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 ک یەبەشی 

 :یکەشێپ

 ی وونڕ  ەیئامانج و ەبکات، ب  ۆڤەش      ر  ییراەتاکگ  ەیفەلس      ەف  یوورد ەب  داتەد  ڵو ەه  ەرەپەیپ  مەئ
 ک ا ەزۆ ئ ال  ییەتیەەاڵمۆ ک  ەتڵەح ا  موو ەه  ەیو ەوونکردنڕ  واو ەت  ەل  ەیەفەلس       ەف  مەئ  یچۆ ب  ەو ەبک ات

 .ەموکورتەک ەندەو ەئ

  رە س      ەل  رچاو ەو ب  ەورەگ  یکەیەو ێش      ەب  ەمێئ  ییژئاواڕۆ   یهانیج ەک  مەکەد  ەو ەئ  ڕیمش      توم  من
و  ەکراو  ێیکڕبێک  ەل  کا ەتاک  ۆییخەربەو س     یکس   انیە  ،یئازاد  ڵیزا  ەیرنێدۆ م  ەیزۆ ردیب  یماەبن

  یمک ەچ  ەل  ییەتیبر ،ەیکییەتەڕەبن  ەم انی. گرەادنراو ی بون  اک ان دای دی و ئ ا  اڵک ا  یئ ازاد  یکڕێب ازا  یه اوت ا
 ”Self-Sufficient“ خود  ەب  لی ق ا  یکێبوون   ەو   ،ۆیخ  ەینگیژ  ەل  او ڕداب  یکەیەوارەق   ەت ا  و 

 ەل تەبیت ا یکەیەو ێش         ەب ک ات،ەک ار د  ۆ چ ەگەڵمۆ ک  ،ییەچ ەگەڵمۆ ک  ،ەو ەیەروانگ  مە. لک اتەد ا ی ژ
 یرەادنیبون  ەو تاک  کارۆ تا  ه  دا،ەنیبنچ  ەل  ؛ەو ەتەوونکراو ڕ  ەو ەتاکان  ەرۆ ج  مەئ  یوتەسوکەڵه  یوو ڕ
 .یەگاەڵمۆ ک

  ەیو ێش       کێندەه ەک  ەیەو ەئ  ا یمەکیە.  ەکخراو ڕێ  یگش     ت  ەیمانیگر  ێس       یورەد  ەل  ،ەرەپەیپ  مەئ
 داێیت ەک  ەهانیج  یرەتا  دروس      تک ۆڤیمر  ەک نێنرەداد  هاەو  رفراوا ەب  یکەیەو یش      ەب ییراەتاکگ
 ەل  یکەرەس      یکارۆ ه  ەب ەبوو  ”Enlightenment“ ەو ییەرەش    نگڕۆ  یناغۆ ق  یدوا  ەل و ەئ  -یژەد
 .ژئاواداڕۆ  یانیو ژ ەفەلسەف

 



 ییژئ اواڕۆ   یه انیج  ەیوانڕەت اک  یرم انەف  ،ەو ەابردوو ڕ  ەیدەس         ەل  ەک  ،ەیەو ەئ  مەدوو   ەیم انیگر
. ەکردوو   ەش     ێکڕپ  ۆیخ  یکانەبازڕێو  ەڕروباو یب  ەک ەو ەتەبوون  کا ییەنگارەرەب  یتووش      ر ێدۆ م
 م  اەبن  و ەئ  کرد یس        ازەش       یو پ  ک  ا ییەتیەەاڵمۆ ک  ییەنگ  ارەرەو ب  ک  ا ییەژوو ێم  ەن  دنەس       ەرەپ
 ەس   تیو ێ. پەانیو ۆڕیگ  ،ێش   رێکەد  داێت  یتێاریرپرس   ەو ب  یس   ەکەتاک  یش   وناس    ەک  ەیانییفەلس   ەف
  مێیە س       ەیمانیگر  ،ۆیە. بەو ەربکاتیب  ڵیقو ەب  رخمانداەهاوچ یایدن  ەتا  ل ێینو   یخۆ د  ەل  کێس     ەک
-Post“ س انس داینڕێ  یدوا  یهانیج ینانێکهێپ  ەل  یکەرەس  ڕۆڵی  ەک  ،ییراەتاکگ  ەیکۆ ریب ەک  ەیەو ەئ

Renaissance” ەیو ەکردنەوانەچێپ  ەب  شیو ەئ  ەو ەتر  ینیوانێڕت  کێندەه  یدوا  ەل  ەستیو ێپ  ،ەو ینیب  
 .ەو ەتێبکری، تاق”Collectivity“ ییراەگەڵمۆ ک ەیکۆ ریب  ە، و ”Antonym“ یماناکانەدژ ەڵگەل

 ییراەکگە، ت”Methodological Individualism“ ’یدۆ تی‘م  یوازێش  ییراەتاکگ  ەک  مەکەاردیشنێپ
  ،ی تیەەاڵمۆ ک  ییراەت  اکگ  ەیفەلس       ەف  یکییزیت  افیو م ١(”abstract“ س         ەرهەد  ا ی  ) ڵیاەی  خ
 ەو ەتەباب  یرەوهەو ج ییاڵناو قو   ەچوونەو ن  ەییس      اد  ەب  ە]وات ”reductionist“  ەمکورتکارەک

  موو ەه   ەڵێد ەک  ەموکورتکارەک   یە  ەیپل  ەب  ا یمەکیە[.   ەکەد  ییراەتاکگ  یکاریو ش        ۆڤەش      ر
چ    ا ک  یکێک    ارل  یوو ڕ  ەل  ەو ەنیبنچ  ەل   ێ    بەد  ک    ا ەزۆ ئ    ال  ییەتیەەاڵمۆ ک  ەتڵەح    ا و    ییەکردار 
 ەک ”Hobbesian thesis“ ییەیبزۆ ه  ەزێت  و ەئ   ەو  ا یمەدوو   ؛ەو ەنێکبدرێل  ەو ەکانییەس     ەکەتاک
 ەب  ن؛یقۆ تەڵقارچک ه  ەیو ێش     ەبوو  و ل  ەنیهات  داەدێو س   پ  و ەش    وا ێن  ەل یواو ەت  ەب  ەمێئ   ەڵێد
 ەتاک   ێبەه یبوون  دایتیەەاڵمۆ ک  یهانیناو ج  ەو ل   ێبەنیقەاس     تڕ ەک   ەیەوارەق  ەتاک  م،ەهێس      ێیپ

و  نینەنیقەاس       تڕ  یگش       ت  ەب  گاەڵمۆ ک ا ی  زا ێخ   ەو   یتر  یکانەوارەق  موو ە(، هبوو ۆڤ)تا  مر
 کا ،ەتاک یبوون  ەیو ەرەد  ییکیجۆ ل  یناس ازیب  ەل  ەجگ  داەنیبنچ  ەل  ەمانەئ  ەیو ەئ   ەو   ،ییەن ا یبوون

  رە ه یچۆ ب ەک  ەو ەتێبەد  وو ڕ  ەو ە. دواتر ئبنەتر ن  یچیه  ،ەیەه ا ی و بوون  ەنیقەاس       تڕ  نه اەت ەک
.  ە س  نوردار  رۆ ز  یس  تیو ێپ ەب  ەو ییەراەتاکگ  ەیوانگڕ  ینیە ەل  ەڵمۆ ک  یوتەس  وکەڵه ۆ ب   ییەکاریش  
  مەاڵ ب  ،ەرنێدۆ م یژئ اواڕۆ   یرین او ب ڵیزا  یتیەەاڵمۆ ک  ەیفەلس       ەف ییراەت اکگ  ەک ش       داەو ەئ  ەڵگەل
  یک ەیەئ ام اژ  داەرەپەیپ  مەئ  یرس       ۆ ک  و ێن  ەل   ێ بەد  ە)ک  ییراەگەڵمۆ ک   ەو   یتر ەیرەو ەت  کێ ن دەه

 . ێکرەد  ماشاەت  ییراەتاکگ  ۆ ب  رەکابڕ  یتیەەاڵمۆ ک  ەیفەلسەف   ەو   ەک   ،ە( همەبد  ەتەباب  مەکورت ب

.  ە س تاندارد  یکێنانێکارهەب ”Abstract Individualism“ ییراەتاکگ  یس تەرهەد  ەیواژەس تەد -١]
باش   تر    ەارید   ەو   ’ڵیاەیخ ییراە‘تاکگ  مێبن  یناو  یەگونجاوتروا  ،ەکەد  س    ەمن ه  ش   داەو ەئ  ەڵگەل
 ەتا  ل ۆڤیمر  ،ەهابوو ەو   شیش  ترێپ  ەک  ەیو ەئ  کات،ەد  ەو ێچ  یتەیەو ییەپش  ت  ەل ەک  ەیکەنیبنچ  ەزێت

  ەڵگەل  ەنڕیربەد  مەئ  ەک   ێ  و ەکەردە. واد ێ  س       تەو ەادڕ  ەو ەلتوورەو ک  ژوو ێم  گ  ا،ەڵمۆ ک  ەیو ەدر
 [.ڵییەاەیخ ۆیەب ،ەو ەتیەنا ەیکیەژوو ێم ەشتنەگێت



 

 یژوو ێم یکورت یکێستێڕ: پییراەتاکگ

 

د١٩٦٧،٢٢٢) ”Max Weber“ ەو ەرەبێو   ەیوانگڕ  ەل  نیترەورەگ  ”ییراە“ت   اکگ  ەیواژەس       تە(، 
  مە دوور ل  یکیس    تماتیس      یکەیەو ەنیپرس    ێل  ەک  ەک  کردیداوا  رەبێ. و  ێگرەدۆ خ  ەماناکا  ل  ییباەنات
  ەیو ەب ەس      نوردار  اتریمن ز  ەیو ە. ئوتوومەکەن و ەئ  ەیکەژۆ پر یدواەب  داەرێ. من ل ێبکر  ەمکەچ
 . ێماشابکرەت ەو ە[ییراە]تاکگ یکانیەژوو ێم ەاردید ەب دایندەو ەیپ ەل ،ییراەتاکگ یمکەچ یکورت ەب

 یژوو ێو م کا ،ەتاک  یتیەتاکا ێیپەب  ەک  ییەیاس   تڕ و ەئ  ۆ ب  ەو ەتەڕێگەد  ەرۆ ج  مەل  یکیەگاڕێ  یزڵۆ ئا
  یندن ەس     ەرەپ  ەڵگەل کو ەڵناکات، ب  ێپ  س      ەد کا ەییەکهاتێپ  ەرمانەف  یکیجۆ ل  ەب  ۆڤمر ییراەتاکگ

 .کاتەد ێپ س ەد کانداییەتیەەاڵمۆ ک ەتیرەن

 یزانس    ت  ەیو ەندنێخو  یکێتیرەن  ییراەتاکگ  ەل ش    تنەگێت  یتێنۆ چ  یپرس      دا،ەفەلس    ەف  یژوو ێم  ەل
 ەیەکۆ ریب  مەب  دانم ا ێ خپیەب ا  ەیگەڵب  شەرنێدۆ م  یمەردەس         شێپ  تەن انەو ت  ،ەیەه  یژێدوورودر

 ژوو ێم  ەک نینیبەد  ن،ەیماش  ابکەت  یناس  ەڵمۆ ک  ەیزۆ ردیب رەگەئ  ابردوودا،ڕ  ەیدەدوو س    ەل  ٢.ەیەه
 و ەل  کێ کیە  ێیپ  ە. بەیەه  یاوازی ج  یتیرەدوو ن  ەک  ،ەب ارکراو   ییراەت اکگ  یادکردنی ز  ەیس       ڕۆ پ  ەب
 یتیەەاڵمۆ ک یکردنیاوازی ج یکردنەش       ە“گ  ەک  ک اتەد ێل  یکۆ داک ”Luhmann“ لوهم ا  ،ەت انیرەن
  رچاو ەب  یکەیەو ێش    ەب کاتەواد  شەمەئ  ەک  کا ،ییەمزڕە  ەو یچوارچ  یکردنیگش  ت  اتریز  ۆیه  ەتێبەد

و   ەو ەرزبوونەب  ۆیه ەتێبەد  شەمەئ ەک  س       تبن،یو ێپ اتری ز  ک ا ییەو چ ا ک ک ا ڕۆڵە  ک ا ،ەخۆ ب ارود
 .(٣١٣، ١٩٨٦.” )ۆڤمر یتیەتاکا یادبوونیز

.  کات ەد  ناێو   کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەوتنەرکەناو ب  یشتوو ەگێو پ  ارید  یکەیەکیە   ەتا  و   مەدوو   یتیرەن
 یژوو ێم  یرەیس   یگش ت  ەب  رەگە. ئەووتو ەن  ەو ەیەبار  مەل  ەیدوا ووش   یناس ەڵمۆ ک  ش داەو ەئ  ەڵگەل

  یش  خس  تن ێوپەرەو ب کرد ەناس  ێپ  ڵیو ەه  ەل  رۆ ز  یکەیەژمار  نیتوانەد نەیبک یوروپەئ  یریش  نبڕۆ 
  اس      ەڕناو   یکانەدەس       ەیانیمیکادەئ ۆیگفتوگ ”Descartes“ کارتداید  یکات  ە. لنینیبب یتیەکاتا
  یت یەن اۆ و چ  رۆ ج  کێ ن دەه  ەب  کرد ەئ ام اژ  ەت ا  ب  یتیەت اک ا   ێ ن اتوانر  ەک  ەرکردوو یگێج  ەیو ەئ
و ت اکبوو ،  ییراەت اکگ ەو    ،ی بکر  ەن اس       ێتر پ  یک انەف اتیس         ەل  یاک اری ج  رەرامبەب  ەت ا  ل  یتەبیت ا

 ۆیەب  ؛یتۆیەخ  یتیەتاکا  ەیرچاو ەس        ۆیتا . تا  خ  ەب  ێبدر  ەو ەتاک  ەیو ەرەد  ەل  ەک  نیکنێش      ت
  ەیدەس   ە. ل ێبکر ”Self-Reference“ ەناس ێپ  ەو ییەخود  ەیرچاو ەس   ەب  یتیەتاکا  یمکەچ   ێبەد
 ەو ییەئازاد  ەب یتیەتاکا  یس   تکردنەو ەیپ  یلەیم  ،یحیس   ەم ینییئا ینیابیدون  یماەبن  رەس   ەل  دا،ەدەڤح



( ٣١٥،  ١٩٨٦. )”ەبوو   نییئ ا ینگ ارەرەب  ەک ەو ییەەاڵق  یکێحڕۆ  ەلوهم ان دا، “ب  یک انەووت ەل  ا ی   بوو ەه
تا    ەدانرا، و   ۆیخ  ێیج  ەل  یتڕێیەو هاو   یزۆ هاوس       ێینو  یکێتەڵک  ەب نییدواتر، ئا  ەدەس         یە
 .کراەردەیس گاشەڵمۆ سروش  و ک ینیوانێڕت ەل ێنو  یکێوازێش ەب یتیەەاڵمۆ ک یکێسەک  ەو 

  ەمان یگر  داۆ و ج ارید  ەیش    ێدوو ک ”The Principle of Individuation“ تاکبوو   یماەبن -٢]
  مە ئ یکردنیارید ۆ ب  کا ڵەو ە. هیجۆ لۆ پس     تمیئ یو تاکبوون  ،یکیزیتافیم یتاکبوون  یکانۆیە: هکاتەد
  ییئاس   ا  یکەیەو ێش     ەب یتیە. تاکاکاتەد  یتیەتاکا  یس   روش   ت  ەل  ش   تنەگێت  ەیمانیش   گرێپ  ەش   انێک
 ە. ب ێگرەدۆ خ  ەکات،،، هتد، ل ێپ  ەش       وناس ب  کا ،ەژادەناو ن یش       بوونەداب  ،یاوازیج  ،ینراو یناب
 ێێپ  ەیو ەئ  ،ەگرنگ  ندداەهڕە  رێژ  ە، تاکبوو  ل”Thomas Aquinas“ ناسیکو ەئ  ماسۆ ت یچوونۆ ب
 ”Suarez“ زێو سوار ”Ockham“ کهامۆ ئ   ەو   یسوفانەلەیف  مەاڵب .”materia signata“ وتەئ
 (per se) تاکن تداەڕەبن  ەل  کا ەتاک  ،ەو ەکهامۆ ئ  ەیوانگڕ  ە. ل ەناک  یش  ەهاوب چوونداۆ ب  ما ەه  ەل

