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پێشكەشە بە میكا و چینی و دایكم



سوپاس و پێزانین

گەلێــك كــەس لــەم كتێبــەدا پشــكداربوون. پیتــەر تایلــۆر و ویلبــەر زیلنســكی هاندانێكــی 
ــە  ــەرقاڵیبوونم ب ــااڵنی س ــی س ــە درێژای ــە ب ــیم  ك ــان پێبەخش ــی ژیرانەی زۆر و ئامۆژگارییەك
پــرس وهــزرەكان كــە لێــرەدا بەرباســخراون زۆر ئــاوڕم لێنەدابوونــەوە. لــە نێــوان ئــەو كەســە 
زۆرانــەی لــەم كتێبــەدا پشــكداربوون ســوپاس و پێزانینــی خۆمیــان ئاراســتە دەكــەم، بــە هــۆی 
هــزرە باشــەكان - نــەك هەڵــەكان - كــە لــەم كتێبــەدا هاتــوون، بەتایبەتــی عەبدولكەلیمــات 
و ســەمیر ئەمیــن و ولیــەم دنڤــان و لویــدا فیجــروا و ئەنــدرێ جەنــدەر فرانــك و ولیــەم لــۆرن 
كاتــز و خــۆزێ لۆبیــز و كانــت ماسیۆســن و ئەنتۆنیــۆ ریــۆس بســتامنت و ئەمێریــكا ســۆرنتینی 
ــەو  ــر ل ــدام بی ــی زۆر هانیان ــااڵنە، خەڵكانێك ــەو س ــی ئ ــە درێژای ــەر. ب ــن وزن ــاوت و بی دوب
گرفتانــە بكەمــەوە كــە لــەم كتێبــەدا بەرباســخراون و هەروەهــا وەاڵمــی هەندێكیــش لەوانەیــان 

داومەتــەوە. 

لــە نێــوان ئــەو دۆســت و مامۆســتا و خوێندكارانەشــدا، پێمخۆشــە نــاوی چــاو لــی چــی و 
غــازی فــەالح و فەریــد هــاردی و فەریــد نیفــن و چــوان مــاری بــرا و فرانســیس مــارك و ســیدنی 
مینتــز ونــج هۆنــج و دوریــس بیســارۆ و راندۆلــف رۆلنــز و ئانســلیم ریمــی و والــدو رۆدەریجــز و 
دیجنــا سانشــیز و هــاوەرد ســتانتن و دێڤیــد شــتی و الكشــمەن یابــا بهێنــم. دیســان هەریــەك 
لــە پیتــەر ویســۆكر و ئانــا براكێــت لەســەرخۆو لێهاتوانــە بــەم كتێبــەدا چوونــەوە. دوو بڕگــەم 
لــە بەنــدی ســێیەم و چــوارەم و بڕگەیەكیــش لــە بەنــدی دووەم لــە بابەتێكمــەوە وەرگیــراون 
كــە لــە گۆڤــاری زانســتیی »جوگرافیــای سیاســی« ســاڵی Blaut 1992 b( 1992(دا 
باڵوكراونەتــەوە و دووبــارە لێــرەدا، دوای وەرگرتنــی رەزامەندیــی پەخشــكار بیتــرۆت هاینامــن 

باڵوكراونەتــەوە.



                    جەیمس مۆریس باڵوت
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                         لەعەرەبییەوە بۆ كوردی
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مێژوو لە ناوەوە و لە دەرەوە

ئارگیومێنت

بەهێزتریــن  لــە  یەكێــك  بــە  متمانەیــە  لەقكردنــی  كتێبــە  لــەم  مەبەســت 
بیروبۆچوونــی هاوچــەرخ، ســەبارەت بــە مێــژوو و جوگرافیــای جیهــان. ئــەم 
شارســتانیی  كــە  دەبینێتــەوە  بــاوەدا  گریمانــە  لــەو  خــۆی  بیروبۆچوونــەش 
ئەوروپایــی یــان خۆرئــاوا، هەنــدێ تایبەتمەنــدی مێژوویــی دانســقە و هەنــدێ 
ــە نــەژاد، فەرهەنــگ، ژینگــە، ئەقــڵ یاخــود رۆحــی تێدایــە و  ســیفەتی تایبــەت ل
بااڵبوونێكــی بەردەوامــی بەخشــیوەتە ئــەم كۆمەڵگەیە،كــە نەلەرابــردوو و تەنانــەت 

لــەم سەردەمەیشــدا هیــچ كاك لەكۆمەڵگــەكان نەیانبــووە.

ئەمــە بیروبۆچوونێكــی مێژوویــی و لــە هەمــان كاتیشــدا جوگرافیاییــە. چونكــە 
ــەوەی  ــەر ئ ــژوون. لەب ــت كــە دروســتكەری مێ وا تەماشــای ئەوروپاییــەكان دەكرێ
هەمیشــە و بــە بەردەوامــی ئەوروپــا پێشــدەكەوێت و گەشــە دەكات و بــەرەو 
بــە شــێنەیی  نوێكردنــەوە دەڕوات، هەرچــی بەشــەكەی دیكــەی جیهانیشــە، 
پێشــدەكەوێت و لــە شــوێنی خۆیــدا وشــك دەبێــت و وا لێیدەڕوانرێــت كــە بریتییــە 
لــە كۆمەڵگەیەكــی تەقلیــدی. بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن، جیهــان نێوەندێكــی جوگرافیا 
و الیەكــی دەرەكیــی هەمیشــەیی هەیــە. لــە وتەیەكــی دیكــەدا، بەشــێكی ناوەكــی 
ــەوا  ــی دەكات، ئ ــە رێبەرایەت ــە كاتێكــدا ناوەكییەك ــە، ل و بەشــێكی دەرەكــی هەی
دەرەكییەكــە هەمیشــە پاشــكۆیە. ناوەكییەكــە داهێنــان دەكات وەلــێ دەرەكییەكــە 

الســایی دەكاتــەوە.

ئــەم بیروبۆچوونــە گــوزارش لــە تیــۆری باڵوبوونــەوە1، یــان وردتــر بڵێیــن، لــە 

ــە بیرگــەل و  ــەوەی الیەنەكانــی رۆشــنبیری ل ــۆ ئاماژەكــردن بۆباڵوبوونەوەكــردن و باڵوبوون ــەكار دەبرێــت ب 1. ئــەم دەســتەواژەیە ب
ــی جۆراوجــۆر. ــان فەرهەنگگەل ــگ و رۆشــنبیری بێــت ی ــەك فەرهەن ــدا چ ی ــوان تاكەكان ــە نێ ــد ل ئایینگــەل و تەكنەلۆژیا...هت
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باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی دەكات2. دیــارە ئــەوە تیۆرێكــە ســەبارەت 
ــە  ــان ل ــە ســەر ئاســتی گشــت جیه ــەكان ل ــە پرۆســە فەرهەنگیی ــەو شــێوازە ك ب
جوڵــەدان، چونكــە ئــەم پرۆســەگەالنە لــە بلۆكــی ئەوروپــاوە بــەرەو غەیــری 
ــە رەوتــی سرووشــتی و لۆژیكــی و مۆراڵیــی  ــارە ئەمەی ئەوروپــا هەڵدەقوڵێــن. دی
فەرهەنــگ و رۆشــنبیری و داهێنــان و ســەدەمكاریی مرۆڤایەتــی. ئەوروپــا هەمیشــە 
و بــە بەردەوامــی بریتییــە لــە نــاوەوە یــان نێوەنــد، وەلــێ نائەوروپــا بریتییــە لــە 
دەرەوە یــان قــەراخ. ئەوروپــا بریتییــە لــە چاووگــی گشــت باڵوبوونەوەێــك، وەلــێ 

نائەوروپــا بریتییــە لــە ئاینــدەی ئــەم باڵوبوونــەوەە3.

تیــۆری باڵوبوونــەوە دەكەوێتــە چەقــی توێژینــەوە ئەكادیمییــە مێــژووی و 
جوگرافیاییەكانــەوە. لــەم ســااڵنەی دواییــدا، هەنــدێ گومــان لە ســەر هەندێ الیەنی 
ــی  ــان پرەنســیپە بنەڕەتییەكان ــێ گوم ــێ ب ــوو، وەل ــە دروســت ب ــەم بیروبۆچوون ئ
دروســتبوون لــە ســەری مانــەوە، هەروەهــا ئــەم بیروبۆچوونــە وەكــو هەمەكییــەك 

لــەق نەبــوو و تەنانــەت لــە كایــەی نوێــی ئەكادیمیشــدا الواز نەبــوو.

ــیپی  ــن پرەنس ــە گرنگتری ــا” ب ــانازیی ئەوروپ ــە ش ــڕ ل ــی پ ــۆری “رێنیسانس تی
ــاوی بیرۆكــەی  ــە شــانازییەوە ن ــە جــۆرێ ل ــە ب ــت ك ــەوە دادەنرێ ــۆری باڵوبوون تی
ــەوەی  ــە بیرۆكــەی ئ ــە ل ــەوە بریتیی ــارە ئ ــت. دی ــی” لێدەنرێ “پەرجــووی ئەوروپای
ــەو  ــان ئ ــزم، ی ــاوەی كۆلۆنیالی ــە م ــەر ل ــە ب ــە ســاڵی 1492 )وات ــەر ل ــا، ب ئەوروپ
ــی  ــوو( لەوان ــەوە هەب ــە هەرێمەكان ــەی ب ــی تۆكم ــا پێوەندی ــە ئەوروپ ــەی ك ماوەی
ــە  ــەم گریمان ــتیی ئ ــە راس ــەر ب ــووە. ئەگ ــەندووتر ب دی پێشــكەوتووتر و گەشەس
ــە  ــە - ئەم ــەوە هەی ــان ب ــە بڕوای ــەی ئەكادیمیانەكان ــی زۆرب ــن - هەرچ ــڕوا بكەی ب

2. ئــەم دەســتەواژەیە ئاماژەیــە بــۆ بینینــی جیهــان لــە دیــدی ئەوروپییــەوە، لەتــەك بڕوابــوون بــە هۆشــەوە یــان بــێ هــۆش بــە 
ــە ســەر حیســابی ئەوانــی دی. ــاوا ل بااڵدەســتیی ئەوروپــا و فەرهەنگــی رۆژئ

ــی  ــی ئەوروپ ــەی فەرهەنگ ــەو هەرێمان ــا و ئ ــوەری ئەوروپ ــۆ كیش ــە ب ــا« ئاماژەی ــەی »ئەوروپ ــەدا، وش ــەم كتێب 3. ل
ــەدا. ــكا و كەن ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــو ویایەت ــردووە، وەك ــی ك كۆنترۆڵیان
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بڕوابوونێكــی دی بــە دوای خۆیــدا دەهێنێــت، بــەوەی نوێكردنــەوەی كۆمەاڵیەتــی و 
ئابــووری لــە ئەوروپــادا، بــە هــۆی ســیفەتگەلی ناوەكیــی ئەوروپــاوە بــووە، نــەك 
دەرەنجامــی كارلێكــی لەتــەك كۆمەڵگەكانــی دیكــەی وەكــو ئەفەریقیــا و ئاســیا و 

ــاڵی 1492وە. ــە دوای س ــكا، ل ئەمەری

ــت.  ــە بێ ــەم بنەمای ــەر ئ ــە س ــی، ل ــوێ ئەوروپای ــی ن ــی چاخ ــێ بنەماكان دەب
ــە  ــێ بنێت ــا پ ــەوەی ئەوروپ ــۆ ئ ــووە، ب ــگ نەب ــزم گرن ــە كۆلۆنیالی ــا بۆی هەروەه
نــاو چاخــی نوێــوە. هەروەهــا ئەمەیــش ئــەوەی لێدەكەوێتــەوە كــە پێویســتە 
ــای  ــە مان ــۆ ئەفەریقیاییــەكان و ئاســیاییەكان و ئەمەریكییــەكان، ب كۆلۆنیالیــزم ب
تااڵنكــردن و وێرانكردنــی فەرهەنگــی نەبێــت، بەڵكــە بــە پێچەوانــەوە، بریتییــە لــە 
وەرگرتنــی شارســتانیی ئەوروپایــی، یــان پێشــوازیكردن لــە تازەگــەری و چاخــی 

ــاوە. ــە ئەوروپ ــەوە ل ــۆری باڵوبوون ــە رێگــەی تی ــوێ، ل ن

ئــەم كتێبــە، تیــۆری باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی وەكــو كۆمەڵێــك 
ــە  ــەوڵ دەدات متمان ــت و ه ــەی لێدەگرێ ــە بیروبۆچــوون شــرۆڤە دەكات و رەخن ل
بــەو تیــۆرە لــەق بــكات كــە بــڕوای بــە رێنیسانســی پــڕ لــە شــانازییە بــۆ ئەوروپــا. 
ــوێ دەكات.  ــەوە و مێژووەكــەی تاوت ــۆری باڵوبوون ــدی یەكــەم، سرووشــتی تی بەن
وەلــێ بەنــدی دووەم، تیــۆری رێنیسانســی پــڕ لــە شــانازیی ئەوروپــا شــیدەكاتەوە، 
لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی بریتییــە لــە كۆمەڵــێ لــە گریمانــە، ســەبارەت بــە 
بااڵدەســتیی ئەوروپــا و تایبەتمەندییەكــەی و ســەبارەت بــە پەرجــووی ئەوروپایــی. 
دواتــر هــەوڵ دەدات، یــەك بــە یەكــی ئــەم گریمانانــە پووچــەڵ بكاتــەوە. بەنــدی 
ــە 1492  ــەر ل ــی ب ــای مێژووی ــان و جوگرافی ــژووی جیه ــی مێ ــێیەمیش، تاوتوێ س
دەكات، وەكــو هەوڵێــك بــۆ روونكردنــەوەی ئــەوەی چــۆن ئەوروپــا لــەم كاتــەدا، 
ــوارەم،  ــدی چ ــووە. بەن ــی دی نەب ــە هەرێمەكان ــتر ل ــتانی و باش ــترین شارس باش
ئیدعــای ئــەوە دەكات، كۆلۆنیالیســت بریتییــە لــە پرۆســەی سیاســیی دوای 1492 
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ــی  ــان پەرەپێدان ــەوە ی ــە نوێكردن ــا، وات ــە رێنیسانســی سەرپشــكبوونی ئەوروپ ك
ئەوروپــای لێكەوتــەوە، لەتــەك روونكردنــەوەی ئــەو ناوچانــەی لــە ژێــر كاریگەریــی 
ــا  ــكا. هەروەه ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــدان، وەكــو ویایەت فەرهەنگــی ئەوروپایی
دواكەوتوویــی ئاســیا و ئەفەریقیــا و ئەمەریــكای التیــن. بەنــدی چــوارەم ئیدعــای 
ــۆی  ــە ه ــرێ ب ــكا و دەرهاویشــتەكانی، ناك ــی ئەمەری ــش دەكات، داگیركردن ئەوەی
باڵوبوونــەوەی كۆلۆنیالیزمــی ئەوروپــاوە راڤــە بكرێــت، لــە بــەر رۆشــنایی ســیفەتە 
ناوەكییەكانــی ئەوروپــادا، بەڵكــە بــە پێچەوانــەوە، گــوزارش لــە بارودۆخــی 
سرووشــتیی پێگەكــە یــان شــوێنەكە دەكات و گــوزارش لــە زنجیرەیــەك لــەو 
ئیدعایانــە دەكات كــە بەشــەكانی دووەم و ســێیەم و چــوارەم، وەكــو كۆیــەك 
ــا  ــەوەی چــۆن ئەوروپ ــەوەی ئ ــۆ روونكردن پێشكەشــی دەكــەن، وەكــو هەوڵێــك ب
ــی -  ــی مێژووی ــەر جیاوازییەك ــان ه ــتربوونێكی - ی ــان لەپێش ــتی ی ــچ بااڵدەس هی
نەبــووە، بــە ســەر ئــەو شــوێنانەی ئێســتا بــە جیهانــی ســێیەم نــاوی دەبەیــن.

وا دەردەكەوێــت ئەمــە بریتییــە لــە پرۆژەیەكــی خــوازراو بــۆ كتێبێكــی بچــووك. 
لــە راســتیدا مــن تەنــێ یــەك ئیدعــا دەخەمــە روو. ئەویــش ئەوەیــە جەخــت 
ــە  ــەوەی پێشــووماندا، ل ــە بیركردن ــەوەی هەڵەیەكــی روون و بنەڕەتــی ل دەكــەم ل
ــێ  ــە، گەل ــەم هەڵەی ــی ئ ــە و دەرەنجام ــژوو هەی ــەر مێ ــە س ــا و ل ــەر جوگرافی س
ــە  ــەواو دەخەم ــا بەڵگــەی ت ــر و كارەكان شــێوێنراون. هەروەه ــی فیك ــە كایەكان ل
ــەوەی ســێنترالیزمی  ــە باڵوبوون ــڕوای ب ــەی ب ــەو بۆچوون ــەوە ئ ــی دەكەن روو، روون
ــە  ــە راســت نیی ــا هەی ــی ئەوروپ ــان بااڵدەســتیی مێژووی ــاوازی ی ــی و جی ئەوروپای
و پشــت بــە بنەمایەكــی بەهێــز لــە راســتییەكان لــە مێــژوو و لــە جوگرافیــا 
نابەســتێت، ئەگەرچــی لــە شارســتانیی خۆرئاواییــدا بنگرتــوو بــوووە و هــاكا ببێــت 

ــە كلتــوور. ــۆر و ب ــە فۆلكل ب
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تونێلی كات

ئەگــەر لــە مــاوەی 150 ســاڵی رابــردوودا، لــە ئەوروپــا یــان ئەمەریــكای 
ــەوا  ــە، ئ ــۆ قوتابخان ــای ب ــدا بچووب ــە ناوەڕاســتی ســەدەی نۆزدەیەم ــزی، ل ئینگلی
ــان ئــەوەی فێــری ئــەوە دەبوویــت، چ  ــە مێــژووت دەخوێنــد. ی جۆرێكــی ســەیر ل
شــتێكی مــەزن لــە بەشــێك لــە جیهانــدا، بــۆ مرۆڤایەتــی روویــداوە كــە بریتییــە لەو 
هەرێمــەی نــاوی “ئەوروپــای گەورە”مــان لێنــاوە، بە مانــای كیشــوەری جوگرافیایی 
ئەوروپــا، وێــڕای ئــەوەی )تەنــێ لــە ســەردەمە كۆنەكانــدا( بەشــێك لــە باشــووری 
خۆرهــەاڵت كــە بــە ســەرزەویی ئینجیــل ناودەبرێــت، لــە باكــووری ئەفەریقیــاوە تــا 
واڵتــی میزۆپۆتامیــا، وێــڕای ئــەوەی )تەنــێ لــە ســەردەمە نوێكانــدا( بــە واڵتانــی 
نیشــتەجێبوونی ئەوروپاییــەكان لــەو دیــوی دەریاكانــەوە ناودەبرێــت. رەنگــە فێــری 
ئــەوە ببوویتابــا كــە خــودا مرۆڤــی لــەو هەرێمــەدا ئەفرانــدووە: ئەوا ناوی بەهەشــتی 
دەبــرد، بــەوەی بریتییــە لــە خاڵــی دەســتپێكی مێــژووی مرۆڤایەتــی لــە كتێبەكانــی 
مێــژووی ئــەو ماوەیــەدا. لــەم كتێبانــەدا دەبینیــن بەهەشــت لــە چەندیــن ناوچــەدا، 

لــە نێــوان كەنارەكانــی دەریــای ناوەڕاســت و چیاكانــی نــاوەوەی ئاســیادایە.

رەنگــە هەنــدێ لــە مامۆســتاكانت بانگەشــەی ئەوەیــان بكردبــا، خەڵكــی لــەم 
ــە شــوێنگەلی  ــە مرۆڤــی راســتەقینە، خــودا خەڵكــی دیكــەی ل هەرێمــە بریتیــن ل
دیكــە ئەفرانــدووە، بــەوەی بریتیــن لــە جۆرگەلــی جیــاوازی نامرۆیــی، یــان باشــتر 
وایــە بڵێیــن كەمتــر لــە ئاســتی مرۆڤــدان. رەنگــە مامۆســتایانی زانســتەكان لەتــەك 
ــان  ــە هەم ــەكان ب ــەوەی نائەوروپایی ــە ســەر ئ ــان، ل ــژوودا كۆكب مامۆســتایانی مێ
ــە پلەیەكــی  ــڕوو و ئازایەتیــی ئەوروپاییــەكان نیــن. خــودا ب رادەی زیرەكــی و ئاب
كەمتــر لەوانــی ئەفرانــدوون. ئەگــەر پرســیارت لــە مامۆســتاكانت بكردبــا، دەربارەی 
ــە  ــەوا ل ــرن، ئ ــی دی مرۆڤدۆســتترن و زیرەكت ــەكان لەوان ــەوەی ئەوروپایی هــۆی ئ
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ــەوەت  ــی ئ ــە هەواڵ ــت و رەنگ ــزا دەدرای ــدی س ــە تون ــیارێك ب ــا پرس ــەر وەه س
پێبدرابــا كــە خواوەنــدی مەســیحی جیهانــی ئەفرانــدووە و ئێســتا بەڕێــوەی دەبات، 
بۆیــە دەبەنگییــە بەڵكــە كفریشــە پێشــنیاز بكەیــت كــە ئــەم خواوەنــدە بــۆ غەیــری 
ئەوروپاییــەكان، غەیــری مەســیحییەكان، هەمــان لەپێشــتربوون ببەخشــێت، وەكــو 
ــی پێویســت  ــەق دەپەرســتن و قوربانی ــدی ح ــەی خوداوەن ــدات بەوان ــەوەی دەی ئ

پێشــكەش دەكــەن.

ئەگــەر لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نۆزدەیەم، وانەی جوگرافیــا و مێژووت بخوێندبا، 
ئــەوا شــتێك ســەبارەت بــە جیهانــی غەیــری ئەوروپــا فێــر دەبوویــت. هەروەهــا وا 
گەالنــی ئەفەریقیــا و ئاســیا وێنــا دەكــران، گوایــە نــەك تەنــێ كەمتربــن، بەڵكــە 
بــە جــۆرێ لــە جــۆرەكان شــەڕەنگێزبن. ئەوانــن نیعمەتــی خودایــان رەتكردۆتــەوە 
و دواتــر لەبەرچــاوی كەوتــوون. كەواتــە ئەفەریقیاییــەكان دڕنــدە و بــێ بەزەییــن، 
بۆیــە باشــترە بۆیــان لــە كاری ســوودمەنددا بەكارببرێــن و ســەربخرێن. چینییــەكان 
و هیندییــەكان بــە هۆیەكــی نادیــارەوە، توانییــان شارســتانیگەلی كێــوی بونیــات 
بنێــن، وەلــێ لەبــەر ئــەوەی ئەوروپایــی نەبــوون و مەســیحی نەبــوون، ئیتــر هــەر 
لــە مێــژە شارســتانییەكانیان سســت بــوون و پاشەكشــەیان كــرد. وێــڕای باشــی و 
جوانیــی ئــەو شارســتانییانە، وەلــێ بریتــی نەبــوون لــە شارســتانیی راســتەقینە، 
ــی  ــە ئازادی ــەكان ب ــێ ئەوروپایی ــی. تەن ــتەمكاریی خۆرهەاڵت ــە س ــوون ل ــی ب بریت

راســتەقینە ئاشــنان.

دیــارە فیكــر و لێكدانــەوەكان دەگۆڕیــن. ئەگــەر دوای پەنجــا ســاڵی دیكــە، لــە 
ــری  ــێوازێكی عەلمانیت ــەوا ش ــتیبا، ئ ــە برۆیش ــۆ قوتابخان ــەدەكەدا ب ــەرەتای س س
ــی  ــەك داروین ــەندنی ن ــەقڵێكی گەشەس ــتا ش ــێ هێش ــت. وەل ــر دەبووی ــژوو فێ مێ
ــە  ــوو. رەنگ ــەكردن( دەب ــن و گەش ــۆری خەمڵی ــی تی ــن، خاوەن ــە داروی ــەر ب )س
فێــری ئــەوە ببوویتابــا، زەوی و ژیــان یەجــگار كۆنــن و ئــەوەی جــۆرێ لــە 
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مــرۆڤ، هــەر لــە مێــژەوە بوونیــان هەبــووە. هەروەهــا ئــەوەی گوایــە گشــت 
رووداوە گرنگــەكان لــە ئەوروپــا، یــان لــە ئەوروپــای گــەورەدا روویانــداوە. مرۆڤــی 
ــە  ــاوە و كشــتوكاڵ ل ــادا ژی ــە ئەوروپ ــون( ل ــرۆ - ماجن راســتەقینەی ســەرەتا )ك
ئەوروپــای گــەورەدا، رەنگــە لــە خــودی كیشــوەرەكەدا، یــان لــە ســەرزەویی 
ئینجیــل، لــە النكــی فەرهەنگیــدا داهێنــراوە كــە ئەوروپــا بــۆ خــۆی ئیدعــای 
ــاگادار كرابایتــا كــە تــۆوی  ــەوە ئ ــدا، ل ــە وانــەی مێــژووی جیهان دەكات. رەنگــە ل
دەســتپێكی بەربەرییەكانــی شارســتانی، لــە ســەرزەویی ئینجیلــدا روویدابێــت. لــەم 
ســەرزەوییەدا دوو گــەل لــە گەالنــی قەوقــاز ســەریانهەڵدا كــە دەســتكردی مێــژوو 
بــوون. كاتــێ ســامییەكان شــار و ئیمپراتۆریەتیــان داهێنــا و یەكتاپەرســتی و 
مەســیحایەتییان پێبەخشــین، وەلــێ لــەم ئاســتەدا وەســتان، بەڵكــە لــە داتەپینــی 
خۆرهەاڵتیــدا نغرۆبــوون. وێــڕای ئــەوەی ئارییاییــەكان یــان ئینــدۆ - ئەوروپاییــەكان 
گەلێكــی دواكەوتووبــوون، كەچــی حەزیــان لــە ئــازادی دەكــرد و توانییــان لــە ســەر 
ئــەم بنەمایانــە بونیــاد بنێــن، دوای ئــەوەی لــە ناوچەكانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی 
ئەوروپــا، یــان خۆرئــاوای ئاســیاوە بــۆ ئەوروپــا كــۆچ بكــەن، بــەوە كۆمەڵگەیەكــی 
شارنشــینیی راســتەقینە دروســت بكــەن كــە ئەویــش كۆمەڵگــەی یۆنانــی كۆنــە. 
رۆمانــەكان دەســتی شارســتانییان گــرت و بــەرەو ئاســتێكی بەرزتریــان بــرد، 
ئیتــر لــەو كاتــە بــە دواوە، مێــژووی جیهــان بەهێــزەوە بــەرەو باكــووری خۆرئــاوا 
ــای  ــاگادار بكراب ــە ئ ــا، رەنگ ــا ب ــە بەریتانی ــەت ل ــەر قوتابخانەك ــكەوت. ئەگ پێش
لــەوەی مێــژوو لــە خۆرهەاڵتــەوە )ســەرزەویی ئینجیــل( رووی لــە ئەســینا، دواتــر 
رۆمــا، بــۆ فەرەنســای فیوداڵــی و دواتــر بــۆ ئینگلتــەرەی نــوێ كــرد، وەكــو 
ــر  ــووە. دوات ــاوا بەڕێكەوت ــەرەو خۆرئ ــەاڵت ب ــرای خۆره ــی شــەمەندەفەری خێ بڵێ
لــە قوتابخانەكانــی ئەوروپــادا، وێنەیەكــی عەلمانــی بــۆ جوگرافیــا لــە ســەر ناوچــە 
ــەری و  ــوی و بەرب ــتا كێ ــەكان هێش ــە روو. ئەفەریقیایی ــەكان دەخرێت نائەوروپایی
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ــە  ــی گرنــگ ل ــێ گۆڕانكاریگەل گەالنــی خۆرهــەاڵت داهێــزراو و ســتەمكاربوون. وەل
پێوەنــدی لــە نێــوان ئەوروپــا و ئەوانــی دی لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا روویــان دا و 
لەتــەك هاتنــی ســاڵی 1955دا، تیۆرێكــی دیاریكــراو لــە ســەر ئــەم پێوەندییــە لــەم 
ــەوەی جوگرافیــای  ــدا دەخوێنــدرا، ب ــە قوتابخانەكان ــوو و ئیتــر ل رەوتــەدا جێگیرب
سرووشــتیی جیهانــە. ئــەوە بریتییــە لــەو تیــۆرەی )دواتــر لــەم بەشــەدا باســكراوە( 
ــەوە و  ــەرز بكەن ــتانی ب ــتی شارس ــن ئاس ــەكان دەتوان ــە، نائەوروپایی ــە بەوپێی ك
رەنگــە لەتــەك ئەوروپاییەكانــدا یەكســان ببــن، یــان الی كــەم لــە ژێــر چاودێریــی 
ئەوروپــا، واتــە بــە سەرپەرشــتیی كۆلۆنیالیســتی ئەوروپایــی، لــە ئەوروپاییەكانەوە 

ــەوە. نزیــك بكەون

گریمــان ئێمــە نیــو ســەدەی دیكــە بــەرەو پێشــەوە هاتبیــن، بــەرەو مێــژوو و 
جوگرافیــا كــە لــە ســەروبەندی دووەمیــن جەنگــی جیهانیــدا دەخوێنــدرا. گۆڕانێكــی 
ئەوتۆ رووی نەدا. پیاوی یەكەمی راســتەقینە هێشــتا كرۆ - ماجنونی ئەوروپایییە. 
كشــتوكاڵ و هەروەهــا ســەرەتاكانی شارســتانی لــە ســەرزەویی ئینجیــل داهێنــراون. 
ــۆ  ــس ب ــۆ پاری ــا ب ــۆ رۆم ــیناوە ب ــە ئەس ــەر ل ــتا ه ــتەقینە هێش ــتانیی راس شارس
ــەكان  ــڕوات. نائەوروپایی ــۆرك ب ــەرەو نیوی ــە ب ــووە پێشــەوە و رەنگ ــدەن دەچ لەن
كەمتــر بەشــداری لــە مێــژووی جیهانــدا دەكــەن، ئەگەرچــی بــە هــۆی كاریگەریــی 
ــتاكانیانەوە  ــە مامۆس ــال ل ــی كۆلۆنی ــرد. )گەالن ــتیان بەمەك ــەوە دەس ئەوروپاییی
ــتا  ــۆرە...( هێش ــەوە و بەمج ــایی دەكات ــەركەوتوانە الس ــش س ــن و یابانی فێردەب

ئەوروپاییــەكان لەوانــی دی زیرەكتــر، باشــتر و چاونەترســترن4.
ــژووی  ــە ســەر مێ ــدن ل ــی خوێن ــۆ بابەتەكان ــە، ب ــەو نزیكان ــان ل ــۆ ســەدوپەنجا ســاڵ ی ــە ب ــەوە خێرای ــەم توێژین 4. ئ
جیهــان بێگومــان ســەرلەبەر نەبــووە. بۆیــە دەتوانیــن هەنــدێ قســەمان لــە ســەر ئــەو بابەتانــەی خوێنــدن لــە مــاوەی 
نزیكــەی 0581 )بــەر یــان دوای دەیەیــەك لــەم مێــژووە( هەبێــت. نشــینگەی بنەڕەتیــی مــرۆڤ بریتییــە لــەو بەهەشــتەی 
كــە شــوێنەكەی لــە الیــەن نووســەرانی بابەتــە جۆراوجۆرەكانــی خوێندنــەوە دیاریكــراوە، بــۆ ئــەوەی ببێتــە بەشــگەلی 
 (Robbins,The  جۆراوجــۆر لــە رۆژئــاوای ئاســیا. بــە نموونــە، لــە شــوێنێك رۆژهەاڵتــی كەنعان لــە نزیكــی میزۆپۆتامیــا
(World Displayed in its History and Geography, 1832, p. 13 و لــە شــوێنێك لــە چیــاكان »كــە لــە رووی 
 (Müller, The History of the ــان تیبــت ــای خــەزەر و كەشــمیر ی ــوان دەری ــە نێ تەندروســتییەوە ســوودمەندبێت« ل
 (Tytler ، Universalو رەنگــە نزیــك لــە ســنووری دەریــای ســپیی ناوەڕاســت World to 1783, 1842، pp. 27, 43-44)
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history، From the Creation to the beginning of the Eighteeth Century, vol. 1, 1844، p. 17( و لــە دۆڵــی 
كەشــمیر )Wikkard، Universal History in Perspective، 1845، p. 34( و لــە شــوێنێك لــە نێــوان چیاكانــی 
 (Weber، Outlines of Universal و لــە هیماالیــا )Keightley, Outkines of History, 1849( قەوقــاز و هیماالیــا
(History، 1853، p. 6 و لــە ئەرمینیــا (Collier، Outlines of General History، 1868). وا دیــارە پێگەیەكــی 
ناوەندیــار هەبێــت بــۆ بەهەشــت لــە نزیكــی چیاكانــی قەوقــاز كــە ئەویــش بــێ هیــچ رێكەوتێــك ئــەو شــوێنە گریمانەیــە 
بــۆ رەچەڵەكــی »رەگــەزی قەوقــازی«. دیــارە نــوح دەســتی بــە مێژووكــرد بــۆ مــاوەی دوای الفاوەكــە لــە ســەر چیــای 
 (Whelpley, رەنگــە نــوح بــۆ ئەوروپــا كۆچــی كردبێــت .)ئــارارات لــە ئەرمینیــا )و هەروەهــا لــە نزیكــی هەرێمــی قەوقــاز
 (Robbins، یــان بــۆ میزۆپۆتامیــا ،A Compound of History, From the Earliest Times, vol. 1, 1844, p. 10)
ــە ســەرزەویی ئینجیــل. هەروەهــا رەنگــە ســێ كوڕەكــەی  ــان بەشــێكی دی ل ــۆ فەلەســتین ی (p. 20 ،1832، یاخــود ب
نــوح باڵوەیــان لێكردبێــت و تاقمــی مرۆییــان دروســت كردبێــت كــە بــە یەكــەم باڵوبوونــەوەی گــەورە هەژمــار دەكرێــت. 
زۆربــەی بڕیــارەكان بــۆ مێــژووی ئــەو ماوەیــە بــەرەو رۆژئــاوا دەڕوات، هەنــدێ لــە بڕیــارەكان بــرەو بــەو بیرۆكەیەیــەی 
ــەو بیرۆكەیــەی  ــە دوای خــۆردا پێشــدەكەوێت، لەتــەك ئ ــاوا ب ــەرەو رۆژئ ــە مێــژوو بەتوانســتەوە ب هیــگڵ دەدەن، گوای
ــە  ــت ب ــەوەی ببێ ــۆ ئ ــەوە، ب ــا دەگرێت ــە، شــوێنی ئەوروپ ــن رۆژئاوای ــكا دوورتری ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــە ویایەت ك

مەڵبەنــدی دواتــری شارســتانییەكانی جیهــان.
لــە رووی جیهانییــەوە لــەو ماوەیــەدا ئــەو بڕوایــە هەبــوو كــە غەیــری سپیپێســتەكان مــرۆڤ نەبوونــە. كۆپییــەك لــەم 
تیــۆرە ئیدعــا دەكات كــە بریتییــە لــە چەمكــی »ئاڵۆزیــی چینــی« بــەوەی خــودا مرۆڤــە راســتەقینەكانی خوڵقانــد لــە 
بەهەشــتی عــەدن و رەگەزەكانــی دیكــە – یــان الی كــەم »رەگــەزی رەشپێســت« – لــە ســەردەمگەلی دیكــەدا. ئــەو 
تیــۆرە پرســیار دەكات ســەبارەت بــە تێگەیشــتنی ئایدیالیــی چاخــی كــۆن )هەمــوان نــەوەی ئــادەم و حــەوان( بۆیــە 
بــەرز نابێتــەوە بــۆ ئاســتی حەقیقــەت لــە نێــوان ئــەو بڕیارانــەدا كــە بــۆی گەڕاونەتــەوە و ئەمەیــش شــتێكی ســەیر نییــە. 
)نەگەڕاومەتــەوە بــۆ كتێبگەلــێ كــە بــەكار دەبرێــن لــە باشــووردا بــەر لــە جەنــگ و تیــۆری »ئاڵۆزیــی چینــی« ناســراو 
بــوو بــەالی ئــەو هەرێمانــەوە كــە تیایانــدا بەكارهێنانــی كۆیلــە زۆربــوو وەكــو بنەمایەكــی ئایدیۆلــۆژی بــۆ مامەڵەكــردن 
لەتــەك رەشپێســتەكاندا لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی ئەوانــە شــتن نــەك مــرۆڤ(. وێــڕای ئــەوە، تیــۆری ئاڵۆزیــی چینــی 
گرنــگ بــوو چونكــە ناوبــرا و دواتــر رەتكرایــەوە - ئــەو بۆچوونەیــان بــەالوە باشــتربوو كــە گشــت مرۆڤــەكان نــەوەی 
 Dew، A Digest :ئــادەم و حــەوان - لــە هەنــدێ لــە كتێبەكانــی خوێندنــدا تــا كۆتایــی ســەدەكە )بڕوانــە بــە نموونــە
    of the Laws, Customs, Manners، and Institusions of the Ancient and Modern Nations, 1853, Fisher,
 (Outlines of Universal History, 1885, Duruy Grosvenor, A General History of the World, 1901وەلــێ 
پێویســتییەك نەبــوو بــۆ تیــۆری ئاڵۆزیــی چینــی، و ئــەو بڕوایــەی كــە غەیــری سپیپێســت پێگەیــان نزمتــرە لــە ســپی 
جەختــی لێكراوەتــەوە بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان بــۆ ئــەو كتێبانــەی بــۆی گەڕاونەتــەوە. تیــۆری »نشوســت« هەمــان 
كاری تیــۆری ئاڵۆزیــی چینــی بەكاربــرد. ئەمەیــش بریتــی بــوو لــەوەی كــە نەوەكانــی حــام یــان گەلگەلــی ئینجیلیــی 
دیكــە كۆچیانكــرد لــە ســەرزەویی ئینجیــل بــەرەو رۆژهــەاڵت و باشــوور دواتــر لــە رووی شارســتانییەوە نشوســت بــەرەو 
وەحشــیگەرایی و ئەمــە رووی دا چونكــە مەســیحیان قەبــوڵ نەكــرد یــان ئــەوەی كۆچیانكــرد بــۆ ژینگەگەلــی نزمتــر یــان 

بــە هــەر هۆیەكــی دیكــەوە.
)بــە نموونــە، بڕوانــە Keightley, 1849, 5-6:«دیــارە همجیــەت بریتییــە لــە نشوســت لــە ژیانــی شارســتانییەوە« و 
ــە كتێبەكانــی  ــە هەنــدێ ل ــە ســەر ئــەم تیــۆری نشوســتە ل ــە مەیموونــەوە نزیكــن(. جەختكرایــەوە ل ئەفریكاییــەكان ل
خوێندنــدا و لــە زۆربەیانــدا حەقیقەتــی بااڵدەســتیی رەگــەزی ســپی باســكراوە و بــێ روونكردنــەوە لــە ســەری. دیــارە 
مێــژووی جیهــان بــە شــێوەیەكی گشــتی بریتییــە لــە مێــژووی رەگــەزی ســپی یــان گەالنــی ئاریایــی و ســامی )بڕوانــە 
خوارتــر(. لــە ســەردەمانی دوای ســەردەمی رۆمانییــەكان بــە دەگمــەن مشــتومڕ لــە ســەر ناوچــە نائەوروپییــەكان دەكــرا 
جگــە لــەوەی بەكاردەبــران وەكــو پاشــخانێك بــۆ مشــتومڕەكانی جەنگەكانــی خــاچ پەرســتان و بونیادنانــی ئیمپراتۆرییــە 
كۆلۆنیالیســتەكان و شــتی لــەو بابەتــە. )بڕوانــە:  Harris, The Rise Anthropogical Theory, 1968بــۆ مشــتومڕێكی 

بــاش بــۆ هــەردوو تیــۆری ئاڵۆزیــی چینــی و نشوســت(.
تــا رادەیــەك گشــت كتێبــەكان لــە مــاوەی 9100 دا )چەنــد ســاڵ پتــر یــان كەمتــر( بڕوایــان هێنــا بــە تیــۆرە پرۆســەییە 
ــن(. و  ــۆری گەشــەكردنی داروی ــەك تی ــۆژی )و ن ــی زەوی و راســتیی گەشــەكردنی بایۆل ــە تەمەن ــكان ســەبارەت ب نوێ
بۆچوونــی ئینجیلیــان ســەبارەت بــە مێــژووی مرۆڤایەتــی پاراســت لــە گەلــێ لــە كتێبەكانــدا، ئەگەرچــی كەمینــە بڕوایــان 
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بــە بەرودوایــی رووداوە سرووشــتییەكان كــرد بــەو شــێوەیەی لــە چاخــی كۆنــدا هاتــووە )بــە نموونــە، دیــارە شــتەكان 
دەســتیان پێكــرد لــە 4004ی بــەر لــە زاییــن(. و كتێبــەكان ســەبارەت بــەم ماوەیــە كەوتنــە ئــەوەی ئــەوە پێشــكەش 
بكــەن كــە بــە »تیــۆری ئاریایــی« ناودەبرێــت، ئەمەیــش تیۆرێكــە وەرگیــراوە لــە فیلۆلۆژیــاوە وەلــێ شــێوازی تیۆرێكــی 
وەرگــرت لــە ســەر مێــژووی فەرهەنگــی. زانیارانــی ســەرەتای زمانەوانــی خێزانــی زمانەوانیــی »ئیندۆ-ئەوروپــی« یــان 
»ئــاری« و هەروەهــا خێزانــی ســامی )كــە گەلــێ لــە دەســەاڵتەكان بــە كتێبــی بڕیارەكانــی خوێنــدن بــە كوڕەكانــی نوح، 
یافــس و ســام( كــە رەگــەزی ســپی پێكدێــت لــەم دوو گەلــە. لقێــك لــە ئارییــەكان گریمانــی ئــەوە هەیــە كۆچــی كردبێــت 
ــان باشــووری  ــاوا ی ــە باشــووری رۆژئ ــە شــوێنێك ل ــراو، ل ــاری«ی ئیدعاك ــەی ئ ــە »بنەماڵ ــا )ل ــاوای ئەوروپ ــۆ رۆژئ ب
رۆژهەاڵتــی قەوقــاز(. ئــەو خەڵكانــە پێشــكەوتووبوون و چــاالك و رێــك ئــەوان بــوون شارســتانیی ئەوروپایــان دامەزرانــد 
دوای ئــەوەی بــوون بــە مەســیحی لــەو ســامییانەی كــە شارســتانییە بەربەرییــە ســەرەتاییەكانیان و یەكتاپەرســتییان 
ــە رووی  ــی ل ــر نەیانتوان ــتان و دوات ــدا وەس ــێ تەماح ــدەڵ ب ــو و گەن ــی خەواڵ ــتی فەرهەنگێك ــە ئاس ــێ ل ــا، وەل داهێن
شارســتانییەوە پێشــبكەون. هیــچ فەرهەنگێكــی دی نەبــوو لــە دەرەوە كــە پێگەیەكــی مێژوویــی هەبێــت بــە پێچەوانــەی 
ئــەم دوو فەرهەنگــەوە ) بەپێــی Fredman، General Sketch of Histry، 1872، p. 2مێژوو«لــە مانــا راســتەقینەكەیدا 
 Collier، 1868، Swinton، Outlines of بریتییــە لــە مێــژووی گەالنــی ئــاری لــە ئەوروپــادا« هەروەهــا بڕوانــە
 the Worls History، 1874، Gilman، Firs Steps in General History، 1874، Anderson، New Manual of
 General History، 1882، Steele and Steele. A Briet History of Ancient، Medieval، and Modern Peoples،
 1883، Fisher، 1896. Quackenbos، illustrated School History of the World، 1889. Thalheimer، Qutline of
 General History for the Use of Schools، 1883. Sanderson، History of the World from the Earliest Time
 of Epitome( بلوتــز وتیلجناســت ئــەم تیــۆرەی پێشكەشــكرد لــە to the Year 1898. Duruy and Grosvenor، 1901
Ancient، Medieval، and Modern History( كــە بــۆ یەكــەم كــەڕەت لــە 3881د پەخــش كــرا و لــە چەندیــن چاپــی 
دیكــەدا تــا 1925 تــا گەیشــتە بــە چاپكــردن بارنــز پێیبەخشــی ئەوەبــوو ئــەم تیــۆرە بەتــەواوی دوورخرایــەوە(. بڕوانــە 
Bernas BlirckAthena )1987 -1991(بــۆ قســەكردن لــە ســەر فگنەكانــی بــۆ تیــۆری ئــاری و بابەتگەلــی پەیوەســت 

پێیــەوە لــە مێــژووی فیكــری ئەوروپیــدا.
چونكــە چاخــی كــۆن بــاس لــە كشــتوكاڵ دەكات – قابیــل چاندنــی زانیــوە هەروەهــا ئیبراهیــم ئاژەڵــی ماڵــی پــەروەردە 
كــردووە – كتێبــە مێژووییەكانــی توێژینــەوە روویــان لەوەكــرد كــە مشــتومڕ نەكــەن لــە ســەر كێشــەی شــوێنی داهێنانــی 
ــە باسوخواســی  ــدا زانســت دەســتیكرد ب ــۆزدە، ئــەو ماوەیــەی كــە تیای ــە ســەدەی ن كشــتوكاڵ تــا كاتێكــی درەنــگ ل
ئــەم كێشــەیە. هەنــدێ لــە زانیــاران و نووســەرانی بڕیارەكانــی توێژینــەوە دەســتیانكرد بــە بیركردنــەوە لــەوەی 
رەنگــە كشــتوكاڵ لــە كیشــوەری ئەوروپــادا كــۆن بێــت بەوجــۆرەی لــە رۆژئــاوای ئاســیا و میســر بــوو. )لــە ســۆنگەی 
ــە  ــەریهەڵدابێت ل ــتوكاڵ س ــەوەی كش ــەی ئ ــێ بیرۆك ــە (Joly، Man Before Metals، 1897). وەل ــتییەوە، بڕوان زانس
ســەرزەویی ئینجیــل هــەر بااڵدەســت بــوو ئەگەرچــی ئێســتا وا تەماشــا دەكرێــت )لــە الیــەن زۆرینــەوە( كــە بریتییــە 
ــی خێڵــەكان  ــە گەالن ــدێ ل ــە كــە هەن ــەك پرۆســەی ئەفراندنێكــی ســاختە. راســتیی ئەتنۆگرفــی ئەوەی ــان ن ــە داهێن ل
)بــە نموونــە ئوســترالیا( كاری كشــتوكاڵیان نەكــردووە ئــەوە باســكراوە لــە كتێبەكانــی ســەرەتای ســەدەی نۆزدەیەمــدا 
لەبــەر رۆشــنایی تیــۆری نشوســتدا: نەوەكانیــان ئــەم هونەرەیــان لەدەســت دا بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان. لــە كاتێكــی 
ــی بیرۆكــەی تیــۆری باڵوبوونەوەكــردن كــە كشــتوكاڵ  ــاو بەكارهێنان ــە شــتێكی ب ــوو ب ــەو ســەدەیەدا ئیتــر ب درەنــگ ل
ــان و  ــت جیه ــۆ گش ــردووە ب ــر باڵوبوونەوەیك ــاوە، دوات ــان ئەوروپ ــیا ی ــاوای ئاس ــی رۆژئ ــەی گەالن ــە رێگ ــراوە ل داهێن
ــە هــۆی  ــان ب ــاوە ی ــە ئاســانی بەدەســتیان نەهێن ــردووە ب ــان نەك ــەو كارەی ــدا ئ ــە چاخــە نوێكان ــەی ل ــەو فەرهەنگان ئ

دابڕانیانــەوە بــووە یاخــود بــە هــۆی دەبەنگییــان لــە دەســتەبەركردنی.
شــەمەندەفەری خێــرای رۆژهــەاڵت شــەمەندەفەرێكی بەناوبانــگ بــوو لــە نێــوان رۆژئــاوای ئەوروپــا و رۆژئــاوای ئاســیادا. 
ــە  ــی ل ــی بنەڕەت ــێ هێڵ ــوون وەل ــە ســەردەمانی جۆراوجــۆردا بەكارهات ــی ل ــاواز و جۆراوجۆرەكان ــە جی ئەگەرچــی رەوت
ــە  ــۆ باكــووری ئیتاڵیــا و مەجــەر دواتــر بــۆ فەرەنســا و )ل قوســتەنتینە )ئەســتەنبوڵ(ەوە رەتبــووە یۆنانــی بڕیــوە ب
ــژووی  ــە مێ ــەوە ســەبارەت ب ــی توێژژین ــەرا. زۆربەیژنووســەرانی بڕیارەكان ــۆ ئینگلت ــكاوە( ب ــە بەلجی رێگــەی ئۆســتند ل
ــاوا  ــەرەو رۆژئ ــە ب ــەاڵت ك ــو شــەمەندەفەری رۆژه ــاوا رۆیشــتبێت وەك ــووری رۆژئ ــەرەو باك ــە ب ــان وا دەنووســن ك جیه
چــووە كــە خاوەنــی ویســتگەگەل بــووە )ئەگــەر بكــرێ بــەم شــێوەیە گوزارشــی لێبكرێــت( لــە ئەســینا، رۆمــا، پاریــس 

و لەنــدەن. )بڕوانــە بەنــدی دووەم بــۆ باسوخواســی درێــژ لــە ســەر نموونــەی شــەمەندەفەری رۆژهــەاڵت(.
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دەتوانیــن هەمــوو ئەمانــە بــە جــۆرێ چــڕ بكەینــەوە كــە لــەم كتێبــەدا 
ســوودمەندبێت. دیــارە ئــەوە بریتییــە لــە بیرۆكــەی ئــەوەی، جیهــان دەرەوە 
ــژووی  ــە مێ ــە ل ــتایش بریتیی ــاران و ئێس ــان ج ــژووی جیه ــە. مێ ــاوەوەی هەی و ن
ــە  ــەوە. بۆی ــەوە بەســترابێتەوە مای ــە بابەتەك ــەوەی ب ــێ ئ ــش ب ــاوەوە. دەرەوەی ن
ــرا و  ــوێ دەك ــۆرە تاوت ــی بەوج ــای مێژووی ــژوو و جوگرافی ــن، مێ ــن بڵێی دەتوانی
ــەوە  ــی ب ــی جیهان ــن جەنگ ــا دووەمی ــەكان ت ــرا و ئەوروپایی ــرا و دەنووس دەخوێن
ــی  ــاو تونێل ــە ن ــەردا دەكەوێت ــێ دەڤ ــە گەل ــا ئێســتایش ل ــردەوە و ت ــان دەك بیری
ــنووری  ــە س ــە ل ــە بریتیی ــەم تونێل ــی ئ ــن، دیوارەكان ــن بڵێی ــەوە. دەتوانی زەمەن
شــوێن بــۆ ئەوروپــای گــەورە. دیــارە مێــژوو بریتییــە لــە هەوڵــی روانیــن بــۆ دواوە، 
لــە رێگــەی تونێلــی زەمەنــی ئەوروپایــی و هەوڵــی جیاكردنەوەیــە لــەوەی كــەی و 
لــە كــوێ و بۆچــی رووی دا. ئــەو پرســیارە راســت دەبێتــەوە، بۆچــی پێوەندیــی 
لــە نێــوان رووداوە مێژووییەكانــدا نەبێــت، وەلــێ لــە نێــوان ئــەو رووداوانــەدا 
ــە دەرەوەی  ــاو تونێلــی ئەوروپایییــەوە. هەمــوو شــتێك ل ــە ن هەبێــت كــە دەكەون
ئــەم تونێلــەدا، وا دەردەكەوێــت وەكــو بڵێــی الســاییكردنەوەیەكی وشــك و وەســتاو 
ــە  ــان ب ــژوو” ی ــۆ مێ ــی ب ــدی تونێل ــە “دی ــە ب ــێوازی رامان ــەم ش ــە. ئ و تاهەتایی

ــەم. ــاو دەب ــی” ن ــژووی تونێل ــە “مێ شــێوەیەكی ســادەتر ب

شــێوە كۆنــە نائەوروپایییەكــە لــە مێــژووی تونێلیــدا پشــتگوێ خــرا، بڕیارەكانی 
توێژینــەوە و خوێنــدن و ئەتڵەســەكان، چەندیــن الپــەڕەی كەمیــان بــۆ ناوچەكانــی 
ئەوروپاییەكانــی  نشــینگە  و  ئەوروپــا  )واتــە  گــەورە  ئەوروپــای  دەرەوەی 
ئەودیــوی دەریــاكان و خۆرهەاڵتــی نزیــك، لــە حاڵەتــی مێــژووی كــۆن بــۆ 
جەنگــە خاچپەرســتەكان( تەرخــان كــرد، تــا دەگەینــە ســاڵی 1492. ناوچــە 
نائەوروپاییــەكان )ئەفەریقیــا، ناوچەكانــی ئاســیا، ئەوانــەی دەكەونــە خۆرهەاڵتــی 
ســەرزەویی ئینجیــل، ئەمەریــكای التیــن و دوورگەكانــی ئۆقیانووســی ئــارام( 
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گرنگییەكــی بەرچاویــان پێــدرا، لەبــەر ئــەوەی بــۆ تەنــێ چاالكییــە كۆلۆنیالیســتە 
ئەوروپاییــەكان گۆڕەپانێــك بــوون. هەروەهــا زۆربــەی ئــەوەی لــە ســەر ئــەم 
ناوچانــە گوتــراوە، لــە بنەڕەتــدا بریتییــە لــە مێــژووی ئیمپراتــۆری5. لــەم بابەتــە 
ــدا، گرنگیــی زۆر نەدرابــوو تەنــێ بــە  كۆنانــەی خوێنــدن و ئەتڵەســە مێژووییەكان
ئەوروپــای گــەورە، بەڵكــە مێــژووی جیهــان وا وەســف دەكــرا كــە بــە رێكوپێكــی 
لەتــەك گــوزەری كاتــدا لــە الیەنــی خۆرئــاوا لــە ســەرزەویی ئینجیــل بــۆ خۆرهەاڵتی 
ئەوروپــای ناڤیــن و بــۆ باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــا هەڵدەقوڵێــت. ئەگــەر بێتــو 
تێبینیــی دەركەوتنــی ئــەو شــوێنانە بكەیــن كــە لــەم ســەرچاوانە، واتــە تێكــڕای 
نــاوی شــوێنەكانی هەرێمگەلــی جۆراوجــۆر و لــە ماوەگەلــی جۆراوجــۆردا هاتــوون، 
ئــەوا دەتوانیــن یەكســەر دەركــی ئــەم شــێوازە بكەیــن. لــە دەســتپێكترینی ئــەو 
ماوانــەدا، چەقبەســتن لــە ســەر ناوهێنانــی نــاوی شــوێنەكان لە ســەرزەویی ئینجیل 
و ناوچــە خۆرهەاڵتییــە ســەرپەڕەكان لــە دەریــای ناوەڕاســتدا هەیــە. لــە ماوەكانــی 
دواتــردا، لــە مــاوەی دەوروبــەری 1000ی بــەر لــە زایینــدا، چەقبەســتنی ناوهێنــان 
لــە ســەر ئــەو شــوێنانە دەبێــت كــە لــە خۆرئــاوا و باكــووری خۆرئــاوا نزیكتــرن و 
لــە كۆتاییــدا چــەق لــە ســەر باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــا دەبەســتێت. ئەمەیــە 

شــێوازی شــەمەندەفەری خێــرای خۆرهــەاڵت كــە پێشــتر ئاماژەمــان بۆكــرد.

وەلــێ دوای دووەمیــن جەنگــی جیهانــی، بابەتەكانــی خوێنــدن كەوتنــە ئــەوەی 
5. لــە بابەتەكانــی خوێنــدن لــە ســەر مێــژووی جیهــان لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا، توركیــا هەنــدێ بایەخــی بــە 
بەشــە سیاســییەكانی لــە كاروبــاری ئەوروپیــدا دەدا. جوگرافیــای جیهــان بــە پێچەوانــەی مێــژووی جیهانــەوە، 
گەلــێ جــار گشــت جیهانــی دەگرتــەوە و بابەتەكانــی خوێنــدن وێــڕای كارە جوگرافییــە وەســفییە مەزنــەكان 
 Recluśs classic 19 volume Nouvelle Géographie Universelle، published ــو ــوون )وەك ــد الیەنەب ــە چەن ك
ــێ ئەمــە  ــن دا، ناب ــكای التی ــكا و ئەمەری ــە ئاســیا، ئەفری (between 1876 and 1894 گرنگییەكــی گــەورەی ب
گومڕامــان بــكات. یەكێــك لــە ئەركــە ســەرەكییەكانی جوگرافیــا لــەو ماوەیــەدا كرابێــت، بریتییــە لــە فێركردنــی 
مندااڵنــی ئەوروپــی لــەو پێویســتییەیان لــە ســەر ئــەوەی لــە ســەر جیهانــی نائەوروپــی بیزانــن، تــا بتوانــن 
 Hudson، بەشــداری لــە چاالكییەكانــی واڵتــە ئیمپریالــی و بازرگانییەكەیــان لــەو هەرێمانــەدا بكــەن. بڕوانــە
 “The new Geography and the new Imperialism: 1870-1918” (1977) and McKay، “Colonialism in the
 French Geograpgical Movment” (1943)  ســەبارەت بــە پێوەندیــی بەهێــز لــە نێــوان جوگرافیــا و چاالكییــە 

داگیركارییەكانــدا.
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ــوو  ــوو. ئەوەب ــی ژیرانەترب ــژووی تونێل ــۆ مێ ــە ب ــە روو ك ــە بخەن ــێوازێكی دیك ش
جیهانــی نائەوروپایــی، لــە ســەروبەندی دەرهاویشــتەكانی جەنــگ لەتــەك یابــان، 
لــە ســەروبەندی خەباتــی تونــد دژی كۆلۆنیالیــزم و لــە بزاوتــی مافــی مەدەنــی لــە 
ویایەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا و شــتی لــەو بابەتانــەدا، بــە زۆر ســیخناخی 
نــاو هۆشــەكیی ئەوروپایــی كــران. هەروەهــا گەلــێ لــە بابەتگەلــی باشــی خوێنــدن، 
بەشــدارییان لــە تاوتوێكردنــی مێــژووی نائەوروپاییــدا كرد و شــتگەلێ ســەبارەت بە 
دەســتكەوتە مێژووییەكانــی فەرهەنگگەلــی نائەوروپایی باســكران. هەروەها زۆربەی 
بابەتــەكان روماڵێكــی گەشەســەندنانەیان خســتە ســەر مێــژووی نائەوروپایــی، بــە 
ــە هــۆی وەســتاوی  ــە شــێوازە كۆنەكــە كــە ئــەم كۆمەڵگانــەی ب دووركەوتنــەوە ل
ــن،  ــف دەكرێ ــیا وا وەس ــی ئاس ــتا كۆمەڵگەكان ــڕی. ئێس ــكبوونیانەوە دادەب و وش
بــەوەی خاوەنــی بزاوتێكــی گەشەســەندنانەن، وەلــێ خاوتــر لــە گەشەســەندن لــە 
ئەوروپــا. هێشــتا ئەفەریقیــای كەمــێ بــەر لــە ســەردەمی كۆلۆنیالیســتی وا وەســف 
دەكرێــت، بــەوەی وشــك و بــێ جووڵــە و بــێ مێــژووە. گرنگیــی پتــر بــە ئاســیا 
درا. بەهــەر حــاأل، ئەفەریقیــا و بەشــی خۆرئــاوای گــۆی زەوی لــە ماوەكانــی بــەر 
لــە 1492دا، بایەخــی كەمتریــان پێــدرا. هەروەهــا شــێوازی ناوهێنانــی شــوێنەكان 
لــە زۆربــەی - نــەك هەمــوو - كتێــب و ئەتڵەســەكاندا، ئامــاژەن بــۆ ئاراســتەیەك 
بــەرەو خۆرئــاوا و باكــووری خۆرئــاوا، لــە خۆرهەاڵتــی نزیكــەوە بــەرەو ئەوروپــای 
خۆرئــاوا. تیــۆری مێــژووی تونێلــی كۆنترۆڵــی زۆربــەی بابەتەكانــی خوێندنــی كــرد، 
لــە گرنگترینــی پرســەكاندا: پرســیار لــە ســەر “بۆچــی؟” یــان لــە ســەر راڤەكــردن. 
چونكــە گەشــەكردنی مێژوویــی رووی دا، لەبــەر ئــەوەی ئەوروپــا داهێنــان یاخــود 
ــە داهێنانــە گرنگەكانــدا كــرد كــە دواتــر لــە سەرانســەری جیهانــدا  پێشدەســتی ل
ــدا  ــتەروو، تیای ــان خس ــۆ جیه ــان ب ــدن وێنەیەكی ــی خوێن ــەوە. بابەتەكان باڵوبوون
ــی كاتەكــی، ئەگەرچــی  ــی ئەوروپایی ــۆ تونێل ــوون ب ــە هەب ــەو هــۆكارە مێژووییان ئ
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دەرەتانــی ئــەوە هەبــوو، دەرەنجامــە مێژووییــەكان لــە هەرشــوێنێكی دی لــە 
جیهانــدا ببینرێــن.6

6. دیــارە، دەكــرێ رەفتــاری پێــڕەوی نــوێ ببینرێــت، ئەگــەر بێتــو بڕوانیــن بــە دوان لــە بابەتەكانــی 
 A Worldــیكاگۆ ــۆی ش ــە زانك ــینی W. H. McNeill  ل ــە نووس ــان ل ــراودا، یەكەمی ــی ناس ــی بەكۆمەڵ خوێندن
 The Hutchinson لــە زانكــۆی ئۆكســفۆرد J. M. Roberts و دووەمیــان لــە نووســینی History، 3rd.، 1979
 The Penguin History لــە ویایەتــە یەكگرتووەكانــدا لــە ژێــر نــاوی History of the World, 2d ed., 1987 
ــە  ــر ل ــە مەســیحایەتیدا، پت ــەر ل ــە ســەردەمی ب ــان ل ــژووی جیه ــە مێ of the World پەخشــكرا. ســەبارەت ب
ســێ لــە ســەر چــواری نــاوی شــوێنەكان لــە هــەردوو ئــەو كتێبــەدا، بریتیــن لــە شــوێنگەلێ لــە ئەوروپــا و 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت )بــە باكــووری ئەفریكایشــەوە(. كەمتــر لــە چواریەكــی نــاوەكان بریتیــن لــە بەشــگەلی 
دیكــە لــە جیهــان و نزیكــەی 1% تەنــێ لــە ئەفریــكا بــوون. لــە ســەردەمی مەســیحایەتیدا تــا 1491ی دوای 
ــوێنە  ــەی Roberts دا، ش ــە كتێبەك ــە. ل ــەدا هەی ــوان دوو كتێبەك ــە نێ ــگ ل ــی گرن ــن، دووركەوتنەوەیەك زایی
ــە  ــردن. ل ــان ب ــە ناوم ــەوە ك ــە دەگرێت ــەو ناوچان ــەی 85% ل ــت نزیك ــی ناوەڕاس ــەكان و رۆژهەاڵت ئەوروپیی
ــراوەكان  ــە ناوب ــێ 60%ی ناوچ ــی ناوەڕاســت تەن ــەكان و رۆژهەاڵت ــە ئەوروپیی ــەی McNeill دا، ناوچ كتێبەك
ــەر و  ــە رووی رووب ــتا ل ــی هێش ــە، ئەگەرچ ــە هەی ــە كۆنەك ــە پێڕەویكردن ــەك ل ــەوە. دووركەوتنەوەی دەگرێت
ژمــارەی دانیشــتوانەوە، لەتــەك قــەوارەی ئــەو هەرێمــەدا نەگونجــاوە. )ناوچەكانــی باشــووری بژاپۆنەكانــی 
ئەفریــكا تەنــێ بــە 2% ناوبــراوە، لــە كــۆی ئــەو شــوێنانەی لــە مــاوەی نێــوان 1941 -1ی دوای زایینــدا ناویــان 
ــۆی  ــی ئەوت ــراوە، گرنگییەك ــەورە« ناوب ــای گ ــە »ئەوروپ ــەوەی ب ــەدا، ئ ــردوو كتێبەك ــە ه ــە ل ــووە(. بۆی هات
ســەبارەت بــە مێــژووی بــەر لــە 1492 نییــە، بــە پێچەوانــەی حاڵەتەكــە لــە بابەتەكانــی كۆنتــر لــە مێــژووی 
ــاو  ــی كۆنب ــتبەرداری تێڕوانین ــەرەكە دەس ــەردوو نووس ــەوا ه ــەوەوە، ئ ــە رووی روونكردن ــێ ل ــدا. وەل جیهان
نابنــەوە. رۆبرتــس هیــچ رۆڵێكــی هــۆكاری نــادات بــە فەرەنگــەكان و هەرێمەكانــی جیهــان، جگــە لــە ئەوروپــا 
ــە  ــە 1492. ل ــەر ل ــەر ســەردەمێكی ب ــۆ ه ــادات ب ــووری ئەفریكایشــەوە( ن ــە باك ــی ناوەڕاســت )ب و رۆژهەاڵت
كاتێكــدا McNeill قورســاییەك بــە رۆژهەاڵتــی ئاســیا و هەنــدێ لــە باشــووری ئاســیا دەدات، بــۆ ماوەگەلــی 
مێژوویــی دیاریكــراو، وەلــێ گشــت هێــزە دروســتكەرەكانی مێــژوو لــە ئەوروپــا، رۆژئــاوای ئاســیا، و باكــووری 
 McNeill ئەفریــكاوە، لــە مــاوەی بــەر لــە 1492دا ســەرچاوە دەگــرن. )ریزپــەڕ بریتییــە لــە تاعــون بەپێــی
 McNeill Plagues كــە رۆژئــاوای گرتــەوە لــەو هەرێمانــە لــە ئاســیای دووردا. لــەم پرســەدا، بڕوانــە بــە كتێبــی
ــۆ راڤەكردنەكانــی ســێنترالیزمی ئەوروپــا كــە  and Peoples، 1976 دا. چەندیــن نموونــە پێشــكەش دەكــەم ب

ــە بەنــدی دووەمــی ئــەم كتێبــەدا پێشكەشــكراون. لەالیــەن هــەردوو نووســەرەوە ل
بەهــەر حــاڵ ئــەوە بــەس نییــە، ئەمــڕۆ تەنــێ بڕوانیــن بــە بابەتەكانــی خوێندنــدا كــە وا ناســراوە گوایــە بریتیــن 
لــە بابەتگەلــێ لــە ســەر » مێــژووی جیهــان«. گەلــێ جــار بابەتەكانــی خوێندنــی زانكــۆكان تاوتوێــی مێــژووی 
جیهــان دەكــەن، لــەوەدا چەنــد كتێبێــك بــەكار دەبــەن لــە ژێــر نــاوی وەكــو »مێــژووی شارســتانیی رۆژئــاوا«. 
 Lerner, et al.، Western Civilizations: Their History and Their Culture، 1988. Kagan،بــە نموونــە، بڕوانــە(
وەهــا  ئەگــەر   .et al.، The Western Heritage، 1987, Chambers, et al., The Western Experience, 1987
كتێبێــك جیهانــی نارۆژئاوایــی پشــتگوێ بخــات، ئــەوا كــەس ســكااڵی نییــە لەبــەر ئــەوەی گومڕاكــەرە. دیــارە 
ــە  ــی خوێندنەك ــەر بابەت ــێ ئەگ ــان”. وەل ــەك “جیه ــاوا” ن ــاری دەكات: “رۆژئ ــی دی ــە روون ــانەكە ب ناوونیش
ــەوا بەڵگەكەمــان  ــاوا” تایبــەت بێــت، ئ ــە “مێــژووی رۆژئ ــە “مێــژووی جیهــان” و كتێبەكــە ب تایبەتكرابێــت ب
ــدا وانەوتنــەوەی مێــژووی جیهــان تیایــدا  كێشــەیە، چونكــە رەنگــە ســیناریۆی خراپتــر ئــەوە بێــت كــە تیای
ــەك  ــم چ توێژینەوەی ــت. نازان ــا خــۆی گۆڕیبێ ــژووی ســێنترالیزمی ئەوروپ ــەوەی مێ ــۆ ئ ــت، ب ــەردەوام دەبێ ب
ئــەم گریمانــە تاقیدەكاتــەوە: لــە بــڕوای ئەمڕۆمانــەوە، ئــەوا مێژوونووســەكان هەســتیارن بەرامبــەر نیــاز بــۆ 
ــا هەندێكیــان بــە  ــۆ وانەوتنــەوەی مێــژووی جیهــان، ئای دوورگرتنــی تایبەتمەندیــی ســێنترالیزمی ئەوروپــی ب
ــە  ــت ب ــی ببێ ــو ســێنترالیزمی ئەوروپ ــاوا”، تاوەك ــۆ “رۆژئ ــی ناوونیشــانەكە ب ــە گۆڕین ئاســانی هەڵدەســتن ب
خەاڵتێــك؟ و دووەم: ئایــا دەكــرێ یــەك ئاراســتەی دوور هەبێــت لــە وانەوتنــەوەی مێــژووی “جیهــان” و بــە 
ئاراســتەی مێــژووی “رۆژئــاوا” و كاردانــەوەی )یــان خۆگونجــان( لەتــەك خواســتەكانی چەرخــی ئەمێســتادا، 
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ــە  ــراوە ب ــی ك ــی گرنگ ــە پەنجەرەیەك ــب، ب ــە كتێ ــر ل ــدن پت ــی خوێن بابەتەكان
رووی فەرهەنگــدا هەژمــار دەكرێــن. چونكــە گــوزارش لــە داڕشــتنێكی نیمچــە 
فەرمــی دەكــەن، بــۆ ئــەو دەســتەبژێرەی راوبۆچــوون دەخوڵقێنــن لــە فەرهەنگــی 
ئــەوەی گەنجانــی خوێنــدەوار لــە رۆڵەكانــی بڕوایــان بــە راســتی و دروســتیی 
راوبۆچوونەكانیــان لــە ســەر جیهانــی رابــردوو و جیهانی ئەمێســتا هەبێت.7هەروەكو 
ــان ئەمەریكــی - ئینگلیــزی جەخــت  ــی ی ــی مێــژووی ئەوروپای بینیمــان، بابەتەكان
لــەوە دەكــەن، زۆربــەی هۆكارەكانــی گەشــەكردنی مێژوویــی لــە بلۆكــی ئەوروپایــی 
لــە جیهانــدا روویانــداوە یــان خەمڵیــون. بابەتەكانــی خوێنــدن لــە ســەرەتا و 
لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نۆزدەیەمــدا، روویــان لەوەكــرد زەمینەیەكــی ئایینــی بــە 
مێــژووی تونێلــی بــۆ ســێنترالیزمی ئەوروپایــی ببەخشــن. لــە بابەتەكانــی خوێندنــی 
دواتــردا، چیتــر ئینجیــل بــۆ راســتیی مێژوویــی ســەرچاوەیەك نەبــوو. دیــارە 
ــە  ــە س ــن ل ــدا، كۆك ــار و ناوەڕۆكی ــی نادی ــەی تیۆری ــە وێن ــووڵ ل ــەدەمكاری ق س
ــی مەســیحی مێــژوو دروســت دەكــەن، لەتــەك بڕوایەكــی  ــەوەی گەالن ــوون ب بڕواب
ــەوە  ــان پێك ــەن. هەردووكی ــت دەك ــژوو دروس ــت مێ ــی سپیپێس ــە گەالن ــە ك دیك
لــە بەرامبــەر “دادپــەروەری” و لــە دژەفیكرگەلــی ســێنترالیزمی ئەوروپــی گــوزارش لــەم ئاراســتەیە بــكات؟

ــە  ــت، جۆرێكــە ل ــار دەكرێ ــگ هەژم ــی گرن ــە بەڵگەنامەیەكــی كۆمەاڵیەتی ــە ب ــی قوتابخان 7. بەڕاســتی، كتێب
دەپــی نوێــی رێنمایــی. لــە حاڵەتێكــی نموونەییــدا، كتێــب پەســەند دەكرێــت، وەكــو بابەتێكــی خوێنــدن بــۆ 
ــەن پەخشــكار و  ــە باشــی لەالی ــەوەی ب ــر(، دوای ئ ــی كەمت ــان ســاڵێكی خوێندن ــی )ی ــەی ئامادەی قوتابخان
ــی ئاســتێكی  ــان خاوەن ــت، هــەر یەكەی ــۆ دەكرێ ــەوەی ب ــەوە پێداچوون ــە و كارگێڕەكان ــی قوتابخان ئەنجوومەن
ــەوەی  ــەوان گرنگــی دەدەن ب ــارە ئ ــە پەخشــی پرەنســیپی پەســەندكراو. دی ــە هــۆش، ســەبارەت ب ــەرزن ل ب
ــتەبژێری  ــۆنگەی دەس ــە س ــەندكراوە ل ــە پەس ــدا ك ــە كتێبەكەیان ــن ل ــتییەكان دەخوێن ــێ راس ــان تەن قوتابی
ــی  ــەوەی بریت ــرە ل ــك كەمت ــە كتێبێ ــە ل ــەوە بریتیی ــام ئ ــدا. دەرەنج ــە فەرهەنگ ــوون ل ــەری راوبۆچ پێكهێن
بێــت لــە كتێبــی نووســەرێكی ئاســایی، پتــر لــەوەی بریتــی بێــت لــە رێگەپێدراوێكــی كۆمەاڵیەتیــی كــراوە، 
ئەوانــە لەخــۆ بگرێــت كــە راســت و دروســت و پەســەندن بــۆ چوونــە نــاو ئەقڵــی منداڵــەوە. بۆیــە توێژینــەوە 
لــە بابەتەكانــی خوێندنــدا )بــە كتێبــی ئــەو كۆلێژانەیشــەوە كــە بــە هەمــان پرۆســەدا رەتدەبــن، وەلــێ بــە 
شــێوازێكی ناوەڕۆكیانەتــر( ئــەوە لــە راســتیدا، توێژینەوەیەكــی ئیتنۆگرافییــە. ئەمــە لــە گەلــێ لــە سیســتمی 
بیروباوەڕەكانــی چینــی دەســتەبژێر ئاگادارمــان دەكاتــەوە كــە پێكهێنــەری رای فەرهەنگییــن وەكــو كــۆ. بۆیــە، 
ــی  ــە بەڵگەنامەگەل ــن ل ــكادا بریتی ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــە ویایەت ــەكان ل ــارە جوگرافیی ــە راســتیدا بڕی ل
ئیتنۆگرافــی. لــە بەرانبــەردا كتێبەكانــی مێــژوو بریتیــن لــە بەڵگەنامەگەلــی ئیتنۆمێژوویــی. ئەوانــە رێــك وەكــو 
ــان نەخــش.  ــە گڵێنــەی شــكاو ی ــەك ل بەرهەمــە فەرهەنگییــە ســاختەكان ســوودمەندن، وەكــو هــەر پارچەی

بڕوانــە بــە دوا بەشــی ئــەم بەنــدەدا.
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ــان بكــەن و  ــەكان داهێن ــۆ ئەوروپایی ــە سرووشــتییە ب ــن ك ــۆرە پێكدەهێن ــەو تی ئ
پێشــبكەون و بــۆ نائەوروپاییەكانــە لــە شــوێنی خۆیانــدا بمێننــەوە و تەقلیدیبــن، 
تــا ئەمیــر لــە خــەو، وەكــو كیــژە جوانــە نووســتووەكە )لــە رۆمانــی كاســیكی لــە 
چیرۆكــی مندااڵنــدا( بەخەبەریــان دەكاتــەوە. ئەگەرچــی هێشــتا ئــەو بۆچوونــە باوە 
ــەكان هەمیشــە  ــە نائەوروپایی ــەوە ك ــە رەتكراونەت ــەو بیرۆكەی نەژادپەرســتییە و ئ

ــن. چەقبەســتوو و تەقلیدی

هەمیشــە قوتابخانــەكان لــە وتنــەوەی بابەتــەكان و فیكــرە باشــەكاندا دوا 
دەكــەون. چەنــدە ئــارەزووم دەكــرد بڵێــم، فیكرەكانــی رابــردوو لــە ســەر نــاوەوە 
و دەرەوە شــتێك نیــن، جگــە لــە شــتگەلی دروســتكراوی رواڵەتیــی ســاختە 
و لــە هەنــدێ لــە قوتابخانەكانــدا، بــە هــۆی جیاوازیــی كاتــەوە، لــە نێــوان 
توێژینــەوە و وانەوتنــەوەدا دەخوێنرێــن، وەلــێ لەالیــەن توێــژەرە راســتەقینەكانەوە 
ــگ  ــی گرن ــی و كتێبگەل ــەوەی مێژووی ــۆ توێژین ــە بەدواداچــوون ب ــەوە ك رەتكراوەت
و كاریگــەر لــە مێــژووی جیهانــدا دەكــەن. وەلــێ ئەمــە راســت نییــە. دیــارە ئــەو 
ــە  ــە گەوران ــەو هەڵقوڵین ــی ئ ــە راڤەكردن ــە ل ــتمانە، بریتیی ــە مەبەس ــەی ئێم الیەن
ــە  ــژوو دەیخەن ــی مێ ــڕۆ توێژەران ــەی ئەم ــەو راوبۆچوونان ــان و ئ ــژووی جیه ــە مێ ل
روو، بــەو الیەنــەدا دەڕۆن كــە بەتــەواوی پێــودان بــن لەتــەك ئــەو تیۆرانــەی لــە 
ــە  ــن ك ــەو راســتییە وەالوە بنێی ــرێ ئ ــە روو. دەك ــدا خراونەت ــی خوێندن بابەتەكان
زۆربــەی بابەتەكانــی خوێنــدن كــە ئەمــڕۆ بــە زۆری بەكاردەبرێــن - وەكــو جــاران 
ــەوەی  ــۆ پێبەســتبوونی توێژین ــژوو نووســیویانە. ب ــی مێ ــی بەناوبانگ - توێژەرگەل
بــۆ  بــە راڤەكارییەكانــی ســێنترالیزمی ئەوروپایییــەوە،  ئەكادیمیــی مێژوویــی 
زۆربــەی گەشــەكردنە گرنگــەكان لــە مێــژووی جیهانــدا، گەلــێ هــۆكاری فەرهەنگیــی 
ئاڵــۆز هەنــە. دواتــر هــەر لــەم بەنــدەدا، هەنــدێ لــەم هۆكارانــە رووندەكەینــەوە و 
ــەوەوە  ــەم كتێبــەدا، دەگەڕێینــەوە ســەری. لێــرەدا ب ــی جۆراوجــۆر ل ــە بابەتگەل ل
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دەوەســتین، تێبینیــی گرفتێكــی ســەیر بكەیــن: مێژوونووســان تۆمارێكــی مەزنیــان 
ــێواندنێكی  ــان ش ــداری ی ــر الیەن ــووە و كەمت ــەوەدا هەب ــەوەی توێژین ــە جیاكردن ل
ــەر  ــە س ــر ل ــی كەمت ــا بڕیاردان ــن. هەروەه ــدا دەبینی ــە كارەكانیان ــت ل بەئەنقەس
ــەوە  ــی توێژین ــی پێڕەوەكان ــان بنجبڕی ــە هەم ــی پێبەســت ب ســەدەمكاریی مێژووی
دەبینیــن كــە لــە هــەر بوارێكــی دی لــە توێژینــەوەی ئەكادیمیــدا هەیــە. ئــەوە تەنێ 
كاتــێ بگەینــە خــۆدان لــە بابەتگەلــی ســەدەمكاریی گــەورە و كایەكانــی راڤەكردنــی 
ــەورە  ــی گ ــی و هەریمگەل ــی توالن ــی ماوەگەل ــە درێژای ــی، ب ــەكردنی مێژووی گەش
و روونكردنــەوەی شۆڕشــە كاریگــەرەكان لــە مێــژوودا، ئەوســا تەنــێ ئەوســا، 
دەبینیــن ســێنترالیزمی ئەوروپایــی كاریگەریــی خــۆی بــە ســەر وتــاردا دەســەپێنێت 
ــۆی  ــە ه ــن، دەبێت ــر دەبینی ــەو شــێوەیەی دوات ــەر ب ــار و ه ــێ ج ــش گەل و ئەمەی
ــە. ــۆ پشــتگیریكردنیان نیی ــە ب ــی الواز، ئەگەرچــی بەڵگ پەســەندكردنی تیۆرگەل

هێشــتا زۆربــەی مێژوونووســە ئەوروپاییــەكان ئــەو بیرۆكەیەیان بەالوە پەســەندە 
كــە زۆربــەی رووداوە مێژووییــە گرنگــەكان - یــان ئەوانــەی رەوتــی مێژوویــان 
گۆڕیــوە - لــە ئەوروپــا، یــان بــە هــۆی هێزێكــی پاڵنەرەوە لــە ئەوروپــادا روویانداوە 
)هێشــتا ئەوروپــا ســەبارەت بــەوان، بــە مانــای ئەوروپــای گەورەیــە(. بــۆ ئــەوەی 
ــۆ  ــەوە، ب ــە رووی مێژوویی ــەرودوا ل ــتێكیی ب ــەوە، لیس ــتییە روونبكەین ــەم راس ئ
زنجیرەیــەك لــە ئیدعــا گرنــگ و چەقبەســتووەكان لــە ســەر ئەوروپــا دەخەمــە روو 
و زۆربەیــان لەالیــەن زۆرینــە و لــە هەنــدێ حاڵەتــدا، لەالیــەن زۆرینــەی هــەرە زۆری 
ــە راســتن.  ــەم ئیدعایان توێژەرانــی مێژوویــی ئەوروپایییــەوە پەســەندن. هەنــدێ ل
ــەوەی روونــی بكەینــەوە،  ــێ ئەمــە دۆزەكــە نییــە، بەڵكــە دۆزەكــە بریتییــە ل وەل
چــۆن رامانــی مێژوویــی هێشــتا لــە ئەوروپــای گــەورەدا چەقــی بەســتووە، بــەوەی 

بریتییــە لــە ســەرچاوەی جێگیــری مێــژوو:
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1. شۆڕشــی چاخــی بەردینــی نــوێ - داهێنانــی كشــتوكاڵ و ســەرەتای ژیانــی 
ســەقامگیری مرۆڤایەتــی - لــە خۆرهــەاڵت )یــان ســەرزەویی ئینجیــل(دا رووی دا. 
بــەر لــە 1930 كــەس ئــەم راوبۆچوونــەی رەتنەدەدایــەوە و تــا ئێســتایش گــوزارش 

لــە رای زۆرینــە دەكات.

2. دیــارە دووەم هەنــگاوی گرنــگ لــە گەشــەكردنی فەرهەنگــی دەربــارەی 
شارســتانیی نــوێ، بریتییــە لــە ســەرهەڵدانی واڵتــە كۆنــەكان و شــارەكان و ئایینــە 
رێكخــراوەكان و سیســتمگەلی نووســین و دابەشــكردنی كار و شــتی لــەو بابەتــە، 

هەمویــان لــە خۆرهەاڵتــدا روویــان دا.

3. چاخــی كانــزاكان لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دەســتیپێكرد و كاری ئاســن 
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت یــان خۆرهەاڵتــی ئەوروپــادا بەكارهێنــرا و یەكــەم جــار 

چاخــی ئاســن لــە ئەوروپــادا ســەریهەڵدا.

4. بۆ یەكەم جار یەكتاپەرستی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا سەریهەڵدا.

5. دیموكراسی لە ئەوروپا )لە یۆنانی كۆن(دا داهێنرا.

6. زۆربــەی زانســتە پەتییــەكان، ماتماتیــك، فەلســەفە، مێــژوو و جوگرافــی لــە 
ــادا داهێنران. ئەوروپ

7. كۆمەڵگــەی چینایەتــی و خەباتــی چینایەتــی، بــۆ یەكــەم جــار لــە ســەردەم 
و هەرێمەكانــی یۆنــان- رۆمانیدا8 ســەریانهەڵدا.

بــوو. ئیمپراتۆریــی مــەزن  ئیمپراتۆریــی رۆمانــی یەكەمیــن دەوڵەتــی   .8
رۆمانــەكان بیرۆكراســی و یاســا و ئــەم جــۆرە شــتانەیان داهێنــا...

8. ماركسیســتەكان لــە هەوادارانــی ســێنترالیزمی ئەوروپــی بایەخێكــی زۆر بــەم باسوخواســە دەدەن، چونكــە ملمانێــی 
چینایەتــی بــە الی ئەوانــەوە، بریتییــە لــە هێــزی بنەڕەتــی لــە گەشــەكردنی مێژووییــدا.
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ــە  ــوو ل ــی ب ــی بریت ــەكردنی كۆمەاڵیەت ــە گەش ــر ل ــی دوات ــگاوی گرنگ 9. هەن
ــییەكاندا رووی دا.9 ــااڵی فەرەنس ــر ئ ــە ژێ ــا، ل ــە ئەوروپ ــزم ل فیوداڵی

10. ئەوروپاییــەكان كۆمەڵــێ لــە تایبەتمەندیــی تەكنەلۆژیایــان لــە چاخەكانــی 
ناڤیندا داهێنا، ئەمەیش بااڵدەســتی بەوان بەخشــی بە ســەر نائەوروپاییەكاندا 

)چەندیــن راوبۆچوونــی جۆراوجــۆر لــە ســەر ئــەم پرســە هەیــە(.

11. ئەورۆوپییەكان دەوڵەتی نوێیان داهێنا.

12. ئەوروپاییەكان سەرمایەدارییان داهێنا.

ــەوان  ــوو، دەبینیــن ئ ــێ ئەوروپاییــەكان ســیفەتی ســەرچڵییان تیاداب 13. تەن
ــادا هەڵكــەوت. ــان تی ــەری مەزنی دۆزەرەوە و داهێن

پیشەســازییان  شۆڕشــی  و  داهێنــا  پیشەســازییان  ئەوروپاییــەكان   .14
دروســتكرد.

بەمجۆرە تا ئێستا بەردەوامن.

گشــت ئــەم ئیدعایانــە لــەم لیســتەدا، بریتیــن لــە پرەنســیپگەلێ كــە بــە 
شــێوەیەكی فــراوان لەالیــەن توێــژە ئەوروپاییەكانــی مێــژووەوە جێگــەی پەســەندن، 
ئەگەرچــی )وەكــو دەبینیــن( جیاوازیــی بۆچوونــی ئەكادیمیــای لــە ســەر هەندێكیان 
هەیــە. هەمــوو ئەمانــە بــەو مانایەیــە، ئێمــە )تــۆ و مــن( رەنگــە ئــەم شــتانە لــە 
قوتابخانــەی ســەرەتایی و رەنگــە لــە زانكــۆ و رەنگــە لــە كتێــب و رۆژنامەكانــەوە 
ــا وایــە؟  فێربووبیــن. فێــری ئــەوە بوویــن، هەمــوو ئەمانــە حەقیقەتــن. وەلــێ ئای

9.  دان بــەوەدا نــراوە كــە شــێوەیەك لــە فیدالیزمــی سیاســی لــە ســەر دەســتی چینییــەكان گەشــەی كــردووە، وەلــێ 
زۆربــەی توێــژەرە ئەوروپییــەكان بــە زۆربــەی ماركسیســتەكانەوە، لــەو بڕوایــەدان فیودالیزمــی ئەوروپــی بــێ هاوتابــووە، 
لــە پێشكەشــكردنی شــێوازێك بــۆ كۆمەڵگــە كــە گرنــگ و چــاالك بــووە و خاڵــی دەســتپێك بــووە بــەرەو تازەگــەری. 

بڕوانــە بەنــدی ســێیەم. 
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ــەوە راســتن.  ــدێ خۆداریی ــە هەن ــان ب ــە راســتن و هەندێكی ــەم ئیدعایان ــدێ ل هەن
وەلــێ هەندەكــەی دی، هەروەكــو لــەم كتێبــەدا باســیان دەكــەم، بــە هیــچ جــۆرێ 
راســت نیــن. ئەوانــە شــتی ســاختەن و لــە مێــژووی تونێلــی كۆنــدا دروســتكراون 
ــدا دەرەوە هیــچ رۆڵێكــی چــاالك نابینێــت، هەرچــی ناوەوەیشــە هەمــوو  كــە تیای

گرنگــی و چاالكیــی و كاریگەرییەكــی پێــدراوە. 

تیۆری باڵوبوونەوەی سێنترالیزمی ئەوروپایی

تیۆری سێنترالیزمی ئەوروپایی

ــە  ــن، ئەوەی ــەر دەكەی ــە س ــەی ل ــتی قس ــێوەیەكی گش ــە ش ــرەدا ب ــەوەی لێ ئ
كــە بــە “ســێنترالیزمی ئەوروپایــی” ناودەبرێت.10ئــەم پەرەگرافــە ئامــاژە بــۆ ئــەو 
بیروبۆچوونانــە دەكات كــە بڕوایــان بــە بااڵدەســتیی ئەوروپاییــەكان بــە ســەر 
ــەوە كــە بەڕەچەڵــەك نائەوروپاییــن(  نائەوروپاییــەكان و )بــە ســەر ئــەو كەمینان
دا هەیــە. ســێنترالیزمی ئەوروپایــی تووشــی تەوژمێكــی رەخنەگرانــەی بەهێــز، لــە 
گشــت كایەكانــی فیكــری كۆمەاڵیەتیــدا دەبێتــەوە و ئــەم كتێبــە بــە بەشــێك لــەو 

ــت. تەوژمــە دادەنرێ

وەلــێ كێشــەیەك لەتــەك ئــەم وشــەیەدا هەیــە. چونكــە لــە زۆربــەی وتارەكانــدا، 
ــداری  ــە الیەن ــك ل ــە جۆرێ ــت، گوای ــی دەكرێ ــێنترالیزمی ئەوروپای ــای س وا تەماش
ــە فیكــری نوێــی رۆشــن  ــە شــتێك دەكــرێ ل ــە بریتییــە ل و رەفتارێــك بێــت. بۆی
ــەوە ئاراســتەكانی دی و كۆنــی  ــەو شــێوازەی كــە ب ــە هەمــان ئ دووربخرێتــەوە، ب

ــەم چەمكــە.  ــە ســەر ئ ــاش ل ــۆ باسوخواســێكی ب ــە كتێبــی ســەمیر ئەمیــن )Eurocentrism )1988 ب 10. بڕوان

وشــەی »ســێنترالیزمی ئەوروپــی« روونــە كــە بــەم دواییــە داڕێــژراوە، تاوەكــو »ســێنترالیزمی رەگەزیــی ئەوروپــی« 
لــە یــەك وشــەدا كۆبكاتــەوە. بەهــەر حــاأل، منیــش )وەكــو ئەمیــن( ناڕوانــم بــە ســێنترالیزمی ئەوروپیــدا، بــەوەی تەنــێ 

بەشــێكە لــە بەشــەكانی ســێنترالیزمی رەگــەزی، وەكــو چــۆن لــە بڕگەكانــی داهاتــوودا رووندەبێتــەوە.
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وەكــو نەژادپەرســتی و الیەنداریــی رەگــەزی و دەمارگیریــی كوێرانــەی ئایینــی دوور 
دەخەینــەوە. وەلــێ الیەنــی گرنــگ لــە ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا، بریتــی نییــە لــە 
رەفتــارەكان كــە شــێوەی بەهــاكان و الیەندارییــەكان بەهێنــد وەردەگرێــت، بەڵكــە 
ــارەزایەكی  ــی ش ــە و راوبۆچوون ــی ئەكادیمییان ــت و تاوتوێكردن ــە زانس ــە ل بریتیی
ــەم  ــێ ل ــە كۆمەڵ ــی خــۆی ل ــن، ســێنترالیزمی ئەوروپای ــەوەی وردتربی ــۆ ئ ــاڵ. ب ق
ــە دەوری حەقیقەتــی زانســتییدا  ــدا دەبینێتــەوە، وەكــو دۆزگەلێكــن ب بیروبۆچوون
دەخولێنــەوە. ئەمانــە دۆزگەلێكــن پەســەندكراو لەالیــەن ئەوروپایییــە خوێنــدەوار و 
بــێ الیەنەكانــەوە، بــەوەی بریتیــن لە گریمانگەلێ كە راســتییەكان پشــتیان دەگرن. 
بە نموونە، ئا ئەو 14 ئیدعایە لەبەرچاو بگرین، ســەبارەت بە بااڵدەســتیی ئەوروپا 
لــە نوێكردنــەوەی مێژووییــدا كــە پێشــتر ئاماژەمــان بۆكــردن. ئــەو مێژوونووســانەی 
پشــتگیری لــە راســتی و دروســتیی ئــەم ئیدعایانــە دەكــەن، ئــەو وەســفەی تــۆ بــۆ 
ئــەو ئیدعایانــە توڕەیــان دەكات، بــەوەی بریتیــن لــە “بیروبۆچوونگەلــێ لــە رووی 
ــدی  ــە تون ــوارەدا، ب ــەم ب ــاوە ســێنتراڵیزە كــراون”. هــەر مێژوونووســێك ل ئەوروپ
ــكات  ــی ب ــە ســێنترالیزمی ئەوروپای ــری ل ــە الیەنگ ــەوە ك ــە رەتدەدات ــەو بیرۆكەی ئ
و لــە راســتیدا دەشــێ كەمیــان بــەم ســیفەتە وەســف بكرێــن: الیەنگــری. ئــەوان 
ــەكان دیموكراســی و زانســت  ــەوە دادەگــرن كــە ئەوروپایی ــە ســەر ئ ــێ پــێ ل كات
و فیودالیــزم و ســەرمایەداری و دەوڵەتــی نــوێ و ئــەم جــۆرە شــتانەیان داهێنــا، 

لەبــەر ئەوەیــە وا دەزانــن ئەوانــە حەقیقەتــن.

بۆیــە ســێنترالیزمی ئەوروپایــی بــە شــتێكی یەجــگار ئاڵــۆز دادەنرێــت. دەكــرێ 
گشــت بارگرانییــە بەهادارەكانــی ئــەم وشــەیە بــە دوور بزانیــن، وەلــێ ســێنترالیزمی 
ئەوروپایــی وەكــو كۆمەڵــی لــە بیروبۆچوونــی هەســتگەرایی )هەســتگەرایی( 

ــەوە. ــەوە دەمێنن بەالمان

ئەمەیــە كێشــەی بنەڕەتیــی ئــەم كتێبــە. ئێمــە منــەی دۆزگەلــێ دەكەیــن كــە 
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بــە راســتیگەلی زانســتی و مێژوویــی بڕواپێكــراو، نــەك الیەنگــری دادەنرێــن. 
هــەوڵ دەدەیــن بــە یارمەتیــی مێــژوو و زانســت هەڵەبوونــی ئــەم بەنــاو راســتییانە 

ــەن. ــە هەڵ ــەم دۆزان بســەلمێنین: چونكــە ئ

كەواتــە، چــۆن ئــەم دۆزە مێژووییانــەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی هەڵــەن، 
واتــە بەڵگــەكان نایانســەلمێنن، بەڵكــە هەنــدێ جاریــش دژی دەوەســتنەوە، چــۆن 
دەتوانــن لــە فیكــری مێژوویــی ئەورپیــدا پەســەند بكرێــن و بــەردەوام بــن بــەوەی 
بیروبۆچوونگەلــی پەســەندكراوبن و بــۆ نەوەگەلــێ بەڵكــە بــۆ ســەدەگەلێ گومانیــان 
ــرەكان.  ــژووی فیك ــژوو و مێ ــۆ مێ ــە ب ــە كێشــەیەكی گرنگ ــت؟ ئەم ــە ســەر نەبێ ل
مامەڵەكــردن لــە تەكیانــدا بــە شــێوەیەك رەزامەنــدی لــە ســەر بێــت، ســنووری ئەم 
كتێبــە دەبەزێنێــت، چونكــە مێــژووی هەســتگەرایی و جوگرافیــا دەبێتــە بنەمــای 
بایەخپێدانــی. وەلــێ لێــرەدا ناتوانیــن خۆمــان لــەم كێشــەیە دوور بگریــن. چونكــە 
كتێبخانــەكان پــڕن لــەو توێژینــەوە ئەكادیمییانــەی پشــتگیری لــە هەڵوێســتەكانی 
ســێنترالیزمی مێژوویــی ئەوروپایــی دەكــەن كــە رەتیاندەدەینــەوە و لــەم كتێبــەدا 
پوچەڵیــان دەكەینــەوە. هەروەهــا چەنــدە ئــەم هەمــوو كارە و ئەو رێزەی پێویســتە 
لــە ئەكادیمییــەكان بگیرێــت كە كۆیانكــردەوە، پووچەڵكردنەوەی ئەم هەڵوێســتانە، 
بــە رێگەیەكــی قەناعــەت پێكــەر بــە ئەســتەم دەكات، لــە رێگــەی ئــەو بەڵگانــەوە 
كــە لــە ســەر ئــەو راســتییانە بونیاتنــراون كــە دەكــرێ لــە كتێبێكــدا بخرێنــەڕوو. 
وێــڕای هێــزی قەناعەتــی ئــەم بەڵگانــە، وەلــێ ناكــرێ بخرێنــە تــای تــەرازووەوە، 
ئەگــەر بتوانیــن ئەمــە بڵێیــن و چاوەڕوانــی ئــەوەی لێدەكرێــت، تــای تەرازووەكــەی 
ــە توێژەرانــی ئەوروپایــی  ــێ ل ــۆ نەوەگەل ــووەكان ب ــەردەم نووســینە كەڵەكەب ــە ب ل
و نووســەرانی بابەتەكانــی خوێنــدن و رۆژنامەوانــان و شــارەزایانی كاروبــارە 
گشــتییەكان و...هتــددا كــە كەڵەكەبوونــە لــە تاكــەی دیكــەی تەرازووەكــەدا ســەر 

بــكات.



33

بۆیــە، پێویســتە لــە ســەرمان لــەم كتێبــەدا لــە ســەر دوو ئاســت باســوخواس 
بكەیــن: ئاســتی بنەڕەتــی كــە بریتییــە لــە الیەنــی هەســتگەرایی: لــە چاخەكانــی 
ناڤیــن و ســەرەتاكانی ســەدە نوێــكان، لــە نــاوەوە و لــە دەرەوەی ئەوروپــادا، چــی 
ــەدا  ــەو دوو الیەن ــە نێــوان ئ ــەدا، ل ــەم ماوەی ــە چیــن ل ــەو پێوەندییان رووی دا و ئ
خەمڵیــن؟ و لــە ســەر ئاســتی دووەم، بــە هەنــدێ الیەنی بەڵگەنامەی پەیوەســت بە 
مێــژووی فیكرەكانــی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی و رەوتــی كۆمەاڵیەتیــی دەوروبــەری 
ــە  ــن ك ــدەدا پێشكەشــی دەكەی ــەم بەن ــە ل ــە ك ــن. ئەمەی ــەدا دەڕوانی ــەم فیكران ئ
سرووشــتی فیكرەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە و مێژووەكــەی شــیدەكاتەوە. بــە 
تاوتوێكردنــی پرۆســەی مۆڵەتــی كۆمەاڵیەتــی )social licensing( دەگات كــە 
دەساودەســی و نۆرێــن بــەم فیكرانــە دەبەخشــێت. لــە بەنــدی دووەمــدا، گرنگترینی 
ئــەو ئیدعایانــەی بااڵدەســتیی ئەوروپاییــی بــەر لــە 1492 بــاس دەكەیــن، هەروەهــا 

باســی رەچەڵەكــە مێژووییەكــەی دەكەیــن.

دیــارە، ئەمــڕۆ تیــۆژەران ئــاگاداری ئــەوەن - بــە پێچەوانــەی ئــەوەی كــە 
زۆرینەیــان لــە چەنــد دەیەیەكــی رابــردوودا - كــە بیروبۆچوونــە هەســتگەراییەكان 
زانســتە  و  جوگرافیــا  و  مێــژوو  لــە  راســتییەكان،  بــە  پەیوەســتبوون  كــە 
كۆمەاڵیەتییەكانــدا، گەلــێ جــار لەبــەر چەندیــن هــۆ پەســەند دەكرێــن كــە 
پێوەندییــان بــە بەڵگەكانــەوە نییــە. بیروبۆچوونــە ئەكادیمییــەكان رەگوڕیشــاڵیان 
لــە فەرهەنگدایــە كــە - لــە هەمــان كاتــدا - پێكیاندەهێنێت. ئەمەیش بــۆ راڤەكردنی 
گرفتــی چوونــە نــاوەوەی بیروبۆچوونــە مێژووییــەكان، بــۆ نــاو ســێنترالیزمی 
ئەوروپایــی یارمەتیــدەرە و دیــارە هێشــتا بۆچوونــە میســۆلۆژیا كۆنــەكان بــڕوادار و 
پەســەندكەری خۆیانیــان هەیــە، تەنانــەت دوای فەرامۆشــكردن، یــان رەتدانــەوەی 
بنەمــای لۆژیكییــان )وەكــو ئــەو ئیدعایانــەی لــە ســەر بڕوابــوون بــە چاخــی كــۆن، 
وەكــو مێژوویەكــی پیشــەیی بونیاتنــراون(، دیــارە بیروبۆچوونــە نوێــكان بــێ بوونــی 
بەڵگــەی پاڵپشــت پەســەند دەكرێــن، چونكــە لەتــەك پرەنســیپە راســتەقینەكانی 
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ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا دەگونجێــن و بەمجــۆرە ســێنترالیزمی ئەوروپایــی هێــز 
ــێ ئەمــە هەمــوو شــتێك  ــۆ قەناعەتپێكــردن دەپارێزێــت. وەل و توانســتی خــۆی ب
ــەم  ــراوان ل ــە شــێوەیەكی ف ــی بەوجــۆرەی ب ــارە ســێنترالیزمی ئەوروپای ــە. دی نیی
ــە كۆمەڵێكــی تاكانــە لــە  كتێبــەدا باسوخواســی لــە ســەر دەكــەم، بریتییــە ل
بیروبۆچوونــەكان كــە هێزێكــی دەگمەنیــان هەیــە و بــۆ كاریگەرتریــن بەرژەوەندیــی 
و  لۆژیكــی  بنەمــای  بــە  ئەوروپایییــەوە،  دەســتەبژێری  بــەالی  كۆمەاڵیەتــی 
ئەكادیمــی و فیكــری دادەنرێــن. تەنــێ باســوخواس لــە ســەر ئــەوە ناكــەم، چــۆن 
ــا  ــە ئەوروپ ــە دەســتپێكردنی گەشــەكردن ل ــی ئامــاژەی ب كۆلۆنیالیســتی ئەوروپای
ــەوە،  ــەو كات ــە چــۆن ل ــردووە، بەڵك ــە 1492دا ك ــری خــۆی( ل )و نشوســتی غەی
ســامان لــە ناوچــە نائەوروپاییەكانــەوە، لــە رێگــەی كۆلۆنیالیســتییەوە وەرگیرابــوو 
كــە شــێوەگەلی جۆراوجــۆری بەخــۆوە دەگــرت، لەوانــە شــێوەكانی كۆلۆنیالیســتی 
نــوێ كــە بــۆ گەشــەكردنی بەردەوامــی ئەوروپــا و بــۆ هێــزی چینــی دەســتەبژێری 
ــە  ــێ ل ــە، گەشــەكردنی كۆمەڵ ــوون. بۆی ــگ ب ــی بنەمــای پێویســت و گرن ئەوروپای
ــە  ــووڕێنەوە و ك ــی دەس ــێنترالیزمی ئەوروپای ــە دەوری س ــە ل ــەكان ك بیروبۆچوون
پاســاو دەهێننــەوە و یارمەتیــی چاالكییــە كۆلۆنیالیســتییەكانی ئەوروپــا دەدەن، تا 
ئێســتایش گرنگییەكــی گەورەیــان هەیــە. دیــارە، ســێنترالیزمی ئەوروپایــی گەلــێ 
بــە ســادەیی، بریتییــە لــە مۆدێلی كۆلۆنیالیســتی جیهــان. ســێنترالیزمی ئەوروپایی 
بریتییــە لــە مۆدێلــی كۆلۆنیالیســتی جیهــان، دەقــاودەق بــە مانــای: بریتــی نییــە 
ــوزەری  ــی گ ــە درێژای ــە ب ــك. ئەوان ــد بیروبۆچوونێ ــان چەن ــێ، ی ــێ كۆمەڵ ــە تەن ل
ــی تاشــراوبێت،  ــە جوان ســەردەمەكان، وەكــو مۆدێلێــك گەشــەیان كــردووە كــە ب
وەكــو كۆیــەك كــە پەیكەرێكــی جێگیــری هەبێــت، لــە راســتیدا تیۆرێكــی گــەورە 
ــۆرە زۆرەكان:  ــری گشــتیی تی ــوەی بچووكت ــە چێ ــە ل ــە بریتیی و گشــتگرە. چونك
مێژوویــی و جوگرافــی و دەروونــی و كۆمەاڵیەتــی و فەلســەفی. دیــارە ئەمــە 

ــەوە. ــە تیــۆری مــەزن: تیــۆری باڵوبوون بریتییــە ل



35

تیۆری باڵوبوونەوە

ــدا روودەدات،  ــە هــەر كۆمەڵگەیەكــی مرۆڤایەتی ــێ گۆڕانێكــی فەرهەنگــی ل كات
ئــەوا دەكــرێ ئــەم گۆڕانــە دەرەنجامــی داهێنانی رووداوێــك لەم كۆمەڵگەیــەدا بێت. 
رەنگــە دەرەنجامــی پرۆســەیەك بێــت، لــە رێگەیــەوە بیرۆكەكــە یــان كاریگەرییــە 
مــژاد )مــادی( یەكــەی )وەكــو ئامێــر یــان رەفتــاری هونــەری و...هتــد( بــۆ ئــەم 
كۆمەڵگەیــە بێــن، ئەگەرچــی لــە كۆمەڵگەیەكــی دیكــە لــە بەشــێكی دیكــەی زەویــدا 
ــەوی  ــی ســەربەخۆ« و ئ ــە »داهێنان ــە رووداوەكان ب ــەم ل ــوە. جــۆری یەك خەمڵی
دی بــە »باڵوبوونــەوە« ناودەبرێــت. 11هــەردوو جۆرەكــە لــە پرۆســەكان لــە هەمــوو 
ــەو شــێوەیەن كــە خــوازراون.  ــا ئێــرە، هەمــوو شــتێك ب شــوێنێكدا روودەدەن. ت
وەلــێ هەنــدێ لــە توێــژەران پێیانوایــە، داهێنانــی ســەربەخۆ نابــاوە. بۆیــە ئــەوە 
ــدا  ــی فەرهەنگی ــەندنی درێژخایەن ــی و گەشەس ــی فەرهەنگ ــی كورتخایەن ــە گۆڕان ل
گرنــگ نییــە. ئــەو توێژەرانــە لــەو بڕوایــەدان، خەڵكــی زۆربەیــان الســاییكەرەوەن و 
داهێنەرنیــن. بۆیــە باڵوبوونــەوە لــە بۆچوونــی ئەوانــدا، بــە میكانیزمــی بنەڕەتیــی 

گۆڕیــن دادەنرێــت.

هەڵگرانــی ئــەم راوبۆچوونــە بــە »باڵوكــەرەوەكان Diffusionists« ناودەبرێن. 
لــە هــەر شــوێنێك لــە هەرێمێكــی دیاریكــراودا، رووبــەڕووی داهێنانێكــی فەرهەنگــی 
ببوونایەتــەوە، گەلــێ جــار بــە وردییــەوە پیایــدا دەیانڕوانــی، منــەی پرۆســەیەكی 
ــدا  ــە شــوێنێكی دیكــەوە دەكــرد، شــوێنێك كــە تیای ــان ل باڵوبوونەوەێكــی هاتووی
خەســڵەتێكی باشــی ئێــرە لــەوێ بەكاربێــت. بــە نموونــە، هەنــدێ لــە دانیشــتوانی 
بەڕەچەڵــەك ئەمەریكــی و هەنــدێ لــە گەالنــی جیهانــی كۆن چەكێكیــان بەكاردەبرد 
11. وشــەی كۆمەڵگــە »»بــۆ ئاماژەكــردن بــە یەكەیەكــی كۆمەاڵیەتــی بەكاربــرا لــە هــەر قەوارەیەكدابێــت. لــەم 
ــەر  ــە س ــە ل ــێ ك ــە گوندگول ــن ل ــەوەی بریتی ــن، ب ــەكان««دا دەڕوانی ــە كۆمەڵگ ــانكردن ب ــۆ ئاس ــەدا و ب باسوخواس
شــەقڵێكی گوندنشــینی باڵوبوونەتــەوە. لێــرەدا ئــەو حاڵەتانــە پشــتگوێ دەخــەم كــە گۆڕینــی فەرهەنگــی تیایانــدا لــە 

ــو: ــی وەك ــە كارگەل ــە ب ــدا رووی داوە. بڕوان ــەك باڵوبوونەوەكردن ــەربەخۆ لەت ــی س ــەر داهێنان س
“Two Views of Diffusion” (1977) and “Diffusionism: A Uniformitarian Critique’ (1987 a).   
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ــەن  ــە دەك ــە وا راڤ ــەرەوەكان ئەم ــوو Blow- gun. باڵوك ــی ف ــاوی تفەنگ ــە ن ب
ــی  ــە جیهان ــەوە ل ــەوە و باڵوبوون ــی پرۆســەی باڵوبوون ــە دەرەنجام ــە ل ــە بریتیی ك
كۆنــەوە بــۆ جیهانــی نــوێ، چونكــە لــەو بڕوایــەدان، گەالنــی جیهانــی نــوێ ئــەم 
ــە،  ــەوە هەی ــێمانەی ئ ــەوەی ش ــەر ئ ــی؟ لەب ــەداوە، بۆچ ــام ن ــان ئەنج داهێنانەی
ــەوێ شــێوەیەكی  ــت. ل ــك نەبێ ــا كارێ ــۆ وەه ــان ب ــی خوازراوی خەســڵەتی داهێنان
ــە، شارســتانییەكانی  ــی باڵوكــەرەوەكان كــە پێیانوای ــە ئیدعاكان ــە ل ــر هەی گەورەت
بــەر لــە كۆڵۆمبــی لــە هــەردوو ئەمەریــكادا، بریتییــە لــە دەرەنجامــی باڵوبوونــەوە 
ــان ئۆقیانووســی ئەتڵەســییەوە رووی دا،  ــارام، ی ــە رێگــەی ئۆقیانووســی ئ ــە ل ك
چونكــە ئــەم خەســڵەتە شارســتانییانە )كشــتوكاڵ، بینای پەرســتگەكان، نووســین 
ــە شــێمانەی  ــووە. چونك ــان هەب ــە بوونی ــەر لەم ــدا، ب ــی كۆن ــە جیهان ــد( ل و...هت
ئــەوە هەیــە، دانیشــتوانە بەڕەچەڵــەك ئەمەریكییــەكان نەگەیشــتبوونە ئاســتێكی 
تــەواو لــە داهێنــان كــە وایانلێبــكات خۆیــان بیــر لــەم شــتانە بكەنەوە.12هەنــدێ لــە 
توێــژەران، ئەوانــەی بــە »باڵوكــەرەوە تونــدڕەوەكان« ناویــان دەركــرد، پێیانوایــە 
ــان  ــردووە. هەندێكی ــەوەی ك ــە ســەر زەوی باڵوبوون ــە شــوێنێكەوە ل شارســتانی ل
پێیانوایــە، ئــەم شــوێنە بریتییــە لــە میســری كــۆن و هەندێكیــان دەڵێــن بریتییــە 
لــە ئاســیای ناوەڕاســت )بــە نموونــە هەرێمــی قەوقاز كــە ماوەیەكــی زۆر، توێژەران 
وایــان دەزانــی بریتییــە لــە نشــینگەی ئەســڵیی نــەژادی ســپی یــان قەوقــازی(.13

12. بڕوانە:
Jett، “Further Information on the Geography of te Blowgun and Its Implications for Transoceanic 
Contact” (1991)، also see Carter، Man and the Land (1968)، and Edmonson، “Neolithic Diffusion 
Rates” (1961).

13. بە نموونە بڕوانە:
Eliot Smith، The Diffusion of Culture (1933)، Perry، The Primordial Ocean (1935)، and Taylor، 
Environment and Nation (1945).
ــەرچاوە  ــاوە س ــر و فینیقی ــە میس ــە ل ــۆن ك ــی ك ــەی باڵوبوونەوەكردن ــەوە دەكات، پرۆس ــت ل ــمیس جەخ ــۆت س ئیلی
دەگرێــت »بــۆ چەندیــن ســەدە بــەردەوام بــوو، بــۆ ئــەوەی لــە كەنــاری ئۆقیانووســی ئارامــی ئەمەریــكادا رۆڵێــك بگێڕێــت 
 Zwernemann، Culture ــە ــراوە ل ــاش« )وەرگی ــی ب ــە كۆلۆمبی ــەر ل ــتانییەكانی ب ــە ...شارس ــوو ل ــرس ب ــە بەرپ ك

History and African Anthropology، 1983،. P. 15).
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ــۆ  ــە ب ــدا ك ــەوە و نەیارەكانیان ــی باڵوبوون ــوان الیەنگران ــە نێ ــت ل ــارە دیبەی دی
پتــر لــە ســەدەیەك درێــژەی كێشــا، لــە مرۆڤناســی و جوگرافیــا و مێــژوو و گشــت 
كایەكانــدا، بــە شــێوەیەكی فــراوان و بــۆ ماوەیەكــی درێژخایــەن، گرنگــی بــە 
گەشــەكردنی فەرهەنگــی داوە.14ئەوانــەی دژی تیــۆری باڵوبوونــەوە بــوون كــە گەلــێ 
جــار پێیــان دەگوترێــت گەشــەخوازان، یــان خاوەنــی تیــۆری داهێنانــی ســەربەخۆ، 
كەوتنــە ئــەوەی لــە دژی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە، دوو تۆمەتــی بنەڕەتــی ئاراســتە 

بكەن:

1. الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە هەڵگــری بۆچوونێكــی نێگەتیڤــن، بەرانبــەر داهێنانی 
مرۆڤایەتــی. خەڵكــی لــە راســتیدا داهێنــەرن، بۆیــە دەرەتانــی ســەرهەڵدانی 
ــەربەخۆ،  ــی س ــەی داهێنان ــی پرۆس ــوێ، دەرەنجام ــی ن ــڵەتگەلی فەرهەنگی خەس
گەلــێ گەورەتــرە لــەوەی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە دەچنــە ژێــری. بۆیــە پێویســتە 
لــە هــەر حاڵەتێكــدا، توێــژەران دەرەتانــی داهێنانــی ســەربەخۆ بەهێنــد وەربگــرن، 
بــێ گریمانــی ئــەوەی كــە ئــەوە پرۆســەی باڵوبوونــەوەە كــە هەڵوێســتی مەبەســت 

و رەچاوكــراو راڤــە دەكات.

2. دیــارە الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە بریتیــن لــە دەســتەبژێر. هــەر باڵوبوونەوەێــك 
كۆمەڵگەیەكــەوە  لــە  داهێنــان  دەســتپێبكات.  شــوێنێكەوە  لــە  پێویســتە 
دەســتپێدەكات، بــەر لــەوەی لەوانــی دیكــەدا دەســت بــە باڵوبوونــەوە و باڵوبوونەوە 
بــكات. ئەگــەر گریمانــە بنەڕەتییەكەمــان بــەالوە پەســەند بێــت كــە گشــت كۆمەڵگە 
مرۆڤایەتییــەكان بەڕاســتی لــە ئەمــڕازە فیكرییەكانیانــدا مرۆڤایەتیــن، كەواتە ئەوان 
تــا رادەیەكــی زۆر لــە توانســتیاندا بــۆ داهێنــان لەیەكــدی دەچــن. ئــەم گریمانەیــە 
بــە »یەكێتیــی دەروونیــی نــەژادی مــرۆڤ« ناودەبرێــت: بریتییــە لــە خەســڵەتێكی 

14. لەم بارەوە بڕوانە:

Harris، The Rise of Anthropological Theory (1968) and Steward، Theory of Culture Change: The 
Methodology of Multilinear Evolution (1955).
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ــە دەكــرێ  ــت. بۆی ــەكار دەبرێ ــا ئێســتایش ب ــدا و ت ــە ســەدەی نۆزدەیەم ســەیر ل
ــی  ــی روودان ــدا، چاوەڕوان ــەژادی مرۆیی ــەر نەخشــەی ن ــە س ــوێنێك ل ــەر ش ــە ه ل
داهێنــان بین.15لەتــەك ئەوەیشــدا، الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، 
تەنــێ چەنــد كۆمەڵگەیەكــی دەســتەبژێر بەهــرەی داهێنانیــان هەیــە. بــە واتایەكــی 
ــە  ــوێ، ل ــڵەتگەلی ن ــە خەس ــوازیی ل ــۆی پێش ــە ه ــەكان، ب ــەی كۆمەڵگ دی، زۆرب
ــان  ــەقڵی خۆی ــە ش ــوێن ب ــدێ ش ــێ هەن ــن، وەل ــەوەەوە دەگۆڕێ ــەی باڵوبوون رێگ
بــە داهێنــەر دادەنرێــن و ئەوانــن ســەرچاوەی بنەڕەتــی بــۆ خەســڵەتە باشــەكان. 
ــە ناوچەكانــی  ــەو كۆمەڵگانــەدا، توانســتیان بــۆ داهێنــان لەوانــی دی ل خەڵكــی ل
دیكــەدا زیاتــرە. بۆیــە كەســانێك هــەن دژی بیرۆكــەی یەكێتیــی دەروونیــی نــەژادی 
مرۆیــی دەوەســتنەوە، چونكــە هەنــدێ لــە خەڵكــی یــان فەرهەنگــەكان لەوانــی دی 

زیرەكتــرن. هــەر ئەوانیشــن مەڵبەنــد و نێوەنــدی هەمیشــەن بــۆ داهێنــان.

ــەم  ــۆ ئ ــەیەك ب ــەی نەخش ــەر وێن ــوێنەكییە، ئەگ ــتەبژێرییەكی ش ــە دەس ئەم
دیمەنــە بكێشــین، دەبینیــن نێوەندێكــی هەمیشــەیی و قەراخێكــی هەمیشــەیی 
هەیــە. ســەبارەت بــە الیەنگــرە توندڕەوەكانــی باڵوبوونــەوە، الی كەم لە ســەردەمی 
بــەر لــە مەســیحایەتیدا، هەمــوو جیهــان بــەم شــێوەیە وێنــا دەكــەن. لــەو بڕوایــەدا 
بــوون، نێوەنــدی هەمیشــەیی بــۆ داهێنــان، بریتییــە لــە میســر یــان »نیشــتمانی 
كۆنــی ئارییــەكان« )وئەمەیــش شــوێنێكی خەیاڵییــە، دەكەوێتــە خۆرئــاوای ئاســیا 
یــان باشــووری خۆرهەاڵتــی ئەوروپــاوە( یاخــود قەوقــاز یــان هــەر خاڵێكــی ناڤینــی 
دی لــە جیهانــی كۆنــدا. وەلــێ ئیدعــای گشــتی كــە بــە خەیاڵــی الیەنگرانــی 
ــەك  ــن ی ــا بڵێی ــان ب ــەم، ی ــدێ شــوێنی ك ــە هەن ــە ك ــت، ئەوەی ــەوەدا دێ باڵوبوون
شــوێن بریتــی بــووە لــە ســەرچاوەی یەكــەم كــە لەوێــوە فەرهەنــگ بــۆ شــوێنەكانی 

15. بڕوانە:
Koepping، Adolf Bastian and the Psychic Unity of Mankind (1983)، Stocking Race، Culture، and 
Evolution (1963)، and Harris، The Rise of Anthropological Theory (1968).
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ــەوەی كــردووە. دی باڵوبۆتــەوە و باڵوبوون

دەبــێ ئــەوە روون و ئاشــكرابێت، ئێســتا كــە تیــۆری باڵوبوونــەوە دەگونجێــت 
ــە راســتیدا،  ــە. ل ــاوەوە و دەرەوەی هەی ــان ن ــە جیه ــەوەی ك ــەی ئ ــەك بیرۆك لەت
نیمچــە  یــان  زانســتی،  لۆژیكیــی  بنەمــای  لــە  بریتییــە  باڵوبوونــەوە  تیــۆری 
زانســتی بــۆ بیرۆكــەی نــاوەوە و دەرەوە. هەروەكــو بینیمــان، ئــەم بیرۆكەیــە 
بــڕوای بــە بوونــی نێوەندێكــی هەمیشــەیی بــۆ جیهــان هەیــە، بــۆ فیكــرە نوێــكان 
و گەشــەكردنی فەرهەنگــی لــە هــەر شــوێنێكی دیكــەدا روودەدات، بــە هــۆی 
كاریگەریــی باڵوبوونــەوەی ئــەم بیرۆكــە نوێیانــەوە لــەم نێوەنــدە هەمیشــەییەوە. 

ــان.  ــەی جیه ــە نەخش ــەوەەوە، ئەمەی ــی باڵوبوون ــدی الیەنگران ــە دی ل

ــۆری  ــی تی ــەیر. رەخنەگران ــامكەر و س ــێكی سەرس ــەر پرس ــە س ــتا دێین ئێس
باڵوبوونــەوە لــە ســەدەی نۆزدەیــەم و تەنانــەت لــە ســەدەی بیستەمیشــدا، 
ــەی  ــۆ كاری رەخنەگران ــەواوەكان، ب ــە دەرهاویشــتە ت ــە تێگەیشــتن ل ــەواوی ل بەت
خۆیــان شكســتیان هێنــا. هیــچ كەســێكیان نكوڵییــان لــە بوونی نــاوەوە و دەرەوەی 
ــرت،  ــەوە دەگ ــی باڵوبوون ــە الیەنگران ــان ل ــدا رەخنەی ــە كاتێك ــرد. ل ــان نەك جیه
لەبــەر ئــەوەی پرەنســیپی یەكێتیــی دەروونیــی نــەژادی مرۆیــی رەتدەدایــەوە، لــەو 
بڕوایەدابــوون، گەشــەكردنی فەرهەنگــی لــە ئەوروپــادا چەقــی بەســتووە و بەوەیــش 
ئــەوان پەســەندی دەكــەن - چ ئــەو پەســەندكردنە دەربخــەن یــان دەرینەخــەن - 
بیرۆكــەی ئــەوەی ئەوروپاییــەكان لــە داهێنانــدا، لەوانــی دی بەتوانســتترن.16ئەمە 
16. گەلــێ جــار تاقمــی دژ بــە تیــۆری باڵوبوونەوەكــردن بــە »گەشــەخوازە رۆشــنبیرەكان« ناودەبرێــن و بەرانبەرەكــە 
بــە شــێوەیەكی هەمەكــی بــە » باڵوبوونەوەكــردن دژی گەشــەكردن« نــاو دەبرێــت. وەلــێ بــەو جــۆرەی لێــرەدا 
باســوخواس دەكــەم، گەشــەخوازەكان تــا رادەیــەك الیەنگرانــی باڵوبوونەوەكــردن بــوون و الیەنگرانــی باڵوبوونەوەكــردن 
تــا رادەیــەك گەشــەخوازبوون. وێــڕای ئەمــە، مــن دەمەوێــت دەســتەواژەی »گەشــەكردنی فەرهەنگــی« لــەم كتێبــەدا 
بــە مانایەكــی فراوانتــر و رەوانتــر بەكارببــەم، واتــە بــە ئاســانی ئامــاژە بــۆ گــەڕان بــە دوای راڤەكــردن بــۆ پرســیارە 
ــە كێشــەی »گەشــەكردنی  ــی« دەبێت ــی دەكات. كێشــەی »مێژووی ــی فەرهەنگــی و مێژووی ــە ســەر گۆڕان گــەورەكان ل
فەرهەنگی«،كاتــێ پرســیاری گشــتگرتر دەكەیــن »بۆچــی؟« دیــارە هەنــدێ لــە توێــژەران كۆكنیــن لەتــەك بەكارهێنانــی 
دەســتەواژەی »گەشــەكردنی فەرهەنگــی« لەالیــەن هەندێكیانــەوە هەڵگــری دەرەنجامــی بــێ ســێ و دووی ئابــووری یــان 
ژینگەیــی یاخــود تەكنەلۆژییــە یــان دەاللــەت لــە چەمكــی بەرودوایــی جێگیــری قۆناغــە فەرهەنگییەكانــە، لــە رێگەیانــەوە 
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بــە روونــی دەردەكەوێــت، كاتــێ لــە ســەر ســەدە نوێــكان دەنووســن و بەتایبەتــی 
ــی  ــی و تازەگەری ــدەی ئایین ــی پڕوپاگەن ــەر »كاریگەری ــە س ــوخواس ل ــێ باس كات
كۆلۆنیالیزمــی ئەوروپایــی« دەكــەن. هەروەهــا لــە نووســینەكانیان لــە ســەر 
ــواری مرۆڤناســی و  ــی ب ــارە، زانایان ــن. دی ــەكان هەســتی پێدەكەی ســەردەمە كۆن
ــوەی  ــە نی ــان، ل ــا و مێژوونوووس ــواری جوگرافی ــی ب ــەكاری و زانایان ــی كن زانایان
ــەر  ــە س ــتن، ل ــەق نابەس ــتەمدا چ ــەدەی بیس ــەم و س ــەدەی نۆزدەی ــی س دووەم
ســەرزەویی ئینجیــل و نووســینە ئەكادیمییەكانیــان هیــچ پەســەندكردنێك بــۆ 
ــاوەوە و دەرەوە  ــی بیرۆكــەی ن ــە روون ــێ ب ــە ئایینییــەكان دەرناخــەن. وەل گریمان
دەردەكەوێــت. ئــەوان لــە ســەر بنەمــا كشــتوكاڵییەكان و لــە ســەر شارســتانی لــە 
خۆرهەاڵتــی نزیــك و ئــەم جــۆرە شــتانە دەنووســن...و بــە رەوانــی بــۆ باســوخواس 

ــەوە. ــتانییەكانی دی دەگوێزن ــۆ شارس ــەكان، ب ــە ئەوروپایی ــە ســەر رەچەڵەك ل

ــی.  ــەوەی ئەكادیم ــە: توێژین ــە ل ــن بریتیی ــی م ــی بنەڕەتی ــارە، باسوخواس دی
ــی  ــە مۆدێل ــڕوای ب ــە ب ــە، چونك ــەوە هەی ــۆری باڵوبوون ــە تی ــان ب ــان بڕوای هەمووی
نــاوەوە و دەرەوە و ئــەو بیرۆكەیــە هەیــە كــە چــۆن جیهــان نێوەندێكــی هەمیشــەیی 
هەیــە، لــەوەوە ئــەو بیرۆكانــە دەردەچــن كــە توانســتی ئەوەیــان هەیــە، گۆڕانــكاری 
ــی پرۆســەی  ــر كاریگەری ــە ژێ ــە ل ــاری هەی ــە فەرهەنگــدا بكــەن و بەشــێكی كەن ل
باڵوبوونــەوە لــە نێوەنــدەوە دەگۆڕێــت. مــن باســوخواس ناكــەم لــە ســەر ئــەوەی 
ــەم  ــەدەی نۆزدەی ــە س ــژەران ل ــۆرەی توێ ــەو ج ــەوە - ب ــی باڵوبوون ــۆری فەرم تی
و ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەمدا پێشكەشــیان كــرد و بەرگرییــان لێكــرد - 
مۆدێلــی نــاوەوە و دەرەوە، یــان ئەفســانەی بااڵدەســتیی جوگرافیایــی بەردەوامــی 
ئەوروپــا باســدەكات. بــە پێچەوانــەوە، ئــەو تیــۆرە بــە هــۆی هێزگەلــی گــەورەی 
كۆمەاڵیەتییــەوە لــە ئەوروپــا و لــە كۆمەڵگــەی ئەوروپاییــدا گەشــەیكرد، چــووە نــاو 
ــە  ــەی جوگرافییناس ــە. زۆرب ــە نیی ــك لەمان ــچ یەكێ ــتم هی ــن مەبەس ــێ م ــن، وەل ــەكان رەتدەب ــە مرۆیی ــت كۆمەڵ گش
فەرهەنگییــەكان دەســتەواژەی »گەشــەكردنی فەرهەنگــی« بــەكار دەهێنــن، وەكــو مــن چــۆن لێــرەدا بەكاریدەهێنــم.
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جیهانــی توێژینــەوەی ئەكادیمییــەوە. توێژەرانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە و پێودانــی 
ئــەم تیــۆرە لــە كایەكانــی توێژینــەوەی ئەكادیمــی كــە كاریــان پێیدەكــرد، وەكــو 
كنــەكاری و مێــژووی جیهــان و شــتی لــەم بابەتانــە، روونكردنەوەیــان ئەنجــام دا.

بــەر لــەوەی بڕۆینــە پێشــەوە، پێویســتە هۆشــداری ئــەوە بــدەم، وشــەی 
ــن  ــە نەدەی ــە و پێویســتە رێگ ــۆزی پێوەی ــدێ ئاڵ ــەوە« هەن ــری باڵوبوون »الیەنگ
ئــەم ئاڵۆزییــە جــۆرێ لــە پەشــۆكی لــە نــاو ئــەم باسوخواســەماندا دروســت 
ــوێنێكدا  ــە ش ــوو ل ــوێ هەب ــڵەتێكی ن ــەر خەس ــدا ئەگ ــەر دیبەیتێك ــە ه ــكات. ل ب
ــەوە و  ــۆی باڵوبوون ــە ه ــان ب ــوێنە ی ــەم ش ــی ئ ــەن تاكگەل ــت لەالی ــە داهێنرابێ ك
باڵوبوونــەوەوە پێشــوازی لێكــرا، ئــەوا ئــەو توێژەرانــەی پشــتگیری لــە راوبۆچوونــی 
دووەم دەكــەن، ئــەوان الیەنگــری هەڵوێســتی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوەن. واتــە 
ئەوانــە گریمانــەی باڵوبوونــەوە و باڵوبوونەوەیــان پــێ باشــترە دژی داهێنانــی 
ســەربەخۆ. ئەمەیــش مــەرج نییــە بــەو مانایــە بێــت، ئــارەزوو بكــەن باڵوبوونــەوە 
وەكــو داڕشــتەیەكی ســەدەمی بــە باشــتر بزانــن. رەنگــە هەنــدێ جــار، ئــەم بابەتــە 
كێشــەیەكی گــەورە بنێتــەوە. بــە نموونــە، هەنــدێ لــە توێــژەران مشــتومڕی ئــەوە 
دەكــەن، خەســڵەتگەلی فەرهەنگیــی گرنــگ لــە خۆرئــاوای ئەفەریقیــادا هەنــە، لــە 
رێگــەی ئۆقیانووســی ئەتڵەســییەوە و بــۆ ئەمەریــكا بــەر لــە 1492 باڵوبوونەتــەوە. 
بــێ رەچاوكردنــی راســتی و دروســتیی تیۆرەكەیــان یــان هەڵەبوونــی، ئــەوان بــاس 
لــە هیــچ جــۆرێ لــە شــێوەكانی باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی ناكــەن، 
ــەر  ــە س ــت، ل ــتر بێ ــەالوە باش ــان ب ــۆری باڵوبوونەوەی ــە تی ــەرج نیی ــا م هەروەه
حیســابی داهێنانــی ســەربەخۆ لــە رەوتەكانــی دیكــەدا. وەلــێ زۆربــەی توێــژەرەكان 
ــەوەی  ــۆری باڵوبوون ــی تی ــش خاوەن ــەوە دەڕاســتێنن، ئەوانی ــۆری باڵوبوون ــە تی ك

ــن. ــێنترالیزمی ئەوروپایی س

ــی دەكــەم،  ــەوەی تیــۆری ســێنترالیزمی ئەوروپای ــە روونكردن ئێســتا دەســت ب
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بــە بەكارهێنانــی دەســتەواژەگەلی فەرمــی، بــەوەی بریتییــە لــە تیۆرێكــی زانســتی. 
بــە گــوزەری كات، گــۆڕان بــە ســەر ئــەم تیــۆرەدا هاتــووە، وەلــێ پەیكــەرە 
بنەڕەتییەكــەی وەكــو خــۆی ماوەتــەوە. دەســت دەكــەم بــە روونكردنــەوەی ئــەوەی 
كــە دەتوانیــن نــاوی بنێین شــێوەی كاســیكیی تیۆرەكــە )لە ســەدەی نۆزدەیەمدا( 
ــوێ  ــەرەی باســی شــێوەیەكی ن ــە ق ــدە دا، خــۆم ل ــەم بەن ــە بەشــێكی دواترل و ل

دەدەم كــە هێنــدە لــە شــێوە كاســیكییەكە جیــاواز نییــە.

تیــۆری باڵوبوونــەوە لــە ســەر دوو ســەلمێنە دامــەزراوە: )1( زۆربــەی كۆمەڵگــە 
مرۆییــەكان توانســتی داهێنانیــان نییــە. )2( كۆمەڵگــە مرۆیــی )یــان شــوێن یاخود 
ــدی  ــو نێوەن ــە وەك ــە ئەوان ــە، بۆی ــان هەی ــتی داهێنانی ــەم توانس ــگ(ی ك فەرهەن
ــان  ــش بەوەم ــەوە و ئەمەی ــی و پێشــكەوتن دەمێنن ــی فەرهەنگ هەمیشــەیی گۆڕان
دەگەیەنێــت، لــە ســەر ئاســتی گــۆی زەوی، مۆدێلێــك بــۆ جیهان كە یــەك نێوەندی 
هەیــە، ئەویــش تــا رادەیەكــی زۆر دەبــێ ئەوروپــای گــەورە بێــت و یــەك ال، واتــە 
نــاوەوە و دەرەوە. چەندیــن گــۆڕان هەیــە بــۆ ئــەم مۆدێلــە كــە دوو بلۆكــە. هەنــدێ 
ــی  ــەك بوون ــەواوی لەت ــی بەت ــو بڵێ ــەن، وەك ــە دەك ــە وا مامەڵ جــار، دوو بلۆكەك
ســنووری دیاریكــەری نێوانیــان جیاوازبــن. )ئــەم شــێوەیەی مۆدێلەكــە بریتییــە لــە 
شــێوەی ناســراو و هەنــدێ جــار پێیدەڵێــن »مۆدێلــی نێوەنــد - قەراخــی جیهان«(. 
شــێوەیەكی دیكــە هەیــە، جیهــان بــە شــێوەیەكی جیــاواز دەبینێــت، نێوەندێكــی 
ــا  ــە، ت ــدا هەی ــە دەرەوەی ــێنەیی ل ــی ش ــێ گۆڕانێك ــە، وەل ــراو هەی روون و دیاریك
زیاتــر بــەرەو قــەراخ بڕۆیــن، لێژبوونەوەیەكــی شــێنەیی لــە ئاســتی شارســتانی و 
توانســتدا، بۆ پێشــكەوتن و داهێنان هەیە. شــێوەیەكی دی جیهان وا وێنا دەكات، 
وەكــو بڵێــی بــە ســەر چەنــد ناوچەیەكــدا دابەشــبووە، هەریەكەیــان گــوزارش لــە 
تازەگــەری و شارســتانی و گەشــەكردن دەكات.17دابەشــكردنە كاســیكییەكە ســێ 
17. رەنگــە جاروبــار دوو شــێوەكە كۆببنــەوە: بــە نموونــە، باكــووری رۆژئــاوای ئەوروپــا لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا، )لــە 
ــە نیــوەی رۆژهەاڵتــی گــۆی  ــی دی )ل ــكا تایبــەت و شارســتانی و گشــت ناوچەكان ــدی دانیشــتوانەكەیەوە( و ئەفری دی
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وەسفكاریی مەزنی هەبوو:«شارستانی« و »دڕندەیی« و »وەحشیگەرایی«.

دیــارە مۆدێلــی كاســیكیی تیــۆری باڵوبوونــەوە، جیهــان وا وێنــا دەكات، وەكــو 
بڵێــی بــە ســەر دوو بلۆكــی ســەرەكیدا بەشــبووبێت، یەكــەم بریتییــە لــە ئەوروپــای 
ــە  ــە ل ــان دەكات و پێشــدەكەوێت و دووەم بریتیی ــە داهێن ــاوەوە ك ــان ن ــەورە ی گ
ــە  ــەوە ل ــەوە و باڵوبوون ــەی باڵوبوون ــە رێگ ــە ل ــان دەرەوە ك ــا ی ــری ئەوروپ غەی
نــاوەوە، پێشــوازی لــە داهێنانــە پێشــكەوتنخوازەكان دەكات. لــە ســەر ئــەم 
ــە ســەر ئــەم دوو بلۆكــە و پێوەندیــی نێوانیــان،  بنەمایــە، تیــۆری باڵوبوونــەوە ل

ــەوە: ــە ســەر حــەوت ئیدعــای بنەڕەتــی دەكات جەخــت ل

ــی  ــە رەوت ــەوە. وات ــوێ دەبێت ــا پێشــدەكەوێت و ن ــارە، ئاســاییە ئەوروپ 1. دی
ــا  ــی دەكات، ت ــاوەوە( رێبەرایەت ــا )ن ــی ئەوروپ ــە بلۆك ــەكان ل ــتیی پرس سرووش
داهێنــان بــكات و شــتەكان بــەرەو باشــتر بگۆڕێــت. دیــارە ئەوروپــا، واتــە ئەوروپای 

مێژوویــی دەگۆڕێــت.

2. بلۆكی نائەوروپایی )دەرەوە( بە چەقبەستوویی و تەقلیدیی و دواكەوتوویی 
ــە  ــی ل ــر ناتوان ــە و دوات ــن شــەقڵی پرســەكان نیی ــان و گۆڕی ــەوە. داهێن دەمێنێت
ــت  ــی ناگۆڕێ ــی نائەوروپای ــت. بلۆك ــان بی ــی روودانی ــادا، چاوەڕوان ــری ئەوروپ غەی

بۆیــە نامێژووییــە.

  گریمانەكانی 3، 4 جیاوازیی نێوان دوو بلۆكەكە رووندەكەنەوە.

3. فاكتەرێكــی فیكــری یــان رۆحــی لــە پشــتی پێشــكەوتنی ئەوروپــاوە هەیــە، 
ئــەوە بریتییــە لــە ســیفەتی »ئەقڵــی ئەوروپایــی«، »رۆحــی ئەوروپایــی«، 
»مرۆڤــی خۆرئاوایی«و…هتــد. دیــارە ئــەوە شــتێكە ئەفرانــدن و فانتازیــا و 
ــە  ــە ل ــڕوو و مۆراڵــی لێدەكەوێتــەوە. ئــەوە بریتیی ــتن و ئاب داهێنــان و پێگەیش

زەوی( لــە شــوێنێك لــە ناوەڕاســتدا بــە شارســتانی دادەنــرا. دواتــر لــەم كتێبــەدا باســی ئــەو پرســانە دەكەیــن.
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»بەهــا ئەوروپاییــەكان«.

ــان  ــی هەم ــە نەبوون ــە ل ــی بریتیی ــی نائەوروپای ــنەكەوتنی بلۆك ــۆی پێش 4. ه
فاكتــەری فیكــری یــان رۆحــی. ئــەم گریمانەیــە لــە جەوهەریــدا جەخــت لــە ســەر 
ئــەوە دەكات كــە شــەقڵی جیهانــی نائەوروپایــی »نەشــونما«، واتــە بیرۆكــەكان و 
بەهــا رۆحییــە ســاغەكانی تیــادا نییــە. چەندیــن جــۆركاری )لــە كۆتایــی ســەدەی 
نۆزدەیــەم(، لــە تیــۆری باڵوبوونــەوەی تەقلیدیــی باڵوبوونــەوەدا، بــۆ ئــەم گریمانــە 

هەیــە. دوانیــان گرنگیــی تایبــەت بــە خۆیانیــان هەیــە:

آ. بەشــێكی گــەورە لــە جیهانــی نائەوروپایی جەخت لە ســەر ئــەم گریمانەیە دەكات 
كــە بریتییــە لــە بۆشــایی ئــەم بلۆكــە، لــە دامــەزراوە فەرهەنگییــە بنەڕەتییــەكان تا 
نزیككەوتــەوە لــەوەی ببێــت بــە بۆشــاییەك لــە خەڵكــی. دەكــرێ ئەمــە ناوبنێین بە 
میســۆلۆژیای بۆشــایی، بــەالی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوەدا كــە پێوەندیــی تایبەتــی 
لەتــەك كۆلۆنیالیســتی نیشــتەجێكردن )گواســتنەوەی مژادیــی ئەوروپاییــەكان بــۆ 
هەرێمــە نائەوروپاییــەكان، بــۆ گۆڕینــی دانیشــتوانە رەچەڵەكــەكان یــان رزگاربــوون 
ــكەش  ــاكان پێش ــە ئیدع ــەك ل ــاییە ژمارەی ــەی بۆش ــەم گریمان ــتیان(. ئ ــە دەس ل
ــە  ــی ب ــی نائەوروپای ــن:)1( هەرێم ــەك هەڵدەچنرێ ــەر ی ــە س ــەك ل ــە ی دەكات ك
خاڵــی لــە خەڵكــی هەژمــار دەكرێــت )بۆیــە نیشــتەجێكردنی ئەوروپاییــەكان 
دانیشــتوانە  لــە  هەرێــم   )2( نییــە(.  نائەوروپاییــەكان  گۆڕینــی  مانــای  بــە 
ــتەجێكردنی  ــە نیش ــن و بۆی ــەوان كۆچەری ــت، ئ ــی دەكرێ ــتەجێكراوەكان خاڵ نیش
ئەوروپایــی هیــچ ســەروەرییەكی سیاســی پێشــێل نــاكات، چونكــە كۆچەرییــەكان 
ئیدعــای خاوەندارێتیــی زەوی ناكــەن. )3( فەرهەنگەكانــی ئــەم هەرێمــە خاوەنــی 
هیــچ تێگەیشــتنێك بــۆ خاوەندارێتیــی تایبــەت نییــن، بۆیــە هەرێــم بــە خاڵــی لــە 
هــەر مــاف یــان ئیدعایەكــی خاوەنــداری هەژمــار دەكرێــت )بۆیــە كۆلۆنیالیســتەكان 
دەتوانــن زەوی بــە نیشــتەجێكراوەكان بــدەن، چونكــە موڵكــی كــەس نییــە(. دوا 
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خــاڵ بــە ســەر گشــت بلۆكــی دەرەكیــدا جێبەجــێ دەكرێــت. دیــارە ئــەوە بریتییــە 
لــە بۆشــایی فیكــری و داهێنــكاری و پیــواری بەهــا رۆحییــەكان كــە هەنــدێ جــار 
ئەوروپاییــەكان )بــە نموونــە ماكــس ڤیبــەر( وەســفی دەكــەن، بــەوەی بریتییــە لــە 

پیــواری خەســڵەتی »ژیــری«.18

ب. خەســڵەتی ژیــری لــە هەنــدێ لــە هەرێمــە نائەوروپاییــەكان، لــە هەنــدێ 
ســەردەمی مێژووییــدا، بــە رێگەگەلــی دیاریكــراو و بــۆ پلەیەكــی دیاریكــراو گریمانــە 
دەكرێــت. بۆیــە بــە نموونــە، خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ســەردەمەكانی ئینجیلیــدا 
ژیــر و پێگەیشــتبوو. چیــن تــا رادەیــەك، بــۆ ماوەیەكــی دیاریكراو لــە مێژووەكەیدا، 
ئــەم خەســڵەتەی هەبوو.19هەرچــی هەرێمگەلــی دیكــەی وەكــو ئەفەریقیایــش، بــە 

شــێوەیەكی جێگیــر نەیانبــوو.

  

گریمانەكانی 5، 6 وەسفی رێگەكانی مامەڵە لە نێوان ناوەوە و دەرەوە دەكەن.

5. رێگــەی سرووشــتی كــە لــە رێگەیــەوە بەشــی نائەوروپایــی دەگۆڕێــت و بەرەو 
ــە پێشــكەوتنخوازەكان و  ــەوەی بیرۆك ــە باڵوبوون ــە ل ــەوە، بریتیی ــتر نوێدەبێت باش
داهێنەرانــەكان لــە ئەوروپــا، وەكــو چــۆن هــەوا دەچێتــە نــاو بۆشــاییەوە، 
رەنگــە ئــەم باڵوبوونــەوە و باڵوبوونەوەیــە شــێوەی بیرۆكەگەلــی ئەوروپایــی، 
ــە  ــە ئەوروپایییان ــەو بیرۆك ــدا ئ ــرن، تیایان ــۆوە بگ ــوێ بەخ ــی ن ــان بەرهەمگەل ی
ــۆ خــودی  ــان نیشــتەجێبوون( ب ــەوە )كــۆچ ی ــن. رەنگــە باڵوبوون بەرجەســتە دەب

18. چەمكی ماكس ڤیبەر »ئەقاڵنیەتی ئەوروپی« لە بەندی دووەمدا باسی لە سەر دەكرێت.

19. چەمكــە جیاوازەكانیــش لــە چیــن و هیندیــش بــەوەی نیمچــە هۆشــیاربوون یــان هۆشــیاربوون بــۆ 

ماوەگەلــی ناوبەنــاو، یــان هۆشــیاربوون لــە ناوچەگەلێــك دیاریكــراو نــەك هەمــووی، لــە هــەردوو بەنــدی دووەم 
ــە ســەر دەكەیــن. و ســێیەمدا باســیان ل
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ــت. ــوێ و داهێنەرانەبێ ــە ن ــەم بیرۆك ــری ئ ــەی هەڵگ ــەكان، ئەوان ئەوروپایی

هەروەهــا تێبینــی ئــەوە دەكەین، گریمانەی پێنجەم بریتییە لە پاســاوهێنانەوەی 
ــە  ــەوە دەكات ك ــەوە جەخــت ل ــارە ئ ــی. دی ــۆ كۆلۆنیالیســتیی ئەوروپای ســاكار ب
چــۆن كۆلۆنیالیســت بــە كۆلۆنیالیســتی نیشــتەجێكارییەوە، شارســتانی بــۆ جیهانی 
ــۆ  ــتی ب ــەی سرووش ــە رێگ ــە ل ــتیدا بریتیی ــە راس ــارە، ل ــات. دی ــی دەب نائەوروپای
جیهانــی نائەوروپایــی، بــۆ ئــەوەی پێشــبكەوێت و لــە سســتی و دواكەوتوویــی و 

تەقلیدییــی خــۆی بێتــە دەرەوە.

كۆلۆنیالــە  لــە  ســامان  كۆلۆنیالیســتدا،  گرانــی  بــاری  ژێــر  لــە  وەلــێ 
پێــی  ئەوروپاییــەكان  كۆلۆنیالیســتە  و  دەڕوات  بەتــااڵن  نائەوروپاییەكانــەوە 
ــەوە،  ــێنترالیزمی ئەوروپاییی ــەوەی س ــۆری باڵوبوون ــەالی تی ــن. ب ــد دەب دەوڵەمەن

دادەنرێــت. دەرەوە  و  نــاوەوە  نێــوان  لــە  سرووشــتی  پێوەندییەكــی  ئەمــە 

6. بــۆ ئــەوەی كەمــێ قەربەبــووی ئەوروپاییــەكان بكرێتــەوە، بــە هــۆی 
دژە  نائەوروپاییــدا،  جیهانــی  لــە  شارســتانییەكان  بیرۆكــە  باڵوكردنــەوەی 
باڵوبوونــەوەی ســامانی مــژادی لــە بەشــی نائەوروپایییــەوە بۆ ئەوروپایــی دەبینین. 
ئــەم باڵوبوونەوەیــە بەرهەمــە كشــتوكاڵی و كانــزاكان و كارە هونەرییــەكان و كار و 
ئــەم جــۆرە شــتانە دەگرێتــەوە. هیــچ شــتێك ناتوانێــت قەرەبــووی ئەوروپاییــەكان 
بكاتــەوە، بەرانبــەر دیاریــی شارســتانی كــە بــۆ شــوێنە كۆلۆنیالــەكان پێشكەشــی 
دەدرێتــەوە.  پاســاو  كۆلۆنیاالنــە  ئــەم  چەوســاندنەوەی  بەمەیــش  و  دەكــەن 

ــت(. ــدات وەردەگرێ ــەوەی دەی ــر ل ــت زۆرت )كۆلۆنیالیس

  هێشــتا شــێوەیەكی دی لــە پێوەندیــی نێــوان نــاوەوە و دەرەوە مــاوە. ئەویــش 
بریتییــە لــە رەنگدانــەوەی باڵوبوونــەوە و باڵوبوونــەوەی بیرۆكــە شارســتانییەكان، 

لــە ئەوروپــاوە بــۆ ئەوانــی دی )گریمانــەی پێنجــەم(.
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7. لەبــەر ئــەوەی ئەوروپــا پێشــكەوتووە و جیهانــی نائەوروپایــی دواكەوتــوو، 
ــە  ــەوە ل ــی نائەوروپاییی ــە بلۆك ــی ل ــۆی كاریگەری ــە ه ــەك ب ــەر بیرۆكەی ــەوا ه ئ
و  دڕنــدە  و  كــۆن  بیرۆكەگەلــی  هەردەبــێ  ئــەوە  باڵودەبێتــەوە،  ئەوروپــادا 
كۆنەپەرســتانە و ناشارســتانی و شــەرەنگێزانە بێــت، وەكــو جــادووی رەش و 
خوێنمــژەكان و درم و نەخۆشــییەكان و شــتی لــەو جۆرانــە20. ئــەم بیرۆكەیــە 
ــە »تیــۆری پێشــینانی  ــەوەوە كــە ب ــی باڵوبوون ــە میســۆلۆژیای الیەنگران ــدە ب بەن
هاوچەرخمانــەوە« ناودەبرێــت كــە جەخــت لــەوە دەكاتــەوە، تــا دوور بكەوینــەوە 
لــە ئەوروپــای شارســتانییەوە، ئــەوا رووبــەڕووی خەڵكانێــك دەبینــەوە، ئــەوان بــە 
بەرودوایــی گــوزارش لــە ســەردەمگەلێكی پێشــوو لــە مێــژوو و فەرهەنــگ دەكــەن. 
ــوێنانەی  ــەو ش ــن، ل ــن« ناودەبرێ ــی بەردی ــی چاخ ــە »خەڵكان ــەی ب ــە ئەوان بۆی
ــی  ــی چاخــی بەردین ــووی ئەوروپاییەكان ــۆی زەوی، لێكچ ــوی گ ــەو دی ــە ئ دەكەون
كۆنــن. لێــرەدا ئیدعاكــە بونیاتدەنرێــت، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی باڵوبوونــەوە و 
باڵوبوونــەوە بــە شــێوەی شــەپۆلی بــەرودوا دێــت و لــە دەرەوەدا باڵودەبێتــەوە، تــا 
بــەرەو دەرەوە بڕۆیــن، ئــەوا لــە رووی پەرەســەندنی شارســتانییەوە دواكەوتووتــر 
كــۆن و  ئــەم خەســڵەتە  كــە  بــە پێچەوانــەوە، شــێمانەیەك هەیــە  دەبیــن. 
كۆنپەرســتانە دەگوێزرێنــەوە، بــە ئاراســتەی پێچەوانــەدا بــۆ جەوهــەری شارســتانی 
دەگەڕێنــەوە، بــە وەرگرتنــی شــێوەگەلی كۆنــی جادوویــی و شــەڕەنگێزی، وەكــو 

ــژ. ــۆالی خوێنم ــادووی رەش و دراك ج

دەكــرێ جیاوازییــە بنەڕەتییــەكان، لــە نێــوان ئــەم دوو بلۆكــەدا، بــە شــێوەی 
خشــتەی كۆمەڵــە دژەكانــی خــوارەوە بخەینــەڕوو، بریتییــە لــە مۆدێلێــك بــۆ بیــری 

الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا:
20. دەســتەواژەی »پیــاوە دێوەكــە« »bogeyman« ئاماژەیــە بــۆ بۆگینیــز Buginese ئەمانەیــش گەلێكــن لــە گەالنــی 
ــی  ــژی خەیاڵی ــرا. خوێنم ــان پێك ــەو شــێوەیە نەنگیی ــە ب ــن. بۆی ــەكان جەنگی ــە دەســتەویەخە دژی ئەوروپیی ــا ك مەالی
بەناوبانــگ ئەلكۆنــت دراكــۆال لــە دەرەوە، لــە )هەرێمێكــی چیایــی دڕنــدە لــە ســەر ســنووری ئیمپراتۆریــی توركــی(وە 

هــات بــۆ بەریتانیــا.
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خەسڵەتی كەنارخەسڵەتی نێوەند
توانست بۆ داهێنان

پێگەیشتن، فیكر
بیركردنەوەی ئەبستراكت

تیۆرەسازی
ئەقڵ

سیستم
گەیشتن بەتەمەنی ژیری

سەالمەتی ئەقڵ
زانست

پێشكەوتن

الساییكردنەوە
كەم فیكری و سۆز و خۆڕسكی

بیركردنەوەی ماتریالی
بیركردنەوەی ئەزموونی،پراكتیكی

جەستە،ماتریال
ئۆتۆماتیكی

منداڵیی
ئەقڵ لەدەستدان

جادووگەری
چەقبەستن

هەمــوو ئەوانــەی تــا ئێســتا وەســفم كــردوون، بریتییــە لە داڕشــتەیەكی ســاكاری 
مۆدێلــی جیهــان بــەالی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوەەوە، چەنــد راستكردنەوەیەكیشــی 
ــە شــێوەیەكی  ــە پێشــەوە و ب ــر بچین ــە خســتنەڕوودا زیات ــا ل ــە ســەر، ت دەخەین
تایبــەت دەبینیــن، چــۆن جیاوازیگەلــی گرنــگ بــۆ تیــۆری باڵوبوونــەوە لــە نێــوان 

شــێوە كــۆن و شــێوە نوێكەیــدا هەنــە. 

لــە باســوخواس لــە ســەر چییەتیــی تیــۆری باڵوبوونــەوە و ئــەوەی ئــەم 
تیــۆرە چــی دەكات، زۆرمــان پێچــوو. لــەم كتێبــەدا، بــە درێــژی ئــەوە دەخەمــە 
ــی  ــژووی ئەوروپای ــە مێ ــی ل ــەوە راوبۆچوونەكانمان ــۆری باڵوبوون روو كــە چــۆن تی
ــدێ  ــدا، هەن ــدی دووەم ــە بەن ــدە و ل ــەم بەن ــر ل ــا. دوات ــدا پێكهێن و نائەوروپایی
لــە كاریگەرییــە بەردەســتەكییەكان، لــە ســەر تیۆرەكانــی دی دەخەمــە روو 
ــا و  ــواری جوگرافی ــە ب ــان ل ــواری دەروونناســی و هەندێكی ــە ب ــان ل ــە هەندێكی ك

ــیدایە. ــواری كۆمەڵناس ــە ب ــان ل ــووری و هەندێكی ــواری ئاب ــە ب ــان ل هەندێكی
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ــەوە  ــاواز دەبین ــیارێكی جی ــەڕووی پرس ــەوەی رووب ــە دوای ئ ــەم باسوخواس ئ
مانــادار دەبێــت. پرســیارەكە لــە ســەر ئەوەیــە، چــۆن و بۆچــی تیــۆری باڵوبوونەوە 
ــاوڕی  ــتا ئ ــە ئێس ــە ك ــاوادا؟ ئەمەی ــری خۆرئ ــە فیك ــی ل ــۆری بنەڕەت ــە تی ــوو ب ب

ــەوە.  لێدەدەین

مۆدێلی كۆلۆنیالیست

ــەر شارســتانییەك بۆچوونێكــی نەژادیــی نێوەنــدی ســەبارەت بــە  رەنگــە ه
خــودی رۆڵەكانــی و پێوەندییــان بــە دەرودراوســێكانیانەوە هەبێــت، ئەمەیش وایان 
لێــدەكات وا بزانــن كــە ئــەوان لــە هــەر كۆمەڵگەیەكــی مرۆیــی دی، باشــتر، زیرەكتر 
و بوێرتــرن. ئیتــر تیــۆرە هەســتگەراییەكان دادەنێــن كــە هــۆكار رووندەكەنــەوە و 
هەمــوو ئەوانــە دوور دەخەنــەوە كــە دەبنــە هــۆی بەپەروابوونیان. رەنگــە تۆوەكانی 
تیــۆری باڵوبوونــەوە لــەم بیروبۆچوونانــەدا ببینینــەوە. ئــەوە بریتییــە لــە بیرۆكــەی 
ــە  ــدا پێویســت ب ــە كۆمەڵگەكەمان ــەوەی چــۆن گەشــەكردنەكە سرووشــتییە و ل ئ
ــێ  ــتی و ب ــدا ناسرووش ــە كۆمەڵگەكانیان ــێ ل ــاكات، وەل ــەك ن ــچ روونكردنەوەی هی
كاریگەرییــە. ئــەوە بریتییــە لــە بیرۆكــەی ئــەوەی چــۆن ئەوانی دی گەشــە دەكەن، 
ــەم  ــەوە و ئ ــان دەكەن ــایی بیرەكانم ــرن و الس ــەوە وەردەگ ــە ئێم ــەوەی ل دوای ئ
جــۆرە شــتانە. وەلــێ ئەمــە پەلكێشــی تیــۆری باڵوبوونەوەمــان نــاكات، هەروەهــا 
بــۆ تێگەیشــتنمان لــەم تیــۆرە گرنــگ نییــە. دیــارە ئــەم تیــۆرە بەوجــۆرەی باســی 
ــەوە  ــارە ئ ــی. دی ــی ئەوروپای ــی كۆلۆنیالیســتی نوێ ــە بەرهەم ــە ل ــەم، بریتیی دەك

مۆدێلــی كۆلۆنیالیســتی جیهانــە.

بنەماكان

ــی زانســتیی  ــە تیۆرێك ــووە ب ــدا ب ــە ســەدەی نۆزدەیەم ــەوە ل ــۆری باڵوبوون تی
پوختــە. بنەماكانــی ئــەم تیــۆرە بــۆ ســەدەكانی شــانزە و حەڤــدە لــە خۆرئــاوای 
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ــە  ــۆرێ ل ــی ج ــۆ ئەفراندن ــاوەڕ ب ــتمێكی بەبیروب ــە سیس ــەوە ك ــا دەگەڕێن ئەوروپ
پێوەنــدی، لــە نێــوان كەتــواری گۆڕینــی نــوێ لــە نــاو ئەوروپــا و باڵوبوونــەوەی 
كۆلۆنیالیســت لــە دەرەوەیــدا خەمڵــی. ســەرەتای جیهانــی دوو جەمســەری و 
ــای  ــە ســەر بنەم ــاوەوە و دەرەوەدا ســەریهەڵدا، ل ــوان ن ــە نێ ــا ل ــی بەرپ جیاوازی
تیــۆری باڵوبوونــەوە لــە بیرۆكەیەكــی كــۆن لــە نەســرانیەت و میراتــی ئیمپراتۆریــی 
رۆمانــی )كــە بــۆ زۆربــەی خۆرئــاوا و باشــووری ئەوروپــا، بــە مانــای ســەرچاوەی 
هاوبــەش بــوو، بــۆ رەوابوونــی چینــی دەســتەبژێری سیاســی و فیوداڵــەكان(. بــە 
ــدا، وا  ــی ناڤین ــە چاخەكان ــەكان ل ــە كــە ئەوروپایی ــەوە راســت نیی ــەوە، ئ دڵنیایی
ــەردا،  ــی دەوروب ــەك كۆمەڵگەكان ــێ لەت ــە ملمان ــرانیەت و ب ــە نەس ــی ب دەیانڕوان
گوایــە ســیماكانی دیاریكراوبــن. بیریارەكانــی چاخەكانــی ناڤینــی ئەوروپــا لــە ســەر 
هێــزی رێژەیــی و ســامان و لێهاتوویــی تەكنەلۆژیــی ســەركەوتووی نەســرانیەت، لــە 
كاتــی بەراوردكردنــی لەتــەك شارســتانیی ئیســامی و خۆرهەاڵتیــدا وێناكردنیــان 
ســەر  لــە  نــەك  هەبــووە،  بیرۆكەیەكیــان  دڵنیاییــەوە،  بــە  وەلــێ  نەبــووە. 
ــەی  ــەو زەویی ــوان ئ ــە نێ ــەوە ل ــە ســەر جیاكردن ــێ ل ــان، وەل شوناســی بەكۆمەڵی
ــر  ــە ژێ ــە، ل ــەم هۆی ــۆ ئ ــەوەی ب ــوون و ئ ــدا نیشــتەجێ ب كــە مەســیحییەكان تیای
ــی نامەســیحییەكاندا. ســەرەڕای  ــوان زەوی ــە نێ ــووە و ل ــددا ب ــی خوداوەن چاودێری
ئەمــە، تەنــێ دوای 1492 رووی دا كــە نــاوەوە پێناســەیەكی روونــی جوگرافیایــی 
دەســتەبەر كــرد، ئەویــش بــە هــۆی كۆلۆنیالیســتەوە لــە ســەردەمی نوێــدا و بــە 
ــی  ــەوەی چاخەكان ــە باوان ــەو راوبۆچوون ــە هــۆی ئ ــەوەی ب ــر، ل رادەیەكــی گەورەت

ناڤینــەوە بووبێــت.

فیكــرە ئەوروپاییــەكان لــە ســەر پێشــكەوتن و پەرەســەندنی بــێ چەندوچۆنــی 
ــە  ــە ل ــەم فیكران ــن. ئ ــن دادەنرێ ــی ناڤی ــی دوای چاخەكان ــە فیكرگەل ــا، ب ئەوروپ
ســەدەكانی ناڤینــدا، باسوخواســیان لــە ســەر دەكــرا. هەروەهــا بــە دڵنیاییــەوە، 
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هیــوا و نوێــژ و خەبــات لــە پێنــاوی چاكســازیدا هەبــوو، وەلــێ خەڵكانــی 
چاخەكانــی ناڤیــن دەیانویســت كۆمەڵگەكەیــان لــە حاڵەتێكــی هاوســەنگیدا ببینــن. 
ــی  ــۆ قەبوڵكردن ــاز ب ــاه(21و باســی نی ــن )گون ــان باســی كەوت ــا ئایینەكەی هەروەه
بارودۆخــەكان )و یاســاكان(ی ئــەو ســەردەمە دەكــرد، ئەگەرچــی زۆرینــەی خەڵكی 
ــە دوو  ــی ل ــان )بەتایبەت ــواری ژی ــرد كەت ــان نەدەك ــی ئەوەی ــەدا، دەرك ــەو كات ل
ســەدەی چواردەیــەم و پانزەیەمــدا( بــەرەو پێشــكەوتن هەنــگاوی دەنــا. ئەمەیــش 
ــدا  ــانزەیەم و حەڤدەیەم ــە دوو ســەدەی ش ــا ل ــی ئەوروپ ــەی بیریاران ــە پێچەوان ب
كــە ســەرقاڵی خەماڵندنــی بیرۆكــەی ئەوەبــوون كــە مێــژوو - مێژووەكەیــان - 
بریتییــە لــە پرۆســەیەكی پێشــكەوتنخوازانە. دیــارە پێشــكەوتنی راســتەقینە )یــان 
گۆڕانــی بــەرودوا( لــە كۆمەڵگــە كۆلۆنیالــەكان لەالیــەن ئــەو بیریارانــەوە هەبــووە 
و بارودۆخــی فیكــرەكان بــە شــێوەیەكی لێكــدراو و لــە پێوەندییەكــی تۆكمــە بــە 
ــن  ــە چەندی ــەكان ل ــۆ تاك ــی ب ــرە دەرفەت ــە ف ــەوەی ل ــۆڕا و ئ ــەوە دەگ داگیركاریی

ــەم بابەتــە. هەرێمــدا رەخســاندی و شــتی ل

كێشــەیەك هەیــە كــە گرنگترینــی ئــەو كێشــانەیە، لــە ســەر هــەردوو ئاســتی 
ئایینــی و مەدەنــی،، رووبــەڕووی ئــەو بیریــارە تازەگەرایانــە دەبــووەوە، ئەویــش 
بریتییــە لــە نیــاز بــۆ خەماڵندنــی سیســتمێكی بیروبــاوەڕی، ئایدیۆلۆژییــەك 
بتوانێــت قەناعــەت بــە توێــژە جۆراوجــۆرە نەرێتپارێــزەكان لــە كۆمەڵگــەی 
ــی پێشــكەوتن،  ــێ چەندوچۆن ــۆ پەســەندكردنی بیرۆكــەی ب ــكات، ب ــدا ب ئەوروپایی
بەڵكــە چۆنیەتیــی ئــەوەی كــە سرووشــتی و خــوازراوە و دواتــر قەبوڵكردنــی 
ــرای  ــی خێ ــە كەڵەكەبوون ــە ب ــە رێگ ــاییدا ك ــتمی یاس ــە سیس ــەكان ل گۆڕانكاریی

21. گونــاه یــان كەوتــن و بــێ بەریبوونــی ئــادەم و حــەوا لــە چاكــەی خــودا دوای ئــەوەی لــە درەختــە یاســاغەكەیان 
خــوارد و لــەوەدا ئاماژەیــەك هەیــە بــۆ كەوتنــی مرۆڤایەتــی دوای ئــەوەی پاكــی و بــێ تاوانیــی خــۆی لەدەســت دا.
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ــۆ  ــەكان ب ــاوەن زەویی ــوداڵ و خ ــی فی ــەت پێكردن ــەرمایەداری دەدات و قەناع س
ــۆ  ــە كااڵ. هەروەهــا هاندانیــان ب ــەوەی بریتییــە ل ــدا، ب مامەڵەكــردن لەتــەك زەوی
ســەرمایەگوزاری و وەگەرخســتنی ئــەوەی هەیانــە، لــە پــرۆژە كــە پێویســتی بــە 
ــاو  ــە ن ــوێنانەی ل ــا و رێوش ــەو یاس ــە و پێشكەشــكردنی ئ ــی ســەرچڵی هەی گیان
ــی  ــە چاالكییــە نوێكان ــی هێــزی كار ل ــە بەكارهێنان ــە دەرەوەدا، رێگــە ب واڵت و ل
ســەرمایەداری دەدەن. بــە شــێوەیەكی گشــتی، ئــەم كێشــەیە لــەوەدا خــۆی 
دەبینێتــەوە كــە ئەوروپاییــەكان بــەو قەناعەتــە بگەیەنێــت، قەبوڵــی گۆڕانكارییــە 
دڵتەزێنــەكان بكــەن كــە بــە ســەریاندا ســەپێنراون. بــە هەمــان رادەی گرنگــی نیــاز 
بــۆ روونكردنــەوەی پێشــكەوتن، بــە رێگەگەلــێ گونجــاو لەتــەك ئایینــدا هەبــوو. 
لــە رێگــەی دیــدی رێنمایــی خــوداوە، هەســتان بــەم كارە لــە مێــژووی )ئەوروپــا( 
ــی  ــە بەرهەم ــن ل ــەوەی بریتی ــكان، ب ــە پێشــكەوتنخوازە نوێ ــی داهێنان و وێناكردن
رۆح و ئەقڵــی ئەوروپایــی، واتــە رۆحــی مەســیحایەتی. )لــە بەشــی داهاتــووی ئــەم 

ــن(. ــاس دەكەی ــە ب ــەم بابەتان ــەدا، ئ كتێب

ــە  ــەكان بریتیی ــەقڵی پرس ــەوەی ش ــی، ب ــاوەوە خەمڵ ــەی ن ــۆرە، بیرۆك بەمج
لــەوەی گەشــە بــكات )گریمانــەی یەكەمــی تیــۆری باڵوبوونــەوە( و ئــەم توانســتە 
بــە هــۆی فاكتەرگەلــی رۆحــی و فیكرییــەوە، واتــە »خەســڵەتی پێگەیشــتن 
لــە كەســێتیی ئەوروپاییــدا« )گریمانــەی ســێیەم(. لەتــەك هاتنــی ســەدەی 
ــتییەكاندا،  ــدە زانس ــاو نێوەن ــە ن ــوو ل ــتی ب ــتێكی سرووش ــر ش ــدا، ئیت هەژدەیەم
ــت كــە  ــژوو و فەلســەفەدا بكرێ ــە مێ ــە ســەر ســەدەمكاری ل كاتــێ باســوخواس ل
ــە بنەڕەتییەكــەی پێشــكەوتنی  ــل و وێناكردن ــۆ ئینجی ــۆ خــودا و ب ــەوە ب نەگەڕێن
سرووشــتیی ئەوروپایــی لــە جەوهــەردا، گۆڕانــی بــە ســەردا نەهات، بەڵكــە بەهێزتر 
ــوو،  ــی راســتەقینەی نەب ــچ جــۆرە گومانێك ــە هی ــەم بیرۆكەی ــر بوو.22ئ و خۆڕاگرت

22. لە مێژووی بیرۆكەی پێشكەوتن لە فیكری ئەوروپیدا، بە نموونە بڕوانە:
G. H. Mead، Movements of Thought in the Nineteenth Century (1936)، Toulmin and Goodfield، The 
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لــەوەی شارســتانییە نائەوروپاییــەكان ســەبارەت بــە گەشــەكردنی ئەوروپــای 
مەســیحایەتی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، یــان ســەبارەت بــە پێشــكەوتنی نــوێ )لــە 
ــەم(دا بەشــدارییان كــردووە، مەگــەر  ــا ســەدەی هەژدەی ســەدەی شــانزەیەمەوە ت
ــۆ  ــكاران و كااڵ و زەوی ب ــی كرێ ــە فەراهەمكردن ــێ، ل ــەدا نەب ــی نێگەتیڤان ــە رۆڵ ل
نیشــتەجێكردن و بــە شــێوەیەكی پەراوێــزی، لــە هەنــدێ كایەكانــی تەكنەلۆژیــا و 
هونــەردا. هەروەهــا هۆشــیاریی ئــەوە نەبــوو كــە كۆلۆنیالــزم و دەرهاویشــتەكانی 
ــی و  ــی ناوەك ــی بازرگانی ــی بزاوت ــەرمایە و زیادبوون ــاوی س ــی بەلێش ــە هاتن - ل
ــەكان و  ــدە بازرگانیی ــە نێوەن ــی كار، ل ــی دەرفەت ــا و زیادبوون ــی ئەوروپ دەرەكی
ــا  ــۆ پێشــكەوتنی ئەوروپ ــرە - ب ــش زیات ــە لەمەی ــەوەی ك ــال و ئ ــی كۆلۆنی جیهان
هۆیەكــی گرنــگ بــوو. ئەوروپــا لــە بــەر هۆگەلــی ناوەكــی و ئایینــی، جووڵەكیــی 
خــۆی گێڕایــەوە كــە هیــچ پێوەندییــان بــە دەرەوە نییــە. ئــەم خافڵكردنــە رێژەیــی 
و هەمیشــەییە بــۆ گرنگیــی كۆلۆنیالیســت، لــە رووی مێژووییــەوە و تــا ئەمێســتا، 

ــە كتێبەكــەدا ســەرنجمان رادەكێشــێت. ــە چەندیــن بابەتــی جۆراوجــۆر ل ل

دیــارە بیرۆكــەی دەرەوە بــە رێگەیەكــی ئاڵۆزتــردا رەتبــوو. دیبەیتەكانــی 
ســەدەی شــانزەی ئیســپانیا، ســەبارەت بــە سرووشــتی سوورپێســتەكانی جیهانــی 
ــتەقینە  ــی راس ــە ئایین ــوازی ل ــن پێش ــا دەتوان ــن؟ ئای ــە مرۆڤ ــا ئەوان ــوێ: ئای ن
بكــەن؟ ئەگــەر وەهایــە، ئایــا دەكــرێ بــە كۆیلــە بكرێــن - بەشــێكی كارابــوو لــە 
خەماڵندنــی دەســتپێكی تیــۆری باڵوبوونــەوە، چونكــە هەوڵێــك پێكدەهێنێــت بــۆ 
حاڵیبوونــی ئــەو كۆمەڵگانــەی شكســتیان پێــدەدرا و ســامانەكانیان چەپــاو دەكــرا. 
هەروەهــا روونیكــردەوە كــە چــۆن كارێكــی سرووشــتی و خوازیــار و قازانجــدارە، 

Discovery of Time (1965)، Nisbet، History of the Idea of Progress (1980) and Bowler، The Invention 
of Progress (1989). 
راســتە بیرۆكــەی ئــەوەی كــە پێشــكەوتن سرووشــتییە، هەنــدێ لــە بیریــاران لــە ســەروبەندی ســەدەی نۆزدەیەمــدا بــە 
چــاوی گومانــەوە پیایانــدا دەیانڕوانــی )و ئەوانــە بەتایبەتــی لەتــەك بیرۆكــەی گەشــەكردنی بایۆلۆژیــدا ناكــۆك بــوون( 
 Stocking، Race، Culture، and Evolution (1987) :وەلــێ ئەمــە تەوژمێكــی نهێنیــی الواز و پچڕپچــڕ بــوو. بڕوانــە

and Bowler، The Invention of Progress (1989).
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ــزی كار و زەوی  ــی هێ ــە فەراهەمكردن ــەوان خۆبەدەســتەوەدان، بەڵك ســەبارەت ب
و بەروبــووم بــۆ ئەوروپابوو.23راوبۆچوونــی ئەوروپایــی بــە خێرایــی لــە ســەر 
ــەوە و  ــە هــۆی خێرایــی باڵوبوون ــوو، ئەویــش ب گەالنــی جیهانــی نــوێ دروســت ب
باڵوبوونــەوەی كۆلۆنیالیــزم لــەم هەرێمــەدا. پرۆژەكــە ســەرەتا یەجــگار قازانجــدار 
بــوو، لــە بــارەی دەســتپێكەكانی زێــڕ لــە ســەرەتای ســەدەی شــانزەیەمدا )بڕوانــە 
ــەن  ــەكان، لەالی ــە كۆلۆنیال ــە ناوچ ــری ل ــرد بەرگ ــدەی نەب ــوارەم(. هێن ــدی چ بەن
ئیســپانییەكانەوە شكســتیان هێنــا و ئــەو ئەمەریكییانــەی مانــەوە، ناچــار كران مل 
بــە چەوســاندنەوەی كۆلۆنیالیســت بــدەن. )لێــرەدا ئامــاژە بــۆ نێوەندە ســەرەكییە 
دەســتپێكەكانی كۆلۆنیالــی وەكــو مەكســیكی ناڤیــن، كەنــداوە مەزنەكانــی ئانتلیــز 
ــە ســەر  ــاكان ل ــە بەرپ ــە كێڵگ ــوو ل ــی ســەرباری هەب ــەم(. قازانج ــز دەك و ئەندی
ــا  ــردا و هەروەه ــەدەی دوات ــە س ــز ل ــی ئەنتلی ــل و كەنداوەكان ــە بەرازی ــە، ل كۆیل
ئــەو راســتییەی كــە دەكــرا كۆیلــە ئەفەریقیاییــەكان بــۆ كاركــردن ناچــار بكرێــن، 
ئەگەرچــی بەرگرییــان دەكــرد و دواتــر، فەراهەمكردنــی قازانــج بــۆ ئەوروپاییــەكان، 
ــە  ــە دەیانخات ــەو خەڵك ــەقڵی ئ ــرد. ش ــر ك ــەی دەرەوەی بەهێزت ــش بیرۆك ئەمەی
پلەیەكــی كەمتــر لــە ئەوروپاییــەكان: كەمتــر خولیــای ئــازادی و كەمتــر هۆشــیارن 
و...هتــد و پەرەســەندن بــۆ ئــەوان لــە ســەر حیســابی قەبوڵكردنــی نۆرێنــی 
ئەوروپایــی، واتــە باڵوبوونــەوە و باڵوبوونــەوە پەســەندكرا. بــۆ كورتكردنــەوەی ئەم 
بەشــە، دەكــرێ بڵێیــن، ئەزموونــی جیهانــی نــوێ لەتــەك دانیشــتوانە بەڕەچەڵــەك 
لــە  جۆراوجــۆرەكان  نــەژادە  خاوەنــی  و  ئەفەریقیاییــەكان  و  ئەمەریكییــەكان 
ئیســپانیا و مەكســیك )Mestizos( و ئەوانــەی كــە نیمچــە ئەفەریقیایــی و 
نیمچــە قەوقــازی )Mulattos( بــوون، لــە ناوچەكانــی كان و ناوچــە كشــتوكاڵییە 

23. بڕوانە:
Huddleston، Origins of the American Indians: European Concepts، 1492-1729 (1967)، Williams، The 
American Indian in Western Legal Thought (1990)، Hulme، Colonial Encounters: Europe and the 
Native Caribbean 1492-1797 (1992)، Gossett، Race: The History of an Idea in America (1963).
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فراوانــەكان و كێڵگــە بازرگانییــەكان، هەوێنــی گریمانەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە 
ــە  ــە ســەر پشتبەســتنی جیهانــی نائەوروپایــی ل بــوون )5، 4، 2( كــە جەخــت ل
ــە خەســڵەتە  ــۆ كەمیــی ل ــادا دەكات و ئەمەیــش ب ــە ســەر ئەوروپ پێشــكەوتنی ب
ــووە  ــە. ئەمەیــش ب رۆحــی و فیكرییــەكان دەگەڕێتــەوە كــە ئەوروپاییــەكان هەیان
هــۆی دروســتبوونی گریمانــەی شەشــەم كــە فراوانبــوون و پاوانخوازیــی ئەوروپایــی 
ــۆ  ــە دەروە ب ــامان ل ــتی س ــە شــێوەیەكی سرووش ــت و ب ــتی دەزانێ ــە سرووش ب

ــەوە.24 ــا دەگوێزرێت ئەوروپ

ئــەم چاالكییانــە تەنــێ لــە جیهانــی نــوێ و كەنارەكانــی بازرگانیــی كۆیلــە لــە 
ئەفەریقیــادا روویــان دا. 

ــا  ــی ئەفەریقی ــو شارســتانیی ســۆدان و باشــوور و خۆرهەاڵت شارســتانیی وەك
ــەم  ــا ســەدەی نۆزدەی ــدا( ت ــەی حاڵەتەكان ــە زۆرب ــە دەســتی ئەوروپاییــەكان )ل ب
نشوســتیان نەهێنــا. ئیمپراتۆریــی عوســمانی لــەو ماوەیــەدا تەنــێ بەهێــز نەبــوو، 
بەڵكــە ناوچەكانــی خــۆی فراوانكــرد، تــا ناوچەگەلێكــی لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی 
ــان  ــی نوێی ــەكان جیهان ــە ئیبریۆن ــەدا ك ــەو كات ــان ئ ــە هەم ــەوە، ل ــادا گرت ئەوروپ
ــە  ــی دیك ــە مەزنەكان ــەم، ئیمپراتۆریەت ــەدەی هەژدەی ــە س ــەر ل ــرد. ب ــر دەك داگی
نەكەوتبوونــە ژێــر دەســەاڵتی كۆلۆنیالیســتەوە. چاالكییــە ئەوروپاییــەكان لــە 
هەریــەك لــە ئاســیا و ئەفەریقیــادا، شــێوەی بازرگانــی و كۆنترۆڵكردنــی بازرگانیــی 
دەریایــی مــەودا دوورەكان و لێــرە و لــەوێ، هەنــدێ ناوچەگەلــی بچــووك لــە 
ســەر هەنــدێ لــە كەنــارەكان )بڕوانــە بەنــدی چــوارەم(ی بەخــۆوە گرتبــوو. 
بەمجــۆرە، لــە ســەدەی شــانزە و حەڤــدە و هەژدەیەمــدا، نەدەكــرا مۆدێلــی تیــۆری 
باڵوبوونــەوە بــە ســەر دەرەوە، بــە ســەر شارســتانییەكانی جیهانــی كۆنــدا پیــادە 

24. دەســتەواژەیەكی ئیســپانییە لــە ئیمپراتۆریــی ئیســپانیدا بەكاربــراوە، بــۆ ئاماژەكــردن بــۆ ئەوانــەی نــەژادی 
ئەوروپیــی تێكەڵیــان هەیــە و دووڕەگــن و لــە ئەمەریــكای التینــدا دەژیــن.
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بكرێــت، بەوجــۆرەی بــە ســەر ئەمەریكییــەكان و ئەفەریقیاییەكانــدا پیــادە كــرا كــە 
ــۆ ئەمەریــكا گوازرێنیسانســەوە. ــە ب وەكــو كۆیل

ســەبارەت بــە شارســتانییەكانی نیــوەی گــۆی زەوی، بــە شــێوەیەكی ســنووردار 
و دەســتپێك بــۆ مۆدێلــی تیــۆری باڵوبوونــەوە لــەم ماوەیــەدا وەرگیــرا. ئــەم 
شارســتانییانە دەوڵەمەنــد و لــە رووی تەكنیكــەوە پێشــكەوتووبوون كــە هیــچ 
جێــی گومــان نییــە. ســیفەتی ژیــری و پێگەیشــتن لــە وێنــەی توانســت لــە 
ســەر داهێنــان دەركــەوت، یــان الی كــەم لــە رابــردوودا هەبــوو، كاتــێ داهێنانــە 
ــۆرە  ــەم ج ــەكان و ئ ــازی و بانك ــا و بیناس ــە تەكنەلۆژی ــووڕهێنەرەكان )ل سەرس
شــتانە(دا ســەریانهەڵدا. وەلــێ ئــەم شارســتانییانە نادیــار و ناوەڕۆكــی مۆراڵیــی 
ســیفەتی پێگەیشــتنیان لەدەســت دا، ئەمەیش لەبەر ئەوەی لە بنەڕەتدا مەســیحی 
بــوون، دیــارە ســتەمكاربوونە،  نەبــوون. ئەمانــە كۆمەڵگەگەلــی خۆرهەاڵتــی 
هەروەهــا تاكــە ئاســاییەكان ئــازادی و ژیانــی ســەربەرزانەیان نەبــوو )ئەمــە و لــە 
كاتێكــدا، چینــی دەســتەبژێر نغــرۆی خۆشــگوزەرانی و گوناهــكاری بوون(...هتــد. 
)لــە بەنــدی دووەمــدا، بــە درێــژی ئــەم چەمكــە روون دەكەینــەوە(. ئــەم شكســتە 
مۆرالییــە هەردەبــوا بــێ توانســتیی ئــەو كۆمەڵگانــەی لێبكەوێتــەوە بــۆ گەشــەكردن 
لــەو كاتــەدا - ئــەو كاتــەی كــە ئەوروپــا تیایــدا پێشــدەكەوت - لــە كاتێكــدا بریتــی 
بــوون لــە شارســتانیگەلی گەشــاوە و پێشــكەوتوو لــە رابــردوودا و ئەمەیــش 
ئەوەیــە كــە ئەوروپاییــەكان نكولــی لێناكــەن، وەلــێ بــە شــتێكی سەرســووڕهێنەری 
دادەنێــن. ) هەنــدێ جــار هەڵهێنانــی ئــەم مەتەڵــە لــەوەدا دەبــوو، ئــەوان 
ماوەیــەك بــەر لــە مەســیحایەتی پێشــكەوتووبوون، وەلــێ كاتــێ مەســیحایەتییان 
رەتدایــەوە، خــودا پشــتی تێكردن(.25دیــارە تەنــێ لــە ســەدەی نۆزدەیــەم و لەتــەك 
ــە  ــە گەاڵڵ ــە الفاوەك ــەر ل ــێ ب ــەك كەم ــا رادەی ــەو شارســتانییانە ت ــە ئ ــووە ك ــەو تێگەیشــتنە هەب ــدێ جــار ئ 25. هەن
  Keighrely، Outlines of History، 1849)، (Haskel، Chronology andببــوون و رانەماڵــران )بــە نموونــە، بڕوانــە
(Universal History، 1848، p. 9 دەبینێــت كــە نــوح بــۆ چیــن كۆچــی كــرد كــە خــۆی و نەوەكانــی دوای الفاوەكــە 
نیشــتنەوە، پاشــایەتیی چینیــان دامەزرانــد “یەكــەم پێشــكەوتن و وا دیــارە رۆژهــەاڵت ئــەم بیرۆكەیــەی بەالوە باشــترە”.
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ــتی  ــیا و ناوەڕاس ــی ئاس ــووری خۆرهەاڵت ــد و باش ــتی خێــرا لــە هین كۆلۆنیالیس
ئەفەریقیــا و چیــن )وەكــو جــۆرێ لــە كۆلۆنــی بەكۆمــەأل(دا، ئیتــر گریمانەكانــی 
تیــۆری باڵوبوونــەوە بــە ســەر دەرەوە و بــە ســەر پێوەندییــە سرووشــتییەكان لــە 
نێــوان نــاوەوە و دەرەوەدا، بــە ســەر گشــت ناوچــە نائەوروپاییەكانــدا دەگشــتێنرا. 
لــەم دوا ماوەیــەدا، گریمانەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە و بیرۆكــەی دژە باڵوبوونــەوە 
ــی  ــە قۆناغ ــاوەوە، ب ــۆ ن ــە دەرەوە ب ــی و نەخۆشــی ل ــۆ شــەڕەنگێزی و دڕندەی ب
ــو”  ــە “دێ ــە نموون ــان گەیشــتن. ب ــەی خۆی ــوون و گەشــەكردنی كۆتاییەك گەاڵڵەب
)لــە گەلــی مــاالی لــە ئەندۆنیزیــاوە( هــات، واتــە لــە دەرەوە. هەروەهــا دراكــۆال 

هــات كــە نیشــتمانەكەی دەكەوێتــە ســەر ســنووری ئاســیا.26

26. لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نۆزدەیەمــەوە و رەنگــە بــەر لەوەیــش، ئــەدەب ســەبارەت بــە ئەستێرەناســی و جــادوو و 
خێــو و تارمایــی و دڕنــدەكان و شــتی لــەو جۆرانــە جەختیــان دەكــرد لــە ســەر بنەماكان یــان ســەرچاوە نائەوروپییەكانی 
ژنــە جادووكــەرەكان و دڕەنــدەكان و شــەیتانەكان و مــردووەكان و مۆمیاكــراوە رێكــەرەكان و نەفرەتــەكان )جــادووی 
رەش« و ئــەو شــتانەی خاوەنــی هێــزی لــەرادە بــەدەری سرووشــتی بــوون. بەمجــۆرە هەمــوو ئەمــە ئاراســتەی هەیــە 
بــۆ باڵوبوونەوەكــردن لــە نــاو ئەوروپــادا، وەكــو جــۆرێ لــە دژە باڵوبوونەوەكــردن وەكــو تەوژمێكــی ژێرەكیــی هێــزەكان 

بــۆ پاوانــی ئەوروپــی بڕوانــە:
Brantlinger، Rule of Darkness: British Literature and Imperialism (1988).
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تیۆری كاسیكیی باڵوبوونەوە

ســەدەی نۆزدەیــەم بریتییــە لــە ســەردەمی كاســیكیی كۆلۆنیالیــزم كــە تیــۆری 
ــی  ــرا. دوای جەنگەكان ــە “شــێوەی كاســیكی” ناون ــەوەی ب ــەوە كــردی ب باڵوبوون
ــی  ــی سەرســووڕهێنەرەوە پەل ــە خێراییەك ــەوە ب ــۆن، كۆلۆیالیســتی باڵوبوون ناپلی
هاویشــت. لــە نێــوان 1810 و 1860 دا، ئەوروپاییــەكان توانییــان زۆربــەی ئاســیا 
بخەنــە ژێــر كۆنترۆڵــی خۆیانــەوە و لــە زۆربــەی ئەمەریــكای باكــووردا نیشــتەجێ 
بــوون و دەســتیان كــرد بــە چوونەنــاو ئەفەریقیــاوە. لــە نێــوان 1860 و ســەرەتای 
داگیركــران و  ئەفەریقیــا  ئاســیا و  یەكەمیــن جەنگــی جیهانیــدا، پاشــماوەی 
قازانجــی كۆلۆنیالیســتی و ســەرمایە لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا و ئەمەریــكای التینــدا، 
دەســتیانكرد بــە كەڵەكەبــوون، هەروەهــا ناوچەكانــی نیشــتەجێبوونی ئەوروپایــی 
فــراوان بــوون، لەتــەك ئــەو شــوێنانەی لەتــەك خۆیانــدا ســامانی زۆریــان هێنــا. لــە 
دوا نیوەی ســەدەكەدا، تێكڕای گەشــەكردنی پرۆژە كشــتوكاڵییە كۆلۆنیالیســتەكان 
زیاتــر بــوو و بــە ســەر گەشــەكردنی پیشەســازی لــە ســەر ئاســتی جیهانــدا 
ــان،  ــە ســەر ئاســتی جیه ــۆ یەكــەم جــار ل ــی ب ــا گرنگی ــوو. هەروەه بااڵدەســت ب
ــە ســەر گرنگیــی  ــزا كەمبەهــاكان ســەریهەڵدا.27جیاوازیی قــووڵ ل ــی كان دەرهێنان
گشــت ئەمانــە هەیــە، ســەبارەت بــە گەشــەكردنی فیكــری و كۆمەاڵیەتیــی ئەوروپــا 
ــە،  ــەم دیبەیت ــەرەی ئ ــە ق ــدا، خــۆم دەدەم ل ــدی چوارەم ــە بەن ــەدا. ل ــەم ماوەی ل
ــی  ــەوەی كاریگەری ــەر ئ ــە س ــن ل ــت بكەی ــە، جەخ ــدە بەس ــتا ئەوەن ــێ ئێس وەل
گشــتیی پاوانــكاری و فراوانبوونــی ئەوروپایــی لــە رێگــەی كۆلۆنیالیســتییەوە، بــە 
ــە  ــی نیمچ ــی ئابووری ــتەجێبوون و نۆرێن ــەی نیش ــە رێگ ــكەكەی و ل ــا بەرتەس مان
كۆلۆنیالیســتییەوە، هێنــدە قــووڵ بــوو تــا مۆدێلێكــی فیكریــی گــەورە بخوڵقێنێــت، 

ئەویــش بریتییــە لــە شــێوەی كاســیكیی تیــۆری باڵوبوونــەوە.

