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دىێىسهەوەیەوی صۆصیۆلۆجی بۆ ملمالهێی صیاس ی لە هسری وۆمەاڵیەتیسا
ئاصۆ ئیبراهیم عبسەلل
بەش ی وۆمەڵىاس ی /وۆلێجی زاوضتە مرۆڤایەتیەوان  /زاهيۆی صلێماوی
عۆدان محمىز حضێن
بەش ی واری وۆمەاڵیەتی /وۆلێجی زاوضتە مرۆڤایەتیەوان /زاهيۆی صلێماوی
پوختە
ئەم تىێژیىەوەیە هەوڵێىە بەئاراصتەی زیاریىرزوی هێڵە گغتیەواوی مێژووی ملمالهێی
صیاس ی لە هسری وۆمەاڵیەتیسا لەصەرزەمی یۆهاوی وۆهەوە تاوەوى صەرزەمی هىێ،
چىهىە ئاعىابىون بەمێژووی هسری وۆمەاڵیەتی بەهایەوی گرهگی هەیە بۆ تێگەیغتن لە
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پرصە وۆمەاڵیەتی و صیاصیەواوی صەرزەم  .لەم تىێژیىەوەیەزا صىز لە میتۆزی وەصفی
و مێژوویی وەرگیراوە ،بەئاماهجی زاهینی هۆوارو زەرهاویغتەواوی ملمالهێی صیاس ی بە
حیاوازی كۆهاغ و صەرزەمە حیاوازەواوی مێژووی مرۆڤایەتی .لەماوەی ئەم تىێژیىەوەیەزا
بەعێىەیەوی گغتی تىێژەر گەیغتىە بە وۆمەڵێً زەرئەهجام لەواهە هۆواری ملمالهێی
صیاس ی بەحیاوازی صەرزەم و كۆهاغە حیاوازەوان لە مێژووی مرۆڤایەتیسا لە پێىاو بە
زەصتهێىاوی زەصەاڵت ،گۆڕینی صیضتەمی صیاس ی و وۆمەاڵیەتی ،وۆتایی هێىان بە
وۆیالیەتی ،چەوصاهسهەوە ،زەرەبەگایەتی ،زوڵم و صتەم ،هایەهضاوی ،هازازپەروەری،
كۆردياری ئەهجامسراوە ،لەئەهجامیغسا بە گۆڕاوی وۆمەاڵیەتی و بەزیهێىاوی ئازازی و
صەربەصتی و یەهضاوی و دۆعگىزەراوی و هىێ بىهەوە وۆتایی پێهاتىوە .هەروەها
لەزەرئەهجامێيی ترزا تىێژەر گەیغتىە بەوەی هە تێرواهینی بیرمەهسو فەیلەصىفەوان
زازەی رەوش ی صیاس ی ووۆمەاڵیەتی و ئابىوری وۆمەڵگە و صەرزەمی تایبەتی دۆیان
بىون و ئاماهجیان چارەصەرو رێىذضتنی پەیىەهسی هێىان تان و زەصەاڵتی صیاس ی و
گۆڕاهياری بىوە لە صیضتەمی صیاس ی و وۆمەاڵیەتی وۆمەڵگەواهیاهسا
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پێشەکى:
بیرهرزهەوەو تێڕاماوی مرۆڤ بۆ ملمالوێ ،ریغەیەوی مێژوویی كىڵی هەیەو
هاوعاهە لەگەڵ مێژووی بىووی مرۆڤ لەصەر زەوی ،ئەمەظ لەو راصتییەوە
صەرچاوەی گرتىوە هە ملمالوێ لە صروعتی پێىهاتەی مرۆڤسا ئامازەیی
هەیەو لەژێر واریگەری فاهتەرە(وۆمەاڵیەتی ،ولتىری ،ئابىوری ،صیاس ی،
ژیىگەیی)ەواهسا لەگۆڕان و پەرەصەهسهسایە ،هەر ئەمەظ وایىرزووە
بیرمەهسان بەرمەبىای كۆهاغ و صەرزەمە حیاوازەوان لێىساهەوەو هسرە
صیاس ی و وۆمەاڵیەتییەواهیان بذەهە ڕوو ،پێىیضتە ئەو راصتییەظ لەبەرچاو
بگریً هە وۆی تیۆرو هسرە مرۆییەوان بە تەواوی ئاڕاصتەو بىهیازە
حیاوازەواهیاهەوە لە هەوڵی رێىذضتن و زاڕعتىەوەی پەیىەهسی هێىان ( تان،
وۆمەڵگە ،زەوڵەت-زەصەاڵت)زان و بەلەبەرچاوگرتنی صروعتی وۆمەڵگەو
صیضتەمی حيىمڕاهییەهە ،تێڕواهینی دۆیان لە چىارچێىەی هسری
وۆمەاڵیەتی و صیاصیسا دضتۆتەڕوو .لەو چىارچێىەیەزا عێىەو هۆوارو
واكعی ملمالهێيان مەوزایەوی فراواوی لەهێى هسرە وۆمەاڵیەتی و صیاصیەوان
زاگیرهرزووە ،بەحۆرێً لە كۆهاغە بەراییەواهسا مرۆڤ بەمەبەصتی ماهەوەی
لە ژیاهسا لەگەڵ صروعسا لە ملمالهێیەوی صەدتسابىو ،پاعان لەگەڵ
پەرەصەهسوی هەصتی داوەهسارێتیسا مرۆڤ لەپێىاو مىڵً و زەوی و زارو ئاوزا
هەوتۆتە ملمالهێی هەصاوی زیىە ،پاعان پرس ی صەربەصتی و ئازازی و هەماوی
وۆیالیەتی و زەصتەبەرهرزوی ماف ودسمەت گىزاری ودۆظ گىزەراوی
ویەهضاوی و گۆڕاوی حۆری صیضتەمی صیاس ی هۆواری صەرەوی صەرهەڵساوی
ملمالهێی هێىان تان و گروپ و زەصەاڵتە صیاصیەوان بىوە ،لەالیەوی زیىەوە
پرس ی بەزەصتهێىاوی زەصەاڵت و هێز وبەرژەوەهسییە مازی و مەعىەوییەوان
یەهێيی زیىەبىوە لەهۆواری ملمالهێيان.
بەزرێژایی مێژووی هسری وۆمەاڵیەتی ،ملمالوێ هۆوار بىوە بۆ گۆڕان
وگەعەصەهسوی وۆمەلگاو پێغىەوتً و گۆڕاوی صیضتەمی صیاس ی ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەعسا واریگەری هەرێىیغیان لەصەر دىزی تان و گروپ و
وۆمەڵگا هەر هەبىوە .بەم حۆرە ملمالهێيان بە حیاوازی صەرزەمەوان
هۆوارو واریگەریی و عێىازی چارەصەرەواهیغیان لەالیەن فەیلەصىفاهەوە
حیاواز بىوە ،هەربۆیە بەگرهگی زەزاهین لەم تىێژیىەوەیەزا ئاماژە بە ملمالهێی
صیاس ی لەهسرو فەلضەفەی وۆمەاڵیەتیسا لەصەرزەمەواوی وەن( یۆهاوی
وۆن ،رۆمان ،مەصیح ،ئیضالم ،ریىیضاوط ،صەرزەمی هىێ) بسەیً.
میتۆزی تىێژیىەوەهە -:لەم تىێژیىەوە تیۆرییەزا صىز لە میتۆزی( وەصفی
و مێژووی )وەرگیراوە بە ئاماهجی وۆهرزهەوەی زاهیارییەوان لە هتێب و
صەرچاوەی زاوضتی بۆ گەیغتن بە زاهیاری ڕاصت و زروصت صەبارەت بە
ملمالهێی صیاس ی هۆوارو واریگەرییەواوی لە كۆهاغە مێژوویەواهسا لەزیسی
بیرمەهسوفەیلەصىفاوی وۆمەاڵیەتی ،لەبەرئەوەی بەپێی كۆهاغ و
صەرزەمەمێژووییەکان هەهسێک حار ملمالوێ صیاس ی هۆوار بىوە بۆ
گەعەهرزن و گۆڕاهياری لەوۆمەڵگازا ،لەهەماهکاتسا زۆرحار ملمالهێی
صیاس ی بىەتەهۆی چەكبەصتىیی ژیاوی صیاس ی و عڵەژان و زارماوی کۆمەڵگە.
هێغەی تىێژیىەوەهە -:هێغەی صەرەوی ئەم تىێژیىەوەیە بریتییە لە تێڕواهین
لە ملمالهێی صیاس ی لەهسری وۆمەاڵیەتیسا و وەاڵمساهەوەی ئەم زوو پرصیارە
هەئەماهەن:
ن
وی
 -1ملمالهێی صیاس ی لە مێژو هسری وۆمەاڵیەتیسا چۆ گەعەی هرزوە؟

-2حیاوازی صەرزەمە مێژوویەوان لەگەڵ یەهتریسا چییە صەبارەت بە
ملمالهێی صیاس ی؟
گرهگی تىێژیىەوەهە - :ئەم تىێژیىەوەیە گرهگیەهەی لەوەزایە ،بەعێىەیەوی
مێژوویی ملمالوێ صیاصیەوان بەحیاوازی صەرزەمەوان لە ڕواهگەی بیرمەهسو
فەیلەصىفە وۆمەاڵیەتیەواهەوە دضتۆتەڕوو ،هە گرهگیەوی تایبەتی هەیە بۆ
ئەواهەی لە بىاری زاوضتی وۆمەاڵیەتی و صیاصیسا بەگغتی وارزەهەن و
هاهیان زەزات بۆ ئەوەی تىێژیىەوەی زیاتر لەم بارەیەوە ئەهجام بسەن،
بەتایبەت بۆ یەهەمجارە تىێژیىەوەیەن لەصەر ئەم بابەتەو بەزماوی وىرزی
ئەهجام زەزرێت و زیازهرزهێيی گرهگە بۆ هتێبذاهەی وىرزی .
ئاماهجی تىێژیىەوەهە  -:ئاماهجی ئەم تىێژیىەوەیە ئاعىابىوهە بەصروعتی
ملمالهێی صیاس ی لە هسرو فەلضەفەی وۆمەاڵیەتی.
-1ئاعىابىون بە هۆواری ملمالهێی صیاس ی لەهسر وفەلضەفەی وۆمەاڵیەتیسا
.
-2ئاعىابىون بە واریگەری ملمالهێی صیاس ی لەهسر وفەلضەفەی
وۆمەاڵیەتسا.
وعە کلیلەکان :صۆصیۆلۆجی  ،ملمالهێی صیاس ی ،هسری کۆمەاڵیەتی
ملمالنێی سیاس ی لە هزری كۆمەاڵیەتیدا
یەهەم /ملمالهێی صیاس ی لەیۆهاوی وۆهسا
ملمالهێی صیاس ی لە مێژووی یۆهاوی وۆهسا پاهتاییەوی فراواوی زاگیرهرزوە،
لەوهێىەهسەزا زەوڵەتە عارەواوی یۆهان چ لەهاو دۆیاهساو چ لەگەڵ یەهتریسا
لە پێىاو زەصەاڵت و بەرحەصتەهرزوی مافە صیاس ی و صروعتیەواهسا لە
ملمالهێسابىون .لەوبارەیەوە هەرزوو زەوڵەتەعاری (ئەصیىاو صپارتە) ،حگە
لەوەی لەرووی صیضتەمی حيىمڕاهییەوە لەیەهتری حیاوازبىون،
لەهەماهياتسا لەڕووی ئایسۆلۆجی و ئاصتی ڕۆعيبیری و پەروەرزەییەوە لە
ملمالهێیەوی صەدتسا بىون ،ئەهجامەهەش ی بەزاگیرهرزن و تێىغياهسوی
ئەصیىا لەالیەن صپارتەوە وۆتایی پێهاتىە.