 س یو ێتاکبوو  پ  ییکیزیتافیم  یماەبن   ،ێبەرجانەم  مەئ  ێیپ  ە. بەو ەتاکبوون  رێژ  ەونەناک  ەو ەئ  رەبەل
   ،ێکرەد یاریتا  د  ەیوارەق  یخود   ەتاکبوو  و   یماەبن  کات،ەد  یباس     زێس   وار   ەو  ا ی  ،ییەن
 کو ەڵب  م،ەبک  ێدروس  تبوو  تاوتو  ەو ەارانیزۆ ردیب  و ەئ  ۆیهەب  ەیش  انێک  و ەئ  موو ەه ییەن  س  تمەبەم
 [ ێنیبب ەکەتەباب ەیکەورەگ ییەزڵۆ ئا ەکورت ییەنیبێت و ەب اینەت ەب  ێتوانەد ۆڤمر

 کو ەڵب  ەس  توو ەبەن  ەیکییەتیەەاڵمۆ ک  ەنیچ ەب  یتا  پش  ت  تریچ  دا،ەرانەداو   یکێارڕیب یدروس  کردن  ەل
 ەگ اتەت ا  د  یتیەک ان   ت اک ا ی  .”Self-fulfilment“ ەس       توو ەب ۆیخ یخود  ییئ اگ ا ەب یپش       ت
  ،ڵ نتاێندێانس  ڕت ”Transcendental“ ییاڵبا  و ەرەب  نەڕیپێت ۆ ب  ەو ەانەڕگ  ە. بیریژ ێینو   یکێئاس  ت

ئنێن   درێنگەبس       ەڵه  ەییوانێپ  ەدووان  ەل  کێ   رۆ ج  ەب  بوو ەد  شۆ ه  یک   انەنیاس       تڕ و   یزموونە: 
  ر،ەبک   ەو  (”Cartesian mind“ یس      ێکارت  ڵیقەئ  اینەت   ەن) تا   نجامداەئ  ە. لڵتاێندێانس      ڕت
 .داەڵهیرەس یهانیج یکێرەبک

.    ێبەه  داۆیناوخ  ەل  ییاینڵد  ەیرچاو ەس  ەبکات ک  ەو ەئ  ەیشەبانگ  یتا  توان  ها ،یج  یزموونکردنەئ
 یژوو ێم .”Self-Realization“ ییئاگا-خود  ینانێس      تهەدەب ۆ بکات ب  هاندایج  ەب  ش       ەگ یتوان
 امو ەردەب  ییراەتاکگ  یژوو ێم   ەو   نهاەت کو ەڵب   ێ ناب  وامەردەب  ڵەخا  مەئ  ەیو ەرەد  ەتا  ل یتیەتاکا
 . ێبەد

  یر ۆ و ج  ەزۆ ردیب   ۆ چ   ەو  ،ییراەت اکگ ەل  ش       تنەگێت  ۆ ب ەیەه  اوازی ج  یکێوازێو ش         ڕێ ن دەچ
م  ،یتێن   دارەخ   او   ییراەت   اکگ  ،یخالقەئ  ییراەت   اکگ   ەو   ەیەه  ییراەت   اکگ  یاوازی   ج  ەک  ،یدۆ تیو 
  یمک ەچ ۆ ب  ریگش    تگ  یکەیەناس    ێپ  ٣. ەدەد ش    ا ین  ا ۆیخ  یکانەزنەم  ییەتەباب  ییەزڵۆ ئا  ا یموو ەه



 دایی راەگیئ ازاد  ەل  ەو ەیەش       ڕیگو ڕە  ەب  یرەش       نگڕۆ .  ییەئ اس        ا  ن  ین انێس       تهەدەب  ییراەت اکگ
“Liberalism”و ەب  ێ ن اچێپ یگش       ت  ەب تریوانەئ لەگەل ا ی ژ یاس       تڕ“  ەک ەکراو یاری د ەزێت  و ە، ب 

 ەل  کێکیە  رەه  ەک کاتەئ  ەو ەئ  ەیمانیش  گرێپ  ەمەئ .(Tzvetan, 1996, 43) ” ێب  س   یو ێپ  ەیەادڕ
 ێڕەڕێیو کو   یدک ارە(، بیتیەگ اەڵمۆ ک   ە)ن  ییەتیەت اک ا  مەئ  ەو   ،ییەتەپ  ۆیخەربەس         یکێت اک  ەمێئ

 یواو ەتەب  ەس       تیو ێو پ  ۆیەخەربەس         ەو ییەخالقەئ  ینیە ەل  ۆڤمر  یکێت  اک  موو ە. هییەتیەاۆڤ  مر
و  یانیباش ژ  رەس   ەل  یرەگیو کار س    ۆ ک  یکانەو ەکرد کداێکات  ەل  ،یکانەکردار  ەل   ێاربیرپرس   ەب

  ،ێریگەد  ێل  یزڕێ  ۆییخەربەس  یو ماف  هاوتاێب  ۆڤیمر  کێکات  نهاەت.  کاتەدروس  د  تریوانەئ  یماف
 ەب  ا ،ی  ”Self-actualization“ یخود  یدراکی ئ  ۆ ب  کراو یاری د  یکەیەوانێپ  یتوان  کێ ت اک  رەه  ەک

.  ێنێبه  س   ەدەب  داۆیخ ڕیاوپڕپ  ەییکارام  ەل  ۆیخ  یس  ەکەتاک  یتوانا  یدانێپەرەپ ۆ تر، ب یکیەواتا
 ەبردنەو ەڕێبۆ خ  یریو ب  ش   تنەگێت  ۆییخەربەس     ەیکۆ ریب  یندەناو    ،ێنریبب   ێکرەد  ەیو ەئ   ەو 

“Self-governance”. ۆ ربرخەو س   کس ا یەس روش   ئازاد ،    ەب  ن،ێنرێچوو ەتا  د  ەب  ۆڤمر،   
 .کبخاتڕێ  ا یکانەفتارڕە ەک کێتەاڵسەد ەڵگەل

  داەیکییەنسەڕەف  ەو ێش  ەل  ،ەکەزاراو   ینانێکارهەب  مەکیە :”Lukes“ سێلوک  یچوونۆ ب  ەیرێگو   ەب -٣]
  ەرچاو ەس       ۆ و ب  نس      اەڕەف  یش      ۆڕش        ۆ ب کا ییەوروپەئ  یگش      ت  ەیو ەکاردان  ەل  ”،ییراە“تاکگ
 ونگیب ەوانڕب  هاەرو ە(. ه٣،  ١٩٧٤) ەکردوو   ەیش   ەگ.  …  ،یرەش   نگڕۆ   یریب  ،ەیکەکراو ەش   ەبانگ

“Bunge” (٢٠٠٠).] 

  یچ ەملک  ەک  ەیئاس      ت  و ەتا ئ  ۆیەخەربەتا  س        یتەبیتا یکەیەو ێش        ەب  دا،یتیەەاڵمۆ ک  یئاس      ت  ەل
و   ییئ اگ ا  یکێنگ ان دنەس       ەڵه  یوو ەڕووبڕ  ەکەت اک  ەیو ەئ  ەڵگەل   ێ بەد  ک ا ەرمۆ و ن  ک ا ەفش       ار

  ەیو ەنگدانڕەو   ۆ خەربەس       یکێنجامەرئەد   ەو و   دات،ەدێپەو ێش       کا ەازیو ن  ،ەو ەتێبەد  ەییخنڕە
 .(٥٢، ١٩٧٤، ”Lukes“ س،ێلوک) یکردار یارڕیب ەگاتەد ،یناڵقەئ

کرابوو،   ێجەبێشاردا ج-تڵەو ەد  رەسەب  نداۆ ک  ینانیۆ   ەل ”Autonomy“ ۆییخەربەس  ەیواژەستەد
  ەاس    او ی ەوات nomos خود، و  ەوات autos ەل Autonomous .بوو   یاس    یس      یکێمکەچ ۆیەب
  ۆییخەربەس  ەب  یندەناو   یکێنێشو   داۆیخ  ەیکەفەلسەف  ەکان  ل  دا،ەرنێدۆ م   یمەردەس  ە. لەکهاتوو ێپ
 ”Wolff“ فۆڵ. و ەو ەژکردێدر ”Persons“ کا ەس  ەک ۆ ب  ەیەیکۆ ریب و ەو ئ  یخش  ەب ’یمۆ نۆ وتە‘ئ
 ۆڤی“مر   ەڵێ   د  کێ   ک   ات  دات،ەک   ان     د  ەیکۆییەخەربەس         ەکۆ ریب  ەب  ێجەب  یکەیەو ەوونکردنڕ
 ییەس      نوردار  رەرامبەب  ەیو ەئ  رەبەل  ،ییەن  س       ینارش      ەئ ا ی  س      کارەو ەو ه  اڕاڕ  اریرپرس      ەب
 کا ییەسنوردار  یرەدادو   نهاەت  ەب  و ەئ  ەک  ەو ەکاتەد  خ ەج  و ەئ  مەاڵ. بەیەه  یاریشۆ ه  کا ییەخالقەئ
  ییەژگارۆ ئام یکردنیارید  ەب  مەاڵب  ،ێتر بگر  یس      انەک  یکانییەژگارۆ ئام  ەل ێگو   ەنگڕە  و ە. ئکاتەد



 ەندبوونەپاب یرێف  ەو ەتر  یس  انەک  ەل  ەنگڕە  ەاریرپرس  ەب  ۆڤەمر  و ە. ئۆیخ  یه ەانکاتەید  کا ،ەباش  
  ەو ەتر  یکێکزانیم  اتم  ات  ەل  کێ  کزانیم  اتم  ات  ەک  ەیرۆ ج  و ەب  نه  اەت  مەاڵب   ،ێ  بب  ۆیخ  یک  انییەخالقەئ
  یحسابات   یکردنڵبو ەق  ەب   ،ێبەردێف  ەو ەکەیەدەڕیگ  ەل  کێسەک  ەک   ێرنابێف  یەمانا  و ەب  و ە. ئ ێبەردێف
  اریرپرس ەب ۆڤیمر  ەیکات  و ە. ل ێنیبیب  ۆیخ ۆ ب   یناتوان  کێس ەک  ەک کا ەش ت ۆ ب  ۆیخ  ەینیقەاس تڕ
 ەک  نڵێیب  ەنگڕە  ،ۆیخ  یخود  ۆ ب  دایرمانەف  ەیو ێش       ەل   ،ڕێبەدیرەد  ەک  گات،ەئ  یخالقەئ  یارڕیب  ەب
 و ەئ ،یکورت  ەب .”Self-Legislating“ کاتەد  ییس    اڕێخود ا ی  دات،ەد  ۆیخ  ەب  س    اڕێو   اس    ای

 ەو ەب  یرەش  نگڕۆ   یارانیری(. ب١٤-١٣، ١٩٧٠) ””autonomous“ ۆیەخەربەس    ەاریرپرس  ەب  ۆڤەمر
 ،ەکردوو  داێیت  ا ییرەش   خێس   تپەتاکن و د  یماف  یزۆ د  یئاگر  یرەنێرس   یگەڵه  ەک نێکرەد  تبارەمۆ ت
 کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ییەکردار   ،یرەن  ،ەگەڵمۆ ک  ەب  ا یخدانیەبا  ەل  رەنێهڕرسو ەس  یکییەموکورتەک  ەڵگەل

 ”MacIntyre“ رینت  ای. م  اک  اننیبەت  اک  دا ن  یوتنەش       کێپ  ەل  کڕۆڵێ    چیه  ەیو ەئ   ەو   لتوورەو ک
 داۆیخ  یخالقەئ  یتەاڵس    ەد  ەتا  ل  یخالقەئ  یرەبک  …یرەش    نگڕۆ   ەیژڕۆ پ  ێیپ ە: “ب ێنووس    ەد

ل٦٠،  ١٩٨١)  ”ەس       تەداڵب   ا ئ  ؟ێک  یرەرو ە)دادپ  دا،ەی   کەبێکت  ە(.  دووپ   اتت؟ییەناڵقەک   ام   و ەئ  ی( 
 دایش   ەب  نیرترۆ ز  ەل نیکردێل  یوا ەک  یرەش   نگڕۆ   ەیو ە: “ئ ەڵێد ەک  ،ەو ەکاتەد  ۆیخ  ەیس   تێو ەڵه
   ە و   ڵق ەئ یپرس        ەل کێ ش       تنەگێت …ەو ەنەیکب  یچ اک ەس       تم انیو ێپ س       ت اێئ ەیو ەو ئ  نیربێکو 
 ەک کا ییەناڵقەئ  ەپاس  او   یخود  یراناەو ێکام پ ێیپ  ەب ەک  کێش  تنەگێت  کدا،ێتیرەن  ەل  بوو ەس  تەرجەب
 .(٧، ١٩٨٨) ن”ێنرێهەردەد ەو ەژوو ێم ەو ل ژوو ێم ەل کنێشەب

  داەڵ مۆ ک  ەیو ێچوارچ  ەل  ای نەت  ۆیخ  یخود  ەل  کێ س       ەک  یش       تنەگێت  ،ەو ەرینت ایم اک ا  ەیوانگڕ  ەل
  دای ک انەئ ام انج  رەس       ەخودا ب  یتییەو ەولەئ  ەل  راک ا ەت اکگ  کێ ک ات  ەواتە. ک ێ نرێهەد  س         ەدەب
 ەب  تەن  انەو ت  س       تکردەد  ەب  شەتییەو ەولەئ  مەو ئ  ییەاک  اری  ج  مەئ  راک  ا ەگەڵمۆ ک  ،ەو ەنەکەردیب
ئزاننەد  یش       ڵیح    اەم و   ییراەت    اکگ  وا ێن  ەل  ۆ گفتووگ  یژێدوورودر  ییای    نڵد  یکێڵێه  شەمە. 
  ڵیدوو خا وا ێن  یکانییەاوازیج نڕیربەد نیکورتتر  ەب  توانمەد  دا،ەرێ. من ل ێش  ێکەد  داییراەگەڵمۆ ک
 .مەبک شەشکێپ ییراەتاکگ رەسەل ەو ەختکردنەج ەڕێیل ەییزۆ ردیب

  یت ەاڵس       ەد  یت ا  دژ  یئ ازاد  ەل  ەو ەختکردنەج  ۆ ب ەیەلەیم  و ەئ  ییراەت اکگ  رفراوا ،ەب  یکیەم ان ا  ەب
 یک انەو ێش         موو ەه  ە. لەڵمۆ کەب  یش       ەه اوب  یچ ا ک  یدژ  یس       ەکەت اک  یچ ا ک  ەل  ەو   ،یکەرەد

خود   یدانێپەش     ەگ  ەیکۆ ریب  تەبیتاە، و ب”Self“ ەخود یگرنگ  رەس     ەل  ەو ەختکردنەج  دا،ییراەتاکگ
 ەیربۆ ز  ؛ەش       از  یکیەماەبن ییراەخود. تاکگ  ەیو ەرەد  ەل   ییەتەارمیو    ەو ەس       تنەبۆ خ  چیه  ێبەب
 ەب  مەاڵ، ب”Theory“ ەزۆ ردیب نێیبن  ێل یناو  نیناتوان  ەک  ەریگش تگ  رۆ و ز  کاتەد  شینما یکانەوو ڕ
 یندەناو   ەب  یس    تێو ەڵه ا ی  یلەیم  ،ەکراو ەناس    ێپ  کێس    تێو ەڵه ا ی  کێلەیم   ەو   ەو ەرۆ ز  یرەگەئ



  مە . ئەبوو   ێجەش      تین داێیت  ەک  ەیەهانیج  و ەئ  یرەتا  دروس      تک  ۆڤیمر  ەک ەیەیکۆ ریب  و ەئ یکردن
 .ەبوو ەه یکەرەس ڕۆڵی سانسداینڕێپاش  یهانیج ینانێکهێپ ەل ەستێو ەڵه ا ی ەلەیم

 یرەو ێپ  ت  اۆ واقع و ک  ییت  اەرەس         یکەیەکیەت  ا     ەک  داتەد  ەیەکۆ ریب  و ەب  یوامەردەب  ییرەت  اکگ
 ەک  ەیەو ەئ ”Corollary“ ەیکییەس      روش      ت  ەنجامەئ) .ەکانەماف  ییتاەرەس        ینە. تا  خاو یەهاەب

 ە‘ئازاد’ ل  یتاک ،ییراەتاکگ .(ەو ەنێکورتبکر  داەمافان و ەئ  یپاراس       تن  ەل   ێبەد  تڵەو ەد  یکانییەچا ک
و   یئازاد  ،ییرەبک  ەکەواد دایاس    تڕ  ەل  ەک  ەیرمانۆ و ن  ەانییتیەەاڵمۆ ک ییەندەو ەیپ  و ەئ  یکس    ێماتر

 کرد ەقس  ەناکات ک  ەو ەئ  ۆڵینک  ەچوونۆ ب  بە. ئەو ەخاتەدوورد   ،ەکەد  ڵحاەم  شییخودئاگا  تەنانەت
 دای  و ێن  ەل  انکرد ی  ژ  ەل  کەڵ  خ  ەیو ەئ  ا ی    ەیەه  یبوون  ەگ  او ەڵمۆ ک  یب  او   یس       تەه  ەیوانگڕ  ەل

