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پێشەكی
بێركلی فەیلەسوفێكە فەلسەفە بەدناو دەكات .یەكەمجار كە كارەكانی
دەخوێنیتەوە وادەزانیت گاڵتەجاڕانەیە .ڕاستە هەروايە ،فەلسەفەی بێركلی
بوونی ماددی ڕەتدەكاتەوە ،پێیوایە دنیای ماددی بوونى نییە.
فەلسەفەی مۆدێرن لە سەدەی حەڤدە بە ڕینییە دیكارتی فەیلەسوفی
فەرەنسی ،دەستی پێكردبوو كە ب��اوەڕی وابوو تەنیا لۆژیكی ڕاستمان
بۆ جیهان ،لەسەر بنەمای عەقڵە .دوای كەمتر لەنیو سەدە جۆن لۆكی
فەیلەسوفی بەریتانی كە بنیاتنەری ئەزمونگەراییە ،وەك دەڵێن دژایەتی
ڕێبازی دیكارتی كرد .لۆك ڕامانی باوتری گرتەبەرو وتی تاكە لۆژیكی ڕاستی
جیهان لەسەر ئەزموون وەستاوە.
ڕەنگە دەروویەك نەبووبێت لە تەنگژەی تێگەیشتنی باودا جێی
فەلسەفە نەكاتەوە .ڕێك بیست ساڵ دوای پەیامێك دەربارەی تێگەیشتنی
مرۆڤایەتی لۆك ،پەیامێك دەرب��ارەی تێگەیشتنی تیۆری نوێی ڕوانگەی
بێركلی باڵوكرایەوە و فەلسەفەی لەو كۆتە ڕزگار كرد ،كە زۆربەمان بە
((واقعیەت))ی دەزانین .ئەم بۆچوونەی تێفكرینی ئەزموونی لۆكی بەرەو
دەرەنجامێكی ناباو برد .بەڕای بێركلی ،گەر لۆژیكمان بە تەواوی لەسەر
ئەزموون وەستاوەتەوە ،كەوایە تەنیا دەتوانین ئەزموونی خۆمان بناسین.
لەڕاستیدا ئێمە نەك جیهان ،بەڵكو تەنیا تێگەیشتنی تایبەتی خۆمانی لێ
دەناسین .بەمشێوەیە دنیا چی لێ دێت كە تاقی نەكەینەوە؟ لەڕاستیدا تا
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ئەوجێیە ئەو پێگەیە نییە كە پەیوەندی پێمانەوە هەیە.
بەم شێوەیە ،بێركلی پێیوایە كاتێك شتێك نابینین ،نییە .مندااڵنیش
هەروا دەكەن ،كاتێك ئەوانی دی نایانەوێت سپێناخ و هەڵوژە بخۆن ،تووند
چاوەكانیان دەنوقێنن ،بەاڵم كە دەگەینە تەمەنی ئەقڵ و دانە دانە سپێناخ
و هەڵوژە دەخۆین( ،یان هەر نای خۆین) ،زۆرتر بۆچوونێكی وا دەخەینە
الوە ،بەاڵم بێركلی وا ناكات .بەڕای ئەو ،ئەگەر دارێك نەبینین یان بە
شێوەیەكی دیكە وەك دەست لێدان ،یان بۆنكردن هەستی پێ نەكەین،
دارەكە نییە .كەوایە دارەكە چی لێ دێت؟ بێركلی پیاوێكی لە خواترس بوو،
كە لە ئاكامدا بووە قەشە .بەمشێوەیە ،گەیشتە ڕوونكردنەوەی داهێنەرانەی
كە نەگۆڕی جیهان ئەزموون ناكەین ،ڕوانگەكەی بە سادەیی لەم دوو بەشەی
خوارەوەدا دەردەكەوێت.
گەنجێك لەبەر خۆیەوە وتی؛
ئەم دارە ،كاتێك كە كەسیش نییە
دیسانەوە لەوێیە لە حەوشەكەدا،
گەر ئەوە بزانێت ،بێشك سەری بسووڕمێ خوا
وەاڵمەكەی:
برالە گیان !
سەرسوڕمانی تۆ سەیرە:
بەردەوام بۆخۆشم لە حەوشەم
هەربۆیەش ئەو دارە
هەروەك لەوێ دەبێت.
چونكە ئەوە دەبینێت
ئارەزووی ئێوە ،خوا !
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بە دەربڕینێكی دى ،دەكرێ بوترێت تەنیا كاتێك دنیا هەیە كە تێی
دەگەین ،بەاڵم تەنانەت كاتێكیش كە ڕاستەوخۆ لە جیهان ناگەین ،ئەم
جیهانە لە تێگەیشتنی خوای بە ئاگات بەهرەمەندە.
دەرەنجامی ئەزموونی بێركلی (نەبوونی واقيعیەتی نەگۆڕ) و
چارەسەری پەرجوو ئاساكەی (خوای لە هەموو شوێنێك ئامادە) ،زیاتر لە
شێرو ڕێوی هێنانەوە دەچێت .زۆرجار عەقڵی ئەمڕۆ بەمجۆرەی پووچی
زەینی كە بەزەیين دەگات زیاتر پەیوەندی بە سەدەكانی ناوەڕاستەوە هەیە
تا بە سەدەی ئێمەوە ،كە سەدەی زانستە بایەخێكی وای پێ نادات .بەمەش،
سەیرە كاتێك دەبینین فیزیك دەپێوەند بەو گەردیالنەی لە ئەتۆم وردترن
بەرە و ئەنجامگیریەك دەبرێت كە بە شێوازێكی سەرسوڕهێن هاوشێوەی
ئەنجامگیری بێركلییە .بەپێی ((بنەمای ناواقعیەت)) هایزنبێرگ ،هاوكات
ناتوانرێ ئەندازەی جوڵەو شوێنی گەردیلەی بنەمایی دیاری بكرێت .گەر
یەكێكیان بپێوین (واتە تێی بگەین) ،ئەوی دی بە نادیاری دەمێنێتەوە.
بەمجۆرە ،بەمانای زۆر واقيعی ،تاكە چۆنایەتیەك كە تێگەیەنراو دەبێت (بۆ
نموونە شوێنی پێوراو) ڕاستەو چۆنایەتیەكەی تر (ئەندازەی جوڵە :گەرمی
و خێرایی) بە شێوازی قابیلی دیاریكردن نییە .دەكرێت هەر ئەو یەكەیان
بناسین كە تێیدەگەین .بە مانایەك تووخمێكی تر هەیە دەڵێت «خوای ئامادە
و چاودێر دەی بینێت» ،بەاڵم تا تێی نەگەین ،ناكرێت بوونی قابیلی دیاری
كردن بێت.
بێركلی بە ڕواڵەت فەلسەفەی ئەزموون باوەڕی دەگەیەنێتە سنووری
گاڵتەجاڕانە ،بەاڵم كاتێك تا ئەوپەڕی لۆژیكی شوێن مانای ناوەوەیی
گریمانەی تێگەیشتنی باوی خۆمان هەڵگرین ،زۆرج��ار دەرەنجامەكەی
پەیوەندیەكی وای بەو گریمانەی تێگەیشتنی باوی ((بەڵگە نەویست)) نییە،
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كە لەوێ دەستمان پێكردبوو ،تێگەیشتنی باو هەمان تەگبیرە كە لە ژیانی
ڕۆژانەمان بەكاری دەبەین ،بەاڵم گەر بمانەوێت سەرووتر لە تێڕانەمان و
ئاڵۆزی ژیانی ڕۆژانە بە حەقیهەرگیزی وردتر بگەین ،هەمیشە ناچارین كاری
بەڵگە نەویست لەبەرچاو نەگرین و وەالی بنێین .بە قەولی ئەنیشتاین:
((تێگەیشتنی باو هەویری پێشداوەریيەكانی سەدەی هەژدەیە)).
ژیان و بەرهەمی بێركلی
بێركلی یەكەم و دوايين ئیرلەندی بوو ،كە دەوری بەرچاوی لە
فەلسەفەدا بینی .لە 12ی مانگی مەی 1685دا لە شارۆچكەیەكی كوێستانی
كیلكنی شەست مایلی باشووری خۆراوای دبلن لەدایكبوو .باوكی كۆچبەری
ئینگلیزی الیەنگری پاشایەتی بوو كە خۆی ناودەنا جينتڵمان ،بەاڵم لە
ڕاستیدا ئەفسەرێكی گەنجی سوارەی سەربازی بوو كە بووە جوتیار.
جۆرج بێركلی لە نزیك كیلكنی لە خانوویەكی بەردی گوندنشینی
قەراخ ڕووباری نور ،پەنا تاوەری وێرانەی ((دیزرت كاسڵ)) گەورە بوو.
ڕەنگە خانووەكە لە بنەڕەتڕا بینایەكی دەرەوەی قەاڵ بووبێ ،كە ئەویش
ئەمڕۆ ڕووخاوە .دواجار كە ئەو شوێنەم دی ،تاكە پاشماوەی خانووی بێركلی
چەند ال دیوارێكی نیوە ڕووخاوو بوو گژوگیاو الوالو دای پۆشیبوو .لەوالتری
تاوەری وێرانەی دیزرت كاسڵ دەبینرێت ،لەگەڵ ئەو قەلە ڕەشانەی كە
بەسەر سوێبانەکانەوە دەیان قیڕاند .لە دامێنی گردە بەدار داپۆشراوەكان،
خۆر لە خۆرئاوادا لە پێچی ڕووبارەكەدا شۆقی دەدای��ەوە .حەتمەن لە
سەردەمی بێركلیش بە هەمانشێوە بووە.
لەیازدە ساڵیدا بێركلیان ناردە كۆلێژی شەوانە ڕۆژی كیلكنی ،كە لەو
سەردەمەدا باشترین قوتابخانەی ئیرلەندا بوو .لە دەیەی پێشتر ،جۆناتان
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سویفتی هەجوباز و ویلیام كانگریۆی شانۆنامەنووس ،هەردووكیان لەوێ
خوێندبوویان .بێركلی لە پانزە ساڵیدا چووە ((كۆلێژی تیرینتی)) دبلن،
كە ئەلیزا بێسی یەكەم پێش دووسەد ساڵ بۆ گەنجە نەخوێندەوارەكانی
الیەنگری خۆی دایمەزراندبوو.
ساڵی  ،1704لە نۆزدە ساڵیدا ،بێركلی دبلۆمی وەرگرت .بە ڕواڵەت
چێژی لە سەردەمی خوێندن وەرگرتبوو ،چونكە چەند ساڵی لە ((چاوەڕوانی
وەرگرتنی بۆرسی خوێندن)) بێكار دەسوڕایەوە .بێركلی بە درێژایی ئەو
سەردەمە دەستی بە خوێندنی لۆك و فەیلەسوفی فەرەنسی ،مالبرانش،
الیەنگری زەقی ڕێبازی كریستیانی كرد ،بێركلی بەم باوەڕە هاوڕای ئەزموون
باوەڕی لۆك بوو ،كە هەست سەرچاوەی تەواوی لۆژیكە ،بەاڵم دەیبینی
كە ئەم تێڕوانینە بە ماتریالیزم و فەلسەفەی ماتریالیزم دەشكێتەوە و لە
ئەنجامدا شوێنێكی وا بۆ خوا نامێنێتەوە ،بێركلی بە درێژایی تەمەنی بە
پیاوێكی بەدین مایەوە و بە سەختی داكۆكی لە بەرامبەر گچكەترین مەیلی
نەناسینی خوا دەكرد ،بەاڵم چۆن دەیتوانی ئەزموونگەراییەكەی لەكاتی
باوەڕ بوون بەخوا بپارێزێت؟
بێركلی داهێنەرانە پیشانیدا كە چۆن باوەڕی لۆك بە ماتریالیزم
هەڵەیە ،بەوتەی ئەو ،لەوانەیە لۆژیكی ئێمە بەرهەمی ئەزموون بێت،
بەاڵم ئەمە تەنیا لە هەست پێكدێت .ئێمە دەستمان بەم شتە ماددیە
بنچینەییە ناگات ،كە ئەم هەستە دەخوڵقێنێت .بە ڕواڵەت ئەم وتەیە پووچ
دەنوێنێت ،بەاڵم سەلماندنێکی قوڵە و بێركلی بۆ دەرەنجامە بەناوبانگەكەی
برد( .هەبوون ،تێگەیشتنە) ،ئەم ڕامانە سەركەوتووانە بەسەر ماتریالیزمدا
زاڵبوو ،بەاڵم ئەم كێشەیەی بەدوادا هێنا ،كە جیهان چی بەسەر دێت
كاتێك كەسێك تێی نافكرێت .وەكو بینیمان ،بێركلی باوەڕی وابوو ،كە خوا
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بەردەوام چاودێرە .لە مالبرانش ئەو ئەندێشەی وەرگرتبوو ،كە لەو باوەڕەدا
بوو گۆڕان نەك بەرەنجامی هاوكارلێكی شتەكانە لە زنجیرەی هۆو هۆكاردا
بەڵكو كارلێكی بەردەوامی خوایە لە جیهاندا.
بێركلی ئەندێشەكانی لە كتێبێكدا دەربارەی تیۆری نوێی ڕامان ،كە
ساڵی  1709باڵویكردەوە ،هەروەها لە كتێبێكدا دەر بارەی بنەما لۆژیكیيەكانی
مرۆڤایەتی ،لە ساڵی  1710خستیەڕوو .ئەم بەرهەمە مشتومڕێكی نایەوە
كە ژێر پێی فەیلەسوفانی پێشتری تەخت دەكرد ،بەاڵم تێگەیشتنیان سەختە
مەگەر مرۆڤ توانای راکردنی دوو سێ هەزار مەتريی بە بەربەستەوە
هەبێت .زۆر لە خوێنەران تەنیا تاكو هەمان یەكەم بەربەست بەردەوام
دەبن ،بەربەستی وەك ئەم ڕستەیەی بەرایی كە ((لەسەر هەموو ئەو
كەسانە سەلمێنراوە كە لە ئەریستۆكراسی لۆژیكی مرۆڤایەتی دەكۆڵێتەوە
كە ئەمانەیان ئەندێشەگەلێكن كتومت ( )1تۆماركراو لە هەستدا ،یان ()2
جاری وایە بە پەنابردنە بەر ئاژاوە و كارلێكی زەین تێگەیەنراو دەبن ،یان
لە ئاكامدا ،ئەندێشەگەلێكن كە ( )3بە هاوكاری مێشك و خەیاڵ ،لە پڕۆسە
گشتیترەكانی پێكهاتە ،هەڵوەشاندنەوە ،یان بە دەرخستنیان فۆرمەلە دەبن،
كە لەخۆڕا بە شێوەكانی پێشتر گوتراو تێگەیەنراون)).
خۆشبەختانە بێركلی ئەندێشەكانی لە سێ هەڤپەیڤینی نێوان
هیالسی و فیلونۆسیش خستەڕوو .زۆر پێشتر ،ئەو دەقە قابیلی تێگەیشتنە
و بە بەریەككەوتنی فیلونۆس و هیالسی لەژێر ((ئاسمانی ئەرخەوانی))
بەرەبەیان لەگەڵ ((هەراوزەنای ترسناك ،بەاڵم خۆشی باڵندەكان)) ،كە
لە دەورووبەريیان دەجریوێنن تووشی بێخەوی دەبێت .ئەم گفتوگۆیانە
ئەندێشەكانی بێركلی ئاشكرا دەكەن ،هەروەك دیتمان ،لە تێگەیشتنی باو
دەستی پێكردووە و لە درێژەیدا ،زۆر لۆژیكی ،دەگەنە كاری نالۆژیكی.
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بەڵگەی ناوێت كە پێویستە فەلسەفە لەگەڵ تێگەیشتنی باوو تەبا بێت
(لەڕاستیدا فەیلەسوفەكان تەنیا لە سەردەمێكی كەمدا سەروكاریان لەگەڵ
هەبوو) ،بەاڵم گوایا خەڵك چاوەڕوانییەكی دیكەیان هەیە .زۆر زوو بێركلی
بووە هۆی پێكەنینی خەڵك و لە ئەنجامدا هەموو ڕووناكبیرانی دژی
نەزانی ،ئامادە بوون داكۆكی لێ بكەن).
سەیر نییە كە زۆربەی هاوسەردەمانی بێركلی نەك بە ئەزموونگەرا،
بەڵكو زۆر بەمیتافیزیكی باوەڕی زەینیان دەزانی .سەرەڕای جەختكردنەوەی
بێركلی لە ئەزموونگەرا بوونی خ��ۆی ،حەقیهەرگیزێك لە بۆچوونی
هاوسەردەمانیدا هەیە .ئەزموون ب��اوەڕی بێركلی دەكاتە (من زانین):
كەسێك كە باوەڕی وایە تەنیا خۆی لە جیهاندایە .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەگەر
ئەزموونەكەم تاكە واقيعیەتی هەبووە ،چۆن دەتوانم بزانم كەسێكی دیكەش
هەیە؟ كە كەسێكی تر دەبینم تاكە شتێك كە ئەزموونی دەكەم مشتێك
كارتێكرانە .ڕەنگە لێرە ،تێگەیشتنی باو ناچارم بكات وابزانم ئەو كەسە
ڕێك بە هەمانشێوە هەیە كە بۆخۆم هەم ،بەاڵم بە كردەوە تاقی ناكەمەوە.
ئەمە گریمانەیەكە لەسەر هیچ تێگەیشتنێكم نەوەستاوە.
بە هەمانشێوە ،ئەم ئەندێشەیەی بێركلی كە تێگەیشتنی بەردەوامی
خودای بەئاگا خودی جیهان دەپارێزێت ،بە مسۆگەری پاڵپشتی ئەزموونی نییە،
میتافیزیكیە ،واتا هەر لۆژیكێكی ماددی تێدەپەڕێنێت كە بتوانین ئاشكرای
بكەین .ئەمە بێركلی دەخاتە ڕوانگەی نامۆوە ،كە هەم یەكسەر ئەزموونیە
و هەم یەكسەر میتافیزیكی لێكدژیەكی ئاشكرا .بەم حاڵە ،هەمان لێكدژی لە
ئەنجومەنی جیهانبینی كردەوەییمان دایە .بەشی زۆری فەلسەفەی مۆدێرن،
تێكڕای تێفكرینی زانستی ،خۆی لە پێگەیەكی هاوشێوەدا دەبینێتەوە.
بەرلەوەی دەستمان بە تێفكرینی عەقاڵنی و زانستی جیهان بگات ،دەبێت
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سەرەتا گریمانەی نەسەلمێنراو بگرینەبەر ،كە دیارە سەرچاوە لە ئەزموون
ناگرن و بەمەش پێشگریمانەی میتافیزیكین .بۆ نموونە ،گریمانە دەكەین
جیهان گونجاوە .كەوایا گریمانە دەكەین ،كە هاوتای یاساكانی لۆژیكە بەو
جۆرەی كە تێیان دەگەین .بە هەمانشێوە ،ئەم گریمانانە ناچارمان دەكەن
لەو باوەڕەدا بین ئەم واقيعیەتە بە وردترین و نزیكترین شێواز هاوتای
ماتماتیكە .گریمانەی هەمان هێندەی گرنگی دیكە ،كە دەیخەینە ڕوو
ئەوەیە كە كەمو زۆر جیهان لەگەڵ تێگەیشتنمان ((دەخوێنێتەوە)) .دەكرێت
چ ئەزموونێكی شیمانەییمان هەبێت كە پیشانمان بدات تێگەیشتنەكانمان
لە بنەڕەتدا پەیوەندی بە هۆكانیانەوەیە؟ (نەخۆشی چاوبەستراو هەست بە
ئازاری سەرەتایی تووند (ئەزموون) دەكات .دەكرێت ئەمە سەرچاوە لە
پێوەدانی هەنگ ،تێڕاچوونی دەرزی ،هەرگیزرەی ئۆسیدی چڕو نموونەیان
بێت .كامەیانە؟ ئازاری نەخۆش هاوشێوەی كامەیانە؟ دیارە هاوشێوەی
هیچكامیان نییە .تەنیا لێكچووی هەستە هاوشێوەكانە كە ڕەنگە بەم حاڵە
هیچیان هۆكار نەبووبن).
گریمانەكانی تری ((بەڵگەنەویست)) هەمان هێندە نائاراستەن كە
دەربارەی ئەزموونەكانی خۆمان دەیگرینەبەر .یاسایەكی لۆژیك(( ،هەمان
بنەما)) ،لە زەین بگرین .ئەم بنەمایە لە بنچینەدا نیشانەیە كە هەرشتە بۆ
خۆیەتی و هیچ شتێكی دیكە ئەو شتە نییە .هیچ شتێك ناتوانێت خۆی
بێ و هاوكات شتێكی تریش بێت .بەم حاڵە ،هەركاتێك بەرهەمێكی
هونەری دەبینین سنووری ئەم یاسایە تێدەپەڕێنین .وێنەی دیمەنێك ،بۆ
نموونە ،هاوكات دیمەنە و پارچە پەڕۆیەكی ڕەنگكراوە .ڕەنگە بگوترێت
لۆژیكی واقيعی نییە كە لە تێگەیشتن حەزێك دەستەبەر دەكەین ،بەاڵم ئەم
ئەزموونە بەشێكی گرنگی شێوازی تێگەیشتنمانە بۆ جیهان .هەر كە تەماشای
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تابلۆیەك ،وێنەیەك ،تەنانەت وشەی سەر كاغەز دەكەین ،ئەزموونمان
لەگەڵ هەمان پڕۆسەیە .ئەوە بەشی سەرەكی ئەزموونەكەمانە و دژی
یاساكانی لۆژیكە.
شایەتی زمان جارێكی تریش لەبەردەم گریمانەی پێش ناسینی
نائاگایانەی ئێمە لەڕوانگەی گونجانی لۆژیكیەوە هەیە .تەنانەت خودی
زانست دەبێ نالۆژیكی بوون قبووڵ بكات .تەنیا هەمان بنەما لەتێگەیشتنی
حەزی پێشێل ناكرێ ،شتێكی سەرسوڕهێنەری هاوشێوەی لە فیزیكی
كوانتۆمیش ڕوودەدات ،كە دەكرێ نیشانەی تیشك هەم وەك شەپۆلەكان
و هەم وەك گەردیلەكان ببینین .ئەمە ناتەبای گونجانی لۆژیكیە (شەپۆل
تەنیا جووڵەیە؛ گەردیلە توخمە) .دەوترێت ،تا گونجانی لۆژیكی بەهەند
بگیردرێت ،ئەو ڕیزپەڕانە تەنیا بۆ بەهێزكردنی ڕێسای گشتین .وابێت یان
نەبێت ،بێ ئەمالوال ئەمانە الیەنگری ئەو بۆچوونەن كە ((گونجانی لۆژیكی))
گریمانەی میتافیزیكیە ،بەم مانایە (زیاتر لە یان كەمتر لە) ئەم ئەندێشەیەی
بێركلی پاڵپشتی نەكراوون كە تێگەیشتنی بەردەوامی خوای بەئاگا جیهانی
پاراستووە دەردەخات.
سەرنجڕاكێشە كە هەمان ئەندێشەی دوایی (یان هاوتای) پێشینەیەكی
دوورو درێژی لە ماتماتیكدا هەیە .ماتماتیك زانايانی عەرەب كە تاڕادەیەك
بەشێك لە زانستیان تەنیا لە قۆناغەكانی نێوان پووكانەوەی جیهانی یۆنانی
و سەرهەڵدانی ڕێنیسانس بردۆتە پێش ،فەلسەفەی ماتماتیكی تایبەتی
خۆیان هێنابووە دی .ئەم فەلسەفە پاساوی عەقڵی و ورەیی ماتماتیكیان
بۆ دەڕەخسێنێت .بەپێی ئەم فەلسەفەیە ،ماتماتیك شێوازی كاری زەینی
خوا بووە وەك خوا جیهانی ئافراندووە ،ئەم جیهانەش ناچاربوو بە گوێرەی
ماتماتیك كار بكات .ئەوانە بە كۆكبوونی زیاتر لەسەر ماتماتیك ،لەسەر
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زەینی خوا زیاتر كۆك دەبوون .ئەم ئەندێشەیە هەم قوڵ و هەم جوان بوو،
بەم مانایە هەتا لە ماتماتیك دەچێت!.
دیاریكردنی سێبەری ئەم شێوازەی تێفكرینی میتافیزیكی لەودیو
ئەم ئەندێشەیەی بێركلی زەحمەت نییە ،كە (تێگەیشتنی خوا پارێزەری
جیهانە) .هەرچۆنێك بێت ،ئەم بۆچوونەی عەرەبی بۆ ماتماتیك بە كردەوە
هاوكاری ئەندێشەی بێركلی دەكات .تێگەیشتنی بەردەوامی خودای بەئاگا بە
كردەوە چۆن جیهان دەبینێت؟ ڕێك بە هەمانشێوە كە جیهان لە یاساكانی
تێفكرینیدا ،واتا پەیڕەوی یاساكانی ماتماتیك و زانست (یان سروشت)،
دەكات .ئەم یاسایانە هەمان تێگەیشتنی خودان .دیارە بۆچوونی عەرەبی
ماتماتیك ڕەگی لە قسەی ئیسالمدا بوو ،بەاڵم ئەوە ڕێگر نەدەبوو كە
كریستیانییەت وەریگرێت ،لەڕاستیدا پاشان ئەو نەریتە هەروەك بەردەوام
بوو ،كە نەریتی ئەوروپی ماتماتیكی عەرەبی بۆڕداو بە دوایدا ڕێنیسانسی
هاوشێوەی دیكارت ،پاسكاڵ و فیرما گەشەیان پێدا( .ئایزاك نیووتن)ی
هاوسەردەمی سەدەی هەژدەی بێركلی ،بێ ئەمالوال باوەڕی پێیبوو.
تەنیا بە ت��ەواوی جیاكردنەوەی خوایی بوو لەزانست ،كە ئەم
ئەندێشەیە خرایە الوە .فەلسەفەی ماتماتیكی مۆدێرن دەست لە ئەندێشەی
خوا هەڵدەگرێت و هەربۆیە دەكەوێتە بارودۆخێكی نامۆوە .ماتماتیك بەبێ
خودا لە كوێدایە؟ چۆن هەیە؟ ئایا تەنیا شێوازی ڕامانمانە بۆ جیهان؟ بە
دیوێكی ديكەدا ،ئایا دەشێت ماتماتیكێكی تر بۆ بوونەوەرەكانی دەزگای
تێگەیشتنی جیاواز هەبێت؟ كاتێك ماتماتیك زانێك تیۆرێكی نوێ دەخاتە
ڕوو ،دۆزیوویەتیەوە یان ئافراندوویەتی؟ ئایا بۆ یەكەمجار بەدی دێنێت ،یان
بەردەوام لەشوێنێك هەبووە و چاوەڕێ بووە بدۆزرێتەوە؟ بە دەربڕینێكی
دی ( ،)2+2=4ئەگەر كەسێك نەبوو (تەنانەت خوا) بیری لێ بكاتەوە،
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دیسانەوەش ڕاست بوو؟ ئەم ( )2+2=4بۆ یاساكانی سروشت برەوی پێ بدەیت،
گەورەیی مەسەلەكە ئاشكرا دەبێت .تابڵێی ئەوانە مەسەلەی واقيعیەتن .ڕەنگە
چارەسەری بێركلی لەم بارەیەوە وەهم و ساختە بە زەین بگات ،بەاڵم النیكەم
وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەداتەوە .فەیلەسوفە نوێكان لە چوارچێوەی فەلسەفەی
ماتماتیك و فەلسەفەی زانستیش هێشتا خۆیان بە سەرلێشواوو دەزانن .ستیڤان
هاوكینگ بەم قسەیەش كۆتایی بە كورتە مێژووی سەردەمەكەی دێنێت كە
((ئەگەر بیردۆزەیەك تەواو ئاشكرا بكەین))( ،لەبارەی هەرشتێكەوە) ،دەكرێت
بۆ ((لۆژیكی زەینی خودا)) ڕێنماییمان بكات .ئەمجۆرە دەربڕینە بێمانایەی
بیرمەندان ،بێ پاڵپشتی فەلسەفەی میتافیزیكی (وەك فەلسەفەی بێركلی) ،بێ
مانا دەبێت.
بە سەرنجدانە بابەتی دژە ماتریالیستی بێركلی ،ڕەنگە سەیر بێتەبەرچاو
كە كتێبێك بە ناوی پەیامێك دەربارەی تیۆری نوێی ڕامان بنووسێت .بە
مسۆگەری چەمكی بینین ( )visionزۆر لە نیگای زانستی و ماددی بۆ جیهان
نزیكە .دەكرێت جەختكردنەوەی بێركلی لەسەر ئەم بابەتە دوو بەڵگەی
سەرەكی هەبێت .یەكەم ،داهێنانی ئەم دواییەی مایكرۆسكۆب و تەلسكۆب
شۆڕشێكی لەتێكڕای ئەندێشەی (بینین) بەدی هێنابوو .گالیلۆ یەكەم كەس بوو
كە ،بەسوود وەرگرتن لە تەلسكۆبەكەی ،بازنەی زوحەلی بینی .هۆك ،یەكەم
كەس بوو كە ،بە سوود وەرگرتن لە میكرۆسكۆبەكەی ،شتێكی لە بوونەوەرێكی
زیندوودا دی ،ناوی نا (خانە) .دەبێت هەموو فەلسەفەیەكی نوێ ئەم گەشەیە
لەجیهانی بچوك و جیهانی گەورەدا لەبەرچاو بگرێت( .بەپێی فەلسەفەكانی
سەدەی ناوەڕاست ،خوا هەر شتێكی لە جیهاندا بۆ مەبەستێك خوڵقاند بوو،
بەاڵم زەحمەن بوو بزانی كە شتەكانی وەك خانە و بازنەكانی زوحەل بۆ چ
مەبەستێكە( ،ئەو شتانەی كە لە ئەزەلەوە نەناسراوو نەبینراو بوون).
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بەم حاڵە ،بێركلی هەستی بە پێویستیەكی لێبڕاوتر دەكرد ،كە لە
مەسەلەی ڕامان بكۆڵێتەوە .ئەمە ڕوانگە و ڕوانینمانە كە لەسەر بوونی
جیهانی دەورووب��ەرم��ان بە ئاگاترمان دەك��ات :كە چاومان دەكەینەوە،
دەیبینین .دیارە جیهان هەیە ،تێگەیشتنی باومان (كە لەڕێگای چاوەوە كار
دەكات) وا دەڵێت.
بێركلی ئاوێزانی هەمان مەسەلە بوو شیكاری وردی ئەزموونەكەی
لە بارودۆخی تێگەیشتنمان هەم شارەزایانە و هەم (تاڕادەیەك) بەرسڤ
دانەوەیە .كاتێك ئێمە تێدەگەین دەبینین ،دەستی لێدەدەین ،و  - -چ
ڕوودەدات؟ تەنیا دوو بوون لەم پڕۆسەیەدا بەشدارن ،نەك زیاتر .یەكیكيان
ناساندن یان زەینی ( )subjectتێگەیەنراوە و ئەویدی شتێك ( )objectكە
تێگەیەنراو دەبێت .ئەوەیان بۆ ئێمە لە ڕەنگ و بۆن و شێوازو هاوشێوەیان
پێكدێت .شتێك بەناوی مادەی هەبوو لەو دیوو شتێك نییە ،كە ئێمە تێی
دەگەین .ئەوەی تێی دەگەین ((بوونی لۆژیكی)) لە سەرووی تێگەیشتنمانەوە
نییە .هەبوونی تێگەیشتنمانە (« )ESE est. perceptبوونی تێگەیشتن»،
شتێك بە ناوی مادەوە نییە ،تەنیا تێگەیشتن هەیە .ڕەنگە بۆ ئێمە زەحمەت
(یان بەكردەوە نەشیاو) بێت ،بوونی ڕۆژانەی خۆمان لەم ئاستەدا ببینین.
بەاڵم هەرگیز ناتوانین سەلماندنەکەی بێركلی ڕەت بكەینەوە .ژیانی نامەنوس
(ئۆ ،ئی .ئی .لوسی) ئەوەندە پێشكەوتووە كە بانگەشە دەكات ئەم بابەتە
ناماتریالیستیەی بێركلی ((هەرگیز ،مەگەر بەئاڕاستەگۆڕین و گاڵتەجاڕی،
وەاڵم نەدراوەتەوە)) .زۆرینەمان باوەڕی پێكەنیناوی بێركلی لەبەرچاو
ناگرین و بەباشی دەزانین پشت بە خراپ تێگەیشتنەكانی تێگەیشتنی باوی
خۆمان ببەستین ،بەاڵم ئەگەر لە بەدواداچوونی حەقیهەرگیزی فەلسەفی
شێلگیر و وردین ،ڕەنگە بگەینە ڕوانگەی هاوشێوەی بێركلی.
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لەم نێوەندەدا ،بێركلی ببووە ئەندامی ((كۆلێژی ترینتی)) و ساڵی
 1710بوو بە قەشەی (پڕۆتستانت)ی كڵێسای ئیرلەندی .دوای سێ ساڵ
بڕیاریدا بەختی لە لەندەن تاقیبكاتەوە .بەهۆی كتێبەكانییەوە ناوبانگی
دەركردبوو ،پیاوێكی ئیرلەندی لە لەندەن بۆ ئەنجومەن گوازرابۆوە ،كە
باوەڕی وابوو شتێك بەناوی مادەوە نییە .جۆناتان سویفت بردیە الی شا
سویفت لەلژ لە شەوی كردنەوەی پێشەنگای كاتوی ئەدیسۆن بۆرگەندی
و شامپانیای خ��واردەوە و دیتی كە هۆش و عەقڵی ئیرلەندیەكەی زۆر
لەوانە و ئەو رووناكبیرانە باشتر بوو ،كە لە كافتریاكان دادەنیشتن .بەڕای
ئەلێكساندەر پۆپی شاعیر ،دیارە بێ ئاماژەكردن بە وردەكاری كەسایەتیەك،
بێركلی ((هەموو نرخ و گرنگی ژێر ئاسمانی)) هەبوو.
ئەم وتانە و كەمێك لەوە درۆی هەڵبەستراوە كە حەقیهەرگیزی
هەبێت ،بەاڵم شایەتیش نییە لە ژیاننامەكەیدا بە پێنووسی (ئی .ئی .لوسی)،
پێشێل بكات كە بە شێوازێكی سەرسوڕهێنەر وردترو حەتمی و جاڕزكەرە.
(بە درێژایی خوێندنم لە كۆلێژی ترینیتی دبلن لە هەندێك وانەی گوتارەكانی
باوكی ئایینی لوسی ئامادە بووم ،كە لەو كاتەدا پیرەمێردێكی بەكەیف و
شەڕكەر بوو .داكۆكیكارێكی سەرسەختی فەلسەفەی دژە ماتریالیستی بێركلی
بوو .كەسانێك بە سووكایەتی پێكردن بە ناوی ((ماتریالیستەكان)) لەبەرچاو
نەدەگیران كە سەرسەختانە ڕەخنەیان لێدەگرتین ،سەرەنجام دەبێ شتێك بە
ناوی جیهانی واقيعی هەبێت).
ژیاننامەی لوسی ،كە وێڕای ڕوانگەی فەلسەفی دانراوەكانی زۆر
بابەتی جیاجیا لەخۆ دەگرێت ،هەرگیز دەستی بە قواڵیی كەسایەتی بێركلی
ناگات ،لەڕاستیدا بەڵگەیەكی كەمی سەرچاوەی متمانەداری تێدایە كە پیشانی
بدات بێركلی لە ڕوانگەی كەسيی بەڕاستی چۆن بووە .نایەتەبەرچاو كە
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ناوزڕان و پشێوی و ئاژاوەی نابێتەوە .گومان لە ئارەزی لێوڕێژی دا نییە (كە
بۆ داكۆكی لە فەلسەفەكەی پێویست بوو) .هەر كەسێك بینیبێتی بە ڕواڵەت
كەوتۆتە ژێر كاریگەریەوە .لە وێناكاندا نەناسێكی قەڵەوی كواڵو بەلێوار هەیە،
بەهێزترین تایبەتمەندی هەمەگیريی بە ڕووكەش نەفرەت لە پاشاگەردانی
بووە كە تاڕادەیەك گومڕای تێكڕای زەمانە بووە .لە ڕوانگەی ترەوە،
نایەتەبەرچاو بێركلی قایم و شوێن دانەر ،كراوە(سەرەڕای بەناوبانگیەكەی)،
هاوكات توانای بەرگریكردنی لەخۆی هەبوو ،بەردەوام كارتێكراوو ئاراستەی
بااڵترین بنەماكان ب��ووە ،ڕەنگە فەلسەفەكەی تاكە خەوشی بووبێت.
درامانوسی ئیرلەندی ،ئالیۆر گۆڵدسمیس-ی ،هاوسەردەمی ،بانگەشەی
دەكرد كە بێركلی ((گەورەترین بلیمەت ،یا گەورەترین گەمژەیە ،كەسانێك
بە گێلیان دەزانی كە كەم ئاشنای بوون )) ،لە كاتێكدا كە ((بەڕای هاوڕێ
دڵسۆزەكانی سەرسامكەری زانیاری و نەفەسی باش)) بوو .لێرەدا دێتە
پێشچاو کە مرۆڤ و فەلسەفەكەی بوونەیەك .وەك بینیمان ،زۆر بابەتی
لەوە زیاتر دەربارەی فەلسەفەی بێركلی هەیە كە یەكسەر بێتەبەرچاو،
گەرچی بۆخۆی یەكەم كەس بوو كە ڕای پێچەوانەی ئەم ڕایەی هەبوو!.
نیگەرانيی توندی بێركلی لەم بەشەی ژیانی پێویستی بەكار بوو.
خۆشبەختانە هاوڕێ ناسراوەكەی ،جۆناتان سویفت ،پاش كەمێك توانی لە
دام و دەزگاكانی ئاریێل پیتێربۆرۆ بیكاتە دادوەری سەربازی ،كە وەك باڵیۆز
نێردرابووە الی پاشای سیسیل .بێركلی لەگەڵ ئاریێل كەوتەڕێ و لەسەرڕێی
لە پاریس دەرفەتی هێنا تاكو سەردانی مالبرانشی موریدی دیكارت بكات.
(زۆربەی سەرچاوەكان پاڵپشتی ئەوەن كە ئەم سەردانە لە یەكەم سەفەری
بێركلیدا بووە بۆ دەرەوە ،بەاڵم لوسی ،سوورە لەسەر ئەوەی ژیانی بێركلی
لەوەش كە هەیە كاڵتر بكاتەوە ،باوەڕی وایە سەردانێكی وا هەر نەبووە.
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باوەڕم وایە ئەم سەردانەی كردووە و هەر لەم بەشەی ژیانیشی دابووە).
مالبرانشی قەشە لە كاتی سەردانەكەی بێركلی تووشی هەوكردنێكی
توندی سیەكانی بووە .بە وتەی ستاك ،بیۆگرافی بەرایی بێركلی ،مالبرانش
لە ژوورەكەی دەرمانێكی درووست دەكرد كە بێركلی چووە ژوورێ .باسی
تیۆری سەرنجڕاكێشی بێركلی كرد ،كە تازە كرابووە فەرەنسی ،بەاڵم بە
گوتەی ستاك ،ئەم باسوخواسە بۆ مالبرانشی داماو زۆر گران تەواو بوو.
لە لوتكەی گەرمەی مشتومڕ وا دەنگی هەڵبڕی و لە پێگەی فەرەنسایەكی
هەمەكارە وا ئارامئ لەبەربڕا ،كە نەخۆشی و ئازارەكەی خراپتر كرد و دوای
چەند ڕۆژێك مرد)).
فەلسەفە بەختەوەر بوو ،كە بێركلی دەرفەتی نەهێنا سەردانی
فەیلەسوفە بەناوبانگەكانی تر بكاو لەگەڵ ئاریێل پیتر بۆرۆ چووە تالگهورن.
لەوێ دەركەوت كە گالیسكە و جلوبەرگی داب و دەستوری باڵیۆز هێشتا
بە پاپۆڕ نەگەیشتووە و لە درێژەدان بە سەفەرو وەرگرتنی پێگەی خۆی تا
ئەوكاتە خۆی بەدوور گرت كە بە تەواوی بارودۆخەكە لەبار بوو .بێركلی
دوای چەند مانگ چاوەڕوانی الی بەڕێوەبەرە ڕەزاگرانەكەی مۆڵەتی پێدرا
و ڕێگای گەڕانەوەی بۆ لەندەنی گرتەبەر و ڕێك گەڕانەوەكەی لە كاتی
شۆڕشی سەرنەكەوتووی ساڵی 1715ی الیەنگرانی جەیمزی دووەم بوو:
ڕاپەڕینی كاسۆلیكی لە سكۆتلەندا كە خوازیاری گەڕانەوەی بوون بۆ سەر
كورسی دەسەاڵت ،دوای لەسەر كار البردنی ساڵی .1714
بێركلی ساڵێك دوای گەڕانەوەی بۆ بەریتانیا ،توانی ببێتە هاوڕێ و
یاوەری گەڕیدەی الو (جۆرج ئاشی) كەمئەندام ،كوڕی قەشەیەكی ئیرلەندی،
كە چوو بۆ سەفەر بە دەوری ئەوروپادا(( .بڕوانامەی لە ئەژمار نەهاتوو))
ڕەخسا و هەردووكیان چوونە سەفەرێك كە چوار ساڵ درێژە دەكێشێت.
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لە نزیك چێرنۆبڵ گورگێك پەالماری گالیسكەكەیانی دا (بێركلی شمشێری
هەڵكێشا ،ئاش دەمانچەكەی تەقاندو گورگەکە زۆر هێمن ،لەكاتێكدا ئاوڕی
دەدایەوە ،دووركەوتەوە) .لە بەفرو بۆراندا بە ئاڵپدا تێپەڕین و بێركلی
لە هاوڕیتمیەكدا لە ترسان دەنووست ،پاشان لە ئیتالیا كەوتنە سەفەر كە
لەو ڕۆژانەدا بۆ دەوڵەمەندانی بێخەمی ئەوروپای باكور ،جۆرێك پاركی
كەلتوری و دیزنی الند بوو .زۆرجار جیهان بە شێوەیەك تەماشای خەڵكی
شوێنەكەیان دەكرد كە ئێمە تەماشای میكی ماوس و دۆناڵد دۆك دەكەین،
بەاڵم كە هونەرو تەالرسازی هەمان كەسایەتیە كارتۆنییەكانیان دەدی ئاگایان
لە خۆیان نەدەما .بێركلی لە ئیسكیا بە كەمێك زێدەڕۆیی ئیرلەندی سەیری
دەورووبەری دەكرد و لەجێیەك بانگەشەی دەكرد ،كە بەسەر دوورگەوە
((دەتوانێت جوانترین دیمەنی جیهان ببینی و دیمەنی  300مایلی لە
ئیتالیاوە بە چاوێك ببینی)).
بێركلی ساڵی  1720گەڕایەوە بەریتانياو لە ساڵێكدا De Motto
(دەربارەی جواڵنەوە)ی باڵوكردەوە .ئەم كتێبە چەند ڕادەربڕینێكی زانستی
گرنگی تێدایە و بۆچوونی نیوتن دەربارەی شوێن ،جوڵە و كاتی ڕەها ڕەت
دەكاتەوە .بۆچوونەكانی بێركلی بە شێوازێكی نامۆ هاوتای دۆزراوە فیزیكیە
نوێكانن .بەڕاستی بەراوورد ناكرێت كە بێركلی چەند ئاگای لەو خااڵنەیە
كە لێرەدا باسیان دەكات .هەندێك لەو باوەڕەدان قسەكانی ڕاست بوو،
