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گرنگیــی فەلســەفەی ســەردەمی ڕۆشــنگەری

-Henri Thiry, Baron d›Holbach، 1723

شۆڕشێک لە عەقڵدا

لــە فەڕەنســا لــە ســااڵنی ناوەڕاســتی

 )1789نوێنەرانــی ماتریالیزمــی فەلســەفی و

کاتێــک لــە مــاوەی شۆڕشــی فەڕەنســادا

ســەدەی هەژدەیەمــدا لەالیــەن گروپێکــەوە

زانســتی نــوێ و مامتاتیکــزان بــوون ،بــەاڵم

تیغــی تیــژی ملپەڕێنــەکان (گیلۆتیــن

ئاشــکرا کـرا ،کــە بــە فەیلەســوف ناودەبـران.

فەیلەســوفانی وەک ( جیــن لیــرۆن داالمبێــر

 )Guillotineدەســتیکرد بــە ملپەڕانــدن

ئەمانــە لــەو جــۆرە فەیلەســوفە زانکۆییانــە

،1783-Jean le Rond d›Alembert، 1717

و ســەری شــاژنە (مــاری ئەنتوانێــت

نەبــوون ،کــە لــە (ســۆربۆن )Sorbonne

هەروەهــا کۆندورســە) بــە چاالکوانــی

 )Marie Antoinetteو ســەری ســەدان

وانەیــان دەگوتــەوە ،ژمارەیــەک رۆشــنبیری

ڕۆشــنگەری فەڕەنســا هەژمــار دەکــران.

ژن و پیــاوی پەڕانــد ،ئەمــە جگــە لــە

بیرمەنــد ،چاالکوانــی سیاســی لــە زانســت

لــەو کاتــەدا لــە ناوەڕاســتی ســەدەی

خانــەدان ،قەشــە ،راهیــب ،خــاوەن زەوییــە

یــان هونــەرەکان ،ڕۆژنامەنوســان و ئــەو

هەژدەیەمــدا ،دیــکارت و نیوتــن ،تەنیــا

فیوداڵــەکان ،بــە کورتــی ســەری هەمــوو

فەیلەســوفانە بــوون ،کــە لــە کافێــکان

نیشــانەکانی رابــوردووی پێشــکەوتنی خێـرای

ئــەو کەســانەی گومانــی دوژمنایەتــی

دادەنیشــن .ئەمانــە ئــەو کەســانە بــوون،

(ســەردەمی زانســت) بــوون ،کــە رێکخـراوی،

خەڵکیــان لێدەک ـرا و لــە ئەنجامــدا ســەری

ئەندێشــەکانی ڕۆشــنگەرییان بــە شــێوەیەک

هاوئاهەنگــی و ڕێکخســتنی رسوشــت،

رابەرانــی شۆڕشیشــی پــێ پەڕێنــدرا –

لێدەکــرد ،کــە خەڵــک پەســەندی بکــەن و

مــادی و مرۆیــی ئاشــکرا کــرد .شــەڕی

ئیــدی ســەردەمی ڕۆشــنگەری مردبــوو.

بەشــێوەیەکی بەرفــراوان لەنــاو وەرگرانــی

نێــوان کڵێســا و زانســتی نــوێ کۆتایــی

شۆڕشــی فەڕەنســا ســێیەم شۆڕشــی گــەورە

فەڕەنســادا باڵویــان دەکردنــەوە .لەنــاو

پێهاتبــوو .فەیلەســوفەکان لــە شــەڕی نێــوان

بــوو ،ئیلهامــی لــە فەلســەفەی ســەردەمی

ئــەم بەنــاو فەیلەســوفانەدا نارساوترینیــان

عەقڵگەرایــی و ئەزموونگەرایــی ،لــە شــەڕی

ڕۆشــنگەری وەرگرتبــوو .لــە فەڕەنســا

(ڤۆلتێــر  )1778-Voltaire، 1694بــوو ،کــە

نێــوان هیــوم لەگــەڵ دیــکارت بەشــدار

ئەندێشــە فەلســەفییەکانی ســەردەمی

شــاعیر ،شــانۆنووس ،مێژوونــووس و توێژەری

نەبــوون .لــە جیاتــی چوونــە نــاو مشــتومڕی

ڕۆشــنگەری بــۆ تەواوتریــن و ڕادیکاڵرتیــن

کۆمەاڵیەتــی بــوو ،بــە هــۆی بەرهەمــە

نێــوان عەقڵگەرایــی و ئەزموونگەرایــی،

شــێواز گەشــەیکرد.

تەنــز ئامێزەکەیــەوە بــە نــاوی (کاندیــد

ئەمانــە لەنێــوان ئــەو دووانــەدا ناجێگیــر

 )candideناوبانگــی باڵوبــووەوە( .دیــدرۆ

بــوون .ئــەوان بــۆ مەبەســتە سیاســییەکانیان

 )1784-Denis Diderot، 1713توێــژەر،

ســودیان لــە هەردووالیــەن وەردەگــرت ،بــە

ڕۆشنگەری لە فەڕەنسا

شــانۆنووس ،فەیلەســوف ،چیرۆکنــووس،

واتایــەک گوڵبژێریــان دەکــرد .لــە هــەردووال

کــێ یــان کام کەســانە ئــەم ئەندێشــە

گەورەتریــن کەســایەتی ڕۆشــنگەری

الیەنگــری سیاســی جیــاواز بوونیــان هەبــوو،

فەلســەفییانەی باڵوکــردەوە ،کــە ئیلهامیــان

فەڕەنســا و دەرهێنــەری (زانســتنامەی

لــە الیەکــەوە الیەنگــری چاکســازی یــان

بــە شۆڕشــی فەڕەنســا بەخشــی؟

گــەورەی بەناوبانــگ) لــەو کەســانە بــوو،

دەســەاڵتداری کڵێســای کاســۆلیک بەســەر

جێــی سەرســوڕمانە هیــچ یەکێــک لــەو

کــە بەشــێوەیەکی گومانــاوی بانگەشــەی

فەڕەنســا و دەســەاڵتی ڕەهــا بــوون ،لــە

کەســانەی تــا ئێســتا لــە لیســتی گەورەتریــن

بــۆ شــۆڕش دەکــرد .فەیلەســوفەکانی وەک

الیەکــی تــرەوە جێگیربوونــی سیســتمی

فەیلەســوفەکانی جیهــان ،وەک ،ئەفاڵتــون،

(المێــری Julien Offray de La Mettrie،

کۆمەاڵیەتــی و سیاســی نوێی پشــت بەســتوو

دیــکارت ،هیــوم ،کانــت یــان هیــگڵ

( ،)1751-1709هلڤسیوس Claude Adrien

بــە فەلســەفەی ڕۆشــنگەری و حەقیقەتــە

جێگەیــان هەیــە ،لەنــاو ئەوانــدا نەبــوون.

( ،)1771-Helvétius، 1715هولبــاخ Paul-

زانســتییەکان و مافــی رسوشــتی مــرۆڤ.

پێگەی مێژوویی:
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بەندیی عەقڵ

 )1بــە پشتبەســن بــە پرســیارە

فەڕەنســییەکان لــە دۆزینــەوەی چەمکــی

بۆچــی درەنــگ حەقیقەتــی رسوشــتی

ئەزموونییــەکان ،چــۆن دەزانــن؟  )2بــە

ئایدۆلــۆژی ،کــە کارل مارکــس بــە خێرایــی

پشتبەســن بــەو ڕاســتییە نوێیانــەی،

پــەروەردەی کــرد ،نزیــک بوونــەوە.

کــە زانســت لــە رسوشــتی مــادی

ئایدۆلۆژیــا الی مارکــس بــە ســادەترین

دۆزیویەتییــەوە .یــان  )3بــە پشتبەســن بــە

شــێوەی واتــا دەزگایــەک لــە وێناکردنــە بــە

ڕاســتی نــوێ لەبــارەی رسوشــتی مرۆیــی،

روکارە ڕاســتەقینەکان ،بــەاڵم فریــودەرە،

کــە لــە ڕێگــەی عەقڵــەوە ،پێدراوەکانــی

ئەگــەر چینێکــی کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگــە

مافــی رسوشــتی ،یەکســانی بەرامبــەر یاســا

بەســەر بیــری چینێکــی تــردا بســەپێنێت

و عەقاڵنییەتــی گشــتی ســەملێرناوە.

بــۆ ئــەوەی وەبەرهێنــان لەوانــدا بــکات،

لەبەرئــەوە درۆی بــە قێــزەون دانانــی

هەروەهــا چینــی ســەرمایەدار دەســت

هاواڵتیانــی ئاســایی بــە بــەراورد لەگــەڵ

بەســەر بیــری کرێکارانــدا دەگرێــت.

مــادی و مرۆیــی ،زانســتی و مافــی
رسوشــتیامن ناســی .فەیلەســوفەکان
دەڵێــن ،لــەو ڕووەوەیــە ،کــە تائێســتا
کــۆت و زنجیــر کرابــوو ،بــە درێژایــی
مێــژوو عەقــڵ لــە کــۆت و بەنــدی حــەزی
ژمارەیــەک گروپــی مێژووییــدا بــووە .لــە
ئێســتادا عەقڵــی ئێمــە خەریکــە خــۆی
لــە کــۆت و بەنــدی دەســەاڵتی شانشــینی
فەڕەنســا و کڵێســای رۆمــا رزگاردەکات.
رۆشــنبیرە فەڕەنســییەکان ئــەو دوو
دامەزراوەیــە تۆمەتبــار دەکــەن بــەوەی،
فێرکــردن و فێربوونیــان ســنوردار کــردووە،
کــە ئامڕازێکــن بــۆ ڕۆشــنگەری و بــە
یەکــەوە بەشــێکی زۆری خەڵکیــان لــە
نەخوێنــدەواری و نەزانــی و الوازی و
هەژاریــدا هێشــتووەتەوە.
باڵوکردنەوەی باوەڕە درۆینەکان
بێجگــە لەوە ،فەیلەســوفە ناوبراوەکان شــا و
کڵێســایان تۆمەتبــار کــرد بــە باڵوکردنــەوەی
بــاوەڕی درۆینــە (گومــان و دەمارگیــری)
لەنــاو هاواڵتیــان بــە گشــتی لــە چوارچێوەی
پاراســتنی بەرژەوەندییەکانی دەســەاڵتداران
– بــاوەڕە درۆینەکانــی وەک بــە قێــزەون
دانانــی هاواڵتیانــی ئاســایی لــە ڕووی
زیرەکــی و رەوشــتیانەوە ،بــەاڵم ئێســتا کــە
عەقــڵ کۆتەکانــی پچڕانــدووە ،دەتوانرێــت
درۆی ئــەو ئەندێشــانە نیشــان بدرێــن:
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خانــەدان و روحانییــەکان ،لــە ڕێگــەی
ئــەو بنەمایــەوە دەخرێتــەڕوو ،کــە

ڕاســتییەکانی رسوشــتی مــادی و مرۆیــی،

ســەرجەم مرۆڤــەکان یەکســانن ،هەروەهــا

مرۆڤــەکان ئــازاد دەکــەن

ئــەوەش ناڕاســتە ،کــە چینەکانــی

فەیلەســوفەکان رایانگەیانــد ئێســتا بــۆ

خــوارەوەی کۆمەڵگــە بــۆ حوکمڕانــی

یەکەمجــار لــە مێــژوودا ،مرۆڤــەکان

بــاش نیــن ،لــە ڕێگــەی ئــەم بنەمایــەوە

لــە ڕێگــەی عەقڵیانــەوە درک بــە

ئــەوە دەســەملێرنێت ،کــە ســەرجەم

ڕاســتییەکان دەکــەن ،ڕاســتیی زانســتی

مرۆڤــەکان عەقڵیــان هەیــە ،بــاوەڕی

و مافــی رسوشــتی پــەرە پێــدەدەن و

ســەدەکانی ناوەڕاســت بــە خۆبەدوورگرتــن

ئــەو ڕاســتییانە ئــەوان ئــازاد دەکات.

لــە ئازارکێشــان بەهــۆی نەخۆشــی و

مرۆڤــی نوێــی ســەردەمی ڕۆشــنگەری لــە

هەژارییــەوە ڕووبــەڕووی ئــەم پرســیارە

ڕێگــەی عەقڵــەوە بــە تیۆرێــک پڕچەکــە و

دەکرێتــەوە ،چــۆن دەزانــن؟ درۆی

دەتوانێــت بیخاتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە.

ئــەوەی ،کــە زەوی چەقــی بوونەوەرەکانــە،

ئــەو دامەزراوانــەی پشــتیان بــە پێشــبینییە

زانســتی نیوتــن ســەملاندوویەتی .بــۆ

درۆینــەکان ،خوارافــات و دەمارگیرییــەکان

فەیلەســوفەکان ڕوون بــوو ،بــە درێژایــی

بەســتووە ،بــە پێچەوانــەی ڕاســتی

مێــژوو گروپــە بەهێزەکانــی وەک کڵێســا و

مــادی یــان رسوشــتی مرۆیــی ،پێویســتە

دەوڵەتــی فەڕەنســا بــۆ بــەرەو پێشــردنی

چاکســازیان تێــدا بکرێــت ،یــان لەناوبربێــن.

مەبەســتەکانی خۆیــان ســوودیان لــە

جیهانــی مرۆیــی پێویســتە لــە ڕێگــەی

ئەندێشــە فەلســەفی و ئایینییــەکان

ئــەو دامەزراوانــەی لــە خزمەتــی یاســای

فەیلەســوفە

رسوشــتیدان چاکســازیان تێــدا بکرێــت.

وەردەگــرت.

لێــرەدا
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دروشــمی (بڕوخــێ)ی ڤۆلتێــر دژی کڵێســای

مرۆڤایەتــی دەکــرد و بانگەوازیــان دەکــرد

نەمــر یــان بابەتەکانــی ئێســتا ،بەڵکــو

رۆمــا دەنگدانــەوەی هەبوو .دەســەاڵتداری

کۆتایــی هێنــان بــە جیاوازیــی چینایەتــی

وەک هێــز و توانایــەک لێکدەدرایــەوە کــە

شــای دیکتاتــۆر پێویســت بــوو وردە وردە

یــان جیاوازیــی لەســەر بنەمــای نــەژاد و

دەتوانێــت جیهــان بگۆڕێــت.

جێگــەی خــۆی بــە سیســتمی کۆمــاری

رەگــەز یــان نەتــەوە .ئــەوان داهاتوویەکــی

بــدات .لــەو الیەنــەوە کــە دامەزراوەکانــی

درەخشــانیان بــۆ ســەرجەم مرۆڤایەتــی

وەک کڵێســا و دەوڵەتــی ڕەهــا ســتەم لــە

منایــش دەکــرد ،کــە گەرەنتیــی یاســای

ســاڵی

مرۆڤــەکان بــە رەوا دادەنێــن و دەیانکەنــە

رسوشــتی و پێویســتیی پێشــکەوتنی

گەیشــتبووە قۆناغێــک ،کــە بــە شانشــینی

قوربانــی و بــە هۆیانــەوە وەبەرهێنــان

دەکــرد :یاســای رسوشــتی عەقڵــی مــرۆڤ،

تــرس ناوبــرا .بــە پەرەســەندنی شــۆڕش،

دەکــەن ،پێویســتە لەگــەڵ بــاوەڕە

دۆزینــەوەی

زانســتییەکان

کۆنتــڕۆڵ کەوتــە دەســتی پارتــی چەپــی

درۆینــەکان کــە پشــتیوانی و بەرگرییــان

لەبــارەی رسوشــت و خســتنە بــواری

تونــدڕەو (ژاکوبنــەکان  )Jacobinsو بــە

لێدەکــەن ،لەناوبچــن( .المێــری) دەڵێــت:

جێبەجێکردنــی ئــەم زانســتە بەرفراوانــە لــە

خێرایــی گروپێــک شۆڕشــگێڕی تونــدڕەو

«وەرن بــاوەڕ بــە توانــا مێتافیزیکییــەکان و

شــێوەی تەکنەلۆژیــادا لــە بەرژەوەندیــی

گەیشــتنە دەســەاڵت .لــە جیاتــی فەرمانــی

نەمــری ڕۆح و ســەرجەم دۆگامکانــی کڵێســا

مرۆڤــە ،هەروەهــا دۆزینــەوەی ڕاســتییەکان

ڕاســتەقینەی عەقــڵ ،دەنگــی خەڵــک بــە

فــڕێ بدەیــن».

لەبــارەی رسوشــتی مرۆڤایەتــی و

تاکــە ســەرچاوەی ڕاســتی دانـرا .دوژمنێــک،

تــا ئــەو کاتــە هەرگیــز خەڵکــی باوەڕیــان بە

خســتنەبواری جێبەجێکردنــی ئەوانــە ،لــە

کــە دەبــوو لەناوبربێــت ،هەمــوو کەســێک

زانینــی خۆیــان لەبــارەی رسوشــتی مــادی

شــێوەی چاکســازیی یــان گۆڕینــی ســەرجەم

یــان گروپێکــی سیاســی بــوو ،کــە پێدەچــوو

و مرۆیــی ،ئەخــاق و سیاســەت نەبــوو.

دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییەکاندایــە.

دژی خەڵــک بێــت ،نــەک بــاوەڕە

ئــەوان بــەو بــاوەڕە گەیشــن ،کــە دەتوانــن

فەیلەســوفە فەڕەنســییەکان بــەم چەمکــە

درۆینــەکان .ئەمــە دەســەاڵتی تــرس بــوو،

جیهانێکــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لەســەر

دڵخۆشــکەر و هانــدەرە ،کــە مرۆڤــەکان

کــە تێیــدا شۆڕشــەکە رابەرانــی خــۆی قــوت

بنەمــای ڕاســتییەکی جیهانــی ،ســەرلەنوێ

ئێســتا ڕاســتییەکیان لەبەردەســتدایە و

دەدا ،ئەمــە یەکێــک لــە خوێناویرتیــن

دروســت بکــەن .ئــەوان بــەو بــاوەڕە

بــە هۆیــەوە دەتوانــن جیهــان بگــۆڕن،

وێنەکانــی تــرس و توندوتیــژی بــوو لــە

گەیشــن ،کــە بــەم زووانــە دەســتیان بــە

پێشــبینیی هاتنــەدی خەونــی سیاســی

مێــژووی ئەوروپــادا.

ســەرجەم ئــەو زانینانــە رادەگات ،کــە بــۆ

(کارل مارکس)یــان لــە ســەدەی نــۆزدەدا

بــۆ فەیلەســوفەکان کــە زۆربەیــان لــەو

چاکســازی لــە جیهانــدا پێویســتیانە.