 ەل  کێش  ت  ەن  ،ێنەداد  کا ەتاک یکەیەکراو ۆ ک ەب  گاەڵمۆ ک  ،ەو ییەفەلس  ەف یوو ڕ  ەل  مەاڵب نن،یبەوددس  
 .ەو ەو ەئ روو ەس

  موو ەه  کات؛ەتاکدا د  یتێاس     تڕ  ەڵگەل  ەڵەمام  یکەرەس       یکەیەو ێش       ەب  کەڵخ  ننیبەد راکا ەتاکگ
تردا؛  یکێاکی  ین او ێپ  ەل یقورب ان ەتێبکر  ێ ن اب  کێ ت اک چی. هداۆی خ یخود  ەل ەکییەت اۆ ت ا  ک یکۆڤێمر
 ۆڵینک کداێکات  ە. ل ێریبگ  رچاو ەبەل  ۆیخ یوتەس     تکەد  ەیکیە  ەتا  ب  ەیو ەئ  ۆیه  ەش     ەمەئ  رەه
 ەک  داتەد ەو ەب  ەئاماژ ییراەتاکگ   ،ێس      تەبەد تریوانەتا  پش        ب  یوتنەش      کێپ ەک   ێناکر  ەو ەل
 ەتا  ل ەک   ێنەیەگەد  ەو ەئ  شەمەئ  ؛ەکراو   ش      ترێپ ەک  ەیەو ەل اتریتا  ز  یوتەس      تکەد  ەش      یمەه
 یکیقاب  یگش  ت  ەب کو ەڵب  گاداەڵمۆ ک  ەل   ەن  ەک   ێنێهاژەد  ێنو   یکێش  ت  ەش  یمەه  داۆیخ  یوتەس  تکەد
 ەب ا ەڕگ  ۆ ب   ێ نرێهەائڕتا     ەیو ەئ  رەبەل   ەن  ێ برەناود ییراەتاکگ  ەب ییراە. تاکگ ێ ش       تنبەگێت

 یرەنێکهێپ  ،ەڵمۆ ک  ەت ا ، ن  ەک  ەو ەک اتەد  یدووپ ات ەیو ەئ  رەبەل  کو ەڵب  تر،یوانەل داۆ ج  ان دای ژ یدوا
 ٤.یەگاەڵمۆ ک یکەرەس

  یماناکان   هاەرو ە)ه  کا ەئاماژ  ،ۆ خەربەس     ەیگەڵمۆ ک ۆ : “ب ەڵێد ”Baumman“ باوما    ەو  -٤]
 و ەب  کا ”ە“بناغ  ەل نیرەبێئاش کرا ب  یکەیەو ێش   ەب  ەندەرچەه  و ،ەرناکەد  ماەبن ێب  ە( ببوو ”ڵیاۆڕ“م

  مەاڵ ب  زراو ’،ەب اش ‘دام  رۆ ز  وا ەئ  ؛ەدراو ڕربەد  ەو ییەقاڵخەئ  یس       وف انەلەییف   یە ەل  ەک یەیم ان ا
 ەک  ەک ەدروس  تکراو   ماکا ێه ا ی  کا ەئاماژ  ەیش  ت و ەئ  ما ەه  ەل  ا یکانەزراو ەدام ا ی  ا یکانەبناغ
 خوددروس  تکردنن  یوامەردەب  ەیس  ۆ پر  یش  توو یو ن  ەتڵخ وا ،ەئ  هاەرو ە. هەبوو   ا یایخول وا ەئ

“Self-Creation” (٢٠-١٩، ١٩٩٥)”]. 

 



  ،ێ زێپ ارەد داۆی خ ەل ەڵمۆ ک  یواربوونەق ییراەگەڵمۆ ک ،ەو ییەراەت اکگ  یک انەاری ش       نێپ ەیچوانێپ ەب
  ێس     مەل  ییراەگەڵمۆ ک نیتوانەد  ٥. ێبەه  یرەگیو کار   ڵێبجو   کەڵخ  رەس   ەل   ێتوانەد ەک  کێش   ت

 :ەو ەنەیکورت بک داەاریشنێپ

 .یکانەشەب ۆیک ەل ەاتریز یتیەەاڵمۆ ک ۆی: کمەکیە

 .ەرەگیکار یتیەەاڵمۆ ک ۆیک ەب رچاو ەب یکەیەو ێشەب کا ەشەب یکارکردن ا ی وتەسوکەڵ: همەدوو 

  ،ە و ەانۆی خ یبۆ س       کۆ کریم ا  یه انیج  یوو ڕ ەل نه اەت   ێ توانرەد  ک ا ەت اک یوتەس       وکەڵ: همێیەس       
  رە س ەو ب ”Sui generis“ نها ەتاکوت  ەک نەیبگێت  ا ێیل  کا ەس تەبەو م  کا ەزێه  کا ،ەو ەرەاس تکڕ
و   نێش و ەش تین داێیت کا ەتاک  ەک بن،ەد  ێجەبێج ”a whole“ کێگش ت   ەو   دایتیەەاڵمۆ ک  یمەس تیس 
 .کراو  دارەگێپ

  ەناس      ێپ  ریگێئاش      کرا و ج  یندەس      نورب  کێگروپ ەب  ییراەگەڵمۆ ک :”Kim“ میک ەیگووت  ەب -٥]
  راک ان دا،ەگەڵمۆ ک  گ اەڵمۆ ک  ە. ل ی نرەداد  ک ا ییەس       ەکەت اک  ییەن دەتمەبیت ا  ۆیک  ەل  اتری ز  ە: ب ی کرەد
 ەل  ەکێش    ەب  کێس    ەک ایئا  ەک  ەیەو ەئ ەکراو   کا ەتاک  ەیربارەد  ییەیاکاریج  و ەئ نیگرنگتر  ەل  کێکیە
  رە س       ەل  ییراەگەڵمۆ ک  یلتوورەک .”out-group“ ەگروپ  ەیو ەرەد  ەل  ا ی   ”in-group“ روپگ
جەو ەک    اتەد  خ     ەج ”they“ وا ەئ  رەرام بەب ”we“ ەمێ ئ   یاک    اری    ج    رە س       ەل  ەو ەخ ت ک ردنە. 
  ێج ەبێناوگروپدا ج  رەس     ەب  نهاەت  ییئاس     ا  یکەیەو ێش     ەب  کا ەرکەو ئ  ینۆ هارم  ،یرانەش     گوزۆ خ
 .[(٣٢، ١٩٩٤گروپ. ) ەیو ەتەد ۆ ب ەو ەتێژناکرێدر یرۆ ز ەو ب  ێکرەد

 یت اک  ەیس        اد  یکۆیەک  ەل  اتری ز  گ اەڵمۆ ک  ەک  ەیەیکۆ ریب  و ەل  ەیەو ەختکردنەج  اری ش       نێپ  مەکیە
 ەل  اتریز  ەانکاتەید  ەک  ەیەه  انداۆیخ  ەل ەکهاتێو پ  رما ەف  گاکا ەڵمۆ ک یەواێیپ  شەمە. ئۆیەخەربەس      
و  ژوو ێم  یگرەنەڵح اش       اه یگرنگ  ەل ەیەس       اد  ەڕەب او   مە.  ئۆ خەربەس         فت ارڕ ەب یت اک کێ گروپ
 .ەو ەکاتەد خ ەج ۆیخ ەب تەبیتا یتڵەسەو خ یتێکیە یدانێپ ەل یتیەەاڵمۆ ک یکێگروپ یتیرەدابون

 ییراەت اکگ  ەک  فت ارڕە  یک انییەخالقەئ  ەرمۆ و ن  ک ا ییەتیەەاڵمۆ ک  س        اڕێ  یگرنگ  اری ش       نێپ  مەدوو 
 یتیەەاڵمۆ ک  ینیە   ەک   ڵێ ب   ێ توانەد  ۆڤ. مرەو ەک اتەدووپ ات د  ک ات،ەد  ێل  ا ۆڵیی نک  یجۆ لۆ دۆ تیم
  ەو ەنەدەنگدڕەتاکدا   ەل کا ییەلتوورەک  ەکارۆ ه ەک  ،ەیەتا  ه  رەس   ەل  ەیورەگ  یرەگیکار  یتمەح  ەب
 . ەبک یاریتا  د یکانەوتەسوکەڵه یواو ەت ەب ەیو ەئ ێبەب ەندەرچەه

 



  یفش    ار   ش    دا،ەو ەئ  ەڵگە. لەو ەراکانەتاکگ  ەنی ەل ەبوو   ەورەگ  یکەیەخنڕە یتەباب  اریش    نێپ  مێیەس    
 ەب  کرد ەئاماژ  ێبەو ب  یواو ەت ەب   ێتا  ناتوانر  یوتەس    وکەڵه  ەک  ییەیەاس    تڕ و ەئ  راکا ەگەڵمۆ ک

  ەم ێئ  رەس       ەگروپ ل  یرەگیک ار  ییراەگەڵمۆ ک  ک داێک ات  ە. لەو ەتێبکر  وو ڕ  یتیەەاڵمۆ ک  یخۆ ب اردود
 ە. لەیەتا  ه  رەس      ەل  ا ییرەگیتر کار یکانەتاک  ەک  ەو ەکاتەخدۆ ت ەیەکۆ ریب  و ەئ ییراەتاکگ   ،ێنیبەد

  رچ او ەبەل گ اەڵمۆ ک  یک انەوتەس       تکەو د ەکۆ ریب رەس       ەل  ک ا ەت اک  یادن انی بون ییراەگەڵمۆ ک  ک داێک ات
 ەگرنگ  شداەو ەئ  ەڵگە. لکاتەتا  د  یکانەوتەکەستەو د کا ەکۆ ریب  رەسەفشار ل  ییراەتاکگ   ،ێگرەد
 ک  ا  ەت  اک  یفت  ارڕە  یکردنیاری  و د  رەگیک  ار   ەو   یتیەەاڵمۆ ک  ەک  ەیزێه  و ەئ  ن،ەیبک  ەو ەئ  ینیبێت
 و ەئ  موو ەه  ییەن  س       تمەبەم  داەرێ. لییەن  ەو ێش         م ا ەهەب  رک ان داەگەڵمۆ ک  موو ەن او ه  ەل   ێ نیبەد

 راکا ەگەڵمۆ ک  ەیو ە. ئمەباس بک  ەیەه  کانداەرۆ راوجۆ ج  راەگەڵمۆ ک  ەوانگڕ  وا ێن  ەل  ەیباسوخواسان
 ەک  ەو ەنەکەد  ەو ەل  خ ەج وا ەتاکدا. ئ  رەس   ەب  ییەتیەەاڵمۆ ک  یتیەو ەولەئ  ەو ەنەکەد  رەس   ەل  یختەج
 . ێب کا ۆڤەمر یمەرهەب ەگەڵمۆ ک ەیو ەئ  ەن ،ییەتیەەاڵمۆ ک یمەرهەب ۆڤمر

 

 بەشێ دوو 

 ەل  داەش   ەب  مەل  ەیو ەئ  شێ. پیکتریە  ەل   ەاکراو یج  ەک  ،ەیەه ییراەتاکگ  یاوازیج  یکەیەو ێش     ندەچ
 ”Methodological Individualism“ یجۆ لۆ دۆ تیم  ییراەتاکگ  رەس  ەختکردنەو ج  ەو ەووردکردن

  وامبم،ەردەب (”Abstract Individualism“ س       ەرهەد  ییراەدواتر، تاکگ  یش      ەب  ەپاش      ا ، ل)
 یارید  ییراەتاکگ  یتر  یکێوازێش   ندەچ نیبتوان  ەنگڕە.  مەبد   ەیەکورت  ا یکێندەه  رەس ەل   ێو ەمەد
 ”Utilitarian Individualism“ راەسوودگ  ییراەتاکگ  م،ەکیە.  چوومەن اندایدووا  ەمن ب  ەک  ن،ەیبک
  یند ەو ەرژەو ب  ۆیخ یانیژ  یدوا ەب  داۆیخ  یریب  ەل  كێتاک  رەه  ەک  ەو ەکاتەد  ەو ەئ  رەس      ەل  خ ەج
 و ەل  یرگرەب ”Romantic Individualism“ یم  انس       ڕۆ   ییراەت  اکگ  م،ە. دوو  ێ  و ەکەد  ۆیخ
 ۆ ب  ا ی و نرخ ان دن  نێبکر  ەوانێپ  ینێرەن  یکەیەو ێش       ەب   ێ ن اکر  ک ا ەت اک  یەگوا  ەک  ک اتەد  ەچوونۆ ب

 یئابوور  ەب  بوو ەڕباو   ەیمانیشگرێپ ”Market Individualism“ ڕبازا  ییراەتاکگ  م،ێیە. س ێبکر
 ەب  کاتەد یئابوور  یئازاد  ەڕیوپەو ئ  تڵەو ەد  یردانەو ێس      تتەد  نیمترەک  ەل  یکۆ داک  کات،ەئازاد د
 یرم انەف ەیکۆ ریب ەب ”Hayak“ ا ی ه ا ەک  ییەیەراەت اکگ و ەئ ەمەئ) .ییک ارا  ەب ش       تنەیگ یئ ام انج

  م،ە چوار .(یرەس    ەو ەمێد داییدوا  ەل ەک  کات،ەد  ێل  یرگرەب ”Spontaneous Order“ س  کۆڕخ
  یر ەنێداه  ەیرچاو ەس    ەتا  ب  ەو ەیەوانگڕ  مەل ”Juridical Individualism“ یرەدادگ ییراەتاکگ

 یژدانیو   ەک   ێنیبەد  یهاەو  ”Ethical Individualism“ یکیتیئ  ییراەتاکگ  م،ەنجێ. پ ێنرەداد  اسای
  م،ە ش      ە. ش      کا ’ییەکیتیکا ’ئییەئاکار  ەرمۆ ن یوابوونڕە ۆ ب   ێب ەو ەداچوونێپ  یدادگا  ەیتا ، بناغ



و   یش       نەچەمەه  ،ەیەوانگڕ  مەئ ”Sociological Individualism“  ،ین   اس       ەڵمۆ ک  ییراەت   اکگ
 کات،ەد  ا یش   ینما ەک  ەیانییتیەەاڵمۆ ک  ڕۆڵە و ەخود ل یبوونەڕگەو ب  یتیەەاڵمۆ ک  ڕۆڵی  ەییاکراو یج
  مە ئ ”Epistemological Individualism“ یفیعرەم  ییراەت  اکگ  م،ەوتە. حک  اتەد  ن  دەتمەبیت  ا
 ەس  تیو ێپ ە)ک ”Object“ تەباب  ەل   ،ێنەداد  ’یفین’معریزان ”Subject“ یرەبک   ەتا  و   ،ەیەوانگڕ

 ۆ ب  ا ەڕو گ  ک  ات،ەد  شەش       کێپ  ی“واقع” چ  ەیو ەب  ەییمتم  ان  ێب  ،ەو ەک  اتەدی  ای  ( ج ێ  ب  یادی  بون
 .ەنیقەاستڕ ەیفیعرەم یکانەرجەم یسپاندنەچ

 ە، ب”Characterization“ دروس       تکرد   یتیەس        اەک  ەیس       ۆ پر  ەتێبب   ێ  توانەد  ییراەت  اکگ
 یدروس    تکردن  ەب  تەبارەس     .”Explanation“ کرد ڤەاڕ ا ی،  ”Legitimization“ کرد ییاس    ای
 ییراەتاکگ  رەس ەل  ەقس   ەمێئ  ەک  ێد  یەمانا و ەب  ،یتیەەاڵمۆ ک  یتەس وکەڵو ه  ەییزراو ەدام  یتیەس اەک
 ەب  ەیس    ۆ پر  ێکرەد  هاەرو ە. هنەیکەد  یرەدادگ  ییراەو تاکگ یئابوور  ییراەگو تاک  یناس    ەڵمۆ ک
  ۆ رس ێماکف ەب  ەگڕێ  شەمە. ئ ێب  یاس یس   تەبیتاەو ب  هاکا ەو ب  رمۆ و ن  ەزراو ەدام  یکردنییاس ای

“Macpherson” (د٣،  ١٩٦٢ )یتێندارەخاو   ییراەتاکگ  ەک  داتە “Possessive Individualism” 
  ۆیخ ەک   ،ێبەدروس    د دایاس  یس   یندبوونەپاب  ەیش  ێک  یرکردنەس  ەرچا  ەل  ەیتانەحمەز  و ەو ئ
  یمک ەچ  یماەبن  رەسەل  ییەتێندارەخاو   ییەراەتاکگ  مەباس بکات. ئ  ،ەدروس  بوو   دایکێشەب  ەو ل  ەیەه

و  ه  یتۆیەخ  یتوان   اک   ان   ەخ   او   ت   داەڕەبن  ەل  ەیو ەئ   ەت   ا    ،ییەن  گ   اەڵمۆ ک  یرزدارەق  یچیو 
 .ەدروستبوو 

