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کۆمەڵناسی مێژوویی مۆدێرنیته 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

شاهۆ حوسێنی
)ئەڵمانیا(

پوختە:
 ئــەم وتــارە هەوڵێکــە بــۆ شــرۆڤەی مۆدێرنیتــە 
دەالقــەی  لــە  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
کۆمەڵناســی مێژوویــڕا و نیشــاندانی خەســارەکانی 
شــێوەی ڕووبەڕووبوونــەوەی کــورد لەگــەڵ دیــاردەی 
مۆدێرنیتــه، ناشــێ شــرۆڤەی مۆدێرنیتــه لــە نــاو 
کۆمەڵــگای کوردیــدا وەک ڕەهەندێکــی مێژوویــی 
بەســتێنگەلێکی زەینــی و ڕواڵەتــی  بەرهەمــی  و 
و  ڕۆڵ  لــە  بــاس  بــەاڵم  بکرێــت،  ڕۆژئاوایــی 
گرینگایەتــی ئــەو بەســتێنە زەینــی، مەعریفــی و 
کۆمەاڵیەتییــە نەکرێــت کــە کــورد لــە ســەدەی 
بیســتەم لەکەناڵــی ئەوانــڕا ڕووبــەڕووی مۆدێرنیتــه 
بووەتــەوە، بــێ گومــان هیــچ دەرکەوتەیــەک بــۆ 
کــورد هێنــدەی هــەوڵ بۆ تواندنــەوە و بەرهەمهێنانی 
لــە  کــورد  لــە  ئۆبــژە  و  ســترۆکتوراڵ  بوونێکــی 
بااڵدەســتەکانی  نەتــەوە  بەرژەوەنــدی  خزمــەت 
ــەو  ــووە. ل ــاربار نەب ــورک خەس ــارس، عــەرەب و ت ف
چــوار واڵتــەی کــە هــەر کام بەشــێک لــە کــورد 
ــەوە پاوانخــواز  ــووە، نەت و کوردســتانیان لەخــۆ گرت
هەوڵــی  بەردەوامــی  بــە  دەســەاڵتەکان  خــاوەن  و 
شــوناس ســڕینەوە و لەناوبردنی هەر جۆرە هەوڵ و 
کۆششێکی کوردانیان داوە کە بۆ بەرهەمهێنانی 
کەســایەتی ســەربەخۆ هەیانبــووە، ڕاســتییەکەی 
ئــەوەش بــۆ شــێواز و جــۆری ڕووبەڕووبوونــەوەی 
ئــەو نەتــەوە بااڵدەســتانە دەگەڕێتــەوە کــە کــورد 
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بــە درێژایــی مێــژووی هاوچــەرخ لەگەڵیــان لــە 
ملمالنــێ و کێشــەدا بــووە لەگــەڵ مۆدێرنیتــە.

ناوەتەنــاو  پێیــان  کەمالیــزم  بــە  تورکــەکان 
مۆدێرنیتــەی سیاســی و دەوڵەتــی ڕەهــای تورکیان 
لەســەر بناغــە و تێمــای نەتــەوەی تورک بنیادناوە، 
عــەرەب لەپــاش ســایکس- پیکــۆ بنیــادی دەوڵــەت 
و دەســەاڵتیان لەســەر بنەمای کولتوور و شوناســی 
عەرەبــی دانــاوە و لــە ئێرانیــش ئیرانییــەکان بــۆ 
قەرەبووکردنــەوەی ئــەو شکســت و سەرشــۆرییانەی 
ــەوەکان لەگــەڵ ڕووســیا لــە  کــە لــە ڕووبەڕووبوون
ــە  ــۆزدە تووشــی هاتبــوون، هەوڵیــان دا ب ســەدەی ن
مۆدێــرن بوونێکــی ڕواڵەتــی لەغیابــی ناوەرۆکــی 
ئــەو  بەرپەرچــی  هــزری و مەعریفــی مۆدێــرن، 
ــی  ــدا دەرکەوتن ــە ئاکام ــەوە کــە ل شکســتانە بدەن
ــێ  ــەوی ل ــی پال ــی شــێوە مۆدێرن ڕەزاشــا و دەوڵەت
یــەک  هەوڵــی  پالــەوی  دەســەاڵتی  کەوتــەوە، 
دەســت کردنــی زەینــی و ڕواڵەتــی نەتەوەکانــی 
نــاو ژیۆپۆلەتیکــی ئێرانــی دەدا لــە ســەر بنەمــای 

زەینــی پــان ئێرانیســتی و کولتــووری فارســەکان، 
هەروەهــا یــەک دەســت کردنــی ڕواڵەتــی بەشــێوەی 
ــەو  ــەرگ، ئ ــان و جلوب ــی زم ــەک دەســت کردن ی
ســەردەمەدا  لــەو  کــورد  کەلێنانــەی  و  قەڵــش 
لەســەر لێوارەکانــی وەســتا بــوو بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە 
هەژمــوون  و  ســەرەڕۆیی  بەرپەرچدانــەوەی  و 
بوونــی فارســەکان، بەرهەمهێنــی فۆرمێــک لــە 
مۆدیڕنیتــه لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوون کــە 
دەشــێ پێــی بگوتــرێ مۆدێرنیتــەی دژکردەوەیــی.
 لــەم وتــارەدا هــەوڵ دەدرێــت بــە تەوەرگرتنــی 
ســەرەکی  تــەوەری  وەک  تــاک  هۆکارێتــی 

شــرۆڤەبکرێت. مۆدێرنیتــه 

وشە سەرەکییەکان:
 مۆدێرنیتــە، ئێپیســتمە، ســۆبژێکتڤیتە، ســۆژە، 

ئۆبــژە، مۆدێرنیتــەی سیاســی.

