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شۆڕشێک لە عەقڵدا

کاتێــک لــە مــاوەی شۆڕشــی فەڕەنســادا 

)گیلۆتیــن  ملپەڕێنــەکان  تیــژی  تیغــی 

ملپەڕانــدن  بــە  دەســتیکرد   )Guillotine

ئەنتوانێــت  )مــاری  شــاژنە  ســەری  و 

ســەدان  ســەری  و   )Marie Antoinette

لــە  جگــە  ئەمــە  پەڕانــد،  پیــاوی  و  ژن 

خانــەدان، قەشــە، راهیــب، خــاوەن زەوییــە 

ــوو  فیوداڵــەکان، بــە کورتــی ســەری هەم

دوژمنایەتــی  گومانــی  کەســانەی  ئــەو 

ــە ئەنجامــدا ســەری  ــان لێدەکــرا و ل خەڵکی

 – پەڕێنــدرا  پــێ  شۆڕشیشــی  رابەرانــی 

مردبــوو.  ڕۆشــنگەری  ســەردەمی  ئیــدی 

شۆڕشــی فەڕەنســا ســێیەم شۆڕشــی گــەورە 

ــە فەلســەفەی ســەردەمی  ــوو، ئیلهامــی ل ب

فەڕەنســا  لــە  وەرگرتبــوو.  ڕۆشــنگەری 

ســەردەمی  فەلســەفییەکانی  ئەندێشــە 

ــن  ــن و ڕادیکاڵری ــۆ تەواوتری ــنگەری ب ڕۆش

گەشــەیکرد. شــێواز 

پێگەی مێژوویی:
ڕۆشنگەری لە فەڕەنسا

ئەندێشــە  ئــەم  کەســانە  کام  یــان  کــێ 

ــان  ــە ئیلهامی ــردەوە، ک ــەفییانەی باڵوک فەلس

بەخشــی؟  فەڕەنســا  شۆڕشــی  بــە 

لــەو  یەکێــک  هیــچ  سەرســوڕمانە  جێــی 

کەســانەی تــا ئێســتا لــە لیســتی گەورەتریــن 

فەیلەســوفەکانی جیهــان، وەک، ئەفاڵتــون، 

هیــگڵ  یــان  کانــت  هیــوم،  دیــکارت، 

ــوون.  ــدا نەب ــاو ئەوان ــە، لەن ــان هەی جێگەی

گرنگیــی فەلســەفەی ســەردەمی ڕۆشــنگەری 

ناوەڕاســتی  ســااڵنی  لــە  فەڕەنســا  لــە 

ســەدەی هەژدەیەمــدا لەالیــەن گروپێکــەوە 

ئاشــکرا کــرا، کــە بــە فەیلەســوف ناودەبــران. 

ــە  ــەو جــۆرە فەیلەســوفە زانکۆییان ــە ل ئەمان

 )Sorbonne لــە )ســۆربۆن نەبــوون، کــە 

ــنبیری  ــەک رۆش ــەوە، ژمارەی ــان دەگوت وانەی

ــت  ــە زانس ــی ل ــی سیاس ــد، چاالکوان بیرمەن

ئــەو  و  ڕۆژنامەنوســان  یــان هونــەرەکان، 

کافێــکان  لــە  کــە  بــوون،  فەیلەســوفانە 

ــوون،  ــانە ب ــەو کەس ــە ئ ــن. ئەمان دادەنیش

ئەندێشــەکانی ڕۆشــنگەرییان بــە شــێوەیەک 

ــەن و  ــەندی بک ــک پەس ــە خەڵ ــرد، ک لێدەک

بەشــێوەیەکی بەرفــراوان لەنــاو وەرگرانــی 

لەنــاو  دەکردنــەوە.  باڵویــان  فەڕەنســادا 

ئــەم بەنــاو فەیلەســوفانەدا نارساوترینیــان 

ــە  ــوو، ک ــر Voltaire، 1694-1778( ب )ڤۆلتێ

شــاعیر، شــانۆنووس، مێژوونــووس و توێژەری 

بەرهەمــە  هــۆی  بــە  بــوو،  کۆمەاڵیەتــی 

)کاندیــد  نــاوی  بــە  ئامێزەکەیــەوە  تەنــز 

candide( ناوبانگــی باڵوبــووەوە. )دیــدرۆ 

توێــژەر،   )1784-Denis Diderot، 1713

چیرۆکنــووس،  فەیلەســوف،  شــانۆنووس، 

ڕۆشــنگەری  کەســایەتی  گەورەتریــن 

)زانســتنامەی  دەرهێنــەری  و  فەڕەنســا 

گــەورەی بەناوبانــگ( لــەو کەســانە بــوو، 

بانگەشــەی  گومانــاوی  بەشــێوەیەکی  کــە 

ــوفەکانی وەک  ــرد. فەیلەس ــۆڕش دەک ــۆ ش ب

 Julien Offray de La Mettrie، )المێــری 

 Claude Adrien 1709-1751(، )هلڤسیوس

Paul- 1771(، )هولبــاخ-Helvétius، 1715

-Henri Thiry, Baron d›Holbach، 1723

1789( نوێنەرانــی ماتریالیزمــی فەلســەفی و 

ــەاڵم  ــوون، ب ــزان ب ــوێ و مامتاتیک ــتی ن زانس

فەیلەســوفانی وەک ) جیــن لیــرۆن داالمبێــر 

 ،1783-Jean le Rond d›Alembert، 1717

چاالکوانــی  بــە  کۆندورســە(  هەروەهــا 

ڕۆشــنگەری فەڕەنســا هەژمــار دەکــران.

ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە  کاتــەدا  لــەو 

تەنیــا  نیوتــن،  و  دیــکارت  هەژدەیەمــدا، 

نیشــانەکانی رابــوردووی پێشــکەوتنی خێــرای 

)ســەردەمی زانســت( بــوون، کــە رێکخــراوی، 

رسوشــت،  ڕێکخســتنی  و   هاوئاهەنگــی 

شــەڕی  کــرد.  ئاشــکرا  مرۆیــی  و  مــادی 

کۆتایــی  نــوێ  زانســتی  و  کڵێســا  نێــوان 

پێهاتبــوو. فەیلەســوفەکان لــە شــەڕی نێــوان 

ــە شــەڕی  ــی، ل ــی و ئەزموونگەرای عەقڵگەرای

بەشــدار  دیــکارت  لەگــەڵ  هیــوم  نێــوان 

نەبــوون. لــە جیاتــی چوونــە نــاو مشــتومڕی 

ئەزموونگەرایــی،  و  عەقڵگەرایــی  نێــوان 

ئەمانــە لەنێــوان ئــەو دووانــەدا ناجێگیــر 

بــوون. ئــەوان بــۆ مەبەســتە سیاســییەکانیان 

ــە  ــەن وەردەگــرت، ب ــە هەردووالی ســودیان ل

واتایــەک گوڵبژێریــان دەکــرد. لــە هــەردووال 

الیەنگــری سیاســی جیــاواز بوونیــان هەبــوو، 

یــان  لــە الیەکــەوە الیەنگــری چاکســازی 

دەســەاڵتداری کڵێســای کاســۆلیک بەســەر 

فەڕەنســا و دەســەاڵتی ڕەهــا بــوون، لــە 

سیســتمی  جێگیربوونــی  تــرەوە  الیەکــی 

کۆمەاڵیەتــی و سیاســی نوێی پشــت بەســتوو 

بــە فەلســەفەی ڕۆشــنگەری و حەقیقەتــە 

زانســتییەکان و مافــی رسوشــتی مــرۆڤ.
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بەندیی عەقڵ
رسوشــتی  حەقیقەتــی  درەنــگ  بۆچــی 

مافــی  و  زانســتی  مرۆیــی،  و  مــادی 

فەیلەســوفەکان  ناســی.  رسوشــتیامن 

تائێســتا  کــە  ڕووەوەیــە،  لــەو  دەڵێــن، 

درێژایــی  بــە  کرابــوو،  زنجیــر  و  کــۆت 

ــە کــۆت و بەنــدی حــەزی  ــژوو عەقــڵ ل مێ

ــە  ــووە. ل ــدا ب ــی مێژوویی ــەک گروپ ژمارەی

ئێســتادا عەقڵــی ئێمــە خەریکــە خــۆی 

ــدی دەســەاڵتی شانشــینی  ــۆت و بەن ــە ک ل

رزگاردەکات.  رۆمــا  کڵێســای  و  فەڕەنســا 

دوو  ئــەو  فەڕەنســییەکان  رۆشــنبیرە 

دامەزراوەیــە تۆمەتبــار دەکــەن بــەوەی، 

ــردووە،  ــان ســنوردار ک ــردن و فێربوونی فێرک

بــە  و  ڕۆشــنگەری  بــۆ  ئامڕازێکــن  کــە 

لــە  خەڵکیــان  زۆری  بەشــێکی  یەکــەوە 

و  الوازی  و  نەزانــی  و  نەخوێنــدەواری 

هێشــتووەتەوە. هەژاریــدا 

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 

ڕووی  لــە  ئاســایی  هاواڵتیانــی  دانانــی 

ــە  ــەاڵم ئێســتا ک زیرەکــی و رەوشــتیانەوە، ب

ــت  ــدووە، دەتوانرێ ــی پچڕان ــڵ کۆتەکان عەق

ــن: ــان بدرێ ــانە نیش ــەو ئەندێش درۆی ئ

پرســیارە  بــە  پشتبەســن  بــە   )1

بــە   )2 دەزانــن؟  چــۆن  ئەزموونییــەکان، 

نوێیانــەی،  ڕاســتییە  بــەو  پشتبەســن 

مــادی  رسوشــتی  لــە  زانســت  کــە 

دۆزیویەتییــەوە. یــان 3( بــە پشتبەســن بــە 

ــی،  ــتی مرۆی ــارەی رسوش ــوێ لەب ــتی ن ڕاس

کــە لــە ڕێگــەی عەقڵــەوە، پێدراوەکانــی 

مافــی رسوشــتی، یەکســانی بەرامبــەر یاســا 

ســەملێرناوە. گشــتی  عەقاڵنییەتــی  و 

دانانــی  قێــزەون  بــە  درۆی  لەبەرئــەوە 

هاواڵتیانــی ئاســایی بــە بــەراورد لەگــەڵ 

ڕێگــەی  لــە  روحانییــەکان،  و  خانــەدان 

کــە  دەخرێتــەڕوو،  بنەمایــەوە  ئــەو 

ســەرجەم مرۆڤــەکان یەکســانن، هەروەهــا 

چینەکانــی  کــە  ناڕاســتە،  ئــەوەش 

حوکمڕانــی  بــۆ  کۆمەڵگــە  خــوارەوەی 

بــاش نیــن، لــە ڕێگــەی ئــەم بنەمایــەوە 

ســەرجەم  کــە  دەســەملێرنێت،  ئــەوە 

بــاوەڕی  هەیــە،  عەقڵیــان  مرۆڤــەکان 

ســەدەکانی ناوەڕاســت بــە خۆبەدوورگرتــن 

و  نەخۆشــی  بەهــۆی  ئازارکێشــان  لــە 

پرســیارە  ئــەم  ڕووبــەڕووی  هەژارییــەوە 

درۆی  دەزانــن؟  چــۆن  دەکرێتــەوە، 

ئــەوەی، کــە زەوی چەقــی بوونەوەرەکانــە، 

بــۆ  ســەملاندوویەتی.  نیوتــن  زانســتی 

فەیلەســوفەکان ڕوون بــوو، بــە درێژایــی 

ــە بەهێزەکانــی وەک کڵێســا و  مێــژوو گروپ

ــربدنی  ــەرەو پێش ــۆ ب ــا ب ــی فەڕەنس دەوڵەت

لــە  ســوودیان  خۆیــان  مەبەســتەکانی 

ئایینییــەکان  و  فەلســەفی  ئەندێشــە 

فەیلەســوفە  لێــرەدا  وەردەگــرت. 

ــی  ــەوەی چەمک ــە دۆزین ــییەکان ل فەڕەنس

ــە خێرایــی  ــۆژی، کــە کارل مارکــس ب ئایدۆل

بوونــەوە.  نزیــک  کــرد،  پــەروەردەی 

ســادەترین  بــە  مارکــس  الی  ئایدۆلۆژیــا 

شــێوەی واتــا دەزگایــەک لــە وێناکردنــە بــە 

فریــودەرە،  بــەاڵم  ڕاســتەقینەکان،  روکارە 

ئەگــەر چینێکــی کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگــە 

ــردا بســەپێنێت  ــری چینێکــی ت بەســەر بی

ــکات،  ــدا ب ــان لەوان ــەوەی وەبەرهێن ــۆ ئ ب

دەســت  ســەرمایەدار  چینــی  هەروەهــا 

دەگرێــت. کرێکارانــدا  بیــری  بەســەر 

ڕاســتییەکانی رسوشــتی مــادی و مرۆیــی، 

ــەن ــازاد دەک ــەکان ئ مرۆڤ

بــۆ  ئێســتا  رایانگەیانــد  فەیلەســوفەکان 

مرۆڤــەکان  مێــژوودا،  لــە  یەکەمجــار 

بــە  درک  عەقڵیانــەوە  ڕێگــەی  لــە 

زانســتی  ڕاســتیی  دەکــەن،  ڕاســتییەکان 

و  پێــدەدەن  پــەرە  رسوشــتی  مافــی  و 

دەکات.  ئــازاد  ئــەوان  ڕاســتییانە  ئــەو 

ــە  ــنگەری ل ــەردەمی ڕۆش ــی س ــی نوێ مرۆڤ

ــە تیۆرێــک پڕچەکــە و  ــەوە ب ڕێگــەی عەقڵ

دەتوانێــت بیخاتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە. 

ئــەو دامەزراوانــەی پشــتیان بــە پێشــبینییە 

ــەکان  ــات و دەمارگیریی ــەکان، خواراف درۆین

ڕاســتی  پێچەوانــەی  بــە  بەســتووە، 

مــادی یــان رسوشــتی مرۆیــی، پێویســتە 

چاکســازیان تێــدا بکرێــت، یــان لەناوبربێــن. 

ڕێگــەی  لــە  پێویســتە  مرۆیــی  جیهانــی 

ــای  ــی یاس ــە خزمەت ــەی ل ــەو دامەزراوان ئ

بکرێــت.  تێــدا  چاکســازیان  رسوشــتیدان 
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دروشــمی )بڕوخــێ(ی ڤۆلتێــر دژی کڵێســای 

رۆمــا دەنگدانــەوەی هەبوو. دەســەاڵتداری 

ــوو وردە وردە  ــت ب ــۆر پێویس ــای دیکتات ش

کۆمــاری  سیســتمی  بــە  خــۆی  جێگــەی 

ــەو الیەنــەوە کــە دامەزراوەکانــی  بــدات. ل

ــە  ــتەم ل ــا س ــی ڕەه ــا و دەوڵەت وەک کڵێس

مرۆڤــەکان بــە رەوا دادەنێــن و دەیانکەنــە 

وەبەرهێنــان  هۆیانــەوە  بــە  و  قوربانــی 

بــاوەڕە  لەگــەڵ  پێویســتە  دەکــەن، 

درۆینــەکان کــە پشــتیوانی و بەرگرییــان 

ــت:  ــری( دەڵێ ــن. )المێ ــەن، لەناوبچ لێدەک

»وەرن بــاوەڕ بــە توانــا مێتافیزیکییــەکان و 

نەمــری ڕۆح و ســەرجەم دۆگامکانــی کڵێســا 

فــڕێ بدەیــن«.

تــا ئــەو کاتــە هەرگیــز خەڵکــی باوەڕیــان بە 

ــادی  ــتی م ــارەی رسوش ــان لەب ــی خۆی زانین

و مرۆیــی، ئەخــالق و سیاســەت نەبــوو. 

ئــەوان بــەو بــاوەڕە گەیشــن، کــە دەتوانــن 

جیهانێکــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لەســەر 

ــەرلەنوێ  ــی، س ــتییەکی جیهان ــای ڕاس بنەم

بــاوەڕە  بــەو  ئــەوان  بکــەن.  دروســت 

ــە  ــتیان ب ــە دەس ــەم زووان ــە ب ــن، ک گەیش

ــۆ  ــە ب ــە رادەگات، ک ــەو زانینان ــەرجەم ئ س

ــتیانە. ــدا پێویس ــە جیهان ــازی ل چاکس

یاسای سروشتیی پێشکەوتن

خواســتی  بەرچاوتریــن  و  بزوێنەرتریــن 

بانگــەواز  فەڕەنســییەکان  ڕۆشــنگەرە 

بــۆ مافــی رسوشــتی: ئــازادی، یەکســانی 

فەیلەســوفەکان  بــوو.  خاوەندارێتــی  و 

گشــتی  برایــی  و  خوشــک  لــە  باســیان 

ــرد  ــان دەک ــرد و بانگەوازی ــی دەک مرۆڤایەت

ــی  ــی چینایەت ــە جیاوازی ــان ب ــی هێن کۆتای

ــەژاد و  ــای ن ــەر بنەم ــی لەس ــان جیاوازی ی

رەگــەز یــان نەتــەوە. ئــەوان داهاتوویەکــی 

مرۆڤایەتــی  ســەرجەم  بــۆ  درەخشــانیان 

یاســای  گەرەنتیــی  کــە  دەکــرد،  منایــش 

پێشــکەوتنی  پێویســتیی  و  رسوشــتی 

ــرۆڤ،  ــی م ــرد: یاســای رسوشــتی عەقڵ دەک

زانســتییەکان  ڕاســتییە  دۆزینــەوەی 

بــواری  خســتنە  و  رسوشــت  لەبــارەی 

جێبەجێکردنــی ئــەم زانســتە بەرفراوانــە لــە 

شــێوەی تەکنەلۆژیــادا لــە بەرژەوەندیــی 

مرۆڤــە، هەروەهــا دۆزینــەوەی ڕاســتییەکان 

و  مرۆڤایەتــی  رسوشــتی  لەبــارەی 

ــە  ــە، ل ــی ئەوان ــتنەبواری جێبەجێکردن خس

شــێوەی چاکســازیی یــان گۆڕینــی ســەرجەم 

کۆمەاڵیەتییەکاندایــە.  دامــەزراوە 

ــە  ــەم چەمک ــییەکان ب ــوفە فەڕەنس فەیلەس

دڵخۆشــکەر و هانــدەرە، کــە مرۆڤــەکان 

و  لەبەردەســتدایە  ڕاســتییەکیان  ئێســتا 

بگــۆڕن،  بــە هۆیــەوە دەتوانــن جیهــان 

سیاســی  خەونــی  هاتنــەدی  پێشــبینیی 

)کارل مارکس(یــان لــە ســەدەی نــۆزدەدا 

شــێوەیەی  ئــەو  هەمــان  )بــە  دەکــرد 

ــە  ــان ل ــای ئایدۆلۆژیای ــەوان پێشــبینی مان ئ

مارکــس دەکــرد( ئێســتا ئێمــە خاوەنــی 

بــۆ  کــە  فەلســەفەیەکین،  یــان  تیــۆر 

ــی  ــی فۆڕم ــتی گۆڕین ــە مەبەس ــاردان ب بڕی

جیهانــی مرۆڤایەتــی تــەواوە. لــە بیــری 

نــەک  فەلســەفە  تــردا،  فەیلەســوفەکانی 

تەنیــا وەک کاردانــەوەی هەڵچوونی ڕاســتی 

بەڵکــو  ئێســتا،  بابەتەکانــی  یــان  نەمــر 

ــە  ــەوە ک ــەک لێکدەدرای ــز و توانای وەک هێ

بگۆڕێــت. جیهــان  دەتوانێــت 

شانشینی ترس
فەڕەنســا  شۆڕشــی   1793 ســاڵی 

ــینی  ــە شانش ــە ب ــک، ک ــتبووە قۆناغێ گەیش

تــرس ناوبــرا. بــە پەرەســەندنی شــۆڕش، 

کۆنتــڕۆڵ کەوتــە دەســتی پارتــی چەپــی 

بــە  و   )Jacobins )ژاکوبنــەکان  تونــدڕەو 

خێرایــی گروپێــک شۆڕشــگێڕی تونــدڕەو 

ــە جیاتــی فەرمانــی  گەیشــتنە دەســەاڵت. ل

ــە  ــک ب ــی خەڵ ــڵ، دەنگ ــتەقینەی عەق ڕاس

تاکــە ســەرچاوەی ڕاســتی دانــرا. دوژمنێــک، 

کــە دەبــوو لەناوبربێــت، هەمــوو کەســێک 

یــان گروپێکــی سیاســی بــوو، کــە پێدەچــوو 

بــاوەڕە  نــەک  بێــت،  خەڵــک  دژی 

ــوو،  ــرس ب ــە دەســەاڵتی ت ــەکان. ئەم درۆین

کــە تێیــدا شۆڕشــەکە رابەرانــی خــۆی قــوت 

خوێناویریــن  لــە  یەکێــک  ئەمــە  دەدا، 

وێنەکانــی تــرس و توندوتیــژی بــوو لــە 

ئەوروپــادا. مێــژووی 

بــۆ فەیلەســوفەکان کــە زۆربەیــان لــەو 

کاتــەدا مردبــوون، شانشــینی تــرس وەک 

ــەوەی  ــرنا، وەک ئ ــەکان دەبی ناخــی تاریکیی

 Marquis کۆندورســە  دی  )مارکــی  بــۆ 

فەیلەســوف  دوا  de Condorcet(ی 

پاڵەوانانــی  لــە  یەکێــک  کــە  ڕوویــدا، 

کۆندورســە  بــوو.  ئەمەریــکا  شۆڕشــی 

لەگــەڵ )تــۆم پیــن Tom Paine( یەکــەم 

ــان  رەشنووســی دەســتوری فەڕەنســای نوێی



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 170
ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

No.(65 - 64) December .2017

دوای تێپەڕیــن لــە توندوتیــژی ســەرەتای 

بــەاڵم رەشنووســەکە  نوســی،  شۆڕشــەکە 

ڕەتکرایــەوە و کاتێــک کۆندورســە ڕەخنــەی 

ــی  ــە تۆمەت ــرت، ب ــەوەکان گ ــە پێداچوون ل

دەستبەســەر  کۆمارەکــە  دژی  پیالنگێــڕی 

ــۆ  ــێدارەدانی ب ــی لەس ــر حوکم ــرا و دوات ک

ــن( ســەری  ــن )گیلۆتی ــە ملپەڕێ دەرچــوو، ب

پەڕێــرنا. کاتێــک کۆندورســە خــۆی حەشــار 

ــای  ــۆ وێن ــوو ب ــادار ب ــتا وەف ــوو، هێش داب

دڵخۆشــکەر و پێشــکەوتن بــەرەو ئــازادی و 

یەکســانی و پــەروەردەی گشــتی و ئاشــتیی 

فەلســەفەیەکی  کۆندورســە  جیهانــی. 