 یندەو ەیپ  ەل  ییەتیبر  گاەڵمۆ “ک  ەک کاتەد  ەو ەئ  ڕیمش       توم   ۆ رس       ێماکف  دا،ەمەئ  ینجامەئ  ەل -٦]
ئام   یپاراس     تن  ۆ ب  رەرێژم  یرێئام  ەتێبەد  یاس     یس       یگاەڵمۆ . ککا ییەتێندارەخاو  وا ین  ۆڕیوگڵئا
 [(٣، ١٩٦٢) ک”ێکوپڕێ یکەیەو ێشەب ۆڕوگڵئا یندەو ەیپ ەب دا یوامەردەو ب ،ییەتیەکاڵمو 

 ۆ ب  مەه   ێ ب   یەگ اڕێ   ێ کرە. دکرد ڤەاڕ  ەیس       ڕۆ پ  یم اەبن  ەتێبب   ێ توانەد  ییراەت اکگ  دواج ار،
 ەک  ،یدۆ تیم  ییراە. تاکگکا ییەکاریش     ەاریپرس     ەیو ەمدانەاڵو  ۆ ب  مەو ه  کا ەش   ێک  یارکردنیش   نێپ

 یگاکانڕێ  ەل واو ەت  ،ییەجی( و س  تراتیپۆ س  کۆ کری)ما  یمعەجەس  تەد  یفتارڕە  ەیو ەکردنیش    یئامانج
 ینێلۆ پ  و ەئ  ؛ەو ەنیژێتو   یئ  ام  انج   ەن  ەرەژێتو   یس       تێو ەڵه  ەو ەئ  ەچونک  ،یەداۆ ج  ییراەت  اکگ  یتر
 .ەو ەمۆڵکەد ەوازێش مەل ستاێ. من ئەیەکەدۆ تیم یوازێش یخود کو ەڵناکات، ب ەو ەنیژێتو  ەیسۆ پر

: ” ەک   ێنێس      پەچەد  ەو ەکرد، ئ ییراەتاکگ  یماەبن یبوو باس        سەک  مەکیە ەک ”Hobbes“ بزۆ ه
  موو ە“ه  ەچونک ن”یبزان  ەکەتێئاو   موو ەه  ەیو ەئ  شێپ  ،ەتێئاو   ەبنەد ەک  نیبزان  ەش    تان  و ەئ  ەس    تیو ێپ

 ەکهاتێپ و ەئ  یکانۆیەه  ”،ەش   تنەگێت  ینیەش   ا  ەو ێش     نیباش   تر ەب  ەو ییەکانییەتەڕەبن ۆیەه  ەب  کێش   ت



قارچک     ەو  کداڕێپ  ەل  رچوو ،ەد  شیو ەز  ەیو ەرەد  ەل  س تاێئ  ەیو ەئ   ەو   داۆڤ“مر  ەل  ییەتیەەاڵمۆ ک
 .(١١٩، ١٩٧٣ کاس،ۆ )ل شتن”ەگێپ رەس ەنێد کتریە ەڵگەل وتنەرکەب ێبەب ن،یقۆ تەڵه

 ەک  ەو ەنەکەد  ەو ەل  خ   ەج  یجۆ لۆ دۆ تیم  یراک  انەت  اکگ  ،ەو ییەبزۆ ه  ەهجەن  مەل  رگرتنەو   له  امیئ  ەب
  یوت ەس       وکەڵه ڕێی  ەل ەگرنگ ان  ییەتیە ەمۆ ک  ەاردی د و ەئ ۆ ب ییتاۆ ک  ڤەیاڕ  ێ بەد  ەو ەمەک  ینیە ەب

.  کا  ەناسراو ەن  ەتاک  ی(تییەسەو و   س ێو ەڵو ه  ەڕروباو یب  اندا،یشیو ێن  ە)ل   ێبدر  شا یپ  ەو ەییەنمون
 و ە. ئ ەکەد  شەش      کێپ ”Self-Evident“ نڕیربەخودد   ەو   ەوازێش        مەجار ئ  رۆ ز راکا ەتاکگ

 یکانییەتیەەاڵمۆ ک  ەرجەو م  ووداو ڕ  ەڵگەل  ەڵەمام   ێبەد ایئا  ،ەیەو ەئ  ێبەدروس       د  ەیاریپرس     
و  ک ا ییەن دەو ەیپ  ک ا ،ەس       تێو ەڵه ک ا ،ەکردار ۆ ب  ین دەبەو ێش         ا ی  ەکراو ۆ ک  ەو  نەیبک داۆ م اکر

 ا یئازار ا ی   ەکەد  ا یش     ۆ فخەیک   ،ەکەد  داێت  یش     دارەب  ەک  ەیو ژنان او یپ و ەئ  یکانەرجەلومەه
  یگا ەڵمۆ ک  ەدژب  یس     تەڵرهەب   ەو   ۆیخ یتەبۆ ن ەب  شەمەئ  ،یە  ”ەڵێ“ب  ەانییراەتاکگ  یمەاڵ. و  ەدەد

 .کاتەد تەخزم ”Planned Society“ ژراو ڕێدا ۆ پال  ب

 ییراەت اکگ  ەیانیی دوا  مەئ  یک انەاری د  ەرەه  ەک اریکۆ داک  ەل  ەکێکیە(،  ١٩٧٣) ”Watkins“ نسیواتک
 یشتنڕدا  ە. لەداو یشانیپ  یژوو ێم  ڤەیاڕ  اخودی  یناسەڵمۆ ک  یکێزۆ ردیب   ەو   تداەڕەبن  ەل  ەک  ،یدۆ تیم
 ا ەیو ەوونکردنڕ یوتوو ەرکەس   یبڵقا اندایکانەکۆ ریب  ەل کا ەجار تاک  رۆ ز  کاندا،ییەازڕئام ییەس تیو ێپ
  یدار یندەو ەیهاوپ  ،یدۆ تیم ییراەتاکگ  یماەبن  نس،یواتک یچوونۆ ب  ە. بەیەزانس   تدا ه  یتر  یکانەلق  ەل
  یگ  ا ڕێ  م،ەهەزدۆ ن  ەیدەس         ت  اەه  ەو ەمەهەدەڤ  ح  ەیدەس         ەل  ەک  ادا،ی  زیف  ەل  ەزمیک  انیم  یم  اەبن

 ،یکیک انیم  یم اەبن  ین انێک ارهەب  ەل  ەن اواز  یتەبیت ا  یکەیە. نمونەبوو   ەو ەس       تەد  ەب  یوتنەرکەس       
و   ر،ەماو ەج  ،ەگێپ  هاەرو ەو ه وتنین  یاس     اکانی ۆ ب  کرد ەئاماژ  ەب  ەرۆ خ  یمەس     تیس      یکردنڤەاڕ
نمونەک   انەت   اک  ەیکه   اتێپ  یزمەع ک  یکەیە.  ب   اس         رۆ ز  ەتر،   ەیو ەوونکردنڕ   ،ێ   کرەد  یج   ار 
  ییەن   دەتمەبیت   ا  ینج   امەئ   ەو   -ەیکییەرمەگ  ەیپل  ەنمون  ۆ ب  -ەگ   از  ۆ م   اکر  یک   انییەن   دەتمەبیت   ا
 ەب  دا،یتیەەاڵمۆ ک  یزانس    ت  ەل کرد ڤەاڕ  یکارڕێ  ما ەه  ەل  ەنێو   نی. باش    تریکانەلیردەگ  یکانۆ کریما
چ   ا ک  و ەئ  ین   انێک   ارهەب  ۆیهەب  ەک  ،ەنراو ێمهەرهەب  ەو ییەکیکالس         یئ   ابوور  ۆیه و    ییدات   ا 
 . ێردرێژمەد ڕبازا ۆیماکر یتڵەحا ەب ،ەو ەکانەاریشۆ و فر ارڕیک ەتاک ەیدواداچوونانەب

 :ەیەه یدۆ تیم ییراەتاکگ رەسەل یتەڕەبن یاریشنێپ ێس ەک نڵێیب نیتوانەد

 .ەیەه ا یو ئامانج یندەو ەرژەب کا ەتاک نهاەت -آ

 یانک ارۆڕو گ   ،ێ نێبه کێ پ  یتیەەاڵمۆ ک یمەس       تیس        ەیەه  دای توان ا ەل  ک ا ەت اک  یچ ا ک  نه اەت  -ب
 .یدەتێنێبه



 

 ەبنەد  داەورەگ  یکێئاس ت  ەل ەک  کاننەتاک یکانییەندەو ەیو پ  ەرچاو ەو س  ەڕو باو   کخس تنڕێ  نهاەت -ج
 .کا ییەتیەەاڵمۆ ک ەاردید یکانەو ەکدانێل یماەبن

  یما ەبن  رەس    ەل ەک  س    تن،ەو ەیپ  ەو ییەتیەەاڵمۆ ک یواقع  یس    روش    ت ەب  م،ەکیە  ەیکەاریش    نێپ دوو 
  مە کیە.  دای تیەەاڵمۆ ک  یواو ەت  رەس       ەب  ک ا ەرەکتەت ا  ئ  یتکردنییەو ەولەئ  ەب  ەل  نیتیەت اک ا  یداگرێ پ
 یەواێیو پ  ؛ەیەه  ا یو ئامانج  یندەو ەرژەب  کا ەتاک نهاەت  ەک  ەو ەکاتەد  ییەاس   تڕ  و ەل  خ ەج  اریش   نێپ
  یاواز یج  یو ئامانج  س ەبەم  ینەخاو    ێناتوان  راەگەڵمۆ ک  یکەیەگەڵمۆ و ک  ەزراو ەو دام  ەوارەق  رەه
 یتیەەاڵمۆ ک  یانی  ژ  ا ی    ک  ا ەزراو ەدام  راک  ا ،ەگەڵمۆ ک  ەک  یەواێیپ  اری  ش       نێپ  مە. دوو  ێ  ب  ۆیخ
  ەیرنامەب  ەب  اریش  نێپ  مێیە. س  ەکانەتاک  یس  تەبەمێب ا ی  س   ەبەمەب  یارڕیو ب  یچا ک  ینجامەرئەد
 یتیەەاڵمۆ ک یکەیەو ەک دانێل  موو ەه  ەک  ک اتەد ەیەو ەمکردنەک ەزێت و ەئ  ۆ ب  ەئ ام اژ ،ەن دەب ەو ەو ەنیژێتو 

 ییراە. ت اکگ ێ ب  ەو ییەاس       تڕ  ینڕیربەد  یوو ڕ  ەل   ێ بەد  دایی ت اۆ ک  ەل  ۆڤمر  یت اک  ەب  تەب ارەس       
و   ێکرەد  ەمانیش  گرێپ  ەیەو ێش    و ەب .”Reductive“ ەیەو ەرەمکەک  یکییەجۆ لۆ دۆ تیم  ،یجۆ لۆ دۆ تیم
 . ێنرێهەکاردەب کانداەزانست موو ەه ەل

 یداریندەو ەیپ  یدوو داواکار  ەک   ڵێب  ێتوانەد  ،ەو ەکورتبکات  ەارانیش نێپ  مەئ  ێو یەب  کێس ەک  رەگەئ
 ۆ ب  بنەو ەمردنەک  یلیق   اب  ک   ا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەزۆ ردیب   ێ   کرەد   ،ەڵێ   د  یداواک   ار  مەکیە.  یەداێ   ت
  ەیاردی د  یس       تیو ێوورد و پ  ەیو ەوونکردنڕ  ەک  ک اتەدەو ەل  یکۆ داک  مەت ا ، و دوو   یک انەزۆ ردیب
،  Kincaid) .ا یکانەکخس    تنڕیو   ا یکانییەندەو ەیپ کا ،ەتاک  ۆ ب  ێب  ەئاماژ نهاەت   ێبەد  یتیەەاڵمۆ ک

٤٩٣، ١٩٨٦) 

 ش   ترێپ  ە)ا( و )ب(، ک  یکانەاریش   نێپ  ینجامەئ   ەو   یرۆ ز  ەب  دایتیەەاڵمۆ ک  یزانس   ت  ەل  ەو ەمکردنەک
  نج ام داەرئەد  ەل  ؛ەیەه  یو ئ ام انج  س         ەبەم  کەڵ خ  نه اە. ت ێ کرەد  شەش       کێپ  کراێپ  ا ەی ئ ام اژ
  ندەچ  تاەه  ەوازێش       مە. ئەکانەتاک  یکانییەچا ک ۆیک  ینجامەرئەد  نهاەت  یتیەەاڵمۆ ک  یمەس     تیس     

  یش  تن ێهەو ن  ەو ەنڕیس    ەک  ەیو ەب  کرد ەئاماژ  ەل بوو ەس  س    ن  گرا ەخنڕە  ؟ەو دروس  ت و گونجا
ئاس    ا    ەو ییەراەتاکگ  یوو ڕ  ەل نهاەت  یتیەەاڵمۆ ک  یزۆ ردیب  ینڕیربەو د  کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەرەکێکارت

  ش ا یس تنەد  ییەدژوار  مەئ  یماەبن   ەو   یکارۆ چوار ه ”Rutherford“ ردۆ رفەوزڕ  ،ەنمون ۆ . بییەن
 یتەبیتا  یکەڵەیەمۆ ک  ”یکراس ۆ ری“ب ا ی  ”یتیەنای“چ   ەو   یکانییەتیەەاڵمۆ ک  ەمکەچ  م،ەکیە: “ەکردوو 

 یکانەو ەکرد  اخودیتا     یچا ک  م،ەناکات. دوو   ەناس   ێتا  پ  یکانەڕەو باو  کا ،ەگێپ  کا ،ییەندەو ەیپ
   ە تەع  اد  شەوانێچوارچ  مەئ  گر ،ەردەو   ەو ەانی  رەوروبەد  ەیو ێچوارچ  ەل  ا ۆی  خ  یت  ا  م  ان  اک  ان



  م،ێیە. س      نێباس      بکر نهاەت  ەب  ا ەیکیەرەه   ێبەد  ەک ،یەداێت  یکانییەتیەەاڵمۆ ک  ەرمۆ و ن  ەزراو ەدام
 یتیەەاڵمۆ ک  ڕۆڵی  ەیکۆ ریب  ەل  کەڵک  ەک  ەو ەفتارڕە  یکانەناس   ێپ  ۆیهەب  ،ەیەه داریندەو ەیپ  ەیش   ێک
-٣٤، ١٩٩٦)   ”ێ بدر  ەنت انێومیئارگ  مەب  یژوو ێم  یندەهڕە   ێ کرەد  م،ە. چوارەدروس       تبوو   نن،یبەد

  ەیرن  ام ەب  یوتنەرکەس         یگونج  او ەو ن  یواو ەن  ات  رەس       ەل  ەیەگەڵب  ەراو یرگەو   ەووت  مە(. ئ٣٥
و   ەزراو ەدام  و ەئ  یبوون  ەب  کرد ەئ  ام  اژ  ێبەت  ا  ب  یس       ت  اێئ  یفت  ارڕە   ێ  . ن  اکرەکەو ەمکردنەک
  ینج ام ەئ  ەل  ەیەوانەل  راک ا ەگەڵمۆ ک  ا ی   ک ا ەزراو ە. دامەو ەتێوونبکرڕ  ،یژەد  داێی ت  ەک  ەینەاڵمۆ ک

 ەیوانەو کرد  یچا ک  و ەئ  شدا،ەو ەئ  ەڵگەل  ؛ەو ەنێوونبکرڕ  ابردووداڕ  ەتاکاکا  ل  ەیو ەو کرد  یچا ک
 داەک  ات  و ەل  ەک  ک  ا ەڵەمۆ ک  ا ی    ک  ا ەزراو ەدام  ۆیک  ەب  دا ەئ  ام  اژ  ڕێی  ەل   ێ  کرەد  ای  نەت  ابردوو ڕ

 .ەو ەنێوونبکرڕ ،ەبوو ەه ا یبوون

 ،ەو ەک اتەد  یوونڕ ”Bhargava“ اڤ به ارگ ا  ەیو ەئ   ەو   ،ەو ییەجۆ لۆ دۆ تیم  ییراەت اکگ  ەیوانگڕ  ەل
 یکەیەاردید  ەب  تەبارەس      داێیت ەک  کنڕێمش    توم کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ییەزانس    ت ەو ەوونکردنڕ  موو ە“ه
 ەب  تەبارەس       ییتاەرەس       یاس     ایو   رجەم  کەڵێمۆ ک  ەل  ەک   ،ەدەد دوا ێل کراو یارید  یتیەەاڵمۆ ک