پێشەکی:
مۆدێرنیتــه ئاماژەیەکــە بۆ قۆناغێکی مێژوویی 
لــە  ڕواڵەتــی  و  هــزری  ســنووربەندی  خــاوەن 
هەمــوو بەســتێنەکانی مەعریفــی، کۆمەاڵیەتــی، 
کولتــووری، سیاســی و ئابــووری لەگــەڵ قۆناغــی 
نەریتــی)Lichtblau، 2002،24(. بــێ گومــان 
ئــەو قۆنــاغ و  ناســین و تیشــک خســتنە ســەر 
ســەردەمەی کــە مۆدێرنیتــە شۆڕشــیک بــە دژ 
ئــەو بــوو، دەتوانــێ باشــتر کاکڵــە و ناوەرۆکــی 
مۆدێــرن،  پێــش  جیهانــی  دەربخــات،  مۆدێرنیتــە 
جیهانێکــی نەریتــی بــوو، کــە لــەودا نەریتــە کۆنــە 
کۆمەاڵیەتییــەکان، ئاییــن، دەســەاڵتی بااڵدەســتی 
ســترۆکتوراڵ،  و  ئۆبــژە  مرۆڤــی  هەژمــوون، 
وەک  دەکــرێ  فیۆدالیــزم  و  باوکســاالری 
تایبەتمەندییــە گرینگەکانــی دەستنیشــان بکرێــت.
دەشــێ  واتــە   ،)Schrader، 2008، 36(
بگوترێــت کــە قۆناغــی نەریتــی و کۆنبەســتێن 

کانت
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کــە  بــوو  کۆمەاڵیەتــی  فۆرماســیونێکی  و 
لــەودا تــاک بوونێکــی دەروەســت، گوێڕایــەڵ و 
ملکەچــی ئاییــن، نــۆرم و بەهــا کۆمەاڵیەتییەکان 
ڕوونتــر،  واتایەکــی  بــە  هەبــوو،  کەرســتەیی  و 
هاتوو)ســترۆکتوراڵ( بەرهــەم  بوونێکــی  تــاک 
لــە الیــەن نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان و ئەندێشــە 
هــەرە  ئەندێشــە  لــە  یەکێــک  و  نەریتییــەکان 
لەوەهــا  بــوو،  ئاییــن  واتــە  هەژموونــەکان، 
بەســتێنێکی مەعریفیــدا کــە مــرۆڤ کەرســتەی 
بــان  ئاییــن  و  ئایینــە  بەرژەوەنــدی  بــە  خزمــەت 
هەمــوو بوونەکانــە، ئاســاییە کــە نــە تەنیــا متمانــە 
بــە مــرۆڤ و تــاک ناکرێــت کــە متمانــە بــە 
عەقــڵ و زەینــی مرۆڤەکانیــش هیــچ جێگایەکــی 
نییــە، بــە کورتــی دەشــێ بگوترێــت کــە قۆناغــی 
پێــش مۆدێــرن )نەریتــی( ئــەو قۆناغەیــە کــە هــەم 
دژە مرۆڤە و هەم دژە عەقڵ، هەر بۆیەش دەشــێ 
بگوتــرێ کــە مۆدێرنیتــە شۆڕشــێکە بــۆ مــرۆڤ 
تەوەریــی و عەقــڵ تەوەریــی، واتــە مۆدێرنیتــە ئــەو 
قۆناغــە مێژووییەیــە کــە لــەو ڕا مــرۆڤ دەبێتــەوە 
تــەوەری ســەرەکی ژیــان لــە هەمــوو بــوارەکان و 
عەقڵــی مــرۆڤ وەک بوونێکــی جێــگای متمانــە 
چــاوی لــێ دەکرێــت کــە ڕەوایــی دەدا بــە مــرۆڤ 
ســوژە  و  مــرۆڤ  ســەربەخۆیی  واتــە  تــەوەری، 
لــەو ڕا ســەرچاوەدەگرێت، کــە  بوونــی مــرۆڤ 
وابــێ ئەگــەر قۆناغــی پێــش مۆدێرنیتــە وەک 
مێــژووی ئۆبژێکتڤیتــە پێناســە بکرێــت، ئــەوە لــە 
بەرانبــەری ئــەودا جیهانــی مۆدێــرن وەک مێژووی 
ســۆبژێکتڤیتە پێناســە دەکرێــت. ســەردەمێک کــە 
دەســتپێکی گەشــەی تاکێتی، دەرکەوتنی سوژەی 
دیکارتــی، ئــاگا بوونــی تــاک بەســەر تاکێتــی 
خۆیــدا، پێداگــری لەســەر ئــازادی تاکەکەســی، 
زاڵ  زانســت،  گرینگایەتــی  و  تــەوەری  زانســت 
وەک  کــە  سروشــتدا  بەســەر  مــرۆڤ  بوونــی 
ســەردەمی عەقڵــی کەرەســتەیی پێناســە دەکرێــت، 

کــە  ڕەخنەگــر  عەقڵــی  دەرکەوتنــی  هەروەهــا 
بەرهەمــی شــەرعییەتی مــرۆڤ وەک بوونێکــی 
ســەربەخۆ و خۆبنیادنــەرە بــە هــۆی متمانــە بــە 
عەقڵی مرۆڤەکان )هودشــتیان، ١٣٨١، ١٨-٢٨(.
لــەو نووســراوەیەدا هــەوڵ دەدرێــت کــە پێــوەرەکان، 
ئانتۆلۆژی و بەســتێنەکانی دەرکەوتنی مۆدێرنیته 
شــی بکرێتــەوە و وەک دەالقەیــەک لــەو ڕا جــۆری 
بکرێــت،  شــرۆڤە  مۆدێرنیتــه  و  کــورد  پێوەنــدی 
بخرێتــە  تیشــک  و  دەربخرێــت  خەســارەکانی 
و  تــاک  نەبوونــی  مۆدێــرن  هۆکارەکانــی  ســەر 

کۆمەڵــگای ئێســتای کــورد.

پێوەرەکانی مۆدێرنیته:
بەبــاوەڕی توێژەرانــی مۆدێرنیتــە، گرینگتریــن 
پێوەرەکانــی مۆدێرنیتــه کــە بەشــی هــەرە زۆری 
هاوبەشــن،  و  کــۆک  لەســەری  توێژەرانــە  ئــەو 