هاووات لەصەرئاصتی هاودۆی زەوڵەتە عارەواهسا ،لە پێىاو وۆتایی هێىان
بە هەژمىووی دۆصەپێنی چیيێيی زیاریىراو و ڕزگاربىون لە وۆیالیەتی،
ملمالهێیەوی صەدت لەهێى چیىە حیاوازەواهسا بىووی هەبىو ،بەحۆرێً
لەزەوڵەتەعاری ئەصیىازا چینی ئەرصتۆهراصیەوان هە لەڕووی چەهسێتیەوە
هەمیىەی وۆمەڵگاهەیان پێىسەهێىا ،بەپغتبەصتن بە صەرۆن هۆز و
بىەماڵە داهەزاهەواوی عارەهە ،زەصەاڵتی دۆیان بەصەرتەواوی زەوڵەتە
عارەهەزا صەپاهسبىو ،لەبەرامبەرزا چینی زۆریىەی گەٌ هەبە(زیمۆش)
هاصراون هەوتبىهە ڕوابەری و ملمالهێی ئەرصتۆهراصیەوان و بەرگرییان
لەمافە صیاس ی صروعتیەواوی دۆیان هرزوە ،ئەم باروزۆدە زەمیىەی بۆ
چەهسیً عۆڕظ و ڕاپەریً ڕەدضاهسوەو ئەهجامەهەی بەپێی حیاوازی كۆهاغ
و صەرزەمەوان ،بەزروصتبىووی صیضتەمی زیمىهراتی یادىز زیىتاتۆری
وۆتایی پێهاتىە ،ئەم زۆدەی هەباش هرا بىوە هۆی بەرەو پێغەوە چىووی
هسری وۆمەاڵیەتی لەم بەرەو پێغەوە چىوهەعسا حەدت لە الیەوی یاصایی
و صیاس ی و وۆمەاڵیەتی و ئابىری عارەوان زەهرایەوە ،وۆمەڵێً یاصای
حیاوازی وەن (زراگۆن ،صۆلۆن) زەرهرا تاوەوى زەصەاڵت پێغێلی مافی
هاواڵتیان هەوات و زەرفەتی زیاتر بۆ یەهضاوی و بەعساریىرزوی دەڵً
لەواروباری صیاصیسا برەدضێنن(پىالزی. )25 :2005،
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ملمالهێی صیاس ی لەهێىان زەوڵەتە عارەواوی یۆهاوی وۆهسا زەرهاویغتەو
ئەهجامی زووالیەهەی لێىەوتۆتەوە ،بەحۆرێً لەالیەهەوە هۆوارێً بىوە بۆ
گۆڕاهياری و بەزەصتهێىاوی مافی بەعساری و بەڕێىەبرزوی صیاس ی و یەهضاوی
وبەرحەصتەهرزوی زیمىهراس ی و زەرهرزوی یاصا ،لەهەماهياتسا ملمالهێيان
هۆواربىون بۆ الوازبىووی پێبەصتبىووی هەتەوەیی و هیغتماوی الی یۆهاهیەوان.
بەعێىەیەوی گغتی زەرئەهجامی ملمالوێ هێىان زەوڵەتە عارەواوی یۆهان
زەمیىەی بۆ وۆمەڵێً لە فەیلەصىف و بیرمەهسی وۆمەڵىاس ی ڕەدضاهس،
هەتێڕواهین و زوهیابینی دۆیان دضتۆتەڕوو ،لەوبارەیەوە صۆفیضتەوان
لەئەهجامی بەرزەوامی ملمالهێياهسا باوەڕیان بەهیچ بىەمایەوی یاصایی و
ئاواری هەما ،هەوڵیان زاوە پیرۆزی ئایً تێىبغىێنن و باهگەعەیان بۆ ڕێژەیی
بىووی یاصا و زاب و هەریتەوان زەهرزوە ،زەرهەوتىتریً هەس ی هێى
صۆفیضتەواهیػ(ولیيلیط)ە هەداوەوی تیۆری(ماف بۆ بەهێزە) تیایسا ئاماژە
بەوە زەوات ،هە صروعت وازەدىازێت بەهێز بەصەر بێ هێززا صەربىەوێت،
هەمىو مافێىیػ بەهێزەوان زەزات ،هەصەرهرزایەتی بێ هێزەوان بىەن و
چۆهیغیان بىێت ئاوازەصەاڵتەواهیان بەواربهێنن ،هەروەها لە باوەڕەزا بىون
هە یاصاو ئاوار لە زروصتىراوی الوازەواهً ،واتە زۆریىەی دەڵً
ئەویاصایاهەیان بۆ الواز هرزوی بەهێزەوان زروصتىرزوە بۆ ئەوەی ماف و
بەرژەوەهسییان لێىەربگرهەوە(زەهگەهە. ( 104-102 :2009 ،
لەوبارەیەوە عیيارییەواوی(صىهرات)وەوى بەرپەرچساهەوەیەن بۆ
صۆفیضتەوان زیاتر صروعتێيی ئاواری هەبىو ،ڕەدىەی لە تیۆری ماف بۆ
بەهێزی صۆفیضتەوان گرت و حەدتی زۆری لە صەروەری یاصا هرزۆتەوە،
پێی وابىو هەمىو وۆمەڵگا زەبێت ملىەچی یاصا بً بەبێ حیاوازی ،بەپێی ئەم
تێڕواهیىە واربەزەصتان و زەصەاڵتساراهیص ی زەگرتەوە ،زەبىو صىىری
زەصەاڵتی دۆیان بساهً و لێی تێپەر هەهەن ،لەپێىاو بەزیهێىای زازپەروەری
زابیىىرزوی دۆعگىزەراوی بۆمرۆڤ (پىالزی.)21 :2005،
ملمالهێی و كەیراهە فرەرەهەهسەواوی یۆهان بەگغتی و عىضتی ئەصیىاو
زاڕماوی زیمىهراس ی بەتایبەتی ،بەصەرچاوەی هسرو زوهیابیيییەواوی
ئەفالتىون زازەهرێت .لەو بارەیەوە ئەفالتىون ( )427-374حەدت لەوە
زەواتەوە ،ملمالوێ بسوێىەری صەرەوی گۆڕاوی وۆمەاڵیەتیە ،بۆ ئەو مەبەصتەو
بۆ ڕزگار بىون لەو زەصەاڵت و صیضتەمە صیاصیاهەی یۆهان هە تىهسوتیژی و
صتەمياریان تیازا بەزیسەهرا ،بەهەمىو عێىەیەن هەوڵی صەپاهسوی هێزو
زەصەاڵتی دۆیان بەصەر دەڵيی ئاصایی زەزا ،پێیىابىو لەڕێگەی ملمالهێی
صیاصیەوە دەڵً زەیتىاوی ڕووبەڕوویان ببىەوەو وار بۆ گۆڕینی
صیضتەمەوان بىەن و لە حێگایان صیضتەمی هىێ زابمەزرێنن(الحضینی،
 ،)357 ،1984هەربۆ ئەو مەبەصتە ئەفالتىن لە هتێبی (وۆمار)زا ئاماژە بە
زروصتبىووی وۆمەڵگایەوی همىوهەیی زەوات ،هە لەالیەکەوە بتىاهێت
صیماواوی فەزیلەت(زازپەروەری ویاصا)و ئاصىزەیی و دۆعگىزەراوی
بەزیبێىێت ،لە الیەکی زیکەوە گەیغتن بە تەواوواری و چاهەواری و ئازایەتی
یەهضاوی و ژیری و ئاواری بۆ تان و وۆمەڵگازابین بيات .ئەمەظ وای لە
ئەفالتىن هرز ،پیازەهرزوی زەصەاڵت بساتە زەصت چیىە بااڵواوی وۆمەڵگا
بەتایبەت فەیلەصىفەوان ،لەبەرئەوەی ئەوان زاهاو داوەن ژیریً و زیاتر واربۆ
بەرژەوەهسی گغتی زەهەن وەن لەوەی بیر لە بەرژەوەهسی تایبەتی دۆیان
بىەهەوە (ئەفالتىن.)198-190 :2008 ،

ئەرصتۆ تالیط  ، 385-323بیروڕاواوی لە ئەفالتىن واكعی و هەمەالیەهتر
بىوە ،بەحۆرێً پێیىابىە بەتێپەڕبىووی وات زۆرێً لە زەوڵەتەوان
ڕووبەڕووی زاڕمان زەبىەوەو صیضتەمە صیاصیەوان لە بەزیهێىاوی
زازپەروەریسا عىضت زەهێنن و صتەم و زۆرزاری و دراپ بەوارهێىاوی
زەصەاڵت زەبىە صیمای صیضتەمەکە ،هاوکات گەعەی هاهاوصەهگی
چیىەوان بەعێىەی حیاواز تێسا زەرزەهەوێ و بەهەمىو عێىەیەن گەٌ
ڕیضىاو فەرامۆظ زەهەن ،هەربۆیە دەڵً عۆڕظ و ملمالوێ زەهەن لەپێىاو
دۆعگىزەراوی وزەصتەبەرهرزوی ماف و یەهضاوی و زازپەروەری( گالیط،
ب.ش. )392-390 ،
ئەرصتۆ بەرحەصتەهرزوی زازپەروەری بە رێگەچارەو ئامرازی حڵەوهرزن و
چارەصەرهرزوی ملمالوێ زەزاهێت ،ئەمەظ بەو واتایە هایات هە زازپەروەری
وۆتایی بەملمالهێيان زەهێىێت ،بەڵيى ئاماهج و مەبەصتی صەرەوی
زازپەروەری هەمىرزهەوەو هەهێغتنی صتەم و تىهسوتیژیی و هایەهضاهیە.
بەصەرهجساهمان بۆ تێڕواهیىەواوی هەریەهە لە (صىهرات ،ئەفالتىن،
ئەرصتۆ) لە بارەی دىلی بەزوایەهساهاتنی صیضتەمەواوی حىهمڕاوی
زەوڵەتسا ،ئەو ڕاصتییەمان بۆ زەرزەهەوێت بەوارهێىاوی هێزو تىهسوتیژی و
دراپ بەوارهێىاوی زەصەاڵت و هەبىووی زازپەروەری ،هۆواری صەرەوی
صەرهەڵساوی ملمالهێيان بىون ،ئەهجامەهەی بە گۆڕینی عێىازو صیضتەمی
حىهمڕاوی زەوڵەت وۆتایی پێهاتىوە.
زووەم /ملمالهێی صیاس ی الی ڕۆماهیەوان
ڕۆماهیەوان پغتیان بە هسری فراواهذىازی و هێزو زەصەاڵت بەصتبىو ،بۆ
ئەو مەبەصتەظ بەچىار زەوری دۆیاهسا پەلیان هاویغتىەو وەن
ئیمپراتۆریەتێيی گەورەو فراوان زەرهەوتىن ،ئەمەظ صەرچاوەی
صەرهەڵساوی ملمالهێی صیاس ی (هاودۆیی و زەرەوی) بىو ،لەئەهجامیغسا
بىوەهۆی زاگیرهرزن و چەوصاهسهەوەی دەڵً لەالیەن ئیمپراتۆریەتی ڕۆماوە
(حضً .)39 :2008 ،لەم چىارچێىەیەعسا زەهرێت ئاماژە بە
بیروبۆچىوی(بۆلیبۆش ،عیغیرۆن) بسەیً هە بەعسارییەواهیان ئەو
ڕاصتیەمان بۆ زەرزەدات هە هسری وۆمەاڵیەتی ڕوماوی پێغىەش ی هرزوە .