       W. A. Lewis، ed.، Tropical deveiopment، 1880-1913 (1970). :27. بڕوانە
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لــە نزیكــەی 1870دا، رێككەوتنێكــی فــراوان لە نێــوان بیریــارە ئەوروپاییەكاندا، 
ــوون  ــوو. كەمب ــەی هەب ــان و جووڵەكییەك ــی جیه ــتی بنەڕەتی ــەر سرووش ــە س ل
ئەوانــەی گومانیــان هەبــوو لــەوەی گەشــەكردنی بایۆلــۆژی و كۆمەاڵیەتــی - واتــە 
پێشــكەوتن - دوو حەقیقەتــی بنەڕەتــی بــن، ئەگەرچــی گەلــێ جــار پرۆســەكانی 
گەشــەكردن، بــە شــێوەیەكی ئایینــی یــان میتافیزیكــی، یتــر لــەوەی سرووشــتی 
ــە  ــووەوە بەڵك ــر روونب ــە دەكران.28ئیت ــن راڤ ــەی داروی ــت، هاوشــێوەی تیۆرەك بێ
بــوو بــە سرووشــتی كــە ئەوروپاییــەكان بچنــە نــاو ئەزموونــی گەشــەكردنی 
كۆمەاڵیەتییــەوە، بــەوەی هەمیشــە بــە درێژایــی مێــژوو پانــی خــودا یان سرووشــت 
ــی  ــە بەكارهێنان ــەیەیان ب ــەو پرۆس ــەكان ئ ــارە مێژوویی ــە بیری ــدێ ل ــووە. هەن ب
ــەت و  ــان دەوڵ ــە ی ــەكردنی كۆمەڵگ ــو گەش ــەی وەك ــتەواژەگەلی هەمەكییان دەس
ــە  ــەك ل ــە مانای ــەوە )reductionist( )ب ــێوەیەكی كەمكردن ــە ش ــان ب هەندێكی
ماناكان، دەروونییانەتر( وەســفیانكردووە، لە ســەر ئەوەی هەڵكشــانێكی فیكرییە، 
یــان بریتییــە لــە گەشــەكردنی جێگیــری ئەقڵــی مرۆڤایەتــی، لەتــەك روانیــن بــە 
كۆلۆنیالیــزم و پیشەســازی و شــتی دیكــەدا، بــەوەی بریتیــن لــە بەرهەمــی ئەقــأ. 
ــە  ــە بیریــاران )و لەوانەیــش هێربێــرت سپنســەر( ناتەباییەكیــان ل وەلــێ گەلــێ ل
ــی، وا  ــكەوتندا نەبین ــەك پێش ــەكان و لەت ــی و فیكریی ــە كۆمەاڵیەت ــوان مۆدێل نێ
ــدا  ــەك خۆی ــە لەت ــواڵو ك ــی هەڵق ــە تەوژم ــە ل ــەوەی بریتیی ــرد، ب ــان ك مامەڵەی
هەڵگــری گەشــەكردنی كۆمەڵگــە و ئەقــڵ بێــت پێكەوە.29هەمــوو ئەمانــە ســەبارەت 

28. بڕوانە:
Bowler، Th Invention of Progess (1989)، Stocking، Viet Anthropology (1987)، Mandelbaum، History، 
Men and Reason (1971).
29. Spencer، The Man Versus the State (1969).
كارلێكــی لێكــدراو لــە نێــوان تیــۆرە تاكایەتییــەكان و هەمەكیــی پێشــكەوتنی مێژوویــی لــە مــاوەی ســەدەی 

نۆزدەیەمــدا، باســی لێدەكرێــت لــە:
G. H. Mead، Movements of Thought in the Nineteenth Century (1936) and Mandelbaum، History، Man 
and Reason Blaut، The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism (1987b).
و چــۆن ئــەوەی كــە زۆربــەی تیۆرەكانــی پێگەیشــتن و گەشــەكردنی ئەقاڵنــی لــە یەكێــك لــە دوو تەوژمــە فیكرییەكــەدا 

ســەریانهەڵدا، یەكەمیــان بریتییــە لــە دەروونیــی كانتیــزم و دووەمیــش بریتییــە لــە رۆمانســیی هیگڵیــزم.
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بــە ئەوروپــا و ئەوروپاییــەكان و بێگومــان ســەبارەت بــە ئەنگلــۆ- ئەمەریكییــەكان 
ــەڕی  ــدا، بەوپ ــەدەی نۆزدەیەم ــی س ــی حەفتاكان ــەك هاتن ــە لەت ــوون. بۆی روونب
مەزەنەكردنــەوە، گریمانــەی باڵوبوونــەوە و باڵوبوونــەوە و بیرۆكــەی پێشــكەوتنی 
سرووشــتی و هەمیشــەیی و هەڵقــواڵو لــە نــاوەوە لــە ئەوروپــا )خۆرئــاوای 
ئەوروپــا( ســەقامگیر بــوو و چیتــر بیریارانــی ئاراســتەی بــاو مشــتومڕیان لــە ســەر 

ــرد. ــەی نەدەك حەقیقەتەك

لــە ســەر سرووشــت و  بەیــەك  نزیــك  بۆچوونگەلــی  كاتــدا،  لــە هەمــان 
جووڵەكیــی مێژوویــی بــۆ جیهانــی نائەوروپایــی هەبــوون. لەتــەك هاتنــی نیــوەی 
ــە بابەتــە  ــێ نــەك ل ســەدەی نۆزدەیەمــدا، بۆچوونــی ئینجیلــی رەتكرایــەوە )وەل
مێژووییەكانــی خوێندنــدا( و چیتــر پێویســت بــە باســكردنی جیاوازییەكانــی نێــوان 
ئەوروپاییــەكان و فەرهەنگەكانــی دی، لــە چەنــد هــەزار ســاڵێكی كەمــدا نەبــوو، 
مەگــەر ئــەوەی هــەر لــە ســەرەتاوە، بڕوامــان بــە بوونــی ئــەو جیاوازییانــە هەبوایــە 
و ئەگــەر واماندابنایــە كــە هەڵگرانــی تیــۆری رەچەڵەكــە جۆراوجــۆرە مرۆییــەكان 
راســتبوونایە لــەوەی رەنگــە هەنــدێ لــە كۆمەڵــە مرۆییــەكان، لــە ســەردەمێك بــەر 
لــە ئــادەم و حــەوا و بــە شــێوەیەكی جــودا لــەوان خوڵقێنرابــن. ئەمەیش بــواری بۆ 
گەلــێ لــە چاوئەنــدازی لــە ســەر رێگــەی گەاڵڵەبوونــی جیاوازییــە فەرهەنگییــەكان 
رەخســاند. رەتكردنــەوەی گشــتیی بیروبــاوەڕە ئینجیلییــەكان لــە ســەر سرووشــتی 
رەچەڵەكــی كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی، لەتــەك ئــەم گۆڕینــەدا جــووت دەبێت. ئێســتا 
)دوای نیــوەی ســەدەكە( وا تەماشــای فەرهەنــگ دەكرێــت، بــەوەی بریتییــە لــە 
دەرەنجامــی گەشــەكردن، لــە دەســتپێكگەلی گەلــێ ســەرەتاییەوە كــە خــۆی لــە 
»چاخــی بەردیــن«ی ســەرەتاییدا دەبینێتــەوە )بەپێــی چاخــی كــۆن، مرۆڤــەكان 
ــووە،  ــدا هەب ــە كشــتوكاڵ و بەكارهێنانــی كانزاكان ــای پێشــكەوتوویان ل تەكنەلۆژی

هــەر لــە یەكــەم دروســتبوونی مرۆڤــەوە، لــە ســیفری خەمڵینــدا(.
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دیــارە هۆكارەكانــی گەاڵڵەبوونــی خێــرای بیروبــاوەڕ لــە ســەر نائەوروپاییــەكان 
ئاڵــۆزن، وەلــێ هــۆكاری بنەڕەتــی و گرنــگ بریتییــە لــە پێشــكەوتنی كۆلۆنیالیــزم. 
ئەمەیــش بەتایبەتــی بــە هــۆی دوو كاریگەرییــەوە دەســتەبەربوو، یەكەمیــان 
ــی و شــوێنە  ــە ســەر خەڵك ــە بەردەســتەكییەكان، ل ــی زانیاریی ــە زۆری ــە ل بریتیی
ــی زۆر  ــا رادەیەك ــی ت ــر - ئەگەرچ ــفێكی یەكانگی ــە وەس ــەكان، چونك نائەوروپایی
شــێوێنراوە - بــۆ یەكــەم جــار لــە ئەدەبــی ئەوروپاییــدا لــە ســەر نائەوروپاییــەكان 
دەبینیــن، لــەوەی كــە شارســتانی و كێویــن پێكــەوە. وەلــێ هــۆكاری دووەم بریتــی 
بــوو لــە گرنگیپێدانــی پراكتیكــی و سیاســی و ئابــووری، بــۆ ســەلماندنی راســتی 
و دروســتیی شــتگەلێكی دیاریكــراو و ناڕاســتیی شــتگەلی دی لــە ســەر جیهانــی 
ــە  ــەیە ب ــەم دوو پرۆس ــە ئ ــی تۆكم ــرۆڤ. پێوەندی ــە م ــڕە ل ــە پ ــی ك نائەوروپای

یەكدییــەوە دەبەســتەوە.

ناڕاســتەوخۆكانیەوە  بــە شــێوە جۆراوجــۆرە - راســتەوخۆ و  كۆلۆنیالیــزم 
ــارەی زۆری  ــڕە پ ــە ب ــوو، چونك ــج ب ــی پڕقازان ــەرز، پرۆژەیەك ــی ب ــە پلەیەك - ب
ــامانە  ــرۆڤ و س ــە ســەر م ــی شــتی زۆر ل ــۆ زانین ــی ب ــە هەوڵ وەگەردەخســت، ل
سرووشــتییەكان لــە هەرێمەكانــدا كــە بەتەمابــوون بەكۆلۆنیالیــان بكــەن، یاخــود 
ــدا نیشــتەجێ ببــن، هەروەهــا بــۆ زانینــی شــتی  كۆنترۆڵیــان بكــەن، بەڵكــە تیای
زۆر لــە ســەر ئــەو هەرێمانــەی بــە كــردەوە داگیركرێنیســانس. ئەمەیــش بــۆ 
هەڵســووڕاوكردنی كارگێــڕی و چەوســاندنەوە و چەپاوكردنــی ئابووریــی ئــەم 
زانســتیی  دۆزینــەوەی  چاخــی  لــە  بریتییــە  نۆزدەیــەم  ســەدەی  هەرێمانــە. 
ــی  ــی رۆك ــە چیاكان ــاول ل ــا و پ ــە ئەفەریقی ــتۆن ل ــل و لیڤینجس ــە بیج ــن ل داروی
ــوون،  ــەوە هەب ــەم هەواڵن ــتی ئ ــە پش ــێ ل ــێ دامەزراوەگەل ــێوەیە. وەل ــەم ش و ب
ــوو  ــەدا هەب ــەو هەرێمان ــان ل ــی پراكتیكیی ــە گرنگیپێدان ــەم دامەزراوان ــا ئ هەروەه
كــە توێژینەوەیــان لەســەر دەكــرا. هەمــوو ئەمانــە لەتــەك دەســتپێكردنی شــااڵوی 
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ــە  ــدێ ل ــە هەن ــوون كــە پشــتگیرییان ل ــدا گونجاوب ــدەی ئایینی ــی پڕوپاگەن چاالكی
دۆزینــەوەكان كــرد )لەوانــە ئــەوەی تایبــەت بــوو بــە لیڤینجســتۆن( كــە بــووە هۆی 
كۆكردنــەوەی زانیاریگەلــی گرنــگ و درێــژ، لــە ســەر ئەنســۆگرافیا و زمانــەكان و 
ــەم  ــۆ ئ ــان ب ــە خۆی ــەوە ك ــەرە ئایینییەكان ــەی پڕوپاگەندەك ــە رێگ ــا، ل جوگرافی
دۆزە لــە جیهانــی نائەوروپاییــدا تەرخــان كردبــوو. هەروەهــا راپۆرتــە دوور و 
درێــژ و وردەكان كــە هەردەبــوا بەڕێوەبــەرە كۆلۆنیالیســتەكان پێشكەشــی بكــەن، 
ــە ســەر سیســتمی یاســایی  ــوو، چونكــە زانیارییــان ل ــان هەب گرنگییەكــی گەورەی
تایبــەت بــە دەوڵــەت و یاســاكانی سیســتمی خانوبــەرە و بەرهەمهێنــان و شــتی 

ــرد. ــەم دەك ــە فەراه زۆری دیك

زۆربــەی ئــەو شــتانەی لــە ســەر نائەوروپاییــەكان زانــران، لــەم ســەرچاوانەوە 
وەرگیــران. بــۆ بەنــدە گرنــگ نییــە درێــژدادڕی بكــەم، لــە ســەر راســتیی ئــەوەی 
ئــەو كەســانەی هەســتان بــە فەراهەمكردنــی ئــەم زانیارییانــە ئەوروپایــی بووبــن 
ئایینیــی دیاریكراوبــن،  كــە خاوەنــی بۆچوونگەلــی فەرهەنگــی و سیاســی و 
ــەوە  ــەی لینزگەلێك ــە رێگ ــن، ل ــی زەوی ب ــەك خاوەن ــت بەڕەچەڵ ــی لێكردبێ وایان
ــرۆڤ  ــە م ــێوێنن. رەنگ ــتییەكان بش ــە راس ــەورە ل ــی گ ــن، الیەنێك ــاری كردب ناچ
ــدا  ــە نێوانیان ــەو كەســانەی ل ــۆ ئ ــت، ب ــەزن و رێزێكــی هەبێ خۆشەویســتییەكی م
كار دەكــەن، وەلــێ چاوەڕوانــی ئــەوە لــەم مرۆڤــە ناكرێــت، بــڕوای بــە یەكســانی 
ــەرە  ــا بەڕێوەب ــت. هەروەه ــا مەســیحییەكاندا هەبێ ــوان مەســیحییەكان و ن ــە نێ ل
كۆلۆنیالیســتەكان تەنــێ هەڵــەی فەرهەنگییــان نەكــردووە، بەڵكــە بــە گرنگیپێدانــی 
ئابــووری و بــۆ بەرژەوەندیــی چینگەلێكــی كۆمەاڵیەتــی )جووتیــارە ئەوروپاییــەكان 
بــاج و خەڵكانــی دی(  كانــزا و كۆكەرەوەكانــی  و كۆمپانیاكانــی دەرهێنانــی 
ــان بــێ ئاگابــوون، لەســەر  ــان كــردووە و بۆچوونــی هەبــووە، بەئاگاییــەوە ی كاری
ــە  ــدان ب ــە الیەنگــری و گرنگیپێ خەڵكــی رەشــۆك و ســامانەكان كــە گوزارشــی ل
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ــر  ــێوەیەكی دیاریكراوت ــە ش ــردووە و ب ــدا ك ــە كۆمەڵگەكەی ــتەبژێر ل ــی دەس چین
پڕوپاگەندەكــەرە ئایینەییــەكان و بەڕێوەبــەرە كۆلۆنیالیســتەكان هەســتان بــە 
ــە  ــە زانیاریی ــێ ل ــە گەل ــدا. بۆی ــی نائەوروپایی ــە جیهان ــا ل ــكردنی ئەوروپ پەخش
ــەو  ــوو. ســەرەڕای بەهــای ئ ــان تیاداب ــەم شــێوازە شــێواندنی زۆری كۆكــراوەكان ب
زانیارییــە زۆرانــە، هەرچــی ئــەو تیۆرانەیشــە لــە ســەریان بونیاتنــراون - و ئەمــە 
زۆربــەی تیــۆرە مرۆڤناســی و جوگرافیایــی و سیاسســی و ئابوورییــەكان لــە 
ســەدەی نۆزدەیــەم لــە ســەر نائەوروپاییــەكان دەگرێتــەوە - ئەوانــە بــە شــێوەیەكی 
رێكخــراو زانیاریــی شــێوێنراویان دەخســتەڕوو، ئــەم شــێواندنانە تایبەتــن بــە 

ــەوە. ــۆری باڵوبوون تی

گرنگیپێدانــی كۆلۆنیالیســت جۆرێكــی دیكەی لە شــێواندنی خستەســەر، ئەویش 
بریتییــە لــە خەماڵندنــی مەعریفە، لە شــێوەی تیۆرگەلێ قازانجی بۆ كۆلۆنیالیســتی 
دەبێــت. ئیتــر تیۆرگەلــی زانســتی و یاســایی لەالیــەن دروســتكەرانی سیاســەتەكان 
ــان  ــوون، ی ــەتەكان ب ــتكەری سیاس ــان دروس ــە خۆی ــرا ك ــەوە دان ــەو بیریاران و ئ
ــە بەریتانیــا رێژەیەكــی زۆر  ــە، ل ــە نموون ــە سیاســەتەوە نزیكبــوون. )ب ئــەوەی ل
لــە مێژوونووســان كــە كاریگەرییــان هەبــوو و چاوئەنــدازە كۆمەاڵیەتییــەكان و 
تەنانــەت رۆمانووســەكان و شــاعیران، پێوەندیــی راســتەوخۆیان لەتــەك كۆمپانیــای 
خۆرهەاڵتــی هینــد و وەزارەتــی ناوچــە كۆلۆنیالــەكان و بریكارییــە گشــتی و 
تایبەتەكانــی دیكــەی ئیمپراتۆرییەكــەدا هەبوو(.30تێبینــی بكــە كــە مــن ژمارەیەكــی 
ــری  ــر چەت ــە ژێ ــەورەكان، دەخەم ــە گ ــا مێژوویی ــە بنەم ــاكان، لەوان ــە ئیدع زۆر ل

ــۆر«ەوە. ــەی »تی وش
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and Imperialism، 1830-1914 (1987) ەــناوڕب اــهەورەه Williams، British Historians and the West Indies 
(1966) and Said، Orientaeism (1979). 
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بیریــاران لــە ئاســتێكی فراوانــدا تیۆریــان لــە ســەر گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی 
پێكدەهێنــا و ئــەم تیۆرانــە لــە جەوهەریانــدا، شــتێك نەبــوون جگە لــە دەربڕینێك، 
بــە مانــای ئــەوەی ســەلمێنەكانی تیــۆری باڵوبوونــەوە بریتیــن لــە یاســاگەلی 
ــەدەی  ــی س ــرد، دیبەیتەكان ــان ك ــتر تێبینیم ــۆرەی پێش ــەر بەوج ــتی. ه سرووش
ــی  ــی ســەربەخۆ« و الیەنگران ــۆری »داهێنان ــی تی ــوان هەڵگران ــە نێ ــەم، ل نۆزدەی
باڵوبوونــەوەدا، جگــە لــە دیبەیتگەلــێ لــە نێــوان دوو كۆپیــی تیــۆری باڵوبوونــەوەدا 
شــتێكی دی نەبــوون. لــە هــەردوو بلۆكەكــەدا، كۆمەڵێكــی گــەورە تیــۆر هەبــوون، 
ئامانجیان پشــتگیری بوو لە چاالكیی كۆلۆنیالیســتی و گەشــەپێدان و بەهێزكردنی 
بڕوابــوون، بــەوەی كــە كۆلۆنیالیســتیی ئەوروپایــی، لــە رووی زانســتییەوە بریتییــە 
لــە پرۆســەیەكی سرووشــتی، بەڵكــە ئــەوە پرســێكی بــێ چەندوچۆنــە، لــە یاســا 
كۆمەاڵیەتییەكانــی پێشــكەوتنی مرۆیــی )پێشــكەوتنی خێــزان و یاســا و دەوڵــەت 
و...هتــد(وە هەڵدەقوڵێــت. هەروەهــا لــە ســەر ئاســتی گشــتی، كارە دەســتپێكە 
ــەر  ــە س ــدا، ل ــە كۆتاییەكەی ــەم و ل ــەدەی نۆزدەی ــتی س ــە ناوەڕاس ــەكان، ل گرنگ
ــەر  ــە س ــان ل ــۆر و ورد و تاوتوێكراوی ــی جۆراوج ــوێ فیكرگەل ــۆن و ن ــژووی ك مێ
تیــۆری باڵوبوونــەوە و بــە دیاریكــراوی لــە ســەر هۆكارەكانــی گەشــەكردنی 
ــە  ــووە، ب ــەیی ب ــتی و هەمیش ــتا سرووش ــۆن ئێس ــە چ ــتە روو و ك ــا خس ئەوروپ
گەالنــی كۆلۆنیالــی بــەراورد بكرێــت. ئــەم بنەمــا مێژووییانــە هێنــدە گرنگــن، بــۆ 
پشــتگیریكردن لــە چاالكییــە داگیركارییــەكان لــە نێــوان گەالنــی ئەوروپــادا و 
ــی  ــۆ قەناعەتپێكردن ــان ب ــی كۆلۆنیالیزمی ــە سیســتمگەلی فێركاری ــێ ك ــر كات دوات
دانیشــتوانە رەچەڵەكییــەكان دادەڕشــت كــە چــۆن كۆلۆنیالیــزم بریتییــە لــە 

ــێ چەندوچــۆن و پێشــكەوتنخوازانە. پرۆســەیەكی سرووشــتی و ب

لــە بەنــدی دووەمــدا، هــەوڵ دەدەم باســی چەنــد تیۆرگەلێكــی باڵوبوونەوە بكەم 
كــە لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا بەردەســتەكی بــوون و پێوەندییەكــی تێهەڵكێشــیان 
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ــە  ــتن ل ــە چەقبەس ــوو، ب ــدا هەب ــەوەی ئەكادیمی ــتی و توێژین ــەك كۆلۆنیالیس لەت
ســەر ئــەو تیۆرانــە كــە بنەمــای ئەفســانەی بااڵدەســتیی مێژوویــی و فەرهەنگیــی 
ئەوروپــا پێكدەهێنــن. لێــرەدا پێویســتم بــەوە دەبێــت، ئــەوە بخەمــە روو، چــۆن 
تیــۆری كاســیكیی باڵوبوونــەوە بــە یەكســانی لەتــەك كۆلۆنیالیزمــی كاســیكیدا 
ســەریهەڵدا و بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم مەبەســتە، جەخــت لــە ســەر دوو تیــۆر دەكــەم 

كــە بــۆ روونكردنــەوە، گــوزارش لــەم تەوژمــە دەكــەن.

یەكێــك لــەم تیۆرانەیــە گریمانــی ئــەوە دەكات كە نائەوروپاییەكان گەشــەیان بە 
چەمكەكانــی خاوەندارێتیــی تایبــەت بــۆ ســەرچاوەگەلی مژادیی گرنگــی وەكو زەوی 
نــەداوە. دیــارە ئــەو تیــۆرەی جەختــی لــە ســەر خاوەندارێتیــی تایبــەت كردۆتــەوە، 
لــە ریشــەی كۆنــی ئەوروپایییــەوە و بەتایبەتــی یاســای زەویــی رۆمانــی و هەنــدێ 
خەســڵەتگەلی ژەرمەنیــی ئیدعاكــراو و تایبــەت بــە تاكەوانییــەوە ســەریهەڵداوە و 
ئەمەیــە كــە لــە رووی مێژووییــەوە، لــە شارســتانییەكانی دیكــەدا نەبــووە )و دواتــر 
خەســڵەتگەلە ئەقڵــی و فەرهەنگییــە پەیوەســت بــەم چەمكانەیــان نەبــووە(، بۆیــە 
شارســتانییە نائەوروپاییــەكان، لــە قۆناغێــك لــە ســەر پلــە پەیژەی گەشەســەندندا 
مانــەوە، نەیانتوانــی وێنــای خاوەندارێتیــی تایبەتــی راســتەقینە بكــەن. بۆیــە ئــەو 
ــە  ــوو. ل ــە ســەریاندا هەب ــە ســەپاندنی ســەرمایەداری ب ــە پێویســتییان ب خەڵكان
راســتیدا، تیۆرەكــە لــە بنەڕەتــدا لــە رێگەی پارێــزەران و بەڕێوەبــەر و كارگێڕەكان، 
ــتەكاندا  ــینگە كۆلۆنیالیس ــەكان و نووس ــتییە ئەوروپایی ــەزراوە كۆلۆنیالیس ــە دام ل
گەشــەی كــرد و تەنــێ یــەك ئامانجــی بەردەســتەكییان هەبــوو، ئەویــش بریتییــە 
لــە بونیاتنانــی بنەمــای یاســایی بــۆ بەگشــتیكردنی زەوی لــە گەلــە كۆلۆنیالــەكان، 
ــووە،  ــان نەب ــەم زەوییەی ــی ئ ــی خاوەندارێتی ــە ماف ــەو گەالن ــە ئ ــەی ك ــەو وەهم ب
ئەویــش لەبــەر ئــەوەی هیــچ تێگەیشــتنێكیان لــە ســەر خاوەندارێتیــی زەوی 
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نەبووە.31لەتــەك ئەوەیشــدا، ئــەم تیــۆرە توانــی ببێــت بــە ســەلمێنراو لــە فیكــری 
ســەدەی نۆزدەیەمــدا، تەنانــەت كارڵ ماركســیش رەزامەنــدی لــە ســەری دەربــڕی 
وبۆیــە تیۆرێكــی گــەورەی لــە ســەر گەشــەكردنی خاوەندارێتیی تایبــەت بەرهەمهێنا 
ــە  ــی ســەرمایەدارییە - ك ــە ســەر بنەماكان ــەی، ل ــە تیۆرەك ــەورە ل - بەشــێكی گ
ــەم  ــە ئ ــرد - ك ــەی ك ــە بڵێیــن گریمان ــتر وای ــان باش ــی - ی ــەوە باس ــە رێگەی ل
گەشــەكردنە بریتییــە لــە دیاردەیەكــی ئەوروپاییــی تایبــەت و دیــارە كۆلۆنیالیــزم 
لەتــەك هەمــوو خراپییەكیــدا، ســەرمایەداری لــە جیهانی نائەوروپاییــدا باڵوكردەوە، 
ئەمەیــش بریتییــە لــە پرۆســەی پێویســت، وێــڕای ئــەوەی بــووە هــۆی ئازاردانــی 
نائەوروپاییــەكان. بۆیــە تەنانــەت ماركســیزم كــە رەنگــە بــە دژەبــڕوای سیســتمی 
بــاو لــە ئەوروپــا، لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا دابنێیــن كــە تیــۆری باڵوبوونــەوە بــە 

شــێوەیەكی گــەورە لــە پێكهاتنیــدا بەشــداریكرد.32

ــەم  ــی ئ ــە وێنەكان ــگ ل ــی گرن ــە وێنەیەك ــە ل ــایی« بریتیی ــانەی بۆش »ئەفس
ــە  ــە ناوچ ــەوەی ك ــەوە، ب ــۆری باڵوبوون ــەی تی ــە بیرۆك ــە ل ــاوەڕە و بریتیی بیروب
كۆلۆنیالــەكان، یــان ئامــادە بــۆ ئــەوە، خەڵكیــان تیــادا نیشــتەجێ نەبــووە، 
ــوێنی  ــێ ش ــە ب ــك ك ــووە، خەڵكانێ ــادا ب ــان تی ــی كۆچەریی ــەوەی خەڵك ــان ئ ی
ــێ  ــك ب ــان زەویگەلێ ــە. ی ــدا نیی ــە زەوی ــان ل ــچ مافی ــە هی ــتەجێبوونن، بۆی نیش
ســەروەریی سیاســی و بــێ خاوەندارێتیــی ئابــووری بوونیــان هەبــووە، ئەركگەلــی 
ــە هەمــان شــێواز ســەریانهەڵداوە. هەمــان  ــە و ب ــان هەی كۆلۆنیالیســتیی لێكچووی

31. بڕوانە:
Thaper، Ancient Indian Social History: Some Interpretations (1978) and B. “Ideology and the 
Interpretation of Early Indian History” (1982)، and B. Chandra “Karl Marx، His Theories of Asian 
Societies، and Colonial Rule” (1981).

لە بەندی دووەمدا، بۆ ئەم بابەتە دەگەڕێینەوە.
32. بــە دیاریكــراوی، بڕوانــە بابەتەكــەی ماركــس »دەســەاڵتی بەریتانیــا لــە هینــددا« )1979( لــە دوا كاردا، ماركــس و 

ئەنجلــس بۆچوونێكــی نێگەتیڤانەتریــان لــە ســەر كۆلۆنیالیــزم بونیاتنــا، تــا رادەیــەك گەشــەیان بــە بیرۆكــەی دواكەوتنــی 
كۆلۆنیالیــزم دا: بڕوانە:

Blaut، The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism (1987 b) for a discussion..
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شــت دەبینیــن بــە ســەر بیروبــاوەڕی تۆكمــە جووتدەبێــت بــە تیــۆری پێشــووەوە، 
ئەویــش بریتییــە لــە تیــۆری »ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتــی« )وئەمەیــش لــە رووی 
خەمڵینــەوە كۆنتــرە، وەلــێ بــە شــێوەیەكی تــەواو لــە بیــری تیــۆری باڵوبوونــەوە 
لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا گەشــەیكردووە( و بەپێــی ئــەم تیــۆرە، نائەوروپاییــەكان 
ــەركوتكارییەكانەوە  ــە س ــتی حكومەت ــە دەس ــە ب ــت، بۆی ــان نابێ ــی ئازادیی چەمك
دەناڵێنــن كــە گشــت گەشــەكردنێك كۆتوبەنــد دەكــەن، تــا ئــەوەی ئەوروپاییــەكان 
ــە  ــە ب ــەوە )ك ــدا دەبینێت ــێوەی كۆلۆنیالیزم ــە ش ــۆی ل ــە خ ــن ك ــازادی دەهێن ئ
دژەئــازادی دادەنرێــت(. ئــەو تیۆرانــە و تیــۆری دیكــە كە لە تیــۆری باڵوبوونەوەەوە 
ــە  ــتیكردن ل ــۆ پاڵپش ــت، ب ــان پێدەكرێ ــش كاری ــا ئەمڕۆی ــتا ت ــواڵون، هێش هەڵق
بۆچوونــی میســۆلۆژیای بااڵدەســتی و تایبەتمەندیــی مێژوویــی و فەرهەنگــی 
ئەوروپــا. لــە بەنــدی دووەمــدا باســی ئــەم تیۆرانــە دەكەیــن كــە ئامانجــی ئەوەیــە 

ــەوە. ــەم قســە پڕوپوچــە پوچــەڵ بكات ئ

ــە قۆناغــی كۆلۆنیالیزمــی  ــە ل ــەوە بریتیی ــۆری كاســیكیی باڵوبوون قۆناغــی تی
ــج  ــرا و بەقازان ــی خێ ــەوەی ئەوروپای ــدا باڵوبوون ــەی تیای ــەو قۆناغ ــیكی، ئ كاس
بــووە، تــا ئــەوەی بااڵدەســتیی ئەوروپــا وا دەركــەوت كــە بریتییــە لــە یەكێــك لــە 
یاســاكانی سرووشــت. تیــۆری باڵوبوونــەوە ئــەم راســتییە رواڵەتییــەی رێكخســت، 
ــی و  ــی و فەرهەنگ ــتیی مێژووی ــەر بااڵدەس ــە س ــتی ل ــی گش ــێوەی تیۆرێك ــە ش ل
ــێ  ــەر ب ــە س ــەكان و ل ــوایی نائەوروپایی ــەر ریس ــە س ــی و ل ــی ئەوروپای بایۆلۆژی
ــەوەی  ــەوە و باڵوبوون ــەی باڵوبوون ــۆ پرۆس ــا ب ــتیی رەه ــی و تەندروس چەندوچۆن
خەســڵەتە ئەوروپاییــەكان بــۆ نائەوروپاییــەكان. تیــۆرە گشــتییەكەی باڵوبوونــەوە 
لــە شــێوەی بیروباوەڕگەلــی پراكتیكیــی جۆراوجــۆر، لــە گشــت كایەكانــی زانســتە 
ــەردا، پەلوپــۆی لێبووەوە.33هەروەهــا ئــەم  ــە هون ــە فەلســەفە و ل مرۆییــەكان و ل

33.بڕوانە بەندی دووەم.
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ــردن و  ــۆ راڤەك ــران، ب ــراودا پیادەك ــی دیاریك ــد حاڵەتێك ــە چەن ــە، ل بیروباوەڕان
پاســاوهێنانەوە بــۆ كارەكانــی كۆلۆنیالیســتی و ســەركوتكاری و چەوســاندنەوە و 
چەپاوكــردن. بەپێــی ئــەو تیــۆرە، هەمــوو ئەمانــە راســت و دروســت و ئەقاڵنــی و 

سرووشــتی بــوون.

تیۆری نوێی باڵوبوونەوە

ــە  ــۆن ل ــتی ناپلی ــەی شكس ــەو ماوەی ــر، ئ ــە وردت ــان ب ــەم، ی ــەدەی نۆزدەی س
ــاوەی  ــە م ــوو ل ــی ب ــەوە، بریت ــی جیادەكات ــی جیهان ــن جەنگ ــەرەتای یەكەمی س
ئاشــتی و پێشــكەوتنی رێژەیــی بــۆ ئەوروپاییــەكان. كۆلۆنیالیــزم پاڵپشــتی ئــەم 
ــزی كاری  ــازاڕ و هێ ــە و ب ــی كەرەس ــەی فەراهەمكردن ــە رێگ ــرد، ل ــەیەی ك پرۆس
ــا  ــن. هەروەه ــدا نیشــتەجێ بب ــەكان تێی ــەوەی ئەوروپایی ــۆ ئ ــەرزان و زەوی، ب ه
ــە دژوازییــە ناوەكییەكانــی ئەوروپــای چارەســەركرد. دیــارە  كۆلۆنیالیــزم گەلــێ ل
ــۆی، دوو  ــی شــوێن ب ــا و فراوانبوون بیرۆكــەی گەشەســەندنی شارســتانیی ئەوروپ
رەهەنــدی جیاوازبــوون بــۆ هێزێكــی مێژوویــی كــە لــەو كاتــەدا بــاو بــوو و ئەمــە 

ــەوە. ــۆری باڵوبوون ــی تی ــەی بنەڕەتی ــە بیرۆك ــوو ل ــی ب بریت

ــە  ــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا گــۆڕان. جیهــان ل ــە ل ــێ هەمــوو ئەمان وەل
رووی قەبــارەوە دیاریكــراوە، بۆیــە دەبــوا پاوانخــوازی و فراوانكردنی شــوێن كۆتایی 
ــال،  ــە كۆلۆنی ــی ب ــی نائەوروپای ــت جیهان ــاڵی 1900 گش ــی س ــە هاتن ــت. ب پێبێ
یــان شــوێنی ســەروەری، یاخــود شــوێنگەلی نیمچــە كۆلۆنیــال و ناوچەگەلــی 
نیشــتەجێبوون بــوو. ئــەم گۆڕینــە لە بــارودۆخ، گۆڕینــی بیركردنــەوەی لێكەوتەوە: 
ئێســتا كێشــەی بنەڕەتــی بــوو بــە چەپاوكــردن و پارێــزگاری لــە ســەروەری 
ــەوە  ــە پاوانكاریی ــات، ب ــەكە وایلێه ــتا پرس ــتمانیدا. ئێس ــی نیش ــە رووی بەرگری ب
پەیوەســت نەبێــت، بــە ئەنــدازەی ئــەوەی پێوەنــدی بــە بەدیهێنانی هاوســەنگییەوە 
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هەبــوو. لــە هەمــان كاتــدا، ملمانێــكان لــە نێــوان هێــزە ئەوروپاییەكانــدا - ملمانێ 
ــی  ــۆ جەنگ ــوو ب ــر ب ــوو و گەورەت ــەردەوام ب ــەكان - ب ــە كۆلۆنیال ــەر ناوچ ــە س ل
نێوانیــان. خێــرا دوای یەكەمیــن جەنگــی جیهــان، مــاوەی بــێ بازاڕییــە مەزنەكــە 
ــوان 1914 و 1945دا،  ــە نێ ــی، ل ــی جیهان ــن جەنگ ــە دووەمی ــر، ل ــن. دوات دەبینی
ــوازی  ــكەوتن و پاوانخ ــەی پێش ــەر بیرۆك ــە س ــان ل ــەكان چەقی ــە ئەوروپایی ئەقڵ
نەبەســت، بەڵكــە لــە ســەر پرســیار لــە ســەر چۆنیەتــی رێگەگرتــن لــە قەیــران و 
ئەویــش بریتییــە لــە چۆنیەتــی پارێــزگاری و گەڕانــەوە بــۆ ئاشــتی و بووژانــەوە. 

وشــەی نهێنــی بریتــی بــوو لــە ئارامــی و ئاســوودەیی.

بیرۆكــەی بنەڕەتیــی تیــۆری باڵوبوونــەوە لەتــەك ئــەم حاڵەتــە فیكرییــەدا 
ــی  ــە تیۆرەكان ــوون ل ــی ب ــەدا، بریت ــەو ماوەی ــاوەكان ل ــاوەڕە ب ــا. بیروب نەدەگونج
جێگیربــوون و هاوســەنگی، نــەك تیۆرەكانــی پاوانخــوازی. بنەماكانــی ئابــووری 
چەقیــان لــە ســەر تیۆرەكانــی زانیــاری ئابووریــی بەریتانــی كینــز34 بەســت كــە لــە 
ــیپی  ــادا، پرەنس ــواری جوگرافی ــە ب ــێ ل ــە. وەل ــەنگی بەرپای ــەی هاوس ــەر بیرۆك س
»هەریمگەرایــی« بــاو بــوو و ئەویــش بریتییــە لــە بیرۆكــەی ئــەوەی چــۆن بەشــگەلی 
جۆراوجــۆر هەیــە لــە جیهانــدا ســەقامگیرن و پێكەوە بەســتراون و ســنووری روونیان 
هەیــە و بــەو ئاراســتەیە دەڕۆن كــە لــە ســەر ئــەو حاڵەتــە بمێننــەوە. وەلــێ 
زانســتی مرۆڤناســی جەختــی لــە ســەر دوو تیــۆری هاوســەنگی دەكــرد: یەكەمیــان 
ــۆ سیســتمە كۆمەاڵیەتییــەكان  ــەرككاری« و ئەوەیــش مۆدێلێكــە ب ــە »ئ بریتییــە ل
)و فەرهەنگــەكان(، بــۆ راســتكردنەوەی هەڵەكانیــان، بــە ســەقامگیر و بــە توانســت 
دادەنرێــت. دووەمیــان بریتییــە لــە »رێژەیــی فەرهەنگــی« و لە جەوهەریدا بانگەشــە 

دەكات بــۆ ئــەوەی هــەر فەرهەنگێــك بەهــای ناوەكیــی خــۆی هەیــە. 

Keynesian Economics .34: تیــۆری ئابووریــی بونیاتنــراو لــە ســەر بنەمــای راوبۆچــوون و بیرۆكەكانــی 
زانیاریــی بەریتانــی جــۆن ماینــەرد كینــز بانگەشــە بــۆ ئابووریــی تێكــەڵ دەكات كــە دەوڵــەت و كەرتــی تایبــەت 

پێكــەوە رۆڵێكــی گرنگــی تیــادا دەگێــڕن.
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ــدا كاریــان  ــاو گەالنــی ناوچــە كۆلۆنیالەكان ــە ن زانیارانــی بــواری مرۆڤناســی، ل
كــرد و ئــەم دوو تیــۆرە بــە سیاســەتی كۆلۆنیالیســتییەوە پەیوەســت بــوون، 
ــێوییەكی  ــەر پش ــە ه ــن ل ــەر رێگەگرت ــە س ــوورە ل ــەوەی س ــای ئ ــەر بنەم ــە س ل
ــزاكان و هێــزی كار  ــی زەوی و كان ــە چەپاوكردن ــە كاتێكــدا رێگــە ب نیشــتمانی، ل
لەالیــەن ئەوروپاییەكانــەوە دەدات.35بۆیــە پرەنســیپەكانی هاوســەنگی باڵوبوونــەوە 
ــە ســەر  ــە ســەدەی بیســتەم، ب ــەم ل ــوەی یەك ــەی نی ــاوەی زۆرب ــە م ــە ل و رەنگ

ــن. ــدا زاڵبووبێت ــری ئەوروپایی فیك

لەم ماوەیەدا، تیۆری باڵوبوونەوە تووشــی ئاوابوونی بەشــەكی بووەوە. هێشــتا 
پرەنســیپەكانی تیــۆری باڵوبوونــەوە، بە ســەر بابەتــە مێژوویــی و جوگرافیاییەكانی 
خوێندنــدا زاڵبــوون، بــە شــێوازی بیركردنــەوەی ســەدەی نۆزدەیــەم كــە لــە 
ــا،  ــە ئەفەریقی ــۆ شارســتانی ل ــەوەی ســوودمەند، ب ــەوە و باڵوبوون ســەر باڵوبوون
ئاســیا و ئەمەریــكای التیــن )كــە بــە هاوســەنگی لێیانــەوە دەهــات(36و بیرۆكــەی 
مەبەســتخوازی )تیلیۆلۆژی(37لــە خۆرئــاوادا چەقیبەســتبوو و بــەم شــێوەیە. 
دیــارە، پرەنســیپە توندڕەوەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە لــە فیكــری كۆمەاڵیەتیــدا، 
ئەوەی پێشــتر باســمانكرد و تا ئێســتایش گەشــە دەكات و باسوخواســی لە ســەر 
دەكرێت.38نابــێ بڕوامــان بــەوە هەبێــت كــە نشوســتی تیــۆری باڵوبوونــەوە، وەكــو 
ــە بیرۆكــەی  ــە پاشەكشــێیەك ل ــەكان، ب ــە فەرهەنگیی ــۆ جووڵەكیی پرەنســیپێك ب
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الیەنگیــری دابنرێــت. ئــەو تێگەیشــتنەی گوایــە نائەوروپاییــەكان كەمتــر هۆشــیارن 
ــەرە و  ــز و كاریگ ــا ئێســتایش بەهێ ــە، ت ــەو بابەت ــەرن و شــتی ل ــر داهێن و كەمت
رەنگــە بەهێزتــر بێــت، چونكــە ئــەو ماوەیــە بریتــی بــوو لــە مــاوەی نازیــزم و شــتی 
ــی  ــتیی بۆماوەی ــەدا، نەژادپەرس ــەو ماوەی ــوو ل ــاوەڕ و ئەوەب ــە بیروب ــۆرە، ل لەوج
ــدا  ــدی دووەم ــە بەن ــەك الیەنگــری. ل ــە زانســت ن ــە ل ــەوەی بریتیی ســەریهەڵدا، ب

دەگەڕێینــەوە ســەر ئــەم بابەتــە.

ــی،  ــەوە، دوای دووەمیــن جەنگــی جیهان ــە تیــۆری باڵوبوون ــوێ ل شــێوازێكی ن
ــەرهەڵدانی  ــتەكان و س ــە كۆلۆنیالیس ــهێنانی ئیمپراتۆریەت ــەردەمی هەرەس ــە س ل
ــرد،  ــازە گەشەســەندووەكاندا ناوبانگــی دەرك ــە ت ــە واڵت »جیهانێكــی ســێیەم« ل
وەلــێ خاوەنــی ســەروەریی یاســایی بــوون. دیــارە ئــەم پرەنســیپە كــە ئەمــڕۆ بــە 
»تازەگــەری« یــان »باڵوبوونــەوەی تازەگــەری« ناســراوە، لــە كۆتایــی چلــەكان 
و ســەرەتای پەنجاكانــدا ســەریهەڵدا. یەكســەر دوای خۆبەدەســتەوەدانی یابــان لــە 
ســاڵی 1945 دا، بــە روونــی دەركــەوت، ژمارەیــەك لــە واڵتــە كۆلۆنیالــەكان، رەنگە 
ســەربەخۆیی دەســتەبەر بكــەن كــە ئیتــر هێــزی رزگاربــوون گەلــێ بەهێــز بــوو و 
ــزە كۆلۆنیالیســتەكان، جگــە  ــی، گشــت هێ ــن جەنگــی جیهان ــی دووەمی دەرەنجام
ــتیان  ــان ویس ــوون. هەمووی ــز ب ــێ هێ ــكا ب ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــە ویایەت ل
ــەوەی ســەرچاوەی  ــەر ئ ــن، لەب ــان نەب ــی خۆی ــە كۆلۆنیالەكان ــتبەرداری واڵت دەس
قازانجــی زۆربــوون لــە رابــردوودا و بــەو گریمانــەی كــە لــە ئاینــدەدا چــی لێدێــت. 
هــەر هێزێكــی كۆلۆنیالیستەیشــێوازی راووڕێــوی بــە شــێوازی تایبەتــی خــۆی 
ــدێ  ــان، هەن ــی خۆی ــە كۆلۆنیالەكان ــە واڵت ــتبەرنەدان ل ــۆ دەس ــا، ب ــەكار دەهێن ب
جــار پەنایــان دەبــردە بــەر بەكارهێنانــی هێــز، بــۆ ســەركوتكردنی بزووتنەوەكانــی 
ــتییانە  ــێوەی ئاش ــە ش ــییان ب ــەربەخۆیی سیاس ــار س ــدێ ج ــوازی و هەن رزگاریخ
ــدا دەســەاڵتی  ــە تیای ــەی ك ــەو ناوچان ــەوە ل ــە رك و كین ــێ ب پێدەبەخشــین، وەل
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ــوو.39 كۆلۆنیالیســتی مەحــاڵ ب

گشــت ناوچــە كۆلۆنیالــەكان، لــە مــاوەی كۆلۆنیالیزمــی كاســیكیدا، تێربــوون 
بــە پەیامێكــی ئایدیۆلــۆژی كــە بریتــی بــوو لــەوەی پێویســتە پێشــكەوتنی ئابووری 
و كۆمەاڵیەتیــی گەالنــی كۆلۆنیــال، لــە رێگــەی باڵوبوونــەوەی »تازەگــەری« لــە 
هێــزی كۆلۆنیالیســتییەوە رووبــدات. تازەگــەری بــە مانــای باڵوبوونــەوەی ئابووریــی 
ــەوەی  ــتەكانە( و باڵوبوون ــی كۆلۆنیالیس ــە ه ــەورەكان ك ــەزراوە گ ــە دام ــوێ )ل ن
سیســتمێكی كارگێڕیــی گشــتی و نــوێ ) پەیكــەری سیاســیی كۆلۆنیالیســتی( و 
هەروەهــا باڵوبوونــەوەی بونیــادی بنەڕەتیــی تەكنەلۆژیــی نــوێ ) پــرد و بەنــداو 
و شــتی لــەو جــۆرە، لــە رێگــەی كۆلۆنیالیســتەكانەوە دروســت دەكرێــن( و شــتی 

لــەم بابەتــە.

ئــەو  راســتیدا  لــە  وەلــێ  ناودەبەیــن،  ئایدیۆلــۆژی  پەیامێكــی  بــە  ئەمــە 
كۆلۆنیالیســتانە بڕوایــان بــەوە هەبــوو كــە هەســتیان كــرد بــە راســتی، ئەركەكەیان 
ــەوە  ــەو گەالن ــەوەی شارســتانییەكەیاندا دەبینییــەوە، بــەالی ئ ــە باڵوبوون خــۆی ل
كــە لــە ژێــر سەرپەرشــتیی كۆلۆنیالیســتیدان. لــە راســتیدا، ئــەو ئەركەیان ســامانی 

39. دیــارە، بەنــدە لێــرەدا ئــەو رایــە بــاوە رەتدەكەمــەوە كــە لەنێــوان توێــژەرە ئەوروپییەكانــدا هەیــە، گوایــە 
ناوچــە كۆلۆنیالــەكان بــە زۆرەملــێ چــۆڵ نەكــراون. ئــەم رایــە لەالیــەن توێژەرانــەوە لــە جیهانــی پێشــووی 
ــدێ دوورگــەی بچــووك كــە چیتــر  ــە هەن ــەوە. رەنگــە راســت دەرچێــت ســەبارەت ب كۆلۆنیالیســتیدا رەتكرای
قازانجــی باشــیان بــۆ دەوڵەتــە كۆلۆنیالیســتەكان لێناكەوێتــەوە، وەلــێ تەنانــەت ئــەو هۆكارانەیــش بــە 
جــدی دادەنرێــن. پێویســتە تێبینــی ئــەوە بكەیــن، ویایەتــە یەكگرتــووەكان لــە كۆتایــی دووەمیــن جەنگــی 
ــووس  ــی چارەن ــی دیاریكردن ــە ماف ــی ب ــەداوە و دان ــال ن ــی كۆلۆنی ــچ واڵتێك ــە هی ــدا، ســەربەخۆیی ب جیهانی
)بــە سەربەخۆییشــەوە( بــۆ پۆرتۆریكــۆ، دوورگەكانــی فێرجــن، ئەلمارینــاز و...هتــددا نەنــاوە. وەلــێ هێــزە 
كۆلۆنیالیســتەكانی دیكــە، دەبــوا هەمــان هەڵوێســت وەربگــرن، ئەگــەر توانســتی ئەوەیــان هەبــا، بــۆ ئــەوەی 
لــە رووی هێــزی الیەنگــری ســەربەخۆییەوە ئــەو كارە بكــەن، ئیتــر لــەم جــۆرە حاڵەتانــەدا، وەكــو دوورگەكانــی 
ئەندیــزی رۆژهەاڵتــی هۆڵەنــدی، ئیندۆچینــای فەرەنســی، كینیــا، ئەنگــۆال، مۆزەمبیــق و واڵتانــی دی، 
ــەك و  ــزی چ ــی هێ ــە بەكارهێنان ــن، ب ــتكەوتەكانیان نەب ــتبەرداری دەس ــان دا دەس ــتەكان هەوڵی كۆلۆنیالیس

ــە: ــدە پێشكەشــكراوە ل ــی بەن ــا. راوبۆچوون شكســتیان هێن
Blaut، The National Question (1987b)، chap. 4، and Blaut and Figueroa، Aspectos de la cuestion 
nacional en Puerto Rico (1988).
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زۆری بــۆ واڵتەكانیــان هێنــا و ئەمــە گەلــێ لۆژیكییــە بۆیــان )گریمانــەی شەشــەمی 
تیــۆری باڵوبوونــەوە وەبیربهێنــەرەوە(. لــە دۆخــی نوێــدا، كۆلۆنیالیســتەكان ناچــار 
ــەری«  ــی »تازەگ ــە پەیام ــەن ك ــەت پێبك ــتەكان قەناع ــە كۆلۆنیالیس ــوون گەل ب
هێشــتا رەوابوونــی خــۆی هەیــە و كاری پێدەكرێــت و بــۆ بەدیهێنانــی ئەمــە 
ــتی  ــە ویس ــت ل ــا دەس ــت، ت ــەكان كردبێ ــە كۆلۆنیال ــە گەل ــان ب ــە قەناعەتی رەنگ
خۆیــان، لــە ئایدیالــی ســەربەخۆیی سیاســی هەڵبگــرن و ئایدیالێكــی سوودبەخشــی 
ــووری و  ــەكردنی ئاب ــە گەش ــە ل ــش بریتیی ــی و ئەوی ــتر دەزان ــە باش ــان ب دیكەی
ــێ  ــە و شــارەزایانەی كۆلۆنیالیســتدا. وەل ــر دەســەاڵتی ژیران ــە ژێ ــی، ل كۆمەاڵیەت
لــە كاتــی پێداگرتنیــان لــە ســەر ســەربەخۆیی، ئــەوا ئــەم ئایدیۆلۆژییــە دەتوانێــت 
قەناعــەت بــەو گەلــە بــكات كــە ئازادیــی خــۆی دەســتەبەر دەكات كــە تاكــە رێگــە 
بــۆ گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری، بریتییــە لــە مانــەوە لــە ســەر ئابووریــی 
كۆلۆنیالیســتی، واتــە رێگــەدان بــە دامــەزراوە كۆلۆنیالیســتەكان و بانكــەكان بــۆ 
ئــەوەی لــە ســایەی سیســتمی نوێــدا، درێــژە بــە كارە )پــر قازانج(كەیــان بــدەن، 

ئــەو سیســتمەی كــە ئەمــڕۆ بــە »كۆلۆنیالیســتی نــوێ« ناودەبرێــت.

ئێســتا گشــت هێــزە كۆلۆنیالیســتەكان هەڵمەتێكــی گەورەیان، بــۆ چڕكردنەوەی 
پرۆســەی گەشەســەندنی ئابووریــی كۆلۆنیالیســتی دەســت پێكردووە.40نابــێ وا 
ــە )cynical(ی  ــە رامانێكــی كەلبییان ــە ل ــەوەی بریتیی ــەدا، ب ــەم رامان ــن ب بڕوانی
ــە یــادت بێــت، چــۆن تیــۆری باڵوبوونــەوەی كردەیــی  هەلپەرســت یــان دووڕوو: ل
ــۆ كۆلۆنیالیــزم و كۆلۆنیــال پێكــەوە و  ــەوەی پڕقازانجــە ب ــی ب كۆلۆنیالیســتی زان
ئــەوەی كــە توخمــە هونــەری و مرۆییــە پەیوەســتەكان بــە چاالكییــە گەشەســەندنە 
40. نموونەی روونكەرەوە بریتییە لە »پرۆســەی دەســتپێكەر« لە پۆرتۆریكۆ و گەشەســەندنی كۆلۆنیالیســتی 
و بەرنامــەی رەخســاء لــە چەنــد بەشــێك لــە ئیمپراتۆریــی بەریتانــی و زیاتربوونــی تەرخانكردنــی پــارە بــۆ 
ــی كۆلۆنیالیســتی  ــی تەندروســتی و كشــتوكاڵی كۆلۆنیالیســتی و دروســتكردنی زانكۆگەل بەڕێوەبەرایەتییەكان
و شــتی لــەم بابەتانــە. ئــەم بەرنامانــە وێــڕای ئامانجــە سیاســییەكانیان )گەلــێ جــار هێــزی كاری هونــەری 

تیایانــدا پەردەپــۆش دەكرێــت( گەلــێ سەرســووڕهێنەر بــوون.
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كۆلۆنیالیســتەكانەوە، بــەو قەناعەتــە گەیشــتن كــە كار بــۆ بووژاندنــەوەی گەلــی 
ــب درا،  ــی هاوتەری ــە هەڵمەتێك ــە ب ــدا، گەش ــان كات ــە هەم ــەن. ل ــال دەك كۆلۆنی
ــە  ــە واڵت ــووری ل ــەكردنی ئاب ــۆ گەش ــێوەیش ب ــان ش ــەقامگیركردن و هەم ــۆ س ب
ســەربەخۆكاندا، لەالیــەك لــە رێگــەی نوێنەرانــی نەتــەوە یەكگرتووەكانــەوە و 
لەالیەكــی دیكــەوە لــە رێگــەی رێكەوتنەكانــی كۆمەككردنــی دوانەیی.41ئێســتا 
ویایەتــە یەكگرتــووەكان بریتییــە لــە هێــزی پێشــەنگی ئابــووری و لــە واڵتانی تازە 
ــی.  ــە كۆمەككارییەكان ــی بەرنام ــە دانان ــدا، دەســتیكردووە ب گەشــەكردووی جیهان
نابــێ كەڕەتێكــی دی ئــەم راوبۆچوونــە وەالوە بنێیــن، لەبــەر ئــەوەی هەلپەرســتانە 
هەبــوو،  گەشــبینانە  گەلــێ  ئایدیۆلۆژییەكــی  ماوەیــەدا،  لــەم  دووڕووە.  یــان 
پێیوابــوو كۆتایــی جەنگــی جیهانــی بریتییــە لــە ســەرەتای چاخــی گەشــەكردن، 
چاخێــك تیایــدا نەتــەوە پێشــكەوتووەكان كار بــۆ دابینكردنــی خۆشــگوزەرانی و 

ــدا دەكــەن. ــەوە هەژارەكان ــە نەت گەشەســەندن ل

سیاســەتی دژ بــە كۆلۆنیالیســتی باڵوبــووەوە و گەلــێ لــە بزووتنەوەكانــی 
رزگاریخــواز و واڵتانــی تــازە ســەربەخۆ، ئەگــەری كۆلۆنیالیزمــی نوێیــان رەتدایەوە، 
یــان بــە دەركردنــی دامــەزراوە بیانییــەكان )بەوجــۆرەی ئەندۆنیزیــا ئەنجامــی دا( 
ــی  ــی نوێ ــش تەكانێك ــەی سۆشیالیســتی. ئەمەی ــی كۆمەڵگ ــە هەڵبژاردن ــود ب یاخ
بــە پــرۆژەی باڵوبوونــەوەی تازەگــەری دا. ئــەو هەواڵنــەی خوازیــاری گەشــەكردن 
بــوون، لــە رێگــەی تەشــەكردنەوە چڕبوونــەوە، بــەو هیوایــەی ســەركەوتنیان 
بــۆ رەتدانــەوەی واڵتــەكان بــۆ ئــەو ئەگەرانــەی دژ بــە بیانییــەكان و دژ بــە 
ســەرمایەداری بــوون. وەلــێ هەڵبژاردنــی هــەر یەكێــك لــەم دوو ئەگــەرە، وا 
ــی  ــۆڤیەت و چین ــی س ــەك یەكێتی ــوون لەت ــی بەحزبایەتیب ــو بڵێ ــەوت وەك دەرك
ــەوەی تازەگــەری، وەكــو  ــوو گرنگیــی پــرۆژەی باڵوبوون لێبكەوێتــەوە و لێــرەوە ب

41. گەلــێ جــار ئــەم كارە بریتــی بــوو لــە درێــژەی راســتەوخۆی كاری هونەریــی كۆلۆنیالیســتی لەتــەك هەمان هێــزی كاردا 

و ئێســتا »شــارەزای بیانــی« یــان »شــارەزای نەتــەوە یەكگرتــووەكان« و نــەك »كارمەنــدی هونەریی كۆلۆنیالیســتی«یە.
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ــە  ــە شــەڕی ســارددا ســەریهەڵدا. ل ــی سیاســەتی دەرەكــی ل ــە كارەكان یەكێــك ل
ســاڵی 1959دا، ســەركەوتنی شۆڕشــی كوبــا بایەخێكــی گەورەتــری بــە پرۆژەكــە 
دا، بــەالی ویایەتــە یەكگرتووەكانــەوە كــە دواتــر گرنگییەكــی گــەورەی بــە 
گەشــەكردنی ئابــووری و تازەگــەری و بــە دیاریكــراوی لــە ئەمەریــكای التینــدا دا 

ــرد.42 ــەورە دەك ــۆ راكێشــانی ســەرمایەگوزاریی گ ــە بانگەشــەی ب ك

كــە  بیرۆكــە  و  فیكــر  كۆمەڵــێ  لــە  بریتییــە  باڵوبوونــەوە  نوێــی  تیــۆری 
بارودۆخەكانــی لــە جیهانــی ســێیەمدا پێكدەهێنــا و پێكیدەهێنێــت. دیارە پرۆســەی 
باڵوبوونەوەی تازەگەری، بەوجۆرەی دروســتكەرانی سیاســەتی گشــتی و دامەزراوە 
تایبەتــەكان پیــادەی دەكــەن و بەوجــۆرەی بیریــاران پیایــدا دەڕوانــن )الی كــەم 
لــە واڵتــە زلهێــزە كۆلۆنیالیســتەكانی جارانــدا( بــە پرۆســەیەك دادەنرێــت، واڵتانــی 
ــە ســەر  ــن ل ــدی دەربڕی ــی رەزامەن ــە رێگەگەل ــەوە، ل ــە رێگەی ــی ســێیەم، ل جیهان
باڵوبوونــەوەی بــەردەوام و گەشەســەندوو بــۆ داهاتــە ئابوورییــەكان و تەكنەلۆژیــا 
لــە واڵتــە كۆلۆنیالیســتەكانی جارانــەوە، بووژانــەوە و خۆشــگوزەرانی بەدیدەهێنــن. 
ئــەو پرۆســەیەی كــە ئێســتا هەروەكــو جــاران، بــە گەلــێ پــڕ قازانــج بــۆ الیەنــی 
دووەم لێكدەدرێتــەوە. دیــارە، سیســتمی بیروبــاوەڕی تیــۆری باڵوبوونــەوە ئامــاژە 
دەكات بــۆ ئــەوەی ئــەم پرۆســە پڕقازانجــە بــۆ هەموانــە و وەكــو ســەدەی رابــردوو، 

بــە راســت و دروســت و بــە ئەقاڵنــی و بــە سرووشــتی دەزانرێــت.

ــە ســاڵی 1993 دا یەجــگار  ــاوەكان ل ــە ب ــە، بیرۆك ــەوەدا نیی ــان ل ــارە گوم دی
جیــاوازن، بــە پێچەوانــەی ئەوانــە جــاران لــە ســاڵی 1893دا باوبــوون، بۆیە هەڵەیە 
وا بزانیــن تیــۆری نوێــی باڵوبوونــەوە، هــەر هەمــان تیــۆری كاســیكیی باڵوبوونــەوە 
بێــت. نەژادپەرســتیی بایۆلــۆژی چیتــر بەشــێك نییــە لــە مۆدێلەكــە )هەروەكــو لــە 
بەنــدی دووەمــدا دەبینیــن( و تەنــێ كەمــێ لــە بیریــارە ئەوروپاییــەكان پێیانوایــە، 
42. بۆیــە هاوپەیامنــی بــۆ پێشــكەوتن بریتــی بــوو لــە دامەزراوەكانــی ئاشــتی، بەرزبوونــەوەی دانی پــارە بــە نوێنەرایەتییە 

هونەرییــەكان و ئابوورییــەكان بــۆ كارگێــڕی لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان و شــتی لــەو بابەتە.
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ــە  ــر ل ــن و دوات ــەكردن نی ــۆ گەش ــی ب ــرەی ناوەك ــی بەه ــەكان خاوەن نائەوروپایی
ــوون،  ــەكان نەب ــەرچاوە ئایینیی ــەن. س ــەكان ناگ ــتی ئەوروپایی ــە ئاس ــدا ب كۆتایی
هەروەهــا ئــەو تێگەیشــتنەی كــە خودایەكــی مەســیحی هەیــە، ئــەوە كــە دەســتی 
ــەكان  ــی ئەوروپایی ــەك پێشــینانە ئیدعاكراوەكان ــە هەمــوو شــتێك كــردووە، لەت ب
ــی  ــە ســەر ئەوان ــەردەوام ب ــۆ ســەركەوتنی ب ــوو ب ــە ســەرزەویی ئینجیــل و ئەوب ل
ــە  ــدێ ل ــی هەن ــی مێژووی ــوو. مەزنی ــاو نەب ــر ب ــرد، چیت ــی ك ــدا رێبەرایەتییان دی
ــەك  ــەك ی ــێ لەت ــراو )وەل ــێكی بڕواپێك ــۆ پرس ــەكان ب ــتانییە نائەوروپایی شارس
ــر  ــیارن و كەمت ــر هۆش ــتانییانە كەمت ــەم شارس ــە ئ ــش ئەوەی ــی كارا، ئەوی مەرج
داهێنــەرن وەك لــە شارســتانیی ئەوروپایــی، لــە بەنــدی دووەمــدا بــاس لــەم بابەتــە 
دەكەیــن(. دوای چارەكــە ســەدەیەك لــە بڕوابوونــی كوێرانــە، بــەوەی باڵوبوونەوەی 
ــن  ــت، دەبینی ــوێنێكدا دەهێنێ ــوو ش ــە هەم ــووری ل ــەپێدانی ئاب ــەری گەش تازەگ
ــی  ــارەوە راوبۆچوون ــەم ب ــەكان، ل ــژەرە ئەكادیمیی ــەكان و توێ ــارەزا ئەوروپایی ش
خۆیــان راســتدەكەنەوە، بەتایبەتــی لــە ســەر بــڕوای ســاویلكەی پێشــووی خۆیــان، 
بــە بیرۆكــەی ئــەوەی باڵوبوونــەوەی تەكنۆلۆژیــای نــوێ لــە بــواری كشــتوكاڵیدا كە 
بریتییــە لــە كلیلــی گەشــەكردنی ئابــووری، ئــەو كلیلــەی بــە »دەرچــوون بــەرەو 

گەشــەكردنی بــەردەوام« ناودەبرێــت پاشەكشــێ دەكــەن.

وەلــێ وێــڕای هەموو ئەمانــە، گریمانە بنەڕەتییەكانی تیۆری باڵوبوونەوە هێشــتا 
بەرپــان. هێشــتا بڕوایــان بــەوە هەیــە كــە نــاوەوە یــەك سرووشــتی فەرهەنگیــی 
ــە  ــتا ب ــێ ئێس ــە، وەل ــەی هەی ــتێكی دیك ــش سرووش ــە و دەرەوەی ــی هەی بنەڕەت
وەرگرتنــی یابــان لــە بلۆكــی نــاوەوەدا. هێشــتا بڕوایــان وایــە، ئەوروپاییــەكان لــە 
رابــردوودا توانســتیان بــۆ پێشــكەوتن دەربــڕی كــە لــە شارســتانییەكانی دیكــە لــە 
مێــژوودا ئــەوە نابینیــن، تەنــێ لــە یــەك شــوێن، یــان دوو شــوێنی دیكــەدا نەبــێ. 
وێــڕای ئــەوەی كــە توێــژەرە ئەوروپایییــە ئەكادیمییــەكان چیتــر پێداگــری ناكەن لە 
ســەر ئــەوەی كــە جیاوازیــی بنەڕەتــی لــە نێــوان نــاوەوەی پێشــكەوتوو و دەرەوەی 
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چەقبەســتوودا بــەردەوام دەبێــت و لــە ئاینــدەی تاهەتاییــدا وا دەمێنێتــەوە، وەلــێ 
زۆربەیــان لــە ســەر ئێســتا و ئاینــدە دەنووســن، بەوەی ئــەم جووڵەكییــە بنەڕەتییە 
ــان راســتدەكەنەوە و  ــی یاب ــە قەبوڵكردن ــە ب ــاو وێنەك ــەردەوام دەبێــت ) ناوبەن ب
ناوبەناویــش رەنگــە كۆمەڵگــە بچووكەكانــی خۆرهەاڵتــی ئاســیا لــە نــاو نــاوەوەی 
ــە بەنــدی داهاتــوودا،  چاالكــدا وەربگــرن(. وەلــێ ئەمــڕۆ و هەروەكــو دەیبینیــن ل
كۆمەڵێكــی بچــووك هەیــە، وەلــێ تــازە گەشەســەندوو لــە توێژەرانــی ئەكادیمیــی 
ئەوروپایــی كــە لەتــەك بیرۆكــە نوێكانــدا یەكدەگرنــەوە كــە لــە توێژینــەوەی 
ئەكادیمیــی نائەوروپاییــی لــە كۆمەڵگەكانــی دوای كۆلۆنیالیســتییەوە هەڵدەقوڵێــن 
و ئــەم بیرۆكانــە گومانیــان لــە مۆدێلــی باڵوبوونــەوە هەیــە و لــە ســەر بااڵدەســتیی 

نــاوەوە بــە ســەر دەرەوەدا، نكوڵــی لــە وێناكارییــە مێژووییەكانیــان دەكــەن.

مۆدێلەكانی جیهان و گرنگیپێدانە جیهانییەكان

تیــۆری باڵوبوونــەوە تیۆرێكــی الوازە. هەروەكــو لــەم كتێبــەدا باســی دەكــەم، 
گــوزارش لــە مێژوویەكــی بــاش و جوگرافیایەكــی بــاش ناكات. وەلــێ كاریگەرییەكی 
ــژ  ــۆ ماوەیەكــی دوور ودرێ ــواری توێژینــەوەی ئەكادیمــی و ب ــە ســەر ب گــەورەی ل
ــی،  ــی توالن ــۆ ماوەیەك ــی ب ــە خەڵك ــن ك ــە بكەی ــەو راســتییە راڤ ــە. چــۆن ئ هەی
ــێ  ــتە كەم ــت؟ پێویس ــراپ هەبێ ــی خ ــتیی تیۆرێك ــتی و دروس ــە راس ــان ب بڕوای
ئــاوڕ لــەم پرســیارە بدەینــەوە، بــەر لــەوەی بچینــە ســەر باســوخواس لــە ســەر 
ــۆ ســەر باســوخواس  ــك و ب ــو تیۆرێ ــەوە وەك سرووشــت و گەشــەكردنی باڵوبوون
لــە ســەر مێــژووە هەســتگەراییەكەی كــە بریتییــە لــە بابەتــی دوا بەندەكانــی ئــەم 
كتێبــە. گەلــێ گرنگــە لــەوە حاڵــی ببیــن، چــۆن ئــەم تیــۆرەو )هــەر تیۆرێــك(، 
بەرژەوەندییــە  لەتــەك  و  دەبێــت  تێهەڵكێــش  دیكــەدا  بیرۆكەگەلــی  لەتــەك 

كۆمەاڵیەتییەكانــدا یەكدەگرێتــەوە.
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ئیتنۆگرافیای بیروباوەڕ

لــەم باســەدا بــە بیرۆكەگەلەكانــدا دەڕوانیــن، بــەوەی بریتیــن لــە راســتیگەلی 
بــەوەی  دەڕوانیــن،  پیایانــدا  ئیتنۆگرافییــەوە  ســۆنگەی  لــە  فەرهەنگــی. 
ــی  ــە جۆرگەل ــە كــە ســەر ب ــان هەی ــان پێی ــە بڕوای ــەو خەڵكان بیروباوەڕگەلێكــن ئ
دیاریكــراون لــە كۆمەڵگــەكان و توێــژەكان. دەبینیــن كــە چــۆن توێژینــەوەی 
ــە ســەر رادەی  ــە ســەر پرســیاركردن ل ــاوەڕ ل ــو بیروب ــاوازن، وەك ــەكان جی بیرۆك
راســتگۆیی یان راســتی و دروســتیی بیرۆكەكان، هەروەها تاوتوێكردنی بیرۆكەكان 
لــە هەنــدێ حاڵەتــدا، گرنگییــان لــە نێــوان دوو جــۆرە پرســیاركردنەكەدا پتــر و 
بنەڕەتیتــرە. وێــڕای ئــەوە، دەبینیــن بیروبــاوەڕە زانســتییەكان لــە پێكهاتەگەلــی 
گــەورە، لــە سیســتمگەلی بیروباوەڕەكانــدا خۆیــان رێكدەخــەن و ئــەم سیســتمانە 
ــدا و  ــوان خۆیان ــە نێ ــان ل ــان و تەباییی ــی چاالكیی ــەوە پێوەندیگەل ــو باڵوبوون وەك
ــەدا  ــە مرۆییان ــەو كۆمەڵ ــی ئ ــدا و گرنگیپێدانگەل ــەك بەهاگەلێك ــەوە لەت یەكگرتن
هەیــە كــە عاشــقی راســتگۆییانن. كاتــێ بەدواداچــوون بــۆ ئــەم دۆزینــەوە 
ــە،  ــاوەڕ، پێموای ــو بیروب ــەكان وەك ــۆ سرووشــتی بیرۆك ــن، ب ــە دەكەی ئیتنۆگرافیی
ــی  ــژووی ژیانێك ــەوە مێ ــۆری باڵوبوون ــی تی ــەوە، بۆچ ــان روون دەبێت ــا بۆم ئەوس
هەیــە، دەكــرێ بــە روونــی لــە رێگــەی مێــژووی ژیانــی كۆمەڵگــەی ئەوروپایــی و 
بەتایبەتــی كۆلۆنیالیســتیی ئەوروپایییــەوە، بــە شــێوەیەكی باشــتر لــە بەكارهێنانی 
پرۆســەگەلی فیكــری یــان كۆمەاڵیەتــی، لــە نــاو كۆمەڵگــەی ئەكادیمیــدا وەســف 

ــت. بكرێ

 دەكــرێ بیرۆكــە زانســتی و بیرۆكــە هەســتگەراییەكان بەگشــتی بــە دوو رێگــە
ــەوە ــە رێگــەی مانایان ــان ل ــە. ئەمەی ــان ئاســان و تەقلیدی ــەوە، یەكەمی  تاقیبكرێن
 بــە بیرۆكەكانــدا دەڕوانێــت: ئایــا لۆژیكییــن؟ واتــە گــوزارش لــە بەڵگەگەلــێ
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ــە رووی ــا راســت و دروســتن، ل ــن؟ ئای ــە رووی ناوەكییــەوە یەكانگیرب  دەكــەن، ل
 ئــەوەی جەختــی لێدەكەنــەوە، لــە ســەر جیهانــی راســتەقینە، وا دیــارە وەكــو بڵێی
ــك و پەیكــەری ــوان لۆژی ــە نێ ــە ل ــەم تێكەڵكردن ــراون؟ ئ ــە بەڵگــە پاڵپشــتی ك  ب
ــە ــن ب ــەوڵ دەدەی ــە ه ــدا، ئەمەی ــە بنەڕەتییەكان ــتومڕ و بەڵگ ــوخواس و مش  باس
 دوایــدا بگەڕێیــن، كاتــێ بیرۆكــە زانســتییەكان هەڵدەســەنگێنین، گشــت ئــەو
ــەی دووەم ــێ رێگ ــتگەراییەوە. وەل ــی هەس ــە حەقیقەت ــتن ب ــەی پەیوەس  بیرۆكان
 لــە روانیــن بــە بیرۆكەكانــدا، پێویســتی بــە پرســیارگەلێك هەیــە، لــە ســەر
ــو ــو خەڵكــی دی، وەك ــە وەك ــە ك ــەك هەی ــە بیرۆكەی ــان ب ــەی بڕوای ــەو خەڵكان  ئ
 بیروبــاوەڕ دەساودەســی پێدەكــەن و لــە ســەر ئــەو خەڵكانــەی گوێدەگــرن و
 دواتــر بیرۆكەكــە وەكــو بیروبــاوەڕ قەبــوڵ دەكــەن. دیــارە پرســیاركردن لــە ســەر
ــان ــت، هەم ــەك هەبێ ــتیی بیرۆكەی ــتی و دروس ــە راس ــڕوای ب ــێك ب ــەوەی كەس  ئ
ــە ســەر ــە ســەر راســتی و دروســتیی ئــەم بیرۆكەیــە. پرســیارەكان ل  پرســیارە ل
ــا ــاوە: ب ــە ئیتنۆگرافی ــن ب ــگەلێ تایبەت ــە پرس ــن ل ــە، بریتی ــەی بیروباوەڕەك  پێگ
 ببینیــن بۆچــی خەڵكانێكــی دیاریكــراو بڕوایــان بــە بیرۆكەگەلــی دیاریكــراو هەیــە
 و چــۆن ئــەو خەڵكــە بیروباوەڕگەلێكــی دیاریكــراو قەبــوڵ یــان رەتدەدەنــەوە
ــە، ــدا هەی ــی خۆیان ــە ئەقڵ ــراو ل ــی دیاریك ــە بیروباوەڕگەلێك ــان ب ــۆن بڕوای  و چ
ــی ــۆن بیروباوەڕگەل ــەوە و چ ــی دیك ــە بیروباوەڕگەل ــتراونەتەوە ب ــەوە بەس  بەالیان
 نوێــی پااڵوتــەی دیكــەی هەڵدەســەنگێنرێن و دواتــر قەبــوڵ یــان رەتدەدرێنــەوە و
 چــۆن بیروبــاوەڕ بــەم رێگەیــە پەیوەســت بــە بەشــگەلی دیكــەی فەرهەنگــەوە، بــە
 بەهــاكان و سیســتمی كۆمەاڵیەتــی و سیســتمی چینایەتــی و سیاســی و شــتی لــەم
 بابەتانــەوە هەژمــار دەكرێــت. ئــەوەی وا لــەم جــۆرە لــە پرســیاركردن دەكات ببێتە
 هەڕەشــەیەك، بریتییــە لــە راســتی و دروســتیی ئــەوەی گــوزارش لــە بەڵگەیەكــی
ــی ــە خەڵك ــێ ل ــەوەی كۆمەڵ ــت، ل ــە بێ ــی متمان ــرێ جێ ــكات و دەك  ســەربەخۆ ب
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 بڕوایــان بــە بیرۆكەیــەك هەبێــت، وەكــو ئــەوەی راســت و دروســت بــن، بــە هــۆی
 چەنــد هۆكارێكــەوە كــە زۆر پێوەندیــی بــە لۆژیكــەوە نەبێــت، وەلــێ لــە بــەر چەنــد

ــە فەرهەنگــەوە ســەرچاوە دەگــرن. ــك كــە ل هۆكارێ

ــان  ــە نائاســوودەیی ی ــە، ئێمــە هەســت ب ــە ئەوەی ــەوەی شــایەنی گرنگیپێدان ئ
بــە هەڕەشــە ناكەیــن، كاتــێ راپۆرتێــك دەخوێنینــەوە كــە زانیارێكــی مرۆڤناســی 
یــان جوگرافیناســێكی فەرهەنگــی لــە ســەر بیروبــاوەڕەكان و بەهــاكان و بۆچوونــی 
پروپــوچ و شــتی لــەو بابەتانــەی كۆمەڵگەیەكــی بچــووك نووســیبێتی و لــە 
گۆشــەیەكی دوور لــەم زەوییــەدا نغرۆبێــت. بەراســتی، ئێمــە پێشــبینی دەكەیــن، 
مرۆڤناســی لــە هــۆكارە فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتییــەكان ئاگادارمــان بكاتــەوە كــە 
ــر  ــن، پت ــەوە پێبەندب ــەم راوبۆچوونان ــكات، ب ــەك دانیشــتوان” ب ــە “بەڕەچەڵ وا ل
ــتییە  ــتێكی سرووش ــە. ش ــەو بیرۆكان ــتیی ئ ــتی و دروس ــە راس ــوون ل ــە دڵنیاب ل
ــاوازی  ــت، جی ــفێكمان هەبێ ــەكان وەس ــەر بیرۆك ــە س ــتایانەدا، ل ــۆرە راس ــەم ج ل
ــە شــتی لێكچــوو و پرســی  ــی لۆژیكــی و ســەلمێنراو ب ــوان پرســی بنەڕەت ــە نێ ل
پێوەنــدی بــە فەرهەنگــەوە بــكات. وەلــێ كاتــێ ئــەم پێــڕەوە ئیتنۆگرافییــە پیــادە 
ــی  ــە كایەكان ــەوەی پێیدەڵێیــن بیرۆكــە “خۆرئاواییــەكان”، ل ــە ســەر ئ دەكرێــت ب
زانســت و مێــژوو و شــتی لــەو بابەتــە، دەرەنجامــەكان نیگەرانكــەر دەبــن و خــودی 
ــەم  ــەر ئ ــت. ئەگ ــە جــۆرەكان ناشایســتە بەرچــاو دەكەوێ ــە جــۆرێ ل ــە ب پرۆژەك
دەربڕینــە رێگەمــان پێبــدات، بیرۆكــەكان بــە فەرهەنــگ دەوردراون و دەكــرێ 
شــتەكانی دەوروبــەری و ئــەو رێگەیــەی بــەوە، بیرۆكــەكان لــەم شــتانەی دەوروبــەر 
دەچێنرێــن تاقیبكەینــەوە. ئەمەیــە توێژینــەوەی ئیتنۆگرافــی بــۆ بیرۆكــەكان. 
ــتەواژەكان،  ــە دەس ــەبارەت ب ــن، س ــیدا كۆك ــواری مرۆڤناس ــە ب ــەك ل ــوو الی هەم
بــەوەی ســەرەتا “ئیتنــۆ” بكرێــت بــە پاشــكۆی وشــەیەكی ســەدەمی، لــە بوارێكــی 
دیاریكــراو لــە بوارەكانــی مەعریفــەی وەكــو پزیشــكی و رووەك و جوگرافیــا و 
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ــوارە  ــەم ب ــرۆڤەكردنی ئ ــردن و ش ــان تاوتوێك ــێ ئامانجم ــە، كات ــەم بابەت ــتی ل ش
مەعریفییــە بێــت، لــە ســۆنگەی ئیتنۆگرافییــەوە. دیــارە توێژینــەوە و تاوتوێكردنــی 
“پزیشــكی” بــە نموونــە، جیــاوازە لــە توێژینــەوە و تاوتوێكردنــی “پزیشــكیی 
ــە  ــی ئیتنۆگرافــی، ل ــە بوارەكان ــك ل ــە بوارێ ــە ل ــان بریتیی ئیتنۆگرافیــگ”. دووەمی
ــەم  ــۆن ئ ــیار دەكات، چ ــدا پرس ــە فەرهەنگێك ــكییەكان ل ــاوەڕە پزیش ــەر بیروب س
بیروباوەڕانــە پێوەندییــان بەوانــی دیكــەوە دەبێــت لــەم فەرهەنگــەدا و چــۆن 
دەتوانیــن ئــەو بیروبــاوەڕە پزیشــكییانە، لــە نێــوان فەرهەنگەكانــی دی، یــان لــە 
نێــوان هەندێكیانــدا بگشــتێنین. كاتــێ گشــت بــوارە زانســتییەكانی دی دەخەینــە 
ــە  ــەوا ئێم ــت، ئ ــان هەبێ ــە پێشــخانی “ئیتنۆ”ی ــەوە ك ــاڵ پزیشــكی ئیتنۆگرافیی پ
زانســتی ئیتنۆگرافــی، بــە مانــای توێژینــەوەی ئیتنۆگرافیــی گشــت زانســتەكان و 
ــن.  ــتەبەر دەكەی ــتگەراییەكان دەس ــراوان، گشــت زانســتە هەس ــێوەیەكی ف ــە ش ب
مێــژووی ئیتنۆگرافی.43هەروەهــا جوگرافیــای ئیتنۆگرافیــش بــە بەشــێك لــەم 

ــن. ــە دادەنرێ كۆمەڵەی

دیــارە، بابەتــی خوێنــدن و توێژینــەوە بــەالی زانســتی ئیتنۆگرافییــەوە، بریتییــە 
لــە بیروبــاوەڕ و گەلــێ جــار وا دەڕوانیــن بــە بیروباوەڕەكانــدا، لە كاتێكــدا داڕێژراون 
لە ســەر شــێوەی دۆزگەلی هەســتگەرایی، جەخت لە ســەر خەســڵەتگەلی دیاریكراو 
بــۆ بابەتێــك دەكەنــەوە. دیــارە یەكــەی توێژینــەوە بنەڕەتییــەكان - وێــڕای ئــەوەی 
ــڕوادار و  ــی ب ــە دۆزێ كەس ــە ل ــدا بریتیی ــتی ئیتنۆگرافی ــە زانس ــن - ل بچووكترنی
ــۆ  ــن. ب ــد دەب ــوەی پێبەن ــەن و پێ ــتی دەك ــە دروس ــەی ك ــان تاقم ــەس ی ــەو ك ئ
هــەر دۆزێكــی هەســتگەرایی لــە زانســتی كۆمەاڵیەتیــدا، پرســیارێكی دیكــە هەیــە، 

43. سەبارەت بە زانستی ئیتنۆلۆژی، بە نموونە بڕوانە بە:
 Conklin، “Lexicographical Treatment of Folk Taxonomies” (1969)، Frake، “The Ethnographic Study
 of Cognitive Systems” (1969)، Blaut، ‘Some Principles of Ethnogeography” (1978)، and Spradley ad
.)McCurdy، Anthropology: A Cultural Perspective (1975 بــە بۆچوونــی بەنــدە، ناكــرێ پۆلێنكارییەكانــی 
ــتێكی  ــۆژی زانس ــاكا كرۆنۆل ــی ه ــەوە، ئەگەرچ ــوون جیابكەین ــێوەیەكی هەب ــە ش ــژوو« و »زانســت« ب »مێ

دیاریكراوبێــت.
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جیــاواز و قــووڵ لــە ســەر راســتی و دروســتییەكەی. دوو پرســیارەكە بــۆ تاهەتایــە 
ــدا پێكــەوە دەبەســترێنەوە.  ــە كۆتاییەكــی شــیكاریی توالنی ــێ ل ــن، وەل لێكجیاناب
ئــەم شــیكارییە لــە كۆتاییــدا هەڵــەی گەلــێ لــە دۆزەكانــی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە، 

لــە ســۆنگەی مێژوونووســان و جوگرافیناســەكانەوە روون دەكاتــەوە.

دیــارە، تاوتوێكردنــی بیروبــاوەڕ بریتییــە لــە تاوتوێكردنــی ئــەو تاقمانــەی 
بڕوایــان بــەم بیروباوەڕانــە هەیــە. چەندیــن خاڵــی گرنــگ هەنــە، پێویســتە لە ســەر 
ئــەو تاقــم و كۆمەاڵنــە بەرجەســتە بكرێــن: كۆمەڵێــك بڕوایــان بــە بیروباوەڕگەلــی 
دیاریكــراو هەیــە، دەكــرێ كۆمەڵێــك بــن لــە هــەر جــۆرێ. وەلــێ لــە نێــوان جــۆرە 
جیاوازەكانــدا، دەبینیــن گرنگترینیــان لــە فەرهەنگــەكان و چینــەكان و پێكهاتــەكان 
كــە دەكــرێ بیریــان لێبكەینــەوە، بــەوەی بریتییــن لــە چینگەلــی ئیتنۆگرافــی. ئــەم 
ــە پێناســەكردنی  ــن ب ــێ كــە تایبەت ــەوەدا نەب ــێ ل ــە ئەبســتراكت نیــن، تەن جۆران
یەكــەكان و ســنوورەكان. فەرهەنگــەكان لــە شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنێكی دی و 
لــە كەســێكەوە بــۆ كەســێكی دی جیــاوازن، وەلــێ خــودی یەكــەی شــیكاری 
ــتەكیین.  ــتییەكی بەردەس ــی راس ــا تاكەكانیش ــراوە. هەروەه ــتییەكی تاوتوێك راس
هیــچ بەڵگەكارییەكــی فەلســەفی نییــە، لــە ســەر هەمەكیــی فەرهەنگــی لــە بەرانبەر 
تاكــەكان )مرۆڤــەكان( كــە ئــەم هەمەكییــە پێكدەهێنــن، لــەوەی ئێســتا باســی لــە 
ســەر دەكەیــن. بۆیــە زانســتی ئیتنۆگرافــی بــۆ هــەر تاكێــك لــە مــرۆڤ هەیــە و 
زانســتی ئیتنۆگرافــی بــۆ كۆمەڵــەكان هەیــە، وەكــو كــۆی هەمەكــی. وەلــێ لــە نــاو 
ــەی خەڵكــی  ــە، كەچــی زۆرب ــر هەی ــدا كێشــەیەكی گەورەت چینــە كۆمەاڵیەتییەكان
ئــەو بیرۆكــە گشــتییەیان بــەالوە پەســەندە كــە دابەشــكردنێكی بنەڕەتــی لــە نێوان 
دوو چینــی كۆمەاڵیەتیــدا هەیــە. یەكێكیــان چینــی كرێــكار و ئــەوی دی بریتییــە 
لــە كۆمەڵگــەی دەســتەبژێر كــە هێــزی سیاســی باڵودەكەنــەوە و ســامان بەالیانــەوە 
كەڵەكــە دەبێــت. وایدادەنێــم زۆربــەی كۆمەڵگــەكان لــەم ســەدەیە و لــە ســەدەی 
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پێشــوویدا، پێــڕەوی لــە هەمــان دابەشــكردن دەكــەن، بەڵكــە بڕیــار دەدەم، ناكــرێ 
ــی  ــە چین ــدا ســەر ب ــە كۆمەڵگەیەك ــك ل ــۆ كۆمەڵێ ــەوەی ئاخ ــن ئ هەمیشــە بزانی
كرێــكار )بەرهەمهێــن( یــان ســەر بــە چینــی دەســتەبژێر یاخــود چینێكــی دیكــەی 
نادیــار و ئاڵــۆزی بێــت، لــە بــەر ئــەوەی ســەر بــە هیــچ یەكێــك لــەو دوو چینــەی 
پێشــوو نەبێــت، بەڵكــە بڕیــار دەدەم، هەمیشــە لــە توانســتدا نابێــت بزانیــن 
كۆمەڵێــك لــە نــاو كۆمەڵگەیەكــدا ســەر بــە چینــی كرێــكار )بەرهەمهێــن( بێــت، 
یــان ســەر بــە چینــی دەســتەبژێر، یاخــود ســەر بــە بــە چینێكــی دیكــەی نادیــار 
بێــت، لەبــەر ئــەوەی ســەر بــە یەكێــك لــەو دوو چینــەی پێشــوو نەبێــت. بەشــێك 
لــە كێشــەی پەیوەســت بــە دۆزەكانــەوە كــە لێــرە لــەم كتێبــەدا باســیان دەكەیــن، 
بریتییــە لــەو مامۆســتایانەی لــە ســەر كۆمەڵگــە و ژینگــە ســەرقاڵی توێژینــەوە و 
نووســینن. ئەوانــە لــە چینــی دەســتەبژێردا ئەنــدام، كەڵەكەكــەری ســامان نیــن، 
وەلــێ توێــژەری ئەكادیمــی و نووســەرن، ئــەوان لــە زۆربــەی حاڵەتەكانــدا )نــەك 
هەمــووی(، بــەم چینــەوە بەســتراونەتەوە و بــە هــۆی بیــری تیــژ و رێكوپێكــی و 
دەســتپاكییانەوە، ئــەوان خولیــای رامــان و گفتــار و نووســینی بیرۆكەگەلێكــن كــە 
بــۆ چینــی دەســتەبژێر ســوودمەندن. ئەمــە بــە شــێوەیەكی تایبــەت، ســەبارەت بــە 

بیرۆكەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە، بــە راســت و دروســت دادەنرێــت.

لــە كۆمەڵگــە چینایەتییــە نەژادییەكانــدا، فەرهەنــگ و چینــی كۆمەاڵیەتــی 
یەكــدی دەبــڕن. دیــارە ئــەم كتێبــە، بــە شــێوەیەكی گرنــگ چەمكــی چینــی نەژادی 
بــەكار دەبــات. بــە پێداگرییــەوە مشــتومڕ دەكــەم لە ســەر ئــەوەی گردبوونەوەكانی 
دەســتەبژێر لــە واڵتــە ئەوروپاییــەكان، لــە كۆیانــدا ئەگەرچــی جیاوازیــی فەرهەنگی 
)و نەتەوەیــی( یــان هەیــە، وەلــێ كۆمەڵگــەی بنەڕەتــی و هەمیشــەیی و پێبەســتن 
بــە بیروباوەڕیانــەوە و ئــەم بیروباوەڕانــە تــا رادەیەكــی زۆر، زانســتێكی نەژادناســی 
و جوگرافیایــی ئیتنۆگرافــی پێكدەهێنــن. ئەمەیــش گــوزارش لــە راســتییەك دەكات 
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لــەو ماوەیــەی كــە چەقــی گرنگیدانمــان پێكدەهێنێــت، بریتییــە لــە دوو ســەدەی 
نۆزدەیــەم و بیســتەم. ئــەو راســتییە خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە، ئەو دەســتەبژێرە، 
ســەبارەت بــە چینــە كرێكارییــەكان لــە واڵتەكانیــان و لــە واڵتانــی دیكــەی جیهانــی 
نائەوروپاییــدا، كۆمەڵێكــی هاوبــەش لــە گرنگیپێدانــی هەیــە. هەموویــان پێكــەوە، 
ــی  ــە ســەر جیهان ــر ل ــاوەڕی یەكانگی ــی سیســتمێكی بیروب ــەر بەرهەمهێنان ــە س ل
ئەوروپایــی و جیهانــی نائەوروپایی و پێوەندییــە ئاڵۆزەكانی نێوانیان رێككەوتوون. 
ــە  ــە جەختكــرن ل ــە ل ــەدا، بریتیی ــەم كتێب ــەكان ل ــن گریمان ــە راســتیدا، گرنگتری ل
ســەر ئــەوەی بیرۆكەكانــی الیەنگرانــی باڵوبوونــەوە لــە لنگەوقوچكردنــی سیســتمی 
بیروبــاوەڕدان كــە لــە ژێــر كاریگــەری و بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجەكانــی دەســتەبژێری 
ــە  ــە ب ــژوو ك ــت و مێ ــن، زانس ــەوە بكەی ــڕوا ب ــێ ب ــی ناب ــدان. ئەگەرچ ئەوروپایی
ــر  ــن، دوات ــە “الیەنگــر” دابنرێ ــوون، ب ــەوە بەرهەمهات ــەم چین ــی ئ هــۆی كاریگەری
دەبینیــن بیرۆكــەكان لــە جوگرافیــا و مێــژوو و كۆمەڵزانیــدا، بــە تونــدی بــە هــۆی 
ــە  ــەوە. ب ــر كاریگەریی ــە ژێ ــەوە، كەوتۆنەت ــەو چین ــی ئ سەرپەرشــتی و پارێزگاری
ــەو  ــی ئ ــە درێژای ــەوە، ب ــی بیرۆكەكان ــەی هەڵقواڵن ــە رێگ ــێوەیەكی گشــتی و ل ش
ــۆری  دوو ســەدەیە، ئــەوا دەرەنجــام بریتییــە لــە كۆمەڵــێ لــە بیروبــاوەڕی تی
ــە ســەر  باڵوبوونــەوە كــە پێداگــری دەكات و بــەردەوام دەبێــت، بــۆ كاریگــەری ل

پراكتیزەكارییــە كۆمەاڵیەتییــەكان، وێــڕای ئــەوەی كــە زانســتی نیــن.

بیروبــاوەڕ لــە شــێوەی سیســتمگەلی بیروباوەڕەكاندا رێكدەخرێــت. جیاوازییەكە 
رێــك جیــاوازی لــە پلــەی ئاڵۆزیــی رێژەییــدا نییــە، چونكــە زۆربــەی بیروبــاوەڕەكان 
ســاكار و ئاســانن، بریتیــن لــەو بیرۆكانــەی دەكــرێ بــە رســتەگەلی روونكردنــەوە 
)هەندێكیــان لــە رێگــەی هۆنــراوە یــان تابلــۆوە( گوزارشــیان لێبكرێــت و خەڵكــی 
گوزارشــیان لێدەكــەن، بــەوەی بریتیــن لــە جەختكردنــەوە بــە پلەیەكــی زۆر یــان 
ــی  ــرەدا گرنگ ــە لێ ــە راســتی و دروســتییان. ئێم ــی ل ــە و دڵنیای ــە متمان ــەم، ل ك
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بــە ســێ شــت دەدەیــن، پەیوەســتن بــە رســتەگەلی ئــەم بیروباوەڕانــەوە و ئــەو 
ــی و  ــەك لۆژیك ــتگەرایین )ن ــە هەس ــدەكات. ئەوان ــیان لێ ــتانەی گوزارش هەڵوێس
نــەك هەڵســەنگێنیی پەتــی(، و وا گوزارشــیان لێدەكرێــت كــە راســت و دروســتن، 
یــان رەنگــە راســت و دروســتبن. هەروەهــا ئەوانــەی پێبەســتن بــەم بیروباوەڕانەوە، 
لــەو بڕوایــەدان ئەوانــە هەموویــان مەعریفــی یــان جیاكاریــن، كاتــێ دەكــرێ وەكــو 
پرەنســیپ ناویــان بنێیــن “بیرۆكــە” یــان “چەمــك”. ئــەوەی وا لــەم یەكانــە - كــە 
ــی  ــە كــە تاكەكان ــن، ئەوەی ــگ ب ــدا قورســن - دەكات گرن ــی وردییان ــە دیاریكردن ل
مــرۆڤ، لــە بۆشــایی یــان لــە پەرجــووی ئەزموونێكــی دەرككاریــی ئەمێســتاییەوە، 
ــاوەڕ،  ــەی بیروب ــەم یەكان ــە ئ ــەوە. چونك ــە ناكات ــان چەمكان ــە ی ــەم بیرۆكان بیرل
وەكــو بیروباوەڕگەلــێ لــە رێگــەی ماوەگەلــی توالنییــەوە، گەلــێ جــار بــە درێژایــی 
وەچــە و لــە رێگــەی ژمــارەی زۆر لــە خەڵكییــەوە، كەســێتیی خۆیــان پێكدەهێنــن. 
گەلــێ پێكهاتــە لــە سیســتمی بیروبــاوەڕدا دەبینیــن، پێكهاتــوون لــە زنجیرەگەلــێ 
ــە...( ــتی )چونك ــەی پێداویس ــە رێگ ــەوە، ل ــە یەكدیی ــر ب ــی یەكانگی ــە دۆزگەل ل
وە. بەمجــۆرە لــە سیســتمەكانی بیروبــاوەڕ - و بەنــدە لەمــەدا یەكــەم كــەس نیــم 
ــە  ــە، ئەوەی ــرەدا شایســتەی تێبینیكردن ــەوەی لێ ــەم. ئ ــە “مشــتومڕ” ناویدەب - ب
زنجیــرەی دۆزەكان لــە مشــتومڕ لــەوەی كــە لــە ســادەوە بــۆ ئاڵــۆز گەشــە دەكــەن 
و رەنگــە ئەمــە روو نــەدات. هەروەهــا پێكهاتەیەكــی تۆكمەتــر لــەو سیســتمانەدا 
دەبینیــن كــە بــە تیۆرگــەل ناودەبرێــن. چونكــە بیروبــاوەڕە ســادە و ســاكارەكان، 
بــە رێگەگەلــی جۆراوجــۆرەوە لــە بونیادگەلــی بیروباوەڕانــەدا، یــان سیســتمگەلی 
ــە رووی  ــدا )ل ــە خۆی ــاوەڕی ل ــەر سیســتمێكی بیروب ــەوە. ه ــاوەڕ كۆدەكرێن بیروب
دەروونییــەوە(، لــە شــێوەگەلی جۆراوجــۆ لــە سیســتمگەلی بااڵتــردا كۆدەبنــەوە.

ــە  ــت ك ــۆ دەگرێ ــتگەراییەكان لەخ ــاوەڕە هەس ــت بیروب ــت گش ــن ئاس بەرزتری
ــن،  ــە دژوازی یەكدی ــەوە ك ــەو بیروباوەڕانەیش ــە، ب ــی هەی ــان پێ ــك بڕوای كۆمەڵێ
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ــە زانســتی  ــە ل ــدا، بریتیی ــە شــێوەیەكی هەمەكی ــك ل ــان كۆمەڵێ ــك( ی ــۆ تاكێ )ب
ــۆ  ــاوەڕەكان لەخ ــت بیروب ــە گش ــەم هەمەكیی ــی )Ethnoscience(. ئ نەژادناس
دەگرێــت، چ راســت و دروســتبن، یــان ئــەوەی وا بــۆی دەچــن راســت و دروســتبن، 
لــە ســەر جیهانــی دەرەكیــی سرووشــتی و كۆمەاڵیەتــی. بیروباوەڕگەلــێ لــە ســەر 
نــاخ یــان كــەس و بیروبــاوەڕ لــە ســەر تەكنیكــەكان، واتــە لــە ســەر توانســتی تــاك 
بــۆ مامەڵەكــردن و لــە ســەر جیهــان، كاریگەرییــان هەبێــت. بەوجــۆرەی كەســێك 

زانســتی ئیتنۆگرافــی بــە قامــوس و فەرهەنــگ بزانێــت.

سیســتمی  نــاو  بێتــە  دەدرێــت،  نــوێ  بیروباوەڕێكــی  بــە  رێگــە  چــۆن 
بیروباوەڕگەلێكــەوە؟ ئەمــە پرســیار نییــە ســەبارەت بــە ســەرچاوەی بیرۆكــە 
ــە  ــان و راســت و دروســتییان، وات ــە ســەر رەوابوونی ــێ پرســیارە ل ــكان، وەل نوێ
پرۆســەی مۆڵەتپێدانــی كۆمەاڵیەتییــە كــە بــەرزی دەكاتــەوە بــۆ پلــەی بیروبــاوەڕ. 
ئــەو بیروبــاوەڕەی قەبــوڵ دەكرێــت، الی كــەم لەبــەر ئــەوەی گریمانەیەكــە دەكــرێ 
پشــتگیری بكرێــت، واتــە “بیرۆكەیەكــی بەجێیــە”، رەنگــە ئەوپــەڕی پەســەندكراو 
ــە  ــەم مۆڵەت ــی ئ ــەی پێدان ــە پرۆس ــتە. ل ــت و دروس ــەوەی راس ــەر ئ ــت، لەب بێ
ــە،  ــا پێموای ــە - هەروەه ــاو هەن ــاری بەرجەســتە و بەرچ ــدا، ســێ بڕی كۆمەاڵیەتی
بریتیــن لــە رێوشــوێنی بەرجەســتە - یەكەمیــان بریتییــە لــە بڕیــاری تایبــەت بــە 
تەبایــی و رێكەوتــن، دووەم تایبەتــە بــە دڵنیابــوون لــە راســتی و دروســتی )ئــەم 
ــە  ــە ب ــێیەمیان تایبەت ــێ س ــتگەرایی(. وەل ــەلماندنی هەس ــە س ــە ب ــە تایبەت پرس
ملــدان. لەتــەك ئــەوەدا بوغرایــی ئەكادیمییانــە، بــە پێچەوانــەوە وا لــە دڵنیابــوون 
لــە راســتی و دروســتی دەكات، لــە نێــوان ســێ بڕیارەكــەدا كەمتــر گرنــگ بێــت.

گشــت سیســتمەكانی بیروبــاوەڕ كــە كۆمەڵێــك لــە نــاو خۆیانــدا بڕوایــان 
پێــی هەیــە، بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان تێهەڵكێشــن و بــە شــێوەیەكی تۆكمــە 
ــەوە  ــی دیك ــە تیۆرێك ــك ل ــە تیۆرێ ــە، رەنگ ــە نموون ــرن. ب ــەوە یەكانگی بەیەكدیی
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ســەرچاوەی گرتبێــت و گەلــێ جــار پێوەندییەكە لەمە هەڵوەشــاوەترە. وەلێ گشــت 
سیســتمی بیروبــاوەڕ، پێوەندییەكــی بنەڕەتــی و هاوبەشــی لەتــەك سیســتمەكانی 
ــت  ــە دەتوانێ ــە، وات ــە تەبای ــە. ئەم ــەدا هەی ــاوەڕی دیكــەی كۆمەڵێكــی دیك بیروب
ــی  ــیدا بوون ــتی نەژادناس ــان زانس ــە هەم ــەدا، ل ــی دیك ــەك ئەوان ــتی لەت ــە ئاش ب
ــڕای  ــاواز نیــن. وێ ــان فەرهەنگییــەوە جی ــە رووی مەعریفــی، ی هەبێــت، چونكــە ل
ئــەوەی هەنــدێ جــار، هەنــدێ لــە بیروبــاوەڕەكان لەتــەك یەكدیــدا ناكۆكــن، ناكــرێ 
ــە  ــت. چونك ــتەوخۆ نەبێ ــان ناڕاس ــتەوخۆ ی ــی راس ــن، پێوەندی ــەوە بكەی ــڕوا ب ب
گشــت بیروبــاوەڕەكان بــەالی كۆمەڵێكــەوە، یــان بــەالی تاكــە كەســێكەوە پێكــەوە 
یەكانگیــرن و گەلــێ جــار جــۆرە تەباییــەك لــە نێوانیانــدا دەبینیــن. گەلــێ جــار 
ــەر “أ” راســت و دروســت  ــرن: ئەگ ــاوەڕ پشــتی یەكــدی دەگ سیســتمەكانی بیروب
بێــت، ئــەوا شــتێكی بەجێیــە، وا دابنێیــن “ب”یــش راســت و دروســتە. یــان ئەگــەر 
“أ” راســت و دروســت بێــت، ئــەوا هەردەبــێ “ب”یــش وەهابێــت. ئــەوەی لێــرەدا 
ــی -  ــیناریۆی ئیتنۆگراف ــە س ــە ل ــیناریۆیە بریتیی ــەم س ــە ئ ــتمانە - چونك مەبەس
ــە ســەر سیســتمەكانی  ــە ســازان، ل ــاردان ب ــە راســتی و دروســتیی بڕی بریتییــە ل
بیروبــاوەڕ. ئــەم ســازانە بریتــی نییــە لــە پێناســەكردن، یــان جەختكــردن لــە ســەر 
ئــەو دۆخــەی كۆمەڵێــك لــە هەمــان كاتــدا، پێــوەی پێبەندبــن، بــە دوان یــان پتــر 
لــە بیروبــاوەڕەكان، چونكــە ئەمــە بــە بەڵگەیــەك لــە ســەر “ســازانیان” دادەنرێــت. 
ــەم  ــگ. ئ ــی گرن ــەیەكی كۆمەاڵیەتی ــی پرۆس ــە بەرهەم ــە ل ــازانە” بریتیی ــەم “س ئ
ــی دیكــە پێشــكەش  ــاوەڕی نوێ ــت، بیروب ــی دەردەكەوێ ــە روون ــێ ب پرۆســەیە كات
دەكرێــن: كاتــێ گریمانەیەكــی نــوێ بــەالی كۆمەڵێكــەوە ســەرهەڵدەدات، پێویســتە 
هــەوڵ بــۆ دەســتەبەركردنی قەبوڵكــردن، یــان مۆڵەتــی كۆمەاڵیەتــی بــدات. یەكێــك 
ــەو  ــەك ئ ــە ســازانی لەت ــە ل ــت، بریتیی ــە پێویســتە بیانبڕێ ــە ك ــەم تاقیكردنەوان ل

بیروباوەڕانــەدا كــە بــە كــردەوە بوونیــان هەیــە.
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ئــەم پێوەندیــی ســازانە، لــە گشــت پێوەندییەكانــی دی لــە نێــوان تیــۆرەكان 
ــەو  ــە ل ــازان بریتیی ــدارترە. س ــی كێش ــتی نەژادناس ــە زانس ــدا، ل و بیروباوەڕەكان
پــردەی پێویســتە لــە ســەر بۆشــاییەكان لــە فیكــردا دروســت بكرێــت. جۆرێكــی 
ــێ  ــە. وەل ــی مەعریف ــە كەمی ــە ل ــش بریتیی ــە، ئەوی ــە بۆشــاییەكانمان هەی روون ل
جۆرەكــەی دی - ئەمەیــش بــە هەمــان پلــە روون نییــە، وەلــێ گرنگییەكــی زۆری 
ســەبارەت بــە باســوخواس لــەم كتێبــەدا هەیــە - بریتییــە لــەو بۆشــاییە لــە نێــوان 
تیــۆرەكان )یــان بیروبــاوەڕەكان( كــە گەلــێ جــار پڕدەكرێتــەوە، وەلــێ نــەك لــە 
ــی  ــت گریمان ــێ دەردەكەوێ ــایی، بەج ــی ئاس ــە زمانێك ــەوە. ب ــەی باسوخواس رێگ
ئــەوە بكەیــن، تیۆرێــك پشــتگیری لــە یەكێكــی دی دەكات، یــان ئــەوەی وا راڤــە 
ــتگیری  ــەوە پش ــی دیك ــەی یەكێك ــە رێگ ــی ل ــی مێژووی ــە بیروباوەڕێك ــت ك بكرێ
ــەوەوە،  ــر تاقیكردن ــە” بكەوێتــە ژێ ــەم پرســی “بەجێبوون ــت. پێویســتە ئ لێدەكرێ
چونكــە یەكێكــە لــە شــێوەكانی ســازان، رێگــە بــە بیــرە عەبەســییە نابەجێــكان 

ــن. ــە و راســت و دروســت دابنرێ ــە باسوخواســی زانســتی پوخت دەدات، ب

بەگشــتی، دوو رێگــەی گرنــگ بــۆ پەڕینــەوە بەســەر ئــەو بۆشــاییانەدا هەنــە، 
ــە  ــەوە ك ــێكی روون ــوێنی باسوخواس ــە ش ــوون” دەخەین ــەی بەجێب ــێ “بیرۆك كات
ــا  ــی وەه ــاردنەوەی نەبوون ــۆ ش ــك ب ــو هەوڵێ ــت، وەك ــری لێبكرێ ــرێ بەرگ بتوان
باسوخواســێك. رێگــەی یەكــەم پێویســتی بــە هێنانــە نــاوەوەی دۆزگەلــی كۆنــە، 
لــە شــوێنی دۆزگەلــی بیروبــاوەڕ و ئــەم رێگەیــە لــە بەشــی دواتــردا دەدۆزینــەوە. 
وەلــێ رێگەكــەی دی لــە خــودی سیســتمی بیروباوەڕەكــەدا دەبینینــەوە. چونكــە 
هەڵدەســێت بــە گۆڕینــی باسوخواســێكی روون بــە یەكێكــی دیكــەی نادیــار 
و ناوەڕۆكــی. بــۆ ئــەوەی ئــەوە روون بكەینــەوە، چــۆن كاردەكات، پێویســتە 

ــەوە. ــودا بكەین ــەكان ج ــار و ناوەڕۆكیی ــە نادی ــەكان ل ــاوەڕە روون بیروب
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دیــارە بیروبــاوەڕی نادیــار و ناوەڕۆكــی، بــە رادەیــەك بریتییــە لــە پرســگەلی 
ــەكات  ــەوە ن ــەكات، پێویســت ب ــان ن ــە ناوبردنی ــە پێویســت ب ــاو ك روون و بەرچ
ــە  ــە ل ــا هێنــدە روون یاخــود بڕواپێكــراوە، بریتیی ــان ئەوەت ــەوە، ی بیــری لێبكرێت
بیروباوەڕگەلــی ئاســایی و تیۆرگەلــێ رەنگــە لــە راســتاكەدا دەرنەكــەون. شــتێكی 
نادیــار نییــە لــە زۆربــەی بیروبــاوەڕە نادیــار و ناوەڕۆكییەكانــدا، ئەوانــە بــە 
شــێوەیەك لــە شــێوەكان لــە ناهەســتەكیدا پەنهانن، یان بەئەنقەســت لــە دەركەوتن 
قەدەغەكــراون. خەڵكــی لەبــەر چەندیــن هــۆ، بــە شــێوەیەكی هۆشــەكییانە و 
وەســفكراو لــە روی زاراوەوە، بیــر لــە هەنــدێ لــە بیروبــاوەڕەكان دەكەنــەوە، پتــر 
ــە زاراوە وەســفكراون، بریتیــن  ــەی ب ــەو بیروباوەڕان ــارە ئ ــاوەڕی دی. دی ــە بیروب ل
لــە بیروبــاوەڕە راســت و دروســتەكان، وەلــێ ئەوانــی دی بریتیــن لــە بیروبــاوەڕی 
نادیــار و ناوەڕۆكــی. لەوەهــا حاڵەتێكــدا، هێڵگەلــی جیاكــەرەوە بــۆ گوزارشــكردنی 

نافەرمــی لــە بیروبــاوەڕ نییــە.

وەلــێ ئــەم هێڵــە جیاكەرەوانــە، لــە حاڵەتــی خســتنەڕووی فەرمــی و نووســراوی 
نادیــار و  بیروباوەڕەكــەدا رووندەبنــەوە. گەلــێ جــار دەربــارەی بیروبــاوەڕی 
ــەوت،  ــراویش دەرك ــێوەی نووس ــە ش ــەر ب ــەت ئەگ ــرێت. تەنان ــی نانووس ناوەڕۆك
ــرەدا  ــەوەی لێ ــت. ئ ــان ســەلمێنە بەخــۆوە دەگرێ ــی روون ی ــەوا شــێوەی گریمان ئ
ــە دەرەنجامــی باسوخواســی نادیــار و ناوەڕۆكــی، نــەك  دەردەكەوێــت، بریتییــە ل
خــودی باسوخواســەكە. بــە دەگمــەن هــەوڵ بــۆ فریــودان یــان شــێواندن دەبینیــن. 
ســەرەتا نووســەر بــڕوا دەكات بــەوەی خوێنــەر هەڵگــری هەمــان كۆمــەڵ لــە 
ــەو  ــوون”ی ئ ــی “بەجێب ــە قەبوڵ ــە و ئامادەی ــار و ناوەڕۆكییەكان ــاوەڕە نادی بیروب
ــە  ــان ل ــر هەردووكی ــراون. ئیت ــتگیری نەك ــە پش ــە بەڵگ ــە ب ــكات ك ــە ب گریمانان
ــەن. ــدا بەشــداری دەك ــان سیســتمی بەهاكان ــان زانســتی نەژادناســی و هەم هەم
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ــن  ــە الوازتری ــە ل ــی بریتیی ــار و ناوەڕۆك ــاوەڕی نادی ــن، بیروب ــو دەبینی هەروەك
ئەڵقــە لــە مۆدێلەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە بــۆ جیهــان. لــە راســتای ئــەم كتێبەدا، 
ــە  ــراون، ب ــە هــەوادا هەڵواس ــەڕووی تیۆرەكانــی باڵوبوونــەوە دەبینــەوە، ل رووب
بەڵگــە و پاســاو پشــتگیرییان لێنەكــراوە. لــە راســتیدا، لــە بەشــگەلێكی زۆر لــە 
ــەم  ــەی وا ل ــەو گریمانان ــەوەەوە، ئ ــۆری باڵوبوون ــدی تی ــە دی ــان ل ــی جیه مۆدێل
ــان  ــە راســتیدا بوونی ــە دەكــەن یەكانگیــر و راســت و دروســتبن كــە ل بیروباوەڕان
نییــە. لــە وتەیەكــی دیكــەدا، تــا رادەیــەك، كــەم لــەم بیروباوەڕانــە روون و 
ــەك  ــو كۆی ــە وەك ــە پێكهاتەك ــن، بۆی ــر نی ــش یەكانگی ــەم كەمەی پاڵپشــتكراون. ئ
ناپووختەیــە. تەنــێ كاتــێ بــەالی ئەوانــەوە پوختــە دەردەكەوێــت كــە ئامادەگیــان 
بــۆ بڕوابــوون بــە شــتی زۆر و پڕكردنــەوەی بۆشــاییەكان، بــە بیروبــاوەڕی نادیــار 

ــت. ــی هەبێ و ناوەڕۆك

دڵنیابــوون لــە راســتی و دروســتی، بریتییــە لــە پرســێك بەنــدە بــە هەڵبژاردنــی 
بیروباوەڕێــك، بــۆ ئــەوەی ببینیــن ئاخــۆ لەتــەك حەقیقەتــدا یەكدەگرێتــەوە. 
لــە ســەر  تاقیكردنــەوە هەیــە و جیاوازیــی بۆچوونیــش  لــە  چەندیــن جــۆر 
ــە،  ــتی هەی ــتی و دروس ــە راس ــوون ل ــەوە و دڵنیاب ــەی لێكۆڵین ــتی پرۆس سرووش
وەلــێ پێویســتە ئــەم پرســیارانە پەكمــان نەخــەن. جــۆری ئاســایی لــەم پرۆســەیە 
باســیك لــە ســەر ئــەو بەڵگانــە لەخــۆ دەگرێــت كــە پشــتگیری دەكات، یــان دژی 
ــەكە  ــارە پرۆس ــوراو. دی ــاوەڕی پاڵێ ــە بیروب ــتێتەوە، وات ــە دەوەس ــە نوێك گریمان
ــدا،  ــان كۆمەڵگەیەك ــك ی ــەر فەرهەنگێ ــە ه ــك ل ــەر تاكێ ــە، ه هەمیشــە ناپوختەی
پێویســتە لــە رێگــەی جەختكردنێكــی بەشــەكی )یــان جەختنەكردنــی( بیروبــاوەڕە 
ــە ئێمــە، خاڵــی گرنگــی تایبــەت  هەســتگەراییەكانەوە رازی بكرێــت. ســەبارەت ب
بــە دڵنیابــوون لــە راســتی و دروســتی، بریتییــە لــەوەی ئــەم پرۆســەیە گــوزارش 
لــە پاڵپشــتییەكی تــەواو، بــۆ گۆڕینــی گریمانەیــەك بــە بیروباوەڕێكــی پەســەندكراو 

ــاكات. هەروەهــا ئەمــە پێویســتیش نییــە. ن
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ــە  ــوون ل ــە دڵنیاب ــە ب ــە تایبەت ــرە ك ــەوە كارات ــە ســازان ل ــاردان ب ــارە، بڕی دی
راســتی و دروســتی. ئەمــە لــە نــاو كۆمەڵزانــان، هەروەهــا لــە نــاو كۆمەڵــە 
تاكەكانیشــدا، بــە راســت و دروســت دادەنرێــت. بەشــێك لــە پرۆســەی دڵنیابــوون 
ــە ســازان.  ــاردان ب ــە بڕی ــدا پرســێكە تایبــەت ب ــە خۆی ــە راســتی و دروســتی، ل ل
چونكــە وشــەكان و رێوشــوێنە وەرگیــراوەكان لــە پرۆســەی دڵنیابــوون لــە راســتی 
ــەك  ــی تاقیكردنەوەی ــان، مۆڵەت ــەر بنەمای ــە س ــەی ل ــەو پێوەران ــتی و ئ و دروس
ــردەوە  ــە ك ــە ب ــراون ك ــە وەرگی ــەو بیروباوەڕان ــە، ل ــەو بابەت ــتی ل ــت و ش دەدرێ
بوونیــان هەیــە. تاقیكردنــەوەی بیروبــاوەڕی نــوێ بــە شــێوەیەكی بەشــەكی، بــە 
پرســێك دادەنرێــت تایبــەت بێــت بــە رووبەڕووبوونــەوەی راســتەوخۆ لەتــەك بەڵگە 
ــە، چونكــە هــەر بیرۆكەیەكــی  ــە نیی ــە بنەڕەتیی ــەو خاڵ ــە ئ ــێ ئەم ــدا. وەل نوێكان
نــوێ بــەالی هــەر كۆمەڵێكــەوە، بــڕوای بــە بیروباوەڕێــك هەبێــت لــە ســەر بنەمــای 
ئــەو رێگەیــە، بڕیــاری لــە ســەر دەدرێــت كــە بــەوە لەتــەك سیســتمی بیروبــاوەڕدا 
بیگونجێنێــت كــە بوونــی هەیــە، پتــر لــە پشتبەســتنی لــە ســەر بنەمــای ماناكــەی 

كــە راســتەوخۆ روون و ئاشــكرابێت.

لــە بــواری ئەكادیمیشــدا هەمــان شــت روودەدات. ســەلمێنەیەك هەیــە دەڵێــت، 
ــە خــۆی دەكات  ــدا بەرگــری ل ــە نوێكان ــەر گریمان ــە بەرانب ــاوەڕی زانســتی ل بیروب
ــێن و  ــد و گورزوەش ــە تون ــەم بەرگریی ــار ئ ــێ ج ــت، وگەل ــان لێدەكرێ ــە گومانی ك
قیرســچمە دەبێــت. )وایتهیــد زانیارانــی بــە “ســەركردە قیرســچمەكان ناونــا: 
لــە وردەكارییەكانــدا رێگــە بــە پێشــكەوتن دەدەن، لــە كاتێكــدا لــە بــەردەم 
نوێكردنــەوەی جەوهەریــدا ئەســتەنگیان تیــادا دادەنرێت”(.44ئــەم ســەلمێنەیە لــە 
ســەر دەســتی تۆمــاس كــون، لــە رێگــەی ســیناریۆیەكی دراماییــەوە باڵوبــووەوە، 
ئــەوە كــە نــاوی نــا تیــۆری شۆڕشــە زانســتییەكان. جەوهــەری ئــەم تیــۆرە ئەوەیــە 

44. Whitehead، Science and Philosophy (1948)، p. 129.
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كــە بیروبــاوەڕە زانســتییە گرنگــەكان هەڵوێســتی فیوداڵــی وەردەگــرن و الیەنگرانی 
ــە ســەقامگیر  ــەم بیروباوەڕان ــەن و بەمجــۆرە ئ ــی دەســتەبەر دەك ــزی ئەكادیم هێ
ــی  ــەت دوای كەڵەكەبوون ــن، تەنان ــی بااڵدەســت دەب ــۆ ماوەیەكــی توالن ــن و ب دەب
روودەدات،  بــە شــێنەیی  مێژوویــی  دژیــان. جیابوونەوەیەكــی  لــە  بەڵگــەكان 
ــە وەالوە  ــە بەرپاك ــان مۆدێل ــۆرەی ئەمێســتا ی ــەم تی »شۆڕشــێكی زانســتی«، ئ
دەنێــت و ئــەوی دی شــوێنی دەگرێتــەوە و ئەویــش بــەش بــە حاڵــی خــۆی، بــۆ 
ماوەیــەك بااڵدەســت دەبێت.45وەلــێ ســەرچاوەی كــون )لــە بونیاتنانــی شۆڕشــە 
زانســتییەكان(دا، بریتــی بــوو لــە زانســتی فیزیــك و كەمــێ زانیاریمــان لە ســەر ئەو 
پرۆســە گرنگــە پێــدراوە كــە لــە رێگەیــەوە بیروبــاوەڕەكان دەســتەبەر دەكــەن و لــە 
كۆمەڵزانیــدا بــە مێــژوو و جوگرافیــای فەرهەنگییــەوە بااڵدەســت دەبــن. پرۆســەكە 
لــە بنەڕەتــدا لــەم بوارانــەدا جیــاواز دەبێــت. لەالیەكــەوە بیروبــاوەڕەكان، لــە بــەر 
چەندیــن هــۆ راســتەوخۆ بااڵدەســت دەبــن، لــە دەرەوەی بــواری توێژینــەوەی 
ئەكادیمیــدا، گــوزارش لــە گرنگیپێدانەكانــی دەســتەبژێر دەكــەن. تیۆرێــك شــوێنی 
یەكێكــی دی دەگرێتــەوە، گــوزارش لــەم گرنگیپێدانانــە دەرەكییانــە دەكات. واتــە، 
لــە كۆمەڵگــەی توێژینــەوەی ئەكادیمیــدا، بریتــی نییــە لــە شۆڕشــێكی فیكــری لــە 
ســەر شــێوازی كــون. لەالیەكــی دیكــەوە، هێرشــكردنە ســەر تیــۆرە كۆنــەكان، بــە 
ــە هــۆی نەبوونــی وردی  ــی نــوێ ئاســان نییــە، ئەویــش ب بەكارهێنانــی بەڵگەگەل
لــە پێــڕەوە زانســتییەكاندا. لەبــەر هۆیەكــی دیكەیــش، ئەوەیــە كــە كۆكردنــەوەی 
بەڵگــەكان لــە ژێــر سەرپەرشــتی - و هەنــدێ جــار بــە بڕیــاری - ئــەو بیروباوەڕانەی 
بوونیــان هەیــە. بۆیــە دەبینیــن، پێكهاتــەی بیروبــاوەڕە گــەورەكان وەكــو تیــۆری 
باڵوبوونــەوە، بــۆ چەندیــن وەچــە بــەردەوام دەبێــت كــە »شۆڕشــە زانســتییەكان« 

پاكــی و خاوێنییەكــەی لێــڵ ناكــەن.

45. Kuhn، The Structure of Scientific Revolutions (1970). More relevant is Fleck’s Genesis and 
Development of a Scientific Fact (1979).
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ــاو ئاراســتەیەكی الواز و ناوبەناویــش بەهێــز بــەالی خەڵكییــەوە هەیــە،  ناوبەن
بــۆ راســتكردنەوەی ئــەوەی دەیانەوێــت بــڕوای پێبكــەن. بــە واتایەكــی دی، 
ــەوەی  ــان ئ ــە بەهــاكان، ی ــاوەڕ ب ــی بیروب ــر كاریگەری ــە ژێ ــاوەڕەكان دەكەون بیروب
مەعریفــە كارلێــك دەكات، لەتــەك هەڵســەنگاندن بــۆ بەرهەمهێنانی ئــەوەی تولمان 
زیرەكانــە بــە »پۆلێنــی بیروبــاوەڕ - بەهــا« نــاوی دەبات.46دیــارە چەمكــی روون 
ــی پێشــوەخت دادەنێــت،  ــە بڕیارگەل ــۆ بەهــاكان« ب )یــان الی كــەم ئاســان( »ب
ــوازراو  ــە، خ ــان هەڵەی ــت ی ــە، راس ــان خراپ ــاش ی ــەوەی ب ــۆ ئ ــەوە ب جەختكردن
یــان نەخــوازراوە بــەالی تاكــەكان و كۆمەڵەكانــەوە. دیــارە بەهــاكان وەكــو 
بیروبــاوەڕەكان لــە شــێوەی سیســتمدا كۆدەبنــەوە. وەلــێ سیســتمەكانی بەهــاكان 
گەلــێ جیــاوازن لــە سیســتمەكانی بیروبــاوەڕە هەســتگەراییەكان. ئەمــەی دواییــان 
بــە شــێوەیەكی گشــتی جەخــت دەكات لــە ســەر ئــەوەی شــتگەلێ راســت و 
ــت  ــوویان جەخ ــەوەی پێش ــێ ئ ــان. وەل ــەر جیه ــە س ــەن( ل ــان هەڵ ــتن )ی دروس
لــە رادەی لەپێشــتردانانی شــتەكان )وەك لــەوەی نەبــن( دەكات، بۆیــە كار 
ــە چــون  ــراون، بۆی ــاوەڕ پاڵپشــتی ك ــە بیروب ــەو شــتانە دەكات كــە ب ــە ســەر ئ ل
دیــوی لــە ســەر حــەق بــوو، كاتــێ وەســفی ئــەم جەختكردنانــەی دەكــرد، بــەوەی 
بریتیــن لــە »خشــتەی كارەكان«.47 كاتــێ بــەم رێگەیــە پیایــدا دەڕوانیــن، ئــەوا 
گۆڕەپانــی بەهــاكان ســەربەخۆ و نادیــار لێكنادرێنــەوە. لــە بنەڕەتــدا بریتییــە لــە 
قۆناغێكــی گواســتنەوە لــە نێــوان بیروبــاوەڕ و پراكتیكــدا. دیــارە بەهــاكان بریتیــن 

ــەكان. ــە گرنگیپێدان ل

بەهــاكان لەتــەك بیروبــاوەڕەكان لــە پۆلێنــی بیروبــاوەڕ- بەهــادا كارلێــك 
دەبــن. دەتوانیــن پلەیــەك لــە پێــودان لــە نێــوان سیســتمی بیروبــاوەڕ و سیســتمی 
ــی  ــی كۆمەاڵیەتی ــی گۆڕان ــە ماوەكان ــە ل ــراو )جگ ــی دیاریك ــە ماوەگەل ــاكان ل بەه

46.Tolman، “A Psychological Model” (1951).
47. Dewey، “The Logic of Judgements of Practice، “in his Essays in Experimental Logic (1916).
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یەجــگار خێــرا( دا بدۆزینــەوە. ئــەم پێوەندییــەی بــە جۆرێــك و بــە سیســتمێك لــە 
نێــوان دوو سیســتمەكە رێكخــراوە بــە ئامادەبوونێــك نــاو دەنێــم، چونكــە بــە دوو 
راســتادا كاردەكات. دۆزەكان نابــن بــە بیروبــاوەڕی راســت و دروســت، بــێ ئــەوەی 
لەتــەك بەهــاكان و دواتــر لەتــەك گرنگیپێدانەكانــی كۆمەڵەكــەدا یەكســانبن. وەلــێ 
بڕیــارە بەهاییــەكان ئامــاژە بــۆ لەپێشــتردانانی كارێكــی ئاینــدە دەكــەن و رەنگــە 
ــەم  ــەر ئ ــەوە، ئەگ ــەوە رەتبدرێت ــەن كۆمەڵێك ــك لەالی ــدا، بڕیارێ ــەر كاتێك ــە ه ل
ــەو  ــو ئ ــەر هات ــەو ئەگ ــت، ئەم ــن نەبێ ــەی م ــۆ دەكات كارەك كارەی بانگەشــەی ب
ــان، بەوجــۆرەی  ــی سرووشــتی جیه ــەك رەچاوكردن ــوو، لەت كارە ســەركەوتوو نەب
لــە سیســتمی بیروباوەڕەكانــدا وێناكــراوە. دیــارە پرســەكان لەمــە ئاڵۆزتــرن، 
ــك  ــەر چ حاڵەتێ ــە س ــنووردارە. ل ــبینیكردنیان س ــۆ پێش ــتمان ب ــا توانس هەروەه
دەبــێ سیســتمی بیروبــاوەڕی بااڵدەســت، لــەالی هــەر كۆمەڵێكــەوە، لەتــەك 
سیســتمی بەهاكانــدا، بــۆ مــاوەی درێژخایــەن یەكســان بێــت و كاتــێ هەردووكیــان 
بــۆ گەیشــتن بــەم پلــەی یەكســانییە شكســت دەهێنــن، ئــەوا پێویســتە لــە ســەر 
هەردووكیــان ناچــار بكرێــن، بــۆ ئــەوەی بگۆڕێــن. لــە كاتێكــدا بەهــاكان بریتیــن لــە 
گوزارشــكردن لــە گرنگیپێدانــە ئەمدنیاییــە مژادییــەكان، ئــەوا سیســتمی بیروبــاوەڕ 
ــاكان و  ــتمی بەه ــەرەو سیس ــی ب ــاییەكاندا، مەیل ــە ئاس ــە كات ــت، ل ــادە دەبێ ئام

ــە پێچەوانەكــەی.  بــەرەو گرنگیپێدانــە ئەمدنیاییــەكان هەبێــت پتــر ل

بڕیــار بــە ســازان لەتــەك بەهاكانــدا، بریتییــە لە بەشــێكی گرنگ لــە یەكانگیری، 
لــە نێــوان بیروبــاوەڕ و فەرهەنگــدا. زانــراوە كــە بیروبــاوەڕ بــە فەرهەنگــەوە 
ــە ســەر  ــەواوی ب ــە بەت ــەم گریمان ــە ئ ــەوەی ك ــەی ئ ــێ بیرۆك بەســتراوەتەوە، وەل
سیســتمەكانی بیروباوەڕەكانــدا جــووت دەبێــت، بــەالی توێــژەرە ئەكادیمییەكانــەوە 
قەبــوڵ ناكرێــت، مەگــەر بــە رێگەیەكــی گشــتی و ئەبســتراكت نەبــێ، بۆیــە ئەمــە 
ــادات كــە بەهاكانــی توێژەرێكــی  گەلــێ جــار رێگــە بــە شــیكاریی ئــەو شــێوازە ن
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ــێ  ــە ســەر دۆزە هەســتگەراییەكان. وەل ــن، ل ــە ســەری كاریگــەر دەب ــراو ل دیاریك
ــە  ــەكان ل ــە باش ــە بیرۆك ــە دەكات ك ــە، بانگەش ــەكان ئەوەی ــی گریمان بەهێزترین
كۆمەڵزانیــدا، بەپێــی پلــەی یەكســانییان لەتــەك بەهــاكان و بــە دیاریكــراوی 
ــە  ــە كۆمەڵگ ــتەبژێرەوە ل ــی دەس ــە چین ــاكان ب ــی بەه ــتمی تایبەت ــەك سیس لەت
هەڵدەســەنگێنرێن - كــە مــەرج نییــە بریتــی بێــت لــە سیســتمی بەهاكانــی تایبــەت 
بــە توێــژەرە ئەكادیمییــەكان - و گەلــێ جــار ئــەم پرۆســەی دڵنیابــوون لــە راســتی 
و دروســتییە، دەبێتــە هــۆی قەبوڵكــردن و چەســپاندنی بیرۆكەگەلــی نازانســتی كــە 
گەلــێ جــار چاوپۆشــی لێدەكرێــت، ئەگەرچــی بریتییــە لــە پرەنســیپێكی ئاســایی 
لــە زانســتی نەژادناســیدا )ئاســاییە، هــەر نەبــێ كاتــێ بــە ســەر تاكگەلێكــدا پیــادە 

دەكرێــت، بــە پێچەوانــەی خۆمانــەوە(. 

وەلــێ گریمانێكــی بەهێزتــر هەیــە، لــەم كتێبــەدا بــە بەكارهێنانــی بەڵگەگەلــی 
ــای  ــە ســەر بنەم ــە ل ــە بەرپای ــەم گریمان ــەم. ئ ــری لێدەك بەردەســتەكییەوە بەرگ
ئــەوەی مۆدێلــە راڤەكارەكانــی جیهــان و گەلــێ لــە تیــۆرە تایبــەت و ســەلمێنەكان 
لــە بنەڕەتــدا قەبــوڵ دەكرێــن - و لــە هەنــدێ حااڵتــدا »تەنــێ« - چونكــە لەتــەك 
بەهاكانــی چینــی دەســتەبژێری ئەوروپاییدا دەســازێن و هەر لە ســەرەتای ســەدەی 
نۆزدەیەمــەوە تــا ئەمــڕۆ، ئەمەبــوو دۆخەكــە. گەلــێ لــەم بیروباوەڕانــە كــە ئاســانە 
ــراون، بەپێــی  ــان بونیاتن ــی جیه ــە ســەر مۆدێلەكان ــان بســەلمێنرێت، ل هەڵەبوونی
تیــۆری باڵوبوونــەوە و ئەمەیــش لەبــەر ئــەوەی ئــەو تیۆرانــە بریتیــن لــە پرەنســیپی 
فیكریــی نێوەنــد كــە كارەكان و گرنگیپێدانــی كۆلۆنیالیســتیی ئەوروپایــی و ئــەوەی 

دواتــری راڤــە دەكات و نەرمەقووتــی دەكات.

دیــارە ســازان یــان پێــودان بریتییــە لــە بەشــی گرنــگ لــە دڵنیابوون، لە راســتی 
و دروســتی. پرســەكە تەنــێ ئــەوە نییــە سیســتمەكە یــان »دامــەزراوە بەرپاكــە«، 
بــە ئازادیــی را دەربڕینــەوە )وێــڕای دووبارەبوونــەوەی روودانــی ئــەم پرۆســەیە( 
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ــۆز  ــوون پرۆســەیەكی ئاڵ ــان وەكیەكب ــە ســازان ی ــاردان ب ــارە بڕی بووەســتێت. دی
ــەی بااڵدەســتەوە )چینێــك  ــەالی كۆمەڵ ــدا ب ــە گشــت كاتەكان و پێبەســتكەرە. ل
ــە  ــە ئەمدنیایی ــە گرنگیپێدان ــراو ل ــی دیاریك ــی( كۆمەڵێك ــی ئیتنۆگراف ــان چینێك ی
ــێ  ــدا، وەل ــەك هەندێكیان ــن لەت ــان ناكۆك ــن. هەندێكی ــتەكییەكان دەبینی بەردەس
ــی دەســتەبژێردا  ــی چین ــز و دۆخ ــزگاری لــە هێ ــتەی پارێ ــە ئاراس ــان ب هەمووی
دەڕۆن. لەبــەر ئــەوەی ئــەم كۆمەڵەیــە بــە شــێوەیەكی گشــتی، توانســتی ئــەوەی 
ــە  ــە، ل ــی هەی ــزادان و بڕیاردان ــتی س ــكات و توانس ــكەش ب ــت پێش ــە پاداش هەی
ــژەرە ئەكادیمییەكانیشــەوە  ــەی توێ ــە زۆرب ــی، ب ــەی خەڵك ــی زۆرب قەناعەتپێكردن
ســەركەوتوو دەبێــت، لــەوەی كــە گرنگیپێدانەكانــی بریتییــە لــە گرنگیپێدانــی 
لــە خشــتەگەلی كارە كۆمەاڵیەتــی و  بریتییــە  ئــەم گرنگیپێدانانــە  هەمــوان. 
ئابــووری و سیاســییەكان و بریتییــە لــە گۆڕینێكــی ســادە، بــۆ هێنانــە نــاوەوەی 
وشــەی »پێویســتە« و كردنــی بــە بەهــا. كاتــێ بــە رێگەیەكــی جێگیــر تەماشــا 
ــەوە  ــە لەوان ــاكان ك ــن و بەه ــگار روون ــەكان یەج ــن گرنگیپێدان ــن، دەبینی دەكەی
وەرگیــراون، لــە سیســتمێكی بەهــای جێگیــردا كۆدەبنــەوە، ئەویــش بــە شــێوەیەك 
ــە  ــە ل ــە دەكات. بۆی ــەم گرنگیپێدانان ــە رۆڵــی خــۆی گــوزارش ل ــە شــێوەكان، ب ل
گشــت كاتەكانــدا، دەبینیــن جــۆرێ لــە ژینگەمــان بــۆ ئــەو بەهایانە دەبێــت، دەوری 
ــەوەی  ــواری توێژین ــە ب ــتی دەدەن و ل ــتی و دروس ــە راس ــوون ل ــەی دڵنیاب پرۆس

ــن.  ــە ســەریان كاریگــەر دەب ئەكادیمیــدا، ل

ئــەو شــێوازەی ئــەم كاریگەرییــەی پــێ پیــادە دەكرێــت، ئەمــڕۆ لــە كۆمەڵگــەی 
ــردوودا  ــەدەی راب ــە س ــاران ل ــەوەی ج ــەی ئ ــە پێچەوان ــۆزە، ب ــێ ئاڵ ــەدا گەل ئێم
ســادە و ســاكار و روون بــوو، كاتــێ نەخشــەی هێڵــە پانەكانــی تیــۆری باڵوبوونەوە 
ــەو  ــە كۆلۆنیالیســتییەوە. ل ــوون ب ــە تایبەتب ــی دی دەكێشــران ك و بیروباوەڕەكان
ــوو كــە  ــەوە راســت و دروســت نەب ــێ ئ ــەدا هەروەكــو ماركــس دەڵێــت، تەن رۆژان



97

بیرۆكــە بااڵدەســتەكان بریتیــن لــە بیرۆكەگەلــی چینــی بااڵدەســت، وەلــێ ئەوەیــش 
ــە چینــی بااڵدەســت و یاریدەرەكانیــان دەرفەتــی  راســت بــوو كــە كــەس جگــە ل
ئەوەیــان نەبــووە، بــۆ ئــەوەی ئــەم بیرۆكانــە كاریگــەر بكــەن دوای باڵوبوونەوەیــان 
و وتنەوەیــان لــە وانــەكان لــە قوتابخانــە و زانكۆ مەبەســتەكاندا و بەشــداریكردنیان 
لــەو  پێــودان  یــان  لێكچــوون  لــە پێكهێنانــی سیاســەت و جێبەجێكردنیــدا. 
كاتانــە و لــەو شــوێنانەدا، بــە رێگەیەكــی گــەورە ئەنجــام دەدرا، لــە رێگــەی 
پرۆســەی چارەســەری كۆمەاڵیەتییــەوە، لــە رێگــەی ئەوانــەوە كــە بــە سیســتمی 
بــاوی بەهاكانــەوە و ئەوانــەی لــە پێگەیەكــی باشــدابوون بــۆ پێشكەشــكردنی 
گریمانگەلــێ پێبەندبــوون كــە هــاكا ببوونایــە بــە بیروبــاوەڕ. پێموانییــە ئەمــڕۆ ئەم 
پرۆســەیە گەلــێ جیاوازبێــت، وەلــێ ئەگــەر لێــرەدا بــە درێــژی باســیان بكەیــن بــۆ 
دوورمــان دەبــات. دەكــرێ بــە ئاســانی تێبینییــەكان لــە ســەر پێشــینەی زۆربــەی 
مامۆســتاكان تۆمــار بكەیــن )كەمیــان كــوڕی خێزانــی كەمینــە هەژارەكــەن(. 
شــێوازی پاداشــتكردن لــە زانكــۆكان و الیەنــە راوێژكارییــەكان و توخمگەلــی دی 
ــە بەتوانســتەكان ئەوانــن  ــە كۆمەڵزان ــەم دەرەنجامــە دەگات: كەمــێ ل پێكــەوە، ب
ــەوە  ــە ئ ــاواز پێشــكەش بكــەن. ئەم ــان جی ــاوەڕی نایەكســان ی ــت بیروب دەیانەوێ
ــتی و  ــڕەوی زانس ــە پێ ــە ب ــتبوونی بنجبڕان ــڕای پێبەس ــی، وێ ــە دەكات، بۆچ راڤ
ــی  ــەك پێودان ــان لەت ــتا تیۆرەكانم ــەوە، هێش ــەوەی ئەكادیمیی ــاكانی توێژین یاس

گشــتیدا یەكســان دەمێننــەوە. 

هــەر  ملكەچپێكردنــی  لــە  رەوابــوون  بەخشــینی  پرۆســەی  كورتــی،  بــە 
بیروباوەڕێكــی نــوێ بــۆ ســێ تاقیكردنــەوە بــەردەوام دەبێــت، بریتیــن لــە 
ســازان، دڵنیابــوون لــە راســتی و دروســتی، یەكســانی یــان پێــودان لەتــەك 
ــی  ــە كات ــانی )ل ــێكیاندا، یەكس ــوان هەرس ــە نێ ــە ل ــدا. رەنگ ــتمی بەهاكان سیس
ئارامیــی رێژەییــدا(، گرنگیــی زیاتــری هەبێــت. دەكــرێ لــە هەنــدێ لــەم بۆنانــەدا، 
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چاوپۆشــی لــە دڵنیابــوون و لێكۆڵینــەوە لــە راســتی و دروســتیی ئــەوە بكرێــت، 
ئاخــۆ گریمانەكــە لەتــەك گرنگیپێدانەكانــدا یەكســان بێــت و لەتــەك بیروبــاوەڕی 
بــاودا پێــودان بێــت كــە رەنگــە تیورگەلــی روون یــان بیروبــاوەڕی نادیــار و 
ناوەڕۆكیبــن، لــە ســەر شــێوەی گریمانگەلــی راگەیەنــراو یــان نادیــار و ناوەڕۆكــی 
ســەرهەڵبدەن. لــە گشــت حاڵەتەكانــدا، دەبینیــن ئاســان نییــە لــە زانســتە 
ــتی  ــە راس ــار ب ــێ ج ــڕەوی، گەل ــتییەكی پێ ــتی و دروس ــەكان )راس كۆمەاڵیەتیی
ــە  ــوون ل ــەی دڵنیاب ــەڕووی پرۆس ــت( دا، رووب ــی دەزانرێ ــتییەكی مەعریف و دروس
راســتی و دروســتی ببینــەوە. گەلــێ جــار لــەم بوارانــەدا بــە ســازان بڕیــار دەدرێــت 
- ئەگــەر بــۆ بیروبــاوەڕە نوێكــە نەبــوو، ئــەوا بــۆ ئــەو كەســەی پێشكەشــی دەكات 
- و ئەمــە بــە شــتێكی نامــۆ هەژمــار دەكرێــت، بــۆ گریمانێــك یــان تیۆرێكــی نــوێ 
ــاوەڕە  ــی بیروب ــەك كۆمەڵ ــو لەت ــەر هات ــت، ئەگ ــوڵ بكرێ ــك قەب ــو بیروباوەڕێ وەك
ــە هەمیشــە  ــێ حاڵەتەك ــوو. وەل ــۆك ب ــواردا ناك ــان ب ــە هەم پەســەندكراوەكان، ل
ئەوەیــە كــە كۆمەڵگــە و چینــی دەســتەبژێر پێویســتیان بەوەیــە، وەرام بــۆ ئــەو 
پرســیارە پێویســتانە بدۆزنــەوە كــە رووبەڕوویــان دەبێتــەوە. بۆیــە دژە تەوژمێكــی 
گرنــگ هەیــە. گریمانــە نوێــكان كــە دەتوانــن كێشــەی بــە كــردەوە بەرپــا چارەســەر 
بكــەن، هاندەدرێــن بەڵكــە خەاڵتیــش دەكرێــن. دەبــێ ئەوانــە ســازان بكــەن، وەلــێ 

ــە رادەیەكــی تــەواو. نــەك ب

ــە  ــت ل ــاڵ بتوانێ ــی ق ــژەری ئەكادیمی ــە توێ ــەك نیی ــچ رێگەی ــە ســادەیی، هی ب
رێگەیــەوە، رێگــە لــە بەهــا لێكچــووەكان )یــان ئەوانــەی لــە رووی كۆمەاڵیەتییەوە، 
لــە ســەریان ســازان كــراوە( بگرێــت، دزە بكەنــەوە نــاو كارەكەیــەوە. ئەمــەو وێــڕای 
ئــەو راســتییەی كــە هەموویــان دەســتپاك و بەئــاگا و بەتوانســت و لێهاتوون. وەلێ 
ــە  ئــەو هــۆكارەی باسوخواســەكەم - بــە هەڵــە - دەردەخــات، بــەوەی بریتییــە ل
هێرشــبردنە ســەر توێژینــەوەی ئەكادیمــی ئــەوەی كــە كێشــەكە هەمیشــە ئەوەیــە 
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كــە لــە بــەر تیشــكی بیروبــاوەڕە روونــەكان و ئــەو ئاراســتایانەی دەبینرێــت كــە 
خەڵكــی پێیانــەوە پێبەســتن بــە هۆشــەكییەوە. دیــارە، ئــەو بوارانــەی كۆمەڵگــەی 
مرۆڤایەتــی تاوتــوێ دەكــەن، بریتیــن لــە چاندنێكــی الواز بــۆ تیــۆری روون، لــە نــاو 
جەســتەی ئــەو بیروبــاوەڕەدا كە بە رادەیەكی زۆر بــە نادیار و ناوەڕۆكی دادەنرێت. 
ــتومڕەكانی  ــوخواس و مش ــی باس ــت، قەبوڵ ــان لێدەگرێ ــتی رێگەم ــڕەوی زانس پێ
تیــۆرە روونەكــە بكەیــن، تەنــێ لەبــەر ئــەوەی ئەوەمــان دەوێــت. وەلــێ بنەمــای 
ســەرەكی بــۆ وەهــا تیۆرێــك، بریتییــە لــە پێودانــی لەتــەك بیروباوەڕەكانــی دیكــە 
ــك  ــوون«دا. تیۆرێ ــوەی »بەجێب ــە چێ ــی، ل ــكردن لێ ــتمەكە و گوزارش ــە سیس ل
ــەك تیۆرێكــی دیكــەی  ــە بەرچــاو، چونكــە لەت ــان پەســەندكراو دێت ــە بەجــێ ی ب
پەســەندكراودا پێودانــە، ســەرەڕای نەبوونــی ئەڵقەیەكــی پێوەندیــی روون. زۆربــەی 
ئەڵقەكانــی پێكەوەبەســتنەوە لــە جیهانــی نادیارەكانــدا پەنهانــن. دواتــر هەوڵــدان 
بــۆ دڵنیابــوون لــە راســتیی گریمانەیــەك، بــە بەكارهێنانــی تێبینیگەلــی دیاریكــراو 

نــەك شــتی دی، بەجــێ دێتــە بەرچــاو.

پێویســتە ئەوەیــش بڵێیــن، گەلــێ جــار كاری رێكوپێكــی كۆمەڵزانــەكان 
رێگەیــان لێدەگرێــت لــە ســەلماندنی راســتی و دروســتیی تیۆرێــك، لــەوەدا پشــت 
بــە زیرەكیــی خۆیــان دەبەســتن، لــە ســەر بنەمــای گوێڕایەڵیــی تیۆرەكــە لەتــەك 
سیســتمی بەهاكاندا. دیارە كێشــەكە - و ئەمەیش كێشــەیەكی ترســناكە - بریتییە 
لــە رامــان لــەوەی بیروبــاوەڕە روونــەكان نەســەلمێنراون، بــە بەكارهێنانــی بڕیــاری 
ــاوەڕە  ــە بیروب ــارە ل ــەم بڕی ــدا، چونكــە لێدەگەڕێیــن ئ گوێڕایەڵــی لەتــەك بەهاكان
نادیــار و ناوەڕۆكییەكانــدا بااڵدەســت بێــت. ئــەو بیروباوەڕانــەی دوای ئــەوە، لــە 
تیــۆرە روونەكانــدا، پردێــك لــە نێــوان بۆشــاییەكاندا پێكدەهێنــن، ئەمەیــش وایــان 
ــە خاڵــی  ــن كــە گــوزارش ل ــەو گریمانانەب ــان پشــتگیری ئ ــن ی لێــدەكات، كــۆك ب
دەســتپێكی تیۆرگەلێكــی روونــی نوێــی فەرمــی و نافەرمــی بكەن. پێڕەوی زانســتی 

و ئەكادیمــی تەنــێ خوازیــاری بنجبڕییــە، ســەبارەت بــە تیــۆرە روونــەكان. 
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تیۆری باڵوبوونەوە وەكو سیستمی بیروباوەڕەكان

ــەن  ــە ســێ الی ــۆ تێگەیشــتن ل ــی بناغــە ب ــۆ دانان ــا ئێســتا باسوخواســەكە ب ت
لــە سیســتمی بیروباوەڕەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوە وا داڕێــژراوە: پێكهاتەكــەی و 
پێبەســتبوونی بۆ كۆمەڵگەلێكی دیاریكراو و گەشــەكردنی. ئەم دوا الیەنە چەندین 
ــەوە و  ــەوە و باڵوبوون ــی باڵوبوون ــە ســەر هۆكارەكان ــە، ل پرســیاری گرنگــی تێدای
ــە  ــە ئاســانكردن ك ــت ل ــك نابێ ــز جۆرێ ــەوە. هەرگی ــۆری باڵوبوون ــی تی بەردەوامی
ــەك  ــاو لەت ــی گونج ــتمێكی بیروباوەڕی ــو سیس ــەوە، وەك ــۆری باڵوبوون ــن تی بڵێی
گرنگییەكــی بەهێــز و بەردەوامــی ئەوروپاییــدا گەشــەی كــردووە كــە ئەویــش 
ــا  ــە 1492وە ت ــەوە، ل ــی نائەوروپاییی ــە جیهان ــامانانەی ل ــەو س ــتە. ئ كۆلۆنیالیس
ئێســتا، رەوانــەی ئەوروپــا - بــە مانــای ئەوروپــای گــەورە - دەكــران، داهاتێكــی 
گرنــگ بــوو بــۆ چینــە دەســتەبژێرەكان لــە ئەوروپــا، ئەویــش بــۆ هێشــتنەوەیان لــە 
ســەر پێگەیــان لــە نــاو كۆمەڵگەكانیــان و هەروەهــا بــۆ پێشــكەوتنیان. چەندیــن 
بابەتــی دی هەنــە، هەرگیــز باســیان ناكەیــن و ئەویــش ئەوەیــە كــە ئاخــۆ دەكــرێ 
ــەی  ــاو كۆمەڵگ ــی ن ــەوەی گشــت چینەكان ــۆ ئ ــتێنرێت، ب ــە بگش ــەم راوبۆچوون ئ
ئەوروپایــی بگرێتــەوە. یــان ئــەوەی ئاخــۆ كۆلۆنیالیــزم لــە زۆربــەی كاتــەكان و. 
ــن  ــە دەســتەبژێر نی ــەی ســەر ب ــەو چینان ــۆ ئ ــەك ب ــە گرنگیی شــوێنەكاندا، دەبێت
لــە ئەوروپــادا. مــن بــە ئاســانی جەخــت دەكــەم كــە:)1( چینــی دەســتەبژێر لــە 
ئەوروپــا پشــتی بــە كۆلۆنیالیــزم بەســتووە. )2( چینــی دەســتەبژێر كاریگەرییەكی 
ــە ســەر  ــی ل ــەكان و بەتایبەت ــە ئەوروپایی ــە ســەر گەشــەكردنی بیرۆك ــەورەی ل گ
لــە  دەســتەبژێر  چینــی   )3( هەبــووە.  ئەوروپایــی  ئەكادیمــی  توێژینــەوەی 
ــدن و  ــۆ خوڵقان ــووە، ب ئەوروپــادا، گرنگیپێدانێكــی كۆمەاڵیەتیــی هەمیشــەیی هەب
ــت و پاســاو  ــەك دابڕێژێ ــاوەڕەكان، بیرۆكەی ــای بیروب گەشــەپێدانی سیســتمی تەب
ــدات. تــا ئــەم  بهێنێتــەوە و لەوەیــش گرنگتــر یارمەتــی پــرۆژەی كۆلۆنیالیســت ب
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پرۆژەیــە گەشــەی دەكــرد و خــودی روودانــی شــتەكە ســەبارەت بــە بیرۆكەكانــی 
ــی بەســەرداهات. ــەوە گۆڕان ــۆری باڵوبوون تی

بەشــی زۆری ئــەم كتێبــە، بــۆ خســتنەڕوو و رەخنەگرتــن لــە بیروباوەڕەكانــی 
تیــۆری باڵوبوونــەوە تایبەتكــراوە، بۆیــە پێویســتم بــەوە نییــە، پیاچوونــەوە بــۆ 
سرووشــتی ئەم سیســتمی بیروباوەڕە بكەم. ئەوەندە دەڵێم، پرەنســیپەكە زۆربەی 
ئاســتە راســت و دروســتەكان لــە جوگرافیــای جیهــان و مێژووەكــەی دەگرێتــەوە، 
بــۆ بیرۆكەگەلــێ لــە ســەر جۆرەكیــی تاكــە ئەوروپاییــەكان و نائەوروپاییــەكان و 
ــۆری  ــی تی ــواری بیروباوەڕەكان ــەكان. ب ــە تایبەت ــەوەی رووداوە ناوخۆیی روونكردن
باڵوبوونــەوە، بەشــێكی باشــی لــە زانســتی نەژادناســیی ئەوروپاییــدا هەیــە. واتــە، 
ئێمــە دەبینیــن بڕەبەشــێكی بــاش لــە دۆزەكانــی بیروبــاوەڕە مۆڵەتپێــدراوەكان لــە 
رووی كۆمەاڵیەتییــەوە، لــە زانســتی نەژادناســیی ئەوروپاییــدا بەكارهاتــوو، لــە نــاو 
پێكهاتــەی بیروباوەڕەكانــی تیــۆری باڵوبوونــەوەدا هەیــە. ســەرەڕای بەكارهێنانــی 
لــە پێكهاتەگەلــی دیكــەدا. )هەنــدێ نموونــە لــە بەنــدی دووەمــدا بــاس دەكەیــن، 
ــە  ــی و ل ــەر زیرەك ــە س ــی و ل ــاری دیموگراف ــەر رەفت ــە س ــاوەڕ ل ــە: بیروب لەوان
ســەر بنەماكانــی شارســتانی و لــە ســەر بەپیتبوونــی خاكــی ناوچەكانــی یەكســانە 
هێڵــدا( ئــەم راگەیاندنانــە لــە جەختكردنــە میانڕەوەكانــەوە كــە راســتی و دروســتی 
ــە  ــی ل ــی و نافەرم ــۆزی فەرم ــژ و ئاڵ ــی درێ ــا تیۆرگەل ــە، ت ــەدەمكارییان هەی س
هاموشــۆدایە. ئــەم بیروباوەڕانــە لــە رێگــەی گشــت رێوشــوێنەكانی مۆڵەتــدان بــۆ 
قەبوڵكردنــی ئــەم بیروباوەڕانــە و باســوخواس لــە پێشــەوە، دەچنــە نــاو یاســای 
ــا  ــن، ت ــە بیژنــگ دەدرێ ــان ل ــە گــوزەری كات، هەمووی ــەوەەوە. ب تیــۆری باڵوبوون
ــە  ــان ب ــزم. ی ــی كۆلۆنیالی ــاكان و گرنگیپێدانەكان ــەك بەه ــی لەت رادەی گوێڕایەڵ
پرۆســەیەكی لەبێژنگدانــی ناڕاســتەوخۆدا رەتدەبــن كــە بڕیــار بــە گوێڕایەڵــی 
دەیبەخشــێت، لەتــەك بیروباوەڕەكانــی دیكــەدا كــە ئەوانیــش بــە گوێڕایەڵــی 
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ــی  ــاوەڕەكان بیروباوەڕگەل ــتمی بیروب ــوزەری كات، سیس ــە گ ــن. ب ــف دەكرێ وەس
نــوێ بــۆ تیــۆری باڵوبوونــەوە كۆدەكاتــەوە و لەوانــە رزگاری دەبێــت كــە ناكــۆك 
ــی  ــە جیهانێك ــەوەوە ل ــان ب ــی خۆی ــەی پێوەندی ــان ئەوان ــا، ی ــەك یاس ــن لەت دەب
بگــۆڕدا لەدەســت دەدەن. چونكــە كۆلۆنیالیســت و شــێوە جۆراوجۆرەكانــی، وەكــو 
كۆلۆنیالیســتی نــوێ هەوســی گرنگیپێدانــی چینــی دەســتەبژێرە و چونكــە گەلــێ 
جــار بیروبــاوەڕە نادیــار و ناوەڕۆكییــەكان تێبینــی ناكرێــن و رەخنەیــان ئاراســتە 
ناكرێــت. دیــارە، كــردەی خستنەســەر و البــردن و راســتكردنەوەی بیروباوەڕەكانــی 
تیــۆری باڵوبوونــەوە، تــا ئــەم ســەردەمەیش بەردەوامــە. ئەگــەر ئەمــە ئــەو حاڵەتــە 
نەبێــت، ئــەوا كــۆی بیروبــاوەڕەكان لــە ســەر مێــژووی ســێنترالیزمی ئەوروپــا كــە 
لــەم كتێبــەدا ســەرنجمان رادەكێشــێت، هــەر لــە ســەردەمانێكی دوورەوە البــراون.

ئــەو شــتەی   - كاتــدا  لــە چێــوەی  باڵوبوونــەوە  تیــۆری  بیروباوەڕەكانــی 
ــۆ  ــەوە لەخ ــی تۆكم ــی تیۆرێك ــۆی خەمڵین ــە ه ــژوو ب ــان و گشــت مێ گشــت جیه
دەگرێــت، هەروەكــو پێشــتر لــەم بەنــدەدا بینیمــان. دیــارە، تیۆرەكــە بــە كورتــی، 
پرۆســەگەلێكی بنەڕەتــی وەســف دەكات، لــە »نــاوەوە« روودەدەن كــە لــە 
بنــەڕەت و جەوهــەری ئەوروپایــی بــۆ جیهانــە و وەســفی ئــەو كردانــە دەكات 
ــە بلۆكــی نائەوروپایــی، هەروەهــا  ــە »دەرەوە«دا روودەدەن كــە بریتییــە ل كــە ل
ــان  ــوان دوو بلۆكەكــەدا دەكات و گرنگترینی ــە نێ وەســفی داڕشــتەكانی كارلێــك ل
ــی و  ــەرەكان و خەڵك ــە داهێن ــەوەی بیرۆك ــە باڵوبوون ــە ل ــێ ودوو، بریتیی ــێ س ب

ــۆ دەرەوە. ــاوەوە ب ــە ن كااڵكان ل

ــن:  ــف بكەی ــە وەس ــدی هەی ــە دوو رەهەن ــە ك ــۆرە جیهانیی ــەو تی ــن ئ دەتوانی
ــۆری  ــەالی تی ــان ب ــی جیه ــە لــە »مۆدێل ــوێنەكی، بــەوەی بریتیی ــی و ش كاتەك

باڵوبوونــەوە«وە، بریتییــە لــە مۆدێلــی كۆلۆنیالیســتی جیهــان.
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لێــرەدا پرســیارێكی روون دەردەكەوێــت: شــێوەی جیهــان چــۆن دەبێــت، 
ئەگــەر هاتــو تیــۆری باڵوبوونــەوە نەبێــت؟ جیهانێــك دەبێــت پرۆســەكان لەتــەك 
یەكدیــدا، لــە بلۆكــە جۆراوجۆرەكانــدا هــاوكات دەبــن و باشــتر وایــە بڵێیــن، ئــەم 
ــە  ــەكان، وات ــانەكانی مرۆڤ ــتە یەكس ــی توانس ــای چەمك ــەر بنەم ــە س ــە ل مۆدێل
یەكێتیــی دەروونــی، لــە گشــت فەرهەنگــەكان و هەرێمەكانــدا بەرپــا دەبێــت و ئــەم 
باسوخواســە روونكردنــەوەی هــەر جیاوازییەكــی شــوێنەكی دەخوازێــت، ســەبارەت 
بــە گەشــەكردنی فەرهەنگــی و رێــك گەشــەكردنی ئابــووری. بــە شــێوەیەكی دی، 
یەكســانی بــە دۆخێكــی سرووشــتی دادەنرێــت، وەلــێ دەبــێ جیاوازییــەكان روون 
بكرێنــەوە. تیــۆری باڵوبوونــەوە بــە پێچەوانــەوە، پێشــبینی نەبوونــی یەكســانیی 
بنەڕەتــی، لــە نێــوان نــاوەوە و دەرەوە، لــە جیهــان و لــە مرۆڤایەتیــدادا دەكات. 
دیــارە پرەنســیپی یەكێتیــی مرۆڤایەتــی 48Uniformitarianism بریتــی نییــە لــە 

پرەنســیپی یەكســانیی مرۆڤایەتــی.

لــە ســەر چێوەكانــی كات - شــوێنی بچووكتــر لــەم جیهانــە، دەبینیــن سیســتمی 
ــێكی  ــد بەش ــبووە، چەن ــدی دابەش ــە تون ــەوە ب ــۆری باڵوبوون ــی تی بیروباوەڕەكان
پێكــەوە یەكانگیــرن، لــە شــێوەی تیۆرگەلــی فەرمــی جوانــدا و بەشــگەلی دیكــەی 
پەرتــن، وا دەردەكــەون پێكــەوە ســازان بــن، وەلــێ بیروباوەڕگەلــی پەرشــوباڵون. 
ئەمــە لــە دەرەوەی باســی ئــەم كتێبەمانــدا دەبێــت، ئەگــەر هــەوڵ بدەیــن، گشــت 
بەشــەكان و ئاســتەكان و سیستمە بەشــەكییەكان، لە مۆدێلی تیۆری باڵوبوونەوەدا 
وەســف بكەیــن، وەكــو كۆیــەك پلــە بــە پلــە، لــە مۆدێلــی جیهانییــەوە بــۆ ئاســتی 

رووداوگــەل، لــە ســەر ئاســتی كات و شــوێن. وەلــێ دەتوانیــن دەســت پێبكەیــن.

Uniformitarianism .48: ئەمــە تیۆرێكــە لــە فەلســەفەی زانســتی، ئامــاژە بــۆ پرەنســیپی ئــەوە دەكات كــە هەمــان 

ئــەو كردانــەی جیهانیــان پێكهێنــا ئێســتا روودەدەن، وەكــو چــۆن جــاران روویــان دەدا و هەمــان یاســاكانی فیزیــك بــە 
ســەر گشــت بەشــە زانراوەكانــی گەردوونــدا جووتدەبێــت.
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میسۆلۆژیای بەرجووی ئەوروپایی

“پەرجــووی  تیــۆری  بــە  بڕوایــان  ئەوروپاییــەكان  مێژوونووســە  زۆربــەی 
ئەوروپایــی” هەیــە. بریتییــە لــەو تیــۆرەی ئیدعــا دەكات، ئەوروپــا لــە داڕشــتنی 
ــەر  ــە ه ــترە و ئەم ــە لەپێش ــتانییەكانی دیك ــت شارس ــە گش ــتانییەكەیدا، ل شارس
ــداوە،  ــەوە رووی ــە چاخــە ناڤینــە كۆنەكان ــەر ل ــە كەمــێ ب ــەوە، وات ــر زەمان ــە دێ ل
ئەمەیــش خەســڵەتی تایبەتمەنــدی و جیاكردنــەوەی پــێ بەخشــی، هەروەهــا مێــژوو 
و جوگرافیــای جیهانــی دوای 1492 راڤــە دەكات كــە خــۆی لــە نوێكردنــەوەی 
ــدا دەبینێتــەوە. زۆربــەی  ئەوروپــا و ســەرهەڵدانی كۆلۆنیالیــزم و شكســتی جیهان
مێژوونوووســان هیــچ جــۆرە پەرجووییــەك لــەم پرۆســەیەدا نابینــن، وەلــێ وتــەی 
»پەرچــووی ئەوروپایــی« لــە هەشــتاكانی ئــەم ســەدەیەدا، بــوو بــە دروشــمێكی 
ناســراو بــۆ گشــت ئــەو تیۆرانــەی گریمانــی رێنیسانســی دانســقەی ئەوروپــای بــەر 
لــە 1492 دەكــەن. ئــەم وتــە نوێیــە لــە كتێبێكــی ئیریــك ل. چۆنــزەوە وەرگیــراوە 

ــاوی پەرجــووی ئەوروپاییــدا پەخشــكرا.49 ــر ن ــە ژێ ــە ســاڵی 1981، ل كــە ل

مێژوونووســان لــە نێــوان خۆیانــدا كۆكنیــن لــە ســەر پرســیاری: بۆچــی 
پەرجووەكــە رووی دا؟ بۆچــی ئەوروپــا بــەم شــێوەیە پێكهــات كــە رەنگــە وەكــو 
پەرجــوو وابێــت؟ ئایــا لەبــەر ئــەوە بــووە كــە ئەوروپاییــەكان بە شــێوەی بۆماوەیی 
تایبەتمەندییــان هەیــە؟ ئایــا ئــەوان لــە رووی فەرهەنگــەوە تایبەتمەندییــان هەیــە؟ 
لــە ژینگەیەكــی تایبەتــدا دەژیــن؟ ئایــا لــە ئەوروپــا یــان بــۆ ئەوروپاییــەكان 
شــتێكی نایــاب، لــە ســاتە وەختێكــی مێژوویــی تایبەتــدا رووی دا كــە دواتــر ئــەو 

ــی دیكــەدا پــێ بەخشــی؟ ــە ســەر كۆمەڵگەكان تایبەتمەندییــەی ب
ــە ســاڵی 1981دا، دەســتەواژەی »پەرجــووی  ــز ل ــك چۆن ــی ئیری ــی پەرجــووی ئەوروپی ــە كتێب ــەوەی ك ــڕای ئ 49. وێ
ئەوروپــی« باڵوكــردەوە، وەلــێ بــۆ ماوەیەكــی توالنــی و بــە هەمــان مانــا بەكارهاتــووە: رابوونــی دانســقەی ئەوروپــای 
بــەر لــە چاخــە ناڤینــەكان یــان لــە ســەروبەندیاندا. هەمــوو مێژوونووســێك ئەمــە وەســف نــاكات، بــەوەی بریتییــە لــە 
»پەرجــوو«، وەلــێ دەســتەواژەكە بــە شــێوەیەكی فــراوان بــە بەڵگــەی كۆنگــرەی نێودەوڵەتــی، بــە نــاوی » پەرجــووی 

ئەوروپــی« قەبــوڵ كــرا كــە لــە زانكــۆی كامبریــج لــە ســاڵی 1985دا بەســترا.
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ــان  ــی پەرجووەكــە ی ــی روودان ــە ســەر كات ــن ل هەروەهــا مێژوونووســان كۆكنی
ســەرەتاكەی. ئایــا لــە چاخەكانــی بــەر لــە مێــژوودا روویــداوە كــە تــا ئێســتایش 
هەنــدێ بــە »ئاریایــی«، یــان فەرهەنگــی ئینــدۆ - ئەوروپایــی نــاوی دەبــەن؟ ئایــا 
لــە چاخەكانــی كەمــێ بــەر لــە مێــژوو »چاخــی ئاســنینی ئەوروپایــی«دا، رووی 
ــدا  ــی ناڤین ــە ســەرەتای چاخەكان ــدا؟ ل ــەك رۆمان ــدا؟ لەت ــەك یۆنان ــا لەت دا؟ ئای
دەســتی پێكــرد؟ ئایــا لــە مێــژوودا، پرۆســەیەكی بــەردەوام بــوو، یــان زنجیرەیــەك 
لــە پەرجــوو بــوو، هەریەكەیــان ئەوروپایــان بــە شــێنەیی و هەنــگاو بــە هەنــگاو 

بــردە پێشــەوە، تــا پێشــی گشــت مرۆڤایەتــی بداتــەوە؟
مێژوونووســان باســی ئــەم پرســانە دەكــەن و بریتیــن لــە پرســگەلێ دەربــارەی 
هــۆكارەكان و كاتــەكان، وەلــێ پرســیارناكەن دەربارەی ئــەوەی ئاخۆ ئەم پەرجووە 
ــی  ــەوەی رێنیسانس ــی ئ ــەوان دەرەتان ــن، ئ ــا وردتربی ــان ب ــا. ی ــان ن ــداوە ی رووی
ئەوروپــا نــەك ئەوانــی دی لــە شارســتانییەكان بەهێنــد وەرناگــرن كــە تــا ســاڵی 
1492 دەســتی پێنەكــردووە و ئــەوەی لــە ئاكامــی تایبەتمەندیــی ئەوروپایــی 
ــامان و  ــۆی س ــە ه ــە ب ــەوە، بەڵك ــگ و ژینگ ــڵ و فەرهەن ــە رووی ئەق ــووە، ل نەب
ــی  ــۆی ســەركەوتنەكانیان و چەپاوكردن ــە ه ــە ب ــووە ك ــەوە ب ــااڵن و چەپاوكردن ت
ئەمەریــكای كۆلۆنیــال و دواتــر ئەفەریقیــا و دواتــر ئاســیا دەســتەبەریان كــردووە. 
ــەوەی تاقمێكــی  ــەك ئ ــاكات، لەت ــەوە ن ــاس ل ــچ جــۆرێ ب ــە هی ــەم شــێمانەیە ب ئ
ــەمیر  ــد، س ــو لەغ ــت ئەب ــانكراوی، چانی ــە دەستنیش ــان )ب ــە مێژوونووس ــەم ل ك
ئەمیــن، ئەنــدرێ جەنــدەر فرانــك، ئیمانۆئیــل والــەر ســتاین( لــەم ســااڵنەی دواییــدا 

دەســتیاندایە ئــەوە50.
ــوو،  ــە كــوێ لەدیاكبــوو؟« یەكــەم باڵوكــراوە ب ــاوی »ســەرمایەداری ل ــر ن ــە ژێ ــە ســاڵی 1976دا، ل ــە كــە بابەتەكــەم ل 50. روون

بەتــەواوی »تیــۆری پەرجــەوو« بــێ كۆتوبەنــد رەتبداتــەوە. ســەمیر ئەمیــن لــە ســاڵی 1996 لــە قســەیەكیدا لــە ســەر بابەتێكــی 
دواتــری بەنــدە، ئامــاژە بــۆ رەزامەندیــی خــۆی لــە ســەر هەڵوێســتی رەتدانــەوە دەكات.

Amin, “Colonialism and the Rise of Capitalism: A Comment,” 1990، Blaut,) “Colonialism and the 
Rise of Capatalism,” 1989، also see Blaut, “Fourteen Ninety-Two،” 1992، and Amin, “On Jim Blauťs 
Fourteen Ninety-Two” 1992).
هەندێكــی كــەم لــە مێژوونووســان هەڵوێســتی نزیــك لەوەیــان وەرگــرت: لــە بەشــێكی دواتــری ئــەم بەنــدەدا، بــاس لــە 

راوبۆچوونیــان دەكەیــن.
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دیــارە، ئەركــی مــن لــەم بەنــدە و لــە بەنــدی ســێیەمدا )»بــەر لــە 1492«(، 
بریتییــە لــە خســتنەڕووی ئــەوەی چــۆن بــەر لــە 1492، ئەوروپاییــەكان لــە 
نائەوروپاییــەكان جیــاواز نەبوونــە. پێشــكەوتووتر نەبوونــە و نوێگەراتــر یــان 
ــەوە  ــوارەم )»دوای 1492«(، ئ ــدی چ ــە بەن ــر ل ــە. دوات گەشەســەندووتر نەبوون
دەخەمــە روو، چــۆن ســامانە زەوتكــراوەكان بوونەتــە هــۆی رێنیسانســی ئەوروپــا 
و نۆرێنــی بــێ چەندوچۆنــی بــە ســەر جیهانــدا، ئەوەیــش رووندەكەمــەوە، چــۆن 
ســیفەتە ناوەكییەكانــی ئەوروپــا 1492 و دواتــر بنەماكانــی كۆلۆنیالیــزم راڤــە 

ناكــەن.

دوو رێگــەی بنەڕەتــی هەیــە بــۆ رەتدانــەوەی هەڵــەی پەرجــووی ئەوروپایــی و 
ئــەوەی كــە ئەوروپــا لــە شارســتانییەكانی جیهــان، بــەر لــە 1492 پێــش ئەوانــی 
ــن و  ــژوودا بڕوانی ــە راســتییەكانی مێ ــە، ب ــووە. باشــترین رێگــە ئەوەی دی نەكەوت
ئــەوە روونبكەینــەوە كــە چــۆن پرۆســە گەشەســەندنكارییەكان كــە لــە ئەوروپــا، 
لــە ســەردەمی چاخەكانــی ناڤینــدا و پێشــتر روویــان دا، وەكــو ئــەو كردانــە 
ــە رووی ئاراســتە و تێكــڕای  ــدا، ل ــە جیهان ــە شــوێنەكانی دی ل ــە ل ــە ك وەهابوون
گەشەســەندنەوە روودەدەن. هــەوڵ دەدەم ئەمــە بــە شــێوەیەكی ورد، لــە بەنــدی 
ــا  ــا و ئەفەریقی ــە ئەوروپ ــن ل ــی ناڤی ــە چاخەكان ــە ل ــەوە ك ــێیەمدا روون بكەم س
ــتمی  ــە سیس ــك ل ــۆن وەرچەرخانێ ــە دەكات و چ ــەراوردی دیمەنەك ــیادا، ب و ئاس
فیوداڵییــەوە بــۆ كۆلۆنیالیــزم، لــە چەندیــن بــەش لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی 

ــووە. ــە 1492دا هەب ــەر ل زەوی ب

ــی  ــە قووڵ ــەی، ب ــا و پەرجووەك ــقەی ئەوروپ ــی دانس ــۆلۆژیای رێنیسانس میس
لــە رامانــی مێژوویــی ئەوروپاییــدا چێنــراوە، تــا رادەی ئــەوەی ئەگــەر ئێمــە 
باسوخواســێك پێشــكەش بكەیــن، بونیاتنــراو لــە ســەر راســتی و دروســتییەكان، 
رەنگــە قەناعــەت الی كــەس دروســت نەكات. هەروەكو لە بەنــدی یەكەمدا بینیمان، 
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چەندیــن وەچــە لــە مێژوونووســان بەرگرییــان لــەو تیــۆرە بااڵدەســتە كــرد، بێ هیچ 
ــۆ  ــەی ب ــەو بیرۆكان ــێ ل ــە گەل تیۆرێكــی بەرهەڵســنكار، هەروەهــا پاڵپشــتكراوە ب
پلــەی راســتی و دروســتی، لــە فەرهەنگــی ئەوروپاییــدا بەرزبوونەتــەوە، بەوەیــش 
ــەزراوە  ــەكان )و دام ــە ئەوروپایی ــی واڵت ــەك گرنگیپێدانەكان ــت لەت ــودان دەبێ پێ
ــدا پشــتگیرییان  ــی نائەوروپایی ــەك جیهان ــان لەت ــە مامەڵەكردنی گــەورەكان(دا و ل
لێــدەكات. لەبــەر ئــەم هۆیانــە، بڕیــارم دا جۆرێكــی دی لــە باســوخواس بەكارببەم، 
ئەویــش بریتییــە لــە خســتنەڕووی هەڵــەكان، یــان بەڵگــە ســاختەكان، لــە تیــۆری 
بنەڕەتــی بــۆ چەســپاندنی بناغــە، بــۆ پێشكەشــكردنی بەڵگــە هەســتگەراییەكان.

ــانی  ــەن مێژوونووس ــە لەالی ــنا و بەكارهاتوان ــە ئاش ــەو هەوڵ ــدەدا، ئ ــەم بەن ل
ئەمــڕۆوە تاقیدەكەمــەوە، بــۆ پشــتگیری لــە تیــۆری پەرجــووی ئەوروپایــی و 
ــە  ــەم ئەرك ــن. ئ ــەت نی ــی قەناع ــۆن جێ ــە روو، چ ــەوە بخەم ــش دەدەم ئ هەوڵی
تــا رادەیــەك ئاڵــۆزە، ســەبارەت بــە كتێبێكــی بچووكــی وەكــو ئــەم كتێبــە، بــە 
هــۆی ژمــارە جۆراوجۆرەكانــی باسوخواســەكانەوە كــە دەساودەســیان پێدەكرێــت و 
ژمــارەی ئــەو مێژوونووســانەی لــە ســەر تیــۆری پەرجــووی ئەوروپایــی و چۆنیەتــی 
ــاغ  ــن؟ قۆن ــە، چــۆن كار بكەی ــەت دەنووســن. كەوات پشــتگیریكردنی كتێــب و باب
بــە قۆنــاغ دەچمــە پێشــەوە. یەكــەم: باسوخواســێكی كــورت پێشــكەش دەكــەم، 
لــە ســەر ئــەو رێگەیانــەی بــە هۆیانــەوە مێژوونووســان بــۆ بەرژەوەندیــی پەرجــووی 
ــە روو  ــش دەخەم ــی لــە دەیــە نوێكانــدا باســوخواس دەكــەن و ئەوەی ئەوروپای
ــە  ــە ســەرهەڵبدات. دووەم: ل ــراو خەریك ــی هەموارك ــی گرنگ ــاكا بۆچوونێك ــە ه ك
شــێوەی لیســتێك یــان پۆلێنكردنێكــدا، گرنگترینــی ئــەم باسوخواســانە دەخەمــە 
روو كــە پشــتگیری لــەم بۆچوونــە میســۆلۆژیاییە دەكــەن كــە ئەمــڕۆ دەخرێتــەڕوو 
و هەروەهــا هــەوڵ دەدەم ئــەوە روونبكەمــەوە، هیــچ یەكێــك لــەم باسوخواســانە 
ــەو باسوخواســە هەســتگەراییە  ــە قۆناغــی ســێیەمدا، ئ قەناعەتمــان پێناهێنــن. ل
كــورت دەكەمــەوە، لــە دوو بەشــدا )بابەتــەكان لــە دوو بەنــدی ســێیەم و چــوارەم 
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بــەرودوا( كــە دژی تیــۆری »پەرجــوو«ە: بەڵگــە بــۆ ئــەوەی ئەوروپــا )لــە ســەر 
ئاســتی كیشــوەری( بــەر لــە 1492 پێــش ئەفەریقیــا و ئاســیا نەكەوتــووە، دواتــر لە 
ســەر ئــەوەی كــە كۆلۆنیالیســتی دوای 1492، هــۆكاری رێنیسانســی دەســتەبژێریی 

ئەوروپــا بــووە، بەڵگــە دەهێنمــەوە.
دروستكەرانی وتە پڕوپوچەكە و رەخنەگران

ــا و  ــكەوتنی ئەوروپ ــەی پێش ــان، بیرۆك ــدا بینیم ــدی یەكەم ــە بەن ــو ل هەروەك
گەشەســەندنی پتــر لەوانــی دی لــە شارســتانییەكانی بەرلــە 1492دا، بریتییــە لــە 
بیرۆكــەی بنەڕەتیــی تیــۆری باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی كاســیكیی ئەوروپایــی. 
ــن،  ــی لەبەرچــاو ناگری ــۆری پەرجــووی ئەوروپای ــز ســەرچاوەكانی تی ــە هەرگی بۆی
ــاأل، دوای  ــەر ح ــەوە. بەه ــرات ماونەت ــە می ــەوە ب ــە ســەردەمە كۆنەكان ــە ل چونك
دووەمیــن جەنگــی جیهانــی، ئەم پرەنســیپە شــێوازێكی نوێ و روونــی بەخۆوەگرت. 
یەكــەم: ئیدعــا نەژادپەرســتییەكانی بــە شــێوەیەكی بنجبڕانــە رەتدایــەوە و هیــچ 
دەنگێــك نابینیــن بانگەشــە بــۆ نزمیــی پێگــەی نائەوروپاییــەكان، بــە شــێوەیەكی 
ــەوە  ــش ئ ــەم كەموكورتییەی ــكات و ئ ــەكان ب ــە ئەوروپایی ــەبارەت ب ــی س بۆماوەی
كــە دواكەوتنیــان لــە رووی مێژووییــەوە راڤــە دەكات. هەروەهــا ئێســتا دەبینیــن، 
مێژوونووســان ئــەو بیرۆكەیــە پەســەند دەكــەن كــە تایبەتمەندییــە مێژووییەكانــی 
ئەوروپــا گــوزارش لــە راســتی و دروســتیگەلێك و رووداوگەلێــك دەكــەن، لــە 
هــۆی  بــە  ئەوروپایــی  تایبەتمەندیــی  روویانــداوە.  پێشــووەكاندا  ســەردەمە 
ئەوەوەیــە، ئەوروپــا زووتــر بــە قۆناغێــك لــە پێشــكەوتن گەیشــتووە كــە خەڵكانــی 
ــارە ئــەوە لەپێشــتربوونە،  ــە ئاینــدەدا پێیبگــەن. دی ــارەزوو دەكــەن ل دیكەیــش ئ
بــواری  لــە  خێــرا  فرەبوونێكــی  دووەم:  خۆڕســكی.  تایبەتمەندییەكــی  نــەك 
ــی دوای  ــی نائەوروپای ــە جیهان ــەبارەت ب ــدا، س ــی مێژوویی ــەوەی ئەكادیمی توێژین
1945 هەبــوو، بونیاتنــراو لــە ســەر گرنگیپێدانە سیاســی و ئابوورییــە بەقازانجەكان 
ــر سەرپەرشــتیی  ــە ژێ ــێ ل ــە بەرنامەگەل ــواڵو ل ــە شــێوەیەكی بەشــەكی هەڵق و ب
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ــە  ــەوە ل ــكردنی توێژین ــە پێشكەش ــە ل ــەدا ك ــەو دامودەزگایان ــەكان و ئ حكومەت
ســەر ناوچــە دەرەكییــە بیانییــەكان پســپۆرن، وەلــێ ئــەم توێژینەوانــە زانیاریــی 
ــە ســەر مێــژووی  ــوون، ل ــدا هەب ــە واڵتــە خۆرئاواییەكان ــان خستەســەر كــە ل زۆری
ناخۆرئاوایــی. زانیارییــە نوێــكان بــە شــێوەیەكی ســنووردار بەكاربــران. چیرۆكــە 
ــی  ــەر جیهان ــە س ــەكان ل ــە بنەڕەتیی ــێ بیرۆك ــەوە، وەل ــەكان دوورخران خۆرئاوایی
ناخۆرئاوایــی گۆڕانــی بەســەردا نەهــات. ســێیەم كــە گرنگترینیانــە: جیهانــی 
ــت،  ــەوە” بهێنێ ــی “نوێكردن ــوێ و گرنگ ــی ن ــو تیۆرێك ــات، تاوەك ــگ ه دوای جەن
ئەمەیــش بانگەشــەی ئــەوە دەكات، ئــەوە باڵوبوونــەوەی بیرۆكــەكان و كاریگەریــی 
ــۆی پێشــكەوتنی  ــە ه ــی گەشەســەندندا، دەبێت ــە چاخــی نوێ ــە ل ــە ك ئەوروپاییی
ئابووریــی جیهانــی ناخۆرئاوایــی. ئــەم تیــۆرە كاریگەریــی زۆری لــە نووســینەوەی 

ــوو. مێــژوودا هەب
نوێكردنەوە وەكو مێژوو

تیــۆری “نوێكردنــەوە” لەتــەك ئەمێســتا و ئاینــدەدا مامەڵــەی كــرد، وەلــێ لــە 
بنەڕەتــدا مێژوویــی بــوو. دیــارە پرەنســیپە بنەڕەتییەكــەی بریتییــە لــە وێناكردنــی 
ئــەوەی كــە بــووە هــۆی بااڵدەســتیی ئەوروپــا لــە رابــردوودا، دەكــرێ ئێســتا لــە 
ــگات.  ــەو ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــی ب ــۆ یارمەتیدان ــەوە، ب ــدا باڵوبكرێت ــی نائەوروپایی جیهان
هەروەهــا لــە بەنــدی پێشــوودا بینیمــان، ئــەم پرەنســیپە نوێیــە، بــە دوو قۆناغــی 
گەشەســەندوودا رەتبــوو: یەكــەم هــی دوای دووەمیــن جەنگــی جیهانــی و مــاوەی 
دژە كۆلۆنیالیســتی و دووەم بریتییــە لــە چڕكردنــەوەی هەوڵەكانــی باڵوبوونــەوە و 
باڵوبوونــەوە، دوای رێنیسانســی واڵتــە سۆشیالیســتەكان لــە جیهانــی ســێیەمدا و 

بەتایبەتــی دوای ئــەوەی شۆڕشــی كوبــا لــە ســاڵی 1959دا ســەركەوت.