دەکــرد (بــە هەمــان ئــەو شــێوەیەی

کاتــەدا مردبــوون ،شانشــینی تــرس وەک

ئــەوان پێشــبینی مانــای ئایدۆلۆژیایــان لــە

ناخــی تاریکییــەکان دەبی ـرا ،وەک ئــەوەی

یاسای سروشتیی پێشکەوتن

مارکــس دەکــرد) ئێســتا ئێمــە خاوەنــی

بــۆ (مارکــی دی کۆندورســە Marquis

بزوێنەرتریــن و بەرچاوتریــن خواســتی

تیــۆر یــان فەلســەفەیەکین ،کــە بــۆ

)de Condorcetی دوا فەیلەســوف

ڕۆشــنگەرە فەڕەنســییەکان بانگــەواز

بڕیــاردان بــە مەبەســتی گۆڕینــی فۆڕمــی

ڕوویــدا ،کــە یەکێــک لــە پاڵەوانانــی

بــۆ مافــی رسوشــتی :ئــازادی ،یەکســانی

جیهانــی مرۆڤایەتــی تــەواوە .لــە بیــری

شۆڕشــی ئەمەریــکا بــوو .کۆندورســە

و خاوەندارێتــی بــوو .فەیلەســوفەکان

فەیلەســوفەکانی تــردا ،فەلســەفە نــەک

لەگــەڵ (تــۆم پیــن  )Tom Paineیەکــەم

باســیان لــە خوشــک و برایــی گشــتی

تەنیــا وەک کاردانــەوەی هەڵچوونی ڕاســتی

رەشنووســی دەســتوری فەڕەنســای نوێیــان

ڕاســتییە

شانشینی ترس
1793

شۆڕشــی

فەڕەنســا
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دوای تێپەڕیــن لــە توندوتیــژی ســەرەتای

بــە هەنــگاوی پتــەو و دڵنیــا بــەرەو

بریتــی بــوون لــە روخاندنــی رژێمــی (لــوی

شۆڕشــەکە نوســی ،بــەاڵم رەشنووســەکە

بەدەســتهێنانی ڕاســتی و بااڵیــی و

ســیانزەیەم) و گۆڕینــی بــۆ کۆمــاری ،بــەاڵم

ڕەتکرایــەوە و کاتێــک کۆندورســە ڕەخنــەی

خۆشــبەختی هەنــگاو دەنێــت ...وێنەیــەک

شۆڕشــی فەڕەنســا بــە گەڕانەوەیەکــی تــر،

لــە پێداچوونــەوەکان گــرت ،بــە تۆمەتــی

دەخاتــە بەرچــاوی فەیلەســوف ،کــە لــە

دەرەنجامــی نەخــوازراوی دەرکەوتنــی

پیالنگێــڕی دژی کۆمارەکــە دەستبەســەر

ڕووی هەڵــە و تــاوان و نادادپەروەرییــەکان،

ناپلیــۆن لــە دەســەاڵتدا وەک ئیمپراتــۆری

کــرا و دواتــر حوکمــی لەســێدارەدانی بــۆ

کــە بــە هۆیانــەوە هێشــتا زەوی زیاتــر

فەڕەنســا کۆتایــی هــات ،کــە دەســەاڵتداری

دەرچــوو ،بــە ملپەڕێــن (گیلۆتیــن) ســەری

قوربانــی ئــەوان و ئالودەیــە ،دڵــی خــۆی

ئاگــر و ئاســنی ناپلیــۆن زۆر کاراتــر بــوو

پەڕێ ـرا .کاتێــک کۆندورســە خــۆی حەشــار

دەداتــەوە».

لــە دیکتاتــۆری شــای روخــاو .بێجگــە

دابــوو ،هێشــتا وەفــادار بــوو بــۆ وێنــای

قوربانییەکــە کۆندورســە بــوو .پێیــان راگەیانــد

لــەوە شۆڕشــی فەڕەنســا وەک منایشــێکی

دڵخۆشــکەر و پێشــکەوتن بــەرەو ئــازادی و

شــوێنی خۆحەشــاردانی ئاشــکرا کـراوە و بــەم

شــکۆدار شــەڕی مــرۆڤ بــۆ ئــازادی بــوو،

یەکســانی و پــەروەردەی گشــتی و ئاشــتیی

زووانــە هێــرش دەکەنــە ســەر شــوێنەکە.

بەهەمــان شــێوە منایشــێکی شــەرم ئامێــزی

جیهانــی .کۆندورســە فەلســەفەیەکی

کۆندورســە بــۆ دەوروبــەری پاریــس هەاڵت و

رۆچــوون لــە دێوانەیــی و کوشــن بــوو

مێــژووی نووســی ،کــە تێیــدا مێــژووی

بــە خێرایــی لــە مەیخانەیــەک حەشــارگەیەکی

لەالیــەن خەڵکانــی خــاوەن مافــەوە .هیــچ

جــۆری مرۆڤایەتــی وەک جواڵنێــک

دۆزییــەوە ،بــەاڵم خۆشــبەختانە پێــش

یەکێــک لــەم دژیەکــی یــان پارادۆکســانە

بــەرەو پێشــەوە ناســاند .لەگــەڵ بوونــی

ئــەوەی بــە گیلۆتیــن ملــی بپەڕێنــن ،بــە

بــۆ (هیــگڵ) فەیلەســوفی ئەڵامنــی

لەمپــەڕەکان ،لــە ڕێگــەی قۆناغەکانــی

هــۆی جەڵتــەی دڵ یــان خواردنــی حەبێکــی

قــورس نەبــوو ،کــە گەڕانــەوەکان ،تەنــز و

پێشــکەوتن بــەرەو داهاتوویەکــی پڕشــکۆ،

ژەهراوییــەوە مــرد.

دژیەکییەکانــی لــە پێکهاتــەی فەلســفەی
خۆیــدا گونجانــد.

کــە تــەواوکاری مرۆڤایەتــی ،ئاگایــی،
تەندروســت و خــۆش ،هەڵوەشــێنەرەوەی

شۆڕشی فەڕەنسا؛ دژیەکی و گەڕانەوەکان

ســەرجەم نایەکســانییەکانە ،کۆندورســە بــۆ

شۆڕشــی فەڕەنســا ،کــە بــە منوونــەی بــااڵی

ڕۆشنگەری لە ئەڵامنیا

ســەردەمی ڕۆشــنگەری بــەم وتــە جوانانــە

شــۆڕش لــە جیهانــی مۆدێرنــدا هەژمــار

ئێســتا ڕووەو ئەڵامنیــا ڕوو وەردەگێڕیــن،

دەدوێــت:

دەکرێــت ،ئێســتا بــە هــۆی دژیەکییــەکان

لــە ئەڵامنیــا گۆڕانکارییــە فەلســەفییەکانی

«ڕۆژێــک دێــت خــۆر تەنیــا بــۆ ئــەو مرۆڤــە

و پێشکەشــکردنی پەیامــە دژیەکــەکان وەک

دواتــر ڕوودەدەن .ڕۆشــنگەری لــە ئەڵامنیــا

ئازادانــە هەڵدێــت کــە وەک مامۆســتا و

نهێنییــەک دەردەکەوێــت .فەلســەفەی

پارکێکــی ئــارام بــوو ،کــە زۆر هەســتی

دەســەاڵتداری خۆیــان لــە عەقــڵ دەڕوانــن

رێنامییــکاری ئــەو ،فەلســەفەی ڕۆشــنگەری

بــە دەریــا زریاناوییەکانــی ڕۆشــنگەری

و ســتەمکار و کۆیلــەکان ،قەشــە و ئام ـڕازە

عەقــڵ ،ســامانی عەقاڵنــی و هاوئاهەنگــی

ئینگلیــزی و فەڕەنســی نەکــرد .کەواتــە

خائینەکانیــان تەنیــا لــە الپەڕەکانــی مێــژوو

رسوشــت و رسوشــتی مرۆڤایەتییــە ،بــەاڵم

ڕۆشــنگەری ئەڵامنــی چــی بــوو؟ بــە

و لەســەر شــانۆ بوونیــان دەبێــت».

دەرەنجامــی نەخــوازراوی ئــەو ،بریتییــە لــە

پێچەوانــەی بەریتانیــا و فەڕەنســا ،ئەڵامنیــا

بــەم ئەندێشــە هانــدەرە بــەو ئەنجامــە

گەڕانەوەیــەک ،دژی عەقــڵ ،شانشــینی ترس

شۆڕشــێکی ڕۆشــنگەرانە نەبــوو ،کــە تێیــدا

دەگات:

و مەیلــە ناعەقاڵنییەکانــی و توندوتیــژی

چینــی ناوەنــدی نــوێ بــۆ ئۆتۆنۆمــی و دژی

«ئــەم وێنەیــە بــۆ مرۆڤایەتــی ...کــە

خەڵــک بــە گشــتی .ئامانجــە سیاســییەکانی

شــایەکی دیکتاتــۆر راپەڕێــت .لــە ئەڵامنیــا
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گۆڕانــکاری بازرگانــی و پیشەســازی نــوێ،

ئەڵامنیــا ئەوەنــدە ســنوردار بــوو ،کــە

کــە پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و

نەیدەتوانــی شــتێکی بێجگــە لــە بابەتــە

سیاســی بەریتانیــا و فەڕەنســای گــۆڕی و

مــادی و میکانیکییــەکان ڕوونبکاتــەوە

لــە شۆڕشــەکانی  1688و  1789گەیشــتبووە

و بــە هیــچ شــێوەیەک بــە تاکــە

لوتکــە ،ڕووی نەدابــوو .ئەڵامنیــا چینــی

شــێوازی گەیشــن بــە زانیــن دانەدەنــرا.

ناوەنــدی بەهێــزی لــە ڕووی ئابوورییــەوە

فەیلەســوفە ئەڵامنییەکانیــش ســودی

نەبــوو ،کــە بــۆ ســەربەخۆیی ژیــان و

زۆریــان لــە ئەزموونگەرایــی تونــدی

ئــازادی و خاوەندارێتــی دژی دەســەاڵتداران

هیــوم وەرنەگرتبــوو .زۆرینــەی فەیلســوفە

راپەڕێــت .هیــچ جۆرێــک بەرژەوەندیــی

ئەڵامنییەکانــی ســەدەی هەژدەیــەم،

بوژانــەوەی ئابــووری ،خوازیــاری دەنگێکــی

وەک

ســەرجەم

هاوشــێوەی حکومەتــی بەریتانیــا و

ڕاســتییە عەقاڵنــی و یاســا زانســتییەکان

فەڕەنســا نەبــوو.

و هێشــتنەوەی بــاوەڕی گیانــەوەری لــە

لــە کاتێکــدا بەریتانیــا و فەڕەنســا بــە

جیاتــی ئــەوان ،لــە (هیوم)یــان دەڕوانــی.

پیشــازی و شــاری ببــوون ،ئەڵامنیــا بــە

ئەڵامنیــا بــە دوای ڕێگەیەکــی تــری

فیودالــی و جوتیــاری و الدێیــی مابــووەوە.

فەلســەفەدا دەگــەڕا.

هەڵوەشــینەرەوەی

بــاوەڕە سیاســییەکان ،فیۆدالــی و دیکتاتۆری
بــوون .هەروەهــا ئەڵامنیــا یەکگرتوویــی

ئیمانوێل کانت

نەتەوەیــی نەبــوو ،لــە کۆمەڵێــک (دۆق،

لەنــاو ئــەم فەرهەنگ و فکــرە دواکەوتووەی

بــارۆن ،شــارە رازێ ـراوەکان ،میرنشــینەکان،

ئەڵامنیــای الدێییــدا ،لێوەشــاوەیەکی

شانشــینی بچــوک) پێکهاتبــوو.

سەرســوڕهێنەری وەک (ئیامنوێــل کانــت

لــە ژیانــی فەرهەنگــی ئەڵامنیــادا ،کڵێســای

 )1804-1724دەرکــەوت ،کــە بــۆ یەکەمجــار

پرۆســتانتی لۆســەری ،کــە لــە ئەڵامنیــا

وەاڵمێکــی فەلســەفی گومانگەرایــی هیومــی

دامەزرابــوو ،هەروەهــا لــە کاتێکــدا کــە

دایــەوە .بــەاڵم وەاڵمەکــەی کانــت بــۆ هیوم،

چاکســازی ئایینــی لەوێــوە دەســتیپێکردبوو،

شــتێکی تریشــی تەواوکــرد .ئــەم خاڵــی

هێشــتا بەهێــز بــوو ،بەتایبەتــی لــە

وەرچەرخانــە گەورەیــە لــە فەلســەفەدا

باکــور ،لــە جیهانــی فکریــدا مێتافیزیــک

کلیلــی تێڕوانینــی نوێــی بــۆ جیهانبینــی

بــە جــدی وەرگیرابــوو ،هێشــتا زانســت

گشــتی لــە فەلســەفەدا بەدەســتەوەدا.

و تەکنەلۆژیــا گرنگیــی کۆمەاڵیەتــی یــان

کاریگەرتریــن بەرهەمــی کانــت (ڕەخنــەی

فەلســەفییان بەدەســتنەهێنابوو .زانســتی

عەقڵــی پەتــی )Critique of Pure Reason

نوێــی نیوتــن وەک ئــەوەی لــە ســەدەی

بــوو کــە ســاڵی  ،1781واتــا هەشــت ســاڵ

هــەژدەدا نارسابــوو ،گرنگییەکــەی لــە

بــەر لــە شۆڕشــی فەڕەنســی باڵوکرایــەوە.

Immanuel Kant
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بەڵگەکانــی

کــە عەقــڵ بــە هۆیــەوە دەوروژێــت و

وەرناگرێــت ،الپەڕەیەکــی ســپی نییــە،

کانــت

بەهێــزی

ئەزموونگەرایانــەی هیومــی پەســەند کــرد،

کاریگەرییــەکان وەردەگرێــت و وەک

کــە هەرچییــەک رسوشــت ویســتی

بــەاڵم تێبینــی ئــەوەی کــرد کــە دەرەنجامــی

وێنــەکان لــە بیرکردنــەوەدا نیشــاندەداتەوە.

لەســەری بنوســێت ،بەپێچەوانــەوە عەقــڵ
خــۆی چاالکــە .عەقــڵ چاالکانــە جیهــان

لۆژیکــی ئەزموونگەرایــی بنەڕەتــی هیــوم،
کــە بانگەشــەی ئــەوەی دەکــرد ســەرجەم

.2چەمکە نایابەکانی تێگەیشنت :نیشانە

لێکدەداتــەوە ،نەک بەشــێوەیەکی هەڵچوو،

زانیــن پشــتی بــە ئەزمــوون بەســتوو ،لێرەوە

عەقاڵنییەکان

ئــەوەی لــە جیهانــی دەرەکــی لــە ڕێگــەی

بــەو ئەنجامــە دەگات کــە هیــچ زانینێــک

کانــت

کــە

هەســتەکانەوە پێیــدەگات وەریدەگرێــت و

درێــژەی

پێــدەدات،

بوونــی نییــە و تەنیــا دەرهێنانــی واتــاکان

پێکهاتەیەکــی تــر لــە زانینــی ئێمــەدا هەیــە

لــە مێشــکدا هەڵیدەگرێــت .ئەمانــە وتــەی

لــە ڕێگــەی دابونەریــت و چاوەڕوانــی

و ســەرچاوەکەی ئەزموونــی هەســتەکان

عەقڵــی خۆمانــە ،کــە واتــا بــە هەســتەکانی

و زۆرەملێیــی دەروونناســییەوە ڕاســن.
لــە ئەنجامــدا بــە بــڕوای هیــوم ،هیــچ
شــتێک بوونــی نییــە بێجگــە لــە بــاوەڕی
گیانــەوەری پشتبەســتوو بــە دڵنیاییــەک ،کە
رێکخ ـراوی ئەزمــوون و زانســت بــەردەوام

چەندێتی
یەکگرتوویی
زۆری
یەکپارچەیی

چۆنێتی
سەملاندن
ڕەتکردنەوە
سنورداری

چەمکە نایابەکانی تێگەیشنت الی کانت
چۆنێتی
رێژە یان پەیوەندی
توانا
جەوهەر -لێکەوتە
کردار
هۆ – بەرهۆ
پێویستی
مامەڵەی بااڵ

دەبێــت ،خــۆر ســبەی هەڵدێــت ،یــان ئــاو

نییــە .ئــەم دووەم پێکهاتەیــە لــە عەقڵــەوە

خۆمــان دەدەن و وەک جەوهــەر و چۆنێتی

لــە پلــەی 32ی فەهرەنهایتــدا دەســت بــە

ســەرچاوە دەگرێــت .عەقڵــی مــرۆڤ

و چەندێتییــەکان واتایــان پێدەبەخشــن،

بەســن دەکات.

وەک ئــەوەی ئەزموونگەراکانــی چەشــنی

یــان وەک هــۆ و بەرهــۆ ،یــان لــە ئاســتی

(لــۆک و هیــوم) بانگەشــەیان بــۆ دەکــرد،

بــااڵدا بەیەکیانــەوە گــرێ دەدات.

تیۆری زانینی کانت

الپەڕەیەکــی ســپی و گەنجینەیەکــی بەتــاڵ

1پێکهاتەی هەست

نەبــوو .عەقــڵ تێگەیشــتنی نایابــی خــۆی

.3چەمکە نایابەکان (وتەزاکان) وەک

کانــت پاســاوی هێنایــەوە ،کــە چارەســەری

هەیــە و لــە ڕێگەیانــەوە کاریگەریــی

لەپێشرتێتی

ئــەو کارەســاتەی هیــوم لــە فەلســەفەدا

هەســتەکان لەســەر جەوهــەر ،چۆنێتــی،

ئــەم تێگەیشــتنە نایابانــە (وتــەزاکان)

دروســتیکردبوو ،نەنانــی هەنــگاوی

چەندێتــی ،هــۆ و بەرهــۆدا رێکدەخــات.

کانــت بــە لــە پێشــرێتی دەزانیــن.

