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ئەفالتون ،مایەو هەوێنی پووچكردنی فەلسەفە بوو ،یان (النی كەم)
ژمارەیەك لە بیرمەندانی مۆدێرن ،ئەو تێڕوانینەمان لەال چێدەكەن ،نیچە و
هایدگەر هەردووكیان ،لەو ب��اوەڕەدان كە فەلسەفە ،هەرگیز لە ناسكاری و
چاودێریكردن سوقرات و ئەفالتون  ،لەسەدەی پێنجەمی پێش زانیین ،نەیتوانیوە
دۆخی خۆی باش بكات ،كەمتر لە دوو سەدە پێشتر ،فەلسەفە رێڕەوی خۆی
گرتبوو ،لە زۆر رووەوە بە زەحمەت هەنگاوە سەرەتاییەكانی خۆی هەڵێنابوو،
بەاڵم لێرەدا (واتە لەسەدەی پێنجەمی پێش زاین) بوو كە وەك دەوترێ رێی
چەوتی گرتە پێش ،سوقرات هیچ نووسینێكی لە دوای خۆی بەجێنەهێشت،
سەرچاوەی سەرەكی زانیاریی ئێمە لەسەر ئەو ،كەسێتێیكی نیمچە مێژووییە
كەلەهەڤپەیڤینەكانی ئەفالتوندا بە دەردەكەوێ ،بەزۆری سەختە دەستنیشانی ئەوە
بكەین كە چ كاتێك ئەو كەسێتیە لە حاڵەتی دەربڕینی ئەو بیروئەندێشانەیە كە
خودی سوقرات دەریبڕیوە یان تەنها لە پایەی قسەكەری ئەفالتوندا ،رۆڵدەگێڕێ لە
هەر حاڵەتێكدا ئەو سیمایە ،لە نیچەوە ،جیاواز بوو لەگەڵ ئەو فەیلەسوفانەی كە
بەر لەو بەسەریان دەبرد (ئێستا الی هەمووان بەپێش سوقراتیەكان بەناوبانگن).
بەمشێوەیە چۆن سوقرات و ئەفالتون فەلسەفەیان پێش ئەوەی كە وەك پێویست
دروست بووبێ ،بەرەوپووچبوون بردبێت ؟ واپێدەچێت هەڵەی ئەوان ئەوە بوو ب ێ
كە فەلسەفەیان بە پرسێكی عەقاڵنی زانیووە  .هاتنی شرۆڤە و بەڵگەی پاساودارا،
هەموو شتێكی وێران كرد ،بەاڵم ئەو نەریتە گرانبەهایەی پێش سوقرات چ بوو
كە هاتنی عەقڵی تێكیشكاند ؟ فەیلەسوفانی پێش سوقرات،ژمارەیەك لە كەسانی
سەیرو ناوازەی بەرجەستە بوو كە لە هەر بوارێكەوە پرسیار گەلێكی قووڵیان
دەهێنایە پێش « واقیعیەت چییە ؟» «،بوون چییە؟» « ،بوونەوەرچییە ؟» زۆر لەو
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پرسیارانە ،تا ئەمڕۆكەش الی فەیلەسوفەكان بێ وەاڵم ماونەتەوە (ئەو واقیعیەتە،
ئەو فەیلەسوفە مۆدێرنانەش دەگرێتەوە ،كە پێیانوایە لە بنەڕەتدا ناكر ێ وەاڵمی
ئەو جۆرە پرسیارانە بدرێتەوە ،ناچێتە نێو مشتومڕو یاریەكە  ).فیساگۆرس ،بەپێی
پلەبەندی سەرنجراكێشترێن (سەیرترین ) فەیلەسوفی پێش سوقرات بوو،ئەمڕۆكە
فیساگۆرس ،لەهەمووی زیاتر بەهۆی ئەو تێزەی كە هی ئەوە ،واتە ئەو تێزەی
كە (مەجزور)ی دوو تیرەی سێگوشەی گوشەوەستاو یەكسان لەگەڵ (مەجزور)
ی(ژێ)یەكەی ئەو سێگوشەیە -ناوی لەیادنەچوەو چەندین سەدەیە ئەو پرسە
بۆ ژمارەیەكی زۆری خەڵك ،یەكەمین هەڵێنجانی دروستی بیركاریانەی ئەوانی
مەیسەر كردووە  :بۆ ئەوانەی هەرگیز سەر لە بیركاری دەرناكەن ! فیساگۆرس
بووكە قووڵترین كاریگەری لەسەر ئەفالتون بەجێهێشت و بۆ دۆزینەوەی چاوگی
زۆر لە ئەندێشەكانی ئەفالتون دەبوا بچینە سۆراغی ئەوەوە .
فیساگۆرس هەر تەنها فەیلەسووف نەبوو ،ئەو جگە لەوە ،توانی كە
رۆڵی پێشەوای ئایینی ماتماتیكزان (عارف) و راوێژكاری سیستمی خواردنیش
پێكەوە لە كەسایەتی خۆیدا كۆبكاتەوە .چارەنووس وا بوو كە ئەو شاكارە دژوارە
فیكرییە كاریگەریی بەردەوامی خۆی لەسەر ئەندێشە فەلسەفیەكانی ئەو دابنێ.
فیساگۆرس نزیكەی ساڵی ()580ی پێش زانیین لە (دوورگەی ساموس)
چاوی بەدنیا هەڵێنا ،بەاڵم لە دەستی ستەمكاریی ناوچەیی ،رێی راكردنی گرتبەر
تا خوێندنگەی ئایینی و فەلسەفی و بیركاری و پارێزكاریی خۆی لەكریتوون ،كە
كۆلۆنكراوێكی یۆنانی بوو لە باشووری ئیتاڵیا ،بنیات بنێ ،لەوێ ئەو پێڕستێكی
دوورودرێژی لەیاساكان بۆ خوێندكار و مریدو عارف و خۆراكناسەكانی باڵوكردەوە
ئەوان ،لەتەك شتە حەرامكردەكانی تر بەراوشكاری لێیان قەدەغەكرابوو ،كە
لۆبیا یا (دڵ) بخۆن ،پێش هەموو شت نان ورد بكەن یا لێبگەڕێن پەرەسێلكەكان
لەبنمێچی خانووەكانیان هێالنە چێبكەن ،جگە لەوە ،لەژێر هەر هەلومەرجێكدا
هیچ كامیان نەدەبوو گۆشتی سەگەكەی خۆی بخوات  .بەوتەی ئەرستۆ ،فیساگۆرس
هەروا ئەو بوارەی وە دەستهێنا كە چەند پەرچووێیك ئەنجام بدات ؛ هەرچەندە
بەپێچەوانەی ئەوەی باوە ،ئەرستۆ وردەكاریەك لەبارەی ئەمانە بەدەستەوە
نادات ،بەبڕوای برتراند راسل ،فیساگۆرس « ئاوێتەیەك بوو لە ئەنیشتاین و

4

خاتو ئێدی» (دامەزرێنەر «كڵێسا»ی زانستی مەسیحی )* (یەكێك لە گروپەكانی
مەسیحیەت كە پەیڕەوكارانی لەو بڕوایەدان دۆعا بەتەنیا نەخۆش چاك دەكاتەوە
و.ف ) بەداخەوە ئەو زنجیرە توانستكاریە مەزنانەی كە فیساگۆرس هەیبوون
نەیتوانی هاواڵتیانی كریتوون بخاتە ژێر كاریگەریەوە ،سەرەنجام ئەوان لەو هەموو
رێنوێنیانە ماندوو بوون و فیساگۆرس ناچار بوو جارێكیتر رێی هەاڵتن بگرێتەبەر،
ئەو لەشاری مێتاپونتو (میتاپونتیون /میتاپونتوم) هەنگاوەكانی هێواش كردنەوە
و لەوێ جێگیربوو هەر لەوێشدا لە نزیكەی ساڵی ()500ی پێش زانیینی كۆچی
دوایی كرد ،رێنوێنیەكانی فیساگۆرس ماوەی سەد ساڵی دیكە یا ئەو سەروبەندە،
لەترۆپكی گەشەو برەودا بوون و بەهۆی مریدە زاناكان و ماتماتیكزانەكانی
ئەوەوە ،لەسەرتاسەری باشوری ئیتاڵیا و یۆنان باڵوبونەوە بەمشێوەیە ئەفالتون
ئەو بوارەی بۆ رەخسا ،كە لەگەڵ فیساگۆرسدا ئاشنا بێت ،فیساگۆرسیش وەكو
سوقرات خۆی لە نووسین بواردو رێنوێنیەكانی ئەو تەنها لەرێی خوێندكارەكانیەوە
گەیشتوونەتە دەستی ئێمە  .ئێستا بۆ ئێمە روون بووەتەوە كە خوێندكارانی
فیساگۆرس هۆو دامەزرێنەری بەشێكی گەورەن لە جلی چل پارچەی بیركردنەوە،
ئەدەب و نەریت ،بیركاری ،فەلسەفە و ئەندێشەگەلی سەیرو سەمەرە كە ئەمڕۆكە
پێی دەگوترێ (قوتابخانەی فیساگۆرس) لەراستیدا ،تێزی بەناوبانگی فیساگۆرس
لەبارەی (مەجزوری ژێ )بەئەگەری دەتوانین بڵێین دڵنیاوە بەدەستی خودی
فیساگۆرسەوە نەدۆزراوەتەوە (.ئەو قسەیە بەو مانایەیەكە خودی فیساگۆرسیش
پرسی فیساگۆرسی دەرك نەكردوەو ئەوە بۆ ئەو كەسانەی كە ماتماتیكزان نین
مایەی دڵگەرمی و ئومێد بەخشە!)
ئەفالتون بە قووڵی كەوتە ژێر كاریگەریی ئەو وتە بەناوبانگەی فیساگۆرس
كە» هەموو شتێك ژمارەیە» .ئەو قسەیە كلیكی بیركردنەوەی فەلسەفی تەواوی
فیساگۆرسە كە بەهەمان ئەندازەی كاریگەربوو ،قووڵیش بوون ،فیساگۆرس پێیوابوو
كە لەو دیوی جیهانی شێواوی دیاردەكان ،جيهانێكی تر واتە جیهانی ئەبستراكت و
هاوئاهەنگی ژمارەكان هەیە ،لەراستیدا تێڕوانینی ئەو لە ژمارە لەوەی كە ئێمە بە
« وێنە» (یا»سیما») ناوی دەنێین ،نزیكترە (بەبڕوای فیساگۆرس ) شتە ماددیەكان
لە مادە دروست نەكراون ،بەڵكو دوایین بەشەكانیان وێنە-سیماو پێكهاتەكان –ن و
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ئەو شتانە لە وێنە یا سیماكان هاتوونەتەكایە  .جیهانی ئایدیای ژمارە (یا وێنە) پڕە
لە هەماهەنگی و واقیعیترە لە جیهانی بەناو واقیعی ،دۆزینەوەی پەیوەندی نێوان
ژمارەو هۆرمۆنی مۆسیقیی بەرهەمی كاری فیساگۆرس یان فیساگۆرسیەكان بوو،
لەژێر رۆشنایی ئەو دۆزینەوەیەدا ،تیۆری فیساگۆرس لەمەڕ وێنە (ئاماژە) ئەوەندە
دوور لەواقیع بەدی ناكرێ؛ دروست بەهەمان شێوەی كە لەژێر رۆشنایی فیزیكدا
دیاردە دەرونیەكانی ئەتۆم ،كەلەپشت بە پێناسەگەلی جەوهەری ببەستن ،سووك
و سادە پەنا دەبەنەبەر ژمارەو خەسڵەتەكانی پەیوەست بە سیما و وێنەوە ،ئەو
تیۆریە ئەوەندەش دوورنییە لەواقیعیەتەوە ،ئەو چەشنە بیركردنەوە ناوجەهەریە،
یەكێك لەتایبەتمەندیە باوەكانی ئەندێشەكاری سەردەمی پێش سوقراتی بوو،
بۆنموونە ،هراكلیتۆس ،موریدی فیساگۆرس (؟) ،لەو باوەڕەدا بووكە هەموو
شتێك لە تێپەڕبوونی بەردەوام دایە ،رایگەیاند كە (هیچ كەس دووجار پێنانێتە نێو
رووبارێك ).لەگەڵ ئەوانە هەمووی ،سەیر لێرەدایە ئەو قسەیە كە سەرهەڵدانی
بیركردنەوەی دیموكرتیوس ،یەكێكیتر لە فەیلەسوفە پێش سوقراتیەكان رادەگەیەنێ،
نیشانەی دووركەوتنەوەیە لە (ئەندێشە)ی (وێنەی پەتی) .دیموكریتۆس پێی لەسەر
ئەو تێڕوانینەدا گرت كە جیهان لە ئەتۆمەكان پێكهاتووە ،ئەو لەراستیدا بەرلە
دوو هەزار ساڵ پێش ئەوەی زانایانی ئەمڕۆكە حوكم بدەن كە زۆریش لەسەر
هەقە ،بەو دەرەنجامە گەیشتوە ،هەروەها فەیلەسوفەكان بەهەمان رادە كاتیان
بەخەرجدا تا بگەنە هەمان دەرەنجام كە (كسنوفاسن)ی یۆنانی ،فەیلەسوفی پێش
سوقراتی پێگەیشتبوو،ئەو بەراشكاویەوە رایگەیاند كە »:هیچ كەس زاستی لەبارەی
خواكان و هەرشتێكیتر نازانێ و هەرگیزیش نایزانێ ،چونكە ئەگەر رێكیشكەوت و
كەسێك بەخت یاری بوو و راستی تەواو و سەرلەبەری هێنایە سەر زمان ،خۆی
لێی بێئاگا دەبێت  ».ئەو قسەیە ،بەشێویەكی سەیر ،هاوشێوەیی هەیە لەگەڵ
ئەندێشە گەلێك كە ویتگنشتاین لەسەدەی بیستەمدا ،خستیە رووەوە .نەریتە
فەلسەفە پڕ بارو فرە چەشنیەكە بەو شێوەیە بوو كە ئەفالتون تیایدا پەروەردە
بوو .
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ژیان و بەرهەمەكانی ئەفالتون
ئەفالتون لەیاری ملمالن ێ و تێكوەرانەكردندا كەسێكی بەناوبانگ بوو
و ئەو ناوەی كە ئێمە ئەمڕۆ ئەوی پێدەناسینەوەو نازناوێكە كە لە مەیدانی
پێشبڕكێی تێكوەرانەكردندا پێیدراوە ،وشەی (ئەفالتون) واتە پان یا ساف و
پێدەچێ لەو بوارەدا مانای یەكەمیان مەبەست بێت،كە ئاماژەكردن بوو بەشانە
پان و پۆڕەكانی ئەفالتون ( یاوەك ئەوەی كە هەند ێ لەسەرچاوەكان جەخت
دەكەنەوە نێوچاوانی) .ئەفالتون كەلەدایك بوو لەساڵی ()428پێش زانیین،
ناوبراو بووئاریستوكڵیس  .ئەو لە ئەسینا یا لە دوورگەی ئەگینا ،كە دروست
كەوتۆتە دوازدە میلی كەناری ئەسینا لە كەنداوی سارونیك ،چاوی بە جیهان
هەڵێنا ،ئەفالتون لەیەكێ لە بنەماڵە گەورەكانی ئەهلی سیاسەتی ئەسینا چاوی
كردبووەوە باوكی ئاریستۆن لە تۆرەمەی كدروس ،دوایین پادشای ئەسینا و دایكی
لە نەوەی سولون یاسادانەری گەورەی ئەسینایی بوو ،وەكو هەموو ئەو كەسانەی
كە ئەندامی زیرەكی خێزانە سیاسیەكانن یەكەمین دەسەاڵتخوازی و بەرزە
فڕیەكانی ئەفالتون لەبوارگەلی تری (جگە لە سیاسەت) دەركەوت ،ئەو دووجار
لە «یاریەكانی تەنگە»دا(ئەو پێشبڕكێیانەی كە لەتەنگەی كورنێتی یۆنان ئەنجام
دەدران ) خەاڵتی تێكوەرانەی بۆ خۆی دەستەبەركرد ،بەاڵم پێناچی ،هەرگیز
خەاڵتێكی لە یاریەكانی ئولۆمپیك لە ئوڵۆمپیا بەدەستهێنابێ ،لە جیاتیدا ،ئەفالتون
كەوتەكار تاكو ببێتە شاعیرێكی گەورەی تراژیدینووس ،بەاڵم نەیتوانی لە هیچ
یەك لە پێشبڕك ێ گرنگەكان ،سەرنجی داوەرەكان بۆالی خۆی رابكێشێ .دوای
نائومێد و ناكامبوونی لەوەدەستهێنانی میدالیای زێرینو پێشبركێكانی ئولۆمپیك
یا دەستەبەركردنی خەاڵتێك كەلە یۆنانی كۆندا ،هاوسەنگی خەاڵتی «نۆبڵ»ی(
ئەم سەردەمە بوو ) ،كەم و زۆر رەزامەندیدا كە تەنها ببێتە پیاوێكی دەوڵەتی،
دواتر وەكو دوایین سەرەرۆیی سەردەمی الوێتی ،بریاریدا كە شانسی خۆی لە
بواری فەلسەفەدا تاقیبكاتەوە و كەوتەرێ تاگوێ بۆ وتەكانی سوقرات رادێرێ،
ئەفالتون هەرلەیەكەم بینینیدا ،دڵبەستەی سوقرات بوو ،ئەو لەوكاتدا بۆ ماوەی
نۆساڵ ،ئامادەی دەرس و وتارەكانی مامۆستاكەی خۆی بوو ،تا ئەو شوێنەی
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توانای هەبوو ،ئەندێشەكانی سوقراتی لەنێو زەهن و مێشكی خویدا دەچەسپاندن
شێوازی فێركردنی سوقراتی كە خەسڵەتێكی نەبەردانەی هەبوو ،خوێندكارەكەی
خۆی ناچاركرد،كە لە هەموو توانا و ئامادەییە ئەقڵیەكانی خۆی بدۆزێـتەوە و
لە هەمانكاتدا ،روانگەی ئەوی بەرووی بوارە نەدۆزراوەكانی بابەتی (فەلسەفە)
دا كردەوە ،سوقرات بەشێوازێكی جێگیر لەسەر بنەمای پەیڤین و گفتوگۆكردن
دەرسی بە خوێندكارەكانی دەدا؛ شێوازێك كە تیایدا بابەتە ج ێ باسەكە ،هێواش
هێواش شرۆڤە و پێناسەدەكرا ،ئەو شێوازە بە دیالێكتیك بەناوبانگبوو كەلە
وشەیەك لە زمانی یۆنانی كۆندا بەمانای وتووێژ جیاببووەوە (دیالێكتdialect
«واتە زاراوە یا شێوەزار و زمان»یش لە هەمان ئەو چاوگەوەیە) سوقرات بەرامبەر
(یاخوێندكار)ەكەی خۆی لە هەڤپەیڤنیدا هان دەدا كە پێناسەیەك لە بابەتێكی
دیاریكراودا بخاتە روو و ئێنجا دەستی دەكرد بەخستنە ژێر پرسیاری ئەو پێناسەیە
و وردەكاری و پشكنینی  :كەموكورتی پێناسەكەی دەدۆزیەوە ،خاڵە پۆزەتیڤەكانی
دیاریدەكردن  .زیادكردن و كەمكردن و هەموار كردنی تێدا پێشنیازدەكرد ،پانتایی
بابەتەكەی فراوان دەكرد و بەو شێوەیە دەچووە پیش  .وێناكردنی ماهیەتی زۆر
نوێ و تازەی ئەو شێوازە ،كەبەقووڵی پشتبەستوو بوو بە عەقاڵ ،بۆ ئێمە كارێكی
سەختە فەلسەفە بەر لە سوقرات یان هیچ سەرۆكاریی بە ئەقڵەوە نەبوو ،یان
پەیوەندێیكی زۆر كەمی لەگەڵدا هەبوو  .پێش سوقراتیەكان زیاتر حەزیان لەباس و
مشتومڕكردنی بابەتگەلی وەك بوون گەوهەری میتافیزیكی هەموو بوونەوەرەكان
یا ماهیەتی بنچینەیی خودی جیهان (بەوردبوونەوە لەو بارەیەی كە جیهان بۆی
هەیە لە ئاو یا ئەتۆمەكان پێكهاتبێ ) هەبوو ،هەند ێ لەو بەڵگە و دیاردانە یا ئەو
ناوەڕۆكە جێ سەرنجە لێاڵو پەرشو باڵوانە بە سنگ فراوانییەوە بەو شێوەیەی
كە ئەوان پێیگەیشتبوون ،بە چەشنێكی سەیر دروستبوون ،بەاڵم سوقرات بوو
كە بۆی دەركەوت فەلسەفە ناتوانێ لەو رێڕەوەدا هەنگاو بن ێ و بچێتە پێشەوە.
