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ئاو ئاماژەیە بۆ
قووڵێتی و مێینەیی و سانایی
سەعید بوخلێت
پەیوەندیی باشالر بە ئاوەوە دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی منداڵی
و ئەو شوێنانەی كە پێوەی پەیوەست بووە .مەبەستم ناوچەی
شامپانیایە ،ئەو گوندەی كە لە دۆڵێك دایە و رووباری پێدا
تێدەپەڕێت و بە زۆریی جۆگەلە ئاوەكانییەوە دەناسرێتەوە.

5

ئاشنابوون بە باشالر

باشالر دەڵێت« :زێدی ئەسڵی ،ئەو ماددەیە كە كشاندن لێوەی دەست
پێدەكات ،كە ئەویش گرانیتە  ،Granitزەوی ،با ،وشكەاڵنی ،ئاو ،رووناكی،
هەموویان پێكەوە بەرجەستەی زیندە خەونەكانمان دەكەن ،لەگەڵیدا خەون
ب��ەرەو توخمێكی راست دەمانبات و لەوێشەوە داوای رەنگی بنەڕەتی
خۆمان دەكەین»(( .زێدی ئەسڵیی بەها و حەقیقەتی جەوهەری دەبەخشێتە
خەونەكانمان)) .فەزای لەدایكبوون الی باشالر ماددەیەكی ئەسڵییە كە
تێڕامانەكانی خۆی لەسەر بونیاتناوە .لە خەونمدا لە نزیك رووبارەكە ،خەیاڵم
لە ئاوەكە دەكردەوە ،ئاو ،كەسك و بریسكەدار كە لەگەڵیدا دامێنەكانیش
سەوز دەبن .ناتوانم لە نزیك رووبار دابنیشم بێئەوەی زیندەخەونێكی قووڵ
نەمباتەوە و سەرلەنوێ ئاسوودەییم نەبینمەوە)) .باشالر لە منداڵییەوە ئەوەی
ئاشكرا كردووە ،كە ماتریالیبوونی وێنە وەهم و كۆپیكردنی واقیع نییە ،بەڵكو
هێزێكی راستەقینەی لەخۆ گرتووە)) .دەڵێت(( :لە نزیك ئاو و گوڵەكانی،
باشتر تێگەیشتم كە زیندەخەون گەردوونە و هەڵدەكشێت .هەناسەیەكی
بۆندارە و لە رێگەی خەوبینينەوە لە شتەكان بەرز دەبێتەوە)).
لەو سۆنگەیەشەوە باشالر هەوڵیداوە هەڵوەستە لەسەر هەندێك لە
سیفەتە ئەنتۆلۆژییەكانی ئاو بكات .ئاو ئاماژەیە بۆ قووڵێتی و مێینەیی و
سانایی ،هەندێكجاریش ئاو وەك دەروونی مرۆڤایەتییە(( .ئاویش خەمۆكی
و وەنەوز و فریودانی هەیە ،كەوا خۆی دەردەخات نووستووە ،پێدەكەنی،
هەڵدەكات و لووش دەدات ،تەنانەت ئاخاوتنیشی ناتەواوە مادامەكی وەك
زارۆك گڕوگاڵ دەگرێت .ئاو ،خوێن و ژیانی زەوییە ،هەروەها مەرگیشە.ئاو
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پڕەنسیپی ژیان و مردنە و بۆ زیندەخەونیش هەردووكیەتی)).
مردن لە ناوەندی ئاودا ،ئەوپەڕی دایكایەتییە ،بریتیە لە مردنی گەنجانە
و جوان و پرشنگدارە .لەم روانگەیەشەوە دەكرێت لە سرووتە ئاوییەكان كە
لە بەڕێكردنی تەرم و سەفەركردن بە بەلەم و ئاودا تێبگەین.
باشالر دەڵێت« :ئاو ،ماددەیەكە بۆ مردنی الو و جوان و پرشنگدار،
لە كاتی تراژیدیاى ژیان و ئەدەب ،ئاو بریتیە لە توخمێكی بێ كبریاو تۆڵە
نەسێن ،خۆكوژییەكی مازۆشی-یە))(( .ئاو بێدەنگە ،خەمۆك و نوستووە،
قووڵێتییەكەی پاساوی خۆی هەیە ،هێندەی وانە ماتریالییەكان تیڕامانی
مەرگی لەخۆ گرتووە ،بەاڵم نەك وانەی مەرگی هیراگلتسی ،مەرگ لەگەڵ
شەپۆلەكاندا ،وەك شەپۆل دەمانبات .وانە ،مەرگێكی نەگۆڕ و قووڵە و لە
گەڵماندا لە نزیكمانەوە لە نێوماندا دەمێنێتەوە(( .ئاو ،قەتیسە)) ،هێندەی
رۆیشتنەكەی خەمبارە مادامەكی بە مەرگ وەسفی دەكەین .ئێدگار پۆ Edgar
 Poزیاتر لە هەر كەسێكی تر لە شەودا دركی بە خەمۆكیی زۆنگە بیدەنگەكان
كردووە .خۆ ئەگەر ئاو گۆڕ بێت و نیشانە بێت بۆ مەرگ و زۆرداری و
توندوتیژی ،ئەوا بە دیوێكی تریدا وەك نەرم و نیان و پێشوازیكەرێك لە
ئەندێشەكانی ئاودا لەالی گەالنی دەڕوا و دۆڵە گەورەكان دەردەكەوێت)).
بیرۆكەی مردنی ئاويی ،لە مەسەلەی راوەستانی رووبار وەك ئاستەنگێك
كە پەڕینەوە لێی مەحاڵە دەردەكەوێت(( .قەدەر لە نێوان زیندووەكان و
شوێنەكاندا دایناوە كە هەرگیز بۆی ناگەڕێینەوە)) .مردن تەنیا سەرەڕۆییەك
نییە لە ناوەڕاستی ئاودا ،بەاڵم ئیتیمۆلۆژیا ( eytmologieزانستی مێژووی
وشەكان)ی مەرگە ،گواستنەوەی بەلەمە بۆ پشت ئاستەنگەكە)) .باشالر دەڵێت
ئەندێشەی ئێدگار پۆ ئاوی هەڵبژاردووە كە جەوهەری جەوهەرە .جەوهەر،
دایكە ،كەوابوو دەكرێت قەسیدەی  Edgar Poeو زیندەخەونەكە چەند
مۆدێلێكمان پێشكەش بكەن كە گرنگترین توخمەكانی كیمیایی شیعری دیاری
بكەن ،كە باوەڕی بە ئەگەری دیراسەكردنی وێنە هەیە.
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ئاو الی باشالر بە چەشنی توخمە گەردونییەكانی تر :ئاگر ،هەوا ،زەوی،
خراوەتە خانەی چەمكگەرایی كە توخمەكانی تر دیاری و پۆلێنی دەكەن.
* ئ��او جگەلەوەی ماددەیەكە بۆ دەستەبەركردنی پێداویستییە
بایۆلۆژییەكان ،دیسان بۆ «هۆرمۆنی خەیاڵی» بااڵ دەبێت ،كە كۆمەڵێك
میتافۆر و ئاماژەی لەخۆ گرتووە و سیفەتی مرۆیی وەردەگرێت.
* ئاو ئامۆژگاری و پەندی ئاكارییە .تیڕامان نەك هەر بەتەنیا
«پەروەردە خەیاڵی مرۆییە» ،بەڵكو لەگەڵ مرۆڤدا كۆمەڵێك خاڵی هاوبەشی
هەیە ،بوونەوەرێكی بەمرۆ بووە .بە هەمانشێوەی مرۆڤ خاوەنی هەست
و سۆزە .دەنگ ،هەستی گەرمی دایكایەتیی هەیە ساتەوەختی ئارامبوون،
بە پێچەوانەشەوە تووڕە و ناڕازییە .بۆ هەر بوارێكیش لەم سیفەتانە پێدراو
و داتای ئەنتۆلۆژیی خۆی هەیە ،بەهای دایكایەتی ،مێینەیی ،پاكژی ،زمان،
دەردەكەون .ئاو لە دوو رەهەندی گەورەوە كارلێك دەكات :ژیان ،مردن .لە
سایەی ئەوانیشەوە كۆ بەها و سیفەتەكان كە پێوەی لكاون سەرهەڵدەدەن .بگرە
دەكرێت بووترێت چوارچێوەی گشتی كتێبی «ئاو و خەونەكان» وەزیفەیەك
لەدوای یەكەكانی ئاو نووسیويتییەوە یان بە زمانی سایكۆلۆژیا ،ئاو گەشبینە
و رەشبینیشە .ئاو بڕێك هەست و سۆز و هەڵچوونە ،كە لەگەڵ دەروونی
مرۆڤایەتیدا یەكتر دەبڕن .باشالر دەڵێت« :شاعیر و خەوبینەكان زۆرجار
كات بەسەر دەبەن وەك لەوە گەمەی دیاردەگەرایی ئاو بیانوروژێنێت ،ئیدی
ئەوكات ئاو دیمەنەكانیان دەڕازێنێتەوە ،نەك كرۆكی زیندەخەونەكانیان».
* تێبینی:
ئەمەی سەرەوە بەشێكە لە وتارێكی توێژەر و نوسەری مەغریبی
«سەعید بوخلێت».

8

ئاشنابوون بە باشالر

لە ئەقڵەوە بۆ خەیاڵ
باشالر :جیهان خەوتووە ،پێویستە
ئێمە بە دیالۆگ بە ئاگایبهێنین
موئەید سامی
لە عەرەبیيەوە :سەالح سەعید ئەمین
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گاستۆن باشالر ( )1962-1884بە یەكێك لە گرنگترین فەیلەسوفە
فەرەنسیيەكان دادەنرێت .هەندێك كەس دەڵێن« :باشالر گەورەترین
فەیلەسوفی دیاردەگەرایە (الظاهری) ،بەشێكی گەورەی ژیانی بۆ فەلسەفەی
زانستەكان تەرخانكردووە ،بیرۆبۆچوونی نایابی لەبواری ئەبستمۆلۆجیادا
هەیە ،كە چەمكەكانی ئاستەنگی مەعریفی و دابرانی مەعریفی و دیالێكتیكی
مەعریفی و مێژووی گەڕاوە (التراجع) دەگرێتە خۆی ،بەشداریكردنی زۆری
هەیە و ناكرێت تێپەڕێنرێت ،بەڵكو كاریگەریی ئاشكرای هەیە لە فەلەسەفە
هاوچەرخەكانی و ئەوانەی دوای ئەویش هاتوون ،رەنگە گرنگترین بەرهەمی
لەبواری فەلسەفەی زانستەكاندا بریتی بێت لە (عەقڵی زانستی نوێ ،)1934
(پێكهاتەی عەقڵی زانستی ( ،)1938عەقاڵنیەت و پراكتیك ك��ردن،)1948
(ماتریاڵی عەقاڵنیەت .)1953زۆربەیان بۆ زمانی عەرەبی وەرگێردراون و
كۆی بەرهەمەكانی نزیكەی سیانزە كتێب دەبن ،وەك یەكێك لە دیارترین
و بەناوبانگترین پسپۆڕەكانی فەلسەفەی زانستەكان دەركەوتووە و بە قووڵی
لەو میكانیزمانەی كۆڵیوەتەوە ،كە مرۆڤ بە هۆیانەوە مەعریفەی زانستی
لەرێگەی عەقڵەوە دەستدەكەوێت ،بەاڵم هەمووانی دوچاری شۆك كرد
كاتێك كتێبەكەی (شیكردنەوەی دەروونی بۆ ئاگر)ی چاپكرد ،بە جۆرێك
میتۆدەكەی بە تەواوی گۆڕا لە فەلەسەفەی زانستەوە بۆ بابەتێكی نوێ،
تەنانەت لەبواری شیكردنەوەی دەروونیدا بە جۆرێك مرۆڤ بووە مەیدانی
شیكردنەوەی دەروونی بۆ ماتریاڵ.
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رەنگە لێرەدا خستنەڕووی شتێك لەبارەی دیاردەگەرایی باشالرەوە
بەسوود بێت ،بیرۆكەی سەرەكیی دیاردەگەرا ( ))phenomenologyوەك
ئەوەی ئەدمۆند هۆسرێڵ دۆزییەوە ،بریتیە لە خواستی هۆشیاری ،واتە
هەمیشە هۆشیاری بەرەو بابەتیبوونە ،واتە جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە
«بابەت» نییە بەبێ «خود» ،وەك ئەوەی میتۆدی دیاردەكان جەخت دەكاتەوە
لەسەر رێگریكردن لە بڕیاردان لە هەموو ئەو شتانەی ،كە پەیوەستە بە
واقیعی بابەتیەوە و نابێت سنوورە ئەزموونییە خودییەكان تێپەڕێنرێت
وجەخت لەوە دەكاتەوە ،كە بابەتی مەعریفە بابەتێكی واقیعی و ئەزموونی
و كۆمەاڵیەتی نییە ،بەڵكو تەنها هۆشیارییەكی دابڕاوە واتە «سەربەخۆیە
لەئەزمون و مەعریفەی سنورداردا» ،بەاڵم لەدیاردەگەرایی باشالردا و
بەتایبەت لە لێكۆڵینەوەكەیدا بۆ خەیاڵی شیعری (واتە قۆناغی دووەمی
ژیانی) ئەوەندە توند نەبووە ،بەڵكو پێچەوانەی دیاردەگەرایی كالسیك بووە
كە پێیوایە واقیعێكی بابەتی هەیە كە هەلومەرجی خۆی هەیە.
رەنگە تایبەتمەندیی سەرەكیی باشالر و سەرنجڕاكێشیی فكرەكەی
لەوەدا بێت ،ئەو خاوەنی زیهنێكی ئازادە و هیچ خەسڵەتێك كۆت و بەندی
ناكات ،ئیتر لە هەڵبژاردنی بابەتەكانیدا بێت ،یان لەچارەسەركردنیاندا.
دوای ئەوەی بایەخی بە فەلسەفەی زانستەكاندا لە بەشی یەكەمی
ژیانی دا ،دەبینین گۆڕاوە بۆ لێكۆڵینەوەی خەیاڵی شاعیر بوون و فەلسەفەی
ئێستاتیكاو هونەر .كە بە (شیكردنەوەی دەروونی ئاگر) لەساڵی 1٩37دا
دەستی پێكرد .وەك باسمانكرد ،پاشان (ئاوو خەونەكان) لەساڵی 1941و
(هەواو دیدگاكان) و (خۆڵ و خەونەكان) ساڵی ( ،1948ئێستاتیكای شوێن)
ساڵی  ،1957ئينجا دوا كتێبی (شاعیریەتی خەونە بەئاگاكان)ە لەساڵی 1960دا.
بابەتی سەرەكیی باشالر لە بەشی دووەمی ژیانیدا بریتیە لە خەیاڵ و
كاری خەیاڵگە ،هەوڵیدا بۆ ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەیەكی فەلسەفیی گشتگیر
بۆ داهێنانی شیعريی.
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یەكێك لەو هۆكارانەی وامانلێدەكات گرنگی بدەین بە (باشالر)،
بایەخدانێتی بە داهێنانی شیعريی و ئێستاتیكا بەگشتی ،بە خەیاڵی شیعريی
بایەخێكی زۆری بە فەلەسەفە داوە ،لە دواكتێبیدا واتە (شاعیرێتی خەونە
بە ئاگاكان) بانگەشەیەكی گەورەی كردووە بۆ رزگاربوون لە سەرجەم ئەو
كۆت و بەندانەی كە سنوور بۆ حەزی ئێمە دادەنێن ،بۆ داهێنان بە گشتی
و شیعر بە تایبەتی.
باشالر لێرەدا كۆی تیۆرەكانی شیكردنەوەی دەروونی بۆ ئەدەب و
تیۆرییە بونیادگەراكان دەبڕێت ،یەكێك لە رەخنەگرە فەرەنسیيەكان دەڵێت
بۆچوونەكانی باشالر ،لە داهاتوودا بایەخێكی زۆریان پێدەدرێت ،ئەمەش
ئەوەیە كە ئێمە ئەمڕۆ دەیبینین .گرنگ لە فەلسەفەی باشالردا ئەوەیە ،ئەو
كەسێتییەكی كراوەیە بەسەر جیهان و خوێندنەوەدا ،مرۆڤ لە كتێبەكەیدا
(شاعیریەتی خەونە بەئاگاكان) خوڵقینەرو داهێنەر دەردەكەوێت و بە
سیفەتی سەرچاوە و بەئاگاهێنەرەوەی جیهانەكان دەردەكەوێت ،ئیتر جیهانی
زانستەكان بێت ،یان جیهانی هونەرەكان ،مرۆڤ الی باشالر ئەو بوونەوەرەیە
كە رووبەڕووی تەحەديیاتەكان دەوەستێت ،بە تایبەتی تەحەديیاتەكانی ئێستا
بە داهێنان و ئافراندن .مرۆڤ ئەو بوونەوەرەیە كە تێدەكۆشێت دژ بە
خەوی جیهان و دژ بە غەفڵەت و بێ ئاگایی.
«ئێمە لە جیهانێكی خەوتوودا دەژی��ن پێویستە لەسەرمان بەهۆی
دیالۆگەوە لەگەڵ ئەوانی تردا بەخەبەری بێنین ،بەئاگاهێنانەوەی جیهان،
هیچ نییە جگە لە ئازایەتی بوون ،بەوەی ببین و كاربكەین و بكۆڵینەوە و
دابهێنین و بئافرێنین».
سەرچاوە:
 پاشكۆی (المنارات)ی رۆژنامەی (ألمدی) ،الپەڕە  ،10ژمارە (،)2797بەرواری  15ئایاری .2013
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باشالرو لۆتریامون
چەمکێکی دیاریکراو ،ئەندێشەی دینامیکی
نوسینی سەعید بوخلێت
لە عەرەبییەوە :سابیر عەبدواڵ كەریم

13

ئاشنابوون بە باشالر

گەڕان بەدوای سیماكانی هێز و قوواڵیی و توندی و كاریگەری و
بە نێچیركردن ،هەندێكن لەو ڕوانگە و بنەمایانەی كە گاستۆن باشالر لە
كارەكانیدا پشتی پێبەستوون ،بۆ ئەوەی بگاتە ئەو ساتە شیعریەی كە شاعیر
لۆتریامون یاخود (دۆكاس ئازیدۆر) لەناو پۆلێنەكەیدا بەوپەڕی سەركەوتوویی
و توندیيەوە بەرجەستەی كردووە .باشالر لێرەدا نموونەیەكی سەرنجڕاكێشی
دۆزیوەتەوە كە مەبەستی بووە وێنایەكی مەعریفی و ئەنتۆلۆژی ببەخشێتە
ئەندێشەیەكی دینامیكی جیاواز لە ئەندێشەی نیتچە یان شیلی ،ئەگەرچی
هەمان ئاسۆی ئەوانی تێدا بەدیدەكرێت .باشالر لە بنەڕەتدا هەوڵدەدات
چەند مەرجێكی ژیانی ئاژەڵی بڕووخێنێت ،بە واتایەكی ڕوونتر مەبەست
لێی دیمەنەكانی توندڕەوی و بەزاندن و هەڵكوتانە كە بریتیە لە وزەیەكی
دوژمنكارانە و تیایدا كاری لۆتریامون وەكو فینۆمینۆلۆژیایەكی ڕاستەقینەی
دوژمنكاريی بەرجەستە دەبێت.
باشالر كاری لەسەر ئەم هۆنراوەیەی لۆتریامون كردووە ،لە كاتێكدا
هەندێك بە یەكێك لە پێشەنگەكانی شاعیرە سوریالییەكان دەیدەنە قەڵەم
سەرەڕای سەیر و سەمەرەییەكەی ،ئەوەش پاڵپشت بە س ێ گۆشەی سەرەكی
ئەمانەن:
ـ ڕەهەندی دوژمنكارانەی شیعری لۆتریامۆنی.
ـ خودی لۆتریامون بەو پێیەی شاعیری دەرخستنی هێزی ماسولكەكانە
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وەكو گۆڕینی بابەتەكەی بۆ هێز و هاواركردن.
ـ ڕەهەندە سایكۆلۆژیيەكانی گرێی لۆتریامون.
باشالر لە پێناسەكردنی شیعردا جەختی لەسەر ڕەهەندی كات كە
دامەزرێنەری شێوازەكانییەتی كردووە ،چونكە هەستی شیعريی بە بەردەوامی
وەكو هەڵكەوتەیەكی سەردەمیانەی نو ێ دیاریدەكرێت كە هەناسەكانی
سەردەمی ڕووداوەكان دەبڕێت ،لەبەر ئەوە وەستان لە ئاست داهێنەرێكی
پڕ ئەفرینی وەكو لۆتریامون بە هەموو ئازایەتییە ساتەوەختیەكانییەوە بە
شێوەیەكی بەرچاو پێداگری دەكات لەسەر پێویستیی ئەنتۆلۆژی بۆ ئەو وێنە
شیعرییانەی كە بە ڕیتمی خێرایی و هەنووكەیی دەناسرێت و ساتی جیاواز
لەسەر ڕێڕەوی خۆی دەنەخشێنێ.
شیعری لۆتریامون بەو شێوە پەلكێش بوون و دەركەوتووییە بەپێی
بۆچوونی باشالر بونیاتی ئەندێشەی دینامیكی هەیە و گونجاوە لەگەڵ
سروشتی بۆچوونی باشالری لەو ماوەیەدا ،واتە ئەو ئەندێشەیەی كە لە
ڕێگەی دروستكردنی چەند شێوەیەكی ئاژەڵی خۆی دەگۆڕێت ،چونكە
وێنەی ئاژەڵ لەنێوان ئەو وێنە سەرەتاییانە دایە ،كە ئەستەمە لەژێر چەپۆك
و دەسەاڵتیدا ڕزگارت بێت و هەڵبێیت ،یان وەك یۆنگ ئاماژەی پێكردووە
و دەڵێت« :هەرگیز لەو بڕوایەدا نیم بتوانین لە توانا ڕەهاكەی دەربازمان
بێت» .لۆتریامون لە ڕێڕەوی سروشتی سەردەم دادەبڕێت و هەموو خاڵە
نەگۆڕەكان ئاوەژو دەكاتەوە ،چونكە هۆنراوە توندەكەی هەوڵدەدات پێش
هەموو شتەكان بكەوێت و گەمارۆیان بدات.
مادام پەیوەندی خود بە جیهانەوە بەگوێرەی ئەم تێڕوانینە تەواو
پێچەوانەیە لەگەڵى و لەژێر كۆنترۆڵی لۆژیكی ملمالنێ و بەرەنگاربوونەوە
دایە ،بۆ ئەوەی بژیت پێویستە دەست بە پەتەكەیەوە بگريت نەك بە
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پێچەوانەوە .بڕوانن چۆن ویستی ژیان لەالی شۆپنهاوەر چەند هەژار و
سەنگینە لەبەردەم خواستی هێرشبردن لەالی لۆتریامون .لە ڕاستیدا ویستی
ژیان لەناو تیۆرەكەی شۆپنهاوەردا پارێزگاریكردووە لە ناعەقاڵنیەتێكی
لەدەست دەرچوو لە قووڵیدا كە لە ڕێگەی قەوارە و قەبارەكەی و كۆی
گشتییەوە ڕەقتر دەبێت ،پاشان بەو پێیەی هەموو جیهان بۆ خۆی بریتیە
لە ویستی ژیان ،دەبینین شكستهێنانی یەكێكیان بە جۆرێكی ئۆتۆماتیكی
سەركەوتنە بۆ ئەوەكەی تر ،چونكە ویستی ژیان هەمیشە دڵنیایە لە
سەركەوتن لە كاتێكدا ویستی هێرشبردن دراماتیكی و ترسناكە.
بەڕای باشالر ،لۆتریامون هۆنراوەكەی بۆ هەڵچوون و بەرجەستەكردنی
هێزی ماسوولكەیی بەكارهێناوە ،لەبەرئەوە ئەگەر بەئاگا بین لە هۆنینەوەی
هۆنراوەیەك بۆ توندوتیژیی ڕەها و بە ئ��ازادی و ویستی ت��ەواو ،ئەوا
پێویستە شیعری لۆتریامون بخوێنینەوە ،توندوتیژییەك كە ڕاستەوخۆ لە
ك��رداری ئاژەڵیيەوە سەرچاوە دەگرێت ،پاشان لە هۆنراوەیەكی كارادا
دەگیرسێتەوە ،كەواتە باشالر پێشنیار دەكات بە باشی ڕەسەنایەتییەكانی
هۆنینەوەی دینامیكی تەوزیف بكەین ،بۆ ئەوەی بە باشی لۆتریامون وێنا
بكەین كە پێیوایە ئەركی یەكەمی ئەندێشە بەرەو درووستكردنی چەند
شێوازێكی ئاژەڵی هەنگاو دەنێت .شیعر كاتێكە بۆ هەڵكوتانەسەر و دڵڕەقی
و هەمیشە ڕاستەڕێ و ئاراستەكراوە و هیچ شەپۆل و ڕێگرێك لوولی
ناكات و نابێتە كۆسپ لەسەر ڕێگەی .سەردەمێكی ساكارە و هەمیشە
لەگەڵ یەكەم هەڵكوتاندا كۆك و گونجاوە .سەردەمی شەڕەنگێزی سەنگەر
لەو بونەوەرە دەگرێت كە بەگوێرەی تاكە پالنێك هێرش دەبات ،ئەویش
نیشاندانی توندوتیژییەكەیەتی .بوونەوەری شەڕەنگێز چاوەڕوانی ئەوە ناكات
تاكو ئێمە كاتەكەی بدەینێ ،بەڵكو خۆی لێمانی دەبات و درووستی دەكات.
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ویستی ژی��ان ل��ەالی لۆتریامون پ��ەرە دەستێنێ و ك��رداری بەهێز
وەكو پەیڕەوكردنێكی هێرشبەرانە دیاریدەكات .نەخشكردنی كات دەبێتە
كەڵەكەبووی چەند ساتێكی یەكالكەرەوە ،بەب ێ گرنگی پێدانێكی زۆر بە
كاتی جێبەجێكردنی .لێرەدا بوونەوەرەكە هەمیشە داگیرساوە بۆ هێرشبردن
و لەگەڵ شتەكانی دەوروبەریدا لە چوارچێوەی شەڕەنگێزیدا دەژی و بە
گرێی لۆتریامون توشبووە ،هەروەك باشالر ناوزەدیكردووە بە دەركەوتن و
هەڵكەوتنی الیەنی شەڕەنگێزی لە خودێتی مرۆڤایەتیدا .دەقەكانی لۆتریامون
ناوی  185ئاژەڵ و  435حاڵەتی گواستنەوەی بۆ دۆخی ئاژەڵی لەخۆی
گرتووە .كەڵەكەبوونی هەستی ئاژەڵيی لەالی لۆتریامون بە بەراورد لەگەڵ
شاعیرێكی دیكەی وەك ڤیكتۆر هۆگۆدا بۆ نموونە ،كە ئاماژە بۆ زۆریی
جووڵەی هەڵچوونە خودگەراییەكان دەكات و لە هزری ئەودا توندوتیژی
ویستێكە بۆ مانەوە و بوونەوەرەكان بەگوێرەی گۆڕانكارییەكان دیاریدەكات
و پەرچەكردار بەگوێرەی ویستێكی سەرهەڵداوی نو ێ و سنوورێكی مرۆیی
نوێی بۆ درووستكردووە .گۆڕان بۆ دۆخی ئاژەڵی الی لۆتریامون بریتیە لە
ئامرازێكی ئەنتۆلۆژی كە پەرچەكرداری بەهێز درووست دەكات ،لەو كاتەشدا
بوونەوەرەكە وەكو دەرئەنجامێكی توانا ئاژەڵییەكان خۆی نمایشدەكات،
یاخود وەكو ئاژەڵێكی بااڵتر ،كە هەموو ئاژەڵێتی لەژێر فەرمان و دەسەاڵتیدا
دەبێت.
ه��ۆن��راوەی ل��ۆت��ری��ام��ون ب��ە ب���ەردەوام���ی ل��ەگ��ەڵ گ��ەم��ەی شێوە
بەدەستهاتووەكاندا و لەگەڵ خێرایی لە تەواوكردنی زنجیرەیەك گۆڕانكاریدا
كارلێك دەك��ات ،وەكو گۆڕین بۆ دۆخی ئاژەڵيی بە شێوەیەكی خێراو
ڕاستەوخۆ كە بە خێراییەكی لەڕادەبەدەر و زیاتر لەوەی ئێمە بە بیرماندا
دێت شتێك بەدیدەهێنێت و وادەكات وێنەی شیعری كاراو دینامیكی بێت و
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چاوەڕوانی قۆستنەوەی ساتێك دەكات بۆ جێبەجێكردنی خواستی هێرشبردن.
پێویست دەكات ئەم ئەزموونە شیعرییە پارێزگاری لە بەهای دینامیكی و
پێوەری كرداريی و ژیاريی ئاژەڵە جۆراوجۆرەكان بكات ،بەو شێوەیەش
كرداری بایۆلۆجی بەند دەبێت بە دینامیكیای شیعرییەوە ،لەو ڕێگەیەشەوە
جیهانی چاالكی هۆنراوەی لۆتریامون بەرجەستە دەبێت« :شتێك بەناوی
زیرەكی نییە ئەگەر لەپێشدا لەناو ماسوولكەدا نەبووبێت».
كەواتە سەركەشی نییە كە باشالر نازناوی (شاعیری ماسوولكە و
هاواركردن)ی بەسەر لۆتریاموندا بڕیوە و هێزی ئەوی لە كاتی پڕ ڕۆڵ و
چاالكی و هێرشكردندا ئاشكرا كردووە .ئازادیی ڕاستەقینەی لۆتریامون بریتیە
لە هۆشیاری لە بەرامبەر تاقیكردنەوەكانی ماسوولكەدا كە پەالماری ڕاستی
دەدات و دەیبەزێنێ و دەیجنێت و دەیگۆڕێت بۆ دۆخی ئاژەڵێتی ،چونكە
ئیتر هۆشیاری بە خاوەندارێتی كردنی جەستە هۆشیارییەكی هەستپێكراوی
وەها نییە كە هەست بە گەرمی و خۆشیەكەی بكەی ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
لە ڕێگەی بڕوابوون بە خاوەندارێتی كردنی جەستە بە بەهێزيی تیشك
دەداتەوە ،ئەوەش شتێكە پەرچەكرداری ئاژەڵيی بەرجەستەی دەكات.
پاڵپشت بە هەموو بنەما دیاریكراوەكان ،باشالر شاعیرەكانی بۆ
دووجۆر دابەشكردووە :تاقمێك كە لە سەردەمێكی ستوونی و سۆزداری
ناواخنیدا دەژی ،ه��ەروەك بۆدلێر باسیكردووە ،هەروەها تاقمێك كە
لەگەڵ سەردەمێكی زیندوو گۆڕاودا دەژی و هەڵدەكات .بە دڵنیاییەوە
دەقە شیعرییەكانی لۆتریامونی شاعیر ڕووبەرێكی دیاری لەناو نوسینەكانی
نوێنەرانی ئەم تاقمەی دووەمدا داگیر كردووە .بە سانایی پێوەری جوانیی
شیعر لە ئەنجامی دیراسەكردنی گۆڕانكاری و گۆڕانی شێوازی وێنە و
ت كە باشالر
دیمەنەكانەوە سەرهەڵدەدات و چەندین شێواز پێكدەهێنێ 
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بەڕاستی بەرجەستەكراو دەیانداتە قەڵەم نەك تەنها وەكو ئاماژە.
هۆنراوەی لۆتریامون بووەتە مایەی ڕابوونێكی بەهێز لە ڕێگەی دەربڕینی
ئەو ئاسۆیەوە ،ئەوەش لە ڕێگەی گونجان و بەدواداچونی زنجیرەیەك شێواز
لەناو یەكەی گۆڕانكاریدا ،بەاڵم دەبێت بەتایبەتی و بە شێوەیەكی خێرا
لەگەڵیدا بژین ،چونكە خێرا و هەژێنەرە .كاریگەریی دینامیكی ئەندێشەی
شیعری دەردەكەوێت بۆ ئەوەی بەردەوامییەكانی گۆڕانكارییە هەمیشەیی
و بێ كۆتاییەكان بگرێتەخۆ ،بۆیە هۆنراوەكە دەوڵەمەندە بە هێزێكی
دەمارگیری زۆر .هۆنراوە درووستمان دەكات و سەرلەنوێ وێنای بوونەوەر
و شێوازەكان و كردارەكان دادەڕێژێتەوە .كاتێك كە باشالر لە تێڕوانینی
شیعری لۆتریامون نزیك بۆوە لە ڕوانگە ڕەخنەییەكانیدا لەو ماوەیەدا پشتی
بە دوو بنەمای سەرەكی بەست:
1ـ زۆر كەوتبووە ژێر كاریگەریی شیكاری سایكۆلۆژییەوە ،لەبەرئەوە
پێداگریكرد لەسەر ڕەهەندی هۆنینەوەی گرێی سایكۆلۆژی و چیرۆكی ژیانی
لە ئاسۆی تێگەیشتنی بۆ هەستی شاعیرانەی لۆتریامون .باشالر لەو بارەیەوە
دەڵێت« :ڕەخنەی وێژەیی سوود وەردەگرێت لە قووڵكردنەوەی مەودای
گرێی سایكۆلۆژی ،لەو كاتەشدا ئاراستە دەكرێت بەرەو بەرجەستەكردنی
بابەتە كاریگەرییەكان بە شێوەیەكی دیكەو بەو نەریتە ،بۆیە لەسەری پێویستە
لە ڕێگەی مانای سایكۆلۆژیی وشەوە بە گۆڕینی بەرەو خوێندنەوە قەرەبووی
بكاتەوە» .گرێی سایكۆلۆژی یەكەیەكی سایكۆلۆژی بە كاری داهێنەرانە
دەبەخشێت ،بەاڵم باشالر لەمەدا ڕەزامەندی لە چوارچێوەی ڕێڕەوێكی زیاتر
شیعریدا بەدی ناكات.
باشالر بەناو الیەنە شاراوەكانی دیاردەگەرایی شەڕەنگێزی هەستی
شاعیرانەی لۆتریاموندا گ��ەڕاوە و ئ��ەو ج��ۆرە توندوتیژیەی بە گر ێ
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كەلتووریيەكانەوە بەستۆتەوە كە كۆمەڵێك مەرجی كەلتووری و فیكری
لێوە بەرجەستە دەكات بەو شێوەیەی كە لۆتریامون كاتێك هەرزەكار بووە
لە قوتابخانە لەگەڵیدا ژیاوە ،كە بە شێوەیەكی گشتی بۆ ئەو زیهنییەوە
قۆناغێكی بەئێش و دژوار بوو لەڕووی.
2ـ بنەمای دووەم كە بنەما سەرەكیەكەیە و بیركرنەوەی باشالری
پ ێ جیادەكرێتەوە لە قۆناغی خوێندنەوەی بۆ هۆنراوەی لۆتریامون كە
بەدڵنیاییەوە دەمانبات بۆ چەمكێكی دیاریكراوى ئەندێشەی دینامیكی كە
تێیدا خواستی گەڕان و عەوداڵبوون بەدوای شێوازە ئاژەڵییەكان بەدیدەكرێت،
بەڵكو بە كردەوە ئەوەمان بۆ ئاشكرا دەبێت ،كە بەرەو ویستی بە ئاژەڵبوون
پەلكێش دەبین ،ل��ەڕووی دەركەوتنی خەمەكانمان و هیالكیەكانمان و
شكست هێنانەكانمانەوە ،ئینجا بە شێوەیەكی زۆر فەلسەفییانە مردنی ئەو
بەها بچووكانە قبووڵ دەكەین كە لە هەمانكاتدا هێز و ئارەزووەكانی
تیادا بەدیدەكرێت ،بۆیە لۆتریامون ئەزموونێكی دیاریكراوی شیعری لەسەر
بنەمای توندوتیژی و شەڕەنگێزی و ئیرادە درووست كرد ،پاشان هەستاوە
بە پێكهێنانی كات لەسەر هێزێكی سامناك كە پڕە لە وزەی ئاژەڵگەرایی تا
ئەوپەڕی سنوورەكانی.