ــە: ــن ل بریتی
نوێبوونــەوە  کــە  مانایــە  بــەو  ئۆمانیــزم:  ا- 
لەخۆگــری ڕەتکردنــەوەی هــەر جــۆرە تایبەتمەندی 
و جیاوازییــەک جگــە لەمرۆڤایەتییــە بــۆ قــەزاوەت 
ــەڕ مــرۆڤ. شوناســی مــرۆڤ وەک  کــردن لەم
ــەر  ــە بەرانب ــتبوونە ل ــک لەخۆگــری بااڵدەس بوونێ
نەتەوەیــی،  ئایینــی،  چینایەتــی،  شوناســی 
ئۆمانیــزم  ڕاســتییەکە  تــاد.  و...  ڕەچەڵەکــی 
بنیادنــەری گەاڵڵەیەکــی ئایدیالــی کۆمەاڵیەتییە 
دەســتەبەرکردن  بەســتێنەکانی  ڕەخســاندنی  بــۆ 
بــۆ  کەســایەتی  باشــترین  بەرهەمهێنانــی  و 
مــرۆڤ، ئۆمانیســتەکانی ســەردەمی ڕێنیســانس 
و  زانســت  بەئاوێتەکردنــی  تــا  بــوون  هیــوادار 
ــدەن،  ــە تواناییەکانــی مرۆڤــی ب ــەرە ب فەزیلــەت، پ
ئــەوان لەســەر ئــەو بــاوەڕە بــوون کــە ڕاهێنــان و 
بارهێنانــی ئۆمانیســتی، دەبــێ توانایــی ناســین و 
دۆزینــەوە، چارەنووســی ڕاســتەقینە بــە مــرۆڤ 
بــدات، دیــارە ئەگــەر مەبەســت لــە چارەنووســی 
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ڕاســتەقینە لــە کولتــووری کالســیکدا بــۆ مــرۆڤ 
وەک گەاڵڵەیــەک بەرهــەم هێنانــی مرۆڤێکــی 
بەختــەوەر  بــۆ  بــوو  ئاییــن  و  ملکەچــی کڵێســا 
مەبەســت  ئــەوە  دواییــدا،  جیهانــی  لــە  بــوون 
ئەندێشــەی  لــە  ڕاســتەقینە  چارەنووســی  لــە 
پێگەیشــتوویی  و  بەختــەوەری  ئۆمانیســتەکاندا 
لــەم جیهانەدایــە، دەشــێ بگوتــرێ کــە مــرۆڤ 
ئەندێشــەی  ســەرەکی  تــەوەری  مرۆڤایەتــی،  و 
لەناوەنــدی  مــرۆڤ  کــە  بەجــۆرێ  ئۆمانیزمــە، 
پێوانــەی  و  مەحــەک  و  ڕاوەســتاوە  ئۆمانیــزم 
.)Spitz،1986،639( ــرە ــی ت ــوو دیاردەکان هەم
پێداگــری لەســەر  ب- ڕاســیونالیزم: بەمانــای 
مرۆڤــە،  عەقڵــی  ســنووری  بــێ  تواناییەکانــی 
لــە ئەندێشــەی نوێــدا ئاڵوگــۆڕی بەپێچەوانــەی 
ــن  ــای تێپەڕی ــرن کــە بەمان ــش مۆدێ ــی پێ بۆچوون
ــن و ڕوخســاری  ــەرەو دەرکەوت ــە وزە و توانایــی ب ل
ئەندێشــەی  لــە  بــوو،  بەخۆوەگرتــن  ڕواڵــەت 
دەوری  و  هێــز  دەرکەوتنــی  بەمانــای  مۆدێرنــدا 
نــە  ڕاســیونالیزم  مرۆڤــە.  ئــاوەزی  و  عەقــڵ 
بەمانــای دەرخســتنی عەقاڵنییەتــی شــاراوە لەنــاو 
واقیعــی دەرکەوتــەکان کــە بــە مانــای ســەپاندنی 

گەاڵڵــەی عەقاڵنــی بەســەر واقیــع دایــە.
ڕاســتییەکەی ڕاســیونالیزم ڕەوتێکــی مەعریفــی 
بــۆ  عەقاڵنــی  تێفکرینــی  کــە  فەلســەفییە  و 
وەدەســت هێنانــی زانســت بــە پێشــینە دەناســێت، 
بناغــە و بنەمــای ڕاســیۆنالیزم لەســەر ڕاســەری 
کــردەدا  بەســەر  تێفکریــن  )ئەولەوییەتــی( 
لەســەر  ڕاسیونالیســتەکان  واتــە  پێکهاتــووە، 
ئــەو بــاوەڕەن کــە زەیــن و ئەندێشــەکان بنیادنــەر 
ئۆبژێکتیڤەکانــن،  فۆرمــە  بەرهەمهێنــی  و 
ڕاســیۆنالیزم  کــە  بگوتــرێ  دەشــێ  بەکورتــی 
ئــەو  لەســەر  خــوازی  ئەزمــوون  بەپێچەوانــەی 
باوەڕەیــە کــە هەمــوو زانســتەکان لەســەر بناغــە و 
Long- )بنەمــای زانســتێکی پێشــینی دامــەزراون 

 .)worth،2009،67-74
یەکێــک  تاکخــوازی  تاکخــوازی:  پ- 
ئەندیشــەی  لــە  ڕاســیۆنالیزمە،  لەدیاردەکانــی 
تاکخوازیــدا )تــاک( لــە بەرانبــەر هەمــوو ئــەو 
کۆمەڵــگای  بنیادنــەری  کــە  کۆتوبەندانــەی 
نەریتیــن، بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ دەردەکەوێــت. 
مــرۆڤ لــە جیهانــی مۆدیڕنــدا وەک بوونێکــی 
خواســت،  و  ئیــرادە  )ئــاوەز(،  عەقــڵ  خاوەنــی 
پەیــدا دەکات، ڕاســتییەکەی  تــازە  شوناســێکی 
مــرۆڤ پێناســە و جوگرافیایەکــی نوێــی مانایــی 
بەپێچەوانــەی  مۆدێــرن  مرۆڤــی  دەکات،  پەیــدا 
مرۆڤــی کــۆن و کالســیک کــە هەوڵــی گەیشــتن 
بــە هەنــاو و گەوهەرێکــی لەپێشــدا داڕێــژراو و 
بەرهــەم هاتــوو دەدا وەک حەقیقــەت، خــۆی وەک 
حەقیقەتێــک  بنیادنانــی  هەوڵــی  ســۆبژەیەک 
)تــاک( وەک  تاکخوازیــدا  لەئەندێشــەی  دەدا. 
بوونێکــی ناوەنــدی و تــەوەر، شــەرعییەت بــە هــەر 
نــەزم و فۆرمێکــی کۆمەاڵیەتــی، کولتــووری، 
ئابــووری و سیاســی دەبەخشــێت، واتــە بەرژەوەندی، 
بنەمــای  و  بناغــە  تــاک  خواســتی  و  ئیــرادە 
ئابــووری،  هەرجــۆرە فۆرمێکــی کۆمەاڵیەتــی، 
کولتــووری و سیاســی گریمانــە دەکرێــت، دەشــێ 
کۆمەڵــگای  و  ئەندێشــە  لــە  ئەگــەر  بگوتــرێ 
پێــش مۆدێــرن مــرۆڤ و تــاک کەرســتەیەک 
و  ئاییــن  تــری وەک  دیاردەکانــی  لــە خزمــەت 
ــاک  ــه دا ت ــە مۆدێرنیت ــەوە ل ــوو، ئ ــگادا ب کۆمەڵ
نەزمێکــە  و  ئەندێشــە  هەرجــۆرە  باکگراونــدی 