یەکەمــە ،واتــە هەنــگاوی ئەزموونگەرایــی

کانــت دەڵێــت ،عەقــڵ ،بــە پێچەوانــەی

مەبەســتی کانــت ئەوەیــە ( )1ئەوانــە

بنەڕەتــی ،کــە بانگەشــەی ئــەوە دەکات

بۆچوونــی هیومــەوە بەتــاڵ نییــە ،بەڵکــو

لۆژیکییانــە ســەربەخۆن لــە ئەزموونــەکان،

زانیــن تەنیــا لــە ڕێگــەی هەســتەکانەوە

بــە دوانــزە چەمــک یــان بابەتــی نایــاب

ئەزموونــەکان ئەوانــە بــە گریامنــە دادەنێــن

دەبێــت .لــە بەرامبــەر ئــەم ئەزموونگەراییە

پڕچەکــە:

و ( )2ئەوانــە ســەربەخۆ لــە ئەزموونەکانــن،

تێگەیشــتنێکی

هەروەهــا وەک هیــوم و ئەزموونگەراکانــی

ئەزمــوون هەرگیــز ناتوانێــت ئەوانــە

نوێــی بــۆ زانیــن دانــا .زانیــن لــە واقیعــی

تــر دەڵێــن عەقــڵ هەڵچــوو نییــە .وەک

بگۆڕێــت؛ ئــەوان جــۆری ئــەو ئەزمــوون و

پێکهاتــەی هیومــدا ،کاریگەرییــەکان بــە

هیــوم وتــی ئەقــڵ لەســەر شــانۆیەک تەنیــا

زانینــە بــە ئێمــە دەبەخشــن ،کــە هەمانــە،

ســەرچاوەیەکی زانیــن دادەنێــت ،هەســت،

بزوانــدن لــە کاریگەرییــە هەســتییەکانەوە

چونکــە ئەوانــە شــێوازی ئێمــەن بــۆ

بنەڕەتییــەدا،

کانــت
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کاریگەرییــە

هەســتییەکان)

تێگەیشــن لــە هەمــوو شــتێک .ئــەو کاتــە

(نــەک

کانــت نیشــانی دەدات ،کــە تێگەیشــتنە

تاقیدەکەینــەوە ،یــان هــۆکاری ئــەو

نایابەکانــی عەقڵــی ئێمــە ( )3گشــتی و

ڕاســتییە کــە ئێمــە زانینــی زانســتیامن بــۆ

جیهانییــن :ئەوانــە پێکهاتــەی هەمــوو

شــتەکان هەیــە (نــەک تەنیــا چاوەڕوانییــە

عەقــڵ و هەســتێک پێکدێنــن .روکارێکــی

دەروونناســییەکان

بــاوەڕی

تــری ئــەم تێگەیشــتنانە ئەوەیــە ،کــە

ئەبســراکتی گیانــەوەر) .تاقیکردنــەوەی

( )4پێویســن :ئەوانــە مەرجــی پێویســتی

شــتەکان چــۆن دەبێــت؟ چــۆن زانســت

ئەزموونــن ،بــێ ئەوانــە زانینێــک نییــە ،هیچ

مومکیــن دەبێــت (دەگونجێــت)؟ کانــت

ئەزموونێکیــش نابێــت .ئەوانــە ئــەو پێکهاتە

دەڵێــت ،ئەمــە پرســیارێک بــوو کــە

پێویســتانەی هیــوم باســی دەکــردن دابیــن

هیــوم لــە بەدواداچوونــە بەردەوامــە

دەکــەن ،کــە زانیــن لێیــان بێبەشــە .ئــەوە

ئەزموونگەراییەکەیــدا تــا ئەوەنــدەی توانـرا

عەقڵــە چەمکــە پێویســتەکان پێشــکەش

خــۆی لێبــەدوور گــرت ،و جەختــی لەســەر

دەکات ،کــە هەســتەکان رێکدەخــات و

ئــەوە کــردەوە کــە زانینــی زانســتی هیــچ

بەیەکــەوە گرێیــان دەدات .بێ تێگەیشــتنی

شــتێک ناگرێتــەوە بێجگــە لــە کاریگــەری

لەپێشــرێتی جەوهــەر بــۆ پێکهاتنــی

هەســتەکان .کەواتــە تیــۆری زانینــی پشــت

کاریگــەری هەســتەکان ،ناتوانرێــت هیــچ

بەســتوو بــە (هەســت)ی هیــوم ،لــە

شــتێک تاقیبکرێتــەوە (ئەزمــوون بکرێــت).

جێگەیەکــدا کەموکورتــی هەیــە .ئــەوەی

بــێ تێگەیشــتنی لەپێشــرێتی هــۆ ،کــە

لــەم تیــۆرەدا کەموکورتــە ئەوەیــە کــە

نیشــانەیەکی عەقڵــە و کاریگەرییەکانــی

لــە بینینــی ئــەو خاڵــەدا بێتوانایــە ،کــە

هەســت لــە هــۆ و بەرهۆکانــدا رێکدەخات،

زانیــن تەنیــا بریتــی نییــە لــە درکپێکــردن

هەرگیــز ناتوانرێــت هــۆکار تاقیبکرێتــەوە،

لــە ڕێگــەی هەســتەکانەوە ،واتــا ئام ـڕازی

بەڵکــو دەتوانرێــت تەنیــا زنجیرەیــەک لــە

ئەزموونکــردن بێــت ،بەڵکــو پێکدێــت

کاریگــەری هەســتی گەردیلەیــی ببیرنێــن.

لــە چەمکــە لەپێشــرەکان ،کــە ئێمــە لــە

یــان

لە ئەڵمانیا
گۆڕانکارییە
فەلسەفییەکانی
دواتر ڕوودەدەن.
ڕۆشنگەری لە
ئەڵمانیا پارکێکی
ئارام بوو ،کە زۆر
هەستی بە دەریا
زریاناوییەکانی
ڕۆشنگەری ئینگلیزی
و فەڕەنسی نەکرد.
بە پێچەوانەی
بەریتانیا و فەڕەنسا،
ئەڵمانیا شۆڕشێکی
ڕۆشنگەرانە نەبوو

ڕێگەیانــەوە درک بــە شــتەکان دەکەیــن،
وەاڵمی کانت بۆ هیوم

واتــا ئامـڕازی عەقاڵنــی بــۆ زانینیشــە .ئــەو

بــە بۆچوونــی کانــت تیــۆری زانینــی

چەمکــە لەپێش ـرانە ،کاریگەرییــان لەســەر

هیــوم هەڵەیــە ،کــە ئەزمــوون و زانینــی

هەســتەکان دەبێــت و ئەزموونــی شــتەکان

ئێمــە تەنیــا لــە کاریگــەری هەســتەکاندا

و زانینــی زانســتی دەڕەخســێنن .هیــوم بــە

کــورت دەکاتــەوە ،چونکــە ناتوانێــت

ڕەتکردنــەوەی ئــەوەی ئێمە لــە پەیوەندیی

هــۆکاری ئــەو ڕاســتییە ڕوون بکاتــەوە

نێــوان هــۆ و بەرهــۆ کاریگــەری هەســتامن

کــە ئێمــە شــتەکان و پەیوەندییــە بــااڵکان

لەســەرە ،هێرشــی کردبــووە ســەر یاســا
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بــااڵ زانســتییەکان .وەاڵمــی کانــت لــەم

ئەفاڵتونییــەکان خۆیــان ئــەو واقیعییەتــەن

دەتوانیــن دەرکەوتــەکان بزانیــن ،تەنیــا ئــەو

بارەیــەوە ئــەوە بــوو کــە لەنێــوان هــۆ

کــە هــەن ،ئــەوان پێکهاتەکانــی کۆتایــی

شــتانەی لــە ڕێگــەی چەمکــە نایابەکانــەوە

و بەرهــۆ بــەردەوام پەیوەندییەکــی

ئــەو واقیعییەتــە دەبــن ،کــە جیهــان لــە

بــۆ ئێمــە دەردەکــەون .شــتەکان لــە

بەردەوامــی هەیــە و دەبێــت ،چونکــە

ڕووی ئەوانــەوە کۆپییــەک دەگرێتــەوە.

خۆیانــدا ،ئــەو شــتانەی ســەربەخۆ لــە

عەقــڵ هــۆکاری پەیوەنــدی نێــوان هــۆ

بــەاڵم بــۆ کانــت وتــەزاکان پێکهاتــەی

تێگەیشــتنی ئێمــەن ،هەرگیــز ناتوانیــن

و بەرهــۆ دەســەپێنێت .هــۆ و بەرهــۆی

واقیعییــەت نیــن ،ئەوانــە تەنیــا پێکهاتــەی

بیانزانیــن.

چەمکێکــی لەپێشــرێتی ،گشــتی و پێوســتی

هەســتەکامنان ،بیرکردنەوەکامنانــن .ئەوانــە

عەقڵــی مرۆڤــە.

تەنیــا لــە ڕووی مەعریفەناســییەوە ،واتــا لــە

وەرچەرخانی کانتی لە فەلسەفەدا

ســەرنج بــدەن چەمکــە نایابەکانــی کانــت

پەیوەندیــدا لەگــەڵ زانینــی ئێمــە گرنگــی و

وەرچەرخانــی نــوێ لــە فەلســەفەدا،

لەبــارەی تێگەیشــن لــە هەمــان وێنــا

واتایــان هەیــە .ئــەوان لــە ڕووی مێتافیزیک،

کــە کانــت داهێنــەری بــوو ،پێچەوانــەی

خۆڕســکەکان دیــکارت نیــن ،بــۆ منوونــە

یــان لــە ڕووی بوونناســییەوە ،واتــا لــە

هیــوم بــوو ،کــە زانینــی لــە کاریگــەری

هەمــوو شــتێک هۆکارێکــی هەیــە ،یــان

بابەتــی پەیوەندیــدار بــە واقیعییــەت ،واتــا

هەســتەکاندا کــورت کردبــووەوە .زانیــن

خــوا بوونــی هەیــە .دیــکارت دەڵێــت،

و بەهایەکیــان نییــە .لەبەرئــەوە دەتوانیــن

کردارێکــی دژوار و تێکەڵــە – ئەمــە بەڵگەی

وێنــا خۆڕســکەکانی ئێمــە لەگــەڵ پێکهاتــە

بزانیــن بــاوەڕ بــە ڕاســتی یاســاکانی

ســەرەکی کانتــە دژی هیــوم .زانیــن تەنیــا

ســەربەخۆکانی واقیعییەتــدا چوونیەکــن

رسوشــت بــەردەوام دەبێــت ،چونکــە

بریتــی نییــە لــە هەســتکردن ،کــە تێیــدا

و لــە ڕێگــەی خــواوە لەســەر ئێمــە

چەمکــە گشــتی و پێویســتەکانی بیــری

عەقــڵ وروژاوە ،بەڵکــو خاوەنــی پێکهاتــەی

هەڵدەکۆڵرێــن ،بەشــێوەیەک کــە بتوانرێــت

ئێمــە ئەوانــە دادەنێــن.

عەقاڵنــی ،واتــا  12چەمکــی نایابــی

رسوشــتی ڕاســتەقینەی واقیعییــەت

دیــاردە ( )Phenomenaو شــتەکان لــە

عەقاڵنــی تێگەیشتنیشــە ،کــە بەپێــی ئەوانــە

بنارسێــت .بــەاڵم کانــت بانگەشــەی

خۆیانــدا (،)Things – in – Themselves

عەقــڵ چاالکانــە بزوێنــەری هەســتەکان لــە

ئــەوە نــاکات کــە وتــەزاکان ،یــان چەمکــە

بــەاڵم بــۆ ئــەم دڵنیاییــە ،کــە چەمــک ،یــان

ناخــی شــتەکاندا لەگــەڵ چۆنێتــی ،لەنــاو

ئەبســراکتەکانی تێگەیشــن ،لەگــەڵ

وتــەزاکان تێگەیشــن دەڕەخســێنن –یاســا

هــۆ لەگــەڵ بەرهۆکانــدا ئاوێتەیــان دەکات

واقیعییەتــی ســەربەخۆ چوونیەکــن .کانــت

بــااڵکان بــاس لــە پەیوەندییــە پێویســتەکان

و یەکیــان پێدەگرێــت و رێکیاندەخــات.

دەڵێــت ئەوانــە تەنیــا قاڵبــی هەســتی

دەکــەن ،نــەک دەرهێنانــی واتــاکان ،کــە

بــە ئــەم دوو نیشــانەیەی زانیــن ،کانــت

ئێمــەن .ئەوانــە تەنیــا ڕێگــەن ،کــە تێیــدا

هیــوم لــە گومانگەراییەکەیــدا بانگەشــەی

چەنــد ڕۆڵێکــی بــۆ هــەردوو پێکهێنــەری

ئێمــە شــتەکان دەزانیــن .ئەوانــە شــتێک

بــۆ دەکــرد -پێویســتە تێچوونێکــی بــۆ

ئەزموونگەرایانــە و عەقڵگەرایانــە لــە

لەبــارەی چۆنێتــی و چییەتــی شــتەکان،

دابرنێــت ،هەروەهــا لــە بەرامبــەر دڵنیایــی

تیــۆری زانینــی نوێــی خۆیــدا دانــاوە .کانــت

ســەربەخۆ لــە شــێوازی تێگەیشــتنی ئێمــە

ئــەوەی کــە بەوپێیــە یاســاکانی رسوشــت

وەک یەکێــک لــە پێکهێنەرانــی مێــژووی

بۆیــان لــە ڕێگــەی تێگەیشــتنەکامنانەوە ،بــە

لــە داهاتووشــدا ڕاســت دەبــن ،پێویســتە

فەلســەفە دەناســێرنێت ،ئاوێتەکــەری

ئێمــە ناڵێــن.

بەهایــەک بدرێــت .بەهایــەک کــە پێویســتە

عەقڵگەرایــی و ئەزموونگەرایــی ،دوو

چەمکــە ئەبســراکتەکانی کانــت هەمــان

بەرامبــەر ئــەو دڵنیابوونــەی وتــەزاکان

فەلســەفەی گــەورە و دژیەکــی ســەدەکانی

فۆڕمەکانــی ئەفاڵتــون نییــن ،چونکــە فۆڕمە

دەیڕەخســێنن ،پێــدان ئەوەیــە کــە ئێمــە

حەڤــدە و هــەژدەن.
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بــەاڵم ســەرنج بــدەن ،لــە شــێوازی وەاڵمــی

پێــدراوە هەســتییەکان دەگرێتــەوە .ئەمانــە

وشــک و ســتەمکارانەیە ،عەقڵــی خۆتــان

کانــت بــۆ هیــوم شــتێکی سەرســوڕهێنەر

ئــەو چەمکانــەن کــە فــۆڕم بــە ســەرجەم

دروســتیکردووە ،ئەگــەر فێربــن چــۆن

ڕوویــداوە .کانــت یاســا زانســتییەکانی

ئەزموونــی ئێمــە ،تــەواوی زانینــی ئێمــە

بیرکردنــەوە و تێگەیشــن و تێڕوانینەکانــی

رسوشــت ،بەتایبەتــی فیزیکــی نیوتنــی،

بــۆ رسوشــت دەبەخشــن و رێکیدەخــەن و

خۆتــان بگــۆڕن ،جیهــان لەبەرچاوتــان

بــە نیشــاندانی رەگــی پەیوەندییــە

دایدەنێــن .لــە وتــە بەناوبانگەکانــی کانــت

بــە شــێوەیەکی تــر دەردەکەوێــت و ئیــر

پێویســتەکانی یاســا بااڵکانــی نیوتــن ،لەنــاو

((یاســای عەقــڵ – بەشــێکی رسوشــتە)).

ســارد و ســتەمکار نابێــت ،هەروەهــا

تێگەیشــتنی پێویســتی بــااڵی عەقڵــی

بــەم شــێوەیە یاســاکانی رسوشــت بــە

کاتێــک مێژوونووســێک بــاس لــە جیهانــی

مرۆڤــدا ،لــە هێرشــی وێرانکــەری هیومــی

تێگەیشــتنی عەقڵــی مرۆڤایەتییــەوە

(تۆمــاس جیفرســۆن) دەکات ،کــە عەقڵــی

رزگار کــرد .بــەاڵم کانــت چــی کــردووە؟

گرێــدراون .بەپێــی فەلســەفەی کانــت ،بــە

خــودی جیفرســۆن جیهانــی بــەو شــێوەیەی

کانــت بــۆ ئــەوەی حەقیقــەت و ڕاســتیی

وتــەی (ســی ئــەی لویــس) فەیلەســوفی

ئــەو پێیوابــوو دروســتیکرد ،کــە بــاوەڕ و

زانســتی بپارێزێــت ،ناچــار بــووە یاســا

ئەمەریکایــی ،سیســتمی جیهانــی بــە

بەهاکانــی خــۆت جیهــان بــۆ ئــەوان بــەو

زانســتییەکان لەگــەڵ عەقــڵ و چەمکەکانیدا

عەقڵــەوە بەســراوەتەوە.

شــێوەیە دەردەخــات .ســەرجەمی ئەمانــە

گرێبــدات :کانــت ناچــار بــووە بڵێــت ئــەو

لێــرەدا ئێمــە بینــەری وروژێنەرتریــن و

بــە وەرچەرخانــی کانتــی لــە فەلســەفەدا

سیســتمەی یاســاکانی نیوتــن دایدەنێــن

کاریگەرتریــن واتــای وەرچەرخانێکــی

دەســتیپێکرد ،بەوپێیــە بــەردەوام «منوونــە»

لــە رسوشــتدا نیــن ،بەڵکــو لــە تێگەیشــتنی

نوێیــن ،کــە کانــت لــە فەلســەفەدا

تــا رێژەیــەک خوڵقێــراوی عەقڵــە .ئــەم

گشــتی و پێویســتی عەقڵــی مرۆڤــەوە

ئەنجامیــدا .ئەمــە وەرچەرخانێــک بــوو لــە

وەرچەرخانــی کانتییــە بــە شــێوەیەکی

ســەرچاوە دەگــرن .کانــت ناچار بــووە بڵێت

جیهانــی دەرەوە ،رسوشــتی ســەربەخۆ ،بــۆ

گشــتی ئاســۆی ڕوونــی بــۆ فەلســەفە

جیهانــی دەرەکــی ڕاســتەقینەی رسوشــت،

جیهانــی ناخــی چاالکــی و توانــای عەقــڵ

و زانســتی رسوشــتی و مرۆڤایەتــی

بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ یاســاکانی خــۆی

وەک کلیلێــک بــۆ ئــەوەی ئێمــە ئەزموونــی

کــردەوە .هیــگڵ و مارکــس لــە ســەدەی

پێشکەشــی ئێمــە نــاکات ،ئەگــەر لــە ڕێگەی

دەکەیــن و دەیزانیــن .وەرچەرخانــی نــوێ

نــۆزدەدا ،ســارتەر لــە ســەدەی بیســتەمدا،

کاریگــەری هەســتەکانەوە بووبێــت ،وەک

لــە فەلســەفەدا ئــەم گرنگــی و واتایانــەی

هەرســێکیان خۆیــان بەرامبــەر ئــەم

هیــوم و ئەزموونگــەراکان باســی دەکــەن،

هەیــە :دوای کانــت و لەژێــر کاریگەریــی

تێڕوانینــە نوێیــە بەدەســتەوەدا ،کــە تێیــدا

یــان لــە ڕێگــەی چونیەکــی لەگــەڵ وێنــا

ئــەودا دەرکــەوت ،کــە هەرچییــەک

ئــەوەی گرنگــە شــێوازێکە ،کــە عەقڵــی

عەقاڵنییــە ڕوون و جیاوازەکانــەوە بووبێــت،

تاقیدەکرێتــەوە ،یــان دەنارسێــت ،تــا

ئێمــە شــتەکان لێکدەداتــەوە و درکیــان

وەک دیــکارت و عەقڵگــەراکان باســیان

رێژەیــەک بــە خــودی عەقڵــەوە گرێــدراوە،

پێــدەکات ،نــەک بــەو شــێوەیەی شــتەکان

کردبــوو .کانــت ئــەوەی دۆزیوەتــەوە ،کــە

بــەو تێگەیشــتنانەوە کــە لــە ڕێگەیانــەوە

لــە خۆیانــدان .ئێمــە ئێســتا بــەرەو هیــگڵ

رسوشــت یاســاکانی بــە عەقڵــی مــرۆڤ

عەقــڵ شــتەکان دەناســێت.