سەرچاوە:
سایتی ()His Pressی مەغریبی
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فینۆمینۆلۆژیای گاستۆن باشالر
ئەپستمۆلۆژیا بەردەوام بوونی تیۆری
مەعریفی نییە لە فەلسەفەدا ،بەڵكو گۆڕانی چۆنایەتیی
پەیوەندیی فەلسەفەيه
د .سەعید بوخەلیت
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گاستۆن لوی باشالر رۆژی 27ی حوزەیرانی  1884لە شارۆچكەی بارسور
ئۆب «  Barــ Surــ Aubeلە دەڤەری شامپانیا لە فەرەنسا لەدایكبووە و
خێزانەكەشی بەوە ناسراون ،كە سەرقاڵی پێشەی پینەچێتی بوون و خودی
خۆشی لە سەردەمی منداڵیدا ،لە ناوەندی كێڵگەو جۆگەلە ئاوەكاندا پەروەردە
بووە ،واتە لە كەشێكی میللییانەدا گۆشكراوە ،هەروەك دواتر «مارسیل
ڤوازان «  «Marcel Voisinلە توێژینەوەیەكیدا لەسەر باشالر بەناوی «بلیمەتی
میللییگەرایی» باس لەو بارودۆخە دەكات كە باشالر تیایدا ژیاوە.
گاستۆن باشالر تا قۆناغی خوێندنی دواناوەندی لە شارۆچكەكەی خۆی
خوێندوویەتی و لە تەمەنی هەژدە ساڵیشدا لە هەمان خوێندنگەی Czanne
بووەتەوە وانەبێژ ،لە تەمەنی  20ساڵیشدا لە كەرتی پۆستە و گەیاندن
كاریكردووە و لەتەك پیشەكەشیدا خوێندوویەتی و لە ساڵی 1912دا مۆڵەتی
لە زانستی ماتماتیكدا بەدەستهێناوە ،ئیتر لەم كاتەش بەدواوە وەك مارسیل
ڤوازان دەڵێت سەرەڕۆییە گەورەكانی دەستی پێكردووە.
پاش تەواوكردنی خزمەتی سەربازیشی ،لە ماوەی سااڵنی ( 1907ــ)1913
رووی لە بنكەی پۆستەی وێستگەی شەمەندەفەر لە خۆرهەاڵتی پاریس كردووە
و لە ماوەی  1913ــ 1914یشدا توانیویەتی درێژە بە خوێندنی ماتماتیك بدات
لە دامەزراوەی «  Saintــ .»louisباشالر لە مانگی ئازاری 1919دا هاوسەرگیری
دەكات و لەپاش ساڵێكیش لە هاوسەرگیری ،هاوسەرەكەی دەمرێت ،لەو
ماوەیەشدا كچێكیان دەبێت .دواتر باشالر بە پشتبەستن بەخۆی دەستدەكات
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بە خوێندن لە بوارەكانی فیزیا و كیمیادا ،پاشان دوو بڕوانامە لەو بوارانەدا
بەدەست دەهێنێت ،ئینجا روو لە فەلسەفە دەكات.
ساڵی  1927تێزی دكتۆراكەی پێشكەشكرد ،كە تایبەت بوو بە «داكشانی
گەرمایی تەنە رەقەكان».
ئامادەكردنی ئەو تێزە و قووڵبوونەوەی لەو بوارەدا رۆڵ و پێگەیەكی
بەرچاو دەدات��ە باشالر لە ئاستی گەشەكردنی فەلسەفەی هاوچەرخ و
دەیگەیەنێتە پلەی مامۆستای زانكۆی سۆربۆن و تا ساڵی  1945لەو پلە
زانستییەیدا دەمێنێتەوە ،كە ئیتر لەو وادەیە بەدواوە خانەنشین دەكرێت.
ساڵی  1955دەبێتە بەڕێوبەری پەیمانگەی مێژووی زانست و تەكنۆلۆژیا
و ساڵی  1960مەدالیای سوارچاك و ساڵی 1961یش خەاڵتی گەورەی نیشتمانی
ئاداب وەردەگرێت .لە16ی ئۆكتۆبەری ساڵی  1962باشالر ماڵئاوایی لە ژیان
دەكات .لە ماوەی تەمەنیشیدا نزیكەی ( )13كتێبی نووسیووە و بە یەكێك لە
پسپۆڕانی بواری فەلسەفەی زانستی دادەنرێت و بە وردی رۆچووەتە نێو ئەو
ئامرازانەی كە مرۆڤ لە رێگەی ئەقڵەوە ئەپستۆمۆلۆژیا بەدەست دەهێنێت.
باشالر بە نوسینی كتێبی «شێكاریی دەروونیی ئاگر» هەموان سەرسام دەكات،
كە بە تەواوەتی گۆڕانكاری بەسەر میتۆدی كاركردنیدا هاتووە و لە فەلسەفەی
زانستییەوە روو لەبواری شيكاریی دەروونی دەكات و مرۆڤ الی ئەو دەبێتە
گۆڕەپانی شيكاریی دەروونی ماتریاڵ.
فینۆمینۆلۆژیای باشالر:
پێویستە هەر لێرەشدا ئاماژە بە فینۆمینۆلۆژیای باشالری بدەین ،كە
لەالی ئادمۆند هۆسرل سەریهەڵداوە ،كە ئەویش بریتیە لە مەبەستگەرایی
هۆشیاری ،واتە هەمیشە هۆشیاری روو لە بابەتێك دەكات و هیچ بابەتێكیش
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بەبێ خود بوونی نابێت .هەرچی فینۆمینۆلۆژیای باشالرییە لە توێژینەوەی
شیعری باشالردا (واتە قۆتاغی دووەم لە ژیانی) هێندە سەختگیر نییە و بە
پێچەوانەی فینۆمینۆلۆژیای تەقلیدی ،واقیعێكی بابەتیانە و مەرجی خۆی هەیە،
كە دەشێت لە رێگەی یاسا زانستییەكانەوە خوێندنەوەی بۆ بكرێت.
ئەوەی فیكری باشالر جیادەكاتەوە ئەوەیە ،كە خاوەنی ئەقڵ هزرێكی
ئازادە و لە هەڵبژاردنی بابەتەكانیدا یان لە چارەسەركردنیاندا ناكەوێتە ژێر هیچ
كۆت و بەندێكەوە ،بۆ نموونە لە بایەخدان بە فەلسەفەی زانستی لە قۆناغی
یەكەمی ژیانیدا روو لە توێژینەوەی ئەندێشە و خەیاڵكردنەوەی شاعیرانە
و فەلسەفەی ئیستاتیكا و هونەر دەكات ،لەو بوارەشدا كتێبی «شێكاریی
دەروونیی ئاگر» و پاشان لە ساڵی 1941دا كتێبی «ئاوو خەون» و لە ساڵی
 1948كتێبی «هەوا و روانگە» و دواتریش «خۆڵ و خەون و ئیرادە و خۆڵ
و خەونی پشووەكان» دەنووسێت و لە ساڵی 1957یشدا كتێبی «ئیستاتیكای
شوێن» ،پاشانیش لە ساڵی  1960كتێبی « شاعیری بوونی زیندە خەونەكان»ی
نووسیووە.
ل��ەدوا كتێبیدا باشالر داوادەك��ات مرۆڤ خۆی لە سەرجەم كۆت و
بەندەكان كە سنوور بۆ چێژ وەرگرتن لە ئەفراندنەكان دادەنێت ،بەتایبەتیش
شیعر ،رزگار بكات ،كە پێویستییەكی زۆرمان پێیەتی ،لەو بەرهەمەیدا دەڵێت
ئێمە لە جیهانێكی نووستوودا دەژین و پێویستە بێداری بكەینەوە ،ئەویش لە
رێگەی دیالۆگ لەگەڵ ئەوانیتر ،كە ئەوەش پێویستیی بە بوێری بوون هەیە،
تا هەبین و كار بكەین و بگەڕێین و ئەفراندن و داهێنان و خوڵقاندن بكەین.
هاوكات باشالر خاوەنى ئەم بەرهەمانەيە:
ــ ئەقڵی نوێی زانستی ،1934 /دروستبوونی ئەقڵی زانستی،1938 /
ئەقاڵنییەت و جێبەجێكردن ــ ،The Applied Rationalism /1948
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ــ ئەقالنییەتی ماتریالیزم 1953/
تێڕوانینی زانستیيانەی باشالر:
گاستۆن باشالر بیرمەندی فەرەنسی لە پای پشكداریكردنە زانستی و
توێژینەوەكانی ،بە تایبەتیش لە بواری فەلسەفەی زانستیدا ،بووەتە یەكێك
لە سیمبوڵە بەرچاوو دیارەكانی فەلسەفەی هاوچەرخی فەرەنسا و كایەی
ئەپستمۆلۆژیا ،كە بە كۆمەڵێك تێز و چەمك دەوڵەمەندی كردووە و لەو
رێگەیەشەوە زۆرێك لە پرسە فەلسەفی و زانستییەكان ،كە مایەی مشتومڕی
نێوان زانایان و فەیلەسووفان بووە لە سەدەی بیستەمدا روون كراونەتەوە.
لە كتێبی (ئەقڵی نوێی زانستی)دا ،باشالر تیشکی خستۆتە سەر پێویستی
جۆرێك لە پێداچوونەوە بە هەندێك لە چەمكە تەقیلیدییە بە میرات
بەجێماوەكانی فەلسەفە لەسەر مەعریفە ،بۆیە پێویستە لەسەر جیهان لە
ئامادەیی هەمیشەییدا بێت بۆ پێداچوونەوە بە پڕەنسیپ و بیروباوەڕەكانیدا،
چونكە شتێك نییە بەناوی حەقیقەت و یاسای رەهای زانستی و ناشكرێت
پەنا بۆ چەمكە تەقلیدییەكان ببرێن .لە زانستدا ئێمە لەبەردەم ئەزموونگەرایی
یان ئەقاڵنییەتی ئەبستراكت ،یاخود لەبەردەم لێكدژەكانی ئەزموون و ئەقڵدا
راناوەستین ،بەڵكو لەبەردەم پەیوەندیی دیالێكتیكی داین ،كە ئەوەش بۆ خۆی
واقیعی بە شێوەیەكی تیۆری گۆڕیوە ،یان لەبەردەم مومارەسەی تیۆرییەك
داین كە پەیوەندیی بە قۆناغێكی مێژووییەوە هەیە ،كە زانست بە چەمكە
فەلسەفی و ئایدیۆلۆژیا باوەكانەوە پیایدا دەگوزەرێت ،واتە ئێمە واقیع لە
واقعێكی ماتریالی خاوەوە بۆ وێناكردن ،یاخود بابەتی مەعریفی دەگۆڕین
و وێنەكەش فۆرمێكی تیۆری ماتماتیكی وەردەگرێت ،كەوابوو ناكرێت بە
بۆچوونی باشالر لە نێوان ئەوەی ئەزموونگەراییە و ئەوەش كە ئەقاڵنییە
جیاكاری بكەین.
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مەعریفە لە سروشتی خۆیدا ئەزموونگەرایی و ئەقاڵنیشە پێكەوە .لە هەر
مەعریفەیەكی ئەقڵگەرایيشدا پڕەنسیپ و ئایدیای ئەقاڵنی هەیە.
باشالر هەوڵیداوە سوود لە شیكاریی دەروون��ی وەربگرێت ،لەپێناو
تێگەیشتنێكی قووڵتری پڕۆسەی مەعریفەی زانستی ،بە جۆرێك وا دەبینێت كە
پەیوەندییەكی پتەو لە نێوان فەلسەفەی زانست و شیكاریی دەروونیدا هەیە،
چونكە دیسان پڕۆسەی مەعریفە لە مەرجە دەروونییەكاندا تەواو دەبێت و
دەریشدەكەوێت.
هەروەك چۆن چەپێنراو الی مرۆڤ هەیە و دەبێتە ئاستەنگ لە ژیانی
دەروونیدا ،ئاوەهاش لەمپەر لەسەر رێگەی مەعریفەی زانستی هەیە كە
لەنێو كاری زانستییەوە دێن و لێوەی هەڵدەقوڵێن .هەڵبەت ئەو لەمپەرانە
پێویستییەكن بۆ مەعریفەی زانستی هەروەك چۆن چەپێنراوەكان لە ژیانی
دەروونیی مرۆڤدا بوونیان هەیە و پێویستن.
زانست بە بوونیاتنان لەسەر بنەمای مەعریفەكان پێش ناكەوێت ،بەڵكو
لەسەر ئاشكراكردنی هەڵەی نێو مەعریفەكانی پێشووتر بەرەوپێش دەچێت
و سوودی مێژووی زانستیش ئەوەیە ،كە ئەوە دەربخەین چۆن ئەو تیۆرە
زانستییە راستەی لەمڕۆدا ئامادەی دەكەین ،بەچەند تێوەرییەكی تردا گوزەراوە
و هەڵەكانیشی لە قۆناغەكانی داهاتوودا دەسەلمێنرێت .هەرچی هەڵوێستی
باشالرە لە بەرامبەر گرفتی پێشنیاركراوی نێو دەق ،كە خۆی لە پەیوەندیی
نێوان زانست و بۆچووندا دەبینێتەوە ئەوەیە ،كە زانست بەتەواوەتی دژایەتیی
راوبۆچوون دەكات ،هەركاتێكیش زانست لەگەڵ بۆچوونێك تەبا بوو ،ئەوە
واتای ئەوە ناگەیەنێت ،زانست بۆچوونەكە پەسەند دەكات یان باوەڕی
پێدەكات ،چونكە هەردووكیان لە پڕەنسیپ و ئامانجیاندا دژبەیەكن .لەبەر
ئەوەی بۆچوون خودییە و زانستیش بابەتییە و لەو سۆنگەیەشەوە ناكرێت
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هەموو ئەوەی بابەتییە لەسەر بنەمای خودگەرایی بونیات بنرێت ،بەڵكو
دەبێت زانست بە تەواوەتی لە راو بۆچوون داببڕێت ،تا بە حەقیقەت بگات،
ئەوەش الی باشالر بە «دابڕانی ئەپستمۆلۆژیا» ناو دەبرێت.
هەڵبەت باشالر پشتی بە زۆر بەڵگەی ئەقالنی و لۆژیكيی بەستووە،
بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت كە زانست لە جەوهەردا لە راو بۆچوون جیاوازە.
ئەو دەڵێت بۆچوون لەڕووی پڕەنسیپەوە ب��ەردەوام لە هەڵەدایە ،چونكە
بیر دەكاتەوە و پێداویستی و ئارەزووەكانیشی بۆ مەعریفە وەردەگێڕێت،
هەربۆیە ناكرێت هیچ شتێك لەسەر بۆچوون بونیات بنرێت ،پێویستیشە
بەر لە دەستكردن بە توێژینەوە تێك بشكێنرێت ،چونكە لەمپەڕی یەكەمە،
كە دەچێتە پاڵ ئاستەنگەكانی تر كە رووبەڕووی توێژەر دەبنەوە «لەمپەڕە
ئەپستمۆلۆژییەكان».
ئیدی لە تایبەتمەندییەكانی بۆچوون ،یاخود مەعریفەی ساویلكانە ئەوەیە،
كە سوودخواز و خودگەرا و هەڵەیە ،لە كاتێكدا مەعریفەی زانستی پێویستی
بەوەیە بە تەواوەتی لە بۆچوون داببڕێت ،بۆ ئەوەی بابەتیانە و راستەقینە
بێت.
وەك باشالر دەڵێت زۆر بە سانایی فەیلەسووف داوا لە زانست دەكات،
نموونەی پێبدات بۆ سەلماندنی چاالكیی هارمۆنیی كارو وەزیفە فیكرییەكان،
بەاڵم پێشیوایە لە توانایدا هەیە كە بەر لە زانست پێویستی بە شیكاری ئەو
چاالكییە هارمۆنییە هەبێت»Gaston bachelard «La philosophie du non» .
 .»Paris 1981 P3ئەوەی لەو وتەیە ورد بێتەوە تێبینیی شێوازی رەخنەیی لە
بیركردنەوەی باشالردا دەكات ،كە لە نوسینیشیدا وەك بیركردنەوەی ستایلێكی
تایبەت بەخۆی هەیە و خوێنەرانی نوسینەكانی باشالریش زیاتر لە كەسانی تر
لەوە تێدەگەن ،كە الشالر لەو دەمەی پۆستی مێژوو و فەلسەفەی زانستی لە
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زانكۆی سۆربۆن پێدرا ،بە درێژایی چەند دەیەیەك و بۆ تەنیا رۆژێكیش وازی
لە هێرشكردنە سەر فەیلەسوفان و دیبەیتی رێبازە فەلسەفییە جیاجیاكان نەهێنا
و لە هەوڵیشدا بووە بۆ دامەزراندنی ئەپستمۆلۆژیای زانستی هاوچەرخ.
هەر لە كاتێكی زووی ژیانییەوە گاستۆن باشالر كاریكرد بۆ دامەزراندنی
ئەپستمۆلۆژیایەكی نوێ و جیاواز لەو ئەپستمۆلۆژیایەی كە فەیلەسوفی
سكۆتلەندی جیمس فریدریك فیریە ( 1864ــ )1908داینابوو ،كە بەو پێیەش
فەلسەفەی پۆلێن كردبوو بۆ بەشی ئەنتۆلۆژیا و ئەپستمۆلۆژیا.
بێگومان هەر لە سارتەرەوە تا دەگاتە هیگل و هیوم و برگسۆن و
ولیام جەیمس و ماخ و بوانكارییە و مایرسۆن و ئەوانیتر كە بە كۆڵەكەی
فیكری فەلسەفەی نوێ دەژمێردرێن ،ئەوا هیچكام لەم سیما بەرچاوانەی
مێژووی فیكری نوێ ،بە تایبەتیش فیكری فەلسەفی لەدەست ئەم رەخنە و
دیبەیتە لە دژی «زانست»ی ئەم فەیلەسوفە دەربازیان نەبووە ،چونكە باشالر
هەمیشە پابەندە بە چارەسەرە دێرینەكان بۆ كێشە نوێیە زانستییەكان و داوای
گۆڕانكاری و نوێبوونەوە ناكات هێندەی ئیشكالیەتەكانی پێشوو لەگەڵ تێزە
نەگۆڕەكان ،كە شۆڕشی زانستی هاوچەرخ تێیپەڕاندووە دووبارە دەكاتەوە.
بەرلەوەی واتای دابڕانی ئەپستمۆلۆژیا روونبكرێتەوە ،پێویستە ئاماژە
بە پێناسەی ئەپستمۆلۆژیا ( )Epistemologiesبكرێت ،كە تێرمێكی نوێیە لە
توێژینەوە و گرنگی بە مەعریفە دەدات و دەیكاتە بابەتی خۆی .خودی وشەی
ئەپستمۆلۆژیا لێكدراوە و لە هەردوو وشەی یۆنانی (()) Epistemeبە واتای
زانست و (( ))Logosبە واتای رەخنە ،گریمانە دێت و پێكەوە واتای زانستی
زانستەكان ،یاخود توێژینەوەی رەخنەیی زانستەكان دەگەیەنێت.
دابڕان وەك كۆنسێپتێكی سەنتەریالیزم لە رەخنەی باشالر لە فەیلەسوفان:
لەم دەروازەیەوە دەكرێت چەمكێكی نوێ بهێنرێتە ئاراوە ،كە لەگەڵ
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مومارەسەكردنی باشالریزم بۆ مەعریفەی زانستی سەریهەڵداوە ،لێرەشەوە
باس لە كۆنسێپتی دابڕانی ئەپستمۆلۆژی دەكەین .كەوابوو ئەم چەمكە چی
دەگەیەنێت؟ بەاڵم بەرلەوەی قسە لەسەر دابڕان بكەین ،وەك ئەوەی باشالر
دەیبینێت ،پێویستە وەك قۆناغی یەكەم جیاوازی بكەین لەنێوان تیۆری
مەعریفە و ئەپستمۆلۆژیادا.
یەكەمیان:
 la thorie de la connaissanceبریتیە لە پرۆسەی درووستبوونی
مەعریفەی مرۆیی لەڕووی سروشت و بەها و سنوور و پەیوەندییەكانی بە
واقیعەوە ،كە بەوەش ئاراستە ئەقاڵنی و ماددی و ئایدیالییەكان دەردەخات،
لە هەمبەریشدا دووەمیان Lépistémologie :بابەتەكانی تەنیا لە توێژینەوەی
مەعریفەی زانستیدا قەتیس بووە .خۆ ئەگەر ئەو بەرسڤ و وەاڵمانەی كە
تیۆری مەعریفی پێشكەشیان دەكات ،فۆرمێكی رەها و گشتگیریان هەیە،
ئەوا ئەپستمۆلۆژیا دیراسەی مەعریفەی زانستيی دەكات لە بارودۆخێكی
دیاریكراوی مێژوودا ،بەبێ ئەوەی بەرەو وەاڵمدانەوەی رەها بچێت ،بەڵكو
ئەپستمۆلۆژیا گشتاندنە فەلسەفییەكانی تیۆری مەعریفە وادەبینێت لەمپەڕە
لەبەردەم گەشەكردنی مەعریفەی زانستی ،چونكە وێناكردنە ساختەكان
لەبارەی مەعریفەوە بە تایبەتیش كاریگەریی سلبی دەبێت لە كایەی مەعریفەی
زانستیدا ،كاتێك كە سنوور بۆ زانست دادەنێت.
ئەپستمۆلۆژیا ب��ەردەوام بوونی تیۆری مەعریفی نییە لە فەلسەفەدا،
بەڵكو بریتییە لە گۆڕانی چۆنایەتی لە تێڕوانین بۆ پەیوەندیی فەلسەفە بە
زانست و تێپەڕاندنی لێكدژی نێوان تیۆری مەعریفە و زانست ،جگە لەوەش
ئەپستمۆلۆژیا هاتووەتە سەر داروپ��ەردووی ئەوەی بە فەلسەفەی زانست
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دەناسرێت و لە پەیوەندیی فەلسەفە بە زانستەوە لەدایكبووە و رستێك لە
بابەتەكانی خستووەتە بەرباس لە گرنگترینیشیان ،پەیوەندی زانست بە كۆمەڵگە
و كاریگەریی لە درووستكردنی دیدی فەلسەفە بۆ سروشت و گەردوون.
پاش باسكردنی پوختەی جیاوازیی نێوان تیۆری مەعریفە و ئەپستمۆلۆژیا،
هەنووكە بەرەو هەوڵی چارەسەركردنی ئیشكالیەتی پێشوو دەدەین ،كە ئەویش
حەقیقەتی دابڕانی ئەپستمۆلۆژیایە بەو پێیەی چەمكی سەرەكی و تایبەتە لە
فیكری باشالردا.
رەنگە ئەوەی ئاگاداری فیكری ئەپستمۆلۆژی بێت ،زیاتر لەوانیتر لەو
ئیشكالیەتی ئاراستەیە بەئاگایە كە مەعریفەی زانستی گرتویەتییە بەر ،كە پتر لە
هەر ئیشكالیەتێكی تر ئەپستمۆلۆژیست و فەیلەسوفان لەسەری ناكۆكن.
دیارە گرووپێك وا لە ئاراستەی زانست دەڕوانێت ،كە جووڵەیەكی بەردەوام
و پێكەوە گرێدراو و دانەبڕاو و لێك جیانەبوەوەیە و «ئمیل میرسۆن» یەكێك لە
بەرچاوترین بانگهێشتكارانی ئەو بۆچوونەیە ،ئەمە جگە لە «لیون برنشفیك»كە
پێیوایە سەرجەم مەعریفە زانستییەكان لە بەردوامی و گەشەی دانەبڕاودایە و
هەر مەعریفەیەكی نوێش بریتییە لە بەردەوامیی مەعریفەیەكی زانستی پێشووتر
و مێژووەكەشی بریتيیە لە زنجیرەیەك كە یەك لەدوای یەكتر دروستدەبن و ئەو
گۆڕانكارییەش كەلە زانستدا روو دەدا ،جگەلە گۆڕانێكی پلەبەندی چیتر نییە.
كەوابوو ئەگەر بێت و مەعریفەی زانستی بریتی بێت لە بەردەوامبوونی
مەعریفەی پێشووتر ،ئەوا دەبێت داهێنانی گڵۆپی كارەبایی بەردەوام بوونی
چرای ئاسایی بێت ،بەاڵم مەسەلەكە بەو جۆرە نییە ،بەڵكو داهێنانی گڵۆپی
كارەبایی بەرهەمی مەعریفەی زانستییە و بە فۆرمێكی ماتماتیكی گوزارشتی
لێدەكرێت.
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لەالیەكی ترەوە میتۆدی زانستی بۆ خۆی بریتی نییە لە بەردەوامی و
لێكدانەبڕان لە گەشەی زانستی ،هەروەك چۆن كتێبەكەی دیكارت «گوتار لە
میتۆد»دا هیچ سوودێكی ئەوتۆی نەبووە لە توێژینەوەی زانستی هاوچەرخدا
و دیسان میتۆدی ئیستقرائی فرەنسیس بیكونیش بۆ بەدەستهێنانی مەعریفەی
زانستی ،شیاو نییە وەك ئەوەی كە پێشووتر هەبووە.
دیسان گرووپی دووەمیش كە زیاتر لە فەرەنسا و ئەوروپا و سەرلەبەری
جیهاندا باڵوە ،ئەو گرووپەیە كە پێیوایە ئەو ئاراستەیەی مەعریفەی زانستی
درووستی دەكات ،لەسەر دابڕانەكان بونیات دەنرێت .بە جۆرێك مێژووی
زانست بریتیە لە مێژووی دابڕانی نێوان مەعریفە زانستییە دێرین و نوێیەكان،
بە واتایەكی تر ئەو رەوتەیە كە ئەوە رەتدەكاتەوە مەعریفەی زانستی درێژ
كراوەی مەعریفەی گشتی بێت ،بەڵكو بریتیە لە گواستنەوە لە ئەزموونەوە
بۆ بەئەقاڵنی بوون و لە تێبینی پشێوگیرەوە بۆ مەعریفەی زانستی ،ئەوەش
كە مەعریفەی زانستی كالسیك لە مەعریفەی زانستی هاوچەرخ جیادەكاتەوە،
بریتیە لە دابڕانی ئەپستمۆلۆژیا.
فەیلەسوفی فەرەنسی گاستۆن باشالر لە میانەی نوسینەكانی پەیوەست بە
پەیوەندیی مرۆڤ بە توخمەكانی ئاو ،زەوی  ،هەوا ،ئاگر ،ئاراستەیەكی فیكری
نوێی هێنایە ئاراوە كە كاریگەریی لەسەر ئەزموونە مەعریفییەكانی دواتر
دەبێت .ئەو تیۆری رەخنەی نوێی دامەزراند كەلە نێوان رەخنەی بونیاتگەرایی
و بابەتگەراییدا دابەش بووە.
كاركردنی باشالر لەسەر ئەو توخمانە و بایەخدانی بە ستراكچەری شیعری
لۆتریامۆن  ،Lautranmontپشكدارییەكی گەورەی كردووە لە ئاراستەكردنی
ئاسۆی تیۆری ژمارەیەك ناو ،كە لە سەدەی بیستەمدا لە گۆڕەپانی رەخنەیی لە
فەرەنسا رۆڵی بەرچاويیان هەبووە :پولی ،بارت ،روسی ،ریشا ،چارل مۆرون،
ستاروبنسكی ،گریماس ،جینیت.
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مارگوالن لە توێژینەوەكەیدا لەبارەی باشالرەوە لەو بڕوایەدایە بەو
بابەتگەراییەی كە فیكری باشالری پێدەناسرێتەوە لە ماوەی ( 1938ــ)1950
كاریگەریی زیاتری هەبووە لەسەر رەخنەگران وەك لەو خودگەراییەی كە لە
ماوەی ( 1955ــ )1960باشالری پیری پێ دەناسرێتەوە .باشالر خاوەنی شیكاریی
دەروونی ئاگر ()La psychanalyse du feuى  ،1938لۆتریامون Lautramont
 ،)(1939پاشان هەر چوار توخمەكە ،زیاتر لەسەر رەخنەی فەرەنسی هەبووە
وەك لە كارەكانی تری كە زیاتر پشتی بە میتۆدی فینۆمینۆلۆژیا بەستووە و
بایەخ بە هۆشمەندی تاكگەرایی لە دیاریكردنی رەهەندی ئەنتۆلۆژی بۆ وێنەی
هونەریی دەدات ،كە مەبەست لە شاعیری بوونی شوێن La potique de
 ،l›espaceو شاعیری بوونی تێڕامانی قووڵ  La potique de la reverieو
رووناكیی چرا .La flamme d›une chandelle
بە بۆچوونی مارگۆالن كۆمەڵێك گۆڕانكاریی مەعریفی و كۆمەاڵیەتی
روویانداوە ،ئەوەش سەنتەریالیزمی خودگەرایی لە پرۆسەی ئەفراندندا الواز
كردووە ،لەو چوارچێوەشدا دەڵێت «رێكخستنی نوێی مەعریفە ،رێنمایی
نوێی فەلەسەفی ،حاڵەتی تەنگژەی بیداگۆجیا ( ،)Behaviourismگەشەی
خێرای زانستە مرۆییەكان و باڵوبوونەوەیان ،پشت بەستن بە ماسمیدیاكان و
كەشی تەكنەلۆژیا و زانستی كە تیایدا دەژین دەریدەخەن ،كە كارێكی باشیان
بۆ بونیاتگەرایی هاوچەرخ و رەخنەی نوێ دەستەبەر كردووە ،بەجۆرێك
كە رێژەیی زەوقەكان و كینیتیكای مۆدیل هەرگیز بەس نین بۆ راڤەكردن.
باشالری رەخنەگر بۆ دوو قۆناغی گ��ەورەی فیكری لەسەر ئاستی
مومارەسەكردنی رەخنەگرتن داب��ەش��ك��راوە :لە نێوان ساتەوەختی
«بابەتگەرایی» كە تیایدا وێناكانی لەسەر بنەمای زانستی بونیاتناوە ،ئەوەش
پەیوەندیی بەوەوە هەیە ،باشالر لەژێر كاریگەریی كەشی مەعریفیدایە،
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كە بۆخۆی خوڵقاندووە و بەدوای دامەزراندنی فیكری زانستیدا دەگەڕێت،
پاشان ساتەوەختی خودگەرایی كە تیایدا باشالر بابەتگەرایی تێپەڕاندوە.
لەنێوان ئەو دوو قۆناغەدا خەمی باشالر نوێكردنەوەی میكانیزمەكانی
هەستەوەرەكانی زەوقكردنمانە بۆ ئەوەی تێگەیشتن و واتای و پێناسەی
تازە بە خەیاڵ ببەخشێت.
دەكرێت بووترێت فیكری باشالر لە وێنەی كێرڤێكی هەڵكشاودا بووە ،كە
بەشێكاری دەرونیی ئاگر دەستپێدەكات ،وەك پشكێنەری دۆكیومێنتەكان،كە
بە مەرجەع و سەلماندن قسە دەكات و بە روناكی چرا و كەسایەتیی
خەوبینین بە دەقەوە كۆتایی دێت .باشالر دەڵێت خۆم بە مامۆستای ئەدەب
دانانێم ،چونكە رۆشنبیرییەكی ئەوتۆم نییە ،ئایا وانییە؟ هەوڵیشم نەداوە
دیراسەی سەردەمێك بكەم ،یان ئاشكرای بكەم ،هەموو ئەو كتێبانەش كە
نووسیومن ،بۆ من تەنیا بۆ كات بەسەربردنن.
هەمیشە زیاتر لەڕووی توێژینەوە ئەپستمۆڵۆژیەكانییەوە لە باشالر
روانراوە وەك لە شارەزاییەكی دەقی شیعری و پەخشان .ئەگەر چەمكەكانی
لە ئاستی توێژینەوەدا ل��ەڕووی تیۆرییەوە توندو تۆكمە بێت ،ئەوا
سەرقاڵبوونە رەخنەییەكانی باشالر بە جۆرێك لە شەپۆلە جووڵەیەكی
خەیاڵی دەناسرێتەوە .باشالر تەنیا هەوڵی ئەوەی داوە چێژ لە خوێندنەوە
وەربگرێت و خۆشی لە دەقە شیعری و پەخشانییەكان وەربگرێت و لە زۆر
ساتەوەختیشدا ئەو خوێندنەوەیە بۆ تیڕامانی قووڵ گۆڕدراوە .باشالر ئەو
دەمەی رۆمانی  Henri Boscoدەخوێنێتەوە دەڵێت :هەر مامۆستایەكی
خراپ بین لەخوێندنەوەكانماندا ئەوا زیادەڕۆییمان كردووە لەخەوماندا
كاتێك كە دەخوێنینەوە.
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تیۆری خەیاڵی ئەدەبی باشالر لە كۆمەڵێك دەقی ئەفرێنراوەوە
دەستیپێكردوە ،كە خاوەنەكانیان بەسەر قەسیدەو رۆمان و پەیكەرتاشی و
نیگاركێشان .لە نموونەی بۆدلێر ،ڤیكتۆر هۆگۆ ،چیلی ،نۆفالیس ،ئەدگار
ئاالن پۆ ،هنری بۆسكۆ ،ماالرمێ ،لۆتریامون ،ڤان گوخ ،سلڤادۆر دالی،
نیتچە ،سوینیرن ،ڤالێری..
تەنانەت لەسەر ئاستی توێژینە ئەپستۆمۆلۆژییەكانیشی ،بابەتگەرایی
باشالر جۆرێك لە رێژەیی و ئەگەریبوونی تێدایە مادامەكی ئەپستمۆلۆژیای
نا دیكارتیزمی لەسەر وێناكردنێكی نوێ دامەزراندوە و تیایدا تەئكید لەسەر
رۆڵی خود دەكاتەوە لە دیاریكردنی راستییە زانستییەكاندا ،بەجۆرێك ماوەی
ئەنتۆلۆژیی نێوان خودو بابەت الواز بووە.
هەر دەقێكی گاستۆن باشالر لە توانایدا هەیە كەشەكە پاكژ بكاتەوە ،ئەو
فەیلەسوفی زانست و دۆستی شاعیرانیشە ،بەوە ناسراوە كە لە سپێدەیەكی
زوودا لەخەو هەستاوە و لەگەڵ هەڵمژینی نەرمە بایەك لەكاتی خواردنەوەی
قاوەیەكی گەرم قەسیدەی شیعری وتووەتەوە .هەندێك جاریش ئاخوئۆفی
بووە لەدەست دووبارە كردنەوەی شتە بێماناكان ،پاشان شوێنەكەی لە
(موبیر) بەجێهێشتوە و بەپێ رێگەی تەیكردوە و وەاڵمی بەیانی باشی
ئەو كەسە سەرگەردانانەشی داوەتەوە كە لە ناوچەی شاخاوی ئەلسانت
جونو فییف بوون .ئینجا بەرەو خوێندنگەكەی چووەو واش ڕاهاتووە
خوێندكارەكانی بەناوی بەكەمیانەوە بانگ بكات و پیتی (ر) بە جیاوازتر
لە فەرەنسییەكان كە دەیكەن بە(غ) بڵێتەوە .باشالر زۆر بە تامەزرۆیی
وانەكانی لە نزیك كانیاو و لەنێو قواڵیی دۆڵەكاندا خوێندوەتەوە و حەزی
بە شۆڕەبی كردووە و لە بڵێسەی ئاگردانەكان تێڕاماوە.
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حەزی بە هونەری جواڵندنی ژیڵەمۆو جیاكردنەوەی لە خۆڵەمێشەكەی
كردووە ،ئارەزووی ئەوەی هەبووە بە دارستاندا هاتووچۆ بكات و بە نهێنی
گەاڵی رووەكەكان وەك جگەرە بكێشێت و مەی لەجۆرە نایابەكەی بنۆشێت،
هەروەها ئەو نانی سورەوەكراوی رەنگ زێڕینی خواردوە و هەاڵمەتەكەشی
بە بەلسمی تۆلۆ چارەسەر كردووە .باشالر گرنگیی بە رابردووی خۆی
نەداوە و یادەوەرییەكانی نەنوسیوەتەوە ،بەاڵم ئەو وتارانەی كە ئەو
نووسیویەتییەوە بۆن و بەرامی خۆشیی وێنەی منداڵی لێ بەرزدەبێتەوە و
بووەتە رۆنی چرای ئەو ماڵەی كە پرشنگی لە پەنجەرەكانەوە دەردەچێت.
باشالر دەڵێت هەرگیز بە شێوەیەكی بابەتیانە توێژینەوە لەسەر ئاگر
نەكراوە ،بۆیە پێویستە شێكارییەكی دەروونی بۆ ئاگر بكرێت ،بەتایبەتیش
شیكردنەوەی بیروباوەڕی مێژووییمان بۆ ئاگر.
ئەم هەڵوێستە مەعریفییە لە بەرامبەر ئاگر كاریگەریی راستەوخۆی
هەبووە لەسەر بەرهەمهێنانی تیۆرەكانی پەیوەست بە ئاگر .باشالر دەڵێت
زانستی هاوچەرخ ئاوڕی لە دیاردەی ئاگر نەداوەتەوە و نووسراوەكانی
تایبەت بە كیمیاسازیش تەنیا بەشێكی كەمیان بۆ ئاگر تەرخان كردووە.
كاتێكیش پرسیار لە چییەتی (ماهیەت)ی ئاگر لە رۆشنبیران و زانایان
دەكرێت ،ئەوا وەاڵمێكی گشتی و دووبارە دەدەن��ەوە و دەچنە خانەی
فەلسەفەی كالسیكەوە ،چونكە ئەو مەسەلەیە لە كۆنتێكستی بابەتیانەی
درووستدا نەخراوەتە روو.
باشالر لە پێشەكی كتێبەكەیدا «شیكاریی دەروونیی ئاگر» ،باس لەوە
دەكات كە ئەو كارەی مۆدیلێك لە شیكاریی دەروونی پێكشەش دەكات و
بەبۆچوونی ئەویش كاری لەو شێوەیە پێویستە بۆ گشت توێژینەوەیەكی
بابەتیانە.
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بەجیا لە توخمە كۆسمۆلۆژییەكانی تر ،ئاگر یەكێكە لەو توخمانەی كە
شرۆڤەی جۆراوجۆر هەڵدەگرێت و لە هەركایە و بوارێكیشدا بەها و توانای
جیاوازی خۆی هەیە و لە هەندێك باریشدا ئەو بەهایانە دژ بەیەكن .ئاگر
توانای رۆشنكردنەوەی هەیە و گەرمی دەبەخشێت ،لە هەمانكاتیشدا توانای
گڕگرتن و چارەسەری هەیەو ئاگری قیامەتیشە ،كەوابوو ئاگر دیاردەیەكی
تایبەتمەند و دەتوانێت شرۆڤەی هەموو شتەكان بكات .ئەگەر هەموو ئەو
شتانەی بە هێواشی دەگۆڕێن ،ئەوا ژیان شرۆڤەی دەكات ،بەاڵم ئەو
شتانەی بەخێرایی دەگۆڕێن بە ئاگر شرۆڤە دەكرێت ،ئاگر توخمێكی تەواو
زیندووە و لەنێو دڵماندا دەژی ،هەروەك چۆن لە ئاسمان و لەنێو گشت
دیاردەكاندا بوونی هەیە و تەنیا شتیشە كە دەكرێت خاوەنی دوو بەهای
دژ بەیەك بێت  :خێرو شەڕ.
تێڕامانی قووڵ لە ئاگر رەهەندێكی تراژیدیایی دەبەخشێتە قەدەری
مرۆیی كەخۆی لە سێ پێدراوی سەرەكیی مرۆییدا دەبینێتەوە (عەشق
ــ رێزگرتن لەئاگر ــ غەریزەی ژیان و م��ەرگ) ،باشالر بۆ ئەو باوەڕە
ناوی  Empedocleبەكاردەهێنێت كە تیایدا خۆشەویستی و مەرگ و ئاگر
لە ساتەوەختێكی بونیەتدا كۆدەبێتە و بۆ ئەوەی چەمكێك بۆ نەمری
دابمەزرێنن.
هەروەها ئاگر كۆمەڵێك واتای فەلسەفی تری هەیە بۆ مەرگ ،كە
لەزۆر روەوە ئاستی بایۆلۆژی تێدەپەڕێنێت و رەهەندی ئەنتۆلۆژی قووڵتر
وەردەگرێت  .تێڕامانی قووڵ بەدیار ئاگرەوە مەرگێكی دۆستانە دەخوڵقێنێت
و جیهانی ماددی لە ئاسۆی گەڕان بەدوای رەهاییدا دەپوكێتەوە.
لە كاتێكدا فیكری هایدیگەر بەشداری لە فیكری بیرمەندانی پاریسیدا
دەكات ،باشالر كتێبی «رووناكیی چرا» باڵو دەكاتەوە كە تیایدا چارەسەری
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بابەتی خەمساردیی خۆی دەك��ات ،كە لەو بەرهەمەیدا باشالر وەك
فەیلەسوفێكی دوو جەمسەرە بۆ شیعرو رەخنەگریی لە بنەما زانستییەكان
و وێنەو چەمك و توخمەكانی ئەقڵ و خەیاڵكردنەوەی خوڵقێنەرانە و
ئەقڵیەتی زانستی دەردەكەوێت .هەڵبەت ئاسان نییە جیاوازی بكرێت
لەنێوان بیركەرەوەی ژمارەو عاشقی پەیڤەكان و نووسەری «بەهای رێژەیی
(ئیستقرائی) و شيكاری دەروونیی ئاگر ،پێویستە ئاماژەش بەوە بكرێت كە
باشالر نوسینێكی هەیە بەناونیشانی «شاعیریبوونی ئاگر» ،بەاڵم فریای ئەوە
نەكەوت باڵوی بكاتەوە.

