور ةىارييةىايةةةدا لبة يةةةدةىرَيتل)   
بةروةبا ىةارويى ئةوة وةربةَلدة ات ىةة ِرؤشةنبري   
ببَيتةةةةة اانةىةوةةةةَيكء خبرَيتةةةةة وةةةةةر ىةةةةنى ىةوةةةةة     

ارى اايبةمتةةةةة ةىان يةةةةان ىةوةةةةايةايةك لةةةةةياو ئانةةةة  
ىنىةآليةايدا) ئةوةى لةم وةيانة ا ط ت طةنى لةوةةر    
 ةىةةةم، ئةةةو ِراوةةتياية لةةةخن ةطرَيت ىةةة اايبةةةاو بةةة  
ىناةةايى وةةة ةى بيسةةةتةم، ئةةةو ِراوةةتيايةى ثَي ةةةمن     
ةطراى ةةىذ بَيمةةاى بةةن ىةةر ونء  ةةةغت لةوةةةر ئةةةوة  
 ةىةيةةةةةةةوة، ِرؤشةةةةةةنبري ااىَيكةةةةةةة ِرؤَلةةةةةةى ط ةةةةةةتيى    

ياىرَيةةةت   يةةةاريكراوى خةةةنى لةةةة ىنىةَل ةةةة ا بةيةةةةء 
واىاراية لة ىارَيكدا نةايسبكرَيت ىة بَي اِراوتةيةء 
اةةةييا بكرَيتةةة اايبةةةاكارَيكى وةةةرنا  بةةة ىارةىةةةى     
خنيةةةوة) ضةةةنة ةنيىةت بةةةاى ىنةةةوة ئةوةيةةة ىةةة      
ِرؤشةةةنبري ااىَيكةةةة ا ايةةةاى ةاي ةةةكر يى ثةةةةياىَيك،   
 ي ايبينيةةةةةك، بةَل َيسةةةةتَيك، فةلسةةةةةفةيةك يةةةةاخ    

 ةىارَيةت لةبةةر ةم  ةةىاوةرَيكى    بريوِرايةىى بةيةةو  
 يةةةةةاريكراوو لةثَيناويايةةةةةدا بةر ةوةةةةةتةى بكةةةةةاتء   
 ةريرِبَيةةةةت)) بةةةةةآلم ئةةةةةم ِرؤَلةةةةة وةةةةن ور ارةو ىةةةةرؤظ   
ياانيَيةةةت بي َيِرَيةةةت، ئةطةةةةر بةوةةةت يةةةةىات ئةةةةرىى  
وةرشةةةاييةاى ثروةةةيارطةىل ئةةةاَلنزى شةةةَلةوَينةر بةةةن     
خةةةةةةةةةةةَلكى خبااةةةةةةةةةةةِروو و بةةةةةةةةةةةرةي ارى بةةةةةةةةةةريوِرا   

يةةةك  -بةةِروا ِرةن ةةةآلا ةىان ببَيتةةةوة اةنليدييةةةىانء 
ء -ئةو بريوِراياية بةربةىب َين ء ثراىتيوةيان بكةات 

ببَيتة ئةو ىةوةى  ك ىةاةىان ياخ   ىنى ايياىةان  
يةةةا ايو بةةة ئاوةةايى بةَليبةةوَيرنء باوىةةاريى لةطةَلةةدا 
بكةةةةةةن، ئةةةةةةو ىةوةةةةةةى ىةةةةةة بنىةةةةةارى بةةةةة ويى لةةةةةة   
ةاي ةةةةةكر يى خةَلكةةةةةة فةراىنشةةةةةكراوةىانء ئةةةةةةو    

ةاية اية ىةةةة بةىي ةةةة ث ةةةت  َي راون يةةةاخ    ىةوةةة
طسةةةةةكدراونء لةةةةةة وَيةةةةةر فةرشةةةةةدا شةةةةةارراويةاةوة)     

ِرؤشةةةةنبري، ث ت ةوةةةةت ور بةةةةة ثريسةةةةي ى ط ةةةةتيى     
بةىةايةن ئةو ِرؤَلةة  ةطَيِرَيةت ىةة  ةَلَيةتخ ثَي يسةتة      
ىرؤظةىان وةبارةت بة ئازا ىء  ا ثةةروةرى بةةثَيى   

 ةايى يةان   ثَي ايةطةىل ئاىاريى شياو لةايةن بَيوة  ي
ياوي ياليسةةةةةتةىايةوة ىاىةَلةةةةةةى لةطةةةةةة  بكرَيةةةةةتء  
   ةبَيةةةت  ةوةةةتدرَيويكر يى ئةيىةوةةةتء يائةيىةوةةةت
 بةةةةن وةةةةةر ئةةةةةو ثَي ايايةةةةة ِريسةةةة ابكرَيتء ب َيرايةةةةة     

  وايةاى بكرَيت)
ِرَي ةةةةةم بةةةةدةن ئةةةةةو ئاخاوانةةةةة بةةةةةم  ةوةةةةتةواوة   
ااىةىةوةةياية  ةربةةرِبمخ ىةةو وةك ِرؤشةةنبريَيك خ ليةةاو 

لةبةر ةم  ةةىاوةرَيكى  يةاريكراو ا    خةىةىايى خنم
 ةخةىةِروو) لَيرة ا ىةوةلةىة ثةي ةيديى بة  ةنرى  
 ةربِرينةةةةى ئةةةةةو خ ليةةةةاو خةىايةةةةةوة يييةةةةة، بةةةةةَلك    
ثةي ةيديى بةوةوة بةيةة ىةة ىةو ةاي ةيدةىةم، وةك     
ىةوةةةةةةةَيك ىةةةةةةةة  ةيةةةةةةةةوَيت ىةوةةةةةةةةلةى ئةةةةةةةازا ىء   
 ا ثةةةةروةرى بةةةةرزِراب رَيت) ىةةةو بنيةةةة ئةةةةو شةةةتاية    

 ةر ةبِرم، ض يكة ثاش بريىر يةوةيةةىى    ةي وو ء
نةةة   بةةةنم وةةةاخبناةوة ئةوايةةةةن ىةةةة بةةةِروام ثَييايةةةةو  
 ةز ةىةةةةم ئةةةةوايى  يكةةةةش ب َينمةةةة وةةةةر بةةةةىان     
بريوِرا) ىةوااة ئاوَيتةيةىى اةةواو ئةاَلنزى اايبةةاىء    
ط ةةةةةتى لةةةةةة  ي ايةىةةةةةةم، ىَيوووةىةةةةةةم، بةةةةةةباىا ، 

ى آلوى ي ووينةىا ء بةَل َيستةىاةدا بةية ىة بةةلَ 
ئةةةزى ويى خةةنىو) ئةىةةة لةايةةةك، لةايةةةىى  يكةةةوة  
ضنن  ةىرَيت ئةو ىةوةاية ببنة بةشَيك لةة  ي ةايى   
ىنىةآليةةةاى ىةةة ايايةةدا خةةةَلكى ط ت طةةن  ةربةةارةى      
 ةةةي ، ئةةازا ى،  ا ثةةةروةرى  ةىةةةنء  ةربارةيةةان     
بِريار ة ةن) ىةوااةة شةتَيك يييةة بةةياوى ِرؤشةنبريى      

ا بةة انىةارىر يى وشةةىانء    اايبةاةوة، ضة يكة اةةيي  
ضةةةةةاثكر ييان ئةةةةةيمن  ةبنةةةةةة بةشةةةةةَيك لةةةةةة  ي ةةةةةايى   
ىنىةآليةةةاى) لةبةةةىان ىااةةدا ِرؤشةةنبريَيكى ط ةةتي  
بةاةةةييا بةة ويى يييةةة، ىةبةوةةت ئةةةو ِرؤشةةنبريية ىةةة    
ِرؤَلةةةى ىةوةةةايةاى ط ةةةتى  ةطَيةةةِر  يةةةاخ   وابَيةةةوة  
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بةةةةةةةةةةةةةةةياوى ىةوةةةةةةةةةةةةةةةلةيةك، بوووانةوةيةةةةةةةةةةةةةةةكء  
ئةةةةو شةةةتاية، ضةةة يكة بةَل َيسةةةتَيكةوةو مسب لةةةة بةةةن 

بةىي ةةةةةةةة ِرةبةيةةةةةةةدء بةوةةةةةةةتياريى ااىةىةوةةةةةةةى    
لةئارا ايةةةء ئةةةو  وايةةة ىايايةةةك  ةبةخ ةةنة ئةةةوةى    
 ةواةر  يةةان  ةي ووةرَيتء ىةةةم بايةةخمنيو شةةتي     
ئةوةيةةةة ىةةةة ِرؤشةةةنبري وا لةةةة  ةىاوةرةىةةةةى بكةةةات      
بةوت بةئاراىيى  ةروويى بكةن، ض يكة ىةوةةلةىة  

و اةيايةةةةت  َ  بةط ةةةتى  وى ئةوةيةةةةء ئاراى ةةةةَل رة 
 ياخنشكةري ة)

لةةةةة ىنااييةةةةدا، ئةةةةةوةى وةةةةةبارةت بةةةةة ِرؤشةةةةنبري  
بةاىايةةةةةةوة طري ةةةةةة ئةوةيةةةةةة، ِرؤشةةةةةنبري ىةوةةةةةَيكى 

وااةةةةة ىةوةةةةَيكة بةةةةةِروويى ي َينةةةةةرى    -ةاي ةةةةكارة
اَيِروايينَيكةةةةةى  يةةةةةاريكراوةو ةاي ةةةةة ةىل ِروويةةةةةى    
ئاشةةةةةكرا ثَي ةةةةةكةش بةةةةةة  ةةةةةةىاوةر  ةىةةةةةات،  ةةةةةا   

ضةةةةييةك بةةةةو) ئةةةةةو ئاوةةةةتةي ء بةربةوةةةةتييةىان بةر
بةَل ةيةةةةةةى لَيةةةةةرة ا  اىةةةةةنىى ىَل  ةىةةةةةةم ئةوةيةةةةةة،     
ِرؤشنبريان ئةو ااىايةن ىة لة ب يةرى ةاي ةكر يدا  
بةةةةبرة ارن،  ةةةا ئةةةةوة بةةةة نسةةةةبَيت يةةةان ي ووةةةدء  
فَيرىةةر نء  ةرىةةةواو لةةة اةلةفوينيةةدا) ئةةةو بةبرةيةةة  
ئةوةيةةةةةةدة طري ةةةةةةة ىةةةةةةة خةةةةةةةَلكى  يايدةىةيةةةةةةةوة،  

رَيتى، ىةاروةةةةةى، باوىةةةةةااي  ضةةةةةةيديو بةرثروةةةةةيا
          ِراشةةةةةةةةةكاوب ونء ئةطةةةةةةةةةةرى ِرووبةِرووب ويةةةةةةةةةةوةى 
           بَيةةةةةرشء ِرةخنةةةةةةةلَي راو لةةةةةةخن ةطرَيت) ئةةةةةةةوةى  
ىةةااى خ َينديةةةوةى ةوان ثةةن  وةةاراةرذء ةبريارايةةد     
راوةةة ذ  َي ة ةةةة يةةةان ئيم رَي ةةةن  ا  َيةةةدةبَيَل ،     
  ةي ةةةةةةةى ااىةىةوةةةةةةةيى بةريةىَيكيايةةةةةةةة ىةةةةةةةة زؤر     

                        بةمتةيةةةةةةةةةةةةةةدة يةةةةةةةةةةةةةةةك ئةةةةةةةةةةةةةةةو  ئاىا ةيةةةةةةةةةةةةةةةو ااي
                 بةَل ايةةةةةةةةى  ةي َيننةةةةةةةةوة، ضةةةةةةة يكة ئةةةةةةةةوان لةةةةةةةة     
بةةةةةةِرواى ااىةىةوةةةةةةيى خنيايةةةةةةةوة  َينةةةةةةةئاخاواو)   
لَيرةشةةةةةةةةدا يابَيةةةةةةةةت  ةي يةةةةةةةةان لةطةةةةةةةةة   ةي ةةةةةةةةى  
فةرىايبةرَيكى بريوىراايى يا يار ا اَي ة  بكةيو ىةة  

 زؤر ورياية لةئاخاواندا)

ى بكوب ويةةةةةةةةةةوةى بةةةةةةةةةةربكوى   لةةةةةةةةةة طةرىةةةةةةةةةة 
لَيكنَلينةوةىايةةةةةةةدا وةةةةةةةةةبارةت بةةةةةةةةة ِرؤشةةةةةةةةنبريان،  
لا َيةةةوةرانل بايةةةةخَيكى زؤريةةةان بةةةة ثَيناوةةةةىر يى  
ِرؤشةةنبري  ة ا، ىةضةةى شةةتى زؤر  ةربةةارةى   ةةةيى 
ِرؤشةةةةةةةةةةةنبريو ضةةةةةةةةةةةاوةِرواييكر يى  ياىةةةةةةةةةةةارةىء  
خنبةَلى راايدنء ااوايبارىر يى بكةرةىايى لويةانل  

يةى ثَيكةوة بناغةى ويان بن بةر  ةريةبِررا، ئةو شتا
ِرؤشنبريَيكى ِراوةتةنينة ثَيكةدَينو) ةئةشةعيا بريلةدذ     
وةبارةت بة ي ووةةرايى ِروووةى وةة ةى ينز ةيةةم     
 ةَلَيةةةةةةتخ  ةةةةةةةىاوةرى ئةوايةةةةةةة ااِرا ةيةةةةةةةك لةةةةةةةوَير 
ىاري ةريى ِرؤىايسيةاى ئةَلماييدا بة ونء ئةةوايي    
 لةوةةةةر شةةةاين ِرا ةوةوةةةتان بةةةن ئةةةةوةى لةبةةةةر ةىى   

) بةةةةةبِرواى ىةةةةو، ذ8ةخةَلكةةةدا ة ةنيىةةةةةتذ خبةيةةةةةِروو 
بَي ةةةتا شةةةتَيكى لةةةةو  ةةةنرة ثةي ةيةةةديى بةةةة ِرؤَلةةةى    
 ةةةىاوةريى ِرؤشةةنبريةوة بةيةةة) لةبةةةر ئةةةم بنيةةةش   
ىااَيةةك باوةةى ِرؤشةةنبريَيكى وةك ةوةةاراةرذ  ةىةةةيو،  
شةةةةَي ازى ااىةىةوةةةةيى  ياىةةةةارةى لةةةةة ئاخةةةةاواوء    

وةةيى ئاىةةار ا، بةوةةتكر يى بةةة طرةوىر يةةى ااىةىة   
طري ةةةى خةةةنى، ىنش ةةةى ِرةبةةةاى، وةرضةةةَليب ويىء 
خ اوتى وانةى طةةلَيك شةت  ةربةارةى ىنَلنييةاليوم،      
 ةروةوةةةةةتب ونء ىلمةيَيةةةةةى ىنىةآليةةةةةةاى  َيتةةةةةةوة  
يا ىةةان، ئةةةوةى بةة ة بةةنى ا ِرةبةة ويى يةةةيارةىايىء  
خرؤشةةةايى باوِرَيكةةةةايىء  وااةةةةري  بةةةة ة بنىةةةةارى  

 شَلةوايى خ  ى خني ى)
ى ثةي ةيةةةةديى ةوةةةةاراةرذ ىااَيةةةةك ئَيمةةةةة  ةربةةةةارة

لةطةةةة  ةوةةةيمنن  وبنظةةةارذء ط ت طةةةن فيكرييةةةةىايى  
لةطةةة  ةىةةاىنذء باوِرَييةةةاى ِريوثةةةِرى لةاةةةك ة ةةان     
 ينيةةةذ  ةخ َينينةةةوة، يةىسةةةر ثَي ةةةى ةوةةاراةرذ     
لةةةياو بةل ىةةةر ى خنيةةدا  ياريدةىةةةيو) ةوةةاراةرذ    
واةيى لةياو ئةو بةل ىةر ةء ااِرا ةيةك بةبنى ئةو 

ةوة ةواراةرذ بناة ةواراةرذ، ئةو ىةوةى بةل ىةر 
 وى ب ويى فةِرةيسا ب و لة  ةزائري و ظَيتنةام) بةةب    
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ئةوةى ىةبةوتمان بَيةت بةة ثةىكةواةةيى ِرؤشةنبريى     
ااوايبارى بكةيو ياخ   لة بايةخى وةك ِرؤشةنبريَيك  
ىةةم بكةينةةوة، بةةى و ئةةةو ا لةة ئاَلنزايةة  نرَيةةك      

ضةةةةةةنراوَيكى  شةةةةةةَلةواييان بةخ ةةةةةةيية ةوةةةةةةاراةرذء  
 ياىارةيةةةةةةان  اوةاةةةةةةة واةةةةةةةىايىء  ةرياخنسةةةةةةت ة  
ىرؤظَيكةةة بة ووريييةةة لةةة بةَلةةة، يةةةك ئاىنظ ةةارَيكى      

 ئةخةنى ورووَينةرى  ِريدةيىء خةىنىى)
لة ويايى ط تيى ي َيدا، ىة  ةشَيت وةك ِرؤىايَيك 
يان شاينيةك اَيى بِروايد، يةك ىارَيك ئة اىبدرَيت 

لَيكنَلينةةةةةةوةى  يةةةةةاخ   ىةرةوةةةةةتةيةىى خةةةةةاو بةةةةةن  
ىنىةَلناوةةى،  ةاةة ايد يةىسةةةر ئةةةوة ببيةةندء  ةرك 
بةةةةةوة بكةةةةةيو ىةةةةة ِرؤشةةةةنبريان اةةةةةييا ةاي ةةةةكارى   
بوووانةوةيةةةىى ىنىةآليةةةاى ي َينةةى يةةان ئاشةةكراى    
فةةةةةراوان يةةةةةد، بةةةةةةَلك  وَيةةةةةِراى ئةةةةةةوة ةاي ةةةةةكارى  
شةةةةةةةَي ازَيكى ويةةةةةةةايو ىةةةةةةةة  َلةةةةةةةةِراوى  بةخ ةةةةةةةةو   

يسةةةةىةى اايبةةةةةت  ىةةةةارِراييكر يَيكى ىنىةآليةةةةةاى  ا 
بةةةخنيايو، بةةةر ثَي ةيةةةىي  بةةن يةىةةةىد  ةةار ئةةةو   
ِرؤَلةةةةةى اَيةةةةدا بةةةةة يبكرَيت، ضةةةةاىمنة لةةةةةو ِرؤىايةةةةة     
يائاوةةةةاييايةى لةةةةة وةةةةة ةى ينز ةيةةةةةمء وةةةةةرةااى  
وةةةةةةةة ةى بيسةةةةةةةتةىدا ي ووةةةةةةةراونخ لباوىةةةةةةةةىانء 
ى ِرةىانلى ةانروييَذ، لثةةروةر ةى وةنز ارىلى   

اويةةةةدالى ةفلةةةة ثريذ، لوَينةةةةةى ب يةرىةيةةةةد لةةةةةاافى 
ة ريرذ، ىااَيك ةاي ةكر يى وانيعةى ىنىةآليةةاى    
 ةىةوَيتةةةةة وَيةةةةر ىاري ةرييةةةةةوةو لةوايةيةةةةة بةةةةةبنى  
 ةرىةةةوانى ىتةة ثِرى ياريكةةةرى ي َيةة ة ةِرؤشةةنبريى    

 ي َيى طةيجذ بِريار ةراية طنِرايى بةوةر ا بَيت)
باوةةةةةكر يى ةاةةةةةنروييَذ  ةربةةةةةارةى ِروووةةةةةياى 
خاوةن خةوَلةاى ياوضةيى لة شةوةتةىايى وةة ةى   
ينز ةيةىةةدا، باوةةكر يَيكى شةة ايكارايةى بةةةوارة لةةة  
ِرووى ِروو اوةوة، ثياوطةىل طة ى ى َلكدار يةةريتى  
ويةةان لةةة باوىةىايةةةوة وةر ةطةةرن، خَيةةوان ثَيكةةدَينوء 

بةةةةر ةوام  ىنةةةدا   ةخةيةةةةوة)) ويةةةان بةةةةو شةةةَي ةية    

 ةبَيت بةااى  ىةوةَيكى ئةاوةوةطَيِرو ئَيسةك ن روةى     
وةك ةبازارؤفذ لةة وياييايةدا  ةر ةىةةوَيت) يةىةةىد     
خةوةةةةَلةت ىةةةةةة بةبنيةةةةةوة  ةرك بةةةةةة ئةةةةةاواوةطَيِريى   
ةبةةازارؤفذ  ةىرَيةةت ئةوةيةةة ىةةة ثةي ةيةةديى لةطةةة       
 ايكء باوىى خنى ثضِرايدوة، لةبرى ئةةوةى ىنِرَيةك   

وةةةتكر وةو  وى ِرؤاينةةةةء   بَيةةةت، خةةةنى خةةةنى  رو   
بةا يدى بَيرشدةىااة وةر ئاوايىء بةريوِراو فنِرىةة   
بَيوراوةىةةانء  ةةةغت لةوةةةر بةةةبا زايسةةتيية ي َييةةة     
ياوةةنزىارةىان  ةىااةةةوة ىةةة ئةةةنكيىء ثَي ةةكةوا و  
خن ةي َينو) ةانروييَذ  ةَلَيت ئةوةى ِرةاكر ؤاةوة 
ىةوةةةةةَيتى ةبةةةةةازارؤفذ لةةةةةة شةةةةةنربا ا يى ىبكةةةةةاتء   

ب ة ىةوَيتييةىى لبَي ةرم،  َلِرةي، وشك، ىةبةوتى 
بةزةبروزةي ء بَيبةزةيىل بَيت) ةبازارؤفذ طاَلتةة بةة   
خَيوايةةةةةى ةطريوةةةةةاينظذ  ةىةةةةةات، ىااَيةةةةةك ثريةبةةةةةا     
ئةةاوازَيكى ةوةة يريذ  ةوةيَيةةت) ةبةةازارؤفذ بةةة ةي ى     
بةةةرز  ة ااةةة نانةةاى ثَيكةةةيدء بريوِراىةةايى زايسةةتى     

ةىااةةةةةةةةةوةخ ىةارياليسةةةةةةةةتايةى ئةةةةةةةةةَلمايى  ووبارة 
وروشةةت بةةةاى ئةةةوةوة ثةروةةت ةيةك يييةةة، بةةةَلك     
ااني ةيةةةىى ىارىر يةةة) ىةةااَيكي   ةىةوَيتةةة  اوى   
خنشةويسةةةةةةةةةتيى ةئايةةةةةةةةةا وةةةةةةةةةري ييظناذوة، وزةى  
ِرؤشةةةةنبرييى ئاواوةطَيِرايةةةةةى ةبةةةةازارؤفذ ىةةةةة بةةةةي    
بةربةوتَيكى ييية،  ةبَيتة ىايةى اَيكةَلىء شةَلةوان)  

ت ىةةة بةة ويى لةطةةة      ارَيةةك ةئايةةاذ ئةةةوة  ةر ةبِرَيةة    
                  ةبةةةةةةةةةةةةةازارؤفذ ا وةك  نايةىر يةةةةةةةةةةةةةة لةوةةةةةةةةةةةةةةر  

 ىةيارى بةَلدَير)
 ةةةة ايىء وةةةةنزى بةةةةةبَيوى ِرؤىايةىةةةةة لةوة ايةةةةة 
ةاةةنروييَذ ئةةةو ياىنىييةةةىان بةةن ثَي ةةنيار ةىاتء     
يي ةةةةةةةةةاةاييدة ات ىةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةيَي ان ِروووةةةةةةةةةياى    
فةةةةةةةةةةةرىايِرةواييكراو لةايةةةةةةةةةةةن بنةىاَلةىايةةةةةةةةةةةوةو  

تنى خنشةويسةةتىء وةةنزة بنةىاييةةةىانء  ثَيك ةي ةة
بةةةةةةةةر ةواىيى شةةةةةةةَي ازة وروشةةةةةةةتيية ىنيةةةةةةةةىايى   
ىارئة اىةةةدانء يَيةةة ان بَيةةةوى يةبلسةةةتيى خةةةاوةن     
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وروشةةةةتى زةواكارايةةةةةى ةبةةةةازارؤفذ ىةةةةة ىة اَلةةةةة    
ىَيةةوووى ب َيِر رَيتةةةوة) ئةةةوةاا ىةوةةايةايةىى  يكةةة 
بةياوى ةبةنةا ايةةذ لةة ِرؤىايةىةة ا  ةر ةىةةوَيت ىةة       

ار ةبَيتةوة، ىةضى ىت ثِر ئة اىى ثةةااطراو  بةرةي 
بةبنى يةخنشَيكةوة، ىةة ضارةوةةريدةىات، ىنضةى    
 وايةةةةةةةى  ةىةةةةةةةات) ئةةةةةةةةوةى لةةةةةةةة ةبةةةةةةةازارؤفذةوة     
وةبريىايدَيتةوة، ئةو بَيوة ِروواةية ىة لةايةن ئةنَلى 
ثروةةةةةةةيارىارو ط ىايكةةةةةةةارى خةةةةةةةاوةن وروشةةةةةةةتى    
بةرةي ارب ويةةةةوةى ن َلةةةةوة بَي ريابَيتةةةةوة) وَيةةةِراى    
ئةةةةةوة، ةاةةةةنروييَذ ثَيي ايةةةةة ىةوةةةةَيتى ةبةةةةازارؤفذ   
ط  ةةةةاواريوء باووةةةةةي منيو ىةوةةةةايةاية، لةطةةةةة   
ىيوا ةةةةةى خنيةةةةةدا، ئةىةةةةةةش ااِرا ةيةةةةةةك ىةةةةةة ئةةةةةةو  
ىةوايةاية بةبنى بَيوى ئةنَلى ةىسةار ى خنيةةوة   
 ةي ةةةةَلةوايدو وةروةةةةاىي  ةىةةةةر ، بةةةةةروةك ضةةةةنن  
ىار ايةةةةةةةةةةةةوةى وةةةةةةةةةةةةر ِراىَي ء ا يدوايةةةةةةةةةةةوى  

 وةرواىى  ةىر )خ َيندىارةىايى 
بةيدَيك خ َينةةر ثَييةاي اب و ىةوةَيتى ةبةازارؤفذ     
بَيرشكر ية بن وةر طة ان، ئةوايى  يكة وتاي ى 
ئةةةةةةةةةو ىةوةةةةةةةةايةايةيان  ةىةةةةةةةةر ء بةثاَلةةةةةةةةةوايَيكى  
بةىر ةوةيان  ا ةيا، لةىااَيكةدا بةيةدَيكى  يكةة لةةو     
بِرواية اب ون ةبازارؤفذ ىةوَيتييةىى ىةاروةيدارة)  

ةرضةةةنيَيك بَيةةةت بةراىبةةةةر بةةةة     بةوةةةتء وةةةنزىان ب  
ةبازارؤفذ وةك ىةوَيك، ئةوا لباوىةىانء ى ِرةىانل 
ياا ايَيةةةةةت ةبةةةةةازارؤفذ وةك ىةوةةةةةايةايةك لةطةةةةةة     
طَيِرايةوة ا ب   َين ، ض يكة لةىااَيكدا باوِرَيكايى 
لة خَيوايةى ةىريوةاينفذء  ايةكء بةاوىى شايسةتةى      
 بةةةةزةيي  ةاةةة ايو  رَيوةبدةيةةةة ويةةةايى خنيةةةان، ئةةةةوا 
لةخنباييب ونء بةرةي ارب ويةوةى وةك ِرؤشةنبريَيك  
لةو ضريؤىةى وة ةر ةيةَيو ىةة ثَيدةضةَيت اةبايةةبَيت     

 لةطةَليداو يةىرَيت لةياويدا ئارام ب رَيت)
ئةةةةةوةو بةشةةةةَي ةيةىى ِروويةةةةمن  ؤخةةةةى ةوةةةةتيظو   
 يةةدالن ذى طة ةةة لةةة ِرؤىايةىةةةى ة ةةريرذ ا ىةةة    

 ابةةةزب و  اَيكةةِراى ِرةواةةى وةةةرةااى ويةةايى بةَلبةزو   
لةةةيَي ان ىةةةراييكر يى  اىةةةزراوةىايى وةك ىَلَيسةةاء   
ثي ةةةةى ىاىنوةةةتايىء ياوةةةي ياليوىى ئَيرلةيةةةدىء    
خ  َيكى ىةللةِرةي ىة بةشَينةيى طةشة ةىاتء وةك 
ِرؤشةةةةنبريَيك  روةةىةةةةةى بريتييةةةةة لةةةةة وشةةةةةىايى  
ةل ويظةرذخ لبَيس و ةل)ةشيم ىى  يوذ اَيبينيةةىى  

 يةرىةيةةةد لةةةة اةةةافى  زؤرضةةةاك  ةربةةةارةى لوَينةةةةى ب 
اويةةدالى ة ةةريرذ  ةخااةةةِرووخ ليةىةةةىد ِرؤىايةةة   
بةةةزىايى ئين ليةةوى ىةةة بةشةةَي ةيةىى ثِراوثةةِر باوةةى  

) ثاَلةوايةةىايى ةشةارلو   ذ9ةونزى بريىر يةوة  ةىاتل
 ي نةةةةو، وليةةةةام وةةةةاىريى،  ةةةةد ئنوةةةةتد، انىةةةةا   
بةار ىء اةيايةةت  ةنري ئيليةنتذ، بةة ونء ثيةةاوةوة      

ايةةةخى وةةةرةىيان  اوة بةةة ويةةايى  لةةة اةةافى اويةةدا، ب
ئةةةةةةةةن  لةةةةةةةة ىنىةَل ةةةةةةةة ا، ىةضةةةةةةةى بريىر يةةةةةةةةوةى  
ة يةةةةةدالن ذى طةةةةةةيج شةةةةةَي ازَيكى اانيكر يةةةةةةوةو    
 ؤزينةةةوةى ئةةةم  ي ايةةة بةة و) ة يةةوذ لةوةةةر بةنةةة،    
ىااَيك  ةَلَيتخ ثَي  ة يةدالن ذ ثةةياىى ِرؤشةنبريى    
لةةةة ِرؤىةةةايى ئين ليويةةةدا اةةةةييا لخ اوةةةتنى يةةةاىنى   