بۆلیبۆش 201 -120م هاوزارتریً مێژووهىس ی ڕۆماهیە ،ئاماژە بەبىوی عەظ
حۆر لە صیضتەمی صیاس ی لە ڕۆماهرزوە ئەواهیػ وەوى (پاعایەتی،
ئەرصتۆهراتی ،زیمۆهراتی) لە صەرەتازا صیتەمی پاعایەتی هەبىوە
هاوعێىەی (صیضتەمی مىهاروی)بىوە ،ئەم صیضتەمە لەصەر ئەو بىەمایە
بيیات هراوە هە زەصەاڵت بسرێتە هەصێيی زۆر بەهێز
(الىىری،الحضنی، )149 :1983،هەریەهە لە صیضتەمەوان لە صەرەتازا
واریان بۆ فەزیلەت و زازپەروەری هرزوە ،بەاڵم لەزوایسا بىوهەتە زەصەاڵتی
دراپەوارو بەرژەوەهسی دىاز ،لەهەوڵی زابیىىرزوی دۆعگىزەراوی زابىون بۆ
هەمیىەیەوی صىىرزار ،ئەمە بىوە هۆی ئەوەی هەریەهەیان لەڕێگەی
ملمالهێی صیاس ی ووىزەتاوە وۆتایان پێبێت ،هەربۆیە پێغيیاری صیضتەمێيی
تێىەڵی هرزوە هە گىزارعت لە بەرژەوەهسی زۆربەی دەڵً
بيات(.رعىان)89 :2007،
ماروۆش تىلیىش عیغیرۆن 106- 43پ.ز لە هتێبەهەی بەهاوهیغاوی (وۆمار)
ئاماژەی بە الیەهە دراپەواوی زەصەاڵتی صیاس ی هرزوەو وەن هۆوارێً بۆ
زروصتبىووی ملمالوێ لێی ڕواهیىە ،بۆ ئەو مەبەصتەظ حىهمی تاهەهەش
كبىڵ هاوات لەبەرئەوەی چەهسیً زەوڵەتی بەرەو لەهاوچىن برزوە ،بەاڵم
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لەگەڵ ئەوەعسا صیضتەمی تێىەاڵویص ی الپەصەهس هەبىو لەبەرئەوەی
دەڵياهێيی زۆر بەڕێىەی زەبەن و فرە زەصەاڵتە ،ئەو پێغيیاری
صەرهرزایەتی بەوۆمەڵ زەوات واتە ئەهجىومەوی صەرهرزایەتی زەوڵەت ،
ئەماهەظ وەن ڕێگا چارەیەن بۆ هەمىرزهەوەی ملمالوێ هاودۆیەوان و
پاراصتنی بەرژەوەهسی گغتی هاوالتیان دضتۆتەڕوو بەعێىەیەن وێىای
زەوڵەت زەوات ،هەلەصەر بىەمای هرزەوەی چاهە بىهیاز هرابێت و
بەپێىیضتی زەزاهێت ئەواهەی صیاصەت ئەهەن مرۆڤی ڕەوعت بەرزو
زەصتپان و دێردىازو چاهەوار بً ،هەن ززو گەهسەڵ و عەردىاز .لەهەمان
واتسا زەڵێت ئەوەی هە فەرمان زەوات تەنها یاصایە ،یاصا زەبێتە زازوەرو
زەصەاڵتسار هەمىوان زەبێت ملىەچی بً ،هەئەواهیػ یاصای (دىزایی،
ئاواری ،صروعتی) زەگرتەوە (ئیضماعیل.)112-111: 2003،
ئەوەی لەم صەرزەمەزا تێبینی زەهرێت ئەوەیە هە لەالیەکەوە هۆواری
ملمالهێيان بۆ پاواهىرزوی زەصەاڵت و هێز لەالیەن پاعاو ئیمبراتۆریەتی ڕۆما
زەگەڕێتەوە ،لەالیەوی زیىەوە دراپ بەوارهێىاوی زەصەاڵت وهێز بۆ
بەرژەوەهسی تایبەت و چەوصاهسهەوەو زوڵم و زەبرو صتەم لەهاواڵتیان
هۆواری زروصتبىووی ملمالهێی صیاس ی هێىان دەڵً و زەصەاڵتی حىمىڕان
بىوە ،بۆ ئەو مەبەصتەظ هەریەهە لە فەیلەصىفەواوی وەن بۆلیبۆش و
عیغیرۆن چارەصەری گىهجاویان بۆ ئەو باروزۆدە دضتۆتە ڕوو .هاووات
بیروڕاواهیغیان ڕێگە دۆعىەربىون بۆ زەرهەوتنی زەصەاڵتی هەهیضە و
پاپاوان ،لە پێىاو گەڕاهەوەی دۆعەویضتی و زازپەروەری و پاپەهس بىون بە
بىەمایاصاییەواهەوە .
صێهەم  /ملمالهێی صیاس ی لە صەرزەمی ئاینی مەصیحیسا
باڵوبىهەوەو گەعەصەهسوی ئاینی مەصیخی ،صەرەتای زەرهەوتنی
ملمالهێیەوی تىهس بىو لەگەڵ زەصەاڵتە زوهیاییەوان هە دۆیان بە ئیمپراتۆر
بەرحەصتە هرزبىو ،پارێسەرو بەرپرس ی ڕێىذضتنی واروباری هاواڵتیان و زام
وزەزگا وارگێڕییەوان بىون ،هەصەرحەمیان لە واكعی وۆمەڵگازا بىوهیان
هەبىو ،بىووی زووزەصەاڵتی حیاوازی زینی و زهیایی گرفتێيی گەورەی بۆ
وۆمەڵگا زروصت هرزبىو بەحۆرێً تاهەواوی وۆمەڵگا هەیان زەزاوی مامەڵە
لەگەڵ وام زەصەاڵت وصیضتەمسا بىەن ،لەالیەهەوە ئیمپراتۆر حەدتی لە
پاپەهسبىووی هاواڵتیان بە یاصاو ڕێضا زهیاییەوان زەهرزوە ،لەالیەوی زیىەوە
ئاینی مەصیحیػ زاوای پەیىەصتبىووی هاواڵتیاوی بە ئایً و جێبەجێ هرزوی
بىەماو ڕێىماییە ئایيیەوان زەهرزەوە (عگیە. ) 64-63 :2005،
زوای بەهێزبىون و باڵوبىوهەوەی ئەم ئایىە بە حیهاهسا پیاواوی وڵێضا لە
صایەی زیسو بۆچىن و تێڕواهینی تێۆهراتیاهەی دۆیاهسا بەهرزار واریان بۆ
الوازهرزوی ئیمپراتۆرەوان هرزو تىاهیان زەصەاڵتی كەیضەرو ئیمپراتۆرەوان
الواز بکەن (ئیضماعیل ،) 121 :2003،ئەهجامی ئەم باروزۆدەظ زەرهەوتنی
زەصەاڵتی (پاپا) بىو ،هەهەرزوو زەصەاڵتی زینی و زهیایی لە ژێر زەصتسابىو،
ولێضای مەصیحیػ عێىەو فۆرمێيی زامەزاوەیی و ئاینی صیاس ی و
وۆمەاڵیەتی وەرگرتبىو بەحۆرێً ئەم زامەزراوەیە لە عێىەی هەرەمێىسا
بىو پاپا لەصەرەوەی هەرەمەهەزابىو ،صەرحەم زەصەاڵتەواوی وەن
(یاصازاهان ،زازوەری ،حێبەحێىرزن) لە زەصتی ئەوزا كەتیط ببىو
(عطیە.)510-509 :2005،
لەم هێىەهسەعسا كەعە ئۆگەصتین(  ،) 430-353بیروڕاواوی مۆرهێيی ئاینی
ووۆمەاڵیەتی و ئاواری و صیاس ی تێىەڵی هەبىو ،ئەو پێیىابىو مرۆڤ داوەوی

صروعتێيی زووفاكیە ،لەیەن واتسا هەصێيی زوهیایی و ئاصماوی و
دىزایغە ،ئەم زیاتر مەبەصتیبىو زوهیاییەهە بذاتە دسمەت دىزاییەهەوە
بۆئەوەی لە ئەهجامسا هەمیىە حىهمی زۆریىە بيات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوعسا
واریگەری زۆری هەبىو لەصەر باڵوهرزهەوەی باوەڕ بەمافی صروعتی و
لەوێغەوە هاهساوی مرۆڤەوان بۆ زاواهرزوی مافە زەوتىراوەواهیان و گەیغتن
بەزازپەروەری بۆ زەصتەبەرهرزوی ئەم مافەظ ڕەوایی زاوەتە
مەیسح(زەهگەهە. )138 :2009 ،
تۆما ئەوىینی ( ،)1274-1225یەهێىە لەو فەیلەصىف و كەعە و
بیرمەهساهەی هە لەماوەی صەزەواوی هاوەراصتسا ژیاوە ،حیاواز
لەصەرزەمەهەی دۆی و بە پێچەواهەی ئۆگەصتین و بیرمەهسەواوی تریغەوە
پێی وابىوە ،واتێً هە فەرماهڕەوا پاپەهس هابێت بەبىەماواوی ئاینی
مەصیحیەوەو ئایً بۆبەرژەوەهسی تایبەتی دۆی بەوارزەهێىێت و زەبێتە
مایەی ئازارو مەیىەتی بۆ هاواڵتییەواوی و زازپەروەری وۆمەاڵیەتی و صیاس ی
بەركەرار هاوات ،پێىیضتە هاواڵتیان دۆیان ڕووبەڕووی ئەو زەصەاڵتە
بىەصتىەوەو عۆڕظ و ڕاپەریً لەزژ ئەهجام بسەن ،بەاڵم بەمەرحێً ئەو
ملمالوێ و ڕووبەڕووبىهەوەیە مۆرهێيی ئەرێنی هەبێت و وۆتایی بەزەصەاڵتی
صتەميارو زیىتاتۆر بهێىێت و لەحیاتیان زەصەاڵتێيی هىێ ی زازپەروەر
زابمەزرێنن (عبسالباقی. )93 :1981 ،
زوای ئەوەی ولێضای واصۆلیيی زەصەاڵتی رەهای بەزەصتهێىاو پاپا بىوە
داوەوی زەصاڵتی زینی و زوهیایی ،كۆهاغێيی هىێ لە مێژووی هسری صیاس ی و
وۆمەاڵیەتی صەری هەڵسا ،هە بە صەزەواوی هاوەڕاصت هاصراوەو هسیىەی (
) 1000صاڵی دەیاهسووە ،ئەم ماوەیەظ بە چارەوی وۆتایی صەزەی پێىجەم
زەصتپێسەوات و صەرەتای صەزەی عاهسە وۆتایی پێسێت ،هە تەواوی ئەو
ماوەیە بەهۆی بااڵزەصتی ولێضەی واصۆلیيی بەصەر صەرحەم رەهەهسەواوی (
ئایً ،صیاس ی ،وۆمەاڵیەتی ،زاوضت ،وێژە ،هىهەر )...هۆواربىوە بۆ
صەرهەڵساوی گەهسەڵی ئاواری و وۆمەاڵیەتی ،هەربۆیە "بەصەرزەمی تاریيی"
هاصراوەو هۆواری صەرهەڵساوی چەهسیً ملمالهێی بىوە لە ئەوروپا ،هسرەواوی
ئەوىینی گىزارعت لەو زۆدە دراپەزەوات هە لە صەزەواوی هاوەڕاصتسا
بەهۆی زەصەاڵتی ولێضاو پاپاوە ڕووبەڕووی دەڵً بۆتەوە ،هەربۆیە لەو
پێىاوەزا زان بە ڕەوایی عۆرعسا زەهێت لە زژی زەصەاڵتی گەهسەڵ و
دراپەوار ،ئەمەظ ڕێگەدۆعىەربىو بۆ زەرهەوتنی ئاینی ئیضالم و كۆهاغی
چاهضازی و ریىیضاوط .
