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 خالق ئه
  و
 .. کانی ئمه پرسه

  )م که شی یه به(
 حمود دارا مه                                                      

  
کانی مرۆڤ و  فتاره  بۆ کۆنترۆکردنی ڕه گوترت که  ده  مرۆییانه خه و بایه دا، به کردنکی ساده  ڕاڤه  لهخالق ئه

  ه توانین بیین، کۆمه یانیش ده.   ئاراوه کتر دته یه کان له اش و خراپه ب ی کرداره وه دیاریکردن و جوکردنه
وی   جه یه و ئامرازه یانیش ئه. سوود رزو به لکی به و ئامانجگه ره ڵ به کردنی تاک و کۆمه  بۆ ئاراسته خکه بایه
  . هو گیرته کانی مرۆڤی پ ده وییه ڕه زن و زیاده  سنووربه زووه رکشی و ئاره سه

   بۆ کارتکردن له ڕژت که کات و داده  ڕک و پک ده مایانه و بنه خالق ئه ئه: ت ده) A.C.kapur(کاپور 
و  و ئه وه کۆته کانی مرۆڤ ده فتاره  باشی و خراپی ره له. تیاندا پویستن یه  ژیانی کۆمه فتاری مرۆڤ له ڕه

  1)بات بکات پناویاندا خه  مرۆڤ له ویسته پ  که وه کاته  ڕوونده تییانه ڕه  بنه خواسته
کانی  ندییه یوه ی په ماتیکیانه کی سیسته درییه ڕان و چاوه  گه ، له رایانه خالقگه بیری ئه: ت ئیزایابرلین ده

ی  رچاوه  سه  پکدت که رزانه  به خه ندی و بایه وه رژه مک و به و چه روا له و هه. ت کتر پکده ڵ یه گه مرۆڤ له
  2...کتر ڵ یه گه کن له کردنی خه ه کانی مامه ئامرازه

 پی  و به. نواند ریت خۆی ده ک شوازکی خوو و نه کاندا وه تاییه ره گا سه  ژیانی کۆمه تداو له ڕه  بنه خالق له ئه
و چژو ران  ر ژیان و گوزه سه کان له  باش و خراپه کرداره و رفتا ری و ئاکامی ڕه وون و کاریگهزم ئه

و .  وه به زهه وی مه مه ه  ناو قه خالق چووه  ئه،ب زهه وتنی مه رکه هد پاشان به. کرا کانییان دیاری ده خۆشییه
و . نند سه ش خراپ و ناپه ندن و کھانه سه  باش و په  کارانه ب تا دیاری بکات کھه زهه رکی مه  ئه بووبه

کی، واتا  ره یتوانی گرفتی سه ب نه زهه م مه به. خالقی ش نائه و کامانهخالقین   ئه کارانه کی تریش کھه واتایه به
، جر لومه نی هه  خاوه به زهه ر مه  هه چونکه.  وه کالکاته  یهکان  ر باشی و خراپی کرداره سه همووان ل وتنی هه ڕکه
  وه بکی تره زهه الی مه کرێ به  ده قهخال ی ئه  لوتکه وه بکه زهه الی مه ی به وه تی و ئه ندی و دیدی خۆیه وه رژه به

بیش  زهه ک مه وانی یه یه  په ک که یه ر سنوورو چوارچوه سه وتن له ت ڕکه نانه ته. خالقی بت ی ب ئه لوتکه
ڵ  گه له.  وه وته نی لکهتبوو و له وه ندی و ئیجتیھاد و جیابوونه و گروپبه. حاڵ کارکی مه ری کۆک بن بووبه سه له
 بۆ  که  هیوایه ، تاکهب زهه  هشتا مه مینه ر زه م سه دان ملیۆن مرۆڤی ئه مۆش، بۆ سه دا تا ئه مه ئه
 ڕاست یان  دوور له و به. ختی دیھاتنی ڕزگاری و خۆشبه  و به.ڵ کانی تاک و کۆمه خالقیکردنی کرداره ئه به
فتاری مرۆڤ  ر ژیان و ڕه سه کان له جۆره  جۆربه به زهه کانی مه رییه ، کاریگهرایان بگه زهه وتبوونی بوای مه چه

شدا  ندکی دیکه  هه تیف و له رجدا پۆزه لومه ندک قۆناغ و هه هه کرێ له ش ده رییانه م کاریگه  ئه.نکوی ناکرت
  .تیڤ بن نگه

 بۆ ویژدانی  وه ڕانه رتوکی پیرۆز و گه کردنی ئینجیل و په دیراسه س به رکه  هه دا بوو که ڕه و باوه ر له مارتین لۆته
تی پیاوانی کسا  دوعاو شفاعه هیچ جۆرک پویستی به و ئیتر به وه خوای خۆی نزیک بته توان له خۆی ده