.)Baethge،1985،299–312(
بــوون  بەرابــەر  بەمانــای  بەرابــەری:  ت- 
تــری  لێکەوتەیەکــی  ئەمــەش  ئازادیــدا،  لــە 
هەمــوو  بەرابــەری  تاکخوازییــە،  و  ڕاســیۆنالیزم 
پێــوەرە نەریتییەکانــی دامــەزراو لەســەر بناغــە و 
بنەمــای پێوەرەکانــی ئەســڵ و نەســەبی تێــک دا.
ئەندێشــە  ئەگــەر  ڕاســیۆنالیزم  ڕاســتییەکەی 
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نەســەبی  و  ئەســڵ  گرینگایەتــی  زەینییەتــی  و 
تێــک دا، ئــەوە تاکخــوازی و بەرابــەری لەســەر 
پایەکانــی  ڕواڵەتــدا  جیهانــی  و  واقیــع  ئــەرزی 
ئەندێشــەی  بەپێــی  نــا.  بنیــاد  مۆدێرنیتەیــان 
بــە  و  بەرابــەرن  مرۆڤــەکان  هەمــوو  بەرابــەری، 
بەرابــەر لەدایــک دەبــن، بــەاڵم لەکۆمەڵــگادا و 
لەژێــر کارتێکــەری پاوانخوازێتــی و زێدەڕۆیــی 
مرۆڤــەکان، بەرابــەری مرۆڤــەکان پێشــێل دەکرێت، 
ئەندێشــەی بەرابــەری هەمــوو پێــش گریمانەکانــی 
ئەندێشــەی چارەنووســی کە لەســەر ئەو باوەڕە بوو 
چارەنووســی مرۆڤــەکان سروشــتی و میتافیزیکــە 
و بــەر لــە لەدایکبوونــی مــرۆڤ دیــاری کــراوە 
و مــرۆڤ توانایــی گۆڕیــن و تێکدانــی نییــە. 

 .)Kelsen،1975،18(
ج- ئــازادی: ئــازادی هــەم بــە مانــای ئــازاد 
بــوون لــە هــەر جــۆرە داســەپاندنی ئیــرادە و خواســت 
خــاوەن  و  هەژمــوون  تــری  ئەوێکــی  لەالیــەن 
ــۆ بەشــوێن  ــازادی ب ــای ئ ــە مان دەســەاڵت، هــەم ب
خواســت و ئیرادەکانی خۆ داچوون، ڕاســتییەکەی 
ئــازادی هــەم بــە مانــا نێگەتیڤەکەی و هەم بەمانا 
پۆزەتیڤەکــەی بەســتێنێک دەخوڵقێنێــت کــە لــەودا 
مــرۆڤ کارتێکــەری لەســەر چارەنووســی خــۆی 
دەبێــت و ئــەوەش بــەدژ جیهانــی پێــش مۆدێرنیتەیــە 
کــە مــرۆڤ بوونێکــی ملکــەچ و گوێڕایەڵــە و 
خۆیــدا  چارەنووســی  بەســەر  ئیرادەیەکــی  هیــچ 
ئــەو  و  کــراوە  دیــاری  ئــەو  چارەنووســی  نییــە، 
 Keil،( دەبێــت ملکەچــی ئــەو چارەنووســە بێــت

.)2009،98

ئێپیستمە:
کــە  مەعریفییەیــە  بەســتێنە  ئــەو  ئێپیســتمە 
وەک چوارچێوەیــەک لەبــاوەش ئــەودا ئەندێشــە 
و هــزر بەرهــەم دێــت، بــۆ یەکــەم جــار میشــیل 
فووکــۆ کەڵکــی لــە چەمکــی ئێپیســتمە وەرگــرت 

لــە  بــە فۆرمگەلێکــی ڕێکوپێــک  بــۆ ئامــاژە 
بەســتێنی  کــە  مرۆڤــدا  نابەئاگایــی  دەروونــی 
لــە کات و  ئەندیشــەن  بەرهەمهاتنــی زانســت و 
شــوێنێکی تایبەتــدا، فووکــۆ ئــەو پێکهاتــە نادیــار 
و شــاراوەیەی کە لەپشــت ئەندێشــە و کردەوەکاندا 
حەشــار دراوە وەک ئێپیســتمە پێناســەدەکات، واتە 
فووکــۆ ئێپیســتمەی وەک ئەمرێکــی پێشــەکی 
ــش بەســتێنی  ــواری فیکــری )پێ ــی و بەرب مێژووی
فیکــری( دەناســێنیت کــە بەشــێوەیەکی نائاگایانــە 
ــاری  ــار دی ــوەی ئەندێشــە و گوت ــۆرم و چوارچێ ف