وەكــو  ســەدەیەدا،  ئــەم  لــە شەســتەكانی  مێژووییــەكان  كارە  لــە  گەلــێ 
ــی  ــەوە، بریت ــەرەكیی ئ ــی س ــن. ئامانج ــە دەركەوت ــە فیكریی ــەم پرۆس ــێك ل بەش
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ــەكردنی  ــە گەش ــەكردن - ب ــە گەش ــی ل ــی ئەوروپای ــتنەڕووی مۆدێل ــە خس ــوو ل ب
ســەرمایەدارییەوە بەتایبەتی - بەوەی بریتییە لە كێرڤی سرووشــتیی گەشــەكردنی 
ــەوەی كێرڤــی  ــۆژی، ب ــە دەرەنجامــی ئایدیۆل ــوون ب ــە ب ــەم كاران ــێ ل ــی. گەل مرۆی
ــی  ــە پاشــكۆیەتیی جیهان ــدەدا، ل ــە ئاین ــۆ پێشــكەوتن ل ــاو ب سرووشــتی و گونج
ســێیەمدایە بــۆ مۆدێلــی ئەوروپایــی )دیــارە نــەك لــە ســەر شــێوەی گۆێڕایەڵیــی 
كوێرانــە( كاریگەرترینــی ئــەم كارانە بۆ نووســەر رۆســتۆ “قۆناغەكانی گەشــەكردنی 
ــەم كتێبــە  ــووری: بەیاننامــەی ناكۆمۆنیســتی”ی ســاڵی 1960 دەگەڕێتــەوە. ئ ئاب
جەختكردنەوەیەكــی روون بــوو كــە داڕشــتەی پێشــووی ئەوروپــا بــۆ گەشــەكردن و 
تەنانــەت كۆلۆنیالیســتی، بریتییــە لــە تاكــە داڕشــتەی پراكتیكــی، ســەبارەت بــە 
گەشــەكردنی ئاینــدە بــۆ غەیــری ئەوروپــا. رۆســتۆ مێــژووی جیهــان و گەشــەكردنی 
جیهانــی، لــە یــەك باسوخواســی بونیاتنــراو لــە ســەر تیــۆری باڵوبوونــەوە پێكــەوە 

بەســتەوە.51

ــی  ــتی رێنیسانس ــە پش ــدەر ل ــوو، هان ــك ئەوەب ــوو، رێ ــەیەك هەب ــێ كێش وەل
ــاتەوەختی  ــۆ س ــتا وا پێویســت دەكات، ب ــوو؟ ئێس ــی ب ــاوە چ ــقەی ئەوروپ دانس
مــاوەی تیــۆری كاســیكیی باڵوبوونــەوە بگەڕێینــەوە. مێژوونووســە ئەوروپاییــەكان 
ــە بنەڕەتییەكــە  ــی بیرۆك ــە ســەر قەبوڵكردن ــم( ل ــردوودا )وا بزان ــە ســەدەی راب ل
كــۆك بــوون كــە ئەوروپــا بــە سرووشــتە دانســقەكەی خــۆی گەشەســەندوو بــووە. 
گەلێكیــان باســیان لــە هانــدەری بنەڕەتــی، لــە پشــتی ئــەو پرۆســەیەوە نەكــردووە: 
هەندێكیــان پشــتیان بــە بــڕوای ئایینــی و هەندێكــی دیكەیــان پشــتیان بــە بیرۆكــە 
میتافیزیكییــەكان )وەكــو “رۆح”ی گەشەســەندوو بــەالی هیگڵــەوە( و هەندێكیــان 
پشــتیان بــە بیرۆكەی ســمیس، یــان بیرۆكەی بەرژەوەندخوازیــی چاالكی و ئامانجی 

51. كارێكی گرنگی دی بریتییە لە:

Cyril Black׳s The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History (1966).
چەند كارێكی دی لە بواری دیكە هەر لەم بەندەدا باس دەكەین.
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تاكڕەویــی مرۆڤایەتــی بەســتبوو. ئــەم تاقمــەی دواییــان، ئەمەیــان بــە ژینگــە یــان 
رەفتــاری دیمۆگرافــی یاخــود ملمانێــی چینایەتــی یاخــود هــەر شــتێكی دیكــەوە 
بەســتەوە. وەلــێ پێموایــە، گشــت ئــەم هۆكارانــە تێگەیشــتنێكی هاوبەشــیان 
ــە هێزێكــی ئاراســتەكراو،  ــە ل ــا، بریتیی ــەم گەشەســەندنە پێكهێن ــدەری ئ ــۆ هان ب
وەكــو خۆرەبــا، ســەبارەت بــەوە، حەقیقەتــە بەشــەكییەكان )ئابــووری، دەروونــی، 
ژینگەیــی و...هتــد( دیاردەیەكــی الوەكــی بــوون. دوای دووەمیــن جەنگــی جیهانــی، 
كۆمەڵێكــی جۆراوجــۆر لــە بیروبــاوەڕ دەركەوتــن. ئێســتا وا دەڕوانرێــت بە كێشــەی 
ــی.  ــە كێشــەیەكی هەمەك ــە ل ــەوەی بریتیی ــادا، ب ــی رێنیسانســی ئەوروپ راڤەكردن
ــە  ــە جووڵەكییــە بنەڕەتییەكەیشــیانەوە، پێویســتیان ب ــاردەكان ب ــە گشــت دی وات
روونكردنــەوە هەبێــت، یــان یەكێكــی دی دەڵێــت، پێویســتە بخرێتــە نــاو مۆدێلێكی 
روونــەوە، تیایــدا گۆڕانكارییــە روونــەكان یــان “فاكتــەرەكان” بزانرێــت. بێگومــان 
چەندیــن هــۆكار لــە پشــتی ئــەم شــێوازە نوێیــەوە هەبــوون، لەوانــە پێگەیشــتنی 
خــودی پێــڕەوی مێــژوو و لەدەســتدانی بــڕوا )لــە چاخــی ئــاژاوەدا(، بــە بیرۆكــەی 
پێشــكەوتنی بــێ چەندوچــۆن و عەلمانیبوونــی فیكــری ئەوروپایــی و گەشــەكردنی 
پێڕەوەكانــی زانســتە كۆمەاڵیەتییەكان.52ئیتــر ئەمــە چــۆن راڤــە بكرێــت، ئــەوەی 

ــی مەعریفــە  ــە قەكان ــەكان، وەكــو لقێــك ل ــەوە مێژوویی ــە پێگەیشــتنی توێژین 52. رەنگــە هۆكارەكــەی بریتــی بێــت ل
ــۆ پێــڕەوی زانســتیی  ــە شــێوەیەكی هەمەكــی ســوودمەند نییــە ب ــەوە ب ــە كارتێكــردن و ئ و هۆكارێكــی دی بریتییــە ل
ــرا  ــەر توان ــەرەكان« و ئەگ ــەكان و »فاكت ــی گۆڕانكاریی ــۆ دیاریكردن ــەوڵ ب ــۆی ه ــووە ه ــە ب ــژوو ك ــۆ مێ ــڤ ب پۆزێتی
پۆلێنكردنــی هــەر یەكەیــان بكرێــت. هۆكارێكــی دی بریتییــە لــە بڕوانەبــوون بــە بیرۆكــەی پێشــكەوتنی بــێ چەندوچــۆن 
لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا، دوای نزیكــەی نیــو ســەدە لــە ئــاژاوە و جەنــگ، پێشــكەوتن دەرنەكــەوت بــۆ ئــەوەی شــتێكی 
سرووشــتی و بــێ چەندوچــۆن بێــت، دەبــوا راڤەبكرێــت و بەرهەمبهێنرێــت. هۆكارێكــی دی بریتییــە لــە بەعەلمانیەتكردنی 
فیكــری ئەوروپــی بــە مێژوویشــەوە، تــا ئــەوەی رووداوە مرۆییــەكان گریمانــە نەكــران لــە هێزێكــی ســەرووترەوە گــوزارش 
ــە پێشــكەوتنی گشــتیی  ــوو ل ــی ب ــت، بریت ــگ بێ ــێ گرن ــە گەل ــش رەنگ ــی دیكەی ــەن. هۆكارێك ــك بك ــە رێنماییكردنێ ل
لقــە ئەكادیمییەكانــی زانســت و چوونەناوەوەیــان بــۆ نــاو )و پشتبەســتنیان بــە( سیاســەتی نــاوەوە و دەرەوە. ئەمــە 
ــك  ــۆ مادەكــەی دەبینێــت وەكــو فاكتەرێ ــە الیەنگــری ب ــەك ل ــە رادەی ــان ب ــەوە كــە هــەر لقێــك جیه ئەوەیشــی دەگرت
ــەری  ــەكان فاكت ــۆ كۆمەڵزان ــك و ب ــو فاكتەرێ ــدەر وەك ــۆ دەروونناســەكان هان ــازاڕ و ب ــەری ب ــەكان فاكت ــۆ ئابووریی )ب
دیمۆگرافــی و فاكتــەری پەیكــەری كۆمەاڵیەتــی، بــۆ جوگرافیزانــەكان فاكتــەری ســەرچاوەكان و...هتــد( و رووی لــەوە 
كــرد باســوخواس بــكات و مۆدێلــە مێژووییــەكان بەباشــتر دابنێــت كــە مامەڵەیــان لەتــەك فاكتەرەكــەی ئێمــەدا كــرد، 
بــەوەی چاالكــە و فاكتەرەكانــی دی الوەكیــن. چونكــە گەلــێ لــە كۆمەڵزانــەكان مێژوویــان بــەم شــێوازە نووســییەوە كــە 

رەنگــە ئەمــە روونكردنەوەیەكــی تایبــەت بخوازێــت.
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ــەكان و كۆمەڵێكــی دی  ــە مێژوویی ــە مۆدێل ــێ ل ــە كۆمەڵ ــوو ل دەركــەوت بریتــی ب
ــە بــەر رۆشــنایی  )وەكــو تیۆرەكانــی ڤیبــەر(ی نــوێ هەوڵیــان دا، بــە روونــی، ل
فاكتەرگەلێكــی ســەدەمكاریی دیاریكــراودا، “پەرجووی ئەوروپایــی” روون بكەنەوە. 
ئەمــە ئــەو شــێوە نوێیەبــوو بــۆ تیــۆری باڵوبوونــەوە. دیــارە كاریگەریــی بۆچوونــی 
نوێكردنــەوە، بــە هیــچ شــێوەیەك لــە توێژینــەوەی ئەكادیمیی مێژووییدا بااڵدەســت 
نەبــوو، وەلــێ لــەو نووســینانەدا وەهــا بوو كــە هەوڵیــان دا، وەرچەرخانە گەورەكان 
ــی  ــەوەی گۆڕانكارییەكان ــی كێشــەی روونكردن ــی و بەتایبەت ــژووی ئەوروپای ــە مێ ل
چاخەكانــی ناڤیــن روون بكەنــەوە كــە رێنیسانســی ســەرمایەداری و نوێكردنــەوە، 
ــێ  ــدەدا، گەل ــەم بەن ــەودوا هــەر ل ــی” لێكەوتەوە.53لەم ــە “پەرجــووی ئەوروپای وات

جــار بــۆ ئــەم گریمانــە راڤەكارییانــە دەگەڕێینــەوە.

53. مەبەســتم ئــەوە نییــە، ئامــاژە بــۆ ئــەوە بكــەم، هەمــوو ئەمــە بریتــی بــوو لــە تیۆرێكــی نۆرێنــدار بــۆ مــادەی مێــژوو 
ــە  ــرد، ب ــر ك ــە ســەر كێشــەگەلی بچووكت ــان ل ــژەرە مێژوونووســەكان كاری ــەی هــەرە زۆری توێ ــو هەمەكــی. زۆرین وەك
ســڵەوە لــە رووداوەكان قووڵدەبوونــەوە و گەشــەیان بــە راڤەگەلــی ســنوورداردەدا بــۆ ئــەو رووداوانــە. دیــدی تازەگــەری 
كاریگــەری لــە ســەر هەنــدێ لــە گشــتاندنە بچووكــەكان هەبــوو، بــە نموونــە خســتنەڕووی راڤەكاریگەلــێ كــە تیایــدا ئــەو 
فاكتەرانــە لەپێشــتر دانــران كــە یارمەتــی نوێكردنەوەیــان دا، فاكتەرگەلێكــی وەكــو ژمــارەی دانیشــتوان و تەكنەلۆژیــا و 
شــتی لــەو بابەتانــە. هەنــدێ ناوچــەی توێژینــەوە هەبــوون، كــە ئــاگادار ی مێــژووی غەیــری ئەوروپــا نەبــوون، ) روونتــر 
هەروەكــو دەیبینیــن لــە توێژینەوەكانــی مێــژووی تەكنۆلۆژیــی ئەوروپیــدا( ســەرچاوەیەكی گرنــگ بــوو بــۆ هەڵەكــردن. 
وێــڕای ئــەوە بۆچوونگەلــی جۆراوجــۆر هەبــوون )وهێشــتا هــەن( لــە بــواری مێــژووی پیشــەیی جۆراوجــۆر و گــەورەدا، 
كەواتــە ئــەوە پرســێكە هەڵوەســتەی لەســەر بكرێــت كــە ماوەیەكــی مێژوویــی جوگرافیایــی دیاریكــراو وەســف بكەیــن، 
ــەوە  ــە توێژین ــم ب ــە گرنگیپێدان ــووە. پێموای ــدا كاربەدەســت ب ــك«( تیای ــان »مۆدێلێ ــراو )ی ــی دیاریك ــەوەی تیۆرێك ب
تایبەتــەكان بــە كێشــەی »پەرجــووی ئەوروپــی«، رەنگــە بمگەیەنێــت بــەوەی بــە تونــدی پێدابگــرم لــە ســەر گرنگیــی 
راوبۆچوونــی نوێكردنــەوە لــە مێــژوودا، بــە شــێوەیەكی هەمەكــی. هەروەهــا پێویســتە تێبینیــی ئــەوە بكەیــن نووســەرە 
گــەورەكان لــە ســەر »كێشــەی دیاریكــراو لــە راڤەكردنــی رابوونــی دانســقەی ئەوروپــا، بریتــی بــوون لــە مێژوونووســانی 

پســپۆر: مێژوونووســانی ئابوورینــاس، مێژوونووســانی كۆمەڵــزان، و بەمجــۆرە نــەك تەنــێ مێژوونــووس.
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رەخنە

پێــڕەوی نوێكردنــەوە كەوتــە بــەر رێژنــەی پەالمــاردان، چونكــە هیــچ رۆڵێكــی 
بــە ناوچــە نائەوروپاییــەكان نــەدا، چ لــە رابــردوو و چ لــە ئەمێســتادا، جگــە لــە 
رۆڵــی ئاینــدەی نێگەتیــڤ بــۆ باڵوبوونــەوە نەبــێ كــە لــە ئەوروپــاوە دێــت. ئــەم 
پێــڕەوە ئیدعــای ئــەوە دەكات، پرۆســە گرنگەكانــی گەشەســەندن لــە ئەوروپــای 
ــا دووەمیــن جەنگــی  ــداوە. مــاوەی نێــوان 1492 ت ــە 1492 روویان ــەر ل ــدا، ب مەزن
ــە  ــونماكردنی ل ــەندن و نەش ــەكانی گەشەس ــی پرۆس ــای بەردەوامی ــی ئیدع جیهان
ئەوروپــادا كــرد و چــۆن ئــەوەی كــە كۆلۆنیالیســتی بــوو بــەری ئــەم پێشــكەوتنەی 
ــدە،  ــە ئەمێســتا و ئاین ــێ ســەبارەت ب ــرد. وەل ــەكان ب ــەرەو ناوچــە نائەوروپایی ب
ــە  ــە ناوچــە نائەوروپاییــەكان )جیهانــی ســێیەم( ب ــەوا پێشــكەوتن ســەبارەت ب ئ
مانــای داهێنانــی بــەردەوام بــووە، لــە رێگــەی ئــەو میكانیزمــە میراتییانــەوە كــە 
لــە ســەردەمی كۆلۆنیالیســتییەوە ماونەتــەوە. ئــەم گریمانانــە لــە نێــوان بیریارانــی 
جیهانــی ســێیەمدا برەویــان پەیــدا نەكــرد، هەروەهــا ئــەو گەشەســەندنە، لــە 
بــواری توێژینــەوەی ئەكادیمــی لــە جیهانــی ســێیەمدا بەرودوایــە، لــە مــاوەی دوای 
كۆلۆنیالیســتیدا، بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی بیــری رەخنەگرانــە كــە ئــەم ئیدعایانــە 

بەوەیشــەوە كــە لــە مێژوویەكــی نوێــدا هەیــە رەتدەداتــەوە.

كێرڤــی بنەڕەتیــی فیكــر بەمجــۆرە پێشــكەوت: ســەبارەت بــە مــاوەی بــەر لــە 
كۆلۆنیالیســتی شــتێكی زەروری بــوو، چیــان بــە بــەری مێــژووی هــەر ناوچەیەكــدا 
كــرد، بــۆ زانینــی چۆنیەتیــی بەشــداریكردنی لــە مێــژووی جیهانــدا وەكــو كۆیــەك 
)مێــژووی كۆلۆنیالیســتی، ســەبارەت بــە هەنــدێ ناوچــە كۆلۆنیالــەكان، مێــژووی 
ــێواند.  ــەی ش ــی دیك ــژووی هەندێك ــە مێ ــا، بەڵك ــتی وەالوەن ــە كۆلۆنیالیس ــەر ل ب
بۆیــە و هەرجــارێ ئیمیلــكار كابــرال، بــە گاڵتەئامێزییەكــی زۆرەوە واتەنــی. كاتــێ 



117

ناوچــە كۆلۆنیالــەكان ســەربەخۆیی خۆیــان دەســتەبەر دەكــەن، ئــەوا كەڕەتێكــی 
دی دەچنــەوە نــاو مێژووەوە(.54وەلــێ ســەبارەت بــە مــاوەی كۆلۆنیالیســتی، 
ــكەوتنێك  ــەر پێش ــەرچاوەی ه ــزم س ــودی كۆلۆنیالی ــە خ ــەی پێیوای ــەو بۆچوون ئ
ــژوو  ــە پێویســتە مێ ــت، هەربۆی ــە بۆچوونێكــی راســت و دروســت دانانرێ ــووە، ب ب
ــا  ــەژاری هێن ــتی ه ــۆن كۆلۆنیالیس ــەوەی چ ــەوەی ئ ــۆ روونكردن ــرێتەوە، ب بنووس
نــەك پێشــكەوتن. لــە ســەر ئاســتی جیهانــدا، هەردەبــوا مۆدێلگەلــی دی گەشــە 
بكــەن، بــۆ روونكردنــەوەی ئــەوەی كــە چــۆن كۆلۆنیالیســتی - دوور لــە بیرۆكــەی 
ــە  ــی ل ــدا - تێكەڵەیەك ــە نائەوروپاییەكان ــە كۆمەڵگ ــەوە ل ــەوەی نوێكردن باڵوبوون
داهێنانگەلــی نــوێ و خراپــی باڵوكــردەوە كــە لــە گەلــێ شــوێنی جیهانــدا، بــووە 
ــا  ــە ئەفەریقی ــر ل ــەك گەشــەكردن.55ئەم فیكــرە دوات ــن ن هــۆی پرۆســەی دواكەوت
و ئاســیادا بــە »تیــۆری دواكەوتــن« و لــە ئەمەریــكای التیــن بــە »تیــۆری 
پاشــكۆیەتی« ناســرا. كــە لــە مێــژووی ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا، یەكەمیــن 

ــەوە. ــەی جــدی لێكەوت رەخن

دەتوانیــن كاریگەریــی ئــەم رەخنەیــە لــە نووســینە دەســتپێكەكانی ژمارەیەكــی 
ــتین  ــتەی كۆلۆنیالیس ــە دارودەس ــان ل ــن، زۆربەی ــاندا ببینی ــە مێژوونووس ــەم ل ك

54. Cabral، Unity and Struggle (1979).
55. بیریارانــی جیهانــی ســێیەم بــەو ئاراســتەیەدا چــوون كــە دوو باســوخواس پێشــكەش بــە ئەمێســتا و ئاینــدە بكــەن. 

ــووری  ــەكردنی ئاب ــان گەش ــەكردن، گوتی ــۆ گەش ــرد ب ــەرمایەداری ك ــێوەی س ــەی ش ــە بیرۆك ــتگیرییان ل ــەی پش ئەوان
پێویســتە بەرگــری لــە ســەرمایەداریی خۆماڵــی تێدابێــت بــە رووی باڵوبوونەوەكردنــی وەڕســكەر لــە ئابووریــی واڵتــدا، 
هەروەهــا دەبــوا بااڵدەســتیی سیاســی و ئابووریــی واڵتــان و كۆمپانیــا ئەوروپییــەكان رەتبكاتــەوە. وەلــێ ســەبارەت بــە 
سۆشیالیســتەكان، ئــەوا روون بــوو كــە پێویســتە نۆرێنــی ئابــووری و سیاســیی ســەرمایەداریی جیهانــی رەتبكرێتــەوە. 
هــەردوو تاقمەكــە گەیشــتنە ئــەوەی كــە دەبــێ بڕوایــان بــە، یــان »تیــۆری پاشــكۆبوون« یــان »تیــۆری دواكەوتــن« 
ــا رادەیــەك  ــە تیــۆری مێــژوو و تیــۆری پرۆســە كۆمەاڵیەتییــە نوێبــاوەكان. كەمینەیەكــی ت ــوو ل هەبێــت كــە بریتــی ب
بچــووك لــە بیریارانــی جیهانــی ســێیەم، گەلــێ جــار گوزارشــیان لــە بیرۆكــە و گرنگیپێدانەكانــی توێژە دەوڵەمەنــدەكان و 
باڵــی راســتڕەو دەكــرد، هەروەهــا پێشــوازییان لــە نۆرێنــی ئابووریــی لەالیــەن گرنگیپێدانەكانــی ســەرمایەداریی بیانییــەوە 
ــد كۆنترۆڵــی زۆربــەی كۆمەڵگەكانــی جیهانــی ســێیەمیان كــرد،  دەكــرد. چونكــە توێژگەلێكــی كۆمەاڵیەتیــی دەوڵەمەن
بۆچوونــی ئــەم كەمینەیــە گەلــێ جــار ئــەو بــوو، نەخشــەی سیاســی دادەڕشــت. هەروەهــا لــە خولــە ئەكادیمییــەكان لــە 

جیهانــی یەكەمــدا، ناوبانگــی دەركــرد كــە شایســتەی بــوو.
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ــوو  ــی ب ــی ســەرەكییان بریت ــەدا دەیاننووســی و بابەت ــە تاراوگ ــێ جــار ل ــە گەل ك
ــوێن و  ــەر ش ــە س ــتی، ل ــی كۆلۆنیالیس ــە نێگەتیڤەكان ــی كاریگەریی ــە پتەوكردن ل
ــكار، روی،  ــت، بای ــم دی ــوا، بال ــە نووســەران: دوب ــدێ ل ــراو. هەن ــی دیاریك گەلێك
ڤــان لــۆر، چامــز، جــۆرج بادمــورو ئیریــك ویلیامــز گەشــەیان بــە باسوخواســەكان 
ــە ســەر  ــان و ل ــە ســەر ئاســتی جیه ــە ســەر پرۆســە كۆلۆنیالیســتییەكان ل دا، ل
ــی  ــن و رێنیسانســی نوێ ــی ناڤی ــاوەی دوای چاخەكان ــە م ــی كۆلۆنیالیســتی ل رۆڵ
ــی  ــداوی كاریب ــی كەن ــردەوە، كۆیلەكان ــز روونیك ــادا، چام ســەرمایەداری و ئەوروپ
ــەو رۆڵــەی  ــووە كــە جیــاواز نییــە ل ــە پێشــكەوتنی ســەرمایەداریدا هەب رۆڵیــان ل
چینــی كرێــكار لــە ئەوروپــادا گێڕاویەتــی. وەلــێ كاری ویلیامــز كاریگەریــی 
بەهێزتــری لــە مێــژووی ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا هەبــوو. ئەوەبــوو روونیكــردەوە، 
ســامان لــە كۆیایەتــی و كشــتوكاڵی بەرپــا لــە ســەر كۆیلــە، فاكتــەری ســەرەكی 
ــۆ  ــەی ب ــۆی رێگ ــی خ ــە رۆڵ ــەرمایەدارییەی، ب ــەو س ــی ئ ــۆ كەڵەكەبوون ــوو، ب ب
شۆڕشــی پیشەســازی لــە بەریتانیــادا خۆشــكرد. ئــەو باسوخواســە بریتــی بــوو لــە 
خســتنەڕووی یەكــەم كــە رۆڵــی نێوەنــدی بــۆ جیهانــی نائەوروپایــی رووندەكاتــەوە، 
لــە خــودی پرۆســەی نوێكردنــەوەدا و دواتــر كارەكانــی مێژوونووســە ئەوروپاییەكان 
ــەی  ــە »پرۆس ــگ ب ــەی بەناوبان ــەوڵ دەدەن پرۆس ــە ه ــەوە ك ــەوە كۆبوون بەالمان
ــاوەی دژە كۆلۆنیالیســتی،  ــەروبەند و دوای م ــە س ــێ بكەن.56ل ــز« جێبەج ویلیام
ئــەم كارە مێژووییــە گرنگانــە فــراوان بــوون و ژمارەیەكــی زۆر لــە توێــژەران 
دەســتیاندایە پەالماردانــی راســتەوخۆ، بــۆ ســەر مێــژووی تیــۆری باڵوبوونــەوە لــە 

ــتیدا. ــاوەی كۆلۆنیالیس م

56. بڕوانە:
James، A History of Pan-African Revolt (1938)، The Black Jacobins (1938) “The tlantic Slave Trade 
and Slavery” (1970)، Williams، Capitalism and Slavery (1970).

ئەم بابەتانە لە بەندی چوارەمدا باسدەكەین.
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زۆربــەی ئــەم بابەتانــە لــە بەندەكانــی دواتــردا بــاس دەكەیــن. وەلــێ دەمەوێــت 
لێــرەدا ژمارەیــەك لــە خاڵــە بەردەســتەكییەكان، لــە ســەر ئــەم رەخنەیــە 
پێشــكەش بكــەم. یەكــەم: ژمارەیــەك لــە مێژوونووســان لــە جیهانــی ئەوروپایــی 
مێژوونووســانی  پــاڵ  هاتنــە  دی(  كەســانی  و  والرســتاین  فرانــك،  )برنیــل، 
ــە كاتێكــدا  ــەم بزاڤــەدا. دووەم: ل جیهانــی ســێیەم، وەكــو كەســێتیی نێوەنــدی ل
رەخنەكــە بەشــێكی زۆری لــە گرنگیپێدانــی خــۆی لــە ســەر مــاوەی بــەر لــە 1492 
ــداوە،  ــی نائەوروپاییــدا رووی ــە جیهان چڕكــردەوە و روونیانكــردەوە، گەشــەكردن ل
ــی و  ــە بەڵگــە، گەشــەكردنی كۆمەڵگــەی فیوداڵ ــە شــارما و حەبیــب ب ــە نموون ب
ــە  ــەلماند. ل ــدا س ــی ناڤین ــەردەمی چاخەكان ــە س ــد، ل ــە هین ــان ل دوای فیۆداڵیی
كاتێكــدا گرنگیپێدانێكــی ئەكادیمییانــەی كــەم لــە بــواری بزاڤــی رەخنەگرتنــدا، بــە 
ــە ئەوروپــا دەبینیــن. ئــەو كارە ســەرەكییەی  ــە 1492 ل ــەر ل ماوەیەكــی كەمــی ب
ــی  ــرد، بریت ــەدا ك ــەم گرفت ــەك ئ ــەی لەت ــەوە، مامەڵ ــەی نائەوروپاییی ــە روانگ ل
ــە  ــە ل ــە كاردا ك ــن ل ــان«ی ئەمی ــە ســەر ئاســتی جیه ــوون ل ــە »كەڵەكەب ــوو ل ب
1974دا پەخشــكرا.57ئەمە بــە چەمكێــك دادەنرێــت، چونكــە ئــەم دوو مێژوونووســە 
بەناوبانگــە، ســەر بــە جیهانــی ســێیەم بــوون و ئەوروپایــی نەبــوون، دواتــر مێژووی 
ئەوروپایــی گوێــی بــە گرنگیپێدانەكەیــان نــەدا. وێــڕای ئــەوە، ئەمــە بــە شــتێكی 
ــەو  ــژوودا، ئ ــە مێ ــەوە ل ــەری پرەنســیپی نوێكردن ــارە جەوه ــت. دی ســەیر دادەنرێ
ــەوە  ــە نوێكردن ــی دی، دەســتی ب ــە هەرێمەكان ــەر ل ــا ب ــە ئەوروپ ــوو ك ــە ب ئیدعای
كــرد و بــەر لــەوەی لــە رووی كۆڵنیالییــەوە دەســت بــە ســەر هەرێمەكانــی دیكــەدا 
ــو  ــتە )هەروەك ــەوە، پێویس ــەڵ بكەین ــەیە پوچ ــەم پرۆس ــەوەی ئ ــۆ ئ ــت. ب بگرێ
چــۆن ئێســتا لــەم كتێبــەدا هــەوڵ دەدەم( ئــەوە بخەینــە روو كــە ئەوروپــا بــەر لــە 
1492، تەنــێ نەبــوو لــە گەشــەكردنیدا. دیارە بەشــێ لــەم ئیدعایــە، روونكردنەوەی 

57.  Amin، Accumulation on a World Scale (1974) and later works. My articles “Geographic Models 
of Imperialism” (1970) and “Where was Capitalism born?’ (1976).

ئەم دوو نووسینە، ئێسكە پەیكەرێكیان بۆ تیۆرێكی گشتی پێكهێنا.
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ــێ  ــە. وەل ــی دی گەشەســەندوو بوون ــە چــۆن هەرێمەكان ــت ك ــەوە لەخــۆ دەگرێ ئ
پێویســتە بەشێكیشــی بــاس لــە پوچەڵكردنــەوەی ئــەو گریمانانــە بــكات كــە لــە 
ســەر بیرۆكــەی »پەرجــوو« بونیاتنــراون كــە ئیدعــا دەكات، ئەوروپــا هــەر لــە دێــر 
زەمانــەوە، یــان لــە چاخەكانــی ناڤینــی ئەوروپــاوە، مەیلێكــی پێشــكەوتنخوازانەی 

هەبــووە.

ــدان  ــی گرنگیپێ ــە نەبوون ــتی ل ــتی و دروس ــۆ راس ــە ب ــە هەی ــی دیك خۆالدانێك
بــە ئەوروپــا بــەر لــە 1492، لەالیــەن مێژوونووســانەوە، لــە ئاراســتەی تەقلیدیــدا 
كــە تیــۆری دواكەوتــن یــان پاشــكۆبوون و رەخنــەی كۆلۆنیالیســتی پێكــەوە 
ــواری  ــوان ب ــە نێ ــی ســەرنجڕاكێش، ل ــە پێوەندی ــە ب گــرێ دەدات. ئەویــش تایبەت
ــییانەیە  ــدا ماركس ــە بنەڕەت ــە ل ــێیەم ك ــی س ــە جیهان ــی ل ــەوەی ئەكادیم توێژین
ــەكان  ــییە ئەوروپایی ــادا. ماركس ــە ئەوروپ ــی ل ــی ماركس ــەوەی ئەكادیمی و توێژین
ــداربووە  ــوان بەش ــە نێ ــتی و ل ــی كۆلۆنیالیس ــرە بنەڕەتییەكان ــوان رەخنەگ ــە نێ ل
ســەرەكییەكانی تیــۆری پاشــكۆیی - دواكەوتــن بــوون. هەروەهــا تیــۆری ماركســیزم 
ــەوە،  ــرات بۆمای ــزم بەمی ــە كۆلۆنیالی ــزی دژ ب ــەوە، شــەقڵێكی بەهێ ــە كۆن ــەر ل ه
بــۆ كۆلۆنیالیســتی و گومانێكــی قــووڵ ســەبارەت بــەو تیۆرانــەی پێشكەشــكران، 
لەالیــەن مێژوونووســانی تەوژمــی بــاو لــە ئەوروپــا لــە ســەدەی نۆزدەیەمدا.58وەلــێ 
ســەیرە كــە زۆربــەی نووســینی مێژوونووســە ماركســییە ئەوروپاییــەكان، لــە ســەر 
ــی پرەنســیپی  ــە بەرژەوەندی ــە 1492، ســەرقاڵی باســوخواس ل ــەر ل ــای ب ئەوروپ

ــوون. ــا ب ــی ئەوروپ تاقانەی

مێژوونووســە ئەوروپاییەكانــی تەوژمــی بــاو بەشــدارییان لە رەخنەی پرەنســیپی 
بنەڕەتیــی ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا كــرد و ئەمــە ســەیر نەبــوو، چونكــە توێــژەرە 
ئەكادیمییــەكان هــەوڵ دەدەن، بــە دوای راســتی و دروســتیدا بگەڕێن و ئەگەر هاتو 
گونجــا و لەتــەك بۆچوونــە ئایدیۆلــۆژی یــان فەرهەنگییەكانیانــدا یەكیگرتەوە، ئەوا 

58. مامەڵە لەتەك ئەم بابەتەدا دەكەم لە: The National Question (1987b) دا.
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قەبوڵــی بكــەن. ئــەوان تــا رادەیــەك ســەركەوتوو دەبــن. بۆیــە دەبینیــن ژمارەیــەك 
لــە توێــژەرە ئەكادیمییــە ئەوروپاییــەكان كــە پســپۆرن لــە جیهانــی نائەوروپاییــدا، 
پەردەیــان لــە ســەر هەنــدێ بەڵگــەی گرنگ، دژی مۆدێلــی ســێنترالیزمی ئەوروپایی 
لــە مێــژووی جیهانــی بــەر لــە 1492دا، هەڵماڵــی. كارەكەی مێژوونووســی هۆڵەندی 
ــوور و  ــژووی باش ــە مێ ــەبارەت ب ــەدەیەدا، س ــەم س ــییەكانی ئ ــە س ــۆر ل ــان ل ڤ
باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا، بــە نموونەیەكــی كاســیكیی ئــەم دژە سیســتمە لــە 
بــواری توێژینــەوەی ئەكادیمیــدا هەژمــار دەكرێت.59نموونەیەكــی دیكەمــان هەیــە، 
ســەبارەت بــە مێــژووی چیــن. بــەر لــە نیو ســەدە دیڤنداك هەســتا بە خســتنەڕووی 
راســتیگەلێكی گرنــگ، ســەبارەت بە گەشــتە چینییە درێژخایەنــەكان لە چاخەكانی 
ــە  ــان ل ــە توێژینەوەی ــەك ل ــی زنجیرەی ــام و یاریدەرەكان ــە، نیده ــدا. بەمزوان ناڤین
ــی  ــا، كاریگەری ــی بەرهەمهێن ــای چین ــی و تەكنۆلۆژی ــژووی زانســتی چین ســەر مێ
قووڵیــان لــە ســەر مۆدێلــی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی هەیــە )و هەروەكــو لەمــەودا 
دەیبینیــن(، مێژوونووســەكانی ســێنترالیزمی ئەوروپایییــان ناچاركــرد، دەســت لــە 
بەشــێكی زۆری ئیدعــا تایبەتەكانــی خۆیــان هەڵبگــرن، ســەبارەت بــە تەكنەلۆژیــای 
ئەوروپایــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا. وەلــێ توێژەرانــی دیــی وەكــو ونیلــی و ئیلڤــن 
كــە قووڵبوونەتــەوە لــە مێــژووی هەســتگەرایی چینــدا، لەتــەك ئاوڕنەدانــەوە بــۆ 
ــە ســەر مەیلــی  ــە بەڵگــەكان، ل پرســیارە ئایدیۆلۆژییــەكان، جۆرێكــی دیكەیــان ل
پێشــكەوتنخوازانەی چیــن خســتە روو، هــەر لــە دێــر زەمانــەوە و لــە چاخەكانــی 
ــر  ــەوەی دوات ــڕای ئ ــكێنن، وێ ــوو تێكدەش ــۆری پەرج ــە تی ــوو ئەمان ناڤیندا.60هەم
لــەم بەنــدەدا دەبینیــن، چــۆن مێژوونووســانی ســێنترالیزمی ئەمەریكــی چوندیــن 

رێگەیــان بــۆ راســتكردنەوەی زۆربــەی ئــەم تێكشــاندنە دۆزییــەوە.
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رەخنــە لــە مێــژووی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی بــە بابەتێكــی گــەورە دادەنرێــت و 
ئامانجمــان لــەم بەشــە، كــە تەنــێ یــەك بەشــە، بریتییــە لــە رەخنــە لــە تیۆرەكانی 
پەرجــووی ئەوروپایــی لــە ســەر جیهــان بــەر لــە 1492 و ئــەو تیۆرانەی پەیوەســتن 
پێــوەی كــە مامەڵــە لەتــەك مێــژووی نوێــی جیهانــدا دەكــەن، لــە ســەر بنەمــای 
ئــەوەی جیهانــی نائەوروپایــی و كۆلۆنیالیســتی، لــە پرۆســەكانی گەشــەكردندا دوو 
پەراوێزبوونــە. رەخنــە لــەم بابەتانــەدا زۆر گەشــەیان نەكردبوو. چەنــد نموونەیەكی 
كــەم دەهێنمــەوە، بــۆ بەشــداریكردنگەلی نوێــی گرنــگ و هەندێكــی دی لــەم 
كتێبــەدا وەكــو بەڵگــە دەیانهێنمــەوە. نوێترینــی كتێبەكانــی چانێــت ئەبولگــد بــەر 
لــە نۆرێنــی ئەوروپایــی: سیســتمی جیهــان لــە 1250-1350ی بــەر لــە زاییــن كــە لــە 
ســاڵی 1989دا دەرچــووە، بــە توێژینەوەیەكــی گرنــگ دادەنرێــت )بــە شــێوەیەكی 
ــە 1350ی  ــر ل ــا چیت ــۆن ئەوروپ ــە چ ــە روو ك ــەوە دەخات ــە( ئ ــە پێموای بنجبڕان
ــە پێشــكەوتووتر و گەشەســەندووتر  ــتانییەكانی دیك ــە شارس ــدا، ل ــە زایین ــەر ل ب
نەبــووە. دوای پێشكەشــكردنی ئــەم پرۆســەیە، ئەوبولگــد راڤەكردنێكــی بەشــەكی 
و ســەرەتایی بــۆ رێنیسانســی دەســتەبژێری و پێشــەنگیی ئەوروپــا و تێكشــكانی 
خۆرهەاڵت دوای 1350ی خســتە روو. پێشــنیاز دەكات، لێكدووركەوتنەوە لە نێوان 
1350 و 1492دا رووی دا. )لــەم كتێبــەدا بــاس لــەوە دەكــەم، لێكدووركەوتنــەوە 
ــە  ــەورەكان، ل ــە گ ــەك ســەرەتاكانی كەڵەكەبوون ــێ دوای 1492 رووی دا، لەت تەن
نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەویــدا، ئــەم دەســتەبەركردنە كتوپــڕە، بــۆ شارســتانییە 
نائەوروپاییــەكان لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی نەگوازرایــەوە و دواتــر یەكــەم 
ــە ســەر شارســتانییەكانی دیكــە،  ــدی و لەپێشــتربوونی ب ــن تایبەتمەن و بنجبڕتری
ــە كارە  بــە ئەوروپاییــەكان بەخشــی. بڕوانــە بەنــدی چــوارەم(. ســەمیر ئەمیــن ل
نوێكانیــدا، بــاس لــەوە دەكات، ئەوروپــا لــە كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، لــە 
ئەفەریقیــا و ئاســیا پێشــكەوتووتر نەبــووە، وەلــێ ناســەقامگیربووە، ئەویــش بــە 
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ــۆی  ــتانیی گ ــوەی شارس ــواری چێ ــەر لێ ــە س ــەوە، ل ــە پەراوێزییەكەی ــۆی پێگ ه
زەویــدا. كۆمەڵگــە چینایەتییــەكان لــە چاخەكانــی ناڤیــن، لــە ئەوروپــادا بنگرتــوو 
و ســەقامگیر و بەهێــز نەبــوون، بەوجــۆرەی لــە شــوێنەكانی دیكــەدا وەهــا بــوو. 
دواتــر، ئەوروپــا لــە رووی ســەرمایەدارییەوە و بــە ئامادەگییەكــی زۆرتــرەوە، 
ــیفەتێكی  ــچ س ــە، هی ــەم باسوخواس ــەوەی ئ ــڕای ئ ــۆڕان كرد.61وێ ــە گ ــتی ب دەس
ــەوەی  ــە مان ــێ رێگــە ب ــادات، وەل ــە 1492 ن ــەر ل ــە ئەوروپــای ب »پەرجوویــی« ب
یەكێــك لــە بیروبــاوەڕە كۆنــەكان دەدات، ئەویــش ئەوەیــە كــە ئەوروپــا بــە درێژایی 
چاخەكانــی ناڤیــن، پتــر لەوانــی دی جووڵەكــی بــووە. كتێبــی نوێــی مارتیــن برنــال 
بــە نــاوی ئەســینای رەش، پێوەندییەكــی ســادەی بــە بابەتــی ئــەم كتێبــە هەیــە 
و بــە باسوخواســەكانی بــە كــردەوە پێكــەوە بــە یەكانگیــر لێكدەدرێنــەوە. برنــال 
ــە  روونــی دەكاتــەوە، چــۆن مێژوونووســە ئەوروپاییــەكان ئــەو میســۆلۆژیایەیان ل
ســەر ئەوروپــای كــۆن خوڵقانــدووە كــە بەپێــی ئــەوە، بنەمــاكان و داهێنانــە 
ئەفەریقیایــی و ئاســیاییەكان لــە مێــژوو دوورخراونەتــەوە، وێــڕای ئــەوەی بــە 
نموونــە، ژنــە خواوەنــدی ئەســینا ئەفەریقیایــی بــووە. كارەكــەی بیرنــار ئــەو تیۆرە 
باوانــەی لــە ســەر تاكانەیــی ئیدعاكــراو بــۆ ئەوروپــای كــۆن دەرخســت و ئەمەیــش 
ــە توێژینــەوەی  رەگوڕیشــاڵە نەژادییــە ســێنترالیزمییەكان و ئایدیۆلۆژیــی گەلــێ ل
ئەكادیمیــی ئەوروپایــی دەردەخــات كــە بنەمــای مۆدێلــی تیــۆری كاســیكیی 
ی   Orientalism »االستشــراق«  كتێبــی  پێكدەهێنێت.62وەلــێ  باڵوبوونــەوە 
ئیــدوارد ســەعید، ئــەو بەشــەی كــە لــە ســاڵی 1979دا پەخشــكرا، بــە رەخنەیەكــی 
بنەڕەتــی بــۆ ئــەو پرۆســەیە دادەنرێــت كــە لــە رێگەیــەوە، ســێنترالیزمی ئەوروپایی 
و ئایدیۆلۆژیــی نەرێتپارێــز، بــە ســەر توێژینــەوەی ئەكادیمیــی ئەوروپایــی لــە ســەر 
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خۆرهەاڵتــی نزیــك و ئاســیادا بااڵدەســت بــوو و هەروەهــا گەلــێ گرنگــە كــە 
پێوەندیــی بــەم باسوخواســەی ئــەم كتێبــەوە هەیــە. دواتــر ئامــاژە بــە كارگەلــی 

دیكــەی هاوشــێوەی دەكەیــن.63 

دژە رەخنە

بــەم دواییــە، نووســین بــە لێشــاو هەبــوو لــەو جــۆرەی كە بــە تونــدی بەرگری لە 
بۆچوونــی ســێنترالیزمی تەقلیدیــی ئەوروپایــی دەكــەن، لەتەك پشــتگیریكردنی ئەم 
نووســینانە، لــە تیــۆری پەرجــووی ئەوروپایــی لە هەنــدێ شــێوە جۆراوجۆرەكانیدا. 
ــەم  ــە هەمــان تەوژمــی ئ ــن. ل ــەم نووســینانە دەكەی ــێ ل ــدەدا باســی گەل ــەم بەن ل
نووســینانەدا، دەبینیــن دژە هێــرش هەیــە بەرانبــەر ئــەو تیۆرانــەی دیاریكراوتــرن، 
پرســیار ســەبارەت راوبۆچوونــە ئەوروپایییــە تەقلیدیــەكان لــە ســەر كۆیایەتــی و 
ــە  ــدا( ك ــدی چوارەم ــە بەن ــە ب ــە دەكات )بڕوان ــەو بابەت كۆلۆنیالیســتی و شــتی ل
ــە پرۆســەی  ــە، ل ــردە و رووداوانان ــەم ك ــە ئ ــەی پێیانوای ــەو راوبۆچوونان ــن ل بریتی
گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتیــدا پەراوێــزی و الوەكــی بوونــە. هەروەهــا تیۆرگەلــی 
ــی  ــتكەرەوەی تیۆرگەل ــێوەگەلی راس ــان ش ــن )ی ــاس دەكەی ــكەش و ب ــوێ پێش ن
كــۆن( لــە ســەر هــۆكاری دیاریكــراو، لــە پشــتی تاكانەیــی ئەوروپــا. هەســت بــەوە 
دەكــەم، ئەمــە بریتییــە لــە بزاڤێكــی شــرۆڤەكاریی ئەكادیمــی كــە لەتــەك ئاراســتە 
63. پێویســتە لێــرەدا ئامــاژە بــە كتێبــی »ئەوروپــا و گــەالن بــێ میــژوون«ی ئیریــك وۆڵفقــی ســاڵی 1982 بكەیــن 
كــە باســێكی ســوودبەخش و گرنــگ لــە ســەر مێــژووی شارســتانییە ئەوروپــی و نــا ئەوروپییــەكان پێشــكەش دەكات و 
ئــەوە روون دەكاتــەوە كــە قەناعــەت پێكــەر نییــە كــە تیــۆری ئــەوەی شارســتانییە نــا ئەوروپیــەكان لــە رووی مێــژووەوە 
ــەوەی  ــەر ل ــف ب ــاأل، وۆڵ ــەر ح ــوون«(. بەه ــژوو ب ــێ مێ ــی ب ــە »گەالن ــە ئەوان ــە )وات ــەنەكردوو بوون ــو و گەش چەقی
پرســیار لــە ســەر بیروبــاوەڕی گرنگــی ســێنترالیزمی ئەوروپــی بــكات، بــەوەی كــە ئەوروپییــەكان گەشــەكردووتر بوونــە 
لەوانــی دی لــە چەندیــن بــواردا، هەڵوەســتە دەكات كــە بــە گرنــگ لێكدەدرێتــەوە بــۆ تیــۆری »پەرجــووی ئەوروپــی« 
ــەی  ــر زۆرب ــن، چیت ــەوە بكەی ــی ئ ــرەدا تێبی ــتە لێ ــەوە. )پێویس ــە نابێت ــەڕووی تیۆرەك ــتەوخۆ رووب ــەو راس ــە ئ و بۆی
مێژوونووەكانــی تەوژمــی بــاو باســوخواس ناكــەن لــە ســەر ئــەوەی شارســتانییە نائەوروپییــەكان وا لێكدەدرێتــەوە یــان 
ئــەوەی گەشــەكردوو نەبوونــە واتــە »نامێژوویــی« بوونــە و بــاس دەكــەن لــە ســەر تێكــڕا خــاوەكان بــۆ گۆڕینــی ئــەو 
ــن و  ــە دەربڕی ــاوازی ل ــە جی ــە ل ــەوە بریتیی ــە. ئ ــەو بابەت ــدا و شــتی ل ــەردەم گۆڕین ــە ب ــەرن ل »ئەســتەنگانەی« لەمپ

هەمیشــە جیــاوازی لــە باسوخواســدا نییــە(.
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ــە جیهانــی ســێیەم كۆكبێــت. بەهــەر حــاأل، دەیــەی  سیاســییەكاندا، ســەبارەت ب
ــە وا  ــی ك ــۆوە بین ــۆرەی بەخ ــەم ج ــینەكانی ل ــە نووس ــی ل ــتاكان ژمارەیەك هەش
ــە بەرجەســتە دەكات  ــارە دژە هێرشــێكی وشــیارانەی دژی مێــژووی رەخنەگران دی

كــە پێشــتر باســكرا.64

هەنــدێ لــە نووســەران لــە كارە نوێكانــدا، ئاگایانــە ســەرقاڵی وەهــا دژە 
ــەوە  ــە ئ ــرن ك ــەوە دادەگ ــەر ئ ــە س ــێ ل ــین و پ ــان ماركس ــێكن. هەندێكی هێرش
ــە  ــە دان ب ــە ك ــی و حەقیقیی ــت و بنەڕەت ــت و دروس ــیی راس ــیپی ماركس پرەنس
لەپێشــتربوونی ئەوروپــا لــە رابــردوو و ئەمێســتادا دەنێــت. رۆبێــرت بیرنــەر 
بوێرانــە بــاس دەكات كــە ســەرمایەداری بــە هــۆی ئەوروپاییەكانــەوە، لــە باكــووری 
خۆرئاواوە داهێنرا، بێ یارمەتی كەس و بۆیە )دوای 600 ســاأل( پێویســتە دان بە 
بەردەوامیــی لەپێشــتربوونی ئەوروپــادا بنێیــن. ژمارەیەكــی دی لــە ماركســییەكانی 

64.بــە كارێكــی ترســناك دادەنرێــت، هەوڵــی ئــەوە بدەیــن گۆڕانكارییــە گــەورەكان روون بكەینــەوە، لــەوەی كــە بــاوە 
ــە  ــەم راڤەكردن ــە ئ ــن، بۆی ــە قۆناغــی خەمڵینداب ــەكان ل ــێ گۆڕانكاریی ــی كات ــی و بەتایبەت ــەوەی ئەكادیم ــاو توێژین لەن
ئــەوە تێناپەڕێنێــت كــە مەزەنــەكاری یــان گریمانــە بێــت. هەڵوێســتە ئەكادیمییــەكان بەرانبــەر بــە جیهانــی ســێیەم، 
ــە  ــوون. دۆخەك ــڤ ب ــێ پۆزێتی ــدا گەل ــی مەدەنی ــی ماف ــتی و خەبات ــەك كۆلۆنیالیس ــەوە لەت ــاوەی رووبەڕووبوون ــە م ل
دوای كۆتایــی حەفتــاكان گۆڕانــی بەســەرداهات. ئــەو راوبۆچوونانــە تۆكمەتــر بــوون كــە نەرێپارێزتــر بــوون لــە جیهانــی 
رۆژئــاوادا و ئەســتەنگگەلی چاوەڕواننەكــراو ســەریانهەڵدا، لــە خــودی جیهانــی ســێیەمدا: ملمانــێ نەتەوەییــەكان 
ــاوی  ــی كۆنب ــە راوبۆچوون ــی ل ــی رۆژئاوای ــەوەی ئەكادیمی ــتی دی. توێژین ــەپێدان و ش ــی گەش ــتی بەرنامەكان و شكس
ئەوروپــی و پێوەندیــی بەوانــی دیكــەوە بــێ بــەری نەبــوو، بــە راوبۆچوونــی تیــۆری باڵوبوونەوەكــردن لــە كۆلۆنیالیســتیدا 
و دەردەكەوێــت ئــەم مۆدێلــە كۆنــە هەرگیــز وەالوە نەنــرا، بەڵكــە كەڕەتێكــی دی بااڵدەســت بــووەوە. توێــژەرە 
ــە ماركســییەكان،  ــێ ســەبارەت ب ــا. وەل ــان وەالوە ن ــە لێكچووەكانی ــۆری پاشــكۆیەتی و راوبۆچوون ــەكان تی ئەكادیمیی
پرۆســەكە دراماتیكییانەتــر بــوو، چونكــە چاوەڕوانكــراو نەبــوو. بــە كورتــی، ماركســییەكان لــە هەوادارانــی ســێنترالیزمی 
ئەوروپــی رۆڵــی جیهانــی ســێیەمیان وەالوە نــا، و ئێســتا بــوون بــە تاكــە ماركســییەكان لــە جیهانــی ئەكادیمیــدا كــە 
راوبۆچوونێــك دەردەبــڕن لــە ســەر پرســگەلێ تایبــەت بــە جیهانــی ســێیەم. ئــەوە بــووە بــە شــتێكی بــاو كەڕەتێكــی 
ــە  ــە ســەرمایەدارییە گەشەســەندووەكاندا ب ــە واڵت ــكار ل ــی كرێ ــە چین ــەوەی رەنگ ــە ســەر ئ ــەوە، ل دی جەخــت بكرێت
ــاوەوە( دەســت  ــان )ن ــە جیه ــەم بەشــە ل ــژوو ل ــە مێ ــك ل ــەر قۆناغێ ــەوەی ه ــەر ئ ــش لەب ــەن، ئەوی سۆشیالیســتی بگ
پێــدەكات، بــەر لــەوەی بــە هەمــوو جیهــان )(دەرەوە(دا باڵوببێتــەوە. لــە بلۆكــی نەرێتپارێــزدا راوبۆچوونەكانــی 
ــان  ــەر گوێم ــە ب ــەوە چرپ ــتا ئ ــە ئێس ــەوە، بەڵك ــت نەهێنای ــۆی بەدەس ــەاڵتی خ ــێ دەس ــی تەن ــێنترالیزمی ئەوروپ س
ــە ســەر ئــەوەی گەالنــی  ــە نەژادپەرســتییەوە: راوبۆچوونگەلــێ ل ــە ســەر راوبۆچوونگەلــێ كــە دوورنیــن ل دەكەوێــت، ل

ــە. ــی گەشــەكردنیان نیی ــی ســێیەم دەرەتان جیهان
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وەكــو بیــری ئەندرســۆن و بیــل وارون هەڵوێســتی لێكچــووی ئەمەیــان هەیە.65لــە 
ــی رووداوەكان  ــن، دراماتیكیترین ــەی مێژوونووســاندا دەبینی ــە باوەك ــوان تەوژم نێ
بریتییــە لــە ســەرهەڵدانی كتێبــی پەرجــووی ئەوروپایــی لــە ســاڵی 1981ی ئیریــك 
ــە  ــەورە ل ــێكی گ ــۆ بڕەبەش ــایی، ب ــی نائاس ــە گێڕانەوەیەك ــە ب ــەم كتێب ــز. ئ جۆن
بیرۆكەكانــی ســەردەمی كۆڵۆنیالــی دادەنرێــت، لــە ســەر لەپێشــتربوونی ئەوروپــا 
ــر نائاســاییە،  ــەوەی پت ــۆ نەشــونماكردن. ئ ــا ب ــی نائەوروپ ــن و هەژاری و دواكەوت
بریتییــە لــە پێشــوازیی پۆزێتیڤــی گەلــێ لــە توێــژەرە ئەكادیمییــەكان لــەم كتێبــە، 
وەكــو ئــەوەی بڵێــی ماوەیەكــی توالنــی بێــت، ئــەم پرەنســیپە كۆنانــە باتڵبوونیــان 

نەســەلمێنرابێت.

ــە  ــە ل ــەوەی ســیفەتگەلێكە ك ــی دۆزین ــە هەوڵ ــڕوای ب ــە ب ئێســتا بزاڤێــك هەی
ــە  ــووە و ل ــان هەب ــدا بوونی ــی ناڤین ــە چاخەكان ــی و ل ــی ئەوروپای فەرهەنگــی كۆن
فەرهەنگەكانــی دیكــەدا بوونیــان نەبــووە و بــە هۆكارگەلێكیــان بــۆ گەشــەكردنی 
ــی و سیســتمی سیاســیی  ــی ئەوروپای ــە خێزان ــت. ســیفەتگەلێ ل ــا دادەنێ ئەوروپ
ئەوروپایــی و ئەقڵــی ئەوروپایــی و لــەم جــۆرە بابەتانــە. ئــەم بزاڤــە بــە چاالكیــی 
ژیــان دەبووژێتــەوە، بــە راوبۆچوونەكانــی ماكــس ڤیبــەر لــە ســەرووی ســەدەكەوە 
ــەی  ــە راســتی زۆرب ــا و شــتی دی. ب ــراوی ئەوروپ ــە ســەر “نەشــونمای” ئیدعاك ل
ــە  ــن، ب ــەكان” ناوببەی ــە “ڤیبەریی ــرێ ب ــە دەك ــەو توێژەران ــوو( ئ ــەك هەم )و ن
دانەپاڵییــان بــۆ “ڤیبــەر” و گەلێكیــان بــەم رێگەیــە خۆیــان دەناســێنن، لەوانــە، 
ــی  ــدەدا، باس ــەم بەن ــی ئ ــی دووەم ــە بەش ــر ل ــۆل. دوات ــۆن ه ــان و ج ــكڵ م مای
ــەكان  ــە گرنگ ــە نوێی ــەوڵ دەدەم راوبۆچوون ــەم و ه ــەر دەك ــی ڤیب راوبۆچوونەكان
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پوختــە بكــەم كــە بانگەشــە بــۆ پەرجــووی ئەوروپاییــی بــەر لــە 1492 دەكــەن و 
ــەوە. ــە روون بكەم ــەم راوبۆچوونان ــی ئ ــەوڵ دەدەم هەڵەبوون ه

میسۆلۆژیا

میســۆلۆژیای پەرجــووی ئەوروپایــی چــەق لــە ســەر بیرۆكــەی ئــەوە دەبەســتێت 
ــە  ــە ل ــووە ك ــەوە بەرهەمهات ــی مێژوویی ــە هێزگەل ــی ل ــی ئەوروپای ــە رێنیسانس ك
نــاو خــودی ئەوروپــادا پێكهاتــووە. هەروەهــا رێنیسانســی ئەوروپــا بــە ســەر 
ــەی یاخــود  ــان تێكڕاك ــە رووی ئاســتی پێشــكەوتن ی ــەدا ل شارســتانییەكانی دیك
هەردووكیانــەوە پێكــەوە، بــەر لــە ســپێدەی چاخــی نــوێ، بــەر لــە 1492 دەســتی 
پێكــردووە. واتــە تازەگــەری لــە ئەوروپــا دوای 1492 رووی دا، بــە هــۆی ئــەم هێزە 
ــەكان  ــی بەلێشــاوی ســامان و داهێنان ــۆی هاتن ــە ه ــەك ب ــەوە، ن ــە كۆنان ناوەكیی
لــە جیهانــی نائەوروپایییــەوە. وێــڕای ئــەوەی مێــژووی دوای 1492، ســەبارەت بــە 
جیهانــی نائەوروپایــی )كۆلۆنیــال( لــە ســەر بنەمــای هاتنــی بەلێشــاوی تازەگــەری 
ــە  ــە ل ــەم میســۆلۆژیایە، بریتیی ــارە جەوهــەری ئ ــوو. دی ــاوە بونیاتنراب ــە ئەوروپ ل
كۆمەڵــێ لــە ئیدعــا، لــە ســەر ئەوروپــای كــۆن و ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا 
ــەوەی  ــان ئ ــووە، ی ــر ب ــە 1492دا تازەگەرت ــا ل ــەوەی ئەوروپ ــای ئ ــە ئیدع ــە ل ك
ــە پاشــماوەكەی دیكــەی جیهــان پێشــدەكەوت پوختــە  ــە شــێوەیەكی خێراتــر ل ب

دەبنــەوە.

ئەمــە بــە واتــا تەقلیدیــی وشــەكە بــە میســۆلۆژیای دادەنرێــت: ئــەوە داســتانی 
رێنیسانســی فەرهەنگێكــە رۆڵەكانــی بڕوایــان پێــی هەیــە. هەروەهــا بریتییــە لــە 
ــوودا،  ــە باســی داهات ــە. ل ــی هەڵ ــە ســەر بیرۆكەیەك ــراو ل ــەك بونیاتن پڕوپووچیی
ــەو  ــۆن ئ ــەوە، چ ــی دەكەم ــەم و روون ــرۆڤە دەك ــۆلۆژیایە ش ــەم میس ــۆی ئ تانوپ
ــارەی  ــم ژم ــەوە، دەزان ــە دڵنیایی ــن یەجــگار الوازن. ب ــەی پێكیدەهێن ــە دەزوان تاڵ
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دۆزەكانــی بیروبــاوەڕەكان كــە ئــەم میســۆلۆژیایە پێكدەهێنــن لــە هەژمــار نایــەن. 
ــی  ــەم میســۆلۆژیایە و تۆكمەبوون ــۆ ســەلماندنی ئ ــە هــۆكارە زۆرەكان ب یەكێــك ل
بریتییــە، لــەوەی كۆمەڵێكــی جۆراوجــۆر لە بیروبــاوەڕی تاكەوانی، هەنە پشــتگیری 
لێدەكــەن و ئــەوەی كــە مێژوونووســانی ســەردەمێكی دیاریكراو دەتوانــن باتڵبوونی 
چەنــد الیەنێكــی بســەلمێنن. وێــڕای ئــەوە، الیەنگرانــی ئــەم میســۆلۆژیایە ئــاوەڕ 
لــەو الیەنانــە نادەنــەوە، بەڵكــە ئــاوەڕ لــە بیروباوەرگەلێكــی دیكــە بــۆ چەســپاندنی 

دەدەنــەوە.

كێشــەیەكی ســەرەكیی دی هەیــە، تایبەتــە بەو شــێوازەی لە رێگەیــەوە مۆڵەتی 
ــی پشــتگیریكردنی  ــە حاڵەت ــت. چونكــە ل ــاوەڕەكان دەدرێ ــە بیروب ــی ب كۆمەاڵیەت
میســۆلۆژیایەكەدا، ئــەو بیروباوەڕانــە پەســەند دەكرێــن، وەلــێ ئەگــەر پشــتگیری 
نەكــەن، ئــەوا رەتدەكرێنــەوە و رێگەیــان لێدەگیرێــت. بەشــێك لــە كێشــەی پێدانــی 
ــاوەڕ )یــان پێدانــەوە یاخــود وەرگرتنــەوەی مۆڵــەت و...هتــد(  مۆڵــەت بــە بیروب
لەمپەرێكــی ترســناك دەخاتــە بــەردەم هەوڵەكانــی رەخنــە لە تیــۆری پەرجووەكە. 
ــاڕوون  ــار و ن ــە نادی ــەن ب ــۆرە دەك ــەم تی ــەی پشــتگیری ل ــە بیروباوەڕان ــێ ل گەل
دادەنرێــن، واتــە ناچنــە نــاو چێــوەی رەوتــی ئەكادیمیــی مێژوونووســانەوە و هەندێ 
ــاو رەوتــی هۆشیاریشــەوە. ) ئــەو باســە  جــار بــە شــێوەیەكی گشــتی، ناچنــە ن
ــە  ــەكان، ل ــار و ناوەڕۆكیی ــاوەڕە نادی ــەر بیروب ــە س ــەوە، ل ــدا بهێن ــری خۆت وەبی
بەنــدی یەكەمــدا(. هــەر لــە منداڵییــەوە شــتی زۆر لــەم بیروباوەڕانــەوە فێــر دەبین. 
هەندێكــی دیكەیــان، ســەرەتا بــە »بەجــێ« دەردەكــەون، چونكــە لەتــەك بەهــا 
قووڵەكانــی فەرهەنــگ، یــان لەتــەك بیروباوەڕگەلــی دیــی پەســەندكراو )مێژوویــی، 
ــی  ــە قەناعەت ــن. بۆی ــاو دەب ــە( دا گونج ــەم بابەتان ــی و شــتی ل پرۆســەیی، ئایین
ــكەوتووتر  ــن پێش ــی ناڤی ــای چاخەكان ــۆن و ئەوروپ ــای ك ــەوەی ئەوروپ ــەواو ب ت
بوونــە لــە شارســتانییەكانی دی، ئەمــە بــە بیروباوەڕگەلــی روون پاڵپشــتیكراوە كە 
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بــە ریزكــراوی لەتــەك بیروبــاوەڕە ناوەڕۆكــی و نادیارەكانــدا بوونیــان هەیــە - گەلــێ 
جــار تێبینــی ناكرێــت و پرســیار لــەو بــارەوە لــە ســەریان ناكرێــت - بەتایبەتــی 
لەالیــەن ئەوروپایییــە پێشــكەوتنخوازەكانەوە »ئەوانــەی پێشــینانی ئێمــە بــوون«. 
بــە پێچەوانــەوە ریزكراوەكانــی بیروبــاوەڕە ناوەڕۆكــی و نادیــارەكان لــە ســەر 
ــی و وەحشــیگەری  ــو نامۆی ــی وەك ــە ســەر بیرۆكەگەل ــەكان، ل ناوچــە نائەوروپایی
و توندوتیــژی و خواردنــی گۆشــتی مــرۆڤ و گــزی و دەبەنگــی و چاوبرســێتی و 
ــەو  ــت. هــەر ئ تەمــاح و بێــزراوی و چڵكنــی و نەخۆشــی و...هتــد، لەخــۆ دەگرێ
ریزكراوەیشــە، پشــتی بیروبــاوەڕی گشــتی دەگرێــت، گوایــە جیهانــی نائەوروپایــی 
ــە  ــا بڕۆین ــتێكی دی. ت ــە ش ــت ب ــت، ببێ ــەوەی دواكەوتووبێ ــە ل ــوە جگ نەیتوانی
ــە  ــارەكان، ب ــی و نادی ــاوەڕە ناوەڕۆك ــە بیروب ــە ل ــەم جۆران ــەی ئ پێشــەوە، نموون

هــەر دوو شــێوەی پۆزێتیــڤ و نێگەتیــڤ، پتــر دەردەكــەون.

لێــرەدا هەرگیــز بــە درێــژی باســی یــەك جــۆر لــە بیروبــاوەڕە روونــەكان، لــە 
ــاری  ــە وت ــە ل ــش بریتیی ــن. ئەوی ــا ناكەی ــی ئەوروپ ــدی و جیاوازی ســەر تایبەتمەن
ــەوەی خودایەكــی  ــڕوا، ب ــە ســەر بنەمــای ب ــا ل ئایینــی روون و راشــكاوانەی بەرپ
مەســیحیی هەیــە، گەلەكــەی بــە ســەر گەالنــی دیكــەدا بااڵدەســت بــكات. وێــڕای 
ئــەوەی ئێمــە لــە چەندیــن راســتادا ئامــاژە بەمــە دەكەیــن، وەلــێ ئــەوە بریتــی نییە 
لــەو باسوخواســانەی كــە دەكــرێ بخرێنــە ژێــر شــرۆڤەكردن و رەخنــەوە، چونكــە 
لــە ســەر بــڕوا بونیاتنــراون، ناكــرێ بــە شــێوەیەكی هەســتگەرایی تاقیبكرێنــەوە 
كــە هەنــدێ بڕوایــان پێدەكــەن و لــە كاتێكــدا هەندێكــی بــڕوای پێناكــەن و ئەمەیــە 
ئەوپــەڕی ئــەو رادەیــەی دەكــرێ لــەم بــارەوە پێیبگەیــن. بــەوەوە دەوەســتین كــە 
بڵێیــن ئێســتا باسوخواســی ئایینــی تــا رادەیــەك تــا ســەدەی نۆزدەیــەم، لــە ســەر 
ئاســتی جیهــان پەســەندكراو بــوو، تەنانــەت باسوخواســەكانی دی ســەبارەت بــە 
بیریــارە ئەوروپاییــەكان زەروری نەبوونــە. بەڕاســتی بۆچــی دەربــارەی هۆكارەكانی 
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ــدا  ــە كاتێك ــین، ل ــیحییەكان دەپرس ــە مەس ــی ئەوروپاییی ــدی و جیاوازی تایبەتمەن
ــدا،  ــی ئەمدنیایش ــە ژیان ــا ل ــتەوە، هەروەه ــە بەهەش ــڕواكان ناچن ــێ ب ــن ب دەزانی
لــە خێروبێــری خــودا بــێ بــەری دەبــن؟ شــتێكی ئاســاییە وەســفی بــێ بــڕواكان 
بكەیــن، بــەوەی ئاســتی زیرەكییــان كەمتــرە و شانســیان كەمتــرە و لــەم جــۆرە 
ــدا،  ــاو خەڵك ــە ن ــدەواران ل ــەكان و خوێن ــژەرە ئەكادیمیی ــك توێ ــتانە. مادامێ ش
بڕوایــان بــەوە هەیــە كــە ئاییــن بنەمــای هەمــوو شــتەكان بــە زانستیشــەوە 
پێكیاندەهێنێــت و دیــارە خــودا بــۆ بڕیــاردان لــە ســەر كاروبــارە مرۆییــەكان دێتــە 
ــەكان  ــن، ئەوروپایی ــەوە بكەی ــی ئ ــن گریمان ــانی دەتوانی ــە ئاس ــر ب ــاوەوە، ئیت ن
جیــاوازن، چونكــە ئەمــە ویســتی خوداوەنــدە. دیــارە ناتوانیــن چاوەڕوانــی ئەوەبین 
خــودای مەســیحایەتی بــۆ مەســیحییەكان و بــە دیاریكــراوی بــۆ ئەو مەســیحییانەی 
دەكات كــە بــە رێگەیەكــی راســت و دروســت دەیپەرســتن. لــە ناوەڕاســتی ســەدەی 
نۆزدەیەمــدا، كاتــێ تیــۆری باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی لەوپــەڕی 
بااڵدەســتیی خۆیدابــوو، ئەوروپاییــەكان گومانیــان لــە جیاوازیــی خۆیــان لەوانــی 
دی نەبــوو، وێــڕای ئــەوەی باسوخواســە روون و راشــكاوە ئایینییــەكان، لــە رەوتــی 
ــار  ــێوازە نادی ــە ش ــتا ب ــوون، هێش ــان دەچ ــەرەو نەم ــدا ب ــەوەی ئەكادیمی توێژین
ــی زۆر  ــە بەش ــوون. پێموای ــی ماب ــاوەڕی ناوەڕۆك ــو بیروب ــەی وەك و ناوەڕۆكییەك
لــە باسوخواســەكانی جیاوازیــی ئەوروپاییــەكان لــە ســەر بنەمــای بــڕوای ئایینــی 
ــە كــە  ــەر ئەوەی ــەوە لەب ــوو، ئ ــوون. ئەگــەر ژینگــەی ئەوروپایــی جیــاواز ب بەرپاب
ــە  ــەر ئەوەی ــەو لەب ــاوازە، ئ ــت جی ــەژادی سپیپێس ــەر ن ــردووە. ئەگ ــودا وایلێك خ
كــە خــودا وای ئەفرانــدووە. ئەگــەر ئەوروپاییــەكان گەشــەكردووترن پتــر لەوانــی 
دی، لەتــەك نەبوونــی راڤەكردنێكــی روون بــۆ ئــەوە، دەتوانیــن بــەو دەرەنجامــە 
بگەیــن كــە ئەمــە دەســتكردی خودایــە و شــتی لــەم جــۆرە شــتانە. نازانــم تــا چ 
ــد -  ــە خوداوەن ــار ل ــەوەی ناوەڕۆكــی و نادی ــە پاڕان ــەك هێشــتا ئەمجــۆرە ل رادەی
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وەلــێ بــە شــێوەیەكی نادیــار و ناوەڕۆكــی - لــە رامانــی توێــژەرە هاوچەرخەكانــی 
ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا بوونــی هەیــە، وەلــێ مــن دڵنیــام لــەوەی گەلــێ جــار 
وایــە. لــە كاتێكــی دیكــەدا، بــاس لــە بیرۆكەكانــی نوێژەرانــی وەكــو )لیــن وایتــی 
ــژوو و  ــە ســەر مێ ــان ل ــی راوبۆچوونەكانی ــە روون ــە ب ــن ك ــەر( دەكەی ــوڕ و ڤێرن ك
بیروبــاوەڕە ئایینییەكانیــان پێكــەوە گرێــدەدەن. هەروەهــا ئاراســتەی باسوخواســە 
ــار  ــز تۆمەتب ــێ هەرگی ــن، وەل ــەوە دەبینی ــەو بیریاران ــەالی ئ ســەدەمكارییەكان، ب
ناكرێــن. هەنــدێ جــار توێژەرێكــی ئەكادیمــی ئــەم باسوخواســە دەخاتــە روو، وەلێ 
ــەی بەڕاســتی  ــەو حاڵەتان ــار. ئ ــە شــێوەیەكی ناوەڕۆكــی و نادی ــە و ب ــێ ئاگایان ب

نیگەرانكــەرن، ئەوانــەن كــە ریاكارییەكــی بەئــاگا و بەئەنقەســت دەردەبــڕن.

بایۆلۆژیا

لــە بنەڕەتــدا دوو جــۆر بەڵگەمــان بەدەســتەوەیە، بــۆ راڤەكردنــی تاكانەیــی و 
جیاوازیــی ئەوروپــا و ئەوروپاییــەكان بــەكار دەبرێــن. جۆرێك پشــت بــە هێزێك یان 
فاكتەرێكــی نافەرهەنگــی دەبەســتێت، بــەوەی بریتییــە لــە هۆكاریــی ســەرەكی و 
دووەمیــان ئــەم هــۆكارە لــە خــودی فەرهەنگەكــەدا دەبینێتــەوە. ئەگــەر پرەنســیپی 
ــە شــێوەیەكی  ــرێ ب ــە دەك ــەوەی ك ــن )ئ ــدی وەالوە بنێی ــی خوداوەن خۆتێقورتان
گشــتی بیــری لێبكەینــەوە، بــەوەی بریتییــە لــە هۆكارێــك لــە دەرەوەی فەرهەنگــی 
ــە  ــۆر ل ــەوە(، دوو ج ــە رووی الهوتیی ــە ل ــەم خاڵ ــەوەی ئ ــەرەڕای ئ ــدا، س مرۆیی
ســەدەمكاریی دەرەكیــی نافەرهەنگــی دەبینیــن كــە زیاتــر بــاون. یەكەمیــان بریتییە 

لــە پێكهاتــەی بایۆلۆژیــی مــرۆڤ و دووەم بریتییــە لــە ژینگــەی سرووشــتی.
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وەچە

ئیدعــا بایۆلۆژییــەكان بــە شــێوەیەكی گشــتی جەخــت لــەوە دەكەنــەوە، 
نەژادگەریــی  جیــاوازن.  دی  لەوانــی  بایۆلۆژییــەوە  رووی  لــە  ئەوروپاییــەكان 
بایۆلــۆژی بریتییــە لــە شــێوەی تەقلیــدی و شــێوازیی ئــەم ئیدعایــە. دیــارە ئــەوە 
بیرۆكــەی ئەوەیــە كــە ئەوروپاییــەكان ســیفەتگەلی بۆماوەیــی تایبەتیــان هەیــە و 
ــە.  ــە لەدایكبوون ــی دی هەی ــەی الی ئەوان ــر لەوان ــە توانســتگەلی گەورەت ــر ب دوات
ئەوروپاییــەكان زیرەكتــر و باشــتر و بوێرتــرن لەوانــی دی، بــە هــۆی ســیفەتگەلە 
بۆماوەییەكانیانــەوە و بــە شــێوەیەكی گشــتی، ئــەو وەســفكردنە شــرۆڤەكارییەی 
بەكارهاتــووە، بریتــی نەبــووە لــە »ئەوروپاییــەكان«، وەلــێ لــە »ئەندامانــی 
وەچــەی سپیپێســت« پێكهاتــووە، كەچــی جیاوازیــی لــە نێوانیانــدا گەلــێ گرنــگ 
نەبــووە. وەلــێ ئــەو نائەوروپایییانــەی پۆلێــن دەكــران، بــەوەی ئەندامــی وەچــەی 
سپیپێســتن )كــە وا ناودەبرێــن(، وێــڕای ئەمــە پلەیــان نزمتــر بــووە، لەبــەر ئــەوەی 
ــە پلــەی دووەمــدان. هەنــدێ جــار، خــودی  ــە وەچەگەلــی الوەكیــن كــە ل ســەر ب
ئەوروپاییــەكان دابەشــدەبوون بەســەر ئــەوەی جیــاواز بێــت و ئــەوەی لــە پلەیەكــی 
كەمتــردا بێــت، چونكــە ئەوانــە وەچــەی الوەكــی بوونــە. لــە ســەرەتاكانی ســەدەی 
نۆزدەیەمــدا، ئــەوەی زانراوبــوو ئەوەبــوو، سپیپێســتەكان پێكهاتــوون لــە هەمــان 
جــۆرە بایۆلۆژییەكانــی وەچەكانــی دی. تیــۆری »فرەیــی بۆماوەیــی« ئیدعــا 
ــە، هەندێكیــان زانســتی و هەندێكیــان بەڵگــەی ئایینــی  دەكات كــە بەڵگــەی هەی
ــە بەكارهێنانیــدا، وەكــو  ــە ئینجیلن.66گرنگییــە بنەڕەتییەكــەی خــۆی ل تایبــەت ب
ــۆ كۆیایەتــی دەبینێتــەوە: ئەگــەر ئەفەریقیاییــەكان مــرۆڤ  نەرمەقووتكردنێــك ب
ــی  ــە كارێك ــان ب ــی بەكۆیلەكردنی ــەی بۆچ ــتەقینەكەی، ئ ــا راس ــە مان ــوون ب نەب
ــوون  ــەرەو ئاواب ــدا ب ــەدەی نۆزدەیەم ــە س ــۆرە ل ــەم تی ــت. ئ ــەڕەنگێز دادەنرێ ش

66. بڕوانە بەندی دووەم، دووەم تێبینی.
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رۆیشــت، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی خراپــەی بەرانبــەر بیــری نوێــی لیبرالــی دەكــرد 
كــە دژی كۆیایەتــی بــوو. ئــەوەی شــوێنی گرتــەوە لــەو باشــتر نەبــوو. بریتییــە 
لــەو پرەنســیپەی بــە نەژادپەرســتیی تەقلیــدی ناویدەبەیــن. ئەمەیــش بریتییــە لــە 
بڕوابــوون بــەوەی وەچــە مرۆییــە جۆراوجــۆرەكان، بەهــرەی جۆراوجۆریــان هەیــە. 
رێــك وەكــو جیاوازییەكانــی نێــوان وەچــە جۆراوجۆرەكانــی ئاژەڵــە ماڵییــەكان - 
جیــاوازی لــە زیرەكــی و دڕندەیــی و بوێــری و ئــەو جــۆرە شــتانە - ئــەم بەهــرە 
ــای  ــوون ئیدع ــن. هەب ــۆژی دادەنرێ ــی بایۆل ــی بۆماوەی ــە دەرەنجام ــە، ب جیاوازان
ئەوەیــان دەكــرد، ئەفەریقیاییــەكان زیرەكییەكــی كەمتــر لــە ئەوروپاییەكانیــان پــێ 
بەخشــراوە، بۆیــە شــتێكی سرووشــتی و مۆرالــی بــوو لەالیــەن ئەوروپاییەكانــەوە، 
هەســتن بــە داگیركردنــی ئەفەریقیــا و ئەوان لــە بری ئەفەریقیاییەكان كە توانســتی 
خۆڕســكییان نییــە بڕیــار بــدەن، بــۆ ئــەوەی ئــەو بڕیارانــە بــدەن بــۆ بەڕێوەبردنــی 
خۆیــان. یــان لەبــەر ئــەوەی زیرەكییــان كەمتــر بــووە لــە ئەوروپاییــەكان، ئەمەیــش 
بوونــی ماوەیــەك بــۆ سەرپەرشــتیكردنیان لەالیــەن ئەوروپاییەكانــەوە دەســەپێنێت 
كــە ئەمەیــش زەروری بــووە، بــۆ ئــەوەی ئــەو ئەفەریقیاییانــەی رامانیــان خــاوە، 
ــەرەكیی  ــی س ــی، ئەرك ــە كورت ــەن. ب ــان بەڕێوەبب ــۆن خۆی ــن چ ــەوە بب ــری ئ فێ
نەژادپەرســتی بریتــی بــوو لــە پاســاو بــۆ كۆلۆنیالیســت و گشــت جۆرەكانــی 
چەوســاندنەوەی دیكــە كــە بــە ســەر نائەوروپاییەكانــدا پیادەكــراوە، بەوانەیشــەوە 
ــە  ــو ویایەت ــی وەك ــە واڵتان ــوون ل ــەكان ب ــی كەمایەتیی ــە توێژەكان ــەر ب ــە س ك

ــدا. یەكگرتووەكان

ــی  ــتی خەرمانەیەك ــەم، نەژادپەرس ــەدەی نۆزدەی ــی س ــەوەی كۆتای بەنزیكبوون
نیمچــە زانســتی بــۆ حەقیقەتــی رواڵەتــی دەســتەبەر كــرد. زانیــاران ئیدعــای 
ــە  ــی ل ــەژادەكان بەتایبەت ــە ن ــتەوەیە ك ــان بەدەس ــەی زۆری ــرد، بەڵگ ــان ك ئەوەی
ــی  ــا بۆماوەییەكان ــە یاس ــتا ب ــا ئێس ــاوازن. هەروەه ــەوە جی ــەی زیرەكیی رووی پل
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مەنــدل چەكداربوونــە، بۆیــە كارێكــی بەجێیــە، ســەبارەت بــەو زانیارانــەی خۆیــان 
ــەوە بكەنــەوە كــە لــە ســەر راســتی و دروســتیی  نەژادپەرســت بــوون، جەخــت ل
تیۆرەكانــی نەژادپەرســتی بەڵگەیــان هەیــە كــە بڕوایــان پێیــان هەبــوو. پــەردە لــە 
ســەر ئــەم بەڵگــە ئیدعاكراوانــە هەڵمارڵــرا، بــەوەی لــە پرۆســەیەكی لەســەرخۆدا 
ــەردەوام بــوو. بەڕاســتی، تــا  نیمچــە زانســتین، تــا دووەمیــن جەنگــی جیهانــی ب
ــتەكان«  ــارە نەژادپەرس ــە »زانی ــە ب ــن ك ــە دەبینی ــدێ لەوان ــتا هەن ــڕۆ هێش ئەم
ناودەبرێــن. ئــەوەی پێویســتمانە تێبینــی بكەیــن لە ســەر نەژادپەرســتیی زانســتی، 
ــە  ــرد ك ــۆ شــتێك فەراهەمك ــۆ پاســاوهێنانەوە ب ــی ب ــی نوێ ــە رێگەیەك ــە ك ئەوەی
ئەوروپاییــەكان پێیانوایــە لــە گشــت جیهانــدا راســت و دروســتە. ئەمــە لەالیەكــەوە 
ئــەوە دەگەیەنێــت كــە زۆر یارمەتیــی چڕكردنــەوەی نەژادپەرســتی نــەداوە كــە لــە 
راســتیدا لەتــەك ســەرەتای ســەدەدا، گەیشــتە لووتكــەی گرنگیــی ئەكادیمییانــە و 
فیكرییانــە، ئەویــش لــە بــەر چەنــد هۆیەكــی كۆمەاڵیەتیــی تایبــەت بــە گەورەبوونی 
گرنگیــی كۆلۆنیالیســتی. لەالیەكــی دیكــەوە، باتڵبوونــی نەژادپەرســتیی زانســتی 
لــەم ســەدەیەدا.  نەژادپەرســتی  ئاوابوونــی جەماوەریــی  بــە  نەبــوو  تایبــەت 
نەژادپەرســتی لــە رەگوڕیشــاڵی بــەر لــە زانســتییەوە ســەرچاوە دەگرێــت و توانــی 
ــێ  ــان ب ــە پشــتگیریی زانســت ی ــەوە، چونكــە چ ب ــی بمێنێت ــی توالن ــۆ ماوەیەك ب

ــووە. پشــتگیریی زانســت ســوودبەخش ب

ئەمــە وامــان لێنــاكات، نكوڵــی لــەوە بكەیــن كــە چــۆن نەژادپەرســتیی زانســتی 
پاڵنەرێكــی بەهێــزی بــە بیروبــاوەڕە نەژادپەرســتییەكان لــە كۆمەڵگــەدا بەخشــی. 
هەرچــی زانستیشــە پێگەیەكــی مــەزن و نۆرێنێكــی تیایــدا دەســتەبەركرد كە بەڵگە 
ــەت  ــی تایب ــە رێگەگەل ــی هەبوو.67ب ــە گرنگ ــان ل ــتێكی گەورەی ــتییەكان ئاس زانس
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یارمەتیــی زۆری نەژادپەرســتیی زانســتی دا. لێــرەدا نموونەیەكــی گرنگمــان هەیــە، 
تایبەتــە بــە جیــاوازی و ناكۆكییــە گریمانەییەكانــەوە لــە بەهرەكانــدا، لــە نێــوان 
نــەژادە الوەكییــە گریمانەییەكانیشــەوە، لــە نــاو ئــەوەدا كــە پێیدەڵێیــن نــەژادی 
ــۆ  ــەی ب ــەو دوژمنكاریی ــاڵ ئ ــە پ ــۆ ســامی، ل ــكاری ب ســپی. ئاراســتەكانی دوژمن
ئیســام هەیــە و ئــەوەی تایبەتــە بــە كۆلۆنیالیســتی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، 
ــی  ــەژادی الوەك ــی ن ــە ســەر كەمی ــۆرەكان، ل ــارەی تی ــی ژم ــۆی فرەبوون ــووە ه ب
ــەو كەســەی  ــۆ ئ ــە ب ــارە »ســامی« ئاماژەی ــت )دی ــە »ســامی« ناودەبرێ ــە ب ك
بــە زمانێكــی ســامیی وەكــو عیبــری یــان عەرەبــی ئاخاوتــن بــكات(. ئــەم بنەمــا 
نەژادپەرســتییە بــۆ دوژمنایەتیكردنــی ســامیزم، بــۆ باسوخواســە گشــتییەكان لــە 
ســەر جیاوازیــی ئەوروپاییــەكان لــە مێــژوودا، لەوانــی دی لە غەیــری ئەوروپاییەكان 
ــپیین.  ــەژادی س ــە ن ــەر ب ــە س ــراون ك ــەوە ناس ــامی ب ــی س ــێ گرنگە.68گەالن گەل
ئێســتا دەكــرێ ئیدعــای ئــەوە بكرێــت كــە تەنــێ ئەوروپاییــەكان ســەر بــە نــەژادی 
الوەكیــی راســتەقینە و جیــاواز و تایبەتــی سپیپێســت بن. ســامییەكان بە پلەیەكی 
كەمتــر. هەروەهــا گەالنــی ناســامی لــە خۆرئاوای ئاســیا )ئێرانییــەكان و توركەكان 
ــە  ــرا ك ــەوە دەك ــە هەڵوێســتگەلی دیاریكــراودا، ئیدعــای ئ ــا ل ــد(. هەروەه و...هت
نەژادپەرســتیی زانســتی، كەمیــی ئەوروپاییــەكان لــە ناوچــە خۆرهەاڵتییــەكان یــان 
باشــوورییەكاندای ســەلماند، وەچــەی باكــووری بەریتانــی و ئەڵەمانــی پتــر جیــاواز 
ــگ  ــی بەناوبان ــی دی. نموونەیەك ــی و ســاڤی و ئەوان ــە ئیتاڵ ــن، وەك ل و تایبەت
ــەك  ــە زنجیرەی ــە ل ــش بریتیی ــە، ئەوی ــە هەی ــە ئیدعایان ــۆرە ل ــەم ج ــەر ئ ــە س ل
ــە  ــران، ل ــی ك ــە كۆنگرێســی ئەمەریك ــە پێشــكەش ب ــە زانســتی ك ــی نیمچ گەوای
كاتێكــدا تیاینــدا بــاس لــە یەكەمیــن یاســا گرنگــەكان دەكــرا كــە تایبــەت بــوون بــە 
كۆچكــردن لــە بیســتەكاندا. ئەوەبــوو زانیــاران لــە بــەردەم كۆنگرێســدا، جەختیــان 
دەكــرد لــەوەی ئەوروپایییــە باشــوورییەكان خەڵكانێــك بــوون كــە شارســتانییەكی 
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كەمتریــان هەیــە و بۆیــە پێویســتە لــە كۆچــی ئــازاد بــۆ ویایەتــە یەكگرتــووەكان 
دووربخرێنــەوە، تــا بتوانــن پارێزگاریــی لــە جــۆری وەچــەی بــەرزی نــەژادی 

ئەمەریكــی بكــەن.69

ئەمــڕۆ ژمارەیەكــی كــەم لــە ئەوروپایییــە خوێنــدەوارەكان پێیانوایــە، جیاوازیــی 
جینێتیكیــی بۆماوەیــی لــە نێــوان نەژادەكانــدا هەیــە، ســەبارەت بــە زیرەكــی یــان 
ــان پێشــیبخات.  ــات ی ــی دوابخ ــە پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەت ــەر ســیفەتێكی دی ك ه
ئەگەرچــی كەمینەیــەك لــە خەڵكــی، بڕوایــان بــە نەژادپەرســتیی تەقلیــدی هەیــە، 
چونكــە زۆربەیــان ئــەم بۆچوونانــە بــۆ خۆیــان دەپارێــزن، بــۆ رەتدانــەوەی 
ئاراســتەكراو بــۆ ئــەم پرەنســیپەی ئەمــڕۆ كــە رووبــەڕووی بێزراویــی زۆر دەبێتەوە. 
ئەگــەر ئــەم كتێبــە كتێبێــك بوایــە لــە ســەر مێــژووی بیرۆكــەكان، ئــەوا بــۆ ئــەم 
ــی  ــوون و داڕمان ــە ئاواب ــرد. وات ــك دەك ــە راڤەكردنێ ــتمان ب ــە، دەس وەرچەرخان
نەژادپەرســتیی تەقلیــدی، بــە درێژایــی ماوەیــەك كــە لــە دوو وەچــە لــە توێــژەرە 
ئەكادیمییــەكان تێناپەڕێــت. لــە بیســتەكاندا، بڕوابــوون بــە كاریگەریــی زۆر یــان 
كەمــی جیاوازییــە بۆماوەییــەكان یــان نەژژادپەرســتییەكان باوبــوو. دوای 1945 بــە 
دەگمــەن دەبینیــن كەســێ بەرگــری لــەم تیــۆرە بــكات. رەنگــە هــۆكاری ســەرەكی 
ــەم  ــەر ئ ــە س ــان ل ــەی خۆی ــەكان ئایدیۆلۆژییەك ــزم. نازیی ــە نازی ــت ل ــی بێ بریت
ــەرزەكان و  ــااڵ ب ــی بەژنوب ــان دەكــرد، خاوەن ــاوەڕە داڕشــت، ئیدعــای ئەوەی بیروب
ــە جــۆرە  ــوون، بۆی چــاوی شــین و قــژی زەرد و نەژادێكــی جیــاواز )ســەروەر( ب
پلــە نزمتــرەكان لــە ئەوروپاییــەكان، واتــە ئەوانــەی بــە وەچــە ســپییە الوەكییەكان 
ــی دی  ــەژادی ســامی و ئەوان ــن - وەكــو ن ــەی دووەمداب ــە پل ــێ ل ــن، دەب ناودەبرێ
- كــە پێویســتە لەالیــەن نــەژادی ســەروەرەوە بەڕێوەببرێــن. وێــڕای ئــەوە، ئــەم 
نــەژادە ســەروەرە، مافــی ئەوەیــان هەبــوو لــە وەچــە الوەكییــەكان كــە لــە پلــەی 
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دووەمدابــوون، لــە رێگــەی جینۆســاید و كۆمەڵكوژییــەوە خۆیــان رزگاربكــەن. 
بۆیــە ئــەو كاتــە و تــا ئێســتایش وا بــە نەژادپەرســتیدا دەڕوانــن، بــەوەی بریتییــە 
لــە پێكهاتەیەكــی ترســناك بــۆ ئایدیۆلــۆژی نازیــزم. راســتە تــا ئێســتا كۆمەڵێكــی 
بچووكی نەژادپەرســت هەیە، هێشــتا بانگەشــە بۆ نەژادپەرســتیی تەقلیدی دەكەن 
و ژمارەیەكــی یەجــگار كەمیــش لــە ئەكادیمییــەكان، هێشــتا بانگەشــە بــۆ ئــەوە 
دەكــەن كــە كەڵكــی مــاوە. بۆیــە پێویســتی بــۆ بەگژاچوونــەوەی ئــەم پرنســیپە، 
بەتــەواوی بــە كۆتایــی نەگەیشــتووە. وەلــێ ئــەم پرســە بــە گرنــگ دانانرێــت، كاتێ 
ــە  ــن، ئەویــش ب ــی دەكەی ــی ســێنترالیزمی ئەوروپای ــە ســەر الیەندارییەكان قســە ل
هــۆی بوونــی پرەنســیپێكی دیكــە كــە شــوێنی نەژادپەرســتیی تەقلیدیــی گرتــەوە 
ــدا  ــە زانســتی جینێتیكی ــە رەگوڕیشــاڵی ل ــت و رەنگ ــەرك رادەپەڕێنێ ــان ئ و هەم
نەبینینــەوە، وەلــێ لــە فەرهەنگــدا دەیبینینــەوە. دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم پرەنســیپە 

بریتییــە لــە نەژادپەرســتیی فەرهەنگــی.70

نەژادپەرســتیی تەقلیدی تا بیســتەكانیش باڵو و باوبوو، ئەو ماوەیەی كە بنەما 
روون و نادیــار و ناوەڕۆكییەكانــی زۆربــەی ئەو ئیدعایانە چەســپین كە بانگەشــەیان 
ــش  ــژەرە ئەكادیمییەكانی ــا توێ ــرد. هەروەه ــەكان دەك ــتیی ئەوروپایی ــۆ بااڵدەس ب
ــوو،  ــی هەب ــی ئەوروپای ــەر رێنیسانس ــە س ــیار ل ــۆ پرس ــوەختیان ب ــی پێش وەرام
ــەكان  ــەوەی ئەوروپایی ــە ل ــش بریتیی ــی دیكــەوە. وەرامەكەی ــەی ئەوان ــە پێچەوان ب
دەســتیان پێكــرد، لــە كاتێكــدا تایبەتمەنــدی و جیاوازییەكــی جینێتیكییــان هەبوو، 
گــەورە یــان بچــووك، دواتــر و بــە درێژایــی مێــژوو هەمیشــە - ئەمیش بــە رادەیەكی 
گــەورە یــان بچــووك - لــە ژێــر كاریگەریــی بااڵدەســتیی جینێتیكیــدا بــوون، لــەو 
پرســانەی تایبــەت بــوون بــە فیكــر، ئەمەیــش وای لێیانكــرد بتوانــن بە توانســتێكی 
زۆر و داهێنەرانــەوە بڕیــار بــدەن. لێــرەدا هۆكارێكــی گرنــگ لــە ئارادایــە: بۆچــی 
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ــە رووی  ــەو كاتــەدا پرســیاری: بۆچــی، گرنــگ نەدەهاتــە بەرچــاو؟ وەرامەكــە ل ل
ــو ماكــس  ــی وەك ــەت نەژادپەرســتە میانڕەوەكان ــرا. تەنان ســەلمینەوە روون دادەن
ڤیبــەر )كــە دواتــر راوبۆچوونەكانــی تاقیدەكەینــەوە( وایــان گریمــان دەكــرد كــە 
ــووە  ــەوە ب ــی ئەوروپاییەكان ــخانی جینۆتایپ ــۆی پاش ــە ه ــا ب ــتیی ئەوروپ بااڵدەس
ــا  ــەر( ت ــترەكەی ڤیب ــە باش ــونماكەرتر«بن )وش ــە »نەش ــردن هەمیش ــە وایلێك ك
رادەیــەك، بۆیــە بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان پێشــكەوتووتربن. هەروەهــا ئــەوەی 
ســەرنج رادەكێشــێت ئەوەیــە، هێشــتا توێــژەرە ئەكادیمییــە نوێــكان، پارێــزگاری 
لــە چەمكــی بااڵدەســتیی ئەقڵیــی ئەوروپــا دەكــەن، ئــەو چەمكــەی لــە ڤیبــەرەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت و لــە رێگەیــەوە بــۆ فیكــری كۆمەاڵیەتــی لــە ســەدەی نۆزدەیەم 
دەڕوات. وەلــێ بــە تونــدی نكوڵــی دەكــەن لــەوەی كــە بااڵدەســتیی نەژادپەرســتی 
بریتییــە لــە ســەرچاوەی ئــەو »نەشــونما«یە. دیــارە ئــەو گانــە فیكرییــەی 
پێویســتە بچنــە ناویــەوە، تــا یەكێــك و نــەك ئــەوی دی بپارێــزن، كاتــێ باســی 

ئــەم پرســە دەكەیــن ســەرنجمان رادەكێشــێت.

لــە نێــوان ئــەو مێژوونووســانەی تیۆرەكانیــان لە ســەر »پەرجــووی ئەوروپایی« 
پشــتگیری دەكرێــت، لــە گەلــێ شــوێندا ماكــس ڤیبــەر تەنــێ كەســە، باسوخواســی 
ــێ  ــات. وەل ــەكار دەب ــە شــێوەیەكی روون و ئاشــكرا ب ــدی ب نەژادپەرســتیی تەقلی
ــەم و ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەمدا  ــی ســەدەی نۆزدەی ــە كۆتاییەكان ــەر ل ڤیب
ئەكادیمییــە  زۆربــەی  لەالیــەن  تەقلیــدی  نەژادپەرســتیی  كاتــێ  دەینووســی، 
ئەوروپاییەكانــەوە پەســەند بــوو. باسوخواســەكانی ڤیبــەر بــە میانڕەوییەكــی 
نەژادپەرســتی دادەنرێــت. بــە كــردەوە لــە ســەر »هیســتیریای بۆماوەیــی بــەالی 
جوولەكــەوە« نووســی و بنەمــای باسوخواســەكەی ئەوەبــوو كــە ئایینــی هینــدی لە 
بــەردەم گەشــەكردندا ئەســتەنگ بوو.71هەروەهــا ئەفەریقیاییەكانــی بێ توانســت بۆ 
71. »نۆرالــژی )ئــازاری دەمــار(ی بۆماوەیــی، بــۆ ئاراســتەی بەهێــزی ئیدعاكــراو بــۆ هیســتیریا و هیپنۆتیزمــی 
خۆیەتیــی هیندییــەكان...« (Max Weber، The Religion oflndia (1967)، p. 387) ئــەم گریمانــە بــە بنەڕەتــی 

ــد. ــی هین ــۆ دواكەوتن ــەرەكی ب ــی س ــو هۆكارێك ــزم وەك ــۆ براهمی ــەر ب ــیكاریی ڤیب ــۆ ش ــت، ب دادەنرێ
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كاركــردن لــە كارخانەكانــدا دانــا، لــە بــەر هــۆكاری جینۆتایپی.72وەلــێ چینییــەكان 
»خاوییــان تێدایــە، كاتــێ تووشــی ورووژێنەرێكــی )فیكری(ی نائاســایی دەبنەوە« 
»ســاویلكەیی« یاخــود »ملكەچبوون«یــان هەیــە و ئەمەیــە وا لــە ڤیبــەر دەكات، 
گومانــی ئــەوەی هەبێــت كــە ئــەوە بــە شــێوەیەكی هەمەكــی یــان بەشــەكی 
ــی  ــی بۆماوەی ــا بنەمایەك ــونمای ئەوروپ ــێ نەش ــی بن.73وەل ــیفەتگەلی بۆماوەی س
دیاریكــراوی هەیە.74وەلــێ راســتییەك دەمێنێتــەوە كە ڤیبەر قورســاییەكی گەورەی 
بــە فاكتــەرە نانەژادپەرســتییەكان بەخشــی. ڤیبــەر ســەبارەت بە ســەردەمەكەمان، 

بــە نەژادپەرســتێكی میانــڕەو دادەنرێــت.

ــە كێشــەیەكی  ــەوە، ب ــژەرە ئەكادیمییەكان ــەالی توێ ــڕەو ب نەژادپەرســتیی میان
ــە  ــە ل ــەوەی بریتیی ــەر ئ ــت، لەب ــدی دادەنرێ ــتیی تەقلی ــە نەژادپەرس ــناكتر ل ترس
تیۆرێكــی نادیــار و ناوەڕۆكــی. تێبینیــی ئەوەمــان كــرد، ڤیبــەر بــڕوای بــە گرنگیــی 
جیاوازییــە نەژادییــەكان هەبــوو، وەلــێ بــە دەگمــەن ئامــاژەی بــەم پرســە كــردووە. 
ــە ســەر گەشــەكردنی  ــە باسوخواســەكانی ل ــێ ل ــە گەل ــت، ل ــێ وا دەردەكەوێ وەل
كۆمەاڵیەتــی، بــە شــێوەیەكی گشــتی و گەشــەكردنی بــەراورد لــە نێــوان ئەوروپــا 
72. »رەشپێســتەكان لــە دێــر زەمانــدا دەركەوتــن كــە گونجاونیــن بــۆ كاركــردن لــە كارخانــەكان و بەكاربردنــی 

مەشــینەكاندا، گەلــێ جــار لــە خــەودا، تووشــی لەهۆشــخۆچوون و بوورانــەوە دەبــوون. یــەك حاڵــەت هەیــە لــە مێــژووی 
 Weber، General Economic History (1981)،( ئابووریــدا كــە جیاوازییــە نەژادپەرســتییە راســتەقینەكان هەبــوون
p. 379( وێــڕای ئــەوەی ڤیبــەر لێــرەدا دەڵێــت، ئەمــە “یــەك حاڵەتــە” بــۆ كاریگەرییــە نەژادپەرســتییەكان، تێبینــی كــرد 
ئــەم حاڵەتــە بــە كارا دەزانرێــت، ســەبارەت بــە شــیكردنەوەكەی ڤیبــەر بــۆ “نەشــونماكردن” و “نوێكردنــەوە”، دیــارە 
“جیاوازییــە نەژادپەرســتییەكان” لێــرەدا بــە شــێوەیەكی بنەڕەتــی ئەفریكاییــەكان دادەبڕێــت. دیــارە ئــەوە حاڵەتێكــی 
روونــە بــۆ نەژادپەرســتییەكی میانــڕەو وەلــێ گەلــێ گرنــگ. لــە ســەر ئــەم شــێوازە “بینــی كــە سوورپێســتە بەڕەچەڵــەك 

p. 299).( ”ئەمەریكییــەكان بــۆ كاركــردن لــە كێڵگەكانــدا گونجــاو نەبوونــە
73. Weber، The Religion of China (1951)، pp. 231-232.
ڤیبــەر پێیوایــە ئەمانــەن “ســیفەتە نەژادپەرســتییەكانی چینییــەكان” )p. 230( ئەگەرچــی فاكتەرگەلــی فەرهەنگیــش 

دەســتیان تیایــدا هەیــە.
74. Weber، The Religion of China (1951)، pp. 231-232:
ڤیبــەر لێــرەدا دەڵێــت “دیــارە شــتێكی سرووشــتییە مەزەنــەی ئــەوە بكەیــن، گرنگتریــن هــۆ بــۆ “نەشــونمای رۆژئــاوا 
 )p. 30( ”ــە زۆرن ــە ئەوان ــە پێیوای ــۆژی” چونك ــی بایۆل ــی بۆماوەی ــی” و “گرنگی ــی بۆماوەی ــە جیاوازییەكان ــە ل بریتیی
ــە فاكتــەرە  ــدا گرنگــی ب ــە بنەڕەت ــە پێویســتە ل ــن، بۆی ــەم كاریگەرییــە بپێوی ــا ئێســتا ئێمــە نازانیــن چــۆن ئ ــێ ت وەل
فەرهەنگییــەكان بدەیــن (pp. 30-31(. ئەمــە نموونەیەكــە بــۆ نەژادپەرســتیی میانــڕەو )بــەو جــۆرەی خــۆم نــاوم نــاوە( 

لــەو كاتــەدا كــە كاری تیــادا باڵوكرایــەوە (1905-1904).
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ــی  ــار و ناوەڕۆكی ــە بەشــێكی نادی ــووە ل ــی ب ــی، بریت ــەدا بەتایبەت ــی دیك و ئەوان
ــە ســەرەتای ســەدەی  ــەوەی ل ــت، ل ــەك دادەنرێ ــە نموونەی ــە ب ــراو. ئەم رانەگەین
بیســتەمدا، بــواری توێژینــەوەی ئەكادیمــی لــە ســەری بــوو. بۆیــە نەژادپەرســتی 
لــەو بــوارەی توێژینــەوەدا، دیاریكردنــی ئەســتەنگ بــوو، هەروەهــا باسوخواســەكان 
لەالیــەن ئــەو توێژەرانــەوە ســەریانهەڵنەدا، بــەوەی نەژادپەرســتین، ئەویــش 
لەبــەر ئــەوەی بــە راشــكاوی باســی نەژادپەرســتییان نەكردبــوو، بــەوەی بریتیــن 
ــەوە،  ــەی ماوەت ــەو كاریگەریی ــە ل ــەوەی ترســناكترە، بریتیی ــێ ئ ــەر. وەل ــە فاكت ل
لــەوەی بــە نەژادپەرســتیی یەجــگار میانــڕەو ناوبــراوە. ژمارەیەكــی زۆر و رەنگــە 
زۆرینەبــن، لــە تەوژمــی ســەرەكیی توێــژەران لــە ماوەی بیســتەكاندا، بڕوایــان وابوو 
جیاوازییــە نەژادییــەكان گەلــێ كەمبوونــە و دیــارە توانســتەكانی تــاك و دەرەتانــە 
پەنهانەكانــی، ئاســانكاری ناكــەن، بــۆ پێشــبینیكردنی رەگەزەكــەی و كاریگەریــی 
جیاوازییــەكان لــە نێــوان نەژادەكانــدا دەرناكــەون، مەگــەر لــە ئامارگیرییــەكان كــە 
بــۆ كۆمەڵــە گــەورەكان ئەنجــام دەدرێــن: بــە نموونــە »فاكتەرەكانــی زیرەكــی« 
ــەوەی بــەالی رەشپێســتەكانەوە هەنــە. ئــەم  بــەالی سپیپێســتەكانەوە بەرزتــرن ل
بۆچوونــە پێــودان بــوو لەتــەك بەرهەڵســتكاریی تونــد بــۆ نەژادپەرســتی، وەلــێ 
باشــتر نەبــوو لــە نەژادپەرســتیی تەقلیــدی، كاتــێ بــە ســەر پرســیارە تایبەتــەكان 
ــەكان و  ــژووی ئەوروپایی ــوان مێ ــە نێ ــەراورد ل ــی و ب ــەكردنی كۆمەاڵیەت ــە گەش ب
ئەوانــی دیكــەدا پراكتیــزە دەكرێــت. ئەمــە لەبەر ئــەوەی باسوخواســە مێژووییەكان 
ــە  ــەر سپیپێســتەكان ل ــوو. ئەگ ــەژادی نەب ــەورەی ن ــی گ ــە جیاوازی پێویســتیان ب
ــدا،  ــتی داهێنان ــە توانس ــن ل ــا بڵێی ــەوە، ب ــی دیك ــەی ئەوان ــە پێچەوان ــن، ب ناڤی
تایبەتمەندییەكــی ســادەیان هەبــوو، ئــەوا دەبینیــن ئــەم تایبەتمەندییــە ســاكارە 
ــدات،  ــەكان ب ــە ئەوروپایی ــە ب ــت و رێگ ــی ســااڵن كاریگەربێ ــە درێژای ــت ب دەتوانێ
ــەم  ــن. ئ ــات بنێ ــەزن بونی ــتانییەكی م ــەوە، شارس ــی دیك ــەی ئەوان ــە پێچەوان ب
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نەژادپەرســتییە میانــڕەوە لــە نەژادپەرســتیی بــاو ترســناكتر بــوو، ئەویــش لەبــەر 
ئــەوەی رێگــەی بــە توێــژەران دا، بــە رووی نەژادپەرســتیی ئاشــكرادا هەڵوێســتی 
ئــازاد وەربگــرن، لــە كاتێكــدا هێشــتا لــە رووی بۆماوەییــەوە، بڕوای بە بااڵدەســتیی 
سپیپێســتەكان بــە ســەر ئەوانــی دیكــەدا هەیــە، ئەویــش لــە بوارەكانــی توێژینــەوە 
جۆراوجۆرەكانــی وەكــو مرۆڤناســی و جوگرافیــا و مێــژوو و شــتی لــەم بابەتانــە. 
ــێ  ــوان گەل ــە نێ ــك« ل ــە »فاكتەرێ ــردی ب ــردەوە و ك ــەژادی كەمك ــی ن ــر رۆڵ ئیت
لــە فاكتــەردا، وەلــێ راڤەكارییــە نەژادییــەكان، ئەوانــەی تایبــەت بــە باالدەســتیی 

ئەوروپــای ئیدعاكــراو بــوون، ئەوانــەی وەالوە نەنــا.75

ــڕوای  ــە ب ــەك نیی ــن، بەڵگەی ــت بڵێی ــش پێویســت نەبێ ــرەدا هێندەی ــە، لێ رنگ
پێبكەیــن، پشــتگیریی لــە بیرۆكــەی ئــەوە بــكات كــە نــەژادەكان لــە رووی میراتــی 
جینییــەوە جیاوازبــن، جگــە لــە پرســگەلێكی ســادەی وەكــو رەنگــی پێســت نەبــێ. 
تەنانــەت خــودی بیرۆكــەی نــەژاد، بــە ئەبســتراكتێكی ئاڵــۆز و بــێ ســوود دابنرێت. 
ــە:  ــە ل ــگ بریتیی ــتاندنی گرن ــان، گش ــی ئامانجەكانم ــۆ بەدیهێنان ــرەدا ب ــە، لێ بۆی
جیاوازییــە نەژادییــەكان شــتێك دەربــارەی فەرهەنــگ و گەشــەكردنی فەرهەنگــی 

راڤــە ناكــەن.76

75. باســی ئــەم پرســیارەم نەكــرد ئــەوەی كــە نەژادپەرســتیی بایۆلــۆژی تــا ئەمــڕۆ گرنگیــی خــۆی لەدەســت نەدابێــت 

وەكــو تیۆرێكــی نادیــار و ناوەڕۆكــی، واتــە پەســەندی بكەیــن وەلــێ بــێ ئاگایانــە. پێموایــە كــە وەهایــە. هەنــدێ لــە 
ــە  ــەكان، ل ــە تاكەوانیی ــە جیاوازیی ــە هەڵوێســتییان، ســەبارەت ب ــی پەیوەســتن ب مێژوونووســانی ســێنترالیزمی ئەوروپ
ــە دوور  ــە ئاســان نیی ــە و یەجــگار نەژارپەرســتە ك ــە یەجــگار توندڕەوانەی ــی دیكــەدا ك ــەكان و ئەوان ــوان ئەوروپیی نێ
بكەوینــەوە لــە دەرەنجامــی ئــەوەی ئــەوان كەمتــر پێبەنــدن بــە تیۆرێكــی ژێرەكــی ناوەڕۆكیــی نەژادییــەوە، رەنگــە بــێ 

ئاگایانــە پێیانوایــە كەموكورتییەكــە بــەالی نــا ئەوروپییەكانــەوە لــە رووی جینۆتایپــەوە دیاریكــراوە.
76. لە نێوان سەرچاوە زۆرەكان لە سەر هەڵەی نەژادییەوە، بڕوانە:

Franz Boaś classic book, Race, Language, and Culture (1948)، also Blum, Pseudoscience and Mental 
Ability, (1978), Gossett، Race (1965), Haller, Outcasts from Evolution (1971), Jackson، Race and 
Racism (1987), Magubane، The Ties that Bind: African-American Consciousness and Africa (1987), 
Gill and Levidow, Anti-Racist Science Teaching (1987).



142

دیمۆگرافیا

لــە راڤەكردنــی پەرجــووی ئەوروپاییــدا، رەفتــاری دیمۆگرافــی بــە دووەم 
فاكتــەری بایۆلۆژیــی گرنــگ هەژمــار دەكرێــت. وەلــێ لێــرەدا ســەدەمكاری گومانــی 
لەســەرە. شــێوەی دیاریكــراوی تیۆرەكــە كــە مایــەی گرنگیپێدانــە ئەوە كــە ئیدعای 
ئــەوە دەكات، ئەوروپاییــەكان كۆنترۆڵــی گەشــەكردنی دانیشــتوانی خۆیــان كــرد، 
ــە كاتێكــدا گەالنــی دی ئــەو كارەیــان نەكــرد، بۆیــە ئەوروپــا تووشــی كێشــەی  ل
زۆربوونــی دانیشــتوان نەبــووەوە و تووشــی ئــەوە نەبــوو كــە مێژوونووســان نــاوی 
دەنێــن »كارەســاتەكانی ماڵتــۆس« كــە گوایــە رێگــە لــە پێشــكەوتن لــە كۆمەڵگــە 
ــەی  ــە، زۆرب ــدا پێیوای ــە جەوهەری ــدا دەگرێــت. تیــۆری ماڵتــۆس ل نائەوروپاییەكان
ــی  ــن منداڵ ــە دەبینی ــەن، بۆی ــارەزووە سێكســییەكانیان ناك ــی ئ ــی كۆنترۆڵ خەڵك
زۆریــان هەیــە. ئــەو دۆخــەی كــە تێكدەچێــت كارەســاتی لێدەكەوێتــەوە لــە 
ــەوە،  ــارەی دانیشــتوان كەمدەكەن ــە ژم ــڕی و نەخۆشــی ك ــو قاتوق ــی وەك جۆرێك
ــا  ــر بەدنی ــارە دەبێتــەوە، خەڵكــی منداڵــی زۆرت ــر خولەكــە ســەرلەنوێ دووب دوات
دەهێنــن كــە پێویســتە لــە ســەریان ئــەم ئەڵقە بۆشــە دووبــارە دەبێتــەوە. ماڵتۆس 
ئــارەزووە سێكســییەكان كــە كۆنتــرۆڵ ناكرێــن، بــە گشــتی لــە نێــوان مرۆڤەكانــدا 
دادەنێــت، ئەگەرچــی توێــژە خوێنــدەوارەكان تاڕادەیــەك توانســتی كۆنترۆڵكردنــی 
خۆیانیــان هەیــە. راڤەكارییــە نوێكانــی پەرجــووی ئەوروپایــی لــە خاڵێكــی گرنگــدا 
راســتكردنەوەیان بۆكــراوە. ئــەوە جەخــت دەكات لــەوەی ئەوروپاییــەكان مۆدێلێكی 
فەرهەنگییــان بــۆ رێگەگرتــن لــە ژمــارەی منــداڵ هەبــوو، هەرچــی ئەوانــی دیكەیــش 
بــوون، ئــەم مۆدێلەیــان نەبــوو، دواتــر بــە درێژایــی مێــژوو پارێزگارییــان لــە 
ــە  ــت. ئەم ــدا گونجاوبێ ــەك داهاتیان ــەك لەت ــا رادەی ــرد، ت ــتوان ك ــارەی دانیش ژم
ســەرەڕای كارەســاتە دووبارەبووەكانــی ماڵتــۆس: ئەو كارەســاتانەی لــە راڤەكردنی 
ــێ  ــن، وەل ــار دەكرێ ــگ هەژم ــە گرن ــدا ب ــژووی ئەوروپایی ــە مێ ــتی ل ــن راس چەندی
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ــە هێــزی فاكتــەرە ئیدعاكــراوەكان  ــان ل ــر گرنگیی ــە شــێوەیەكی گەورەت ــە ب ئەمان
و هەمیشــەییەكانی ماڵتــۆس كەمتــر بــووە - كەمــی كۆنترۆڵكردنــی دیمۆگرافــی و 
زۆربوونــی دانیشــتوان و ناكامــی - لــە كۆمەڵگــە نائەوروپاییەكانــدا. وێــڕای ئــەوەی 
ســەبارەت بــەو مێژوونووســانە، لــە هــەر شــوێنێكدا پێشــكەوتنی تەكنۆلــۆژی، یــان 
هــەر بارودۆخێكــی كامەرانــی هەبووبێــت، بۆتــە هــۆی بەرزبوونــەوەی ئاســتەكانی 
بژێــوی ئەوروپاییــەكان، بــە پێچەوانــەی ئەوانــی دیكــەوە، رێگەیــان بــە زیادبوونــی 
ــی پێشــكەوتن  ــی بەروبووم ــۆ لەناوبردن ــە ب ــەداوە ك ــە ن ــەو حاڵەت دانیشــتوان و ئ
لێیكەوتۆتــەوە. پێویســتمان بەوەیــە تێبینــی بكەیــن، ئــەم باسوخواســە نــەك لــە 
رووی بایۆلۆژییــەوە، وەلــێ لــە رووی نەشــونماوە جەخــت لــە زاوزێ دەكات. ئــەوان 
ــە پێچەوانــەی  ئیدعــا دەكــەن، یاخــود گریمانــی ئــەوە دەكــەن، ئەوروپاییــەكان ب
ــە  ــە باسوخواس ــەوە. بۆی ــتوان دەكەن ــەی دانیش ــە كێش ــر ل ــەوە، بی ــی دیك ئەوان
دیمۆگرافییــەكان لــە ســەر تایبەتمەنــدی و جیاوازیــی ئەوروپــا، هەمیشــە بــۆ 
ــۆی  ــە ه ــان ب ــەكان، ی ــە ئەوروپایی ــەوە. چونك ــێكس دەگەڕێت ــان س ــگ ی فەرهەن
بااڵدەســتییان لــە رووی بۆماوەییــەوە، یاخــود لــە رووی فەرهەنگییــەوە، پتــر 
نەشــونمایان كــردووە. ئەگــەر نائەوروپاییــەكان توانســتی كۆنترۆڵكردنــی ئــارەزووە 
سێكســییەكانیان نەبــووە و ئەگــەر وەكــو دڕنــدە و كێــوی لــە جەنگەڵەكانــدا 
ــە رووی بۆماوەییــەوە،  ــۆ ئــەوەی ئــەوان ل ــە ب ــان كردبێــت، ئەمــە بەڵگەی رەفتاری
لــە پلەیەكــی نزمتــردان، یــان ئەوەتــا خواروخێچییەكــی فەرهەنگییــان هەیــە. 
ــەی  ــان بەڵگ ــەوە، ی ــان دەبن ــڕۆ رووبەڕووم ــێ جــار ئەم ــەو باسوخواســانەی گەل ل
فەرهەنگــی بــۆ دەهێننــەوە، یاخــود لێیدەگەڕێــن بــە ناڕوونــی بۆمــان بمێنێتــەوە. 
ــی  ــەدان، دیمۆگراف ــەو بڕوای ــان ل ــە مێژوونووس ــێ ل ــە: گەل ــەیەك هەی ــێ كێش وەل
ــە  ــاوەڕە چــەق ل ــەم بیروب ــت. ئ ــە فاكتەرێكــی ســەدەمكاریی ســەربەخۆ دادەنرێ ب
ســەر باسوخواســی نیمچــە بایۆلــۆژی دەبەســتێت و ئەویــش ئەوەیــە كــە زۆربــەی 
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خەڵكــی بــە شــێوەیەكی بەشــەكی لــە كۆنترۆڵكردنــی ئــارەزووە سێكســییەكانیاندا 
ســەردەكەون و ســەركەوتنێكی بەشــەكی یاخود شكســتێكی تەواو لە كۆنترۆڵكردن 
و دووركەوتنــەوەی كاتــی لــە ماوەكانــی زاوزێدا.77بۆیــە گەلــێ لــە وانــەی پشــتگیری 
لــە بۆچوونــی پڕوپوچــی پەرجــوو دەكــەن كــە ئەوروپاییــەكان دەرفەتێكــی گەورەی 
ســەركەوتنیان هەبــووە، وێــڕای ئــەوەی بریتییــە لــە ســەركەوتنێكی بەشــەكی لــە 
كۆنترۆڵكردنــی رەفتاریــان، بــە پێچەوانــەی ئەوانــی دیكــەوە. بــە نموونــە، ئیریــك 

جۆنــز ئیدعــا دەكات كــە ئەمەیــە بــە »جۆرەكیــی ئەوروپایــی« ناودەبرێــت:

77. بیرۆكــەی ئــەوەی كــە هەڵســوكەوتی دیمۆگرافــی ناكەوێتــە ژێــر گائلــەی بڕیــاردان و كۆنترۆڵــی كۆمەاڵیەتییــەوە، 
بریتییــە لــە حەقیقــەت یــان فاكتــەری بایۆلۆژیــی بنەڕەتــی و دیــارە گــوزارش لــە بنەمای بیــری زۆربەی مێژوونووســەكانی 
ــەوەی كــە  ــی ئ ــی بنەڕەت ــارە گریمان ــان و جــۆن هــول(. دی ــكڵ م ــز، مای ــك جۆن ســێنترالیزمی ئەوروپــی دەكات )ئیری
ژمــارەی دانیشــتوان هەردەبــێ لــە پشــتی ســنوورە بەجێكانــەوە نەشــونما بــكات و دواتــر زۆربوونــی ژمــارەی دانیشــتوان 
پێویســتە ئــەو دەرەنجامــە بێــت، مەگــەر ئــەوەی كۆمەڵگــەكان بــە شــێوەیەكی تێبینیكــراو چارەســەری نادیمۆگرافــی 
ــە  ــە بڕوان ــە نموون ــی دانیشــتوان. ب ــە زیادبوون ــارەی روو ل ــی ژم ــۆ بژێوی ــی خــۆراك ب ــە رێگــەی زیاتركردن ــەوە ل بدۆزن
ــە  ــە كشــتوكاڵییەكان ل ــدا »ســەرچاوەكانی هێــزی كۆمەاڵیەتــی، بەشــی یەكــەم )1986( ئەگــەر داهات ــكڵ مان ــە مای ب
ــی  ــە خولێك ــەو نزیكان ــان ل ــەدەیەك ی ــەر س ــوەرەكە ه ــەوا كیش ــرد »ئ ــان ك ــدا زیادی ــی ناڤین ــە چاخەكان ــا ل ئەوروپ
ــە  ــاو ل ــار ناوبەن ــێ ج ــۆی ســەرهەڵدانی ســەرمایەداری« )(p. 402. گەل ــووە ه ــت و نەدەب ماڵتۆســی بەخــۆوە دەبینێ
ــر كــە  ــەی دوات ــەم بۆچوون ــە دەبنــەوە. تێبینــی بكــە ئ ــەم بۆچوون ــەڕووی ئ ــدا، رووب ــان و رادیكالییەكان ــاو بزاڤــی ژن ن
خاتوونێكــی ســەركردەی ماركســی پێشكەشــیكرد “گریمــان )لەتــەك بڕوابوونمــان بــە بوونــی هانــدەری سێكســی بــەالی 
هەموانــەوە...( كــە ژمــارەی هەمەكیــی دووگیانــی لــە ســەرژمێریی دانیشــتوانێكی دیاریكــراو، لــە بنەڕەتــدا لــە ژمــارەی 
خــوازراو زیاتــر دەبێــت و ئەمەیــش لــە چێــوەی پەیكەرێكــی هاندەرانــەی دیاریكــراودا، ئــەو زیادبوونــە بــێ ئەنقەســتە 
گەورەیــە و هەرگیــز ئەمڕازگەلــی بــاش و بەردەســتەكی نابێــت بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی هەڵوێســتەكە...دواتر مۆدێلێكــی 
دیاریكــراو بــۆ بەپیتبــوون وەردەگیرێــت لەبــەر ئــەوەی “ژیــر”ە، جگــە لــە زیادبوونێكــی كــەم نەبــێ، وەلــێ جۆراوجــۆر 

(1983) p 31. ”ــووەكان(” ســیكۆمبی “ماركســیزم و دیمۆگرافــی ــە )لەدایكب ل
دیــارە ئاراســتەكە بریتییــە لــە باســكردنی گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتیــی ئەوروپــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، وەلــێ تیۆرەكەی 
ــە ســەر رابوونــی ئەوروپــی بــۆ ســەرمایەداری پێشكەشــكرا. زۆربــەی رادیكاڵــەكان و ســەركردەكانی بزاوتــی  ــەر ل بیرن
ژنــان، تیــۆری ماڵتــۆس رەتدەدەنــەوە هەروەهــا بۆچوونەكــەی ســیكۆمبیش رەتدەدەنــەوە، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی لــە 

ژێــر كاریگەریــی هەمــان تیۆردایــە.
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ــەو  ــان ئ ــە هەم ــەی، ب ــامانەكانی ژینگەك ــرا س ــا خێ ئەوروپ
تێكڕایــەی كــە بەدەســتی دەهێنــا، لــە وێنەیەكــی دوو بەرانبــەری 
هەڵەشــەیی بــۆ ژیانــی گشــتی )بە مانــای زیادبوونــی مرۆڤەكان( 

دا بــە فیــرۆ نــەدا.78

لــە وتەیەكــی دیكــەدا، ئەوروپاییــەكان بــێ بیركردنــەوە وەكــو ئەوانــی دی 
زاوزێ ناكــەن. جۆنــز هەمــان خــاڵ بــە رێگەگەلــی جۆراوجــۆر رووندەكاتــەوە، ئــەو 
بــە نموونــە دەڵێــت، جووتیــارە چینییــەكان زاوزێیــان لــە چاككردنــی بارودۆخــی 
ئابــووری و سیاســیی خۆیانیــان بــەالوە باشــترە،79هەروەها دەبینیــن جــۆن هــول 

هەمــان بۆچوونــی هەیــە:

رێگــەی  )لــە  ئەوروپایــی  ئابووریــی  فراوانبوونــی  دیــارە 
تەقلیدیــی  چینــی  شــێوەی  بــە  چێنراوەكانــەوە(  زەوییــە 
دانیشــتوان  گەشــەی  چونكــە  رووینــەداوە،  دواكەوتــوو 
و  دانیشــتوان  نێــوان  رێــژەی  هەڵنەدەلووشــی.  بەرهەمــی 
ــی  ــی خێزان ــی رێژەی ــۆی پاكداوێنی ــە ه ــراوەكان، ب ــە چێن زەویی

مایــەوە.80 باشــی  بــە  ئەوروپایییــەوە 

ــە  ــەوان ب ــە ئ ــن”. بۆی ــە رووی سێكســەوە “پاكداوێن ــەكان ل ــە ئەوروپایی چونك
ــن. ــی دانیشــتوانەوە ناناڵێن دەســتی زیادبوون

ــچ  ــەوەی مێژوونووســان، هی ــە ل ــە، بریتیی خاڵێكــی دی شایســتەی تێبینیكردن
ئەســتەنگێك لــە هێنانــەوەی نەشــونمای دانیشــتوان، وەكــو فاكتەرێكــی پۆزێتیــڤ 

78. بڕوانە: Jones, The European Miracle (1981), p. 3 بەشێك لە پەرەگرافەكە وەرگیراوە.

 Jones, The European Miracle (1981), p. 219 :79. بڕوانە

80. بڕوانە:
Hall، Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West (1985), p. 131. italics 
added.
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ــە،  ــە نموون ــكات. ب ــكەوتن ب ــە پێش ــاژە ب ــن، ئام ــدا نابین ــژووی ئەوروپایی ــە مێ ل
ــت،  ــەوە دەبینرێ ــە ســەدەی یانزەیەم ــەر ل ــا ه ــە ئەوروپ نەشــونمای دانیشــتوان ل
بــەوەی بریتییــە لــە بەڵگــە بــۆ ئــەوەی ئەوروپــای چاخەكانــی ناڤیــن، بــە 
رێگەیەكــی راســت و دروســت پێشــدەكەوت. بــە پێچەوانــەی نەشــونمای دانیشــتوان 
لــە كۆمەڵگــە نائەوروپاییەكانــدا، چونكــە بــە شــێوەیەكی نێگەتیــڤ دەبینــرا، وەكو 
ــە “زیادبوونــی دانیشــتوان”دا، تــا پتــر بچینــە  دەرەنجامــی یاســاكانی ماڵتــۆس ل
پێشــەوە، رووبــەڕووی چەنــد نموونەیــەك دەبینینــەوە، لــەم جــۆرە لــە باسوخواســە 

ــەكان. یەكایەن

ئێســتا بەڵگــەی زۆر هەنــە، لــە ســەر ئــەوەی گشــت كۆمەڵگــەكان پراكتیكــی 
رێكخســتنی دانیشــتوان دەكــەن.81وا دیــارە ئــەوان ئەمــە بــە لێهاتوویــی لــە ســەر 
ئاســتی گشــتی ئەنجــام دەدون. وێــڕای ئــەوەی رەنگــە خێزانــە تاكەكییــەكان 
ــدا -  ــی دووگیانی ــە روودان ــردن ل ــۆ كۆنترۆڵك ــن، ب ــان شكســت بهێن ســەربكەون ی
ئەویــش بــە هــۆی ئــەوەی ئەمڕازەكانــی رێكخســتنی دووگیانــی، یــان ســەردەگرێت، 
ــە  ــە ب ــت، گشــت كۆمەڵگ ــو دەردەكەوێ ــر وەك ــت - ئیت ــەدا دەچێ ــە هەڵ یاخــود ب
ــە،  ــتوانی هەی ــونمای دانیش ــی نەش ــتی هاندان ــاوەوە، توانس ــەركەوتنێكی بەرچ س
ــونمای  ــە نەش ــە ك ــەوە كەم ــێمانەی ئ ــارە ش ــەی لێبگرێت.82دی ــەوەی رێگ ــان ئ ی
دانیشــتوان رووبــدات، لــە كاتــی ئــەوەدا كــە لــە ئاینــدەدا كۆمەڵگــە بــە دەســتییەوە 
بناڵێنێــت. بــا بــە وردییەكــی زیاتــرەوە، پرســەكە دیــاری بكەیــن، تاكەكانــی 

81. هەروەهــا ف. حەســەن ئامــاژە بــەوە دەكات كــە »پراكتیزەكردنــی رێكخســتنی وەچــە، بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان لــە نێــوان 
(“Hassan، Demographic Archeology”، 1978، p. 71). »گردبوونــەوە مرۆییەكانــدا، بریتییــە لــە رەفتارێكــی بــاو

82. دیــارە هەنــدێ لــە خێزانــەكان منداڵــی زیاتریــان دەبێــت ئەگــەر بیانەوێــت و هەندێكــی دی كەمتــر، بــە هــۆی لێنەهاتوویــی 
ئەمڕازەكانــی رێكخســتنی وەچــەوە، وەلــێ مامناوەنــد ســەبارەت بــەو كۆمەاڵنــەی قەوارەیــان گەورەتــرە، ئــەوا پێــودان لەتــەك 
بەهــاكان و ئامانجەكانــی كۆمەڵەكــەدا دەبێــت. ئەمــڕازەكان جۆراوجــۆر دەبــن لــە نێــوان جیاوازیــی تەمەنــی هاوســەرگیری و 
جیاوازیــی مارەیــی تــا ئاڵۆزكردنــی یاســاكانی هاوســەرگیری )پێناســەی ئــەوەی كــێ بــە كەڵكــی ئــەوە دێــت لــە سیســتمێكی 
ــی بەپیتبــوون و  ــی دژە ئەمڕازەكان ــا بەكارهێنان ــا رێكخســتنی كاتــی پێوەندییــە سێكســییەكان، ت خێزانیــدا كــێ بهێنێــت( ت

لەباربــردن تــا زینــدە بەچاڵكردنــی مندااڵنــی شــیرەخۆر و پراكتیزەكانــی دیكــە.
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كۆمەڵگــە رەفتــاری دیموگرافیــی خۆیــان لــە مــاوەی دوو وەچــەدا دەگــۆڕن، كاتــێ 
ــان  ــی خۆی ــی دەوروبەری ــە گۆڕانكارییەكان ــەوە و هەســت ب ــەوە روون دەبێت بەالیان
دەكــەن، لــە شــێمانەكانی مانــەوەی مندااڵنــی شــیرەخۆر لــە ژیانــدا و گەیشــتنیان 
ــت.  ــەوە خۆشەویســت دەبێ ــە بەالیان ــەم گۆڕان ــۆرە ئ ــی و بەمج ــی باڵق ــە تەمەن ب
بــەم دواییــە دەركــەوت كــە ئەمــە بــە كــردەوە بریتییــە لــە دۆخەكە.83وەلــێ بەڵگــە 
كەڵەكەبــووەكان بــەڕە لــە ژێــر پێــی تیۆرە نوێ و كۆنەكانی ماڵتۆســدا رادەكێشــن، 
چ بــۆ ئەوروپاییــەكان و چ بــۆ نائەوروپاییــەكان. دیــارە باسوخواســی ئــەوەی 
ــۆژی  ــی بایۆل ــە پرۆســەیەكی ئۆتۆماتیكی ــە ل ــونمای دانیشــتوان بریتیی ــە نەش ك
روودەدەات، چ ئەوەنــدە خــۆراك هەبێــت بەشــی خۆراكخــۆرە ســەربارەكان نــەكات، 

یــان هــەروا بــە ئاســانی بــە هەڵــە دانەنرابێــت.84

كۆنــەكان  ئەوروپایییــە  دەیســەلمێنن  كــە  كەڵەكەبــوون  بەڵگــەكان  كاتــێ 
ــان  ــژەران بڕیاری ــە توێ ــدێ ل ــا، هەن ــان بەكارهێن ــی رێكخســتنی وەچەی ئەمڕازەكان
ــەن.  ــە ناك ــادا راڤ ــە ئەوروپ ــە ل ــۆس دۆخەك ــۆری ماڵت ــی تی ــە كۆنەكان دا، مۆدێل
قــەوارەی خێــزان بچــووك بــوو، هەروەهــا ئەمڕازەكانــی رێكخســتنی وەچــە و شــتی 
لــەو بابەتــە، لــە چاخەكانــی ناڤینــدا بەكاربــران. ئەمەیــش بــووە هــۆی رەتدانــەوەی 
تیۆرێكــی تەقلیــدی كــە بریتییــە لــە بیرۆكــەی ئــەوەی مۆدێلێــك هەیــە، دەكــرێ 
نــاوی بنێیــن كۆمەڵگەكانــی بــەر لــە پیشەســازی )یــان كۆمەڵگــە تەقلیدیــەكان، 
83. گشــت توێژینــەوەكان لــە هینــدەوە دێــن، چونكــە ئایدیۆلۆژیــی كۆلۆنیالیســتی راهاتــووە لــە ســەر ئــەوەی ئیدعــای 
ــان  ــتەكان و كۆمەڵزان ــتا دیمۆگرافیس ــدااڵن. ئێس ــارەی من ــی ژم ــی زۆری ــە دەرەنجام ــە ل ــەژاری بریتیی ــكات، ه ــەوە ب ئ

ســەلماندییان ئــەم بۆچوونــە پڕوپوچــە باتڵــە. بــە نموونــە بڕوانــە بــە:
Mamdani، Th Myth of Population Control (1972)، and Nag. “How Modernization Can Also Increase 
Fertility” (1980). For Africa، see، for example، Kitching، “Proto-Industrialization and Demographic 
Chango” (1983)، Swindell، “Domestic Production، Labor Mobility، and Population Change in West 
Africa، 199-1980” (1981)m Cordell and Gregory، the introduction to African Population and Capitalism 
(1987).

84. بە نموونە، بڕوانە بە چەندین توێژینەوەدا كە نەرمیی تێكڕاكانی لەدایكبوونەكان:
Nag “How Modernization Can also increase fertility” (1980)، Collyer، Birth Rates in Latin America 
(1965)، and Harewood، “Population Growth in Grenada” (1966).
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ــە  ــتوان و خێزان ــەرژمێریی دانیش ــۆ س ــە ب ــینەكان( ك ــە گوندەنش ــود كۆمەڵگ یاخ
گــەورەكان و...هتــد تێكــڕای بەرزیــان تیادایــە(، بۆیــە ئاراســتەیەكی ماڵتۆســیمان 
ــڕۆ،  ــەی مێژوونووســانی ئەم ــارە زۆرب ــی. وا دی ــی دانیشــتوان بین ــەرەو زیادبوون ب
هێشــتا بــە تیۆرەكــەی ماڵتۆســەوە بەســتراونەتەوە و هێشــتا بڕوایــان وایــە، 
ــان الی  ــدا ی ــە بنەڕەت ــدا، ل ــی ناڤین ــە چاخەكان ــا ل ــی ئەوروپ ــی كۆمەاڵیەتی گۆڕان
كــەم بــە شــێوەیەكی بەشــەكی، بــە هــۆی خولەكانــی زیادبوونــی دانیشــتوان بــەالی 
ماڵتۆســەوە دەركەوتووە.85وەلــێ ئێســتا هەنــدێ لــە مێژوونووســان ئــەم بۆچوونــە 
رەتدەكەنــەوە، چونكــە ئــەوان وا بــە ژمــارەی دانیشــتواندا دەڕوانــن، بــەوەی 

بگۆڕێكــی پاشــكۆیە، نــەك بگۆڕێكــی ســەربەخۆ.

لــە ئەوروپــادا تەنــێ ئــەم دژە تیــۆرە نوێیــەی تیــۆری ماڵتــۆس  وەلــێ 
شــێوەیەكی نوێــی بــۆ راڤەكردنــی “پەرجــوو”ی ئەوروپایــی وەرگــرت. دیــارە ئــەوە 
ــی  ــی كۆنترۆڵ ــی ئەوروپای ــە گەل ــووەوە ك ــی لێكراب ــەوە، جەخت ــە رووی مێژوویی ل
ــۆراك و كااڵ  ــان خ ــەكان توانیی ــردووە. ئەوروپایی ــۆی ك ــتوانی خ ــارەی دانیش ژم
و ســامانی كەڵەكەبــووی زۆر بپارێــزن، ئەویــش بــە هــۆی كۆنترۆڵكردنــی دۆخــی 
ژمــارەی دانیشــتوانەوە. هەروەهــا مێژوونووســانیش دەڵێــن، ئــەم مۆدێلــە بریتــی 
ــە  ــوو، وای ل ــگ ب ــی گرن ــا و هۆكارێك ــێ هاوت ــی ب ــی ئەوروپایی ــە مۆدێلێك ــوو ل ب
ــەوە و  ــر نوێكردن ــش دوات ــەن و ئەمەب ــە بك ــامان كەڵەك ــرد س ــەكان ك ئەوروپایی
ســەرمایەداری لێكەوتــەوە. وەلــێ نائەوروپاییــەكان بەردەوامبــوون لــە ســەر مۆدێلە 
تەقلیدیەكەیــان، لــە كاتێكــدا زۆربوونــی دانیشــتوان گشــت بەرەكانــی پێشــكەوتنی 
ماشــییەوە. ئــەو مێژوونووســانەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی - و بــە هەمــان 
ــەوەی  ــواری توێژین ــەوەی ب ــوون ل ــڵ ب ــل - خاف ــژووی تونێ ــۆری مێ ــێوازی تی ش
ئەكادیمیــی نــوێ لــە دیمۆگرافــی و هەندێكــی لــە دیمۆگرافیــی مێژووییــدا - و لــە 

85. بڕوانە:

R. Hihon. بەتایبەتی پێشەكییەكەی Aston and Philipin، eds., The Brenner Debate (1985)
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ــادوس  ــا بەرب ــدەوە ت ــە هین ــان، ل ــە جیه ــی ل ــدێ شــوێنی دیكــەی نائەوروپای هەن
ــی تیــۆری ماڵتۆســدا دەڕۆیشــتن، چونكــە  ــە ئاقــاری تێكشــكاندنی چەمكەكان - ب
بەتــەواوی بــە ســەر ناوچــە نائەوروپاییەكانــدا جێبەجــێ نابێــت، بەوجــۆرەی 
ــدا  ــی ئەوروپایی ــەوەی ئەكادیمی ــواری توێژین ــە ب ــەرەوە، ل ــەك لەوەوب ــە دەیەی ك

ــوو.86 ــەی تیاداب دۆخەك

دواتــر، واتــە لــە كۆتایــی ئــەم بەنــدەدا، پرســێك بــاس دەكەیــن، پەیوەســتە 
بەوانــەی پێــش خۆیــەوە، ئەویــش ئــەو تیۆرانەیــە كــە تایبــەت بــە بــێ هاوتایــی 
ــن،  ــانی بڵێی ــە ئاس ــە ب ــە ك ــدە بەس ــتا ئەوەن ــێ ئێس ــن،. وەل ــی ئەوروپایی خێزان
ــە  ــەن، ب ــی دەك ــە پەرجــووی ئەوروپای ــەی پشــتگیری ل ــا دیمۆگرافییان ــەو ئیدع ئ
هیــچ شــێوەیەك قەناعــەت بــە كــەس ناكــەن. ئەمــە بــۆ ئــەو تیۆرانەیــش راســت و 
دروســتە كــە لــە ســەر بڕوابــوون بــە هێــزە رووخێنەرەكانــی ماڵتــۆس بونیاتنــراون، 
ئــەوەی جەخــت لــەوە دەكات، چــۆن ئەوروپاییــەكان بــێ هاوتــان، چــۆن زانییــان 

خۆیــان لــەو هێزانــە دووربگــرن.

ژینگە

ــەو تیــۆرەی ئیدعــا دەكات، ژینگــەی سرووشــتی  ــێ چەندوچۆنیــی ژینگــە: ئ ب
ــی  ــە ئێســتا مرۆڤایەت ــەوەی ك ــە و ئ ــە ســەر شــت هەی ــەری ل ــدی كاریگ ــە تون ب
ــە  ــەوەدا، هێشــتا ب ــەك ئ ــە و لەت ــەی نیی ــەو جەماوەریی ــی ئ ــژووی مرۆڤایەت و مێ
ــێ  ــت. وەل ــی”دا بەكاردەبرێ ــی “پەرجــووی ئەوروپای ــە راڤەكارییەكان ــی ل رێكوپێك
ــە  ــێ چوندوچونیــی ژینگــە ل ــە راســت نەكەینــەوە. چونكــە ب ــەم خاڵ پێویســتە ئ
ــە چێوەیەكــی  ــێ ل ــەو باسوخواســانەی ئەمــڕۆدا، تەن ــدا، ل شــێوە بەكارهاتووەكەی
ــەن  ــێیەمدا لەالی ــی س ــی جیهان ــە واڵتان ــەژاری ل ــی ه ــە راڤەكردن ــت، چونك ــری هەبووبێ ــی زیات ــە ئامادەگی 86. رەنگ
ــدە  ــەدا و هێنت ــەو واڵتان ــژەران ل ــژەران و بەرنامەداڕێ ــۆ توێ ــۆز ب ــی ئاڵ ــە بابەتێك ــوو ب ــەوە ب ــەی ماڵتۆس راڤەكردنەك
گرنــگ بــوو روونكردنــەوەی ئــەوەی كــە چــۆن هــەژاری لــە واڵتەكەنیانــدا، تــا رادەیــەك بــە هــۆی رەفتــارە دیمۆگرافییــە 

ــووە. ــە ئاســاییەكانەوە ب ناســاغەكانی تاك
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دیاریكــراودا، بریتییــە لــە “بــێ چەندچوونییــەك”. ئــەوە ئیدعــا نــاكات كــە ژینگــە 
هەمــوو شــتێك راڤــە دەكات، یــان ئــەوەی بریتییــە لــە گرنگتریــن فاكتــەر. ئەوە بێ 
چەندوچوونییەكــە بــەو مانایــەی وەكــو هــۆكار یــان “فاكتەر”ێكــی كــەم و جــودای 
ــتێكە  ــە ش ــەدا دەكات. وات ــەك ژینگ ــە لەت ــەوە، مامەڵ ــە فەرهەنگ ــت ب ناپەیوەس
ــە. هەروەهــا  ــە ســەری هەی ــە دەرەوەوە كاریگــەری ل ــگ و ل ــە دەرەوەی فەرهەن ل
ــە  ــر ل ــان پت ــی، یەكێــك ی ــن هــەر مێژوونووســێكی ســێنترالیزمی ئەوروپای دەبینی
باسوخواســە ژینگەییــەكان، یاخــود فاكتەرەكانــی ئــەم تێكەڵەیــەی دەخاتــە ســەر 
كــە بااڵدەســتیی ئەوروپــا وەكــو كــۆ راڤــە دەكات. تەنانــەت ئــەو مێژوونووســانەی 
ــان سیاســی  ــە ســەر بنەمایەكــی كۆمەاڵیەتــی ی ــان ل دەیانەوێــت هەڵوێســتی خۆی
یاخــود فیكــری بونیــات بنێــن، تەنــێ ئــەوان دەتوانــن )باری نائاســایی هەیــە وەلێ 
كەمــە( یەكێــك یــان پتــر لــە باسوخواســە ژینگەییــەكان بخەنــە نــاو دەفرەكــەوە، 

بــۆ ئــەوەی بۆنوبەرامەیەكــی پــێ ببەخشــن.

دەتوانیــن باسوخواســە ژینگەییــەكان بــۆ دوو كۆمەڵــە پۆلێــن بكەیــن: یەكــەم 
كۆمەڵــی لــە ئیدعــا لەخــۆ دەگرێــت، لــە ســەر ئــەو خەســڵەتانەی ژینگــەی 
ئەوروپایــی جیــا دەكەنــەوە و ئــەوەی كــە چــۆن یارمەتیــدەر بێت لــە روونكردنەوەی 
رێنیسانســی ئەوروپــادا. دووەم: ئــەو باسوخواســانە لەخــۆ دەگرێــت كــە بــاس لــە 
ژینگــە خراپەكانــی ناوچەكانــی دی دەكــەن و چــۆن لــەوێ لــە بەردەم گەشــەكردندا 
بــوون بــە ئەســتەنگ. ئــەم دوو جــۆرە لــە باســوخواس - رەنگــە و ئــای لەمــە كــە 
ــەوە  ــە دووەمیان ــا ل ــن ب ــن. لێگەڕێ ــە رووی شــێوەوە یەجــگار جیاوازب ســەیرە - ل

دەســت پێبكەیــن.

دوو تیــۆری تەقلیــدی لــە ســەر ژینگــە هەنــە، هەمیشــە و تــا ئێســتایش 
بــەكار دەبرێــن، ئەویــش بــۆ روونكردنــەوەی ئــەو دواكەوتنــە )ئیدعاكــراوەی( 
ئەفەریقیــا و ئاســیا. تیــۆری یەكــەم پێیوایــە هەرێمــە گەرمەســێرەكان لــە پلەیەكــی 
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ــردا  ــێكی گەورەت ــە بەش ــۆرە ل ــەم تی ــاردەكان. ئ ــە س ــە هەرێم ــردان وەك ل كەمت
ــی  ــە، گەالن ــان پێیوای ــێ دووەمی ــت. وەل ــا بەكاردێ ــۆ دوورخســتنەوەی ئەفەریقی ب
ــە پێشــكەوتن، چونكــە وشــكانی پێویســتی  ــن ل ــێ بەریی ــەكان ب هەرێمــە بیابانیی
بــە ئاودێرییــە كــە ئەویــش بــە رۆڵــی خــۆی و لەتــەك چەنــد ســیفەتێكی دیكــەدا، 
پێویســتییان بــە ئاودێرییــە بــۆ ژیــان لــە دۆڵ و شــیو و پێدەشــتەكانی رووبارەكاندا 
كــە ئاودێریــی دەكرێــن، هەردەبــێ جــۆرێ لــە شارســتانی لێبكەوێتــەوە، دەكــرێ 
بــە چەقبەســتنێكی مێژوویــی ناویببەیــن. ئــەم تیــۆرە شارســتانییەكانی ئاســیا و 
میســر دووردەخاتــەوە. )لــە راســتیدا زۆربــەی ئاســیا وشــكانی نییــە(. ئــەم دوو 
ــی دواكەوتنــی ئەفەریقیــا و  ــە راڤەكارییــە ژینگەییەكان تیــۆرە و كەمــێ كورتتــر ل

ئاســیا بــاس دەكەیــن.

ئەفەریقیای گەرمەسێر و بێزراو

بیرۆكــەی ئــەوەی گوایــە كەشــوهەوای ناوچــە گەرمەســێرەكان خراپــن و ئــەوەی 
كــە دەبێتــە رێگــر لــە بــەردەم هەنگاونانــی شارســتانی بــەرەو پێشــەوە، بــە 
بیرۆكەیەكــی یەجــگار كــۆن لە فیكــری ئەوروپاییــدا هەژمــار دەكرێت.87بەكارهێنانی 
ئــەم چەمكــە لــە ســەدەی نۆزدەیەمدا باڵوبــووەوە، ئەویش بــۆ روونكردنەوەی )ئەو 
ئیدعایــەی( گوایــە ئەفەریقیــا بــە بــێ شارســتانی مایــەوە و دواتــر ئاســاییە مــل بــە 
دەســەاڵتی كۆلۆنیالیســتی بــدات. ئەمــە یەكێــك بــوو لــە تیــۆرە جەوهەرییەكانــی 
تیــۆری تەقلیدیــی باڵوبوونەوە.88هەروەهــا هەمیشــە بەســترابووەوە بــە تیۆرگەلێك، 
لــە ســەر بــێ هاوتایــی ئەوروپــا و پەرجــووی ئەوروپایییــەوە، ئەمــەو وێــڕای ئــەوەی 
ــی  ــی نارێنیسانس ــەی هۆكارەكان ــە بیرۆك ــان ب ــی ئەوتۆی ــان گرنگییەك مێژوونووس
87. بــە نموونــە،  (Montesquien، in The Spirit of the Laws([1748] 1949))“خەڵكــە چاالكترەكــە لە كەشــوهەوای 
ســارددا” )(PT. XIV.2 “لــە واڵتانــی گەرمەســێردا جەســتە خــاو دەبێتــەوە و مــرۆڤ تەمــەڵ و سســت و الڵ و دەبەنــگ 

PT. XV.7).( دەبێت
88. ئەفریــكا هەمیشــە بــە مانــای »ئەفریــكا باشــووری بژاپۆنــەكان«ە، لــەو راســتایەی كــە رەخنــەی لێدەگــرم، بۆیــە 

لــەم باســەدا بــە هەمــان مانــا »ئەفریــكا« بەكاردەبــەم.



152

ئەفەریقیــا نــەدەدا. پرســەكە لــە خۆیــدا روون بــوو و هەوڵــەكان لە ســەر پرســیاری 
گرنگتــر چڕببوونــەوە: بۆچی رێنیســانس لە ئاســیا )وباكــووری ئەفەریقیا( دا رووی 
نــەدا؟ وهێشــتا تیــۆری كەشــوهەوای گەرمەســێریی خــراپ، لــە باسوخواســەكانی 
ــە  ــز ل ــە باســەكانی جۆن ــە، دەبینیــن ل ــە نموون ــەكار دەبرێــت. ب مێژوونووســاندا ب
ــە  ــت ل ــگ دادەنرێ ــا گرن ــدراوە. هەروەه ــدا بایەخــی پێ ســەر پەرجــووی ئەوروپایی
ــوان مێژوونووســاندا  ــە نێ ــەی ل ــەو دیمانان ــە ل ــش بریتیی ــدا، ئەوی بوارێكــی تایبەت
ــتوكاڵی  ــتمی كش ــە و سیس ــی كۆیل ــا و بازرگانی ــی ئەفەریقی ــەر كۆیایەتی ــە س ل
ــە  ــەوە، جوگرافیناســەكان ك ــە پێچەوان ــن. ب ــە ســاز دەكرێ ــە ســەر كۆیل ــا ل بەرپ
زانیارییــان هەیــە لــە ســەر ژینگــەی سرووشــتی ملمانێــی نێوانیــان و نێــوان 
ــووەوە  ــی توندب ــی توالن ــۆ ماوەیەك ــدا ب ــە ژینگەییاكان ــد و چوون ــێ چەن ــۆرە ب تی
و بــە جــدی دەســتوپەنجەیان لەتــەك تیــۆری كەشــوهەوای گەرەمســێری خراپــدا 

نــەرم نەكــرد.89 

ــەت  ــی تایب ــی گەرمەســێر، ســێ ئاراســتەی الوەكی ــۆری كەشــوهەوای خراپ تی
لەخــۆ دەگرێــت. یەكەمیــان پەیوەســتە بــە ئیدعــای كاریگەریــی خراپــی كەشــوهەوا 
گەرمەســێرییە گــەرم و شــێدارەكان، لــە ســەر ئەقــڵ و جەســتەی مــرۆڤ. وەلــێ 
دووەم پەیوەســتە بــە پلــەی دووەم لــە كەشــوهەوا گەرمەســێرییەكان كــە لــە رووی 
بەرهەمــی خۆراكــەوە هەیانــە. ســێیەمیش پەیوەســتە بەوەی ئیدعای ئــەوە دەكات، 
نەخۆشــی لــەو هەرێمانــەدا باڵودەبێتــەوە. تــا چلــەكان و دەوروبــەری، هەنــدێ لــە 
ــەوەی  ــی ئ ــە بۆچوون ــەبارەت ب ــوو، س ــدا هەب ــوان ئەوروپاییەكان ــە نێ ــی ل دووفاق
ــە كەشــوهەوای گەرمەســێری شــێداردا، وەكــو  ــی ل ــە لێهاتووی مــرۆڤ ناتوانێــت ب
كەشــوهەواكانی دیكــە كاربــكات. بۆچوونــی زۆرینــە ئەوەبــوو كــە ئەفەریكییــەكان 
ناتوانــن لــە ژێــر تیشــكی گەرمــی خۆردا كار بكەن و ئەوەیش - پاســاوێكی گونجاوە 

         Blaut، “The Ecology of Tropical Farming Systems” (1963).:89. بڕوانە
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بــۆ كشــتوكاڵی بەرپــا لــە ســەر كۆیلــە - وەلــێ بــەالی ئەوروپاییەكانــەوە هەمــان 
توانســت نییــە، ئەویــش وێــڕای بوونــی هەنــدێ باسوخواســی تیــۆری باڵوبوونــەوەی 
بەرپــا لــە ســەر بیرۆكــەی ئــەوەی بارودۆخــی گەرمەســێر دەبێتــە هــۆی سســتی و 
خاوبوونــەوە و...هتــد بــەالی هەموانەوە. بۆیە نیاز بــۆ كۆنترۆڵكردنی لە دوورەوەی 
ــە  ــدی ل ــدی هێ ــواڵ. هێ ــە هەڵق ــان هەی ــوهەوای فێنكی ــە كەش ــتانییەكان ك شارس
رێگــەی چەندیــن ســەرچاوەوە لــە بەڵگــەكان، بــە توێژینــەوە فسیۆلۆژییەكانیشــەوە 
ــە  ــت ب ــەوە، دەتوانێ ــە گشــت رەنگەكانیی ــرۆڤ ب ــە جەســتەی م ــووەوە ك روون ب
لێهاتــووی لــە ناوچــە گەرمەســێرەكاندا، وەكــو شــوێنەكانی دیكــە كار بــكات. ئەمــە 
ئەگــەر كاتــی تــەواو بدرێــت بــەو جەســتانە، بــۆ ئــەوەی خۆیــان لەتــەك بــارودۆخ 
و كەشــوهەوای گەرمەســێردا بگونجێنن.90وێــڕای ئــەو ئیدعایــەی پێیوایــە، خەڵكــی 
ــی  ــان رادەی لێهاتووی ــە هەم ــن ب ــێدارەكاندا، ناتوان ــێرە ش ــە گەرمەس ــە هەرێم ل
ــی یەكســانەهێڵ  ــەوە - خــۆری ناوچەكان ــر بكەن ــە فێنكــەكان بی ــی هەرێم خەڵكان
“ئەقــڵ خــاو دەكاتــەوە”91- ئــەو ئیدعایــەی كــە ئەوروپاییــەكان لــە ســەدەی 
ــە  ــراو، ل ــردوودا ئافەرینیــان كــرد كــە پەیوەســتبوو بــە هەنــدێ تیۆرگەلــی زان راب
ــۆن و  ــەك هانتنگت ــە لەت ــە نموون ــی )ب ــتانیی ئەوروپای ــتیی شارس ــەر بااڵدەس س
مــاركارم( لــە نیــوەی یەكــەم لــە ســەدەی بیســتەمدا. وەلــێ ئێســتا ئــەم تیــۆرە 
رووبــەڕووی رەتدانــەوە بۆتــەوە، چونكــە بــە بەڵگــە نەســەلمێنراوە. ئیریــك جۆنــز 
یەكێكــە لــە مێژوونووســە ئەوروپایییــە هاوچەرخــەكان كــە نازانــن تیــۆری “وزەی 

ــرا( پوچەڵكراوەتــەوە. ــدا ناودەب ــە كۆن كەشــوهەوا” )بەوجــۆرەی ل

90. بە نموونە، بڕوانە: 
Collins and Roberts، eds.، Capacity for work in the tropics (1988)

كە شكست دەهێنێت لە دۆزینەوەی بەڵگەی قەناعەتپێكەر كە پێشنیازی كاریگەرییە خراپەكانی گەرمەسێری دەكات.
91. خاوبوونــەوەی ئەقــڵ: دەســتەواژەیەكی مەجازییــە، ئامــاژە بــۆ گەرمیــی زۆری خــۆر و كاریگەریــی لــە ســەر توانســتی 

جەســتەی مــرۆڤ بــۆ كاركــردن و رامــان دەكات.
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جۆنــز تەنــێ راســتی و دروســتیی ئــەم تیــۆرە پەســەند نــاكات، بەڵكــە 
دەڵێــت: ئــەو  پێــدەدات،  زۆری  گرنگییەكــی 

شارســتانییەكان خەمڵیــن و لــە ناوچــە فێنكەكانــی پانهێڵــدا 
وا  ئــەوەی  وێــڕای  ئەویــش  داڕوخــان،  زەمانــەوە  دێــر  لــە 
دەردەكەوتــن، وەكــو بڵێــی زیاتــر و زیاتــر هەمیشــە بــەرەو 
باكــوور لــە جوڵەدابــن. دیــارە، راڤەكردنــی ئــەوە بــەو جــۆرەی 
توێژینەوەكانــی جــاران دەیانخســتە روو، بــە پلــەی یەكــەم بــە 
كەشــوهەوایی دادەنــرا. )گیلفیــان 1920: المبیــرت 1971(. 
ــی وزەی  ــڕای بەرهەم ــا و تێك ــەی گەرم ــڕای پل ــەوە تێك لەالیەك
مرۆیــی پێكــەوە دەبەســتێتەوە و لەالیەكــی دیكــەوە ئیدعای ئەوە 
دەكات، مــرۆڤ لــە ناوچــە فێنكەكانــدا، رووبــەڕووی نەخۆشــیی 
مشــەخۆرەكان دەبــووەوە، ئــەم پرســەیش بــووە هــۆی ئــەوەی 
ئــەم كۆمەڵگانــە، بــە حاڵەتێــك لــە وەســتان لــە نەشــونماكردن 

ــە چەقبەســتن بگــەن.92 ــر ب و دوات

ئــەوەی لێــرەدا شایســتەی ئاماژەبۆكردنــە ئەوەیــە، “توێژینــەوە كۆنــەكان” 
پشــتگیری لــە هیــچ یەكێــك لەمانــە ناكــەن. هەمیشــە توێژینــەوە ئەكادیمییــەكان 
تیــۆری “وزەی كەشــوهەوایی” رەتدەكەنــەوە كــە هــەر لــە پەنجاكانــەوە بــە جــدی 
ــك  ــە وتارێ ــێ چەندوچۆنیــی كەشــوهەوا وەكــو كــۆ، ب بەرگــری لێیاننەكــردووە. ب
دادەنرێت كە كۆتایی پێهاتبێت. هیچ “گواســتنەوەیەك” بۆ شارســتانی رووینەداوە 
)شارســتانییە كۆنــەكان كەوتوونەتــە ســەر پانهێڵــی 45 لــە یەكســانەهێأ(. دیــارە 

92. دوو بەڵگەی:
Colfillan، “The cold ward course of progress،” 1920، and Lambert، “The role of climate in the economic 
development of nations،” 1971.

گوزارش لە ئەدەبی نوێی توێژینەوەی ئەكادیمی دەكەن.
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ــۆی  ــە ه ــە دەبێت ــەخۆر ك ــە مش ــێرەكان ب ــە گەرمەس ــی هەرێم ــەی پڕبوون بیرۆك
چەقبەســتنی فەرهەنــگ، بــە بیرۆكەیەكــی هەڵــە دادەنرێــت )دواتــر گرنگــی بــەم 
بیرۆكەیــە دەدەیــن(. بــڕوای گشــتیی جۆنــز بــەوەی كەشــوهەوا گەرمــەكان، بریتییە 
لــە كەشــوهەواگەلێ دەبنــە هــۆی “سســتی و الوازی”، لەالیــەن ئەكادیمییــەوە 
ــە  ــاكات، گوای ــە ن ــەو بیرۆكەی ــتگیری ل ــر پش ــە و دوات ــەورەی نیی ــتێكی گ پاڵپش
كەشــوهەوای ئەوروپــا بۆتــە هــۆی پەرجــووی ئەوروپایی.93هیــچ بنەمایەكمــان نییــە 
ــە  ــن ل ــی ناڤی ــەوەی كەشــوهەوای پانهێڵەكان ــە ســەر ئ ــن ل ــا باســوخواس بكەی ت
كەشــوهەوا یەكســانە هێڵــەكان، ســەبارەت بــە كاریگەریــی دەروونــی و جەســتەیی 

لــە ســەر مــرۆڤ باشــتربێت. 

توێــژەرە ئەكادیمییــە ئەوروپاییــەكان لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا، باســی بیرۆكــەی 
ــی  ــان كــرد، هەرێمەكان ــان باســی ئەوەی ــی راســتەهێڵیان كــرد. هەندێكی ژینگەكان
ناوچەی راســتەهێڵ ســەوزەاڵن و دەوڵەمەندن. وەلێ ئەم پێشــنیازەیان بەكارهێنا، 
ــی گەشــەكردنی زۆر،  ــە ســەر دەرەتان ــردن ل ــۆ جەختك ــەك ب ــو بنەمای ــەك وەك ن
وەلــێ بــە پێچەوانــەوە، ئەویــش ئەوەبــوو چــۆن ژینگەكانــی راســتەهێڵ تــا رادەیەك 
دەوڵەمەندبوونــە، ئــەوە نەورووژێنێــت كــە ئەرنۆڵــد توینبــی بــە بەرهەڵســتكاریی 
ــر  ــە ژێ ــێ ل ــەدا، تەن ــە، گەشــەكردن رووی ن ــا. بۆی ــاوی ن ــی ن ــی مرۆڤایەت پەنهان
سەرپەرشــتیی كۆلۆنیالیســتیدا نەبــێ. دواتــر لــەم بەنــدەدا، مامەڵــە لەتــەك 
ــەواو  ــە ســەر پرۆســە ت ــرەدا گرنگیدانمــان ل ــارە لێ ــن. دی ــەم پرۆســەیەدا دەكەی ئ
پێچەوانەكــە چــڕ دەبێتــەوە كــە بــە ســادەیی، جەخــت لــەوە دەكات كــە ژینگەكانــی 
راســتەهێڵ نغــرۆی هەژاریــی دەرەتانــە كشــتوكاڵییەكانیانن و ئەمەیشــە رێگــە لــەو 
ــارە دەســتەواژەی “هەرێمــە شــێدارەكانی  ــە دەگرێــت گەشــە بكــەن. )دی هەرێمان

93. بەپێــی جۆنــز »كەشــوهەوای الوازی« هینــد یەكێكــە لــە هۆكارەكانــی دواكەوتنــی هینــد« و ئــەوەی لــە 

دوای ئەوروپــاوە بێــت:
Jones، The European Miracle (1981)، p. 198.
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راســتەهێأ” ئاماژەیــە بــۆ ئــەو هەرێمانــەی وەرزی ســاردیان تیــادا نییــە و تێكــڕای 
ــی  ــە باران ــر ل ــەی 750 ملیمەت ــە نزیك ــەرزە، ب ــا ب ــدی ت ــاران مامناوەن ــی ب بارین
ســااڵنە. زۆربــەی ناوچــە رووتەنــی و نیمچــە بیابانییەكانــی ئەفەریقیــا، هەروەهــا 
باشــوور و  باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا و زۆربــەی  باشــوور و  ناوچەكانــی 
ناوەڕاســتی ئەمەریــكا( دەكەونــە نــاو هەرێمــە شــێدارەكانی راســتەهێڵەوە. بەپێــی 
ئــەم پرۆســەیە، ناكــرێ لــە پارچــە زەوییەكــی دیاریكــراو لــەم ناوچــە شــێدارانەی 

راســتەهێڵدا، خۆراكــی زۆر بەرهــەم بهێنرێــت.

ــت  ــەیە بكرێ ــەم پرۆس ــتگیری ل ــە، پش ــەم بەڵگان ــی ئ ــتەمە بەپێ ــتا ئەس ئێس
- بەرهەمــی كەمــی كشــتوكاڵی لــە ناوچەكانــی راســتەهێڵدا - چونكــە چڕیــی 
ــە  ــزم )ل ــوان یەجــگار ن ــە نێ ــە ناوچــە شــێدارەكانی راســتەهێڵدا، ل دانیشــتوان ل
دەشــتاییەكانی رووبــاری ئەمــازۆن بــە نموونــە( تــا بــەرز )لــە جــاوا، بەنگادیــش، 
ســلڤادۆر، بەربــادۆس، روانــدا و هەرێمگەلــی زۆری دیكــە(. ئــەم باســە پشــت بــە 
ــی راســتەهێڵدا دەبەســتێت.  ــە ناوچەكان ــاك، ل ــە ســەر سرووشــتی خ ــك ل تیۆرێ
بــۆ ئــەوەی پرســەكان لــە شــوێنی خۆیانــدا دابنێیــن، توێژینــەوەی زانســتی 
بــۆ خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێأ، بــە بوارێكــی توێژینــەوەی یەجــگار نــوێ 
دادەنرێــت، چونكــە بەشــداریی كەممــان هەیــە كــە دەرەنجامەكانیــان ســنووردارن، 
بــۆ بــەر لــە دووەمیــن جەنگــی جیهانــی دەگەڕێنــەوە، ئەمــەو ئەگــەر ئــەو توێژینەوە 
تایبەتانەمــان، لــە ســەر خاكــی بەكارهاتوو لــە دانەوێڵە كشــتوكاڵییان و بەتایبەتی 
لــە قامیشــە شــەكر دوورخســتەوە.94 دیــارە، دەكــرا زانییارییــە گرنگەكانــی تایبــەت 

94. لە نێوان كارە پێشەنگەكان كە گرنگییان هەیە سەبارەت بە كشتوكاڵیی جووتیاران، دەتوانین ناوی ئەمانە بهێنین:

Fred Hardy’s “Some Aspects of tropical soils” (1936)
و هەندێ لە بابەتە جۆراوجۆركانی Robert Pendeleton یراكو Tropical Agriculture بەتایبەتی:

 Pendleton، “Land use in North-Eastern thailand،” 1943، and Prescotr and Pendleton and Lateritic Soil، 
1952، and G. Milne “A Soil reconnaissance Journey through parts of Tanganyika Territory” (1947).
یەكــەم كتێبــی توێژینــەوەی گشــتگر لــە ســەر خاكــی ناوچــەی راســتەهێڵ زانیارییەكــی نــوێ بەرجەســتە دەكات كــە 

بریتییــە لــە:
 Mohr and Van Baren، Tropical SAoils (1954).
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ــە  ــن، ل ــتەبەر بب ــەكان دەس ــۆرە تەقلیدی ــەلماندنی تی ــان نەس ــەلماندن، ی ــە س ب
رێگــەی گــەڕان لــە چەندیــن مەڵبەنــدی توێژینــەوە، لــە كۆتایــی چلــەكان و دواتــر، 
دوای ئــەوە هێــدی هێــدی لــە كۆمەڵگــەی ئەكادیمیــدا باڵوبــووەوە. دەرەنجامەكــە 
ئەوەبــوو كــە هەنــدێ لــە مێژوونووســان )لــە نێوانیانــدا نووســەرانی ئەمێســتا لــە 
ســەر “پەرجووەكــە”( دەتوانــن تــا ئێســتا تیــۆرە جوانــەكان، لــە ســەر سرووشــتی 
ــەم  ــدێ ل ــەن. هەن ــی راســتەهێڵ بەكاربب ــی ناوچەكان ــۆ خاك ــراو ب ــی ئیدعاك خراپ
ــەوە  ــە قۆناغــی رەتدان ــان ئێســتا ل ــەوە و هەندێكی ــە پوچەڵكران ــە بەمدوایی تیۆران
نزیــك بوونەتــەوە و هەندێكیشــیان هێشــتا وەكــو قەاڵیەكــی پۆاڵییــن، لــە بــواری 
توێژینــەوە ئەكادیمییەكانــدا ماونەتــەوە، چونكــە تــا ئێســتا بــەدرۆ نەخراونەتــەوە. 
ــە باسوخواســدا،  ــە ل ــەم خاڵ ــە ل ــەم تیۆران ــە ســەر ئ ــدەكات ل ــان لێ ــە داوام ئەم

قســەی هونەریــی كورتمــان هەبێــت.

دیــارە، تیــۆرە كاســیكییە كۆنەكــە، لــە ســەر خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ 
ــێدارەكانی  ــە ش ــە ناوچ ــی زۆر ل ــای زۆر و باران ــۆی گەرم ــە ه ــە ب ــت، گوای دەڵێ
ــكات،  ــە ب ــی كەڵەك ــی ســەرەوەی ئۆرگان ــت چین ــەی ناتوانێ ــتەهێڵدا، خاكەك راس
ئەویــش بــۆ شــیكردنەوەی مــژادە ئۆرگانییــەكان بــە خێرایــی كە بە هــۆی دزەكردنی 
ئــاوی بــاران تیایــدا خێــرا دەپاڵێورێــت. بۆیــە لــە رووی توخمــە خۆراكییەكانــەوە، 
خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بــە هــەژار دادەنرێــت. هەروەهــا رووبــەڕووی فاكتەرە 
توندەكانــی رووتەنــی دەبێتــەوە. لەالیەكــەوە بــە هــۆی لێژیــی زەوی لــە ناوچەكانــی 
راســتەهێڵ و لەالیەكــی دیكــەوە بــە هــۆی بارینــی بارانــی زۆر، ئەمەیــش كاریگــەری 

لــە ســەر خــاك دەبێــت و دەبێتــە هــۆی راماڵینــی توێــژی ســەرەوەی.

ئــەو دوو گریمانــە بنەڕەتییــە، لــە ســەر بەپیتبوونــی خــاك و رووتبوونــەوەی، 
لەتــەك گریمانەیەكــی فەرهەنگیدا، لە رێگەی باسوخواســی داهاتــووەوە جووتكران. 
ــن،  ــە راماڵی ــی راســتەهێڵ ب ــی ناوچەكان ــی و تووشــبوونی خاك ــە هــۆی كەمپیت ب
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پێویســتە لــە ســەر جووتیــاران دەســت بدەنــە ئەوەی بــە “كشــتوكاڵیی جێگۆڕكێ” 
ــی  ــە رێگــەی چۆڵكردن ــدا كێڵگــە ل ــت. )سیســتمێكی كشــتوكاڵییە، تیای ناودەبرێ
پارچەیــەك لــە دارســتان بــە ســووتاندنی ئامــادە دەكرێــت، دواتــر دوای رەتبوونــی 
ــی  ــە چۆڵكردن ــن و روو دەكەن ــە دەهێن ــەم زەویی ــاأل، واز ل ــان دوو س ــاڵێك ی س
پارچەیەكــی دی و بەمجــۆرە لــە پرۆســەیەكی بەردەوامــدا، لــە گواســتنەوە و 
جێگۆڕكــێ لــە نــاو كێڵگەكانــدا(. دیــارە تیــۆری تەقلیــدی )بــەو جــۆرەی بــەر لــە 
ــە ســەر  ــە گشــتاندن، ل ــەك ل ــە روو( زنجیرەی ــەرە خرای ــەو دەوروب ــاكان و ئ پەنج
كاریگەرییــە بەكۆمەڵەكانــی خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێڵی بــێ پیــت پێشــكەش 
دەكات، رووبــەڕووی هۆكارەكانــی راماڵیــن و كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــێ بــووەوە. 
ئیدعــای ئــەوە كــرا، جووتیــاران نەیانتوانــی بــۆ پارچــە زەوییــە ئەســڵییەكە 
ــش  ــك هێشــتییانەوە، ئەوی ــد كاتێ ــۆ چەن ــە وەردی ب ــەوەی ب ــەوە، دوای ئ بگەڕێن
ــەوە  ــی نوێبوون ــە دەرەتان ــش ل ــەژارە، ئەمەی ــگار ه ــە یەج ــەوەی خاكەك ــەر ئ لەب
ــەوەی  ــۆی ئ ــە ه ــووتاندنی زەوی دەبێت ــە س ــەوە، چونك ــەوەی كەمدەكات و بووژان
ــە ژینگــە دەوڵەمەندەكانیشــدا كــە  ــەت ل ــوت ببێــت. تەنان بەتــەواوی خاكەكــە ناب
جووتیــاران دەتوانــن بگەڕێنــەوە بــۆی و دووبــارە بەكاربهێننــەوە، تێبینــی دەكەیــن 
هێدی هێدی لەتەك بەردەوامیی زنجیرەی كشــتوكاڵ و چۆڵكردن و گواســتنەوەدا، 
بەرهــەم كەمــدەكات و خاكەكــە هــەژار دەبێــت، تــا دەگاتــە قۆناغــی بــێ كەڵكبــوون 
بــۆ بەكارهێنــان. هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆی ئــەوەی كۆمەڵگــە گوندنشــینەكان، 
ــەوە  ــدا بمێنن ــەك هەرێم ــە ی ــە ل ــۆ هەمیش ــێ، ب ــان نەب ــتی ئەوەی ــز توانس هەرگی
ــارێ  ــوێنی دی، هەرج ــۆ ش ــەوە ب ــە دەگوێزن ــەو گوندان ــودی ئ ــە خ ــەوەی ك و ئ
رووبەرێكــی زۆر لــە دارســتان بەكارببــەن، دواتــر جێیدەهێڵــن بــۆ گــەڕان بــە 
شــوێنی خــام و بەكارنەهاتــوودا كــە دەكــرێ بــۆ كاری چانــدن چاكســازی بكرێــت. 
بەوەیــش دەرەنجامەكــە وێرانكــەر دەبێــت. كۆمەڵــەی دانیشــتوانی پەرشــوباڵومان 
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دەبێــت كــە پشــت بــە كۆچكــردن دەبەســتن، لەتــەك دەرفەتێكــی كــەم كــە هــەر 
ــە  ــراوان، ل ــێوەیەكی ف ــە ش ــی ب ــەپێدانی بازرگان ــۆ گەش ــێ، ب ــە نەب ــو ئەوەی وەك

ــە ســەقامگیرەكاندا. نێــوان شــارەكان و واڵت

لــەم ئاســتەدا كوێرانــە خۆیــان لــەو باسوخواســانەوە ئااڵنــدووە كــە لــە ســەر 
ئەفەریقیاییــە  ناوچــە  زۆربــەی  ئەنجامــدراون.  جیهــان  جوگرافیــای  و  مێــژوو 
رووتەنــی و نیمچــە بیابانییــەكان دەكەونــە ناوچــەی راســتەهێڵەوە. بۆیــە پێویســتە 
ــارادا  ــە ئ ــز گەشــەكردن ل ــت و بەوەیــش هەرگی كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــێ بەكارببرێ
ــگ  ــەوا درەن ــت، ئ ــی دەربكەوێ ــتانییەك توانیبێت ــەر شارس ــەت ئەگ ــت. تەنان نابێ
ــە  ــا ك ــی مای ــتانیی تەقلیدی ــت. )هەرەســهێنانی شارس ــەرەس دەهێنێ ــان زوو ه ی
ــۆ ئــەم  زەوییەكــەی نزمانــی بــوو، هەمیشــە وەكــو بەڵگەیــەك بــەكار دەبرێــت، ب
دەرەنجامــە مێژووییــە و هێشــتا تــا ئێســتا هەنــدێ لــە توێــژەران بەكاریدەبــەن(.

ئــەم مۆدێلــە تەقلیدیــەی خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ و كشــتوكاڵی جێگۆڕكێ 
ــاك و  ــواری خ ــە ب ــر، ل ــی زۆرت ــێ زانیاری ــتدەكرانەوە، هەركات ــێنەیی راس ــە ش ب
ــە  ــە. ب ــدا ببوای ــە بەردەســتی توێژەران ــی راســتەهێڵ، ل ــە ناوچەكان كشــتوكاڵی ل
ــەوەی  ــڕای ئ ــوو )وێ ــۆ كۆمەڵگــەی پســپۆڕ زانرب ــر ب گەیشــتنی شەســتەكان، ئیت
ــتوكاڵیی  ــە كش ــوو( ك ــا نەب ــەكان وەه ــووس و كۆمەڵزان ــەی مێژوون ــۆ زۆرب ــە ب ك
جێگۆڕكــێ، لــە ســایەی بارودۆخــی سرووشــتی و نموونەیــی و بــاڵودا، خــاك 
وێــران ناكات.95جووتیــاران كــە پشــت بــە كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــێ دەبەســتن، بــە 
هــۆی خراپبوونــی خاكــەوە گوندەكانیــان ناگوێزنــەوە. )زانــراوە كــە كشــتوكاڵیی 
جێگۆڕكــێ، بــۆ چەندیــن ســەدە لــە ئەوروپــا باڵوبــووەوە و هیــچ زیانێكیشــی بــۆ 
ژینگــە نەبــوو(. لێــرەدا فیكرێكــی فەرهەنگیــی دیكــە دەركــەوت، ئەویــش ئەوەیــە، 

95. بڕوانە:
Nye and Greenland، The soil under shifting cultivation (1960)، Blaur، “The nature and effects of 
shifting agriculture” (1962)، Ahn، West African Soils (1970).
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ئەگــەر چڕیــی دانیشــتوان نــزم بێــت، تەنانــەت جووتیارانیــش دەتوانــن بــۆ چەندیــن 
ــەوەی خــاك بتوانێــت،  ــۆ ئ ــن، ب ســاڵی دیاریكــراو و خــوازراو كێڵگــەكان جێبهێڵ
كەڕەتێكــی دی ببووژێتــەوە. كەواتــە كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــی وەكــو سیســتمێكی 
كشــتوكاڵی دەمێنێتــەوە كــە هاوســەنگی بەدیدەهێنێــت و دواتــر هەرگیــز لــە ســەر 

كاتــی درێژخایەنــدا شــتێك بــە نــاوی خراپبوونــی ژینگــە نابێــت.

تەنانــەت ئــەم راســتكردنەوەیەیش هەرگیــز لــە بڕیــاری مێــژوو لــە ســەر 
ــت: هێشــتا  ــی راســتەهێڵی دیكــە ناگۆڕێ ــدێ هەرێمــی ناوچەكان ــا و هەن ئەفەریقی
هەنــدێ لــە مێژوونووســان بڕوایــان وایــە، هــەر شارســتانییەك كــە لــەم ناوچانــەی 
راســتەهێڵدا بەرپاببێــت، ناتوانێــت، لــە ســایەی بارودۆخــی ئاســاییدا، بــە پلەیــەك 
لــە بــەرزی بــگات، ئەویــش بــە هــۆی ئــەوەی كــە كەمیــی ژمــارەی دانیشــتوان لــە 
بەرهەمهێنەكانــی خــۆراك وا دیــارە ناتوانێــت بنەمــا بــۆ بونیاتنانــی شارســتانییەكی 
كاریگــەر فەراهــەم بــكات و ئــەوەی لەمــە دەكەوێتــەوە لــە هەبوونــی مەڵبەندگەلــی 
ــەو  ــە. )وەكــو ئ ــەو بابەت ــان و شــتی ل ــی ئایینــی و واڵت شارســتانی و نێوەندگەل
حاڵەتــەی لــە شارســتانیی مایــادا هەیــە كــە زەوییەكانــی لــە نزماییــدان، هەنــدێ 
لــە مێژوونووســان بەردەوامــن لــە ســەر ئیدعــای ئــەوەی، كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــێ 
هــۆكار بــوو لــە پشــتی خراپبوونــی هۆكارەكانــی مانــەوەی ئــەم شارســتانییە، لــە 
كاتێكــدا هەندێكــی دی ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، هەرەســهێنان و كۆچــی مەڵبەنــدە 
فەرهەنگییەكانــی وەكــو تیكاڵ96بــە هــۆی پرۆســەگەلی دیكــەوە بــوو(. بەهــەر حاأل، 
ســەروەریی بۆچوونــی ماڵتــۆس لــە ســەر جووتیــاران، بــووە هــۆی گریمانەیەكــی 
گشــتی، بــەوەی ژمــارەی دانیشــتوان لە دەرەوەی چێــوەی كۆنترۆڵكردندا نەشــونما 
ــی  ــی ناوچەكان ــی كشــتوكاڵیی جێگۆڕكێ ــە هەرێمەكان ــە رەنگ ــەوەی ك دەكات و ئ

راســتەهێڵ، لــە ناوچەگەلــی وەكــو ئەفەریقیــادا گەشــە نــەكات.

96. تیكاڵ: شارێكی كۆنە نێوەندێكی فەرهەنگیی بوو لە شارستانیی مایا »گواتیماالی ئێستا«.
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ــی  ــاندا بوون ــوان مێژوونووس ــە نێ ــێوەیە ل ــەم ش ــە ب ــتا مۆدێلەك ــارە، هێش دی
هەیــە و لــە ئەدەبــی پەرجــووی ئەوروپاییــدا، بــە شــتێكی بــاو دادەنرێــت، وەكــو 
بنەمایەكــی ژینگەیــی بــۆ ئیدعــای ئــەوەی ئەفەریقیــا ناتوانێــت بــە هەمــان 
شــێوەكەی ئەوروپــا “رێنیســانس” بــكات. دەبینیــن ئەمــە لــە كارەكانــی هەنــدێ 
لــە مێژوونووســە نائەفەریقیاییــە پســپۆڕەكان لــە كاروبــاری ئەفەریقیــادا روونــە.97

ئێســتا بەڵگەمــان بەدەســتەوەیە، یارمەتیمــان دەدات بــۆ بەدرۆخســتنەوەی ئــەو 
تیــۆرە كــە بەرپایــە لــە ســەر چەمكــی ئــەوەی خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بــە 
كەڵكــی كشــتوكاڵ نایــەن، بۆیــە ئەمــە لــە بەردەم گشــت پێشــكەوتنی مرۆڤایەتیدا، 
دەبێتــە هــۆی ئەســتەنگ. یەكــەم، ئێســتا دەزانیــن خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێأ، 
لــە پلەیەكــی نزمتــردا نییــە، جیــاوازە بــە هــۆی تێكــڕای بــەرزی فاكتــەرە 
كەشــوهەوایی و كیمیاوییەكانــەوە، لــە ژێــر هەلومەرجــی شــێداری ناوچەكانــی 
كەشــوهەوا  لــە  ژێرەكییەكانــەوە،  بــەردە  لــە  خــاك  بەرهەمــی  راســتەهێڵدا. 
ــە  ــە رادەیەكــی گــەورە ل ــی خــۆی ب ــە خــاك بەپیتبوون ــرە. بۆی ســاردەكان خێرات
توانــەوەی كانــزاكان و بــە رادەیەكــی كەمتــر لــە كەڵەكەبوونــی مــژادە ئۆرگانییەكان 
دەپارێزێــت. ئیتــر فاكتەرەكانــی راماڵیــن بــەو ئاراســتەدا دەڕۆن كــە ترســناكتربن، 
ــارە  ــە. دی ــەوە خێرای ــۆ نوێبوون ــی راســتەهێڵ ب ــی ناوچەكان ــێ توانســتی خاك وەل
ــەو  ــدەكان، ب ــەردە دەوڵەمەن ــە ب خاكــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ كــە پێكهاتــووە ل
ــە  ــەی ل ــێ ئەوان ــە. وەل ــێ بەپیت ــەكان گەل ــۆ رووەك ــە حــۆراك ب ــەی دەبن كانزایان
ســەر بــەردە نادەوڵەمەنــدەكان بــە مــژادە خۆراكییــەكان پێكهاتــوون بێپیتــن. هیــچ 
ــە  ــتەهێڵ و ناوچ ــی راس ــڕا”ی ناوچەكان ــوان “تێك ــە نێ ــەراورد ل ــۆ ب ــەك ب بنەمای
كوێســتانییەكاندا نییــە. هیچیــان لــەوی دیكەیــان باشــتر نیــن، ئــەو دوانــە جیاوازن.