فەیلەسوفەكان بەر لەوە جێی گاڵتەو مایەی پێكەنین بوون ،بەاڵم هیچ بیانووێك
نەبوو كە فەلسەفە تا ئەو ئاستە داببەزێ ،ئەگەر بڕیار وابووبێ بیركردنەوەی
فەلسەفی لەو حاڵەتە گاڵـتە ئامێزە ئەقڵییە یا دیسان خزانەوە نێو وردبوونەوە
لەپرسی ئاینی(كەلەوە سەرچاوەی هەڵگرتبوو ) دەرباز بكرێ ،ئەوا پێویستی
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بە تێڕوانینێكی وردتر یان تیژبینانەتر هەبوو ،شێوازی دیالێكتیی سوقرات ئەو
پێویستیەی هێنایەدی ئێستا بەبەرەكەتی زیاتر لە دوو هەزار ساڵی بیركردنەوەو
قوڵبوونەوە و پێداچوونە بەپرسەكان دەتوانین ئەو شێوازە بە پێشەنگی لۆژیك
بزانین،كە ئەرستۆ خوێندكاری ئەفالتون سەدەیەك دواتر نزیكەی ئەوەندە ،بنیاتینا.
داهێنانی سوقرات و تێگەیشتنی خوێندكاری ئەو ،ئەفالتون ،لەو شێوازە
نیشانەی قۆناغێكی چارەنووسساز بوو لە گۆڕانی فەلسەفەدا بۆ دەركی تەواوی
ئەو پێشكەوتنە ،تەنها ئەوە پێویستە باسێكی جیدی ئەقڵی وێنا بكەین كە تیایدا
هیچ هەوڵێك لە هۆو بەڵگەكاری بوونی نەبێ .ئەفالتون ،گەرچی پیشەی
راستەقینەی خۆی دۆزیبووەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا كەڵكەڵەی ئەوەی كەوتبووە سەر
كە بەرەو رابردووی ناكامانەی خۆی بگەڕێتەوە پێ بنێـتە نێو دنیای سیاسەت،
خۆشبەختانە رەفتاری دەوڵەتدارانی ئەسینایی ،وایان لێكرد كە واز لەو كارەبێنێ،
كاتێك كە دوای جەنگی (پلوپونزی) سیكەسی سەركەشو خاوەن توانا ،دەسەاڵتیان
گرتە دەست ،دوان لە رێبەرانیان (كریتیاس و خارمیدس) لە خزمە نزیكەكانی
ئەفالتونبوون ،حكومەتی ترسو تۆقاندن بەدوای هاتنە سەركاری ئەوان ،دروستبوو،
دەیتوانی (ستالین) یا (ماكیاڤلیی) ێكی الو دروست بكات.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەفاڵتونی نەخستەژێر كاریگەریی خۆیەوە  .دوای
ئەوەی كە دیموكراتەكان گەیشتنە دەسەاڵت ،مامۆستای خۆشەویستی ئەفالتون
واتە» سوقرات» ،بە تۆمەتگەلی ساختەكاریی بێ دینی و بۆگەنكردنی الوان،
دادگایی كراو بە مردن حوكمدرا ،دوای ئەو رووداوە ،دیموكراسی لە دیدی
ئەفالتون دووچاری هەمان كێماسی و هەڵە و چەوتیەكان بووەوە كە لەسەردەمی
حكومەتی زۆردارانە هەبوون .پەیوەندیی نزیكی ئەفالتون لەگەڵ سوقرات ،ئەوی
خستە نێو هەڵویستێكی ترسناك و ئەفالتون بەناچاری بەرژەوەندیی خۆی لەوەدا
بینی كەلە ئەسینا باربكا و بڕوا ،بەمشێوەیە گەشتەكانی ئەفالتون دەستیان پێكرد
كە دوازدە ساڵن درێژەیان كێشا ،ئەو دوای ئەوەی كە لە كۆڕی مامۆستاكەی
خۆیدا هەرچی كە توانیبووی فێرببوو ،ئێستا لە كۆڕی جیهاندا خەریكی كۆكردنەوەو
وەدەستهێنانی زانست و زانیاری بوو ،بەاڵم لەو رۆژگارەدا ،جیهان ئەوەندە فراوان
نەبوو و ئەفالتون لە قۆناغی دەستپێكی تاراوگەیی خۆیدا ،بەهاوڕێیەتی برادەری
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خۆی «ئەقلیدۆس»ی «میگارایی « ،تەنها بیست میل لەو التر لە میگارا
سەرزەمینیدراوسێی ئەسینا ،سەرقاڵی خوێندنەوەوو لێكۆڵینەوە بوو ئەو
«ئەقلیدۆس»ە هەمان «ئەقلیدۆسی « زانای ئەندازەو ناودارنەبوو ،بەڵكو لە
خوێندكارە دێرینەكانی سوقرات بوو كە بەهۆی دیالێكتیكی وردبینانەی خۆی،
ناوبانگێكی بۆ خۆی پێكەوە نابوو ،ئەقلیدۆس ئەوەندە خولیای سوقرات بوو كە
بە جل وبەرگ و رواڵەتی ژنانە ،هاتبووە قەڵەمڕەوی ئەسینا كە ئەودەم لەگەڵ
«میگار» دا دوژمنایەتی هەبوو ،تاكو لە مەراسیمی ناشتنی مامۆستای خۆیدا
ئامادەبێت ) .ئەفالتون ماوەی سێ ساڵ لەگەڵ «ئەقلیدۆس» لە «میگارا» مایەوە
دواتر بەرەو (كورنە) كە كەوتۆتەباكووری ئەفریقا كەوتەڕێ تا لەگەڵ «تیۆردۆروس»
ماتماتیكزان بە خوێندنەوەوو لێكۆڵینەوە خەریكبێـت ،دوای ئەو ماوەیە واپێدەچ ێ
كە ئەفالتون گە شتێكی بۆ میسركردبێ بەپێی ریوایەتێكی بەهێز ،لەو ماوەیەدا
كەڵكەڵەی ئەوەی كەوتەسەركە دیدار لەگەڵ ژمارەیەك لە «مۆغەكان» لەناوچەكانی
رۆژهەاڵت لە جێگایەكی دوورە دەست ،واتە لە كەنارەكانی رووباری « گەنگ»،
كۆتایی پێهێنا ،بەاڵم ئەو چیرۆكە پێناچی راست بێت  .ئەفالتون رەنگە لە كاتی
نیشتەجێبوونی لە «میگارایا» لە ماوەی هەڵوەستەكردنێكی لە گەشتەكانیدا،
یەكەمین بەرهەمەكانی خۆی كە ئەمڕۆ لەوەوە لەبەردەستمانە ،نووسیبێت ،ئەو
بەرهەمانە لە قاڵبی گفتوگۆدا نوسراون و زۆر لەژێركاریگەریی كەسێتیو ئەندێشەی
سوقرات دان ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەفالتون سەرلەبەرنەكەوتۆتەژێر سێبەری سوقرات،
ئەو هەڤپەیڤینانە ،دروستكراوی مێشكی بیرمەندێكن كە بەترۆپكی هەربەرزی
پێگەیشتن « كەمال» گەیشتووەوە جگە لە فەلسەفە لە پانتایی ئەدەبیانیشدا بە
بەرهەمی مەزن دەژمێردرێن لەبەشێكی زۆری ئەو هەڤپەیڤینانەدا ،سوقرات وەك
كە سێتی ئەسڵی دەردەك��ەوێ ،ئەندێشەكانی خۆی دەخاتەڕوو ئەو لەسیمای
كەسێكدا كە (بەرامبەرەكانی) دووچ��اری تووڕەبوون دەك��رد ،مرۆڤێكی بااڵ
دەست،بەاڵم دواجارمایەی رێزو خۆشەویستی وئاوێتەیەكی ئاڵۆز لە كەسێكی
گاڵتەبازو (قەدیس) ،خۆی دەنوێنێ و دەردەكەو ێ و بەوشێوەیە كاریگەریێكی زۆر
لە دوای خۆی جێدەهێڵێ ،النی كەم سێ بڕگە لە هەڤپەیڤینە سەرەتاییەكانی
ئەفالتون «بەرگرینامە» و « كریتۆن» و «ئوتیفرۆن» لەگەڵ هەڤپەیڤینی « فایدۆن»،
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كە لە ریزی بەرهەمی دواتری ئەفالتون دایە ،تایبەتن بە دادگاییكردن ،دوارۆژەكانی
زیندان و سەرەنجام مەرگی سوقرات ،ئەو رووداوان��ە كاریگەریيەكی قووڵیان
كردبووە سەر ئەفالتون و ئەو وێنایەی كە ئەفالتون لەوانە دەیانخاتە دەست،
بەهاوتای (هۆملیت و دۆزەخ)ی دانتە لە ئەدەبیاتی رۆژئ��اوا دەژمێردرێن
بەرگریینامە ،دادگاییكردنی سوقرات و بەرگریی فەیلەسوفی هەشتا ساڵە لە خۆی
لەبەرامبەر خەڵكی ئەسینا ،وێنادەكات وتەكانی سوقرات ب ێ زیادەڕۆیی ،وەكو
بەرگریكردنێكی یاسایی یان تەنانەت رازیكەرانە مایەی قبوڵ نین ،سوقرات زۆر
بەب ێ بایەخ و سووكگرتنەوە رووبەررووی ئەو تۆمەتانە بووەوە كە درابوونە پاڵی
و چووە سەر بابەتگەلی سەرنجڕاكێشتر ؛ وەكو ئەو پرسەی كە چما ئەو بە زانا
دانرابوو،ئەو رایگەیاند كە ژیانی تەنها لە پێناو رۆڵێك یان ئەركێكدا دەخوڵێتەوە
كە (سرۆش دلفی) كە سوقراتی بە زاناترین ئادەمیزادی سەر گۆی زەوی وێناكردبوو
پێی راگەیاندبوو سوقرات سەرەتا قسەكەی(سرۆش دلفی) بە گومانەوە تەماشا
كردبوو،چونكە ئەو هیچ شتێكی نەدەزانی (بانگەشەیەكی نموونە سوقراتی)،بۆیە
دەستیكردبوو بە پرسیاركردن لەوانیتر كە بەزانایی ناوبانگی دەركردبوو ،بۆیان
دەركەوتبوو كە ئەوانیش هیچ نازانن ،ئەو نموونەیەكی كالسیكە لە شێوازی
دیالێكتیك بەكارهێنانی فەلسەفە بۆ گۆڕینی بیركردنەوەی سەردەم بە گردێك
لەوێرانی ئەو شێوازە هاوشێوەییەكی سەیری لەگەڵ شرۆڤەكاریی زمانی
«وینگنشتاین» لە فەلسەفەی مۆدێرندا هەیە ،راستیەكەی ئەوەیە كە ئەوەی
سوقرات وەك دەرس دەیوتەوە ،زیاتر شێوازێكی فەلسەفی،واتە بیركردنەوەی
رۆشن و شەفاف بوو تا جۆرێك بێ فەلسەفە ئەو شێوازەی تەنها بە ئامرازێك بۆ
گەیشتن بەراستی نەدەزانێ ،بەڵكو جگە لەوە وەك چاوگێك بۆ كرداری چاكیش
پێدەڕوانی بەدڵنیاییەوە سوقرات لەگەڵ ئەو بانگەشەیە سەدەی بیستەمیەی
وینگنشاین هاودەنگبوو كە « فەلسەفە تیۆری نییە بەڵكو چاالكییە « تیڕوانینێك
وەها بۆشاییەكی بنەڕەتی لە ناواخنی بیركردنەوەی فەلسەفی لە خۆی جێدەهێڵ ێ
 .چارەنووس وابوو كە ئەفالتون دوای سوقرات بێت و ئەو بۆشاییە پڕبكاتەوە،
دوای زیاتر لە دەساڵ گەشتوگوزار ،ئەفالتون گەیشتە «سیسیل»و لەوێ چووە
سەیركردنی چاڵی گڕكانی چیای (ئەتینا) ،ئەو گڕكانە بەیەك ێ لە شوێنە
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سەرنجڕاكێشەكانی گەشت و گ��وزاری ئەو س��ەردەم دەژم��ێ��ردراو هەر تەنها
دیاردەیەكی جوگرافیایی نەبوو ،خەڵك لەو باوەڕەدا بوون كەگڕكانی ئەتینا،
شوێنێكە كە هاوشێوەی جیهانی خ��وارەوە یا جیهانی مردووەكانەو بۆیە
سەردانیكردنی ئەوێ ،وێنایەكی گشتیی پەندئامێز لە رەوش و بارودۆخی ژیانی
دوایی دەداتە دەستەوە ،بەاڵم چاڵی گڕكانی بۆ ئەفالتون تەنانەت لەوەش
زیاترسەرنجڕاكێش بوو ئەویش بەهۆی پەیوەندیی گڕكانی لەگەڵ (ئیمپدۆكلیس)،
فەیلەسوف و شاعیری سەدەی پێنجەمی پێش زانیینەوەبوو ،ئیمپدۆكلێس خاوەنی
توانایەكی ئەقڵی ئەوەندە گەورەبوو ،كە سەرەنجام لەوە دڵنیابوو بووە كە لە نێو
ریزی خواكان دایە و بۆ سەلماندنی ئەو بانگەشەیەی ،خۆی فڕێدابووە نێو بڵێسە
پڕ لە جۆش و هەڵچووانەی چاڵی ئەو گڕكانەوە ،لەو گرنگتر كە ئەفالتون لەو ێ
پەیوەندیی لەگەڵ پەیڕەوەكارانی فیساگۆرسیش -كەلەسەرتاسەری كۆلۆنەكانی
ونانی سیسیل و باشووری ئیتاڵیا جێگیر بووبوون -گرێدا ،دۆزینەوەی پەیوەندی
نێوان ژمارەو هەماهەنگی مۆسیقایی لەالیەن فیساگۆرس ئەفالتون بەرەو الی ئەو
باوەڕە رێنوێنی كرد كە كلیلی تێگەیشتنی جیهان لە دەستی ژمارەكاندایە ،هەموو
شتێك دەتوان ێ بەپێی ژمارە كە لە هەرێمێكی ئەبستراكتی ئەو دیو جیهانی رۆژانە
جێدەگرێ ،دیاری بكەیت ،ئەو تیۆرە ،كاریگەریێكی قووڵی خستەسەر ئەفالتون
و گەیشتە ئەو شوێنەی پێی وابوو واقیعیەتی بنچینەیی ،بەشێوەیەكی ئەبستراكت
(لە ماددە)یە ،ئەوەی كەلەسەرەتا بەشێوەی ژمارەكان الی فیساگۆرس دەركەوت،
لەفەلسەفەی ئەفالتوندا بەشێوەی دیمەن (بەنمونە) یائایدیای پەتی كەوتە ڕوو،
هەوێن و بنچینەی فەلسەفەی ئەفالتون ،بریتیە لە تیۆری ئایدیاكان یا (دیمەن)ی
ئەو كە لە درێژایی ژیانی خۆیدا ،دەستی لەپەرەپێدان و رێك و پێككردنی
هەڵنەگرت .ئەوە بەو مانایەیە كە تیۆری ئەفالتون بەچەندین لێكدانەوە و گوزاری
جیاجیا گەیشتووەتە دەستی ئێمەوە وبەو تەرزە كەل و پەل و كەرەسەی پێویستی
بۆ وتووێژ و مشتومڕ لە بارەیەوە خستووەتە بەردەستی فەیلەسوفاتی سەدەكانی
دواترەوە (هیچ تێڕوانینێكی فەلسەفی ناتوانێ لەمەڕ مانەوەی خۆیدا ئومێدەوار
بێت؛ مەگەر ئەوەی كە بوارێكی بۆ باسو مشتومڕ لەو بارەیەوە كە شێوازی
پێویستی شیكردنەوەو لێكدانەوەی ئەو تێڕوانینە فەلسەفە چییە ،هەبێت) .باشترین
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خستنەڕووی تیۆری ئەفالتون ،لە خودی خۆیەوەیە (ئەو رەوشە لە فەلسەفەدا
ه��ەروەك كە جێیەكانیتر هەمیشە بەرقەرار نییە) زۆر ب��ەداخ��ەوە ،ئــــەو
دەرخستنەی ئەفالتون ،لەقاڵبی وێناكردنێكدا بەرجەستە دەب ێ كەزیاتر ئەوە لە
پانتایی و بواری ئەدەبیاتدا جێدەكاتەوە تا فەلسەفە بە كورتی ئەفالتون روونی
دەكاتەوە كە مرۆڤەكان زیاتر وەك بڵێی لەئەشكەوتێك (ژێر زەمینێك)ی تاریكدا
دەژین ،ئەو دەڵێ كە ئێمە (لەنێو ئەو ئەشكەوتەدا) بە زنجیر بەستراوینەتەوەو
روخسارمان رووەو دیوارێكی رووت و بەتاڵە و لە پشت سەرمانەوە ،ئاگرێك
كراوەتەوە ،هەموو ئەوەی كە ئێمە دەیبینین ،سێبەری جووڵەدارە كەلەسەر
دی��واری ئەشكەوتەكەدا بەدیدەكرێ و ئێمە ئەو سێبەرانە بەشتی واقیعی
یا(راستەقینە) لێكدەدەینەوە لە نێو ئەشكەوتەكە رابكەین ،دەتوانین ئومێدەوار بین
كە رۆشنایی راستی واقیعیەت یان(حەقیقەت) ببینین ،بەزمانێكی فەلسەفیتر،
ئەفالتون لەو باوەڕەدا بوو كە هەرچیەك ئێمە لە ئەزموونی رۆژانە و دەوروبەری
خۆماندا ،تێیدەگەین ،پێاڵوەكان ،كەشتەیكان ،ئەو مۆمەی بۆ مۆر و مۆمكردن
بەكاردەهێندرێ و مرۆڤگەلی بێتامو هیچ ناو پاشاكان -تەنها دیمەن و روخساری
رواڵەتین نەك (بوون) واقیعیەتی راستەقینە ،دنیای ئایدیاكان یان دیمەن یان
(وێنە)ن كە ئەو رواڵەت و جیلوانە لەوێوە سەرچاوە دەگرن ،بەمپێیە دەش ێ بڵێین