 .)٤٧٠  ،١٣٨٠ )دوالکامپانــی،  دەکات 
بێ گومان هەرکەســێک لە دەالقەی ڕوانگە و 
لەســەر بناغە و بنەمای سیســتمی فامی تایبەتی 
خــۆی، واتــە ئێپیســتمۆلۆژی خــۆی ڕا جیهــان 
دەناســێ و پێناســەی دەکات، واتــە هــەر تاکێــک 
تایبەتــی  پارادایمێکــی  لــە  وەرگرتــن  بەکەڵــک 
فامکردن: جیهان، دەوروبەر، ئەوی تر و بەگشتی 
دەکات،  فامیــان  و  دەکات  پێناســە  دیــاردەکان 
مەعریفەتناسی)ئێپیســتمۆلۆژی(  ڕاســتییەکەی 
فۆرمێکــە  یــان  پارادایمێــک،  دەالقەیــەک، 
کــە مــرۆڤ بەکەڵــک وەرگرتــن لــەو دەتوانــێ 
و  زەینــی  دیاردەکانــی  لەمــەڕ  ناســیاوی  بــە 
ڕواڵەتــی بــگات، لــە ســەردەمی پێــش مۆدێــرن، 
واتــە قۆناغــی کالســیک و نەریتیــدا ئەزمــوون 
خوازەکانــی وەک ئیپیکــۆرس و زینــوون لەســەر 
ئــەو بــاوەڕە بــوون کــە هەســت و ئەزمــوون کردنــی 
و  فامکــردن  بناغــەی  و  بنەمــا  هەســتەکی، 
ناســیاوی پەیــدا کردنــە، واتــە باوەڕمەنــدی بــە 
ــە هەســتەکییەکان، فۆرمێــک  هەســت و ئەزموون
لەســەر  کــە  بنەمــا  وەک  بــوو  ئێپیســتمە  لــە 
بناغــەی ئــەو، فۆرمگەلێکــی زانســتی جۆراوجــۆر 
و ئەندێشــەگەلێکی فەلســەفی، کۆمەاڵیەتــی و 
شــک  بەپێچەوانــەوە  هاتــوون.  بەرهــەم  سیاســی 
ــوون کــە  ــاوەڕە ب ــەو ب خوازەکان)پیرهــۆن( لەســەر ئ
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پەیــدا  ناســیاوی  بــواری  بنەڕەتــەوە مــرۆڤ  لــە 
ڕاســتەقینەی  و  گەوهــەر  دەرخســتنی  و  کــردن 
تەنیــا  مــرۆڤ  بەڵکــە  نییــە،  دەرکەوتەکانــی 
دەتوانــێ بزانــێ کــە دیــاردەکان چــۆن خــۆ دەنوێنن، 
ئــەو دەالقــە و فۆرمــە وەک ئێپیســتمەش بەرهەمهێنــی 
کۆگشــتییەکی ئەندێشــەی کۆمەاڵیەتی، فەلسەفی، 
)هالینــگ  بــوو  جۆراوجــۆر  زانســتی  و  سیاســی 

دیــل،٥٥-٧٤،١٣٨٧(. 
لە ســەردەمی مۆدێرندا عەقڵخوازی، باوەڕمەندی 
بــە عەقڵــی مرۆڤــەکان و عەقــڵ تــەوەری وەک 
دەالقــە و بنەمــا بــوو بــە فۆرمێــک کــە لەســەر 
ــی  ــەو، ئەندێشــە جۆراوجۆرەکان بناغــە و بنەمــای ئ
سیاســی  ئابــووری،  فەلســەفی،  کۆمەاڵیەتــی، 
واتــە  دەرکەوتــن،  حکوومەتــی  فۆرمگەلێکــی  و 
ســەردەمی  ئێپیســتمەی  وەک  ســۆبژێکتیڤیزم 
دەرکەوتنــی  بــۆ  بنەمایــەک  بــە  بــوو  مۆدێــرن، 
ئەندێشــە و تیورگەلێکــی جیــاواز، ئــەوە لەکاتێکدایە 
کــە بــە پێچەوانــەی مۆدێرنیتــە، ســەردەمی پێــش 
مۆدێــرن خاوەنــی ئێپیســتمەیەکی ئۆبژیکتیــڤ بــووە 
و لەســەر بنەمــای ئۆبژێکتڤیــزم وەک ئێپیســتمە 

زانســتەکان و فامــەکان ســەریان هەڵــدا.
و  ئێپیســتمە  گرینگایەتــی  نیشــاندانی  بــۆ 
مــرۆڤ  دوو  دەکــرێ  بــەڕۆژ،  ئێپیســتمەیەکی 
دەستنیشــان بکەیــن، یەکیــان خاوەنــی ئێپیســتمەی 
پێــش مۆدێــرن و ئــەوی تــر خاوەنــی ئێپیســتمەی 
پەرلەمانــی  هەڵبژاردنێکــی  ئەگــەر  مۆدێرنــە، 
ــەو  ــەردەم ئ ــە ب ــرن بخەین وەک دیاردەیەکــی مۆدێ
دوو مرۆڤــە، مرۆڤێکــی کــە خاوەنــی ئێپیســتمەی 
پێــش مۆدێرنــە، بەهیــچ شــێوەیەک ناتوانــێ هیــچ 
فامێکی نوێ، دروست و کارامەی لە هەڵبژاردن 
هەبێــت، چــوون ئــەو بنەمــا مەعریفییانــەی کــە 
لەنــاو  ڕامیــاری  هەڵبژاردنێکــی  بەرهەمهێنــی 
کۆمەڵــگا دیموکراتیکەکانــن، بەهیــچ شــێوەیەک 
و  نییــە  لەگەڵیانــدا  ناســیاوی  مرۆڤــە  ئــەو 

ــەی  ــەو مرۆڤ ــەوە، ئ ــاوە، بەپێچەوان ــان نەژی لەگەڵی
)مۆدێــرن  مۆدێرنەیــە  ژیانــی  بەرهەمــی  کــە 
نــەک لەمانــا ڕواڵەتییەکەیــدا، بەڵکــە لــە مانــا 
خــۆی  کــە  ئــەوەی  بەهــۆی  زەینییەکەیــدا( 
کــە  مەعریفییانەیــە  بنەمــا  ئــەو  بەرهەمهێنــی 
لەســەر بنەمــای ئــەو، هەڵبــژاردن بەرهــەم هاتــووە، 
فامێکــی ورد، کــۆک و ناســیاوێکی گونجــاوی 

لەگــەڵ هەڵبژارادنــدا هەیــە.
بەکورتی دەشێ بگوترێ، ئەوە فۆرم و بنەمای 
مرۆڤــەکان  دەکات  دیــاری  کــە  ئێپیســتمەیە 
مۆدێرنــن، یــان نەریتیــن؟ هەروەهــا بــۆ مۆدێــرن 
ــی ئێپیســتمەیەکی  ــوون، پێویســتە مــرۆڤ خاوەن ب
ــت، ســۆبژێکتیڤیزم وەک ئێپیســتمە و  ــرن بێ مۆدێ
بنەمــای مەعریفــی مۆدێرنیتــه بــە مانــای عەقــڵ 
تــەوەری، مــرۆڤ تــەوەری و بــاوەڕ بــە خۆبنیادنــەر 
و ســەربەخۆ بوونــی مــرۆڤ لــە خۆبەرهەمهێنــان، 
ئــەو فــۆرم و  خۆپێناســە کردنــە کــە لەغیابــی 
ــی فۆرمــە  ــدە خاوەن ــەکان هەرچەن ــە، مرۆڤ بنەمای
ڕواڵەتییەکانــی مۆدێرنیــش بــن، هێشــا نامۆدێرنــن.