خ   او   ک   ا ەت   اک ئەنراو ێکهێپ  ا ی   ک   انییەتێن   درارەو  ل  شەمە.   ەاردی   د  موو ەه  ەک  ک   اتەد  ەو ەب   اس 
  ەیو ێش         ەب  ،ەو ەانی ک انییەتێن دارەو خ او   ک ا ەت ا   یوو ڕ  ەل   ێ بەد  ک ا ،ەکراو یاری د  ییەتیەەاڵمۆ ک
 یزانس      ت  ،ی، علم ا س      تنتاجDeductive-nomological) ەو ەنێوونبکرڕ  ،یجۆ لۆ مۆ ن یڤکتەدێد
 .(٢٣، ١٩٩٢) ”(رخانکراو ەت ڵییقەئ یاساکانی

 نهاەت   ێبەد  راەگەڵمۆ ک  ەیاردید ۆ ب  ەدروست یکەیەو ەوونکردنڕ  یتەواو ەت  ەب ەک  هاەو  یکییەداواکار
 ردۆ رفەوزڕ   ەو   رە. ه ێبدر  یکانەکراو ەواننەڕچاو   ەجیتا  و س ترات  یوتەس وکەڵه  یماەبن  رەس ەل

 یتیەەاڵمۆ ک  یکەیەوارەو ق  ووداو ڕ  موو ەه ەب یس       تیو ێپ نه اەت ەب  راەت اکگ ڤەیاڕ: “ک اتەد  یب اس       
 یرۆ ج  ا ی یتیەەاڵمۆ ک یووداو ڕ  هاەرۆ ج  ڤەیاڕ   ەن ز،ۆ د-ەب-زۆ د  یماەبن  رەسەل  ەیەه کراو یارید
 .(٣٥، ١٩٩٦) کا ”ییەتیەەاڵمۆ ک ەوارەق

 داێی ت  ەک ”Supervenience thesis“ ەیەوتووانەکەڵه  یزێت  و ەئ  ینج امەرئەد  ەانڤ اڕ  ەرۆ ج  مەئ 
 ەب  ،ەکانییەس ەکەتاک  ییەاس تڕ ۆیک  کاتەدیارید  کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ییەاس تڕ ۆیدواجار ک  ەیو ەئ   ەڵێد
 ەوارەق  وا ێن  یک  انییەن  دەو ەیپ  ەل  ەک  ەیەوانەبوونەو دووب  ار  یزڵۆ ئ  ا  و ەئ  یرچەه  یرچ  اوگرتنەبەل
ه  ک    ا ی یەت یەەاڵمۆ ک  ت    اک    دا  تەیەو    یز ێ ت   ین ج    ام ەرئەد  شەیەو ەوون ک ردنڕ  مەئ  رەگەئ  تەن    انە. 
 .نێبکر ڵبو ەق س یو ێپ  ەو  یواو ەت ەب ەوانەوونکردنڕ مەئ ەتەحمەز  ،ێب ەوتووانەکەڵه

 



 ەل  اینەت  س      یو ێپ  ڤەیاڕ  یدروس     ت  ەب   ێکرەد ەک  ەو ەتێنرێپاس     او به   ێقورس ب  ێو ەکەردەواد
  ،ێ بکر  شەو ەمکردنەک  ەیزۆ ردیب  ین انێس       تهەدەب  ۆ ب  رەگەئ  تەن انە. ت ێ بکر  ەو ییەتیەت اک ا  یوو ڕ
 . ێنرێبه س ەدەب دایکردار ەل ەو ەمکردنەک ما ەه ەتترەحمەز رۆ ز واەئ  ،ێبەن ڵحاەم رەگەئ

ئاشکرا    ەیو ێشەب  ایئا  کات،ەکار د   ۆ چ  ،ییەچ  گاەڵمۆ ک  ەک  ەیەو ەئ   ێگرەد  ۆ خ  ەل  ەلێدۆ م  مەئ  ەیو ەئ
و   ک  ارۆ ه  ای  نەت  ا ، ت  دایی  ت  اۆ ک  ەل  ەو   ،ەو ەتێکرەوون  دڕ  ەو ەک  انەت  اک  یفت  ارڕە  یوو ڕ  ەل  تەبیو ت  ا

  ،ۆڤ مر  یزێه  ەب  تەبارەس   ترڵقو   یکێش  تنەگێت  رەس    ەنامانبات  ەلێدۆ م  مە. ئیەگاەڵمۆ ک  یرەدروس  تک
 وا ێن ۆڕیوگڵئا  هاەرو ەبکات ه  وتەس   وکەڵه  تریکانەرەبک  رەرامبەب  ەس   تیو ێپ  کێرەبک   ۆ چ  ەیو ەب
   ە و  ن اەیت یتێاری رپرس       ەب  ەیکۆ ریب  ،یەم اەبن  مەئ رەس       ە. لییەنۆ چ ک ا ییەم اد ەنگیو ژ ک ا ەرەبک
  یت ێاریرپرس    ەب  یوش    ڕە  ەیو ێچوارچ  ەل  ەکییەختەس      ەک  ،ەو ەتێنێمەد  یس    ەکەتاک  یتێاریرپرس    ەب
 .ەو ەکاتەووندڕ دایتێاریرپرسەب یشەهاوب ا ی راەگەڵمۆ ک

  ەیف ەلس      ەف  ەل  گاەڵمۆ تا  و ک وا ێن  یندەو ەیپ  یش      تنەگێت  ەب  تەبارەس        ییەراەتاکگ  ەهجەن  مەئ
دا ١٩٨٠  ەیەید  ە)ل ”Hayek“ کیها ییتیەەاڵمۆ ک  ەیلس  فە. فنڵیماەڵه  ەش  ڕی  ەل ەدوور  دایتیەەاڵمۆ ک
  چی : “ه ێ نووس       ەد  و ە. ئەکراو   ێل  یوانیپش       ت  ەراو ەت اکگ  ەیوانگڕ  یە ە( لەب او بوو  ای ت انەڕیب  ەل
 ەکردار  ەل  ش   تنما ەگێت  یگاڕێ  ەل  ەجگ  یتیەەاڵمۆ ک  ەیاردید یبوون  ەل  ش   تنەگێت ۆ ب ییەن  تریکیەگاڕێ
  کراو ”ەاس تڕئا وا ەئ  یوانەڕچاو   یفتارڕە  ەو ب   ێکرەتر د  یس انەک  ەیاس تڕئا  ەک  کا ییەس ەکەتاک
(٦، ١٩٤٨). 

  یرم ان ەف ەیزۆ ردیب ڕێی ەل  کی ه ا  ەک  ک ات،ەد گ اەڵمۆ ک یگش       ت یکخس       تنڕێ  ەگوزارش         ل  ەمەئ
  رسکۆ خ  یگشت  یرمانەف ”Pluralistic“ راداەگۆ ک  یئازاد  ەیگەڵمۆ ک  ە. لەو ەکاتەدیوونڕ  ەو ەسکۆڕخ

 ەل  ٧(.ەنراو ێمهەرهەئاش کرا ب یکێپالن ەب  ەکێتیرە)ن ”taxis“ سیتاکس    ەن ”catallaxy“ ییەکاتا کس 
  یرمان ەف ەیکۆ ری. بیەکارا  اس    ای  یرەرو ەس      ،ەیەکراو   کرد ەش    ەگ ۆ ب  گاەڵمۆ ک  دا،یکاتا کس      رێژ
ئازاد   یکارێکڕش  بێپ یکڕێبازا  ەیو ەرەد  ەل ەک  ییەتیەەاڵمۆ ک  یکخراو ڕێ  ەیینمون  یکێرۆ ج  س  کۆڕخ
 ەدووبار  ەمەئ  یاس   تەڕب   ؛ەدەوودڕ کا ەش   ت   ۆ چ  ەناکات ک  ەو ەئ  یباس     کی. هاەندوو ەس     ەیرەپ

 ێبەب  اس       ای   ین انێکهێپ  یوازێو ش        ییەزۆ ردیب ەو ەادن انی بن ەدووب ار  مە. ئییەزۆ ردیب  ەیو ەادن انی بون
 ەب  س   ەپش  تب  یتیەەاڵمۆ ک  ینیە   یکانەرۆ راوجۆ ج  ەبوار  ەل  ێیرپەس    ۆییمر  یکێکارل  ەل  س   ەبەم
 . یو ەکەردەد یکتریە

 



  یرمان ەو ف Taxis دروس    تبوو   یرمانە: فەو ەکاتەادیج  کخس    تنڕێ ا ی  رما ەف  رۆ دوو ج  کیها-٧]
 ا ی ییەکەناو   ا یمەو دوو   ،ەس    تکردەد ا ی  ەییو ەرەد  یکێرمانەف  ا یمەکیە .Kosmos ش    توو ەگێپ
و  ش     کرد ەو داب  نا ێمهەرهەب  ینگەهاوس       ۆ خ  یمەس     تی“س        ەو   یکاتا کس      و ە. ئەس     کۆڕخ
 [.(١٩٦٠)  ێنیبە”دۆڕوگڵئا

  کێ رمانەف  ا یدروس  تکراو    یكێرمانەف تواننەد  مەس  تیس    ەیو ەرەد  یکانەزێه  ،ەو ەکیها  ەیوانگڕ  ەل
 یکێکارل  ۆیهەب   ێبەدروس    د  ینگەهاوس     ۆ چ   ەو   ،ەو ەنەرزبکەب  ێبەدروس    د  ەو ەناو   ەلەک

  س  کۆڕخ  یرمانە. فداتەد  ا یهان  کا ەریگێج  ەلیش  کەت یدروس  تکردن ۆ س  روش    ب ەک  کا ،ەتوخم
 یکەیەنگیژ  ەل کا ەکراو یارید  ەتوخم یبوون یدانێپ  ەب  ێبەدروس        د  رس      کۆ خ  یکەیەو ێش      ەب
  ه اە رو ەو ه یتیەەاڵمۆ ک یرم انەف  ا ی   کخس       تنڕێ یزامین یخود  ەیەوانگڕ مەئ  ێیپ  ە. بکراودایاری د

  کەی ه  ،ەیەو ێش        مەب  گاداەڵمۆ ک ینینیب  ە. لنەیبگێت ا ێیل  س      کۆڕخ  یرمانەف   ەو    ێبەد  ش،یزمان
 تەنانە. تییەن  ۆ وخەاستڕ  یازین  ا ی  ۆڤمر  ینیزاید  یمەرهەب  ەمەئ  ەک  ەو ەکاتەد  ەو ەئ  رەسەل  خ ەج
  کرد ەش    ەگ  ەل   ێبەوامدەردەب واەئ   ،ێب  شۆڤیمر  یازین  ۆ وخەاس    تڕنا  یکەیەو ێش    ەب  ەمەئ  رەگەئ
 .بکات ڕۆڵینتۆ ک  ێبتوان کێسەک چیه ەیو ەئ ێبەب

 اس   ای  یکانەمەس   تیس    یکاکردن   یە ەل  ەک  ەیەانییکارڕێ و ەئ  یمەدوو   ینجامەئ  س   کۆڕخ  یرمانەف
 ەل  ەاتریز  یکێش   ت کا ەکراو ەدروس     ن  اس   ای  یمەس   تی. س   ەمهاتوو ەرهەب  ەو ەکانەکراو ەدروس     ن

 یتیەەاڵمۆ ک  یکێکردار  ا ی     ی  رەدابون   ۆ چ   ەرو ەه  ت،ییەناڵقەئ  یش       کردنینم  ا  ۆ ب  کێ  ازڕئ  ام
   ە و  ەوانە. ئییەس   ەک  یو ش   وناس     ،ەش   ەهاوب  یش   تنەگێت  ،ەش   ەهاوب  یمانا  ،ییەتمەو ح  ەیینیبنچ
 ۆ ب  نەیینیبنچ  ەیم انیش       گرێپ  ەوانەئ  مەاڵ. بکراو ەن  م اش        اەت  کێ ئ ام انج  چیه  یرەنێس       تهەدەب
.    ەکەد  ەناس   ێپ  یتیەەاڵمۆ ک  یچا ک  یکانەبوار ەو ییەگرنگەب  ەو   ک؛ێس   تەبەم  رەه ەب  ش   تنەیس   تگەد
و   ەو ەرگرتنەبەل  ۆ ب  کنێرێئ ام  ەڵەمۆ ک  اس       اک ا ی : “ەو ەک اتەد  رەس       ەل  یختەج  کی ه ا  ەیو ەئ   ەو 

 ۆ ب  ەکێک ارۆ ه  ک ا ییەفت ارڕ  اس        ای   یو ەیڕە. پک انم ا ییەس       توورەد  ەتەه الەج  ەڵگەل  کرد ەڵەم ام
 ،ەدروستبوو   کراو یارید  یاستڕ  کەڵێمۆ ک  ەیربارەد  ما یزانەن  ەب  ەک  ەیسپۆ ک  و ەئ  رەسەب  ستگرتنەد
 .(٧٦، ١٩٧٣) بکات”یارید یگشت یرمانەف  ێبەد ەک

  ەیورەگ  یکییەندەو ەیو پ  ەبوو   ێچ  ایجۆ لۆ پۆ نترەئ  یتەهالەج  ەل  کیها  ەیکۆ ریب  رەسەل  ەزۆ ردیب  مەئ
دروس           یژمارکردنەه  یرەگەئ  ەل  ێکدێپ  یئازاد  ک،یها ەیووت  ە. بەیەه  ەو ییەئازاد ەیکۆ ریب  ەب
 ەهاوکات  یتر ئازاد  یکەیەووت  ە. بانداییگونجاو ەن  یرەگەئ  ەل  کا ەکردار  ەیوتەکێل  ەیو ەرەاکینڵد  ا ی
 .ەو ەلیجاه یتاک ەیوانگڕ ەل ” Social indeterminacy“ یتیەەاڵمۆ ک یاریناد ەڵگەل



 

  یهزر   یبس      تراکتەئ  ەیزۆ ردیب  کی، ها”Constitutions of Liberty“ دایئازاد  یس      توورەد  ەل
  بس تراک ەئ  یکارێڵه  ەل  یو ەیڕەپ  کا ییەفیعرەم  ەس ۆ پر ەک  ەیو ەب  دایوامەردە. بەو ەرزکردەب  ۆڤیمر
ن   اچن   ەکەد بەو ییەرەزموونگەئ  یک   انەگش       ت   ان   دن  یفێکڕ  رێژ  ەو  ج  ۆیە.   تییەو ەولەئ  ەرۆ دوو 

 یانیژ  ەل  ییواڕەرمانەف  یفتارڕە یتییەو ەولەو ئ  کراو ەاس    تڕئا  یکارێڵه  یتییەو ەولە: ئ ێنێزرەمەداد
  هاەرو ەه  ن؟ەیکاربک  ەییکارام  ەب نیتوانەد  ۆ چ  ن،ەیدروس   بک  اس اکا ی نیتوانەن  رەگە. ئدایکردار

 نیتوانەد ن،یو ەکبکڕێ   یە  ەڵگەل  ن،ەیبگێت  یکتریە  ەل نیتوانەئ  ەمێ: “ئکاتەد ەو ەئ  ڕیمش   توم  کیها
  ەم ێئ  یتییەشارستان  یندامانەکات ئ  ەیربۆ ز  ەچونک  ن،ەیبک  کانما ەپالن  رەسەکار ل  یوتوو ەرکەس  ەب
  ەدەد  ش ا ین یکێکوپڕێ  انداەیکەو ەکرد  ەل   ،ێنێگونجەد  ۆیخ  تداەس وکەڵه  ەیینائاگ  یوازێش   ەڵگەل
 ەب  ا یی ئ اگ ا  یکێن دبوونەپ اب  چیه  تەن انەج ار ت  رۆ ز  ،ییەن  ەو ەکردنێرلۆ و ز  رم ا ەف  ینج امەئ  ەل  ەک
 یگشت  یرێ. چاودبنەنددەپاب  ەو ەکانەسپاو ەو چ  زراو ەدام  ەتیرەدابون  ەب  کو ەڵب  ،ییەن  کا ەزانراو   اسای
تا   ن،یژەد داێیت  ەیهانیج و ەئ  یکخس     تنڕێ ۆ ب  ەس     تیو ێپ  یکێرجەم  ەانییمعەجەس     تەد  ەوتنەکڕێ  مەئ

 ەو ییەئ اگ اەب  ەنگڕەو    نین ازان  ا ی ک انییەگرنگ ەمێئ ەن دەرچەه  ،ەو ەنیزۆ ب د داێ ت  یم انۆ خ یگ اڕێ  نیبتوان
 .(٦٢، ١٩٦٠) ن”یبەن ا یشیبوون یئاگادار

  یاسا ی  وا ەئ  گوما ،ێ. بنیفتارنڕە  یکارڕێ  یساڕێ  ەییساد  ەب  فتارڕە  یاساکانی  ەیەوانگڕ  مەئ  ێیپەب
  دا؛ۆڤمر  یکار  یکانەرۆ راوجۆ ج ەبوار  ەل  ەکەد ککرد ێکارل  یرۆ جەمەه  ەیناس  ێپ  ەک نیس  توورەد
 ین  دەه  اوب  ەب  دا ەگڕێو    ین  دەو ەیو پ  ش       تنەگێت  یس       تەبەمەب   ەکەد  نیداب  ک  ا ەرەبک  وا ەئ
 .یتیەەاڵمۆ ک