بەاڵم بە بەڵگەی تەواو و هەڵە؛ خەڵك بە پێشڕەوی ((ماخ و ئەنیشتاین))ی
دەزانن ،بەاڵم تا ئەو جێیەی دەتوانم ڕەچاوی بكەم ،بێركلی زیاتر خوازیاری
داكۆكی بوو لە پێگەی فەلسەفی خۆی تا خستنەڕووی تیۆرێكی ڕێژەیی،
ئەوەش بیست ساڵ پێش ئەنیشتاین.
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كارەساتی گەورەی ساڵی  1720لە لەندەن ،میزڵدانی دەریای باشوور،
یەكەم قەیرانی گەورەی دارایی لەندەن بوو(( .كۆمپانیای دەریای باشوور))
لە ڕاستیدا بۆ بازرگانی كۆیلە و هەناردەی كۆیلە بۆ ئەمریكای باشوور
دامەزرابوو .بەم حاڵە ،بە پیالنی جۆراوجۆر ،لەسەر بنچینەی كەمترین
تێچوون ،سەرمایەی كۆمپانیاكە بەزوویی گەشەی كرد .سەرمایەداران لە
سەرتاسەری ناوچەكانی دەورووبەر بۆ كڕینی پشك سەرودەستی یەكتریيان
دەشكاند و نرخی پشك خێرا بەرز بۆوە .بە ناچاری میزڵدانەكە تەقی
و كۆمەڵێك لە سەرمایەداران ،گچكە و گ��ەورە ،مایەپووچ ب��وون .لە
لێكۆڵینەوەكانی داه��ات��وودا ،شرۆڤەی باوی دەسەاڵتدارانی حكومەت،
بەرپرسانی دام و دەزگاكان ،ناوكە ئابووريیەكان پیشانیدا كە كاڵويیان
لەسەر نراوە( .ئەوانەی هێشتا ئاگایان لە چەندو چوونی ڕووداوەكە نییە
سەریان سووڕ دەمێنێ بزانن ((كۆمپانیای دەریای باشوور)) سەدەیەكی دیكە
بازرگانییەكەی بەردەوامە ،تا ساڵى  1853واتە كاتێك كە ویلیام ویلبرفۆرس،
هەڵوەشێنەرەوەی كۆیلەداری ،لەمێژ بوو هۆکاری بوونی ڕواڵەتی كۆمپانیای
لەناو بردبوو).
ئەم ڕووداوە ناخۆشە كاریگەریيەكی قووڵی لەسەر مرۆڤەكانی
وەك بێركلی دانا .نامەیەكی بە ناونیشانی تێزێك دەربارەی بەرگرتن لە
ڕووخاندنی بەریتانیای گەورە و شیعرێكی پێشبینیانەی دوورو درێژی بەناوی
((ئیمپراتۆر هەنگاو بەرەو خۆراوا دەنێت)) باڵوكردەوە( .بەهۆی ئەو
ناونیشانەوە ،كەوتە سەرزمانی پێشڕەوانی بەرایی ئەمریكيیەكان ،كە بۆ
لێوارەكانی خۆرئاوا كۆچیان دەكرد ،شاری بێركلی كالیفۆڕنیایان بەناوی ئەو
فەیلەسوفەوە ناوناوە).
بێركلی قەناعەتی كردبوو داهاتووی شارستانییەت ،نەك لە بەریتانیای
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پڕ مەترسی و لە ئەروپایە ،بەڵكو لە ئەمریكایە .بڕیاری كۆچی داو پێشنیازی
كرد كۆلیژێك لە بەرمۆدا دابمەزرێت .لەوێ لە ((سامر ئایلەندز)) وانەی
بە كوڕە جوتیار و سوورپێستەكانی ناوخۆی ئەمریكای دەووتەوە .دوای
میزڵدانی دەریای باشوور ،ئەم پێشنیازە بیرئاوەاڵنە ئیلهامی بە هەموان
دەبەخشی .ڕاگەیاندنی هاوكاری دارایی لە هەموو الیەكەوە سەرەوژێر بوو،
بووە سەرۆكی قەشەكانی كانتربێری ئەندامی دەستەی ئاسایش و پەرلەمان
هاوكاریيەكی بیست هەزار پاوەندیان پەسەند كرد.
هەمانكات ،بەپێی وەسێتی ژنێك بە ناوی (هستر وان هامریگ)،
كە بێركلی باش نەیدەناسی ،میراتێكی سێ هەزار پاوەندی پێگەیشت.
ئەم ژنە هەمان ((ونسای)) بەناوبانگ بوو ،كە ئاشقی بێركلی ،سویفت،
ببوو .وەكو لە قەشە ڕووناكبیرەكان چاوەڕێ دەكرێت ،ژیانی ئاشقانەی
جۆناتان سویفت شكستێكی لەڕادەبەدەر بوو .بە دزی هاوسەرگیری لەگەڵ
زڕ خوشكەكەی ستیال كردبوو ،بەاڵم لە لەندەن پەیوەندی لەگەڵ ونسا
(كە پێشتر هاوسەرگیری كردبوو) هەبوو .كاتێك گەڕایەوە دبلن كە لەوێ
قەشەی كڵێسای گەورەی سەن پاتریك بوو ،بە ترسەوە زانی كە ونساش بە
دوایەوەیە .لە ئاكامدا ونسا منداڵێكی لێی بوو لەوانەیە ئاگای لەو منداڵە
دەبوو (دیارە وردەكاری كارەكە پەنهان و جێی ناكۆكیە) .ونسا بە ڕواڵەت
پێش مردنی لەگەڵ سویفت تێكی داو بەهۆی ئازارەكەیەوە وەسیەتەكەی بە
قازانجی بێركلی گۆڕی.
كەس نازانێت بۆ بێركلی هەڵبژێردرا .بۆخۆی دەیووت(( :لە هەموو
ژیانمدا هەرگیز قسەیەكم لەگەڵدا نەكردووە كە درۆ بوو)) ،چونكە سویفت
پێی ناساندبوو ،پاشان بۆ نانخواردن بانگهێشتی ماڵەكەی كرابوو .بەاڵم
شایەتی دال لەسەر ئەوە نییە كە بێركلیش پەیوەندی لەگەڵ هەبووبێت:
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هەرگیز مرۆڤێكی وا نەبوو ،بەمەش هێشتا نهێنییەكە پەنهانە .خۆشبەختانە
پەیوەندی بێركلی لەگەڵ سویفت لەم ڕووداوە تووشی كێشە نەبوو هەتا
دەوترێت كە بێركلی ژمارەیەك نامەی شەرمەزاركەری نێوان ونساو سویفتی
سووتاندووە كە لە دەرەنجامی هەمان وەسیەتە کەبە بەدەستی گەیشتبوو.
بێركلی تێكڕای ڕووداوەكەی بە ویستی خوا دەزانێت بۆ هاوكاری پێشنیازی
بەرمۆدا.
بێركلی و سویفت بە هاوڕێیی مانەوە .ڕەنگە بەهۆی هەژدە ساڵ
ناكۆكی تەمەن و جیاوازی تەواوی خوڵقوخۆ لە یەكتری جیابووبن ،بەاڵم
هەردووكیان پەیوەندی فكری لە ڕادەبەدەر و باڵویيان هەبوو .بەردەوام
هاوڕا نەبوون ،بەاڵم هەردووك دەیانزانی كە ئەوی دی ئاگایی پێویستی
تاوتوێ كردن و پێوەری ڕاو بیروباوەڕی هەیە .بەم حاڵە ،تەنزی مەسەلەكە
لێرەدایە كە پێگەی فەلسەفی بێركلی دەربارەی ئەندێشەی بەمانای تەواو
ورد ،بە گومانەوە بوو(( .ئەوە كە خەڵك لە ڕادەبەدەر توانای دەرهەستەیی
ئەندێشەكانی خۆیان هەیە یان نییە ،بۆخۆیان باشتر دەتوانن وا بڵێن ،بەاڵم
بۆ خۆم لەڕاستیدا دەبینم كە هێزی خەیاڵ یان بەرجەستەكردنی ئەو شتە
تایبەتەم هەیە كە تێیان گەیشتووم و دەتوانم بۆ شێوازی جیاواز دابەش
و موتووربەیان بكەم)) .پاشان ڕوونی دەكاتەوە كە چۆن دەكرێت مرۆڤی
دووسەر یا ئەسپ ،مرۆڤ وێنا بكات ،بەاڵم بەشەكانیان وەك گوێیەكان یان
چاوەكان ،بەردەوام شێواز و ڕەنگی تایبەتیان هەیە(( ،هەروەها بۆچوون
و ئەندێشەم لە مرۆڤێك كە بۆخۆم بنیاتی دەنێم یان دەبێت سپی بێت
یان ڕەش یان زەردباو .بە ڕاستی قەمبوور ،بەرز یان كورتەبااڵ یان مام
ناوەند)) .حەتمەن دەبوو وێنایەك بكات كە ڕێك تایبەتمەندی تایبەتی قابیلی
تێگەیشتن بوو .ناتوانم ئەندێشەی دەرهەستەیی وێنا یان خەیاڵ بكەم.
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ئەم میتۆدە تایبەتی و كەسیەی بێركلی لە بەڵگەهێنانەوەدایە.
ئەزموونێكی زەحمەتە .سەلماندن و شایەتی هێنانەوەی تەنیا پەیوەندی
بە ئەزموونی خۆیەوەیە .لەم ڕوانگەیەوە ڕەخنەگرانی ناچار بەو گومانە
كرد كە لەوانەیە دەزگای تێگەیشتنی تێكچوونی تایبەتی هەبێت .ئەوان
دەڵێن ئەزموونكردن بەم شێوازە باو نییە كە هەموو كەس بتوانێت ڕای
دەرهەستەیی لە مرۆڤ ،سێو ،ئەسپی مرۆڤ و هتد ..هەبێت .بەاڵم ئایا
دەكرێت بۆچوونی شاراوە ،ئێستاو تێكڕا لە سێو هەبێت ،بەاڵم چەندی زیاتر
و وردتر ئەم بۆچوونە شرۆڤە و تاوتوێ بكەین زۆرتر جیاكاریە تایبەتیيەكانی
وەك ڕەنگ ،قەبارە...هتد دەدۆزێتەوە ،بەاڵم سەلماندنێكی لەم چەشنە
لە بابەتێكی گرنگدا دەمێنێتەوە و بۆچوونمانە لە ژمارە ،بێگومان لێرەدا
بۆچوونەكەمان ڕووتە و ب��ەردەوام وا دەمێنێتەوە .بۆچوونمان لەچوار،
چەندی بیری لێ بكەینەوە تایبەتتر و دابەشتر نابێت بۆ  ،4×10پێمانوابێت.
بە كردەوە زەینێك هەڵدەكۆڵین كە بۆ دۆزینەوەی وەاڵمەكەی ئایا چوار
بە شێوەی  4یان  4تایبەتتر لە زەیندا دەیهێنین؟ زۆرینەی مرۆڤەكان ،یان
ناتوانن وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە یان پشتگوێی دەخەن .تێگەیشتنێك كە
بۆ ((چوار)) هەیانە ئەندێشەی بۆچوونی دەرهەستەییە ،نەك نمایشێك لە
ژمارە .لێرەدا بەڕای من تەنانەت بێركلی بۆچوونەكەی بەسوود وەرگرتن لە
هێزێكی زەینی دەرهەستەیی دەكرد كە بانگەشەی دەكرد .زەحمەتە بكرێت
و تێبگەی بێركلی چۆن دەیتوانی هەڵەیەكی وا بكات ،چونكە هەروەك
بینیمان ماتماتیك زانێكی بەناوبانگ بوو.
دەبێت بە هەق بڵێین بێركلی وەاڵمی بۆ ئەم ڕەخنانە هەبوو .هاوتای
پێگەی گشتی فەلسەفەكەی ،تەنیا دەی ووت كە ژمارە نییە .لەڕاستیدا ئەوە
بۆ ماتماتیك زانێك ڕوانگەیەكی جوانكاریە ،بەاڵم گومانی تێدا نییە بێركلی
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ئەوەی هەبوو .هەروەك لە باسی پێشتردا لە ماتماتیكی عەرەب و زەینی
خودا دیتمان ،جێگرەوەی ماتماتیك لە كۆنەوە شوێنی باس و گەنگەشە
بووە و زۆربەی فەیلەسوفان لەم بارەیەوە گەیشتوونەتە دەرەنجامی زۆر
جیاواز .بەاڵم بە زەین دەگات مەسەلەكە ئەوە بێت :ماتماتیك چۆن هەیە،
نەك هەیە یان نییە .پێدەچێت تەنیا بێركلی بوو كە لە بابەتی دوایی بگرەو
بەردەی دەكرد.
لەم سەردەمەدا ،زۆر دەچووە دەربارو لەوێ خاتوونی شازادەی
وێڵز ،كە سەردانی الیبنتز-ی كردووە ،زۆر تامەزرۆی باسی فەلسەفی بوو،
كۆڕێكی فەلسەفی دامەزراند بوو ،بەاڵم پێدەچێت لە كۆڕەكەدا شتی قۆڕی
دەدی و بێركلی خەمبار دەبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا ،هاوڕێیەتی دیبلۆماسی
بێركلی زوو بەرهەمیدا .سالى  1724بوو بە بەرپرسی قەشەکانی دێرێك،
كە الیەنێكی پڕ داهات بوو هاوكات خەریكی كاری تازە بوو ،كە چاوەڕێی
تەواوكردنی وردەكاری پڕۆژەی بەرمۆدا بوو.
هەرلەو قۆناغەدا سەردانی ئۆن فۆستەر ،كچی سەرۆكی پەرلەمانی
ئیرلەندای كرد .ئون فۆستەر لەفەرەنسا خوێند بووی و زۆربەی سەرچاوەكان بە
((بەلێهاتوویی)) و ((ڕووخۆش)) وەسفی دەكەن .باسی دڵداریان ناكرێت ،بەاڵم
ئاشكرایە كە بوونە دۆست و ساڵی  1728هاوسەرگیریان كردووە .لە عورفی
باوی ئەو سەردەمە هاوسەرگیریەکی گونجاو بوو .زۆربەی وردەكاری پڕۆژەی
بەرمۆدا (جگە لەپێدانی هاوكاری دارایی حكومەت) ئاشكرا ببوو ،بەمەش
بێركلی لەگەڵ نۆبووكەكەی بەرەو ئەمریكا كەوتەڕێ .ژن و مێرد لەڕوود ئایلند
جێگیر بوون و بێركلی لەوێ هەزار مەتر زەوی كڕی ،گوایە بۆ هاوكاری كۆلێژی
بەرمۆدا كردیە كێڵگە .خانوویەكیشی بۆخۆی درووستكردو ناوی نا وایت هۆڵ
(هاوناوی كۆشكی پاشایەتی ئەو سەردەمەی لەندەن) سەرچاوەیەكی هاوچاخی
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ئەو ماڵە ناودەنێ ((خانوویەكی داری ئاسایی)) كە بەمسۆگەری وا نەبوو.
سێ مایل كە لە نیۆپۆرتی ئیرلەندا بۆالی باكور بچی لە دەورووبەری میدلتۆن
دەیبینی .خانوویەكی گوندنشینی داری دوو نهۆمی ئاسایی ،بەاڵم پتەوو قایمە
كە دەرگای چوونە ژوورەوەی نەخشەكەی سەنتوری كالسیكی نوێیە.
بەپێی سەرچاوەی متمانەپێكراوی خۆماڵی ،بێركلی خوی وابووە ،تا
ساچست بیج بەپێ بڕوا و لەوێ لە پەنا ((بەردە هەڵواسراوەكان)) دەینووسی.
لە کڵێسای ترینیتی تیوپۆرت ،كە ڕێك دووساڵ پێش هاتنی ئەو درووستكرابوو
السایی كردنەوەی ئەو کڵیسایانە بوو كە كریستۆڤەر ڕن بەم دواییە لە لەندەن
درووستی كردبوو هەروەها بەردەوام ئامۆژگاری دینی دەكرد ،هێشتا ئەم
كڵێسا سپیە سەرنجڕاكێشە ماوە و منارە قووچەكەی ئاماژەی جیاكەرەوەكانی
ئەو شوێنەیە .ئۆرگێكی لێیە لەسەری نوسراوە (دیاری دكتۆر جۆرج بێركلی،
بەرپرسی قەشەكانی كلوین) .خوشكە شیریەكەی بێركلی لە مەیدانی كڵێساكە
نێژراوە كە لەو سەردەمەدا مرد.
بەگوێرەی ئامار ،تیۆپۆرت لەو سەردەمەدا یەكێك لەپڕ ڕەونەقترین
شارەكانی ئەمریكا بوو .پارەیەكی زۆری لە پاپۆڕ لێخوڕیندا بەردەكەوت و
كەشتی گەشتیاری سێگۆشەییان درووست دەكرد .دەچوونە ئەفریقا كۆیلە بكڕن،
پاشان دەچوونە كێڵگەكانی هیندی خۆراوا ،كۆیلەكانیان دەفرۆشت و لەگەڵ
خۆیان شەربەتی میوە و دانەوێڵە ،خواردنەوە گازیيەكان و دابلۆنی زێڕیان
دەهێنا .بێركلی لە بازرگانی كۆیلە بێزار بوو ،بەاڵم بە درێژایی مانەوەی لەم
بارەیەوە نقەی نەكرد .لەوانەیە نەی دەزانی كە شار چەند گرفتاری ئەو كارەیە.
لە هیچكام لە باسوخواسە ئایینییەكان كە هەندێجار لە نێوان باپتیستەكان،
كویكەرەكان و پڕسبیترەكان ،بەشداری نەدەكرد كە دیارە هەموویان بۆ بیستنی
ئامۆژگاریيەكانی دەهاتن.
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تا ئاستێك سەفەری بێركلی كات بەفیڕۆدان بوو .دوای سێ ساڵ
چاوەڕوانی تێگەیشت كە حكومەت دوای ئەم هەموو ماوەیە بڕیاری داوە
یارمەتی دارای��ی ن��ەدات( .بودجە لەجیاتی تایبەت كراوە بە پێداویستی
بەبڕشتترو بووە خەرجی جیهازی خاتوونی شازادەی گەورە ).بێركلی گەڕایەوە
بەریتانیا و دووبارە بەردەوام لەدەربار ئامادە دەبوو .ئێستا خاتوونی شازادەی
وێڵز بۆتە شاژن و دەیویست دەربارەی سەردەمی كرانەوەی نیشتەجێ بوونی
بێركلی لە ئەمریكا هەمووشتێك بزانێت .لەم ناوەدا بێركلی درێژەی بە
هەڵكوتانە سەر لیبراڵەكان و ڕاڤیار ،یان گوتاری دواندنی ماتماتیك زانێكی
كافری باڵوكردەوە.
((ماتماتیك زانی كافر)) ئەدمۆند هالی بوو ،كە ئەستێرەی كلكداری
بەناوبانگ بە ناویەوە كراوە .هالی كەسایەتیەكی گەورەی زانستی سەردەمی
خۆی بوو .نەك هەر یەكەم كەس بوو كە م��ەداری ئەستێرەی كلكداری
حسێب كرد ،بەڵكو چەندین پسپۆڕیەتی هەبوو كە بەڵگەی بنەماكانی نیوتنی
ساخكردەوە ،تا ئەوجێیەی دەیزانم ،تەنیا تێكەڵەی هالی ئەوە بوو ،كە
ویستی كەشناسی بكاتە زانستێكی شێلگیر ،بەاڵم بەڕوانگەی بێركلی بە
دەربڕینی ئەو بیروباوەڕە تابڵێی هەڵەیەكی گەورەتر كرابوو كە ((تیۆری
كریستیانییەتی تێنەگەیەنراوو ئەو ئایینە بۆخۆی دەستبڕو فێڵبازە)) .ئەوە زۆر
گران لەسەر بێركلی كەوت ،كە تێزە سەرەكیەكەی لەو گوتارە دابوو كە ئایینی
تێنەگەیەنراوتر لە ماتماتیك نییە .بەڕای ئەو ،ماتماتیك و ئایین هەردووكیان
پشتیان بە کۆمەڵە بنەمایەک بەستووە كە بەڕادەیەك لەودیوو تێگەیشتنمانەوە
بوون .لە ڕاستیدا ،بێركلی هەنگاوێك چووە پێشتر .تەریب بە باوەڕ نەبوونی
بە ژمارەكان ،هەوڵیدا ماتماتیك ڕەتبكاتەوە ،چونكە بۆ ئەم كارە سوودی لە
خودی ماتماتیك وەرگرت ،گوایە هەرگیز كێشەی نەبووە.
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سەرەڕای ئەمجۆرە شتە بێمانایانە بە ئاشكرا ،سەلماندنی بێركلی
گرنگێتی فەلسەفی قووڵە .لەڕاستیدا ،فلۆریان كاجوری دیرۆكناسی ماتماتیك
وەك ((درەوشاوەترین ڕووداووی سەدە لە مێژووی ماتماتیكی بەریتانیا))
تاریفی وتارەكەی كردووە .ئەوە كە سەدەی هەژدە شایەتی ماتماتیكی
نیوتنیش بوو ،تەنیا دەكرێت گریمانە بكرێت ،كە كاجوری باوەڕی وایە
بێركلی لە شوێنكەوتنی خۆی سەركەوتوو بووە .بەهرەمەند بوون لە زانیاری
ماتماتیكی پێشكەوتوو بە شارەزایی تەواوو لە ئاستی نیوتن ،وەك یەكێك
لە گەورەترین بلیمەتەكانی ماتماتیكی هەموو قۆناغەكان ،پێگەی خۆی
هەبوو .دانانی خاڵی كۆتایی لەسەر تێكڕای ئەم باسە گەورەیە بێ ئەمالوال
شایستەترین كارەساتی ماتماتیكی سەدە دەبوو.
پەالماری سەرەكی بێركلی بۆ ماتماتیك لەسەر گریمانەی ((لەبڕان
نەهاتوو)) چڕبۆتەوە .بەپێی ماتماتیك ،دەكرێت هێڵێك بە درێژایی كۆتایی
نەهاتوو بۆ پارچەی لەبڕان نەهاتووی گچكە دابەش بكەیت( .ژماردن،
لەسەر هەمان بنەما وەستاوەتەوە ،كە نیوتن و الیبنیتز تازە دۆزیبوویانەوە).
بێركلی سەلماندی كە وێنای هێڵی كۆتایی هاتوو نائاسایی قابیلی دابەشكردن،
لێكدژە .دابەشكردنی هێڵ دەبێت نائاسایی درێژەی هەبێت (تا بریتی بێت
لە پارچەی گچكەی بێ بڕانەوە) ،دەبێ هاوكات لەناكاویش كۆتایی بێت
(چونكە هێڵ تەواو دەبێت) .ناكرێت هەردوو شێوەكەمان بەیەكەوە هەبێت.
بە هەمانشێوە ،بێركلی بەڵگەی هێنایەوە ،ئەگەر هێڵی كۆتایی هاتوو
بریتی بێت لە پارچەی نەبڕاوەی گچكە ،دەبێت ئەم پارچانە لەقۆناغی درێژی
كۆتاییان بێت .لەچ قۆناغێكدا ئەو پارچە تابڵێی گچكانە وەك پارچەگەلێكی
درێژ كۆتاییان دێ؟ هەمان كات پارچەی كۆتایی هاتوو لەتێكڕا دەبن،
هەرچەند ئەو پارچە زۆر گچكەیە ،بۆخۆشی تابڵێی قابیلی دابەشكردنە.
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ئایا تەنیا كاتێك كۆتاییان دێت ،كە تێكڕا هێڵی كۆتایی دروستدەكەن؟ بەاڵم
ئەگەر هێڵەكە كەمێك كوورتر بوو چ دەبێت؟ دەكرێ پرسیاری وا تاسەر
بەردەوام بێت؟.
وەاڵمی بێركلی هەم سادە و هەم لۆژیكیە .هەرگیز دابەش بوونی
نەبڕاوە نییە ،بەمەش بەپێی یاساكانی لۆژیك ،دابەشبوون كۆتایی هاتووە.
بەم مانایە كە دەبێت بە ((ئەتۆمەكان))ی كۆتایی هاتووی درێژی بگەین.
بێركلی دەیزانی ئەم بیرۆكەیە دەگاتە دەرەنجامی نەخوازراو .بۆ نموونە
ڕێبازی ئەندازەیی ئەقلیدس بۆ دابەشكردنی هێڵ بۆ دوو پارچەی یەكسان
متمانەی نامێنێت ،بۆ؟ ئەگەر هێڵ لە ژمارەی نایەكسانی ئەتۆمەكانی درێژی
دابەش نەكراو پێكدێت ،كارێكی وا نەشیاو دەبێت .دیارە ئاشكرا بوو ئەو
ڕەخنانەی بێركلی لە ماتماتیكی گرتووە ڕەتنەكراوەن .بە شێوازی خۆی،
ماتماتیكی ڕەتكردبۆوە .كە بۆخۆی ماتماتیك زانێكی شایستە بوو ،ئارەزووی
هەبوو قبووڵی بكات كە ماتماتیك بە مسۆگەری ((وەاڵم دەداتەوە)) ،بەاڵم
تەنیا خاڵی جێ سەرنجی خۆی سەلماندبوو :ماتماتیك لەسەر کۆمەڵێک
ڕەمز وەستابۆوە كە وەكو ڕەمزی ئایین قابیلی ئاشكراكردن و ڕاڤە نەبوو.
شوێنپێی بێركلی بەسەر ماتماتیك زیاتر لە سەدەیەك بێ وەاڵم مایەوە.
دوای دۆزینەوەی ئەندازەی نائەقلیدسی بوو كە دەركەوت فەزای ماتماتیك
و فەزای واتایی دوو شتی تەواو جیاوازن .دابەشبوونی تاسەر لە فەزای
ماتماتیك تەواو شیاوبوو ،گەرچی شتێكی وا لە واقيعیەتدا ناڕەخسێت.
وەك پێشتر دیتمان ،بێركلی لە دەرب��ارەی جواڵنەوە بوێرانەش
پەالماری زانستیدا .هەم پێشتر لەكاتی خۆی و هەم تەبای فەلسەفە لە
بنچینەدا نازانستیەكەی بوو .تیۆری گرانشی گشتی نیوتنی بریتیە لە وێنای
جووڵەی ڕەهاو شوێنی ڕەها .ڕادەیەك لە شوێن ،هەروەك دەشێت درێژی
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دیاریكراو ،لەسەر بنەمای پێوەری جێگیری ئەندازە وەری بگریت .بە
هەمانشێوە ڕادەیەك لە كات ،هەردووكیان بە تەواوی جێگیر بوون!
بێركلی ب��اوەڕی واب��وو ،كە ناكرێت شتێكی وەك جوواڵنەوەی
ڕەها هەبێت :بەردەوام پێویستە ڕێژەیی بێ و هەمیشە دەبێت گرفتاری
تووخمی سروشتی بێت .جوواڵنەوە شێوازی تێگەیشتنی زانایە لەالیەن
((خوڵقێنەری سروشت)) .بێركلی وێڕای ئەم سەلماندنە چەندینجار خوا بەم
دەستەواژەیە ناو دەنێت .بەیەك زانینی ((خوڵقێنەری سروشت)) لەگەڵ
((یاساكانی سروشت)) ،فەلسەفەی بێركلی بۆ تێگەیشتنی مۆدێرن بەڵگەدارتر
و تێگەیەنراوتر دەكات ،بەاڵم بێركلی بۆ خۆی بەمسۆگەری یەكبوونی ئەو
دوو چەمكە قبووڵ ناكات.
بەمجۆرە ،جواڵنەوە ڕەها نەبوو ،ناكرێت لە دنیای داب��ڕی .بە
هەمانشێوە شوێنی ڕەها ،ئەوە بۆچوونێكی تەواو و دەرهەستەیی بوو كە بە
پێچەوانەی بۆ نموونە وێنای دەرهەستەیی سێوێك ،ناكرێت بەشی زیادەی
تایبەتی بۆ دابنێی .ئەو شوێنە ڕەهایە چەند بەرینە؟ چۆن دەمێنێتەوە؟ چۆن
دەكرێت تێی بگەی؟ شوێنیش ڕێژەیی و بەشێك لە جیهان بوو :شوێنیش
شێوازی تێگەیشتنی جیهان بوو لەالیەن خوڵقێنەری سروشت .زۆربەی
بیرمەندان تا بەرایی سەدەی بیست ،ئاوڕیيان لە ئەندێشەكانی بێركلی
نەدایەوە .تیۆری ڕێژەیی ئەنیشتاین شوێن و جوواڵنی زیاتر وەك بێركلی،
دیارە بەبێ گریمانە نامادیيەكانی ،تێی ڕادەمێنێت.
بێركلی لە ماوەی چەندین سەعات بەرگەگرتنی سستی و جاڕزی
لەباری پاشایەتی لە ئاكامدا بە پۆستێك پاداشتی درای��ەوە .بووە قەشە
كلوین ،قەشە نشین لە باشووری خۆراوای ئیرلەندا .نەریتی كۆڵمەن لە
سەدەی بیست ئەم پێگە گرنگەی قەشەی دامەزراندبوو كە بەتۆپزی ڕووی
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لە كڵێسا وەرگێڕابوو ،چونكە باوەڕی وابوو مێژووی جەژنی پاكیان بە
هەڵە لێكداوەتەوە .جارێكی دیكە كلوین دەبێتەوە ،قەشە كە باوەڕی وابوو
بۆچوونی هەموو جیهان لەسەر كات هەڵەیە.
بێركلی و خێزانەكەی (كە چەند منداڵێكیشی هەبوو) لەڕێی
دەریاوە چوونە دبلن ،پاشان سەفەرێكی دووردرێژ بۆ باشووری خۆراوا
ڕێگای شاخەكانی تاكمایل داونیان گرتەبەرو گەیشتنە شارۆچكە دوورە
دەستەكەی كلوین .بێركلی دوای هەژدە ساڵ ( )1734 - 52لەوێ لە شوێنی
قەشە نیشتەجێ بوو( .ئەو خانووەی تێیدا ژیا ،ساڵى  1870بووە پارووی
سووتان و ڕووخا ،بەاڵم دەڵێن شوێنی قەشەی گەورە و سادەی ئێستا زۆر
هاوشێوەیەتی) .شەش منداڵەكەی گەورە بوون ،ژنەكەی كێلگەی دەبرد
بەڕێوە كە زیاتر لەسەد كەس ئیشیان تێدا دەكرد و خێزان بووە ئەنجومەنی
ژیانی كۆمەاڵیەتی شوێنەكە .بە هەمانشێوە بەهۆی خراپی بەرهەمی پەتاتە،
زستانی سەخت خێری نەبوو.
نابێ لەبیرمان بچێت كە بێركلی پڕۆتستان و ئەندامی چینی
بااڵدەستی ئینگلیزی  -ئیرلەندی بوو .زۆرینەی دانیشتوانی كاسۆلیك لە
كۆت و زۆرجار لە هەژاری تووندا دەژیاو قوربانی دەمارگیری ڕەگەزی
بەریتانیا و ئەو ترسە بوو كە هێرشی ڕێبازی كاسۆلیكی لە ئەوروپاوە
ئیرلەندای دەخستە ڕێگای دزەكردنەوە بۆ بەریتانیا .بێركلی و هاوڕێكەی
سویفت و زۆربەی ئینگلیز  -ئیرلەندیيەكانی دەستە ڕاستی تر ،لە ڕەفتار
لەگەڵ گوندنشینانی ئیرلەندی جاڕزبوون ،كە زۆرجار قاتوقڕی لێدەكەوتەوە.
سویفت لە كتێبەكەیدا ،پێشنیازێكی ئاسایی ،چارەسەری بۆ ئەو گرژیە
خستەڕوو :ئیرلەندا پێویستی بە قاتوقڕی نییە ،چونكە ئیرلەندیيەكان كە
منداڵەكانیان بە ئاسانی دەتوانن خواردنى یەكدی بخۆن ،بەاڵم تەنانەت ئەو
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تانە ناخۆشەش نەیتوانی ڕای گشتی لەبەریتانیا بورووژێنێت( .ڕاڤەیەكی
ماركسیستی بەسەر ڕامانی بێركلی بانگەشە دەكات كە تێكڕای فەلسەفەكەی
ڕەنگدانەوەی ئەو بارودۆخە سیاسیەیە .كاتێك شتێك نابینین ،كەوایە نییە.
هەژاری مەبینە ،تا نەبێت .ئەم شرۆڤەیە ،وەك زۆربەی تری لەمجۆرە،
زۆر جوان و داهێنەرانەیە و دەكرێت بۆچوونەكانی جێی سەرنجی سیاسی،
دەروون شیكاری و فەلسەفی لێ هەڵێنجی و دیارە خێرا بەالڕێدا دەڕوات.
هەوڵی پێداگری بێركلی بۆ زاڵبوون بەسەر فەالكەتی ئیرلەندا ساختەكارانە
لەبەرچاوی ناگرێت .ئەمجۆرە بۆچوونانە زیاتر فرتوفێڵن تا ڕاڤە).
سەرنجی بێركلی بۆ كاروباری كۆمەاڵیەتی هەوڵ و خەباتی تێپەڕاند.
زانیاری و لۆژیكی بابەتیەكەی لە كاروباری ئیرلەندا ناچاری كرد بیر لە
ڕێبازگەلێك بكاتەوە بۆ هەمواركردن و چاكبوونەوەی بارودۆخی فەالكەتباری
نیشتیمانەكەی .ئەمانە بوونە بنەمای كتێبەكەی پرسیاركەر كە لە سالى
 1737باڵوكرایەوە .لەو كاتەدا تێفكرینی ئابووری هێشتا ساوا بوو .سامانی
نیشتیمانی ئادام سمیس كە بەگشتی بە بەرهەمی بنەمای ئابوری كالسیك
دەزانرێت تا  ،1776واتە تاڕادەیەك تا دوای چل ساڵ ،باڵوناكرێتەوە.
سەرەڕای ،هەندێك لە ڕاكانی بێركلی نیشانەی تێگەیشتنی قووڵ و بنیاتنەری
شێوازی كارایی بازرگانی و شێوەی زیادكردنی ڕەونەق و خۆشگوزەرانییە.
دەكرێت لێرەدا بگووترێت ،ڕامانی بێركلی هاوئاڕاستەی ئەم قسەیەی
ماركسە كە ((فەیلەسوفەكان بە شێوازی جیاجیا جیهانیان شرۆڤە كردووە،
مەبەست گۆڕینییەتی)) .دیارە بێركلی بە دڵنیایی پێشڕەوی ماركسیزم نەبوو،
هەروەك بینیمان ،پاڵنەری سەرەكی فەلسەفەكەی لەپێناو ڕاڤەی جیهان بوو.
پرسیاركەر شەش سەد ((پرسیار))ە كە هەریەكەیان تایبەتمەندیەتی
كاریگەر و لێكدانەوەیان هەیە .بێركلی لەیەكەم ئەو كەسانە بوو ،كە
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دۆزینەوەی زێڕ چ لە پێوەری نیشتیمانی و چ كەسی بەڕاستی پێوەری سامان
نییە .بەهای ڕاستەقینەی زێڕ لەسوود وەرگرتنی دایە كە دەكرێت ببیە
خاوەنی .پرسیاركەر بە نەزانم كاری ئاوا دەپرسێت(( :زێڕ یان زیو مەگەر
جگە لەوە بەهایەكیان هەیە كە خەڵك بۆ كار یان پیشەسازی هاندەدەن؟))
سامانی واڵت لەو كارو كۆششە دایە كە دەیكات ،لە هاواڵتیانی پیشەوەری
دایە .بێركلی بە ڕەوانی دەپرسێت(( :هەرگیز بووە ،هەیە ،یان دەبێ،
میللەتێكی كۆشاو فێرخواز كە هەژار ،یان میللەتی بێكارو بەتاڵە دەوڵەمەند
بێت؟)) .لە ڕوانگەی بێركلی ،كێشەكانی ئیرلەندا تا ئاستێكی زۆر سەرچاوە
لە بێكاری و دواكەوتوویی دانیشتوانی دەگرێت گەرچی لەو باوەڕەدا بوو
بتوانرێت كێشەكە بەكەمتەرخەمی خۆیان لەقەڵەم بدرێت .ئیرلەندا لەدەردە
سەری دابوو ،چونكە بەشی زۆری زەویيەكانی مڵكی ئەو كەسانە بوون
كە لە بەریتانیا دەژیان و مڵكەكانی خۆیان بە تاكە سەرچاوەی داهات
دەزانی .ئاوڕنەدانەوە لەو مڵكانە خەڵكی هەژارو بێ دەرەتان كرد .لە
ئەنجامدا ،واڵت گیرۆدەی هەناردەی گۆترەیی تێچوونی هاوردەی بەسوود
بوو كە دەیتوانی ڕەوتی بازرگانی بەهێز بكات .دڵ نەرمی مەسیحیەت و
مەیلی تایبەتی ،بێركلی بەرەو ئەنجامگیریەكی بنەمایی برد .خۆشگوزەرانی
نەدارترەكان دەبێت ئامانجی هەموو سیاسەتێكی ئابووری بێت .دەپرسێت:
((ئایا دەكرێت خەڵكانێك ناوبنێی هەژار كە خواردن ،جلوبەرگ و شوێنی
نیشتەجێ بوونیان هەیە؟)) .دەكرێت هەژاری و برسێتی ،نەهامەتی ئیرلەندا،
لەبەین ببەی.
هەروەها بێركلی لەسەر گرنگیەتی بانكداری لە بەدیهێنانی ڕەونەقی
بازرگاری وەستابۆوە .بانكداری ((گەورەترین پاڵنەر بوو بۆ بازرگانی))،
دەكرێت بە حیسابی بانكی ((شمەك بە ئاسانی بگوازیەوە و بەباشی
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بیپارێزی ،واتە بە نوسینی ناوی كەسێك لە دەفتەری بانكی لە ڕواڵەتی
كەسێكی تردا)) .بانكەكانی ناوەندی پێشتر بە سەركەوتوویی لە ئەمستردام،
لەندەن ،هامبۆرگ دام��ەزراب��وون .گەرچی ئەم ئەندێشەیە لە فەرەنسا
كاریگەری نەبوو كە یەكەم بانكی نیشتیمانی لەوێ مایە پووچ بووە و
كارەساتی دارایی تەنانەت گەورەتر لە میزڵدانی دەریای باشوور (كە لە
هەمان ساڵدا ڕوویدابوو) .لەالیەكی تر ،بانكی بەریتانیا لە پارێزرانی لە
شوێنەواری میزڵدانی دەریای باشوور وەك پێویست نەرمی نواند بوو.
بێركلی داكۆكی لە دامەزراندنی بانكێكی نیشتیمانی دەكرد ،لە ئیرلەندا.
فەلسەفەی ئابوری و دارای��ی بێركلی سەرنجێكی زۆری ڕاكێشا.
پرسیاركەر لە تەمەنیدا دە جار چاپ بوو ،بە دڵنیاییەوە تا ڕادەیەك هەندێك
لە ڕاكانی كاری لە ئادام سمیس كرد ،بەاڵم جەختكردنەوەی بێركلی لە
ئیرلەنداو بارودۆخی تایبەتی مانای وابوو ،كە ڕاكانی ئەو دەسەاڵتە بەرباڵوەی
زۆربەی تیۆرە ئابووریەكانی زۆر پشت بەستوو بە واقعیەت بەدەستەوە نادا.
سەرەڕای ،ڕاكانی دوورنواڕ بوو .لە ساڵە ترسناكەكانی جەنگی جیهانی
دووەم كە ئیرلەندا بێالیەنی گۆشەگیرو نەدار بوو ،تەنانەت هەوڵ بێهودە
بوو تا بە بەكاربردنی هەندێك لە ئەندێشەكانی ئابوری ببووژێنێتەوە.
بێركلی لە كۆتایی تەمەنی هۆگری هونەر بوو .بەرهەمێكی ڤان
دایكیش لەناو تابلۆ شێوەكارەكانی شوێنی قەشە بوو مامۆستایەكی ئاواز و
مامۆستایەكی میوزیكیش بوونە ئەندامی خێزانەكەی .بەزەین دەگا قەشە
جێگەی مرۆڤێكی زۆرو جۆراوجۆری دەكردەوە .نیشتمان پەروەرێكی ناوخۆیی
پەنای بۆ هێناو نەڕۆیشتەوە؛ دوو قەشە لەوێ نیشتەجێ بوون ،گوایە چەند
((بە تەمەنێك))یش لەنێوان دابوون بؤ چاوپۆشی لە خزمەتكارەكان .شەش
منداڵ ،چەند سەگێكی ڕەگەز نزم و كەم گوێڕایەڵ ،بەرخێكی دەستەمۆو
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قەلە ڕەشيك .جارێك كە خێزانەكە لە كاتی پشوودا چوبووە كیالرنی،
مانەوەی قەشە پێویستی بە چواردە تەختەخەو بوو (بەبێ حسێب كردنی
توانای پێویست بۆ خزمەتكار و مەیتەرەكان).
لەم ناوەدا ،بێركلی بۆخۆی وردە وردە سست دەبوو .تەمەنی پەنجاو
ئەوەندە ساڵەیە و بە ئاشكرا پیری دەنواند .بە گوتەی زۆربەی سەرچاوەكان،
ژیانێكی بێدەنگی هەبوو ،وەرزشی نەدەكرد ،قەڵەوى و كێشەی تەنگەنەفەسی
و گوشاری خوێنی هەبوو تووشی لەرزی تووڕە بوون دەهات ،كەمێك باریشی
تێكچوو .هەندێك دەڵێن ئەم نائاساییە لەڕادەی سرووشت دەرچوبوو ،خەڵك
بەئاساییان دەزانی و كۆمەڵێك لەو باوەڕەدان هەڵسوكەوتی بۆ ئەندام بوونی
لەدامەزراوەی ئایینی ئەو سەردەمە ئاسایی بووە .ساڵی  1744بێركلی پەیامێكی
باڵوكردەوە بەناوی شاعیرەكانی یەمانی ،ریزبەندی هزرەكان و توێژینەوە
فەلسەفیيەكانی دەربارەی دەسكەوتی گیراوەی هەرگیزران .قەناعەتی كردبوو
كە گیراوەی هەرگیزران دەرمانی هەموو نەخۆشیەكە .ئەم دەرمانە پەرجوو ئاسا
شتێكی گوماناوی یان ئاڵۆز نەبوو كتومت ئەوەبوو ،كە لە ناوەكەی دیاربوو.
ئاوو هەرگیزران ،بۆ درووستكردنی وێنای جیاجیا هەبوو ،بەاڵم هەموویان بە
شتێك كۆتاییان دەهات .هەندێك باوەڕیيان بە كواڵندنی هەرگیزران بوو لە
ئاودا .هەندێكی دی ئامۆژگاری كوتانیان دەكرد ،پاشان گیراوەكەت چەند ڕۆژێك
دادەنا بمێنێتەوە ،ئینجا دەتخوارد  -بەپێی یاساو شێوازی باو تڵپەكەیان فڕێ
دەدا ،مەگەر بتویستبايە ،ددانەكانت ڕەش بن.
پەیامەكەی بێركلی دەربارەی گیراوەی هەرگیزران یەكسەر لە سەرتاسەری
بەریتانیا بووە پڕفرۆش ،خەڵك بە درێژایی ڕۆژ لە قاوەخانەكانی لەندەن،
گیراوەی هەرگیزرانیان دەخ��واردەوە .بەپێی سوپاس نامەكانی بێركلی وەری
گرتبوون ،ئەم داوەری پەرجوو ئاسایيە ،ئینتەال ،قەبزی ،دەردەشا ،هەوكردنی
36