مێــژووی  تێیــدا  کــە  نووســی،  مێــژووی 

جواڵنێــک  وەک  مرۆڤایەتــی  جــۆری 

بــەرەو پێشــەوە ناســاند. لەگــەڵ بوونــی 

قۆناغەکانــی  ڕێگــەی  لــە  لەمپــەڕەکان، 

ــی پڕشــکۆ،  ــەرەو داهاتوویەک پێشــکەوتن ب

ئاگایــی،  مرۆڤایەتــی،  تــەواوکاری  کــە 

تەندروســت و خــۆش، هەڵوەشــێنەرەوەی 

ســەرجەم نایەکســانییەکانە، کۆندورســە بــۆ 

ــە  ــە جوانان ــەم وت ســەردەمی ڕۆشــنگەری ب

دەدوێــت:

»ڕۆژێــک دێــت خــۆر تەنیــا بــۆ ئــەو مرۆڤــە 

ئازادانــە هەڵدێــت کــە وەک مامۆســتا و 

دەســەاڵتداری خۆیــان لــە عەقــڵ دەڕوانــن 

و ســتەمکار و کۆیلــەکان، قەشــە و ئامــڕازە 

خائینەکانیــان تەنیــا لــە الپەڕەکانــی مێــژوو 

ــان دەبێــت«. و لەســەر شــانۆ بوونی

بــەم ئەندێشــە هانــدەرە بــەو ئەنجامــە 

دەگات:

کــە  مرۆڤایەتــی...  بــۆ  وێنەیــە  »ئــەم 

بــەرەو  دڵنیــا  و  پتــەو  هەنــگاوی  بــە 

و  بااڵیــی  و  ڕاســتی  بەدەســتهێنانی 

خۆشــبەختی هەنــگاو دەنێــت... وێنەیــەک 

دەخاتــە بەرچــاوی فەیلەســوف، کــە لــە 

ڕووی هەڵــە و تــاوان و نادادپەروەرییــەکان، 

بــە هۆیانــەوە هێشــتا زەوی زیاتــر  کــە 

ــۆی  ــی خ ــە، دڵ ــەوان و ئالودەی ــی ئ قوربان

دەداتــەوە«.

قوربانییەکــە کۆندورســە بــوو. پێیــان راگەیانــد 

شــوێنی خۆحەشــاردانی ئاشــکرا کــراوە و بــەم 

زووانــە هێــرش دەکەنــە ســەر شــوێنەکە. 

کۆندورســە بــۆ دەوروبــەری پاریــس هەاڵت و 

بــە خێرایــی لــە مەیخانەیــەک حەشــارگەیەکی 

پێــش  خۆشــبەختانە  بــەاڵم  دۆزییــەوە، 

ئــەوەی بــە گیلۆتیــن ملــی بپەڕێنــن، بــە 

ــان خواردنــی حەبێکــی  هــۆی جەڵتــەی دڵ ی

ــرد. ــەوە م ژەهراویی

شۆڕشی فەڕەنسا؛ دژیەکی و گەڕانەوەکان

شۆڕشــی فەڕەنســا، کــە بــە منوونــەی بــااڵی 

شــۆڕش لــە جیهانــی مۆدێرنــدا هەژمــار 

ــەکان  ــۆی دژیەکیی ــە ه ــتا ب ــت، ئێس دەکرێ

و پێشکەشــکردنی پەیامــە دژیەکــەکان وەک 

فەلســەفەی  دەردەکەوێــت.  نهێنییــەک 

رێنامییــکاری ئــەو، فەلســەفەی ڕۆشــنگەری 

ــی  ــی و هاوئاهەنگ ــامانی عەقاڵن ــڵ، س عەق

ــەاڵم  ــە، ب ــتی مرۆڤایەتیی ــت و رسوش رسوش

دەرەنجامــی نەخــوازراوی ئــەو، بریتییــە لــە 

گەڕانەوەیــەک، دژی عەقــڵ، شانشــینی ترس 

توندوتیــژی  و  ناعەقاڵنییەکانــی  مەیلــە  و 

خەڵــک بــە گشــتی. ئامانجــە سیاســییەکانی 

بریتــی بــوون لــە روخاندنــی رژێمــی )لــوی 

ســیانزەیەم( و گۆڕینــی بــۆ کۆمــاری، بــەاڵم 

ــر،  ــە گەڕانەوەیەکــی ت شۆڕشــی فەڕەنســا ب

دەرکەوتنــی  نەخــوازراوی  دەرەنجامــی 

ــۆری  ــەاڵتدا وەک ئیمپرات ــە دەس ــۆن ل ناپلی

فەڕەنســا کۆتایــی هــات، کــە دەســەاڵتداری 

ئاگــر و ئاســنی ناپلیــۆن زۆر کاراتــر بــوو 

بێجگــە  روخــاو.  شــای  دیکتاتــۆری  لــە 

ــێکی  ــا وەک منایش ــی فەڕەنس ــەوە شۆڕش ل

ــوو،  ــازادی ب ــۆ ئ ــرۆڤ ب شــکۆدار شــەڕی م

بەهەمــان شــێوە منایشــێکی شــەرم ئامێــزی 

رۆچــوون لــە دێوانەیــی و کوشــن بــوو 

لەالیــەن خەڵکانــی خــاوەن مافــەوە. هیــچ 

ــانە  ــان پارادۆکس ــی ی ــەم دژیەک ــک ل یەکێ

ئەڵامنــی  فەیلەســوفی  )هیــگڵ(  بــۆ 

ــز و  ــەوەکان، تەن ــە گەڕان ــوو، ک ــورس نەب ق

دژیەکییەکانــی لــە پێکهاتــەی فەلســفەی 

ــد. ــدا گونجان خۆی

ڕۆشنگەری لە ئەڵامنیا

ئێســتا ڕووەو ئەڵامنیــا ڕوو وەردەگێڕیــن، 

ــە فەلســەفییەکانی  ــا گۆڕانکاریی ــە ئەڵامنی ل

دواتــر ڕوودەدەن. ڕۆشــنگەری لــە ئەڵامنیــا 

بــوو، کــە زۆر هەســتی  ئــارام  پارکێکــی 

ڕۆشــنگەری  زریاناوییەکانــی  دەریــا  بــە 

کەواتــە  نەکــرد.  فەڕەنســی  و  ئینگلیــزی 

بــە  بــوو؟  چــی  ئەڵامنــی  ڕۆشــنگەری 

پێچەوانــەی بەریتانیــا و فەڕەنســا، ئەڵامنیــا 

شۆڕشــێکی ڕۆشــنگەرانە نەبــوو، کــە تێیــدا 

چینــی ناوەنــدی نــوێ بــۆ ئۆتۆنۆمــی و دژی 

ــا  ــە ئەڵامنی ــۆر راپەڕێــت. ل شــایەکی دیکتات
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ــوێ،  ــازی ن ــی و پیشەس ــکاری بازرگان گۆڕان

ــووری و  ــی و ئاب ــەی کۆمەاڵیەت ــە پێکهات ک

سیاســی بەریتانیــا و فەڕەنســای گــۆڕی و 

لــە شۆڕشــەکانی 1688 و 1789 گەیشــتبووە 

چینــی  ئەڵامنیــا  نەدابــوو.  ڕووی  لوتکــە، 

ــەوە  ــە ڕووی ئابووریی ــزی ل ــدی بەهێ ناوەن

و  ژیــان  ســەربەخۆیی  بــۆ  کــە  نەبــوو، 

ئــازادی و خاوەندارێتــی دژی دەســەاڵتداران 

راپەڕێــت. هیــچ جۆرێــک بەرژەوەندیــی 

بوژانــەوەی ئابــووری، خوازیــاری دەنگێکــی 

و  بەریتانیــا  حکومەتــی  هاوشــێوەی 

ــوو. ــا نەب فەڕەنس

بــە  فەڕەنســا  و  بەریتانیــا  کاتێکــدا  لــە 

بــە  ئەڵامنیــا  ببــوون،  شــاری  و  پیشــازی 

ــووەوە.  ــی ماب ــاری و الدێی ــی و جوتی فیودال

بــاوەڕە سیاســییەکان، فیۆدالــی و دیکتاتۆری 

بــوون. هەروەهــا ئەڵامنیــا یەکگرتوویــی 

نەتەوەیــی نەبــوو، لــە کۆمەڵێــک )دۆق، 

ــرناوەکان، میرنشــینەکان،  ــارە رازێ ــارۆن، ش ب

شانشــینی بچــوک( پێکهاتبــوو.

لــە ژیانــی فەرهەنگــی ئەڵامنیــادا، کڵێســای 

ئەڵامنیــا  لــە  کــە  لۆســەری،  پرۆســتانتی 

دامەزرابــوو، هەروەهــا لــە کاتێکــدا کــە 

چاکســازی ئایینــی لەوێــوە دەســتیپێکردبوو، 

لــە  بەتایبەتــی  بــوو،  بەهێــز  هێشــتا 

باکــور، لــە جیهانــی فکریــدا مێتافیزیــک 

بــە جــدی وەرگیرابــوو، هێشــتا زانســت 

و تەکنەلۆژیــا گرنگیــی کۆمەاڵیەتــی یــان 

فەلســەفییان بەدەســتنەهێنابوو. زانســتی 

نوێــی نیوتــن وەک ئــەوەی لــە ســەدەی 

لــە  گرنگییەکــەی  نارسابــوو،  هــەژدەدا 

کــە  بــوو،  ســنوردار  ئەوەنــدە  ئەڵامنیــا 

نەیدەتوانــی شــتێکی بێجگــە لــە بابەتــە 

ڕوونبکاتــەوە  میکانیکییــەکان  و  مــادی 

تاکــە  بــە  شــێوەیەک  هیــچ  بــە  و 

شــێوازی گەیشــن بــە زانیــن دانەدەنــرا. 

ســودی  ئەڵامنییەکانیــش  فەیلەســوفە 

تونــدی  ئەزموونگەرایــی  لــە  زۆریــان 

ــوفە  ــەی فەیلس ــوو. زۆرین ــوم وەرنەگرتب هی

هەژدەیــەم،  ســەدەی  ئەڵامنییەکانــی 

ســەرجەم  هەڵوەشــینەرەوەی  وەک 

زانســتییەکان  یاســا  و  عەقاڵنــی  ڕاســتییە 

لــە  گیانــەوەری  بــاوەڕی  و هێشــتنەوەی 

ــی.  ــان دەڕوان ــە )هیوم(ی ــەوان، ل ــی ئ جیات

تــری  ڕێگەیەکــی  دوای  بــە  ئەڵامنیــا 

دەگــەڕا. فەلســەفەدا 

ئیمانوێل کانت
لەنــاو ئــەم فەرهەنگ و فکــرە دواکەوتووەی 

لێوەشــاوەیەکی  الدێییــدا،  ئەڵامنیــای 

کانــت  )ئیامنوێــل  وەک  سەرســوڕهێنەری 

1724-1804( دەرکــەوت، کــە بــۆ یەکەمجــار 

وەاڵمێکــی فەلســەفی گومانگەرایــی هیومــی 

دایــەوە. بــەاڵم وەاڵمەکــەی کانــت بــۆ هیوم، 

خاڵــی  ئــەم  تەواوکــرد.  تریشــی  شــتێکی 

فەلســەفەدا  لــە  گەورەیــە  وەرچەرخانــە 

جیهانبینــی  بــۆ  نوێــی  تێڕوانینــی  کلیلــی 

بەدەســتەوەدا.  فەلســەفەدا  لــە  گشــتی 

ــەی  ــت )ڕەخن ــی کان ــن بەرهەم کاریگەرتری

 )Critique of Pure Reason عەقڵــی پەتــی

ــاڵ  ــت س ــا هەش ــاڵی 1781، وات ــە س ــوو ک ب

ــەوە. ــی باڵوکرای ــی فەڕەنس ــە شۆڕش ــەر ل ب

Immanuel Kant
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بەڵگەکانــی  بەهێــزی  کانــت 

ــەی هیومــی پەســەند کــرد،  ئەزموونگەرایان

بــەاڵم تێبینــی ئــەوەی کــرد کــە دەرەنجامــی 

ــوم،  ــی هی ــی بنەڕەت لۆژیکــی ئەزموونگەرای

ــەرجەم  ــرد س ــەوەی دەک ــەی ئ ــە بانگەش ک

زانیــن پشــتی بــە ئەزمــوون بەســتوو، لێرەوە 

ــک  ــچ زانینێ ــە هی ــە دەگات ک ــەو ئەنجام ب

ــاکان  ــی وات ــا دەرهێنان ــە و تەنی ــی نیی بوون

چاوەڕوانــی  و  دابونەریــت  ڕێگــەی  لــە 

ڕاســن.  دەروونناســییەوە  زۆرەملێیــی  و 

لــە ئەنجامــدا بــە بــڕوای هیــوم، هیــچ 

ــاوەڕی  ــە ب ــە ل ــە بێجگ ــی نیی ــتێک بوون ش

گیانــەوەری پشتبەســتوو بــە دڵنیاییــەک، کە 

ــەردەوام  رێکخــراوی ئەزمــوون و زانســت ب

ــاو  ــان ئ دەبێــت، خــۆر ســبەی هەڵدێــت، ی

ــە  ــدا دەســت ب ــەی 32ی فەهرەنهایت ــە پل ل

دەکات. بەســن 

تیۆری زانینی کانت
1پێکهاتەی هەست

کانــت پاســاوی هێنایــەوە، کــە چارەســەری 

ئــەو کارەســاتەی هیــوم لــە فەلســەفەدا 

هەنــگاوی  نەنانــی  دروســتیکردبوو، 

ــی  ــگاوی ئەزموونگەرای ــە هەن ــە، وات یەکەم

بنەڕەتــی، کــە بانگەشــەی ئــەوە دەکات 

زانیــن تەنیــا لــە ڕێگــەی هەســتەکانەوە 

دەبێــت. لــە بەرامبــەر ئــەم ئەزموونگەراییە 

تێگەیشــتنێکی  کانــت  بنەڕەتییــەدا، 

ــە واقیعــی  ــن ل ــا. زانی ــن دان ــۆ زانی ــی ب نوێ

پێکهاتــەی هیومــدا، کاریگەرییــەکان بــە 

ســەرچاوەیەکی زانیــن دادەنێــت، هەســت، 

بــە هۆیــەوە دەوروژێــت و  کــە عەقــڵ 

وەک  و  وەردەگرێــت  کاریگەرییــەکان 

وێنــەکان لــە بیرکردنــەوەدا نیشــاندەداتەوە.

2.چەمکە نایابەکانی تێگەیشن: نیشانە 

عەقاڵنییەکان

کــە  پێــدەدات،  درێــژەی  کانــت 

پێکهاتەیەکــی تــر لــە زانینــی ئێمــەدا هەیــە 

هەســتەکان  ئەزموونــی  ســەرچاوەکەی  و 

نییــە. ئــەم دووەم پێکهاتەیــە لــە عەقڵــەوە 

مــرۆڤ  عەقڵــی  دەگرێــت.  ســەرچاوە 

وەک ئــەوەی ئەزموونگەراکانــی چەشــنی 

ــرد،  ــۆ دەک ــەیان ب ــوم( بانگەش ــۆک و هی )ل

ــاڵ  الپەڕەیەکــی ســپی و گەنجینەیەکــی بەت

ــۆی  ــی خ ــتنی نایاب ــڵ تێگەیش ــوو. عەق نەب

کاریگەریــی  ڕێگەیانــەوە  لــە  و  هەیــە 

هەســتەکان لەســەر جەوهــەر، چۆنێتــی، 

چەندێتــی، هــۆ و بەرهــۆدا رێکدەخــات. 

کانــت دەڵێــت، عەقــڵ، بــە پێچەوانــەی 

ــو  ــە، بەڵک ــاڵ نیی ــەوە بەت ــی هیوم بۆچوون

ــاب  بــە دوانــزە چەمــک یــان بابەتــی نای

پڕچەکــە:

هەروەهــا وەک هیــوم و ئەزموونگەراکانــی 

تــر دەڵێــن عەقــڵ هەڵچــوو نییــە. وەک 

هیــوم وتــی ئەقــڵ لەســەر شــانۆیەک تەنیــا 

ــتییەکانەوە  ــە هەس ــە کاریگەریی ــدن ل بزوان

نییــە،  ســپی  الپەڕەیەکــی  وەرناگرێــت، 

ویســتی  رسوشــت  هەرچییــەک  کــە 

ــڵ  ــەوە عەق ــێت، بەپێچەوان ــەری بنوس لەس

خــۆی چاالکــە. عەقــڵ چاالکانــە جیهــان 

لێکدەداتــەوە، نەک بەشــێوەیەکی هەڵچوو، 

ــە ڕێگــەی  ــی دەرەکــی ل ــە جیهان ــەوەی ل ئ

هەســتەکانەوە پێیــدەگات وەریدەگرێــت و 

لــە مێشــکدا هەڵیدەگرێــت. ئەمانــە وتــەی 

عەقڵــی خۆمانــە، کــە واتــا بــە هەســتەکانی 

خۆمــان دەدەن و وەک جەوهــەر و چۆنێتی 

پێدەبەخشــن،  واتایــان  چەندێتییــەکان  و 

ــتی  ــە ئاس ــان ل ــۆ، ی ــۆ و بەره ــان وەک ه ی

بــااڵدا بەیەکیانــەوە گــرێ دەدات.