سەرچاوەكان:
 -1ویكپیدیا
 -2وتارێكی د.سەعید بوخەلیت ،كە توێژەرێكی مەغریبییە
 -3وتارێكی مزاوی محەمەد ،ئەلحوار ئەلمتەمەدن..ژمارە 2308 /
 -4وتارێكی وەرگێڕاو بۆ سەر زمانی عەرەبی لەالیەن د.حەسیب ئلیاس
حەدید .رۆژنامەی المدی.
 -5كتێبی ئاگر ..شيكاری دەروون��ی بۆ زیندەخەونەكان ..باشالر،
وەركيرانى بۆ عەرەبی دەرویش ئەلحلوجی.
 -6شاعیریبوونی زیندەخەونەكان...باشالر ،و.جۆرج سەعد. 1991 ،
 -7فیكری نوێی زانستی ،باشالر ،و .د.عادل ئەلعوا.1983 ،
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شیکاری سایکۆلۆژی و چەمکی
دیاردەگەرایی
لە هزری گاستۆن باشالردا
د .سەعید بوخلیت
لە عەرەبییەوە :سابیر عەبدواڵ كەریم
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گاستۆن باشالری بیرمەندی فەرەنسی بە یەكێك لە جەمسەرە
هەرە دیارەكانی فەلسەفەی هاوچەرخی فەرەنسی دادەنرێت ،ئەوەش
دەگەڕێتەوە بۆ كاریگەری و بەشدارییە زانستییەكانی و توێژینەوە
بەپێزەكانی بەتایبەتی لە بواری فەلسەفەی زانستیدا كە خەرمانی چەمكی
ئەبستمۆلۆژیای لە رێگەی كۆمەڵێك تێز و چەمكی زانستییەوە دەوڵەمەند
ك��ردووە ،لەگەڵ ئەوەی رۆڵی بااڵیان بینیوە ل��ەڕووی رونكردنەوەی
زۆرێك لەو بابەتە فەلسەفی و زانستییانەی كە ،ببوونە جێگەی مشتومڕی
نێوان زاناكان و فەیلەسوفەكان لە سەدەی بیستەمدا ،كە ئەمەش كتێبە
نوێیەكەی بە ناونیشانی (فیكری زانستی نوێ)دا ئاماژەی بۆ كردوون.
باشالر لەو كتێبەیدا جەختی لەسەر پێویستیی ئەنجامدانی جۆرێك
لە پێداچوونەوەی رەخنەیی كردووە لەسەر هەندێك چەمك و شێوازی
كالسیكی كۆنی فەلسەفەی تایبەت بە بواری مەعریفە ،بۆیە لەسەر
جیهان پێویستە لەپێناو پێداچوونەوەی بە فیكر و بیروباوەڕەكانیدا،
لەباری ئامادەباشیی هەمیشەییدا بێت ،چونكە هەرگیز؟ راستیی رەها،
یاخود یاسایەكی زانستیی رەها نییە .مەعریفەی زانستی بە كۆمەڵێك
تایبەتمەندێتی جیادەكرێتەوە ،كە ئەو چەمك و نەریتە كالسیكیانە،
ناتوانن لێیان تێبگەن .ئەوەتا لە زانستدا خۆمان لەبەردەم ئەزموونێكی
رووت ،یان لەبەردەم عەقاڵنییەتی ڕووت و پێچەوانە بوونی ئەزموون و
عەقڵدا نابینینەوە ،بەڵكو لەبەردەم پەیوەندییەكی دیالیكتیكی داین ،كە
39