دەچیــن ،کــە گەورەتریــن بلیمەتــی

نــادات .بابەتەکــە پێچەوانەیــە ،عەقــڵ

ئایــا ئێــوە لەگــەڵ بنەمــای چارەســەری

فەلســەفەی ئەڵامنییــە دوای کانــت و

یاســاکانی خــۆی بــە رسوشــت دەبەخشــێت

دەروونــی ئاشــنایەتیتان هەیــە ،کــە ئێمــە

یەکێکــە لــە گەورەتریــن ئەندازیارانــی

– یاســاکانی خــۆی لــە شــێوەی تێگەیشــتنە

لــە جیهانــی دروســتکراوی خۆمانــدا

فەلســەفەی ڕۆژئــاوا.

پێویســتەکانی خــۆی ،کــە ســەرجەم

دەژیــن؟ واتــا ئەگــەر ژیانتــان ســارد و
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دەمێنێتــەوە ،بــە عەقڵگەرایــی کیشــوەریی

لەبــارەی دایکییــەوە زانــراوە ئەوەیــە،

واقیع عەقاڵنییە

ناودەبرێــت ،کــە دیــکارت ،فەیلەســوفی

کــە لــەو ســەردەمەدا ژنێکــی زیــرەک

ئایــا ئێــوە الی خۆتــان بیرتــان کردووەتــەوە

فەڕەنســایی منوونــەی بــااڵی ئــەوە.

و خوێنــدەوار بــووە .هیــگڵ دوای

کــە بەپێــی نەتەوەکەتــان ،ئەمەریکایــی یان

بەریتانیــا شــێوازی فەلســەفاندنی تایبەتــی

تەواوکردنــی خوێندنــی دواناوەنــدی لــە

ســوور پێســت یــان هەنــگاری یــان چینــی

خــۆی هەیــە ،کــە بــە ئەزموونگەرایــی

خوێندنگــەی ئایینــی ،مانگــی ئۆکتۆبــەری

یــان ئەمەریــکای التینــی ،یــان بەهــۆی ژن

بەریتانیایــی ناودەبرێــت و هیــوم منوونــەی

 1788بــە مەبەســتی چوونــە نــاو بــواری

بــوون ،یــان رەشپێســت بوونتــان جۆرێکــی

بەرجەســتەی ئــەوە .بــە هەمانشــێوە لــە

روحانییەتــی پرۆتســتانتی لــە کۆلێجــی

تایبــەت لــە فەلســەفەتان هەبێــت؟

ئەڵامنیــا لــە کانــت و ڕۆمانتیکەکانــەوە،

ئیالهیــات لــە نزیــک زانکــۆی (توبینگــن)

ئایــا گرێدراویــی بــە گروپێکــی تایبەتــی

فەلســەفەیەک دەرکــەوت ،کــە تایبــەت بــە

درێــژەی بــە خوێنــدن دا .لــە توبینگــن

کۆمەاڵیەتــی لــە فەلســەفەیەکدا ،کــە

ئەڵامنیــا بــوو ،لــەم ڕووەوە بــە ئایدیالیزمــی

لــە ســاڵی زانکۆیــی  1791-1790لەگــەڵ

کەســێک پەیــڕەوی لێــدەکات ،کاریگــەرە؟

ئەڵــای نــارسا و هیــگڵ بــە منوونــەی ئــەو

(هولدەرلیــن  )Hölderlinکــە دواتــر

ئایــا گروپــە کۆمەاڵیەتییــە جیاجیــاکان

هەژمــار دەکرێــت.

وەک شــاعیرێکی گــەورەی ئەڵامنــی نــاوی
دەرکــرد ،هەروەهــا (شــلینگ )Schelling

بــە جیهانبینــی فەلســەفی جیاجیــاوە،
ڕوودەکەنــە شــێوازی جیاجیــای تێگەیشــن

ژیانی هیگڵ

بەیەکــەوە خوێندویانــە .بــەاڵم (شــلینگ)

لــە ڕاســتی؟ ئەگــەر بۆچوونــی ئێــوە بــەو

جــۆرج ویلهیلــم فریدریــچ هیــگڵ

بــەر لــە هیــگڵ وەک فەیلەســوفێکی

شــێوەیەیە ،کەواتــە ئێــوە لەگــەڵ هیــگڵ

( )1831-1771هەمــان ئــەو ســاڵە

ئایدیالیســتی ئەڵامنــی بەناوبانــگ بــوو.

و مارکــس و ســارتەر هــاوڕان ،ئــەم ســێ

لەدایکبــوو ،کــە (بیتهۆڤــن Ludwig

دوای (توبینگــن) هیــگڵ بــۆ دابینکردنــی

کەســە دوای وەرچەرخانــی کانتــی لــە

 )van Beethovenو شــاعیری ڕۆمانســی

بژێــوی و بەدەســتهێنانی پێگــەی

فەلســەفەدا ،ئــەوە پشتڕاســت دەکەنــەوە

ئینگلیــز (ویلیــام وۆردســوۆرس William

فەیلەســوفی ســااڵنێکی درێــژ و ســەختی

کــە هەرچییــەک ئەزمــوون دەکرێــت،

 )Wordsworthلەدایکبــوون .هیــگڵ

تێپەڕانــد .یەکــەم پۆســتی زانکۆیــی

یــان دەنارسێــت تــا رێژەیــەک بــە عەقڵــی

کــوڕە گــەورەی خێزانێکــی چینــی

هیــگڵ وەک فەیلەســوف لــە زانکــۆی

خۆمانــەوە ،بــە شــێوازی بیرکردنەوەمانــەوە

ناوەنــدی شــاری (شــتوتگارت )Stuttgart

(یەنــا  )University of Jenaســاڵی 1800

گــرێ دراوە.

ی باشــوری ئەڵامنیــا بــوو .ئــەم خێزانــە

تــا  1807بــوو ،کــە هیــگڵ لــەو زانکۆیــە

لــە جیهانــی مۆدێرنــدا زیاتــر ئــەوە بیـراوە،

بەڕەگــەز لــەو نەمســاییانە بــوون ،کــە

وانــەی دەوتــەوە و موچــەی رەســمی

کــە فەڕەنســا و بەریتانیــا و ئەڵامنیــا،

وەک پرۆتســتانتەکانی تــر لــە ســەدەی

وەرنەدەگــرت و بژێوییەکــەی لــە ڕێگــەی

ئــەم ســێ گروپــە نەتەوەییــە گەورانــە،

شــانزەیەمدا بەهــۆی راوەدوونــان و

ئــەو یارمەتیانــەوە دابیــن دەکــرا کــە

هــەر یەکێکیــان فەلســەفەیەکی تایبەتــی

ئازاردانیــان لەالیــەن کاســۆلیکەکانی

خوێندکارەکانــی پێیانــدەدا .لــە ســاڵی

خــۆی ،شــێوازی تێڕوانینــی خــۆی بــۆ

نەمســاوە هەاڵتبــوون و بۆژێــر دەســەاڵتی

1802ـــەوە هیــگڵ هەموو ســاڵێک بەڵێنی

جیهــان دانــاوە .ئــەو فەلســەفەیەی لــە

پرۆتســتانتە لۆســەرییەکان کۆچیــان

دەدا لــە داهاتــوودا کتێبێــک باڵوبکاتــەوە،

فەڕەنســا دەرکــەوت ،بــە رای زۆرێــک

کردبــوو .باوکــی هیــگڵ کارمەندێکــی

لــە ئەنجامــدا دوای دواخســتنێکی

وەک فەلســەفەی تایبەتــی فەڕەنســا

ئاســایی دەوڵــەت بــوو ،ســەجەمی ئــەوی

درێژمــاوە ،بەپێــی رێککەوتنــی لەگــەڵ
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باڵوکــەرەوەی کتێبەکــەی بــە ناچــاری

بــەاڵم کتێبەکــە لــەرووی تێگەیشــن

لــە مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی 1806دا

و شــێوازی داڕشــتنەوەی ئاڵــۆزە و لــە

پێشکەشــکرد.

هەندێــک بەشــیدا بەنزیکەیــی تێگەیشــن

ئەمــەش هــاوکات بــوو لەگــەڵ هێرشــی

لێــی مەحاڵــە( .کۆمەڵێــک لــە ڕەخنەگ ـران

ناپلیــۆن بــۆ ســەر شــاری (یەنــا) .لــە

پێیانوایــە هیــگڵ خۆویســتانە بــە شــاراوەیی

رێکەوتــی  13ئۆکتۆبــەری 1806دا شــاری

و نادیــاری نوســیویەتی).

دەستنووســەکەی

(یەنــا) لەالیــەن ناپلیۆنــەوە دەســتی
بەســەرداگیرا .هیــگڵ لەبــارەی ئــەم

سەرچاوە فەلسەفییەکانی

ڕووداوەوە بــۆ دۆســت و پشــتیوانی خــۆی

هیگڵ

بــەم وشــانە ستایشــی پاڵەوانێتــی ناپلیــۆن

هیــگڵ بــە قوڵــی بیــری لــەوە کردبــووەوە،

دەکات:

کــە دەبێــت بــە کام ئاڕاســتەیەدا بــڕوات؟

«مــن ئیمپراتــۆر –ئــەو ڕۆحــەی جیهــان-م

بــەاڵم بــۆ هیگڵــی گەنج چــی لەبەردەســتدا

بینــی لــە نــاو شــاردا بــە ئەســپ دەگــەڕا،

بــوو؟ کام تێڕوانینــە فەلســەفییانە لــەو

لــەو ســاتەدا بەڕاســتی بەرامبــەر ئــەم

ســەردەمەی ئــەودا (ســااڵنی ســەرەتای

کەســایەتییە هەســتێکی نامــۆم هەبــوو،

ســەدەی  )19و لــەو شــوێنەی هیگڵی لێبوو

بەتەنیایــی بــە ســواری ئەســپێکەوە،

–ژیانــی زانکۆیــی ئەڵامنیــای پروســی– بــاو

ســەرنجی لــە خاڵێکــی دیاریکــراو دابــوو،

بــوون؟ بــەر لــە هــەر شــتێک عەقڵگەرایــی

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا هەمــوو

فەڕەنســی و ئەزموونگەرایــی بەریتانــی

جیهــان بەدەســت دێنێــت و جیهــان

و لەوپــەڕی ئەوانیــش ئاوێتەکــەری

بەڕێوەدەبــات».

ئــەوان هەبــوو ،کــە فەلســەفەی بەهێــزی

هەفتەیــەک دواتــر و لــە رێکەوتــی 20ی

فەیلەســوفی ئەڵامنــی (کانــت) ببــووە

ئۆکتۆبــەر ،ماڵەکــەی لەالیــەن ســەربازانی

لەنگــەری فەلســەفەی ڕۆشــنگەری ،بــەاڵم

ســوپای ناپلیۆنــەوە تااڵنک ـرا .ئیــر هەواڵــی

فەلســەفەیەکی نوێرتیــش لــە ئەڵامنیــا

خوێندنــی شــەش مانگــی زســتان و پلــەی

ســەری دەرهێنابــوو ،ئەویــش تێڕوانینێــک

فێرکــردن لــە زانکــۆی (یەنــا) نەبــوو .بــەاڵم

بــوو بــە (ڕۆمانتیســیزم )Romanticism

کتێبەکــە بــە کۆتــا گەیشــتبوو .ناوەکــەی

ناودەبــرا[ .ئــەم تێڕوانینــە کاردانەوەیــەک

(فینۆمینۆلۆژیــای ڕۆح) بــوو .ئــەو کتێبــە

بــوو

و

لــە ئێســتادا بــە منوونەیــەک لــە نوســینی

ئەزموونگەرایــی ســەردەمی ڕۆشــنگەری و

هیگڵــی گەنــج هەژمــار دەکرێــت و یەکێک

تایبەمتەنــدی دیــاری بریتــی بــوو لــە بــاوەڕ

لــە بەرهەمــە گەورەکانــی بلیمەتێکــە،

بــە توانــای خەیــاڵ و ئیــرادە و بەهــای

کــە شارســتانێتی ڕۆژئــاوا ئافراندوویەتــی،

بــااڵی هونــەر].

بەرامبــەر

عەقڵگەرایــی

لەناو ئەم فەرهەنگ
و فکرە دواکەوتووەی
ئەڵمانیای الدێییدا،
لێوەشاوەیەکی
سەرسوڕهێنەری
وەک (ئیمانوێل
کانت -1724
 )1804دەرکەوت،
کە بۆ یەکەمجار
وەاڵمێکی فەلسەفی
گومانگەرایی
هیومی دایەوە .بەاڵم
وەاڵمەکەی کانت
بۆ هیوم ،شتێکی
تریشی تەواوکرد
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ڕۆمانتیسیزمی ئەڵمانی
German Romanticism
ڕۆمانتیســیزمی ئەڵامنــی چــی بــوو؟
بزوتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕ لــە بــواری
ئەدەبیــات و فەلســەفە و هونەرەکانــی
بینیــن ،کــە گرنگــی بــە دەســەاڵت و
سیاســەت نــەدەدا .ئەمــە شــێوازێکی
تــەواو نوێــی روانیــن لــە جیهــان بــوو ،کــە
هــاوڕەوت بــوو لەگــەڵ تەقینەوەیەکــی
گــەورەی وزەی ئەخالقــی هونەرمەنــدان و
رۆشــنبیرانی ئەڵامنیــا .ئەمــان فەلســەفەی
ڕۆشــنگەرییان ڕەتدەکــردەوە ،کــە وەک
فەلســەفەیەک هەمــوو شــتێکی لــە ڕێگــەی
بیــرکاری و لۆژیــک و یاســای زانســتی
بیــرکاری و لــە ڕێگــەی مافــی رسوشــتی
ئەبســراکتەوە دەخســتە ژێــر دەســەاڵتی
عەقڵــەوە .ئــەوان لــە بەڵێنــی پێشــکەوتن و
کامڵبوونــی جــۆری مرۆڤایەتــی لەدایکبــووی
ســەردەمی خۆشــبینی نائومێــد ببــوون.
.1ڕێگەی دەروونی
کەواتــە ڕۆمانتیســیزم ،لــە جیاتی فەلســەفەی
ڕۆشــنگەری ناچــار بــوو چــی دابنێــت؟
وەرچەرخانــی کانتــی لــە فەلســەفەدا ڕێگەی
بــۆ ڕۆمانتیکــە ئەڵامنییــەکان خۆشــکرد،
(ڕێــڕەوی دەروونــی) بــەرەو ڕاســتی ،ئــەو
ئاســۆ ڕوونانــەی فەلســەفە ،کــە لــەو
ڕێــڕەوەدا ڕاســتی بــە جیهانــی دەروونیــدا
دەڕوات ،چونکــە ئــەو ئەندێشــەیە خــۆی

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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بەســەر ئــەو جیهانــەدا دەســەپێنێت کــە
لــە دەرەوە دیــارە .لــە جیهانــی دەروونیــی

(خود)دایــە ،کــە پێویســت بــوو ڕاســتی و

دەروونــی ڕۆحــی مــرۆڤ و ئــەو شــێوازە

ڕۆشــنگەرەکان ،نــاڕازی بــوون و دەیانــوت

واتــای دۆخــی مرۆڤایەتــی بدۆزرایەتــەوە،

بدۆزینــەوە کــە بــە رسوشــت و کۆمەڵگــە

کــە واقیــع ڕۆحییــە ،نــەک مــادی .لــە

نــەک جیهانــی دەرەکــی زانســتی

و مێــژوو و خــواوە پەیوەســت دەبێــت.

ئەدەبیاتــی ڕۆمانتیکەکانــدا رسوشــت بــە

رسوشــتیی .ڕۆمانتیســیزمی ئەڵامنــی لــە

نابێــت ئامانجــی فەیلەســوف لــە هێڵێکــی

ڕۆحــی کــراوە .رسوشــت ئــەو کاتژمێــرە

ســەرەتاکانی ســەدەی نۆزدەیەمــدا وەک

بەرتەســکی زانســتدا ســنوردار بێــت ،بەڵکــو

میکانیکییــە زەبەالحــە نییــە کــە بەپێــی

(ئەگزیستانسیالیست)ـــەکانی فەڕەنســای

پێویســتە بــەردەوام بــە دوای واتــای تەواودا

یاســاکانی نیوتــن کار دەکات ،بەڵکــو بــە

ســەدەی بیســتەم ،ســوودیان لــە ئەدەبیــات

بگەڕێــت ،بــەردەوام لــە گەڕانــدا بــە دوای

پێچەوانــەوە ،ڕۆحێکــی زینــدوو ،ئیــرادەی

–ڕۆمــان ،هۆنــراوە ،منایشــنامە ،وتــار،

(گوڵــی شــینی هەڵخەڵەتێنــەردا بگەڕێــت،

بەرفـراوان ،مامۆســتای عاقڵــر لــە نامەیەکی

کورتەچیــرۆک– وەردەگــرت ،بــۆ دەربڕینــی

نیشــانەیەک کــە (نۆڤالیــس )Novalisی

زانســتی لــە نێواندایــە ،پێویســتە عەقــڵ لــە

جیهانــی دەروونــی هەســتی مرۆیــی و

شــاعیری ئەڵامنــی بــە هــۆی مەیلــی عەشــق

پەیوەندیــی نــاو رسوشــتدا بدۆزرێتــەوە–

پێشکەشــکردنی ڕەخنــەی بەهێــز دژی ئــەو

بــۆ جوانــی خوڵقانــدی.

پەیامــی شــاعیری ڕۆمانتیکــی بەریتانــی

فەلســەفانەی پشــت گوێیــان دەخســن.

.3پێشکەوتنی ئیرادە

(وۆردز وۆرس  )Wordsworthبــەم

.2لێکۆڵینەوە لە کۆی گشتیی ئەزموون

الی ڕۆمانتیکــەکان واقیعییەتــی بــااڵ و

شــێوەیەیە :شــاعیری ڕۆمانتیــک لــە پشــت

ئــەوان بەڵگەیــان دەهێنایــەوە ،کــە زانســت

ئــەوەی لــە رسوشــتی مرۆڤــدا بەهــای

دەرکەوتــە رسوشــتییەکانەوە ،ئیــرادەی

لــە چارەســەری نهێنییەکانــی بوونــی

هەیــە ئیــرادەی مۆرڤــە نــەک عەقــڵ.