97. بڕوانە:
Way of death (1988)، Curtin، The rice and fall of the plantatiar complex roberrs، The hutchinson history 
of the world (1987)، pp. 54-56، McNeill، A Worli history (1967)، pp. 273-278.
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هەروەهــا ئــەو بەڵگەیەمــان بەدەســتەوەیە كــە بــۆ رەتدانــەوەی بۆچوونــە 
یارمەتیمــان دەدات. چونــك  بــە كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــی  تایبــەت  كۆنەكــەی 
جووتیــاران لــە خاكــە هــەژارەكان و الوازەكانــدا بەكاریدەبــەن، لەتــەك رەچاوكردنی 
ئــەوەی ئاگــرەكان لــە ژێــر كۆنترۆڵدابــن. ئــەوان ژمارەیەكــی زۆر لــە تەكنۆلــۆژی، 
بــە كــۆدی ئاژەڵــی و رووەكییــەوە، بــۆ یارمەتیدانــی ژیانــی سرووشــتیی رووەك، 
ــدا  ــە چێنراوەكان ــە كێڵگ ــاك ل ــی خ ــی بەپیتبوون ــۆ زیادكردن ــەوە و ب ــۆ نوێبوون ب
بەكاردەبــەن. كاتــێ كەموكورتــی هەبێــت لــە زەویدا، ئەوا خولــی جێگۆڕكێكە كورت 
دەكرێتــەوە، بــە بەكارهێنانــی تەكنەلۆژیــای زۆر، لەتــەك بەكارهێنانــی هێــزی كاری 
پتــر لــە كارەكانــی وەكــو البردنی گژوگیــا زەرەرمەنــدەكان و بەكارهێنانــی بنەتۆوی 
دانەوێڵــەی جۆراوجــۆر و شــتی زۆری دیكــەی لــەو بابەتە.98دیــارە پێوەندیــی لــە 
نێــوان كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــێ و چڕیــی دانیشــتوانی نزمــدا، بــۆ فاكتەرگەلــی 
مێژوویــی نــەك ئیكۆلــۆژی دەگەڕێتــەوە. ئەمــە لــە بەشــێك لــە هــەردوو ئەمەریــكا، 
لە ژمارەی دانیشــتوانی دوای كۆڵۆمبســدا رەنگدەداتەوە. )پێدەشــتەكانی ئەمازۆن 
كــە ئەمــڕۆ ژمــارەی دانیشــتوانی نزیكــەی ملیۆنێكــە كــە رەنگــە لــە 1492دا، حەوت 
ئەوەنــدەی ئــەم ژمارەیــە بووبێت(.99لــە بەشــێكی دیكــەدا، گــوزارش لــەو حەقیقەتە 
پشــتگوێخراوە دەكات كــە جووتیــاران لــە زۆربــەی هەرێمەكانــدا، لــە كێڵگــە گــەورە 
ــەكان  ــە باش ــە زەویی ــان ل ــتەهێڵدا، مەڕومااڵتی ــی راس ــی ناوچەكان ئەمەریكییەكان
دوورخســتەوە، ئەمەیــش دەرفەتێكــی بــۆ ســەرهەڵدانی ئامارگەلــێ رەخســاند، 
گــوزارش لــە چڕیــی نزمــی دانیشــتوان بكــەن: ئیتــر مەڕومــااڵت شــوێنی مرۆڤیــان 
ــدا  ــە سپیپێســتەكان تیایان ــەی ك ــەو هەرێمان ــان پرۆســە رووی دا ل گرتەوە.100هەم

98. بڕوانە:
Wilken، Good Farmers: TraditionalAgricultural Resource Management in Mexico and Central America 
(1987)، also Nye and Greenland، The soil under shifting agriculture (1960)، Blaut، “The ecology of 
tropical farming sysrems” (1963).
99. Denevan، The Native Population of the Americas in 1492 (1976).

         Cockburn and Hecht، The Fate of the Forest (1989). :100.بڕوانە
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نیشــتەجێ بــوون، لــە ناوچەگەلــی دیكــە لــە ناوچەكانی راســتەهێڵ. لــە ئەفەریقیادا 
ــەوە  ــێ ب ــە ناب ــەن ك ــڕەو دەك ــە كشــتوكاڵ پێ ــاران شــێوازگەلێ ل ــەی جووتی زۆرب
ــەی  ــە پەراوێزان ــەو هەرێم ــە ل ــن، جگ ــتوكاڵیی جێگۆڕكێ ــە كش ــن ك وەســف بكرێ
وەكــو دەوروبــەری چیــاكان و زەوییــە نیمچــە چــۆڵ و خاپــوورەكان نەبێ.101ئەمانــە 
ــەی شــیرینی  ــە بەتات ــێ جــار سیســتمگەلی كشــتوكاڵیی دیكــەی، وەكــو گۆل گەل
ــان  ــەراو ی ــان كشــتوكاڵ ب ــەكان ی ــی درەخت ــی نەمام نیمچــە هەمیشــەیی و چاندن
كشــتوكاڵیی تێكــەڵ بەكاردەبــەن، یاخــود بریتیــن لــە سیســتمگەلێ تیایانــدا 
مــاوەی كشــتوكاڵی مــاوەی بــوار تێدەپەڕێنێــت، هەروەهــا تیایانــدا پارێــزگاری لــە 
بەپیتبــوون دەكرێــت، لــە رێگــەی چەندیــن پراكتیزەكردنــی جۆراوجــۆرەوە، لەوانــە 
بەكارهێنانــی كــۆدی ئاژەڵــی و رووەكــی. وەلــێ ئــەو گشــتاندنەی گرنگتــرە، بریتییە 
لــەم شــتە ســادەیە: لــە هــەر شــوێنێكدا راماڵیــن و داخورانــی خــاك و برســێتی 
ــە  ــی فەرهەنگــی ل ــە هۆكارگەل ــوزارش ل ــەوە گ ــوو، ئ ــر هەب و كشــتوكاڵیی هەژارت
مێــژووی نــوێ، یــان لــە مێــژووی كۆلۆنیالیســتی دەكات و گــوزارش لــە الیەنگەلــی 
كەموكورتیــی پەنهــان لــە كشــتوكاڵی لــە ناوچەكانــی راســتەهێڵ نــاكات، هەروەهــا 

گــوزارش لــە نەزانییەكــی تەكنەلــۆژی نــاكات لەالیــەن جووتیارانــەوە.

هەنــدێ لــە مێژوونووســان چەنــد تیۆرێكــی جۆراوجــۆر دەهێننــەوە، لــە ســەر 
شــێمانەی كەمیــی بەرهەمهێنانــی خــۆراك لــە ناوچــە شــێدارەكانی راســتەهێڵدا، بــە 
شــێوەیەكی گشــتی و ئەفەریقیــا بەتایبەتــی. هەندێكیــان ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، 
ئەفەریقیاییــەكان توانســتی ئەوەیــان نەبــووە، تەنانــەت لــە هەرێمــە شــێدارەكانی 
ناوچەكانــی راســتەهێڵدا كشــتوكاڵ بكەن، تا ئــەوەی لەالیــەن نائەفەریقیاییەكانەوە 
ــە شــێوەكانی  ــووەوە. یەكێــك ل ــە كیشــوەرەكەیاندا باڵوب ــا داهێنــرا و ل تەكنەلۆژی

101. ئــەو ناوچــە پەراوێزانــە زۆربەیــان بریتیــن لــە هەرێمگەلــێ كــە كشــتوكاڵیان تیــادا دەكرێــت، بــە باشــتری دەزانــن لــە 
سیســتمێك كەمتــر چــڕ بێــت لــە بەكارهێنانــی زەویــدا، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی كۆمەڵگــە مرۆییــەكان لــە زەوییــە نوێــكان 

دوورخرانــەوە، لــە رێگــەی هێزگەلــی مێژووییــەوە كــە لــە بنەڕەتــدا بریتیــن لــە كۆلۆنیالیســتان.
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ــەزار ســاڵ  ــە 2000 ه ــر ل ــە پت ــەوە دەكات، كاری ئاســن ل ــای ئ ــەم باســە ئیدع ئ
لەمەوبــەرەوە هێنراوەتــە ئەفەریقیــاوە، رەنگــە لــە رێگــەی رۆمانەكانــەوە بووبێــت 
چارەســەری  هەبــوو،  ئەوەیــان  توانســتی  ئەفەریقیاییــەكان  ئەوســا  تەنــێ  و 
دارســتانەكانی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بكەن.102چونكــە كشــتوكاڵی جێگۆڕكــێ لــە 
ئەوروپــای كۆنــدا، بــە ئامێــری بەردیــن جێبەجێكــراوە و چونكــە كارەكانــی ئاســن 
ــەری  ــەربەخۆ - دەوروب ــی س ــە دوای داهێنان ــەریهەڵدا - رەنگ ــادا س ــە ئەفەریقی ل

ســاڵی 800ی بــەر لــە زاییــن یــان بــەر لــەوە، ئــەم تیــۆرە بــە باتــڵ دادەنێــت.

تیۆرێكــی ســەیرترمان هەیــە، لــە ســەر ئــەو راســتییە بونیاتنــراوە كــە هەنــدێ 
لــە دانەوێڵــەی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا، بــەر لــە دوو هــەزار ســاڵ لــە 
نــاو خۆرهەاڵتــی ئەفەریقیــادا باڵوببــووەوە. هەنــدێ لــە مێژوونووســەكان جەخــت 
ــە  ــوە ل ــەكان نەیانتوانی ــەوەی ئەفەریقیایی ــەوەی ئ ــەر زیندووكردن ــە س ــەن، ل دەك
دارســتانەكانی ناوچەكانــی راســتەهێڵدا كشــتوكاڵ بكــەن، تــا ئــەوەی دانەوێڵەكانــی 
ناوچــەی راســتەهێڵ لــە ســەر دەســتی نائەفەریقیاییــەكان راســتكرانەوە، تــا 
لــە دارســتانەكانی ئەفەریقیــادا بــە كەڵكــی كشــتوكاڵ بێن.103لــە ماوەیەكــی 
دوورەوە زانــراوە، ئەفەریقیاییــەكان هەســتان بــە راســتكردنەوەی ژمارەیەكــی 

102. وەكــو نموونەیــەك بــۆ دوو مۆدێلەكــەی J. M. Roberts مێژوونــووس لــە ئۆكســفۆرد لــە كتێبــە بەناوبانگەكــەی 
لــە ســەر مێــژووی جیهــان (son history of the world) ئــەم راگەیاندنــە باڵودەكاتــەوە كــە بەڵگەیــە بــۆ 
ــی  ــكا] بریت ــە ئەفری ــتەهێڵ ل ــی راس ــە ناوچەكان ــن [ل ــەوەی كاری ئاس ــۆ باڵوبوون ــەورە ب ــی گ ــە گرنگی ــی “رەنگ نەزان
بێــت لــەو جیاوازییــەی لــە كشــتوكاڵدا دروســتیكرد. ئیتــر وایكــرد چوونەنــاوەوەی دارســتان بڕەخســێت، كێاڵنــی نوێــی 
ــە ئاســیاوە...(...ئەمە كەڕەتێكــی  ــی كشــتوكاڵی ل ــەی نوێ ــە گەیشــتنی دانەوێڵ ــرێ ببەســترێتەوە ب ــە دەك زەوی. )ك
ــە  ــوەرەكە بریتیی ــژووی كیش ــەی مێ ــی دەكات. زۆرب ــەی ئەفریكای ــی ژینگ ــەری گرنگ ــەری دیاریك ــنیازی فاكت دی پێش
  ]”p. 511-512)(.ــوە ــەی نوێ ــە كاری ئاســن و دانەوێڵ ــەوە [ب ــە دەرەكییەكان ــەدەم كاریگەریی ــن ب ــە داســتانی هات ل
جووتیــارە ئەفریكاییــەكان وەكــو ئەوانــی دی لــە ئەوروپــا و چەندیــن هەرێمــی دیكــە، كاری كشــتوكاڵییان دەكــرد بــە 
بەكارهێنانــی ئامێرگەلــی بەردیــن، بــەر لــە بەكارهێنانــی ئاســن و بەردەوامبــوون لــەوەدا كاتــێ دەســتكەوتنی ئاســن. لــە 

ــە:  ــە، بڕوان ــە نموون ــو. ب ــكای ناوچەكانــی راســتەرەهێڵدا ئەســتەم ب ــە ئەفری چاخــی كاری ئاســن ل
Wai-Andah، “West Africa before the seven century” (1981) and Sinclair، “Archeology in Eastern 
Africa، (1991).

103. بە نموونە، بڕوانە:
Roberts (note 53 above)، also Irwin، “Sub-Saharan Africa،” in Garraty and Gay، eds. The Columbia 
History of the World (1981)، p. 299.
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ــە  ــی ناوچــە شــێدارەكانی راســتەهێڵ و ب ــۆ هەرێمەكان ــان، ب ــە دانەوێڵەكانی زۆر ل
ــی  ــە كااڵی خۆراكی ــەوێ ب ــە ل ــیرین ك ــەی ش ــە پەتات ــك ل ــراوی جۆرگەلێ دیاریك
ســەرەكی دادەنرێت.104ئــەم دوو بۆچوونــە پووچــەی تیــۆری باڵوبوونــەوەە، وەكــو 
بڵێــی بەســتراونەتەوە بــە بۆچوونێكــی گرنگــی كۆلۆنیالیســتییانەوە، بە پاســاوێكی 
گرنــگ بــۆ سیســتمی رەگەزپەرســتی لــە باشــووری ئەفەریقیــادا دادەنرێــت. 
ــاڵ  ــە پ ــەندووەكان ل ــە گەشەس ــە ئەفەریقیایی ــە، فەرهەنگ ــە پێیوای ــەم بۆچوون ئ
ــاو كیشــوەرەكەدا فــراوان  ــە ن ــەرەو باشــوور ل ــدا، ب كشــتوكاڵ، بازرگانــی و واڵتان
ــە هــۆی  ــە، ئەویــش ب ــە رووی مێژووییــەوە بۆچوونێــك و بڕوایەكــی كۆن ــوون، ل ب
سرووشــتی ناهەمــواری الیەنــی راســتەهێڵی كیشــوەرەكەیە كــە لــە بــەردەم 
رۆیشــتن بــەرەو باشــووردا ببــووە ئەســتەنگ. بەپێــی بۆچوونــە پووچەكــەی ئــەم 
بۆشــاییە )بڕوانــە بەنــدی یەكــەم( نەگەیشــتنە )زۆربــەی( باشــووری ئەفەریقیــا، لە 
ــان كۆنتــرۆڵ كــرد و الیەنگرانــی بیرۆكــەی  كاتێكــدا ئەوروپاییــەكان ئــەم هەرێمەی
بااڵدەســتیی سپیپێســتەكان لــە باشــووری ئەفەریقیــا ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، 
ــە،  ــەم هەرێم ــتن ب ــۆ گەیش ــتەكان ب ــتربوونی سپیپێس ــای لەپێش ــەر بنەم ــە س ل
ــەوەی  ــۆ ئ ــە، ب ــان هەی ــی سیاســی و ئابووریی ــە سپیپێســتەكان ماف ــەوەی گوای ب
ــە  ــی كشــتوكاڵی ل ــە راســتیدا گەالن ــا.105 ل ــی باشــووری ئەفەریقی ــە خاوەن ــن ب بب
ئەفەریقیــادا، هــەر لــە هــەزاران ســاڵەوە فراوانبــوون، چونكــە كنەكارییــە نوێــكان 
ــاڵ  ــەزار س ــێ ه ــەم س ــتان، الی ك ــی دارس دەریانخســتووە، هەرێمــە باراناوەكان
لەمەوبــەرەوە، جووتیــاران تیایــدا نیشــتەجێ بوونــە، بۆیــە یەكــەم سپیپێســتەكان 

ــا. ــووری ئەفەریقی ــتنە باش نەگەیش

104. بە نموونە، بڕوانە بە كاری كاسیكیی:
Irvine، A Textbook of West African Agriculture (1934)، Coursey، Yams (1967).
ــەاڵت و  105. بەپێــی، Jones, The European Miracle (1981 “گەالنــی رەشپێســت...تا ئێســتا بــەرەو رۆژه
باشــوورۆ بــەرەو ناوچەكانــی بســتەبااڵكان و بوشــمان دەڕۆن، كاتــێ جووتیــارە هۆڵەندییــەكان لــە ســییەكانی 
 Roberts The Hutchinson :ــە ــا بڕوان ــرد” )p.155(.هەروەه ــان ك ــوور كۆچی ــەرەو باك ــدا ب ســەدەی نۆزدەیەم

     History of the World (1987)، p. 178
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جۆرێكــی دی لــە بۆچوونــی پڕوپوچــی سرووشــتی خراپی ناوچەكانی راســتەهێڵ 
ــتنەیە  ــەو تێگەیش ــش ئ ــت. ئەوی ــادە دەكرێ ــادا پی ــەر ئەفەریقی ــە س ــە ب ــە ك هەی
ــادا،  ــتەهێڵی ئەفەریقی ــی راس ــە ناوچەكان ــن ل ــی بارانباری ــی تێكڕاكان ــە جیاوازی ك
بــە شــێوەیەكی وێرانكــەر یەجــگار بــەرزە، تــا ئــەو رادەیــەی، لــە كاتگەلــی 
دیاریكــراوی بــەر لــە ســەردەمی كۆلۆنیالیســتیدا، بــە شــێوەیەكی جێگیــر، رێگــەی 
بــە كاری كشــتوكاڵی نــەداوە، هەروەهــا قاتوقــڕی باڵوبۆتــەوە. ئەمــە دەبێتــە هــۆی 
كۆمەڵێكــی جۆراوجــۆر لــە باســوخواس، لــە ســەر داكەوتوویــی ئەفەریقیــا. هەنــدێ 
لــە مێژوونووســان پێیانوایــە، )لــە نێوانیانــدا فیلیــپ كورتیــن( كــە ئاراســتەیەكی 
بنەڕەتــی هەبــووە، بــەرەو جموجوڵــی دانیشــتوانەكەی و بازرگانیــی ناوخۆیــی 
كۆیلــە، ســەبارەت بەوانــی دی )لــە هەموویــان راشــكاوانەتر باســی ئەمــەی 
كردبێــت جۆزێــف میلــەرە( كــە دڕندەیــی و هەروەهــا مرۆڤخــواردن هەبووە.106ئــەو 
بــە  ئەفەریقیاییــدا،  ئەوروپاییــی  مێــژووی ســێنترالیزمی  لــە  مێژوونووســانەی 
ــەی  ــە زۆرب ــەكان ل ــە ئەوروپایی ــەم ك ــان دەب ــا” ناوی ــەی رەه ــی “قوتابخان خاوەن
ــێ  ــا ب ــی ئەفەریقی ــە نوێكان ــی و كێش ــەر كۆیایەت ــە س ــیارەتییەكانیان ل بەرپرس
بەریدەكــەن، ئەویــش لــە رێگــەی دۆزینــەوەی راڤەكردنــەكان بــۆ وەهــا پرســگەلێك 
ــە.  ــدا هەی ــەی ئەفەریقیایی ــە ژینگ ــار ل ــێ ج ــادا و گەل ــودی ئەفەریقی ــاو خ ــە ن ل
مێژوونووســانی پەرجــووی ئەروروپــی بــە رێكوپێكــی ئــەو باسوخواســانە بــۆ 
بــەراوردكاری بەكاردەبــەن. ئەوەتــا حاڵەتــی گۆڕانــی تێكــڕای  مەبەســتگەلی 
بارانباریــن كــە لــە گشــت هەرێمــە نیمچــە بیابانییەكانــدا، بــە ناوچــەی كەناریشــەوە 
ــە  ــەكان ل ــا پێدەشــتە مەزن ــادا و هەروەه ــە ئەفەریقی ــەكان ل ــە باشــووری بیابان ل
ناوەڕاســتی ویایەتــە یەكگرتــووەكان و ناوچــەی ئەســتبس لە روســیا و شــوێنگەلی 
دیكــەدا، بــە كێشــەیەكی ترســناك دادەنرێــت. ئەفەریقیــا بــێ هاوتــا نییــە. دیــارە 

106. Curtin، Economic Chango in Pre-Colonial Africa (1975)، Curtin، The Rice and Fall of the 
Plantation Complex (1990)، Miller، Way of Death (1988).
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ئــەو ناوچانــەی شــێدارترن لــەو كیشــوەرەدا، كێشــەیەكی تایبەتیــان لــە ئاڵۆزیــی 
كەشــوهەوادا نییــە. ئــەوە بۆچوونــی پڕوپوچــی مێژوونووســانە و ئــەوە تەقلیدیــە و 
ســەر لەنــوێ دوای قاتوقڕییــە نوێكــەی ســۆدان و كەنــار زیندووكراوەتــەوە. ئەمــەی 
دواییــان گــوزارش لــە وشكەســاڵی لــە هەرێمەكــەدا نــاكات. بەڵكــە گــوزارش 
ــە  ــاوەی كۆلۆنیالیســتییەوە ب ــە م ــان ل ــی دەكات كــە زۆربەی ــە كێشــەگەلی مرۆی ل
میــرات ماونەتــەوە كــە بوونــە بــە كارەســات، كاتــێ خولــی بارانباریــن بــە قۆناغــە 

ــوو.107 ــاڵییەكانیدا رەتدەب وشكەس

ــی راســتەهێڵ  ــە ناوچەكان ــەو باسوخواســانە، بەشــەكانی دیكەیــش ل هەمــان ئ
دەگرنــەوە. دەبینیــن لــە ئاســیای باشــوور و باشــووری خۆرهەاڵتــدا، كشــتوكاڵیی 
بــەردەوام و ســەقامگیر لــە زەوییــە یەجــگار بەپیتــەكان و كشــتوكاڵیی جێگۆڕكــێ 
و تەنانــەت نەمامــی درەختــەكان دەبینیــن لــەو زەوییانــەی كەمتــر بەپیتــن. دیــارە 
ئەزموونــی كۆلۆنیالیســتی لــە مــاوەی دوو ســەدەی رابــردوودا، تــا رادەیــەك 
وێنەكــەی شــێواندووە، چونكــە جموجووڵــی دانیشــتوانی و زۆربوونــی دانیشــتوانی 
بــەرز لــە هەنــدێ لــە ناوچەكانــدا هەبــووە، ئەمــەو جگــە لــە شــێواندنی سیســتمە 
كشــتوكاڵییەكان، بــە هــۆی كەمیــی زەوی و گوشــاری ناژینگەیــی دیكــەوە. 
ــە  ــە ژینگــە: ئەویــش ئەوەی ــە ســەبارەت ب ــەم گشــتاندنەمان هەی ــێ هێشــتا ئ وەل
ــی الوازی كشــتوكاڵی  ــای وزەگەل ــە مان ــی راســتەهێأ، ب ــی ناوچەكان بارودۆخەكان

نییــە.108
107.  Wisner and Mbithi، “Drought in Eastern Kenya” (1974)، Wisner، Powe and Need in Africa (1989)، 
O’Keefe and Wisner، “African Drought: The State of the Game” (1975).
108. لێــرەدا هەمــان ئــەو باسوخواســانە پیــادە دەكرێــن و بــۆ كشــتوكاڵی لــە نیــوەی رۆژئــاوای گــۆی زەویــدا، پێویســت 
بــە هیــچ مەرجێــك نــاكات. لــە بەشــگەلێكی یەجــگار دیاریكــراو لــە دارســتانەكانی ناوچەكانــی راســتەهێڵ لــە باشــووری 
ئەمەریــكادا ژینگەكــە بــە الواز دادەنرێــت، وەكــو دەرەنجامێــك بــۆ بارودۆخــی جیۆلۆجیــی ناوخۆیــی )ئــەو بەردانــەی 
دەبنــە هــۆی بوونــی لیتــە خــاك لــە هەنــدێ لــە ناوچەكانــدا بــێ پیتــن و لــە هەنــدێ ناوچــەی دیكــەدا لمــە( ئەمەیــش 
ــێ  ــەكان(. وەل ــی درەخت ــان نەمام ــتوكاڵییەكان )ی ــە كش ــی دانەوێڵ ــتمگەلی جێگۆڕكێ ــی سیس ــۆی بونیاتنان ــووە ه ب
ئــەو ناوچانــە لــەم دابەشــكردنەی ئێســتا بــۆ ژینگەكانــی ناوچەكانــی راســتەهێی دارســتان ریزپــەڕن. بــە شــێوەیەكی 
گشــتی، راماڵینــە گەرورەكانــی دارســتانەكانی ناوچەكانــی راســتەهێڵ لــە ئەمــازۆن و گینیــا، ناوچەگەلــی كشــتوكاڵیی 
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ئــەی دەربــارەی دژە تیۆرەكــە چــی، كــە بریتــی بــوو لــەوەی ناوچەكانــی 
راســتەهێڵ بــە بەپیــت و دەوڵەمەنــد دادەنرێــن؟ ئــەم تیــۆرە لــە ســەر ئاســتێكی 
فــراوان، تــا ناوەڕاســتی ســەدەی نۆزدەیــەم پەســەند بــوو. هەروەهــا ئــەم 
ــە  ــانی ل ــە ئاس ــەری زەوی ب ــرێ ب ــەوەی دەك ــەر ئ ــتییە: لەب ــە سرووش دەرەنجام
ــاكات  ــر پێویســت ن ــت، ئیت ــی راســتەهێڵدا دەســتەبەر ببێ كەشــوهەوای ناوچەكان
مــرۆڤ هــەوڵ بــۆ دەســتەبەركردنی بژێــوی بــدات، بۆیــە ئــەوان دواتــر پێشــناكەون. 
ئــەم باسوخواســە لەتــەك تیۆرگەلــی دیكــەدا تانوپۆكــران. بــاكل بــوو كــە وەهــا 
ــە  ــەم ل ــزی بەشــی یەك ــە پەراوێ ــێ ماركــس شــتی دیكــەی ل تیۆرێكــی دانا.109وەل
“ســەرمایە”دا داڕشــت كــە تۆكمەتــرە و هیــچ بوارێــك بــۆ گومــان ناهێڵێتــەوە كــە 
هەرێمەكانــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بــەرەو ســەرمایەداری گەشــە ناكــەن، چونكــە 
“سرووشــت لێــرە ســەخاوەتمەندە...هیچ زەرورەتێــك بە ســەر مرۆڤدا ناســەپێنێت، 
ــە،  ــەم قسەلەســەركردنە كورت ــارە ئ ــدات.110وا دی ــە خــۆی ب ــەوەی گەشــە ب ــۆ ئ ب
ــردەوە:  ــەم پرســیارەی روونك ــس ئ ــدا مارك ــە تیای ــەم ك ــەی یەك ــە بۆن ــە ل بریتیی
بۆچــی هەرێمــە شــێدارەكانی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بــە ئەفەریقیــاوە، وەكــو 

ــرد. ــەیان نەك ــا گەش ئەوروپ
ــاوی  ــی بەرچ ــتوان و زۆریبوون ــارەی دانیش ــی ژم ــی كەمی ــەوە و بەتایبەت ــی فەرهەنگیی ــی مێژووی ــۆی فاكتەرگەل ــە ه ب
ــی  ــەك كشــتوكاڵیی جێگۆڕك ــااڵت ن ــەی مەڕوم ــە راســتیدا، كێڵگ ــی دروســتكرد. ل ــەوە جێگۆڕكێ ــی مەڕومااڵت كێلگەكان
ئەوەبــوو بــووە هــۆی خراپبوونــی ژینگــەی كشــتوكاڵی لــە مــاوەی درێژخایــەن لــە هەرێمەكانــی ناوچەكانــی راســتەهێڵدا، 
ــێ هیــچ جــۆرە بەرزەفتێــك، ئەویــش  بــە هۆی:)جووتیــارەكان بــە شــێوەیەكی فــراوان دارســتان دەســووتێنن و ب
ــای  ــە هــۆی گژژوگی ــی خــاك، ب ــە هــۆی خراپبوون ــەوەڕی بەدەســتهاتوو دەبێت ــەوەڕ. )2( ل ــەری ل ــی رووب ــۆ زۆركردن ب
وشــكی لەوەڕگــەوە كــە وەكــو دارســتانی ئەســڵی پارێــزگاری لــە ژینگــەی خاكەكــە نــاكات. بــە پێچەوانــەوە جووتیــارە 
ــۆ  ــدەدەن ب ــووتێنن و هان ــدا دەس ــی بچووك ــە ناوچەگەل ــێ ل ــراو و تەن ــی دیاریك ــر هەلومەرج ــە ژێ ــكارەكان ل جێگۆڕكێ
دووبــارە نەشــونماكردنی دارســتان. ئەگــەر دارســتان نەمایــە، ئــەوا رێوشــوێنەكانی ژیانیشــیان نەدەمــا. نابــێ لــە ســەر 
ــارە  ــتی جووتی ــتەهێأ، سەرزەنش ــێدارەكانی راس ــە ش ــە ناوچ ــوێنێك ل ــەر ش ــە ه ــتان ل ــی دارس ــی درەختەكان راماڵین

ــە: ــن. بڕوان ــكارەكان بكەی جێگۆڕكێ
Hecht and Cockburn، The Fate of the Forest (1989)، Blaut، “The Nature and Effects of Shifting 
Agriculture” (1963).
109  - Buckle، The History of Citlivization in England، 2nd ed.، (1913)، chap.

         Bowler، The Invention of Progress (1989)، pp. 28-29:هەروەها بڕوانە
110. Marx، Capital، vol. 1 (1976)، p. 513n.
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هێشــتا تــا ئەمــڕۆ، تیــۆری ناوچــە پــڕ لــە پیــت و بەرەكەتەكانــی راســتەهێڵ 
بەكاردەبرێــت، لــە هەنــدێ لــەو تیۆرانــەی هەوڵــدەدەن رێنیسانســی بــێ هاوتــای 
ئەوروپــا روونبكەنــەوە. پێموایــە هــەر منداڵێكــی ئەوروپایــی لــە ســەردەمی 
ئێمــەدا، كۆپییــەك لــە وێنــە جووڵەدارەكانــی بینیبێــت كــە خەڵكــە بەڕەچەڵــەك 
ــدا دانیشــتوون و  ــزی هیندی ــر دارێكــی گوێ ــە ژێ ــە ل ــت، ك دانیشــتوانەكەی بینیبێ
ــارە  ــت. دی ــەریاندا ببارێ ــە س ــواردن ب ــوون خ ــی ئەوەب ــەوە چاوەڕوان ــە ئۆقرەیی ب
ئەمــە ئاســەواری بیرۆكەكانــی كاتــە بەســەرچووەكان، یــان تیۆرێكــی نادیــار 
و ناوەڕۆكــی نییــە. ئیریــك جۆنــز تیــۆری ناوچــە بەپیــت و بەرەكەتەكانــی 
راســتەهێأ، لــە پەرجــووی ئەوروپاییــدا بەكارنابــات. )لــە خۆرئــاوای ئەفەریقیــادا 
“ژیــان ئاســان بوو”(111هەروەهــا ناوبەنــاو لەالیــەن ئــەو ماركســییانەوە بەكاردێــت 
كــە تەبــان لــە ســەر وتارەكــەی ماركــس، لــە قســە لەســەركردنەكەی كــە پێشــتر 
ــی تیــۆری ناوچــە بەپیــت  ــەوە نەبێــت قەبوڵنەكردن ــاز ب هێنراوەتەوە.112رەنگــە نی
و بەرەكەتەكانــی راســتەهێڵ روون بكرێتــەوە، چونكــە - هەروەكــو بینیمــان - 
چەندیــن كــەڕەت توێــژەران پێداگرییــان لــە ســەر هەژاریــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ 
كــردووە، ئــەم ناوچانــە بەبۆچوونــی ئــەوان خــراپ و وشــكانیین. مانایــەك نابینیــن 
لــە بۆچوونــی یەكــەم یــان دووەمــدا و دەبینیــن هەردووكیــان بــۆ هەمــان ئامانــج 
ــەوە،  ــە رووی مێژوویی ــەوەی ل ــە دەرخســتنی ئ ــە ل ــش بریتیی ــن: ئەوی بەكاردەبرێ

هەرێمەكانــی ناوچەكانــی راســتەهێأ، لــە پلەیەكــی نزمتــردا دێــن.

ــی  ــر بنەماگەل ــە كشــتوكاڵ دەكات جێگۆڕكــێ بێــت و دوات ــكادا وا ل ــە ئەفری ــی زەوی ل 111. بەپیتوبەرەكەتــی و فراوان

سســت و الواز دەبینیــن واڵتانــی لەســەر بونیــات دەنرێــن. رەنگــە وەهــا شــتێك راســت بێــت، ســەبارەت بــە كشــتوكاڵی 
ریشەكێشكردن و سووتاندن«، John Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 27 )“ریشەكێشكردن و سووتاندن” 

بریتییــە لــە كشــتوكاڵی جێگۆڕكــێ(. 
ئــەوە،  وێــڕای   Laibman، “Modes of Production and Theories of Transition” (1984)، p. 284  .112

باسوخواســە هەمەكییەكــەی Laibman بەهیــچ جــۆرێ بریتــی نییــە لــە ســێنترالیزمی ئەوروپــا.
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لــە كۆتاییــدا، دێینــە ســەر ئــەو تیــۆرەی ئیدعــای باڵوبوونەوەی نەخۆشــییەكان، 
لــە ژینگــەی ناوچەكانــی راســتەهێڵدا دەكات كــە ئەمەیــش پرۆســەی گەشەســەندنی 
مێژوویــی خــاو دەكاتــەوە یــان رایدەگرێــت و قەدەغــەی دەكات. هەنــدێ لــە 
مێژوونووســان دوای رەچاوكردنی ئەفەریقیا بەتایبەتی، گەشــەیان بەم باسوخواســە 
ــادەی  ــی راســتەهێڵدا پی ــی ناوچەكان ــە ســەر هەرێمەكان ــی دی، ب ــێ ئەوان دا. وەل
ــە پشــتی  ــەوە هۆكارێكــی ســەرەكییە ل ــز، ئ ــك جۆن ــە ئیری دەكــەن. ســەبارەت ب
بەردەوامیــی دواكەوتــن لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا، بــە بــەراورد لەتــەك ئەوروپــادا. 
ــە پێشــتر  ــی راســتەهێڵ ك ــی ناوچەكان ــە خراپەكان ــۆری هەرێم ــو تی ــە وەك چونك
باســكرا، ئــەم تیــۆرە لــە فیكــری ئەوروپاییــدا بــە تەقلیــدی دادەنرێــت و ئەوەیــش 
راســتییەكی یەجــگار گرنگــە، بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لــە هــۆكاری بەردەوامیــی ئــەم 
تیــۆرە تــا ئەمێســتا و بەكارهێنانــی لــە مۆدێلــی پەرجــووی ئەوروپاییــدا تێبگەیــن.

تەقلیــدی،  باڵوبوونــەوەی  تیــۆری  ســەلمێنراوەكانی  بنەمــا  لــە  یەكێــك 
ــێ  ــەوەی گەل ــەی ئ ــە بیرۆك ــە ل ــان، بریتیی ــدا بینیم ــدی یەكەم ــە بەن ــو ل هەروەك
جــار نەخۆشــییەكان و شــتە شــەڕەنگێزەكانی دی، بــە شــێوازێكی پێچەوانــە، 
لــە ناوچــە نائەوروپاییەكانــەوە لــە ئەوروپــادا باڵودەبنــەوە. بۆیــە گەلــێ لــە 
توێــژەران )لــە نــاو یانــدا، بــاكل وەكــو نموونــە( گریمانــی ئــەوە دەكــەن، ناوچــە 
ــە نەخۆشــییە  ــێ ل ــە ســەرچاوەی سرووشــتی، بــۆ گەل نائەوروپاییــەكان بریتیــن ل
یەجــگار ترســناكەكان.113 هێشــتا ئــەم بۆچوونــە ســەلمێنراوە، لەناومانــدا بەرپایــە. 
ــەوە دەكات  ــی ئ ــدز، هێشــتا گریمان ــا ئەی ــەوە ت ــە تاعوون ــارە نەخۆشــییەكان ل دی
- چونكــە ئەمــە هەمیشــە بــە گریمانــە دادەنرێــت، چ بەڵگــەدار بێــت یــان نەبێــت 

113. Buckle، History of Civilization in England، vol. 1، 2nd ed. (1913)، p. 93:
ژینگــە گــەورەكان كــە ئەوروپایــان گرتــەوە لــە ماوەگەلــی جیــاوازدا لــە رۆژهەاڵتــەوە كــە بــە ســەرچاوەی ســەرەكییان 
ــە،  ــە ئەوروپــادا هەن ــەم نەخۆشــییە كوشــندانەدا كــە ئێســتا ل ــە نێــوان ئ دادەنرێــت كــە كوشــندەتربوون. بەڕاســتی ل
ــە واڵتانــی  بــە دەگمــەن یەكێكیــان دەبینیــن یەكــەم كــەڕەت لــەوێ ســەریهەڵدابێت و لەوەیــش خراپتــر ئەوەیــە كــە ل

ــاردە كــراون.  ــە ســەردەمی مەســیحایەتی و دوای ئــەوە هەن ــە ســەدەی یەكــەم ل ناوچەكانــی راســتەهێڵەوە ل
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- كــە لــە جیهانــی نائەوروپایییــەوە بێــت.114

راپۆرتەكانــی گەڕیــدە ئەوروپاییــەكان پشــتگیرییان لــە چینــی بااڵ، لــە كۆمەڵگە 
چەپەڵەكانــی دەرەوەی ئەوروپــا كــرد كــە ئــەم بۆچوونــە بنەڕەتییــە، لــە مــاوەی 
دوو ســەدەی هــەژدە و نــۆزدەدا بێــزاری دەكــردن. ئەمــە دیاردەیەكــی چینایەتــی 
و فەرهەنگــی بــوو پێكــەوە: دەردەكەوێــت رێگــە نامۆكانــی ژیــان هەردەبــێ 
ناتەندروســتبن. وەلــێ ئــەم بیروباوەڕانــە پاڵپشــتێكی گــەورەی لــە ســەدەی 
نۆزدەیەمــدا دەســتەبەر كــرد، كاتــێ ســامان و پرۆســەكانی نوێكردنــەوە لــە ئەوروپا 
ــە  ــەورە ل ــۆی باشــبوونێكی گ ــووە ه ــرد و ب ــە بەشــی زۆری(دا نەشــونمایان ك )ل
ــە  ــەورە دەكات، ل ــبوونێكی گ ــە باش ــوزارش ل ــتیدا، گ ــی تەندروس هەلومەرجەكان
ــواری  ــە ب ــكەوتن ل ــر پێش ــتی و دوات ــتیی گش ــوی و تەندروس ــی بژێ بارودۆخەكان
ــە رووی  ــەوە ل ــە چاكبوون ــە ئەوروپــا وا دەركــەوت كــە بریتییــە ل پزیشــكیدا. بۆی
ــە  ــەم هەڵەی ــا ئێســتایش ئ ــەوە. ت ــری خۆی ــەی غەی ــە پێچەوان تەندروســتییەوە، ب
بــاو و بــاڵوە. چونكــە واڵتــە تــازە گەشەســەندووەكان هــەژارن. چونكــە هــەژاری 
ــە  ــەوە ك ــە وا لێكدەدرێت ــە هەڵ ــێ ب ــت. وەل ــتیی دەردەداردا دێ ــەك تەندروس لەت
تێكچوونــی بــاری تەندروســتی، لــە ژینگــە سرووشــتییەكانی ئــەو هەرێمانــە، یــان 
لــە فەرهەنگــی دانیشــتوانەكانیان، نــەك لــە هەژارییــەوە هەڵدەقوڵێــت. بەڕاســتی 
ــەوە،  ــوێنەكانی دی باڵوبوون ــن و ش ــا و چی ــد و ئەفەریقی ــە هین ــییەكان ل نەخۆش
114. تیــۆری ئــەوەی كــە ڤایرۆســی HIV كــە مــرۆڤ تووشــی ئەیــدز دەكات، جۆرێكــە لــە نەخۆشــییە ئەفریكاییــەكان 
كــە دادەبارێتــە ســەر جیهانــی ئەوروپــی و رەنگــە ئەمــە نوێتریــن بۆچوونــی پڕوپــوچ بێــت لــە پێڕەویكــردن لــە تیــۆری 
كۆنبــاوی باڵوبوونەوەكــردن. ئەگــەر ئــەم ڤایرۆســە یەكــەم كــەڕەت لــە ئەفریــكادا ســەریهەڵدا یــان نــا، ئــەو پرســەی تــا 
ئێســتا یەكایــی نەبۆتــەوە، بۆچوونــە پڕوپوچەكــە جۆرگەلــی زۆری خراپــی بەخــۆوە گــرت، وەكــو بــڕوای )كۆنبــاوی( 
بونیاتنەنــراو لــە ســەر بەڵگــە كــە ئەیــدز لــە مەیموونــەوە بــۆ مــرۆڤ بــە هــۆی كاری سێكســیی سەیروســەمەرەوە لــە 
نــاو هــۆزە مغمــورە ئەفریكاییەكانــدا گوازراوەتــەوە. )راپۆرتێــك لــە ســەر ئــەم بۆچوونــە پڕوپوچــە پێشكەشــكرا لــە:

Shanoon and Pyle، “The Origin and Diffusion of AIDS، “1989.
بڕوانە بە رەخنەی ئەم پەڕەیەدا لە:

 Watts and Okello، “Medical Geography and AIDS،” 1990.
      R. C. and R. J. Chirimunta، AIDS Africa and mcism، 2nd ed.، 1989:هەروەها بڕوانە
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ــە  ــتییەكە ب ــەوە راس ــتر )ئ ــان پێش ــەدەیەكەوە ی ــە س ــا ل ــودی ئەوروپ ــێ خ وەل
شــێوەیەكی بەشــەكی لــە رێگــەی راســتییە دیمۆگرافییــەكان لــە تێكــڕای تەمەنــی 
ئەوروپایییــە ئاســاییەكان تــا ســەدەی هەژدەیــەم زانــراوە( پڕبــوو لــە نەخۆشــی.

لــە هەمــان ئــەو ماوەیــەدا، ناوچــە كۆلۆنیالــەكان فــراوان دەبــوون و روون 
ــن  ــە بووب ــان، رەنگ ــدا دەژی ــوێنە كۆلۆنیالەكان ــە ش ــەی ل ــەو ئەوروپایییان ــوو ئ ب
ــر  ــەی توندڕەوانەت ــەو حاڵەت ــان. ئ ــۆ بۆی ــی نەخۆشــیی نام ــری جۆرەكان ــە نێچی ب
ــتانی  ــە »گۆڕس ــەدا ب ــەو كات ــە ل ــا ك ــاوای ئەفەریقی ــە خۆرئ ــوو ل ــی ب ــوو، بریت ب
پیــاوی سپیپێســت« ناودەبــرا. لەوێــدا شــوێنی نیشــتەجێبوونە بچووكەكانــی 
كەنــار ئاســوودە نەبــوون - ئــەو ناوچــە كۆلۆنیالییانــەی، لــە هەرێمــە ئەفەریقیاییــە 
رووتەنــی و نیمچــە بیابانییــەكان كــە فــراوان نەببــوون، مەگــەر لــە كۆتایــی 
ســەدەی نۆزدەیەمــدا نەبــێ - وێــڕای ئــەو ئاســەوارە گەورانــەی بزاوتــی كۆیلــەكان 
)زۆربــەی لــەم نشــینگانەدا بــوون( كــە هەمــوو ئەمانــە، بارودۆخگەلــی نالەباریــان 
پێكدەهێنــا، ســەرەڕای بــڕوای ئەوروپاییــەكان بــەوەی كــە ســەرچاوەی كێشــەكە، 

ــا. ــاری خــودی ئەفەریقی ــە سرووشــتی نالەب ــە ل بریتیی

ــن،  ــی دەب ــەی نەخۆشــییە گرنگــەكان كــە تووشــی مــرۆڤ و ئاژەڵــی ماڵ زۆرب
مــەرج نییــە هــی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بــن، ئاوڵــە، گرانەتــا، هەوكردنــی ســی، 
دیفتریــا، ســوورێژە، تاعونــی لمــی، گوانــە پیســە115و نەخۆشــییەكانی دی كــە لــە 
ژینگــەی جۆراوجــۆردا هەنــە و توندیــی ئــەو نەخۆشــییانە لــە ژمــارەی دانیشــتوانی 
شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنێكی دی جیــاوازە، گــوزارش لــە بارودۆخگەلــی مرۆیــی وەكــو 
هــەژاری و شــلۆقی و شــتی لــەو بابەتــە دەكــەن، پتــر لــە هــەر شــتێكی دی. ئەمــە 
تــا رادەیــەك بــە راســت دادەنرێــت، تەنانــەت بەوەیــش كــە بــە »نەخۆشــییەكانی 
ناوچەكانــی راســتەهێڵی وكــو مەالریــا )كــە لــە راســتیدا بەكارهــات، بــۆ ئــەوەی 

Anthrax .115: نەخۆشییەكی ڤایرۆسییە، رەشە واڵخ تووشی دەبێت و بۆ مرۆڤیش دەگوێزرێتەوە. وەرگێڕ.
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ناوچەگەلــی دەرەوەی ناوچەكانــی راســتەهێڵ بە نییۆركیشــەوە بگرێتــەوە(. هەندێ 
لــە جۆرەكانــی مەالریــا لــە زۆربــەی كەشــوهەواكاندا، بەنــدن بــە ئــاوی وەســتاوەوە 
ــە ترســناكترن،  ــەی ك ــەراوەوە. شــێوەگەلی دی بەوان ــە كشــتوكاڵیی ب ــر ب و دوات
بەنــدن بــە بارودۆخــی دارســتانەكانی ناوچەكانــی راســتەهێڵەوە، وەكــو ئــەو 
ــە  ــد ل ــەك نەشــونمای برۆمای ــە لەت ــەو نەخۆشــییەیە ك مێشــوولەیەی هەڵگــری ئ
ســەر درەختەكانــدا زیــاد دەكات. راســتە ئــەو شــێوانەی مەالریــا، بەتایبەتــی بەندن 
بــە كشــتوكاڵی جێگۆڕكێــوە، لە ناوچە شــێدارەكانی راســتەهێڵدا. وەلــێ جووتیاران 
كاتێكــی تــا رادەیــەك كــەم لــە دارســتاندا بەســەر دەبــەن، ئەمــەو ئەگــەر هاتــو بــە 
راســتی دارســتانێك لــە ئارادابێــت. دواتــر ئــەوان گەشــە بــە جۆرێــك لــە بەرگــری 
ــا ناتوانێــت گردبوونەوەكانیــان تێكبــدات )بــەو جــۆرەی  دەدەن، لەتەكیــدا مەالری
بازرگانــی و ئــەو كەســانەی لــە ســوپای كۆلۆنیالیســتی و شــتی لــەم بابەتانــەدا، 

كۆمەڵگەكانــی بیانییــەكان وێــران دەكــەن(.

دوای لەبەرچاوگرتنــی گشــت ئــەم پرســانە، ئــەم پرســیارە راســت دەبێتــەوە: 
ــتی ناتەندروســتی  ــن »سرووش ــاوی بنێی ــا ن ــت ت ــتێك دەبێ ــە، ش ــا دوای ئەم ئای

ــت. ــر بێ ــەی نەخێ ــە وەرامەك ــی راســتەهێأ«؟ رەنگ ــی ناوچەكان هەرێمەكان

ســەرەڕای قەبوڵكردنــی ئــەم گشــتاندنە بــە شــێوەیەكی فــراوان، دەبینین هەندێ 
ــا  ــە ئەفەریقی ــەوەی ك ــەی ئ ــە بیرۆك ــدی پەیوەســتن ب ــە تون ــە مێژوونووســان ب ل
هەمیشــە و بــە شــێوەیەكی بــەردەوام بریتــی بــووە لــە شــوێنێكی ئالــوودە. ئەمــە 
بــە هۆكارێــك دادەنرێــت، بــۆ ئیدعــای پەراوێزبوونــی رۆڵــی ئەفەریقیــا لــە مێــژووی 
ــل،  ــەم ماكنی ــی ولی ــدا. بەپێ ــی جیهان ــژووی نوێ ــە مێ ــەم ل ــان الی ك ــان، ی جیه
نەخۆشــی پتــر لــە هــەر شــتێكی دی، لــە پشــتی مانــەوەی ئەفەریقیــادا بــە 
دواكەوتوویــی، لــە رەوتــی شارســتانیدا بــووە، كاتــێ بــە ناوچــە ســاردەكانی دیكــە 
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ــەن  ــەم بۆچوون ــری ئ ــە هەڵگ ــووەكان ك ــی مێژوون ــە بۆچوون ــەراورد بكرێت.116ب ب
- بەتایبەتــی كریتــن - خۆرئــاوای ئەفەریقیــا و ناوەڕاســتی كــە لــە ســەدەی 
شــانزەیەم و دواتــردا پڕبــوون لــە نەخۆشــییەكان، بریتییــە لــەو بەشــە گرنگــە لــە 
راڤەكردنــی راســتییەكان و چــۆن ئــەوەی ئــەم هەرێمــە لــە ئابووریــی كشــتوكاڵیی 
ــەوەی  ــری ئ ــە ب ــۆن ل ــەكان و چ ــۆ كۆیل ــەرچاوەیەك ب ــە س ــوو ب ــیدا، ب ئەتڵەس
ــە  ــەوە. گرنگ ــی مای ــە دواكەوتووی ــت«، ب ــی ئەتڵەســیدا »رابپەڕێ ــەك ئابووری لەت
ئــەم تیــۆرە لــە شــوێنی خۆیــدا دابنێیــن، ســەبارەت بــەو رووبەڕووبوونــەوە ناوبراوە 
لــە ســەرەتای ئــەم بەنــدەدا، لــە نێــوان مێژوونووســە ئەوروپایییــە تەقلیدیــەكان و 
قوتابخانــەی تێهەڵچوونــەوەی جیهانــی ســێیەم. توێــژەرە تەقلیدیــەكان )الی كــەم 
ئەوانــەی ســەر بــە قوتابخانــەی رەهــا بــوون( ئیدعــا دەكــەن، ژمــارەی دانیشــتوانی 
ئەفەریقیــا لــە ســەدەی شــانزەیەمدا كــەم و كۆچــەری بوونــە، هەروەكــو لــە رووی 
ــاردەی  ــن دی ــەوەی چەندی ــڕای باڵوبوون ــووە، وێ ــكەوتوو نەب ــتانییەوە پێش شارس
وەكــو پەالماردانــی كۆیلــەكان و بازرگانیــی كۆیلــە، وەكــو ســیماگەلی گرنــگ بــۆ 
ئــەم كۆمەڵگەیــە. ئەفەریقیــا لــەم ئاســتە نزمــە لــە شارســتانیدا گەشــەی نەكــرد و 
ئەویــش لــە بنەڕەتــدا بــە هــۆی باڵوبوونــەوەی ئــەو نەخۆشــییانەی تووشــی مــرۆڤ 
و ئــاژەڵ دەبــن، لــە پــاڵ فاكتەرگەلــی دیكــەی ژینگەیــی، لــەو جــۆرەی كــە پێشــتر 
باســكران. بۆیــە شــتێكی سرووشــتییە ئەفەریقیــا ببێــت بــە ســەرچاوەی بنەڕەتــی 
بــۆ كشــتوكاڵیی بەرپــا لــە ســەر كۆیلــەكان و هەروەهــا سرووشــتییە كــە بازرگانیــی 

كۆیلــە لــە كەتــواری ژیانــی ئەفەریقیاییــدا نەگۆڕێــت.

ژمــارەی  رەتدەكەنــەوە.  ئەوانــە  هەمــوو  ســێیەم  جیهانــی  مێژوونووســانی 
ــەواوی  ــە ت ــە ب ــوو ك ــە زۆرب ــی كۆیل ــە بازرگانی ــەر ل ــا ب ــە ئەفەریقی ــتوان ل دانیش
كیشــوەرەكەی لەناوبــرد و چەندیــن دەوڵــەت و شارســتانی وێرانكــرد و بــووە هــۆی 

116. McNeill، Plagues and Peoples (1976)، p. 43.
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چۆڵبوونــی گەلــێ لــە هەرێمــەكان لــە دانیشــتوان، دواتــر بــووە هــۆی دواكەوتنێكــی 
كارەســاتبار. بازرگانیــی كۆیلــە لــە بنەڕەتــدا گــوزارش لــە هێــزی ئەوروپــا دەكات، 
بــە بــەراورد لەتــەك كۆمەڵگــە ئەفەریقیاییەكانــی كەنــار لــە ســەدەی حەڤدەیــەم 
و دواتریــش، ئەویــش وەكــو دەرەنجامێــك بــۆ كێڵگــە ئەمریكاییــە ســوودبەرەكان 
ــە  ــەوەی ك ــتیی ئ ــن - و راس ــی دەكەی ــدا باس ــدی چوارەم ــە بەن ــۆرەی ل - بەوج
ــەوە،  ــەربازی و بازرگانیی ــە رووی س ــا، ل ــاوای ئەفەریقی ــی خۆرئ ــە بەهێزەكان واڵت
زۆربەیــان لــە كەنــارەوە دووربــوون. بــە هــۆی ئــەو كاولكارییــەی بازرگانیــی كۆیلــە 
و چۆڵكردنــی ناوچەگەلــی زۆرەوە، نەخۆشــی توندتــر بــوو كــە لــە بنەڕەتــدا 
كشــتوكاڵییان تیــادا دەكــرا )ئێســتا بوونــە بــە دارســتان و دەوەن( و شــەڕەكان 
ــدە  ــە، بەن ــەم وێرانكاریی ــی ئ ــی گرنگ ــد. نموونەیەك ــووری و...هت ــی ئاب و هەرەس
ــژەرە  ــەوە. توێ ــی ئەفەریقیایی ــیی خەواڵووی ــی و نەخۆش ــی تیس ــی تیس ــە مێش ب
ــە تیســی تیســی  ــەوە دەكــەن، نەخۆشــیی تووشــبوون ب ــەكان ئیدعــای ئ تەقلیدی
ــە كۆنــدا گەشــە بــە پــەروەردەی ئــاژەڵ و  ــە ئەفەریقیاییــەكان گــرت، ل رێگــەی ل
ئاژەڵــداری بــدەن و گەلــێ جــار بەشــداری لــە كزبوونــی مێژووییــدا دەكــرد. وەرامــم 
ــە نەخۆشــییەك،  ــە ل ــراوێ، بریتیی ــو تی ــی وەك ــە نەخۆشــیی خەواڵووی ــە ك ئەوەی
ئــەم نەخۆشــییە لــە رێگــەی ئاژەڵــە شــیردەرەكانەوە دەگوازرێتــەوە. كۆچــی 
دانیشــتوان بــووە هــۆی باڵوبوونــەوەی زەوی خــراپ و كۆمەڵێكــی زۆر لــە ئاژەڵــە 
ــی خــۆی،  ــە رۆڵ ــش ب ــرن. ئەمەی ــە نەخۆشــییەكە هەڵبگ ــە رەنگ شــیردەرەكان ك
ــدا مێشــی تیســی تیســی  ــووە هــۆی باڵوبوونــەوەی ئــەو بارودۆخانــەی كــە تیای ب
گەشــە دەكات. ئــەو پرســەی كــە بــووە هــۆی گۆڕینــی نەخۆشــیی خەواڵوویــی بــۆ 
نەخۆشــییەكی جێگیــر كــە خەڵكــی و مەڕومااڵت تووشــی دەبن، هەربۆیە گەشــەیان 
ــەوەی  ــەك ئاوەدانكردن ــر لەت ــە دژی دا و دوات ــری ل ــە بەرگ ــە ل ــە جۆرێكــی دیك ب
زەویــدا بــە نەخۆشــییەكی كوشــندە دانــرا، هــەر لــە كۆتایــی ســەدەی رابــردووەوە، 
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ــدێ  ــە هەن ــتوكاڵ، ل ــەكردنی كش ــەی گەش ــە رێگ ــەری ل ــە لەمپ ــەی ك ــەو پرس ئ
ــەوەی  ــەر ئ ــە س ــە ل ــەی زۆر هەن ــتكرد. بەڵگ ــادا دروس ــی ئەفەریقی ــە ناوچەكان ل
فراوانبوونــی  هــۆی  بــووە  گژوگیــادا،  و  دەوەن  ناوچەكانــی  لــە  فراوانبــوون 
ــە  ــبوون ب ــە تووش ــر ب ــیی مێشــی تیســی تیســی و دوات ــە نەخۆش ــبوون ب تووش
ــەی  ــی الوازی پێچەوان ــی و ئابووری.117بەڵگەیەك ــی كۆمەاڵیەت ــی و ناكامی نەهامەت
ئەمــە هەیــە، لــە ســەر مێــژووی بارودۆخــە تەندروســتییەكان لــە ئەفەریقیــادا و لــە 
نێــوان بەڕەچەڵــەك ئەفەریقیاییــەكان )و نــەك ســەردانكەرە كۆلۆنیالیســتەكان( و 
هــۆكار زۆرە وامــان لێــدەكات گومــان لــە الیەنداریــی گریمانــە میراتییەكانــی تیــۆری 
باڵوبوونــەوە لــەم پرســەدا بكەیــن. بەهــەر حــاڵ، ناتوانیــن بڵێیــن نەخۆشــی بریتیی 
بــووە لــەو هێــزە ســەربەخۆیەی لــە بــەردەم گەشــەكردن لــە ناوچــە ئەفەریقیاییــە 

ــتكرد«. ــتەنگی دروس ــە بیابانییەكاندا«ئەس ــی و نیمچ رووتەن

ئاسیای وشكوبرنگی سەركوتكار

ــژ و  ــتێكی درێ ــت. لیس ــە دادەنرێ ــرە ژینگ ــەورەی ف ــی گ ــە ناوچەیەك ــیا ب ئاس
ــن  ــان تایبەت ــە، زۆربەی ــەكان هەی ــە تەقلیدی ــە ژینگەیی ــە باسوخواس ــۆر ل جۆراوج
بــە بەشــێك لــە ئاســیا و بەشــەكانی دیكــە ناگرێتــەوە. لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا، 
ــوو و  ــادا باوب ــە جوگرافی ــی ل ــی ژینگەی ــێ چەندوچۆنی ــۆ ب ــی ب ــێوازێكی ئایین ش
ئامادەكردنــی راڤەیــەك بــۆ گشــت ئــەم جۆراوجۆرییــە، بــە كارێكــی بەجــێ هاتــە 
ــە  ــی سرووشــتیی جۆراوجــۆری ل ــە خــودا لەمپەرگەل ــە ك ــش ئەوەی بەرچــاو: ئەوی
ــە شــوێنێك و ســەرما  ــاوە، گەرمــا ل ــە جۆراوجۆرەكانــی ئاســیادا دان بــەردەم گەل
لــەوی دی و وشكەســاڵی لــە بەشــێكی دی. ئەمــڕۆ دەبینیــن لە ناو مێژوونووســاندا، 
نووســین لــە ســەر پەرجــووی ئەوروپایــی بــاوە، نــەك لــە ســەر ئــەوەی بــۆ 

117. بە نموونە، بڕوانە:
Giblin، “Trypanosomiasis Control in African History: An Evaded Issue?” (1990)، Turshen، “Population 
Growth and the Deterioration of Health: Mainland Tanzania، 1920-1960” (1987).
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ــە  ــە ل ــەوەی بریتیی ــە ســەر ئ ــێ ل ــە، وەل ــا بەرپای ــی ئەوروپ خەوشــە ژینگەییەكان
ــە ســەر  ــان چــەق ل ــاواز و جــودا، هەریەكەی ــی جی ــە بڕگــە و بڕیارگەل ــێ ل كۆمەڵ
ئەوروپــا دەبەســتێت و هــەر یەكەیــان بــۆ ماوەیەكــی دیاریكــراو لــە مێــژووی 
ــە كاتێكــی  ــا، ل ــە ئەوروپ ــان بەشــێك ل ــا ی ــارە ئەوروپ ــەوە. دی ــا دەگەڕێت ئەوروپ
دیاریكــراودا، لــە ســیفەتە ژینگەییــەكان »أ« و »ب« و »ج«دا، بــە ســەر 
ــەم  ــوزارش ل ــر گ ــە زیات ــەك ك ــە رێگەی ــان ب ــووە. ی گشــت ئاســیادا بااڵدەســت ب
جــۆرە لــە باسوخواســەكان بــكات، لەمپەرگەلــی ژینگەیــی لــە هەرێمێكــی ئاســیادا 
ــە هەرێمێكــی  ــی ل ــەوی دیكــەدا و ئەســتەنگگەلی ئایین ــی سیاســی ل و لەمپەرگەل

ــن. ــە باسوخواســی گشــتگردا دەبینی ــە جــۆرێ ل ــەدا و بەمجــۆرە ل دیك

لــە بــەر ئــەم هۆكارانــە، هەرگیــز گشــت تیــۆرە ژینگەییــە پســپۆرەكان بەســەر 
ــە  ــووە. ل ــادا دواكەوت ــەك ئەوروپ ــەراورد لەت ــە ب ــیا ب ــی ئاس ــەوە، ئەگەرچ ناكەم
بەشــی داهاتــووی ئــەم بەنــدە )»ئەوروپــای فێنــك«(دا، بــەرودوا مامەڵــە لەتــەك 
برگــە و بڕیــارە بەراوردكارییــەكان لــە ســەر كەشــوهەوا و شــێوەكانی زەوی و شــتی 

دیكــە، لــە بەشــی دواتــری ئــەم بەنــدەدا دەكــەم.

وەلــێ بەهەرحــاڵ، ئەمــڕۆ تیۆرێــك هەیــە بەنــدە بەمــەوە، پتــر بــەكار دەبرێــت، 
بەوجــۆرەی لــە ســەدەی رابــردوودا دەكــرا، ئەویــش ئەوەیــە كــە وەكــو كۆیــەك لــە 
رێگــەی بڕیارێكــی هەمەكــی و كارەســاتبار، مامەڵــە لەتــەك ئاســیادا دەكات. ئــەم 
تیــۆرە شــێوازگەلی جۆراوجــۆری بەخۆوەگــرت، بە ناوگەلی جۆراوجۆرەوە ناســراوە، 
لەوانــە »شــێوازی بەرهەمهێنانــی ئاســیایی« و »كۆمەڵگــەی هایدرۆلیكــی« و 
ــت،  ــۆرە ناكرێ ــەم تی ــێ جــار وا تەماشــای ئ ــی«. گەل »ســەركوتكاریی خۆرهەاڵت
بــەوەی نموونەیــەك بێــت بــۆ بــێ چەندوچۆنیــی ژینگەیــی، چونكــە بــە تەكنەلۆژیــا 
دەســت بــە باسوخواســەكەی دەكات، ئیدعــای ئــەوە دەكات، ئــەو كۆمەڵگانــەی لــە 
ســەر ئاودێــری )»هایدرۆلیكــی«( بونیاتنراون، ســیفەتگەلی دیاریكــراو و تایبەتیان 
هەیــە، رێگــە لــە گەشــەكردنی مێژوویــی دەگــرن. وەلــێ یەكێــك لــە رەگوریشــەی 
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ئــەو باسوخواســە ژینگەییــە. بریتییــە لــە ئیدعــای ئــەوەی، وشــكوبرنگی لــە 
ئاســیادا، ئاودێــری كــردووە بــە شــتێكی پێویســت. بۆیــە رەنگــە بپرســین، چــۆن 
وەهــا تیۆرێــك دەتوانێــت بــە ســەر ناوچەگەلێكــدا جێبەجــێ بكرێــت كــە بــە هیــچ 
ــۆ  ــە ئاســیادا وشــكوبرنگ نییــە. )ئیدعــای ئەمــە وەكــو راڤەكردنێــك ب جــۆرێ ل
ســتالینیزم لــە روســیای ســارد و شــێداردا دەكرێت(،118بــا لــەم دژوازییــە تێبگەیــن 
و دواتــر لــەوە حاڵــی بیــن، بۆچــی ئــەم تیــۆرە الوازە لــە گشــت شــێوازەكانیان و 
هەمەجۆرییەكانیــان كــە پێویســت بــەوە بــكات، بــە كورتــی چاوێــك بــە مێــژووی 

بیروباوەڕەكــەدا بخشــێنین.

نووســەرە ئەوروپاییــەكان لــە نیــوەی هــەزارەی رابــردوودا، روویــان لــە روانیــن 
بــە ئاســیادا كــرد، وەكــو كۆمەڵگەیــەك توانســتی گۆڕانــی تیــادا نەبێــت، هەروەهــا 
گەالنیشــی كۆتوبەندكراوبــن. بــا دوورتــر بڕۆیــن، ئەگــەر توێژینەوەمــان لــە ســەر 
ــەم  ــدا، ئ ــەك ســەدەی هەژدەیەم ــێ لەت ــرد، وەل ــاوەڕە ك ــەم بیروب گەشــەكردنی ئ
راوبۆچوونــە بــووە بەشــێكی گرنــگ لــە تیــۆری باڵوبوونەوە.119بــەر لــەم بیروبــاوەڕە 
بــەوەی بریتییــە لــە راســتییەكی ســەلمێنراو، كەمتــر پرســیار دەربــارەی دەكرێــت 
و هــەوڵ بــۆ راڤەكردنــی ئــەم »ســەركوتكارییە خۆرهەاڵتی«یــە خۆیەتییــە دراوە، 
بەوجــۆرەی لــە چەندیــن الیــەن لــە ئاییــن و نــەژاد و ژینگــەوە ناونــراوە. وا دیــارە 
لــە بنەڕەتــدا ئــەم بیروبــاوەڕە، بــە ســەر ئیمپراتۆریــی عوســمانیدا پیــادە كــراوە 
ــدێ  ــۆ ســەر هەن ــوو ب ــەو ســەردەمەدا، هەڕەشــەی سیاســی و ســەربازی ب ــە ل ك
لــە كۆمەڵگــە ئەوروپاییــەكان، هەروەهــا هەڕەشــەی بازرگانــی بــوو بــۆ ســەر 
نائەوروپاییــەكان، هەرووەهــا فراوانبوونــی كۆلۆنیالیســتی راســتەوخۆی ئەوروپایــی 
بــوو لــە هینــد و باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا، لــە كۆتایــی ســەدەی هەژدەیەمــدا 
ئەركگەلــی نوێــی بــۆ ئەم پرەنســیپە داڕشــت. چەمكــی ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتی، 

118. Wittfogel، Oriental Despotism (1957).
119. بڕوانە:

Venturi “The History of the Concept of “Oriental Despotism” in Europe” (1963)، P. Anderson، Lineages of the 
Absolute State (1974)، B. Chandra، “Karl Marx، His Theories of Asian Societies، and Colonial Rule” (1981).
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تەنــێ وەكــو پاســاوێك بــۆ فراوانبوونــی كۆلۆنیالیســتی ســوودمەند نەبــوو، وەلــێ 
بــوو بــە بنەمایــەك بــۆ پرەنســیپگەلی یاســایی كۆلۆنیالیســتی كــە لــەو ســەردەمدا 
ــۆ  ــەت ب ــی تایب ــە خاوەنداری ــە ل ــك درا، رێگ ــە ئاســیا بڕیارێ ــران. ل دروســت دەك
زەوی دەگرێــت، ئەویــش بــە هــۆی ئــەوەی فەرمانــڕوای دیكتاتــۆر خاوەنــی هەمــوو 
ــەوا  ــن، ئ ــڕەوا الدەبەی ــە فەرمان ــی ك ــەی ئەوروپای ــێ ئێم ــە كات ــوو. بۆی ــتێك ب ش
ئێمــە خاوەنــی هەمــوو شــتێكین. كاتــێ واڵتێكــی دیكتاتــۆری داگیــر دەكەیــن، ئــەوا 
ئێمــە مافــی دەســەاڵتی دیكتاتــۆری بــە ســەر خەڵكێكــەوە دەســتەبەر دەكەیــن كــە 
ــی  ــڕای نەبوون ــی - وێ ــێ دەســەاڵتی ئەوروپای ــە. )وەل ــازاد نەبوون ــدا ئ ــە بنەڕەت ل
دیموكراســی لــە ناوچــە كۆلۆنیالــە ســەركوتكارییەكاندا - وا وەســف دەكــران، 

بــەوەی ئــازادی دەبەخشــن(.

گەلــێ جــار شــێوازی نوێــی ســەركوتكاریی خۆرهــەاڵت بــە »خۆرهەاڵتــی 
ئینجیلــی« یــەوە بەســترابووەوە. كاتــێ كۆمەڵگــە ئاســیاییەكان بــە »كزبــوون« 
وەســف دەكرێــن و ئــەوە دادپەروەرانــە بــوو كــە جەخــت بكرێــت لــە ســەر ئــەوەی، 
ئــەوان هەروەكــو چاخــی كــۆن )چاخــی كــۆن وەبیــر دەهێنینــەوە كــە قســە لــە 
ســەر بوونــی شــارگەلی مــەزن و ئیمپراتۆرییــەكان و كشــتوكاڵی و...هتــد دەكات( 
كەســێتیی خۆیــان پاراســتووە. لــە كاتێكــدا زەروری بــوو، شــتە ســەیرە نوێكانــی 
وەكــو تــاج مەحــەل و واڵتــە نوێكانــی ئاســیا راڤــە بكرێــن، روانیــن پیایانــدا 
ــتانیی  ــەر شارس ــە س ــەم ل ــكەوتنی ك ــە پێش ــن ل ــەوەی بریتی ــوو، ب ــتەم نەب ئەس
ئینجیلیــی ئەســڵی و دۆزینــەوەی راڤەگەلــی الوەكــی بــۆ ئــەو راســتییە روونــە كــە 
ــر  ــە دێ ــێ دواتــر ل شارســتانییە ئاســیاییەكان، تــا رادەیــەك گەشــەیان كــرد، وەل
زەمانــەوە، لــەو گەشــەكردنە وەســتان و دواتــر بــە ئینجیلــی و وەســتاوی مانــەوە.120

120. بڕیارگەلی لێكچوو هێشتا چاوئەندازكارانی پەرجووی ئەوروپی پێشكەشی دەكەن. بە نموونە:
John Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 12.
ــە  ــا ب ــە كاتێكــدا ئەوروپ ــەوە، ل ــە دوو هــەزار ســاڵ مای ــر ل ــەك پت ــۆ ماوەی ــە هەمــان قۆناغــدا ب “كۆمەڵگــەی چینــی ل

ــەركان پێشــكەوت”. ــی لەمپ ــی كێبەركێ ــو قارەمان ــەراورد وەك ب
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پێموایــە، رەنگــە پێوەندیــی جۆگرافــی لــە نێــوان وشــكوبرنگی و »خۆرهــەاڵت« 
ــرد  ــیانی ك ــل پێشكەش ــە ئینجی ــەوە ك ــە بگەڕێت ــەو وێنان ــۆ ئ ــەوە ب دا، لەالیەكی
ــەوە  ــی دیك ــر. لەالیەك ــا و میس ــو میزۆپۆتامی ــكوبرنگەكانی وەك ــە وش ــۆ هەرێم ب
گومــان لــەو راســتییە نییــە كــە لــە ســەرەتای ئەوروپــای نوێــوە، تــا ناوەڕاســتی 
ســەدەی هەژدەیــەم، ئــەو بڕوایــە هەبــوو كــە »خۆرهــەاڵت« بریتییــە لــە هەرێمــە 
وشــكوبرنگەكانی خۆرئــاوای ئاســیا و جیهانــی عوســمانی و هەرێمــی ناوخــۆی 
ئێرانــی لــە ئاســیادا. ئەویــش لەبــەر ئــەوەی خۆرهەاڵتــی دوور، لــە هینــدەوە تــا 
یابــان، هێشــتا لــە گرنگیپێدانــی ئەوروپایــی دووربــوو. بەهەرحــاأل، جوگرافیزانەكان 
ــە  ــە ســەرەتای ســەدەی نۆزدەیەمــدا، وەكــو كارڵ ریتــەر جۆرێكــی دیاریكــراو ل ل
ــەوەی  ــە ل ــش بریتیی ــرد، ئەوەی ــف دەك ــان وەس ــی فەرهەنگی ــتمی جوگرافی سیس
پەیوەســتە بــە شارســتانییەكانی ئاســیاوە، لــە دۆڵەكانــی رووبــارە گــەورەكان لــە 
ــل  ــك مەبەســت نی ــا و رێ ــی ئەفەریقی ــووری خۆرهەاڵت ئاســیای وشــكوبرنگ و باك
و دیجلــە و فــورات و ئینــدۆ و دۆڵگەلــی بچووكتــرە كــە هەمــان پێگەیــان هەبێــت 
ــەم جۆرانــە  ــێ ل و ســیفەتە ئاســیاییە تەقلیدیــە ســەركوتكارییەكان بــە هەرێمگەل
ــان فراوانتركردبێــت،  ــا رادەیــەك، ئــەم مۆدێلەی دەدەن. وا دەردەكەوێــت ئــەوان ت
بــۆ ئــەوەی دۆڵــی رووبــارەكان لــە ناوچــە شــێدارترەكان لــە ئاســیا بگرێتــەوە، لــە 
رێگــەی هەنگاوێكــی لۆژیكییــەوە، لــە بیرۆكــەی شارســتانییەكانی میزۆپۆتامیــا كــە 

لــە ئاســیادا، بەگشــتی پشــت بــە ئاودێــری دەبەســتن.

پێوەنــدی لــە نێــوان ســەركوتكاریی خۆرهــەاڵت و شارســتانییەكانی دۆڵــی 
ــس و  ــدا باوبوو.121مارك ــەدەی نۆزدەیەم ــە س ــن، ل ــا چی ــرەوە ت ــە میس ــار ل رووب

121. هەروەها بەر لەوە، مۆنتیسكیو، برنێر، ئادەم سمیس و هیگڵ باسیان كردووە )بە نموونە بڕوانە:
Introduction، “and “The Oriental World” in Hegel′s Philosophy of History، 1956).”

هەروەها بڕوانە بە پێداچوونەوە مێژووییەكاندا لە:
The HHistory of the Concept of Oriental Despotism in Europe” (1963)، P. Anderso، Lineages of the Absolute State 
(1974)، and B. Chandra، “Karl Marx، his Theories of Asian Societies، and Colonial Review” (1981).
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ئەنجلــس دەســتی ئــەم بیرۆكەیەیــان گــرت و هەنگاوێــك كــە پێشــتر دیاریكرابــوو 
بــەروە پێشــەوە بردیــان، ئەویــش لــە رێگــەی پێشكەشــكردنی تیۆرێكــەوە، 
ــەر  ــە س ــێ، ل ــەر گریمانگەل ــە س ــی ل ــەركوتكاریی خۆرهەاڵت ــەی س ــدا بیرۆك تیای
زەویــی دێــم و بــەراو دامەزرا.122ماركــس و ئەنجلــس لــە پەنجاكانــی ســەدەی 
حەڤدەیــەم123 و بــۆ یەكــەم جــار پرســیاریان لــە ســەر چۆنیەتیــی جێبەجێكردنــی 
تیــۆرە بنەڕەتییەكەیــان، لــە ســەر گەشــەكردنی مێژوویــی لــە ســەر ئاســتی جیهــان 
ــە هــەر  ئاراســتەكرد. پێویســتە یەكــەم جــار بگوتــرێ، رەنگــە ئــەو دوانــە پتــر ل
بیریارێكــی ئەوروپایــی، گومانیــان هەبووبێــت ســەربارەت بــە ســەردەمەكەیان، لــە 
ــتەبژێر  ــی دەس ــە چین ــن ب ــە تایبەت ــەكان ك ــە تەقلیدی ــۆرە كۆمەاڵیەتیی گشــت تی
ــان  ــێ گومانەكەی ــوو. وەل ــاو ب ــەدا ب ــەو كات ــە ل ــرد( ك ــان ك ــا پێداگریی )هەروەه
ــی  ــااڵی ئەڵەمان ــی ب ــان بەرهەمــی فێركاری ــوو، چونكــە هەردووكی ســنوورێكی هەب
بــوون و چونكــە ئــەوەی هەردووكیــان شــتێكیان لــە ســەر جیهانــی دەرەوەی 
ئەوروپــا نەدەزانــی، بــە پێچەوانــەی ئــەوەی لــە رێگــەی رۆژنامە و كتێــب و بەڵگەی 
فەرمییــەوە دەیانزانــی كــە بۆچوونــی كۆلۆنیالیســتی، بــە گشــت الیەنگرییەكانییەوە 
ــە جــدی پرســیاریان ســەبارەت  ــس ب ــر ماركــس و ئەنجل پێشــكەش دەكات. دوات
بــەو پرەنســیپە بــاوەی ئــەو كاتــە نەكــردووە، بــەوەی خۆرهــەاڵت ســەركوتكارانە 
ــێ  ــوو. وەل ــتاو و پێشــنەكەوتوو ب ــەوە وەس ــە رووی مێژوویی ــش ل ــا رادەیەكی و ت
ــەوە،  ــا چینایەتییەكانی ــە بنەم ــی ب ــی ئەوروپای ــۆری كۆمەاڵیەتی ــە تی ــان ل گومانی
لــە دژی راڤەكارییــە راهاتــووەكان بــە ســەركوتكاری و وەســتاویی ئاســیاوە 
ــان  ــوو، ی ــر نەب ــەكان نەشــونمایان كەمت ــە ئەوروپایی پاراســتیانی. ئاســیاییەكان ل
ــەم  ــوون. ئ ــووری نەب ــی ئاب ــە دژی چەپاوكردن ــات ل ــدی خەب ــر ئارەزوومەن كەمت

122. كەســێك مــژدەی ئــەم بیرۆكەیــەی دا. رەنگــە ماركــس ئــەم بیرۆكەیــەی لــە كارڵ ریتــەرەوە وەرگرتبێــت كــە لــە 

بەرلیــن مامۆســتای جوگیافیــای بــوو.
123. ماركــس و ئەنجلــس لــە كۆتایــی ســەدەی نۆزدەیەمــدا ئــەو كارەیــان ئەنجامــدا، كەچــی لــە كتێبەكــەدا، بــە هەڵــە 

ســەدەی حەڤدەیــەم نووســراوە. وەرگێــڕ.
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بیركردنەوەیــە وای لــە ماركــس و ئەنجلــس كــرد، ئــەو بۆچوونەیــان بــەالوە دروســت 
ببێــت كــە هــۆكاری ســتەمكاری و پێشــنەكەوتنی ئاســیا، كۆمەڵگــەی مرۆیــی 
نەبــوو، بەڵكــە ژینگــەی سرووشــتی بــوو. لــە ئاســیادا گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی 
ــتەمكاری  ــە س ــڕەوا ب ــۆ زەوی: فەرمان ــی ب ــی تاكەكی ــۆی خاوەندارێتی ــووە ه نەب
خاوەنــی زەوی بــوو، جگــە لــە زەوی ئەوقــاف كــە خاوەندارێتیــی هاوبــەش بــوو. 

ــس دەڵێــت: ــن ئەنجل ــە دەبینی بۆی

بــە  راســتی  بــە  زەوی  خاوەندارێتیــی  نەبوونــی  دیــارە 
مێــژووە  لێرەدایــە  دادەنرێــت.  خۆرهــەاڵت  گشــت  كلیلــی 
سیاســی و ئایینییەكــەی. وەلــێ چــۆن ئــەوە رووی دا كــە 
فیۆداڵییەكەیشــدا  شــێوازە  لــە  تەنانــەت  خۆرهەاڵتییــەكان، 
نەگەیشــتنە خاوەندارێتیــی زەوی؟ پێموایــە ئەمــە لــە بنەڕەتــدا 
بــۆ كەشــوهەوا لەتــەك پێوەندیــدا لەتــەك سرووشــتی خــاك 
دەگەڕێتــەوە. بەتایبەتــی لەتــەك رووبــەرە بیابانییەكانــدا كــە لــە 
بیابــان لــە ناوچــەی عەرەبــی و ئێرانــی و هینــد و تارتارییــەوە، 
لێــرەدا  تــا ســەرووی پێدەشــتەكانی ئاســیا درێژدەبێتــەوە. 
ئاودێریــی دەســتكرد بریتییــە لــە مەرجــی یەكەمی كشــتوكاڵ..لە 
حكومەتــی خۆرهەاڵتیــدا پتــر لــە ســێ ئیــدارە نەبــوو: ئابــووری 
)زەوتكردنــی ناوەكــی(، شــەڕ )زەوتكردنــی ناوەكــی و دەرەكــی( 

و كارە گشــتییەكان.124

ــس و ئەنجلســەوە  ــەی مارك ــە رێگ ــتپێك، ل ــە شــێوەیەكی دەس ــۆرە ب ــەم تی ئ
خرایــە روو و لــە نووســینەكانی دواتــردا راســتكردنەوەی بۆكرا، چونكــە رەتدانەوەی 

124.- Marx and Engels، Selected Correspondence (1975).
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ــە  ــەوەی ب ــینەكانیدا دەردەكەوێت.125ئ ــە دوا نووس ــەوە، ل ــەن ئەنجلس ــەوە لەالی ئ
راســتی گرنگــی پێدەدەیــن، بریتییــە لــە راســتیی بەردەوامبوونــی كاریگەریــی 
پێكهاتــەی ژینگەیــی ئەمــڕۆ، تەنانــەت لەتــەك روونــی هەڵــەی ماركــس و ئەنجلــس 
لــە تێگەیشــتنیان لــە ســەر وشــكوبرنگیی ئاســیادا. لەتــەك ئــەوەدا ئــەم تیــۆرە لــە 
ســەر باسوخواســە ماركســییە نوێــكان، لــە ســەر رێنیسانســی ســەرمایەداری لــە 
ــە ئاســیادا  ــەوەی ل ــە ســەر ئیدعاكــردن، ب ــوو و ل ــادا، كاریگەرییەكــی هەب ئەوروپ
ــی  ــە وەرچەرخانێك ــە ل ــەم بیرۆكەی ــە، ئ ــە ئەوەی ــر گرنگ ــەوەی پت رانەپەڕیوە.126ئ
ــووی  ــی پەرج ــتیی ئەدەب ــۆی گش ــاو تانوپ ــووە ن ــدا، چ ــوورهێنەری فیكری سەرس

ــەوە. ئەوروپاییی

رەنگــە هەریــەك لــە ماكــس ڤیبــەر لــە ســەرەتای ئــەم ســەدەیە و كارڵ 
ڤینفۆجــل لــە ناوەڕاســتیدا، بــە دوو نموونــەی گرنــگ دادبنرێــن، لــە گۆڕینــی ئــەم 
ــەر  ــی. ڤیب ــووی ئەوروپای ــی پەرج ــی نوێ ــێكی ژینگەی ــۆ باس ــە، ب ــیپە كۆن پرەنس
ــدێ  ــە هەن ــە ســەر خــودی ژینگــە بیڵێــت. پشــتی ب ــا ل ــوو، ت شــتی زۆری پێنەب
بیرۆكــەی توێژینــەوەی جۆراوجــۆر دەبەســت كــە لــە ســەرەتای ســەدەكە لــە 
ــەوەی  ــای ئ ــەر ئیدع ــوون، .ڤیب ــەوە باوب ــە ماركسییەكانیش ــە بیرۆك ــادا ب ئەوروپ
ــە چاخــە ئەوروپایییــە  دەكــرد، بەڕاســتی گەشــەكردنی خاوەندارێتیــی تایبەتــی ل
كۆنــەكان و چاخەكانــی ناڤینــدا، یەكێــك بــوو لــە ســیما بنەڕەتییــەكان، بــۆ 
ــەوەی  ــەرەو ســەرمایەداری. هەروەهــا جەختــی لەوەیــش دەكــرد، ئ گەشــەكردن ب
بینــی بریتییــە لــە جیاوازیــی بنەڕەتــی لــە نێــوان رێنیسانســی خاوەنداریــی فیودالی 
125. ماركــس و ئەنجلــس فاكتەرگەلــی دیكەیــان بەهێنــد وەرگــرت و راســت وایــە بڵێیــن شــیكارییەكەیان بــە شــێوەیەكی 
تیاڕامــان مایــەوە. پێموایــە ئەنجلــس لــە بیرۆكــەی »ســەركوتكاریی رۆژهەاڵتــی« لــە دوا ســاتەكانی ژیانیــدا پاشەكشــێی 

كــرد. بڕوانــە باســی ئــەم بابەتــە لــە:
P. Anderson، Lineages of the Absolute State (1974)، Blaut، “Colonialism and the Rise of Capitalism” 
(1989)، and B. Chandra، “Karl Marx، His Theories of Asian Societies، and Colonial Rule” (1981).

126. بڕوانە:
Laibman، “Modes of Production and Theories of Transition” (1984)، and Bailey and Liobera، The 
Asiatic Mode of Production (1981).
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)سیســتمی كۆمەاڵیەتــی ئابووریــی لــە چاخەكانــی ناڤین و ســەرەتاكانی ســەردەمی 
ــە  ــڵ دەڕۆیشــت و ل ــی كام ــی تایبەت ــەرەو خاوەنداری ــوو و ب ــك ب ــە نزی ــدا( ك نوێ
نێــوان دژە شــێوەیەكی دیكــەدا، بەســتییەوە بــە شارســتانییەكانی میزۆپۆتامیــا و 
رووبارەكانــی ئاســیا )و میســری كــۆن(وە. بینــی كــە ئــەم شــێوازە كۆمەاڵیەتییــە، 
بــە شــێوەیەكی تۆكمــە لەتــەك پێویســتیی بــۆ ئاودێــری لــەو ژینگانــەدا یەكانگیــرە 
و دواتــر بــە شــێوازێكی ســەدەمكارییانە بــە ژینگــەوە بەســتراوەتەوە. ئــەو 
ــڵ و  ــی كام ــا زەوی ــی ســەركوتكاریین، هەروەه ــەو واتەن ــە، هەرجــارێ ئ كۆمەڵگان
ــە رێگــەی ســوودوەرگرتنی  ــە دەســتی بەرپرســانەوە، بەڵكــە ل ــوون ب پوختــە نەب
خاوەنداریــی كاتییــەوە، لــە بەرامبــەر خزمەتــدا، وەكــو ئەمڕازێــك بــۆ كۆكردنــەوەی 
داهاتێكــی مــژادی لــە رێگــەی كــرێ و پیاوانــی رەشــبگیریی ســەربازییەوە و شــتی 
لــەم بابەتانــەوە پێیــان درابــوو. ئاودێــری پێویســتی بــە تەرخانكردنــی هێــزی كاری 
بەكۆمەڵــە، لــە ژێــر دەســەاڵتی ســەركوتكاریدا، ئەویــش بــۆ ئەنجامدانــی كاروبــاری 
ئــاو و پارێــزگاری لــە ئــاوەڕۆ و جۆگــەكان. وەلــێ لــە دارســتانەكانی ئەوروپــادا، 
پێویســت بــە وەهــا دەســەاڵتێكی ســەركوتكارانە بــە ســەر جووتیارانــەوە نەبــوو.127

بۆیــە، خاوەنــدارە بچووكــەكان لــە جووتیــاران و تاكــەكان لــە یۆنــان و لــە هــەر 
ــەی  ــۆ كۆمەڵگ ــاواز ب ــانەیەكی جی ــە نیش ــوون ب ــادا، ب ــە ئەوروپ ــوێنێكی دی ل ش
الدێ. لــە بــری ئــەوەی شــارەكان ببــن بــە بارەگایــەك بــۆ هێــزی ســەركوتكاری، 
ــە شــێوەیەكی گشــتی،  ــە و ب ــە شارنشــینی و شارســتانی. بۆی ــوون ب بەڕاســتی ب
ــەی ســەرمایەداری  ــوێ و كۆمەڵگ ــەرەو شــاری ن ــەت ب ــی تایب ــی خۆرئاوای رەوتێك

هەبــوو:
127. بڕوانە:

Weber< The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations (1976)، pp. 84، 131، 157، The Religion of 
China (1951)، pp. 16، 21، 25، and “The Origin of Seigneurial Proprietorship، “Part 1، chap. 3، esp. pp. 
56-57 in General Economic History (1981).

هەروەها بڕوانە:
 McNeill، Plagues and Peoples (1976)، pp. 93، 207، 259.
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جیاوازیــی  هــۆی  بــووە  بنەڕەتییــەی  فاكتــەرە  ئــەو 
ــە  گەشــەكردنی خۆرهەاڵتــی نزیــك لــە )یۆنــان(، بریتــی بــوو ل
نیــاز بــۆ سیســتمەكانی ئاودێــری. دەرەنجامــی ئــەوە شــارەكان، 
لــە رێگــەی بونیاتنانــی جۆگــەكان و رێكخســتنی بەردەوامــی 
ــوو  ــترانەوە و هەم ــەوە بەس ــە یەكدیی ــەوە، ب ــاو و رووبارەكان ئ
ــەك  ــوو. ی ــوو هەب ــی یەكگرت ــە بیرۆكراتی ــتیان ب ــە پێویس ئەمان
ــەی  ــتبوو و پرۆس ــەكردن پێویس ــۆ گەش ــوو ب ــێتییەك هەب كەس
بەســوغرەگرتنی تاكــی پێــوە بەســترابووەوە. لــە یۆنــان لــە 
ــا و پرۆســەی  ــان دان الكــەی دیكــەدا، رووبارگەلێكــە خاوەنداریی
گەشــەكردن دەســتی پێكــرد كــە بــە بوونــی ئاپــورەی جووتیــارە 
خــاوەن موڵكــە بچووكــەكان كۆتاییهــات كــە خۆبەخــۆ چەكیــان 
ــەو  ــۆ ئ ــوا ب ــە، هەردەب ــزە بنەڕەتییەك ــر هێ فەراهەمكــرد و دوات
ژیارێكــی  و  شارســتانییەك  بەوەیــش  بگوێزرێتــەوە،  چینــە 
ــی  ــەی یۆنان ــە كۆمەڵگ ــەریهەڵدەدا ك ــوو س ــینی خەریكب شارنش
جیاكــردەوە و بــووە هــۆی جیاوازیــی گەشــەكردنی ســەرمایەداری 

ــوو.128 ــدا هەب ــی نزیك ــە خۆرهەاڵت ــەوەی ل ــان، ل ــە یۆن ل

ــی خۆرهــەاڵت و  ــە نێــوان كۆمەڵگەكان ــەوە، ل ــە جیاكردن پێرەوەكــەی ڤیبــەر ل
خۆرئــاوادا، بــوو بــە یەكێــك لــە ئیدعــا بنەڕەتییەكانــی تیۆری پەرجــوو، بەوجۆرەی 
ــەی  ــەاڵ فیكریی ــەم ق ــێ ئ ــەر كات ــێ ڤیب ــەدا پێشكەشــكرا. وەل ــە ســەردەمی ئێم ل

128. Weber، The Agrarian Sociology of Ancient Civilization (1976)، pp. 157-158.
ــە  ــوو، ل ــی گرنگب ــە فاكتەرێك ــە میســردا]، چونك ــوو [ل ــووری ب ــای ئاب ــەڕەی 84 دا “كشــتوكاڵ بنەم ــە الپ ــا ل هەروەه
ــەك  ــە دروســتكردنی جۆگەی ــی نیشــتەجێبوون پێویســتی ب ــەر شــوێنێكی نوێ ــدا. ه ــی ســەرچاوەكانی زەوی بەكارهێنان
بوو...دروســتكردنی جۆگــە بریتییــە لــە پرۆســەیەك، جــۆرێ لــە رێكخســتنی كۆمەاڵیەتیــی هاوبەشــی دەوێــت لــە ســەر 
ئاســتێكی فــراوان، كــە تــا رادەیــەك لــە چاالكیــی تاكەكەســی جیــاوازە بــۆ البردنــی دارســتانێكی خــام. كەواتــە لێــرەدا 
ــا [و]  ــی میزۆپۆتامی ــە واڵت ــداری ل ــۆ هەڵوێســتە بااڵدەســتەكەی خاوەن ــدای،ە ب ــە گۆڕێ ــی ل ــی بنەڕەت ــۆكاری ئابووری ه

میســردا.
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بونیاتنــا، بابەتێكــی گرنگــی لــە شــوێنەكەیدا خافڵكــرد، ئەویــش بریتیبــوو لــەوەی 
بۆچــی ئــەو كۆمەڵگانــەی پشــت بــە ئاودێــری دەبەســتن، ئــەو ســیفەتانەیان 
دەســتەبەركرد كــە تایبەتبــوون بەوانــە كــە بریتیــن لــە ســەركوتكاری و وەســتان 
و چەقبەســتن، لەوەیــش زیاتــر نەبوونــی خاوەنداریــی تایبــەت و گەشــەكردنی 
ــەری و  شارســتانییانەی پوختــە و شــتی لــەم بابەتــە. ئــەم خستنەســەرە هون
ژینگەییــە گرنگــەی تیۆرەكــە، لــە ســاڵی 1955دا، لــە ســەر دەســتی كارڵ ویتفۆجل 

ــە روو. ــدا، »ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتــی« دا خرای ــە كتێبەكەی ل

ویتفۆجــل كــە كۆنە ماركســی بوو، دەســتی بە باسوخواســەكەی خــۆی كرد، بەو 
گریمانــە ماركســییەی كــە پێشــتر باســمانكرد، بــە هەوڵــی روونكردنــەوەی ئــەوەی 
ــەكان«،  ــە هایدرۆلیكیی ــان »كۆمەڵگ ــری بەرپ ــەر ئاودێ ــە س ــەی ل ــەو كۆمەڵگان ئ
بەوجۆرەی ناویانی نا، هەردەبێ ســەركوتكارییانە بن و خەســڵەتگەلی كۆمەاڵیەتی 
ــەركوتكاریی  ــە س ــەرەتا ب ــەرەكانی س ــە نووس ــت ك ــان هەبێ ــیی ئەوتۆی و سیاس
خۆرهەاڵتییــەوە بەســتییانەوە. هەمــان شــت ئــەو كۆمەڵگانەیــش دەگرێتــەوە كــە 
ســیفەتگەلی كۆمەڵگــە هایدرۆلیكییەكانیــان هەیــە، لــە رێگــەی باڵوبوونــەوە و 
ــی  ــۆڤییەتیی ناهایدرۆلیك ــیای س ــل، روس ــی ویتفۆج ــە بەپێ ــەوەوە. )بۆی باڵوبوون
بــە ســەركوتكاری بــوو(. ویتفۆجــل پێــڕەوی لــە رەوتــی ژینگەیــی كــرد، وەلــێ لــە 
ــوو و  ــای سرووشــتی هەب ــە ســەر جوگرافی ــری ل ــی زۆرت ــەر زانیاری ماركــس و ڤیب
لەتــەك ئەوەیشــدا ئــەم توانســتە، تــا رادەیەكــی زۆر ســاویلكانە بــوو. ویتفۆجــل 
پێیوابــوو، بــە دڵنیاییــەوە ئاودانــی پارچەیــەك زەوی بەرهەمــی پتــر دەكات. 
هەنــدێ لــە كۆمەڵگــەكان ئەوەیــان هەڵبــژارد كــە كشــتوكاڵیی بــەراو پێــڕەو بكــەن 
و بەمەیــش پێدەشــتی رووبــارە گــەورەكان لــە ئاســیادا پڕبــوون لــە دانیشــتوان. 
وەلــێ بەپێــی ویفۆجــل، ئاودێــری پێویســتی بــە كارگەلــی گشــتیی بــەراو دەبێــت، 
بــۆ بەرپاكــردن و پاراســتن و پارێــزگاری لــە جۆگــەكان و دواتــر ئەمــە پێویســتی 
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بــە دامەزراوەیەكــی سیاســیی دەبێــت، بەرپــا لــە ســەر سیســتمی فەرمانكــردن - و 
دەڵێــت ئەمەیــە بنەمــای دەوڵــەت، وەكــو شــێوەیەكی سیاســی - و ئــەم دامــەزراوە 

رێكخســتنی كاروبــاری دابەشــكردنی ئــاو لــە ئەســتۆ دەگرێــت.

دابنرێــن.  ســەركوتكار  بــە  هایدرۆلیكییــەكان  كۆمەڵگــە  هەردەبــێ  بۆیــە، 
هەرجــارێ چەندیــن توێــژەر روونیانكردۆتــەوە، چەندیــن هەڵــە لــەم باسوخواســەدا 
هەیــە. ســیان لــەم هەاڵنــە، بەنــدن بــە گریمانــەی ژینگەییــەوە و ئــەوە بریتییــە لــە 
بیرۆكــەی ئــەوەی هەردەبــێ ئاودێــری، یەجــگار بەرهــەم زۆر بــكات و دواتــر ببێتــە 
هــۆی گەشــەكردنی پێكهاتەیەكــی كۆمەاڵیەتیــی چینایەتیــی ئاڵــۆز و ببێتــە هــۆی 
پێكهاتنــی دەوڵــەت و شــتی لــەم بابەتــە. یەكــەم هەڵــە: ئاودێــری یەجــگار بەرهــەم 
ــە،  ــی دانەوێڵ ــی بەرهەم ــەی زیادبوون ــەرە ژینگەیی ــەو فاكت ــێ ئ ــاد دەكات، كات زی
بریتییــە لــە كەمیــی ئــاو. وەلــێ گەلــێ جــار - لــە ئاســیا وەكــو شــوێنەكانی دی 
ــە گەشــەكردنی  ــە ك ــەو مانایەی ــش ب ــە. ئەمەی ــە حاڵەتەك ــە ل ــی نیی ــەوە بریت - ئ
سیســتمە گەورەكانــی ئاودێــری بــە بەدەنگەوەهاتنــی سرووشــتی ژینگــە دانانرێــت. 
بەگشــتی، سیســتمی ئاودێــری دەتوانێــت لــە ســەر ئاســتێكی بچــووك لە پێدەشــتی 
وەكــو  ئەمــە  و  بگرێــت  بەخــۆوە  گــەورە  رووبارێكــدا، شــێوەی سیســتمێكی 
ئاســەوارێك، نــەك هۆكارێــك بــۆ دووبەرەكیــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی روودەدات. 
گوشــار بــۆ رادەســتكردنی زێــدە بەرهــەم پــاڵ بــە پرۆســەكەوە دەنێــت و تــۆڕی 
ئاودێــری فــراوان دەكات و بــە شــێوەیەكی لۆژیكــی دەبێتــە هــۆی دووبەرەكییەكــی 
ــت،  ــری دەكەوێ ــی ئاودێ ــتمە گەورەكان ــش سیس ــی دی، پێ ــە رێگەیەك ــەورە. ب گ
ســتەمكاریی بەرپــا، یــان ئاڵۆزكردنــی كۆمەاڵیەتی راڤەیان دەكات، نەك ســەپاندنی 
بارودۆخــی ژینگەیــی. )ویتفۆجــل بــە ئاراســتەی پێچەوانــەدا باســوخواس دەكات: 
نیــاز بــۆ ئاودێــری لــە هەرێمێكــی وشــكدا، كۆمەڵگــە بــەرەو ئــەوە دەبــات، گەشــە 
ــا بــۆی بڕەخســێت،  ــدات، ئەویــش ت ــڕەوا و ســتەمكارەكان ب ــە پەیكــەرە فەرمان ب
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سیســتمی ئاودێــری بەڕێوەببــات و دواتــر ببێتــە هــۆی چەوســاندنەوەی چینایەتــی 
و دەوڵــەت و شارســتانییە خۆرهەاڵتییــە ســەركوتكارییەكان(. لێــرەدا گشــتاندنی 
ــارەی دانیشــتوان  ــی زەوی و ژم ــوان بەرهەم ــی نێ ــە پێوەندی ــە ل ــی بریتیی ژینگەی
كــە بــە بنەمــای گەشــەپێدانی پەیكــەرە قووچەكییــە كۆمەاڵیەتییــەكان و شــتگەلی 
وەكــو نێوەندەكانــی ئاهەنگگێڕانــی ئایینــی و دەوڵەتــان دادەنرێــت. وەلــێ ئاودێــری 
توانســتێكی خەیاڵیــی نییــە، بــۆ ئــەوەی زەوی بــە بەرهەمهێــن بــكات. هەنــدێ لــە 
ــاری  ــا و رووب ــە میزۆپۆتامی ــێ ئەوەیــش بەرهەمهێنــن. ســەبارەت ب زەوییــەكان، ب
بەرهەمیــان  زیادكردنــی  ئاخــۆ چینــە دەســەاڵتدارەكان  نازانیــن  ئێمــە  نیــل، 
ســەپاندبێت، ئەمەیــش بــووە هــۆی بوونــی سیســتمگەلی گــەورەی ئاودێــری، یــان 
ــە  ــە بریتیی ــەدا رۆیشــتبێت. دووەم هەڵ ــە راســتای پێچەوان ــەوەی پرۆســەكە، ب ئ
ــارەكان،  ــەری رووب ــی پێدەشــتە وشــكەكانی دەوروب ــەوەی ئاودێری ــوون ب ــە بڕواب ل
تێكــڕای بەرهەمهێنانــی ئــەو پێدەشــتانەی، بــە شــێوەیەكی بەرچــاو بەرزكــردەوە. 
ــادە  ــدا پی ــە بیابانییەكان ــە زەویی ــا كشــتوكاڵ ل ــی رەخســاند، ت ــری دەرفەت ئاودێ
بكرێــت، وەلــێ هەروەكــو دەزانیــن، كەمــی لــە گەیاندنــی ئــاو و كەمــی لــە داهاتــی 
دانەوێڵــە هەبــوو. وەلــێ ئــەوەی دەیزانیــن ئەوەیــە، بەرهەمهێنانــی بــەرز و قــەوارە 
كۆمەڵگەییــە گــەورەكان )ســەبارەت بــە ژمــارە و چڕیــی دانیشــتوانەوە( لــە هەرێمە 
شــێدارەكان و بەتایبەتــی لــەو هەرێمانــەدا هەبــوو كــە مەرەزەیــان دەكــرد، چونكــە 
ــۆ  ــری ب ــۆ بوونــی سیســتمگەلی گەشەســەندووی ئاودێ ــوو ب هیــچ زەرورەتێــك نەب
كشــتوكاڵ )و هەنــدێ جــار تەنــێ بارانــاو كێڵگەكانــی، وەكــو پێدەشــتی ئیــراوادی 
ــاش  ــی ب ــە: هۆیەك ــێیەم هەڵ ــرد(. س ــڕ دەك ــی پ ــووری لۆزۆن ــە باك ــێك ل و بەش
هەیــە بــۆ بڕوابــوون بــەوەی، هەنــدێ شارســتانیی كــۆن نــەك لــە ســەر ئاودێــری، 
ــە،  ــی ژینگەیی ــش كارێك ــە، ئەوەی ــا نەبوون ــاوەڕۆ بەرپ ــاوی ئ ــەر ئ ــە س ــە ل بەڵك
ــە.  ــاو نیی ــاری ئ ــە كاروب ــتی ب ــراوان پێویس ــتێكی ف ــەر ئاس ــە س ــار ل ــێ ج گەل
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بــەر لــە سیســتمەكانی ئــاوی ئــاوەڕۆ، لــە شارســتانیی یەكەمــی میزۆئەمەریكیــدا، 
ــە  ــری، ل ــووە. رەنگــە سیســتمەكانی ســەرەتای ئاودێ ــری هەب سیســتمگەلی ئاودێ
ــە شــوێنگەلی وەكــو نیــل و دیجلــە و فــورات  نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی، ل
و ئینــدۆ و ئەلــوای و ئەســفەر و نەیجــەر و...هتــد، لــە بنەڕەتــدا بریتیبــوون 
ــەكان  ــگاوە رووباریی ــی زۆن ــۆ هەرێمەكان ــان ب ــە بواری ــاوەڕۆ ك ــە سیســتمگەلی ئ ل
دەكــردەوە و رەنگــە گەشــەیان بــە حكومەتگەلــێ دابێــت، بــەر لــەوەی كۆمەڵگەكان 
ببــن بــە پێبەســت بــە بەرپاكردنــی كارگەلــی ئەندازیاریــی گــەورە و دواتــر ببــن بــە 

هایدرۆلیكــی«.129
بیرۆكەكانــی باسوخواســی ژینگەیــی ویتفۆجــل هێنــدە لــەم ســەردەمەی ئێمــەدا 
گرنگــە، چونكــە بیرۆكــە كۆنەكانــی ماركــس و ئەنجلــس، لــە ســەر وشكەســاڵی و 
ئــاوداری و ســەركوتكاری و وەســتان و چەقبەســتن زینــدوو دەكاتــەوە، ئەویــش بــۆ 
بەراوردكردنی لەتەك باسوخواســەكانی ڤیبەر، لە ســەر ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتی 
و ئەوەیــش بەمــە بــۆ مێژوونووســانی پەرجــووی ئەوروپایــی بــە بنەمــا دادەنرێــت، 
ئەمــڕۆ وێــڕای ئــەوەی گەلێكیــان هەســتاون بــە ئەنجامدانی چەندین راســتكردنەوەی 
ــە  ــە بیرۆكــەی روانیــن - چ ب ــە ل ــە ســەریان. چەمكــی بنەڕەتیــی بریتیی ــگ ل گرن
شــێوەی روون و بەرچــاو یــان نادیــار و ناوەڕۆكــی - بــە كۆمەڵگــەی هایدرۆلیكیــدا، 
بــەوەی بریتییــە لــە بەرهەمهێنانــی سرووشــتیی پێدەشــتەكانی رووبــارە وشــكەكان 
لــە ئاســیا )و نیــل(دا. ئــەم شــێوازی بیركردنەوەیــە بــۆ باسوخواســگەلی تیــۆری 
»پەرجــوو«، لــە نووســینەكانی مێژوونووســانی وەكــو ئیریــك جۆنــز و مایــكل مــان 

129. بە نموونە، بڕوانە:
Denevan، The Aboriginal Culture Geography of the Lianos de Mojos of Bolivia (1966)، and “Hydraulic 
in the American Tropics” (1966).

دەربارەی چاندنی دانەوێڵە وشكە كۆنەكان، یان چاندنی بەرزاییەكان لە هەرێمەكانی ناوچەكانی راستەهێڵ.
Golson، “No Room at the Top: Agricultural Intensification in the New Guinea Highlands” (1977).
 Doolittle، Canal Irrigation in ــی ــو جین ــە نی ــدا ل ــی چیاكان ــە زەوی ــاوەڕۆ ل ــی ئ ــە بەكارهێنان ــەبارەت ب س
 Harrison and Turner لــە ســەر بەكارهێنانــی ئــاوەڕۆ و كشــتوكاڵ لــە مەكســیك Prehistoric Mexico (1990)
ــاوە. ــەالی مای ــزم ب ــی ن ــە زەوی ــاوەڕۆ ل ــی ئ ــە ســەر بەكارهێنان ،Pre-Hispanic Maya Agriculture (1978) ل
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و جــۆن هــۆل راماندەكێشــێت كــە پێویســتە لــە ســەرمان بــە وردی هەڵوەســتەیان 
لــە ســەر بكەیــن.

ئیریــك جۆنــز لــە پەرجــووی ئەوروپاییــدا، جەخــت دەكات لــە ســەر ئــەوەی وا 
لێكدەدرێتــەوە كــە بریتییــە لــە جیاوازیــی بنەڕەتــی لە نێوان كۆمەڵگە كشــتوكاڵییە 
بەرپــاكان لــە ســەر بارانــاو لــە ئەوروپــا و كۆمەڵگەكانــی ئاودێــری لــە ئاســیادا. 
دەڵێــت ویتفۆجــل لــە ســەر حــەق بــووە. كۆمەڵگەكانــی ئاودێــری نااڵندویانــە بــە 
دەســت »دەرهاویشــتە سیاســییەكانی كۆمەڵگەیــەك كــە كۆمەڵێكــی گــەورەی لــە 

جووتیارانــی هەبــوو كــە كۆنترۆڵكرێنیســانس«:

ــە هــۆی ژینگەیەكــی  كۆمەڵگــەی كشــتوكاڵیی ئەوروپایــی، ب
بەرهەمهێــن لــە زەویــی دارســتانەكان و كشــتوكاڵێكی بەرپــا 
ــە  ــوو ل ــی لێكچ ــە مێژوویەك ــۆی ل ــی خ ــاو، توان ــەر باران ــە س ل
ــە مشــەخۆریی سیاســی -  ــڕەوی دەســەاڵتخوازی - جــۆرێ ل پێ

دوور بگرێــت.130 

جۆنــز تیۆرەكــەی خــۆی دەخاتــە ســەر هەمــوو ئەمانــە كــە ئــەو جووتیارانــەی 
ــەوە  ــییەكان دەبن ــەڕووی نەخۆش ــەن، رووب ــدا كاردەك ــتاوی گەرم ــاوی وەس ــە ئ ل
و ئەمەیــش هەروەكــو پێشــتر بینیمــان هەڵەیــە، دەرهاویشــتەكانی هــەژاری و 

ــەڵ دەكات. ــەكان تێك ــە ژینگەیی ــتەكانی پێگ دەرهاویش

ــەوەی  ــەر ئ ــن )لەب ــە دەكەی ــەو داســتانە خەیاڵیی ــاس ل دوای كەمێكــی دی، ب
وەهایــە( كــە دەرهاویشــتە كۆمەاڵیەتییــە جوانەكان و »كشــتوكاڵیی بەرپا لە ســەر 
بارانــاو« پێكــەوە دەبەســتێتەوە. وەلــێ لێــرەدا پێویســتە لــە ســەرمان، تێبینیــی 
گشــت ئاســەوارە ترســناكە ئیدعاكــراوەكان لەالیــەن جۆنــزەوە - وەكــو ویتفۆجــل 

130. Jones، The European Miracle (1981)، pp. 8-9.
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بــەر لــەو - بكەیــن، لــە ســەر ئــەو كۆمەڵگانــەی لــە ســەر ئاودێــری بەرپــان، لــە 
ــی  ــەی چینایەتی ــتییەكانی كۆمەڵگ ــیفەتە سرووش ــە س ــە ل ــە بریتیی ــتیدا ئەم راس
كــۆن و شارســتانیی كــۆن. واتــە كاتــێ ئــەو شارســتانییانە دەركەوتــن، ئــەوا ئێمــە 
- وەكــو بەشــێك ل پرۆســەكە - كەمییــەك لــە ئازادیــی جووتیــاران و بەســیجكردنی 
ژمارەیەكــی زۆر لــە خەڵكــی دەبینیــن، بــۆ مەبەســتگەلی جۆراوجــۆر و شــتی لــەم 
بابەتــە. وێنــەی رۆمانســییانەی جووتیــارە ئــازادەكان بریتییــە لــەو وێنەیــەی لــە 
ــراوە.  ــی وەرگی ــتمی فیۆداڵ ــە سیس ــەر ل ــی و ب ــە كۆیایەت ــەر ل ــەردەمەكانی ب س
دوای كۆلۆنیالیســتیی فەرەنســی رۆمانــی، ئازادیــی جووتیــارە ئەوروپاییــەكان، 
وەكــو هــەر جووتیارێكــی دی لــە پێدەشــتەكانی رووبارەكانــی ئاســیا، یاخــود هــەر 
شــوێنێكی دی كۆتوبەندكــرا. دیــارە كشــتوكاڵی بەرپــا لــە ســەر بارانــاو، لــە پاڵــی 
ســنوورەكانی دارســتانەكاندا، یەكێــك بــوو لــە تایبەتمەندییەكانــی ناوچەگەلێكــی 

زۆر لــە ئاســیا.

و  هــۆكارەكان  ئازادییــەكان:  و  »هێــزەكان  كتێبەكــەی  لــە  هــۆل  جــۆن 
دەرەنجامەكانــی رێنیسانســی خۆرئــاوا« دا، دەیەوێــت خــۆی لــە »وەهمــی« 
ویتفۆجــل )هەرجــارێ خــۆی نــاوی لێدەنێــت( لــە ســەر رەمەكــی ســەركوتكاریی 
كۆمەڵگــەی خۆرهەاڵتــی دووربخاتــەوە. دواتــر بــە وردی بەشــێكی بــاش لــە 
تیۆرەكــەی ویتفۆجــل، لــە ســەر هۆكارەكانــی »پەرجــووی ئەوروپایــی« ئاوێتــەی 
ــەی مێژوونووســانی پەرجووەكــە -  ــاو پێكهاتەكــەی دەكات. هــۆل - وەكــو زۆرب ن
هەوڵــدەدات فراوانتریــن بواری رەخســاو لە باسوخواســە تەقلیدیەكانــی پەرجووەكە 
بەكارببــات، دواتــر ئــەو باسوخواســانە بــەرەو پێشــەوە دەبــات، بــە ئیدعــای 
ــی  ــزە دیمۆگرافییەكان ــزە سیاســییەكان و هێ ــە هێ ــەو پێیوای ــرن. ئ ــەوەی گرنگت ئ
ــەر  ــە س ــت ل ــەر وا دەبینێ ــتنی ڤیب ــەوەی تێگەیش ــڕای ئ ــرن، وێ ــۆس گرنگت ماڵت
ــەو داڕشــتەیە  ــر بێــت. هــۆل ئ ــی كــە فاكتەرێكــی قووڵت »نەشــونما«ی ئەوروپای
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پەســەند نــاكات كــە دەمانباتــە ســەر گشــتاندنی ســەركوتكاری، لــە ســەر گشــت 
دەوڵەتەكانــی خۆرهــەاڵت. نەخێــر، بەڵكــە توندوتیــژ و بــێ بەزەییانــە بوونــە 
و ئارەزوویــان نەكــردووە و توانســتییان نەبــووە، هانــی پێشــكەوتنی ئابــووری 
بــدەن و بوونــە هــۆی وەســتان و چەقبەســتنی كۆمەڵگــەی خۆرهەاڵتــی )یــان لــە 
ــە  ــەو بەم ــە. ئ ــێ ســتەمكارانە نەبوون ــردووە( وەل ــان ك ــارەدا رەوتی ــەی دووب ئەڵق
دەیــەوێ بڵێــت، دەوڵەتەكانــی خۆرهــەاڵت بەهێــز نەبوونــە، ئەگەرچــی بــە رواڵــەت 
وا دەردەكەوتــن. دواتــر دەبینیــن چــۆن دەڵێــت دەوڵەتــە ئەوروپاییــەكان لــە 
ــان  ــزی ناوەكیی ــە هێ ــی، جــۆرێ ل ــدا، وەكــو ســیفەتێكی ئۆرگان ــی ناڤین چاخەكان
هەبــووە، لەتــەك گۆڕانێكــی پێشــكەوتوانە كــە ســیماكانی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا 
ــێ  ــووە، وەل ــی هەب ــەركوتكاریی خۆرهەاڵت ــۆل، س ــی ه ــە و بەپێ ــژراوە. بۆی داڕێ
ســەركوتكەرەكان الوازبوونــە.131دوای ئــەوە، هــۆل ئاودێــری دەخاتــە روو، بــەوەی 

بریتییە لە فاكتەرێكی دیكەی سەربەخۆ:

ــە  ــووە. رەنگــە ئەم ــری نەب ــە ئاودێ ــاز ب ــادا( نی ــە ئەوروپ )ل
بــە شارســتانیی  رێگــەی  كــەم  یــان الی  بووبێــت،  هانــدەر 
پێشدەســتیی  ســەر  لــە  بەرپــا  نانێوەنــدی  كشــتوكاڵییەكی 

دابێــت.132 تاكەكەســی 

بۆیــە، نیــاز بــۆ ئاودێــری لــە ئاســیادا، بریتــی بــوو لــە نیازێكــی ژینگەیــی. دواتر 
بــە دەرەنجامێــك دەگەیــن كــە بریتییــە لــە هاوكێشــە كۆنەكــەی ویتفۆجــل، بــەوەی 
ــە  ــانە ب ــییەكە«( یەكس ــە كەس ــتییە تاك ــەی »پێشدەس ــە پێچەوان ــری )ب ئاودێ
ســەركوتكاری. دواتــر هــۆل لــە لیســتە درێژەكەیــدا، دەچێتــە ســەر فاكتەرگەلــی 

دیكــە.

131. Hall، Powers and Liberties (1985)، pp. 12-13، 27-28، 36، 42-43، 53، 59، 99، 102، 137.
pp. 41، 123، 132. :هەروەها بڕوانە ، Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 11.132
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چاوئەندازەكانــی  لــە  دیكەیــە  هاوچەرخــی  چاوئەندازێكــی  مــان  مایــكل 
»پەرجــووی ئەوروپایــی«، ئەویــش لیســتێكی درێــژی لــەو فاكتەرانــە هەیــە كــە 
پێیوایــە بەشــدارییان لــە پەرجووەكــەدا كردووە.133ئــەو بــەرەو ئــەوە دەڕوات، 
جەخــت لــە گرنگیــی هێــزە سیاســییەكە و بەتایبەتــی هێــزە ســەربازییەكەی 
ئەوروپــای كــۆن بــكات. مــان هەوڵێكــی بــێ وچــان دەدات، بــۆ ئــەوەی خــۆی لــە 
ویتفۆجــل دووربخاتــەوە، وەلــێ لــە كۆتاییــدا زۆربــەی مۆدێلەكــەی ویتفۆجــل دابیــن 
ــەر - ویتفۆجــل -  ــس - ڤیب ــەی مارك ــە مۆدێلەك ــاوی ب ــم ن ــە بتوان دەكات - رەنگ
ــز و  ــەر و ویتفۆجــل و جۆن ــش وەكــو ماركــس و ڤیب ــدا. ئەوی ــە تیۆرەكەی ــەم ل بب
ــا  ــرەوە ت ــە میس ــەكان )ل ــە كۆن ــە خۆرهەاڵتیی ــانكردنی كۆمەڵگ ــۆل، دەستنیش ه
ــاژە  ــێ ئام ــردووە، وەل ــەی نەك ــراوە و گەش ــەوەی كۆتك ــوڵ دەكات، ب ــن( قەب چی
دەكات، بــۆ ئــەوەی ئــەم ســەركوتكارییە بــۆ ئــەوە گەشــەی نەكــرد، تاوەكــو لــە 
ــت.  ــەربازی بەخۆوەبگرێ ــی سیاســی س ــێوەی هێزێك ــراوان، ش ــتێكی ف ــەر ئاس س
وێــڕای ئــەوەی شارســتانییە خۆرهەاڵتییــە كۆنــەكان، لــە ســەر كشــتوكاڵی بــەراو 
چەقیــان بەســتبوو، هەروەهــا شــێوەگەلیان لــە ســامانەكان، لە ناوچەكانــی كەناری 
ــەوە  ــای ئ ــان ئیدع ــە، م ــەم هۆیان ــەر ئ ــا. لەب ــدا بەكارهێن ــی رووبارەكان دۆڵەكان
دەكات، ویتفۆجــل »لــە مۆدێلەكەیــدا گەلــێ درێــژداڕی كردووە«.134كۆمەڵگــە كۆنــە 
بەرپــاكان لــە ســەر ئاودێریــی ســەركوتكارانە بــوون، وەلــێ بەهێــز نەبــوون، ئەمــە 
ســەبارەت بــە مــان گرنگتــرە. دواتــر مــان مۆدێلەكــەی دادەڕێژێتــەوە و بەتــەواوی 
دەیخاتــە نــاو تیۆرەكــەی خۆیــەوە. دیــارە جیاوازیــی گرنــگ ئەوەیــە كــە لــە نێــوان 
كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییە بــەراوەكان، واتــە بەرپــاكان لــە ســەر ئاودێریــدا و ئــەوەی 
ــاو بەرپایــە، واتــە دێمــە. كۆمەڵگــە ئاســیاییەكان پۆلێــن دەكرێــن  لــە ســەر باران

133. Mann، The Sources of Social Power (1986).
هەروەها بڕوانە بە بابەتەكەیدا:

European Development: Approaching a Historical Explanation” (1988).
134. Mann، The Sources of Social Power (1986)، p. 94.-
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ــدا هاتــوون. ســەبارەت بــە مــان،  بــەوەی لەپێشــترن و ئەوروپاییــەكان بــە دوایان
ــەوە  ــە كاتــی یۆنانییەكان راســتیی ئــەوەی كــە جووتیــارە ئەوروپاییــەكان، هــەر ل
گاســنیان بەكارهێنــاوە و زەوییــان چانــدووە، نــەك بــە سیســتمی ئاودێــری 
ــن  ــە گرنگتری ــتووە، ئەم ــم( بەس ــاو« )دێ ــە »باران ــتییان ب ــێ پش ــەراو(، وەل )ب
هــۆكارە لــە پێــش ئاســیا و ئەفەریقیــای باكــووردا، پاڵــی بــە ئەوروپــاوە نابێــت. 
ئەوەبــوو یەكــەم پەرجــووی گــەورە. چونكــە پتــر لــە ناوچەكانــی دی، ئەوروپــای 

بــردە پێشــەوە و تــا ئەمڕۆیــش هــەروا مایــەوە.

لێــرەدا، بــە كورتــی باســی مان دەكەین. بــە شارســتانییەكانی خۆرهەاڵتی نزیك 
دەســت پێدەكەیــن كــە لــە ســەر ئاودێــری بەرپــان. بــە بڕوابــوون بــەوەی ئاودێــری 
بریتــی بــووە لــەو داهێنانــەی بــووە هــۆی پێشــكەوتنی ئــەم شارســتانییانە بۆ پلەی 
یەكــەم، مــان وا باســدەكات، تــا رادەیــەك ئــەم بنەمایــە بــووە هــۆی زیندانیكردنــی 
ــە  ــە ل ــە، بریتیی ــە رەوانبێژیی ــەو وێن ــی ئ ــەس«دا. ئامانج ــە »قەف ــتوان ل دانیش
روونكردنــەوەی بیرۆكــەی ئــەوەی چــۆن خەڵكــی زیندانیكــراو و كۆتوبەندكــراو 
بــوون، ئەمەیــش لــە بەدیهێنانــی هــەر پێشــكەوتنێكی كۆمەاڵیەتیدا، ئەســتەنگی بۆ 
دروســت دەكــردن. )ئــەوە وێنەیەكــی رەوانبێژییــە نــەك باســوخواس و مشــتومڕ(. 
مــان دەڵێــت، نزیكــەی 1800ی بــەر لــە زاییــن، »ئیمپراتۆرییــە نۆرێنــدارەكان لــە 
ــە  ــەورەوە لەرزین...ل ــتكاری گ ــۆی دوو بەرهەڵس ــە ه ــتدا، ب ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت
باكــوورەوە« لــە كۆلۆنیالیســتە ئینــدۆ - ئەوروپاییــەكان - ئەمــە وا دەردەكەوێــت 
كــە بریتییــە لــە كۆپییــەك لــە تیــۆرە الوازەكــەی »كــۆڕەوە ئارییاییــەكان - كــە 
ــە  ــە: بەكارهێنانــی گالیســكە ل لەتــەك خۆیانــدا، دوو شۆڕشــیان هێنــا، بریتیــن ل
شــەڕدا و بەكارهێنانــی ئامێــرە ئاســنینەكان و بەتایبەتــی گاســن. »بااڵنســی هێــز 
بــەرەو باكــوور گوازرایەوە«.135مــان پێیوایــە، ئــەو گەلــە باكوورییانــە گالیســكەی 

135. Mann، The Sources of Social Power (1986)، p. 179.
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شــەڕ و كاری ئاســنیان دانەهێنــاوە )كــە رەنگــە لــە ئەنادۆلــەوە هاتبــن(، وەلــێ 
بــێ وەســتان )یــان لۆژیــك( رەتدەبێــت، لــە ســەر ئــەو بۆچوونــەی، گوایــە گەالنــی 
ــوەرە  ــوەرە سیاســی ســەربازی و پێ ــی پێ ــی كۆنترۆڵ ــدۆ - ئەوروپای ــوور، ئین باك
بەرهەمێنانــەكان كــردووە. لــەو خاڵــە بــە دواوە، لــە نێوان دوو شارســتانیدا بەراورد 
ــە  ــەراون ل ــەی ب ــی روون بكاتەوە:«ئەوان ــی جیاوان ــەوەی خاڵەكان ــۆ ئ دەكات، ب
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئەوانــەی گاســن بــەكار دەهێنــن و ئەوانــەی لــە باكــووردا: 
یۆنــان و بــە شــێوەیەكی فراوانتــر ئەوروپــا، پشــت بــە بارانــاو دەبەســتن. هەروەهــا 
لەبــەر ئــەوەی ئەوروپاییــەكان گاســنیان بەكارهێنــا و لــە كشــتوكاڵدا پشــتیان بــە 
ــی  ــەكان و خاوەنداری ــە دیموكراســی و چین ــان ب ــەرەتا یۆنانی ــاو بەســت، س باران
ــی  ــە ئەقڵ ــان ل ــان بچــووك( و زانســت و رێزن ــەورە ی ــە شــێوەی گ ــەوە )ب تایبەت
ــە  ــەم مۆدێل ــارە جەوهــەری ئ ــدە شارســتانیی نوێ.136بۆچــی؟ دی ــەوە گەیان مرۆیی
بریتییــە لــە وێنــەی خێزانــی ســەربەخۆی ســەرقاڵ بــە كاری كشــتوكاڵییەوە. ئــاوی 
لــە ئاســمانەوە بــۆ دادەبەزێنرێــت، نــەك لــە رێگــەی سیســتمێكی ئاودێرییــەوە كــە 
ــت، ئاســن  ــان دەڵێ ــت. م ــە ســەر درابێ ــاری ل ــی ســەركوتكراوی بڕی ــە رێگەیەك ب
زۆربــوو، بۆیــە جووتیــار، بــۆ دەســتەبەركردنی بــە مەبەســتی دروســتكردنی گاســن 
و بێــأ، پشــتی بــە شــارەكان یــان تــۆڕە بازرگانییــە درێژخایەنــەكان نەدەبەســت. 
ئــەم جووتیــارە ســەربەخۆیە و ئــەم جووتیــارەی خاوەنــی موڵكــی بچووكــە )بــەو 
ــە مۆدێلــی ئەوروپاییــی دیموكراتــی و  ــاوی دەنێــت(، بریتییــە ل جــۆرەی ڤیبــەر ن

شارســتانی و لێوانلێــو لــە وزە و روو لــە پێشــەوەیە.

136. بەڕاســتی، مــان دەســتپێكردنی ئەوروپــای كــۆن بــۆ گالیســكەی جەنگــی دەگێڕێنێتــەوە و بــۆ كشــتوكاڵی 

ــتدا  ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــەردوو داهێنانەك ــەوەی ه ــەر ئ ــە س ــە ل ــێ كۆك ــاو و گاســن، وەل ــە باران ــتوو ب پشتبەس
دەســتیان پێكــرد و ئەمەیــش وام لێــدەكات، بیــر لــەوە بكەمــەوە كــە بنەماكانــی بیركردنــەوەی ســەدەمكاریی بنەڕەتــی 
بــەالی مانــەوە بەتایبەتــی، چەمكــی نەشــونمای ئەوروپــی و بــێ رەچاوكردنــی داهێنەرانــی ئــەم شــتانە، بەرپایــە لــە ســەر 
بیرۆكــەی ئــەوەی كــە ئەوروپییــەكان بــوون ئــەو شــتانەیان ئەنجــام دا. ئــەم چەمكــە ڤیبەرییــە بــە بنەمایــەك دادەنرێــت، 

ســەبارەت بــە مــان و لــە بەشــێكی دواتــری ئــەم بەنــدەدا روون دەكرێتــەوە.
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جوگرافییاییــە،  گاڵتەجاڕیــی  ئــەوە  یەكــەم،  نابەجێــن.  ئەمانــە  هەمــوو 
ــە  ــوە ب ــووە نەیزانی ــی ناوەڕاســت هەرێمێــك ب ــن، خۆرهەاڵت ــەوە بكەی ــەی ئ مەزەن
گاســن كشــتوكاڵ بــكات، چونكــە دانیشــتوانەكەی لــە دۆڵ و پێدەشــتەكانی 
رووبارەكانــدا، پشــتیان بــە كشــتوكاڵی بــەراو بەســتبێت. گاســن لــە كشــتوكاڵیی 
بــەراودا بەكارهاتــووە. هەروەهــا كشــتوكاڵیی پشتبەســتوو بــە بارانــاو، نــەك لــە 
ــران  ــادۆل و ئێ ــام و ئەن ــی ش ــەی واڵت ــە زۆرب ــێ ل ــا، وەل ــان میزۆپۆتامی میســر ی
ــە ئەفەریقیــادا  ــە ناوچەكانــی خۆرهەاڵتــی ئاســیا، هەروەهــا ل و بــە دڵنیاییــەوە ل
باڵوببــووەوە. كاروبــاری ئاســن لەالیــەن ئەوروپاییەكانەوە دانەهێنــرا و ئەوروپایی و 
نائەوروپایــی بــە یەكســانی بەكاریــان دەهێنــا. هەمــان شــتیش ســەبارەت بە گاســن 
راســتە كــە گرنــگ بــووە، بــە نموونــە لــە چینــی كــۆن، بەوجــۆرەی لــە ئەوروپــای 
كۆنــدا بەكارهاتووە.137)دیــارە ئــەوە بۆچوونێكــی پڕوپوچــی كۆنــە، گوایــە ئینــدۆ 
- ئەوروپایییــە نوێــكان، واتــە ئاریاییــەكان گاســنیان لــەو دەڤەرانــەدا بەكارهێنــاوە 
ــارە  ــاون(. دی ــەی كــە شكســتیان پێهێن ــان ئەوان ــوون، ی ــدا نیشــتەجێ ب ــە تیای ك
ــە،  ــدە زۆر نیی ــە، ئەوەن ــی هەی ــتی كارپێكردن ــە توانس ــاو ك ــنی خ ــەی ئاس خەڵت
بــەو جــۆرەی مــان لێكیدەداتــەوە )جگــە لــە هەرێمگەلێكــی دیاریكــراو نەبــێ كــە 

ــدە(. ــە ناوچــە شــێدارەكاندا دەوڵەمەن ــە ئاســن و ئەلەمنیــۆم ل خاكەكــەی ب

ــە  ــت، بریتیی ــاویلكە بێ ــە س ــان ك ــەی م ــەی بەشــەكانی بۆچوونەك ــێ زۆرب وەل
ــە  ــە ك ــكوبرنگمان هەی ــی وش ــەی دەڤەرێك ــی. وێن ــی ژینگەی ــێ چەندوچۆنی ــە ب ل
ــەردەم پێشــكەوتنی  ــە ب ــوا ل ــت كــە دەب ــەراو دێ ــە كەڵكــی كشــتوكاڵی ب ــێ ب تەن
ــاش و  ــە كــە خاكــی ب ــە. وێنــەی دەڤەرێكــی دیكەمــان هەی شارســتانیدا رێگربوای
پــڕ لــە دارســتانی هەیــە، جووتیــاران تیایــدا بــە زۆرییەكــی بــێ هاوتــاوە بەرهــەم 
دەهێنــن، هەروەهــا لــە ژینگەكەیانــدا شــێوازێكی دیموكراســی و بوێــر و زیرەكــی 

137. Bray، Agriculture، vol. 6، part 2، of Needham and collaborators، Socience and Civilization in 
China (1984).



197

ئــەو كۆمەڵگەیــە دەســتەبەر دەكــەن كــە بــەرەو پێشــەوە بــەرەو تازەگــەری هەنگاو 
دەنێــت. لێگەڕێــن كەمــێ زانیــاری بخەمــە ســەر ئــەم دوو وێنەیــە:

بــە بۆچوونــی زۆرێــك لــە چاوئەندازانــی پەرجووەكــەوە، تــا رادەیــەك ئاودێــری 
بــە بەرهەمهێــن دانانرێــت. چونكــە جۆنــز و مــان و كەســانێكی دی جەخــت 
دەكــەن كــە ئــەو زەوییانــەی پشــت بــە بارانــاو دەبەســتن، خۆراكــی زۆرتــر 
بەرهــەم دەهێنــن، ســەبارەت بــە ژمارەیــەك لەوانــەی كاری پێدەكــەن. ئەمــە 
ــر  ــەوەی خــۆراك زیات ــۆ ئ ــری درا، ب ــە ئاودێ ــە راســتیدا گەشــە ب ــە. ل راســت نیی
ــد،  ــە خواســتی خــودی دانیشــتوانی گون ــەم پرۆســەیە ل بكرێــت چ ســەرچاوەی ئ
یــان بریتــی بێــت لــە خواســتی ســەرووی بونیادێكــی ئایینــی یــان سیاســیی. كاتــێ 
هەرێمێــك پشــت بــە ئاودێــری دەبەســتێت، دەگاتــە قۆناغــی كەمیــی ترســناك لــە 
زەویــدا، ئەمەیــش بەمدوایــە لــە راســتای گەشــەكردنی جوگرافیــای و كۆمەاڵیەتیــدا 
ــەم  ــاك ل ــی ت ــەوا بەرهەم ــەكردندا( روودەدات، ئ ــتای گەش ــەك راس ــەر ی ــە س )ل
حاڵەتــەدا دادەبەزێــت. ئەمــە روونــە، بــەو مانایــەی پاڵــە و جووتیــاران كاتێكــی 
ــە  ــە چاالكیی ــر ل ــی كەمت ــی كشــتوكاڵیدا و كاتێك ــە بەرهەمهێنان ــە ســاڵ، ل زۆر ل
ــە ســەر  ــددا و كاركــردن ل ــە گون ــە ژیانــی فەرهەنگیشــەوە ل ناكشــتوكاڵییەكاندا ب
ــەم  ــدی، ئ ــدی هێ ــت بەســەردەبەن. هێ ــو دروســتكردنی مۆنیمێن شــتگەلێكی وەك
هەڵوێســتە دەبێتــە هــۆی هەرەســهێنانی سیســتمی كشــتوكاڵی، لەتــەك زیادبوونــی 
ــا  ــە برســاندا. ب ــردن ل ــۆی م ــە ه ــە ببێت ــە رەنگ ــدا، بەڵك ــە خاك ــژەی خــوێ ل رێ
ئەمــە بــەراورد بكەیــن لەتــەك ئــەو كشــتوكاڵەی پشــت بــە ئاودێــری نابەســتێت. 
ئاســاییە خــاك ڤێتامینــی كــەم بێــت )ئاودێــری كانــزا و ڤێتامینــە تــواوەكان لــە 
ئــاودا لەتــەك خۆیــدا دەهێنێــت، هەروەهــا خاكەلیتــە بڕێكــی زۆر لــە ڤیتامیــن و 
كانــزای تێدایــە(. ئاساییشــە كەمــی هەبێــت لــە رێــژەی شــێ، لەتــەك پشتبەســتن 
بــە بــاران كــە ناكــرێ پێشــبینی بكرێــت. بۆیــە رێــژەی بەپیتبــوون لــەو زەوییــەی 



198

ــی دیكــەدا  ــەك توخمەكان ــەك یەكســانی لەت ــری نابەســتێت، لەت ــە ئاودێ پشــت ب
)كــە گەلــێ جــار وەهــا نابێــت( بــە نــزم دادەنرێــت. راســتە ئێســتا جووتیارانــی 
چاخــی یەكەمــی ئاســنین، دارســتانەكانیان الدەبــرد و كێڵگــەی نوێیــان دروســت 
ــا،  ــە بەدیدەهێن ــە خام ــەم زەویی ــان ل ــی بەرزی ــش بەرهەمهێنانێك ــرد، بەوەی دەك
وەلــێ ئــەوە، لــە دۆڵــە نیمچــە وشــكوبرنگەكانی یۆنانــدا، دیاردەیەكــی كاتــی بــوو، 
ــان  ــوو. جووتیــارە ســەرەتاییەكانی ئەوروپــا رووی هیــچ جــۆرە كاریگەرییەكــی نەب
ــاوی  ــری و ئ ــرد و ئاودێ ــەكان ك ــە و نزمایی ــی خاكەلیت ــە زەوی ــوون ل ــە جێگیرب ل
ئاوەڕۆیــان بەكاردەهێنــا، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی تێكــڕای بەرهەمیــان زیــاد دەكــرد.

بەشــێكی دی لەو میســۆلۆژیایە بریتی بوو لەو تێگەیشــتنەی گوایە كشــتوكاڵی 
ئەوروپایــی، بــە پێچەوانــەی كشــتوكاڵی ئاســیاییەوە، تــا رادەیــەك یارمەتیی ژیانی 
ــای  ــان وێن ــا بەوجــۆرەی م ــارە ســەرەتاییەكانی ئەوروپ ســەربەخۆی دەدا. جووتی
ــی  ــتان چواردەوریان ــان، دارس ــەوە دەژی ــە یەكدیی ــڕاوی و دوور ل ــە داب ــرد، ب دەك
دابــوو. لــەو حاڵەتانــەی بــەم شــێوازە تیایــدا دەژیــان، وەكــو ئەوروپــا لــە ئاســیادا 
ــان  ــەورە ی ــدی گ ــارەكان، گون ــێ جــار جووتی ــوو. گەل دیاردەیەكــی ســنووری هەب
ــە درێــژی، ئەویــش بەپێــی بارودۆخەكــە  ــان ب ــد گونــدی بچووكــی لێكــدراو ی چەن
بــە كۆمــەڵ دەژیــان. هیــچ جێگــەی گومــان نییــە، كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییەكان لــە 
ــە  ــوون. ل ــا واب ــە ئەوروپ ــان ل ــو لێكچووەكانی ــە ئاســیا، وەك ــدا ل ناوچــە بەرزەكان
هەمــان بەنــددا، بــۆ ئــەم پرســە دەگەڕێینــەوە، كاتــێ باســی بۆچوونــی پڕوپوچــی 
بــێ هاوتایــی خێزانــی ئەوروپایــی دەكەیــن. وەلــێ ئێســتا ئــەو بیرۆكەیــە پۆلێــن 
دەكــەم، گوایــە كۆمەڵگــە ســەرەتاییە كشــتوكاڵییە ئەوروپاییــەكان بــێ هاوتابوون، 
پشــتیان بــە خۆیــان بەســتووە و لــە كۆمەڵگەكانــی ناوچەكانــی دی پێشــكەوتووتر 

بــوون، بــەوەی كــە بۆچوونێكــی پڕوپوچــە.
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دیــارە، هەڵــەی بنەڕەتــی كــە بیریارەكانــی ســەدەی نۆزدەیــەم و ڤیبەرییــەكان 
تێكەوتــن كــە ئێســتا بــە شــێوازێكی ئامێــری لەالیــەن مێژوونووســانی وەكــو جۆنــز 
و هــۆل و مانــەوە دووبــارە دەبێتــەوە، ئەوەیــە كــە بڕوابكەیــن یــان گریمانــی 
ئــەوە بكەیــن، یــەك جــۆر لــە ژینگــە، جۆرێكــی دیاریكــراو لــە كۆمەڵگــە بەرهــەم 
دەهێنێــت و ئــەوە كــە بــە درێژایــی مێــژوو بــەردەوام دەبێــت. بــە ئاســانی ناتوانیــن 
ــە  ــری ل ــە ســەر ئاودێ ــە ل ــەكان ك ــتانییە كۆن ــوان شارس ــە نێ ــن، ل ــەراورد بكەی ب
ئاســیا و باكــووری ئەفەریقیــادا بەرپابــوون، لەتــەك ئەوانــەی كشــتوكاڵ تیایانــدا 
پشــتی بــە ئاودێــری نەدەبەســت، وەكــو شارســتانییە ئەوروپاییــەكان - یــان باشــتر 
ــە  ــن، ب ــە شارســتانی هەب ــاواز ل ــن ئاســیا - و گریمــان دوو جــۆری جی ــە بڵێی وای
ــە  ــەردەوام ببــن. فەرهەنــگ دەگۆڕێــت. جووتیــاران ل درێژایــی مێــژوو بەمجــۆرە ب
ــێ شــوێندا،  ــە گەل ــاران ل ــەوە. جووتی ــۆ ژینگەیەكــی دی دەگوێزن ژینگەیەكــەوە ب
كشــتوكاڵیی بــەراو دەكــەن و ئەوانــەی پشــت بــەوە نابەســتن، ئەویــش لــە ســەر 
جۆرگەلــی زۆر لــە خــاك، كاتــێ زەویــی گونجــاو و لەباریــان هەبێت.138بۆیــە، ئــەو 
ــیای  ــە ئاس ــتوكاڵییەكان، ل ــتانییە كش ــە شارس ــەوە دەكات ك ــت ل ــۆرەی جەخ تی
رووتەنــی و بــێ بارانــدا، شــێوازێك لــە كۆمەڵگــەی وەســتاوی ســەركوتكارانە 
ــەم  ــاكات. ئ ــدا گەشــە ن ــە ئاراســتەی تازەگەری ــز ب بەرهــەم دەهێنێــت كــە هەرگی

ــدا بۆچوونێكــی پڕوپوچــە. ــە جەوهەری تیــۆرە ل

138. Blaut، “Two Views of Diffusion” (1977).
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ئەوروپای فێنك

پێشــتر بینیمــان چــۆن مێژوونووســان مۆدێلێكــی پڕوپوچیــان بــۆ كۆمەڵگــەی 
ــەو  ــاو دەبەســتێت، ب ــە باران ــدا پشــتی ب ــە كشــتوكاڵ تیای ــی داڕشــت ك ئەوروپای
ــە كــە كشــتوكاڵ  ــەدا نیی ــەو كۆمەڵگان ــاو ســوود دەهێنێــت كــە ل ــەی باران گریمان
تیایانــدا پشــت بــە ئاودێــری دەبەســتێت. هەروەهــا چــۆن كــە تەنــێ ئەوروپاییەكان 
كشــتوكاڵی پشتبەســتوو بــە باراناویــان ئەنجامــداوە. مێژوونووســانی وەكــو مــان و 
جۆنــز و هــۆل گەشــەیان بــەم باسوخواســە دا. چونكــە پشتبەســتنی ئەوروپــا لــە 
كشــتوكاڵدا بــە بارانــاو، وێــڕای ئیدعــای باشــی و بەپیتیــی خاكەكــەی، بــووە هــۆی 
بەرهەمێكــی كشــتوكاڵی نابەردەســتەكی لــە شــوێنێكی دیكــەدا. ســەرەڕای ئــەوەی 
ــە ئیدعــای بــێ هاوتایــی ئەقڵــی ئەوروپایــی  ــەو مێژوونووســانە لەپێشــتربوون ب ئ
دەدەن، بــەوەی گەشــەكردوو و داهێنــەرە، ئــەوان بەشــێكی زۆر لــەم لەپێشــتربوونە 

بــە ژینگــەی سرووشــتیی ئەوروپــا دەدەن.

بــە نموونــە، مــان وێنەیــەك بــۆ جووڵــە بــەرەو باكــووری خۆرئــاوا دەكێشــێت 
ــفمان  ــدا وەس ــدی یەكەم ــە بەن ــە ل ــە ك ــەر ئەوەی ــدا و ه ــژووی ئەوروپایی ــە مێ ل
ــە مۆدێلــی شــەمەندەفەری خێــرای خۆرهــەاڵت كــە ئــەم  كــرد، بــەوەی بریتییــە ل
كۆمەڵگــە گوندنشــینە لــە چاخەكانــی ناڤینــدا دەگوێزێتــەوە و هــەر ئــەوەی كــە بــێ 
هاوتــا و داهێنــەر و راهاتــوو بــە خــودی خــۆی بــوو و بــەرەو باكــووری خۆرئــاوای 
ــە چاخــی ئاســنیندا دەركــەوت، بــە هــۆی تێكەڵكردنــی  ــە ل دەبــات و ئــەم مۆدێل
ــاو  ــە نێــوان كشــتوكاڵ و ئاســن و زەوی كــە بــە باران بــێ هاوتــای ئەوروپایــی، ل
ــە ســەر گەشــەكردنی  ئــاو دەدرێــت. دوای مۆدێلەكــەی، واتــە »پەرجووەكــە«، ل
ــەم  ــی ل ــێكی بنەڕەت ــێ بەش ــرە، وەل ــە ئاڵۆزت ــەم وێنەی ــی ل ــەی ئەوروپای كۆمەڵگ
ــو  ــەر و لێوانلێ ــر و خۆبەختك ــی جێگی ــەی جوگرافی ــە جووڵ ــە ل ــە، بریتیی مۆدێل
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ــاو  ــاوا ن ــە »تەوژمــی« باكــووری خۆرئ ــە ب ــە ك ــەكان، ئەوەی ــە رووداوە مێژوویی ل
دەبرێــت و ئــەوە خاوەنــی بەرەیەكــە، هەمیشــە بــەرەو باكــووری خۆرئــاوا هەنــگاو 
دەنێــت. بــە خۆدوورگرتــن لــە بــێ چەندوچونیــی فەلســەفی، ئــەو لەتــەك ئــەوەدا، 
ــە دوو هــۆكارە  ــی دەبەخشــێت.139یەكێك ل ــە گشــت پرۆســەكە شــەقڵێكی هیگل ب
ــە ژینگــەی  ــە ل ــاوا، بریتیی ــووری خۆرئ ــەرەو باك ــە ب ــەم جووڵەی ــەی ئ بنەڕەتییەك
بــەرزی باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــا. هەروەهــا هــۆكاری ئــەم بەرزیــی ژینگەیەییە، 

ــە »خاكــە بەپیتــە شــێدار و قووڵەكــەی«.140 بریتییــە ل

وەكــو مــان، جــۆن هۆلیــش »خاكەلیتــە لــە باكــووری ئەوروپا«141دەنرخێنێــت، 
وێــڕای ئــەوەی خاكەكەیــش لــە باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــا »لیتــە و بەرهەمهێــن 
و پشــت بــە بارانــاو دەبەســتێت« )هیــچ هۆیــەك نەبــووە بــۆ ئاودێری(.142ئیریــك 
جۆنــز هەمــان ئیدعــا لــە پەرجووی ئەوروپاییدا دەكات، وەلێ بە راســتكردنەوەیەكی 
ــەر  ــە س ــا و بەرپــا ل ــی ئەوروپ ــەی بەرهەمهێن ــە ســەر »ژینگ كەمــەوە. ئــەو ل
زەویــی دارســتان و كشــتوكاڵی پشتبەســتوو بــە بارانــاو«143و »لــە ســەر هاوینــی 
مــان و  پێچەوانــەی  ئەوروپا«144دەنووســێت. جۆنــز )بــە  باراناویــی  و  بــاش 
هــۆل( دان بــە راســتیی ئــەوەدا دەنێــت، زەویــی ئاســیا پشــت بــە ژمــارەی زۆری 
دانیشــتوان دەبەســتێت كــە كاری كشــتوكاڵی دەكــەن، لەتــەك ئامــاژە بــۆ ئــەوەی 
زەوییەكــە بەرهەمــی زیاتــر دەبێــت و تێبینــی ئــەوە دەكات، زەویــی بەرهەمهێنــی 
ــە  ــك ل ــن یەكێ ــر دەبینی ــی جــودا و بچــووك، دوات ــە هەرێمگەل ــە ل ــا برتیی ئەوروپ

میســۆلۆژیایەكانی ســتەمكاریی خۆرهەاڵتــی دەخاتــە روو:

139 . Mann، The Sources of Social Power (1986)، pp. 247، 406، 408، 412، 504-510، 520، 530، 539-540.
140. Mann، The Sources of Social Power (1986)، p. 509.
141. Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 99.
142. Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 110.
143. Jones، The European Miracle (1981)، p. 10.
144. Jones، The European Miracle (1981)، p. 47.
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لــە  پەراوێزێكــی  ناكردەیــی،  هایدرۆلیكیــی  كشــتوكاڵی 
ئــازادی بــە وزەكانــی ئەوروپاییــەكان بەخشــی، بــۆ ئــەوەی بــۆ 
مەبەســتگەلی دی بــەكار بێــت. رەنگــە ژمــارەی جووتیارانــی 
ئەوروپــا، لــە ژمــارەی جووتیارانــی چیــن و هینــد كەمتــر بێــت، 
ــد و  ــە هین ــان ل ــەك هاوكارەكانی ــەراورد لەت ــە ب ــەوان ب ــێ ئ وەل
ــە  ــر ل ــی كەمت ــاودا، كات ــی ئ ــی كۆنترۆڵكردن ــە كارەكان ــن، ل چی

كاری كشــتوكاڵیدا بەســەر دەبــەن.145

ــە  ــتیان ب ــەكان پێویس ــارە ئەوروپایی ــە جووتی ــە ك ــۆ ئەوەی ــاژە ب ــرەدا ئام لێ
پڕكردنــەوەی  بــۆ  نەبــووە،  كشــتوكاڵیدا  كاری  لــە  زۆر  كاتــی  بەســەربردنی 
ــیاییەكان  ــدا ئاس ــە كاتێك ــدە، ل ــی زێ ــی بڕەبەش ــتییەكانیان و بەدیهێنان پێداویس
ناچــار بــوون، لــە پێنــاوی هەمــان دەرەنجامــدا كار بكــەن. ئەمــە بــە قەشــمەری 
ــە پێــرەوە مێژووییەكــە هەڵبگریــن و هــەوڵ  دادەنرێــت، مەگــەر ئــەوەی دەســت ل
بدەیــن بەراوردێكــی ناعادیانــە ئەنجــام بدەیــن، لە نێــوان جووتیارە ئاســیاییەكاندا، 
ــارە  ــوان جووتی ــە نێ ــە زەوی و ل ــی ل ــە كەم ــوێ، ل ــی ن ــایەی بارودۆخگەل ــە س ل
جووتیــارە  یاخــود  ســنووریدا،  بارودۆخگەلــی  ســایەی  لــە  ئەوروپاییــەكان، 
ئەوروپاییــەكان كــە لــە چاخــی نوێــدا، خاوەنــی ســەرمایەن. بــە شــێوازێكی دی، 
ئەمــە مانــای نییــە لــە ســایەی تەكنیكــی كشــتوكاڵیدا - ئاودێــری كــە مەبەســتی 
ــەر  ــە ســایەی ه ــت - و ل ــەوە بەدیدەهێنێ ــكارە و ئ ــی كرێ ــی بەرهەمهێنان فرەبوون
ــری  ــە ژێ ــە ل ــدا ك ــاوی ئەوروپایی ــەژار و دام ــۆن و ه ــاری ك ــۆ جووتی ــك ب مۆدێلێ

ــت. ــەی ناگرێ ــە بەرگ ــەنگیندایە ك ــی س بارێك
145. Jones، The European Miracle (1981)، p. 8.
جۆنــز هەمــان ئــەو هەڵــە بــاوە دەكات بــە گریمانــەی دابەزینــی بەرهەمــی ئــەو كەســەی لــە بــواری كشــتوكاڵدا كار دەكات 
لــە كشــتوكاڵی بەرپــا لــە ســەر ئاودێــری، بــە بــەراورد لەتــەك ئــەوەی لــە ســەر ئــەوە بەرپــا نییــە. ئەمــە دۆخەكــە 
نییــە. تەنانــەت لەتــەك ئــەو ئاژەاڵنەیــش كــە بــۆ راكێشــان بەكاردەبرێــن، بەرهەمــی كشــتوكاڵی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا 
بــۆ كرێــكار نــزم بــوو. هەروەهــا ئــاژەاڵن بــۆ راكێشــان بــەكار دەبرێــن لــە كشــتوكاڵی بەرپــا لــە ســەر ئاودێــری و بــە 
ــە ئاســیادا كــە  ــاو ل ــە ئ ــی پــڕ ل ــە ناوچەكان ــە سیســتمە كشــتوكاڵییەكان ل ــدێ ل ــە هەن ــراوان هەروەهــا ل رادەیەكــی ف

مــەرەزە دەكــەن.
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دیــارە »خاكــی شــێدار« كــە ئــەو مێژوونووســانە باســی لێدەكــەن، رێــژەی شــێ 
و ترشــییەكان بــە جــۆرێ تیایــدا بــەرز دەبێتــەوە كــە كاركــردن تیایــدا ئەســتەمە، 
بــە هــۆی كەمیــی بەپیتبوونیــەوە، مەگــەر دوای بەكارهێنانــی كــۆد نەبــێ. »دیــارە 
ــێدار،  ــوهەوایەكی ش ــە كەش ــە ل ــتیدا بریتیی ــە راس ــاوی« ل ــاش و باران ــی ب هاوین
ــەوە  ــەكان ئ ــە دانەوێڵ ــا رەنگ ــۆر، هەروەه ــە وزەی خ ــن ل ــۆی رێگەگرت ــە ه دەبێت
ــە  ــەن ك ــاد نەك ــە ی ــەوە ل ــت )ئ ــاوەڕوان دەكرێ ــان چ ــە لێی ــن ك ــەم نەهێن بەره
ــوو(، هەروەهــا خاكەكــە وشــك  چــۆن خســتنەڕووی پەتاتــە دوای 1492 گرنــگ ب
نابێتــەوە، ئەمــەو ئەگــەر وشــكبووەوە، مەگــەر لــە كاتێكــی درەنــگ لــە بەهــاردا 
نەبــێ، مــن نامــەوێ لــە پێگــەی هەڵوێســتەكە كــەم بكەمــەوە یــان تــڕۆی بكــەم. 
خــاك لــە باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــادا، بــە هەمــوو جۆرەكانییــەوە، لــە خاكــی 
دەڤەرەكانــی دیكــە جیــاواز نییــە. ئەگــەر دەســتەواژەگەلی ژینگەییمــان بەكارهێنــا، 
ــان  ــدا دەبارێــت، ی ــاران تیایان دەتوانیــن بڵێیــن دەڤــەرە گەرمــە وشــكەكان كــە ب
ئەوانــەی پشــت بــە ئاودێــری یاخــود ئــاوی ئــاوەڕۆ دەبەســتن، بــەرەو ئــەوە دەڕۆن، 
بەرهەمهێنانیــان بــەرز بێــت. دیــارە خاڵەكــەی مــن ئاراســتەكارانەترە. شــتێك نییــە 
تایبــەت بــە ژینگــەی كشــتوكاڵیی ئەوروپــا، بتوانیــن راڤــەی بكەیــن، بــەوەی بــە 
ــەو  ــۆرەی ئ ــكات )بەوج ــت ب ــان الدروس ــەو بڕوایەم ــان ئ ــت، ی ــوو ناودەبرێ پەرج
ــە  ــەوە( ك ــەكان دەگوێزم ــەوە زانیاریی ــە لەوان ــە ك ــی هەی ــان پێ ــەرانە بڕوای نووس
ــە  ــژووی ئاســیایی باشــتربووە، ب ــە مێ ــی خــۆی ل ــە درێژای ــی ب ــژووی ئەوروپای مێ

هــۆی ئــەوەی گوایــە ژینگــەی كشــتوكاڵیی ئەوروپایییــەوە.

ئیدعــای ئــەوەی گوایــە ژینگەی ئەوروپایــی تایبەتمەندە، لە چێوەی كشــتوكاڵدا 
ســنووردارە. باسوخواســەكەمان لــە ســەر كشــتوكاڵ بــە كۆتایــی دەگەیەنــم، بــە 
وتەیەكــی كــورت لــە ســەر چــوار لــە بڕگەكانــی بــەراوردكاری كــە مێژوونووســانی 

هاوچــەرخ لــە ســەر »پەرجــووی ئەوروپایــی« پێشكەشــیان كــردووە.
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یەكــەم: بریتییــە لــە باسوخواســی »لووتكــەكان )نیمچــە كەنــداوەكان( و 
كەنــداوە تەقلیدیــەكان« كــە بــەالی زۆربــەی مندااڵنــی قوتابخانــە ئەوروپاییــەكان 
و ئینــدۆ - ئەمەریكییەكانــەوە زانــراوە. گریمــان پێكهێنانــی نیمچــە دوورگــەكان و 
دوورگــەكان لــە ئەوروپــا، وێــڕای رووبارەكانــی كــە بــە كەڵكــی كەشــتیڕانی دێــن، 
ــەو  ــت، ئ ــەم كردبێ ــی فەراه ــدی و بازرگان ــۆ پێوەن ــتییان ب ــی سرووش بارودۆخێك
بارودۆخــەی كــە بــۆ غەیــری ئــەوان دەســتەبەر نەبووبێــت. ئەمەیــش بــووە هــۆی 
رێنیسانســی بــازاڕەكان و دواتــر بــووە هــۆی ســەرمایەداری لــە ئەوروپادا.146هەڵــەی 
لــەوەدا دەردەكەوێــت كــە راســتەوخۆ، وەكــو جلوبەرگــی ئیمپراتۆرەكــە لــە چیرۆكــە 

بەناوبانگەكــەی هانــز ئەندەرســۆن، تەماشــای بكەیــت.147

بــە نموونــە، لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، گەیشــتن بــە ناوچــە زۆرەكانــی ئاســیا، لــە 
رێگــەی دەریــاوە بــە درێژایــی كەنارەكانــی ئۆقیانووســی هینــدی و بەشــێكی زۆر 
لــە دەریــای باشــووری چیــن، گەلــێ ئاســانتربوو، وەك لــە ئەوروپــای ئەتڵەســی. 
)ئەگــەر بــای وەرزی كێشــەیەك لــە ئۆقیانووســی هیندیــدا دروســت دەكات، 
ــری  ــەیەكی گەورەت ــیدا، كێش ــی ئەتڵەس ــووری ئۆقیانووس ــە باك ــۆران ل ــەوا باوب ئ

ــەوە(. لێدەبێت

ــەوە و كەشــتییە  ــدا باڵوبوون ــاری هیندی ــی كەن ــە درێژای ــەكان ب شــارە بازرگانی
بازرگانییــەكان بــەم كەنــارەدا، بــۆ ئەندۆنیزیا و نیمچە دوورگەی عەرەب هامشــویان 
دەكــرد كــە كااڵی زۆریــان باردەكــرد، وەكو برنج و ئاســن، وێڕای كااڵی گران بەهای 
ــەوەی كەشــتییە ئیتاڵییــەكان بازرگانیــی كااڵ رێكخــراوەكان،  دیكــە، ئەمــە بــەر ل

146. Mann، “European Development” (1988)، p. 10, The Sources of Social Power (1986)، p. 406, Jones, 
The European Miracle (1981), pp. 90, 227, Crone, Preindustrial Societies (1989), p. 150, McNeill, 
Plagues and Peoples (1976), p. 295.
ــز  ــی هان ــە نووســەری دانیمارك ــۆر ك ــە نوێكــەی ئیمپرات ــی جلوبەرگ ــۆ چیرۆك ــە ب ــۆر: ئاماژەی ــی ئیمپرات 147. جلوبەرگ

ــدا  ــان پێ ــە گفتی ــت ك ــرێ دەگرێ ــاز بەك ــە دوو گزیب ــژە دەكات ك ــی گەم ــە ئیمپراتۆرێك ــاس ل ــی، ب ــۆن نووس ئەندەرس
ــدوورن. ــۆ ب ــاڵ ب ــە باشــترین كوت ــی ل ــن جل ــن و بەهادارتری جوانتری



205

ــاوای ئەتڵەســیدا بكەنــەوە. مــن  ــە نێــوان دەریــای ناوەڕاســت و باكــووری خۆرئ ل
لێــرەدا لــە پێگــەی شــارەزایی كەشــتیڕانی بــۆ راوچییانــی ئۆقیانووســی ئەتڵەســی، 
یــان بازرگانانــی ئایزلەنــدە، یاخــود پێوەندیــی هانــز Hanseatic league 148كــەم 
ناكەمــەوە، كاتــێ تێبینــی دەكــەم كــە هەرێمگەلــی دیكــە بــە هەمــان لێهاتوویــی 

ئەوروپایــی، لــە مــاوە نزیكــەكان بــە یەكــدی، دەریایــان بەكارهێنــاوە.

وەلــێ ئــەو رووبارانــەی بــە كەڵكــی كەشــتیرانی دێــن كــە بەخشــراون بــە 
ئەوروپــا یەجــگار سەرســووڕهێنەرن، وەلــێ بــێ هاوتــا نیــن. ئەوانــە باشــترنین لــە 
رووبارەكانــی چیــن یــان هینــد. كەشــتیڕانی لــە دوورگەكانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی 
ئاســیا، كاری كەشــتیڕانی تیایانــدا خۆشــترە، وەك لــە رووبارێكــی وەكــو رایــن یــان 
دانــوب. دیــارە ئــەوە پرســێكە، بەنــدە بــە دابەزیــن بــۆ كەتــوار و دەســتهەڵگرتن 
دوورگــەكان”،:  و  “لووتكــەكان  باسوخواســی  هەڵــەی  بەراوردكارییــەكان.  لــە 
ــەوەی  ــەی ئ ــە بیرۆك ــە ل ــت: بریتیی ــدا دەهێنێ ــە دوای خۆی ــە، ب ــی دیك هەڵەیەك
ــووە  ــە شارســتانییەكان جیــاواز ب ــە غەیــری خــۆی ل ــەوە ل ــە كۆن ئەوروپــا هــەر ل
كــە ناچاربــوون بــۆ گواســتنەوەی كااڵكان، ســوود لــە رێگــەی وشــكانی وەربگــرن. 
ــی هاتوچــۆی وشــكانیی،  ــۆری گرانی ــە” تی ــە مێژوونووســانی “پەرجووەك ــێ ل گەل
زیاتــر لــە هاتوچــۆی دەریایــی دووبــارە دەكەنــەوە. لــە راســتیدا ژمارەیەكــی زۆر 
لــە بەراوردكارییــەكان هەنــە. ئەوســا مــان و غەیــری مــان، بیرۆكــە كۆنــەكان، لــە 
ســەر ئــەو ئاژەاڵنــە بــە بەڵگــە دەهێننــەوە كــە لــە راكێشــانی قورســاییەكاندا بــەكار 
دەبرێــن كــە لــە رووبەرگەلــی ســنوورداردا ئاڵــف دەخــۆن )هەنــدێ دەڵێــن ئەوانــە 
نزیكــەی 100 بــۆ 150 كیلۆمەتــرن(، ئــەوان ئــەو راســتییە نازانــن كــە ئــەو ئاژەاڵنــە 
ــە ئاســیا و  ــە رێگــەی ئاورێشــم ل ــە رێگــەدا دەلەوەڕێــن و لێــرەدا بــە ئاســانی ل ل

Hanseatic league.148 : هاوپەیمانییەكــی فیدراڵــی لــە چاخەكانــی ناڤیــن، لــە نێــوان شــارەكانی رۆژئــاوای ئەڵەمانیــا 

و واڵتانــی دراوســێدا.
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كاروانــە ســۆدانییەكان تێدەگەین.149كەناڵــە ئاوییــەكان لــە چیــن بەتوانســتتربوون، 
ــا. هەروەهــا هاتوچــۆی  ــە ئەوروپ ــارەكان ل ــی كەن ــی بازنەی ــی باركردن ــە رێگەكان ل
ئــاوی - بەتایبەتــی لەتــەك بــا و لــە بەرزایــی رووبارەكانــدا - هــەر لــە نزیكــەی 1000 

ســاڵەوە، تایبەتمەندییــان بــە ســەر هاتوچــۆی وشــكانیدا نەبــووە.

ئیریــك جۆنــز لــە پەرجــووی ئەوروپاییــدا ئیدعــای ئــەوە دەكات، ئاســیا پتــر 
ــەوە  ــت جۆرەكانی ــە گش ــتییەكان ب ــاتە سرووش ــتی كارەس ــە دەس ــا ب ــە ئەوروپ ل
ــەی  ــەر پرۆس ــە س ــی ل ــی نێگەتیڤ ــیادا كاریگەری ــە ئاس ــش ل ــی، ئەمەی نااڵندویەت
ئیدعــا  تیایــدا  بــەو خاڵــە دەگات كــە  گەشــەكردن هەبووە.150باسوخواســەكە 
دەكات، ترســناكترینی كارەســاتە سرووشــتییەكان هێنــدە مــەزن بــوو كــە مرۆڤــە 
ــان  ــاری دیمۆگرافیی ــەر رەفت ــە س ــی ل ــش كاریگەری ــد، ئەمەی ــاییەكانی تۆقان ئاس
ــە  ــەدا. ئەگــەر راســتیی زانیاریی ــان ن ــە ئەزموونەكانی ــان ب ــوو، چونكــە پەرەی هەب
كەمــە مێژووییەكانمــان، لــە ســەر ئــەم بابەتــە وەالوە نــا، ئــەوا گەورەتریــن هەڵــە 
بریتییــە لــە پێــوەر. دیــارە “ئەوروپــا” بــەالی جۆنــزەوە، بریتییــە لــە خۆرئــاوا و 
ناوەڕاســتی ئەوروپــا. رەنگــە ئــەم دەڤــەرە هێنــدەی نیمچــە كیشــوەری هینــد ببێــت 
ــە ئاســیادا خەڵكــی لــە ســەرە.  و رەنگــە چواریەكــی قەبــارەی ئــەو رووبــەرەی ل
ــە تووشــی  ــی دی، رەنگ ــی یەكســانیی گشــت بارودۆخەكان ــە رەچاوكردن ــە، ب بۆی

ــەوە. ــتییەكان ببێت ــاتە سرووش ــی كارەس چواریەك

ئــەوە راســتە كــە الفــاوەكان مەترســییان زۆرتــرە، لــەو هەرێمانــەی كــە تیایانــدا 
ــێ دانیشــتوان هەڵدەســتن  ــن، وەل ــارەكان دەچێن خەڵكــی دۆڵ و پێدەشــتی رووب

149. Mann، The Sources of Social Power (1986، chap. 5).
لــە راســتیدا، مــان تیــۆری كۆنــی جەنــگ لــە ســەر بنەمــای ئــەم جــۆرە لــە لێكدانــەوەكان بونیــات دەنێــت و ئــەو لێــرەدا 
لــەو راســتییە خــۆی گێــل دەكات كــە ســوپاكان كاتــی خــۆی وەكــو ئێســتا لــە رێگــەدا، خۆراكــی خۆیــان و ئاژەڵەكانیــان 

دابیــن دەكــەن.
150.  Jones، The European Miracle (1981)، chap. 2 and elsewhere. Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 132.

هەمان ئیدعا دەخاتە روو و جۆنز بە بەڵگە دەهێنێتەوە.



207

ــییە،  ــەم مەترس ــارەی ئ ــەوەی قەب ــۆ كەمكردن ــتكردنەوە، ب ــی راس ــە ئەنجامدان ب
ــی  ــی نێگەتیڤ ــان كاریگەری ــت ی ــر نەبێ ــدا، رێگ ــاوەی درێژخایەن ــە م ــە جــۆرێ ل ب
لــە ســەر پێشــكەوتن نەبێــت. پێموایــە، مەترســییەكانی كەشــوهەوای زســتان 
ــوو  ــاو ب ــییەكانی الف ــارەی مەترس ــدازەی قەب ــە ئەن ــادا، ب ــی ئەوروپ ــە گوندەكان ل
لــە ئاســیادا، ســەبارەت بــە تــاك. باوبۆرانــەكان خراپترنەبــوون لــە باوبۆرانەكانــی 
ــەك  ــچ بەڵگەی ــتیدا هی ــە راس ــتاندا. ل ــە زس ــی ل ــی ئەتڵەس ــووری ئۆقیانووس باك
ــو  ــا وەك ــتێت، هەروەه ــێ ببەس ــتی پ ــۆرە پش ــەو تی ــە ئ ــە ك ــتەوە نیی ــە دەس ب
باسوخواســێك دوورە لــە راســتییەوە، جەخــت لــە ســەر »پەرجــووی ئەوروپایــی« 

ــكات. ب

چەندیــن كــەڕەت مێژوونووســانی پەرجووەكــە ئامــاژە بــۆ تایبەتمەندیــی ژینگەی 
ئەوروپایــی دەكــەن، ئیدعــا دەكــەن ئەمــە دەرەتانــی بــێ هاوتــای ئەوروپــای، بــۆ 
بازرگانیــی ناوخــۆ و دواتــر بــۆ ســەرمایەداری لێدەكەوێتەوە.151تەنــێ پێویســتمان 
بەوەیــە تێبینــی بكەیــن، چــۆن ئەوروپــا فرەییەكــی زۆری لــە ژینگــەكان و بەرهەمــە 
ــان  ــە هەم ــەدا ب ــی دیك ــەك هەرێمەكان ــەراورد لەت ــە ب ــە، ب ــتییەكاندا نیی سرووش
قەبــارە. بــە نموونــە، چیــن هەمــان فرەیــی ژینگەیــی لــە هێڵــە ناڤینەكانــی پانیــدا 

هەیــە، وێــڕای كەنــاری باشــووری ناوچەكانــی راســتەهێڵ.

ــەو  ــن، ئ ــی دەكەی ــرەدا باس ــە لێ ــی ك ــی ژینگەی ــی پڕوپوچ ــێ دوا بۆچوون وەل
ــە  ــا ب ــی( ئەوروپ ــی )تۆبۆگراف ــی هەڵەت ــدی و جیاوازی ــە تایبەتمەن ــە ك ئیدعایەی
ــە  ــەكان ل ــاكان و جەنگەڵ ــە چی ــدا ك ــەوە« تیای ــە بنەڕەتییەكانی ــی »هەرێم فرەی
ــی  ــی ئەوروپای ــەی كۆن ــەوەی كۆمەڵگ ــۆی ئ ــە ه ــەوە، بۆت ــا دەكەن ــان جی یەكدیی
و لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، بــە چەندیــن ســیمای گریمانكــراوی جیاببێتــەوە، 

151. Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 111، Jones The European Miracle (1981)، pp. 90، 105، 
107، 226-227، Mann، “European Development: Approaching a Historical Explanation” (1988)، p. 10، 
Mann، The Sources of Social Power (1986)، p. 406.
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ــی  ــی واڵتان ــی و بەرپابوون ــای بازرگان ــێ هاوت وەكــو: گەشــەكردنی سیســتمێكی ب
مامناوەنــدی لــە رووی قەبــارەوە و ئــەو ســوودە ئیدعاكراوانــەی لەمانــە دەكەونەوە. 
ــی »پەرجووەكــەوە« كــە  ــە ئەدەب ــە بەشــگەلێ ل ــەم بەشــە ب ــۆ بەســتنەوەی ئ ب
ــووری و سیاســیدا دەكات،  ــە گەشــەكردنی ئاب ــا، ل ــی ئەوروپ ــێ هاوتای ــای ب ئیدع
لــە رووی جوگرافییــەوە تــا كۆتایــی ئــەم بەنــدە، باســكردنی دوا دەخــەم. ئێســتا 
بــەوەوە دەوەســتم بڵێــم، بیرۆكــەی »جەوهــەر« بۆچوونێكــی پڕوپوچــە، ئەگەریش 
راســت بێــت، باشــتر وایــە بــە ســەر كیشــوەرەكانی دیكەیشــدا جێبەجــێ بكرێــت.

ئەقڵگەرایی

ئێســتا دەگوێزینــەوە بــۆ ئــەو تیۆرانــەی بانگەشــەی تایبەتمەنــدی و جیــاوازی 
و بااڵدەســتیی مێژوویــی ئەوروپــا، یــان لەپێشــتربوونی دەكــەن، واتــە - پەرجــووی 
ــە  ــە ل ــتێت، بەڵك ــە نابەس ــان ژینگ ــۆژی ی ــەر بایۆل ــە س ــەق ل ــە چ ــا - ك ئەوروپ
ســەر فەرهەنــگ. یەكــەم مامەڵــە لەتــەك ئــەو تیۆرانــەدا دەكــەم كــە بــە چەمكــی 
ــەو  ــدەكات. ل ــت پێ ــەكان دەس ــی«ی ئەوروپایی ــی »ئەقڵگەرای ــتیی ئەقڵ بااڵدەس
تیۆرانــەدا هەمیشــە »ئەقڵگەرایــی« ســیفەتگەلی زۆری دەروونــی هەیــە كــە 
توانســتی داهێنــان )یــان پێشــكەوتنخواز( لەخــۆ دەگــرن. ئەوانەیــش بریتیــن لــە 
ــە  ــەوە نیی ــە ئ ــی. دۆزەك ــی مۆراڵ ــەوەی ئەبســتراكت و بڕیاردان توانســتی بیركردن
كــە ئاخــۆ ئــەم پرســانە هۆكارگەلــی گرنگیــی مێژووییــن یــان نــا، بەڵكــە بریتیــن 
ــرن؟  ــی دی ئەقاڵنیت ــە مرۆییەكان ــە كۆمەڵگ ــر ل ــەكان پت ــا ئەوروپایی ــەوەی ئای ل
ــە  ــە ل ــان یەكێك ــی، ی ــۆكاری بنەڕەت ــە ه ــە ل ــەو ســیفەتە بریتیی ــا ئ ــا ئای هەروەه
ــارە جەختكــردن  ــا؟ دی ــای ئەوروپ ــێ هاوت ــی رێنیسانســی ب هــۆكارە بنەڕەتییەكان
ــی  ــو بڵێ ــرن، وەك ــەكان زیرەكت ــە نائەوروپایی ــەكان ل ــەوەی ئەوروپایی ــە ســەر ئ ل
ــە كۆنــەوە وەهابووبێــت و مێژووەكــەی بــۆ چاخــی ڤیكتــۆری بگەڕێتــەوە،  هــەر ل
وەلــێ تەمومــژاوی و گومڕاكارانەیــە. تیــۆرەكان لــە ســەر ســیفەتی »ئەقڵگەراییــی 
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خۆرئاوایــی« و شــتی لــەو بابەتــە، بــۆ وەچــەكان لــە توێژەرانــی ئەمــڕۆ، هەروەكــو 
رابــردوو بــە گرنــگ دەزانــن. ئەســتەمە ئــەو تیۆرانــە بناســین كــە تایبەتــن 
ــە، رەنگــە شــیكاری  ــە نموون ــرن. ب ــەوە، چونكــە شــێوازێكی دی بەخــۆوە دەگ ب
لــە ســەر تەكنەلۆژیــا چــڕ ببێتــەوە و چەقببەســتێت، بــاس لــەوە بــكات كــە 
ــی پێشــكەوتنانەی  ــۆی جموجوڵ ــە ه ــەكان بوون ــە ئەوروپایی ــە تەكنەلۆژیی داهێنان
جۆراوجــۆر لــە مێــژووی ئەوروپاییــدا. بــە روانیــن پیایــدا لــە نزیكــەوە، دەبینیــن 
گەلــێ جــار ئــەم شــیكردنەوە تەكنۆلۆژییانەیــە دەمانبەنــە ســەر تیۆرێــك لــە ســەر 
توانســتی ئەوروپاییــەكان بــۆ داهێنــان، واتــە ئەقڵگەرایییــان. بــە هەمــان شــێوە، 
ــە خێــزان دەســت  ــازاد یاخــود ب ــازاڕی ئ ــان ب ــە دەوڵــەت ی رەنگــە شــیكردنەوە ب
پێبــكات، وەلــێ گەلــێ جــار )نــەك هەمیشــە( دەیداتــە پــاڵ ســیفەتی بنەڕەتیــی 
ــت.  ــەوە دەبێ ــە پێچەوان ــەكە ب ــتای باسوخواس ــار راس ــدێ ج ــی و هەن ئەقڵگەرای
ــە  ــی: ل ــی ئەقاڵن ــە تیۆرگەل ــوون ل ــی ب ــەكان بریت ــتە تەقلیدی ــۆرە نەژادپەرس تی
ــەك  ــدێ )و ن ــت. هەن ــۆ زیرەكتربی ــێ ت ــەوا هەردەب ــەوەی سپیپێســتیت، ئ ــەر ئ ب
هەمــوو( تیۆرەكانــی ماركــس بریتیــن لــە تیۆرگەلــی ئەقاڵنــی: شكســتی سیســتمی 
فیوداڵــی جڵــەوی بــۆ وزە داهێنــەرەكان شــلكرد كــە دواتــر بوونــە هــۆی داهێنانــی 
تەكنەلــۆژی و...هتــد. گریمانــی بااڵدەســتیی ئەقڵــی بــۆ یــەك مــاوە و بــۆ یــەك 
شــوێن، پرســەكان ئاڵۆزتــر دەكــەن، وەكــو كلیلێكــی جادوویــی هەمــوو پرۆســەكەی 
دەســت پێكردبێــت، وەكــو بركلیــزی ئەســینا152 و شــوێنكاری گۆتێنبێــرگ153 و...
هتــد. هەوڵــدەدەم ئــەم پرســانە پۆلێــن بكــەم، لــە رێگــەی مامەڵەكــردن لەتــەك، 
یەكــەم لەتــەك »تیۆرەكانــی ئەقڵگەرایــی«، دواتــر دەگوێزینــەوە بــۆ جۆرەكانــی 
دی، لــە تیــۆرە تەكنەلۆژییــەكان و دامەزراوەییــەكان، هەندێكیــان رەگوڕیشــاڵیان 

ــە. ــە ســیفەتی ئەقڵگەراییــی ئەوروپاییــدا هەی ل
152. بركلیــزی ئەســینا: ئاماژەیــە بــۆ بریكلیــزی ســەركردەی یۆنانــی كــە ئەســینای كــرد بــە بەهێزتریــن و قەشــەنگترین 
ــە  ــە ل ــەوە، چونك ــەو دەگەرێت ــۆ ئ ــی و تەالرســازی و سیاســیی ئەســینا ب ــی فەرهەنگ ــن شــار. رابوون و دەوڵەمەندتری

ســەردەمی ئــەودا بارســینون بونیاتنــرا.
153. گۆتینبێرگ: داهێنانی ئامێری چاپكردن بۆ ئەو دەگەڕێتەوە.
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تیۆری ئەقڵگەرایی

زۆربــەی توێــژەرە ئەوروپاییــەكان لــە ســەرەتای ئــەم ســەدەیەدا، ئــەو گریمانــە 
بنەڕەتییەیــان قەبــوڵ كــرد كــە ئەوروپاییــەكان لــە نائەوروپاییــەكان ئەقاڵنیتــرن. 
ئەوەیــش لــە رێگــەی كۆمەڵێكــی جۆراوجۆر لــە تیۆرە مێمڵەكانــەوە روونكراوەتەوە، 
بەناوبانگترینیــان بریتییــە لــە نەژادپەرســتیی بایۆلــۆژی، وەلێ مــن پێموایە زۆربەی 
ئەوروپاییــەكان، بــێ رەچاوكردنــی راڤەكــردن، ئــەم گریمانەیــان قەبوڵكــرد. روون 
بــوو كــە دەوڵەتــە ئەوروپاییــەكان ئاســتێكی بەرزیــان لــە ســامان و شارســتانیی 
پتــر لــە واڵتانــی دی بەدیهێنــا و بەوەیــش، لــە رێگــەی داهێنــان و ئەفراندنــەوە، بــە 
پشتبەســتن بــە خۆیــان گەیشــتن. وێــڕای ئــەوەی ئێســتا ئەوروپاییــەكان لــە هەموو 
جیهانــدا بااڵدەســتن، ئەمەیــش هەنــدێ بااڵدەســتیی فیكــری و رەنگــە مۆراڵیشــی 
ــەوەدا  ــی باڵوبوون ــۆری تەقلیدی ــیپی تی ــی پرەنس ــە ترۆپك ــە ل ــەوە. ئەم لێبكەوێت
ــە  ــە گریمان ــان ل ــك گومانی ــدێ خەڵ ــدا باســكرا( و هەن ــدی یەكەم ــە بەن ــوو ) ل ب
ــە كاتێكــدا ئــەم  ــوو: ئەوروپــا گەشــە دەكات، ل بنەڕەتییەكانــی پرەنســیپەكە هەب
گەشــەكردنە لــە ناوچەكانــی دیكــەدا نابینیــن، یــان ئــەوەی بــە شــێنەیی روودەدات. 
گەشــەكردنی ئەوروپــا لــە بنەڕەتــدا، چــەق لــە ســەر پرەنســیپی فیكــری یــان رۆحی 
ــە  دەبەســتێت. تەنیــا رێگــە بــۆ گەشــەكردنی ناوچــە نائەوروپاییــەكان، بریتیــە ل
رێگــەی پێشــوازیكردن لــە فیكــرە ئەوروپایییــە ئەقاڵنییــەكان كــە ئەوروپاییــەكان 
لــە كەســانی وەكــو كارگێــڕە كۆلۆنیالیســتەكان و نیشــتەجێبووەكان و جووتیــاران 
و پڕوپاگەندەكــەرە ئایینییــەكان و بەڵێندەرانــی كااڵ جۆراوجۆرەكانــەوە هێنایــان.

زۆربــەی بیریــارە ئەوروپاییــەكان، لــەم كاتــەدا پرەنســیپی »یەكێتیــی دەروونیی 
ــە  ــدا كۆكــن، ل ــەی تیای ــەو رادەی ــا ئ ــان قەبوڵكــرد، الی كــەم ت ــەژادی مرۆڤ«ی ن
ــە ســەر گەشــەكردن  ــە توانســتێكی گشــتی ل ــی ل ــەوەی گشــت مرۆڤایەت ســەر ئ
ــی  ــێوەی تیۆرێك ــە ش ــاوەڕە ل ــەم بیروب ــەن. ئ ــداری دەك ــەری بەش ــەرەو تازەگ ب
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باڵوبوونەوەكــردوودا خەمڵــی، وێــڕای ئــەوەی لــە ســەر ئاســتی جیهــان، لــە بەشــی 
ــی  ــی دووفاقی ــە چەمك ــن ب ــە دەتوانی ــرا ك ــوڵ نەك ــەدەیەدا قەب ــەم س ــی ئ یەكەم

ــن. ــاوی بنێی ــی ن ــی مرۆڤایەت گەشەســەندنی ئەقڵگەرایی

یەكــەم دووفاقــی بریتــی بــوو لــە جیــاكاری لــە نێــوان ئەقڵیەتــی منــداڵ 
و ئەقڵیەتــی كەســی باڵقــدا. ئەقڵــی مــرۆڤ لــە حاڵەتــی بــەر لــە مێــژووەوە 
ــی  ــژووی ئەوروپای ــوو. مێ ــڵ واب ــی ئەق ــەی كۆرپەی ــو پێگ ــە وەك ــرد ك گەشــەی ك
ــەوەی  ــود ب ــە، یاخ ــی مرۆیی ــەكردنی ئەقڵ ــەری گەش ــەوەی ب ــەوە، ب روون دەكرای
پێوەندییەكــی تۆكمــەی پێــوەی هەبــووە لــە پرۆســەیەكدا كــە لــە بنەڕەتــدا وەكــو 
گەشــەكردنی دەروونــی دادەنرێــت، لــە منداڵییــەوە بــۆ تەمەنــی ژیــری. تــا مێــژوو 
پێشــتر بكەوێــت، ئەوروپاییــەكان ئەقاڵنیتــر دەبــن، رێــك وەكــو ئــەوەی منــدااڵن 
لــە كاتــی نەشــونماكردنیاندا، بــە تەمەنــی باڵقــی دەگــەن. كۆنــەكان تەنــێ 
ــە ژێــر كۆنترۆڵــی ســۆز  ــە ئەقڵیــان، ل زیرەكییــان كەمتــر نەبــووە، بەڵكــە پتــر ل
و هەســتەكانیاندا بــوون، رێــك وەكــو دۆخــی منــدااڵن لــە چاخــی نوێــدا. لەتــەك 
ــە ئەوروپاییــەكان  ــە ژن ــدێ راســتكردنەوەدا، هەمــان راوبۆچــوون ســەبارەت ب هەن
هەبــوو كــە زیرەكییــان كەمتربــوو و پتــر لــە پیــاوان ســۆزیان تیــادا هەیــە، واتــە 
ــڵ  ــان گەشــەكردنی ئەق ــش توانیی ــێ ژنانی ــرە. وەل ــاوان نەشــونمایان كەمت ــە پی ل
ــدەكات  ــان لێ ــەن، وای ــونماكردن دەگ ــە نەش ــەك ل ــە پلەی ــر ب ــەوە، دوات تاقیبكەن

ــد. ــرن و...هت ــە دەســتەوە بگ ــدەن و پۆســتە گشــتییەكان ب ــگ ب دەن

ــە  ــرا، گوای ــەكان دەك ــای نائەوروپایی ــۆردا، وا تەماش ــان تی ــوەی هەم ــە چێ ل
ــاوان.  ــی س ــووی كەس ــەوەی لێكچ ــان ئ ــەگاون، ی ــەوە تێوەن ــە رووی دەروونیی ل
وەلــێ لەتــەك بڕوابــوون بــە یەكێتیــی دەروونــی مرۆڤایەتــی، ئیتــر نائەوروپاییــەكان 
دەتوانــن بــە قۆناغــی ژیــری و بــە تازەگــەری بگــەن، ئەویــش لە رێگــەی كۆمەڵێ لە 
ئەزموونــی فێركارییــەوە كــە لە بنەڕەتدا كۆلۆنیالیســتییانەن. )دیارە دەســتەواژەی 
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»سەرپەرشــتیی كۆلۆنیالیســتی« نیشــانەبوو لــە ســەر ئــەم بڕوایــەی، لــە زۆربــەی 
بڕیارەكانــی مێــژوو و جوگرافیــای ئــەو كاتــەدا رووبەڕوومــان دەبێتــەوە(. ئەوە تەنێ 
بڕوابــوون نەبــوو، بــەوەی »دانیشــتوانە ئەســڵییەكان وەكــو ســاوا بــن«، بەڵكــە 
دەبــوا بیرۆكــەی پێنەگەیشــتنی نائەوروپاییــەكان پرەنســیپێكی زانســتیی دیاریكراو 
بێــت كــە خێــرا باڵوبوونــەوە دەكات و باڵودەبێتــەوە: نائەوروپاییــەكان وەكــو ســاوا 
بیردەكەنــەوە و لــە رێگــەی ئەوروپاییەكانــەوە، دەچنــە ســەر رێگــەی ئەقڵگەرایــی. 
دیــارە چەندیــن ئاســت لــە نائەوروپاییەكانــدا هەبــوو. »بەربەرییــەكان« ئەقڵیەتــی 
منداڵیــان هەبــوو. وا تەماشــای گــەالن دەكــرا كــە نوێنەرایەتیــی كێشــەكانی وەكــو 
ــە  ــێ ل ــی تەن ــرد، وەكــو بڵێ ــان دەك ــەكان و عوســمانییەكان و چینییەكانی هیندیی
چەنــد الیەنێكــی دیاریكــراوەوە ســاوا بــن. پتــر لــە ئەوروپاییــەكان، ســۆز و هەســت 
و نەســت بەڕێــوەی دەبــردن. )شۆڕشــی دژ بــە كۆلۆنیالیســت، گــوزارش لــە 
كەمئەقڵــی و پێنەگەیشــتن و كرچوكاڵــی دەكات، چونكــە بریتییــە لــە تەقینــەوەی 
هەســت و ســۆزی ســاوایانە(. وەلــێ ســەبارەت بــە رامانــی زانســتی و فەلســەفیی 
ــۆدا  ــتنی ئەوت ــتێكی پێگەیش ــە ئاس ــە، ل ــەو فەرهەنگان ــی ئ ــتراكت، خەڵكان ئەبس
نەبــوون، وەلــێ رەنگــە لــە هەنــدێ الیەنــی وەكــو هونــەر و كاری دەســتەوە، 

هــەرزەكاری بەهرەداربــن.