ڕانی  ن باوه  خاوه ،وه به زهه   ناو مه تی تاکی هنایه  ڕۆی ویژدان و زهنیه  که ر ی لۆته م بۆچوونه ئه.  نییه
 بۆ  وه ڕانه گه ی مرۆڤ به هایانه و به ئه. داکان خالقییه ها ئه ر به رانبه به اریی لهرپرسی م به رده سیحی خسته به مه
  .و فتوای پیاوانی کسا وه دوعاو پاڕانه ک به گات، نه ق و ویژدانی خۆی پیانده عه
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کو  به.  وه ره  ده تهب بھن زهه وی مه مه ه  قه خالق له  ئه بوو که ستی نه به ی مه م بۆچوونه ر به  لۆته  که دیاره
   .رت کی باشتردا به یه  ڕچکه کانی تاکدا به خالقییه  ئه خه  پکھنانی بایه ب له زهه ریی مه ی کاریگه وه ئه

داری  رمایه خالقی پرۆتستان و گیانی سه ژر ناوی ئه  وتارکی له1904، سای )1920-1864(ر ماکس فبه
ر  فبه.  وه کۆته ڵ ده کانی تاک و کۆمه خالقییه  ئه خه یه  با تر له رفره کی بهر ئاست سه هودا ل له.  وه بوکرده

رتاپای جیھانی   سه  تا له وه ره  ده ی دیرۆکی خۆی هاتۆته  چوارچوه خالقی پروتستانی له  ئه دابوو که ڕه وباوه له
ی ساماندا  وه ندبوون و خکردنه مه وه داری و ده هرمای ڵ سه گه ندی له یوه  په و له  و ئه. وه بته رفره تیدا به نعه سه
  وه  سامان خکردنه  که  پیوایه وه موه ست بخات؟ له ده  کاربکات و سامان به مرۆڤ بۆچی پویسته: پرس ده
  یامه و په ئه خالقی، که یامکی ئه بوونی په ب هه و به.  قنییه ک ئامانجکی کۆتایی، کارکی ناعه وه
  3. ی لۆژیک و ژیریی دایه وه ره ده ، لهب شتکی تر نابت زهه ریی مه ریگه کا  له  جگه وه وه دیدی ئه ش له قییهخال ئه
ندک  وی جیھان، هه یدا هشتا لرو له موو دزویه وهه ڵ ئه گه ب له زهه رخیشدا مه می هاوچه رده سه روا له هه

م  نگری سته ی ئازادیخوازان و الیه بازنه مریکای التین، له ئه  نموونه لهو بۆ. دات خۆی نیشانده ڕووی جوان له
ما  ڵ بنه  گه  و هاوکات لههاوڕێ  کهن  یه  تابیگه ستۆی خۆی گرتووه ئه ی وه خالقییه  ئه یامه و په ئه و لکراواندایه

ندی  هه  ڕه به ن که ده  دهادیخواز هانمانرستانی ئاز خواپه(: وێ و له وه گرته کده  یهداکانی سکوالریزم خالقییه ئه
کی نوێ  گایه تی و پکھنانی کۆمه یه ری کۆمه رابه  و تکۆشان دژی نابه ندبوونی شۆڕشگانه خالقی و پابه ئه

    4) وه ینه بیربکه
  هۆتوت خالقی که فتاری ئه و لۆژیکی ڕه گه ،  به وه ر ئاستی بیرو لکۆینه سه لهمۆدا،  ڕۆژگاری ئه لهم  به
  .نگنرت سه ده  هه فه لسه تکی فه ک بابه خالق وه  ئه و لدوان له.  فه لسه ستۆی فه ئه
کی  یه ر ڕچکه  سه تی بخاته و مرۆڤایه وه کالکاته خالق یه ی ئه  کشه یتوانیوه ش تائستا نه فه لسه م فه به
ر بۆ  گه ئه. ن کان کامانه خالقییه  ئه کرداره   که وه کاتهکال  یه یه م کشه  ئه یتوانیوه ت تائستا نه نانه و ته. خالقی ئه

وین   ڕک بکه مه ر ئه سه موو له توانین هه یی ده ساده یدا زۆر به که ته ڕواه له.  وه بکۆینه) ڕ شه(مکی  چه  له نموونه
ک  وهڕ  شه ردن بۆ ناب ترین کرداری مرۆڤ و په په  دزوترین و چه  له ککه وال یه مالو ئه ڕ ب ئه  شه که

وونی یی و زاب ری دڕنده ، نیشاندهکانی جۆره  جۆربه ستخستنی خواسته ده کان و یانیش به کی کشه رییه سه چاره
  م بۆچوونانه وه، ئه  ناو ژیانه چینه  ده وه کرده م کاتک به  به.ق و لۆژیکیدا ر عه سه تی به قنییه نی ناعه الیه