ئاشنابوون بە بێركلی

مێشك ،ئاو هێنانەوەی ئەندام شیفای هەموو ئەمانە بوو.
لەم كاتەدا ،بێركلی درێژەی بە ژیانی قەشەیەتی ئیرلەندی گوندنشینی دا.
بۆ كەمكردنەوەی هەژاری ناوخۆ جلوبەرگێكی كردەبەر كە قوماشی دەستچنی
هاوسەرانی خاوەن بەرازەکانی خۆجێیی و پەتاتە چێنەکان بوو .تاریفی سەرو
سەكووتی باسی ((جلوبەرگی خراپ و كاڵوی ریشووەداری خراپتر)) دەكرا.
شەوانە لەگەڵ هاوڕێكانی بوو ((جنێویان بە هۆڵەندیيەكان دەدا و ساردنی
شایان دەپەرست)) .دەچووە الی كۆرتلیۆس ماگرات ،پیاوە لەندەهۆرەكەی
شوێنەكە كە لە پازدە ساڵیدا بااڵی دوو مەترو نیو بوو .پاشان بێركلی ڕۆژێك
بەم دەرەنجامە گەیشت كە بەسە .شڕوشیتاڵی خۆی كۆكردەوە و لەگەڵ ژن و
منداڵەكانی بەرەو ئۆكسفۆرد كەوتەڕێ.
لەساڵی 1754دا ،نزیكەی حەفتا ساڵ بوو .باری لەشی ئەوەندە خراپ
بوو كە دەبێت بە دەستەبەرە لەسەر واڵخ بیبەستنەوە .لە ئۆكسفۆرد لە
هالی واڵ ستریت نیشتەجێبوو تا جۆرجی كوڕی لە كویست چێرچ بخوێنێت.
بێركلی باوكێكی مەداركەر بوو ،كوڕەكەی زۆر دەستباڵو بوو .ڕۆژێك جۆرج
كهتر بۆ هالی واڵ ستریت هات تا وەسڵەكانی پیشانی باوكی بدات و وتی:
((شەرمەزارم قوربان كە بڵێم لە شەش مانگدا شەش سەد پاوەندم خەرج
كردووە)) .بێركلی وەاڵمی دایەوە(( :دڵنیام بە بەالش نەبووە ،كوڕم)) .پاشان
وەسڵەكانی قبووڵكرد ،چاودێری كرد ،كە بدرێت و بەبێ یەك پرسیار هەڵیدانە
ناو ئاگرەوە( .تەنانەت ئەو بڕە لەو ڕۆژەدا دەبێت خەرجێكی زۆر بووبێ ،دەكرا
چەند ئەسپێكی پێشبڕكێی پێ بكڕیت).
بێركلی پێنج مانگ دوای هاتنی بۆ ئۆكسفۆرد ،لە شەوێكی زستاندا،
لەسەر قەنەفە پاڵكەوتبوو ،كچەكەی ئامۆژگاری بۆ دەخوێندەوە .كە تەواو بوو،
لەشی هەم سارد و دەست و القیشی ڕەق بوو .ئەسقوفی خۆشەویست مردبوو.
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سەرەنجام كتێبخانەی نوێی (كۆلێژی ترینیتی) دبلنیان بە ناویەوە كرد،
ڕێزگرتنێكی شایستە بوو .بێركلی بەم شێوەیە سەردەمی خۆی بیردێنێتەوە:
((لە سەرماو گۆشەگیری كتێبخانە ،ئاگر بوو نەك شتێكی دیكە كە لە بەاڵی
بەفر دەی پاراستم ،بەفرێك كە بەردەوام بە پەنجەرەكان دەكەوت تا ڕێگا
بۆناخی ئەو تەالرە زەبوونە بدۆزێتەوە)) .ڕەنگە ناوەندێكی وا پێویست بوو
تا فەلسەفەیەك ئیلهام ببەخشێت ،كە بانگەشەی دەكرد جیهانی ماددی تا
لەبەرچاوی نەگری ،نییە.
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لە نوسینەكانی بێركلی
هەر كەسێك لە بابەتی لۆژیكی مرۆڤایەتی دەكۆڵێتەوە ئاشكرایە
كە ئەمانە یان ئەو شێوازانەن بەسەر هەستدا ڕوودەدەن ،یان بە ڕێگای
سۆزی كاردانەوەكانی زەین دەزانرێن ،یان لە ئاكامدا ئەو شێوانەن كە بە
هاوكاری یادەوەری و مێشك و خەیاڵ لە پێكهاتە یان دابەشكردن ،یان تەنیا
پیشاندانەوەی ئەو زانراوانەی بەرایی دەڕەخسێنن كە پێشتر باسكران.
بەاڵم جگە لە جۆرەكانی بێسنووری وێنا یان مەسەلە لۆژیكیيەكان،
شتێكیش هەیە كە دەیان ناسێت ،یان تێیان دەگات و پڕۆسەی جیاجیای
وەك ویستن ،وێناكردن و بەبیرهێنانەوەیان ئەنجام دەدات .ئەم بوونی
تێگەیەنراوی كارا شتێكە كە ناوی دەنێم زەین ،رۆح ،گیان ،یان خود.
مەبەست لەم وشانە ئاماژەكردن نییە بە بیرۆكەیەك یان ئەندێشەیەكم،
بەڵكو بە شتێكی تەواو جیایە لێیان كە ئەندێشەكانی تێدان یان ((جیاوازی
ناكات)) ،بەهۆیەوە تێگەیەنراو دەبن ،چونكە بوونی ڕوانگەیەك بریتیە لە
تێگەیشتنی.
 كتێبێك دەرب��ارەی بنەماكانی لۆژیكی مرۆڤایەتی ،بەشی ،1بەندەكانی ( 1و .)2
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ئەو مێزەی كە لەسەری دەنوسین دەڵێین هەیە ،واتە دەیبینین و
هەستی پێدەكەین ،ئەگەر لە دەرەوەی ژوورەك��ەم بووم و دەموت مێز
هەیە ،مەبەستم ئەوە بوو كە ئەگەر لەژوورەكەم بووم لەوانەبوو تێی بگەم
یان زەینی ئەوی دی بەكردەوە تێی دەگات .لێرە بۆنێك هەبوو واتا بۆنێك
دێت ،دەنگێك بوو واتا دەبیسترێ ،ڕەنگ و شێوە بە دیتن و دەست
لێدان تێگەیەنراو دەبێت ،واتە هەر ئەوەی كە دەتوانم بەم كاریگەریانە
و هاوشێوەكانی تێی بگەم و تێ بگەم .بەمەش هەرچی دەربارەی بوونی
ڕەهاو چاوەڕوان نەكراو دەوترێت ،بێئەوەی كە پێشتر تێگەیەنراو بێت،
هەرگیز قابیلی ناساندن نییە .بوون لە تێگەیشتنە و ئەگینا بوونی شتێك
بەبێ زەین ،یابیركردنەوە لە شتانێك شیاو نییە ،كە تێیگەیشتووە.
 كتێبێك دەرب��ارەی بنەماكانی لۆژیكی مرۆڤایەتی ،بەشی ،1بەندەكانی ( 1و .)2
بیرهێنانەوە یان هاوپەیوەستی راو بۆچوون پێویستی پەیوەندی هۆو
هۆكار نییە ،بەڵكو تەنیا ئاماژە یان نیشانەیەكە بەو شتەی مایەی ئاماژە یان
مەدلولە .ئاگرێك كە من دەیبینم هۆی نەخۆشیەك نییە كە بەدەست لێدانی
بۆم دەبێتە پێشهات ،بەڵكو ئاماژەیەكە كە پێشتر لەو ئاگادارم دەكاتەوە...
هۆ هاوپەیوەستی مانایەك ،واتە پێكهاتەی دەستكرد و ڕێكوپێكیان هەيە كە
پیتەكان دەكاتە وشە .بۆ ئەوەی چەند ئەندێشە و بۆچوونی بەرایی ئاماژەیان
بە ژمارەیەكی زۆری بەرهەم و هۆكار و ڕەفتار دابێت ،دەبێت بە شێوازی
جیاواز موتووربە بن..
بەمجۆرە ،بەڵگەنەویستە ئەم بۆچوونە بەدوای یەكدا ئاراستە و
قابیلی دەربڕین نییە ،كە ئەو شتانەی هاوكات ڕووبدەن یان هاوكردەیی
بكەن و هۆی سەرهەڵدان و ڕوودانی هۆكارگەلێك بن .دەبێت شرۆڤەیان
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بكەین و هەوڵبدەین تا زمانی خوڵقێنەری سروشت (ئەگەر ڕێگەپێدراو
بم وای ناوبنێم) بدۆزینەوە كە دیارە كاری فەیلەسوفی سروشتزانە ،نەك
بمانەوێت كاروباری جیهان بە هۆكاری ناسوتی ڕوون بكەینەوە و تیۆرێكی
وا مایەی نەخافڵی زەینەكانە لەو بنەما كارایە ،لەو زەینە بەرزەترو ئاوەز،
كە لەژێر ئیرادەیدا دەژین ،دەجووڵێین و هەین.
 كتێبێك دەرب��ارەی بنەماكانی لۆژیكی مرۆڤایەتی ،بەشی ،1بەندەكانی ( 56و )66
هەندێك حەقیهەرگیز وا نزیك و بەڵگەنەویستن بۆ زەین كە دەبێت
بۆ بینینیان تەنیا چاو بكەیەوە .ئەو حەقیهەرگیزە گرنگەش لەو جۆرانەیە،
كە ئەم نەخشە گەورەیە ،ئەم پانوپۆڕیەی زەوی ،لە قسەیەكدا هەموو ئەو
شتانەی كە لێكولەباری ئەم جیهانە پێكدەهێنن ،بەبێ زەینێك نین و پایەو
مایەیان نییە كە تێیان بگات یان بیانناسێت ،تا ئەو كاتەی كە بە كردەوە
تێیان نەگەیشتووم یان لە زەینی مندا یان زەینی ئەفرێندراوی تردا نین،
سەرەنجام یان هەرگیز نین ،یان لە زەین و ڕۆحی نەمری ئەوی دیكەدان:
كارێكی تێنەگەیەنراوە و بە تەواوی دەرهەستەیی بێمانا دەكات كە وەك
بوونێكی سەربەخۆ لە زەین پێیان ڕازیبین.
 كتێبێك دەربارەی بنەماكانی لۆژیكی مرۆڤایەتی ،بەشی  ،1بەندی 6تاریفی جێمز بازۆل لە ڕوانگەی دكتۆر جۆنسۆن دەربارەی شوێنكەوتنی
بەناوبانگی بێركلی ،كە بێگومان هەمان هێندە لە زەینی ئەوانیش ((نزیك
و بەڵگەنەویست)) بووە.
كە لە کڵێسا هاتینەدەر ،ماوەیەك ڕاوەستاین و دەربارەی شێرو ڕێوی
هێنانەوەی داهێنەرانەی بێركلی قەشە بۆ سەلماندنی نائامادەیی ماددە ،دوایین
كە هەموو شتێكی دنیا بە تەنیا بۆچوونێكە .وتم هەرچەند هەردووكمان لەو
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باوەڕەداین قسەكەی فڕی بەسەر راستیەوە نییە ،رەتكردنەوەی نەشیاوە.
هەرگیز تامەزرۆیی و توانای دكتۆر جۆنسۆن لەبیر ناكەم لەو وەاڵمەی كە
دایەوە .تووند قاچی بەو بەردەدا كێشا ،كە لەوێ بوو هەڵیداو وتی(( :بەم
شێوەیە ڕەتیدەكەمەوە)).
 جەیمز بازۆڵ ،ژیانی جۆنسۆن.رەخنەیەكی ئاشكراتری هاوسەردەمێكی بێركلی ،كە زیاتر لە ڕەوتی
وەرچەرخانی بیری مرۆڤایەتی دەگەیشت.
بێركلی بە لەبەرچاو نەگرتنی جیهانی ماددی ،كە پێیوابوو دەبێ
تەواو و كامڵ و تەنانەت بە زاڵێتی بیپارێزێت ،هیوادار بوو بەم جیاكردنەوە
حەتمیە ،جیهانی رۆحانی بپارێزێت ،بەاڵم حەیف! تێزێك دەرب��ارەی
بنەماكانی ناسینی مرۆڤایەتی بێ بەڵگەو هۆ ،بناغەی ئەم جیاكردنەوەی
تێكدا و هەمووی نوقمی الفاوی دنیاگیر كرد.
تۆماس رید ،توێژینەوەیەك لە زەینی مرۆڤایەتی
رەخنەی مۆدێرنی بێرتراند راسڵ لە بێركلی ،بە ئاماژە بە سێ
گفتوگۆی نێوان هیالس و فیلۆنۆس:
فیلۆنۆس دەڵێ(( :هەرچی بێهۆ تێگەیەنراو دەبێ ئەندێشەیە ،ئایا
دەكرێ ئەندێشەیەك لەدەرەوەی زەین هەبێ؟)) لێرەدا باسێكی دوورودرێژ
دەربارەی وشەی ((ئەندێشە)) دەگرێتەبەر .ئەگەر قبووڵمان بێت كە فكرو
تێگەیشتن لە پەیوەندی نێوان بكەری بەرناس و مایەی ناساندن پێكدێت،
دەكرێت زەین لەگەڵ بكەری بەرناس بەیەك بزانرێت و باوەڕی وابوو كە
هیچ ((لە)) زەیندا نییە و تەنیا بابەتی ناساندن لە بەرامبەریدان.
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بێرتراند راسڵ ،مێژووی فەلسەفەی خۆراوا
جۆن ویلەر ،فیزیك زانی هاوچەرخی ئەمریكی و داهێنەری وشەی
(بیری رەش).
هیچ دیاردەیەك تا دیاردەیەك بینرا نەبێت ،دیاردەی واقيعی نییە
جەختكردنەوەیە لە خودی خۆی.
دەقی پێشنیازكراو بۆ خوێندنەوەی زیاتر
George Berkeley, Three Dialogues Between Hellas and Philonous,
ed. By Robert M. Adams (Hackett, 1979).
بێركلی ڕاكانی بە شێوازی هەڤپەیڤینی ئەفالتونی دەخاتەڕوو ،كە تێگەیەنراوتریان
دەكات ،بەاڵم ڕەنگە بۆ سەلیقە مۆدێرنەكان كەمێك ساختە بەزەین بگات.
George Berkeley, A Treatise Concerning the Principles of Human
Knowledge, ed. Kenneth Winkler (Hackett, 1982).
خوێندنەوەی زەحمەتە ،بەاڵم بۆ ئەوانەی كە سەربەخۆن دەیانەوێت بە
تێگەیشتنی قووڵتری تایبەت بگەن ،زەحمەتە.
David Berman, George Berkeley; Idealism and the Man (Oxford
University Press, 1966).
نزیكترین دەق لە ژیان نامەیەكی مۆدێرنی بێركلی.
David B. Houseman and Alan Houseman, Descartes Legacy: Minds
and Meaning in Early Modern Philosophy (University of Toronto Press ,
1977).
رامانی بێركلی لە مەیدانی شۆڕشی فەلسەفی مۆدرێرن شرۆڤە دەكات.
Douglas M. Joseph, Berkeley›s Philosophy of Mathematics
(University of Chicago Press, 1993).
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بۆ ئەوانەی دەیانەوێت لەم باسە سەرنجڕاكێشەدا زیاتر ئاشنای ڕای شەڕانگێزی
بێركلی بن.
A. A. Luce, The Life of George Berkeley (Nelson, 1949).
هەروەها ژیان نامەكەی پێوەرە ،گەرچی نایابە و لەكاتی باڵوبوونەوەی بەدواوە،
زانیاری زیاتر دەربارەی بێركلی بەدەست هاتووە.
سەرچاوە :اشنایی با بركلی  -پل استرالرن  -ترجمەی كاڤم فیروزمند  -چاپ
اول  -نشر مركز.
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رەخنە و هەڵسەنگاندنی پێگەی هۆكارێتی
دەروون لە فەلسەفەی جۆرج بێركلیدا
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 .1پێشەكی
باسی هۆكارێتی ،گرنگترین بەشێكە كە لە بارەی سەرهەڵدانی
فەلسەفەوە ،زەینی بیرمەندانی بەخۆیەوە سەرقاڵ كردووە «بە گوێرەی
ئەو تێڕوانینەی كە فەیلەسوف بۆ هۆكارێتی هەیەتی ،بۆچوونی دەربارەی
مەسەلە گرنگەكانی وەك خواناسی ،مرۆڤ ناسی ،جیهان ناسی  -فۆرمەلە
دەبێت و بە دەربڕینێكی دیكە ،لە روانگەی فەیلەسوفەوە باسی هۆكارێتی
پێگەی یەكالكەرەوەی دەرب��ارەی ئەم مەسەالنە هەیە .بەاڵم لەڕووی
هەڵبژاردنی مەسەلەی هۆكارێتی لە فەلسەفەی بێركلی ،كە بێركلی گرنگترین
كێشەكانی فەلسەفە بە سەرچاوەی وێناكردن و هەروەها شێوازی كاریگەری
و كارتێكردنی دوو جەوهەری لێكدژ ،واتە دەروون و لەش لەسەر یەك
دەزانێت .لە زۆر جێی جیاوازی بەرهەمەكانیدا ،جەخت لەو كارە دەكاتەوە
و هەموو هەوڵی خۆی و تەنانەت رەتكردنەوەی جەوهەری جەستەیی
لەڕووی چارەسەركردنی كێشەیەك بەكاردێنێت ،كە لە ئێستادا ،دیكارت
و الیەنگرانی لەمەڕ باسی هۆكارێتی هاتبووە دی ،كە بۆخۆی گرنگی ئەم
باسە دەگەیەنێت لە فەلسەفەكەیدا .چارەسەری بێركلی بۆ چارەسەری ئەم
كێشانە ،رەتكردنەوەی ماددە و ناساندنی دەروونە وەك هۆی واقیعی كە
ئەم بابەتە لە فەلسەفەدا ،گوایا قسەیەكی تازەیە و زیاتر جێی لێكۆڵینەوەیە
و رەنگە ئەم وتارە بتوانێت تا ڕادەیەك ئەم كەموكوڕیە نەهێڵێت.
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ئەمانەی خوارەوە ،ئەو پرسیارە بنچینەییانەن كە ئەم وتارە وەاڵمیان
دەداتەوە:
 .1بێركلی بەپێی چ جۆرە سەلماندنێك ،بەو ئەنجامە گەیشت كە
تەنیا دەروون دەتوانێت هۆ بێت؟
.2چاالكی هۆكارێتی كە بێركلی بۆ دەروونی خۆی ،دەروونی ئەویترو
خودی خوا دەیسەلمێنێت چ جۆرە چاالكیەكە و هەریەك لەم چاالكییانە
چۆنچۆنی دەسەلمێنرێن؟
.3تا چەند سەلماندنەكانی بێركلی لە سەلماندنی چاالكی هۆكارێتی
دەروون ،سەركەوتوو بووە و ئەگەر نەبووە چ رەخنەیەكی لێگیراوە؟
 .2كێشەكانی سەرچاوەگرتوو لە فەلسەفەی دیكارت ،لە ئێستادا
دیكارت لە باسی هۆكارێتیدا ،روانگەی نوێی هێنایە دی كە پاشان
فەیلەسوفەكان زیاتر كاریگەرییان لێوەرگرت .لە بەراییدا ئەم گۆڕانكاریە
سەرچاوە لە جیاوازیەك دەگرێت كە دیكارت لەنێوان دەروون و جەستە
ئەنجامی دەدا و ئەوی دی ،لەم بیروباوەڕە كە جگە لە درێژبوونەوەی پەتی
ماددە بە شتێكی دیكە نازانێت و گۆڕانكاری سێیەمیش سەرچاوەی لە ڕاڤە
كردنی میكانیكی دنیای جەستەییەكەی گرتبوو.
 .1.2جیاوازی نێوان دەروون و لەش (دەوالیزم)
تاپێش دیكارت ،فەیلەسوفەكان زیاتر بۆچوونی ئەرستۆییان لە
پەیوەندی نێوان دەروون و جەستە ،بەكار دەبرد و دەروونییان بە فۆرمی
جەستە دەزانی»بەمەش باسی مەسەلەی كاریگەری دەروون و جەستەیان
لەسەریەك نەكردبوو .بەاڵم دیكارت لەالیەك كتێبی رامان لە فەلسەفەی
بەرایی پاشئەوەی كە شكی میتۆدی خۆی لە هەموو شتێكدا دەسەپاند،
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بە پەنابردنە بەر ئەو گومانە ،لە سەلماندنی جەوهەری دەروونی (خۆی)
كۆڵیەوە و ماهیەتی ئەم جەوهەرەی بە بیركردنەوە و هزر زانی و لەالكەی
دی ،لە رامانی پێنجەم ،لە سەلماندنی جیهانی دەرەوەی (جەستەكانی)
كۆڵیەوە و ماهیەتەكەی بە رەهەند و خۆڕاكێشان زانی» ،پاشان لە ڕامانی
شەشەم ،جیاوازی نێوان ئەو دوو جەوهەرەی دەستنیشان كرد و بە دوو
جەوهەری تەواوو لێكجیای زانین.
بۆچوونی دیكارت لەمەڕ جیاوازی نێوان جەستە و دەروون ،خۆی
لەخۆیدا زەینی خوێنەرانی فەلسەفەكەی رووبەڕووی ئەم پرسیارە كردەوە
كە ئەگەر دەروون و جەستە دوو جەوهەری لێكجیان ،چۆن هەردووكیان
دەتوانن لە تێگەیشتنی هەستەكی و ئیرادە پێكەوە رەفتار بكەن و وەكیەك
كاریگەرییان لەسەریەك هەبێت و بە دیوێكی دیكەدا ،كە لەگەڵ باسەكەماندا
گونجاوە ،هۆكارێتی دەروون و جەستە چۆنە؟
بەپێی بیردۆزەی خودی دیكارت ،ئەم مامەڵەیە لە لیمفێكی گچكەدا
ئەنجام دەدرێت ،كە دەكەوێتە ناوەڕاستی مێشكەوە(( :بە دیهەرگیزی زیاتر،
پێدەچێت گوایە بە ئاشكرا سەلماندومە ئەم بەشەی جەستە كە دەروون
ئەركەكانی خۆی بە شێوەیكی بێهۆ تێدا دەسەپێنێت ،هەرگیز دڵ تێكڕای
مێشك نییە ،بەڵكو تەنیا ناوەییترین بەشیەتی «واتا لیمفی تایبەتی زۆر گچكە
كە كەوتۆتە ناوەڕاستی مێشكەوە و لەسەرووی رەوتێكەوەیە كە بە هۆیەوە،
رۆحی ئاژەڵی كلۆركردنی بەرایی مێشك پەیوەندی بەكلۆركردنی دواتریەوە
هەیە ،وا هەڵپەسێراوە كە بەكەمترین جوڵەی ناوی دەجوڵێنرێت ،رەوتی
ئەم رۆحی ئاژەڵە تا ئاستێكی زۆر دەگۆڕێت .بە پێچەوانەوە ،گچكەترین
گۆڕانكاری كە لە ڕەوتی رۆحی ئاژەڵدا دەكرێت ،رەنگە لە گۆڕینی جووڵەی
ئەم لیمفە زۆر كاریگەر بێت ،6( )).ل .)156 :بەاڵم ئەم وەاڵمە قەناعەتپێكەر
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بەزەین ناگات و هەروەك كێشەكە وەكخۆی دەمێنێتەوە» هەرچۆنێك بێت،
دەبێت دەروون و جەستە لە خاڵێكدا پێك بگەن ،چونكە لە مرۆڤدا دەروون
كاریگەری بەسەر جەستەوە هەیە و جەستەش بەسەر دەروون .گاسندی لە
كتێبی رەخنەكان و وەاڵمەكاندا بەم چەشنە باسی ئەم رەخنەیە دەكات:
((ئەگەر لەڕاستیدا ئەم بەشە شتێكی فیزیكی بێت ،بە هەمانشیوە وەكخۆی
ماوەتەوە ،چونكە خاڵێكی وا درێژەی كێشاوە و حەتمەن بەشەكانی ماون،
بەاڵم ئەگەر ئەم بەشە خاڵێكی ماتماتیكی بێت ،دەزانی كە خاڵێكی لەم
چەشنە تەنیا لەخەیاڵدا هەیە)) ( ،5ل .)424 :بەمشێوەیە ،كێشەی كاریگەری
بەرامبەری دەروون و جەستە ،كە بەشی سەرەكی باسی هۆكارێتی لەئێستادا،
لە دیكارتەوە تا هیوم پێكدێنێت ،پێدەخاتە مەیدانی فەلسەفەوە و زەینی
تەواوی فەلسەفەی داهاتووی دیكارت بەخۆیەوە خەریك دەكات .هەموویان
فەلسەفەكەیان لەڕووی چارەسەركردنی ئەم كێشەیە بەرنامەڕێژ دەكەن.
 .2.2ماهیەتی جەستەكان
وێڕای كێشەی پەیوەندی هۆكارێتی دەروون و جەستە ،كە بەهۆی
دەوالیزمی دیكارت هاتۆتە دی ،كێشەیەكی بنچینەی تریش لە فەلسەفەدا
هاتەئاراوە كە رەگوڕیشەی بۆ هزری بێركلی دەگەڕێتەوە .دیكارت مادە
بە جگە لە درێژبوونەوەی پەتی نازانێ و بیروباوەڕێكی وا ئەم پرسیارە
لە فەلسەفەدا دەخاتەڕوو چۆن شتێك كە درێژبوونەوەی پەتیە دەتوانێت
لە جەوهەری ماددی دیكەدا كاربكات .بەمەش «كێشەی دانانی هێزی
هۆكارێتی لە جەستەشدا كێشەیەكی شكست نەهێنەری تر بوو كە دیكارت
هێنایەدی» ( ،12ل.)37 :
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 .3.3راڤەی میكانیكی جیهان
دیكارت جیهانی سروشت و ماددەی سەر بە یاسا میكانییەكان
ناساندو هۆی بكەری بەناوی هۆی میكانیكی راڤە كرد .هۆكارێتی بۆ جووڵەی
شوێن تەرخانكراو ،ئەم تیۆرە جگە لەبەرچاو نەگرتنی هۆكانی كۆتایی یان
بە قەولی خۆی ،ئامانجی خوا ،لەخۆ ناگرێت .بەدەستەواژەیەكی دی،
جیهانێكی بێ ئامانج و هۆكانی كۆتاییش شایانی تێگەیشتنە و شوێنكەوتەی
هۆی كۆتایی بێ فایدەیە كە دیكارت دەی ناسێنێت .دیكارت لە بابەتی
جیاجیادا ،سوورە لەسەر ئەم بیرو باوەڕەی خۆی .لە ڕاستیدا ،دیكارت
لۆژیك و تێگەیشتنی كۆتایی رەتدەكاتەوە نەك كۆتایی بوونی شمەكەكان
رەت بكاتەوە.
«چونكە یەك :دوای ئەوی دیكە زانیم سروشتی من تابڵێی الواز
و داخ��راوە و بە پێچەوانەوە ،خودی خوای گەورە ،هەموو الیەكی لێ
ناگیرێت و كۆتایی نەهاتووە ،دەكرێت بە ئاسانی بزانین خوا توانای بەسەر
شمەكی نەبڕاوەدا هەیە كە هۆكارەكانی لە سەرووی دەست پێگەیشتنی
لۆژیكیمەوەیە و تەنیا هەر ئەو بەڵگەیە بەسە تا قەناعەت بكەم كە جۆری
هۆی وەك دەڵێن كۆتایی دەربارەی شتی فیزیكی ،هیچ كاریگەریەكی بە
سوودی نابێت ،چونكە هەوڵ بۆ قوڵبوونەوە لە شمەكەكانی خوا بۆ من
گونجاو نییە ،جگە لەسەركێشی» ( ،4ال.)74 - 75 :
«سەرەنجام شوێن ئەوە ناكەوین بزانین خوا چ ئامانجگەلێكی لە
خوڵقاندنی جیهان هەبووە و توێژینەوە لە هۆكانی كۆتایی بە تێكڕایی ،لە
فەلسەفەی خۆی دەخاتەالوە ،چونكە نابێت ئێمە ئەوەندە خۆخوازبین كە
پێمانوابێت دەبوو خوا لە كارەكانی راوێژی پێ كردباین .بە لەبەرچاوگرتنی
خوا ،بەناوی ئافەریدەی هەموو شت ،تەنیا تێدەكۆشین تا بە یارمەتی
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تیشكی سروشتی كە خوا خستوویەتیە ناومانەوە ،بزانین ئەوشتانە چۆن
توانیویەتی بێتەدی كە ئێمە بەهۆی هەستەوە تێیدەگەین» ( ،3بەشی یەكەم
 ،28ل.)245 :
بەاڵم ئەو متمانە نەبوونە بەهۆی كۆتایی و سنوورداركردنی
هۆكارێتی بۆ جووڵەكانی شوێن ،لە فەلسەفەی دیكارت ،لەالیەك لەسەر
شانی ئەو فەیلەسوفانەیە كە سەرقاڵی مەسەلە ئاینییەكان بوون ،وەك
بێركلی ،تاڕادەیەك تینی دێناو دەبووە هۆی ئەوەی فەیلەسوفەكان لە
بەرامبەریدا ،هەوڵبدەن جارێكی دی هۆی كۆتایی بۆ فەلسەفە بگێڕنەوە
و لە الكەی دی ،بووە هۆی ئەوەی تا كەسانێكی وەك هۆبزو سپینۆزا بە
جەختكردنەوەی زیاتر ،لە ڕاڤەی میكانی جیهان بكۆڵنەوە.
 .3چارەسەری خراوەڕوو بۆ چارەسەركردنی كێشەی هۆكارێتی لە
ئێستادا
دوای دیكارت ،فەیلەسوفەكان زیاتر چەند تیۆرێكیان بۆ چارەسەری
كێشەكانی ناوبراو لە بابەت هۆكارێتی ،خستۆتە روو ،گەر بمانەوێت ئەم
تیۆرانە تا سەردەمی بێركلی ،بە گشتی ،بەیان بكەین ،دەتوانین بیانكەین
بەسێ گرووپەوە:
 .1.3تیۆری هۆبز
بۆچوونی هۆبز ،لە سەرێكی ئەم الیەنە فراوانەی تیۆرەكانە كە
هەمووشتێك لە پەیوەندی بە جووڵەی جەستە راڤە دەكات و تەنانەت
جووڵەی دەروونیش بۆ جوڵەی جەستە كەم دەكاتەوە« :ناكرێت هیچ
هۆیەكی جووڵە هەبێت مەگەر شتە جوواڵوەكانی دەوروو پشت» ( ،11ل:
 .)73كەوابوو لە فەلسەفەكەیدا ،شوێنێك بۆ هۆكارێتی دەروون بوونی نییە
و هۆی تایبەتی جەستەكانە.
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 .2.3تیۆری كەسانی وەك الیب نیتز ،سپینۆزا و مالبرانش
قبووڵكردنی پەیوەندی نێوان دەروون و جەستە و بوونی دەرەوەیان،
رووی هاوبەشی تیۆرەكانی ئەم فەیلەسوفانەیە كە هەوڵیانداوە بە دانە
پاڵی هۆ بە خوا ،كێشەی پەیوەندی هۆكارێتی نێوان دەروون و جەستە و
هەروەها پەیوەندی هۆكارێتی نێوان جەستەكان چارەسەر بكەن.
 .3.3تیۆری بێركلی
بەپێی بۆچوونی بێركلی ،دەكرێت لە بەرامبەر تیۆری هۆبزو
لەالكەی دی ئەم الیەنەی تیۆرەكانی دابنێت .جەوهەری ماددی و بوونی
مادی جەستە سەربەخۆكان لە زەین رەتدەكرێتەوە و هۆكارێتی تایبەت
دەكرێت بە دەروون .بۆچوونی بێركلی سەبارەت بە هۆكارێتی ،لە دوو
بەشدا ئەنجام دەدرێت:
.1تیۆری نەرێنی (رەتكردنەوەی هۆكارێتی ماددە) :لەم بەشەدا،
بێركلی لە هۆكارێتی رەتكردنەوەی ماددە دەكۆڵێتەوە .ئەم قۆناغە هەمان
ئایدیالیزمی بێركلی و بەشی زۆری فەلسەفەكەی پێكدەهێنێت كە لە
دەرەوەی ئەم باسەیە.
.2تیۆری ئەرێنی (سەلماندنی هۆكارێتی دەروون) :لەم قۆناغەدا،
بێركلی دوای سەلماندنی ئایدیالیزمی خۆی ،هۆكارێتی بە تایبەت بە دەروون
دەزانێت و بۆ ئەم كارە چەند بەڵگەیەك دەخاتەڕوو كە ئەم لێكۆڵینەوەیە
رەخنە لەم بەڵگانە دەگرێت و هەڵیاندەسەنگێنێت.
 .3تەرخانكردنی هۆكارێتی بۆ دەروون ،لە فەلسەفەی جۆرج بێركلیدا
بە گشتی ،دەرخستنی دەروون و هۆكارێتییان لە فەلسەفەی بێركلی
دا ،شیاو نییە ،چونكە لە بەرهەمە باڵوكراوەكانی تەنیا هۆكانی ماددی
دەخاتە ملمالنێوە و وەاڵمی ئەو ناڕەزایەتیانە دەدات��ەوە كە دەربارەی
52