3.چەمکە نایابەکان )وتەزاکان( وەک 

لەپێشرێتی 

)وتــەزاکان(  نایابانــە  تێگەیشــتنە  ئــەم 

دەزانیــن.  پێشــرێتی  لــە  بــە  کانــت 

ئەوانــە   )1( ئەوەیــە  کانــت  مەبەســتی 

ــە ئەزموونــەکان،  لۆژیکییانــە ســەربەخۆن ل

ئەزموونــەکان ئەوانــە بــە گریامنــە دادەنێــن 

و )2( ئەوانــە ســەربەخۆ لــە ئەزموونەکانــن، 

ئەوانــە  ناتوانێــت  هەرگیــز  ئەزمــوون 

ــەو ئەزمــوون و  ــەوان جــۆری ئ بگۆڕێــت؛ ئ

زانینــە بــە ئێمــە دەبەخشــن، کــە هەمانــە، 

بــۆ  ئێمــەن  شــێوازی  ئەوانــە  چونکــە 

چەمکە نایابەکانی تێگەیشن الی کانت

چۆنێتی رێژە یان پەیوەندی چۆنێتی چەندێتی

توانا جەوهەر- لێکەوتە سەملاندن یەکگرتوویی

کردار هۆ – بەرهۆ ڕەتکردنەوە زۆری

پێویستی مامەڵەی بااڵ سنورداری یەکپارچەیی



173

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )64 - 65( ساڵی چواردەیەم 

ــە  ــەو کات ــە هەمــوو شــتێک. ئ تێگەیشــن ل

کانــت نیشــانی دەدات، کــە تێگەیشــتنە 

نایابەکانــی عەقڵــی ئێمــە )3( گشــتی و 

هەمــوو  پێکهاتــەی  ئەوانــە  جیهانییــن: 

ــی  ــن. روکارێک ــتێک پێکدێن ــڵ و هەس عەق

کــە  ئەوەیــە،  تێگەیشــتنانە  ئــەم  تــری 

)4( پێویســن: ئەوانــە مەرجــی پێویســتی 

ئەزموونــن، بــێ ئەوانــە زانینێــک نییــە، هیچ 

ئەزموونێکیــش نابێــت. ئەوانــە ئــەو پێکهاتە 

پێویســتانەی هیــوم باســی دەکــردن دابیــن 

ــەوە  ــان بێبەشــە. ئ ــن لێی ــە زانی ــەن، ک دەک

عەقڵــە چەمکــە پێویســتەکان پێشــکەش 

و  رێکدەخــات  هەســتەکان  کــە  دەکات، 

بەیەکــەوە گرێیــان دەدات. بێ تێگەیشــتنی 

پێکهاتنــی  بــۆ  جەوهــەر  لەپێشــرێتی 

ــچ  ــت هی ــتەکان، ناتوانرێ ــەری هەس کاریگ

شــتێک تاقیبکرێتــەوە )ئەزمــوون بکرێــت(. 

بــێ تێگەیشــتنی لەپێشــرێتی هــۆ، کــە 

کاریگەرییەکانــی  و  عەقڵــە  نیشــانەیەکی 

هەســت لــە هــۆ و بەرهۆکانــدا رێکدەخات، 

ــەوە،  ــت هــۆکار تاقیبکرێت ــز ناتوانرێ هەرگی

ــە  ــەک ل ــا زنجیرەی ــت تەنی ــو دەتوانرێ بەڵک

ــن. ــی ببیرنێ ــتی گەردیلەی ــەری هەس کاریگ

وەاڵمی کانت بۆ هیوم

زانینــی  تیــۆری  کانــت  بۆچوونــی  بــە 

ــی  ــوون و زانین ــە ئەزم ــە، ک ــوم هەڵەی هی

ــتەکاندا  ــەری هەس ــە کاریگ ــا ل ــە تەنی ئێم

ناتوانێــت  چونکــە  دەکاتــەوە،  کــورت 

بکاتــەوە  ڕوون  ڕاســتییە  ئــەو  هــۆکاری 

ــااڵکان  ــە ب کــە ئێمــە شــتەکان و پەیوەندیی

هەســتییەکان(  کاریگەرییــە  )نــەک 

ئــەو  هــۆکاری  یــان  تاقیدەکەینــەوە، 

ــۆ  ڕاســتییە کــە ئێمــە زانینــی زانســتیامن ب

شــتەکان هەیــە )نــەک تەنیــا چاوەڕوانییــە 

بــاوەڕی  یــان  دەروونناســییەکان 

تاقیکردنــەوەی  گیانــەوەر(.  ئەبســراکتی 

شــتەکان چــۆن دەبێــت؟ چــۆن زانســت 

مومکیــن دەبێــت )دەگونجێــت(؟ کانــت 

کــە  بــوو  پرســیارێک  ئەمــە  دەڵێــت، 

بەردەوامــە  بەدواداچوونــە  لــە  هیــوم 

ئەزموونگەراییەکەیــدا تــا ئەوەنــدەی توانــرا 

خــۆی لێبــەدوور گــرت، و جەختــی لەســەر 

ــچ  ــی زانســتی هی ــە زانین ــردەوە ک ــەوە ک ئ

ــەری  ــە کاریگ ــە ل ــەوە بێجگ شــتێک ناگرێت

هەســتەکان. کەواتــە تیــۆری زانینــی پشــت 

لــە  هیــوم،  )هەســت(ی  بــە  بەســتوو 

ــەوەی  ــە. ئ ــی هەی ــدا کەموکورت جێگەیەک

کــە  ئەوەیــە  کەموکورتــە  تیــۆرەدا  لــەم 

لــە بینینــی ئــەو خاڵــەدا بێتوانایــە، کــە 

ــە درکپێکــردن  ــە ل ــی نیی ــا بریت ــن تەنی زانی

ــڕازی  ــا ئام ــە ڕێگــەی هەســتەکانەوە، وات ل

پێکدێــت  بەڵکــو  بێــت،  ئەزموونکــردن 

ــە  ــە ل ــە ئێم ــرەکان، ک ــە لەپێش ــە چەمک ل

ــن،  ــتەکان دەکەی ــە ش ــەوە درک ب ڕێگەیان

واتــا ئامــڕازی عەقاڵنــی بــۆ زانینیشــە. ئــەو 

چەمکــە لەپێشــرانە، کاریگەرییــان لەســەر 

هەســتەکان دەبێــت و ئەزموونــی شــتەکان 

و زانینــی زانســتی دەڕەخســێنن. هیــوم بــە 

ڕەتکردنــەوەی ئــەوەی ئێمە لــە پەیوەندیی 

نێــوان هــۆ و بەرهــۆ کاریگــەری هەســتامن 

لەســەرە، هێرشــی کردبــووە ســەر یاســا 

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
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بــااڵ زانســتییەکان. وەاڵمــی کانــت لــەم 

بارەیــەوە ئــەوە بــوو کــە لەنێــوان هــۆ 

پەیوەندییەکــی  بــەردەوام  بەرهــۆ  و 

چونکــە  دەبێــت،  و  هەیــە  بەردەوامــی 

عەقــڵ هــۆکاری پەیوەنــدی نێــوان هــۆ 

و بەرهــۆ دەســەپێنێت. هــۆ و بەرهــۆی 

چەمکێکــی لەپێشــرێتی، گشــتی و پێوســتی 

عەقڵــی مرۆڤــە.

ــت  ــی کان ــە نایابەکان ــدەن چەمک ســەرنج ب

وێنــا  هەمــان  لــە  تێگەیشــن  لەبــارەی 

خۆڕســکەکان دیــکارت نیــن، بــۆ منوونــە 

هەمــوو شــتێک هۆکارێکــی هەیــە، یــان 

دەڵێــت،  دیــکارت  هەیــە.  بوونــی  خــوا 

وێنــا خۆڕســکەکانی ئێمــە لەگــەڵ پێکهاتــە 

چوونیەکــن  واقیعییەتــدا  ســەربەخۆکانی 

ئێمــە  لەســەر  خــواوە  ڕێگــەی  لــە  و 

هەڵدەکۆڵرێــن، بەشــێوەیەک کــە بتوانرێــت 

واقیعییــەت  ڕاســتەقینەی  رسوشــتی 

بانگەشــەی  کانــت  بــەاڵم  بنارسێــت. 

ــان چەمکــە  ــەزاکان، ی ــاکات کــە وت ــەوە ن ئ

لەگــەڵ  تێگەیشــن،  ئەبســراکتەکانی 

واقیعییەتــی ســەربەخۆ چوونیەکــن. کانــت 

هەســتی  قاڵبــی  تەنیــا  ئەوانــە  دەڵێــت 

ــدا  ــە تێی ــەن، ک ــا ڕێگ ــە تەنی ــەن. ئەوان ئێم

ئێمــە شــتەکان دەزانیــن. ئەوانــە شــتێک 

شــتەکان،  چییەتــی  و  چۆنێتــی  لەبــارەی 

ــە شــێوازی تێگەیشــتنی ئێمــە  ســەربەخۆ ل

بۆیــان لــە ڕێگــەی تێگەیشــتنەکامنانەوە، بــە 

ــن. ئێمــە ناڵێ

چەمکــە ئەبســراکتەکانی کانــت هەمــان 

فۆڕمەکانــی ئەفاڵتــون نییــن، چونکــە فۆڕمە 

ــەن  ــەو واقیعییەت ــان ئ ــەکان خۆی ئەفاڵتونیی

کــە هــەن، ئــەوان پێکهاتەکانــی کۆتایــی 

ــە  ــان ل ــە جیه ــن، ک ــە دەب ــەو واقیعییەت ئ

دەگرێتــەوە.  کۆپییــەک  ئەوانــەوە  ڕووی 

پێکهاتــەی  وتــەزاکان  کانــت  بــۆ  بــەاڵم 

ــەی  ــا پێکهات ــە تەنی ــن، ئەوان واقیعییــەت نی

ــە  ــن. ئەوان ــتەکامنان، بیرکردنەوەکامنان هەس

تەنیــا لــە ڕووی مەعریفەناســییەوە، واتــا لــە 

پەیوەندیــدا لەگــەڵ زانینــی ئێمــە گرنگــی و 

واتایــان هەیــە. ئــەوان لــە ڕووی مێتافیزیک، 

لــە  واتــا  بوونناســییەوە،  ڕووی  لــە  یــان 

بابەتــی پەیوەندیــدار بــە واقیعییــەت، واتــا 

ــن  ــەوە دەتوانی ــە. لەبەرئ ــان نیی و بەهایەکی

یاســاکانی  ڕاســتی  بــە  بــاوەڕ  بزانیــن 

چونکــە  دەبێــت،  بــەردەوام  رسوشــت 

بیــری  پێویســتەکانی  و  گشــتی  چەمکــە 

ــن. ــە دادەنێ ــە ئەوان ئێم

لــە  شــتەکان  و   )Phenomena( دیــاردە 

 ،)Things – in – Themselves( خۆیانــدا

بــەاڵم بــۆ ئــەم دڵنیاییــە، کــە چەمــک، یــان 

ــا  ــێنن –یاس ــن دەڕەخس ــەزاکان تێگەیش وت

بــااڵکان بــاس لــە پەیوەندییــە پێویســتەکان 

دەکــەن، نــەک دەرهێنانــی واتــاکان، کــە 

ــەی  ــدا بانگەش ــە گومانگەراییەکەی ــوم ل هی

بــۆ  تێچوونێکــی  پێویســتە  دەکــرد-  بــۆ 

دابرنێــت، هەروەهــا لــە بەرامبــەر دڵنیایــی 

ــت  ــاکانی رسوش ــە یاس ــە بەوپێی ــەوەی ک ئ

ــتە  ــن، پێویس ــت دەب ــدا ڕاس ــە داهاتووش ل

بەهایــەک بدرێــت. بەهایــەک کــە پێویســتە 

وتــەزاکان  دڵنیابوونــەی  ئــەو  بەرامبــەر 

ــە  ــە ئێم ــە ک ــدان ئەوەی ــێنن، پێ دەیڕەخس

دەتوانیــن دەرکەوتــەکان بزانیــن، تەنیــا ئــەو 

شــتانەی لــە ڕێگــەی چەمکــە نایابەکانــەوە 

لــە  شــتەکان  دەردەکــەون.  ئێمــە  بــۆ 

لــە  ســەربەخۆ  شــتانەی  ئــەو  خۆیانــدا، 

ناتوانیــن  هەرگیــز  ئێمــەن،  تێگەیشــتنی 

بیانزانیــن.

وەرچەرخانی کانتی لە فەلسەفەدا

فەلســەفەدا،  لــە  نــوێ  وەرچەرخانــی 

کــە کانــت داهێنــەری بــوو، پێچەوانــەی 

هیــوم بــوو، کــە زانینــی لــە کاریگــەری 

هەســتەکاندا کــورت کردبــووەوە. زانیــن 

کردارێکــی دژوار و تێکەڵــە – ئەمــە بەڵگەی 

ــا  ــن تەنی ــوم. زانی ــە دژی هی ــەرەکی کانت س

ــدا  ــە تێی ــتکردن، ک ــە هەس ــە ل ــی نیی بریت

عەقــڵ وروژاوە، بەڵکــو خاوەنــی پێکهاتــەی 

نایابــی  چەمکــی   12 واتــا  عەقاڵنــی، 

عەقاڵنــی تێگەیشتنیشــە، کــە بەپێــی ئەوانــە 

عەقــڵ چاالکانــە بزوێنــەری هەســتەکان لــە 

ــاو  ــی، لەن ــەڵ چۆنێت ــتەکاندا لەگ ــی ش ناخ

هــۆ لەگــەڵ بەرهۆکانــدا ئاوێتەیــان دەکات 

رێکیاندەخــات.  و  پێدەگرێــت  یەکیــان  و 

بــە ئــەم دوو نیشــانەیەی زانیــن، کانــت 

ــەری  ــەردوو پێکهێن ــۆ ه ــی ب ــد ڕۆڵێک چەن

لــە  عەقڵگەرایانــە  و  ئەزموونگەرایانــە 

تیــۆری زانینــی نوێــی خۆیــدا دانــاوە. کانــت 

وەک یەکێــک لــە پێکهێنەرانــی مێــژووی 

ئاوێتەکــەری  دەناســێرنێت،  فەلســەفە 

دوو  ئەزموونگەرایــی،  و  عەقڵگەرایــی 

فەلســەفەی گــەورە و دژیەکــی ســەدەکانی 

حەڤــدە و هــەژدەن.
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بــەاڵم ســەرنج بــدەن، لــە شــێوازی وەاڵمــی 

ــوڕهێنەر  ــتێکی سەرس ــوم ش ــۆ هی ــت ب کان

زانســتییەکانی  یاســا  کانــت  ڕوویــداوە. 

نیوتنــی،  فیزیکــی  بەتایبەتــی  رسوشــت، 

پەیوەندییــە  رەگــی  نیشــاندانی  بــە 

پێویســتەکانی یاســا بااڵکانــی نیوتــن، لەنــاو 

عەقڵــی  بــااڵی  پێویســتی  تێگەیشــتنی 

ــی  ــەری هیوم ــە هێرشــی وێرانک ــدا، ل مرۆڤ

رزگار کــرد. بــەاڵم کانــت چــی کــردووە؟ 

ــتیی  ــەت و ڕاس ــەوەی حەقیق ــۆ ئ ــت ب کان

یاســا  بــووە  ناچــار  بپارێزێــت،  زانســتی 

زانســتییەکان لەگــەڵ عەقــڵ و چەمکەکانیدا 

گرێبــدات: کانــت ناچــار بــووە بڵێــت ئــەو 

دایدەنێــن  نیوتــن  یاســاکانی  سیســتمەی 

لــە رسوشــتدا نیــن، بەڵکــو لــە تێگەیشــتنی 

مرۆڤــەوە  عەقڵــی  پێویســتی  و  گشــتی 

ســەرچاوە دەگــرن. کانــت ناچار بــووە بڵێت 

ــت،  ــتەقینەی رسوش ــی ڕاس ــی دەرەک جیهان

ــۆی  ــاکانی خ ــەربەخۆ یاس ــێوەیەکی س بەش

پێشکەشــی ئێمــە نــاکات، ئەگــەر لــە ڕێگەی 

ــت، وەک  ــتەکانەوە بووبێ ــەری هەس کاریگ

ــەن،  ــی دەک ــەراکان باس ــوم و ئەزموونگ هی

ــا  ــەڵ وێن ــی لەگ ــەی چونیەک ــە ڕێگ ــان ل ی

عەقاڵنییــە ڕوون و جیاوازەکانــەوە بووبێــت، 

باســیان  عەقڵگــەراکان  و  دیــکارت  وەک 

ــە  ــەوە، ک ــەوەی دۆزیوەت ــت ئ ــوو. کان کردب

رسوشــت یاســاکانی بــە عەقڵــی مــرۆڤ 

عەقــڵ  پێچەوانەیــە،  بابەتەکــە  نــادات. 

یاســاکانی خــۆی بــە رسوشــت دەبەخشــێت 

– یاســاکانی خــۆی لــە شــێوەی تێگەیشــتنە 

ســەرجەم  کــە  خــۆی،  پێویســتەکانی 

پێــدراوە هەســتییەکان دەگرێتــەوە. ئەمانــە 

ــەرجەم  ــە س ــۆڕم ب ــە ف ــەن ک ــەو چەمکان ئ

ئەزموونــی ئێمــە، تــەواوی زانینــی ئێمــە 

بــۆ رسوشــت دەبەخشــن و رێکیدەخــەن و 

دایدەنێــن. لــە وتــە بەناوبانگەکانــی کانــت 

))یاســای عەقــڵ – بەشــێکی رسوشــتە((. 

بــە  رسوشــت  یاســاکانی  شــێوەیە  بــەم 

مرۆڤایەتییــەوە  عەقڵــی  تێگەیشــتنی 

ــە  گرێــدراون. بەپێــی فەلســەفەی کانــت، ب

وتــەی )ســی ئــەی لویــس( فەیلەســوفی 

بــە  جیهانــی  سیســتمی  ئەمەریکایــی، 

بەســراوەتەوە.  عەقڵــەوە 

و  وروژێنەرتریــن  بینــەری  ئێمــە  لێــرەدا 

وەرچەرخانێکــی  واتــای  کاریگەرتریــن 

فەلســەفەدا  لــە  کانــت  کــە  نوێیــن، 

ئەنجامیــدا. ئەمــە وەرچەرخانێــک بــوو لــە 

جیهانــی دەرەوە، رسوشــتی ســەربەخۆ، بــۆ 

ــڵ  ــای عەق ــی و توان ــی چاالک ــی ناخ جیهان

وەک کلیلێــک بــۆ ئــەوەی ئێمــە ئەزموونــی 

ــوێ  ــی ن ــن. وەرچەرخان ــن و دەیزانی دەکەی

ــەی  ــی و واتایان ــەم گرنگ ــەفەدا ئ ــە فەلس ل

ــی  ــر کاریگەری ــت و لەژێ ــە: دوای کان هەی

هەرچییــەک  کــە  دەرکــەوت،  ئــەودا 

تــا  دەنارسێــت،  یــان  تاقیدەکرێتــەوە، 

رێژەیــەک بــە خــودی عەقڵــەوە گرێــدراوە، 

ــەوە  ــە ڕێگەیان ــە ل ــتنانەوە ک ــەو تێگەیش ب

عەقــڵ شــتەکان دەناســێت.