رگری  ڕی به ڕی پیرۆز، شه  ڕزگاری، شهڕی ، شه  عادالنهڕی ک شه کانی وه مکه ت و چهردا د سه گۆڕانیان به
نگری  ردا الیه ڕکه نی شه  نوان دووالیه پن له سه رماندا ده سه ندک جار ژیان به و هه  ئاراوه دنه... خۆ له
ن  سوفانی مرۆڤدۆست بالیه یله ندان و فه می جیھانیدا بیرمه نگی دووه می جه رده  سه له:  بۆ نموونه. ککیان بین یه
نگی  کانی جه روا نموونه هه   .مووان بوو رککی پیرۆزی هه ی فاشیزم و نازیزم ئه وه ڕووبوونه بوون، و ڕووبه نه

  .ی ترن ند نموونه چه... دام ی سه که ریکاو ڕژمه مه ب و ئیسرائیل، ئه ره ڤتنام، عه
خالق و  ی ئه ی کشه وه کردنهکالیی  بۆ یه وامه رده روا به  هه..ندان تی بیرمه تایبه  به،مرۆڤکانی  وه  هه مجۆره به
   که وه کردۆته وه م بواره بیریان له سوفانی ئه یله  فه ندک له  هه جۆرک که به .کان ی گشت پرسه وه مدانه وه
 دوارد مور  جۆرج ئه بۆ نموونه. وه نه کهکتر جوێ  یه کانی پ له  باش و خراپه  تا کرداره وه ک ببیننه مایه بنه

  ک لیستک بۆ کرداره مایه ند بنه چه ستن به  پشتبه خوازێ به  ده  .خالق  ناوی ئه رتوککدا به  په  له)1873-1959(
دا ) سوود، و زیان(ی کم دووچه  له کی ساده  شوه ش به مایه و بنه  ئه.کانی مرۆڤ دروست بکات باش و خراپه

ت ب  نانه رو ته به بت و هیچ زیانکی بۆ هیچ گیانله نیا سوودی هه  ته جۆرک کردارک که به.  وه بته خده
دا سوودیان  وه  پاڵ ئه ی له وکردارانه و، ئه دوای ئه گرت و دوابه  جگاده که ی لیسته وه ره سه بت له گیانیش نه

ی  انه و کۆتاییشدا ئه و له ره رابه ی زیان و سوودیان به و کردارانه و پاشانیش ئه یه مکیش زیانیان هه  که زۆره
  ودان بۆ به کانی مرۆڤ و هه و گرفته م بگومان کشه  به5. تاکۆتایی مجۆره و به ...  قازانج زۆرتره زیانیان له

،  وه نی لیسته ڕگای درووستکرد  بتوانرێ له  که  ئاۆزتره وه ڵ زۆر له کانی تاک و کۆمه فتاره خالقیکردنی ڕه ئه
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  .ر بکرت سه  چاره یه م کشه ئه
ستانی مرۆڤ  وه سته داو، ده و ملمالن قورس و توندوتیژاویانه موو کشه م هه  ناو ئه مۆداو له ڕۆژگاری ئه له
  ، لدوان له..کانی  جیھانییهی یانیرم گا، هه کانی تاک یان کۆمه وره  بچوک و گه و گرفته ر کشه رانبه به له
  خالق بۆ خۆی بۆته  ئه جۆرک که کات، به یدا ده رچی زۆرتر گرنگی په کانی هه هکردنی بوار خالق و دیراسه هئ

  ونه که ڵ زۆرجار ده کانی تاک و کۆمه ندییه وه رژه ی به وه رئه به له. خالق  ناوی زانستی ئه  به خۆ ربه زانستکی سه
ر  سه زیان به ی به وه ر ئه به کانی تاک، له کرداره شک له ، واتا به نوانیان وته که ک و ناکۆکی ده ر یه مبه هه

  و یانیش به وه فتاری ناشایسته ی ڕه  خانه وته که و ده وه کرته تده  ڕه گاوه ن کۆمه الیه ، له وه شکته گادا ده کۆمه
لک  ر ڕگای ژیانی تاک و گه  سه نه خه  دهند وام کۆت و به رده گا، به کانی کۆمه ندییه وه رژه ، واتا به وه وانه پچه
و  م کشه نجامی ئه  ئه له... کرت رپچییان لده و سه وه کرنه تده  ڕه وه ن تاکه الیه کان له تییه یه  کۆمه فتاره  ڕه له

و ). یان یاسا(تی  یه خالقی کۆمه ئه. )یان ویژدان(خالقی تاک  ئه:  ئارادایه خالق له مکی ئه  دووچه  که دایه ملمالنیه
  . ی سیاسییه فه لسه ویش فه  ئه  که وه بینته وکی تردا خۆی ده مه قه خالق، له تی ئه  بابه مجۆره به
ی خواست و ئایدیۆلۆژیاو  سته یوه  و په رخاندایه رچه گۆڕان و وه  له میشه ت، هه ی سیاسه وه حوکمی ئه م به به
و هیربرت سامۆئیل . قامگیریدان گۆڕان و ناسه وام له رده  بهخالق میش ئه  یاساو ههم  هه واته که.  ندییه وه رژه به
ی   نویانه و شته پ ئه دا، و به ندشه بیرو ئه ندن و گۆڕانکاری له سه ره ڵ په گه کان له خالقییه ما ئه بنه: (ت ده