بةآلم ةوتيظوذ لةبةرئةوةى ااِرا ةيةك  نَيوةوةنل ب و،
طةةةةةةةةة َيكى ط يةةةةةةةةدىء بةربةةةةةةةةةىى وين ةيةةةةةةةةةىى   
ىنَلنيياليسةةتاية بةة و، ياضةةارب و ثةةَي  ئةةةوةى ببَيتةةة 
ب يةرىةيةةةةةةةةةد، بنةةيدييةةةةةةةةةةىى ِرؤشةةةةةةةةةنبريايةى  

 بةرطريكاراية ب َينَيتةئاراوة)
لةةةةةة ىناةةةةةايى ِرؤىايةىةةةةةة ا، ة ةةةةةريرذ ِرةخنةةةةةة     

ةَلةى ئايرلةيدى ئاِراوتةى خَيوانء ئةيداىةىايى ىنى
ذ  ةىةةةةةةةاتء لَييةةةةةةةان  وور ةىةوَيتةةةةةةةةوةء   Feniansة

ث تيان اَيدةىات، بةبةىان شةَي ةش ِرةخنةة لةة بةةر     
ثِرؤوةيةىى ئايدؤلنوياية  ةطرَيت ىةة لة وائة اىةدا   
 ةبَيتةةةةةة بةةةةةنى بةراةوةةةةةككر يةوةى ااى ةةةةةةرايىء    
ىةوةةةةَيتى)) وةك ةاةةةةنروييَذ، ة ةةةةريرذ بةةةةةِروويى   

طةةةةيجء ِرةواةةةى ويةةةايى  يةةةاىنىيى يَيةةة ان ِرؤشةةةنبريى
ىرؤظايةةةاى ثَيكةةةوة طرَيةةدراو  ياريةةدةىات) ئةةةةوةى     



 153  

SARDAM  No. 41    2005 

وةةةرةاا باوةةيدةىات، ضةةريؤىَيكى ئاوةةايى ثيةةاوَيكى  
طة ةةةةة ىةةةةة لةةةةةياو خَيوايةىةيةةةةدا  ةطااةةةةة اةىةةةةةيى   
ثَي ةي ةةيء  ةضةةَيتة ن ااخبايةةةو زايكةةن) ةوةةتيظوذ     
لةِرَي ةةةى ز ةةرية اَيبينييةةةىى ىةة راى يةةاو  ةفتةةةرى  

ةوة  ةطااةةةةة ئةةةةةو وةةةةةرة اىةى ىةةةةة بريةوةرييةىايةةةة
ِرؤشةةةةنبري ِرام يةةةةاىر ء لةطةةةةة  ِرؤاينةةةةى بَيواىةةةةةر ا  
ياوةةةةازَيت) لةةةةة بةةةةةياوباي منيو بِرطةةةةةى ِرؤىايةىةةةةة ا  

بريوبةاوةِرى   -وةك ئةوةى لةوانيعدا بةية -ةوتيظوذ
ِرؤشةةةةنبريىء بِروابةةةةة ويى بةةةةةئازا ى ِرا ةطةيةةةةةةي ،   
ئةطةرضةةةةةةةةةةى زيةةةةةةةةةةا ةِرؤيى ىيلن راىيايةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةة   

ديةىةةةى ةوةةتيظوذ ا شةةَي ازى ة ةةريرذة بةةن    ِراطةياي
 ابِرينةةةى ئةةةةو بةشةةةةى اايبةاةةةة بةةةة خنبةَلكَي ةةةايى   
ثيةةاوة طة ةىةةةو بةوةةتكر يى بةةة طري يةةى خةةنىخ      
لثَيتان  ةَلَي  ضى  ةىةمء ضى ياىةم، بةر ةوام يةا   
لةوةر خوىةاكر يى ئةةوةى بةِروام ثَيةى يةةىاوة،  ةا      

  بَيةةت ئةةةوة ىاَلةىةةةم بَيةةت، زةوييةىةةةى باووبةةاثريا    
يةةةاخ   ىَلَيسةةةاىةم بَيةةةت) بةوَلةةةدة ةم بةيةةةةىَيك لةةةة     
شَي ازةىايى ويان ياخ   بةة ب يةةرء بةةو ئازا ييةةى     
 ةرةنةاى  َي  اةةعبري لةةخنم بكةةم، بةن بةةرطريكر ن      
لةخني ةةة  اةةةةييا  ةوةةةتةىا  بةةةةىار َين ، بةةةةروةبا   

 بَيدةي ى، ااراوطة،  ابَينانء ىةىربازىل)
بيةند ةوةتيظوذ اةةييا    اةيايةت لة لي لسةيول ا  ة 

ثيةةةةةةةةةةاوَيكى طةةةةةةةةةةةة ى ىةللةةةةةةةةةةةِرةنى شةةةةةةةةةةةةيداى   
ئنثنزوينيب ون ييية، ئةوةى لةة بةِرواى لئةةم ثيةاوة     
طة ةل ا وةر ِراىَي ة،  ةغتكر يةوةيةاى لةوةر 
ئازا يى ِرؤشةنبري، ئةىةةش ىةوةةلةيةىى بنضةينةيية     
بةةةن ىةةةارىر يى ِرؤشةةةنبري)) ىةبةوةةةت لةةةة ضةةةةااىيى      

ةر ى ئةةةةةةةازا ىء ِرؤشةةةةةةنبري، ضةةةةةةةاىكر يى بةل ىةةةةةة  
ىةعري ةةةةةةةى ىرؤظايةيةةةةةةة) لةةةةةةةو بِروايةشةةةةةةدام ئةةةةةةةو 
ىةوةةةةلةية بةةةةااى  ئَيسةةةتاش بةةةةر ِراوةةةتة، وَيةةةِراى    
 ووبارةب ويةةةةةوةى بَيرشةةةةكر ية وةةةةةر ل ةنةةةةةىايى  
ئةةةةةازا ىء ِرؤشةةةةةن ةريى ثايةبةةةةةةرزل، وةك ئةةةةةةوةى    

فةيلةوةةة وفى باوضةةةةرخى فةِرةيسةةةى ةوان فرايسةةة ا  
ةو خ اوةتة  لي اارذ باي ةشةى بةن  ةىةاتء  ةَلَيةت ئة    

ثاَلةواخن ازييايةةةةةةةةةة ثةي ةيةةةةةةةةةدييان بةوةةةةةةةةةةر ةىى  
ثَي  وةوة بةيةو لةوةةر ةىى ئةةو ي  ي َي ةرييةةوة    

 بي  برةوَيكيان يةىاوة)
بةةةةثَيى ئةةةةم ِرؤىايةةةة، بةَل َيسةةةتة خنىاَلييةةةةىانء   
طةىةةةةةىايى زىةةةةان  َي ةةةةةى  ةنةةةةة ثايةةةةة ارةىاييان     
طراناةةةةةةةوة، ِرؤشةةةةةةنبريى ثةةةةةةاش ي َيكةةةةةةارى ا ايةةةةةةا 

ت يةةةةةةةةةةةك بةةةةةةةةةةةبا طةر وويييةةةةةةةةةةة   بةبَينةةةةةةةةةةد ةطرَي
بةىةايةيةةةىايى وةك  ةنيىةةةتء ئةةازا ى) بةىي ةةة   
لةةةو بِروايةةة اب وم ىةةة ةلي اةةارذء ايةةةي رايى  ان بةةة   
ثةىكةواةةةةةيىء اةىبةةةةةةَلىء خةىسةةةةةار ى خنيايةةةةةدا  
 ةيةةةةَيو، زيةةةةاار لةةةةةوةى بتةةةة ايو بةَلسةةةةةي ايديَيكى    
ِراوتء  رووت خبةيةةِروو) بةثَيضةةوايةى خ اوةتى    

ييةوة، بَي تا ِرؤشنبريان وىارةيةةىى  ئةو ي  ي َي ةر
فراوايةةةةى  ةرفةةةةةاى ِراوةةةةتةنينةيان لةبةر ةىدايةةةةة،    
ضةةة يكة لةِراوةةةتيدا  ك ىةاةةةةىان بَي ةةةتا خةةةةةَلكى     
وةةةةةرى ادةىةنء بةشةةةةَي ةيةىى ئاشةةةةكراو بةرضةةةةاو   
 ةيايضةووةةةةةةةةَيننةوة، بةةةةةةةةةىر ةوةش لةةةةةةةةةباربر يى  
ىةاروةةيدارى  ا ثةةةروةرى لةطنِرَييةةة، خسةةتنةطةِرى  

 ةىك اكر ييةةةان بَي ةةةتا بةر ةواىةةةةو    ِرؤشةةةنبريانء
 وورخسةةتنةوةى ِرؤشةةنبريان لةةة طةيايةةديى ثةةةياىى    

 خنيان بَي تا باآل ةوتة)
لة لثةروةر ةى ونز ارىل ا ةفلة ثريذ  َل ةكاوى   
خةةةنى بةراىبةةةةر بةةةة ِرؤشةةةنبريان  ةر ةبةةةِر ، ئين ةةةا   
ِرةخنةيةةةةةةةةةىى بَيبةزةييايةةةةةةةةةيان ئاِراوةةةةةةةةتة ةىات)  

 اوةىةةايى لةةة ثاريسةةى   ِرؤىايةىةةةى ةفلةة ثريذ ىةةة ِروو  
ذ ايةةةء 1851-1848ىةااى ث ةَي ييةىايى وةاآليى ة   

ىَيوووياوةةةى بةةةةريتايى بةةةةياوباي  ةلةةة ير يةةةاىيريذ   
بةشنِرشةةةى ِرؤشةةةنبريان ياويةةةدةبات، ثاينراىايةةةةىى    
فةةةةةةراوان  ةربةةةةةةارةى ويةةةةةةايى وياوةةةةةةىء بةةةةةةنبيمى  
لثايتةةةةختى وةةةةة ةى ينز ةيةةةةةمل  ةخااةةةةةِروو) لةةةةة  
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ياوضةةىة ةفراريةك   ضةنى ئةم ِرؤىايةة ا،  وو طةة ى   
ىةة رذء ةا ةةارلو  يولةة ريريذ ِراوةوةةتاون ىةةة ةفلةة ثريذ 
بةةةةةةةبرةىاييان وةك  وو يةةةةةةةوةى شةةةةةةاريى خةةةةةةاوةن  
ِرؤشنبريييةىى ثايةبةرز بةىار ةبات بن اةةعبريىر ن  
لةةةة ا ِرةبةةة ويى لةةةة  ةوتةووةةةتاييان وةك ِرؤشةةةنبري    
لةئاوةةةةت ثاراوةةةةتنى ِرةواَيكةةةةى يةةةةةطنِر ا)  ةشةةةةَيت 

بةراىبةريان لةبةر ئةو ضاوةِروايية ياِرةزايى ةفل ثريذ 
زيا ةِرؤيايةةة ب وبَيةةت وةةةبارةت بةةةوةى  ةبَيةةت ببنةةة  
ضى) وةرة ام ةاي كر يَيكى وةر ِراىَي ى ئةو 
ِرؤشةةةنبريةية ىةةةة بةةة  نيبلةةةةةا ِرَيةةةدةىات) ئةةةةو  وو  
ثياوة طة ة وةك  ووىة  وياييةان  ةوةت َيكر  ىةة    

ةطر،  ةياي يسةةةت ببنةةةة ا َيةةةوةر لةةةة ياوةةةا ا، ِرةخنةةة    
ىَيووويا ، وااري و ، فةيلةو وفء اينريست لةة  
ىنىةَلناوةةةةةةةةةةةةةةيداء ئاىا يةةةةةةةةةةةةةةان بَينايةةةةةةةةةةةةةةة يى  
خنش  زةراييى ىنىةآليةاى ب و بن خةَلكى) ِرؤوطةار  
بةةةاتء خ اوةةةتة ِرؤشةةةنبريييةىايى ةىةةة رذ ضةةة ويةوة 
خنيانء لةوةةر اةىبةةَليى زةيةوء ثةىكةواةةيى  َلةى      

لةةةة  خةةةنى ِرابةةةات، ىةضةةةى ة يولةةة ريريذ بةةة ة يةةةةىَيك  
بةِرَي ةبةرةىايى ىنَلنيياليوم لة  ةزائريء وةكراَيرى  
يةةةىَيك لةةة بةةةطوا ةىانء بةِرَي ةبةةةرى ِرؤوياىةيةةةكء     
وةىيلى ِرَيكةىةىان، ئَيستاش ثارَيوةرى يةىَيكةة لةة   

 ىنى اييا ثي ةوازييةىانل)
بةةةةةةةةةةةةاى  1848اَيك ةةةةةةةةةةةكايديةىايى وةةةةةةةةةةةاَلى 

ةفلةةة ثريذةوة اَيك ةةةايى بةرضةةةاوب ون) ةفلةةة ثريذ بةةةة     
 ةي َيكةةةةةةى ثَياةىبةرايةةةةةةة ضارةي ووةةةةةةى ةىةةةةةةة رذء    
ة يول ريريذ بةشَلةوانء وةرواىب ون  ةخااةِروو ىة 
ئةةةةة اىى لة ةوةةةةتدايى ويسةةةةتى ضةةةةِرو ئةةةةةو با ةةةةة  
باا ويةاةةة ئةةاراوة ىةةة ىنىةَل ةةةى يةة    ةيسةةةثَين     
بةوةةةةةةةر ِرؤَلةىاييةةةةةةدا) وَيةةةةةةِراى ئةةةةةةةوة، ئةةةةةةة اىى    

يى وةةةةربةَلدايى ِرؤوياىةةةةىانء ِريكةةةةم، يةةةاو ةرىر   
بةثةلةو  ي ايى ئاَل طنِرىر نء بكوب ويةوةى يةطنِر 
ىةةة ايايةةدا بةةةى و بريوِراىةةان شةةياوى وةةاختةىر نء  

ط ةةت بةةةباىان شةةياوى طةةنِرانء بةةةى و ثلةةةىارةىان 
اةةةةةييا ىنش ةةةةكر يو بةةةةن بة ةوت سةةةةتنى ئاوةةةةايى 
ثةةةةةارةو بَينايةةةةةة يى وةةةةةةرىةوانى خَيةةةةةرا)   ةيةةةةةة  

مسبةةة ىل، بنضةةةينةييةىايى ِرؤىايةىةةةة، بةشةةةَي ةيةىى 
لةوةةةةةر بناغةةةةةى ثَي ةةةةرِبىَيى ئةوةةةة ةىان، وةةةةةىاى    
طازيننىةةةةةةان، ىةةةةةةاَلى وةةةةةةنزاييةىان، شةةةةةةَلةوايةىان،   
ىةريةظاَلةةةةةةةةةةةىان، فَيسةةةةةةةةةةتيظاَلةىانء ىنب ويةةةةةةةةةةةوة 
ط ةةةتييةىان  اِرَيةةةوراونء ةىةةة رذ ايايةةةدا لةةةة بةةةةوَلى   
ئةوة ايةةةةة خنشةويسةةةةتىء اَيربةةةة ويى ِرؤشةةةةنبريى    
ا  ةوةةةةتةبةربكات، ىةضةةةةى بةةةةةر ةوام لةةةةة ىارةىةةةةة     

 بةاِرَيدا  ةضَيت)
ةبةةازارؤف،  يةةدالن ء ىةة رذ ة ويةةةى ىةوةةايى    
ا يةةةةدِرةون، بةةةةةآلم بةةةةةىر ةوة خوىةةةةةاى ئاىا ةىةةةةة  
 ةىةةةةةن، ئةىةةةةةةش ئةةةةةو ىةوةةةةةةلةيةية ىةةةةة ِرؤىايةةةةةة    
ثاينراىييةةة وانعيةةةىايى وةةة ةى ينز ةيةةةم ا اييةةان    
بةشةةَي ةيةىى بَي َينةةة  َيبةةة َيى بكةةةن، ئةةةوةش لةةة    

نبريان لةةةةةةة  ؤخةةةةةةى ِرَي ةةةةةةةى خسةةةةةةتنةِرووى ِرؤشةةةةةة 
ىارىر يَيكةةدا ىةةة طةةةىارؤ راوب و بةةة طةةةلَيك طرفةةتء   
بةَل ِرايدن،  ا يان باي ةوازى ياوةىيان  ةثاراوت، 
يةةاخ   خيايةةةايان لةةةو باي ةةةوازة  ةىةةر ، يةةةك وةك   
ئةةةرىَيكى يةةةطنِر ىةةة  ةبَيةةت يةىسةةةرو بةاابةاايةةة      
فَيرى بنب، بةَلك  وةك ئةةزى ويَيكى بةوةت َيكراو ىةة    

 ايى ي   بةِرةشةيةىى يةطنِرة بنى)خ  ى وي
ىةبةوةةةةةت لةةةةةةو ةاي ةةةةةكر يايةى اايبةةةةةةاو بةةةةةة  
ِرؤشةةةنبري، وااةةةة ِروويكر يةةةةةوةى ىةوةةةةلةيةك يةةةةان    
بريؤىةيةةةةةةةىى  يةةةةةةاريكراوو ثَي كةشةةةةةةكر يى بةةةةةةة    
ىنىةَل ةةةة، نةةةا كر يى ىةةةو يةةةان ئابةةةةي  َيِران يييةةةة 
بةبنيةةةةةةةةةةى بةَل ِرايديةةةةةةةةةة ىنىةآليةايةىاييةةةةةةةةةةوةء  

ي  ىةبةوةةتى خوىةةةاكر يى  بةشةةَي ةيةىى بنضةةينةي 
 اى  ةزطاىايى  ةوةآلاى بريوىراايايةء فةرىايبةةرة  
بةخ ةةةةندةىان يييةةةةة) ةاي ةةةةكر يةىايى ِرؤشةةةةنبري   
خةةةة  ى ئةةةةةو ضةةةةااىيةية ىةةةةة ث ةةةةت بةيةةةةةىَيك لةةةةة     
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شةةةَي ازةىايى بنةةيةةةدى  ةبةوةةةتَيت ىةةةة خةةةاوةن     
وروشةةةةتَيكى ط ىايكارايةةةةةى خنبةَلى راَينةةةةةء بةةةة   

ينةةةةةةوةى ئةةةةةةنكيىء   ابةةةةةِران  ةروةوةةةةةتة بةةةةةة ا َيو  
 اوةريكر يةةةى ئةخةنييةةةةوة) ئةىةةةةش ىةوةةةةلةيةىة  
 ةبَيتةةة بةةنى انىةةارىر يى يةةاوى ىةوةةةىة) لَيرةشةةدا  
ون ورى  ياىةرةوة، زايينى ضنييةاى بةىاربَينايى 
زىاية بةشَي ةيةىى ضاكء ضنييةاى  ةوت ةر اية لة 
زىةةةةةةةان، ىةةةةةةةة  وو ِرواَلةةةةةةةةاى  ةوبةةةةةةةةريى ىةةةةةةةارى  

 ِرؤشنبرييو)
ارى ئيمِرؤىايةةدا ِرؤشةةنبري ةاي ةةى ئةةةى لةةة ِرؤوطةة

ضةةةى  ةىةةةاتن يةةةةىَيك لةةةة باشةةةمنيوء وةرِراوةةةتمنيو   
وةآلىةةةىان بةةن ئةةةم ثروةةيارة ئةوةيةةة ىةةة ىنىةَلناوةةى  
ئةةةةةةىريكى ةوةةةةةةى رايةةةةةةت ىيلةةةةةوذ  ةيدااةةةةةةةوة ىةةةةةةة   
ِرؤشةةةةةةةنبريَيكى اةةةةةةةةواو وةةةةةةةةربةخنيةء ةاي ةةةةةةةى   
اَيِروايينَيكى ىنىةآليةاى ثِر بةوتء وةنز  ةىةاتء   

اىَي ةةةةى بةيةةةةة بةةةةن طةيايةةةةديى    ا ايايةةةةةىى وةر ِر
بريوِراىةةةةةةةةةايى خةةةةةةةةةنى لةِرَي ةةةةةةةةةةى ثةخ ةةةةةةةةةايَيكى 
ِراوةةةتةوخنى ِراشةةةكاوةوة ىةةةة  ةا ايَيةةةت بةةةةبَيوةوة  

ي ووةي يةاىخ   1944خنى بسةثَين ) ةىيلوذ واَلى 
لِرؤشنبرية وةربةخنىان يان ئة اىى ثةةراوَيوب ون  
ِرووبةةةِرووى  نرَيةةك لةةة بةوةةتكر ن بةةة يائ ىَيةةدىء    

بنةةةوة، يةةان  ةضةةنة يةةاو  اىةةةزراوو    ثةىكةواةةةيى  ة
ىنى اييةةةةةةةةةاء  ك ىةاةىايةةةةةةةةةةوةو وةك ئةيةةةةةةةةةداىى   
طرووث ةةةىل ِرَيةةوةيى بضةة وك لةةة ِرووى ئينتيمةةاوة بةة   
بةوةةةةتكر ن بةةةةة بةرثروةةةةيارَيتى بِريارطةةةةةىل طةةةةري   
 ةر ةىةن) لَيرة ا ب ويى ىةوَيك بةة بةةىرَي رياوَيكى   
لبةندةوةةةةةةةةةت وةرطراةةةةةةةةة ول لةةةةةةةةةة ثي ةوةةةةةةةةةازيى  

ضارةوةةةةةةةةةةةةرييية، ضةةةةةةةةةةة يكة زاييارييةىايي ةةةةةةةةةةةدا 
بة ةوةةةت َينايى ثَيك ةي ةةةي لةطةةةة   ةةةةىاوةر، وةك  
ئةةةوةى ةاةةنمذ لةةةياو  ةةةىاور ا ىةةر ى، لةةةم  ؤخةةة ا     
ىة اَلةةةةة، بةةةةةى راى لئاىِرازةىةةةةايى بة ةوةةةةت َينايى   
ثَيك ةي ةةةةتنى ىاري ةةةةةرل، ئةةةةةو  راوةى ِرؤشةةةةنبري    

ىاىةَلةةةى ثَيةةدةىات،  ووضةةارى زةواكةةر ن  ةبَيةةتء    
ِرووبةِرووى ااىةة ئةةرىَيكى ىةةزن    برييارى وةربةخن 

  ةىااةوة ىة ةىيلوذ بةم وشاية  ةريدةبِرَيتخ
ب يةرىةيةةةدء ِرؤشةةةنبريى وةةةةربةخن  وايةةةو لةةةةو    
ىةوةةايةاية ىةىايةةةى ىةةاونء ا ايةةاى بةةةرطريكر نء   
ىنش ةةةكر ييان بةيةةةة  وى ثِرؤوةةةةى ِرؤاينكر يةةةى  
شةةةةتة ِرةوةةةةةيةىانء  وااةةةةري  ىر ييةةةةان) ئَيسةةةةتا     

دوو بريتية لةة ا ايةاى  ةىاىةك     ةرىكر يى ي َيى زين
بةَلدايةةةةةةةةوة لةةةةةةةةة ِرووى شةةةةةةةةَي ازة ِرؤاينيةةةةةةةةة لةةةةةةةةة  
ناَلبةةدراوةىايى اَيةةِروايدء ئةةةن ء ور وخاشةةكر يى    
ئةو شَي ازايةى ئاىِرازة ي َيكةايى ثَيك ةي ةي لوااةة    
ويسةةةةةتةىة ي َيكةةةةةايى ةاي ةةةةةكر نل بةبنيايةةةةةةوة    
بكوةىةةةةةان ثةةةةة   ةىةةةةةةن) ئةةةةةةم ثَي ايةةةةةةى ب يةةةةةةرى  

ىر يةوةى  ةىاوةري  بةىي ةة بةن    ةىاوةرىء بري
خوىةةةةةةةةةةةاكر يى ثَيداويسةةةةةةةةةةتيةىايى وياوةةةةةةةةةةةت  
 ةطةة  َينرَيو) بنيةةة ثَي يسةةتة باوىةةارىء ىنش ةةى  
ِرؤشةةنبري لةةة ض ارضةةَي ةى وياوةةةادا ضةةِربكرَيتةوة،   
ضةة يكة ئةطةةةر برييةةار خةةنى يةبةوةةتَيتةوة بةةة بةةةباى  
 ةنيىةةةةت لةةةة ىلمةيَيةةةى وياوةةةيدا، ئةةةةوا ياا ايَيةةةت 

 اى ئةزى ويى زيندوو ا بَيتل)لةئاوت اَيكِر
ئةةةةةةم ثةرةطرافةةةةةة ثَي يسةةةةةتى بةةةةةة خ َينديةةةةةةوةو   
وةةةرلةي   خ َينديةةةوة بةيةةةء ثِريةةةاى لةةة ضةةةيديو   
ثَي ةةةةةء   ةةةةةنء  ةغتكر يةةةةةوة ِرَينمايكةةةةارة ثةةةةِر     
بايةخةةةىان) وياوةةةت لةةة بةةةى و  َي ةيةةةك بةيةةةو     
 ةرفةةةاى بةةةَل ااو بةةن  ي ايةةةىايى ب يةةةرو فيكةةرى     

ةء لةبةربةةةىان بةةنش بةةةَل ااو بةةن  ِرووت لةئارا ايييةة
 ي ايى بابةايب ويى خةىسار  يان  ي ايى اينريى 
ل ابةرزايةةة ىة اَلةةة) ِرؤشةةنبريةىان ىةة ِرى ِرؤوطةةارى    
خنيايوء وياوةةاى ط ةتى ِرَيكيةان  ةخةات بةن ئةةو       
ةاي ةةةةةكر يايةى ثي ةوةةةةةازى يةةةةةان ِراطةيايةةةةةديى    
 ةةةىاوةرى لةةةخنيان  ةطرَيةةتء  ةاةة ايو خةةنِراطرن     

بةةةة بةةةةى و ئةوايةةةة، ئةةةةوةش لةةةة ِرَي ةةةةى      بةراىبةةةةر
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بة رؤخسةةةتنةوةى وَينةةةةةو طَيِرايةةةةةوة ِرةمسيةةةةةىانء  
بةبايةةةةةةةةةىايى  ةوةةةةةةةةةآلاةوة ىةةةةةةةةة بةشةةةةةةةةَي ةيةىى  
برةووةةةةةةيدوو بةةةةةةبنى ئاىِرازةىةةةةةايى ِراطةيايةةةةةديى    

يةك بةر اةييا بةبنى  - ةىاوةرييةوة  ابةشدةىرَيو
 ئاىِرازةىايى ِراطةيايديةوة، بةةَلك  لةِرَي ةةى ضةةيديو   
ئانةةةةارى بةىةايةةةةةيى فيكةةةةرةوة ىةةةةة ىار ةىةةةةات بةةةةن  
ثاراوةةةتنى  ؤخةةةى  اىةةةةزراوو بةةة ويى شةةةتةىان لةةةة    
ِرواي ةيةىةةةوة بةةن وانيةةر  ةثارَيورَيةةت ىةةة نبةة َلكراوو 

ئةىةةةةةةش بة ةوةةةةةتةبةرىر يى ئةةةةةةوةى   -ىةةةةةنرىراوة
ةىيلوذ ياويدةيَيت ثِرؤوةى  ةىاىك لة ِروو بةةَلماَلد  

َ ىةةةةةة يةةةةةاخ    ابينكر يةةةةةى ىةةةةةنثيى ئةَلتةةةةةةريااي   
 ِرؤشنبريان  ةا ايو بةثَيى ا ايا  ةنيىةت  ةربِرن)

ضةةيد وةةةخت بة و ىةةااى  وايةد  ةةةي ى ىةيةةداو    
 وى عةةرياي وةبةةري باوآلايةةايى ب َينينةةةوة ىةةة وآلاةةة      
يةةةى را ةىان بَيوَيكةةى بَيتةةاوان يةةان ااوايباريةةةىراو   

لخَيةةرا  اطريىر يةةى ظَيتنةةامء ثةيةةةىا لةايةةةن   -يييةةة
ء   ةةةة لةةةةخنى بةةةي  -بريىرالبِرياروةةةازةىايةوة لةةةة

ىةوةةَيك بةثنليسةةى  ي ةةايى بةَلنةبةةوار وة) ثَيم ايةةة 
ئةةةوة ئةةةرىى ِرؤشةةنبريةىان بةة و لةةةو ىااةةة ا، وااةةةة       
 ةب ايةةةةةة اةةةةةةث انزيان لةةةةةة طةةةةةةر ةيى ئةةةةةةو شةةةةةتاية 
بكر ايةاةةةوة ىةةة لةةةبريىراب ونء ثةي ةيةةديى يَيةةة ان     
ئةو شتايةيان بدؤزيبايةاةةوة ىةة بة ويى ثةي ةيةديى     

يايدا ِرةاكراوةب و، ئةوةشيان  ةربريبايةة ىةة   لةيَي اي
ئاِراوةةةةتةى ئةَلتةةةةةرياايظى ىةةةةارىر ن لةةةةةئارا اب و و   
 ةىرا ِرَي ة لةة  ةةي ء ىةبةوةتةىايى ةوَيرايكر يةى     

 ىرؤظذ ب ريَيت)
خاَلى وةرةىى لة  ةنةىةةى ةوةى رايةت ىيلةوذ ا،     
ياىنىييةةةةةةة لةةةةةةةيَي ان  ةةةةةةةىاوةرىء ااىةىةوةةةةةةيدا)  

ة لةةةيَي ان  ةوةةةآلاةىايى  يةةاىنىيى ِرةطةةداى ااو بةيةة 
لةةة  ك ىةاةىايةةةوة بي ةةرة اةةا    -ِرَيك ةةراوة نةبةةةىان 
ء ئةو اوازيية ِرَيوةييةى اةييا - ةطااة ىنى ايياىان