كە ئەسپێكی رەشی دیاریكراو ،جیلوە یا رواڵەتی خۆی لە ئایدیا یا نموونەی گشتی
ئەسپ و نموونەی دەشێتی وە دەست دێنێ ،جیهانی مادی كە ئێمە بە یارمەتی
هەستی خۆمان دەركی دەكەین بەشێوەیەكی گشتی ،مایەی گۆڕانە لە جیاتیدا
چوارچێوەو كەوشەنی گشتی ئایدیاكان ،كە عەقڵ دەركی دەكات ،لە گۆڕانە هاتوو
و هەمیشەییە ،هەر ئایدیا یان نموونەیەك وەكو ئایدیای گۆییبوون ،مرۆڤ،
رەنگ ،جوانی و نموونەی لەو جۆرە وەك ئولگۆ یان سەر مەشقی شتە بچوكەكانی
جیهانن ،بەاڵم شتە بچوكەكان ،ناتەواوی ناتەواون و كۆپی بەردەوام لە گۆڕانی
ئەو ئایدیا گشتیانەن ،ئێمە دەتوانین بە بەهرەگیری لەبەشی ئەقاڵنی رۆح،
تیڕوانینی خۆمان سەبارەت بەو ئایدیا گشتیانە چاكسازی و هەموار بكەین و كەم
كەم بگەینە دەرككردنی باشتریان ،بەم تەرزە ،ئەو توانایە پەیدا دەكەین لە
واقیعیەت یا حەقیقەتی بنچینەیی رۆشنایی رۆژ ،كەلەودیو ئەشكەوتی تاریكی
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جیهانی رۆژانەی ئێمەدا نزیك ببینەوە،قەڵەمڕەوی ئایدیا گشتیەكانی خاوەنی
زنجیرەیەك پایەیە كە لەدیمەنی بچوكتر (لەپایەی نزم)دا دەست پێدەكاو بە
ئایدیای ئەبستراكتی باشتر (لەپایەی بەرز)دا لە سەرووی هەموویاندا ئایدیای چاكە
بەدی دەكرێت كۆتایی دێت ،ئەو كاتەی فێر بووین روولە جیهانی هەمیشە لە
گۆڕانی بەشەكان (جزئیات) وەرگێڕبن وسەرنجی خۆمان بدەینە حەقیقەتی
هەمیشەیی ئایدیاكان ئەوكات تێگەیشتنمان ئەو توانایە پەیدا دەكات،كە هێواش
هێواش بەپلیكانەی زنجیرەی پلە و كاستەكانی ئایدیاكاندا هەڵگەڕ ێ تا بگات
بەبەرزترین پلەی دەرك،واتە دەركی عیرفانیی ئایدیای جوانەكان حەقیقەت و
دواجار ئایدیای چاكەكاری ،ئەو پرسە ئێمە بەرەو فەلسەفەی ئەخالقی ئەفالتون
رێنوێنی دەكات بەبایەخ و سەرنجدان بە جیهانی بەشەكان ،دوایین شت ێ كە
دەتوانین بەدیی بكەین ،چاكەی رواڵەتییە ،تەنها بە یارمەتی ئەقڵە كە ئەو توانایە
پەیدا دەكەین بەرچاو روونییەكی تەواو دەرب��ارەی ئایدیای چاكەكاری -كە
پلەوپایەیەكی بڵند تری هەیە -وە دەستدێنین ،لێرەدا ئەفالتون ئەخالقێكی جێگیر
لەسەر بنەمای رۆشبینیی روحانی بانگەشە دەكات،نەك هیچ جۆرە پرەنسیپێكی
رەفتاریی دیاریكراو ،جگە لەوە تیۆری ئایدیاكانی ئەفالتون ،بەهۆی ب ێ بەهرەییلە
(خەسڵەت) ی پراكتیكیانە ( )Practicalityكەوتۆتە بەر رەخنە ،گوتراوە كە
بەپێشتبەستن بە قسەی خودی ئەفالتون ،هەموو ئەوەی ئەو وێنای دەكات ،تەنها
ئایدیای جیهانە نەك خودی جیهان ،هەندێكیتر ،وای ڕادەگەیەنن كە جیهانی
ئایدیاكانی ئەفاڵتون ،تەنها لە زەهندا هەیە و پەیوەندیكی زۆر كەمی بەو
جیهانەوە هەیە كە ئەو ئایدیایانەی لێوە بەرهەم هاتوون ،لەالیەكی دیكە،
سروشتی لەبنچینە بەزر یان سروشتی فەلسەفە ،ئەو تواناو قابلیەتەی هەبوو كە
زۆرێك لە ئەندێشەكانی ،دواتر ببنە مایەی پەسەند و قبوڵی مەسیحیەت ،وەك
ئەفالتون لەبارەی دروستبوونی جیهان ،لەگەڵ ریوایەتی
نموونە ،تیۆری
دروستبوون (خلیقەت) لەروانگەی یەهودی -مەسیحی هاوارو هاوشێوە بوو،
بەقسەی ئەفالتون «باوك و دروستكەر ،ئافەریدەیەكی زیندوو و جووڵەداری لە
شێوەی خوایانی نەمر دروستكرد ،كاتێ كە ئەو سەیری ئەو ئافەریدەیەی كرد ،زۆر
شادمان و دڵخۆش بوو و وای بەباشزانی تەنانەت زیاتر لە ئەسڵەكە بچێت ،لەو
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رووەوە كە ئەسڵ (یا سەر مەشق)ی ئەو ئافەریدە نەمرو هەمیشەیی بوو ،هەوڵیدا
تا دەكرێ جیهان نەمرانە دروست بكات ،بەمشێوەیە ،دیمەنێكی جووڵەداری لە
نەمریدا ئافراند ،ئەوكات كە ئەو ئاسمانی چێكرد،ئەو دیمەنەی ،نەمرانە ،بەاڵم
جووڵەدار و هاوجووت لەگەڵ ژمارەكاندا دروستكرد  .ئەمە جیاوازە لەگەڵ
نەمریدا كە تاقانە و بێ جووڵەیە ،ئەو دیمەنە جوڵەدارە ،هەمان ئەو شتەیە كە
ئێمە پێیدەڵێن زەمان « .ئەوەی كەلەو تابلۆیەدا دەردەكەوێ ،تاڕادەیەك هاوشێوەی
دەنگدانەوەی ئەبستراكتە لە (سفری دروستبوون )ی (ت��ەورات) ( ،كەنزیكەی
هەشت سەدساڵ بەر لە چەمكی فیساگۆرس كە ئەو تابلۆیە سەرچاوەی لێوەگرتووە،
نووسراوبوو ) لەگەڵ ئەوەشدا ئەو دەرخستنەی كە ئەفالتون لێرە لە زەمان
دەیخانە روو ( دیمەنێكی جووڵەدار لە نەمری ) بااڵتر لە دەرخستنێكی ئایینی
قووڵ ( وزیاتر لە دەرخستنێكی بێ ئەندازە جوان )ە ،ئەو دەرخستنە تیۆرێكی
فەلسەفی ناوەرۆكدار پڕ بەها یە ،دەرخستنی ئەفالتون لە زەمان « كات»
بەشێوەیەكی مایەی قبوڵ ،جیهانی ژمارەیی بەشەكان كە ئێمەی تیادا دەژین،
لەگەڵ یەكێتی هەمیشەیی جیهانی ئایدیاكان پێكەوە دەبەستێتەوە ،كات « زەمان»
هەمیشە یەكێ لەئاڵۆزترینی چەمكەكان بووەكە فەیلەسوفەكان سەروكاریان
لەگەڵدا هەبووە ،ئەمەو ئەو چەمكە لەو چەمكانەیە كە كەمترین سوود و قازانجی
هەبووبێ ،هەموومان دەزانین زەمان چییە و زەمان ئەوە لەو الوە بوەستێ،كە
ئێمە چی لەبارەوە دەڵێین ،بێ راوەستان لەرەوت و رەودایە ،هەموومان پێمان
وایە كە دەزانین زەمان چییە ،بەاڵم بەرادەیەك دژوارە سەختە كە بەگوزارشت و
دەربڕینیكیدا وێنای بكەین كە بێ مانا ( بۆ نموونە  « :زەمان بریتیە لەبەردەوامێكی»
یان ب ێ ناوەڕۆك و بێ مایە ( بۆ نموونە :زەمان لە رووبارێك زیاتر نییە كەمن
بۆ راوە ماسی دەچمە نێویەوە « _تارۆ_ شاعیری ئەمریكای ) نەبێت .
دەرخستنی ئەفالتون (سەبارەت بە زەم��ان) ،وێناكردنێكی شاعیرانەو
فەلسەفی دەستی یەكەمی بوو كە نەك هەر كۆكبوو لەگەڵ تیۆری ئایدیاكانی
ئەو؛ بەڵكو جگەلەوە وەكو كۆڵەگەی بنچینەیی بەشە بچوكەكانی ئەو تیۆریەی
پێكەوە پەیوەست دەكردو یەكپارچەی دەكرد ،بەرجەستە بوو و دەركەوت (ئەو
دەرخستنە « چەرخێكی بەجێ و ورد « ناودێركراوە كە « جووڵەكەی هەموو
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بەشەكان وەك گشتێك دەخاتە جووڵەوە ،».بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو وێنا
میكانیستیو تیژبینانە ،وردبینانە نییە ،چونكە جیهانی ئایدیا ئەبستراكتەكان،
جووڵە و گۆڕان لە خۆناگر ێ و بەدەستی زەمان ،ناكەوێتە جووڵەوە ).
لەرۆژگاری ئەفالتونەوە تا ئەمڕۆ ،ژمارەیەك بەپەنجەی دەست دەژمێردرێ،
دەرخستنێكی جیاوازیان لەبارەی (زەمان) خستتووەتە بەردەست،حەفت سەدە (
لەرۆژگاری ئەفالتونەوە) تێپەڕی تا ئەوەی (ئەگوستین)ی كەشیش ،تیۆرێكی
خستەڕوو كە لەهێزو بەرجەستەییدا ،هاوتای تێۆری ئەفالتونبوو ،بەبڕوای ئەو،
زەمان تەنها رووی زەهنی بنەڕەت ( )subjectiveیا زەهنی دیدی ئێمەیە بۆ
جیهان ،ئەو تێورە لە بنچینەدا هەمان تیۆری ئەفالتونە كە سیمای دەروونی یا
زهنی بەخۆوە گرتووە ،لەماوەی پازدە سەدەكە لە رۆژگاری كەشیش ئەگوستین
تێپەڕیوە ،تەنها هەر دەرخستنی كانت سەبارەت بە زەمان ،هاوشێوەو هاوسەنگی
تیۆری كەشیش ئەگوستنە؛ ئەو دەرخستنەش خەسڵەتێكی زەهنی هەیە ( ئەمە
لە :كاتێكدا كە بە روونی وا پێدەچ ێ كە زەمان ئاوا نییە ) كانت لەبنەڕەتدا
لەو باوەڕەبوو كە زەمان بەشێكە لە دەزگای تێگەیشتنیدا (ادراك) ی ئێمە كە
لەرێگەی ئەوەوە ،جیهان ودەرك دەكەین  (.دەزگای تێگەیشتنی ئێمە وەكو
چاویلكەیەكە كە هیچ كات لەچاوی خۆمانی ناكەینەوە ) .لەگەڵ ئەم هەموشدا،
ئەوە دەرخستنی ئەفالتونە كە هێشتا لە هەموو تیۆرێكیتر زیاتر ،لەگەڵ تازەترین
تیۆرەزانستیەكانی بواری (زەمان)دا پێشبڕكێ دەكات (ئەوكاتەی كە ( دروستكەر)
(واتە پەروەردگار) ئاسمانی خستەسەرپێ ،ئەوا وێنای نەمرانە ،بەاڵم جوڵەدار
بەپی ێ ژمارەكان دروست كرد) ،بەواتایەكیتر زەمان و جیهان ،هاوكات دروست
بوون ،ئەو قسەیە لەگەڵ تیۆری « تەقینەوەی گەورە(  ) Big Bangتیۆرێك كە
بەگوێرەیەوە ،تەقینەوەیەكی گەورە بۆتە هۆی فۆرمەڵەبوونی جیهان «و .ف»)
كۆكە؛ تیۆرێك كە دەڵێ ئێمە ناتوانین لە (پێش) تەقینەوەی گەورە قسەبكەین ؛
چونكە لەو كاتەدا « زەمان» ێك لەكاردا نەبووە ،زانست و فەلسەفە ئەو رێگایەن
كە لێیانەوە لە جیهان بڕوانر ێ كە لەبنەڕەتدا لەگەڵ یەكتر جیاوازن  :ئەم دووانە
(واتە زانست و فەلسەفە) بێ چەندو چوون لەیەك جیان ،وەك چۆن (برناردۆ
ماندویل)
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دەڵ ێ «یەكێك لەگەڵ ئەوەی كە هەیە سەروكاری هەیە و ئەوەی دی
دەپرسێ بۆچی وەهایە « بەم پێیە ،ئەوكاتەی كە زانست و فەلسەفە پێكەوە
سازانو رێككەوتن ،هەمیشە دڵنیاكەرانەیە ،كاتێكیش كە فەلسەفەی جێی باس،
پەیوەست ب ێ بە قۆناغێك لە زانست كە تیایدا بەهێزترین فۆرمی ئەنێرژی
جووڵەدار (هێزیكار) ی كۆیلەكان بوو ،تاكە كارێك كە بش ێ بكرێ ،ئەوەیە كە
پەنجەی سەرسوڕمان بگەزین .
ئەفالتون ئەو دەمەی لە «سیسیل» بەسەری دەبرد ،دۆستایەتێیكی گەرم و
دڵسۆزانەی لەگەڵ « دیون» ،ژن برای « دیونوسیوس» فەرمانڕەوای سیراكوس پەیدا
كرد ،دیون ،دۆستە تازەكەی خۆی بردە الی «دیونوسیوس» ،رەنگە بەو ئومێدە
بۆ ئەوێی برد ب ێ كە پۆستێكی وەكو فەیلەسوفی نیشتەجێی دەربار بۆ دەستەبەر
بكات ،بەاڵم ئەفالتون هەرچەند گەشتو گ��وزاری زۆری بۆ گۆشەوكەناری
دنیا ئەنجامدا بوو ،تاڕادەیەكی زۆر هێشتا هەروەك ئەرستۆكراتێكی ئەسینایی
مابووەوەو دابونەریتی تەنگبینانەی دەرباری «سیراكوس»ی نەكەوتە بەردڵ و
سەرنجی رانەكێشا ،دیونوسیوس پلەدارێكی لەشكری و فەرماندەیەكی زۆردار
بوو كەلە ئەدەبیشدا خۆیی بە ئەدیبێكی بەرزەفڕ دەزانی و پێیوابوو یەكێك
لە دوولە هاوسەردەمەكانی خۆیەتی ،ئەو دوو ژنی بەناوەكانی « دوریس»و
«ئاریستوماخ»بەیەك رۆژ خواستن و كردنیەبووكی یەك شەو پێكەوە هاونوێنی
دەكردن ،كات ێ ئەفالتون هاتە نێو كوڕی دانیشتنی ئەوێ ،واپێدەچ ێ رەوشەكە
ئارام بووبێ بە لەبەرچاوگرتنی وێناكردنی ئەوەوە رەوش و بارودۆخەكە زۆر
خۆشتر هەستی پێدەكرا؛ تەنانەت ئەگەر ئەو (بشڵێ) « زەوق و سەلیقە و
پەسەندكاریەكانی كۆمەڵگەیەكی عەالقەمەند بە خواردنی ئيتاڵیاییدا ،هیچ شتێكم
نەبینی كە من رازی بكات؛ جێیەك كە بەختەوەری وا لێكدەدرایەوە كە رۆژی
دووجار تارەپ دەبێ خواردن بخۆی و شەوان هەرگیز بە تەن ێ نەخەوی» .
وەك دەردەك��ەوێ ،ئەمانە بەالی ئەفالتونی تەمەن چل ساڵ شتگەلێكی زۆر
پڕوپووچ و ماندووكەرانە بوون ،ئەفالتونێك كە سەختگیریە ئەسیناییەكەی
هەرزوو تووڕەیی دیونوسیوسی وروژان��د ،دیونوسیوس لەسەرەتای تەمەنیدا،
لەپۆستی نووسەریی لە دەزگای ئیداری دەوڵەتدا دەستی بەكاركردبوو ،بەاڵم
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هەر لەو دەمەدا توانی درەوشاوەی شیعری تیا بەرجەستەو بەرچاو بوو ،ناوبراو
دواتر پلە سەربازیەكانی یەكبەدوای یەكدا بڕی بوون و لەهەمانكاتدا ،چەند
تراژیدیایەكی بەشیعرهۆنیبوونەوە،كەبەهایەكی ب ێ هاوتایان هەبوو (وەك هەموو
ئەفسەرانی بەر فەرمانی ئەوگەوا هی ئەوە دەدەن) دیونوسیوسی دوای گەیشتن
بەدەسەاڵت بەزنجیرەیەك (فتوحات)ی دڕاندنە ،سیراكوسی بۆ بەهێزترین شاری
یۆنانی لەرۆژئاوای ئیتاڵیا گۆڕی ،ئەسیناییەكان ،بۆ ئەهەمواركردنی پەیوەندیی
«دیپلۆماتیكیانە»« ،دیونوسیوسیان» دڵنیاكردەوە كە شانۆنامەكەی لەژێر ناوی
(فدیەی هیگتۆر) لە فیستڤاڵی لێنا خەاڵتەكەی بۆ خۆبردووە ،دیونوسیوس لەو
كەسانە نەبوو لە خۆی بوەشێنێتەوە مل بۆ پیاوێكی سەرخڕی فەیلەسوف كەچ
بكا،كە هەوڵیدەدا پۆستێك لە دەربارەی ئەو بۆ خۆی وە دەست بێنێ ،كاتێ :كە
ئەو و ئەفالتون كەوتنە باس و مشتومڕی فەلسەفی ،یەكسەر یەكەمین پروشكەكان
ئاشكرابوون ،ئەفالتون لە كاتی مشتومڕدا لە شوێنێك بینی ناچارە هەڵەیەكی
ئەندێشەی دیونوسیوس باس بكات و لەو هەڵەیە ئاگاداری بكاتەوە ،دیونوسیوس
بە نەفرەت و بێزاریەوە هاواری كرد» وەك پیرێكی خەڵەفاو قسەدەكەیت «.