بنەمــای چارەســەری  ئێــوە لەگــەڵ  ئایــا 

ــە  ــە ئێم ــە، ک ــنایەتیتان هەی ــی ئاش دەروون

خۆمانــدا  دروســتکراوی  جیهانــی  لــە 

و  ســارد  ژیانتــان  ئەگــەر  واتــا  دەژیــن؟ 

وشــک و ســتەمکارانەیە، عەقڵــی خۆتــان 

چــۆن  فێربــن  ئەگــەر  دروســتیکردووە، 

ــی  ــن و تێڕوانینەکان ــەوە و تێگەیش بیرکردن

لەبەرچاوتــان  جیهــان  بگــۆڕن،  خۆتــان 

ــر  ــت و ئی ــر دەردەکەوێ ــێوەیەکی ت ــە ش ب

هەروەهــا  نابێــت،  ســتەمکار  و  ســارد 

ــی  ــە جیهان ــاس ل ــێک ب ــک مێژوونووس کاتێ

ــی  ــە عەقڵ ــۆن( دەکات، ک ــاس جیفرس )تۆم

خــودی جیفرســۆن جیهانــی بــەو شــێوەیەی 

ئــەو پێیوابــوو دروســتیکرد، کــە بــاوەڕ و 

ــەو  ــەوان ب ــۆ ئ ــان ب ــی خــۆت جیه بەهاکان

ــە  ــەرجەمی ئەمان ــات. س ــێوەیە دەردەخ ش

ــەفەدا  ــە فەلس ــی ل ــی کانت ــە وەرچەرخان ب

دەســتیپێکرد، بەوپێیــە بــەردەوام »منوونــە« 

تــا رێژەیــەک خوڵقێــرناوی عەقڵــە. ئــەم 

شــێوەیەکی  بــە  کانتییــە  وەرچەرخانــی 

فەلســەفە  بــۆ  ڕوونــی  ئاســۆی  گشــتی 

مرۆڤایەتــی  و  رسوشــتی  زانســتی  و 

کــردەوە. هیــگڵ و مارکــس لــە ســەدەی 

ــە ســەدەی بیســتەمدا،  ــۆزدەدا، ســارتەر ل ن

ئــەم  بەرامبــەر  خۆیــان  هەرســێکیان 

ــدا  ــە تێی ــە بەدەســتەوەدا، ک ــە نوێی تێڕوانین

ئــەوەی گرنگــە شــێوازێکە، کــە عەقڵــی 

درکیــان  و  لێکدەداتــەوە  شــتەکان  ئێمــە 

ــەو شــێوەیەی شــتەکان  ــەک ب ــدەکات، ن پێ

لــە خۆیانــدان. ئێمــە ئێســتا بــەرەو هیــگڵ 

بلیمەتــی  گەورەتریــن  کــە  دەچیــن، 

و  کانــت  دوای  ئەڵامنییــە  فەلســەفەی 

ئەندازیارانــی  گەورەتریــن  لــە  یەکێکــە 

ڕۆژئــاوا. فەلســەفەی 
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واقیع عەقاڵنییە
ئایــا ئێــوە الی خۆتــان بیرتــان کردووەتــەوە 

کــە بەپێــی نەتەوەکەتــان، ئەمەریکایــی یان 

ــی  ــان چین ــگاری ی ــان هەن ســوور پێســت ی

ــان بەهــۆی ژن  ــی، ی ــکای التین ــان ئەمەری ی

ــان رەشپێســت بوونتــان جۆرێکــی  بــوون، ی

هەبێــت؟  فەلســەفەتان  لــە  تایبــەت 

ئایــا گرێدراویــی بــە گروپێکــی تایبەتــی 

کــە  فەلســەفەیەکدا،  لــە  کۆمەاڵیەتــی 

ــەرە؟  ــدەکات، کاریگ ــڕەوی لێ ــێک پەی کەس

جیاجیــاکان  کۆمەاڵیەتییــە  گروپــە  ئایــا 

جیاجیــاوە،  فەلســەفی  جیهانبینــی  بــە 

ــای تێگەیشــن  ــە شــێوازی جیاجی ڕوودەکەن

ــەو  ــوە ب ــی ئێ ــەر بۆچوون ــتی؟ ئەگ ــە ڕاس ل

ــگڵ  ــەڵ هی ــوە لەگ ــە ئێ ــێوەیەیە، کەوات ش

و مارکــس و ســارتەر هــاوڕان، ئــەم ســێ 

لــە  کانتــی  وەرچەرخانــی  دوای  کەســە 

ــەوە  ــت دەکەن ــەوە پشتڕاس ــەفەدا، ئ فەلس

دەکرێــت،  ئەزمــوون  هەرچییــەک  کــە 

ــی  ــە عەقڵ ــەک ب ــا رێژەی ــت ت ــان دەنارسێ ی

خۆمانــەوە، بــە شــێوازی بیرکردنەوەمانــەوە 

گــرێ دراوە.

لــە جیهانــی مۆدێرنــدا زیاتــر ئــەوە بیــرناوە، 

ئەڵامنیــا،  و  بەریتانیــا  و  فەڕەنســا  کــە 

ئــەم ســێ گروپــە نەتەوەییــە گەورانــە، 

هــەر یەکێکیــان فەلســەفەیەکی تایبەتــی 

بــۆ  خــۆی  تێڕوانینــی  شــێوازی  خــۆی، 

جیهــان دانــاوە. ئــەو فەلســەفەیەی لــە 

زۆرێــک  رای  بــە  دەرکــەوت،  فەڕەنســا 

فەڕەنســا  تایبەتــی  فەلســەفەی  وەک 

ــی کیشــوەریی  ــە عەقڵگەرای ــەوە، ب دەمێنێت

ناودەبرێــت، کــە دیــکارت، فەیلەســوفی 

ئــەوە.  بــااڵی  منوونــەی  فەڕەنســایی 

ــی  ــا شــێوازی فەلســەفاندنی تایبەت بەریتانی

ئەزموونگەرایــی  بــە  کــە  هەیــە،  خــۆی 

بەریتانیایــی ناودەبرێــت و هیــوم منوونــەی 

ــە  ــێوە ل ــە هەمانش ــەوە. ب ــتەی ئ بەرجەس

ئەڵامنیــا لــە کانــت و ڕۆمانتیکەکانــەوە، 

فەلســەفەیەک دەرکــەوت، کــە تایبــەت بــە 

ئەڵامنیــا بــوو، لــەم ڕووەوە بــە ئایدیالیزمــی 

ئەڵــامی نــارسا و هیــگڵ بــە منوونــەی ئــەو 

هەژمــار دەکرێــت.

ژیانی هیگڵ
هیــگڵ  فریدریــچ  ویلهیلــم  جــۆرج 

ســاڵە  ئــەو  هەمــان   )1831-1771(

 Ludwig )بیتهۆڤــن  کــە  لەدایکبــوو، 

van Beethoven( و شــاعیری ڕۆمانســی 

 William ئینگلیــز )ویلیــام وۆردســوۆرس

هیــگڵ  لەدایکبــوون.   )Wordsworth

چینــی  خێزانێکــی  گــەورەی  کــوڕە 

)Stuttgart ناوەنــدی شــاری )شــتوتگارت

ی باشــوری ئەڵامنیــا بــوو. ئــەم خێزانــە 

کــە  بــوون،  نەمســاییانە  لــەو  بەڕەگــەز 

ســەدەی  لــە  تــر  پرۆتســتانتەکانی  وەک 

و  راوەدوونــان  بەهــۆی  شــانزەیەمدا 

کاســۆلیکەکانی  لەالیــەن  ئازاردانیــان 

نەمســاوە هەاڵتبــوون و بۆژێــر دەســەاڵتی 

کۆچیــان  لۆســەرییەکان  پرۆتســتانتە 

کارمەندێکــی  هیــگڵ  باوکــی  کردبــوو. 

ــەوی  ــوو، ســەجەمی ئ ــەت ب ئاســایی دەوڵ

ئەوەیــە،  زانــراوە  دایکییــەوە  لەبــارەی 

زیــرەک  ژنێکــی  ســەردەمەدا  لــەو  کــە 

دوای  هیــگڵ  بــووە.  خوێنــدەوار  و 

تەواوکردنــی خوێندنــی دواناوەنــدی لــە 

ــەری  ــی ئۆکتۆب ــی، مانگ ــەی ئایین خوێندنگ

ــواری  ــاو ب ــە ن ــتی چوون ــە مەبەس 1788 ب

کۆلێجــی  لــە  پرۆتســتانتی  روحانییەتــی 

ــن(  ــۆی )توبینگ ــک زانک ــە نزی ــات ل ئیالهی

درێــژەی بــە خوێنــدن دا. لــە توبینگــن 

لــە ســاڵی زانکۆیــی 1790-1791 لەگــەڵ 

دواتــر  کــە   )Hölderlin )هولدەرلیــن 

ــاوی  ــی ن وەک شــاعیرێکی گــەورەی ئەڵامن

 )Schelling ــلینگ ــا )ش ــرد، هەروەه دەرک

ــلینگ(  ــەاڵم )ش ــە. ب ــەوە خوێندویان بەیەک

فەیلەســوفێکی  وەک  هیــگڵ  لــە  بــەر 

ئایدیالیســتی ئەڵامنــی بەناوبانــگ بــوو.

ــی  ــۆ دابینکردن ــگڵ ب دوای )توبینگــن( هی

پێگــەی  بەدەســتهێنانی  و  بژێــوی 

ــژ و ســەختی  فەیلەســوفی ســااڵنێکی درێ

زانکۆیــی  پۆســتی  یەکــەم  تێپەڕانــد. 

زانکــۆی  لــە  فەیلەســوف  وەک  هیــگڵ 

)یەنــا University of Jena( ســاڵی 1800 

ــە  ــەو زانکۆی ــگڵ ل ــوو، کــە هی ــا 1807 ب ت

رەســمی  موچــەی  و  دەوتــەوە  وانــەی 

وەرنەدەگــرت و بژێوییەکــەی لــە ڕێگــەی 

کــە  دەکــرا  دابیــن  یارمەتیانــەوە  ئــەو 

ســاڵی  لــە  پێیانــدەدا.  خوێندکارەکانــی 

1802ـــەوە هیــگڵ هەموو ســاڵێک بەڵێنی 

دەدا لــە داهاتــوودا کتێبێــک باڵوبکاتــەوە، 

دواخســتنێکی  دوای  ئەنجامــدا  لــە 

درێژمــاوە، بەپێــی رێککەوتنــی لەگــەڵ 
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ناچــاری  بــە  کتێبەکــەی  باڵوکــەرەوەی 

لــە مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی 1806دا 

پێشکەشــکرد.  دەستنووســەکەی 

ــی  ــەڵ هێرش ــوو لەگ ــاوکات ب ــەش ه ئەم

ناپلیــۆن بــۆ ســەر شــاری )یەنــا(. لــە 

رێکەوتــی 13 ئۆکتۆبــەری 1806دا شــاری 

دەســتی  ناپلیۆنــەوە  لەالیــەن  )یەنــا( 

ئــەم  لەبــارەی  هیــگڵ  بەســەرداگیرا. 

ڕووداوەوە بــۆ دۆســت و پشــتیوانی خــۆی 

بــەم وشــانە ستایشــی پاڵەوانێتــی ناپلیــۆن 

دەکات:

ــەو ڕۆحــەی جیهــان-م  ــۆر –ئ »مــن ئیمپرات

ــە ئەســپ دەگــەڕا،  ــاو شــاردا ب ــە ن ــی ل بین

ئــەم  بەرامبــەر  بەڕاســتی  ســاتەدا  لــەو 

کەســایەتییە هەســتێکی نامــۆم هەبــوو، 

ئەســپێکەوە،  ســواری  بــە  بەتەنیایــی 

ــوو،  ــراو داب ــی دیاریک ــە خاڵێک ــەرنجی ل س

هەمــوو  ئەمانەشــدا  هەمــوو  لەگــەڵ 

جیهــان  و  دێنێــت  بەدەســت  جیهــان 

بەڕێوەدەبــات.«

هەفتەیــەک دواتــر و لــە رێکەوتــی 20ی 

ــەربازانی  ــەن س ــەی لەالی ــەر، ماڵەک ئۆکتۆب

ســوپای ناپلیۆنــەوە تااڵنکــرا. ئیــر هەواڵــی 

ــەی  ــتان و پل ــی زس ــەش مانگ ــی ش خوێندن

فێرکــردن لــە زانکــۆی )یەنــا( نەبــوو. بــەاڵم 

ــەی  ــتبوو. ناوەک ــا گەیش ــە کۆت ــە ب کتێبەک

)فینۆمینۆلۆژیــای ڕۆح( بــوو. ئــەو کتێبــە 

ــینی  ــە نوس ــەک ل ــە منوونەی ــتادا ب ــە ئێس ل

هیگڵــی گەنــج هەژمــار دەکرێــت و یەکێک 

بلیمەتێکــە،  گەورەکانــی  بەرهەمــە  لــە 

ــی،  ــاوا ئافراندوویەت ــتانێتی ڕۆژئ ــە شارس ک

تێگەیشــن  لــەرووی  کتێبەکــە  بــەاڵم 

لــە  و  ئاڵــۆزە  داڕشــتنەوەی  شــێوازی  و 

ــی تێگەیشــن  ــک بەشــیدا بەنزیکەی هەندێ

ــە ڕەخنەگــران  ــە. )کۆمەڵێــک ل لێــی مەحاڵ

پێیانوایــە هیــگڵ خۆویســتانە بــە شــاراوەیی 

و نادیــاری نوســیویەتی(.

سەرچاوە فەلسەفییەکانی 
هیگڵ

هیــگڵ بــە قوڵــی بیــری لــەوە کردبــووەوە، 

ــڕوات؟  ــتەیەدا ب ــە کام ئاڕاس ــت ب ــە دەبێ ک

بــەاڵم بــۆ هیگڵــی گەنج چــی لەبەردەســتدا 

لــەو  فەلســەفییانە  تێڕوانینــە  کام  بــوو؟ 

ســەرەتای  )ســااڵنی  ئــەودا  ســەردەمەی 

ســەدەی 19( و لــەو شــوێنەی هیگڵی لێبوو 

–ژیانــی زانکۆیــی ئەڵامنیــای پروســی– بــاو 

بــوون؟ بــەر لــە هــەر شــتێک عەقڵگەرایــی 

بەریتانــی  ئەزموونگەرایــی  و  فەڕەنســی 

ئاوێتەکــەری  ئەوانیــش  لەوپــەڕی  و 

ــزی  ــە فەلســەفەی بەهێ ــوو، ک ــەوان هەب ئ

ببــووە  )کانــت(  ئەڵامنــی  فەیلەســوفی 

ــەاڵم  ــنگەری، ب ــەفەی ڕۆش ــەری فەلس لەنگ

ئەڵامنیــا  لــە  نوێریــش  فەلســەفەیەکی 

ــک  ــش تێڕوانینێ ــوو، ئەوی ــەری دەرهێناب س

 )Romanticism بــە )ڕۆمانتیســیزم بــوو 

ــەک  ــە کاردانەوەی ــەم تێڕوانین ــرا. ]ئ ناودەب

و  عەقڵگەرایــی  بەرامبــەر  بــوو 

ــنگەری و  ــەردەمی ڕۆش ــی س ئەزموونگەرای

تایبەمتەنــدی دیــاری بریتــی بــوو لــە بــاوەڕ 

بــە توانــای خەیــاڵ و ئیــرادە و بەهــای 

بــااڵی هونــەر[.

لەناو ئەم فەرهەنگ 
و فکرە دواکەوتووەی 
ئەڵمانیای الدێییدا، 
لێوەشاوەیەکی 
سەرسوڕهێنەری 
وەک )ئیمانوێل 
کانت 1724-
1804( دەرکەوت، 
کە بۆ یەکەمجار 
وەاڵمێکی فەلسەفی 
گومانگەرایی 
هیومی دایەوە. بەاڵم 
وەاڵمەکەی کانت 
بۆ هیوم، شتێکی 
تریشی تەواوکرد
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ڕۆمانتیسیزمی ئەڵمانی 
German Romanticism

بــوو؟  چــی  ئەڵامنــی  ڕۆمانتیســیزمی 

بــواری  لــە  شۆڕشــگێڕ  بزوتنەوەیەکــی 

هونەرەکانــی  و  فەلســەفە  و  ئەدەبیــات 

و  دەســەاڵت  بــە  گرنگــی  کــە  بینیــن، 

شــێوازێکی  ئەمــە  نــەدەدا.  سیاســەت 

ــە  ــوو، ک ــان ب ــە جیه ــن ل ــی روانی ــەواو نوێ ت

تەقینەوەیەکــی  لەگــەڵ  بــوو  هــاوڕەوت 

گــەورەی وزەی ئەخالقــی هونەرمەنــدان و 

رۆشــنبیرانی ئەڵامنیــا. ئەمــان فەلســەفەی 

وەک  کــە  ڕەتدەکــردەوە،  ڕۆشــنگەرییان 

ــە ڕێگــەی  فەلســەفەیەک هەمــوو شــتێکی ل

زانســتی  یاســای  و  لۆژیــک  و  بیــرکاری 

مافــی رسوشــتی  ڕێگــەی  لــە  و  بیــرکاری 

دەســەاڵتی  ژێــر  دەخســتە  ئەبســراکتەوە 

ــی پێشــکەوتن و  ــە بەڵێن ــەوان ل ــەوە. ئ عەقڵ

کامڵبوونــی جــۆری مرۆڤایەتــی لەدایکبــووی 

ببــوون. نائومێــد  خۆشــبینی  ســەردەمی 

1.ڕێگەی دەروونی

کەواتــە ڕۆمانتیســیزم، لــە جیاتی فەلســەفەی 

دابنێــت؟  چــی  بــوو  ناچــار  ڕۆشــنگەری 

وەرچەرخانــی کانتــی لــە فەلســەفەدا ڕێگەی 

خۆشــکرد،  ئەڵامنییــەکان  ڕۆمانتیکــە  بــۆ 

ــەو  ــتی، ئ ــەرەو ڕاس ــی( ب ــڕەوی دەروون )ڕێ

لــەو  کــە  فەلســەفە،  ڕوونانــەی  ئاســۆ 

ــدا  ــی دەروونی ــە جیهان ــتی ب ــڕەوەدا ڕاس ڕێ

دەڕوات، چونکــە ئــەو ئەندێشــەیە خــۆی 

بەســەر ئــەو جیهانــەدا دەســەپێنێت کــە 

ــی  ــی دەروونی ــە جیهان ــارە. ل ــە دەرەوە دی ل Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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ــتی و  ــوو ڕاس ــت ب ــە پێویس ــە، ک )خود(دای

ــەوە،  ــی بدۆزرایەت ــی مرۆڤایەت ــای دۆخ وات

زانســتی  دەرەکــی  جیهانــی  نــەک 

لــە  ئەڵامنــی  ڕۆمانتیســیزمی  رسوشــتیی. 

وەک  نۆزدەیەمــدا  ســەدەی  ســەرەتاکانی 

فەڕەنســای  )ئەگزیستانسیالیست(ـــەکانی 

ســەدەی بیســتەم، ســوودیان لــە ئەدەبیــات 

وتــار،  منایشــنامە،  هۆنــراوە،  –ڕۆمــان، 

کورتەچیــرۆک– وەردەگــرت، بــۆ دەربڕینــی 

و  مرۆیــی  هەســتی  دەروونــی  جیهانــی 

پێشکەشــکردنی ڕەخنــەی بەهێــز دژی ئــەو 

فەلســەفانەی پشــت گوێیــان دەخســن.

2.لێکۆڵینەوە لە کۆی گشتیی ئەزموون 

ئــەوان بەڵگەیــان دەهێنایــەوە، کــە زانســت 

بوونــی  نهێنییەکانــی  چارەســەری  لــە 

مرۆڤایەتــی زۆر دوورە. جیهانــی ڕاســتەقینە 

بــەدەر  شــتی  کۆمەڵێــک  دەتوانێــت 

لــە زانســت ئاشــکرا بــکات. ئــەم کــۆی 

گشــتییەی ئەزمــوون، شــادی و خەمەکانــی، 

ــە  ــەڕان ب ــس و گ ــۆڕان، پارادۆک ــە و گ گەش

ڕۆمانتیکــەکان  کــە  کامڵبووندایــە،  دوای 

فەلســەفە  بــوون،  ئــەوە  ئارەزومەنــدی 

تێگەیشــن  بــەدوای  بێــت  گەڕانــدا  لــە 

ــان  ــە جیه ــن ل ــۆ تێگەیش ــە. ب ــەو بابەتان ل

پێویســتە ئێمــە بــە شــێوەیەکی زینــدوو 

ــا  ــەک تەنی تیشــکبخەینە ســەر ئەزمــوون، ن

ــی هەســتە ئەزموونگــەراکان  ــە درکپێکردن ب

یــان بــە وێنــای ڕوون و جیــاوازی عەقڵگــەرا. 

ــک و  ــە گۆشــە تاری ــەی ب پێویســتە ئێمــە پ

نهێنییەکانــی هــزر و ســنوری هەســت و 

ــاری  ــە ڕەفت ــتە ئێم ــن، پێویس ــاڵ ببەی خەی

ــێوازە  ــەو ش ــرۆڤ و ئ ــی م ــی ڕۆح دەروون

ــە  ــت و کۆمەڵگ ــە رسوش ــە ب ــەوە ک بدۆزین

و مێــژوو و خــواوە پەیوەســت دەبێــت. 