ئانتۆلۆژی مۆدێرنیته:
یەکــەم پرســیار بــۆ شــرۆڤەی مۆدێرنیتــە ئەوەیــە 
کــە مۆدێرنیتــە چییــە؟ واتــە پرســیار لــە چــی 
بوونــی مۆدێرنیتــه. گەوهــەری مۆدێرنیتــه لــەو 
بــە  دروشــمەی )کانــت( ڕا دەردەکەوێــت )ئــازا 
لــە بەکارهێنانــی فامــی خــۆت(، واتــە مۆدێرنیتــه 
ســەرەتایەک بــوو کــە مــرۆڤ هێــز و جەســارەتی 
گرنگــی  کــرد،  پەیــدا  بیرکردنــەوەی  ســەربەخۆ 
بــاس لــە ئانتۆلــۆژی مۆدێرنیتــه لەوەدایــە کــە 
وجــوودی  کاکڵــی  دەرخســتنی  لــە  بــەر  ناشــێ 
و  ئۆبژێکتیڤــەکان  لەدیــاردە  بــاس  مۆدێرنیتــه 

بکرێــت. ڕواڵەتییەکانــی  فۆرمــە 
کــە  لــەوەی  بــەر  مۆدێرنیتــه  ڕاســتییەکەی 
ئابــووری،  حکوومــی،  سیاســی،  فۆرمێکــی 
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فۆرمێکــی  بێــت،  کولتــووری  و  کۆمەاڵیەتــی 
شــێوازی  و  فیکــر  ســەرەتا  واتــە  ســۆبژێکتیڤە، 
بیرکردنــەوە و ڕوانینــی کــۆن و نەریتــی دەبێتــە 
فۆرمێکــی ســواو، دەکەوێتــە بــەر ڕەخنــە و وەال 
دەنرێــت و فۆرمێکــی تــری ئەندێشــە و شــێوازێکی 
تــری ڕوانیــن دەبێتــە جێگــرەوەی، ئەوجــا لەســەر 
ــە،  ــە نوێی ــەو ئەندێشــە و شــێوازە ڕوانین بنەمــای ئ
فۆڕماســیۆنە ڕواڵەتییەکانــی جیــاواز لــە فۆرمــە 
کــۆن و کالســیکەکان بەرهــەم دێــن، بــۆ وێنــە 
گۆڕانــی ڕوانگــە و شــێوازی ڕوانیــن بــۆ مــرۆڤ 
ئەندێشــەیی  و  مانایــی  فۆرماســیونی  لــە  کــە 
کالســیک و کۆندا بوونێکی ئۆبژە، ســترۆکتورال 
بوونێکــی  بــۆ  دەکــرا  پێناســە  گوێڕایــەڵ  و 
ســەربەخۆ، خۆبنیادنــەر و جێــگای متمانــە، لــە 
ئاســتی سیاســیدا شــێوازی حکوومەتــی دەســەاڵت 
حکوومەتــی  شــێوازی  بــۆ  گــۆڕی  ڕەهــای 
و  کــۆن  ســەردەمی  لــە  واتــە  دیموکراتیــک، 
کۆمەڵــگای نەریتیــدا ئەندێشــەی ملکەچبــوون، 
گوێڕایــەڵ بــوون و کەرەســتە فەرزکردنــی مــرۆڤ 
بــۆ خزمــەت بــە ئاییــن بەرهەمهێنــی کولتوورێکــی 
سیاســی بــوو کــە لەســەر بنەمــای ئــەو کولتــوورە، 
دامــەزرا  تاکدەســەاڵتی  حکوومەتــی  سیســتمی 
کــە کەســێک وەک حاکمــی موتڵــەق چارەنــووس 
دەکــرد.  دیــاری  مرۆڤــی  نەمانــی  و  مــان  و 
گۆڕانــی ئــەو شــێوازە ڕوانینــە بــۆ مــرۆڤ لــە 
بــۆ  ئۆبــژە  ملکەچــی،  گوێڕایەڵــی،  بوونێکــی 
بوونێکــی عاقڵــی، جێــگای متمانــەی، ســەربەخۆ، 
بەرهەمیهێنــی  خۆبنیادنــەر  و  خۆپێناســەکەر 
ئــەو  بــوو،  شــێوازی دیموکراتیکــی حکوومــەت 
ســەردەمی  لــە  ڕۆژئــاوا  لــە  هزرییــە  ئاڵوگــۆڕە 

پەیــدا کــرد. ڕۆشــەنگەری ڕا هەژموونــی 
ڕاســتییەکەی ڕۆشەنگەری سەرەتای هەژموونی 
خوێندنــەوە و ڕوانگەیەکــی مۆدێــرن لــە تــاک و 
بەســتێنەکانی  کــە  ســەرەتایەک  کۆمەڵگایــە، 

هــزری و مەعریفــی بــۆ بــە پێناســەکردنی مــرۆڤ 
هەرجــۆرە  کاکڵــی  و  بنەڕەتــی  هــۆکاری  وەک 
ئاڵوگــۆڕی لــە خــود، جیهــان و فۆڕماســیۆنەکان 
ڕۆشــەنگەری  دەرکەوتنــی  بــە  واتــە  ڕەخســاند، 
وەک چاخێکــی هــزری نــوێ هەمــوو ئــەو توخمانــە 
دەرکەوتــن کــە بیرمەنــدان و ڕووناکبیــران بەکەڵــک 
لــە مــرۆڤ  لــەوان، توانیــان وێنایــەک  وەرگرتــن 
ــازبکەن  ــگا س وەک خودێکــی ســەربەخۆ و کۆمەڵ
مرۆڤــدا،  پــەرەی  و  بەرژەوەنــدی  لەخزمــەت 
بەکورتــی مۆدێرنیتــه ســەرەتا و دەروازەیــەک بــوو 
ــەوڕا مــرۆڤ وەک بوونێکــی )بچــووک(  کــە ل
هەنــگاوی  پێگەییــو  و  گــەورە  بوونێکــی  بــەرەو 
دوو  ڕەوتــەدا  لــەو   .)١٩٩٢ )هــال،٦٢-٧٠،  نــا 
دەرکەوتــن: بنەڕەتــی مۆدێرنیتــه  تایبەتمەنــدی 