ئەفالتون لە وەاڵمدا وتی »:تۆش وەك فەرمانڕەوایەكی ستەمكار قسە دەكەیت»،
ئێنجا دیونوسیوس بڕیاریدا بەپێی دەربڕینی فەیلەسوف رەفتاربكا و فەرمانیدا
كە بە زنجیر بیبەستنەوە ،ئەفالتون خرایە نێو كەشتیێكی (ئەسپارتی) كە بەرەو
« ئەگینا» دەچوو  :جێیەك كە فەرمان بە كەشتیوانەكە درا بوو ئەفالتونی تیادا
وەكو كۆیلە بفرۆشی  .دیونوسیوس بە كەشتیوانەكەی وت :نیگەران مەبە ،ئەو
بەئەندازەیەك فەیلەسوفەكە تەنانەت ناشزانێ «هەند ێ سەرچاوە ،ئەوە دەڵێن
كەلەو كاتەدا ،ژیانی ئەفالتون كەوتۆتە مەترسیەوە ،بەاڵم ئەو راستیەی كە ئەو بۆ
ئەگینا رەوانەكرا ،لەخۆگری شتێكیترەو ئەوەنیشاندەدا كەلەوانەیە ئەو دوورگەیە
زێدی لە دایكبوونی ئەفالتون بووبێ نەك ئەسینا ،گەڕاندنەوەی ئەفالتون بۆ زێدی
خۆی وەكو كۆیلەیەك تەواو ئەو جۆرە سووكایەتیپێكردنەبوو كە بۆ دیونوسیوس
تام و چێژی خۆی هەبوو ،جگە لەوە دیونوسیوس دەیتوانی كەم وزۆر دڵنیاب ێ
كە دۆستێكی دەوڵەمەندی ،ئەفالتون بناسێتەوە بیكڕێ و بەمشێوەیە (خۆی)،
ببێتە رێگر لەبەردەم ئاكامی خراپی دیپلۆماتیكیانەی ئەو كێشەیە لەپەیوەندیەكانی
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لەگەڵ ئەسینادا ،نەخشەكەی دیونوسیوس ،تەواو وەك خۆی داینا بوو هاتەدی،
ئەفالتون تووشی ترس و هەراسێكی پڕ ئازار بووەوە(،بیركردنەوە لەوەی كە
ناچار بێت بۆ بوونەوەرێكی زیندوو كاربكەیت ،بەس بوو بۆ ئەوەی كە دڵی
هەر فەیلەسوفێكی راستەقینە بخاتە لەرزەوە) زۆری پێنەچوو كە دۆستی دێرین
و دەوڵەمەندی ئەفالتون «ئانیكریس كورنایی» ،ئەفالتونی لەبازاڕی كۆیلە
فرۆشانی ئەگینا دۆزیەوەو بە نرخێكی هەرزانی بیست (مینە  ،MINEیەكەی
دراوی یۆنان) ئەوی كڕی ،ئاینكریس ئەوەندە لەدیتنی فەیلەسوفی هەرزان فرۆشی
خۆی ،شادمان بوو كە ئەوەی بەپارەوپوولێكی تەواو بۆ دامەزراندنی قوتابخانەیەك
رەوانەی ئەسیناكردەوە ،ئەفالتون ساڵی ()386ی پێش زایین ،پارچە زەوییەكی
لەباخی ئەكادیمیا كڕی ،ئەو شوێنە كەوتبووە ،یەك میل باكوری رۆژئاوای ئەسینا
(یا لەو دەوروبەرە) و ئەو دیو دەروازەی ئەریای ،لەنێوان دیوارەكانی شاری
كۆندا ،باغی ئەكادیمیا ،فەزایەكی سەوزە بوو كە لەم الو ئەوالیدا درەختەكان
بااڵیان بۆ ئاسمان بەرزببوەوەو لەژێر سێبەری ئەو درەختانەدا پەیكەرو پەرستگە
ئارامیان گرتبوو ،لێرەدا لەنێو ئەو رێو بانی و گوزەرگا فێنكانەی باغ و جۆگە و
جۆبارە نەجوا گەرانەدا ،ئەفالتون ئەكادیمیایەكی بنیاتناو دەستەیەك پەیڕەوكارو
موریدی لەدەوردا كۆبوونەوەكە بەپێچەوانەی چاوەڕوانی چەند ژنێكیش دەبیندران
لە نێویاندا «ئەكسیوتیا»بوو كە وەكو پیاوان جل وبەرگی دەپۆشی ئەكادیمیا
دەكر ێ بە یەكەمین زانكۆ دابندرێ ،باغی ئەكادیمیا كە ئەفالتون لەوێدا
ئەكادیمیایەكی بنیاتنا (فێرگە) ی (ئەو) ،ناوی خۆی لەوەوە وەرگرتووە ) بەهۆی
نیشتەجێی كەسێكی پێشترەوە ،ئەو ناوەی بەخۆدەگرت  :ناوی ئەو كەسە
(هەكادیمۆس) ،قارەمانی نیمچە خوای گومنا و لە ئەفسانەی (ئاتێكی) بوو.
بەرهەمم داهێنانی گرنگی هەكادێمۆس ئەوە بوو ،كە لێرەدادوازدە درەختی
زەیتوونی چاندووە كە بریتیبوون لە لقە نەورەسەكانی درەختی زەیتوونی پیرۆزی
ئەسینا لە ئاكرپۆلس .بەمشێوەیە ،كاتێك ئەفالتون ئەو شوێنەی هەڵبژارد
ئەوەی لێكەوتەوەكە تا ئەمڕۆكەش لەسەرانسەری جیهانی شارستانیدا یادی ناوی
هەكادیمۆس دەكرێتەوە و گوزارشتی ئێمە لەناوی ئەو خەماڵندن و رازاندنەوەی
هەموو شتێك بێت  :لە كۆلێژە حسابدرایەكانەوە بگرە تا سینەماكان ،یەكێك لە
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تیپەوەرزشیەكانی تۆپی پێی سكۆتلەندی وخەاڵتە ساڵنەییەكان بۆ كەسانی نیمچە
خوایی هاوشێوە كە دەستكەوت و بەرهەمی گومناویان هەبووە ،ئەمڕۆكە باغی
ئەكادیمیا ،پارچە زەوێیكی وشك وبرینگ و پان و بەرینە لە باكووری رۆژئاوای
ئەسینا ؛ جێیەك كە بەشەكانی ناوەوەی شار ،بەشێوەیەكی ناهەماهەنگ و
ناهاوسەنگ ،لە دەوروبەری شاردا پەیتا پەیتا لە فراوانبووندان ،ژێر درەختەكان،
رۆحی ویستگەكانی ئوتوبووس،بەردە پەرش و باڵوبووەكانی سەردەمی كۆن،
گۆفەكی زبڵ وخاشاكی مااڵن كە لێك لێكەروو دەكرێنە سەر یەك و چەند كورسی
و تەختەی لەسەر دانیشتن كە رووكرای سەرەوەیان بە دروشم و نووسینی هەمە
جۆرە داپۆشراوە ،بەرچاو دەكەون ،شوێنی ئەكادیمیا ئەفالتون و ئەو ماڵەی كە
ئەوی تێداژیاوە ،دەتوانین بڵێین بە دڵنیاییەوە بۆ هەمیشە لەنێو چوون ،سەیر
ئەوەیە كە خانووەكەی هەكادێمۆس هێشتا هەر لە جێی خۆی ماوە ،ینمچێك
لە «ئەرزیر» (كە مادەیەكی فلزیە و لەزیونەرمتر وەك) كە دێرینەناسان بۆ
پاراستن دروستیان كردووە ،دەتوانی بەردی دیوارەكانی خانووەكە كە لە مادەیگڵی
سووركراوەن و خزاونەتە بەردیدەی بینەران و هەروەها پاشماوەی دیوارەكانی
لەخشتی گڵ دروستكراون،تەماشا بكەیت ؛ ئەو پاشماوانە كەلەكاتی دامەزراندنی
ئەكادیمیا بەدەسەتی ئەفالتون نزیكەی دووهەزار ساڵ دەبوو دروست كرابوون،
واپێدەچێ كە هەكادێمۆس خاوەنی توانستێكی سەیرو نەمرانە بووبێت.
لەونێوەدا ،دروست ئەو دیوە زەویە رەقەنەكە ئوردوگایەكی نوێی هەبوو
كە هەلومەرجێكی تیادا بەرقەراربوو،ئەگەر بەراوردی بكەین لەگەڵ هەلومەرج و
رەوشی خانووی پێش مێژووی هەكادێمۆس ،دوای پتر لە چوار هەزار ساڵ هێشتا
وەك خۆی ماوە ،مندااڵنی ئاوارەكە سەریان تاشراوە ،لەنێو شوێنەكانی نیشتەج ێ
بوونیان كە وەكو ژوورۆچكەی لە مقەبا دروستكراو لەنێو گۆماوی ئاوی وەستاو،
لەژێر تیشكی گەرمەوداغی هەتاو ،لەژێر شرغەی مێشووالندا ،سەرگەرمی
یاریكردنن و لەهەمانكاتدا ،دایكەكانیان كەلەچكیان بەسەرەوەیە ،بەشێوەی
بازنەیی لەنێو زبڵخانەكاندا دانیشتوون و شیر دەدەنە زارۆ رووت و رەجال و رەش
و شین دا گەڕاوەكانیان  « .دادگەری چییە؟ « فالتون ئەم پرسیارە لە « كۆمار»
بەناوبانگترین بەرهەمی خۆیدا ،دەخاتە روو ،ئەو لەو هەڤپڤەیڤینەدا ،سوقرات و
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كۆمەڵێك كەسیتر بۆ نانخواردن لەماڵی ئەرستۆكراسیانەی یەك ێ لە خاوەن پارەو
زێرو زیوەكان كە ئەو دەم خانەنشین ببوو كۆدەكاتەوە ،كاتێك كە سوقرات
جڵەوی ئاخافتن دەگرێتە دەس��ت ،ئامادەبووانی كۆڕەكە ،لەسەر ئەو خاڵە
رێككەوتوون كە هەوڵدان بۆ پێناسەكردنی دادگەری ئەنجامێكی نییە ،مەگەر
ئەوەی كە ئەو باسە لە بوارو بیاڤێكی فراوانتر ،واتە لە كۆمەڵگەدا پێناسە بكەین،
بەمشێوەیە سوقرات دەست بەكار دەب ێ تا تێڕوانینی خۆی لەبارەی كۆمەڵگەیەكی
خاوەن دادگەری شیبكاتەوە ،بەگشتی پەیڤەكانی هەوەڵ كە بەپێنووسی ئەفالتون
نووسراون ،بەاڵم ئەستێرەكەیان سوقراتە ،بەبیرو ئەندێشەكانی سوقرات دەزاندرێن
ئەو ئەندێشانە لە پەیڤەكانی قۆناغی ناوەڕاست و قۆناغی دواییدا ،گۆڕانیان
بەسەردا دێ و ئەو ئەندێشانەی كە سوقرات لەوبەرهەمەدا دەیانخاتەروو ،بەهی
ئەفالتون لێكدەدرێنەوە (كۆمار) باشترین هەڤپەیڤینە لەنێو هەڤپەیڤینەكانی قۆناغی
ناوەڕاست و ئەفالتون (لەو بەرهەمەدا) لەكاتی خستنەڕووی رێنوێنی و رێچارەكان
بۆ كۆمەڵگەیەكی دادگەرانە ئەندێشەكانی خۆی لە بواری بابەتگەلی پڕ رەهەندو
فراوانی وەكو ئازادیی دەربڕین ،فێمنسیزم ،كۆنترۆڵكردنی زاوزێد ،ئەخالقی
گشتیو كەسی ،ئەوەی پەیوەست دەبێ بەدایك و باوكمان ()Parenthood
دەروونناسی پەروەردەو فێركردن ،خاوەندارێـتی گشتی و تایبەتی و زۆربابەتی
دیكە دەخاتەڕوو ،ئەو بابەتانە دروست لە هەمان ئەو جۆرە بابەتانەن كە
لەمیواندارێیكی نانخواردنی ئاوا دڵگیردا زەحمەتە بتوانی باسیان لێوە نەكەین و
خۆ لە قسە لەسەر كردنیان ببوێری ،بەاڵم هەر زوو ئەوە تێبینی دەكەین كە «
كۆمار» میواندارێیكی دڵگیر نەبووە و ئەو كۆمەڵگەیەشی كە پێشنیازی دەكرد،
ئەوەندە نەدەكەوتە بەردڵ ،دەتوانین بڵێین هەموو تێڕوانینەكانی ئەفالتون لە
بواری بابەتە باسكراوەكان ،زۆر جیاواز لەو بیروباوەڕانەی كە لەم رۆژانەدا
هەمووان جگە لە كەسانی زۆر دەمارگیر و كەم سەلیقە باوەڕیان پێی هەیە ،لە
كۆماری ئایدیالی ئەفالتوندا ،نەهەواڵێك لەپارەو دارایی هەیە و نە لە ژن و
مێردایەتی (مەگەر لەنێو چیینە هەژارەكان،كە رەنگە هەر تەنها ئەوانە ئەو خەڵكە
بن شایستەی ئەو شتانەبن ) مندااڵن ،یەكسەر دوای لەدایكبوون ،لەدایكەكانیان
وەردەگیرێن و بەشێوەیكی سۆسیالیستیانە ،دەخرێنەبەر پەروەردە و فێركردنەوە،
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بەمشێوەیە ،ئەوان دەگەنە شوێنێك كە واڵت (كۆمەڵگە و دەوڵەت ،حكومەت )
وەكو دایكو باوكی خۆیان بزاننو هەموو هاودەم و هاوتەمەنەكانیان ،دەبنە براو
خوشكی ئەوان ،تا تەمەنی بیست ساڵی وەرزش و مۆسیقای وروژێنەرانەیان
فێردەكەن (هیچ چەشنە مۆسیقایەكی ئەیونیایی یالیدیای رێگەی پێنادر ێ و تەنها
مارشە سەربازییەكان بۆ گۆشكردنی ئازایەتی و ئەڤینی نیشتمان رێگەپێدراون )
هەموو ئەمانە ،مرۆڤ دەخەنە بیركردنەوە دەربارەی سەردەمی منداڵێتی خودی
ئەفالتون ،لەپێش ڕاستكردنەوەی ئەم قسەیەدا (دیوگنس الیوتیوس) ئێمە
ئاگاداردەكاتەوە كە باوكی ئەفالتون »،عەشقێكی سووتێنەرانە»ی بۆ دایكی
ئەفالتون هەبووە ،بەاڵم (( نەیتوانی ئەو بكاتە هی خۆی) ئەگەر چی ئەفاڵتون
بەئەگەری زۆر بەهێز و نزیك دڵنیایی ،رۆڵەی مەشروعی دایك وباوكی بووە،
بەاڵم واپێدەچێ كە دایكی بەسەر مێردێكی تری هەڵبژاردبێ و ئەفالتون،
دەتوانین بڵێین و دڵنیابین بەم تەرزە ،رەنگە مایەی سەر سوڕمان بێت كە
ئەفالتون سۆز و عەالقەیەكی ئەوتۆی سەبارەت بە ژیانی خێزانی خۆی لە خۆدا
هەست پێنەدەكرد لە (نموونە شار) ی ئەفالتوندا ،ئەوانەی كە لەبواری پەروەردە
و راهێنانی جەستەیی و مۆسیقایی خۆیاندا ،سوودێكی كەمیان وەردەگرت و دەرك
و تێگەیشتینان كەم بوو ،لە تەمەنی بیست ساڵیدا لەبێژنگ دەدران و لەوانی دی
جیادەكرانەوە ،ئەمانە بۆ ئەنجامدانی كاری نزمتری وەكو دابینكردنی پێداویستیەكانی
كۆمەڵگە لەرێی كشتوكاڵ و كەسایەتی رەوانە دەكران ،لەونێوەدا ،خوێندكارانی
زیرەك و نمووونەیی لەدرێژەی (خوێندنی خۆیاندا) بۆ ماوەی دەساڵ ،سەرقاڵی
خوێندن و موتااڵكردنی بیركاری ،ئەندازیاری و ئەستێرەناسی دەبن ،دەستەیەكی
تر لەشكستخواردووەكان كە ماتماتێك مێشكیانی تێكداوە بۆ كاروباری پاسەوانی و
پاراستن دەنێردرێن ،ئێستا تەنها هەر بژاردەكان دەمێننەوە ،ئەوان بۆ ماوەی پێنج
ساڵ ،واتە تا تەمەنی سی وپێنج ساڵی بوار وەردەگ��رن كە شانازیی مەزنی
موتااڵكردنی فەلسەفەیان پێببڕێ ،ئەوسا لەماوەی پازدە ساڵ ،بەوردبوونەوەو
شرۆڤەكردنی كاروباری ژیانی مرۆڤەكان لەجیهانی خاكیدا ،بەشێویەكی زانستی
كاری حكومەت و واڵت بەڕێوەبردن هەڵدەسەنگێنن ،لە تەمەنی پەنجا ساڵیدا
ئەمانە بە شایستەی فەرمانڕەوایی دەژمێردرێن ئەو فەیلەسوف فەرمانڕەوایانە ،لە
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نیشتەجێگەی گشتی و هاوبەشدا پێكەوە بەسەر دەبەن و لەوێدا هیچ چەشنە
داراییەكی تایبەتیان نییە و ناتوانن بەوشێوەیەی كە دڵپەسەندیانە ،هاوباوەشی
سێكسیان هەبێ ،یەكسانیی تەواو لەنێوان پیاوان و ژناندا بەقەرارە (هەرچەندە
ئەفالتون لەهەڤپەیڤینێكی تردا ،بەشێوەیەكی چاوەڕواننەكراو دەڵێ((لە حاڵەتێكدا
كە رۆح ،لەماوەی دیاركراوی خۆیدا لەبوونی پیاوێكدا نەتوان ێ بە چاكی بژی،
دەچێتە نێو جەستەی ژنێكەوە )) ئەو بژاردانە ،بەوشێوەیە بەدرێژەدان بەژیان
بەشێوەیەكی هاوبەش و نەبوونی هیچ چەشنە بەرژوەندێیكی تایبەتی شەخسی،
بەبەرتیل خواردن ئاڵوودە نابن و تەنها ئامانجیان ،بریتی دەب ێ لە دابینكردنی
دادگەریی لەكۆمەڵگەدا ،سەرۆكی حكومەت ،فەیلەسوف ،فەرمانڕەوا ،لەنێو
ژمارەیەكدا هەڵدەبژێردرێت  .ئەو چەشنە سیستمە تەنانەت بۆ دەوڵەتە شارە
نموونەییە بچووكەكان ( « لەمەودای  9میل لە دەریا «) كە ئەو سیستمە
سەرلەبەر بۆ ئەوان لەبەرچاوگیراوە وەك كارنامەیەكە كارەساتبار خۆی دەنوێن ێ
لەباشترین حاڵەتدا ،ئەو نموونەشارە بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەرانە بێزاركەرە ؛
چونكە هەموو شاعیران ،شانۆنامەنووسان و ئەوانەی كە جۆرە نادروستەكەی
مۆسیقا دەژنن ،هەروەها پارێزەرانی داكۆكیكار و یاساناسان تیایدا مافی بەشداری
و ئامادەبوونیان نییە ،لەخراپترین حاڵەت ،نموونەشاری ئەفالتون بریتییە لە
كابووسێك لە خۆپەرستی كە بەخێرایی هەموو شێوازە ناپەسەند باوەكان كە بۆ
پاراستنی وەه��ا سیستمێكی نامرۆڤانە پێویستن لەخۆیدا دروس��ت دەك��ا و
پەرەپێدەدات ،بەهۆی چاوبەدواداخشاندن و بیركردنەوە ،بەئاسانی دەتوانین
هەڵەی ئەو خەیاڵپاڵویە راشكاوە ،تێبگەی ،تەنانەت وێناكردنی خوودی ئەفالتون،
ئەو تووشی ژمارەیەك ناكۆكی دەكاتەوە (لە نمونە شاری ئەفالتون) دا شاعیران
بێبەش و هەاڵوێركراون ؛ كە چی خودی ئەفالتون لە میانی پاسا و بەڵگەكاریەكانیدا،
سوود لەزۆر وێنەو دیمەنی شاعیرانەی پلە یەكەم وەردەگرێت ،بەهەمان شێوە
پەرستنی خواكان ئایین و ئەفسانەكانیش قەدەغە كراون ؛ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا،
ئەفالتون خۆی چەندین ئەفسانە لەو بەرهەمەیدا(واتە لە كۆمار) جێدەكاتەوە و ((
فەیلەسوف فەرمانڕەوایان)) زۆر سەیر لە كاستی* كەشیشان دەچن ئەفالتون
هەروەها خۆی بە خوایەكی ئایدیالی دەناسێن ێ ؛ خوایەكی سەرسەخت كە پێویستە
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فەرمانی لێوەربگیر ێ (وەك دەڵ ێ بوونی ئەو مایەی سەلماندن و دیاریكردن نییە).