  یرمان ەف یزۆ ردیو ب  ،یتیەەاڵمۆ ک  یزۆ ردیب  رەس   ەل  ک،یها ییراەتاکگ  کرد،ۆیب  مەئاماژ  ش   ترێپ   ەو 
 .ەزراو ەدام سکۆڕخ

 

 ی سێ ەشب

 

 یزانس       ت  یکێزێت  ،یجۆ لۆ دۆ تیم  ییراەت اکگ  یم اەبن  ۆ ب ”Watkins“ نسیواتک  ەین اس       ێپ  ێیپ  ەب
 ەکهاتێپ  ،یەماەبن  مەئ ێیپ  ە“ب  ،ەیەه  شیجۆ لۆ دۆ تیم  هاەرو ەو ه ”Ontology“ یس روش ت ییبوونناس 

 ریب  ییش ناڕۆ   رێژەل  یگونجاو  ەب  رۆ تا ز مەک  ەک  کاننەس ەکەتاک  یتیەەاڵمۆ ک  یهانیج  یکانییەکەرەس 



 کێووداو ڕ ا ی  ،ەزراو ەدام  ز،ڵۆ ئا یکێخۆ د  موو ە. ه ەکەکارد ا یخۆ بارود ۆ ب  ا ۆیخ  یش      تنەگێو ت
و  ەیینگیژ  ەیرچاو ەس   ،ەڕروباو یب خ،ۆ بارود  کخس تن،ڕێ  یریب  ت،ەبیتا  یکییەندەبەو ێش   ینجامەرئەد
  ەیاردید ۆ ب ەوونکراو ڕ  ڵناچەو ین  ەب ا ی کراو ەواونەت ەیو ەوونکردنڕ  ەیەوانە. لکاننەتاک  ەییس  تەج
  رە س      ەنەیگەن  ەس    تیو ێپ  ەمێئ  مەاڵب   ؛ێبەکارکرد ( ه ۆ ب  زراند ەدام  ەنمون ۆ )ب  ەورەگ  یتیەەاڵمۆ ک
 کا ییەاریزان  رەس  ەل  کێحس  اب ەک  ەیکات  و ەئ  تاەه  ەیەورەگ ەوانێپ  ەرۆ ج  و ەئ یکانەدژوار  ەو ەکدانێل
کا  ەتاک  ەیەوانە. )لنەیخەد  س   ەدەب  کا ەتاک  یندەو ەیو پ  ەرچاو ەو س    کخس  تنڕێ  یریب  ەیربارەد
 ێپ  ا ییندەتمەبیتر، تا  یکانەش ت ییئاس ا  یخس تنڕێ  یریب نهاەت  ەیوکاتەتا ئ  ەو ەننێبم  یناس راو ەن  ەب
 (٦٥، ١٤٣، ١٩٧٣(.” )داتەد

 ەاردید  و ەئ ینیزترۆ ئال  ەک  ەیەو ەئ کاتەد  ێل  یرگرەب  یکەرەس      یکەیەو ێش    ەب نسیواتک  ەک  ەیو ەئ
  ەڵگە. لەو ەنێوونبکرڕ   ێ کرەد  ک ا ەت اک  ۆ ب  س        یو یپ  ێیپ  ەب  کرد ەئ ام اژ  ەب  ای نەت  ەانیی تیەەاڵمۆ ک
 داییتاۆ ک ێڕید  ەل داەوانەدوو ک وا ێن  ەل  ەیو ەئ   ە)و   ەوانەکدانێل و ەئ  یکردن  شەش کێپ  ۆ ب  ش داەو ەئ
 Anonymous“ ن اس       راوداەن  یت اک  ەیو ێش         ەل  ک ا ەوارەق  ک اتە(، داوادەکردوو   یاری ش       نێپ

Individual” نێباسبکر. 

  یر ەگەئ  ەب  ەن دەب  ک ا ”ڵەن اچەو ین  ەو ەوونکردنڕ“  یکردنڵبو ە: قنسیواتک  یک انەزاراو   ین انێک ارهەب  ۆ ب
  ش    ترێپ  ەیاریپرس     و ەئ  ەاریواد  نجای. ئکا ”ەدژوار ەو ەوونکردنڕ“  ۆ ب  ەو ەانەیو ەمکردنەک  یگونجاو 
 یریب  یوو ڕ  ەل  دای  تیەەاڵمۆ ک  یزانس       ت  ەل  ەو ەک  دانێل  یبوون  یرەگەئ  ەب  دای  ن  دەو ەیپ  ەل  ،ەدانراو 

 وا ەئ ەک  ەیەو ەئ  ەیکییەتەحمە. زەو ەتەدراو ەن  مەاڵو   یواو ەتەب  ،ەو ەکانەکراو یارید  ەتاک  یکخس    تنڕێ
 یریب  ەیوانێپ  ۆ ب  ش        دا،یک ا ”ەدژوار  ەو ەوونکردنڕ“  ەل  تەن انەت  ەس       نوردارکردوو   ا ی ک انەرکەئ
 ن،ڵایدیئا  یرۆ ج ا ی   ،ەژۆ پر  ەناس  راوانەن  ەتاک  مەئ  ش  داەو ەئ  ەڵگە. لناس  راو”ەن  ی“تاک  یکخس  تنڕێ
  مەاڵ . بنیزانەید یگش   ت  یکەیەو ێش   ەب  ۆڤمر  یکخس   تنڕێ  یریب  ەیربارەد  ەیو ەئ  رەس   ەل ند ەب  ەک
 ییراەت   اکگ  یجۆ لۆ نتۆ ئ  ەک  نین  ەن”انێخو -ش          ۆ “گ  و ەئ  ەوانەئ  یاس       تەڕب  واەئ   ،ێ   روابەگەئ
 یتاک ۆ ب ناس       راو”ەن  ی“تاک  یمکەچ   ێ ناکر ەک  ییەیاس       تڕ  و ەئ ێێپە. ب ێ انخوازەی د  یجۆ لۆ دۆ تیم
د  ،ەو ەتێمبکرەک  کراو یاری   د  یت   اک  یرۆ ج  ەل  ای   ج  یجۆ لۆ نتۆ ئ  یکێنێلۆ پ  ەب  ەم   انەئ   ێ   بەواتکنس 

  ەو ەک انەت اک  یوو ڕ  ەل  ای نەت ەیو ەئ  ۆ ب  ەیەکراو   و ەئ  ۆ ب  یەگ اڕێ  نه اەت  ەو ە. ئ ێ رێبس       پ  کراو یرێچ اود
 ەانییجۆ لۆ نتۆ ئ  ەس       تیو ێپ  ەیو ە: “ئکاتەد  یباس        ”May“ ەیم   ەو   مەاڵ. بەو ەوونبکاتڕ  گاەڵمۆ ک
 و ەب  ،ەیەه  ەو ەکیە ەب  ا یی ن دەو ەین او گروپ دا پ ەل  ک ا ەس       ەک ەت اک  ەک  ەیەانی گ اڕێ  و ەئ  ەو ەتێوونبکرڕ

 ەکەناتوانن کار  ەو ەانیگاڕێ  و ەئ  ەیوانەچێپەب  کێرۆ ج  ەب  ەکار بک ەانیگاڕێ  و ەب تواننەد  شەیەو ێش   
 نیب اش       تر  ەب ەانۆڕگ مە. ئ ێ بەتر د  یک انەت اک ەب ەڵکێت ەک   ۆڕێ گەد کێ ک ات  ک ا ەت اک  ی. توان ا ەبک



  ۆیهەب   ەن  ،ەراو یگ ەکردوو   ڵیدروس     ش   ک  ەک ەیگروپ  و ەئ  ەیکهاتێپ ۆ ب  کرد ەئاماژ  ەب  ەو ێش   
، ١٩٨٧. )دات”ەئ وو ڕ  یچ   ێب یناڵقەئ ڵایدیئا  یکەیەو ێشەب  کێسەک  رەه  رەگەئ ەک  ەو ەکێکردنڵایدیئا
١٧) 

 یەگ  اڕێ  و ەئ  ینگ  ارەرەب  نسی. واتک ەبک  ین  دەس       ەبتوانن پ  راک  ا ەت  اکگ  ەک  ییەن  ەیەگێپ  و ەئ  ەمەئ
 ۆ ب  ک  ا ەو ەادن  انی  بون  ەدووب  ار  ک  اتەد  ەو ەئ  ەیم  انیگر  ەک  واتڕب  ەو ەش       ێوپەرەب  ەک  ەو ەتێبەد
 .ما ەبن کا ییەتیەەاڵمۆ ک ەاردید موو ەه ەیو ەوونکردنڕ

 ییەن دەو ەیپ یمەس       تیس        گ اەڵمۆ “ک  ەک  ەیەیووت  و ەئ رەس       ەل  ەو ەادن انی بون  ەدووب ار  یس       تیو ێپ
  ە: “زانس       ت  ێ نووس       ەد”Hayek“ کی ه ا  دا،ەو ێه اوش         یکێزاجەم  ە. لەن دەب  ”ەک انییەرێن اچ اود

 ەمووانەه  و ەئ  ەیەو ەئ  ا ی رکەئ  کو ەڵب   ،ەن اک  ک ا ەدراو ێ پ  موو ەه  ەڵگەل  ەڵەم ام  ک ا ،،،ییەتیەەاڵمۆ ک
“Wholes” ەک  کا ەلێدۆ م - ەبک  ش      ا یس      تنەئاش      ناکا  د  ەکهاتێپ  ەل  کا ەلێدۆ م یادنانیبون ەب 

 ەل داەنیقەاس       تڕ یانی ژ ەل  ەش       یمەه ەیرانۆ ز ەاردی د و ەل  کێ ن دەه  وا ێن  یک انییەن دەو ەیپ یادی بون
 یتیەەاڵمۆ ک  یمەرجەس    یکانەباو   ەمکەچ ۆ ب  ەمە. ئەو ەتێنێهەمدەرهەب  نەیکەد ا یرێچاود  ەو ەمانۆ خ
 شیوانەئ   ؛ێکرەد ا ییتیەراەنێنو   داییئاس ا  یزمان  ەل  س تاێئ  ەیواژانەس تەد و ەب  ەک  ییەن  اس  ڕ  مترەک
 (٥٦، ١٩٥٣.” ) ەکەد ڵیقەئ یلێدۆ م ەب ەاژمئا

  یر ێدەچ او   ک ا ەت اک  ای نەت دای تیەەاڵمۆ ک  یانی ژ ەل  ەک  ێ ب  ەو ەئ یم ان ا  ەب  ەیەزۆ ردیب  مەئ رەگەئ  مەاڵب
  یر ێچاود  یکێازین  ەڵەمۆ ک  کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەاردید  مەو ه  کا ەتاک  مەه  ەچونک  ،ۆیەدر  ەو ەئ  ن،ێکرەد
 ە(. لک ا ەش       ەه اوب ەوازێ)ش        ەیەه  ا ی ش       یکراو یرێچ اود ین دەتمەبیت ا  ه اەرو ەه  ،ەیەه  ا ی کراو ەن

   ییە کورس   رەس ەل کداێژوورر  ەکا  س ل  ێوترەد  ێیپ ەک  ن”ێو خو   ش  ۆ “گ یتاک  یکردنیرێچاود
 ەیو ە)ئ  کاتەد ەکەو ەبوونۆ ک یکۆ رەس   یرێکاتدا چاود  ما ەه  ەتر ل  یکێس ەک  هاەرو ەه  ،ەش توو یدان
  یت یەکاۆ رەس      ،ەش    توو یدان داەکەژوور  ەل  ەکەزێم  ەیو ەرەس      یش    ەب  ە( ل ێکا  س ب  ێکرەد  ەک
دوو  ەل ەو ەوونکردنڕ  یجیس   ترات   ڵێب  کێس   ەک  ێکرە(. د١٩٧٤  س،ێبکات، هتد. )لوک ەکەو ەبوونۆ ک
 ەل  ییەتیبر  یجیس      ترات ەیو ەوونکردنڕ  م،ەکیە.  ەیەه  ەو ییەجۆ لۆ نتۆ ئ  ەب  یندەو ەیپ  ەو ەاوازیج  یگاڕێ
 ەک  کا ،ییەزموونەئ یکیکنەت  م،ە. دوو ەانییجۆ لۆ نتۆ ئ یکێنیوانێڕت  یکردنەمانیش     گرێپ ا ی  ش     اندا یپ

 ێپ  هانما یج  یو س   روش   ت  کا ەمکەچ  یکاتدا مانا  ما ەهەل  ەک  ن،یجۆ لۆ دۆ تیم  یجیس   ترات  ەینیبنچ
 . ەڵێد

 نسیواتک  ەک ەیەیەدان  و ەئ  ەیەه  ەو ییەلجۆ نتۆ ئ  ەب  یندەو ەیپ  ۆ وخەاس      تڕ  ەک  یکەرەس        ینتێئارگوم
 ەب  گ  اەڵمۆ ک  ەک  ەیەیەم  انیگر  و ەئ  یجۆ لۆ دۆ تیم  ییراەت  اکگ  یک  انییەجۆ لۆ نتۆ ئ  م  اە: “بنەداو ێ  پ  یگرنگ



  ێتربوو  ەنگڕە  ما ،ینیب  کیها  ی ەل  ش ترێپ  ەیو ەئ   ە(. و ١٩٧٣) ”ەکهاتوو ێپ  کەڵخ  ەل  نهاەت  یاس تڕ
 ەو ب  ا یکخس     تنڕێ  یریب  ەب  ا ،یوتەس     وکەڵه  ەب  ،ەو ەکانەتاک   یە ەل  شیکانییەتیەەاڵمۆ ک ەش     ت  ەک

 ەو ەت  اک  ەیوانگڕ  ەل  نه  اەت  ک  ا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەبوار  راک  ا ،ەت  اکگ  ۆ دروس       تکراو . ب  ا ی  ک  انەکردار
 ەاری  ادو   ،ەو ییەتیەەاڵمۆ ک  یب  ار  ەل  ک  ا ەت  اک  یکردار  ەیو ەوونکردنڕ  ۆ ب  دا ڵ  و ە. هەو ەنێکرەوون  دڕ

 ە. ل ێبگل  ەیو ێت  ،ییکیجۆ ل یادنانیبون   ەو   ەیەه ەو ەکانەتاک  یرو ەس      ەل  ەیش      ت  و ەب  کرد ەئاماژ
 ”Logical Construction“ یکیجۆ ل  یادنانیبون ەیکۆ ریب  یرەیس   اتریز یوورد  ەب ش داەب نییدوا
 . ێکرەد

 یتیەەاڵمۆ ک  یکییەاس تڕ  ؟ییەتا  چ  ەیربارەد ”a fact“  ییەاس تڕ:   ەمانەئ  کا ییەکەرەس   ەاریپرس 
  م ا ەه  ەت ا . ب  ەیرب ارەد  ەکییەاس       تڕ  ،ییەلجیۆ ب ا  ا ی   یکیزیف  یکەیەوارەت ا  ق  ەک  ەیو ەئ  ؟ییەچ

  ەیربارەد  کاتەد   ییەاس     تڕ  ەب  ەتا  ئاماژ  یکدارڵو مو   یندەتمەبیتا  ەیربارەد کێدوانێل  ،ەو ێش     
 رۆ دوو ج   ێ توانرەت ا ؟ د  ەب  ەتەبیت ا   ییەک دارڵمو   ین دەتمەبیت ا  ەرۆ چ ج  ش       دا،ەو ەئ  ەڵگەت ا . ل

 ک  ا ە. ت  اک ێ  ن  درێزرەدابم ”Psychological“ یروونەو د ”Material“ یم  ادد  ،ین  دەتمەبیت  ا
  ەز یه  یمادد  یتر  یکەیەوارەق  موو ەه   ەو و   ەیەه  ەو ەکراو یارید  ییو قورسا  ەبارست  ەب  ا ەیستەج
  ەڵگەل  ەییس   تەج  یندەو ەیپ ،ەکێرگانۆ ئ  کێتاک  رە. هەیەه کا ەتاک  رەس   ەل  ا ییرەگیکار کا ییەایزیف

و  داریندەو ەیناپ  یندەتمەبیتا  تا ۆیە. بەیەه  ەو ەش     یتر یکانییەرگانۆ ئ  ەوارەق ەس     روش       ب یباق
تا ،   یکیزیف  ا ی  ەییس  تەج  یوتەس  وکەڵه  یکەیە. نمونەیەه  یش  ەییس  تەج  یداریندەو ەیپ  هاەرو ەه