  6)ردا بت سه  گۆڕانیان به ردا دت، پیویستیشه سه هردا گۆڕانیان ب وروبه کانی ده ڵ گۆڕانکارییه گه ، له وه  کایه دنه
  
  :ت شروعییه خالق و مه ئه
توان  شروع ده فتارکی مه ر ڕه ی هه و په به.  گره نه باوو، و حاشاهه ، دانهت شروعییه خالق و مه ندی ئه یوه په
خالقیبوونی،  ر ئه به خالقی، له ی ئهفتارک ر ڕه  هه وه وانه  پچه خالقیش بت و یانیش به مان کاتدا ئه هه له
و  رفره  به توانن هنده ت ده شروعییه میش مه خالق و هه م ئه  هه مجۆره به. وا بت وکردنی ڕه یه شروع بت و په مه

  .کتر  پاساو بۆ یه رن و یانیش ببنه کتر البه ر ڕگای یه کانی سه  کۆسپه  که وه درژو ب سنوور ببنه
  : مانه ن له خه بن، یان خۆیان درده یدا ده  په وه که یه رچاوه  سه ه کۆمه ت له وعییهشر خالق و مه ئه
واتای یاسایی بوون، یان  تدا به زانستی سیاسه ت له شروعییه مکی مه چه:  یاساوه ت له روعییهش  مه-1
چاوی  ودا ڕه  لهڕژرت و ستی مرۆڤ داده ده ئاکامدا به رله و یاساش بۆخۆی هه. ی یاسادا چوارچوه له
،  و نامرۆڤانه مرۆڤانه. توان یاسای باش و یاسای خراپ کرت و ده کانی تدا ده جۆره  جۆربه ندییه وه رژه به

ی ر خۆ کان هه شوه ک له یه شوه به مرۆڤ جارکی تر  واته که.  وه  کایه بنته...  رانه رکوتکه و سه ئازادیخوازانه
کاتکدا  ست دت له ده  به یاساوه له تک که شروعییه  مه بۆیه. و چ شتکیش نا شروعه مه چ شتک  وه کاته دیاری ده

  .ش بت تکی ساخته شروعییه توان مه مان کاتدا ده هه بت، له قینه مدایه ڕاسته رده به بواری له که
  ته و حکومه وایی ئه مانهر کانی ژر فه  خه  که ته شروعییه نی مه ت کاتک خاوه حکومه: (ت روبیرت دال ده

کان،  وپایه ت، پله ری، بیار، سیاسه ستپشخه فتار، ده  ساختار، ڕه بت که  هه وه یان به قینه ڕی ڕاسته باوه
  7)  .بن.. خالقی تکاری، و ئهیی، دروس نی شایسته ت خاوه ران یان حکومه ڕبه
و . ختیاری مرۆڤ بت  به ستی یاسادانان پویسته هب  ئامانج و مه ت که ده) 1832-1748(روا ژرمی بنتام  هه

  .مای ڕنماییکردن بت  بنه ویستهپ) مووان ندی هه سوودمه(
رمانی دوو   ژر فه  له  که  جۆرکه سروشتی مرۆڤ به  که  که وه داته م ده ؟ بنتام وه ندی چییه م سوودمه به
  .ن م دووانه ی ئه سته یوه ژیاندا په  له کانی ئمه واوی بیاره و ته. وی تریان ئازار ککیان چژ، ئه  یه تدایه سه ده
، نازان  ککیان ڕزگارکردووه  یان یه م دووانه ست ئه ده  بکات خۆی له وه ی ئه سک بانگاشه  که وه الی بنتامه به
  .دوت ی چی ده رباره ده
  مانه  ئه واته ، که ریاندا نییه رانبه به انای خۆڕاگری لهیی و مرۆڤ تو میشه گۆڕو هه  نه م دووانه ش ئه مه ر ئه به له
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  8.خالق و یاسادانان بن ندانی ئه مهکردنی بیر کی دیراسه ره تی سه ب بابه ده
  
  : وه  ڕای گشتییه ت له شروعییه مه -2
نوان   له کهبت   ده سته رجه دا به جۆرانه  جۆربه کشه و کشمه خالقی سیاسی له ندی ڕای گشتی و ئه یوه په
نگ دژی وتکی  تکی سیاسی وتک بخوازێ جه سه  کاتک ده بۆنموونه.   ئاراوه گادا دنه ت و کۆمه سه ده