راستیەكەی ئەوەیەكە تێڕوانینی ئەفالتون لە كۆماری ئایدیاڵی ،وەك دیارە
بەتەواوی بەرهەمی رۆژگار خۆیەتی ماوەیەكی كەم پێشتر ئەسینا لە جەنگی
(پلوپونزی)دا لەبەرامبەر (سپارت) شكستی خواردبوو ،نە دیموكراسی كاریگەری
هەبوو بوو و نەحكومەتی دیكتاتۆری وئەسینا ،لەبەرئەوپەڕی رەوشی نالەباری
خۆی پێویستی بە حكومەتێك هەبوو كە بتوانێ نەزم و دیسپلین بەرقەرار بكات
(.لەراستیدا ،بەشێك لە شرۆڤەكاران ،وای بۆ دەچن كە ئەو كاتەی ئەفالتون قسە
لە دادگەری دەكات ،زیاتر مەبەستی شتێكە كە پتر لە «چەمكی» دیسپلین و رێك
و پێكەوە نزیكە نەك دادگەری ) ئەفالتون وای بۆچووكە رێگاچارەی ئەو پرسە
لە كۆمەڵگەیەكی تەواو كۆنترۆڵكراوی وەك ئەو كۆمەڵگەیەی كە (سپارت)دا
بەرقەرار بوو ،بەدی دەكرێ و دەست دەكەوێ ،بەاڵم سپارت ،بەپێچەوانەی
ئەسینا ،كۆمەڵگەیەكی ب ێ فەرهەنگ و لەرووی ئابووریەوە دواكەوتوو بوو،
كۆمەڵگەیەك كە بۆ مانەوەی خۆی ،ناچاربوو توێژێك لە كەسانی دڵڕەق و ب ێ
مێشك بارێنی ێ كە بێ چەندو چوون بڕیارو فەرمانەكان جێبەجیبكەنو دوا
هەناسەیان نەبەر بكەن ،كاری ئەو توێژە بەوشێوەیە بوو كە كەش و هەوای ترس
و تۆقاندن لەنێو چین و توێژە هەژارەكانی دەوڵەتشار كە رۆژبەرۆژ نافەرمانتر
دەبوون ،بچێنن و چاوی دراوس ێ پێشكەوتووەكانی سپارت كەلەرووی ئابووریەوە
بە توانا بوون بشكێنن و ناچاریان بكەن ملكەچ بن ،ئەفالتون یان ئاگای لەو پرسە
نەبوو،یاخود حەزی لێنەبوو رەچاوی بكات ،ئەفالتون بەبەگشتیكردنی تیڕوانینی
ئەخالقیی سادەداڵنەی سوقرات ((چاكەكاران خۆشبەختن)) لەوباوەڕەبوو كە
((تەنها زۆرداران چارەڕەشن )) كۆمەڵگەیەكی دادگەرانە بە زۆرە مل ێ بنیات بن ێ
تا هەموو كەسەكان باش ببن ،بەاڵم ئەفالتون چ شتێكی مەبەست بوو ؟ دروست
تەرحێكی لەو جۆرانەی كە ئێوە لەبیرمەندێكی باوەڕدار بە پرەنسیپ و لێبڕاو كە
لەباغی ئەكادیمیادا خەڵوەتی هەڵبژاردووە ،چاوەڕێ دەكەن ،ئەو تەرحە هەرگیز
پراكتیزە نەبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا سەیر لەوەیەدا كە وەها تەرحێك یا شتێكی لەو
چەشنە ،پراكتیزە بوو،بۆماوەی پتر لەیەك هەزار ساڵ ،كۆمەڵگەی سەدەكانی
ناوەڕاست ،بە چینە هەژار و بێدەرەتانەكان ،كاستی سوپاییەكان و كەشیشە
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دەسەاڵتدارەكانی خۆی ،هاوشێوەییەكی بەرچاوی لەگەڵ كۆماری ئەفالتوندا
هەبوو ،لەسەردەمی نوێدا ،كۆمۆنیزم و فاشیزم ،زۆرێ��ك لە تایبەتەمندیە
بنەڕەتیەكانی كۆماری (ئەفالتون) یان وەرگرت و هەڵبژارد.
ئەفالتون چەندین ساڵ درێژەی بە وانەوتنەوەدا لە ئەكادیمیادا ،ئەكادیمیای
گەیاندە ئاستی باشترین خوێندنگەی ئەسینا ،ئەوسا لەساڵی  367ی پێش زانیین،
لە(دیون) ی دۆستی گۆێبیستی ئەوە بوو كە دیونوسیوس ،فەرمانڕەوای ستەمكاری
سیراكۆس ،م��ردووەو كوڕەكەی (وات��ە دیونوسیوسی دووەم) شوێنی ئەوی
گرتۆتەوە ،باوكی دیونوسیوسی دووەم ،چەندین ساڵ كوڕەكەی خۆی زیندانی
كردبوو تا ر ێ لە هەرچەشنە ئارەزووێك بگرێ كە دەنگ ب ێ كوڕەكەی بۆ
جێگرتنەوەی بەر لەوادەی خۆی بكەوێتەسەری دیونوسیوسی كوڕ ،كە لە كۆشكی
پادشاییدا زیندانی بوو ،بە هەوڵدانێكی سەخت پارچە تەختەی بەمشار دەبڕینەوە
و مێزو چوارپایەی لێدروست دەكردن و بەوشێوەیە رۆژەكانی بەسەر دەبردن
 .بەقسەی دیون ،دەرفەتێكی باش بۆ ئەفالتون فەراهەم ببوو ،ئێستا ئیدی
فەرمانڕەوایەكی ئایدیاڵ بۆ ئەفالتون بوونی هەبوو ،تاكو رێورەسمی فەیلەسوف
فەرمانڕەوایی فێربكات ،زەهنی ئەو ئەندێشەیتری تێنەخزا بوو و ئەفالتون
دەیتوانی كۆماری خۆی كەمەبەستی بوو بخاتەبواری كرداریەوەو پراكتیزەی بكات،
ئەفالتون لەبەرهۆیەك ئەو ئاسۆ ( )Prospectیەی بەپەسەند نەبینی (لەوانەیە ئەو
نیگەرانـــــــــــی مەوقیعیەتـــــی پێرێكی 61ساڵە بووبێت،كە لە كۆماری ئایدیاڵدا
نیشتەجێ دەبوو ،ئایا ئەویش دەبوا بۆ پەیوەست بوون بەریزی بژاردەكان ،ناچار
بێ مل بۆ ئەنجامدانی بەرنامە رێژكراوو درێژخایەنی وەرزش و مۆسیقای سەربازی
بدات؟) بەمپێیە دواجار ((،ترسی من لەوەی كە بەرزەفڕی و نەفسبەرزیی خۆم
لەدەست بدەم و لەبەرچاوی خۆمدا ببمەكەسێكی شووم كە تەنها قسەدەكات و
هەرگیز قسەكانی پراكتیزەناكات )) بووە هۆی ئەوەی كەلەبەرامبەر داوا و تكای
برادەدەرەكەی خۆی ،رازی بب ێ و بەرەو سیسیل بكەوێـتە سەفەرێكی درێژ ،كات ێ
كە ئەفالتون گەیشتە سیسیل ،دەربارەی دیونوسیوسی دووەم ببووە مەكۆی
پیالن و پیالنگێڕی ،ژمارەیەك لە دەربارەیە دەسەاڵتدارو خاوەن ئوتۆرتەیكان،ئەو
(پیرە ) پۆشتە هۆشمەندەیان لەكاتی دیداری پێشووتری ئەوەوە ،لەیاد مابوو و
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ژمارەیەكیان وەك دیار بوو گەرەكیان بوو ئازار و كێشە بۆ (دیون) یش دروست
بكەن ،لەماوەی چەند مانگدا،ئەو دوژمنانەی فەلسەفە ،كەوتنەكار و هەم ئەفاڵتون
و هەم دیوانیان بەخیانەتكرای تۆمەتبار كردن (داویكی هەمیشەیی بۆ ئەوانە كە
پرۆژەی نموونەشاریان لەسەردابوو) لەسەرەتادا ،فەرمانڕەوای دارتاش،نەیدەزانی
چیبكات ،ماوەیەك دواتر ،ئەو كە لەدەسەاڵتی دیوان هەراسان ببوو ،خاڵی
خۆی دوورخستەوە؛ لەگەڵ ئەوەشدا رێی لەوە گرت كە ئەفالتون دەرباری
ئەو بەج ێ بێڵێ ،ئەو فەیلەسوفی پیری ئاگاداركردەوە كە پیێخۆش نەبوو ئەو
كاتەی ئەفالتون دەگەڕایەوە بۆ ئەسینا بەخراپە باسی بكات  .خۆشبەختانە،
دۆستان ،هەر زوو رێو شوێنی راكردنی ئەفالتونیان رێكخست و بۆ ئەسینا
گەڕایەوە جێیەك كە قۆتابیان وەفاداری دەبون ،لەئەكادیمیادا چاوەڕوانیان دەكرد،
بەاڵم دیونوسیوسی دووەم لەراكردنی ئەفالتون نیگەران و دڵگران بوو ،ئەو
سوودێكی زۆری لە هەڤپەیڤینەكانی خۆی لەگەڵ ئەفالتون وەرگرتبوو ،گەرچی
نەیدەویست هیچ كام لە ئەندێشەكانی ئەو بكەونە بواری كرداری و پراكتیزە ببن
( سیراكوس هەرگیز لە رەوشێكی وانەبوو كە ئەو جۆرە تاقیكردنەوانە لەسەر
خۆی بەشتی شیاوو رەوا بزانێ لەوی دەمێ سیراكوس تاكە دەوڵەتێكی بەهێز
بوو،كەتوانیبووی بەرەنگاری دەستدرێژی كارتاژ بۆ سەر ئێتاڵیا –جێبەجێ بكات كە
تیادا كارتاژ كۆماری یەكەمینی رۆمای سەرنگون كردبوو–ببێتەوە )  .واپێدەچێ كە
دیونوسیوس ،وردە وردە ئەفالتونی وەك پیریك یان باوكێكی مەعنەوی تەماشا
كردبێ ،گۆمانیتیا نییە كە ئەو بەخیلی بەو پەیوەندی و عەالقەیەی ئەفالتون
بۆ خاڵی ،واتە دیون،دەبرد دیونوسیوسی دووەم ،داوای لە ئەفالتون كرد كە
بگەڕێتەوە سیراكوس و بەردەوام بە تكا و داواكانی خۆی ئەفالتونی هەراسان
دەكرد ئەو بە یادەوەرێكی نیگەران  ،بەهەموو ئەوانەی گۆێیان لە قسەكانی
دەگرت ،راگەیاند،كە ئیدی بەب ێ هەڤپەیڤینی مامۆستای خۆی لە فەلسەفە ،ژیانی
ئەو بەهایەكی بۆ مانەوە تیا نەماوەتەوە .سەەرنجام دیونوسیوس خێراترین كەشتی
جەنگیی خۆی ناردوە ئەسینا و هەرەشەی كرد كە ئەگەر ئەفالتون نەهێتە سەردانی
و دیداری نەكات ،هەموو داراییەكانی دیون لەسیراكوس (( كەبڕی ئەو داراییانەش
مەزەندە دەكرا )) دەست بەسەردا دەگرێ ،دواجار ئەفالتونی تەمەن ( )71ساڵ،

26

هەرچەند هەستیدەكرد كە ئەو كارە دوورە لە ژیری ،سواری كەشتی بوو و
تاكو بچێتە سیراكوس ،واپێدەچ ێ ئەوەی كە ئەوی رازی كرد بچێتە ئەوسەفەرە،
دیون بوو لەو كاتەدا ،لەجیاتی خولیای بنیاتنانی نموونە شاری ئەفالتون و ((
ئەندێشەی سەلماندنی بەرزتر بوونی رۆح لەجەستە بۆ فەرمانڕەوای زۆردار)) بێت
بەرادەیەكی زۆر سەرقاڵی پرس و خولیا گەلی تربوو ،زۆری نەبرد كە ئەفالتون،
جارێكی تر بووەوەو زیندانێكی راستەقینە لە سیراكوس ،زیندانێیك كە بەلێبڕاوی
ئەوەی رەتدەكردەوە كە رۆژی دووج��ار تا ورگی رەپ دەب ێ پڕی بكات لە
خواردنی ئیتاڵیایی و بەوپەڕی تووڕەییەوە هەموو شەو ێ بوونەوەری ناپەسەندی
لەسەر نوێنی خۆی دووردەكردنەوە ،بەاڵم خۆشبەختانە جارێكی دیكەش دەربازی
بووەوەو ئەمجارەیان بەیارمەتی فیساگۆرسێیكی هاودڵ و هاوبیری خەڵكی تارانتۆ
كە لەناكاو دەركەوت و ئەفالتونی لە كپترین ساتەكانی شەودا،بەكەشتی خۆی برد،
فەیلەسوفی پیر لەتەك كۆیلەكان كەلەژێر زەبری قەمچی ،ئازایانە سەوڵیان لێدەدا
و كەشتیەكەیان بۆ پێشەوە لێدەخۆری ،خێرا بەرەو ئەوبەری دەریا بۆ باوەشی
ئاسوودەی ئەسینا ،وەرێكەوت چەند كاتژمێرێك دواتر «دیون» بەوئامانجەگەیشت
كەرەنگە هەمیشە بەتاسەیەوە بووب ێ  :ئەو پەالماری سیراكوسیدا ،دیونوسیوسی
دووەمی وەال ناو خۆی دەسەاڵتی گرتەدەست ،ئێستا كە سەرەنجام بەخت یاوەری
دیون بوو ،ئایا ئەو هەوڵیدا كە كۆماری ئەفالتون بنبات بنێ؟ وەك دەبینین
نەخێر ،ئەوەی نەكرد بەاڵم چارەنووس وابوو ،لەوەتی كە دادگەریی ئەفالتونی
سەرنەكەوێ ،دادگەریی شاعیرانە بەئەنجام بگات  :زۆری پێنەچوو كە دیون
لەوپەڕی سەرسوڕماندا ،بەهۆی خیانەتی یەكێك لە قوتابیانی پێشووی ئەفالتون،
كوژرا ) بەمشێوەیە ،هەنگاوەنانە تیژەكانی ئەفالتون بە نێو قەڵەمڕەوی سیاسەت
كۆتاییان هات ،ئیمپراتۆریای رۆما ،لەدەستی (ئەندیشە سیاسەكانی ئەفالتون )
قوتاری بوو و لەمەترسی دەرباز بوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بەرهەمی تێڕوانینە
تاقینەكراوەكانی ئەفالتون ئەوەبوو كە دنیای سەدەكانی ناڤین كە لە هەناوی
ئیمپراتۆریای رۆماوە دروست ببوو ،ئەڵگو و سەرمەشقێكی لەبەردەستدا هەبێ و
لەسەردەمی نوێدا ،نموونەكانی وەكو ستالین و هیتلەر بۆ هەنگاوەكانی خۆیان
پێشینەیەكی هەبێ ،ئایا ئەفالتون سەرلەبەر كەسێك بوو كە لەرووی منجڕیەوە
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پێ لەسەر ئەندێشەی و بۆچوونە نادروستەكانی خۆی دابگر ێ ؟ لەدیدی ئەودا
تەنها ئەقڵ ئەو توانایەی هەیە بگات بە مەعریفەی و دەركی راستەقینەو وەها
كارێك لە دەستی هەست ونەست و مەزەندە نایە ،ئەگەر بڕیار ب ێ رۆح بگاتە
حەقیقەت ،دەب ێ خۆی لە جیهانی تاقیكردنەوە و هەست بكێشێتەوە ،لەكاتێكدا
كە ئەفالتون بەرشتی باوەڕی بەو پرسە هەبوو ،لەیەكەم نیگادا ،سەختە ئەوە
تێبگەین ،كە ئەو چ مەبەستێكی لە داڕشتنی یاسا بۆ نموونە شارەكەی خۆی
هەبووبێ ،ئەو دیدگا فەلسەفیە ،ناكۆكە لەگەڵ نەریتی باو لە سیاسەت ،بەمەشەوە
بەقسەی
ئەفالتون «ئاستەنگەكانی رەگەزی مرۆڤ ،كۆتاییان نایە ،مەگەر ئەوەی
كە فەیلەسوفەكان خۆیان ببنە فەرمانڕەوا یان فەرمانڕەواكان خودی خۆیان بدەنە
فەلسەفە» (بەكردەوە ،تەواو شتێكی پێچەوانەی ئەوشتە كەوتووەتەوە ،ئەو
فەرمانڕەوایانەی كە بیرو ئەندێشەی فەلسەفی ئیلهامبەخشیان بووە ،بەبەراورد
لەگەڵ ئەو فەرمانڕەوایانەی لەفەلسەفە بێئاگا بوون ،زۆر زیاتر بەاڵو كارەساتیان
بەبارهێناوە ) .لەسێگۆشەی گۆشە وەستاودا دووجای ژ ێ ئەكاتە كۆی دووجای
دووال وەستاوەكە (ئەو دوو الیەی كە دەوری گۆشە وەستاوەكەی داوە).