ــە هێڵێکــی  ــت ئامانجــی فەیلەســوف ل نابێ

بەرتەســکی زانســتدا ســنوردار بێــت، بەڵکــو 

پێویســتە بــەردەوام بــە دوای واتــای تەواودا 

ــە دوای  ــدا ب ــە گەڕان ــەردەوام ل بگەڕێــت، ب

ــت،  ــەردا بگەڕێ ــینی هەڵخەڵەتێن ــی ش )گوڵ

Novalis(ی  )نۆڤالیــس  کــە  نیشــانەیەک 

شــاعیری ئەڵامنــی بــە هــۆی مەیلــی عەشــق 

ــدی. ــی خوڵقان ــۆ جوان ب

3.پێشکەوتنی ئیرادە

و  بــااڵ  واقیعییەتــی  ڕۆمانتیکــەکان  الی 

بەهــای  مرۆڤــدا  رسوشــتی  لــە  ئــەوەی 

عەقــڵ.  نــەک  مۆرڤــە  ئیــرادەی  هەیــە 

ئیــرادە هــەوڵ بــۆ خۆبەدیهێنــان دەدات 

ــا  ــۆ بێکۆت ــدان ب ــا هەوڵ ــت تەنی و دەتوانێ

بدۆزێتــەوە، ئیــرادە هەوڵیــدەدا دەســتی 

ــتی  ــۆی گش ــوون، ک ــتی ئەزم ــۆی گش ــە ک ب

رسوشــت، کولتــوور و مێــژوو ڕابــگات و لــە 

کۆتایــی مرۆڤایەتــی تــا بێکۆتــای خواوەندی 

هەوڵــدەدات  ئیــرادە  بەرزبێتــەوە. 

هاوشــێوەی  بێکۆتــا،  بەشــێوەیەکی 

چوونەپــاڵ  ئەوپــەڕی  گۆتــە(  )فاوســتی 

ــکات و ســوودی لێوەربگرێــت.  ئەزمــوون ب

ئــەم ئــارەزووە ڕۆمانتیکییــە بــۆ هەمــوو 

ئەزموونێــک، بــۆ بێکۆتــا بــوو، کــە فاوســتی 

پەلکێشــکرد بــۆ فرۆشــتنی ڕۆحــی خــۆی بــە 

ئەهریمــەن.

4.رسوشت وەک ڕۆح

بانگەشــەی  پێــی  بــە  ڕۆمانتیکــەکان 

ــوت  ــوون و دەیان ــاڕازی ب ــنگەرەکان، ن ڕۆش

لــە  مــادی.  نــەک  ڕۆحییــە،  واقیــع  کــە 

ئەدەبیاتــی ڕۆمانتیکەکانــدا رسوشــت بــە 

ڕۆحــی کــراوە. رسوشــت ئــەو کاتژمێــرە 

میکانیکییــە زەبەالحــە نییــە کــە بەپێــی 

یاســاکانی نیوتــن کار دەکات، بەڵکــو بــە 

ــرادەی  ــدوو، ئی ــی زین ــەوە، ڕۆحێک پێچەوان

بەرفــراوان، مامۆســتای عاقڵــر لــە نامەیەکی 

زانســتی لــە نێواندایــە، پێویســتە عەقــڵ لــە 

پەیوەندیــی نــاو رسوشــتدا بدۆزرێتــەوە– 

بەریتانــی  ڕۆمانتیکــی  شــاعیری  پەیامــی 

بــەم   )Wordsworth وۆرس  )وۆردز 

ــە پشــت  شــێوەیەیە: شــاعیری ڕۆمانتیــک ل

ئیــرادەی  رسوشــتییەکانەوە،  دەرکەوتــە 

ڕۆحــی  توانایەکــی  و  گــەورە  فێربوونــی 

دەبینێــت. خــوا وەک ئــەوەی ڕۆشــنگەر 

دایدەنێــن،  عەقڵگــەرا  باوەڕدارانــی  و 

ئۆتۆمبێلــی  دروســتکەری  ئەندازیــاری 

ــە. ــی بونەوەرەکان ــوا ڕۆح ــە. خ ــان نیی جیه

5.جەمسەرگیریی ڕۆمانتیکی

لــە ئەنجامــدا ڕۆمانتیکەکان بــە دوو الیەنی، 

ــی  ــەوە تەنزئامێزەکان ــەرگیری، گێڕان جەمس

ــی  وەک شۆڕشــی فەڕەنســا و بەڕەنجامەکان

تایبەمتەندیــی  دەیانــوت  کــە  قایلبــوون، 

مرۆڤایەتیــی  هەســتی  و  بیرکردنــەوە 

ســەرجەم مێــژووی مرۆڤایەتییــە. نیشــانەی 

ئەزموونکردنــی  ڕۆمانتیکــی،  خــوازراوی 

ــت  ــز نابێ هــەردوو جەمســەرەکەیە، هەرگی

چەقبەســتوو یــان بــێ جوڵــە بێــت، هەرگیــز 

ــان  ــەوە ی ــک بیرکردن ــدی جۆرێ ــت بەن نابێ

ــتە  ــو پێویس ــت، بەڵک ــان بێ ــێوازێکی ژی ش
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بــەردەوام بــە دوای بێکۆتــاوە بێــت. بــە 

هەمــان ئــەو شــێوەیەی فاوســتی گۆتــە 

کاتــەی وەســتاوم،  ئــەو  »تــا  ڕایگەیانــد: 

ــم«.  ــە دەب کۆیل

5.جەمسەرگیریی ڕۆمانتیکی

کاتێــک هیــگڵ چــووە زانکــۆی ئیالهیاتــی 

ــد ســاڵێک فەلســەفە  ــۆ چەن پرۆتســتانتی و ب

و ئیالهیاتــی خوێنــد، دۆخەکــە لێوانلێــو بــوو 

لــەم وێناکردنــە وروژێنەرانــەی ڕۆمانتیســیزم. 

ســێ  لــە  یــەک  کام  لــە  ســودی  هیــگڵ 

تێڕوانیــن و شــێوازە فەلســەفەییەکان وەرگرت 

ئیــرادە  ڕۆح،  فەلســەفەی  ڕۆمانتیســیزم،   –

عەقڵگەرایــی  یــان  بێکۆتــا،  جەمســەری  و 

و  پێشــکەوتن  زانســت،  ئەزموونگەرایــی  و 

مافــی رسوشــتی خاوەنانــی )دائــرە املعــارف( 

ــان فەلســەفەی کانــت؟ ئــەو پێکهاتەیەکــی  ی

ــرد. ــادە ک ــەرجەمیان ئام ــە س ل

هیــگڵ هاوشــێوەی ڕۆمانتیکــەکان، لەگــەڵ 

دەکــردە  هێرشــی  بــەردەوام  ئــەوەی 

ســەریان، کاریگەرییــان لەســەر بیــری هیگڵ 

دروســتکردبوو، بــە دوای فەلســەفەیەکدا 

ســەرجەم  بــگات.  بێکۆتــا  بــە  دەگــەڕا، 

لەخۆبگرێــت،  مرۆڤایەتــی  ئەزموونــی 

ســەرجەمی زانیــن: زانســت، مێــژوو، ئاییــن، 

سیاســەت، هونــەر، ئەدەبیــات و تەالرســازی 

ئــەم  ڕاکێشــانی  بــکات.  یەکــر  تێکەڵــی 

مــرۆڤ  ڕۆحــی  بەرفراوانانــەی  مەیدانــە 

بــۆ یەکێتییەکــی بەرهەمــدار و لۆژیکــی 

ــە تیۆرێکــدا جێیدەبێتــەوە؟ هیــگڵ  چــۆن ل

دەیویســت ئــەم کارە بــە تێگەیشــتنی هــزر، 

ــدات.  ــۆی ئەنجامب ــای خ ــی ڕەه ــان ڕۆح ی

هەروەهــا چــۆن لەناوچوونــی داهێنەرانــەی 

ــەوەکان،  ــەکان، گەڕان ــا، بەریەککەوتن بێکۆت

ــتییانەی  ــەو ئاش ــوازراو، ئ ــی نەخ دەرەنجام

ــەم  ــەرجەمی ئ ــی س ــوو تایبەمتەندی پێدەچ

الیەنــە ڕاســتەقینانە بــە یەکــەوە لێکــدا؟ بــە 

ــک. ــۆری دیالەکتی تی

بــەاڵم ئــەم فەلســەفە تــەواوە، کــە بــۆ 

ــەڕا،  ــەواو دەگ ــتەقینەی ت ــتنی ڕاس تێگەیش

مێتافیزیکێــک، واتــا رسوشــتی ڕاســتەقینەی 

ڕووبــەڕووی  هیــگڵ  لێــرەدا  تــەواوە. 

ــی  ــا مێتافیزیكێک ــەوە: ئای ــیارێک دەبێت پرس

ــەروو  ــەراکان، لەس ــت؟ ئەزموونگ ــر دەبێ ت

هەموویانــەوە )جــۆن لــۆک( بــە تونــدی 

ڕووبــەڕووی مێتافیزیــک بووبــووەوە. بــە 

مێتافیزیــک  ئەزموونگــەراکان  بۆچوونــی 

بــەوەی  دەکات،  گــەورە  بانگەشــەیەکی 

یــان  یەکێــک  فاکتــەکان،  ســەرجەمی 

یــان  وەســتاو  هــزری،  یــان  مــادی  زۆر، 

ــەم  ــوت ئ ــۆک( دەی ــاس دەکات. )ل ڕەوان، ب

ئــەم  وەاڵمــی  ناتوانــن  گەورانــە  بابەتــە 

تــۆ  پرســیارە ئەزموونەگرایانــە بدەنــەوە: 

ــەی  ــت؟ بانگەش ــۆن دەزانی ــوێ و چ ــە ک ل

ئێــوە لەســەر بنەمــای چــی تێبینییــەک، 

ــیارێکی  ــۆک( پرس ــە؟ )ل ــان کام پێدراوانەی ی

ــرۆڤ  ــزری م ــا ه ــوو: ئای ــەرەکیری کردب س

لــە ڕاســتیدا بــۆ ئەمجــۆرە گەشــتوگوزارە 

ــنوورێک  ــان س ــە؟ ی ــە ئامادەی مێتافیزیکیان

بــۆ توانــای فێربوونــی هــزر هەیــە؟ )لــۆک( 

ــەی فەیلەســوفەکانی کــرد:  ــەو ئامۆژگاریی ئ

هــەوڵ مــەدەن ئەندازیــاری سیســتمێکی 

هێرشــی  هیــوم  بــن.  مێتافیزیــک 

مێتافیزیــک  بــۆ ســەر  ئەزموونگەراکانــی 

تــەواو کــرد: بە بۆچوونــی هیــوم مێتافیزیک 

واتاشــە.  بــێ  و  بێبەهــا  زانیــن  وەک 

ڕەنگدانــەوەی  مێتافیزیــک  بابەتەکانــی 

ئەزموونگــەراکان  زانینــی  ئەزموونــی 

کاریگــەری  خواســتەی  ناتوانــن  و  نییــە 

بخەنــەڕوو.  بابەتــە  ئــەم  هەســتەکانی 

بەڵگــەی دووەمــی هیــوم دژی مێتافیزیــک، 

دووبــارە ئــەو خاڵــەی هێنایــەوە پێــش، 

ــە  ــن ل ــی بریتی ــی مێتافیزیک ــە هەوڵەکان ک

لــە ســنووری  تێپەڕیــن  بــەرەو  ڕۆیشــن 

ــە  ــە کاریگەریی ــە ل ــرۆڤ، ک ــتنی م تێگەیش

لەبەرئــەوە  ســنووردارە.  هەســتییەکاندا 

ــەو  ــت، ئ ــوم دەڵێ ــە. هی ــک مەحاڵ مێتافیزی

ئاگــر بســپێرن، چونکــە  بڵێســەکانی  بــە 

هەڵگــری خەیاڵــن. لــەوە بەدوا فەلســەفەی 

کــە  دەچێــت،  کانــت  بــەرەو  ڕۆژئــاوا 

بەرەنــگاری گومانگەرایــی هیــوم دەبێتــەوە 

ــە  ــت، ب ــی زانس ــە پراگامتیزم ــری ل و بەرگ

بــۆ وتەکانــی پێشــووی هــزر  گەڕانــەوە 

زانینــی  پێویســت و گشــتیی  وەک دۆزی 

ــۆ  ــامن ب ــەاڵم وەک بینی ــتی دەکات، ب زانس

ــی زۆر دەدات.  ــە بەهایەک ــەم پراگامتیزم ئ

ــن  ــە ناتوانی ــە ئێم ــوو، ک ــە ئەوەب بەهایەک

شــتەکان وەک ئــەوەی هــەن بزانیــن. ئێمــە 

تەنیــا ئــەو شــتانە دەزانیــن کــە لــە ڕێگــەی 

باســی گشــتی و پێویســتیی تێگەیشــتنی 

دەردەکــەون،  ئێمــە  بــۆ  مرۆڤایەتییــەوە 

ــۆ  ــە وردی هەوڵێکــە ب ــک ب ــەاڵم مێتافیزی ب

ــدا  ــەوەی لەخۆیان ــتەکان وەک ئ ــی ش زانین

کانــت  کــە  الیەنەوەیــە  لــەو  هــەن. 
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ــت  ــە ناتوانرێ ــەوە دەکات، ک ــەی ئ بانگەش

ــە  ــن و پێیوای ــدا بنارسێ ــە خۆیان ــتەکان ل ش

مێتافیزیــک مەحاڵــە، رسوشــت یــان گرنگیی 

فاکــت، کــە مێتافیزیــک لــە گــەڕان بــە دوای 

زانینیاندایــە، بــۆ ئێمــە نەنــارساوە.

ــدووە،  ــت ڕایانگەیان ــەراکان و کان ئەزموونگ

ــارەدا  ــەم ب ــە ل ــە. کەوات ــک مەحاڵ مێتافیزی

مێتافیزیکێکــی  بــۆ  ڕێگەیەکــی  چــی 

ئەزموونیــی مرۆڤایەتیــی تــەواو بــۆ هیــگڵ 

لــە  کانتــی  وەرچەرخانــی  کردووەتــەوە؟ 

ــزری  ــتبوو، ه ــزری پێشخس ــەفەدا ه فەلس

بــەو  رسوشــت،  یاســادانەری  کردبــووە 

ــا  ــن ت ــە دەیزانی ــەک ئێم ــەی هەرچیی واتای

ــی  ــە چەمکەکان ــدارە ب ــەک پەیوەندی ڕادەی

هــزری خۆمانــەوە. بــەاڵم کانــت بەتونــدی 

ــە  ــوو. ل ــنووردار کردب ــەی س ــەم چەمکان ئ

ڕێگــەی ئــەو چەمکانــەوە دامەزراندنــی 

ــەواو،  ــی ت ــی فاکت ــۆ زانین ــک ب مێتافیزیکێ

ــوو. ــاڵ ب مەح

دەکــرا  مێتافیزیــک  هیــگڵ  بــۆ  بــەاڵم 

ببێــت. هیــگڵ پێشخســتنی چەمکەکانــی 

هــزری )کانــت(ی بــۆ دیاریکردنــی ئــەوەی 

ســێ  بــەاڵم  کــرد،  پەســەند  دەیزانیــن، 

ڕەخنــەی لــە ســنورداریی کانــت بــۆ چەمکە 

جــۆرە  هــەر  هیــگڵ  گــرت.  نایابــەکان 

ســنوردارییەکی بــۆ ژمــارەی چەمکــەکان 

لــە  خــۆی  هیــگڵ  دووەم،  ڕەتکــردەوە. 

لــە  ئــەوان  بەکارهێنانــی  ســنورداریی 

ــێیەم،  ــرت. س ــت بەدوورگ ــی هەس ئەزموون

ــتهاتوو  ــاری بەدەس ــنورداریی زانی ــگڵ س هی

ــراکتدا  ــی ئەبس ــی دۆخ ــە کەتەگۆرییەکان ل

کــە  ڕایگەیانــد،  بــەاڵم  لەبەرچاونەگــرت. 

کەتەگۆرییــەکان بــە فاکتــەوە گرێنــەدراون. 

ئــەوە فاکتــە چەمکــە ناوبــراوەکان لەبــارەی 

ــت.  ــە دەڵێ ــە ئێم ــەوە ب خۆی

هیــگڵ  بزانرێــت  دەتوانرێــت  ئێســتا 

ــگڵ دەیەوێــت  ــکات. هی دەیەوێــت چــی ب

لــە بەکارهێنانــی چەمکــە عەقاڵنییەکانــدا بۆ 

تێگەیشــن لــە جۆراوجۆرییەتــی ئەزمــوون و 

زانیــن بێســنوور بێــت، هەروەهــا دەیەوێت 

دژایەتــی، جیــاوازی، دوفاقــی لــە وتنــدا، 

ــە  ــک بێنێت ــی ڕۆمانتی ــی و پارادۆکس دژیەک

نــاو فەلســەفەکەیەوە، کــە بتوانێــت واتــای 

نوێــی گۆڕانــی ئاڕاســتەی گۆڕانــی مێژوویــی 

دوای شۆڕشــی فەڕەنســا دەربڕێــت. هیــگڵ 

بــۆ گەیشــن بــەو ئامانجانــە و ئاوێتەکردنــی 

و  عەقڵگەرایــی  شــاراوەی  ڕاســتیی 

ــە فاکــت  ئەزموونگەرایــی تیۆرێکــی نــوێ ل

وەک ناخــی مێتافیزیکــی خــۆی دەخاتەڕوو. 

چییــە؟  فاکــت  نوێیــەی  تیــۆرە  ئــەم 

هیــگڵ ڕێگەیەکــی دۆزیوەتــەوە تــا لــە 

ڕێگەیــەوە مەیدانــە بەرفراوانەکانــی ڕۆحــی 

مرۆڤایەتــی لــە تیۆرێکــدا یەکبخــات. کــۆی 

پانتایــی  لــە  بەکارهاتــووەکان  چەمکــە 

بەرفراوانــی زانیــن، ســەرجەمی هونــەر و 

زانســتەکان، ئاییــن، ئەندێشــەی سیاســی، 

ــان  ــا، ی ــان ڕۆحــی ڕەه ــە هــزر ی ــژوو، ل مێ

ــرن.  ــە، یەکدەگ ــتیی کۆتایی ــە ڕاس ــودا ک خ

بــەم شــێوەیە فاکــت کۆمەڵێکــی بەرفــراوان 

و  عەقاڵنییەکانــە  چەمکــە  کۆکــراوەی  و 

ــا  ــی ڕەه ــان ڕۆح ــزر ی ــە ه ــەم کۆمەڵەی ئ

دەڵێــت  هیــگڵ  پێکدێنــن.  خــوا  یــان 

هەمــوو واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمــوو 

گشــتگیری  ئــەم  واقیعییــە.  عەقاڵنییــەک 

ــزرە  ــەی ه ــە پێچەوان ــە ب ــە ڕەهای ئەندێش

ســنوردارەکانی وەک هزرەکانــی ئێمــەوە، 

ئــەوە  دەکــەن،  پێناســە  ڕەهــا  ڕۆحــی 

بــە پێچەوانــەی هــزری ڕۆحــی مــرۆڤ، 

منوونەییــە. ڕۆحێکــی 

مێتافیزیکی هیگڵ: ئایدیالیزمی ڕەها

هیــگڵ،  فاکتــی  تیــۆری  ئێمــە  لێــرەدا 

تیــۆری مێتافیزیکــی ئایدیالیزمــی ڕەهامــان 

دیاریکــردووە. ئێمــە بــەر لەمــە بینیومانــە، 

تیۆرێکــی  جــۆرە  نــاوی  ئایدیالیــزم 

دەکات،  ئــەوە  بانگەشــەی  مێتافیزیکــە، 

کــە فاکــت خاوەنــی تایبەمتەندیــی هــزر 

ــی، لۆژیکــی  ــی عەقاڵن ــە فاکت ــرە، ک ــان بی ی

ــە. ئایدیالیزمــی ڕەهــا لقێکــی  ــان ڕۆحانیی ی

ئایدیالیزمــە.  تایبەتــی 

ــتییەک  ــە ڕاس ــێوەی کۆمەڵ ــت هاوش 1.فاک

مانابەخشــە. ئایدیالیزمــی ڕەهــا بانگەشــەی 

ئــەوە دەکات، کــە مانابەخشــە، ڕاســتیی 

خــودا،  ڕۆحــی  یــان  ڕەهــا،  ڕۆحێکــی 

پێکهاتەیەکــی یەکپارچــە و تــەواوی ڕاســتییە 

مانابەخشــەکانە.