ئاشنابوون بە باشالر

واقیع لەڕووی تیۆرییەوە دەگۆڕێت و دەكەوینە بەردەم پەیڕەوكردنێكی
تیۆری ،كە پەیوەندیی بەو قۆناغە مێژووییەوە هەیە ،كە زانست پێیدا
تێپەڕ دەبێت ،هەروەها پەیوەندیشی بە چەمكە فەلسەفی و ئایدۆلۆژییە
باوەكانەوە هەیە ،واتە ئێمە واقیعەكە لە واقیعێكی مادییەوە دەگۆڕین بۆ
بۆچوون و پێشبینییەكان ،یاخود بۆ چەند بابەتێكی مەعریفی ،كە شێوازی
تیۆری بیركاری وەردەگرێت.
كەواتە بە گوێرەی باشالر ،ناكرێت ئەوەی تەجريبی و ئەوەی عەقڵیە،
لێكی جیابكەینەوە .مەعریفە بە سروشتی خۆی ،هەم تەجريبیە و هەم
عەقڵیشە پێكەوە ،هەموو مەعریفەیەكی عەقڵیش سەرچاوەیەكی تەجریبی
لەخۆدەگرێت و لە هەموو مەعریفەیەكیشدا چەندین بنەما و بیری عەقڵی
بوونی هەیە .بەڕای باشالر ئەو جیهانەی كە تاقیدەكرێتەوە پێویستی
بەوەیە كە نیشانبدرێت ،هەروەها جیهان كە بەو شێوەیە نیشاندەدرێت
هەمیشە پێویستی بە تاقیكردنەوەیە .ئەمە لە كۆتاییدا گەیاندیە ئەو
دەرەنجامەی كە فیكری زانستی هاوچەرخ بە بوونی پەیوەندیی پتەو
لەنێوان الیەنی تەجريبی و الیەنی عەقڵیدا جیا دەكرێتەوە ،كەواتە یەكەم
پێویستی بە عاقڵمەندبوون هەیە و دووەمیش پێویستی بەوەیە تاقی
بكرێتەوە و جێبەجێ بكرێت.
باشالر هەوڵی ئەوەشی داوە ،لەپێناو تێگەیشتنێكی قووڵتری
پرۆسەی مەعریفیی زانستیدا ،سوود لە تیۆریی شیكردنەوەی سایكۆلۆژی
وەربگرێت ،چونكە ئەو پێيوایە لەنێوان فەلسەفەی زانستی و شیكردنەوەی
سایكۆلۆژیدا ،پەیوەندییەكی بەهێز هەیە ،لەبەرئەوەی كە پرۆسەی
مەعریفی لە چوارچێوەی چەند مەرجێكی سایكۆلۆژیدا بەڕێوە دەچێت،
پێویستە ئاشكرا بكرێن ،هەروەها چەندین الیەنی كپكراو هەن بوونەتە
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كۆسپ لەسەر ڕێگەی ژیانی سایكۆلۆژیی تاك و چەندین كۆسپ و
تەگەرەی دیكەش هەن ،لەسەر ڕێگەی گەشەكردنی مەعریفەی زانستی،
كە لەناو هەناوی خودی پرۆسەی زانستییەوە سەرهەڵدەدەن ،بەاڵم
ئەمانە چەند كۆسپ و ئاستەنگێكی پێویستن بۆ مەعریفەی زانستی ،هەر
وەكو پێویستیی الیەنە كپكراوەكان بۆ ژیانی سایكۆلۆژیی مرۆڤ.
باشالر تیۆرەكەی ناو ناوە (عەقاڵنییەتی جێبەجێكردن) كە پێیوایە
بابەتی زانستی ئامادە و پێدراو نییە ،بەڵكو لە قۆناغی بونیاتناندایە و
مەعریفەی زانستیش لەو روانگە تیۆرییەوە سەرچاوە دەگرێت و بەرەو
جێبەجێكردن و چەسپاندن هەنگاو دەنێت .بۆ نموونە لە زانستی فیزیای
هاوچەرخدا ،دابڕان لەنێوان مەعریفەی گشتی و خودی مەعریفەدا ڕوونە،
چونكە بابەتی مەعریفەی گشتی بابەتێكی بەخشراوە ،لە كاتێكدا لە
مەعریفەی زانستیدا زانا هەڵدەستێت بە بونیاتنانی ئەمجۆرە مەعریفەیە،
كەواتە مەعریفەی گشتی شتێكی ڕاستەوخۆیە و ماوەی دووریی نێوان
بیر و واقیع كورتدەكاتەوە ،بەاڵم مەعریفەی زانستی كار بۆ جیاكردنەوە
و دابڕانیان لە یەكتری دەكات .فەیلەسوفی فەرەنسی گاستۆن باشالر
لە ڕێگەی ئەو شاكار و نوسینانەیەوە ،كە پەیوەندیدارن بە باسكردنی
پەیوەندیی نێوان ئەندێشەی مرۆیی بە هەر چوار ڕەگەزەكەوە واتە« :ئاو،
زەوی ،هەوا ،ئاگر» ،ڕێڕەوێكی فیكری نوێی وەرگرتووە ،كە كاریگەریی
بەسەر هەموو ئەزموونەكانی داهاتووەوە هەیە ،مەبەستیشمان لەمەدا
ئەو بناغە تیۆریانەیە كە لە مێژوودا بە ڕەخنەی نوێ ناسراوە و لەنێوان
ڕەخنەی بونیادی و ڕەخنەی بابەتگەراییدا دابەشبووە.
سەرقاڵبوونی باشالر بە كاركردن لەسەر ئەو ڕەگەزانە ،هاوكات
لەگەڵ گرنگیدانی بە بونیادی شیعری لە لۆتریامۆن ،كاریگەریی زۆر
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گەورەی هەبووە لە ئاڕاستەكردنی ئاسۆی تیۆری كۆمەڵێك لەو ناوە
دیارانەی كە لە سەدەی بیستەمدا بازنەی ڕەخنەیی لە فەرەنسا سەرقاڵ
كردووە وەك« :پۆلی ،پارت ،ڕۆسی ،ڕیشار ،شارل مۆرۆن ،ستارۆبنسكی،
گریماس ،گینیت» .مارگۆالن لە توێژینەوەكەیدا دەربارەی باشالر لەو
بڕوایەدایە ،ئەو بابەتگەراییەی كە لەنێوان سااڵنی 1950-1938دا فیكری
باشالری پێ جیاكراوەتەوە ،كاریگەریی كردووەتە سەر ئەو ڕەخنەگرانە
زیاتر لەو خودگەراییەی كە لە كەسێتی باشالری پیر لەنێوان سااڵنی
1960-1955دا ڕەنگیداوەتەوە ،چونكە لەناو كتێبەكانیدا یەخسیر ببوو،
هەروەكو یونس پێغەمبەر لەناو سكی نەهەنگدا ،واتە بە یەكجارەكی لە
جیهانی هاوچەرخ دابڕا.
باشالر كە خاوەنی شیكردنەوەی سایكۆلۆژییە بۆ ئاگر و لۆتریامون
و هەر چوار ڕەگەزەكەی دیكەش ،زیاتر كاریگەریی كردە سەر بواری
ڕەخنە لە فەرەنسا و بە بەراورد لەگەڵ كارەكانی دیكەدا ،كە زیاتر
پشتیان بەستووە بە پەیڕەوی فینۆمینۆلۆژی ،كە پلەی یەكەم بە وشیاریی
تاك دەبەخشێت لەڕووی دیاریكردنی ڕەهەندی ئەنتۆلۆژیی تایبەت بە
وێنەی هونەری .بەگوێرەی قسەكانی مارگۆالن ،كۆمەڵێك گۆڕانكاریی
مەعریفی و كۆمەاڵیەتی ڕوویاندا كە لە پرۆسەی داهێنانگەراییدا پێگەی
سەنترالیزمی خودی ڕەخنەگری الواز كرد .مارگۆالن لەم ڕووەوە دەڵێت:
«ڕێكخستنی نوێی پەیكەری مەعریفە و ئاڕاستە فەلسەفییە تازەكان بریتیە
لە حاڵەتی قەیرانێكی پیداگۆجی ،گەشەكردنی خێرای زانستە مرۆییەكان و
باڵوبوونەوەی خێرایان لە ڕێگەی پشتبەستن بە هۆیەكانی ڕاگەیاندن و ئەو
گۆڕانكارییە هەنوكەییانەی ،كە لە چەند بازنەیەكی دووردا ڕوودەدەن،
داواجاریش گەشەكردنیان بەهۆی ئەو كەشی تەكنۆلۆژیا و پێشكەوتنە
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زانستییەوە ،كەلە ژیانی ڕۆژانەماندا زیاتر و زیاتر بەدەستیدەهێنین،
ئەمە نیشانی دەدات كە ئاسایشی بونیادی هاوچەرخ و ڕەخنەگرتنی
نوێ بووەتە شتێكی ناسراو ،چونكە ئیتر ڕێژەیی چێژەكان و جووڵەی
شێوازەكان ،هەرگیز بەشی لێكدانەوە و شیكاری ناكەن.
ژیانی باشالری ڕەخنەگر لەسەر ئاستی ڕێبازە ڕەخنەگرانەكەی بەسەر
دوو قۆناغی فیكریی گەورەدا دابەشكراوە لەنێوان :ساتی بابەتگەرایی ،كە
تێیدا پێشبینییەكانی لەسەر بناغەیەكی زانستیانە بونیات ناوەو پەیوەندیی
بەو سەرسام بوونەی باشالر ،هەروەها ئەو كەشە مەعریفییەی كە بۆ
خۆی وێناكردووە ،هەیە ،كە بریتیە لە گەڕان بەدوای دروستكردن و
پێكهێنانی فیكری زانستی ،هەروەها لەگەڵ ساتی خودگەراییدا كە تێیدا
باشالر بازنەی توندی بابەتگەرایی تێپەڕاندووە ،تاكو بۆ لێدانی دڵی
خود تا ئەوپەڕی سنوورەكانی گوێڕادێرێ .لەنێوان هەر دوو قۆناغەكەدا
خەمی سەرەكیی باشالر بریتی بووە لە نوێكردنەوەی میكانیزمەكانی
هەستكردنمان بە چێژەكان ،بۆ ئەوەی تێگەیشتنێكی نوێ بە ئەندێشە
ببەخشێت ،لە كاتێكدا چەند پێناسەیەكی نوێی بۆ داڕشتووە و چەند
لێكدانەوە و مانایەكی تری پێداوە.
دەكرێت بووترێت كە فیكری باشالر لەناو هێڵێكی هەڵكشاودا
سەنگەری گرتووە ،كاتێك دەستیكردووە بە شیكردنەوەی سایكۆلۆژی
بۆ ئاگر وەك پشكێنەری دۆكیۆمێنتەكان كە بەپێی سەرچاوە و بەڵگەكان
دەدوێت ،پاشان لە خامەی (مەشخەڵی قندیل)دا دەبێتە كەسێتییەك
خەون بە دەقەكانەوە دەبینێت ،بۆیە باشالر بە مانای وشە خۆی وەكو
ڕەخنەگرێكی ئەدەبی و ئەكادیمی ناوزەدكردووە .باشالر لە دەقێكدا
دەڵێت« :من خۆم بە مامۆستای ئەدەب نازانم ،چونكە لەو بوارەدا
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خاوەنی ڕۆشنبیرییەكی تەواو نیم و هەوڵم نەداوە توێژینەوە لەبارەی
سەردەمێكەوە بكەم و كاریش لە هەڵكەندنی ناخی سەردەمێكی دیكەدا
بكەم ،بەڵكو هەموو ئەو كتێبانەی كە نوسیومن بۆ كات بەسەر بردنە».
هەمیشە لە ڕوانگەی توێژینەوە ئەبستمۆلۆژییەكانییەوە تەماشای
باشالر كراوە ،زیاتر لە گرنگی پێدانی وەكو توێژەرێك لە بواری دەقی
شیعری و پەخشاندا ،بۆیە ئەگەر چەمكەكانی كاركردنی بە پلەی
یەكەم زیاتر لە بواری تیۆریدا چڕ بووبێتەوە ،بەاڵم دەبینین سەرقاڵیە
ڕەخنەگرانەییەكانی باشالر جۆرێك لە ئەندێشەگەرایی پێوە دیارە.
باشالر جگە لە هەوڵدان بۆ چێژ وەرگرتن لە خوێندنەوە و گوێگرتن لە
دەقە پەخشانی و شیعرییەكان خولیایەكی دیكەی نەبوو .زۆر جار ئەو
خوێندنەوەیە دەگۆڕا بۆ چەندین بیركردنەوە و پێشبینیی سەركێش.
باشالر لەكاتی خوێندنەوەی ڕۆمانێكی (هێنری بۆسكۆ)دا دەڵێت« :لە
خوێندنەوەكانماندا چەند مامۆستایەكی خراپی ئەدەب بووین ،چونكە
لەكاتی خوێندنەوەدا زیادەڕۆیی لە خەو بینیندا دەكەین» .ئەم نەریتە
بووەتە هاوڕێی باشالر لە سەرجەم خوێندنەوەكانیدا ،چونكە ئەو دەڵێت:
«ناكرێت جگە لەو شتانەی لە سەرەتاوە خەومان پێوە بینیون ،توێژینەوە
بكەین» .بۆ بیرهێنانەوەی زیاتر باشالر پشتی بە دەقێكی داهێنەرانەی
ئ��ەدەب و وێ��ژەی كالسیكی ڕووەو هۆنراوەی سوریالی بەستووە و
ڕۆمانسیەتی ئەڵمانی و ئینگلیزیشی لە خۆیدا كۆكردەتەوە .باشالر توانی
تیۆریی ئەندێشەی ئەدەبی دابنێت ،لەوەشدا پشتی بە كۆمەڵێك دەقی
داهێنەرانەی چەند ناوێكی دیار بەستووە كە بەسەر هۆنراوە و ڕۆمان و
وێنەكێشان و پەیكەرتاشیدا دابەشبوون ،لەوانەش وەك« :بۆدلێر ،ڤیكتۆر
هۆگۆ ،شیلی ،نۆڤالیس ،ئەدگار ئاالن پۆ ،هێنری بۆسكۆ ،ماالرمیە،
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لۆتریامون ،ڤان كوخ ،سلڤادۆر دالی ،سوینێرن ،ڤالێری».
تەنانەت لەسەر ئاستی توێژینەوە ئەبستمۆلۆژییەكانی ،بابەتگەرایی باشالر
جۆرێك لە ڕێژەیی و گریمانەیی تێدایە ،مادام ئەو ئەبستمۆلۆژیا نادیكارتییەی
كە بەگوێرەی بۆچوونە تازەكانی خۆی دایڕشتووەو لە بواری دیاریكردنی
راستی زانستیدا پێداگری لەسەر ڕۆڵی خود دەكاتەوە ،چونكە ماوەی دووری
ئەنتۆلۆژی نێوان خود و بابەتدا الواز بووە ،ئیتر بابەتگەرایی شتێك نییە
پەیوەندیدار بێت بە خودی گشتگیرەوە ،بەڵكو بە پێچەوانەی ئەمە لە ڕێگەی
دەستێوەردانی ڕاستەوخۆوە ،لەپێناو بەردەوامبوونی بابەتگەراییدا راستی
بابەتگەراییانە یەكالیی دەبێتەوە .ئەمە لەبەرئەوەیە كە جیهانی تەنە بچووك
و وردەكان ،ئیتر لەناو ڕاپۆرتەكانی زانستی كالسیكیدا بەرگەی ئەو بۆچوونە
بابەتگەراییە تاكالیەنە دەگرێت ،بۆیە ئەو نموونەیەی كە باشالر سەبارەت
بەو دیاردەیە پێشكەشی ئێمەی دەكات بریتییە لە دەستنیشان كردنی پێگەی
ئەلیكترۆن ،چونكە بە گەیشتن بەو خاڵە ،لەسەرمان پێویستە بە فۆتۆن تیشك
بخەینە سەر ئەلیكترۆن ،بەاڵم بە یەك گەیشتنی ئەلیكترۆن و فۆتۆن خێرایی
ئەلیكترۆن زیاتر دەكات و وادەكات زانینی شوێنەكەی ئەركێكی قورس بێت،
بۆیە دەبینین نەتوانینی زانا هاوچەرخەكانی بواری فیزیا لە دیاریكردنی پێگە
و خێرایی ئەلیكترۆن بە شێوەیەكی تەواو لەو دەستێوەردانەوە سەرچاوەی
گرتووە ،كە لە نێوان بابەتەكانی توێژینەوە و ئەو بابەتەدا هەیە ،كە ئەم
پەیڕەوانە هەوڵدەدەن زانیاری و مەعریفە لەبارەیەوە پێشكەش بكەن.
بەالی چەمكی عەقاڵنییەتی كالسیكیەوە ،هەمیشە واقیع خاڵی جیاكەرەوەی
ئەنتۆلۆژییە لەنێوان زانستی و نازانستی و نێوان ڕاستی و ناڕاستیدا ،چونكە
بابەتگەرایی هەموو ئەو ڕاستیانەیە ،كە واقیع بەرجەستەیان دەكات ،بێئەوەی
كە ئەزموونی خۆیی هیچ ڕۆڵێكی لەمەدا هەبێت.
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لەوانەیە گۆڕانكاری و پێشكەوتنە مەعریفییەكان و كودەتا تیۆرییەكانی
مێژووی زانست نەبووبن ،كە بناغەی تیۆرییان پێشكەشی باشالر كردبێت،
كە بانگەشە دەكەن بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ بەها كالسیكییەكانی زانست بە
جۆرێك لە ترس و گومانەوە ،لە نێوانیشیاندا چەمكی بابەتگەرایی ،بەاڵم
سروشتی كەسێتی و تایبەتمەندییە ئاكاری و فیكرییەكانی باشالر ئەو توانا
بێ ئەندازەیان پێ بەخشیوە ،بۆ پەیبردن بە هەموو ئەگەرەكانی فیكری
گریمانەیی ،كەلە ڕێگەی پرسیارەكانییەوە بەهێزیی دیواری عەقڵی تیۆری
دەبەزێنێت .پێدەچێت تاكە بیرمەند لە مێژوی مرۆڤایەتیدا ،كە توانیبێتی
حەز كردن بە بیركاری و هۆنراوە پێكەوە كۆبكاتەوە ،واتە باشالر توانی
چەند ئەرك و سەرقاڵییەك پێكەوە كۆبكاتەوە ،كەم كەس توانیویەتی ئەو
كارە بكات ،چونكە ئەو بڕوای بە یەك شت هەیە ،كە بریتیە لە توانای
مرۆڤ بۆ پێشبینیكردن و خەو بینین بە شتی دیكەوە ،هەروەها باشالر
پێداگری كردووە لەسەر بابەتی لەمێژینەی خەون بەسەر تێگەیشتندا ،بەو
پێیەش بۆ نموونە ناكرێت لە گەردیلەی فیزیای هاوچەرخ تێبگەین ،بەبێ
ئامادەكردنی سەرجەم وێنەكانی بەگوێرەی مێژوو ،هەروەها ناكرێت
چوارچێوەكانی تێگەیشتن و ڕەهەندە ماتماتیكییەكانی تیۆری ڕێژەیی لە
كەشە ڕەنگاڵەییەكەی شیعرەكانی نۆڤالیس ،ڕیلكە و شیللی و ئەدگار ئاالن
پۆ و بۆدلێر جیا بكەینەوە.
كەواتە ،ئەمەیە تێزی سەرەكیی پڕۆژەكەی باشالرە :هۆنراوە
دەروازەی��ە بۆ زانست ،شاعیرو زانا بە هەمان زمانی یەكتری قسە
دەكەن ،بەو پێیەش ئەندێشە ئەو كانگایەیە كە سەرجەم میكانیزمەكانی
شیكردنەوەی باشالری تێدا دەتوێتەوە .باشالر شەیدای هۆنراوە بووە،
بەتایبەتی ئەو هۆنراوانەی كە پەرچەكردارێكی شیعری ناوازە پێكدەهێنن،
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كە پێشتر بوونی نەبووە .ئەو لە ئاڕاستەی سوریالیدا سەرچاوەی تیۆری
گەورەی بۆ تێڕوانینەكانی خۆی دۆزیەوە ،چونكە تا ئەوپەڕی سنوور
وێناكردنی شیعریی بەرجەستەدەكرد .ئەم هەستە عەقاڵنییە چاالكە ،تا
هەندێك ئەدەبیاتی نەخوێندبایە ،هەرگیز نەدەخەوت .ئەو شادمانە بە
هاوڕێیەتی كردنی شاعیرەكان و ئەمەی لە دیدارێكدا دەربڕیوە ،كە
لەگەڵیدا ئەنجامدراوە .باشالر دەڵێت« :جۆن لۆسكۆر بۆ دانیشتنێكی
ئەدەبی بانگهێشتی كردم و یارمەتیدام بۆ دانیشتن لەگەڵ هاوڕێ
شاعیرەكانی ،كە دەهاتن بۆ گوێگرتن لە وانە گشتییەكانم ،من زۆرجار
كە باسی شاعیرەكانم دەكرد فەیلەسوفەكانم لەبیر دەچوو ،بەاڵم لەگەڵ
ئەو شاعیرانەدا كە هەمیشە شتەكانیان بە جدی وەرنەدەگرت ،بە زۆرێك
ئاهەنگی هاوڕێیەتیی ڕاستەقینە ئاشنا بووم».
ئەوەی دەمێنێت بریتییە لە دابەشكردنی نێوان ساتی بابەتگەرایی
و خودگەرایی لە فیكری وێژەیی باشالردا ،كە بابەتێكی كردەییە و
تەنها ئامانجی هەوڵدانە بۆ دۆزینەوەی سەرەداوێك ،كە كۆی كەڵەكە
بووی ئەم فیكرە پێكەوە ببەستێتەوە .ئەرك و سەرقاڵییەكانی باشالر
فرە و هەمەجۆر ب��وون ،كە دوو جەمسەری گ��ەورەی پێكەوە كۆ
كردەوە كە مەبەستمان زانست و هۆنراوەیە ،هەروەها ئەو ئامرازە
مەنهەجییانەی كە باشالر بەكاریهێناون جیاواز بوون ،سەرەڕای فرەجۆریی
بنەما مەعریفییەكانی ،بۆیە مێژووی ڕەخنە باسی باشالر دەكات ،چونكە
باوەڕی بەو زانستە هەبوو ،كە تاكو ئەوپەڕی سنوور كەوتبووە ژێر
كاریگەرییەوە ،نموونەی ئەوەش بریتییە لە كتێبی (شیكاریی سایكۆلۆژیی
ئاگر) كە تێیدا بانگەشە دەكات بۆ بابەتگەرایی ،لەپێناو لێكدانەوەی ئەو
مەعریفە هەڵەیەی كە ئەندێشەی دیاردەی ئاگر وێنایكردووە ،پاشان
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نموونەكانی ڕۆمانسیەتی شوێن و ڕۆمانسیەتی پێشبینیی سەركێش كە
باشالر لە ڕێگەیانەوە هەوڵیداوە هەموو ئەگەرە ڕێگەپێدراوەكانی وێنای
شیعری بدۆزێتەوە و بەدوای هەموو ئەگەرەكانیدا وێڵبێت ،پاشان هاتووە
ئەو وێنەیەی بەستووەتەوە بە بەدەستهێنانی هۆشیاری لەالیەن خودەوە،
لەبەرئەمەیە كە باشالر ڕاشكاوانە داوای بونیاتنانی ڕێبازی دیاردەگەرایی
دەكات ،چونكە هەر ئەو ڕێبازەیە دەتوانێت لە سەرەتاوە درك بە وێنای
شیعری بكات ،لەبەر ئەوە باشالر جەخت لەسەر راستی ئەو وێنە تایبەتە
و مەسەلەی ئامادەگی ڕاستەوخۆی لەبەردەم وێنەكەدا دەكاتەوە.
چەمكەكانی وەك :هەڵچوون و سەربەستی نوێگەری بوونەتە
چەند ڕوانگەیەكی تیۆری باشالر پێكدەهێنن لە بەرجەستەكردنی وێنای
شیعریدا ،چونكە ئەو پرسیارەی دەربارەی ڕێبازی تیۆری بە شێوەیەكی
ڕێگەپێدراو وروژاندووە بۆ دەربڕینی تایبەتمەندێتی شیعری و خۆیی و
دەربڕینی هونەری ،باشالر بۆی دەركەوت كە دیاردەگەرایی فەلسەفی كە
ئەو هەموو توانایە دەبەخشێت ،چونكە زۆر بە سانایی گرەوی لەسەر
هۆشیاری و پێشبینیی خودگەرایی كردووە لە ڕوانگەی لێكنزیككردنی
شتەكانی جیهانەوە ،ئەوەش بابەتێكە كە باشالر هەوڵی بۆ دەدا ،چونكە
ئامرازێكی باشی بۆ بەردەستدەخات بۆ ئەفراندنی ڕایەڵەیەكی تیۆری بۆ
پڕۆژەكەی ،كە لە ڕێگەیەوە هەوڵیداوە بۆ دامەزراندنی كردارێكی شیعریی
هەنووكەیی ناوازە ،كە كار بۆ خۆ تایبەتكردنی ئاماژەی ئەنتۆلۆژی بێ
كۆتایی ئەو پەرچەكردارە و پارێزگاریكردن لە ڕەسەنایەتییەكەی ،بۆ
ئەوەی وێنە شیعرییەكە بە شێوەیەكی هەمیشەیی و بەردەوام بتوانێت
خۆی بەرهەمبهێنێت.
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ئەم وێنە شیعرییە كە دەگاتە دەست وەرگر پیرنابێت ،چونكە
هۆشیاریی تاكەكەسی و خۆیی ،هەمیشە دەتوانێت ڕێچكەی خۆی
بدۆزێتەوە بۆ نوێگەری و درێژەدان بە ژیان ،بۆیە پێویستیی دیاردەگەرایی
لەبەرامبەر وێنە شیعرییەكاندا لە سەرووی ئەمەوە شتێكی سانایە ،بەڵكو
دەگەڕێتەوە بۆ پێداگریكردن لەسەر چاكەكانی ڕەسەنایەتییەكەی و كردنە
بابەتی بوونەوەر لە ڕەسەنایەتیدا .بە بڕوای باشالر ،فینۆمینۆلۆژیا لە
دەروازەی وێنەكەدا دەوەستێت و دەست و پەنجەی لەگەڵ ناوەڕۆك و
مانا زۆرەكانیدا نەرمدەكات ،تا ئاستێك كە كەسێتیی خودی شاعیرەكە
هەڵدەگرێت ،واتە وێنەی شیعری ئەو وزە و توانایە بە خوێنەر دەدات،
كەلە ساتەوەختی دەربڕینی شیعرییەوە بڕوات بۆ قۆناغی هۆشیاریی
داهێنەرانە ،واتە گواستنەوە لە قۆناغی خودی نەرێنییەوە بەكارهاتووە بۆ
بەشدارییەكی تەواو لە پرۆسەی داهێناندا.
لەپێناو بەدەستهێنانی ئەو ش��ێ��وازەدا ،باشالر پەنا بۆ پێشبیتی
سەركەشانە دەبات وەكو ئامرازێك و كە پارێزگاری لە نوێگەری و
تازەیی وێنەكە دەكات ،بەاڵم لە چەمكی فیكری لێ تێگەیشتندا ناكرێت
لە جووڵەكانیدا باسی وێنەكە بكات ،هەروەها بە جۆرێكی وشك لێی
دەڕوانێت ،كە خەسڵەتی لەپێشینەیی و بەردەوامی لێ دادەماڵێت.
فینۆمینۆلۆژیا جەخت لەسەر بەشداریكردن لە پرۆسەی داهێناندا
دەكاتەوە ،ئەوەش لەپێناو چەسپاندنی ڕەسەنایەتی و لەپێشینەیی وێنەكە.
باشالر دەڵێت« :فینۆمینۆلۆژیای وێنە داوامان لێدەكات بەشداری لە
ئەندێشەی داهێنەرانەدا بكەین ،هەروەك باسكردنی وێنە لەڕووی چاكی
ڕەسەنایەتییەوە ئەوە دەسەپێنێ ،كە پێشبینی ڕۆڵەكەی بكەین بۆ ئەوەی
سەرلەنوێ قۆناغی داهێنان بژی ،واتە هەڵوێستەكردن لە ئاستی خودی
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وێنەكەدا و بۆ خودی وێنەكە ،ئەمەش مەسەلەیەكە فینۆمینۆلۆژیا و
شیكاری سایكۆلۆژی لەسەری ناكۆكن و بە هۆیەوە هەمیشە وێنە بۆ
ڕەهەندی دیكە هەنگاوی ناوە».
بەاڵم فینۆمینۆلۆژیا هەمیشە جەخت لەسەر بابەتی ئامادەگی هۆشیاری
دەكاتەوە ،كە بە شێوەیەكی بەردەوام و لە ڕێگەی خوێندنەوەی هەمیشەیی
شیعر و بەرهەمی شاعیرانەوە گەشە دەكات ،لەبەرئەوە و لەپێناو سوود
وەرگرتنی ڕەها لەم ئامادەگییە ،پێویستە خوێنەر سەرلەنوێ هەڵبكات
و لەگەڵ ڕووداوی داهێنەرانەدا بژی .چەمكی فینۆمینۆلۆژیا دەتوانێت
بەهۆی هەزاران لەو وێنانەوە ،كە لە كتێبەكاندا دادەنرێت ،هۆشیارییە
شیعرییەكەی بە زیندوویی بهێڵێتەوە ،هەروەها ئامانجی فینۆمینۆلۆژیا
بریتیە لە گۆڕینی پرۆسەی هۆشیاری بۆ ئامادەگییەكی بەردەوام ،بەاڵم لە
كاتی ئەوپەڕی نائارامی و شڵەژاندا ،چونكە لەپێناو وەرگرتن و باسكردنی
وێنەكەدا ،بەتەواوەتی بەبێ گەڕان بەدوای هۆكارەكانی بووندا ،پێویستە
گرنگی بە بوون و قەوارەی وێنەكە وەك خۆی بدرێت ،چونكە لەوانەیە
ئەوە ببێتە هۆی دەرخستنەوەمان لە راستی وێنەكە ،كە باشالر پێیوایە
ئەوە ڕێگەیەكی هەمیشەییە ،پێویستە لەپێناو بەزاندن و ئاشكراكردنی
نهێنی ئەندێشەدا بگیرێتەبەر ،چونكە لێرەدا ئامانجی خوازراو تێگەیشتن
نییە لە وێنەكە ،بەڵكو ئامانجی سەرەكی بریتییە لە سەرلەنوێ خۆگونجان
لەگەڵیدا و درككردنە بە خودی وێنەكە بەبێ گۆڕینی بۆ زمانێكی دیكە.
دیاردەگەرایی دامەزراوە لەسەر ئاماژەكردن بۆ ناوەڕۆكی تایبەتی وێنەی
شیعری لە ڕوانگەی دابڕانی لە ناوەڕۆكی پێشووی ،ئ��ەوەش وەكو
ڕەگەزێكی ئەرێنی بۆ قسەكردن ،چونكە ناچێتە ژێر باری چەمكی ئاسایی
سەردەمەوە و هیچ ڕابردوویەكی ئەنتۆلۆژی ،یاخود مەعریفی نییە،
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بەڵكو بەردەوام ئامادەكراوە بۆ دەرچوون لە دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی
تاكڕەهەندی ،لەبەرئەمە تاوەكو ستەم بەرامبەر بەم وێنەیە نەكرێت،
فینۆمینۆلۆژیا چڕدەبێتەوە لەسەر لەرینەوە و دەنگدانەوەی ئەو وێنەیە،
كە دووبارە خۆی دەگونجێنێ و ڕەتیدەكاتەوە كە تەنها یەك مانای پێ
ببەخشرێت ،جگە لەوەش ئەو وێنەیە قابیلی شێواندن نییە و یەكێكە
كارە پارێزراوە سەرەكییەكانی گاستۆن باشالری فەیلەسوف ،چونكە ئەو
وێنەیەی كە ئەو زۆر گرنگی پێداوە ئەوەیە كە دەبێت دەنگدانەوەی
گەورەتر بێت.