فێربوونــی گــەورە و توانایەکــی ڕۆحــی

مرۆڤایەتــی زۆر دوورە .جیهانــی ڕاســتەقینە

ئیــرادە هــەوڵ بــۆ خۆبەدیهێنــان دەدات

دەبینێــت .خــوا وەک ئــەوەی ڕۆشــنگەر

دەتوانێــت کۆمەڵێــک شــتی بــەدەر

و دەتوانێــت تەنیــا هەوڵــدان بــۆ بێکۆتــا

و باوەڕدارانــی عەقڵگــەرا دایدەنێــن،

لــە زانســت ئاشــکرا بــکات .ئــەم کــۆی

بدۆزێتــەوە ،ئیــرادە هەوڵیــدەدا دەســتی

ئەندازیــاری دروســتکەری ئۆتۆمبێلــی

گشــتییەی ئەزمــوون ،شــادی و خەمەکانــی،

بــە کــۆی گشــتی ئەزمــوون ،کــۆی گشــتی

جیهــان نییــە .خــوا ڕۆحــی بونەوەرەکانــە.

گەشــە و گــۆڕان ،پارادۆکــس و گــەڕان بــە

رسوشــت ،کولتــوور و مێــژوو ڕابــگات و لــە

.5جەمسەرگیریی ڕۆمانتیکی

دوای کامڵبووندایــە ،کــە ڕۆمانتیکــەکان

کۆتایــی مرۆڤایەتــی تــا بێکۆتــای خواوەندی

لــە ئەنجامــدا ڕۆمانتیکەکان بــە دوو الیەنی،

هەوڵــدەدات

جەمســەرگیری ،گێڕانــەوە تەنزئامێزەکانــی

هاوشــێوەی

وەک شۆڕشــی فەڕەنســا و بەڕەنجامەکانــی

ئارەزومەنــدی ئــەوە بــوون ،فەلســەفە

بەرزبێتــەوە.

ئیــرادە

لــە گەڕانــدا بێــت بــەدوای تێگەیشــن

بەشــێوەیەکی

بێکۆتــا،

لــەو بابەتانــە .بــۆ تێگەیشــن لــە جیهــان

(فاوســتی گۆتــە) ئەوپــەڕی چوونەپــاڵ

قایلبــوون ،کــە دەیانــوت تایبەمتەندیــی

پێویســتە ئێمــە بــە شــێوەیەکی زینــدوو

ئەزمــوون بــکات و ســوودی لێوەربگرێــت.

بیرکردنــەوە و هەســتی مرۆڤایەتیــی

تیشــکبخەینە ســەر ئەزمــوون ،نــەک تەنیــا

ئــەم ئــارەزووە ڕۆمانتیکییــە بــۆ هەمــوو

ســەرجەم مێــژووی مرۆڤایەتییــە .نیشــانەی

بــە درکپێکردنــی هەســتە ئەزموونگــەراکان

ئەزموونێــک ،بــۆ بێکۆتــا بــوو ،کــە فاوســتی

خــوازراوی ڕۆمانتیکــی ،ئەزموونکردنــی

یــان بــە وێنــای ڕوون و جیــاوازی عەقڵگــەرا.

پەلکێشــکرد بــۆ فرۆشــتنی ڕۆحــی خــۆی بــە

هــەردوو جەمســەرەکەیە ،هەرگیــز نابێــت

پێویســتە ئێمــە پــەی بــە گۆشــە تاریــک و

ئەهریمــەن.

چەقبەســتوو یــان بــێ جوڵــە بێــت ،هەرگیــز

نهێنییەکانــی هــزر و ســنوری هەســت و

.4رسوشت وەک ڕۆح

نابێــت بەنــدی جۆرێــک بیرکردنــەوە یــان

خەیــاڵ ببەیــن ،پێویســتە ئێمــە ڕەفتــاری

ڕۆمانتیکــەکان بــە پێــی بانگەشــەی

شــێوازێکی ژیــان بێــت ،بەڵکــو پێویســتە
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بــەردەوام بــە دوای بێکۆتــاوە بێــت .بــە

هەروەهــا چــۆن لەناوچوونــی داهێنەرانــەی

ئەزموونگەراکانــی بــۆ ســەر مێتافیزیــک

هەمــان ئــەو شــێوەیەی فاوســتی گۆتــە

بێکۆتــا ،بەریەککەوتنــەکان ،گەڕانــەوەکان،

تــەواو کــرد :بە بۆچوونــی هیــوم مێتافیزیک

ڕایگەیانــد« :تــا ئــەو کاتــەی وەســتاوم،

دەرەنجامــی نەخــوازراو ،ئــەو ئاشــتییانەی

وەک زانیــن بێبەهــا و بــێ واتاشــە.

کۆیلــە دەبــم».

پێدەچــوو تایبەمتەندیــی ســەرجەمی ئــەم

بابەتەکانــی مێتافیزیــک ڕەنگدانــەوەی

.5جەمسەرگیریی ڕۆمانتیکی

الیەنــە ڕاســتەقینانە بــە یەکــەوە لێکــدا؟ بــە

ئەزموونــی زانینــی ئەزموونگــەراکان

کاتێــک هیــگڵ چــووە زانکــۆی ئیالهیاتــی

تیــۆری دیالەکتیــک.

نییــە و ناتوانــن خواســتەی کاریگــەری

پرۆتســتانتی و بــۆ چەنــد ســاڵێک فەلســەفە

بــەاڵم ئــەم فەلســەفە تــەواوە ،کــە بــۆ

هەســتەکانی ئــەم بابەتــە بخەنــەڕوو.

و ئیالهیاتــی خوێنــد ،دۆخەکــە لێوانلێــو بــوو

تێگەیشــتنی ڕاســتەقینەی تــەواو دەگــەڕا،

بەڵگــەی دووەمــی هیــوم دژی مێتافیزیــک،

لــەم وێناکردنــە وروژێنەرانــەی ڕۆمانتیســیزم.

مێتافیزیکێــک ،واتــا رسوشــتی ڕاســتەقینەی

دووبــارە ئــەو خاڵــەی هێنایــەوە پێــش،

هیــگڵ ســودی لــە کام یــەک لــە ســێ

تــەواوە .لێــرەدا هیــگڵ ڕووبــەڕووی

کــە هەوڵەکانــی مێتافیزیکــی بریتیــن لــە

تێڕوانیــن و شــێوازە فەلســەفەییەکان وەرگرت

پرســیارێک دەبێتــەوە :ئایــا مێتافیزیكێکــی

ڕۆیشــن بــەرەو تێپەڕیــن لــە ســنووری

– ڕۆمانتیســیزم ،فەلســەفەی ڕۆح ،ئیــرادە

تــر دەبێــت؟ ئەزموونگــەراکان ،لەســەروو

تێگەیشــتنی مــرۆڤ ،کــە لــە کاریگەرییــە

و جەمســەری بێکۆتــا ،یــان عەقڵگەرایــی

هەموویانــەوە (جــۆن لــۆک) بــە تونــدی

هەســتییەکاندا ســنووردارە .لەبەرئــەوە

و ئەزموونگەرایــی زانســت ،پێشــکەوتن و

ڕووبــەڕووی مێتافیزیــک بووبــووەوە .بــە

مێتافیزیــک مەحاڵــە .هیــوم دەڵێــت ،ئــەو

مافــی رسوشــتی خاوەنانــی (دائــرە املعــارف)

بۆچوونــی ئەزموونگــەراکان مێتافیزیــک

بــە بڵێســەکانی ئاگــر بســپێرن ،چونکــە

یــان فەلســەفەی کانــت؟ ئــەو پێکهاتەیەکــی

بانگەشــەیەکی گــەورە دەکات ،بــەوەی

هەڵگــری خەیاڵــن .لــەوە بەدوا فەلســەفەی

لــە ســەرجەمیان ئامــادە کــرد.

ســەرجەمی فاکتــەکان ،یەکێــک یــان

ڕۆژئــاوا بــەرەو کانــت دەچێــت ،کــە

هیــگڵ هاوشــێوەی ڕۆمانتیکــەکان ،لەگــەڵ

زۆر ،مــادی یــان هــزری ،وەســتاو یــان

بەرەنــگاری گومانگەرایــی هیــوم دەبێتــەوە

ئــەوەی بــەردەوام هێرشــی دەکــردە

ڕەوان ،بــاس دەکات( .لــۆک) دەیــوت ئــەم

و بەرگــری لــە پراگامتیزمــی زانســت ،بــە

ســەریان ،کاریگەرییــان لەســەر بیــری هیگڵ

بابەتــە گەورانــە ناتوانــن وەاڵمــی ئــەم

گەڕانــەوە بــۆ وتەکانــی پێشــووی هــزر

دروســتکردبوو ،بــە دوای فەلســەفەیەکدا

پرســیارە ئەزموونەگرایانــە بدەنــەوە :تــۆ

وەک دۆزی پێویســت و گشــتیی زانینــی

دەگــەڕا ،بــە بێکۆتــا بــگات .ســەرجەم

لــە کــوێ و چــۆن دەزانیــت؟ بانگەشــەی

زانســتی دەکات ،بــەاڵم وەک بینیــان بــۆ

ئەزموونــی مرۆڤایەتــی لەخۆبگرێــت،

ئێــوە لەســەر بنەمــای چــی تێبینییــەک،

ئــەم پراگامتیزمــە بەهایەکــی زۆر دەدات.

ســەرجەمی زانیــن :زانســت ،مێــژوو ،ئاییــن،

یــان کام پێدراوانەیــە؟ (لــۆک) پرســیارێکی

بەهایەکــە ئەوەبــوو ،کــە ئێمــە ناتوانیــن

سیاســەت ،هونــەر ،ئەدەبیــات و تەالرســازی

ســەرەکیرتی کردبــوو :ئایــا هــزری مــرۆڤ

شــتەکان وەک ئــەوەی هــەن بزانیــن .ئێمــە

تێکەڵــی یەکــر بــکات .ڕاکێشــانی ئــەم

لــە ڕاســتیدا بــۆ ئەمجــۆرە گەشــتوگوزارە

تەنیــا ئــەو شــتانە دەزانیــن کــە لــە ڕێگــەی

مەیدانــە بەرفراوانانــەی ڕۆحــی مــرۆڤ

مێتافیزیکیانــە ئامادەیــە؟ یــان ســنوورێک

باســی گشــتی و پێویســتیی تێگەیشــتنی

بــۆ یەکێتییەکــی بەرهەمــدار و لۆژیکــی

بــۆ توانــای فێربوونــی هــزر هەیــە؟ (لــۆک)

مرۆڤایەتییــەوە بــۆ ئێمــە دەردەکــەون،

چــۆن لــە تیۆرێکــدا جێیدەبێتــەوە؟ هیــگڵ

ئــەو ئامۆژگارییــەی فەیلەســوفەکانی کــرد:

بــەاڵم مێتافیزیــک بــە وردی هەوڵێکــە بــۆ

دەیویســت ئــەم کارە بــە تێگەیشــتنی هــزر،

هــەوڵ مــەدەن ئەندازیــاری سیســتمێکی

زانینــی شــتەکان وەک ئــەوەی لەخۆیانــدا

یــان ڕۆحــی ڕەهــای خــۆی ئەنجامبــدات.

مێتافیزیــک بــن .هیــوم هێرشــی

هــەن .لــەو الیەنەوەیــە کــە کانــت
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بانگەشــەی ئــەوە دەکات ،کــە ناتوانرێــت

لەبەرچاونەگــرت .بــەاڵم ڕایگەیانــد ،کــە

هەمــوو واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمــوو

شــتەکان لــە خۆیانــدا بنارسێــن و پێیوایــە

کەتەگۆرییــەکان بــە فاکتــەوە گرێنــەدراون.

عەقاڵنییــەک واقیعییــە .ئــەم گشــتگیری

مێتافیزیــک مەحاڵــە ،رسوشــت یــان گرنگیی

ئــەوە فاکتــە چەمکــە ناوبـراوەکان لەبــارەی

ئەندێشــە ڕەهایــە بــە پێچەوانــەی هــزرە

فاکــت ،کــە مێتافیزیــک لــە گــەڕان بــە دوای

خۆیــەوە بــە ئێمــە دەڵێــت.

ســنوردارەکانی وەک هزرەکانــی ئێمــەوە،

زانینیاندایــە ،بــۆ ئێمــە نەنــارساوە.

ئێســتا دەتوانرێــت بزانرێــت هیــگڵ

ڕۆحــی ڕەهــا پێناســە دەکــەن ،ئــەوە

ئەزموونگــەراکان و کانــت ڕایانگەیانــدووە،

دەیەوێــت چــی بــکات .هیــگڵ دەیەوێــت

بــە پێچەوانــەی هــزری ڕۆحــی مــرۆڤ،

مێتافیزیــک مەحاڵــە .کەواتــە لــەم بــارەدا

لــە بەکارهێنانــی چەمکــە عەقاڵنییەکانــدا بۆ

ڕۆحێکــی منوونەییــە.

چــی ڕێگەیەکــی بــۆ مێتافیزیکێکــی

تێگەیشــن لــە جۆراوجۆرییەتــی ئەزمــوون و

مێتافیزیکی هیگڵ :ئایدیالیزمی ڕەها

ئەزموونیــی مرۆڤایەتیــی تــەواو بــۆ هیــگڵ

زانیــن بێســنوور بێــت ،هەروەهــا دەیەوێت

لێــرەدا ئێمــە تیــۆری فاکتــی هیــگڵ،

کردووەتــەوە؟ وەرچەرخانــی کانتــی لــە

دژایەتــی ،جیــاوازی ،دوفاقــی لــە وتنــدا،

تیــۆری مێتافیزیکــی ئایدیالیزمــی ڕەهامــان

فەلســەفەدا هــزری پێشخســتبوو ،هــزری

دژیەکــی و پارادۆکســی ڕۆمانتیــک بێنێتــە

دیاریکــردووە .ئێمــە بــەر لەمــە بینیومانــە،

کردبــووە یاســادانەری رسوشــت ،بــەو

نــاو فەلســەفەکەیەوە ،کــە بتوانێــت واتــای

ئایدیالیــزم نــاوی جــۆرە تیۆرێکــی

واتایــەی هەرچییــەک ئێمــە دەیزانیــن تــا

نوێــی گۆڕانــی ئاڕاســتەی گۆڕانــی مێژوویــی

مێتافیزیکــە ،بانگەشــەی ئــەوە دەکات،

ڕادەیــەک پەیوەندیــدارە بــە چەمکەکانــی

دوای شۆڕشــی فەڕەنســا دەربڕێــت .هیــگڵ

کــە فاکــت خاوەنــی تایبەمتەندیــی هــزر

هــزری خۆمانــەوە .بــەاڵم کانــت بەتونــدی

بــۆ گەیشــن بــەو ئامانجانــە و ئاوێتەکردنــی

یــان بیــرە ،کــە فاکتــی عەقاڵنــی ،لۆژیکــی

ئــەم چەمکانــەی ســنووردار کردبــوو .لــە

ڕاســتیی شــاراوەی عەقڵگەرایــی و

یــان ڕۆحانییــە .ئایدیالیزمــی ڕەهــا لقێکــی

ڕێگــەی ئــەو چەمکانــەوە دامەزراندنــی

ئەزموونگەرایــی تیۆرێکــی نــوێ لــە فاکــت

تایبەتــی ئایدیالیزمــە.

مێتافیزیکێــک بــۆ زانینــی فاکتــی تــەواو،

وەک ناخــی مێتافیزیکــی خــۆی دەخاتەڕوو.

.1فاکــت هاوشــێوەی کۆمەڵــە ڕاســتییەک

مەحــاڵ بــوو.

ئــەم تیــۆرە نوێیــەی فاکــت چییــە؟

مانابەخشــە .ئایدیالیزمــی ڕەهــا بانگەشــەی

بــەاڵم بــۆ هیــگڵ مێتافیزیــک دەکــرا

هیــگڵ ڕێگەیەکــی دۆزیوەتــەوە تــا لــە

ئــەوە دەکات ،کــە مانابەخشــە ،ڕاســتیی

ببێــت .هیــگڵ پێشخســتنی چەمکەکانــی

ڕێگەیــەوە مەیدانــە بەرفراوانەکانــی ڕۆحــی

ڕۆحێکــی ڕەهــا ،یــان ڕۆحــی خــودا،

هــزری (کانــت)ی بــۆ دیاریکردنــی ئــەوەی

مرۆڤایەتــی لــە تیۆرێکــدا یەکبخــات .کــۆی

پێکهاتەیەکــی یەکپارچــە و تــەواوی ڕاســتییە

دەیزانیــن ،پەســەند کــرد ،بــەاڵم ســێ

چەمکــە بەکارهاتــووەکان لــە پانتایــی

مانابەخشــەکانە.

ڕەخنــەی لــە ســنورداریی کانــت بــۆ چەمکە

بەرفراوانــی زانیــن ،ســەرجەمی هونــەر و

.2فاکــت وەک هــزری ڕەهــا .بــۆ هیــگڵ

نایابــەکان گــرت .هیــگڵ هــەر جــۆرە

زانســتەکان ،ئاییــن ،ئەندێشــەی سیاســی،

فاکــت ،هــزری ڕەهایــە و بریتییــە لــە

ســنوردارییەکی بــۆ ژمــارەی چەمکــەکان

مێــژوو ،لــە هــزر یــان ڕۆحــی ڕەهــا ،یــان

کۆمەڵێــک ڕاســتیی مانابەخــش ،کــە خــۆی

ڕەتکــردەوە .دووەم ،هیــگڵ خــۆی لــە

خــودا کــە ڕاســتیی کۆتاییــە ،یەکدەگــرن.

لــە ســەرجەم بوارەکانــی ئەزمــوون و زانینی

ســنورداریی بەکارهێنانــی ئــەوان لــە

بــەم شــێوەیە فاکــت کۆمەڵێکــی بەرفـراوان

مرۆڤایەتــی ،لــە لۆژیکــەوە تــا فیزیــک،

ئەزموونــی هەســت بەدوورگــرت .ســێیەم،

و کۆکــراوەی چەمکــە عەقاڵنییەکانــە و

ژینگەناســی ،لــە مێــژوو و سیاســەتەوە

هیــگڵ ســنورداریی زانیــاری بەدەســتهاتوو

ئــەم کۆمەڵەیــە هــزر یــان ڕۆحــی ڕەهــا

تــا هونــەر ،ئاییــن و فەلســەفەدا

لــە کەتەگۆرییەکانــی دۆخــی ئەبســراکتدا

یــان خــوا پێکدێنــن .هیــگڵ دەڵێــت

ئاشــکرادەکات.
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.3هەمــوو واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمــوو

بۆتــان دەردەکەوێــت ناچــارن لەبــارەی

بــۆ ئەفاڵتــون فۆڕمــە هەمیشــەیی و

عەقاڵنییــەک واقیعییــە .فاکتــی ئــەم پێکهاتە

ئــەو شــتانەوە بیربکەنــەوە ،ناچــارن لــە

نەگــۆڕەکان بــە شــێوەیەکی جیــا و

بەرفراوانــە چەمکــە عەقاڵنییەکانــن.