چىارەم /ملمالهێی صیاس ی لە هسری ئیضالمسا
زەرهەوتً و باڵوبىوهەوەی ئاینی ئیضالم لە صەرەتای صەزەی پێىجەمی
زاینی ،صەرەتای كۆهاغێيی هىێ و عۆڕعێيی گەورەی هسری و عارصتاوی بىو
لە حیهاهسا ،چىهىە حگە لەوەی مىژزەبەدص ی باڵوهرزهەوەو
بەرحەصتەهرزوی زازپەروەری و یەهضاوی و برایەتی بىو ،لەهەماهياتسا بە
ئاعىرا مۆرهێيی صیاس ی و صەربازی و زەوڵەتساری پێىە زیار بىو ،ملمالوێ
لەصەر زەصەاڵت و بەزەصتهێىاوی پایەی دەاڵفەت ،چەهسیً ملمالوێ و
عەڕی دىێىاوی هاودۆیی بەزوای دۆیسا هێىا (ئیضماعیل.)146 :2003 ،
لەزوای وەفاتی پێغەبەری ئیضالم محەمەز( ز.خ) لە صاڵی 632ز  ،پرس ی
زەصتىیغاهىرزوی حێيغینی مىصڵماهان بىوە هۆی صەرهەڵساوی ملمالهێیەوی
تىهسی صیاس ی لە هێىان هۆزو تیرەواهسا ،چىهىە پێغەمبەر(ز.خ ) بەمەبەصتی
رێگریىرزن لە زەصەاڵتی پغتاوپغت و پیرۆزهرزوی هەش و بىەماڵەوان ،هیچ
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هەصێيی وەن حێيغین لەزوای دۆی زەصتىیغان هەهرزووە ،ئەوەبىو
بەرمەبىای واكعی صیاس ی و وۆمەاڵیەتی ئەو صەرزەمەی هیمچە زوورگەی
عەربی و رەزامەهسی صەرۆن هۆزەوان ،ئەبىبەهری صسیم وەن یەهەم
حێيغینی پێغەمبەر زەصتىیغان هرا ،حێگەی باصە هاوبراو بەهۆی لێهاتىویی
و زاهاییەهەیەوە تىاوی بىەمایەوی تۆهمەو زازپەروەراهە لە هێى وۆمەڵگەی
ئیضالمسا زابڕێژێت ،بەحۆرێً لەیەهەم وتاریسا رایگەیاهس هە پێىیضتە
لەصەر حەماوەر گىێڕایەڵی فەرماهەواوی دەلیفەبً ،بەاڵم هەروات دەلیفە
بەپێچەواهەی یاصاو عەریعەت رەفتاری هرز ،ئەوا ئەرکی مىصلماهاهە هە
رووبەڕوی بىەصتىەوەو لەصەروار الیبسەن(گلىظ .)69 :2009 ،بە بروای
عارەزایاوی ئیضالم ئەمە صەرەتایەن بىو بۆ ڕەواییسان بە ملمالهێی صیاس ی و
لەكۆهاغەواوی زواتریغسا صەرهەڵساوی عەڕی هێىدۆ لە زەوڵەتی ئیضالمیسا،
لەوبارەیەوە عائیغەی هاوصەری پێغەمبەر(ز.خ) ،تۆمەتی الزان لە
بىەماواوی ئیضالم وزازپەروەری و عەریعەتی زایە پااڵ دەلیفەی مىصڵماهان
عەلی وىڕی ئەبىتالیب و زاوای زووردضتىەوەی هرز لە زەصەاڵت،
ئەهجامەهەی بە عەڕێيی دىێىاوی وۆتایی پێهات هە بەعەری ( الجمل )
هاصراوە (.حضً.)298-297 :1996 ،
بەم چەعىە ملمالوێ لەصەر زەصەاڵت و بەزەصتهێىاوی پایەی دەاڵفەت،
چەهسیً ملمالوێ و عەڕی دىێىاوی هاودۆیی بەزوای دۆیسا هێىاو زەمیىەی
بۆ زەرهەوتنی چەهسیً گروپ و ڕەوت و پێىهاتەی صیاس ی -ئاینی -وۆمەاڵیەتی
پەرگیری وەن( دەواریج و مىعتەزیلە ،)... ،رەدضاهس ،هە هەریەهەیان
بەرامبەرەهەی تەهفیر زەهرزو ڕعتنی دىێنی بەرامبەریان حەالڵ هرزووە ،هە
تاوى رۆژگاری ئەمڕۆظ واریگەری ئەو ملمالوێ صەدتە لەصەر حیهاوی ئیضالمی
هەرماوە .ئەم كۆهاغەظ وەوى هەمىو صەرزەمەواوی تر وۆمەڵێً بیرمەهس بە
بیروڕا حیاوازەواهیاهەوە هسری ئەم صەرزەمەیان دضتۆتە ڕوو لەواهە:
ئیبن دلسون ( )1406-1332ئەم زاهایە بە پێغەهگی بیرمەهسە
وۆمەاڵیەتیەواوی ملمالوێ لەهسری ئیضالمسا زازەهرێت ،ئیبن دەلسون پێی
وایە "زەصەاڵت لەگەڵ زامەزراهسهیەوە تۆوی مرزوی دۆی زەچێىێت "تاوەوى
زواتر ڕێگە بەوۆمەڵ و هۆزێيی تربسات زەوڵەتێيی هىێتر بيیاز بىێن.
(الجابری،ب.ش،ؼ )2ئەمەظ لەواتێىسایە هە فەرماهڕەوا لە زەصەاڵتساری
وزەوڵەمەهسی وزەصتباڵوی و دۆعگىزەراوی و دراپەواری ڕازێً ،بۆیە هاتىاهً
بەڕازەی پێىیضت وەوى پێغىتر لە پێىاو بەرژەوەهسی گغتی هاواڵتیان و
زەوڵەتسا واربىەن تەهاهەت ئاصتی تىاهاو بەرگریغیان زازەبەزێت زەمارگیریان
الواز زەبێت ،بەم حۆرەظ زەوڵەت زەچێتە كۆهاغی پیری و بێهێزی ومرزن
(ئیضماعیل، )169 :2003 ،بەلەهاوچىوی زەصەاڵتی فەرماهڕەوا وۆتایی زێت و
زووبارە زەصەاڵت و حيىمەتێيی هىێ زروصت زەبێتەوە ،ئەواهیػ زووبارە
زەصت بە زاپڵۆصین و وۆهرزهەوەی صامان زەهەن و بەرەو كۆهاغی
حەصاهەوەو ئارامی هەهگاو زەهێن ،پاعان بۆ كۆهاغی زۆر دەرجی وزەصتباڵوی،
زواتریػ لەهاوچىن و لەهاوبرزوی زەوڵەت ،بەمغێىەیە زەصتاوزەصتىرزوی
زەصەاڵت زووبارە زەبێتەوە (الجابری،ب.ش.)2:
پێىجەم /ملمالهێی صیاس ی لە صەرزەمی رێىیضاوط
پێغهات و پەرەصەهسهە وۆمەاڵیەتی وصیاس ی و صەربازییەواوی صەرەتای
صەزەی پاهسەهەم ،زەمیىەی گىاصتىەوەی صەزەواوی هاوەڕاصتیان بۆ
صەرزەمی رێىیضاوط ڕەدضاهس ،حێگەی ئاماژە پێىرزهە لەگەڵ ئەو
گۆڕاهيارییە فرەبىارو فرە ڕەهەهساهەی لە بىارەواوی ئابىوری و وۆمەاڵیەتی و

ئایيیسا بەدۆیەوە بینی ،الیەوی صیاصیػ یەهێىە لەو رەهەهساهەی هە لەم
كۆهاغەزا گۆڕاهياری بەرچاوی بەدۆیەوە بیيیىە (عبسالرحمً،)161 :2001،
بەتایبەتی هسرە صیاصیەوان لەبارەی زەصەاڵتەوە گۆراهێيی ریغەییان
بەصەرزاهات ،بەحۆرێً لە حیاتی بەپیرۆزهرزوی زەصەاڵتی صیاس ی و ژیاوی
الهىتی مەصیخی ،زەمیىە بۆبەئەكاڵهیىرزن و یاصایی بىووی واروباری صیاس ی
رەدضا ،لە الیەوی زیىەوە صەرهەڵساوی ملمالوێ و ئەهجامساوی عۆڕظ و
یادیبىووی داهەزان و پازعاو ئیمپراتۆرەوان لە زژی زەصەاڵتی وڵێضای
مەصیخی و پیاواوی ئاینی و حیاهرزهەوەی زەصەاڵت لە ئایً ،یەهێً بىو لە
زیارزەو رووزاوە گرهگەواوی صەرزەمەهە (پىالزی. )9-7 :2005 ،
لەم هێىەهسەعسا هىصەرو هسرڤاوی ئیتاڵی ماهیاڤێللی ، 1527-1469
داوەوی هسری وۆمەاڵیەتی تایبەت بەدۆیەتی و هەڵىێضتێيی الیەهگراهەو
زۆصتاهەی بەرامبەر بە زەصەاڵتی ڕەهای فەرماهڕەواو ئیمپراتۆر هەیەو
بەهەمىو عێىەیەن زژی هەمىو هەوڵێً زەوەصتێتەوە هە مەترس ی بێت
بۆصەر زەصەاڵتی فەرماڕەواو ببێتە هۆی صەرهەڵساوی عۆڕظ و راپەڕیً ،ئەم
هەڵىێضت و الیەهگرییەش ی بۆ زەصەاڵت لەو راصتیەوە صەرچاوەی گرتىوە
هە هەبىووی میرو زەصەاڵتسارێيی بەهێز ،زەمیىە بۆ صەر هەڵساوی
هاصەكامگیری و ئاژاوەگێڕی و بەڕەاڵیی زەڕەدضێيێت و ئاصایص ی صیاس ی و
هیغتیماوی زەوڵەت زەداتە مەترصیەوە ،هەربۆیە ماهیاڤیلی لە هتێبی ( The
)princeمیرزا ئاماژە بەوە زەوات ،بۆ بەزەصتهێىان و پاراصتن و ماهەوەی لە
زەصەاڵت( ،میر) فەرماهڕەوا زەتىاهێت زەصەاڵتی ڕەها بەواربێيێت و
صىپایەوی هیغتماوی بەهێز زرووصت بيات ،بۆ ئەو مەبەصتەظ میر ئازازە
لەوەی پەها بۆ هەمىو ئامرازێيی وەن( فێاڵ ،صتەم ،صەروىتياری ،صادتە،
زرۆ)ببات و عەرعیەتی بەوارهێىاوی هەمىو هێزو تىهسوتیژیەوی لەملمالهێی
صیاصیسا پێسەزات ،هاووات لەگەڵ ئەوەی زژی پیاواوی وڵێضا وەصتایەوە
بەاڵم ئایىیػ ڕەت هاواتەوە زەیياتە پاعيۆی زەوڵەت(ماهیاڤیللی-5 :2011 ،
.)12
هاووات لەچىار چێىەی چاهضازی ئایيیسا ،پیاواوی ئاینی و لە هێىیغیاهسا
(مارتً لۆصەر ،واڵڤً ،زویىگەلی) واریان بۆ حیاهرزهەوەی زەصەاڵت لە ئایً
هرزو لەصەر ئاصتی هسری وۆمەاڵیەتی زەرئەهجامی باش ی لێىەوتەوە،
لەهەماهياتسا ڕۆڵی بەرچاویان لە پرۆصەی چاهضازی ئاینی مەصیحیسا گێڕا،
لەو بارەیەعەوە حەدتیان لەصەر ئەوە زەهرزەوە بۆ لێيۆلیىەوەی زیارزە
ئاینی و وۆمەاڵیەتییەوان ،لە حیاتی پغتبەصتن بە عرۆڤەی غەیب و الهىت
و میتافیزیً ،پێىیضتە پغت بە ئەكڵ و پالوی زاوضتی و عرۆڤەواری
ببەصترێت( فلۆوەرز ،)28-23 :1384 ،هەرئەمەظ وایىرز هە چەهسیً رەوت
و ئاینزای حیاوازی وەن (پرۆتضتاهت ،لۆصەریسم ،واڵڤیىیزم ،زویىگەلیزم) لە
هەهاوی وڵێضای واصۆلیيی حیاببىەوەو بە تێڕواهین و زوهیابیيییەوی هىێىە
عرۆڤەی ئىجیلیان هرزووەو بەرگێيی هىێیان بە ئاینی مەصیخی