سەرچاوە:
ـ ناوەندی (ئیبن خەلدون) بۆ زانست و فەلسەفە و ئەدەب.
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باشالر ،فەیلەسوفی عەقڵ و
ئەندێشەی تایبەتمەندی
سەید حسێن ئەلسەدر
لە عەرەبییەوە :سابير عبدالله كريم
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گاستۆن لۆی باشالر لە 27ی حوزەیرانی ساڵی  1884لە شارۆچكەی
(بارسۆر ئۆپ)ی ناوچەی شامپانیای فەرەنسا لەدایك بووە .باشالر لە
قۆناغی منداڵی و الوێتیدا لەناو خێزانێكدا گەورە بووە كە پیشەی دروست
كردنی پێاڵو بووە ،جگەلەوەش ژینگەی گەشەكردنی پڕ بووە لە كێڵگە
و جۆگەی ئاو ،ئەوەش كاریگەریەكی زۆری هەبووە لەسەر ئاراستەكردنی
بیركردنەوەكانی بە شێوەیەكی گشتی .ئەو ناوەندە جەماوەریەی كە باشالر
تێیدا پەروەردە بووە ئەو هەستەی لەال درووستكرد كە مارسێل فوازان لە
توێژینەوەكەیدا لەسەر باشالر بە (دانایی میللی) ناوزەدی كردووە ،كە لەو
ڕێگەیەوە توانیویەتی پارێزگاری بكات لە بوونی پەیوەندی هاوسەنگ و
توندوتیژ لەگەڵ زەوی و سەرجەم شتەكاندا.
باشالر قۆناغی دواناوەندی لە شارۆچكەكەی خۆی خوێند و لە تەمەنی
 18ساڵیدا لە قوتابخانەی «سێزانێ» بوو بە وانەبێژ ،پاشان لە تەمەنی 20
ساڵیدا لە كەرتی پۆستە و تەلەگرافدا كاریكرد و لەپاڵ كارەكەیدا درێژەی
بە خوێندنەكەشی داوە .لە ساڵی 1912دا مۆڵەتی لە زانستی بیركاریدا
پێدرا و بە قسەی مارسێل فوازان لەوێوە سەركێشیە گەورەكانی دەستیان
پێكرد .لەدوای تەواوكردنی خزمەتی سەربازی وەكو سەربازێك لەسەر
ئامێری بروسكە لێدان ،گاستۆن باشالر لەنێوان سااڵنی  1907ـ 1913دا
خزمەتەكەی گواستەوە بۆ سەنتەری نوسینگەی وێستگەی خۆرهەاڵت لە
پاریس و لە ڕێگەی بەدەستهێنانی پشتگیرییەكی خوێندنەوە لەنێوان ساڵی
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 1913ـ 1914دا توانی درێژە بە خوێندنەكەی بدات لەبواری بیركاری تایبەتدا
لە دامەزراوەی (ساینت لویس) بە مەبەستی خۆ ئامادەكردن بۆ كۆرسێكی
ئەندازیاری لە بواری تەلەگرافدا.
شەڕو پەیوەندی كردنی بە یەكە جەنگاوەرەكانی سوپاوە ،وایكرد باشالر
بە درێژایی  38مانگی ڕەبەق لەناو ژینگەی مەترەلێز و سەنگەرەكانی شەڕدا
ژیان بباتە سەر ،بەو هۆیەشەوە مەدالیای (ئەستێرەی شەڕ)ى پێبەخشراوە.
مانگی ئاداری ساڵی  1919هاوسەرگیری كرد ،بەاڵم ئەو ئافرەتە گەنجەی
كە بووە هاوسەری ڕاستەوخۆ دوای ماوەیەك ئەم جیهانەی جێهێشت دوای
ئەوەی كە لە حوزەیرانی 1920دا سۆزانی تاقە كچی بۆ هێنایە دونیاوە.
دوای ئەوە باشالر فیزیا و كیمیای لە قوتابخانەی ( Barـ )Sur Aube
دا خوێند و تاكو ساڵی 1930ب��ەردەوام بوو ،كاتێك لە تەمەنی  40ساڵی
نزیك بۆوە بە سەركەوتوویی ،بڕوانامەی لەبواری فەلسەفە و مۆڵەتپێدانی
بەدەستهێنا.
لە ساڵی 1927دا باشالر بەرگری لە تێزەكەی كرد بۆ بەدەستهێنانی
دكتۆراكەی لەژێر ناونیشانی (توێژینەوەكانی پەرەپێدانی بابەتێكی فیزیایی
بەناوی باڵوبوونەوەی گەرمی تەنە ڕەق��ەك��ان) .باشالر لە ڕێگەی ئەو
توێژینەوەیەوە پایەكانی سروشتی فیكر و پێگەكەی لەسەر ئاستی گەشەكردنی
فەلسەفەی هاوچەرخ داڕشت و دوای ئەوەش بووە مامۆستای فەلسەفە لە
زانكۆی «سۆربۆن»ی فەڕەنسا ،بەاڵم ساڵی  1954كاتێك گەیشتە تەمەنی
خانەنشینی زانكۆكەی جێهێشت ،پاش ئەوەی لە ڕێگەی توێژینەوەكانیەوە
ستایش كراو ڕێزی لێنرا.
دیاریترینی ئەو پلەو پایانەی كەلە ماوەی تەمەنیدا پێیدراوە:
ـ ساڵی  1955بووە بەڕێوەبەری پەیمانگای مێژووی زانست و تەكنۆلۆژیا.
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ـ ساڵی  1960مەدالیای شەرەفی بە پلەی سوارچاك بەدەستهێناوە.
ـ ساڵی  1961خەاڵتی گەورەی نیشتمانیی بۆ ئەدەب بەدەستهێناوە.
دواتر باشالر لە 16ی تشرینی یەكەمی ساڵی 1962دا لە پاریس كۆچی
دوایی كرد و لە  19هەمان مانگدا لە قوتابخانەی ( Barـ )Sur Aube
بەخاك سپێردرا.
باشالر تیۆرەكەی ناوناوە (عەقاڵنیەتی چەسپاندن) ،ئەم تیۆرە لەو
ڕوانگەیەوە دەستپێدەكات كە بابەتی زانستی ئامادە و پێدراو نییە ،بەڵكو
بونیات دەنرێت ،هەروەها مەعریفەی زانستی لە ڕوانگەی تیۆرییەوە
دەستپێدەكات ئینجا بەرەو جێبەجێ كردن و چەسپاندن هەنگاو دەنێت .بۆ
نموونە لە زانستی فیزیايی هاوچەرخدا دابڕان لە نێوان مەعریفەی گشتی و
خودی مەعریفەدا ڕوون و دیارە ،چونكە بابەتی مەعریفەی گشتی شتێكی
پێدراوە ،بەاڵم لە مەعریفەی زانستیدا زاناكە هەڵدەستێت بە بونیاتنانی
مەعریفە .كەواتە مەعریفەی گشتی ڕاستەوخۆ و یەكسەریە و مەودای
نێوان فیكرو واقیع كورت دەكاتەوە ،بەاڵم مەعریفەی زانستی كار بۆ
جیاكردنەوە و دابڕاندنیان دەكات ئەوەش لە ڕێگەی زیادكردنی خەسڵەتی
عەقاڵنی بۆ ئەزموونەكەی.
گاستۆن باشالر لەالی هەندێك ،یەكێكە لە گەورەترین و گرنگترین
فەیلەسوفە فەڕەنسییەكان ،بەاڵم لەالی هەندێكی دیكە لە كەسانی خاوەن
ئەزموون و تایبەتمەندێتی كار ئەو مەزنترین فەیلەسوفی دیارە ،بەڵكو
هاوچەرخترینیانە .باشالر بەشێكی گەورەی ژیان و كارەكەی بۆ فەلسەفەی
زانستەكان تەرخان كردووە و چەندین بیرۆكەی جیاواز و شایستەی لە
بواری ئەبستمۆلۆژیادا پێشكەشكردووە و چەمكەكانی فەلسەفەكەی لە
بواری كۆسپی مەعریفە و دابڕانی مەعریفى و دیالیكتی مەعریفە و مێژووی
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پاشەكشەگەرایی ،چەند كارێكن كە ناتوانرێت فەرامۆش بكرێن ،بەڵكو
كاریگەریی ڕوون و قووڵیان لەسەر كارە فەلسەفییەكانی هاوسەردەمەكانی
و ئەوانەی دوای خۆیشی جێهێشتووە.
كارە بواری فەلدیارەكانی باشالر لترینسەفەی زانستەكاندا
ئەمانەن:
 .1عەقڵی زانستيی نوێ ــ 1934
 .2پێكهێنانی عەقڵی زانستیانە ــ 1938
 .3عەقاڵنیەت و بواری چەسپاندن ــ 1948
 .4ماتریالیزمی عەقاڵنيی ــ 1953
بەشی زۆری ئەم بەرهەمانەی باشالر وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی
عەرەبی كە كۆی گشتیان ( )13كتێبە .باشالر وەكو یەكێك لە دیارترین
و بەناوبانگترین كەسە تایبەتمەندەكان لە بواری فەلسەفەی زانستەكاندا
دەركەوت ،چونكە بە قووڵی توێژینەوەی لەو ئامرازو ڕێگایانەدا كرد كە
مرۆڤ بە هۆیانەوە مەعریفەی زانستی بەدەست دەهێنێت ،لە ڕێگەی
بەكارهێنانی عەقڵەوە ،بەاڵم ئەو هەموانی تووشی سەرسوڕمان كرد كاتێك
كتێبێكی بە ناونیشانی (شیكردنەوەی سایكۆلۆژیای ئاگر) نووسی ،بەو
هۆیەشەوە بە تەواوەتی ڕێبازەكەی لە بواری فەلسەفەی زانستەكاندا گۆڕی
بۆ بابەتێكی تازە لە بواری شیكاریی سایكۆلۆژیدا لەسەر ئەو بنەمایەی
كە مرۆڤ ڕووبەرێكە بۆ شیكاریی سایكۆلۆژیانەی ماددە .پێدەچێت زۆر
بەسوود بێت شتێك دەربارەی چەمكی دیاردەگەرایی باشالر بزانین پێش
گەڕانەوەمان بۆ ئەم بابەتە.
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بیرۆكەی سەرەكیی چەمكی دیاردەگەرایی هەروەكو ئێدمۆند هۆسرڵ
لە هۆنراوەی هۆشیاریدا ئاماژەی بۆ كردووە ،ئەوەیە كە هۆشیاری هەمیشە
بەرەو بابەتێك هەنگاو دەنێت ،واتە پێداگری لەسەر ئەو وتەیە دەكاتەوە
كە دەڵێت« :بەبێ خود هیچ بابەتێك لەگۆڕێدا نیە» .هەروەها چەمكی
دیاردەگەرایی پێداگری دەكات لەسەر دووركەوتنەوە لە حوكمدان لەسەر
بابەتێك كە پەیوەندیی بە واقیعی بابەتیانەوە هەبێت لەگەڵ نەبەزاندنی
سنوری ئەزموونی تایبەتی بە خودگەرایی .ئەو بیرۆكەیە جەخت لەسەر
ئەوەش دەكات كە ناكرێت بابەتی مەعریفە بكرێتە بابەتێكی كۆمەاڵیەتیی
تاقی كراوەی ڕاست ،بەڵكو تەنها هۆشیاریەكی جیاكەرەوەی سەربەخۆیە
لە ئەزموون و مەعریفەی دیاریكراو (میتافیزیایی) .دیاردەگەرایی باشالر
بە تایبەتی توێژینەوەكانی لەسەر ئەندێشەی شیعر لە قۆناغی دووەمی
كاروانی ژیانیدا تا ئەو ئاستە توند نییە ،چونكە ئەو بە پێچەوانەی چەمكی
دیاردەگەرایی كالسیكی پێیوایە كە بارودۆخێكی بابەتیانە بوونی هەیە و
چەند مەرجێكی بابەتیشی داناوە كە یاساكانی زانست بۆ دیراسەكردنی
گونجاون.
لەوانەیە تایبەتمەندیی سەرەكی باشالر و فیكرە سەرنجڕاكێشەكەی
لەوەدا بەرجەستە ببێت كە خاوەنی هزرێكی ئازادە بووە و بە هیچكام
لەو تایبەتمەندییانە كۆت و بەند نەبووە لە هەڵبژاردن و دیاریكردنی
بابەتەكان و چارەسەركرنیاندا .بۆیە دوای ئەوەی لە قۆناغی یەكەمی
ژیانیدا گرنگی بە فەلسەفەی زانستەكان داوە ،دەبینین پاشان دەیگۆڕێتە
سەر توێژینەوە لەسەر ئەندێشەی شیعر و فەلسەفەی جوانی و هونەر.
سەرەتا لە شیكردنەوەی سایكۆلۆژیای ئاگرەوە لە ساڵی 1937دا دەستی
پێكرد ،دوایی لە ساڵی 1941دا كاری لەسەر توێژینەوەی ئاوو خەونەكان
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كرد ،دواتریش لە سااڵنی  1948و 1957دا كاری لەسەر توێژینەوەی هەوا
و تێڕوانین و خۆڵ و خەونەكانی ویست و ئاسوودەیی و جوانییەكانی
شوێن كرد ،ئینجا لە دوایین كتێبی لە ساڵی 1960دا دەستی بۆ چەمكی
شاعیریەتیی خەونەكانی ڕابوون بردووە و كاری لەسەر كردووە.
لە قۆناغی دووەمی ژیانیدا بابەتی سەرەكی لەالی باشالر بریتی
بووە لە ئەندێشەگەرایی یاخود كاركردن لەسەر ئەندێشە دوای ئەوەی
ئەندێشە بۆ خۆی عەقڵ بووە .باشالر هەوڵی دەدا بۆ لێكۆڵینەوە لەسەر
فەلسەفەیەكی گشتگیر لەسەر داهێنانی شیعری ،بەاڵم خۆی ڕادەستی
پاڵنەرێك كرد كە بەرەنگاری لەگەڵ نەدەكرا سەبارەت بە بەردەوامبوون
لەگەڵ ئەو هێزانەدا كە مەعریفە درووست دەكەن ،تاكە بواریش كە هیوای
پێ هەبوو ئەو هێزانەی تێدا ببینێت بریتی بوو لە شیعر ،لەبەر ئەوە لە
قۆناغی دووەمی ژیانیدا كۆمەڵێك كتێبی نووسی و تێیاندا ئەم پەیڕەوەی
جێبەجێ كردووە.
یەكێك لە گرنگترین ئەو هۆكارانەی هانمان دەدەن گرنگی بە باشالر
بدەین ،گرنگیدانی بووە بە داهێنانی شیعر و جوانی بە شێوەیەكی گشتی،
بەڵكو لەبەر ئەوە بووە كە لەڕووی فەلسەفیەوە گرنگیەكی گەورەی بە
داهێنانی شیعر داوە .بە تایبەتی لە دوایین كتێبیدا بە ناونیشانی (شاعیریەتی
خەونەكانی ڕابوون) بە زەقی بانگەشەی كردووە بۆ دەربازبوون لە سەرجەم
ئەو كۆت و بەندانەی كە سنور دادەنێن بۆ چێژ وەرگرتنمان لە داهێنان
بە شێوەیەكی گشتی و چێژوەرگرتن لە شیعر بە تایبەتی ،لە كاتێكدا ئێمە
زۆرمان پێویستی پێیەتی.
لێرەدا باشالر هەموو تیۆرەكانی شیكاریی سایكۆلۆژی دەربارەی
ئەدەب و تیۆرەكانی بونیاتگەرایی و دوای ئەویش تێدەپەڕێنێ ،لە كاتێكدا
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پێگەیەكی گەورەی لە خوێندنەوەكانماندا داگیر كردووە ،هەروەها باشالر
لە خراپییەكانی خوێندنەوەی كالسیكی ڕزگارمان دەكات .خاڵی گرنگ لە
فەلسەفەی باشالردا ئەوەیە كە وەكو كەسایەتییەكی كراوە لەبەردەم جیهان
و خوێندنەوەدا بمێنێتەوە.
لە كتێبی (شاعیریەتی خەونەكانی ڕابوون)دا مرۆڤ وەكوو داهێنەر و
ئەفرێنەر دەردەكەوێت ،بەو پێیەی كە وەك كانگا و سەرچاوە و ڕابوونەری
جیهانەكان خۆی بەرجەستە دەكات ،ئیتر ئایا جیهانی زانستەكان بێت یاخود
جیهانی هونەرەكان ،بەڵكو مرۆڤ ئەو بونەوەرەیە كە بەرەنگاری هەموو
كۆسپ و ئاستەنگەكان دەبێتەوە ،بە تایبەتی بەرەنگاربوونەوەی ئەو ساتەی
تیایدا دەژی ئەویش لە ڕێگەی داهێنانەوە ،مرۆڤ ئەو بونەوەرەیە كە لە
دژی خەوتن و غافڵبوونی جیهان خەبات دەكات .گاستۆن باشالر دەڵێت:
«ئێمە لەناو جیهانێكی خەوتوودا ژیان دەگوزەرێنین ،بۆیە لەسەرمان
پێویستە لە ڕێگەی دیالۆگ كردن لەگەڵ خەڵكانی دەوروبەرماندا خەبەری
بكەینەوە ،چونكە بەخەبەر هێنانەوەی جیهانێكی نوستوو ئازایەتی بوونمان
دەردەخات ،واتە دەبێت هەبین و كار بكەین و بگەڕێین و داهێنان و
ئەفراندن بكەین».

سەرچاوە:
ماڵپەڕی تایبەتی (سەید حسێن ئەلسەدر)
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نوسین لەنێوان
باشالرو هێرمان هیسەدا
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نازانم چی واملێدەكات هەمیشە تێكەاڵوییەك بكەم لەنێوان هیرمان
هیسەی رۆماننوسی ئەڵمانی و بیرمەندی فەرەنسی گاستۆن باشالردا،
هەرچەندە من بۆ خۆم زۆربەی بەرهەمە وەرگێڕدراوەكانی هەردووكیانم
بۆ سەر زمانی عەرەبی خوێندوەتەوە.
رەنگە كامەرانی ژیان بێت ،كە بە نوسینەكانیانەوە دیارە و لەوانەشە
ئەو كەشە مندااڵنەیە بێت ،كە بۆ كاتی باسكردنی بارودۆخی پیرێتی
دەیهێننە ئاراوە ،یاخود بابەتی شیعرگەرایی شتەكانیان بێت ،كە بابەتێكی
ورووژێنەرە .ئەوەش واملێدەكات بێ ئاگایانە لەو تێكئاڵۆزكاوییە نهێنییە
بڕوانم ،كە دیدی هەردووكیانی پێكەوە گرێداوە.
نووسەر هەیە پێت دەڵێت نوسین مومارەسەیەكی بە ئ��ازارە و
هەندێكیشیان دەڵێن نوسین چێژ وەرگرتنێكی بااڵیە و ئەوانیتریش لەو
بڕوایەدان ئەزموونێكی بوونگەرایی قووڵەوە ،كە چێژ و ئازاری لە یەككاتدا
لەخۆگرتووە .كاتێكش لە جێگەی خوێنەرو وەرگر دەبیت ،ئەوا دەتوانیت
مەزەندەی ئەو كاتە بكەیت ،كە نوسەر نوسینەكەی دەنوسێت ،كە ئاخۆ
لە ساتەوەختی نوسینیدا ئازاری چێشتووە ،یان خۆشیی وەرگرتووە ،یاخود
لە ئەزموونێكی وجوودی هەستیاردا بووە.
نوسەرێكی وەك هێرمان هیسە ( 1877ـ  )1962دەكرێت وای
دابنێیت ئەو تەنیا لەو كاتانەدا نوسیویەتی ،كە ئاسوودە بووە ،تەنانەت
دەمێكیش كە باس لە بابەتەكانی وەك (ت��ووڕە بوون و خەمباری و
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خیانەت و مەرگ) دەكات بە خۆشەویستی دەنوسێت هەروەك ئەوەی
الی باشالر هەیە و هەردووكیشیان پێكەوە الیەنگریی ژیان دەكەن.
هەردووكیان بە بەردەوامی تروسكایی و روناكی دەبەخشنە خوێنەرانیان
و لەبارێكی سەرمەستانەی پەنهان و بێگەرد و قووڵدا بەجێیان دەهێڵن و
هەردووكیشیان پێیانوایە كە ستاتیكا راستییە و باوەڕیشیان بە هێزی مرۆڤ
و توانای هەیە بەرەو سەركەوتن ،ئەگەرچی بە شێوەیەكی كاتیش بێت.
كارەكتەری رۆمانەكانی هیرمان هیسە خەونی گەورە و ئەفرێنەرن
خەمی ئەوان گەڕانە بەدوای راستی و خوڵقاندندا .ئەوان لە جێگەی
خۆیان سڕ نابن و نامێننەوە ،بەڵكو بەرەو ئاراستەكان دەچن بۆئەوەی
لە كۆتاییدا خودی خۆیان ئاشكرا بكەن .جۆرێك لە سۆفیگەرایی بەدوای
جموجۆڵیانەوەیە ،بە گەورە بوونیشیان لە ناخیاندا پارێزگاری لە منداڵێتیی
خۆیان دەكەن ،تەنانەت ئەوكاتانەش كە بەرەو پیربوون دەچن.
منداڵێتی لە دیدی باشالرەوە بریتییە لە(كانیاوی چییەتی ،كاتێكیش
دەچینە تەمەنەوە ،یادەوەریی منداڵی بەرەو سۆزێكی ناسك .بەرەو
پەشیمانییەكی بە خەندە دەمانگەڕێنێتەوە) ،ئەوەی باشالر لە ئێمەی
دەخوازێت ،گەڕانەوەی چیەتیە نادیارەكەمانە ،ئەو شتەی كە ناكرێت
بیزانین ،مەبەست لە رۆحی منداڵە .كەوابوو دەتوانین بڵێین هیرمان هیسە
لە هەموو ئەوەی نووسیویە هەوڵیداوە رۆحی ئەو منداڵە بگەڕێنێتەوە.
پاڵەوانەكانی هیسە یەكگرتوون ،بەاڵم لە تەنیاییدا تەنیا نین .ئەو
دەزانێت چۆن سیمای پاڵەوانەكانی لە بەرامبەر شەوەزەنگی جیهاندا
درووستدەكات ،ئائەوە (كۆن) پاڵەوانی رۆمانی (گیرترود)ە كە لە قۆناغی
هەرزەییدا تووشی كەمئەندامێتی دەبێت ،پاشان بۆ حەزی كچێكی جوان
هەوڵدەدات كە پێیوایە خۆشی دەوێت .ئەو كەموكورتییە لە جەستەیدا
62

ئاشنابوون بە باشالر

هانی دەدات جوانی دابهێنێت و نەمری بۆ درووستبكات ،ئەو هەر لە
سەرەتاوە عاشقی موزیك دەبێت و باوەڕی بەوە هەیە ،كە لە توانایدا هەیە
موزیكێكی تایبەت دابهێنێت لەگەڵ ئەوەی دایك و باوكی باوەڕی پێناكەن.
لە تەمەنی 6ـ 7ساڵیدا دەركم بەوە كرد ،كە موزیك تەنیا هێزە لەنێو
سەرجەم هێزە شاراوەكانی تردا ،كە رەنگە كاریگەریی لەسەرم هەبێت و
كۆنتڕۆڵی هەست و سۆزم بكات .لەو دەمەشەوە موزیك بووەتە جیهان و
پەناگە و ئاسمانم كە كەس ناتوانێت لێم زەوت بكات و كەمی بكاتەوە و
ناشمەوێت كەس لەگەڵمدا بەشدار بێت.
سەرمەستیی هیسە بۆ خوێنەریشی دەگوازرێتەوە ،لەبەرئەوە رێكەوت
نییە كە موزیك لە ناواخنی رۆمانەكانیدایە.
ئایا كۆن لە خۆشەویستیدا شكستی هێنا؟ بە بڕوای من نەخێر ،گیرترود
نەرێنی بووە لە بەرامبەر داواكارییە سۆزداریەكەیدا و بەباشتری زانی زەواج
لەگەڵ (ماوس)ی هاوڕێ سترانبێژەكەی بكات ،لە كاتێكدا نەیتوانی لەڕووی
رۆحییەوە گیرترۆد بۆ الی خۆی رابكێشێت ،بۆیە بەباشی زانی لێی دوور
بكەوێتەوە و خۆی بە شەراب سەرمەست بكات و خودی خۆی تێك
بشكێنێت و پاشانیش خۆی بكوژێت ،بەاڵم كۆن (توانی بەسەریدا زاڵبێت،
هەرچەندە لە ڕووی جەستەییەوە بەدەستی نەهێنا ،دواجاریش لە كایەیەكی
تردا كە لە پشت رۆح و جەستەوە بوو تەحەدای كرد.
وەك باشالریش دەڵێت خۆشەویستی بریتیە لە بە یەكگەیشتنی نێوان
دوو شیعر ،توانەوەی دوو تێڕامانی قووڵ .لێرەوە كۆن بە موزیكەكەی
و گیرترۆدیش بە دەنگە بە سۆزو بە جۆشەكەی ،كە رەنگە ئەو بە
یەكگەیشتنەیان ئەنجامدابێت (بە یەكگەیشتنی دوو شیعرى كۆن گیڕەرەوە
لەدوا الپەڕەی رۆمانەكەدا).
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رۆمانەكانی هیسە هەر دەڵێی سەربوردەیە و نووسراونەتەوە یان
فرەییە لە سەربوردەیدا .سەربوردرەی ئەفرێنەرێك كە سەر لەنوێ
جیهان بە ئەفراندن دادەڕێژێتەوە ،بەاڵم ئاخۆ ئەم وتەیە بەسەر گشت
رۆماننووسەكاندا پراكتیزە دەبێت؟ ،واتا هەر رۆماننوسێك ئەوەی كە
دەینوسێت ،تیایدا خۆی پێشكەش دەكات ،یان بە فۆرم و وێنەی جیاجیا
ئاشكرای دەكات؟

سەرچاوە:
 -رۆژنامەی (المدی)
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خوێندنەوەیەك بۆ
«شاعیرییەتی شوێن» ی باشالر
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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كورتە و شرۆڤە
كتێبی «شاعیرییەتی شوێن» ی گاستۆن باشالر ،كە ساڵی  1958بە زمانی
فەڕەنسی بە ناونیشانی ((  La Poétique de l›Espaceباڵوكراوەتەوە،
بریتیە لە لێكۆڵینەوەیەكی دیاردەگەرا بۆ ماناكانی شوێنەكان كە پانتایی
شیعر داگیردەكات ،چەند شوێنێكی تایبەت وەكو ماڵێك ،چەكمەجەیەك،
دۆاڵبێكی جلوبەرگی شەو ،و شوێنە فراوانەكانی وەكو دیمەنە سروشتیەكان
و دارستانەكان .لە چاپتەری دەسپێكی ئەم كتێبەدا باشالر گرنگی تایبەت
دەدات بە شوێنەكانی ناوماڵ و تەواوكارەكانی :ژوورە جۆراوجۆرەكان و جۆرە
جیاوازەكانی كەلوپەلی ناوماڵ .باشالر هەوڵدەدات وەرگرتنی وێنای شیعری
لە هەستی ئاگاییدا ،وەرگرتن و پێشوازییەك كە وادەخوازێت ،بۆیە باشالر
كراوەییەكی مەزن و سەرنج لەسەر ئەزموونی ئێستا هاوكات خۆڕزگاركردن
لە كات .بەالی باشالرەوە ماڵ گرنگترین بابەتی دیاردەگەرایە ،بەو واتایەی
ماڵ ئەو شوێنەیە كە تیایدا ئەزموونی تاكە كەسی بەرجەستە دەبێت .باشالر
ماڵ وەكو گەردوونی سەرەتایی دەبینێت ،و جەختدەكاتەوە كە «هەموو
شوێنێكی نیشەجێبوونی ڕاستەقینە دەبێتە هۆی لە دایكبوونی ڕۆح و
گەوهەری ماڵ» ( شاعیرییەتی شوێن ،الپەڕە  . )5باشالر بەردەوامدەبێت لە
وێناكردنی ماڵ وەكو دەرخەری ڕۆح لە ڕێگای وێنەی شیعریی و ئەدەبیەوە
كە لە شیعردا هەن .ئەو لێكۆڵینەوەدەكات لە چەند شوێنێكی ماڵ وەكو
شوێنی خۆشەویستی و یادەوەریی كە ئەمانەش لە شیعردا ڕەنگدەدەنەوە.
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باشالر سەرنجی خۆی سەبارەت بە وێنای شیعری ڕوندەكاتەوە چونكە
وێنای شیعریی سەرمایەی هەستكردنی پاكە ،شتێك كە پێش هەستی
بیركردنەوە دەكەوێت ،پێویستی بە زانیاری نیە و بریتیە لە بەرهەمی
ڕاستەوخۆی دڵ و ڕۆح .باشالر پێی وایە ئەم پەیوەندییە ڕاستەوخۆیەی
شیعر بە واقعەوە ،واقعییەتی شتە هەستپێكراوەكان چڕتردەكاتەوە («خەیاڵ
نرخەكانی واقیع زیاتر دەكات» ،شاعیرییەتی شوێن ،الپەڕە  .)3باشالر پێی
وایە ،شیعر ئاراستەی كەسێك دەكرێت و لە هەمانكاتدا هەردوو ناوەكی
و دەرەكیە ،بەمشێوەیەش بناغەی گفتوگۆی داهاتووی ناوەكی و دەرەكی
دادەمەزرێنێت و كە هەر كەسێك بایەخ دەدات بە تیۆری شوێن پێیان
ئاشنایە.
باشالر بڕیاردەدات كە ماڵ یەكێتی و ئاڵۆزی لەخۆدەگرێت ،و ئەوەش
بە ئەزموون و یادەوەرییەكان دروستدەكرێت ،بەشە جیاوازیەكانی ماڵ
هەستی جیاوا دەوروژێنێت ب��ەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ماڵ ئەزموونێكی
یەكگرتووی نزیك و گەرم و گوڕ دەهێنێتەئاراوە .كەلوپەلەكانی ناوماڵ
بەالی باشالرەوە پڕن لە ئەزموونی عەقڵی .كاتێك ژوورێكی بچووك كرایەوە
جیهانێك ئاشكرادەبێت ،چەكمەجەكان بریتین لە شوێنێكی نهێنییەكان ،و
لەگەڵ هەر كردارێكدا كە خوومان پێوە گرتووە ئێمە چەندین ڕەهەندی بێ
كۆتای بوونی خۆمان دەكەینەوە .لە ( شاعیرییەتی شوێن) دا باشالر پرنسیپی
خۆی لەبارەی ( )topoanlysisەوە دەخاتەڕوو كە ئەو بە (لێكۆڵینەوەی
سیستماتیكی شوێنەكانی ژیانی تایبەتی پێناسەی دەكات  .بەالی باشالرەوە
ماڵ ،تایبەتترین شوێن لەناو شوێنەكاندا « ،ئەو كەسەی زیندەخەون دەبینێت
دەپارێزێت» و لەبەرئەوەش تێگەیشتن لە ماڵ رێگایەكە بۆ تێگەیشتن لە
ڕۆح.
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شاعیرییەتی شوێن  :ماڵ ،وێنای ماڵ و شوێنی عەقڵی (پوختە)
گاستۆن باشالر لە كتێبی ( شاعیرییەتی شوێن) دا مشتومڕی ئەوە
دەكات كە ڕۆحەكانمان لە « شوێنی ژیان و نیشتەجێ بووندایە» بۆیە ماڵ
شوێنێكی گونجاوە بۆ لێكۆڵینەوەی دیاردەگەرایی لەبارەی تێگەیشتن لەو
شوێنەی ناو عەقڵ كە بەرپرسە لە هەستەكانی مرۆڤ .بۆ ئەم مەبەستە،
كە باشالر بە زاراوەی (( )topoanlysisناوی دەبات،ئێمە پێویستە بە هەردوو
مانا جیاواز و كۆكراوەكەی لێی تێ بگەین لە هەموو ڕووەكانیەوە هەروەها
لە كۆی جەوهەری بابەتە تێ بگەین .بەڕای باشالر ماڵ سەرچاوەی وێنای
شیعرییە  ،كە هەردوو ئاڵۆزی و مانا كۆكراوەكانی دەوروژێنێت .ئەمەش
لەبەرئەوەی ماڵ وامان لێدەكات ماڵ ئەزموون بكەین لەجیاتی ئەوەی تەنها
بە وشە باسی بكەین.
بۆ باشالر ماڵ بابەتێك نیە بۆ لێكۆڵینەوە و وەسفكردن .بەپێچەوانەوە
یەكێك لە بیرۆكە سەرەكیەكانی باشالر لە كتێبی ( شاعیرییەتی شوێن)
دا بریتیە لەوەی مرۆڤ وەسفكردنی ڕووت تێپەڕێنێت بۆئەوەی كوالێتیە
سەرەكیەكانی شوێن تێبگات ،خۆشەویستی بۆ ماڵ و ئەو پاراستن و خۆشیەی
ماڵ پێمان دەبەخشێت.
بە ڕای باشالر لێكۆڵینەوەیەكی دیاردەگەرایی بۆ دەربڕینی شاعیرانەی
ماڵ ،وامان لێدەكات مانای شوێنی ماڵ ئەزموون بكەین .لە پێشەكی (
شاعیرییەتی شوێن) دا باشالر ئاماژەدەكات بەوەی دیاردەگەرای دەربڕینی
شاعیرانە بریتیە لە فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح نەك مێشك ،و لە جەوهەریشدا
ئامانجەكە ڕۆحە بریتیە لە چینێكی سەرەتایی و گرنگی بوونمان .بە
دروستكردنی هەستێكی تایبەتی كە بۆتە هۆی لەدایك بوونی وێنایەكی
شیعریی ئەوەی ئێمە چۆن تاكگەراییەك ئاشكرادەكەین ،ئێمە دەتوانین
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بەشیكاری خۆمان لەگەڵیدت پەیوەندی ببەستین و باشالر ئەمە بە زاراوەی
«  »inter-subjectivityناودەبات .باشالر لەبارەی بیر ،زیندەخەو ،خەوی
ئیلهام وەرگر لە جوگرافیای ماڵ ،ئەو كردارانەی ڕابردوو زیندوودەكەنەوە
و پردی پەیوەندی لەگەڵ ئێستادا دروست دەكەن .كاتێ ئێمە دەچینە
ناو خانوویەكی تازەوە ئێمە پڕدەبین لە چەندین ئەزموونی ڕابردووی
خانووەكانی پێشووتر ،كە ئەوانە یادگاری نین بەڵكو شتێكی تۆزێ جیاوازن.
لەم حاڵەتەدا هەموو ئەو خانووانەی ژیانمان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو خانووەی
منداڵیمان تێدا بەسەر بردووە .باشالر بەم شێوەیە باسی دەكات «ئێمە
هەرگیز مێژوو نووسی ڕاستەقینە نین ،بەاڵم هەمیشە نزیكین لە شاعیرەكان،
و ڕەنگە سۆزەكانمان هیچی دیكە نەبێت بێجگە لە دەربڕینێكی شیعرێك كە
وون بووە ( شاعیرییەتی شوێن ،الپەڕە .)6