چەمکــە دەروونناســی ،یــان کۆمەاڵیەتــی،

ســەربەخۆ لــە ســنوری گونجــاوی بــوون،

هیــگڵ هاوشــێوەی ئەفاڵتــون بانگەشــەی

یــان سیاســییە پەیوەندیــدارەکان تێبگــەن.

جیــاواز لــە ســنوری هەســتکردنی شــتە

ئــەوە دەکات ،کــە عەقاڵنیــی چەمکــی

ئێــوە ناتوانــن ئــەم بابەتانــەی ژیانتــان بــە

جــواڵوەکان بوونیــان هەیــە ،بــەاڵم

ئایدیــا -ئەوەیــە کــە واقیعییــە .بەپێــی

بەدەســتهێنانی مشــتێک لــە کاریگەرییــە

جیاوازیــی فۆڕمــە هەمیشــەییەکان لــە

وتــە بەناوبانگەکــەی هیــگڵ «هەمــوو

هەســتییەکانی هیــوم وەاڵم بدەنــەوە.

جیهانــی هەســتپێکراوی شــتەکان ،کێشــەی

واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمووعەقاڵنییــەک

 .4عەقاڵنــی بریتییــە لــە تێگەیشــتنی قوڵــی

بــۆ فەلســەفەی ئەفاڵتــون دروســتکرد و

واقیعییــە» .هیــگڵ ئــەو وێناکردنــەی بــۆ

بابەتــی یــان شــتێکی هەبــوو .لەوانەیــە

بــۆ ئەفاڵتونیــش شــاراوە نەبــوو :چــۆن

ڕەهــا و ڕۆحــی ڕەهــای لــە پەرواێــزە

ئێــوە الیەنگــری هیــگڵ بــن ،کــە هەمــوو

دەتوانرێــت پەیوەندیــی نێــوان فۆڕمــە

پڕواتــا و پێکــەوە گرێدراوەکانــدا تــەواو

واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمووعەقاڵنییــەک

نەگۆڕەکانــی جیهانــی گونجــاو لەگــەڵ شــتە

دەکات ،واتــا وێناکردنــی خودایــەک ،کــە

واقیعییــە ،بــەاڵم لەبــارەی کاروبــاری بــااڵی

گۆڕاوەکانــی جیهانــی هەســتپێکراوەکان

تێک ـڕای واقیعییــەت و حەقیقەتــە و خــۆی

واقیعــی جیهــان ،بــوارە بەرفراوانەکانــی

ڕوونبکرێتــەوە؟ لەالیەکیــرەوە بــۆ هیــگڵ

بــۆ هــزری ســنورداری ئێمــە لــە ســەرجەم

رسوشــتی فیزیکــی و ئەندامــی و کۆمەڵگــە

چەمکــە عەقاڵنییــەکان ،بوونــی جیــا و

بوارەکانــی زانینــی مرۆڤایەتیــدا ئاشــکرا

مرۆڤایەتییــەکان چــی دەڵێــن؟ ئایــا

ســەربەخۆ لــە جیهانــی بەرجەســتەی

دەکات .لەوانەیــە ئێــوە بتانەوێــت لەگــەڵ

ســەرجەمی ئــەم وێناکردنــی هەســتانە بــۆ

شــتەکانیان نییــە ،بەڵکــو کڕۆکــی عەقاڵنــی

هیــگڵ هــاوڕا بــن و کاردانەوەیــەک نیشــان

هیــگڵ ڕاســتییەکیان تێــدا نییــە؟ ئایــا تەنیــا

ئــەو پێکدێنــن .بەمشــێوەیە هیــگڵ لــە

بــدەن ،کــە ئەزموونگەرایــی بیرکورتــە و

واقیعێکــی عەقاڵنــی و مانابەخــش بوونــی

کێشــەکەی ئەفاڵتــون خــۆی بــەدوور

ئایدیالیزمــی ڕەهــای هیــگڵ ،ئــەوەی ڕۆحی

هەیــە؟ وەاڵمــی هیــگڵ بــۆ وتەکــەی

دەگرێــت ،بــەاڵم گرفتێــک بــۆ خــۆی

مــرۆڤ دەیەوێــت تێیبــگات پێشکەشــی

خــۆی ئەوەیــە ،کــە واقیعییەتــی چەمکــە

دروســتدەکات .ئەگــەر واقیعییــەت تەنیــا

دەکات :واتــای ئەزموونــی مرۆڤایەتــی

عەقاڵنییــەکان «شــتێکی تــری بێجگــە لــە

چەمکێکــی عەقاڵنییــە ،کەواتــە ئایــا

و ســەرجەمی حەقیقەتــەکان پێویســتە

بــوون نیــن .ئــەوە هەمــان ئــەو شــتەیە ،کــە

شــتەکان یــان کاروبــارە تێبنیکراوەکانــی

لــە هونــەرەکان ،زانســت ،مێــژوو ،ئاییــن

بــە قووڵــی تێیگەیشــتوون» .ئایدیالیزمــی

رسوشــت ،ناعەقاڵنــی و ناڕاســن؟ بــەاڵم

و سیاســەتدا بــۆی بگەڕێــن .هەروەهــا

ڕەهــا بانگەشــەی ئــەوە دەکات ،کــە

ئەگــەر ئــەوان ڕاســتییان نییــە ،چــۆن

لەوانەیــە لەبــارەی رسوشــتی واقیعییەتــەوە

دەچێتــە نــاو بوونــەوە ،بــۆ ئــەوەی ڕاســتیی

دەتوانرێــت بــۆ ڕوونکردنــەوەی عەقاڵنییــان

ئێــوە لەگــەڵ هیــگڵ هاوڕابــن ،چونکــە

عەقاڵنــی و مانابەخــش بدۆزێتــەوە ،کــە

پشــتیان پێببەســرێت؟

کاتێــک دەتانەوێــت لــە ڕاســتییەک تێبگــەن

نــاخ و کرۆکــی ئــەوە.

 .5واقیعییــەت لــە ڕێگــەی پێکهاتــە

کــە لــە پیشــەی خۆتــان ،لــە خێزانــی

لێــرەدا ئێــوە دەتوانــن جیاوازیــی

گونجــاوەکان و عەقاڵنــی خۆیــەوە

خۆتــان ،لــە وروژانــە سیاســییە ســەرچاوە

گرنــگ تێبینــی بکــەن لەنێــوان تیــۆری

دەنارسێــت .هیــگڵ بانگەشــەی هیــوم

گرتــووەکان ،لــە بیســتنی هەواڵــی

ئەفاڵتــون لەبــارەی چەمــک یــان فــۆڕم و

و کانتــی بــە تونــدی ڕەتکــردەوە ،کــە

ڕۆژانــەدا ،ڕووبــەڕووی دەبنــەوە ،ئێــوە

تیــۆری هیــگڵ لەبــارەی چەمکەکانــەوە.

واقیعییــەت نەنــارساوە .هیــگڵ بــە هەمــان
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ڕێــژە عەقڵگەرایــە ،کــە ئەفاڵتــون عەقڵگــەرا

سیاســەت و مێــژوو ،نیگارکێشــان ،هۆنـراوە،

بــوو .بــۆ هیــگڵ (هەرچییــەک هەیــە،

تەالرســازی ،لــە ئاییــن و فەلســەفەدا

عەقاڵنییــە) .مەبەســتی هیــوم ئەوەیــە ،کــە

بــە ئێمــە نیشــاندەدات .ئێمــە فیزیــک

هەمــوو شــتێک پێکهاتــە یــان کرۆکێکــی

و هونــەر و ئەندامناســی لــە ڕێگــەی

گونجــاوی هەیــە ،کــە عەقڵــی مــرۆڤ ،بــە

چەمکــە بەکارهاتــووەکان لــە هــەر یەکێــک

توانــا و نەرمــی نوانــدن لــە چەمکەکانــی

لــەو بوارانــەدا دەزانیــن .هــەر یەکێــک

خــۆی ،دەتوانێــت بەدەســتیبێنێت .هەمــوو

لــەم بوارانــەی واقیعییــەت ،ڕووکارێکــی

ڕووخســارێکی ئەزموونــی مرۆڤایەتــی لــە

ڕاســتەقینە لــە واقیعییــەت دەخەنــەڕوو،

ڕێگــەی بنەمــای عەقاڵنیــی پێکهاتــەوە

بــەاڵم هەریەکێکیــان تەنیــا ڕووکارێکــی

دەنارسێــت.

الوەکــی ،ســنوردار و ناتــەواو منایشــدەکەن.

 .6هــزری ڕەهــا وەک یەکێــک لــە

بــۆ منوونــە فیزیــک ڕووکارێکــی گرنــگ لــە

جۆراوجــۆری .ڕۆحــی ڕەهــا کــۆی

واقیعییــەت ئاشــکرادەکات ،بــەاڵم ئــەوە

یەکگرتــووی ڕاســتییە عەقاڵنییەکانــە ،کــە

تــەواوی حەقیقــەت نییــە( .لێــرەدا دەنگــی

ســەرجەم بوارەکانــی ئەزمــوون و زانیــن

ڕۆمانتیکــەکان دەبیســرێت) .ئەرکــی

دەگرێتــەوە – لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا

مێتافیزیــک بەکارهێنانــی تیۆرێکــە لەبــارەی

ئــەم جۆراوجۆرییــە لــە یەکگرتووییەکــدا

ســەرجەم واقیعییــەت ،دەرخســتنی

ڕێکدەخــات .هیــگڵ دەڵێــت ڕەهــا یــان

ســەرجەم

واقیعییەتــە،

ڕۆحێکــی ڕەهــا لــە جۆراوجۆریدایــە،

ســەرجەمی ئــەو رێگایانــەی تێیــدا

ناســنامەیەک ،کــە ســەرجەمی ئــەم

واقیعییــەت لەگــەڵ ســەرجەم جۆراوجــۆری

جیاوازییانــە ئاوێتــەی یەکــر دەکات .ئــەو

و ئاڵۆزییەکــەی لــە ڕێگــەی چەمکەکانــەوە

تاکەیــە ،کــە زۆرێــک دەگرێتــەوە.

لێــی تێدەگەیــن و نیشــاندانی ســنوری

 .7ئەرکــی مێتافیزیــک :دەرخســتنی

هەمــوو چوارچێوەیەکــە لــە واقیعییــەت و

جۆراجۆریــی پێکهاتەکانــی واقیعییەتــە،

چۆنێتــی هــاوکاری نێوانیــان.

ســنووریان ،هــاوکاری لــە کۆمەڵێکــی

واتــای واقیعییــەت بــۆ هیــگڵ ئەوەیــە ،کــە

یەکگرتــوودا .هیــگڵ دەڵێــت ،ڕۆحــی

واقیعییــەت ســەرجەمی ڕاســتییە ،کــە لــە

ڕەهــا واقیعییەتێکــی تاکــە ،کــە خــۆی لــە

ڕێگــەی چەمکــە عەقاڵنییەکامنانــەوە درکــی

چەمکــی ســەرجەم بوارەکانــی ئەزموونــی

پێدەکەیــن .واقیعییــەت ڕاســتی ڕەهایــە،

ڕووکارە

تــەواو و پێکهاتــووە لــە ســەرجەم ڕاســتییە

جیاوازەکــەی ئــەم واقیعییەتــە خــۆی

الوەکــی و ســنوردارەکان .ئەگــەر بــە ڕاســتی

لــە ئەزموونــی ئاســایی ،لــە لۆژیــک و

درک بــە واقیعییــەت بکرێــت ،کــۆی ئاســتی

زانســتی رسوشــتی ،لــە دەروونناســی،

ڕۆحــی ڕەهایــە .ئــەم دیمەنــە وروژێنــەرەی

مرۆڤایەتیــدا

منایشــدەکات.

الیەنەکانــی

بە بۆچوونی کانت
تیۆری زانینی هیوم
هەڵەیە ،کە ئەزموون
و زانینی ئێمە
تەنیا لە کاریگەری
هەستەکاندا کورت
دەکاتەوە ،چونکە
ناتوانێت هۆکاری
ئەو ڕاستییە
ڕوونبکاتەوە کە
ئێمە شتەکان و
پەیوەندییە بااڵکان
تاقیدەکەینەوە ،یان
هۆکاری ئەو ڕاستییە
کە ئێمە زانینی
زانستیمان بۆ
شتەکان هەیە
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ڕەهــا ،واقیعییەتــی گشــتی پەیوەندیــی بــەو

ڕاســتییە نەگۆڕەکــەی خــۆی دەنارسێتــەوە

تێبینــی ڕووبەڕووبوونــەوە و بەریەککەوتــن

شــێوازەوە هەیــە ،کــە پێیدەنارسێــت .ئەمــە

و ســەرجەمی فۆڕمــەکان لــە پەیوەندیانــدا

و دژایەتــی یــان جەمســەرگیریی

شــێوازی بەناوبانگــی دیالەکتیکــە و ئێمــە

بەیەکــەوە بــە فۆڕمــی (چاکــە) دەنارسێــن.

دیالەکتیکــی لەنێــوان (هیراکلیتــۆس و

باســی دەکەیــن.

هیــگڵ مامۆســتای دیالەکتیکــە .هیــگڵ

پارامنیــدس) دەکەیــن.

هەریەکــە لــە هیراکلیتــۆس و ســوقرات

هیــگڵ تێگەیشــتنی ســەرەتا ،تێگەیشــتنی

تیۆری دیالەکتیکی هیگڵ

و ئەفاڵتــون لــە تیــۆری دیالەکتیکــی

هیراکلیتــۆس بــە (تێــز  )Thesisو

دیالەکتیــک یەکێــک لــە کۆنرتیــن چەمکــە

خۆیــدا دەکات بــە یــەک و تەواوتریــن

تێگەیشــتنی

تێگەیشــتنی

فەلســەفییەکان .یەکــەم دەرکەوتنــی

و گەشــەکردوترین و بەهێزتریــن تیــۆری

پارامنیــدس کــە لــە بەرامبــەر ئــەو

دەگەڕێتــەوە بــۆ فکــری یۆنانــی کــۆن و

دیالەکتیکــی کــە تائێســتا متامنــە پێک ـراوە،

دادەنرێــت بــە (ئەنتــی تێــز )Antithesis

زیاتــر لــە  500ســاڵ پێــش ســوقرات .ئــەم

پێشــکەش دەکات.

ناودەبــات .بــەاڵم هیــگڵ ئاگادارمــان

تیــۆرە چــوار پێکهاتــە لەخۆدەگرێــت ،کــە

مەبەســتی هیــگڵ لــە دیالەکتیــک چییــە؟

دەکاتــەوە ،کــە بــە پێچەوانــەی ســوقراتەوە

واقیعییــەت ئاوێتەیــە لــە زەوی و هــەوا

هیــگڵ دەڵێــت ،دیالەکتیــک هاوشــێوەی

دەتوانرێــت بەســەر ئــەم دژیەکییــە و

و بــە بەردەوامــی بەرامبــەر یەکــرن،

بەرامبــەرەکان یــان دژەکانــە .هــەر

ئــەم ڕووبەڕووبووەنەوەیــەدا ســەرکەوتوو

هەروەهــا ئاگــر و ئــاو .دواتــر نزیــک

چەمکێــک کــە ئێمــە بیریــان لێدەکەینــەوە

بــن ،کــە تێیــدا تێــز و ئەنتــی تێــز دژی

لــە ســەردەمی ســوقرات( ،هیراکلیتــۆس

لــە ســەرەتادا ســنوردارییەکانی خــۆی

یەکــر دەوەســتنەوە .لــە ئەنجامــدا

 )Heraclitusنووســی هەمــوو شــتێک

دەخاتــەڕوو ،دژ یــان بەرامبــەری خــۆی،

کاتێــک ئێمــە لــە ڕێگــەی ئــەو دژیەکییــە

لــە دوژمنایەتیدایــە ،هەمــوو شــتێک

بــۆ ڕەتکردنــەوەی خــۆی دەگۆڕێــت.

فکرییــەوە بیردەکەینــەوە ،چەمکێکــی نــوێ

دژی خــۆی هەڵدەگەڕێتــەوە .مەبەســتی

لــە ئەنجامــدا دیالەکتیــک بەپێــی واتــای

لەدایکدەبێــت ،کــە دژیەکیــی چارەســەر

ســوقرات لــە دیالەکتیــک بەکارهێنانــی

(هیراکلیتیســی)

ڕووبەڕووبوونــەوە،

دەکات ،چەمکــە دژیەکــەکان یەکدەخــات

ئــەم بەڵگەیــە بــوو ،کــە کێبڕکێــکار بەپێــی

پێکــدادان ،جەمســەرگیری یــان دژیەکــی

و لــە هــەر یەکێــک لەوانــدا ئــەوەی

شــێوازی نــارساوی ســوقرات ،دژی خــۆی

ســەرجەم بیــری مرۆڤایەتــی بــاس دەکات.

ڕاســتی و بەبەهایــە دەیپارێزێــت .ئــەم

بوەســتێنێتەوە ،بــەو ئەنجامــەی ئــەو

منوونــەی گۆڕانــی هەمــوو چەمکێــک بــۆ

چەمکــەی ســێیەم هیــگڵ بــە (ســەنتێز

کاتــە ســوقرات دژایەتیــی نەدەهێشــت

دژی خــۆی دەتوانیــن لــە فەلســەفەی

 )Synthesisناویدەبــات .فەلســەفەی

و دەیتوانــی بــە پێناســەیەکی ڕاســتەقینە

یۆنانــی دێرینــدا تــا (هیراکلیتــۆس)

ئەفاڵتــون بــۆ تێــزی هیراکلیتــۆس و

لــە تێگەیشــن بــگات .لــە کۆمــاری

بەدوایــدا بڕۆیــن ،کــە بانگەشــەی ئــەوەی

ئەنتــی تێــزی پارامنیــدس ســەنتێزێک

جێمەبەســتی ئەفاڵتــون بــۆ دیالەکتیــک

دەکــرد ،هەمــوو شــتێک لــە گۆڕاندایــە.

دەڕەخســێنێت .ئەفاڵتــون واتــای گۆڕانــی

وەک بینیــان بەرزتریــن ئاســتی زانیــن

تێگەیشــتنی (هیراکلیتــۆس) لــە بانگەشــەی

هیراکلیتــۆس دەپارێزێــت ،بــەاڵم لــە

بــوو ،قۆناغێــک تێیــدا دژایەتــی ســەرکەوتوو

(پارامنیــدس )Parmenidesدا بــۆ دژی

جیهانــی هەســتپێکراودا ســنورداری دەکات.