ااىةةةةةةةىان ياطرَيتةةةةةةةوة، بةةةةةةةَلك  ئةةةةةةةو ىرؤظايةةةةةةةش   

 ةطرَيتةوة ىة ثايةيةىى اوةىى ثاشكنيايةيان بةية 
لةطةةة  ىةىايةايةةةىان، ىرؤظةةة بضةة وىةىان،  ةوَلةاةةة   
بضةة وىةىانء ِرؤشةةةنبريىء ِرةطةةةزة وَير ةوةةةتةىانء   
            ثلةةةةةةة يوىةةةةةةةىان) ط ىةةةةةةا  يييةةةةةةة ِرؤشةةةةةةنبري وةةةةةةةر  
بةبةةةىان ئةةةو ثنلةيةةة ىةةة اوازةىةةانء ي َينةرايةةةةاى      

 يةىراوةىايى اَيداية)
ىةوةةَيكة  -وةك بةيةةدَيك  ةريةةدةبِرن-لِرؤشةةنبريل

بة ةِرؤبةو بة  ذ  ةضةَيت، بةةآلم خةن ئةةو ِرؤَلةة ئاوةان         
ة، بةةروةبا ئاوةايي  يييةة ِرةاكرَيتةةوةو ث ةتى      ييي

اةةة  بكرَيةةةةت، بةوثَييةةةةى بِروايةةةةةىى ِرؤىايسةةةةيايةى   
ئايدياليسةةةتايةية) لةوانيعةةةداء بةةةةثَيى اَي ةي ةةةتنى   
خةةنم بةةن وشةةةىة، ِرؤشةةنبري ىةوةةَيك يييةةة خ اوةةتى     
ئاراىكر يةةةةوةى  ؤخةةةةىايى بةةةةبَيتء  َي ريىةةةةرى   

يى ىةةةن ةي ي  يييةةةة، بةةةةَلك  ىةوةةةَيكة بةةةةى و بةةة و 
خنى  ةخااة خوىةةاى بةوةتى ِرةخنةطرايةةوة، ئةةو     
بةوةةةةتةى باييةةةةدة ات ناَلبةةةةة ئاوةةةةايةىان، بةةةةريوِرا     
ئاىا ةىراوةىانء ئةةو بةَل ةة يةرىةة ط  اوايةة نبة        
يةةةةةةىات ىةةةةةة ايةيةةةةةة بةةةةةةبَيو يةةةةةان اةنليدييةةةةةةىان      
 ةريدةبِرن) ئةوةى ئةو  ةيكةات يةاِرةزايى  ةربِرينةى    

 ةىةاريى ضةااىايةية بةن    يَي ةايظاية ييية، بةةَلك  ئاىا 
 وانى بةى و ئةواية بةبةرضاوى بةى ايةوة)

ىةوةلةىة بةىي ة  ةربارةى ِرةخنةطراو ييية لة 
وياوةةةةاةىايى  ك ىةةةةت، بةةةةَلك  بريىر يةوةيةةةة لةةةة  
ثةةةياىى ِرؤشةةنبري وةك ثةةارَيوةرى  ؤخَيكةةى وريةةايى   
بةر ةوامء ئاىا ةباشى يةةطنر بةن ِرَي ةيةة ان بةةوةى     

اخ   ئةةةةو بريوِرايايةةةةى  ان بةةةة ييمضةةةة  ةنيىةةةةت يةةة
             ِراوةةةتيايدا يةةةراوة ئاِراوةةةتةى بةةةي  ىةوةةةَيك بكةةةات     

 للة وياييدال)
ئةةةةةةةوةى لةةةةةةةم ثةياىةةةةةةة ا بةيةةةةةةة، وانعيةةةةةةةاَيكى  
ِرةطةةةداى ااو و وزةيةةةةىى ئةةةةنكيى))ء ىلمةيَييةةةةىى   
ئةةةةاَلنزة بةةةةن خ َلىايةةةةديى باووةةةةةي ييةك لةةةةة يَيةةةة ان   

َيداويسةةتيةىايى ىَي ةةةىايى ىرؤظةةدا ىةةة بريتيةةة لةةة ث 
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بكوىر يةةةةةةوةو باوةةةةةكر ن  ةربةةةةةارةى لةةةةةة ىايةةةةةةى   
ىنىةآليةايةةةةةةدا) ئةىةةةةةةةش وا ةىةةةةةةات ىنش ةةةةةةَيكى    
بةاابةةةاايى لةثضةةِران يةةةباا و بَيةةت، ىنش ةةَيك ىةةة    
بةثَي يسةةةت ىةةةاى  يابَيةةةتء ياطااةةةة ثلةةةةى ىةةةةىا ،       
وةةةةةةةرةِراى ئةةةةةةةوة ئةةةةةةةو ضةةةةةةااىىء ئاَلنزييايةةةةةةةى    

ريو شةةتى لةخنيةةدةطرَيت، بةةةاى ىنةةةوة  ةوَلةىةيةةدا 
ياو ثةياىةىةية، ئةطةرضى يابَيتة بنى ياو ةرىر يى 

 ىةوةىة بةشَي ةيةىى اايبةاى)
 

 هيَمايةك:
ئةىة يةىةةىد وايةةى شةةش وايةيةة ىةة ةئيةدوار        
وةةةةعيدذ لةةةة  ةزطةةةاى ِرا يةةةنى بةريتاييةةةةوة بةةةةياوى 
لوايةةةةةةىايى ريةةةةةرل ثَي كةشةةةةةيكر وة) ئةوايةةةةةةش  

 ارايى فيكةرو  ىنىةَلة وايةيةىو واآلية يةىَيك لةة يةاو  
ِرؤشةةةةنبريى بةط ةةةةتى ثَي كةشةةةةيدةىةن) ئيةةةةدوار     
وةةةةةةةةةعيد ئةةةةةةةةةو وايايةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةوَير ياويي ةةةةةةةةايى   

 لةاي كر يةىايى ِرؤشنبريل ا بكوىر ؤاةوةخ
 Edward Said: representations of Intellectual, 

London- Vintage 1994. 

 
 
 

 ثةراويَزةكان
ئةةةةةةةةةةيتنيين طراى ةةةةةةةةةى،  ةفتةةةةةةةةةةرةىايى زينةةةةةةةةةدان، -1
 َلبوار ةىانخبة

Antonio Gramsci the prison notebooks selections, 

trans. Quintin Ilioarc and gcoffrey nowell- 

smith(lod – on lawrence and wishart1973)  

 ليان بندا، خيايةاكر يى ِرؤشنبريانخ-2

 Lien Bemda, the Itreason of Intellectuals, trans 

Richard Aldingon (London nortin 1973. 

 وثةاينةىانخ  وو بةرَيمى ئةَلمايد ىة بةريةىَيكيان لة 

وةةةةةر ةىى ئيم راانريةةةةةاى ثةةةةريؤز ا ىريَيكةةةةى ثةاةةةةي    
 فةرىايِرةواييدةىر )ةوةرطَيِرذ

شةةَي ازَيكى زىةةايى ئين ليوييةةة ىةةة  ةةنري    Newspeakوو
ل ا باوةةةيكر وةو ئةةةة اىى  1984ئنرويةةة  لةةةة ىتَيبةةةى ل 

ك ااةةةىايى بةةن ايةةى ىةةةىى ط  ةةاوء     ى راكر يةةةوةى ثَي
ثَيك َينايى وشةطةىل زؤر ياشرينى خاَلى لة ونز طةشةى 
بةةةو زىايةةة  اوة، بةةة نرَيك ىةةة لةطةَليةةدا ئةةة ة ء فيكةةر       
ىة اَلةةةةة بةةةةةبو) ئةةةةةم وااايةةةةة  ا ةبِرَيةةةةت بةوةةةةةر بةةةةةر       

 شَي ازَيكى باوشَي ة ا) ةو) عةرةبىذ
 )52بةىان وةرضاوةى ثَي  و  -3
ازرطةةةةةةايَيكى ثرؤاسةةةةةةتايتى ة ةةةةةةان   ب 1762وةةةةةةاَلى -4

ىاائةةةا ذ لةةةة انلةةةنن  ا طةةةاييكراو بةةةةااوايى ى شةةةتنى     
ىنِرةىةى ىة ويست يةاى ببَيتة ىاانليك لةوةَيدارة راوة)  
بةَل ةىةةةى لةةةة  وى بةةة و بَيبناغةةةة بةةة و، بةةةةآلم بةةةةخَيرايى  
 ا طةةةةاييكر يى  ةطةِرَيتةةةةةوةى بةةةةةن ئةةةةةو بةةةةِروا بةةةةةاوةى     

اوةةةةايى بِريةةةةارى ثرؤاسةةةةتايتيةت  ةىةةةةارطريةء زوو و بةئ
ى شةةةةتنى ئةةةةةو ثرؤيسةةةةتايتاية  ة ات ىةةةةة ث ةةةةتدةىااة     
ئايينةىةةةةةةةةى خةةةةةةةنى) ظةةةةةةةنَلتَير بةَلمةةةةةةةةاَيكى ىيللةةةةةةةى     
وةرىةوا وى بن ضاىكر يى ياوباي ى بنةىاَلةى ىاائا  
بةرثاىر  ةئةطةرضى ئَيستا  ةزايد ظنَلتَير خنى بةَل ةةى  

 بن بَيتاوان  ةرىر يى  ان ىاائا   ابَيناوةذ)
رييةةة يةةةيارَيكى  وى ئةل ريةةد  راي ةةن  بةة و)   ىةةنرير با

بارييةةةة ِرؤىاين وةةةَيكى فةِرةيسةةةى بةةة و يةةةةىَيك بةةة و لةةةة      
يةىةةةةةىد باي ةشةةةةةىارايى بريوبةةةةاوةِرى فاشةةةةيومء  وى    
ِرؤشنبريان ب و) لة ىناايى وة ةى ينز ةيةمء وةةرةااى  
وة ةى بيستةىدا وياوةو  اىةنىى لةة بريؤىةةى يائاطةايى     

ىة ضةيديو ِرةطةةزء ىيللةةت    وياوى ىر وة بةو ىايايةى
 بةط تى بةَل رى بريوِراو ىةيلى بةىنىة   ةبو)

 ةةارَيكى  يكةةة بريةةار  طراوةةية ىتَيبةةى    1946وةةاَلى -5
 لخيايةاكر يى ِرؤشنبريانلى ضاثكر ؤاةوة)

ئةةةالظد طنَلديةةةةةر،  ابةةةةاا وى ِرؤشةةةةنبريانء ِرابةةةة ويى  -6
 ضينَيكى ي  خ
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Alvin W Gouldner, the Future of intellectuals and 

the rise of new class (New York Scabury press 

1979). 

ىي ةةَي  فنىةةن، بَيورىةعري ةةة) ط ت طةةنى بةَلبةةوار ةو    -7
ئاىةةةةا ةىر يى ىةةةةنلد   1977-1972ي ووةةةةينى  يكةةةةة  

 طنر ونخ
Michel Foucault, Power/Knowledge, selected in 

tericws and other, writing 1972-1977 ed. Colivn. 

 ئةشعيا بريلد، برييارايى ِروو خ-8
Isaiah Berlin, Russian Thinkers, ed Ilienry Liardy 

and Ailleen Kell (London Penguin 1980). 

شةةةيم    يةةةو، ب وايةةةةوةى وةةةيلتك، ضةةةةيد واارَيةةةك    -9
 لةبارةى ئة ةبى ئَيرلةيدييةوةخ

Seamus Dwane, Celtic Revivals, Lssats in Modern 

Irish Literature 1880 (London Faber 1985) 
 pp75-76. 

 
 

 

 سةرضاوة
 ) 1995  زةيرايى  3طنظارى ليووىل، وىارة 

 لة وايدى طنظارةىة وةرطرياوة)
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 ئةدؤنيس دامةزريَنةري هونةري شيعري عةرةبي
 
 

  ئيدوارد سةعيدئيدوارد سةعيد
  لة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةدلة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          كاتَيك قسة لة بارةي ئةدؤنيس دةكةين، 
            قسة لة بارةي شاعريَيكي طةورة و ناوازة 
دةكةين، زؤربةي رةخنةطران ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن 

رَيبةري شيعري هاوضةرخة و  كة ئةم شاعرية
توانيويةتي رَيبةرايةتيي بزوتنةوة ثَيشِرةوييةكةي 
              بكات. ئةوةيشي كة ئةمةي بؤ فةراهةم 
              هَيناوة توانايةكي زمانةوانيي دةطمةن و 
 ويذدانة رةسةنةكةيةتي. بةو جؤرة ئةدؤنيس بوو 
 بة دامةزرَينةري هونةري شيعري عةرةبي بة
ستايلَيك كة ماوةيةكي درَيذة لةو ضةشنة ستايلة 

 سةري هةَلنةداوة.

ئةوةي دةمةوَي ئاماذةي ثَي بكةم بريتيية لة 
ئةدؤنيس بة سيفةتي ئةوةي بة ثلةي يةكةم 
دياردةيةكي رؤشنبرييية، بة هيض جؤرَيكيش 
نامةوَي بةرهةمة شيعرييةكاني فةرامؤش بكةم، 

سياقي  بةَلكو دةمةوَي ئةزموونةكةي خبةمة
زةمةنةكةي خؤي و هةروةها سياقي ئةو 
كؤمةَلطايةي كة تيايدا كةسايةتييةكي كةم وَينة و 
جياواز بوو. هيوادارم لَيرةدا تةنها وةكو 
ثرؤفيسؤرَيك بريم لَينةكةنةوة كة دةرفةتي 
رَينوَينيكردني جةماوةرَيكي طوَيِرايةَل بؤ قسةكردن 

ئةدؤنيس  فةرامؤش ناكات، بةَلكو وةكو خوَينةرَيكي
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بريم لَيبكرَيتةوة كة هيواخوازة دان بةو قةرزة 
طةورةيةدا بنَيت كة عةرةب و خوَينةراني شيعر و 

 رةخنةيش قةرزار بني.
لةو كتَيبةدا كة وةكو تَيزي دكتؤرا ثَيشكةشي 

و املتحول(،  الثابتكردووة "ستاتيك و ديناميك" )
ئةدؤنيس لة دوو تةوذمي طةورةي كولتوري 

وَيت و بةدياريكراويش لة رؤشنبرييي ئيسالمي دةد
عةرةبيدا. تةوذمي يةكةم ناو دةنَيت كولتوري 
خةليفة: ئةمة رؤشنبرييي رةمسيية كة تةنها بةهَيز 
رَيك ناخرَيت بةَلكو دةسةالتيش رؤَلي 
لةبةِرةمسيكردني ئةو رؤشنبريييةدا دةبَيت، 
هةروةها بة خوَيندنةوةيةكةوة كة بة تةواوي خؤي 

و كةلةثوورةوة بةستبَيتةوة، لَيرةدا بةرابردوو 
دامةزراوة ئابووري و سياسي و ئاينييةكان 
ثشتطرييي ئةو رؤشنبرييية ِرةمسيية دةكةن، ئةم 
ِرؤشنبرييية بةر لة هةر شتَيكي تر ثابةندة بة 
كؤمةَلَي ماناي جَيطري و ستاتيك كة بةردةوام 
دووبارة دةبَيتةوة و ئةدؤنيس ئةمة ناو دةنَيت 

( هةروةك لة ناونيشاني الثابت" واتة )"ستاتيك
 كتَيبةكةيدا بةكاري هَيناوة.

ئةوةي لة رووي ديالَيكتيكييةوة ثَيضةوانةي 
يان دذي ئةم تةوذمةية، بريتيية لة رؤشنبرييي 
داهَينان و ياخيبوون و سةرلةنوَي تةئويلكردنةوة و 
بنياتنان و بةرطري و هةمةِرةنطي. لَيرةوة كولتوري 

ييةكاني خوارةوة داهات، كولتوري ضينة ناِرةمس
خةواريج و سوفييةكان، ئةمة لة ِراستيدا زيندةطيي 
كولتوري عةرةبي ئيسالميي بةرجةستة دةكرد، 
ئةطةرضي ئةمة، وةك ئةدؤنيس دةريدةخات، برييت 
بوو لة ضةشنَيك لة بَيباوةِري و ئانارشيزم و 
رووخَينةر بةشَيوةيةكي قووَل و بة هةستَيكي 

رامبةر بة سروشت. ناتةبايي نَيوان ئةو طةورةوة بة
دوو تةوذمة، بةشَيوةيةكي تراذيدي )و لةوانةية 

بةشَيوةيةك كة ناشَيت فةرامؤش بكرَيت(، لة 
 جةنطي نَيوان ئَيران و عَيراقدا دةركةوت.

لَيكؤَلينةوةي ئةدؤنيس بؤ ئةو دوو تةوذمة، 
زؤر طرنطة بة تايبةتي سةبارةت بة خؤي وةكو 

كةلةثوري ئيسالمي و وةكو سةرلةنوَي خوَينةرَيكي 
تةئويلكردنةوةي ئةو كةلةثورة و هةروةها وةكو 
كةسَيك كة بةشَيوةيةكي داهَينةرانة تيايدا دةذي. 
سةرةتا تَيبيين ئةوة دةكةين كة ئةدؤنيس 
هاوثةمياني تةوذمي دووةمة، واتة تةوذمي 
رؤشنبرييي روخَينةري ناِرةمسي و داهَينان و 

مَيز. بةالم ئةطةر تةنها لةم ئاستةدا تةئويلي خةياال
بوةستني ئةوا خاَلَيكي سةرةكيمان لة دةست 
دةضَيت، ئةويش: ئةدؤنيس لة هةموو شوَينَيكدا 
ئةو بابةتة يةكاال دةكاتةوة كة ضؤن بةهؤي 
رؤشنبريييةكةي ترةوة )واتة رؤشنبرييي 
خولةفاكان(، رؤشنبرييي داهَينان و طؤِرانكاريي 

           دَيتة ئاراوة. ئةوةي لَيرةدا  شؤِرشطَيِرانة
           طرنطة بريتيية لة ديالَيكتيكي نَيوان دذةكان، 
نةك تةنها ثَيداطرتن لةسةر طؤِران و لة ثَيناوي 

 شؤِرشدا.
مومكني نيية، كاتَيك بري لة ئةدؤنيس 
دةكةينةوة، بةشَيوةيةكي ثَيويست جةخت لةمة 

ؤ منوونة ئةو هةسيت بكرَيت. ثَيمان دةَلَيت بؤضي، ب
بةوة كردووة كة زؤر طرنطة وةكو شاعريَيك 
سةرانسةري كةلةثوري عةرةبي ئيسالمي 
خبوَينَيتةوة، بة ِرَيطةي تايبةتيي خؤي 
خوَيندنةوةي بؤ ئةجنام بدات و بةشة جياوازةكاني 
ببينَيت و ئةزموونيان بكات سا لَيكدي دوور بن يان 

ششي قةبة و هاوشَيوة و هاوِرةطةز بن. ئةمة كؤ
قارةمانانةي ئةو شاعرية شيدةكاتةوة كة هةوَلي 
داوة ذمارةيةكي طةورةي تَيكسيت ئيسالمي لة 
ئةرشيف و قوتاخبانةكاندا رزطار بكات، ثاشان سةر 
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لةنوَي هةموو ئةو تَيكستانةي خوَيندؤتةوة بةالم بة 
شَيوازَيكي زيندوو و كراوة. ئةم جؤرة 

ةَلَيت تا ض ثلةيةك خوَيندنةوةيةي شاعري ثَيمان د
ئةدؤنيسي ثَيشِرةو شارةزا بووة تيايدا بة ضةشنَيك 
كة ئةطةر شاعريَيكي كةمدةست و كاَلفام بواية ئةوا 

 بةنةزاني و بةناضيزةيي تووِري دةدا.
كةواتة ئةدؤنيس شاعريَيكة رؤشنبريييةكي 
قووَلي هةية، شيعرةكاني ئيمرولقةيس و ئةبوعةالي 
مةعةري و موتةنةبي و شيعري ذمارةيةك لة شاعرية 
نوَيخوازةكاني بةضاكي خوَيندؤتةوة. لَيرةدا لة نَيو 
شاعرياني عةرةبدا ضةند شاعريَيكي كةم هةن كة 

وةرطرتووة و فؤرمي قةسيدةيان بةشَيوةيةكي كامَل 
شارةزاي بوون، يةكَي لةوانة ئةدؤنيسي شاعرية. 
بةالم لة هةموو ئةو شتانةي دةياننوسَيت شَلةذانَيك 
لة نَيوان ئةو شتةدا هةية كة بة مريات ماوةتةوة و 
نَيوان ئةوةي بة نوَي دادةنرَيت، واتة شَلةذانَيك لة 
نَيوان بة مريات بؤماوةو داهَيناندا، ئةم شَلةذانة 

خود ئةم شثريزةيية بةشَيوةيةكي داهَينةرانة يا
بةردةوام تازة دةكرَيتةوة و بةرهةم دةهَينرَيتةوة، 
وةك ضؤن هَيرمينوتيكة ئةندَيشةييةكان لةكاري 
تةئويلدا ئةو كارة دةكةن. كةواتة لة ئةدؤنيسدا 
رابردوو و ئَيستا بة نَيويةكدا دةضن، ئةم بةنَيو 

ن رابردوو ئَيستا لة يةكداضوون و تَيكضِرذانةي نَيوا
ثرؤسةيةكدا دةردةكةوَيت كة ئةدؤنيس بة 
بايةخَيكي طةورةوة لَيكؤَلينةوةي لةسةر كردووة بة 
جؤرَيك هيض كةسَيك ثَيش ئةو بةو ئةندازةية 
بايةخي بةم مةسةلةية نةداوة. كةواتة ئةمة 
ئةدؤنيس دةكات بة ثةروةردةكاري شيعريي 

طة لةمانة، بةالم ئةدؤنيس، ج سةردةمةكةي خؤي.
دؤزةرةوةي تازةطةريي عةرةبيية و قسةكةرَيكي زؤر 
زمان ثاراو و ثةتيي مؤدَيرنةية. هيض كةسَيك 

 و برية شاعرية نوَييةكان ئةوةندةي ئةو ثَيشوازيي لة

تازة و وروذَينةرةكان نةكردووة. لةبةرامبةر 
لةوانة –كؤمةَلَيك نووسةري هاوضةرخي خؤيدا 

مواقف"ي بؤكردنةوة. " دةرطاكاني طؤظاري -منيش
ئةدؤنيس بايةخي بةدةوروبةري خؤي دةدا و 
كةسَيكي الثرةسةن و فزوليبوو، كةسَيكي رؤحسوك 
و هاندةرو اليةنطربوو، هةميشة كةسَيكي ثِر لة 

لة ئةدؤنيسي رةخنةطردا، ئةدؤنيسي  زيندةطي بوو.
هاوِرَي و ئةدؤنيسي سةرنووسةري طؤظاري 

هةر بةتةنها خؤي "مواقف" دةبينني، ئةو طؤظارةي 
داميةزراند و بةِرَيوةي دةبرد، ئةو طؤظارة وةك 
ثةجنةرةيةك وابوو خزمةتي نووسةري عةرةبي 
دةكرد بةرةو جيهان، هةروةكو ثةجنةرةيةكيش بوو 
بؤ جيهان تا لةوَيوة باشرتين بةرهةمةكاني دونياي 

 عةرةبي ببينرَيت.
ئةوةي كة درَيذةي بةم رؤَلة دةدا شوَينطةي 

بوو وةك شاعريَيك يان وةك نووسةرَيك.  ئةدؤنيس
ئةدؤنيس كةسايةتي و ذياني خؤي بة ذياني 
رؤشنبرييي نوَي طرَيدا كة لة ملمالنَييةكي 
بةردةوامداية بؤ جَيهَيشتين رابردوو و خةَلقكردني 
ئايندة. دةنطي شيعريي ئةدؤنيس و كةسايةتيية 
شيعرييةكةي و ملكةضبوني بؤ رةطةزي روخَينةر، 

كؤمةَلة شتَيكن زؤر بة ِرووني بةوةوة لكاون، ئةمانة 
ئةمانة بةهؤي وردبيين و لَيزاني، لة كؤتاييةكاني 
سةدةي بيستةمدا طةواهيي طةورةن بؤ ئةدؤنيس، 
ئةم طةواهييانة باسي ئازاري كةلةثورَيكي دَيرين و 
           بنجداكوتاو دةكةن و باسي طةندةَليي نوَي و 

ي نوَي و داثَلؤسني و كؤت و بةندي كؤن و ئازادي
بةرةنطاري دةكةن. ئةمانة ئةو رواَلةتة بةرجةستة 
             كراوانةن كة دةبَي بةر لةوةي بِرمَينرَين 
              بةتةواوي تَييان بطةين، ئةمانة شتطةلَيكن 
              دةبَي بةرلةوةي بنب بة شيت تاَل و خراث 

يان بؤ نةكات بةر طوَييان لَيبطرين، مرؤ سةركَيشي
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بينةرو سةقامطريبنب. ئةدؤنيس هةر خؤي لةوةي 

 دميةنةكةية.
دواجار دةبَي باسي ئةدؤنيسي شاعري بكةين 
كة كارةكةي بة داهَينانةوة بةسرتاوةتةوة. دةشَيت 
نةوةكاني داهاتوو بة متمانةيةكي طةورةتر لةنةوةي 
ئَيمة بتوانن ثَيشِرةوي بكةن، ئةمة ئةطةر ئةدؤنيسي 

ري لة نَيو شاعرياني عةرةبدا لة سةدةي شاع
بيستةمدا رةسةنرتينيان بَيت. بةالم طومان لةوةش 
ناكرَيت ئةدؤنيس لة هةمووان ئازاتر و بوَيرترة. 
 مرؤظ لة بةرهةمة نووسراوةكانيدا و تةنانةت لة 

          ضَيذَيكي  قسة رؤذانةييةكانيشيدا هةست بة
زماني طةورة دةكات، سةرضاوةي ئةو ضَيذة 

ئامرازي دةوَلةمةند و لة فؤرمَيكي  –عةرةبيية 
كة ئةدؤنيس بة ِرَيطةيةكي جياواز  -ئيعجازيدا

بةكاريدةهَينَيت بة جؤرَيك كةسَيكي تر بريي 
لَينةكردؤتةوة، ئةو بة ضةشنة ريتمَيك ئةو زمانة 
بةكار دةهَينَيت كة بةر لة ئةدؤنيس كةس 

َيت كةس نةيبيستووة، لَيكضواندنَيك بةكاردةهَين
 خةويشي ثَيوة نةبينيوة.

هةميشة بابةتةكاني ئةدؤنيس، هةروةك 
ناوةكةي ثَيماندةَلَيت، بابةتي نوَيكردنةوةن، لةم 
ثرؤذةيةشدا ضووةتة قواليي شتةكان و زؤر لةوة 
دوورتر رؤيشتووة كة هةر كةسَيك ئةمِرؤ 
دةنووسَيت، كردبَييت. سا وةكو وةرطَيِرَيك بَيت يان 

د وةكو توَيذةرَيك، رَيبينَيك، رةخنةطر ياخو
هاوِرَييةك، هاووالتييةك لة خاك و سةردةمي خؤيدا، 
ئةدؤنيس هةميشة ئةو شاعرية بووة كة ترس و 

 سَلةمينةوةي نةناسيوة.
 

*ئةم تَيكستة ثَيشةكيي كتَيبَيكة لةبارةي 
 ا ضاثكراوة بةئةدؤنيس كة لة )دار بدايات( لة سوري

ئةدؤنيس لة ديدي  –ي ناونيشاني: "رؤشنايي مةشريق
بريياران و شاعرياني جيهانيدا". ئَيدوارد سةعيد بةم 
تَيكستة ئةدؤنيسي لة سيمينارَيكدا ثَيشكةش كرد كة لة 

 بارةطاي نةتةوة يةكطرتووةكان لة نيويؤرك كرا.
 

 سةرضاوة
 9/9/2004(، احلياةرؤذنامةي )
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 فرؤيد و ناسنامةي يةهودي
 
 

  ئيَدوارد سةعيدئيَدوارد سةعيد
  لة عةرةبييةوة: سارا ئةمحةدلة عةرةبييةوة: سارا ئةمحةد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freud and the non-european 

Edward w. said 

Verso. London, new-york. 2003 

p. 84 

كتَييب )فرؤيدو ئةوروثيةكان( بة ثَينوسي 
كةسَيك نوسراوة ئَيجطار بةناوبانطة، ئةو كةسةش 

َيدوارد سةعيد"ي مامؤستاي زماني ثِرؤفيسؤر "ئ
ئينطليزي و ئةدةبي بةراوردكاريية لة زانكؤي 
كؤَلؤمبيا لة نيويؤرك. هةروةها خاوةني كتَييب 
)خؤرهةاَلتناسي، تَيِرامان لة تاراوطة و وتارطةلَيكي 
تر، كؤتايي ثرؤسةي ئاشيت، دةسةالت. سياسةت. 

كلتور، كلتور و ئيمثرياليزم( و ضةندين كتَييب 
يكةية. هاوكات ئةندامي ئةكادميياي ئةمريكيية بؤ د

هونةر و زانستةكان. ئةندامي كؤمةَلةي ثاشايةتية 
بؤ ئةدةب. ئةندامي ِرَيكخراوي فةلسةيف ئةمريكي و 
ئةندامي ئةكادميياي ئةمريكيية بؤ هونةر و ئةدةب. 
ئةم كتَيبة نوَيية لةبةر دةستمانداية، بة ئةسَل دةقي 

يسؤر "ئَيدوارد سةعيد" لة لَيكضةرَيكة كة ثرؤف
 مؤزةخانةي "فرؤيد" لة لةندةن ثَيشكةشيكردووة.