ئاشنابوون بە بێركلی

رەتكردنەوەی هۆكارێتی سروشتی دەردەبڕدرێت ،بەاڵم دەربارەی هۆكارێتی
ئیرادەی دەروون تەنیا ئەوە پشتڕاست دەكاتەوە و بە سەلماندنێك كە ماكی
كێشەیە ،لە سەلماندنی دەكۆڵێتەوە و هیچ وەاڵمێكی قەناعەتپێكەری ئەو
كێشانە ناداتەوە كە سەرچاوەی لێدەگرن .بۆیە ،وێڕای ئەوەی كە دەروون بۆ
فەلسەفەكەی ژیاریە ،زۆر بە كەمی باسی كردووە .سەلماندنێك كە بێركلی
دەربارەی دەروون ،لە بەشی دووەمی تێزی بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان،
ئەنجامی دابوو .بەاڵم بە هەمانشێوە لە نامەیەكدا بۆ سامۆئێل جۆنسۆن
دەنوسێت ،لەڕێگەی سەفەر بۆ ئیتالیا ،ونمكرد« :دەربارەی بەشی دووەمی
نامەكە ،لەمەڕ بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان ،راستییە كە پێشكەوتنی
بەرچاوم تێدا ئەنجام دابوو ،بەاڵم ئەم دەستنوسە تاڕادەیەك پێش چواردە
ساڵ لەڕێگەی سەفەر بۆ ئیتالیا ،ونبوو پاشان ،ئەو دەرفەتەم نەهێنا تا شتێك
بە ناوی نوسینی دووبارەی هەمان بابەت بخەمەڕوو» ( ،9ل.)175 :
بێركلی هۆكارێتی و چاالكی پێكدەچوێنێ و تەنیا ئیرادە بە كارا
دەزانێت .كەوایە ،دەروون بەهۆی حەقیقی دەزانێت و هیچ هۆكارێك
جگە لە هۆكارێتی ئیرادەی قبووڵ نییە .بۆ نموونە ،لە بڕگەی 85ی كتێبی
یاداشتەكان جەخت لەم كارە دەكاتەوە:
«  .N.Sدەڵێم هیچ هۆكارێك (بە مانای وشە) جگە لە هۆكارێتی
ئیرادە ،بوونی نییە .هیچ شتێك كارا نییە دەروون نەبێت .تۆ بڵێی ئەوە
تەنیا وەرگێڕانی وشە بەوشەیە ،تەنیا بە پاشكۆكردنی جۆرێك مانای نوێیە
بۆ وشەی هۆكارێتی .خەڵك لە چ روویەك نەیانتوانی مانای كۆنی بەدەست
بێنن ،بۆچوونێك بەهۆی بۆچوونێكی تر بزانی كە هەمیشە بەدوایدا دێ.
وەاڵم��دەدەم��ەوە ئەگەر ئێوە كارێك بكەن ،رات��ان دەكێشمە
زۆر شوێن .دەڵێم ئەگەر ئێوە بە پتەوی بەم مانا نوێیەی وشەی هۆوە
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بلكێن ،ناتوانن لە گرفتاربوون لە بیروباوەڕێك رابكەی ،كە خۆشحاڵی بە
ڕەتكردنەوەیان بن» ( ،14ل.)117 :
هەروەها بێركلی لە بەندەكانی  855و 856ی كتێبی یاداشتەكانیدا
بەم چەشنە دەڵێت . N« :دەبێت بە دیهەرگیزەوە جیاوازی لە نێوان دوو
جۆر هۆی دەروونی و فیزیكی بكەین» (بنەمای ( )855هەمان).
 .Nدەكرێت بە شێوەیەكی شایستەتر ناویان بنێی (هۆكارە
فیزیكییەكان)ی پێگە ،بەاڵم (بۆ رەزامەند بوون) دەكرێت ناوییان بنێی
هۆكارەكان .بەاڵم دەبێ هۆ بەشتێك لێكبدەینەوە كە هیچ كارێك ناكات».
(بنەمای  ،14( )856ل.)117 :
تائێرە ،بێركلی پێمان دەڵێت تاكە هۆی واقیعی شتێكە كە ئیرادەی
هەیە ،بەاڵم دەبێت ئەم بابەتە بسەلمێنێت .بێركلی سەلماندنی ئەم كارە
بەجیا دەردەبڕێت كە سەرباری رەتكردنەوەی هۆكارێتی سروشتی ،هۆكارێتی
هەریەك لە دەروون (دەروونی خۆی ،دەروونی كۆتایی هاتووی ترو خودی
كۆتایی نەهاتووی خوا) بسەلمێنێت.
 .5سەلماندی هۆكارێتی و چاالكی دەروون بە گشتی
بێركلی لە بەرایی ،تێكڕای هۆكارێتی دەروون ،دەسەلمێنێت و پاشان
بەجیا لە سەلماندنی هەریەك لە دەروونی (بریتییە لە دەروونی خوا،
دەروونی خۆی و دەروونی مرۆڤایەتی تر) ،دەكۆڵێتەوە .دیارە لێرەدا،
دەبێت بیربهێنرێتەوە كە ئەم سەلماندنە ئایدیالیزمی بێركلیش دەگرێتەوە
«لەوانە دەكرێت گرنگترین سەلماندنەكانی كە لە فەلسەفەكەیدا لەڕووی
سەلماندنی هۆكارێتی دەروون ،بە گشتی ،خراوەتەڕوو لەم دوو بابەتەی
خوارەوەدا كورتی بكەیەوە:
 ،1.5سەلماندن لەسەر بنچینەی رەتكردنەوەی ماددە
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سەلماندنی یەكەم لە رێگای بیروباوەڕی ماتریالیستی بێركلیەوە،
دەبێت ،دی��ارە بێركلی لە هیچ شوێنێك ،راستەوخۆ ئەم سەلماندنەی،
دەرنەبڕیووە ،چونكە ئەگەر ئەم سەلماندنەی بەم شێوەیە ،بەهۆی سادەبوونی
دەردەب��ڕی ،سەرنجێكی وای لێ ن��ەدەدرا .كەوابوو بێركلی بۆخۆی ،بە
هەمانشێوە كە دەیبینین ،سوود لە سەلماندنی باشتر وەردەگرێت ،بەاڵم
لێرەدا بۆ زیاتر تێگەیشتن لە تیۆری بێركلی دەربارەی هۆكارێتی دەروون ،بە
كورتی ،دەكرێت بەمجۆرە دەریبڕی:
 .1تەنیا دەكرێت جەوهەرەكان هۆ بن (پێشەكی یەكەم لەنێوان
زۆربەی فەیلەسوفەكانی پێش بێركلی و هاوسەردەمی دا ،باو بوو).
 .2جگە لە جەوهەری دەروون ،بوونی نییە .بێركلی لە بنچینەدا
ئەم پێشەكیەی لە بنەمای حەوتەم نامەی بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان
دەردەبڕێت« :لەوەی گوترا پێویست دەكات ،كە ناكرێت هیچ جەوهەریك
جگە لە رۆح هەبێت ،واتا ئەوەی تێگەیەنراوی دەكات .بەاڵم بۆ تەواووكردنی
بەڵگەی سەلماندنی ،ئەوەندە بەسە لە زەینی بگرین كە چۆنایەتی بەرجەستەی
شتەكان وەك رەنگوشێوە و تام و بۆن و لەمجۆرانە ،واتە وێناكردنی نیشانەی
هەست «گومانیش لەوەدا نییە كە وێناكردن ناتوانێت لە شتێكی بیرنەكەرەوەدا
هەبێت و ب��اوەڕی بە ناكۆكی ئەو ناوەرۆكە لێكدژەی نێوانی دەبێت،
چونكە بوونی وێناكردن هەمان تێگەیشتنە .كەوایا هەمانشتە كە چۆنایەتی
هەستپێكراو ،واتە رەنگ و شێوە و هتدی ،تێیدایە ،دەبێت تێگەیەنراویان
بكات .بۆیە ،بۆ وێناكردنەكان بە جەوهەریان هەڵگری بیرنەكەرەوە رازی
بێت ،2(».بنەمای  ،7ل.)27 :
دەكرێت لەم دوو پێشەكییەی بێركلی ،بگەینە ئەو ئەنجامەی كە چونكە
دەروون تەنیا جەوهەرە ئامادەكانن ،هۆكارێتیش بۆ ئەوان تەرخانكراوە.
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 .2.5سەلماندن لە ڕێگەی كاردانەوەی بۆچوونەكان
جیهانێك تەنیا بریتیە لە دەروون و وێناكردنەكان كە بێركلی
دەیناسێنێت ،بۆیە بێركلی سەرەتا بۆ سەلماندنی هۆكارێتی دەروون ،بەهۆی
كاردانەوەی وێناكردنەكان هەنگاو دەنێت .لەو باوەڕەدایە كە وێناكردنەكان
ناچاالكن ،ناتوانن هۆ بن و بەمەش تەنیا دەروون بۆ هۆ بوون ،دەمێننەوە.
دیارە دەبێت بیربهێنرێتەوە كە لێرەشدا ،بەڵگەهێنانەوە بەجۆرێك ،بە
باوەڕی بێركلی ،پەیوەندی بە ڕەتكردنەوەی ماددەوە هەیە ،بەاڵم زیاتر
پشت بە كاردانەوەی وێناكردنەكان دەبەسترێت .ئەم بەڵگەهێنانەوە لە
بنەماكانی 26 ،25ی بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان ،دەخرێتە بەرباس كە
لێرەدا بەڕیزەوە باسی دەكرێت:
 .1بەرایی یەكەم «تێكڕای وێناكردن و هەستپێكراو و ماناو
بەڵگەكانمان ،بە هەر ناوێك بیانخوێنینەوە ،ناچاالكن و هیچ جۆرە توانا
یان هەوڵێكیان نییە .بۆیە ،هیچ نزیكایەتێكی هزری ناتوانێت وێناكردنەكەی
دیكە ئامادە بكات یان بیگۆڕێت»( ،2بنەمای  ،25ل.)37 :
لێرەدا ،رەنگە كەسێك بێركلی تووشی كێشە بكات كە گەرچی
وێناكردنەكانمان ناچاالكە ،وێناكردنەكان ئەو شتانە نین كە پیشانیان دەدەن
و وێناكردنە ناچاالكەكان دەتوانن بوونی كارای شتەكان پیشان بدەن .وەك
نمونە ،هەرچەند وێنا كردنی ئاگر دار ناسوتێنێت ،گوایە ئەم وێناكردنەی
ئاگر دەرەكییە و دەكرێ ئاگر هۆی سووتانی دار بێت .بێركلی پێشبینی
ئەو كێشەیەی كردبوو ،هەر بۆیە ،لە درێژەیدا ،بە بەڵگەوە وەاڵمی ئەم
كێشەیە دەداتەوە و خوێنەر بۆ بنەمایەك دەباتەوە ،كە لە بەندی 8ی بنەمای
زانستە مرۆڤایەتییەكان ،بۆ رەتكردنەوەی بوونی دەرەكی چۆنایەتی بەرایی
پیشانی دابوو «واتا ئەم بنەمایە ناكرێت جگە لەنێوان دوو وێناكردنی لێكچوو
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بدۆزینەوە» .كەمێك دیهەرگیز بۆ ئێمە ئاشكرا دەكات كە دەروونی سروشتی
وێناكردن پێویستی جێگیری و كاردانەوەیە ،بۆیە شیاو نیە وێناكردنی كارا یان
هۆی شتێك و تەنانەت ،بە هەمانشێوە كە لەبەندی 8ی روونمان كردەوە،
دەرخەر یان نموونەی بوونی كارایەك بێت .لێرەدا ،ئاشكرا دەبێت كە
رەهەند و شێوە و جوڵە شیاو نیە ،هۆكاری نیشانەی هەستێنی مرۆڤ بێت.
كەوابوو ئەم كارانە پووچەڵ دەبێتەوە ،كە بەرهەمی هێزی دەرەنجامی
شێوە و ژمارە و جووڵە و ئاستی گەردیلەكانی ماددەیە» (هەمان سەرچاوە).
 .2ئێمە لە زنجیرەك وێناكردنی پێكەوە بەستراو دەگەین كە
هەندێكییان تازە دەكرێنەوە و هەندێكی دەگۆڕێت  .كەوایە دەبێت شتێك
مایەی هێنانەدی و گۆڕانی ئەم وێنایانە بێت ،كە پێیەوە بەستراون» (،2
بنەمای  ،26ل.)37 :
« .3پێشتر ،دەركەوت كە ئەم هۆكارە نەشیاوە چۆنایەتی بێت نەك
وێناكردن و یا پێكهاتەیەك لە چەند وێناكردنێك «كەوابوو مەحاڵ نییە و
دەبێ جەوهەری بێت» (هەمان سەرچاوە).
 .4جەوهەری جەستەیی یان ماددی نییە (لە قۆناغەكانی ئایدیالیستی،
دەربارەی سەلماندنی هۆكارێتی دەروون ،باسی چۆنیەتی سەلماندنی ئەم
بەراییە كرا).
 .5بەمەش ،تەنیا جەوهەری كارای ناجەستەیی ،واتە رۆح دەمێنێتەوە
كە هۆی وێناكردنەكان بێت (هەمان سەرچاوە ،ل.)38 :
لە شوێنێكی دیكە كە بێركلی بە جۆرێكی تر باسی هەمان سەلماندن
دەكات ،لە دیالۆگی دووەم لەسێ هەڤپەیڤینەكەدا:
«هیل :ئەوەی تۆ دەیڵێی بێهۆ نییە .بەاڵم وەك ئەوەیە كە رێك لە
مەبەستەكەم نەگەیشتووی .من ناڵێم خوا یان رۆحی كۆتایی نەهاتوو هۆی
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شایستەتری هەموو شتێك نییە .من دەڵێم هۆی ناسەرەكی و نزمتر هەیە كە
سەربەهۆی بااڵیە و لە هێنانە ئارای وێناكردنەكانمان ،بەشدارە ،بەاڵم نەك
بەپێی ئیرادەی خۆی یان فەرمانیی رۆحی ،بەڵكو بەهۆی ئەوجۆرە بكەرەی
كە سەر بە ماددەیە ،واتە جووڵە.
فیل :لێت دەپرسم ئایا هەموو وێناكردنەكانت ،چونكە خۆی لەخۆیدا
چاالكی نییە ،ئەوپەڕی ناچاالك و جێگیر نییە؟
هیل :بەڵێ بەم چەشنەیە.
فیل :ئایا چۆنایەتی هەستپێكراوی شتێك بەشێكە لە وێناكردنەكان؟
هیل :چەندجار بڵێم بەشێك نییە.
فیل :بەاڵم چما جووڵەی چۆنایەتی هەستپێكراو نییە؟
هیل :بەڵێ هەستپێكراوە.
فیل :كەوایا لەم كاتەدا ،چاالك نییە.
هیل :هاوڕاتم .لەڕاستیدا ،تەواو ئاشكرایە كە هەركاتێك پەنجەم
دەجووڵێنم ناچاالك و وەرگرە و تەنیا ئیرادەی من كارایە ،كە دەیجوڵێنێت.
فیل :ئێستا دەمەوێت بزانم یەكەم ،بەو پشتڕاستكردنەوەیەی كە
جووڵە چاالكی نییە ،ئایا چاالكی بەبێ ویست و ئیرادە ،وێناكردنە یان نا.
دووەم :ئەگەر شتێك بڵێم كە لە هەموویدا هیچ وێناكردنێكمان نەبێت
بێمانایە یان نییە و سەرەنجام ،بەتێبینی و رامان لەو پێشەكییە ،ئایا گریمانەی
هۆی كارتێكەر و كارای جگە لەڕۆح بۆ وێناكردنەكانی بەردەوام پووچەڵ و
نەشیاو نییە؟» ( ،1دیالۆگی دووەم ،ال.)73 - 74 :
دیارە بێركلی لێرەدا ،لە ڕێگەی ناچاالك بوونی جووڵە بە شێوەیەكی
تایبەتی ،دەگاتە چاالكی دەروون و تەنیا جووڵەی بۆ سەلماندنی هۆ بوونی
شتێك بێ بەس نییە ،بەڵكو سەرباری جووڵە ،دەبێ چاالكیش ئامادە بێت
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تا بتوانێت ناوی بنێ هۆ و ئەوە شتێكە كە تەنیا لە ئیرادەدا هەیە .خاڵێكی
تر كە دەكرێت لە دەستەواژەكانی سەرەوە هەڵبهێنجرێت كە بێركلی لێرەدا،
چاالكی و ئیرادە وەك ئەو وشانە لە زەین دەگرێت ،كە دەكرێ ئاڵوگۆڕ
بكرێن.
لێرەدا ،رەنگە بكرێت بێركلی تووشی كێشە بكەی كە تەنیا هۆی
دەروون��ی بە شێوەیەكی تێكڕایی سەلماندووە ،بەاڵم هێشتا نەیتوانیوە
چاالكییەكانیان بسەلمێنێت «واتا هەمان چاالكی كە وێناكردنی لەبەر نەبوونی
لە هۆبوون بەدەرنا .هەروەها ،چونكە دەوری هۆكاری دەروون دەربارەی
خوا و دەروونی كۆتایی هاتوو جیاوازە» ،دەبێ بەڵگەهێنانەوە لەو تێكڕاییە
بە دەربێ و هەركام لەم هۆكارانە ،بەجیا هۆكارێتیان ئاشكرا بكرێت ،بەاڵم
بێركلی لە درێژەی كتێبی بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان ،لە بنەماكانی 28
و  ،29لە چارەسەری ئەم دوو كێشەیە دەكۆڵێتەوە.
 .6سەلماندنی هۆكارێتی دەروونی خود
بێركلی كێشەی چاالكی هۆكارێتی دەروونی خود بە پەنابردنە بەر
وێناكردنی خەیاڵی ،چارەسەر دەكات ،واتا بەهۆی ئەزموونی كەسی تێدەگات
كە دەتوانێت بە ئیرادە ،وێناكردنی خەیاڵی هەرچۆنێكی بیەوێت بێنێتە ئاراو
بە هۆیەوە ،چاالكی هۆكارێتی و هەروەها بوونی دەروونی خود بسەلمێنێت.
ئەم سەلماندنە سەلماندنی دیكارتمان دەربارەی سەلماندنی بوونی دەروون
بیردێنێتەوە ،بەاڵم جیاوازی نێوان دیكارت و بێركلی بنچینەییە :دیكارت
دەیەوێت بەهۆی گومان و هزرێك لە خۆیدا ،بوونی بسەلمێنێت ،بەاڵم
بێركلی دەیەوێت بەهۆی چاالكی ،ئەنجامی بداو لە تیۆرەكەیدا زیاتر پشت
بە چاالكی و ئیرادەی دەروون دەبەستێت( ،9ل.)55 :
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بێركلی لە بنەمای 28ی تێزی بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان،
بەمشێوەیە باسی چاالك بوونی دەروون دەكات« :دەبینم بە ئارەزووی خۆم
دەتوانم ،لە زەینی خۆم ،وێنایەك بوروژێنم و بە كەیفی خۆم ئاڵوگۆڕییان
بكەم و بیانگۆڕم .شتێك جگە لە ئیرادەی خۆم لەم كارەدا ،بەشدار نییە
و هەركە بمەوێت ،وێنایەك لە خەیاڵمدا دەردەكەوێت یا دەسڕێتەوە و
نامێنێت و شوێن بۆ وێنایەكی تر دەكاتەوە .هەمان بەدیهاتن و سڕانەوەی
وێناكان بۆخۆی دال لەسەر چاالكی زەینە .ئەم كارە تەواو خۆپارێز و لەسەر
بنەمای ئەزموونە ،بەاڵم كە باسی فاكتەرە بیرنەكەرەوەكان دەكەین و توانای
بەدیهێنانی وێناكان بەبێ بەشداری ئیرادەیان دەدەینە پاڵ ،لەڕاستیدا ،یاری
بەوشە دەكەین» ( ،2بنەمای  ،28ال .)38 9- :هەڵبەتە بێركلی لە بنەمای
29ی كتێبی زانستە مرۆڤایەتییەكان ،وێناكردنی هەستپێكراو و لە دەرەوەی
قەڵەمڕەوی ئیرادەمانی دەزانێت و بە هەمانشێوە كە لە باسی داهاتوودا
دەیبینین ،دەیانداتە پاڵ خودا.
سەلماندنێك كێشەی زۆر دەنێتەوە ،كە بێركلی بۆ چاالك بوونی
نەفسی خود خستوویەتییەڕوو ،كە هەریەك لە شرۆڤەكارانی ،بەجۆرێك
رەخنەیان لێگرتووە ،بەاڵم بەگشتی ،دەكرێت ئەم رەخنەیە بەم شێوەیەی
خوارەوە دەرببڕدرێت:
بە هەمانشێوە كە لە باسی داهاتوودا دەیبینین ،یەكەم كێشەی
بەڵگەهێنانەوەی بێركلی تەواوو چاالك نەبوونی دەروونە كە لە هێنانەدی
بەشێك لە وێناكردنەكانی ،هەمان وێناكردنی هەستپێكراو بێت ،ناچاالكە.
كەوابوو چۆن دەروونێك دەكرێت لە ڕامان لە خود ،لە چاالكی خۆی بگات،
كە تەواو چاالك نییە؟ ( ،9ل.)55 :
كێشەیەكی تر ئەوەیە كە خەیاڵكردنەوە بۆ مرۆڤ پێویست نییە و
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هەندێك لە مرۆڤەكان ئەمجۆرە وێناسازییەیان نییە .ئەم مەسەلەیە ،كە
بێركلی خەیاڵی كارا بە بەشێكی پێویستی ژیانی هەر مرۆڤێك دەزانێت،
رەگوڕیشەی لە مەیلی بۆ لۆك دایە ،چونكە لۆك و بێركلی هزر لەگەڵ
وێنەسازی و خەیاڵ ،پێكدەچوێنن .بەمەش بێركلی ناچارە كە پێیوابێ خەیاڵی
كارا بەشی پێویستی ژیانی هەموو مرۆڤێكە ( ،8ل.)209 :
كێشەیەكی شێلگیرتر ئەوەیە ،ئەگەر ئێمە خۆمان بۆ الیەنێكی كارا
تەرخان بكەین و قبووڵمان بێت كە دەروون كارایە ،رووبەڕووی هەموو
جۆرە چاالكیەك بووینەتەوە .یەكەم چاالكی ،ئێمە بە ئیرادەكردن ،دەتوانین
وێنای خەیاڵی لە زەینی خۆماندا ،بەرجەستە و هەموو گۆڕانكاریەكی تێدا
بكەین كە بمانەوێت .بێركلی جەخت لەوە دەكاتەوە و ناوی دەنێت كاری
خەیاڵ .كۆمەڵی دووەم كە زۆرتر وەك چاالكی دەروون لە زەینی دەگرین،
ئەو چاالكییانەن كە بەهۆی جەستەمانەوە ئەنجامی دەدەین .چاالكی وەك
رێكردن ،جوواڵندنی ئەندامەكانی لەشمان و هتد لەمجۆرە چاالكییانە هەژمار
دەكرێن كە دەكرێت ناوییان بنێی چاالكی فیزیكی .گەرچی لە فەلسەفەی
بێركلیدا زیاتر باسی چاالكی جۆری یەكەم كراوە ،هیچ جیاكارییەك لەمەڕ
كاری فیزیكی ئەنجام نەدراوە .كێشەی ئەم جۆرە كارانە لە فەلسەفەی
بێركلی ،وێنای دیارو شمەكی واقیعین .وێنای ئاشكرای خوا دەكات «ئەم
وێناكردنانە بەچاالكی ئەو هەژمار دەكرێن .كەوابوو ،لەمەودوا ناكرێ
وەك چاالكی من هەژمار بكرێن ،بەمەش تاكەرێی بێركلی بۆ چارەسەری
ئەم كێشەیە ،كە جۆناتان دنسی پێشنیازی كردووە ،بێركلی بڵێ ئێمە بۆ
ئەنجامدانی كاری فیزیكی ،بە شێوەیەك لەگەڵ خوا بەشداری ،دەكەین.
بەاڵم ئەم چارەسەرەش كێشەیەكی هەیە؛ واتا چونكە خوا بە تەنیاو بەبێ
هاوكاریمان ،ناتوانێت ئەم كارە بكات ( ،8ل .)56 :بە دیوێكی دیكەدا ،ئێمە
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دەتوانین بێركلی تووشی كێشە بكەین كە خوا بەبێ دەروونی مرۆڤایەتیش
دەتوانێت وێنای دیار (كاری فیزیكی) بخوڵقێنێت و بۆ ئەم كارە ،پێویستی
بەبوونی دەروونی مرۆڤایەتی نییە.
 .7سەلماندنی بوون و هۆكارێتی خوا بەهۆی جیاوازی نێوان چاالكی
و هەڵچوونە دەروونییەكان
لە درێژەیدا ،بێركلی لە بنەمای  ،29باسی دەكات كە ناتوانێت
چاالكی وێناكردنی ئاشكرا ببینێت ،كە دەروون لە هێنانەدی وێنای خەیاڵی
ئەنجامی دەدات .لەڕاستیدا ،ئێمە لە بەدیهێنانی وێنای هەستپێكراو
ناچاالكین ،بەمەش ،ئەنجامگیری دەكات كە دەبێت دەروونێكی دیكە
هێنابنییە بوونەوە .لەم رێگایەوە ،لەسەری دەڕوات ،بەڵگە بۆ سەلماندنی
بوون دێنێتەوە و باسی هۆكارێتی خوا دەكات كە رەگی لە بیروباوەڕیدایە
بۆ هۆكارێتی .دیارە بێركلی باسی بەڵگەی بینراوو رێساش دەكات ( ،10ل:
 )74كە لە باسەكە بەدەرە و دەرفەتی لێكۆڵینەوەی نییە .هەرچۆنێك بێت،
باسكردنی سەلماندنەكانی بێركلی لە سەلماندنی هۆكارێتی خوا ،بەهۆی
ناچاالكبوونی دەروون لە وێناكردنە ئاشكراكاندا بەمجۆرەیە:
«هەر كاتێك بەسەر بۆچوونەكانماندا زاڵبین ،بەمشێوەیە تێبینی
دەكەم وێناكردنێك سەربە ئیرادەی من نییە ،كە ئێستا بەهەستەكان،
تێیدەگەم .كاتێك بە نوێژی نیوەڕۆ ،چاوەكانم دەكەمەوە ،دیتن یا نەدیتنی
شتەكان بە كەیفی من نییە و ناتوانم دیاری بكەم كە چ شتێك دەكەوێتە
بەرامبەرم یان نادیارمەوە .بە هەمانشێوە هێزی بیستن و هەموو هەستەكان،
شێوەی كێشراوو چاپكراوی ناویان مەخلوقی ئازادیم نییە .كەوایە ئیرادە یان
رۆحێكی دیكەیە كە دەیانهێنێتە ئاراوە» ( ،2بنەمای  ،29ل.)39 :
دەكرێت بەمشێوەیە باسی سەرەتاكانی ئەم بەڵگەهێنانەوە بكەی:
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سەرەتای یەكەم :هەموو رووداوێك هۆیەكی هەیە .دەكرێت ئەم
سەرەتایە لە بەڵگەهێنانەوەی بێركلیدا ،تێبینی بكەی كە بێركلی بەبێ
بەڵگەهێنانەوە باسی دەكات ،چونكە زیاتر فەیلەسوفەكانی پێش ئەویش
باوەڕییان بەو كارەی هەبوو.
سەرەتای دووەم :ئێمە لە وێناكردنی هەستێنی دەگەین كە خۆمان
هۆكاری نین .لێرەدا ،بێركلی جیاوازیەك لە زەین دەگرێت كە لەنێوان
شوێنی چاالكی و كاردانەوەمان لە وێناكردنەكان ،تێگەیشتنی وێناكردنە
هەستێنیەكان بەدەر لە قەڵەمڕەوی چاالكیمانی دەزانێت و باوەڕی وایە كە
ئێمە هۆكارییان نین.
سەرەتای سێیەم :جەوهەری جەستەیی نییە تا هۆی ئەم وێناكردنانە
بێت.
بەمەش ،دەبێت رۆحەكەی تر ئەم وێناكردنەی خوڵقاندبێ كە رۆحی
خودایە .لێرەدا ،پێویستە سەرەتا باسی ئەو رەخنەیە بكرێت ،كە لە بەڵگەی
سەلماندنی هۆكارێتی دەروون و هەروەها وەاڵمەكانی بێركلی بۆ ئەم
كێشانە ،گیراوە.
پێش بێركلی ،لۆكیش ناچاالك بوونمانی لە وێناكردنی هەستێنی
قبووڵ كردبوو ( ،7ال .)405 - 6 :دیكارتیش هەمان باوەڕی هەبوو ،بەاڵم
پاساوی شتی دەرەكییان بۆ ئەم تێگەیشتنە هێناوەتەوە و هۆیەكانیانی بە
شتی دەرەكی زانیووە .وەك نموونە ،دیكارت لە ڕامانی سێیەم ،لەمەڕ
تێگەیشتنەكان ،بەم چەشنە دەڵێت« :كەوایە داواكاری سەرەكیم لێرەدا،
رامانمە لە چەمكگەلێك كە بە رواڵەت سەرچاوەیان بۆ شتی دەرەكی
دەگەڕێتەوە و چ بەڵگەگەلێك ناچارم دەكات تا بەهاو شێوەی شتی دەرەكی
بزانم .لە سەرەتای یەكەم ،وادەنوێنێ كە سروشت ئەم وانەیەی فێركردووم.
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ئەمە لە ناخی خۆمدا دەدۆزمەوە كە ئەم چەمكە پەیوەندی بە ئیرادەمەوە
نییە ،چونكە زۆرجار بە پێچەوانەی ویستم دەزێنە زەینمەوە .بۆ نموونە
هەرئێستا ،چ بمەوێت و چ نەمەوێت ،هەست بەگەرما دەكەم و هەربۆیە،
دڵنیام كە ئەم هەستە یا النیكەم ،ئەم چەمكی گەرمیە بەهۆی شتێكی
جگە لەمن ،واتە گەرمی ئاگرێك كە لە پەنای دانیشتووم ،لە زەینمدا
دەركەوتووە .شتێك لەوە بەڵگە نەویستتر نابینم ،بڕیارم هاوشێوەی خودم
بۆ دەگوازێتەوە و لە زەینی خۆم ،بەڕێوەی دەبات كە هەمان شتی دەرەكییە
نەك شتێكی دیكە» ( ،4ال.)55 - 56 :
چارەسەری پرسیارەكە لە فەلسەفەی بێركلیدا ئەوەیە ،كە ئەم
سەلماندنە چ تایبەتمەندیەكی هەیە كە بێركلی لە جیاتی شتی دەرەكی دەگاتە
هۆكارێتی دەروون؟ نایابی سەلماندنی بێركلی ،هەروەك لە بەرایی بەشی
هۆكارێتی دەروون و لە بڕگەی  850یاداشتە فەلسەفییەكانی وەك شایەت
باسكرا ،بێركلی هۆكارێتی بۆ چاالكی و هۆ بۆ كارا دەگۆڕێت و باوەڕی
وایە كە شتێك جگە لە ئیرادە كارا نییە .كەوایا ،بەهۆی ناچاالكبوونمان لە
وێناكردنە هەستپێكراوەكان ،لەجیاتی گەیشتن بە هۆكارێتی شتی دەرەكی،
دەگاتە هۆكارێتی دەروون .لە سێ هەڤپەیڤیندا ،بە دوورو درێژی ،باسی
ئەم بابەتە دەكات و وەاڵمی ئەو كێشانە دەداتەوە ،كە هیالس باسی دەكات:
«چەمكی كارێكی جیا لەویستم نییە و ناتوانم پێموابێت كە جگە لە رووح
داوا لە هیچ شتێك بكرێت .بۆیە ،هەركە باسی بوونەوەرێكی كارا دەكەم
ناچارم رۆحم لە نەبوو هەبێت .سەرباری ئەمانە ،چ لەوە ئاشكراترە كە
شتێك بۆخۆی پێیوانیە ،ناتوانێت ئەوەم بداتێ و ئەگەر پێیوایە حەتمەن
رۆحە .بۆ ئەوەی ئەگەر بشێ باشتر بابەتەكەت تێ بگەیەنم وەك تۆ دەڵێم،
چونكە ئێمە لەدەرەوە كارمان تێدەكرێت ،دەبێت بوونی هێزێك لە دەرەوە
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پشتڕاست بكەینەوە كە لە بوونەوەرێكی غەیری خۆمان دابێت .تائێرە،
كۆكین ،بەاڵم لەمەڕ رەگەزی ئەم بوونەوەرە ناكۆكین ،من دەڵێم ئەوە
رۆحە و تۆ دەڵێی ئەوە ماددەیە كە نازانم (و تۆش نازانی) چ سرووشتێك
سێیەمە .بەاڵم من بەم شێوەیە ،دەیسەلمێنم كە رۆحە .من لەدیتنی بوونی
بەرهەم ،ئەنجامگیری دەكەم كە كارەكانی هەیە و وەك كارێكە ،داواكاری
و خواستی هەیە و حەتمەن دەبێ ئیرادەشی هەبێت .هەروەها ئەو شتەی
تێیدەگەم ،دەبێ بۆ خۆی یان سروشتی سەرەكییان هیچیان ناتوانن ،جگە لە
هوشیار هەبن ،كەوایە بوونی هوشیاریش جێگیرە ،بەاڵم هوشیار و ئیرادە
هەمانشتە كە چەمكی زەین یان رۆحە ،لەگەڵ ئەوەشدا هۆی وێناكردنەكانم،
بە دەربڕینی راست و ورد ،هەمان رۆحە ،1( ».دیالۆگی سێیەم ،ال 6 :
 .)105دەكرێت بەڵگەی پێشتر تووشی كێشەیەك بكەی كە تەنانەت گەر
قبووڵی بكەین وێناكردنی نائیرادی (هەستپێكراو) ،دەبێ جگە لەئێمە هۆی
هەبێت ،ناتوانین بڕیار بدەین كە تاكە هۆیە .بەدەستەواژەیەكی دی ،بۆچی
بەهۆی ئەم بەڵگەیەوە ،دەگەینە هۆیەك و نەك هۆی جیاجیا؟ لە ڕاستیدا،
ئەم پرسیارە دێتە پێش كە شیمانە دەكرێت چەند هۆ لە هێنانەدی ئەو
وێناكردنانە ،بەشدارن .جۆناتان دنسی بەم چەشنە لە پێشەكی هەڵەچنی
بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان ،باسی ئەم كێشەیە دەكات« :الوازیەك كە لە
بەڵگەی بێركلی دا هەیە و تا ئاستێك ،لەگەڵ ئەوانی دی بەشدارە ،ئەوەیە
كە تەنانەت ئەگەر ئێمە قبووڵی بكەین كە وێناكردنی هەستەكان پێویستیان
بەهۆیەكە و دەكرێ تەنیا دەروون هۆ بن ،بە دڵنیاییەوە دەمانەوێ بزانین
چ شتێك پێمان دەڵێ كە دەروونێك و هەمان دەروون هۆی هەموو هۆی
هەستەكانمانە .رەنگە چەند دەروونێكی بەهێز پێكەوە پێویست بێت .ئەگەر
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ئەمە شیاو بێ كە بەڵگەهێنانەوەی بێركلی هێشتا سەلماندنێك نییە بۆ خوای
تاكی مەسیحی ،تەبای رواڵەتی فرە جۆری شەریك دەبێت .بەاڵم شیمانە
دەكرێت هەوڵدەدات تا بەڵگەبێنێتەوە جیهان (واتە وێناكردنی هەست)
ئاماژەكانی خوایەكی تاكو تەنیای لەخۆگرتووە تا كۆمەڵێك» ( ،9ل.)39 :
بە هەمانشێوە كە جۆناتان دنسی باسی دەكات ،شیمانە هەیە كە
بێركلی هەوڵبدات ئەم كێشەیە چارەسەر بكات .وەك نمونە ،دەكرێ ئاماژە
بەبنەماكانی  63و 30ی بنەماكان بكرێت كە بێركلی ،رێساو هاوپەیوەستی
وێناكردنەكان وەك بەڵگەیەك لەسەر رەحمەت و حیكمەتی خالقییان
دەزانێت كە دەكرێت بە جۆرێك گوایە هەوڵبێت بۆ چارەسەری ئەم كێشەیە:
«وێناكردنەكانی دەرەنجامی هەستی بەهێزتر و ئاشكراتر و جیاوازتر لە
وێناكردنەكانی سەرچاوەگرتوو لە خەیاڵن و سەقامگیری و رێسا و دیسپلین و
پەیوەندییان هەیە و دەستەبەربوونیان بەسەر ناكۆكی خەیاڵەكانی بەرهەمی
ئیرادەی مرۆڤایەتی ،بە رێكەوت و ئاڵۆز نییە ،بەڵكو بێ پسانەوە و بەردەوام
و رێكوپێك دەستەبەر دەبن و پەیوەندی و پەیوەستی سەرسوڕهێنەریان
پێكەوە ،نیشانەی حیكمەت و رەحمەتی ئافەریدەیانە» ( ،2بنەمای  ،30ل:
.)39
 .8هۆكارێتی دەروونی كۆتایی هاتووی تر
سەرباری دەروونی خود ،كۆمەڵێك دەروونی تر ،بێجگە لەخۆشی
هەیە؛ بەمەش بێركلی دەبێ بوونی دەروونی مرۆڤی دیكەش بسەلمێنێت.
ئەو سەلماندنە رەگی لەبەیەك گەیشتنی هۆكارێتی دایە كە بێركلی بۆ
سەلماندنی ئەم دەروونە باسی دەكا ،چونكە لێرەشدا ،بەهۆی ئەم بنەمایە
لەسەلماندنی دەروون دەكۆڵێتەوە ،كە هۆكارێتی شتێك نیە جگە لەئیرادە.
كە وێناكردنەكان و دەروون بەوپەڕی لێكجیا دەزانێت «رۆح جەوهەری كاراو
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دابەش نەكراوە و ئێستا كە وێناكردنی جێكیر و تێپەڕە و قایم بەخود نیە
و بەهێز بوون و ناوكەكەی لە زەین یان جەوهەرە رۆحیەكانە» ( ،2بنەمای
 ،89ل )72 :و هەروەها قایل بەبنەمای هاوشێوەیە ،واتە ئەم بنەمایەی كە
ناكرێ وێناكردن هاوشێوەی هیچ شتێك بێت مەگەر وێنایەكی تر .بەمەش
لەڕوانگەیەوە ،ناتوانین وێنایەكمان لە دەروون هەبێت« :دانی پێدادەنێم
كە هیچ وێنایەك لەخوا یان رۆحێكی ترم نیە ،چونكە بوونیان كارایە و
ناشێ بەهۆی كاری تەواوو ناچاالك ،نمونەی وێناكانمان ،دەركەوون» (،1
دیالۆگی سێیەم ،ل .)94 :هەروەها لەوباوەڕەدایە كە ئێمە «لە بابەت
بوونی هەموو رۆحە كۆتایی هاتووەكان ،ناسینی بەڵگەنەویستی بێهۆ یان
زانستی بەڵگەدارمان نییە» (هەمان سەرچاوە ،ل .)97 :ئەوانە شیمانەن و
دەكرێ ئێمە بەهۆی ڕەفتارو وێناكردنێك لەبوونیان بگەین ،كە لەناخماندا
دەیانورووژێنێت .وێناكردنە خەیاڵیەكان چاالكیەكی بااڵی ئەم دەروونەن،
بەاڵم چونكە ئەم وێنایانە تایبەت بەخودی ئەو دەروون و كەسێتیەیە ،ئێمە
ناتوانین بەهۆیەوە ،لەبوونیان بگەین .چاالكی فیزیكی ،جۆرێكی دیكەی ئەم
چاالكیەن .وەك نمونە ،دەبینم كە ئێوە دەستتان دەجوڵێنن و وێنا كردنێكم
تێدا دەورووژێنێ و ئەمجۆرە چاالكییە هەمان شتە كە بێركلی پەنای بۆ
دەبات تا دەروونی تر و هۆكارێتییان بسەلمێنێت .بەمەش ،ئێمە تەنیا
لەڕێی وێناكردنی هەستپێكراو دەتوانین لەبوونییان بگەین ،كە دەروونی
دیكەی ناخمان دەوروژێنێت« :لە سەرەوە ،بەباشی ئاشكرایە كە ناتوانین
لەبوونی رۆحی تر بگەین ،بەهۆی كارەكان و وێناكردنەكانی ناخمان نەبێت
كە دەی ورووژێنن .من لە جووڵە و گۆڕانكاری و پێكهاتەی جۆراوجۆری
وێناكردنەكان دەگەم و هەموویان بەبوونی هەندێك لە هۆكاری الوەكی
هاوشێوەم سەرپشك و ئاگادارم دەكەنەوە ،كە لەگەڵ ئەم وێنانە بەشدارن لە
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بەرهەمهێنانیان .بەم گوتەیە ،زانستەكەم بۆ هەموو رۆحەكان ،بە پێچەوانەی
زانستێك بێهۆو راستەوخۆ نییە كە وێنای دەكەم بەڵكو لەسەر داوەری ئەو
وێناكردنانە وەستاوەتەوە كە وەك بەرهەم و نیشانەی هاوكات دەیدەمە
پاڵ هۆكارەكان یان رۆحەكانی جیاواز لەخۆم» ( ،2بنەمای  ،145ل.)104 :
هیالس لەسێ هەڤپەیڤیندا رەخنەی لەم بەڵگەهێنانەوە گرتووە
كە لەالیەك ،بێركلی بوونی ماددە بەوهۆیە رەت دەكاتەوە ،كە هیچ
وێنایەكیمان نییە ،بەاڵم لەالكەی دی ،كێشە ئەوەیە بۆچی نەتوانین هەمان
سەلماندن بۆ بوونی جەوهەری ماددی ،وەك هۆی وێناكردنەكان ،لە زەین
بگرین؟ بەمەش ،دەبێ بێركلی بوونی دەروون��ی دیكەش رەتبكاتەوە و
یابوونی ماددەش قبووڵ بكات ( ،1دیالۆگی سێیەم ،ل.)96 :
بێركلی لە وەاڵمدانەوەی ئەم رەخنەیە دەڵێ بوونی جەوهەری
مادی سەرباری شایانی وێنا نەكردنی ،چەمكێكی لێكدژە ،بەاڵم دەربارەی
دەروونی كۆتایی هاتوو ،ئەم لێكدژیە نییە و بەالنیكەم دەتوانین بوونییان
شیمانە بزانین« :لە دەروون چەمكی جەوهەری ماددی و لەپێناسە كردنیدا،
لێكدژی و جیاوازی ئاشكرا هەیە .بەاڵم لێكدژیەكی لەم چەشنە لە چەمكی
رۆح��دا ،نییە ،چونكە وێناكان لەشتێكدا هەبێت كە تێی ناگات یان بە
رەفتاری شتێك بێتەدی بۆ خۆی لێكدژە ،كە كارا نییە .بەاڵم هیچ لێكدژیەك
لەوەدا نییە كە بڵێین كاری بەڵگەدار وێنای هەیە یا كاری كارای هۆكانیانە»
(هەمان سەرچاوە ،ال.)96 - 7 :
ئەم روانگەیەی بێركلی كە دەروون��ی مرۆڤایەتی دەتوانێ وێنای
هەستپێكراو بەرهەم بێنێت (دەتوانێت بەڕێكی ،ناویان بنێت «شیكاری
بێهۆی ئایدیالیستی») كێشەی خوڵقاندووە كە دژی بنەمای فەلسەفیەكەیەتی.
دیارە لە بەرهەمەكانی دیكەی بێركلیشدا چەند ئاماژەیەك هەیە كە داكۆكی
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لەم روانگەیە ،دەكات .بۆ نمونە ،دەكرێ ئاماژە بە بنەمای 548ی یاداشتە
فەلسەفیەكانی بكرێ« :ئێمە بۆخۆمان القەكانمان دەجوڵێنین ،ئێمەین كە
ئیرادەی جواڵندن دەكەین» ( ،13ل .)57 :یا هیالس لە سێ هەڤپەیڤیندا،
كە باسی تاوانەكانی مرۆڤ دەكا بەزەین دەگا كە بێركلی لە هۆكارێتی
دەروونەوە ئەم لێكدانەوەیەی قبووڵكردووە ( ،1دیالۆگی سێیەم ،ل.)101 :
لەم شیكارەدا ،ئێوە ئیرادە دەكەن كە القەكانتان بجووڵێت و بە بێهۆ،
وادەكەی وێنای هەستپێكراوی جواڵنی الق بێتە دی .یەكەم كێشە ئەوەیە
كە بێركلی لەو باوەڕەدایە وێنای هەستپێكراو هەمان شتی واقیعین و تەنیا
بەهۆی رەفتاری خوا دێنەدی« :گەرچی چەند شتێك هەیە كە قەناعەتمان
پێدەكات فاكتەری مرۆڤایەتی لە بەرهەمهێنانیان بەشدارن ،بەاڵم الی هەموو
كەس روونە كە ئەوەی ناودەنرێن بەرهەمی سروشتی ،واتە بەشی زۆری
وێناكردنەكان و ئەو هەستانەن كە هۆكارییانە ...هەموو شتێك لە بەرهەمی
دەسەاڵت و هەرچی هەیە ،لە بەرەكەتی بوونیەتی» ( ،2بنەمای  ،146ال:
.)104 - 5
ئێستا ئەگەر سەلماندنی بێركلی لە سەلماندنی دەروونی كۆتایی
هاتوو بەهۆی كارەكانیان ،لە زەین بگرین ،دەبینین كە ئێوە دەستتان
دەجووڵێنن ،لە مندا دەبیتەهۆی وێناكردنی جواڵندنی دەست كە بۆخۆی
جۆرێك وێناكردنی هەستپێكراوە و پرسیار ئەوەیە كە چۆن لە كاتێكدا خوا
ئەم وێناكردنەم تێدا دەخوڵقێنێت ،دەروونی مرۆڤایەتی تر كارەكە دەكات؟
بە زەی��ن دەگ��ات كە بێركلی لە بنەمای 147ی بنەمای زانستە
مرۆڤایەتییەكان ،بەجۆرێك دەیەوێت ئەم كێشەیە بە بەستنەوەی وێناكردنی
هەستپێكراو بەخوا چارەسەر بكات« :بۆ كاریگەری دانان لەسەر ئەوانی دی،
ئیرادەی مرۆڤ جگە لەوە كاریگەری نیە كە ئەندامی لەشی خۆی بجوڵێنێت،
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بەاڵم ئەم جواڵندنە هاوكات یان وێناكردنێك ببزوێنێت لەزەینی ئەوی دی
بۆ خۆی كارێكە تەواوو بەویستی خوای بااڵدەست گرێدراوە .تەنیا كە بە
پاراستنی سەرجەم بوونەوەرەكان ،بە وشەی توانای خۆی وا پەیوەندی نێوان
رۆحە بڕیار لێدراوەكانی فەرمووە كە لە بەرەكەتی خۆی ،دەتوانن لە بوونی
یەكدی بگەن» ( ،2بنەمای  ،147ل .)105 :بەاڵم لێرەدا ،بەزەین دەگات
بێركلی سەرباری ئەوەی كە مالبرانش بەهۆی گریمانەی ماددە وەك هۆی
شوێن ،رەتدەكاتەوە ،بۆخۆی بەداوی شیكاری «شیكاری ئایدیالیستی هۆی
شوێن»ەوە دەبێت «بەم مانایە كە دەروونی مرۆڤ ئیرادە دەكات كارێك
بكاو ئەوكاتە ،خوا سەبەبی جوواڵندنی ئەو مرۆڤە دەبێت .كەوایە دەتوانین
هەمان ئەو كێشانە لێرەدا وەرگرین و بڵێین خوا بەبێ گریمانەی بوونی
رۆحەكانیش دەتوانێت ئەم وێناكردنانە بخوڵقێنێت كە دابوونیە مالبرانش
( ،13ل .)58 :جۆناتان بنت دەڵێ :دەتوانین بنەمای 147ی بنەمای زانستە
مرۆڤایەتیەكان لەمەڕ هۆكارێتی دەروون لە فەلسەفەی بێركلیدا بە دوو شێوە،
تێبینی بكەین .1« :تۆ دەبیە هۆی جوواڵندنی جەستەت و خوا دەبێتە هۆكار
كە من تێی بگەم و یان بەو چەشنەی كە دەیجوڵێنی تێی بگەم .2 .تۆ ئیرادە
دەكەی كە جەستەت بجووڵێنی و خودا دەبێتە هۆ كە جەستەت بجووڵێ
و بەمەش ،دەبێتە هۆ لە جووڵەكەی بگەم» ( ،8ل .)230 :لە درێژەیدا،
جۆناسان بنت هیچ یەك لەم دوو رێبازانە تەبای بنەماكانی فەلسەفەی
بێركلی نابینێت« :خودا هۆی بێهۆی هیچ گۆڕانكاریەكی چۆنایەتی هەست
پێكردنمە كە من هۆی نیم .كەوابوو ئەگەر خوا هۆی بێهۆیە ،لەم كاتەدا،
بوونی دەروونی مرۆڤایەتی چ شتێك رووندەكاتەوە؟ بێگومان بێركلی ناڵێ
كە ئیرادەی تۆ یا جوڵەی دەستی تۆ وادەكات خوا لە مندا گۆڕانكاری بكات.
هەروەكو دەبێت كە كاری تۆ هەرچیەك بێت وەك بزووێنەری بااڵ نییە كە
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خودا تا ئاستێك ،سنوردار یان هانبدات ،من بگۆڕێت .ئەوەی خوا دەتوانێت
بەشتێكی الوەكی ئەنجامی بدات ،هەرچۆنێك بێت دەتوانێت بەكاری خۆی
ئەنجامی بدات .بەمەش ،دەوری تۆ پێویست نییە .كەوابوو ،پێموایە ،هیچ
رێپێدراوێك نییە كە تۆ لەم كاتەدا ،دەورت هەبێت یا هەرگیز بوونی
هەبێت» ( ،8ل.)220 :
لە ئەنجامدا ،بە زەین دەگات بێركلی لەمەڕ هۆكارێتی دەروون،
رووبەڕووی دوو جۆر شیكار بۆتەوە :شیكاری ئایدیالیستی بێهۆ و شیكاری
هۆكانی شوێن لە جۆری ئایدیالیستی ،كە هیچكام لەوانە لەگەڵ فەلسەفەكەی
كۆك نییە.
بە زەین دەگا بێركلی گرفتاری هەمان ئەو كێشانە بێت كە بۆ
تیۆری حجابیی تێگەیشتنی لۆك درووستی كردبوو (هەمان سەرچاوە)،
جۆناسان بنت تیۆری بێركلی تووشی كێشەیەكی دیكە دەكات .گادفری وسی
بەمشێوەیە هەمان رەخنە دەگرێت« :بێی گریمانە بكەین كە تا ئاستێك،
توانیبووی شیكاری بێهۆ بەم بیروباوەڕە پێكەوە بگونجێنێ كە خودا هۆی
هەموو وێنا هەستپێكراوەكانە «ئایا ئەنجامگیری وێناكردنی جواڵندنی الق
بۆ بوونی نفوسی مرۆڤایەتی ،بەڵگەیەكی گوماناوی نییە؟» ( ،13ل.)59 :
هیالس لەدیالۆگی سێیەمدا ،دەیەوێت قەناعەت بە فیلۆنۆس بكات
كە دەتوانین مادە وەك ئامێرێك یان هۆی ئامادەكار لە زەین بگرین كە
بە ئامادەبوونی ،خودا وێناكانمان دەخوڵقێنێت ،بەاڵم فیلۆنۆس لە وەاڵمی
ئەم مەسەلەیە دەڵێت ئەگەر ماددە وەك ئامێر یان هۆی ئامادەكار لە
هێنانەدی وێناكان لە زەین بگرین ،لە توانای خودا كەم دەكاتەوە و بەمەش
ئەم گریمانەیە بێهودەیە« :ئایا رێساو یاسایەك ناتوانێت بە حیكمەت و
توانای خوایی روونبكەیەوە ،كە لە زنجیرەی وێناكردنەكانمان یان لەڕەوتی
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سروشتدا دیتراوە؟ ئایا ئەو گریمانەیەی كە جەوهەری بیرنەكەرەوە كار
لە خودا دەكاو رێنمایی و بانگهێشتی دەكا كە كێ و چۆن ئیرادە بكات.
لە كەماڵی سیفاتەكانی كەم ناكاتەوە؟» ( ،1دیالۆگی دووەم ،ل. )78 :
كەوایە لێرەدا ،دەتوانین بێركلی تووشی هەمان كێشە بكەین دەربارەی
هۆكارێتی دەروونێكی تر و بڵێین كە خودا دەتوانێت بەبێ گریمانەبوونیان
لە فەلسەفەكەیدا بێهودەیە .جۆناسان بنتیش وەك گادفری وسی ،تاكە رێگای
رێكاری بێركلی لەم كێشەیەدا بە پەنابردنە بەر خێرخوازی خودا دەزانێت
و لەو باوەڕەدایە بێجگە لەمە ،بێركلی ناتوانێت گریمانەیان بكات ( ،8ل:
.)221
 .9پەیوەندی نێوان ئیرادە و رەفتاری مرۆڤ
بە گوێرەی جیاوازیەك كە تا ئێستا دەرب��ارەی كارەكانی ئیرادە
ئەنجامدرا ،ئەگەر ئێمە تیۆری شیكاری بێهۆی بااڵ لە فەلسەفەی بێركلی
بەڕەفتاری مرۆڤ ،قبووڵ بكەین ،بە زەین دەگات كە مرۆڤ بە كاری
ئیرادە ،دەتوانێت وێنای هەستپێكراو بەرهەم بێنێت .یان بە دەربڕینێكی تر،
كارێك بكات .بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،لە فەلسەفەی بێركلیدا ،لێكدانەوەیەك
دەربارەی چۆنیەتی پەیوەندی ئیرادە بە كارەكەیەوە ،لەمجۆرە شیكارەدا
نییە .دیارە دەبێ بیربهێنرێتەوە كە ئەگەر ئێمە كاری ئیرادە بەم مانایە
وەربگرین كە هەر مرۆڤ ئیرادە بكات دەتوانێت ئەنجامی بدات ،تیۆرێكی
مەحاڵە و نەك تەنیا بێركلی بەڵكو هیچ فەیلەسوفێكی تر باوەڕێكی لەم
چەشنەی نییە .بۆ نموونە ،ئەگەر من ئیرادە بكەم كە كێو بەرز بكەمەوە،
بە دواییدا ،ناتوانم بە ئیرادە ئەم كارە ئەنجام بدەم.
بەاڵم ئەگەر كاتێك شیكاری ئایدیالیستی لە هۆكار قبووڵ بكەین ،لەم
كاتەدا ،من ئیرادە دەكەم و بە دوایدا ،خودا وێنای هەسپێكراو دەخوڵقێنێت
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و لە ئەنجامدا بە زەین دەگا كە لەنێوان ئیرادەی من و كاری ئەنجامدراو،
جیاوازی هەیە و ئەم دووە لێكجیان .چەند بڕگەیەك لە كتێبی یاداشتەكانی
بێركلیدا هەیە كە ئەم بۆچوونە پشتڕاست دەكاتەوە .بۆ نموونە ،بڕگەی
 699 ،499و 107ی ئەم كتێبە كە بەدوای یەكدا ،لێرەدا ،دەهێنرێتەوە:
«مانای هۆكارێتی وەك جیاواز لە شوێن چییە؟ هیچ شتێك مەگەر بوونێك
كە دەیەوێت ئاكام بەدوای ئیرادە بێت» ( ،8ل.)206 :
«جیاوازی لەنێوان ئیرادە و توانادا هەیە .رەنگە ئیرادە بەبێ توانا
هەبێت ،بەاڵم هیچ توانایەك بەبێ ئیرادە نییە .توانا بەڵگەی ئیرادەیە و
هاوكات ئاكامێكە ،كە بەدوای ئیرادەدا دێت» (هەمان سەرچاوە).
«الوازی سەیری مرۆڤ ،مرۆڤی بێ خودا ،لەبەرد و دار الوازترە،
تەنیا ئەمە توانای هەیە كە بەهۆی ویستە ئەنجام نەدراوەكانی بەدبەخت
بێت« .هەرگیز ئەمانە توانایەك نین» (هەمان سەرچاوە) .كەوابوو لەنێوان
ئیرادەی دەروونی مرۆڤایەتی و ئەنجامەكەی هیچ پێویستیەك نییە ،چونكە
خودا دەتوانێت بە جۆرێكی دیكەی بخوڵقێنێت .بەمەش گەرچی بێركلی
جەخت لە ئازادی ئیرادەكان دەكاتەوە ،ناتوانێت بڵێت چۆن دەتوانین
دەسەاڵتمان هەبێت لە كاتێكدا كە بۆ خۆمان هۆكاریان نین.
پرسیارێكی تر ئەوەیە ،ئێمە چۆن دەتوانین كارێك جیابكەینەوە
كە دوای ئیرادە دێت و پێشبینی بكەین دوای فاڵن ئیرادەی تایبەتی ،فاڵن
كاری تایبەت دێت؟ وینكلەر بۆ چارەسەری ئەم كێشەیە ،دەڵێت بێركلی
هۆكارێتی هاوڕێكی ئەقاڵنیەت ك��ردووە ،واتا لە بنەمای 107ی بنەمای
زانستە مرۆڤایەتییەكان ،گوتوویەتی :ئێمە دەتوانین بە تێگەیشتنی ویستی
خودا بەبێ گریمانەی توخمی پێداویستی ،عەقاڵنیەت بە یاسا سروشتییەكان
ببەخشین ،چونكە دنیای ئافەریدە دەستكردی وەستایەكی حەكیمە ،واباشترە
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كە فەیلەسوفەكان فكری خۆیان (لەسەر ناكۆكی بیروباوەڕی هەندێك) لەمەڕ
دۆزینەوەی هۆی ویستی شتەكان بەكاربەرن .من هیچ جۆرە بەڵگەیەك
نابینم ئاماژەی بە ویستی جیاجیای شتی سروشتی شایستەی بۆ دۆزیوەتەوە
و لەبەر ئەو ،لە بنەمایەكدا لە رووی كەماڵی حیكمەت خوڵقێنراون ،كە
رێگەی راست بۆ جیاكردنەوەی ئەو شتانە و الیقی گرنگی حیكمەت نەبێت
( ،2بنەمای  ،107ل .)83 :بەمەش ئێمە دەتوانین دەرب��ارەی رەفتاری
مرۆڤیش رێبازێكی چارەسەر بگرینەبەر و بەهۆی تێگەیشتنی ویستی خۆمان
عەقاڵنیەت بە كارو جووڵەمان بدەین و بە دیتنی رێسایەك ئەم عەقاڵنیەتە
زیاد بكەین كە ئەم ویستە دەكەونە خواریەوە ( ،14ال 131 :و )132
و پێشبینی بكەین كە پاش ئیرادەی تایبەتی ،كارێكی تایبەتی دەكرێت.
بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،راستە كە دەتوانین بە ئاشكراكردنی مەبەستمان
عەقاڵنیەت بە ئیرادەكانمان ببەخشین ،كەچی هیچ دەسەاڵتێكمان نییە،
چونكە خودا بكەری سەرەكییە و كاری فیزیكی لە دەسەاڵتی ئێمەدا نییە.
 .10ئەنجامگیری
 .1بێركلی هۆكارێتی بكەری سەرەكی بەشتێكی كارا دەزانێت و
تەنیا ئیرادەكان لە فەلسەفەكەیدا ،ئەم تایبەتیەیان هەیە ؛ بۆیە دەروون تاكە
هۆكاری واقیعین .ئەم دەروونە یان خودا یان دەروونی مرۆڤەكانە.
 .2چاالكی خودا بەهۆی وێناكردنە هەستپێكراوەكان ،دەسەلمێنرێت
«بەمشێوەیە لە دۆزینەوەی وێناكردنە هەستپێكراوەكاندا ناچاالكین و
هۆكەیان نین .كەوابوو هۆكارێتی جگە لە دەروون نییە ،دەبێت دەروونێكی
دیكە هۆی ئەم وێناكردنانە بێت ،بێركلی ئەمە بە دەروونی خودا دەزانێت.
دەكرێ رەخنە لەم بەڵگەهێنانەوە بگیردرێت كە هەرچەند لەم سەلماندنە،
دەبێ دەروونێك هۆی وێناكردنەكانمان بێت ،رەنگە چەندین دەروون
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پێكەوە دەوریان لە هێنانەدی ئەم وێنا كردنانەدا هەبێت ،بەمەش ،ئەم
سەلماندنە چاالكی خودای تاك و تەنیا ناسەلمێنێت.
 .3بێركلی چاالكی نەفسی خۆی بەهۆی ئەزموونی وێناكردنە
خەیاڵیەكان دەسەلمێنێت .بەاڵم ئەم سەلماندنە دوو كێشەی گرنگی تێدا
هاتووە :یەكەم هەموو مرۆڤەكان توانای خەیاڵكردنیان نییە و هەندێكیان
ئەو توانایەیان نەماوە» .بۆ نموونە ،دەكرێت ئاماژە بە منداڵێك بكرێت
كە هێشتا لە وێناكردنی زۆر هەستپێكراو نەگەیشتوون تابتوانن بەهۆی
وێناكردنە خەیاڵیەكان لە زەینی خۆیاندا بیگونجێنن .هەروەها لەم
سەلماندنە ،هیچ جۆرە چاالكیەكی فیزیكی (وەك هەڵگرتنی قەڵەم) بۆ
دەروون ،ناسەلمێنرێت ،چونكە چاالكی فیزیكی لە فەلسەفەی بێركلیدا،
هەمان وێناكردنی هەستپێكراوون و خودا دەیانخوڵقێنێت و مرۆڤ لە
ئەنجامدانی ئەم كارە ،ناچاالكە .گەرچی بێركلی لە هەندێك دەستەواژەدا،
باسی دەكات كە دەتوانین بۆ خۆمان كاری فیزیكی ئەنجام بدەین ،كەچی
هەرگیز نەیتوانی پیشانی بدات چۆن هەم ئێمە و هەم خودا پێكەوە
دەتوانین هۆی وێناكردنە هەستپێكراوەكان بین.
 .4دوا كێشەی بێركلی دەرب��ارەی هۆكارێتی دەروون��ی ئەوی
دیكەیە ،چونكە بۆ سەلماندنی دەروونی ئەوی دی ،پەنا بۆ وێناكردنە
هەستپێكراوەكان یان رەفتارێك دەبات كە دەروونی ئەوی دی دەیهێنێتە
ئارا و دەتوانین لە ڕێگەیەوە لەبوونی دەروونی ئەوی دی بگەین .بۆیە
دەكرێت تووشی هەمانكێشەی بكەین كە چۆنچۆنی هەم خواو هەم
دەروونی مرۆڤایەتی پێكەوە دەتوانن وێنای هەستپێكراو بخوڵقێنن .بێركلی
بۆ چارەسەری ئەم كێشەیە ،پەنا بۆ نێوانگیری خودا دەبات .بە دیوێكی
دیكەدا ،گەرچی نفوسی تر ئیرادە دەكەن ،خوا وێناكردنی هەستپێكراو لە
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ئێمەدا بەرهەم دەهێنێت .بەاڵم ئەم جیاوازیەش دوو كێشەی بنچینەیی بۆ
فەلسەفەی بێركلی دەخوڵقێنێت .لێرەدا بێركلی بەجۆرێك ،گرفتاری شیكاری
ئایدیالیستی تیۆری هۆكاری شوێن دەكات ،چونكە لێرەدا ،كاری دەروونی تر
سەر بە ویستی خوایە و بەمەش هەمان ئەو كێشانە بۆ خۆشی رەوایە كە بۆ
مالبرانشی درووست كردبوو» .بە هەمانشێوە كە گریمانەی هۆی شوێنی بە
رەشبین دەزانی لێرەدا ،هەم دەتوانین بڵێین كە گریمانەی بوونی رۆحەكانی
تریشە .ناسینی دەروونی مرۆڤایەتی تر بەهۆی وێناكردنەكانەوە كێشەی
دووەمی ئەم تیۆرەیە ،بۆیە بێركلی لێرەدا ،خۆی تووشی كێشە دەكات كە
بۆخۆی تیۆری حجابی لۆكی تووش كردبوو .واتە بێركلی لێرەشدا دەبێ
بڵێت گریمانەی بوونی رۆحەكانی دیكە بۆ لێكدانەوەی وێناكانمان بێهودەیە.
 .5سەلماندنی هۆكارێتی دەروونی مرۆڤ كە ئامانجی بێركلی بوو
بۆ رەتكردنەوەی جیهانی ماددی ،رەخنەیەكی تێكڕایی تیۆری هۆكارێتی
بێركلیە ،بەاڵم بە كردەوە دیتمان كە بەڕای خۆی هیچ كارێك جگە لە
خەیاڵ و ئیرادەكردن بۆ دەروون ،نەسەلمێنراوە و بەڵگەكەشی لە سەلماندنی
كاری فیزیكی بۆ مرۆڤ ناتەواوە ،كە لە فەلسەفەكەیدا هەمان وێناكردنی
هەستپێكراوە.
 .6سەرباری ئەو رەخنەیەی كە لە فەلسەفەی بێركلی لە سەلماندنی
هۆكارێتی گیراوە ،هەرچۆنێك بێت ،دەبێ ئەو كێشانە لە زەین بگرین تا
خاڵی ئەرێنی تیۆرەكەی بزانین ،كە لە قۆناغی خۆیدا رووبەڕووی بۆتەوە.
بۆ نموونە ،لە سەردەمی بێركلی ،تیۆری هۆكاری شوێنی مالبرانش دەروونی
مرۆڤ وەكو شتی ماددی تەنیا كاتێك دەزانێت كە تێیدا خودا كارێكی
دەكرد و تیۆری بێركلی دەیتوانی وەاڵمێكی باش بێت بۆ تیۆری مالبرانش.
لەڕاستیدا ،بێركلی دەیەوێ بڵێت بە پێچەوانەی بۆچوونی مالبرانش ،هەموو
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مرۆڤێك كە شعوری هەیە ،بەهۆی ئەزموونی دەروونی تێدەگات كە النیكەم
دەرب��ارەی خوڵقاندنی وێنای خەیاڵی ،كارایە و دەتوانێت هۆ بێت نەك
شوێن .هەرچۆنێك بێت ،دەكرێت لێكدانەوەی هەمەالیەنەی ئەم كێشانە
هاوكارمان بێت باشتر لە فەلسەفەی بێركلی بگەین كە بۆخۆی دەرفەتی
زیاتری دەوێت و لێرەدا پەیوەندی بەم باسەوە نییە.