ــی  ــاوی ئەوروپایی ــە پی ــە ل ــەی بریتیی ــە جەوهەرەك ــان هەی ــە، مۆدێلێكم كەوات
ئەقاڵنــی و نــوێ. مێــژوو بریتییــە لــە گەشــەكردنی ئــەم پیــاوە، تــا دەگاتــە 
ــی  ــاوی ئەوروپایی ــوان پی ــە نێ ــەو و ل ــوان ئ ــە نێ ــی. ل قۆناغــی پێگەیشــتنی ئەقڵ
ــە چاخــی  ــەكان ل ــوان ســاوا ئەوروپایی ــە نێ ــەو و ل ــوان ئ ــە نێ ــدا، هەروەهــا ل كۆن
ــوان  ــەو و نێ ــوان ئ ــە نێ ــدا و ل ــی ئەوروپایی ــوان ژنان ــەو و نێ ــوان ئ ــە نێ ــدا، ل نوێ
ــەوە  ــرەكان بگرێت ــا ژی ــوو ت ــر ب ــە فراوانت ــراوە. بەراوردەك ــدا بەراوردك نائەوروپایی
لــە هەنــدێ لــەو قوتابخانانــەی كــە دەبینیــن لــە رووی ئەقڵــەوە كۆتوبەندكــراون، 
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ــتمانە  ــەوەی پێویس ــەركردن بەكاردەهات.154ئ ــێوازێكی چارەس ــو ش ــش وەك ئەمەی
لێــرەدا جەختــی لەســەر بكەیــن، بریتییــە لــە راســتیی ئــەوەی ئــەم بیرۆكانــە بــە 
ــە  ــوو ئاڵوگۆڕكردنــی پرەنســیپەكان، ل تیۆرێكــی گشــتی دابنرێــن. بۆیــە راســت ب
ــی  ــرەدا هاوڕەوت ــەوەی لێ ــردن. ئ ــۆ بەراوردك ــدا ب ــدە جۆراوجۆرەكان ــوان رەهەن نێ
ــە  ــی ب ــەكردنی ئەقڵ ــیفەتی گەش ــی س ــە لكاندن ــە ل ــت، بریتیی ــان بێ ئامانجەكانم
مێــژووی ئەوروپایــی و دواكەوتوویــی بــۆ نائەوروپاییــەكان لــە رابــردوو و لــە 

ــوون. ــێ هاوتاب ــی ب ــی ئەقڵگەراییێك ــەكان خاوەن ــە ئەوروپایی ــتادا، بۆی ئەمێس

هەڵەیــە وێنەیەكــی گــۆڕدراو لــە ســەر تیۆرەكانــی توێژینــەوە، بــۆ چەنــد 
وەچەیەكــی پێشــووتر بخەینــە روو، چونكــە ئــەو مۆدێلــەی پێشكەشــی دەكــەم، وا 
دەردەكەوێــت وەكــو بڵێــی ئاوهایــە. زۆربــەی توێــژەران بــە دەقاودەقــی بڕوایــان 
ــان  ــت، ی ــی ســاوایەكی بووبێ ــتێك ئەقڵ ــە، سوورپێس ــەوەی بــە نموون ــرد ب نەك
ــۆ باڵقــی، گەشــەكردنی  ــەوە ب ــە منداڵیی ــڵ ل ــەوەی خەمڵینــی گەشــەكردنی ئەق ئ
ــە ســەر  ــە ب ــێ مۆدێلەك ــە دەكات. وەل ــورت و پوخت ــرۆڤ ك ــەژادی م ــۆ ن ــڵ ب ئەق
ــراو  ــی دیاریك ــە رێگەگەل ــوو و ب ــەوە هێزێكــی بااڵدەســتی هەب فیكــری ئەوروپاییی
ــە شــێوەیەكی  ــی، ب ــی نائەوروپای ــی كۆن ــارە هاوكێشــەی ســاوا و مرۆڤ و ورد. دی
ــتانەكانی  ــەكان و داس ــدا )رۆژنام ــتای نائەكادیمی ــە راس ــەندكراوبوو، ل روون پەس
تــەرەزان و شــتی لــەم بابەتــەدا(. سیاســەتی فێركاریــی ئەمەریكــی بەرامبــەر بــە 
سوورپێســتەكان و گەالنــی دیكــەی ژێردەســتە، بــە روونــی لــە ســەر ئــەم مۆدێلــە 
بوونیاتنرێنیســانس، تەنانــەت ئەگــەر كۆپییەكی شــەفافی ئەویــش بێت. ژمارەیەكی 
ــەكان،  ــتە كۆمەاڵیەتیی ــت زانس ــا و گش ــژوو و جوگرافی ــە مێ ــین، ل ــە نووس زۆر ل
الیەنگەلێكیــان لــەم مۆدێلــە بەكارهێنــا و لــە راســتیدا ژمارەیــەك لــە تیــۆرە بــاو 
و باڵوبــووەكان و پەســەندكراوەكان، بریتیــن لــە شــێوەگەلێ بــۆ هەمــان مۆدێــل. 

ــۆ بەدیهاتنــی ســوود دەخەینــە روو: ــە ب لێــرەدا ســێ نموون

154. هەندێ جار »ئەقڵی تاوانكاری« دەبینرا، بەوەی گوزارش لە رەهەندێكی دیكە لە جیاوازی دەكات.
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زۆربــەی زانیارانانــی مرۆڤناســی بیرۆكــەی ئەوەیــان پەســەندكرد كــە دوو 
جــۆر ئەقڵــی جیــاواز هەنــە: یەكــەم ئەوەیــە كــە بــە »ئەقڵــی ســەرەتایی« 
ــوێنێك )و  ــوو ش ــە هەم ــی ل ــی خێڵەك ــی گەالن ــە ئەقڵ ــە ل ــت و بریتیی ناودەبرێ
ــە  ــەم »ئەقڵــە ســەرەتاییە« ب ــە جووتیارانیشــیان خســتۆە ســەری(. ئ ــدێ ل هەن
روونــی وەســفكراوە - بەناوبانگترینــی ئــەم وەســفانە، لــە كتێبــە گرنگەكــەی لیڤــی 
برۆلدایــە كــە چــۆن دانیشــتوانە ئەســڵییەكان بیــر دەكەنــەوە - بــەوەی توانســتی 
بیركردنەوەیــان نییــە، لــە بیرگەلــی ئەبســتراكت و تیۆریــی بــااڵ بــۆ كۆنترۆڵكردنــی 
ســۆز لــە بەڕێوەبردنــی كاروبارەكانیان و شــتی لەم بابەتە.155هەنــدێ لە زانیارەكانی 
ــر  ــان بەناوبانگت ــە هەمووی ــتانەوە )ل ــە وەس ــەم چەمك ــی دژی ئ ــواری مرۆڤناس ب
ــە زانایانــی بــواری مرۆڤناســیش، بــە هەنــدێ  بــوس و رادیــن و مید(.156هەنــدێ ل
ــرد. شــێوەی  ــە، پەســەندیان ك ــەو جــۆرەی هەی راســتكردنەوەوە و هەندێكیــش ب
كرچوكاڵــی تیۆرەكــەی لیڤــی بــرول كاریگەرییەكــی گــەورەی لە ســەر دەروونناســان 
ــەرەتاییەكان«  ــە س ــی »زمان ــوو. چەمك ــەكان هەب ــتە كۆمەاڵیەتیی ــت زانس و گش
كــە توانســتی گوزارشــكردنی لــە بیــری ئەبســتراكت و تیــۆری بــااڵی نەبــوو، 
ــێوەدا،  ــەك ش ــە ی ــە ل ــە )ك ــە كۆن ــەم چەمك ــۆرەوە. ئ ــەم تی ــوو ب ــت ب پەیوەس
بــەالی ولیــەم ڤــۆن هەمبولتــەوە بەكارهــات( پەیوەســت بــوو بــە گریمانــەی ئــەوەی 
ــان  ــە زمانەكەی ــەوە ك ــەوەدا بیربكەن ــوەی ئ ــە دەرەوەی چێ ــن ل ــەكان ناتوان مرۆڤ
دیــاری دەكات و دواتــر زمانــی ســەرەتایی ئەقڵێكــی ســەرەتایی لەخــۆ دەگرێــت.157 

155. Levy-Bruhl, How Natives Think (1966).
156. بە نموونە، بڕوانە:

Boas، The Mind of Primitive Man (1938)، Radin، Primicive Man as Philosopher (1927)، M. Mead، 
Growing Up in New Guinea (1930).
157. Stocking، Victorian Anthropology (1987)، p. 598، Bowler، The Invention Progress (1989), p. 66, 
Whitman “From Philogy to Anthropology in Mid-Nineteenth Century Germany” (1984), Bernal, Black 
Athena، vol. 1 (1987), Said, Orientalism (1978).

دەربڕینێكی نوێ بۆ ئەم تیۆرە لە دیمانەیەكی سۆڤیەتی لە سەر “سەركوتكاریی رۆژهەاڵتی”دا هاتووە:
 .(Lelekov، “Round-Table: State and Law in the Ancient Orient،” 1978) لیلیكۆڤــی مێژوونــووس ئیدعــای 
ئــەوە دەكات، ئــەو وشــانەی بــە مانــای “ئــازادی” و “حــەق”ن، لــە زمــان یــان زمانــە ئینــدۆ - ئەوروپییەكانــدا و نــەك لــە زمانەكانــی 
رۆژهەاڵتــی نزیكــدا بنەڕەتــی بوونــە. جەخــت لــەوە دەكات، پێویســتە ئەمــە كاریگــەری هەبووبێــت لــە ســەر “رامانــی كۆمەاڵیەتــی” 

(p. 109(. زمانــەوان (V. Ivanov (p. 193)) ئــەم بۆچوونــەی پوچەڵپرۆســەوە.
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ــی  ــەر جیاوازی ــە س ــۆژی، ل ــی فیلۆل ــۆری كۆن ــە تی ــە ل ــر بریتیی ــش دوورت لەمەی
خۆڕســكیی ئینــدۆ - ئەوروپایــی كــە الیەنگرانــی زۆری هەبــوو. ئــەم تیــۆرە چەمكــی 
زمانــی ســەرەتایی فراوانتــر كــرد، تــا گشــت زمانــە نائەوروپاییــەكان لــە جیهانــدا 
بگرێتــەوە. وەلــێ ســێیەم نموونــە بریتییــە لــە خێزانێكــی گــەورە لــە تیــۆرەكان لــە 
بــواری دروونناســیدا و ئەمەیــە كــە بیرۆكــەی گەشــەكردنی ئەقڵــی بــەالی تاكــەوەی 
بەكارهێنــا، بــەوەی لەتــەك گەشــەكردنی ئەقڵیــی نــەژاددا جووتــە و ئــەوەی گەلــە 
ــووە و  ــدا، ئەقڵیەتــی ســاوایان و كۆنەكانیــان هەب ــە چاخــی نوێ ســەرەتاییەكان ل
ــی  ــەی دەروونی ــو پێكهات ــووە، تاوەك ــراوان ب ــە ف ــەم چەمك ــدا، ئ ــدێ كات ــە هەن ل
گریمانەكــراو )و كەمــی( بــەالی گەالنــی نائەوروپایییــەوە، بــە شــێوەیەكی گشــتی 
لەخــۆ بگرێــت. ئــەم تیــۆرە لــە ســەدەی بیســتەمدا، لــە رێگــەی تیــۆری شــیكاریی 
ــەریهەڵدا.  ــوێنكەوتوانییەوە س ــج و ش ــتی كارل یۆن ــەر دەس ــە س ــەوە، ل دەروونیی
یۆنــج چــووە نــاو فەرهەنگــە ناخۆرئاواییەكانــەوە )عــەرەب و هیندییــەكان و 
ئەفەریقیاییــەكان و ئەمەریكییــەكان و...هتــد(، بــەو دەرەنجامــە گەیشــت كــە 
مرۆڤــی نوێــی ئەوروپایــی، تەنــێ ئــەوە گەشــەی بــە ویژدانێكــی تاكەوانــی داوە، 
ــەوەی  ــەر ئ ــە س ــت ل ــەوە، توانس ــەر بیركردن ــە س ــت ل ــی، توانس ــی خۆیەت منێك
ــێ خــودی مرۆڤــی  ــی دەرەكــی دابنێــت. تەن ــە جیهان ــە تاكێكــی جــودا ل خــۆی ب

ــر و هۆشــیارە.158 ــە رووی ئەقڵــەوە ژی ــی ل ئەوروپای

 Psychological Types لــە كاری یۆنــج بەتایبەتــی .Dalal، “The Racism of Jung” (1988)  158. بڕوانــە
ــۆ چەمكــی  ــۆ دەروونناســیی ســەرەتایی، هیــچ ئاســەوارێك ب ــۆ دواوە ب ــەوە ب ــە نموونە:”[ئەگــەر] گەڕاین  (1971))ب

ــن”. ــاك نابینی ت
p.10 Memoriees، Dreams، Reflections (1963) and “The Dreamlike World of India،” in Civilization in 
Transition (1927).
 (Erich Neumann، The Origins and History of Consciouness هەروەهــا بڕوانــە بــە كاری خوێندكارەكــەی یۆنجــدا
1954)، بــە نموونــە “گەشــەكردنی هــۆش وەكــو شــێوەیەك لــە گەشــەكردنی داهێنەرانــە، بریتییــە لــە دەســتكەوتێكی 
تایبــەت بــە مرۆڤــی رۆژئاوایی...كەســێتیی داهێنــەر بریتییــە لــە ســیمایەكی بنەڕەتــی بــۆ پرەنســیپەكانی فەرهەنگــی 
رۆژئاوا...لــە فرهەنگــە نەگــۆڕەكان یــان كۆمەڵگــە ســەرەتاییەكاندا كــە ســیما ئەســڵییەكانی فەرهەنــگ لــە مرۆڤایەتیــدا 

 (pp. xvili-xix). ”هێشتا پارێزراون، قۆناغە سەرەتاییەكانی دەروونی مرۆڤ باون
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ئــەم بۆچوونــە رووبــەڕووی گەلــێ گۆڕانكاریــی گرنــگ بــووەوە، ئەوەبــوو لــە نــاو 
مۆدێلــی »نوێكردنــەوە«دا توێنرایــەوە و ئەوەیــش كۆمەڵــێ بیرۆكەیــە، هەروەكــو 
بینیمــان، بــۆ ئــەوە هاتــوون لــە پەنجاكانــدا و تــا رادەیەكیــش تا ئەمــڕۆ، كۆنترۆڵی 
ــە  ــواری ب ــی بكــەن. »نۆرێنــی كۆلۆنیالیســتی« ب فیكــری كۆمەاڵیەتیــی ئەوروپای
ــتوانی  ــەكان »دانیش ــر نائەوروپایی ــكان« دا. چیت ــە نوێ ــەوەی داهێنان »باڵوبوون
ــن.  ــف بكرێ ــاوا« وەس ــە »س ــە ب ــەوە نیی ــی ئ ــر دەرەتان ــن و چیت ــڵی« نی ئەس
چەمكــی ئەقڵیەتــی تەقلیــدی، شــوێنی چەمكگەلێكــی وەكــو »ئەقڵــی ســەرەتایی« 
و »زمانــی ســەرەتایی« گرتــەوە. نائەوروپاییــەكان لــە دوو پرســدا بــە تەقلیــدی 
دادەنرێــن: ئــەوان »توانســتە نوێكانــی ئەقــأ«، واتــە توانســت بــۆ رامانــی تیــۆری 
و زانســتییان نییــە، هەروەهــا »رەفتارگەلــی نوێ«یــان نییــە، لــەو جــۆرەی تــاك 
ــەوە و  ــە رەتبكات ــەم كۆن ــدەدات و ئ ــر هان ــتگەلی بەرزت ــتەبەركردنی ش ــۆ دەس ب

شــتی لــەم بابەتــە.

ــێ  ــەرەتایی، وەل ــی س ــە ئەقڵ ــە ل ــەوەی بریتیی ــت ب ــە دەردەكەوێ ــتا ئەم هێش
جیاوازییەكــی گرنــگ هەیــە. »ئەقڵــە تەقلیدیــەكان« چاوەڕوانــن لــە خەوەكەیــان 
ــر  ــەی گەورەت ــەوە. وێن ــاو چاخــی تازەگەریی ــە ن ــەوەی بچن ــۆ ئ ــەوە، ب ــدار ببن بێ
ــەكان،  ــە تەقلیدی ــەورەی كۆمەڵگ ــتیی گ ــی سرووش ــەی دیمەنێك ــە وێن ــە ل بریتیی
ــە  خەڵكانــی خــاوەن ئەقڵیەتــی تەقلیدییــان تێدایــە و ئــەوە نوێكردنەوەیــە كــە ل
ــن.  ــەكان بگۆڕێ ــە ئەقڵیەت ــێت. رەنگ ــان دەبەخش ــەدا ژی ــەو وێنەی ــی ئ پارچەكان
رەنگــە پەیكــەری كۆمەاڵیەتــی بگۆڕێــت و رەنگــە فیكرگەلــی نــوێ باڵوببنــەوە لــەو 
كۆمەڵگانــەی بــە كــردەوە نوێدەكرێنــەوە لــەو ئەوروپــا نوێیــە و شــتی لــەم بابەتــە. 
ــڕۆی دوای  ــی ئەم ــە جیهان ــەوە، ل ــیپی نوێكردن ــە پرەنس ــت ك ــر بێ ــەوەت لەبی ئ
ســەردەمی كۆلۆنیالیســتیدا، تەنــێ چەمكــی باڵوبوونــەوەی شــوێنەكی بــۆ فیكــرە 
ــە چەمكێكــی مێژووییــش:  ئەوروپاییــەكان و لێكچوویــان نییــە. بەڵكــە بریتییــە ل
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نوێكردنــەوە وەكــو مێــژوو. دەســتەواژەی »كۆمەڵگــەی تەقلیــدی« و »ئەقڵیەتــی 
ــای  ــت و وا تەماش ــۆن بەكاردەهێنرێ ــای ك ــفكردنی ئەوروپ ــۆ وەس ــدی«، ب تەقلی
رێنیسانســی ئەوروپــا كــرا، بــەوەی بریتییــە لــە پرۆســەیەكی نوێكردنــەوە، هەروەها 
ــە  ــی ل ــە رێنیسانس ــا ل ــەی ئەوروپ ــكرا: ك ــێ باس ــەیە گەل ــەم پرۆس ــەرەتای ئ س
تەقلیدیییــەوە بــەرەو نوێكردنــەوە دەســتی پێكــرد. لێــرەدا مێــژوو لــە بــەر هەمــان 
ــی -  ــی نائەوروپای ــتا جیهان ــكەوت و ئێس ــا پێش ــت: ئەوروپ ــە دەكرێ ــۆ بانگەش ه
وەلــێ نــەك بــە پاشــكۆیی - بــە هەمــان ئــەو حاڵەتــەدا دەڕوات. دواتــر دێینــە ســەر 
ــە ســەر پرەنســیپە ســەدەمكارییە  ئــەم خاڵــە. وەلــێ یەكــەم دەمەوێــت قســەم ل
بنەڕەتییــەكان هەبێــت كــە پێموایــە بــەرەو ئاراســتەكەی دیكەمــان دبــات. ئــەوە 
رووندەكەمــەوە كــە چــۆن قوتابخانەكانــی دەروونناســی و كۆمەڵزانــی و بوارەكانــی 
ــەوەی زانســتی فەراهــەم  ــەوە دەكــەن، روونكردن دیكــە ســەریانهەڵدا و ئیدعــای ئ
دەكــەن لــە ســەر ئــەوەی رێــك بریتییــە لــە »ئەقڵــی تەقلیــدی« و چــۆن بەرهەمــی 
كاری ئــەو توێژەرانــە، بــە گەڕانــەوە بــۆ مێــژوو دزە دەكات، چونكــە رێگــەی خــۆی 

لــە نووســینە نوێــكان لــە ســەر پەرجــووی ئەوروپایــی دەدۆزێتــەوە.

تیــۆرە بنەڕەتییەكــەی جــان پیاجێ159لــە ســەر گەشــەكردنی ئەقــڵ - كــە 
ــی«  ــە »قوناغ ــەك ل ــە - زنجیرەی ــێتییەكی گرنگ ــیدا كەس ــواری دەروونناس ــە ب ل
ــەوە  ــە رێگەیان ــە ل ــردووە ك ــان ك ــی گریم ــە ســەر گەشــەكردنی ئەقڵ ــری، ل جێگی
ســاوایانی پیــادا رەتدەبــن. پیاجــێ لــە ژێــر كاریگەریــی لیڤــی بــرول و پرەنســیپی 

ــە: ــەی ك ــەو بڕوای ــی 1971دا گەیشــتە ئ ــە كۆتای ــوو و ل ــی ســەرەتاییدا ب ئەقڵ

ــەو  ــۆ ئ ــی ب ــڵ و قۆناغەكان ــی گەشــەكردنی ئەق ــاری سویســری، باشــەی زانین 159. جــان بیاجــێ: فەیلەســوف و زانی
دەگەڕێتــەوە، لــە رێگــەی توێژینــەوە و تاقیكردنەوەكانــی لــە ســەر منــداڵ و هەروەهــا فەلســەفەكەی كــە بــە زانیاریــی 

بۆماوەیــی ناســراوە.
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كاری  لــە ســەر  كــە  ئێمەیــە  لێكدانــەوەی  ئەمــە  دیــارە 
ــی كەســی  ــن كۆمەڵگــەدا رامان ــە چەندی ــە، ل ئیتنۆگرافــی هەمان
ــە  ــر ئاســتی پرۆســە »بەردەســتەكییەكان« نەبەزێنێــت، بۆی ژی
ــە  ــە، ل ــەكان كــە الی ئێم ــە ئاســتی پرۆســە لۆژیكیی ــەو ناگات ئ

ــەن.160 ــە دەك ــزەدا گەش ــزە و پان ــی دوان ــوان تەمەن نێ

»پرۆســە لۆژیكییــەكان« بــە مانــای رامانــی لۆژیكییــە. وەلــێ »پرۆســە 
بەردەســتەكییەكان« بریتیــن لــە رامانــی منداڵــی، قۆناغــی بــەر لــە رامانــی لۆژیكی 
ــكات.  ــۆردا ب ــەك ئەبســتراكت و تی ــە لەت ــە، مامەڵ ــەوەی نیی ــەوە توانســتی ئ و ئ
ئێســتا پیاجــێ بــووە بــە دەروونناســێكی گــەورە، وەلــێ زانیاریــی راســتەوخۆی - و 
ئیدعــای نەكــرد كــە هەیەتــی - لــە ســەر دەروونناســیی نائەوروپایــی نەبــوو. لــە 
ــە  ــەوە باســوخواس دەكات ك ــی تەقلیدی ــی گەشــەكردنی دووفاقی ســۆنگەی مۆدێل
ــەوە  ــەی 30 ســاڵ دوای ئ ــەوە نزیك ــداڵ و كەســی ســەرەتایی یەكســانن )و ئ من

كــەوت كــە بــە ئیتنۆگرافییــەوە بەنــدە(.

ــە پرەنســیپی  ــان ب ــی ویســتیان تیۆرەكــەی خۆی ــە قوتابییەكان ــێ ل ــێ گەل وەل
ــە  ــتیانكرد ب ــە دا و دەس ــە بابەتەك ــان ل ــر خۆی ــتنەوە. ئیت ــەوەوە ببەس نوێكردن
توێژینــەوە، بــۆ زانینی ئەوەی ئاخۆ نائەوروپاییەكان )بەتایبەتی ئەفەریقیاییەكان( 
بــە كــردەوە توانســتیی ئەقڵیــی كەمتریــان هەیــە. ئەمــە بــە ســووككردن دانانرێــت، 
ئەگــەر بڵێیــن گشــت ئــەم توێژینەوانــە، هەمــان هەڵەیــان ئەنجامدایــەوە و هەمــان 
دەرەنجامــی چاوەڕوانكراویــان لێكەوتۆتــەوە. تاقیكردنەوەكانــی توانســتی ئەقڵییــان 
بەكارهێنــا كــە پیاجــێ لەتــەك منداڵــە ئەوروپاییەكانــدا بەكاریهێنــا، بــە دەگمــەن 
ــە ســەر  ــە، ب ــەم تاقیكردنەوان ــی ئ ــە پیادەكردن راســتیانی دەكــردەوە و هەســتا ب
ــان،  ــوو بینیی ــەوەی چاوەڕوانكراوب ــدا و ئ ــی نائەوروپایی ســاوایان و كەســانی باڵق

160. Piaget، Psychology and Epistemology (1971)، p. 61.
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لــەوەی ئــەو خەڵكانــە خاوەنــی هێــزە ئەقڵییــە هۆشــیارەكان نیــن. ئێســتا ئیتــر 
هەڵەكــە زانــراوە و ئەمــڕۆ زۆربــەی دەروونناســان لــە شــاگردانی پیاجــێ، هەردەبــێ 
لــەو ســەردەمەدا،  بكەنــەوە.  نائەوروپاییــەكان  ئەقڵــی  لــە ســاوایی  جەخــت 
لــە پاڵــی توێژنــەوە بەرپــاكان لــە ســەر فیكــری پیاجــێ لــە شەســتەكان و 
حەفتاكانــدا، توێژینەوەگەلــی ژمارەیــەك لــە دەروونناســان لــە قوتابخانەگەلــی 
فیكــری دیكــەی )وەكــو قوتابخانــەی هاینــز ڤیرنــەر( ســەریانهەڵدا كــە پرەنســیپی 
ئەقڵــی ســەرەتایی كۆنیــان بــە حەقیقــەت دانا،161لــە پاڵــی توێژینەوەگلــێ كــە هــی 
دەروونناســانی باشــووری ئەفەریقیــا بــوون، بەراوردیــان دەكــرد لــە نێــوان چەنــد 
نموونەیــەك لــە سپیپێســت و رەشپێســتدا و چەنــد ئەوروپایییەكیــش ژمــارەی 
دانیشــتوانی ئەفەریقیایــان تاوتــوێ دەكــرد و هەنــدێ لــە دەروونناســانی ئیســرائیلی 
كــە لــە نێــوان توانســتی ئەقڵیــی عــەرەب و جوولەكــەدا بەراوردیــان دەكــرد، 
دەروونناســە ئەوروپاییــەكان، لەتــەك كەمتریــن حاڵەتــی ریزپــەڕدا بینییــان، ئــەو 
ــر  ــە و دوات ــدا هەی ــە توانســتی ئەقڵ ــان ل ــان كەمیی ــە هەم ــە نائەوروپایییان نموون
ئــەوان »تەقلیدین«.162لــە زۆربــەی ئــەو توێژینەوانــەدا، تــا رادەیــەك دەرفــەت بــە 
»دانیشــتوانە ئەســڵییەكان« نــەدراوە، چونكــە تاقیكردنــەوەكان ئەوروپایــی بــوون 
ــتگەگەلی  ــە ویس ــەوە، ل ــەن یاریدەرەكانیان ــان لەالی ــەكان، ی ــەن ئەوروپایی و لەالی
ئەوروپاییــدا ئەنجامــدراون. هــەر ئەوەنــدەی هەڵەكــە دەركــەوت، بــواری »زانســتی 
هەمــان فەرهەنگــی بــەراورد« ناوێكــی خراپــی دەســتەبەركرد - وەكــو پاســاوێكی 
نووســین بــۆ نەژادپەرســتی - تــا هەشــتاكان، كاتــێ ئــەم ئاراســتەیە گــۆڕا. دیــارە 
پرســەكە لێــرەدا ئەوەیــە، لــە كاتێكــدا ئەمــڕۆ دەروونناســانی بــەراوردكار لــە نــاو 
فەرهەنگەكانــدا، بــە روونــی نكولــی دەكــەن، لــەوەی نەشــونمای نائەوروپاییەكان لە 

         Werner and Kaplan، Symbol Formation (1964).:161. بەنموونە، بڕوانە
162. بــۆ چەندیــن نموونــەی جــوان بــۆ ئــەم دیاردەیــە، بــە بەشــی 16ی یەكــەم )تــا 1985(ی خولــی دەرووناســی لــە 

نێــوان فەرهەنگەكانــدا بڕوانــە. ئــەم ماوەیــە شــتێكی وەكــو دەیەكــی بابەتــە هەســتگەراییەكان لــەم خولــە ئەمەریكییــەدا 
ــە باشــووری ئەفریــكادا، بــە هەوڵــی روونكردنــەوەی كەمئەقڵیــی  ــە سپیپێســتەكان ل توێژینەوەگەلــێ بــوون، هەنــدێ ل

رەشپێســتەكان ئەنجامیــان دا.
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ئەوروپاییــەكان كەمتــرە، ئیتــر كۆمەڵــێ توێژینەوەیــان باڵوكــردەوە، تــا ئەمڕۆیــش 
لــە رێگــەی غەیــری خۆیانــەوە بــۆ ســەلماندنی پێچەوانەكــەی بــەكار دەبرێــن.

بیروبــاوەڕی ئەقڵگەرایــی كاریگەریــی زیاتــری لــە ســەر دۆزەكانــی كۆمەڵناســی 
و ئابووریناســی هەبــوو كــە لــە پرەنســیپی نوێكردنــەوەوە نزیكتربــوون. بەتایبەتــی 
لــە نیــوان ئــەو ئەكادیمییانــەدا كــە ســەرقاڵی دروســتكردن و جێبەجێكردنــی ئــەو 
ــە  ــەپێدانی واڵت ــۆ گەش ــتەكاندا، ب ــاكان و شەس ــە پەنج ــە ل ــوون ك ــەتانە ب سیاس
تازەپێگەیشــتووەكان داڕێــژران. وەكــو لــە بەنــدی یەكەمــدا بینیمــان، ئــەم بــوارە 
لــە فیكــرەكان، بــۆ سیاســەتەكانی نوێكردنــەوە گرنــگ بــوو، هەرنەبــێ لــە بــەر ســێ 
هــۆكار: یەكەمیــان كــە چاالكترینیانــە، بریتییــە لــە نیــاز بــۆ بەخشــینی ســیفەتی 
رەوایــی بــە تیــۆری باڵوبوونــەوە. دووەم بریتییــە لــە باڵوبوونــەوەی فیكــرەكان و 
ــەكردنەی  ــەو گەش ــوو، ل ــێ هەرزانترب ــیپ گەل ــو پرەنس ــكان، وەك ــا نوێ تەكنۆلۆژی
ــە  ــەو بابەت ــتی ل ــازی و ش ــەپێدانی پیشەس ــەرمایە و گەش ــەورەی س ــی گ تەوژم
لەخــۆ دەگرێــت. ســێیەم لــە ســەر هەمــان ریتمــە، گەشــەكردن لــە ســەر ئاســتی 
فیكــرەكان و توێژینــەوە و فراوانبــوون و فێــركاری نەبــوو و بەمەیــش دەبێتــە 
ــۆ  هەڕەشــە، هەرگیــز مەترســیی شــۆڕش و دژە شــۆڕش بەرهــەم ناهێنێــت كــە ب
ــازی و  ــەكانی چاكس ــی پرۆس ــز و كاراكردن ــی هێ ــی نێوەندەكان ــی پێوەندی گۆڕین
شــتی لــەو بابەتــە لــە هەوڵــدان. لەبــەر ئــەم هۆیانــە، هانــی توێــژەران درا، بــەوەی 
ــدرا  ــیكارییەكان پێ ــی ش ــۆ بەرهەمهێنان ــیان ب ــەی باش ــران و پل ــاش ك ــی ب خەاڵت
ــۆ بەدیهێنانــی  ــن ب ــەوە دەبێتــە هــۆی سیاســەتگەلێ، هــی ئەوەب ــۆ نوێكردن كــە ب
گەشــەكردن جێبەجــێ بكرێــن، ئەویــش لــە بنەڕەتــدا، لــە رێگــەی كاریگــەری لــە 

ســەر ئاســتی فیكــرەكان.

ــدی  ــد ماكلیان ــدەكان و دێڤی ــواری گون ــە ب ــاس ل ــەرزی كۆمەڵن ــرت رۆج ئیڤێ
دەروونناســی كۆمەاڵیەتــی و وایڤیــرت هاگنــی ئابوورینــاس بەشــداریی بەرچاویــان 
كــرد كــە بــە كورتــی باســیان دەكــەم: رۆجــەرز یەكێــك بــوو لــە ســەركردەكان، 
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لــە بزاوتــی پۆلێنكردنــی ئەقڵــی گوندنشــینان بــۆ هانــدەر لــە ســەر بەرزبوونــەوە 
)»كۆســمۆپۆلیتی«( و ئــەوی دیــی ناداهێنەرانە و »دواكەوتــوو«. چەمكی زیندوو 
بریتییــە لــە بیرۆكــەی باڵوبوونــەوەی ئەقاڵنییــەت، لــە نــاو كۆمەڵگــە گوندنشــینە 
نائەوروپاییەكانــدا. دیــارە كلیلــی گەشــەكردن )لەتــەك هەنــدێ خۆداریــدا(، 
بریتییــە لــە گواســتنەوەی فیكــرە نوێــكان، بــۆ بونیاتنــەرە داهێنــەرەكان. دیــارە 
ــوون  ــردن نەب ــی جێبەجێك ــۆدا ه ــە خ ــرەكان ل ــەی فیك ــەوەی زۆرب ــی ئ حەقیقەت
)دواتــر بەجــێ نەبــوون( و داوای بڕوابــوون بــەو فیكرانــە لــە جووتیــاران دەكات، 
نــەك زانیاریــی زیاتــر، وەلــێ هێزێكــی زیاتــر و خاوەندارێتیــی زەوی، وەلــێ 
ــەوە  ــای ئ ــد ئیدع ــرد. ماكلیان ــی گێلك ــان لێ ــە پشــتگوێخرا و خۆی ــەم حەقیقەت ئ
ــوێ  ــاوەوە، ن ــدەری گونج ــی هان ــۆی نەبوون ــە ه ــی ب ــی ناخۆرئاوای دەكات، گەالن
ــە  ــێ دەچن ــەوان كات ــدان« و ئ ــۆ ئەنجام ــاز ب ــە »نی ــە ل ــە بریتیی ــەوە ك نەبوونەت
نــاو چاخــی تازەگەرییــەوە كــە ئــەو نیــازە بــۆ جێبەجێكــردن دەســتەبەر دەكــەن 
كــە لــە ســەرەتای گەشــەكردنی ئەوروپــادا، هــەر لــە ســەردەمی یۆنانــی كــۆن و 
دواتریــەوە، گرنگییەكــی گــەورەی هەبــوو. هاگــن تیۆرێكــی تۆكمــەی بەرهەمهێنــا 
وەلــێ بــێ بەڵگــە، ئیدعــای ئــەوە دەكات، گەالنــی نائەوروپایــی و وردتــر بڵێیــن 
جووتیــاران، ئەقڵیەتێكــی تەقلیدییــان هەیــە، بەرهەڵســتی لــە گشــت شــێوەكانی 
گۆڕیــن دەكات. ئــەم مۆدێلــە بــە ئەقڵــی )گریمانەیــی كــە لــە كەتــواردا نەبێــت( 
ــەر و ملكەچــی دەســەاڵتی پیاوســاالری )هــەر  جووتیارێكــی ناهۆشــیار و ناداهێن
بۆیــە منداڵــە داهێنــەرەكان زەبــوون دەكات( هەروەهــا ئارەزووی گۆڕینــی نییە. ئەو 
ســێ توێــژەرە و ژمارەیــەك لــە یاریدەرەكانیــان، مۆدێلێكی گشــتییان لــە ئەقڵیەتی 
جووتیــار بەرهەمهێنــا كــە ســیفەتە ئەقڵــی و رەفتارییــە )ســۆزدار( ییەكانــی 
پێكــەوە كــەم بــوو، وەلــێ هێندەیــش لــە ناكامییــەوە نزیــك نەبوو.163یەكێــك لــە 

163. Rogers, The Diffusion of Innovations (1962): Rogers and Shoemaker Communication of 
Innovations (1971)، pp. 187-191, McClelland, The Achieving Society (1961), Hagen, On the Theory of 
Social Change (1962) and “A Framework for Analyzing Ecoomic and Political Change,” in Brookings 
Institution، ed., Development of the Emerging Countries: An Agenda for Research (1962), pp. 1-39.

لێدوانەكانی سەرەتام وەكو بەڵگە هێنایەوە، دوای ئەوە كارگەلی دیكە سەریانهەڵدا.
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دەرهاویشــتەكانی ئــەم پرەنســیپە، بریتییــە لــە تیــۆری »مەعریفــە«ی مارجلیــن 
ــی ســەرەتایی«  ــەی »ئەقڵ ــوان بیرۆك ــە تێهەڵكێشــی نێ ــە ل ــە بریتیی ــتیڤان ك س
ــەوە  ــاس ل ــدا ب ــە جەوهەری ــە ل ــی ك ــەر تەقلیدی ــە س ــكان ل ــە نوێ ــۆن و بیرۆك ك
دەكات، ئەقڵــی خۆرئاوایــی - بەوجــۆرەی لــە رووی مێژووییــەوە وەهــا بــووە 
- كردەیــی و ئەقاڵنــی و لــە رووی فیكــرەوە قیرســچمەیە -«مەعریفــە«- لــە 
كاتێكــدا ئەقڵــی نــا خۆرئاوایــی لــە كاری پیشــەیی و هونــەر )پیشــە هونەرییــەكان(
ــەم  ــەر ئ ــتییە س ــن خس ــەوەی مارجلی ــتدا. ئ ــە زانس ــەك ل ــان دەكات، ن دا داهێن
بیروبــاوەڕە كۆنــە، ئەوەیــە كــە هەنــدێ لــە )پیشــە هونەرییــە( ناخۆرئاواییــەكان 
پێویســتە بچنــە نــاو »مەعریفــەی خۆرئاوایــی«وە، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی )پیشــە 
هونەرییــەكان( كەمتــر ئەقــڵ بــەكار دەبــەن، وەلــێ شــاعیرانەترن، بۆیــە شــێمانەی 
ئــەوەی ژینگــەی سرووشــتی وێــران بــكات و ببێتــە هــۆی كاولكارییەكــی دەروونــی 
بــۆ گەلەكانــی، ئــەوە شــێمانەیەكی بچووكــە. دیــارە ئــەوە جیاكەرەوەیەكــە وەكــو 
ئــەو دووفاقییــە كۆنــەی نێــوان فیكــری زانســتی و فیكــری بەردەســتەكیی پــڕ لــە 
ســۆزداری.164بیرۆكەكانی مارجلیــن نموونەیەكــی بــە جیهانــی گەشــەكردنی ئابووری 
بەخشــی كــە چاوئەندازیــی زۆر هەڵدەگرێــت )ئــەوە وەكــو هاجن بیریــاری ئابووریی 

ــە جیهانــی ناخۆرئاواییــدا. ــە ســەر نەبوونــی ئەقڵگەرایــی ل گەشــەكردنە(، ل
رەنگــە لــە بابەتەكە دوور بكەوینەوە، ئەگەر هاتو باسوخواســە هاوتەریبەكانمان 
لــە گشــت بوارەكانــی فیكــری كۆمەاڵیەتیــدا تاقیبكەینــەوە. ئــەوەی دێــت بەســە: 
لــە جوگرافیــادا، پێــڕەوی باڵوبوونــەوەی فیكــرە داهێنــەرەكان گرنــگ بــوون، 
هــەر لــە شەســتەكانەوە و تــا ئەمــڕۆ بەمجــۆرە مایــەوە. هێشــتا خــودی گریمانــە 
كۆنــەكان، لــە ســەر گونــدی تەقلیدیــی ناخۆرئاوایــی بااڵدەســتن. تــا ئــەوەی هەندێ 
لــە جوگرافیناســەكان ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، نائەوروپاییــەكان لــە رووی ئەقڵــەوە، 
توانســتی بەكارهێنانــی گشــت ئەمــڕازە رەخســاوەكانیان نییــە، بــۆ ئــەوەی لەتــەك 

164. S. Marglin، “Losing Touch: The Cultural Conditions of Worker Accommodation and Resistance،” 
in F. and S. Marglin، eds.، Domination knowledge: Development، Culture، and Resistance (1990).
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مەترســییە سرووشــتییەكانی وەكــو وشكەســاڵی و باوبۆرانــدا خۆیــان بگونجێنــن. 
ــەر  ــە س ــی ل ــی ئەوروپای ــێنترالیزمی كۆن ــۆری س ــاك تی ــرت س ــزان رۆبێ جوگرافی
مەعریفــەی شــوێنەكی خســتە روو: زۆربــەی گەالنــی ناخۆرئاوایــی )ســەرەتاییەكان 
و زۆربــەی گوندنشــینان( ناتوانــن بیــر لــە دەســتەواژە شــوێنەكییەكان بكەنــەوە، 
بەوجــۆرەی كەســانی ئەقاڵنیــی هۆشــیارە خۆرئاواییــە نوێــكان ئەنجامــی دەدەن. 
ــی  ــتێت - باسوخواس ــتییان پێدەبەس ــەی پش ــێتییە گرنگان ــەو كەس ــوان ئ ــە نێ ل
پشتبەســتوو بــە كەســەكان، نــەك بەرپــا لــە ســەر بەڵگــە - لیڤــی بــرۆل و 
ــی  ــێوە نوێكان ــدا، ش ــە یەكگرتووەكان ــە ویایەت ــدا ل ــواری فێركاری ــە ب پیاجێ.165ل
ــە  ــەوە ب ــە زۆر الیەن ــی، ل ــونمای خۆرئاوای ــەكردنی نەش ــی گەش ــۆری دووفاقی تی
تاقیكردنەوەكانیشــەوە كاریگەرییــان هەیە.166پێوەندییەكــی بەهێــز لــە بــواری 

165. Sack، Conceptions of Space in Social Thoughr (1980).
هەروەها لێرەدا جوگرافیزانە بەرچاوەكان لە مۆدێلی تیۆری باڵوبوونەوەكردن.

L. Brown (The Diffusion of innovations، 1981) and P. Gould (Spatial Diffusion، 1969).
  G. White، ed.، Natural:لــە ســەر كۆنبــاوی لــە كشــتوكاڵ ســەبارەت بــە مەترســییە سرووشــتییەكان. بڕوانــە

 Hazards (1974).
وەكــو نموونەیــەك لــە ســەر توێژینــەوە زۆرەكان لــە ســەر ئــەدەب. ئــەو باسوخواســانە و غەیــری ئەوانەیــش، بــە هــۆی 

پێنەگەیشــتنی ئەقڵیــی نــا ئەوروپییەكانــەوە رەخنەیــان لێگیــرا، لــە:
Blaut، “Two Views of Diffusion” (1977), “Diffusionism: A Unitarian Critique” (1987a), and “Natural 
Mapping” (1991).
 (SAT,  ACT) ــژەكان ــی كۆلێ ــەوە یەكگرتووەكان ــدا تاقیكردن ــە یەكگرتووەكان ــە ویایەت ــدن ل ــواری خوێن ــە ب 166. ل

ــان  ــتی ژن ــی ئاس ــو الوازی ــراو، وەك ــی دیاریك ــراو و رەگەزێك ــی دیاریك ــە فەرهەنگێك ــە ب ــان هەی ــیفەتگەلی تایبەتی س
لــە پیــاوان، وێــڕای ئــەوەی ئاســتی بەرزتــر دەســتەبەر دەكــەن، ســەبارەت بــە پلەكانــی زانكــۆ، لــە كاتێكــدا نمــرەی 
تاقیكردنەوەكانــی (ACT, SAT) بــۆ ئەوانــەی بــە زمانــی ئیســپانی ئاخاوتــن دەكــەن )ئەمەریكییــەكان بــەم شــێوەیە، 
ئەفریكاییەكانیــان تاوتــوێ نەكــردووە( و ئــەوە نزمــە هیــچ پێوەنــدی بەرامبەریــان لەتــەك راپەڕاندنــی كارەكانیــان لــە 
كۆلێــژدا نییــە. بۆیــە تاقیكردنــەوەكان لــە پێگــەی مێینــە و كەمایەتییــە نەتەوایەتییــەكان كــەم دەكاتــەوە. بۆچــی وێــڕای 
ئەمــە لــە ســەر ئاســتی جیهــان تاقیكردنــەوە بەكاردەبرێــت؟ ئەمــە پرســیارێكی سەرســووڕهێنەرە. هەمــان الیەنگیــری 
لــە تاقیكردنەوەكانــی كارگەكانــی زیرەكیــدا دەبینیــن، تەنانــەت ئــەو تاقیكردنەوانــە رێگەیــان لێگیــرا، وەكــو ئەمڕازگەلــی 
دەستنیشــانكردن لــە قوتابخانەكانــی كالیفۆرنیــادا. الیەنگیرییەكانــی “ئەقڵــی ســەرەتایی” و “ زمانــە ســەرەتاییەكان” 
ناوبەنــاو كۆدەكرێنــەوە، وەكــو لــە دیبەیتەكانــی ویایەتــە یەكگرتووەكانــدا كــە بــە “تەنــێ ئینگلیــزی” ناودەبرێــت و لــە 
ســەر ئــەو پرســیارەی بەنــدە بــەوەی، ئایــا ئەدەبــی نائەوروپــی شایســتەی ئەوەیــە، لــە پــاڵ ئەدەبــی ئەوروپیــدا بكەوێتــە 
ــە  ــپانییەكان ك ــە ئیس ــدان دوورەوە %30ی منداڵ ــی نەچەن ــە ماوەیەك ــتن ل ــە بۆس ــەوە. ل ــی كۆلێژەكان ــاو پێڕەوەكان ن
تەمەنیــان لــە نێــوان شــەش و هەشــتدایە، نەچوونــە بــۆ قوتابخانــە، بــە هــۆی بــێ توانســتییان بــۆ ئاخاوتــن بــە زمانــی 
ئینگلیــزی و مۆركــی دواكەوتوویــی ئەقڵییــان پێوەنــراوە و بۆســتن ئیدعــای كــرد كــە بــۆ فێركردنــی ئــەو مندااڵنــە لــە 
“قوتابخانــەی تایبــەت”دا ئەمڕازگەلــی زۆری هەیــە. تاقیكردنــەوەكان بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە خوێنــدن لــە ویایەتــە 

یەكگرتووەكانــدا بــە یەجــگار نەژتدپەرســت دەمێنێتــەوە.
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ــە  ــی ك ــەر ئەقڵگەرای ــە س ــرەكان ل ــی فیك ــوان تەوژم ــە نێ ــە، ل ــەفەدا هەی فەلس
ــتە،  ــڵ - جەس ــی ئەق ــی دووفاقی ــی نوێ ــوان لەدایكبوون ــە نێ ــكرا و ل ــتر باس پێش
ــە  ــراوی، ل ــە دیاریك ــت و ب ــكارت و كان ــە الســاییكردنەوەكانی دێ ــەوەی ل ــو ئ وەك

ــدا دەیبینیــن.167 ــی كانت فیكــرە نوێكان

ــەوە،  ــە رووی ئەقڵ ــی ل ــی ناخۆرئاوای ــتنی گەالن ــاوەڕی پێنەگەیش ــم بیروب ناڵێ
بەتــەواوی بــە ســەر بــواری توێژینــەوەی ئەكادیمیــی نوێــدا بااڵدەســتە، یــان 
ــت.  ــەكان الری نەبێ ــتە كۆن ــە داڕش ــتی، ل ــێوەیەكی گش ــە ش ــێك ب ــەوەی كەس ئ
بەهەرحــاأل، بیروباوەڕەكــە تــا رادەیــەك لــە گشــت بوارەكانی فیكردا بە بااڵدەســتی 
دەمێنێتــەوە، رەنگــە تەنــێ لــە بــواری مرۆڤناســی و ئابووریــدا نەبــێ. مرۆڤناســی، 
بــە هەنــدێ هەڵپــەوە، لــە دەیــە نوێكانــدا، پارێــزگاری لــە بیرۆكــەی ئــەوە كــردووە 
كــە ئەقڵــە ســەرەتاییەكان ســەرەتایی نین.168هەنــدێ لــە قوتابخانــە ئابوورییــەكان 
پێویســتی زۆریــان بــە پرەنســیپی ئەقڵگەراییــی ئابووریــی گشــتگر هەیــە، وەكــو 
ــیفەتی  ــن س ــدەكات، ناچارب ــان لێ ــش وای ــان، ئەمەی ــۆ تیۆرەكانی ــەلمێنەیەك ب س

ــوان ببەخشــن. ــە هەم ــی ب ئەقڵگەرای

167. Rorty، Philosophy and the Mirror of Nature (1980)، and earlier works by Dewey (for instance The 
Quest for Certainty، 1929)، Whitehead (for instance، Modes of Thought، 1938)، and G. H. Mead (for 
instance، Philosophy of the Act، 1938).
ــە  ــوون ب ــە بڕواب ــن ل ــۆژی بەردەوام ــواری ئەنترۆپۆل ــی ب ــە زانایان ــدێ ل ــتییە. هەن ــەنگاندنێكی گش ــە هەڵس 168. ئەم
پرەنســیپی »ئەقڵــی ســەرەتایی« یــان »ئەقڵــی كۆنبــاو«ی نزیــك لێیانــەوە، نموونەیــەك بــۆ ئەمــەی دواییــان، كتێبــی 
بەناوبانگــی فۆســتر و كاریگــەر فەرهەنگــە كۆنباوەكانــە )1962(، نموونەیــەك بــۆ پێشــووترەكە كاری هــۆل بایكــە » 

بنەماكانــی فیكــری ســەرەتایی« )1979(. بــۆ رەخنــە بڕوانــە:
Schweder، “Cultural Psychology: What is it?” (1990).
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ئەقڵگەرایی و پەرجووی ئەوروپایی

گەلــێ جــار نــاوی »ڤیبیریــزم« لــە بیرۆكــەی ئەقڵگەراییــی ئەوروپایــی دەنێــن، 
ئەویــش لەبــەر ئــەوەی ماكــس ڤیبەر ئەم بیرۆكەیــە لە راڤەكارییــە جۆراوجۆرەكان، 
لــە ســەر گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتیــی ئەوروپایــی و بڕیــارە نێگەتیڤــەكان، ســەبارەت 
بــە پێنەگەیشــتنی ئەقــڵ لــە كۆمەڵگەكانــی دیكــەدا بەكاردەهێنێــت. بەهەرحــاأل، 
ــێ نووســینە  ــوو، كات ــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا باڵوب ــری ل ــاوەڕی ژی بیروب
گرنگەكانــی ڤیبــەر لــە ســەر ئــەم بابەتــە پەخشــكرا. وەلــێ بیروبــاوەڕە كۆنەكــەی 
رێكخســت و خســتییە ســەری، بۆیــە بەڕاســتی دەكــرێ، لــە ســۆنگەی ئەمێســتاوە، 
ــاوەڕە وا  ــەم بیروب ــرێ ئ ــا دەك ــن. هەروەه ــاوەڕەوە بنێی ــەم بیروب ــەر ب ــاوی ڤیب ن
ــت:  ــی گرنگتربێ ــەرە و رەنگــە مانایەك ــە ڤیب ــە مانایەكــی دی ســەر ب ــن، ب دابنێی
ــدا  ــە چێوەیەك ــی ل ــی ئەوروپای ــەر گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتی ــە، ڤیب ــش ئەوەی ئەوی
دانــاوە، جەخــت دەكات لــە ســەر پرۆســەی نوێكردنــەوە و بــەراورد دەكات لەتەكیدا 
لــە ئەوروپــا و لــە نێــوان »الســایكردنەوە« كــە هەنــدێ جــار بــە الســاییكردنەوەی 
شارســتانییە ئاســیاییەكان ناودەبرێــت. كاتــێ مۆدێلــی نوێكردنــەوە لــە نــاو 
ــس  ــرت، ماك ــۆی گ ــەی خ ــی جێگ ــی جیهان ــن جەنگ ــە دوای دووەمی ــژەران، ل توێ
ڤیبــەر بریتــی بــوو لــە ســەرچاوەی كۆمەاڵیەتیــی بنەڕەتیــی یەجــگار روون و 
ــە ســەر رێنیسانســی  ــەی ل ــەو توێژەران ــەوە، ئ ــەوە و دوای ئ ــەو كات ــر. ل لۆژیكیت
ــان  ــی ی ــیفەتی ئەقڵگەرای ــەر س ــە س ــان ل ــییان و جەختكردنەوەی ــا نووس ئەوروپ
ســیفەتە كۆمەاڵیەتییــەكان و ئــەو دامەزراوانەیــان هەڵبــژارد كــە ڤیبــەر پێیوابــوو 
بنەڕەتیــن )بریتیــن لــە بەرهەمــی ســیفەتی ئەقڵگەراییــی ئەوروپایــی(، ئیتــر بــە 
ــە مۆدێلەكــەی ڤیبەریــش  ــە جــۆرەكان، )تەنانــەت ئەگــەر الیەنێكیــان ل جــۆرێ ل
رەتكردبێتــەوە(، بــە ڤیبەرییــەكان ناودەبران. گرنگیی ڤیبەر لە باسوخواســەكانمان 
لــە ســەر تیۆرەكانــی ئێســتا لــە ســەر »پەرجــووی ئەوروپایــی«، لــەو راســتییەدا 
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خــۆی دەبینێتــەوە كــە ئــەو قوتابخانــە فیكرییانــەی كاریگەریــی زۆرتــر و رەنگــە 
نۆرینــی زۆرتریــان هەبێــت، ســەبارەت بــە »پەرجووەكــە«، ئەمــڕۆ بریتییــە 
ــێ  ــی، هەرنەب ــەر ئەقڵگەرای ــە س ــەر ل ــی ڤیب ــە راوبۆچوونەكان ــزم. بۆی ــە ڤیبەری ل

پێویســتی بــە باســێكی كــورت هەیــە:

ســەدەی  كۆتایــی  لــە  خۆرئــاوای،  ســەرمایەداریی  كۆمەڵگــەی  ڤیبــەر 
نۆزدەیەمــەوە، تــا ســەرەتای ســەدەی بیســتەمی شــرۆڤە كــرد و تیشــكی خســتە 
ــەی  ــدێ خەڵت ــاو هەن ــا، ناوبەن ــژی بەكارهێن ــی تی ــەكان و دیدێك ــەر وردەكاریی س
ــەی و  ــەی و پێگەك ــا كاتەك ــە ئەوس ــەوە ك ــەو بوغرایی ــوو ب ــەوت. پێبەندب تێدەك
چینەكــەی هەیبــوو، كاتــێ بیــری كــردەوە كــە ســەرمایەداریی ئەوروپایــی بریتییــە 
لــە كەڵەكەبوونــی پرۆســەی گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی، كــە لــە بنەڕەتــدا بریتــی 
بــوو لــە گەشەســەندنێكی فیكــری و بەرزبوونەوەیــەك بــۆ »باڵقبوونــی« مرۆیــی 
بــە مانــی فیكــر و مــۆراأل، لــە كۆمەڵگــەی كۆنــەوە بــۆ نــوێ. )گومانــی هەبــوو لــە 
ســەر شــێمانەی پرۆســەیەكی دیكــەی بەرزبوونــەوە لــە ئاینــدەدا( لــە هــەر یەكێــك 
ــان  ــەم گەشــەكردنەدا، خەڵكــی شــێوەگەلی كۆمەاڵیەتیــی نوێی ــی ئ ــە قۆناغەكان ل
داهێنــا، وەكــو شــێوە بەرزەكانــی دەوڵــەت و سیســتمی یاســایی و بیرۆكراتــی و 
ئابــووری و شــار و شــتی لــەم بابەتانــە. وەلــێ ئــەو شــێوانە بەرهەمــی پێگەیشــتنی 
ــێ  ــن. وەل ــی گەشەســەندنەوە ب ــە هــۆی هۆكارەكان ــەوەی ب ــر ل ــوون، پت ئەقڵــی ب
ــە  ــا و ل ــە ئەوروپ ــەرەو كۆمەڵگەیەكــی هۆشــیارتر، شــوێنی خــۆی ل ــان ب هەنگاون
نێــوان ئەوروپاییەكانــدا گــرت. وەلــێ لــە دەرەوەی تونێلــی زەمەنــی ئەوروپاییــدا، 
گشــت كۆمەڵگــەكان لــە پلــەی جۆراوجــۆر لە الســاییكردنەوە و لە ســەر ئاســتگەلی 

جیــاواز لــە پێنەگەیشــتندا بــوون.

ڤیبــەر خــۆی لــە پرســیارە تایبەتەكــە نــەدا كــە بۆچــی ئەوروپاییــەكان 
پێگەیشــتنی ئەقڵیــی خۆیــان خســتەڕوو، بــەوەی بریتییــە لــە هــۆكاری بنەڕەتیــی 
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ــە، هەروەكــو  ــەوە لەوان ــن فاكتــەری هێنای ــە پێگــەی یەكــەم. چەندی ــە لێشــاو ل ب
پێشــتر تێبینیمــان كــرد، هۆكارگەلــی نــەژادی و ژینگەیــی و فەرهەنگــی هەبــوون. 
وەلــێ بــە دەگمــەن ڤیبــەر باســی ســەرچاوەی هــۆكارەكان دەكات، واتــە هەوڵــی 
راڤەكردنــی پێگەیشــتنی ئەقڵیــی بــێ هاوتــای ئەوروپاییــەكان كــە لە دێــر زەمانەوە 
وەســفی خۆیانــی پێدەكــەن، واتــە بــەر لــە مــاوەی ریفۆرمــی ئایینیــی پرۆتســتانتی 
ــە ســەر  ــی، ل ــە راوبۆچوون ــە ل ــەوە، بریتیی ــە پشــتی ئەم ــۆكار ل و تازەگەری.169ه
ــر  ــەو فیك ــەكردنی ئ ــاكان و گەش ــرەكان و بەه ــی و فیك ــەدەمكاریی كۆمەاڵیەت س
ــی  ــە هۆكارگەل ــن ل ــی بریتی ــو بڵێ ــرا، وەك ــدا ك ــان لەتەك ــە وا مامەڵەی و بەهایان
ــۆ پرۆســە كۆمەاڵیەتییــەكان و پەیكــەرو كۆمەاڵیەتییــەكان و گۆڕینــی  بنەڕەتــی ب
كۆمەاڵیەتــی. لەتــەك بڕوابوونمــان بــەم چەمكــە. كەواتــە چاوەڕوانــی ئــەوەی 
لێناكرێــت، بــە دوای هــۆكارە نائایدیۆلۆژییەكانــی فیكــرەكان و بەهاكانــدا بگەڕێــت. 

ــە. ــی دیكــە هەبوون ــە، هۆكارگەل ــەوەدا نیی ــان ل ــە كاتێكــدا گوم ل

ڤیبــەر هەمــوو ئەوانــەی وەســفكردووە كــە بــۆ جیاوازییــەكان، لــە نێــوان 
كۆمەڵگــەی ئەوروپاییــی گەشەســەندوو و هۆشــیار و لــە نێــوان كۆمەڵگــەی 
ــەن  ــە دەگم ــوە )ب ــی زانی ــۆكاری بنەڕەت ــە ه ــدا، ب ــی نائەقاڵنی ــیایی تەقلیدی ئاس
ئــاوڕی لــە ئەمەریــكا و ئەفەریــكا داوەتــەوە(. گەلــێ بــە وردی وەســفی ئــەم 
جیاوازییــە ئیدعاكراوانــەی كــردووە و لــە كتێبەكەیــدا، مێــژووی ئابووریــی گشــتی 
ــە هەمــوو باســەكانی گرنگتــرن.  و ئــاكاری پرۆســتانتی و رۆحــی ســەرمایەداری ل
گەشەســەندنی پێگەیشــتن لــە نــاو ئەوروپاییەكانــدا - چــۆن ئەمــە رووی دا - بــووە 

169.یەكەــسانێپ ەــل ادــیەكەییزادنەئواچ ەــل یدــنەوێن یەــگێپ و ەواــنێهراكەب ی«نتــشیەگێپ» رەــبیڤ یەوەــئ یرایــسرپ ەــب تەرابەــس  
:ەــناوڕب ەــنوومن ەــب ،ەوەــیەكەواركەنێل تــخەج ەواچرەــس و

Cohen’s Introduction to the 1981 ed. of Weber’s General Economic History (1981)، pp. xxv-xxvii، L 
with Max Weber and Karl Marx (1982)، pp. 40-42، 53-54، n. 49، Freund، The Sociology of Max Weber 
(1968)، pp. 140-149. in Weber، see General Economic History (1981)، chaps. 29، 30، The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism (1958)، pp. 13-31، 59-60، 79، 118-120، 191، n. 19، 265، n. 31، The 
Religion of China (1951)، chap. 8، The Religion of India (1967)، p. 387، and other works.
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هــۆی جۆرێكــی تایبــەت لــە »ئــاكاری ئابــووری« و ئەمەیــش بریتییــە لــە كۆمەڵــێ 
بەهــا و خواســت و پرۆســەی فیكریــی لۆژیكــی كــە پەیوەســتە بــە ریفۆرمــی 
ئایینــی )و بەتایبەتــی بەریتانــی(وە ســەریهەڵدا و ســەرمایەداری بەرهەمهێنــا. 
ــاكاری  ــری و پێگەیشــتن »ئ ــەوەی ژی ــە ل ــی بریتیی ــی بنەڕەت ــرەدا خاڵ ــارە، لێ دی
ــەر  ــا. ڤیب ــەوە بەرهەمهێن ــی پرۆســتانتی پێك ــووری«ی ســەرمایەداری و بزاوت ئاب
)بەوجــۆرەی هەنــدێ بۆیدەچــن( راڤــەكاری ســەرمایەداری و تازەگــەری نەبــوو لــە 
دیدێكــی ئایینیــی بەرتەســكەوە. ئــەو بانگەشــەی ئاییــن بــۆ راڤەكردنــی چەندیــن 
الیــەن لــە الیەنــە تەقلیدیــە ئاســیاییە ئیدعاكــراوەكان دەكات و هەروەهــا الیەنــی 
ســەرەتایی كــە لــە بنەڕەتــدا بــۆ ئاییــن دروســت بــووە )بــە نموونــە ســەبارەت بــە 

ــێت(.170 ــەكان دەنووس ــەكان و چینیی ــی« هیندیی ــی جادووی »تەقلیدیی

پێگەیشــتنی ئەوروپاییــەكان جیاوازییگەلــی مێژوویــی گرنگــی دیكــە، لــە نێــوان 
ــازادی  ــە ئ ــەز ل ــەكان ح ــە ئەوروپایی ــە روو. چونك ــادا دەخات ــا و نائەوروپ ئەوروپ
دەكــەن، نەبەســتراونەتەوە بــە ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتــەوە. ئەمــە دەبێتــە هــۆی 
ئــەوەی شــاری ئەوروپــا لــە شــاری ئاســیا ئازادتتــر بێــت. ڤیبــەر روانــی بە شــێوەی 
دووەمــی شــاردا، بــەوەی )لــە جەوهەریــدا( بریتییــە لــە قەوارەیەكــی مــژادی كــە 
ئیمپراتۆرییەكــی بااڵدەســت كۆنترۆڵــی دەكات، وەلــێ شــێوەی یەكــەم بریتییــە لــە 
شــێوەی نوێــی كۆمەڵگــە لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، وەكــو زەمینەخۆشــكەرێك بــۆ 
تازەگــەری ســەریهەڵداوە.171)هەروەها لــە بەنــدی ســێیەمدا، بــاس لــەوە دەكەیــن 
كــە شــارەكانی ئاســیا بەوجــۆرە نەبوونــە كــە ڤیبــەر وەســفیان دەكات. هەندێكیــان 
ــێبەری  ــر س ــە ژێ ــوون، ل ــان ئازادب ــازاد و هەندێكی ــی ئ ــە واڵتگەلێك ــاربوون، ل ش
ئیمپراتۆرییەكــی لەبەریەكهەڵوەشــاوەدا. لــە الیەنەكەی دیكەدا، شــارەكانی ئەوروپا 

170. Weber، General Economic History (1981)، p. 161. Also see pp. 339، 355-368.
ڤیبەر ژمارەیەكی زۆر لە قسەكردن لە سەر پێنەگەیشتنی ئەقڵیی ئاسیاییەكان دەخاتەڕوو.

171. Weber, Economy and Society، vol. 2 (1968)، pp. 1212-1374.
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لــەوە ســەربەخۆییان كەمتربــووە كــە ڤیبەر بۆی چووە(. سیســتمەكانی خاوەنداریی 
ــە  ــێ ل ــری و پێگەیشــتندا: تەن ــە ژی ــاوازی ل ــۆی جی ــە ه ــووە، ب ــش جیاوازب زەوی
ئەوروپــادا، هەرجــاری ڤیبــەر واتەنــی )لێــرەدا بۆچوونێكــی ئەوروپاییــی تەقلیدیــی 
پەتــی دەخاتــە روو(، بــە راســتی واتــای خاوەنداریــی تایبەتــی دەردەكەوێــت. بــە 
راســتی فیوداڵــەكان بــە خاوەنداریــی تایبــەت دادەنرێــن. وا تەماشــای خاوەنداریــی 
ئاســیایی دەكــرا، بــەوەی ســادە و ســاكار، بــە تایبەتمەندكردنــی زەوی دادەنرێــت، 
ــو  ــەرزەكان، وەك ــە ب ــاوەن پێگ ــە خ ــۆ كەس ــات، ب ــۆ داه ــەرچاوەیەك ب ــو س وەك
شــێوەیەك لــە شــێوەكانی مووچــە كــە لــە بەرامبــەر خزمەتــدا دەدرێــت و گەلــێ 
جــار بــۆ دەوڵــەت دەگەڕێتــەوە. وەلــێ فیوداڵــە ئەوروپاییــەكان بــە یاســایی و بــە 
كــردەوە، لــە ســەر بنەمــای خزمەتــی ســوودوەرگرتن لــە شــوێن دەبەخشــران و لــە 
ــان  ــەوە هەنگاوی ــەرەو ئ ــداری ب ــە خاوەن ــە ل ــەو جۆران ــوەرەكەدا، ئ ــەردوو كیش ه
ــە  ــە خاوەنداریــی تایبــەت ببــن )بڕوان ــە میراتــی ببــن و هێــدی هێــدی ب ــا، ب دەن
بەنــدی ســێیەم(. دیــارە، ڤیبــەر قســە لــە ســەر جیاوازیگەلــی دیكــەی ئیدعاكــراو، 
لــە نێــوان ئەوروپــا و نائەوروپــادا دەكات، وەلــێ ئــەو نموونانــەی لێــرەدا خراونەتــە 

روو، بەشــی خســتنەڕووی پێــڕەوە گشــتییەكەی دەكــەن.

ڤیبــەر خاوەنــی زۆربــەی ئەو باسوخواســانە نەبوو، وێڕای ئەوەی بە شــێوەیەكی 
جــوان پۆلێنیكــردن و گەشــەیپێدان. وەلــێ هەمیشــە باشــی بــۆ ڤیبــەر دەگەڕێتــەوە 
و تیۆرەكــەی بــە گرنگتریــن روونكردنــەوەی »پەرجــووی« ئەوروپایــی دادەنرێــت. 
دەكــرێ بــە ئاســانی شــێوەی بنەڕەتــی چڕبكەینــەوە. هــۆی بنەڕەتــی بریتییــە لــە 
ژیریــی و پێگەیشــتن. كاریگەریــی جیاوازیــی پلــەی ژیــری، ســەبارەت بــە ئەوروپــا، 
ــە غەیــری  بــە مانــای پێشــكەوتنی هەمیشــەیی و تازەگــەری و ســەرمایەدارییە. ل
ئــەودا، چەقبەســتن و تەقلیدیــی و الســاییكردنەوە و ســیفەتگەلی فەرهەنگــی 
ــە  ــە ب ــرەدا، مۆدێلەك ــە. لێ ــە پڕوپووچــەكان هەی ــو بۆچوون ــی زۆری وەك نائەقاڵنی
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ــەری هەمیشــە  ــر تازەگ ــری و دوات ــەوە: ژی ــۆری باڵوبوون ــە تی ــە ل ــانی بریتیی ئاس
لــە ئەوروپــادا دەبینیــن. جیهانــی نائەوروپایــی پێشــناكەوێت، مەگــەر لــە رێگــەی 

باڵوبوونــەوەی ســیفەتە ئەوروپاییەكانــەوە نەبــێ.

ــراوان  ــی« ف ــاوەڕی »پێگەیشــتنی خۆرئاوای ــی بیروب ــواری بەكارهێنان ــڕۆ ب ئەم
بــووە، لــە راڤەكاریگەلێــك لــە ســەر رێنیسانســی بــێ هاوتــای ئەوروپایــی و 
»پەرجووەكــەی«دا. چیتــر ژیــری و پێگەیشــتنی جیــاوازی ئەوروپاییــەكان نادرێتە 
پاڵــی بااڵدەســتیی نــەژادی، ئەگــەر بــە شــێوەیەكی ناوەڕۆكــی و نادیاریــش 
بێــت، وەلــێ چــۆن مێژوونووســان دەتوانــن جەخــت لــە ســەر یەكێــك بكــەن 
ــە ئاســانی وەرام  ــە كــە دەكــرێ ب ــەو پرســیارە نیی ــەوە ئ ــەك یەكێكــی دی و ئ ن
بدرێتــەوە. بــە شــێوەیەكی گشــتی، ســەدەمكاری تایبــەت كــرا بــۆ ئــەو ناوچانــەی 
ــۆ  ــاو ب ــی ناوبەن ــەك تیاڕامان ــە لەت ــوون، رەنگ ــژاوی ب ــدا تەموم ــژووی كۆن ــە مێ ل
گوندنشــینە ئەوروپایییــە ئــازادە دێرینــەكان، یــان بــۆ شــەڕەنگێزیی ســەركوتكاریی 
خۆرهەاڵتــی و لەتــەك هەڵگۆزینــی ســرووتی ماكــس ڤیبــەر. پێموایــە بــۆ گەلــێ لــە 
مێژوونووســان بیرۆكــەی ژیــری و پێگەیشــتنی ئەوروپایــی بــە ســەلمێنە دابنرێــت. 

ــەم شــێوازە حاڵــی كــران. ــەك بێــت - ب ــەر هەرهۆی ــە ب ئەوروپاییــەكان - ل

ــۆ بااڵدەســتیی  ــك ب ــو راڤەكردنێ ــری و پێگەیشــتن، وەك ــە ژی ــز ل ــك جۆن ئیری
ــەوە. چونكــە ئیدعــای  ــدا ورد دەبێت ــە پەرجــووی ئەوروپایی ــا، ل ــی ئەوروپ مێژووی
ــوان  ــە نێ ــتن ل ــری و پێگەیش ــە ژی ــی ل ــی بنەڕەت ــت، كەموكورتییەك ــەوە دەكرێ ئ
ئاســییاییەكان و ئەفەریقیاییەكانــدا هەیــە. هەروەهــا جەختكردنــەوەی چڕوپــڕ 
پێشــكەش دەكات، لەتــەك هەوڵێكــی بچــووك، بــۆ راڤەكردنــی ئــەو نائەقڵگەراییــە 
ئیدعاكــراوە، تــا ئــەو رادەیــەی ئەســتەم دەبێــت، گومــان نەمێنێــت لــەوەی رەنگــە 
جۆنــز، لــە نــاو مێژوونووســە نوێكانــی »پەرجــوو«، الیەنداریــی قووڵــی بووبێــت. 
ئەفەریقیاییــەكان لــە باسوخواســێكی كــورت، بــە هــۆی نەبوونــی هیــچ گرنگییەكــی 
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مێژووییــان دوورخرانــەوە. ئــەو وەســفیان دەكات، بــەوەی زیاتــر لــەوەی لــە 
مرۆڤبــن، لــە دڕنــدە دەچــن:

ــد.  ــتدا گونجان ــەك سرووش ــۆی لەت ــا خ ــە ئەفەریقی ــرۆڤ ل م
راوچــی هەســتیكرد بەشــێكە لــە ژینگــە و نــەك لــە دەرەوەیــدا 
ــە  ــە ل ــەوە ن ــە دڵنیایی ــدا بڕوانێــت، ب ــە سەرســووڕمانەوە پیای ب
ســەریەوەیەتی یــان بــە ســەریدا بااڵدەســت بێــت. بوونەوەرانێــك 
ــر  ــو نێچی ــەوە وەك ــتی مرۆڤ ــە پش ــتخۆربوون، ل ــوون گۆش هەب
ــە  ــەم یەك ــۆ ســۆزەكان ل ــا ب ــن هێم ــان داوە. ورووژێنتری هەوڵیی
ــەی  ــەو باڵندان ــی هەنگوین...ئ ــە رێبەران ــە ل ــەدا، بریتیی ژینگەیی
ــەرز  ــی ب ــە دەنگ ــڕن و ب ــە دەف ــن. ئەوان ــدا دەژی ــەك مرۆڤ لەت
جریــوە دەكــەن، بــەرەو ئــەو درەختانــەی كــە كــورەی هەنگــی 
كێوییــان تیادایــە، پێــش كۆمەڵــێ لــە راوچییــان دەكــەون،، 
ــەی  ــەوان مۆمەك ــت، ئ ــە دەبڕێ ــەو كوران ــرۆڤ ئ ــەوەی م دوای ئ

دەخــۆن )154(172

ــوون  ــەی ئەفەریقیاییــەكان جووتیارب ــە. زۆرب ــەوە وێنــەی تەرەزانەكان ــارە، ئ دی
نــەك راوچــی )پێشــتر باســی ئەمەمــان كــرد(. دیــارە چۆلەكــەی پاســاری كــە لــە 
ســەر گۆشــتی ئاژەڵــی تۆپیــو دەژی، ئەویــش لــە دەوروبــەری لەندەنــدا هاوژینــی 
ــەر  ــە س ــە ل ــێ قس ــەكان، تەن ــە ئەفەریقیایی ــەبارەت ب ــز س ــێ جۆن ــە، وەل مرۆڤ
ئەمــە دەكات. )بــە شــێوەیەكی لێكچــوو، ئاژەڵناسی173ســەبارەت بــە ئاســیاییەكان 

دەهێنێتەوە(:174

172. ژمارەی نێوان دوو كەوانەكان، بریتین لە ژمارەی الپەڕەكانی پەرجووی ئەوروپی.

Ethology .173 زانستی تاوتوێكردنی رەفتاری ئاژەاڵن لە ژینگە سرووشتییەكەیدا.

ــی دیاریكــراو  ــی ناوخۆی ــۆ شــێوەی هاوكاری ــی چەپاوكــردن« ئامــاژە ب ــی ژینگــە »پێوەندی 174. دەســتەواژەی زانیاران

ــدا دەكات و ئەمــە مــرۆڤ ناگرێتــەوە. ــە نێــوان ئاژەاڵن ــدا ل تیای
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هاندەرێكــی كــەم یــان گوشــارێك بــۆ گەشــەكردن یــان 
لــە  گوشــارێك...كاریگەرییەكەی  چ  هەبوو..وەلــێ  داهێنــان 
چاككردنــی  بــری  لــە  كۆیلەكانــەوە،  بەكارهێنانــی  رێگــەی 
ــۆ  ــۆڕش ب ــە ش ــێوەیەكی دیك ــە ش ــێوازەكان دەڕەوییەوە...ب ش
بڕگەكانــی خۆشــگوزەرانی پــارەی خەرجكرد...بــە هــۆی ملمانێ 
ــووەوە  ــەوێ( نائاسایشــی باڵوب ــەوە: )ل ــی كۆیلەكان و پەالماردان

.)156-  155)

ــرۆش و  ــو كۆیلەف ــوو، وەك ــان نەب ــیفەتی داهێنانی ــی س ــە، ئەفەریقیاییەكان بۆی
ــەو  ــووی ئ ــی لێكچ ــا راوچی ــرد. هەروەه ــگوزەرانی دەك ــە خۆش ــان ل ــە حەزی كۆیل
ئاژەاڵنەبــوون كــە راویــان دەكــردن. »بۆیــە دەرەتانــی چ گەشــەكردنێكی رەمەكیــی 

ــوو« )156(. ــان روون نەب ــە خۆی تایبــەت ب

ئاســیاییەكان بــە شــێوەیەكی لۆژیكــی بیرناكەنــەوە. »نەبوونێكــی رێژەیــی 
ــە  ــەت ك ــەی تایب ــتگەرایی و رەخن ــەوەی هەس ــمەكانی توێژین ــۆ رێوڕەس ــە ب هەی
ــیحایەتی«یەوە )161(.  ــە - مەس ــی - جوولەك ــمی یۆنان ــە رێوڕەس ــتە ب پەیوەس
ــە  ــە لۆژیكیی ــە رێوڕەســمەكانی دیبەیت ــە، ســەبارەت ب ــەك هەی ــا »كەمیی هەروەه
ــكات« )162(.  ــە ب ــە رەنگــە »شكســتی« زانســتی ئاســیایی راڤ ــەكان« ك روون
شــتێكی  وەكــو  سرووشــتدا،  تێگەیشــتنی  لــە  كۆدەنگــی  چەمكــی  »رەنگــە 
گاڵتەجــاری دەربكەوێــت« )162(. واتــە، رەنگــە ئاســیاییەكان بــۆ وردبینیــی 
زانســتییانە بــۆ جیاكردنــەوە، لــە نێــوان راســتیی زانســتی و ســاختەدا، توانســتیان 
نەبووبێــت. نامۆراڵــی بوون:«دامــزراوە ئاســیاییەكان ســەركوتی داهێنانیــان كــرد، 

ــان« )231(. ــتەكی گۆڕیی ــگوزەرانیی هەس ــی خۆش ــە بەرهەم ــان ب ی

ئاســیاییەكان رەفتــار و بەهــای خۆیــان هەبــوو كە پێشــكەوتنی زەبــوون دەكرد. 
»فەلســەفە خۆرهەاڵتییــەكان جەخــت لــە ســەر ســۆزەكان و بەهــاكان و كاروبــارە 
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گەردوونییــەكان دەكــەن« لــە ســەر حیســابی فیكــری هەســتگەرایی )161(. 
ــەكان(  ــو ئەفەریقیایی ــەوان )وەك ــن )163(. ئ ــت و تەمەڵ ــەكان سس خۆرهەاڵتیی
كڕینــی  لــە  حــەز  هەروەهــا   ،)170( دەكــەن«  خۆشــگوزەرانی  لــە  »حــەز 
شــتگەلێكی وەكــو پــەڕی باڵندە...بــەردە بەنرخەكان...داوودەرمانێــك دەكــەن كــە 
هیــچ رێســایەكی داوودەرمــان نەیبێــت« )164(. »رۆحێكــی ریاكار«یــان هەیــە، 
هەروەهــا ســوپاكانیان ئەفســەری »بنجبــڕی بچووكییــان« نییــە )167(. ئەوانــە 
ناوەكیخــوازن، تەماشــای نــاوەوە دەكــەن، ئەوانــە »كۆمەڵگــەی بــێ جووڵــەن و بــە 
ئەزموونــی ورووژێنــەردا رەتنابــن« و لــە »دابڕانێــك«دا دەژیــن بــە ســەر خۆیانــدا 
ــە )168، 177، 203، 231(.  ــان نیی ــدەری دۆزینەوەی ســەپاندوویانە )170(. هان
شــەڕی بــێ مانایــان بەرپاكــردووە )169، 188، 197(، سیســتمێكی یاســایی 
نووســراویان نییــە )164، 188، 197(. هەروەهــا تێگەیشــتنێكیان لــە ســەر 
ــان زۆرە )189،  ــەردە و چەتەی ــە )167، 194(. دز و ج ــی نیی ــنووری سیاس س

.)230- 209 ،199
لــە زۆربــەی بڕگەكانــی وەكــو ئــەم جــۆرەدا )كــە تەنــێ نموونەیەكیانــم 
ــەردەمەكان  ــی گشــت س ــە درێژای ــێوەیەكی گشــتی و ب ــە ش ــز ب ــتەروو( جۆن خس
لــە مێژوویانــدا، ئامــاژە بــۆ ئاســیاییەكان دەكات.175هەنــدێ بڕگــە هەنــە پتــر 
دیاریكــراون. كۆمەڵگــەی ئیســامی لــە ســەردەمێكی دیاریكــراودا داهێنــەر بــووە. 
ــە  ــزگاری ل ــی وەردەگــرت و پارێ ــە كۆمەڵگەكان ــری خــۆی ل ــە غەی ــای ل تەكنەلۆژی
زانســتە كۆنەكانــی یۆنــان دەكــرد. )ئەوەیــە بیروبــاوەڕی ســێنترالیزمی ئەوروپاییی 
ــە زانســتی  ــان ل ــی تاریكــی، پارێزگاریی ــی چاخەكان ــە درێژای ــی: عــەرەب ب ئایدیال
یۆنانــی كــرد، دواتــر بــۆ گەشــەكردنی پتــر، دووبارە رادەســتی ئەوروپایــان كردەوە، 
175. ئــەوەی ســیمایەكی قێــزەون لــە كۆمەڵگــەی ئاســیادا ببینیــن و لەتــەك ســیمایەكی پەســەندی كۆمەڵگــەی نوێــی 

ئەوروپیــی دوای شۆڕشــی پیشەســازیدا بــەراوردی بكەیــن، دواتــر هــەردوو وا مامەڵــە لەتــەك ســیماكەدا بكرێــت، 
ــە ســەر ئاســیاییەكان  ــن و بەوەیــش وێنەیەكــی ســەرەتایی ل وەكــو ئــەوەی ســیفەتگەلی هەمیشــەیی ئــەم كۆمەڵگانەب
و تازەگەرییەكــی جــوان لــە ســەر ئەوروپییــەكان بخەینــە روو، ئەمەیــش بــە مۆدێلێــك بــۆ شــێوازی جۆنــز دادەنرێــت.
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شــتێكە لــە نووســینگەی كەلوپەلــە ونبــووەكان دەچێــت(. ئیمپراتۆریــی عوســمانی 
)كــە تاكــە نموونــە و راســتەقینە بــوو لــە ســەر فەرهەنگــی ئیســامی، بــەو جۆرەی 
جۆنــز بینــی و وەســفی دەكات، بــەوەی بریتییــە لــە ســومبلی ئیســام بەگشــتی و 
لــە هــەر ســەردەمێكدا( لــە ســەر فیكــری داهێنەرانــە. نائەقاڵنــی و دواكەوتوویــی 
ــا« )183(.  ــژاوی بەرهەمهێن ــری تەموم ــە فیك ــی ل ــان »بەرچاوتاریكییەك و داڕم
عوســمانییەكان تەنانــەت »راســتییە ســەرەتاییەكانی جوگرافیا«شــیان نەدەزانــی 
ــدەن )179( )خــودی  ــاش ئەنجــام ب ــەت نەخشــەی ب ــی تەنان (184( و نەیانتوان
جۆنــز زۆر لــە ســەر جوگرافیــا و نەخشــەكان نازانێــت(. گەلــێ جــار فەرمانــڕەواكان 
»دەغــەزار«، »مەینــۆش« بــوون، »ئەقڵیــان تــەواو نەبــوو«، چەقاوەســوو 
ــرد )186- 187(،  ــان دەك ــدن فەرمانڕەوایی ــە تۆقان ــەركوتكارانە و ب ــوون »س ب
ــی  ــا نەیدەتوان ــە یاس ــوو ك ــە ســەر دزی و راووڕووت بەرپاب »فەلســەفەكەیان« ل

ــكات« )187 -189(. ــتییان ب بەرهەڵس

ــی  ــەوە »چەق ــی و دەروونیی ــە رووی كۆمەاڵیەت ــدی، ل ــەی هین ــێ كۆمەڵگ وەل
بەســتبوو« )192(، بەهاگەلــی زیانمەنــدی بــۆ پێشــكەوتنی ئابــووری هەبوو. ئایین 
ــژكارە ئایینییــەكان  بــۆ گشــت كارەكان بانگەشــە دەكــرا، وەلــێ ئامۆژگاریــی راوێ
مەغۆلەكان176وەكــو  فەرمانــڕەوا   .)195( بــوو  هەڕەمەكــی«  یــان  »بێــزراو 
عوســمانییەكان بــێ فەڕبــوون و كۆمەڵگەیــان بــۆ بەرژەوەندیــی خۆیــان دەویســت، 
ــا  ــڕ و خشــأ، هەروەه ــان و زێ ــۆ ژن ــوو«، ب »خۆپەرســتییەكی هەســتیاریان هەب
ئــارەزووی كۆكردنــەوەی ئــاژەأل، پیــان و خیانەتیــان هەبــوو )196(. هەمــوو 
دەوڵــەت لــە ســەر راووڕوت و زەوتكــردن بەرپابــوو. تەكنەلۆژیــا »وەســتاو« بــوو 
و تەنانــەت الســایی دەرەوەیشــیان نەدەكــردەوە )199(. هەرجــارێ جۆنــز واتەنــی، 
لەبــەر بەالڕێبردنێكــی ســەیر، »سیســتمێكی یاســایی نووســراو« نەبــوو )197(.

176. ئیمپراتۆریــی ئیســامیی مەغــۆل كــە لــە نێــوان كۆتایــی ســەدەی حەڤدەیــەم و ســەرەتاكانی ســەدەی هەژدەیەمــدا، 

نیمچــە دوورگــەی هیندییــان بەڕێوەدەبــرد.
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ســەرەتاكانی چاخەكانــی  تــا  تەكنۆلۆژیــاوە،  و  داهێنــان  رووی  لــە  چیــن 
ناڤیــن پێشــكەوتوو بــوو، كاتــێ پێشــكەوتن وەســتا. دوای ئــەوە »پاشەكشــێ« 
ــە لێهاتووییــەكان فەرامۆشــكران. چینییــەكان  هەبــوو )203(، تەنانــەت هەنــدێ ل
ــە  ــن یەجــگار ل ــی« )203، 216، 220(. چی ــاوەوەدا دەیانڕوان ــە ن ــات »ب وایانلێه
ــە  ــە دۆزینــەوەكان »دووركەوتــەوە«. تەنانــەت ل ــە بازرگانــی و ل ــۆژی و ل تەكنەل
بــواری كشتوكاڵیشــدا، گەشــەی تەكنەلــۆژی وەســتا و خۆشــبەختانە، ئــەوەی 
بــە شــێوەیەكی كاتــی چینییەكانــی لــە تەنگوچەڵەمەكــە رزگاركــرد، بریتــی بــوو 
ــەك  ــتانەكان، لەت ــی دارس ــی هەڕەمەكی ــەك بڕین ــوێ، لەت ــی ن ــی زەوی ــە چاندن ل
گەیشــتنی بەروبوومــی جیهانــی نــوێ لــە كاتێكــی لەبــاردا، وەكــو گەنمــە شــامی 
و پەتاتــەی شــیرین، وێــڕای ئــەوەی بڕینــەوەی ئــەو دارســتانانە بریتــی بــوو 
ــەو  ــرۆڤ« ئ ــی م ــەی توخم ــی ژینگ ــە گەورەكان ــە كارە دەبەنگیی ــك ل ــە »یەكێ ل
ــاو«  ــە و الف ــی لیت ــاك و پێكهێنان ــەوەی خ ــۆی »رووتاندن ــووە ه ــەی ب دەبەنگیی
ــكای  ــا و ئەمەری ــتانەكانی ئەوروپ ــی دارس ــی درەخت ــە البردن ــە ك (213(. )روون
ــە و  ــایەی »رق و كین ــە س ــاران ل ــوو«(. جووتی ــە نەب ــی دەبەنگان ــوور كارێك باك
گومــان« دا دەژیــان، وەكــو جووتیــاری دەبەنــگ وابــوون )212 -217(، هەروەهــا 
ــە  ــی زاوزێ« ب ــن تێكــڕا بەرزەكان ــی »بەرزتری ــە لەپیشــتر دانان ــوون ل دەبەنــگ ب

ســەەر »خۆشــگوزەرانی«دا )218(.

دەوڵەتــی ســەركوتكار ســەبارەت بــە فەرمانڕەوایــان، وەكــو »ترومپــای داهــات« وابــوو، 
هیــچ خزمەتگوزارییەكــی پێشــكەش نەدەكــرد )206(، )جارێكــی دی( خولیابــوون بــۆ 
خۆشــگوزەرانی هەبــوو و هەڵوێســتی »بااڵدەســتیی پووچــی فەرهەنگــی« )205( و چینێكی 
فەرمانــڕەوای گەنــدەڵ و بەرتیلخــۆر و مشــەخۆر. چینییــەكان »نەرێتــی ناكۆمەاڵیەتی«یــان 

هەبــوو )7( هەروەهــا بیمــار و نەخــۆش بــوون.
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ئەفەریقیاییەكانــدا  و  ئاســیاییەكان  وەســفكردنی  لــە  ئاژەڵناســی  جۆنــز 
»پێوەندییەكانــی  خســتنەڕووی  شــوێنی  خۆرهەاڵتییــەكان  دادگا  دەخوازێــت، 
ئاژەڵناســی«  »دەاللەتێكــی  فرەژنــی   .)209-  109( بــوون  كۆنترۆڵكــردن« 
هەبــوو، وەكــو چــۆن »كۆكردنــەوەی كۆیلــە« بــە مەبەســتی »خۆنوانــدن« بــوو. 
ــەوە و  ــو الربوون ــتەوەدانی وەك ــی خۆبەدەس ــە هێماكان ــەورە ل ــی گ »گرنگیدانێك
كرنووشــبردن و دانەوینــدا هەبــوو« )209(. لــە هینــد »حیســابگەلی لێكچــوو 
هەبــوون كــە رەفتــاری دیمۆگرافــی و رێزگرتــن لــە مانــگای لەخــۆ دەگــرت« )19(. 
پێوەندییەكانــی چەپاوكــردن Commensalism لــە ئەفەریقیــادا وەبیــری خــۆت 

ــەوە. بهێن

ئــەو بیروباوەڕانــە لــە ســەر كەموكورتیی مۆراڵــی و فیكری بــۆ نائەوروپاییەكان، 
بریتییە لە الیەنگرییەكانی ســەردەمی كۆنی كۆلۆنیالیســتی كە جۆنز وەریدەگرێت. 
ــە  ــان ب ــە مێژوونووس ــدێ ل ــدی هەن ــە ج ــە ب ــی ك ــووی ئەوروپای ــوو پەرج پێیواب
ــە رەنگدانــەوەی ئــەو  شــێوەیەكی بەشــەكی مامەڵەیــان لەتەكــدا كــرد، بریتییــە ل
پلەیــەی هێشــتا ئــەو الیەنگرییانانــە، لــە توناوتوونەكانــی توێژینــەوەی ئەكادیمــی، 

بــە شــێوەی بیروباوەڕگەلــی نادیــار و ناوەڕۆكیدایــە.

ــەوڵ دەدەن ســیفەتی  ــی دی، ه ــە مێژوونووســانی “پەرجــووی” ئەوان ــێ ل گەل
ــان  پێگەیشــتنی ئەوروپایــی بخەنــە ســەر بنەماكانــی تیــۆرە راڤەكارییەكانیــان، ی
نزیكبوونــەوە لێیــان. دەكــرێ مایــكل مــان وا دابنێیــن كــە نوێنەرێكــی مۆدێلــی ئــەم 
رەنگەیــە. ئێمــە تیــۆرە بچووكەكەیمــان باســكرد كــە لــە ســەر ئینــدۆ - ئەوروپایییە 
باشــەكان دایڕشــت كــە لــە چاخــی ئاســنین لــە دارســتانەكانی باكــووردا ژیــاون. 
ــە )گشــت چەمكــەكان  ــا چــۆن ســەربەخۆ و ســەرچڵ و ئازادیخــواز بوون هەروەه
ــە ســەدەی نۆزدەیەمــەوە و  ــە مــاوەی یەكەمــی توێژینــەوەی ئەكادیمــی، هــەر ل ل
گشــتیان لــە ســەر بەڵگــە بونیاتنــراو نیــن، چ ســەبارەت بــە ئەوروپــا یــان غەیــری 
ئەوروپــا(. مــان بــە رەوانــی لــە یۆنانی كۆنــەوە دەگوێزێتــەوە كە پێیوایــە بەرهەمی 
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رەگوڕیشــاڵی یەكەمــی ژیــری و پێگەیشــتنی ئینــدۆ - ئەوروپایییــە. یۆنانییــەكان 
هەمــوو ئــەو شــتانەیان خوڵقانــد كــە پێویســتیان بــە بەكارهێنانــی ئەقــڵ هەیــە، 
هــەر لــە زانســتەوە تــا دیموكراســی و مــۆراڵ )رێزگرتــن لــە مرۆڤایەتــی(. گەالنــی 
دیكــەی دەریــای ســپیی ناوەڕاســت، بــە بەراوردێكــی لەتــەك ئیــدۆ - ئەوروپایییــە 
ــەت  ــرد. )تەنان ــدارییان ك ــر بەش ــن كەمت ــوورەوە هات ــە باك ــە ل ــەكان ك ئەقاڵنیی
كاریگەریــی رۆمانــی كــە جووتیــاری ئەوروپایــی بــە ســوخرە دەگــرت و وا تەماشــا 
ــەرەو  ــی كار و پرســەكان ب ــەوە رەوت ــی” بێــت.177 دوای ئ ــرا كــە “نائەوروپای دەك
ــتانەكاندا  ــە دارس ــەكان ل ــەكان درەخت ــە ئەوروپایی ــاوا دەڕوات ك ــووری خۆرئ باك
الدەبــەن و ئــەوەی مــان بــە “باڵــی پێشــەوە” نــاوی دەبــات لــە كۆمەڵگــەی 
ئەوروپاییــدا، بــەرەو پێشــەوە بــۆ ناوچەیــەك دەبــەن كــە هەروەكــو دەردەكەوێــت، 
ــە ســەرەتاكانی چاخەكانــی  وەكــو بڵێــی مەبەســتی چارەنووســە: بەریتانیایە.178ل
ــری و پێگەیشــتن  ــە ژی ــوێ ل ــی ن ــن، قۆناغێك ــەی 800ی دوای زایی ــدا، نزیك ناڤین
ســەرهەڵدەدات، هەڵگــری فەرهەنگــی كــۆن و مەســیحایەتیی نوێیــە. ئێســتا 
ئەوروپاییــەكان نیگەرانیــی ئەقاڵنیــی خۆیــان و توانســتی بــێ هاوتــای خۆیــان بــۆ 
ــان دەردەخــەن، بەوەیــش سیســتمێكی كشــتوكاڵیی شۆڕشــگێڕانە و بگــرە  داهێن
ــیفەتی  ــە س ــە ل ــە بریتیی ــارە، راڤەكردنەك ــن. دی ــەم دەهێن ــر بەره ــش زیات لەوەی
كۆنــی ژیــری و پێگەیشــتن و ئەقڵگەراییــی مەســیحایەتیی نــوێ و ژینگــەی جوانــی 
ئەوروپا.179ئەمــە ســەبارەت بــە مــان، بــە جەوهــەری پەرجــووی ئەوروپایــی 
ــە  ــوون ك ــر ب ــی دوات ــەرەتایی فیوداڵ ــی س ــاوادا، نموونەیەك ــی رۆژئ ــی ئەڵەمان ــوان خێڵەكان ــە نێ ــەكان ل 177. فیوداڵ

ــی« و  ــەی كشــتوكاڵیی »ئەوروپ ــە كۆمەڵگ ــوو ل ــی بنگرت ــە خواســتێكی یەجــگار كۆن ــەك ل ــە تێكەەی ــوون ل ــی ب بریت
»هەلپەرســتیی نائەوروپــی«:

Mann، “European Development” (1988)، p. 16.
178. Mann، “European Development” (1988)، p. 17.
ــەڕەی ،404 ،377 ،213 ،195 ،190  ــە الپ ــە نموون ــە:Power (1986) The Sources of Social ، ب ــا بڕوان هەروەه
ــە  ــدی هەی ــەوارە مامناوەن ــی چاالكــی ق ــەدا، دەوڵەتێكــی دوورگەی ــەو كردان ــی گشــت ئ ــە كۆتای 510 ،412)“ل
p. 510). ”كــە خاكێكــی شــێداری هەیــە و شــوێنێكی ســتراتیجی بــۆ دەســتپێكردن هەیــە: بەریتانیــای گــەورە
179. Mann، “European Development” (1988)، pp. 8-9، 11-12، 15-18 and The Sources of Social Power 
(1986)، pp. 377-378، 379-398، 402-408، 412، 500-510. 

سەبارەت بە پێگەیشتن و گرنگیی مێژوویی ئەوروپا، بڕوانە:
McNeill، Plagues and Peoples (1976)، pp. 41، 97. 106-107، 236، 238، 249، 256، 259، 264.
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ــەی  ــە قس ــەوە هەی ــتی ب ــە پێویس ــەدا ك ــەم وێناكردن ــەن ل ــە الی ــت. تاك دادەنرێ
ــی  ــە چاخەكان ــۆژی ل ــۆری تەكنەل ــە تی ــە ل ــت، بریتیی ــەر بكرێ ــە س ــەرباری ل س

ــن. ــە دەكەی ــەر ئەم ــە س ــە ل ــوودا قس ــی داهات ــە بەش ــدا. ل ناڤین

لیــن وایتــی كــوڕ بــە شــێوەیەكی یەجــگار كاریگەرانــە، لــە بیروبــاوەڕی ژیــری 
ــێ هاوتەكــەی  ــە ســەر توانســتە ب ــە تیۆرەكــەی ل و پێگەیشــتندا بەشــداریكرد، ب
ــەكان.  ــە تەكنۆلۆژیی ــەر داهێنان ــە س ــدا، ل ــی ناڤین ــە چاخەكان ــەكان ل ئەوروپایی
ئەمەیــش تیۆرێكــە لــە بەشــی داهاتــوودا باســی دەكەیــن. جــۆن هــۆل بــە 
كۆپییەكــی دیكــە بەشــداری دەكات، لــە گەلــێ لــە الیەنەكانییــەوە لێكچــووی 
تیۆرەكــەی مانــە، جگــە لــە جەختكردنــی لــە ســەر داهێنانــی سیاســەتی هۆشــیاری 
ئەوروپاییــەكان نەبــێ، هەروەهــا لێكچــووی تیۆرەكــەی ئیریــك جۆنــزە لــە بڕیــارە 
نێگەتیڤەكانــی لــە ســەر مێــژووی ئاســیا. لێــرەدا بــواری ئــەوەم نابێــت، تەنانــەت 
بــەو شــێوازەدا بچمــەوە كــە مێژوونووســە هاوچەرخەكانــی تیــۆری ژیــری و 
ــە ســەر پەرجــووی  ــان، ل ــۆ تیۆرەكانی ــەك ب ــو بنەمای ــاوا، وەك پێگەیشــتنی خۆرئ
ئەوروپایــی دەیهێننــەوە. پێویســتە تێبینــی ئــەوە بكــەم، هەنــدێ لەوانــە ماركســی 
ــۆن،  ــی ئەندرس ــەك بیت ــوخواس لەت ــواری باس ــییەوە. ب ــە ماركس ــن ل ــان نزیك ی
هەروەهــا م. قاینلیــدا دەبێــت، بــە نموونــە، لــە پێگەیشــتن لــە یۆنانــی كۆنــەوە، بــۆ 
پێشــكەوتنی ئەوروپایــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، وەلــێ رۆبێــرت برینــەر بــە تیــۆری 
ماركســیی ئەقاڵنییەكــی یەجــگار جیاواز بەشــداری دەكات. تەنانەت پێگەیشــتنێكی 
ئەقڵیــش نەبــووە، ئەوەیــش لــە پــڕ رووی دا، ســەرمایەداری لــە نێــوان جووتیــارە 
ــوون  ــی بچووكــی زەوی كــە یەكســەر ب ــە خاوەنداران ــدا ســەریهەڵدا، ل ئینگلیزەكان
بــە داهێنــەری ســەرنجڕاكێش، بەوەیــش شۆڕشــی تەكنەلــۆژی دەســتیپێكرد كــە تــا 

ئێســتایش تــەواو نەبــووە.180

180. P. Anderson، Passages from Antiquity yo Feudalism (1974)، part 3، Finaly، The Use and Abuse 
of History (1975)، chap. 6، Aston and Philp in The Brenner Debate (1985)،pp. 32-33، 42-51، 59، 63n، 
214-215، 234-236، 306-316.
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تەكنەلۆژیا

لــە نێــوان ئــەو رێگــە دیاریكراوانــەی روانیــن بــە مێــژوودا، بــێ چەندوچۆنیــی 
تەكنۆلــۆژی، لەتــەك بۆچوونــی تونیلیــی مێــژوو لــە ســێنترالیزمی ئەوروپاییــدا، لــە 
هەموویــان گونجاوتــرە. خاوەنــی شــێوە و ســرووش و ســاردیی راســتیی زانســتییە. 
“لێــرەدا )أ( لــەم مێــژووەدا داهێنــرا و ئــەم دەرەنجامانــەی لێكەوتــەوە”. بــێ 
گومــان قســە دەكەیــن لــە ســەر ئــەو پرســانەی بــە تەكنەلۆژیــاوە بەنــدن، 
دەكــرێ ئــەوە رەتبكەینــەوە، ســێنترالیزمی نــەژادی بخەینــە نــاو وێنەكەوە:”ئەمــە 
ــان  ــە هەم ــا ب ــت”. هەروەه ــچ مشــتومڕێك هەڵناگرێ راســتییەكی وشــكوبرنگە، هی
ــە،  ــرە نوێك ــە ئامێ ــت: چونك ــتومڕ هەڵناگرێ ــا مش ــی تەكنۆلۆژی ــدازە، دەاللەت ئەن
خۆراكــی پتــر بەرهــەم دەهێنێــت، چەكــی نــوێ دەبێتــە هــۆی تووشــبوونی پتــر، 
لــە كاتێكــدا رەنگــە شــێوەی نوێــی كۆمەاڵیەتــی دەاللەتــی مێژوویــی هەبێــت، یــان 
رەنگــە هیــچ دەاللەتێكــی نەبێــت. وەلــێ بــێ چەندوچۆنیــی هێــزی گــەورەی خــۆی، 
لــەو هەڵــە بەناوبانگــەوە وەردەگرێــت كــە بــە “گۆڕینــی مێــژوو” ناودەبرێــت. 
ــەو  ــە ب ــەوا ئێم ــن، ئ ــی ناڤی ــای چاخەكان ــۆ ئەوروپ ــەوە ب ــان دەبەین ــێ ئەقڵم كات
ســەردەمانەدا رەتدەبیــن كــە تیایانــدا ئەوروپاییــەكان، لــە رووی تەكنەلۆژییــەوە، 
ــەوە  ــن پێشــبینی ئ ــەز دەكەی ــدا پێشــكەوتووبوون و ح ــە ســەر نائەوروپاییەكان ب
ــێ  ــە پێشــتردا. وەل ــە شــەقڵی پرســەكان ل ــووە ل ــن، بااڵدەســتی، یەكێــك ب بكەی
ئەوروپــا دوای شۆڕشــی پیشەســازی، بــە ســەر ئاســیا و ئەفەریقیــادا پێشــكەوت. 
ــە رووی  ــەدا، ل ــتانییەكانی دیك ــەر شارس ــە س ــنەكەوت ب ــا پێش ــەت ئەوروپ تەنان
ــان تەنانــەت  ــە ســەدەی حەڤدەیەمــدا، ی ــان زانســتییەوە، مەگــەر ل ــۆژی ی تەكنەل
ــە  ــیفەتە جوان ــەوا س ــژوو”، ئ ــی مێ ــی “گۆڕین ــە بەكارهێنان ــێ. ب ــەوە نەب دوای ئ
تەكنەلۆژییەكانــی ئەوروپــای نــوێ بــە ســەر چاخەكانــی ناڤینــدا دەبڕیــن. دیــارە 
ئــەوە تەنــێ هەنگاوێكــی بچووكــە، بــۆ ئــەوەی بــە دەرەنجامێــك بگەیــن، چونكــە 
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روونــە كــە تەكنەلــۆژی هۆیەكــی بەهێــزە لــە مێــژوودا و چونكــە ئەوروپــا هەمیشــە 
بــە تەكنەلــۆژی هەژمــار دەكرێــت، ئــا لێرەدایە رەگوڕیشــاڵی پەرجــووی ئەوروپایی.

ــاس  ــێ ب ــن. كات ــان داناهێن ــن و خۆی ــەم ناهێن ــان بەره ــرەكان خۆی ــێ ئامێ وەل
لــە بــێ چەندوچۆنیــی تەكنەلۆژیــا دەكەیــن، پێویســتە لــە ســەرمان، تەنــێ 
پێویســتە  وەلــێ  نەكەینــەوە،  روون  تەكنەلۆژیــا  ســەرهەڵدانی  هۆكارەكانــی 
ئەوەیــش روون بكەینــەوە، بۆچــی و لــە رێگــەی كێــوە داهێنــران. )پێموایــە( 
ــی  ــەك كۆتای ــا رادەی ــۆژی، ت ــی تەكنەل ــێ چەندوچۆنی ــەكانی ب ــت باسوخواس گش
هاتــووە كــە بەشــێك بــوو لــە راڤەكردنــی پێشــكەوتنی مێژوویــی ئەوروپــا، بــەوەی 
باسوخواســەكان لــە ســەر داهێنــەرەكان بێــت نــەك داهێنــراوەكان. بــە جــۆرێ لــە 
ئیدعــای بەرپــا لــە ســەر تیۆرەكــەی ڤیبــەر كۆتایــی دێــت، بــەوەی ئەوروپاییــەكان 
پتــر داهێنــان و جوانــكاری دەكــەن و لــە نائەوروپاییــەكان “هۆشــیارترن”. كەواتــە، 
بــێ چەندوچۆنیــی تەكنەلــۆژی جیــاوازە لــە تیۆرەكانــی دیكــەی مێــژووی تونێلــی، 
لــە ئیدعایــان گوایــە ئەوروپایییــە ئەقاڵنییــەكان كۆمەڵگــەی خۆیــان پێشخســتووە 
بــۆ پێشــەوە، لــە رێگــەی داهێنانــی تەكنەلۆژیــای نوێــوە، نــەك لــە رێگــەی 
داهێنانــی سیســتمگەلی سیاســیی نــوێ و شــێوەگەلی نوێــی سیســتمی كۆمەاڵیەتــی 

ــان هــەر شــتێكی دی. ــوێ، ی ــی ن و ئایینگەل

هەنــدێ لــە مێژوونووســانی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی ئیدعاگەلــێ دەخەنــە روو، 
گوایــە تەكنەلۆژیــا بریتــی بــووە لــە بزوێنــەری بنەڕەتــی لــە گشــت ســەردەمەكاندا، 
هــەر لــە ســەردەمی چاخــی بەردینــی نوێــوە و دواتریــش. ئەســتەمە ئەمــڕۆ ئــەو 
بەڵگەیــە لەبەرچــاو نەگریــن كــە لــە چاخــە كۆنەكانــدا، داهێنانگەلــی مەزنــی 
تەكنەلــۆژی، لــە بــواری كشــتوكاڵ و هاتوچــۆ و بوارەكانــی دیكــە لــە باشــوور و 
خۆرهەاڵتــەوە بــۆ ئەوروپــا هەبــووە، واتــە باسوخواســە تەكنەلۆژییــەكان، لەتــەك 
هاتنــی چاخەكانــی ناڤینــدا دەســت پێدەكــەن. لەتــەك ئــەوەدا ریزپەریــش هەیــە. 
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هەروەكــو پێشــتر تێبینیمــان كــرد، ئــەوا مایــكل مــان چەمكــە كۆنەكــەی زینــدوو 
كــردەوە، بــەوەی داهێنانــی ئاســن گۆڕانێكــی تــەواوی لــە كۆمەڵگــەی گوندنشــینیی 
ــت،  ــچ شــوێنێكی دی نەكرابێ ــە هی ــە ل ــەك ك ــە رێگەی ــدا دروســتكرد، ب ئەوروپایی
ئەوەبــوو جــۆرێ لــە كۆمەڵگــەی بەرهەمهێنــا كــە داهێنــەر و خولیــای خاوەنــداری 
و...هتــد بــوو، رەگوڕیشــاڵی دەگەڕایــەوە بــۆ ئــەو جووتیارانــەی بــە زمانــی ئیندۆ - 
ئەوروپایــی ئاخاوتنیــان دەكــرد كــە گاســنیان بەكاردەهێنا، هەروەها بــە هاوتەریبی 
ــتی  ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــی ل ــەركوتكاریی خۆرهەاڵت ــەوە دەكات، س ــای ئ ئیدع
ــاری  ــر ب ــە ژێ ــارەكان ل ــۆژی پەكخســت، چونكــە جووتی ــی تەكنەل ــدا، داهێنان كۆن
گرانــی ئــەو سیســتمە سیاســییەدا بــوون كــە تەكنەلۆژیــای ئاودێــری ســەپاندی. 
وەلــێ ژمارەیەكــی زۆر لــە بەڵگــەكان دژی ئــەم تیــۆرە دەوەســتنەوە. زانیاریــی زۆر 
لــە ســەر گەشــەكردنی تەكنەلــۆژی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، لــەو ماوەیــەدا هەیە 
)هــەر لــە كۆتایــی چاخــی بەردینــی نوێــوە، تــا دوای چاخــی ئاســنین”( ئەمەیــش 
ــێ كاری  ــە شــتێكی نابەجــێ دەكات. وەل ــان، ب ــۆ داهێن ــێ توانســتی ب چەمكــی ب
ــی ناوەڕاســتەوە هاتبێــت،  ــە خۆرهەاڵت ــرا. رەنگــە ل ــادا دانەهێن ــە ئەوروپ ئاســن ل
وەلــێ هەنــدێ بەڵگــە هەنــە، لــە ســەر شــوێنێكی دوور، رەنگــە )خۆرئــاوای 
ــەوەی  ــووە چ ئ ــتدا بەكارهات ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــن ل ــت. گاس ــا( بێ ئەفەریقی
ــە كشــتوكاڵیی ئەوروپاییشــدا  ــا، هەروەهــا ل ــان ن ــری ی ــە ســەر ئاودێ بەرپابێــت ل
ــە  ــت. بۆی ــدا بەكارهاتبێ ــە چین ــن ل ــا، گاس ــە ئەورپ ــەر ل ــە ب ــووە. رەنگ بەكارهات
ئــەو باسوخواســەی مــان )و كەســانی دی( خســتییانە روو راســت نیــن، هەروەهــا 

ــە راســتییەوە. دەرەنجامــە دەروونــی و كۆمەاڵیەتییەكانیــش دوورن ل

دیــارە، گەلــێ لــە مێژوونووســانی “پەرجــوو” ئامــادەن لــە یۆنانییــە كۆنەكانــەوە 
دەســتپێبكەن و ئــەم گەلــە وا پێناســە دەكــەن كــە داهێنەری ئەوروپاییی ئەســڵین. 
ــێكانیان  وەلــێ یۆنانییــەكان لــە پێشــكەوتنی تەكنەلۆژیــدا پتــر لــە دەرودراوس
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ــە ئــەم جــۆرە باسوخواســانە  ــە باشــوور و خۆرهــەاڵت بەشــدارییان نەكــرد. بۆی ل
دەخرێنــە ســەر بیرۆكــەی “ژیــری و پێگەیشــتنی” ئەبســتراكت، ئەویــش بە هۆیەكی 
شــێمانەیی پتــر لــە كەتــواری، هەروەكــو پێشــتر باســمانكرد. رۆمانەكانیــش بــەش 
بــە حاڵــی خۆیــان، هەروەهــا دەرودراوســێكانیان، تــا رادەیەكــی مامناوەنــدی 
داهێنەربــوون. لــە چاخــە تاریكەكانــی ئەوروپــادا، بەوجــۆرەی هەمــوان لــە ســەری 
كۆكــن، بــە دەگمــەن گەشــەكردنی تەكنەلــۆژی كاریگــەری هەبــووە و لــە راســتیدا 
لــە ئەفەریقیــا و ئاســیادا هەنــگاوی باشــی دەنــا. پێموایــە، ئەمــڕۆ زۆربــەی 
ــە ئیدعــای بوونــی  مێژوونووســان ناكۆكــن، لەتــەك مایــكڵ مــان و غەیــری ئــەو ل
پێشــكەوتنی بــێ هاوتــای تەكنەلــۆژی لــە ئەوروپــای بــەر لــە چاخەكانــی ناڤیــن، 
وێــڕای باڵوبوونــەوەی ئــەم بۆچوونــە تــا چەنــد دەیەیەكــی كەمی رابــردووەوە. زۆرن 
ئەوانــەی دژی ئیریــك جۆنــز، دەربــارەی پەرجــووی ئەوروپایی دەوەســتنەوە، كاتێ 
ــی  ــی بەردەوام ــە كەڵەكەبوون ــا ل ــێ هاوت ــە “شارســتانییەكی ب ــا ب ــت ئەوروپ دەڵێ
ــچ شــتێكی  ــت، چونكــە هی ــار دەكرێ ــەڕە 45(دا هەژم ــەی تەكنەلۆژی”)الپ مەعریف

ناوێــزە و نائاســایی لــەم پرۆســەیە لــە كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتیــدا بوونــی نییــە.

بەرجەســتەبوون.  ناڤینــدا  چاخەكانــی  لــە  تەكنەلۆژییــەكان،  باسوخواســە 
لێــرەدا گەلــێ جــار لــە نــاو مێژوونووســانی “پەرجــوو”ی ئەوروپاییــدا، رووبــەڕووی 
چەمكــی “دەســتپێكردنی تەكنەلــۆژی بــەرەو تازەگــەری” دەبینــەوە. باسوخواســە 
باوەكــە ئــەم شــێوازە بەخــۆوە دەگرێــت: ئەوروپاییەكانــی باكــوور بــە راســتی، تــا 
كۆتایــی چاخەكانــی تاریكــی، گەلێكــی دواكەوتــوو بــوون، كاتــێ لــە ســەرەتاكانی 
چاخەكانــی ناڤینــدا، جــۆرێ لــە بێداربوونــەوە رووی دا، دەبینیــن ئەوروپاییەكانــی 
ــن  ــین: جووڵەكیتیری ــڕۆ دەیانناس ــۆرەی ئەم ــەون، بەوج ــڕ دەردەك ــە پ ــوور ل باك
ــەو  ــی ئ ــن. كلیل ــی جیهان ــن گەل ــن و راپەڕیوتری ــكەوتووترین و داهێنەرتری و پێش
راپەڕینــە، بریتییــە لــە كۆمەڵــێ لــە داهێنانــی تەكنەلــۆژی لــە چاخەكانــی ناڤیــن، 
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لــە بنەڕەتــدا چەقیــان لــە ســەر داهێنانــە ئەوروپاییــەكان بەســتبوو، لــە كاتێكــدا 
ئــەو مێژوونووســانە ناوچــە نائەوروپاییەكانیــان خافــڵ كردبــوو. بۆیــە شــێوەیەكی 
تەقلیدیــی تیــۆری مێــژووی تونێلییــان لــە ســێنترالیزمی ئەوروپایــی خســتە روو.

“تەكنەلۆژیــی  كتێبــی  ئەمەریكییــە،  مێژوونووســێكی  كــوڕ،  وایتــی  لیــن 
چاخەكانــی ناڤیــن و گۆڕینــی كۆمەاڵیەتــی” ئــەو، ئــەو جــۆرە لــە بــێ چەندوچۆنیــی 
تەكنەلــۆژی لــە باسوخواســەكانی مێــژووی تونێلــی، رەنگــە لــە شــێوە روونەكەیــدا 
دەخاتــە روو. ئــەم كتێبــەی لــە ســاڵی 1962دا باڵوكــردەوە و كاریگەرییەكــی 
گــەورەی هەبــوو. باسوخواســەكانی لــە ســەر تیۆرگەلــی زۆری مێژوونووســانی 
“پەرجــوو” بونیاتنــران، بــە مــان و جۆنــز و هۆلــەوە )ئەوانــەی كــە نــەك تەنــێ 
ــێ  ــە گەل ــە ل ــەوە، بەڵك ــە دەهێنن ــو بەڵگ ــە وەك ــەو كتێب ــە نووســینەكانیاندا، ئ ل
لــە باسوخواســە تەكنەلۆژییەكانــدا پشــتی پێدەبەســتن كــە بــۆ پشــتگیركردن لــە 
تیۆرەكانیــان بــەكاری دەهێنــن(. دیــارە ئــەم كتێبــە هەوڵێكــە بــۆ روونكردنــەوەی 
ئــەوەی چــۆن لــە چاخەكانــی ناڤیندا، داهێنانــی تەكنەلۆژییانە بریتییــە لە هۆكاریی 
ــی  ــە ئیدعاكراوەكان ــە داهێنان ــت لیســتێك ل ــا. وای ســەرەكیی رێنیسانســی ئەوروپ
ئەوروپــا باســدەكات و كاریگــەری و ئاســەوارە جوانەكانــی هــەر یەكەیــان لــە 
مێــژووی ئەوروپاییــدا رووندەكاتــەوە. لێــرەدا، نموونەیەكــی پرەنســیپیمان هەیــە: 
داهێنانــی بارهەڵگــری ئاســنین لــە چاخەكانــی ناڤینــدا “كاریگەرییەكــی هاندەرانەی 
ــدا  ــگ درا، تیای ــە جەن ــوێ ل ــە جۆرێكــی ن ــوو رێگــە ب ــوو. ئەوەب ــژوو” هەب ــۆ مێ ب
ئــاژەڵ بەكاربــرا و ئەمەیــش دیــاردەی ســوارچاكی چاخەكانــی ناڤینــی خوڵقانــد، 
ــەوەی ســوارچاكەكان  ــی )ب ــی سیســتمی فیوداڵ ــۆی پەیدابوون ــووە ه ــا ب هەروەه
بــوون بــە خاوەنــی زەویــی خــام(. بەمەیــش “پیــاو لــە ســەر پشــتی ئەســپ بینــرا 

ــە هــەزارەی پێشــوودا، بــە هــۆی داهێنانــی بارهەڵگــرەوە ناســیمان”.181 كــە ل
181. White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 38)، also McNeill، Plagues and 
Peoples (1976)، p. 234.
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وەلــێ باسوخواســە بنەڕەتییەكانــی وایــت، گرنگی بە تەكنەلۆژیــای بەرهەمهێنان 
و بەتایبەتــی بــە تەكنەلۆژیــای كشــتوكاڵی دەدەن. وایــت ئیدعــای ئــەوە دەكات، 
شۆڕشــی كشــتوكاڵی لــە ئەوروپــا )یــان باشــتر وایــە بڵێیــن لــە باكــووری ئەوروپــا( 
لــە ســەرەتاكانی چاخەكانــی ناڤینــدا رووی دا، ئەوەیــش بــووە هــۆی ئــەوەی بــە 
شــێوەیەكی گشــتگر كۆمەڵگــەی ئەوروپایــی بگۆڕێــت و لــە راڤەكردنــی تازەگــەری 
ــە،  ــا پێیوای ــت. هەروەه ــەورە ببێ ــە بەشــێكی گ و رێنیسانســی ســەرمایەداریدا، ب
ســێ داهێنانــی ئەوروپایــی بریتــی بــوون لــە ناوەڕۆكــی بابەتەكــە: گاســنی قــورس 
ــە  ــیانی ل ــی س ــپ( و خول ــزی ئەس ــی هێ ــر بەكارهێنان ــپ )دوات ــاوی ئەس و لەغ

كێڵگــەدا.

ــان هەشــت  ــێ جــار ژمارەی ــەك گاســنی قورســیان رادەكێشــا )گەل ــد گای چەن
ــۆ ئەوروپــای ســەدەی  ــت، ب ــە بەپێــی وای ــەم داهێنان ــوو( و ســەرچاوەی ئ گا دەب
شــانزەیەم دەگەڕێتــەوە، دواتــر خێــرا لە باكــووری خۆرئاوای ئەوروپــادا باڵوبووەوە. 
“ئەمەیــش لــە ســەدەی هەشــتەم.182لە بەهێزبوونــی بنەماڵــەی كارۆلیــن” دا 
بەشــداریی باشــی كرد.183وایــت باشــی پێــكاوە، كاتــێ ســەرنج رادەكێشــێت، وەكــو 
ئــەوەی ئەوانــەی پێــش ئــەو ئەنجامیــان دا، بــۆ گرنگیــی گاســنی قــورس، وەكــو 

داهێنانێكــی كشــتوكاڵی لــە شــوێنە ســاردتر و شــێدارترەكانی ئەوروپــادا.

ــە  ــی خاك ــدن و كێاڵن ــۆ هەڵگەن ــوو ب ــەورەی هەب ــی گ گاســن تایبەتمەندییەك
ــۆ  ــدا ب ــە خاك ــە ل ــەو كارە قوواڵن ــا و ئ ــووری ئەوروپ ــتەكانی باك ــەی پێدەش لیت
ــە  ــتیدا ل ــە راس ــوو. ل ــگ ب ــێ گرن ــا گەل ــووری ئەوروپ ــێداری باك ــوهەوای ش كەش
خاكــی شــێداردا پێویســت بــوو، بــۆ فراوانبوونــی شــوێنەكی بــۆ كاری كشــتوكاڵی. 

182. White، Medival Technology and Social Change (1962)، p. 54.
ــەدەی  ــە س ــوون، ل ــی ب ــی رۆژئاوای ــەك ژەرمەنی ــە رەچەڵ ــوون ب ــزادە ب ــی نەجیب ــگ: خێزانێك ــەی كارۆلین 183. بنەماڵ

حەوتەمــدا، دەســەاڵتی خۆیــان بــە ســەر ئەوروپــادا ســەپاند. رێوڕەســمی دەســەاڵتی بۆماوەیــی، وەكــو مافێكــی 
خواوەندیــی بەخشــراو بــۆ فەرمانڕەوایــان چەســپی، ئەوەبــوو هێــزی خــۆی لــە هاوپەیمانی لەتــەك كڵێســەدا هەڵدەگۆزی.
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بەمجــۆرە بەكارهێنانــی گاســنی قــورس بــووە هــۆی ئــەوەی بەرهەمــی كشــتوكاڵی 
بەگشــتی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا زیــاد بــكات. وەلــێ لــە راســتیدا گاســنی قــورس 
لــە ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا دانەهێنــراوە. ئــەو گاســنەی كــە بــە بیســت 
ــووری  ــەكار دەبرا.184باش ــا ب ــی عیس ــە لەدایكبوون ــەر ل ــرا، ب ــوار گا رادەكێش و چ
ئەوروپــا گاســنی ســووكتریان بــەكار دەهێنــا، چونكــە خاكەكــەی ســووكتر و 
وشــكتر بــوو، وەلــێ تەكنەلۆژیاكــە جیــاواز نەبــوو. دیــارە بــە دڵنیاییــەوە، گاســنی 
ــە شــوێنێكی دی باڵوبۆتــەوە، یــان  ــە باكــووری ئەوروپــا ل قــورس یــان ئەوەیــە ل
ئەوەتــا خۆگونجانێكــی خۆماڵــی بــووە، بــۆ شــێوەی ئامێرێــك زۆر بەكارهاتبێــت. 
كەواتــە، ئەمــە شۆڕشــێكی تەكنەلۆژیــی ئەوروپایــی نەبــووە. بۆیــە دەكرێ باشــەكە 
لــە ئاســەواری ئــەو داهێنانــە لــە باكــووری ئەوروپــادا بــۆ ئــەو هێــزە كۆمەاڵیانییانــە 
بگەڕێتــەوە كــە بوونــە هــۆی پێشكەشــكردنی گاســنی قــورس، نــەك خــودی 
تەكنەلۆژیــا. بــە نموونــە، دەزانیــن گەشــەی فیــوداڵ لــە كشــتوكاڵدا، بــووە هــۆی 
فراوانبوونێكــی زۆر، وەكــو هاندەرێــك بۆ ئــەو كەســایەتییە دەوڵەمەندانەی حەزیان 
دەكــرد ســامان و هێــزی خۆیــان زیاتــر بكــەن، لــە رێگــەی فراوانكردنــی شــوێنی 
نۆرینیــان لەالیــەك و وەكــو كاردانــەوەی جووتیــاران بــۆ خواســتە زۆربووەكانیــان 
ــدە  ــتەبەركردنی زێ ــۆ دەس ــدەكان، ب ــە دەوڵەمەن ــەر ب ــە بەرامب ــان ل و پێداگرتنی
بەرهــەم لەالیەكــی دیكــەوە، ئــەو خواســتانەی كەڵەكــە بــوون، وای كــرد بــە 
ــەڕووی  ــتوكاڵی رووب ــی كش ــە خێزان ــت، چونك ــتەم بێ ــی ئەس ــەك بەدیهێنان رادەی
مەترســی دەكاتــەوە، مەگــەر ئــەوەی جووتیــاران رێگەیــەك بــۆ زیادكردنــی بەرهــەم 
ــەوە،  ــۆ گاســن گەڕان ــی ب ــت هــەر ئاســەوارێكی مێژووی ــە وای ــە ك ــەوە. روون بدۆزن
ــا  ــی. هەروەه ــو سیســتمێكی كۆمەاڵیەت ــی، وەك ــۆ فیوداڵ ــەوە ب پێویســتە بگەڕێت

ئــەو ئاســەوارانەی پێشكەشــی كــردن بــە راســتی پەرجــووە. 

184. Kosambi، Ancient India (1969)، p. 89، R. S. Sharma، Light on Early Indian Society and Economy 
(1966)، p. 57.



246

هەرجــارێ وایــت واتەنــی، بڕوابــوون بــە بیرۆكــەی گاســنی قــورس بــووە هــۆی 
گەشــەی زۆر لــە ژمــارەی دانیشــتوان و دواتــر گواســتنەوە هەبــوو بــۆ سیســتمی 
ــی  ــەرداری داهێنان ــت، ق ــی وای ــە بەپێ ــتوكاڵدا، چونك ــە كش ــراوە” ل ــەی ك “كێلگ
“شــێوازە كۆمەڵگەییــەكان” communal patternsی هاوكاریــی مرۆیــی بــوو 
)ئەگــەر ئــەو شــێوازانەی بژێــوی پێشــتر نەزانرابــن و لــە هیــچ شــوێنێكی دیكــەدا 
ــە شۆڕشــێكی كۆمەاڵیەتــی، وەكــو  پێیــان ئاشــنا نەبووبــن(. ئــەوە بریتــی بــوو ل
“داڕشــتنەوەی كۆمەڵگــەی گوندنشــین” بــوو. “جەوهــەری ئابووریــی زەویــی 
ــی خــام موڵكــی  ــە زەوی ــەو راســتییەی ك ــەك پشتگوێخســتنی ئ ــوو، لەت خــام” ب
دەوڵەمەنــدەكان بــوو نــەك جووتیاران.185لەوەیــش گرنگتــر بریتییــە لــە “گۆڕانــی 
ئاراســتەكانی جووتیارانــی باكــوور بــەرەو سرووشــت و دواتــر ئــەوەی بــۆ ئێمەیــە” 
ــەكان،  ــە خێزان ــێ ل ــۆ ناچاربوونــی گەل ــە مــن دەكەمــەوە(. بۆچــی؟ ب )جەخــت ل
بــۆ هاوكاریكــردن بــۆ دانانــی گاســنێك و بۆیــە بڕەبەشــەكانیان بەســترابووەوە بــە 
بەشــداریی كۆمەاڵیەتییــان، نــەك بــە پێداویســتییەكانیانەوە )“ناتوانــرێ خەیاڵــی 
ــت:  ــەوە بكرێ ــە زەویی ــرۆڤ ب ــی م ــەی پێوەندی ــە بیرۆك ــەری ل ــی جەوه گۆڕانێك

ــە سرووشــت، ئێســتا بــووە بــە چەپاوكــەری”(.186 مــرۆڤ بەشــێك بــوو ل

وەلــێ هەمــوو ئــەوە بۆچوونــی پڕوپوچــن. هیــچ بنەمایــەك بــۆ ئەم باسوخواســە 
ــزدای  ــی دۆم ــە. كتێب ــەكان نیی ــەوە كۆمەاڵیەتیی ــۆ لێكدان ــە ب ــە و ن تەكنەلۆژییان
رێــژەی نێــوان خێزانــەكان و تیپەكانــی گاســن بــە 2:3 و 3:5 دادەنێت.187دیــارە 
سیســتمی كێڵگــەی كــراوە كــۆن بــوو و لــە ئەوروپــادا باڵوبــووەوە و لــە ئاســیا و 

185 White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 44.
186 White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 56، McNeill، Plagues and Peoples 
(1976)، p. 237.

187. بڕوانە:
C. T. Smith، An Historical Geography of Western Europe (1967)، p. 203، Darby، The Domesday 
Geography of Eastern England (1952).
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ــی ئاشــنان.188گوندەكانی  ــەوە پێ ــر زەمان ــە دێ ــادا، هــەر ل ــە باكــووری ئەفەریقی ل
ــی باشــوور  ــە گوندەكان ــەورەو و گاســنگەلی قورســیان ل ــی گ ــە تیپگەل ــوور ك باك
ــە گاســنی ســووكیان  ــی باشــوور ك ــە گوندەكان ــوون ل ــا، هەرەوەزیترب بەكاردەهێن
بــەكار دەهێنــا. خاوەندارێتیــی هاوبەشــی كێڵگــەكان لــە هەنــدێ لــە كۆمەڵگەكاندا، 
هاوكارییەكــی گەورەیــان پێكنەهێنــا، پتــر لــەوەی لــە سیســتمی كێڵگــەی كــراوە لە 
ئەوروپــادا دەیبینیــن. ئابووریــی خۆرئــاوا بریتــی بــوو لــە سیســتمێكی كۆمەاڵیەتی، 

نــەك داهێنانێكــی تەكنۆلــۆژی و شــتی لــەم بابەتــە.

هەنــگاوی دووەم و شۆڕشــگێڕانە بــەالی وایتــەوە، بــە “دۆزینــەوەی هێــزی 
ئەســپ “ناونرا.189ماوەیەكــی زۆرە ئەســپ دۆزراوەتــەوە. داهێنانــی گرنگ ســەبارەت 
بــە وایــت، بریتــی بــوو لــە جڵــەوی نوێــی ئەســپ كــە پێیوایــە رەنگــە لــە خۆرئــاوا، 
لــە كاتێكــی بــەر لــە ســەدەی نۆیەمــەوە گەشــەی كردبێــت. بەپێــی وایــت، جڵــەوی 
ــۆڕی،  ــادا گ ــووری ئەوروپ ــە باك ــەی ل ــتنەوەی دانەوێڵ ــتوكاڵ و گواس ــپ كش ئەس
ئەویش لە رێگەی دانانی ئەســپ لە شــوێنی گا، بۆ راكێشــانی گاســن و گالیســكە. 
ئەســپ هەمــان ئــەو كێشــە رادەكێشــێت كــە گا رایدەكێشــێت و وەلــێ خێراتــر بــە 
رێــژەی 50%. وایــت لــەم راســتییەوە، چەندیــن دەرەنجامــی گرنــگ هەڵدەگۆزێــت. 
ــە  ــی ب ــوو. بازرگان ــتوكاڵیدا هەب ــی كش ــە بەرهەم ــەورە ل ــی گ ــت زۆربوونێك دەڵێ
شــێوەیەكی چڕوپــڕ فراوانتــر بــوو، ئەویــش بــە هــۆی هەرزانــی تێچــووی هاتوچــۆی 
ــە گا دەبەســت.  ــەراورد لەتــەك ئــەوەی پشــتی ب ــە ب ــە ئەســپ، ب پشتبەســتوو ب
قــەوارەی گونــدەكان گەورەتــر بــوون، تــا رادەیــەك وەكــو شــاریان لێهــات، 
ــۆ كێڵگــە.  ــە ماڵــەوە ب ــواری گواســتنەوە ل ــی ب ــی فراوانبوون ــۆ دەرەتان ئەویــش ب
فراوانبوونــی گونــدەكان بــووە هــۆی “ژیانێكــی شارســتانییانەی پتــر” رێگــەی بــە 

188.  Orwin and Orwin، The Open Fields (1967)، chap. 3، C. T. Smith، An Historical Geography of 
Western Europe (1967)، chap. 4.
189. White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 57.
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ــن  ــدااڵن دەتوان ــتا من ــت )ئێس ــەی هەبێ ــان و قوتابخان ــا و خ ــد دەدا، كڵێس گون
ــەوە”  ــە دوورەكان ــە هەرێم ــەكان ل ــرێ “هەواڵ ــتا دەك ــت وەربگرن”(.190ئێس “زانس
بگــەن. دیــارە ئــەوە گۆڕانێكــی گشــتگری گرنگــی قووڵــە. ئەمــە گوندنشــینی كــرد 
بــە “شارنشــینی” و “ئامادەگیــی دەروونــی” بــە جووتیــاران بەخشــی بــۆ “گۆڕیــن 
ــە  ــر ل ــە و پت ــار”.191هەموو ئەم ــۆ ش ــدەوە ب ــە گون ــی ل ــی خۆرئاوای ــە فەرهەنگ ل

داهێنانێــك: لەغــاوی ئەســپ.

ــدا  ــیای ئەوروپایی ــە ئاس ــەوە، ل ــر زەمان ــە دێ ــەر ل ــپ ه ــاوی ئەس ــێ لەغ وەل
ــپ  ــەك ئەس ــتر ن ــەرچڵیی حوش ــەوەی س ــۆ هێوركردن ــە ب ــوو، رەنگ ــاو و باڵوب ب
ــەر  ــە س ــی ئەســپ ب ــۆ تایبەتمەندی ــەی پێشــوەخت ب ــێ گریمان داهێنرابێت.192وەل
گادا، لــە كاری كێــاڵن و هاتوچــۆدا پوچەڵكرایــەوە: رەنگــە ئەســپ لێهاتووتربێــت، 
ــە تەرخانكردنــی زەوی  ــوو و پێویســتی ب ــێ بایەخــدان پێــی تێچوونــی زۆرترب وەل
ــادا  ــە بەریتانی ــت. ل ــاژەڵ بێ ــی ئ ــە خواردن ــەك ك ــی دانەوێڵەی ــۆ چاندن ــوو، ب هەب
ــزی  ــە هێ ــچ پێوەندییەكــی ب ــد هی ــارەی گون ــەوە. قەب ئەســپ شــوێنی گای نەگرت
ئەســپەوە نەبــوو. لــە گەلــێ شــوێن لــە جیهانــدا، وەكــو ئــەو شــوێنانەی ئەســپ 
تیایانــدا بەكارنەدەهێنــرا، گونــدەكان لەوانــەی باكــووری ئەوروپــا گەورەتــر بــوون. 
لــە واڵتێكــی وەكــو چینــدا، دانەوێڵــە بــۆ شــوێنی دوور، لــە رێگــەی جۆگەكانــەوە 
دەگوێزرایــەوە، گەلــێ لێهاتوانەتــر لــە گواســتنەوەی لــە رێگــەی گالیســكەوە كــە 
ــۆ باسوخواســە  ــەك ب ــچ مانای ــۆ جــاری دووەم، هی ــە و ب ئەســپ رایدەكێشــا. بۆی

ــەوە كۆمەاڵیەتییــەكان نادۆزینــەوە. ــان لێكدان تەكنیكییــەكان، ی

لــە كۆتاییــدا، دەبینیــن وایــت قســە لــە ســەر ئاســەوارە جوانەكانــی سیســتمی 

190. White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 67.
191. White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 68.
192. Bray، Science and Civilization in China، vol. 6، part 2، Agriculture (1984)، p. 304-328.
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خولــی ســیانیی كشــتوكاڵیthree-field system 193 دەكات. بەشــێك لــەم 
ــراوە،  ــەدا زان ــە تەمەنــی قوتابخان باسوخواســە، بــۆ هــەر منداڵێكــی ئەوروپایــی ل
كاتــێ دەزانێــت خولــی ســیانیی كشــتوكاڵی، بــە پێشــكەوتنێكی گــەورە بــە ســەر 
خولــی دوانیــدا دانــراوەـ چونكــە رێــژەی زەویــی نەچێنــراو وەردی كەمكــردەوە، لــە 
نیــوەوە بــۆ نزیكــەی ســێیەك. وەلــێ وایــت زۆریــی خێروبێــری ســەربار دەخاتــە 
ســەری. دەكــرێ چاندنــی لەرزانــە )شــۆفان( باڵوببێتــەوە، مادامێك بە شــێوەیەكی 
ــی  ــای چاخەكان ــدا، “تەكنەلۆژی ــە كتێبەكەی ــت. ل ــپ بەكاردەبرێ ــزی ئەس زۆر، هێ
ناڤیــن و گۆڕانــی كۆمەاڵیەتــی” و رێــك لــەو بەنــدەی بــاس لــە “خولــی ســیانی و 
خۆراكــی چاككــراو” دەكات، ئیدعــای ئــەوە دەكات، سیســتمی ســیانی رێگــە بــە 
ــە شــێوەكان باقلەمەنــی بچێنــن و ئەمەیــش  جووتیــاران دەدات، بــە شــێوەیەك ل
ــووە هــۆی چاككردنــی سیســتمی خۆراكــی ئەوروپاییــەكان كــە ئەمەیــش بــەش  ب
بــە حاڵــی خــۆی بــووە هــۆی “راڤەكردنــی زۆربوونــی لــەرادە بــەدەری دانیشــتوان و 
نەشــونماكردن و زۆربوونــی ژمــارەی شــارەكان و زۆربوونــی بەرهەمــی پیشەســازی 
و درێژبوونــەوەی بازرگانــی و رۆحــی پــڕ لــە چاالكــی كــە ژیانــی بــە جومگەكانــی 
ئــەم چاخــە بەخشــی”. بــە كورتــی، لیــن وایتــی كــوڕ دەڵێــت “چاخەكانــی ناڤیــن 

پڕبــوون لــە ژیــان”.194

وەلــێ ناتوانیــن هیــچ یەكێــك لەمانــە بــە جــدی وەربگریــن. بنەمایــەك نییــە بــۆ 
باسوخواســەكەی وایــت، بــەوەی تێكــڕای زۆربوونــی دانیشــتوان الواز بووبێــت، بــە 
هــۆی سیســتمی خۆراكیــی ناهاوســەنگەوە )كاتــێ دەڵێــت رێــژەی كاربۆهیــدرات، 
ــی  ــتمی خول ــەی سیس ــەو جووتیاران ــر دەكات(. ئ ــن زیات ــابی پرۆتی ــە سەرحیس ل
دوانییــان بــەكار دەهێنــا، پرۆتینیــان لەدەســت نــەدا، چونكــە چاندنــی پاقلەمەنــی، 
  two-field system193. سیســتمێكە بــۆ كشــتوكاأل، ئــەو سیســتمە كۆنــە دەگۆڕێــت كــە لــە ســەر بنەمــای خولــی دوانــی

بەرپایــە كــە نیــوەی زەوییەكــەی بەكاردەهێنــا و نیوەكــەی دیكــەی بــە وەردی دەهێشــتەوە، بــە بەكارهێنانــی دوو لــە 
ســەر ســێی زەوییەكــە و هێشــتنەوەی ســێیەكی زەویەكــە بــە وەردی. )ســەرچاوەكان(.

194. White، Medieval Technology and Social Change (1962)، p. 76.
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ــوو،  ــان تیاداب ــەكان پرۆتینی ــا دانەوێڵ ــوو، هەروەه ــیانی ب ــتمی س ــە سیس ــەر ل ب
ــان دەخــوارد. سیســتمی ســیانی  ــی ئاژەڵی ــە زۆری بەروبووم ــوە و ب ــا می هەروەه
شۆڕشــێكی تەكنەلــۆژی نەبــوو. یەكــەم: تەنانــەت سیســتمەكانی خولــە چــڕەكان، 
بــەو سیستمانەیشــەوە كــە تیایالنــدا زەویــی وەرد و بیــار و نەچێنــراو نییــە، 
ــران و  ــەكار دەب ــن ب ــی ناڤی ــە چاخەكان ــەر ل ــدا ب ــە جیهان ــە بەشــگەلێكی زۆر ل ل
پێموایــە لــە چەنــد بەشــێك لــە ئەوروپــادا )وەكــو ناوچەكانــی پێدەشــتی ئەلبــو( 
باوبــووە، چونكــە خاكــی قووڵــی دەوڵەمەنــد، مــژادی خۆراكــی تیادابــوو و هەروەها 
رێگــە هەبــوو بــۆ گەیاندنــی ئــاو بــۆ زەوییــە كشــتوكاڵییەكان. دووەم: سیســتمی 
ــەو ناوچانــەی  ــە ژینگــەكان نەگــۆڕدرا و ل ــێ ل ــە گەل دوانییــان پــێ باشــتربوو و ل
كــە بــە وەرد هێشــتنەوەی زەوی بــێ چانــدن، بــۆ لــەوەڕی ئــاژەڵ پێویســت بــوو. 
دیــارە وێنەكــە ئاڵــۆزە، وەلــێ گشــتاندنەكە روونــە: سیســتمی ســیانی شۆڕشــێكی 
ــڕای  ــوو. وێ ــش نەب ــی كۆمەاڵیەتی ــەرچاوەی گۆڕان ــا س ــوو، هەروەه ــی نەب تەكنیك
بوونــی سیســتمگەلی لێكچــووی لــە كیشــوەرەكانی دیكــەدا، واتــە ناتوانیــن بڵێیــن 

بریتــی بــووە لــە داهێنانێكــی ئەوروپاییــی بــێ هاوتــا.

لــە تەكنەلۆژیــای چاخەكانــی ناڤیــن و گۆڕانــی كۆمەاڵیەتیــدا، وایــت كەمتر قســە 
لــە ســەر هۆكارەكانــی تەكنەلۆژیــای شۆڕشــگێڕانە دەكات. لــە شــوێنێكی دیكــەدا، 
ــی  ــە بنەڕەتییەكان ــتیدا باسوخواس ــە راس ــن ل ــام دەدات و دەبینی ــەم كارە ئەنج ئ
ڤیبەرین.195بــێ چەندوچۆنــی تەكنەلــۆژی لــە بــێ چەندوچۆنیــی ئایدیۆلۆژیــدا 
دەتوێتــەوە كــە چــەق لــە ســەر توانســتی ئەوروپاییــەكان بــۆ داهێنــان - ژیــری و 
پێگەیشــتنیان - دەبەســتێت. لــە بنەڕەتــدا وایــت ئەمــە بــۆ ئاییــن: بــە شــێوەیەكی 
ــۆ  ــدا ب ــە بەشــێكی زۆری ــیحایەتی و ل ــە - مەس ــتداریی جوولەك ــۆ “مەبەس ــەم ب ك
“مەســیحایەتیی خۆرئاوایــی” دەگێڕێتــەوە. یەكــەم بریتییــە لــە بنەمــای “بــڕوای بێ 

195. White، Machina Ex Deo (1968).
     The Historical Roots of Our Ecological Crisis” (chap. 5).:بەتایبەتی بڕوانە بابەتە بەناوبانگەكەی
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هاوتــای ئەوروپاییــەكان، بــە پێشــكەوتنی بــەردەوام و بــێ دابــڕان” كــە بــڕوا بــە 
باشــییەكانی توانســت بــۆ داهێنــان و تەكنەلۆژیــای لێدەكەوێتەوە.196وەلــێ دووەم 
“بەدیهێنانێكــی سەرپشــكانەی ســەیر بەرهــەم دەهێنێت، بۆ باوەڕی مەســیحایەتی، 
ســەبارەت بــە بەرزیــی مــرۆڤ و پێدانــی رەوایــی بــە ســەروەریی مــرۆڤ بــە 
ســەر سرووشــتدا”، واتــە جیاكردنــەوە لــە نێــوان مــرۆڤ و سرووشــتدا. سرووشــت 
ســەبارەت بــە ئایینــی مەســیحایەتیی خۆرئــاوا، بــە وەســتاو و چەقبەســتوو و بــێ 
بەهــا دادەنرێــت. بــە راســتی كفــرە “وا مامەڵــە لەتــەك سرووشــتدا بكرێــت، بــەوەی 
بریتییــە لــە رۆح”.197ئەمەیــش ئــارەزوو و مــاف دەدات بــە مەســیحایەتیی خۆرئــاوا، 
ــای  ــت و تەكنەلۆژی ــت بگۆڕێ ــت و سرووش ــدات و بەكاربهێنێ ــار ب ــەوەی بڕی ــۆ ئ ب
ــارە لێــرەدا هەڵــەكان هــاوار دەكــەن. یەكــەم: نەزانــی هەیــە  نــوێ دابهێنێــت. دی
لــە ســەر زانیاریــی ئایینــە نامەســیحییەكان. دووەم: وایــت ژیــان بــە بۆچوونێكــی 
ــەكان و  ــتە كۆن ــەوەی بتپەرس ــێت، ب ــەژادی دەبەخش ــێنترالیزمی ن ــی س پروپوچ
ــە  ــرۆڤ و سرووشــت ل ــوان م ــیحییەكان نات ــە نامەس ــە نوێی ــوێنكەوتوانی ئایین ش
یەكــدی جیابكەنــەوە و بەشــداری لــە بۆچوونێكــی ســەرەتاییدا دەكــەن، بەوەی رۆح 
لــە هەمــوو شــتێكدا هەیــە. لــە راســتیدا ئەوروپاییــەكان لــە چاخەكانــی ناڤینــدا لەو 
ــە هەمووشــتێكدا نیشــتەجێیە. )ئــەوە ویســتی خودایــە(.  ــەدا بــوون، رۆح ل بڕوای
وا مامەڵەیــان لەتــەك مرۆڤــدا نەدەكــرد كــە بەتــەواوی لــە سرووشــت جودابێــت. 
ــردن  ــە هــۆی مامەڵەك ــكان، ب ــی چاخــە نوێ ــە بەرهەم ــە ل ــە بریتیی ــەو دووفاقیی ئ
لەتــەك سرووشــتدا، بــەوەی بریتییــە لــە كااڵیــەك و رێنیسانســی ســەرمایەداری. 
ــاڵی  ــكارت و رگوڕیش ــری دوای دێ ــە فیك ــە ل ــە بیروبۆچوونێك ــارە دووفاقییەك دی
ــە چاخەكانــی  ــە “مەســیحایەتیی خۆرئاوایــی”دا نییــە. مەســیحییەكان ل قووڵــی ل
ناڤینــدا، پێیانوابــوو جیهــان بریتییــە لــە قەوارەیــەك، زنجیرەیەكــی بــەردەوام لــە 

196. White، “The Historical Roots of Our Ecological Crisis.” In White، Machina Ex (137) Deo (1967)، p. 85.
197. White، Machina Ex Deo (1967)، p. 90.
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بــوون. خەڵكــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، بــە شــێوەیەكی گشــتی بەوجــۆرەی وایــت 
ئیدعــا دەكات، بڕوایــان بــە “پێشــكەوتنی بــەردەوام و هەمیشــەیی نەبــوو، بڕوایــان 
ــە شــێوەیەكی گشــتی بــەوەی پرۆســەی ئەفرانــدن كامــڵ و  ــوو، ب ــاه هەب ــە گون ب
پوختــە بــووە. وایــت بــە ئاســانی مێــژوو دەگۆڕێــت، بــۆ ئــەوەی ئیدعــای ئــەوەی 
بــۆ بڕەخســێت كــە ئاراســتە ئەوروپاییــەكان ســەبارەت بــە تەكنەلــۆژی و گۆڕانــی 
تەكنەلــۆژی بنەڕەتییــە و بــە ســیفەتگەلی رەســەن لــە فەرهەنگــی ئەوروپاییــەكان 
و تەنــێ ئەوروپاییــەكان هەژمــار دەكرێــت. بۆچوونــە بنەڕەتییەكــەی، بریتییــە لــە 
تیــۆری مێــژووی تونێلیــی بنەڕەتــی: ئەوروپاییــەكان لــە توانســتیان بــۆ داهێنانــدا 
بــێ هاوتــان، بۆیــە تەكنەلۆژیایەكــی بــێ هاوتــا دادەهێنــن و هەربۆیــە پێشــدەكەون.

ــە  پێموایــە، رەنگــە گشــت ئیدعاكانــی پێشــكەوتنی تەكنەلۆژیــی ئەوروپایــی ل
ــە هەمــان شــێوە هەڵەكانیــان  ــۆ بهێنرێتــەوە و ب ــی ناڤینــدا، پاســاوی ب چاخەكان
جێگیــر بكرێــن. پێموایــە ئــەوە روون دەبێتــەوە كــە گشــت شارســتانییەكان، لــەم 
ــدا  ــە نــاو خۆیان ــا و ل ــدا، تەكنەلۆژیــای نوێیــان دادەهێن ــۆی زەویی ــەی گ نیوەی
دەساودەســیان پێدەكــرد. ئــەم دەساودەســییە بریتییــە لــە میكانیزمــی ئاســایی بــۆ 
ئــەو باڵوبوونەوەیــەی، لــە ســەر دوو شــێواز لە كەتــواردا بوو: تەكنیكی كشــتوكاڵی 
ــە  ــی دی )بەوەیشــەوە ك ــەوە و تەكنیكگەل ــەوە گوازرای ــی دیك ــە كێڵگەگەل ــە ل ك
تایبەتــە بــە كشــتوكاڵیی بازرگانییــەوە( كــە جموجــوڵ دەكات، لــە رێگــەی تــۆڕی 
ــای  ــو تەكنەلۆژی ــاو )هەروەك ــان ناوبەن ــی و هاتوچــۆوە، ی ــە بازرگان شارســتانی ل
ــە  ــتیدا. بۆی ــی كۆلۆنیالیس ــە حاڵەت ــە ل ــی نەخش ــە بەپێ ــە جوڵەدای ــەربازی( ل س
ــم.  ــیادا دەبین ــا و ئاس ــا و ئەفەریقی ــە ئەوروپ ــا، ل ــە تەكنەلۆژی ــك ل كەڵەكەبوونێ
دیــارە تەنــێ دوای 1492 و لەتــەك دەرهاویشــتە شۆڕشــگێڕانەی ئــەم مێــژووەدا، 
تەكنەلۆژیــای ئەوروپایــی توانــی بــە ســەر ئاســیا و ئەفەریقیــادا پێشــبكەوێت. ئایــا 
ــی  ــی كۆمەاڵیەتی ــی گۆڕان ــدا، توان ــی ناڤین ــە چاخەكان ــۆژی ل گەشــەكردنی تەكنەل
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گــەورە لــە چاخەكانــی ناڤینــدا ئەنجــام بــدات؟ وەرامــی ئــەم پرســیارە بــۆ ئەوانــی 
ــچ  ــە هی ــری ل ــە بەرگ ــەدا، ئەوەی ــەم كتێب ــن ل ــارە ئامانجــی م ــم. دی دێ جێدەهێڵ
تیۆرێــك بــۆ گۆڕانــی كۆمەاڵیەتــی نەكــەم، تەنــێ دەمەوێــت ئــەوە روون بكەمــەوە، 

پرۆســەكان ئەوروپاییــی پەتــی نەبــوون.

ــە  ــە روو ك ــەوە دەخەم ــەم و ئ ــاس دەك ــە ب ــەم پرس ــێیەمدا، ئ ــدی س ــە بەن ل
چــۆن ســیما تەكنەلــۆژی و ئابوورییــەكان، لــە ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤیــن و لــە 
ئەفەریقیــا و لــە ئاســیا و چــۆن پرۆســەكانی گۆڕیــن لــە هــەر ســێ كیشــوەرەكەدا، 

لــە رووی تەكنەلۆژیــا و ئابوورییــەوە ســەریانهەڵدا.

بــەر لــەوەی بابەتــی تەكنەلۆژیــا جێبهێڵیــن، شــتێك هەیــە پێویســتە دەربــارەی 
ــاوی  ــە “پێكهاتــەی چینــی” ن ــە كــە ب پرســێكی ســەیر بگوترێــت، ئەویــش ئەوەی
ــە كۆتایــی  ــە چینــدا، هــەر ل ــا ل ــە ســەر مێــژووی تەكنەلۆژی ــەم. شــتی زۆر ل دەب
دووەمیــن جەنگــی جیهانییــەوە و ئەمەیــش لــە رێگــەی جۆزێــف نیدهــام و 
چاوئەندازانــی  بــەالی  پێشــوودا  ســەردەمەكانی  زانراوە.198لــە  هاوڕێكانییــەوە 
پەرجــووی ئەوروپایییــەوە، خواســتی پشتگوێخســتنی ئاراســتە تەكنەلۆژییەكانــی 
چیــن هەبــوو. )ڤیبــەر كەمتــر لــە غەیــری خــۆی ئــەم كارەی كرد(.199مۆدێلــی بــاو 
بریتــی بــوو لــە دانپیادانــان بــە لەپێشــتربوونی چیــن لــە هەنــدێ لــە داهێنانەكانــدا، 
وەلــێ ئیدعــاكان بــاس لــە روودانــی گەشــەكردنە تەكنەلۆژییــە بنەڕەتییــەكان لــە 
ــاو  ــی بەرچ ــی چینی ــارێ داهێنان ــەن. هەرج ــتدا دەك ــای ناوەڕاس ــا و دەری ئەوروپ
هەبوایــە، گەلــێ جــار ئیدعــای ئــەوە دەكــرا كــە چینییــەكان شــتی وەك گەمەیــان 
داهێنــاوە، لــە كاتێكــدا ئەوروپاییــەكان ئــەو شــتانەیان بەكارهێنــاوە. )دیــارە 

198. Needham et al.، Science and Civilization in China (1967-1984).
199. ئەمــڕۆ هەنــدێ لــە مێژوونووســان ئــەم بەڵگەیــە پشــتگوێ دەخــەن و چەمكــە كۆنــەكان دەربــارەی ئــەوەی چیــن 

لێهاتوویــی تەكنەلــۆژی نەبــووە، دووبــارە دەكەنــەوە. بــە نموونــە بڕوانــە:
Roberts، The Hutchinson History of the World (1987)، pp. 493-495، 502.
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نموونەكــە بریتییــە لــە بــاروت، چونكــە گریمانــی ئــەوە دەكــرا، چینییــەكان تەنــێ 
ــی  ــە مۆدێلێك ــە، ل ــەم گریمانان ــن ئ ــت(. دەتوانی یارییــە ئاگرینەكانیــان داهێنابێ
ــەو  ــەوە: ب ــەكان كۆبكەین ــە چینیی ــەبارەت ب ــەوە، س ــۆری باڵوبوون ــی تی تەقلیدی
جــۆرەی لــە چاخــە كۆنەكانــدا بــووە، پێشــكەوتنیان هەبــووە، وەلــێ خێراییەكەیــان 
خاوبــووەوە، تــا وەســتا و ســەر لەنــوێ دەســتیان پێكــردەوە، كاتــێ ئەوروپاییەكان 

فیكــری نوێیــان هێنــا.

ئێســتا زانــراوە كــە ئــەوە هیــچ جــۆرە گومانێــك هەڵناگرێــت كــە تەكنەلۆژیــای 
ــدا  ــی كۆن ــە جیهان ــاوا ل ــە بەشــی خۆرئ ــەوەی ل ــووە، لەتــەك ئ چینــی یەكســان ب
هەبــووە، ناوبەنــاو تایبەتمەندتــر و ناوبەنــاو لــە پلەیەكــی كەمتــردا بــووە، ئەویــش 
ــە  ــێ ل ــۆ گەل ــە، ب ــە نوێی ــەر لەوەیشــدا.200ئەم زانیاریی ــن و ب ــی ناڤی ــە چاخەكان ل
ــەوە دەكــەن،  ــەی ئیدعــای ئ ــی وێرانكــەرە، ئەوان ــی پەرجــووی ئەوروپای تیۆرەكان
پێشــكەوتنی كۆنــی ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤیــن لە بــواری تەكنەلۆژیــدا هۆیەكی 
ــتان  ــەكان هەڵدەس ــەر چینیی ــەوە”. )ئەگ ــتی “پەرجووەك ــە پش ــووە ل ــاالك ب چ
بــە ئەنجامدانــی هەمــان ئــەو شــتانە و لــە هەمــان كاتــدا، ئــەوا باســوخواس 
ــی  ــە بریت ــا(. دەرەنجامەك ــا هەرەســی دەهێن ــی ئەوروپ ــێ هاوتای ــە ب ســەبارەت ب
ــەو  ــەوەی ئ ــۆ ئ ــە، ب ــی پەرجووەك ــە تیۆرەكان ــێ ل ــتكردنەوەی گەل ــە راس ــوو ل ب
راســتییە نوێیانــە لەبەرچــاو بگرێــت. بــە دیاریكــراوی ئــەم هاوكێشــەیەی خــوارەوە 
ــی  ــە چاخەكان ــن ل ــە چی ــۆژی ل ــەكردنی تەكنەل ــەر گەش ــكەش دەكات: ئەگ پێش
ناڤینــدا، ناچارمــان بــكات بپرســین، بۆچــی چیــن پەرجــووی خــۆی نەبــوو، 
ــوو  ــتانی ب ــە شارس ــن تاك ــن، چی ــەوە بكەی ــت ل ــەم جەخ ــن الی ك ــەوا دەتوانی ئ
ــە  ــژران”. ب ــیارانە داڕێ ــەو پرس ــەو، ئ ــارەی ئ ــە دەرب ــادا ك ــە دەرەوەی ئەوروپ ل
شــێوازێكی دیكــە، بااڵدەســتیی ئەوروپــا بــە ســەر غەیــری خۆیــدا، گومانــی تێــدا 
ــان گشــت گــۆی  ــۆ زۆربــەی بەشــەكانی نیــوەی رۆژهــەاڵت، ی ــێ جــار دەســتەواژەی »چاخەكانــی ناڤیــن« ب 200. گەل

ــت. ــەكار دەبرێ زەوی ب
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نەبــوو. ئەمــە گونجاوبــوو ســەبارەت بــەو كەســانەی بیانەوێــت روونــی بكەنــەوە، 
چــۆن ناوچەگەلــی وەكــو هینــد و ئەفەریقیــا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، هیــچ 

ــووە. ــەكردنیان نەب ــی گەش دەرەتانێك

گەشــەكردنە تەكنەلۆژییــەكان هەرچۆنێــك بووبــن كــە لــە چیــن لــە چاخەكانــی 
ناڤینــدا روویــان دا، گرنــگ ئەوەیــە كــە وەســتان”. لــەو هاوكێشــەیەدا بــە 
رێگەگەلــی جۆءراوجــۆر و لــە بوارگەلــی تەكنەلۆژیــی جۆراوجــۆردا، گــوزارش لــەم 
باسوخواســە كــراوە، وەلــێ باسوخواســە سیاســییەكە بــاوە: ســیفەتێكی دیاریكــراو 
لــە فەرهەنگــی چینــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا هەیــە، ئــەم گەشــەكردنەی وا لێكــرد 
بــە قۆناغــی چەقبەســتن بــگات. بــە شــێوەیەكی دی، ئــەوەی لێــرەدا دەتوانرێــت 
ــە ســەر چەقبەســتنی خۆرهــەاڵت.  ــە ل ــڕوا كۆن ــەو بیروب ــە ل بســەلمێنرێت، بریتیی
بــە شــێوەیەكی نموونەیــی، ڤیبــەر لــە ســەر ئــەوە راهــات، ئــەو خاڵــە پێشــكەش 
ــەر  ــە س ــەر ل ــە ڤیب ــە روو ك ــە دەخرێن ــەو ئیدعایان ــار گشــت ئ ــێ ج ــكات: گەل ب
هۆكارەكانــی گەشــەنەكردنی چیــن لێــرەدا خســتنیە روو. هەنــدێ لــە مێژوونووســان 
لــە بەكارهێنانــی ئیدعاكــەی ڤیبــەر، بــۆ ریســواكردنی كاریگەریــی كۆنفۆشیۆســیزم 
ــۆری ســێنترالیزمی  ــە تی ــان پــێ باشــە، چــاو ل ــە دەكــەن. هەندێكــی دی وای تۆب
نەژادیــی ڤیبــەر خافــڵ نەكــەن، كاتــێ وەســفی كەســێتیی چینــی دەكات. وەلــێ 
هێشــتا باسوخواســەكانی ڤیبەر، لە ســەر شــار و خاوەنداریی زەوی و بیرۆكراســی 
ــوو و  ــازاد” نەب ــن. شــاری چینــی “ئ ــەكار دەبرێ ــە رێكوپێكــی ب ــۆری، ب و ئیمپرات
چینــی بــۆرژوای راســتەقینەی تیــادا نەبــوو. سیســتمی خاوەنداریــی زەویــی چینــی 
لــە خاوەنداریــی تایبەتــەوە نزیــك نەبــوو. بیرۆكراســیی چینــی و دەوڵەتــی چینیــی 
بەرپــا لــە ســەر سیســتمی ئیمپراتــۆری، ســیفەتی “ژیــری و پێگەیشــتن”ی نەبــوو، 

دواتــر دەرفەتــی بــۆ كۆمەڵگــە نەڕەخســاند تــا پێشــبكەوێت.
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ــەم،  ــەوە: یەك ــەم باسوخواســە بدەین ــی ئ ــگاودا، وەرام ــە دوو هەن ــن ل دەتوانی
لــە راســتیدا پرســیاری گرنــگ ئەوەیــە،  بەوجــۆرەی بۆرســل روونیكــردەوە، 
ــی  ــۆن و بۆچ ــەك چ ــان دا، ن ــە رووی ــەكردنە چینییان ــەو گەش ــی ئ ــۆن و بۆچ چ
وەســتان )ئەمــەو ئەگــەر بــە راســتی وەســتابن(. بــە شــێوەیەكی دی، پێویســتە 
ــەوە  ــە رووی تەكنەلۆژیی ــی ل ــن توان ــۆن چی ــەوە، چ ــی بكەن ــان روون مێژوونووس
ببێــت بــە كۆمەڵگەیەكــی داهێنــەر، تــا لــە بوارەگەلــی تەكنەلۆژیــی جۆراوجــۆردا، 
شارســتانییەكانی دیكــەی بــۆ چەندیــن ســەدە تێپەڕانــد. دیــارە ڤیبــەر لەم پرســەدا 
یارمەتیمــان نــادات. نەخشــەكەی ڤیبــەر بریتییــە لــە روونكردنــەوەی وەســتانەكە و 
ئــەوەی قســەی لــە ســەر دەكەیــن، بریتییــە لــە پێشــكەوتنی زۆر، نــەك دواكەوتــن 

و وەســتان.

ــەر  ــە س ــە ل ــە چڕبوونەوەی ــتی ب ــەكە، پێویس ــە باسوخواس ــگاوی دووەم ل هەن
مــاوە دیاریكراوەكــە، كاتــێ بەپێــی مێژوونووســانی پەرجــووی ئەوروپایــی، گریمانی 
ئــەوە كــرا كــە پێشــكەوتنی چینــی وەســتابێت. بەپــێ ئیلڤیــن چێــوەی بەربــاڵوی 
ــە.  ــەدەی چواردەیەمدای ــەرەتای س ــە س ــن، ل ــی چی ــەكردنە تەكنەلۆژییەكان گەش
ــە رووی  ــە رووی كشــتوكاڵەوە پێشــكەوتووترین و ل ــەدا، ل ــەو كات ــن ل رەنگــە چی
بازرگانییــەوە لــە جیهانــدا لــە پێــش هەموانــەوە بووبێــت. تەكنەلۆژیی پیشەســازیی 
چینــی هاوەڕەوتــی بــواری پیشەســازیی كوتــاڵ نەبــوو. ســەعاتە میكانیكییــەكان 
زانران.201كەشــتییە چینییــە بازرگانییــەكان، لــە كەنارەكانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی 
ئاســیا، لــە ئۆقیانووســی هیندیــدا تەراتێنیــان دەكــرد. تفەنگــی چینــی لــە 
پلــەی یەكەمــدا بــوو. تەكنەلۆژیــای جۆگــەكان دڵفڕێــن بــوون...و بەمجــۆرە. 
ــە  ــج، ب ــەی مین ــە بنەماڵ ــی پەیوەســت ب ــە شــێوەیەكی گشــتی، گۆڕانكارییەكان ب
پێشــكەوتنێكی شــێنەیی لــە تەكنەلۆژیــادا بەســترابووەوە، وێــڕای بەردەوامبوونــی 

201. Needham et al.، Science and Civilization in China، vol. 4، pard (1965)، chap. 27.
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لــە بوارگەلــی دیكــەدا )دروســتكردنی كەشــتی و تــۆپ و چاپخانــە، بــە هــۆی پیتــە 
كانزاییــە بزۆكەكانــەوە - كــە رەنگــە نزیكــەی 1400، لــە كۆریــادا داهێنرابێــت202 - 
وەلــێ ئەوروپــا لــەم كاتــەدا گەشــەی تەكنەلۆژیــی گــەورەی بەخــۆوە نەدەبینــی. 
ئەوروپــا دوای 1350 تووشــی حاڵەتێــك لــە چەقبەســتنی ئابــووری و تەكنەلــۆژی 
بــوو. بەڵگــەی كــەم لــە ســەر پێشــكەوتنی تەكنەلــۆژی لــە ئەوروپــا بــەر لــە 1492 
ــۆژی،  ــە شۆڕشــێكی تەكنەل ــوو ل ــە دەســتەوەن. چاخــی رێنیســانس بریتــی نەب ب
بــەو جــۆرەی مێژوونووســان ئامــاژەی بــۆ دەكــەن.203دوای 1492 گەشــەكردنە 
ــە  ــی ل ــتیانپێكرد )بەتایبەت ــدا دەس ــواری تەكنیكی ــدێ ب ــە هەن ــەكان ل ئەوروپایی
تەكنەلۆژییــە  گۆڕانكارییــە  ئەگــەر  وەلــێ  كەشــتیدا(.  دروســتكردنی  بــواری 
شۆڕشــگێڕییەكان لــە ســەدەی هەژدەیەمــەوە دەســتی پێكردبێــت، ئــەوە پرســێكە 

ــەوە. ــدا، مشــتومڕی لێدەكەوێت ــە ئەوروپاییەكان ــوان مێژوونووس ــە نێ ل

ــت  ــۆی؟ دەردەكەوێ ــە ب ــدا، چ شــتێك بەڵگەی ــەك چین ــەراورد لەت ــە ب ــە ب ئەم
كــە هیــچ كێشــەی “وەســتان و چەقبەســتن” نییــە. خاوییــەك لــە پێشــكەوتن لــە 
ــە گشــت فەرهەنگــە  ــراودا، ســەبارەت ب ــە ســیناریۆیەكی زان مــاوەی دوو ســەدە ل
مرۆییــەكان هەبــووە. ئەویــش بــە هــۆی ئــەوەی پێشــكەوتن، بــە یــەك ریتــم 
ــارە ئــەوە كێشــەیەك روون  ــاڕوات، ئــەوە بنەمــا و رێســایە. دی ــەرەو پێشــەوە ن ب
ــە  ــرن، ل ــەر دادەگ ــە س ــی ل ــێیەم پێ ــی س ــانی جیهان ــە مێژوونووس ــەوە ك دەكات
ــی  ــۆی فراوانی ــە ه ــەن. ب ــتگوێی دەخ ــەكان پش ــە ئەوروپایی ــدا مێژوونووس كاتێك
بازرگانیــی ئەوروپایییــەوە لــە ســەدەی شــانزەیەمدا - لــەم كتێبــەدا باســی 
ــەو  ــتەقینەی ئ ــی راس ــە لەدایكبوون ــە ل ــاڵی 1492 بریتیی ــە س ــن ك ــەوە دەكەی ئ

202. Needham et al.، Science and Civilization in China vol. 4، part 2 (1965)، p. 33.
     Pacey’s Technology in World History (1990)، p. 56. .ئارنۆڵد پاسی داهێنان لە كۆریادا دەبینێت

203. بە نموونە، بڕوانە:
Lopez، “Hard Times and Investment in Culture” (1953)، Thorndyke، “Renaissance or Prenaissance?” 
(1943).
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پرۆســەیە - كۆمەڵگــە ئەوروپایییــە بازرگانییــە ســەرچڵەكان، لــە چەندیــن شــوێنی 
جیــاوازدا و بەتایبەتــی لــە مانێــا و هەنــدێ بەنــدەری باشــووری چینــدا، لەتــەك 
ــی  ــی. بۆچــی كۆمەڵگــەی بازرگانی ــە كێبڕكــێ و بازرگان ــرد ب ــدا دەســتیان ك چین
ــە  ــی ب ــرد؟ بۆچــی بااڵدەســتیی بازرگان ــەی نەك ــەو بازرگانیی ــی ئ ــی كۆنترۆڵ چین
جێگیــری بــەرەو ئەوروپــا رۆیشــت، نــەك بــەرەو چیــن )یــان ناوچــە ئاســیاییەكانی 
دیكــە(؟ بــە رێگــەی جیــاواز، هیــچ وەســتان یــان چەقبەســتنێك نییــە، تــا راڤــەی 
بكەیــن. وەلــێ كێشــەی ئــەوە هەیــە، چــۆن و بۆچــی ئەوروپاییــەكان بــە كــردەوە، 
كۆنترۆڵــی بازرگانیــی مــەودا دوورەكانیــان لــە ئاســیادا دوای نزیكــەی 1600 
كــردووە. وەكــو ســەرەتایەك بــۆ باســكردن لــە بەندەكانــی داهاتــوودا، بــە كورتــی 
قســە لــە ســەر ئــەوە دەكــەم، ئــەو پرۆســەیە لــە هیــچ شارســتانییەكی ئاســیاییدا، 
گــوزارش لــە هیــچ “ئەســتەنگەلێكی” فەرهەنگیــی ناوخۆیــی نــاكات. بــە پێچەوانــە، 
ــرۆژە  ــرا و زۆری بااڵنســی قازانجــەكان و سیســتمی پ ــی خێ ــە زۆربوون گــوزارش ل
ــەوان  ــری ئ ــە غەی ــەوە دوای 1492 ك ــگ دەریاكان ــە رێ ــەكان دەكات، ل ئەوروپایی
نەیانتوانــی وەگەریبخــەن، بــە هــۆی هاتنــی بــە لێشــاو وبەردەوامــی زێــڕ و زیــوەوە 
ــە  ــە جیهانــی نــوێ بــۆ گەنجینەكانــی بازرگانیــی ئەوروپایــی )ئــەوە پرســێكە ل ل

ــن(. ــە تێروتەســەلی باســی دەكەی ــدی چوارەمداب بەن

لــە نیــوەی یەكەمــی ســەدەی پانزەیەمدا، ژمارەیەك لە كەشــتیی جەنگیی چینی 
و دیپلۆماســی و بازرگانــی رەوانــەی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا و ئۆقیانووســی 
هینــدی كــران. لــە ســەر ئــەو كەشــتییانە ســەدان پیاو هەبــوون. هەندێكیــان هێندە 
ــدی  ــە بەن ــوو. ل ــە ســەر ب ــوون كــە رووبەرەكــەی باخچــەی ســەوزەواتی ل گەورەب
داهاتــوودا، بــاس لــە گرنگیــی ئــەو گەشــتانە دەكەیــن. ئــەوەی ئێســتا مەبەســتمە، 
ــووی  ــانی پەرج ــە مێژوونووس ــن ك ــارە بكەی ــەو رەفت ــی ئ ــەوەی تێبین ــە ل بریتیی
ئەوروپایــی، لــە رێگەیــەوە هــەوڵ دەدەن گونجانێــك لــە نێــوان ئــەو راســتییانە و 
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تیۆرەكانیانــدا دروســت بكــەن، لــە هــۆی دواكەوتنــی پێشــكەوتنی چینــی. دیــارە 
قســە لەســەركردنی ئایدیالــی ئەمەیە:”وەلــێ وەســتان”. لــە راســتیدا دوا گەشــت 
لــە نزیكــەی 1440دا كۆتاییهــات، وەلــێ ئامانجەكانــی خــۆی پێــكا. كەشــتییە 
بازرگانییــە چینییــەكان بــەردەوام بــوون لــە بازرگانــی لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی 
ئاســیا. وەلــێ هیــچ شــتێك نەوەســتا. پیاوانــی ئایینــی بــۆ ماوەیــەك )ســەرەتای 
ســەدەی شــانزەیەم( رێگەیــان لــە بــاری چینــی دەگــرت، وەلــێ ئــەم رێگەگرتنــە 
ئەمڕازێــك بــوو بــۆ هێنانــی بەرتیــل )ئاســانكاری( كــە لــە هیــچ حاڵەتێكــدا، بــە 
زۆری هێــز نەســەپێنرابوو. ســەبارەت بــە مێژوونووســانی “پەرجــوو” ئەوەیــە كــە 
راســتیی رێگەگرتنــی ئیمپراتــۆری، بەڵگەیــە بــۆ ئــەوەی كــە چیــن لــە پێشــكەوتن 
وەســتا و تەنــێ بــۆ ئەوروپــا دەرەتانــی روودانــی “پەرجــوو” رەخســا. ئەمــە 

لەتــەك راســتییەكاندا یەكناگرێتــەوە.

رەنگــە چینییــەكان تفەنگیــان داهێنابێــت. ئــەوان بەهەرحــاأل، لــە تەكنەلۆژیــای 
چەكــە ئاگرینیەكانــدا، وەكــو هــەر فەرهەنگێكــی دی، تــا كۆتایــی چاخەكانــی ناڤین 
پێشــكەوتووبوون. رێــك وەكــو شــێوازی مێژوونووســانی پەرجــووی ئەوروپایــی، لــە 
مامەڵەكــردن لەتــەك بــواری تەكنەلۆژیــادا )وەكــو بوارەكانــی دی(، رۆمانــی كارلــۆ 
كیپــۆال بــۆ ئــەم پرۆســەیە، لــە كتێبــە بەناوبانــگ و كاریگەرەكــەی “چەكــەكان و 
رێســا و یاســاكان و ئیمپراتۆرییەكانــدا، داهێنانــی تەكنەلــۆژی و قۆناغــی یەكــەم لە 
باڵوبوونــەوەی ئەوروپایــی 1400-1700 دەبینیــن. ئــەو ســەرەتا ئــەو بڕوایــەی هەیــە 
كــە “چەكــە چینییــەكان، الی كــەم تــا ســەرەتای ســەدەی پانزەیــەم، لــە هەمــان 
ئاســتی باشــیی چەكــە خۆرئاواییەكانــدا بــووە، ئەگــەر باشــتر نەبووبێت”.204وەلــێ 
كاتــێ پورتوگالییــەكان لــە دەڤەرەكەیانــدا دەركەوتــن و وەكــو ســاڵو تۆپیــان 
تەقانــد لــە ســەدەیەكی دواتــردا )1517(، چینییــەكان بــە شــێوەیەكی جادوویــی 

بــەرەودواوە چــوون:

204. Cipolla، Guns، Sails، Empires (1965)، p. 106.
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راچڵەكانــد... چینییەكانــی  ئەوروپــا  تۆپەكانــی  زرمــەی 
ــی  ــی خەڵك ــە دەركەوتن ــەرە، ب ــتییە بێزارك ــەو راس ــەر ئ ــە س ل
بێگانــە لــە كەنارەكانیانــدا، بــە پشــتیوانیی و هەڕەشــەی چەكــی 
كوشــندە و تایبــەت و جودا...چــۆن مامەڵــە لەتــەك “شــەیتانە 
ــا بەرامبەریــان بوەســتینەوە، یــان  بێگانــەكان”دا بكەیــن؟ ئای
پشــتگوێیان بخەیــن؟ ئایــا پێڕەوی لــە شــێوازە تەكنیكییەكانیان 
ــن،  ــان هەڵبگری ــە خۆماڵییەكانم ــە دابونەرێت ــن و دەســت ل بكەی
یــان هیــچ پێوەندییەكیــان پێــوە نەكەیــن و بــە دوای پەناگەیەكدا 
بگەڕێیــن، وەكــو خەونێــك بــۆ دابــڕان؟ ببیــن یــان نەبیــن؟ ئەمــە 

كارەســاتێكی دڵتەزێنــە چارەســەری نییــە.205

بەمجــۆرە، وێنــە رەوانبێژییــەكان لــە ئەفسانەناســیی چەقبەســتن و وەســتانی 
ئاســیا و پەرجــووی ئەوروپاییــدا، شــوێنی راســتی دەگرنــەوە. دیــارە “پێكهاتــەی 
چینــی” راســتگۆیی خــۆی لەدەســت دەدات. وەلــێ گومانــم لــەوە نییــە كــە 
“پێكهاتــەی هینــدی” و “پێكهاتــەی ئیســامی” و “پێكهاتــەی ئەفەریقیایــی”، 
ــێنترالیزمی  ــژووی س ــە مێ ــتگیری ل ــەوەی پش ــۆ ئ ــن، ب ــاالك دەكرێ ــۆرە چ بەمج
ــدی و  ــی هین ــەكردنی تەكنەلۆژی ــە گەش ــر ل ــدا پت ــە كاتێك ــەن، ل ــی بك ئەوروپای
ــن. ــە ســاڵی 1492 شــارەزا دەبی ــەر ل ــای ب ــی - ناوەڕاســتی و ئەفەریقی خۆرهەاڵت

205. Cipolla، Guns، Saiols، Empires (1965)، pp. 108-109.
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كۆمەڵگە:

لــە بەنــدی ســێیەمدا، چاوێــك بــە كۆمەڵگــەی ئەوروپایــی لــە چاخەكانــی 
ناڤینــدا دەخشــێنین و بەراوردێــك لــە نێوانــی و نێــوان هــەردوو كۆمەڵگــەی 
ئاســیایی و ئەفەریقیایــی، لــە هەمــان مــاوەدا دەكەیــن، ئەویــش لــە رێگــەی 
ــەرەو ســەرمایەداری و  ــن ب ــە پرۆســەی گۆڕی ــە ل ــەوە ك ســیفەتە كۆمەاڵیەتییەكان
ــتییەكان(ی  ــێوەكان و راس ــیفەتانە )ش ــەو س ــەون. ل ــگ دەردەك ــدا گرن تازەگەری
ــی و شارســتانی.  ــی زەوی و بازرگان ــەت و خاوەنداری ــی و دەوڵ ــی كۆمەاڵیەت چین
دیــارە ئەركــی ئێســتامان لەخۆبردەتــرە، لــە رووی ئــەوەوە كــە رەخنــە لــەو 
تیۆرانــە دەگرێــت كــە ئیدعــا دەكــەن، بــەر لــە كۆتایــی چاخەكانــی ناڤیــن، واتــە 
ــتی  ــە پش ــووە ل ــۆكار ب ــر، ه ــان پت ــی ی ــیفەتێكی كۆمەاڵیەت ــە 1492، س ــەر ل ب
رێنیسانســی ئەوروپــاوە بــە ســەر شارســتانییەكانی دیكــەدا. بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم 
ئەركــە، دەتوانیــن كەمــێ لــەو ســیفەتانە هەڵبژێریــن كــە مێژوونووســانی ئەمــڕۆ، 
لــە هەڵگرانــی تیــۆری پەرجــووی ئەوروپایــی ئیدعــا دەكــەن، بــەوەی پاڵێــوراو و 
باشــترە بــۆ بینینــی ئــەم رۆڵــە پێشــەنگییە مێژووییــە، ئــەم بزوێنــەر و هانــدەرە 
ســەدەمییە لــە پشــتی “دەرچــوون” بــەرەو تازەگــەری. دیــارە ئــەو ســیفەتە 
باشــانە، بریتیــن لــە: دەوڵــەت و كڵێســا و چینــی كۆمەاڵیەتــی و خێــزان. گەلــێ 
ــە بــەر رۆشــنایی هێــزە بنەڕەتییەكانــی  جــار خــودی ئــەو ســیفەتانە دەبینیــن، ل
وەكــو ژیــری و پێگەیشــتنی ئەوروپایــی و تەكنەلۆژیــای ئەوروپایــی و بــێ هاوتایــی 
ــن.  ــی راڤــە دەكرێ ــە بااڵدەســتیی ژینگــەی ئەوروپای ــی، وات دیمۆگرافیــی ئەوروپای
بــە تێروتەســەلی باســوخواس لــە ســەر ئــەو ســیفەتانە كــرا. بۆیــە باسوخواســی 

ــت. ــڕ دەبێ ــورت و چڕوپ ــوو ك داهات
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دەوڵەت:

جــۆرێ لــە باســوخواس ســەبارەت بــە مۆدێلــی نەتەوە/دەوڵەتــی ئەوروپاییــی 
نــوێ دەســت پێــدەكات كــە خاوەنی قەبــارەی مامناوەندی و پوختە و دیموكراســین 
كــە دوای رێنیسانســی ســەرمایەداری و تازەگــەری و دوای هــەردوو شۆڕشــی 
فەرەنســی و ئەمەریكــی ســەریانهەڵدا. كــەس نكوڵــی لــە بــێ هاوتایــی ئەم شــێوازە 
نــاكات. وەلــێ مێژوونووســانی پەرجــووی ئەوروپایــی ئیدعایــەك یــان دوو ئیدعــا، 
دەربــارەی شــێوەی ئــەو دەوڵەتــە دەخەنــە روو: یــان ئەوەتــا گەلــێ زوو لــە 
مێــژووی ئەوروپاییــدا ســەریهەڵداوە، ئەمەیــش بەســتێنی بــۆ رەخســاندبێت، تاوەكو 
رۆڵێكــی ســەدەمكارییانە لــە نوێكردنــەوەدا بگێڕێــت، یــان ئەوەتــا لــە فەرهەنگــی 
ــە شــێوەی سرووشــتی و  ــەت ب ــدا ســەقامگیربووبێت، شــێوەیەكی دەوڵ ئەوروپایی
ــە  ــە رێگــەی ئەوروپایییــە ئازادیخــوازەكان و ســەربەخۆخوازەكانی دژ ب لۆژیكــی ل
ــدێ  ــەوە ســەریهەڵدابێت. هەن ــەر ل ــان ب ــدا ی ــی ناڤین ــە چاخەكان ســەركوتكاری، ل
جــار هــەردوو ئیدعاكــە پێشــكەش دەكــرا: گۆڕانێــك بــۆ هەمــوو شــتێك لــە ژیــری 
و پێگەیشــتنی مۆراڵیــی ئەوروپایــی و لــە هەمــان كاتــدا باسوخواســێكی گشــتگر، 

لــە ســەر ئاســتی خــودی دەوڵــەت دەبینیــن. 