"كريستؤظةر بؤالس"ي بةِرَيوةبةري 
مؤزةخانةكة لةسةرةتادا بةجمؤرة ثَيشكةش بة 
ئامادةبواني دةكات: )ميوانة بةِرَيزةكان، خؤشحاَلم 
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بة ئامادةبونتان لةم بؤنة طرنطةدا تا طوَي لة 
عيد بطرن، بؤ ئةوةي قسةتان ثِرؤفيسؤر ئَيدوارد سة

بؤ بكات دةربارةي فرؤيد و هةَلوَيسيت لة غةيرة 
ئةوروثيةكان.. دواي ئةوةي باسةكة كؤتايي دَيت، 
مايف قسةكردن دةدةين بة جاكلني ِروز بؤ ئةوةي 

 وةاَلمي بداتةوة(.
"كريستؤظةر بؤالس" هةر لة درَيذةي 
قسةكانيدا دةَلَيت: )ئَيدوارد سةعيد لة قودسي 

ؤرئاوا ضاوي بة دنيا هةَلهَيناوة و لةو سةردةمةدا خ
دايك و باوكي بةشَيوةيةكي طشيت لة شاري قاهرية 
نيشتةجَيبوون. بةالم خانةوادةكةي بةردةوام 
سةرداني فةلةستيين دةكرد، بؤ ئةوةي هةندَي كات 
الي خزمان و دؤستانيان بةسةربةرن.. يةكةمني 

دةست  1948 ئةزموني ئةو لةطةَل تاراوطةدا ساَلي
ثَيدةكات، كاتَيك خَيزانةكةي بة يةكجاري لة 
فةلةستني وةدةردةنرَيت و دواي ضل و ثَينج ساَل 

دةطةِرَيتةوة بؤ فةلةستني!  1992ذياني تاراوطة لة 
ثاشان لة ميسرةوة دةضَيت بؤ واَلتة 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا و لة زانكؤي برنستؤن 

تة هؤي دةخوَينَيت، بة قسةي خؤشي ئةمة دةبَي
فراوانبوني و جيهانبيين ئاسؤي بريكردنةوةي. 

لة زانكؤي هارظةرد  1964ثاش ئةوةي لة ساَلي 
بِروانامةي دكتؤرا وةردةطرَيت، دةبَيتة مامؤستا لة 

 1966زانكؤي كؤَلؤمبيا لة شاري نيويؤرك.. ساَلي 
يةكةمني كتَييب خؤي دةربارةي ِرؤماننوسي 

ةكاتةوة. دواي بةناوبانط جؤزيظ كؤنراد باَلو د
ئةوة نزيكةي بيست كتَييب ديكة دةنوسَيت كة بؤ 
زياتر لة سي و شةش زماني جيهاني 

 وةردةطَيِردرَين(.
لة جَيطةيةكي ديكةدا "بؤالس" دةَلَيت: )ساَلي 

دةبَيتة ئةندام لة ئةجنومةني نيشتماني  1977
دةمَينَيتةوة، لةو  1991فةلةستني و تا ساَلي 

ةوتنامةي ئؤسلؤي نَيوان ساَلةدا بة هؤي ِرَيك
ئيسرائيل و فةلةستينيةكان دةست لةكار 
دةكَيشَيتةوة. لةثاَل ئةوةشدا سةعيد قسةكةرَيكي 
ِرةمسي ديار و ناسراوي مةسةلةي فةلةستينية.. 
سةرةِراي ئةوة ميوزيك زانَيكي لَيهاتووة و 
بةشَيوةيةكي سةير و سةرنج ِراكَيش ثيانؤ 

 دةذةنَيت(.
سةكاني بةِرَيوةبةري دواي تةواوبووني ق

مؤزةخانةي "فرؤيد" لة لةندةن، ِرَيطا بة "ئَيدوارد 
سةعيد" دةدرَيت بؤ ئةوةي باسةكةي ثَيشكةش 
بكات. ئةويش بةجمؤرة دةستثَيدةكات: )دوو ِرَيطا 

 -نا ئةوروثي  –هةية بؤ ئةوةي لة ماناي وتةزاي 
تَيطةين. ماناي يةكةميان لةسةردةمي فرؤيد خؤيدا 

ووةميشيان لةو ماوةيةدا دَيتة ئارا كة هةبووة و د
، هةردوو 1939فرؤيد ذيان جَيدَيَلَيت لة ساَلي 

ماناكةش بة كةَلكن بؤ تَيطةيشنت ياخود بؤ 
خوَيندنةوةي بةرهةمةكاني لةمِرؤدا. بةالي 
فرؤيدةوة جيهاني غةيرة ئةوروثي، بريتيية لة 
سةرجةم ئةو شارستانيةتانةي ديكة كة دةكةونة 

يةنا و نةمسا و ئةوروثاوة. بةداخةوة دةرةوةي ظي
جطة لة ميسر، فرؤيد ئاشنايةتي ئةوتؤي لةطةَل 
ذيارةكاني ديكةدا نةبووة، ياخود دةتوانني بَلَيني لة 

ذَير كاريطةري ئةوترادسيؤنة يةهودي و مةسيحيةدا  
بووة كة تيايدا لةدايك بووة، بةالم بة مانا 

فراوانةكةي.. ئايينيةكةي نا، بةَلكو بة مانا طشتيية 
لة ِراستيدا فرؤيد زؤر لة ذَير كاريطةري كةلةثوري 
هيومانسيت و زانسيت ئةوروثادا بوو لة سةردةمي 
ِرَينيسانسةوة تا سةردةمي ِرؤشنطةري و دواي 

 ئةوةش(.
ثاشان "ئَيدوارد سةعيد" بةردةوام دةبَيت و 
دةَلَيت: )كَيشةي ئةويرت وةكي ئةوةي لة مِرؤدا 

تةوة، بؤ فرؤيد مةترةح نةبووة، ِرووبةِرومان بؤ
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لةبةرئةوةي ئَيمة لةسةردةمي ثؤست مؤدَيرنة يان 
ثؤست بونيادطةريدا ياخود قؤناغي ثؤست 
كؤلؤنياليزمدا دةذين و لة ساتةوةخيت مردني 
فرؤيدةوة تا ِرؤذطاري ئةمِرؤمان شيت زؤر طؤِراوة. 
بةالم بةو ثَييةي فرؤيد سةرقاَلي كةشفكردن و 

و ِرووبةرة تاريك و ئةنطوستة دؤزينةوةي ئة
ضاوةبووة كة دةكةوَيتة ئةوديو ئةقَل و هوشياريةوة 
و بة ناخود ئاطا ناودَيري دةكةين، ئةوا بة جؤرَيك لة 
جؤرةكان بة كَيشةي ئةويرتةوة خةريك بووة.. 
بَيطومان فرؤيد كوِري كلتوري ئةوروثي بوو، بةالم 

بؤ دةيزاني ذياري ديكة و كلتوري ديكةش هةن.. 
منونة لة هةندَيك شوَيندا باس لة شارستانيةتي 
هند و ضني دةكات، بةالم بةشَيوةيةكي سةرثَيي و 
بَيئةوةي زؤر بضَيتة ناو وردةكارييةوة. بةالم بةوةي 
كة سةردةم و ِرؤذطاري ئةو سةردةمي فةلسةفةي 
ثؤزةتظسيت و باال دةسيت زانسيت ئةوروثا بوو، 

وثي لة تةواوي ئةوا ثَييوابوو كلتوري ئةور
كلتورةكاني تر طرنطرت و بااَلترة. بةم ثَيية فرؤيد 
وةكي طةورة بريياراني سةردةمي خؤي 
ئريؤسةنتةريزمانة بريي كردؤتةوة، ئةمةش بؤ خؤي 
نةنطي نيية، لةبةر ئةوةي برييار هةرضةندة بري تيذ و 
مةزنيش بَيت، هةر بة كوِري سةردةمي خؤي 

ةِراندني نابَيت. دةمَينَيتةوة و قودرةتي تَيث
 –لةبةرئةوة وةكي كلتورَيكي سةرةتايي دواكةوتوو 

كة سةر بة قؤناغي بةر لة زانست و باال دةسيت 
، لة كلتورةكاني ديكةي ِروانيوة. بةالم -عةقَلة 

نةطةيشتة ئةو ئاستةي هةَلوَيستَيكي 
ِرةطةزثةرستانة وةرطرَيت، وةك ئةوةي زؤر كةسي 

ةبوو هَيَلَيكي بةوة ن تر كرديان.. فرؤيد بِرواي
جياكردنةوةي ئةستور لة نَيوان مرؤظي سةرةتاي و 
مرؤظي ذياريدا، ياخود لة نَيوان ئةوروثي و غةيرة 
ئةوروثيدا هةبَيت. بةبؤضوني ئةو مرؤظي سةرةتايي 

ئةطةر هةلومةرجي بؤ بِرةخسَيت، دةشَيت طةشة 
بكات و بةرةو ثَيش بضَيت، بةالم بريياري 

و شتة نيية و بِرواي واية ِرةطةزثةرست بِرواي بة
ميللةتاني ديكةي غةيرة ئةوروثي شايةني 
شارستانيةت نني و هةرضي بكةن ثَييناطةن.. 
ئةمةش ديدطايةكي ِرةطةز ثةرستانةية. فرؤيد 
ئةطةرضي ستايشي زؤري شارستانيةتي ئةوروثي 
دةكرد و بِرواي تةواوي بة بةهاكاني هةبوو، بةالم 

ستانيةتة ِرةشبني بوو، بةرامبةر ضارةنوسي ئةو شار
لةبةرئةوةي ثَييوابوو لةناو خؤيدا هةَلطري غةريزةي 

 مردن و خؤ وَيرانكردنة(. 
دواتر "ئَيدوارد سةعيد" دةستدةكات بة 
بةراوردكردني هةَلوَيسيت "سيطمؤند فرؤيد" و 
"فرانز فانؤن"، دةرهةق بة مرؤظي ئةوروثي و غةيرة 

بةتة فانؤن لة ئةوروثي و لةمبارةيةوة دةَلَيت: )ئةَل
قؤناغي دواتردا ذيا كة فرؤيد بة ضاو نةيبيين، 
قؤناغَيك كة كؤلؤنياليزم و تاوانةكاني بةخؤيةوة 
بيين و بوو بة بةاليةك بةسةر مرؤظي ئةوروثي و 
شارستانيةتي ئةوروثيةوة، ئةمةش بة كتَيبة 

ديار  –ستةمديدةكاني زةوي  –بةناوبانطةكةيةوة 
سةعيد" باس لة ميتؤدي بوو(. ثاشان "ئَيدوارد 

"فرؤيد" دةكات و دةَلَيت: )فرؤيد ثةيِرةوي ميتؤدي 
هةَلكؤَليين ئاركيؤلؤذي لةناخي مرؤظدا دةكرد، 
بةمةبةسيت ئاشكراكردني ئةوِرابردووةي 
ثةردةثؤشكراوة ياخود ضةثَينراوة يان ماوةيةكي 

سةركوتكراوة. طةورةترين بةَلطةش دوور و درَيذة 
بيةتي كة ضةند مانطَيكي كةم بةر بؤ ئةوة دواين كتَي

لة مردني نوسيويةتي، مةبةستمان لةوةش كتَييب: 
موسا و يةكتاثةرستية. فرؤيد لةو كتَيبةدا باس 

موساي دامةزرَينةري ئاييين يةهودي  ،لةوة دةكات
و سيمبولي مةزني يةهود بؤخؤي كةسَيكي يةهودي 
نةبووة! ئةم قسانة يةهوديةكاني زؤر جاِرسكرد. بة 
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 ضوني فرؤيد موسا كةسَيكي تةواو ميسرية.بؤ
ناتون و خئاييين يةكتاثةرستيش لةسةردةمي ئة

بطرة بةر لةويش لة ئارةدا بووة. كةواتة ئةوةي 
ئاييين يةكتاثةرسيت كةشفكردووة، ميسرية 
كؤنةكانن نةك جولةكة. ئةمة ئةوة دةطةيةنَيت كة 
شوناسَيكي بَيطةرد و تايبةت نيية، وةكي زؤرينةي 

ديةكان و غةيري ئةوانيش ثَييان واية. بةَلكو يةهو
هةموو شوناسَيك لة ضةندين ِرةطةزي ناوخؤيي و 
دةرةكي دروست دةبَيت، بةم ثَييةش ثَيويست بة 
دةمارطريي ناكات. بؤمنونة لةمبارةيةوة بِروانة 

 ئةمني مةعلوف(.  -شوناسة بكوذةكاني–كتَييب 
شايةني باسة لةم لَيكضةرةيدا "ئَيدوارد 

عيد" خوَيندنةوةيةكي تازة و بوَيرانة بؤ كتَييب سة
)موسا و يةكتا ثةرسيت( دةكات، لة هةموو 
ئةمانةيش مةبةسيت ئةوةية ِرابردوو بة ئَيستاوة 
ببةستَيتةوة و بةرثةرضي ئةو بؤضوونةش بداتةوة 
كة ثَييواية شوناسَيكي بَيطةرد هةية. دواتر 

سي "سةعيد" دةكةوَيتة ِرونكردنةوةي ئةوةي شونا
يةهوديةكان بَيطةرد نيية، بةَلكو لة ساتة وةخيت 
دروست بوونيةوة، واتة لة ساتةوةخيت موسا 
ثَيغةمبةرةوة، ِرةطةزي ميسري و اليةني ديكةي 
تَيكةَل بووة.. لَيرةوة سوربوون لةسةر خةسَلةتي 
يةهودي دةوَلةتي ئيسرائيل و سِرينةوةي هةموو 

ذ بة ئةو شتانةي يةهودي نني لة فةلةستني، د
حةقيقةتةكاني مَيذوو و لؤذيكة. دواجار "ئَيدوارد 
سةعيد" دةطاتة داكؤكيكردن لة تَيزةكةي خؤي كة 

دةَلَيت: )ثَيويستة لة فةلةستيندا يةك دةوَلةت  
هةبَيت، بةالم دوو شوناسي هةبَيت، واتة لةيةككاتدا 
هةم يةهودي و هةم عةرةبيش بَيت.. طةر هاتوو هةر 

دا نا كة شوناسي شوناسَيكي اليةنَيك داني بةوة
ية و لة ضةندين ِرةطةز ثَيكهاتووة، ئةوا يبَيطةردن

قبوَلي دةكات بة ئاشيت لةطةَل اليةنةكةي تردا بذي. 

بةجمؤرة دةطةينة ضارةسةرَيك بؤ ئةو كَيشة ئاَلؤز و 
ثِر طرفتةي سةبارةت بة فةلةستني هةية(. ئةمةش 

 دة"ة.كي ئةم كتَيبةي "ئَيدوارد سةعيةتَيزةي سةر
واتة "سةعيد" دةيةوَيت "فرؤيد" و 
شكؤمةندي فيكري ئةو بةكاربهَينَيت، بؤ 

 ئيسرائيل! –ضارةسةركردني كَيشةي فةلةستني 
بةمةش "ئَيدوارد سةعيد" دةيسةملَينَيت برييارَيكي 

تةواوي  ئةوزؤر ذير و سرتاتيذيةكي لَيهاتووة. 
ي بةرفراواني خؤي و توانسيت ميتؤدي يِرؤشنبري

دةهَينَيت، بؤ ئةوةي ئةو دةقةي "فرؤيد"ي بةكار
ثَيبخوَينَيتةوة و تيشك خباتة سةر اليةنة 

ثاشان ثَيماندةَلَيت: )فرؤيد لةيةك  .شاراوةكاني
كاتدا يةهودي بووة و يةهوديش نةبووة، واتة 
ثةيوةندي ئةو لةطةَل مةسةلةي يةهوديةتدا 
ثةيوةنديةكي ئيشكاليئامَيز بووة.. سةرةوةختَيك 

ةَلطةي ئةوروثيي ثِريبوو لة دذايةتيكردني كة كؤم
ساميةت و هةر كةسَيك بة ئةسَل يةهودي بواية بة 
ضاوَيكي سوك سةيردةكرا، لةو كاتةدا بةشانازييةوة 
باسي لة يةهوديةتي خؤي دةكرد. بةالم لة هةمان 
كاتيشدا برييارَيكي ئةقالني بووة و مومارةسةي 

ةهودي هيض يةك لة ِرَيوِرةمسةكاني ئاييين ي
نةكردووة، بةَلكو بة ئاشكرا باسي لةوة كردووة كة 
بِرواي بةو شتانة نيية.. واتة ئةو يةهوديةتي بة 
مرياتي بؤ جَيماوة ياخود يةهودي بووني ئةو 

ة و دةسيت خؤيي تَيدا بوو شتَيكي ناضاريي
. وةكي دةشزانني "فرؤيد" يةكَيك بووة لة بووة(نة

ي زايؤنيزم وانةي ثشتيوانيكردني لة بزوتنةوة
ِرةتكردؤتةوة و دذي كؤضي بةلَيشاوي يةهوديةكان 

 بووة بؤ فةلةستني.
يسحاق دؤيضةر" بة ضاكرتين ئلة ِراستيدا "

شَيوة تةعبريي لةوة كردووة، كاتَيك هاتؤتة سةر 
باسي "فرؤيد" و سَي كةسي تر لة طةورة 
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فةيلةسوفان كة بةِرةضةَلةك يةهودين، ئةوانيش 
و ماركس و هاييَن"ي شاعري.  بريتني لة: "سثينؤزا

ئةمانة تَيكِرا بةرهةمي كلتوري ئةوروثني كة 
كلتورَيكي ِرؤشنطةر و ئةقاَلني و يؤنيظَيرسالية. 
ئةمانة هةموويان دةست بةرداري بريوباوةِري 
يةهوديةت بوون و خؤيان جياكردةوة، لة ثاي 

 ئةمةشدا ِرووبةِرووي دذايةتيكردن بوونةوة.
ان وابوو تةواوي مرؤظايةتي ئةو برييارانة ثَيي

ضونيةك و يةكسانن، ِرةطةزَيك نيية ضاكرت لة 
ِرةطةزَيكي ديكة ياخود ئايينَيك باشرت لة ئايينَيكي 

ؤظ دةكات و رتر.. ياسا زانستيةكان ئاِراستةي م
جَلةوي هةَلسوكةوتةكانيان دةكات، وةك ضؤن 

هةروةها  ئاِراستةي طةردون و هةموو شتَيك دةكات.
ارانة كةسانَيكي ئةقاَلني بوون و ئةو بريي

وون. تةنها شةِريان بِرةطةزثةرست و دةمارطري نة
لةسةر ئةو ثرانسيثة ئينساني و ذياريانة دةكرد كة 
بؤ تةواوي مرؤظايةتي بوو، ئَيمةش ثَيويستة 
بةمضاوة سةيريان بكةين، لةبةرئةوةي ئةوانة زياد لة 
كةساني تر دَلسؤزي ثرانسيثةكاني سةردةمي 

 شنطةري بوون.ِرؤ
 
 

 سةرضاوة
 .2003ي ئؤطستؤسي 27 –بيان الكتب 
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 طفتوطؤيةك لةطةلَ ئيَدوارد سةعيددا
 
 

  رِامني جةهانبةطلورِامني جةهانبةطلو
  لة فارسييةوة: ئازاد بةرزجنيلة فارسييةوة: ئازاد بةرزجني

 
 
 
 
 
 
 
 

  سةرةتا سوثاستان ئةكةم كة قايل بوون ئةم
طفتوطؤيةتان لةطةلَدا بكةم. لة دةسثيَكي ئةم طفتوطؤيةدا 
حةز ئةكةم سةبارةت بة ذياني تايبةتي و ئةزموونةكاني 

بثرسم و، كاريطةريي ئةم ئةزموونانة  رِابردووتان ليَتان
دا لة ئؤرشةليم 1935لةسةر هزري ئيَوة. ئيَوة لة نؤظةمبةري 

لة خيَزانيَكي مةسيحي هاتوونةتة دونياوة. ئايا هيض 
 يادةوةرييةكتان دةربارةي رِؤذطاري رِابردوو لة ياددا ماوة؟

دا لة 1947تا  1935لة نَيوان ساالني -
ةية ئؤرشةليم لة ذَير ئؤرشةليم بووم. ئةو ماو

دةسةاَلتي بريتانيادا بوو. خَيزانةكةمان يةكَيك بوو 
لة خَيزانة مةسيحيية ِرةسةنةكان و دايكيشم 
خةَلكي ناسرة بوو. لةو سااَلنةدا لة هةردوو شاري 

ئؤرشةليم و قاهريةدا ذيامنان بةسةردةبرد، 
لةبةرئةوةي باوكم لةم دوو شارةدا مةشغوَلي كار 

ية ئؤرشةليم بةالي منةوة شارَيكي بوو. بةم ثَي
بريتاني بوو و لة نَيوان جوولةكة و عةرةبدا 
جياوازييةكي تةواو بةدي ئةكرا. ئةو دةمة 
جوولةكةكاني نيشتةجَيي ئؤرشةليم لة دوو ترية 
ثَيكهاتبوون: يةكَيكيان جوولةكةي هاسيديك بوون 
كة لة بةشة ئؤرتؤدؤكسةكةي ئؤرشةليم دةذيان و 

ان جوولةكة ئةوروثياييةكان بوون كة ئةواني تريشي
بؤ ئؤرشةليم كؤضيان كردبوو. كوِرَيكي جوولةكةم 
دَيتةوة ياد كة ئةو سةردةمة لة قوتاخبانةي سانت 

 جؤرج هاوثؤمل بوو.
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قوتاخبانةي سانت جؤرج، قوتاخبانةيةكي 
تَيكةَل و سةربة كَلَيساي ئينطلستان بوو. ئةو كوِرة 

كةسة كة لة ساَلي  ناوي ديظيد ئةزار بوو و تاقة
ةوة لة يادمدا ماوة. تاقة كوِرة جووي ثؤلةكة 1947

و كةسَيكي تةواو سةربةخؤ بوو. ثةيوةندييةكي 
هاوِرَييةتيم لةطةَليدا هةبوو كة بووة هاوِرَييةتيةكي 
طياني بة طياني. ئةو دةمة ئؤرشةليم كرابوو بة دوو 
بةشةوة. خَيزانةكةي ئَيمة لة بةشَيكدا بووين و 

انةكةي دةيظيديش كةوتبوونة بةشةكةي ترةوة. خَيز
طةر لة بةشَيكةوة بضوويناية بؤ بةشةكةي تر 
دةبوواية بةناو ثؤستةكاني ثشكنيين سوثاي 
ئينطليزدا تَيثةِريناية. هةلومةرجةكاني ضلةكان زؤر 
طرذبوو و تةقينةوةي زؤر ِرووي ئةدا. بريمة ئةو كاتة 

تييةكةي هةندَي شتم دةربارةي ِرووداوة تريؤريس
ئريطون خوَيندةوة. ئةوانة ضةند سةربازَيكي 
ئينطليزيان لة سَيدارة دابوو. الي من ئؤرشةليم 
شارَيكي ناخؤش بوو و شتَيكي سةرجنِراكَيشي تيا 

 نةبوو و مؤركَيكي ئايينيي بةخؤوة طرتبوو.
  ئايا ئةو سةردةمة كةوتبوويتة ذيَر كاريطةريي

 مةسةلةي شوناسةوة؟

ي جيددي نا، ضونكة من لةو نا، بة شَيوةيةك-
بةشةي دونيادا لةدايك بووبووم و باوكيشم هةر لةو 
شارة كؤنةدا طةورة بوو بوو دواتريش لةطةَل ئَيمةدا 
لةوَي دةذيا، هةميشة ثَيي دةومت كة حةزي لة 
ئؤرشةليم نيية. ئؤرشةليم الي ئةو سيمبوَلي مةرط 
بوو. ئةبَي ئةوة بَلَيم كة بةالي منيشةوة هةر 

ريهَينةرةوةي مةرطة. دةزانيت كة لةو سةردةمةدا وةب
هيض جؤرَيك لة سةرطةرمي لة ئؤرشةليمدا نةبوو. 
ضةند سينةمايةكي تيابوو كة تةنها دووانيان هي 
عةرةب بوون. ئَيمة دةمانتواني هةر بؤ سينةماي 
عةرةبةكان بضني و بة هةمانشَيوة جوولةكةكانيش 

ة هةر بؤ سينةماي جوولةكةكان دةضوون. ل

شارةكةدا طرذييةكي زؤر هةبوو لة هةموو شوَينَيكدا 
سةربازي ئينطليز هةبوون. ئةطةرضي من لة 
ئؤرشةليمدا لةدايك بووبووم، بةالم هيض هةستَيك بة 
شوناس و وابةستةيي بةو شارةوة لةالم نةبوو، ئةوة 

 نةبَيت كة خَيزانةكةمان خةَلكي ئةو شارة بوون.
  ةلَ خيَزانةكةتاندا دا، لةط1947دواتر، لة سالَي

 ضوون بؤ قاهرية و لةويَ ضوويتة كؤليَجي ظيكتؤرياوة؟

 1951بةَلَي، ضووين بؤ قاهرية و تا ساَلي -
 دوو ساَل لةو كؤلَيجة بووم.

 ئايا ئةو سةردةمة بريوباوةرِي سياسيت هةبوو؟ 

بةَلي، بةالم سياسي لةو ِرووةوة كة هةموو -
كتؤريا نةياري ئينطلستان بووين. كؤلَيجي ظي

خوَيندنطةيةكي ئينطليزي بوو. طةرضي بةشَيكي 
كةمي خوَيندكارةكان ئينطليز بوون، بةالم هةموو 
مامؤستاكان ئينطليز بوون. مامؤستاكاني كؤلَيج 
نةذادثةرست نةبوون، بةالم جؤرة ِرقَيكم لَييان بوو، 
لةبةرئةوةي وا باسي عةرةبيان ئةكرد وةك ئةوةي لة 

وةكو دةزانيت هةموو  خةَلكي تر جياوازبن.
دامودةزطا طةورةكاني قاهرية لةو سةردةمةدا سةر 
بة ئيستعمار بوون. بؤية ِرؤذطارَيكي تاَلم 
بةسةربردو، ئاخريةكةي لةسةر ئةوةي كة ئةوان 
ثَييان ئةوت "ناِرَيكي"، لة خوَيندنطة دةركرام، بةالم 

ِرةفتارم  ةبوو كة ِراستييةكةي لةسةر ئةو
سان كردبوو. هةر بؤية باوكم مامؤستاكاني هةرا

واي بةضاك زاني قاهرية جَيبهَيَلم و بضم بؤ وياليةتة 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا. ئةو دةمة ئةو اليةنطري 
ئةمريكا بوو، لةبةرئةوةي لة ماوةي يةكةم جةنطي 
جيهانيدا لة سوثاي ئةمريكيدا خزمةتي كردبوو و 
ئةو ِرؤذانةش بة ثةيِرةويكردني ئةمريكا لة 

ةستني دةذيا. ثاشان ِرؤيشتم بؤ ئةمريكا و لةوَي فةل
ضوومة خوَيندنطةيةكي شةوانةِرؤذ و لةوساوة تا 
ئَيستا نيشتةجَيي ئةمريكام و زوو زوو سةرداني 
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خؤرهةاَلتي ناوةِراستم كردؤتةوة، بةالم تاقة 
 ئةندامي خَيزانةكةمم كة لة ئةمريكادا دةذيم.

 يتة بةجمؤرة ثاش تةواوكردني ئامادةيي ضوو
زانكؤي ثرينستؤن و لة بوارةكاني ئةدةب و فةلسةفة و 
مؤسيقادا سةرقالَي خويَندن بوويت. ضؤن ئةم سيَ بوارةت 

 ثيَكةوة خويَند؟

ئةو بوارةي دةخموَيند بواري زانستة -
مؤسيقامشان  ثيانؤ و تيؤرةيو مرؤييةكان بوو 

خوَيندنطةي جؤلياردي دةخوَيند. هاوكات لة 
ؤم ئةخوَيند و كؤنسَيرتي زؤرم نيويؤرك وانةي ثيان

 ئةجنام ئةدا.
 بؤضي وةكو ثيانؤذةنيَك وازت لة مؤسيقا هيَنا؟ 

نةمدةويست ببمة ثيانؤذةن. ذيامن وةكو -
ثيانؤذةنَيك قايلي نةدةكردم و لةبري ئةوة فةلسةفة 

 و ئةدةمب خوَيند.
  بؤضي ئةدةب؟ ضي واي ليَكرديت حةز لة

 ئةدةب بكةيت؟

ستة ئةوة بَلَيم كة كؤمةَلَيك شت. ثَيوي-
ئةمريكاي ثةجناكان لة ِرووي سياسييةوة 
سةرجنِراكَيش نةبوو. ئةو سةردةمة جطة لة 
ماكارتيزم هيض ِرووداوَيكي دي لة ئارادا نةبوو. 
ئةبَي ئةوةش بَلَيم كة زانكؤي ثرينستؤن تةواو دذي 
سياسةت بوو هةر كةسة و ضاكةتَيكي لةبةردابوو و 

 يكي.ثايثي ئةكَيشا، زؤر بةش
 ئةو كاتة ئؤثنهاميةريش لةويَ بوو؟ 

بةَلَي، بةالم لة زانكؤ وانةي نةدةوتةوة. -
ئَينشتاينيش لةوَي بوو. ثرينستؤن شارَيكي 
بضكؤلة بوو كة ثِر بوو لة كؤمةَلَيك ئةمريكي كة 
ئاسيت ذيانيان بةرزبوو، هةروةها لة ثرؤتستاني 

(. W:A.S.P.Sئةنطلؤساكسؤني سثي ثَيست )
ينستؤن زانكؤي ضيين حوكمِراني بوو، زانكؤي ثر

بةالم زياتر مؤركي حيزبي ثَيوة دياربوو هي زانكؤ. 

لة ذياني كؤمةاليةتيدا هيض ذنَيكمان نةدةبيين. 
هةندَي جار بؤ ثشوو دةضووينة نيويؤرك و 
ظيالدلظيا. بةجمؤرة زؤربةي كات سةرقاَلي كار و 
 خوَيندنةوة بووم. ئةو ماوةية بؤ من دةرفةتَيكي
زَيِرين بوو بؤ بةدةستهَيناني زانست و خؤ فَيركردن. 
ثاشان بؤ ماوةي ساَلَيك لة ميسر لةطةَل كةساني 
خَيزانةكةماندا ذيام و سةرطةرمي ثيانؤذةنني و 

، دواي 1958-1957نووسني بووم، واتة ساَلي 
 قةيراني كةنداوي سويس.