بەدغیىە(ابراهیم .)52-51 :2005،بەعێىەیەوی گغتی تێرواهینی هەریەهە لە
مارتً لۆصەرو والڤً صەبارەت بە ملمالهێی صیاس ی تارازەیەن لەیەهترەوە
هسیىە ،بەحۆرێً بەمەبەصتی الوازهرزوی زەصەاڵتی پاپاو پیاواوی ئاینی
بەهەمىو عێىەیەن پغتگیری فەرماهڕەوا زەهەن و حەدت لەصەر پێىیضت
بىووی ملىەچی هاواڵتیان بۆ زەصەاڵتی فەرماهڕەوا زەهەهەوە ،بەاڵم والڤً
لەوەزا لە لۆصەر حیاوازە ،پێی وایە هەرواتێً فەرماهڕەوا زەصەاڵتەهەی
بەعێىەیەوی دراپ و بۆ بەرژەوەهسی دۆی بەوارهێىا ،ئەوا عۆڕظ و راپەڕیً
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بۆ هاواڵتیان زەبێتە ئەرهێيی ئاینی و پێىیضتە رووبەڕووی ئەو زەصەاڵتە
ببىەوە (.هىسریىط.)75-73 :2014 ،
زەهرێت بىترێت كۆهاغی رێىیضاوس ی ئەوروپی بەگغتی و پرۆصەی
چاهضازییە ئایىییەوان بەتایبەتی ،لەگەڵ ئەوەی چەهسیً ئەهجام و
زەرهاویغتەی ئەرێيیان لەصەر وۆی الیەهە( ئابىوری ،وۆمەاڵیەتی ،صیاس ی،
زاوضتی ،هسری ،وێژەیی)...زروصتىرزووە ،لەهەماهياتسا زەصەاڵتی ڕەهای
پیاواوی ئاینی مەصیحیان بۆ تیۆری زەصەاڵتی رەهای زەوڵەت گۆڕی و
صەرەتایەوی هىێػ بىو بۆ گەعەصەهسوی هۆعیاری هەتەوایەتی و
زروصتبىووی زەوڵەتی هەتەوەیی و صیضتەمی زەصەاڵتی پاعایەتی رەهای
میرو ئیمبراتۆرەوان ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەعسا هۆواری صەرهەڵساوی زاگیرواری
و ملمالهێی مەزهەبی و عەڕی دىێىاوی هێىان واصۆلیً و پرۆتضتاهتەوان
بىو(ؽالح.)290-288 ،2010 ،
تیۆری زەصەاڵتی رەهای پاعاوان لەصەزەی حەڤسەزا صەرچاوەی
صەرهەڵساوی ملمالوێ و پغێىییە ئاینی و صیاصیەوان بىون ،واریگەری
بەهێزی لەصەر ئەهسێغەو هسری زاهاو بیرمەهسە صیاس ی و وۆمەاڵیەتیەوان
زرووصتىرزو بەزوای رێگەچارەیەهسا زەگەڕان تا لەرێگەیەوە بتىاهً
پەیىەهسی هێىان هاواڵتی و زەصەاڵت رێىبذەن ،بۆ ئەو مەبەصتەظ هەریەهە
لە(تۆماش هۆبس ،حۆن لۆن ،حان ژان ڕۆصۆ) ،لە چىارچێىەی تیۆری (
پەیماوی وۆمەاڵیەتی)زا وەرچەرداهێيی گەورەیان لە هسری وۆمەاڵیەتی
صەرزەمەهەزا زروصت هرز ،لەو تیۆرەزا باش لەچەميی صەروەری بۆگەٌ
هراوە ،زۆریىەی بیرمەهسەواوی ئەم صەرزەمە صەرچاوەی ڕەصەوی صەروەری و
چاهضازی بۆ گەٌ وهاواڵتیان زەگەڕێيىەوە.
تۆماش هۆبس  ،1679 -1588یەهێً بىو لە بیرمەهسو هسرڤاهە
بریتاهییەوان هە كۆهاغەواوی ژیاوی هاوتەریب بىو لەگەڵ ملمالوێ و حەهگە
بەرزەوامەواوی هێىان میرو زەصەاڵتسارە صیاصیەوان لەالیەن و ملمالهێی
مەزهەبی هێىان واصۆلیىە پارێسگارو هەریتذىازییەوان و پرۆتضتاهتە
هىێذىازەوان لەالیەوی زیىەوە ،ئەم باروزۆدەظ واریگەری راصتەودۆیان
لەصەر هسرو تێڕواهیىە صیاس ی و وۆمەاڵیەتییەواوی هىبس زروصتىرزوەو
بىهەتە پاڵىەرێً بۆ زاڕعتنی هسرەواوی ،ئەو پێیىابىو هە بىوی صیضتەمێيی
صیاس ی رێىەوتً لەصەرهراو لە هێىان حاهم و مەحيىم ،زڵىیایی
بەرحەصتەهرزوی یەهضاوی و لێىتێگەیغتنی هێىاهیان مضۆگەر زەوات
(عبسالرحمان ،)169 : 2001 ،بە بڕوای هۆبس بەمەبەصتی چارەصەرهرزن و
وۆتایی هێىان بە ملمالوی و هاصەكامگیرییەوان ،پێىیضتە تاهەواوی وۆمەڵگا
لە چىارچێىەی ( پەیماوی وۆمەاڵیەتی)زا زەصتبەرزاری صەرحەم مافە
صروعتییەواوی دۆیاهبن بۆ (پاعا) بەو پێیەظ هە پاعا الیەهێيی هێى پەیمان و
رێىەوتىەهە هەبىە ،بەليى بەرمەبىای رێىەوتنی هێىان تاهەوان بىەتە داوەن
زەصەاڵتێيی رەها ،هەربۆیە تاهەوان مافی روبەرووبىهەوەی پاعایان
هییە(محەمەز.)58 :2001،
حۆن لۆن  1704-1632هاوعێىەی هۆبس ،حۆن لۆهیػ لە كۆهاغێيی
پرملمالوێ و هاصەكامگیرزا ژیاوە ،بەتایبەتی عۆڕش ی حەماوەری بریتاهیا لە
زژی زەصەاڵتی پاعایەتی رەها هە لەصەر بىەمای هسری هۆبس زامەزرابىو،
لۆن بە پێچەواهەی هۆبسەوە لەگەڵ صازعىرزوی رەهای تاهەواهسا هییە بۆ
زەصەاڵت و حەدت لەصەر ئەوە زەواتەوە هە لەپێىاو ژیاهێيی چاهترو
بەزیهێىاوی بەرژەوەهسی گغتیسا ،مرۆڤ زەصتبەرزاری بەعێً لە مافەواوی

دۆی زەبێت بۆ پاعا ،بەتایبەتی مافی (حێبەحێىرزن ،زازوەری)،
لەبەرامبەریغسا پاعا زەبێت یاصا پراهتیزەبيات و صىىری زەصەاڵتەواوی
دۆی بپارێسێت و لەپێىاو پاراصتن و پەرەپێساوی مافە صەرەهیەواوی هاواڵتیان
و زازپەروەریسا زەصەاڵت بەواربێيێت ،بەپێچەواهەوە ئەگەر پاعا پاپەهس
هەبىو بە حێبەحێىرزوی صەرحەم الیەهەواوی پەیماهەهە و یاصا عىێنی هرز،
ئەوا زەهرێت پەیماهەهە هەڵسەوەعێتەوە ومافی گەلە عۆرظ و ڕاپەڕیً زژی
پاعا بىەن وزەمیىە بۆ هاتنی پاعایەوی تری زازپەروەر دۆظ بىەن ،یان
پاعا هاچار بىەن هە چاهضازی لەدۆیسا بيات( صلگح ،)33 :2007،بەاڵم
ئەمە چارەصەرێيی بىەڕەتی هەبىو بۆ هەم هرزهەوەی زەصەاڵتی زۆرزار،
چىهىە لەهسری وۆمەاڵیەتی كۆهاغەواوی پێغىزا بۆمان ڕوون بۆوە
لەهاوچىوی زۆرزارێً بەهاتىە صەرتەدتی زۆرزارێيی تر وۆتایی پێهاتىە .
مۆهتضىیۆ( ،)1755-1689ویضتی هێغەی دراپ بەوارهێىاوی زەصەاڵت
چارەصەر بيات هە لۆن ئاماژەی بۆ هرزووە ،ئەو زەڵی" زەصەاڵتی بێضىىر و
وۆهرزهەوەی صەرحەم زەصەاڵتەوان الی تەنها هەصێً گەورەتریً مەترصیە
بۆصەر ئازازی ،هاووات ئاماژە بەوەظ زەوات هە زەهرێت زەصەاڵت لە
ڕێگەی زەصەاڵتێيی ترەوە صىىرزار بىرێت" هەربۆ ئەو مەبەصتە تیۆری
حیاهرزهەوەی زەصەاڵتەواوی(یاصازاهان ،حێبەحێىرزن ،زازوەری) زەداتە
ڕوو تاڕێگە لەپاواهىرزوی زەصەاڵت و دراپ بەوارهێىاوی بگرێت( مۆهتضىیۆ،
.)170 :2003
حان حان ڕۆصۆ  1778 -1712هەولێساوە هەڵىێضتێيی مامىاوەهس
وەربگرێت لە هێىان بۆچىهەواوی هەریەن لە (هۆبس ،لۆن) ،لە تیۆرەهەی
رۆصۆزا ئەوە بەزیسەهرێت هەڵپەی مرۆڤ بۆ داوەهسارێتی عتەوان و
بەزیهێىاوی بەرژەوەهسی تایبەت ،ملمالوێ و هاصەكامگیری بەرهەم هێىاوە،
هەربۆیە ڕۆصۆ پێی وایە پێىیضتە ئەوملمالهێیاهە لەهاوببرێت و چاهضازی
بىرێت ،ئەویػ لە ڕێگەی گرێبەصتێىەوە هە پێىیضتی بە یاصایەوی
زازپەروەر و یەهضان هەیە ،واتە هەریەهێً لەالی دۆیەوە بەتەواوی وازلە
هێز و تىاهای دۆی بهێىێت بۆ هەمىوان ،بەپێی ئەم پەیماهە هەمىو تاهەوان
یەهسەگرهەوەو هێزێيی هاوبەظ زروصت زەهەن لە پێىاو پاراصتنی هەمىو
(روصى،ب.ت.ش .)44-36 :لەم پەیماهەزا مرۆڤ ئازازییە صروعتیەهەی
لەزەصت زەچێت ،بەاڵم لەبەرامبەرزا ئازازییەوی مەزەوی یان صیاس ی
وۆمەاڵیەتی زەصتسەهەوێت  ،بەم عێىەیە هەمىو تاهێً مافی بەصەر هەمىو
تاهەواوی زیىەوە زەبێت هە هاورێژەی ئەو مافاهەیە هە زەصتبەرزاری بىوە،
بەمەظ مرۆڤ ملىەچی هیچ هەصێً هابێت تەنها دۆی هەبێت و ئەمەظ
وایلێسەوات هە بەئازازی بمێىێتەوە ،ئاماژە بەوەظ زەوات ملىەچ بىون بۆ
زەصەاڵتی صیاس ی دۆی لە دۆیسا ئازازییە ،چىهىە ئەو زەصەاڵتە ویضتی
گغتی زروصتی هرزووە( صەعیس. )80 :2006 ،
حۆر
و
بەعێىەیەوی گغتی لەپەیماوی وۆمەاڵیەتیسا بیرمەهسان لەصەر
عێىازی پەیماهەهە هاوڕاهین ،بەاڵم صەرحەمیان لەپێىاو چاهضازی
وۆمەاڵیەتی و صیاصیسا داڵێيی هاوبەظ لەهێىاهیاهسا هەیە ،ئەویػ ئەوەیە
هە تان و گروپ بەتەواوی ویضتی دۆیاهەوە واز لەمافە صروعتیەواوی دۆیان
زەهێنن بۆ پاعایەن ،تابتىاهً لەگەڵ ئەواوی ترزا بژیً لە پێىاو زاڵبىون
بەصەر صروعت و ئەو ژیىگە وزەصەاڵتەی هە بەرژەوەهسی تایبەت بەصەریسا
زاڵە.هاووات زەتىاهین بڵێین تیۆری پەیماوی وۆمەاڵیەتی رێگە دۆعىەربىو بۆ
بەزیهێىاوی صەربەصتی وئازازی وعۆڕعەوان .
