بیرمەنــدی ســلۆڤینی (ســاڤۆی ژیــژەک)
لــەم کتێبــە «ڕامانێــک لــە شــەش
ڕەهەندەکــەی توندوتیــژی» هــەوڵ
دەدات وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بداتــەوە
کــە ئایــا پەرەســەندن و بەرەوپێشــچوونی
ســەرمایەداری و شارســتانێتی ،هۆکارێکــە
بــۆ بەرزبوونــەوەی ئاســتی توندوتیــژی؟
یاخــود نەخێــر بەپێچەوانــەوە ئــەو
و

پەرەســەندن

بەرەوپێشــچوونە

ســنوورێکی بــۆ توندوتیــژی دانــاوە؟
ئایــا توندتیــژی وەک ئایدیایــەک
دەتوانێــت هاوشــانی ســادەییەکەی
خــۆی بێــت؟ ئایــا لەمــڕۆدا پەرچەکــرداری
بەرامبــەر توندوتیــژی لــە بیرکردنــەوەدا
کورتدەبێتــەوە؟ ئــەوەش لــە ڕێگــەی
فرتوفێڵەکانــی سیســتەمە تۆتالیتاریســتە
خوێناوییەکانــەوە ،کaە لــە ســەدەی
ڕابــردوودا بااڵدەســت بــوون ،هەروەهــا
بەراوردکردنــی ئــەو توندوتیژییــەی بــە
پیــرۆز ناودەبرێــت ،هــاوکات لەگــەڵ
دانانــی ئەجێندایەکــی نــوێ کــە
ڕێگــەی منوونەیــی بــۆ بیرکردنــەوە لــە
توندوتیــژی و گەیشــن بــە چارەســەری
ئــەو کێشــانەی دەیانخوڵقێنێــت ،ئەویــش
لــە ڕێگــەی مشــتومڕی کولتووریــی