ندان شوازی  چه تا به ره  سه ته سه و ده ش ئه مه بۆئه.   پشتیوانی ڕای گشتییه گیرسنت، پویستی به تر هه
ی   خانه خشت و بیخاته ی خۆی ببه و خواسته ت به شروعییه دات مه وده وا، ڕاست یان درۆ، هه واو ناڕه ڕه
رنانی ترسکی  به ڕگای وه توان له  ده.کات و  ده ش ڕای گشتی بۆ ئاماده مه  به. وه فتارکی شایسته خالق و ڕه ئه
، ڕای گشتی ڕازی  وه و هیتره.. ران نی پاداشتی مادی و باشکردنی ژیان و گوزه ، به قینه همی یان ڕاسته وه

  .بکات
ڕگای  کاندا ڕای گشتی له  دیموکراسیه مه  سیسته تی له تایبه واتا زۆرجار به. گونج شی  ده که وانه  پچه دیاره
ڕ یان ئاشتی، البردن، یان  ت ناچاری شه سه توان ده  ده وه جۆره ی جۆربه وه رو چاالکی و کاردانهگوشا
  مه سیسته م له به. ربکات رو بیاری نوێ ده به فتاری نوێ بگرته گشتی ڕه ی یاسای نوێ و به کایه هنانه

 و  نزمی خۆی ره  ئاستی هه زته به دا داده ته  بابهم ڵ ئه گه ندی له یوه په کاندا، ڕۆی ڕای گشتی له نادیموکراسییه
کات و  رده کانی خۆی ده و پرس پکردن، بیاره وه ڕانه ک و ڕای گشتی، ب گه تی خه کاله  وه ت به سه ده

قنی و گونجاو   عه میشه کانی ڕای گشتی هه  خواسته رجیش نییه روا مه هه.. دات نجام ده کانی ئه کاروچاالکییه
بی و ئیسالمی،  ره  وتانی عه ه ڕای گشتی ل بۆ نموونه.  بن اتیفهست و ع نیا هه توانن ته  ده وه وانه  پچه و به. بن

  و واتایه  به مه رچی ئه گه. چت قنی عاتیفیدا ده کی ناعه یه ڕچکه مۆدا به ڕۆژگاری ئه له... ئیسرائیل، و تورکیا
ت و  سه  نوان ده کی پشبک له کو پتر سیمایه به. ن وه وانه  پچه دا به تانهم و تی سیاسی له سه ده  که نییه
  .چت  ده ڕوه و به زراوه قنی و عاتیفی دامه کی ناعه مایه ر بنه سه  له کرت، که دی ده دا به و وتانه گای ئه کۆمه

  
  :  ئایدیۆلۆژیاوه ت له شروعییه  مه-3
ری چاالکی سیاسی  مان کاتدا هزی بزونه هه کات، له  ده ت ئاراسته  سیاسه یه و شته ه حاکدا ئایدیۆلۆژیا ئ له
تیش  و ب سیاسه تک نییه سهیدیۆلۆژیا سیاگوترێ ب ئا و ده.  ته نی سیاسه رترین الیه و کاریگه.  کیشه خه

   9.ئایدیۆلۆژیا نییه
  تی سیاسی لوه شروعییه مه  که یه رچاوانه و سه رترینی ئهترسیدا  مه کو و به ، رچاوانه و سه ک له ایدیۆلۆژیا یهئ
کی  مایه  بنه کرت که ده بت، وا پناسه کی ئایدیۆلۆژیکی هه ایهم فتارکی سیاسی بنه ر ڕه و هه. ست دت ده به
بی، یان  هزه مه،   مرۆڤانه  یان دژه مرۆڤانه..  باش یان خراپکرێ ش ده م ئایدیۆلۆژیایه ئه.  یه خالقیشی هه ئه

  .بت سکوالر
ڕت و   ئیتر ناگهکانی خۆی بیه زهه ما مه  بۆ بنه وه هڕای گه بی، کاتک  زهه ک یان تاککی مهت سه ده،  بۆ نموونه

ی   سۆنگه  له چونکه.  یاسایین یان نا و،شروع  مه،خالقی کانی داخوا ئه تارهف کردنی ڕه دانامنت بۆ پناسه
  و کاره  ئه ش که وه ر ئه به له.  ستھاتووه ده  به خالقیبوونه ت و ئه شروعییه و مه خت ئه ، پشوه وه خۆیه
  . شیان نییه خنه ت ڕه نانه و ته وه رپچی و ڕيتکردنه ڵ مافی سه  کۆمه  تاک و نه  بۆ خوا، ئیتر نه وه گدرته ده
ست دت  ده  به ته شروعییه و مه ، ئه وه ه) ونخۆپ باشتربو(دیدی  کانیشدا له رسته ژادپه  ئایدیۆلۆژیا نه روا له هه
   ڕوو که خرته  وا ده،دا  لره  چونکه. نشروع خالقی و مه کانیشییان باش و ئه فتاره ی باشترن ڕه وه ر ئه به  له که

 ناوبردنی پیسی و گویش  بۆ له. ئارادایه له... ژادی خاون و پیس، پاک و گو ی دوو نه وه ڕووبوونه ڕووبه
  . خالقییه واو ئه رکارک ڕه هه