  لةو سةردةمةدا لة ذيَر كاريطةريي كام نوسةر و
 دا بوويت؟بريمةندانة

لة قوتاخبانة و زانكؤ مامؤستاي باشم -
هةبوو. بةالم لة مامؤستا ناسراوةكاني ئةمريكا 
نةبوون. زياتر ئةكةومتة ذَير كاريطةريي ئةو 
شتانةي دةخموَيندنةوة. لةو بِروايةدام يةكةمني 
كاريطةريي بةهَيزي فيكري دواي ئةوة بوو كة 

و. بريمة ثرينستؤمن جَيهَيشت. يةكةم كةس ظيكؤ بو
دا ظيكؤم خوَيندةوة و بة تةواوةتي 1953لة ساَلي 

كةومتة ذَير كاريطةرييةوة. ئةوي تر لؤكاض بوو. 
كتَيبةكةي كة ناوي "مَيذوو و هوشياريي 
ضينايةتي"ية ئةو دةمة تازة باَلوبووبؤوة. وةرطَيِرانة 
فةرةنسيةكةيم دةست كةوت، ضونكة بة زماني 

 ئةَلماني لةبةردةستدا نةبوو.
 وةرطيَرِانة فةرةنسيةكةي كؤستاس ئةطسيلؤس؟ 

بةَلَي ِرَيك ئةو. وابزامن باشي دةناسيت، با -
لةوة بطةِرَيني. دواي لؤكاض كارةكاني هايدطةرم 
خوَيندةوة. هةروةكو دةشزانيت يةكةم كتَيبم 
دةربارةي كؤنراد بوو. ئةو دةمة لة ثَيشةوةي ئةو 

لسةفةي كةسانة بووم كة لة ئةمريكادا دةربارةي فة
ئةوروثا ئةدوام. ئةو دةمة قؤناغي طةشةكردني 
ِرةخنةي نوَي بوو لة ئةمريكا. لةو قؤناغةدا 
حةزَيكي تايبةمت بؤ مةسةلة فةلسةفيةكان هةبوو. 
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بةجمؤرة ثلةي دكتؤرام لة زانكؤي هارظارد وةرطرت. 
نامةكةم سةبارةت بة كارةكاني كؤنراد و كارة 

ة ذَير كاريطةريي ئةدةبيةكاني ئةو بوو. دواتر كةومت
كارةكاني مريلؤثؤنيت و هايدطةرةوة. ئةوةندة كارة 
فةلسةفيةكاني سارتةرم نةدةخوَيندةوة، بةالم 
ِرؤمانةكانيم خوَيندةوة كة ثرت لة هةر شتَيك بريتني 

شم ني ذيان. كؤمةَلَيك كتَييب ثؤلَي لةئةزموو
خوَيندةوة. هةروةها لة ئةمريكادا يةكةم كةس بووم 

اري ِرةخنةي ئةدةبيدا بةوثةِري جيددييةوة كة لة بو
شتم  و فةرةنسيةكان كرد كارة خوَيندنةوةم بؤ

لةسةريان نووسي. بةمثَيية يةكةم كةس بووم كة 
دةربارةي مريلؤثؤنيت و ليظي شرتاوس و فؤكؤم 

 نووسي.
 كارةكانيت كؤلَيةوة؟ لة بؤضي كؤنرادت هةلَبذاردو 

وو و بابةتي كارةكاني كؤنراد "تاراوطة" ب-
ئةمةش بووة هؤي ئةوةي حةز بة كارةكاني بكةم. 
من بة تةواوةتي لة ذَير كاريطةريي كارة 
دةرةكيةكاني كؤنراددا بووم، وةك نؤسرتامؤ، لةناو 
دَلي تاريكيدا، تؤفان و ئةواني تر. كتَييب كارمةندي 
              نهَيين سةرجني ِرانةكَيشام. زؤربةي ئةم 

           ضي  خوَيندةوة. ئةطةرِرؤمانانةم بةالوَييت 
          كؤنراد بة ئينطليزي دةينووسي، نووسةرَيك 
نةبوو و هةر ئةمةش واي لةمن كرد بايةخي ثَي 
بدةم. ئةو لةطةَل هاوسةردةمةكاني خؤيدا، وةك 
كيثلينط و هنري جةميز، جياوازيي زؤر بوو. 
هةميشة لةخؤم دةثرسي كة ئةو شتة ضيية 

لةواني تر جيا دةكاتةوة و  كارةكاني كؤنراد
طةيشتمة ئةو ئةجنامةي كة ضةمكي "نةفيكردن" لة 
كارةكاني ئةودا بةكاربراوة. كؤنراد يةكةمني 
نووسةر بوو لة هةمانكاتدا كة دذي ئيمثرياليزم 
بوو، سةبارةت بة دونياي ئيمثرياليسيت شيت 
دةنووسي. زماني نووسيين زؤر بةرز بوو و لة 

ي خؤي، وةكو كيثلينط و زماني هاوسةردةمةكان
 ضيستةرتؤن جياواز بوو.

  بؤية لةو سةردةمةدا ئيَوةش بايةختان بة
 ثةيوةنديي نيَوان ئيمثرياليزم و كةلتوور داوة؟

بةَلَي، زؤر، بةالم نةك لة ِرووي سياسييةوة. -
من لة كاريطةريي ئةم دووانةم لةسةر ذياني 
تاكةكةسةكان دةتؤذييةوة. هةر بؤية دةربارةي 

نراد هةندَي شتم نووسي. كؤنراد بةرةجنامي كؤ
ذيانَيكي ناجَيطري بوو. كابرايةكي خةَلكي ثؤَلةندة 
كة دواي فَيربووني زماني فةرةنسي، فَيري 
ئينطليزييش بوو، بة دةوري دونيادا سةفةري كرد و 
بة تةواوةتي لة ذَير كاريطةريي باوكَيكدا بوو كة 

و المارتني  وةرطَيِري كارةكاني شةكسثري و دؤمؤسَي
بوو. كؤنراد لة كتَيبةكةيدا خؤي لة قةرةي هةندَي 
مةسةلةي وةكو شوناس و مةسةلةي ذيان داوة، كة 
لة كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةيةمدا لة ئةدةبدا 

 مةسةلةي دانسقة بوون.
  دواي وةرطرتين دكتؤرا دةستت بة فيَربووني

ئةدةبي بةراوردكاري كرد لة زانكؤي كؤلَؤمبيا. بؤضي 
لةبري كامربيض و ماسا ضؤست و هارظارد، نيويؤركت 

 هةلَبذارد؟

ئَيستاش حةزئةكةم بطةِرَيمةوة بؤ هارظارد. -
نزيكةي دوو ساَل لةمةوبةر دووبارة ثَيشنيازي 
كورسيي ئةدةبي بةراوردكارييان لة زانكؤي هارظارد 
بؤ كردمةوة. بةالم حةزم بة نيويؤركة. بةر لة هةموو 

ي كؤَلؤمبيا يةكةمني زانكؤ بوو شتَيك ضونكة زانكؤ
كة ثَيشنيازي خستة بةردةمم و، بة ثلةي دووةميش 
لةبةرئةوةي "اليؤنيل تريلينط"م زؤر خؤشدةوَي، 
كة ِرةخنةنووسَيكي ئةمريكي بةناوبانطة و ئةو دةمة 
لة زانكؤي كؤَلؤمبيا وانةي دةوتةوة. ناوبانطي 

كة زانكؤي كؤَلؤمبيا زياتر ئةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي 
لةوَي ثرت بايةخ بة فَيركردني اليةنة ئةقاَلنيةكان 
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ئةدرَي. لة زانكؤي هارظارد لة بواري ئةدةبدا بة 
تةنها بايةخ بة دةق ئةدةن، لة كاتَيكا لة زانكؤي 
كؤَلؤمبيا ثرت بايةخ بة بابةتةكاني مَيذوو و سياسةت 
ئةدرَي. ثةيوةندييةكي بةرتةسك لة نَيوان تريلينط 

ي تري نيويؤركدا هةبوو، وةك هانا و ِرؤشنبريةكان
ئارَينت و مريي ماكارتي، لة ساَلي دووةمدا لة 
زانكؤي كؤَلؤمبيا هانا ئارَينتم بيين، هةردووكمان 
ئةندامي سيمينارَيك بووين. بةم ثَيية زانكؤي 
كؤَلؤمبيا شوَينَيك بوو خاَلي لة دةمارطريي 
 نيشتماني. سي و دوو ساَلة لة زانكؤي كؤَلؤمبيام و
زؤرم خؤشدةوَي. لة زانكؤ ِرَييان ثَيداوم هةرضيةكم 
بوَي بيكةم، بةالم دةبوواية لة بواري زانستة 
مرؤييةكاندا وانةم بوتبايةتةوة. لة ساَلي دووةم و 
سَييةم بةدواوة بِرياري خؤمدا تا دةست بة 
وتنةوةي ئةو بابةتانة بكةم كة حةزم لَييانة. بؤ 

تيؤرةي ئةدةب و منوونة لة كؤتايي شةستةكاندا 
فةلسةفةي ِرةخنةم وتةوة. يةكةمني كةس بووم لة 
ئةمريكا كؤنطرةيةكم سةبارةت بة طرامشي سازداو 
دةربارةي فؤكؤ و دَيريدا كؤِرم طرت. ثاشان 
سيمينارَيكم ِرَيكخست و تةواوي كةسةكامن بؤ 
هاوكاري و وانة وتنةوة بانطهَيشت كرد. هيض ثارةو 

ن، بةالم ئةوان هاتن، ثوولَيكم تيا خةرج نةكرد
لةبةرئةوةي نيويؤرك نيويؤركة. هنري دؤمان و 
دَيريدا و جؤرج ثؤلَيش هاتن. هنري دؤمان يةكَيك 
بوو لة هاوِرَي كؤنةكامن لة زانكؤي هارظارد، بةالم تا 
ئَيستاش من لةطةَل بريوباوةِرةكاني ئةودا يةك 

 ناطرمةوة.
 ئايا ئيَستاش زانكؤي كؤلَؤمبيا هةرواية؟ 

نةخَير، جياوازيي زةق لةوةداية كة ضيدي -
سةنتةري( نيية. ئةمِرؤ نووسةرانَيكي  –)ئةوروثا 

زؤري جيهاني سَييةم، وةك هيندستان و ضني و 
ئةفريقا و خؤرهةاَلتي ناوةِراست لةم زانكؤيةدا 

دا لة زانكؤي 1963دةطوترَينةوة كاتَي لة ساَلي 
هارظارد دةرضووم، ئينطليزي و ئةدةبي 

ردكاري تايبةت بوو بة ئةدةبي ئةوروثا. بةراو
نووسةري خؤشةويست و رَيبةري من ئايورباخ بوو. 
ئةوم نةدةناسي، تةنها كارةكانيم دةخوَيندةوة و لة 
ئةَلمانيةوة وةرمدةطَيِران. ئةم سااَلنة ضيدي ئةدةبي 

سةنتةري نيية و ئةدةبي  –بةراوردكاري ئةوروثا 
ةوروثي كة ضني و ذاثؤنيش دةطرَيتةوة. بةشي ئ

بناغةي ئةدةبي بةراوردكاري بوو، ئةمِرؤ 
 لةناوضووة.

  ئةمرِؤكة ناوبانطي ئيَوة زياتر بةهؤي كتيَيب
"خؤرهةالَتناسي"يةوةية. لة نيَو كتيَبةكانتاندا ضؤن ئةم 
كتيَبة هةلَدةسةنطيَنن؟ بةتايبةتيش كة ئيَستا هةذدةسالَ 

 بةسةر نووسينيدا تيَدةثةرِيَت.

، ثاشكؤيةكم بؤ ئةم كتَيبة هةروةكو دةزانيت-
دا بةزماني ئينطليزي 1995نووسي كة لة ساَلي 

باَلوبؤوة. لةبةرئةوةي ئةم كتَيبة بؤ بيست و ثَينج 
زماني دونيا وةرطَيِردراوة، لة ناويشياندا زماني 
ماليزي و ساَلظي و كؤري، ديارة كة كتَيبَيكي 

 ناسراوة.
كة زؤرترين فرؤخيت ئةم كتَيبة لة ذاثؤن بووة 

 دةجار ضاثكراوةتةوة و بيست و ثَينج جاريش بة
زماني ئينطليزي لة ضاثدراوةتةوة، كة من خؤشم 
بةالمةوة سةيرة. من وامدةزاني كتَيبَيكي سادةم 
نووسيوة. كاتَيك لةطةَل خاوةني دةزطاي ضاث و 
باَلوكردنةوةكاندا قسةم دةكرد هيض مةيلَيكيان بؤ 
ضاثكردني ثيشان نةدةدا. بةالم ئةم كتَيبة 

رضاوةية: لةبةرضةند هؤيةكي جياواز كتَيبَيكي سة
يةكةم لةبةر ئةوةي لة نووسيين ئةم كتَيبةدا 
هةلَيكي وام بؤ ِرةخسا تا بؤ يةكةم جار دانيشم و 
بةوردي لةسةر بابةتَيك ئيش بكةم و كؤتايي ثَي 
بهَينم. كاتَيك خؤم بؤ ئةو كارة تةرخان كرد، 
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سيستمَيكي وردم نةبوو، بةالم بةرنامةكةم كامَل بوو 
مايةوة بؤ نووسيين كتَييب و ئةو كاتةي كة بؤم دة

"كةلتوور و ئيمثرياليزم" تةرخامن دةكرد. بةجمؤرة 
لةيةك كاتدا بةرنامةِرَيذيم بؤ دوو كتَيب كرد. 
دووةميان ئةوةية كة لة دونياي ئيسالميدا 
لَيكدانةوةيةكي هةَلةيان بؤ ئةم كتَيبة كردووة، 
خةَلك ئةم كتَيبة بة بةرطريكردنَيك لة ئيسالم دةزانن 

ايةخيان بةوة نةداوة كة من وتومة. بةالم لة و ب
زؤربةي ناوضةكاني جيهاني عةرةبيدا كة 
وةرطَيِرانَيكي باشي ئةم كتَيبة لة ئاراداية، باوةِري 
خةَلك واية كة بة مةبةسيت بةرطريكردن لة ئيسالم 
ِرةخنة لة ِروخساري خؤرئاوا طرياوة. لةم ِرووةوة 

اث بؤ كتَيبةكةم واي بؤ دةضم كة لَيكدانةوةيةكي خر
كراوة. بة بِرواي من ض خؤرهةالت و ض خؤرئاوا دوو 
بونيادن كة لة ثةيوةنديدا بة ضؤنَيتيي بةكاربردني 

 دةسةاَلتةوة هاتوونةتة ئاراوة.
لةِرووي بنةماكان و لة ِرووي فةلسةفييةوة، 
ئةم كتَيبة لة دةرةوةي جيهاني عةرةبيدا كاريطةريي 

ية كاري لة خؤشم زياتر هةبووة و ئةم مةسةلة
كردووة. لةبةرئةوةي جيهاني عةرةبي تةنها وةكو 
هَيرشَيك بؤ سةر خؤرئاوا سةيري دةكةن و 
تَيِروانيين ئةفريقي و هيندستانييةكان بؤ ئةو 
كتَيبة لةبةرضاو ناطرن. هيندستانيةكان كاري 
فراوانيان لةسةر ئةم كتَيبة كردووة. زؤربةي 

دووةتةوة و لَيي ذاثؤنيةكان ئةم كتَيبةيان خوَين
تَيطةيشتوون. هةروةها سةبارةت بةم كتَيبة طةلَي 
قسةم لةطةَل فَيمينيستةكاندا كردووة. بةالم جيهاني 
عةرةبي بة تةنها وةكو هَيرش و بةرطري سةيري 
دةكةن. بةداخةوة كة زانستة مرؤييةكان و 
لَيكؤَلينةوة مَيذووييةكان لة جيهاني عةرةبيدا 

ية ئةم مةسةلةيةش ِرةوتَيكي سستيان هة
نيشانةيةكي دياري ئةوةية. لةوانةشة هؤكةي 

بطةِرَيتةوة بؤ ئةو طوشارانةي دةرةوةي خؤيان، واتة 
 وياليةتة يةكطرتووةكان و ئيسرائيل.

 تيؤرةي ثيالن لةم بةشةي جيهاندا دةبينريَ؟ 

بةَلَي، بةشَيوةيةكي ترسناك. تاِرادةيةكي زؤر -
او سةبارةت بةو لةم ناوضانةدا بَيئاطاييةكي تةو

ِرووداوانة هةية كة لة دةرةوةي جيهاني عةرةبيدا 
ِروو ئةدةن. سةير لةوةداية كة لةم بةشةي دونيادا 
ثَيويستييةك نيية بؤ ئةوةي تةنها بايةخ بة ئةوروثا 
يان وياليةتة يةكطرتووةكان بدةيت، بةَلكو 
دةتوانيت بايةخ بة ذاثؤن يان هيندستانيش بدةيت، 

يةخَيك لةالييةن عةرةبةوة بة هيندستان بةالم هيض با
و ئةفريقا بةدي ناكرَي. ساَلي ِرابردوو سةردانَيكي 
ذاثؤمن كرد. ثاشنيوةِرؤيةك لة شوَينَيك دةعوةت 
كرام كة تةواوي ميوانةكان ثسثؤِري ذاثؤنيي 
كارناس بوون لة كاروباري جيهاني ئيسالميدا. ثَيم 

ن واَلتة وتن كة هةبووني ئاسؤيةكي وا لة ميسر يا
عةرةبةكاني دي مةحاَلة. لةطةَل ميوانةكاندا هةر بة 
عةرةبي قسةم كرد. بةجمؤرة دةبينني كة لة جيهاني 
عةرةبيدا ضةشنَيك لة بةدطوماني بةرامبةر بة 
خؤرئاوا هةية، كة وا دةكات ثةيربدن بة ئةو شتانةي 
كة لة ئةدةبي ئةمريكيدا ِروو ئةدةن، بةالي 

ت. براياني عةرةب تةنها بايةخ عةرةبةكانةوة دذواربَي
بة شرياك يا كَيسنجةر ئةدةن، نةك بة ئةديباني 

 ئةمريكي يان ئةوروثي.
  بايةخداني ئيَوة بة مةسةلةكاني فةلةستني كةي

 دةسيت ثيَكرد، تاواي ليَ كردن لةسةر ئةم بابةتة بنووسيت؟

سةرةتا دةستم بة نووسني كرد لة كؤتايي -
وتنةوةي شةستةكاندا ضوومة ِريزي بزو

فةلةستينةوة. هةروةكو دةزانيت زؤربةي كةساني 
خَيزانةكةمان كؤضةرين و لة كؤتايي ضلةكاندا 
فةلةستينيان جَيهَيشت. زؤربةيان )ئامؤزاكامن و 
ئةواني تر( ضوون بؤ ئوردون. هةندَيكيان بؤ لوبنان 
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و ئةواني تر بؤ ميسر. من هةرطيز لة ئوردون 
لةطةَل ئيسرائيلدا، نةبووم. دواي شةِري شةش ِرؤذة 

بؤ ديدةني خَيزانةكةمان ضووم بؤ عةممان. هةروةها 
يةكَيك لة هاوِرَي فةلةستينييةكاني خؤم بيين. ئةو 

دواي  1968لة ئةمريكا لةطةَلمدا بوو و ساَلي 
وةرطرتين ثلةي ثرؤفيسؤر ضوو بؤ ئوردون و 
ثةيوةنديي كرد بة بزوتنةوةي فةلةستينةوة. لة ِرَيي 

ة بايةخدان بة بزووتنةوةي طةلي ئةوةوة كةومت
فةلةستني. لة كاتي ِرووداوةكاني ئةيلوولي ِرةشدا 
من لة ئوردون بووم، بةم ثَيية ثةيوةنديي من لةطةَل 
بزووتنةوةي فةلةستيندا تةواو سروشيت بوو. دواي 
ئةيلوولي ِرةش بؤ بينيين دايكم ضووم بؤ لوبنان و 

تاي لةو بزووتنةوةية نزيك بوومةوة. لة سةرة
حةفتاكاندا سةبارةت بة مةسةلةكاني فةلةستني 
دةستم بة نووسني كرد و توانيم نووسينةكامن ضاث 
بكةم. ئةو كاتة كةس نةيدةتواني لة "نيويؤرك 
تاميز" و طؤظارةكاني تري ئةمريكادا كة لة بنةِرةتدا 
زايؤنيست بوون، شت بنووسَيت. بةالم دواي ساَلي 

رةب بوو بة طوزارشتكردن لة دؤخي عة 1973
دا عةرةفات هات 1974شتَيكي ثَيويست و لة ساَلي 

بؤ وياليةتة يةكطرتووةكان. من وتارةكةي ئةوم كرد 
بة ئينطليزي. هةَلبةت ثةيوةنديي من بة 
بزووتنةوةي فةلسةتينةوة هةميشة ثةيوةندييةكي 
هةستيارانة بووة. ثةيوةندييةكي زؤر نزيكم لةطةَل 

دةناسي، هاوِرَي و عةرةفاتدا هةبوو، ئةوم باش 
خزمَيكي زؤريشم لةناو بزوتنةوةي ِرزطارخيوازيي 
طةلي فةلةستيندا هةبوو. بةالم هةرطيز نة ئةندامي 
ِرَيكخراوي فةتح بووم و، نة ئةندامي حيزبةكاني تر. 

دا لةئةجنومةني ميلليدا هةَلبذَيردرام 1977لة ساَلي 
 و قبووَلم كرد، بةالم سةربةخؤيي خؤم ثاراست.

 الَم تؤ ئيَستا دذ بة رِةوتي ئاشتيت. بة 

 ئةزانيت كة من لةو يةكةمني فةلةستينيانة -

بووم كة قسةم لةسةر بووني دوو دةوَلةت كردووة. 
ئةم ِرؤذانة قسةكردن لةسةر دؤخَيكي وا شتَيكي 
مةترسيدارة. هةميشة باوةِرم وابووة كة ثَيويستة 

ة جؤرَيك لة سازش هةبَيت، بةالم بِروام واية ك
ثةمياني ئاشيت دةبَي لة نَيوان دوو واَلتي يةكساندا 
هةبَيت. نةك لة نَيوان براوةيةك و دؤِراوَيكدا. ثاش 
جةنطي كةنداو طومامن بةرامبةر بة دؤخي ِرابةرَيتيي 
رَيكخراوي ئازادخيوازي فةلةستني و بةتايبةت 
عةرةفات ثةيدا كرد، كة زؤر بةرذةوةندخوازانة بوو 

ةِري ِراثةِرينةكةدا نةبوو. من تةواو و لةطةَل بريوباو
دذي هاوثةميانَيتيي ئةوان بووم لةطةَل عَيراقدا لة 

 كاتي جةنطيدا لةطةَل ئَيراندا.
لة هةشتاكاندا ضةند جارَيك ضووم بؤ تونس و 

دا ئةركَيكي طرنطم طرتة ئةستؤ و 1988لة ساَلي 
ئةو كات هَيشتا هةر ئةندامي ئةجنومةني ميللي 

مةمحود دةروَيشدا كارمان بؤ  بووم و لةطةَل
بةياننامةيةك دةكرد. بةالم هةلثةرسيت و طةندةَلي 
لة بزوتنةوةي فةلةستيندا مين ِرووبةِرووي 
طريوطرفت ئةكردةوة. ئةندامةكانيشي هيضيان لة 
بارةي خؤرئاواوة نةدةزاني و هةرطيزيش هةوَليان 
نةئةدا ئةمريكا بناسن، تةنانةت هةوَليان نةئةدا ِراي 

 شيت لةوَي خبةنة ذَير كاريطةريي خؤيانةوة. ط
ضووم بؤ ئةفريقاي باشوور.  1991ساَلي 

ميواني زانكؤي كيث تاون بووم و نيلسؤن ماندَيلالم 
بيين. هةندَي شت سةبارةت بة خةبات لة ماندَيلالوة 
فريبووم و هةوَلمدا ئةوة بؤ جةنطاوةرة 
فةلةستينيةكان ِروون بكةمةوة كة ِراثةِرينَيكي 
سةرتاسةري دةبَي ضؤن ِرابةري بكرَي، هةروةكو 
ئةوةي كة كؤنطرةي ميللي ئةفريقا ِرابةرايةتي 
كردبوو. لةبةرئةوةي ماندَيلال بة مين وتبوو ئةطةر 
ثاراستنَيكي نَيودةوَلةتي نةبَيت، هةرطيز ئةو 
ِراثةِرينة سةركةوتن بةدةست ناهَينَيت. بةالم 
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ِري طشيت نةدا. عةرةفات هيض بايةخَيكي بة بريوباوة
بة تةنها بايةخي بة ثةيوةنديي لةطةَل وةزارةتي 

 دةرةوةي وياليةتة يةكطرتووةكان ئةدا.
  ئايا هيض طفتوطؤيةكي طرنطت لةطةلَ رِؤشنبرية

 جوولةكةكاندا هةبووة؟

بةَلَي، لة حةفتاكاندا طةلَي سيمينارمان -
لةطةَل ِرؤشنبريةكان نةك سياسةمتةدارةكانيان 

و كَيشةكاني فةلةستني هةبووة. بةالم لةسةر مةسةلة 
مايةي نائومَيدي بوون، ضونكة هةستم كرد ئةوان لة 
ئَيمةي ِرؤشنبريي فةلةستيين داواي ئيمتيازي 
زياتريان دةكرد و تةنانةت نةياندةويست لة 

 قسةكامنان تَيبطةن.
  دةضينة سةر دوا كارتان، خؤنواندنةوةي

"دذوارترين اليةني  رِؤشنبريان، لةم كتيَبةدا نووسيوتانة:
رِؤشنبريبوون ئةوةية كة ئةوةي لة ليَكؤلَينةوة و 
ضاالكيةكاني خؤتدا اليف ليَ ئةدةيت، ثيشاني بدةيت". تؤ 
لةو برِوايةدايت لة جيَي نووسةر، مامؤستا يان رِؤشنبرييَك كة 
لةطةلَ مةسةلة سياسيةكاندا دةستةويةخةية، توانيبيَيت ئةم 

 كارةي ئةجنامدابيَت؟

س تا ئَيستا ئةم كارةي بةتةواوي ئةجنام كة-
نةداوة. بةالم ئةجنامداني تاِرادةيةك مومكينة. 
هةميشة هةوَلمداوة بة بريوباوةِرةكامنةوة 
وابةستةمب، تةنانةت طةر ِرووبةِرووي دؤخَيكي 

دا 1992سةختيش ببمةوة. بؤ منوونة لة ساَلي 
ضووم بؤ فةلةستني و هَيرشم كردة سةر ِرذَيمي 

عَيراق كة ئةو كاتة خةَلكَيكي زؤر اليةنطري  بةعسي
بوون. بةِراي من تواناي ئةجنامداني كارَيكي وا بؤ 
ِرؤشنبري زؤر طرنطة. ضةندةها جار هةِرةشةم 
لَيكراوة. نووسينطةكةميان سووتاندووة، 
هةِرةشةيان لة خَيزانةكةم كردووة. بةالم بِروام وا 

وةِري خؤم نيية كة بة هؤي ئةم هةِرةشانةوة بريوبا
 بطؤِرم و ئةمةش بةالمةوة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة.

  بؤ ئةجنامداني كاريَكي وةها رِؤشنبري ثيَويسيت
 بة ئازايةتي هةية.

بةبِرواي من ثَيويستة هةموو كةسَيك وا بَيت -
و لةو باوةِرةشدا نيم ئةم كارةم بة ئازايةتيةوة 
ئةجنامدابَيت، ئةوةم كردووة لةبةرئةوةي وا بريم 

دؤتةوة كة دةبَي ئةو كارة ئةجنام بدةم. لةاليةكي كر
ترةوة نابَي هةر بةوةشةوة بوةستني. ضةندةها جار 
دوضاري شكست بووم، بةالم شكستهَينان كؤتايي 

 ِرَيطا نيية. ئةبَي ِرؤشنبري درَيذة بةم كارة بدات.
  ئايا تؤ خؤت بة رِؤشنبرييَكي جيهاني دةزانيت؟

ورِايت كة وتويةتي: "ئةمرِؤ يان لةطةلَ ميشيل فؤكؤدا ها
رِؤشنبريي تايبةت جيَي رِؤشنبريي جيهاني و سةرتاسةر بيين 

 طرتؤتةوة".