ڕامانێک لە شەش
ڕەهەندەکەی توندوتیژی

هــەر توندوتیژییــەک کــە بەرهەمــی
جیهانگیــری

و

ســەرمایەداری

و

فەندەمێنتاڵیــزم و زمــان بێــت.
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کتێبەکــەی ســارتەر «بــوون و نەبــوون» هەڵگــری خودێکــی
ئۆنتۆلۆژیــی فینۆمینۆلۆژییــە .جگــە لــەوەش ئــەو باکگراونــدە
تیۆرییەیــە کــە ڕەقتــی بوونگەرایــی لێــوە هاتۆتــەدەر .ئــەم کتێبــەی
ســارتەر شــوێنپێ هەڵگــری بەرهەمەکانــی هۆرسێڵــە ،لــەو دەمــەی
هەموومــان ئــەوە دەبینیــن کــە ڕەنگدانــەوەی کاریگەربوونــە بــە
کارەکانــی هایدیگــەر ،بەتایبــەت (بــوون و کات) و (میتافیزیکیــا
چییــە؟» .پەیوەندیــی نێــوان بــوون و نەبــوون دەبێتــە ئــەو هێڵــە
بەســتەرەی ســارتەر بەکاریدەهێنێــت بــۆ وەســفکردنی واقیعــی
مرۆیــی (دازایــن بــە مانــا هایدیگەرییەکــەی) .مــرۆڤ ئــەو بوونەیــە
کــە لــە ڕێگەیــەوە «نەبــوون دێتــە نــاو شــتەکانەوە» .ئــەم نەبوونــە
کــە مــرۆڤ لــە خــودی خــۆی جیادەکاتــەوە ،هۆشــیاریی تایبــەت بــە
خۆیەتــی ،هۆشــیارییە درکپێنەکراوەکەیــە.
بــوون و نەبــوون لــە ڕوانگــەی لۆژیکییــەوە نەفیــی یەکــرن ،بــوون
ناتوانێــت جگــە لــە بــوون هیچــی دیکــە بەرهەمبهێنێــت ،بــەاڵم لــە
گۆشــەنیگای ئۆنتۆلۆژییــەوە بابەتەکــە جیــاوازە .مــرۆڤ بەوپێیــەی
پرســیار دەربــارەی بــوون دەکات ،هــاوکات دەشــتوانێت گوزارشــت
لــە ژینگەکــەی دەوروبــەری بــکات و لێــی تێبــگات وەک توانســتێکی
ڕووت و ســادە و ســاکار ،کــە دەشــیا بوونــی نەبووایــە .مانــای
پرســیاری میتافیزیکــی ئەمەیــە :بۆچــی لەبــری «هیــچ شــتێک»،
«شــتێک» هەیــە؟
نووســەر لــەم کتێبــەدا دەربــاری ئەنارشــیزمی ســارتەر دەڵێــت:
«ســارتەر لــە کتێبــی بــوون و نەبوونــدا ،وەک لــە میانــەی
ڕەتکردنــەوەی ســوبێکتی کۆمەاڵیەتییــەوە دەریدەخــات ،هــەر
لــە ســنوورەکانی گۆشــەی یەکەمــدا دەمێنێتــەوە ،تــا دواتــر و
لــە ســەرەتای نووســینەکانیدا دەربــارەی ئیتیــک دەســتبەرداری
دەبێــت و بــۆ جێهێشــتنی ئایدیــای هاوتایــی دەســتبەرداری نابێــت،
بەڵکــو لەبەرئــەوە دەســتبەرداری دەبێــت هەتاوەکــو بپەڕێتــەوە
بــۆ گۆشــەی دووەم ،کــە زۆر بــە ســادەیی ڕێگەمــان پێــدەدات ل
ئاڕاســتەیەکی ئەنارشیســتیدا پۆلێنــی بکەیــن .ئەمــەش لــە ڕوانگــەی
ئێمــەدا لــە گرنگــی و بایەخــی هــزری ســارتەرمان بــۆ کەمدەکاتــەوە
لــە پاڵپشــتیکردنی ڕەهەنــدە کۆمەاڵیەتییەکــەی فەلســەفەکەی
خــۆی و بەتایبــەت لــە قۆناغــی یەکەمیــدا».
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ئەنارشیزمی سیاسی لە
فەلسەفەی سارتەردا