کات،  کان نه وی الوازتره وایی بکات و خۆی تکه رمانه  فه  که یه مه هزتر ئه رکی به ئه: ( ت ر ده هتله
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ست  به  مه که.   دا ئاشکرایه ربینه م  ده ر له ستی هتله به  مه10.) قوربانی کاته تی خۆی نه زنایه یی و مه وره تاگه
ی  نه و تاک و کۆمه واوی ئه و الوازیش ته.  یه و شایسته شاوه ست و زاڵ، لوه رده ی سه وه ته  نه ،وره  گه له
   ن یه  شایسته وه ته و نه وی ئه ره هد

  .  
  : وه ندییه وه رژه  به ت له شروعییه  مه-4
 مرۆڤ هیچ کات ناتوان  یه پیوا  که  ئارادایه ست و زاڵ له رده  سه ره تدا، تزکی هه  جیھانی سیاسه له
نیا  وتی سیاسیدا ته ستکه خالق و ده نوان ئه  و لهست بخات ده خالقی به کی ئه  ڕگایه کانی خۆی به ندییه وه رژه به

  مه رهه به  له  که ه) 1527-1469( ماکیاڤیلی ش م تزه وای فکری ئه پشه.  ئارادایه ککیان له بژاردنی یه بواری هه
وک بۆ  مین هه که ک یه  وه ڕتووکه م په رۆکی ئه ناوه.  ڕوو ته دا خراوه) 1513(  شازادهیدا  که هناوبانگ به

ی  ده سه  پاشان  و له م ئایدیۆلۆژیایه  ئه که. نگنرت سه ده را هه هاگه کی ڕه تۆمارکردنی ئایدیۆلۆژیایه
ک   وهکانی ماکیاڤیلی ۆری و دیدو بۆچوونهم تی به. واوکرا ستی تۆماس هۆبز، ته رده سه مدا له هه ڤده هه
  . نگنراوه سه خالقی هه رامکی ئه ر مه ی هه وه ره تکه کی سیاسی و ڕه ایدۆلۆژیایهی ئ ترین نموونه سته رجه به

روا  هه. و بکرت یه و په ت ئاراسته  سیاسه،و پی ئه  به بوو که دی نه به کی ئه مایه هیچ بنه ڕی به ماکیاڤیلی باوه
و . بوو ت دابژرت نه و سیاسه مای ئه ر بنه سه له جۆرک که کان به  سروشتییه ڕکیشی بایاساو مافه هیچ باوه

و  وانه رکی ئه  ئه مه و ئه. کانیاندا زاڵ بن ر کۆسپ و گرفته سه وام به رده ب به داران ده تمه سیاسه: (ت ده
  11). کراوه وان دیاری نه ئامانجکی تر بۆ ئه

. رخاندان رچه گۆڕان و وه  له میشه کان هه  دیرۆکییه رجه لومه  هه  که یه  هه وه واوی به ڕی ته روا ماکیاڤیلی باوه هه
رکی  وه خۆیدا بوونه مرۆڤ خۆی له: (ت و ده یه مه ر ئه  هه یه ی هه وه و ئه م مرۆڤ شیاوی گۆڕان نییه به

سک  که ی له وه  بکوژی باوکی خۆشبت، تائه  له  زۆرئاسانترهو بۆ ئه.  ستدرژکاره چاوچنۆک و ده.  خۆویسته
ئارامی و  م پویستی به به.  تخوازه سه مرۆڤ ده.  وه ته  بۆی ماوه وه باوکیه  له ی دزیب که سامانهو ئه  که

  12) یه پاراستنی ژیانیشی هه
کان   باشه ته سه واوی خه ته  که ست نییهک هیچ پوی شایه پادبۆ: (ت ڕوات و ده  ده و جگایه ماکیڤیلی تائه

م  ترسیداریشن، به  مه تانه سه و خه رچاوگرتنی ئه به بوون و له  هه بینم بم که خۆم ڕاده له.  وه یدا خکاتهۆخ له
  بوون بهند ک پابه  نه بینین ماکیاڤیللی ڕاشکاوانه ده 13) نده  سوودمه تانه سه و خه ندبوون به  پابه خۆنیشاندان به

دات بۆ ف و درۆو  کو هانیشیانده به. زانت ترسی ده مه دارک به تمه تی بۆ سیاسه ی مرۆڤایهکان  باشه ته سه خه
  .بازی ساخته

.  ه) 1679-1588( توماس هۆبز  که وه سوفکی تره یله ن فه  الیه ی ماکیاڤیللی، پاشان له م دیدو بۆچوونانه ئه
  و کانیدا به ته سه ای خهدو ڕان به ی ناخی مرۆڤ و گه وه  لکدانه هۆبز له.  وه ی پدرایه ره ، پهجۆرکی تر م به به