لةو بِروايةدام كة دةبَي هةردووكيان ثَيكةوة -
بن. لة هةموو حاَلةتَيكدا دةبَي ثَيطةيةكت هةبَي. 
بِروام واية كة سةبارةت بةم باوةِرة كَيشةيةك هةبَيت 

ييةوة ثَيشزةمينةيةكم كة من لة ِرووي ئةدةب
سةبارةت بة زانستة مرؤييةكان هةبووة و ئةوة 
يارمةتيي داوم و توانيومة لة شتَيك بكؤَلمةوة. 
منوونةيةك دةخةمة ِروو: لةسةدا نةوةدو ثَينجي 
خةَلكي فةلةستني بة وردي ثةمياني ئؤسلؤيان 
نةخوَيندؤتةوة. بؤية خوَيندنةوة و لَيكؤَلينةوةي 

ن لةم ِرووةوة وةكو ِرؤشنبريَيك ورد زؤر طرنطة. م
فريطوزارييةكي تايبةمت هةبووة. هةرطيز لة 
خؤرهةاَلتي ناوةِراست وانةم نةوتؤتةوة و بابةتي 
وانةكانيشم هةميشة ئةدةب بووة، بةالم هةوَلمداوة 
بةسةر ئةجمؤرة خووةمدا زاَل مب و ئةو شتانة 
بةكاربةرم كة دةربارةي مةسةلة جيهانيةكان فَيريان 

ووم. لة ئةجناميشدا، هةميشة وةفام بؤ بريوباوةِرة ب
مرؤظدؤستانةكان هةبووة و باوةِرم وابووة كة نابَي 
ئةو ئينسانيةتة لة خةَلكي بسَينرَيتةوة، وةكو 
خةَلكي فةلةستني يان ِرةشثَيستةكان. دةربارةي 
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مةسةلةي توندوتيذيي زمانةواني و ئةوةي كة ضؤن 
كات، هةندَي كارم بةشَيوةيةكي ثةرشوباَلو كاردة

ئةجنامداوة، هةموو ئةوانة بةرهةمي فَيربووني 
تايبةتني و دؤخَيك كة دةبَيتة مايةي ئةوةي 
هةركةسَيك بتوانَي بريوباوةِرةكاني سةبارةت بة 
مةسةلة جيهانيةكان خباتة كار. هةروةها هةميشة 
باوةِرم وابووة كة مةسةلةي فةلةستني ثةيوةستة بة 

وةكو مةسةلةي ئازادي و مةسةلة جيهانيةكاني 
عةدالةتةوة. ئةم مةسةلةية ثةيوةنديي بة كؤمةَلَيك 
ِرووداوي طرنطةوة هةية. دةربارةي ثةيوةنديي 
نَيوان واَلتاني ثَيشكةوتوو والتاني دواكةوتوو و 
ثةيوةنديي نَيوان باكوور و باشوور طةلَي شت هةن 
بوترَين. بؤية خؤ لة قةرةداني ئةم مةسةالنةم زؤر بة 
سوودمةند زاني. بة بِرواي من جياوازي لة نَيوان 
جيهاني و سةرتاسةريبوون و تايبةتبووندا، هةندَي 
جار دراماتيكة، لةبةرئةوةي بة بؤضووني من بوون 
بة بريمةندَيكي جيهاني واتة ئةوةي كة بتوانيت 
بنةما جيهانييةكان بةدةست بهَينيت. ئةطةر 

بكةيت،  دةسدرَيذيكردن بةشتَيكي نةطةتيظ سةير
ناتوانيت بَلَييت كة ئةم شتة لة هةموو دونيادا 
مايةي ناثةسةنديية، جطة لة ميللةتةكةي خؤت كة 
هَيرش نةكاتة سةر ئةواني دي. لةم بارةيةوة 
هةميشة تؤكظيل بة منوونة دةهَينمةوة، كة بةهؤي 
سةركوتكردني سوورثَيستةكانةوة، بة توندي 

َي ضوو بؤ ِرةخنةي لة ئةمريكا دةطرت، كةضي كات
جةزائري، خؤي بووة اليةنطري سةركوتكردني 

 خةَلكي جةزائري "لة ثَيناوي طةورةيي فةرةنسادا".
  لة كتيَبةكةتاندا نووسيوتانة: "دةنطي رِؤشنبري

تةنياية، بةالَم ئةم دةنطة زرنطانةوةي هةية، لةبةرئةوةي 
ئازادانة بة حةقيقةتي بزاوتيَكةوة دةبةسرتيَتةوة". ئةم 

ئةو قسةيةي بالنشؤ دةهيَنيَتةوة يادم كة لة كتييَب  مةسةلةية
"ثرسيار لة رِؤشنبريان"دا دةيكات و دةلَيَت: "بوون بة 

رِؤشنبري سةختة، بةتايبةتيش لةبةرئةوةي كة ناكريَ تةنيا 
رِؤشنبري بيت و ئةو ثيَداويستية شةخسييانةي كة رِؤشنبري 

اييةكةوة كة دةستةو يةخة دةبيَت ئةو دةخةنة تةني لةطةلَياندا
 بة سةالمةتي ليَي دةرناضيَت".

بالنشؤ زؤر ِراست دةكات. بة بِرواي منيش -
تةنيايي تةواو ثَيويستة. بةالم نةك تةنها لة ثَيناوي 
خؤدا، ئةطةر ثَيويست بوو بةبَي ِرَيككةوتنَيكي 
طشيت هةَلوَيستَيك دةربِريت، لَيطةِرَي هةميشة وا 

ارمةتيداني هةستبكةيت كة ئةوة لة ثَيناوي ي
 الوازةكان و ستةمديدةكاني جيهاندا ئةجنام
دةدةيت. من هةميشة هةستَيكي وام ال هةبووة. 
دذايةتيكردني دةزطايةكي دةسةاَلتدار كارَيكي 
سةختة، بةالم دةبَي ئةوةش بزانني كة بةم كارة لة 
بةدبةختيي خةَلك كةم دةكةينةوة. بةالم هةروةكو 

ة بة تةنها برييت نيية ئادؤرنؤش دةَلَيت: "مةسةلةك
لة يةكبوون و ئةو ئيلتيزامةي كة كةسانَيكي وةكو 
سارتةر باسي دةكةن". بة يةقينةوة دةَلَيم كة 
ثَيويستة سةربةخؤيي تةنانةت لة شَيوازي 
نووسينيشدا بثارَيزين. لةم بارةيةوة بة زماني 
ئينطليزي و عةرةبي طةلَي شتم نووسيوة. تؤ 

ة دةنطت بَيت. ئةو ئةزانَي ئةتةوَي خوَينةر طوَيي ل
كة ئةوة تؤيت قسة ئةكةيت. هةر بؤية من ِرقم لةو 
كةسانة دةبَيتةوة كة بةناوي خوازراوةوة شت 
دةنووسن، ئةو كةسانةي كة وا دةنوَينن كةسي ترن. 
من خؤم هةرطيز نةمتوانيوة شيت وا بكةم. كاري 

 لةجمؤرة شايستةي ِرؤشنبري نيية.
  سةعيد.سوثاس بةرِيَز ئيَدوارد 

 1996ي نؤظةمبةري 25
 

 سةرضاوة
)نقد عقل مدرن( رامني جهانبطلو، جلد دوم، جمموعة 

 (.1998) 1377 –سثهر انديشة، تهران 
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 لةبارةى ئيدوارد سةعيدةوة
 طفتوطؤيةك لةطةأل د. ماركؤ شؤللةردا

 
 

  : كارزان حمةمةد: كارزان حمةمةدفارسييةوةفارسييةوة  لةلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  Edward Saidِرةنطة ناوى  يدااىدرس عاة دا     
يةسةبنوس، بةرطريكةر  موفاةاون  فةةةعاندنددةاو    
ةةياااااااااةمريكوى نَعاااااااااةر  اند  اااااااااة ِرة ناااااااااةي      

 بدسن د ت.  يت عةرجنِرداد شةاة    ؤرهةآلتنوع (
 (68ةةتةماااااةن    *يدااااااىدرس عاااااة دا سىي نااااا  

 عاااااااااوة داد سىد  موىةطاااااااااةةد   ةةتة اااااااااةمَةكرسن    
نة ؤشااا  شاااد رخةجنة   اااَي ؤ، ةاااةندَيؤر  اؤ ااا   

 سىدي  ارس. 
نااااوىبردى ةااااةسديك َى  يؤرشااااةةد  بااااَى، سىد   

(  1948جااةنط  عااةربة ؤي  يدساارديدل ةةعااوة     
 ااادو  اااارس. زديدنااا ،  د ةدنةااااة  ياااةى ةاااة وه ة اؤ

نااااوىبردى اااااة ةااااةزدنكؤاون  هورؤااااورسى خرينساااانؤ       
(سد باااَىة مومؤعااانو  1963 َي ناااابَى ، ةةعاااوة    

يااااااةسةبدوت  يدنطئدااااااة   يااااااةسةبدوت  خرداندكاااااا    
ةااااااةزدنكؤ  اؤة ؤم دااااااو. بااااااةنوىبونط يؤ بةرهااااااةم   

(سد 1978ناااوىبردى،   ؤرهةآلتنوعااا (يةى ةةعااااوة      
 بآلىارديةىة.

ىد  تؤمةت ورارسبَى عة دا ةةم اند  ةسد  ؤريو
ااة سةة د اات سةرباورة   ؤرهاةآلك ةد كؤة دنااةىة     باةىة  

سةاااوك، بااةآلم ةةردعاانداد  ؤرهااةآلك بةىشااد َةية      
سةيةىي ت، سةيسوزي ند ت  بةمشد َةية  ؤرهةآلك  باؤ  

 مةعةةة  اؤة ؤندوةدةم سةطؤِري ت. 
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عااااااااة دا ةةىتورطااااااااةةد ك  ز رسد، ِرة نااااااااة   
ة يدساااارديدل ةةيدساااارديدل طرتااااَىةى نَعااااد َى  ااااا

سةىة ةتةااااة   اااؤ  ةةعاااةر طؤِرةااااون  اؤماااةة طو      
 فةةةعنني بندوك نوىة. 

يااةى طونَطؤيااة  سة ةاااة  ةااة َدرةىةسد سي اات، 
باااااةيوس   يدااااااىدرس عاااااة دا(ى بةةةبةر اااااوىطرتن    
 ةمةتاااة زدنسااانددةاون  ياااةى ى ياااةى طؤِردنوناااة  ااااة 
بةِرة نةطرتناااااةاون  ةاااااة ؤريوىدى  ؤرهةآلتنوعااااا   

يةجنوم سردىة ةةطةأل  س. موراؤ شؤةئةر هد نويةيوردىة، 
Marco Schller   مومؤعاااااااانو   ااااااااةرةبنوس  )

 يدسالمنوس ةةزدنكؤ  اؤة ن  يةة موندو.
*بةرِيَز د.شؤللةر، ئيدوارد سةعيد ض ثيَطةيةكى لةةاوو  
كلتةةىرد داَيَرةرااةةدا َةيةةة بةشةةيَىتيةكى  وةةتيواة، و    

 بةشيَىتيةكى ديوريكراوتر لةالد خؤرَةآلتروسون؟ 
وراؤ شاااااااااؤةئةر  يدااااااااااىدرس عاااااااااة دا،  مااااااااا-

ةةعةرتوعااةر  جدنوناااد خد طةيااةا  بااوآل  هةيااة. ى     
يةمااةز ز ر شاادوى  عااةرجنة. عةرجنِرداد شااة يااةىة  
بااااااااةدنني اااااااااة ز رينااااااااة  اااااااااةس، عااااااااة دا ىة  
يةسةبدوتنوعاااااااااد   سةنوعاااااااااؤ  ناااااااااة  تاااااااااةننو ىة   

  ؤرهةآلتنوس. 
 ندااااااَة  بةرهةمااااااةاون  عااااااة دا سةربااااااورة    

             دنسااااان  يةسةبدوتاااااة،مد اااااهىى  هاااااةر  ماااااؤسي ر   ز
               ىدتاااااااااو ياااااااااةى شااااااااانطة نة  ةةطاااااااااةأل ائناااااااااَر     
           ؤريااااااوىدسد عااااااةرىاوريو  هةيااااااة ى نااااااة  ةةطااااااةأل 

 ائنَر   ؤرهةآلتاد. 
ياااةزمَن  ماااؤ يةماااة باااَىة ااااة ز ريناااة  ياااةى     
اةعااااااااااونة  هااااااااااةرطدة عااااااااااةرىاوريو  ةةطااااااااااةأل   
 ؤرهةآلتنوعاااااداد ندداااااة، عاااااة دا سةنوعاااااؤ، ياااااةى  

ونةز ااااة هاااةرطدة ناااوزدنؤ عاااة دا   ر ة د كااا   اةعااا
ةاااةنوى  ؤرهةآلتنوعاااوناد طد اااِردىة. ياااةى ر ة اااة  ياااةى   
ةاااةنوى  ؤرهةآلتنوعاااوناد هاااةي َىة، سةاااار  بئ ااااد ني     

 بةتوي ةت  مةز  بَىة. 

اند  ةااااااااااااة  عاااااااااااة دا   ؤرهةآلتنوعااااااااااا  
Orientalismus .ز ر نوىبااااااااااااااااونط  خةيااااااااااااااااادارس )

ةِرة نة  تَنا ةةبةريةىة  يةى ةةم اند  ةسد سةعن  ة
ىةرسدىة عاااااةبورةك بة ؤرهةآلتنوعاااااد   ؤرياااااوىد،   

 بةتوي ةت   ؤرهةآلتنوع  ةةبةرينوندوى فةرةنسو. 
ياااااةى سةة د ااااات ااااااة خاااااةي سن   ؤرياااااوىد باااااؤ      
 ؤرهاةآلك، خاةي سند ك  بريناادرة ااة ةةطاةأل ىي ناو        
ىد دعدوناااة  ائناااَرة يدساااالم    ؤرهةآلتددةاونااااد  

 ىي كنويةتةىة.
تؤ، ئةم كتيَبة ض كوريطةرييةةكى لةسةةر    *بةتيَرِواايرى

 خؤرَةآلتروسونء كورتكوايون دااووت؟
سةبااااا  بطَتري ااااات اوريطاااااةر  ياااااةم اند  اااااة   -

بةِردعااز ز ر مااةز  بااَىة. هةة  ةتااة سىىبااورة اااةم     
ةاااةىآلتون  ةَناااة  ياااةة موندو، نةمساااوى هؤة ةنااااد ااااة 
نةريند ك  سىىرىسري هيو  ةة  ؤرهةآلتنوعاداد هةياة،   

ياااوتر باااؤ ةَناااة ةاااة باااةرينوندو، فةرةنساااوى     باااةة كَ ز
ةمةز بةهؤ  يةىةىةية ااة ِرة ناةاون    يةمريكوسد. ي

عااة دا ز ر تَنااا   ةةز ربااة  مةعااةةةاوناد ِرىى    
ىتةاة  ةةطةأل اؤةؤنداوةدةم ى ةةطاةأل ِر ة ا  عدوعا      
 ؤريوىدية ةةىآلتون   ؤرهةآلتاد. ى بةعرىشانددةىة  
ةااةنوى بااةرينوندوى فةرةنسااو سة ري نااةِرىى، ى عااة دا    

ناااني ااااة  خااا  ةةهاااةمَىد  ياااةىدن  بوعاااكرسىىة. سةزد  
ياااةة موندو ناااةريند ك  ياااةىتؤ  ةاااةاؤةؤندوةدةةارسن     
 ؤرهةآلتاااد نااةبَىة، بةهةمونشااد َة ىآلتااوند ي  اااة 
نوىمااو  هد نااو ، بااؤ ةَنااة نةمسااو، هؤة ةناااد ى ىآلتااة     

 بضَاةاوند   يةىرىخوز. 
اوريطااةر  يااةم اند  ااة بااةم جااؤرة بااَى اااة يااةى    
  ؤرآلتنوعونة  تاوزة ااور   ؤياو  سةعانرد كرسبَى،    
عةرجن  يةمةيو  سد ااة ةةم ورةياةىة ب بكةناةىة ااة     
يويااو ةةىد دعاااد سيااا   ؤريوىديدااةاو  بااؤ  ؤريااوىد       
برينادراااةرة يااو َس نااو. بااةآلم ةةردعاانداد ةةهةنااا      
ةة وة ةاوناااااااااااد اااااااااااة عااااااااااة دا ةةاند  ةاةياااااااااااد    
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ىى بااااَىة. ز رينااااة  ة ساااانَىيةتةِرىى، ز ر تَناااااِر
ةياااااةا    َي ناااااةردن  اند  ةااااااة ، ِرىىبةِرىىبَىنةى  

خؤزةتدظدااااو  ةةطااااةأل يااااةم اند  ااااةسد هااااةبَىة، بااااةآلم  
ز ري يااااااااااا  ياااااااااااةم اند  اااااااااااةيو  بةندطاااااااااااةتد   
هةة سةنطوناىىةى ىتَيونة عة دا ز ر سةيطشاند ند ت  
ى يااةىة  يااةى سةيئ د اات نااة  ةةمااةِر  ؤرهةآلتنوعاا ،    
بةة كَ ةةمةِر عدوعةت   ؤريوىد ِردعنةى يةمةز سىى 

 مةيادن  جدوىدز .
ة نةيااة  رديااةِرىى اااة يااةىة     هااةرىةهو يااةم رِ 

عة دا سةيئ د ت ةةمةِر بةرينوندوى فةرةنساو ِردعانة، ى   
يااةىي  اااةم  ةااةبورة   ؤرهةآلتنوعااون  يااةم سىى     
ىآلتة، بةة كَ عاةبورةك بةعدوعاةتةاوندو  ةةعاةسة     

 نؤزسةهةم  بدسنةماد.
*بةتيَرِواايرى تؤ ئويو كتيَبى خؤرَةآلتروسةى لةةبورتد   

ةآلتء خؤرئةةووا، ايةةوتر رَِلىيَكةةى  ثةيىتادييةةةكواى خؤرَةة
 ازيككةرتوتد َةبىوت يوخىد جيوكةرتوت؟

ياااااااةم خرعااااااادورة ناااااااوار  بةيوعاااااااون  ىةآلم -
باري نااةىة، بااةآلم خد مَديااة يااةم اند  ااة ةةسةعاانرد كاد     
زيوتر اوريطةريدةا  جدوااةرةىة  هاةبَىة ةاةِر       
ز رينااااااة   ؤرهةآلتنوعااااااو   ز ربااااااة   ااااااةة ك     

ةةبةريااااااااةىة  بااااااااؤ   ؤرهااااااااةآلك  مَعاااااااائ مونوناد.
مَعاااااااائ مونو ، يااااااااةم اند  ااااااااة تويةنادزةيااااااااة  ىة   
جة نكرسناااااةىةى بةة طةياااااة  باااااَى، باااااةخ   ياااااةم     
سرىمشونااة  اااة يد مااة سةمااونةدن   ؤريااوىد نوتَدناا     
ت   طااوك يااو َس سةيااةىي ت ةةهةنااا  ةةشاانةاوناد    
 بةخد ضةىدنة  يةىة  ةةىد دعاد هةية، ندشون  بادك.

نت ااااة يةماااة ةاااة ؤريوىدسد باااةم يةجنوماااة طةيشااا
سرىعاانةى يد مااة ةااة ؤريوىد هةنااا  خد شااادسىةر و    

هةياااة ااااة ناااوتَدنني بدطاااؤِريؤ. بةمرد داااة ةةيةااااةمني     
عاااااااااوآلن  سىد  بآلىبَىناااااااااةىة ، ياااااااااةم اند  اااااااااة  
اوريطةريداااااةا  جدوااااااةرةىة  هاااااةبَى. هاااااةمَىد    
جة ندو  ةةعةر جدوىدزيدةاو   بةس وة د َى  باَى.  

(عاوأل بةعاةر   25 بةآلم خد مَدية هةنَااة ااة نةيكاة     
بآلىبَىنااااةىة  يااااةم اند  ااااةسد تد اةخااااةِري ت، ز ري اااا  
يوطااوسدر  يااةم  وة ااة  اااة بوعااكرسن  جدوىدزيدااةاو    
سةبد نةموياااة  يةىةيكاااة ةةنوىد ندااااد ةةطاااةأل ياااةا     

   ؤرهةآلتنوعو  ي ي  ب دنةىة. خد مَدية نةىة  نَنة
ةااااةاوت  بآلىبَىنااااةىة  اند  اااا   ؤرهةآلتنوعااااداد     

نة سديونطاااة  مناااادآل ، باااةجؤري كد  هد شااانو سة اااَى
سةنؤِرناااااة  ؤرهةآلتنوعااااا    ؤرهاااااةآلك تاااااو ياااااةى    
اةعاااونة  ااااة عاااوآلند ك  سىىرىسري اااهة بوعااادو  ةاااة   
 ؤرهةآلتنوعاا  ااارسىىة. هةربؤيةشااة سةااار  بئ ااد ني  
ياااااةم اند  اااااة عاااااةرةجنوم بؤتةموياااااة  س زيناااااةىة   
خةيَةنااااااا   ؤرهااااااةآلك   ؤريااااااوىد. ى هااااااةرىةهو   

د  شاااااااااد َدزي ك  ناااااااااَ   بؤتةموياااااااااة  هوتناااااااااةيور 
ةةِرىىبةِرىىبَىناااااااةىة   ؤرهةآلتنوعاااااااو  ةةطاااااااةأل   

  ؤرهةآلتنوع    ؤرهةآلتاد.
 
سىد  اؤ ااا  سىديااا    عاااةرياااةم طونَطؤياااة ياااة   *

يداااىدرس عااة دا يةجنوماااردىة ةةطااةأل سةنطاا  يااةة موندوسد    
  (. - ى

 
 
 

 سةرضاوة
 .3/8/2005(، www.payam.com) عوين 
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 يس زؤربا"ي كازانتزاكيس"ئةلك 
 ئيرباهيم ئةلعةريس

 لة عةرةبيةوة: ريَبوار
 

 نامةيةكي ماكسيم طؤركي بؤ كاتريناي هاوسةري 
 لة فارسييةوة: حةمة رةسوولَ حةسةن ثوور

 
 سةرةتا دذوارةكاني )مؤديَرنة(ي فةرةنسي 

 هاشم ساَلح
 لة عةرةبييةوة: شاد مستةفا

 
 ئةدرنؤ 

 ستيظان مؤلري
 لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع
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 يس زؤربا"ي س"ئةلك

 كازانتزاكي
 

  ئيرباهيم ئةلعةريسئيرباهيم ئةلعةريس
 لة عةرةبيةوة: رَيبوار

 

لة ماوةي ذيانة تاِرادةيةك 
درَيذةكةيداو، لةو سةفةر و 
طةِرانة زؤر و زةبةندانةدا كة بة 
نَيو والتان و ئايدؤلؤذيةكاندا 
كردويةتي. نووسةري هةرة 
ناوداري يؤناني سةدةي بيستةم 

طةلَيك  نيكوس كازانتزاكي،
كةسي ديوة، لة ِرَيطاي 
خوَيندنةوةيشةوة زؤري تري 
ناسيوة.. هةرخؤي بوو بةردةوام 
دةيوت ئةوةتا ئةندازةيةك 
"هةموو كةسي" ناسيوة، لة 
سوكرات و ثَيش سوكراتةوة تا 
ثَيش خزمةتي ئوتَيلةكان. لةطةَل 
ئةوةيشدا ئةوانةي هةميشة 
كاريان تَيكردووة و لةطةَليدا 

نَيكي دَيرينيشي، بوون، تا تةمة
ضوار كةس بوون و ثَينجةميان 
نةبووة: هومريؤس، نيضة، هنري 

برطسون و ئةلكسيس زورباس. 
ثَيويست ناكات خوَينةر بكةوَيتة 
طةِران بةناو ئينكلوثيدياي ناودار 
و سةركردةو ناوة لووتكةكاندا لة 
هةر بوارَيكدا بووبَيت، تا بزانَيت 
 ضوارةم ناو كَيية، ضونكة زؤر بة

ئاساني، )زؤر باس( لة بنةمادا  
مرؤظَيكي زؤر ئاسايي ناو 
خةَلكي ِرةمةكية. ثاشان كراية 
"ثاَلةوان" و ناونيشاني يةكَيك لة 
بةرهةمة ناوازةكاني 
كازانتزاكيس، ثَيش ئةوةي 
دةرهَينةري يوناني لةدايكبوي 
ميسر مايكل كاكويانيس، لة 
ساَلي ضلةكاني سةدةي 

و ِرابوردودا، ئةو ثاية نَي
دةوَلةتيةي ثَي ببةخشَيت، كاتَيك 
لة رؤمانةكةوة فيلمَيكي بةرهةم 
هَينا كة "ئةنتوني كوين" دةوري 
زؤرباي تيا دةبيين، ئيرت تا 
كؤتايي تةمةني ئةنتؤني كوين 
هةر ئةو ناو و دةورةي ثَيوة 
نووسا و لَيي نةبوةوة.. هةروةها 
بة ذياني كازانتزاكي و ثاشان بة 

.. كة ذياني كاكويانيشةوة
توانيويةتي هَيوري و كةسايةتي 
و ئةو خؤشةويستيةي بثارَيزَيت 
كة بَي كؤتايية. ضونكة زوربا، 
يان "زورباس" وةك لة ئةسَلدا 
وابووة، هةر لة يةكةم ضركةساتدا 
كة ضوة نَيو زةيين خوَينةرةوة 

ئيرت هةرطيز لَيي نابَيتةوة، زؤربا 
كةسايةتَيكي زاَل و زيندووة، لة 

بي دنيادا بة ئاساني هةموو ئةدة
منوونةي نادؤزَيتةوة، لة كاتَيكدا 
كة طةلَيك نووسةري دواي 
كازانتزاكي هةوَليانداوة 
كةسايةتيةكي لةو بابةتة 
دابِرَيذنةوة، وةلَي جياوازيي 
سةرةكي لةو نهَينيةداية كة 
نووسةرة يونانيةكة 
كةسايةتيةكةي دانةهَيناوة، 
بةَلكو و راستةوخؤ لةناو خودي 

وة هَيناويةتي و، تةنيا ذيانة
نيطاري بؤ وَينة قةَلةميةكان 
كَيشاوة.. الني كةم، ئةمة هةر 

 قسةي خؤيةتي.
وةلَي بؤ كازانتزاكي ئةم 
كةسايةتيةي لة ذيانةوة خستؤتة 
ناو فةزاي رؤمانةوة؟ وةالمي ئةم 
ثرسيارة زؤر بة سانايي، هةر 
وةك ذيان نامة نووسةكاني 
كازانتزاكي دةَلَين، ضونكة 

ووسةر شكؤمةنديي تةنيا بة ن
مةزن و سنوورة بةرباَلوةكاني 
مَيذوو لووتكةي ضياو ئةو 
تاكانةداوة كة هةنطاوي زؤر 
طةورةيان ناوة.. تةنيا خؤشيي 
لةو بَلَيسةية هاتوة لة ناوةوةي 
مرؤظداية، كة دةَليني بَلَيسة، 
يةكسةر "ئةلكسيس زؤربا"مان 
دَيتةوة ياد، ئةمةيش دةطةِرَيتةوة 
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، كاتَيك كة 1915َلي بؤ سا
كازانتزاكي كة ئةوسا تةمةني 
سي و دوو ساَل بوو ذيان نامةي 
تولستؤي خوَيندةوة، لة دةفتةري 
ياداشتنامةي رؤذانةيدا زوو 
ئةمةي نووسي: "ذيان نامةي 
تؤلستويم خوَيندةوة.. هةر لة 
يةكةم ضركةساتةوة سيحر و 
مةزنيةكةي كاريان تَيكردم، 

يا ئةدةب دةركم بةوة كرد كة تةن
هةرطيز بةس نيية بؤ ئةو.. بةَلكو 
و ئةوةي بة ِراسيت ثَيويستيةتي 
باوةِرة، بؤية هةستم كرد دةبَيت 
من لةو شوَينةوة دةست ثَيبكةم 
كة تولستوي ثَيي طةيشتووة، 
ئةطةر كازانتزاكي هةر لةو 
ضركةساتةوة، هةوَلي ئةوةي 
دابَيت لة هةموو رؤمانةكانيدا 

ت كة لةوَيوة دةست ثَي بكا
تولستوي ثَيي طةيشتووة. "بة 
داهَيناني ئةو كاراكتةرانةي كة 
السايي كاراكتةرةكاني تولستوي 
بكاتةوة وةك خؤيشي السايي 
ئةو دةكاتةوة" كةواتة هةردةبوو 

و  1941لة نَيوان ساالني 
دا "ئةلكسيس زؤربا 1943

بنووسَيت. بؤ ئةوةي هةست بةوة 
بكات كةبةئاماجنةكةي طةيشتوة. 

ةت ئةطةر ئةوةمان الطران تةنان
بَيت كة ئةم رؤمانة بة بةهَيزترين 
كاري دابنَيني، هَيشتا كارَيكة، 

ئةطةرضي سيماي رؤماني هةية و 
هةروايش دةخوَينرَيتةوة، بةالم 
تَيكةَلةيةكيشة لة نَيوان ذياننامة 

 و ذياني طةورة ثياوَيكي دنيادا.

ئةطةر كازانتزاكي لةو 
كاتةوةي كة ذيان نامةي 

ولستؤي خوَيندؤتةوة، بؤ ت
يةكةجمار خؤي بةرةو رووي 
بريؤكةي نووسيين رؤمانَيك 
كردبَيتةوة كة تةوةرةكةي 
كةسايةتيةكي ئاوارتة بَيت، 
كةواتة ئةوةي ساَلي دواي 
خوَيندنةوةي ذيان نامةكة 
ِروويدا، ئةوة بوو كة بؤ 
دؤزينةوةي كانزايةك و 
بةكارهَيناني رووي لة ناوضةي 

لة كةناري براستوفا كرد 
بيلوبونيز. لةو طةشيت 
سووسةكردنةدا كةسَيكي لةطةَل 
 خؤيدا برد كة )جؤرج زؤربا( بوو.