لــەم کتێبــە نوێیــەدا زانــای ئەنرتۆپۆلۆژیســت (ئیامنوێــل تــۆد)
پرســیارەکانی لەســەر ئــەو ڕووداوانــە چردەکاتــەوە کــە بــەدوای
ڕووداوەکانــی (11ی جانیوەریــی )2015دا هاتــن .بــە بۆچوونــی
نووســەر ئــەو دەســتەواژەیەی لــە خۆپیشــاندانەکاندا بەرزکرابــووەوە
و نوورسابــوو «منیــش چارلیــم» ،گوزارشــت نییــە لــە ویســتی
جەمــاوەر بەرامبــەر شــەپۆلی ئیســامییەکان ،بەڵکــو گوزارشــتێکی
بەهێــزە لــەوەی کــە دەتوانیــن بــە ویژدانێکــی هەڵــە ناویبەریــن،
واتــە ویژدانــی نالێبــوردەی ئایینــی ،کــە دەکەوێتــە پێــش ســوبێکتی
ڕووداوەکانــەوە و لــە داهاتووشــدا بەســەریەوە دەمێنێتــەوە.
بــە گشــتی کتێبەکــە لەســەر پێنــج خاڵــی ســەرەکی ڕادەوەســتێت:
 .1پاشەکشــەی کاریگەریــی کاتۆلیکیــزم و ئاوێزانبوونــی فەڕەنســا
لــە دینامیکییەتێکــدا کــە بــە «بێباوەڕیــی گشــتی» ناودەبرێــت.2 .
ئــەم الوازیــی و دەستەوەســتانییە لەئاســت خوڵقاندنــی حاڵەتــی
ترســی تونــد الی دانیشــتوان ،پاڵنەرێــک بــووە هەتاوەکــو بــەدوای
دوژمنێکــی نوێــدا بگەڕێــن و بیکەنــە ســەرچاوەی تــرس و فۆبیــای
خۆیــان ،ئیســام و موســوڵامنەکانیش ،بەوپێیــەی کەمینەیەکــن
ناتوانــن بەرگــری لەخۆیــان بکــەن لەبــەردەم هەژموونــی گوزارشــتە
ئایینییەکانــی دیکــەدا .3 .ئــەوەی لــە جانیوەریــی 2015دا بــە زەینــی
خۆپیشــاندەراندا هــات ،ســئکۆالریزمێکی تەقلیدیــی نییــە کــە
بینیومانــە ،بەڵکــو ئــەو گۆڕانکارییانەیــە کــە بەســەر ئــەو هێزانــەدا
هاتــووە کــە پێشــر بەرگرییــان لــە کڵێســای کاتۆلیکــی دەکــرد.4 .
ڕاســتە وەک نووســەر دەڵێــت تیمەکــەی چارلــی ئیبــدۆ ئایینــدار
نیــن (ئەگەرچــی تاڕادەیــەک کاریگــەرن بــە کولتــووری کاتۆلیکــی)
و دژ بــە ئیســامن و بەرگریــی لــە جــۆرە نایەکســانییەک دەکــەن؛
بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا پەالماردانــی ئــەو ڕۆژنامەیــە و
خۆپیشــاندانی پەرچەکرداریــی لەبەرامبــەردا ،ڕەنگــە نیگەرانــی و
دڕدۆنگــی الی کەمینەکانــی دیکــە دروســتبکات .5 .چینــی سیاســی
(و خــودی ســەرۆکی فەڕەنســا فرانســوا هۆاڵنــد) ،بخوازێــت یــان نــا
پێــی هەڵخلیســکاوە بۆنــاو بــەرەی نیشــتیامنی لــە بەرگریکردنیــدا لــە
نایەکســانییەکان.

چارلی کێیە؟
سۆسیۆلۆژیای قەیرانی ئایینی
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ئــەم کتێبــە لــە پێنــج بــەش پێکدێــت :نووســەر (بێرنــارد ئەندریــو)
لــە بەشــی یەکەمــدا بــاس لــە ناواخنــی فەلســەفەی نایــرۆس و
کۆنتێکســتە مێژووییەکــەی دەکات کــە تێیــدا دەرکەوتــووە ،لەگــەڵ
گرنگرتیــن ئــەو قۆناغانــەی ئــەم لقــە زانســتییە پێیــدا تێپەڕیــوە.
نووســەر بەشــی دووەمــی تەرخانکــردووە بــۆ قســەکردن لەســەر
خواســتەکانی پەراوێزخســن و ســادەگەرایی و یەکبوونگــەرای؛ کــە
نکۆڵــی لــە بوونــی حاڵەتــە سایکۆســییەکان دەکات و ڕەخنــە لــە
ئایدیــا دوالیســتییەکان دەکات :وەک عەقــڵ و جەســتە ،هەروەهــا
دیقــەت خستنەســەر مێشــک ،کــە دواتــر بــووە بابەتــی ســەرەکیی
زانســتە نایرۆســییەکان و هەمــوو وەزیفــەکان بــۆی دەگەڕێنــەوە.
لــە بەشــی ســێیەمدا توێــژەر هەوڵــی چارەســەرکردنی کێشــەی
خــەون و خەوتــن دەدات ،ئــەوەش بــە نیشــاندانی تێزەکانــی
دەروونشــیکاری و بایۆلۆژیــا و ئەلیکرتۆنایرۆســی ،ئەمــە جگــە
لــە فەلســەفەی نایــرۆس .هەروەهــا نووســەر لــە بەشــی چوارەمــدا
بــاس لــە خواســتی لێکنیزبوونــەوە و نایرۆســیزمی کۆمپیوتەریــی
دەکات؛ بەجۆرێــک کــە نووســەر لەســەر هــەردوو جۆرەکــەی تــۆڕی
دەماریــی ڕادەوەســتێت (وێنەیــی و حەقیقــی) ،ئەمــە جگــە لــە تۆڕە
چینــدار و فرەچینــەکان .لــە کۆتــا بەشــی کتێبەکەشــدا شــیامنەی
دامەزراندنــی فەلســەفەیەکی جەستەیی-مێشــکیی دەکات.
نووســەر کاتێــک دێتــە ســەر ناســنادنی کتێبەکــەی بــاس لــەوە
دەکات ئامانجــی کــە کتێبەکــەی بەشــدارییەکە لــە ئامادەســازیی
مەرجــە پێویســتەکان بــۆ ئەنجامدانــی گفتوگۆیەکــی بەپێــز لەنێــوان
فەلســەفە و زانســتە نایرۆســییەکاندا ،ئــەوەش بــە دەســتپێک لــە
لێکۆڵینەوەیەکــی ڕەخنەیــی چەمکــی فەلســەفەی دەمارییــەوە.