2.فاکــت وەک هــزری ڕەهــا. بــۆ هیــگڵ 

لــە  بریتییــە  و  ڕەهایــە  هــزری  فاکــت، 

کۆمەڵێــک ڕاســتیی مانابەخــش، کــە خــۆی 

لــە ســەرجەم بوارەکانــی ئەزمــوون و زانینی 

مرۆڤایەتــی، لــە لۆژیکــەوە تــا فیزیــک، 

سیاســەتەوە  و  مێــژوو  لــە  ژینگەناســی، 

فەلســەفەدا  و  ئاییــن  هونــەر،  تــا 

ئاشــکرادەکات.
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ــوو  ــە و هەم ــک عەقاڵنیی ــوو واقیعێ 3.هەم

عەقاڵنییــەک واقیعییــە. فاکتــی ئــەم پێکهاتە 

عەقاڵنییەکانــن.  چەمکــە  بەرفراوانــە 

ــەی  ــون بانگەش ــێوەی ئەفاڵت ــگڵ هاوش هی

چەمکــی  عەقاڵنیــی  کــە  دەکات،  ئــەوە 

بەپێــی  واقیعییــە.  کــە  ئەوەیــە  ئایدیــا- 

»هەمــوو  هیــگڵ  بەناوبانگەکــەی  وتــە 

واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمووعەقاڵنییــەک 

ــۆ  ــەی ب ــەو وێناکردن ــگڵ ئ ــە«. هی واقیعیی

پەرواێــزە  لــە  ڕەهــای  ڕۆحــی  و  ڕەهــا 

تــەواو  گرێدراوەکانــدا  پێکــەوە  و  پڕواتــا 

دەکات، واتــا وێناکردنــی خودایــەک، کــە 

ــە و خــۆی  ــەت و حەقیقەت تێکــڕای واقیعیی

ــە ســەرجەم  ــۆ هــزری ســنورداری ئێمــە ل ب

ئاشــکرا  مرۆڤایەتیــدا  زانینــی  بوارەکانــی 

ــەڵ  ــت لەگ ــوە بتانەوێ ــە ئێ دەکات. لەوانەی

هیــگڵ هــاوڕا بــن و کاردانەوەیــەک نیشــان 

بیرکورتــە و  کــە ئەزموونگەرایــی  بــدەن، 

ئایدیالیزمــی ڕەهــای هیــگڵ، ئــەوەی ڕۆحی 

مــرۆڤ دەیەوێــت تێیبــگات پێشکەشــی 

مرۆڤایەتــی  ئەزموونــی  واتــای  دەکات: 

پێویســتە  حەقیقەتــەکان  ســەرجەمی  و 

ــن  ــژوو، ئایی ــت، مێ ــەرەکان، زانس ــە هون ل

هەروەهــا  بگەڕێــن.  بــۆی  سیاســەتدا  و 

لەوانەیــە لەبــارەی رسوشــتی واقیعییەتــەوە 

ئێــوە لەگــەڵ هیــگڵ هاوڕابــن، چونکــە 

کاتێــک دەتانەوێــت لــە ڕاســتییەک تێبگــەن 

خێزانــی  لــە  خۆتــان،  پیشــەی  لــە  کــە 

ــەرچاوە  ــییە س ــە سیاس ــە وروژان ــان، ل خۆت

هەواڵــی  بیســتنی  لــە  گرتــووەکان، 

ئێــوە  دەبنــەوە،  ڕووبــەڕووی  ڕۆژانــەدا، 

لەبــارەی  ناچــارن  دەردەکەوێــت  بۆتــان 

ئــەو شــتانەوە بیربکەنــەوە، ناچــارن لــە 

ــی،  ــان کۆمەاڵیەت ــی، ی ــە دەروونناس چەمک

ــەن.  ــدارەکان تێبگ ــییە پەیوەندی ــان سیاس ی

ــە  ــان ب ــەی ژیانت ــەم بابەتان ــن ئ ــوە ناتوان ئێ

بەدەســتهێنانی مشــتێک لــە کاریگەرییــە 

بدەنــەوە.  وەاڵم  هیــوم  هەســتییەکانی 

4. عەقاڵنــی بریتییــە لــە تێگەیشــتنی قوڵــی 

بابەتــی یــان شــتێکی هەبــوو. لەوانەیــە 

ــوو  ــە هەم ــن، ک ــگڵ ب ــری هی ــوە الیەنگ ئێ

واقیعێــک عەقاڵنییــە و هەمووعەقاڵنییــەک 

واقیعییــە، بــەاڵم لەبــارەی کاروبــاری بــااڵی 

بەرفراوانەکانــی  بــوارە  جیهــان،  واقیعــی 

رسوشــتی فیزیکــی و ئەندامــی و کۆمەڵگــە 

ئایــا  دەڵێــن؟  چــی  مرۆڤایەتییــەکان 

ــۆ  ــی هەســتانە ب ــەم وێناکردن ســەرجەمی ئ

هیــگڵ ڕاســتییەکیان تێــدا نییــە؟ ئایــا تەنیــا 

ــی  ــش بوون ــی و مانابەخ ــی عەقاڵن واقیعێک

وتەکــەی  بــۆ  هیــگڵ  وەاڵمــی  هەیــە؟ 

ــە  ــی چەمک ــە واقیعییەت ــە، ک ــۆی ئەوەی خ

ــە  ــە ل ــری بێجگ ــتێکی ت ــەکان »ش عەقاڵنیی

بــوون نیــن. ئــەوە هەمــان ئــەو شــتەیە، کــە 

بــە قووڵــی تێیگەیشــتوون«. ئایدیالیزمــی 

کــە  دەکات،  ئــەوە  بانگەشــەی  ڕەهــا 

دەچێتــە نــاو بوونــەوە، بــۆ ئــەوەی ڕاســتیی 

عەقاڵنــی و مانابەخــش بدۆزێتــەوە، کــە 

ــەوە. ــی ئ ــاخ و کرۆک ن

جیاوازیــی  دەتوانــن  ئێــوە  لێــرەدا 

تیــۆری  لەنێــوان  بکــەن  تێبینــی  گرنــگ 

ــۆڕم و  ــان ف ــک ی ــارەی چەم ــون لەب ئەفاڵت

تیــۆری هیــگڵ لەبــارەی چەمکەکانــەوە. 

و  هەمیشــەیی  فۆڕمــە  ئەفاڵتــون  بــۆ 

و  جیــا  شــێوەیەکی  بــە  نەگــۆڕەکان 

ــوون،  ــاوی ب ــنوری گونج ــە س ــەربەخۆ ل س

جیــاواز لــە ســنوری هەســتکردنی شــتە 

بــەاڵم  هەیــە،  بوونیــان  جــواڵوەکان 

لــە  هەمیشــەییەکان  فۆڕمــە  جیاوازیــی 

جیهانــی هەســتپێکراوی شــتەکان، کێشــەی 

بــۆ فەلســەفەی ئەفاڵتــون دروســتکرد و 

نەبــوو: چــۆن  شــاراوە  ئەفاڵتونیــش  بــۆ 

فۆڕمــە  نێــوان  پەیوەندیــی  دەتوانرێــت 

نەگۆڕەکانــی جیهانــی گونجــاو لەگــەڵ شــتە 

هەســتپێکراوەکان  جیهانــی  گۆڕاوەکانــی 

ــگڵ  ــۆ هی ــرەوە ب ــەوە؟ لەالیەکی ڕوونبکرێت

و  جیــا  بوونــی  عەقاڵنییــەکان،  چەمکــە 

بەرجەســتەی  جیهانــی  لــە  ســەربەخۆ 

شــتەکانیان نییــە، بەڵکــو کڕۆکــی عەقاڵنــی 

لــە  ئــەو پێکدێنــن. بەمشــێوەیە هیــگڵ 

بــەدوور  خــۆی  ئەفاڵتــون  کێشــەکەی 

خــۆی  بــۆ  گرفتێــک  بــەاڵم  دەگرێــت، 

ــا  ــەت تەنی ــەر واقیعیی ــتدەکات. ئەگ دروس

ئایــا  کەواتــە  عەقاڵنییــە،  چەمکێکــی 

تێبنیکراوەکانــی  کاروبــارە  یــان  شــتەکان 

بــەاڵم  ناڕاســن؟  ناعەقاڵنــی و  رسوشــت، 

چــۆن  نییــە،  ڕاســتییان  ئــەوان  ئەگــەر 

دەتوانرێــت بــۆ ڕوونکردنــەوەی عەقاڵنییــان 

پێببەســرێت؟ پشــتیان 

پێکهاتــە  ڕێگــەی  لــە  واقیعییــەت   .5

خۆیــەوە  عەقاڵنــی  و  گونجــاوەکان 

هیــوم  بانگەشــەی  هیــگڵ  دەنارسێــت. 

کــە  ڕەتکــردەوە،  تونــدی  بــە  کانتــی  و 

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

هەیــە،  )هەرچییــەک  هیــگڵ  بــۆ  بــوو. 

عەقاڵنییــە(. مەبەســتی هیــوم ئەوەیــە، کــە 

هەمــوو شــتێک پێکهاتــە یــان کرۆکێکــی 

ــە  ــی مــرۆڤ، ب ــە، کــە عەقڵ گونجــاوی هەی

ــی  ــە چەمکەکان ــدن ل ــی نوان ــا و نەرم توان

خــۆی، دەتوانێــت بەدەســتیبێنێت. هەمــوو 

ــە  ــی ل ــی مرۆڤایەت ــارێکی ئەزموون ڕووخس

پێکهاتــەوە  عەقاڵنیــی  بنەمــای  ڕێگــەی 

دەنارسێــت.

لــە  یەکێــک  وەک  ڕەهــا  هــزری   .6

کــۆی  ڕەهــا  ڕۆحــی  جۆراوجــۆری. 

یەکگرتــووی ڕاســتییە عەقاڵنییەکانــە، کــە 

ســەرجەم بوارەکانــی ئەزمــوون و زانیــن 

دەگرێتــەوە – لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا 

ئــەم جۆراوجۆرییــە لــە یەکگرتووییەکــدا 

ڕێکدەخــات. هیــگڵ دەڵێــت ڕەهــا یــان 

جۆراوجۆریدایــە،  لــە  ڕەهــا  ڕۆحێکــی 

ئــەم  ســەرجەمی  کــە  ناســنامەیەک، 

ــەو  ــر دەکات. ئ ــەی یەک ــە ئاوێت جیاوازییان

دەگرێتــەوە. زۆرێــک  کــە  تاکەیــە، 

دەرخســتنی  مێتافیزیــک:  ئەرکــی   .7

واقیعییەتــە،  پێکهاتەکانــی  جۆراجۆریــی 

کۆمەڵێکــی  لــە  هــاوکاری  ســنووریان، 

ڕۆحــی  دەڵێــت،  هیــگڵ  یەکگرتــوودا. 

ــە  ــۆی ل ــە خ ــە، ک ــی تاک ــا واقیعییەتێک ڕەه

ــی  ــی ئەزموون ــەرجەم بوارەکان ــی س چەمک

ڕووکارە  منایشــدەکات.  مرۆڤایەتیــدا 

خــۆی  واقیعییەتــە  ئــەم  جیاوازەکــەی 

و  لۆژیــک  لــە  ئاســایی،  ئەزموونــی  لــە 

دەروونناســی،  لــە  رسوشــتی،  زانســتی 

سیاســەت و مێــژوو، نیگارکێشــان، هۆنــراوە، 

فەلســەفەدا  و  ئاییــن  لــە  تەالرســازی، 

فیزیــک  ئێمــە  نیشــاندەدات.  ئێمــە  بــە 

ڕێگــەی  لــە  ئەندامناســی  و  هونــەر  و 

چەمکــە بەکارهاتــووەکان لــە هــەر یەکێــک 

لــەو بوارانــەدا دەزانیــن. هــەر یەکێــک 

ڕووکارێکــی  واقیعییــەت،  بوارانــەی  لــەم 

ڕاســتەقینە لــە واقیعییــەت دەخەنــەڕوو، 

ڕووکارێکــی  تەنیــا  هەریەکێکیــان  بــەاڵم 

الوەکــی، ســنوردار و ناتــەواو منایشــدەکەن. 

بــۆ منوونــە فیزیــک ڕووکارێکــی گرنــگ لــە 

واقیعییــەت ئاشــکرادەکات، بــەاڵم ئــەوە 

تــەواوی حەقیقــەت نییــە. )لێــرەدا دەنگــی 

ئەرکــی  دەبیســرێت(.  ڕۆمانتیکــەکان 

مێتافیزیــک بەکارهێنانــی تیۆرێکــە لەبــارەی 

دەرخســتنی  واقیعییــەت،  ســەرجەم 

واقیعییەتــە،  الیەنەکانــی  ســەرجەم 

تێیــدا  رێگایانــەی  ئــەو  ســەرجەمی 

واقیعییــەت لەگــەڵ ســەرجەم جۆراوجــۆری 

و ئاڵۆزییەکــەی لــە ڕێگــەی چەمکەکانــەوە 

ســنوری  نیشــاندانی  و  تێدەگەیــن  لێــی 

ــەت و  ــە واقیعیی ــە ل ــوو چوارچێوەیەک هەم

نێوانیــان. هــاوکاری  چۆنێتــی 

واتــای واقیعییــەت بــۆ هیــگڵ ئەوەیــە، کــە 

ــە  ــە ل ــتییە، ک ــەرجەمی ڕاس ــەت س واقیعیی

ڕێگــەی چەمکــە عەقاڵنییەکامنانــەوە درکــی 

پێدەکەیــن. واقیعییــەت ڕاســتی ڕەهایــە، 

ــە ســەرجەم ڕاســتییە  ــووە ل ــەواو و پێکهات ت

الوەکــی و ســنوردارەکان. ئەگــەر بــە ڕاســتی 

درک بــە واقیعییــەت بکرێــت، کــۆی ئاســتی 

ڕۆحــی ڕەهایــە. ئــەم دیمەنــە وروژێنــەرەی 

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 

شــێوازەوە هەیــە، کــە پێیدەنارسێــت. ئەمــە 

ــە  ــە و ئێم ــی دیالەکتیک ــێوازی بەناوبانگ ش

باســی دەکەیــن.

تیۆری دیالەکتیکی هیگڵ
ــن چەمکــە  ــە کۆنری ــک ل ــک یەکێ دیالەکتی

دەرکەوتنــی  یەکــەم  فەلســەفییەکان. 

دەگەڕێتــەوە بــۆ فکــری یۆنانــی کــۆن و 

ــەم  ــە 500 ســاڵ پێــش ســوقرات. ئ ــر ل زیات

ــە  ــت، ک ــە لەخۆدەگرێ ــوار پێکهات ــۆرە چ تی

واقیعییــەت ئاوێتەیــە لــە زەوی و هــەوا 

یەکــرن،  بەرامبــەر  بەردەوامــی  بــە  و 

نزیــک  دواتــر  ئــاو.  و  ئاگــر  هەروەهــا 

)هیراکلیتــۆس  ســوقرات،  ســەردەمی  لــە 

شــتێک  هەمــوو  نووســی   )Heraclitus

شــتێک  هەمــوو  دوژمنایەتیدایــە،  لــە 

مەبەســتی  دژی خــۆی هەڵدەگەڕێتــەوە. 

بەکارهێنانــی  دیالەکتیــک  لــە  ســوقرات 

ئــەم بەڵگەیــە بــوو، کــە کێبڕکێــکار بەپێــی 

شــێوازی نــارساوی ســوقرات، دژی خــۆی 

ئــەو  ئەنجامــەی  بــەو  بوەســتێنێتەوە، 

نەدەهێشــت  دژایەتیــی  ســوقرات  کاتــە 

و دەیتوانــی بــە پێناســەیەکی ڕاســتەقینە 

کۆمــاری  لــە  بــگات.  تێگەیشــن  لــە 

دیالەکتیــک  بــۆ  ئەفاڵتــون  جێمەبەســتی 

زانیــن  ئاســتی  بەرزتریــن  بینیــامن  وەک 

بــوو، قۆناغێــک تێیــدا دژایەتــی ســەرکەوتوو 

ــە  بووبــوو. قۆناغــی زانیــن کــە ئەفاڵتــون ب

قۆناغێکــە  دەبــات،  نــاوی  دیالەکتیــک 

بــە  فۆڕمــەکان  لــە  هەریەکێــک  تێیــدا 

ــەوە  ــۆی دەنارسێت ــەی خ ــتییە نەگۆڕەک ڕاس

ــدا  ــە پەیوەندیان و ســەرجەمی فۆڕمــەکان ل

بەیەکــەوە بــە فۆڕمــی )چاکــە( دەنارسێــن. 

هیــگڵ  دیالەکتیکــە.  مامۆســتای  هیــگڵ 

ســوقرات  و  هیراکلیتــۆس  لــە  هەریەکــە 

دیالەکتیکــی  تیــۆری  لــە  ئەفاڵتــون  و 

تەواوتریــن  و  یــەک  بــە  دەکات  خۆیــدا 

تیــۆری  و گەشــەکردوترین و بەهێزتریــن 

ــە پێکــراوە،  دیالەکتیکــی کــە تائێســتا متامن

دەکات. پێشــکەش 

ــە؟  ــک چیی ــە دیالەکتی ــگڵ ل ــتی هی مەبەس

هیــگڵ دەڵێــت، دیالەکتیــک هاوشــێوەی 

هــەر  دژەکانــە.  یــان  بەرامبــەرەکان 

چەمکێــک کــە ئێمــە بیریــان لێدەکەینــەوە 

خــۆی  ســنوردارییەکانی  ســەرەتادا  لــە 

دەخاتــەڕوو، دژ یــان بەرامبــەری خــۆی، 

دەگۆڕێــت.  خــۆی  ڕەتکردنــەوەی  بــۆ 

لــە ئەنجامــدا دیالەکتیــک بەپێــی واتــای 

ڕووبەڕووبوونــەوە،  )هیراکلیتیســی( 

پێکــدادان، جەمســەرگیری یــان دژیەکــی 

ــاس دەکات. ــی ب ــری مرۆڤایەت ــەرجەم بی س

ــۆ  ــک ب ــوو چەمکێ ــی هەم ــەی گۆڕان منوون

فەلســەفەی  لــە  دەتوانیــن  خــۆی  دژی 

)هیراکلیتــۆس(  تــا  دێرینــدا  یۆنانــی 

ــەوەی  ــەی ئ ــە بانگەش ــن، ک ــدا بڕۆی بەدوای

دەکــرد، هەمــوو شــتێک لــە گۆڕاندایــە. 

تێگەیشــتنی )هیراکلیتــۆس( لــە بانگەشــەی 

دژی  بــۆ  Parmenides(دا  )پارامنیــدس 

خــۆی دەگۆڕێــت، کــە دەڵێــت هیچ شــتێک 

ــۆ هەمیشــە وەک  ــەت ب ــت، واقیعیی ناگۆڕێ

ئــەوەی هەیــە، دەمێنێتــەوە. بــەم شــێوەیە 

تێبینــی ڕووبەڕووبوونــەوە و بەریەککەوتــن 

جەمســەرگیریی  یــان  دژایەتــی  و 

و  )هیراکلیتــۆس  لەنێــوان  دیالەکتیکــی 

دەکەیــن. پارامنیــدس( 

ــتنی  ــەرەتا، تێگەیش ــتنی س ــگڵ تێگەیش هی

و   )Thesis )تێــز  بــە  هیراکلیتــۆس 

تێگەیشــتنی  دووەم،  تێگەیشــتنی 

ئــەو  بەرامبــەر  لــە  کــە  پارامنیــدس 

 )Antithesis ــز ــی تێ ــە )ئەنت ــت ب دادەنرێ

ئاگادارمــان  هیــگڵ  بــەاڵم  ناودەبــات. 

دەکاتــەوە، کــە بــە پێچەوانــەی ســوقراتەوە 

و  دژیەکییــە  ئــەم  بەســەر  دەتوانرێــت 

ــەرکەوتوو  ــەدا س ــەم ڕووبەڕووبووەنەوەی ئ

بــن، کــە تێیــدا تێــز و ئەنتــی تێــز دژی 

ئەنجامــدا  لــە  دەوەســتنەوە.  یەکــر 

ــە  ــەو دژیەکیی ــەی ئ ــە ڕێگ ــە ل ــک ئێم کاتێ

فکرییــەوە بیردەکەینــەوە، چەمکێکــی نــوێ 

لەدایکدەبێــت، کــە دژیەکیــی چارەســەر 

ــات  ــەکان یەکدەخ ــە دژیەک دەکات، چەمک

ئــەوەی  لەوانــدا  یەکێــک  هــەر  لــە  و 

ئــەم  دەیپارێزێــت.  بەبەهایــە  و  ڕاســتی 

بــە )ســەنتێز  چەمکــەی ســێیەم هیــگڵ 

فەلســەفەی  ناویدەبــات.   )Synthesis

و  هیراکلیتــۆس  تێــزی  بــۆ  ئەفاڵتــون 

ســەنتێزێک  پارامنیــدس  تێــزی  ئەنتــی 

ــی  ــای گۆڕان ــون وات ــێنێت. ئەفاڵت دەڕەخس

لــە  بــەاڵم  دەپارێزێــت،  هیراکلیتــۆس 

جیهانــی هەســتپێکراودا ســنورداری دەکات. 