سەرچاوە:
http://culturalstudiesnow.blogspot.com/201106//gastonbachelard-poetics-of-space.html
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ئەپستمۆلۆژیای باشالر
لە بەرامبەر فەلسەفەدا
نوسینی :مزاوی محەمەد
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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«فەیلەسوف بە سادەیی داوا لە زانست دەكات چەند نموونەیەكی پێ
ببەخشێت بۆ سەلماندنی چاالكیە هارمۆنییەكانی ئەركە هزرییەكان ،بەاڵم
باوەڕی وایە كە دەتوانێت بەبێ گەڕانەوە بۆ زانست و پێش زانست ،ئەم
چاالكیە هارمۆنیە شیبكاتەوە».
گاستۆن باشالر «  »La philosophie du nonپاریس  1981-الپەڕە .3
ئەو كەسەی لەم وتەیە وورد دەبێتەوە ناتوانێت ئەو سروشتە ڕەخنە
ئامێزە كە بەسەر بیركردنەوەی باشالردا دیارە و ئەوەشی شێوازی نوسین و
بیركردنەوەی ئەو جیا دەكاتەوە تێبینی نەكات ،واقیعەكەش ئەوەیە خوێنەری
كتێبەكانی باشالر لە كەسانی دیكە زیاتر ئاگادارترە كە باشالر لەو كاتەی
پۆستی مێژوو و فەلسەفەی ئەپستمۆلۆژیا (فەلسەفەی زانستەكان)ی لە
زانكۆی سۆربۆن وەرگرت ،بە درێژایی چەند دەیەیەك ڕۆژێك نەوەستاوە
لە هێرشكردنە سەر فەیلەسوفەكان و مشتومڕكردنی مەزهەبە فەلسەفیە
جیاوازەكان و سەرنجی خۆی لەسەر دامەزراندنی ئەپستمۆلۆژیای زانستە
هاوچەرخەكان نیشانداوە.
باشالر لە كاتێكی زووی ژیانی خۆیدا ،گرنگیدا بە دامەزراندنی
ئەپستمۆلۆژیایەكی نوێ و جیاواز لەو ئەپستمۆلۆژیایانەی كە فەیلەسوفی
ئۆسكۆتلەندی جەیمس فردریك فیریە ( )1908-1864داینا و ئەمەی دوایی
فەلسەفەی كرد بە دوو بەشی ئۆنتۆلۆژی (تایبەت بە زانستی بوون) و
ئەپستمۆلۆژیا.
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هەر لە دیكارت و سارتەرەوە هەتا كانت و هیگڵ و هیوم و برگستون
و ولیام جەیمس و ماك و بوانكارییە و كەسانی تر لە كۆڵەكەكانی هزری
فەلسەفی نوێ  ،هیچ كەسێك لەم كەسایەتیە دیارانەی مێژووی هزری
نوێ و بە تایبەتی فیكری فەلسەفی ،لەم ڕەخنە و لەم مشتومڕە لە دژی
«زانستی» فەیلەسوف هەاڵتوون ،چونكە ئەمەی دوایی بەردەوام پابەندە بە
چارەسەرە كۆنەكانی كێشە زانستیە نوێیەكان ،بە جۆرێك خۆی دەبەستێتەوە
بە ئایدیاكانی مەزهەبێكی دیاریكراوەوە .بەڵكو ئەو داوای گۆڕانكاری
و نوێبوونەوە ناكات بە هێندەی ئەوەی بە دوبارەكردنەوەی كێشەكانی
ڕابوردوو لێكۆڵینەوە جێگیرەكان كە ئەم شۆڕشە زانستیە هاوچەرخانە تێیان
پەڕاندووە.
دابڕان وەكو چەمكێكی سەرەكی لە ڕەخنەگرتنی باشالر بۆ فەیلەسوفەكان
كەواتە لەم سەرەتایەوە دەتوانرێت چەمكێكی نوێ لەگەڵ مومارەسەی
باشالریی بۆ ئەپستمۆلۆژیا فەراهەم بكرێت و لێرەدا قسە لەسەر چەمكی
دابڕانی ئەپستمۆلۆژی دەكەین .ئایا لەم چەمكەوە چی تێدەگەین؟
بەاڵم پێش دەستكردن بە قسەكردن لەسەر دابڕان لە دیدی باشالرەوە،
پێویستە وەك��و قۆناغی یەكەم بكرێت لەنێوان بیردۆزی مەعریفە و
ئەپستمۆلۆژیا ،بە جۆرێك یەكەم ( )la théorie de la connaissanceبریتیە
لە پرۆسەیەكی پێكهێنانی مەعریفەی مرۆیی لەڕووی سروشت و بەهاو
سنور و پەیوەندی لەگەڵ واقیعدا ،بەوەش ئەو چەند ئاراستەیەكی عەقاڵنی
و ماددی و نمونەیی دەردەخات و لە بەرامبەریشدا دەبینین دووەمیان
( )Lépistémologieبریتیە ل��ەوەی بابەتەكەی تەنها لە لێكۆڵینەوەی
مەعریفەی زانستیدا قەتیس دەمێنێتەوە.
لە كاتێكدا ئەگەر ئەو وەاڵمانەی چەمكی مەعریفە پێشكەشی دەكەن،
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وەاڵمگەلێكن بە ڕەهایی و سەراپاگیری گشتگیر دەناسرێنەوە .ئەپستمۆلۆژیا
لێكۆڵینەوە دەكات لە مەعریفەی زانستی لە ڕەوشێكی مێژووی تایبەتدا
بێئەوەی بەرەو کۆمەڵێک وەاڵمی ڕەها بڕوات ،بەڵكو دەبینرێت ئەپستمۆلۆژیا
لە قووڵبوونەوە فەلسەفییەكاندا سەبارەت بە تیۆری مەعریفە ،كۆسپێكە
لەبەردەم پێشكەوتنی مەعریفەی زانستی ،چونكە ئەو تێڕوانینە هەاڵنەی لە
بارەی مەعریفەوە هەن بە شێوەیەكی نێگەتیڤ كاریگەریی دەخاتە سەر
بواری مەعریفەی زانستی ،بە تایبەتی كاتێك سنوور بۆ زانست دادەنێت.
ئەپستمۆلۆژیا بەردەوامیدان نییە بە مەعریفەی زانستی لە فەلسەفەدا،
بەڵكو گۆڕانكارییەكی چۆنایەتیە لە تێڕوانین لە پەیوەندی فەلسەفە بە
زانست و تێپەڕاندنی دژیەكی نێوان تیۆری مەعریفە و زانست ،نەك تەنها
ئەمە ،بەڵكو ئەپستمۆلۆژیا هاتەكایەوە لەسەر داروپ��ەردووی ئەوەی بە
فەلسەفەی زانست دەناسرا ،كە لە پەیوەندی نێوان فەلسەفە و زانستەوە
لەدایك بوو ،باسی چەندان بابەتی كردووە لە گرنگترینیشیان پەیوەندی
زانست بە كۆمەڵگە و كاریگەریی لە درووستبوونی تێڕوانینی فەلسەفی بۆ
سروشت و گەردوون.
دوای ئەم كورتە باسە لە نێوان تیۆری مەعریفە و ئەپستمۆلۆژیادا،
ئێستا باسی چۆنێتی چارەسەركردنی ئەو كێشانەی سەرەوە دەكەین و
ئەوەش بریتیە لە ڕاستی دابڕانی ئەپستمۆلۆژیا بەو پێیەی بریتیە لە چەمكی
بنەڕەتی و تایبەتی هزری باشالریی بەدەر لەوانەی دیكە كە سەرقاڵبوون بە
تیۆری مەعریفەوە.
ڕەنگە ئەو كەسەی بەدواداچوون دەكات بۆ هزری باشالر لە كەسانی
دیكە باشتر تێدەگات كە كێشەی ئەو ئاراستەیەی مەعریفەی زانستی
دەیگرێتەبەر بە یەكێك لە گرنگترین ئەو كێشانە دادەنرێت كە بۆتە سۆنگەی
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جیاوازی ئەپستمۆلۆژیستەكان و فەیلەسوفەكان :بە جۆرێك دەبینین تیمێك
بە شێوەیەك لە ڕێگای زانستی ڕوانیوە بەوەی كە بریتیە لە بەردەوامیەكی
پەیوەندیدار و بەردەوام و هیچ پچڕان و جیابوونەوەیەكی تێدا نیە.
ئیمیل میرسۆن لەگەڵ لیۆن برنشڤیك بە یەكێك لە بانگخوازانی ئەم
ئاراستەیە دادەنرێن و ئەم ئاراستەیە پێی وایە كە هەموو مەعریفە زانستییەكان
لە بەردەوامی و پێشكەوتن و پەیوەندیدان ،بەجۆرێك هەموو مەعریفەیەكی
نوێ بریتیە لە بەردەوامیدان بە مەعریفە زانستیە كۆنەكە و لەبەر ئەوە
مێژووی بریتیە لە زنجیرەیەكی پێكەوە گرێدراو .ئەو گۆڕانكارییەی لە
زانستیشدا ڕوودەدات تەنها گۆڕانكارییەكی پلە بە پلەیە.
كەواتە ڕوونە ئەگەر ئەمە ڕاست بوایە ،مەعریفەی زانستی بەردەوامی
مەعریفەی پێشووتری خۆی بوایە ،ئەوا دەبوایە داهێنانی گڵۆپی كارەبایی
بەردەوامی چرای ئاسایی بوایە ،بەاڵم خۆی مەسەلەكە بەمشێوەیە نییە،
چونكە داهێنانی گڵۆپی كارەبایی بەرهەمی مەعریفەیەكی زانستیە و بە
چەند شێوازێكی بیركارییانە دەردەبڕدرێت.
ئەمە لە الیەكەوە ،لەالیەكی دیكەوە خودی مەنهەجی زانستی لەسەر
بەردەوامیدان و پەیوەندیدار لە پێشكەوتنی زانستیدا دانامەزرێت ،بە شێوەیەك
كتێبی «وتارێك لە پەیڕەو»ی دیكارت هیچ سوودێكی ئاماژەپێكراوی نییە لە
لێكۆڵینەوەی زانستی هاوچەرخدا ،ئەگەر ڕیسك بكەین و قووڵ ببینەوە،
هەر بە هەمان شێوەش پرۆگرامی لە بەشەكانەوە بۆ هەموو (ئیستیقرائی)
كە جۆرێكە لە شێوازەكانی ئەنجامگیریی لە خوارەوە بۆ سەرەوە لە زانستی
ژیربێژیدا) ،فرانسیس بیكۆن چیدی باش نییە لە دەستكەوتنی مەعریفەی
زانستی بەو شێوەیەی پێشتر هەبووە.
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تیمێكی دیكە هەیە كە پەسەندكراوتر و باڵوترن لە فەڕەنسا و ئەوروپا
و دەوڵەتانی دیكەی جیهان ،ئەویش بریتیە لەو تیمەی كە ئەو ڕێبازەی
گرتوویانە لەسەری بونیاتنراوە ،بە جۆرێك مێژووی زانست بریتیە لەنێوان
مەعریفە زانستیە باوەكان و مەعریفە نوێیەكان بەو واتایەی ئەمانە بریتین
لەو ئاراستەیەی ڕەتیدەكاتەوە كە مەعریفەی زانستی درێژكراوەی مەعریفەی
گشتی و باو بێت ،بەڵكو ئەم ئاراستەیە بریتیە لە گواستنەوە لە ئەزمونەوە
بەرەو بە عەقاڵنی بوون و لە تێبینی ناڕێكەوە بۆ مەعریفەی زانستی و ئەو
شتەی ئەم شێوازە لە مەعریفەی زانستی جیادەكاتەوە (مەعریفەی زانستی
كۆن و مەعریفەی زانستی هاوچەرخ) ،بریتیە لە ئەپستمۆلۆژیا .بۆیە زمانی
زانست ( زمانێكی نۆێبوەوەیە بەو پێیەی زانست داڕشتنێكی هەمیشەیی
چەمك و زاراوەكانە) و تیۆرییەكانی زانست ،دوو پێكهاتە و دوو پێوەری
سەرەكین لە هاندان بۆ ئەپستمۆلۆژیا .وا دیارە ئەوە نموونەیەكە ،لە
گواستنەوە لە پرۆگرامی ڕێژەییەوە (ئیستیقرائی) بۆ پرۆگرامی (ئیستینباتی-
جۆرێكە لە شێوازەكانی ئەنجامگیریی لە سەرەوە بۆ خوارەوە لە زانستی
ژیربێژیدا).
دوای ئەوەی یەكەمیان نەیتوانی ئەركەكەی خۆی بەجێ بهێنێت،
بەاڵم پێویستە بزانین كە و دابڕانی ئەپستمۆلۆژی هەمیشە هاوڕێیە لەگەڵ
دابڕان و جیاكارییەكی دەروونی یان هەست و سۆزێكی زۆر تونددا ،با
ئەوەی بەسەر گەالنی ئەوروپادا هات بە نموونە وەربگرین كاتێك ئەمەی
دوایی پێش ئەوەی قووڵبێتەوە لە خودی مۆدێرنە لە هیگڵدا ،كە هەموو
نەریتە وەستاوو بێ هەستەكانی سەدەی حەڤدەهەم بشكێنێت .بە جۆرێك
سەرەتای ئەم دابڕان و جیاكارییە هاوكات بوو لەگەڵ (دیكارت)دا و بە
شۆڕشی فەڕەنسی تاجی لەسەرنا .هەروەها دۆزینەوە جوگرافی و زانستی
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و مێژوییەكان ،ڕۆڵێكی سەرەكیان بینی لە نەهێشتنی چۆنێتی تێڕوانینی كۆن
لە جیهان و لەدایك بوونی جیهانی نوێ لەسەر داروپەردووی جیهانی كۆن.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ پێش دەركەوتنی زاراوەی (دابڕانی ئەپستمۆلۆژی)،
بە سێ سەد ساڵ دەبینین دیكارت بۆ نموونە هزری زانستی جیادەكاتەوە
لە هزرێكی دیكەی پێش خۆی و هزرێكی تری دوای خۆی ،بە جۆرێك
لۆژیك بە شێوەیەكی جەوهەری لە پێوەری ئەرستۆیی جیاكرایەوە .بە
هەمانشێوە دەبینین خودی باشالر لەگەڵ دیكارتدا تەبایە لە وتنی پێویستی
جیاكردنەوەی مەعریفە ڕاستەوخۆكانی پێكهاتوو لە ڕێگای هەستەكانەوە،
لەگەڵ ئەو مەعریفە زانستیەی كە پیادەكردنی ڕاستەقینەی خۆیان لە تاقیگەدا
دەبینرێتەوە.
بەاڵم جیاوازی نێوان باشالر و دیكارت باڵی كێشاوە بەسەر بیركردنەوەی
بیرمەنداندا ،چونكە باشالر ڕۆژێك باوەڕی نەبووە بە هەبوونی عەقڵێكی
ئەبەدی كە كات و شوێن تێپەڕێنێت ،هەروەكو دیكارت وای گومان
دەبرد .بە جۆرێك چیدی باشالر نەیدەتوانی باوەڕ بهێنێت بە هەبوونی
کۆمەڵێک هزری زگماكی پێشووتر لەسەر بنەمای ئەزمون ،بەوشێوەیەی
دیكارت ئەنجامیدەدا و ڕەنگە بەهۆی ئەم هۆكارانەوە داوای پێكهێنانی
ئەپستمۆلۆژیایەكی جیاواز لەوەی دیكارت دەكات.
باشالر داوای جیاوازی و دابڕانێكی ڕاستەقینە دەكات لەگەڵ هزرگەلێكی
لەمجۆرە ،چونكە دابڕانی ئەپستمۆلۆژی دەبێتە ناچاری كاتێك كەلەپوری
پێشووتر دەیبەستێت و تەنها لە ڕێگای هێز و هەیبەت و نەجوواڵنی
خودییەوە.
لە ئەنجامی هەموو ئەمانەش ،دەبینین گاستۆن باشالر بوێرانە لە
فەیلەسوفەكانی سەردەمی خۆی ڕادەپەڕێت و بە میسالیەت و تەجریدییەتی
76

ئاشنابوون بە باشالر

دابڕاو لە بزوتنەوەی زانست و جووڵەی واقیع تۆمەتبار دەكات ،بۆیە
دەبینین لە كتێبی (فەلسەفەی هیچ)la philosophie du non -دا داوای
پێكهێنانی فەلسەفەی پەسەندنەكردن و ڕەتكردنەوە دەكات ،واتا ئەو
فەلسەفەی كە ڕەوشی باو ڕەتدەكاتەوە و بەرهەڵستی دەكات و هەوڵدەدات
شتی نوێ ئاشكرا بكات ،واتا فەلسەفەی ڕەتكردنەوە ،بەاڵم ڕەتكردنەوەی
پۆزەتیڤ نەك نێگەتیڤ ،چونكە فەلسەفەی گوێڕایەڵی و قبووڵكردن ناتوانێت
شتەكان بجوڵێنێت و نابێتە هۆی پێشكەوتن ،هەروەها ئەم فەلسەفەیە
داوای عەقاڵنیەتی كرداریی دەكات كە راستی ئەم فەلسەفەیە لە تاقیگەدا
دەبینرێتەوە و لە لێكۆڵینەوەی زانستی و ئەزمونی بنیاتنراو لەسەر بینین و
گریمانەكان و ئەزمونەكانەوە سەرچاوە دەگرێت و دواتر ئەنجامەكان ،نەك
فەلسەفەی عەقاڵنیەتی ڕۆژئاوایی خۆبەرزگر و ئایدیالی.
لە تێڕوانینی باشالرەوە ،فەیلەسوف ڕەچ��اوی پێشكەوتنی زانست
ناكات ،بەو پێیەی چەند شۆڕش و بازدانێكی خێرا لە سەدەی بیستەمدا بە
بەراورد لەگەڵ سەدەكانی ڕابردوودا دەناسێنێت ،چونكە زانست لە هەر
بڕگەیەك لە بڕگەكانی پێویستی بە فەلسەفەیەكی نوێیە و هەر فەیلەسوفێك
ئەو پێشكەوتنە زانستیە بە هەند وەرناگرێت ،خۆی ڕیزی دەخاتە ڕیزی بێ
ئیشانەوە.
بە گشتیش ئەگەر پشت ببەستین بە خوێندنەوەی جۆرش كانگلیم
(دیارترین قوتابیەكانی باشالر) ،دەبینین ئەپستمۆلۆژیاكەی لە ڕێگای ئەم سێ
پرنسیپە سەرەكیەوە دەردەكەوێت:
 .1ئەولەوییەتی تیۆری بۆ هەڵە بە جۆرێك دەبینین باشالر لەم
پرنسیپەدا نزیكە لە بۆچوونی فریدریك نیتچە بۆ زانست و لەو بارەیەوە
دەڵێت« :مەعریفەی زانستی بریتیە لە چەند هەڵەیەك سوودی خۆی لە
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شەڕی ملمالنێ لە پێناو مانەوەدا دەبینێتەوە (زانستی خۆش وەرگێڕانی
محەمەد ناجی) بە جۆرێك بە پشكنینێكی وردی واقیع وا دیارە ڕاستی بە
شێوەیەكی سەربەخۆ و جیا لە هەڵە نابینرێت ،بەڵكو بە تۆڕێك لە هەڵە
پێكەوە بەستراون و شارەزایی جیهان لە چۆنێتی لێسەندنەوەی ڕاستی لەژێر
چڕنووكی ئەمانەدا.
باشالر لە كتێبی (ڕۆحی نوێی زانست)le nouvel esprit scientifique-
دا دەڵێت« :ناتوانرێت مەعریفەیەكی زانستی ڕاست لەسەر داروپەردووی
مەعریفەی هەڵە بونیات بنرێت و ئەوەش گەورەترین بەڵگەیە لەسەر توندی
دژی هەڵە لە پێناوی گەیشتن بە ڕاستی ،بەوەش بە ئەنجامدانی جیاكاریە
ئەپستمۆلۆژیە نوێیەكان.
 .2بە لەقەڵەمدانی مەعریفەی زانستی بە (نالۆژیكی) ،چونكە لە
ڕێگای هەستەكان و هەستەوەرەكانەوە بەرهەم ناهێنرێت ،بەڵكو مەعریفەی
زانستی لەسەر تاقیكردنەوە و پیادەكردن و بەكارهێنانی میكانیزمەكانی
پێوانی زانستی بونیات دەنرێت ،بۆیە لۆژیك قۆناغی سەرەتایی مەعریفەی
زانستی كە پێویستە دواتر خۆمانی لێ ڕزگار بكەین و دەستبەرداری ببین
پێكدەهێنێت.
 .3ڕەتكردنەوەی هەموو ئایدۆلۆژیا و شێوازە مەعریفییەكان كە لە
سەرەوە دێن ،لە دەرەوەی واقیع ،چونكە بەالی باشالرەوە تێگەیشتن لە
واقیع تەنها لە ڕێگای خودی واقیعەوە دەبێت ،ئەمەی دوایی كە بەپێی
لۆژیكی تایبەت بە خۆی و یاسا نێوخۆییەكانی دەجوڵێتەوە ،هەروەها
پێویستە مامەڵە لەگەڵ ئەم لۆژیكە تایبەتە و ئەو یاسایانە لەناو واقیعی
ئێستادا بكرێت ،نەك ڕابردوو.
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بۆچی باشالر ڕەخنەی لە فەیلەسوفەكان دەگرت؟
بە گشتی ئەو ڕەخنە توندەی كە گاستۆن باشالر ئاراستەی فەیلەسوفەكانی
دەكات بە شێوەیەكی ڕوونتر دەردەكەوێت ،كاتێك پێیوایە فەیلەسوفەكان
گرنگی نادەن بە پێشكەوتنە زانستیە سەختەكان ،بەڵكو ئەوان بەردەوام
دەستیان گرتووە بە چارەسەرە فەلسەفیە كۆنەكان و كێشە زانستیە
باوەكانەوە ،بەاڵم ئەوەیان لەبیر كردووە ئەم چارەسەرانەی كە لە كێشەی
پێشووتر و کۆمەڵێک مەزهەبی چەسپاوەوە سەرچاوەی گرتووە شۆڕشە
زانستیە هاوچەرخەکان بۆ هەتا هەتایە تێیان پەڕاندووە.
ئەو وێنەیەی باشالر بۆ فەیلەسوفی كێشاوە بە درێژایی ژیانی بە
سروشتی گاڵتەجاڕی ناسراوەتەوە ،بە جۆرێك لەو كاتەی زانستە فیزیاییەكان
و ماتماتیكییەكان گۆڕانكاری ڕیشەیی و خێرای بە خۆیەوە دەبینی لە
ماوەیەكی پێوانەییدا بە بەراورد لەگەڵ مێژووی ڕابوردوویدا ،فەلسەفە
هێشتا وەكو نەریتی خۆی بە هەموو شێوە و فۆرمەكان پیرۆزی خۆی لە
قەتیسمانی لە چوارچێوەی سیستمی خاڵە نەگۆڕەكانی خۆیدا دەبینیەوە.
ئیتر ئ��ەم گاڵتەجاڕی و ئ��ەم مشتومڕە دان��ەب��ڕاوە س��ەب��ارەت بە
بیركردنەوەی ئەپستمۆلۆژی الی باشالر لە چیەوە سەرچاوەی گرتووە؟ ئایا
ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ دانپێدانان بەوەی تێوەگالنی فەلسەفە لە لێكۆڵینەوەی
بیردۆزە زانستییەكاندا سوودی نییە؟ ،بەڵكو چۆن دەبێت گوتاری باشالری
خاڵی بێت لە مەعریفەی فەلسەفی؟
بۆیە ئەمانە گرنگترین ئەو كێشانەن كە پێویستە بە شێوەیەكی ڕوون
وەاڵمبدرێنەوە هەتاوەكو بتوانین ئامانجی خوازراو لەم پێشكەشكردنە بهێنینە
دی.
ئەو ماوەیەی باشالر تێیدا ژیاوە دەركەوتنی چەند بیرۆكەیەكی زانستی
نوێ و گۆڕانكاری ڕیشەیی گشتگیری بە خۆوە بینی كە فراوان بوو بۆ خودی
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ئەو پرنسیپانەی كە ئەمڕۆ زانستە جۆربەجۆرەكان لەسەری بونیاتنراون،
بە جۆرێك زانستە فیزیاییەكان گۆڕانكاری قووڵی بە خۆیەوە بینی و بە
شێوەیەكی چڕ خۆی لە شۆڕشی ڕێژەیی و شۆڕشی كانتی و سەرەتاكانی
مایكرۆ -فیزیا دەبینیەوە ،كە ئەم مەسەلەیە وای لە زاناكان دەخواست نەك
هەر چەندینجار زانستەكان درووستبكەنەوە ،بەڵكو ئامرازە بیردۆزییەكانی
خۆیان نوێ بكەنەوە و گۆڕانكارییەكی هزری و دەروونی لە بیركردنەوەی
خۆیاندا درووست بكەن.
هەروەها لە زانستی ماتماتیكیشا چەندین بیردۆزی لە چەندایەتیدا
بە خۆیەوە بینی كە بەشداربوو لە گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لە پرۆگرام و
چەمكەكاندا ،بەمشێوەیە باشالر خۆی لە جیهانێكی ڕابردوودا بینیەوە كە
زانست و زانیارییە جدی و شۆرش و گۆڕانكارییەكانی ئەوی دەوتەوە و چاپی
دەكردن .ڕەنگە هاوژیانی باشالر لەگەڵ ئەم گۆڕانكارییانەدا بیركردنەوەی
ئەپستمۆلۆژی ئەوی داڕشتبێت كە لە چوارچێوەی ئەم بیركردنەوەیەدا
ڕەخنەیەكی قووڵی ئاراستەی ئەو تیۆرە فەلسەفییانە كرد كە دەچنە ناو
بابەتی تیۆری مەعریفەوە.
باشالر لە كتێبی ((ڕۆحی نوێی زانست)le nouvel esprit scientifique-دا
لە بارەی تیۆری ڕێژەییەوە دەڵێت« :لەسەر ئەم بنەمایە هیچ گواستنەوەیەك
لەنێوان سیستمی نیوتن و سیستمی ئەنیشتایندا نییە ،ئێمە لە یەكەمەوە بۆ
دووەم ناڕۆین بە كۆكردنەوەی مەعریفەكان و زیاتركردنی تێبینی بە پێوانە
و ڕاستكردنەوەی پرنسیپەكان بە ڕاستكردنەوەیەكی دیاریكراو .بەپێچەوانەوە
مەسەلەكە پێویستی بە هەوڵی زیاترە بۆ نوێبوونەوەیەكی گشتگیر» ،بۆیە
زانستە نوێیەكە نەیدەتوانی بیر لە ئەپستمۆلۆژیایەك بكاتەوە لە ڕێگای
بەردەوامیدان بە زانستە كۆنەكە ،بەاڵم ئەوەی مایەی سەرسوڕمانە -بەپێی
دەربڕینی محەمەد هیشام بریتیە لە هەڵوێستی فەلسەفە و لێرەدا مەبەستمان
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فەلسەفەی دەستپێكی سەدەی ڕابردووە ( میرسون) بە جۆرێك بەردەوام
پابەند بوو بە شێوازە تەقلیدییەكانی بیركردنەوە بە بەكارهێنانی هەمان ئەو
چەمك و دەربڕینانەی كە لە سەردەمی بورجی فیزیایی نیوتنیدا ئەنجامدەدرا،
ئەو شتەی وایكرد لە دابڕانێكدا بژی لەنێوان گوتاری ئەبستراكت و گوتاری
زانستی خۆیدا.
 .4ڕووەكانی دابڕان لە نێوان هەردوو گوتاری زانستی و فەلسەفیدا
ئەگەر وای دابنێین لە گۆشەنیگای باشالرەوە پەیوەندی نێوان فەلسەفە
و گوتارە ڕووتەكانی لە ڕوویەكەوە و لەگەڵ گوتاری زانستی نوێدا كە
بە بەردەوامی و بەخێرایی دەگۆڕێت لە الیەكی دیكەوە ،بریتیە لە
پەیوەندییەكی دابڕان ئیتر ئایا ئەم چەقبەستنە فەلسەفیە بۆچی دەگەڕێتەوە؟
دەتوانین باس لە دوو هۆكاری سەرەكی بكەین بۆ ئەم چەقبەستنە:
یەكەم :خۆی لەوەدا دەبینێتەوە كە دژییەكی نێوان ئەم دوو گوتارە
ڕوونادات تەنها بەهۆی ئەو لێكچوونەوەی نێوانیانەوە نەبێت .زانستەكان
پشت دەبەستن بە ڕەتكردنەوەی ئەو چەمكانەی فەلسەفە پشتی پێدەبەستێت،
بەاڵم بەكارهێنانی فەلسەفی ئەم چەمكانە لە قورساییەكی ئەنتۆلۆژیدا خۆی
دەبینێتەوە ،بە جۆرێك وشەی فەلسەفی لەالی فەیلەسوف بە ئاگایی یان
بەبێ ئاگایی هەمیشە بوونەوەرێكی ڕاستەقینە نییە ،بەاڵم لە بەرامبەردا
دەبینین بەكارهێنانی جیهان بۆ هەمان ئەو چەمكە جیاوازە ،بە شێوەیەك
بوونی یەكدەگرێت لەناو سیستمێك لە پەیوەندی تێهەڵكێشدا.
دووەم :بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە فەلەسەفە لە مامەڵەكردن و پیادەكردنی
زانستییانەی لەگەڵ پرسیارێكدا كە ئەم مامەڵەكردنە ناتوانێت هیچ وەاڵمێكی
پێبێت درووست دەبێت .لەبەر ئەوەی پرسیارێكی فەلسەفی لە ئارادایە تایبەت
بە پیادەكردنی زانستی ،جیهان بەم شێوەیەی دەیخاتەڕوو :ئەو مەرجانە
چین وادەكات مەعریفە ،مەعریفەیەكی زانستی بەرهەم بهێنێت؟ ئەوەش
81

ئاشنابوون بە باشالر

پرسیارێكە ناتوانرێت لەناو كاری زانستیدا وەاڵمێكی وردی دەستبكەوێت،
بەاڵم فەلسەفە پرسیارێكی تر دەخاتەڕوو كە هیچ وەاڵمێكی زانستی نییە و
بەمشێوەیەی خوارەوەیە :ئەو بنەمایانە چین كە مەعریفەی زانستی لەسەر
دادەمەزرێت؟ ئەگەر لە حاڵەتی یەكەمدا مەبەستی دیاریكردنی مەرجە
بابەتییەكان بێت كە وا دەكات مەعریفەی زانستی بەو شێوە ڕاستە بێت كە
زاناكان خودی خۆیان ئەزمونی دەكەن ،ئەوا لە حاڵەتی دووەمدا ئەمجۆرە
مەرجانە تێدەپەڕێنێت بۆ ئەوەی بۆ بنەما ئەنتۆلۆژییە شاراوەكانی مەعریفە
بگەڕێت.
لەمەوە ڕوون دەبێتەوە پرسیارەكە بەو شێوازەی پرۆسەیەكی گۆڕانكاری
و جێگۆڕكێ دەهێنێتە ئ��اراوە كە فەلسەفە لە پشتی ئەو پرسیارەوە
هەوڵدەدات بۆ دامەزراندنی خۆی :لیژنەی چاودێری بااڵ ،كە خودی خۆی
وازی هێناوە لە چاودێریكردنی مەرجەكانی دەسەاڵتی مەعریفە .بەاڵم ئەم
گۆڕانكارییە لەرووی فەلسەفیەوە ڕاست نابێتەوە مەگەر لەڕێگای زنجیرەیەك
لە دوانەی مێتافیزیكیەوە كە لە بنەڕەتدا جیاكردنەوەی نێوان فیكر و ماددە
و ڕۆح و جیهان ،حوكمی بەسەردا دەدات.
باشالر ساڵی  1949لە كۆنگرەی نێودەوڵەتی بۆ فەلسەفەی زانستەكان لە
فەڕەنسا دەڵێت »:ئەگەر فەیلەسوفێكی دیاریكراو قسە لەبارەی مەعریفەوە
بكات ،ئەوا دەیەوێت ڕاستەوخۆ و حەدەسیەت ( )intuitionismبێت.
بەمشێوەیەش مەسەلەكە بە نەهێشتنی كاڵفامی و سەرەتایی بوون بەرەو
پلەی بەخشندەی و چاكەخوازی یان پرۆگرام كۆتایی دێت.
فەیلەسوفەكان باوەڕییان وای��ەی ڕابوونی یەكەم دەبێتە پێشین،
ڕووناكیەكی تەواو و هزریش ڕوونیەكی تیۆری پێشووتری هەیە ،بەاڵم
كاتێك فەیلەسوف قسە لەبارەی ئەزمونەوە دەكات ،ئەوا شتەكان لێرەدا
بە خێرایی دەڕوات ،و مەسەلەكە پەیوەستە بە ئەزمونی تایبەتی خۆیەوە،
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تا دواجار مەسەلەكە دەگاتە وەسفكردنی تێڕوانینێكی تایبەتی بۆ جیهان،
وەكو ئەوەی بە سادەیی بیتوانیبایە مانای ڕاستەقینەی گەردوونی بە گشتی
بدۆزیبایەتەوە.
فەلسەفە لە ڕوانگەی باشالرەوە كاردەكات لەسەر دامەزراندنی جۆرێك
لە هارمۆنی لەنێوان دوانە جیاوازەكانەوە كە بەرهەمی دەهێنێت و لێرەشەوە
یەكێك لە ئەركەكانی ئەپستمۆلۆژیای باشالری لە ڕەخنەگرتنی ڕیشەیی
بۆ فەلسەفەكان دەستنیشانكراوە بە تێكدانی ئەم دوانە مێتافیزیكییانە بۆ
بەتاڵكردنەوەی كاریگەریی تیۆرییان لە گۆڕینی گۆڕانكارییە ئەپستمۆلۆژییە
ڕاستەقینەكانی زانستەكان لە ڕێڕەوە سروشتییەكانی خۆیان ،ئەویش بە
مەبەستی بەهێزكردنی دەسەاڵتی ڕەخنەگرتنی فەلسەفە .ڕەنگە باشترین
نموونە لەبارەی ئەم فەلسەفەیەوە بریتی بێت لەو ئەپستمۆلۆژیایەی (ئیمیل
میرسۆن) ،پێشكەشی كرد كە باشالر ڕۆژێك نەیتوانیوە ڕەخنەی لێبگرێت و
ئیدانەی بكات.
فەلسەفەی زانستی میرسۆن لەبارەی لێكۆڵینەوە سەرەكییەكانەوە
هەموو هەڵخلیسكان و عەیبەكانی خودییەكانی تیۆری فەلسەفی لە زانستدا
چڕ دەكاتەوە ،لەبەر ئەوە دەبینین ئامانجێكی بەردەوامی بۆ مشتومڕی
باشالری دروستكردووە و بۆتە نموونەیەك بۆ لێكۆڵینەوەی ڕەخنەگرتنی
باشالریی بۆ فەیلەسوفەكان و فەلسەفە بە شێوەیەكی گشتی.