سەرچاوەwww.SID.ir :
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دكتۆر محمد سعیدی مهر (مامۆستا ی یاریدەدەری زانكۆی تەربیەتیمدەرس)،
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كورتە مێژووی دەروونناسی
نوسینیS. Hani. M.m :
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بنەما زانستە مرۆڤایەتییەكان كاریگەرترین وتاری بێركلی بوون،
كە بە شكڵ و شێوازی جۆراوجۆر «ئایدیالیستی زەینی»« ،نامادی خوازی»،
«غەیرە ماددی بوونخواز»ی بۆ بێركلی دەستبەر كرد و ئەمانە ئەو شتانە بوون
كە هاوكاری كرد تا كتێبە گچكەكەی گوتارێك بێ لێكدانەوە و تێگەیشتنی
خراپی بۆ بكرێت لە فەلسەفەدا .سڕینەوەی ماددەخوازی ماتریالیزمی ئەوە
بوو بێركلی بە دوایەوە بوو دەرەنجامی ئەم كارە بە درۆخستنەوەی چەمكی
شاراوە یان ئاشكرای ماددە خوازانەی گوتاری لۆك و تیۆرەكانی ژنۆمەتریكی
دیكارتی و هۆبز دەربارەی مرۆڤ و كۆمەڵ بوو.
دیڤید هیۆم 1776 - 1711
هیوم كتێبی سروشتی مرۆڤی باڵوكردەوە .پاڵپشت بە بۆچوونی
لۆك لەسەر پێكهاتەی ئەندێشە سادەكان جەختی لە ئەندێشە ئاڵۆزەكان
ك��ردەوە ،لە كاتێكدا هزری بیرهێنانەوەی بەشێوەیەكی ئاشكراتر بەدی
هێناوە و گەشەی پێدا .زەینی وەك مادەی لەبەین بردو گوتی كە چۆنیەتی
وەك ماددە مام دووەمینە .زەین تەنیا بەهۆی تێگەیشتن ،شایانی دیتنە.
لە هەمووی گرنگتر ،جیاوازی نێوان دووجۆر ئەندازەی ماددەی نووسی:
«تێگەیشتنی ئیمپرستەكان و وێناكان و ئەندێشەكان ،تێگەیشتنەكان تووخمی
بنچینەیی و بنەمای بوونێتی و بەردەوامی زەینن .ئەمانەن هاوپەیوەند و
خۆیەتی بە هەست و تێگەیشتنن .ئەندێشەكان ئەزموونی زەینین كە ئێمە
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لە نائامادەیی تووخمە هاندەرەكان دەمانبن .هاوتای ئەمڕۆ دەبێتە وێنا.
هیوم ئەم دوو چەمكەی لە زاراوەی دەروونناسانە یان لە گەڕانەوەی بۆ
هەر مەسەلەیەكی هاندەری دەرەوەیی پێناسە نەكرد و لێكی نەدایەوە .ئەم
چەمكە زەینییانە بەپێی سەرچاوە یان چاوگ جیاوازی نییە ،بەاڵم بە گوێرەی
هێز و توانای رێژەییان جیاوازن .تێگەیشتنەكان بەهێز و پتەون ،لە كاتێكدا
ئەندێشەكان تەنیا وێنا كردنێكی الوازی تێگەیشتنەكانن .دوو تیۆری لەبواری
بیرهێنانەوە پێشنیاز كرد )1( :لێكچوویی یان چوونیەك )2(.دراوسێیەتی كات
و شوێن .كارەكانی دەكەوێتە دەستەی ئەزموون سەرچەشنی یان بیرهێنانەوە
خوازییەوە .باوەڕی وابوو بە هەمانشێوە كە ئەستێرەناسان یاسای جیهانیان
بەهۆی كاریگەری هەسارەكان دیاری دەكەن ،دەكرێت یاسای دنیای زەینیش
دیاری بكەیت.
جێمز مایل 1836 - 1773
جێمز مایل باوەڕی وابوو كە زەینی مرۆڤ بە تەواوی ناچاالك و
كارتێكراوە .پێیوابوو كە زەین ،ئامێرێكە وەك سەعاتێك كاریكردووە و لەسەر
بزووێنەری دەرەكی كار دەكات .گرنگترین كارو یارمەتی بۆ دەروونناسی
كتێبەكەی ،شیكاری دیاردەی زەینی مرۆڤ بوو كە لە ساڵی  1829نوسی.
مایل دەری دەخات كە دەبوایە زەین بەهۆی شیكار یان كورتبوونەوەی
بۆ بەشەكانی بەرایی بكەوێتە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە .باوەڕی وابوو كە
ئەندێشەكان و هەستەكان تەنیا جۆرەكانی زانراوی پڕۆسەكانی زەین نین.
وای دەزانی ئەندێشەكان بەرهەمی پڕۆسەی ئەو هەستانەن كە لە یەك كات
و بە رێسای زانراو روویان داوە .بۆیە ،جێمز مایل بە ئەزموون سەرچەشنێكی
بەریتانیی هەژمار دەكەن ،كە لەسەر دەوری بنچینەیی پڕۆسەكانی هەست
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و پەیوەندی نێوان پڕۆسەكانی هوشیار و بیرهێنانەوە قووڵبۆتەوە .جۆن
ستیوارت مایل ،كەسێك بوو كە باوەڕی بە زانستی كیمیایی زەیینی هەبوو،
كوڕی جێمز مایل بوو.
جۆن ستیوارت مایل 1873 - 1806
جۆن ستیوارت مایل ئەزموون سەرچەشنێكی بەریتانیی بوو پەیوەندی
بە بیرهێنانەوەخوازییەوە هەبوو .بێرهێنانەوەخوازی شرۆڤە دەكات كە چۆن
وێناكردنەكان یان ئەندێشەكان دەتوانن گرفتار و گیرۆدەی داوی یەكتری بن
و دەبوایە چەند یاسایەكی بیرهێناناوە هەبێت .مایل بە پێچەوانەی باوەڕی
باوكیەوە ،باوەڕی وابوو كە زەیین چاالكە ،هزری كیمیایی زەینی داهێنا كە
تێیدا لەو باوەڕەدا بوو كۆكردنەوەی دوو بۆچوون یا ئەندێشە كە متوربەی
یەكتری بوون لە كۆكردنەوەی دوو ئەندێشە بە تەنیایی گەورەترە .بە
تەنیشت لێكۆڵینەوەكانی مایلەوە ،كتێبی جۆراوجۆری نوسی كە كاری جێمز،
گشتالت و ڤۆنتی خستە ژێر كاریگەری خۆیەوە.
سەدەی نۆزدە
دەروون ناسی لە فەلسەفە جیابۆوە و فۆرمەلەبوونی بنەماكانی
دەروونناسی لەسەر بنەمای ئەزموونی لەجیاتی گومانكردن دەستی پێكرد.
«تەنیا لە سەد ساڵێكی ئەم دواییەدا پەسەند كرا كە ناسینی مرۆڤ
لەجیاتی گومانكردنی فەلسەفی دەكرێت بابەتی توێژینەوەی زانستی بێت»
(ئەندرسۆن.)1995 ،
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ویلهێلم ڤۆنت 1920 - 1832
ویلهێلم ڤۆنت لە 14ی ئۆگۆستی ساڵی  1832لە ئەڵمانیا لەدایكبووە.
ڤۆنت یەكەم تاقیگەی دەروونناسی لە الیپزیگی ئەڵمانیا لە ساڵی 1879
دامەزراند و یەكەم باڵوكراوەی بەناوی فیلۆسۆفیس ستودنی باڵوكردەوە ،كە
راپۆرتی ئەنجامی تاقیكردنەوەكانی تێدا بوو .ڤۆنت لە ساڵی  1875تا  1917لە
زانكۆی الیپزگ سەرقاڵی وانەگوتنەوە بوو .ئەنستیتۆی دەروونناسی لە زانكۆی
الیپزگ دامەزراند .ڤۆنت بە بونیاتنەری دەروونناسی وەك بەشێكی فەرمی
ئەكادیمی و یەكەم دەروونناسی فەرمی مێژوو هەژمار دەكرێت .باوەڕی
وابوو بنچینەی دەروونناسی دیتنی تاقیكردنەوەیە .زۆربەی دەروونناسانی
وەك تیچنەری پەروەردە كرد .رێبازی لێكۆڵینەوەی بە زۆری ناوەوەیی بوو
(بە گوتەی ئەندرسۆن  ،1995تەماشاكەرانی بەهێز كە ناوەرۆكی هوشیاری
خۆیان لە هەلومەرجی رێك كۆنتڕۆڵكراودا شیدەكردەوە).
هرمان هلمۆلتز 1894 - 1821
هرمان هلمۆلتز لەساڵی  1821لە پۆستدامی ئەڵمانیا لەدایكبوو .بەهۆی
لێكۆڵینەوە دەربارەی فیزیك و فیزیۆلۆژی ناسراوە و وەك بیرمەندێكی
گەورەی سەدەی  19سەیر دەكرێت .هلمۆلتز بەهۆی تیۆری هەڵێنجەرانەی
ناهوشیار ،بۆ نمونە تێگەیشتنی دیتنی فەزا ،ناسراوە .داكۆكیارێكی زانستە
سرووشتییەكان بوو پەیوەندیەكی تایبەتی بە خێرایی ئەندازەی جووڵەی
دەمارەوە هەبوو .لێكۆڵینەوەكەی یەكێك لەو سەرەتاییانە بوو كە سەلماندی
تاقیكردنەوە و ئەندازەپێوی پڕۆسەكانی دەروون فیزیۆلۆژی سایكۆفیزیۆلۆژی
شیاوە .هلمۆلتز تیۆری تازە دامەزراوی دیتنی رەنگی هلمۆلتزی هێنایەدی.
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هرمان بینگهاوس 1909 - 1850
بینگهاوس لە زانكۆی بۆن خوێندوویەتی .وەك دكتۆری الوی
فەلسەفە دامەزرا تا پڕۆسە بااڵكانی زەینی تاقی بكاتەوە و شرۆڤەیان بكات
كە ڤۆنت لەبیری چوبوون .تاقیكردنەوەی ساڵی  1879لەگەڵ بینگهاوس
وەك تاكە تاقیكردنەوەی ئەم دەستیپێكرد .ئەنجامەكەی لەساڵی 1885
ئامادە بوو ،ئامادە بۆ ئاشكراكردنی یاسا بنەماییەكانی فێربوون یەكەم سوود
وەرگرتنی لە حینجە بێماناكان بەكاربرد .حینجە بێماناكانی مانای نەبوو،
بۆیە نەكەوتنە ژێر كاریگەری فێربوونی پێشترەوە .هەروەها بەم بەڵگەیە
سوودی لە حینجە بێماناكان وەرگرت وەك هیچ كامێكییان بۆ فێربوون لەوی
دیكە ئاسانتر نەبوو .هەروەها بینگهاوس لە فەرامۆشی كۆڵییەوە .دەیویست
لیستگەلێك لە حینجە بێماناكان ،لە هەر لیستێكدا ( )13دانەی پاراستووە
و ئەندازە پێوی بكات تا حینجەكان فەرامۆش بكات ،دەرەنجامەكەی لە
چاڵوچۆڵی فەرامۆشی كورت بۆوە.
سێر فرانسیس گاڵتۆن 1911 - 1822
گاڵتۆن وەك دامەزرێنەری زانستی چاكسازی رەگەز دەناسن كە
بەرهەمهێنانی هاوشێوەی كۆنتڕۆڵكرد تا هەلومەرجی رەگ��ەزی مرۆڤ
چاكبكات .گاڵتۆن باوەڕی بەوە نەبوو كە ناوەندی ژیان كەسایەتی مرۆڤ
دیاری بكات .باوەڕی وابوو كە بەهای كۆمەاڵیەتی ناوەوەییە .هۆگری
كۆمەڵێكی گچكەی دانیشتووان ،واتا كەسانی ریزپەڕ بوو .گاڵتۆن بلیمەتی
میراتی خستەڕوو كە «پێشنیاز دەكات توانای خودی تاكێك سەرچاوەگرتوو
لە میرات پیشان بدات» .رێبازەكانی ئاماری گاڵتۆن هەڵسەنگاندنەكانی نێوان
مرۆڤەكانی ئاسانكرد .ژمارەیەك رێبازی گرنگی باوی ئەمڕۆی داهێنا و یەكەم
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كەس بوو كە ئاماری بە شێوەیەكی رێسامەند لە دراوەكانی دەروون ناسانە
بەكاربرد و هەروەها رێژەی هاوپەیوەستی داهێنا .هەروەها توێژینەوەی
بنەمایی دەرب��ارەی باسی سروشت لە بەرامبەر پ��ەروەردەی ئەنجامدا و
تەكنیكی وەبیرهێنانەوەی ئازادی هێنایەدی.
ئێدوارد تیچنەر 1927 - 1876
لە ساڵی  1867لەدایكبووە ،شوێنكەوتەی تیۆرەكانی دەروون
ناسانەی ویلهێلم و ڤۆنت بوو .ئامادەیی لە زانكۆی مال ئۆرن و ئۆكسفۆرد
بەهۆی هاوكاری تێچوونی خوێندن قبوڵكرد چونكە خێزانەكەی زۆر كەم
دەرام��ەت بوون .زۆربەی قۆناغەكانی ژیانی خۆی بە وانە گوتنەوە لە
زانكۆی كۆرنێل لە نیۆیۆرك بەسەربرد .روانگەی تیچنەر لەسەر ئەو بیرو
باوەڕە هەڵچنرابوو كە هەموو هوشیارییەكان شایانی دابەزینین بۆ سێ دۆخ:
هەستەكان ،كە هۆكاری بنچینەیی تێگەیشتنن «وێناكردنەكان ،كە وێنای شكڵ
گرتووی زەینمان تا ئەوەی وەریدەگرێت دەستنیشانی بكات و بینەخشێنن
و سۆزەكان ،كە بەشی پێكهێنەری ورووژانەكانن .لە ساڵی  1915تیچنەر
ناوەرۆكی تیۆری «مانا»ی خۆی رێكخست .بەپێی ئەم تیۆرە ،ناوكی (مانا) بۆ
ئەزموونی خاوی وەك هەستكردن بەتیشك ،دەنگ ،بەركەووتن و دینامیزم
دەگەڕێتەوە «پێكهاتەی جەوهەری بیرهێنانەوەكان كە ئەزموونی خاو پێشی
خستووە و دەركەوتوون .پێكهاتە شتێكە كە مانا دەداتە هەبوون ،هەروەها
تیچنەر باوەڕی وابوو ورووژاندنی هەستەكان تووند بوون كە لە هەستەكانی
ناخی لەش هەڵقواڵوون .تیچنەر لە ساڵی  1927كۆچی دوایی كرد.
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ویلیام جێمز 1910 - 1842
ویلیام جێمز ،بنەمای دەروونناسی ،یەكەم كتێبی وانەیی دەروونناسی
نوسی كە ت��ەوەری چاالكی قۆناغەكەی بوو .چەمكی كاریگەرخواز یان
كردەگەرا لە دەروونناسی جێمز خرایەڕوو كە بە زانستێكی سروشتی دادەنا.
كاریگەر گەرایی هاوڕێكی كەسانی زیندووی دەورووبەریان بوو .هەروەها
جێمز لە تیۆری جێمز نەما بەشداری كرد .ئەم تیۆرە پیشانی دەدات كە
ئێمە بەهۆی كارێك هەست بەورووژان دەكەین كە دەستی دەكەینێ .بۆ
نموونە ،هەستدەكەین هەراسانین ،چونكە لە دۆخی هەاڵتن و راكردنداین.
سەرەتای سەدەی بیست
ئێدوارد تۆڵمەن
ت��ەوەری كاری ئێدوارد تۆڵمەن سەلماندنی ئەم بابەتە بوو كە
چاوەڕوانییەكان و پیشاندانەوەی دەروونی ئاژەڵەكان رێنمایی هەڵسوكەوتی
هەردووكیان دەك��ات( .گاڵتۆن )1994 ،ب��اوەڕی وابوو كە مشكەكان بۆ
تەواوكردنی كەلێنێك سوود لە نەخشەیەكی ناسانە وەردەگرن نەك پاراستن
و خستنە یادەوەری و ئەمكارە بە دانانی مشكەكان لە كەلێنی جیاواز .
شوێنێك كە راهاتن پیشان بدات .مشكەكان بەبێ رۆیشتن بۆ شوێنی راهاتوو
دەگەنە خاڵی كۆتایی .ئەمكارە پشتگیری تیۆری نەخشە ناسانەیان دەكات.
وۆڵڤگانگ كوهلەر
وۆڵڤگانگ كوهلەر بەهۆی رەخنە بەراییەكەی لە تاریفكردنی
چارەسەری مەسەلەكان ناوبانگی پەیدا كرد .توێژینەوە بەناوبانگەكەی لەگەڵ
مەیمونێك بە ناوی سوڵتان ،بوو كە دوو داری حەیزەرانی پێدرا بوو.
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مۆزێكی دەرەوەی قەفەس كەوتبووە مەودایەكی زیاتر لەوەی كە بتوانێت
بەهۆی دارەوە دەستی بیانگاتێ ،بۆ ماوەیەكی دیاریكراو لەگەڵ مەیمونەكە
هەوڵیدەدا تا بەهۆی دارەكانەوە دەستی بگاتە مۆزەكان ،كە هەموو جارێك
نەیدەتوانی .دوای ئەوەی ئاژەڵەكە هەردوو دارەكەی فڕێدایە سەر زەوی،
دیتی كە لە خاڵێكی دەستنیشانكراو بۆ ماوەیەك كپ دانیشتووە .كوهلەر
چارەی دۆزراوەی لە ناكاوی دوای ماوەیەك بێدەنگی ناونا بۆچوون و بەم
چەشنە ئەنجامگیری كرد كە ئەم تایبەتمەندییە جۆرێك چارەسەری كێشەكە
بووە.
سێر فریدریك بارتلت
سێر فریدریك بارتلت بەهۆی توێژینەوەكانی دەرب��ارەی مێشك
ناسراوە .جەختی لە توێژینەوەی ژێر هەلومەرجی سروشتی كردەوە .لەم
رووەوە ،لێكۆڵینەوەی تاقیگەیی بە گوماناوی لە قەڵەمدەدا .بیری دەكردەوە
تاقیكردنەوەكانی رابردوو یارمەتی نۆژەنكردنەوەی ئەو مادانەی داوە كە
شایانی بەدەست هاتنەوەن .رێبازێكی بەكار برد كە ناوی بە دەست هێنانەوەی
قاتبەندی بوو .ئەم رێبازە رێگەی دەدا تاقیكردنەوەی چیرۆكەكان زیاتر
لە شوێنێك بەمەودای یادەوەری جۆراوجۆر بیربێننەوە .لەسەر زانیاریەك
قوڵبۆوە كە بیردەهێنرایەوە و «بیر نە دەهاتەوە « .دەرەنجامەكەی پیشانیدا
كە هەرچەند زەمەنی بەدەست هێنانەوەی تاقیكردنەوەی زیاتر لەكاتی
دیاریكراو درێژە بكێشێت (بەدەست هێنانەوە) بە شێوەیەكی بەرەو پێشچوو
زیاتر شێوێندراوە .بۆیە «تیۆری مێشكی درێژ ماوەی رەتكردەوە كە ماددەی
هەڵگیراو بەبێ گۆڕان تا كاتی بەدەستهێنانەوە دەمێنێتەوە» .مێشكی وەك
پڕۆسەیەكی چاالك و زۆرجار نادرووست دەزانی« .شەڕی تارماییەكان»
چیرۆكێكی بەناوبانگ بوو كە سوودی لێوەردەگرت.
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بی ئێف سكینز 1995 - 1904
بەهۆی تیۆری مەرجسازی هۆكاری بەناوبانگە .ب��اوەڕی وابوو
رەفتار و زمان بەهۆی بەهێزبوونی فێربوونەوە دەبن (سولسۆ- 317 ،
 .)318سندوقی چكۆڵەی سكینەری داهێنا ،كە بۆ كۆنتڕۆڵ و روپێووی
ئاكاری فێربوونی ئاژەڵەكانی بەكار دەبرد .باوەڕی وابوو گۆڕانی ئاكار لە
دەرەنجامی وەاڵمدانەوەی تاكەكانە بۆ هاندەرەكانی دەورووبەر .بەڕای ئەو
شۆڕش ناسی لەجیاتی پێشكەوتن ،هەنگاوێك بۆ دواوە بوو لە مێژووی
دەروون ناسی (مورای .)415 ،لە نێوان بەرهەمی زانستی سەرەكی ئەوو
ئاكاری ئۆرگانیزم ( )1938و ئاكاری ئاخاووتن ( )1957بەرچاو دەكەوێت.
ئاكارخوازی بووە هۆی ئەوەی توێژینەوەی رووداوەكانی زەینی بخرێتە الوە.
تا ئاستێكی زۆر ئەم مەسەلەیە كاردانەوەیەك بوو لە بەرامبەر ناوەوەیی.
لە ئەمریكا شۆڕشی ئاكاری هەبوو .ئاكارخوازان باوەڕییان وابوو دەروون
ناسی دەبێ تەنیا پەیوەندی بە ئاكاری دەرەوە هەبێ و «نابێت هەوڵبدرێ
كاردانەوەی زەینی شیكار بكرێت كە ژێرخانی ئاكارە» (ئەندرسۆن.)1995 ،
ڤاتسۆن ( )1930وتی« :ئاكارخوازی بانگەشە دەكات كە هوشیاری چەمكێكە
نادیارو سوود لێوەرنەگیراو»« .بەرنامەی بیرمەندێكی ئاكار خواز و هەموو
مەسەلەیەك كە بەرهەم دێنێت نەك تەنیا بۆ  40ساڵ رێگری هەرجۆرە
لێكۆڵینەوەیەكی شێلگیر لە دەروونناسی ناسانە دەكات ..رەنگە گرنگترین
یارمەتی درەنگ وەختی ئاكارخوازی ،الیەكی هونەرێكی ئاڵۆز و سەخت و
بنەمایی بۆ هەڵسەنگاندنی تاقیكردنەوەیی هەموو بەشەكانی دەروونناسی،
لەوانە دەروونناسی ناسانە بێت»( .ئەندەرسۆن.)1995 ،
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سەرهەڵدانەوەی جارێكی دیكەی دەروون ناسانە
بە وتەی ئەندرسۆن ( ،)1995دەروونناسی ناسانە سەرەتای لەنێوان
دەیەكانی  50و  70دەركەوت .گەشەی ئەمڕۆی دەروونناسی ناسانە بەهۆی
جەنگی جیهانی دووەم بە قوڵبوونەوەی توێژینەوە لەسەر ئاكار و سەرنجی
مرۆڤ ،پێشكەوتنەكان لە زانستی كۆمپیوتەری ،بە تایبەت بابەتی هۆشی
دەستكرد و نوێكردنەوەی مەیلەكان بوو بۆ بەشی زمان ناسی.
نوام چۆمسكی ()1928
نوسینی وتارە رەخنەییەكانی نوام چۆمسكی لەسەر كتێبی سكینەر
دەربارەی زمان (ئاكاری ئاخاوتن) لە رۆژنامەی زمانی ساڵی  ،1959خاڵی
وەرچەرخانی بەناوبانگی دەروونناسی ناسانەیە .چۆمسكی لە دامەزراوەی
تەكنۆلۆژی ماساچۆست زمان ناسێك بوو ،بانگەشەی كرد بەم چەشنەی
كە سكینەر دەری دەبڕێت ،زمان بەهۆی پڕۆسەی هاندەری وەاڵمەكەی
دیاری ناكرێ ،چونكە ئەم شێوازە لە هەندێك راستی باوی زماندا جێی
باوەڕ نییە .بەكاربردنی داهێنەرانەی زمان وەك پڕۆسەیەكی ناوەندی باشتر
دیاری دەكرێت تا پڕۆسەیەكی دەورووبەر .زمان رێگەیەكە بۆ دەربڕینی
بۆچوونەكان (ئەندێشەكان) ،رێگەیەك كە ئەم بۆچوونانە لەو رێگەیەوە
بۆ زمان دەگۆڕێن پڕۆسەی ناسینە (بنجافیلد ،ل  ،)41پیشانیدا زمان لەوە
ئاڵۆزترە كە یەكێك پێشتر باوەڕی هەبووە و دیاریكردنی ئاكارخوازانە
ناتوانێت بە شێوەیەكی لۆژیكی ئاڵۆزییەكانی زمان دیاری بكات .زمانی
چۆمسكی دوو جۆر ستراكتۆری لەخۆ گرتبوو :ستراكتۆری رواڵەتی و
ستراكتۆرە قووڵەكان.
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دیڤید راملهارت و جێمز مەك كیلە لەند
راملهات و مەك كیلەلەند ،یەكەم نموونەی دەروونناسی ناسانەی
نووێن .ناوەكانیان بەجێهێنانی هاوتەریبی ئاڵۆزی لەگەڵە .ئەم مۆدیلە
جەختدەكاتەوە بەجێهێنانی زانیاری هاوكات (هاوتەریبی) بە شێوەیەك كە
لێكدژی بە ریزێك (یەكی لە كاتێكدا)یە روودەدات .تیۆرەكەیان ئاشكرای
دەكات كە زۆربەی یەكەی ئەنجامدانی سادە بەرپرسی ناردنی نیشانەی
هاندەرو واز بە یەكەكانی دیكە دێنن .باوەڕییان وایە بە تێگەیشتن لەم
تایبەتمەندیە بنچینەییە ،ئەم سیستەمە ئاڵۆزە شایانی دیاریكردنە .ئەم ئایدیالە
كە ئەنجامدانێكی وا بریتیە لە تووخمی بە یەكەوە بەستراوو گەڕانەوە بۆ
مۆدیلی دەمار ،تیۆری پەیوەندخوازی ئامادەیان دەكات.
جۆرج مایلەر
جۆرج مایل مامۆستای زانكۆی پرینستۆنە .بەجێهێنانی زانیاری
لێكدەداتەوە و توێژینەوەكەی لەسەر م��اوەی مێشكی م��اوە كوورت
چڕدەبێتەوە .ناوی بە «ژمارەی جادوویی  »7گرێی خواردووە .ئەم تیۆرە
دەڵێ دەكرێ زۆرینەی خەڵك  7وێڕای  /كەمكردنەوەكانی  2مادە لە
مێشكی ماوە كوورتی خۆی بیربێننەوە .هەروەها ئاشكرای كرد كە بەدەست
هێنانەوەی زانیاری كاتێك باشتر پێكدێت كە لەیەكتری دابڕابن.
ئاالن نیو ۆڵ
نیوۆڵ ،بیركاری زانێكە كە دەروونناسی ناسانە بۆ پێشنیازی
سیستەمەكانی كۆمپیوتەری بەكار ب��ردووە .چل ساڵی لە فێركردنی
دەروونناسانی ناسانەی ماناو ئاماژەی هۆشی دەستكرد خەرجكردووە .نیوۆڵ
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وەكو چاالكییەكانی چارەسەری مەسەلە ،تەماشای چاالكی ناسانەی كردووە.
هەندێك لە كارەكانی دیكەی قوڵبوونەوە لەسەر جیاوازییەكانی كارناس
لەگەڵ تازەكاری لە مێشكدایە .نیوۆڵ و مەیمون پێكەوە كارییان لەسەر
هۆشی دەستكرد كردووە لە زانكۆی مایلۆن.
دەروونناسی ناسانە لە دەیەی  1950بە خێرایی گەشەی كردووە.
رووداوێكی زۆر گرنگ باڵوبوونەوەی كتێبی دەروونناسی ناسانەی ئۆلریك
نیسر لە ساڵی  1967بوو .ئەم كتێبە حەقانیەتی نوێی بەم بەشە بەخشی و
لە شەش بەش پێكهاتووە لەگەڵ مەسەلەی تێگەیشتن و سەرنج و چوار بەش
بە بابەتی زمان ،مێشك و تێفكرینەوە .كاری داهاتووی نیسرو رووداوێكی
گرنگی دیكە ،سەرەتای باڵوكردنەوەی رۆژنامەی دەروونناسی ناسانە بوو
لە  .1970ئەم رۆژنامەیە زۆر هەوڵیدا مانا بەم بەشە بدات .بەشێكی
زۆر نوێ بە ناوی زانستی ناسانە ،دەركەوتووە كە هەوڵدەدات هەوڵە
توێژینەوەكانی دەروونناسی ،فەلسەفە ،زمانناسی ،زانستی دەمارناسی و
هۆشی دەستكرد تێكڕا بكات .دەكرێت مێژووی ئەم بەشە لە سەردەمی
سەرهەڵدانی رۆژنامەی زانستی ناسانەوە ،لەساڵی  1976هەژمار بكەی
(ئەندرسۆن.)1995 ،