ئةم ياوةريةي زؤربا، لة باتي 
ئةوةي بؤ دؤزينةوةي كانزايةك 
بَيت كة ثارة و سامان بةسةر 

خاوةنةكةيدا بِرذَينَيت، بوو بة 
هؤي دؤزينةوةي هةقيقةتي 
ماناي مرؤظ و هاوِرَييةتي و 

ياني لة هاوسةفةرةكةيةوة، بةم ذ
جؤرة، بة درَيذايي ضارةكة 
سةدةيةك، ئةو بريؤكةية لة 
سةريدا طينطَلي خوارد. تا لة 
دواييدا، لةو كاتةدا كة 
كازانتزاكي لة ناوضةي ئيجينا 
دةذيا و، يؤناني واَلتي بة هؤي 
جةنطي جيهاني دووةمةوة داطري 
كرابوو، ئةوييش بةرانبةر بة 

ةكةي لة غةم و ئايندةي واَلت
ترسَيكي طةورةدا بوو، 
كةسايةتي زؤربا خؤي خزاندة 
سةريةوة، بؤ ماوةي دوو ساَل 
لةسةر ثةِرة وَينةي كَيشا، تا ئةو 
رؤمانةي لَي دةرضوو كة 
ناوبانطي كازانتزاكي طةياندة 
لووتكة، بؤ ئايندةيش بة طشيت 
ئةدةبي يوناني شارةزاي دنياي 

 كرد.
ناوي رؤمانةكة لة ئةساَل 
"ذياني ئةلكسيس زؤربا"ية، 
بابةتةكةيش زؤر سادةية، 
الوَيكي شاري ضاوي لةوةية 
رؤذَيك لة رؤذان كانَيك 
بدؤزَيتةوة، بة ياوةريي كةسَيكي 
يؤناني كة بة ِرَيكةوت يةك 
دةطرن، ناوي ئةلكسيس زؤرباية، 
رؤمانةكة باس لةو دميانةيةو، 
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ئةو هةوَل و سةركَيشيانةية كة 
ةَل هاوِرَيكةيدا كوِرة شاريةكة لةط

دةيكات. هةرضةندة رؤمانةكة ثِرة 
لة ضريؤك و وردةكاري، هةر 
لةسةرضَلي و ئارةزوةكاني خودي 
زؤرباوة و ثاشان سةركَيشي و 
ذواني لةطةَل خاتوو مةدام 
هورتانسي فةرةنسيدا كة لة 
طوندَيكي دراوسَي بةكانةكةيان 
دةذي، تاكوشتين ئةو بَيوةذنةي 

ني طوايا بوةتة هؤي مرد
هةرزةكارَيك. هةموو ئةمانة 
تاِرادةيةكي زؤر لة رؤمانةكةدا 
بايةخَيكي زؤريان نيية، يان 
نابنةتةوةر، بةَلكوو رؤَلي 
سةرةكي لة ضوارضَيوةي 
ثةيوةندي هاوِرَييةتي ئةو دوو 
كةسةدا و لة وَينةي كةسايةتي 
زؤرباداية. ئةو ثياوة ئازاو 
بوَيرةي كة لَيوان لَيوة لة رةوشت 

طةورةيي. هةر ئةمةيش و دَل 
كة لة  –واي لة شاريةكة كردوة 

 –بنةِرةتا خودي نووسةرة 
كاريطةري زؤرباي بكةوَيتة سةر. 
زؤربا بة ثَيي وَيناي ناو ِرؤمانةكة 
كةسَيكي ذيان دؤستة، بؤ ئةوةي 
ئةو خوليايةي دةربِرَيت و ئازادي 
خؤي لةكيس نةدات و ذيان بة 
ثَيي ميزاج و ئارةزوةكاني دابني 
بكات، خؤي لة هةموو برية 
كؤنةكان دوور دةخاتةوة، لة 

هةموو داب و نةريتة 
سةثَينراوةكان كةلة دةرةوة دَين 
و ياري بة ضارةنووسي مرؤظ 
دةكةن. زؤربا بة هةموو ماناي 
وشة مرؤظة، مرؤظَيكة ئةقَلي تاكة 
ثَيوةري بريوِرا و 
مرؤظايةتيةكةيةتي وةك تاقة 
 لؤذيكَيك بؤ ذيان و بةرةنطار

بوونةوةي. ئةو بةرجةستةي 
مرؤظَيكي ئازادة كة بةِراسيت لة 
ماناي ئازادي طةيشتبَيت. ئةو 
ذيان بةسةر كَيشيةك دةزانَيت كة 
شياوي ئةوةية لَيي نةترسيت و 
بيكةيت. لةبةرئةوةي زؤربا واية، 
بؤية دةبينني وانةيةكي 
راستةقينةي ذياني دةداتة هاوِرَي 

و شاريةكةي كة لة كؤتي بري كؤن 
دابة باوةكان رزطاري نةبووة. ئةو 
لة هةموو هةَلسوكةوتَيكيدا ئةو 
ِراستيانة دةردةبِرَيت، بة تايبةتي 
ئةو كاتانةي كة طؤراني دةَلَيت و 
سةما دةكات و، ئةو ساتانةي 
"سةنتور"ةكةي دةذةنَيت. ئةو 
ئامَيرة موسيكيةي كة زؤربا بة 
بةردةوام ثَيي دةَلَيت: ثَيويستة 

ؤ درةوشانةوةي بؤ ذياني و ب
 رؤحي.

لة ِراستيا، ئةطةر نيكوس 
كازانتزاكي لة ذيانيدا ضةند ئاين 
زاو ِرَيبازَيكي فيكري تاقي 
كردبَيتةوة، بة تايبةتي سؤيف 

طةريةكي مةسيحي زؤر تايبةت 
"رةنطة ئةمةيان زؤر لة 
تولستويةوة نزيك بَيت" و 
ماركسيةتيش. كةضي لةم 
رؤمانةدا زياتر كاريطةريي 

ةسةرة كة زؤر زوو نيضةي ل
خوَيندويةتيةوة و طةياندويةتية 
"نةهليزم"ي كة بةرةو رةوتَيكي 
بَي بِروايي بردو هةر تيا مايةوة، 
هةندَيك جار دةركةوتوةو ثاشان 

 خامؤش بؤتةوة.
-1883كازانتزاكيس )

( هَيشتا هةرزةكار بووة كة 1957
نيضةي خوَيندؤتةوة و كاري 
تَيكردووة. بة تايبةتي كتَييب 

ةردةشت واي وت" ئةو لة "ز
هرياكليوني دوورطةي كريت لة 
دايك بووة، منداَليي كازانتزاكي 
مؤركي ئةو ِراثةِرينانةي طرتوة 
كة دانيشتواني دوورطةكة 
كردوويانة، هةر ئةو 
ِراثةِرينانةيش خَيزانةكةيان 
ناضار كردووة كة جارَيك بةرةو 
بريية بضن و جارَيكي دي بةرةو 

ةتي ناكسوس. دواييش باب
رؤمانة مةزنةكةي "ئازادي يا 
مةرط"ي ثَي ببةخشَيت. 
كازانتزاكي ساالني خوَيندني 
زانكؤي لة ثاريس الي هينري 
برطسون بوة ثَيش ئةوةي 
بطةِرَيتةوة بؤ يونان و خؤي بؤ 
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نووسني تةرخان بكات، ئةمة تا 
دوا ساَلي تةمةني بةردةوام بوو، 
كة هةندَيك لة ناودارترين كاري 

ناني سةدةي بيستةمي ئةدةبي يو
 لَي بةرهةم هات.

لةوانة "دوا وةسوةسةكاني 
مةسيح" كة ئَيستا زؤر باسي 
لَيوة دةكرَيت. هةروةها ئةو 
فيلمةي كة مارتن سكورسيزي لة 
رؤماني "ئازارةكاني مةسيح" 
بةرهةمي هَيناو ميل طيبسون 
دةريهَيناو تا ئَيستايش 

 هةراوزةناي ناوةتةوة.
 

 سةرضاوة
 14956، ذمارة 9/3/2004 احلياة

 
 
 

نامةيةكي ماكسيم طؤركي بؤ 
 كاتريناي هاوسةري

 
لة فارسييةوة: حةمة رةسووَل 

 حةسةن ثوور
كاتَيك باسي نامةكاني 
طؤركي دَيتة ئاراوة، ئةوانةي 
ئةطةر ئةبةديش نةبن النيكةم بةم 
زووانة كؤن و بَيبايةخ نابن. 
لةبةرئةوةي لة بةرامبةر دياردةي 

توقِري فةساد، وةك، نةداري، قا

ئةشكةجنة، ملهوِري و تريؤدا.. 
 قةرار دةطرن.

طؤركي لة بةشَيكي بةرضاو لة 
نامةكانيدا جطة لة لة ئاطاداريي 
طرينطي رووداوي مَيذوويي، 
سياسي، ئةدةبي، كؤمةاليةتي و 

هاتوونةتة بةر  هيتد.. كة
باسكردن و لة رةوتي مَيذوودا 
لةطةَل جَيطؤركَي و طؤِراني كات 

ت و شوَيندا، لةسةر يةك و سا
نةطؤِرن. هةَلوَيسيت وةك 
مرؤظدؤسيت، بةربةرةكاني بة 
دذي نةخوَيندةواري ئؤطري بة 
ثةرةسةندني زانست و ئةدةب و 
هونةر يان بة راشكاوي و زؤر 
شةفاف تَيدا بةدي دةكرَيت و بة 
طشيت نامةكاني طؤركي بؤ ئةوة 
دةشَين لة زؤر اليةنةوة شتيان لَي 

ةخنةطرَيكي ئةدةبي فَير بني. ر
يان هونةري ذياننامةنووس يان 
مَيذوو زانَيك شيت زؤر بة نرخيان 
تَيدا دةدؤزَيتةوة بةالم طرينطرتين 
نرخيان ثةيوةستة بة راكَيشاني 

طؤركي  مرؤظ بؤ الي خؤيان.
بةهؤي نووسيين اليةنة 

جؤرةكاني ذياني خةَلكي جؤراو
ساكارةوة و سادةو رةجندةر

َيو مرؤظي ئةم ناووناوبانطي لة ن

سةرزةمينةي ئَيمة تَييدا دةذين، 
بؤ خؤي دةستةبةر كردووةو 
نوسراوةكاني وةرطَيِردراونة سةر 

 ضةندةها زماني والتان.
نامةكاني بؤ: )ئيياك بابَيل، 
ئيؤنؤف، ثاسرتناك ئةتيكسي 
تؤَلستؤي و..( وةرطَيِردراونة 

 سةر زمانة زيندووةكاني جيهان.
 سامؤبيل مارشاك سةبارةت

بة بةرهةمة ئةدةبييةكاني 
طؤركييةوة دةَلَيت: )ئةطةر ئةم 
نامانة لة داهاتوودا لة جَييةكدا 
كؤكرانةوة، ئةو دةم 
رووندةبَيتةوة كة ئةو جيهانةي 
ئةم نووسةرة بةرز و بليمةتة 
لةطةَلي لة ثَيوةنديدا بووة، تا ض 

 رادةيةك ثان و بةرين بووة(.
بة كاترينا ثشكؤ وا لة نَيوان 

دا  1904-1896ني ساال
 هاوسةري طؤركي بووة.

طؤركي خؤي لة ساَلي 
لةشاري تةفليسدا  1891-1992

دةذياو لة ثَيوةندي بة 
شؤِرشطَيراني ئةم شارةوة طرياو 
راثَيضي بةندخيانة كرا. ئةمةي لة 
خوارةوة دةخيوَيننةوة نامةيةكة 
طؤركي لة بةندخيانةوة بؤ 

 ذنةكةي نووسيوة:
 

 تةفليس
 1898ي 15يان  14
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تَيكِرا هةموو شتَيك بة باشي 
دةضَيتة ثَيشةوة. سَي رؤذ 
لةمةوبةر هَينايامن بؤ تةفليس، 
بةالم نازامن ئةمرؤ ض رؤذَيكة، 
شةوَي كاتذمَير دووي بةياني 
هَينايامن بة ثَيوة برديامنة قةالي 

 Metekhor or"متغ يان متاخ 

Metakn ئةم قةالية لة سةرتاشة ."
ي كوورا بةردَيكي لَيوار ضؤم

داية. لة ديوَيكي تاكة كةسي 
كاتذمَير  24بةندكراوم و نزيكةي 

خةومت لةبةر ئةوةي لة ماوةي 
سةفةرةكة لة شاِرَيي 
طيورطيان"دا لةطةَل ئةوةي زؤر 
شةكةتبووم نةمتواني خبةوم ئةم 
 شاِرَيية شةقامَيكي ثانوقةشةنطة.

 بةالم دوايي
مةر رَيطةم بدة! لة 

 رووداوةكةوة بدوَيم:
ة سةرجندان بةم تاوانانةي ب

بة دذي من لة ئارادان، رَيطةي 
قسةكردمن ثَينادرَيت، بةالم تةنيا 
ئةوةت ثَيدةَلَيم ئةطةر يةكَيك 
هةبَي و ببَيتة كةفيلم دةتوامن 
ئازاد مب. ئةو كات رةوانةي 
"نيذني"م دةكةن بؤ الي تؤ. لة 
ذَير ضاودَيري ثؤليسدا. تؤ 

كةو ثَيويستة بؤ شَيوةي كةفالةتة
ئةو بةَلَينييانةي كةفيلةكة دةبَي 
بياندات بضيية الي ئةليكساندر 
ئيظانوظيض النني و ثرسياري 

لَيبكةي داخوا دةبَيتة كةفيلم يان 
نا! دَلنياي بكةوة لةوةي كة 
هةَلنايةم ضونكي كاترينكا! لة 
راستيدا بة برواي من مرؤظ 
ناتوانَيت لة دةست ضارةنووس 

 هةَلبَيت.
نامةيةدا  من لةطةَل ئةم

نامةيةكيش بؤ "ماريا سرطيظنا" 
دةنووسم. لةوانةية النني بةهؤي 
ئةو بةد ضانسييانةي هاتونةتة 
ثَيشَي ئةمكارة قبووَل نةكات. 
لةطةَل ئةم نامةيةدا فؤرمي 
كةفالةتنامةكةت بؤ دةنَيرم كة 
مةئموري ضاوةدَيري بةسةر 
دؤسيةكةمدا بة يارمةتي داميَي. 

ارةكان بؤ خؤت تةرتييب ئيشو ك
 بكة.

باشة! ماكسيم ضؤنة؟ وشةي 
نوَي فَير بووة؟ زؤر باشة؟ 
ثةرستارةكة ضؤنة؟ ئةوةي 
ثَيشوو رؤيشتووة و ئيديكة 
هاتووة؟ ئيشووكاري ضَيشت 
لَينان و هي ترت هةن؟ سةبارةت 
بة ئيشوكاري ناوماَل بة درَيذي 
بؤم بنووسة و ئادرةسي ئيدارةي 
ثؤليسي شاري تةفليسدا نامةم 

رة. ذيان لَيرةدا زؤر خةراث بؤ بنَي
نيية، ئةمِرؤ مؤَلةتيان ثَيدام كةَلك 
لة قةَلةم و كاغةز و كتَيب و 
مةركةب وةربطرم، بؤية لة 
سبةينَيوة دادةنيشم و خةريكي 

ئيشووكارةكامن دةمب، 
خواردنةكةي تَيكِرا باشة 
تةندروستيم خةراث نيية، هةست 
بة ئارامي دةكةم. طةرضي لة 

وةدا هَيندَيك كاتي لَيكؤَلينة
تَيكضووبووم ئاخ! تؤ، باشرت لة 
هةر كةسَيك دةزاني ض مرؤظَيكم. 
ذوورة تاكة كةسييةكةم طةورة و 

(داية. دوو 10×7دةلةحةوت )
ثةجنةرةي تَيدان كة بةرةو 
"كوورا" دةكرَينةوة، دميةنَيكي 
قةشةنطي بةشي ئاسيايي 
شارةكةية، شار لة لَيذاييةكدا 

وةي هةَلكةوتووة لة باري شَي
ذيان و دةرةوةييةوة ثةسةندة. لة 
ثةجنةرةكةوة سةيري دةرةوة 
دةكةم و ئةو دةبباغخانةي ئةو 
الي رووبارةكة كة سةرقاَلي 
ئيشكردنن و ئةو كيذة 
بضكؤالنةية كة ضؤن رؤذ بةسةر 
دةبات و خةَلكي بةو تؤِرةي بة 
دارَيكيانةوة بةستووة، ضؤن 

 ماسي دةطرن، دةيانبينم.
ةست هةندَيك جار وا ه

دةكةم، حةزدةكةم ماكسيم 
هةَلدةمة هةواو بيطرمةوة بةالم 
هَيندةي ثَيناضَيت ئةو هةستةم 
نامَينَيت. لة راستيدا دةزاني 
ضيية؟ تا ئةو كاتةي بابةتي 
بةندخيانة و ريذيم لة ئاراداية، 



 

 

186  

SARDAM  No. 41   2005 
 

شيت بةنرخييش هةية باشة با 
 لةوةي بطوزةرَيني.

تَيبكؤشة ئةوانةي دةتوانن 
دؤزييةوة، سايف و ببنة كةفيلم، ب

سةالمةتي و ئارامي خؤت 
بثارَيزة. ئاطاداري كوِرة 
بضكوالنةكةمانبة، دةزامن دةتواني 
ئيشوكارةكان ئةجنام بدةن، لةو 
ماوةيةدا كة ضاوةِرواني مين بضؤ 
بؤ داشالةميزا، ياخود بضؤرة الي 
ماريا سرتطيظان. دةزامن لةوانةية 
دؤزينةوةي كةفيل كاتي ثَيويست 

اية بة سوودي بَيت كةو
 منداَلةكةية لة شاردا نةمَينَيت.

بريورات سةبارةت بة ضوون 
بؤ الي سامارا ضؤنة؟ ثَيويست 
ناكات ئةوةي بؤ من رووي داوة 
بة دايكت بَلَيي. تةنيا ثَيي بَلي 
تةندروستيم لة ثِرَيكدا تَيكضووة 
و ضووة بؤ قةفقازيا، ديارة ئةو 
بَي سَي و دوو راستييةكة 

م ئةو كات زؤر دةزانَيت بةال
 داناضَلةكَيت.

بةهيواو بة نيازي ديدار 
 كاتيا!

بة دوور و درَيذي نامةم بؤ 
بنووسة. بةَلَي! شتَيكي ديكة. 
ضةند وشةيةك بؤ باَلوكةرةوةكة 
)ناشر( بنووسة داواي لَيبكة 
كتَيبةكامن بؤ رةقابة بنَيرَيتة 
ئيدارةي رؤذنامةي قةفقازيا لة 

تةفليس. ئةو ضاكةي زؤري 
 رهةقم كردووة.دة

لةطةَل ماضَيك بؤ كورةكةمان 
 و بؤ خؤشت ئالكسي.

باَلندةكان ضؤنن؟ ئةطةر تا 
ئَيستا ئازادت نةكردوون ئازاديان 
بكة. ئَيستا هةستدةكةم بوون لة 
قةفةسدا ضةندة ناخؤشة و من 

 دةمةوَيت ئينسان مب.
ئارامي خؤت بثارَيزة، تؤ 
ثَيويستة لةطةَل ناهةموارييةكاني 

ِرابَييت، ضونكي لةطةَل ذياندا 
زؤر شيت ديكةدا بةرةو روو 
دةبيت، شتَيكت لة يادنةضَي، 
هيض شتَيك بؤ هةتا هةتاية 
ثايةدار نابَيت. هةموو شتَيك 

 تَيدةثةِرَيت، دَلنيابة!
 

 سةرضاوة
كتَييب "نامةكاني ماكسيم 
طوركي "ترمجة حسني نري الثةرةي 

60-64" 
 
 
 

سةرةتا دذوارةكاني 
 ةرةنسي)مؤديَرنة(ي ف

 
  هاشم ساَلحهاشم ساَلح

 لة عةرةبييةوة: شاد مستةفا

ِرؤشنطةري لة فةرةنسا ضؤن 
اراو ضؤن ئةو واَلتة طاف هاتة ئ

ِرؤذطاري طاف لة 
فَيندةمَينتاليزمي كاتؤليكي 
ِرةهاوة طواستيةوة بؤ سةردةمي 
ئيماني ِرؤشنطةر و فيكري 

 ئةقاَلني؟
هةندَيك لة طةورة مَيذو 
 نوساني هاوضةرخ ثَييان واية

(، 1757-1657"فؤنتنَيل" )
يةكةمني كةس بووة ستايشي 
سةردةمي ِرؤشنطةري كردووة.. 
متمانةي "فؤنتنَيل" بة 
مرؤظايةتي و داهاتوي ئينسان 
دةطةِرايةوة بؤ ئةو 
ثَيشكةوتنانةي زانست لة 
سةردةمي ئةودا بة دةسيت 
هَينابوو، بة تايبةت زانسيت 
مامتاتيك و فيزيك. سةرةِراي 

يين، بةالم طومان و سةنط
خؤشحاَلي خؤي بةو 
طؤِرانكاريانة نةدةشاردةوة كة 
بةسةر ذياني رؤشنبريي 

 فةرةنسيدا هاتبوو.
بؤ منونة لة جَيطايةكدا 
دةَلَيت: )ماوةيةكي كةمة 
طيانَيكي فةلسةيف زؤر نوَي لة 
والتةكةماندا باَلوبؤتةوة، ئةمةش 
بريتيية لة ِرؤشناييةك كة 

بؤ باوامنان دةرفةتي ئةوةيان 
نةِرةخسا لَييبةهرةمةندبن و 
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سةرةجنام ئَيمة ثَييطةيشتني(. 
هةروةها دةَلَيت: )ئَيمة 
درةوشاوةين بة روناكي ئاينَيكي 
راستةقينة و بِرواشم بة هةندَيك 
تيشكي فةلسةفةي ِراستةقينة 
هةية. هةنوكة ئَيمة هةزاران جار 
لة خةَلكاني سةردةماني ثَيشوو 

ةهم ِرؤشنرتين، ئةو خةَلكانةي و
 و خورافاتيان بةرهةم هَينا(.

لَيرةدا سةرنج دةدةين 
 "فؤنتنَيل" هةستيكردووة لة

ةردةمَيكي ِرؤشنطةردا دةذي، س
 بواري فةلسةفةدا بةالنيكةم لة

تايبةتي ثاش "ِرينَيية ديكارت"، 
هةروةها لة بواري زانست و 
ِرةخنةي مَيذويدا. بةالم دةبَيت 
ئةوةش بزانني تا ساتةوةخيت 

َيل"، ضةمكي ِرؤشنطةري "فؤنتن
بةشَيوةيةكي –هيض ِرةخنةيةكي 

ئاِراستةي فيكري  -ِراستةوخؤ
 ئاييين نةكرد بوو.

شايةني باسة "فؤنتنَيل" 
بةشَيوةيةكي سةرةكي لة نيوةي 
يةكةمي سةدةي هةذدةدا ذياو 

 دةسيت بة نوسينكرد.
ئَيمة دةزانني جةنطي نَيوان 
ئةقاَلنييةكان و ثياواني ئاييين 

يةكي فيعلي تةنها لة بةشَيوة
نيوةي دووةمي سةدةي 
هةذدةهةمدا دةسيت ثَيكرد، بة 

، 1760تايبةت ثاش ساَلي 

تَيك كتَيبة سةرةكيةكاني كا
و "ِرؤسؤ"و "ديدرؤ"و "فؤلتَير"

"بارؤن دؤلباك" ضاثكران و 
 باَلوبوونةوة.

ِراستة ضةمكي سةردةمي 
ِرؤشنطةري لة نيوةي يةكةمي 

ةالم سةدةي هةذدةهةمدا هةبوو، ب
تةنها لة دواي نيوةي دووةمي 
ئةو سةدةية بووة بنةما و 
دروشم، ئةمةش ناطةِرَيتةوة بؤ 
هةندَيك لةو ِرووداوة سياسي و 
كؤمةاليةتيانةي لةو ماوةيةدا 
ِروياندا، بةَلكو دةطةِرَيتةوة بؤ 
ِروداوَيكي فيكري سةرةكي 
ئةويش باَلوكردنةوةي 
ئينسيكلؤثيديا بةناوبانطةكة بوو 

( 1784-1713ديدرؤ" )كة "
 سةرثةرشتيكرد.

ئةم ثِرؤذة فيكريية مةزنة 
تةواوي ِرؤشنطةرةكاني لة هةموو 
بوارةكاندا لة دةوري خؤي 
كؤكردةوة. بةياننامةي سةرةتاي 
ئينسيكلؤثيديا كة "ديدرؤ" 

 1750نوسيبوي، ساَلي 
باَلوبووةوة. هةرضي طوتاري 
ثَيشةكية بة ثَينوسي "داالمبَير" 

دا 1751ساَلي  نوسرابوو، لة
 باَلوكرايةوة.

ئينسيكلؤثيديا بة هةموو 
بةشةكانيةوة، كؤكردنةوةي 
دةسكةوتةكاني ِرؤشنطةريية كة 

لة ماوةي نيو سةدةي ِرابردوودا 
ِرويان دابوو. واتة دةرةجنامي 
كؤتايي سةرجةم ئةو زانياري و 
زانستانةية كة لةو سةردةم و 

 ِرؤذطارةدا لة ئارادا بوو.
ةكيدا كة لة وتاري ثَيش

شايستةي لَيكؤَلينةوةيةكي 
-1717تايبةتة، "داالمثَير" )

( ثَييواية سةردةمي 1783
ِرَينيسانس يةكةمني ضةرخي 
ِرؤشنطةريية زةمينةسازي بؤ 
سةدةي هةذدةهةم كرد، بةم ثَيية 
ئَيمة قةرزار باري ئةو ِرؤذطارةين. 
ثاشان دادطاكاني ثشكنني لة 
سةدةي حةظدةهةمدا و هةروةها 

ري كاتؤليكي توندِرةوو دذة ئاقا
ِريفؤرمي ئاييين هاتنة ئارا، بةالم 
نةيانتواني ِرؤشنطةري خةفة 
بكةن كة سةرةتاكاني 
لةسةردةمي ِرَينيسانسةوة 

 بةدةركةوتبوو.
مةشخةَلي ِرؤشنطةري 
سةرةِراي هةوَلي زؤري 
دةمارطريةكان بؤ خةفةكردني، 
هةر بةدرةوشاوةي مايةوة. لة 

مكي ئينسيكلؤثيديادا ضة
ِرؤشنطةري بة زؤري دَيت. لة 
يةكَيك لة وتارةكانيدا "ديدرؤ" 
جياكاريةك دةكات لة نَيوان 
سةردةمي ِرؤشنطةري و 
سةردةمي جةهل و تاريكيدا، لة 
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جَيطةيةكي ديكةشدا بةرثةرضي 
ئةوانة دةداتةوة كة ترسي 

وثي ئةوةيان هةبوو مرؤظي ئةور
دوضاري نوضدان بَيت و جارَيكي 
ديكة لة تاريكيدا ِرؤبضَيت، 
لةمبارةيةوة دةَلَيت: )ثَيويست 
بةم ترسة ناكات، هيض كاتَيك 
هَيندةي ئةم سةردةمةي ئَيمة 
تاريكي و نةزاني لة ثاشةكشةدا 
نةبووة، فةلسةفةش هةنطاوي 
طةورة دةنَيت و بةرةوثَيش 
دةضَيت، لةم ثرؤسةيةشدا 

هاوشان لةطةَليدا ِرؤشنطةري 
ِرَيدةكات(. لة جَيطايةكي ديكةدا 
"ديدرؤ" دةَلَيت: )فةلسةفةي 
ِراست و دروست كة ِرووناكي 
خؤي بة هةموو جَيطةيةكدا 
ثةخش دةكات و لة هةموو 
شوَينَيك دةدرةوشَيتةوة، خةريكة 
زياتر و زؤرتر دةضَيتة دَير و 

 كَلَيساكانةوة(.
لةاليةكي ترةوة "طريم" 

(، خاوةني 1723-1807)
طؤظاري )نامة طؤِرينةوةي 
ئةدةبي( و هاوِرَيي "ديدرؤ" و 
"ِرؤسؤ" ستايشي ِرؤشنطةري 
دةكات، بةالم لة طروثي 
ئينسيكلؤثيديا كةمرت طةشبيين 
ثَيوة ديارة. شايةني باسة 
"طريم" بةضةند قؤناغَيكدا 
ِرؤيشتووة. سةرةتا زؤر لةوان 

خوَينطةرمرت بوو، ثَييوابوو 
زياد لة ثَيويست نةرم هاوِرَيكاني 

 1755و شةرمنن. ساَلي 
ِرةخنةي ئاِراستةي ئةو طوتارة 
كرد كة "داالمثَير" لة 
ئةكادميياي فةرةنسي 
ثَيشكةشيكرد، كاتَيك وةكي 
ئةندامَيكي ئةكادميياكة 
ثَيشوازي لَيكرا، لةبةرئةوةي 
وةكي ثَيويست جةخيت 
 لةسةركةوتين ِرؤشنطةري نةكرد

المثَير" لة بووةوة. ثَيدةضَيت "دا
ثةرضةكرداري كؤنسَيرظاتيظةكان 
ترسا بَيت، بة تايبةت ئةوان 
زؤرينةي ئةو دةزطا فةرةنسية 
دَيرينةيان ثَيكدةهَينا. لة 
ِرةخنةكةيدا "طريم" نوسيبوي: 
)دةبوو باسي لة نةهامةتي 
سةردةمة تاريك و بةربةريةكاني 
ثَيشو بكرداية، سةردةمَيك جةهل 

ي و نةزاني بةسةر ئةقَليةت
مةسيحيةكاندا زاَل بوو. هاوكات 
دةبوو باس لةو روناكية نةرم و 
نيانةش بكات كة مرؤظي ئةم 
سةردةمةي ِروناك كردؤتةوة، 
مةبةستم لةوةش ِروناكي 
فةلسةفة و زانستة(. لة 
جَيطايةكي تردا باس لة ِرؤَلي 
ثرؤتستانتةكان دةكات، لة 
باَلوكردنةوةي تؤلَيرانس و 

وةي ِرؤشنطةري و بةطذاضونة

دةمارطريي ئاييين و مةزهةبي. 
لةذَير كاريطةري ئةواندا 
ِرؤشنطةري هات بؤ ئةوةي دِر بة 
تاريكيةكان بدات، كةضي دواتر 
"طريم" ساردبووةوة و ئةو 
حةماسةتةي سةرةتاي نةما. 
بةالم داخؤ ماندووبوو يان 
بَيئومَيد بوو لة دذايةتيكردني 
دةمارطريي و دةمارطريةكان؟ بؤ 

دةَلَيت:  1757ي منونة ساَل
)جؤرة مرؤظَيك هةن زؤرينةن، 
ِرؤشنطةري فيكري هيض كارَيكيان 
تَيناكات و سورن لةسةر كاَلفامي 

 و دةمارطريي خؤيان(.
تةنانةت كار دةطاتة ئةوةي 
سةدةي هةذدةهةم بةسةدةيةكي 
نا ِرؤشنطةري بداتة قةَلةم. بؤ 
منونة دةرهةق بة يةسوعييةكان 
)دوذمناني سةرسةخيت 

لةسوفان( دةَلَيت: )بَيطومان فةي
نةوةكاني تاريكي لة روناكي 
دةترسن و ِرقيشيان لةوانةية 
روناكي لة نَيو مرؤظةكاندا 
باَلودةكةنةوة(. لة جَيطايةكي 
تردا دةنوسَيت: )ئةوانة يةكةمني 
ئاماجنيان سِرينةوةي ِرؤشنطةري 
و زانست لةسةر طؤي زةوي(. 