سەرچاوە:
گۆڤاری (الحوار المتمدن) ،ژمارە2008/6/10-2308 :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137365
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لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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* «بۆ ئەوەی هەست بكەیت بە جوانی دەژیت واتا پێویستە شتێكی
جوان بخوێنیتەوە ،و هەمیشە ئامادەبێت لێی تێبگەیت بە زمانێكی ڕەوان
و بە خێرایی وەكو بروسكە شیعر».
* « پێویستە گوێ بۆ شاعیرەكان بگرین».
* « لە حاڵەتێكی كاتیدا بژین باشترە لەوەی لە حاڵەتێكی ئەبەدی و
كۆتاییدا بژین».
* « ئەگەر من پرسیارم لێ بكرێت بۆ دەستنیشانكردنی سوودە
سەرەكیەكانی خانوو و ماڵ :ئەوا دەڵێم :ماڵ پارێزەرێكە بۆ زیندەخەونەكان،
ماڵ كەسی خەیاڵ پاڵو دەپارێزێت ،و ماڵ بوار بۆ مرۆڤ دەكاتەوە بە
هێمنی خەون ببینێت».
* « جۆرێكی تایبەت لە جوانی بوونی هەیە كە لە زماندا ،هی زمان،
و بۆ زمان لەدایك دەبێت».
* «خەونی دوو ڕۆحی ،تەنیا شیرینی خۆشەویستی ئامادەدەكات».
* «تەنانەت ڕووداوێكی بچووك لە ژیانی منداڵێكدا ڕووداوێكی
جیهانی ئەو منداڵەیەو بەمەش ڕووداوێكی جیهانیە».
* « هەتا زیرەكانەتر دونیا بچووك بكەمەوە ،من باشتر دەبمە
خاوەنی دونیا».
* « كەس نازانێت كە لە خوێندنەوەدا ئێمە هاندەرەكانی خۆمان كە
شاعیرێك بین دوبارە زیندودەكەینەوە .هەموو ئەو خوێنەرانەی كە سۆزێكی
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تایبەتیان بۆ خوێندنەوە هەیە ،لە ڕێگای خوێندنەوەوە خواستی ئەوەی ببنە
نووسەر پەروەردە دەكەن یان دای دەمركێننەوە».
* « من لە واڵتێكی پڕ كانی و ڕووباردا لەدایك بووم  ،لە گۆشەیەكی
واڵتی شەراب ( )Champagneكە پێی دەوترێ ( )Le Vallageبەهۆی زۆری
دۆڵەكانیەوە .جوانترین شوێنەكانی بەالی منەوە بریتی بوو لە چۆڵ و
بێدەنگی دۆڵێك لە تەنیشت ڕووبارە ڕوونەكە ،لە سێبەری دار بیەكاندا...
خۆشی من هێشتا بریتیە لە شوێنكەوتنی جۆگەلەكە ،پیاسەكردن بە درێژایی
كەنارەكانی بە ئاراستەی ڕژانی ئاوەكەدا ،ئەو ئاوەی ژیان بەرەو گوندێكی
دیكە دەبات... ...نووستن لەپاڵ ڕووباردا ،من خەیاڵی خۆم بەخشی بە
ڕووبارەكە،سەوزاییەكە ،ئاوی ڕوون ،ئەو ئاوەی چیمەنەكان سەوز دەكات...
پێویست ناكات جۆگەلەكان هی ئێمەبن ،پێویست ناكات ئاو هی ئێمە بێت.
ئەو ئاوە نەناسراوە هەموو نهێنییەكانی من دەزانێت ،و هەمان یادەوەریی
لەهەمان سەرچاوەوە هەڵدەقوڵێت».
* «هەوا گرنگترین مادەی ئازادیی ئێمەیە ،مادەی ئەوپەڕی خۆشی
مرۆڤ....خۆشی هەوا و خەیاڵی بریتیە لە ئازادی».
* « ئەوە قەڵەمە كە خەون دەبینێت».
* « هەموو زانیارییەك بریتیە لە وەاڵمی پرسیارێك .ئەگەر پرسیار
نەبوایە ،ئەوا هیچ زانیارییەكی زانستی نەدەبوو .هیچ شتێك لە خودی
خۆیەوە هیچی لێ بەرهەم ناهێنرێت».
* « پیاو لە ئارەزوو دروستكراوە نەك پێویستی».
* « بیروباوەڕەكان تەنها وەكو ڕاستكردنەوەی ڕابردوو دادەهێنرێن.
لەڕێگای ڕاستكردنەوەی بەردەوامی لەمجۆرەوە ڕەنگە كەسێك هیوابخوازێت
بیرۆكەیەكی باو ڕزگار بكات».
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* « خەیاڵی ئەدەبی بابەتێكی ئیستاتیكیە كە نووسەرێك دەیبەخشێت
بە عاشقانی كتێب».
* « ڕاستی ڕەسەن و سەرەكی بوونی نیە ،تەنها هەڵەی ڕەسەن و
سەرەكی هەیە».
* « خاسیەتەكانی پێشەكەوتنی زانستی بریتیە لە زانینی ئەوەی كە
ئێمە نەمان دەزانی».
* « م��رۆڤ پێویستەهەمیشە ب��ەردەوام��ی ب��دات بە گرێدانی بە
ڕابردوەوە و بەاڵم بە بێ دابڕان لێی دووربكەوێتەوە .بۆ ئەوەی پەیوەندیت
لەگەڵ ڕابردوودا بەردەوامبێت پێویستە یادگاریت خۆش بوێت .بۆ ئەوەی
پەیوەندیت لەگەڵ ڕابردوودا نەپچڕێت پێویستە هەوڵێكی خەیاڵی بەردەوامت
هەبێت».
* « دوو نیوە فەیلەسوف ڕەنگە هەرگیز نەتوانن یەكسان بن بە
كەسێكی مێتافیزیكی».
* « مرۆڤ بونەوەرێكی خەیااڵوییە».
* « ووشەكانی دونیا دەیانەوێت ڕستە دروست بكەن».
* « بۆیە ،وەكو ئاگرێكی لەبیركراو ،منداڵی دەتوانێت هەمیشە لە
ناخماندا كڵپە بسێنێتەوە».
* « ئەركی مەزنی شیعر ئەوەیە حاڵەتەكانی ناو خەونەكانمان پێ
ببەخشێتەوە».
* « شیعر لە جیاتی ئەوەی دیاردەگەرایەكی مێشك بێت ،بریتیە لە
دیاردەگەرایەكی ڕۆح».
* « كاتێ وێنەی شیعری نوێیە ،جیهان نوێیە».
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* « سەركەوتووەكان بەبەردەوامی مێژوو دەنوسنەوە .كاتێ دوو
كەس ڕوبەڕوی یەكتر دەبنەوە ،هەمیشە مێژووی كەسی سەرنەكەوتوو
دیارنامێنێت.
* « پێویستە قوتابخانە كۆمەڵگا بخرێتە خزمەتی قوتابخانەوە ،نەك
قوتابخانە بكرێتە ژێر ئاراستەی كۆمەڵگاوە.
* « ئەوەی بەبێ گەڕان دەدۆزێتەوە ،ئەو كەسە بۆ ماوەیەكی درێژ
گەڕاوە بەاڵم هیچ شتێكی شایانی ئاماژەپێكردنی نەدۆزیوەتەوە».
* « هەموو زانین و زانیارییەك وەكو وەاڵمێك وایە بۆ مەسەلەیەك».
* « مرۆڤ وەكو مرۆڤ ناتوانێت بەشێوەیەكی ستوونی بژی ،چونكە
بەمشێوەیە زۆرجار پشوودان و نووستنی بە سەرنەكەوتن لە قەڵەمدەدرا.
* « بەبێ گومان بەهەشت وەكو كتێبخانەیەكی مەزن دەمێنێتەوە.
* « كاتێ مرۆڤ لە فێربوون دەوەستێت ،ئەو كاتە ئیتر شایانی ئەوە
نیە بزانێت و فێرببێت».
*» كاتێ دوو كەس یەكتردەناسن ،سەرەتا پێویستیان بە بۆچوونی دژ
هەیە چونكە ڕاستی كچی مشتومڕە نەك سازان».
*» ژیان و ڕەنگە ڕاستی بەگشتی ،بریتیە لە شكستپێهێنانی پلەبەپلەی
ئازادیی».
*» مردن پێش هەموو شتێك وێنەیەكە و هەر بە وێنەش دەمێنێتەوە.
*» تێگەیشتن ،لە خودی خۆیدا كرداری بەردەوامی هزرە».
*» ڕەنگە ژیان بازنەیی بێت».
*» لەچوارچێوەی شەڕی مرۆڤ لەگەڵ جیهاندا ،جیهان شەڕەكە
دەستپێناكات».
*» هیچ شتێك لەخۆیەوە نایەت و پەیدانابێت ،و هیچ شتێك
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بەمشێوەیە نابەخشرێت ،بەڵكو هەموو شتێك بنیاتدەنرێت».
*» چی بڕێك لە زانست پێویستمانە دەستمان بكەوێت هەتا بتوانین
جیهان تێپەڕێنین».
*» بە تەنیا لەشەودا ناخەوم و لەگەڵ كتێبێك لەبەر ڕووناكی مۆمێكدا
دەمێنمەوە ،كتێب و مۆم دوو دورگەن بۆ ڕووناكی ،كە ڕووبەڕوی دوو
تاریكی ،تاریكی ڕۆح و تاریكی شەو ،دەبنەوە».
*» فەیلەسوفەكان چەند فێردەبن ئەگەر كۆك بن لەگەڵ خوێندنەوەی
شاعیرەكاندا!»
*» تەنیایی هیچ مێژوویەكی نیە».
*» هەموو كتێبێكی باش پێویستە دوای تەواوبوون لە خوێندنەوەی
جارێكی تر بخوێندرێتەوە».
*» ئەركی گەورەی شیعر ئەوەیە كە هەڵوێستەكانی ناو شیعرەكانمان
بیربكەوێتەوە».
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ئیشكالییەتی لێكتێگەیشتن
لە فەلسەفەی ڕۆژئاوایی هاوچەرخدا
باشالر بە نموونە

نووسەر :عومەر مهیبل
خوێندنەوە :عەبدواڵ ئەلموتێری
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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ئێستا فەلسەفە بریتیە لە فەلسەفەی ڕۆئاوا ،ئەم بڕیاردانە بەسەر
چەندین سەردەمی دور و درێژدا دەچەسپێ ،بەاڵم ئێستا ئێمە سەرقاڵین بە
كاتی ئێستا و سەردەمی ئێستامان.
ئاسۆی فەلسەفی بریتیە لە ئاسۆی ڕۆژئاوایی ،هەرچەندە ئاسۆی
فەلسەفی ناتوانرێت لەڕووی شوێن و كاتەوە بخرێتە ژێر فشارەوە .بەاڵم
هەموو خوێنەرێكی دەستكەوتەكانی فەلسەفە لە سەردەمی نوێدا دەزانێت
هەمیشە ئەم دەستكەوتانە لە ڕۆژئاوایە .وەكو ئەوەی ئێمە لێرەدا بۆ
ڕەواپێدانێك دەگەڕێین بۆ كردنەوەی دەروازەی ئەم كتێبە لەگەڵ دكتۆر
عومەر موهیبل بۆ ئەوەی بچینە ناو فەلسەفەی ڕۆژئاوایی هاوچەرخەوە.
وادیارە مەسەلەكە زۆر نزیكە لە شتە سەرەتاییەكانەوە كاتێ دەڵێین لێكۆڵەر
لەكاتی گەڕان بۆ مەعریفە لە دەروازەی فەلسەفەییەوە هەر دەبێت ئاراستەی
عەقڵی بكاتە ڕووەو ڕۆژئاوا .لێرەدا خۆم سەرقاڵناكەم بە چەند مەسەلەیەكی
لە جۆری مەحرومكردنی ڕۆژئاوا و پاراستنی پرایڤەسی بەڵكو بە خێرایی
بازدەدەم بۆ ئاسۆی ئەزموونی فەلسەفی لە ڕۆژئاوا ،بەشێوەیەك عەقڵەكان
بەشێوەیەكی سەرنجڕاكێش كاردەكەن بە ژیانێكی پڕ لە داهێنانی نوێ لە
پرسیار و چەندین هەوڵی نوێ بۆ وەاڵمدانەوە بەجۆرێك وادیارە دیمەنی
هزریی هەمیشە دەردەكەوێت و كراوەیە بۆ چەندین ئاسۆی زیاتر .لە
كاتێكدا ژمارەیەكی زۆر لە عەقڵەكان لە سەردەمێكی زۆر كۆنەوە لێرە لە
چەندین بازنەی خەیاڵیدا بەندكراون.
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لێرەوە ئەم لێكۆڵینەوە گرنگەی د .عومەر موهیبل دێت كە كتێبخانەی
عەرەبی دەوڵەمەند كرد بە كارێكی جدی بە ناونیشانی « لە سیستمەوە
بۆ خود :خوێندنەوەیەك بۆ هزری ڕۆژئاوایی هاوچەرخ» ،و ئەوە ئێستا
ئێمە كارەكەی ئەومان لەبەردەستدایە لەبارەی ئیشكالییەتی لێكتێگەیشتن
لە فەلسەفەی ڕۆژئاوایی هاورخدا.
كێشەی لێكتێگەیشتن كێشەیەكی گەورەیە لە هزری فەلسەفیدا بە
گشتی هەروەها لەگەڵ هزری فەلسەفی هاوچەرخیشدا.بۆ بەڵگەهێنانەوە
لەسەر ئەم مەسەلەیە تەنها ئەوەندە بەسە ئەوە بەبیربهێنینەوە كە ئەم
كێشەیە بابەتێكی سەرەكیە لە بابەتەكانی چوار لە فەیلەسوفە هاوچەرخە
گەورەكان :باشالر و فۆكۆ لە فەڕەنسا و هایدیگەر و هابرماس لە ئەڵمانیا.
ڕاستە كێشەی لێكتێگەیشتن شێوە و تێگەیشتنێكی تایبەت وەردەگرێت لە
هەموو سیاقێكی ئەو سیاقانەی پێشووتردا ،بەاڵم لە ڕەگ و ڕیشەی بنەڕەتی
سەرەتاییەوە لە زۆربەی تایبەتمەندێتیەكاندا هاوبەشە ئەوەش وادەكات
لەیەك بابەتدا كۆبكرێنەوە.
باشالر كێیە؟
بەشێوەیەكی خێرا باشالر فەیلەسوفێكی زانستی ئەپستمۆلۆژیایە و
بەشێوەیەكی سەرەكی گرنگی دەدات بە ئەنجامدانی شیكاری دەروونی
بۆ مەعریفەی زانستی ،بە واتایەكی دی باشالر پرنسیپەكانی دەروونناسی
بەسەر مەعریفەی زانستیدا جێبەجێ دەكات بەو پێیەی ئەویش كاریگەریی
هەیە بە نائاگایی و كەبت و چەندین گریمانەی دەروونی دیكە ،و دواتر
بە ووردەكاری دێینە سەر ئەم بابەتە .باشالر لە باڕێك لەسەر ڕووباری
(ئەوب) ساڵی  1884لە دایكبووە و دوای خوێندنی ئامادەیی بۆتە فەرمانبەر
لە فەرمانگەی پۆستە هەتا ساڵی  1913كاتێ بڕوانامەی لە ماتماتیك و
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زانستەكاندا وەرگرت .دواتر وەكو مامۆستای فیزیا و كیمیا لە قوتابخانەیەكی
ئامادەییدا كاری كردووە و دواتر ساڵی  1927بڕوانامەی دكتۆرای لە ئاداب
(بەشی فەلسەفە) لە زانكۆی سۆربۆن وەرگرتووە .ساڵی  1930ش بۆتە
مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی دیگۆن و دواتر بۆتە مامۆستای مێژووی
زانستەكان و فەلسەفەی زانستەكان لە بەشی فەلسەفە لە بەشی فەلسەفە
لە كۆلیژی ئاداب (سۆربۆن) لە زانكۆی پاریس و لەم پۆستەدا ماوەتەوە
هەتا ئەو كاتی خانەنشین كردنی لە ساڵی  .1954ساڵی  1962ش لە پاریس
كۆچی دوایی كردووە.
لە تێبینیە سەرەتاییەكانی عومەر مهیبلدا سەبارەت بە فەلسەفەی باشالر
بێجگە لە ڕەتكردنەوە خۆی لە هیچی دیكەدا نابینێتەوە ،ڕەتكردنەوەی
سیستمە فەلسەفیە ئایدیاڵیەكان و عەقاڵنیەكان و ڕەخنەگرتن لێیان .بەاڵم
خوێندنەوەی باشالر دەریدەخات كە باشالر ڕەخنەی گرتووە لە فەلسەفەی
تەجریبی ڕووت و ڕەتیكردۆتەوە ،بە جۆرێك ئەو لە ناوچەیەكی ناوەندی
نێوان عەقاڵنیەتی ئایدیاڵی و تەجریبی ئایدیاڵیدا ماوەتەوە ،و باشالر ئەم
ناوچەیە بە «عەقاڵنیەتی پراكتیكی» ناودەبات و كتێبەكەی ساڵی  1948ی
بەو ناوە ناونا و د .بەسام هاشم بە هەمان تایتڵ وەریگێڕایە سەر زمانی
عەرەبی و ساڵی  1984ئەم وەرگێڕانە لە چاپدرا .عەقاڵنیەتی پراكتیكی
فەلسەفەیەكە لەسەر دیالۆگ لە نێوان عەقڵ و كردار و پراكتیكدا دادەمەزرێت.
ڕەتیدەكاتەوە لە پرنسیپە خێڵەكیەكانەوە دەستپێبكات و هەروەك لكاندنی
هزری زانستی بە تەنها بە پێدراوەكانی هەست و واقعەوە ڕەتدەكاتەوە.
هەروەها نووسەر لە لێكۆڵینەوەكەیدا چوار پرنسیپ كورتدەكاتەوە كە دژی
چەمكەكانی هزری زانستی كۆنن ،ئەوانیش بریتین لە:
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 -1هیچ عەقڵێكی چەسپاو بوونی نیە كە فەرمان بدات بەسەر
هەموو جۆرەكانی مەعریفەكانمانەوە.
 -2هیچ پەیڕەو و پرۆگرامێكی گشتگیر بوونی نیە.
 -3هیچ واقعێكی سادە بوونی نیە كە جیهان سنوردار بكات لەسەر
شیكردنەوەی یان دەستكاری كردنی بەڵكو ئەوە شتێكی ئاڵۆزە و لە چەند
ڕەگەزێك پێكهاتووە و دیاردە بینراوەكان بەیەك شێوە لە چوارچێوەی
پێكهاتەیەكی تێروتەواوی دیاردەكاندا دروستدەكات.
 -4لەسەر فەلسەفەی زانست پێویستە شوێن بكاتەوە بۆ ئەپستمۆلۆژیا
بەو سیفەتەی لێكۆڵینەوەیەكی ڕەخنەگرانەیە بۆ دروستكردنی چەمكە
زانستیە سەرەكیەكان و تەوزیفكردنیان لە بواری تایبەتی خۆیدا و نەك
سەبارەت بە بیردۆزی مەعریفە بە شێوەیەكی گشتی.
كاتێک دەگەڕێینەوە بۆ ئەو سەردەمەی باشالر تیایدا ژیاوە دەبینین
ئەوە سەردەمێكی زۆر بە پیت بووە لە ڕووی زانستییەوە و زۆربەی كرانەوە
زانستییە گەورەكانی بە خۆیەوە بینیەوە ،لێرەدا باسی تیۆری ڕێژەیی و
تیۆری میكانیزمی بڕ و چەندانی دیكە لەو تیۆرییانەیە كە جیهانیان سەبارەت
بە بوون و ژیان گۆڕی .لەژێر كاریگەریی ئەم كرانەوانەدا باشالر ئاوڕیدایەوە
بەالی فەلسەفەدا و دەستیكرد بە گلەیی كردن لە بێدەنگی و نەجواڵنی
فەلسەفە و بێ توانایی لەوەی لەگەڵ ئەم هەموو بەرهەمە زانستی و
پێشكەوتنە مەزنانەدا بڕوات .بۆیە ،باشالر بەدرێژایی فەلسەفەكەی پێی
وابووە كە ئەركی فەلسەفە ئێستا بریتیە لە گوێگرتن لەو پرسیارانەی كە
زانست دەیانخاتە ڕوو ،نەك دروستكردنی سیستمە ڕووت و بێ ڕۆح و
داخراوەكان كە بە شوێن وێكهاتنەوەی فیكر لەگەڵ تێڕوانینە سەرەتاییەكانیدا
دەگەڕێت.
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لێرەوە بە دیاریكراوی بەهاو نرخی فەلسەفەی باشالر دەردەكەوێت،
واتا لە هۆشیاریی توندییەوە بۆ ئەو جیاوازییەی كەوتۆتە نێوان هەردوو
هێڵی ڕۆیشتنی فەلسەفە و زانستەوە .لەبەرئەوەش كە هیچ یەكێكیان
ناتوانێ بێ ئەوی تر بژی ،ڕاتەكاندنی فەلسەفە بۆ ئەوەی تۆز و خۆڵی سەر
خۆی الببات و بە هێڵی زانستی بگاتەوە بریتی بوو لە ئامانجی یەكەمی
فەلسەفەی باشالر.
جێبەجێكردنی ئەم ئەركە بە تێڕوانی باشالر لە ڕێگای « ئەپستمۆلۆژیا»
وە دەبێت و ئەركە سەرەكیەكەشی بریتیە لە «گەڕان بۆ ئەو كاریگەرییەی كە
پێشكەوتنی زانست و زانیارییەكان لەسەر پێكهاتەی فیكر دروستی دەكات» و
بەكورتی لە كتێبەكەی «پێكهێنانی عەقڵی زانستی» باشالر ئەركی فەلسەفەی
عیلمی بە «شیكردنەوەی دەروونی بۆ گرنگی پێدان و تێكدانی هەموو
سوودێك هەرچۆنێك شاراوە بێت ،و هەرچۆنێك ئیدیعای بەرزی بكات،
و ئاوڕدانەوەی عەقڵ لە واقعیەوە بۆ كردەیی ،لە سروشتیەوە بۆ مرۆیی
و لە نواندنەوە بۆ تەجرید وەسفدەكات» .ئەپستمۆلۆژیا لە الی باشالر
ئەركێكی دیاریكراوی هەیە و بریتیە لە شیكاری دەروونی مەعریفەی بابەتی.
بابەتی سەرەكی شیكردنەوەی دەروونی بریتیە لە نائاگایی لێكۆڵەر لە بواری
زانستەكاندا لەكاتێكدا تەوەری ئامانجەكەی لە دەوروبەری ئاشكراكردنی
ئەو كۆسپانەدا دەخولێتەوە كە ڕێگری دەكەن لە بەرەوپێشچوونی پرۆسەی
مەعریفە .ئەوەش باشالر بە «كۆسپە ئەپستمۆلۆژییەكان» ناوی دەبات.
سیستمە فەلسەفیەكانی ئێستا ناتوانن لە بیركردنەوەی زانستی
تێبگەن بەهۆی دژیەكی نێوان تایبەتمەندێتیەكان و تایبەتمەندێتیەكانی
بیركردنەوەی زانستی .لەبەرئەوەی سیستمە فەلسەفیەكان لە بنەڕەتدا بەوە
جیادەكرێنەوە كە کۆمەڵێک سیستمی كۆتاییە بەو واتایەی داخراوە بەڕووی
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ئەوەی لەگەڵ ئامانجە دەستنیشانكراوەكەیدا ناگونجێت .لەكاتێكدا زانست
بەوە جیادەكرێتەوە كراوەیە لەگەڵ هەموو ئاسۆكاندا .هەروەها سیستمە
فەلسەفیەكان بە دەست كێشەیەكی زمانەوانیەوە دەناڵێنێت بە جۆرێك
زمانەكەی ناتوانێت مەبەستی زاناكان بە دەستنیشانكردنێكی ڕاستەقینە دەست
نیشان بكات یان تێڕوانینێكی ڕوون بۆ چەمكەكانی زانست بەرجەستەبكات.
بەربەستی ئەپستمۆلۆژی
پێشتر باسمان كرد باشالر ئەركێكی سەرەكی بۆ ئەپستمۆلۆژیا
دەستنیشان دەك��ات ئەویش بریتیە لە شیكاری دەروون��ی مەعریفەی
بابەتی ،لە گریمانەیەكی سەرەكی زانستی دەروون ناسیەوە دەستپێدەكات
ئەویش بریتیە لە «نائاگایی» .بەهەمان شێوەی دەروونی مرۆیی الیەنی
نائاگایی تێدایە ،كاری زانستی-ش الیەنێكی گرنگی هەیە نابێتە بابەتی
هۆشیاریی .كۆسپە ئەپستمۆلۆژییەكان کۆمەڵێک كۆسپ نین كە لە دەرەوە
دێنە ب��ەردەم پرۆسەی زانستی ،ه��ەروەك نە دەرئەنجامێكی مەرجە
دەرەكیەكانی پرۆسەی مەعریفەیە و نە هەستەكان و نە هزر وەكو دوو
ئامرازی خۆیی بۆ گەیشتن بە مەعریفە الی مرۆڤ ،بەڵكو ئەو لە سۆنگەی
مەعریفەی زانستیەوە هەڵدەقوڵێت و بەپێی پێویستی ئەركەكەی لە مەرجە
دەروونیەكانی مەعریفەوە دەردەكەوێت ،ئەوەش تەنها بە دروستكردنی
نێوان خود و بابەت ،بە شێوەیەك مەعریفەی زانستی ئەو مەعریفەیەیە
كەخۆی بەربەستە ئەپستمۆلۆژییەكانی خۆی بەرهەمدەهێنێت .وەكو مهیبل
باسی دەكات باشالر قۆناغەكانی دروستكردنی هزری زانستی بۆ سێ قۆناغ
دابەش دەكات و كاتێ پێداچوونەوەیەكمان كرد بە كتێبی «عەقاڵنیەتی
كردەیی» باشالردا بینیمان لەڕاستیدا بۆ چوار قۆناغ دابەشی دەكات ،و لە
كاتی وردبونەوەی زیاتردا بۆمان دەركەوت كە جیاوازییەكە تەنها لە رووی
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فۆرمەوەیە ،بەشێوەیەك مهیبل قۆناغی یەكەم و دووەمی لەیەك قۆناغدا
كۆكردۆتەوە .قۆناغی یەكەم كە دۆخی پێش زانستی بوون دەنوێنێت و
سەدە كۆنەكان و سەدەكانی ناوەڕاست و سەرەتای سەردەمی رێنیسانس
دەگرێتەوە كە ئەم قۆناغە بریتییە ل��ەوەی عەقڵ بە وێنەی یەكەمی
دیاردەكەوە سەرقاڵە و پشتدەبەستێت بە چەند نوسینێكی فەلسەفی كە
سروشت بە پیرۆز ڕادەگرێت و باوەڕی بە یەكێتی جیهان هەیە .قۆناغی
دووەم :خۆی لە ڕەوشی زانستیدا دەبینێتەوە کە سەرەتای كۆتاییەكانی
سەدەی هەژدە و نۆزدە و سەرەتاكانی سەدەی بیستەم دەگرێتەوە .هزر
لەم قۆناغەدا كاردەكات بۆ زیادكردنی شێوە ئەندازیارییەكان بۆ ئەزمونی
فیزیایی بە پشت بەستن بە فەلسەفەیەكی سادەو روون .بەاڵم هزر لەم
قۆناغەدا دژیەكێكی روونیش لەخۆدەگرێت بەجۆرێك بە تێڕوانینێكی یەقینی
لە مەعریفەی تەجرید دەڕوانێت بەو ڕادەیەی ئەم تەجریدە بە ڕوونی لە
هەستێكی هەست پێكراودا خۆی دەنوێنێت .قۆناغی سێیەم و كۆتایی خۆی
لە هزری فەلسەفی نوێدا دەبینێتەوە و ئەم ماوەیە لەساڵی  1905ەوە لەگەڵ
ڕاچڵەكاندنی ڕێژەیی بۆ ئەركانەكانی زانستی كالسیكی دەستپێدەكات و لەم
قۆناغەدا دەبینین عەقڵ و ئەزموون تەواوكەری یەكترن و هەریەك ئەوی تر
تەواو دەكات بەشێوەیەك وادەكات مەعریفە ڕوونتر بێت.
باشالر لە خوێندنەوەی بۆ مەعریفەی زانستی دەگاتە چەند بەربەرستێكی
ئەپستمۆلۆژی .بەربەستی یەكەم :یەكەمین ئەزموون ،واتا ئەزموونی پێشوتر
لەسەر ڕەخنەگرتن ،ئەو یەكەمین ئەزموونەی لە بارودۆخێكی پێشكەوتووی
كاتیدا ئەنجامدراوە و ڕەخنەگرتنی خوڵقێنەر ناهێڵێت كەڵەكەبوونی مەعریفی
دروست بكات .ئەوە بەربەستی یەكەمەو ئەگەر ئەو تێنەپەڕێنرێت و ڕەخنەی
لێ نەگیرێت و هەڵە دیارەكەی ئاشكرانەكرێت ،ئەوا دەبێتە كۆسپێك لەڕووی
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پێشكەوتنی زانستیدا .كۆسپی دووەم :كۆسپی سەراپاگیریی ،لەو بارەیەوە
باشالر دەڵێت « :بریتیە لە هەر شتێك كە كاردەكات بۆ سەركوتكردنی
پێشكەوتنی مەعریفەی زانستی وەكو ئەوەی مەزهەبی هەڵەی سەراپاگیری-
كە لە ئەرستۆوە هەتا بیكۆن باو بوو و ئێستاش بەالی ژمارەیەكی زۆر لە
هزرەكانەوە مەزهەبی سەرەكییە بۆ مەعریفە -ئەنجامیدا ».كۆسپی سێیەم:
كۆسپی دەربڕین ،واتا هەندێك دەربڕین هەن لە كاتی بەكارهێناندا دەكشێن
و واتاكەی دەگۆڕێت بۆ کۆمەڵێک شت لەدەرەوەی واتا ڕەسەنەكانیان و
بەوەش بەكارهێنانیان تا ئاستێكی گەورە شێواو و نادیار دەبێت.
كۆسپی چوارەم :بریتیە لە بەربەستی ناوەرۆك .واتا جەوهەری بیرۆكەكە
كە بووە هۆی ئەوەی زاناكان بۆ چەندین سەردەمی درێژ بكەونە پشێوییەوە
بە گەڕان بە شوێن جەوهەر و ڕۆحی شتەكاندا لەبری ڕووكەشی شتەكان.
كۆسپی پێنجەم :زیندەكۆسپ و ماناكەشی بریتیە لە داخڵكردنی هەندێك
زانست لە بوارێكی جیاواز لە بواری خۆیان و بە تایبەتی داخڵكردنی زانستی
بایۆلۆژیا بۆناو زانستی كیمیا و فیزیا.
دابڕانی ئەپستمۆلۆژی
دابڕانی ئەپستمۆلۆژی چەمكێكی بەناوبانگە و لە چەندین بواردا
بەكارهێنراوە و باشالر لە هزری زانستیدا بەكاریهێناوە ،بەاڵم ئەم چەمكە
كاریگەریی ڕوونی خۆی بەشێوەیەكی ئاشكرا لە بوارەكانی فەلسەفە و ئاداب
و مرۆڤناسی (ئەنسرۆپۆلۆژیا) و لێكۆڵینەوە ماركسییەكاندا چەسپاندووە.
محەمەد عابد ئەلجابری ،لە رەخنەگرتنی لە عەقڵی عەرەبیدا ،یەكێك
بوو لەو كەسە دیارانەی ئەم چەمكەی لە گۆڕەپانی عەرەبیدا بەكارهێنا.
ئایا هێڵی پێشكەوتنی زانستی هێڵێكی لكاوە لە سەرەتایەوە هەتا كۆتایی و
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هەموو قۆناغێك بازنەیەكە لەم هێڵەدا؟ یان دابڕان جیابونەوەیەك هەیە
لەم مێژووەی پێشكەوتنی زانستیدا .باشالر دەگاتە ئەو ئاستەی لە بارەی
دابڕانەوە بڵێت ناتوانرێت هیچ پەیوەندییەك لەنێوان كۆن و نوێدا نیە ،واتا
لەنێوان ئەوەی سادەیە لەگەڵ ئەوەی ئاڵۆزە یان لەنێوان ئەوەی زانستییە
لەگەڵ ئەوەی نازانستییە ،ئەو دووانە دوو جیهانن لە ئایدیا و هەریەكەیان
بەوی دیكە نامۆیە .دابڕانی ئەپستمۆلۆژی بەم مانایە تایبەتمەندییەكی
جۆرایەتیە بۆ پێشكەوتنی زانستەكان ،چونكە مێژووی زانستەكان بریتیە
لە زنجیرەیەك لە «ڕاستی» و « هەڵە» یەك لەدوای یەكەكان بە دەربڕینە
بەناوبانگەكەی «مێژووی زانست بریتیە لە هەڵەكانی زانست».
لە سەردەمێكی مێژووی نوێدا بازدانێكی مەزن لەگەڵ پرۆگرام و
میكانیزمەكانی بیركردنەوەی پێشووتردا ڕوودەدات و قۆناغێكی نوێ لە
قۆناغەكانی زانست دەكاتەوە.
گالیلۆ یەكەم كەس بوو كە پەیوەندی لەگەڵ هزری زانستی كۆندا
بچڕی و وازی هێنا لە چەمكەكانی و شێوازەكانی و پرنسیپەكانی و بەوەش
شۆڕشێكی نوێ لە مێژووی زانستدا دروستكرد .ناتوانین بڵێین گالیلۆ
درێژكراوەی پێش خۆی بووە.
باشالر جیاوازی دەكات لە نێوان دوو ئاست لە دابڕان .ئاستی یەكەم:
دابڕانێك لەنێوان هزری زانستی نوێ و لەنێوان زانستەكانی هزری زانستی
كۆندا .ئاستی دووەم :دابڕانێكی نێوخۆیی كە دەچێتە چوارچێوەی بەردەوامی
خودی هزری زانستیەوە ،واتا چەند بیردۆزێكی نوێ هەیە كە چەند پێبازێكی
جۆریی لە ڕێڕەوی خودی هزری زانستیدا دەهێنێتە ئاراوە كە ناتوانرێت
وا لێی تێبگەین كە بەردەوامیدانە یان پێشخستنی زانستی پێش خۆیەتی.
نموونەی ئەمە بریتیە لە «  »Non-Euclideanلە ئەندازیاری و ماتماتیكدا.
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هەروەكو مهیبل یەكالیی دەكاتەوە «چەمكی دابڕانی ئەپستمۆلۆژی» لە
كۆتاییدا هیچی دیكە نیە بێجگە لە بچڕاندنی پەیوەندی لە زانستەكان و
شرۆڤەی بۆ سەرهەڵدانی شۆڕشە زانستیەكاندا كە لەناو زانستدا ڕوودەدەن.
فەلسەفەی باشالر بۆ پڕكردنەوەی بۆشایی نێوان زانست و فەلسەفە
و ئایا ئەم ئامانجەی هێناوەتەدی؟ بە تێڕوانینی عومەر مهیبل فەلسەفەی
باشالر چەند هەنگاوێكی گرنكی لەپێناو ئەم ئامانجەدا بڕی زیاتر لە ڕێگای
ڕەخنەگرتن و تێكشكاندنی نموونە باوەكانەوە وەكو ئەوەی شتی نوێ
دروست بكات و ئەڵتەرناتیڤ بهێنێتە ئاراوە .ڕەنگە ئەركێك بەم ئاستە
بۆ تاكە فەیلەسوفێك بەس بێت بۆ دەستپێكردن بە هەنگاوە سەرەتاكانی.
بەاڵم سەبارەت بە كێشەی پەیوەندی ،ئەو كێشەیەی كە نووسەران هاتوون
بۆ شیكردنەوە و لێكۆڵینەوەی ،ئەوەی ئێستا روونە ئەوەیە باشالر سەربە
فەزایەكی مەعریفییە كە بە دڵنیاییەوە جەختدەكاتەوە لەسەر دابڕان.
هەروەها دەتوانین ئەوە زیاد بكەین كە خودی فەلسەفەی باشالر نموونەیەك
بوو بۆ جیابونەوە لە سیستمە فەلسەفیەكانی پێش خۆی.