بــە نموونــە، دەبینیــن ئیریــك جۆنــز رێك لە كتێبــی “پەرجــووی ئەوروپایی” دا، 
ئــەم كارە دەكات. جۆنــز دەڵێــت، سیســتمی سیاســی لــە ئەوروپــا لــە چاخەكانــی 
ناڤینــدا، لــە “دڵــی پەرجــووی ئەوروپایی”یــەوە نزیــك بووە.206لێــرەدا باســوخواس 
ــای  ــێ هاوت ــۆ خۆشویســتنی خۆڕســكانەی و ب ــی تەقلیــدی، ب ــوان الیەنگری ــە نێ ل
ــە  ــەوە. ب ــی ســەیر كۆدەبن ــدێ باسوخواســی ژینگەی ــازادی و هەن ــۆ ئ ــا، ب ئەوروپ
ــز ئــەو باسوخواســە بەناوبانگــە دەهێنێتــەوە  دووەمیــان دەســت پێدەكەیــن. جۆن
كــە ئەوروپــا لــە كۆنــدا، ژمارەیــەك لــە ناوچــەی ســێنترالیزمی بەپیتــی هەبــووە 
ــە  ــكات ب ــر دەی ــی. دوات ــی هەرێمایەت ــۆ فەرهەنگێك ــەك ب ــە بنەمای ــە ب ــە بوون ك

206. Jones، The European Miracle (1981)، p. 124.
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ــەو ناوچــە ســێنترالیزمیە  ــە ســەر كاریگەریــی ئ باسوخواســێكی ســەرنجڕاكێش، ل
ژینگەییانــە كــە شــتێكی سرووشــتییە، ببــن بــە مۆدێلێــك بــۆ دەوڵەتێكــی قەبــارە 
ــیا،  ــی ئاس ــۆری”ی كۆمەڵگەكان ــی “ئیمپرات ــەی مۆدێل ــە پێچەوان ــدی، ب مامناوەن
ــكانە  ــەكان خۆڕس ــز، ئیمپراتۆریی ــی جۆن ــە بۆچوون ــی. ب ــۆی واتەن ــارێ خ هەرج
گەشــەكردنی  نــاو  دەخەنــە  دەســت  خۆڕســكانە  هەروەهــا  ســەركوتكارن، 
ــەم چارەنووســە رزگاری  ــارە ئــەوە جوگرافیــای ئەوروپایــە كــە ل ئابوورییــەوە. دی
كــردووە. ئەگــەر ژمارەیــەك لــە واڵتانــی نوێــی ئەوروپــا “ناوچەگەلی ســێنترالیزمی” 
ژینگەیــی بــوون و زۆربەیــان نەیانبــوو، ئــەوا كەمێــك لــەو ناوچــە ســێنترالیزمییانە 
بــوون بــە دەوڵــەت، دیــارە ئــەم مۆدێلــە بریتییــە لــە مۆدێلێكــی ژینگەیــی وەلــێ 
باتڵــە. بەهــەر حــاأل، ناوچەگەلــی ســێنترالیزمی لێكچــوو، لــە ناوچەگەلــی دیكــە لــە 
جیهانــدا دەبینیــن. چونكــە بــە نموونــە، یەكــەی جــودای قــەوارە مامناوەنــدی كــە 
لــە رووی كشــتوكاڵییەوە، خاوەنــی ژینگەیەكــی بەرهەمهێــن بێــت، لــە باشــووری 
خۆرهەاڵتــی ئاســیادا، بــە نێوەنــدە چۆڵەوانییــە ســەرەكییەكانەوە نموونەییــە كــە 
ــگ  ــتی میكۆن ــا و ناوەڕاس ــەوزی چاوفرای ــراوادی و ح ــو ئی ــان وەك ــۆ بەرپ خۆبەخ
ــە  ــێ ل ــەك نێوەندگەل ــدا، لەت ــی جزیری ــە هەرێم ــەت ل ــوور و تەنان ــاری س و رووب
ســۆمەترە )دوان یــان ســیان( و جــاوا )ســیان( و بالــی و لۆمبــۆك و ســۆال 
ویســی و لــۆزۆن و شــوێنی دی. هینــد و چینیــش بــە میانــڕەوی بــە هەمــان شــێوە 
ــی زۆردا،  ــاو ناوچەگەل ــە ن ــادا، ل ــە ئەفەریقی ــاوازەكان ل ــدە جی ــبوون. نێوەن بەش
ناوەڕاســتی نەیجــەر و چــاد و كۆنگــۆ و واڵتــی ئەودیــو دوو رووبارەكــە و پێدەشــتی 

ئێرانــی و غەیــری ئەوانــە لــە خۆرئــاوای ئاســیا دەگرێتــەوە.207

207. لــە نێــوان واڵتــە نوێــكان كــە دەوری ناوچەگەلــی نێوەنــدی ژینگەییــان نــەداوە: ئیســپانیا، ئیتاڵیــا، ئەڵەمانیــا، 

ــەزن  ــای م ــە بەریتانی ــێ ل ــتەم ناوچەگەل ــەدەی بیس ــە س ــەر ل ــە ب ــد. رەنگ ــیا و...هت ــوید، روس ــان، س ــدا، یۆن پۆڵەن
)باشــووری ئینگلتــەرە( و فەرەنســا )حــەوزی پاریــس( ئــەم مۆدێلــە ئەبســتراكتە بیانگرێتــەوە، دیــارە ئــەوە مۆدێلێكــی 
ســوودمەندە بــۆ هەنــدێ لــە ئامانجــەكان، نــەك بــە مەبەســتی روونكردنــەوەی مێــژووی سیاســیی كیشــوەرەكە. هەنــدێ 
ناوچــەی نێوەنــد بریتیــن لــە توخمگەلــی واڵتــان و هەندێكیــان وەهــا نیــن. ناوچەگەلێكــی وەكــو باشــووری رۆژهەاڵتــی 

ئاســیای نــوێ، بۆرمــا، تایانــد و كەمبۆدیــا وەكــو حاڵەتــی ئەوروپــی بــۆ ئــەم مۆدێلــە دەگونجێــن.
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ــە  ــت ك ــات دەنێ ــە بونی ــە ئەوروپایییان ــەو واڵت ــۆ ئ ــەك ب ــز وێنەی دووەم: جۆن
بــە سرووشــتی پێكدێــن و بــە “سیســتمی دەوڵەتــان” ناودەبرێــن، ئەمەیــش 
ــان  ــەك قەبارەی ــا رادەی ــی ســەربەخۆ، ت ــێ واڵتان ــە كۆمەڵ ــك ل ــە تۆڕێ ــە ل بریتیی
هێنــدەی یەكــە. ئــەو دەوڵەتانــە لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، بــە ئاراســتەی یەكــدی 
رۆیشــتن، وەكــو بڵێــی تاكگەلــی مێمــڵ نەبــن بەڵكــە هاوكاربــن، پێكــەوە بــەرەو 
پێشــەوە، وەكــو تیمێــك بــەرەو تازەگــەری دەڕۆیشــتن. بۆیــە جۆنــز بــە قووڵــی 
جیــاوازی دەكات لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، ئــەوەی بــەرز دەبێتــەوە تــا بــە شــێوەی 
نەتــەوە - دەوڵەتــە نوێــكان و كۆمەڵــەی نەتــەوەكان بــگات. لــە كاتێكــدا مێــژوو 
ــە  ــوێ، ب ــدا، مۆركــی باشــییەكانی دەوڵەتــی ن ــە چاخــی ناڤین ــەوا ل ــت، ئ دەگۆڕێ
حكومەتــە ئەوروپاییــەكان دەدات: خزمەتگوزاریــی گشــتییان فەراهــەم كــرد و 
هانــی گەشــەكردنی ئازادیــی ئابوورییــان دا و ئــەوان پێشــەنگی دیموكراســی بــوون 
و شــتی لــەم بابەتــە. هەمــوو ئەمانــە بــە هــۆی ژینگــە و بــە هــۆی ئەوروپایییــە 
ــەت و  ــۆری دەوڵ ــتیدا، ج ــە راس ــان. ل ــدا دەژی ــە تیای ــوو ك ــەوە ب ئازادیخوازەكان
ــەم  ــەدەی حەڤدەی ــەری س ــا دەوروب ــفی دەكات، ت ــە وەس ــەت ك ــتمی دەوڵ سیس
دەرناكەوێــت؟ جۆنــز ســیفەتگەلی ئەوروپــای نــوێ دەبینێــت، بــە كــردەوە و بــە 
هەڵــە ئیدعــا دەكات كــە هــەر لــە كۆنــەوە هەبوونــە - لەوانــە ژینگەیــی كە هەمیشــە 
هەبــووە - دواتــر ئیدعــای ئــەوە دەكات، هەمیشــە سیســتمی نوێــی سیاســیی 
ــە  ــە غەیــری ئەوروپــادا( بوونــی هەبــووە. ل ــە ئەوروپــادا )نــەك ل دیموكراســی، ل
راســتیدا، ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، تێكەڵەیــەك بــووە لــە یەكــە سیاســییە 
فیوداڵییــە نیمچــە دەســەاڵتدارەكان. دیــارە ئــەوە نەخشــەیەكی شــێواوە، چونكــە 
نەدەكــرا دەوڵەتگەلــی لــەو جــۆرە بناســین، وێــڕای كەمیــی ســیفەتەكانی دەوڵەتــی 
نــوێ، بــەو جــۆرەی لەالیــەن جۆنــزەوە، ئــەو حكومەتانــەی پــێ وەســف دەكرێــت. 

ــن،  ــی ببی ــژووی سیاســی حاڵ ــەی مێ ــەم مۆدێل ــە عەبەســیەتی ئ ــەوەی ل ــۆ ئ ب
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پێویســتە تێبینــی ئــەو رێگەیــە بكەیــن كــە بــەوە جۆنــز قســە لــە ســەر دەوڵەتــە 
نائەوروپاییــەكان دەكات، دەبــوا بەربــەری و ســەركوتكار بوونایــە. لــەو ناوچانــەدا 
نائەقاڵنــی لەتــەك خراپییەكانــی ژینگــە كۆدەبنــەوە، بــۆ ئەوەی ئــەوە بەرهەمبهێنن 
كــە بــە پێچەوانــەی دەوڵەتە ئەوروپاییەكان و سیســتمە جوانەكەیانــە: ئیمپراتۆریی 
خۆرهەاڵتــی گــەورە. بۆچــی ئاســیا لــە رووی سیاســییەوە، وەكــو ئەوروپــا گەشــەی 
ــە  ــت، ل ــە دەكرێ ــزەوە راڤ ــەن جۆن ــیا لەالی ــاوابوونی” سیاســیی ئاس ــرد؟ “س نەك
ــە پرســە چاالكــە  ــی ل ــە نائەقاڵن ــی، وات ــەر تیشــكی: )1( كەموكورتیــی دەروون ب
فیكرییــەكان و داهێنــان و جــۆرێ لــە شكســتی مۆراڵی لە رەفتارەكاندا، پەیوەســتە 
بــە ئــارەزووی گەشــەكردن، بەرهەڵســتیی نۆرێــن، ویســتی خۆهەڵكێشــان بــە ســەر 
چێــژە ئاژەڵییــەكان و شــتی لــەو بابەتــە. )2( ژینگەیەكــی سرووشــتی لــە پلــەی 
دووەمــدا. دیــارە ئاســەوارەكانی ئــەو خەوشــانە )و هەندێكــی دی كەمتــر لــەوان( 
بوونــە هــۆی گەشــەنەكردنی ئاســیا لــە رووی سیاســییەوە و پێشــنەكەوتنی، 
ــرۆڵ  ــت و كۆنت ــەاڵتدا نەبێ ــە دەس ــە ل ــتوان ك ــی دانیش ــە )1( زۆربوون ــن ل بریتی
نەكرێــت، )2( حكومەتێكــی خــراپ، “ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتــی”، یــان هەرجــاری 
جۆنــز پێــی باشــترە نــاوی بنێــت ئیمپراتــۆری. باسوخواســی ســەرەكی لــە كتێبــی 
پەرجــووی ئەوروپاییــدا، پشــتگیری لــە تیۆرەكــە دەكات، ســەبارەت بــە چۆنیەتــی 
ئــەوەی سیســتمی نێودەوڵەتیــی ئەوروپــا دەبێتــە هــۆی گەشــەكردن و ئەوەیــش 
ــی  ــتی شــەڕەنگێزی دەوڵەت ــەر سرووش ــە س ــۆری جۆنــز، ل بریتییــە لــە دژە تی
ئیمپراتۆریــی ئاســیایی. بەهــەر حــاأل، لــە كۆتاییــدا، دەبینیــن دژە تیۆرەكــە وەكــو 
تیــۆرە بنەڕەتییەكــە فشــەڵە. لــە راســتیدا، جۆنــز هیــچ راڤەكردنێــك بــە دەســتەوە 
ــە  ــە ئاســیا نــەك ل ــە ل ــەو ئیمپراتۆرییــە گەوران ــە ســەر هــۆی بوونــی ئ ــادات، ل ن
ئەوروپــادا، قەناعەتمــان ال دروســت بــكات. هەروەهــا هیــچ جــۆرە باسوخواســێكی 
پەســەندكراو پێشــكەش نــاكات، لەبــەر ئــەوەی دەوڵەتە گەورەكان بۆ گەشــەكردن، 
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لــە دەوڵەتــە مامناوەنــدی یــان بچووكــەكان خراپتــرن. )هەروەهــا خافڵبــوو لــەو 
گەشــەكردنە راســتەقینەیەی لــە ئاســیا و دەوڵەتــە نائیمپراتۆرییــە زۆرەكانــی نــاو 
ــە  ــارەی ئیمپراتۆریی ــز دەرب ــەی جۆن ــێ تیۆرەك ــان دا(. كات ــوەرە رووی ــەو كیش ئ
ئاســیاییەكان تاقیدەكەینــەوە، دەبینیــن هیــچ پێوەندییەكــی بــە قەبــارە یــان 
جــۆری دەوڵەتــەوە نییــە، وەلــێ پێوەندییەكــی گــەورەی بــە بیرۆكــەی سرووشــتی 
سیاســی لــە كۆمەڵگــە نائەوروپاییەكانــدا هەیــە. دیــارە ئــەوە بیرۆكــە كۆنەكــەی 
ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتییە”. ئاســیاییەكان و گشــت نائەوروپاییەكان، بە دەســتی 
ــەركوتكار و  ــەكان و س ــەكان و حولحولیی ــەڕەنگێزەكان و نابەرپرس ــە ش حكومەت
بێزراوەكانــەوە نااڵندیــان. تەنــێ ئەوروپاییەكانــن كــە تێدەگــەن، بۆیــە ئــەوان چێــژ 

لــە ئــازادی وەردەگــرن.

دیــارە، ئــەوە تیۆرێكــی ســەیر نییــە، لــە نێــوان ئــەو مێژوونووســانەی ئــارەزوو 
دەكــەن بیســەلمێنن، پرۆســەكان و شــێوە سیاســییە ئەوروپاییــەكان بریتــی 
بوونــە لــەو هێــزەی “پەرجــوو”ی چاخەكانــی ناڤینــی لێكەوتــەوە. دیــارە شــێوەی 
ســەرەكیی تیۆرەكــە تەقلیدیــە. ســێ گریمانــە لەخــۆ دەگرێت: ژیری و پێگەیشــتنی 
رەســەنی ئەوروپاییــەكان بــەرەو شــێوە سیاســییە دیموكراســییە نوێــكان هانیــان 
دەدەات )یــان بــەرەو رەفتــاری ئابووریــی ســەربەخۆ، بۆیــە ئاراســتەیەك بــۆ 
ــەكان،  ــدا نائەوروپایی ــە كاتێك ــن(، ل ــەكان دەبینی ــە بچووك بەباشــترزانینی دەوڵەت
بــە بــای خەیاڵیانــدا نایــەت، بــە دەســتی شــێوەی دەوڵەتــی ئیمپراتــۆری و 
ســەركوتكاری و هەنــدێ كات بــە دەســتی بەهێــز، وەلــێ هەمیشــە ســتەمكارەوە 
بناڵێنــن، هەروەهــا ژینگــەی سرووشــتیی ئەوروپــا جــۆرێ لــە هێــزی هانــدەر و بــێ 
ــی  ــەكان و خاك ــدە ژینگەیی ــێت )نێوەن ــی دەبەخش ــی سیاس ــە تازەگەری ــا ب هاوت
ــە  ــی دیك ــەكان(. گریمانەگەل ــە و دوورگ ــە لووتك ــی گەیشــتن ب ــت و دەرەتان بەپی
لــە زۆربــەی باسوخواســەكاندا دەردەكــەون، وەلــێ وا دیــارە ئــەم ســیانەیان زۆرتــر 

ــن. بەكاردەبرێ
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ئــەو گریمانانــە لەتــەك پرەنســیپێكی پێڕەویــی یەجــگار گرنگــدا یەكدەگرنــەوە: 
ئــەو هێــزە هۆكارانــە چەندەبــن، وەلــێ هــەر لــە كۆنــەوە، واتــە پرۆســەی 
نوێكردنــەوەی جوواڵنــدووە، بــەر لــە كۆتایــی چاخەكانــی ناڤینــەوە بوونیــان 
ــەم  ــەوە دەك ــاس ل ــەدا ب ــەم كتێب ــە. ل ــی بابەتەكەی ــە كرۆك ــارە، ئەم ــووە. دی هەب
ــا  ــە ئەوروپ ــن( ل ــاوی ببەی ــا ن ــن وەه ــەز دەكەی ــەوەی ح ــان ئ ــەری )ی ــە تازەگ ك
لــە چاخەكانــی ناڤینــدا هەبــووە، وەلــێ تەنــێ لــە ئەوروپــای چاخەكانــی ناڤینــدا 
ــێ  ــە تازەگــەری نەكــرد، وەل ــە رووداوەكان، دوای 1492 دەســتیان ب ــووە. بۆی نەب
ــەری  ــەورە و كاریگ ــی گ ــە زیادبوون ــەكان روو ل ــە ئەوروپایی ــرد گۆڕانكاریی وایانك
بكــەن، ئەمەیــش هەردەبــوا كۆمەڵگەیەكــی “راپەڕیــو” و بــێ هاوتــا بەرهــەم 
بهێنێــت. بۆیــە ئێمــە لــە ســۆنگەی هەمەكیــی ئــەوەوە باســدەكەین، ئەوروپــا هیــچ 
جــۆرە دەرەتانێــك و توانســتێكی بــۆ رێنیســانس نەبــوو، گەورەتــر لــەوەی ناوچــە 
ــارە راســتیی  ــوو. دی ــدا هەیانب ــی ناڤین ــە ســەردەمی چاخەكان ــەكان ل نائەوروپایی
بوونــی هێزگەلــێ، هانیــان دابێــت بــە ئاراســتەی دیموكراســی و دەوڵەتــی نــوێ لــە 
ئەوروپــای چاخەكانــی ناڤینــدا، لــە هیــچ شــتێكدا بــە مانــای بــێ هاوتایــی ئەوروپــا 

نییــە.

جۆنــز هــۆل مۆدێلــە ســەرەكییەكەی جۆنــز بــەكار دەبــات و پــێ لــە ســەر ئــەوە 
دادەگرێــت كــە بــە “ئەســتەنگەكان” نــاوی دەبــات كــە رێگەیــان لــە چیــن و هینــد و 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتی ئیســامی گــرت، بــە شــێوەی دەوڵەڵەتــی نــوێ بگــەن. بــە 
كورتــی: چیــن لــە ژێــر كۆتــی ئیمپراتۆریــدا نااڵنــدی. هەروەهــا هینــد بــە دەســتی 

تایفەگەریــی چینــی داخــراوەوە نااڵنــدی 208 )وسیاســەتیان نەبــوو(.209
208. تایفەگەریــی چینــی داخــراو: ئەنــدرێ بیتــای ئــەم چەمكــە وا پێناســە دەكات كــە بریتییــە لــە تاقمێكــی 
بچــووك و دیاریكــراو لــە كەســانێك بڕوایــان بــە بااڵدەســتیی سیســتمی هاوســەرگیریی ناوخۆیــی و ئەندامبوونــی 
میراتــی و شــێوازێكی دیاریكــراو لــە ژیانــدا هەبێــت، ناوبەنــاو پســپۆریی میراتــی لــە پیشەیەكیشــدا دەگرێتــەوە، گەلــێ 
جــار پەیوەســتن بــە ســرووتێكی تــا رادەیــەك جیــاوازەوە بــۆ پێگــە، لــە چێــوەی سیســتمێكی بەرودوایــی پشــت بــە 
چەمكــی پاكوخاوێنــی و چەپەڵییــەوە دەبەســتێت. )بڕوانــە فەرهەنگــی كۆمەڵزانیــی جۆردیــن مارشــال، پێداچوونــەوە و 

ــەری(. ــود جەوه ــەد مەحم ــكردنی محەم پێشكەش
         Dirks، The Hollow Crown (1987).:209. سەبارەت بەم پێوەندییە، بڕوانە



268

سیاســەتە هەرێمایەتییــە سیاســییەكان، سیســتمی خێڵەكایەتییــان لێكەوتــەوە. 
هــۆل شــێوەگەلێكی مۆدێلــی بــۆ هەریەكێــك لــەو شارســتانییانە وەســف دەكات، 
گریمانــەی ئــەوە دەكات چەقبەســتوو و جێگیربوونــە و بــە شــێوە ئەوروپاییەكانــی 
دوای چاخەكانــی ناڤیــن بەراوردیــان دەكات، لەتــەك ئامــاژە بــۆ ئــەوەی هــەر لــە 
دێــر زەمانــەوە بوونیــان هەبــووە، دواتــر باسوخواســێك دەنێتــەوە، گوایــە ناوچــە 
ــان  ــكات ئامادەگیی ــان لێب ــووە، وای ــتیان نەب ــان و توانس ــەكان دەرەت نائەوروپایی
ــە  ــتانە ل ــان و توانس ــەو دەرەت ــدا ئ ــە كاتێك ــت، ل ــوو” هەبێ ــی “پەرج ــۆ روودان ب

ئەوروپــادا هەبــوون.210
ــەت”  ــری “دەوڵ ــە ب ــز” ل ــە توانســتی ئەبســتراكتی “هێ ــان گرنگــی ب ــكل م مای
دەدات كــە روونتــرە. وەلــێ تیۆرەكــەی لــە جەوهــەردا، لەتەك پێشــووتردا جیاوازی 
نییــە. مانیــش وەكــو ژمارەیــەك لــە مێژوونووســانی “پەرجــوو” هەوڵــدەدات 
ئــاژاوەی سیاســیی سیســتمی فیوداڵــی لــە ســەرەتاكانی چاخەكانــی ناڤیــن، لەتەك 
پەرشــوباڵویی سیاســەتەكانی و ناوچەكانــی دەســەاڵتی، لــە رێگەی باســكردنێك لە 
ســەر ســەرەتاكانی تازەگــەری شــرۆڤە بــكات. ئامــاژەی ئــەوە دەكات كــە بچووكیــی 
یەكــە كۆمەاڵیەتییــە سیاســییەكان لــە ئەوروپــادا “چڕ”تــر بــووە و مانایەكــی 
ــەكردن  ــتی گەش ــان و توانس ــی دەرەت ــا بەرگەگرتن ــووە، هەروەه ــری هەب گەورەت
لــە حكومەتــە ئیمپراتۆرییــە گــەورە ئیدعاكــراوەكان لــە غەیــری ئەوروپــادا زۆرتــر 
بــووە. دیــارە تێگەیشــتنی مــان لــە ســەر “چڕكردنــەوە” لــە بنەڕەتــدا تێگەیشــتنە 
ــەی  ــن پڕوپووچــی بەڵێننام ــەم راســتایەدا، دەتوانی ــەك حەقیقەت.211ل ــا ن ــە بەه ل
ــدا بهێنینــەوە: وەســفی گواســتنەوەی  ــادی خۆمان ــە ی ــا(212 ب مــەزن )ماجنــا كارت
دەســەاڵتی لــە پاشــاوە بــۆ بارۆنــەكان دەكرد، بــەوەی بزاوتێكە بەرەو دیموكراســی، 

210. Hall، Powers and Liberties (1985)، “States and Societies: The Miracle in Historical Perspective” (1988).
211. Mann، The Sources of Social Power (1986)، “European Development” (1988).
ــتوری  ــۆ دەس ــەوە ب ــەزن و دەگەڕێت ــەی م ــای بەڵێننام ــە مان ــی ب ــەیەكی التین ــە وش ــە ل ــا: بریتیی ــا كارت 212. ماجن
ــەن  ــە لەالی ــەوە یەكــەم بەڵێننامەی ــە 1215دا دەرچــوو. كــە پاشــا جــۆن ملكەچــی یاســا دەبێــت و ئ ــزی كــە ل ئینگلی
ــەو و  ــەوەی بااڵدەســتیی ئ ــۆ كەمكردن ــك ب ــو هەوڵێ ــە ســەر پاشــادا دەســەپێنرێت، وەك ــەوە ب ــە بارۆنەكان ــێ ل كۆمەڵ

ــان. ــەرەكانی خۆی ــە دەس ــزگاری ل پارێ
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وێــڕای ئــەوەی بارۆنــەكان لــەو كاتــەدا دیموكراســی نەبــوون، هەروەهــا ئــەوەی پــێ 
ــر  ــرن. )دوات ــا بگ ــەوان، پشــتی پاش ــە دژی دەســەاڵتی ئ ــەژاران ل ــتربوو، ه باش
دەســەاڵتی پاشــایەتی وەســفكرا، بــەوەی هەنگاوێكــی نوێیــە بــەرەو دیموكراســی، 
وەلــێ بــە دوو ئاراســتەدا كار ناكات(.213بیچلــەر تــا رادەیــەك هەمــان مۆدێــل 
بــەكار دەبــات - وێــڕای ئــەوەی بــە پێچەوانــەی هــۆل و مــان و وەكــو جۆنــز، لــە 
رۆڵــی مەســیحایەتی لــە گەشــەكردنی سیاســیدا كەمدەكاتــەوە - لەتــەك باســێكی 
ســەرباردا كــە بریتییــە لــەوەی پێیوایــە ئۆرستۆكراســیی ئەوروپایــی لــە چاخەكانــی 
ناڤینــدا )لــە بنەڕەتــدا بریتــی بــووە لــە ئینــدۆ - ئەوروپایییەكــی “ئۆرستۆكراســیی 
ــە  ــوو ل ــی ب ــژوودا، بریت ــی ســەیری مێ ــە خوێندنەوەیەك ــۆی ل ــگاوەر”( هەرخ جەن
ســەرچاوەی ســەرەكیی دیموكراســی، ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، ئۆرستۆكراســییەكان 
لەتــەك یەكدیــدا، تەنــێ بــە شــێوەیەكی دیموكراســییانە )رێــز( مامەڵەیــان 

نەكــردووە، وەلــێ رێزیــان لــە مافــی جووتیــاران گرتــووە.214
دەوڵەتــە  نەبــووە:  ناڤینــدا  چاخەكانــی  لــە  دیموكراســی  ئەمــە،  وێــڕای 
ئەوروپاییــەكان وەكــو ناوچەكانــی دی ســەركوتكار بــوون. رێــك بەوجــۆرەی 
ســەبارەت بــە یۆنانییــە كۆنــەكان تێبینیمــان كــرد، شــێوازە سیاســییەكانی ئەوروپا 
هاوشــێوەیان لــە شــوێنەكانی دیكــەدا هەبــوو. ئەگەر سیســتمی شــار - دەوڵەتەكان 
)رەنگــە( نزیكتربووبــن لــە دیموكراســییەوە - هەندێكیــان كۆمــاری و هەندێكیــان 
بازرگانــی بــوون - تەنــێ پێویســتمان بەوەیــە تێبینــی بكەیــن، ئــەم سیســتمە بــە 
ــدا  ــەكان و ئۆقیانووســی ئارام ــارە هیندیی ــی كەن ــە درێژای ــەوە، ب گشــت جۆرەكانی

ــوو. ــە ئەفەریقیایشــدا هەب ــە ئاســیا و ل ــوون. هەروەهــا شــێوازی كۆمــاری ل هەب
213. ئەمــە تاكــە نموونــە نییــە بــۆ ئــەو باسوخواســانەی چــەق لــە ســەر دەوڵەتــی ئەوروپــی دەبەســتن، لــەو شــێوازەی 

كــە یەكــدی پــێ هەڵدەوەشــێننەوە. دەڵێــن دەوڵەتــی رۆمانــی )لەالیــەن هــۆل لــە نێــوان كەســانێكی زۆرەوە( داهێنانێكی 
گرنــگ بــوو و ســەرچاوەیەك بــوو بــۆ گەلــێ لــە ســیما سیاســییەكان كــە تەنــێ و تەنــێ وەســفی ئەوروپــا دەكــەن، ئەمــە 
لەالیــەك و لەالیەكــی دیكــەوە دەوڵەتــی رۆمانــی لەالیــەن ئەوانــی دیكــەوە مامەڵــەی لەتەكــدا دەكرێــت )لەوانــە مــان( 
ــە،  ــەوە هەی ــی ئ ــی. گریمان ــی ســەركوتكاریی رۆژهەاڵت ــی«، وەكــو دەوڵەت ــە »دەوڵەتێكــی ئیمپریال ــە ل ــەوەی بریتیی ب
ــەت و  ــی دەوڵ ــە شــێوازی ئیمپریالی ــەوە ل ــە رێگــەی دووركەوتن ــە رووی سیاســییەوە بااڵدەســت بووبێــت، ل ــا ل ئەوروپ
گەشــەپێدانی جــۆرێ لــە دەوڵــەت كــە قــەوارەی بچووكتــر بێــت، وەلــێ تــا رادەیــەك لــە بــری ئــەوە دیموكراســیتر بێــت.
214. Baechler، “The Origins of Modernity: Caste and Feudality (India، Europe and Japan)” (1988).
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كڵێسا:

گەلــێ لــە تیــۆرەكان رۆڵێكــی نێگەتیــڤ بــە كڵێســا دەدەن، بــەوەی بریتییــە لــە 
دامەزراوەیەكــی كۆمەاڵیەتــی، بەشــداری لــە نوێكردنــەوەی ئەوروپــا و رێنیسانســی 
ــۆ  ــە ب ــەم رۆڵ ــان ئ ــە هەم ــی دیك ــە تیۆرەكان ــێ ل ــەرمایەداریدا كردووە.215)گەل س
مەســیحایەتی دەگێڕنــەوە، وەلــی مــن هەرگیــز قســەم لــە ســەری نییە(. بــێ گومان 
كڵێســا ئــەم رۆڵــەی دەگێــڕا. كێشــەكان لــە شــوێنێكی دیكــەدا بــوون. زۆربەیــان 
ــاكان(،  ــان كڵێس ــا )ی ــر كڵێس ــە ئاخ ــە دەدەن ك ــیارە تایبەت ــەو پرس ــی ب گرنگی
لــە رێگــەی دامــەزراوە ئایینــی یــان دامەزراوەكانــی دیكــە لــە فەرهەنگیــان، 
ــەوە  ــری ئەوان ــەالی غەی ــە ب ــەكان بەخشــی ك ــا و ئەوروپایی ــە ئەوروپ شــتێكیان ب
نەبــوو. بــە نموونــە، ئیدعایــەك هەیــە گوایــە كڵێســای كاســۆلیكی لــە چاخەكانــی 
ناڤینــدا، ئەوروپایــان لــە بوارەكانــی فەرهەنگیــدا یەكخســت، تــا ئــەو رادەیــەی لــە 
ــەو ناوچانــەی دیكــەدا، پرۆســەگەلی  شــوێنێكی دیكــەدا بــەدی نەدەكــرا. وەلــێ ل
ــە  ــن ك ــە دەبینی ــەو ئیمپراتۆرییان ــە، ئ ــە نموون ــوون. ب ــوو هەب ــب و لێكچ هاوتەری
ــی  ــە رێگگەل ــی ب ــی چین ــو ئیمپراتۆری ــەوە، وەك ــتی زۆر بوون ــی سەرزەنش تووش
زۆر لــە نێوانیانــدا یەكێتییەكــی فەراهــەم كــرد، هەروەهــا ئایینــی ئیســامیش 
ــە  ــی ئــەوە دەكــرا، گوای ــا باس ــامی فەراهــەم كــرد. هەروەه بــۆ جیهانــی ئیس
كڵێســا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، قەرەبــووی پەرشــوباڵویی سیاســی لــە ئەوروپــادا 
ــی  ــڕای نەبوون ــاند، وێ ــا رەخس ــی ئەوروپ ــەكردنی یەكێتی ــۆ گەش ــەی ب ــرد، رێگ ك
مۆدێلێكــی روون بــۆ دەوڵەتێكــی بەهێــز. راســتە، پرســیارێك هەیــە: ئایــا )بەمــە( 
كڵێســا هەنــدێ تایبەتمەنــدی و جیاوازیــی گەشــەپێدانی بــە ئەوروپــا، نــەك بەوانــی 
دی بەخشــی لــە شارســتانییەكان كــە بەوانــە گەلــێ جــار، بــە درێژایــی زۆربــەی 

215. بە نموونە، بڕوانە:
White، Machina Ex Deo (1968)، Mann، The Sources of Social Power (1986)، “European Development” 
(1988)، Hall، Power and Liberties (1985)، Baechler، “The Origins of Modernity” (1988)، K. E. Werner، 
“Political and Social Structures of the West” (1988)، and Hallam، “The Medival Social Picture” (1975).
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ســەردەمە مێژووییــەكان، یەكێتییەكــی سیاســی دروســت بــوو؟ پێموایــە وەرامەكــە 
ــی نەبەخشــی  ــی تایبەت ــدێ ســیفەتی فەرهەنگی ــە كڵێســا هەن ــت ك ــێ ئەوەبێ دەب
ــە  ــی ب ــا توان ــەوە ئەوروپ ــە هۆیان ــە ب ــن ك ــەدا نەب ــە شارســتانییەكانی دیك ــە ل ك

ــگات. ــی ب پێشــەنگی گەشــەكردنی كۆمەاڵیەت
بۆیــە، لــە راســتیدا بنەمایــەك نابینــم بــۆ پێشــنیازی ئــەوەی، كڵێســای 
ــە شــێوەیەك  ــا، ب ــی ئەوروپ ــی مێژووی ــۆی جیاوازی ــە ه ــن بووبێت ــی ناڤی چاخەكان
كــە دامــەزراوە ئایینییەكانــی شارســتانییەكانی دی پێــی هەڵنەســن. بــە نموونــە، 
جــۆن هــۆل جەخــت دەكات، لــە ســەر ئــەوەی “مەســیحایەتی باشــترین زەمینــەی 
بــۆ ســەرهەڵدانی دەوڵەتــان فەراهــەم كرد”.216مایــكل مــان ئیدعــای ئــەوە دەكات، 
كڵێســای چاخەكانــی ناڤیــن “هانی هۆكاری باشــتربوونی مۆراڵــی و كۆمەاڵیەتی دا، 
تەنانــەت دژی دەســەاڵتی ئەمدنیاییــش”، ئــەوە دۆزێكــە دەكــرێ دەربارەی پرســیار 
ــی  ــو جەختكردنەوەیەك ــە وەك ــە، بەڵك ــەوەی بەراوردكاریی ــێ ب ــەك تەن ــن، ن بكەی
ــە  ــەبارەت ب ــادا گێڕای.217س ــە ئەوروپ ــا ل ــەی كڵێس ــەو رۆڵ ــە ســەر ئ ــی، ل كردەی
ــی  ــی ناڤینــدا، ســەرچاوەی بیرۆكــەی نوێ ــە چاخەكان حــەالم “كڵێســای التینــی ل
ســەرمایەداری بوو”.218ڤێرنــەر بەرگــری لــە “روودانی پەرجــووی ئەوروپایی دەكات، 
بــە هــۆی بوونــی جیهانێكــی مەســیحی كــە بیرۆبــاوەڕی كاســۆلیكی لــە خۆرئــاوا 
بــە ســەریدا زاڵە”.219ئــەم فیكرانــە وەكــو بــەراوردكاری لەتــەك ئایینەكانــی دیكــە 

216. Hall، Powers and Liberties (1985)، p. 135.
217. Mann، “European Development” (1988)، p. 12.
218. Hallam، “The Medieval Social Picture” (1975)، p. 49.
219. K. E. Werner. “Political and Social Structures of the West” (1988)، p. 172.
ئــەم ئەڵەمانییــە پســپۆڕە لــە مێــژووی چاخەكانــی ناڤینــدا، بــاس لــەوە دەكات كــە هێــزی ســێنترالیزمی “پەرجووەكــە”، 
بریتییــە لــە مەســیحایەتی. لێــرەدا ئامــاژە بــۆ كڵێســەی كاســۆلیكی و بــۆ كۆمەڵــێ لــە بیروبــاوەڕی )كاســۆلیكی دواتــر 
پرۆتســتانتی دواتــر(، و بــۆ دامــەزراوە كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەكان دەكات كــە لــە ژێــر كاریگەریــی كڵێســە و بڕوادابــوون 
و هەروەهــا بــڕوای ئەوروپییــەكان كــە بــە بۆچوونــی ئــەو پێوەندییەكــی تۆكمــەی هەبــووە بــە توانســتیان بــۆ داهێنــان، 
ناڕازیبوونیــان و پێگەیشــتنیان. هەروەهــا دان بــەوەدا دەنێــت، گەلــێ لــە فاكتــەر كاریــان دەكــرد بــۆ روودانــی رابــوون 
لــە ئەوروپــادا و ئــەو ســێ و دوو لــەوە نــاكات ئیدعــای رۆڵــی ژینگــەی سرووشــتی بــكات. وەلــێ روونــە كــە ئــەم تیــۆرە 
بونیاتنــراوە، لــە بنەڕەتــدا لــە ســەر ئاییــن و پتــر لەوەیــش ئێمــە دەتوانیــن هەســت بــەوە بكەیــن، خــودی ئــەم توێــژەرە 

دەســتێكی خــودای مەســیحی لــە رابوونــی ئەوروپــای مەســیحایەتیدا دەبینێــت.
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و شارســتانییەكانی دیكــەدا شكســت دەهێنــن، هەروەهــا لەبــەر ئەوەیــش شكســت 
دەهێنــن، چونكــە رێنیسانســی بڕواپێكــراوی ئەوروپــا، نــەك لە چاخەكانــی ناڤیندا، 
بەڵكــە دوای ئــەوە روویــداوە. وەلــێ ئــەوەی كــە مەســیحایەتی یارمەتیــدەر بووبێــت 

لــە رێنیسانســیدا، ئەمــە لــەم باســەمانەوە دوورە.

یەكــەم، هەڵوێســتێكی لــە ســەر كایگەریــی پارێزگاریــی مێــژووی ئەوروپــی لــە بەردەوامیــی دامــەزراوەكان لــە پێشــكەوتن 
بەهێــز دەخاتــەڕوو، هــەر لــە ســەردەمی ئیمپراتۆریــی رۆمانییــەوە تــا چاخەكانــی ناڤیــن و چــۆن ئــەم دوا ئیمپراتۆرییــە 
كڵێســەی دامەزرانــد و ئــەو دامەزراوانــەی چەســپاند كــە تــا چاخەكانــی ناڤیــن بــەردەوام بــوون و شــەقڵی ســەردەمەكەی 
بــەو ســەردەمە بەخشــی. كڵێســەی كاســۆلیكی یەكێــك بــوو لــەو دامــەزراوە گرنگانــە. ڤێرنــەر ئاواتەخــوازە كڵێســە وا 
وێنــا بــكات، بــەوەی كاریگەرییەكــی بەهێــزی لــە مێــژوودا هەیــە، هــەر لــە كاتــی دامەزراندنیــەوە. ئــەو پێیوایــە رابوونــی 
ئەوروپــا وەكــو پرۆســەیەك، هەمیشــە ئایینــی مەســیحایەتی رێنمــای بــووە وەكــو دامەزراوەیــەك و بیرۆباوەڕێــك. ئەگــەر 
ڤیرنــەر تیۆرێــك پێشــكەش دەكات لــە ســەر مێــژوو كــە رۆڵێكــی ســەرەكی بــە ئاییــن دەدات، ئــەوا لــەم كتێبــەدا باســی 
ــەن مێژوونووســە  ــی شایســتەی خــۆی لەالی ــەی گرنگی ــە رۆڵەك ــڕی ك ــم دەردەب ــرد. رەزامەندی ــم نەدەك راوبۆچوونەكانی
نەرێتپارێــزەكان و ماركســییەكانەوە وەرنەگرتــووە. هــۆكاری مامەڵەكردنــم لەتــەك راوبۆچوونەكانــی ڤیرنــەر ئەوەیــە كــە 
بیروبــاوەڕی خــۆی بــە روونــی دەخاتــە روو كــە ئاییــن نییــە بــە شــێوەیەكی گشــتی، وەلــێ ئایینــی مەســیحی كــە رۆڵــی 
ــە  ــەر بریتییــە ل ــە “پەرجــووی ئەوروپــی” دا گێــڕا. راوبۆچوونەكانــی ڤیرن ــە رووی مێژووییــەوە ل كاریگــەر و چاالكــی ل

راوبۆچوونــە ســێنترالیزمیە ئەوروپییــە روونــەكان. رەنگــە گرنگتریــن قســەكردن لــە ســەری ئەمــەی خــوارەوە بێــت: 
[ئەگــەر] پێویســت بــكات حیكمەتێــك هەڵبژێریــن، ئــەوە لــە خۆیــدا توانســتی گوزارشــكردنی هەیــە لــە ســەر فاكتــەری 
ســەرەكی، لــەوەی تێدەگەیــن بریتییــە لــە “پەرجــووی ئەوروپی”،ئــەوا دەمانتوانــی دەســتەواژەی فەلسەفی...”نائاســوو
دەیی”...”نیگەرانــی”، پشــێوی...هەڵبژێرین، لــە كاتێكــدا ئاســیا و حیكمەتەكــەی و راكێشــەرەكەی، ئایینــە مەزنــەكان 
و فەلســەفەكانیان خەبــات دەكــەن بــەرەو هونــەری گــەڕان بــە دوای نێوەنــدی رۆح، جیهــان، ئاســوودەیی لــە خــودادا، 
ــێ  ــوێ دەب ــە ك ــێ ل ــەر پێیە...وەل ــە لەس ــە هەمیش ــی پیاوێك ــووی ئەوروپ ــی پەرج ــی ئەوروپی ــارە كەس ــتن، دی گەیش
بگەڕێیــن بــە دوای هانــدەر یــان هاندەرەكانــی ئــەو ئەقڵیەتــە؟ ئــەوەی نیگەرانــی دروســت دەكات لــە ئــازاری گوناهــدا 
دەبینێت...لــە كاتــی گــەڕان بــە دوای بەخشــین و تۆبــە و نیعمەتــی خودایــی كــە گرنگیــی پاككردنــەوەی رۆح تــا ئێســتا 
گرنگیــی خــۆی هەبــووە، كــە پێشــتر نەبیســترابێت، بــۆ تــاك دوور لــە چینــە كۆمەاڵیەتییەكــەی، ئــەو تاكــەی كــە...  
[خــۆی ناداتــە دەســتی] چارەنووســەوە...وا دیــارە مانــای بەرپرســیارێتی ســەبارەت بــە مــن، بریتییــە لــە یەكێــك لــە 
خاڵەكانــی هێــزی ئەوروپییــەكان كــە شایســتەی “پەرجوو”ەكــەن )p. 185(. بۆیــە: ئایینــی ئەوروپــا، مەســیحایەتی، 
جــۆرێ لــە پێگەیشــتن لــە “پیــاوی ئەوروپــی”دا دەچێنێــت كــە ســەرچاوە بنەڕەتییەكــەی “پەرجــووی ئەوروپــی” راڤــە 

دەكات.
رەخنــە لەمــە بریتییــە لــە هەمــان ئــەو رەخنەیــەی ســەبارەت بــە واتاكانــی “ژیــری و پێگەیشــتنی” بــێ هاوتــای ئەوروپــا 
پێشكەشــكرا، ئەگــەر هاتــو ئــەم ســیفەتە گریمانەیــە لــە ئایینــەوە هــات )ڤیرنــەر(، یــان لــە هــۆزە ئەوروپییەكانــەوە 
دوای چاخــی بەردینــی كــۆن )مــان(، یاخــود لــە هــەر ســەرچاوەیەكی دیكــەوە، ئــەوا رەخنــەی بنەڕەتــی بریتییــە لــە: 
ــە  ــن ل ــە ئەوروپییــەكان بــكات زیرەكتــر، باشــتر، بوێرترب ــۆ راگەیاندنێــك وا ل چــۆن دەتوانیــت پاســاوێك بهێنیتــەوە ب
غەیــری خۆیــان. ئەگــەر ســەلمێنە بنەڕەتییەكــەت پەســەند كــرد، بــەوەی گشــت كۆمەڵگــە مرۆییــەكان هەمان بڕەبەشــیان 
لــە ئەقــڵ هەیــە؟ دیــارە ئــەوە شــتێكە كــە باشــە بدەیــن بــە ئەقڵــی مــرۆڤ لــە ســەدەمكارییە بنەڕەتییەكــەی گۆڕانــی 
ــاواز و  ــتێكی جی ــێ ش ــی، وەل ــی پەت ــی و فیكری ــی و تەكنیك ــتگەلی كۆمەاڵیەت ــی ش ــەی داهێنان ــە رێگ ــی، ل فەرهەنگ
گومانــاوی ئەوەیــە، باشــە بدەیــن بــە ئەقڵــی نــەژادی مرۆیــی لــە كۆمەڵگەگەلێكــی دیاریكــراودا - نــەك ئەوانــی دیكــە - 
بــە هەمــوو ئــەو ســیفەتانە لــە توانســت بــۆ داهێنــان، نیگەرانــی، هەســتكردن بــە بەرپرســیارێتی، خولیابوونــی فیكــری و 
رێزگرتــن لەوانــی دی و شــتی لــەم بابەتــە، ئەوانــە ســیفەتگەلێكن دەكــرێ لــە حیكمەتــی “ژیــری و پێگەیشــتن”دا چڕیــان 

بكەینــە. ئەوروپییــەكان و غەیــری ئەوانیــش بــە رادەی ژیــری و پێگەیشــتن گەیشــتوون.
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زەروری نییــە باســی بۆچوونــە بەناوبانگەكــەی ڤیبــەر بكەیــن، لــە ســەر رۆڵــی 
ئاییــن لــە رێنیسانســی ئەوروپــادا، یــان بۆچوونــە بەناوبانگــەی دیكــەی لــە ســەر 
ــە رێنیسانســی  ئــەو رۆڵــە تایبەتــەی بزاوتــی چاكســازیی ئایینیــی پرۆتســتانتی ل
ســەرمایەداریدا گێــڕای. ڤیبــەر ئــەو راوبۆچوونانــەی هەبــوو كــە پێشــتر رەخنــەم 
لێگرتبــوو. وەلــێ رۆڵــی ســەدەمكاریی ئاییــن، بابەتــی باسوخواســی ئــەم كتێبــە 
ــەكان و  ــتانییە ئەوروپایی ــتگری شارس ــی گش ــە بۆچوون ــی ب ــرەدا گرنگ ــە، لێ نیی

ــت. ــان دەدرێ ــەوان و جووڵەكییەكانی ــری ئ غەی

چینی كۆمەاڵیەتی

بــە  كۆمەاڵیەتــی  چینــی  بــە  پەیوەســت  باسوخواســی  لــە  جــۆر  ســێ 
ــە  ــتی، ل ــێكی دوو ئاس ــە باس ــە ل ــەم: بریتیی ــدن، یەك ــەكەمانەوە بەن باسوخواس
ســەر بااڵدەســتیی مێژوویــی كۆنــی ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا كــە دەكــرێ 
بەمجــۆرە چــڕ بكرێتــەوە: )1( هەرێمگــەل و گەالنــی بــێ چینایەتــی )یــان “بــەر 
ــكەوتنی  ــا و پێش ــتیی ئەوروپ ــە بااڵدەس ــدی ب ــچ پێوەن ــە هی ــی”( ك ــە چینایەت ل
ــێ  ــەكان هەردەب ــێ چینایەتیی ــە ب ــە كۆمەڵگ ــە، چونك ــەوە نیی ــی جیهانیی مێژووی
گەشــەنەكردوو و ســەرەتاییبن. )2( بۆیــە كێشــە راســتەقینەكان كــە پێویســتیان 
ــارەی  ــیارەكە دەدەن، دەرب ــی پرس ــە دەوروخول ــن ك ــە، ئەوان ــردن هەی ــە راڤەك ب
ئــەوەی هەنــدێ لــە كۆمەڵگــە چینایەتییــەكان )ئەوروپاییــەكان( بــە گەشەســەندوو 
هەژمــار دەكرێــن، لــە كاتێكــدا ئەوانــی دی )لــە بنەڕەتــدا ئاســیاییەكان( وەســتاو 
ــە ئەفەریقیــا بــە بــێ چینایەتــی  و دواكەوتــوون. ناوچــەی باشــوری بیابانــەكان ل
ــەم  ــە. هێشــتا ئ ــژووی جیهاندای ــی مێ ــە دەرەوەی بابەت ــەوە ل ــە ئ ــت. بۆی دادەنرێ
ــەكار  ــە كارە شــیكارییەكاندا ب ــدێ ل ــە هەن ــراوان، ل ــە ســەر ئاســتێكی ف ــۆرە ل تی
دەبرێــت )لەوانــە ئیریــك جۆنــز لــە كتێبــی پەرجــووی ئەوروپاییــدا( و لــە 
هەنــدێ لــە بڕیــارەكان لــە ســەر مێــژووی جیهــان )هەروەكــو لــە بەنــدی یەكەمــدا 
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ئاماژەمــان بۆكــرد(، هەنــدێ جاریــش )رەنگــە زۆربــەی( ئەتڵەســە نوێكانــی 
مێــژووی جیهــان. )نەخشــە بــۆ ئەفەریقیــا لــە گەلــێ لــەم ئەتڵەســانەدا نییــە، هــەر 
ــری پێشكەشــكردنی  ــا 1492(.220لەب ــەوە ت ــی كۆن ــی چاخــی بەردین ــە دوا قۆناغ ل
باسوخواســێكی توالنــی بــۆ ئــەم پرســە، تەنــێ هەنــدێ قســەی لــە ســەر دەكــەم: 
ــەم  ــۆ ئ ــدی ســێیەمدا، ب ــە بەن ــوو )ل ــی نەب ــێ چینایەت ــە 1492دا، ب ــا ل ئەفەریقی
خاڵــە دەگەڕێینــەوە(، كۆمەڵگــە بــێ چینایەتییــەكان بــە وەســتاو و چەقبەســتوو 
دانانرێن،221هەروەهــا ئــەو مێژوونووســانەی ئــەم جــۆرە باسوخواســانە لــە ســەر بــێ 
چینایەتــی پێشــكەش دەكــەن، لەتــەك خۆیانــدا ناكــۆك دەبــن، كاتــێ رایدەگەیەنــن 
گەالنــی ئەوروپاییــی بــێ چینایەتــی، لــە ســەردەمە كۆنــەكان و چاخەكانــی ناڤینــدا 
-”هــۆزە بەربەرییــەكان”، ئەڵەمانییــەكان و كلتــس و ســاڤەكان و...هتــد - گەلــێ 
پێشــكەوتوو بوونــە، دوای وەرگرتنــی بیرۆكــەی چینــەكان و هەنــدێ شــتیی كەم لە 
رۆمانــەكان، ئــەو ئەوروپایییــە گەشەســەندوو و داهێنــەر و ســەرچاڵنە كــە خولیــای 

ــە. ــەرەو تازەگــەری دەســت بەكاربوون ــوون، ب ــە دوای دەســتكەوتدا ب گــەڕان ب

ژێــر  بخەینــە  كۆمەڵگەیــەك  چینایەتیــی  پێكهاتــەی  ئاســاییە  و  گونجــاو 
تاقیكردنــەوەوە و بپرســین چــۆن چینــە جۆراوجــۆرەكان لەتــەك یەكدیــدا كارلێــك 
بوونــە، بــۆ ئــەوەی گۆڕانــكاری پەســەند بكــەن یــان بەرهەڵســتی بكــەن و بــەرەو 
چ ئاراســتەیەك؟ لــە نەبوونــی وەهــا تاقیكردنەوەیەكــدا، گەلــێ جــار شــیكارییەك 
ــداوە بــەالی لكاندنــی ســەدەمكاری بــە پاشــاكان و تاكگەلــی  دەبینیــن، بــەوە الی
دیكــە، تەنــێ لــە چینــی دەســتەبژێردا. تیۆری چەقبەســتن لــە دەوری وەچە222كاتێ 

220. بە نموونە، بڕوانە:
Palmer، Atlas of Modern History (1957)، Bj?rklund، H?lmhoe، R?hr، and Lie، Historical Atlas of the 
World (1970)، and Kinder and Hilgemann، The Anchor Atlas of World History، vol. 1 (1974).

           The Natio T 1 ll 1 Question (1987b).:221. باس لەمە دەكەم لە
ــەر  ــە س ــەاڵتڕانی ب ــۆ دەس ــراو ب ــاری پێڕەوك ــای رەفت ــە مان ــتەواژەیەكە ب ــە: دەس ــە دەوری وەچ ــتن ل 222. چەقبەس
ــە فەرهەنگــی  ــژەر. )بڕوان ــە توێ ــی فەرهەنگــی و الیەنگیریــی تایبــەت ب ــە ســایەی گریمانگەل كۆمەڵگەكانــی دیكــەدا، ل

ــەری(. ــود جەوه ــەد مەحم ــكردنی محەم ــەوە و پێشكەش ــال، پێداچوون ــۆردن مارش ــی ج كۆمەڵزانی
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دەبێــت بــە كێشــە كــە جەختكــردن هەبێــت لــە ســەر ئــەوەی چینێك لــە ئەوروپادا، 
كارێكــی چــاالك ئەنجــام بــدات و ئــەو چینــە لــە شارســتانییەكانی دەرەوەی 
ئەوروپــادا نەبێــت. ئــەو جــۆرە لــە جۆركــی لــە باسوخواســە بــاوەكان لــە ئەدەبــی 
پەرجــووی ئەوروپاییــدا، وێــڕای ئــەوەی مێژوونووســە نەرێتپارێــزەكان بــە باشــتری 
دەزانــن، هەروەهــا لــە نــاو ئــەو ماركسییانەیشــدا هەیــە كــە لــە ســەر “قۆناغەكانــی 
كۆمەڵگــەی چینایەتــی” پەنــا بــە داڕشــتە كۆنــەكان دەبــەن. باسوخواســی پادگۆگ 
بــە باشــترین نوێنــەری ئــەو بیرۆكەیــە دادەنرێــت كــە مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی بەرپــا 
ــە ســەر  ــدا - لەتــەك نۆرێنــی كۆیایەتــی ب ــە شــێوە روونەكەی ــە ل ــە ســەر كۆیل ل
بەرهەمهێنانــی كااڵ و لەتــەك خواســتی پێشــكەوتنی ئابــووری و گەشــەكردنی 
خاوەنداریــی تایبــەت و خەباتــی چینەكانــدا - لــە ســەردەمە كۆنەكانــدا، تەنــێ لــە 
یۆنــان و رۆمــادا بینــراوە و نەبوونــی ئــەو ســیفەتە لــە ئاســیادا، ئــەوە كــە كەمــێ 
ئاراســتەی كۆمەڵگەكانــی ئاســیا بــەرەو “وەســتان و چەقبەســتن” راڤــە دەكات.223

ــەن،  ــوخواس بەكاردەب ــان باس ــەك هەم ــا رادەی ــییەكان، ت ــە ماركس ــدێ ل هەن
بــۆ جەختكــردن لــە ســەر ئــەوەی سیســتمی كشــتوكاڵی بەرپــا لــە ســەر كۆیلــە، 
لــە ســەردەمەكانی دواتــردا ســەرمایەداری نەبــووە، بــەو جــۆرەی كــە پێویســتە، 
ئەویــش لەبــەر ئــەوەی كرێــكارەكان كۆیلەبــوون نــەك كرێگرتــە. ئــەم خاڵــە 
ــت،  ــگ هەژماردەكرێ ــە گرن ــەم پرســە ب ــن(. ئ ــاس دەكەی ــدا ب ــدی چوارەم ــە بەن ل
وەلــێ مــن دوای ئــەم قســە لەســەركردنە وەالوەی دەنێــم: پێموایــە ئــەو توێــژەرە 
ئەكادیمییانــەی جەخــت لــەوە دەكــەن كــە چینــی كۆیلــە گرنگییــان زۆرتــر بــووە لە 
دەریــای ناوەڕاســتی كاســیكدا پتــر لــە ئاســیا، دەكەونــە هەڵەیەكــی دەســتپێكەوە 
ــێ پرســیارێك  ــە تەن ــت. رەنگ ــزان نەبی ــەر جوگرافی ــی ئاســانە، ئەگ ــە تێكەوتن ك
بێــت لــە ســەر ئاســتی جوگرافیــا. رەنگــە ئیمپراتۆریــی ئەســینا یەكێــك بێــت لــە 

223. Padgug، “The Problem of the Theory of SAlavery and Slave Society” (1976).
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ــە هەرێمــە بچووكــە یەجــگار  ــی چیــن. رەنگــە ل ــارەی ئیمپراتۆری ــە قەب ســەدان ل
ــە  ــە ل ــان گرنگــی بووبێــت ك ــە هەم ــی ب ــدا، كۆیایەت ــە چین گەشەســەندووەكان ل

ــە ئیتاڵیــای رۆمانیــدا هەبــوو. ــە هەرێمــە كشــتوكاڵییەكان ل ئەتیــكا یــان ل

جیــن بیچلــەر كــە كۆمەڵــزان و مێژوونووســێكی فەرەنســییە، بــاس لــەوە دەكات 
كــە چینێكــی ئەوروپاییــی بــێ هاوتــا كــە ئۆرســتۆكراتییە، لــە چاخەكانــی ناڤینــدا 
ــا وەالوە  ــووە هــۆی پەرجــووی ئەوروپایی.224ئەفەریقی ــوو كــە ب ــی ب هێــزی بنەڕەت
دەنێــت، دواتــر پرســیار دەكات، لــە ســەر هــۆكاری ســەرهەڵدانی تازەگــەری 
ــە باسوخواســە  ــێ ل ــە ئاســیا.225لەتەك پەســەندكردنی گەل ــەك ل ــادا ن ــە ئەوروپ ل
كــە  دەكات  بــاس  دەبینیــن  بەشــەكی،  راڤەكردنگەلــی  وەكــو  پێوەرییــەكان، 
ــی  ــە بوون ــە ل ــەوە، بریتیی ــی پەرجووەك ــە پشــتی روودان ــگ ل ــەرە گرن ــۆكاری ه ه
ــدۆ  ــەی ئین ــفی كۆمەڵگ ــەر وەس ــادا. بیچل ــە ئەوروپ ــتەقینە ل ــتۆكراتیی راس ئۆرس
- ئەوروپاییــی كــۆن دەكات كــە خاوەنــی چینێكــی ئۆرســتۆكراتیی جەنــگاوەر 
بــووە. لــە هینــددا، چینــی ئۆرســتۆكراتی گەنــدەڵ ببــوو، وەلــێ نــەك لــە 
ئەوروپادا.226دەبینیــن بــە ســڵەوە چینــی ئۆرســتۆكراتی و ســیفەتە كۆمەاڵیەتییــە 
ــی” وەســفی  ــە “فیوداڵ ــدا پێناســە دەكات و ب ــی ناڤین ــە چاخەكان ــی ل تایبەتەكان
دەكات، تەنــێ بــۆ ئــەوەی لــە چینــی خــاوەن موڵكــەكان جیایبكاتــەوە كــە هێــزی 
دەرەبەگایەتیــی ســەرباری هەبــوو. ئۆرســتۆكراتییەكان بریتــی بــوون لــە كۆمەڵــێ 
ــۆ  ــەی الیەنگــری ب ــەوە كــە جێــی متمان ــە ریزیان ــە دەچوون ــوو ئەوان هــاوڕێ، هەم
ــوو. هەروەكــو  ــە ب ــدا دیموكراتییان ــە خۆی ــەوە ل ــارە ئ ــە، دی ــی بوونای دەرەبەگایەت
ــە كەســێتییە  ــوو، ئەمەیــش ل ــە كۆمەڵگــەدا نەب دەڵێــت هیــچ هێزێكــی سیاســی ل

224. Baechler، “The Origins of Modernity” (1988).
225. Baechler، “The Origins of Modernity” (1988)، p. 39.
پێشــنیاز دەكات، پێویســتە ئێمە”ئەوروپــای بەربــەری لــە ســەردەمی هۆلشــتات [نزیكــەی 600ی بــەر لــە زاییــن...] لــە 

پــاڵ ئەفریــكادا دابنێیــن كــە لــە ســەدەی هەژدەیــم [دوای زاییــن]دا، لــە ســەر لێــواری داگیــركاری بــوو.
226. بیچلــەر ئۆرســتۆكراتییەكی راســتەقینەیش لــە ژاپۆنــدا دەدۆزێتــەوە، وەلــێ پێیوایــە ژاپــۆن شكســتیهێنا لــەوەی لــە 

بــەر چەنــد هۆكارێكــی جۆراوجــۆر، الســایی ئەوروپــا بكاتــەوە. 
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ــە  ــە شــوێنانی دی، ئۆرســتۆكراتی ل ــوو. ل ــگ ب ــدا، فاكتەرێكــی گرن ــێ هاوتاكەی ب
ــان  ــوو، ی ــد ب ــاری گرانــی حكومــەت )ئیمپراتۆریــی ســەركوتكار(دا كۆتوبەن ــر ب ژێ
ــە  ــۆرەی ل ــرت، بەوج ــۆوە دەگ ــراوی بەخ ــی داخ ــێوەی چین ــوو و ش ــدەڵ بب گەن
هینــددا هەبــوو، لــەم جــۆرە حاڵەتانــەدا، نوێكردنــەوە نەبــوو. ئۆرســتۆكراتیی 
ــە هێــزی تایبــەت، ســەرچاوەیەكی بنەڕەتــی  ئەوروپایــی جۆرێكــی دیاریكراوبــوو ل
بــوو بــۆ هێــزی ســەرمایەداری. )لێــرەدا بیچلــەر دژی خــۆی دەوەســتێتەوە، چونكــە 
ــی  ــە راســتی ئۆروســتۆكراتی بریت ــدا، ب ــە ســەردەمی دەرەبەگایەتی ــە راســتیدا ل ل
بــوو لــە هێــزی سیاســی. دیــارە ئــەو بــە ئاســانی تێبینــی دەكات كــە كاتێــك بــۆ 
پشــێویی و ئــاژاوەی سیاســی هەبــووە، دواتــر دەچێتە ســەر پرســگەلی دیكە(.227بە 
كورتــی، ئۆرســتوكراتی دیموكراتــی و خاوەنداریــی ســەرەتایی ســەرمایەداری 
ــەرمایە  ــی س ــەرەتادا خاوەن ــە س ــەكان ل ــارە ئەوروپایی ــا جووتی ــا. هەروەه داهێن
بــوون. بیچلــەر ئــەو بیرۆكەیــە وەالوە دەنێــت كــە تاقمــی جووتیــارە ئەوروپاییــەكان 
ــیفەتگەلی  ــدا و س ــی ناڤین ــە چاخەكان ــتەملێكراوبووبن ل ــراو و س ــی كۆتك تاقمێك
ریزپەڕیــان پێــدەدات: گونــد خــۆی بەڕێــوە دەبــرد، جــۆرێ لــە “كۆمــاری” بــوو بــە 
تایبەتمەندیگەلــێ كــە بۆنــی ژیانــی شارســتانی لێدەهات.228”جووتیــار نموونەیەكــی 
بچووكــی خــاوەن پــرۆژە بوو”229بــە هاتنــی ســەدەی چواردەیــەم، ئــەم جووتیــارەی 
مــژدەی ســەرمایەداری پێبــوو، بریتــی بــوو لــە جووتیــاری راســتەقینەی ئەوروپــا. 
ــار و  ــی بڕی ــاران خاوەن ــووك. جووتی ــی بچ ــە دیموكراتییەك ــوو ل ــی ب ــد بریت گون
ســەربەخۆبوون. بیچلــەر بــە ئاســانی كۆیایەتــی و گرنگیــی ئەو راســتییە پشــتگوێ 
ــرد و  ــاو دەك ــان چەپ ــوون و جووتیارانی ــی زەوی ب ــۆردەكان خاوەن ــە ل دەخــات ك

227. بیچلــەر لــەو بڕوایەدایــە، ئــاژاوەی سیاســی لــە چاخەكانــی تاریكیــدا بــە ئاســانی رێگــەی لــە بــەردەم دەوڵەتگەلــی 

 (Baechler، ــت ــەورەكان« دەبێ ــە گ ــەوەی حكومەت ــێ چەندوچــۆن« »بونیاتنان ــادا خۆشــكرد. »ب ــە ئەوروپ ــز ل بەهێ
ــاژاوەی  ــە ئ ــد ك ــە هین ــەبارەت ب ــە س ــێ چەندوچۆن ــش ب ــێ ئەوەی  (The Origins of Modernity” 1988، p. 50“وەل
سیاســی لــە 1000 ســاڵی رابــردووەوە هەرگیــز چارەســەر نەكــراوە و دواتــر بوونــی حكومــەت.. لــە هینــددا بــە وەهــم 

.(p. 45) .”ــت دەبێ
228. Baechler, “The Origins of Modernity” (1988)، p. 59.
229. Baechler, “The Origins of Modernity” (1988)، p. 53. 
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دەیانچەوســاندنەوە و كۆنترۆڵــی ژیانیانیــان كردبــوو. بەمجــۆرە سیســتمی فیوداڵــی 
دەبێــت بــە جــۆرێ لــە كۆمەڵگــەی دیموكراتــی كــە چینــی ئۆرســتۆكراتی رۆڵێكــی 
دیموكراتییانــەی تیــادا دەگێــڕن و جووتیــاران تیایــدا چێــژ لــە ئــازادی وەردەگــرن. 
ئەمــەو وێــڕای ئــەوەی ئــەو جووتیارانــە لــە قوواڵیــی چاخەكانــی ناڤینــدا، گشــت 
ئــەو ســیفەتانەیان هەبــوو كــە جووتیــاری ســەرمایەداری هەیبــوو كــە لــە ســەدەی 
هەژدەیــەم و دواتــردا هەیبــوو، وەگەرخســتن و وەبەرهێنــان و ئاراســتەی قازانــج و 
كەڵەكەبوونــی ســەرمایە. )هەروەهــا هێنــدە زیــرەك بــوون، تــا وا لــە بیچلــەر بكــەن 
ــاڵو extended بگــرن(230.  ــی ب ــە سیســتمی خێزان ــان دوور ل ــەوان خۆی بڵێــت، ئ
ــی  ــە گۆڕین ــە ل ــەوە بریتیی ــارە ئ ــن. دی ــار دەكرێ ــم هەژم ــە وەه ــە ب ــوو ئەمان هەم
مێــژوو كــە جیهانــی نــوێ )بــە دیاریكــراوی جووتیــاری نوێــی ســەرمایەداری( بــۆ 

ــات. دواوە بــۆ چاخەكانــی ناڤیــن دەب

بیچلــەر خاڵەكانــی جیاوازیــی نێــوان گشــت ئەمانــە و هینــد بەرجەســتە دەكات. 
ــە هینــددا چینێكــی  وێناكردنــی بــۆ هینــد گەلــێ ســەیرە. بــە درێژایــی مێــژوو، ل
ئۆرســتۆكراتی نەبــووە، ئەویــش بــە هــۆی بوونــی چینێكــی داخــراو و ئەمــە 
“هــۆكاری قووڵتــر” بــوو لــە پشــتی شكســتهێنانی لــە گەشــەكردندا.231)لە هینــد 
ــوو(. كۆمەڵگــەی هینــدی هیــچ رەهەندێكــی  ــز هەب چینێكــی ئۆرســتۆكراتیی بەهێ
ــە هینددا...كەتــوار نەبــوو”. بۆیــە “مانــای شــوناس  سیاســی نەبوو:”حكومــەت ل

230. خێزانــی بــاڵو: ئــەو خێزانەیــە لــە ســەر بنەمــای چەنــد یەكەیەكــی خێزانــی بەریــا دەبێــت كــە نشــینگەی هاوبــەش 
و خزمایەتــی پێكەوەیــان دەبەســتێتەوە، ئــەم شــێوازە كاتــی خــۆی لــە كۆمەڵگــەدا بــاو بــووە، وەلــێ لــە كۆمەڵگــەی 
ــۆ  ــە كشــتوكاڵەوە ب ــۆڕان ل ــۆی گ ــە ه ــەدا، ب ــە كۆمەڵگ ــەی ل ــهێنانی گرنگییەك ــۆی هەرەس ــە ه ــاڵوە، ب گوندنشــیندا ب
پیشەســازی. ئەمەیــش دەكــرێ بــە دوو بەشــەوە، یەكێكیــان بــاوی ســادە كــە هــەردوو باپیــرە و دوو هاوســەرەكە و 
منداڵەكانیــان و هاوســەری منداڵكانیــان دەگرێتــەوە، خێزانــی بــاڵوی پێكهاتــە كــە هــەردوو باپیــرە و دوو هاوســەرەكە و 
منداڵەكانیــان و هاوســەری منداڵەكانیــان و كــوڕ و كچــە زاكان و زاواكان و مامــەكان دەگرێتــەوە، ئەمەیــش بــە یەكەیەكــی 
كۆمەاڵیەتــی بــەردەوام دادەنرێــت بــۆ تاهەتایــە كــە لــە ســێ وەچــە یــان زیاتــر پێكدێــت و خەســڵەتی ئەوەیــە، چاودێــری 
شــێوازی رەفتــاری تاكەكانــی خێــزان و پێبەســتبوونیان بــە بەهــا فەرهەنگییەكانــی كۆمەڵگــەوە بكرێــت و بــە یەكەیەكــی 
ــی  ــی كۆمەاڵیەتی ــۆی پێوەندی ــە ه ــەرۆكایەتی دەكات، ب ــزان س ــەزراوەی خێ ــە دام ــت ك ــەرەوەزی دادەنرێ ــی ه ئابووری

تۆكمــەی نێــوان تاكەكانــی خێزانــەوە، تاكەكانــی هەســت بــە ئاســوودەیی دەكــەن. وەرگێــڕ.
231. Baechler، “The Origins of Modernity” (1988)، p. 56.
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بێت.232)قســەی  دیموكراتــی  ناڵێــن  و   - بێــت”  سیاســی  نابــێ  هینــددا  لــە 
پڕوپوچــە(. چینــی داخــراو بــۆ ئــەوە خەمڵــی، شــوێنی حكومەتــی نەبــوو 
بگرێتــەوە. )قســەیەكی پڕوپوچتــر(. چینــی جووتیــاران نەبــوو، تەنــێ “كرێــكاری 
كشــتوكاڵی” هەبوو.233چــۆن شــتی وا دەبێــت؟ چونكــە جووتیــارە راســتەقینەكان 
ئــەوان خاوەنــی پــرۆژەكان و بڕیــاردەر بــوون و ئەوەیــش شــتێكە دەبــێ لــە هینــددا 
ــەر  ــوو(. بیچل ــادا هەب ــە ئەوروپ ــە راســتیدا دۆخێكــی لێكچــوو ل ــێ ل ــت )وەل نەبێ
هیندێكــی خەیاڵــی بــەكار دەبــات: لــە ئەوروپــادا ئۆرســتۆكراتی و كۆمەڵگــەی ئازاد 
ــی( ســەرچاوەی ســەرەكیی  ــە جووتیارەكان ــوو كــە دروســتیكرد )و هاوپەیمان هەب
ــەو  ــاران ئ ــتۆكراتی و جووتی ــی ئۆرس ــەردوو چین ــێ ه ــوون. وەل ــە ب “پەرجوو”ەك
ــە و  ــی دیك ــە هەرێمگەل ــر، ل ــش گرنگت ــوو، لەوەی ــان نەب ــیفەتە ئارەزووكراوانەی س
لــە هەمــان كاتــدا، هەروەكــو لــە بەنــدی ســێیەمدا دەیبینیــن، چینگەلــی هاوشــێوە 

ــوون. هەب

لــە تیۆرەكــەی ماركســدا، چەمكــی چیــن بریتییــە لــە بەشــێك لــە چەمكێكــی 
گەورەتــر كــە دەرهاویشــتەی زیاتــری هەیــە، ئەویــش ملمانێــی چینایەتییــە، 
ــە بزوێنــەری  ــە ل وەكــو ماركــس و ئەنجلــس دەڵێــن، ملمانێــی چینایەتــی بریتیی
پێشــكەوتن لــە گشــت كۆمەڵگــە چینایەتییەكانــدا. ئەمــڕۆ زۆربــەی ماركســییەكان 
گەشــەی فەرهەنگــی ئاڵۆزتــر لەمــە دەبینــن، وەلــێ لەتــەك ئــەوەدا، لــە جەختكردن 
ــا  ــن. هەروەه ــەردەوام دەب ــی ب ــی چینایەت ــەی ملمانێ ــە و پرۆس ــەر بیرۆك ــە س ل
ــی  ــەم چەمكــەدا، پێوەندی ــن، هیــچ شــتێك نییــە ل ــەوە بكەی پێویســتە تێبینــی ئ
بــە ســێنترالیزمی ئەوروپایییــەوە هەبێــت، مەگــەر ئــەوەی گریمانــی ئــەوە بكەیــن 
كــە ملمانێــی راســتەقینەی چینایەتــی یــان قۆناغێــك لــەوە یــان شــێوەیەك 
ــەم  ــە ماركســییەكان ب ــێ ل ــادا روودەدات. گەل ــە ئەوروپ ــێ ل ــە شــێوەكانی، تەن ل
ئاراســتەدا دەڕۆن. بەپێــی مۆریــس جودیێــر، بــە نموونــە، خۆرئــاوا گــوزارش لــە 

232. Baechler، “The Origins of Modernity” (1988)، p. 45.
233. Baechler، “The Origins of Modernity” (1988)، p. 53.
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“خاوێنتریــن وێنەكانــی ملمانێــی چینایەتــی” دەكات، تەنــێ ئــەوە كــە مەرجەكانــی 
كاریگەرترینــی  چینایەتی”.234رەنگــە  بەدیهێناوە...رێكخســتنی  بەرزبوونــەوەی 
پێكهاتەكانــی ئــەو جۆرەكییــە لــە باسوخواســەكان، بریتــی بێــت لــە تیــۆری 
رۆبێــرت برینــەر لــە ســەر رێنیسانســی ســەرمایەداری.235برینەر هەوڵــدەدات ئــەوە 
ــە هــۆی ملمانێــی  ــە 1492، ب ــەر ل ــە روو كــە رێنیسانســی ســەرمایەداریی ب بخات
ــر  ــادا. دوات ــە ئەوروپ ــێ ل ــی تەن ــی چینایەت ــێ ملمانێ ــووە، وەل ــەوە ب چینایەتیی
ئــەو باسوخواســە بــەكار دەبــات، وەكــو بەڵگەیــەك دژی ئــەوەی كــە بــە “تیــۆری 
ــە  ــەوەی ك ــەی ب ــەو بڕوای ــات. ئ ــاوی دەب ــێیەم Third-Worldism”ن ــی س جیهان
غەیــری ئەوروپــا گرنگییەكــی زۆری لــە مێــژوودا هەبــووە و هێشــتا تــا ئێســتایش 
لــە رووی سیاســییەوە وەهایــە. ئــەو دەرەنجامــە بــە شــێوەیەكی گــەورە كاریگــەری 
هەبــوو، نــەك تەنــێ لــە ســەر فیكــری ماركســی، بەڵكــە لە ســەر فیكــری نەرێتپارێز 
لــە مێــژوو و لــە جوگرافیــا و كۆمەڵزانــی و تیــۆری گەشــەكردنی ئابووریشــدا. بــە 
ــدا،  ــەم كتێب ــە ل ــی ئێمەی ــتەی گرنیپێدان ــەر شایس ــەی برین ــەوە، تیۆرەك دڵنیایی

هەروەهــا بــە هیــچ شــێوەیەك تیۆرێكــی ئاڵــۆز نییــە.
ــەران و  ــۆردەكان و رەنجب ــوان ل ــە نێ ــی ل ــی چینایەت ــەر، ملمانێ ــی برین بەپێ
جووتیاراندا،236وێــڕای كەمیــی ژمــارەی دانیشــتوان، بــووە هــۆی ئــەوەی سیســتمی 
فیوداڵــی، لــە باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــادا پاشەكشــێ بــكات. )برینــەر بــاس 
باشــووری  نــاوی  بەدەگمــەن  نــاكات، هەروەهــا  نائەوروپاییــەكان  ناوچــە  لــە 

234. Godelier، Sobre el Modo de Production Asiatico (1969)، p. 58.
235. Brenner، “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism” (1977)، 
“Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial” (1985، originally published 
1976)، and “The Agrarian Roots of European Capitalism” (1985).
دوای دەرچوونــی یەكــەم بابــەت لــە ســاڵی 1976دا، لــە خولــی رابــردوو و ئەمێســتادا، كۆمەڵێ لــە توێژینەوەی 
 The Agrarian ،رەخنەگرانــە لــەم خولــەدا پەخشــكران و بیرنــەر لــە بابەتێكــدا لــە ســاڵی 1982 وەرامیدایــەوە
 Roots of European “Capitalism” ــتاود ــمەئ ر ــشخەپ ە The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and ارك
Economic Development in Pre-Industrial Europe لــە ســاڵی 1985دا كــە دوو بابەتــی لــە خــۆ دەگــرت لــە 

خولــی رابــردوو و ئەمێســتا و توێژینــەوەی رەخنەگرانــەی دیكــە كــە ئەســتۆن و فیلبــن نووســییان.
236. ئاماژەیــە بــۆ جووتیــاران كــە لــە سیســتمی فیوداڵیــدا زەوییــان دەچانــد و پێوەندییــان بــە دەرەبەگــەوە، وەكــو 
پێوەندییەكــی كۆیایەتــی وەهابــوو و لــە جەوهەریــدا كاری زۆرەملــێ بــوو لــە زەویــی دەرەبەگــدا، لــە بەرانبــەر پاراســتن 

و مافــی چاندنــی كێڵگــەكان كــە بــە كــرێ لــە دەرەبــەگ وەردەگیــرا.
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ئەوروپایــش دەهێنێــت(. لــە زۆربــەی بەشــەكانی باكــووری خۆرئــاوای ئەوروپــادا، 
ــەو ملمانــێ چینایەتییــەدا ســەركەوتن و بــوون بــە خــاوەن زەویــی  جووتیــاران ل
بچــووك، لەتــەك رازیبوونیــان لــە بژێویــی ژیانــی گوندنشــینییان و ئــارەزووی 
داهێنانیــان نەدەكــرد. تەنــێ لــە بەریتانیــادا، لــۆردەكان توانییــان دەســت بــە ســەر 
ــەوەی كرێگرتەبــن. بەمەیــش  زەوییەكانــدا بگــرن و جووتیــاران بــەردەوام بــوون ل
چینــی جووتیــاران جیاوازبــوون و چینێكیــان لــە كرێكارانــی بــێ زەوی و چینێكــی 
ــوون،  ــدە دەوڵەمەندب ــە هێن ــا ك ــان بەرهەمهێن ــی كرێگرتەی ــە رەنجدەران ــەورە ل گ
ــوو  ــن موڵكــی گــەورە بەكــرێ بگــرن و ناچاریانكــردن )چونكــە پێویســت ب بتوان
بەهــای كرێكــە بــدەن( كــە بازرگانــی بكــەن و لــە رووی تەكنەلۆژییــەوە داهێنــان 
بكــەن و بەمەیــش بــوون بــە خاوەنــی ســەرمایە. )برینــەر پێیوایــە رەنجبــەرەكان 
و لــۆردەكان و جووتیــارەكان كــە خاوەنــی زەوی بــوون داهێنانیــان نەكــرد و 
شــارەكان تەنانــەت شــارەكانی ئینگلتەرەیــش، رۆڵێكــی بچووكیــان لــە رێنیسانســی 
ســەرمایەداریدا هەبــوو(. بەمەیــش خــاوەن زەوییــە بچووكــە كرێگرتــە ئینگلیــزەكان 
ــەرمایەداری  ــە: س ــێوەیەكی دیك ــە ش ــەرمایەداری و ب ــەری س ــە دامەزرێن ــوون ب ب
چینایەتیــدا  ملمانێــی  لــە  ئینگلیــزەكان،  جووتیــارە  چونكــە  ســەریهەڵدا، 
دۆڕاندیــان. لــە راســتیدا، جووتیــارەكان لــە واڵتانــی دیكــەدا لــە هەرێمەكــە خــاوەن 
زەوی نەبــوون، هەروەهــا ســەرمایەداری خێــرا لــە شــارەكان و دەوروبەریــان پتــر 
ــە تەكنەلۆژییــەكان كــە  ــێ داهێنان ــە ناوچــە گوندنشــینەكان گەشــەی كــرد، وەل ل
برینــەر پێیوایــە، لــە هــەردوو ســەدەی چــواردە و پانزەیەمــدا، لــە نــاو جووتیــارە 
ئینگلیزەكانــدا هەبــوون، بــە كــردەوە دوای ئــەم مێــژووە بــە ماوەیەكــی زۆر رووی 
ــەوە  ــر ل ــەوە. گرنگت ــدا یەكنەگرێت ــەك تیۆرەكەی ــدەكات لەت ــش وای لێ دا، ئەمەی
ــە  ــتانی ب ــەرمایەداریی شارس ــەرەتاكانی س ــی و س ــتوكاڵیی بازرگان ــە، كش ئەوەی
ــە كیشــوەرگەلی دیكــەدا  ــا و ل ــە باشــووری ئەوروپ ــەدا، ل ــەو ماوەی گەشــەكردن ل
دەســتیپێكرد )هەروەكــو دواتــر باســی دەكەیــن(. بــە ئاســانی تیۆرەكــەی برینــەر 
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ــە تیۆرێكــی هەڵــە.237 بریتییــە ل
خێزان

ــە  ــی ل ــی ئەوروپای ــە خێزان ــەی گوای ــەو بڕوای ــەبارەت ب ــە س ــوێ نیی ــتی ن ش
جۆرەكانــی خێزانەكانــی دیكــە، لــە شــوێنەكانی دیكــە هۆشــیارتر و شارســتانیترە. 
وەلــێ وا دەردەكەوێــت، ئــەم بڕوایــە لــە پشــتەوە دیــار نەمابێــت، كاتــێ تیــۆری 
تازەگــەری بااڵدەســت بــوو. جۆرێــك لــە نیمچــە كۆكبــوون لــە نێــوان كۆمەڵزانانــدا 
هەبــوو كــە جیاوازییــەكان لــە جــۆری خێزانــدا پێویســتە، لــە یەكانگیرییــەك لــە 
“تەقلیدیــی” “بــۆ نــوێ” یــان فرەییــەك لــە “میللــی” “بــۆ شارنشــینی”دا تانوپــۆ 
بكرێــت. دەبــوا خێزانــە تەقلیدیــەكان گــوزارش لــە پێوەندیــی خزمایەتیــی بەهێــز، 
ــەو  ــر ب ــی nucleus بكەن،238ئیت ــی ناوك ــە خێزان ــر ل ــە ســەر ئاســتێكی فراوانت ل
ــە  ــە روو گوای ــەم: وا خرای ــەوە، یەك ــرس دەگەڕێت ــۆ دوو پ ــدا ب ــە بنەڕەت ــۆرە الوازە ل ــەو تی ــی ئ ــن، ناوبانگ ــی م ــە بۆچوون 237. ب
بۆچوونێكــی ماركســییانەیە، دامــەزراوە لــە ســەر بیرۆكــەی ملمانێــی چینایەتــی و دەیســەلمێنێت كــە بریتییــە لــە تیۆرێكــی 
ــی  ــی دەرەنجامگەل ــی چینایەت ــی ملمانێ ــە تیۆرەكان ــن ك ــەوە دەگەی ــوو. ب ــینی ب ــدا گوندنش ــە الیەندارییەكەی ــی ل ــاو، ئەگەرچ كۆنب
 («The Origins of كۆنبــاوی لێدەكەوێتــەوە. دووەم: برینــەر تیۆركــەی خــۆی » بنەماكانــی گەشــەی ســەرمایەداری« بــەكار دەبــات
 (Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism،” 1977، pp. 77-92بــۆ هێرشــكردنە ســەر تیرگەلێــك كــە 
لەنــاو خەڵكیــدا كەمتــر باوبــن، وەكــو “تیــۆری جیهانــی ســێیەم” و الیەنگەلــی جۆراوجــۆری تیــۆری پاشــكۆیی و تیــۆری دواكەوتــن و 
بەتایبەتــی ســیانی دیكــە لــە ماركســییە نوێــكان --Swezzy، Frank، Wallerstein  كــە باســدەكەن، گوایــە كۆلۆنیالیســتیی ئەوروپــی 
ــۆری  ــە تی ــپۆرە ل ــرەك و پس ــێكی زی ــەر مێژوونووس ــووە. برین ــرەوە هەب ــەرمایەداریی دوات ــی س ــە رابوون ــەی ب ــی تۆكم پێوەندییەك
خەرجكاریــی ســێنترالیزمی ئەوروپــی. ناوچــە نائەوروپییــەكان رۆڵێكــی گرنگیــان لــە گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی لــە هیــچ ماوەیەكــی 
مێژووییــدا نەبــووە. ئــەوە راســت نییــە گوایــە كۆلۆنیالیســت خوازیــاری پێوەندیــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری بێــت - بڕوانــە بەنــدی 
ــی  ــدا رابوون ــە كاتێك ــووە، ل ــا هەب ــە ســەر ئەوروپ ــی ل ــی بازرگان ــی كاریگەری ــی نائەوروپ ــەوە دەكات، جیهان ــای ئ ــوارەم – ئیدع چ
ســەرمایەداری بەرهەمهێنــی بازرگانــی نەبــوو، ئەوەبــوو لــە گوندەكانــی ئینگلتــەرەدا رووی دا و گوزارشــی لــە ملمانێــی چینایەتــی 

كــرد نــەك بازرگانــی. بڕوانــە بــە رەخنــەی برینــەردا لــە:
Brenner collected in Aston and Philpin (1985) by Hillton, Croot and Parker، Wunder, Leroy, Ladurie, 
Bois, Cooper, and other, and others. 
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Torras, “Class struggle in Catalonia” (1980) and Hoyle, “Tenure and the land market in early modern 
England: Or a late contribution to the Brenner debate.” (1990).
238. خێزانــی ناوكــی: بریتییــە لــەو خێزانــەی لــە ژن و مێــر و منداڵەكانیــان پێكدێــت و هەمــان خەســڵەتی كۆمەڵــە ســەرەتاییەكانی 
هەیــە، ئــەو شــێوازەیە لــە زۆربــەی واڵتــە بیانییەكانــدا بــاوە و لــە زۆربــەی واڵتــە عەرەبییەكانــدا كەمــە، یەكێتیــی خێــزان لــە نێــوان 
تاكەكانــی خێزانــدا، هێــزی پێوەندیــی كۆمەاڵیەتــی هەیــە، بــە هــۆی ئــەوەی بچووكــە، هەروەهــا ســەربەخۆیی هەیــە لــە نیشــتەجێبوون 
ــە كەســوكار. بــە یەكەیەكــی كۆمەاڵیەتیــی بــەردەوام بــۆ ماوەیەكــی كــورت وەكــو كۆمەڵێكــی كۆمەاڵیەتــی هەژمــار  ــە داهــات ل و ل
دەكرێــت، چونكــە لــە تەنــێ دوو وەچــە پێكدێــت و بــە جیابوونــەوەی دایــك و بــاوك لــە یەكــدی و مردنــی دایــك و بــاوك كۆتایــی 

پێدێــت و لــە ژیانــی كۆمەاڵیەتیــدا شــەقڵی تاكەكەســی لەخــۆ دەگرێــت. وەرگێــڕ.
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ئاقــارەدا رۆیشــت كــە خێزانگەلــی گــەورە و بــەردەوام پێكبهێنــن، هەروەهــا تێكڕای 
زاوزێــی بەرزیــان هەبێــت. لــە نەبوونــی بەڵگــە لــە ســەر خێزانــە ئەوروپاییــەكان لــە 
چاخەكانــی ناڤینــدا، ئیتــر دەبــوا خێزانــە ئەوروپایییــە كۆنــەكان، وەكــو خێزانــی 
“بــەر لــە پیشەســازی” تەقلیدیبــن، كــە جیاوازبــوو لــە خێزانی بچووكــی نوێی دوای 
شۆڕشــی پیشەســازی، لــە خانــووە بچووكەكــەی و ژمــارەی كەمــی منداڵەكانــی و 
ــوون،  ــەدا ب ــەو بڕوای ــی دیكــەدا. ل ــەك خێزانەكان ــی الواز لەت ــی خزمایەتی پێوەندی
ئــەم گۆڕانكارییــە بەنــدە بــەوەوە كــە پێیدەڵێــن “وەرچەرخانــی دیمۆگرافــی” كــە 
بریتییــە لــە پرۆســەی گۆڕیــن لــە مۆدێلــی دیمۆگرافیــی تەقلیدیــەوە “كــە تێكــڕای 
زاوزێــی بــەرز و تێكــڕای مــردن بــەرزە، ئەمانــە لــە ســیفەتەكانی بارودۆخــی بــەر 
ــوێ”ی دوای شۆڕشــی  ــی “ن ــۆ مۆدێلێكــی دیمۆگراف ــە شۆڕشــی پیشەســازین، ب ل

پیشەســازی كــە تێكــڕای زاوزێ و مردنیــان نزمــە.

ــەو  ــان ئ ــەی هەم ــە رێگ ــدا، ل ــی نائەوروپایی ــە جیهان ــووەكان ل ــە دواكەوت واڵت
وەرچەرخانانــەوە بــەرەو تازەگــەری، بــە تیــۆری نوێكردنــەوەی خێزانــدا رەتدەبــن. 
رەفتارگەلــی  ئەمەیــش  دەگرێتــەوە.  بــاڵو  خێزانــی  شــوێنی  ناوكــی  خێزانــی 
گەشــەكردنی نــوێ دەچێنێــت: وەكــو بەدونیاهێنانــی ژمارەیەكــی كەمتــر لــە 
منــدااڵن )و دواتــر بــە ســەر زۆریــی دانیشــتواندا زاڵ دەبــن( و رەنگــە بــەرەو ئــەوە 

ــەوە. ــە بیربكەن ــی بازرگانییان ــە رێگەیەك ــر و ب ــی زیات ــە تاكەوانییەك ــڕۆن، ب ب

هەمــوو ئەمانــە كۆمەڵــێ لــە گریمــان بــوون. هیــچ بەڵگەیــەك نەبــوو، لــە ســەر 
ــان  ــە نێــوان تێكــڕای زاوزێ و قــەوارەی خێــزان )ی پێوەندییەكــی ســەدەمكاری ل
پێوەندیــی خوێــن و خزمایەتــی لــە دەرەوەی خێزانــی ناوكیــدا(. پێوەندییــەك لــە 
كۆمەڵگــە دەوڵەمەنــد و نوێكانــدا هەبــوو: خێزانــی ناوكــی و تێكڕاكانــی زاوزێــی نزم 
ســیفەتی ئــەو كۆمەڵگانــە بــوون. )یەكێك لــە دیمۆگرافییــە بەناوبانگــەكان، ئاماژە 
بــۆ ئــەوە دەكات كــە رەنگــە خێزانــی ناوكــی بــۆ هــەر دوو هاوســەرێك لــە خێزانــی 
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ــە دەســتكورتی  ــەی ك ــەو بیرۆكەی ــڕای ئ ــان هەبێت(.239وێ ــی زۆرتری ــاڵودا، منداڵ ب
ژیــر ئەقڵیەتێكــی بازرگانــی زیاتــری دەبێــت و زیاتــر روو لــە كۆكردنــەوەی پــارە 
دەكات و توانســتی گەورەتــری بــۆ كێبڕكــێ هەیــە و شــتی لــەم بابەتانــە، ئەگــەر 
)گریمــان پیــاو بێــت( تەنــێ بــۆ هاوســەرەكەی و منداڵەكانــی كار دەكات، نــەك 
لــە پێنــاوی خێزانێكــی گــەورە بــە دایكوباوكــی و كوڕەكانــی و كچــە ئامۆزاكانــی 
ــە گریمانێكــی الواز دادەنرێــت. ســەلمێنراوە  ــەوە ب ــی دیكــەی، چونكــە ئ و خزمان
خێزانــی گــەورە كــە پێوەندیــی خوێــن و خزمایەتیــی بەهێــزی هەبێــت، توانســتی 
زۆرتــری بــۆ كۆكردنــەوەی پــارە لــەو كۆمەڵــە ئاوارانــە دەبێــت كــە بــە نموونــە، 
ســەرقاڵی بازرگانیــن. بۆچــی، بــە راســتی كەســی ژیــر دەیەوێــت بــە جــدی تەنــێ 
بــۆ هاوســەرەكەی و منداڵەكانــی، نــەك بــۆ دایكوباوكــی و بــرا و خوشكەكانیشــی 
ــی  ــەوەی خێزان ــەر ئ ــە س ــن، ل ــێك رێكبخەی ــن باسوخواس ــكات؟ )دەتوانی كار ب
ــەوە ژمــارەی تاكــە باڵقــەكان كــە كاردەكــەن، دەتوانــن دەســتكەوتی  بــاڵو كــە ب
ئابووریــی روون لــە ســایەی ئابوورییەكــی گەشــەكردوودا دەســتەبەر بكەن(.240وەكــو 
چــۆن تیــۆری تازەگــەری لــە گەشــەكردندا دوای 1960 دەســتی پێكــرد، ئــەو 
فیكرانــە دەســتیانكرد بــە رەوینــەوە. ئیتــر روون بــووەوە كــە دەكــرێ شــێوەگەلی 
جۆراوجــۆر لــە رێكخســتنی كۆمەاڵیەتــی، بــە هەمــان ئەنــدازە لــە تازەگــەری بــن. 

هــۆكارە بنەڕەتییــەكان بــۆ گۆڕیــن یــان نەگۆڕیــن لــە پێكهاتــەی خێزانــدا نییــە.

ــارە چەمكــی  ــە، دووب ــە شــێوەیەكی درامییان ــە ناوەڕاســتی شەســتەكاندا و ب ل
مۆدێلــی خێزانــی ئەوروپایــی خزێنرایــە نــاو وتــاری بــاو لــە نێــوان مێژوونووســاندا و 
ئەمەیــش دەرەنجامێكــی بەشــەكی بــوو بــۆ گــەڕان بــە دوای كاریگەرییەكــەی جــۆن 

239. Taeuber، in Freedman، Family and Kinship in Chinese Society (1970).
240. (1( ئەگــەر تاكێــك لــە خێــزان بــە كــرێ كار بــكات، ئەگــەر كارەكــەی لەدەســت بــدات، ئــەوە كارەســاتبار دەبێــت. 
ئەگــەر ئەندامانــی زیاتــر بــە كــرێ ئیــش بكــەن، ئــەوا ئاســاییە هەندێكیــان داهــات دەســتەبەر دەكــەن و هەندێكیــان نــا. 
(2( گریمــان توانســت هەبێــت بــۆ پاشــەكەوتی رێژەیەكــی دیاریكــراو لــە داهــات، ئــەوا گەلــێ لــە كاركــەران پاشــەكەوت، 
واتــە ســەرمایە زیــاد دەكــەن. ئــەو بــڕە گەلــێ ســەبارەت بــە پــرۆژەكان گرنــگ دەبێــت. )3( كەســی نزیــك هەبێــت بــۆ 
وەرگرتــن لێــی، لــە ســەر ئاســتێكی بچــووك بــە ســوودمەند هەژمــار دەكرێــت بــۆ پــرۆژەكان. )4( خزمــان دەتوانــن كارێ 

پاشــەكەوت بكــەن كــە كرێــی نەدرابێــت. ئەوانــە پرەنســیپە زانراوەكانــن لــە كۆمەڵگــەی جیهانــی ســێیەمدا.
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ــە  ــە باســی تایبــەت ب ــدە، ل ــەم بەن ــە خاڵێكــی پێشــوودا ل هاجنال.241هەروەكــو ل
باسوخواســەكانی “پەرجــوو” تێبینیمــان كــرد. دیمۆگرافیــی مێژوویــی لــەم كاتــەدا 
بەڵگەیــەك دەخاتــە روو، لــە ســەر ئــەوەی ئەوروپــای بــەر لــە پیشەســازی )یــان 
بەشــێكی(، تێكــڕای زاوزێ نزمتــر بــوو لــەوەی كــە ســەبارەت بــە “كۆمەڵگەیەكــی 
ــدا  ــە تەمەنێكــی درەنگ ــەكان ل ــارە ئەوروپایی ــن. دی ــی دەكەی ــدی” چاوەڕوان تەقلی
ــاوەڕوان  ــدی چ ــی تەقلی ــە كۆمەڵگەیەك ــەوەی ل ــو ل ــرد، وەك هاوســەرگیرییان دەك
ــڕای زاوزێ  ــر تێك ــدان و دوات ــاكانی ماڵتۆس ــی یاس ــر كۆنترۆڵ ــە ژێ ــە ل ــرا ك دەك
بــەرزە. لــە بــری ئــەوەی مۆدێلەكــەی ماڵتــۆس وەالوە بنێیــن و باســی ئــەوە 
بكەیــن، كۆمەڵگــە مرۆییــەكان لــە ژێــر كۆنترۆڵــی چاالكیــی میكانیزەمەكانــی 
ژمــارەی دانیشــتوانن بەالیــەوە، لــە رێگــەی بەكارهێنانــی ئەمرازگەلــی وەكــو 
راســتكردنەوەی تەمەنــی هاوســەرگیری، ئــەو مێژوونووســانە بــە ئاســانی جەختیــان 
لــە بــێ هاوتایــی ئەوروپــا كــرد. لــە كۆمەڵگەكانــی دیكــەی بــەر لــە پیشەســازیی 
مۆدێلــی “تەقلیــدی”، ئــەوە دەركــەوت كــە تێكــڕای زاوزێــی بــەرزە كــە ناتوانــرێ 
كۆنتــرۆڵ بكرێــت )بۆیــە تێكــڕای زۆربوونــی دانیشــتوان بەرزبــووەوە، لــە كاتێكــدا 
تێكــڕای مــردن لــە “قۆناغــی گواســتنەوەدا” دابــەزی(. بــە پێچەوانــەوە، ئەوروپــای 
ــی  ــەك كۆنترۆڵ ــوو لەت ــی هەب ــیاری خێزان ــتمی هۆش ــازی سیس ــە پیشەس ــەر ل ب
ــەوەی  ــێ هــۆ ئیدعــای ئ ــەوە، ب ــر دوای ئ ــارەی دانیشــتوان. دوات ــە ژم ــی ل ئەقاڵن
كــرد، لــە ئەوروپــای بــەر لــە پیشەســازیدا، تێكــڕای زاوزێ بــەرز و تێكــڕای 
ــەم دەرەنجامــەی خــوارەوەی  ــە ناوچــە نائەوروپاییــەكان و ئ ــوو ل ــر ب مــردن نزمت
بەدەســتهێنا، ئەویــش ئەوەیــە كــە ئەورۆوپــا توانــی تێكــڕای نزمــی زاوزێ بــە نزمــی 
ــەك  ــۆ گونجــان لەت ــی ب ــە رێگــەی راســتكردنەوەی گونجــاو و ئەقاڵن ــت، ل بپارێزێ
تێكــڕای نزمــی مردنــدا، ئەویــش لــە رێگــەی بەكارهێنانــی میكانیزمــی دواخســتنی 
ــەوەی  ــا، ل ــە روو شكســتیان هێن ــەو باســە دەخەن ــەی ئ ــەرگیرییەوە. ئەوان هاوس

241. Hajnal, “European Marriage Patterns in Perspective” (1965)، pp. 101-146.
ئــەم نووســینە یەكێكــە لــە گەورەتریــن چاپەمەنــی كــە وەكــو بەڵگــە لــە بابەتــی دیمۆگرافــی لــە ئەدەبــی پەرجــووی 

ــەوە.  ــدا دەهێنرێت ئەورپی
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دەرەتانــی ئــەوە لەبەرچــاو بگــرن كــە خێزانــەكان لــە كۆمەڵگەكانــی دیكــەدا، بــە 
ــە دەركەوتــن  ــە ســەر ئەمــە ب هەمــان شــێواز هەڵســوكەوتیان كــردووە. بەڵگــە ل
لــە ژمارەیــەك لــە كۆمەڵگــە نائەوروپاییپەكانــەوە دەســتیپێكرد. هەنــدێ لــە 
كۆمەڵگــەكان تێكــڕای نزمتــری زاوزێیــان هەبــوو، لــەوەی لــە مۆدێلــە تەقلیدیەكــە 
ــڕای  ــە تێك ــان ل ــی بنەڕەتیی ــە وەرچەرخان ــی دیك ــرا. كۆمەڵگەگەل ــاوەڕوان دەك چ
زاوزێ یــان بــە زۆربــوون یاخــود بــە كەمبوونــەوە دەرخســت، وەكــو كاردانەوەیــەك 

ــەكان و بارودۆخــی دیكــە.242 ــە ئابووریی ــۆ گۆڕانكاریی ب

هاجنال لە ساڵی 1965دا، بابەتەكەی بەم پەرەگرافە روونە دەستپێكرد:

مۆدێلــی هاوســەرگیری لــە زۆربــەی ئەوروپــادا، هەروەكــو الی كــەم، 
لــە دوو ســەدە و تــا 1940 دەردەكەوێــت، لــە جیهانــدا بــێ هاوتــا 
بــووە. نموونەیــەك شــك نابەیــن بــۆ گەلێكــی نائەوروپایــی كــە هەمــان 
مۆدێلــی هەبووبێــت. دیــارە ســیفەتە تایبەتەكانــی ئــەم “مۆدێلــە 
ــەرزی هاوســەرگیری )2(  ــی ب ــە: )1( تەمەن ــە ل ــە” بریتیی ئەوروپاییی
ــەن.243 ــچ شــێوەیەك هاوســەرگیری ناك ــە هی ــەی ب ــەرز لەوان ــژەی ب رێ

هەنــدێ جــار باســەكەی هاجنــل ســڵكار و هەنــدێ جــار گوزەرابــوو. بــە وردی 
ــەرگیری )و  ــی هاوس ــی تەمەن ــۆكاری دواكەوتن ــەوەی ه ــۆ ئ ــردووە ب ــاژەی ك ئام
ــەر  ــی ب ــە ماوەكان ــادا، ل ــە ئەوروپ ــەرگیری ل ــی هاوس ــڕای نزم ــك( تێك ــا رادەی ت
ــاوە”ی  ــەی “هەڵوەش ــۆرەی بەڵگ ــووە، بەوج ــڕ نەب ــەم بنجب ــەدەی حەڤدەی ــە س ل
چاخەكانــی ناڤینــی ئەوروپــا “بــە مۆدێلێكــی نائەوروپایــی” مەزەنــەی دەكات.244بــە 
هیــچ جــۆرێ، هیــچ جــۆرە زانیارییەكــی مێژوویــی لە ســەر هەرێمــە نائەوروپاییەكان 

242. هەمان سەرچاوە لە پەراوێزی 84 دا.
243. Hajnal، “European Marriage Patterns in Perspective” (1965)، p. 101.
244  - Hajnal، ”European Marriage Patterns in Perspective“ )1965(، 
p. 134.
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ــۆن  ــای ك ــوان ئەوروپ ــە نێ ــەراورد ل ــوزەرا ب ــێوەیەكی گ ــە ش نەخســتۆتە روو و ب
ــارە كۆتــی تیــۆری  ــە ســەدەی بیســتەمدا دەكات. دی و ناوچــە نائەوروپاییــەكان ل
گەلــێ روونــە: مۆدێلــە نائەوروپاییــەكان “تەقلیــدی” و هەمیشــەیین و بۆیە دەبینین 
بــەراورد لــە نێــوان ئەوروپــا لــە ســەدەی حەڤدەیــەم، لەتــەك ئاســیا و ئەفەریقیــا 

لــە ســەدەی بیســتەمدا گەلــێ بەجێیــە.245

ئــەو گریمانــە لــە ســەر مۆدێلــە بــێ هاوتــا ئەوروپایییەكــە، بــۆ هاوســەرگیریی 
درەنــگ وەخــت و تێكــڕای نزمــی هاوســەرگیری خێــرا و لــە ســەر ئاســتێكی 
فــراوان لەتــەك تیــۆرە گشــتگرترەكەی “پەرجــووی مێژوویــی ئەوروپایــی”دا ئاوێتــە 
كــراوە. لەتــەك نەبوونــی بەڵگــەدا، گریمانەكــە بــۆ ســەردەمی چاخەكانــی ناڤیــن 
ــە  ــت “ب ــاڵی 1977دا دەڵێ ــە س ــێ ل ــتون، كات ــس س ــی لۆران ــەوە و بەپێ گێڕدرای
جــۆرێ ســەلمێنراوە، هیــچ بوارێــك بــۆ گومــان نەهێڵێتــەوە”، لــە زۆربــەی باكــووری 
خۆرئــاوای ئەوروپــادا، چینــە مامناوەندییــەكان و نزمــەكان “بــە شــێوەیەكی بەرچاو 
درەنــگ هاوســەرگیرییان دەكــرد، رێــك لــە ســەدەی پانزەیــەم و بــەدواوە...
گەلــێ جــار ئــەو هاوســەرگیرییە درەنــگ وەختــە، بریتییــە لــە ســیفەتێكی 
بــێ هاوتــا و سەرئاســای شارســتانیی ئەوروپایــی، لــە باكــووری خۆرئــاوای 
ــاو”  ــێوەیەكی بەرچ ــە ش ــەی “ب ــی وش ــن تێبین ــوەرەكەدا”.246لێرەدا دەتوانی كیش
ــەك ئەوەیشــدا،  ــن، لەت ــەراوردی بكەی ــدا ب ــت لەتەكی ــێ شــتێك هەبێ ــن، كات بكەی
هیــچ زانیارییەكــی مێژوویــی لــە ســەر ناوچــە نائەوروپاییــەكان پێشــكەش نــاكات. 
ــە  ــی ل ــدۆ - ئەوروپای ــە كۆمەڵگــەی گوندنشــینی ئین ــە ل ــەم مۆدێل ــان ئ ــكل م مای

245. هاجنــال لــەو بڕوایەدایــە، زانیاریــی هاوچەرخانــەی لــە ســەر ناوچــە نــا ئەوروپییــەكان هەیــە، وەلــێ بــە ســادەیی 

پێشــنیاز دەكات كــە زانیارییــە مێژووییــەكان بــە روونیەكــی زیاتــر راوبۆچوونەكــەی ئــەو دەســەلمێنن، ئەویــش لەبــەر 
ئــەوەی مۆدێلەكانــی خێزانــی نائەوروپیــی نــوێ بــە بۆچوونــی ئــەو بــە ئاقــاری مۆدێلــە ئەوروپییەكانــدا دەگۆڕێــن، واتــە 
بــەرەو ئــەوە دەچــن ببــن بــە ئەوروپــی. كاتــێ »گشــت راســتكردنەوەكان لــە ســەر زانیارییــەكان دەخەینــە روو، ئــەوا 

بــێ گومــان دەتوانیــن لــە ســەر گشــتاندنە بنەڕەتییەكــەی خۆمــان بمێنینــەوە«
European Marriage Patterns in Perspective،” 1965، p. 106.
246. Stone، The Family، Sex and Marriage in England 1500-1800 (1977)، p. 509.
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ــە  ــت رەنگ ــوادارە و دەڵێ ــرۆن هی ــیا ك ــەوە. باتریش ــڕ دەكات ــنیندا چ ــی ئاس چاخ
ســیفەتێكی ژەرمەنیــی كــۆن بێــت. ئیریــك جۆنــز پێیوایــە، ســێ یــان چــوار هــەزار 
ســاڵێك بــۆ دواوە دەگەڕێتــەوە. ئێســتا ماكفارلیــن پێیوایــە رەگوڕیشــاڵی لــە 
“ئاوێتەیەكــی تایبەتــی مەســیحایەتی و نەرێتــە ژەرمەنییــەكان”247دا هەیــە و شــتی 

ــە. ــێ كۆن ــە ئەوروپــادا گەل ــارە مۆدێلەكــە ل ــە یــەك وشــە، دی ــەم بابەتــە. ب ل

ــای  ــە. ئەوروپ ــەن گرنگ ــان تەم ــژووەكان ی ــەوە پرســی مێ ــە دڵنیایی ــارە، ب دی
ــەورەدا  ــی گ ــە وەرچەرخان ــرەوە، ب ــەم و دوات ــە ســەدەی حەڤدەی ــاوا هــەر ل خۆرئ
ــەی  ــی تێكڕاك ــەرگیری و دابەزین ــاڵی هاوس ــی س ــرێ دواكەوتن ــت و دەك رەتدەبێ
ــی  ــە و نەبوون ــەوە: جوڵ ــە راســتییە نوێكان ــەك ل ــە هــۆی ژمارەی راڤــە بكرێــت، ب
ــەوارە  ــر ئاس ــاریبوون و دوات ــارۆدان و بەش ــۆی گەم ــە ه ــەكان ب ــامان و موڵك س
دیمۆگرافی و كۆمەاڵیەتییەكانی شۆڕشــی پیشەســازییەوە. تا ســەدەی شــانزەیەم، 
ــەم  ــەر ئ ــێ ئەگ ــاژاوە. وەل ــە ئ ــوو ل ــادا پڕب ــاوای ئەوروپ ــە خۆرئ ــەك ل ــا رادەی ت
مۆدێلــی هاوســەرگیرییە بــەر لــە 1492 دەركــەوت، بــەر لــەوەی ئــەو ئەســتەنگانە 
ــراو،  ــی” دیاریك ــی ئەوروپای ــەر “مۆدێل ــە س ــە ل ــرێ قس ــە دەك ــەون، كەوات دەربك
ــە  ــن. بەڵك ــی” بكەی ــان “تەقلیدی ــە پیشەســازی” ی ــەر ل ــی “ب ــێ مۆدێل ــەك تەن ن
ــات  ــراوەكان بونی ــە رێكخ ــۆ گۆڕانكاریی ــرێ تیۆرێكــی ســەدەمكاریی گشــتی ب دەك

ــی”. ــووی ئەوروپای بنێین:”پەرج

دواتــر، چەندیــن گریمانــی دیكــەی خرایــە ســەر. هــەر لــە دێــر زەمانــەوە زانراوە، 
خێزانــە ئەتۆمییــەكان و خێزانــەكان كــە دوو هاوســەرەكە لــە ناوچــە دوور و 
ــە ســیفەتەكانی ئەوروپــای  ــوو ل ــن، یەكێــك ب ــان دەژی ــە دایكوباوكی ــڕاوەكان ل داب
ــدا و ئــەوە بــە ســیمای تازەگــەری هەژمــار دەكرێــت.  ــە ســەدە نوێكان ــاوا ل خۆرئ

247. Mann، The Sources of Social Power (1986)، p. 408. Pre-Industrial Societies (1989)، p. 152، 
Jones، The European Miracle (1981)، pp. 15-16. Macfarlane Marriage and Love in England: Modes of 
Reproduction 1300-1840 (1986).
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ئــەوە لەتــەك تیــۆری ئایدیالــی نوێكردنــەوەدا دەگونجێــت: دەبــوا ئــەم پرۆســەیە 
خێزانــی بــاڵوی بكردایــە بــە خێزانــی بچــووك. وەلــێ ئێســتا مێژوونووســانی 
ــە  ــەوەی ك ــی و ئ ــی ناوك ــە خێزان ــەن ك ــەوە دەك ــاس ل ــی ب ــووی ئەوروپای پەرج
ــە  ــێك ل ــە بەش ــە ل ــتەجێن، بریتیی ــوكاریان نیش ــە كەس ــوێنە دوورەكان ل ــە ش ل
دی  )الســلیت(248جارێكی  هاوتــا  بــێ  ئەوروپایــی”ی  خێزانیــی  “سیســتمێكی 
ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، ســەرچاوەی ئەمــە لــە رووی مێژووییــەوە كۆنــە. هەروەهــا 
جەخــت دەكــەن لــەوەی نائەوروپاییــەكان ئــەم مۆدێانەیــان نییــە. لــە راســتیدا، 
چەندیــن بەڵگــەی بــاش هەنــە كــە خێزانــی ناوكــی لــە چەندیــن بــەش لــە ناوچــە 
نائەوروپاییەكانــدا باوبــووە. تۆبیــر زانیارییەكانــی باكــی شــرۆڤە كــرد و بینــی كــە 
پتــر لــە 60% لــە خێزانــە گوندنشــینەكانی چیــن خێزانــی ناوكــی بوونــە، ئەویــش 
ــێ  ــن، وەل ــی نی ــی مێژووی ــتەمدا.249ئەوانە زانیاری ــەدەی بیس ــەرەتاكانی س ــە س ل
ــزان و شــتگەلی  ــە خێ ــەوە، ســەبارەت ب ــۆری نوێكردن ــی تی ــن بەپێ پێویســتە چی
زۆری دیكــە “تەقلیــدی” بێــت. بەڕاســتی، تێكەڵكردنێكــی بــاو لــە نێــوان چەمكــی 
خوێــن یــان “خزمایەتــی” لــە چینــدا و لــە نێــوان بیرۆكــەی خێزانــی بــاڵودا هەیــە 
- كــە ڤیبــەر پەخشــیكرد - خێزانــە گــەورە درێژبــووەوەكان لــە ئەمەریــكای التینــدا 
ــت،  ــار دەكرێ ــۆز هەژم ــە ئاڵ ــاڵو ب ــی ب ــن، خێزان ــو چی ــش وەك ــە هیندی ــن. ل باونی
ــە كەســوكاریان  ــەو هاوســەرانەی دوور ل ــی چەمكــی “ئ ــۆی ئاڵۆزی ــە ه ــش ب ئەوی
ــتكردنی  ــۆ دروس ــوێنێك ب ــی ش ــدا، فەراهەمكردن ــی بچووك ــە گوندێك ــن” )ل دەژی
ــتەجێبوون  ــوان نیش ــە نێ ــەی ل ــەو پێوەندیی ــار ئ ــدێ ج ــەیە( و هەن ــوو كێش خان
ــی  ــرێ خانوویەك ــە دەك ــوو ك ــت دەب ــی زۆردا دروس ــوێ و زەوی ــوێنێكی ن ــە ش ل
بچووكــی لــە ســەر دروســت بكرێــت. تێكەڵییەكــی دیكەیــش لــە پێوەندیــی نێــوان 
خێــزان )و یــان هاوبەشــی(ی بــاڵو و لــە نێــوان مافــی میراتــی و هێــز و جووڵــەدا 

248. Laslett، “The European Family and Early Industrialization” (1989). 
249. Taeuber، “The Families of Chinese Farmers” (1970)، pp. 63-86.
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ــۆ ئەوروپــا دەگەڕێینــەوە،  ــدا ب ــە هەمــان كات ــەوەی لەوەیــش زیاترە250ل ــە و ئ هەی
دەبینیــن مۆدێلــی ئــەو خێزانــەی دەبــوا ناوكــی بێــت و بــۆ نیشــتەجێبوون بــۆ دوور 
دەڕوات، ســەبارەت بــە چاخەكانــی ناڤیــن، پرســیاریی جدیــی زۆر رووبــەڕووی ئــەم 
مۆدێلــە دەبێتــەوە. )تــا دێــر وەختــێ بــەر لــەوە، بیرۆكــەی مۆدێلــی بــێ هاوتــا، 
ــرا  ــراون دادەن ــان لێك ــۆن و گوم ــەی ك ــی دیك ــە فیكرگەل ــەر ب ــی و س ــە خەیاڵ ب
ــە  ــە ســەر هــۆزە ژەرمەنیی ــدەدا باســكران - ل ــەم بەن ــە ســەرەتای ئ ــەی ل - ئەوان
كۆنــەكان و بــێ هاوتاییــان و توانســتیان بــۆ پێشــكەوتن و شــتی لــەو بابەتانــە(. 
مۆدێلەكانــی نیشــتەجێبوونی هاوســەرگیری لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، گوزارشــیان لە 
ــەكان و ســامانەكان(  ــی موڵك ــو بودجەكان ــرد )وەك ــام دەك ــی خ رێســاكانی زەوی
پتــر لــە رێســاكانی كۆیایەتــی و بەكرێگرتنــی نائاســوودەدا، بۆیــە پێویســت بــوو 
ــە هەرێمــە شارســتانییەكانی  ــاوازەكان، ل ــە نێــوان جــۆرە جی ــن، ل ــاوازی بكەی جی
ــوو )وەكــو  ــە دەرەوەی كێڵگــەكان ب ــدا ل ــێ كــە كاركــردن تیایان وەكــو ناوچەگەل
ناوچەگەلــی خــوری لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئینگلتــەرە( و ئــەو جۆرانــەی كــە 
ســیفەتی “ســنوور”یان هەیــە و شــتی لــەم بابەتــە. نیشــتەجێبوونی فەرهەنگــی، لە 
ســایەی بارودۆخــی شــتێك هەیــە، داوامــان لێــدەكات پرســیار بكەیــن ســەبارەت بــە 
چەمكــی مۆدێلــی هاوســەرگیریی ئەوروپاییــی خۆرئاوایــی دانەبڕاو.251وەلــێ پێدانــی 
ــۆ  ــت، ب ــەك هەبێ ــاكات بنەمای ــا وا ن ــاوای ئەوروپ ــۆ خۆرئ ــتاندن ب ــیفەتی گش س
ئــەوەی مۆدێلــە ئەوروپایییەكــە لــە رووی مێژووییــەوە بــە بــێ هاوتــا دابنێیــن.252

         Freedman، Chinese Lineage and Society (1966)، p. 49.:250. بڕوانە

251. بە نموونە، بڕوانە:
Handler “Review of Macfarlane، A., Marriage and love England” (1989), Hilton, “Individualism 
and the English Peasantry” (1980)، Kertzer، “The Joint Family Household Revisited: Demographic 
Constraints and Household Complexity in the European Past” (1989), and Berkner, “The Use and 
Misuse of Census Data for the Historical Analysis of Family Structures” (1975), and “The Stem Family 
and the Developmental Cycle of the Peasant Household” (1989).
ــژەران  ــە توێ ــێ] ل ــە “[گەل ــەوە ك ــە، G. Lee, “Comparatives” (1987)، p. 65 روونیدەكات ــە، بڕوان ــە نموون 252. ب
جەخــت دەكەنــەوە كــە زۆربــەی خێزانــەكان لــە هــەر كۆمەڵگەیەكــدا، هەمیشــە پشــتیان بــە خێزانــی ناوكیــی بچــووك 

ــووەوە گەورەكانیــان پــێ باشــترە”. ــە درێژب بەســتووە، بــێ رەچاوكردنــی فاكتــەرە فەرهەنگییــەكان كــە خێزان
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لــە كۆتاییــدا، دەبینیــن مۆدێلەكــە بــە نەخــش و نیــگاری چنــراو رازێنراوەتــەوە. 
ئیدعــای ئــەوە دەكــرا، مۆدێلــە بــێ هاوتــا ئەوروپایییەكــە، تەنــێ پرســێك نییــە 
بــۆ گواســتنەوەی شــوێنی نیشــتەجێبوون و خێزانــە ناوكییــەكان و تەمــەن و 
تێكــڕای هاوســەرگیری. هاوســەرگیری لــە خۆرئــاوای ئەوروپــادا، لــە ســەر بنەمــای 
خۆشەویســتی بەرپابــوو. لــە شــوێنەكانی دیكــەدا، هاوســەرگیری هەمیشــەیی بــوو. 
ــەری،  ــە تازەگ ــەر ل ــای ب ــە ئەوروپ ــارە هاوســەرگیریی هەمیشــەیی ل ــێ وادی )وەل
بــەر لــە ماوەكانــی جموجــووڵ و پشــێویی كۆمەاڵیەتــی بنەمــا بــووە. دیــارە، ئــەو 
چەمكــەی لێــرەدا مەبەســتە، بریتییــە لــەوەی كــە هاوســەرە نائەوروپاییــەكان، بــەر 
ــەوەی بخرێنــە پرۆســەی هاوســەرگیرییەوە، بــە یەكــدی نامــۆن، بــە الیەنگیــری  ل
دادەنرێــت لــە مــاوەی كۆلۆنیالیســتی و ئــەوە بە هەنــدێ لە هەڵوێســتە فەرهەنگییە 
ــە  ــەم باســەدا، ب ــراوە. خۆشەویســتیی رۆمانســییانە ل نائاســاییەكان پاڵپشــتی ك
ــە تایبەتمەندییەكانــی ژیریــی ئەوروپایــی دادەنرێــت، چونكــە هاوســەرە  یەكێــك ل
ــەوە  ــەوە ئیدعــای ئ ــە(. دوای ئ ــەكان دڵداربوون ــەكان وەكــو ئەوروپایی نائەوروپایی
كــرا، خێزانــی ئەوروپاییــی خۆرئــاوا، لەبــەر ئــەوەی ناوكییــە، ئــەوا جۆرێكــی بــێ 
ــە  ــە خێزان ــە ك ــرەدا ئەوەی ــە لێ ــت. تیۆرەك ــەم دەهێنێ ــێتی بەره ــە كەس ــا ل هاوت
ئەوروپایییــە ناوكییــەكان، هەردەبــێ رەفتــاری تاكەكەســی و كێبەركێــی هەڵپەكەر، 
ــدا بهێنێــت. هەروەكــو پێشــتر  بــۆ دەســتەبەركردن وەلــێ ســۆزدار بــە دوای خۆی
ــە روو،  ــۆن دەخەن ــینی ك ــی گوندنش ــۆ ماڵ ــەك ب ــز وێنەی ــان و جۆن ــان، م گوتم
ــە  ــەوەی بریتییــە ل ــە قوواڵیــی دارســتاندا، ب ــزل و جریتل253ل وەكــو ماڵەكــەی هان
ســەرچاوەی مێژوویــی بــۆ ئــەم مۆدێلــە تاكەكەســییە. وەلــێ ماكفارلیــن كــە رەنگــە 
توندڕەوتریــن شــێوەكانی تیۆرەكــە بخاتــە روو )دیــارە هاوڕێكانــی رەخنەیــان 
لێگــرت، نــەك بــە هــۆی تیۆرەكەیــەوە، وەلــێ بــە هــۆی ئیدعایــەوە كــە لــە 

253. هانــزل و جریتــل: یەكێكــە لــە چیرۆكــە ئەڵەمانییــە میللییــەكان، بــاس لــە داســتانی دوو منداڵــی دارەوانێــك دەكات 
كــە هاوســەرەكەی قەناعەتــی پێــدەكات لــە ترســی برســێتی، دوو منداڵەكــە لــە دارســتانەكەدا جێبهێڵێت.
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بنەڕەتــدا، بــە ســەر ئینگلیزەكانــدا جووتدەبێــت( ئیدعــای ئــەوە دەكات، خێزانــی 
ئینگلیــزی لــە ســەرەتاكانی چاخەكانــی ناڤینــدا، كەســێكیان بەرهەمهێنــا كــە 
ــان  ــدا( هەم ــە جەوهەری ــە )ل ــوو ك ــاری ب ــی و رەفت ــی ســیفەتگەلی دەروون خاوەن
ســیفەتەكانی كەســێتیی ســەرمایەدارییە بەالی ڤیبەرەوە و زریزە ســەدەمكارییەكە 
ــە دابونەرێتــە خێڵەكایەتییــەكان و ئاییــن و خێــزان و  بــەرەو پێشــەوە دەڕوات، ل
ــارە  ــەرمایەدارییەوە )دی ــەرەتاكانی س ــێتیی س ــە كەس ــێتی و ل ــی كەس ــە خێزان ل
ئــەوە خاڵێكــە دواتــر دەگەڕێینــەوە ســەری(. ئــەو باســە لــە بنەڕەتــدا، لــە رێگــەی 
پێكهێنانــی مۆدێلێكــەوە لــەوەی ماكفارلیــن بــە “كۆمەڵگــەی گوندنشــین”ی خــاوەن 
خێزانــی گوندنشــینی و ئەقڵیەتــی گوندنشــینی دادەنێــت. وەلــێ گەلــی ئینگلیزیــی 
گوندنشــینی ســەرەتا، لەتــەك ئــەم مۆدێلــەدا ناگونجێــت. بۆیــە ئــەوان جووتیــار 
نیــن و هەمــان ئــەو ســیفەتە كەســییە گوندنشــینەیان نییــە، لــە جــۆری خێزانــی 
تەقلیــدی و ئەقڵیەتــی تەقلیدی.254هەروەهــا گەلــێ كــەس قســەیان لــە ســەر 
تێگەیشــتنی ماكفارلیــن “لــە ســەر گوندنشــین” هەبــووە، پیاوی مشــەخۆر ناتوانێت 
ــان  ــكان ی ــە ناوچــە نائەوروپایییــە نوێ ــە بێــت كــە ل هەڵگــری ســیفەتەكانی ئەوان
ــە كێڵگەكانــی ئینگلتــەرە  ــە و بۆچوونــی بــە ســەر ئــەوەی تاكــەكان ل كۆنەكاندای
لــە چاخەكانــی ناڤینــدا جووتیارنیــن، بــە هەڵەیەكــی مێژوویــی هەژمــار دەكرێــت.255

ــۆری  ــە تی ــگ ل ــێكی گرن ــە بەش ــا، ب ــێ هاوت ــی ب ــی ئەوروپایی ــۆری خێزان تی
پەرجــووی ئەوروپایــی هەژمــار دەكرێــت، بــەو جــۆرەی ئەمــڕۆ ناســراوە. لــە 
دوو باســی بەرچــاودا بەكاردەبرێــت، یەكــەم: تیــۆری خێــزان و تیــۆری ماڵتــۆس 
یەكدەخــات. دەڵێــت خەڵكــی بەگشــتی لــە ســەر ئاســتێكی ژیــری و پێگەیشــتنی 

254. Macfarlane، The Origins of English Individualism (1978)، chap. 1 and “The Cradle of Capitalism” 
(1988)، p. 344.

255. بە نموونە، بڕوانە:
Hilton، “Individualism and the English Peasantry” (1980) and Handler، “Review of Mcfarlane، A.، 
Mrriage and Love in England” (1989).
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تــەواودا نیــن كــە ئامادەگییــان تێــدا دروســت بــكات، كۆنترۆڵــی رەفتــاری رەگەزیــی 
خۆیــان بكــەن و ژمــارەی منــدااڵن ســنووردار بكــەن، تــا لەتــەك بارودۆخــی بــاو 
لــە بوونــی خــۆراك و شــتی لــەو بابەتــە بگونجێــت. بۆیــە، مرۆڤــە ئاســاییەكان بــە 
ــی دانیشــتوان  ــدا زۆربوون ــاو تیایان ــان ناوبەن ــن، ی ــی بەردەوامــدا رەتدەب قەیرانگەل
قاتوقــڕی و شــەڕو نەخۆشــی لێدەكەوێتــەوە و ژمــارەی نزمــی دانیشــتوان، دوای 
ئــەوە بــەرەو زیادبــوون لــە زاوزێ، جارێكــی دی بــەو ئاراســتەدا دەڕوات. شــتێك 
كــە بنەڕەتــی بێــت، بریتییــە لــە نائەقاڵنــی و پێنەگەیشــتن. خەڵكــی دەبەنگانــە 
رەفتــار دەكــەن، )وەكــو ئــەوەی ماڵتــۆس بــەر لــە 200 ســاڵ گوتی( وەكــو دڕندەی 
ــە  ــن ل ــە رێگەگرت ــە ل ــەم پرۆســەیە، بریتیی ــی ئ ــی مێژووی تەویلەكانن.256دەرەنجام
ــە،  ــە نموون ــان ب ــای بەرهەمهێن ــە تەكنەلۆژی ــەكردنێك ل ــەر گەش ــەكردن. ه گەش
ــر كەمیــی ژمــارەی  ــران، دوات ــر قەی دەبێتــە هــۆی گەشــەكردنی دانیشــتوان، دوات
ــتمان  ــفرەوە دەس ــی س ــە خاڵ ــە ل ــەوە ك ــوێنە دەگەڕێت ــەو ش ــۆ ئ ــتوان، ب دانیش
پێكــرد، دیــارە ئــەوە بازنەیەكــی داخــراوە لــە وەســتان و چەقبەســتن. دیــارە ئــەوە 
یەكێــك لــە هۆكارەكانــی گەشــەنەكردنی كۆمەڵگــە نائەوروپاییەكانە بە شــێوەیەكی 
ــەوە، ئەوروپاییــەكان هەمیشــە  ــە پێچەوان ــان بێــت. ب گشــتی و رەنگــە گرنگترینی
)رەنگــە لــە هــەزارەی پێشــوودا( رەفتارێكــی هۆشــیاریان دەرخســتبێت، ســەبارەت 
بــە دانیشــتوان. ئەمەیــش بڕیارگەلــێ لەخــۆ دەگرێــت، لــە ســەر هاوســەرگیری و 
زاوزێ. هاوســەرگیریی دواتــری بــێ هاوتــای ئەوروپایــی و خێزانــی ناوكی و شــوێنی 
نیشــتەجێبوونی نــوێ و خێزانــی یەكانگیــر بریتییــە لــە دامەزراوەی چــاالك كە بەوە 
ئــەو پرۆســەی هۆشــیاری دروســتكردنی بڕیــار روودەدات. بۆیــە خێزانــی ئەوروپایــی 
ــاوا یاخــود باكــووری  ــە خۆرئ ــان ئەوروپاییــەكان ل ــە ئەوروپاییــەكان )ی رێگــەی ب
256. »وادیــارە، رەنگــە مۆدێلــی رەوێــڵ [تاكــە ســەرەتاییەكان] ســەبارەت بــە [بەپیتــی و مردنــەكان] تــا رادەیەكــی 

  Wrigley، Population and History»ــە ئاژەاڵنــەوە ــەوە دەچێــت كــە دەكــرێ تێبینــی بكرێــت بــەالی گەلــێ ل زۆر ل
ــە نێــوان نەرێتــە  ــە ســەر كۆمەڵگەكانــی راو و چنینــەوە دەنووســێت. “وەســفی پێوەنــدی ل p. 37 ,(1969). ریجلــی ل
كۆمەاڵیەتییەكانــی ئــاژەاڵن و رێكخســتنتی ژمــارەی ئــەو ئاژەاڵنــە” بریتییــە لــە خاڵێكــی گونجــاو بــۆ دەســتكردن بــە 

.)p. 37( ”ــەوەی مرۆڤــی ســەرەتایی توێژین
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خۆرئــاوای ئەوروپــا( دا، چاودێریــی نەشــونمای دانیشــتوان بكــەن و دواتــر ســامانی 
مــژادی كەڵەكــە بكــەن كــە دەكــرێ لــە غەیــری ئــەوەدا بــۆ خۆراكــی منداڵــی زۆر 
خــەرج بكرێــت. ئــەم كەڵەكەبوونــە ســەرەتاییە، بنەمــای گەشــەكردنی بــەردەوام 
بــۆ ئەوروپــا پێكدەهێنێــت. ئــەم تیــۆرە بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان، گەلــێ لــەو 
مێژوونووســانەی پێشكەشــكرد كــە باسوخواســمان لەتەكیانــدا ئەنجــام دا، لەوانــە 
ــن و مان.257هــۆل لــە قســەكردنەكەی  ــلیت، ماكفارلی ــز، الس كــرۆن، هــۆل، جۆن
ــە  ــك ل ــە یەكێ ــوزارش ل ــەوە(، گ ــان هێناوەت ــدێ لەوەم ــدا )پێشــتر هەن خوارەوەی

شــێوەكانی ئــەو تیــۆرە دەكات:

خێزانــی ئەوروپایــی هەمیشــە بچــووك بــووە، درەنگ هاوســەرگیری 
دەكــەن، ناوكــی و ئاســتێكی بەرچــاوی لــە هەســتیاری ســەبارەت بــە 
گوشــاری ماڵتــۆس هەیە...دیــارە فراوانبوونــی ئابووریــی ئەوروپــا بــە 
ــش  ــەداوە، ئەوی ــدی رووین ــی تەقلی شــێوەیەكی بەشــەكی وەكــو چین
ــە هــۆی نەشــونمای  ــدا، ب ــە بەرهەمهێنان ــەوەی چاكســازی ل ــەر ئ لەب
گــەورەوە لــە ژمــارەی دانیشــتوان بەكارنەدەبرا. رێژەی نێــوان ژمارەی 
ــە  ــش ب ــەوە، ئەوی ــە باشــی مای ــەكان ب ــەرە زەویی دانیشــتوان و رووب

هــۆی پاكوخاوێنــی و دیســپلینی خێزانــی ئەوروپایییــەوە.258

تیۆرەكــەی ماڵتــۆس وا بــە مرۆڤــدا دەڕوانێــت بــەوەی دڕندەیــە. وەلــێ تەنانــەت 
ــەی  ــەوا بیرۆك ــە، ئ ــۆس هەی ــەی ماڵت ــە تیۆرەك ــان ب ــەی بڕوای ــەو توێژەران ــۆ ئ ب
ئــەوەی كــە خێزانــی ئەوروپایــی خــۆی لــە كارەســاتەكانی ماڵتــۆس دوور دەگرێــت 

پەســەند نییــە.
257. Crone، Pre-Industrial Societies (1989)، p. 153، Hall، Powers and Liberties: The Causes and 
Consequences of the Rise of the West (1985)، pp. 130-132، Jones، The European Miracle (1981)، 
pp. 3، 13-15، 217-219، 226-227، 231، and elsewhere، Laslett، “The European Family and Early 
Industrialization” (1989)، pp. 235-240، Macfarlane، “The Cradle of Capitalism” (1988)، chap. 14، 
Mann، The Sources of Social Power (1986)، p. 408.
258. Hall، Powers and Liberties (1985)، pp. 130-131.
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رێگــەی دووەم كــە تیایــدا تیــۆری “خێزانــی بــێ هاوتــای ئەوروپایــی” بەكارهات، 
ــەو  ــی ئ ــە هەڵگۆزین ــە ل ــدا: بریتیی ــوو”ی ئەوروپایی ــەكانی “پەرج ــە باسوخواس ل
رێگانــەی لــە رێگەیانــەوە خێزانــی ئەوروپایــی كۆمەڵــێ لــە هەڵســوكەوت و كاری 
ــی  ــە حاڵ ــەش ب ــە ئەوانیــش ب ــا بەرهــەم دەهێنێــت ك ــێ هاوت پێشــكەوتنخوازی ب
خۆیــان پەرجوویــان لێدەكەوێتــەوە. الســیلت بــەم باســە، گــوزارش لــە شــێوەیەكی 

بــاوی بەكارهێنــان دەكات:

ــە  ــت ل ــرس بێ ــی بەرپ ــی ئەوروپای ــتمی خێزانی ــە سیس رەنگ
زنجیرەیەكــی تــەواو لــەو تایبەتمەندییانــەی بــۆ پێشــكەوتنی 
ئابــووری و رەنگــە بــۆ داهێنــان یارمەتیــدەرن. دیــارە بارودۆخــی 
هاوســەرگیری و زاوزێ بــە ســەر هەمــوو تاكەكاندا...زەرورەتــی 
گیانــی  ســەپاند...بۆ  پــارەی  كۆكردنــەوەی  و  پاشــەكەوت 
خێزانــی  سیســتمی  هانــی  دەســتپێوەگرتن،  و  پاشــەكەوت 

دا.259 ئەوروپایــی 

ــەرچاوەی  ــە س ــەوە، ب ــی ناڤین ــە چاخەكان ــەر ل ــی ه ــی ئەوروپای ــە، خێزان بۆی
ســەرەكی بــۆ خەســڵەتە كەســییەكانی ســەرمایەداری دادەنرێــت. دیــارە ئــەوە بــە 
ئاســانی بــڕوای پێناكرێــت، هەروەهــا لەتــەك راســتییەكانی ژیــان )و دەروونناســی(
ی بەر لە 1492دا كۆك نییە. الســلیتیش وەكو ماكفارلین و كەســانی زۆری دیكە، 
بــە هەڵــە گریمانــی ئــەوە دەكات، لــە راســتیدا خێزانــی ئەوروپاییــی نموونەیــی لــە 
چاخەكانــی ناڤینــدا سەرپشــكبووە لــە پاشــەكەوت و كۆكردنــەوەی ســامان و شــتی 
لــەم بابەتــە. ئــەو باسوخواســە ئــەوە دەخوازێــت كــە خێزانــی گوندنشــین خاوەنــی 
ــوودەیی  ــت ئاس ــەك بێ ــەم كرێگرتەی ــان الی ك ــت، ی ــەورەی زەوی بێ ــەری گ رووب
بەهێــزی هەبێــت، تــا كەڵەكەبوونــی ســەرمایە بتوانێــت بەدیبێــت و خاوەنــی زەوی 

259. -Laslett، “The European Family and Early Industrialization” (1989)، p. 237.
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یــان فیــوداڵ بــە فیــڕۆی نــەدات. لــە ئەوروپــای خۆرئــاوا لــە كۆتایــی چاخەكانــی 
ناڤینــدا، ناكۆكییەكــی گــەورە لــە ســەر پلــەی خاوەندارێتیــی زەوی هەبــوو، وەلــێ 
بــە دڵنیاییــەوە، رەفتــاری خێــزان بــەو شــێوەیەی الســلیت وەســفی دەكات، 
ــرێ  ــت و دوای هەرەســهێنانی ناك ــدا باوبێ ــە ســایەی سیســتمی فیوداڵی ــرێ ل ناك
ــارە  ــت. وا دی ــان هەبێ ــدا زەویی ــاران تیای ــە جووتی ــت ك ــوێنگەلێكدا باوبێ ــە ش ل
ــە  ــێت ب ــەیش هەڵدەس ــەم باس ــە ئ ــەك ریزپەڕ.260بۆی ــا ن ــە رێس ــە ل ــەوە بریتیی ئ
گۆڕینــی مێــژوو. دیــارە مۆدێلــی جووتیــاری خــاوەن موڵكــی بچــووك لــە ســەدەی 
ــی  ــۆ چاخەكان ــۆ دواوە ب ــوو، ب ــی ب ــی بازرگان ــی ئەقڵیەت ــە خاوەن ــدا ك هەژدەیەم

ناڤیــن دەگەڕێتــەوە و دەرەنجامەكــە بــە هــۆكار دەبێــت.

ــووە  ــی ب ــی ئەوروپای ــەن: خێزان ــان كار دەك ــە هەم ــە ك باسوخواســی زۆر هەی
ــی  ــەوەی ئەكادیم ــاری توێژین ــە وت ــاوە ل ــەوە ب ــی و ئ ــووی ئەوروپای ــۆی پەرج ه
ئەمــڕۆ و رووبەرەكــە رێگــە دەدات بــە مــن، نموونەیەكــی دیكــە لــە لۆرانــس 

ســتونەوە بهێنمــەوە:

هاوســەرگیریی  مۆدێلــی  لــە  هەیــە،  زۆر  دەرهاویشــتەی 
ــن،  ــەوە بكەی ــی ئ ــە گریمان ــگ وەخــت دەكەونەوە...بەجێی درەن
ئــەم دواكەوتنــە ســەبارەت بــە گەنجــان نكوڵییەكــی دەوێــت بــۆ 
ــەالی  ــەزی ب ــكیی رەگ ــدا خۆڕس ــە كاتێك ــەزی، ل ــدەری رەگ هان
پیــاوەوە گەیشــتە ئەوپەڕی...ئەگــەر بەدواداچــوون بۆ تیۆرەكەی 
ــە  ــان دەگەیەنێت...رەنگ ــە دەمارگیریم ــەوا ب ــن، ئ ــد بكەی فرۆی

260. بڕوانە:
Croot and Parker، “Agrarian Class Structure and the Development of Capitalism: France and England 
Compared” (1985).

ئەم بابەتە و غەیری ئەوە لە كتێبی:
Aston and Philpin، The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Developmment in 
Pre-Industrial Europe (1985).

بە درێژی باسی ئاستی نزمی موڵكیەتی زەوی لە ئەوروپای چاخەكانی ناڤیندا دەكات.
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ــەرز  ــی ب ــەوەی ئاســتی دوژمنكاری ــۆ روونكردن ــە ســوودی ب ئەم
ــی  ــە پشــتی دوژمنكاری ــۆكار ل ــە ه ــەی دەبن ــەو تاقم ــت، ل هەبێ
پاوانخوازییــەوە، لــە دوڵەت/نەتــەوە خۆرئاواییــەكان لــەو كاتەدا. 
هەروەهــا هانــدەری پشــتی پــرۆژە ئابوورییــەكان دەبێــت...
ــن هاوســەرگیری  ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــۆ پاشــەكەوت، ب ــدەدات ب هان
بكــەن، هەروەهــا میكانیزمێكــی كۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی چاالكی 

ــتكرد.261 دروس

هەروەها لە:

رەنگــە بااڵدەســتی لــە ســەر رەگــەز، لــە نێــوان گەنجــە 
و  ئابــووری  و  تونــد  ســەربازیی  دوژمنكاریــی  باڵقەكانــدا، 
ئــارەزووی كاری قــورس و پــرۆژە بازرگانــی و فیكرییەكانــی 

پیاوی خۆرئاوای نوێ راڤە بكات.262  

ــە رووی  ــان ل ــەوەی گەنجەكانی ــەر ئ ــرد، لەب ــان داگیرك ــەكان جیهانی ئەوروپایی
ــوون. ــاكام ب ــەزەوە ن رەگ

رووبەرەكــە مــەودای ئەوەمــان نــادات، راڤەكردنــە جۆراوجۆرەكانــی دیكــە 
بگێڕینــەوە و باســیان بكەیــن كــە بــە پەرجــووی ئەوروپایــی ناودەبرێــت. هەنــدێ لە 
راڤەكاریــی ســەربار لــە راســتاگەلی جۆراوجــۆر لــە بابەتگەلــی دواتــر لــەم كتێبــەدا 
ناودەبەیــن. وەلــێ هیــوادارم باسوخواســەكە لــەم بەنــدەدا، ئــەوەی روونكردبێتــەوە 
ــی و  ــی ئەوروپای ــی و گەل ــەی ئەوروپای ــۆ ژینگ ــە، چ ب ــیفەتێك نیی ــچ س ــە هی ك
فەرهەنگــی ئەوروپایــی، لــە هــەر كاتێكــی بــەر لــە 1492 دا، پێوەندیــی بــە 
ــە  ــدا شارســتانییەكانی دیك ــە كاتێك ــت، ل ــاوە هەبێ راســتیی گەشــەكردنی ئەوروپ

ــەوە. ــێ پێشــكەوتن مابێتن ب
261.  Stone، The Family، Sex and Marriage in England، 1500-1800 (1977)، pp. 53-54.
262. Stone، The Family، Sex and Marriage in England، 1500-1800 (1977)، p.652.
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هــەوڵ دەدەم لــە دوو بەنــدی دواتــردا، ئــەوە روون بكەمــەوە كــە چۆن پێویســتە 
پرســیار بــە شــێوازێكی جیــاواز دابڕێژرێــت و بــە رێگەیەكــی دیكــە وەرامبدرێتــەوە. 
ــە 1492دا  ــەر ل ــەی ب ــەك شارســتانییەكانی دیك ــەراورد لەت ــە ب ــا ب ــارە ئەوروپ دی
رانەپەڕیــوە. رێنیسانســی ئەوروپــا دوای 1492 گــوزارش لــە ســیفەتێكی تایبــەت 
ــە ســەدەی  ــۆی كۆلۆنیالیســتی ل ــە ه ــێ ب ــاكات، وەل ــەكان ن ــێ ئەوروپایی ــە تەن ب

شــانزەیەم و دواتریــدا، ســامانێكی گــەورەی بــۆ هــات.
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       بەندی سێیەم        
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بەر لە 1492

لەم بەندە و بەندی دواتردا، باسەكەم لە سەر سێ گریمانە چەقدەبەستێت:

1. بــەر لــە 1492 لــە ناوچەگەلــێ لــە ئەوروپــا هەروەهــا لــە ناوچەگەلــێ لــە ئاســیا 
ــوو.  ــەرمایەداری هەب ــەری و س ــتەی تازەگ ــە ئاراس ــەكردن ب ــادا، گەش و ئەفەریقی
پرۆســەی سیاســی لــە ســەر نیــوەی گــۆی زەوی، بریتــی بــوو لــە گۆڕانــكاری لــە 
كۆمەڵگــەی بــەر لــە ســەرمایەداری، واتــە لــە كشــتوكاڵیی چینایەتییــەوە، بــەرەو 
كۆمەڵگــەی شــێوە ســەرەتایی ســەرمایەداری. هیــچ شــتێك نەبــوو پەیوەســتبێت 
بــە مەبەســتگەراییەوە، جــۆرێ لــە خەباتــی گەشــەكاری نەبــوو، بــەرەو ئامانجێكــی 
ــادەیی  ــە س ــن ب ــەرمایەداری. م ــەی س ــە كۆمەڵگ ــە ل ــە بریتیی ــراو ك لەچارەنووس
بــاس لــەوە دەكــەم، ئــەوەی لــە ئەوروپــادا رووی دا، لــە چەنــد بەشــێكی 
پەرشــوباڵوی نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویشــدا رووی داوە. وشــەی “فیودالیــزم” 
ــە  ــا و ل ــە ئەفەریقی ــەكان، ل ــتوكاڵییە چینایەتیی ــە كش ــفكردنی كۆمەڵگ ــۆ وەس ب
ــە  ــۆم دەخەم ــی خ ــەم )هۆكارەكان ــەكار دەب ــا ب ــە ئەوروپ ــا ل ــیادا و هەروەه ئاس
روو كــە بەمجــۆرە ئــەم وشــەیەم بەكارهێنــاوە(. ئــەم شــێوازەی كــە دواتــر 
دەركــەوت بــە “بــەر لــە ســەرمایەداری” ناودەبــەم. رەنگــە لــە 1492دا، شــێوەی 
كۆمەاڵیەتیــی فیوداڵــی بووبێــت كــە كۆنترۆڵــی پتــر لــە نیــوەی هــەر كیشــوەرێك 
لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی كردبێــت. ســێنتەرەكانی بــەر لە ســەرمایەداری 
ــەی  ــە رێگ ــن و ل ــە ســێ كیشــوەرەكەدا دەردەكەوت ــدە ل ــی پەراكەن ــە ناوچەگەل ل
ــی  ــا خۆرهەاڵت ــا و ت ــا باشــووری ئەفەریقی ــاوە ت ــاوای ئەوروپ ــە خۆرئ تۆڕێكــەوە ل

ــەوە بەسترێنیسانســەوە. ــووەوە، پێك ــژ دەب ئاســیا درێ

ــێ دوای 1492  ــدا، كەم ــۆی زەوی ــوەی گ ــتی نی ــەر ئاس ــە س ــتمە ل ــەم سیس 2. ئ
ــە هــۆی ســامان و هێــزەوە كــە ئەوروپاییــەكان  ــە هەڵوەشــانەوە، ب دەســتیكرد ب
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لــە ئەمەریــكادا دەســتەبەریان كــرد. ئەمەریــكا لــە بــەردەم ئەوروپاییەكانــدا شــكا، 
نــەك لــە بــەردەم ئاســیاییەكان یــان ئەفەریقیاییەكانــدا، ئەویــش بــە هــۆی پێگــەی 
ئەوروپــا لــە ســەر گــۆی زەوی، نــەك بــە هــۆی بااڵدەســتیی ئەوروپــا لــە ئاســت 

یــان تێكــڕای گەشــەكردن یاخــود “دەرەتانــی” گەشــەكردندا.

3. هاتنــی بەلێشــاوی ســامان بــۆ ئەوروپــا، لــە كەڵەكەبوونــی كۆلۆنیالیســتەكان لە 
ئەمەریــكا و دواتــر ئاســیا و ئەفەریقیــاوە بــوو. ئــەوە هێزی ســەرەكییە كە راســتیی 
گۆڕانــی ئەوروپــای خێــرا بــۆ كۆمەڵگەیەكــی ســەرمایەداری راڤــە دەكات و راســتیی 
ــا  ــە ئاســیا و ئەفەریقی ــە ســەرمایەداری ل ــەر ل ــی ب ــەوەی نێوەندەكان ــەر ب تەواوك
ــان لەدەســت  ــی و رەهــای خۆی ــر گرنگیــی رێژەی ــەرەو هــەرەس رۆیشــتن و دوات ب
ــە ناوچەكانــی دیكــەدا دەســتیپێكرد.  ــە ئەوروپــا و دواكەوتــن ل دا. گەشــەكردن ل
ــۆكاری  ــە ه ــەو كیشــوەرەدا، ب ــە ل ــوون ك ــی هەب ــی ئەوروپای پرۆســەگەلی ناوخۆی
گرنگــی گــۆڕان و گەشــەكردن دادەنرێــن، وەلــێ پرۆســەی بنەڕەتــی كــە ئاگرەكــەی 
خۆشــكرد و پرۆســەی وەرچەرخانــی بــە بەردەوامــی بــەرەو پێشــەوە دەبــرد، 

بریتییــە لــەو ســامانەی لــە كۆلۆنیالیســتەوە هێنرابــوو.

ــدی  ــی بەن ــێ بابەت ــدە، وەل ــەم بەن ــی ئ ــە بابەت ــە ل ــەم بریتیی ــەی یەك گریمان
چــوارەم بریتــی دەبێــت لــە گریمانــەی دووەم و ســێیەم.

هەرگیــز ناتوانــم راســتیی ئــەم گریمانانــە بســەلمێنم. بــە ســادەیی بڕێكــی زۆر 
لــە بەڵگــە دەخەمــە روو كــە پاڵپشــتی لێدەكــەن و روونــی دەكەمــەوە كــە چــۆن 
ــردا  ــە تیۆرێكــی یەكانگی ــە، ل ــی دیك ــەك راســتییە زانراوەكان ــە، لەت ــەو گریمانان ئ
دەگونجێــن. دیــارە ئــەوە ئــەو تیۆرەیــە كــە پێشــنیازی دەكــەم و بریتییــە 
لــە تیۆرێكــی لۆژیكــی، ســەبارەت بــە “بەڵگەهێنانــەوە بــۆ راســتی”، لەتــەك 
رەچاوكردنــی ئــەو بەڵگانــەی دەیانزانــم و بــڕی باسوخواســە درێــژەكان كــە دەكــرێ 
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لــەم بەنــدەدا ســیخناخیان بكەیــن. هەنــدێ بەشــی ئــەم باســە )وەكــو گەشــەكردنی 
ئەفەریقیــای بــەر لــە 1492( چاوئەنــدازی دەكرێــت، لــە ســەر ئاســتێكی فــراوان، لــە 
ئاســتی ئــەو بەڵگانــەی لەبەردەســتماندان، ئەویــش بــە بۆچوونــی مــن، چونكــە ئــەو 
راســتییانەی پێویســتمان پێیــان هەیــە تــا جەخــت بكەیــن، یــان ئــەو بەشــانە لــە 
باســەكە رەتبكەینــەوە كــە تــا ئێســتا لەبەردەســتماندا نیــن و بــە بایەخپێدانــەوە 
بــە دوایانــدا نەگــەڕاون، لەالیــەن توێژینــەوەی ئەكادیمــی لــە بــواری تیــۆری 
باڵوبوونــەوەدا. وەلــێ الیەنــی گــەورە بریتــی دەبێــت لــە چاوئەندازیــی بونیاتنــراو 
لــە ســەر بنەماگەلــی هەســتگەرایی بەهێــز. وێــڕای ئــەم بەڵگەیــە، بەڵگەیەكــی دیكە 
هەیــە، لــە بەنــدی پێشــوودا خرایــە روو، دژی دژە تیــۆرەكان كە نكوڵــی لە گرنگیی 
ناوچــە نائەوروپاییەكانــی بــەر لــە 1492 و دواتــری دەكــەن. ئەمەیــش رووبەرێكــی 

بــۆ باســكردنی ئــەو بابەتانــەی رەخســاندین كــە لــەم بەشــەدا دەیخەینــە روو.

دۆخی جیهان لە چاخەكانی ناڤیندا

بــەر لــە 1492 شارســتانییەكان لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا و ئەوروپــادا، لــە چەندین 
ــوون.  ــەوە لێكچووب ــن الیەن ــە چەندی ــێ ل ــوون، وەل ــاواز ب ــدی جی ــە یەك رووەوە، ل
پێموایــە خاڵەكانــی جیــاوازی لــە گەشــەكردنی فەرهەنگیــدا، گرنگییەكــی ئەوتۆیــان 
نەبوو.263لــە بەنــدی دووەمــدا، ژمارەیــەك لــەو تیۆرانــەم گێڕایــەوە كــە ئیدعای ئەوە 
دەكــەن، ژمارەیــەك لــە جیاوازیــی تایبــەت لــە نێــوان ئەوروپــا و شارســتانییەكانی 
دیكــەدا هەیــە و ئەوەیــە كــە رێنیسانســی بــێ هاوتــای ئەوروپــا راڤــە دەكات، مــن 
هەوڵمــداوە ئــەوە بخەمــە روو كــە ئــەو تیۆرانــە قەناعەتپێكــەر نەبــوون. لــە باســی 
خــوارەوەدا، مامەڵــە لەتــەك هەنــدێ لــە بەشــەكانی فەرهەنگــی یەجــگار گرنــگ و 
ژینگــە دەكــەم، ســەبارەت بــە پرۆســەی گەشــەكردنی فەرهەنگــی و هەروەهــا هــەوڵ 
ــدی یەكــەم،  ــە بەن ــم، بڕوان ــەوەی دەســتەواژەی »گەشــەكردنی فەرهەنگــی« بەكاردەهێن ــە ب ــە ب ــەوەی تایبەت 263. ئ

ــزی 16. پەراوێ
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دەدەم ئــەوە روون بكەمــەوە كــە مۆدێلەكانــی ئەوروپــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، بــە 
شــێوەیەكی جــدی لەوانــەی دی جیــاواز نەبوونــە كــە لــە شارســتانییەكانی دیكــەدا 
هەبــوون. باســی ئــەوە دەكــەم، ئەمڕازەكانــی بەرهەمهێنــان و پێكهاتــەی چینایەتــی 
ــی زۆر،  ــا رادەیەك ــتانیبوون، ت ــوێنەكی و بەشارس ــۆڕی ش ــتمەكانی ئاڵوگ و سیس
لــە نێــوان گەلــێ لــە شارســتانییەكاندا لێكچووبــوون، ئیتــر بــە رێگەگەلــی لێكچــوو 
گەاڵڵەبــوون و تــا رادەی ئــەوەی لــە ســەر ئاســتی نیــوەی گــۆی زەویــدا، بریتــی 

بــوون لــە بەشــگەلێ لــە پرۆســەیەكی بــاو.

ــە كۆمەڵگــەی چینایەتیــی  ــە 1492، زۆربــەی مرۆڤایەتــی ل ــەر ل ــە ســەدەی ب ل
كشــتوكاڵیدا دەژیــان. زۆربــەی زۆری خەڵكــی لــەو كۆمەڵگانــەدا جووتیــار بــوون، 
ئەوەیــان بەرهــەم دەهێنــا كــە پێــی دەژیــان، هەروەهــا ناچــار دەبوون بەشــێكی زۆر 
لــە بەرهەمەكەیــان )یــان كارەكەیــان یاخــود داهاتــی داراییــان( رادەســتی چینێــك 
لــە دەســتەبژێرەكان یــان چینــی دەســەاڵتدار بكــەن، ئەمەیــش بریتییــە لــە چینێك، 
گەلــێ جــار ئیدعــای مافــی خــۆی لــە زەویدا كردووە و هەمیشــە هێزی راســتەقینە و 
فەرمــی بــە ســەر جووتیارانــدا هەبــووە. ئەوەی لێرەدا وەســفم كرد، بــەوەی بریتییە 
لــە شــێوازی بەرهەمهێنــان، بریتییــە لــە كۆمەڵێكــی تێكهەڵپــژاو لــە ســیفەتەكان، 
ــرەكان  ــژادی )ئامێ ــی م ــو زەوی و فەرهەنگ ــی وەك ــەرچاوە مژادییەكان ــە س لەوان
ــكردن  ــان و دابەش ــە بەرهەمهێن ــوو ل ــزی كاری بەكارهات ــان( و هێ و لێكچووەكانی
و رێســا كۆمەاڵیەتییــەكان كــە كۆنترۆڵــی ســامانە مژادییــەكان و دابەشــكردنی 
ــی  ــە چاخەكان ــا ل ــە ئەوروپ ــێ ل ــە دەكات. وەل ــیفەتگەلی دیك ــان و س بەرهەمهێن
ناڤینــدا، ئــەم شــێوازە لــە بەرهەمهێنــان بــە »فیوداڵــی« ناودەبــرا. دیــارە ئــەوە 
بەشــێكە لــە چەمكێكــی گەورەتــر، بریتییــە لــە »كۆمەڵگــەی فیوداڵــی«. یەكێــك 
لــە ســیما گرنگەكانــی كۆمەڵگــەی فیوداڵیــی ئەوروپایــی بریتــی بــوو لــە سرووشــتی 
دەوڵەتــەكان و هێــزی سیاســی. ئاماژەیەكــی دی بریتــی بــوو لــە فەرهەنگــی چینــی 
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خــاوەن زەوییــەكان بــە نازناویــان و ســوارچاكییان و شــتی لــەو بابەتــە. ســێیەمیان 
ــەكان  ــە هەرێم ــدێ ل ــە هەن ــە، ل ــاری كۆیل ــی سیســتمی جووتی ــە گرنگی ــە ل بریتیی
ــە،  ــەو ئاماژان ــتی( ئ ــاڵ هاوتەنیش ــە هەرح ــان ب ــای )ی ــێ بنەم ــدا. وەل و ماوەكان
بریتــی بــوو لــە راســتیی گشــتیی فیودالیــزم، وەكــو شــێوازی بەرهەمهێنــان، وەكــو 
جووتیــار و خــاوەن زەویــی كۆمەڵگەیەكــی كشــتوكاڵیی چینایەتــی كــە تیایدا چینی 
خاوەنــی زەوییــەكان پشــت بــە زێــدە بەرهەمــی وەرگیــراو )و هەمیشــە لــە رێگــەی 
بەكارهێنانــی رادەیــەك لــە هێــز( لــە بەرهەمهێنــە جووتیــارەكان دەبەســتێت. ئــەم 
شــێوازی بەرهەمهێنانــە لەتــەك فرەییەكانیــدا، بریتــی بــوو لــە ســیمای بنەڕەتیــی 
ــە نزیكــەی نیــوەی خۆرهەاڵتــی  گشــت كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییە چینایەتییــەكان، ل
گــۆی زەویدا.264بۆیــە دەســتەواژەی )شــێوازی بەرهەمهێنانــی فیوداڵــی( بــۆ گشــت 

وەهــا كۆمەڵگەیــەك بەكاردەبــەم.

ــەڕووی  ــێ رووب ــا، وەل ــێوازە بەكارهێن ــەم ش ــتەواژەكەیان ب ــانی دی دەس كەس
ــە  ــەی پێداگــری دەكــەن ل ــەو توێژەران ــەوە. ئ رەخنــەی گرنــگ و جۆراوجــۆر بوون
ســەر ئــەوەی ســیما و ئامــاژە ئەوروپایییــە تایبەتــەكان بەراســتی بزوێنــەرن كــە 
دەبنــە هــۆی گۆڕیــن، ئــەوا وەســفی جۆرەكانــی دی لــە كۆمەڵگــەكان رەتدەكەنەوە، 
بــەوەی بریتیــن لــە »فیوداڵــی«. ماكــس ڤیبــەر، بــە نموونــە، پێیوابــوو فیوداڵییــە 
ــان  ــگ )ی ــی گرن ــا هۆكارگەل ــوون، هەروەه ــی ب ــەت و تاكەوان ــەكان تایب ئەوروپایی
مەرجگــەل( لــە پشــتی پێشــكەوتنەوە بــوون. ئــەو ماركســییانەی سیســتمی 
ــن،  ــی دەزان ــیمای بنەڕەت ــاژە و س ــە ئام ــەكردندا، ب ــە گەش ــە ل ــاری كۆیل جووتی
هەرگیــز نایانــەوێ ئــەو دەســتەواژەیە »فیوداڵــی« لەتــەك كۆمەڵگەگەلێكــدا 
بەكارببــەن كــە ئــەم سیســتمەیان تیــادا نەبــووە )ســەرەڕای ئــەوەی لــە ناوچەگەلی 

ــدی  ــە بەن ــۆی زەوی دەكات، ل ــی گ ــوەی رۆژهەاڵت ــەك نی ــە لەت ــە، مامەڵ ــە بەندەك ــە ل ــەم بەش ــوخواس ل 264. باس
ــن. ــۆی زەوی دەكەی ــاوای گ ــوەی رۆژئ ــی نی ــدا، باس چوارەم
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ــە  ــەم بەكارهێنان ــن ئ ــەمیر ئەمی ــی هەبووە(.265س ــادا بوون زۆری دەرەوەی ئەوروپ
فراوانــەی دەســتەواژەی فیودالیــزم رەتدەكاتــەوە، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی داوامان 
ــە پێــی ئــەوە  لێــدەكات، فیودالیزمــی ئەوروپایــی وەكــو مۆدێلێــك بەكارببەیــن، ب
كۆمەڵگەكانــی دیكــەی لێكچــوو لــە كیشــوەرەكانی دیكــە بپێویــن. بۆیــە ئــەو پێــی 
باشــترە، »الیەنگــر یــان پاشــكۆ« لــە بــری دەســتەواژەی »فیــوداأل« بەكارببەیــن، 
ــی  ــە پوختەكردن ــە شــێوازە جۆراوجــۆرەكان ل ــەوە دەكات ك ــە راســتی باســی ئ ب
زێــدە لــەم شــێوازە لــە بەرهەمهێنــان )بــاج و كــرێ، پــارەی دەســاودەس و 
هێــزی كار و بەرهەمهێنــان(، رەنگــە لێكچــووی چەمكــی باجدانبن.266بۆچوونــی 
مــن ئەوەیــە، مێژوونووســانی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی مافــی چــاپ و پەخشــیان 
ــتە و  ــەوە راس ــە ئ ــەر بۆی ــە، ه ــزم« نیی ــتەواژەیە »فیودالی ــەم دەس ــەر ئ ــە س ل
دەكــرێ بــۆ ئامــاژە بــۆ ئــەم ئەمــڕازە لــە بەرهەمهێنــان لــە هــەر شــوێنێك تێبینــی 
بكەیــن لــە هــەر كیشــوەرێكدا و لــە هــەر پێكهاتەیەكــی كۆمەاڵیەتیــدا بەكاریببەیــن. 
ــارەی كۆمەڵگــە شارســتانییە  ــەی چــی دەرب ــی دیكــە دەمێنێــت. ئ رەخنەگرتنگەل
بچووكــەكان كــە لێــرە و لــەوێ، لــە ســەر نەخشــە لــەو ماوەیــەدا دەیانبینیــت؟ لــە 
بەشــێكی دیكــەی ئــەم بەنــدەدا، دێینــە ســەر ئــەم پرســە. چــۆن دەبــێ وەســفی 
ئــەو كۆمەڵگانــە بكەیــن كــە گەلــێ لــە مۆدێلــی جووتیــار - خــاوەن زەوی جیــاوازن؟ 
ئــەی چــی دەربــارەی كۆمەڵگــە چینایەتییــە شــوانكارەكان؟ ئــەی چــی دەربــارەی 
ئــەو كۆمەڵگــە چینایەتییانــەی تیایانــدا پێوەندیــی خوێــن و خزمایەتــی لــە نێــوان 
چینــی دەســەاڵتدار و چینــی بەرهەمهێنــدا هەیــە؟ ئــەو پێناســانە گرنگــن، هــەوڵ 

دەدەم لــە راســتای باســی داهاتــوودا، مامەڵەیــان لەتەكــدا بكــەم.

ــارەی بنەمــا و گەشــەكردنی كشــتوكاڵ و شــێوازی  ــە، دەرب پرســیاری زۆر هەن
بەرهەمهێنانــی فیوداڵــی كــە بــێ وەرامــن. زۆربــەی توێــژەران تــا ئــەم دواییەیــش 

         Dobb, Studies in the Development of Capitalism (1947).:265. بڕوانە

266. Amin, Unequal Development (1976) and “Modes of Production: History and Jnequal Development” (1985).
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پێیانوابوو كشــتوكاڵ و چینی كۆمەاڵیەتی و چەندین ســیفەتی دیكەی شارســتانی، 
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و خۆرهەاڵتــی نزیكــی كۆنــدا دەركەوتــوون. )ئەمەمــان 
ــە  ــە گریمان ــە ل ــەو كۆمەڵ ــان ب ــەك بڕوابوونم ــدا باســكرد(. لەت ــدی یەكەم ــە بەن ل
پەیوەســتەكان بــە بیروبــاوەڕە نادیــار و ناوەڕۆكــی و )ئاشــكرا(كانەوە، دەربــارەی 
دواكەوتنــی فەرهەنگــی و پێشــنەكەوتنی ئاســییاییەكان و ئەفەریقیاییــەكان، باشــتر 
ــە ئاســتێكی  ــوا ب ــۆی، سرووشــتی كشــتوكاڵیی ئەوروپــای فیوداڵــی، دەب ــوو ب واب
ــان بــە شــێوەیەكی دیكــە، پێویســتە  ــە گەشــەكردنی جۆرەكــی بــگات - ی بــەرز ل
دەرەتانــی گــەورەی بــۆ گۆڕانــی خێــرا هەبــا - پتــر لــە ناوچەكانــی دیكــە و 
رەنگــە لــە گشــت ناوچەكانــی ئاســیا و ئەفەریقیــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا. دیــارە 
لۆژیكــی بــوو بــڕوا بــەوە بكەیــن، كشــتوكاڵ بــەم شــێوازە تــا ئێســتایش، لــە رووی 
ــەو  ــدا ل ــۆی زەوی ــوەی گ ــە نی ــەالكان، ل ــە الب ــە ناوچ ــدێ ل ــە هەن ــەوە ل دەرەكیی
ماوەیــەدا، بــەرەو باڵوبوونــەوە دەڕۆن. بــە نموونــە، هەروەكــو لــە بەنــدی دووەمــدا 
تێبینیمــان كــرد، مێژوونووســان الیانــدا بــەالی ئــەوەی بــڕوا بــەوە بكــەن، زۆربــەی 
باشــووری ئەفەریقیــا، تــا ســەرەتاكانی چاخــی نــوێ »بــەر لــە كشــتوكاڵی« بوون. 
توێــژەران مەزەنــەی زۆریــان خســتەڕوو و لــە بــەر تیشــكی مۆدێلــە بنەڕەتییەكــە، 
ئەمــە بــە پرۆژەیــەك هەژمــار دەكرێــت، ســەبارەت بــەو مێژووانــەی كشــتوكاڵ بــە 
شــێوەیەكی گشــتی و رووەكــە راهاتــووەكان و ئاژەڵــە ماڵییــەكان، بــە شــێوەیەكی 

تایبــەت بــۆ هەرێمــە البــەالكان لــە پرۆســەی باڵوبوونــەوەدا پێیگەیشــتن.

ــەر  ــە س ــەكان ل ــت. زانیاریی ــهێنان رۆیش ــەرەو هەرەس ــە ب ــەم مۆدێل ــر، ئ دوات
شۆڕشــی كشــتوكاڵی )لــە چاخــی بەردینــی كــۆن(دا خێــرا ســەریانهەڵدا، لــە چەنــد 
بەشــێك لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا، لــە دەوروبــەری 9000 ســاڵی رابــردوودا 
)بیرۆكــە گشــتییە پەســەندكراوەكە ئەوەیــە كــە تەمەنــی كشــتوكاڵ لــە خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســتدا بریتییــە لــە 12000-10000 ســاأل( لــە دەركەوتــن. وا دیــارە گڵێنەســازی 
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لــە هەمــان كاتــدا لــە باكــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا و یابانــدا دەســتیپێكرد. كەمــێ 
دوای ئەمــە، مێژووگەلــی كــۆن بــۆ كشــتوكاڵ لــە هینــد و گینیــا نــوێ و چەندیــن 
ــەوەی راوبۆچوونــی زۆرینــە هێشــتا  ــڕای ئ هەرێمــی دیكــەدا دەركــەوت. ئەمــڕۆ وێ
ــی ناوەڕاســتدا دەركــەوت،  ــە خۆرهەاڵت ــۆ یەكــەم جــار ل ــە كــە كشــتوكاڵ ب ئەوەی
ئــەوا گەلــێ لــە توێــژەران دەبینیــن پێچەوانەكــەی بــە راســت دەزانــن. گەلــێ باســی 
ــی  ــە خۆرهەاڵت ــەنگ ل ــە هاوس ــەربەخۆ و رەنگ ــی س ــە بنەماگەل ــەن ك ــەوە دەك ئ
ــش  ــەت هەندێكی ــت، تەنان ــیادا هەبووبێ ــی ئاس ــووری خۆرهەاڵت ــت و باش ناوەڕاس
خۆرئــاوای ئەفەریقیــای دەخەنــە ســەر. وەلــێ شــێمانەی ئەوەیــش هەیــە، شۆڕشــی 
كشــتوكاڵی لــە گشــت هەرێمەكانــدا لــە یــەك كاتــدا روویدابێت.267مەبەســتم لەمــە 
ئەوەیــە، پێكهاتــەی دانەوێڵــە و ئــاژەڵ و ئامێــرەكان و فیكــرەكان لــە گەلــێ 
ــی  ــە ماوەیەك ــە ل ــردووە )رەنگ ــدا گەشــەیان ك ــەك كات ــە ی ــدا، ل ــە كۆمەڵگەكان ل
یەجــگار توالنیــدا( و هەمــوو شــتێكی نــوێ، بــەو ئاقــارەدا رۆیشــتبێت كــە خێــرا لــە 
بەشــەكانی دیكــە لــە نیــوەی گــۆی زەویــدا باڵوببنــەوە كــە ئــەو شــتانەی تیایــدا، 
ــەی  ــە »پرۆس ــتیدا، ب ــەیەكی گش ــە پرۆس ــا ل ــوودمەند دادەن ــی س ــە داهێنانێك ب
باڵوبوونــەوە و باڵوبوونــەوەی پچڕپچــڕ« نــاوی دەبــەم. هێــدی هێدی ئەم پرۆســەیە 
ــۆی  ــوەی گ ــە نی ــراوان ل ــی ف ــە هەرێمێك سرووشــتێكی كشــتوكاڵی دروســتكرد، ل
ــە  ــەك ل ــە یەكانگیریی ــەوە، ل ــژ دەبێت ــدا( درێ ــی ناگرنگ ــەك ناوبڕگەل ــدا )لەت زەوی
زەوییەكانــی ناوچــەی راســتەهێڵ و ئەوانــەی دەكەونــە ســەر هێڵــە مامناوەندییەكان 

كــە كەشــوهەوایان فێنــك و خاكەكەیــان باشــە.268

بەهەرحــاأل، ئێســتا ئــەوە پەســەندە كــە باڵوبوونــەوەی كشــتوكاڵ لــە ماوەیەكــی 
267. Blaut, “Diffusionism” (1987a).
268. لێــرەدا گریمانــی ئــەوەی هەمــان كشــتوكاڵ بــەرو پێشــەوە دەڕۆیشــت، لەبــەر ئــەوەی ســوودمەند بــووە، وەلــێ 
گریمانــی ئــەوە هەیــە كــە دەرەنجامێكــی سرووشــتییە، ئەویــش ئەوەیــە كــە مرۆڤایەتــی بەدیهــات، لــەوەی كــە ئەمــە 
ــە نێــوان گەالنــی زۆردا، نابــێ ئەمــە  ــە چەندیــن شــوێن و ل ــێ ل ــە یــەك شــوێندا كــە باشــتر بێــت، وەل ــێ ل نــەك تەن
ســەیر بێــت، لەتــەك بڕوابوونمــان بــە راســتیی ئــەوەی ئەمــڕۆ كشــتوكاڵ لــە هەمــوو شــوێنكدا ســوودمەندە. وەلــێ بــە 

ــدا ناكۆكــە. ــی ســێنترالیزمی ئەوروپی ــۆری باڵوبوونەوەكردن ــی تی ــەك گریمانەكان ــەوە، لەت دڵنیایی
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توالنیــدا روویــداوە و بــە هاتنــی چاخەكانــی ناڤیــن، كشــتوكاڵ لــە نیــوەی 
خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی گەیشــتبووە زۆربــەی هەرێمــەكان كــە تیایانــدا بارودۆخــی 
ــە  ــەدا ل ــەو كات ــا هێشــتا كشــتوكاڵ ل ــوو. هەروەه ــۆ كشــتوكاڵ لەبارب ــی ب ژینگەی
باڵوبوونــەوەدا بــوو، وەلــێ هێشــتا نەدەكــرا بــە شۆڕشــێكی كشــتوكاڵی دابنرێــت. 
كشــتوكاڵ بــە ئاراســتەی جەمســەردا بــۆ خاڵێــك بــرا، هەندەیــش لــە ســنوورەكەی 
ئێســتای، لــە ســەر پانــی دوور نییــە. لــە نیــوەی رۆژئــاوی گــۆی زەویــدا، ســنووری 
ــەرەو باشــوور  ــەو ســنوورەی ئێســتا، ب ــر ل ــە 1492دا پت ــووری گەنمەشــامی ل باك
نەچووبــوو، ســەبارەت بــە چاندنــی دانەوێڵــە لــە ناوەڕاســتی كەنــەدادا. لــە هــەردوو 
ــگ  ــە گرن ــڕۆ ب ــە ئەم ــەكان ك ــەكان و ئاژەڵ ــدا، گشــت دانەوێڵ ــۆی زەوی ــوەی گ نی
هەژمــار دەكرێــن راهێنــراون و ماڵیكــراون، وێــڕای ئــەوەی پرۆســە جۆراوجۆرەكانــی 
ــی  ــرێ باس ــتی، دەك ــێوەیەكی گش ــە ش ــە. ب ــەر بەردەوام ــتا ه ــەپێدان هێش گەش
ئــەوە بكەیــن، هــەر هەرێمێكــی كشــتوكاڵی، بــە هاتنــی ئــەم كاتــە، بــۆ خــۆی لــە 
نــاو لیســتە درێژەكــە لــە نیــوەی گــۆی زەویــدا، پێكهاتەیەكــی لــە دانەوێڵــەكان و 
ئاژەڵــەكان هەڵبــژارد، لەتــەك بارودۆخــی ژینگەیــی و فەرهەنگەكەیــدا گونجاوبێــت. 
زۆربــەی ئــەو دانەوێاڵنــەی لــە یەكدییــەوە نزیكبــوون، لــە هــەر بەشــێك لــە نیــوەی 

گــۆی زەوی، لــە شــوێنگەلی دیكــەی زۆریشــەوە هــەر پێیــان ئاشــنابوونە.

یەكێــك لــە بەڵگــە گرنگــەكان لــەم بــارەوە، بریتییــە لــە باڵوبوونــەوەی خێــرای 
دانەوێڵەكانــی نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی، لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــی 
دوای 1492. ئــەم باڵوبوونــەوە خێرایــەی گەنمەشــامی و تووتــن و پەتاتــەی شــیرین 
و پەتاتــەی ســپی و دانەوێڵەكانــی دی و ئــەو شــێوازە خێرایــەی كــە لــە رێگەیــەوە 
ــگ،  ــتێكی گرن ــە ش ــوون ب ــە ب ــە راهاتوان ــەو دانەوێڵ ــەوە، ئ ــە رووی فەرهەنگیی ل
ــدات  ــێ رووب ــە كات ــەو دانەوێاڵن ــەوەی ئ ــی باوبوون ــە خێرای ــە رەنگ ــەوت ك دەرك
ــتر  ــك پێش ــەوەی داهێنانگەلێ ــەی باڵوبوون ــە پرۆس ــت ل ــی بێ ــەكە بریت ــە پرۆس ك
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نیــوەی  راهاتووەكانــی  دانەوێڵــە  زۆربــەی  دابنێیــن،  وا  دەكــرێ  نەناســراوبن. 
خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی، بــە هەمــان خێرایــی جــاران باڵونەدەبــووەوە. لــەو 
ــو  ــی وەك ــە ناوچــە البەالكان ــووەوە، ل ــدا كشــتوكاڵ باڵودەب ــە تیایان شــوێنانەی ك
ــە دوورەكان،  ــتان و دوورگ ــی دارس ــە هەرێمەكان ــدێ ل ــەكان و هەن ــە چیایی زەویی
ــردن و  ــۆچ و داگیرك ــو ك ــی وەك ــۆ پرۆســەگەلی كۆمەاڵیەتی ــك ب ــو دەرەنجامێ وەك
كەمیــی زەوی.269 لــە ســااڵنی بــەر لــە 1492 دا، كشــتوكاڵ لە ناوچەكانی باشــووری 
ئەفەریقیــا و باكــووری ئەوروپــا و باكــووری ئاســیا و باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا 
و زۆربــەی هەرێمەكانــی ئۆقیانووســی ئــارام، بــە هاوایشــەوە دەكــرا. گەلــێ جــار 
ئــەو فەرهەنگانــەی وا وەســف دەكــران كــە »ناكشــتوكاڵین« ئەوەیــان هەڵبــژارد 

ــە كشــتوكاڵی« نەبــوون.270 كــە كاری كشــتوكاڵ نەكــەن، بۆیــە »بــەر ل

رەنگــە هەمــان وتــە بــە ســەر ئــەو شێوانەیشــدا جووت بێــت كە لــە تەكنەلۆژیای 
ــە  ــۆد و خول ــی ك ــاڵن و بەكارهێنان ــری و كێ ــە ئاودێ ــرن. رەنگ كشــتوكاڵی ئاڵۆزت
لێكــدراوەكان )بــەو خوالنەیشــەوە كــە تیایانــدا زەویــی بــێ چانــدن جێناهێڵرێــت( 
ــە بەشــگەلی دیكــە  ــەم كاتــەدا، ل و هەنــدێ ســیمای كشــتوكاڵیی چــڕی دیكــە، ل
لــە زەوییــە كشــتوكاڵییەكان باڵوببوونــەوە كــە جووتیــاران پێیانوابــوو بــە كەڵكــی 
بەكارهێنــان دێــن، یــان بــۆ زیاتركردنــی بەرهــەم، یاخــود بــۆ كەمكردنــەوەی 
خواســتەكانی هێــزی كار، یاخــود رووبەڕووبوونەوەی خواســتەكە، بە رادەســتكردنی 

ــە چاخەكانــی  ــەرەو رۆژهــەاڵت بــۆ ســنوورە كشــتوكاڵییەكان ل ــە ســەر ئــەم پرۆســەیە، گواســتنەوە ب ــە ل 269. نموون
ــە  ــگاوەكان ل ــی زۆن ــەكان و زەوی ــا و چاكســازیی زەویی ــی ئەوروپ ــە دارســتانەكانی رۆژهەاڵت ــت، ل ــن لەخــۆ دەگرێ ناڤی
عیراقــدا. زەویــی دانەوێڵــەكان بــە چەندیــن شــێوە لــە چەندیــن هەرێمــدا فــراوان دەبــوون. وێــڕای ئــەوە، بــە دڵنیاییــەوە 
دەردەكەوێــت كــە هەنــدێ لــە كۆمەڵگــەكان كــە كشــتوكاڵیان نەدەكــرد، پێشــتر بــەرەو هەرێمگەلــی بچووكتــر و 
پێگەنزمتــر دەڕۆیشــتن، بۆیــە روویــان لــە كشــتوكاڵ كــرد، وەكــو ئەمڕازێــك بــۆ زیادكردنــی بەرهەمهێنانــی خــۆراك بــۆ 

ــی زەوی. ــەوەی كەمی رووبەڕووبوون
270. بڕوانە:

R. Lee، “Art، Science، or Politics? The Crisis in Hunter-Gathers: Studies” (1992).
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زێــدە بەرهــەم، یــان بــە هــۆی هــەر هۆكارێكــی فەرهەنگییــەوە بێت.271بــەم باســە 
هەنگاوێكــی گەورەتــر دەنێــم. لــە زۆربــەی ئــەو درێژبوونــەوە سرووشــتییەدا، 
باڵوبوونــەوەی داهێنانــە گرنگــەكان، بــە رادەیــەك فــراوان بــوو كــە بەرهەمهێنانــی 
هێــزی كار هەرگیــز، بــە هــۆی كەمیــی زانیاریــی تەكنەلۆژییــەوە ســنووردار نەبــوو 
ــەم  ــدا فەراه ــۆی زەوی ــوەی گ ــە نی ــە ل ــی دیك ــە ناوچەگەل ــاران ل ــۆ جووتی ــە ب ك

بوو.272دیــارە ئەمــە تەنــێ مەزەنەیــە.

271. سیســتمەكانی كۆنترۆڵكردنــی ئــاو لــە كشــتوكاڵدا، بــە ئاودێــری و ئــاوەڕۆ و گۆلــە پانەكانــەوە و دروســتكردنی 
ــن،  ــۆن دادەنرێ ــە ك ــتوكاڵ ب ــودی كش ــی خ ــە كۆن ــتا ب ــتییەكان، ئێس ــداوە سرووش ــك و بەن ــان وش ــەرز ی ــەی ب كێڵگ
ــەی  ــەو ئاوان ــڕای ئ ــی شــێن )وێ ــاگاداری كێشــەی كۆنترۆڵكردن ــەر شــوێنێكدا ئ ــە ه ــاران ل چونكــە )1( گشــت جووتی
ــەدەر زۆربێــت و مەترســیی نغرۆبوونــی رەگــەكان. )2(  ــە رادەب ــوون لێــی، كاتــێ ل ــە حاڵەتــی كەمبوونیــان و رزگارب ل
گشــت ئــەم رێوشــوێنانە ســەرەتا بریتیــن لــە پرۆســەگەلێ لــە ســەر ئاســتێكی بچــووك لــە كێڵگەیەكــی تاكــە كەســیدا 
ــۆری هایدرۆلیكــی«. )3( بەڵگەیەكــی  ــی »تی ــارەی هەڵەكان ــادت، دەرب ــەرەوە ی ــدی دووەم بهێن ــە بەن )باســەكەمان ل
 (Golson، ــە گینیــای نــوێ ئەركیۆلۆژیــی راســتەوخۆ هەیــە بــۆ سیســتمە یەجــگار كۆنەكانــی ئــاوەڕۆ )9000( ســاڵ ل
هەروەهــا   “No room at the top: Agricultural intensification in the New Guinea Highlands،” (1977))  
 (Denevan، “Hydraulic ــكا ــە ئەمەری ــی راســتەهێڵ ل ــە ناوچەكان ــەرز و كێڵگــەی وشــك ل سیســتمەكانی كێڵگــەی ب
 .(Agriculture in the American Tropics، Forms، Measures، and RecenrResearch،” (1982) بۆیــە دەتوانیــن 
بــەو دەرەنجامــە بگەیــن كــە ســەرەتاییبوونی ئاودێــری و سیســتمەكانی كۆنترۆڵكردنــی ئاوەكانــی دی رەنگــە هێنــدەی 
ــەوە  ــە روونیدەكەن ــەرز و وشــكدا. هەمــوو ئەمان چاخــی بەردینــی كــۆن كــۆن بێــت، لەتــەك سیســتمەكانی كێڵگــەی ب
كــە تەكنەلۆژیــای چــڕ بــە كــردەوە باڵوببــووەوە و بڕوانەبــوون پێــی گوزارشــی لــە پرســێك دەكــرد، جگــە لــە كەمیــی 
زانیارییــەكان. هەروەكــو تێبینیمــان كــرد لــە بەنــدی دووەمــدا، سیســتمەكانی ئاودێــری باڵودەبنــەوە، وەكــو پرۆســەیەكی 
ــكادا  ــە ئەفری ــن ل ــە گاس ــەی گوای ــە پوچ ــەو قس ــێ ئ ــترێتەوە. وەل ــەوە دەبەس ــی كۆمەاڵیەتیی ــە چین ــی ب كۆمەاڵیەت
 (Hopkins، An Economic History of West Africa (1973) and Onimode Imperialism بەكارنەدەبــرا، بڕوانــە
.(and Underdevelopment in Nigeria (1982) تێبینــی دەكەیــت كــە گاســن بــە شــێوەیەكی ســادە لــە كشــتوكاڵی 

ناوچەكانــی راســتەهێڵ، لــە بنەڕەتــدا لــە هەنــدێ لــە كێڵگەكانــی مــەرەزەدا بــەكار دەبــرا.
272. پێموایــە لــە كۆمەڵگــە ناچینایەتییەكانــدا، كۆمەڵــەی ئــەو سەرپشــكبوونانەی كــە بەنــدن بــە دانەوێڵــە و ئامێــر 
ــە  ــاو ل ــەك ب ــا رادەی ــتێكی ت ــۆی ئاس ــووە ه ــە، ب ــەو بابەت ــەی ل ــتی دیك ــزی كار و ش ــە و هێ ــتمەكانی كیڵگ و سیس
بەرهەمهێنــان بــۆ تــاك كــە لــە ژێــر كاریگەریــی جیاوازییــەكان لــە جــۆری ژینگــە لــە ژینگــە جۆراوجۆرەكانــدا نەبــوو. 
ــتمگەلی  ــە سیس ــر ل ــتوكاڵی ناجێگی ــو كش ــن، وەك ــووەوەكان بەكارببرێ ــتمە درێژب ــوێندا، سیس ــدێ ش ــە هەن ــرێ ل دەك
ــە  ــی هێــزی كار، ســەبارەت ب ــێ بەرهەمهێنان ــاوی زۆرە. وەل ــە ئ ــج كــە پێویســتی ب ــی برن دیكــەی چــڕی وەكــو چاندن
ــەدا،  ــەم مۆدێل ــە هەمــان شــت ل ــەوەی ببێــت ب ــۆ ئ ــڕوات، ب ــەو ئاقــارەدا ب ــە ســەعاتی كاردا، رەنگــە ب بەرهەمهێنــان ل
ســەبارەت بــە سیســتمە درێژبــووەوەكان و چــڕەكان. رەنگــە ئەمــە راســت بێــت، ئەگــەر دوو گریمانــە پەســەند بكەیــن: 
(1( دیــارە باڵوبوونــەوەی خێــرا و چــاالك رووی دا. )2( دیــارە ژمــارەی دانیشــتوان لەالیــەن گەلــە كشــتوكاڵییەكانەوە 
كۆنتــرۆڵ كــرا، بــۆ ئــەوەی بتوانــن بــە باشــترین شــێوە خۆیــان لــە هەڵوێســتی تایبــەت بــە بەرهەمهێنــان و كاتــی بــێ 
ئیشــی دووربگــرن. ناكــرێ هیــچ یەكێــك لەمانــە راســت بــن لــە كۆمەڵگەیەكــی چینایەتیــدا، چونكــە كۆتوبەنــد لــە ســەر 
تەكنەلۆژیــا و بەكارهێنانــی هێــزی كار بــە شــێوەیەكی گــەورە، دەكەوێتــە ژێــر كاریگەریــی خواســتەكان و هێــزی چینــی 

دەســەاڵتدارەوە. 
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مــەرج نییــە كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییەكان هەمیشــە چینایەتــی بــن. وەلــێ بەڵگەی 
ــە نیــوەی گــۆی  ــە ســەر ئــەوەی زۆربــەی هەرێمــە كشــتوكاڵییەكان ل ــە ل زۆر هەن
لــە سیســتمی كشــتوكاڵی  لــەو ماوەیــەدا پێكهاتەیەكــی چینایەتــی  زەویــدا، 
و سیســتمی جووتیــار - خاوەنــی زەوی دەرخســتووە كــە ئەویــش شــێوازی 
ــا،  ــی دوو بنەم ــاوە. بەپێ ــە، بەوجــۆرەی خــۆم ناومن ــی »فیوداڵی«ی بەرهەمهێنان
ئــەم خاڵــە پوچــەڵ دەكرێتــەوە. یەكێــك لــە ناڕەزامەندییــەكان كــە لەالیــەن هەنــدێ 
لــە ماركســییەكانەوە خراوەتــە روو، ئیدعــای ئــەوە دەكات، ئەمــڕازە كشــتوكاڵییە 
نائەوروپاییەكانــی بەرهەمهێنــان، تــا رادەیــەك دەرەتانــی گۆڕینــی پەیوەســت بــە 
ئەمــڕازی فیوداڵیــی ئەوروپایییــان نەبــووە. ئــەو باســە )»شــێوازی بەرهەمهێنانــی 
ئاســیایی«، »ســەركوتكاریی خۆرهەاڵتــی« و...هتــد( بــە تێروتەســەلی لــە بەنــدی 

دووەمــدا باســكرا.