بووبــوو .قۆناغــی زانیــن کــە ئەفاڵتــون بــە

خــۆی دەگۆڕێــت ،کــە دەڵێــت هیچ شــتێک

ئەفاڵتــون لــە پارامنیــدس تێگەیشــتنی

دیالەکتیــک نــاوی دەبــات ،قۆناغێکــە

ناگۆڕێــت ،واقیعییــەت بــۆ هەمیشــە وەک

نەگــۆڕ وەردەگرێــت ،بەاڵم تایبەتــی دەکات

تێیــدا هەریەکێــک لــە فۆڕمــەکان بــە

ئــەوەی هەیــە ،دەمێنێتــەوە .بــەم شــێوەیە

بــە جیهانــی شــیاو .ئەفاڵتــون تێــز و ئەنتــی
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دووەم،

تێــز بــە گەورەیــی بــۆ ئەوپــەڕی ئــەوان ،کــە

زانینــن ،وەســتاو نیــن ،بەڵکــو لــە جوڵــەی

ڕاســتیی بەهێــز و گــۆڕاوی چەمکــەکان

تەواوتــر لــە هەمــوو چەمکێکــی پێشــوو

دیالەکتیکیــدان لــە تێــزەوە بــۆ ئەنتــی

بەرهەمدێنێــت .هیــگڵ تێڕوانینێــک بــۆ

بــوو بــەرەو یەکگرتوویــی یــان ســەنتێز بــرد.

تێــز بــۆ رێککەوتــن لەگــەڵ ســەنتێز .بــەم

عەقڵــی دیالەکتیکــی ئێمــە دەخاتــەڕوو،

لێــرەدا ئێمــە نەخشــەی بنەمــای تیــۆری

شــێوەیە ڕۆحــی ڕەهــا ،کــە کــۆی ئــەم

کــە بەشــێوەیەکی بەهێــز لــە گــرژی،

هیگڵــان لــە بــارەی دیالەکتیکــەوە

چەمکانەیــە ،خــۆی پڕۆســەیەکە و بــە

ڕووبەڕووبوونــەوە ،جەمســەرگیری و

هەیــە .دیالەکتیــک پڕۆســەیەکە لــە ســێ

شــێوەیەکی دیالەکتیکــی ڕاســتییەکانی

دژیەکــی بــەرەو هەڵوەشــانەوە لــە

قۆنــاغ پێکهاتــووە .لــەم ڕووەوە تیــۆری

خــۆی بــە ئێمــە ڕادەگەیەنێــت ،قۆنــاغ بــە

ســەنتێزێکدا دەجوڵێــت .تێڕوانینــی هیــگڵ

دیالەکتیکــی هیــگڵ بــە ســێ بنەمــا یــان

قۆنــاغ ئــەوان لــە تێــزەوە بــۆ ئەنتــی تێــز

بــۆ عەقڵــی دیالەکتیکــی لــە عەقڵــی

(ســیانی  )Triadicنــاو دەبــەن .پڕۆســەی

و ســەنتێز بــە ڕووی هــزری ســنورداری

ئەفاڵتونــی ،کــە فۆڕمــی نایابــی لــەم

دیالەکتیــک لــە یەکــەم قۆناغــەوە (تێــز)

ئێمــەدا دەکاتــەوە .ئێمــە بــە نۆبــەی

هەمانشــێوەییە و پەیوەندیــی نێوانیــدا درک

دەچێــت بــۆ دووەم قۆنــاغ و ڕووبــەڕووی

خۆمــان ،لــەم ڕاســتییە کراوانــە بــۆ زانینــی

پێــدەکات .لە منوونــەی بیرکاریانــەی عەقڵی

دەبێتــەوە و ڕەتیدەکاتــەوە (ئەنتــی

ڕوو لــە گەشــەمان تێدەگەیــن .ســەرجەمی

دیــکارت ،کــە بنەمــا بەڵگــە نەویســتەکانی

تێــز) ،ئــەم ڕووبەڕووبوونەوەیــەش لــە

ئــەوەی لــە هــەر قۆناغێکــی مێژوویــدا

بــۆ دەردەکەوێــت و ئەنجامــی پێویســت

قۆناغــی ســێیەمدا ڕەتدەکرێتــەوە و تێیــدا

نــارساوە ئــەو شــتەیە ،کــە ڕۆحــی ڕەهــا بــە

لــەوەوە بەدەســتدێنێت .لــە تیــۆری

چەمکێکــی نــوێ بــە نــاوی (ســەنتێز) وەک

شــێوەیەکی دیالەکتیکــی ئاشــکرای کــردووە،

ڕۆشــنگەری عەقڵــی دوفاقــی ،عەقڵــی

ڕاســتییەکی بااڵتــر دروســت دەبێــت و

یــان لــەو کاتــەدا ڕایگەیانــدووە.

زانســتی ،شــیکاری و ڕێکخســتنی نیوتــن

لــەوان زیاتــر دەڕوات.

ئەگــەر ئێمــە تیــۆری دیالەکتیکــی هیــگڵ

و (ڕووناکیــی رسوشــتی) عەقڵــی هەســتی

سەنتێز ئەم سێ کاراییەی هەیە:

لەگــەڵ دیالەکتیکــی ئەفاڵتــون بــەراورد

(الک) جیــاوازە.

.1دژیەکیی نێوان تێز و ئەنتی تێز ناهێڵێت.

بکەیــن ،جیاوازیــی بەرجەســتە دەبینیــن:

3بــۆ ئەفاڵتــون ،دیالەکتیــک فۆڕمــەکان

.2پێکهاتەی ڕاستیی ناخی تێز و ئەنتی تێز

.1لــە کاتێکــدا بــۆ ئەفاڵتــون دیالەکتیــک

دەخاتــەڕوو ،کــە عەقاڵنــی و بێکاتــن ،نــەک

دەپارێزێت.

هاوشــێوەی بااڵتریــن هاوســەنگیی زانیــن

لــە جیهانــی دیــار .بەڵکــو لــە جیهانــی

.3لە ڕووبەڕووبوونەوە تێدەپەڕێت و

ئامانجــی نەهێشــتنی دژیەکییەکانــە ،الی

شــیاوەوە ســەرچاوە دەگــرن و ســنووری

دژیەکی بۆ ڕاستییەکی بااڵتر دەبات.

هیــگڵ هەرگیــز ناتوانرێــت دژیەکــی

فێربوونــی ڕاســتەقینە نیشــان دەدەن ،بــەاڵم

هیــگڵ دەڵێــت ،ئــەم پڕۆســە ســیانییەی

نەهێڵدرێــت .بەرهەمهێنــەری دژیەکــی،

بــۆ هیــگڵ ڕاســتیی مانابەخــش لەنــاو شــتە

دیالەکتیــک لــە مێــژووی فەلســەفەدا

ڕووبەڕووبوونــەوەکان و ســەنتێزەکانیان،

هەبووەکاندایــە ،لــە پڕۆســە گۆڕاوەکانــی

کــورت ناکرێتــەوە .بــۆ هیــگڵ دیالەکتیــک

بــە بۆچوونــی هیــگڵ خــودی رسوشــتی

جیهانــدان و پابەنــدن بــە کاتــەوە .کەواتــە

پڕۆســەیەکی ســێ بنەمایــی

بیــری عەقاڵنــی و بــەم شــێوەیە هەمــان

ئایــا ئــەو ئەنجامــە بەدەســتنایەت ،کــە

ســەنتێزی ڕووبەڕووبوونــەوەکان ئــاوازی

خــودی رسوشــتە.

ڕۆحــی ڕەهــا هەمــان ڕاســتیی واتــادارە،

ســەرجەم رسوشــتە .ڕاســتییە واتابەخشــە

.2بــۆ ئەفاڵتــون دیالەکتیــک ڕاســتی نەگــۆڕ

نــەک ســنوورێکی فێربوونــی ڕاســتەقینە،

عەقاڵنییــەکان ،کــە زەمینــەی ســەرجەم

و جێگیــری فۆڕمــەکان منایشــدەکات،

بەڵکــو تەنیــا گرێــدراوە و لــە پڕۆســەکانی

بوارەکانــی ئەزموونــی مرۆڤایەتــی و

لــە کاتێکــدا بــۆ هیــگڵ دیالەکتیــک

جیهــان و زەمەندایــە؟ کەواتــە هیــگڵ

وەک
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چــۆن دەتوانێــت ئامــاژە بــە ڕۆحــی ڕەهــای

بــۆ تێگەیشــن لــە واقیعییــەت .هــەردوو

دێتــە بــوون ،گەشــە دەکات ،بــە هــەوڵ و

هاوشــێوەی خــودا ،یــان وەک ڕەهــا ،یــان

جواڵنەوەکــە ئــاوازی ســەرجەم بیــر و

رێزگرتــن و فەلســەفاندنەکانی ،پێدەنێتــە

وەک تەواوێــک بــکات؟ ئایــا هیــگڵ ڕۆحــی

مێــژووی مرۆڤایەتییــە و شێوازێکیشــە

قۆناغێکــی گەشــەکردووەوە.

ڕەهــای بــۆ بیــری الوەکیــی ناتــەواوی

بــۆ تێگەیشــن لێیــان .ئێمــە ئێســتا لــە

هیــگڵ جیهانبینییــە جۆراوجــۆرەکان ،بــاوەڕە

ســەرچاوەگرتوو لــە هــزری ســنوردار کــورت

رەوتــی مێــژووی خۆمانــدا بــۆ چارەنوســی

ئایینییــەکان ،تێڕوانینــە فەلســەفەییەکانی

نەکردووەتــەوە؟ ئــەم ڕاســتییە الوەکییــە

دیالەکتیکــی

مرۆڤایەتــی

جــێ بــاوەڕی مرۆڤــەکان بــۆ ئێــوە دەکاتــەوە

گــۆڕاو و ســنووردارە چــۆن دەتوانرێــت

دەگەڕێینــەوە.

ڕۆحــی

و کۆمەڵێــک ڕاســتی ،کــە ئــەوان بانگەشــەی
دۆزینــەوەی دەکــەن ،دەناســێنێت .هیــگڵ

بــە خــودا ناوبربێــت؟ لــەم خاڵــەدا هیــگڵ
17

دەڵێــت ،کام جــۆرە مرۆڤانــە و لــە کام

لەوانەیــە بــە شــێوەیەکی خۆویســتانە بــە

سەروەر و بەندە

هەلومەرجانــەدا باوەڕیــان بــەو جیهانبینیانــە

لەگــەڵ ئــەم جیاوازییــە گرنگانــەدا لەنێــوان

فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح

هەبــووە ،بــەاڵم ئــەوەش دەخاتــەڕوو،

ئەفاڵتــون و هیــگڵ لــە تیــۆری ســیانیی

ئێســتا ئێوە دوا ســاڵەکانی ســەدەی بیســتەم

کــە چــۆن هــەر فەلســەفەیەک لــە

دیالەکتیکــدا خاڵــی هاوبەشــی گرنــگ

بەڕێدەکــەن ،بــەاڵم ئایــا لەگــەڵ ئــەو

مێــژووی ڕۆحــی مرۆڤایەتیــدا ،کاتێــک کــە

لەنێوانیانــدا هەیــە:

جیهانــەی تێیــدا دەژیــن لــە پەیوەندیــدان؟

باڵوبووەتــەوە ،لەگــەڵ تێپەڕینــی زەمــەن،

.4هەردووکیــان وەک بااڵتریــن ئاســتی

ئەگــەر ئێــوە لــە هەبوونــی زانیاریــی پــوچ

ســنوردارییەکانی خــۆی ئاشــکرا دەکات،

زانیــن لــە دیالەکتیــک دەڕوانــن ،لــەو

لەبــارەی جیهانــەوە نائومێــدن ،هیــگڵ

دەریدەخــات ڕاســتییەکی الوەکــی ،تــاک

ڕووەوە کــە لەســەر بنەمــای ڕاســتییە

ئامۆژگاریــی بــۆ ئێــوە هەیــە ،ئێــوە دەتوانــن

الیەنــە ،الدراو و تــەواو نییــە .لــە ئەنجامــدا

بــەدوای

لــە ڕێگــەی زانینــی ڕەگ و ڕیشــەی

هەمــوو فەلســەفەگەرایەک بــۆ تەســکبین و

تێگەیشــن لــە ڕاســتییەوەن .هەردووکیــان

ڕابــوردوو و هێــزە بگۆڕ و گەشــەپێدەرەکان،

لــەڕووی دیالەکتیکییــەوە بــۆ تێڕوانینێکــی دژ،

لــە دیالەکتیــک وەک تێڕوانینــی بــااڵ و

کــە ئێســتا کاری تێــدا دەکــەن ،زانیاریــی

کــە ناســێنەری ڕوویەکــی تــری بابەتەکەیــە

قووڵــر لــە درکپێکردنــی هەســت ،یــان

بەســوود لەبــارەی ئــەو جیهانــەوە ،کــە

دەگۆڕێــت و خــۆی بــەوە بەهێــز دەکات

شــێوازی (تێگەیشــن) کــە زانســت کاری

تێیــدا دەژیــن بەدەســت بێنــن.

کــە فەلســەفەی ســەرەتا لێــی غافــڵ بــووە،

پێــدەکات ،لــە واقیعییــەت دەڕوانــن.

هیــگڵ ئــەم وتەیــەی لــە شــاکاری خــۆی

بــەاڵم بــە تێپەڕینــی کات دەردەکەوێــت،

.5هیــگڵ هاوشــێوەی ئەفاڵتون ســود لە شــێوازی

(فینۆمینۆلۆژیــای ڕۆح)دا پەرەپێــدەدات

کــە تێڕوانینــە دژەکــەش لــە ڕەتکردنــەوەی

دیالەکتیــک وەردەگرێــت بــۆ دامەزراندنــی

و هەوڵــدەدات ڕۆحــی مرۆڤایەتــی

فەلســەفەی ســەرەتادا ســنوردار و الوەکــی و

فەلســەفەیەکی گشــتی ،کــە تێیــدا چەمکــە

لــە ســەردەمی ئێســتادا بــە جوڵــەی

تــاک الیەنــە بــووە .کەواتــە تێڕوانینێکــی نــوێ

عەقاڵنییــەکان ســەرجەم الیەنەکانــی واقیعییەت

گەشەســەندنی لــە ڕێگــەی ڕەگ و ڕیشــەی

دەردەکەوێــت ،کە ئــەم دوو فەلســەفە دژە لە

لــە گشــتێکدا ،بەیەکــەوە و پەیوەندیــدار و

رابوردوویــەوە بناســێت .فینۆمینۆلۆژیــای

ڕاســتییەکی تەواوتــردا ئاوێتــە دەکات ،بــەاڵم

مانــادار ڕێکدەخــەن و ئاوێتــە دەکــەن.

ڕۆح ژیاننامەیــەک دەناســێنێت ،نــەک

تێڕوانینــە ئاوێتــە نوێیەکــەش بــە تێپەڕینــی

دیالەکتیــک تایبەمتەندییەکــی بنچینەیــی

کەســێکی تایبەتــی ،بەڵکــو ڕۆحــی

کات ســنوردارییەکانی خــۆی دەردەخــات و

واقیعییــەت خۆیەتــی و شێوازێکیشــە

مرۆڤایەتــی لــە ســەدە دێرینەکانــدا ،چــۆن

دووبــارە تێڕوانینێکــی دژ دروســتدەبێت ،کــە

شــاراوەیی مبێنێتــەوە.

واتــادارە

عەقاڵنییەکانــەوە
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کەموکورتییەکانــی ئــەو دەگێڕێتــەوە و تــا

نیشــانی بــدەن .ئــەم کەســە پــڕ جــۆش و

کۆتایــی ...تــا لــە ئەنجامــدا لــە کــۆی ئەوانــەوە

خــرۆش و ئازایانــە ئەو وێنایــە باڵودەکەنەوە،

تێڕوانینێکــی گشــتگیر فەراهــەم دەبێــت ،کــە

کــە ڕاســتیی فەلســەفی دەتوانێــت بــە

تێکــڕای ڕاســتی بەدەســتدێنێت.

شــێوەی جێگیــر ،وەســتاو ،نیشــتەجێ ،تــەواو
بــوو و کۆتایــی بــگات .ئــەوان باوەڕیــان

.1مێژووی فەلسەفە

وایــە فەلســەفەیەکی تایبــەت دەتوانێــت

هیــگڵ بــە پێشــەکییە بەناوبانگەکــەی خــۆی

بــەو ڕاســتییە کۆتاییــە بــگات و پێویســتە

لــە فینۆمینۆلۆژیــای ڕۆحــدا ،بــە باســکردنی

بەرامبــەر هەمــوو ڕایەکــی جیــاواز بەرگــری

مێــژوو وەک بەشــێکی دابــڕاوی ژیاننامــەی

لــەو فەلســەفەیە بــکات .هیــگڵ دەڵێــت،

ڕۆحــی مرۆڤایەتــی دەســتپێدەکات .هیــگڵ

ئــەم جــۆرە کەســانە درک بــەوە ناکــەن ،کــە

دەڵێــت ،مێــژووی فەلســەفەی سیســتمە

ناکۆکیــی لەنــاو فەیلەســوفەکاندا ،کاتێــک

فەلســەفییە جیــاوازەکان لەگــەڵ یەکــر

بــە تــەواوی درکــی پێبکرێــت ،نیشــانەی

کێبڕکــێ دەکــەن و ڕووبــەڕووی یەکــر

دژیەکــی نییــە ،بەڵکــو ئاماژەیــە بــۆ گەشــە

دەبنــەوە ،هــەر یەکێکیــان پێیوایــە تاکــە

و پێگەیشــتنی ڕاســتی .دژایەتیــی نێــوان

ڕاســتی دۆزیوەتــەوە ،هــەر یەکێکیــان

سیســتمە فەلســەفییە جیــاوازەکان نابێــت

بانگەشــەی ئــەوی تــر بــۆ دۆزینــەوەی

وەک شــەڕی نێوانیــان لێکبدرێتــەوە ،بەڵکــو

تاکــە ڕاســتی ڕەتدەکاتــەوە .ئێمــە شــایەتی

وەک (پێکهێنــەری یەکێتییەکــی ئەندامــی)

نێــوان

لێکبدرێنــەوە .هیــگڵ بــۆ ناســاندنی ئــەم

فەلســەفە دژیەکــەکان بوویــن ،کــە بــە

تێڕوانینــە گەشەســەندووە بۆ فەلســەفە ،پەنا

ڕووبەڕووبوونــەوەی نێــوان فەلســەفەکانی

بــۆ یەکێــک لــە کۆتەیشــنە بەناوبانگەکانــی

هیراکلیتــۆس و پارامنیــدس دەســتپێدەکات.

خــۆی دەبــات :هیــگڵ دەڵێــت ،دەتوانرێــت

ئێمــە ئەفاڵتون لــە بەرامبەر سۆفســتاییەکان،

مێــژووی فەلســەفە بــە داری زینــدوو

دیــکارت دژی ئەزموونگــەراکان و

و بەرهەمــدار بپێورێــت :فەیلەســوفە

مەدرەســییە کاســۆلیکەکان ،هیــوم دژی

جیاجیــاکان هاوشــێوەی قۆناغەکانــی پــۆخ،

دیــکارت ،کانتــان دژی هیــوم هەبــووە.