فەلسەفەی نایرۆس
گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )67 - 66ساڵی پانزەیەم

270
No.(67 - 66) April .2018

ئازادیــی ئایینــی لــە ئێســتادا گرنگییەکــی گــەورەی هەیــە؛ بەوپێیــەی
مافــی هەبوونــی شــوناس و پێکهێنانــی بیروبــاوەڕە تاکەســییەکان
و بانگەشــە بۆکردنیــان دەداتــە تاکــەکان .لــەم ســەردەمەدا
پێشــێلکردنی ئازادیــی ئایینــی و بیروبــاوەڕی بــە شــێوەیەکی
گــەورە هاتۆتــە ئــاراوە؛ بەڵکــو هەڕەشــەیە بۆســەر مافــە سیاســی و
شارســتانییەکان (وەک مافــی ژیــان و ڕادەربڕیــن) ،ئەمــە جگــە لــە
مافــە کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و کولتوورییەکانــی دیکــە ،هەروەهــا
جیاکاریــی لەســەر بنەمــای ئاییــن ،کاریگەریــی لەســەر پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییــەکان هەیــە ،چونکــە دەبێتــە مایــەی پەرتبــوون و
ســتەم و توندوتیــژی و تیــرۆر ،کــە هەمــوو ئەوانــەش هاوســەنگیی
کۆمەڵگــە الســەنگ دەکــەن.
ئازادیــی ئایینــی پەیوەســتە بــە عەقــڵ و فکــر و ئازادیــی ویســت
و هەڵبــژاردن و باوەڕپێهێنانــی تاکەکەســیی مــرۆڤ ،کــە لــە
چوارچێــوەی مــاددەی ()18ی جاڕنامــەی گەردوونیــی مافەکانــی
مرۆڤــدا دانــی پێدانـراوە .ئازادیــی ئایینــی نابێــت بــۆ کۆمەڵگەیــەک
هەبێــت و بــۆ کۆمەڵگەیەکــی دیکە نەبێــت؛ بەڵکو پێویســتە هەموو
کۆمەڵگــەکان بگرێتــەوە ،هەتاوەکــو جۆرێــک لــە پێکەوەژیــان و
برایەتــی بەرقــەرار بێــت ،ئــەو ئازادییــەش بەجۆرێــک بێــت کــە
پڕبێــت لــە جــۆرە ئازادییەکــی پۆزەتیــڤ ،هــاوکات ئازادیــی ئایینــی
مێژوویەکــی دووری دوورودرێــژی بڕیــوە هەتاوەکــو گەیشــتووە
بــەوەی ئێســتا پێیگەیشــتووە.
بــە مەبەســتی وردبوونــەوە لــەو چەمکــە و گــەڕان بــەدووی
ڕەهەندەکانیــدا ،نووســەر ئــەم کتێبــەی لــە قەبــارەی  368الپــەڕەی
گــەورەدا باڵوکردۆتــەوە ،کــە دابەشــیکردۆتە ســەر پێشــەکییەک و
شــەش بــەش ،جگــە لــە پاشــکۆیەک و ســەرچاوە گرنگــەکان کــە لــە
کتێبەکــەدا بەکارهێنــدراون.