مرۆڤێکــی  مانــای  بــە  زەینییــەت:  یەکــەم-   
ئەزموونگەلێکــی  کەڵەکەبوونــی  بەهــۆی  کــە 
مێژوویــی بــە ســەربەخۆیی لــە بەرانبــەر سروشــت، 
خاوەنــی  و  گەیشــتووە  دەوڵــەت  و  کۆمەڵــگا 

خۆبنیادنەرییــە. دەســەاڵتی 
بەفەرمــی  مانــای  بــە  گشــتێتی:  دووەم-   
ناســینی زەینییەتــەکان، واتــە ســۆبژە ســەربەخۆکان 
یەکتریــان  ئینتێرســۆبژێکتیڤەدا  لەپێوەندییەکــی 
ســۆبژەکان  بەرابــەری  واتــە  ناســی،  بەفەرمــی 

.)١٣٨٢  ،١٥-١٨ )وحــدت، 
بەکورتــی دەشــێ هــەر ئــەو جــۆرەی ئالێــن تۆرێــن 
ســۆبژێکتڤیتە  و  ڕاســیونالیزم  بــە  مۆدێرنیتــە 
بگوتــرێ  )باربیــە،١٥،١٣٨٢(،  دەکات  پێناســە 
کــە ئانتۆلــۆژی مۆدێرنیتــه )ســوژەیە(، بوونێکــی 
ــڵ و  ــە هــاوکاری عەق ــەر ب ســەربەخۆی خۆبنیادن

فامــی ســەربەخۆ.

بەستێنەکانی دەرکەوتنی مۆدێرنیته:
خــاوەن ڕایــان بــاس لــە چــوار بەســتێن دەکــەن 
ئــەوەی  هــۆی  بــە  مۆدێرنیتــه  دەرکەوتنــی  بــۆ 
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کــە مۆدێرنیتــه پرۆســەیەک بــوو کــە بەدرێژایــی 
چەنــد ســەدە فۆرمــی گرتــووە.

١- ڕێنیســانس: بەرهەمهێنــی ئاڵوگۆڕگەلێکــی 
هــزری، کولتــووری و هونــەری بــوو کــە لەدرێــژەدا 
شــەڕی  کۆتایــی  کەوتــەوە،  لــێ  ئۆمانیســمی 
کریســتانییەکان لەگەڵ موســڵمانان و گەڕانەوەی 
ســەرباز و شــەڕکەرەکان لــە بەرەکانــی شــەڕ و 
ئاڵوگۆڕییەکانــی  و  پێشــکەوت  گێڕانــەوەی 
جیهانی دەرەوەی ئەوروپا کە بە هۆی هەژموونی 
دەســەاڵتی ئایینــی وەک زیندانێــک وابــوو، بوو بە 
هــۆی ئــەوەی کــە بازرگانــی پەرەبســتێنیت و بــەو 
ــەوە،  ــا کرای ــراوی ئەوروپ ــی داخ ــێوەیە دەرگاکان ش
لەالیەکــی تــر هەوڵــی ســەرلەنوێ خوێندنــەوە و 
ــی  دەرخســتنەوەی نووســراوەکانی ســەردەمی یۆنان
بەســتێنەکانی  شــێوەیە  بــەو  درا،  ڕۆم  و  کــۆن 
ســەرهەڵدانی ئۆمانیــزم و گەڕانــەوەی مــرۆڤ بــۆ 
ــر و ئەندێشــەکانی ڕەخســاند، ســەرەتا  ــدی بی ناوەن
بــوو  ڕێنیســانس  دەســتپێکی  ناوەنــدی  ئیتاڵیــا 

 .)Schnabel-Schüle،2017،298-310(
بەرهەمهێنــی  کــە  ئایینــی:  ڕیفۆرمــی   -٢
پلۆرالیزمی ئایینی، پاشەکشە بە فۆندامێنتالیزمی 
کاتۆلیکــی بــوو، لــە خۆگــری ســێ خاڵــی بنەڕەتــی 

ــە: ــە کــە بریتیــن ل و بنچینەیی
ئەلف- کتێبی پیرۆز )ئینجیل( تەنیا سەرچاوەی 
ڕاهێنانــی ئیماندارانــە و هیــچ پێویســتییەک بــە 
وەحــی، تەفســیر و خوێندنــەوەی تایبەتــی کڵێســا 

نییــە.
ــە  ــاش مــەرگ و ل ــداران لەپ ب- ڕزگاری ئیمان
ــر، تەنیــا لەڕیــگای لوتــف و کەرەمــی  جیهانــی ت
خــواوە مســۆگەر دەبێــت، نــەک کردەوەکانی ئێمە.
پ- هەمــوو ئیمانــداران خــاوەن پلــەی کەشیشــن 
و  بخوێننــەوە  پیــرۆز  کتێبــی  هەیــە  بۆیــان  و 

بکەنــەوە. تەفســیری 
ڕاســتییەکەی ئــەو ســێ خاڵــە چەنــد لێکەوتــەی 

گرینگــی هەبــوو: یەکــەم ئــەوەی کــە دەســتی 
دەســەاڵتی  گــەورەی  ناوەنــدی  وەک  کڵێســای 
ــێنەر کــورت کــردەوە.  ــووری چەوس سیاســی و ئاب
تێکۆشــان  و  کار  بیانــووی  کــە  ئــەوەی  دووەم 
پــەرەی  و  خڕکردنــەوە  داهــات  و  ســامان  بــۆ 
ــواری  ــەوەی کــە ب ــێیەم ئ ــووری ڕەخســاند و س ئاب
ــە دەقــی پیــرۆز ڕەخســاند  تەفســیرگەلی جیــاواز ل