باڵوكەرەوە :سەنتەری كلتوری عەرەبی ،باڵوكراوەكانی ئەلئیختیالف،
ئەلدار ئەلعەرەبیە بۆ زانستەكان
ساڵی باڵوكردنەوە2005 :
ژمارەی الپەڕە 382 :الپەڕەی قەبارە گەورە
لینكی بابەت لە تۆڕی ئینتەرنێت:
http://www.alriyadh.com/203684?print=1
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باشالر و فەلسەفەی پەروەردە
نوسینی :جەیمس مارشاڵ -زانكۆی ئۆكالند
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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كورتەیەك لە ژیانی باشالر
گاستۆن باشالر لە  27ی حوزەیرانی  1884دا لەهەرێمی بار سۆر
ئەوب (هەرێمی شامپانیا)ی فەڕەنسا لەدایك بووە .دایك و باوكی باشالر
لەم شارەدا خاوەنی دوكانێكی بچووك بوون كە تیایدا ڕۆژنامەو بابەتی
وردەواڵەیان فرۆشتووە.
ئەو خوێندنی ئامادەیی لە بار سۆر ئەوب تەواو كردووە و لە جەنگی
جیهانی یەكەمدا خزمەتی ك��ردووە ( لەو چوارچێوەیەشدا  38مانگ لە
سەنگەرەكاندا شەڕی كردووە و مەدالیای ئازایەتی Le Croix de Guerre
ی پێ بەخشراوە.
لە بنەڕەتدا ئەو كەسێكی نامۆ بوو بە ئەكادیمیا ،چونكە ئەو لە كاتێكدا
وەكو پۆستەچی كاری دەكرد خۆی فێری كیمیا كردبوو ،پێش ئەوەی لە
كۆلیژە بچووكەكانی بار سۆر ئەوبدا وانە بڵێتەوە.
باشالر بەشێوەیەكی هێواش بەردەوام بوو لە خوێندن هەتا لە ساڵی 1927
دا بڕوانامەی دكتۆرای لە زانكۆی سۆربۆن وەرگرت .ئاشكرایە دۆزینەوەكان
لە فیزیای تەنۆچكەكاندا هانی باشالری داوە و كاریگەریی هەبووە لەسەری.
باشالر لە كتێبی «  »Lecourtدا ساڵی  ،1975الپەڕە  33دا دەڵێت:
«دەیەیەك لەم سەردەمەماندا یەكسانە بە چەند سەدەیەك لە سەردەمانی
پێشووتردا».
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كاتێ ڕووی كردە فەلسەفەی زانست ،باشالر پێویست بوو بۆ ماوەی
 10ساڵ لەكۆلێژی ئادابی شاری «دیژۆن» دا وانە بڵێتەوە پێش ئەوەی
ببێت بە پرۆفیسۆر لە زانكۆی سۆربۆن لە ساڵی  1940دا .لە ساڵی 1960
دا ویسامی شەرەفی پێ بەخشرا و لە 16ی ئۆكتۆبەری  1962دا كۆچی
دوایی كرد و لە 19ی ئۆكتۆبەردا لە بار سۆر ئەوب بە خاك سپێردرا.
باشالر وەكو هەردوو فەیلەسوف و شاعیر ناسراوە .بەاڵم لێرەدا
تەنها باس لە ئیشە فەلسەفیەكانی دەكەین .باشالر گرنگە نەك تەنها
بەهۆی كارەكانی لە بواری فەلسەفەی زانستدا ،بەاڵم بەهۆی كاریگەریی
ئەو بەسەر ژمارەیەك لە فەیلەسوفە فەڕەنسیەكانەوە .جین كاڤایاڵسی،
فەیلەسوفی فەڕەنسی كە لە میانەی جەنگی جیهانی دووەمدا وەكو یەكێك
لە بەرگریكاران لە داگیركاری ئەڵمانی كوژرا ،یەكێك بوو لەوانەی كاریگەر
بووە بە باشالر و رێڕەوی فەلسەی ئەو.
لەنێوان فەلسەفەی گشتی ئەودا ،ئەم سەرەتایە جەختدەكاتەوە
لەسەر ئەو تایبەتمەندێتیانەی كە دواتر كاریگەریی خستە سەر پۆست-
سترەكتورالیزمی فەڕەنسی.
فەلسەفەی دژە-ئەرێنی باشالر لەبارەی زانستەوە گەشەی پێدرا
لەنێو چەند تێكستێكدا لە نێوان سااڵنی  1927و  ،1953هەروەها لە
هەندێك لە ئەنجامەكانی تۆماس كوهندا بەكارهێنران هەرچەندە ئەو هیچ
كاریگەرییەكی ڕاستەوخۆی لەسەر فەلسەفەی زانستی ئەنگلۆ ساكسۆنی
بەكارنەهێنا .بەالی باشالرەوە زانست چاالكیەكی سەربەخۆیە ،تەنها
پشت بەخۆی دەبەستێت لەبەر ستاندارد و چاالكیەكانی خۆی –سەرەڕای
دەستێوەردانی فەیلەسوفەكان .كارەكەی باشالر مشتومڕێكی بەردەوام
لەدژی فەیلەسوفەكان لەخۆدەگرێت ،چونكە بەپێی ئەو فەلسەفەیە
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دەی��ەوێ «مەرجە مێژووییە ڕاستەقینەكانی بەرهەمهێنانی مەعریفەی
زانستی دابپۆشێت و بیشارێتەوە و دایبخات»( كتێبی «  »Lecourtساڵی
 ،1975الپەڕە .)27
لەڕاستیدا ئەو ئایدیایەی كە مێژووی زانست دەتوانرێت ببێت بە
سەرچاوەیەكی بەرهەمهێن و باش ،تەنانەت سەرچاوەیەك ،بۆ شیكاری
لۆژیكی تەواو نامۆ بوو بۆ فەلسەفەی شیكاریی بۆ زانست ( Tiles،
 :1948الپەڕە  .)3هەروەها ئەو باوەڕی وابوو كە تیۆرییە فیزیاییەكان
لە پابەندبوونە مێتافیزیكیەكان جیانەكراونەتەوە ،هەرچەندە ڕەنگە وا ئیدیعا
بكەن بەوشێوەیە بێت .دواتر باشالر « بیرلێ نەكراوە -موفاجەئە»ی گوتاری
فەلسەفی لەبارەی زانستەوە « لەباشبوونێكدا» ئاشكرادەكات كە ئەوەش
هەروەها بیرۆكەكانی «نائاگایی» و « بیرلێ نەكراوە -موفاجەئە» و
ئەگەری زیاتری «بوژاندنەوەی» ئەمانە لەڕێگای «شیكاری دەروونی هزرەوە»
دەكاتەوە.
ئاسەواری ئەم بیردۆزەی شیكاری دەروونی هزر هەروەها لە كارە
سەرەتاییەكانی میشێل فۆكۆ.
بەاڵم ناوبانگی زانستی باشالر هەروەها پشتدەبەستێت بە  ،بەشێوەیەكی
الوەكی ،لەسەر بنەمای لێكۆڵینەوەكانی لە زمانی شیعریی ،زیندەخەون ،و
فینۆمینۆلۆژیا ،و جێبەجێكردنی چەند زنجیرەیەك لە مێژووی زانستدا.
بەمشێوەیە خەیاڵی شیعری ،وەكو تێوەگالنێك لە سەرقاڵبوونی كاریگەر
لەگەڵ «شتەكاندا» ،لەالیەن ئەوەوە وەكو مەرجێكی بەرهەمهێنانی زانستی
دەبینرا.
بەاڵم ئەم تێڕوانینە جیاكراوە نیە لە بۆچوونی داكشاوی «لۆژیكی
دۆزینەوە» هەروەكو لە فەلسەفەی سێر كارل پۆپەردا دەبینرێت ،چونكە
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باشالر لە فەلسەفەی زانستی خۆیدا جێگای كردۆتەوە .بەمشێوەیە ،كتێبی
گرنگی «سترەكچەری شۆڕشە زانستیەكان» ی كوهن كە لەساڵی 1962
دا باڵوكرایەوە،ڕەنگە شتێكی زۆر «دەگمەن و عەنتیكە» بووبێت بۆ
فەیلەسوفەكانی زانستی فەڕەنسا.
بەپێی گاری گوتین ( )1989بابەتی گۆڕانكاری زانستی و دواتریش،
پێشكەوتنی زانستی جێگای بایەخی فەلسەفەی زانستی باشالر بووە .باشالر
باوەڕی وایە عەقڵ بە باشترین شێوە لە زانستدا رونكراوەتەوە ،و ئەمەش بە
باشترین شێوە زانراوە ،نەك بە لێكۆڵینەوە لە زانست لە ئێستادا ،بەڵكو بە
لێكۆڵینەوە لە مێژووی زانست (لە فەلسەفەی زانست ،سەبارەت بە گرنگی
مێژووی زانست .عەقڵ بە باشترین شێوە لە زانستدا دۆزراوەتەوە ئەویش
لەڕێگای چۆن عەقڵ لە پراكتیكدا بەكارهێنراوە ،لە چارەسەركردنی چەند
كێشەیەكی دیاریكراودا( .بەراوردی بكە لەگەڵ كتێبی لۆژیكی پرسیاركردن
جۆن دێوی  ،)-1938بە پێچەوانەی لێكۆڵینەوە لە تێۆرییە ئەبستراكتەكان.
باشالر مشتومڕی ئەوە دەكات كە مێژووی زانست دەریخستووە چۆن تیۆرییە
فەلسەفیە ئەبستراكتەكان و مێتافیزیكیەكان لە زانستدا هەنگاو بە هەنگاو
لەڕێگای كاری پراكتیكی زاناكانەوە شكستیان پێهێنراوە .باشالر دەریخست
پێش كۆهن لەڕووی مەبدەئیەوە ناڕێكی و نا بەردەوامی لە مێژوو و
گەشەكردنی زانستدا كە نەیتوانیوە بۆ بنیاتنانەوەی لۆژیكی لەگەڵ ئەو
كارانەدا هەندێك لێكچوون دەبینرێت .بەاڵم لەكاتێكدا كوهن بایەخی داوە
بە تێۆرییەكان ،یان مۆدێلەكان ،باشالر بایەخ دەدات بە كۆنسێپتەكان .لێرەدا
كۆنسێپتی گرنگ بەالی باشالرەوە بریتیە لە كۆنسێپتی دابڕان ،كە چوار
الیەن یان كاتیگۆری ئەپستمۆلۆژی هەیە .ئەو بەم زاراوانە ناویان دەبات:
دابڕان ،بەربەستەكان ،پرۆفایلەكان ،و كردارەكان ( گوتین .)1989 ،
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داب��ڕان��ەك��ان بایەخ دەدەن ب��ە :چ��ۆن زانست لە هەستی گشتی
جیادەبێتەوە لە فۆرمەلەكردنی كۆنسێپتەكانی خۆیدا ( هەروەها بڕوانە
كتێبی ئەزموون و تیۆرین وتارێك لە فەلسەفەی زانستدا ،ستیفن كۆرنەر
ساڵی  ،1966لەگەڵ دابڕان لەنێوان كۆنسێپتە زانستیەكاندا .نموونەیەكی
یەكەم بریتی دەبێت لە گۆڕانكاری لە چەمكەكانی هەستی گشتی زیرەكیەوە
بۆ تێستەكانی زیرەكی كە وەكو زیرەكی لێكدانەوەیان بۆ دەكرێت ،لەكاتێكدا
نموونەیەكی دووەم بریتی دەبێت لەو گۆڕانكارییانەی لە ڕووی مێژووییەوە
لە كۆنسێپتە زانستییەكانی ئەتۆمدا ڕوویانداوە .لەبەرامبەردا ،دابڕان
بەپێچەوانەی بەربەرستەكانەوەیە كە بە تایبەتی ئەگەر لە ڕابردوودا گرنگ
بووبێتن ،ڕەنگە ببنە هۆی بلۆككردنی گۆڕانكاریی لە كۆنسێپتە نوێیەكاندا.
لێرەدا ڕەنگە هەستی گشتی بەربەستێكی سەرەكی بێت ،هەروەكو ئەوەی
گریمانەیەكی ڕەها جیهانی تێدایە ڕەفتاردەكات .ئەگەر ئەوان وەكو ئاستێكی
ڕەها ڕەفتاربكەن ئەوا دەبوایە باشالر هەندێك تەكنیك پێشنیاربكات بۆ
هێنانی ئەم گریمانانە بۆ سەر «ڕوو».
پرۆفایلی ئەپستمۆلۆژی بریتیە لە شیكارییەكی تێگەیشتنی كەسێكی
دیاریكراو بۆ چەمكێكی زانستی دیاریكراو .ئەم شیكارییە ئەوە دەردەخات
كە تاكێك لە كوێ پەیوەندی هەبووە لەگەڵ گۆڕانكارییە مێژووییەكانی
چەمكێك یان تیۆرییەكدا ،و ئەو ڕادەیەی كە پاشماوەكان پارێزراون یان
دابڕانەكان گەورەكراون .لە فەلسەفەی سیاسی نوێدا ئەوە دەردەخات
ئایا كەسێك ئازادبیرە (لیبراڵە) یان نێو لیبراڵە بەگوێرەی ئەوەی کۆمەڵێک
چەمكی سەرەكی وەكو تاكگەرایی ،ئازادیی ،و یەكسانی وەردەگیرێن.
پاشماوەكان لەالیەن دابڕانەكانەوە ئەژماردەكرێن بەاڵم ئەمە وادەخوازێت
بە ناوی زاناكەوە ئایدیای باشالری كردارێك ناوبنرێت .كردارەكان بریتین
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لەو بازانەی بەاڵم نەك هەر بازێك بەگشتی بە هەر ئاراستەیەكی كۆندا،
بەاڵم ئەو بازەی بە ئاراستەی پێشكەوتندا دەنرێت .جین كاڤالێ و باشالر ئەو
بیرۆكەیان ڕەتكردۆتەوە كە پێشكەوتنی زانستی پێویستە بڕیاری لێ بدرێت
لەڕێگای پشتڕاستكردنەوەی شێوازێكی پشتڕاستكردنەوەی ڕاستیەكانی
زانستەوە .بەالی باشالرەوە بەهۆی كاركردنی لەسەر خەیاڵ و فەنتازیا،
كردارە ئەپستمۆلۆژییەكان كە ئەم جۆرە دابڕانانەیان دروستكردووە ،لەالیەن
زانستی ئاساییەوە ڕێبەرێتیان ناكرێت ،بەڵكو بەهۆی شیعر و هونەرەوە
ڕابەرایەتی دەكرێن( .هەروەها بڕوانە كتێبی خوێندنەوە و تێگەیشتن
لە بیری زانستیدا -پیتەر میداوەر  .)1954فۆكۆ لەبارەی باشالرەوە لە
ساڵی  1954دا دەڵێت« :هیچ كەس لەو باشتر لە داینامیكیەتی كاری
خەیاڵ تێنەگەیشتووە ».لەڕاستیدا كارە سەرەتاییەكانی فۆكۆ لەبارەی (هاری
بینسوانگەر -كە فەیلەسوفێكی باشالرییە) ئاماژە دەكات بە باشالر لە
بەرامبەر سارتەردا لەسەر بابەتی خەیاڵ .لەبەرامبەردا ،باشالر زۆر مەدحیی
كتێبی ( مێژووی شێتی لە سەردەمی كالسیك)-1961ی فۆكۆی كردووە.
لەبەرئەوە ،بەڕای باشالر پێشكەوتنی زانستی پشتدەبەستێت بە دابڕانە
ئەپستمۆلۆژییەكان .بەڕای ئەو ئەم دابڕانانە تەواو ناوازەن -بۆ نموونە
گۆڕانكاریی لە فیزیای نیوتنەوە بۆ ئەنشتاین زۆر بە ناوازە تەماشادەكرێت.
لەبەرئەوە ،ناتوانرێت بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ یان عەقاڵنی لە پێشكەوتنی
زانستی بڕوانرێت (بەراوردی بكە لەگەڵ كوهن).بەاڵم تێگەیشتن لە پێشكەوتن
لە ڕەوشی ئێستای زانستەوە دەپێورێت ،و مێژووی زانست مێژوویەكی
عەقاڵنیەت فەراهەم دەكات .بەاڵم ئەم تێزەی پێشكەوتن جێگای گومانە،
چونكە باشالر كۆكە كە زانستی ئێستا تەنها پێشكەوتنێك نییە (لەبەرامبەر
گۆڕانكارییەكی ڕووت��دا) بەڵكو زانستی ئێستا پێویستە بگەڕێنرێتەوە بۆ
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تێگەیشتن و هەڵسەنگاندنی دەستكەوتەكانی زانستی ڕاب��ردوو .كەواتە،
ئەم هەڵسەنگاندنە مۆدێرنەی پێویستە لەسەر بنەمای ئەوەی چۆن هەوڵە
زانستییەكان لەڕابردوودا بەشداری دەكەن لە زانستی « پێشكەوتوو» ی
ئەمڕۆدا .ئەوەی جێگای گەڕان و تێڕامانە بریتیە لە كاریگەرییەكانی ڕابردوو
لەسەر ئێستا .بە دڵنیاییەوە چەند پرسیارێك هەن كە مێژوو نووسەكان
بەرزی دەكەنەوە لەبارەی شیاوێتی هەنگاوی لەوجۆرەوە بۆ ئەنجامدانی
مێژوو :بۆ نموونە كتێبی چەند سەدەیەك منداڵی  ،فیلیپ ئارێز،1962 ،
ڕەخنەی لێ گیرا لەبەر دەرخستنی چەمكێكی سەدەی بیستەم لەبارەی
منداڵیەوە و گێڕانەوەی ئەم چەمكە بۆ سەدەكانی ڕابردوو.
جۆرج كانگویلهێڵم (فەیلەسوفێكی فەڕەنسیە  )1955 1904-كۆنسێپتی
باشالر سەبارەت بە دابڕانی ئەپستمۆلۆژی (ناوازە) و كاریگەریی لەسەر فۆكۆ
لە تایبەتمەند گشتی ترە.
جێبەجێ كردنە پەروەردەییەكانی كارەكنی باشالر بەالیەنی كەمەوە
ئەمانە لەخۆدەگرێت :لەبەرچاوگرتنی عەقاڵنیەت ،گرنگی وتنەوەی مێژووی
زانست و نەك زانست بە تەنها وەكو ئێستا ،لەخۆگرتنی ئەو لێكۆڵینەوانەی
لەسەر میتۆلۆژیا ئەنجامدراون كە تایبەتن بە فەلسەفەی زانست ،گرنكی
خەیاڵ ( بەم مانایە) بۆ هزرە عەقاڵنیەكان و تێزی نابەردەوامی لە بیری
زانستیدا.
سەرچاوە :سایكلۆپیدیای فەلسەفەی پەروەردە.1999-06-30 -
_http://eepat.net/doku.php?id=bachelard_and_philosophy
of_education
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واﯾر ﯾ آ،نآرآ د اﯿ روو
.اﯿ رﯾاﯿ
ر ر  ،ﯾ ( دف آﯾ)آ
. ﯾآﯿ ر دووو و ژﯾرا
 ود رر د( آﯿر )آ:زاﯾﯿ١٥٤٣*
 آ ورﯾآﯿ روو  ووآود نآﯿ
.ورردا د ورد وز
وﯿ ﯾرو ر ر  د آرآ (ﯿ) آ
.ت  ر
 دوآود  (نا)  آ،(رت)دﯾ
.ند  
  د زا دوا (رآ)آ
.رد وودوآ
ر اﯾﯿ ووآو د (نآ)  آﯿ
.ودن( راد )آ دآ
پ (ڤ رآ درر داو)ك ن
.راﯾز    دﯾد
ووآو د (ڤ  زاآ) ( آآ)
.آ د  ر ور راﯾز
.ﯿﯾ د
 ووآو د (ڤ و رر داو)مهﯿ
.ت دو  آﯿژﯾ و  ،راﯾوز
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 ﯿ دو  » م هﯿر ﯾ  آآ
.وآو د (   )ر« آوار
.آ  د ﯾﯿﯿ  
  آ،وآود (ه زﯿرد )دﯾ آهﯿ
.ﯿ ﯾﯿﯿ 
و (ووڕدا وادﯿ كن وﯿ) ر آو
اﯿ ﯾﯿﯿ    هﯿ  ووآد
.ڕوود
ر «دو ا»  آ، و ﯾ را ﯿ
. د ر دوورﯾ
و  (-ژﯾ او) ﯾوﯾ
دااو و  آ،تآ دو  ووآد
.نآﯿ  ر  دوا رﯾ
.دا و ژﯾ ﯿﯿز ،ﯿ ز
 س ت آآ (نون و ز) ر آﯾه
ورو   ورﯿ  ان وازﯿ
.تآر
آ ون ون و  آودوآ  رر
مﯿﯿﯾ  ت وآواو د رﯾه
.ڕوود
ﯾﯿ (نآﯿ وﯿ)  آوو
وﯿ  ﯾ  ،و د دوا
.نز
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زاﯾﯿ١٧٨١

زاﯾﯿ١٨٠٧

زاﯾﯿ١٨١٨

زاﯾﯿ١٨٨٩

زاﯾﯿ١٩٢١
١٩٢٠ ﯾد
١٩٢٧

١٩٤٣

١٩٥٣

لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

1

ئاشنابوون بە
ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

3

ئاشنابوون بە
كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە
شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە
كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە
ئاالن تۆرین

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

4
5
6

رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆرش مستەفا

ساڵی چاپ
2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

مستەفا زاهیدی

2014

 9ئاشنابوون بە
قەشە ئاگۆستین
 10ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ
 11ئاشنابوون بە
دیڤد هیوم
 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 14ئاشنابوون بە
جۆن لۆك
 15ئاشنابوون بە لینین
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عەتا جەمالی

 16ئاشنابوون بە
ئەریك فرۆم
17

ئاشنابوون بە
قوتابخانەیفرانكفۆرت

 18ئاشنابوون بە
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا
وۆلف
 24ئاشنابوون بە یۆرگن
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

25

 26مەكری ئیسالمییەكانی
كوردستان
27

كتێبی سور

 28سەیران بۆ سەرێكانی

2014

بازگر

لوقامت رووف

ئاشنابوون بە درێدا

2014

2014

 19بلیمەتی و شێتی
 20ئاشنابوون بە كریشنا
مۆرتی
 21ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم
 22ئاشنابوون بە سیمۆن
دیبۆڤوار

2014

كۆمەڵێك نوسەر

سرتان عەبدوڵاڵ

2014
2014
2014
2013

ماجد خەلیل
ماو تسی تۆنگ

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014
2014
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29

گەندەڵی

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

ئەنوەر حسێن-
 31لە قەندیلەوە بۆ
شۆڕش مستەفا
كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری ئەنوەر حسێن
(بازگر)
عەرەبی
33
گەشتە بێ ئاكامەكانی
بریتا بولەر
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی

114

ئاشنابوون بە باشالر

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015
2015
2015

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