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شەشەم /ملمالنێی سیاس ی لە سەردەمی نوێدا
ئەگەرچی چەهس حۆرێيی حیاوازی صیضتەمی حيىمڕاوی وەن( پاعایەتی
رەها ،پاعایەتی صىىورزار ،زیمىهراتی و زصەاڵتی گەٌ) وەن زەرئەهجامی
تیۆری پەیماوی وۆمەاڵیەتی لە ئەوروپا صەریان هەڵساو بىوهە حێگرەوەو
ئەڵتەرهاتیڤی زەصەاڵتی رەهای ولێضەی واصۆلیيی (عبسالرحمً:2001،
 ،)177بەاڵم پەیماوی وۆمەاڵیەتی هەیتىاوی رێگری لە ملمالوێ و صەرهەڵساوی
عۆڕظ و راپەڕیً بيات ،بەڵيى لەوماوەیەزا ئەوروپاو ئەمریيا چەهسیً
عۆڕش ی گەورەیان بەدۆوە بینی ،لەو بارەیەوە عۆڕش ی فەرەوس ی 1789
بەیەهێً لە گرهگتریً رووزاوەواوی وۆتایی صەزەی هەژزە زازەهرێت هە
واریگەری تىهسی لەصەر عێىەی حيىمڕاوی و صیضتەمی ئابىوری و بىهیازی
وۆمەاڵیەتی فەرەوضا زروصتىرزو رەهگساهەوەی لەصەر زۆربەی واڵتاوی
زیىەی ئەوروپا هەبىو .هۆواری صەرهەڵساوی ئەم عۆڕعە بەبڕوای هەهسێً
لە عارەزایان بۆ چەهس هۆوارێً زەگەرێتەوە ،بەتایبەتیػ حگە لە دراپی
باروزۆدی ئابىوری و بەرزەوامی حەهگە زەرەهییەواوی فەرەوضاو بىووی
حیاوازییەوی كىڵی چیىایەتی لەهێى وۆمەڵگەی فەرەوس ی ،لەهەماهياتسا
زەصەاڵتێيی پاعایەتی رەها لەو واڵتەزا حىهمی زەهرز هە صەرحەم ماف
وئازازییەواوی هاواڵتیاوی زەوت هرزبىو ،لەگەڵ هەمىو ئەماهەعسا هسرو
تێڕواهیىەواوی هەریەهە لە( ڤۆڵتێر ،مۆهتیضيۆ ،رۆصۆ) رۆڵی بەرچاویان
هەبىو لە وعیارهرزهەوەی وۆمەڵگەی فەرەوس ی صەبارەت بە هازازپەروەری و
هەبىووی ئازازی و یەهضاوی و دراپی حىهمی دۆصەپێنی پاعایەتی رەها،
هەمىو ئەماهەظ زەمیىەیان بۆ صەرهەڵساوی عۆڕظ و وۆتاییهێىان بە حىهمی
پاعایەتی رەها لەفەرەوضا رەدضاهس ،هە گۆڕاهيارییەوی ڕیغەیی لە بىهیازی
وۆمەاڵیەتی لە ئەوروپاو حیهان بەگغتی زروصتىرز ،بەحۆرێً عێىەو مۆروی
پەیىەهسییە وۆمەاڵیەتییەواهیص ی گۆڕی و صیضتەمی زەرەبەگایەتی الوازهرز،
هاووات گۆڕاهياری ریغەیی لەهسری حیهاهسا بەگغتی و هیغىەری ئەوروپا
بەتایبەتی لێىەوتىەتەوە ،زەمیىەی بۆ زەرهەوتنی زەوڵەتی هەتەوەیی و ئازازی و
زیمىهراتی و مافی گەٌ رەدضاهسو ڕەواییسا بەصەرحەم گەالوی زوهیا هە
لەزژی صیضتەمی پاعایەتی و زەصەاڵتسارە زۆرزارەوان لە ملمالهێسابً
(احمس ()29 :1977،صامان حضین احمس.)43-37: 2014 ،
لەالیەوی زیىەوە پەرەصەهسهە صیاس ی و ئابىوری و وۆمەاڵیەتییەواوی
صەزەی هەژزەو هۆززە ،بەتایبەتیػ عۆڕش ی پیغەصازی و فراواهبىووی
چاالهییە بازرگاوی و پیغەصازییەوان و گەعەصەهسوی صەرمایەزاری،
عىێىەوارو واریگەری كىڵیان لەصەر ماف و ئازازییەواوی تان حێهێغت،
بەحۆرێً حەدتىرهەوەی ئازازی رەها لەالیەن لیبرالیزمی هالصیً و
زووردضتىەوەی زەوڵەت لە صەرپەرعتی و چاوزێری تان ،بەعێىەیەوی
هاراصتەودۆ ببىە هۆی صىىوربەزاهسن و زەوتىرزوی ئازازی بەرامبەر و
زەرهەوتنی چینی صەرمایەزارو زیاز بىووی حەهگ و ئیمبریالیزمی صیاس ی و
ئابىری(عبسالباقی ،)341 :1981 ،لەبەرامبەریغسا هسری صۆصیالیضتی
حەدتیان لەصەر بایەخ و گرهگی زەوڵەت لە پاراصتنی ماف و ئازازییەواوی
تان زەهرزەوە ،چىهىە لەم كۆهاغەزا چینی هرێياران صەرەڕای بارگراوی و
صەدتی ژیان و وارو ماهسووبىووی زۆرو هەبىوی زڵىیایی و بیمەی وۆمەاڵیەتی
لە عىێنی وارەواهیاهسا ،زۆرحار لەالیەن داوەهيارەواهیاهەوە
چەوصێنراوهەتەوەو ماف و ئازازییەواهیان زەوتىراوە ،هەربۆیە هسری
صۆصیالیضتی ،بەپێچەواهەی لیبرالیزمەوە ،پێیان وابىو پێىیضتە زەوڵەت

رۆڵی صەرەوی بگێڕێت لە صەرحەم وایەو چاالهییە ئابىورییەواهسا ،بەتایبەتی
زیاریىرزوی هرخ و وۆهترۆڵىرزوی بازاڕو بەزەوڵەتىرزوی صەرحەم زامەزراوە
ئابىورییەوان و رێگریىرزن لە زیارزەی كۆردياری ئابىوری .بەمغێىەیە
هسری صەرمایەزاری و صۆصیالیضتی ،بىوهە زوو ئایسۆلۆحیای حیاوازو
زژبەیەن ،هە ئازازی تان و رۆڵی زەوڵەت لە ژیاوی ئابىوری و صیاس ی تاهسا
تەوەرەی صەرەوی ملمالهێياهیان بىون( دلیفە )183 :1999 ،هەروەها
چەهسیً بسوتىەوەی رزگاری دىازی حیهاوی لە عێىەی عۆڕظ و وىزەتا
لەپێىاوچاهضازی و باعىرزوی گىزەران و ژیاوی دەڵىسا ڕوویاهسا ،هەمىو
ئەماهەظ وایىرز هە بیرمەهساوی لیبرالیزم لە كۆهاغێيی هىێسا وەن
پێىیضتییەوی صەرزەمەهەو لەژێر واریگەری هسری صۆصیالیضتی ،بگەهە ئەو
بڕوایەی هە پێىیضتە لیبرالیزم لەگەڵ گۆران و پەرەصەهسهە ئابىوری و
وۆمەاڵیەتییەواهسا دۆی بگىهجێىێت و بەبەرگێيی هىێىە زەربىەوێت هەبە
لیبرالیزمی صىزگەرایی هاوزەبرێت و هەریەهەلە( ئازەم صمط ،حرمی بيتام ،و
حۆن صتیىارت مل ) بەبیروڕاواهیان صەبارەت بە ئابىری صیاس ی هسری ئەو
صەرزەمەیان زەوڵەمەهس هرز ،بۆ ئەو مەبەصتەظ حەدتیان لەصەر ئەروی
زەوڵەت زەهرزەوە لە چاوزێریىرزوی ئازازیە صیاس ی و ئابىورییەواوی تان و
بەرپرصیارێتی زەوڵەت لە زابیىىرزوی دسمەتگىزاریە وۆمەاڵیەتی و تەهسروصتی
و پەروەرزەییەواهسا لەپێىاو بەزیهێىاوی دۆعگىزەراوی بۆ هاواڵتیاهسا (
عبسالرحمً)181 :2001 ،
لەبەرامبەریغسا ئاراصتە هسرییەواوی هیگل و مارهط وەن ڕەهگساهەوەیەن
بۆباروزۆدی صەزەی هەژزەو هۆززە ڕەواییان زابە ملمالهێی وۆمەاڵیەتی و
صیاس ی بۆ بەزیهێىاوی یەهضاوی و زازپەروەری و گەعەزان بەڕەهای ڕۆلی
زەوڵەت لەچىارچێىەی صیضتەمی صۆصیالیضتی( ئیغتراوی)زا.
لەو بارەیەوە ،حۆرج فرێسریً هیگڵ  1831- 1770وەن یەهێً لە گرهگتریً
فەیلەصىفەواوی ئەڵماهیا ،حەدتی لە زووبىەمای صەرەوی وەوى(زیالێىتیً و
زروصتبىووی زەوڵەتی هەتەوەییە)هرزۆتەوە .لەبارەی زیالێىتیىەوە
بەعێىازێً لەبیيینی زیارزەواوی حیهاوی زەزاهێت ،پێیىایە حیهان بەرزەوام
پڕاوپڕە لەهێزە زژەوان ،هەر هێزێً هە زروصت زەبێت وارزاهەوەیەهە
بەراهبەر هێزێيی پێػ دۆی ،زەهرێت وەن داڵی صەرەتا زابنرێت ،ئەم هێزە
هاوی تێزە ،زوای تێپەڕبىووی ماوەیەن هەر لە زەروووی ئەم هێزەوە هە تێزە
هێزێيی زژبەری دۆی پەیسا زەبێت هاوی ئاهتیتێزە ،لەئەهجامی ملمالوێ
واریگەری زاهان و واریگەری وەرگرتنی هێىان ئەم زوو هێزە ،هێزی صێیەم
پەیسا زەبێت هە هاوی صەهتێزە ،ئەم صەهتێزە زواتر دۆی و لە صەرەی دۆیسا
زەبێت بە تێزێً لەبەراهبەر هێزێيی هاوۆوی زیىە هەر لەدۆی زروصت بىوە
زەهەوێتە ملمالوێ (عبسالرحمً .)193 :2001،لەو بارەیەوە هیگڵ
زەڵێت"بۆئەوەی زەوڵەت هەبێت وگەعەبيات ئەبێ ئاغاو وۆیلە هەبێت"،
پەیىەهسی هێىان ئەم زووالیەهە پەیىەهسیەوی زیالێىتیىیە ،تائەو واتەی
هەرزووال زەگەن بەدىز هىعیاری ،زژی یەن زەوەصتىەوە ،لەئەهجامی ئەم
ملمالهێسا هابێت یەهێىیان ئەوی زیىە لەهاو ببات ،بەڵيى ئەو ملمالهێیە تا ئەو
ڕازەیە بەرزەوام زەبێت هە ئاغا زان بە بىووی بەراهبەرەهەی زا زەهێت ،یان
وۆیلە بە زڵغياوی و هاڕەحەتی وۆیلەبىووی دۆی كەبىوڵ زەوات و زواتر وار
بۆ ئەوە زەوات بەو واراهەی زەیيات ئاغا تەصلیمی دۆی بيات .لەوبارەیەوە
هیگڵ پێیىایە ملمالوێ یەهێىە لەو هۆواراهەی زەماهگەیەهێتە ڕاصتیەوان و
ئاعىراهرزوی نهێيیەوان وعیاربىوهەوەو زروصتبىووی زەوڵەتی هەتەوەیی ،هەر
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بۆیە زەڵێت" ئەو گەلەی هەلەمەرگ زەترصێت وپێی باعە وەوى دۆی
بمێىێتەوەو ببێتە وۆیلە ،صەربەدۆیی لەزەصت زەزات"(دلیفە.)80 :1999،
لەتێڕواهیىەواوی هیگڵەوە لەوە زەگەیً صەرلەبەری مێژوو بریتییە لە گۆڕەپاوی
ملمالهێيان ئەو حێگایاهەظ هە ملمالوێ تیایسا ڕووهەزات ئەوا لە پەراوێسی
مێژووزا زەمێيىەوە ،چىهىە ملمالوێ لەهاودۆ وزەرەوەی هەرهەتەوەیەهسا
ڕووبسات ،صەرچاوەیەن زەبێت بۆ گۆڕان و پێغىەوتنی هەتەوەوان و
وعیاربىوهەوەو زیاز بىووی هەصتی هەتەوەیی لەزایً بىووی بیری هىێ.