سەرچاوەhttp://fates.cns.muskingum.edu/-psycweb/history/ :
cognitiv.htm
ترجمە :سید هانی موسوی.
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سەرچاوەی ناسین،
لە روانگەی جۆرج بێركلییەوە
عبدالعلی دست غیب
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كێشەی تێگەیشتن و چۆنایەتی ناسینی شمەك و دیاردەكان ،گرنگترین
كێشەی فەلسەفە بووە و هەیە .هەموو شرۆڤە كارێك دەیەوێت بزانێ
ناسینمان لە چ رێگەیەكەوە دەستەبەر دەبێت؟ لەڕێی هەستە پەتییەكان؟
بەهۆی هەستەكانی هاوشانی بوونی وێناكردنە دەروونییەكان؟ لەڕێگەی
ئەزموون و رامان؟ ...فەیلەسوفەكان وەاڵمی جیای ئەم پرسیارانەیان داوەتەوە،
بەاڵم بە درێژایی مێژووی زانست و فەلسەفە دوو كۆمەڵی فەیلەسوفەكان
لەمەیدانی ناسین لە ئەبستراكتی بنەمای دانانی ئەزموونی هەستی یا هزری
دەروونی ،كەم وێنەترن .گرووپی یەكەم ،ناویان ئەزموونگەراییە و گرووپی
دوووەم ،بۆچوونگەرا.
جۆن لۆك فەیلەسوفی بەریتانی ئەمپریزم (ئەزموونگەرا)یە .بەگژ
((تیۆری)) هزری دەروونیدا دەچێتەوە ،لەگەڵ تیۆرێك كە بەو پێیە ،بەهۆی
ئەزموونەوە فێری بابەتێكی كەم دەبین .واتە بە هاوكاری ستراكتۆری خودی
ژیریمانەوە ،ناسینی ئەبستراكت و تێكڕاییمان دەبێت .لۆك دەڵێ زانست و
مەعریفەی مرۆڤایەتی لەكاتی لەدایكبوون وەك دەپەیەكی مۆمی (لەوحەی
سپی)یە كە ئەزموون لەسەری دەكێشرێتەوە .بێگومان لەم مەیدانەدا لە
پێوانە بەنەیارانی راستتر دەك��ات ،هەرچەند ئەو لێكدانەوانە ئەوەندە
گونجاو نییە كە ئەوو نەیارانی بەكارییان دەبرد و كێشەیان لەگەڵییاندا
هەیە ،كە فەیلەسوفەكانی ئەمڕۆ بەكارییان برد .راسڵ دەنوسێت(( :دەبێ
بوترێت دەزگای دەروونی مرۆڤایەتی زیاتر لە «كاردانەوەكان» پێكدێت تا
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لە «وێناكردنەكان»)) .هەروەها ئەندامی هەستێنی ،لیمف و ماسولكەكانمان
بە دانەوەی جۆرێك وەاڵمی تایبەت ،رێنمایی دەكرێن كە لە ئۆرگانەكانی
جەستەیی مرۆڤ هەمان رەفتاری گرنگی كارای دەرەوەیی هەیە .تووخمی
هەبوو لە ناسینی پێگەی وەاڵم كە بە ئۆرگانەكانی جەستەییمان هاوئاهەنگ
و دەبەسترێتەوە ،رەنگە بكرێت بە پیشاندەرەوەی هەمان شتی بزانی كە
نەیارانی لۆك لە هزری دەرەوەیی ئیرادەیان دەكرد .بەاڵم تا ئەو جێگەیەی
كە لە بەرامبەریدا هەستەكانمان لە گۆڕێیە ،ناكرێت ئەو توخمە بەپیشاندەری
بۆچوونی دەروونی بزانی .ئایدیالی دەروونی ئایدیالی مایەی سەرفرازین،
چونكە ماتماتیكی پەتی ،بریتین لە تیۆلۆژی سروشتی و ئەخالق ،بەاڵم هیچ
كەس شانازی بە كۆكە كۆك و پژمینەوە ناكاو ،كاتێك چۆن ناسینمان لە
ئەزموونەوەیە كە لۆك هەوڵدەدات لە دوویان بدات ،فەلسەفە لە زێدەڕۆیی
زۆر كۆسپی تەوقكەر ئازاد دەكات ،هەرچەند تیۆرەكانی بەسەر یەكدا
كەڵەكە بوو هەمان ئەو تیۆرانە نییە كە دەكرێت ئەمڕۆ قبووڵی بكەین.
هەروەك كە گوتمان لۆك باوەڕی بە ئەزموونە .لەو روانگەیەوە ئەو
هەستە كە وێنامان تێدا دەورووژێنێت .وێنە لە ئەزموون و هەستەوە دێ
و رامان بەهۆی بۆچوونەوە درووست دەبێت .هەندێكجار بۆچوون سادەیە
و جاری وایە ئاڵۆز .بۆچوونێك كە لە دوو هەستەوە دێت ،وەك تامی
شیرین بۆچوونی ئاوێتە درووست دەكات :شیرینی شەكر هەم پەیوەندی
بە جەستە یا دەممانەوە هەیە و هەم وەكو تامی شیرین .خەسڵەتەكانی
جەستە لە جەستەدان و بۆچوونی دەربارەیان لە مێشكدایە .رامانە وەك
كارتێكەر دەیانخوڵقێنێت .بەرژەوەندی زانست و مەعریفە لە ئەزموونەوە
دێت ،هەندێكجار سەرچاوەی زانیاریمان ئەزموون و جاربەجاریش رامانە.
چاالكی مێشك سەرچاوەیەكی ئەبستراكتە ،بەاڵم مێشك چاالكی ئەنجام
93

ئاشنابوون بە بێركلی

نادات مەگەر بە باوەڕی ئەزموونی ،كەوابوو بۆچوونی دامەزراوەییمان نییە.
الیب نیتز لەدژایەتی لۆك و داكۆكی ك��ردن لە ئەندێشەكانی
دامەزراوەیی ،باسی بنەماكانی ئەقڵ (ژیری) دەكات .دەبوایە یاساكانی
رامانی ئەقاڵنی و تاریفی قوڵی واقیعیەت روانگەی ئەم بنەمایانە بن.
الیەنگری بنەماكان تاریفكردنی چۆنیەتی شتەكان ،واتە ئەمانە دەبێت چۆن
بن  -دەگەیەنێت .دۆزراوە زانستییەكان پێوەندیان بە دیاردەكانەوە هەیە
و زانستی سروشتی پیشاندەرەوەی جیهانە بەو جۆرەی كە بەڕێكوپێكی
دەردەكەوێت ،لە كاتێكدا جیهان بەوجۆرەی كە بە ڕاستی هەیە تەنیا بەهۆی
بنەماكان لە  -خودی بەڵگەنەویستی رامانی عەقاڵنی دەناسرێت .ئەم دوو
بنەمایە وێكچووی ((حەقیهەرگیزی باوو بەڵگەنەویست))ن.
أ -بنەمای پێویستی نەبوونی لێكدژ ،كە بە هۆیەوە داوەری دەكەین
كام راڤەكاری راستە ،كە لێكدژ یان ناتەبا راڤەكاری درۆیە.
ب  -بنەمای بەڵگەی پێویست .بەهۆی ئەم بنەمایەوە تێدەگەین
كە ناتوانین لەواقیعیەتی حەقیقی یا هەبوو ،هیچ دەربڕینێكی حەقیقی
بدۆزینەوە مەگەر بەهۆی ((بەڵگەی پێویست)) كە دەڵێت بۆچی ئەو
واقیعیەتە یان دەربڕینە بەم شێوەیە نەك شێوەیەكی دیكە.
بەڵگەهێنانەوەی الیب نیتز لەسەر بنەمای راسیۆنالیزمە .راسیۆنالیزم
واتە الیەنگری كردنی بنەمای هاوتای ژیری .لەم سیستەمەدا ،ئەزموونیش لە
مەیدانی پێوەردایە(( .راسیۆ)) واتا ژیری و عەقڵ .بەمەش سیستەمی فەلسەفی
ناودەنرێت راسیۆنالیزم ،كە دوا پەناگەی ژیرییە .واتا بەڵگەهێنانەوەی هاوتای
بنەماكانی كاری خود .كە دەبێ واقیعیەت پێودانگی بنەماكانی ژیری بێت،
دەبێ ستراكتۆری بەڵگەهێنانەوە لەسەر بنەمای دژایەتی كردن بوەستێتەوە.
دژایەتی كردن چەمكێكی بەرفراوانە و بریتیە لە بنەما لێكدژو ناتەباكان.
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دژایەتی كردنی لۆژیكی یان لێكدژ ،چەمكێك وێنا دەكەین ،شیكارەكەی
وێنایەك پێشێل بكات كە داومانەتە پاڵ وەك ئاوی ئاگرین یان ئاسنی دار
كە بوون و وێنایەكی یان پێویستی رەتكردنەوەی بوون و وێناكەی دیكەیە
كە لێكدژی كەوتنە بەرامبەر یەكدی دوو شت یان دوو رووداوە كە یەكیان
دژی ئەوی دیكەیە وەكو شەوو رۆژ .لێكدژی لە چەمكەكاندایە و ناتەبایی
لە شتەكانی الیب نیتز و لەسەر بنچینەی ئەم دوو بنەمایەی عەقاڵنی لۆژیكی
حەقیقی بەشیاو دەزانێت ،لە كاتێكدا كە لۆك بنەماكانی لەسەر پێگەیەك
رۆدەنێت كە هاوتای ژیری گشتی (عەقڵی تەندروست)ە ،واتە ژیریەك كە
هەموو مرۆڤەكان هەیانە.
بێركلی و هیوم هەردووكیان بنەماكانی الك بەرە و ئەنجامگیری
لێكدژ و قسەی بێ سەروبەرە و بێهودە ئاسا دەبەن .لە روانگەی بێركلییەوە
هەستكردن وێنا درووست ناكات .هەریەكەمان بێهۆ وێنایەكمان لە شتەكان
هەیە و ئەم وێنایە زانست و مەعریفەیە(( .شتی سپی))مان نییە ،كەوابوو
كاتێك كە دەڵێین شتی سپی وەكو وێنای شتی سپیە .الی هیۆم تێگەیشتن
لە پەیوەندی راستەقینەی شتەكان لە توانای ئێمەدا نییە ،ئێمە تەنیا هەست
بە چۆنیەتێك دەكەین بێئەوەی كە بتوانین رێژەی واقیعی ئەم چۆنیەتیانە و
هێزی بەدیهێنەرییان بناسین.
راسل دەنوسێت(( :پێموایە پڕ بە پێستی خۆی ،ئاوڕ لە فەلسەفەی
بێركلی نەدراوەتەوە .هاوڕای ئەم فەلسەفەیە نیم ،بەاڵم پێموایە سیستەمێكە
شارەزایانە درووست بووە و رەت و ئینكاركردنی وەك هەموو دەزانن
باوەڕی بە واقیعیەتی ماددە نییە و دەیگووت هەموو وێناكردنەكان لە
زانست و مەعریفەتدایە .لە بواری یەكەمدا هاوڕامی هەرچەند نەك
بەهۆی ئەو سەلماندنانەی كە دەیانهێنێتەگۆڕێ .لەبەستێنی دووەمدا پێموایە
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سەلماندنەكانی رواڵەتی و ئەنجامگیریەكەی شیمانە نەكراوە ،هەرچەند
بەوپەڕی دڵنیاییەوە ((درۆ)) نییە)).
كێشمەكێشی راسیۆنالیزم و ئەمپریزم ئاڵۆزیەكی سەیری لە مەیدانی
فەلسەفە هێنایەئارا .یەكێك دەیگووت فەلسەفە بریتیە لە زانست دەربارەی
شتی شیاوو پیشاندانی ماهیەتی توانایان و سەرچاوەی ناسینمان وێنای
دامەزراوەییە و ئەوی دی دەیووت سەرچاوەی ناساندنی وەك هەستەكان
و سەرلەنوێ بیركردنەوەیە و بۆ سەلماندنی تێكڕایی پێویست ناكات ئێمە
لە بوونی خۆمان دووربكەوینەوە .الیب نیتز ئەندێشەكانی دامەزراوەیی
دیكارتیشی تێپەڕاند و بەزۆر بوونی ئەندێشەی «موناد»ەكان گەیشت و
تەنانەت جەستەیش درووست بوو لە «موناد»ەكانی بێ جەستەی زانیدا.
لەالكەی دی زانستی ئەزموونگەرا گەشەی كرد و فیزیكی نیوتن زۆربەی
چەمكە كۆنەكانی مەیدانی زانست و فەلسەفەی وەدەرنا .شەڕی كۆتایی
نەهاتووی راسیۆنالیزمەكان و ئەمپریستەكان مەیدانی بۆ گومانگەری چۆڵكرد
و لە ئەنجامدا هیۆم هاتە مەیدان و بە گومانی خۆی پەالماری بونیادی
میتافیزیكی داو بەڕەتكردنەوەی بنەمای هۆكارێتی تەنانەت متمانەی
زانستیشی لەكەدار كرد .كانت لەم قۆناغەدا دێتە مەیدانەكەوە و بەكەڵەكە
كردنی بەرژەوەندی جیاجیای زانست و فەلسەفە ،هزری مرۆڤ بەرەو
رێگایەكی نوێ رێنمایی دەكاو پیشانی دەدات كە هەموو اللێكردنەوەیەك
بیرلێكراوە نییە.
لە ڕوانگەی كانتەوە كاتێك فەلسەفە و تەنانەت زانست دەستپێدەكات
كە پرسیاركردن لە مرۆڤدا خەبەری دەبێتەوە و ئەوە ئەزموونە كە بنەمای
ناساندنمان دەداتێ (ئەزموون لەتاقیكردنەوە بەرفراوانترە) ،ئێمە دوای
بەكارهێنانی هێزی هەڵسەنگاندن ،تێدەگەین هەندێك لەم ئەزموونانە،
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بنەما یان سەرچاوەی تریان هەیە .دەبێ لە سەرەتادا هەستمان بە شتانێك
كردبێت و كاریان تێكردبین و دەربارەی ئەم كاریگەرییە هزرێكمان هەبێت
تا بزانین پێش ئەزموونە یان دوای ئەزموون .كەوابوو زانیاری هەرچەند
لەگەڵ ئەزموون دەست پێدەكات ،هەمووی لەئەزموونەوە نایەت .ئەزموون
ژیانە كە ئاگایی و زانیاریمان پێدەدا و تێدەگەین هەندێكییان ((ئەپریوەر))
ین و هەندێك سەربە ئەزموون .هەموو شووناسەكەمان ئەزموونی نیە.
ئاگایی و زانیاری ئەزموونی چەمكی ئەزموونی هەیە ،چونكە چەمكی
گۆڕانكاری تێدایە ،ئەزموون نییە .بەاڵم ئاگایی و زانیاری پەتی بۆ نموونە،
راڤەكارییەكان ((جەستە فراوانترە)) یان ((جەوهەری بەردەوامە)) ،لە
دەرەوەی ئەزموونە .كانت دەڵێت بەهۆی ستراكتۆری زانست و مەعریفەمان
كاریگەری هەستی ماددەی خاو لەالیەك و چوارچێوە دیارەكانی هێزی
تێگەیشتن و زەمەن و شوێن بەهۆی ئێمەوە فەراهەم دەبێت و پەیوەندی
بە مەیدانێكەوە هەیە كە ناتوانین بیناسین ،چونكە دراوە بەردەوامەكانی
ستراكتۆری زانست و مەعریفەمان هەموو دیاردە ناسراوەكان لەم بەشەی
زەمەنی و شوێن و هاوتای چوارچێوەی هێزی تێگەیشتن دەبن .هۆكارێتی
لەو هێزە زانست و مەعریفەیە و زیاتر لە توخمەكانی دیكەی زانست و
مەعریفە گرنگترە .بەمەش هەرچەند رەنگە ((هۆكارێتی )) لەجیهاندا لە
خۆی (لە خۆیدا) بوونی نەبێت ،لەگەڵ ئەوەشدا دیاردەكان ،واتا شتەكانبەو شێوەیەی لەسەرمان دەردەك��ەوون ،ئاكامی دیاردەكانی ترن و وەك
لە جیهانی واقیعیەتدا( ،زمان نییەو زەینیە) .شتەكان بەو شێوەیەی كە
لەسەرمان دەردەكەوون یان پێش ئەزموونن یان دوای ئەزموون .هەروەها
شوێن پەیوەندی بەزانست و مەعریفەمانەوە هەیەو بۆیە دەكرێت ئەندازە
بە چەمكێكی پێش ئەزموون بزانرێت و ئەم لۆژیكە پێویستی بە توێژینەوەی
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جیهانی دەرەوە نییە .كانت بیردەكاتەوە كە ئەندازەی ئەقلیدسی تەواو
حەقیقیە ،چونكە گوایا دەكرێت ((بنەما بەڵگەنەویستەكان))ی ئەقلیدیسی بێ
كەوتنە دواوەی خودی لێكدژی رەتبكاتەوە.
ئێستا دەبێت لە فەلسەفەی بێركلی بكۆڵینەوە كە لە رامانی تازەشدا
بایەخی هەیە .جۆرج بێركلی ( 1685تا  )1753لە ئیرلەندا هاتە دنیاوە.
خوێندنی سەرەتایی خۆی لە دبلن خوێندو دوای تەواوكردنی لە (كۆلێژی
ترینیتی) زمانەكانی عیبری و یۆنانی وتەوە ( .)1707پاشان بوو بە قەشە
( .)1732بەرهەمە گرنگەكانی بریتین لە :كێشە ئاساییەكان (دژی بنەماكانی
فەلسەفەی لۆك 1702 ،تا  ،)1710بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان (،)1710
گفتوگۆی هیالس و فیلۆنۆس ( )1713و كتێبی فەیلەسوفێك ( .)1732تیۆری
گرنگی تیۆری ناماددی بوونی جیهانە .رەخنەی لە لۆك گرت كە جیهانی
رۆحی و جیهانی مادی لێكجیاكردەوە و وێناكردنە هەستێنی و هزرەكانی،
جیاواز ژمارد.
بێركلی ئیلهامی سەرەكی و بنەڕەتییەكەی لە میتافیزیكی لۆك وەرگرت.
گرنگیەتی كارەكانی بە شێوەیەكی بەرچاو پەیوەندی بە ئایدیالیزمی خۆیەوە
هەیە كە بە دوورو درێژی لە كتێبی ((بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان))
باسیكراوە .لەو روانگەیەوە جیهان هەڵگری شتێك نییە مەگەر رۆح و
ئایدیالی رۆحەكان .بێركلی بیری كردەوە ئەم تیۆرە ،دەرەنجامی رەخنە
هەڵنەگری ئەو رێبازە ئەزموونگەرایەیە كە لۆك خستبوویە بەردەمی .رێبازی
لۆكی قبووڵ كردبوو ،هەروەها بیری دەكردەوە تاكە رێبازە كە هاوئاهەنگی
هەستی هاوبەشی (تێگەیشتنی گشتی) مرۆڤایەتییە .جارێك ئایدیالیزمەكەی
بەرهەمی پیشاندانەوەی زانست و مەعریفەی چەمكی ((ئەندێشە))ی روونتر،
هەرچەند سنووردارترە ،سنووردارتر لە وەی كە بتوانێت لە تیۆری لۆك
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ئەنجامگیری كرابێت .لە روانگەی بێركلییەوە(( ،هزرەكان)) كەسانی تایبەتی
((الوەكیەكان))ی زانست و مەعریفە ،واتا ریزبەندی بێهۆكان ((تێگەیەنراوو))
ن كە بەهۆیانەوە ،ناوەرۆكی هزرەكانمان بۆ ئاشكرا دەبێت .ئەمانە هەموویان
ناوەرۆكی بە كردەوە واقیعی و زانست و مەعریفە لەخۆدەگرن .وێناكردن،
ئەزموونی هەستپێكراو ،هزرەكان ،چەمكەكان  ،هەموو هەمووان بە مانایەك
هزر یان وێناكردنێكن ،چونكە هەموو ریزبەندیە بێهۆكانی تێگەیشتنی زانست
و مەعریفەن ،كە بێركلی لەزەینی دایە.
كانت و ئەوانی دی لە یەكجێ كردنێكی وای هێزە زانستی و
مەعریفییەكان (كە ئەوەندە پێكەوە نایەكگرتوون) لە چوارچێوەیەكدا
رەخنەیان لێگیراوە .لە ئایدیالیزمی دیكارت و بێركلیدا ،هەلومەرجی تێكڕایی
ئەزموون لە زەین نەگیراوە .ئەزموون هەم هەلومەرجی ماددی هەیە و
هەم هەلومەرجی رواڵەتی .بەپێی یاسای ناساندنی شێوەكانی زەمەن و شوێن
مەرجی رووكەشی و شتە دراوەكان (هەستپێكراو) مەرجی مادییەتی .بێركلی
تەنیا جەوهەری ماددی رەتكردەوە ،بەاڵم هیۆم هەردوو جەوهەرەكەی بە
گوماناوی هەژماركرد .ژان ڤال ئین لە سەدەی ئێستاشدا رەخنە لە قسەكەی
بێركلی دەگرێت كە ((جەوهەری مادی نادۆزرێتەوە)) ،بەمەش كانت تاكە
كەسێك نییە كە گوتەكەی بێركلی رەتدەكاتەوە .بەاڵم شیمانە دەكرێ تەنیا
كانت بوو كە باسی كارتێكەرترین رەخنەی ئەم تیۆرەی كردبوو .لەم سەلماندنە
كە ئەمپریالیستەكان تەنیا بەم بەڵگەیە دەرەنجامی خۆیان بە قەناعەتپێكەر
دەزانن كە هۆشیاری و تێگەیشتنی تێكەاڵو دەكەن و بەمشێوەیە چەمكەكانی
هێزی تێگەیشتن «هەستپێكراو» دەكەن و لە وەرگرتن و ئەنجامگیری لۆژیكی
مرۆڤایەتی ،ماهیەت و رەفتاری هەردووكیان بە ناڕاستی پێشان دەدات.
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هەرچۆنێك بێت بێركلی بە خستنەڕووی ئەم گریمانەیە ،بۆ
خستنەڕووی ئەو دەرەنجامانە درێژەی بە كارەكانی خۆیدا كە الی خۆی
و زۆربەی هاوسەردەمانی پابەندكەری دەنواند .یەكەمجار پەالماری تیۆری
((ئەبستراكت))ی لۆكی داو بانگەشەی كرد وەك هەر شتێك كە هەیە
بەتایبەتی (الوەك��ی)ی��ە ،كەوابوو شتێكی وەك ئەندێشەی ئەبستراكت
(پێڕەوی كردن) ناكرێت هەبێت .لە نموونەی وێناكردنی ئەبستراكتی
سێگۆشە لە زەین بگری ،گریمانە دەبێت كە بۆ هەبوونی هەموو شێوەكانی
سێگۆشە (سێگۆشەیی) و نەك شێوەی تایبەتی سێگۆشە لە هەمانكاتدا،
دەبێت وێناكردنی بیرهێنراوە ،نە وێناكردنی سێگۆشەی گۆشە جیاجیا بێت،
نە وێناكردنی سێگۆشەی هەردوال یەكسان .بەاڵم ئایا بێمانا نییە بیر لە
سێگۆشەیەك بكەینەوە كە لە هەموو تایبەتمەندییەكاندا نادیار بێت؟ وەاڵمی
راشكاوانە بۆ ئەم پرسیارە هەیە :لۆك نەك بۆ سێگۆشەیەك ،بەڵكو بۆ
ئەندێشەی سێگۆشەی دەگێڕایەوە ،پێكەنیناویە گریمانە بكەین كە ئەندێشە
(وێناكردن)ی سێگۆشە بۆخۆی وەكو سێگۆشەیەك بێت و بەمشێوەیە لە
هەموو شێوەكانی خۆیدا دیارو ئاشكرا بێت .بەاڵم بێركلی لە یەكجێ كردنی
وێناكردنەكان و وێنەی زەینی لەژێر ناونیشانی كاتەگۆریەكی یەكتای زەینیدا،
ئەم وەاڵمەی قۆرخ دەكرد .وێناكردنی سێگۆشەیەك بە مانایەك لە هەموو
تایبەتمەندییەكانی سێگۆشەیەكدا بەشدارە كە پیشانی دەداتەوە .بێركلی
لەم رووەوە لەم گریمانەیەدا مافی خۆیەتی كە دەتوانێت هەمان هێندە
وێنەی ئەبستراكتی سێگۆشەیەكی هەبووبێت كە سێگۆشەیەكی ئەبستراكت
دەتوانێت هەبێت و وەك وێنایەك بۆ بێركلیز نموونەی بەڵگەدار بۆ هەموو
وێنا زەینییەكان ،دەبێت ئەنجامگیریەكەی بەمشێوەیە بە شێوەیەكی تەبا
بوون ئاڕاستەتر بەزەین بگات .بەاڵم دەبێ بپرسرێت بۆچی ئەم پێكهاتە و
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یەكجێ كردنی وێناكردن و وێنە زەینییەكان دەبێت قەناعەتكەر بنوێنێت؟
دەبێت وەاڵمی ئەم پرسیارە لە هەوڵی بێركلیدا درزی نێوان ئەزموون و
ئەو هزرە پڕبكاتەوە كە بەهۆی تیۆری ئەزموونی ((مانایی)) پڕ نەكراوە و
مابۆوە .بێركلی ئەزموون و وێناكان ئاوێتە و یەكسان دەكات(( :تێگەیشتن
لە كتێبی سوور ،وێنەی كتێبی سوور ،وێناكردنی كتێبی سوور ...هەموویان
نموونەی تاكە جۆرێكی شتێكن ،لە ناخدا جیاوازن نەك ماهیەت .بۆیە
پیشاندانی ئەم بابەتە سەخت نییە ،چونكە وشەكان بەهۆی بەكاربردنیان
لە ئەزمووندا مانادار دەبن :هەرشتێك كە وشەیەك پیشاندەدا ،سەرەنجام
ئەزموون (یا وێنا)كردنە و بەمەش هەرگیز پێویست ناكات گومانێكی
لەمجۆرە لە فكرماندا هەبێت كە بە گۆكردنی وشە چ شتێك ئیرادە دەكەین.
ئێمە تەنیا پێویستمان بەوەیە بۆ ئەزموونێك بگەڕێینەوە كە وشە دەاللەتی
لەسەرە (ئەمە تایبەتمەندی فەلسەفەی راسیۆنالیزمە كە هەموو گشتگیرەكانی
زەینی لەژێر ناونیشانێكەوە ،بەاڵم ئەوەش تایبەتمەندیەكی راسیۆنالیزمە كە
بە دیهەرگیزێكی زۆرەوە جیاوازی دابنرێت لەنێوان تێگەیشتنەكانی ((ئاشكرا
و جیاواز))ی كە پەیوەندییان بە ژیریەوە هەیە و تێگەیشتنی هێزەكانی
تێكەاڵوتری زەینی كە چاالكییەكانی هەست و خەیاڵ پیشاندەدەن .الی
بێركلی جیاوازیەكی لەم چەشنە پووچە.
ئایدیالیزم :بێركلی هەستدەكات دەكرێت ئێستا وەاڵمێك بۆ پرسیاری
بونیادی فەلسەفە ئامادە بكات ،هەروەكو بۆخۆی دەیبیی .ئەمە پرسیارێكە
لەمەڕ چەمكی بوون و هەبوون چییە؟ یەكەم وەاڵمی بێركلی بۆ ئەم
پرسیارە :بوون و هەبوون ،واتا تێگەیشتن و بوونە مەیدانی تێگەیشتن
ئەگەر هەموو شتێك كە رووبەڕووی دەبینەوە ئەندێشەیەك بێت ،كەوابوو
ئەو كاتە بنەمای ((هەبوون)) دەبێت لە ماهیەتی ئەندێشەكانی (وێنا)كردندا
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بدۆزینەوە .هەرچۆنێك بێت رەشبینیە بیربكەینەوە وێناكردنەكانی دەرەوەی
زانست و مەعریفە هەبێت و هەبوون لە زانست و مەعریفەدا بە مانای
تێگەیشتن بەهۆی زانست و مەعریفەوەیە .لەم رووەوە ناكرێت شتێك
هەبێت ،تێگەیەنراو نەبێت ،كەوابوو هەر دەربڕینێكی فیزیكی بێمانایە ،كە
خۆی دەخاتە داوی هەبوونی شتێكی تێنەگەیەنراوەوە .بێركلی بە تایبەتی
بیردەكاتەوە باوەڕ بەوەی ناو دەنرێت ((جەوهەری ماددی)) ،هیچ مانایەكی
نییە .ئەم وشانە پەیوەندییان بە هیچ ئەندێشەیەكەوە نییە و لە ئەنجامدا
بێمانایە .تەنانەت ئێمە نازانین دەمانەوێت بڵێین چ كاتێك كە خۆمان
بەرهۆدە و پابەندی هەبوونی شتێك دەكەین كە دەاللەتی لەسەر ناو هەیە.
ئ��ەم ئەنجامگیرییە توندوتیژە (ك��ە دكتۆر جۆنسۆن دەكرێت
بیرلێكردنەوەی بە پێالقەدان لە تاوێرێك رەت بكاتەوە) ،بەپێی تیۆری
بێركلی لە تێگەیشتنی گشتی جیاواز نەبوو .بە پێچەوانەی ،ئەمە تەنیا
نادیاری میتافیزیكییە كە دەكرێت كەسی ئاسایی بباتە جێیەك كە لە بارەیەوە
گومان بكات ،بەم بەڵگەیە كە ئەو وشەیان بەگوێرەی ناوی تایبەتی بەكار
دەبرد و بەم هۆیە تەنیا پشتگیری هەبوونی شتانێكی دەكرد كە بە تێكڕایی
وێنایان دەكات ،واتا ئەو شتانەی كە ئەزموونیان دەكات.
كەوابوو ئەو ((شتی ماددی)) چین كە بەردەوام بەمشێوەیە بۆیان
دەگەڕێینەوە؟ بێركلی خۆی بەدوور دەگرت كە بڵێت وێناكردنە ،چونكە بۆ
هەر مێزێك نەك تەنیا یەك ،بەڵكو زۆر و رەنگە بێبڕانەوە زۆر تێگەیەنراو
هەیە .بەمەش وشەكانی «مێز» نەك تەنیا بە وێنای تێكڕای تاك ،بەڵكو
دەاللەت لە ((كۆمەڵێك لەوێناكان)) دەكات .ئەم تیۆرە بەو شێوەیە ئاڵۆزە
كە بێركلی پیشانی ئەم پرسیارانەی دەدات(( .مانای چییە كە بڵێم مێز
هەیە لە كاتێكدا كە تێی ناگەین؟)) .وەاڵمەكەی بە پلەی یەكەم ،دەربڕینی
102