  ەی. نمونش       دار ەب  اکردن داڕ ەل ەک ەیەش       انەب  و ەئ  ڵەیجو   ا ی   ،ەس       تەد  ا ی  رەس        ین دناڵجو 
 یی ت اۆ ک  رەرامبەبەبوو ، ل  یکڵمو   ەتێبەد  ک ا ەت اک  وا ێن  یک انەداری ن دەو ەیپ  ییەکیزیف  ییەن دەتمەبیت ا
  ەیربارەد  کنییەاس  تڕ ن،یبگر  ا یرەو   شەو ەکێپ ا ی  ایجەب  ،ەیەدوو نمون  مەتردا. ئ  یکێس  ەک ینافەت

 . ەکەتاک

 کا ،ەقڕ  کا ،ەزوو ەئار  کا ،ەزۆ س     ەو   ،ەیەه  ش  ما یروونەد  یندەتمەبیتا  ،ەانییندەتمەبیتا  و ەل  ەجگ
 و ەل  کێ   رۆ ز   ،ێ   بەن  یموو ەه  رەگە. ئ ەمێئ  یروونەد  یزڵۆ ئ   ا  یانی   ژ  یم   اەبن  ەک  ک   ا ەزەو ح
  یزکردن ەح  ا ی    یزووکردنە. ئ  ارداربنی  ن  دەو ەیب  اش پ  یکێرۆ ج  ەب  ەنگڕە  ەزانڵۆ ئ  ا  ییەن  دەتمەبیت  ا
 و ەرەب  ەش    یمەه  ەمێئ یروونەد یانیژ  ەک   یدەو ەئ  یماناەب  ک،ێش    ت  ەل ا ی  تریکێس    ەک  ەل  کێس    ەک
 گاڕێدوو  ەب   ێتوانرە. د ێش    بڵیاەیخ  ەنەت و ەئ  رەگەئ  تەنانەت   ێکرەد  ەاس    تڕئا  کراو یارید یکێنەت

 یخۆ ب  ارود  م،ە. دوو ۆیخ  یک  انییەروونەد  ەخۆ ب  ارود  م،ەکیە.   ێ  بکر  یروونەد  یب  ار  یچ  او ڕە
 وا ێن یروونەد یخۆ د  یش   ەو هاوب وتنەرکەب  ەک ەیەو ەئ  م،ەدوو   یخۆ د  ەیمە. ئتریوانەئ یروونەد
 و ەئ  ەک   ێبنر  داەو ەدانب  رەگەئ .”Inter-Subjectivity“ نەڵێد  ێیپ  ەیو ەئ   ،ێگرەدۆ خ  ەل  کا ەسەک



.    ێ بزانر  ەانیی ن دەو ەیپ  ەرۆ ج  و ەئ  یخۆ د  ەس       تیو ێپ  یەواەل  ،ەیەه  ا ی بوون  ەانی روونەد  ییەن دەو ەیپ
  مەاڵ . بنێنەتردا د یکێش ت  چیه  ەدا  ب   ەگمەد  ەب کا ییەروونەد  ەخۆ د  ەل  ەجگ  کا ییەهزر  یەراەتاکگ
:  ە ک کاتەد  ەو ەئ  ڕیمش توم ”Bhargava“ اڤبارگا  ؛ەیەه ا یداریندەو ەیناپ  یندەتمەبیتا  شیکانەخۆ د
.  ە و ەتێکرەد  ییای نڵد  ک اتەد  یتیەراەنێنو   ەک  ەیکییەکەن او   ەکه اتێو پ کێ نەت  وا ێن یاک اری ج  ەب ەمە“ئ
 ی بوون  نه اەت   ەن   ،ێ بەه  ەیکەکه اتێپ  ینەو ت  ەکەکه اتێپ  یبوون  ەییس       تەواب  یکێازی ن  ەیو ەئ  ۆ ب

 (٤٠، ١٩٩٤.” )ەکەنەت یخود

.    ێبەه ا یتاکدا بوون  یرەس      ناو ەل کا ییەندەو ەیپ   ێکرەد ەک  ەو ەکاتەد  اس     ڕپش    ت  ەو ەئ  شەمەئ
  موو ەه  ێبەد  ەک   ەڵەه  ەو ەو ەب بوو ەس    تەواب  ەل  راکانما ەتاکگ   ،ێبەکیجۆ ل  مەب  ش    داەو ەئ  ەڵگەل
 .ەو ەنێوونبکرڕ ەو ەانیکانەداریندەو ەیناپ ییەندەتمەبیتا  و تا یوو ڕ ەل کا ییەتیەەاڵمۆ ک ەاردید

 ەب  ەئاماژ   ێبەد  ”یتیەەاڵمۆ “ک ەیکۆ ریب  م،ەکیە کات؟ەدروس     د  یتیەەاڵمۆ ک  یاس   تڕ  یچ  پاش   ا ،
 یوازێش         کێ  ن  دەه  ەب   ێ  بەد  ەانۆڤ  مر  مەئ  م،ەبک  ات. دوو   اوازی  ج  ۆڤیدوو مر  مەکی ن  یبوون

  یند ەتمەبیدوو تا وا ێن  ەل داۆیخ  یخود  ەل   ییەندەو ەیپ  ش دا،ەو ەئ  ەڵگە. لس تبنەو ەیپ  ەو ەکراو یارید
 ا ی ێادیبون  یزراندنەدام ۆ دروس   بکات. ب  یتیەەاڵمۆ ک  یکێش ت  چیه  ییەن  رجەم  داەو ێهاوش   ەوارەق
 ەک  ەو ەانیکانەکراو یارید  ەزوو ەو ئار ەڕروباو یب  ەب  ەو ەکێدوو تا  پ  ێبەد  ،یتیەەاڵمۆ ک  یکێش ت  رەه
 یکێش       ت رەه  یلیکل  ەییەزراو ەدام  ەکبوونێک ارل مە. ئ ەکراو  ک اربک  یینم اڕێ  یگش       ت  یئ ام انج  ەب
 کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ییەاس    تڕو  کا ەتاک وا ێن  یکێکارل   ەو   ەنمون  ەب  ەو ەخوار  ەیمانە. ئییەتیەەاڵمۆ ک
 رەگەئ  مەاڵب  ،ییای  نەت  ەل  رگرتنەو   ژێچ  وایه  ەب  کێ  ختەدر  ی   ەتێبچ  کێ  س       ەک  ەنگڕە:  ەربگرەو 
  س      ە بەنام  ینجامەرئەد واەئ  و ،ەربکەد  ەو ەکۆەریب  ما ەه  ەب ا ەیکیە  رەتر، ه  یکەڵخ  ەل   ەیەفر
 ێپ  یس      تەتاکبوو  ه ەب  ەزەناح  ییەرەگیکار  مەئ  گوما ێ. بەو ەتێزرۆ ناد  کێتاک  چیه  ەک  ێبەد  ەو ەئ
 مەب  یەواەک  ٨.یتیەەاڵمۆ ک  یکییەاس      تڕ  یش      انکردنیس      تنەد  ۆیه  ەتێبەد  هاەرو ەه  مەاڵب   ،ێکرەد
 .نیتیەەاڵمۆ ک کا ەککردنێکارل یکانییەو هزر ەییستەج ییەرەگیکار  ،ێب ەیەو ێش

 [(٤٦، ١٩٩٢. )ەرگرتوو ەو  ەو ەرەپۆ پ ڵکار ەل یکەیەنمون ندەچ ەک ،ەبک اڤبارگا یماشاەت -٨]

  ەس    ت یو ێپ ەک  ەارکراو یش    نێپ  ەیەش    ەبانگ و ەئ ۆ ب  ەکارانۆ کام ه  نیبپرس       ێکرەد  ش    دا،ەو ەئ  ەڵگەل
 ک  ا  ەت  اک  ەیرب  ارەد  ەو ەییەس       تەو ج  یزهن  یاس       تڕ  یوو ڕ  ەل   ێ  بەد  ۆڤمر  یک  انییەتیەەاڵمۆ ک
 ەل  کێ رۆ ج  ێ بەد ەک ەیو ەئ  ەیش       ەب انگ  ۆ ب   ەه  ەک  نیچ ەانیی گش       ت ەک ارۆ ه و ە. ئەو ەنێوونبکرڕ
ئ  یک ێ ک    ارۆ ه   ؟ەو ەتێ وون ب ک رڕ  ەو ەت ر  یک ەیەوارەق  یوو ڕ  ەل  ەوارەق  یک ێ رۆ ج   ەک  ەیەو ەگ ون ج    او 
   یە   ۆ ب  ەک  ەیەیو ەوونکردنڕ  و ەئ  ۆیەب  ،ەوارەق  یتر  یکێرۆ ج  ەل  ەجگ  ییەن  چیه  ەوارەق  یکراو یاری د



  ێ کرەد  ه اەرو ە. ه ێ گونجەدا د شیتر یک انەوارەق لەگەل  ک ار،ۆ ه  م ا ەه  ەب  ،ێ بگونج ەوارەق رۆ ج
 ەک  خاتەردەد  ەو ەئ ەوات  ،ەیەه ا ییتەڕەبن  یرۆ ج  ما ەه یتیەەاڵمۆ و ک  یکس  ەتاک  ەیوارەق  ێبوتر

 .ەگونجاو  شیکانییەتیەەاڵمۆ ک ییەاستڕ ۆ ب کا ییەسەکەتاک ەو ەوونکردنڕ

  ا یمەکیە.  ەس    تاو ەو   اوازیج ینتێومیئارگ  ێس      رەس    ەل  یجۆ لۆ دۆ تیم  ییراەتاکگ   ێبووتر   ێکرەد
 ەو ەئ  شەمەئ   ،ێ ریگەرچ اودەبەل  ەدروس       تبوو  ێل یکێش       ت  ەک ەیداری ن دەو ەیپ ڵەای م اتر و ەئ  نه اەت
 ۆیەب  رەه  ستوردراو ،ەد   ەیەل  اوازیج  ەیو ێش  دوو ەب  ەییستەو ج  یروونەد  ینیە   ەک  خاتەردەد
 یروونەو د  ەییس     تەج  یاس     تڕ ردوو ەه  ەتا  ب  ە. چونکەاوازیج  ەیو ەکدانێدوو ل  ەب ا یس     تیو ێپ
  یاواز یج  ەنتێئارگوم  مە. ئ ەاکراو یج  یدوو بوار ەب  رەس      کا ەو ەوونکردنڕ ۆیەب  ،ەس     توردراو ەد
 یتیەەاڵمۆ ک  ەک   ێنرەداد  هاەو   شدا،ەو ەئ  ەڵگە. ل ێنێزرەمەداد  داەستەو ج  روو ەد  وا ێن  ەل  ییرۆ ج
  خو ەربەس    یتیەەاڵمۆ ک  ەیو ەکدانێل ەب  س   یو ێپ  چیه  م،ە. دوو ەتا  دروس  تکراو   یش  نەچ  ما ەه  ەب

 راک  ا ەت  اکگ  نج  ام  داەئ  ە. لییەن  یبوون  ەاکراو ی  ج  یتیەەاڵمۆ ک  ین  دەتمەبیت  ا  ەیو ەئ  رەبەن  اک  ات، ل
 ەک  ەیەیش     ەبانگ و ەب  ەس     تەو ەیپ  م،ێیە. س     گر ەرچاودەبەل کا ەتاک  ەیکراو ۆ ک   ەو   یتیەەاڵمۆ ک
 کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ییەاستڕ  ۆ ب  ەو ەتاک  یکانییەروونەو د  ەییستەج  ییەاستڕ  یوو ڕ  ەل  کا ەو ەوونکردنڕ
 .ستنیو ێپ

 یجۆ لۆ دۆ تیو م  یجۆ لۆ نتۆ ئ  یکانەش  ێک وا ێن یتوند  یکێنکیل نسیواتک  کرد،ۆیب  مەئاماژ  ش  ترێپ   ەو 
 کا یەتیەەاڵمۆ ک  یکییەاس  تڕ یکەیەو ەوونکردنڕ  ەڵگەل نیناتوان  ەمێئ و،ەئ  یکانەقس    ێیپەب  ٩. ێنیبەد
 یکەیەو ەوونکردنڕ یدوا  ەب ەس   تیو ێپ  ەمێئ  ن،یببەئاس   ود  ەو ەتر  یکانییەتیەەاڵمۆ ک  ییەاس   تڕ  ۆیهەب

 ەل  نیتیبر  ک  ا ەکخس       تنڕێ  یریب  ەیو ەک  دانێل  ا ی    خۆ ب  ارود  یکیجۆ . لنەڕێیبگ  ا ۆی  ب  راداەت  اکگ
 ەل  نه  اەت   ێ  کرەد  ەک  ،ەو ەک  انەو کردار  ک  ا ،ەڕەروب  او یب  ک  ا ،ەئ  ام  انج  یوو ڕ  ەل  ک  ا ەو ەوونکردنڕ

 نسیواتک  شەمەئ  ،ییەن  یبوون  یتیەەاڵمۆ ک  یکییەن دەتمەبیت ا  چیه  ەو ەیەوانگڕ  مە. لنێبیدەب  ک ان داەت اک
  ییەتیەەاڵمۆ ک ەو ەوونکردنڕ  ەل  ێب  کرد ەش  ەبانگ  ەنگڕە  ەک  باتەتر د یکێنیوانێڕو ت  رنجەس    و ەرەب

تاکدا   یکردار  یکخس  تنڕێ  ەڵگەل  یکییەاوازیج  چیه  یتیەەاڵمۆ ک  یکردار  یکخس  تنڕێ.  کا ۆ خەربەس  
 کا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەوارەق ەک  داتەش      اندین  ەو ەئ  ەنتێئارگوم  مەئ  ن؛یکارۆ ه  کا ەو ەکدانڵی  موو ە. هییەن

 . ێبەه ا یوونڕ یکێلڕۆ ناتوانن 

( ١٩، ١٩٩٢. )ییەن کا ییەجۆ لۆ دۆ تیم  راەتاکگ  موو ەه  موو ەه  یاس     تڕ  ەمەئ  ا،ڤبارگا یچوونۆ ب  ەب -٩]
 [(٥٠٧-٤٧٩، ٢٠٠٢) ”Udehn Lars“  رس هنێئود ەوانڕب هاەرو ەه

 



 ەل  ۆڵینک  ک  ا ییەجۆ لۆ دۆ تیم  راەت  اکگ  ک  ان  دا،ڤەییەاڕو    یجۆ لۆ نتۆ ئ  ەک  ارۆ ه  وا ێن  ینکیل  ەب  دانن  ا 
 ،ییەن یبوون  یتیەەاڵمۆ ک  یکێش     ت  چیه ەچونک   ،ەکەد  کا ۆ خەربەس       ییەتیەەاڵمۆ ک  ڤەاڕ یوابوونڕە
 ی بوونەن  شۆیەه  و ەب  ،ییەن  یبوون  وتوو ەرکەد  یتیەەاڵمۆ ک  یکییەن دەتمەبیت ا  چیه  ەیو ەئ  رەبەل  ا ی 
 ەک  ارۆ ه  نڵێب   ێ  و ەانەی  د  وا ەئ  نج  ام  دا،ەرئەد  ە. لییەتمەح  یکێش       ت  ک  ا ڤەاڕ  ۆ ب  ین  دەتمەبیت  ا
و  ”ەکهاتوو ێپ  کەڵخ  ەل  گاەڵمۆ “ک  –  ەیەتا  ه  یمیەدیم  ەب ا یس      تیو ێپ  ەش      یمەه  کا ییەتیەەاڵمۆ ک
ن  او   ”ییک  ارۆ ه  ەیکیە“  ای  نەت  ک  ا ە. ت  اک ”ەدەوودڕ  ەو ەکەڵخ   یە ەل  ک  ا ییەتیەەاڵمۆ ک  ەووداو ڕ“
 .ژوو ێم

 

 بەشی چوار

 

 یجۆ لۆ دۆ تیم  ییراەت   اکگ  ەیو ەئ  ،ەیەه  یرەس       ەل  ەیخن   انڕە  و ەئ  ێیپەب  م   ا ،ینیب  ەیو ەئ   ەو 
 .(defective) ەدارەڵەو ه  وکرچڵکا  ،یکانییەتیەەاڵمۆ ک  ەووداو ڕو    گاەڵمۆ ک  یخیەبا  ەب  یتیەو یخشەب

 ،ەواو ەئاش  کرا نات  یکەیەو ێش  ەتا  ب ۆ ب  ەیکەخیەبا ەک  ەیەو ەئ  شیداریندەو ەیپ  یکەیەخنڕە  هاەرو ەه
 ەل  ەک  ،ۆیەخەربەو س   بس تراک ’ەس  ’ئەرهەد یتاک  ەیکۆ ریب  ەو ە. ئڵییەاەیخ  ەک نڵێیب  ەنگڕە  تەنانەت