2
+
2
=
2
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یاسای فیساگۆرس
رەه��ەن��دە ناسیاسیەكانی فەلسەفەی ئەفالتونیش چەندین س��ەدە،
كاریگەریەكی زۆر گەورەیان لەدوای خۆجێهیشت.
ئەمە زیاتر لەوەوە سەرچاوەی گرتبوو ،كە فەلسەفەی ئەفالتون ،بەچاكی
لەگەڵ مەسیحیەت ئاوێتە بوو ،بنچینەیەكی فەلسەفی عەقاڵنی تری بەمەسحیەت
بەخشی ،كە لە سەرەتا تەنها هەرباوەڕ بوو.
(سەرەنجام وایلێهات ،كە ئیدی نكۆڵیكردن لە مەسیحیەت ،بە تەن ێ بەس
نەبوو؛ دەبوا نادروستیەكەشی بسەلمێندرێ  ).بە بڕوای ئەفالتون ،رۆح ،یان
نەفسی ئادەمیزاد ،لە سێ بەشی لێكجیا پێك هاتووە :بەشی عەقاڵنی ،لە هەوڵی
ژیریی و هۆشمەندی دایە ،بەشی چاالكی رۆح(یابەشی بوێر) لەهەوڵی بااڵدەستی
و بەرزتر بووندایەو مەیل و مگێزەكان ،خوازیاری تێركردنی خۆیانن( .س ێ
كۆڵەكەی ئەو كۆمەڵگەیەی ،كە ئەفالتون لە كۆماردا وێنایان دەكات ،رەنگدانەوەی
ئەو بەشانەیە :فەیلەسوفەكان ،كەسانی ئەهلی كار یان جەنگاوەران و لومپنەكان،
كە تەنها مژوڵ و سەرقاڵی كاری خۆیانن و لەبیری چێژ وەرگرتن و مگێزەكانی
خۆیانن ،عەقڵ ،حكومەت بەسەر مرۆڤی دروستكار (بادادگەر)دا دەكات؛ بەمپێیە،
هەریەك لەوس ێ بەشە ،رۆڵی تایبەتی خۆی هەیە.
ئێمە بەب ێ تێركردنی مەیل و مگێزەكانی خۆمان ،نەماندەتوانی درێژە
بە ژیان بدەین،بەهەمان شێوەی كە ئەگەر كرێكاران ،دەستیان لەكارو تێركردنی
مەیلەكانی خۆیان بكشێنەوەو لەجیاتی ئەوە هەوڵیان دابا ببنە فەیلەسوف،
شیرازەی هەموو كۆمەڵ ،وردە وردە تێكدەچوو لێكهدەوەشایەوە .پوختەی باسەكە
ئەوەیە كە دروستكاری (یا دادگەری) ،تەنها ئەو كاتە دێتە دی ،كەهەریەك لەس ێ
بەشی رۆح ،بە ئەركی دیاریكراوی خۆی هەستێ؛ هەروەك لە س ێ كۆڵەكەی
كۆمەڵ ،رۆڵی خۆی لە كۆمەڵگەدا یاری بكات.
(میوانداری) لەچاو بەرهەمەكانی تریدا ،دڵگیرترین بەرهەمی ئەفالتونە،
كەتایبەتە بەباسكردن دەربارەی سیما جۆراوجۆرەكانی ئەڤین.
یۆنانیانی دێرین ،لەعیشق و ئەڤینداریدا پارێزگار نەبوون و بەشێك لە
هەڤپەیڤنی (میوانداری) كەتیایدا (ئالكیبیادس) رووداوی عەشقی هاوسێكسبازانەی
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خۆی بۆ سوقرات باسدەكات ،وای لەو بەرهەمەكرد بەشێوەیەكی فراوان لە
ریزی بەرهەمە قەدەغەكراوەكان بژمێردرێ و ببێتە یەكەمین شاكاری ئەدەبی
ژێرزەمینی ،لەسەردابەكانی ،دێرەكانی سەدەكانی ناڤین( .تا ساڵی چاپە نوێكانی
(میوانداری) بەشێوەیەكی فەرعی لە لیستی كتێبە قە دەغەكانی كڵیسای كاسۆلێك
دابوو) .
ئەفالتون (ئیرۆس =eros-خواوەندی ئەڤین لە ئەفسانەی یۆنانی)ی بە
بزوێنەری رۆح بەالی چاكەكاری دەزانی ،ئیرۆس لەنزمترین شێوەی خۆی ،لە
ئەڤینی ئێمەدا ،بە مرۆڤێكی جوان ومەیلی ئێمە بۆمانەوە -كە لەرێی هێنانە دنیای
منداڵێك لەوەوە ،خۆی نیشان دەدا -دەردەكەوێ.
(هەرچەندە سەختە لەوە بگەین ،كە ئەو قسەیە چۆن سەبارەت بە
ئالكیبیادس ،لەجێی خۆی دەبێ ،چونكە سوقرات كەسێكی جوان نەبوو ،هەروەها
بەهیچ شێوەیەك رێی تێنەدەچوو ،كە لەو پەیوەندیە ئەڤینداریەدا ،منداڵێك بهێتە
دنیا ).شێوەی بەرزتری ئەڤین ،لەخۆگری هاودڵی لەگەڵ ئامانجە مەعنەویەكانی
ترەوە ،ئەو جۆرە ئەڤینە ،سەرچاوەی چاكەی كۆمەاڵیەتیە .بەرزترین شێوەی
ئەڤینیی ئەفالتونی ،سەرتاپا ئەڤین بۆ فەلسەفەیەو ترۆپكی ئەو ئەڤینە،
وەدەسهێنانی بەدیكردنی عیرفانی ئایدیای چاكەیە.
ئەندێشەكانی ئەفالتون لەبواری ئەڤین ،كاریگەریەكی قوڵی لەدوای خۆی
بەجێهشت ئەو ئەندێشانە لە چەمك و تێگەیشتنی ئەڤینی شاهانە (یا ئەڤینی
دەرب��اری=  ،courtly loveشێوەیەك لە ئەڤینی ئەفالتونی ،كە سیماكەی لە
بەرهەمەكانی شاعیرانی وەك(پترارك)دا بەرچاو دەكەوێ.و.ف) كە شاعیران-
(تروبادۆر= ،Troubadorشاعیران و خوێنەرانی گەڕۆكی فەرەنسی لەسەدەكانی(
11تا13زایینی.و.ف) لەسەرەتاكانی سەدەكانی ناڤیندا ،زۆر خولیای بوون
دەردەكەوێ ،تەنانەت هەندێ لەوێناكردنی
ئەفالتون بۆ ئیرۆس ،تەرحی سەرەتایی فانتازیا سێكسیە درەوشاوەترەكانی
(فرۆید) بەدیدەكەن .ئەمڕۆ كە بەرادەیەك عەیاری تێگەیشتنی ئەڤینی ئەفالتون
كەمبوەتەوە ،كە ئەو چەمكە دەتوانین بڵێن دەرخەری شێوەیەكی وەالنراوی
خولیاو دڵدادەیی نێوان ژنان و پیاوانە .تەنانەت تیۆری ئایدیاكانی ئەفالتون،
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كە ئامانجەكەی بریتیبوو لە چوونی ئێمە بەرەو الی دەركی عیرفانی ،جوانی،
حەقیقەت و چاكەكاری ،لەئێستادا ،بەشی هەرەزۆری شكۆی كاریگەرێتی خۆی
لەدەستداوە.
رەخنەگرەكان دەڵێن كە ئەو تیۆرە تەنها ئەوە پێشبینیدەكات،كە جیهان
وەكو زمان كاردەكات و بۆ چەمك و زاراوە گەلی ئەبستراكت ،قەڵەمڕەوێكی
باشترو بااڵتر بە پێویست دادەنێ.
ئەو گریمانەیە رەنگە هەڵەبێ ،بەاڵم ئێمە هێشتا بە تەواوی خۆمان
لەدەستی دەرباز نەكردوە ،ئەفالتون دەیوت كە جیهانی واقیعی ،بەو چەشنەی
ئێمە لە رێی ئەزموون و زمانەوە دەركمان كردوەو وێنای دەكەین ،نییە ،جا بۆچی
بەو چەشنە بێ؟ لەراستیدا دوورە كە ئاوابێ،
بەاڵم چۆن دەتوانین رۆژێك لەوە بگەین؟
ئەفالتون لەتەمەنی()81ساڵیدا چاوەكانی لێكنا و لە ئەكادیمیادا بەخاك
سپێردرا ،هەرچەندە فەلسەفەی ئەفالتون دوورە لەواقیع ،زۆر لە تێزو گریمانەكانی
ئەو ،هێشتا لە تێڕوانینی ئێمە بۆ جیهان ،ماونەتەوە ،ئەو خەسڵەتەش كە لەناوی
ئەوەوە جیابوەتەوە ،هەروا دەرخەری شێوەیە كەلە ئەڤین ،كە رۆژ بەرۆژ دوورتر
دەكەوێتەوە؛ ئەڤینێك كە رەنگدانەوەی تیۆری ئایدیاكانی ئەوەو پەیوەندی
پێیانەوە هەیە ،ئەكادیمیای ئەفالتون ،لە ئەسینا رۆژگاری رەونەق و شكومەندیی
خۆی تەیدەكرد ،تا ئەوەی كە دواجار بەدەستی ئیمپراتۆر (یوستینین)،لەساڵی()529
ی زایینی ،داخرا ،یوستینین بۆ سەركوتكردنی كلتوری (شیركئامێز)ی یۆنانیانە بە
پشتیوانی مەسیحیەت ،بەوكارە هەستا ،ئێستا زۆر لە مێژوونوسان ،ئەو مێژوە بە
نیشانەی كۆتایی هاتنی كلتوری یۆنانی رۆمی و دەستپێكی چاخی تاریكی دەزانن.
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پاشكۆ
دروست وەك ئەوی دوای سوقرات ،ئەفالتونی خوێندكاری هاتە نێوەوە،
ئەرستۆی خوێندكاری ئەقاڵتونیش دوای ئەفالتون دەركەوت ،تا بەهەرسێكیان
(س ێ كوچكەی رێبەری)ی فەیلەسووفانی گەورەی یۆنان تەواو بكەن ،ئەرستۆ
شان بەشانی ئەو پێشنیازە هزریە زۆرانەی كەتایبەت بوون بەخۆی ،تێڕوانینی
ئەفالتونیشی پوختكردو پەرپێداو خستیە بەرباری سەرنج و رەخنەو لەو رێرەوەدا،
فەلسەفەیەكی تایبەت بەخۆی ئافراند ،بەاڵم فەلسەفەی ئەفالتون ،بە شێوەی
پووختەتری ،لە ئەكادیمیادا ،ه��ەروا ب��رەوی هەبوو ،لەو ێ بوو كە بەناوی
قوتابخانەی ئەفالتونەوە ناوبانگی دەركرد.
لەگەڵ دەركەوتنی ئیمپراتۆریای رۆم ،ئەم قوتابخانە فەلسەفیە ،هێدی
هێدی پەرەی سەندو لەو رێرەوەدا زۆر الیەنی جیاجیا لە فەلسەفەی ئەفالتون،
خرانە الوە ،زۆر روونە لە ئیمپراتۆریایەكدا كە نموونەی وەك (كالیگوال) یا(
نیرۆن) لە لوتكەكەیدا بوون ،هەرچەشنە قسەكردنێك سەبارەت بە نموونە شارە
سیاسیەكان ،كارێكی بوو دوور لە عەقڵ.
ئەندێشەكانی تری (ئەفالتون) وەك تێڕوانینەكانی لە بواری بیركاری،
بەتەواوی پشتگوێخرا ،چونكە رۆمیەكان ،هیچ حەزو خولیایەكیان لەگەڵ بیركارییدا
نەبوو.
بە تێپەڕبوونی ساڵ ،كەم كەم قوتابخانەی ئەفالتون گۆڕانی بەسەر
داهات ،سەرەنجام ژمارەیەك لە وەفارداترین خوێندرانی ئەو قوتابخانەیە ،گەیشتە
ئەو ئەنجامەی ،كە ئەگەر چی فەلسەفەی ئەفالتون ،فەلسەفەیەكی راست و
دروستە ،بەاڵم خودی ئەفالتون ،زۆربەی ئەوەی كەقسەی لەبارەوە دەكرد،
تێینەدەگەیشت ،ئەو فەیلەسوفانە گەیشتە ئەوەی كە خۆیان وتەكانی ئەفالتون
هەڵێنن و تێیانبگەن ،لە ئەنجامدا هەڵێجان و شیكردنەوەیەكی نو ێ لەفەلسەفەی
ئەفالتون هاتە كایە كە بەقوتابخانەی (نوێ ئەفالتونی) ناوی دەركرد .بەشێوەیەكی
گشتی ،نو ێ ئەفالتونیەكان ،جەختیان لەسەر توخمە عیرفانیەكانی قوتابخانەی
ئەفالتون دەركردەوە ،ئەوەی كە ئەوان باوەڕیان پێ بوو ،باوەڕبوون بە زنجیرە
كاستەكانی بوون ،كە لە فرەیی دەست پێدەكات و سەرەنجام بە چاكە(یان تاك)
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كە ئەوپەڕی سادەیە كۆتایی دێت.
بەرجەستەترین نوێنەری قوتابخانەی نوێ ئەفالتونی ،ئەفالتین (پلۆتینوس)
ی فەیلەسوفی سەدەی سێیەمی زایینە ،ئەو كە لە ئەسكەندریە خوێندویەتی،
قوتابی مەسیحیەكی لە ئایین و هەڵگەڕاوە بوو كەببوە پەیڕەوكاری قوتابخانەی
ئەفالتون( ،بۆیە) بەشێك لە ئەندێشەكانی ئەفاڵتین ،كەشو هەوایەكی كەم تا
زۆرێك مەسیحیانەیان هەیە ،بەاڵم لەهەمانكاتدا كە مەسیحیەت و قوتابخانەی نو ێ
ئەفالتونی ،لە گۆشەوكەناری ئیمپراتۆریای رۆمدا پەرەیان دەسەند ،بەشێوەیەكی
كاریگەرانە ،دەستەویەخەی یەكتر بوون ،بۆ ماوەیەك قوتابخانەی نو ێ ئەفالتونی،
بە بەربەستێكی سەرەكی بەردەم شەپۆلی پەرەگرتنی مەسیحیەت دەژمێردرا.
بەاڵم لەسەدەی چوارەم قەشه (ئاگوستین )ی خەڵكی هیپۆ ،باشترین
مێشكی بیرمەندیی فەلسەفی لە سەردەمی ئەرستۆ بە دواوە لەدایكبوو ،ئاگوستین
لەنەمانی جەوهەری عەقاڵنی لەمەسحیەتدا نیگەران بوو ،خولیای قوتابخانەی
نو ێ ئەفالتونی بوو ،سەرەنجام ناوبراو لە پێكەوەگونجاندنی فەلسەفەی ئەفاڵتین،
لەگەڵ یەزدانناسی ئەرسەدوكس ،یان نەریتی مەسیحی ،سەركەوتنی بەدەستهێنا
بەمتەرزە ،مەسیحیەت بووە خاوەنی بنەمایەكی عەقاڵنی مكومترو ئەندێشەگەلی
گۆڕدراوی ئەفالتون ،لەگەڵ تاكە دەسەاڵت و هێزێكی عەقڵیدا ،كە بەكردەوە
بەدیار كەوت ،لەتوانایدایە لەقۆناغەكانی تاریكیدا سەركەوتوانە بۆی دەرچێ،
یەكیگرتەوە.
بەمشێوەیە ،قوتابخانەی نو ێ ئەفالتون (بەشێوەی جیا جیا خۆیەوە) بوو
بەبەشێك لەنەریتی مەسیحی و لەهەموو سەردەمەكاندا ،ژمارەیەك بیرمەندی
هێنایە ئارا ،كەباشتر لەخودی ئەفالتون لە ئەفالتون ،دەگەیشتن :ئەفالتونیەكان،
نوێ ئەفالتونیەكان ،قەدیس ئەگوستین و نموونەی وەك ئەوان ،پەیڕەوكارانی
قوتابخانەی ئەفالتون ،لەراستیدا تا سەدەی بیستەم ،لەزانكۆ گەورەكانی ئەوروپا-
بە تایبەت لە ئەلمانیاو كیمبریج -ئەستێرەیان لەگەشتی دابوو ،بەاڵم لەم رۆژانەدا
ئەو باوەڕە هەیە ،كە ئەو شێوازە لەنێو چووە.
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لەنوسینەكانی ئەفالتون
فەلسەفە بەسەرسامیەوە دەست پێدەكات
، d155تەئەتتوس(
لەو بارەیەوە نواندێك هەیە ،كە نیشان دەدا چۆن،دەش ێ سروشتی(مرۆڤانە)
ی ئێمە ببێتە سروشتێكی رۆشبین ،یا هەرلە نێوگومڕاهی دا بمێنیتەوە ،رەوشی
مرۆڤەكان وا وێنا بكە ،كە لەجۆرە ئەشكەوتێكی ژێر زەمینیدا بەسەر دەبەن،كە
رێڕەوێكی درێژی كراوەی روو لە رووناكی هەیە ،مرۆڤەكان لەمنداڵیەوە لەوێدا
ژیاون و پێ و گەردنیان وا بەزنجیر بەستراوەتەوە ،كە ناتوانن تەكان بخۆن،
یان سەری خۆیان بۆالی چەپ وراست بسورێنن ،تەنها دەتوانن رووبەڕووی
خۆیان ببینین لەسەرەوەترو كەمێك دوورتر ،لەپشت سەریانەوە ،ئاگرێكی گڕدار
داگیرساوەو؛ رێگایەك لەنێوان ئاگرەكەو زیندانیەكاندا هەیە ،كە بەدرێژایی رێگایەك
دیوارێك هەیە ،دیوارێكی وەك ئەو پەردەیەی لە نمایشی (خێمەی شەویاری) دا
بەكاردەهێندرێ ،ئەوانەی یاریچەكان دەسووڕتین -لەكاتێكدا كە یاریچەكانی خۆیان
لەسەركاردەكەدا نمایش دەكەن (-لەبەرچاوی تەماشاكەران دیارنین.