وام و نواندنی  رده یران و نائارامی و ناڕازیبوونی به و قه یراناوییه رکی قه وه  بوونه مرۆڤ گات که ده  ئاکامه
تی ناکۆک و دژ  سه  دوو خه وه وه الی ئه  به.نو ئهی  ی سروشت و پکھاته کراوه تی جیانه سه توندو تیژی خه

م دوو  ئه. کانی تردا ر خه سه خواستی زابوون به: م دووه. خواستی ئازادی: م که ناخی مرۆڤدان یه ک له یه به
ککی  ر یه سه کک به ی خواستی زابوونی یه وه حوکمی ئه ک و به  یه نه ی هیچ کات ناگه وه ر ئه به ش له ته سه خه
 بۆ ئازادبوونی ،ی هۆبز  تزهو پی ئه  و به مجۆره ی، و به که وتکردنی ئازادیه  هۆی زه بته ن ده تمه دا حهتر
دین و هیچکات  به لی و ئه زه ن ئهاو ملمالنک  کشه واته که. تکراو بن ندانی تر نائازادو ماف زوه ب چه سک ده که
  ته سه نیا ده  ته ته م حاه  بۆ کۆنترۆکردنی ئه14) مرۆڤدا گورگهر  رانبه به مرۆڤ له: (ت و ده. ن بن نایه له
رکی  ئه) تک بت سه رده هه(ت  سه چکردن بۆ ده ش ملکه ربۆیه هه. گا بپارزت توان ئارامی کۆمه ده که
م خراپترین  به. ر بت رکوتکه وا سه رمانه گونج فه ده: (ت و ده.  وا نییه رپچی ڕه و سه مووانه هه
    15) یی باشتره ره وبه ره یی و ب سه ره به رکوتکردنک له سه



 

www.dengekan.com 
7/21/2007 

تی  حاه له: م که یه. بینت وا ده تدا ڕه سه ر ده رانبه به رپچی له تدا سه دوو حاه شدا هۆبز، له مه ڵ ئه گه م له به
  .بت نی هاوتیانی خۆی نهت توانای پاراست سه ده حایکدا که له: م دووه. خۆ رگریکردن له به
  
ی  ندنی پۆزتیڤانه سه ره  توانای گۆڕانکاری و په هنان به ڕنه ت مرۆڤ و باوه باره  سه شبینییه م ڕه مو ئه ڵ هه گه له

ندک  هه. خالقدا ی ئه تیانه ی ڕواه  جوارچوه ت له ی سیاسه وه و مانهوتی دیرۆکدا،  ڵ ڕه گه شان له مرۆڤ شان به
  : مانه ت له کی زانستی سیاسه ره تی سه  بابه  بوونه ن که ش هه خالقیانه دیدی ئه

یدابوونی   په ر له شوازکی سروشتی، به  به گوترت که ه  ده و مافانه ش به مه ئه: کان  سروشتییه مافه: م که یه
رجیش   مه ردا دت و نه سه هگۆڕانیان ب  نه که ن و مافانه و ئه. بن بوون و ده ت هه وه نی و ده ده گای مه کۆمه
  ...ریی رابه مافی ژیان، ئازادی، و به: ک ش وه مانه ئه. گرن ده هه
واجی  مدا ڕه هه ژده م و هه هه ڤده کانی حه ده سه م له به.  یه کی کۆنی هه یه کان پشینه  سروشتییه مکی مافه چه
   که رخ پیوانیه ندانی هاوچه ک بیرمه ویش وه و ئه.  یه زهم ت وای ئه می نودا پشه رده سه و ژان الک له. یداکرد په

قی مرۆڤ خۆی پیان   عه ن که ویستانه نه گه و به کو له خشرابن، به مرۆڤ به  به خواوه کان له  سروشتییه مافه
  .هنت ستیانده ده گات و به ده

و .  یه کسانیان هه تی یه سه ک هزو ده  و یهردان رابه تکی به حاه میزاد له کانی ئاده گشت تاکه: (ت الک ده
  16) ویتر زۆرتر نییه س ئیمتیازی له هیچکه

  و مافه واوی ئه وکردنی ته یه ب ڕزلنان و په ده  که دایه و جگایه ، له وه مکه م چه به خالق ندی ئه یوه په
ر   سه کردنه ستدرژی نه ر ده سه مووان له هوتنی ه کی تر ڕکه واتایه و به. مووان رکی هه  ئه سروشتیانه، ببته
وی  هه  له م تیۆرییه نگرانی ئه  الیه .خالق واتای پشلکردنی ئه  پشلکردنیشیان بهو. کی ژیان و ئازادی خه