ڕەگوڕیشە
سیاسییەکانی
ئازادیی ئایینی
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ئــەم کتێبــە لــە پێنــج بــەرگ و شــانزە بــەش پێکهاتــووە ،بەرگــی
یەکــەم بــە ناونیشــانی «نەریتەکانــی ســەرەتا و بنەچــەی جولەکــە و
مەســیحییەت» ،ئــەم بەشــە بــاس لــە میــری کــۆن دەکات .ئەمــەش
بــەو مانایــە دێــت کــە ســێ ئایینییــە یەکتاپەرســتییەکە دەگەڕێنــەوە
بــۆ یــەک ڕیشــە و ڕەچەڵــەک ،ئەویــش ڕیشــەیەکی میرسیــی کۆنــە
(میــری فیرعەونــی بــە مانــا دەقیقەکــەی) .نووســەر لــەم بارەیــەوە
دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆمەڵــە ســەرچاوەیەکی زۆر ،هەم بۆ تێکســتەکانی
پەیامنــی کــۆن ،یاخــود بــۆ نووســینەکانی زانایانــی پســپۆڕ لــە
کتێبــە پیرۆزەکانــدا .بەرگــی دووەمــی کتێبەکــە بــە ناونیشــانی
«فەرمایشــتە ڕاســتەقینەکانی مەســیح» ،لــە میانــەی بەراوردێکــی
ڕەوتــی کڵێســا لەگــەڵ دامەزرێنــەرە ســەرەتاییەکانیدا لەالیــەک،
بەتایبــەت هــەردوو قەشــە پۆڵــس و پەتــرۆس ،لەگــەڵ مــژدەدەرە
ســەرەتاییەکانی قــودس لــە الیەکــی دیکــە ،کــە هەڵنەســتاون بــە
باڵوکردنــەوەی ئامۆژگارییەکانــی مەســیح لــە هەرێمەکانــی ڕۆمانیــا.
بنەمــای ئــەم کێشــانە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ناکۆکییانــەی پەیوەســت
بــوون بــە جێنشــینێکی ڕاســتەقینەوە بــۆ مەســیح ،کــە ئایــا ئــەو
کەســە پرتۆســە یــان یەعقوبــی دادپــەروەرە .بەرگــی ســێیەمی
ئــەم کتێبــە دەمانگێڕێتــەوە بــۆ «دامەزراندنــی جیهانــی ئیســام».
بەرگــی چوارەمیــش ئــەم ناونیشــانەی هەڵگرتــووە« :ئەوروپــای
مەســیحی و وەاڵمێــک بــۆ ئیســام» .بەرگــی پێنجەمیــش بریتییــە لــە
«دوژمنایەتیــی بەردەوامــی نێوان ئیســام و مەســیحییەت» .نووســەر
پێــی وایــە ئــەو ملمالنــێ و ناکۆکییــەی ئێســتا لەنێــوان ئیســام و
خۆرئــاوادا هەیــە ڕیشــەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕابردوویەکــی دوور.