وتی :ئەوەی باستكرد ،دەتوانم وێنای بكەم.
ئێستا بیر لەوە بكەوە كە لەپشت دیوارەكە ،كەسانێك هەن هەمووجۆرە شتێك -وەك پەیكەری لەبەردودار دروستكراوی مرۆڤ و ئاژەاڵ و شتگەی
جۆراو جۆری دیكە-یان هەڵگرتوە ،كە لەسەر دیوارەكە دیارن ،هەندێكیان
خەریكی قسكردنن و هەندێكی تریان كڕوكپ و بێدەنگن.
وتی :چ دیمەنێكی سەیر وێنادەكەیت و ئەمانە زیندانیگەلێگی چەند
سەیرن و ،ئەوانەی كە بەزنجیران بەستراون!.
گوتم :نە ئەو زیندانیانە دروست وەكو خودی ئێمەن ،چونكە یەكەم،
تۆ پێتوایە كە ئەو زیندانیانە ،جگە لەو سێبەرانەی كە رووناكی ئاگرەكەیان
لەدیوارەكەی روو بەڕوویان داوە ،شتێكی تر لەخۆیان و لەیەكتری دەبینن؟
چۆن دەتوانن لەوە زیاتر شتێكی تر ببینن ،لەكاتێكدا ئەوان ناتواننسەریان بۆچەپ و راستی خۆشیان بجوڵێنن .
-هەروەها لەو شتانەش كە ل��ەدواوەی ئەوانەوە هەڵگیراوە ،دروست
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هەمان ئەو سێبەرە ناچیزە دەبینن.
هەڵبەتە!لەگەڵ یەكتردا قسە بكەن ،ئایا بەدڵنیاییەوە ئەوكاتەی كە لەوسێبەرانەی دەیانبینن ،ناویان لێدەنێن ،وایان بیرنەدەكردەوە كە لەراستیدا لەمەڕ
شتگەلێكی راستەقینەوە قسە دەكەن؟
بێگومان بەو شێوەیە.جا ئەگەر ئەوكاتەی كەیەك ێ لە رێبوارانی پشت پەردەكەوە قسە بكات ودیواری رووبەڕووی ئەوان دەنگی رێبوارەكە بداتەوە ،ئەوا زیندانیەكان وادەزانن
ئەو دەنگە لەو سێبەرەوە هەڵدەستێ كە لەبەرامبەری چاوی ئەواندا رادەبرێ.
وتی :سوێند بەزیوس ئاوایە كەدەڵێی.
بەمپێیە ،لەهەر رووێكەوە ،زیندانیەكان وادەزان��ن ،كەواقیعیەت لەسێبەری ئەو شتە دروستكراوانە بتراز ێ شتێك نییە.
وتی :بێگومان بەو شێوەیە بیر دەكەنەوە.
(كۆمار ،كتێبی حەوتەم) a.c514،
*كەوایە دەب ێ لەو دەرنجامە بگرین ،كە پەروەردە ،بەوشێوەیە نییە،
كە هەند ێ كەس بیری لێدەكەنەوە ،قسەی ئەوان ئەوەیە كە پەروەردە ،بریتیە
لە ئاشناكردنی رۆحی ئادەمیزاد لەگەڵ مەعریفەتێك ،كە پێشتر لە رۆحدا بوونی
نەبووە؛ وەك ئەوەی بڵێی ،كە چاوێكی كوێر رۆشن دەكرێتەوە.
بەڵێ ،وادەڵێن.بەاڵم باسەكەی ئێمە ،نیشاندەدا ،كە قابلیەتی ناسینی حەقیقەت لەرۆحی هەموو مرۆڤەكاندا ،شتێكی خۆرسكەو بارودۆخی رۆح لەوەدستهێنانی
مەعریفەت ،وەكو چاوێك وایە ،كە ناتوانێ لەتاریكیدا رووبكاتە الی رۆشنایی،
مەگەر ئەوەی كەهەموو جەستەكە ،روو لەو الیە بكات ،بەوشێوەیە ،سەرەتا رۆح
دەبوا رووی لەو جیهانەی كۆن و گەندەڵ و سێبەرەكان وەرگێڕی ،تاكو چاوەكەی
بتوان ێ هێواش هێواش ،بەرگەی رۆشنایی دروەش��اوەو رووناكی حەقیقەت و
درەوشاوەترین گشت راستیەكان كەناومان ناوە چاكە-بگر ێ و خووی پێوە بگرێ.
(كۆمار ،كتێبی حەوتەم.)b-c518،

35

*خواوەند پاك وبێگەردە.
(كۆمار ،كتێبی پێنجەم.)e611،
*لە بیر نەچێ هاوڕێیكردنی خەڵك ،رێگایەكە بۆ گەیشتن بەكامەرانی؛
لەكاتێكدا خولق و خودی تاكڕەوانە ،لەجێی هاوڕێیەتی ،گۆشە گیری بەدواوەیە
(نامەكان ،نامەی چوارەم)c321،
*دادگەری لە مرۆڤدا ،دروست وەك دادگەری لە كۆمەڵگەیەو ئێمە ناب ێ
ئەوە ئەوە لەبیر بكەین ،كەدادگەری لەكۆمەڵگە ،بەومانایە كە هەریەك لەو س ێ
چینەی لەكۆمەڵگەدا هەن ،ئەركی دیاریكراوی خۆی ئەنجامبدا ...هەر لە یەكێك
لە ئێمە ،تەنها ئەو كاتە دادگەرین و بە ئەركی خۆمان هەستاوین ،كە هەریەك
لەبەشەكانی بوونمان ،دیاریكراوی خۆی ئەنجا دابێت...
(كۆمار ،كتێبی چوارەم(،لەهەندێ وەرگێڕاندا()d(44
*كاری عەقڵ ئەوەیە ،كە بە نوێنەرایەتی لەسەرجەم رۆح ،بەسود
وەرگرتن لەژیری و دوورئەندێشی ،حوكمڕانی بكات؛ لەكاتێكدا كە بەشە
چاالكەكەی رۆح ،دەبێ لەچوارچێوەی ملكەچی و پشتیوانی عەقڵدا ،ئەركی خۆی
بە ئەنجام بگەیەنێ..
كاتێك ئەو دوو بەشە بۆ دەركی ئەرك راستەقینەكانی خۆیان ،پەروەردەو
پێگەیشتن و راهێنران ،دەبێ بۆ ئەوە ئامادە بكرێن ،كە جڵەو ێ مەیل و مگێزە
زۆرەك��ان -كە بەتەرتیب گەورەترین بەشی رۆح پێكدێنن و سروشتەكەیان
بەچەشنێكە ،كە تێر بوونیان بۆ نییە-بگرنە دەست ،دەب ێ هەمیشە گو ێ بەزەنگ
بن و چاوەدێری ئەو مەیل و مگێزانە بكەن ،رێگە نەدەن ئەو مەیل و مگێزانە،
وەك دەڵێن لەو خۆشیە جەستەییانەدا نقووم ببن و بەوشێوەیە ئەوەندە تەنبەڵ
وقەڵەو لەتێربوون نەهاتوو بین ،كەجەستە ئیدی بە ئەركی دیاریكراوی خۆی
هەڵنەستێ ،بەڵكو لەجیاتی ئەوە هەوڵ بدات سەرلەبەری (بنچینەی)ی ژیانی
مرۆڤ سەراوبن بكات و مرۆڤ بكاتە كۆیلەی خۆی.
(كۆمار ،كتێبی چوارەم422،و.)e441
*خەونێكم بینی ،لەو خەونەدا پێیانگوتم ،كە (ئەستقسان)ی یەكەمین،
كەهەمووشتێك -لەنێویدا من و تۆ -لەوانە دروستكراون ،بەجۆرێكن ،كە هیچ
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كەس ناتوانێ روونكردنەوەیەكیان لەبارەوە بدات.
تەنها ئەوەندە دەك��رێ لەخۆوە ناوێك لەهەریەك لەو(ئەستقسات)
نەبنێین :ئێمە لەوە زیاتر ناتوانین شتێكی تریان بدەینە پاڵ ،ئەگەر بمانەو ێ تەنها
قسە لەخودی ئەوانەوە بكەین ،تەنانەت ناتوانین بڵێین كە ئەوان بوونیان هەیە،
یان نیانە ،چونكە گوتنی شتێكی ئاوا ،نیشانەی ئەوەیە كەخەسڵەتی بوون ،یان
نەبوونمان داونەتە پاڵ..
ئێمە ناتوانین هیچ یەك لەو ئەستقساتە سەرەتاییانە پێناسە بكەین ،تەنها
دەتوانین ناوێكیان لێبنێین ،چونكە ئەوان لەناوێك بتراز ێ شتێكی تریان نییە،
بەاڵم ئەو شتانەی كەلەو توخمانە پێكهاتوون ،لەو رووەوە كە بەوشێوەیە
پێكهاتوون ،بە ئاوێتەكایێك لەناوەكان ،كە وێنایەك پێكدێنن ،پێناسە دەكرێن:
چونكە وێناكردنێك بنەمای پێناسەی ئەوانە.
(تەئەتتوسیb202،و (هەندێ وەرگێڕان (.)b e201
*وایدابن ێ كە كەسێك شتێك ببینێ ،یان ببیسێ ،یان تێبینی شتێك
بكات و دواتر بەخۆی بڵێ ،ئەوەی من دەركی دەكەم ،كەم تا زۆر لەشتێكی تر
دەچێ ،هەرچەندە كەلە ڕاستیدا هاوشێوەیەكی الوازی ئەوشتەیە ).ئایا بەبڕوای
تۆ ،ئەوكەسەی كە ئەو جەستەی الدروست دەبێ ،ناب ێ ئاشناییەكی پێشتری لەگەڵ
ئەو(شتەی تر)دا هەبێ و لەراستیدا ئەو شتەی تری وەبیرهاتبێتەوە؟
هەڵبەتە..كەوایە ئێمە بەرلەوەی بۆ یەكەمجار شتگەلێك ببینین كە كەم و زۆر.
 نەك بەتەواوی -لەگەڵ یەكتر یەكسانن ،بەمسۆگەری ،دەركێكیپێشترمان لە یەكسانی هەبووە.
دروستە.هەروەها لەهەمانكاتدا ،ئەوە قبوڵ دەكەین ،كە تەنها لە رێی بینین،یان دەستلێدان ،یاخود لە رێیەكێ لە هەستەكان ،نەبوایە ،نەدەگەیشتینە وێناو
لێكدانەوەی یەكسانی و نەماندەتوانی پێڕابگەین .من ئێستا هەموو ئەم هەستانە
وەكو یەك بەدیدەكەم.
-سوقرات! بۆ مەبەستەگەلێك كە لە باسەكەی ئێمەدا مایەی سەرنجە،
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ئەمانە گشتیان وەك یەكن.
بە مپێیە ،بە مسۆگەری لەرێی هەستەكانەوە لەو پرسە دەگەین ،كەئەوشتانەی كەم تا زۆر یەكسانن ،بەتەواوی -بە مپێیە ،وەك چۆن بەرلەوەی
لەدایكببین و ئەو مەعریفەتەمان هەبووەو كاتێك كەهاتینە دنیا ،ئەوەمانزانیوە ،ئەوە
بەو مانایەیە ،كە ئێمە نەك تەنها لە یەكسانی و یەكسانی رێژەیی ،بەڵكو لەهەموو
پیوەرەكانی رەهاشدا ،زانیاریمان هەبووە ،هەروەها هەمان ئەو پاساوكاریەی ،كە
ئێمە لەبارەی یەكسانی رەها بەكارمانهێناوە ،دروست بەیەكسان ،بۆ جوانیی رەها،
چاكەی رەها ،پابەندبوونی ئەخاڵقی ،رەهاو پیرۆزیی رەهاو ،هەروەها بە بڕوای
من لەبارەی هەموو ئەو تایبەتمەندیانەی،كە ئێمە چەمكی(رەها) یان بۆ بەكار
دەهێنین ،كاربوردو كاریگەری هەیە.
ئەوە نیشان دەدات كە ئێمە بەمسۆگەری بەر لە لەدایكبوون ،زانیاریمان
لەو پرسە رەهایانە هەبووە.
(فایدون73،و ( e74كۆتایی)و پاشكۆكەی).
*دەڵێن سوقرات لەخەونیدا جووجەڵە قازێكی بینی ،كە لە سەرئەژنوكانی،
هەڵنیشتبوو جووجەڵە قازەكە یەكسەر پەڕوباڵی دەركردو بووە قازێكی تەواو،
ئینجا بەهەموو هێزیەوە ئاوازێكی دڵنشینی هەڵداو لەشەقەی بااڵبیدا ،رۆژی دواتر
سوقرات وەك قوتابیەك لەگەڵ ئەفالتون ئاشنا بوو ،هەر زوو بۆی دەركەوت كە
ئەوە ،هەمان ئەو قازەیە ،كە لەخەودا بینیبووی.
(دیوگنس الیرتیوس ،ژیانی فەیلەسوفانی ناودار ،كتێبی سێیەم،
پێنجەم).
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رووەكەی تری (فەلسەفەی) ئەفالتون:
مكومترین بنەما ئەو بنەمایە كە هەموو كەس ،چ پیاو ،چ ژن ،پێویستە
رێبەرێكیان هەبێ ،هەروا نابێ كەس خوو بەو خەسڵەتەوە بگرێ ،كە بەپێی
ئارەزووی خۆی بیەوێ شتێك ئەنجامبدات چ بە جدی و چ بەگاڵتە ئەو دەب ێ
هەم لەكاتی شەڕو جەنگ و هەم لەكاتی ئاشتیدا رێز لە رێبەری خۆی بنێ و
بەدڵ و گیان پەیرەوی لێبكات ،دەب ێ بەچاوی رێزەوە لێی بڕوانێ و تەنانەت لە
بچوكترین كاروبارەكانیدا رێنونیەكانی ئەو ،بكاتە سەرمەشقی خۆی ،بۆنموونە،
دەب ێ تەنها لەو كاتانەی كە رێگەی پێدراوەو بۆی دانراوە ،لەخەو هەستێ ،بچێتە
ئەمالو ئەوال ،خۆی بشوات و نان بخوات ...بەواتایەكی تر دەب ێ خوو بەرەوتی
پەروەردەو راهێنانەوە بگرێ ،كە هیچ كات تەنانەت بیر لە كارێكی سەربەخۆ
نەكاتەوە ،دەنا بەوشێوەیە ،بەتەواوی لە ئەنجامدانی ئەو چەشنە كارەدا ،دەستە
وەستان دەبێ.
ئاوا هەمووان ژیانی خۆیان لە چوارچێوەی هاوبەشیكردنێكی تەواودا
دەبەنەسەر ،هیچ یاسایەك لەوە بااڵترو گرنگتر نەبووەو نابێ ،ئەمە كاریگەرترین
رێگایە بۆ گەیشتن بە رزگاری و سەركەوتن لەشەڕ ،هەروەها لەكاتی ئاشتی و
لەیەكەمین رۆژەكانی منداڵیشدا ،ئەو یاسایە دەب ێ گرنگترین و بااڵترین یاسا
بمێنێتەوە :پێویستبوونی فەرمانكردن بەسەر ئەوانی ترو فەرمان وەرگرتن لەوانی
تر.
هەموو نیشانەكانی سەربەخۆیی ،یان رۆحیەتی بەربەرەكانی دەوڵەت،
دەب ێ لە ژیانی مرۆڤەكاندا تەنانەت لەو گیاندارە دڕندانەش ،كە لەالیەن مرۆڤەوە
بەخێو دەكرێن ،بەتەواوی لەنێوببرێن و ریشە كێش بكرێن .
(یاساكانf –a 42،و)
*ئەم قسانە بەشێوەیەكی بەرباڵو جێی باس بۆ توێژینەرانی (رایشی
سێیەم)و رژێمە كۆمۆنیستیەكان -لە روسیای ستالینی بگرە ،تا شۆڕشی كلتوری-
ئاسایی و ئاشنان .واپێدەچێ كە (زانستی سیاسەت)ی زۆدارانە دوای تێپەڕبوونی
زیاتر لەدوو هەزار ساڵ بەسەر قۆناغی منداڵیی شارستانیەتی ئێمە ،كەمێك
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پێگەیشتن و كامڵبووی بەخوە بینیوە؛ دروست وەك ئەو دەرووناسیەی ،كە ئەو
چەشنە حكومەتانەی پێكهێناوە ،قۆناغی منداڵی گەشەو گۆرانەكەشی لەوال دانێ،
پێشكەوتنێكی ئەوتۆی بەخۆوە نەبینیوە.
بۆماوەی چەندین سەدە ،بواری ئەوە نەبوو كە ئەفالتون هەڵەی كردبێت،
لەهەموو ئەو ماوەیەی كە ئەو بەناوچەی پارێزراوی هەوادارانی كالسیزم و
یەزدانناسان مایەوەـ تێڕوانینی لەو چەشنە ،بێمەترسی دەژمێردران ،مەگەر
لەدیگای ئەوكەسانەی نەبێ ،كە دەبوونە بەرێوەبەرایەنی خوێندگە ،شەوانە رۆژیە
بژار دەكان وئەو دیدو تێڕوانینانەیان ،كە وەكو پرۆژەیەك بۆ پەروەردەو راهێنانی
سەردەمی ڤكتوریا بوو ،جێبەجێدەكرد.
تەنها لەنیوە سەدەی بیستەم بوو كە(كارل پۆپەر)ی فەیلەسوفی نەمسایی،
گەیشتە ئەو ئەنجامەی ،كە كاتی ئەوە هاتووە مستی ئەفالتون ،وەكو فاشیستێك،
بكرێتەوە.
ئەو ،ئەوكارەی لەكتێبی(كۆمەڵگەی كراوەو دوژمنەكانopen Society -
)endIty Enmiesدا ئەنجام دا ،كەئەم وتارەی خوارەوەی لێوەرگیرا:
تاكایەتی گرێدراوە بە هاورەگەزی دۆستی ،بووەتە بنچینەی شارستانێتی
رۆژئاواییانەی ئێمە ،ئەم پرسە رێنمایی بنەرەتی مەسیحیەتە(كتێبی پیرۆز دەڵێ(
دراوسێكەی خۆت خۆش بووێ) نەك (عەشیرەتەكەت خۆش بووێ) هەوێنی
هەموو رێنوێینە ئەخالقیەكانە ،كە لەشارستانێكی ئێمەدا جێیگرتووەو خوێنی نێو
رەگی ئەو شارستانیەتیەی هێناوەتە گەڕ ...ئەفالتون هەقی بوو كە ئەو رستەیە
بەدوژمنی حكومەتی (كاست)ی خۆی بزانێ و لەهەموو ئەو رێنوێننانەی باوەڕیان
بەو چەشنە لە نەفرەتی لەوەی سەرەوە بوو ...هیچ كەس ئەوەندەی ئەفالتون
دژی تاكەیەتی نەبووە.