.)Weinzierl،1999،147-215(
عەقاڵنییــەت:  چاخــی  و  ڕۆشــەنگەری   -٣
ــە  بەرهەمهێنــی شۆڕشــی زانســتی و پاشەکشــە ب
خورافاتــی ئایینــی بــوو، چەمکــی ڕۆشــەنگەری 
دەگەڕێتــەوە،  زایینــی   ١٧٠٠ ســەرەتاکانی  بــۆ 
کۆششــێکی هزری کە هەوڵی دا بە تێڕامانێکی 
لۆژیکــی بەربەســتە زەینییەکانــی پێشــکەوت و 
گەشــە لەناو بەرێت و بوار بۆ گەشــە و وەرگرتنی 
زانســتی تــازە بڕەخســێت، یەکێــک لەگرینگتریــن 
و ســەرەکیترین تایبەتمەندییەکانــی ڕۆشــەنگەری 
بەڵگاندنــە وەک دیاردەیەکــی گشــتگیری نــوێ 
کــە بەکەڵــک وەرگرتــن لــەو، هــەوڵ دەدرێــت خــۆ 
لــە بۆچــوون و دیــاردە خورافــی و ئایدیۆلــۆژی 
نەریــت  بەربەرەکانــی  هەروەهــا  نەریتییــەکان، 
 André( بپارێزرێــت  عورفییــەکان  یاســا  و 

.)Alt،2001،102-112
بەرهەمهێنــی  کــە  پیشــەیی:  شۆڕشــی   -٤
پێشــکەوتنی ئابــووری و ژیانــی تەکنۆلۆژیکــی 

بــوو.

مۆدێرنیتەی سیاسی:
بــێ گومــان مۆدێرنیتــە لقوپۆپــی زۆری لــێ 
بووەتــەوە، واتــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی جیــاوازی 
ئابــووری،  سیاســی،  کۆمەاڵیەتــی،  ژیانــی 
کولتــووری و... تــاد نــوێ کردووەتــەوە )دیــارە 
مەبەســت لــە نوێبوونــەوە، دابــڕان لە چاخی نەریتی 
و بەخۆگرتنــی تایبەمەندییەکانــی مۆدێرنیتەیــە(، 
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یەکێــک لــەو ڕەهەندانــە، ڕەهەنــدی سیاســییە، 
واتــە مۆدێرنیتــە سیاسەتیشــی گرتــەوە، بەهــۆی 
گرینگایەتــی تــاک، ئازادی تــاک، ئاوەزخوازی، 
ڕێژەیــی خــوازی و خودموختــار بوونــی تــاک لــە 
لــە ئەندێشــەی پرۆتیســتانیزم،  بەرانبــەر ئایینــدا 
بنەمــای  پرۆتیســتانیزم  کــە  بگوتــرێ  دەشــێ 

.)Ernst،1997،29-58( بــوو  مۆدێرنیتــە 
ــە ئاســتی سیاســیدا   ئەگەرچــی پرۆتیســتانیزم ل
پشــتیوانی لە دەســەاڵتی کۆنســێرڤات و موتڵەقەی 
پرۆس کرد، بەاڵم لەدرێژەی بزاڤی پرۆتیستانیزمدا 
کالڤێــن بــە بەرهەمهێنانــی کالڤێنیــزم کــە لــەودا 
تــاک، تــەوەر و ناوەنــدی ســەرەکی بوو، لە حەوزەی 
سیاســەتدا مافــی بەرگــری و بەربەرەکانــی دژ بــە 
دەســەاڵتی پاوانخــوازی بــۆ تــاک و کۆمەڵــگا بــە 
فەرمــی ناســی و بــەو شــێوەیە بنەمایەکــی تــری 
دەوڵەتــی مۆدیڕنــی تیوریــزە کــرد، واتــە لەپــاش 
پلۆرالیــزم کــە لــە پرۆتیســتانیزمدا تیوریــزە کرابــوو، 
لــە کالڤێنیزمــدا تاکخــوازی و تاکتــەوەری، وەک 
بنەمایەکــی تــری مۆدێرنیتــەی سیاســی و دەوڵەتی 
مۆدێــرن تیوریــزە کــرا. دەرکەوتنــی پرۆتیســتانیزم و 
ــەن دەســەاڵتەکانی  ــەو لەالی ــە فەرمــی ناســینی ئ ب
ئەڵمانیــا ســەرەتای  و  ئەورووپــی وەک فەڕانســا 
بەدیهاتنــی ســنووربەندییەک لەنێــوان کاتۆلیــک 
و پرۆتیســتاندا بــوو کــە ســەرچاوەکەیان ئایینــی 
کریســتانی بــوو کــە لەدرێــژەدا بــوو بەهــۆی بــەدی 
هاتنــی جیایــی نێــوان ئاییــن و دەوڵــەت، هەرچەنــدە 
دەوڵەتــی  ســەرچاوەی  ڕاســتەوخۆ  پرۆتیســتانیزم 
تاکتــەوەری،  بەهــۆی  بــەاڵم  نەبــوو،  مۆدێــرن 
بەفەرمــی  و  تــاک  خودموختــاری  شــەرعییەتی 
ناســینی جیــاوازی ڕوانگــە، گێڕانــەوە و خوێندنــەوە 
نــوێ  سیاســی  شۆڕشــەکانی  بنەمــای  وەک 
پێناســە دەکرێــت، بەجــۆرێ کــە لویــی دۆبۆنــال 
لەگــەڵ  کالڤێنیــزم  کــە  باوەڕەیــە  ئــەو  لەســەر 
بــوو،  گونجاوتــر  دیموکراتیکــەکان  ڕژێمــە 

بــوو  بــاوەڕە  ئــەو  هەروەهــا مۆنتســکیوش لەســەر 
کــە کالڤێنیــزم لەگــەڵ دیموکراســی گونجاوتــرە 
ــرێ  ــە دەشــێ بگوت ــان،٧٧-٩١(، وات ــە، هەم )باربی
درێــژەی  و  بەرهــەم  سیاســی  مۆدێرنیتــەی  کــە 
ــە بەســتێنی سیاســیدا، بەجــۆرێ  ــوو ل ــە ب مۆدێرنیت
کــە لەســەر بناغــە و بنەمــای، تاکتــەوەری، ئازادی 
تــاک، جیــاوازی ڕوانگــە و باوەڕگەلــی تاکــی 
ســەربەخۆی خۆبنیادنــەر دەســەاڵتێک دامــەزرا بــۆ 
پارێــزگاری کــردن لــەو دیاردانــە کــە تــاک لــە 

ناوەڕاســتی ئــەوان وەســتابوو.