ئیسالم چی بۆ کردووین
تێگەیشتن لە بەشداریی ئیسالم لە
شارستانێتیی خۆرئاوادا

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )67 - 66ساڵی پانزەیەم

272
No.(67 - 66) April .2018

خامنــە توێــژەر (زینــە عەبــد ئیمتەشــەر) بــەم دواییانــە کتێبێکــی
باڵوکــردەوە بــە ناونیشــانی «فەلســەفەی سیاســی الی ترۆتســکی».
کتێبەکــە لــە چــوار بەشــی ســەرەکی پێکدێــت .توێــژەر بەشــی
یەکەمــی بــە ناونیشــانی «شــۆڕش و شۆڕشــی بــەردەوام»
تەرخانکــردووە بــۆ کۆمەڵێــک پرســی گرنــگ لــە ژیانــی ترۆتســکی،
هــەر لــە لەدایکبــوون وپێگەیشــتنییەوە تــا دەگات بــە بەشــداریی
سیاســی و دیــدار و بەرهــەم و چاالکییــە شۆڕشــگێڕیی و فکرییەکانی.
توێــژەر لێــرەوە دەچێتــە نــاو دەروازەی چەمکــی شۆڕشــی
بەردەوامــەوە .بەشــی دووەمیشــی تەرخانکــردووە بــۆ تیــۆری
دەوڵــەت لــە مارکســیزمی ترۆتســکیدا ،لەوێشــەوە ئــەو جیاوازییــە
بەدەردەخــات کــە لەنێــوان هەریەکــە لــە لینیــن و ترۆتســکیدا هەیە
ســەبارەت بــە دەوڵــەت ،کــە ڕاســتەوخۆ ئــەم تێڕوانینــە پەیوەســتە
بــە تێــز و تیــۆری هەردووکیــان بــۆ شــۆڕش؛ واتــە شــۆڕش لەنــاو
یــەک واڵتــدا و شۆڕشــی جیهانــی لــە گۆشــەنیگای ئــەم جیاوازییــە
تیۆرییــەوە ،کــە بــە زەروورەت ناکۆکییەکــی ئایدۆلۆژییــە لــە دوو
فۆڕمــی جیــاوازدا.
لــە بەشــی سێیەمیشــدا توێــژەر بــە تێروتەســەلییەکی تــەواوەوە
پرســی ئینتەرناســیۆناڵی هاوپشــتیی کرێــکاران دەخەتــە بەربــاس،
کــە تێیــدا مێــژووی ئینتەرناســیۆڵی ســیێ دەخاتــەڕوو ،کــە لــە
زۆربــەی واڵتانــی جیهانــدا کارا بــوو ،پاشــان لەســەر ئینتەرناســیۆناڵی
چــوار ڕادەوەســتێت ،کــە پڕۆگرامــی ڕاگــوزەر (کــە ترۆتســکی خــۆی
نووســیویەتی) ڕەنگڕێــژی کارەکانــی کردبــوو ،هەروەهــا لەبەرئەوەی
برۆنشــتاین هــەر بەتەنهــا پڕاکتیککارێــک و تیۆریزەکارێکــی
شۆڕشــی بــەردەوام نەبــوو ،بەڵکــو هەندێــک لــە کاتــی خــۆی بــۆ
چەنــد کارێکــی گرنــگ تەرخانکردبــوو دەربــارەی ژیــان و ژیانــی
ڕۆژانــەی ڕەنجــدەران و جوتیــارە هــەژارەکان و چینــی کرێــکاران.
بەشــی چوارەمــی کتێبەکــەش دەربــارەی بەشــدارییەکانی ترۆتســکی
دەدوێــت لــە بوارەکانــی کولتــوور و هونــەر و ئەدەبیــات و
پەیوەندییــان بــە فەلســەفەی سیاســیی ترۆتســکییەوە.

فەلسەفەی سیاسی الی

ترۆتسکی
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نــاوی تــهواوی کتێبــه «فهلســهفهی ســارتهر و خوێندنهوهیهکــی
نوێ»یــه ،کــه لــه ســاڵی  2002دا چــاپ بــووه .چاپــی یهکهمــی
ئـهم کتێبــه لــه الیـهن ناوهنــدی ڕۆشــنبیری کــورد لــه ئۆسـراڵیا بــاو
کراوهت ـهوه ،چاپــی دووههمــی لــه ســاڵی  2003لــه الی ـهن دهزگای
باڵوکردنــهوه و پهخشــی ســهردهمی ســلێامنی چــاپ کــراوه.
ئــهم کتێبــه  79الپهڕهیــه و بــه گشــتی لــه شــهش بهشــدا پۆلێــن
دهکرێــت:
نووســهر لــهم کتێبــهدا لێکۆلینهوهیهکــی ئاکادمیــک و نهرینێکــی
نوێــی لــه سیســتهمی فهلســهفهی ســارتهر پێشــکهش دهکات .لــه