وارٌ مارهط ( -: )1883-1818مارهط لەصەرزەمێيی پڕ لە ملمالوێ زا ژیاوە،
ئەویػ لەزایىبىووی وۆمەڵگەی پیغەصازی و بەرپابىووی ملمالهێی تىهسو
عۆڕش ی زژوار بىو ،بەتایبەت زوای ئەوەی هە وۆمەڵگا بۆ زوو چینی صەرەوی
(صەرمایەزار و هرێيار)زابەظ ببىو .بەبۆچىوی مارهط ملمالهێی چیىایەتی
لەصەزەی هۆززەزا زیاتر صروعتێيی صیاس ی وەرگرت بەرەو ملمالهێی صیاس ی
هەهگاویىاوە هۆواری ملمالهێىەظ بۆ ئابىری زەگەڕێتەوە ،لەگەڵ فغاری
ئەهساماوی چینی صەرمایەزار واریگەری هەرێيیان لەصەر هرێيار هەبىوە،
بەعێىەیەن واریان بۆ زەصت بەصەرزاگرتنی بەرهەم و واری ئەهساماوی چینی
هرێيار هرزوە ،ئەم چیىە (هرێيار) ئاصتی دىێىسن و ژیاهیان لە پلەیەوی
هسمسابىو و هیغتەحێی هاوچە هەژاروغین و بێ دسمەت گىزارییەوان بىون،
داوەوی هیچ هەبىون و هیچ زەصەاڵتێىیان لە زەصتسا هەبىو ،هەصتیان بە
چەوصاهەوەو زەوتىرزوی بەرژەوەهسیەواهیان لەالیەن چینی صەرمایەزارەوە
زەهرز ،ئەم هۆواراهەی هەباش هرا ،گىزارعت لە حەزو ئازارەواوی هرێيار
زەوات ،هە لە ڕووی زەروووی ومەعىەویەوە تێىغياو و لە ڕووی
وۆمەاڵیەتیغەوە بێ (ڕێس وهێز) بێت .ئەو زۆدەظ مارهط بە هامۆ بىون باس ی
لێىە زەوات هە بریتییە لە " زۆدێً تیایسا مرۆڤ دۆیی و ژیاوی بێ ماهاو بێ
ئاماهج و بێبەرهەم زێتە بەرچاو "(مارهط ) 178: 2001،
هرێيار بەهۆی بێبەعبىووی لەهەمىو ئەو عتاهەی هە بەرهەمی هێىاوەو
وكىرباوی لە پێىاویسا زاوە ،بەاڵم لەالیەن چینی صەرمایەزارەوە لێی زەوت
هراوە هەصت بە هامۆبىون زەوات ،ئەماهە زەبىە پاڵىەر بۆ زروصتبىووی
هىعیاری چیىایەتی الی چینی هرێيار ئەو هىعیارییە یەهێتی چیىایەتی
زروصتسەوات ،زواتر ڕێىذضتيێيی عۆڕعگێری لەهێىان هەوەواوی ئەو چیىە
زروصت زەوات ،عۆڕعێً وگۆڕاهێيی تەواو بىەڕەتی لە بىهیازی
وۆمەاڵیەتیسا زروصت زەوات ،وۆمەڵگا بەرو كۆهاغێيی هىێ زەگىێسرێتەوە
هەبریتیە لە صۆصیالیزم(ئیغتراوی) ،بەبروای مارهط لێرەزا چین هامێنێ و
ملمالوێ وۆتایی پێسێت یەهضاوی و زازپەروەری بەرحەصتە زەبێت( لىفیڤر
 .)106 : 1971،لێرەزا زەگەیىەئەوەی هە هۆواری ملمالوێ الی مارهط
صەرچاوەهەی بۆ ئابىری زەگەڕێتەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەعسا ڕەهەهسی هێز و
ئایسۆلۆحیا ووعیاربىهەوەش ی فەرامۆظ هەهرزوە ،هەمىو ئەماهەظ پێىەوە
لە گەعەپێسان و گۆڕاهسا بەعسار زەبً .
ئەوەی حێگەی ئاماژەبۆهرزهە دراپی ڕەوظ و باروزۆدی وۆمەاڵیەتی
وئابىری و صیاس ی ئەوروپا لە زوای عۆڕش ی پیغەصازی وفەرەوضیەوە و
بەرزەوامی ملمالهێيان زەمیىەی بۆ زەرهەوتنی ئاڕاصتەیەوی هىێی لیبراڵ
رەدضاهس  ،هە لەڕێگەی بیروڕاو تیۆرە حیاوازەواهیاهەوە هەولیاهسا بە زوای
زووبارە ڕێىذضتىەوەی ژیاوی وۆمەاڵیەتسا بگەڕێً و لە پێىاو ڕێگریىرزن لە
ئاڵۆزی و ملمالهێی صیاس ی و بەزیهێىاوی صەكامگیری و هاوصەهگی
وتەواوواریسا ،چاهضازی لەواروباری وۆمەاڵیەتی و صیاصیسا بىەن ،بۆ ئەو

مەبەصتە هەریەهە لە (ئىگضت وۆهت ،زورههایم  ،باریتۆ ،ماهط ڤیبەر )
وەن رابەری بىهیازی ئەرهگەرایی هالصیً زەرهەوتً و چارەصەرو تێڕواهینی
دۆیان لەوبارەیەوە دضتەروو ،لێرەزا بیروڕاواوی ماهط ڤیبەر وەوى تەواوواری
بۆ بیروڕاواوی وارٌ مارهط هەلە پێغسا باصىرا زەدەیىە ڕوو.
ماهط ڤیبەر ( :) 1920-1863یەهێىە لەو بیرمەهساهەی هە پێساگری
لەصەر ئاصایی هرزهەوەو هێىرهرزهەوەی زۆدی ملمالهێی هێى وۆمەڵگەو
وۆتاییهێىان بە هاصەكامگیری و ئاڵۆزییەوان زەوات لە پێىاو بەزیهێىاوی
صەكامگیری وتەواوواریسا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەعسا بەعێىەیەوی رەها ملمالوێ
رەتىاواتەوە ،بەحۆرێً ملمالهێی لەپێىاو( بەها ،بیروباوەڕ ،همىوهەی بااڵ)بە
هۆوارێً بۆ زووبارە رێىذضتىەوەی وۆمەڵگە زەزاهێت ،هەروەها باوەڕی بە
زوو چینی هاوۆن هەبىوە وەن چۆن مارهط پێیىابىو ،بەڵيى باوەڕی بە بىووی
چەهسیً چینی وۆمەاڵیەتی حۆراوحۆر هەیە هە حیاوازیان بۆ چەهسیً
فاهتەری وەن (ئابىری ،وۆمەاڵیەتی ،صیاس ی) زەگەڕێتەوە ،لەچىارچێىەی
ئەو زابەعياریە چیىایەتیەعسا حیاوازی بەرژەوەهسی زەرزەهەوێت،
بەحۆرێً مرۆڤەوان و چیىەوان لە پێىاو باعىرزوی باروزۆخ و بەزەصتهێىاوی
صەروەت و صامان و هێززا زەهەوهە ملمالهێی یەهتر چىهىە بەزەصتهێىاوی
داوەهسارێتی وصەرمایە هۆوارێىە بۆ زیاز بىووی هێز و پێگەو زەصەاڵت،
هەربۆیە لێرەزا ڤیبەر ملمالوێ بەگرهگ زەزاهێت ،چىهىە ئەم زیازبىووی هێزو
زەصەاڵتە هۆوارە بۆ بەرزەوامی و پاراصتنی پێگەو صەرمایەو صیضتەمی
صەرمایەزاری ،لەو پێىاوەعسا صەرمایەزاری بەصیضتەمێً یان زەصەاڵتێيی
ئەكالوی و ڕەعیس زەزاهێت ،هە لەصەر بىەمای زاوضتی ویاصایی و بیروهراتی
زامەزراوەو چارەصەری زۆرێً لەگرفتەواوی وۆمەڵگا زەوات (الحضینی،
.)77-75 :1985
ێ
لەگەڵ هەمىو ئەماهەعسا ئاراصتەی لیبرالی هى لە زراصەهرزن و
عیىرزهەوەی كىڵ و واكعیاهەی وۆمەڵگەزا وىرتیهێىا لەالیەهەوە بەهۆی
باڵوهرزهەوەی ئایسۆلۆحیای ڕازی بىون بەباروزۆخ و لەالیەوی تریغەوە
بەهۆی زیازبىووی هێغەواوی وەن( حیاوازی رەگەزی ،حیاوازی هێىان هەژار و
زەوڵەمەهس ،حیاواری بەرامبەر بە ژن ،حەهگە یەن لەزوایەهەوان ،ملمالهێی
ئیتنی و ئاینی و مەزهەبی ،)...هەربۆیە حارێيی تر دىاصتی گەڕاهەوە بۆ تیۆری
مارهط و ئاڕاصتەی ملمالوێ بىە حێگەی بایەدی بیرمەهسان .
دەرئەنجام
-1ملمالوێ زیارزەیەوی حەتمییەو مێژووەهەی بۆ صەرەتای بىووی مرۆڤ
زەگەێتەوە لەصەر زەوی .
-2هسرو تێرواهینی بیرمەهسو فەیلەصىفەوان ،زەرئەهجامی رەوش ی صیاس ی
ووۆمەاڵیەتی و ئابىوری وۆمەڵگە مرۆییەوان بىوەو ئاماهجیان چارەصەرو
رێىذضتنی پەیىەهسی هێىان تان و زەصەاڵتی صیاس ی بىوە.
-3لەیۆهاوی وۆهسا رووبەڕووبىهەوەی وۆیالیەتی و هایەهضاوی و هازازپەروەری،
هۆواری ملمالهێی هێىان دەڵً وزەصەاڵتی صیاس ی بىوە ،لەوپێىاوەعسا وەن
زەرئەهجامی ملمالهێيان وار بۆگۆڕینی صیضتەمە صیاصیەوان هراوەو چەهسیً
یاصای حیاواز زەرهراوە تا چیتر دەڵً یەهضان بێت و لە چەوصاهسهەوەو
زەوتىرزوی ماف بپارێسرێً زەرفەتی زیاتر بۆ بەعساری صیاس ی هاواڵتیان
ڕەدضاوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەعسا ملمالهێی هێىان زەوڵەتە عارەوان لەپێىاو
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زەصەاڵتسا هۆواربىوە بۆ الواز بىووی پێبەصتبىووی هەتەوەیی و هیغتماوی الی
یۆهاهیەوان.