دووەم ئەســتەم ئەوەیــە كــە تایبەتــە بــەم مۆدێلــی شــوێنەوە. لــە كــوێ لە ســەر 
ــدا، كۆمەڵگــەی  ــی ناڤین ــە چاخەكان ــی گــۆی زەوی ل ــوەی خۆرهەاڵت نەخشــەی نی
چینایەتیــی كشــتوكاڵی دەبینیــت؟ و لــە كــوێ كۆمەڵگەی كشــتوكاڵیی ناچینایەتی 
دەبینیــن؟ پێویســتە وەرامەكــە لــە دوو بەشــدا بخەینــە روو. یەكــەم، ئێمــە دەزانیــن 
ــت  ــەر گش ــە س ــەك ب ــا رادەی ــی، ت ــێوەی چینایەت ــە ش ــە ك ــەوەدا نیی ــان ل گوم
هەرێمــە كشــتوكاڵییەكان لــە ئاســیادا بااڵدەســت بــووە، لەتــەك بوونــی مۆدێلگەلــی 
ــارەدا  ــەو ئاق ــەكان ب ــدا. باس ــاوەن زەوی ــار و خ ــوان جووتی ــی نێ ــی ملمانێ روون
دەڕۆن كــە چــەق لــە ســەر ئەفەریقیــا ببەســتن. وەلــێ گومانێكــی كــەم هەیــە لــە 
ــار  ــوان جووتی ــە نێ ــاندنەوە ل ــردن و چەوس ــی چەپاوك ــەوەی پێوەندییەك ــەر ئ س
ــە،  ــە نموون ــادا )ب ــەی باكــووری خۆرهەاڵتــی ئەفەریقی ــە زۆرب ــدا ل و خــاوەن زەوی
ئەســیوبیا( و هەرێمــی ســۆدان لــە خۆرهەاڵتــی ئەتڵەســیی ئەودیــو دەریاچــەی چــاد 
و چەنــد بەشــێك لــە هەرێمــی دەریاچەكانــی خۆرهەاڵتــی ئەفەریقیــا و باشــووری 
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خۆرهەاڵتــی ئەفەریقیــا لــە دەوری هەرێمــی زیمبابــۆی ئیمپراتــۆری و بەشــێك لــە 
كەنــاری خۆرهەاڵتــی ئەفەریقیــادا بــاو بووبێــت. ئێســتا ئەوەیــش زانــراوە كــە 
گەلــێ لــە دەوڵەتــە خــاوەن دارســتانەكان و دەوڵەتــە خــاوەن دارســتانە وشــكەكان 
ــد(  ــۆ و...هت ــا و كۆنگ ــاكان و یوروب ــادا )ئ ــتی ئەفەریقی ــاوا و ناوەڕاس ــە خۆرئ ل
ئــەم شــێوازەی بەرهەمهێنــان، یــان شــتی لێكچــووی ئەوەیــان دەرخســتووە. 
هەروەهــا گــەڕان لــە جوگرافیــای مێژوویــی لــەم هەرێمــە گەورەیــەدا تــازە دەســتی 
ــادا  ــە ئەفەریقی ــی ل ــی فیوداڵ ــێوازی بەرهەمهێنان ــەی ش ــە نەخش پێكردووە.273بۆی
فراوانــە. دووەم: )شــوێن پێــی ســەمیر ئەمیــن هەڵدەگــرم( و باســی ئــەوە دەكــەم، 
ــان،  ــەت بەرپ ــتمی دەوڵ ــەر سیس ــە س ــەك ل ــا رادەی ــەی ت ــەو كۆمەڵگان ــت ئ گش
ــدا  ــی ناڤین ــە چاخەكان ــان ل ــی و دەوڵەت ــە كۆمەڵگــەی چینایەت ــی بــوون ل بریت
هەســتاون بــە ئەركەكانیــان، لــە پێوەندییەكــی تۆكمــە لــە پرۆســەیەكی چەپاوكاری 
ــە نیــوەی  ــر ل و چەوســاندنەوە، لەتــەك سیاســەتەكانی چینــی دەســەاڵتداردا. پت
ئەفەریقیــا لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، ســەبارەت بــە ناوچــە و دانیشــتوان، لــە ســەر 
ــێوەكان،  ــە ش ــێوەیەك ل ــە ش ــە ب ــە پێموای ــە، بۆی ــەت بەرپابوون ــتمی دەوڵ سیس
بریتــی بوونــە لــە چینایەتــی. لــەم پشــكنینە ناگشــتگرە بــۆ مۆدێلــە كشــتوكاڵییە 
شــوێنەكییەكان لــە چاخەكانــی ناڤینــدا و كشــتوكاڵی خــاوەن تەكنەلۆژیــای ئاڵــۆز 
و چینــە كۆمەاڵیەتییــەكان، بــەو دەرەنجامــە دەگــەم كــە شــێوازی بەرهەمهێنانــی 
ــا و ئاســیا و  ــا و ئەوروپ ــوەی ئەفەریقی ــە نی ــر ل ــە پت ــەدا، ل ــەو ماوەی ــی ل فیوداڵ

ــاو بــووە.  ــە هەرێمەكانــی دەوروبــەر 274Oceania ب ــد بەشــێك ل چەن

ــوو  ــە هەم ــەك ل ــا رادەی ــدا، ت ــە فیوداڵییەكان ــە كۆمەڵگ ــەاڵتدار ل ــی دەس چین

273. بە نموونە، بڕوانە:
Kea, Settlements, Trade, and Polities in the Seventeenth Century Gold Coast (1982), Isichei, A History 
of Nigeria (1983), Rodney, A History of the Upper Guinea Coast 1545-1800 (1970), A. Smith, “The 
Early States of the Central Sudan” (1971), Usman, The Transformation of Katsina (1400-1883) (1981).

274. ئۆشینیا Oceania: ناوچەكانی ناوەڕاست و باشووری ئۆقیانووسی ئارامە.
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شــوێنێك بریتییــە لــە چینــی خــاوەن زەوی، وێــڕای ئــەوەی كۆنترۆڵكردنــی زەوی 
لەالیــەن ئــەو چینــەوە، شــێوەگەلی یاســایی جۆراوجــۆر بەخــۆوە دەگرێــت. هەنــدێ 
ــوان  ــە نێ ــاوازی ل ــێ جی ــرا، وەل ــان پێدەبەخش ــە نازناوی ــەو چین ــی ئ ــە تاكەكان ل
چینــی خانەدانــەكان و غەیــری ئــەوان لــە رۆڵەكانــی چینــی نیمچــە ئۆرســتۆكراتی 
ــێوەكە  ــەردوو ش ــەكارییەكان و ه ــتەواژە گەش ــە دەس ــەبارەت ب ــە، س ــگ نیی گرن
)وەكــو ئەوانــی دی( لــە نیــوەی گــۆی زەویــدا باڵوببوونەوە.275ئــەم چینــە توانســتی 
هەیــە پارێــزگاری لــە خــۆی بــكات و رەنگــە نازنــاوی میراتــی بەكارببرێــت، وەكــو 
ئاماژەیــەك كــە بەڵگەبێــت بــۆ ئەندامێتیــی ئــەم چینــە، یــان رەنگــە ئەمڕازگەلــی 
دیكــە، بــۆ بەدیهێنانــی هەمــان مەبەســت، یــان هەردووكیــان پێكــەوە بەكارببرێــت. 
بــە راســتی، رەنگــە ئەندامێتــی لــە چینــی بــااڵدا كــە نازنــاوی نییــە چاكبكرێــت، 
وەكــو ئــەوەی لــە چیــن لــە كاتگەلــی جیــاوازدا روویــدا، لــە دەرفەتگەلــی خێــزان 
ــە  ــن ل ــی گۆڕی ــایەی تەوژم ــە س ــەاڵتدار، ل ــی دەس ــامانی چین ــتن و س ــۆ پاراس ب
ــە پلەكانــی  سیاســەتەكانی دەوڵەتــدا پێگــەی خــۆی هەیــە. هەروەهــا جیــاوازی ل
خانەدانانــی بــااڵ و نــزم و لــە نێــوان خــاوەن زەوییــەكان و بەرپرســانی حكومــەت 
ــەم راســتایەدا  ــەوە وەردەگــرن( ل ــە زەویی ــەردا، ســامانیان ل ــە بەرانب ــەی ل )ئەوان
گرنــگ نییــە. هەروەهــا لــە دوو بەنــدی یەكــەم و دووەمــدا، باســی ئەوەمــان 
كــرد كــە بنەمــا بــۆ بۆچوونــە تەقلیدیەكــە نییــە كــە ئیدعــای ئــەوە دەكات، 
چینــی ئەوروپاییــی خــاوەن زەوییــەكان لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، تــا رادەیــەك لــە 
ــە  ــەكان، ل ــاوەن زەویی ــی خ ــە چینەكان ــە ل ــی زەوی و پوخت ــی تایبەت خاوەنداری
شــوێنەكانی دیكــە نزیكتربــوون. ماركــس هەڵەبــوو لــە قەبوڵكردنــی ئــەو بۆچوونــە 

275. بڕوانــە: Blaut, “Colonialism and the Rise of Capitalism” (1989) ئەوەیــش بــە راســت دادەنرێــت كــە لــە 
ــی و  ــی ئایین ــو پیاوان ــوون، وەك ــی پێگــەی بەرزب ــوون، خاوەن ــب هەب ــی هاوتەری ــەدا، كۆمەڵەگەل ــەو كۆمەڵگان گشــت ئ
فەرمانبەرانــی حكومــەت و ســوپاییەكان و شــتی لــەو بابەتانــە. ئەمــە حاڵەتــی كۆمەڵگــەی فیوداڵــی گــەورە نەبــوو - 
چەنــد حاڵەتێكــی كەمــی نێوەندەكانــی هێــزی شارســتانی لــە هەرێمــە وشــكە شــوانكارەییەكان و هەنــدێ شــاری گــەورە 
ــاران  ــە جووتی ــەی ل ــەو زێدەی ــی زەوی و ل ــە خاوەنداری ــوون ل ــە جوداب ــامان و پێگ ــدا س ــە تیایان ــەوە - ك دووردەخەم

وەردەگیــرا.
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تەقلیدیــە، چونكــە لــە ســەر پێكهاتــەی چینایەتیــی نائەوروپایــی كەمــی دەزانــی. 
هەروەهــا ڤیبەریــش هەڵەبــوو لــەو دەرەنجامــەی هەڵیگــۆزی، لــە بوونــی جیاوازیــی 
فــراوان لــە نێــوان مۆدێلــی ئیدعاكــراوی فیودالیزمــی ئەوروپایــی و ئــەوەی خــاوەن 
ــە  ــتكردن، ل ــە ئاس ــۆرێ ل ــایەی ج ــە س ــی، ل ــە خاوەن ــت ب ــە زۆر بووبێ زەوی، ب
ــوودوەرگرتن”  ــی س ــوان “ماف ــە نێ ــاكان و ل ــااڵكان و پاش ــە ب ــۆردە پێگ ــوان ل نێ
ــەی  ــوو زۆرب ــەی پێیواب ــەو خزمەت ــەر ئ ــە بەرانب ــە زەوی، ل ــە ســوودوەرگرتن ل وات

ــەوە. ــی دی جیادەكات كۆمەڵگەكان

لــە  لــە زەوی،  بۆماوەیــی و ســوودوەرگرتن  نێــوان  لــە  دیــارە، جیــاوازی 
بەرانبــەر خزمەتــدا تەمومژاوییــە. لــە ئەوروپــادا، شــێوەی ســوودوەرگرتن لــە زەوی 
ــی  ــایەی مەرجگەل ــە س ــال ل ــێوەی ئایدی ــە ش ــە ل ــەت، بریتیی ــە خزم ــەر ب بەرانب
ــە بەڵێنــی الیەنگــری و  ــارە و یارمەتیــی مەرجــدار ب ــڕدا )پێشكەشــكردنی پ بنجب
پاڵپشــتیكردنی ســەربازی و...هتــد( وەلــێ ئــەو پــارە و یارمەتییانــە، بــەرەو ئــەوە 
ــان شــت  ــراوان، هەم ــە شــێوەیەكی ف ــن. ب ــی بب ــی و میرات ــە بۆماوەی رۆیشــتن، ب
ــان  ــەكان، ی ــە خــاوەن زەویی ــەوە. رەنگــە فیوداڵ ــش دەگرێت ــی دیكەی كۆمەڵگەكان
ئــەو خــاوەن پــارە و یارمەتییانــەی، لــە بەرانبــەر خزمەتكــردن بــە زەوی دەدران، 
ــی  ــە كۆمەڵێك ــان رەنگ ــتبێتیانەوە )ی ــی دی گواس ــۆ یەكێك ــەوە ب ــە فیوداڵییەك ل
بگــۆڕ لــە زەویــی فیوداڵیــان هەبووبێــت( وەلــێ خاڵــی گرنــگ ئەوەیــە، ئەندامبــوون 
لــەو چینــەدا، رێگــەی بــە تــاك دا، ببێــت بــە خاوەنــی زەوییــەك و لــەوەوە ســامانی 
دەســتبكەوێت و لەوانــەی بــەكاری دەبــەن، مادامێــك ئــەم تاكــە ئەندامبوونــی خۆی 
لــە چینــی دەســەاڵتداردا بپارێزێــت. مانــای گرنــگ لێــرەدا بریتییــە لــە بەخشــینی 
ــش  ــی پرســەكان دەكات و ئەمەی ــی بەڕێوەبردن ــەو تاكــەی كۆنترۆڵ ــداری، ب خاوەن
لــە چەندیــن هەرێمــدا كارێكــی مەحــاڵ بــوو، وێــڕای ئــەوەی ناوبەنــاو راپەڕینــەكان 
و گۆڕانكارییــەكان روویــان دەدا. وەلــێ دەكــرێ بــە مانایەكــی دی، زەوی ببێــت بــە 
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موڵكــی تایبــەت، ئەویــش لــە بــازاڕی زەویــدا بەهاكەیەتــی. وەلــێ ئــەوە پێویســتی 
ــە  ــە بازرگانیی ــە هەرێم ــك ل ــە كەمێ ــە ل ــە ك ــەرمایەداری هەی ــی س ــە هەلومەرج ب
گوندنشــینە ئەوروپایــی و نائەوروپاییەكانــدا، بــەر لــە 1492 هەبوو.276رۆڵــەی چینە 
بــااڵكان لــە چیــن و موڵكــدارە فیوداڵەكانــی هینــدۆس و تەنانــەت مەغۆلەكانیــش 
مافــی ســوودوەرگرتن لــە زەوییــان پــێ بەخشــرا، لــە بەرانبــەر خزمەتــدا، هەســتان 
بــە دانانــی بریــكار لــە كەســانی دی، بــۆ سەرپەرشــتیكردنی زەوییەكانیــان، یــان 
گۆڕینیــان بــۆ خاوەنداریــی تایبەتــی میراتــی، هەمــوو ئەمانــە ســیما تەقلیدیەكانــی 
چینــی خــاوەن زەوییــە فیوداڵییــەكان رووندەكەنەوە.277چینــی خــاوەن زەوییــەكان، 
لــە ســەردەمی فیودالیــزم لــە ئەوروپــادا پێشــكەوتووتر نەبــوو، هەروەهــا ئامادەگــی 
بــۆ ســەرمایەداری و تازەگــەری، پتــر لــە چینەكانــی خــاوەن زەوی لــە گەلــێ لــە 

هەرێمــی دیكــەدا نەبــوو.

276. ئاشــكرایە، ئــەو خاوەندارییــە تایبەتــەی )كــە دەكــرا بفرۆشــرێت(، زەویــی كشــتوكاڵی لــە بنەڕەتــدا لــە نزیكــی 
ناوچــە شارســتانییە گرنگــەكان و بەنــدەرەكان و ناوچەكانــی كانزایــی و...هتــددا هەبــوو. بڕوانــە:

Rawski، Agricultural Change and the Peasant Economy of South China (1972)، Das Gupta، Malabar 
in Asian Trade: 1740-1800 (1967)، Nicholas، “Town and Countryside: Social and Economic Tensions 
in 14th Century Flanders” (1967-1968)، Kea، Settlements، Trade، and Polities in Seventeenth-Century 
Gold Coast (1982)، Rodney، A History of the Upper Guinea Cost (1970)، Usman، The Transformation 
of Katsina (1981)، Sherif، Slaves، Spices and Ivory in Zanzibar (1987).

277. سەبارەت بە گرنگیی زەوییە فیوداڵییە میراتییەكان و خاوەنداریی زەوی لە ئاسیادا، بە نموونە بڕوانە:
Elvin، The Pattern of the Chinese Past (1973)، Sharma، Indian Feudalism، c. 300-1200 (1965)، Feihsiao-
tung، China’s Gentry (1953)، Fu and Li، The Sprouts of Capitalistic Factors Within China’s Feudal 
Society (1956)، Rawski، Agricultural Change and the Peasant Economy of South China (1972)، Tung، 
An Outline History of China (1979)، Liceria، “Emergence of Brahmanas as Landed Intermediaries in 
Kamataka، c. A. D. 1000-1300 (1974)، Mahalingam، Economic Life in the Vijayanagar Empire (1951)، 
Hasan، “The Position of the Zamindars in the Mughal Empire (1969)، Raychaudhuri، “The Agrarian 
System of Mughal India” (1965)، Yadava، “Secular Land Grants of the Post-Gupta Period and Some 
Aspects of the Growth of the Feudal Complex in Northern India” (1966). For Africa south of the 
Sahara (for which there is as yet pnly fragmentary evidence)، see، for example، A. Smith، “The Early 
States of the Central Sudan” (1971)، Mabogunji، “The Land and Peoples of West Africa” (1971)، Kea، 
Settlements، Trade، and Polities in the Seventeenth-Century Gold Coast (1982)، Isichei، A History of 
Nigeria (1983)، Onimode، Imperialism and Underdelopment in Nigeria (1982)، FRELI. Hstoria de 
Mozambiqu(1971)، odne، A Histoy of the Uer uinea Coast (1970)، and Usman، The Transformation of 
Katsina (1981).
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سیســتمی زەویــی خامــی ئەوروپایــی وا وەســف دەكــرا، بــەوەی یەكێكــە 
ــی  ــە هەنگاوێك ــە ل ــزم و بریتیی ــی فیودالی ــد و جیاوازەكان ــیفەتە تایبەتمەن ــە س ل
ئەوروپاییــی هــەرە گــەورە، بــەرەو خاوەنداریــی تایبــەت و بەكارهێنانــی هێــزی كار 
ــۆ گەشــەكردن  ــەی ب ــش ســەرەڕای گرنگییەك ــراوان، ئەمەی ــە ســەر ئاســتێكی ف ل
بــەرەو ســەرمایەداری، لــە ناوچــە نائەوروپاییەكانــدا نەبــوو. فیودالیزمــە گــەورەكان 
ــە  ــەت ب ــتنی تایب ــێوازی رێكخس ــێ ش ــوون، وەل ــدا باڵوب ــۆی زەوی ــوەی گ ــە نی ل
چاندنــی زەوی، دوای داگیركردنــی و بەكارهێنانــی هێــزی كاری خۆڕایــی، لــە 
ناوچەگەلــی كەمتــردا هەبــوو. لــە ســەر ئاســتێكی تەســك بــۆ مانــای دەســتەواژەی 
سیســتمی زەویــی خــام، بــەوەی چاندنــی زەویــی زەوتكــراو و بەكارهێنانــی 
ــە  ــی پیشەســازی ل ــاران و بەرهەمهێنان ــڕای موڵكــی جووتی ــكاری ســوغرە، وێ كرێ
زەوییەكانــی فیودالیــدا لەخــۆ دەگرێــت، تێبینــی دەكەیــن ئــەم شــێوازە، لــە گەلــێ 
ــە باشــووری هینــددا  ــە چیــن و ل ــوون. ئەمــە ل ناوچــەی دەرەوەی ئەوروپــادا هەب
گرنــگ بوو.278وەلــێ سیســتمی چاندنــی زەوی، دوای زەوتكردنــی لــە ئەوروپــادا بــاو 
نەبــوو )لــە هەرێمــی دەریــای ســپیی ناوەڕاســتدا زانــراو نەبــوو( و لــە كشــتوكاڵیی 
ــی  ــە هاتن ــادا، ب ــاوای ئەوروپ ــە خۆرئ ــاأل، ل ــەر ح ــوو و بەه ــەرمایەداری نەدەچ س
ســەدەی چواردەیــەم بــە كۆتایــی گەیشــتبوو. بۆیــە ئــەو پێشــكەوتنە تــا رادەیــەك 
ــی زۆری دیكــە  ــە هەرێمگەل ــرە، وەك ل ــادا پت ــە ئەوروپ ــەو ســیفەتە ل ــزەی ئ بەهێ
)وەكــو باكــووری هینــد( ناتوانیــن وەرچەرخانــی دواتــری ســەرمایەداریی ناوچەیەك 

بــێ ناوچەیەكــی دی راڤــە بكەیــن.

278. سەبارەت بە سیستمی زەویی خام لە چیندا، بڕوانە:
Gopal، “Quasi-Manorial Rights in Ancient India” (1963)، Mahalingam، Economic Life in the 
Vijayanagar Empire (1951)، Yadava، “Secular Land Grants of the Post-Gupta Period” (1966)، Yadava، 
“Immobility and Subjugation of Indian Peasantry in Early Medieval Complex” (1974).
ــی  ــی و هیندییەكان ــوان شــێوازە ئەوروپ ــە نێ ــگ، ل ــی گرن ــە جیاوازیگەل ــەكان ب ــە، مێژوونووســە هیندیی ســەرەڕای ئەم
زەویــی خــام ئاشــنامان دەكەن،لــە ســەرەتای فیودالیزمــی هیندیــدا، كاری كرێــكاران وەكــو كۆیلــە یــان كاری بەكــرێ 
ــری  ــی كەمت ــە پلەیەك ــە ســەرەتاییەكان، ل ــە هیندیی ــارە فیوداڵ ــوون. دی ــرێ ب ــەری بەك ــان رەنجب ــوو و هەندێكی وەهاب

ــە زەویــی خامــی ئەوروپیــی. ــوون ل ــاو ب ــی ب دەســەاڵتی رەهــا و دابڕان
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پێناســەی كۆنــی هەڵــەی ئەوروپایــی بــۆ گونــدە هیندییــەكان، پەیوەســتە بــەم 
ــش  ــرد، ئەوی ــی ك ــە ماركــس قەبوڵ ــە بەدبەختان ــەو پێناســەیەی ك پرســیارەوە. ئ
ــەالی  ــراو )ب ــی داخ ــی هاوبەش ــە قەوارەگەل ــن ل ــە بریتی ــەو گوندان ــە ئ ــە ك ئەوەی
ماركســەوە بریتیــن لــە پاشــماوەی كۆمەڵگــەی سۆشیالیســتیی ســەرەتایی(. 
ــدێ ســیفەتی هاوبەشــی  ــدا، هەن ــی ناڤین ــە چاخەكان ــدی ل ــدی هین بەڕاســتی گون
هەبــوو كــە بڕیارێكــی هاوبەشــی لە ســەر مافی ســوودوەرگرتن )و نــەك خاوەنداریی 
هاوبــەش( هەبــوو، هەروەهــا كشــتوكاڵ و پیشــە دەســتییەكان هەبــوون كــە 
گرنگییەكــی گەورەیــان بــەالی ماركســەوە هەبــوو و وا دەردەكەوتــن بــۆی، وەكــو 
بڵێــی پەیوەســتبوونی گونــد و توانســتی بــۆ مانــەوەی راڤــە دەكــرد، بــەو جــۆرەی 
هەیــە، لــە بــەردەم كارەســاتە دەرەكییــەكان لــە ســەرمایەداریی كۆلۆنیالیســتییەوە، 
هەروەهــا توانــی بەرانبــەر وەرچەرخانــی كۆمەاڵیەتــی بوەســتێتەوە. وەلــێ گونــدە 
ــتییەكان  ــیفەتە سۆشیالیس ــە س ــەك ل ــە ژمارەی ــیان ل ــەكان پارێزگاریش ئەوروپایی
ــدە هیندۆســییەكاندا  ــە گون ــەی ل ــن، لەوان ــش روونترب ــە لەوەی ــە رەنگ ــرد، بەڵك ك
هەبــوو كــە بەوانــە چینــی داخــراو پێوەندییەكــی الوازی لەتــەك نیشــتەجێبوون لــە 
گوندەكــەدا هەبوو.279لــەم بــارەوە، رەنگــە رووبــەڕووی هەڵــەی تەقلیدیــی تایبــەت 
بــە گۆڕینــی مێــژوو ببینــەوە، چونكــە لــە دابەشــبوونی گونــدی ئەوروپاییــی دوای 
ــە  ــەو گوندان ــن، ئ ــەوە دەكەی ــی ئ ــن و گریمان رێنیسانســی ســەرمایەداری تێدەگەی
ــردووەوە دەتوانــەوە.  ــە چەندیــن ســەدەی راب وەكــو قەوارەگەلــی سۆشیالیســتی ل
ــۆ  ــەدا، ب ــەو ماوەی ــەك ل ــا رادەی ــی زەوی، ت ــی هاوبەش ــەوە، خاوەنداری ــڕای ئ وێ
ــی  ــێ ماف ــدەكان تەن ــار گون ــێ ج ــووە، گەل ــگ نەب ــەوە گرن ــا پێك ــد و ئەوروپ هین
ــار  ــدێ ج ــە هەن ــدا( ك ــی هاوبەشیش ــە زەوی ــاف ل ــە م ــوو )ب ــان هەب نوێنەرایەتیی
279. راوبۆچوونــی ماركــس پێشــەكییەك لــە »دەســەاڵتی بەریتانیــا لــە هینــد« )1979( عیرفــان حەبیــب، بــە 
شــێوەیەكی بەشــەكی پێــڕەوی لــە كوســامبی دەكات )هەردووكیــان ماركســین( لــە ســەر »خوڵقاندنــی گونــدی هیندیــی 
كۆنبــاوی داخــراو بــە ســەر خۆیــدا و خۆبژێــو« دەكات لــە نێــوان 200ی بــەر لــە زاییــن و 650ی زاییــن، لــە پرۆســەیەكدا 
داوای »پیشــەكانی گونــد« دەكات و تــا رادەیــەك پانــی نیشــتەجێبوونی خەڵكــی لــە گوندەكانــدا بــێ داڵــدە دەكات:
Habib، in “The Social Distribution of Landed Property in Pre-British India” (1965).
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ــەوە پێشــێل دەكــرا. خــاوەن زەوییــە راســتەقینەكانی  ــەن خــاوەن زەوییەكان لەالی
زۆربــەی زەوییــە بەرهەمهێنــەكان و فیوداڵــە میراتییــەكان و ئەوانــەی خاوەندارییــان 
ــر،  ــە چینــی دەســەاڵتدار. دوات ــە ل ــەوە، بریتیی ــە هــەردوو ناوچەكــەدا گوازراوەت ل
ــدا  ــدە ئەوروپاییەكان ــە گون ــتییەكانیش ل ــەوەی كشــتوكاڵی و پیشــە دەس كۆكردن
ــت.  ــەرمایەداریدا نەمابێ ــی س ــەك رێنیسانس ــارە دوای 1492 لەت ــوون.280وا دی هەب
بــە كورتــی، وێــڕای ئــەوەی فیودالیزمــی هینــدی لــە فرەیــی یــان )فرەییەكانــی( 
ــو  ــتییانەیانەی، وەك ــە گش ــەو تایبەتمەندیی ــان ئ ــێ هەم ــوو، وەل ــی دەچ ئەوروپای
شــێوازی بەرهەمهێنــان و هەمــان دەرەتــان بــۆ گەشــەكردنیان بــەرەو ســەرمایەداری 
هەبووبێــت. دەكــرێ هەمــان باســوخواس هەرێمگەلــی زۆر لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا 
بگرێتــەوە. دیــارە گونــدی ئەوروپایــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، مۆدێلێكــی لــە نێوان 
گونــدەكان و شــێوازە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە نیــوەی گــۆی زەویــدا ئاســایی بــووە.

ــە  ــەو جووتیاران ــدا، ل ــتمی فیوداڵی ــە سیس ــن ل ــی بەرهەمهێ ــار چین ــێ ج گەل
ــە  ــە رێگــەی یەك ــش ل ــن، ئەوەی ــەكان دەچێن ــی خــاوەن زەویی ــە زەوی ــت ك پێكدێ
خێزانییەكانــەوە، هێــزی كار دابیــن دەكــەن و بەرهــەم دەهێنــن، هەروەهــا پــارەی 
ــاری  ــتمی جووتی ــووە، سیس ــار پێیانواب ــێ ج ــرێ دەدەن. گەل ــو ك ــە وەك نەختین
كۆیلــە بریتییــە لــە شــێوەی كاركــردن لــە سیســتمی فیوداڵــی لــە مۆدێلــی 
ئەوروپاییدا.281جووتیارانــی كۆیلــە لــە جــۆری ئەوروپایــی، لێــرە و لــەوێ لــە ئاســیا 
و لــە ئەفەریقیــادا هەبــوون، ئەمــەو وێــڕای ئــەوەی مێــژووی تایبەت بــە بەكارهێنانی 
جووتیــاری كۆیلــە لــە رۆمــا، لــە دێروەختێكــدا بــێ هاوتــا بــووە، هەروەهــا بوونــی 
ــن  ــەوەی دەیبینی ــوو. ئ ــەن ب ــەدا دەگەم ــوێنێكی دیك ــە ش ــاییەكەی ل ــێوە یاس ش
بریتییــە لــە پانۆرامایــەك لــە شــێوەكانی كاری نائــازاد، واتە كارپێكردنــی جووتیارە 
ــی  ــە چاخەكان ــەكان ل ــدە ئەوروپیی ــە گون ــتی، ل ــازیی دەس ــتوكاڵ و پیشەس ــوان كش ــە نێ ــان ل ــارەی گونج 280. دەرب

ــە: ــە بڕوان ــە نموون ــدا، ب ناڤین
Sylvia Thrupp، “Medival Industry 1000-1500” (1972).
281. Dobb، Thrupp، “Medieval Industry 1000-1500” (1972).
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ــە  ــەكان ل ــی خــاوەن زەویی ــە زەوی ــە شــێوەكان، ل ــە شــێوەیەك ل كۆتكــراوەكان ب
هەرســێ كیشــوەرەكەدا.282لەالیەكی دیكــەوە، هەنــدێ لــە توێــژەران )لەوانــە برینەر 
كــە ماركســییە و بیچلــەر كــە نەرێتپارێــزە( جووتیــار لــە خۆرئــاوای ئەوروپــا، لــە 
هــەردوو ســەدەی چواردەیــەم و پانزەیەمــدا بــە ئایدیــال دەكــەن و ئــەم كەســە بــە 
كەســێكی جووتیــاری خــاوەن زەویــی ئــازاد دەبینــن، پــڕە لــە گیانــی ســەرچڵیی 
بازرگانــی و شــتی لــەو بابەتە.283هەروەهــا ئەمەیــش بــە گۆڕینــی مێــژووی هەژمــار 
دەكرێــت. ئــەو جووتیارانــە كرێگرتــە بــوون و هێشــتا بــە چەندیــن شــێوە گیــرۆدەی 
دەســتی فیوداڵیــن. رووی نــەدا مەگــەر دوای كاتێكــی درەنــگ نەبــێ، دوای 1492 
ــە  ــوو، ل ــای هەب ــی رەه ــە خاوەندارێتی ــگ ك ــی چینێكــی گرن ســەرهەڵدانی هێزگەل
ســەر پێودانــی جووتیــاری دەوڵەمەنــد لــە بروســیادا و لەســەرپێ بۆ ســەرمایەداری، 
ســەرمایەی كۆدەكــردەوە. جووتیــاری ئەوروپایــی بــە جۆرێكــی تایبــەت نائاســایی 
نەبــوو. ئــەو جووتیارانــەی ناچاركــران خزمــەت پێشــكەش بكــەن، یــان بەروبــووم 
یاخــود پــارە وەكــو بەهایەكــی بازرگانــی یــان ســەرانە یاخــود بــاج )بــە خــاوەن 
زەوی دەدرێــت(، ئــازاد نەبــوون لــە گواســتنەوە لــە هەرێمــی ئــەو خــاوەن زەوییــەی 
پێگــەی خــۆی لــە وەچــە بەرودواكانــەوە بــە میرات بــۆی ماوەتەوە، ئــەم مۆدێلەیش 
لــە چەندیــن شــوێن لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا، لــە چاخەكانــی ناڤیــن و لــە ئەوروپــادا 

دۆزرایەوە.

ــای  ــە ئەوروپ ــەكان ل ــت ناوچ ــیفەتەكانی گش ــە س ــووە ل ــێك نەب ــی زەوی، بەش ــارە كۆیلەكان ــتمی جووتی 282. سیس
ــە: ــە، بڕوان ــە نموون ــكادا، ب ــیا و ئەفری ــە ئاس ــازاد ل ــی نائ ــارەی كاركردن ــدا. دەرب ــی ناڤین چاخەكان

Yadava، “Immobility and Subjugation of Indian Peasantry in Early Medieval Complex” (1974). 
Levitzion، “The Early States ri the Western Sudan to 1500” (1972)، Elvin، The Pattern of the Chinese 
Past (1973).

283. بڕوانە:
Brenner and Critics in Aston and Philpin، The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic 
Development in Pre-Industrial Europe (1988)، Bernner، “The Origins of Capitalist Development: A 
Critique of Neo-Smithian Marxism.” (1977)، Beachler، “The Origins of Modernity: Caste and Feudality 
(India، Europe and Japan).” (1988).

هەروەها بڕوانە تێبینییەكانی برینەر و بیچلەر لە بەندی دووەمدا.
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بڕێــك لــە پێوەندیــی ئاڵــۆز لــە نێــوان كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییە فیوداڵییەكانــدا 
هەبــوو، ئەوەنــدە هەبــوو تاوەكــو پێشــنیاز بكەیــن، پێویســتە ئێمــە بیــر لــە 
كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییە چینایەتییــەكان و لــە گشــت نیــوەی گــۆی زەوی بكەینــەوە، 
ــەر  ــێ لەب ــی كۆمەاڵیەتیــی جــودا، وەل ــە قەوارەگەل ــن ل ــەوەی بریتی ــەر ئ ــەك لەب ن
ــدێ  ــە هەن ــی ك ــی هەرێم ــەك فرەی ــە، لەت ــان هەی ــتێكی فیوداڵیی ــەوەی سرووش ئ
جــار ســنووری جیاكەرەوەیــان هەبــوو و هەنــدێ جاریــش ئــەم ســنوورانە نەبــوون. 
ــوو و وەكــو  ــەدا هەب ــەو هەرێمان ــوان ئ ــە نێ ــۆز ل ــە باڵوبوونەوەیەكــی ئاڵ ــە ك روون
ــە ناوچــە  ــە، باوبوونــی تەكنیكیــی كشــتوكاڵی ل ــە نموون ــۆ ئەمــە، ب بەڵگەیــەك ب
گەورەكانــدا. )ئیدعایــەك لەالیــەن هەنــدێ لــە مێژوونووســە ئەوروپاییەكانــەوە 
ــە ســەر  ــدا، ل ــی ناڤین ــە چاخەكان ــی ل ــە كشــتوكاڵی ئەوروپای ــە روو284گوای خراوەت
ــە جــۆرەكان، دەســتی  ــە جــۆرێ ل ــە ب ــووە، بۆی ــا ب ــۆژی بــێ هاوت ئاســتی تەكنەل
ــدا  ــدی دووەم ــە بەن ــو ل ــردووە، هەروەك ــەرمایەداری ك ــەرەو س ــان ب ــە هەنگاون ب
باســمانكرد، ئــەم ئیدعایــە بــە نادروســت دادەنرێــت. كشــتوكاڵیی ئەوروپایــی 
بەشــداری لــە زۆربــەی ســیفەتەكان لەتــەك هەرێمگەلــی دیكــەدا كــردووە و تەنــێ 
ئەمانــە گەشەســەندوو، یــان هەڵگــری تــۆوی گۆڕینــی كۆمەاڵیەتــی نەبوونــە(. دیارە 
شــێمانەی ئــەوە دەكرێــت، دەستبەســەرداگرتنی بەشــێكی زۆر لــە رووبــەری نیــوەی 
گــۆی زەوی، پێویســتی بــە چڕكردنــەوەی ســتەم بــووە لــە ســەر جووتیــاران، تــا 
خواســت لــە ســەر زۆربوونــی بەرهەمهێنــان زیاتــر بێــت، ئەمەیــش بەدەنگەوەهاتنــی 
جووتیارانــی بــۆ گەشــەكردنی تەكنەلــۆژی و خــوازە )باڵوبوونــەوە( ی لەخۆگرتووە، 
وێــڕای كۆچكــردن بــەرەو هەرێمــە البــەالكان و بــەرەو شــارەكان. لــە هەمــان كاتــدا، 
چینــە دەســەاڵتدارەكان هەوڵیانــداوە، هەمــوو وزەی ژێردەســتەكانیان بخەنەگــەر، 
بــۆ زیاتركــردن و رادەســتكردنی بەرهەمــەكان، هەروەهــا هەوڵیانــداوە كۆمەڵگەلــی 

284. including Lynn White، Ir. In Medieval Technology and Social Change (1968) Michael Mann، 
“European Development: Approaching a Historical Explanation” (1988)، Perry Anderson، Lineages of 
the Absolute State (1974).
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دیكــە لــە بەرهەمهێنــەكان چەپــاو بكــەن و بیانچەوســێننەوە، بــۆ دەســتەبەركردنی 
كێڵگەگەلــی دەرەكــی، وێــڕای كێڵگــە ناوخۆییــەكان و ئەمەیــش بــە رۆڵــی خــۆی، 
بــووە هــۆی پتــر پێكەوەبەســتنی هەرێمەكان.285وێــڕای ئەمــە، كۆمەڵگــە فیوداڵییــە 
دەســەاڵتدارەكان لــە هەمــان كاتــدا، یەكانگیــر و لــە تۆڕێــك لــە پێوەندیــی خوێــن 
ــدێ جــار  ــوون كــە هەن ــان چینایەتیــدا یەكگرتووب ــان بیرۆكراتــی ی و خزمایەتــی ی
ــەكان  ــكردنی كۆمەڵگ ــن دابەش ــەوە. دەزانی ــەورەی دەگرت ــگار گ ــی یەج رووبەرگەل
ــوو، پێناســەی  ــدا نەب ــە زمانەوانییەكان ــە هەرێم ــەو ســەردەمانە ول ــەت ل ــۆ دەوڵ ب
روونیــان بــۆ نەكرابــوو، هەروەهــا بەربەســتی زمــان هێنــدە گرنــگ نەبــوو، تەنانــەت 
جیاوازییــە ئایینییــەكان نەدەبوونــە لەمپــەر لــە بــەردەم گواســتنەوەی فیكــرەكان و 
شــمەكەكان و خەڵكیــدا. بۆیــە پێویســتە بیــر لــە گشــت )یــان زۆربــەی( كۆمەڵگــە 
ــزە  ــەوە هێ ــە رێگەی ــە شــوێنێكی گشــتیدا، ل ــەوەی ل ــەوە، ب ــەكان بكەین فیوداڵیی
كۆمەاڵیەتییــەكان و گوشــارەكان بــە گشــت الیەكــدا بەشــداربوون و بــۆ مــەودای زۆر 
باڵوبوونــەوە، ئەویــش بــە ئاســانی، لــە رێگــەی پەڕینــەوە لــە ســنووری دەوڵەتانــدا. 
ــی  ــن، بۆچ ــی ببی ــەوە حاڵ ــە ل ــتەم نیی ــە، ئەس ــەم چەمك ــان ب ــەك بڕوابوونم لەت
گەشــەكردنی فیودالیــزم، وەكــو شــێوازێكی بەرهەمهێنــان بــە هەمــان ئەنــدازە، لــە 

زۆربــەی ناوچەكانــی نیــوەی گــۆی زەویــدا، بەرەوپێشــەوە دەڕوات.

لــە كۆتایــی چاخەكانــی ناڤینــدا، نیشــانەگەلێ لــە ســەر گۆڕینــی قــووڵ، 
ــوون. دوو  ــوەرەكەدا هەب ــێ كیش ــەر س ــە ه ــتوكاڵی، ل ــی كش ــن هەرێم ــە چەندی ل
جــۆر نیشــانە هەبــوون: نیشــانەگەلێ لــە ســەر نەمــان، یــان هــاكا هەرەســهێنانی 
سیســتمی فیوداڵــی و نیشــانەكانی گۆڕیــن بــەرەو كشــتوكاڵیی بازرگانــی و بــەرەو 
ســەرمایەداریی گوندنشــینی. لــە زۆربــەی ناوچەكانــی نیــوەی گــۆی زەویــدا، 
شــێوازی بەرهەمهێنــان ســەرهەڵدەدات، بــەوەی لــە حاڵەتــی نەمانــدا بێــت، 
هەروەهــا دەبینیــن كێشــمەكێش و راپەڕینــی جووتیــاران و كۆچكــردن بــۆ شــارەكان 

285. Blaur، The National Question (1987b)، chap. 7.
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ــەاڵتدارەكاندا،  ــە دەس ــوان چین ــە نێ ــۆڕ ل ــتوكاڵییەكان و شەڕوش ــنوورە كش و س
ــەدەی  ــی س ــەك هاتن ــوون. لەت ــر هەب ــش زیات ــەكان و لەوەی ــەر بەرهەمهێن ــە س ل
چواردەیەمــدا، فیــوداڵ چــووە نــاو قۆناغــی تەنگوچەڵەمــەوە - نــەك هەرەســهێنان 
- لــە ئەوروپــادا، وەلــێ دەردەكەوێــت كــە تەنگوچەڵەمــەی لێكچــوو لــە ئاســیادا و 
رەنگــە - هەروەكــو بــە دڵنیاییــەوە لــە توێژینــەوەدا دەیزانیــن - لــە ئەفەریقیایشــدا 
ــۆ شــارەكان دەیانگواســتەوە  ــاران ب ــە هەرســێ كیشــوەرەكەدا جووتی هەبوون.286ل
ــش  ــدە گەورەی ــدا چەن ــەر هەرێمێك ــە ه ــوو. ل ــە لێكچ ــڕای نیمچ ــە تێك ــە ب و رەنگ
ــە  ــاوێك ل ــووە لێش ــە نەب ــی، ئەم ــان نائەوروپای ــت ی ــی بووبێ ــت، ئەوروپای بووبێ
كۆچبــەران لــە گونــدەوە بــۆ شــار، چونكــە ژمــارەی دانیشــتوان لــە شــارەكاندا، لــە 
هەمــوو شــوێنێكدا لــە كۆتایــی ســەدەی پانزەیەمــدا، هێشــتا رێژەیەكــی كەمــی لــە 
ژمــارەی دانیشــتوانی گشــتی پێكدەهێنــا. هێشــتا ئــەوە لــە ناوچە گوندنشــینەكاندا، 
ئاســەواری تەنگوچەڵەمــەكان بــوو. ئەگــەر ئــەو تەنگوچەڵەمانــە نیشــانەی ئــەوە 
بووبێتــن كــە شــێوازی بەرهەمهێنــان بــەرەو هەرەســهێنان دەچــوو، ئەویــش بە هۆی 
ناكۆكییــە ناوەكییەكانــەوە، رەنگــە هێشــتا نەتوانیــن وەرامێكــی یەكااڵكــەرەوەی بــۆ 
بدۆزینــەوە، وەلــێ بەهــەر حــاڵ، فیودالیــزم لــە ئەوروپــادا لــە كۆتاییەكــەی خــۆی 

بــەر لــە 1492، پتــر لــە هەرێمەكانــی دیكــەی نائەوروپایــی نزیــك نەبــوو.
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لــەم قۆناغــە لــە باســوخواس، بــەالی ئێمەوە بەدرۆخســتنەوە و هەڵوەســتەیەكی 
تێڕامانــی هەیــە. ئیدعــای ئــەوە ناكــەم، شــێوازی بەرپــای بەرهەمهێنــان لــە ســەر 
جووتیــار و خــاوەن زەوی، رەوتــی سرووشــتیی خۆی كردووە و بەرەو هەرەســهێنان 
ــەوەی  ــێ پرســیاری ئ ــەرەو ســەرمایەداری دەڕۆیشــت. وەل ــان راســتكردنەوەی ب ی
ئاخــۆ دەســتپێكی یەكەمــی ســەرمایەداری، لــە ژینگەیەكــی شارنشــینی، یــان 
ــۆز.  ــە پرســیارێكی یەجــگار ئاڵ ــە كــردەوە بریتییــە ل ژینگەیەكــی گوندنشــینیدا ب
ــچ جــۆرە تیۆرێكــی  ــی هی ــێ گریمان ــەم، وەل ــەو پرســە دەك ــە، باســی ئ دوای ئەم
ســەدەمكاریی مێژوویــی گشــتی ناكــەم. تەنــێ باســی ئــەوە دەكــەم، گواســتنەوە 
ــڵ  ــە 1492دا كام ــت، ل ــاوی لێبنێی ــت ن ــتێك بخوازی ــەر ش ــود ه ــان یاخ ــان نەم ی
ــرا رێنیسانســی  ــكاوە هێن ــە ئەمری ــامانەی ل ــەو س ــا ئ ــووە، هەروەه ــە نەب و پوخت
ــێوازی  ــو ش ــزم وەك ــی فیودالی ــی كۆتای ــدا، نەمان ــان كات ــە هەم ــەرمایەداری، ل س

ــادای خێراكــرد. ــە ئەوروپ ــان ل بەرهەمهێن

بۆچوونــی مــن ئەمەیــە: ئەگــەر بڕوامــان بــە مۆدێلــە گشــتییەكەی باڵوبوونــەوەی 
تێهەڵكێــش و یەجــگار خێــرای ســیفەتە فەرهەنگییەكانــی كشــتوكاڵی )دانەوێڵــە و 
ئاژەڵــە ماڵییــەكان و سیســتمەكانی ئــاو و...هتــد( هەبێــت و هەروەهــا بڕوامــان بــە 
تێگەیشــتنی هاوتەریــب، بــە بوونــی پێوەندیگەلــی یەكانگیر و تێهەڵكێشــی لێكدراو، 
لــە نێــوان كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییە چینایەتییــەكان، لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی 
زەوی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا هەبێــت، ئــەوا دەتوانیــن چاوەڕوانــی ئەوەبیــن، رەنگە 
ــە  ــە شــێوەیەكی یەكســان ل ــی، ب ــی كشــتوكاڵیی چینایەت گەشــەكردنی كۆمەڵگەی
هەرێمێكــەوە بــۆ یەكێكــی دی پێشــبكەوێت، هەركاتــێ ســیفەتەكانی باڵوبوونــەوە، 
هەروەهــا هەرجــارێ گوشــارە كۆمەاڵیەتییــەكان، لــە رێگــەی كۆچــی شــوێنەكی و 
داگیركــردن و شــتی لــەو بابەتانــەوە گوازرانــەوە. هەروەهــا تــا هاوپەیمانیــی چینــی 
دەســەاڵتدار زۆرتربــوو و شــتی لــەم بابەتــە. رەنگــە گەشــەكردنی ئــەم شــێوازەی 
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بەرهەمهێنانــی فیوداڵییــە، لــە هەمــوو شــوێنێكدا بــە حەقیقەتێكــی كۆمەاڵیەتیــی 
ــڕی  ــر و بنجب ــتی جێگی ــە خواس ــە ل ــش بریتیی ــووە، ئەوی ــدار ب ــتییەوە مەرج گش
ــەكان و... ــان و خانەدان چینــی خــاوەن زەوییــەكان و هاوپەیمانەكانیــان )بازرگان
هتــد( بــۆ بەرهەمهێنانــی زیاتــر، دیــارە ئــەوە خواســتێكە لــە ســەر جووتیــاران كــرا 
بــە گوشــارێكی بــەردەوام، بــۆ زیادكردنــی بەرهــەم تــا بتوانــن ئــەو زێدەبەرهەمــە 
زیاتــر بكــەن كــە وەریدەگــرن. بــە جــۆرێ بڕوانــە بەمەدا، وەكــو بڵێی ئاراســتەیەكی 
شارنشــینیی دوورخایــەن بێــت، بووبێتــە هــۆی بەدەنگەوەهاتننــی دیاریكــراو لــە ناو 
ــەك  ــش لەت ــەوەی تێهەڵكێ ــۆژی و باڵوبوون ــە گەشــەكردنی تەكنەل ــدا، ب جووتیاران
ــاران و  ــەكانی جووتی ــەنگی و شۆڕش ــتانەكان و پێش ــی دارس ــا و چاندن تەكنەلۆژی
كۆچكــردن لــە گونــدەوە بــۆ شــار و بەشــداریكردن لــە ســەرچڵییە ســەربازییەكان 
ــارە  ــە، گوش ــەو میكانیزمان ــە ئ ــەوە. پێموای ــەاڵتدار و پترل ــەی دەس ــەن چین لەالی
كۆمەاڵیەتییەكانیــان كەمكردۆتــەوە كــە لــە گەلــێ شــوێندا، لــە رێگــەی زۆربوونــی 
خواســتی چینــی دەســەاڵتدار لــە ســەر رادەســتكردنی زێــدە بەرهــەم دەركەوتــن. 
كــە شــێوازی  بكەیــن  ئــەوە  باســی  بــۆ دەڕەخســێنێت،  ئەوەمــان  ئەمەیــش 
بەرهەمهێنــان لــە نەمــان یــان لــە تەنگوچەڵەمــە، لــە یــەك بــەش لــە نیــوەی گــۆی 
زەویــدا هەبــووە و گەلــێ شــێمانەی ئــەوە هەیــە، هەمــان دۆخ لــە بەشــگەلی دیكــە، 
ــە نیــوەی گــۆی زەویــدا هەبووبێــت. بــە كورتــی: دواتــر شــێوازی بەرهەمهێنــان  ل
درێژبــووەوە، لــە ســەر ئاســتی نیــوەی گــۆی زەویــدا چــڕ بــووەوە كــە لــە ئەوروپــا 

لــە 1492دا و لــە ئاســیا و ئەفەریقیایشــدا رووی دەدا.

وەلــێ بۆچــی چاوەڕوانــی ئــەوە بكەیــن، شــێوازی بەرهەمهێنانــی فیوداڵــی 
ــە.  ــدا دوا خاڵ ــتە تیارامانەكەم ــە هەڵوەس ــە ل ــت؟ ئەم ــود لەناوبچێ ــت یاخ نەمێنێ
ناتوانیــن بــە ئاســانی جەخــت لــەوە بكەیــن، فیودالیــزم بریتییــە لــە “قۆناغێــك” لــە 
ریزبەندیــی گەشــەكردن و هەرجــارێ هەنــدێ لــە ماركســییە میكانیكییــەكان باســی 
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دەكــەن، پێویســتە لــە كۆتایــی پرســەكەدا، شــوێنی خــۆی بــۆ دوای خــۆی، یــان بۆ 
“قۆناغــی بــااڵ )ســەرمایەداری(جێبهێڵێت. هەروەهــا ناتوانین شــێوەی پارێزكار لەم 
باســە قەبــوڵ بكەیــن كــە پێیوایــە فیــوداڵ شــوێن و پێگــەی خــۆی بــۆ شــێوەیەكی 
بااڵتــر و “تازەگەراتــر” بــۆ كۆمەڵگــەی )ســەرمایەداری(، وەكــو دەرەنجامێكــی بــێ 
چەندوچــۆن، بــۆ گەشــەكردنی مرۆڤایەتــی خۆشــبكات، بــەرەو پێشــەوە لــە رووی 
كۆمەاڵیەتــی و فیكــری و مۆراڵییــەوە. هەروەهــا ناتوانیــن هێزەكانــی ماڵتــۆس 
بهێنینــەوە، بــۆ گوشــاری بــێ چەندوچۆنــی ژمــارەی دانیشــتوان )ئەمــە پرۆژەیەكــە 
كــە هەڵەبوونەكــەی لــە بەنــدی دووەمــدا روونكرایــەوە، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی 
فەرهەنگــە مرۆییــەكان هەمیشــە لــە رەفتــاری دیمۆگرافییەكەیــدا، بــە شــێوەیەكی 
ئەقاڵنــی بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان بااڵدەســتن(. دەتوانیــن گریمانــی ئــەم مۆدێلــە 
راڤەكارییــەی خــوارەوە بكەیــن: دوو حەقیقەتــی گرنــگ هەنــە، ســەبارەت بــە 
شــێوەی ئــەم كۆمەڵگەیــە: یەكــەم بریتییــە لــە حەقیقەتــی كشــتوكاڵ، لــە ســەر 
ــان. دووەمیــش حەقیقەتــی چینــی خــاوەن  ئاســتی خێــزان، وەكــو شــێوازێكی ژی
زەوییەكانــە كــە پوختــە دەكات، یــان هــەوڵ دەدات، زێدە بەرهەمــی روو لەزیادبوون 
ــارە  ــەم گوش ــل ب ــە م ــن رێگ ــە چەندی ــاران ب ــت. جووتی ــاران وەربگرێ ــە جووتی ل
ــی  ــەوە، هەوڵ ــە دڵنیایی ــەوان ب ــرد. ئ ــان بۆك دەدەن، بەوجــۆرەی پێشــتر ئاماژەم
زیاتركردنــی ژمارەیــان دەدەن، مادامێــك تــاك بتوانێــت زێــدە بەرهەمــی خــوازراو 
ــت  ــكات، دەتوانێ ــرەوە بەشــداری ب ــە هێزێكــی كاری زیات ــە ب ــت، وات بەرهەمبهێنێ
ــەم كۆمەڵگــە  ــی ئ ــازی بەرخۆری ــە نی ــر بێــت ل ــدات، پت بەرهەمێــك بەدەســتەوە ب
ــدە  ــەم زێ ــە رادەســتكردنی ئ ــە ل ــەم تاك ــا بەشــداریی ئ ــە، هەروەه روو لەزیادبوون
بەرهەمــەدا زیاتــر بــكات. بــە دڵنیاییــەوە، ئــەوان هــەوڵ دەدەن زەویــی دیكــە بــۆ 
كشــتوكاڵ بخەنــە ســەر، هەنــدێ جــار هــەوڵ دەدەن، بــۆ شــوێنی دیكــە بــۆ گــەڕان 
بــە دوای زەویــی كشــتوكاڵیدا بگوێزنــەوە. وەلــێ لــە بنەڕەتــدا چڕدەكەنــەوە. واتــە 
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ئــەوان، لــە رێگــەی تاقیكردنــەوەی بەردەوامــی دانەوێڵــەی نــوێ و ئامێــری نــوێ و 
تەكنیكــی نوێــوە، بەرهەمــی كشــتوكاڵی زیاتردەكــەن. هەروەهــا ئــەوان هەمیشــە 
ئاگادارییــان لــە ســەر هــەر هەواڵێــك، لــە ســەر ئــەو داهێنانــە هەیــە، ســەركەوتوانە 
ــود  ــی دراوســێ، یاخ ــان دۆڵ ــی تەنیشــت، ی ــە گوندەكان ــە ل ــوێنەكانی دیك ــە ش ل

دوورگــەی پاڵدەســتدا، تاقیكراونەتــەوە.

دیــارە پرۆســەی چاككردنــی تەكنەلــۆژی بــێ ســنوورە، وەلــێ بــە خاڵێــك 
ــە وەچــە دوای وەچــە و ســەدە دوای ســەدە،  ــادە ل ــدا تێكــڕای زی ــن، تیای دەگەی
بەرهەمهێنانــی هێــزی كار دادەبەزێــت. گومــان لــەوەدا نییــە، ئــەم تێكڕایــە 
گەیشــتبووە ئەوپــەڕی، لــەو ماوەیــەدا كــە دانەوێڵــە زۆرە نوێــكان و جۆرگەلــێ لــە 
ئــاژەأل، بــە خێرایــی ماڵــی دەكــران، هەروەهــا كاتــێ كــە ئامێــرە بنەڕەتییــەكان و 
ئاســن دەهێنرایــە نــاو سیســتمەكەوە. لەتــەك هاتنــی چاخەكانــی ناڤینــدا، تێكــڕای 
باشــبوون بــۆ ئاســتێك دابــەزی، بەشــی ئــەوە نــەكات رێگــە بــە جووتیــاران بدرێت، 
رووبــەڕووی خواســتی روو لەزیادبــوون، لــە ســەر زێــدە بەرهــەم لەالیــەن خــاوەن 
زەوییەكانــەوە ببنــەوە. ئەگــەر هەنــدێ لــە بەدەنگەوەهاتنــە ئەڵتەرناتیڤەكانــی 
وەكــو پێشــەنگی و كۆچكــردن لــە گونــدەوە بــۆ شــار وەالوە بنێیــن كــە تەنــێ لــە 
هەنــدێ لــە هەرێمەكانــدا هەبــوو، ئــەوا ئــەم هەڵوێســتی: تەنگوچەڵەمــەی گشــتی 

ــەالوە دەمێنێتــەوە. ــە شــێوازی بەرهەمهێنانــی فیوداڵیمــان ب ل

ــارە  ــراوە: دی ــە دامەزرێن ــەك گریمان ــای ی ــەر بنەم ــە س ــە ل ــەم باس ــتا ئ ئێس
ــە خــودی  ــەكان ل ــەی داهێنان ــە رێگ ــی كشــتوكاڵیدا، ل ــە بەرهەمهێنان باشــبوون ل
كێڵگەكــەدا روودەدات. ئەمەیــش ســەبارەت بــە كشــتوكاڵ، لــە ســەر ئاســتی 
خێــزان لــە چاخەكانــی ناڤیــن و بــەر لەوەیــش هەروابــوو. دیــارە بەرهەمهێنانیــش 
لــە رێگــەی راكێشــانی ئــاو و كانــزا خۆراكییــەكان بــۆ كێڵگــە، لــە رێگــەی ئاودێــری 
یــان ئــاوەڕۆوە چــاك دەبێــت. هەمیشــە فرۆشــتن دوور لــە كێڵگــە یــان ئاڵوگــۆڕی 
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بەروبوومــەكان یاخــود فرۆشــتن و گۆڕینــەوەی بەرهەمــەكان لــە كێڵگــە بەرانبــەر 
بــە كــۆد و بنەتــۆو و هێــزی كاردا روودەدات. كەواتــە، كێڵگــە یــان كێڵگــەی 
خێــزان بریتییــە لــە سیســتمێكی مایكرۆجوگرافیــی تــا رادەیــەك نــەك بەتــەواوی 
ســەربەخۆ. هەروەهــا بــاش دەزانیــن جووتیــاران لــەو كاتــەدا، دەیانزانــی باشــترین 
ســتراتیژی بــۆ ئەندازیاریــی زیــادەی دراماتیكــی لــە بەرهەمهێنانــدا، لــە سیســتمی 
ــتمێكی  ــە سیس ــەوەی ل ــە ل ــددا، بریتیی ــە گون ــە ل ــو كێڵگ ــی وەك مایكرۆجوگرافی
جوگرافیــی گەورەتــردا ئاوێتەببێــت. لــە بنەڕەتــدا ئەمــە پێویســتی بــە ئــاو و 
كــۆدی زۆری وەكــو قســڵ و كــۆد و گۆڕینــی مۆدێلــی دانەوێڵــەكان و ئاژەڵەكانــە، 
لــە شــێوەیەكەوە خۆراكــی خێــزان تەنــێ لــە كێڵگــەدا فەراهــەم بــكات بــۆ یەكێكــی 
دی، تیایــدا بەتایبەتكردنــی بەرهەمــەكان هەبێــت كــە دەكــرێ بفرۆشــرێن كــە 
لەتــەك بارودۆخــی ژینگەیــی كێڵگەكــەدا گونجاوبــن. )ئەمەیــش بــە مانــای هەنــدێ 
پســپۆرییە، دەكــرێ لــە یەكێــك یــان لــە چەنــد بەرهەمێكــی خۆراكیــدا بفرۆشــرێت 
ــە بەرهەمێكــی پیشەســازیی وەكــو  ــای پســپۆرییە ل ــە مان ــان ب ــت، ی و بەركارببرێ
لۆكــەدا(. ئەمــڕۆ كاتــێ بــاس لــە “شۆڕشــی كشــتوكاڵی لــە ســەدە نوێكانــدا 
دەكەیــن، ئــەوا لــە ســەر ئاســتی گــەورەی جوگرافیــا وەســفی شۆڕشــێك دەكەیــن: 
كێڵگــەی نوێــی خێزانــی، بڕێكــی زۆر لــە كــۆد هــاوردە دەكات و ئامێرگەلــی 
جۆراوجــۆر و دەرمانــی قەاڵچۆكــردن و توخمگەلــی دی هــاوردە دەكات )دەكڕێــت( 
كــە لــە شــوێنێكی دیكــە بەرهەمدێــن و ژمارەیەكــی زۆر لــە كرێــكار لــە دەرەوەی 
ئەندامانــی خێــزان بەكاردەبــەن و لــە رێگەگەلێكــدا پســپۆری پەیــدا دەكــەن، 
ــەم  ــە رووی بارودۆخــی ژینگــەوە. ئ ــە دووركەوتنــەوەی باشــترە، ل پێویســتییان ب
لیســتە ئــەو گۆڕانكارییــە شۆڕشــگێڕانانە پوچــەڵ دەكاتــەوە كــە بــەر لــە ســەدەی 
ئێســتا روویــان دا و پێشــنیاز دەكات كــە باشــبوونی مایكرۆجوگرافیــای ناوەكــی - 
كــە بــە بەردەوامــی لــە رووداندایــە - رۆڵێكــی الوەكــی لــەم قۆناغــە لــە گەشــەكردنی 

ــڕاوە. كشــتوكاڵدا گێ
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بــۆ ئــەوەی ئــەم باشــبوونە گــەورە جوگرافیاییــە رووبــدات، پێویســتە ئاســتێكی 
ــە  ــمەكەكان ل ــتنەوەی ش ــە گواس ــت، چونك ــی هەبێ ــتوكاڵی بازرگان ــە كش ــەرز ل ب
كێڵگەیەكــی بچووكــەوە و بــۆی )بەهــەر حــاڵ سیســتمی بچووكــی گونــد(، بریتییــە 
لــە پرۆســەی كڕیــن و فرۆشــتن. ئەمەیــش تەنگوچەڵەمەیەكــی گشــتی لــە شــێوازی 
بەرهەمهێنانــی فیوداڵــی بەدوادادێــت كــە یــەك یــان دوو دەرەنجامــی شــێمانەكراوی 
هەیــە. یەكێكیــان بریتییــە لــە گواســتنەوەی تــا رادەیــەك ئارامــی ئابوورییــەك كــە 
ــە كشــتوكاڵییەكان و  ــە بەشــی بەرهەم ــە ك ــەی زۆری تێدای ــۆ نەختین خواســتی ب
كڕینــی پێداویســتییەكان بــكات، وێــڕای پێدانــی كرێــكان )یــان پێــدان بــە شــێوەی 
ــۆی،  ــی خ ــە حاڵ ــەش ب ــەی ب ــاوەن زەویی ــەو خ ــۆ ئ ــكەكان ب ــان پش ــەش ی بڕەب
ــە شــوێنێكدا  ــەم ســیناریۆیە ل ــە روو(. ئ ــارەدا دەخات ــەر پ ــە بەرانب بڕەبەشــەكە ل
ــوێنە  ــەم ش ــش ئ ــت، بەمەی ــتوكاڵی تێدابێ ــی زۆری ناكش ــە ژمارەیەك روودەدات ك
ئامادەگــی پەیــدا دەكات، یــان بەشــداری لــە بازرگانیــی مــەودا دوور و درێژەكانــدا 
دەكات. یەكێكــی دی دەڵێــت، رەنگــە رووبــەڕووی ئــەو تەنگوچەڵەمەیــە ببیتــەوە، 
لــە رێگــەی پرۆســەی گۆڕیــن بــۆ شــێوازی بازرگانــی و شارســتانی. یــان دەكــرێ 
ــاران  ــت: شۆڕشــەكانی جووتی ــە جۆرێكــی دی هەبێ ــی شۆڕشــگێڕانەی ل گۆڕانكاری
ــان راســتكردنەوەی  ــدڕەون، ی ــرێ( یاخــود تون ــی ك ــو نەدان ــڕەون )وەك ــان میان ی
گــەورەی فەرهەنگــی لــە ژیانــی كۆمەاڵیەتیــی سیاســی، یاخــود لــە ئایینیــدا دەكــەن 
و رەنگــە گۆڕانكاریــی دیكــە لــە ســەر هەمان ئاســت لە شۆڕشــگێڕی هەبێــت. رەنگە 
ــەركردنی  ــۆ چارەس ــن، ب ــت ب ــدا پێویس ــە پێكهاتەیەك ــە ل ــەردوو ئەڵتەرناتیڤەك ه
ــەوە  ــەی ب ــە روون ــەو مۆدێل ــەم، ئ ــەوە دەگ ــەوە ب ــدەن. لەم ــە رووب تەنگوچەڵەمەك
ــە ســەر  ــی خواســت ل ــە هــۆی زۆربوون ــن، ب ــر دەب ناكۆكییــە فیوداڵییــەكان توندت
زێــدە بەرهــەم و توانســتی داكشــاوی خێزانەكانــی كێڵگــەكان، لــە ســەر زیادبوونــی 
ئاســتی ئــەم زێــدە بەرهەمــە، پێویســتە جــۆرە شۆڕشــێكی گۆڕینــی لێبكەوێتــەوە. 
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ــە كۆتایــی  ــە ئەوروپــا ل زۆربــەی ئــەو گۆڕانكارییانــەی باســمكردن، بــە كــردەوە ل
چاخەكانــی ناڤینــدا روویــان دا، ئەمەیــش پێویســتی بــە رووخاندنــی فیودالیزمــە، 
ــوێ،  ــتمێكی ن ــە سیس ــی ب ــی و گۆڕین ــی و كۆمەاڵیەت ــتمێكی سیاس ــو سیس وەك
بریتییــە لــە مۆدێلــی “شۆڕشــی شــكۆدار”ی ئینگلتــەرە. وەلــێ باســی ئــەوە ناكــەم 
كــە ئــەم كۆمەڵــەی پرۆســە گوندنشــینییانەن كــە رێنیسانســی ســەرمایەداری راڤــە 
ــە پرۆســەی  ــی ل ــردووە و بەتایبەت ــدا بەشــداری ك ــەوە، تیای ــە دڵنیایی ــەن. ب دەك
زیاتــر خۆئامادەكــردن و زیاتــر گواســتنەوەی كااڵكان، بــۆ شــوێنی دوور كــە 
ــدا.  ــە نیــوەی گــۆی زەوی ــوو، ل ــی ناڤیــن ب ــی دوا كاتەكانــی چاخەكان تایبەتمەندی
ئــەو كردانــەی وەســفیان دەكــەم، بــەوەی گوایــا ئامــاژەی ســەرەتای ســەرمایەدارین 

كــە لــەم بەشــەی دواتــری ئــەم بەنــدەدا باســی دەكــەم.

ئاماژە سەرەتاكانی سەرمایەداری لە ئاسیا و ئەفەریقیا و ئەوروپادا

دەســتەواژەی “ئامــاژە ســەرەتاییەكانی ســەرمایەداری” بــۆ ئــەوە بەكارنابــەم، 
ــە كێشــەی  ــۆ ئــەوەی خــۆم ل ــێ ب ــەری بخەمــە روو، وەل ــا دەســتەواژەیەكی هون ت
ــە “ســەرمایەداری”.  پێناســەی دەســتەواژەیەكی دیكــە دوور بگــرم كــە بریتییــە ل
روونــە كــە ئــەو جــۆرە سیســتمە ئابوورییــەی، گەلــێ جــار باســی لێدەكەیــن، وەكــو 
ــاڵەكانیدا  ــەك رەگوڕیش ــە لەت ــوو، ئێم ــدا نەب ــی ناڤین ــە چاخەكان ــەرمایەداری ل س
مامەڵــە دەكەیــن )هەروەهــا باســی دەكــەم( كــە ســیفەتگەلە ســەرەكییەكانی 
ســەرمایەدارییان خســتەڕوو، وەلــێ لــە ســەر ئاســتی شــوێن و كۆمەاڵیەتیــی بچووك 
و گەلــێ جــار لــە نــاو، یــان لــە ســەر لێــواری سیســتمێكی ئابووریــی بااڵدەســتدا 
و گەلــێ گەورەتــر لێــی و وەكــو شــێوازێكی بەرهەمهێنــان بــە فیودالیزمــەوە 
ــەرمایەدارییەك  ــە س ــەرمایەداری ب ــی س ــرێ ئاماژەكان ــە دەك ــتراوەتەوە. بۆی بەس
دابنێیــن، هــاكا روودەدات یــان نزیكــە، یــان ســەرمایەدارییەك لــە ســەردەمی 
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هەرزەكاریــدا بێــت. دیــارە ئــەوە ئــەو سیســتمەیە كــە بــەر لــە دوو وەرچەرخانــی 
شۆڕشــگێڕانەوە هەبــوو كــە ســەرمایەدارییان هێنایــە كایــەوە. یەكەمیــان بریتییــە 
لــەو وەرچەرخانــە سیاســییەی گەلــێ جــار بــە “شۆڕشــی چینــی بــۆرژوا”، 
یــان “شۆڕشــە بۆرژواییــەكان” ناودەبرێــت، ئەمەیــش بریتییــە لــەو حكومەتــە 
ــردووە، بەڵكــە  ــان نەب ــەكان بەڕێوەی ــە فیوداڵیی ــی خــاوەن زەویی ــەی، چین گەوران
ــی  ــی چین ــان، تاكەكان ــار )هاوواڵتیی ــی ش ــە پیاوان ــتەبژێران ل ــە دەس ــك ل چینێ
بــۆرژوا( و هاوپەیمانانیــان لــە خاوەنــی پــرۆژەكان لــە گوندەكانــدا بەڕێوەیــان 
ــا”ی  ــە “شۆڕشــی شــكۆداری بەریتانی ــە ل ــە، بریتیی ــن نموون ــردووە. بەناوبانگتری ب
ســاڵی 1688 و مــن مێــژووی 1688 وەكــو هێمایــەك بــۆ ســەركەوتنی سیاســیی 
ــە شۆڕشــی  ــە ل ــان دووەم وەرچەرخــان بریتیی ــەم. بێگوم ســەرمایەداری بەكاردەب
ــە  ــرد. ل ــتی پێنەك ــەم دەس ــەدەی هەژدەی ــەی س ــا دوا چارەك ــە ت ــازی ك پیشەس
ــە  ــتەكان و ناوچ ــە كۆلۆنیالیس ــەوە ك ــە تاقیدەكەین ــەو رۆڵ ــدا، ئ ــدی چوارەم بەن

ــان. ــەدا گێڕای ــەم دوو وەرچەرخان ــەكان ل نائەوروپایی

ــەك بچــووك  ــا رادەی ــی گوندنشــینیی ت ــە هەرســێ كیشــوەرەكەدا، هەرێمگەل ل
دەبینیــن )ئەمانــە بریتــی بوون لە ناوچەكانی ئەودیو شــارە بەنــدەرە گەورەكانەوە( 
لەتــەك هــی دیكــەی كشــتوكاڵی بازرگانــی و كانزاییــدا كــە گەلێ جار ســەرمایەداری 
ــە  ــە ســەرەتاكانی ســەرمایەداری - ل ــوو ل ــی ب ــە بریت ــووەوە - ك ــدا باڵودەب تیایان
مــاوەی بــەر لــە 1492دا. لــەو ناوچانــە، فانــدرز و باشــووری خۆرهەاڵتــی ئینگلتەرە 
و باكــووری ئیتاڵیــا و ناوچــە چێنــراوەكان بــە قامیشــە شــەكر لــە مەغریــب و دۆڵــی 
ــە  ــێك ل ــێ بەش ــە دەب ــۆفاال )ك ــوا و س ــن و كیل ــاری زێڕی ــل و كەن ــاری نی رووب
ــاری  ــدل و بەنجــال و باكــووری جــاوا و كەن ــار و كۆرۆمان زیمبابــۆی بێــت( و ماالب
باشــووری چیــن. زەوییــەكان هــی خــاوەن زەوییــە خــاوەن ئەقڵیەتــە بازرگانــی یــان 
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ــینەكاندا.287گەلێ  ــە شارنش ــی چین ــوان تاكەكان ــە نێ ــوون، ل ــەرمایەدارییەكان ب س
جــار كرێــكان بــە شــێوەی نەختینــە دەدران، جگــە لــەو ناوچانــەی وەكــو فوكیــن 
ــە حاڵەتێكــدا  ــەوە، ل نەبــێ كــە قازانجــە نەختینــەكان لەالیــەن خــاوەن زەوییەكان
ــەزۆر  ــان بیانفرۆشــتانیە ب ئەگــەر بەرهەمــە چێنراوەكانیــان كۆبكردایەتــەوە و خۆی
وەردەگیران.288بەرهەمــی كشــتوكاڵی بــە چەندیــن رێگــە، بــە بەرودوایــی لــە ســەر 
ــە بەرهەمــە  ئاســتی بچووكــەوە تــا كێڵگــە گــەورەكان رێكخرابــوو و بڕێكــی زۆر ل
كشــتوكاڵییەكان دەچێنــران و دەفرۆشــران و هەنــاردە دەكــران: برنــج و لۆكــە 
ــە هەرســێ  ــدەكان، ل ــە گون ــد. بەرهەمــی پیشەســازی ل ــەر و...هت و شــەكر و بیب
ــووری  ــە باك ــان ل ــتمی بەرهەمهێن ــتیدا سیس ــە راس ــوەوە: ل ــوەرەكەدا باڵوبب كیش
خۆرئــاوای ئەوروپــادا، پیشەســازییەكی دژە شارنشــینی بــوو، چونكــە كۆنترۆڵــی 
ســەندیكا پیشــەییەكان خاوببــووەوە، رەنگــە هەمــان شــت لــە چەنــد بەشــێك لــە 
ئاســیا و ئەفەریقیــادا روویدابێــت )چونكــە ســەندیكا بازرگانــی و هونەرییــەكان، لــە 
ــی  ــە ناوچەیەك ــا ل ــدا گەشــەیانكردبوو و بەهێزببوون(.289هەروەه ــی ناڤین چاخەكان
فراوانتــردا، بەرهەمهێنانــی كااڵكان بەتــەواوی ســنووری ئابووریــی كشــتوكاڵی 
بەزانــد و ئــەوەی جێــی گومانــە، ئــەو بابەتەیــە كــە ئاخــۆ كشــتوكاڵ لــە زەوییــە 
ــن و  ــە چی ــەش ل ــن ب ــە چەندی ــن وەك ل ــر بووب ــادا، بازرگانیت ــی ئەوروپ خامەكان
ــت،  ــەوە دەكرێ ــێمانەی ئ ــا. ش ــەی ئەوروپ ــی دیك ــن هەرێم ــڕای چەندی ــد، وێ هین
ــاش،  ــەراوردكاری ب ــاندەرێكی ب ــە نیش ــە ل ــتانی بریتیی ــتی شارس ــن ئاس وا دابنێی

287. Appadorai، Economic Conditions in Southern India (1936)، Elvin، The Pattern of the Chinese Past 
(1974)، Nicholas، “Town and Countryside: Social and Economic Tensions in 14th Century Flanders” 
(1967-1968)، pp. 458-485، Rawski، Agricultural Change and the Peasant Economy of South China 
(1972): T. Raychaudhuri، Jan Company in Coromandel (1962).
288. Rawski، Agricultural Change and the Peasant Economy of South China (1972).
289. Appadorai، Economic Conditions in Southern India (1936)، Gernet، Daily Life in China on the Eve 
of the Mongo/Invasion (1962)، Habib، “Problems of Marxist Historical Analysis” (1969)، Mahalingam، 
Econ-mic Life in the Vijayanagar Empire (1951)، K. Nilikanta Sastri، A History of South India (1966)، 
Tung، Anoutline History of China (1979)، Kea، Settlements، Trade، and Polities in the Seventeenth-
Century Gold Coast (1982)، Sherif، Slaves، Spices and Ivory in Zanzibar (1987).
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بــۆ ئاســتی بازرگانیبوونــی كشــتوكاڵ لــەم ماوەیــەدا، چونكــە دەبــێ گــوزارش لــە 
خواســتی بنەڕەتیــی دوور لــە كێڵگــە، بــە ســەر بەروبوومە كشــتوكاڵییەكاندا بكات. 
ــا  ــە كشــتوكاڵی ئەوروپ ــد ل ــن و هین ــت، كشــتوكاڵی چی ــوەرە دەردەكەوێ ــەم پێ ب
ــژەی زۆری دانیشــتوان، نیشــتەجێی  ــەوەی رێ ــەر ئ ــووە، ئەویــش لەب ــر ب بازرگانیت

ــە. ــە بوون ــەو هەرێمان ناوچــە شارنشــینەكانی ئ

شــارەكان لــە باكــووری ئەوروپــاوە بــۆ باشــووری ئەفەریقیــا و بــۆ خۆرهەاڵتــی 
ئاســیا باڵوببوونــەوە. هەنــدێ لــە شــارەكان نێوەنــدی بەهێــزی كۆمەڵگــە فیوداڵییــە 
گــەورەكان بــوون. هەندێكیــان لــە رووی كۆمەاڵیەتــی و جوگرافیاییــەوە، بــە بەراورد 
لەتــەك ئــەو كۆمەڵگانــەدا الوەكــی بــوون و گەلــێ جــار بــە درێژایــی كەنارەكانــی 
دەریــا هەبــوون، چونكــە پێوەندییەكــی ئۆرگانییــان لەتــەك كۆمەڵگــە فیوداڵییــە 
ــدا دەگوێزایــەوە و ئــەو كااڵیانەیــان بەرهــەم  ــە نێوانیان ــدا هەبــوو، كااڵ ل گەورەكان
ــێ  ــن، كات ــەدا نەچی ــە هەڵ ــە ب ــردن. رەنگ ــتیان دەك ــان دروس ــە خۆی ــا ك دەهێن
بــاس لــە دوو چینــی تایبــەت و جیــاواز بــۆ پێگــەی شارنشــینی، ناوەكــی و 
الوەكــی )یــان پەراوێــز( بكەیــن، ئەویــش لەبــەر بوونــی فرەیــی و ریزبەندیــی 
جۆراوجــۆرەوە، هەروەهــا بــە هــۆی ئــەوەی ئــەو شــارانەی نێوەنــدی هێــز بــوون، 
گەلــێ جــار لــە نــاو كۆمەڵگــەدا، هەروەهــا بــۆ بەرهەمهێنانــی ناكشــتوكاڵی، 
ــن كۆمەڵێكــی  ــە دەتوانی ــە، ئێم ــڕای ئەم ــە. وێ ــی بوون ــەورەی بازرگان ــدی گ نێوەن
تایبــەت لــەو شــارانە جیابكەینــەوە كــە بــە ئاراســتەی هێــزی الیەنــی پیشەســازی 
ــەك  ــەراورد لەت ــە ب ــەم، ب ــان ك ــی زۆر ی ــا رادەیەك ــتن و ت ــدا دەڕۆیش و بازرگانی
دەوڵەتــە فیوداڵییــە بەهێزەكانــدا الوەكــی بــوون )هەندێكیــان لــە نــاو واڵتــەكان و 
هەندێكیــان دەوڵەتــی بچــووك بــوون، لــە ژێــر كۆنترۆڵــی شــارەكان، یــان تەنانــەت 
شــار دەوڵەتەكانــدا بــوون( هەروەهــا ســەرقاڵی بازرگانیــی دەریایــی مــەودای 
دوورودرێــژ بــوون. ئــەم جــۆرە شــارانە، بــە درێژایــی كەنارەكانــی خۆرئــاوای 
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ــا و باشــوور و باشــووری  ــی ئەفەریقی ــای ناوەڕاســت و خۆرهەاڵت ــا و دەری ئەوروپ
خۆرهەاڵتــی ئاســیادا باڵوببوونــەوە. رەنگــە شــێوازی بەرهەمهێنــان لــەو شــارانەدا وا 
وەســف بكرێــت، بــەوەی ســەرمایەداریی دەســتپێك یــان ســەرەتای ســەرمایەداری 
ــكاری كرێگرتــە،  ــی كرێ ــوون - لەتــەك بوون ــە دڵنیاییــەوە فیوداڵــی نەب ــووە - ب ب
وەكــو گەورەتریــن توێــژ لــە چینــی كرێــكار و بــازرگان و خــاوەن زەوی - بــازرگان 
ــوو  ــی ب ــووری بریت ــی ئاب ــی دەســەاڵتدار و چاالكی ــازرگان و چین و پیشەســاز - ب
ــتی دی( و  ــەكان و ش ــتنەوەی كااڵ و بانك ــی )گواس ــە بازرگان ــەك ل ــە تێكەڵەی ل

ــی. ــەورە و بچــووك( و كشــتوكاڵی بازرگان پیشەســازیی )گ

ــەو شــارانە ســەرقاڵی بازرگانیــی دەریایــی بچــووك و هەندێكیشــیان  ــدێ ل هەن
گــەورە بــوون، وەلــێ وا دیــارە زۆربەیــان، تــا رادەیــەك لــە ســەر هەمــان ئاســت 
بــوون، لــە گەشــەكردنی دامــەزراوەكان، لــە دەســتپێكی ســەرمایەداری و چینــەكان 
و تەكنەلۆژیــادا. ئەمــە شــتێكی ســەیر نییــە، چونكــە پێكــەوە، بــە تۆڕێكــی 
تۆكمــەی بازرگانــی بەسترێنیسانســەوە كــە لــە رێگەیــەوە فیكــر و تەكنیــك و 
كااڵ و مرۆڤــەكان، لــە هەمــوو الیەكــەوە بــە پچڕپچڕیــی بەردەوامــەوە، روویــان لــە 
پرۆســەی باڵوبوونــەوە دەكرد.290)بــە نموونــە: كاتــێ پورتوگالییــەكان هاتــن، ئــەوە 
مەلقــە بــوو، لەتــەك دەریــای ســپیی ناوەڕاســت و ئاســیای ناوەڕاســت و خۆرهەاڵتی 
ئەفەریقیــا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و هینــد و چینــدا، رەنگــە لەتــەك یابان، وێڕای 
گشــت باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیادا بازرگانــی دەكــرد. مێژوونــووس تۆمــی پێریــز 
جەخــت لــەوە دەكات كــە لــە ســەرەتای ســەدەی شــانزەیەمدا، هەشــتاوچوار زمانــی 
ــوو،  ــگ ب ــەوە گرن ــەالی پورتوگالییەكان ــە ب ــوون ك ــارەدا هەب ــەو ش ــۆر ل جۆراوج
هەروەهــا جەخــت لــەوە دەكات كــە “چارەنووســی ڤینیســیا بــە دەســتی خاوەنــی 
مەلقەیە”291نموونەیەكــی دی بــۆ ئــەو ســەردەمە: بریتییــە لــە بەنــدەری تیناســیرم 

290. Blaut، “Where Was Capitalism Born?” (1976).
291.. Pires، The Suma Oriental (1944 edition).
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لــە كاال، لــە ســەدەی دەیەمــدا كــە بازرگانــی لەتــەك چیــن و ناوچــە عەرەبییەكانــدا 
دەكــرد. بەپێــی ئیبــن فەقیــه، توتییەكانــی كاال بــە فارســی و عەرەبــی و چینــی و 

هینــدی و یۆنانــی قســەیان دەكــرد.292

تــۆڕی نێوەنــدە بازرگانییــە دەریاییــەكان، وەكــو تاڵــە هۆنــراوەی مــرواری، لــە 
بەڵتیكــەوە تــا خۆرهەاڵتــی دەریــای ســپیی ناوەڕاســت و لەوێــوە بــەرەو باشــوور بۆ 
ســۆفاال )یــان بــۆ ئەودیــوی، هێشــتا مێــژووی خۆرهــەاڵت و باشــووری ئەفەریقیــا 
ســڕی دەســتی كۆلۆنیالیســت بــوو( و بــەرەو خۆرهــەاڵت تــا یابــان درێــژ دەبــووەوە. 
تۆڕەكە لە ناوەوەیشــدا، لە گشــت ســێ كیشــوەرەكەدا درێژ دەبووەوە، وەلێ شــارە 
ــە ســەروبەندی  ــر، ل ــان دوات ــی دەوروبەری بازرگانییــە دەریاییــەكان و رێگەوبانەكان
رێنیسانســی ســەرمایەدارییدا، پتــر لــە نێوەنــدە ناوخۆییــەكان گرنگییەكــی زۆریــان 

پەیداكــرد. ئەمــە لــە بــەر دوو هــۆی )ســەرەكی( راســتبوو:

یەكەم: بازرگانیی دەرەوە الوەكیترین چاالكی بوو لە ســەرەتای ســەرمایەداریدا، 
چونكــە بــە كــردەوە لە دەســتی یاســا دوور بوو. )شــارەكانی ناوخۆ كــە بیابانەكان 
بــە هەمــان ســیفەتی الوەكیبــوون دەوریاندابــوون(. بۆیــە، شــارێك كــە بەندەربوایــە 
لــە ســەرەتاكانی ســەرمایەداریدا، دەیتوانــی بەروبوومــەكان بــۆ بەندەرەكــە و 
ــێ  ــەوە، ب ــووس بگوێزێت ــەر ئۆقیان ــە س ــی دی، ل ــۆ بەندەرێك ــەوە ب ــە بەندەرەك ل
ئــەوەی ناچاربێــت بــە ناوچــەی حكومەتەكانــدا رەتببێــت، بەمەیــش بــاج و گومركــی 
ــە نێوەنــدە بازرگانییــە  ــە بازرگانــی بیانــی، ل نــەدەدا و ناچــار نەدەبــوو كااڵكان ل
مامناوەندییەكانــدا خەریــد و فــرۆش بــكات، یــان رەنگبــوو رێگــەی نــەدەن بچێتــە 
ــە  ــن، بەشــێكی زۆر ل ــەوە بكەی ــاژە ب ــارەوە ئام ــەم ب ــێ ل ــاو دەوڵەتێكــەوە. دەب ن

292. Pires، The Suma Oriental (1944)، “Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 
8th to 16th Century” (1970).

كاال دەكەوێتە هەرێمی میرجویەوە: بڕوانە:
Wheatley، The Golden Khersones! (1961).
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تێچــووی بــەرزی بەهاراتــی ئاســیا، لــە بــازاڕی ئەوروپــای بــەر لــە 1492 دا، 
ــات،  ــدەوە دەه ــە هین ــە رێگــەی وشــكانیدا ل ــە ب ــوو ك ــەوە ب ــەو باران ــۆی ئ ــە ه ب
گەلــێ جــار دەبــوا لــە بازرگانێكــەوە بــۆ بازرگانێكــی دی، لــە بــازاری ناوەندیــاردا 
دەساودەســی پێبكرێــت كــە لــەم پرۆســەیە قازانجــی وەردەگــرت. دیــارە هەرزانیــی 
ــان  ــە ســەدەی شــانزەیەمدا باری ــەكان ل ــە پورتوگالیی ــی ئاســیا ك ــای بەهارات بەه
دەكــرد، تــا رادەیــەك گوزارشــی لــەو راســتییە دەكــرد كــە بەهــارات لــە بەنــدەری 
ــەوەی  ــێ ئ ــرا، ب ــۆ بەندەرێكــی ئەوروپایــی دەب ئاســیاوە باردەكــرا و راســتەوخۆ ب
كەســێكی دی قازانجــی لــە ســەر بخــوات، رەنگــە ئــەم فاكتــەرە گرنگتــر بووبێــت، 
ــكانی  ــە وش ــی وەك ل ــتنەوەی دەریای ــی گواس ــری ئەمڕازەكان ــووی كەمت ــە تێچ ل
)ئــەو فاكتــەرەی گەلــێ جــار بــە شــێوەیەكی پێشــەنگ پێــی لــە ســەر دادەگــرن(.

دووەم: گواســتنەوە لــە مــەودای دوورەوە، لــە رێگــەی دەریاوە كە گواســتنەوەی 
ــە ســەرەتای  ــەی ل ــەو چاالكییان ــاو ئ ــە ن ــن دەكات، ل ــەكان دابی ــە گرنگ بەروبووم
ســەرمایەدارییەوە تــا كۆتایــی چاخەكانــی ناڤیــن و رەنگــە لــەو ســەردەمەدا، بــۆ 
ســەرمایەداریی پیشەســازی، لــە ئابووریــی مەدەنــی نزیكتــر بووبێــت. ئــەم چاالكییە 
ــەی  ــێ لەوان ــی گەل ــێ ئاڵوگــۆڕی كااڵی لەخــۆ نەدەگــرت، بەڵكــە بەرهەمهێنان تەن
لەخــۆ دەگــرت بــە كەشتیشــەوە، هەروەهــا تەكنەلۆژیــای ئاڵۆزیشــی هێنایــە نــاوەوە 
ــی  ــۆزی دروســتكرد و كەڵەكەبوون ــی ئاڵ ــز و كاری بازرگانی و هێزێكــی كاری بەهێ
ــۆ  ــەوە، ب ــە ناچاریی ــی دی، ب ــە جارێك ــەم پرس ــەوە. ئ ــەرمایەی لێكەوت زۆری س

كێشــەی پێناســەی “ئامــاژە ســەرەتاییەكانی ســەرمایەداری” مــان دەگێڕێتــەوە.

گەلــێ جــار ئاراســتەیەكی گشــتی، لــە نــاو ماركســییەكاندا هەیە، بەســتراوەتەوە 
بــە فیكــری ئــەم قوتابخانەیــەوە كــە لــەم هەڵوێســتەدا گەاڵڵــە دەبێــت: هــەزاران 
ــە  ــێ گــوزارش ل ــە، وەل ســاڵە پــارە و دەساودەســپێكردنی پــارە و بازرگانــی هەی
ــەر  ــاكات. ئەمەیــش لەب ــۆوی ســەرمایەداری ن ــە ت ــەت ل ــان تەنان ســەرمایەداری، ی
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ــەوە.  ــە ئاڵوگۆڕكردن ــەك ب ــەوە، ن ــە بەرهەمهێنان ــدە ب ــەرمایەداری بەن ــەوەی س ئ
و  كار  كرێــی  جێبەجێكردنــی  بــە  پێویســتی  “راســتەقینە”  ســەرمایەداریی 
بەرهەمهێنانــی كااڵوە هەیــە. وەلــێ ئاڵوگــۆڕ بریتییــە لــە كڕیــن و فرۆشــتن، هیــچ 
ــۆڕی  ــۆی ئاڵوگ ــە ه ــەوە ب ــس، ئ ــە مارك ــەبارەت ب ــەر. س ــە س ــی ناخەین بەهایەك
ناوهاشــانەوە ســامانێك بەرهــەم دەهێنێــت )نرخــی بــەرز لــە بازاڕێــك، نــەك لــە 
یەكێكــی دیكــەدا و بەمجــۆرە(، نــەك بــە هــۆی هێــزی كار یــان بەرهەمهێنانێــك كــە 

هــەر بەهایەكــی بخاتەســەر.

ــەوە،  ــە پێش ــەوە دێن ــەم مۆدێل ــگ ل ــگار گرن ــی یەج ــە بۆچوون ــەك ل زنجیرەی
ــە باســكردنی ئــەوەی شــارە ئەوروپاییــەكان لــە چاخەكانــی  یەكێكیــان بریتییــە ل
ــە  ــوون، چونك ــێنتراڵ نەب ــەرمایەداری س ــی س ــە رێنیسانس ــەبارەت ب ــدا، س ناڤین
چاالكییــە بنەڕەتییەكــەی بریتــی بــوو لــە بازرگانــی و ئاڵوگــۆڕ، نــەك بەرهەمهێنان. 
بۆیــە رێنیسانســی ســەرمایەداری، نــەك لــە شــارەكان لــە چاخەكانی ناڤینــدا، وەلێ 
ــرە،  ــە گرنگت ــە هەی ــی دیك ــەردەمەدا رووی دا.293پرۆژەیەك ــەو س ــتوكاڵ ل ــە كش ل
ســەبارەت بــەو بابەتانــەی لێــرەدا باســیان دەكەیــن. ئــەو باســەی دەســت دەكات 
بــە بڕوابــوون بــەوەی شــارە بازرگانییــە گــەورەكان لــە چاخەكانــی ناڤیــن و رێگــە 
ــە  ــا و ل ــە ئەوروپ ــەی ل ــوو لەوان ــر ب ــە ئاســیادا، ئاســتیان بەرزت ــەكان ل بازرگانیی
ــت،  ــان زیاتربێ ــدەكات گرنگیی ــان لێ ــەوە وای ــێ ئ ــوون. وەل ــتدا ب ــای ناوەڕاس دەری
293. بۆچوونــی ســەرەكی لــە مناڤــرۆە بەناوبانگەكــە لــە ســەر رۆڵــی بەشارســتانیكردن لــە رابوونــی ســەرمایەداری لــە 
چاخەكانــی ناڤینــدا لــە ئەدەبــی ماركســیدا، ئــەم بۆچوونــە گــرێ دەدات، لەتــەك مۆریــس دۆب )كــە بــە خۆدارییــەوە 
پێشكەشــیكرد( و رەخنەگرتــن لێــی - پێداگرتــن لــە ســەر رۆڵــی شــارە بچووكــەكان لــە رابوونــی ســەرمایەداریدا - بــە 

بــۆل ســویزییەوە بەســتراوەتەوە. بڕوانــە:
Dobb، Studies in the Development of Capitalism (1947)، Sweezy، “A Critique” (1976).
ــەوە  ــاس ل ــەر ب ــە، رۆبێــرت بیرن ــە نموون ــە ســەر “تیــۆری پاشــكۆیی” ب ــەكان ل ــۆ دیبەیت ــە بنەڕەتییەكەیــش ب بۆچوون
ــە  ــەوەی بابەتەك ــەر ئ ــش لەب ــوون، ئەوی ــەدا ب ــە دەرەوەی بابەتەك ــەكان ل ــەكان و بازرگانیی ــارە بچووك ــە ش دەكات ك
بریتییــە لــە بەرهەمهێنــان نــەك ئاڵوگۆڕكــردن و بیرنــەر )بــە هەڵــە( پێیوایــە شــارە بچووكــەكان لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، 

خاڵگەلــی بەرهەمهێنانــی گرنــگ نەبوونــە. بڕوانــە:
Brenner، “The Agrarian Roots of European Capitalism” (1985)، pp. 38-39.

هەروەها بڕوانە بەندی دووەم، پەراوێزی 232.
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ــان  ــەوەی بەرهەمهێن ــەر ئ ــش لەب ــە رێنیسانســی ســەرمایەداری، ئەوی ســەبارەت ب
ــەو پرۆســە  ــە ل ــەكان( بریتیی ــە بازرگانیی ــی و مامەڵ ــردن )بازرگان ــەك ئاڵوگۆڕك ن
چاالكــە، ســەبارەت بــە ســەرمایەداری، بــێ لەبەرچاوگرتنــی گەشــەكردنە گەورەكەی 
ــی كشــتوكاڵیی  ــە ئاســیادا. بەرهەمهێنان ــەكان و شــارەكان ل ــە بازرگانیی رێگەوبان
فیوداڵــی لــە ئەوروپــا )لــەم باســەدا( نزیكتربــوو لــە ســەرمایەدارییەوە، وەك 
ــادا و  ــە ئەوروپ ــان گوندنشــینی ل ــی شارنشــینی ی ــە سیســتمەكانی بەرهەمهێنان ل
ــەراورد  ــە ب ــینی، ب ــی گوندنش ــەی ئەوروپایی ــتی كۆمەڵگ ــتییە - سرووش ــەو راس ئ
ــت،  ــار دەكرێ ــگ هەژم ــە گرن ــی - ب ــینیی نائەوروپای ــەی گوندنش ــەك كۆمەڵگ لەت
ســەبارەت بــە راڤەكردنــی رێنیسانســی ســەرمایەداری لــە ئەوروپــا نــەك لــە ئاســیا 
)یــان ئەفەریقیــا(دا. دیــارە باســی ئــەو باسوخواســە هەڵەیــە، ســەبارەت بــە 
ــە هەڵەكــە، بیرۆكــەی  ــە ل ــە هەمــان پل ــێ ب ــی گوندنشــینی كــرا. وەل بەرهەمهێنان
ئــەوەی شــارەكان كــە بەندەریــان هەبــوو لــە ئاســیا )و لــە ئەفەریقیــا(دا و نێوەنــدە 
بازرگانییــە دەریاییــەكان، بــە شــێوەیەكی ســەرەكی گرنگییــان بــە ئاڵوگۆڕكــردن و 

ــە: ــە راســتیدا، لێــرەدا ســێ هەڵــە هەی “پرۆســە بازرگانییــەكان” دەدا. ل

یەكــەم: بەرهەمهێنــان تەنــێ گۆڕینــی لــە شــێوەدا ناوێــت، بەڵكــە گۆڕینــی لــە 
ــەت و  ــن شــتێكی تایب ــەوە بكەی ــاس ل ــە، ب ــەوە كاری پیواریی ــت. ئ شــوێندا دەوێ
جــودا بوونــی هەبێــت، ســەبارەت بــە پرۆســەی پێكهێنانــی سرووشــت، لــە وێنــەی 
“شــمەك” یــان كااڵدا. كاتــێ جووتیــار “شــمەكێكی” كشــتوكاڵی بەرهــەم دەهێنێت، 
دەبــێ ئــەو تەنــێ بیچێنێــت وەلــێ لــە كێڵگــەوە بــۆ زەوییەكــەی و دواتــر بــۆ بــازاڕ 
بیگوێزێتــەوە، هەروەهــا دەبــێ ئــاو و كــۆد و هێــزی كار لــە دەرەوەی كێڵگەكــەوە 
بگوێزێتــەوە. بۆیــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی پێویســتی بــە گۆڕینێــك لــە شــێوە 
و لــە شــوێن پێكــەوەدا هەیــە. دیــارە هێڵــی بەرهەمهێنانــی ئۆتۆمبیــل، بریتییــە لــە 
پرۆســەی گۆڕیــن، لــە شــێوە و لــە شــوێن پێكــەوەدا. بۆیــە گواســتنەوەی شــوێن، 
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ــەو پرۆســە  ــە بەرهەمهێنــان. هیــچ جــۆرە پێوەندییەكــی ب ــە بەشــێك ل بریتییــە ل
تایبەتــەوە نییــە كــە لــە رێگەیــەوە كااڵ دەكڕرێــت و دەفرۆشــرێت. بەڕاســتی 
دەكــرێ بەروبوومــی جووتیــار، لــە ســەر زەویــی كێڵگەكــە ئاڵوگــۆڕ بكرێــت، وێــڕای 
خســتنەڕووی لــە بــازاڕ و لــە دەرەوەیــدا. بۆیــە چاالكییــەكان لــە چاخەكانــی 
ــی  ــوێنی دوور، بریت ــۆ ش ــوو ب ــتنەوەی كااڵ ب ــە گواس ــتیان ب ــە پێویس ــدا ك ناڤین
ــە  ــە گواســتنەوەی شــوێنەكی، پێویســتی ب ــوو ل ــی ب ــۆڕ”، بریت ــە “ئاڵوگ ــوو ل نەب
ــە  ــای گەشەســەندوو - ل ــەورە و تەكنەلۆژی ــزی كاری زۆر و ســەرمایەگوزاری گ هێ
كەشــتیڕانی و دروســتكردنی كەشــتی و بیمــە و شــتی لەوەیــش زیاتــر - و باجــی 
ــەم ســیفەتەیان  ــە ئ ــا ك ــی بەرهەمهێن ــای كااڵكان ــوو. بەه ــەورە هەب نیشــتمانیی گ
نەبــوو و هێشــتا لــە قۆناغــی ماڵئاواییــدا بــوون. بــە كورتــی، ئــەوەی بــە “بازرگانیی 
چاخەكانــی ناڤیــن” ناودەبرێــت، بریتــی بــوو لــە پرۆســەیەكی ئاڵــۆز، بەرهەمهێنــان 

و پیشەســازی، رێــك وەكــو ئاڵوگۆڕكــردن، رۆڵێكــی گرنگیــان تیــادا بینــی.

ــە نێــوان مێژوونووســاندا،  ــاوەی ئەمــڕۆ ل ــەو بیرۆكــە ب ــە بریتییــە ل دووەم هەڵ
ــە  ــەی كۆمەڵەك ــەورەكان و گواســتنەوەی كااڵ و بەشــەكانی دیك ــەوەی شــارە گ ب
هەیــە، بــەو جــۆرەی پێویســت بە تەنــێ گواســتنەوەی هەندێ شــمەكی جوانەمەنی، 
بــۆ چینێكــی بچووكــی دەســەاڵتدار دەكات. لــە راســتیدا، زۆربــەی بازرگانیــی 
دەریایــی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا، بریتــی بــوو لــە كااڵ بنەڕەتییــە گرنگەكانــی وەكــو 
ــە زۆرجــار  ــە و كەشــتی )ك ــم و تەخت ــرە ئاســنەكان و گەن ــی خــام و ئامێ كوتاڵ
لــە بەندەرێكــەوە بــۆ بەندەرێكــی، بــە مەبەســتی فرۆشــتنیان دەگوێزرانــەوە(، 
ــەو بابەتــە. پتــر لەمــە، ئــەو باجانــەی بــە ســەر ئــەو بەروبومانــەدا  یــان شــتی ل
ــاب و  ــی نای ــەر و شــەكر و كوتاڵ ــوون، وەكــو بیب ــی نەب دەســەپێنران كــە بنەڕەت
گڵێنــە و شــتی لــەو بابەتانــە، لــە خۆیــدا یەجــگار گرنــگ بــوو، چونكــە بــازاڕی ئــەو 
بەروبومانــە یەجــگار گەورەبــوو، لەبــەر ئــەوەی چینــی دەســتەبژێر، لــە چاخەكانــی 

ناڤینــدا یەجــگار گرنــگ و بەهێزبــوو.
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ــە گرنگیــی  ــە وەرگرتــن و تێگەیشــتن ل ــە نشوســت ل ــە بریتییــە ل ســێیەم هەڵ
بەرهەمــی پیشەســازی لــەو شــارانە لــە چاخەكانــی ناڤینــدا و دواتــر. بۆیــە لەمــەوە 
ــدا،  ــی ناڤین ــە چاخەكان ــەكان ل ــە دەریایی ــتمە بازرگانیی ــە سیس ــەم ك ــەوە دەگ ب
لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا و هەروەهــا لــە ئەوروپــادا، بــۆ ســەرمایەداری، وەكــو 

ــوون.  ــەك واب زەمینەی

شــارە بەنــدەرەكان لــە ئەوروپــا لــە ســەرەتای ســەرمایەداریدا، گەشەســەندووتر 
بــوون لــە شــارە لێكچووەكانیــان لــە ئەفەریقیــا و ئاســیا لــە ســەدەی پانزەیەمــدا. 
بــێ رەچاوكردنــی پێــوەرە هەڵبژێــرراوەكان، ئەمــە راســتە. یەكــەم: بــە هیــچ 
جــۆرێ شــارە ئەوروپاییــەكان، یــان تــا رادەیــەك، لــە رووی ژمــارەی دانیشــتوانەوە 
گەورەتــر نەبــوون. لــە راســتیدا، رەنگــە شارنشــینی لــە ئەوروپــا و گومــان لــەوەدا 
ــر گەشــەی ســەندبوو،  ــدا، كەمت ــی زۆری دیكــەی نائەوروپایی ــە ناوچەگەل ــە، ل نیی
وەك لــە چیــن و هینــد و ناوچــە عەرەبییــەكان. دانیشــتوانی شــارەكان لــە چینــی 
كــۆن لــە ســەردەمی دەســەاڵتی بنەماڵــەی مینجــدا، رەنگــە 10%ی ژمــارەی گشــتیی 
دانیشــتوانیی جیهانیانیــان پێكهێنابێت.294لــە ئیمپراتۆریــی ڤیجیاناچار لە باشــووری 
هینــد، نزیكــەی هەمــان رێــژە هەبــوو: پێتەختــی ناوخــۆ بــە تەنیــا 3%ی تیادابــوو، 
ــەو  ــوەی ئ ــە نی ــس ك ــو پاری ــی وەك ــدە ئەوروپاییەكان ــەك نێوەن ــەراورد لەت ــە ب ب
رێژەیــەی تێدابــوو، هەروەهــا شــارە بەندەرییــە كەنــارەكان زۆر و گــەورە بــوون.295

ــە  ــوو ل ــۆز و باڵوب ــكەوتنێكی ئاڵ ــی كار پێش ــەكردنی تەكنیكەكان دووەم: گەش
نێــوان بازرگانــان و بانكــداران لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا، رێــك وەكــو ئەوروپــا )تۆمی 
ــە كەســانێكن  ــە 1515دا، دەڵێت:”ئەوان ــی ل ــی جۆچارات ــە ســەر بازركانان ــز ل پیرێ
بــە جوانــی لــە كااڵ تێدەگەن...رەنگــە هەســتیان بــە ریتمەكــەی كردبێــت” و “هــەر 

294. Elvin، The Pattern of the Chinese Past (1973).
295. Elvin، The Pattern of the Chinese Past (1973)، Mahalingam، Economic Life in the Vijayanagar 
Empire (1951)، Naqvi، Urban Century in Upper India، 1556-1803 (1968)، Satish Chandra، “Commerce 
and Industry in the Medieval Period” (1964).
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ــۆ  ــڕوات ب ــكار، پێویســتە ب ــد و بری ــە كارمەن ــت ب ــت ببێ ــە بیەوێ ــە ئێم ــك ل یەكێ
ئــەوێ و فێرببێــت، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی بازرگانــی زانســتە”(.296

ــە ســەر  ــان، ل ــی بەرهەمهێن ــژادی و هونەرییەكان ــڕازە م ــارە ئەم ســێیەم: وا دی
هەمــان ئاســتی گەشــەكردن بوونــە، لــە ژمارەیــەك لــە نێوەنــدە بازرگانییــە 
ــاوازی  ــی جی ــۆ بوون ــەی ب ــش زەمین ــە ســێ كیشــوەرەكەدا، ئەمەی ــەكان ل دەریایی
ــە  ــەو بابەت ــتی ل ــۆری كااڵكان و ش ــی و ج ــان و بازرگان ــەوارەی بەرهەمهێن ــە ق ل
لــە نیــوەی گــۆی زەویــدا لێكنزیكبــوون،  خۆشــكرد. تەكنیكــە دەریاییــەكان 
ــەوەدا  ــەك ئ ــۆ یەكێكــی دی، لەت ــە ئۆقیانووســێكەوە ب ــی ل ســەرەڕای جیاوازبوون
پتــر  تەكنەلۆژییــەوە  رووی  لــە  ئۆقیانــووس  كەشــتییەكانی  بڵێیــن  ناتوانیــن 
ــدە  ــەكان و نێوەن ــە شــارە بەندەریی ــی دی پێشكەوتووبوون.297پیشەســازان ل لەوان
پیشەســازییەكان لــە ئەوروپــا و ئەفەریقیــا و ئاســیادا، لــە ســەر ئاســتی گشــتی و 

ئاســتی گەشــەكردندا لێكنزیكبــوون.298

296. Pires، The Suma Oriental (1944). Also see K. N. Chaudhuri، Trade and Civilization in the Indian 
Ocean (1985)، Chan-Cheung، “The Smuggling Trade Between China and Southeast Asia During the 
Ming Dynasty (1967)، Di Meglio، “Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 8th 
to the 16th Century” (1970)، Elvin، “China as a Counterfactual” (1988)، Gupta، Industrial Structure 
of India During Medieval Period (1970)، I. Habib، “Usury in Medieval India” (1964)، Jha، Studies 
in the Development of C apitalism in India (1963)، Pires، The Suma Oriental (1944)، Prakash، 
“Organization of Industrial Production in Urban Centres in India During the Seventeenth Century with 
Special Reference to Textiles” (1964)، Victor Purcell، The Chinese in Southeast Asia، 2nd ed. (1965)، 
Jan Qaisar، “The Role of Brokers in Medieval India” (1974)، Simkin، The Traditional Trade of Asia 
(1968)، Toyoda، History of Pre-Meiji Commerce in Japan (1969)، Udovitch، “Commercial Techniques 
in Early Medieval Islamic Trade” (1974).
297. Needham and Collaborators، Science and Civilization in China (1954-1984)، vol. 4، part 3، Lewis، 
“Maritima Skills in the Indian Ocean، 1368-1500” (1973)، Lo، “China as a Sea Power” (1955)، Ma 
Huan، The Overall Survey of the Ocean’s Shores (1970)، Purcell، The Chinese in Southeast Asia، 2nd 
ed. (1965).
298. S. Chaudhurt، “Textile Trade and Industry in Bengal Suba، 1650-1720” (1974)، Elvin. “China 
as a Counterfactual” (1988)، Gernet، Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion (1962)، 
Jha، Studies in the Development of Capitalism in India (1963)، Naqvi، Urban Centres in Upper India، 
1556-1803 (1968)، Needham and collaborators، Science and Civilization in China (1965-1984)، Jan 
Qaisar، “The Role of Brokers in Medieval India” (1974)، Rodinson، “Le Marchand Musulman” (1974)، 
Rodinson، Islam and Capitalism (1973)، Bodo Wiethoff، Die Chinasische Seeverbotspolitik und der 
Private? Berseehandel von 1368 bis 1567 (1963)، Yang، “Government Control of Urban Merchants in 
Traditional China” (1970).
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چــوارەم: پێكهاتــەی چینــی شارنشــین لە نێوەنــدە ئاســیایی و ئەفەریقیاییەكاندا 
وا دەردەكەوتــن كــە لێكچــووی نێوەنــدە ئەوروپاییــەكان بووبــن: لــە گشــت 
هەرێمەكانــدا، چینێكــی بەهێــز لــە ســەرمایەدارە ســەرەتاییەكان هەبــوون و چینێــك 
لــە كرێــكاری كرێگرتــە لەتــەك چینەكانــی خــاوەن زەوییــە فیوداڵــەكان و كۆیلــە و 
ئــەم شــتانە كــە مــەرج نییــە بووبــن. لــە كۆتاییــدا ئــەو میســۆلۆژیایە ئەوروپایییــە 
كۆنــەی ڤیبــەر رێكیخســت - دیــارە شــارە ئەوروپاییــەكان تــا رادەیــەك لەوانــی دی 
ئازادتربوونــە، ئەوانــەی لــە ژێــر چەپۆكــی حكومەتــە هاوســنوورەكاندا دەیاننااڵنــد 
- لــە راســتیدا ئەمــە بــە میراتێــك لــە تیــۆری باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی 
ئەوروپاییــی تەقلیــدی هەژمــار دەكرێــت كــە پێیوابــوو هەمــوو شــتێكی گرنــگ لــە 
ئەوروپــای كۆنــدا بــە ئــازادی زاخــاو درابــوو، لــە كاتێكــدا هــەر شــتێكی گرنــگ لــە 
ئاســیادا )پێویســت نــاكات نــاوی ئەفەریقیــا بهێنیــن( لــە ســەر »ســەركوتكاریی 
خۆرهەاڵتــی«ی ریســوا دامەزرابــوو، تــا ئەوروپاییەكان گەیشــتنە ئــەوێ و ئازادییان 
ــارە  ــە »ش ــادا، ب ــتی ئەوروپ ــە ناوەڕاس ــەوەی ل ــارە ئ ــا. دی ــدا هێن ــەك خۆیان لەت
ئــازادەكان« ناودەبرێــن، ئەســتەم بــوو ببــن بــە پێــوەر، هەروەهــا ســەبارەت بــە 
رێنیسانســی ســەرمایەداری نێوەنــدی نەبــوو. دیــارە ســەربەخۆیی بەشــەكیی گەلــێ 
لــە شــارە بەنــدەرە بازرگانییــە دەریاییــە ئەوروپاییــەكان، لــە ئیتاڵیــاوە تــا بەڵتیــك 
ــی شــارێكی دەكــرد كــە  ــە كۆنترۆڵ ــان گوزارشــی ل ــێ جــار ی ــوون و گەل راســت ب
خاوەنــی حكومەتێكــی تــا رادەیــەك بچــووك )زۆربــەی كاتــەكان شــار - دەوڵــەت( 
یــان خۆگونجانــی شــێنەیی دەوڵەتــە فیوداڵییــەكان لەتــەك توێــژە مەدەنییەكانــدا 
ــڕێ  ــز، ب ــە هێ ــتن ب ــج و گەیش ــی قازان ــۆ بەدیهێنان ــە دەدا، ب ــەی بەمان ــە رێگ ك
ــن، ســەبارەت  ــە راســت دادەنرێ ــە ب ــوو ئەمان ــێ هەم ــت، وەل ســەربەخۆییان هەبێ
بــە چەنــد بەشــێكی زۆر لــە ئەفەریقیــا و ئاســیایش. شــار - دەوڵەتــە بچووكــەكان 
لــە ســەر كەنارەكانــی ئۆقیانووســی هینــدی و لــە مەغریــب و لــە باشــووری ئاســیا 
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باڵوببوونــەوە، هەروەهــا شــارە نیمچــە ســەربەخۆكان باڵوببوونــەوە، لەتــەك ئــەوەی 
الیەنگریــی رەهایــان بــە دەوڵەتــە گــەورەكان دابــوو. ئــەم خاڵــە لە بەندی پێشــوودا 

باســكرا.

باســی پێشــوو لە ســەر رێنیسانســی ســەرمایەداری تیۆری نەبوو. بە ســادەیی، 
ــەی  ــەو تیۆران ــە گشــت ئ ــە روو ك ــەوە بخەم ــەوەی ئ ــوو ل ــی ب ــن بریت ئامانجــی م
ئیدعــای بااڵدەســتیی ســەدەمكاریی ئەوروپــا دەكــەن، لــە ســەر بنەمــای ئیدعــای 
ئــەوەی ئاســیا و ئەفەریقیــا شارنشــینیی گەشەســەندوویان نەبــووە، یــان بــە هــۆی 
ئــەوەی پرۆســە مەدەنییــەكان گرنــگ نەبوونــە، چونكــە بــە شــێوەیەكی گشــتی، بــە 
بــەراورد لەتــەك پرۆســە گوندنشــین - فیوداڵییــە گوندنشــینییە ئەوروپاییەكانــدا - 

گرنگییەكــی گەورەیــان نەبــووە، وەلــێ ئەمــە قەناعــەت بــە كــەس نــاكات. 

زێــدەڕەوی نییــە، كاتــێ گشــت تــۆڕی شــارە بازرگانییــە دەریاییــەكان وەســف 
لــە سیســتمی دەســتپێكی ســەرمایەداری.299وەلێ  بریتییــە  بــەوەی  دەكەیــن، 
شــوێنەكانی دەوردراو بــە كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییە چینایەتییــەكان، هەروەكو پێشــتر 
باســمكرد، لــە كۆمەڵگەگەلــی دوور لــە یەكــدی و حكومەتگــەل لــە هەرێمــە دوور 
ــە یەكدییــەكان پێكهاتبــوون، وەلــێ وێــڕای ئەمــە، هێنــدە كامــڵ و پوختەبــوون  ل
كــە باڵوبوونــەوەی تێكهەڵپــرژاو و گواســتنەوەكانی دیكــە بوونــە هــۆی بڕێــك لــە 
ــە  ــەم یەكێتیی ــە هاوســەنگی كیشــوەرەكان. ئ ــەك ل ــا رادەی ــە ت ــن و رەنگ یەكگرت
ســەبارەت بــە تــۆڕی شــارەكان، لــە دەســتپێكی ســەرمایەداریدا بەهێزتربــوو، 
دیــارە ئــەو وێنەیــەی لــە خەیاڵمدایــە بــۆ ئــەم تــۆڕە، بریتییــە لــە چەندیــن تاڵــی 
رووناكیــی كارەبــا بــە قــەوارە و رەنگــی جۆراوجــۆرەوە كــە ئاهەنگێــك لــە باخچــەدا 
299. ئــەم بیرۆكەیــە »كــەی ســەرمایەداری لەدایكبــوو« ســاڵی 1976 پێشكەشــكرا. كتێبــی گرنگــی جانێــت ئەبولغــەد 
بــەر لــە نۆرێنــی ئەوروپــی: سیســتمی جیهانــی 1350-1250ی بــەر لــە زاییــن )1989( بریتییــە لــە یەكــەم هــەوڵ بــۆ 
روونكردنــەوەی درێــژ و وردی ئــەوەی ئــەم سیســتمە لــە ســەدەی چواردەیەمــدا چــۆن كاری كــردووە. هەروەهــا بڕوانــە:
S. Chaudhuri، “Textile Trade and Industry in Bengal Suba” (1985)، Simkin، The Traditional Trade of 
Asia (1968)، Amin، Accumulation on a World Scale (1974) and Unequal Development (1976).



344

رووناكبكەنــەوە. دیــارە ئــەو تەوژمــە، ئەگــەر ئــەم دەربڕینــە راســت بێــت، كــە لــە 
ــازرگان  ــكار، ب ــتیڕان، كرێ ــی )كەش ــە خەڵكان ــوو، ل ــەدا هەب ــەو بەندەران ــوان ئ نێ
و...هتــد( و شــمەكگەلی مــژادی )كااڵ، كەشــتی، بنەتــۆو، دانەوێڵــە، ئامێــری 
میوزیكــژەن، گەلــێ شــمەكی دی( و فیكــری تەكنەلــۆژی و داهێنەرانەی كۆمەاڵیەتی 

و ئابــووری و ئایینیــی و شــتی دیكــە پێكهاتبــوو.

ــە رادەی  ــە وێنەیەكــی گوزارشــكەر ل ــەك ب ــە شــێوەیەكی چۆنایەتــی ن ئەمــە ب
هێــز و باڵوبوونــەوەی شــوێنەكی و لــە هەمــووی گرنگتــر، یەكێتــی زانراوبــوو. 
دەتوانیــن بڕوانیــن بــە هەمــوو سیســتمەكەدا، وەكــو یــەك قــەوارەی پوختــە، تــا 
ئــەو رادەیــەی رێگــە بــە روودانــی باڵوبوونــەوەی خێــرا و تێكهەڵپــرژاو و ئەمێســتایی 
ــان نامــژادی  ــدات، بــۆ گشــت ســیفەتێكی فەرهەنگــی مــژادی ی ــەم سیســتمەدا ب ل
كــە پەیوەســت بــە گەشــەكردنی ئابــووری و هونــەری و ژینگەیــی بــۆ ئــەم شــێوە 
كۆمەڵگەییــە دادەنرێــت. پێموایــە هەڵەیــە لــەو بڕوایەدابیــن جیاوازییــە فەرهەنگییــە 
قووڵــەكان، لــە نێــوان كۆمەڵگــە جۆراوجۆرەكانــدا كــە ئــەم سیســتمە پێكدەهێنــن، 
ــە نێــوان ســنوورە فەرهەنگییــەكان لــە  ــە كەمهێنانــی پوختەیــی ل رەنگدانــەوەی ل
ــی و  ــەری و ژینگەی ــدی هون ــە رەهەن ــتن ب ــە پەیوەس ــت ك ــگەلێكدا هەبووبێ پرس
ــتنمان  ــێوازی تێگەیش ــەر ش ــە س ــە ل ــڕوا هەڵەی ــەم ب ــەوە. ئ ــووری و فەرهەنگ ئاب
ــراوە. )باســەكەی پێشــومان  ــەكان بونیاتن ــە فەرهەنگیی ــگ و جیاوازیی ــە فەرهەن ل
و  گەشــەكارییەكان  الیەنــە  نێــوان  جیاوازیــی  ســەر  لــە  بهێنــەرەوە،  وەیــاد 
ــردووە،  ــەیان ك ــەك گەش ــا رادەی ــگ ت ــە فەرهەن ــەی ل ــەكارییەكان و ئەوان ناگەش
هەروەكــو لــە نەرێتــە تیۆرییەكانــی زانایانــی مرۆڤناســیی، وەكــو ســتیوارددا 
هەیە(300لــەو كاتانــەدا جیاوازییــەكان لــە زمانــدا نەدەبوونــە ئەســتەنگ لــە بــەردەم 
ــەم  ــداربوانێك ل ــەر بەش ــان ه ــان ی ــوان بازرگان ــە نێ ــج، ل ــە دوای قازان ــەڕان ب گ

300. بڕوانە تێبینی یەكەم لە:
Steward، Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution (1955).
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ــی و  ــە یۆنان ــاالكادا، ب ــە م ــە ل ــەرەوە ك ــی كاال وەبیربهێن سیســتمەدا. )توتییەكان
هەشــتا و چــوار زمــان قســەیان دەكرد( هەروەهــا جیاوازییە ئایینییــەكان نەدەبوونە 
ــی  ــەی بازرگانی ــەر دەســتدایە، مامەڵ ــان لەب ــی زۆرم ــا دیكۆمێنت ــەر )هەروەه لەمپ
نێــوان موســڵمانان و مەســیحییەكان و جوولەكــە لــە دەریــای ســپیی ناوەڕاســت، 
ــەوە،  ــە دڵنیایی ــت دەكەنەوە(.301ب ــدا، پشتڕاس ــەدەكانی ناڤین ــەروبەندی س ــە س ل
ــە  ــوو ب ــدا بەندب ــوون تیایان ــوون و ئەندامب ــی ســنووردار هەب ــی كۆمەاڵیەتی تۆڕگەل
ئایینێــك یــان نەژادێكــەوە، یــان تەنانــەت بــە پێوەندیــی خوێــن و خزمایەتییــەوە. 
ــێ  ــەكان، كۆمەڵ ــەكان و جیاوازیی ــی پێوەندیی ــەوە، مۆدێل ــی دەكات ئەبولەغــد روون
ــەر  ــە س ــش ل ــەو خاتوونەی ــەر ئ ــا - ه ــۆزی پێكهێن ــی ئاڵ ــی كۆمەاڵیەت ــە هەرێم ل
»هەشــت بازنەكــە لــە سیســتمی جیهــان لــە ســەدەی ســیانزەدا« دەنووســێت - 
ــتامدا  ــەی ئێس ــەم باس ــەك ئ ــەكانی لەت ــی و باس ــەوەی روونكردنەوەكان ــڕای ئ وێ
ــتپێكی  ــی دەس ــی الوەكی ــەكان هەرێمگەل ــت هەرێم ــتیدا، گش ــە راس ــە ل ــن ك كۆك
سیســتمێكی ســەرمایەداری بــوون.302وا دیــارە ســنووری نێودەوڵەتــی رۆڵێكــی لــە 
ئەســتەنگدانانی دەرچــوون لــە رێگــەی سیســتمەوە نەگێــڕاوە، تەنــێ لــە ماوەگەلــی 
ســنوورداردا نەبــێ، كاتــێ ملمانێــی سیاســی یــان سیاســەتی ئیمپراتــۆری و چەنــد 
رێوشــوێنێكی دیاریكــراو نەبــێ كــە بوونــە هــۆی ئەســتەنگنانەوە لــە بــەردەم 
بازرگانــی، لــە رێگــەی بەرپاكردنــی لەمپــەری سیاســیدا، دیــارە، دواتــر، واتــە دوای 
303،1492شــێوە نیشــتمانییە پەتییەكانــی پــرۆژە كۆلۆنیالیســتییەكان گرنــگ دەبــن.

ــە ســەدەی  ــن ســەدە، ل ــی چەندی ــە درێژای ــان سیســتمەكە ب ــۆڕ ی ــارە، ت وا دی
دەیەمــەوە تــا پانزەیــەم گەاڵڵــە بــووە. بــێ ئــەوەی هیــچ هۆكارێــك بخەمــە ســەر 

301. Braudel، The Mediterranean (1972)، Goitein، A Mediterranean Society (1967)، Lane، Venice: A 
Maritime Republic (1973).
302. Abu-Lughod، Befor European Hegemony: The World System A. D. 1250-1350 (1989)، fig. 1، p. 34.
ــیادا  ــتی ئاس ــە ناوەڕاس ــدەكات، ب ــەوە دەســت پێ ــە چین ــدا، ل ــەی نادەریایی ــە بازن ــەكان ل ــە هەشــت هەرێم ــك ل یەكێ

ــای رەش. ــە دەری ــا دەگات ــت، ت رەتدەبێ
303. Blaut، The National Question (1987b).
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ــونمای  ــتمە نەش ــەم سیس ــەوە ئ ــە رێگەی ــەی ل ــەو ماوەی ــە ئ ــەوەی ك ــتیی ئ راس
ــە  ــا ب ــتنەوەی تەكنەلۆچی ــردن و گواس ــادا بارك ــەی تی ــەو ماوەی ــە ل ــرد، بریتیی ك
شۆڕشــی  بنێیــن  نــاوی  دەتوانیــن  كاتێكــدا  لــە  زۆربــوو،  ئۆقیانووســەكاندا 
ــی  ــی هونەری ــۆ وەرچەرخان ــن ئاخ ــتوكاڵیدا، نازانی ــی كش ــە شۆڕش ــوێنەكیی. ل ش
ژینگەیــی هــۆكارە یــان دەرەنجامــە یاخــود هەردووكیانــە پێكــەوە، وەلــێ ســەبارەت 
بــە وەرچەرخانــی كۆمەاڵیەتــی، وێــڕای ئــەوەی زۆربــەی توێــژەران پێیانوایــە، 
ــن  ــەدا دەچ ــە هەڵ ــەوا ب ــەرە، ئ ــی كاریگ ــی كۆمەاڵیەت ــۆكار و گۆڕان ــتوكاڵ ه كش
ــی  ــە چاخەكان ــی شۆڕشــی شــوێنەكی ل ــە حاڵەت ــان راســتی دەپێكــن. رەنگــە ل ی
ــووری  ــۆ پرۆســە ئاب ــت، ب ــەوە بێ ــۆژی رەنگدان ــی تەكنەل ــی ژینگەی ــدا، الیەن ناڤین
ــە بــە ســەرهەڵدانی ســەرەتاكانی ســەرمایەداری  و كۆمەاڵیەتییــەكان كــە بەندبوون
ــان.  ــۆ ئەمــەی دوایی ــك بێــت ب ــەوەی هۆكارێ ــر ل ــەوە، پت و گەشــەكردنی مەدەنیی
لەتــەك ئەمــەدا، شۆڕشــی شــوێنەكی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا تەواوكــەری شۆڕشــی 
كشــتوكاڵی بــوو، ئیتــر دەرچوونــی بــە لێشــاوی شــوێنەكی چڕكــردەوە، وەكــو چۆن 
ــەوە.  ــڵییەكەیدا چڕكرای ــوێنە ئەس ــە ش ــان، ل ــە بەرهەمهێن ــووەكە ل ــە پێش شۆڕش
ئەمــە بــەو مانایــە نییــە بڵێیــن، تەكنەلۆژیــای گالیســكە و كەشــتیڕانی بــۆ مــاوەی 

ــی. ــڕی چڕیەكەیەت ــارەی ب ــیارەكە دەرب ــە: پرس ــگ نەبوون دوور گرن

رەنگــە وەكــو دوا بیرۆكەیەكــی تیاڕامــان، بتوانیــن بیــر لەوە بكەینەوە، شۆڕشــی 
ــری و پێگەیشــتن،  ــۆ ژی ــر، ب ــە پرۆســەیەكی گەورەت ــو بەشــێك ل شــوێنەكی وەك
ــوو.  ــەوە ب ــی فیودالیــزم وەكــو شــێوازی بەرهەمهێنــان، وەرامدان ــۆ داڕمان ــر ب دوات
ــەن چینــی  ــە ســەر كااڵكان، لەالی ــی خواســت ل ــەوە، راســتە، زۆربوون ــە دڵنیایی ب
دەســتەبژێرەوە هاندەرێكــی گرنــگ بــوو، وەلــێ ئەوەیــش رێ تێدەچێــت كــە 
تەنگوچەڵەمــەی نوێــی فیودالیــزم - كەمیــی تێكڕای زێــدە بەرهەم كە پوختە دەبێت 
و هەڵدەگۆزرێــت لــە بەرهەمــی جووتیــاران و ئــەو ناڕەحەتــی و كۆتوبەندانــەی لــەوە 
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دەكەونــەوە - پێوەندییــان بــە ســەرهەڵدانی دەســتپێكی سیســتمی ســەرمایەداری 
لــە نێــوان كیشــوەرەكاندا هەبــوو. بەهــەر حــاأل، پێویســتە بیــر لــەو گەشــتە 
دۆزەرەوە دوورودرێژانــەی كۆتایــی چاخەكانــی ناڤیــن و گەشــتەكانی چینییــەكان و 
ــە  هیندییــەكان و پۆلۆنیــز و ئەوروپاییــەكان و كەســانی دی بكەینــەوە، بــەوەی ل

شۆڕشــێكی شــوێنەكیی راســتەقینەدا، بریتیــن لــە چركەســاتگەلێك.

زانیارییــە پراكتیكییــەكان پشــتگیریی لــە بەشــێكی زۆری ئەمــە ناكــەن. وەلــێ 
زانیاریــی گرنگمــان لــە ســەر هاوتەریبییەكانــی گەشــەكردن لــە سیســتمێكی 
ــی دی  ــۆ یەكێك ــەوە ب ــی بازرگانیی ــە هەرێمێك ــەوی دی و ل ــۆ ئ ــینییەوە ب شارنش
هەیــە. هەروەهــا حاڵەتگەلــی ورووژێنەرمــان هەیــە، بــۆ باڵوبوونەوەی ســاتەوەختی: 
بــە نموونــە، ســەرهەڵدانی تــۆپ لــە هەرێمــی دەریــای ســپیی ناوەڕاســت و چینــدا، 
تــا رادەیــەك هــاوكات و رەنگــە لــە هەمــان دەیــەدا بووبێت.304بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو 
ــە، ئەویــش: جێــی  ــگ هەی ــەدا باســكران گشــتاندنێكی گرن ــەم كتێب ــەی ل ئامانجان
ــان  ــەرمایەداری ناوی ــتپێكی س ــە دەس ــەی ب ــەو كردان ــە ئ ــە ك ــووڕمان نیی سەرس
ــدا  ــی ناڤین ــی چاخەكان ــە كۆتای ــۆی زەوی، ل ــی گ ــوەی خۆرهەاڵت ــە نی ــەم، ل دەب
ــان  ــە نزیكــی ی ــان ئاســت، ل ــە هەم ــا ل ــا و ئاســیا و ئەوروپ هەبووبێــت. ئەفەریقی
دووری لــە ســەرمایەداری و تازەگەریــدا بوونــە لــە 1492. دوای 1492 تێكــڕای 
گەشــەكردن ســەبارەت بــە ئەوروپــا هەڵكشــا و لــە ئەفەریقیــا و ئاســیادا داكشــا، 

ــرا. ــا ك ــەی ئەوروپ ــكاوە رەوان ــە ئەمەری ــەو ســامانەوەی ل ــە هــۆی ئ ــش ب ئەوی

304. Needham and collaborators, Science and Civilization in China (1965-1984), vol. 5, part 7, 
Needham, Gunpowder as the Fourth Power, East and West (1985).
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پاش 1492

راڤەكردنی 1492

ســەرمایەداری لــە 1492دا، بــە شــێنەیی لــە چەنــد ناوچــە لە ئاســیا و ئەفەریقیا 
و ئەوروپــادا ســەریهەڵدا. لــەو ســاڵەدا، هیــچ هۆكارێــك نەبــوو بــۆ پێشــبینیكردنی 

ئــەوەی ســەرمایەداری و تەنــێ دوای دوو ســەدە لــە ئەوروپــادا ســەربكەوێت.

ــەم راســتایەدا مەبەســتم  ــەوا ل ــم »ســەركەوتنی ســەرمایەداری« ئ ــێ دەڵێ كات
ئــەو شۆڕشــە سیاســییەیە كــە هێــزی لــە چینــی دەســتەبژێری فیوداڵیــی كۆنــەوە 
كــە خاوەنــی زەوی بــوون، بــۆ چینــی بــۆرژوا )هاوواڵتییــان و چینــی دەســتەبژێری 
ــتی  ــۆرژوا. بەڕاس ــی ب ــتەوە: شۆڕش ــەرمایەبوون( گواس ــەڕەوەی س ــە كۆك ــوێ ك ن
ئــەوە ســەردەمێكی شۆڕشــگێڕانە بــوو، نــەك رووداوێكــی كــورت و منیــش پێــڕەوی 
لــە مێژووەكــەی لــە 1688، ســاڵی »شۆڕشــی شــكۆدار« لــە ئینگلتــەرە دەكــەم. 
لــەو ســاڵەدا )جگــە لــە هەنــدێ خــۆداری( بــۆرژواكان توانییــان دەســەاڵتی خۆیــان 
بــە ســەر ئینگلتــەرەدا بســەپێنن. ئــەو چینــە لــە هۆڵەنــدا و لــە هەنــدێ دەوڵەتــی 
بچــووك لــە باشــووری ئەوروپــادا بااڵدەســت بــوون، لــە كاتێكــدا لــە ناوچەگەلــی 
دیكــە لــە ئەوروپــا )وەكــو فەرەنســا( بــۆرژوا لــە چەنــد هەرێمێكــی دیاریكــراودا، 
ــە  ــەك حكومەت ــێ لەت ــەوەی ملمان ــڕای ئ ــرد«، وێ ــەوەی دەك ــز »باڵوبوون ــە هێ ب
فیوداڵییەكانــدا، هێشــتا لــە ســەر ئاســتی دەوڵــەت یــەكااڵ نەكرابــووەوە. پێویســتە 
لێــرەدا جەخــت لــەوە بكەینــەوە، ســەرمایەداری كــە ســەركەوت بریتــی نەبــوو لــە 
ســەرمایەداریی پیشەســازی. چــۆن دەتوانیــن لــە چەمكــی ســەرمایەداریی بــەر لــە 
پیشەســازی حاڵــی ببیــن؟ ئەمەیــە پرســیاری قــورس، چونكــە شــتێكی گەورەتــرە 
ــی  ــە كاتەكان ــان« ل ــەرمایەی بازرگان ــادەی كااڵ« و »س ــی س ــە »بەرهەمهێنان ل
پێشــوودا. وەلــێ شۆڕشــی پیشەســازی تــا ســەدەی دواتــر دەســتی پێنەكــرد، لــە 
كۆتایــی ســەدەی هەژدەیەمــدا و ئەوانــەی وا دەڕوانــن بــە شۆڕشــی پیشەســازیدا، 
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بــەوەی بــە ســادەیی بریتییــە لــە درێژەپێدانــی شۆڕشــی بــۆرژوا، بەشــێكی زۆر و 
گرنــگ لــە مێــژووی نــاو ئەوروپــا و دەرەوەی پێكــەوە پشــتگوێ دەخــەن.

ــا  ــە ئەوروپ ــزی سیاســی ل ــە هێ ــی گەیشــتنی ســەرمایەداری ب ــارە راڤەكردن دی
ــوارەوە  ــەی خ ــتنی ئەمان ــە تێگەیش ــتی ب ــی( 1688دا، پێویس ــاڵی )هێمای ــە س ل
هەیــە )1( ئــەو هۆكارانــەی وایــان لــە ئەوروپاییــەكان، نــەك ئەفەریقیایــی و 
ئاســییاییەكان كــرد، بگەنــە ئەمەریــكا و داگیــری بكــەن، بەمەیــش یەكەمیــن بــەری 
ــی ســەركەوتنی كۆلۆنیالیســتی. )3(  كۆلۆنیالیســتییان بەخشــی. )2( هۆكارەكان
ئاســەوارە راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆكان، بــۆ تااڵنكردنــی ســامانەكانی ئەمەریــكا لە 
ســەدەی شــانزەیەم و چەوســاندنەوە و چەپاوكردنــی كرێــكارە ئەمەریكییــەكان، لــە 
پرۆســەی وەرچەرخانــی ئەوروپــادا. )4( ئاســەوارە راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆكانی 
لــە ئەمەریــكا  پــرۆژەی ئەوروپاییــی كۆلۆنیالیســتی و نیمچــە كۆلۆنیالیســتی 
و ئەفەریقیــا و ئاســیا، لــە ســەدەی حەڤدەیەمــدا، ســەبارەت بــە پرۆســەی 
وەرچەرخانــی ئەوروپــا كــە بــووە هــۆی كۆتایــی پرســەكە، بــۆ ســەركەوتنی 

ــۆرژوادا. ــە شۆڕشــی ب سیاســیی ســەرمایەداری ل

لــە بڕگەكانــی خــوارەوەدا، هەریــەك لەم كردانە بە جیا كــورت و چڕ دەكەینەوە، 
ــە  ــن »1492 راڤ ــت، دەتوانی ــت بێ ــە راس ــێوە دەربڕین ــەم ش ــەر ئ ــش ئەگ بەمەی
بكەیــن«. دواتــر دەچینــە ســەر كێشــەی روونكردنەوەی رێنیسانســی ســەرمایەداری 
و بااڵدەســتیی سیاســییەكەی لــە ئەوروپــادا، یــان بــە شــێوەیەكی وردتــر، بەشــێك 
لــە ئەوروپــا لــە مــاوەی 1492-1688دا، هــەوڵ دەدەیــن گرنگیــی كۆلۆنیالیســت و 
ــەو مــاوەی وەرچەرخانــەدا، چاوێــك بــە  جیهانــی نائەوروپایــی روون بكەینــەوە، ل
گرنگیــی كۆلۆنیالیســت و رۆڵــی ناوچــە نائەوروپاییــەكان لــە قۆناغەكانــی یەكەمــی 
شۆڕشــی پیشەســازیدا دەخشــێنین، لــە دەوروبــەری كۆتایــی ســەدەی هەژدەیــەم و 
ســەرەتای ســەدەی نۆزدەیەمــدا، هەروەهــا دەڕوانیــن بــە پرۆســە تەواوكەرەكــەدا: 

ســەرەتاكانی دواكەوتنــی ئەفەریقیــا و ئاســیا.
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ئــەم توێژینەوەیــە پێویســتە بمانباتــە ســەر راڤەكردنــی راســتییە بنەڕەتییەكــە 
ــادا.  ــە ئەوروپ ــەرمایەداری ل ــێنتراڵبوونی س ــەوە و بەس ــە چڕبوون ــە ل ــە بریتیی ك
ــگ  ــی گرن ــی تیۆرێك ــەر باس ــە س ــردن ل ــۆ جەختك ــەوە«م ب ــڕ دەبێت ــارە »چ دی
ــەو جــۆرەی  ــەم: رێنیسانســی سیســتمی ســەرمایەداری، ب ــەدا بەكاردەب ــەم كتێب ل
ــێ دوای 1492  ــووە. وەل ــە 1492دا هەب ــەر ل ــی ب ــە جیهان ــە ل ــن ناوچ ــە چەندی ل
وەســتانی  دواتــر  خاوكــردن،  هــۆی  بوونــە  نــاوەوە،  هاتنــە  نــوێ  هێزگەلــی 
گەشــەكردنی لــە دەرەوەی ئەوروپــادا، لــە كاتێكــدا لــە ناوەوەیــدا خێراتــری كــرد. 
بۆیــە رێنیسانســی ســەرمایەداریی دوای 1492 پرســێك بــوو پەیوەســت بــە گۆڕینــی 
بــارەگای ســەركردایەتییەكەی بــۆ ئەوروپــا، هەروەهــا پرســێك بــوو پەیوەســت بــە 

ــاكار. ــادە و س ــەندنێكی س ــای گەشەس ــە مان »رێنیسانســەوە«، ب

بۆچی ئەوروپاییەكان، نەك ئەفەریقیاییەكان یان ئاسیاییەكان، 
ئەمەریكایان داگیركرد؟

یەكێــك لــە میســۆلۆژیایە جەوهەرییــەكان، پەیوەســتە بــە تیــۆری باڵوبوونــەوەی 
ســێنترالیزمی ئەوروپایییــەوە،: بــە دۆزینــەوەی )ئــەوەی ناوبــرا( ئەمەریكا.305گەلــێ 
ــەكان پێشــكەوتووتربوون  ــەوەی ئەوروپایی ــەر ئ ــە: لەب جــار داســتانەكە بەمجۆرەی
ــردن،  ــا دەســتكەوتەكان ئاراســتەی دەك ــوو، هەروەه و هەســتی ســەرچڵییان هەب
هەروەهــا لــە كۆتایــی ســەدەكانی ناڤینــدا، لــە ئەفەریقیایــی و ئاســیاییەكان 
نوێخوازتربــوون و تەكنەلۆژیــای ســەركەوتوو و ئابووریــی گەشەســەندوویان هەبــوو 
و هەنگاویــان بــۆ دۆزینــەوە و داگیركردنــی جیهــان نــاوە. بۆیــە لــە نیــوەی ســەدەی 
ــەی  ــە رێگ ــە 1492دا، ل ــتوون و ل ــا رۆیش ــاری ئەفەریقی ــەرەو كەن ــدا، ب پانزەیەم
305.«ئەوروپییــەكان ئەمەریكایــان نەدۆزییــەوە«: لــەم نیــوەی گــۆی زەوییــەدا، هــەر لــە هــەزاران ســاڵەوە، خەڵكانێــك 
لــە ســیبریا و جەمســەری باكــووردا نیشــتەجێبوون. بۆیــە، باشــتروایە نەڕوانیــن بــە گەیشــتنی ئەوروپییــەكان، بــەوەی 
ــە »جیهانــی  ــاوای گــۆی زەوی بریتییــە ل ــە »دۆزینــەوە« و هەروەهــا »بیرۆكــەی ئــەوەی كــە نیــوەی رۆژئ بریتییــە ل
ــرد دوای  ــس ك ــە كۆڵۆمب ــاون و پێشــوازییان ل ــەوێ ژی ــەی ل ــۆ ئەوان ــت ب ــوێ نەبێ ــەر ن ــە ئەگ ــە، چونك ــوێ« هەڵەی ن
گەیشــتنی لــە 1492دا. ئەســتەمە وێــڕای ئــەوەی دووربكەوینــەوە لــە بەكارهێنانــی دەســتەواژەی »جیهانــی نــوێ« لــە 

چەندیــن راســتای دیاریكــراودا و نــاو بەنــاو ئــەو كارە دەكــەم.
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ــە  ــەم میســۆلۆژیایە، ســەبارەت ب ــۆ ئ ــەر دوو ه ــكا. لەب ــۆ ئەمەری ئەتڵەســییەوە ب
ئایدیۆلۆژیــای تیــۆری باڵوبوونــەوە، بــە گرنــگ دادەنرێــت: دیــارە ئــەوە فراوانیــی 
ــە هێــزە ناوخۆییــەكان، هەروەهــا رێگــە  ــی ئەوروپــا راڤــەدەكات، ســەبارەت ب نوێ
بــەوە دەدات، دانبنێــت بــە كۆلۆنیالیســتی و دەرهاویشــتەكانی )كێڵگەكانــی 
كانــزای مەكســیكی و كێڵگەكانــی خۆرئــاوای هینــدی و كۆڵۆنــەكان لــە ئەمەریــكای 
باكوورداو...هتــد( گرنگیــی قووڵــی لــە مێژووســی ئەوروپاییــدا هەبــوو، بــێ داننــان 

بــە هــەر یاشــییەك بــۆ نائەوروپاییــەكان لــەو پرۆســەیەدا.

ــوەی  ــە نی ــی دی ل ــە ئەوان ــەن ك ــەو كارە دەك ــەكان ئ ــتیدا ئەوروپایی ــە راس ل
ــە  ــەكان، ل ــە دەریایی ــدە بازرگانیی ــە نێوەن ــك ل ــە تۆڕێ ــەن، ل ــدا دەیك ــۆی زەوی گ
گیانــی  وەكــو  تایبەتیــان  هیــچ ســیفەتگەلێكی  و  دەســتپێكی ســەرمایەداریدا 
ــەو  ــی پێشــكەوتوو و شــتی ل ــای دەریای ــان تەكنەلۆژی ســەرچڵیی ســنووربەزێن، ی
بابەتانەیــان نەبــووە. ئــەوەی هەیانبــووە تەنــێ دەرفــەت بــوو: دیــارە ئــەوە پێگــەی 
تایبــەت و جودایــە، بــە مانــای ئاســانیی پێوەنــدی و گەیشــتن بــە جیهانــی دەرەوە. 
ئــەم خاڵــە شایســتەی ئەوەیــە، بــە رێگەیەكــی بەهێزتــر دابڕێژرێتــەوە. ئەگــەر بــە 
ــۆ گەیشــتن  ــە، ب ــد توانســتیان زیاتربوای ــە باشــووری هین ــدەكان ل ــە، نێوەن نموون
بــە نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی لــە ئەوروپــا، ئــەوا رەنگبــوو هینــد ببێــت بــە 

ــان. ــڕەوای جیه ــۆرژوا و فەرمان نیشــتمانی ســەرمایەداری و پێگــەی شۆڕشــی ب

لــە كۆتایــی چاخەكانــی ناڤینــدا، كۆمەڵگــە دەریاییــەكان گەشــتیان دەكــرد، لــە 
هەمــوو شــوێنێك لــە ئۆقیانووســەكاندا. لــە ســەدەی پانزەیەمــدا، ئەفەریقیاییــەكان 
بــەرەو باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا و هیندییــەكان بــۆ ئەفەریقیــا و عــەرەب 
ــەو  ــەی ئ ــا و بەمجــۆرە دەڕۆیشــتن.306 زۆرب ــۆ ئەفەریقی ــەكان ب ــۆ چیــن و چینیی ب

306. بڕوانە:
K. N. Chaudhuri، Trade and Civilization in the Indian Ocean (1985)، Simkin، The Traditional Trade of 
Asia (1968)، Sherif، Slaves، Spices and Lvory in Zanzibar (1987).

رەنگە ئەفریكاییە رۆژئاواییەكان بەر لە1492 بۆ هەردوو كیشوەری ئەمەریكا رۆیشتبن. بڕوانە:
DeVisse and Labib، “Africa in Intercintinental Relations،” (1984).
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بەهــەر حــاڵ، لەبــەر ئــەوەی وا دەرناكوێــت شــارە بەنــدەری دەریایــی بازرگانیــی گــەورە لــە رۆژئــاوای ئەفریــكا - بــە 
ــە 1492 دا،  ــەر ل ــە رێگــەی ئۆقیانووســەوە، ب پێچەوانــەی رۆژهەاڵتیــەوە – هەبووبێــت، ئیتــر پێناچێــت گەشــتەكان ل

كاریگەرییەكــی گرنگییــان لــە ســەر ئەفریــكا و ئەمەریــكا هەبووبێــت. رەنگــە ئەمــە بووبێــت، لــە بــەر چەندیــن هــۆ:
ــی  ــكات، رێ ــەودای دوور تەیب ــە م ــی ك ــی دەریای ــەورە و بازرگانییەك ــدەری گ ــی شــارە بەن ــە ســایەی نەبوون ــەم: ل یەك
ــە ئاســانی  ــان بووبێــت، ب ــی كەنارەكــە بچــووك بووبێتــن. رەنگــە توانســتی ئەوەی ــە درێژای تێدەچێــت كەشــتییەكان ب
ــەرەو  ــای بەهێــزی بازرگانــی و جێگیــر كــە ب ــەوەی ب ــۆ ئەمەریــكا گەشــت بكــەن، لەتــەك بڕوامــان ب ــاوا ب ــەرەو رۆژئ ب
ــە  ــەی ل ــەو بای ــە چێــوەی ئ ــان باشــوور، ل ــەرەو باكــوور ی ــدەكات، گەشــتی دەگێڕێتــەوە و رەنگــە دوور ب ــاوا هەڵ رۆژئ
رۆژئــاواوە هەڵــدەكات، تــا پانەهێڵــی باشــووری ئەوروپــا، یاخــود تــا پانەهێڵــی نامیبیــا بیبــات. بۆیــە، رەنگــە گەشــتی 
رۆیشــتن و گەڕانــەوە پرۆژەیــەك بێــت ئەنجامدانــی ئاســان نەبێــت. لەالیەكــی دیكــەوە، لــە رێگــەی توێژینــەوەی 
ئەكادیمیــی ئاینــدەوە دەزانیــن كەشــتیڕانەكان لــە رۆژئــاوای ئەفریــكا، یــان كەشــتیڕانە مەغربییــەكان و كەشــتیڕانەكان 
ــاری مــەزن( ســەرقاڵی  ــە كەن ــكادا )رەنگــە ل ــی ئەمەری ــە كەنارەكان ــەر 1492 ل ــان ب ــادا، هەمووی ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ل
راوە ماســی و نەهەنــگ بووبــن. ئەگــەر بەڵگــەی بەهێــز لــە ســەر ئــەوە دەركــەوت، رەنگــە ئەفریكاییــەكان لــە رۆژئــاوای 
ــاری  ــە كەن ــراو ل ــێكی دیاریك ــد بەش ــەر چەن ــە س ــەوە ل ــتن و هاتن ــتی رۆیش ــەر گەش ــە س ــان ل ــوەرەكە زانیاریی كیش
ئەمەریــكا هەبووبێــت، وەلــێ ئێســتا ئــەم بەڵگەیەمــان بــە دەســتەوە نییــە و پێویســتە ئــەوە لەبەرچــاو بگریــن، رەنگــە 
ــە و  ــە كەنارەك ــتبێتەوە ل ــاو دووریخس ــر ئ ــكا، دوات ــتبێتە ئەمەری ــكاوە گەیش ــاوای ئەفەری ــە رۆژئ ــتییەك ل ــەر كەش ه
دواتــر گەشــتی گەڕانــەوە یەجــگار ئەســتەم دەبێــت. رەنگــە ئــەو كارەیــان كردبێــت بــێ بوونــی زانیاریــی پێشــوەخت 
بەالیانــەوە، لــە ســەر رێگــەی درێــژی بازنەیــی )مەگــەر ئــەوەی كەشــتیڕانە ئەمەریكاییــەكان شــارەزای رێگــە بووبێتــن 
و زانیاریــی كەشــتیڕانییان بــە كەشــتیڕانە ئەفریكاییــەكان دابێــت، وەلــێ لــە ئێســتادا بەڵگــەی قەناعەتپێكەرمــان نییــە 

ــە ئەتڵەســی پەڕیبنــەوە(.  ــە 1492 ل ــەر ل كــە ئەمەریكاییــەكان ب
دووەەم: ئــەو بەشــە لــە كەنــار ئەمەریكیــی نزیكتــر لــە ئەفریــكا، تــا رادەیــەك كەنــاری بەرازیلیــی باشــووری رێژگــەی 
رووبــاری ئەمازۆنــە، وا دیــارە پڕبــووە لــە دانیشــتوان و پڕبــووە لــە ســەرقاڵبوون بــە زێــڕ و زیــوەوە كــە بانگەشــە بــۆ 
ــە دڵنیاییــەوە، ئەگــەر ئەفریكاییــە رۆژئاواییــەكان گەیشــتبنە دوورگەكانــی ئەندێــزی  ــان تــااڵن دەكات. )ب ــی ی بازرگان

رۆژئــاوا، ئــەوا ئــەو دەســتكەوتانەیان دەدۆزییــەوە، وەكــو چــۆن كۆڵۆمبــس دۆزییــەوە(.
ســێیەم: كــۆی بارودۆخــە مێژووییــەكان كــە گەشــتێك دەگۆڕێــت بــە ســەرەتایەك بــۆ داگیركردنێكــی تــەواو، پرســێكە 
لــە كەنــاری رۆژئــاوای ئەفریــكادا شــێمانەی روودانــی ناكرێــت. بازرگانییەكــی فــراوان و بەربــاڵو هەبــوو و چینێــك لــە 
ســەرمایەدارانی بــازرگان و بانكــداران و دامــەزراوە ســەرمایەدارییەكانی دیكــە، لــە نێوەنــدی شارنشــینیی ناوخــۆوە لــە 
رۆژئــاوای ئەفریــكادا، وەلــێ نــەك - وەكــو دەردەكەوێــت - لــە نێوەنــدە شارنشــینەكان بــە درێژایــی كەنــارەكان: ئەمــە 
گرنگــی نەبــوو بــەوەی نێوەنــدی دەریایــی بازرگانــی بــوون، ســەبارەت بــە شــارە ناوخۆییــەكان، بازرگانــی بــەرەو مــەودای 
دوور، بــەرەو باكــوور و رۆژهــەاڵت پەلیهاوێشــت و شــێمانەی ئــەوە ناكرێــت، هــەوڵ درابێــت بــۆ گەشــەپێدانی گەشــت لــە 

ســەر ئاســتێكی گــەورە لــە ئۆقیانووســدا لــە بەندەرێكــی كەنــارەوە.
هەنــدێ لــە توێــژەران بەرگــری لــە راســتی و دروســتیی دوو گریمانــە دەكــەن، لــە ســەر گەشــتە ئەفریكاییــە رۆژئاواییەكان 
ــی  ــەكان كاریگەری ــە ئەفریكایی ــەوە ك ــەوە دەكات ــان جەخــت ل ــەم: یەكەمی ــەندیان ناك ــن پەس ــە م ــدا ك ــە ئۆقیانووس ب
گرنگیــان لــە ســەر فەرهەنگــە ئەمریكاییــەكان بــەر لــە 1492 هەبــووە. دووەمیــان جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە 
ــان  ــێ بەهاگەلــی جیاوازی ــوە، وەل ــە هەمــان ئــەو رێگەیــەی كۆڵۆمبــس ئۆقیانووســیان بڕی ئەفریكاییــە رۆژئاواییــەكان ب
لــە ئەوروپییــەكان هەبــووە و كاری كوشــتن و تــااڵن و بەكۆیلەكــردن و خۆدەوڵەمەندكــردن لــە ســەر حیســابی 
ئەمەریكییەكانیــان هەڵنەبــژاردووە وەكــو ئەوروپییــەكان، بۆیــە ئــەوان لــە هەوڵــی داگیركردنــدا نەبــوون. زۆربــەی 
ــۆ  ــكاوە ب ــە ئەفری ــس، ل ــە كۆڵۆمب ــەر ل ــی ب ــی گرنگ ــە باڵوبوونەوەكردنێك ــە پشــتگیری ل ــە پێشكەشــكراوەكان ك بەڵگ
ئەمەریــكا دەكــەن، لــە باسوخواســی توێــژەرە ئەوروپییــەكان لــە قوتابخانــەی “تیــۆری تونــدڕەوی باڵوبوونەوەكــردن”وە 
ــەكان  ــەوە دەكــەن، میســرییە كۆن ــەم تیــۆرە ئیدعــای ئ ــە بەنــدی یەكەمــدا باســمانكرد. هەڵگرانــی ئ وەرگیــراوە كــە ل
یــان فینیكییــەكان ئەتڵەســییان بڕیــوە و شارســتانیی هــەردوو كیشــوەری ئەمەریكایــان هێنــاوە. هەنــدێ لــە توێــژەرە 
نوێــكان ئەمــە راســتدەكەنەوە، لــە رێگــەی جەختكردنــەوە لــە ســەر ئــەوەی میســر شارســتانییەكی ئەفریكایــی بــووە 
ــەردوو  ــتانیی ه ــە شارس ــەوە ك ــی و ئ ــی ئەوروپ ــەك گەلێك ــن ن ــەی ئەفریكایی ــتە - گەلەك ــە راس ــام ئەم ــن دڵنی - م
ــی  ــە ســیماكانی رووخســاری ئەفریكای ــە ل ــۆ بەڵگــەكان بریتیی ــكای هێنابێــت. ســەرچاوەیەكی دی ب كیشــوەری ئەمەری
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گەشــتانە لــە ئۆقیانووســێكی گــەورەی كراوەبــوو و پێویســتی بــە دۆزینــەوەی زۆر 
ــتەكانی  ــج و گەش ــە: چێن ــان هەی ــی بەناوبانگم ــەی نائەوروپای ــوو. دوو نموون هەب
بــۆ هینــد و ئەفەریقیــا لــە نێــوان 1417 و 1433 و گەشــتێكی هینــدی بــە دەوری 
بــۆ پەیكەرتاشــییەكانی گەلــی ئۆلمــك لــە باشــووری مەكســیكدا، وەلــێ هەنــدێ لــە ئەمەریكییــەكان بــەر لــە ســەردەمی 
ــاو  ــە ن ــە، ل ــكا التینییەك ــوان هــەردوو ئەمەری ــە نێ ــە ل ــەوە دەگمــەن نیی ــا. ئ ــەم ســیمایەیان هەب ــوا ئ كۆڵۆمبــس، دەب
ــەردوو  ــە ه ــی ئۆلمــك ل ــەوەی شارســتانیی گەل ــە ل ــۆرە بریتیی ــەم تی ــەی جــدی ل ــێ رەخن ــدا. وەل سوورپێســتە نوێكان
ئەمەریــكادا كۆنتریــن شارســتانییە. ئەگــەر ئــەو شارســتانییە لــە ئەفریــكاوە هاتبێــت، ئــەوا ئەمەریكاییــەكان گەشــەیان 
ــە  ــان ب ــووە، خۆی ــان نەب ــكا توانســتی ئەوەی ــە ئاســانی دەمانتوانــی بڵێیــن دوو كیشــوەری ئەمەری ــەوا ب پێنەدابێــت، ئ
ئاســتی شارســتانی بگەیەنــن، بەڵكــە لــە شــوێنێكی دیكــەوە لــە رێگــەی باڵوبوونەوەكردنــەوە بۆیــان هاتــووە. وا بەمــەدا 
دەڕوانرێــت كــە ســووكایەتیكردنێكی قــووڵ بێــت لەالیــەن ئەمەریكاییــە التینییەكانــەوە كــە پێیانوایــە - و لەمــەدا حــەق 
بەوانــە - كــە گەالنــی نیــوەی رۆژئــاوای گــۆی زەوی خۆیــان شارســتانییەكیان گەشــەپێدابێت. رەنگــە هەنــدێ زانیارییــان 
ــی  ــەكردنی فەرهەنگی ــێ گەش ــتبن. وەل ــەوە گەیش ــە ئارام ــان ل ــی ی ــە ئەتڵەس ــە ل ــت ك ــتیڕانانەوە وەرگرتبێ ــەو كەش ل
راســتەقینە داهێنانێكــی ســەربەخۆبوو نــەك باڵوبوونەوەكــردن. دووبــارە تێبینــی دەكەیــن كــە شــێوەی باســكردنەكە لــە 
تیــۆری كۆنبــاوی باڵوبوونەوەكردنــەوە دێــت، هەنــدێ لــە كۆمەڵگــە مرۆییــەكان توانســتی داهێنانیــان هەیــە و ئەوانــی 
ــەكان  ــەوەی ئەفریكایی ــە روو، ب ــتا خراوەت ــا ئێس ــە ت ــە ك ــە الواز و گوماناویی ــەو بەڵگ ــی ئ ــایكەرەوەن. بەپێ دی الس
ــن،  ــە م ــەبارەت ب ــاكات. س ــان پێن ــە قەناعەتم ــەو بۆچوون ــرد، ئ ــكا ب ــۆ ئەمەری ــان ب ــی زۆری پێشــكەوتنێكی فەرهەنگی
ــەك  ــان هــەوكات لەت ــڕی، پێشــتر ی ــەكان ئەتڵەســییان ب ــێ ئەفریكایی ــە، كات ــە باســەكەدا ئەوەی ــەوەی كێشــاویترە ل ئ
كۆڵۆمبســدا، ئــەو بەهــا دڕندانانەیــان نەبــوو وەكــو ئەوروپییــەكان، بۆیــە ئــەوان لــە هەوڵــی داگیركــردن یــان تــااڵن یاخود 
بەكۆیلەكردنــدا نەبــوون.؟ بــۆ ئــەوەی ئەمــە پەســەند بكەیــن، پێویســتە لــە ســەرمان بــڕوا بــەوە بكەیــن كــە شــتێكی 
بنەڕەتــی لــە فەرهەنگــی ئەوروپیــدا هەیــە، شــتێكی یەجــگار كــۆن و چێنــراو لــە قواڵییــدا وا لــە ئەوروپییــەكان بــكات 
ــەوە،  ــە ئیدعــای ســێنترالیزمی ئەوروپــی دەكات ــاش ل ــە بەشــێكی ب ــن. ئەمــە جەخــت ل ــی دیكــە جیاوازب ــە مرۆڤەكان ل
گوایــە ئەوروپییــەكان لــە نــاو گشــت مرۆڤەكانــدا بــێ هاوتــان. ئەمــە بــە ســادەیی گــوزارش لــەو باســە دەكات و ئیدعــا 
دەكات ناكــرێ بــێ هاوتاییەكەیــان گــوزارش لــە ئارەزوویــان بــۆ گەشــەكردن بــكات، وەلــێ لــە دوژمنكارییــان و توندییــان 
و چاوبرســێتییان دەكات. زۆرم پێخۆشــە لــە باســكردنێك، بــە بیرۆكــەی ئەقڵیــی بنەڕەتییەكــی مرۆیــی )“یــەك 
ــەك  ــو بەڵگەی ــەوە، وەك ــە كۆلۆنیالیســتەكان روون بكات ــوو بەخوێن ــە تین ــر ئەوروپیی ــكات. دوات دەروون”( دەســت پێب
ــە  ــی ل ــتەمكاری چینایەت ــی س ــۆ پێكهاتەیەك ــەپێدانی ب ــەن و گەش ــی دەك ــتانییەی نوێنەرایەت ــەو شارس ــۆری ئ ــۆ ج ب
فیودالیزمــی و دواتــر لــە دەســتپێكی ســەرمایەداریدا، سیســتمێك ســامان دەســتەبەر بــكات بــە هــەر نرخێــك و بەهــەر 
رێگەیەكــەوە بێــت. كۆمەڵگــە ســەرمایەدارییەكان كــە تینــووی خوێــن بــوون، ئامــادە و هەڵپــەی داگیركــردن و تــااڵن 
و بەكۆیلەكردنــن، مادامێــك ئەمــە لــە چەندیــن شــوێن لــە نیــوەی رۆژهەاڵتــی گــۆی زەوی لــە هــەر ســێ كیشــوەرەكەدا 
قازانجــی هەبــووە. باســەكەم لــەم كتێبــەدا ئەوەیــە كــە فاكتــەری ســەرەكی كــە هانــی جووڵــەی ئەوروپییەكانــی دا بــۆ 
داگیركردنــی ئەمەریــكا، نــەك جووڵــەی ئەفریكاییــە رۆژئاواییــەكان، بریتییــە لــە بوونــی نێوەندگەلــی بازرگانیــی دەریایــی 
گــەورە لــە ســەر كەنارەكانــی ئەوروپــادا. وەهــا نێوەندگەلێكــی ســەرمایەداری لــە نــاو ئەفریــكادا هەبــوون، وەلــێ لەتــەك 
ــەم ســیفەتانەیان  ــكادا، ئ ــی ئەفری ــە رۆژهەاڵت ــوا ل ــە ئۆقیانووســدا. ســۆفاال و كیل ــەودا دوورەكان ل ــی م ــی بازرگان بوون
هەبــوو وەلــێ ئەوانــە - هەروەكــو لــەم بەنــدەدا روونمــان كــردەوە - دوورتــر بــوون لــە شــوێنەكانی تااڵنــی ئەمەریكــی، 
پتــر لــە بەنــدەرە ئەبیرییــەكان و بەندەرەكانــی كەنــاری. توێژەرانــی دیاریكــراو بــە بەڵگــە ناهێنمــەوە، لەوانــەی 
ئــەو بۆچوونانەیــان هەیــە كــە رەخنەیــان لێدەگــرم، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی پێداچوونــەوەی گشــتگری دادپەروەرانــەی 
ــە توانســتدا نییــە، لــە رێگــەی یــەك تێبینیــی الوەكیــی درێــژەوە. روونــە كــە مــن كــۆك نیــم لەتــەك  ئــەم تیۆرانــە ل
تیۆركــەی ئیڤــان ڤــان ســیرتیمادا، بەوجــۆرەی لــە كارە گرنگەكەیــدا دەریخســتووە، پێــش كۆڵۆمبــس هاتــوون )1976( 
كــە تایبەتــە بــە باڵوبوونەوەكردنــی بــەر لــە كۆڵۆمبــس بــۆ ســیفەتگەلی هانــدەر بــۆ شارســتانی گرنگــە، لــە ئەفریــكا 
بــۆ ئەمەریــكا، وێــڕای ئــەوەی رەنگــە بۆچوونەكەیــی راســت بێــت كــە ئەفریكاییــەكان بــەر لــە كۆڵۆمبــس گەیشــتبنە 

ــكا(.  ئەمەری
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ــی  ــەرەو ئۆقیانووس ــاوا، ب ــەرەو خۆرئ ــل ب ــەی 2000 می ــوادا و نزیك ــەی هی لووتك
ــوو،  ــراون دەب ــەی گەشــتەكان ف ــەدا بازن ــەم ماوەی ئەتڵەســی نزیكــەی 307.1420 ل
لەبــەر ئــەوەی بریتــی بــوو لــە گەشــەكردنی گشــتیی دەســتپێكی ســەرمایەداری و 
ــای  ــدا. تەكنەلۆژی ــای دەریایی ــە تەكنەلۆژی ــی و پێشــكەوتن ل ــی بازرگان فراوانبوون
ــۆ هەرێمێكــی  ــێ ب ــوو، وەل ــاواز ب ــۆ یەكێكــی دی جی ــە هەرێمێكــەوە ب ــی ل دەریای
دیاریكــراو، لەتــەك ئەوانــی دیكــەدا هیــچ جیاوازییــەك نەبــوو، واتــە بــەوەوە 
بنازێــت كــە تایبەتمەنــدی لەوانــی دی جیایدەكاتــەوە، هەروەهــا فیكــرەكان و 
ــەوەی تێهەڵكێشــەوە  ــە رێگــەی باڵوبوون ــە هەمــوو الیەكــدا ل ــكان، ب تەكنیكــە نوێ
باڵوببــووەوە. گشــت نیــوەی گــۆی زەوی لــە شۆڕشــێكی شــوێنەكیدا هاوبەشــبوو.

نەشــونماكردنی ئابووریــی بازرگانیــی ئەوروپایــی، بــووە هــۆی گەشــتی دۆزینەوە 
كــە بــە دڵنیاییــەوە، ئیســپانییەكان و پورتوگالییــەكان ئەنجامیــان دا. وەلــێ 
جەوهــەری پرۆســەكە بریتــی بــوو لــە هەوڵی كۆمەڵگــە ئەوروپاییەكان، بۆ گەیشــتن 
ــە  ــە دەســتپێكی ســەرمایەداریدا، ك ــەكان ل ــە كۆمەڵگــە ئاســیایی و ئەفەریقیایی ب
كۆمەڵگــە ئەوروپاییــەكان، لــە لێــواری سیســتمێك لــە ســەر ئاســتی نیــوەی گــۆی 
زەوی نزیكببوونــەوە، هەروەهــا هێشــتا هەوڵیــان دەدا لــەو وەرچەرخانــە دەرچــن، 
ــی  ــە. دەوڵەت ــتمدا ك ــان سیس ــە هەم ــە، ل ــی دیك ــەك ناوچەكان ــەراورد لەت ــە ب ب
مەســیحایەتیی دەیبری308لــە ملمانێــدا لەتــەك واڵتانــی خۆرئــاوا و كۆمەڵگــە 
ــەڕووی  ــتدا، رووب ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــەوێ و ل ــدا، ل ــە ئەوروپاییەكان بازرگانیی
ــی  ــە لێدان ــۆی ل ــوو خ ــتراتیژییەكی روون هەب ــەوە. س ــی دەبوون ــەی بازرگان كێش
رێگاوبانــی دەریایــی بــۆ هەرێمەكانــی زێــڕ لــە خۆرئــاوای ئەفەریقیــادا دەبینییــەوە، 
لەتــەك رێگایەكــی دەریایــی بەناوبانگ، هەر لە كۆنــەوە و بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای 

307. Filesi، China and Africa in the Middle Ages (1972)، Ma Huan، The Overall Survey of the Ocean’s 
Shores (1970)، Panikkar، Asia and Western Influence (1959).

308. ئەیبیریا: ئاماژەیە بۆ ناوچەكانی باشوور و رۆژئاوای ئەوروپا و رێك مەبەست ئیسپانیا و پورتەگالە.
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دەریایــی بەناوبانــگ بــۆ نائەوروپاییــەكان و ئەوروپاییــەكان پێكەوە.309لــە كۆتایــی 
ــی  ــە یارمەتی ــا )ب ــەوە، ت ــتەكان درێژبوون ــەی گەش ــدا، بازن ــەدەی چواردەیەم س
ــەوە.  ــد دۆزرای ــۆ هین ــی ب ــەكان( رێگــەی دەریای كەشــتیڕانە هینــدی و ئەفەریقیایی
هەروەهــا بــە دڵنیاییــەوە، هەنگاونــان بــەرەو ئۆقیانووســی ئەتڵەســی لــە 1492دا، 
یەكــێ لــە ســەرچڵییە گــەورەكان بــوو لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا، وەلــێ دەبــی لــە 
راســتای زانیاریــی تەكنەلۆژیــا و جوگرافیــای هاوبــەش و دەرەتانێكــی گــەورە بــە 
ســەر ســەركەوتنی بازرگانــی لەتــەك فاكتەرگەلــی دیكــەدا، لــە دیــدی راســتەوە لــە 
نیــوەی گــۆی زەوییــەوە تەماشــا بكرێــت، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی بریتییــە لــە 

پرســێك، نائەوروپاییــەكان وەكــو ئەوروپاییــەكان دەتوانــن ئەنجامــی بــدەن.

ئەوروپاییــەكان یــەك جیاوازییــان هەبــوو. ئاســانی گەیشــتن بــە ئەمەریــكا لــە 
بەندەرەكانــی ئیبیریــاوە، پتــر لــە هــەر نێوەندێكــی بازرگانیی دەریایــی نائەوروپایی 
كــە توانســتی ئــەوەی هەبێــت، گەشــتی دەریایــی درێژخایــەن ئەنجــام بدات. ئاســان 
ــە شــێوەیەكی  ــە مــەودای كەشــتیڕانی ب ــدە ب ــە پرســێك، بەن گەیشــتن بریتییــە ل
بەشــەكی. ســۆفاال كــە دەبــێ لــەو ماوەیــەدا، گرنگتریــن بەنــدەری باشــوور بووبێــت 
ــە بەنــدەر هەبــن بــە الی  ــە خۆرهەاڵتــی ئەفەریقیــادا )رەنگــە ژمارەیەكــی دی ل ل
ــەرەو  ــی ب ــە رێكوپێك ــەكان، ب ــان رۆژئاوایی ــەكان ی ــە باكووریی ــی ئەفریكایی ــەوە نەمزان ــە بڕواپێكراوەك ــە بەڵگ 309. ل
 (DeVisse and Labib، “Africa in Intercontinental كردبێــت  كەشــتیڕانییان  بوچــادۆر  لووتكــەی  كەنارەكانــی 
(Relations،” 1984. ئاشــكرایە كــە تەكنیكــی كەشــتیڕانی لــە چاخەكانــی ناڤینــدا- ئەوروپــی و نائەوروپــی - 
رووبــەڕووی ئەســتەم دەبوونــەوە لــە هاتوچــۆدا، بــەر لــەو كاتــەی پورتوگالییــەكان لــە ســەدەی پانزەیەمــدا دەســتیان 
بــە گەشــتەكانیان كــرد. بەهــەر حــاأل، پرســیار نەبــوو لــە ســەردۆزینەوە”. رێگــەی دەریایــی هــەر لــە كۆنــەوە زانــراوە. 
رێگــەی وشــكانی هاوتەریبــی درێژایــی كەنــار هەبــوو، لــە فیــز لــە باشــوورەوە تــا تاركــور )لــە نزیكــی داكاری 
 (Niane، “Mali and the Second Mandingo Expansion،” 1984، and Levitzion، “The و لەودیویشــی )نــوێ
ــەوردەمی  ــە س ــوو ل ــتەجێبوون هەب ــوێنی نیش ــن ش ،(Early States of the Western Sudan to 1500،” 1971 چەندی
ــە رێگــەی وشــكانییەوە،  ــە. گەشــتكردن ل ــی خــودی كەنارەك ــە درێژای ــاری و ب ــی كەن ــە دوورگەكان كۆلۆنیالیســتیدا، ل
هەرزانتــر و رەنگــە خێراتــر بووبێــت. ئــەوەی پورتوگالییــەكان »دۆزییانــەوە« شــێوازێك بــوو بــۆ بااڵدەســتی بــە ســەر 
چاالكییــە بازرگانییــە مێمڵەكانــی باكــووری ئەفریــكا و رۆژئــاوای، لــە رێگــەی پیادەكردنــی تەكنەلۆژیــای دەریایــی ناســراو 
بــۆ ئەوروپییــەكان و ئەفریكاییــە رۆژهەاڵتییــەكان كــە زانــراو نەبــوو )یــان بەكارنەهاتبــوو یــان چۆنیەتیــی بەكارهێنانــی 
لــە ســەر هــەر ئاســتێك نەزانرابــوو( لــە رێگــەی ئەفریكاییــە رۆژئاواییەكانــەوە لــەم ماوەیــەدا. پێویســتە تێبینیــی ئــەوە 
بكرێــت، ســتراتیژیی كەشــتیڕانیی پورتوگالــی لــە رەتبــوون بــە بوچــادۆردا هــەر ئەوەبــوو كــە بەكاردەهــات لە گەشــتەكان 

ــۆ كەشــتیڕانیی مەغریبییــەكان وەكــو ئەوروپییــەكان. ــی ئەتڵەســی و رەنگــە ناســراوبووبێت ب ــۆ دوورگەكان ب
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باشــووردا( كــە نزیكــەی 3000میــل لــە ئەمەریــكا دوور بــوو، پتــر لــە دوورگەكانــی 
كەنــاری )خاڵــی دەرچوونــی كۆڵۆمبــس( و 5000 میــل لــە هــەر كەنارێكــەوە دوورە 
كــە ژمــارەی دانیشــتوانی زۆربێــت، چونكــە شــێمانەكانی بازرگانــی یــان تااڵنكــردن 
هەبــوو. تەنانــەت مــەودای نێــوان چیــن و كەنــاری باكــووری خۆرئــاوای ئەمەریــكا 

گەورەتــر و بەڵكــە لــە كۆمەڵگــە دەوڵەمەندەكانــی مەكســیك گەورەتــر بــوو.

پێویســتە بارودۆخــی كەشــتیڕانی لــەو رێگە جۆراوجۆرانەیشــدا بخەینە ســەریان. 
كەشــتیڕانی لــە ئۆقیانووســی هینــدی بــۆ ئەتڵەســی، بریتییــە لــە كەشــتیڕانی دژی 
ــەی  ــە باك ــت ب ــرێ پش ــە و ناك ــارام باوبۆرانیی ــی ئ ــووری ئۆقیانووس ــەوژم. باك ت
ببەســترێت. لــەو الیشــەوە، لــە دوورگەكانــی كەنــاری تــا ئیندیــزی خۆرئــاوا، بــای 
ــای  ــتەی ب ــە ئاراس ــوور ب ــەرەو باك ــەوە، ب ــدەكات و گەشــتی گەڕان ــی هەڵ بازرگان
ــەی لەبەردەســتدا  ــەو زانیارییان ــە كــە كەســی دۆزەرەوە، ئ ــات. روون ــاوا دەب خۆرئ
ــراودا كەشــتیڕانی دەكات. پرســیارێكی ســەیر  ــی نەزان ــە دەریایەك ــێ ل ــە، كات نیی
ــی  ــە كۆمەڵگەكان ــە ك ــی جوگرافیی ــارەی زانیاری ــش رادەی قەب ــەوە، ئەوی دەمێنێت
راو لــە ئەتڵەســی لــە ســەدەی پانزەیەمــدا هەیانبــوو و مەزەنەیــەك هەیــە، گوایــە 
ــە 1492دا  ــەر ل ــاری گــەورە، ب ــد و كەن ــەری نیوفاوندالن ــە دەوروب ــە ل ــەو خەڵكان ئ
ــی  ــە دوورگەكان ــە ل ــەكان ك ــتیڕانە ئیبریی ــن، كەش ــر بڵێی ــردووە. وردت ــان ك راوی
كەنارییــەوە دەهاتــن و بــۆی دەگەڕانــەوە و مادیــرا و ئــازور هەمــان خولــی بنەڕەتیی 
بایــان بــەكار دەبــرد، وەكــو چــۆن كۆڵۆمبــس لــە پەڕینــەوەی ئۆقیانووســدا 
بەكاریهێنــا، كۆڵۆمبــس دەیزانــی بــای بازرگانــی )یــان بــای خۆرهەاڵتــی( لــە 
ــای  ــەوەی ب ــردن ب ــۆ بڕواك ــوو، ب ــتی هەب ــی راس ــدەدات و هۆیەك دەرەوە یارمەتی
ــرەدا  ــارە، پرســەكە لێ ــی دەدات. دی ــدا یارمەت ــە گەشــتی گەڕانەوەی ــی ل خۆرئاوای
بریتییــە لــە پرســی شــێمانە بەهێــزەكان. بــە شــێوەیەكی گشــتی، شــێمانەی ئــەوە 
ــكا  ــۆ ئەمەری ــەوە( ب ــتن و گەڕان ــەك )رۆیش ــەكان رێگەی ــتییە ئیبریی ــە، كەش هەی
ــی  ــە كۆتای ــان ئاســیایی، ل ــی ی ــە كەشــتییەكی ئەفەریقیای ــر ل ــەوە، گەورەت بدۆزن
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ــان  ــەم دواییەی ــەوەی ئ ــتەی ئ ــەو گەش ــەر ئ ــەت ئەگ ــدا، تەنان ــەدەی پانزەیەم س
ئەنجامــی بــدات، گەلــێ ئــەو شــێمانەیە رێــی تێدەچێــت كــە گەیشــتنی كۆلۆمبــس 
ــی  ــۆی ئاســەوارگەلی مێژووی ــە ه ــە ببێت ــد، رەنگ ــاوای هین ــی خۆرئ ــۆ دوورگەكان ب
گەورەتــر، لــە گەیشــتنی كەشــتییەكی ئەفەریقیایــی بــۆ بەرازیــل، یــان كەشــتییەكی 

چینــی بــۆ كالیفۆرنیــا.

ــی دادەنرێــت؟ لێــرەدا قســەكردن  ــە بــێ چەندوچۆنێكــی ژینگەی ئاخــۆ ئەمــە ب
ــە  ــە نموون ــن، ب ــەی لێدەكەی ــێ قس ــەوەی كات ــە ل ــاواز نیی ــە جی ــەر ژینگ ــە س ل
ــە  ــە ســەر كۆمەڵگــەكان ل ــەوت ل ــی ن ــی بەڵگەكان ــە كاریگەری ــدی ب ــەوەی پێوەن ئ
ــە  ــەو بارودۆخــە ژینگەیی ــێ پشــتگیری ل ــن تەن ــە. م ــی ناوەڕاســتدا هەی خۆرهەاڵت
دەكــەم كــە پشــتگیری كەشــتیڕانی ئۆقیانووســی بــۆ مــەودای دوور دەكات، یــان 
ئەســتەنگی بــۆ دەنێتــەوە، بەهــەر حــاأل، ئەگــەر سەرپشــكبوونێكی دی لــە نێــوان 
راڤەكردنێكــی ژینگەیــی و یەكێكــی دی هەبوایــە كــە ئیدعــای بااڵدەســتیی تاقمێــك، 
ــێنترالیزمی  ــەوەی س ــۆری باڵوبوون ــۆرەی تی ــان دەكات، بەوج ــەوی دیكەی ــەك ئ ن
ئەوروپایــی دەیــكات، ئــەوا بــێ چەندوچــۆن ئێمــە پێداگریمــان لــە ســەر راڤەكردنــی 

ژینگەیــی دەكــرد.

بەر لەوەی ئەم بابەتە جێبهێڵین، هێشتا دوو پرسیارمان ماوە:

یەكــەم: بۆچــی ئەفەریقیاییــەكان لــە خۆرئــاوا ئەمەریكایــان »نەدۆزییــەوە«، لــە 
كاتێكــدا ئــەوان لــە ئیبربینــەكان لەوێــوە نزیكتــرن؟ وا دیــارە وەرامدانــە لەوەدایــە 
كــە نێوەنــدە بازرگانییەكانــی دەســتپێكی ســەرمایەداری، لــە خۆرئــاوای ئەفەریقیــا 
و ناوەڕاســتی )بەوجــۆرەی لــە خۆرهەاڵتــی ئەفەریقیــادا( ئاراســتەیەكیان بــۆ 
بازرگانیــی دەریایــی نەبووبێــت. رێگەكانــی دووری بازرگانــی لــە ســۆدان بــۆ نیــل و 
بــۆ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و بــۆ بیابانــەكان و بــۆ مەغریــب و دەریــای ناوەڕاســت 
و شــوێنی دیكــە درێژدەبــووەوە. بازرگانــی دەریایــی بــە درێژایــی كەنــاری خۆرئــاوا 
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هەبــوو، وەلــێ لــە ســەر ئاســتێكی گــەورەدا نەبــوو، لەتــەك بڕوابوونمــان بــە بوونــی 
شارســتانی لــە نــاوەوە و بوونــی هاوبەشــە بازرگانــەكان لــە باكــوور و خۆرهەاڵتــدا.

دووەم: بۆچــی شــارە بازرگانییــەكان لــە مەغریــب شكســتیانهێنا لــە گەیشــتن بۆ 
ئەمەریــكا؟ ئــەم هەرێمــە )هەرجــارێ پێشــتر ئیبــن خەلــدون روونــی دەكاتــەوە(، 
ــە 1492دا گوشــاری  ــووە. ل ــدا ب ــە حاڵەتێكــی چەقبەســتنی سیاســی و بازرگانی ل
ئیبربییــەكان و توركــەكان هەبــوو. لێــرەدا لــەم دوورێیانــە مێژووییــەدا، ئــەم 
هەرێمــە توانســتی خــۆی بــۆ گەشــتەكانی دۆزینــەوەی مــەودا درێژخایەنــەكان بــە 
ئۆقیانووســەكان، هەروەها ئەو شــارانەی راســتەوخۆ لەتەك ســۆدان و هەرێمەكانی 
ــە  ــوو ك ــان نەب ــرد لەدەســت دەدات، هاندەرێكــی ئابووریی ــان دەك ــڕدا بازرگانیی زێ
بــەالی ئەوروپاییەكانــەوە هەبــوو، بــۆ خۆدوورگرتــن لــە رێگــەكان لــە بیابانــدا، بــۆ 

گــەڕان بــە دوای ســەرچاوەیەكی هەرزانتــری زێــڕ.