(پوپەر ،كومەڵگەی كراوەو دوژمنەكانی)
*پۆپەر ،ئەم كۆپڵەیەی خ��وارەوە دەگوازێتەوە ،كە تیایدا ئەفالتون
كۆمارەكەی خۆی بە(بااڵترین شێوازی دەوڵەت) وێنا دەكات ،ئەفالتون لە درێژەی
باسەكەیدا دەڵێ:
ژنان و مندااڵن ،هەروەها هەموو خزمەتكاران و كۆیلەكان و ئاژەڵە
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ماڵیەكان ،بەدارایی هاوبەشی كۆمەڵگە دەژمێردرێن.
بۆ ئەوەی كە گشت نیشانە پێشبینیكراوەكانی تاكباوەڕی ،یان هەرچی
بەشێكی تایبەتی لەژیانی ئێمەدا ،بكەوێتە بەرچاو ریشەكێش بكرێ ،هەرچەشنەی
ئامرازێك كە رەنگ بێ ،خرابێتە خزمەتەوە ،تەنانەت ئەوشتانەیش كەخودی
سروشت بەشتی تایبەتی و تاكەكەسی دروستی كردوون ،تا دەكرێ ،بوونەتە
دارایی هاوبەشی هەمووان ،هیچ شتێك پەیوەست بەكەسەكان نامێنێتەوە ،تەنانەت
پێدەچێ كە چاو ،گوێ و دەستەكانمان وادەبینن و دەبیسنی و كاردەكەن ،كەوەك
بڵێی هی تاكەكان نین ،بەڵكو پەیوەستن بەسەرجەمی كۆمەڵگەی هاوبەشەوە
گشتیان لە نێو قاڵبێكدا داڕێژراون ،بەچەشنێك كەتا ئەوپەڕی هاوشێوەی یەكترن
ئەوان لە ستایشكردن و زەمكردندا ،یەكپارچەو هاوڕان؛ هەتا هەموویان پێكەوە
لەیەككاتدا لەسەر یەك شت شادی دەكەن و لەشتێك نیگەران و خەمناك دەبن،
هەموو یاساكان ،بە ئامانجی یەكپارچەو یەكخستنی هاوواڵتیان تادەكرێ ،رێك
و پێك كراون ...هیچ پێوەرێك لەو پێوەرە باشتر دەست ناكەو ێ بۆ شێوازێكی
باشتری حكومەتكردن.
(یاساكان( c139 ،و پاشماوەكەی).
*ئەمانە تێڕوانینی سەرە ڕۆییانەی الوێك نین ،بەڵكو تێڕوانینگەلێكی
حسێبكراوی پیرێكی هۆشمەندن ،كتێبی (یاساكان) لە رێزی دوایین بەرهەمەكانی
ئەفالتون دەژمێردرێن ئەفالتون بە ئەگەرێكی زۆر نزیك لەدڵنیایی ئەو كتێبەی
كاتێك نوسیوە ،كە بۆ سێیەمین و دوایین جار ،لە سیراكوس گەڕابووەوە ،ئەو
بەرهەم سیماو روخساری ئەفالتون لەناوەراست ،تا دوا حەفتەمین دەیەی تەمەنی
ئەو دەخاتە روو.
واپێدەچ ێ كە زۆربەی لێكۆڵەران لەگەڵ ئەو تێڕوانینە هاودەنگ بن ،كەلە
(یاساكان) دا( ئەفالتون بە هەمواركردنی ،نموونە شار باوەڕی كۆمار ،بایەخ و
ئیمتیازگەلێكی بە ژیانی واقیعی بەخشیوە().كاپلسۆن) ئەو پرسیارە لەوالوە كە
ئایا كۆمارەكەی ئەفالتون جۆرە نموونە شارێكە (بەهەر رووێك و بۆ هەركەسێك
كەتیایدا دەژی)یان نا ،ئایا ئەمانە لەو جۆرە ئیمتیازدانانە بە ژیانی واقیعین ،كە
ئێمە ئارەزومەندین ببینین؟ بەداخەوە كە حكومەتێكی زۆرداران��ەو جلەوداری
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كۆتفورمیزمی جەماوەری ،هەمیشە بۆ ملیۆنان كەسی بەدبەختی بێ نەوا ژیانیكی
واقیعی بووە( ،و ئێستاش هەروایە) ،بەاڵم بۆ زۆربەی ئێمە ،ئەو ئاسانكاری ،یان
ئیمتیازانەی كە ئارەزوومانە بیانبینین ،كە لەكۆماریی ئەفالتوندا دەدرێنە ژیانی
واقیعی ،جۆرێكی ترن.
(زۆر چاكە ،لەبەرئەوەی كە ئێوە شایستەیی ئەوەتان نییە ،كە بەگوێرەی
نموونە شاری من بژین ،لەجیاتی ئەوە دۆزەخی سەر رووی زەوتیان پێشكەشدەكەم).
پێدەچ ێ كە ئەم قسەیە ،بنچینەی دیدگای ئەفالتون بێ ،هەروەك چۆن پێشتر
گوتم ،بەڵگە گەلی دەروونناسی و مێژوویی راشكاو هەن ،كەچما ئەفالتون باوەڕی
بەو جۆرە بیرو ئەندێشە سەیرو سەمەرانە هێنابوو.
بەاڵم سوودی فەلسەفە چییە ،كاتێك كە یەكێك لە بەرجەستەترین
كارگوزارەكانی ،باوەڕگەلێكی وا برەو پێدەداو دێنێتە پێش ،كە بەشێوەیەكی
ترسناك ،ب��اوەڕی هەڵەو دەمارگیرانەن؟ دەتوانرێ وا پاساوكاری بكرێ ،كە
فەلسەفەی ئەفالتون( ،وەكو دنیای ئەندێشەكانی ئەو) بۆ رۆژگاری ئەو زوون،
با لەكاتێكدا تێڕوانینە سیاسیەكانی (هەروەك شتە وردو بچوكەكانی ئەو دنیایەی
كە ئێمەی دەژین) لە خەیاڵبەندێكی ،راستیە تارمایی ئاساكان ،زیاتر شتێك نییە،
لەراستیدا كەسێك نكۆڵی لەومانایە ناكات ،كە تێڕوانینە سیاسیەكانی ئەفالتون،
هەڵقواڵوی رۆژگاری خۆیانن ،ئەسینا لەژێر مەترسی و هەرەشەدابوو ،ئەگەر
دەیویست درێژە بە ژیانی خۆی بدات ،دەبوا ببێتە (ئەسپارت)ێكی تر ( .دەساڵ
دوای مردنی ئەفالتون ،مەكەدۆنیەكان پەالماری ئەسینایان دا).
بەو پەڕی داخ��ەوە ،ئەفالتون سیستمە خەیاڵی و ب ێ بناغەكەی خۆی
هەم بۆ سەردەمی جەنگ و هەم بۆ سەردەمی ئاشتیو بۆ سەردەمی هەرەشە،
رایگەیاند ،هەروەها بۆ ئەوكاتەیش كە هەرەشەیەك لەگۆڕ ێ نییە ،بۆ رۆژگاری
نالەبار ،هەروەها بۆ رۆژگاری نە ئەوەندە نالەبار( .شتێك بەناوی رۆژگاری لەبار
بوونی نەبوو ،كە لەو سیستمەی ئەودا بوونی هەبێ).
پانتایی ئەندێشە سیاسیە نەویستراوەكان ،هەرتایبەت بە شارە بچوكەكانی
ناوچەی باڵكان ،پتر لەدوو هەزار ساڵ بەرێ نەبوون.
ئەو ئەندیشەو هەژانە ،هێشتا هەر برەو رەونەقیان هەیە ،بە واتایەكی
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تر ئەندێشە سیاسیەكانی ئەفالتون ،بەهەمان ئەندازەی بەشەكانی تری فەلسەفەی
ئەو ،نەمرو پایەدارن ،واپێدەچێ ،كە هیچ رێگاچارەیەك بۆ ئەو گرفتە بوونی
نەبێ ،فەلسەفەی ئەفالتون یەكێك لە سیما بەرجەستەو گرنگەكانی شارستانیەتی
رۆژئاوا بووەو دەبێ ئەو سیستمە فەلسەفەیە ،پرسیار گەلێكی دروستكردو هێنانیە
گۆڕێ ،كە فەلسەفە تا ئێستاشی لەگەڵدا بێت ،دەست و پەنجەمان لەگەڵدا
نەرمدەكات ،هەروەها بنچینەی بیركردنەوەی مەسیحیەتشی فەراهەمكرد ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا ،تێزو تێڕوانینە كۆمەاڵیەتیەكانی ئەو ،تا بڵێی ئازاردەرن.
(ئەوەی كە بڵێم لەو رۆژگارەدا ،هەمووان ئاوا بیریاندەكردەوە ،پاساوێكی
دروست نییە ،وانییە :ئەفالتون لە ئەسینای النكی دیموكراسیدا دەژیا ).ئەگەر
بتوانین قسەیەكی بەكەڵك بكەین ،هەر ئەوەندە دەتوانین بڵێین ،كە دەب ێ
نمرەیەكی بەرز بدەینە فەلسەفەی ئەفالتون و كەمترین نمرەش بدەینە تێڕوانینی
سیاسی ئەو.
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مێژووی رووداوە گرنگەكانی فەلسەفە
مێژوو زایینین
سەردەمی شەشەمی پێش زاین :دەسپێكی فەلسەفەی رۆژئاوا ،لەگەڵئەندێشەكانی (تالس ملتی).
كۆتایی سەدەمی شەشەمی پ.ز :مردنی فیساگورس.-399پ.ز سوقرات لە ئەسینا حوكمی مەرگی بەسەردا دەدرێ.
-387پ.ز :ئەفالتون ئەكادیمیاكەی ،كە بەیەكەمین زانكۆ دەژمێردرێ ،لە
ئەسینا دروست دەكات.
 -335پ.ز :ئەرستۆ قوتابخانەی (لیسيوم) لە ئەسینا بنیات دەنێ ،كە
دەبێتە ركابەری ئەكادیمیا.
 -324ز :سەنت ئەگوستین كتێبی (دانپێینان)ی خۆی دەنوسێ ،فەلسەفە
تێكەڵكێشی یەزادانناسیی مەسیحی دەبێت.
 -410ز :روخانی ئیمپراتۆریای رۆم بەدەستی (ویزگت)ە كان و سەرەتای
چاخی تاریكی.
 -529ز :داخستنی ئەكادیمیای ئەسینا ،بە فەرمانی ئیمپراتۆر بوستینین،
نیشانەی كۆتایی چاخی حیكمەتی یۆنانی.
ناوەڕاستی سەدەی سێزدە( :تۆماس ئاكوێناس) شیكردنەوەی خۆی لەسەرئەرستۆ دەنوسێ ،چاخی فەلسەفەی خوێندنگەیی.
 -1453ز :روخانی بیزانس بەدەستی توركەكان ،كۆتایی قۆناغی
ئیمپراتۆریای بیزانس.
 -1492ز( :كریستۆف كۆلۆمپ) دەگاتە ئەمریكا ،چاخی نوێگەری لە
شاری فلورانس و ژیاندنەوەی دووبارەی (تەعالیم)ەكانی یۆنانی.
 1543ز( :كۆپەرنیك) كتێبی (دەربارەی خوالنەوەی تەنە ئاسمانیەكان) باڵو دەكاتەوەو لە رووی بیركاریەوە دەسەلمێنێ ،كە زەوی بەدەوری خۆردا
دەسوڕێتەوە.
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 -1633ز :كڵیسا؛( گالیلو)ی ناچار كرد ،بەفەرمی نكۆڵی لە تەوەربوونی
خۆر بكات.
 1641ز( :ديكارت) كتێبی (وردەكاریەكان)ی خۆی باڵودەكاتەوە،
دەسپێكی چاخی فەلسەفەی مۆدێرن.
 1677ز :كتێبی (ئەخالق)ی (سپینوزا) دوای مردنی مۆڵەتی باڵوكردنەوەوەردەگرێ.
 -1687ز( :نیوتن) كتێبی (بنەماكان) باڵو دەكاتەوەو تیایدا بە پێناسەكردنی
چەمكی كێشكردن هەڵدەستێ.
 -1689ز( :جۆن لۆك) (نامەی دەرب��ارەی دەركی مرۆڤ) چاپدەكات
دەستپێكی چاخی فەلسەفەی رەسەنایەتی ئەزموونگەری.
 -1710ز( :بركلی) كتێبی (بنەمەكانی زانستی مرۆڤ) باڵودەكاتەوەو
رەسانەیەتی ئەزمونگەری بۆ سنور گەلێكی تازە دەكێشێ
-1716ز :مردنی (الیبنیتس) .
 1739-40ز( :هیوم) (نامەی لە سروشتی مرۆڤ )دا باڵودەكاتەوەو
رەسەنایەتی ئەزمونگەری تا سنورە لۆژیكیەكەی دەباتە پێشەوە.
 -1781ز( :كانت) كە بەیارمەتی هیوم ل��ە(خ��ەوی جەزمی خۆی
هەستاوەتەوە) و كتێبی (رەخنەی –عەقڵی پەتی) باڵودەكاتەوە ،چاخی شكۆداری
میتافیزیكی ئەڵمانی دەست پێدەكات.
 -1807ز( :هیگڵ) كتێبی (دیاردە ناسی زەهن) باڵودەكاتەوە ،كە خاڵی
كرۆپكی میتافیزیكی ئەڵمانیە.
 -1818ز( :شوپنهاوەر) كتێبی (جیهان وەكو ئیرادەو تێڕوانینەوەی)
باڵودەكاتەوەو فەلسەفەی هیند لە میتافیزیكی ئەڵمانیدا دەخاتەروو.
 -1889ز (:نیچە) بەراگەیاندنی ئەوەی كە(خوامردوە) لە شاری تورینۆ،
دووچاری شێتی دەبێ.
-1921ز( :ویتگنشاین) (نامەی لۆژیكی -فەلسەفی)ی خۆی باڵودەكاتەوەو
بانگەشەی ئەوە بۆ خۆی دەكات ،كە گەیشتۆتە دوا رێگاچارەی فەلسەفیەكان.
-دەیەی1920ز  :حەلقەی ڤیەننا ،پۆزتیڤیزمی لۆژێكی برەو پێدرا.
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-1927ز( :هایدگەر) كتێبی (بوون و كات) بەچاپ دەگەیەنێ ،كەباس
لەجودایی نێوان فەلسەفەی شیكاری و فەلسەفەی ئەوروپای خۆرسك دەكات.
-1943ز (:سارتەر) بە باڵوكردنەوەی كتێبی (بوون و نەبوون) ئەندێشەكانی
هایدگەر تەواو دەكات و فەلسەفەی ئەگزیستانسیالیزم دەخاتە روو.
 -1953ز :باڵوكردنەوەی كتێبی (لیكۆڵینەكانی فەلسەفی)ی ویتگنشتاین و
دوای مردنی ئەو ،لوتكەی چاخی توێكاری زمان.
ساڵنامەی ژیانی ئەفالتون
نزیكەی 428ی پێش زایین :لەدایكبوونی ئەفالتون لە دوورگەی (ئەگینا)(یان ئەسینا) .
 -399پ.ز ئەفالتون دوای مردنی سوقرات لە ئەسینا رادەكات و بۆ
باكووری ئەفریقا ،سەفەر دەكات بۆ خۆرهەاڵتی ناڤین و ئیتاڵیا
نزیكەی 388پ.ز :دەچێتە دەرباری (دیونوسیوس)ی یەكەم ،فەرمانڕەوایسیراكوس لە سیسیل.
نزیكەی  387پ.ز ئەكادیمیا لە ئەسینا بنیاتدەنێ. -367پ.ز دەگەڕێتەوە سیراكوس تا ،بە( دیونوسیوس)ی دووەم بڵێ،
بەاڵم هەر زوو لەوێ رادەكات.
 361--360پ.ز جارێكی تر دەگەڕێتەوە دەرباری سیراكۆس.
نزیكەی347پ.ز مردنی ئەفالتون لە تەمەنی  81ساڵیدا. -529زایینی :داخستنی ئەكادیمیا بەدەستی ئیمپراتۆر (بوستینین)و
دەسپێكی چاخی تاریكی.
ساڵنامەی سەدەی ئەفالتون
-348پ.ز(پەرستگای پارنتون لە ئەسینا دروستدەكرێ.
 -431پ.ز :كۆمەڵەی پیاوانی ئازادی ریش سپی ئەسینا بە ( )42هەزار
كەس مەزەندە دەكرێ( .كۆمەڵەی كۆیلەكان رەنگە دوو بەرامبەری ئەو ژمارەیە
بووبێت).
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 -430پ.ز مردنی (فیدیاس) ،پەیكەرسازو بیناسازی پارتنون.
 -429پ.ز مردنی (پریكلوس) ،فەرمانڕەوای ئەسینا لە چاخی زێڕینی
ئەسینا.
 415--413پ.ز :لەشكركێشی ئەسینا بۆ گرتنی سیسیل ،كە شكستی
لێدەكەوێتەوە
 -408پ.ز( :ئورپیید) ئەسینا بەجێدێڵێ.
 -404پ.ز شەڕەكانی پلەپونزی بەسەركەوتنی ئەسپارت بەسەر ئەسینا
كۆتاییان دێ ،حكومەتی ئولیگارشی بەسەر ئەسینادا زاڵ دەبێ و بەدوای خۆیدا
ترس و تۆقاندن دەچێنێ.
-399پ.ز لەدایكبوونی ئەرستۆ.
-380پ.ز مردنی (ئەرستۆ فانس) نوسەری نمایشنامە كۆمێدیەكان.
-367پ.ز مردنی( دیونوسیوسی)ی یەكەم ،فرمانڕەوای بیراكوس لە
سیسیل ،كوڕەكەی واتە(دیونوسیوس) ی دووەم ،لە جێی ئەو لەسەرتەختی
فەرمانڕەوایەتی دادەنێشێ.
 -353پ.ز شا(مادسولوس)(ساتراپی ئێرانی ،فەرمانڕەوای كاریا) لە ئاسیای
بچوك دەمری و لە(ماوسولیون) بەخاك دەسپێردرێ ،ئەو شوێنە دەبێتە یەكێ لە
حەوت شتە سەیرەكانی جیهانی كۆنینە.

سەرچاوە:
كتێبی اشنایی با افالطون ،نوشتە :پل استراترن ،ترجمە فارسی :مسعود
علیا
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