  .ن وی بکه یه مووانیش بت په رکی هه  یاساو ئه  ببنه  سروشتیانه م مافه دان ئه وه ئه
سوفی ئینگلیزی ژیرمی بنتام  یله فه  بۆ نموونه.  وه بۆته ش وه تکردنه و ڕه خنه ڕووی ڕه ه ڕووب م تیۆرییه م ئه به
ی واتادار دووان   قسه برد و پوابوو تاکه ناوده) ی پوپووچ قسه (  بهیکان  سروشتییه مافه) 1748-1832(
ندانی  شدا، بیرمه وانه تکردنه و ڕه خنه م ڕه ڵ ئه گه م له به. ک مافی سروشتی  نه ه )مافی یاسایی(ی  رباره ده
ی  ژر ناوی جاڕنامه کردو له شوازکی تر فۆرمۆله یان به  سوروشتیانه و مافه مان ئه م هه ی بیسته ده سه
   له1948دیسامبری /10دانیشتنی  کان له کگرتووه  یه وه ته ی گشتی نه ه یاندو کۆمه  ڕاگهداردوونی مافی مرۆڤ گه

  .ندکرد سه پاریس په
  

ندی نوان وتان  یوه  په  کهن و یاسایانه کان، ئه ییه وه ته یاسا نونه ست له به مه کان؛ ییه وه ته یاسا نبونه: م دووه
  یان ئیمزا کردووه و یاسایانه تان خۆیان ئه وه ی ده وه ر ئه به و له. کات خۆ کۆنترۆڵ ده ربه شوازکی سه به
جکردن و   جبه ئاکامدا پویست به گرت و له ده رچاوه  سه وه ی خۆیانه هبژاردنی ئازادان هه  له واته که
  . وکردنییانه یه په
سوفان  یله ندان و فه می بیرمه خه شیک له  به مکه  زۆر ده ندییه یوه و په خالقیکردنی ئه  ئه وتان وه ندی نوده یوه په

می  رده سه تی له تایبه  به ندییه یوه و په یخواست ئه  ده مه ڕای ئه ره  سه  کانت، که دا بۆ نموونه مانه ناو ئه له.  بووه
  .خالقی بکرت نگدا ئه جه
  نه کانی الیه رک و مافه نگ و ئه ی جه رباره تی ده وه ی نوده ره و ی گه وتنامه ک یاساو ڕکه  کۆمهمۆ ئه
کی کۆکوژی،  کارهنانی چه ک و به نی چهکانی سنووری ئاوی و خاکی، دامای نگدا، کشه جه کان له شداره به

 دا 688بیاری  مین جار له که  بۆ یه1991روا سای   و هه.تۆمی، پاراستنی ژینگه ی ئه  وزه رگرتن له سوودوه
ر ئاسایشی  ترسی بۆ سه بوونی مه تی هه  حاه کان له کگرتووه  یه وه ته  ڕکخراوی نه ست هات که ده  به و مافه ئه

. تی وه ی نوده تنامه یان یاساو ڕکه و ده.. ردات کاروباری نوخۆی وتانی تر وه ست له وان دهت جیھانی ده
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ندی وتان و تواناو  وه رژه پی به به. کان  نوخۆییه وتنامه ک یاساو ڕکه ش وه  مانه م ئه به.   ئاراوه هاتوونه
مووان توانادارتر بت،  هه ش له  وته کھه. شلکردننجکردن یان پ و جبه وه جگای لکدانه.. تیان سه ده
   .  یه ی هه و یاسایانه رگرتنی ئه مووان پتریش تواناو بواری یاریپکردن و شوازی سوودوه هه له
  

   تی  ماویه                                         
  کان راوزه و په رچاوه سه
  72ل 1376-تھران. نشر نی. ستبنیادهای علم سیا.  عبدالرحمن عالم-1
  1993-بیروت. دار الساقی.  فلو عبود سمیه:  ترجمه. نسیج األنسان الفاسد.   ایزایا برلین-2
:  ترجمه.  سیاسی از کارل مارکس تا والتر بنیامین  فلسفه مقاالتی درباره.  تغییر جھان درباره.  میشیل لووی-3

  91ل 1376 - زنانانتشارات روشنگران و مطالعات. حسن مرتضوی
  74 ل  رچاوه مان سه  هه-4
  1366-شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  اسماعیل سعادت ترجمه. جورج ادوارد مور:   بوانه -5
  73لی پشوو  رچاوه سه.  عبدالرحمن عالم-6
  106 ل رچاوه مان سه هه -7
  288ل . 1383 تھران -نشر قومس. های سیاسی در غرب تاریخ اندیشه.  دکتر ابوالقاسم طاهری- 8
  84شوو لپی  رچاوه  عبدالرحمن عالم، سه-9

نشر دانمش ایران . سعید مقدم:  ترجمه. تاریخ عقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس. سون اریک لیدمان -10
  282 ل1379

  115 ل رچاوه مان سه  هه-11
  114 ل  رچاوه مان سه ه ه-12
  74 صی پشوو رچاوه سه.  عبدالرحمن عالم-13
  224ل . رچاوه مان سه  هه-.دکتر ابوالقاسم طاهری -14
  .228ل . رچاوه مان سه  هه-15
  249ل.  رچاوه مان سه  هه-16
  
  
   
 
 

 