ئاشنابوون بە بێركلی

لەمجۆرە لەوە زیاتر مانای نییە كە ئەگەر ئێمە ناچار دەبووین بۆ ئەو
شوێنە بگەڕێینەوە كە مێزەكەی لێیە ،ئەو كاتە بە ئاشكرا تێی دەگەین .بە
قسەیەكی دیكە ئەو دەربڕینە نەك بۆ ئەندێشەیەكی كاری راستەقینە ،بەڵكو
بۆ ئەندێشەیەكی شیاو دەگەڕێتەوە .ئەم مەسەلەیە ئاڵۆزیەك لە فەلسەفەی
بێركلی دێنێتە ئاراوە كە بە بەشێك پێداگرییان خێرا دەخاتەالوە ،بەاڵم
لەم سااڵنەی دوایی وەك سەرچاوەی سەرەكی دژوار لەسەر ئەو تیۆرانە
دەستنیشانكراوە ،وەك تیۆری :چۆن یەكەكانی وەك ئەندێشە شیاوەكان
دەكرێت ئامادە بێت؟
سەلماندنەكانی بێركلی دەرب���ارەی تیۆرەكەی ،تا ئەو جێیەی
كە تەنیا بەڵگەكانی سەلماندنی سەرلەنوێی بێهۆی تیۆری ((هزرەكانی
نین ،بریتین لە پەالماری زیندووی دژی لۆك ،بەاڵم بەو شێوەیەی كە
ئەمڕۆ بە زەین دەگات .رستەی لەخشتەبەر ،بێركلی جیاوازی چۆنایەتی
یەكەم و دووەم رەتدەكاتەوە و بیردەكاتەوە هەرجۆرە بەڵگەیەك دەبێ
بە یەكسانی ناواقیعی بوونی چۆنایەتی یەكەمیش بسەلمێنێت ،كە بۆ
ناواقیعی بوونی چۆنایەتییەكانی دووەم جێگیر بێت .تەنانەت تیۆری لۆكی
دەربارەی ((جەوهەر)) دەخاتەالوە و بانگەشە دەكات ناتوانین وێنایەكمان
لە ((زیرالیت))ی پەتی داماڵراو لە چۆنایەتیەكەیمان هەبێت و لە ئەنجامدا
ناتوانین بزانین ئامانجمان لە گەڕانەوە بۆ شتێكی وا چیە .بێركلی لە
زەینی بوونی وێناكان بە شێوەیەكی راستەوخۆ بە زەینی بوونی چۆنایەتیەك
بەڵگەدێنێتەوە كە هۆكارەكانیان پیشاندەدات ئەویش بە شێوەیەك كە
یەكجێ كردنی سادە ڕوانینانەی هزرەكان و هەستەكان ئاشكرا دەكات و
بەم شێوەیە نپێویست بوونی هزرەكان بە گەڕانەوە بۆ بەڵگە بەناوبانگەكانی
دیكارتی بۆ پێویست نەبوونی هەستەكان جێگیر دەكات .دەبێ ئەمڕۆ ئەو
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مەسەلەیە لەوە ئاشكراتر بێت كە الی هاوچەرخانی بێركلی بوو ئەم بەڵگە
نەرێنیە سوودی لە متوربەكردنی نابەجێی دەستەواژە و پێوەرە بە پەلەكان
وەردەگرت .بێركلی ((جەوهەر))ی لۆكی تێكەڵی جۆر (قوماش)ی ماددی
جیهانی فیزیكی دەكات( ،گەرچی ئەو هەڵەیە بە تەواوی خەتای ئەو نییە)،
جیاوازی نێوان خودی واقیعی و رواڵەتی لەبەرچاو ناگرێ و نەزانانە وشەی
((هزر)) بۆ ناونانی چۆنایەتییەكان ،هەستەكان و ئەو چەمكانە بەكاردەبرد كە
دەرەنجامیانە .كورتوكرمانجی ناتوانێت بە شێوەی قەناعەتپێكەر مەسەلەیەك
واتا مەسەلەی پەیوەندی دیاردە و واقیعیەت ئاشكرا بكات ،كە بە راستی
سەرقاڵی خۆی كردووە .دەكرا بە شێوازێكی باشتر باسی درووشمەكەی
((بوون واتە تێگەیشتن)) بكات(( .بوونی جیهان ئاشكرابوونە)) و سەنگ
و بەهای لۆژیكناسی بەڵگەكانی ئەوكاتە دەمانتوانی بزانین كە بێ ئەمالوال
دەگاتە ئێرە ،ئەوە حەقیهەرگیزی پێویستە كە هەموو شایەتەكانم دەربارەی
چۆنیەتی هەبوونی شتەكان لەو لۆژیكە بێهۆو هەموار نەكراو بەدەست
دێت ،شتەكان چۆن بەزەین دەگەن؟ ،بەاڵم لە گەڕانەوەم بۆ جیهان ،ناتوانم
مەبەستێكی وام هەبێت كە بۆ جیهانێك بگەڕێمەوە جگە لەم جیهانە
كە دەیناسم (چونكە لە بەشێكی ئەم شێوەیە ناتوانم بزانم ئامانج چیە).
بەمشێوەیە باسی ئەوە دەكەم ،واقیعیەتێكی شاراوە و بنەمایی لە قسەكردن
دەرب��ارەی بابەتەكان نییە ،كە لەودیوو پشت هەموو هێزە بینراوەكانم
هەبێت ،بەڵكو تێكڕای دنیای بەرچاوە ....واتا لە باسكردنی بابەتەكان ،من
باسی كۆمەڵەیەك دەكەم كە لە چاوپێداخشاندنەوەمدا دەتوانم بیبینم.
((جیهانی من)) هەمان جیهانە .بە زەحمەت باسكردنی بەشێك
لە جیهانی دیكە كە لەودیوو ئەم جیهانەوەیە هەبێت ،كە دەیبینم ،نەك
بەوردی شایانی لێكۆڵینەوە ،بەڵكو بێمانایە .بۆیە ((دیاردەكان)) یان ((چۆن
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بەزەین دەگات)) ،كۆمەڵە وشەیەكە بە پێویست بۆ حاڵەتی زەینی بینەر
دەگەڕێتەوە و وا دەردەكەوێت كە بینەر ،لە مەیدانی سەلماندنی هەبوونی
شتەكان نە بەڵگەی هەیە و نە هێزی بیركردنەوە كە زەینی نین.
هاوتای یان ناهاوتای وێناو زانست و مەعریفە :ئەو كێشە
راستەقینەیەی كە بۆ بێركلی دەخرێتەڕوو تەنیا كێشەیەك ئەوە بوو ،كە
دەستنیشانی دەكات :چۆن دەكرێت بۆچوونێكی وا قبووڵ بكرێت و لەم
دەرەنجامە رابكەی كە ئەوەی بیری لێدەكەمەوە و دەزانم ناخی قەڵغانی
بەئاگایی خودی خۆمە و بەمشێوەیە بوارم بەدەستەوە نیە كە بە دەربڕینی
بوونی ناخگەلێكی جگە لەخۆم رابگەم .بێركلی بەشێوەیەك رووبەڕووی ئەم
كێشەیە بۆوە كە شێوازی دیكارت بیردێنێتەوە .دەربارەی بوونی خوایەكی
هەمەزان و (كن فیكن) بەڵگەدێنێتەوە ،كە لە ڕاستیدا نەك وەهمەكان،
بەڵكو واقیعیەتی جیهانی دەپارێزێت ،كە زۆر گیانی تێدان .هەرچۆنێك بێت
هەروەك بێركلی بە ئاشكرا دەیبینی ،نەیدەتوانی یەكسەر رووبەڕووی ئەم
مەسەلەیە بێتەوە ،بەبێ ئەوەی یەكەم ،پیشانی بدات كە وشەكانی وەك
((گیان)) یان ((رۆح)) بەپێی تێگەیشتنەكانی خۆی بە راستی مانایان هەیە.
ئەو كێشانە پشتڕاست دەكاتەوە كە لەم مەیدانەدا هەیەو بانگەشە دەكات
كە زانست و مەعریفەی خۆی(( ،هزر)) نییە ،چونكە لەگەڵ هیچكام لە
پێكهاتەكانی خۆی یەك و یەكسان نییە .بەمشێوەیە ئایا من ئایدیالێكی
زانست و مەعریفەی (زەین)ی خۆم هەیە؟ ئەگەر ئێوە هەموو پێكهاتەكانی
زانست و مەعریفە بخەیتە الوە ،زانست و مەعریفەت بۆخۆی النەبردووە،
چونكە زانست و مەعریفە نە لەگەڵ هیچكام لە پێكهاتەی خۆی و نە لەگەڵ
تێكڕای پێكهاتەكەی یەك و یەكسان نییە ،لەڕاستیدا بە زەین دەگات كە
زانست و مەعریفە رێك بە مانایەك كە لۆك دەڵێ دەبێت ((جەوهەر))
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بێت ،واتە زانست و مەعریفەی خوارەوەیە (بنەما و بونیاد)ی نالۆژیكییە.
بێركلی كە ناچار بوو هەموویان قبووڵ بكات ،بە پێویستی زانی بڵێت (وەك
بڵێی ئەم كارە مەسەلەكان روونتر دەكاتەوە) ئێمە لەم ((زیرالیت)) نەك
وێناكردن ،بەڵكو چەمكێكی عەقاڵنیمان هەیە .تاسنوورێك ئەم پێشنیازە بە
دیتنەكانی خوارەوە هەموار دەبێت .یەك :ئەزموونێكی (تاك)مان هەیە كە
بە زانست و مەعریفەوە بەستراوەتەوە و ئەو ئەزموونە بە ئیرادە و بڕیارە
كە بە هۆیەوە ،وێناكردنی خۆمان دەربارەی ((هۆكارێتی حەقیقی)) دەست
دەكەوێت .دواتر كە ئێمە دەتوانین بەهۆی گەشە پێدانی بنەمای ((رەفتار))
ی كە بەسەر وێناكان دەگشتێنرێت ،ئەم مانایە دەرب��ارەی ((جەوهەری
زەینی)) بخەینەڕوو ،كە ((بوون)) وەكو تێگەیشتنە و گشتاندنی بەسەر
وێنەی ئەقاڵنی (چەمكە عەقاڵنییەكان)ی جەوهەر .لەم بوارەدا بنەمای
ناوبراو بەم شێوەیەی لێدێت :بوون و هەبوون وێكچووی تێگەیشتنە.
بەم شێوەیەیە كە ئێمە بەهۆی پەیوەندی تێگەیشتن لە ماهیەتی
زانست و مەعریفە (زەین) دەگەین .تێگەیشتن پێویستی بە دوو هۆكارە:
واقیعیەتی هۆكارێك واتە ئەندێشە و واقیعیەتی رێژەیی واتە تێگەیشتن،
رێژەیەك كە واقیعیەتی هۆكارێكی تر واتە پێویستی بە ((زانست و مەعریفە))
ی نێوان هەردووكیانە .وا بەزەین دەگات كە گوایا تێگەیشتن ((رایەڵی
پەیوەندی)) و قبووڵكردن) لەنێوان گەوهەر و خستنەڕوودا شاراوەتەوە.
بێگومان تێكەاڵوكردنی ئەندێشەكان و چۆنایەتیەكان لەالیەن بێركلی و
روانگەكەی كە جەوهەر دەبێت ((بنەمای كارا)) لەخۆ بگرێت و لەم رووەوە
تەنیا دەكرێت زەینی بێت ،بۆتە مایەی ئەنجامگیرییەكی وەها.
بێركلی بە یەكالكردنەوەی كێشەی ماهیەتی زانست و مەعریفە
بەگوێرەی ویستی خۆی ،هەستی دەكرد دەتوانێت پشت بە بەشی دیكارتی
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سەلماندنەكەی خۆی ببەستێت( .دیكارت دەسپێكەری دوو جواڵنەوەیە یەك
لە میتافیزیكی و دوو لە تیۆری لۆژیك .لە تیۆری یەكەم جەخت لە درزی
نێوان زەین و ماددە یان درزی نێوان گیان و جەستە دەكاتەوە) .بەهۆی
ئەم كارە و بەڵگەی بوونی خودا بەم دەرەنجامە چاوەڕوان نەكراوە گەیشت
كە بەڕاستی جیهان ئەو شتەیە كە تەنیا دیار بێت ،جیهان بەوجۆرەیە
كە بەسەر ((عیلمی)) خ��ودادا دەردەكەوێت هەرچەندە لۆژیكمان لەم
دەركەوتنە ،ناتەواوە ئێمە دەتوانین تەواو دڵنیابین لەم باوەڕەماندا تەفرەمان
نەخواردووە ،كە ئاكامی قەناعەتپێكەر و ئاسایی ئەو تێگەیشتنانەیە كە خودا
لە ئێمەدا بە ئەمانەت دانراوە.
زێدەڕۆترین بەشی تیۆلۆژی ((خواوەندیەت)) ،بێركلی لە سەلماندنی
رێبازە نوێیەكەیدا ،سەلماندنی بوونی خودایە.
(بەڵگەی بوونی دیكارتی دەیووت ،چونكە من وێنایەكم لە كەماڵ
هەیە ،بەاڵم خودی ناتەواوم دەبێت خودی كامڵ ئامادە بێت كە وایكردووە
تێبگەم و ئەم خودی كامڵە لە بوون دەچێت) .سەلماندنی بێركلی لەم
مەیدانەشدا چەمكی عەقڵیەكەی ئاشكرا دەكات دەرب��ارەی ((جەوهەری
رۆحانی)) وەك تاكە سەرچاوەی رەفتاری مرۆڤ و هەم سەربە چەمكی
ئەقڵی (چەمكی ژیرانە)یە .بە راستی دەزانێت كە دەكرێت جیاوازی لە نێوان
هزرەكاندا بكەین كە دەربارەیان كاراین و ئەوانەی دەربارەیان ناچاالكین.
دەتوانم بە شێوەیەكی ئازاد وێناكردن یان هزرەكان بە زانست و مەعریفە
بهێنم و وەك تەكنەلۆژیای چاالكی زانست و مەعریفەم دەستنیشانی بكەم.
بەاڵم ئەندێشەكانی تر بە تایبەت كۆمەڵە رایەك كە لەژێر ناونیشانی ریزبەندی
هەستەكان و باوەڕ جێگیر دەبن ،بە هەمانجۆر لەبەردەست ئیرادەمدا نییە.
ناتوانم فەرمان بەخۆم بكەم باوەڕ بكات فەرەنسا لە بەریتانیا گچكەترە ،یا لە
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جێیەك مێزێك لە بەرامبەر تاقیكردنەوەی پیاوێكدا ببینە ،یان لە قامكەكانیدا
هەست بە ئازار بكاو لەمجۆرانە ...لەگەڵ ئەوەشدا ئەم ئەندێشە نائیرادییانە
بە زەین دەگا كە گوشاری بۆ كاری ژیانی گەورەم هێنابێت.
رێبازەكان لە كوێوە دێن؟ بێگومان نەك لەمن ،چونكە ناتوانم دەریان
بكەم نەك ریفۆرمیان بكەم .ئایا سەرچاوەیان شاری ئاواتە؟ نهێنی ژیان و
پابەندكەرییان شتێكی دیكە دەڵێت ،دەوری هێزێكی دیكەیان بەسەر خۆیاندا
هەیە ،بەاڵم ئەم هێزە دال لەسەر بنەمای كارایە ،واتە دال لەسەر ئیرادەیە
 كە گیان بەبەر تێكڕای جەوهەری رۆحانیدا دەكات .كەوابوو ئەنجامگیریدەكەین كە ئەو ئەندێشانە بوونەوەرێكی تریان تێدا داناوم ،بوونەوەرێكی
زۆر گەورەتر ،زاناتر و بەتواناتر لە من.
ئەم ئەنجامگیریە ئەو بەژن و بااڵیە نییە ،كە بە شێوەیەكی تیۆلۆژی
خوازراوە .ئەگەر بە بەڵگەی دیكەی بڕازێنینەوە و لە مەیدانێكی گوماناوی
گیری دوو ئاگرەی بێركلی دەرب��ارەی تواناكانی خۆی و خوێنەرانی لە
بەرزكردنەوەی لۆژیكێك دابنێین ،كە ئەزموون ئامادەی دەكات ،رەنگە
وەك پێویست قەناعەتپێكەر بە زەین بگات .لەگەڵ ئەوەشدا ئەم سەلماندنە
پێگەی الوازە .ئەم گریمانەیە كە وەك من دەرب��ارەی وێنای ناچاالكم،
دەبێ بوونەوەرێكی دیكە سەبارەت بەو كارا بێت ،النیكەم گرتنی پێویستی
بەسەلماندنە .جارێ هەر لەو چاوپێداخشاندنەوەیە كە بێركلی وەك دیكارت
هەنگاو بۆ ئەركی هیالك كەری نۆژەنكردنەوەی جیهانی تێگەیشتنی گشتی،
دەهاوێت .بە شێوەیەك خۆی لە زەین دەگرێت كە نەكەوتۆتە بەردەم هیچ
گۆڕانكارییەكی بنەمایی مەیدانی تێگەیشتنی گشتی ،هیچی نەكردووە جگە
لە جێگیركردنی جارێكی دیكەی پێشكەوتنی دیاردە و بەمشێوەیە لەناوبردنی
خورافەی میتافیزیكی كە ناوی موبارەكی ((جەوهەری ماددی))یان پێداون.
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ئەنجامی باسەكە :كورتكردنەوەی دەستكەوتەكان یان باوەڕی
ئیمپریالیستەكانی بەرایی بەریتانیا سەختە ،بەاڵم بە زەین دەگات كە رایەڵەی
دیاریكراوی فەلسەفەكەیان پێكەوە دەبەستێتەوە .بەتایبەت لێرەدا مەیلێك
هەیە كە تیۆری لۆژیك بخەنە بەرامبەر میتافیزیك .ئەمان لەم كارەدا،
دەگەنە خاڵێكی لەبار كە لەو خاڵەدا ،بتوانێت میتافیزیك لە مەحەكی رەخنە
بدات و تەنانەت بەناوی بابەتێكی بێمانا پشتگوێ بخرێت .بەاڵم بەردەوام
پاڵنەرێكی دیكە بۆ هەمان مەیل هەیە كە بەشێوەیەكی مێژوویی دەربارەی،
تەوەری بووە .ئەم پاڵنەرە كە لەبەرهەمەكانی دیكارتیشدا باس دەكرێ ،
گەڕانی بنەمایی لۆژیكە و بۆیە گەیشتن بە تیۆری رەزامەندبەخش دەربارەی
ئەوەی دەتوانین بزانم و لەمێشكم دایە ،بەپێی ئاشكرایی و تێگەیشتنێك كە
بۆ من بەدەست دێت .بەم شێوەیە ئێمە لەهەموو ئەزموونگەراییە باوەكانی
وەفادار ،بە روونی رەگی كەسی یەكەم دەدۆزینەوە ،باوەڕێك كە دەڵێ
تێكڕای فەلسەفە دەبێ بەهۆی گەڕانەوەی كۆتایی بۆ ئەزموون و بەهۆی
توێژینەوە وردەكاری ئەم واقعیەتانە یەكالبكرێتەوە كە چۆنچۆنی شتەكانم
بۆ دەردەكەون.
ئاڵۆزیەكی زۆر لە ناخی ئەم كاروبارەدا سەرهەڵدەدات ،بەاڵم بە
هەمانشێوە رووناكی زۆر .لە نموونەكەدا دەردەكەوێت وێنایەكی دیاریكراو
 كە زیاتر بە دەرەنجامی بەڵگەی فەلسەفی هەژمار دەكرێت ،لە ڕاستیدادەبێتە پێگەی ت��ەوەری هەموو میتافیزیكیە حەقیقیەكان و بریتین لە
چەمكەكانی هۆكار ،مەسەلەی لۆژیك ،هەبوون و جیاوازی نێوان دیاردە
و واقیعیەت .هەمانكات پشت بەستنی تیۆری فەلسەفی بەتیۆری ماناو
بەتێگەیشتنی تواناكانی زانستومەعریفەی مرۆڤایەتی ئاشكراتر دەبێت .كاتێك
هیۆم ناچاربوو ئەنجامگیری بكات كە بە دەرەنجامی حەقیقی گریمانەكانی
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ئەزموونگەرایی دەژمێردرێت ،هیچ چارەیەكی نەبوو جگە لەوەی ئەو
شتە بێنێتە گۆڕێ كە لۆك و بێركلی تەنیا لە ئ��ارەزووی داب��وون ،واتە
تەرخانكردنی فەلسەفە بۆ تێكدانی میتافیزیك و بونیادنانی زانستی كامڵ
دەربارەی سروشتی مرۆڤایەتی.

سەرچاوە:
-كیهان فرهنگی .254 /
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لە نۆمینالیزمەوە تا ئایدیالیزم
جۆرج بێركلی
فریدالدین سبط
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پێشەكی
جۆرج بێركلی ،فەیلەسوف و ماتماتیك زانی بەناوبانگی ئیرلەندی،
دامەزرێنەری قوتابخانەی ئایدیالیزم .كۆمەڵێك بەرهەمی لە بواری ماتماتیك،
دەروونزانی ،پزیشكی و فەلسەفە نوسیووە .لەوانە دەكرێت لە بەرهەمە
فەلسەفییەكانی ئاماژە بە كتێبەكانی :بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان و سێ
دیالۆگ بكەین ،كە باسی بنەما فەلسەفییەكانی خۆی كردووە .هەوڵدراوە
لەم وتارەدا لە ڕوانگەیەوە لە چەمكە تێكڕاییەكانی ئەبستراكت و یۆتۆپیایی
بكۆڵرێتەوە ،كە لە كتێبی زانستە مرۆڤایەتییەكان وەرگیراوە.
ج��ۆرج بێركلی ( )7531 - 1685فەلسەفەكەی بە ئامانجی
بەگژداچونەوەی (بە گومانەكان و مادیگەرایان) و سەلماندنی بوونی خوا،
خستەڕوو .لەوباوەڕەدابوو كە هیچ گومانێك لە درووستی هەستەكانمان
نییە و ئەگەر گومانێك لە درووستی هەستەكانمان دەخرێتەڕوو ،بۆیە كە
دەمانەوێت لە هەموو شتەكان بگەین و پێمانوایە ماهیەتی شتەكان هەمان
چەمكەكانی ئەبستراكتە .ناتوانین تێگەیشتنێكی درووستمان بۆ چەمكە
ئەبستراكتە تێكڕاییەكان هەبێت .لەبەر ناتەواوی هۆكارەكانمانە دەڵێم
ناتوانین تێگەیشتنێكی درووستمان بۆ چەمكە ئەبستراكتەكان (ماهیەتی
شتەكان) هەبێت و ماهیەتی شتەكانمان لێ شاردراوەتەوە .بێركلی رەخنە
لەم قسەیە دەگرێ و دەڵێت :شاردنەوەی ماهیەتی شتەكان و نا تەواووی
هۆكارەكانمان بەپێچەوانەی حیكمەتی خوایە .چونكە خوا مەیلی شارەزابوونی
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ماهیەتی شتەكانی پێداوین و ناكرێت شارەزابوون لە شتەكان وا دابنێت
ئەقڵی مرۆڤایەتی نەیانگاتێ .لەبەر ناتەواوی هۆكارەكانمان نییە ناتوانین لە
ماهیەتی شتەكان بگەین ،بەڵكو بەهۆی میتۆدی هەڵەیەكە كە دەیكەین و
ئەم ئەبستراكتە كێشەی هەیە .بێركلی سێ پێناسەی ئەبستراكت دەكات كە
بریتین لە:
 -1ئەبستراكتی تێكڕایی و وێناكردنە تێكڕاییەكان.
 -2ئەبستراكت و جیاكردنەوەی چۆنیەتی لە چۆنایەتی شتەكانی تر
بە شێوەیەك كە لە دەرەوەی چۆنایەتییەكان پێكەوە بەستراوو ئاوێتەن و
جیاكردنەوەیان لێكدی و هەروەها جیا تێگەیشتنیان لە یەكتری لە دەرەوە
نەگونجاوە.
 -3ئەبستراكت و جیاكردنەوەی چۆنیەتی لە چۆنایەتی شتەكانی
تر بەشێوەیەك كە لە دەرەوەی چۆنایەتیەكان پێكەوە بەستراوو ئاوێتەن،
بەاڵم جیاكردنەوەیان لە یەكتری و هەروەها بەجیا تێگەیشتنیان لە دەرەوە
گونجاوە.
بێركلی ئەبستراكتی یەكەم قبووڵ ناكات ،چونكە دەڵێت ناتوانم
وێناكردنی تێكڕایی سێگۆشەیەك بكەم كە نەگۆشەی نەوەد پلە بێ و نە
گۆشەی یەكسان و نە دووالی یەكسان و نە گۆشەی جیاواز ،بەڵكو هەموویان
و هیچكامیان .لەڕاستیدا وێنای تێكڕایی ئەبستراكتی وێناكردنێكی پێكهاتوو لە
بەشەكانی ،لەمپەری گشتی دەبێت .هەروەها ئەبستراكتی دووەمی قبووڵ نییە
چونكە دەڵێ ناتوانم لە شتێكی تایبەتی جیا لە رەنگ و رەهەند و شێوەكەی
بگەم و هەروەك ناتوانم جیا لە رەنگ و شێوەكەی ،لە رەهەندەكەی بگەم.
بەاڵم ئەبستراكتی سێیەم قبووڵ دەكات ،چونكە دەڵێ دەتوانم بەجیا لە شێوە
و رەنگ لە بۆنی سێو بگەم و بەجیا بیخەمە زەینمەوە.
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لەو ب��اوەڕەدای��ە كە ب��اوەڕ بوون بە چەمك و بۆچوونی تێكڕایی
ئەبستراكت بۆ وشە دەگەڕێتەوە .وشەیەكە ئاگایی مرۆڤایەتی هێندە تاریك
و ئاڵۆز و دژوار كردووە .بۆیە وشە بۆتە مایەی باوەڕبوون بەچەمكەكانی
تێكڕایی ئەبستراكت ،چونكە فەیلەسوفەكان لەو باوەڕەدان كاتێك دەمانەوێت
وشەی گشتی بە بااڵی بۆچوونی الوەكی و راستییە ناسەرەكییەكان داببڕێن كە
دەاللەت لەو هەموو راستی و بۆچوونە الوەكییانە بكات ،دەبێت چەمكێكی
تێكڕاییمان هەبێت تا وشە بەهۆی ئەو چەمكە تێكڕاییەوە بۆچوونە الوەكییەكان
پشتڕاست كاتەوە ،چونكە وشە بە تەنیاو بێهۆ ناتوانێت چەند بۆچوونێكی
الوەكی پشتڕاست كاتەوە ،بەڵكو وشە بێهۆ تەنیا بۆچوونێكی دیاریكراوی
الوەكی پشتڕاست دەكاتەوە .ئەمان باوەڕیانوایە كە ئەم چەمكە یان بۆچوونی
تێكڕاییە دەبێ لە هەمان بۆچوونە الوەكییەكان جیابكەینەوە.
وێناكرنە الوەكییەكان
وشەی گشتی چەمكی تێكڕایی ئەبستراكتی
بەاڵم بێركلی رەخنەیان لێدەگرێ و دەڵێت بۆ ئەوەی وشەیەك ببێتە
گشتی ،پێویستی بە داتاشینی بۆچوونی تێكڕایی ئەبستراكتی نییە ،چونكە
بۆچوونە ئەبستراكتەكان بۆچوونە تێنەگەیەنراوەكانن ،بەڵكو كاتێك وشە دەبێتە
گشتی كە بەهۆی بۆچوونێكی ناسەرەكی (كە لە مانادا تێكڕایی خۆی دەنوێنێت
و نوێنەری بۆچوونی الوەكی ترە) دەاللەت لە درووستی الوەكی تر دەكات.
وشەی سێگۆشە
سێگۆشەی الوەكی وەك نوێنەری هەموو سێگۆشەكان
سەرنج :لە ڕاستیدا ئەم تێكڕاییە بۆ ئەم سێگۆشەیە جێی باوەڕە و
نابێتە جەوهەری.
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بۆ باوەڕ بوون بە چەمك و بۆچوونی ئەبستراكت ،باسی بەڵگەیەكی
دیكەش دەكات ،كە فەیلەسوفەكان لەو ب��اوەڕەدان مەبەست و ئامانجی
واژەكان و وشەی تێگەیاندن و تێگەیشتن (گواستنەوەی بۆچوونەكان)ە.
دەبێت هەر وشەیەك دەاللەت لە بۆچوونێكی الوەكی دیاریكراو بكاو
هەندێكجار دەبینم هەندێك وشە دەاللەت لە بۆچوونی الوەكی دیاریكراو
ناكەن و هەروەها ناكرێ بگوترێت ئەم وشانە كەمتەرخەمن ،چونكە
مەبەستی وشە تێگەیاندن و تێگەیشتنە .كەوابوو دەبێ بۆچوونێكی الوەكی
ئەبستراكت بێت تا ئەو وشەیە دەاللەتی لێ بكاو بەهۆیەوە بۆچوون و
راستییە الوەكییەكان پشتڕاست بكاتەوە.
بێركلی لێرەدا رەخنە لەم باوەڕە دەگرێت كە مەبەستی وشە تێگەیاندن
و تێگەیشتنە (گواستنەوەی ماناكان)ە و دەڵێت مەبەستی وشە تێگەیاندن و
تێگەیشتن (گواستنەوەی بۆچوونەكان) نییە ،بەڵكو مەبەستی وشە ورووژاندنی
سۆز و هەستەكان و كاردانەوە دەروونییەكانە و دەبینین كە لە بیستنی
وشەیەك هەستی رێزگرتن درووست دەبێت ،بێئەوەی كە بۆچوونێكمان تێدا
درووست بێت ،هەست و بیستنی وشەی ئەرستۆ بەبێ ئەوەی وێنایەكمان
لێی هەبێت.
سەرنج :دیارە لە بەراییدا وشە بە گواستنەوەی بۆچوون هەستەكانمانی
دەورووژاند ،بەاڵم بەهۆی زۆری و دابی بیستنی ئەو وشەیە لەمەودوا ئەو
وشەیە بێئەوەی بۆچوونێكمان تێدا بهێنێتە دی ،هەستەكانمان دەورووژێنێت.
بێركلی باوەڕی وایە كە زۆربەی كۆمەڵی زانستەكان بەهۆی خراپ
بەكاربردنی وشەوە تووشی ئاڵۆزی و تاریكی بووە .بەمەش بۆ رزگاربوون لە
وشە دەبێت هەوڵبدەین لە كاتی تێفكرین ،بۆچوونەكانمان داماڵراو لە وشەكان
لە زەین بگرین .ئەم كارە دەرەنجامی بە سوودی دەبێت كە بریتین لە:
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 -1لە مشتومڕی وشەیی دەپارێزرێین.
 -2ل��ە داوی چەمكە تێكڕاییە ئەبستراكتەكان رزگ��ارم��ان
دەبێت.
 -3دەتوانین فكر و بۆچوونەكانمان بە ئاشكرا بناسین و لەمەودوا ئەو
وەهمە نەگونجاوە بۆچوونێكمان هەیە كە لە راستیدا نیمانە ،چونكە وشە
باوەڕ بوون بە بۆچوونی تێكڕایی ئەبستراكتی لێدەكەوێتەوە كە لەڕاستیدا
ئەم بۆچوونە تێكڕاییە ئەبستراكتە نییە و هیچ كەس ناتوانێت تێی بگات.
سەرنج :تا ئەوكاتەی بە بوونی چەمكە گشتییەكانی ئەبستراكت رازی
بین ،لەداوی وشەكان نەجاتمان نابێت.
ئایدیالیزم( :یۆتۆپیایی  -زەینخوازی) جیهانی دەرەوە زەین درووست
دەكات.
-1كۆتایی هاتوو  -2كۆتایی نەهاتوو.
بیركەرەوە (ڕۆح)
 -3تێگەیشتنی چەمكەكان  -تێگەیشتن
 -4هاتنەدی چەمكەكان  -ئیرادە
ئەو بۆچوونانەی كە بەهۆی هەستی دەرەوەیی دەستمان دەكەوون.
بیرنەكەرەوە (بۆچوونەكان) .ئەو بۆچوونانەی كە بەهۆی هەستی
ناوەیی دەستمان دەكەون .ئەو بۆچوونانەی كە هێزی خەیاڵ درووستی
كردوون و یادەوەری دەبێت .دەكرێت تیۆری ئایدیالیزمی بێركلی بە شێوەی
بەڵگەهێنانەوەی خوارەوە بنووسی:
 -1هەر بوونەوەرێكی بیرنەكەرەوە (ناتێگەیشتوو) تێگەیشتوو
دەبێت.
 -2هەر تێگەیشتوێك تەنیا بۆچوون دەبێت.
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دەكرێت ئەنجامگیری بكرێت :هەر بوونەوەرێكی بیرنەكەرەوە (نا
تێگەیشتوو) تەنیا بۆچوون دەبێت.
بەمجۆرە ئەم بەڵگەهێنانەوەیە شرۆڤە دەكات :كاتێك دەڵێین فاڵن
شت هەیە واتە دەیبینین و تێیدەگەین و ئەگەر لە ژوورێك بێینەدەر كە
مێزی لێیە و پاشان بگەڕێینەوە ژوورەكە دیسانەوە هەست بەو مێزە دەكەین
و ئەگەر كەسێك لەو ژوورە دابێت ،هەست بەو مێزە دەكات .كەوابوو
ئامادەبوونی شتێك واتە تێگەیشتوو لەو شتە ( .)Esse est percipiئێمە
جگە لە بۆچوونەكان لە هیچ شتێك ناگەین .لە ئەنجامدا ئامادەبوون واتە
وێنابوون .دیارە ئەم رێسایە تایبەتە بە شتی بیرنەكەرەوە (تێنەگەیشتوو)ە
نەك رۆحەكان.
(سەرنج :بێركلی مەبەستی ئەوە نییە كە ئەگەر ئێمەی مرۆڤەكان لە
شتێك نەگەین وەك پێویست ئەو شتە نییە ،بەڵكو دەكرێت بۆ ئەم شتە دوو
بارودۆخ لە زەین بگری یان تەنیا خودا لەو شتە دەگات .كەوابوو حەتمەن
هەیە یان هەرگیز خوا تێی ناگات ،كەوابوو نییە).
بێركلی بۆئەم بانگەشەیەی خۆی (ئامادەبوون واتە وێناكردن) چەند
بەڵگەیەك دووپات دەكاتەوە :ئەگەر فەیلەسوفەكان باوەڕییان بە شتەكانە لە
دەرەوەی سەربەخۆی ئەوەی كە تێگەیەنراو بن ،بەم بەڵگەیە كە بوونیان لە
تێگەیەنراو ئەبستراكت كردووە و لێرەدا تووشی هەڵە بوون .كەوتوونەتە
داوی ئەبستراكتەوە و دەبێ بوترێ بەچ هەقێك بوونیان لە تێگەیەنراو
ئەبستراكت كردووە .ئێستا لەوە دەگەین كە بۆچی بێركلی دەیگوت ئەو
میتۆدەی بەكاری دەبەین هەڵەیە ،چونكە ئاشكرایە كە لێرەدا سوودمان
لە میتۆدی ئەبستراكت وەرگرتووە و میتۆدی ئەبستراكت ئاكامی نەرێنی
دەبێت.
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لە درێژەیدا بۆ سەلماندنی بانگەشەكەی بەڵگەی دیكە دووپات
دەكاتەوە :ئەگەر بمانەوێ لەودیووی زانست ئاگامان لە بوونی شتەكان
بێت ،دەبێ بەهۆی هەستەكانەوە زانیاریمان لەمەڕ بوونی شتەكان هەبێت
یان بەهۆی ئەقڵەوە .ئێمە بەهۆی هەستەوە بێجگە لە دیاروئاشكراكان و
وێناكان ناتوانین لەشتێكی دیكە بگەین .لەئەنجامدا هەستەكانمان لەبوونی
شتەكانی دەرەوە ئاگادارمان ناكاتەوە .بەهۆی ئەقڵیشەوە ناتوانین لەبوونی
شتەكانی دەرەوە بگەین ،چونكە دراوەكانی ئەقڵمان تێگەیەنراوی هەستێنی
واتە (وێناكان) دەبێت .چۆن ئەقڵ دەتوانێت بەپشت بەستن بەم وێنایانە
لە بوونی شتەكانی دەرەوە بگات؟ .لە ئاكامدا لەوانەیە هەرگیز شتێك لە
دەرەوە بوونی نەبێت.
بەڵگەیەكی دیكەی بێركلی ئەوەیە كە :بە هەمانشێوە فەیلەسوفەكانی
پێشوو (جۆن لۆك) هاوڕای ئەم بۆچوونە بوو كە چۆنایەتییە مام ناوەندییەكان
(رەنگ ،تام ،بۆن) لە دەرەوە نییە و بەرهەمی هەستەكانمانە .منیش
هاوڕای ئەم بۆچوونەم ،تەنانەت بە پێچەوانەی جۆن لۆك باوەڕم وایە
كە چۆنایەتی بەراییش لە دەرەوە بوونی نییە ،بەڵكو ئەمانەش بەرهەمی
هەستەكانمانن .بۆ سەلماندنی ئەم بانگەشەیە ئەوەندە بەسە كە بیسەلمێنم
ئەم چۆنایەتیە بەراییانە وا بە چۆنایەتی مام ناوەندیەوە نوساوون كە
تەنانەت ناشێت لە زەینیشدا لە چۆنایەتی مامناوەندی جیایان بكەیتەوە.
وەك جێی چۆنایەتی مامناوەندی لە زەیندایە لە ئەنجامدا جێی چۆنایەتی
بەراییش لە زەیندا دەبێت و لە ئاكامدا شتێكمان بە ناوی چۆنایەتی
بەرایی نابێت .هەموو چۆنایەتیەكان دەبنە چۆنایەتی مامناوەندی .چەند
نموونەیەكی جیا جیا بۆ سەلماندنی ئەم بانگەشەیە دەهێنێتەوە كە لێرەدا
باسی یەكێكییان دەكەین :دەڵێ :ئایا دەكرێ جەستە كە لە چۆنایەتی بەراییە
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جیا لە رەنگ وێنا بكەین كە لە چۆنایەتی مامناوەندییە؟ ئایا دەكرێت جووڵە
بەبێ خێرایی و سستی وێنا بكەین ؟ هەرگیز ناكرێت كارێكی بەم چەشنە
ئەنجام بدەیت .لە ئەنجامدا جێگەی چۆنایەتی بەراییش لە زەیندا دەبێت.
ئێستا بۆ رەتكردنەوەی بوونی ماددە لە دەرەوە پەنا بۆ ئەم بەڵگەیە دەبات
كە :ماددە هەڵگری چۆنایەتییە و ئایا دەكرێت ماددە بەبێ رەهەند و شێوە
وێنا بكەی؟ هەرگیز ناكرێت كارێكی وا بكەی .كەوایە پێگەی رەهەند و
شێوە و هەموو چۆنایەتییەكان لە زەین دایە ،پێگەی ماددە لە زەیندا دەبێت
و ماددە لە دەرەوەدا بوونی نابێت.
سەرنج :بە رەتكردنەوەی مادە ،مادەگەرایی تێدەپەڕێنێ و بە
رەتكردنەوەی جیهانی دەرەوە گومانكردن رەتدەكاتەوە ،چونكە گومانكردن
واتە گومانكردن لە درووستی ناسینی جیهانی دەرەوە لەالیەن هەستەكان
و ئەگەر جیهان دەرەوەیی نەبێت لەمەودوا جێیەك بۆ گومان نامێنێتەوە.
تەنانەت دەكرێ بوترێت وێناكانمان رەنگدانەوەیەك لە شتەكانی
دەرەوەن ،چونكە تەنیا دەكرێت وێنا وەكو وێنای دیكە بێت و نەك شتێك
بێجگە لە وێناكردن و وێناكردنی ناچاالكە و جیهانی دەرەوە كارا .كەوابوو
چۆن كارێكی ناچاالك دەتوانێت پێچەوانەی كارێكی كارا بێت.
سەلماندنی بوونی رۆح :ئێمە لە زنجیرەیەك چەمك دەگەین كە
هەندێكییان نوێ دەكرێنەوە و هەندێك گۆڕانكاریان بەسەردا دێت و
هەندێك نامێنن و دەبێ هۆكارێك بێت تا ئەم گۆڕانكاریە بكات .وێناكان
ناتوانن هۆی ئەم گۆڕانكاریە بن ،چونكە بۆخۆیان ناچاالكن واتا ناتوانن
هیچ گۆڕانكاریەك لە وێناكەی دیكەدا بكەن .كەوایە دەبێت جەوهەری هۆ
ئەم گۆڕانكاریە بێت .ناتوانێت ئەم جەوهەری ماددیە بێت ،چونكە پێشتر
سەلماندمان جەوهەری مادی بوونی نییە .كەوابوو دەبێت ئەو جەوهەرە
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جەوهەرێكی كاراو نامادی بێت و ئەوە هەمان رۆحە .ئەم رۆحە بوونی
ئاسایی و دابەش نەكراوە .ناكرێت وێنایەكی هەبێت ،چونكە وێنا ناچاالكە
و رۆح چاالكە و كارێكی ناچاالك ناتوانێت پێچەوانەی كارێكی چاالك بێت.
سەرنج :ناسینمان بۆ رۆح ناسینێكی پوختە نەك وێنایی.
سەلماندنی بوونی خوا :ئێمە یەكسەر لە بۆچوونگەلێك دەگەین
كە سەر بە ئیرادەمان نین .بۆ نموونە كاتێك چاومان دەكەینەوە دیتن یان
نەدیتنی شتەكان بە مەیل و ئارەزووی خۆمان نییە و ناتوانین دەستنیشانی
بكەین كە چ شتێك بكەوێتە بەردەم سۆمامان .كەوابوو ئەنجامگیری دەكەین
كە ئیرادە و رۆحێكی كۆتایی نەهاتوو هەیە كە ئەم وێنایانەمان تێدا
دەخوڵقێنێ و رۆحی كۆتایی نەهاتوو هەمان خوایە.
رەتكردنەوەی بنەمای هۆكارێتی :هەر كاتێك دەبینین كە بۆ نموونە
دوو بۆچوون هەمیشە بە زوویی دێنە زەینمانەوە ،بە مانای پەیوەندی بااڵی
نێوانیان نییە ،چونكە وێناكان ناچاالكن و ناتوانن هۆكارێتی یەكتری بن و ئەم
بەزووییە سەرچاوەی بۆ كاری ئێمە ناگەڕێتەوە ،چونكە ئەم تێگەیشتنانەی
هەستێنی بە شێوەیەكی ناچاالك لە ئێمەدا دەخوڵقێن و لە ئیرادەماندا نابن،
بەڵكو ئەم بەزووییە لەبەر خاتری یاساكان و رێسای سروشتییە كە لە ئیرادەی
خوا بەرهەمدێت.
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بێركلی و ئامڕازێتی لە زانستدا
علی رەزا ئەژدەر
(ئەندامی دەستەی زانستی زانكۆی پەیامی نور ،رێكخراوی ناوەندی)
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پێشەكی
روانگەی بێركلی لە فەلسەفەی زانستدا لە روانگەكەی لەودیوو
سروشتەوە جیانیە .بێركلی لە فەلسەفەكەیدا رەتكردنەوەی ماددەی كردۆتە
سەردەپەی كارەكانی ،چونكە پێیوایە ماددە سەرچاوە و بنەمای بنچینەیی
گومانە و بە سەرنجدان بە زمان و بەكارهێنانی الی نەریتی گشتی بەم
دەرەنجامە دەگ��ات كە ئ��ەوەی هەیە مانای وای��ە كە كەسێك هەستی
پێكردبێت ،لەم رووەوە هەبوون بە تەریبی بەڵگە دەزانێت و بەم روانینە
دەگاتە حزووری هەمیشەیی خوا كە خوڵقێنەری وێناكردنەكانی مرۆڤە و
جیهان بە ئاماژەی ناسینی خواو گوتنەوەی زمانی دەزانێت .بێركلی لە
فەلسەفەی زانستدا لەسەر ئەم بنچینەیە باوەڕی بە واقیع نوێنی تیۆرە
زانستەكان نەبووە كە لەسەر بنەمای چەمكە تیۆرییەكانە و تەنیا بە گریمانەی
بیركارییان دەزانێت كە پاڵنەری واقیع نوێنییان نییە و بێجگە لە ئامڕازێك بە
دەست بیرمەندانەوە ناكرێت بەهایەكی دیكەیان بۆ دابنرێت.
بۆ روونكردنەوەی روانگەی بێركلی لە فەلسەفەی زانستدا دەبێت
سەرەتا هزری بێركلی لەودیوو سروشتدا دەربڕین و پاشان پاڵنەرەكانی لە
بارەیەوە دەردەكەوێت و سەرەنجام روانگەی ئامڕازێتی بێركلی لە سێ
مەیدانی بوون ناسی ،ئەبیستمۆلۆژی و ماناناسیدا هەڵدەسەنگێندرێت.
 .1روانێنێك بۆ فەلسەفەی بێركلی
هەرگیز بێركلی لە ژیانیدا فەیلەسوفێكی هێژا و لە ریزی یەكەم
122