چــرۆ و میــوەن .پــۆخ و چــرۆ ڕەتدەکرێنــەوە،

هیــگڵ بیرمــان دێنێتــەوە ،کــە پەیڕەوانــی

بــۆ ئــەوەی ڕێگــە بــۆ دەرکەوتنــی میــوە

قوتابخانەیەکــی فەلســەفی تایبــەت،

خــۆش بکــەن .ئێمــە ئەوانــە بــە ناڕاســت

بــەو بــاوەڕە دەگــەن کــە بــە ڕاســتییەکی

نازانیــن ،بەڵکــو وەک بەشــێک لــە پڕۆســەی

فەلســەفی گەیشــتوون و لــە ئەنجامــدا

ئەندامیــی لێکیاندەدەینــەوە .لەبەرئــەوە

هەمــوو فەلســەفەیەکی تــر بــە ناڕاســت

هــەر یەکێــک لەوانــە بەشــێکی پێویســتی

دەزانــن و هەوڵــدەدەن بــە متامنــە پێنەکـراو

گەشــەی ئەندامــی و یەکگرتنــی ســەرجەم

ڕووبەڕووبوونــەوەی

تونــدی

هیگڵ هاوشێوەی
ڕۆمانتیکەکان،
لەگەڵ ئەوەی
بەردەوام هێرشی
دەکردە سەریان،
کاریگەرییان
لەسەر بیری هیگڵ
دروستکردبوو ،بە
دوای فەلسەفەیەکدا
دەگەڕا ،بە بێکۆتا
بگات و سەرجەم
ئەزموونی مرۆڤایەتی
لەخۆبگرێت
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فەلســەفەکانن .بــە وتــە ناودارەکــەی هیــگڵ:

نەبینــی .وەاڵمەکــە ئەوەیــە ،کاتێــک هیــوم

گەشەســەندنی بیــری مرۆڤایەتــی ،کۆمەڵگەی

«کاتێــک چــرۆ دەردەکەوێــت ،پــۆخ

نامەکــەی خــۆی دەنوســی ( )1738جیهانــی

مرۆڤایەتــی و گەشــەی دامــەزراوە

لەناودەچێــت و لەوانەیــە بتوانرێــت

زانســت هێشــتا لــە فیزیکــی نیوتندا ســنوردار

مرۆڤایەتییــەکان ســوودی لێوەرگرێــت.

بوترێــت ،چــرۆ ،پــۆخ هەڵدەوەشــێنێتەوە،

بــوو ،بــەاڵم لــە ســەردەمی هیگڵــدا ()1806

ســەرچاوەیەکی تــری ئەندێشــەی ئۆرگانیــزم

بــەم شــێوەیە بــە دەرکەوتنــی میــوە لەوانەیــە

گۆڕانکاریــی گرنــگ لــە ژیانــی کولتــووری

بەگشــتی فەیلەســوف و هونەرمەنــدە

وێنــای ئــەوە بکرێــت ،کــە چــرۆ ڕووکاری

ئەوروپــا لــەو ســااڵنەدا ئەنجامدرابــوو .لــە

ڕۆمانتیکــەکان بــوون ،کــە بــە بۆچوونــە

درۆینــەی بوونــی گیایــە ،چونکــە میــوە وەک

بــواری زانســتدا زانســتی ژینگــە بــەرەو

(ئەتۆمیســتیک  ،)Atomisticئامێرگــەرا و

رسوشــتی ڕاســتەقینەی دار لــە شــوێنی چــرۆ

پشــکوتن دەچــوو .هیــگڵ لەژێــر کاریگەریــی

عەقڵگەراکانیــان لەبــارەی مــرۆڤ و رسوشــتی

دەردەکەوێــت ...بــەاڵم چاالکــی بەردەوامــی

چەمکــە بنچینەییەکانــی ئۆرگانیــزم وەک

ڕۆشــنگەرانەوە ،بــە ئاگاییــەوە دژیــان

رسوشــتی زاتیــی خۆیــان ،هــاوکات ئــەوان لــە

یەکێتــی زنجیرەیــی بەشــەکانە ،کــە تێیــدا

دەوەســتانەوە .کانــت تێگەیشــتنەکانی

شــێوەی ســاتی یەکگرتنــی ئۆرگانــی لێــدەکات

هەمــوو بەشــێک (وەک دڵ ،جگــەر،

لەپێشــرێتی و قاڵبەکانــی ئاگایــی هاوشــێوەی

و بــەم شــێوەیە ئــەوان تەنیــا دژی یەکــر نیــن،

کۆئەندامــی هەناســەی مــرۆڤ) ڕۆڵــی

یەکێتییەکــی ئەندامــی (ئۆرگانیــک) لەبەرچاو

بەڵکــو هــەر یەکێکیــان بــەو ڕێژەیــە پێویســن

بەرچــاو لــە بەردەوامــی ژیاندا دەبینــن ،بەاڵم

دەگــرت؛ (گۆتــە) بــە تــەواوی رسوشــتی بــە

کــە ئەویــر پێویســتە .ئــەم پێویســتییە

بەشــەکانی وەک گەردیلــەکان ،یــان گــەردە

ئەندامیــی دەزانــی .شــاعیرە ڕۆمانتیکــەکان

یەکســانە بــە تــەواوی ئــەو ســاتانەی ...ژیانــی

ســەربەخۆکان بــوون ،یــان ڕۆڵێکیــان نییــە.

(شــلێگڵ ،وردزوۆرس ،کلریــج) هونــەری

گشــتی پێکدێنــن ،بــەاڵم دژایەتیــی نێــوان

بــە پێچەوانــەوە هەریەکێــک لــە بەشــەکان

ڕاســتیان وەک گەیشــن بــە یەکێتییەکــی

سیســتمە فەلســەفییەکان بــە شــێوەیەکی

بــە ئۆرگانیزمێکــەوە گرێــدراون و لــە خزمەتی

ئۆرگانیکــی لەنــاو گشــتدا لێکدەدایــەوە،

گشــتی بــەو شــێوەیە وێنــا ناکرێــت.

ئۆرگانیزمــدا وەک گشــتێک ڕۆڵ دەبینــن .بەم

فەیلەســوفە

وەک

مەبەســتی هیــگڵ بــە دڵنیاییــەوە ئەوەیــە ،کــە

شــێوەیە هیــگڵ نوێنــەری ســەرەتاکانی تیۆری

(رۆســۆم هێردێــر) نــەک وەک کــۆی تاکــە

چــۆن لــە فەلســەفە دژیەکــەکان تێبگەیــن.

(ئۆرگانیزم)ـــە و بانگەشــەی ئــەوە دەکات،

گەردیلەییــەکان ،بەڵکــو وەک یەکێتییەکــی

هــەر یەکێکیــان شــوێنی ئەویــر دەگرێــت،

کــە ئۆرگانیزمێــک هاوشــێوەی یەکێتییەکــی

ئەندامــی (ئۆرگانیــک) لێیــان دەڕوانــی.

بــەاڵم ئــەوان یەکــر بەدرۆناخەنــەوە.

ڕوولەگەشــەی بەشــەکان پەیوەنــدی و

هەریەکێکیــان قۆناغێکــی پێویســت لــە

زنجیــرەی بەڕێوەبردنــی هەیــە و خزمەتــی

.3مێژووگەرایی

کامڵبوونــی ڕاســتیی گشــتین ،هەمــوو قۆناغێک

ژیــان بــە گشــتی دەکات ،منوونەیەکــە بــۆ

لــەم خواســتنە ژینگەناســییەدا ،هیــگڵ

دەربــڕ یــان ئاشــکراکەری ڕۆحــی ڕەهایــە بــۆ

تێگەیشــتنی کەســایەتیی مــرۆڤ ،کۆمەڵگــە،

چەمکێکــی تــر دادەهێنێــت ،کــە بــۆ

گەشــەی ڕۆحــی ســنورداری مــرۆڤ.

دامەرزاوەکانــی ،فەلســەفە و مێــژوو .لــە

دیــکارت ،یــان هیــوم گرنگــی و واتایەکــی

.2ئۆرگانیزم

ســەردەمی هیــگڵ بــەدواوە ســەرجەم

نییــە :گرنگــی ئــەم چەمکــە نوێیــە لــە

چۆنــە هیــگڵ فەلســەفە بــە هــۆی ئــەم

بیــرە فەلســەفەییەکانی ســەدەی نــۆزدە

لێکدانــەوەی مێژوودایــە ،کــە لەگــەڵ

خواســتنەی گەشــەی ژینگــە و گۆڕانــی

لەژێــر کاریگەریــی ئــەم چەمکــە نوێیــەدا،

منوونــەی ئۆرگانیــزم شــێوازێکی بــاو بــووە

گەشەســەندن لێکدەداتــەوە؟ ئێمــە لــەم

دەســەاڵتداری یەکگرتــوو و ســەرجەم کارایــی

بــۆ لێکدانــەوەی هــەر الیەنێــک لــە

بارەیــەوە هیچــان لــە دیــکارت یــان هیــوم

ئۆرگانیزمــدا بــوو ،لێیــەوە بــۆ تێگەیشــن لــە

ئەزمــوون و زانیــن و بەدرێژایــی ســااڵنێکی
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کۆمەاڵیەتییەکانــی

زۆر لــە ســەدەکانی  19و 20دا.
تێڕوانینــی مێــژوو لــەم تێڕوانینــەوە ،کــە لە
خواســتنەکەی هیگڵــدا دروســتدەبێت ،بــە
(مێژووگەرایــی  )Historicityناودەبرێــت.
مێژووگەرایــی بانگەشــەی ئــەوە دەکات،
کــە تێگەیشــتنی هەمــوو الیەنێکــی
ژیانــی مــرۆڤ ،پێویســتە ســەرەتا بــۆ
مێژووەکــەی ،گەشــەکردنەکەی ،کامڵبوون،
یــان ســەرچاوەکەی بگەڕێــن ،نــەک بــە
بینینــی ئەزموونــی ئــەوەی ئێســتا بــاوە.
مێژووگەرایــی پێیوایــە ،زانینــی هەمــوو
دیاردەیەکــی مرۆیــی پێویســتە پشــت بــە
لێکدانــەوەی مێژوویــی ببەســتێت.
ئایــا ئەمــە هەمــان ئــەو شــتە نییــە ،کــە
هیــگڵ لــە خواســتەی (پــۆخ) – (چــرۆ)
– (میــوەی خــۆی) لەبــارەی فەلســەفەوە
وتــی؟ هیــگڵ گوتویەتــی ،بــۆ تێگەیشــن لــە
هەمــوو فەلســەفەیەکی تایبــەت تەنیــا لــە
خــودی ئــەو ،بــە شــێوەیەکی جیــا و دابـڕاو
لــە بنەمــای مێژوویــی لێــی بڕوانــن .وەک
بەشــێک لــە گەشــەی مێژوویــی فەلســەفە
لــەو بڕوانــن ،دەبینــن بۆچــی بــۆ ئــەم
فەیلەســوفە پێویســت بــوو ،کــە شــێوازێکی
بۆچــی بــۆ فەیلەســوفێک کــە بــەدوای ئەودا
هــات ،شــێوازێکی بیرکردنــەوەی جیــاواز
لــە فەیلەســوفی بــەر لــە خــۆی پێویســت
دەبێــت؟ چونکــە ئــەو کەموکورتییــەکان،
ســنووردارییەکان ،الوازی و هەڵــەی

ant
Immanuel K

بیرکردنــەوە بگڕیتەبــەر ،کــە گرتییەبــەر و

بەڵگەهێنانــەوەی ئــەوی دۆزیوەتــەوە.
ئەمــە لــە فەلســەفەدا بــە واتای چــی دێت؟
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ئەمــە بــەو واتایەیــە ،کــە هیــگڵ شــێوازێکی

زەمەنــی ئــەو لــە نــاو دەرگایەکــدا وەســتاون،

زانیــن ،ئاگایــی مــرۆڤ تــا ڕێژەیــەک

نوێــی بــۆ تێڕوانیــن لــە فەلســەفە ،شــێوازی

کــە بــەرەو جیهانــی نــوێ دەکرێتــەوە.

ئــەو شــتەی ناســیویەتی ،دەیخوڵقێنێــت.

مێژووگەرایەنــەی تێڕوانینــی فەلســەفی

هیــگڵ واتــای گــۆڕان ،گەشــە ،پێشــکەوتن،

هیــگڵ پشــت بــە کانــت دەبەســتێت ،ئــەم

هێناوەتــە بــوون .ناتوانرێــت بــەو شــێوەیە

پێگەیشــتنی پڕۆســەیەک بــە ئێمــە دەدات،

وەرچەرخانــە ،یــان خاڵــی وەرچەرخانــی

لــە فەلســەفە تێبگەیــن کــە ئەفاڵتــون ،یــان

کــە ئێســتا ئامــادەی گۆڕانــی چۆنێتییــە .ئەمە

کانتــی لــە فەلســەفەدا بــوو .هیــگڵ دەڵێــت

دیــکارت ،یــان هیــوم تێیگەیشــتوون ،وەک

هەمــان ئــەو شــتەیە ،کــە هیــگڵ وەک ئــەو

ڕاســتی نــەک تەنیــا ڕاســتیی ناوەڕۆکەکانــە،

یــاری (زیرۆســەم  ،)Zerosumکــە یارییەکــە

گۆڕانانــە پێناســەی دەکات ،کــە لــە پڕۆســەی

بەڵکــو ڕاســتییەکە ســوبێکتی زانیــن

ئەگــەر یەکێــک یــان گروپێــک بردییــەوە ئەوا

دووگیانیــدا بــە قۆناغــی لەدایکبــوون دەگات.

ڕەخســاندویەتی .هیــگڵ دەڵێــت کاتــی ئــەوە

بەرامبەرەکــەی دەیدۆڕێنێــت و تێیــدا تەنیــا

«ئەمــە وەک بابەتــی لەدایکبوونی منداڵێک

بەســەرچووە ،لەبــارەی ڕاســتی ســەربەخۆ

براوەیــەک ،تەنیــا فەلســەفەیەکی ڕاســت

وایــە ،دوای قۆناغــی دورودرێــژی گەشــەی

لــە ناوەڕۆکــی جەســتەیی ،یــان ڕۆحانیــدا

بوونــی هەیــە .پێویســتە لــە فەلســەفە

بێدەنــگ ،بەردەوامــی گەشــە لــە ئەنــدازە،

بدوێیــن ،بــێ پەســەندکردنی ئــەوەی کــە

لــە گۆڕانــە مێژووییەکەیــدا لەگــەڵ

لــە گۆڕانــی چەندێتــی ،لەنــاکاو لەگــەڵ

هەمــوو ڕاســتییەک تەنیــا ڕاســتییەکە ،کــە لــە

ســەرجەم دژیەکییەکانیــدا ،کــە لــە ڕۆڵــە

یەکــەم دەرکەوتــن -دابڕانێــک لــە پڕۆســە،

ڕێگــەی ســوبێکتێکی زینــدوو لە کاتــی خۆیدا

پێویســتەکانیاندا ڕۆڵیــان بینیوە تێیگەیشــت.

گۆڕانــی چۆنێتــی دروســت دەبێــت -و

خوڵقــاوە و لێــی تێگەیشــتوون .ڕاســتیی

کەواتــە واتــای فەلســەفە تەنیــا دەتوانرێــت

منــداڵ پــێ دەنێتــە ژیانــەوە».

زینــدوو ،گەشــەکردوو و گــۆڕاوە ،ئەمــە

لــە گەشــەی مێژوویــی خۆیــدا بدۆزرێتــەوە:

ئەمــە یەکێــک لــە نووســینە بەناوبانگــەکان

ڕاســتیی ڕۆحــی مرۆڤــە ،کــە بــە شــێوەیەکی

فەلســەفە ،مێــژووی فەلســەفەیە.

لەنــاو نووســینەکانی هیگڵدایــە ،کــە کارل

دیالەکتیکــی بــە درێژایــی ســەدەکان لــە

مارکــس بــۆ گەیاندنــی مەبەســتی خــۆی

ڕێگــەی ســەرجەم فەیلەســوفەکانەوە لــە

.4ڕاستی وەک سوبێکت و ناوەڕۆک

ســوودی لێوەردەگرێــت ،مارکــس لــەم

مێــژووی ڕۆحــی مرۆڤایەتیدا گەشــەیکردووە.

ئێســتا لــە ســەرەتای فینۆمینۆلۆژیــای

نووســینە وەک وەســفکردنێکی گونجــاو

ئەرکــی نوێــی فەلســەفە و هیــگڵ

ڕۆحــدا هیــگڵ تیشــک دەخاتــە ســەر

بــۆ پەڕینــەوەی کۆمۆنیــزم لــە جیهانــی

ئێســتا ڕوونــە :پێویســتە ســەرجەم

ئــەو شــتەی ،کــە لــە فەلســەفەی خۆیــدا

ســەرمایەداری دەڕوانێــت.

تێڕوانینــە جیــاوازەکان ،بــاوەڕە ئایینــی و

بەدەســتیهێناوە:

بــەاڵم هیــگڵ چــۆن یارمەتیــی خــۆی بــۆ

فەلســەفییەکان لــە مێــژووی دوورودرێژیــی

«بینینــی ئــەو ڕاســتییە دژوار نییــە ،کــە

فەلســەفە وەســفدەکات؟ هیــگڵ لــەو

ســوبێکتی مرۆڤایەتیــدا بــە مەبەســتی گــەڕان

ســەردەمی ئێمــە ســەردەمێکی لەدایکبوونە

باوەڕەدایــە ،ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە

بــەدوای ڕاســتیدا کۆبکاتــەوە و لــە گشــتێکی

و قۆناغــی گواســتنەوەیە (تێپــەڕە) .ڕۆحــی

فەلســەفەیەک پێشــکەش بــکات ،کــە

ئەندامیــدا (ئۆرگانــی) ،لــە یەکگرتوویــی

مــرۆڤ لــە سیســتمی دێرینــی ئــەو شــتانەی

نــەک تەنیــا بــاس لــە شــتەکانی دەرەوەی

گشــتێکدا ،واتــا لــە یــەک سیســتمی

تــا ئێســتا بووبــوون و لــەو شــێوازە کۆنانــەی

هــزر بــکات ،بەڵکــو باســی نــاوەڕۆک و

دیالەکتیکیــدا یەکبخــات ،بــۆ ئــەوەی

بیرکردنــەوە کــە هەیبــووە ،دادەبڕێــت».

تایبەمتەندییــەکان بــکات -کارێــک کــە

زانســتێکی سیســتامتیک پێکبهێنێــت.

لــەم دەربڕینــەوە لــە ســەرەتاوە لــە

مەدرەســییەکان و دیــکارت ئەنجامیــان

مەبەســتی هیــگڵ تێدەگەیــن .هیــگڵ و

دابــوو -ئــەوە پەســەند دەکات کــە ســوبێکتی
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