  یدار یەماەس    یش  ۆڕش    یمەردەس    ر،ۆ تا ز  مەک  شیو ەئ  ەک  دا،ەڵه  یرەس    داەدەڤح  ەیدەس    ەیماو 
 ،ەیەکۆ ریب  مەئ  یک انەداری ن دەو ەیپ  ییەن دەتمەبیت ا ەرەه  ەل  کێ کیە .”Capitalist Revolution“ بوو 
  ،ی کانییەس    تیو ێپ  ،یکانەزیرەغ ،یکانییەهاتوو ێتوانس      و ل ێیپ  ەب  ەک  ەکانییەتیەەاڵمۆ ک  ەکخس    تنڕێ
  یک ەیەو ێچوارچ  رەه  ەل  نێنرەداد  ه  اەو   ا ی  مووش       ەه  ،ەگرتوو   ا ەی  و ێت  ا  ش         یک  انەزوو ەئ  ار
 .بنۆ خەربەس یتیەەاڵمۆ ک

ب  شۆ کپیە  ر،یگێج  ،یزگم   اگ  ەب  ک   ا ییەروونەد  ییەن   دەتمەبیت   ا   رە ه  ەل  رک   اریرگەب  یواو ەت  ەو 
  یماش اکردن ەت  ڵزا  یگاڕێ  ش دا،یو ەئ یدوا  ەو ب  ەو ەبزۆ ه  ەل ١٠.  نێردرێژمەد ەیینگیژ  یکییەرەگیکار
  یک ەیەو ێش  ەب  ەمە، ئ”Hobbes“ بزۆ ه  ی ە. لکا ەتاک  یکۆیەک  اینەت   ەو   یە(راەگەڵمۆ )ک  ا ی  ەڵمۆ ک
 نهاەت   ەن .(Social Contract) بوو ەه  ەو ییەتیەەاڵمۆ ک  یس      تەبێگر  ەیکۆ ریب  ەب  یندەو ەیپ و ەپت
  گاشەڵمۆ ک  ەیکهاتێپ  یخود  کو ەڵب   ،ەکخس   تنانڕێ  ەرۆ ج  مەئ  یمەرهەب  کا ۆییەمر  ەتەبیتا ەوتنەکڕێ
  کخس  تنڕێو   کا ەتاک  رەس  ەل  خ ەج ەو ەیەوانگڕ  مە. لییەتیەەاڵمۆ ک  یکێس  تەبێگر  هاەو   ینجامەرئەد
 ەو ەبنەدۆ ک  ەو ەکێپ   ،ێ ب   ۆیەه رەه  ەو ب  ۆ رچەه  ەک  ک ا ،ەاو ڕداب  ەت اک  یبوون  ،ەانی ک انەوتنەکڕێ  و 
 مووا ەه  ەڕی“ش      ەو   یس   روش    ”  یخۆ “د  ەبوو ک  بزۆ ه ەو ە. ئ ەکەد  رۆ راوجۆ ج یوتنەکڕێو 



 یوتنەکڕێ ەیکۆ ریب  ەل  چوو ەڵهێت  ،ییەتاۆ ک و ەل   دا ۆ خ ۆ ب  یش  یکانڵەو ەه ەو   ،ینیب  مووا ”ەه  یدژ
  موو ەه ۆ ب کو ەڵب  یاس یس   یگاەڵمۆ ک ۆ ب  رەه   ەن کا ەتاک  ،ەو ەبزۆ ه  ەیوانگڕ  ەبوو. ل  کا ەس تەبێگر
 یکێتاکن، و پاش    ا  بوون  تاەرەس     کا ۆڤە. مرتنییەو ەولەو ئ  ەنیش    ێپ  شیکانییەتیەەاڵمۆ ک  ەکێکارل
   ە و   کا ۆڤە: “مر ێنووس ە، د”De Cive” “The Citizen“ دایتاڵهاوو   ەیربارەد  ە. لنیتیەەاڵمۆ ک
 ێبە، ب”Maturity“ واو ەت  یش   تنەگێپ  رەس    ەنێد  و ،یقۆ تەڵه  یو ەز  ەقارچک ل   ەو   س   تا،ێئ  ەیو ەئ
 .(١١٧، ١٩٨١) ”ەو ەکتریە ەب کا ییەندەو ەیپ ەرۆ ج موو ەه

  ،ە رخ ەهاوچ  یبازڕێ  یرەش      خێپ  ەنیوانێڕت  ەرۆ ج  مەئ   ڵێب  ێتوانەد  ۆڤمر  دا،ەو ەرکردنیب  ەل -١٠]
 [”یەناتدایج ەل کێشت موو ە“ه  ەک ەیو ەب

. ەدروس         بوو    ەل  ەیەیفەلس       ەف  مەئ  ەیخنڕە  نیزترێهەب ”Hegel“ ڵگ یه ەک   ێ بووتر  ەنگڕە
 ەک  ەس روش ت  یخۆ د  یمکەچ  یتیەەاڵمۆ ک  یس تەبێگر  ەیزۆ ردیب  ەل  ڵگیه  ییزاڕەنا  یکەرەس   یکارۆ ه
 یخۆ د  ەل  نۆڤمر ەو ەئ  –  ەیکیەبزۆ ه  ەو ێش         ەل  ەس       تەبێگر  ەیزۆ ردیب یکراو ەواونەت  یکێش       ەب

 ،ییەس روش   ن  یخۆ د ەب  ەڕیباو   ڵگیه  ەک  ییەن ەو ەگرنگ ئ  ڵی. خا ەکەد  ەکەس تەبێگر  ەس روش تدا ک
  مە ئ  موو ەه  ،ڵگیه  ی ەل  کو ەڵب   ،ێس   تەبەد  ۆڤمر  یهانیج  یس   روش   ت  ەپش     ب  ەاریش   نێپ و ەئ  ەک
 .کێواقع چیه یبوون ێبەب ەییەزۆ ردیب یکێشانێکەڵهێت ەمکەچ

 یتەبیت ا یکێلتوورەک  ەب  ۆیخ  یتیەت اک ا  ؛ییەژوو یو م  یتیەەاڵمۆ ک  یکێبوون  ۆڤمر  ڵگ یه یچوونۆ ب ەب
 ەب  ڵگی. هەو ەتێداببۆ ج  یکانییەکەش   ەب  ەلتوورەک  ەو ل  ەلتوورەک و ەل   ێو ناتوان  کات،ەد  یارید  ۆیخ
  کێ س      ەکەتاک ۆ ب  ەنگڕە  ەک  ەیو ەئ یدروس      تبوون ەک  ەو ەوونبکاتڕ ەو ەئ  ەداو ڵیو ەه   یەگاڕێ  ندەچ
 یکێراتیم  ەیو ەنگ دانڕە  ،ێ ب ۆیخ  یتەبیت ا ەڕیب او   ا ی خواس          ا ی  س        ەبەم  ەک  ێ و ەربکەد
 ١١.ەزۆ ئال یتیەەاڵمۆ ک

 ەوات  ن،ین  یت اک  نه اەت  ک انم ا ەو ەکرد   ،ەڵێ د ”Hanah Arendt“ ن  ێه ان ا ئ ار  ،ڵگ یه   ەو  -١١]
  ەم ێئ  ەیەنرخ  و ەئ ن،یتاوان  ێب ا ێیل  یواو ەت ەب  ەک  ەیش     تان و ەئ ۆ ب  کا ەنجامەرەد یرگرتنەو   ەمە“ئ
، ١٩٨٧)  ”یەدایتیەاۆڤمر  یگاەڵمۆ ناو ک  ەل کو ەڵب  ،،،ەمانۆ خ  ەب   ەن  انما یژ  ەک  یەیاس  تڕ و ەب  نەیدەید

 [(٢٠١١) ”R. Ahdieb“ بیێئاد ەوانڕب هاەرو ە(، ه٥٠

  ۆیخ  داەیەش       ەب  انگ  و ەل  ەو ەنەکەردیب  ەو ێش         م  ا ەهەب  ەتر ک  یک  انەاری  زۆ ردیو ب  بزۆ ه  ەڵەیه
 ەل  ەییس   اد ەب  دات،ەد  ێگر  ەو ەکێپ  تڵەو ەد ەک  ەیانییندەو ەیپ  و ەئ  یتوانەد  کێس   ەک ەک  ەو ەتێنیبەئ
  ەئامانج   ەل  کێکیە.   ێنرێبه  س   ەد  ەتا ، ب  یزگماگ  یروونناس  ەد  ێووترەد  ێیپ  ەیو ەئ  یماکانەبن
 ەیو ەوونکردنڕ( ٢٠٠١  ،ڵگی)ه ”Philosophy of Right“ مافدا  ەیلس فەف  ەل  ڵگیه  یکانییەکەرەس 



  شی تیەەاڵمۆ ک  ۆیەربەه  زانن،ەد  تڵەو ەو د  گ اەڵمۆ ک  زا ،ێخ  ین دامەئ  ەب  ا ۆی خ  ک ا ەت اک  ەک  ەیەو ەئ
 .ەو ەتاک یروونەد یخود ینانێکهێناو پ ەتێچەد

 – Resolutive“ رەنێ و ێ ش         یرەنێ ک ه ێ پ   یدۆ ت ی م   ەب  ب زۆ ه   ەیکەم کەچ  ،ەو ەوانەچێ پ   ەب  مەاڵب

Compositive”    ەیکەدۆ تیم ەب  تەبارە: “س    ێنووس   ەد بووندایتاڵهاو   ەیربارەد  ە. لەکراو ەو ێش  
  نم،ەیەگیب   ێو ەمەد  ەیو ەل  نمێکاربهەو ئاش  کرا ب  ەس  اد  یکێوازێش   ییەن  س   یو ێپ ەک  ەموابوو ێمن، پ
  ەیکەمۆڕو ف  ەکهاتێپ  و ەرەو ب  ،ەرگرتوو ەو   ەو ییەنەدەم  یتەحکوم  یتەباب  ەل  مەیتاکەرەس  ەیو ەل  ەجگ
  ۆیه ەب  کێش  ت  موو ەه  ە. چونکییەردەرو ەدادپ  یباس    ەیکەکێس  تپەد  یتاەرەس   ەو   ،ەش  مخس  توو ێپ
 اتانداێڤیل  ە(. ل٣٢،  ١٩٨٣)  ەش     تنەگێت نیباش     تر  ینیەش     ا  ەو ییەکانەو دروس     ت  ییس     اڕێ  ەکارۆ ه

“Leviathan”س تکردداەد  ۆڤیمر یادنانیبون  ەیەیو ەکردنیش   یدواە، ب “Artificial Man”  ش  ،ڕۆ  
 یکردنیازڕ ۆ ب  ەژراو ڕێدا  یس   تکردەد  یکەیەخش   ەن  و،ەئ  ی ەل  س    ەداڵبا  یتەاڵس   ەد  ا ی اتا ێڤیل

 .گاەڵمۆ ک یکانەکهاتێپ یکانییەداواکار

  یک ەرەس      یش    ەب  ێس     یکردنیارید  ەل  بزۆ ه  ێبوتر   ێکرەد  س    تاێتا ئ  دا،ەکۆ گفتوگ  ییش    ناڕۆ   ەل
 :ەتاکدا هاوکاربوو  ەیکۆ ریب

 بستراک ’؛ە‘ئ س ەرهەد ا ی ڵیاەیخ یتاک ەیکۆ ریب -١

 (؛کا ە)تاک ەو ییەکانەشەب یوو ڕ ە( لگاەڵمۆ گش  )ک ەل شتنەگێت یجۆ لۆ دۆ تیم یکیکنەت -٢

 ؛یتیەەاڵمۆ ک یستەبێگر ەیکۆ ریب -٣

 یگرڕێ  بس تراک ەئ یتاک  ڵیاەی. خ ەو ەرەمکەک  اندایتڵەس ەخ  ەل  مەکیە  ەیکەدووان   ێبووتر   ێکرەد
 ەب  ربوو ،یگێج  داێی ت  یس       تیو ێپ  ەب  ک ا ەت اک  ەک  گ اداەڵمۆ ک  ڕۆڵی  ەدانن ا  ب  ەل  ک اتەد  ییراەت اکگ  ەل
ک  یژوو یم  ەو ێچوارچ  و ەئ  یش       کردنۆ رامەف  بن،ەک   دیداەل  ک   ا ەت   اک  داێی   ت  ەک  ەیانیی   تیەەاڵمۆ و 
 .مر ەو د  ەگەدێپ بن،ەدەورەگ

 اینەت  کو ەڵب  ،ییەن  یواقع   ەیەوارەق   ەو   گاەڵمۆ ک  ،ییراەتاکگ  یکیزیتافیم  ێیپەب  م،ەدوو   ەب  تەبارەس
   ە و   ”ییەکیجۆ ل یکێادنانی“بون  لگاەمۆ ک  ،ەو ەیەوانگڕ  مە. لەتەاکڕبس       تەئ یتاک  ،یکانەکهاتێپ یندەبۆ ک

  ڵیمن دا  ١.٩٧  ای ت انیرەب  ەل  کێ جووت  ییاڕکێ“ت  نڵێیب  ەیو ەئ  ۆ . ب”ەکێجووت  ییاڕکێ“ت  یکیجۆ ل  یادی بون
براو ،   زەڕێب   ەو   ینێو خو   ش ۆ گ  یکێجووت” تاک  یاڕکێ“ت  نڵێیب ەک  ییەن  ەو ەئ   ە، و (P) ”ەیەه
 ەک  ەو ێش         م ا ەه  ەب  ەیەه  ڵمن دا  ١.٩٧  نڵێیب  ەک  ییەن  شەو ەئ  ۆ ب  ه اەرو ەه  ەو   ؛ەخ اتوو براون  ا ی 

 یکیەگاڕێ  اینەت (P)  ،یکیجۆ ل  ە. بەیەه  ڵیمندا ٥  وارتیخاتوو س     ت ا ی  ەیەه  ڵیمندا ٢خاتوو براو  



  یکان ڵەو مندا  نێو خو   ش   ۆ گ ەیدووان  ەیربارەد  اریش  نێپ  ەل   ەیەریزنج ەب  دا ێپەئاماژ  ەل ەکورت
 کانداەجووت  ەیژمار  رەس  ەب  اڵمندا  ەیژمار  یش  کردنەداب  ەیانییرکاریب  ینجامدانەئ ۆ ب  هاەرو ەو ه
  ١.٩٧“  ا ی جووت”  ییاڕکێ“ت ه ان دایج ەل  خ  ”ڕە/لەلوپە“ک  یجۆ لۆ نتۆ تر، ئ  یکەیەووت ە. بای ت انیرەب ەل

 ەل  ا یش    یکانڵەو مندا اءیو خاتوو    زەڕێو ب  لفەو خاتوو ئ  زەڕێب  اینەت کو ەڵب   ،ێناگر  ۆ خ  ەل  ”ڵمندا
  مە ئ  یخ  ”ڕە/لەلوپە“ک  یجۆ لۆ نتۆ ئ  ەل  ییەن  کێ ش       ەب  گ ا”ەڵمۆ “ک  ەو ێش         م ا ەه  ە. ب ێ گرەد  ۆ خ
 .ندامنەئ کا ڵییەاەیخ/بسترا  ەئ ەتاک اینەت ؛ەیەمکراو ەک ەردوونەگ

 کا ەدوانێل ەب نا ێه ییتاۆ ک

  یخت ەگوم ا  ج  ێب  ەک  ییەیەاس       تڕ  و ەئ  نمەیەگیب  ش       ووداێپ  یک انەو ەنگ دانڕە  ەل ەم داو ڵو ەه  ەیو ەئ
 یردوونەگ  ییجۆ لۆ نتۆ ئ یختڕە ەیکییەتەڕەبن ەوارەق  ەک ،ەت اک رەس       ەل ای نەگوم ا  ت ێب  ییراەت اکگ
 ک  ان  داییەتیەەاڵمۆ ک  ەاردی  د  ەیو ەوونکردنڕ  ەل  یجۆ لۆ دۆ تیم  ەیو ەخوار  ێڵیه  ه  اەرو ەه  یتیەەاڵمۆ ک
 . ێنێهەکدێپ

 ەک  ەیەو ەئ   ،ێد  ەو ەبس      تراکتەئ/ڵاەیخ  مەو ه  یجۆ لۆ دۆ تیم  مەه  ،ەو ییەراەتاکگ  ینرخاندن  ەل  ەیو ەئ
.  کات ەد وو ڕو نا  ماناێب  یتیەەاڵمۆ ک  یتێاریرپرس  ەو ب  کاتەمانا د  یس  ەکەتاک  یتێاریرپرس  ەب  اینەت
 یتیەەاڵمۆ ک یریب ەل ەک ەو ەمەوونبکڕ  ەو ەئ  ەم داو ڵو ەه ەو ییەراەت اکگ ەیفەلس       ەف ەل  دا،ەرەپەیپ مەل

 .ەکردوو  ێچ داۆیخ ەل ییراەتاکگ ەیوانگڕ ڵقوو  ەندەچ ەو یسپەچ ژئاوامانداڕۆ 