ئاشنابوون بە بێركلی

هەژمار نەكراو دوای مردنی زیاتر بەهۆی چاالكیە رۆحانییەكانی دەیانناسی،
پاش سەردەمی هیۆم ،خەڵكان زانییان كە بێركلی فەیلەسوفێكی گەورە بووە.
لە روانگەی بێركلیەوە ئەبیستمۆلۆژی فەیلەسوفەكانی پێشوو بە تایبەت لە
بەرهەمی فەیلەسوفەكانی ئەزموونگەری وەك هۆبز ،جۆن لۆك و بیكن
لەگەڵ ئەودیوو سروشت ناگونجێن ،چونكە ئەگەر كەسێك بە ئەزموون
گرەوی رازی بێت و بزانێت بناغە داڕێژی هەموو زانیارییەكانی مرۆڤایەتی
بەهۆی دەرككردنی هەستەوە بە دەست دێت ،لەم كاتەدا ماتریالیزم واتا
ناتەبا دەبێت ،كە جۆرێك بوونی دەرەوەییان هەیە .لەم كاتەدا دەبێ تاكی
ئەزموونخواز ،ئایدیالخواز بێت ،چونكە بە قوتابخانەی بێركلییان گوتووە
قوتابخانەی ئەزموون گرەوی ئایدیالیستی .چ لە روانگەی بێركلی بوونی
نیشانەكانی دەرەوەی هەیە ،بەاڵم لەو دیوو نیشانەكان شتێك بەناوی
خودی شتبوونی دەرەوە نییە .لە روانگەی بێركلییەوە هەبوون هەمان
بەڵگەیە لە راستیدا ئەگەر كەسێك بەڵگەی شتی سەلماند ،بوونی ئەو شتەی
سەلماندووە .كەوابوو ئامادە بوون واتا بەڵگە بوون .بەم پێیە دوو وشەی
هەبوون و بەڵگە یەكیەتی چەمكییان هەیە .بۆ تێگەیشتن لەم خاڵە بێركلی لە
بەكارهێنانی هەبوون لە زمانی خەڵك وریامان دەكاتەوە ،چونگە هەركاتێك
كەسێك بڵێت شتێك ئامادەیە ،واتا بەڵگەیەك ئەو شتەی تێگەیەنراو كردووە.
بێركلی لە بەندی چواری كتێبی بنەماكان دەنوسێت« :دیارە بە شێوەیەكی
سەیر ئەم بیروباوەڕە لەناو خەڵكدا باڵوە كە شتەكانی لە جۆری شاخەكان
و ماڵەكان و رووبارەكان و بە كورتی تێكڕای ئەریستۆكراتی هەستپێكراو
بە واقیعیی لە سروشتدا هەیە كە لە بەڵگە بوونییان بەهۆی تێگەیشتن و
زەینی مرۆڤ جیاواز و لێكجیایە .بەاڵم هەرچەند خەڵك لەم كارە دڵنیا
بێت و چاودێری بكات كەسانێك كە شایستەی ئەم رامانەن بۆ دژایەتی
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بە پێویستی دەزانن ،چونكە دەكرێت ئەمجۆرە شتانە چ بن جگە لەوەی
ئێمە بەهەست تێیدەگەیین؟ دەتوانین لە چ بگەین بێجگە لە وێناكردن و
هەستپێكراوەكانی خۆمان؟ كەوابوو ئایا پێچەوانەی عەقڵ نییە بڵێین یەكێك
لەم شتانە یان پێكهاتەیەكییان بێ بوونە بەڵگە هەیە ».بەم گوێرەیە بێركلی
باوەڕی وایە كە هیچ جەوهەرێك جگە لە رۆح واتا ئەوەی تێیدەگات
نییە ،چونكە چۆنایەتی شتەكان (رەنگەكان ،شێوەكان و جوڵە) وێناكردنی
بەڵگەن بۆ هەست و ناكرێت بۆچوون لە شتێكی بیرنەكەرەوەدا هەبێت.
لە بەندی هەشتی كتێبی بنەماكان وەرگیراوی سەرەوە بەڵگەدێنێتەوە و بەم
چەشنە دەنوسێت« :ئەگەر بڵێن گریمان كە وێناكردنی خود لە دەرەوەی
زەین نین ،بەاڵم رەنگە شتەكانی وەك وێناكردنەكانمان نەخش و نموونانە
هەبێ و ئەم شتانە لە دەرەوەی زەین و لە جەوهەری بیرنەكەرەوەدان،
دەڵێین بۆچوون جگە لە بۆچوونێكی دیكەی هاوشێوە ناتوانن ببن .رەنگ
و شێوەی دیاریكراو تەنیا وەك رەنگ و شێوەیەكی دیكەیە ئەگەر درووست
لەبیری خۆماندا بۆی بگەڕێین دەبینین كە جگە لەنێوان دوو بۆچوون
ناتوانین لێكچوون بدۆزینەوە ،بێجگە لەمە دەبێ بپرسین ئەو شتانە بۆخۆیان
شایانی تێگەیشتنن یان نا ،كە بە وتەی ئێوە دەرەوەی��ی و بنەمایین و
وێناكردنەكانمان وێنەو نموونەیەكە لەمانە؟ ئەگەر هەبن ،كەوابوو وێنان
و ئیدیعامان مسۆگەر دەبێت ئەگەر بڵێ شایانی تێگەیشتن نین .پێویست
دەكات كە بڵێین ڕەنگ بۆ نموونە هاوشێوەی شتێكی نەبینراوە و نەرم و
رەق هاوشێوەی شتێكی شایانی دەست لێنەدراو هەتا دوایی و ئەمەش دیارە
پووچە( ».بێركلی)26 :1375 ،
بەم پێیە بێركلی بوونی جەوهەری جەستەیی رەتدەكاتەوە و لە
بەرامبەر ئەم پرسیارەدا ،ئەگەر هەبوون بە یەكسانی بەڵگەی بزانین ئەو
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كاتە ئەگەر بەڵگەی (مرۆڤایەتی) نەبێت هیچ شتێك نابێت ،خودا هەمیشە
هەیە و بەردەوام لە هەموو شتێك دەگات .چونكە لە روانگەی بێركلی
ئەگەر خودا لە مرۆڤ سەربەخۆ نەبوو ،هەموو دنیا یەكسان بە مرۆڤ و
زەینیەتی مرۆڤ بێت ،لەم كاتەدا دەبێت ئێمە بتوانین زەینیەتی خۆمان
بەهەر شێوەیەك بگۆڕین كە دەمانەویست ،دارستانێك لە ئانوساتێكدا،
بكەینە دەشتێكی كاكی بە كاكی ،لە كاتێكدا بەم چەشنە نییە ،كەوایا دەبێت
بوونەوەرێكی دیكەی جگە لە زەینی مرۆڤ هەبێت تا بیانخوڵقێنێت .بێركلی
لە بەندی 29ی بنەماكان جەخت لەم خاڵە دەكاتەوە و لە سەلماندنی
بوونی خوادا بە بەڵگەهێنانەوەیەكی پتەوی دەزانێت( .بێركلی)137 :1375 ،
باوەڕی وایە خودا ئافەریدەی وێناكردنەكانی مرۆڤەو كارەساتی جیاجیای
دنیا بەتەواووی لە یەكتری جیانین و پەیوەندی بااڵیان پێكەوە نییە ،بەڵكو
كارەساتی جۆراوجۆری نیشانەگەلێكن كە خوا بەرامبەرییان لە داهاتوومان
ئاگادارمان دەكاتەوە و ئەمە لوتفی بێ بڕانەوەیەتی كە دەتوانین لەم
نیشانانە بگەین كە زمانی خودان و تێدەگەیین كە زانستە سروشتییەكان
هەوڵێكی بەرنامەڕێژە بۆ تێگەیشتنی زمانی خودا (دنسی ،1375 ،ش )183
 .2پاڵنەرەكانی بێركلی
پێدەچێت سێ هۆكاری داكۆكی كردن لە ئایین ،رەتكردنەوەی
بااڵدەستی نیوتن بەسەر هزرەكان و بەرگرتن لە دەمار گرژی لەزانستدا ،لە
هاندەرە بنچینەییەكانی بێركلی بن لە مەیدانی زانست و سیاسەتدا.
 .2 - 1داكۆكی كردن لە ئایین
بێركلی ئەگلینكانێك (ئەندامی كڵێسای بەریتانیا) ،بە هەست و دڵسۆز
بوو .لە ساڵی 1724ی زایینی بووە وتارخوێنی كڵێسای الندندەری و لە ساڵی
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1734ی زایینی پۆستی قەشەی شاری كلوینی قبووڵكرد .فەلسەفەی دژە
ماددی بێركلی لە كتێبی نامەكان ،دەربارەی بنەمای زانستە مرۆڤایەتییەكان
(1710ی زایینی) و سێ دایالۆگی نێوان هیالس و فیلونۆس (1713ی زایینی)
دا هاتووە .بێركلی باوەڕی وابووە وێناكردنێك كە زانستە سروشتییەكان لە
جیهان بە دەستییەوە داوە و ئەنجامگیرییەكانی تێكڕای فەلسەفە لێیان بۆتە
مایەی روو وەرگێرانی خەڵك لە ئایین و ئاقیبەت مەیل بەرە و بێ خودایی
و بێ دینی بووە و هەروەها بە فەرمی ناسینی واقیعیەتی بابەتی ماددی،
هۆی گومڕاییەكانی دیكە بە تایبەت گومانگەرایی لە مەسەلە ئایینیەكان
و خواناسییە .لەبەشی 92ی بنەماكان دەنوسێت« :بنەمای باوەڕبوو بە
ماددە یان جەوهەری ماددی ستونی سەرەكی گومانگەرایی بووە .كاتێك
كە جارێك ئەم بەردی گۆشەیە الدەبرێت هیچ چارەیەك نییە جگە لەوەی
كە ت��ەواوی ئەم تەالرە دابڕمێت ».مەبەستی بێركلی لە فەلسەفەكەی
رەتكردنەوەی گومانكاران و رەتكەرەوانی خودایە .هەندێك بەڵگەی
گومانكردن و رەتكردنەوەی خودای بە روانگەی فەیلەسوفەكانی پێشخۆی
دەزانی ،هەربۆیە شرۆڤەی ئازاد بیركەرەوانی تیۆری نیوتن و زانستی نوێی
بە مایەی داڕووخان و دەسەاڵتی ئایین دەزانی چونكە پێیانوابوو سەركەوتنی
شرۆڤەكەیان بەڵگەیەكە لەسەر دەسەاڵتی عەقڵی مرۆڤایەتی و پێویستی
بە ئیلهامی ئاسمانی نییە .لەبەر ئەوە بێركلی لە كتێبی بنەماكان ،فەزای
رەهای نیوتنی بە چەمكی بێ دینی خوێندەوە ،چونكە زەمەن و فەزای
رەهاو بێسنوور الی نیوتن ببووە بوونەوەرگەلێكی گەورە و سەربەخۆ كە
هەڵكەوتەی جووڵەی میكانیكی تەنەكان بوو بەم هۆیە خوداش گوایە لە
بازنەی بوون رەتێنرابوو تووخمە بیركارییە بێسنوورەكان واتا فەزا و زەمەن
جێیان گرتبۆوە .لەم رووەوە بێركلی بەوە دەزانێت فەلسەفەكەی باشە
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كە زۆربەی گەندەڵیە وەالنراوو رێچكە گەندەڵییەكانی ماددی بێ بابەت و
رەتكردنەوەی رۆح بێمانا دەبێت و شەریك و بت پەرستیان خالق رەت
ناكاتەوە( .بێركلی ،1375 ،ش :ال  100و .)99
 . 2 - 2رەتكردنەوەی بااڵدەستی نیوتن بەسەر هزرەكاندا
ناوی نیوتن لە سەرتاسەری ئەوروپای سەدەی 18ی زایینی بە
تاریف و رێزگرتنی زۆرەوە دەهات و لە روانگەی خەڵكەوە دەركەوتنی
یاسا جیاجیاكانی وەك یاسای جووڵە ،یاسای كێشكردنی گشتی ،كرانەوەی
عەقاڵنی و دەگمەنە كە تەنیا دەكرێت لەالیەن نیوتنەوە بێت و پێشتر لە
دەرەوەی بازنەی مرۆڤایەتی بووە .سەرباری خەڵكی ئاسایی بیرمەندانی
وەك جۆن لۆك لە بەرامبەر نیوتندا خۆی بە گسك لێدەرێك دەزانێت
كە بۆ كڕاندنی توێخی زەوی زانست هاتووە .الپالس لە پیاهەڵدانی نیوتن
دەنوسێت« :نیوتن هەم گەورەترین بلیمەتی مێژووە و هەم كامەرانترین
مرۆڤ ،چونكە تەنیا جیهانێك زیاتر نییە و بۆیە هەر لە مێژووی جیهاندا
دەكرێت ئەم پشكە بە فاڵگرتنەوەی كەسێك بكەوێت كە شرۆڤەی یاساكان
دەربخات» و لەسەر كێلی قەبری نیوتن قسەی ئەدیبێكی وەك پۆپ بەم
چەشنە هەڵكۆڵراوە« :سروشت و یاساكانی لە تاریكی شەودا شاردرابوونەوە
تا خودا نیوتنی خوڵقاند و دنیا بووە رۆژی رووناك» .دەربڕینەكانی سەرەوە
زاڵبوونی بیری نیوتن بەسەر خەڵك و بیرمەندان پیشان دەدەن .رەنگە
گرنگترین چاالكیەكی بێركلی تێكشكانی ئەم فەزاو رەخنەگرتن بێت لە
بۆچوونەكانی نیوتن .بێركلی لە رەخنەی تیۆرەكانی نیوتن تاوانباری دەكرد
كە پابەندی هۆشداریەكانی خۆی نەبووە و رەچاوی نەكردوون .هەروەك
كە لە كتێبی بنەماكان ،فەزای هاوتای نیوتنی بە چەمكی زەینی زانیووە
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و رەخنەی لە بنەمای كێشكردنی نیوتن گرتووە و بانگەشەی كردووە
ئێمە هیچ ئاگاییەكمان لە درانەپاڵی دەربڕینەكانی وەك هێزی كێشكردن
نییە و سەرەنجام بەم دەرەنجامە گەیشتووە كە تیۆری نیوتن ناتوانێت لە
«گریمانەیەكی بیركاری» زیاتر شتێكی دیكە بێت ،واتا ئامڕازی گونجاو بۆ
ژماردن و پێشبینی كردنی هێماكان نەك تاریفكەری واقیعیەتێكی وا هەیە.
(همو1375 ،ش :ال .)84 - 88
 .3 - 2بەرگرتن لە دووگماتیزمیی لە زانستدا
هەندێك لە بیرمەندان وا بە دەستكەوتە زانستیەكانیان ورووژابوون
كە بیرییان دەكردەوە تێفكرین لە چوارچێوەی ماددە و جووڵە پڕ بەهاترین
جۆری بیركردنەوەیە لە لۆژیكی هەبوون و تەنیا ئەمجۆرە بیركردنەوەیە
رچەشكێنە .هەروەها كە یاوەرانی دائیرەتولمەعاریف لەژێر كاریگەری ڤۆڵتێر
لەو باوەڕە دابوون كە دەكرێت رۆح بە جوواڵندنی ئەتۆمەكان و بەپێی یاسا
سەلمێنراوەكان روون بكەیەوە .بە خەیاڵی الپالس ئەگەر پێگەی دیاریكراو،
خێرایی و رەنگی هەموو گەردیلەكانی ماددی بدرێتە زەینێك كە توانای
پێویستی هەیە ،دەتوانێت پێشبینی سەرتاسەری داهاتوو بكات .چاالكیەكی
بێركلی هەوڵدان بوو بۆ بەرگرتن لەمجۆرە دۆگماتیزمییە و بەدیهێنانی
گیانی لەخۆبردوانە لە زانستدا تا لە ژێر رۆشناییەكەی هەر زانستێك لە
چوارچێوەی خۆی بەكار ببرێت و لەو بەرزەفڕیانە خۆی بپارێزێت كە رەگی
بۆ زانست ناگەڕێتەوە .بۆیە لە دواندنی بیركاری زانانی بێ باوەڕ (1374ی
زایینی) ،قسەی خۆی بە ئایەتی پێنجەم لە بابی 7ی ئینجیلی مەتتا بەم
چەشنە دەست پێدەكات« :چۆنە كە دڕك لە چاوی براكەت دەبینی و
دارێك نابینی كە لە چاوی خۆتدایە .یان چۆنە بە براكەت بڵێیت رێم بدە
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تا دڕكێك لە چاوت دەربێنم ،لە كاتێكدا دار لەچاوی تۆدایە ئەی دووڕوی
فێڵباز! سەرەتا دار لە چاوی خۆت دەربێنە ئەوكات چاك دەبینی تا دڕك
لە چاوی براكەت دەربێنی».
«بەم دەربڕینە بیركاری زانان تۆمەتبار دەكا كە بەردەوام ئامادەن
یاسا بۆ هەموو شتێك دابنێن .بەبێ ئەوەی سەرەتا رێساو یاسایەك بدەنە
كارەكەی خۆیان .بێركلی لەبەر ئەوە رەخنە لە بیركاری زانان دەگرێت تا
بیرمەندانی بەشەكانی تر بەهەمان ئیرادە بگەن كە بۆخۆیان دایدەنێن و
پارێز بكەن تا دەرەنجامی خەیاڵی لە شتێك ئەنجامگیری نەكەن كە بنەمای
لۆژیكی تایبەتی خۆیان نییە».
 .4بێركلی و ئامڕازێتی لە زانستدا
هەندێك كەس بێركلییان بە داهێنەری ئامڕازێتی زانست زانیوە
(ملكیان1375 ،ش ،ج ،66ل ،)3بەاڵم دوهیم بانگەشەكەی كۆنترە و
دەیگەیەنێتە سەردەمی ئەفالتون و ئەرستۆ (پۆپەر1363 ،ش ،ل )123دیارە
دوای باڵوبوونەوەی كتێبی خووالنەوەی تۆپە ئاسمانییەكان بەرهەمی گەورەی
«كۆپەرنیك» كە نیگەرانی كڵێسای لێكەوتەوە .كەسانی وەك ئۆسیاندری
هاوسەردەمی كۆپەرنیك و كاردنیاڵ بیالرمین بە روانینێكی ئامڕازێتی
هەوڵییاندەدا كتێبی ئاسمانی و تیۆرەكانی زانستی نوێ بگونجێنن ،بۆیە
باوەڕییان بە ئامڕازێك بوو گریمانەكانی بە زانستی بوو تیۆرەكانی كۆپەرنیك
و كاردیناڵ و گالیلۆیان تەنیا بەهۆی ژماردنەوە دەزانی ،كە سەبارەت بە
كۆمەڵەكانی بتلیمۆسی باشتر دەتوانێت دەستەیەك لە شوێنی ئەستێرەیی
بینراو بە دەستەیەكی دیكەی ببەستێتەوە و بێركلیش بە روونكردنەوەیەك
كە بەدوایدا دێت لە رەخنەكەی هێزی كێشكردنی نیوتنی بە ئامڕازێك بۆ
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ژماردن زانیوە و دیفاكتۆ بوونی تیۆرە زانستییەكانی رەتكراوەتەوە كە چەمكە
زارەكییەكانی لەخۆگرتووە و زانینی دوو خاڵی خوارەوە بۆ روونكردنەوەی
روانگەی بێركلی لە فەلسەفەی زانستدا پێویستە:
ئەلف) بێركلی لە فەلسەفەی زانستدا ئەزموونگەرایە ،لە
ئەزموونگەرایی هیچ وشەیەك بۆ ئەو شتانە نییە كە لەودیووی ئەزموونە و
رەوتی ئەزموون ناتوانێت بە پەنابردنە بەر ئەو وشانە دەربكەوێت كە ناوی
شتەكانی ئەودیو ئەزموونن چ تەنێكی فیزیكی شتێك جگە لەم خەسڵەت و
چۆنایەتییە نین و رواڵەتەكەیان هەمان حەقیهەرگیزییانە.
ب) بێركلی پێیوایە تیۆرە زانستییەكان وەك گریمانەیەكی بیركاریین،
گریمانەی بیركاری دەتوانێت وەك میتۆدێك بۆ ژماردنی هەندێك دەرەنجام
وەسفی بكەی كە تێرمە تیۆرییەكان لەخۆ دەگرن ،بەاڵم مەسەلەی راستی
حەقانیەتی گریمانەیەكی بیركاری هەرگیز جێی باسوخواس نییە .ئەوەی
جێی باسە تاكە سوودمەندی وەك ئامڕازێكی ژماردنە .بەم گوێرەیە بێركلی
باوەڕی وایە بنەماكەی تیۆری نیوتن كە بە تاقیكردنەوە سەلمێنراوە ،ئەوە
یاسای جووڵەیە راست و درووستە كە بە سادەیی تاریفی رێسا بینراوەكانی
جووڵەی تەن دەكات ،بەاڵم ئەو بەشەی تیۆرەكە چەمكەكانی ناوی وەك:
هێز ،كێشكردنە ،راست نییە چونكە ئەمجۆرە چەمكانە ئەودیو یاری
دەرەوەییان نییە بەڵكو بیرمەندەكانیان وەكو ئامڕازێك بۆ ژماردن بەكاریان
بردوون و ئەمجۆرە گریمانانە جگە لە گریمانەیەكی بیركاری شتێكی دیكە
نین و دەبێت بزانین گریمانەی بیركاری بانگەشە ناكات كە لە سروشتدا
شتێكی هاوشێوەی هەیە.
كەوابوو بە سەرنجدان لە دوو خاڵی سەرەوە شایانی گوتنە گرنگترین
سەلماندنی بێركلی لە پشتگیری كردنی ئامڕازێتی لەسەر بنەمای فەلسەفەی
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رواڵەتی خوازانەی زمانیەتی .بەپێی فەلسەفەكەی دەستەواژەی هێزی
كێشكردن دەبێت دەستەواژەیەكی بێمانا بێت چ هێزی كێشكردن هەرگیز
شایانی دیتن نییە ،بەڵكو ئەوەی شایانی دیتنە جووڵەیە نەك هۆكارەكانی
بانگەشەیی شاراوەیان .هەروەها لە تیۆرە زانستییەكاندا پەیوەندیمان بە دوو
جۆر وشەوە هەیە :وشەی دیتن و وشەی تیۆریك.
وشەی دیتن ،وشەیەكە راستەوخۆ و بێهۆ بۆ خەسڵەتی تێگەیەنراوو
پێوە بەستراوەكان و بابەتەكانی ئەزموونی مرۆڤ دەگەڕێتەوە .وشەی
وەك «سپی»« ،نەرم» چەمكگەلێكە كە پشتڕاستكردنەوەیان دەرك پێكردنی
مرۆڤە .بەم چەشنە پێشیان دەڵێن چەمكگەلی ئەزموونی .چەمكگەل و ئەو
وشانەی كە پشتڕاستكردنەوەیان مرۆڤ دەركی پێنەكردوون و راستەوخۆ بۆ
ئەزموونی مرۆڤ ناگەڕێنەوە ،پێیان دەگوترێت وشە و چەمكگەلی تیۆریكی
یان تێرمە تیۆریكەكان دەكرێت ئەمجۆرە وشانە بۆ وشەی تیۆریكی ئامادەیی،
وشە تیۆریكەكانی دیتراوی ناڕاستەوخۆ و وشەی تیۆركی كرداری دابەش
بكەی (كاپاڵدی ،1377 ،ش :ال  359و  )358لەوێ كە لە هەموو زانستە
ئەزمونییەكانی چەمكەكانی تیۆریكی زۆری وەك كێشكردن ،هێز ،ئەلكترن،
كڕۆمۆسۆم ....،هەیە و تیۆرداڕێژی لەسەر بەكارهێنانی ئەمجۆرە وشانە
وەستاوەتەوە ،بۆیە دیاریكردنی بەهای واقیع نوێنی تێرمەكانی تیۆریكی
رەتكردۆتەوە و بە باشی دەزانێت وەك ئامڕازێكی بە سوودی ژماردن و
تێڕامان و پێشبینی بخاتە بەردەست بیرمەندان.
بێركلی بانگەشەی دەكرد هێزەكان لە میكانیكدا وەك گەردوونی
خوالندنەوەیە لە ئەستێرە ناسیدا .ئەم چوارچێوە بیركارییانە بۆ ژماردنی
جووڵەكانی تەنی بەسوود ،بەاڵم هەڵەیە كە بوونی واقیعی لە دنیای دەرەوە
بدرێتە پاڵ ئەم چوارچێوە بیركارییانە (الری1362 ،ش ،ل  .)216بێركلی
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لە كتێبی جووڵەدا دەڵێت« :جیاوازی لە نێوان راستیە دیتراوەكانی زانست
و ئەو گریمانانەدا هەیە كە بۆ تێگەیشتنییان رێكدەخرێت» .بەم چەشنە
بەڵگەدێنێتەوە كە بۆ زانین بە دیتنی كاری شتەكان چەند گریمانەیەك
دەكەن كە بۆ تێگەیشتنی كارو دانانیان لەژێر رێسایەكی تێكڕایی بەسوودە،
بۆیە چەمكی تایبەتی لەجۆری «گەردیلەكان»« ،ئەتۆم» و هتد دادەهێنرێت،
بەاڵم ئەمانە بۆ پاساوی زانستی وەكو زانستی میكانیكی بەسە نەك بۆ
دیاریكردنی ماهیەتی حەقیقی شتەكان .كەوابو ناكرێت بگوترێ زانستبوونی
گەردیلەكان دەسەلمێنێت ،بەڵكو دەبێ بگوترێت بۆ پاساوی خۆی پێویستی
پێن( .بزرگمهر1357 ،ش )156 ،كەوایە ناوكی ناوەندی روانگەكانی بێركلی لە
ئامڕازێتی زانست ،باسی بوونی ناسنامەی گریمانەیی لە تیۆرە زانستییەكاندا
یان هەمان تێرمەكانی تیۆریكە.
بەم پێیە دەكرێ روانگەی بێركلی لە سێ روانگەوە بخاتە بەرباس
و لێكۆڵینەوەوە:
 .1لە روانگەی بوون ناسانە ()ontologic
 .2لە روانگەی ئەبیستمۆلۆژییەوە ()epeistemologic
 .3لە روانگەی مانا ناسانە ()semantic
لە ڕوانگەی بوونناسانە :ئەگەر كەسێك بۆ ناسنامەیەك كە نەبینرێت
و بەسەر تیۆرە زانستییەكانی بوونی واقیعیدا سەپێندرابێت ،ناودەنرێت
واقیعخواز و چۆن چ كەسێك ئەمجۆرە چەمك و ناسانمەیەی بە كاری
بێ پێشینە زانیوە و تەنیا بە ئامڕازێكییان زانیوە بۆ ئاسانكاری ژماردن
و تێڕامان و لە پێشبینییە زانستییەكان پێی دەگوترێت ئامڕازێتیی .لەوانە
واقیع خوازانی خودگەرایانی كالسیكن كە ئەرەستۆ نوێنەری زەقییانە .لەو
باوەڕەدان لەودیو نیشانەكان و خەسڵەتی دیتراو لە شتەكاندا ،ماهیەتێك
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شاراوەیە كە لە ئاستی رواڵەتی و هێمای شتەكاندا مایەی گۆڕانكاری بنەڕەتی
و ئاڵوگۆڕەكان دەبێت ،تیۆری زانستی شایانی پەسەندن كە ئەم ماهیەت و
زاتی شاراوە بەهۆی گۆڕانكاری رواڵەتی بوونەوەر بزانن( .جی جی سمارت)
واقیع بینێكی دیكەیە كە لەم مەیدانەدا دەنوسێت« :حەزدەكەم جەخت
بكەمەوە كە زمانی فیزیك وێنەی راستیتری لە گەردوون لە پێوانە بە زمانی
عەقڵی باو دەخاتەڕوو».
ئامڕازخوازان نەیارانی شێلگیری واقیع خوازانی زانستی رەهەندی بوون
ناسانەن .تێڕوانینیان بۆ بەشە نەدیتراوەكان و روانگەی تیۆرە زانستییەكان
تەنیا ئامڕازێكن بۆ ئاسانكاری ژماردن یان تێڕامان لە پێشبینییەكان و ناكرێ
هیچ بوونێك بەالیانەوە لە زەین بگیردرێت .لێكدانەوەیەك كە پێشتر
دەربارەی روانگەی بێركلی دەربڕدرا ،بەتایبەت رەخنەكەی لە نیوتن لە
بەندی  / 103تا 117ی كتێبی بنەماكان دەربڕی ئەم بابەتەیە كە بێركلی
چەمكە تیۆریكەكانی و ئەو تیۆرانە بە كاری بێ پێشینە دەزانێت كە هەڵگری
ئەمجۆرە چەمكانەن ،بۆیە لە رەهەندی بوون ناسانەیان بە بوونی واقیعی
بۆ تێرمە تیۆریكەكان رازی نییە و تیۆرە زانستییەكان نەك واقیع نوێن،
بەڵكو بە ئامڕازی ژماردنییان دەزانێت ،تێڕامان و پێشبینی باشتر و هەروەك
گریمانەی بیركاری ،كە پاڵنەری بەرامبەركێی واقعیەتییان نییە .سەبارەت
بە كێشكردنی زەوی كە مەسەلەیەكی پڕ هەراوهۆریای سەردەمەكەی بوو،
لەو باوەڕەدایە :وشەی كێشكردن دال لەسەر هەبوونێكی قایم بە خود
نییە و گریمانەیەكی بێهودەیە كە ئاكاری تەنەكان بە بەكارهێنانی وەكو
دەربڕینێك دیاری دەكات « .هەروەها لە كتێبی جووڵەدا لەم بارەیەوە
دەنوسێت« :میكانیكزان دەربڕینێكی پەتی و تێكڕایی بۆ خەیاڵكردنی هێزی
كێشكردن لە تەنەكاندا بەكاردەبات كە بۆ تیۆرەكان و گۆڕانكاری و
133

ئاشنابوون بە بێركلی

هەروەها بۆ ژماردنی جوواڵن زۆر بەسوودە لەگەڵ ئەوەی كە بەڕاستی
لە حەقیهەرگیزی شتەكان و تەنەكاندا دەگەڕان ،گەڕانی رەشبینانەیە رێك
وەك ئەو وەهمانەی كە ئەندازە زانان لە ڕێگای ئەبستراكتی بیركاری
دەیگونجێنن» (كاپلستۆن1375 ،ش ،ج ،5ل .)255
لە رەهەندی ئەبیستمۆلۆژیشەوە توانای دەستەبەر كردنی مەعریفەی
تیۆریكی دەربارەی الیەنەكانی نەدیتراوی واقیعیەتی فیزیكی ،جێی ناڕەزایی
ریالیستەكان و نەیارانیان بووە.
لە ڕوانگەی واقیع خوازان ناسینی بەشەكانی دیتراوو تیۆریكی
گەردوون بۆ ئێمە هەیە ،دەستەبەركردنی مەعریفەی دڵنیایی و جێی
گومان نەبوون دەربارەی واقیعیەت ئاسانە ،بەاڵم بێركلی بە پێچەوانەی
واقیعخوازان ئەم ئاگاداركردنەوە بیردێنێتەوە كە بەكارهێنانی دەربڕینی
تیۆریكی لە تیۆرەكان ،رەنگە ئەم خەیاڵە پێویست بكا كە بەم چەمكانە
دەتوانین ئەندازەی واقعی زیاتر بناسین ،لە كاتێكدا كە بە زانیاری نوێ
رێگە نادۆزینەوە و پێی نازانین و مەعریفەیەكی دڵنیایی هاوتای واقیع
بەچنگ ناخەین ،چونكە پشتڕاستكردنەوەی واتاییان نییە و لە بەندی
103ی بنەماكان دەنوسێت(( :كێشكردن سەرەتای میكانیكی پایەبەرزیەكە
كە ئێستا باویەتی و هەندێك وا دەزانن كەوتنەخوارەوەی بەرد بۆ زەوی یا
هەستانی شەپۆلەكانی دەریا دەكرێت بە یارمەتی كێشكردن بە مانگ دیاری
بكەی ،بەاڵم گوتنی ئەوە بۆ كام زانیاری دەمانبات كە كێشكردن ئەم كارانە
ئەنجام دەدات« .بەم پێیەیە بێركلی لە كتێبی جووڵە لە راسپاردەیەك بۆ
فەیلەسوفان بیرمان دێنێتەوە» دەبێت لە داخوازی حەقیهەرگیز وریابین،
دەربڕینێك كە راست تێیان ناگەین بە الڕێماندا نەبەن تا ڕادەیەك هەموو
فەیلەسوفەكان هۆشداریەكی وا دەردەب��ڕن ،بەاڵم ژمارەیەكی كەمیان
رەچاوی دەكەن))( -كاپلستۆن1375 ،ش ،ج ،5ل .)254
لە روانگەی ماناناسانە ،باس باسی ئەوەیە كە ئایا دەكرێت درۆ و
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راستی بداتە پاڵ چەمكەكانی تیۆریكی و تیۆرە زانستییەكان؟ ئایا ئەمجۆرە
راڤەكاریە دەاللەت لە مۆدیلی واقیعی دەكات؟ وەاڵمی ئەرێنی روانگەی
واقیع خوازانە دەردەبڕێت و لە كاتێكدا كە ئامڕازێتییەكان هەڵوێستی
نەرێنییان لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە هەیە واتە باوەڕیان وایە ئەو
راڤەكارییانەی كە ئاستی بەڵگەی روون و ئاشكرای ئەزموونی تێدەپەڕێنن،
نە مانایان هەیە نە بەهای راستن ،بۆیە هەندێك لە دژە ریالیستییەكان
یەكەم و بە تایبەتی چاودێری باسی ماناناسانەییان دەكات نەك بوونناسانە.
لە ڕوانگەی بێركلییەوە دانەپاڵی راست و درۆ بەو دەستەواژەی
وەكو هێزی كێشكردن و لە بنچینەدا بەو تیۆرانە بێمانایە كە لە میكانیكدا
دەخرێنەڕوو ،بەڵكو دەبێ بگوترێت ئەمجۆرە چەمكە تیۆریكی و تیۆرە
زانستییەكان بۆ ژمارەدن و پێشبینی بەسوودن نەك خستنەڕووی واقیعیەت
بەم چەشنەی كە هەیە.
بۆیە سەرباری دەربڕینی ئەوەی كە ئێمە هیچ زانیارییەكمان لە پاڵ
لێدراوی دەستەواژەی وەك هێزی كێشكردن نییە جەخت دەكاتەوە كە
ئێمە تەنیا ئەمجۆرە چەمكانە بۆ پاساوی نزیكبوونەوەی هەندێك كاروبار
لە یەكتری بەكار دەبەین ،بەاڵم هاوكات شتێك بەناوی راست و درۆ
ناخرێتە ئەستۆی هەرچەند لە قۆناغی كاری بەسوود و قازانج بەخشە
و ئەم بەسوودییەی بە بەكارهێنانی راستی دەشكێتەوە و حەقانیەت
دەربارەی ئەمجۆرە چەمكانە نییە( .همو1375 ،ش ،ل .)255
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رىزا



. د  ا رﯿ  آ،وآود نآ ﯿ

ﯿ آ دووﯿ ا ررآ  هور ڕ
ر وو  او ه ن را مﯿ وﯾ.د

١٦٨٧
١٦٨٨

.آ دﯿرﯾ  ﯾ 
 د،ﯾ ڕ  م دووﯿ ررد  ه
.اداﯿ ر ﯿرﯾ و زاه

١٦٩٠

. آﯿ آد

١٦٩٦

.وﯿ( دوﯿﯾ و )آ د

١٧٠٠

.ﯿ  ،وسژا ر دواﯾآ

١٧٠٣

،ك ن د .ردم و دﯿ( دوﯿﯾ  )آ

١٧٠٤

.راﯾوز رﯿ
(ﯿﯾ  )آ ونا   .وآود ﯿ

١٧٠٧

.آ دﯾآ
آر ره مآ ﯾ،و  رﯿ رر دآ

١٧٠٩

.وآود ،آﯿ
ﯿ آ رر د آآ ﯾ ،ﯿ آد

١٧١٠

.وآود      ﯾ
١٧١٣ - ١٧١٤
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د از  آوآود سﯿ س وان هﯿ  

 ر .دوورآ دو ورو رر  دام آ .ﯿﯿﯾ
ﯾ ا ردا د  ژ ر ت و ڕآ درﯾ
 ررج ه .د رر آ م دوو .تآ در
 دا ر مآ ﯾر و وﯿرﯾ    تآد
.  ،( ﯿر) ،ارد ﯾ د .ﯿد

.ﯿ آ دوو وڕا  ار ڕ مآﯾ
 رج ﯿوڕ ه . ﯾ ،ﯿﯾ د
.تآ دورو رر  ر امآ
ن زاڕ ، داراﯾوﯾ ،ر رﯾ داﯿ

١٧١٥

١٧١٦ - ١٧١٨
١٧٢٠

.وآرد ر  داراﯾر
 و د د ((ﯿﯾ  ))آ ار  وﯿ دوا

١٧٢٤

. دآﯿ آر
.وآود رﯿ آر ﯾ ن
.ﯿ د
ﯾ ڕ د  .تآواج د ز،كزﯾ  آ،ر ن 
دواوآ ڕو  و دﯿ ﯾ  روداوﯾ  و

١٧٢٦
١٧٢٧
١٧٢٨

.دا در  آژ

آ ردا هر  آد دﯿ داآ

١٧٣١

.ن وڕد
ف  ،ﯿﯿ ﯾ ﯿر آ نرج وا و داﯾ
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.در دﯾآ
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١٧٣٢

ر  آوآود  آ زاﯿ  دوا ر  ﯾ:ررﯿ
.دات دﯿ  ﯿ

 آ رﯾرآ  او آوﯿ ﯿرت زه

١٧٣٥

.وآود و  ژﯾاز ر آﯾ
نآﯿ وﯾ ن وآر هﯿ ز،نآﯿﯿ ﯾﯿ
رآ ﯾ آوآود ان اوﯿ و ور ررد

١٧٤٤

.ش  آد

ا  ر   ر را ار ڕ مدوو

١٧٤٥

.ر ددرو
.ر درو دن آڕ  ا ڕ 

١٧٤٦

. رد   ا

١٧٥٢

.درك د 

١٧٥٣
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چ اﯾ آ    ورد د  ﯾ ژا١٤ 

 آ  رووداووو ﯿاﯿ
.   وار  اره  ز.ش پ د .رسﯿ د ز.ش پ د ﯾ آ-
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رىزا

.درردا د د ر ﯿ  اتآ . ز. پ٣٩٩
 ﯾم زاآ ﯾ آ،زرا داﯿ  ((دﯾآ)) ن
ز. پ٣٨٧
.نﯿ
 آ،زر دادﯿ  ،((نآﯿ))  ر
ز. پ٣٣٥
.دﯾآ ر رآد
اﯿ   ررﯾاﯿ ﯾ ﯿ رﯾاﯿ
 ز٣٢٤
.وازد
 .و دآا دا ﯿ
٤٠٠
.وﯿﯿﯿﯾ آا آراد
٤١٠
.(رﯾ د) راﯾ وا و هڕو دن رآرﯾر
 آﯿ راﯿ ر  ﯿ (ﯿدﯾآ) دا
٥٢٩
.و  ﯾﯿ ر ﯾآ
ڕاو
رد . در ر آ سﯾآ س
د
.ﯾ 
(١٣)
راﯿ ﯾ آ.نآرآ  د  روو
١٤٥٣
.
ر و دوورا   ر.ﯾ س دآ
١٤٩٢
. ﯾرﯿ زادرووآ
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١٥٤٣

١٦٣٣
١٦٤١
١٦٧٧
١٦٨٧
١٦٨٩
١٧١٠
١٧١٦
١٧٣٩

١٧٨١
١٨٠٧

١٨١٨
١٨٨٩
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آﯿﯿ ر هوڕا رر دس آﯿرآ
 آ،  دﯿ  ر  ووآود
.وردا د ورد وز
ر ور رﯿ   تآر د ﯿ آ
.ت
.د  راﯾ  آ،وآود نآرت رادﯾ
.آرآ ودوآ ،زاﯿ د
.ڕوو دا   ووآود نآ ﯿ
ر .وآود ڤ ﯾ رر دﯾ ك
.رز
ه و روآود نآﯿﯾ  زا آﯿ
.روز دا د
.ﯿ ﯾ د
 روز  ووآود ﯾ و م آهﯿ
.ت د آﯿژﯾ آور
 ر،م هﯿروآ ه ((ﯾ دو))  و را،آ
  دار  .وآود  
.تآد
، رﯿ   ،ﯾ زرد دﯾهﯿ
.وآود
 ووآود دنآ و وادﯿ آن وﯿ ور
ڕووا دﯿ رﯿ    هﯿ
. د رﯾ  ،(دوو ا) وﯾ راﯾ آﯿ

  آوآود  -ژﯾ  ﯾوﯾ
.نآﯿ   (م)دوا و

١٩٢١

.ژﯾ ﯾﯿزﯾ  ودان ((ﯿ ))

ﯾد
١٩٢٠
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ازا  س  آوآود نون و ز رﯾه
.تآ دورو  ورﯿ 
آر ه و  آ،وآود ون ون و رر
.ڕووم دﯿﯿﯾ داور دﯾه
،ﯾ وﯾآﯿ وﯾ ،دن ش  ودان
.رﯿ ز 
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١٩٢٧
١٩٤٣
١٩٥٣
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