قۆناغــی دووهمــدا سیســتهمه بوونخوازییهکــهی ســارتهر بــه
داکهوتــه بهســراوه و لــه ڕوانگــهی پهیوهندییهکانــی نێــوان
تاکهکانــی کۆمهڵــهوه ههوڵدانێــک بــۆ ڕوونکردنــهوهی واتــای
بههــا و ڕهوشــت لــه ســهر زهمینهیهکــی بوونخــوازی خــۆش
کــراوه .لــه قۆناغــی ســێیهمدا ،ســارتهر بــوون بــۆ –خــۆ لەنێــو
بەســتێنی مێژوییــدا دادهنێــت و پێیوهندییــه کۆمهاڵیهتییهکانــی
وهکــو تــاک دیاریــدهکات .بــۆ ئــهم مهبهســتهش ئۆنتۆلۆجییــه
بوونخوازییهک ـهی لــه مارکســیزمهوه نزیــک دهکات ـهوه و دهیهوێــت
بــه تێکهەڵکێشــکردنی ئــهم دووانــه لێکدانهوهیهکــی نــوێ بــۆ

پێشــهکیدا نووســهر ســهبارهت بــه گرنگیــی جیهانــی فهلســهفه
دهدوێــت و بــاس لــهو کهســان ه دهکات کــه هانــدهری بــوون
بــۆ ناســینی ئــهم جیهانــه .ههروههــا ئاماژهیەکــی ههمهکــی
دهربــارهی مــژاری بنهڕهتیــی کتێبەکــە دەکات کــه تێیایــدا
خوێندنهوهیهکــی نــوێ لــه سیســتهمی فهلســهفهی ســارتهر
ئاڕاســته کــراوه .پاشــان ژیاننامــهی ســارتهر بەگوێــرهی ســاڵه
گرینگهکانــی ژیانــی ئ ـهم بیریــاره هاتــووه کــه بــه گشــتی لێــرەدا
ههڵکهوتــه بنهڕهتییــهکان پۆلێــن کــراون ،وهکــو ســاڵی ئاشــنایی
لهگـهڵ بیریارانــی هاوچـهرخ ،ڕووداوه ڕامیــاری و کۆمهاڵیهتیـهکان،
کــۆی بهرههمهکانــی ســارتهر و ...هتــد .دهقــی ســهرهکی کتێبــی
فهلس ـهفهی ســارتهر لــه ح ـهوت ب ـهش پێکهاتــووه کــه بریتییــه لــه:
(بنــهڕهت و ســهرچاوهکانی بیــر و بــاوهڕی ســارتهر ،ئۆنتۆلۆجــی
و فینۆمنۆلۆجــی بوونخــوازی ،بــڕوای خــراپ و بــڕوای چــاک لــه
فهلســهفهی ســارتهر ،ڕاڤــهی مــن و کهســانی دیکــه ،ســارتهر و
فهلســهفهی ڕامیــاری ،ســارتهر و شــیکردنهوهی دهروونــی) و لــه
کۆتاییشــدا دیالۆگێکــی ســارتهر بــۆ ڕوونکردن ـهوه و ئاوهژووکردنــی
کێشــهی نێــوان دهروونشــیکار و دهرووننهخــۆش ئاڕاســته کــراوه.
بــه خوێندنــهوهی کتێبــی فهلســهفهی ســارتهر بــهم ئاکامــه
دهگهیــن کــه گهشهســهندنی بیــر و بــاوهڕی ســارتهر بــه ســهر
ســێ قۆناغــدا داب ـهش دهکرێــت .قۆناغــی یهکهمــی وابهســتەیە بــه
بۆچوونــه فهلســهفییهکانی نــاو پهڕتووکــی «بــوون و نهبــوون»،
توێژینهوهیهکــی ئۆنتۆلۆجییانــهی بوونــی مــرۆڤ و دامهزراندنــی
بونیــادی ئۆنتۆلۆجــی ئــهو بوونــه و خەســڵهتهکانیهتی .لــه

بــوون بــۆ خــۆ لەنێــو مێــژوودا بــکات.

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
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