بۆچی داگیركردنەكە سەریگرت؟

ئەمەریــكا گرنگبــوو بــۆ رێنیسانســی ئەوروپــا و ســەرمایەداری دوای یەكەمیــن 
پێوەندیكــردن پێــوەی لــە 1492دا. یەكســەر پرۆســەكە دەســتیپێكرد و گەلــێ 
ــتانە  ــەت و شارس ــی دەوڵ ــە وێرانكردن ــتی ب ــە پێویس ــە ئەم ــوو و رەنگ ــراوان ب ف
ئەمەریكییــەكان و تااڵنكردنــی كانــزا بەنرخــەكان و چەپاوكــردن و چەوســاندنەوەی 
هێــزی كار و داگیركردنــی زەوییــە ئەمەریكییــەكان بــكات لەالیــەن ئەوروپاوە. ئەگەر 
ــەرمایەداری(  ــا )و س ــەر ئەوروپ ــە س ــە ل ــوو ئەمان ــی هەم ــە كاریگەری ــەوێ ل بمان
تێبگەیــن، پێویســتە تێبگەیــن چــۆن رووی دا و بۆچــی بــەم خێراییــە رووی دا، بــە 

كورتــی، بۆچــی داگیركردنــەوە ســەریگرت؟
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ــە  ــە ل ــن، بریتیی ــی ببی ــی حاڵ ــە، پێویســتە لێ ــگ هەی ــەی گرن ــی دیك هۆكارێك
ــەوە  ــۆری باڵوبوون ــە تی ــەك پشــت ب ــارە مێژووی ــە. دی ســەدەمكاریی داگیركردنەك
گریمانــەی  بــە  خۆیــان  ســەدەمكارییەكانی  باسوخواســە  هەمــوو  نابەســتێت، 
ئــەوە دەســت پێدەكــەن كــە ئەوروپاییــەكان، لــە هیــچ رەهەندێكــی فەرهەنگیــدا، 
ــی  ــووە، »دەرەتان ــدا نەب ــری خۆیان ــە ســەری غەی بااڵدەســتییەكی خۆڕســكییان ب
گــەورەی پەنهــان«ی پێشــوەخت نەبــووە. ئەمــە راماندەكێشــێت، یەكــەم بــۆ 
ــان  ــی تایبەتی ــچ جیاوازییەك ــە 1492دا، هی ــەكان ل ــە ئەوروپایی ــەوەی ك ــان ب دانن
ــان  ــۆژی ی ــە رووی ئایدیۆل ــووە، چ ل ــەكان نەب ــان ئەفەریقیایی ــیاییەكان ی ــە ئاس ل
ــێ ئەمــە ئەوەمــان لێدەخوازێــت كــە هەمــان  كۆمەاڵیەتــی یاخــود مژادییــەوە. وەل
گریمانــە لــە ســەر گشــت كۆمەڵگــە مرۆییــەكان بخەینــە روو. كەواتــە بۆچــی 
ئەمەریكییــەكان  ئــەوەی  بــری  لــە  دۆزییــەوە،  ئەمەریكایــان  ئەوروپاییــەكان 
ئەوروپــا ) یــان ئەفەریقیــا یاخــود ئاســیا( بدۆزنــەوە؟ هەروەهــا بۆچــی دوای 
ــەكان  ــتانییە ئەمەریكیی ــە شارس ــتیان ب ــەكان نشوس ــدی، ئەوروپایی ــەم پێوەن یەك
ــكا  ــی ئەمەری ــە كەنارەكان ــن و ل ــت بهێن ــان نشوس ــەوەی خۆی ــری ئ ــە ب ــا، ل هێن
دووریــان بخەنــەوە؟ دیــارە، ئەمــە گریمانــەی یەكبوونــی فەرهەنگــی یــان - ئەگــەر 
ــی«  ــی مرۆی ــی دەروونی ــت - »یەكبوون ــەالوە باشــتر بێ ــەت ب ــی دیك ــۆ ناونانێك ت
ــكا  ــی ئەمەری ــە گەالن ــەوە، گوای ــەوە دەبێت ــی باڵوبوون ــەڕووی ئیدعاكەران ــە رووب ك

ــردووە.310 ــان نەك ــە بوونی ــت ب ــوون و پێویس ــەرەتایی ب س

هــۆكار زۆرن لــە پشــتی نشوســتی شارســتانییە ئەمەریكییەكانــەوە، وەلــێ 
هۆكارێــك هەیــە یەجــگار گرنگــە، رەنگــە لــە خۆیــدا هۆكارێكــی تێروتەســەل بێــت. 
ــییەكانەوە  ــۆی نەخۆش ــە ه ــتوان، ب ــارەی دانیش ــی ژم ــە كەمی ــە ل ــش بریتیی ئەوی
ــۆ  ــەكان ب ــە ئەوروپایی ــەوە ك ــدا باڵوببوون ــی گــۆی زەوی ــوەی خۆرهەاڵت ــە نی ــە ل ك

310. بڕوانە:
Blaut، “Diffusionism: A Uniformitarian Critique” (1987).
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ــە  ــا ل ــتیی ئەوروپ ــە بااڵدەس ــە ل ــتەوە.311هۆكارێكی دی بریتیی ــان گواس ئەمەریكای
تەكنەلۆژیــای ســەربازیدا، وەلــێ دەبــێ لــە شــوێنی خۆیــدا، بــەم تایبەتمەندییــەدا 
بڕوانیــن. كەلێنــی تەكنەلۆژییەكــە گــەورە نەبــوو، تــا لــە خۆیــدا ببێــت بــە هــۆكاری 
لــە رووبەڕووبوونــەوەی  ســەركەوتنی ســەربازی - دوای یەكــەم جەنگــەكان - 
ســوپا ئەمەریكییــەكان گەورەتــر نەبــوو و دەتوانــن لــە هەركاتێكــدا تەكنەلۆژیــای 
دوژمــن وەربگــرن. دیــارە رووبــەری یەجــگار گــەورەی ئەمەیــكا لــە 1492دا، 
ــە  ــەس، بەڵك ــۆن ك ــتە 50 ملی ــەم دەگەیش ــوو، الی ك ــتوانی زۆرب ــارەی دانیش ژم
دەگەیشــتە 200 ملیــۆن و ژمارەیەكــی زۆر لــەم خەڵكــە، لــە كۆمەڵگەگەلێكــدا 
دەژیــان كــە دەوڵەتگەلــی بەتوانســت لــە رووی ســەربازیی بەهێــزەوە رێكدەخــران. 
ــی  ــۆ یەكێك ــەربازگەیەكەوە ب ــە س ــەربازی ل ــای س ــرێ تەكنەلۆژی ــا دەك 312هەروەه

دیــی نەیــار، لــە كاتێكــی تــا رادەیــك كورتــدا باڵوببێتــەوە. وێــڕای ئەمــە، 
بااڵدەســتیی تفەنگــە ســەرەتاییە ئیســپانیاییەكان، بــە بــەراورد لەتــەك تیروكەوانــی 
ئەمەریكییەكانــدا هێنــدە گــەورە نەبــوو. پێموایــە بــە دڵنیاییــەوە پرســەكە خــراپ 
ــێ  ــە تەن ــە ب ــەكە بەندبوای ــەر پرس ــكایەوە، ئەگ ــدا دەش ــەر ئەوروپاییەكان ــە س ب
توانســتی ســەربازییەوە. هەرگیــز داگیركردنێــك لــە ئــارادا نەدەبــوو، یــان ئــەوەی 
لــە ناوچەیەكــی دیاریكــراودا پوچــەڵ بكرێتــەوە و هەرگیــز بــەرەو باشــوور پەلــی 
ــزدا. خاڵەكــە  ــە ناوەڕاســتی ئیندی ــەكان ل ــەرەو شارســتانییە مەزن نەدەهاویشــت ب
لێــرەدا بریتییــە لــە رەوتــی مێــژوو بــە راســتایەكی جیــاوازدا، بــە هــۆی كاریگەریــی 
ــەكان،  ــی ئەمەریكیی ــۆ مەرگ ــری ب ــەوە. بەرگ ــییە نوێكان ــدی نەخۆش ــرا و تون خێ

311. بۆ پێداچوونەوەی گشتی، بڕوانە:
Crosby، The Columbian Exchange (1972) and McNeill، Plagues and Peoples (1976). See Borah and 
Cooke، “La Demografoa Historica de Ame׳rica Latina: Necesidades y Perspectivas” (1972)، Whitmore، 
“A Simulation of Sixteenth – Century Population Collapse in the Basin of Maxico” (1991)، Alchon، 
Native Society and Disease in Cownial Ecuador (1991)، Lovell، “Heavy Shadows and Black Night: 
Disease and Depopulation in Colonical America” (1992).

312. بۆ پێداچوونەوەی جیاوازییەكان لە سەر ژمارەی ئەمەریكییەكان لە ماەی داگیركردندا، بڕوانە:
Denevan، The Native Porulation of the America in 1492 (1976).
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بــە هــۆی نەخۆشــییەكانەوە تەنانــەت بــەر لــەوەی جەنگــەكان دەســتپێبكەن 
مەكســیك  ناوەڕاســتی  دانیشــتوانی  لــە   %95 ئــەوەی  كۆتاییهات.313شــێمانەی 
بەتــەواوی لەناوبــران، لــە مــاوەی ســەدەی شــانزەیەمدا. ئــەو لەناوبردنــە زوو 
ــی ســەركەوتنی كۆلۆنیالیســتیی سیاســی دا.  ــش یارمەتی ــرد، ئەمەی دەســتی پێك
هاوتەریبــی پرۆســەگەلی دیكــە، لــە چەنــد بەشــێكی دیكــە لــە نیــوەی گــۆی 
زەویــدا و بەتایبەتــی لــەو شــوێنانەی گردبوونــەوەی گــەورەی دانیشــتوانیان تێدایــە 
ــتانیی  ــراو و شارس ــی رێكخ ــی دەوڵەتگەل ــدا، ناوچەگەل ــەی حاڵەتەكان ــە زۆرب و ل
ــكا،  ــتوانی ئەمەری ــواری دانیش ــەر چ ــێ لەس ــەی س ــە نزیك ــووە. رەنگ ــەزن هەب م
هەمــووی لــەم ســەدەیەدا لەناوبرابن.314ملیۆنــان كــەس لــە جەنــگ لەتــەك ئیســپانیا 
ــیك و  ــی مەكس ــو كانەكان ــی وەك ــی كاری زۆرەملێ ــە نێوەندەكان ــوگال و ل و پورت
پیــرۆ كــوژران، وەلــێ ژمــارەی زۆرتــر بــە هــۆی نەخۆشــییەكانەوە مــردن، ئەمەیــش 

ــدا ئاســانكرد. ــەی ناوچەكان ــە زۆرب ــی بەرگــری ل لەناوبردن

ــوەی  ــییەكانی نی ــە نەخۆش ــەكان، ب ــبوونی ئەمەریكیی ــانیی تووش ــرێ ئاس دەك
خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی و الوازیــی ئاســتی تەكنەلۆژیــای ســەربازی، بــەالی گەالنــی 
نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی، لــە ســایەی بارودۆخــی فەرهەنگیــی گەشەســەندیی 
كەمــدا راڤــە بكەیــن، وێــڕای نەبوونــی بەڵگەگەلــی راســتەوخۆ لــەم بــارەوە. نیــوەی 
خۆرئــاوای گــۆی زەوی، تــا دواتریــن مــاوەی چاخــی بەردینــی كــۆن دانیشــتوانی 
تێــدا نەبــوو. دەربــارەی یەكــەم گەیشــتن، بۆچوونــی جیــاواز هەیــە، وەلــێ زۆربــەی 
توێــژەران پێیانوایــە، دانیشــتوان بــەر لــە 30000 ســاأل، بــەر لــە چاخــی بەردینــی 
كــۆن، نیشــتەجێی هەردوو كیشــوەری ئەمەریــكا نەبوونە. كۆچبەرە ســەرەتاییەكان 

313. Crosby، The Columbian Exchange (1972)، Alchon، Native Society and Disease in Colinial 
Ecuador (1991).

314. بۆ باسكردن لە سەر حیسابە جۆراوجۆرەكان، بڕوانە:
Denevan، The Native Population of the Americas in 1492 (1976)، Denevan، “The Landscape of the 
Americas 1492” (1992)، Lovell، “Heavy Shadows and Black Night” (1992)، and Whitmore، “A 
Simulation of Sixteenth-Century Population Collapse in the Basin of Mexico” (1991).
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كاری كشــتوكاڵیان نەكــردووە. بــەر لــە كۆچــە ســەرەتاییەكان شۆڕشــی كشــتوكاڵی 
ــەوەی  ــڕای ئ ــردووە، وێ ــتی پێك ــدا دەس ــۆی زەوی ــی گ ــوەی خۆرهەاڵت ــە نی ــە ل ك
ــیبریا،  ــی س ــووری خۆرهەاڵت ــە باك ــوو ل ــی ب ــە بریت ــەو كۆچكردنان ــەرچاوەی ئ س
ئەمەیــش شــوێنێكی یەجــگار ســاردە بــۆ كشــتوكاڵ، تەنانــەت لــەم سەردەمەیشــدا، 
چاوەڕوانــی ئــەوە ناكرێــت، ئــەو فەرهەنگانــە لــە 20000 ســاڵی رابــردوودا، ئەزموونی 
ــە شارســتانییەكانی  ــدێ ل ــەوەی هەن ــڕای ئ كشــتوكاڵیی ســەرەتاییان بووبێــت، وێ
دیكــە هەســتابن بــەو كارە كــە لــە ناوچــە نزمەكانــی پانەهێڵــدا هەبــووە. كۆچبەران 
ــتێكیان  ــو ش ــن، هەم ــی بەردی ــی چاخ ــە راوچییان ــوون ل ــی ب ــكا بریت ــۆ ئەمەری ب
كۆدەكــردەوە و راوە ماســی و تەنانــەت راوە سەدەفیشــیان دەكــرد. بــە ژمــارەی 
كەمــەوە و لەماوەگەلــی دوور لەیــەك، دەهاتــن و لــە ئەمەریــكای باكــوور و باشــوور 
پێكــەوە باڵوەیــان لێدەكــرد. دوای هــەزاران ســاڵ دەتوانیــن بڵێیــن، ســەرچاوەكانی 
ــەڕووی  ــەوە، رووب ــەن مرۆڤ ــەوە و راوی ســەدەف لەالی راو و راوەماســی و كۆكردن
هەڕەشــە دەبوونــەوە. گریمــان نەشــونمای دانیشــتوان خاوبووبێــت - و دیــارە ئەمــە 
مەزەنەیــە - وەلــێ نەشــونمای دانیشــتوان لــە كۆتاییــدا، گەیشــتە ئــەو ناوچەیــەی 
كــە تیایــدا هەلومەرجــی بەســتێن خۆشــكردن بــۆ شۆڕشــێكی كشــتوكاڵی فەراهــەم 
كرد.315دیــارە شۆڕشــی كشــتوكاڵی )وەكــو گۆڕانێكــی چۆنایەتــی( لــە نێــوان 
10000تــا 12000ســاڵی رابــردوودا، لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــدا رووی دا. 
لــە نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی، دوای ئــەم مێــژووە بــە چــوار هــەزار ســاڵ بــەوە 
گەیشــتن.316بۆیە، گەشــەكردنی فەرهەنگــی لــە نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی، لــە 
چەندیــن راســتادا پێشــكەوت كــە تــا رادەیــەك لەتــەك نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی 
زەویــدا هاوتەریــب بــوو: گەشــەكردنی كۆمەڵگــە كشــتوكاڵییەكان و نێوەندەكانــی 
315. گریمانەكــە لێــرەدا بریتییــە لــەوەی ژمــارەی دانیشــتوان بــەردەوام بــوو لــە هەڵكشــان، مادامێــك ســەرچاوەی زۆری 
خــۆراك هەبــوو، وەكــو راو و راوەماســی و كۆكردنــەوە و راوی قەوقــع لــە كاتێكــی گریمانیــی دیاریكــراودا كــە رەنگــە 
خەڵكــی بــە كــردەوە چاندنــی دانەوێڵەیــان تاقیكردبێتــەوە و تیایــدا درێژەپێدانێكــی باشــتری خــۆراك )و ریشــاڵ و...
هتدیــان بینــی( بۆیــە وەرچەرخــان دەســتیپێكرد. دەبینــی ئــەم باســە هیــچ پێوەنــدی بــە تیۆرەكــەی ماڵتۆســەوە نییــە.

            Fiedel، Prehistory of the Americas (1987).:316. بڕوانە
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ئاســەوارە ئاهەنگییــەكان و زانســت و نووســین و شــارەكان و پێكهاتــەی فیوداڵیــی 
چینایەتــی و بازرگانــی. بــە كــردەوە وا دیــارە، كۆمەڵگەكانــی نیــوەی خۆرئــاوای 
گــۆی زەوی هەوڵیــان دەدا ئــەو بۆشــاییە پڕبكەنــەوە. وەلــێ لــە 1492دا هێشــتا 
لــە  دەوڵەتــدا،  بەهێزتریــن  و  پێشــكەوتووترین  لــە  ســەربازی  تەكنەلۆژیــای 
دەوڵەتەكانــی خۆرهــەاڵت دواكەوتووتــر بــوو. كانــزاكان تــازە چووبوونــە نــاو ئــەو 
گۆڕەپانــەوە و تفەنــگ هێشــتا دروســت نەكرابــوو. بۆیــە ســوپای كۆرتیــز بــە ســەر 
ــز گەیشــتنە  ــێ كۆرتی ــكادا ســەركەوتن )كات ــەر ئین ــە س ــا، بیتســارۆ ب مۆكتیزۆم
تینۆكتلیتــان، بــە لێشــاو لــە ئەزتەكــەكان بــە هــۆی نەخۆشــییە ئەوروپاییەكانــەوە 
دەمــردن كــە بازرگانــە ئەمەریكییــەكان لــە كوبــا و مەكســیكەوە وەریانگــرت. لــە 
ــە بــەردەم ئــەو نەخۆشــییانەدا  ــە گەیشــتنی بیتســارۆ، ل ــەر ل بەرانبــەردا ئینــكا ب

شكســتی خــوارد(.317

دەكــرێ ئاســانیی تووشــبوونی گەالنــی ئەمەریكــی، بــە نەخۆشــییەكانی نیــوەی 
خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی و وێرانكردنــی نشــینگە ئەمەریكییــەكان و هەرەســهێنانی 
دەوڵەتــان و شكســت و ملكەچــی بــۆ ئەوروپاییــەكان، لــە رێگــەی هەمــان مۆدێلــە 
گشــتییەكەوە راڤــە بكرێــت. ژمارەیەكــی كــەم چوونــە نــاو ئەمەریــكاوە و رەنگــە 
لەتــەك خۆیانــدا كۆمەڵــێ نەخۆشــییان بردبێــت كــە لــەو كاتــەدا، لــە كاتــی 
رۆیشــتنیان، لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــدا هەبــوون. وێــڕای ئــەوەی ئــەوان 
ــە  ــوو و ل ــەم ب ــتوانیان ك ــارەی دانیش ــە ژم ــن ك ــڕاوەوە هات ــی داب ــە ناوچەوگەل ل
ــە نەخۆشــییەكانیان  بەشــگەلێكەوە كــە كەشــوهەوای ســاردبوو، رەنگــە هەنــدێ ل
نەبووبێــت كــە تایبــەت بــە ناوچــە گەرمەكانــن، رەنگــە گرنگتــر لەمەیــش مێــژووی 
ــەوە،  ــان دوای ئ ــی شۆڕشــی كشــتوكاڵی ی ــە كات ــت. ل خــودی نەخۆشــییەكان بێ

317. بڕوانە:
Crosby، The Columbian Exchange (1972)، Lovell، “Heavy Shadows and Black Night،” and Alchon، 
Native Society and Disease in Colonial Ecuador (1991).
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نەخۆشــیی زۆر ســەریانهەڵدا، بــوون بــە درم و پێوەندیــی ژینگەییــان بــە كشــتوكاڵ 
ــە  ــە ژینگ ــوو ل ــەوە هەب ــەكان و رووەكییەكان ــە ئاژەڵیی ــەت و گۆڕانكاریی و مەدەنی
راســتكراوەكاندا، بــە بەكارهێنانــی زەوی لەالیــەن مرۆڤــەوە و شــتی لــەم بابەتــە. 
لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــدا، مرۆڤــەكان چوونــە ناو ئــەو ژینگانــەوە، دوای 
كۆچــە ســەرەتاییەكان بــۆ نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی، بۆیــە شــێمانەی ئــەوە 
ــی  ــە كۆچەكان ــت. رەنگ ــدا بردبێ ــەك خۆیان ــییان لەت ــە نەخۆش ــەو كۆچان دوورە ئ
دواتــر ئــەم كارەیــان كردبێــت )وێــڕای شــێمانە نەبوونــی ئەمەیــش، لەبــەر ئــەوەی 
لــە شــوێنە ســارد و دابــڕاوەكان لــە ئەوروپــا و بــە ژمــارەی كــەم هاتبــوون(. وەلــێ 
ــان  ــن، ســەقامگیری و شــێوازی پشتبەســتووی ژی ــەوە بكەی ــی ئ دەتوانیــن گریمان
لــە ســەر راو و كۆكردنــەوە و نەبوونــی گردبوونــەوە كشــتوكاڵییەكان و مەدەنیــی 
هــەزاران ســاأل، رەنگــە هۆكاربێــت لــە پشــتی نەبوونــی هەنــدێ نەخۆشــیی نیــوەی 
خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی كــە لــە رێگــەی كۆچبەرانــەوە بــۆ ئەمەریــكا گوازرانــەوە. 
بــە گــوزەری كات، دانیشــتوانە ئەمەریكییــەكان بەرگریــی فســیۆلۆژیی خۆیــان بــۆ 
نەخۆشــیگەلێ لەدەســت دەدەن كــە چیتــر لــە نێوانیانــدا نەمــاون و هەروەهــا بــۆ 
ــە  ــی دانیشــتوان ل ــە لەناوبردن ــراوە ك ــازەن. زان ــدا ت ــە ناویان ــە ل نەخۆشــیگەلێ ك
ئەمەریــكادا، بــە هــۆی ئــەو نەخۆشــییانەوە بــوو كــە لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی 
زەوییــەوە هاتــن و ئەوروپاییــەكان بەرگرییەكــی زۆریــان هەبــوو لــە بەرامبەریــان، 
تەنانــەت تووشــی ئــەو نەخۆشــییانە دەبــوون و چــاك دەبوونــەوە، لەبــەر ئــەوەی 

نەخۆشــیی كوشــندە نەبــوون.

بــە جــدی  میســۆلۆژیایە جۆراوجــۆرەكان  ئــەوەی  بــۆ  نییــە  نیــاز  بۆیــە، 
ــی  ــۆی نائەقاڵنی ــە ه ــەوە، ب ــەكان رووندەكەن ــتی ئەمەریكیی ــە شكس ــن ك وەربگری
ئیدعاكــراوەوە یــان قســە بــێ ســەروبەرەكان یاخــود هــەر یەكێــك لــە میســۆلۆژیایە 
ــێ جــار  ــە 1492دا كــە گەل ــە شارســتانییە ئەمەریكییــەكان كــە ل ــەكان، ل تەقلیدی
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ــە،  ــەو بیرۆكەیەی ــە، ئ ــە پڕوپوچان ــەو بۆچوون ــی ئ نەژادپەرســتین. )بەناوبانگترین
ــد  ــە خوداوەن ــتەكەیان ب ــز و دارودەس ــاندا كۆرتی ــە ترس ــیكییەكان ل ــە مەكس گوای
زانــی، لــە بــری ئــەوەی لەتەكیانــدا بجەنگــن. ئەمــە رووی نــەداوە(. دیــارە جیاوازیی 
تــا رادەیــك ســادە، لــە تەكنەلۆژیــای نێــوان دوو كۆمەڵگەكــە و كاریگەریــی 
نەخۆشــییەكانی نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی، لــە ســەر كۆمەڵگەكانــی نیــوەی 
ــە  ــاوا، ل ــوەی خۆرئ ــتەجێبوونی نی ــژووی نیش ــە مێ ــۆی زەوی، رەنگ ــاوای گ خۆرئ
گــۆی زەوی و دەرهاویشــتەكانی راڤــە بــكات. ئەمەریكییــەكان شكســتیان نەخــوارد، 

ــوون. ــەوان تووشــی نەخۆشــییەكان ب ئ

ئەوروپا لە 1492دا

كۆمەڵگــەی ئەوروپایــی لــە 1492دا، بــە شــێنەیی، بــە دەرچوون لــە فیودالیزم و 
رۆیشــتن بــەرەو ســەرمایەداری پێشــدەكەوت. لــە ئاســۆدا تروســكاییەك نەدەبینــرا، 
نوقاڵنــەی گۆڕینێكــی )بنەڕەتــی و شۆڕشــگێڕانە( بــدات كــە هــاكا روویــدەدا، یــان 
ــونمای  ــدەن. نەش ــرا رووب ــەكان خێ ــی و ئابووریی ــە كۆمەاڵیەت ــەوەی گۆڕانكاریی ئ
ــە ســەدەی پانزەیەمــدا )بەوجــۆرەی هەمیشــە وا  بازرگانیــی خوریــی ئینگلیــزی ل
وێنــا دەكرێــت( نیشــانەی گۆڕینــی ئابووریــی بنەڕەتییــە: لــە باشــووری ئەوروپــادا، 
ــەم  ــونمای گوندنشــینی ل ــی بەدواداهات.318نەش ــازیی خوری ــە پیشەس تێكشــكان ل
ســەدەیەدا، بــووە هــۆی ئــەوەی دانیشــتوان )لــە هەنــدێ لــە ناوچەكانــدا(، دوای 
نەخۆشــییەكان لــە ســەدەكانی رابــردوودا چاكببنــەوە، هەروەهــا كشــتوكاڵی 
بازرگانــی ماوەیــەك لەوەوبــەرەوە هەبوو.319شــارە بچووكــەكان لــە نەشــونماكردندا 
بــوون، وەلــێ بــە شــێنەیی و ژمــارەی دانیشــتوان لــە شــارەكان، بــە بــەراورد لەتەك 
ژمــارەی هەمەكیــدا، بــە كــەم دادەنــرا )جگــە لــە ئیتاڵیــا و دەوڵەتەكانی باشــوور(، 

318. Miskimin، The Economy of Early Renaissance Europe، 1300-1460 (1969).
319. Abel، Agricultural Fluctuations in Europe From the Thirteenth to the Twentieth Centuries (1980).
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هەروەهــا ژمــارەی دانیشــتوانی شــارەكان لــە ئەوروپــا، كەمتــر بــوو لەوانــەی غەیری 
ئەوروپادا.320هەروەهــا بەڵگــە لــە ســەر داكشــانی ئابــووری، نــەك نەشــونمای بــە 
ــا  ــە ئیتاڵی ــانس ل ــی رێنیس ــارە چاخ ــووری، دی ــی ئاب ــتەوەبوون.321بە زمانێك دەس
ــە  ــردەوە، ب ــەرز نەك ــەدا ب ــی دیك ــە ســەر ئەوان ــی ب ــدە ئیتاڵییەكان ئاســتی نێوەن
دەوڵەتــە ئیســامییە دراوسێكانیشــەوە )قاهیــرە، بــە نموونــە(، هەروەهــا بــە هیــچ 
جــۆرێ، چاخــی رێنیســانس بریتــی نەبــوو لــە شۆڕشــێكی تەكنەلۆژی.322پێویســتە 
هەمــوو ئەمانــە بڵێیــن، تاوەكــو بەســتێن خۆشــبكەین. بــەر لە 1492 نەشــونمایەكی 
لەســەرخۆ لــە ئەوروپــا و رەنگــە تــا تیاچــوون هەبووبێــت - و ئەمە لەالیــەن زۆربەی 
مێژوونووســە ئەوروپاییەكانــەوە پەســەندە - هیــچ جــۆرە گۆڕانێكــی بنەڕەتــی، لــە 

هەنگاونــان بــەرەو 1492 نەبــووە.

چەنــد دەیــەی كەمــی دوای 1492، خێرایــی تێكــڕای نەشــونما و گۆڕیــن زیــادی 
كــرد و ئەوروپــا پێــی نایــە نــاو مــاوەی وەرچەرخانــە خێراكانەوە. هیــچ جیاوازییەك 
ــەبارەت  ــارەكان، س ــنایی ئام ــەر رۆش ــە ب ــە ل ــوو ك ــتییە نەب ــەو راس ــەر ئ ــە س ل
ــا  ــە تەماش ــەو بابەت ــەی ل ــتی دیك ــینی و ش ــونمای شارنش ــەكان و نەش ــە نرخ ب
دەكرێت.323ئــەوەی ناكۆكــی لــە ســەرە، بریتییــە لــە پێوەندییــە ســەدەمكارییەكە، 
لــە نێــوان گۆڕانكارییــە گەورەكانــی ســەدەی شــانزەیەم و ســەرەتاكانی چەپاوكردن 
و چەوســاندنەوەی ئابــووری لــە ئەمەریــكا )و لــە ئەفەریقیــا و ئاســیادا(. كۆكبــوون 

320. de Vries, European Urbanization, 1500-1800 (1984).
321. بڕوانە:

Hodgett، A Social and Economic History of Medieval Europe (1972)p. 22.
ــان  ــاوەی داكش ــی م ــێوەیەكی هەمەك ــە ش ــی ب ــی ئەوروپ ــە ئابووری ــاڵەی دوای 1320 ل ــەد س ــەو دوو س ــە ئ )“رەنگ
 ”Lopez and Miskimin, “the Economic Depression of the Renaissance،” (1961-1962)، C. T. Smith ،بێــت
           An Historical Geography of Western Europe Before 1800 (1969).
322. Lopez, “Hard Times and Investment in Culture” (1953), Thorndyke, “Renaissance or Prenaissance?” (1943).
323. Braudel, “Prices in Europe from 1450 to 1750” (1967)، de Vries, European Urbanization (1984).

لە سەر كاریگەریی خێرا بۆ ئەم گۆڕانكارییانە لە ئاسیادا، بڕوانە بە نموونە:
Atwell, “International Bullion Flows and the Chinese Economy circa 1530-1650” (1982), Aziza Hasan,“The Silver 
Currency Output of the Mughal Empire and Prices jn India during the 16th centuries” (1969).
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هەیــە لــە ســەر ئــەوەی كاریگەرییەكــە قــووڵ بــووە. وەلــێ ئایــا بــە راســتی بــووە 
ــۆی  ــووە ه ــا ب ــان ئای ــادا؟ ی ــی ئەوروپ ــە ئابووری ــی ل ــی چۆنیەت ــۆی وەرچەرخان ه
خێراكردنــی كتوپــڕی پرۆســەیەك كــە بــە كــردەوە بــەرەو گەاڵڵەبــوون دەڕۆیشــت؟ 
ــەی  ــە رێگ ــەیەدا، ل ــەو پرۆس ــادە ل ــتكردنەوەیەكی س ــۆی راس ــووە ه ــا ب ــان ئای ی
دەرەنجامەكانــی وەهــا هەاڵوســانێكەوە؟ ناتوانــرێ وەرامــی ئەم پرســیارە بدرێتەوە، 
مەگــەر ئــەوەی لــە مێــژووی تونێلیــی ئەوروپایــی بێینــە دەرەوە و بڕوانیــن بــەوەی 
كــە لــە ئەمەریــكا و ئاســیا و ئەفەریقیــا، لــە نێــوان 1492 و 1688دا كاری 

پێدەكــرا، واتــە مێــژووی هێمــای شۆڕشــی بــۆرژوای ئەوروپــا.

كۆڵۆنیالیست و رێنیسانسی ئەوروپا 1492 -1688

كۆڵۆنیالیست و سەرمایەداری لە سەدەی شانزەیەمدا

هــەر لــە ســەرەتاوە، ســەرچڵیی لــە هــەردوو كیشــوەری ئەمەریــكادا پەیوەســتە 
ــە  ــە ل ــووكییەك نیی ــچ س ــەو هی ــج. ئەم ــە قازان ــەرمایە: وات ــەوەی س ــە كۆكردن ب
خۆتێئــااڵن لــە هەنــدێ لــە مژادەكانــی یاســای چاخەكانــی ناڤیــن، لە سیســتمەكانی 
ــەوەی  ــدا و ل ــی نوێ ــە جیهان ــەكان( ل ــۆ ئەوروپایی ــایی )ب ــی یاس ــینی زەوی بەخش
حكومەتــە ئیبرییــەكان بەشــێكی زۆر ببــەن كــە لــە قازانجەكانــدا زێــدەڕەوی 
تێدابێــت. ئامانجــی گشــت تاكــە ئەوروپاییــەكان كــە بــەم پرۆژەیــەوە بەهێــز بــوون، 
جگــە لــە پیاوانــی ئایینــی، بریتــی بــوو لــە كۆكردنــەوەی پــارە بــۆ خۆیــان و بــۆ 

دەوڵەتەكەیــان )و گەلــێ جــار بــۆ خۆیــان بــوو(.

ســەرمایەدارە  لــە  بــوو  بریتــی  شــوێنێكدا،  هەمــوو  لــە  پێشــەنگ  تیمــی 
پیشەســازیدا  لــە  ئەوانــەی  بەڵكــە  بازرگانــان،  تەنــێ  نــەك  ســەرەتاییەكان، 
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ــەك  ــد، ن ــی دەجواڵن ــاوەن زەوییەكانیش ــارە خ ــەوەی پ ــرد و كۆكردن ــان دەك كاری
تەنــێ ئیبرییــەكان، بەڵكــە ئیتاڵییــەكان و گەلــی فامیــش )یــان فانــدز(324و 

ئینگلیــز و كەســانی دی. هۆڵەندییــەكان و ئەڵەمــان و 

ئــەو چینــە قازانجیــان لــە پــرۆژەكان لــە ئەمەریــكادا وەردەگــرت و بەشــێكیان 
ــی و  ــی زەوی و گەشــەپێدانی كشــتوكاڵی بازرگان ــەی كڕین ــە رێگ ــا، ل ــە ئەوروپ ل
ــو دروســتكردنی كەشــتی و  ــرد )وەك پیشەســازییەكانەوە، ســەرمایەگوزاریان دەك
پااڵوتنــی شــەكر و شــتی دی( كــە پەیوەســت بــوون بــە پــرۆژەی روو لــە گەشــەی 
ــك  ــە بوارگەلێ ــەكان، ل ــە قازانج ــڕ ل ــا گەشــەپێدانی كارە پ ــزم، هەروەه كۆڵۆنیالی
كــە لــە خزمەتــی ئابووریــی ئەوروپاییدابــوون )بــە نموونــە ناوچەكانــی راوەماســی 
زۆروزەبەنــد لــە ئۆقیانووســی ئەتڵەســیدا( و دروســتكردنی كۆمەڵگــە شارنشــینەكان 
و شــتی لەم بابەتە. بەشــێك لەم قازانجە بۆ پشــتگیریی پرۆژە كۆڵونیالیســتەكانی 
دی لــە ئەمەریــكادا و بــۆ پــرۆژە بازرگانییــەكان لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا و ناوچــەی 
ــەو پرۆســەیەدا،  ــە الیەنــە پەنهانــەكان ل ــرا. یەكێــك ل رۆژهــەاڵی ناوەڕاســت دادەن
بریتــی بــوو لــە زۆربوونــی زۆری كڕینــی بازرگانــە ئەوروپاییــەكان، لــە گشــت 
بــازاڕەكان لــە نــاو ئەوروپــا و دەرەوەیــدا، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی ئــەو بازرگانانــە 
خاوەنــی بڕێكــی زۆر لــە كانــزا بەنرخــەكان یــان پــارەن و دەتوانــن بــە نرخێك بكڕن 
كــە پێشــتر نەیانبیســتبێت. رەنگــە نیــوەی زێــڕ و زیــو لــە ســەدەی شــانزەیەمدا لــە 
ئەمەریــكاوە، بــە شــێوەی قاچــاخ و نایاســایی رەوانــە كرابێــت، بۆیــە راســتەوخۆ 
ــە  ــەوەی ب ــێ پاشــماوەكەی، دوای ئ ــوو، وەل ــە فەراهــەم دەب ــۆ ئەوجــۆرە پرۆژان ب
گومركــدا رەتدەبــوو، دەچــووە بازنــەی دەســاودەس پێكردنەوە، ئەوەبــوو حكومەتە 

ئیبرییــەكان زێــڕ و زیویــان لــە بەرانبــەر كااڵكان و خزمەتگوزارییەكانــدا دەدا.325

324. فاندز: گەلێكی ژەرمەنیی نیشتەجێی باكووری بەلژیك بوون.
325. Céspedes، Latin America: The Early Years (1974)، McAlister، Spain and Portugal in the New 
World، 1492-1700 (1984).
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پــرۆژەی كۆلۆنیالیســتی لــە ســەدەی شــانزەیەمدا، بــە چەندیــن رێگە ســەرمایەی 
بەرهەمهێنــا، یەكــەم: بریتییــە لــە گــەڕان بــە دوای زێــڕ و زیــودا. دووەم: كشــتوكاڵ 
و بەتایبەتــی لــە بەرازیلــدا. ســێیەم: بازرگانــی لەتــەك ئاســیا لــە بەهــارات و كوتاڵ 
و شــتی دی. چــوارەم كــە هێنــد گرنــگ نەبــوو: ئــەو قازانجانــەی دەگەڕانــەوە بــۆ 
وەبەرهێنــە ئەوروپاییــەكان، لەتــەك كۆمەڵێكــی جۆراوجــۆر لــە پــرۆژەی بازرگانیــی 
ــۆ  ــراو ب ــە قازانجــی تەرخانك ــكا، ب ــەردوو كیشــوەری ئەمەری ــە ه ــان، ل بەرهەمهێن
بەكارهێنانــی خۆماڵــی لــە مەكســیك و پیــرۆ و شــوێنەكانی دی، هەروەهــا قازانــج 
لــە كااڵ هــاوردەكان لــە ئەوروپــاوە و قازانــج لــە كۆمەڵێكــی جۆراوجــۆر لــە شــمەكە 
الوەكییــەكان كــە لــە ئەمەریــكاوە رەوانــەی دەرەوە دەكــران )كــەوڵ و رەنــگ و...
هتــد( و قازانجــی فرۆشــتنی زەوی لــە ئەمەریــكا و قازانجــی گــەڕاوە بــۆ ئەوروپــا، 
لــە رێگــەی خێزانــەكان و كۆمپانیــاكان كــە لــە مەكســیك و ناوچەكانــی دی، 
خاوەنــی بەخشــینی زەوی بــوون. پێنجــەم: كۆیلــەداری بوو. شەشــەم: چەتەگەریی 
ــایی  ــی ئاس ــە كەڵەكەبوون ــە ل ــەوە بریتیی ــوو ئ ــن هەم ــی دەكەی ــی. تێبین دەریای
ســەرمایەداری، هیچیــان بریتــی نەبــوون لــەو شــتە ئاڵــۆزەی كە بــە »كەڵەكەبوونی 
ســەرەتایی«326 ناودەبرێــت. )بەهــای كرێــی هێــزی كار و پێویســت نــاكات نــاوی 
كاری ســوغرە ببەیــن كــە زۆربەیــان بریتیبــوون لــە بەهــا لــە بەرهەمهێنانــەوە نــەك 
326. لــە ئابووریــی سیاســیی كۆنبــاو و هەنــدێ لــە ئابووریــی ماركســیی نوێــدا، بیرۆكــەی »كەڵەكەبوونــی ســەرەتایی« 
وەكــو جــۆرێ لــە كۆكردنــەوەی رێگەكانــی كەڵەكەبوونــی ســەرمایە بــەكار دەبرێــت و - لــە ناوەڕۆكیــدا - ســەرچڵییەكی 
ســەرمایەدارییانەی لەخــۆ نەدەگــرت. گەنجینەكانــی چەتــە دەریاییــەكان و شــتی لــەو بابەتــە بریتــی بــوو لــە 
ــە  ــەوە ل ــە ئەمەریكییەكان ــە كۆڵون ــەو ســامانەی ل ــە شــێوەیەكی گشــتی جــۆری ئ »كەڵەكەبوونێكــی ســەرەتایی« و ب
ــە  ــەی ل ــەو گەنجینان ــرا، )بەپێــی ماركــس، »ئ ــە كەڵەكەبوونێكــی ســەرەتایی دادەن ــرا، ب ســەدەی شــانزەیەمدا دەهێن
ــی  ــردن و كوشــتنەوە جارێك ــی ئاشــكرا و بەكۆیلەك ــەی تااڵن ــە رێگ ــرا، ل ــادا دەســتی بەســەردا دەگی دەرەوەی ئەوروپ
دی روویكــردەوە دەوڵەتــی دایــك و لــەوێ بــوو بــە ســەرمایە«   (Marx, Capital، 1976، vol. 1، p. 918: وەلــێ 
“كەڵەكەبوونــی ســەرەتایی”ناتوانین بــە وردی زانیــاری لــە ســەر پەیــدا بكەیــن. لێــرەدا باســی ئــەوە دەكــەم، ســامانی 
ــی  ــە ئابووری ــە بەشــێك ل ــكات ب ــەی بی ــەو مانای ــووە، ب ــكادا ســەرەتایی ب ــەردوو كیشــوەری ئەمەری ــە ه ــوو ل كەڵەكەب
ســەرمایەداریی بــەر لــە پیشەســازی. وەلــێ لــە چەنــد الیەنێكــی دیكــەوە، وەكــو ئابوونــەی هێــزی كار و ئــەوەی خســتییە 
ســەری لــە بەهــا، بریتــی بــوو لــە كەڵەكەبوونێكــی ئاســایی. دیــارە جیاوازییەكــە بنەڕەتییــە هەروەكــو دەیبینیــن، چونكــە 
ــە  ــایی”، وا ل ــان “ئاس ــتەقینە” ی ــی “راس ــوو كەڵەكەبوونێك ــی نەب ــرا بریت ــدا دەبین ــە كۆڵۆنیاڵییەكان ــە ناوچ ــەوەی ل ئ
توێــژەران بــكات، ئیدعــای ئــەوە بكــەن، ئابووریــی كۆڵۆنیالیســتی دواكەوتــوو و فیوداڵــی بووبێــت، پتــر لــەوەی جۆرێكــی 

ســەرەتایی لــە ســەرمایەداری بێــت.
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لــە بازرگانییــەوە(. كەڵەكەبــوون لــەو ســەرچاوانەوە زۆربــوو. هێنــدە زۆربــوو، تــا 
رادەی ئــەوەی ناكــرێ وا تەماشــای ئــەو پرۆســەیە بكرێــت، بــەوەی دەرەنجامێكــی 
الوەكــی بێــت، بــۆ كەڵەكەبوونــی ســەرمایەداریی ســەرەتایی لــە خــودی ئەوروپــادا 
ــی  ــەیەكی گۆڕانكاری ــی پرۆس ــی چەرخ ــوو، دەیتوان ــدە زۆرب ــە، هێن ــن پێموای و م
ــۆرژوا و گەشــەكردنی ســەرمایەداریی  ــا و پشــكووتنی چینــی ب ــە ئەوروپ گــەورە ل
بــەر لــە پیشەســازی، بــە شــێوەیەك بــەرەو پێشــەوە ببــات كــە لەمــەودوا باســی 

دەكەیــن.

كانزا بەنرخەكان

یەكــەم، تێبینــی دەكەیــن هەنــاردەی زێــڕ و زیــو لــە هــەردوو كیشــوەری 
ئەمەریــكاوە و هێنانــی بــۆ نــاو بازنــەی ئابــووری و بــازاڕ، لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی 
گــۆی زەویــدا كــە زێــڕ و زیــو تیایــدا بــە شــێوەی راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ لــە 
زۆربــەی بازاڕەكانــدا، بــە پێــوەری بەهــای بــاو دادەنــرا. هاتنــی بــە لێشــاوی كانــزا 
بەنرخــەكان دەســتی پێكــرد، راســتەوخۆ دوای ئــەوەی ئەوروپاییــەكان ئەمەریكایان 
دۆزییەوە، لە 1640دا، ئیتر شــتێكی ئاشــكرابوو كە الی كەم، ســەد و هەشــتا تۆن 
لــە زێــڕ و حەڤــدە هــەزار تــۆن زیــو گەیشــتە ئەوروپــا.327 )ژمــارە راســتەقینەكان 
الی كــەم، پێویســتە دوو هێنــدەی ئــەو بڕانــە بــن، چونكــە ئەمڕازەكانــی تۆماركردن 
لــە هەنــدێ لــە ناوچــەكان و ماوەكانــدا كــەم بــوون و لەبــەر ئــەوەی قاچــاخ رۆڵێكــی 
گرنگــی دەگێڕا.328بڕێكــی دیكــە لــە زێــڕ، لــە رێگــەی چاالكییــە كۆڵۆنیایســتییەكان 
لــە ئەفەریقیــاوە دەهــات. لــە مــاوەی نێــوان 1561-1580دا، نزیكــەی 85%ی كــۆی 
بەرهەمهێنانــی زیــو لــە جیهانــدا، لــە هــەردوو كیشــوەری ئەمەیــكاوە دەهــات. وەلــێ 

327. E. J. Hamilton، American Treasure and the Price Revolution in Spain، 1501-1650 (1934)، brading 
and Cross،”Colonial Silver Mining: Mexico and Peru” (1972)، H. and P. Chaunu، Seville et ľAtlantique 
(1504-1650)، vol. 6، pt. 1 (1956)، Cross، “American Bullion Production and Export 1550-1750” (1983).

328. بڕوانە پەراوێزی 320.
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ئــەو بــڕە كەمــە لــە زێــڕ و لــە زیــو كــە لــە ئابووریــی نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی 
زەویــدا بەگشــتی دەساودەســیان پێدەكــرا، كەوتــە ژێــر كاریگەرییــەوە. لــە ســەدەی 
شــانزەیەمدا، كــۆی زیــو بــوو بــە ســێ هێنــدە و كــۆی زێــڕ بــە 20%، بــە هــۆی ئــەو 
بــڕەی لــە ئەمەریــكاوە هێنرا.329ئــەو راســتییە دەگەیەنێــت كــە زۆربــەی ئــەو بــڕەی 
هەبــوو، لــە ئیشــی وادا بەكارهێنــرا، رێگــەی نــەدەدا راســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ 
ــە ســەر  ــارەی ل ــی پ ــكا پێدان ــڕی ئەمەری ــەوەی زێ ــۆ ئ ــان ب ــارە. ی ــە پ ــت ب بكرێ
بنەمــای زێــڕ و زیــو، لــە گشــت نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــدا دووهێنــد كــرد. 
ــەكان،  ــە دراوە كانزایی ــاوەی ســەدەكەدا، دەساودەســكردن ب ــە م ــا ل ــە ئەوروپ )ل
هەشــت یــان دە هێنــدە زیــادی كرد(.330پێویســتە لــەم راســتایەدا بــەو پرۆســەیەدا 
بڕوانیــن: دیــارە ئــەوە پــارە بــوو بــە لێشــاو و بــە بەردەوامــی و بــە بــڕی زۆر بــۆ 
ئەوروپــا و لــە ئەوروپــاوە بــۆ ئاســیا و بــۆ ئەفەریقیــا دەهــات و ئــەوەی هەمیشــە 
لــە ناوچەكانــی هاتنــەژوورەوەدا )ســیڤیل، ئەنتــۆرب، جەنــەوا و...هتــد( بڕەكــەی 
ئەمەریكایشــی دەخرایــە ســەر و ئەمەیــش رێگــەی دەدا بەوانــەی خاوەنــی بــوون، 
ــڕای هێــزی كار و  ــە جــاران - وێ ــە هــەر كەســێك ل ــر ل ــدا پت ــە گشــت بازاڕەكان ل

زەوی - نرخــی باشــتر بــە هەمــوو كااڵكان بــدەن.

دیــارە گەلــێ جــار ئــەو گرنگیــی هاتنــی بــە لێشــاوی زێــڕ و زیــوە، نرخیانــی لــە 
نــاو ئەوانــەی بــە دوایــدا دەگــەڕان كەمدەكــردەوە، ئەویــش لەبــەر ســێ هــۆ )دوور 
لــە تیــۆری باڵوبوونــەوەی نادیــار و ناوەڕۆكــی و ئاراســتەی كەمكردنــەوەی بەهــای 

رووداوە ســەدەمكارییەكان لــە ناوچــە نائەوروپاییەكانــدا(:

یەكــەم: وا تەماشــای پرۆســەكە دەكرێــت، گوایــە تــا رادەیــەك كەڵەكەبوونێكــی 
ســەرەتاییە. وەلــێ ئــەوە كرێــكاران بــوون كنــەی كانزاكانیــان دەكــرد و هــەر 

329. Vicens Vives، An Economic History of Spain (1969).
330. Vilar، A History of Gold and Money، 1450-1920 (1976).
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ئەوانیــش بــوون دەیانگوێزایــەوە. گشــت پرۆژەكــە پێویســتی بــە ســەرچڵی 
ــەرەتای  ــە س ــەكان ل ــرۆژە بەرهەمهێن ــیفەتەكانی پ ــت س ــە گش ــەرمایە و ب ــە س ب
ســەرمایەداریدا هەبــوو كــە تایبەتمەنــدی بــەم ماوەیــە دا )بە شــێوەیەكی بەشــەكی 
كۆنترۆڵكردنــی ئــەم پرۆســەیە لەالیــەن دەوڵەتانــەوە، هەروەهــا راســتیی ئەوەی كە 
هەنــدێ لــە هێــزی كار ئــازاد نەبــوو، شــتێك لــە باســەكەمان ناگــۆڕن(، هەروەهــا 
سیســتمە كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــە گــەورەكان، لــە دەوروبــەری خــودی كانەكانــدا 

ــە ئەمەریــكادا دروســت دەكــران. ــە مەكســیك و پیــرۆ و ناوچەكانــی دیكــە ل ل

دووەم: باســی ئــەوەی كــە كانزا بەنرخەكان بە لێشــاو دەهاتــن، دواتر كاریگەری 
لــە ســەر ئابووریــی ئەوروپــا هەبــوو، لەالیــەن توێژەرانــەوە لــە ســەر بنەمــای ئەوەی 
كــە »داراییــە« )تــا رادەیــەك ئــەو تیۆرەیــە كــە پێیوایــە گۆڕانكارییــەكان تەنــێ 
ــدا  ــت ئابووری ــە گش ــكاری ل ــەوەی گۆڕان ــەبارەت ب ــازن، س ــارەدا چارەنووس ــە پ ل
ــە  ــە شكســت ل ــە ل ــەدا، بریتیی ــەم تاوانباركردن ــە ل ــت. هەڵ ــت( وەالوە دەنرێ بكرێ
روانیــن بــە ئابووریــی ســەدەی شــانزەیەمدا، لــە راســتای كۆمەاڵیەتــی و جوگرافــی 
ــە،  ــەو كاتەدای ــی ئ ــۆ ئابووری ــۆڕ ب ــكردنی ئاڵوگ ــیفەتی دەساودەس ــی س و لكاندن
ــەردەمی  ــە س ــە ل ــوێنەكی ك ــی ش ــە بەریەككەوتن ــی، ل ــی رێژەی ــڕای كورتهێنان وێ
خۆمانــدا، تایبەتمەندیــی ئابووریــی ســەرمایەدارییە. لێــرەدا دوو راســتیی بنەڕەتــی 

هەنــە:

یەكــەم: خاوەنداریــی كانــزا بەنرخــەكان لــە رووی شــوێنەكییەوە خۆماڵــی بــووە. 
تاقمێــك بازرگانــی ئەوروپایــی دەســتیانكەوتووە و بــۆ دەرەوە بــەرەو گوندەكانــی 

ئەوروپــا و بــەرەو بازاڕەكانــی دەرەوەی ئەوروپــا گواســتوویانەتەوە.

دووەم: هاتنــی كانــزا بەنرخــەكان بــەردەوام بــوو، چونكــە ئــەوەی ســەرمایەدارە 
ســەرەتاكانی ئەوروپــا خاوەنــی نرخــی كااڵ و هێــزی كار و زەوی بــوون كە هەمیشــە 
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لــە نرخــی مێمڵەكانیــان، لــە هــەر شــوێنێكی دیكــەدا بەرزتر بووە. بۆیــە كۆمەڵگەی 
ســەرمایەداری لــە ســەرەتایدا، پێگــەی مێمڵــی و كێبەركــێ لــە گشــت بازاڕەكانــی 
ــە دەرەوەیــدا كەمكــردەوە  ــاو ئەوروپــا و ل ــە ن نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەوی، ل
ــۆفاالوە  ــە س ــەكان، ل ــە دەریایی ــدە بازرگانیی ــەی نێوەن ــە زۆرب ــدی ل ــدی هێ و هێ
ــی  ــی نێودەوڵەت ــی دەریای ــت بازرگانی ــی گش ــە، كۆنترۆڵ ــا مەلق ــا و ت ــا كەلكەت ت
كرد.331بریتــی نەبــوو لــە چوونــە نــاو ئــەو بازاڕانــەوە و دەســتەبەركردنی رێســاگەلی 
ــە رووی  ــێ ئەركەكــە ل بازرگانــی و كۆنترۆڵكردنــی هەنــدێ ناوچــەی بچــووك، وەل
ــی  ــە ژیری ــكاس( پەیوەســت ب ــی مۆل ــە دوورگەكان ــدێ ل بازرگانییــەوە )وەكــو هەن
ــە  ــێ ب ــوو، وەل ــۆ كاری ســەرچڵییەوە ب ــە خولیابوونیــان ب ــان ب ئەوروپاییــەكان، ی
پێچەوانــەوە، بریتییــە لــە رەنگدانــەوەی بوونــی زێــڕ و زیــوی ئەمەریكــی بەالیانــەوە 
و باركردنیــان بــە كەشــتی بــۆ لیشــبۆنە و ئەنتــۆرب وئەكابۆلكــۆ )لــە كەشــتییە 
ــەم  ــا ســەدەی حەڤدەی ــەوە، ت ــە ســەدەی پانزەیەم ــە ل ــدا ك ئیســپانییە گەورەكان

بەكاردەهــات( و شــتی لــەم بابەتــە.

گومانێكــی دیكــە لــە ســەر گرنگیــی زێــڕ و زیــوی ئەمەریكــی و پەیوەســتبوونی 
بــە رەخنــەی تیــۆری تەقلیدیــی ئیــرل هامیڵتۆنــەوە هەیــە، بریتییــە لە هاتنــی كانزا 
بەنرخــەكان كــە ناهاوســەنگیی لــە نێــوان فاكتەرەكانــی بەرهەمهێنــان، لــە ئابووریی 
ئەوروپــادا دروســتكرد و دابەزینــی قازانــج و دواتــر ناســەقامگیریی لــە ئابووریــدا و 
بردنــی بــەرەو ســەرمایەداری لێكەوتەوە.332هامڵتــۆن یەكێــك بــوو لــە مێژوونووســە 
ــرد،  ــكای ك ــوی ئەمەری ــڕ و زی ــی زێ ــی گرنگی ــە دەرك ــەكان ك ــە دەگمەن ئابووریی

331. وێــڕای ئــەوە، لــە دەریاكانــی چیــن و ئۆقیانووســی هیندیــدا، بــەالی بازرگانــە نائەوروپییەكانــەوە، وەكــو 
دەمێنێتــەوە. گــەورە  بازرگانییەكــی 

332. E. J. Hamilton، “American Treasure and the Rise of Capitalism” (1929)، and American Treasure 
and the Price Revolution in Spain (1934).
هەروەهــا بڕوانــە كتێبــی گرنــگ Walter Prescott Webb, The Great Frontier (1951) كــە بــە شــێوەیەكمی بەشــەكی 
ــی  ــە گرنگی ــاس ل ــدا، ب ــە و دواتری ــەو ماوەی ــا ل ــی ئەوروپ ــە رابوون ــا ل ــراوە، ت ــۆن بونیاتن ــەی هامڵت ــەر تیۆرەك ــە س ل

گــەورەی هــەردوو كیشــوەری ئەمەریــكا بــكات.
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بــەوەی هــۆكاری ســەرەكییە لــە پشــتی گۆڕانــكاری لــە ئەوروپــاوە، وێــڕای ئــەوەی 
)تــا رادەیــەك( هەڵــە بــوو، لــەو میكانیزمانــەی ئــەم گۆڕانكارییەیــان لێكەوتــەوە. 
كانــزاكان بــە شــێوەیەكی راســتەوخۆ ئابوورییــان نەگــۆڕی. وەلــێ كاریگــەری لــە 
ســەر چینــی ســەرەتای ســەرمایەداری هەبــوو و هێــزی پێبەخشــی بــۆ خێراكردنــی 
پرۆســەی ئــەو وەرچەرخانــەی كــە بــە كــردەوە - نــەك تەنــێ لــە ئەوروپــادا 
ــی و  ــتمێكی كۆمەاڵیەت ــو سیس ــوو، وەك ــتی پێكردب ــەرمایەداری دەس ــەرەو س - ب
سیاســی، لەتــەك رێگەگرتــن لــە ســەرمایەدارەكان لــە غەیــری ئەوروپــا، بــۆ ئــەوەی 
ــڕی ئەمەریكــی رێنیسانســی ســەرمایەداری  ــەم پرۆســەیەدا بەشــداری بكــەن. زێ ل
خێراكــرد، هەروەهــا لــەو پرۆســەیەدا گرنــگ بــوو كــە لــە رێگەیــەوە لــە ئەوروپــادا 

چڕببــووەوە.

كێڵگەكان

كاریگەریــی بەكارهێنانــی كۆیلــە لــە كێڵگەكانــدا، كاریگــەری لــە ســەر ئابووریــی 
ــە  ــر ل ــێ كەمت ــوو. وەل ــار ب ــدا دی ــەم و دواتری ــەدەی حەڤدەی ــە س ــی، ل ئەوروپای
بــە كۆلۆنیالكردنــی جیهانــی دەروەی  كەمكردنــەوەی گرنگیــی كۆلۆنیالیــزم - 
ئەوروپــا - ئاقارێــك بــوو بــۆ چاوپۆشــی لــە گرنگیــی سیســتمی كێڵگــەكان، 
تەنانــەت لــە ســەدەی شــانزەیەمدا. وێــڕای ئــەوەی مێــژووی كۆنــی ئابــووری، بــۆ 
چاندنــی قامیشــە شــەكر لــە ئەتڵەســیدا، وێنەیەكــی دۆزەرەوەمــان پێــدەدات، لــە 
ســەر ئــەو شــێوازەی بــەوە ئابووریــی فیوداڵــی لــە بــەردەم ئابووریــی كۆلۆنیالیــزم 
لــە ســەرەتای ســەرمایەداریدا خــۆی دەخــواردەوە. چاندنــی قامیشــە شــەكر 
ســەرچڵییەكی نــوێ نەبــوو، چونكە شــەكر )بــە پێچەوانەی بۆچوونــی پڕوپوچەوە( 
شــمەكێكی دەگمــەن نەبــوو و چاندنــی قامیشــە شــەكر )هەروەهــا بــە پێچەوانــەی 
میســۆلۆژیایەكەوە( لــە ســەر لێــواری گەشــەكردنی ســەرمایەداریدا، بریتــی نەبــوو 
لــە مشــەخۆرییەكی ئابووریــی بــێ بایــەخ. بەرهەمــی بازرگانــی فیوداڵیــی قامیشــە 
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شــەكر لــە دەریــای ســپیی ناوەڕاســت، لــە ســەدەی پانزەیەمــدا دۆزرایەوە.333وێــڕای 
ــوو،  ــتوكاڵ هەب ــتنی كش ــێوازی رێكخس ــەر ش ــە س ــەم ل ــاری ك ــە زانی ــەوەی ك ئ
زانــراوە كــە بەرهەمهێنانــی بازرگانیــی شــەكر لــە هینــددا، لــە نزیكــەی دوو هــەزار 
ــڕای  ــووە، وێ ــگ ب ــد( گرن ــە هین ــان ل ــی مۆری ــە ســەردەمی ئیمپراتۆری ســاڵەوە )ل
ــایەی سیســتمە  ــە س ــن، ل ــی ناڤی ــە چاخەكان ــی قامیشــە شــەكر ل ــەوەی چاندن ئ
ــی  ــە خۆرهەاڵت ــە ســەرەتاكانی سەرمایەداریشــەوە، ل ــەوە و رەنگــە ل فیوداڵییەكان
ــرس  ــر و قوب ــب و میس ــا و مەغری ــاوای ئەفەریقی ــە خۆرئ ــێك ل ــا و بەش ئەفەریقی
و هەرێمــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و چەنــد ناوچەیەكــی پراكەنــدەی ئەوروپــا، 
ــە  ــەدا بووبێت.334قامیش ــی دیك ــن هەرێم ــت و چەندی ــپیی ناوەڕاس ــای س ــە دەری ل
ــۆی  ــە ه ــش ب ــادا، ئەوی ــووری ئەوروپ ــە باك ــن، ل ــەی هەنگوی ــە پێچەوان ــەكر ب ش
ــتمی  ــار سیس ــەم ج ــەكان یەك ــوو. ئەوروپایی ــگ نەب ــی گرن ــەوە، كااڵیەك نرخەكەی
كشــتوكاڵیی بازرگانییــان بــۆ دەرەوە، بــۆ دوورگەكانــی ئەتڵەســی گواســتەوە كــە 
ــوەری  ــە دوو كیش ــر ل ــتەجێببوون، دوات ــا نیش ــاو تۆم ــا س ــراوە ت ــە مادێ ــازە ل ت
ــە  ــانزەیەمدا، كێڵگ ــە ســەروبەندی ســەدەی ش ــێ ل ــوو. وەل ــراوان ب ــكادا ف ئەمەری
ــای ناوەڕاســتدا  ــە دەری ــی شــەكریان ل ــی بەرهەمهێنان ــكان شــوێنی هەرێمەكان نوێ
ــەم  ــا ئ ــن، ت ــی ناڤی ــازاڕی ئەوروپایی ــی ب ــی هەمەكی ــێ بەرهەمهێنان ــەوە، وەل گرت
ــی ســەرمایەداری  ــەوەی بەرهەمهێنان ــوو ل ــی ب ــە بریت ــە بەرزنەبووەوە.335ئەم دوایی
شــوێنی فیوداڵــی و نیمچــە فیوداڵــی، ســەبارەت بــە بەرهەمــی كێڵگــەكان گرتەوە و 
چەپاوكردنــی دوو تایبەتمەنــدی لــە تایبەتمەندییەكانــی كۆڵۆنیالیــزم لەمــەدا بــوو: 

333. Galloway، The Sugar Cane Industry: An Historical Geography from its Origins to 1914 (1989)، 
Deerr، The History of Sugar (1949-1950).

334. بە نموونە، بڕوانە:
Galloway، The Sugar Cane Industry (1989)، Deerr، The History of Sugar (1949-1950)، Watson، 
Agricultural Innovation in he ly Islmi Wor: TeDffuso o Crops and Farming Techniques، 700-1100 
(1983)، N. S. Gupta، Industrial Structure of India During the Medieval Period (1970)، Niane، ed.، 
UNESCO General History of Africa، Vol. 4. (1984)، Bray، Science and Civilization in China، Vol. 6، 
Part 2، Agriculture (1984).
335. Deerr، The History of Sugar (1949-1950).
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زەویــی خەیاڵــی و هێــزی كاری هــەرزان. پیشەســازییەكی دیكــە، بــە هەمان ئاســتی 
ــە رێنیسانســی ســەرمایەداریی  ــو سیســتمی كێڵگــەكان، ســەبارەت ب گرنگــی وەك

ــە ســەدەی نۆزدەیــەم نەبــوو. ــەر ل ب

بەرازیــل لــە 1600دا، نزیكــەی 30000 تــۆن شــەكری هەناردەكــرد و بەمەیــش بــە 
نرخــی 2 ملیــۆن جونەیهــی ئیســتەرلینی فرۆشــی كرد.336ئەمە لــەو ماوەیەدا بریتییە 
لــە دوو هێنــدی بەهــای ســااڵنەی هەمەكــی، بــۆ گشــت هەناردەكانــی ئینگلتــەرە بــۆ 
سەرانســەری جیهــان. ئــەوە بەیادمــان دەهێنینــەوە كــە هەناردەكانــی ئینگلتــەرە 
لــەو ماوەیــە و بەتایبەتــی خــوری، هەروەهــا داهاتــی تــاك لــە شــەكر لــە بەرازیــل 
لــە 1600دا، بــە شــتێكی نموونەیــی بــۆ »سەرســواڵكەری« یــان »رێنیسانســی« 
ئەوروپــای نــوێ هەژمــار دەكــرا. ئەمەیــش بــۆ هەمــوان جگــە لــە سوورپێســتەكان، 
لەتــەك داهاتــی تــاك لــە بەریتانیــا، لــە كۆتایــی ئــەو ســەدەیەدا یەكســان 
بوو.337هەروەهــا تێكــڕای كەڵەكەبــوون لــە پیشەســازیی كێڵگەكانــی بەرازیــل، لــە 
كۆتایــی ســەدەی شــانزەیەمدا بەرزبــوو، هەروەهــا توانســتی ئــەوەی هەبــوو، هێنــدە 
ســەرمایە بخاتەگــەر، هــەر دوو ســاڵ جــارێ، توانســتەكەی خــۆی دوو هێنــد 
بكات.338لــە ســەرەتای ســەدەی حەڤدەیەمــدا، كۆمەڵگــەی هۆڵەندیی ســەرمایەداری 
)كــە بــە پرۆژەیەكــی شــەكری بەرازیلــی، لــە پرســی باركــردن و فرۆشــتندا بەهێــز 
بــوو( حیســابی تێكــڕای قازانــج لــەو پیشەســازییەدا كــرد كــە ســااڵنە 56% بــوو، 
واتــە بــە تێكــڕای ســااڵنەی 1 ملیــۆن جونەیهــی ئیســتەرلینی بــوو. تەنانــەت بــەر 
لەمــە، تێكــڕای قازانجــەكان بەرزبــوو و لــە كۆتایــی ســەدەی شــانزەیەمدا، تێچــووی 

336. Simonsen، Historia Economica do Brasil، 1500-1820 (1944)، Furtado، The Economic Growth of 
Brazil (1963)، Minchinton، The Growth of English Overseas Trade (1969).

هەروەها بڕوانە كارە گشتیترەكان وەلێ گرنگترەكان:
Works of 1. Wallerstein، A. G. Frank، and S. Amin، particularly Wallerstein’s The Modem World 
System، 3 vols. (1974-1988)، Frank’s Capitalism and underdevelopment in Latin America (1968) and 
his World Accumulation، 1492-1789 (1978)، and Amin’s Accumulation on a World Scale (1974) as well 
as his Unequal Development (1976).
337. Edel، “The Brazilian Sugar Cycle of the 17th Century and the Rise of West Indian Competition” (1969). 
338. Furtado، Economic Growth of Brazil (1963).
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بەرهەمهێنــان بــە تێچــووی كڕینــی كۆیلەیشــەوە، بــۆ پێنجیەكــی داهــات لە فرۆشــی 
شــەكر بەرزكرایــەوە. دەبــێ لــە ســایەی پشــتخانی پیشەســازییەوە، بــەم ئامارانــەدا 
بڕوانیــن كــە لەتــەك خواســتێكی نوێــی بەرهەمێكــی نــوێ لــە ئەوروپــادا نەدەگونجــا 
كــە بــە كــردەوە لــە رێنیسانســدابوو، وەلــێ بــە ســادەیی )لــە جەوهەریــدا( هەوڵــی 
ــە  ــەرمایەداران ل ــە س ــەر ل ــتی ب ــای ناوەڕاس ــی دەری ــزی بەرهەمهێنەكان دەدا، هێ
ئیســپانیا و ئیتاڵیــا و مەغریــب و میســر و لــە هەموو شــوێنێكدا، بــۆ فەراهەمكردنی 

بەرهەمێكــی بازرگانیــی گرنــگ، توانســتیان دووهێنــد بــكات.

ــە  ــی سیســتمی كێڵگ ــە دڵ ــەم، شــەكر ب ــی ســەدەی هەژدەی ــا كۆتای ــارە، ت دی
هەژمــار دەكــرا. وەلــێ جۆرگەلــی دیكــە لــە بەرهەمــی كۆلۆنیالیســتی، نــەك تەنــێ 
ــش،  ــەی بەرازیلی ــو سیســتمی كێڵگ ــەرمایەداری، وەك ــە س ــك ل ــتوكاڵی و نزی كش
تــا بــەر لــە كۆتایــی ســەدەی شــانزەیەم هەمــان گرنگییــان هەبــوو. بــە نموونــە، 
هەنــدێ بەرهەمــی هێنانــی راســتەوخۆی بەهارات، لــە دوورگەكانی مۆلــكاس هەبوو، 
ــە نێــوان ئەوروپاییــەكان و بازرگانــان و ســەرمایەدارانی  هەروەهــا هاوبەشــییەك ل
ــوو.  ــددا هەب ــووری هین ــە باش ــەر ل ــی بیب ــتنی بەرهەمهێنان ــە رێكخس ــدی، ل هین
رەنــگ و تووتــن و بەرهەمــە بازرگانییــە گرنگەكانــی دیكــە، لــە ئەمەریــكاوە بــەرەو 
ئەوروپــا رەوانــە دەكــران. ئابوورییەكــی كشــتوكاڵیی گــەورە لــە ئەمەریــكادا، بــۆ 
گەیاندنــی شــمەك و خــۆراك و كــەوڵ و پێداویســتییەكانی دیكــە، بــۆ نشــینگەكانی 
دەوروبــەری كانــەكان هەبــوو. یەكســەر دوای 1492 )یــان بــەر لــەوە( راوچییەكانــی 
ئەوروپــای خۆرئــاوا و راوچییەكانــی مارومێــرو، لــە هەرێمــی نیوفاوندالند339بــە 

درێژایی كەناری باكووری ئەمەریكیدا، گەشەیان بە پیشەسازییەكی گەورە دا.

لــە چاالكییــە  لــە جــۆری دی  قازانــج  ئەمانــە، پێویســتە  لەبــەر هەمــوو 
كۆلۆنیالیســتی و نیمچــە كۆلۆنیالیســتییەكان، لــە نیــوەی خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــدا 

339. نیوفاوندالند: ناوچەیەكی گەورەیە لە رۆژهەاڵتی كەنەدا.
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بخەینەســەر.340بازرگانی كۆیلــە لــە ســەدەی شــانزەیەمدا، قازانجــی زۆری هەبــوو. 
لــە گشــت دەوڵەتــە ئەوروپاییەكانــدا، بازرگانــی ســەرمایەدار بــە هــۆی بازرگانیــی 
ــە  ــرد، ل ــی زۆری دەك ــا قازانج ــی ئەفەریقی ــیا و خۆرهەاڵت ــەك ئاس لیشــبۆنە لەت
كوتــاڵ و بەهــارات بەتایبەتــی )بەهاراتــی ئاســیای لــە رێگــەی پورتوگالییەكانــەوە 
باردەكــرد و لــە ئانتــرۆب )شــارێكە لــە بەلژیــك( دەفرۆشــرا و ئەمــە شــوێنی 
ــەوە،  ــی نەگرت ــتی تەقلیدی ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــاوی ناوچەكان ــە لێش ــی ب هاتن
وەلــێ خســتییە ســەری و زۆربوونێكــی لــە ســەرچاوەی گرنــگ و نوێــی بەدیهێنــا(. 
وێــڕای ئەمــە، قازانجێكــی بەرچــاو لــە بازرگانیــی ئاســیایی ناوخــۆ دەكــرا، بــە هــۆی 
ــا و  ــی ئەفەریقی ــە خۆرهەاڵت ــان ل ــە مەودای ــەر ك ــی دەوروب ــی بازرگان كۆنترۆڵكردن
هینــد و باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا، لــە رێگــەی پورتوگالــەوە )و بــە هاوبەشــیی 
ــی  ــوو. بەگشــتی كەڵەكەبوون ــەوە( دوور و درێژب ــدا دوای ئ ــر هۆڵەن ئیســپانیا دوات
بونیاتنــراو لــە ســەر چاالكییــە كۆلۆنیالیســتییەكان، لــە نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی 
زەویــدا، گەلــێ زۆرتربــوو وەك لــەوەی لــە ســەدەی شــانزەیەمدا، لــە نیــوەی 
خۆرهەاڵتــی گــۆی زەویــی كۆلۆنیالیســتی و نیمچــە كۆلۆنیالیســتیدا هەبــوو. 
ــە  ــان ل ــی و بەرهەمهێن ــۆ بازرگان ــەدەیەدا، ب ــەم س ــی ل ــی چەندایەت ــارە گرنگی دی
ــەو قازانجــە زۆرەی  ناوچــە كۆلۆنیالیســتییەكان و نیمچــە كۆلۆنیالیســتییەكان و ئ
ــتەوخۆ و  ــە راس ــەرمایە ك ــرای س ــی خێ ــە كەڵەكەبوون ــا، وات ــە بەدیدەهێن پرۆژەك
)لــە ئەوروپــادا( ناڕاســتەوخۆ پاڵپشــت دەكــرا، ئەركێــك دەخاتــە ســەر هێزێكــی 
ئاراســتەكراو، بتوانێــت بــە ئاســانی پرۆســەی وەرچەرخانــی ئابــووری لــە ئەورپــادا، 

ــۆ شــۆڕش بگۆڕێــت. ــە گەشــەكردنی بەشــێنەییەوە ب ل

340. بڕوانە:
K. N. Chaudhuri، Trade and civilization in the Indian Ocean (1985)، Satish Chandra، the Indian Osean: 
Explorations in History، Commerce and Politics (1987)، Magalhtes-Godinho، L’Economie de L’Empire 
Portugais aux XVI Siecles (1969).



382

دەرەنجامەكان

وا دیــارە، وێــڕای بازرگانــی و چەتەگەریی دەریایی، دوو رێگە بۆ هەڵســەنگاندنی 
گرنگیــی راســتەقینەی بەرهەمهێنانــی كۆلۆنیالیســتی، لــە ســەروبەندی رێنیسانســی 
ــادا  ــە ئاســیا و ئەفەریقی ــكا و ل ــە ئەمەری ــە ســەدەی شــانزەیەم ل ســەرمایەداری ل

هەیە.

ــتەوخۆ  ــەوارە راس ــە دوای ئاس ــەڕان ب ــە گ ــە ل ــە، بریتیی ــەم رێگایان ــك ل یەكێ
ــەر  ــە س ــی، ل ــەی ئەوروپای ــەر كۆمەڵگ ــە س ــت ل ــتەوخۆكانی كۆلۆنیالیس و ناڕاس
گواســتنەوەی كااڵكان و ســەرمایە و وەگەرخســتنی هێــزی كار لــە پیشەســازییەكان 
و ئــەو هەرێمانــەدا كــە بــە هــۆی پرۆســەی كۆلۆنیالزمــەوە دروســتبوون، هەروەهــا 
ــە  ــرد ك ــارانەدا گەشــەی ك ــەو ش ــەت ل ــەوە مەدەنی ــە ب ــەی ك ــەو رێگەی ــن ب روانی
ــە  ــتی دەوڵەت ــێوەیەكی گش ــە ش ــتییەوە )و ب ــەی كۆلۆنیالیس ــاو پرۆس ــە ن چوون
نائەوروپاییــەكان(، یــان ئەوانــەی پێوەنــدی تۆكمەیــان بــەوەوە هەبــوو. ئــەو 
ــەوە  ــدا تاقیدەكەین ــە هەمەكییەكان ــەك گۆڕانكاریی ــان لەت ــە پێوەندیی ــانە ل پرۆس
ــۆ  ــەوەی ئاخ ــی ئ ــۆ دیاریكردن ــان دا، ب ــادا رووی ــە ئەوروپ ــەدەیە، ل ــەو س ــە ل ك
گۆڕانكارییــەكان لــە خــودی ئەوروپــادا، بــە هــۆی كاریگەریــی راســتەوخۆ و 
ــی  ــە پشــتی گۆڕان ــەوە ل ــووە و ئ ــەوە ب ــە نائەوروپاییەكان ــتەوخۆی چاالكیی ناڕاس
كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەوە هــۆكاری ســەرەكی بــووە. وا دیــارە، تــا ئێســتا كــەس 
ــە هەوڵــی گەیشــتن  ــێ رێگــەی دووەم بریتییــە ل ــووە. وەل ــەو ئەركــە بەهێــز نەب ب
بــە حیســابێكی هەمەكــی، بــۆ چەندایەتیــی هێــزی كار )ئــازاد و نائــازاد( كــە لــە 
ــڕای  ــا و ئاســیادا وەگەرخــرا، وێ ــكا و ئەفەریقی ــە ئەمەری ــەكان ل ــرۆژە ئەوروپایی پ
هێــزی كار لــە خــودی ئەوروپــا كــە لــەو چاالكییانــەدا وەگەرخــرا، لــە ســەر 
ــەو  ــر روانیــن ب ــوون، دوات ــادا بەرپاب ــە دەرەوەی ئەوروپ ــەی ل ــەو پرۆژان بنەمــای ئ
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بڕانــەدا، لــە بــەر تیشــكی بــازاڕی هێــزی كاری هەمەكــی، ســەبارەت بــە چاالكییــە 
ــەرمایەدارییەوە  ــی س ــە رێنیسانس ــت ب ــە پەیوەس ــرێ ب ــە دەك ــەكان ك ئەوروپایی
دابنرێــن. بەڕاســتی، كەســیش بــەم ئەركــە هەڵنەســتا، بەپێــی زانیاریــم، كــەم لــە 
ــزی  ــی هێ ــانزەیەم و بازاڕەكان ــە ســەدەی ش ــان ل ــی كاری ــەوەكان، هێزەكان توێژین
ــادا تاوتوێكــردووە.  ــە ئەوروپ ــن ل ــا بڵێی ــان ب ــەكان، ی ــە نشــینگە ئەمەریكیی كار ل
كەواتــە گریمانەكــە ئەوەیــە كــە تایبەتــە بــە گرنگیــی كۆلۆنیالیســت لــە ســەدەی 
شــانزەیەمدا )و ئــەوەی پێــوەی پەیوســتە لــە چاالكییەكانــی دەرەوەی ئەوروپــادا(، 
ســەبارەت بــە رێنیسانســی ســەرمایەداری لــە ئەوروپــادا، رەنگــە هێشــتا نەتوانیــن 

ــن. ــە ئەنجــام بدەی ــەم تاقیكردنەوەی ئ

وەلــێ هێشــتا بەڵگەگەلــی پێشــنیازكراومان لەبەردەســتدایە. هەندێكیانمــان 
باســكرد: ئــەو پرســانەی پەیوەســتن بــە هەڵســەنگاندنی بــڕەكان و نرخــی هەنــاردە 
كۆلۆنیالیســتەكان بــۆ ئەوروپــا. هەروەهــا دەتوانیــن ســەبارەت بــە هێــزی كار 
ــارەی دانیشــتوانەوە  ــەی ژم ــە رێگ ــڕەوەكان، ل ــە پێ ــك ل ــن. یەكێ ــەوە بخەمڵێنی ئ
دەبێــت. دیــارە ژمــارەی دانیشــتوانی ئیســپانیا و پورتــوگال، لــە نیــوەی ســەدەی 
شــانزەیەمدا، نزیكــەی نــۆ ملیــۆن بوو.341وەلــێ مەزەنــەكان و لێكدانەوەكانی تایبەت 
بــە ژمــارەی دانیشــتوان لــە ئەمەریــكا، لــە ســەدەی شــانزەیەمدا جۆراوجــۆرن و لــە 
ســەر ئاســتەكان و تێكڕاكانــی دابەزینــی ژمــارەی دانیشــتوان، بۆچوونــی جیــاواز 
هەیە،342وەلــێ بــۆ خزمەتــی مەبەســتەكانی باسوخواســە پێڕەوییەكــەی ئەمێســتا، 
ئــەوا ئــەو بۆچوونــە جیاوازانــە پشــتگوێ دەخــەم و مەزەنــە جیهانییــەكان رەچــاو 
دەكــەم. ژمــارەی دانیشــتوانی مەكســیك لــە نیــوەی ســەدەكەدا، نزیكــەی شــەش 
ملیــۆن بــوو و بــە مــاوەی دابەزینــی بــەردەوام لــە ئاســتەكەیدا رەتدەبــوو، بــەر لــەو 

341.de Vries, European Urbanizatjon (1984).
342. William Denevan, “Introduction,” in Denevan, ed., The Native Population of the Americas in 
1492 (1976), and “The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492” (1992)، Lovell, “Heavy 
Shadows and Black Night” (1992).
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داگیركردنــە، رەنگــە ســی ملیــۆن بووبێــت، تــا لــە 1600دا گەیشــتە 1/10ی ئــەم 
ژمارەیــە )یــان كەمتر(.343ژمــارەی دانیشــتوان لــە هەرێمــی ئیندیــز كــە ســەرقاڵی 
بەرهەمهێنانــی كوتــاڵ و كانــزا بــوون بــۆ ئیســپانییەكان )مــن لێــرەدا دەیخەمڵێنــم( 
ــۆن  ــە دوو ملی ــۆن. رەنگ ــج ملی ــتە پێن ــانزەیەمدا، گەیش ــەدەی ش ــی س ــە كۆتای ل
ــە  ــرۆ - ئەمەریكا344ك ــە ئیب ــەكانی دی ل ــتوانی بەش ــارەی دانیش ــەر ژم ــە س بخەین
ــە شــێوەكان،  ــە شــێوەیەك ل ــە ب ــوون و رەنگ ــدا ب ــر دەســەاڵتی ئەوروپایی ــە ژێ ل
چووبێتنــە نــاو ئابووریــی ئەوروپایییــەوە. كەواتــە، لێگەڕێــن، بــا مەزەنەیكــی بــێ 
بنەمــا بەكارببەیــن، ئەویــش بریتییــە لــە ســیانزە ملیــۆن بــۆ ژمــارەی دانیشــتوانی 
ئەمەریــكا كــە لــە نیــوە تــا كۆتایــی ســەدەی شــانزەیەمدا، بــۆ ئابووریــی ئەوروپایی 
هێزێكــی پاڵپشــت بــوو. وا دیــارە ژمــارەی دانیشــتوانی لــە ئیبریــا زۆرتــر بووبێــت.

ئەگــەر قەناعــەت بــەوە بكەیــن، ئــەوا پێویســتە بەراوردەكــە لەتــەك بەشــێكی 
ــا كــە  ــە ئەوروپ ــاوا ل ــە هەرێمــی باكــووری خۆرئ ــادا بێــت، ب ــە ئەوروپ ــر ل گەورەت
لــەو ماوەیــەدا، لــە پرۆســەی چەپاوكردنــی ئەمەریــكا )و ئاســیا(، لەتــەك چەنــد 
ناوچەیــەك لــە ئیتاڵیــا و والتانــی دیكــەدا تێوەگابــوو. كەواتــە گریمــان ژمارەكــە 

بیســت ملیــۆن بێــت بــۆ ئەوروپــا، لــە بەرانبــەر ســیانزە ملیــۆن بــۆ ئەمەریــكا.

هیــچ هۆیــەك شــك نابــەم، بــۆ ئــەوەی باســی دانیشــتوانی ئەوروپــا بكــەم كــە 
لــە پرۆســەی رێنیسانســی ســەرمایەداریدا، پتــر لــە ئەمەریكییــەكان بەهێزببــووون، 
واتــە ئــەو ســیانزە ملیۆنــەی، گریمــان لــە هەرێمەكانــی ژێــر دەســەاڵتی ئەوروپاییــدا 
بوونیــان هەبووبێــت. رەنگــە رێــژەی دانیشــتوانی ئەمەریكییــەكان كــە بــەالی 
ــە هێــزی كاری ســوغرە، هێــزی  ــران، وات ــە هێــزی كار دادەن ــەوە، ب ئەوروپاییەكان

343. بڕوانە:
Borah and Cook، “La demograffa historica de América Latina: necesidades y perspectivas” (1972)، 
Whitmore، “A Simulation of Sixteenth-Century Population Collapes in the Basin of Mexico” (1991).
344. ئیــرۆ - ئەمەریــكا: دەســتەواژەیەكە لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی نۆزدەیەمــدا بەكارهاتــووە، بــۆ ئاماژەكــردن بــەو 

ناوچــە ئەمەریكییانــەی جــاران كۆلۆنیالــی ئیســپانیا و پورتــوگال بوونــە.
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كاری زۆرەملــێ بــە كۆیلــە و بەكرێــكاری كشــتوكاڵییەوە كــە كااڵ و شــمەك 
پێشــكەش دەكــەن، لــە ســەر بنەمــای ئــەوەی بــاج یــان كرێــی شــمەكی دەدەن، 
ئــەو رێژەیــە كەمتــر نەبــوو لــە رێــژەی گەلــی ئیبــری كــە لــە بــوارە بازرگانییــەكان 
ــتی  ــەوەی ئاس ــڕای ئ ــرد. وێ ــان دەك ــدا كاری ــپانی و پورتوگالی ــی ئیس ــە ئابووری ل
ــزی كاری  ــە هێ ــتەكان، ل ــزی كاری سوورپێس ــاندنەوەی هێ ــردن و چەوس چەپاوك
ئیبــری زیاتربــوو، ئەویــش لەبــەر ئــەوەی لــەو ماوەیــەدا، ژمارەیەكــی زۆر لــە هێــزی 
كاری سوورپێســتەكان تــا مــردن ناچــار دەكــران كاربكــەن - كەمیــی ژمــارەی 
دانیشــتوان، بــە هــۆی كاری زۆرەملێــوە كەمبــوو - بۆیــە ئــەو ســەرمایەیەی هــەر 
كرێكارێكــی ئەمەریكــی دەیهێنــا، دەبــوا پتــر بوایــەی لــەوەی كرێكارێكــی ئەوروپایی 
ــەوە  ــی بهێنین ــری خۆمان ــی دی وەبی ــە، جارێك ــەوە هەی ــتمان ب ــا )پێویس دەیهێن
كــە ئێمــە مامەڵــە لەتــەك ئابووریــی چاخەكانــی ناڤینــی بــەر لــە پیشەســازی لــە 
ئەوروپــادا دەكەیــن. ناكــرێ بــە نموونــە، باســی ئــەوە بكەیــن كــە تەكنەلۆژیــا یــان 
ســەرمایەی جێگیــر لــە بەرهەمهێنانــدا، لــە بەكارهێنانــی هێــزی كاری ئەوروپایــی 
پتــر لــە هێــزی كاری ئەمەریكــی گەشەســەندووتر بووبێــت، بۆیــە لــە دوا شــیكاریدا، 

چەپاوكــردن بریتییــە لــە ئەركــی هەوڵــی مرۆیــی(.

پێویســتە دوای ئــەوە، ئــەو راســتییە لەبەرچــاو بگریــن كــە كەڵەكەبوونــی 
ســەرمایە، بــە هــۆی هێــزی كاری ئەمەریكییەكانــەوە، راســتەوخۆ بــۆ بــوارە 
ئابوورییــەكان لــە ئەوروپــادا رۆیشــت كــە ســەرمایەداری بونیــات دەنــا، لــە كاتێكــدا 
ــی  ــی چاخەكان ــە ئابووری ــادا، هێشــتا ب ــە ئەوروپ ــاران ل ــكار و جووتی ــەی كرێ زۆرب
و  ئەفەریــكا  كاری  هێــزی  پێویســتە  ئــەوە،  دوای  پەیوەســتبوون.  ناڤینــەوە 
ــە  ــی ل ــزی كاری ئەوروپای ــدا، پێویســتە هێ ــە كۆتایی ــە ســەر. ل ئاسیایشــی بخەین
ــە  ــان ب ــە پێویســتە كارەكەی ــن ك ــاو بگری ــە شــوێنەكانی دی لەبەرچ ــا و ل ئەوروپ
بەشــێك لــە ئابووریــی دەرەوەی ئەوروپــا دابنێــن. لەبــەر رۆشــنایی ئــەم تیاڕامانــە، 
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هێــزی كاری ئــازاد و نائــازاد لــە ئابووریــی كۆلۆنیالســتی و نیمچــە كۆلۆنیالیســتی، 
لــە كۆتایــی ســەدەی شــانزەدا زێــدە و ســەرمایەی بــۆ ســەرمایەداریی ئەوروپایــی لە 
ســەرەتاكەیدا و بــۆ رێنیسانســی چینــی بــۆرژوا فەراهــەم دەكــرد، هــەر بەوجــۆرەی 

ــان دەكــرد. ــەو كارەی كرێكارانــی خــودی ئەوروپایــش ئ

لــە ســەر هێــزی كاری ئەمەریكــی لــە ســەدەی شــانزەیەمدا، شــتی كــەم زانــراوە، 
ــەكاری بكەیــن. الس وەكــو بنەمایــەك جەخــت  ــێ دەیشــتوانین هەنــدێ مەزەن وەل
دەكات، ســێ ملیــۆن یــان پتــر لــە سوورپێســتەكان، لەالیــەن ئیســپانییەكانەوە، لــە 
ــە نیــوەی یەكەمــی ســەدەی شــانزەدا،  بەشــی باكــووری ئەمەریــكای ئیســپانی، ل
بــە كۆیلــە كرێنیســانس. ئــەم ژمارەیــە ئەگــەر پێشــتر بــە راســت نەدەزانــرا، وەلــێ 
ئێســتا بــە جــدی وەریدەگریــن.345 زانــراوە كــە پتــر لــە چوارســەد هــەزار كۆیلــە لــە 
نیكاراگــوادا بوون.346هەروەهــا ئەوەیشــمان زانــی كــە سوورپێســتە كۆیلــەكان لــەو 
ماوەیــەدا، لــە ئابووریــی ئەوروپایــی ئەمەریكیــدا، گرنگییــان لــە چاندنــی قامیشــە 
شــەكری بەرازیلــی و كانــەكان لــە ناوەڕاســتی ئەمەریــكا و دوورگەكانــی ئیندیــز و 
لــە ناوچەكانــی دیكــە زیاتربــوو. لێگەڕێــن، بــا مەزەنــەی ئــەوە بكەیــن كــە ســەد 
هــەزار سوورپێســت، وەكــو كۆیلــە بــۆ ئیســانیاییەكان لــە ســاڵێكی دیاریكــراو، لــە 
ناوەڕاســتی ســەدەی شــانزەیەمدا كاریان دەكرد. رەنگە بیســت هەزار سوورپێســت 
ئازادانــە یــان بەزۆرەملــێ لــە كانەكانــی مەكســیك و ئیندیــز، لــە دوا بەشــی ئــەم 
ســەدەیەدا كاریــان كردبێت.347هەروەهــا رەنگــە گریمانــی ئــەوە بكەیــن، بەگشــتی 
پێنــج ئەوەنــدەی ئــەم ژمارەیــە، لــە ئابووریــی كانەكانــدا كاریــان كردبێــت. شــاری 
ــە.  ــوی زۆری تیادای ــی زی ــزدا، كان ــی ئیندی ــە دوورگەكان ــارێكە ل ــە ش ــی ك بۆتۆس
ژمــارەی دانیشــتوانەكەی لــە حەفتاكانــی ســەدەی شــانزەیەم 1570دا، سەدوبیســت 

345. Semo، Historia del Capitalismo en Mexico: Los Orfgenes، 1521-1763 (1982).
346. Radell، “The Indian Slave Trade and Population of Nicaragua During the Sixteenth Century” 
(1976).
347. Bakewell، “Mining in Colonial Spanish America” (1984).
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هــەزار بــوو )لــە پاریــس و رۆمــا و مەدریــد و ســیڤیل گەورەتربــوو(. ژمارەیەكــی 
زۆرتــر هەیــە كــە نەزانــراوە دەربــارەی كرێــكارە سوورپێســتەكان لــە فیوداڵــەكان 
و پــرۆژە ئەوروپاییەكانــی دیكــەدا، یــان بریتــی بــوون لــە كرێــكاری زۆرەملــێ بــۆ 
ــە سیســتمی  ــاج یاخــود كرێــی شــمەكییان داوە. )ل ــان ب ــی دیاریكــراو، ی ماوەگەل
هێــزی كاری كۆرتێزدا348لــە مەكســیك پەنجــا هــەزار سوورپێســت هەبوون(.349رەنگە 
لــە ســااڵنی دواتــری ســەدەكەدا، ســەد هــەزار كۆیلــەی ئەفەریقیایــی لــە ئەمەریــكا و 
لــە دوورگــەی ســاوتۆمی بووبــن.350و رەنگــە ســێ ســەد هــەزار لــە ئەوروپاییــەكان و 
لــە خاســییەكان351و میســتێزوس352لە ئەمەریــكا لــە 1570دا هەبووبن353كــە لەوانــە 

دووســەد و پەنجــا هەزاریــان كرێــكار بــوون.

رەنگــە بەجــێ بێــت وا مەزەنــە بكەیــن كــە یــەك ملیــۆن لــە خەڵــك لــە 
ئابووریــی ئەوروپایــی لــە نیــوەی خۆرئــاوای گــۆی زەوی، لــە ســااڵنی دوایــی 
ســەدەی شــانزەیەمدا كاریــان كردبێــت و رەنگــە نیوەیــان لە پــرۆژە ســەرمایەدارییە 
پەتییەكانــدا، هێــزی كاری بەرهەمهێــن بووبــن. ئایــا دەكــرێ ئەمــە لــە هێــزی كاری 
ئەوروپایــی، لــە ســەرەتای ســەرمایەداری لــەو كاتــەدا زۆرتربێــت؟ هەمــوو ئەمانــە 
بــە جــۆرێ لــە خەماڵنــدن و مەزەنەكــردن دادەنرێــت، وەلــێ بــەرەو ئــەو ئاقارەمــان 
دەبــات كــە هێــزی كاری ئەمەریكــی بەشــێكی گــەورە بــووە لــە هێــزی كاری گشــتی 
ــی  ــە بازرگانی ــزی كارەی ل ــەو هێ ــەر: ئ ــژی بخەینەس ــێ توێ ــتە س ــە پێویس و بۆی

348. كۆرتێــز: سیســتمێكی هێــزی كارە، تاجــی پاشــایەتیی ئیســپانی، لــە ســەروبەندی كۆلۆنیالیســتیی ئیســپانی بــۆ 
ئەمەریــكادا، بــۆ بەهێزكردنــی داگیركارییەكانیــان هێنایــە نــاوەوە.

349.- Semo، Historia del Capitalismo (1982).
350. بۆ لێكدانەوەی جۆراوجۆر، بڕوانە:

Curtin، The Atlantic Slave Trade (1969)، Furtado، Economic Growth of Brazil (1963)، Deerr، History 
of Sugar (1949-1950)، Florescano، “The Formation and Economic Structure of the Hacienda in New 
Spain”، Inikori، The African Slave Trade the Fifteenth to the Nineteenth Century (1979)، esp. pp. 57 
and 248، McAlister، Spain and Portugal in the New World (1984).

351. خاسی: واتە ئەفریكاییە قۆقازییەكان.
352. واتە ئەو كەسەی نەژادی دوو رەگ بوایە )ئیسپانی و مەكسیكی(.

353. McAlister، Spain and Portugal in the New World (1984).
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ــە نــاو ئەفەریقیــادا كاری دەكرد،354هێــزی كار لــە هەرێمەكانــی دەرەوەی  كۆیلــە ل
ئەوروپــا )ســاوتۆمی و تیرنــات و كالیكــت و شــوێنی دیكــە( كــە ئاوێتــەی ئابووریــی 
ئەوروپایــی بــوون و كااڵ و شــمەكیان بــۆ بازرگانــی لەتــەك ئەوروپاییەكانــدا بەرهەم 
دەهێنــا و هێــزی كار لــە ئەوروپاییــەكان لــە نــاوەوە و لــە دەرەوەی ئەوروپــا 
ــەربازەكان و  ــتیڕانەكان و س ــدا: كەش ــە دەروەی ــا ل ــە ئەوروپ ــوو ل ــێك ب ــە بەش ك
ــان ئەســپ  ــاو كەشــتییەكان و بارداگرەكانیــان و خــاوەن گالیســكە ی باركەرانــی ن

ــكارەكان و...هتــد. ــدەكان و گــەورە كرێ یاخــود گا و كارمەن

ــە  ــرد. ل ــا دەســتی پێك ــی ســەدەی شــانزەیەم، رێنیسانســی ئەوروپ ــە كۆتای ب
ــاوە و ئاســەوارەكانی دیكــەی  ــاو ئەوروپ ــە ن ــە لێشــاو دەهات كاتێكــدا ســەرمایە ب
پــرۆژەی كۆلۆنیالیســتی ســەدەمكارییەكی الوەكــی، بــە فراوانبــوون و وەرچەرخانــی 
كشــتوكاڵی و پیشەســازیی ســەرەتایی و مەدەنیــەت و فراوانبوونــی نشــینگە 
ــە  ــەو هۆكاران ــای ئ ــەریهەڵدا. وا تەماش ــی س ــی بازرگان ــینەكان و ئابووری گوندنش
ــی  ــە، رێنیسانس ــی ئەم ــی و دەرەنجام ــژووی تونێل ــۆری مێ ــوەی تی ــە چێ ــرا، ل ك
ئەوروپــا لــە ســەدەی شــانزەیەمدا ســەریهەڵدابێت، وەكــو بڵێــی لــە ئەوروپــادا رووی 
دابێــت و هێزگەلــی ناوخۆیــی هــۆكاری بووبێتــن. هەروەكــو پێشــتر بینیمــان، ئەمــە 
وێنەیەكــی گومانــاوی و ناپوختەیــە. شارنشــینی هەبــووە وەلــێ لــە شــوێنگەلێكی 
پەیوەســت بــە ئابووریــی دەرەوەی ئەوروپــادا. هەروەهــا هەاڵوســانیش )بــە هەنــدێ 

مەرجــەوە( لــەو ناوچانــەدا تونــد و بــێ بەزەییانــە بــووە.355

لــە نێــوان بوارەكانــی ئابووریــی ئەوروپایــی كــە لــە ســەدەی شــانزەیەمدا 
نەشــونمایان دەكــرد، وەكــو چەتەگەریــی دەریاریــی و دروســتكردنی كەشــتی، 
پێوەندیــی راســتەوخۆی بــە ئابووریــی ئەوروپایــی دەرەكییــەوە هەبــوو، لــە كاتێكــدا 
بوارگەلــی دیكــەی وەكــو بەرهەمهێنانــی گەنــم و راو لــە باكــووری ئەتڵەســیدا، ئــەم 
354. لــەم باســەدا، گرنگــی كــەم بــە ئەفریــكا و بەتایبەتــی بــە ئاســەوارەكانی بازرگانیــی كۆیلــە لــە ئەفریــكادا دەدەم. 

بڕوانــە بەنــدی دووەم.
355. Fisher، “The Price Revolution: A Monetary Interpretation” (1989).
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ئابوورییــە بــە رێگــەی راســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ لــە هاندانیاندا بەشــداریكرد.356

ئــەم گشــتاندنە دەخەمــە روو: بارودۆخــی پرەنســیپی، لــە ســەرەتای ســەدەی 
ــاوا، وەكــو  ــە ناوەڕاســت و خۆرئ شــانزەیەمدا ئەوەیــە كــە ئابووریــی ئەوروپایــی ل
گەلــێ لــە هەرێمــەكان لــە ئاســیا و ئەفەریقیــا، بــە ماوەیەكــی گۆڕینــی شــێنەیی 
و ســنووردار بــەرەو ســەرمایەداریدا رەتدەبــوو. لــە هەمــان كاتــدا، هێزگەلــی نــوێ 
ــاو سیســتمی ئەوروپایییــەوە، وەكــو ئــەو پرۆســانەی، بــە هــۆی  دزەیــان كــردە ن
ــە ســەر  ــن رووداوی دەرەكییــەوە، كاریگەرییــان ل ــكا و چەندی داگیركردنــی ئەمەری
ــە بنەڕەتــدا، بەرهەمــی ســەرمایەداری و مــژادی  ــەو پرۆســانە ل ــوو. ئ ســنوور هەب
ــە  ــەك گۆڕانكاریی ــانە لەت ــەو پرس ــرت. ئ ــۆ دەگ ــان لەخ ــزی كاریش(ی ــارە هێ )دی
ــارە  ــڕی. دی ــان دەب ــددا یەكدیی ــەكان و...هت ــۆژی و دیمۆگرافیی ــووری و تەكنەل ئاب
گۆڕانــی زۆر ســەریانهەڵدا، نــەك بــە هــۆی هاندانــی راســتەوخۆ لــە جیهانــی 
ــوون  ــردەوە هەب ــە ك ــەوەی ب ــەو گۆڕانكارییان ــێ ل ــەوە، وەل ــی نائەوروپاییی دەرەكی
ــە دەرەوەی  ــە ل ــن ك ــانە دادەنرێ ــەو پرۆس ــی ئ ــە دەرەنجام ــە ب ــە خــودی ئەمان ك
ــانەیان  ــەو پرۆس ــەكان، ئ ــە ئەوروپایی ــە ناوەكیی ــادا روودەدەن. گۆڕانكاریی ئەوروپ
ــان،  ــە رۆڵــی خۆی ــكا و ئاســیا و...هتــددا چڕكــردەوە كــە ئەمانیــش ب ــە ئەمەری ل

ــادا بەرهــەم دەهێنــن. ــاو ئەوروپ ــە ن ــی دیكــە ل گۆڕانكاری

دەتوانیــن مۆدێلێكــی جوگرافیایــی لــە هەمــوو ئەمــەدا ببینین. ئاراســتەی الیەنی 
گۆڕانكاریــی ئابووریــی گــەورە هەیــە، یەكــەم لــە نزیكــی نێوەنــدە بازرگانییــە 
دەریاییەكانــەوە روودەدەن كــە بەشــداری لــە پرۆســەكانی دەرەوەی ئەوروپــادا 
دەكــەن. هەروەهــا روونــە كــە گشــت ئــەو نێوەندانــەی لــە 1492دا پێكهاتــن، 
ــی  ــری و ئیتاڵ ــی ئیب ــارە بەندەرەكان ــەك ش ــەیەدا، لەت ــەو پرۆس ــانی ل ــە یەكس ب
ــێ  ــوون. وەل ــەركردایەتی بەهێزب ــی س ــە رۆڵ ــە ب ــوون ك ــدار نەب ــدا بەش و فامنك

356. Dunn، Sugar and Slaves: The Pise of the P;anter Class in the English West Indies، 1624-1713 
(1972)، pp. 10-11.
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ــتەبوون  ــەی وابەس ــەكان و ئەوان ــدەرە ئینگلیزیی ــەت بەن ــوو تەنان ــە توكمەب تۆڕەك
بــە دەســتەی هانــزەوە لەوانەبــوون كــە یەكــەم بەشــداربوون، هەروەهــا شــارەكانی 
ناوخــۆ وەكــو ئۆجزبێــرگ و پاریــس كــە خاوەنــی ســیفەتگەلی ئابووریــی تایبــەت 
بــوون. بــۆ یەكــەم جــار لــەم نێوەندانــەوە پرۆســەكە بــەرەو نــاو ئەوروپــا رۆیشــت 
كــە كااڵ و شــمەكی ســەرەكیی وەكــو گەنمیــان دەخســتە روو - لــەو كاتــەدا 
ــە گەنمیــش،  ــی خــام ل ــی گەنمــی بەڵتیــك و بەرهەمــی زەوی نەشــونمای بازرگانی
ــۆ  ــر ب ــراوبوو - دوات ــادا ناس ــی ئەوروپ ــت و خۆرهەاڵت ــە ناوەڕاس ــگەلێ ل ــە بەش ل
ئەوانــی دی. هەمــوو كاتــێ مۆدێلێكــی شــوێنەكیی فــراوان و ناڕێكوپێــك دەبینیــن 
ــە  ــەن( ل ــاوی دەب ــەودا« ن ــی م ــە »نەمان ــەو جــۆرەی كــە جوگرافیناســەكان ب )ل
ئاســتگەلی نزمــەوە لــە شانشــینی و بەرهەمهێنانــی بازرگانــی، تــا بــەرەو نــاوەوەی 

ــن. ــگاو بنێی ــا هەن ئەوروپ

ــرەدا  ــەی لێ ــەو مۆدێل ــە ئ ــرا، بۆی ــان پێدەك ــوون كاری ــە هەب ــەگەلی دیك پرۆس
ــە  ــتوان ل ــونمای دانیش ــادە. نەش ــگار س ــی یەج ــە مۆدێلێك ــە ل ــەوە، بریتیی هێنام
هەنــدێ ناوچــە لــە ســەدەی شــانزەیەمدا، گــوزارش لــە گۆڕانكاریگەلــی ئابووریــی 
ــی  ــە ناوچەگەل ــێ ل ــەن، وەل ــا دەك ــی دەرەوەی ئەوروپ ــە رووداوەكان پەیوەســت ب
ــواردە  ــەدەی چ ــە دوو س ــان، ل ــەوەی دوای داڕووخ ــای چاكبوون ــە مان ــەدا، ب دیك
و پانزەیەمــدا بــوو. هەروەهــا گــوزارش لــە چەندیــن گۆڕانــی دیكــەی وەكــو 
شۆڕشــەكانی جووتیــاران، تەنگوچەڵەمــە گشــتییەكە، لــە كۆتایــی چاخــی ئابووریی 
فیوداڵــی دەكات، وەلــێ بەرزبوونــەوەی نرخــەكان و كرێــكان )الی كــەم لــە هەنــدێ 
ــەدا  ــەو نیگەرانیی ــزەی ل ــەو هێ ــوو ل ــی ب ــانزەیەمدا، بریت ــەدەی ش ــە س ــە( ل ناوچ
بەشــداربوو. وەلــێ ســەبارەت بــە چاكســازیی ئایینــی، دەتوانــم بــە پێــڕەوی 
ــەك هۆكارێكــی  ــوو، ن ــە ئاســەوارێك ب ــەوەی ك ــاس بكــەم، ب ــی ب ــۆری تون ــە تی ل
ســەربەخۆ لــە پشــتی گۆڕانكارییــە ئابوورییەكانــەوە كــە لــە ئەوروپــا، لــە ســەدەی 
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شــانزەیەمدا روویــان دا.357وەلــێ چ گۆڕانكارییــەك؟ هەرەســی ناوەكیــی فیودالیــزم؟ 
یــان هێــزە ناكۆكــەكان لــە جیهانــی دەرەوەی ئەوروپــادا؟ یــان هەردووكیــان؟ 
ــانزەیەم،  ــەدەی ش ــە س ــی ل ــازیی ئایین ــوێنەكیی چاكس ــەوەی ش ــە باڵوبوون رەنگ
ــە  ــێ ل ــی ئەوروپاییــی ناوەكــی كردبێت،358وەل ــە هێزگەل ــدا گوزارشــی ل ــە بنەڕەت ل
ســەردەمی شۆڕشــی بــۆرژوا، لــە ســەدەی حەڤدەیەمــدا، ئــەو ناوچانــەی چووبوونــە 
نــاو چاالكییــە ئەوروپاییەكانــەوە، لــە دەرەویــدا بــوون و روویــان لــەوە كــرد، بــە 
كورتــی ببــن بــە نێوەنــدە پرۆســتانتییەكان: مۆدێلەكانــی گۆڕانكاریــی شــوێنەكی لە 
ســەدەی شــانزەیەمی ئەوروپایــی، تــا رادەیەكــی دیاریكــراو گــوزارش لــە كامڵبوونــی 
نێــوان ئەوروپــا و ئەمەریــكا و بــە شــێوەیەكی الوەكــی لەتــەك ئاســیا و ئەفەریقیادا 

ــە ناڕوونــی دەمێنێتــەوە. ــا رادەیــەك ب ــێ مۆدێلەكــە ت دەكات، وەل

بــە شــێوەیەكی گشــتی، پرۆســەكانی وەرچەرخــان و نوێكردنــەوە لــە ئەوروپــا لە 
ســەدەی شــانزەیەمدا، لــە كات و شــوێندا، لــە زۆربــەی ناوچەكانــی كیشــوەرەكەدا، 
یەجــگار ئاڵــۆز و فرەیــی زۆری تیادابــوو. وەلــێ لەتــەك ئەمــەدا، گشــتاندنەكە بــە 
راســتەوخۆ دادەنرێــت. دیــارە ناوچەكانــی دەرەوەی ئەوروپا دوای 1492 بوونە هۆی 
هاندانــی گۆڕاتكارییــەكان لــە ناوەوەیــدا، ئــەو گۆڕانكارییانــەی كــە لــە ســەرێكەوە، 
زۆری لــە تێكــڕای گــۆڕان و نەشــونمای ئابووریــی ئەوروپایــی و لە ســەرێكی دیكەوە 
ســەرەتاكانی ســەرمایەداری لــە ئەوروپــادا بەرهەمیانهێنــا )ئــەوە پرســێكە دواتــر 
ــەی دەرەوەی  ــەو فاكتەران ــانزەیەم، ئ ــەدەی ش ــی س ــە كۆتای ــن(. ب ــی دەكەی باس
ــەرمایەداری  ــی س ــی و كۆمەاڵیەتی ــەركەوتنی سیاس ــۆ س ــان ب ــا بنەمایەكی ئەوروپ
)بــەر لــە پیشەســازی( چەســپاند، یــان باشــتروایە بڵێیــن، ســەبارەت بــە راســتیی 
ئــەوەی كــە شۆڕشــی شــكۆدار لــە 1688دا رووی دا، لــە بــری كاتێكــی درەنگتــر 
و لــە ئینگلتــەرەدا بــوو، لــە بــری میســر یــان زیمبابــۆی یاخــود هینــد یــان چیــن 

)یــان لــە هەمــوو ئــەم واڵتانــە لەیــك كاتــدا(.
357 Tawney، Religion and the Rise of Capitalism (1952 edition).
358. Hanneman، The Diffusion of the Reformation in Southwestern Germany، 1518-1534 (1975).
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كۆلۆنیالیزم و سەرمایەداری لە سەدەی حەڤدەیەمدا

بــە هاتنــی نیــوەی ســەدەی حەڤدەیــەم، گۆڕانكارییــەكان لــە ئەوروپــا بــە 
تێكڕایەكــی خێــرا و لــە ســەر ئاســتێكی زۆر روویــان دەدا و پرۆســەی پۆلێنكردنــی 
ــە پرســێكی  ــە، ب ــەو ماوەی ــی ئ ــی و دەرەكییەكان هــۆكارەكان و ئاســەوارە ناوخۆی
یەجــگار ئاڵــۆز دادەنرێــت. فراوانییەكــی گــەورە لــەو ماوەیــەدا، لــە پێگــە و 
ــكا و  ــەردوو كیشــوەری ئەمەری ــۆ ه ــی ب ــی و نافەرم ــزی كۆلۆنیالیســتیی فەرم هێ
لــە دەوروبــەری كەنارەكانــی ئەفەریقیــا و ئاســیادا رووی دا و ســەبارەت بــەو 
پرۆســانەی دەرەوەی ئەوروپــا، ئــەوا كێشــەكە ئاڵۆزتــر دەبێــت، بــە هــۆی كەمیــی 
زانیارییــە چەندایەتییــەكان، ســەبارەت بــە قەبــارەی بەرهەمهێنــان و ژمــارەی 
هێزەكانــی كار و كەڵەكەبوونــی ســەرمایە و زانیاریــی دیكــە، رەنگــە یارمەتیمــان 
بــدەن، بــۆ بڕیــاردان لــە ســەر رۆڵــی كۆلۆنیالیــزم )وەكــو چەمكێكــی فــراوان( لــەو 
گۆڕانكارییانــەی لــە نــاو ئەوروپــادا روویــان دەدا. ئــەو پرســانە یەجــگار ئاڵــۆزان، 
تــا ئــەو رادەیــەی رێگەمــان پێنــەدەن، لێــرەدا بــە تێروتەســەلی باســیان بكەیــن. 
مــن ســنووری دیاریكردنــی دەســتێوەردانی هێڵــكاری یــان )یــان ئەگــەر پێتباشــترە 

ــل، نابەزێنــم. ــاوی بنێیــت( مۆدێ ن

لەتــەك ســەرەتاكانی ســەدەی حەڤدەیەمــدا، هۆڵەنــدا و ئینگلتــەرە وەكــو 
نێوەنــد بــۆ گەشــەكردنی ســەرمایەداری لــە ئەوروپــادا دەركەوتن.359وێــڕای ئــەوەی 
ئیســپانیا بــەردەوام بــوو لــە ناردنــی بەلێشــاوی زیــو و بڕێــك زێــڕ بــۆ ئەوروپــا، لــە 
نیــوەی یەكەمــی ئــەم ســەدەیەدا، هەروەهــا كێڵگــە پورتوگالییــەكان لــە بەرازیــل و 

ــن و باشــووری ئینگلتــەرە گوازرابێتــەوە.  ــی رای ــۆ ناوچەكان ــاوە ب ــە ئیبیری ــد ل ــە، ئاخــۆ نێوەن ــەوە هەی 359. باســی ئ
رەنگــە هەمــان ئــەو هێزانــە بووبێتــن كــە ئــەم هەرێمانــەی باكووریــان كردبێــت بــە نێوەنــدی بازرگانیــی دەریایــی، لــە 
چاخەكانــی ناڤینــدا دووبــارە رێگەیــان پێیاندابێــت، بڕیــار لــە ســەر پرۆژەكانــی ئەودیــوی دەریاكانــەوە بــدەن. ژمــارەی 
ــن و  ــی زۆرەوە )رای ــە بازارگەل ــدی ب ــك و ســامانی دارســتان و ئاســانیی پێوەن ــی نزی زۆری دانیشــتوان و زەوی بەپیت
بەڵتیــك و...هتــد( بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی ئیتاڵیــا، هەمــان دەســەر و تایبەتمەندییــان هەبــوو، وێــڕای پێگــە لــە ســەر 

ئەتڵەســی و بوونــی خواســتەكانی نەشــونمای خێــرا بــۆ باركــردن لــە ئۆقیانــووس و كەشــتییەكانی راودا.
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چاالكییــە بازرگانییــەكان لــە ئاســیتدت بــەردەوام بــوون لــەوەی ببن بە ســەرچاوەی 
گرنگــی كەڵەكەبــوون، ئــەوا فراوانبوونــی ســەرەكیی پــرۆژەی كۆلۆنیالیســتیی 
ــە  ــوو ل ــی ب ــگ بریت ــی گرن ــارە توخم ــوو. دی ــزی ب ــدی و ئینگلی دوای 1600 هۆڵەن
ــی زۆر دوای 1640  ــە رادەیەك ــە ب ــاوادا ك ــدی خۆرئ ــە هین ــەكان ل سیســتمی كێڵگ
فــراوان بــوو. )تەنــێ لــە پەنجــا ســاڵی دواتــردا، پەنجــا هــەزار كۆیلــە هەنــاردەی 
بربــادۆس كــرا. رەنگــە لــە ســەدەی حەڤدەیەمــدا، دوو ملیــۆن كۆیلەیــش هەنــاردەی 
ــان،  ــدی و ئینگلیزیم ــەكری هۆڵەن ــی ش ــەر كۆلۆنیالەكان ــكا كرابێت(.360ئەگ ئەمەری
لــە هەمــان شــوێنی ئابووریــی پێتەختــی هەمــان دەوڵەتــان دانــا، ئــەوا شــێمانەی 
ئــەوە دەكرێــت، وا دەربكەوێــت كــە ئابووریــی چاندنــی شــەكر تاكــە بواربــوو كــە لــە 
ئابووریــی گەشەســەندووی ئەوروپــادا )یــان »ئابووریــی ئەتڵەســی« كــە گەلێ جار 
بــەوە ناودەبرێــت( بەرهەمــی زیاتربێــت، بــە پێچەوانــەی كێڵگــە خێزانییەكانــەوە، 
ــت.  ــار دەكرێ ــا هەژم ــی بەه ــن داهات ــە گەورەتری ــی زۆر، ب ــا رادەیەك ــا ت هەروەه
)كێڵگەكانــی بەرازیــل كــە بــە شــێوەیەكی بەشــەكی ســەرمایەی هۆڵەنــدی بەرهــەم 
ــەوەی  ــرە ل ــدا، گەورەت ــوەی ســەدەی حەڤدەیەم ــە نی ــە، ل ــەو كات ــا ئ ــن، ت دەهێن
لــە هینــدی خۆرئــاوادا هەیــە(. وەلــێ پــرۆژە بەریتانــی و هۆڵەندییەكــە، لــە 
ــراوان  ــی زۆرەوە بەرف ــە خێراییەك ــش ب ــدا، ئەوی ــۆی زەوی ــی گ ــوەی خۆرهەاڵت نی
دەبــوو، كۆمپانیــا خۆرهەاڵتییەكانــی هینــد، لــە نزیكــەی 1600 دا پێكهاتــن و لــە 
1650دا هۆڵەندییــەكان و بەریتانییــەكان پێكــەوە، كۆنترۆڵــی زۆربــەی بازرگانیــی 
نێودەوڵەتییــان كــرد - بازرگانییەكــی ناهاوشــان، واتــە بازرگانییەكــی نیمچــە 
كۆلۆنیالیســتی - لەتــەك ئاســیادا، وێــڕای بازرگانیــی كۆیلــە لــە ئەفەریقیــادا. لــە 

360. Deerr، The History of Sugar (1949-1950)، Curtin، The AtlanticSlave Trade (1969)، and Inikori, 
The African Slave Trade from the Fifteenth to the Nineteenth Century (1979).
پرســیار لــەوەی ئاخــۆ كاركردنــی كۆیلــە بریتــی بــوو لــە هێــزی كار یــان نــا، بابەتێكــی گرنگــە لە باسوخواســی سیســتمی 
 Mintz، Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern :ــە ــە )بڕوان ــەر كۆیل ــە س ــا ل ــی بەرپ كێڵگەكان
ــە بەشــداریپێكردنی  ــی ســەبارەت ب ــەر حــاأل، ناكۆك ــن. بەه ــدەدا باســی دەكەی ــەم بەن ــەوە ل (History، 1985 دوای ئ
كۆیلــە )و كاركردنــی زۆرەملــێ( لــە كەڵەكەبوونــی ســەرمایە و دواتــر فەراهەمكردنــی زێدەبەهــادا نییــە. بەكارهێنانــی 

“زێدەبەهــا” بــۆ ئەمــڕازە جۆراوجۆرەكانــی بەرهەمهێنــان لــە ســەرمایەداریی پیشەســازیدا گونجــاوە.
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هەمــان ئــەو كاتــەدا، پــرۆژەی ئیســپانی بــەری خــۆی دا، لــە شــێوەی كەڵەكەبــووی 
گــەورە لــە ئەمەریــكا )بــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی ئاخــۆ »بــێ بــازاڕی لــە 
ســەدەی حەڤدەیەمــدا« هەبــوو یــان نــا(. هەروەهــا نابــێ لــەو فرەییــە گەورەیــەی 
ــل  ــا خاف ــە دەرەوەی ئەوروپ ــەرمایە ل ــی س ــەربارەكانی كەڵەكەبوون ــەرچاوە س س
بیــن: پیشەســازیی گــەورەی ماســی لــە باكــووری خۆرئــاوای ئەتڵەســی ئــەو كاتــە 
و دەرهێنانــی ســامانەكانی نــاوەوە و ســەرەتاكانی نیشــتەجێبوونی ئەوروپایــی لــە 
باكــووری ئەمەریــكا و بازرگانیــی كۆیلــە و چەتەگەریــی دەریایــی و پــرۆژەی روســی 

لــە ســیبریا و شــتی لــەو بابەتــە.

پرســیاری گرنــگ ئەمەیــە: رۆڵی پرۆژەی كۆلۆنیالیســتی و نیمچە كۆلۆنیالیســتی 
لــە رووی ســێنترالیزمەوە، ســەبارەت بــە رێنیسانســی ئەوروپــا و ســەرمایەداری لــە 
ســەدەی حەڤدەیەمــدا چــۆن بــوو؟ دیــارە ئەو مۆدێلــەی دەیخەمــە روو، دوو توخمی 
پێویســتە، یەكــەم: بریتییــە لــە بەردەوامــی و گەورەكردنــی پرۆســەكانی ســەدەی 
ــە  ــە، ل ــەوە دەكات، ئابوورییەكــی ئەوروپاییــی خــاوی هەی ــاس ل شــانزەیەم كــە ب
رووی نەشــونماكردنەوە هێزگەلــێ لــە دەرەوەی ئەوروپــا دوای 1492، پرۆســەی 
گەشــەپێدان و پێشــكەوتنیان خێراكــرد. لــە ناوەڕاســتی ســەدەی دواتــردا، شــكۆی 
ــە  ــرد و )ل ــۆی تۆكمەك ــتی خ ــوو و هەڵوێس ــی بەهێزب ــۆرژوای ئەوروپای ــی ب چین
چەندیــن پێگــەی گرنگــدا( ســەرنجی چینــی ئۆرســتۆكراتیی فیوداڵــی راكێشــا، بــۆ 
ــە پــرۆژە بۆرژواییەكەیــدا هاوبەشــبێت361بە كــردەوە پرۆســەی  ئــەوەی لەتەكیــدا ل
تێكشــكاندنی تــۆوی پــرۆژەی ســەرمایەداری لــە دەرەوەی ئەوروپــا دەســتی پێكرد، 

361. بەهەرحــاڵ، بەشــێكی زۆر لــە چینــی دەســتەبژێری خــاوەن زەوییــە كۆنــەكان هاتنــە ریــزی پــرۆژە نوێكەوە، راســت 
ــدا، لەتــەك چینــی دەســتەبژێری  ــە ســەرمایەداریی ســەرەتایی نوێ ــەوە بكەیــن، چینــی دەســتەبژێر ل نییــە گریمانــی ئ
كۆنــدا ناتەبابووبێــت. لــەم بــارەوە تێكەڵییــەك هەیــە، هەندێكــی بــە هــۆی قەبوڵكردنــی دەقاەودەقــی بیرۆكــەی 
ماركســەوەیە كــە بازرگانــان تــا رادەیــەك ئــەو چینــە نیــن كــە لــە ســەرمایەداریی ســەرەتاییەوە گەاڵڵــە بووبێــت كــە 
خاوەنــی پــرۆژەكان و كەڵەكەبوونــی ســامان بــوون. ســەبارەت بــە رۆڵــی بازرگانانــی چاخەكانــی ناڤیــن لــە ســەرتای 

ــە: ســەرمایەداریدا، بڕوان
Thrupp، The Merchant Class of Medieval London (1300-1500) (1948)، Carus-Wilson، Medieval 
Merchant Venturers (1967).
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بــە هــۆی دەرچوونــی بەلێشــاوی ســەرمایە لــە ئەمەریــكا )و بــە شــێوەیەكی 
الوەكــی لــە ئەفەریقیــا و ئاســیاوە لــەو ماوەیــەدا(.

ناكرێــت،  ئــەوە  بەنرخــەكان، شــێمانەی  كانــزا  گەنجینــەی  بــێ  و  ئێســتا 
بــۆ بڕێكــی  لــە 1650-1400  لــە پــرۆژەی دەرەوەی،  كەڵەكەبوونــی ســەرمایە 
ــەت  ــت، تەنان ــا بووبێ ــە ئەوروپ ــەرمایە ل ــی س ــەرمایەگوزاریی هەمەكی ــە س زۆر ل
ــوارە ئابوورییانــەدا  ــەو ب ــدا پێشــكەوتووتربوون و تەنانــەت ل ــەو هەرێمانــەی تیای ل
ــەم  ــەوی ئ ــەم ســەریدەكرد. ئ ــان ك ــی زۆر ی ــە رادەیەك ــدا، ب ــە ســەرمایە تیایان ك
گەنجینەیــە بەدیهێنــا، بریتییــە لــە فەراهەمكردنــی زۆربوونێكــی گرنــگ. ئەمــە لــە 
هەمــوو شــوێنێك بــۆ كۆمەڵگــەی بازرگانــی رێگــەی خۆشــكرد، نرخگەلــێ بخاتەروو، 
بەرزتــر لــە بەرهەمــەكان و هێــزی كار و زەوی و وەبەرهێنــان و ســەرمایەگوزاریی 
ســەرمایەی خســتە دەســتی ئــەو چینانــەی غەیــری چینــی دەســتەبژێری تەقلیــدی 
كــە دوورتــرە، لــە پێداویســتیی كۆمەاڵیەتیــی خــۆی ســەرمایە كەڵەكــە بــكات، یــان 
ئــەوەی قازانجــەكان لــە پرۆژەگەلــی بازرگانیــی نوێــدا ســەرمایەگوزاری بــكات. لــە 
یــەك وشــەدا، ســەرمایەداریی كۆلۆنیالیســتی بریتــی بــوو لــە ســەرمایەیەكی بــاش. 
بــێ ئــەوە دەكــرا ئابووریــی خــاوی دوا دواییەكانــی چاخــی ناڤینــی بــەر لــە رۆژانــی 
1492 لــە پێشــكەوتنە خاوەكەیــدا بــەردەوام بێــت، تاوەكــو لــە فیودالیزمــەوە 
بــەرەو ســەرمایەداری )یــان شــتێكی لێكچــووی ســەرمایەداری( دەربچێــت، وەلــێ 

ــەوە. ــۆرژوای ســەدەی حەڤدەیەمــی لێنەدەكەوت ــز شۆڕشــی ب هەرگی

رەنگــە جەوهــەری ســەرمایەداری، لــە ئاســتێكی هەمەكی و بەرزتر لــە پێوەندیی 
ــەرمایەگوزاریی  ــارە س ــە دووب ــت ل ــی بێ ــەرمایە بریت ــاوەن س ــكار و خ ــوان كرێ نێ
قازانجــەكان، بــۆ زیاتركردنــی توانســتی بەرهەهێنان. دەكرێ پرۆژەی ســەرمایەداری 
لــە رووی تەكنەلۆژییــەوە، ســەرەتایی یــان پێشــكەوتوو بێــت، وەلــێ بــۆ ئــەوەی 
بــەردەوام بێــت، پێویســتە ســەرمایە كەڵەكــە بــكات. ئــەو هەمیشــە لــە حاڵەتــی 
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ناهاوســەنگیدایە. ئــەم خاڵــە دەمانگەیەنێتــە چەقبەســتن لــە ســەر ئــەو بارودۆخەی 
رێگــەی بــە بەردەوامــی نەشــونمابوون لــە ســەدەی شــانزەیەم و حەڤدەیەمــدا دا. 
ئــەو نەشــونمایە پێویســتی بــە گۆڕانێكــی تەكنەلوژییانــە نەبوو، بە هــەر ئەمڕازێكی 
نــوێ: زۆربوونــی بەرهەمهێنــان پرســێك بــوو پەیوەســت بــە هێنانــی هێــزی كاری 
زیاتــر و كەرەســەی بەرهەمهێنــان، بــۆ نــاو پرۆســە تەقلیدیەكانــی بەرهەمهێنــان، 
ــی توخمــی  ــە راســتیی فەراهەمبوون ــوون ب ــەك بڕواب ــی بەرهــەم. لەت ــۆ زیادكردن ب
ســەرمایە بــۆ مەبەســتە پاوانخوازییــەكان، بە هــۆی پرۆژەكانــی دەرەوەی ئەوروپاوە 
و پرۆســە گەشــەكارییەكانی پەیوەســت بــەوەوە، ئــەوا كێشــەی گرنــگ لــە ســەدەی 
حەڤدەیەمــدا دەبــێ بــازاڕەكان یــان داخــوازی بێــت. خاوەنــی ســەرمایە توانســتی 
گەیشــتنی بــە ســەرمایە و هێــزی كار هەبــوو - لــە ســەر ئاســتەكانی بەرهەمهێنــان، 
ئەگــەر زەرورەت نەبوایــە بــۆ ســەروەریی چینێكــی كرێكاریــی گــەورەی راســتەقینە 
- و كەرەســە خــاوەكان )هەندێكیــان ئەوروپایــی و هەندێكیــان هــی كۆلۆنیالــەكان 
بــوون(. رەنگــە پێشــكەوتنی پرۆژەیەكــی ســەرمایەداری لــەو ماوەیــەدا، بــە 
شــێوەیەكی جــدی كۆتكــراو بووبێــت، بــە نیــاز بــۆ كردنــەوەی بازاڕگەلــی نــوێ و 
بــە فرۆشــتنی بەروبوومــی زیاتــر، بــۆ ئــەوەی زیاتــر بەرهــەم بهێنــن و ســەرمایەی 

زیاتــر دەســتەبەر بكــەن و شــتی لــەم بابەتــە.

هەنــدێ لــەم بازاڕانــە لــە خــودی ئەوروپــادا بــوون، ئەمەیــش ســەرەتا گــوزارش 
لــە توانســتی پــرۆژەی ســەرمایەداری دەكات، لــە ســەر فرۆشــتنی بەرهەمــە 
ــی  ــە ســایەی ئابووری ــەوەی ل ــر ل ــە نرخــی نزمت ــو شــەكر(، ب ــەكان )وەك تەقلیدی
ــە  ــێ هێــدی هێــدی پرۆســەكانی بازرگانــی و شارنشــینی ل ــوو، وەل فیوداڵیــدا هەب
ــی  ــە رێگەكان ــاند، ل ــەرمایەداری رەخس ــۆ س ــان ب ــی زیاتری ــوەرەكەدا دەرفەت كیش
ژیانــی نوێــوە كــە رێنیسانســی ســەرمایەداری هۆكاریــان بــوو كــە ئەویــش بــەش 
ــێ  ــۆ ســەرمایەداری كــردەوە. وەل ــی زۆری ب ــی ناوخۆی ــە حاڵــی خــۆی، بازاڕگەل ب
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رەنگــە گەورەتریــن نەشــەنما لــە ســەرەتای پــرۆژەی ســەرمایەداری، لــە ســەدەی 
حەڤدەیــەم و دواتــر هانــدەری ســەرەكی بــۆ رێنیسانســی ســەرمایەداری لــە 
ــی  ــە حاڵەت ــت، ل ــە باشــەیەك دادەنرێ ــە ب ــت. ئەم دەرەوەی سیســتمەكەوە بووبێ
ــی  ــە بازاڕەكان ــراوە ل ــەوە زان ــت. ئ ــادا بێ ــی ئەوروپ ــەك خۆرهەاڵت ــی لەت بازرگان
ئەمەریــكا و ئەفەریقیــا و ئاســیادا، وەلــێ گرنگیــی چەندایەتیــی ئــەو بازاڕانــە 
لــە دەرەوەی ئەوروپــادا، هەڵســەنگاندی تــەواوی بۆنەكــراوە. لــە حاڵەتــی چینــی 
بــۆرژوای ئینگلیزیــدا، بــازاڕە ســەرەكییەكان بــۆ پــرۆژەی ســەرمایەداری، بــە 
بەروبوومــە كشــتوكاڵی و ناكشــتوكاڵییەكانەوە لــە ئینگلتــەرە و ئــەو بەروبوومانــەی 
هانــاردە دەكرانــەوە لــە دەرەوە بــۆ ئەمەریــكا و ئەفەریقیــا و ئاســیا، وێــڕای بــازاڕە 
ناتەقلیدیــەكان لــە بەڵتیكــدا. ســەبارەت بــە هۆڵەندییــەكان، بازرگانیــی دەرەوەی 
ئەوروپــا گرنگتربــوو. هەروەهــا كۆمەڵگــە ئیتاڵییــەكان بەردەوامبــوون لــەوەی بــە 

ــی ناوەڕاســت ببەســتن. ــە خۆرهەاڵت ــەورە پشــت ب شــێوەیەكی گ

كەواتــە، لــە ســەدەی حەڤدەیەمــدا رۆڵــی گرنگــی جیهــان لــە دەرەوەی ئەوروپــا 
گرنگیــی بــە خولێــك لــە ســەدەی شــانزەیەم بەخشــی، بــەوەی ســەرچاوەیەكە بــۆ 
ــدا  ــە داخوازی ــوون ل ــە فراوانب ــەی دا ب ــا رێگ ــی دی، هەروەه ــڕ و بەروبوومەكان زێ
ــە  ــەر بەروبووم ــە س ــدا - ل ــی كۆیلەكان ــە كێڵگەكان ــوە ل ــی زۆرەملێ ــە داخوازی - ب
ســەرمایەدارییەكان، ئەوەیــش داخوازییەكــی گەورەیــە، تــا بەســتێن بــۆ توانســتی 
بەرهەمهێنــان و پــرۆژە ســەرمایەدارییەكان خۆشــبكات، تــا لــە نەشــونما بــە 
ــان  ــە بەرهەمهێن ــونمایە ل ــەم نەش ــت. ئ ــەردەوام بێ ــرا ب ــگار خێ ــی یەج تێكڕایەك
یەكێــك بــوو لــەو دوو فاكتــەرە ســەرەكییە لــە ســەدەی حەڤدەیــەم لــە رێنیسانســی 
ســەرمایەداریدا. هێــزی دووەم بریتــی بــوو لــە خــودی ســەركەوتنی سیاســی: 
شۆڕشــی بــۆرژوا. ئەمەیــش هێــزی یاســایی و سیاســی بــە بــۆرژواكان بەخشــی، بــۆ 
ــە گەڕانــی بــە دوای ســەرمایەدا.  لەبەریەكهەڵوەشــاندنەوەی تانوپــۆی كۆمەڵگــە ل
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بۆیــە دەكــرا چینــی كرێــكار بــە زۆرەملــێ بخۆڵقێنرێــت. هەروەهــا پاڵپشــتیی كــەم 
فەراهــەم بكرێــت، بــۆ هــەر ســتراتیژییەك كــە ســەرانی چینــی دەســتەبژێری نــوێ 
ــە  ــازی هات ــی پیشەس ــر شۆڕش ــەوە. دوات ــەرمایە كۆدەكەن ــە س ــەن ك كاری پێبك
كایــەوە، ئەمیــش وەرچەرخانــە لــە ئەمڕازەكانــی بەرهەمهێنانــدا، تاوەكــو بــە 

ــەوە. ــی بەرزبكات ــێ چەندوچــۆن تێكڕاكان ــن( ب ــن بڵێ شــێوەیەكی زۆر )دەتوانی

سێنترالیزمی سەرمایەداری

وێنــەی  جــار  گەلــێ  ســەرمایەداری«  »رێنیسانســی  دەســتەواژەی  دیــارە 
ــە  ــی زۆر ل ــەوە، ژمارەیەك ــردا دەهێنێت ــم وەبی ــی هەڵ ــەكان و بزوێنەرەكان كارخان
كرێــكاری كرێگرتــە و شــارگەلی داپۆشــراو بــە دووكەڵــی خەڵــووز: ســەرمایەداریی 
پیشەســازی. تــا ئێســتا باســەكەمان خــۆی لــە رێنیسانســی ســەرمایەداریی 
لەتــەك  مامەڵەمــان  وەلــێ  نــەداوە،  پیشەســازی - شۆڕشــی پیشەســازی – 
پێشــەكییەكانی ئــەم رووداوە گەورەیــەدا كــردووە. وەلــێ لێگەڕێــن ئێســتا هەنــدێ 

ــەم: ــاس بك ــەكییانە ب ــەم پێش ل

بــەر لــە 1492 زۆربــەی بارودۆخــە ســەرەتاییە گرنگــەكان، ســەبارەت بــە 
رێنیسانســی ســەرمایەداریی پیشەســازی، نــەك تەنــێ لــە ناوچەگەلــێ لــە ئەوروپــا، 
وەلێ لە ئاســیا و ئەفەریقیایشــدا هەبوون. دوای 1492 لە دوو ســەدەی شــانزەیەم 
و حەڤدەیەمــدا، ئەوروپــا ســێ بنەمــای دیكــەی دەســتەبەر كــرد، یەكــەم: بریتییــە 
لــە كەڵەكەبوونــی زۆری ســامان، لــە كانــەكان و كێڵگــە ئەمەریكییــەكان و بازرگانی 
ــۆ  ــوون ب ــەوە، فراوانب ــە یەكەم ــتە ب ــاوە. دووەم: پەیوەس ــیا و ئەفەریقی ــە ئاس ل
بەروبوومــەكان، لــە بــازاڕەكان لــە دەرەوەی ئەوروپــای خۆرئــاوا، یــان لــە ئەوروپای 
خۆرئــاوا بەرهــەم دەهێنــران یــان هــاوردە دەكــران و دواتــر هەنــاردە دەكرانــەوە، 
واتــە خواســتێكی زۆر و بــەردەوام هەبــوو. ســێیەم كــە گرنگترینیانــە: الیەنــە 
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كۆمەاڵیەتییــەكان كــە بــە ســەرمایەداری جڵــەوی پرســەكان و هێــزی سیاســییان 
لــە ئەوروپــای خۆرئــاوادا بەدەســتەوەگرت و ئەمــە لــە هیچ شــوێنێكی دیكــەدا رووی 
ــا شۆڕشــی  ــێ. هەروەه ــگار ســنوورداردا نەب ــی یەج ــە ناوچەگەلێك ــە ل ــەدا، جگ ن
بــۆرژوا رێگــەی بــە چینــی ســەرمایەداریدا، هێــزی دەوڵــەت لــە كۆمەڵگــەدا، بــەرەو 
گەشــەكردنێكی گەورەتــر ببــات، تــا لــە دابینكردنی ســەرچڵییە كۆلۆنیالیســتییەكان 
و ئامادەكردنــی بونیــادی بنەڕەتیــی وەكــو شــارەكان و رێگاوبانەكانــدا، بەشــداری 
بــە گشــت كۆمەڵگــە بــكات، لــە كاتێكــدا پۆلیــس و هێــزی ســەربازی بەكارببــات 
بــۆ ناچاركردنــی خەڵكــی لــە دەرەوە و كاركردنــی كرێگرتــە و بەســیجكردنیان بــۆ 
ــن،  ــەكییە دەركەوت ــێ پێش ــەم س ــە دەرەوە. ئ ــان ل ــوودمەندەكان بۆی ــە س جەنگ
هەروەهــا باســم لــە هــۆكاری كۆلۆنیالیســت كــرد كــە ئــەو نەبوایــە لــە ســەرەتادا 

دەرنەدەكەوتــن.

مێژوونووســان لــە ســەر هۆكارەكانــی شۆڕشــی پیشەســازی، دەچنــە نــاو 
دیبەیتگەلــی تونــدەوە. زۆربــەی هــۆكارە پێشــنیازەكان یان »فاكتــەرەكان« بریتین 
ــی«دا كــە باســمانكرد و هەوڵمــان دا  ــاو »پەرجــووی ئەوروپای ــێ لەن ــە تیۆرگەل ل
ــەوەی  ــە ســەر نوێكردن ــێ ل ــەوە. گریمانگەل ــی بكەین ــدا پووچەڵ ــدی دووەم ــە بەن ل
ــە  ــن و شۆڕش ــی ناڤی ــە چاخەكان ــی ل ــەاڵتی ئەوروپای ــتمی دەس ــووری و سیس ئاب
ــن و  ــی ناڤی ــە چاخەكان ــری« ل ــدا و »ژی ــی ناڤین ــە چاخەكان ــەكان ل تەكنەلۆژیی
دواتریــدا هەبــوون، وا دەخرانــە روو، گوایــە بــۆ ســەرهەڵدانی شۆڕشــی پیشەســازی 
راڤەكاریــی باوتربــن. دیــارە ئەوەمــان روونكــردەوە، هەروەهــا هیــوادارم، گشــت ئــەو 
ــرێ  ــە ناك ــرا، بۆی ــان پێدەك ــادا كاری ــاوەوەی ئەوروپ ــە ن ــە دەرەوە و ل پرۆســانە ل

وەكــو هۆكارگەلــێ ناویــان بهێنیــن كــە تەنــێ لــە ئەوروپــادا روویاندابێــت.

كێشــەیەدا  لــەم  رووداوەكان  ریزبەنــدی  و  مێــژوو  ســەركەوتووی  گرنگیــی 
دەردەكەوێت. دیارە چەمكی شۆڕشــی پیشەســازی پەیوەســتە بە دوو وەرچەرخانی 
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دیاریكــراوەوە: گەشــەكردنی هێــزی هەڵــم و تەكنەلۆژیــای نــوێ لــە بەرهەمهێنانــی 
پیشەســازی و پێكهاتنــی هێــزی كار بــە كرێ، لە بەرهەمهێنانی پیشەســازیدا. وەلێ 
دیاریكردنــی مێژوویــی هەڵەیــە. الیەنــی تەكنەلۆژی لە شۆڕشــی پیشەســازیدا گرنگ 
نەبــووە، مەگــەر لــە دێروەختێــك لــە پرۆســەكەدا نەبــێ، بــە جــۆرێ ئەســتەمە لــە 
روونكردنــەوە و راڤەكردنــی خــودی شۆڕشــەكەدا پشــتی پێببەســترێت. بــە راســتی، 
گەشــەكردنە تەكنەلۆژییــەكان، لــە پیشەســازیكردنی ئەوروپاییــدا لــە مــاوەی نێــوان 
ــەم  ــەم ل ــی ك ــان، رێژەیەك ــو بینیم ــێ هەروەك ــان دەدا، وەل ــا 1750 رووی 1492 ت
ــە، گەشــەكردنە  ــوو و لەوەیــش گرنگتــر ئەوەی ــە ئەوروپاییــی پەتــی ب تەكنەلۆژیای
تەكنەلۆژییــەكان كــە دواتــر بــوون بــە شــتێكی گرنگ، بــۆ زیادكردنــی بەرهەمهێنانی 
پیشەســازی و زیادبوونــی لێهاتوویــی هێــزی كار، لــە دێر وەختێكــدا روویان دا، واتە 
لــە دوا دەیەكانــی ســەدەی هەژدەیەمــدا و لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا دەســتیانكرد 
ــە  ــە كشــتوكاڵدا، پەیوەســتن ب ــەكان ل ــەوە. گەشــەكردنە تەكنەلۆژیی ــە باڵوبوون ب
زیادبوونــی رووبــەری بەرهەمهێنانــەوە، لــە ژینگەیەكــی خــاوەن هێزێكــی كاری 
تێكشــكاو، وەلــێ گشــت گۆڕانكارییــە تەكنەلۆژییــەكان بەشــێك بــوون لــەو پرۆســە 
ــێك  ــژەران كێش ــە توێ ــێ ل ــە دەرەوەی ئەوروپادا.)كەم ــراوەكە ل ــدی و ناس تەقلی
ــی  ــەو پرســانە گرنگییەك ــێ ئ ــن، وەل ــو شــێلم دادەنێ ــی وەك ــە نوێكان ــۆ دانەوێڵ ب
گەورەیــان نەبــووە - ئەگــەر بــەر لــەوە بەرهەمهێنانــی پەتاتەمــان وەالوە نــا - بــە 
بــەراورد لەتــەك شــتگەلی وەكــو زیادبوونــی بەكارهێنانــی ســەرمایەداری و كڕینــی 
مــژادە خۆراكییــەكان. ئــەوە شــتێكی راســت نەبــوو كــە جووتیــاران لــە ئەوروپــای 
خۆرئــاوادا، فێربــوون چــۆن بەرهەمهێنــان زیاتــر بكــەن و ئــەوەی كــە كەمكردنەوەی 
هێــزی كار بیرۆكەیەكــی باشــە لــە مێــژوو و جوگرافیــای كشــتوكاڵدا. بۆیــە دەكــرێ 
ــەی  ــە پرۆس ــەم، ل ــەم و هەژدەی ــەدەی حەڤدەی ــە دوو س ــتوكاڵی ل ــی كش شۆڕش
بەپیشەســازیكردن و بەشارنشــینكردندا، بــە ئاســەوار دابنرێــت نــەك بــە هــۆكار(. 
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ــوو،  ــی تەكنەلۆژیــی شۆڕشــی پیشەســازی هۆكارێكــی ســەرەكی نەب ــە الیەن كەوات
مەگــەر ئــەوەی كۆكبیــن لــە ســەر ئــەوەی بــە كــردەوە وەهــا بووبێــت، لــە پرۆســەی 
ــو  ــدا، هەروەك ــۆی زەوی ــوەی گ ــە ســەر ئاســتی نی ــە لەســەرخۆكان، ل وەرچەرخان

پێشــتر باســمان كــرد. كــە بــەم دواییــە دەركــەوت.

دەكــرێ بــۆ باســێكی لێكچــوو، وەكــو وەرامێك بۆ بۆچوونی ئەوەی ســەرهەڵدانی 
هێزەكانــی كار لــە رێگــەی ســەرمایەدارییەوە، لــە بەرهەمهێنانــی پیشەســازیدا 
هــۆكاری ســەرەكیی شۆڕشــی پیشەســازی بــووە. ئــەم باســە لەالیــەن ئابووریناســە 
ماركســییەكانەوە خرایــە روو كــە بــە تونــدی پــێ لــە ســەر یەكێــك لــەم باســانەی 
ــەوەی  ــەر ئ ــە س ــە ل ــوون نیی ــی بۆچ ــرن. جیاوازی ــەرمایەدا دادەگ ــە س ــس ل مارك
ئێمــە ناتوانیــن ســەرمایەدارییەكی پیشەســازیی تــەواو پوختــە دەســتەبەر بكەیــن، 
بــێ دامەزراندنــی لــە ســەر هێزێكــی كاری بــە كــرێ، لــە بازاڕێكــی )تــا رادەیــەك( 
ئــازاددا نەبــێ، كرێــكاران بتوانــن تیایــدا دەســتكراوەبن، لــە خــاوەن كارێكــەوە بــۆ 
یەكێكــی دی بگوێزنــەوە. وەلــێ ئــەو بارودۆخــە بــەر لــە كۆتایی ســەدەی هەژدەیەم 
نەبــوو. كاركردنــی بــە كــرێ باوبــوو، وەلــێ كەمیــان لــە بــواری پیشەســازیكردندا 
بــوون و كرێــكار لــە بــازاڕی كاری ئــازاددا كاری نەدەكــرد، لەتــەك سەرپشــكبوونی 
راســتەقینە بــۆ شــوێنی كار. ئەمانــە ســیمای ســەرمایەداریی پیشەســازی بــوون، 

بەوجــۆرەی دوای شۆڕشــی پیشەســازی دەركــەوت.

ــر پــەردەی  ــە ژێ ــی شۆڕشــی پیشەســازییان، ل ــە هۆكارەكان ــەو تیۆران گشــت ئ
تیــۆری باڵوبوونــەوەەوە دەرهێنــا، مادامێــك وا تەماشــای ئــەم پرۆســەیە دەكــرا، 
گوایــە لــە نــاو مێــژوو و كۆمەڵگــەی ئەوروپاییــدا، گەشــەكردنێكی ناوخۆییــە. 
هەروەهــا لــە بەنــدی دووەمــدا، تێبینیــی ئەوەمــان كــرد، لــە مــاوەی پەنجــا ســاڵی 
ــێنترالیزمی  ــەوەی س ــۆری باڵوبوون ــە تی ــی دژ ب ــی مێژووی ــەدا، تیۆرێك ــەم دوایی ئ
ئەوروپایــی هەبــوو، ئەویــش كۆمەڵەیــەك بــوو هەنــدێ لــە توێــژەران لــە جیهانــی 
ــە،  ــە نوێی ــە رەخنەیی ــەو قوتابخان ــی و كەســانی دی خســتییانە روو. ئ نائەوروپای
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ــی  ــی بنەماكان ــە ســەر دیبەیتەكان ــری ل ــی زیات ــە هــەر بوارێكــی دیكــە كاریگەری ل
ــوو. شۆڕشــی پیشەســازی هەب

دیــارە بۆچوونــی پشتبەســتنی گەشــەكردنی پیشەســازی لــە ئەوروپــا، بــە 
كــردە ســەربازییەكان لــە ســەدەی هەژدەیــەم و ســەرەتاكانی ســەدەی نۆزدەیەمــدا 
پەســەند بــوو.362 دوای ئــەوە، رەنگــە بــە هــۆی نەشــونماكردنی ئایدیۆلۆژیــی تیۆری 
ــدا، گوایــە ئەوروپــا ســەرچاوەی پێشــكەوتنی  باڵوبوونــەوەەوە لەتــەك گریمانەكەی
ســەربەخۆیە، چیتــر ئــەم بۆچوونــە بــە هەمــان شــێوە لــە نــاو مێژوونووســە 
ئەوروپاییەكانــدا پەســەند نەبوو.363بــە تونــدی لــە رێگــەی ژمارەیــەك لــە توێــژەران 
توێژەرانــی  رەنگــە  روو.  ئــەم ســەدەیەدا خرایــە  و چلەكانــی  لــە ســییەكان 
هینــدی جەختیــان لــە راســتیی ئــەوە كردبێــت كــە پیشەســازیی گەشەســەندووی 
ــی  ــی و بەتایبەت ــای نوێ ــدێ تەكنەلۆژی ــێ هەن ــەك تەن ــدی، ن ــەی هین ــی لۆك چنین
ــە پیشەســازیی بەریتانــی كردبێــت، وەلــێ  ــدا، پێشــكەش ب ــە رەنــگ و خومكاری ل
لــە رێگــەی بەریتانیــاوە - لــە پرۆســەیەكدا توێــژەرە هیندییــەكان ناویــان نــا 
وەســتانیان،   - هینــد«  لــە  بەپیشەســازیكردن  هەڵوەشــاندنەوەی  »پرۆســەی 
ــە  ــە ل ــەوە ك ــی ببەن ــازیی بەریتان ــری پیشەس ــە بی ــەوە ل ــەوەی ئ ــۆ ئ ــش ب ئەوی
كۆتایــی ســەدەی هەژدەیــەم و ســەدەی نۆزدەیەمــدا پێشبكەوێت.364)پیشەســازیی 
چنینــی لۆكــە لــە ســەرەتاكانی شۆڕشــی پیشەســازیدا، بوارێكــی پێشــەنگ بــوو(. 
ــز  ــی ولیام ــاوا و بەتایبەت ــدی خۆرئ ــی هین ــییەكاندا، توێژەرەكان ــە س ــا ل هەروەه
ــە  ــا ل ــازیی بەرپ ــەوەی پیشەس ــی ئ ــتنەڕووی بۆچوون ــە خس ــتان ب ــز هەس و جام

362. R. W. Bailey، “Africa، the Slave Trade، and the Rise of Industrial Capitalism in Europe and the 
United State: A Historiographic Review” (1986), W. Darity, Jr., “British Industry and the West Indies 
Plantations” (1990).
ــە ســاڵی 1895 دەرچــوو، باســی یاســای  ــدا ك ــەو كارەی ــز ل ــس ئادام ــوون. برۆك ــەڕ هەب ــن ریزپ ــارە، چەندی 363. دی
شارســتانی و هەرەســهێنان دەكات (pp. 259-260) كــە ســەركەوتنی بەریتانــی لــە باســی ســاڵی 1757كــە یەكســەر 
مافــی ئــەوەی بــە بەریتانیــا دا، بــە ئاســانی بگاتــە لۆكــەی هینــدی )وچەندیــن “دەســتكەوتی” هیندیــی دیكــە( ئــەو 
ــش راســتەوخۆ و  ــەوە، ئەمەی ــەرەدا تەقیی ــە ئینگلت ــە ل ــی لۆك ــازیی چنین ــە پیشەس ــە ل ــد ك بەپیشــازیكردنەی جوواڵن
یەكســەر داهێنانگەلــی گرنگــی لــەم پیشەســازییەدا لێكەوتــەوە، مەشــینی چنیــن 1764 و خــەڕك 1776 و بزوێنــەری 

ــی وات 1768. هەڵم
364. Palme Dutt, The Problem of India (1943),Alavi et al., Capitalism and Colonial Production (1982).
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ــگ  ــەدەمكاریی گرن ــی س ــە هێزگەل ــوو ل ــە بریتیب ــی كۆیل ــە و بازرگانی ــەر كۆیل س
لــە بەپیشەســازیكردنی فەرەنســی و بەریتانیــدا. ئــەو باســە گشــتییە لــە شــێوەی 
تیۆرێكــدا گەاڵڵــە بــوو، لەالیــەن توێــژەرە كاریبییەكانــەوە ئێســتا پێشكەشــكرا - 
ناوبەنــاو لــە ســەر ئاســتێكی بەرتەســكدا، بــە »قوتابخانــەی كاریبیــی مێژوویــی« 
نــاو دەبرێــت - وێــڕای توێــژەرە ئەفەریقیاییــەكان و ئەفەریقیاییــە ئەمەریكییــەكان. 
ئــەو تیــۆرە گەلــێ گرنــگ دادەنرێــت و هــەوڵ دەدەم كورتــی بكەمــەوە و ژمارەیــەك 
جیاوازیــی بۆچوونــی الوەكــی لەنــاو ئەوانــەی بانگەشــەیان بــۆ دەكــرد وەالوە بنێــم.

ــكرد و  ــان پێشكەش ــە بنەڕەتییەكەی ــز باس ــز و جام ــەڕەت ولیام ــەم ك ــۆ یەك ب
ــە ســەر  ــا ل ــی بەرپ ــە سیســتمی كێڵگەكان ــەوەی گوای ــی ئ ــە گریمان ــوو ل ــی ب بریت
ــدا  ــەم و هەژدەیەم ــەدەی حەڤدەی ــەردوو س ــە ه ــاوا، ل ــدی خۆرئ ــە هین ــە، ل كۆیل
خرایــە روو، بریتــی بــوو لــە سیســتمێكی پیشەســازیی گرنگتــر لــەو كاتــەدا. لەتــەك 
كەســانی دیكــە لــە هەمــان قوتابخانــەی توێژینــەوەدا، ئەوەیــان روونكــردەوە، 
گوایــە سیســتمی كێڵگــەكان پێویســتی بــە ســەرمایەی گــەورە و پەیكەرێكــی 
رێكخســتنی ئاڵــۆز و تەكنەلۆژیایەكــی پیشەســازیی پێشــكەوتوو هەیــە )لــە 
ــزی كاری  ــە( و هێ ــەو بابەتان ــۆ و شــتی ل ــرە و هاتوچ ــن و دروســتكردنی بی هاڕی
ــازاد و  ــكاری ئ ــە كرێ ــی زۆر ل ــە و ژمارەیەك ــو كێڵگ ــەی شــەكر وەك ــە كارگ زۆر ل
ــر،  ــە گرنگت ــوو ئەمان ــە هەم ــە و ل ــڕای كۆیل ــەریانەوە، وێ ــە س ــتیاران ب سەرپەرش
ــە،  ــە كێڵگــەكان و بەرهەمەكانیــان نیی ــێ قازانــج ل ــە زۆرە كــە تەن ئــەو قازانج
ــی  ــە »بازرگانی ــز ب ــە ولیام ــی دیكــە ك ــە و پێكهاتەكان ــی كۆیل ــە بازرگانی ــێ ل وەل
سێگۆشــەیی« نــاوی نا.365)جامــز دەربــارەی مێــژووی شۆڕشــی هایتــی، لــە كتێبــی 

365. C. L. R. James، The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution 
(1938) and A History of Negro Revolt (1938)، Eric Williams، Capitalism and Slavery (1944.

هەروەها بڕوانە بە:
James، “The Atlamtic Slave Trade and Slavery: Some Interpretations of their Signficance in the 
Development of the United States and the Western World” (1970).

و كاری دواتر:
Williams، British Historians and the West Indies (1966).
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ــی دوو  ــە و كۆیایەت ــە رەشپێســتەكان«دا دەڵێت«:366بازرگانیــی كۆیل »یەعقوبیی
بنەمــای ئابووریــی شۆڕشــی فەرەنســی بوون...نزیكــەی هەمــوو پیشەســازییەكان 
كــە لــە فەرەنســا لــە ســەدەی هەژدەیەمــدا گەشــەیان كــرد، لــە كااڵگەلێكــدا 
بنەمایــان هەبــوو، بــۆ كەنــاری گینیــا یاخــود بــۆ هــەردوو كیشــوەری ئەمەریكــی 
دەڕۆیشــتن«(.367دەمەوێ ئــەم باســە فــراوان بكــەم، بــۆ ئــەوەی گریمانێكــی 
ــەدەی  ــە دوو س ــەی ل ــوارە ئابووریی ــەو ب ــاو ئ ــە ن ــت: ل ــۆ بگرێ ــتگرانەتر لەخ گش
حەڤدەیــەم و هەژدەیمــدا بااڵدەســتبوو، ئەوروپاییــەكان بینییــان كــە دەتوانــن - لــە 
ــە سیســتمی  ســەر ئاســتێكی گــەورە و رێكخــراو و نیمچــە رەخســاودا - گەشــە ب
بەرهەمهێنانــی پیشەســازیی ســەرمایەداری بــدەن، بــۆ بەرزتریــن ئاســت، ســەبارەت 
بــەو ســەردەمە و بەتایبەتــی لــە سیســتمی كێڵگەكانــدا، بــە بەكارهێنانــی كۆیلــە 
تــا گەشــەپێدانی بەرهەمهێنانــی پیشەســازی، وەكــو سیســتمێكی گشــتی بــۆ 
ــوی  ــی بژێ ــە كرێ ــش ك ــەو كاتەی ــەت ئ ــت، تەنان ــج بەدیبێ ــدا قازان ئاســتێك،: تیای
بــە هێزەكانــی كار دەدرا، بەرهەمهێنانــی چینێكــی كرێكاریــی نــوێ زامــن دەكــرا، 
تاوەكــو سیســتمەكە بتوانێــت چڕببێتــەوە و هەنــاردەی خــودی ئەوروپــا بكرێــت.368

بــە شــێوەیەكی دیكــە، دەســتپێكی قۆناغــی نــوێ لــە شۆڕشــی پیشەســازی و 
ناگەشەســەندوو و بەربەریدا، تا ئەو ئاســتەبوو كە هێزی كاری ئازاد بەكارنەدەبرا، 

و چەندین بەشداریكردنی دیكە:
R. W. Bailey، “The Slave(ry) Trade and the Development of Capitalism in the United States: The 
Textile Industry of New England” (1990)، W. Darity، “British Industry and the West Indian Plantation” 
(1990)، J. Inikori، “Slavery and the Revolution in Cotton Textile Production in England” (1989).

هەروەها بڕوانە پەراوێزی 367ی دواتر.
366.- یەعقوبییەكان: ئەندامانی حزبی ئازادیخوازی توندڕەوبوون، لە سەروبەندی شۆڕشی فەرەنسیدا.

367. The Black Jacobins (1938)، pp. 47-48.
368. لــە شــوێنێكی دیكــەدا باســمكرد (Blaut، The National Question، 1987b، chap. 7) كــە ئاســتی ســتەمكاری 
و چەپاوكردنــی پەیوەســت بــە كاری كۆیلــەكان، بەوجــۆرەی لــە كێڵگەكانــدا بەكاردەبــرا، ناكــرێ بــە ســەر ئەندامانــی 
خــودی كۆمەڵگــەی رۆشــنبیریی ئەوروپیــدا جــووت بێــت )هەوڵــم دا، وەلــێ خێــرا گەڕامــەوە ســەر ئــەوەی كــە كاركردنــی 
كۆیلــەم پێباشــتربوو(. بــە شــێوەیەكی گشــتی، یاســاكان و رێوشــوێنە فەرهەنگییــەكان رێگەیــان لــە ئاســتی چەپاوكردنی 
ــە  ــی ل ــتیی كۆمەاڵیەت ــە ئاش ــی ل ــە پارێزگاری ــتە ب ــێكە پەیوەس ــرت - پرس ــەدا دەگ ــاو كۆمەڵگ ــە ن ــەكان ل بەرهەمهێن

كۆمەڵگــەدا- وەلــێ ئــەم جــۆرە یاســایانە بــە ســەر هێــزی كاری دەرەكــی یــان بیانیــدا جــووت نابێــت.
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ئەگــەر قازانــج لــە ئارادابوایــە. بۆیــە بــە دیلكردنــی كۆیلــە و كاركردنــی زۆرەملــێ، 
بــۆ بەرهەمهێنــان یــان بــۆ دەســەاڵتی كۆلۆنیالیســتی لــە شــوێنگەلی دیكــەی 
ــە  ــتكردنی كااڵ ب ــۆ رادەس ــان ب ــۆ ناچاركردنی ــتبوون، ب ــد( دا پێویس ــو هین )وەك

نرخــی هــەرزان.

ــە  ــەم پێكهات ــەكان ل ــەن، قازانج ــەوە دەك ــەوە، باســی ئ ــز پێك ــز و ویلیام جام
ــە قۆناغــی یەكەمــی شۆڕشــی  ــۆ فەراهەمكردنــی ســەرمایەی خــوازراو، ل ئاڵــۆزە ب
و  ســەرمایەداری  ولیامــز  كتێبەكــەی  چارەنووسســازبوو.  گەلــێ  پیشەســازی 
كۆیایەتــی وەكــو دەربڕینێكــی كاســیكی و باسوخواســێك لــە ســەر ئــەم بۆچوونە، 
دەخاتــە روو. بــە تێروتەســەلی روونیكــردەوە كــە چــۆن قازانجــەكان لــە بازرگانیــی 
كۆیلــە و كێڵگــە بەرپــاكان لــە ســەر كۆیلــە و بــوارە ئابوورییــە یاریــدەرەكان، بــە 
لێشــاو چوونــە نــاو ئینگلتــەرەوە، دواتــر شــێوەی ســەرمایەگوزاری و وەبەرهێنانیان 
بەخۆوەگــرت كــە هانــی شۆڕشــی پیشەســازی و بونیــادە بنەڕەتییەكەیــان دا 
)جۆگــەكان و بەنــدەرەكان و شــتی لــەو بابەتــە(. ئاراســتەی بــاو بــەالی زۆربــەی 
توێــژەر ئەوروپاییەكانــەوە، بریتییــە لــە رەتدانــەوەی ئــەم هەڵوێســتە تیۆرییــەوە. 
رای گشــتی بریتــی بــوو لــەوەی، شۆڕشــی پیشەســازی دیاردەیەكــی ئەوروپاییــی 
ناوخۆیــی و شــتگەلی وەكــو بازرگانیــی كۆیلــە و ئــەو كێڵگانــەی لــە ســەریان بەندن 
و داهاتــی قازانجــەكان، جگــە لــە پەراوێــزو شــتی الوەكــی شــتێك نین.369هەوڵــی 
ــە  ــێكی ك ــە بەش ــێ تاك ــۆرە دەدرا، وەل ــەم تی ــەوەی ئ ــۆ پووچەڵكردن ــش ب زۆری
ــێ  ــن و ب ــە دیاریكراوتری ــە ل ــووەوە، بریتیی ــتگەرایی ب ــەی هەس ــەڕووی رەخن رووب
بایەخترینیــان. ئەنجرمــان و كەســانی دی هەوڵیــان دا، ئــەوە روون بكەنــەوە كــە 
ــی  ــە ســەر ئابووری ــە جۆراوجــۆرەكان، ل ــدا، گریمان ــە ســەدەی هەژدەیەم ئەگــەر ل

369. بڕوانە سەرچاوە باشەكە:
C. Robinson، “Capitalism، Slavery and Bourgeois Histotiography” (1987).

هەروەها بڕوانە كاری باشی بەیلی:
The Slave(ry) Trade and the Development “of Capitalism in the United States” (1990).
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دوای كاســیكی، بــە ســەر ئابووریــی بەریتانیــادا پیــادە كرابێت و ئەگەر حیســاباتی 
ــدا بەكارهاتبێــت، ســەبارەت بــە ژمــارەی ئــەو كۆیانــەی بــۆ  ــزم تیای تەقلیدیــی ن
ئەمەریــكا هێنرابێتــن، دەكــرێ ئــەوە دەربخــات كــە بــە راســتی بازرگانیــی كۆیلــە 
قازانجــی نەبــووە. وەلــێ لــە راســتیدا، خــودی بازرگانیــی كۆیلــە بەشــێك بــوو لــەو 
پێكهاتــە ئاڵــۆزەی كــە ویلیامــز و كەســانی دی تەماشــایان دەكــرد. لــە راســتیدا، 
ــدی  ــە نێوەن ــوون ل ــر ب ــازیدا، نزیكت ــتمی پیشەس ــە سیس ــو ل ــەكان هەروەك كێڵگ
گرنگیپێدانیانــەوە، ئەویــش بــۆ بەكارهێنانــی هێــزی كار لــە بەرهەمهێنانــی كااڵكان 
بــە بــڕی زۆر. ئینیكــوری و كەســانی دی روونیــان كــردەوە كــە لــە پێگــەی ژمــارەی 
كۆیلــەكان كەمكراوەتــەوە كــە بــۆ ئەمەریــكا دەهێنــران. لــە كۆتاییــدا، گریمانەكانــی 
دوای كاســیكی )لەوانــە ئــەو باســەی گوایــە لە پیشەســازیی ســەدەی هەژدەیەمدا، 
قازانجــی “ئاســایی” هەبــووە، وەكــو ئــەوەی شۆڕشــی پیشەســازی و بازاڕەكانــی 

بەروبوومــەكان و كڕیــارەكان تــازە پێگەیشــتبن( گەلــێ پرســیار هەڵدەگــرن.

تەوژمێكــی دیكــەی رەخنــە لــە ماركســییەكانەوە هــات، لەوانــە برینــەر و الكاو 
كــە بــە راوبۆچوونــی خۆیــان بەشــداری لە ســەر تیــۆری باڵوبوونەوەی ســێنترالیزمی 
ــە ســەر دوو  ئەوروپاییــی تەقلیــدی دەكــەن كــە پێشــتر باسكرا.370هەڵوێســتیان ل

باس دامەزرا، یەكەم باوەڕگەرایی و دووەم هەڵەیەكی فیكری.

یەكــەم: ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، ناتوانیــن كاری نائــازاد بــە بەشــێك لــە 
ــە  ــەوە ك ــزەوە درای ــەن جام ــەوە لەالی ــی ئ ــن. پێشــتر وەرام ســەرمایەداری دابنێی
روونیكــردەوە، هەڵەیــە هەوڵــی بڕیــاردان لــە ســەر سیســتمی كاركــردن لــە ســەدەی 
حەڤدەیــەم و هەژدەیــەم، بــە پێوەرەكانــی ســەدەی نۆزدەیــەم بدەیــن كــە بریتییــە 
لــە ســەردەمی ســەرمایەداریی كێبڕكــێ و مێمڵیــی پێگەیشــتوو، بــەو جــۆرەی 

370. بڕوانە:
Brenner’s “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism” (1977)، E. 
Laclau، Politics and Ideology in Marxist Theory (1977).
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ماركــس وەســفی دەكات. ئــەوەی كاریگەریــی زیاتــری هەیــە، بریتییــە لــە وتەكــەی 
لــە سیســتمەكانی  بــەوەی ســەرمایەداریی ژمارەیــەك  ئیمانۆئێــل والرســتاین، 
كاركردنــی ئەڵتەرناتیــڤ، لــە بارودۆخی بەرهەمهێنانــی ئەڵتەرناتیڤدا بەكاردەهێنێت 

ــە.371 ــەو ئەڵتەرناتیڤان ــێ یەكێكــە ل ــی زۆرەمل و كاركردن

دووەم: رەخنەگــرە ماركســییەكان ئیدعــای ئــەوە دەكــەن، گوایە ئەو پرۆســانەی 
ــەرمایە  ــی كاال و س ــە هێنان ــتیان ب ــان دا و پێویس ــادا رووی ــە دەرەوەی ئەوروپ ل
ــت،  ــان” ناوببرێ ــەك “بەرهەمهێن ــە “ئاڵوگــۆڕ” ن ــوو، پێویســتە ب ــا هەب ــۆ ئەوروپ ب
ــە  ــەرمایەداری ب ــان س ــازی ی ــكەوتنی پیشەس ــە پێش ــەبارەت ب ــرێ، س ــە ناك بۆی
چارەنووسســاز دابنرێــت. ئــەم بۆچوونــە هەڵەیــە: بەرهەمهێنــان لــە كێڵگــە 
بەرپــاكان لــە ســەر كۆیلــە، بریتییــە لــە بەرهەمهێنانێــك، وەكــو ئــەوە وایــە كــە لــە 

ــە. ــدا هەی ــە پەرمەنگەهام ــەی دەرزی ل كارخان

توێژەرانێــك هەنــە وەكــو بالــی و بكلــز و داریتــی و مینتــز و شــریدان و ســۆلۆ و 
رۆبنســۆن و رودنــی )و لــە ســەر ئاســتی جیهــان( ئەمیــن و والرســتاین و فرانــك، 
لــەم ســااڵنەی دواییــدا پشــتگیرییەكیان بــەو تیــۆرە گرنگــە دا كــە لێــرەدا خســتمە 
ــز”.  ــۆری ولیام ــن “تی ــاوی دەنێ ــەكان ن ــدێ جــار مێژوونووســە تەقلیدی روو.372هەن
ــە شــتێكی  ــە بریتییــە ل ــەم “بۆچوون ــە كــە ئ ــەوەی لێــرەدا دەیخەمــە روو ئەوەی ئ
گەورەتــر: دیــارە ئــەوە حاڵەتــی فیكــری تیۆرییــە، كــە ئێســتا گرنگیــی خــۆی چــڕ 

371. Wallerstein، The Modem World System (1974-1988).
372. بڕوانە:

Baily، “the Slaver(ry) Trade and the Development of Capitalism in the United States” (1990)، Darity، 
“British Industry and the West Indian Plantations” (1990)، Mintz، Sweetness and Power: The Place of 
Sugar in Modem History (1985)، and Robinson، “Capitalism، Slavery and Bourgeois Historiography” 
(1987)، also، see Beckles، “The Williams Effect”: Eric Williams Capitalism and Slavery and the Growth 
of West Indian Political Economy” (1987)، Sheridan، Sugar and Slavery (1973)، and his “Eric Williams 
and Capitalism and Slavery: A Biographical and Historiographical Essay” (1987)، Solow، “Capitalism 
and Slavery in the Exceedjngly Long Run” (1987)، Inikori، “Slavery and the Development of Industrial 
Capitalism” (1989)، Rodney، How Europe Underdeveloped Africa (1972).
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دەكاتــەوە، لــە ســەر ئــەو رۆڵــەی كۆلۆنیالیســت لــە شۆڕشــی پیشەســازیدا گێــڕای.

خاڵێكــی بۆچوونــی جیــاوازی دیكــە بەنــدە بە گرنگیی خواســتەوە. لێرەدا گشــت 
ــی هێــزی بەرهەمهێنــان  ــی زیادكردن ــەوەی بڕیارەكان ــە ســەر ئ ــەكان كۆكــن ل الیەن
كــە بریتیــن لــەو بڕیارانــەی لــە كــۆدا بوونــە هــۆی شۆڕشــی پیشەســازی، لــە ســەر 
بنەمــای ئــەو بڕگانــە دراون كــە ئەگــەر كااڵ تەقلیدیــەكان بەرهەمبهێنرێــن، رەنگــە 
بفرۆشــرێن. مێژوونووســە تەقلیدیەكان وا دەڕواننە زیاتربوونی دەرخواســت، بەوەی 
بــۆ نوێكردنــی ئەوروپــا بەرهەمێكــی سرووشتییە.373مێژوونووســە تەقلیدیــەكان 
ــتی  ــا ئاس ــوو ت ــت، داوای لێكراب ــودی كۆلۆنیالیس ــە خ ــەن ك ــەوە دەك ــت ل جەخ
دەرخواســت زیــاد بــكات، بــۆ ئــەوەی بەســتێن بــۆ ئــەو تاكانــەی لــە پیشەســازیدا 
ــدەن.  ــۆ زیادكردنــی توانســت ب ــا هەوڵــی بــێ وچــان ب كار دەكــەن بڕەخســێت، ت
ــە  ــد، پێویســتی ب ــردەوە چەرخــی شۆڕشــیان جواڵن ــە ك ــێ ب ــەی كات ــەو هەواڵن ئ
بەكارهێنانــی تەكنەلۆژیــای بەرهەمهێنانــی نــوێ هەبــوو. ئــەو مێژوونووســانە 
و  كۆیلــە  بازرگانیــی  لەالیــەن  داخــوازی  بــۆ  زۆرەكان  بــڕە  روونیانكــردەوە، 
كێڵگــەكان )خواســت لــە ســەر خــۆراك و جلوبــەرگ و ئامێــرەكان و كەشــتییەكان 
و شــتی لــەم بابەتانــە( و فراوانبــوون لــە چێــوەی بازرگانیــدا دەدرا كــە تیایــدا كااڵ 
ئەوروپاییــەكان لــە ســەدەی هەژدەیــەم و دواتــردا گوازرانــەوە. دەتوانــم بەمجــۆرە 
ئــەو حاڵەتــە بگشــتێنم: شۆڕشــی پیشەســازی نەیدەتوانــی بوونــی هەبێــت، ئەگــەر 
بــۆ ئەوروپاییــەكان نەڕەخســایە، لــە رێگــەی كۆلۆنیالەكانــەوە رووبــەڕووی خواســتی 
روو لــە زیادبــوون ببنــەوە و ئــەم راســتییە پتــر لــە هــەر شــتێكی دی، ئــەوە كــە 

ــرد. ــەرەو پێشــەوە ب شۆڕشــی پیشەســازی ب

373. ماركســییەكان بــە هەمــان ئــەو شــێوە مامەڵــە دەكــەن »كــە تایبەتمەندیــی گەشــەكردنی پیشەســازیی ئینگلیــزی، 
ــۆ پشــتگیریكردن  ــز و توانســتیدا ب ــە هێ ــەی ل ــایەتییە بەردەوامەك ــە كەس ــووە ل ــی ب ــدا بریت ــی یەكەم ــاوەی نوێ ــە م ل
ــۆ كشــتوكاڵی            ــای پەیكــەری ســەرمایەداری ب ــە بەەردەوامەكــەی. لێرەدا...بنەم ــی جووڵەكیی ــە خــۆی و فەراهەمكردن ل
 ”(Brenner، “Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe ،ئینگلیــزی]

ــەوت[ .   (p. 53 ،1985“دەرك
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وەكــو  و  جیهانــی  ئاســتی  ســەر  لــە  پرۆســەیەك  وەكــو  ســەرمایەداری 
سیســتمێكی جیهانــی راپــەڕی. لــە ئەوروپــادا چڕبــووەوە، بــە هــۆی ئــەو هێــزەوە 
كــە كۆلۆنیالیســت بــە ئەوروپاییەكانــی بەخشــی، بــۆ گەشــەپێدانی كۆمەڵگەكانیــان 
و رێگەنــەدان بــەوەی لــە شــوێنی دیكــەدا رووبــدات. ئــەو جووڵەكییــەی گەشــەكردن 

ــە دەكات. ــوێ راڤ ــی ن ــە جیهان ــە ك و دواكەوتن

لــەم بەنــدە و لــەو دوو بەنــدەی پێشــتریان، هەوڵــم دا بــە بەكارهێنانــی 
بەڵگــەی هەســتگەرایی، ئــەوە روون بكەمــەوە كــە “پەرجــووی ئەوروپایــی” بوونــی 
نەبــووە. دیــارە هەریــەك لــە ئەفەریقیــا و ئاســیا و ئەوروپــا بەشــدارییان لــە 
رێنیسانســی ســەرمایەداریی بــەر لــە 1492دا كــردووە. دوای ئــەم مێــژووە ئەوروپــا 
پێشــكەوت. ئەمــە رووی دا، هەروەهــا هەوڵــم دا لــەم بەنــدەدا ئــەوە بخەمــە روو، 
بــە هــۆی نزیكیــی پێگــەی ئەوروپــا لــە ئەمەریــكا و بــە هــۆی ئــەو ســامانە زۆرەی 
ئەوروپاییــەكان لــە ئەمەریــكا و دواتــر لــە ئاســیا و ئەفەریقیــادا چەپاویــان كــرد، 
نــەك بــە هــۆی ئــەوەی ئەوروپاییــەكان زیرەكتــر یــان بوێرتــر یاخــود باشــتر یــان 
ــی  ــن لەوان ــر ب ــان ژیرت ــان پێشــكەوتووتر یاخــود گەشەســەندووتر ی ــر ی تازەگەرات
دی. ئەوەیــە بۆچوونــی پروپوچــی تیــۆری باڵوبوونــەوەی ســێنترالیزمی ئەوروپایــی 

كــە باشــتر وایــە فەرامــۆش بكرێــت.



410

پاشەكی

ــە  ــان، ل ــە. یەكەمی ــان دوو باســی ســەرەكی هەن ــە ی ــەدا دوو بیرۆك ــەم كتێب ل
ــێنترالیزمی  ــەوەی س ــۆری باڵوبوون ــەوڵ دەدەم تی ــن ه ــە م ــە ك ــدی یەكەمدای بەن
ئەوروپایــی وەكــو كۆمەڵــێ فیكــر روون بكەمــەوە و ئــەوە روون بكەمــەوە كــە چــۆن 
ئــەم تیــۆرە - یــان ئــەم تیــۆرە ســەیرە یاخــود مۆدێلــەی جیهــان، لــە ســەدەیەك 
ــی  ــەوەی ئەكادیمی ــە ســەر فیكــری توێژین ــڕۆ - دەســت ب ــا ئەم ــەرەوە و ت لەمەوب
ئەوروپاییــدا دەكێشــێت. دووەمیــان، لــە بەنــدی دووەم و ســێیەم و چوارەمــدا بــە 
خۆدارییــەوە، بەشــە گرنگترەكــەی تیــۆری باڵوبوونــەوە تاقیدەكەمــەوە كــە بریتییــە 
لــەو تیــۆرەی بــڕوای بــە بااڵدەســتی یــان تایبەتمەندیــی مێژوویــی ئەوروپــا، تیــۆری 

“پەرجــووی ئەوروپایــی” هەیــە و هەوڵــی پوچەڵكردنەوەیــم داوە.

تیــۆری باڵوبوونــەوە پێویســتی بــە رادەیەكــی گەورەتــر لــە شــرۆڤەكردن هەیــە 
ــەوە و  ــی باڵوبوون ــە تیۆرەكان ــێ ل ــتوومەتە روو. گەل ــەدا خس ــەم كتێب ــن ل ــە م ك
بەرنامەكانــی ئەمــڕۆ كاریگەریــی گرنگییــان هەیــە، بــە شــێوەیەك كــە جێــی داخــە 
كــە لێــرەدا لــە ســەر گەلــێ لــە بوارەكانــی فیكــر و كار بــاس ناكرێــت. لــە 
چەندیــن نووســینی دیكەمــدا، باســی كاریگەریــی تیــۆری باڵوبوونــەوەم، لــە ســەر 
ئاســتی تیــۆری و پراكتیكــی كــە بەنــدە بــە پرســیاری نەتەوەیــی یــان نەتەوایەتــی 
ــە گەشــەكردنی  ــۆری و پراكتیكــی، ســەبارەت ب ــە ســەر ئاســتی تی ــردووە،374 ل ك
ــەوە و  ــۆری باڵوبوون ــە تی ــەن ل ــن الی كشــتوكاڵ.375چەند نووســەرێكی دی، چەندی
ئــەو كێشــانەیان تاوتوێكــردووە كــە بوونەتــە هۆی.376وەلــێ بە شــێوەیەكی گشــتی، 

ئێستا رەخنە لەم تیۆرە دەست پێدەكات.

374. Blaut، The National Question (1987b)، Blaut and Figueroa، Aspectos de la cuestién nacional en 
Puerto Rico (1988).
375. Blaut، “Two Views of Diffusion” (1977) and “Diffusionism: A Uniformitarian Critique” (1987a).

376.- سەرچاوەكانی ئەم كارەم لە بەندی دووەم و سێیەم و چوارەمدا خستۆتە روو.
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پێویســتە رەخنــە، بــۆ چەندیــن بــوار بــۆ توێژینــەوەی ئەكادیمــی و پراكتیكــی 
پەلبهاوێــت. لێــرەدا - تەنــێ بــۆ روونكردنــەوەی ئــەو خاڵــە - چــوار نموونــە 

دەهێنمــەوە:

ــە  ــە ك ــی و بوونگەرایی ــیپی مەعریف ــە پرەنس ــەفی: كۆمەڵ ــی فەلس 1. دووفاقی
لــە فیكــری ئەوروپاییــدا، هــەر لــە دێكارتــەوە تــا كانــت، دواتریــش شــوێنكەوتووە 
نوێكانــی كانــت گەشــەی كــرد، وا دیــارە بــە شــێوەیەكی بەشــەكی، گــوزارش لــە 
ــاوەوە و شــتە هەســتیارەكانی  ــە ن ــڵ ل ــاوەوە و دەرەوە دەكــەن. ئەق دووفاقیــی ن
ــی  ــی و چاالكی ــی نائەوروپای ــە جیهان ــە دەرەوە، وات ــە ل ــە دەرەوە، چونك ــە ل دیك

ــە. ــی دانیشــتوانەكەیدا هەی ــی نائەقاڵنی فیكری

2. ئــەوەی بــە تیــۆری گــورزی كوشــندە Big bang theory ناودەبرێــت، 
ــی و  ــی كاتەك ــەك خاڵ ــە ی ــوو شــتێك ل ــە هەم ــە بانگەشــە دەكات، گوای ــەوە ك ئ
ــۆری  ــە تی ــە و دەكــرێ ب ــە لێرەدای ــەو خاڵ شــوێنەكییەوە دەســتی پێكــردووە و ئ
ــەردوون  ــی گ ــی خەمڵین ــۆ راڤەكردن ــز ب ــن. پاڵپشــتێكی بەهێ ــەوە دایبنێی باڵوبوون
ــەوەی  ــر ل ــە، پت ــەوە نیی ــە كردەییەكان ــەی بەڵگ ــە رێگ ــۆرەوە، ل ــەم تی ــەالی ئ ب
هەســتكردن بێــت بــەوەی گشــت بیرۆكەكــە بــە “بەجــێ” هەژمــار دەكرێــت. دیــارە 
ــە كــە  ــاری بنەڕەتیی ــدا تێبینیمــان كــرد( بڕی ــدی یەكەم ــە بەن ــەوە )هەروەكــو ل ئ

ــە زانســت دەكات.377 ــی ل ــە الیەنگری ــوزارش ل ــدا گ ــگ تیای فەرهەن

ــەو  ــژووی ل ــی مێ ــا، زنجیرەیەك ــە ئەفەریقی ــدز ل ــەوەی ئەی ــۆری باڵوبوون 3. تی
ــەوە، درم و نەخۆشــی  ــی دەكەن ــە روون ــەوە ك ــر دەهێنن ــان وەبی ــوو تیۆرانەم هەم
بــە شــێوەیەكی پێچەوانــە لــە ناوچــە نائەوروپاییەكانــەوە بــۆ ئەوروپــا باڵوبوونــەوە 

377. بڕوانە:
Talkington، “But the Editor Looks at the Universe from a Different Frame of Reference” (1986)، 
Frankel،”Marxism and Physics: A New Look” (1991).
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دەكــەن. )هەنــدێ الیەنــی ئــەم پرســیارەمان لــە بەندی یەكەم و دووەمدا باســكرد(. 
كتێبێكــی نــوێ هەیــە بــە ناوونیشــانی “ئەیــدز، ئەفەریقیــا و نەژادپەرســتی” كــە 
بەڵگەگەلــی گرنــگ بەدەســتەوە دەدات، لــە ســەر ئەوەی دەرچــوون و باڵوبوونەوەی 
ــە ئەفەریقیــاوە، بــە ســادەیی بەرجەســتەكردنێكی نوێیــە، بــۆ بۆچوونــی  ئەیــدز ل
تیــۆری باڵوبوونــەوە لــە ســەر نەخۆشــیی مرۆیی.378ئەگــەر ئەمــە راســت بێــت، ئــەوا 
 HIV ســەدەمكاریی ئــەو نەخۆشــییەی ڤایرۆســی كەمیــی دەســتەبەربووی بەرگــری
ــە  ــەو شــێوانەی ل ــادا بخشــێنرێتەوە. رەنگــە ئ هــۆكاری بێــت، دەكــرێ چــاوی پی
ــەوەی  ــەوە ل ــردن و چاكبوون ــۆ راڤەك ــن ب ــە، گونجاوترب ــادا هەن دەرەوەی ئەفەریقی

لــە ناوەوەیــدا هەیــە.

4. وا دیــارە چەندیــن تیــۆر لــە ســەر مێــژووی ئابــووری، لــە ســەرەتای شۆڕشــی 
پیشەســازییەوە و لــە ســەر گەشــەكردنی ئابووریــی ئەمــڕۆ، بــە تیــۆری باڵوبوونــەوە 
ــەوە.  ــی دی باڵونەبۆت ــۆ ئەوان ــاوە ب ــە ئەوروپ ــووە. شۆڕشــی پیشەســازی ل تێراوب
بنەچەكانــی لــە ئەوروپــا و لــە دەرەوەیــدا دۆزرانــەوە )ئــەم پرســەمان لــە بەنــدی 
چوارەمــدا باســكرد(، هەروەهــا چەمكــی بەپیشەســازیكردن كــە لــە جیهانــی 
نائەوروپاییــدا باڵوبــووەوە، بــە بیرۆكەیەكــی راســت هەژمــار ناكرێــت. دیــارە 
باڵوبوونــەوەی بیرۆكــەی كارخانــەی كۆكردنــەوە وەكــو ماكــواالدۆرا379 لــە جیهانــی 
ســێیەمدا، بیرۆكەیەكــی بەپیشەســازیكردنی ئەســڵی نییــە و جۆرێكــە لــە سیســتمی 
ــن  ــەرزان دابی ــكاری ه ــە دەرەوە كرێ ــاوی 380putting out، چونك ــە ن ــكاری ب بری
ــەم  ــەران فەراه ــەی بەكارب ــەی كەســە خــاوەكان و زۆرب ــش زۆرب دەكات و ناوەوەی

378. Chirimuuta and Chirimuuta، AIDS، Africa and Racism (1989).
شانون و بایل راوبۆچوونێكی تیۆری باڵوبوونەوەكردن لە سەر ئەیدز دەخەنە روو لە:

The Origin and Diffusion of AIDS” (1989).
       Watts، “Medical Geography and AIDS” (1990). :بڕوانە رەخنەی ئەم بۆچوونە لە

Maquiladora .379: كارخانــەی كۆكردنەوەیــە لــە مەكســیك، لــە رێگــەی چەندیــن كۆمپانیــای ئەمەریكییــەوە 
بەڕێوەدەبرێــت كەرەســتە و ئامێــر و شــمەك هــاوردە دەكات و دواتــر كۆیــان دەكاتــەوە و دووبــارە هەناردەیــان دەكات.
putting out .380: بریكارێــك كــە راســپێردرابێت هەڵدەســێت بــە تەواوكردنــی كارێــك، بــە دابەشــكردنی بریكارییەكانــی 

ئــەم كارە، بــە ســەر كەســانی دیكــەدا.
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ــادی  ــە بونی ــدە ب ــەوەی بەن ــەوە و ئ ــەكان كۆدەكات ــوو قازانج ــر هەم دەكات، دوات
ــردووە  ــتی پێك ــەوە دەس ــە كۆن ــدا، ل ــە یابان ــازیكردن ل ــەرەكییەوە. بەپیشەس س
و ئاســەواری باڵوبوونــەوە نەبوو.381بەپیشەســازیكردن لــە كۆریــادا و یــەك دوو 
ــە ســەر  ــدا، ل ــەی دوایی ــد دەی ــەم چەن ــیا، ل ــی ئاس ــە خۆرهەاڵت ــووك ل ــی بچ واڵت
الســاییكردنەوە بەرپــا نەبــووە.382 كەواتە، پرۆســەیەكی ســادەی باڵوبوونــەوە نییە، 
ــە خشــتەی  ــە ل ــە خشــتەی سیاســیی كارەكان. هەروەهــا بریتیی ــە ل ــێ بریتیی وەل

ــی. ــەوەی ئەكادیم ــی توێژین كارەكان

بۆیــە ئــەم كتێبــە، پاشــەكییەكی راســتەقینەی هەیــە. دیــارە خــودی كتێبەكــە 
پێشــەكییەكە: پێشــەكییەك بــۆ تاوتوێكــردن و دەستنیشــانكردنی نەخۆشــییەكی 

كوشــندەی ئەقڵــی.

381. ژاپــۆن بــووە بــە پیشەســازی، بــە هــۆی كەمیــی باڵوبوونەوەكردنــەوە. تاكــە دەوڵەتــی نائەوروپــی بــوو، توانــی 
خــۆی لــە نۆرێنــی ئەوروپــی دوور بگرێــت. ئەمەیــش بــە هــۆی ئــەوەوە بــووە كــە گەیشــتن بــەوێ ئەســتەم بــووە. یەكێــك 
ــە  ــەو كاتــەدا كــە ل ــەو كۆمەڵگــە گــەورە و دوور و ئەســتەمانەی گەیشــتن بــەوێ لەالیــەن ئەوروپییەكانــەوە و ل بــوو ل
ســەدەی نۆزدەیەمــدا، چیــن كەوتــە ژێــر هێــزی ســەربازیی ئەوروپییــەوە، ژاپــۆن توانســتی ئــەوەی هەبــوو، دەســت بــە 
نوێكردنــەوەی ســەربازی بــكات، تــا وایلێهــات بــە ســەر روســیا و دەســتپێكی پاوانخوازیــی كۆلۆنیالیســتی و ســەرەتای 

شۆڕشــی پیشەســازی لــە 1900دا ســەربكەوێت.
382. لــە كۆتایــی پێوەرەكــەدا، دەوڵەتگەلــی گــەورەی وەكــو هینــد و بەرازیــل پیشەســازیی گەورەیــان هەیــە، وەلــێ 
بــە بــەراورد لەتــەك قەبارەیانــدا = و ژمــارەی دانیشــتوان - لــە دەوڵەتانــی جیهانــی ســێیەمدا پیشەســازیترنین. بڕوانــە:
Amin، Delinking: Toward a Polycentric World (1990).
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نووسەر لە چەند دێرێكدا: 

  جەیمس مۆریس باڵوت

 -مامۆســتای جوگرافیــا لــە زانكــۆی ئیلنــوی - شــیكاگۆ، لــە گەلێ لــە زانكۆكانی 
جیهانــدا كاری كــردووە، لەوانــە “یێــل” و “كۆرنیــل” و “كۆنێكتێكــت” و “زانكــۆی 

پۆرتۆریكــۆ” و زانكــۆی مەالیــۆ لــە ســەنگافورە.

- ســێ كتێــب و ژمارەیەكــی زۆر وتــاری لــە ســەر جوگرافیــای مێژوویــی و 
ــە. ــێیەمدا هەی ــی س ــە جیهان ــی ل سیاس