تێگەیشــتنی  پارامنیــدس  لــە  ئەفاڵتــون 

نەگــۆڕ وەردەگرێــت، بەاڵم تایبەتــی دەکات 

بــە جیهانــی شــیاو. ئەفاڵتــون تێــز و ئەنتــی 
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تێــز بــە گەورەیــی بــۆ ئەوپــەڕی ئــەوان، کــە 

تەواوتــر لــە هەمــوو چەمکێکــی پێشــوو 

بــوو بــەرەو یەکگرتوویــی یــان ســەنتێز بــرد.

لێــرەدا ئێمــە نەخشــەی بنەمــای تیــۆری 

دیالەکتیکــەوە  بــارەی  لــە  هیگڵــامن 

ــێ  ــە س ــەیەکە ل ــک  پڕۆس ــە. دیالەکتی هەی

تیــۆری  ڕووەوە  لــەم  پێکهاتــووە.  قۆنــاغ 

ــان  ــا ی ــێ بنەم ــە س ــگڵ ب ــی هی دیالەکتیک

ــەی  ــەن. پڕۆس ــاو دەب ــیانی Triadic( ن )س

دیالەکتیــک لــە یەکــەم قۆناغــەوە )تێــز( 

ــەڕووی  ــاغ و ڕووب ــۆ دووەم قۆن ــت ب دەچێ

)ئەنتــی  ڕەتیدەکاتــەوە  و  دەبێتــەوە 

لــە  ڕووبەڕووبوونەوەیــەش  ئــەم  تێــز(، 

ــدا  ــەوە و تێی ــێیەمدا ڕەتدەکرێت ــی س قۆناغ

چەمکێکــی نــوێ بــە نــاوی )ســەنتێز( وەک 

و  دەبێــت  دروســت  بااڵتــر  ڕاســتییەکی 

دەڕوات. زیاتــر  لــەوان 

سەنتێز ئەم سێ کاراییەی هەیە:

1.دژیەکیی نێوان تێز و ئەنتی تێز ناهێڵێت.

2.پێکهاتەی ڕاستیی ناخی تێز و ئەنتی تێز 

دەپارێزێت.

3.لە ڕووبەڕووبوونەوە تێدەپەڕێت و 

دژیەکی بۆ ڕاستییەکی بااڵتر دەبات.

ــیانییەی  ــە س ــەم  پڕۆس ــت، ئ ــگڵ دەڵێ هی

فەلســەفەدا  مێــژووی  لــە  دیالەکتیــک 

ــک  ــگڵ دیالەکتی ــۆ هی ــەوە. ب کــورت ناکرێت

بنەمایــی  ســێ  پڕۆســەیەکی  وەک  

ئــاوازی  ڕووبەڕووبوونــەوەکان  ســەنتێزی 

ســەرجەم رسوشــتە. ڕاســتییە واتابەخشــە 

ســەرجەم  زەمینــەی  کــە  عەقاڵنییــەکان، 

و  مرۆڤایەتــی  ئەزموونــی  بوارەکانــی 

ــەی  ــە جوڵ ــن، بەڵکــو ل ــن، وەســتاو نی زانین

ئەنتــی  بــۆ  تێــزەوە  لــە  دیالەکتیکیــدان 

ــەم  ــەڵ ســەنتێز. ب ــن لەگ ــۆ رێککەوت ــز ب تێ

شــێوەیە ڕۆحــی ڕەهــا، کــە کــۆی ئــەم 

بــە  و  پڕۆســەیەکە  خــۆی  چەمکانەیــە، 

ڕاســتییەکانی  دیالەکتیکــی  شــێوەیەکی 

ــە  ــاغ ب ــە ئێمــە ڕادەگەیەنێــت، قۆن خــۆی ب

ــز  ــی تێ ــۆ ئەنت ــزەوە ب ــە تێ ــەوان ل ــاغ ئ قۆن

ســنورداری  هــزری  ڕووی  بــە  ســەنتێز  و 

نۆبــەی  بــە  ئێمــە  دەکاتــەوە.  ئێمــەدا 

ــۆ زانینــی  ــە ب ــەم ڕاســتییە کراوان خۆمــان، ل

ــە گەشــەمان تێدەگەیــن. ســەرجەمی  ڕوو ل

لــە هــەر قۆناغێکــی مێژوویــدا  ئــەوەی 

نــارساوە ئــەو شــتەیە، کــە ڕۆحــی ڕەهــا بــە 

شــێوەیەکی دیالەکتیکــی ئاشــکرای کــردووە، 

یــان لــەو کاتــەدا ڕایگەیانــدووە.

ــگڵ  ــی هی ــۆری دیالەکتیک ــە تی ــەر ئێم ئەگ

بــەراورد  ئەفاڵتــون  دیالەکتیکــی  لەگــەڵ 

بکەیــن، جیاوازیــی بەرجەســتە دەبینیــن:

1.لــە کاتێکــدا بــۆ ئەفاڵتــون دیالەکتیــک 

ــن  ــەنگیی زانی ــن هاوس ــێوەی بااڵتری هاوش

ئامانجــی نەهێشــتنی دژیەکییەکانــە، الی 

دژیەکــی  ناتوانرێــت  هەرگیــز  هیــگڵ 

دژیەکــی،  بەرهەمهێنــەری  نەهێڵدرێــت. 

ســەنتێزەکانیان،  و  ڕووبەڕووبوونــەوەکان 

بــە بۆچوونــی هیــگڵ خــودی رسوشــتی 

بیــری عەقاڵنــی و بــەم شــێوەیە هەمــان 

خــودی رسوشــتە.

2.بــۆ ئەفاڵتــون دیالەکتیــک ڕاســتی نەگــۆڕ 

منایشــدەکات،  فۆڕمــەکان  جێگیــری  و 

دیالەکتیــک  هیــگڵ  بــۆ  کاتێکــدا  لــە 

گــۆڕاوی چەمکــەکان  و  بەهێــز  ڕاســتیی 

بــۆ  تێڕوانینێــک  هیــگڵ  بەرهەمدێنێــت. 

عەقڵــی دیالەکتیکــی ئێمــە دەخاتــەڕوو، 

گــرژی،  لــە  بەهێــز  بەشــێوەیەکی  کــە 

و  جەمســەرگیری  ڕووبەڕووبوونــەوە، 

لــە  هەڵوەشــانەوە  بــەرەو  دژیەکــی 

ســەنتێزێکدا دەجوڵێــت. تێڕوانینــی هیــگڵ 

عەقڵــی  لــە  دیالەکتیکــی  عەقڵــی  بــۆ 

لــەم  نایابــی  فۆڕمــی  کــە  ئەفاڵتونــی، 

هەمانشــێوەییە و پەیوەندیــی نێوانیــدا درک 

پێــدەکات. لە منوونــەی بیرکاریانــەی عەقڵی 

دیــکارت، کــە بنەمــا بەڵگــە نەویســتەکانی 

بــۆ دەردەکەوێــت و ئەنجامــی پێویســت 

تیــۆری  لــە  بەدەســتدێنێت.  لــەوەوە 

عەقڵــی  دوفاقــی،  عەقڵــی  ڕۆشــنگەری 

زانســتی، شــیکاری و  ڕێکخســتنی نیوتــن 

ــتی  ــی هەس ــتی( عەقڵ ــی رسوش و )ڕووناکی

جیــاوازە. )الک( 

فۆڕمــەکان  دیالەکتیــک  ئەفاڵتــون،  3بــۆ 

دەخاتــەڕوو، کــە عەقاڵنــی و بێکاتــن، نــەک 

لــە جیهانــی دیــار. بەڵکــو لــە جیهانــی 

شــیاوەوە ســەرچاوە دەگــرن و ســنووری 

فێربوونــی ڕاســتەقینە نیشــان دەدەن، بــەاڵم 

بــۆ هیــگڵ ڕاســتیی مانابەخــش لەنــاو شــتە 

هەبووەکاندایــە، لــە پڕۆســە گۆڕاوەکانــی 

جیهانــدان و پابەنــدن بــە کاتــەوە. کەواتــە 

ئایــا ئــەو ئەنجامــە بەدەســتنایەت، کــە 

ڕۆحــی ڕەهــا هەمــان ڕاســتیی واتــادارە، 

نــەک ســنوورێکی فێربوونــی ڕاســتەقینە، 

بەڵکــو تەنیــا گرێــدراوە و لــە  پڕۆســەکانی 

هیــگڵ  کەواتــە  زەمەندایــە؟  و  جیهــان 
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چــۆن دەتوانێــت ئامــاژە بــە ڕۆحــی ڕەهــای 

ــان  ــا، ی ــان وەک ڕەه ــودا، ی ــێوەی خ هاوش

وەک تەواوێــک بــکات؟ ئایــا هیــگڵ ڕۆحــی 

ناتــەواوی  الوەکیــی  بیــری  بــۆ  ڕەهــای 

ســەرچاوەگرتوو لــە هــزری ســنوردار کــورت 

نەکردووەتــەوە؟ ئــەم ڕاســتییە الوەکییــە 

دەتوانرێــت  چــۆن  ســنووردارە  و  گــۆڕاو 

ــگڵ  ــەدا هی ــەم خاڵ ــت؟ ل ــە خــودا ناوبربێ ب

ــە  ــتانە ب ــێوەیەکی خۆویس ــە ش ــە ب لەوانەی

شــاراوەیی مبێنێتــەوە.

لەگــەڵ ئــەم جیاوازییــە گرنگانــەدا لەنێــوان 

ئەفاڵتــون و هیــگڵ لــە تیــۆری ســیانیی 

گرنــگ  هاوبەشــی  خاڵــی  دیالەکتیکــدا 

لەنێوانیانــدا هەیــە:

ئاســتی  بااڵتریــن  وەک  4.هەردووکیــان 

لــەو  دەڕوانــن،  دیالەکتیــک  لــە  زانیــن 

ڕاســتییە  بنەمــای  لەســەر  کــە  ڕووەوە 

بــەدوای  عەقاڵنییەکانــەوە  واتــادارە 

ــان  ــتییەوەن. هەردووکی ــە ڕاس ــن ل تێگەیش

و  بــااڵ  تێڕوانینــی  وەک  دیالەکتیــک  لــە 

یــان  لــە درکپێکردنــی هەســت،  قووڵــر 

شــێوازی )تێگەیشــن( کــە زانســت کاری 

دەڕوانــن. واقیعییــەت  لــە  پێــدەکات، 

5.هیــگڵ هاوشــێوەی ئەفاڵتون ســود لە شــێوازی 

دامەزراندنــی  بــۆ  وەردەگرێــت  دیالەکتیــک 

تێیــدا چەمکــە  فەلســەفەیەکی گشــتی، کــە 

عەقاڵنییــەکان ســەرجەم الیەنەکانــی واقیعییەت 

و  پەیوەندیــدار  و  بەیەکــەوە  گشــتێکدا،  لــە 

مانــادار ڕێکدەخــەن و ئاوێتــە دەکــەن.

بنچینەیــی  تایبەمتەندییەکــی  دیالەکتیــک 

شێوازێکیشــە  و  خۆیەتــی  واقیعییــەت 

ــەردوو  ــەت. ه ــە واقیعیی ــن ل ــۆ تێگەیش ب

و  بیــر  ســەرجەم  ئــاوازی  جواڵنەوەکــە 

شێوازێکیشــە  و  مرۆڤایەتییــە  مێــژووی 

بــۆ تێگەیشــن لێیــان. ئێمــە ئێســتا لــە 

ــۆ چارەنوســی  ــدا ب ــژووی خۆمان ــی مێ رەوت

مرۆڤایەتــی  ڕۆحــی  دیالەکتیکــی 

دەگەڕێینــەوە.
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سەروەر و بەندە
فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح

ئێســتا ئێوە دوا ســاڵەکانی ســەدەی بیســتەم 

ئــەو  لەگــەڵ  ئایــا  بــەاڵم  بەڕێدەکــەن، 

جیهانــەی تێیــدا دەژیــن لــە پەیوەندیــدان؟ 

ــوچ  ــی پ ــی زانیاری ــە هەبوون ــوە ل ئەگــەر ئێ

هیــگڵ  نائومێــدن،  جیهانــەوە  لەبــارەی 

ئامۆژگاریــی بــۆ ئێــوە هەیــە، ئێــوە دەتوانــن 

ڕیشــەی  و  ڕەگ  زانینــی  ڕێگــەی  لــە 

ڕابــوردوو و هێــزە بگۆڕ و گەشــەپێدەرەکان، 

کــە ئێســتا کاری تێــدا دەکــەن، زانیاریــی 

کــە  جیهانــەوە،  ئــەو  لەبــارەی  بەســوود 

تێیــدا دەژیــن بەدەســت بێنــن. 

ــۆی  ــاکاری خ ــە ش ــەی ل ــەم وتەی ــگڵ ئ هی

پەرەپێــدەدات  ڕۆح(دا  )فینۆمینۆلۆژیــای 

مرۆڤایەتــی  ڕۆحــی  هەوڵــدەدات  و 

جوڵــەی  بــە  ئێســتادا  ســەردەمی  لــە 

گەشەســەندنی لــە ڕێگــەی ڕەگ و ڕیشــەی 

بناســێت. فینۆمینۆلۆژیــای  رابوردوویــەوە 

نــەک  دەناســێنێت،  ژیاننامەیــەک  ڕۆح 

ڕۆحــی  بەڵکــو  تایبەتــی،  کەســێکی 

ــدا، چــۆن  ــە ســەدە دێرینەکان مرۆڤایەتــی ل

ــە هــەوڵ و  ــوون، گەشــە دەکات، ب ــە ب دێت

رێزگرتــن و فەلســەفاندنەکانی، پێدەنێتــە 

گەشــەکردووەوە. قۆناغێکــی 

ــاوەڕە  ــۆرەکان، ب ــە جۆراوج ــگڵ جیهانبینیی هی

فەلســەفەییەکانی  تێڕوانینــە  ئایینییــەکان، 

جــێ بــاوەڕی مرۆڤــەکان بــۆ ئێــوە دەکاتــەوە 

ــەوان بانگەشــەی  ــە ئ ــک ڕاســتی، ک و کۆمەڵێ

دۆزینــەوەی دەکــەن، دەناســێنێت. هیــگڵ 

کام  لــە  و  مرۆڤانــە  جــۆرە  کام  دەڵێــت، 

ــە  ــەو جیهانبینیان ــان ب ــەدا باوەڕی هەلومەرجان

دەخاتــەڕوو،  ئــەوەش  بــەاڵم  هەبــووە، 

لــە  فەلســەفەیەک  هــەر  چــۆن  کــە 

مێــژووی ڕۆحــی مرۆڤایەتیــدا، کاتێــک کــە 

زەمــەن،  تێپەڕینــی  لەگــەڵ  باڵوبووەتــەوە، 

دەکات،  ئاشــکرا  خــۆی  ســنوردارییەکانی 

تــاک  الوەکــی،  ڕاســتییەکی  دەریدەخــات 

ــدا  ــە ئەنجام ــە. ل ــەواو نیی ــە، الدراو و ت الیەن

ــکبین و  ــۆ تەس ــەفەگەرایەک ب ــوو فەلس هەم

لــەڕووی دیالەکتیکییــەوە بــۆ تێڕوانینێکــی دژ، 

ــە  ــری بابەتەکەی ــی ت ــێنەری ڕوویەک ــە ناس ک

دەکات  بەهێــز  بــەوە  خــۆی  و  دەگۆڕێــت 

ــووە،  ــڵ ب ــی غاف ــەرەتا لێ ــەفەی س ــە فەلس ک

دەردەکەوێــت،  کات  تێپەڕینــی  بــە  بــەاڵم 

کــە تێڕوانینــە دژەکــەش لــە ڕەتکردنــەوەی 

فەلســەفەی ســەرەتادا ســنوردار و الوەکــی و 

تــاک الیەنــە بــووە. کەواتــە تێڕوانینێکــی نــوێ 

دەردەکەوێــت، کە ئــەم دوو فەلســەفە دژە لە 

ــەاڵم  ــە دەکات، ب ــردا ئاوێت ــتییەکی تەواوت ڕاس

ــی  ــە تێپەڕین ــەش ب ــە نوێیەک ــە ئاوێت تێڕوانین

کات ســنوردارییەکانی خــۆی دەردەخــات و 

ــارە تێڕوانینێکــی دژ دروســتدەبێت، کــە  دووب
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تــا  و  دەگێڕێتــەوە  ئــەو  کەموکورتییەکانــی 

کۆتایــی... تــا لــە ئەنجامــدا لــە کــۆی ئەوانــەوە 

تێڕوانینێکــی گشــتگیر فەراهــەم دەبێــت، کــە 

تێکــڕای ڕاســتی بەدەســتدێنێت.

1.مێژووی فەلسەفە

هیــگڵ بــە پێشــەکییە بەناوبانگەکــەی خــۆی 

ــە باســکردنی  ــای ڕۆحــدا، ب ــە فینۆمینۆلۆژی ل

ــەی  ــڕاوی ژیاننام ــێکی داب ــژوو وەک بەش مێ

ــگڵ  ــتپێدەکات. هی ــی دەس ــی مرۆڤایەت ڕۆح

سیســتمە  فەلســەفەی  مێــژووی  دەڵێــت، 

یەکــر  لەگــەڵ  جیــاوازەکان  فەلســەفییە 

یەکــر  ڕووبــەڕووی  و  دەکــەن  کێبڕکــێ 

دەبنــەوە، هــەر یەکێکیــان پێیوایــە تاکــە 

یەکێکیــان  هــەر  دۆزیوەتــەوە،  ڕاســتی 

دۆزینــەوەی  بــۆ  تــر  ئــەوی  بانگەشــەی 

ــایەتی  ــە ش ــەوە. ئێم ــتی ڕەتدەکات ــە ڕاس تاک

نێــوان  تونــدی  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

بــە  کــە  بوویــن،  دژیەکــەکان  فەلســەفە 

ڕووبەڕووبوونــەوەی نێــوان فەلســەفەکانی 

ــتپێدەکات.  ــدس دەس ــۆس و پارامنی هیراکلیت

ئێمــە ئەفاڵتون لــە بەرامبەر سۆفســتاییەکان، 

و  ئەزموونگــەراکان  دژی  دیــکارت 

دژی  هیــوم  کاســۆلیکەکان،  مەدرەســییە 

هیــوم هەبــووە. دژی  کانتــامن  دیــکارت، 

هیــگڵ بیرمــان دێنێتــەوە، کــە پەیڕەوانــی 

تایبــەت،  فەلســەفی  قوتابخانەیەکــی 

ــتییەکی  ــە ڕاس ــە ب ــەن ک ــاوەڕە دەگ ــەو ب ب

ئەنجامــدا  لــە  و  گەیشــتوون  فەلســەفی 

هەمــوو فەلســەفەیەکی تــر بــە ناڕاســت 

دەزانــن و هەوڵــدەدەن بــە متامنــە پێنەکــراو 

ــۆش و  ــڕ ج ــە پ ــەم کەس ــدەن. ئ ــانی ب نیش

خــرۆش و ئازایانــە ئەو وێنایــە باڵودەکەنەوە، 

بــە  دەتوانێــت  فەلســەفی  ڕاســتیی  کــە 

شــێوەی جێگیــر، وەســتاو، نیشــتەجێ، تــەواو 

بــوو و کۆتایــی بــگات. ئــەوان باوەڕیــان 

تایبــەت دەتوانێــت  وایــە فەلســەفەیەکی 

بــەو ڕاســتییە کۆتاییــە بــگات و پێویســتە 

بەرامبــەر هەمــوو ڕایەکــی جیــاواز بەرگــری 

ــت،  ــگڵ دەڵێ ــکات. هی ــەفەیە ب ــەو فەلس ل

ئــەم جــۆرە کەســانە درک بــەوە ناکــەن، کــە 

ناکۆکیــی لەنــاو فەیلەســوفەکاندا، کاتێــک 

بــە تــەواوی درکــی پێبکرێــت، نیشــانەی 

ــۆ گەشــە  ــە ب ــە، بەڵکــو ئاماژەی دژیەکــی نیی

نێــوان  دژایەتیــی  ڕاســتی.  پێگەیشــتنی  و 

سیســتمە فەلســەفییە جیــاوازەکان نابێــت 

وەک شــەڕی نێوانیــان لێکبدرێتــەوە، بەڵکــو 

وەک )پێکهێنــەری یەکێتییەکــی ئەندامــی( 

لێکبدرێنــەوە. هیــگڵ بــۆ ناســاندنی ئــەم 

تێڕوانینــە گەشەســەندووە بۆ فەلســەفە، پەنا 

ــی  ــە کۆتەیشــنە بەناوبانگەکان ــک ل ــۆ یەکێ ب

خــۆی دەبــات: هیــگڵ دەڵێــت، دەتوانرێــت 

زینــدوو  داری  بــە  فەلســەفە  مێــژووی 

فەیلەســوفە  بپێورێــت:  بەرهەمــدار  و 

ــۆخ،  ــی پ ــێوەی قۆناغەکان ــاکان هاوش جیاجی

چــرۆ و میــوەن. پــۆخ و چــرۆ ڕەتدەکرێنــەوە، 

بــۆ ئــەوەی ڕێگــە بــۆ دەرکەوتنــی میــوە 

ــت  ــە ناڕاس ــە ب ــە ئەوان ــەن. ئێم ــۆش بک خ

نازانیــن، بەڵکــو وەک بەشــێک لــە  پڕۆســەی 

لەبەرئــەوە  لێکیاندەدەینــەوە.  ئەندامیــی 

ــتی  ــێکی پێویس ــە بەش ــک لەوان ــەر یەکێ ه

گەشــەی ئەندامــی و یەکگرتنــی ســەرجەم 

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:

پــۆخ  دەردەکەوێــت،  چــرۆ  »کاتێــک 

بتوانرێــت  لەوانەیــە  و  لەناودەچێــت 

هەڵدەوەشــێنێتەوە،  پــۆخ  چــرۆ،  بوترێــت، 

بــەم شــێوەیە بــە دەرکەوتنــی میــوە لەوانەیــە 

وێنــای ئــەوە بکرێــت، کــە چــرۆ ڕووکاری 

درۆینــەی بوونــی گیایــە، چونکــە میــوە وەک 

ــە شــوێنی چــرۆ  رسوشــتی ڕاســتەقینەی دار ل

ــی  ــی بەردەوام ــەاڵم چاالک ــت... ب دەردەکەوێ

رسوشــتی زاتیــی خۆیــان، هــاوکات ئــەوان لــە 

شــێوەی ســاتی یەکگرتنــی ئۆرگانــی لێــدەکات 

و بــەم شــێوەیە ئــەوان تەنیــا دژی یەکــر نیــن، 

بەڵکــو هــەر یەکێکیــان بــەو ڕێژەیــە پێویســن 

پێویســتییە  ئــەم  پێویســتە.  ئەویــر  کــە 

یەکســانە بــە تــەواوی ئــەو ســاتانەی... ژیانــی 

گشــتی پێکدێنــن، بــەاڵم دژایەتیــی نێــوان 

شــێوەیەکی  بــە  فەلســەفییەکان  سیســتمە 

گشــتی بــەو شــێوەیە وێنــا ناکرێــت.

مەبەســتی هیــگڵ بــە دڵنیاییــەوە ئەوەیــە، کــە 

چــۆن لــە فەلســەفە دژیەکــەکان تێبگەیــن. 

هــەر یەکێکیــان شــوێنی ئەویــر دەگرێــت، 

بەدرۆناخەنــەوە.  یەکــر  ئــەوان  بــەاڵم 

لــە  پێویســت  قۆناغێکــی  هەریەکێکیــان 

کامڵبوونــی ڕاســتیی گشــتین، هەمــوو قۆناغێک 

ــۆ  ــە ب ــان ئاشــکراکەری ڕۆحــی ڕەهای ــڕ ی دەرب

گەشــەی ڕۆحــی ســنورداری مــرۆڤ.

2.ئۆرگانیزم

چۆنــە هیــگڵ فەلســەفە بــە هــۆی ئــەم 

گۆڕانــی  و  ژینگــە  گەشــەی  خواســتنەی 

لــەم  ئێمــە  لێکدەداتــەوە؟  گەشەســەندن 

بارەیــەوە هیچــامن لــە دیــکارت یــان هیــوم 

ــوم  ــک هی ــە، کاتێ ــە ئەوەی ــی. وەاڵمەک نەبین

ــی  ــەی خــۆی دەنوســی )1738( جیهان نامەک

زانســت هێشــتا لــە فیزیکــی نیوتندا ســنوردار 

ــدا )1806(  ــە ســەردەمی هیگڵ ــەاڵم ل ــوو، ب ب

گۆڕانکاریــی گرنــگ لــە ژیانــی کولتــووری 

ــە  ــوو. ل ــااڵنەدا ئەنجامدراب ــەو س ــا ل ئەوروپ

بــەرەو  ژینگــە  زانســتی  زانســتدا  بــواری 

پشــکوتن دەچــوو. هیــگڵ لەژێــر کاریگەریــی 

وەک  ئۆرگانیــزم  بنچینەییەکانــی  چەمکــە 

یەکێتــی زنجیرەیــی بەشــەکانە، کــە تێیــدا 

جگــەر،  دڵ،  )وەک  بەشــێک  هەمــوو 

ڕۆڵــی  مــرۆڤ(  هەناســەی  کۆئەندامــی 

بەرچــاو لــە بەردەوامــی ژیاندا دەبینــن، بەاڵم 

ــەردە  ــان گ ــەکان، ی ــەکانی وەک گەردیل بەش

ــە.  ــان نیی ــان ڕۆڵێکی ــوون، ی ــەربەخۆکان ب س

ــە بەشــەکان  ــک ل ــەوە هەریەکێ ــە پێچەوان ب

بــە ئۆرگانیزمێکــەوە گرێــدراون و لــە خزمەتی 

ئۆرگانیزمــدا وەک گشــتێک ڕۆڵ دەبینــن. بەم 

شــێوەیە هیــگڵ نوێنــەری ســەرەتاکانی تیۆری 

)ئۆرگانیزم(ـــە و بانگەشــەی ئــەوە دەکات، 

ــی  ــێوەی یەکێتییەک ــک هاوش ــە ئۆرگانیزمێ ک

و  پەیوەنــدی  بەشــەکان  ڕوولەگەشــەی 

ــی  ــە و خزمەت ــی هەی ــرەی بەڕێوەبردن زنجی

ژیــان بــە گشــتی دەکات، منوونەیەکــە بــۆ 

تێگەیشــتنی کەســایەتیی مــرۆڤ، کۆمەڵگــە، 

لــە  مێــژوو.  دامەرزاوەکانــی، فەلســەفە و 

ســەرجەم  بــەدواوە  هیــگڵ  ســەردەمی 

نــۆزدە  ســەدەی  فەلســەفەییەکانی  بیــرە 

ــەدا،  ــە نوێی ــەم چەمک ــی ئ ــر کاریگەری لەژێ

دەســەاڵتداری یەکگرتــوو و ســەرجەم کارایــی 

ئۆرگانیزمــدا بــوو، لێیــەوە بــۆ تێگەیشــن لــە 

گەشەســەندنی بیــری مرۆڤایەتــی، کۆمەڵگەی 

دامــەزراوە  گەشــەی  و  مرۆڤایەتــی 

لێوەرگرێــت.  ســوودی  مرۆڤایەتییــەکان 

ــزم  ــری ئەندێشــەی ئۆرگانی ســەرچاوەیەکی ت

هونەرمەنــدە  و  فەیلەســوف  بەگشــتی 

بۆچوونــە  بــە  کــە  بــوون،  ڕۆمانتیکــەکان 

و  ئامێرگــەرا   ،)Atomistic )ئەتۆمیســتیک 

عەقڵگەراکانیــان لەبــارەی مــرۆڤ و رسوشــتی 

دژیــان  ئاگاییــەوە  بــە  ڕۆشــنگەرانەوە، 

تێگەیشــتنەکانی  کانــت  دەوەســتانەوە. 

لەپێشــرێتی و قاڵبەکانــی ئاگایــی هاوشــێوەی 

یەکێتییەکــی ئەندامــی )ئۆرگانیــک( لەبەرچاو 

ــە  ــەواوی رسوشــتی ب ــە ت ــە( ب دەگــرت؛ )گۆت

ــەکان  ــاعیرە ڕۆمانتیک ــی. ش ــی دەزان ئەندامی

هونــەری  کلریــج(  وردزوۆرس،  )شــلێگڵ، 

یەکێتییەکــی  بــە  گەیشــن  وەک  ڕاســتیان 

لێکدەدایــەوە،  گشــتدا  لەنــاو  ئۆرگانیکــی 

وەک  کۆمەاڵیەتییەکانــی  فەیلەســوفە 

)رۆســۆم هێردێــر( نــەک وەک کــۆی تاکــە 

گەردیلەییــەکان، بەڵکــو وەک یەکێتییەکــی 

لێیــان دەڕوانــی. ئەندامــی )ئۆرگانیــک( 

3.مێژووگەرایی

هیــگڵ  ژینگەناســییەدا،  خواســتنە  لــەم 

بــۆ  کــە  دادەهێنێــت،  تــر  چەمکێکــی 

ــی  ــی و واتایەک ــوم گرنگ ــان هی ــکارت، ی دی

نییــە: گرنگــی ئــەم چەمکــە نوێیــە لــە 

لەگــەڵ  کــە  مێژوودایــە،  لێکدانــەوەی 

ــووە  ــاو ب ــێوازێکی ب ــزم ش ــەی ئۆرگانی منوون

لــە  الیەنێــک  هــەر  لێکدانــەوەی  بــۆ 

ئەزمــوون و زانیــن و بەدرێژایــی ســااڵنێکی 
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20دا. و   19 ســەدەکانی  لــە  زۆر 

تێڕوانینــی مێــژوو لــەم تێڕوانینــەوە، کــە لە 

خواســتنەکەی هیگڵــدا دروســتدەبێت، بــە 

)مێژووگەرایــی Historicity( ناودەبرێــت. 

مێژووگەرایــی بانگەشــەی ئــەوە دەکات، 

الیەنێکــی  هەمــوو  تێگەیشــتنی  کــە 

بــۆ  ســەرەتا  پێویســتە  مــرۆڤ،  ژیانــی 

مێژووەکــەی، گەشــەکردنەکەی، کامڵبوون، 

یــان ســەرچاوەکەی بگەڕێــن، نــەک بــە 

ــاوە.  ــتا ب ــەوەی ئێس ــی ئ ــی ئەزموون بینین

مێژووگەرایــی پێیوایــە، زانینــی هەمــوو 

دیاردەیەکــی مرۆیــی پێویســتە پشــت بــە 

لێکدانــەوەی مێژوویــی ببەســتێت.

ــە  ــە، ک ــتە نیی ــەو ش ــان ئ ــە هەم ــا ئەم ئای

هیــگڵ لــە خواســتەی )پــۆخ( – )چــرۆ( 

– )میــوەی خــۆی( لەبــارەی فەلســەفەوە 

وتــی؟ هیــگڵ گوتویەتــی، بــۆ تێگەیشــن لــە 

ــە  ــا ل هەمــوو فەلســەفەیەکی تایبــەت تەنی

خــودی ئــەو، بــە شــێوەیەکی جیــا و دابــڕاو 

ــن. وەک  ــی بڕوان ــی لێ ــای مێژووی ــە بنەم ل

ــی فەلســەفە  ــە گەشــەی مێژووی بەشــێک ل

لــەو بڕوانــن، دەبینــن بۆچــی بــۆ ئــەم 

فەیلەســوفە پێویســت بــوو، کــە شــێوازێکی 

ــەر و  ــە گرتییەب ــەر، ک ــەوە بگڕیتەب بیرکردن

بۆچــی بــۆ فەیلەســوفێک کــە بــەدوای ئەودا 

هــات، شــێوازێکی بیرکردنــەوەی جیــاواز 

ــە خــۆی پێویســت  ــەر ل ــە فەیلەســوفی ب ل

دەبێــت؟ چونکــە ئــەو کەموکورتییــەکان، 

هەڵــەی  و  الوازی  ســنووردارییەکان، 

دۆزیوەتــەوە. ئــەوی  بەڵگەهێنانــەوەی 

ئەمــە لــە فەلســەفەدا بــە واتای چــی دێت؟ 
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ئەمــە بــەو واتایەیــە، کــە هیــگڵ شــێوازێکی 

نوێــی بــۆ تێڕوانیــن لــە فەلســەفە، شــێوازی 

فەلســەفی  تێڕوانینــی  مێژووگەرایەنــەی 

ــێوەیە  ــەو ش ــت ب ــوون. ناتوانرێ ــە ب هێناوەت

لــە فەلســەفە تێبگەیــن کــە ئەفاڵتــون، یــان 

ــتوون، وەک  ــوم تێیگەیش ــان هی ــکارت، ی دی

یــاری )زیرۆســەم Zerosum(، کــە یارییەکــە 

ئەگــەر یەکێــک یــان گروپێــک بردییــەوە ئەوا 

بەرامبەرەکــەی دەیدۆڕێنێــت و تێیــدا تەنیــا 

براوەیــەک، تەنیــا فەلســەفەیەکی ڕاســت 

فەلســەفە  لــە  پێویســتە  هەیــە.  بوونــی 

لەگــەڵ  مێژووییەکەیــدا  گۆڕانــە  لــە 

ســەرجەم دژیەکییەکانیــدا، کــە لــە ڕۆڵــە 

پێویســتەکانیاندا ڕۆڵیــان بینیوە تێیگەیشــت. 

کەواتــە واتــای فەلســەفە تەنیــا دەتوانرێــت 

لــە گەشــەی مێژوویــی خۆیــدا بدۆزرێتــەوە: 

ــەفەیە. ــژووی فەلس ــەفە، مێ فەلس

4.ڕاستی وەک سوبێکت و ناوەڕۆک

فینۆمینۆلۆژیــای  ســەرەتای  لــە  ئێســتا 

ســەر  دەخاتــە  تیشــک  هیــگڵ  ڕۆحــدا 

ــدا  ــەفەی خۆی ــە فەلس ــە ل ــتەی، ک ــەو ش ئ

بەدەســتیهێناوە:

»بینینــی ئــەو ڕاســتییە دژوار نییــە، کــە 

ســەردەمی ئێمــە ســەردەمێکی لەدایکبوونە 

ــەڕە(. ڕۆحــی  و قۆناغــی گواســتنەوەیە )تێپ

مــرۆڤ لــە سیســتمی دێرینــی ئــەو شــتانەی 

تــا ئێســتا بووبــوون و لــەو شــێوازە کۆنانــەی 

ــت«. ــووە، دادەبڕێ ــە هەیب ــەوە ک بیرکردن

لــە  ســەرەتاوە  لــە  دەربڕینــەوە  لــەم 

و  هیــگڵ  تێدەگەیــن.  هیــگڵ  مەبەســتی 

زەمەنــی ئــەو لــە نــاو دەرگایەکــدا وەســتاون، 

دەکرێتــەوە.  نــوێ  جیهانــی  بــەرەو  کــە 

ــکەوتن،  ــە، پێش ــۆڕان، گەش ــای گ ــگڵ وات هی

ــە ئێمــە دەدات،  پێگەیشــتنی  پڕۆســەیەک ب

کــە ئێســتا ئامــادەی گۆڕانــی چۆنێتییــە. ئەمە 

هەمــان ئــەو شــتەیە، کــە هیــگڵ وەک ئــەو 

گۆڕانانــە پێناســەی دەکات، کــە لــە پڕۆســەی 

دووگیانیــدا بــە قۆناغــی لەدایکبــوون دەگات.

»ئەمــە وەک بابەتــی لەدایکبوونی منداڵێک 

ــژی گەشــەی  ــە، دوای قۆناغــی دورودرێ وای

ــە ئەنــدازە،  بێدەنــگ، بەردەوامــی گەشــە ل

لــە گۆڕانــی چەندێتــی، لەنــاکاو لەگــەڵ 

یەکــەم دەرکەوتــن -دابڕانێــک لــە  پڕۆســە، 

و  دەبێــت-  دروســت  چۆنێتــی  گۆڕانــی 

ــەوە«. ــە ژیان ــێ دەنێت ــداڵ پ من

ئەمــە یەکێــک لــە نووســینە بەناوبانگــەکان 

ــە کارل  ــە، ک ــینەکانی هیگڵدای ــاو نووس لەن

مارکــس بــۆ گەیاندنــی مەبەســتی خــۆی 

لــەم  مارکــس  لێوەردەگرێــت،  ســوودی 

گونجــاو  وەســفکردنێکی  وەک  نووســینە 

بــۆ پەڕینــەوەی کۆمۆنیــزم لــە جیهانــی 

دەڕوانێــت. ســەرمایەداری 

بــەاڵم هیــگڵ چــۆن یارمەتیــی خــۆی بــۆ 

لــەو  هیــگڵ  وەســفدەکات؟  فەلســەفە 

ئــەوە هاتــووە  باوەڕەدایــە، ئێســتا کاتــی 

کــە  بــکات،  پێشــکەش  فەلســەفەیەک 

نــەک تەنیــا بــاس لــە شــتەکانی دەرەوەی 

و  نــاوەڕۆک  باســی  بەڵکــو  بــکات،  هــزر 

کــە  -کارێــک  بــکات  تایبەمتەندییــەکان 

ئەنجامیــان  دیــکارت  و  مەدرەســییەکان 

دابــوو- ئــەوە پەســەند دەکات کــە ســوبێکتی 

ڕێژەیــەک  تــا  مــرۆڤ  ئاگایــی  زانیــن، 

دەیخوڵقێنێــت.  ناســیویەتی،  شــتەی  ئــەو 

ــەم  ــت دەبەســتێت، ئ ــە کان ــگڵ پشــت ب هی

وەرچەرخانــی  خاڵــی  یــان  وەرچەرخانــە، 

کانتــی لــە فەلســەفەدا بــوو. هیــگڵ دەڵێــت 

ــە،  ــا ڕاســتیی ناوەڕۆکەکان ــەک تەنی ڕاســتی ن

زانیــن  ســوبێکتی  ڕاســتییەکە  بەڵکــو 

ڕەخســاندویەتی. هیــگڵ دەڵێــت کاتــی ئــەوە 

بەســەرچووە، لەبــارەی ڕاســتی ســەربەخۆ 

لــە ناوەڕۆکــی جەســتەیی، یــان ڕۆحانیــدا 

بدوێیــن، بــێ پەســەندکردنی ئــەوەی کــە 

هەمــوو ڕاســتییەک تەنیــا ڕاســتییەکە، کــە لــە 

ڕێگــەی ســوبێکتێکی زینــدوو لە کاتــی خۆیدا 

ڕاســتیی  تێگەیشــتوون.  لێــی  و  خوڵقــاوە 

ئەمــە  گــۆڕاوە،  و  گەشــەکردوو  زینــدوو، 

ڕاســتیی ڕۆحــی مرۆڤــە، کــە بــە شــێوەیەکی 

دیالەکتیکــی بــە درێژایــی ســەدەکان لــە 

لــە  فەیلەســوفەکانەوە  ســەرجەم  ڕێگــەی 

مێــژووی ڕۆحــی مرۆڤایەتیدا گەشــەیکردووە.

هیــگڵ  و  فەلســەفە  نوێــی  ئەرکــی 

ســەرجەم  پێویســتە  ڕوونــە:  ئێســتا 

و  ئایینــی  بــاوەڕە  جیــاوازەکان،  تێڕوانینــە 

ــی  ــژووی دوورودرێژی ــە مێ فەلســەفییەکان ل

ســوبێکتی مرۆڤایەتیــدا بــە مەبەســتی گــەڕان 

بــەدوای ڕاســتیدا کۆبکاتــەوە و لــە گشــتێکی 

یەکگرتوویــی  لــە  )ئۆرگانــی(،  ئەندامیــدا 

سیســتمی  یــەک  لــە  واتــا  گشــتێکدا، 

ئــەوەی  بــۆ  یەکبخــات،  دیالەکتیکیــدا 

پێکبهێنێــت. سیســتامتیک  زانســتێکی 