شتَيك لة  1765بةالم ثاش ساَلي 
و دةروني "طريم"دا طؤِراو  ناخ

وةكي ثَيشرت طةشبني نةماو 
نائومَيد بوو، ئةمةش لةبةرئةوة 
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نةبوو كة طوماني لة ِرؤشنطةري 
هةبَيت، بةَلكو لةبةرئةوةبوو 
طوماني لة تواني مرؤظ دةكرد 
لةوةي تواناي تَيطةيشنت و 
قبوَلكردني ِرؤشنطةريان هةبَيت. 
لةمبارةيةوة دةَلَيت: 

ِرؤشنطةري لة )ضركةساتةكاني 
مَيذووي مرؤظايةتيدا ئَيجطار 
كورتن(، ياخود دةَلَيت: 
)ِرؤشنطةري طةلَيك لة طةالن 
ثةيوةستة بة ذمارةيةكي كةم يان 
دةستة بذَيرَيكي دياريكراو، 
هةرضي زؤرينةشة ئةوا ئةستةمة 
ِرؤشنطةر بكرَين(. بةالم بؤضي 
نائومَيدي تةنطي ثَيهةَلدةضيَن؟ 

اوة لةبةرئةوةي ئةو ِرود
مةزهةبيانةي ئةوكات لة 
فةرةنسادا ِرويدا ناهةموار بوو، 
بةَلطةي ئةوة بوو دةمارطريي لة 
ناخي مرؤظةكانداية و ئةستةمة 
ِريشةكَيش بكرَيت. لةو ماوةيةدا 
كَيشةي بنةماَلةي )كاالس( 
ِرويدا، كة بنةماَلةيةكي 
ثرؤتستانيت بوون و لة شاري 
تولؤز لةاليةن زؤرينةي 

وة بةشَيوةيةكي كاتؤليكيةكانة
ترسناك سةركوتكران. هاوكات 
كَيشةطةلَيكي ديكةي وةك 
كَيشةي )سريظني( و )البار( و.. 

 هتد، ِرويدا.

ئةمانة مرؤظ طةلَيك بوون بة 
تاواني وازهَينان لة ئايين 
مةسيحي ياخود ثابةندنةبوون بة 
سروت و ِرَيوِرةمسة ئاينييةكان، 
سوتَينران ياخود كوذران. ئةم 

ة دةرخيست زؤربةي ِروداوان
طةلي فةرةنسي تا ئةو كاتةش 
دوور بوون لة ِرؤشنطةري و 
ِرؤشنطةريش تةنها تايبةتة بة 
دةستةبذَيرَيك لة فةيلةسوفان و 
ِرؤشنبريان. لةم سةروبةندةدا 
كارطةيشتة ئةوةي يةكَيك لة 
دادوةرةكاني شاري تؤلؤز 
ستايشي سزادان بكات، بةو 
ثَييةي ئامرازَيكي لةبارة بؤ 

اضاركردني كةمينةي ن
ثرؤتستانيت تا دةستبةرداري 
ئاينزاي خؤي بَيت و باوةِر بة 
ئاينزاي زؤرينة بَينَيت كة 
ئاينزاي كاتؤليكيية. سةبارةت 
بةم بؤضونة "طريم" شَيتطري بوو 
وتي: )نةوةكاني داهاتوو 
نةفرةمتان دةكةن و بة تؤمةتي 
بةربةريةت و دِرندايةتي 

َيكدا تاوانبارمان دةكةن، لة كات
ئَيمة اليف ئةوة لَيدةدةين سةر بة 
ِرؤذطارَيكي فةلسةيف ئةقاَلنني(! 
بةالم هةردواي ئةمة لةو 
ِرةشبينية ثاشطةزبووةوة و 
طةِرايةوة سةر طةشبيين 
سةرةتاي و دةَلَيت: )ئَيمة لة 

باوكامنان ضاكرتين، ئةَلبةتة 
ِرؤَلةكانيشمان لة خؤمان 
ضاكرتدةبن، لة ِروي ِرؤشنطةري و 

ركةوتنةوة لة دةمارطريي(، دو
بةالم سةرلةنوَي و لة ساَلي 

دوضاري رةشبيين  1770
دةبَيتةوة! ثَيدةضَيت ئةجمارةيان 
ِرةشبيين بةري نةدابَيت، ضونكة 
ِرَيطاي ِرؤشنطةري دورو درَيذة و 
ثِري كةند و كؤسثة و ئاكاميشي 
ثَيشوةخت مسؤطةر نيية، وةكي 
هةندَيك مةزةنةيان دةكرد. 

ةي تاريكخوازان لة بؤ لةبةرئةو
سةدان بؤ فيكري ئازاد و هةر 
كاتَيك هةليان بؤ بِرةخسَيت، 
بةبيانوي دذايةتيكردني ئيلحاد و 
بَيباوةِرييةوة ياخود بةرطريكردن 
لة بريوباوةِر )بريوباوةِري باب و 
باثريان(، دةست لة ِرؤشنطةري 
دةوةشَينن، بةمكارةشيان 
دذايةتي ئازادي فيكر و ويذدان 

 ن.دةكة
 سةروةختَيك يادي دوسةد

ساَلةي قةساخبانة 
بةناوبانطةكةي )سانت بارتيلمي، 

( كرايةوة، 1772ي ئابي 24
"طريم" دةنوسَيت: )ئَيمة هةموو 
رؤذَيك شانازي بةو ثَيشكةوتنةوة 
دةكةين كة رؤحي فةلسةيف و 
ئةقاَلني لة والتةكةماندا 
بةدةسيت دَينَيت، بةالم ئةم 
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ش هةموو ثَيشكةوتنة تا هةنوكة
ضني و توَيذةكاني نةطرتؤتةوة و 
تايبةتة بة دةستة بذَيرَيك لة 
بريياران. دةبَيت ئةوةش بَلَيني كة 
تةنها فَيندةمَينتاليستةكان 
نةفرةت لة ِرؤشنطةري ناكةن، 
بةَلكو حكومةتيش ترسي لَييهةية 
و دةيةوَيت ثةكيبخات و كؤسثي 

 بؤ دروست بكات(.
لة جَيطايةكي ديكةدا كة 

ري لة نائومَيدي و ثةسيت تةعب
ئةو دةكةن دةَلَيت: )بةشَيوةيةكي 
طشيت مرؤظايةتي بؤ ئازادي و 
حةقيقةت نة خوَلقاون، ئةطةرضي 
بةردةوام باسيان لَيدةكةن، بةالم 
لة ِراستيدا ئازادي و حةقيقةت 
تةنها بؤ ئةو دةستةبذَيرةي مرؤظ 
خوَلقاوة كة دةتوانَيت بةهرةمةند 

َيك زؤر خؤيي بَيت لَييان، بةمةرج
ثَيوةبانةدات. هةرضي مرؤظةكاني 
ديكةية واتة زؤرينة، ئةوا تةنها 
بؤ كؤياليةتي و طومِرايي دروست 

 بوون(.
 

 سةرضاوة
 .14/6/2002 الشرق االوسط،

 

 
 

 ئةدرنؤ
 

  ستيظان مؤلريستيظان مؤلري
لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا 

 قانع
الثةِرةي قةبارة 712ذمارةي الثةِرة: 

 مامناوةندي
 راوةكاني بالك وَيل لةبآلوك

 2005بؤبلشنط/لةندةن/

دانةري ئةم كتَيبة "ستيظان 
مؤلَير"ي توَيذةرة كة يةكَيكة لة 
ثسثؤِراني فيكري ئةدرنؤ و 
قوتاخبانةي فرانكفؤرت 
بةشَيوةيةكي طشيت، دانةر لةم 
كتَيبة تازةيةدا سةرطوزشتةي 
ذياني يةكَيك لة دامةزرَينةراني 
ئةم قوتاخبانة فيكرية 

بانطة)تيؤدؤر بةناو
ئةدرنؤ(دةطَيِرَيتةوة. ئاشكراية 
)هؤركهاميةر( يةكَيكي ديكةية لة 
دامةزرَينةراني قوتاخبانةي 
فرانكفؤرت و دانةر لَيرةدا 
توَيذينةوةيةكي وردمان سةبارةت 
بةكارة  فةلسةفيةكاني ثَيشكةش 

 دةكات.
)ستيظان مؤلَير( لة 
دةستثَيكي كتَيبةكةدا ئاوا دةَلَي: 

لةشاري  1903َلي ئةدرنؤ سا
فرانكفؤرت لةنَيو خَيزانَيكي 
دةوَلةمةندي بؤرجوازي 
هاتؤتةدنياوة، )ئؤسكار(ي باوكي 
جولةكةيةكي ئةَلماني و بازرطاني 
عارةق"مةي" بووة، )ماريا(ي 

دايكي مةسيحييةكي كاتؤليك 
بووة و ِرةطةزنامةي فةرةنسي  
هةبووة و زؤري حةز لة مؤسيقا 
كردووة. ئةدرنؤ هةر لة 

ةرةتايي منداَلييةوة ذيان س
بةدةميةوة ثَيكةنيوة و 
لةماَلةوةش هةموو  شتَيكي بؤ 

دةستةبةركراوة، ثارة،  
ِرؤشنبريي، طؤراني و مؤسيقا، 
دةسةآلت و  ثَيطةي كؤمةآليةتي 

 بؤرجوازي.
ئةدرنؤ هةر لة سةرةتاي 
ذيانيةوة سةملاندي كة  خاوةني 
بليمةتيةكي طةورةية، بةتايبةتي 

سيقا و فةلسةفة، زؤر لة بواري مؤ
زوو دةستيكرد بة طفتوطؤ كردن 
لةسةر ئةو تَيزةي خؤي سةبارةت 
بة)كريكجارد( باوكي وجوديةتي 
مةسيحي، ثاشان لةشاري 

فرانكفؤرت ثةيوةنديكرد بة  
ثةميانطاي توَيذينةوةي 
كؤمةآليةتي، هةر ئةم 
ثةميانطايةش بوو دواتر دةبَيتة 

قوتاخبانةي فرانكفؤرت.  
ي فرانكفؤرت لةاليةن قوتاخبانة

)ماكس هؤركهاميةر(ةوة 
دامةزرابوو كة لة ئةدرنؤ 
بةتةمةنرت بوو، ثاشان دةبنة 

 هاوِرَيي يةكرت.
ئةو ثرسيارة سةرةكييةي 
قوتاخبانةي فرانكفؤرت 
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خستييةِروو، ئةمةي خوارةوةية: 
ضؤن لةوة تَيبطةين كة كؤمةَلطاي 
سةرمايةداري تواني هَيزة 

ةكان ئؤثؤزسيؤن و ناِرةزايي
بَياليةن بكات و بيانطؤِرَيت بؤ 
هَيزي بةرخؤر و تَيكةَل بة 
كؤمةَلطايان بكات؟ لةواقعدا 
طةروانةبواية، ئةوا ثِرؤليتاريا 
دةيتواني ِرذَيمي  سةرمايةداري 
هةَلبطَيِرَيتةوة و  بيطؤِرَي بة 

ِرذَيمَيكي سؤسياليزمي. ئةوة  
تواناي خؤطوجناندني 

خة سةرمايةدارية لةطةَل بارودؤ
تازةكة، وايكرد سةرمايةداري لة 
ثَيشبينيةكةي )ماركس( ِرزطاري 
ببَيت، ماركس ثَيشبيين 
ئةوةيدةكرد سةرمايةداري دواي 
ئةوةي ناكؤكيةكاني ناوةوةي 
دةطاتة دوا ئاست، ئيدي 

 هةرةسدَينَيت و نامَينَيت.
دانةر لةبةشَيكي ديكةي 
كتَيبةكةدا دةَلَي: بةسةرهاتي 

رهاتي ذياني ئةدرنؤ لةبةسة
ذياني هةندَي لة ِرؤشنبرية 
بؤرجوازيية طةورةكان دةضَي. 
ئةو ِرؤشنبريانةي ماركسيةت 

سةرسامي كردبوون و دذي ضينة  
كؤمةآليةتيةكةي خؤيان 
هةَلطةِرانةوة. ئةم طةجنة 
سةركةوتووة، واتة ئةدرنؤ، 
هةموو  شتَيكي هةبوو،  ئيدي 

هيض ثَيويسيت بةوةنةدةكرد 
 ثةيوةندي بة بزوتنةوة

كؤمةآليةتيةكانةوة بكات  كة 
دذي ِرذَيم بوون. بةآلم ئةدرنؤ 
وةك هةندَي لة ِرؤشنبرية 
بؤرجوازيية طةورةكان بؤ منونة 
)سارتةر( خيانةتي لة ضينة 

 كؤمةآليةتيةكةي  خؤي كرد.
دواتر لة سييةكاني سةدةي  
بيستةم دياردةيةكي تازة 
سةريهةَلدا، ئةويش هةَلكشاني 

تلةر بوو بة نازيةت و طةشتين هَي
دةسةآلت بةشَيوةيةكي 

. 1933دميوكراسي  ساَلي 
سةرةتا ئةدرنؤ بايةخَيكي زؤر بة 
نازيةت نةداو وايدةبيين 
دياردةيةكي تَيثةِرة و بةخَيرايي 

دةِرةوَيتةوة و نامَينَيت، ئةويش  
دواي ئةوةي خةَلكي هيض و 
ثوضي  سةركردةكانيان بؤ 
دةردةكةوَيت. بةدرَيذايي ساَل و 

ك ئةدرنؤ لةو باوةِرةدا بوو نيوَي
طةرضي نازيةكان لة ئةَلمانيادان، 
ئةو دةتوانَي هةر لة ئةَلمانيا 
مبَينَيتةوة و، دةتوانَي درَيذة بة 
بةردةوامي توَيذينةوة فةلسةيف و 
مؤسيقيةكاني بدات، بةآلم لة 

دةركي 1934ناوةِراسيت  ساَلي 
بةوةكرد هةَلةية و ئاسيت تاريك 

ؤلؤذياي و تؤقَينةري ئايد
هَيتلةري بؤ ئاشكرابوو، ئةودةم 

جانتاكاني كؤكردةوة و خؤي 
 ئامادةكرد بةرةو لةندةن ِرابكات.

ئيدي دواي ئةوة دةضَيتة 
قؤناغي تاراوطة كة ثازدة ساَلي 

(. 1949 -1934خاياند )
ساآلني بةرايي تاراوطةي لة 
زانكؤي ئيكسفؤرد بةسةربرد 

(، دواتر ساَلي 1938 -1934)
ةكات بؤ نيؤيؤرك سةفةرد1938

تَييدا 1941و تاكو ساَلي 
دةمَينَيتةوة، ثاشان لة نَيوان  

( 1949- 1941ساآلني )
دةضَيت بؤ  شاري )لؤس  
ئةجنلؤس( و لة زانكؤكانيدا 
دةستدةكات بة خوَيندن. ئيدي 
دواي ِروخاني ِرذَيمي نازي و 
طةِرانةوةي ِرذَيمي دميوكراسي بؤ 
 ئةَلمانيا، ئةدرنؤ دةطةِرَيتةوة

نيشتيمانةكةي و نزيكةي بيست 
 1969ساَلَيك تَيدا دةذي و ساَلي 

 لة ئةَلمانيا كؤضي دوايي دةكات.
ئةدرنؤ لة )ثاريس(ةوة 

نامةيةك بؤ هؤركهاميةري  
هاوِرَيي  دةنوسَي و 
ثَيرِيادةطةيةنَي كة لةطةَل 
هاوسةرةكةي بةنيازن بَين بؤ 
ئةمريكا، لةو نامةيةدا هاتووة: 

ا تةواو "بارودؤخي ئةوروث
نائومَيدة  و تَيكضووة، هَيتلةر 
سةركةوتن دواي سةركةوتن 
بةدةستدةهَييَن و بة دَلنيياييةوة 
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)نةمسا(ش داطريدةكات. هاوكات 
ئةو جولةكانةي لة ئةَلمانيا 
ماونةتةوة ئةوا لةِرةطوِريشةوة 
ثاكتاودةكرَين، بؤضي؟ ضونكة 
ِرذَيمي نازي دةستيطرتووة 

و هةذار بةسةر موَلك و ماَلياندا 
كةوتون  و هيض وآلتَيكيش لة 
جيهاندا نيية ثَيشوازي لة هةذار 
بكات، بةآلم ئَيمة توانيمان تةنها 

 بة سةَليت خؤمان ِرزطاربكةين".
لة )نيؤيؤرك( هؤركهاميةر و 
هةندَي لة ِرؤشنبرياني ديكة 
ثَيشوازييان  لَيكرد. ئاشكراية لة 
ميانةي جةنطي جيهاني 

رانكفؤرت دووةمدا، قوتاخبانةي ف
لة ئةَلمانياوة طواستيةوة بؤ 
نيؤيؤرك. ئةدرنؤ هةستيكرد ئةو 

دةستةي ِرزطاربووة لة 
بةختةوةرةكانة و ئةم ثةرةطرافةي 

وت: "ئَيمة بةختةوةراني نَيو  
 ئةو نةهامةتيية طشيت و سةرتاثا

هةموو اليةكةوة  طريةين كة لة
داوين". دواتر  قوتاخبانةي دةوري

كة  لة فرانكفؤرت جارَيكي دي
نيؤيؤركةوة دةطوازرَيتةوة بؤ 
لؤس ئةجنلس  و هؤركهاميةري 

سةرؤكي  قوتاخبانةكة لةوَي  
نيشتةجَي دةبَيت، ئةدرنؤش  
طةرضي نيؤيؤركي خؤشدةويست 
و تَيدا ِراهاتبوو، بةآلم ناضاربوو 
بكةوَيتة دواي هاوِرَيكةي، ئةدرنؤ 

نةدةبوو لة هاوِرَي طةورةكةي 
ةوة دابرِبَي،  ضونكة  ثَيك

خةريكي ئامادةكردني كتَيبَيكي  
طرنط بوون بة ناونيشاني 
"جةدةليةتي ِرؤشنطةري، يان 
جةدةليةتي عةقَل".  ئةم  كتَيبة 

لة هؤَلةندة ضاثكرا،  1947ساَلي 
زؤرَيك ثَييانواية ئةم كتَيبة 
يةكَيكة لةو كتَيبة طرنطانةي 
دواي جةنطي جيهاني دووةم 

 بآلوبووةتةوة.
دةكان  هةندَي لة بريمةن

وايدادةنَين ئةو كتَيبةي سةرةوة 
لةطةَل كتَيبَيكي ديكةي ئةدرنؤ بة 
ناونيشاني "ديالةكتيكي سليب" 
طرنطرتين دوو كتَيبَيكة ئةم 
فةيلةسوفة  بة درَيذايي ذياني 
نوسيويةتي. ئةدرنؤ لةو دوو 
كتَيبةدا شؤِرشَيكي سةختطري لة 
دذي عةقَلي خؤرئاوا ِرادةطةيةنَي، 

نةتي لة عةقَلَيك خيا
ثرنسيثةكاني ِرؤشنطةري 
كردووة ياخود لةو  ثرنسيثانة 
اليداوة و فاشيزم و نازيزمي 

 بةرهةمهَيناوة.
بةم شَيوةية ئةدرنؤ وازي لةو 
تَيِروانينة خؤشباوةِرييةي خؤي 
هَينا بؤ مَيذوو كةلةسةرةتادا 
تةبةني كردبوو، لةشوَينيدا 
تَيِروانينَيكي ِرةشبني شوَيين 

جامي توِرةبوني طرتةوة، ئيدي 

خؤي بةسةر عةقَلي ئامَيرطةراي 
نةفعي  شارستانيةتي خؤرئاوا 
قَلثكردةوة و بة  عةقَلَيكي 

 تؤتاليتار لةقةَلةميدا.
هةندَي لة بريمةندان دةَلَين 
ئةدرنؤ لةذَير كاريطةري 
كاولكارييةكاني جةنطي جيهاني 
دووةم، زياد لة ثَيويست هَيرشي 
 كردة سةر مؤدَيرنة و عةقَلي

ِرؤشنطةري، لَيرةوة ئةدرنؤ بَي 
ئةوةي ثَييبزانَي كةوتة داوي 

فاشيزمةوة كة دوذمنَيكي  
سةرسةخيت  ِرؤشنطةريية. 
لةبةرذةوةندي كَي ئةدرنؤ هَيرشي 
كردة سةر ِرؤشنطةري و عةقَل و 
مؤدَيرنة؟ ئةي كةواتة  بةديلي 

 عةقَل ضيية؟
ِراستة لةسةر دةسيت 
سةرمايةداري و بزوتنةوة 

ةكان عةقَلي ِرؤشنطةري فاشيستي
سروشتة جةدةلي و 
ديالةكتيكيةكةي خؤي لةدةستدا 
و طؤِرا  بؤ عةقَلَيكي سةركوتكةر. 
بةآلم ئةمة نابَي وامانلَيبكات 
هَيرشبكةينة سةر خودي عةقَل. 
ياخود  لة هةوَلي ئةوةدابني عةقَل 
تَيكوثَيك بشكَينني، وةك ئةوةي 
ئةدرنؤ و هؤركهاميةر لةذَير 

شؤكي نازيةت و كاريطةري 
جةنطي جيهاني دووةمدا 

 جَيبةجَييان كرد.
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قوتابي و  هاثرماس كة 
هاوِرَيي ئةدرنؤ بوو، دةَلَي "هيض 
 بةديلَيك بؤ عةقَل نيية تةنها 
عةقَل خؤي نةبَيت" لَيرةوة 
هةموو فيكري هاثرماس هيض 
نيية تةنها  هةوَلدانَيكة بؤ 
تَيثةِراندني ئةو قةيرانةي 

فؤرت لةسةر قوتاخبانةي فرانك
دةسيت دامةزرَينةراني 
تَييكةوتبوو، ئةو قةيرانةش لة 
ئةجنامي نةماني متمانة بة عةقَلي 
ِرؤشنطةري هاتبووة ئاراوة. 
عةقَلَيك ئةم هةموو 
شارستانييةتةي بةرهةمهَيناو 
ثاشان لة ميانةي دوو جةنطي 

جيهانييةوة ئةو شارستانيةتةي  
 وَيران  كرد.

رنؤ هاثرماس وايدةبييَن  ئةد
بةهةَلةدا  ضوبوو كاتَي  خؤي  
لةنَيو تَيِروانينَيكي ِرةشبينيانة 
بؤ مَيذوو قةتيسكردبوو، 
زياتريش بةهةَلةدا ضوو كاتَي 
تةنها يةك ِرووي  شارستانيةتي 
دةبيين، ِرووة ِرةطةزثةرست و 
تؤتاليتارييةكةي، عةقَلي خؤرئاوا 
جطة لةو ِرووة دزَيوة ِرويةكي 

وة زانسيت ديكة هةية، ئةويش ِرو
و  فةلسةيف و ذيارييةكةيةتي. 
لَيرةوة نابَي فيكرةي ِرؤشنطةري 
و شارستانيةت بكةينة قورباني، 
تةنها لةبةر ئةوةي لة ِرؤذطاري 

فاشيزم و نازيزمدا لة ِرَيطا 
ِراستةقينةكةي خؤي اليداوة، ئةم 
ِروداوة دَلتةزَينة )مةبةست 

و.ك(، -جةنطي جيهاني دووةمة
اسيلةيةكي هيض نيية تةنها ف

كورت نةبَيت لة كاروانة 
دوورودرَيذةكة، كة ثِرة لة 
دةستكةوت بؤ شارستانيةتي 

 خؤرئاوا.
دواتر هاثرماس دةَلَي: 
لَيرةوة هَيرشكردنة سةرعةقَل 
زياد لة ثَيويست مةترسيدارة، 
ضونكة تةنها لة بةرذةوةندي هَيزة 

تاريكطةرا و فاشي و  
فةندةمينيتاَليزمةكاندا كؤتايي 

َيت. ئةمةش ئةو ئاستةنطةية ثَيد
هةريةك لة ئةدرنؤ و هؤركهاميةر 
تَييكةوتن، طةرضي ِرةخنةكانيان 
كة ئاراستةي شارستانيةتي 
خؤرئاوايان كرد، ِرةخنةيةكي 

 دروست بوو.
ثاشان دانةر جةخت لةسةر 
قؤناغي دووةمي ذياني ئةدرنؤ 
دةكات، ئةويش ئةو قؤناغةية كة 
دةكةوَيتة دواي طةِرانةوةي بؤ 
ئةَلمانيا، طةرضي ئةو لةمةنفا 
ِرةطةزنامةي ئةمريكي 
وةرطرتبوو، كةضي تةنها لة 
كؤتايي ثةجناكاندا  ِرةطةزنامة 
ئةَلمانيةكةي  بةدةستهَينايةوة. 
هؤركهاميةر بة ساَلَيك ثَيش 

ئةدرنؤ طةِرايةوة بؤ 
نيشتمانةكةي، واتة ساَلي 

. ئةودةم تَيبيين كرد 1948
بووة: ئةَلمانيا بؤ دووبةش دابةش

ئةَلمانياي خؤرئاوا و ئةَلمانياي 
خؤرهةآلت. دواي طةِرانةوةي بؤ 
ئةَلمانيا، يةكةم شت كة 
هؤركهاميةر جَيبةجَيي كرد، 
قةناعةتكردن بوو بة زانكؤي 
فرانكفؤرت كة مةَلبةندي 

 توَيذينةوةكةي وةربطرَي.
ئةدرنؤ ئةو بيست ساَلةي 
دوايي  تةمةني لة ئةَلمانيا 

ةطمةن لَيي بةسةربردو زؤر بةد
دووردةكةوتةوة. بوو بة 
مامؤستاي طةجنان، ئيدي لة 
سةرتاثاي ئةَلمانياي خؤرئاوا 
دةنطي دةبيسرا. ئةدرنؤ 
هةوَليدةدا ئامؤذطارييةكاني 
ثَيشكةش بة نةوةي نوَي بكات، 
تاكو ئةَلمانيا جارَيكي ديكة 
نةكةوَيتة بةرضنطي نازيةت و 
فاشيزم، ياخود نةكةوَيتة 

ؤذياي بةردةمي ئايدؤل
 تؤتاليتاري.

جطة لة هَيربرت ماركؤزة و 
يؤرطن  هاثرماس و ئةواني 
ديكة، ئةدرنؤ لة ثةجناكان و 
شةستةكاني سةدةي بيستةمةدا 
بووة ويذداني  بريكردنةوةي 
ئةَلمانيا. هةر هةمويان 
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دةستيانكرد بة  
لَيكهةَلوةشاندنةوةي  

ئايدؤلؤذياي مؤدَيرني 
سةرمايةداري كة بووة هؤي ئةو 

موو ماَلوَيراني و كاولكاريية. هة
ئةدرنؤ بؤ ئةوةي خؤي وةك 
ِرؤشنبريَيكي بة هةَلوَيست 
ثيشانبدات، دةستيكرد بة 
ِروخاندني  سةردةمةكةي و 
كَيشةكاني، تةواو وةك جان ثؤل 

 سارتةر.
لةوسةردةمةدا شؤِرشي 
خوَيندكاران ِرويدا كة سةرجةم 
كؤمةَلطا سةرمايةدارييةكاني 

ةرةنساوة بؤ طرتةوة، هةر لة ف
ئةَلمانيا و وآلتة يةكطرتوةكاني 
ئةمريكا، خوَيندكاران داواي 
ئازاديية سياسي و كؤمةاليةتي و 
تةنانةت سَيكسيةكانيان دةكرد. 
لةو سةروبةندةدا قوتاخبانةي 
فرانكفؤرت كة ِرةوتَيكي 
ماركسيانةي هةبوو، بووة ثَيطةي 

ئايدؤلؤذي بؤ بزوتنةوة 
و ناِرةزاييةكاني قوتابيان 

كرَيكارة ضةثة  توندِرةوةكان و 
ئةو دةستةواذة فيكرانةي 
ثَيدةبةخشني كة ثَيويستيان بوو، 
تاكو  لَييةوة دذايةتي 
سةرمايةداري ثَيشكةوتوي 

 ثَيبكةن.
جطة لةوداواكاريانة، 
شؤِرشي  خوَيندكاران كة ساَلي 

لة  ئةوروثادا  بةرثابوو،  1965
داواي  ضاككردني زانكؤكان و 

نة وتنةوةيان دةكرد شَيوازي وا
كة تةواو كؤن ببوو، هةروةها 
داواي ِراوةستاني شةِري دةكرد 
دذي ظَيتنام، ئةمة جطة لةو 
داواكاريانةي ديكة كة تَييدا 
داواي ِروخاندن و نةماني 
ثةيوةنديية سةركوتكردنةكاني 
نَيو خودي  كؤمةَلطايان  دةكرد، 
ئةو ثةيوةنديانةش ثةيوةندي 

مامؤستا و  نَيوان باوك و كوِر،

خوَيندكار، خاوةنكار و كرَيكار، 
سةرؤك و رةعيةتةكةي بوو.  
بةآلم ئةدرنؤ وةك ِرؤشنبريَيك 
لةطةَل سروشيت ِراديكاآلنةي 
شؤِرشي خوَيندكاراندا نةبوو، 
ئةو  دةيويست هَيمنيان بكاتةوة، 
هةربؤية بة تؤمةتي ئةوةي طواية 
ذَير بةذَير  ثةيوةندي لةطةَل 

مايةداردا بؤرجوازيةتي سةر
هةية، تؤمةتباريان كرد. بةم 
شَيوةية لة ديدي خوَيندكارانةوة 
ئةدرنؤ لة ِرؤشنبريَيكي 
شؤِرشطَيِري كؤدةتاضييةوة بووة 

ِرؤشنبريَيكي  كؤنةثةرسيت  
 كؤنزةرظاتيظ!

ئةدرنؤ دواي ئةوةي تةواو 
بَيزار و نائومَيد بوو، لة تةمةني 
شةست و ثَينج ساَليدا  بة 

 ني  لةدةستدا.سةكتةي دَل طيا
 

 سةرضاوة
 .22/8/2005بيان الكتب 
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