 -4هۆواری ملمالهێيان لە ڕۆما بۆ پاواهىرزوی زەصەاڵت و هێز زەگەڕێتەوە
لەالیەن پاعاو ئیمبراتۆری ڕۆماوە ،پاعان بەهۆی دراپ بەوارهێىاوی
زەصەاڵت و صتەمياری وهایەهضاوی ،چەهسیً ملمالوێ صیاس ی هاودۆیی لە
عێىەی عۆڕعسا بۆگۆڕاهياری لە صیضتەمەواهسا ئەهجامسراوە.
-5زەرهەوتنی ئاینی مەصیخی وەن زەصەاڵت و صیضتەمی دىزایی ،صەرەتای
زەرهەوتنی ملمالهێیەوی تىهس بىو لەگەڵ زەصەاڵتی زوهیایی( ئیمبراتۆر)زا،
ئەهجامەهەش ی بەالوازبىووی زەصەاڵتی ئیمبراتۆری صتەميارو زیىتاتۆر
وۆتایی پێهاتىوەو پاپا وەن داوەن زەصەاڵتی ئاینی و زوهیایی زەرهەوت و
صەرحەم رەهەهسە صیاس ی وئابىری و زاوضتی ووۆمەاڵیەتییەواوی ئەوروپا بۆ
ماوەی هسیىەی هەزار صاڵ بە هسری وڵێضەی واصۆلیيی روپۆعىران.
-6لەصەرزەمی ئیضالمسا ملمالوێ لەصەر زەصەاڵت و بەزەصتهێىاوی پایەی
دەالفەت ،چەهسیً ملمالوێ و عەڕی دىێىاوی هاودۆیی بەزوای دۆیسا
هێىا ،بەاڵم ڕەواییاهسا بەصەهسهەوەی زەصەاڵت لە دەلیفە ئەگەر
پێچەواهەی بىەماواوی ئایً بیت و زەصەاڵت بۆ بەرژەوەهسی دۆی
بەواربهێىێت ئەمەظ زەمیىەی بۆ زەرهەوتنی چەهسیً گروپ و ڕەوت و
پێىهاتەی صیاس ی -ئاینی -وۆمەاڵیەتی پەرگیر رەدضاهس ،هە هەریەهەیان
بەرامبەرەهەی تەهفیر زەهرزو ڕعتنی دىێنی بەرامبەرەهەی حەاڵڵ زەهرز.
-7لە صەرزەمی ڕێىیضاوط صەرهەڵساوی ملمالوێ و ئەهجامساوی عۆڕظ و
یادیبىووی داهەزان و پازعاو ئیمپراتۆرەوان لە زژی زەصەاڵتی وڵێضای
مەصیخی و پیاواوی ئاینی وپاپاوان و حیاهرزهەوەی زەصەاڵت لە ئایً بىو.
ئەهجامیان لەصەر وۆی الیەهە( ئابىوری ،وۆمەاڵیەتی ،صیاس ی ،زاوضتی،
هسری ،وێژەیی)...زروصتىرزووە ،صەرەتایەوی هىێػ بىو بۆ گەعەصەهسوی
هەصتی هەتەوایەتی و زروصتبىووی زەوڵەتی هەتەوەیی و صیضتەمی زەصەاڵتی
پاعایەتی رەهای میرو ئیمبراتۆرەوان ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەعسا هۆواری
صەرهەڵساوی ملمالهێی مەزهەبی هێىان واصۆلیً و پرۆتضتاهتەوان بىو.
-8پەیماوی وۆمەاڵیەتی بەئاعىرا رێگە دۆعىەربىو بۆ صەروەربىووی مرۆڤ و
زیازبىووی هۆعیاری و ئازازی وزیمىهراتی و حیاهرزهەوەی زەصەاڵتەوان
لەیەهتری.
-9هۆواری صەرهەڵساوی ملمالهێی صیاس ی لەصەرزەمی هىێسا بۆ
زەصتەبەرهرزوی ئازازی و یەهضاوی و ماف زەگەڕێتەوە ،هە وۆتایی بەحىهمی
پاعایەتی رەها هێىا و گۆڕاهيارییەوی گەورەی لە ژیاوی ئابىوری و وۆمەاڵیەتی
و صیاصیسا هرز ،زەمیىەی بۆ زەرهەوتنی ئازازی و زیمىهراتی و مافی گەٌ
رەدضاهس و ڕەواییسا بەصەرحەم گەالوی زوهیا لەزژی صیضتەمی پاعایەتی و
زەصەاڵتسارە زۆرزارەوان لە ملمالهێسابً.
-10لەئەهجامی دراپ بەوارهێىاوی ئازازی لەصەرزەمی هىێسا لەبەرامبەرزا
هسری صۆصیالیضتی واری بۆهەمىرزهەوەی ئازازییەوان و بەزیهێىاوی
یەهضاوی زەهرز ،پاعان لیبرالیزمی هىێ زەرهەوت وەن پێىیضتیەوی
صەرزەمەهە لەپێىاو بەزیهێىاوی بەرپرصیارێتی وۆمەاڵیەتی ودۆعگىزەراوی و
صەكامگیری و هاوصەهگی و تەواوواریسا تێسەوۆعان.
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مىتبە عین الغمط ،كاهرە.
-3الجابری ،محمس عابس ،فىر ابً دلسون( العؾبیە و السولە) ،بیروت ،مرهس
زراصات الىحسە العربیە ،گ،8ب.ش.
-4حضً ،حضً ابراهیم( ،)1996تاریر الاصالمی الضیاس ی و السینی و الثلافی
و الاحتماعی  ،ج،1ط ،14مىتبە الىهچە املؾریە.
-5الحضینی ،الضیس( ،)1984علم الاحتماع الضیاصیاملفاهیم و اللچایا ،ط،3
زار املعارف ،اللاهرە.
-6الحضینی ،الضیس( ،)1985هحى هڤریە احتماعیە هلسیە ،زار الىهچە العربیە
للطباعە و اليغر .
-7دلیفە ،عبسالرحمً( ،)1999ایسیىلىحیە الؾراع الضیاس ی زراصە فی
هڤریە اللىە ،زار املعرفە الجامعیە.
-8رعىان ،حضین عبسالحمیس احمس(،)2007فی اللىە و الضلطە و الىفىش،
زراصە فی علم الاحتماع الضاس ی ،مرهس الاصىسریە للىتاب.
-9روصى ،حان حان ،فی العلس الاحتماعی ،ت.ژوكان كركىط ،زار الللم
،بیروت-لبىان،ب.ت.ش .
-10صلطح ،فضل ەللا محمس( ،)2007الفىر الضیاس ی الغربی اليغاە
والتطىر،ط ،1زارالىفا للطباعە واليغر ،الاصىىسریە.
-11الطیب ،مىلىز زایس( ،)2007علم الاحتماع الضاس ی،ط،1زار الىتب
الىطىیە ،بىغازی-لیبیا.
-12طالیط ،ارصطى ،الضیاصە ،ت .احمس لطفی الضیس ،ميغىرات
الفادریە ،الریاض ،ب.ش.ط .
-13عبس الباقی ،زیسان( ،)1981التفىیر الاحتماعی وغاته و تطىره ،ط ،٣زار
غریب للطباعە و وغر ،اللاهرە.
-14عبسالرحمً ،عبسەللا محمس( ،)2001علم الاحتماع الضاس ی اليغاە
التطىریە و الاتجاهات الحسیثە و املعاؽرە ،ط،1زار النهضە العربیە
للطباعە واليغر ،بیرت ،لبىان.
-15عطیە ،عسیس صىریاٌ( ،) 2005تاریر املضیحیە الغركیە  ،ت .أسحاق
عبیس ،ط ،1اللاهرە.
-16الىىری ،الحضنی ،كیط ،عبساملىعم( ،)1983الىضریات الاحتماعیە،
وزارە تعلیم العالی و البحث العلمی ،حامعە بغساز.
-17هىسریىط ،صيىت اتػ  ،مارتً لىپر( ،)2014ملسمە كؾیرە حسا،
ترحمە.وىثر محمىز محمس ،ط ،1مؤصضە هىساوی للتعلیم و الثلافە ،
اللاهرە.
ٌ
-18وار مارهط و فرزریً اهجلط( ،)1976الایسیىلىحیە ایلماهیە،ت.فىاز
ایىب ،زار زمغم للطباعە و اليغر،زمغم.،
-19لىفیڤر ،هنری(،)1971مارهط و علم الاحتماع ،ت .بسر السیً كاصم
الرفاعی ،ميغىرات وزارە الثلافە،زمغم.
زووەم :هتێبە وىرزییەوان
-20پىالزی ،هماٌ( ،)2005مێژووی هسری صیاس ی لە ڕۆژئاوا ،و .ئازاز
وەلەزبەگی ،صیروان زەهسی ،زەزگای چاپ و باڵوهرزهىەی مىهریان،
وىرزصتان  ،هەولێر.
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-21زەهگەهە ،صەمەز( ،)2009واریگەریی مافە صروعتیەوان لەصەرهەڵساوی
عۆڕعسا ،چ ،1زەزگای چاپ و پەدص ی حەمسی ،صلێماوی.
-22صەعیس ،هیىا عەزیس( ،)2006ڕەهگساهەوەی بیری لیبرالی لە باعىری
وىرزصتان  ،1958-1900چاپذاهەی یاز ،صلێماوی.
-23ؽالح ،محمس محمس( ،) 2010مێژووی ئەوروپا لەصەرزەمی ڕیيضاوط
تاوەوى عۆڕش ی فەرەوس ی ، 1789-1500و .ئارام محمس ،چاپذاهەی هاریً،
صلێماوی.
-24حىصین ئەحمەز ،صامان( ،)2014مێژووی ئەوروپا لە عۆڕش ی
فەرەوضیەوە تا وۆتایی صەزەی هۆززەهەم ،چاپذاهەی هاریً ،چ.1
-25طلىظ ،محمس صىهیل( ،)2009پىدتەی مێژووی ئیضالمی،و.نهاز حالٌ
حبیب ەللا ،چ ،1زار الفىر ،بیروت .
ی
-26فلۆوەرز ،صارا( ،)1384چاهضاز ئاینی،و.هەژار رەحیمی ،چاپذاهەی
رۆژهەاڵت ،چ ،1هەولێر .
-27محەمەز ،بەهازیً( ،)2001تیۆری زەوڵەت و صیضتەمە ڕامیارییەوان،چ
،1زەزگای چاپ و پەدص ی صەرزەم.
-28ماهیاڤیللی ،هیيۆلۆ( ،)2011میر ،و .صاڵح یىصف صۆفی ،چاپذاهەی
هاوار ،زهۆن.
-29مۆهتضىیۆ( ،)2003ڕۆحی یاصاوان ،و .ئیسریط عیر عەرەفی ،چ ،1
زەزگای چاپ و باڵوهرزهەوەی مىهریان ،هەولێر.
-30ئیضماعیل ،ڕێبین رەصىٌ( ،) 2003صیضتەمی صیاس ی هسرو فەلضەفەی
صیاس ی ،چاپذاهەی وەزارەتی ڕۆعيبیری.
-31ئەفالتىن( ،)2008وۆمار ،و .ز .محمس هەماٌ ،زەزگای پالهۆ بۆ
باڵوهرزهەوە.
سێیەم :نامە زانكۆییەكان
-1حضً ،بارزان هماٌ( ،)2004ڕەهەهسە وۆمەاڵیەتیەواوی تىهسوتیژی
صیاس ی ،لێيۆڵیىەوەیەوی مەیساهیە لە هەرێمی وىرزصتان -عیراق ،هامەی
ماصتەر(باڵوهەهراوە) ،زاهيۆی صەالحەزیً،وۆلێژی ئازاب ،بەش ی وۆمەڵىاس ی.

Page 51

