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پێشەكی:
الیبنتز سەرمەشقی بلیمەتی كاریكاتێر ئاسا بوو .ژیانی لێورێژ لە
رووداوی هێندە پێكەنیناوی بوو ،كە ئەو بە دەگمەن ئاگای لە ناوەڕۆكەكانیان
بوو.
هەمووشتێكی دەربارەی هەموو شتێك دەزانی ،بەاڵم بەهیچ شێوەیەك
نەیدەزانی خەڵكی ئاسایی چۆن بیردەكەنەوەو هەڵسوكەوت دەكەن .ئەمە
بە جێگەی خۆی ،ئەو بەدڵنیاییەوە یەكێك لە خەماڵوترین فەیلەسوفەكان
بوو (هەرچەندە ئەم شیمانەیە زیاتر نوكتەیەكە سەبارەت بە فەیلەسوفان
تا دەربارەی الیبنتز) .لەسەراپای كۆشكەكانی ئەوروپادا دەردەكەوت ،كە
تەنانەت پادشا و خانەدانەكانیشیان بە بایەخەوە لێیاندەڕوانی (هەرچەندە
ئەمە لەوانەیە زیاتر نوكتەیەك بێت دەربارەی پادشایان و خانەدانەكان.)...
الیبنتز دەتوانین بڵێن لەسەراپای تەمەنی گەورەساڵی خۆیدا لە خزمەت
كۆشكی هانۆڤەر-و لە هەمانكاتدا چەندین كۆشكی تردا-بوو .هەمیشە
هەرچەند كارێك كە دەیتوانی وەریدەگرت و پێداگر بوو لەسەر ئەوەی كە
بۆ هەموو ئەم كارانە موچەی تەواوەتی وەربگرێت .كاتێكیش كە موچەكەیان
(بەهۆی ئەوەی كە ئەربابەكانی زانیان لە شوێنی تر كاردەكات) بڕی ،زۆر
دڵتەنگ بوو.
پێڕستكردنی دەستكەوتەكانی الیبنتز جارێكی تر دەبێتە هۆی ئەوەی
كە ئەو وەك زیادەڕۆییەكی تانەئاسای بلیمەت بێتە بەرچاو .لەراستیدا
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بەپێڕستكردتی هەموو ئایدیا و دۆزینەوەكانی زەحمەتە كە زۆربەیان لە
پەڕەكانی جانتایەكدا هەڵگیراون كە هێشتا هەموویان باڵونەكراونەتەوە.
خۆشبەختانە الیبنتز پتر لە پلەی فەیلەسوفی جێگە سەرنجماندایە .بەاڵم
تەنانەت لێرەدا وێنەكە زۆر روون نییە .بێرتراند راساڵ ،كە یەكێك لە
باشترین بەرهەمە رەخنەییەكانی دەربارەی فەلسەفەی الیبنتز ،نوسی ،لەسەر
ئەم باوەڕە بوو كە الیبنتز دوو فەلسەفەی بەدیهێنا.
یەكەمینیان فەلسەفەیەكی سادە بوو بۆ بەكارهێنانی گشتی (واتە
هەموو كەسێك-وەرگێڕ) ،میتافیزیكێكی ساكاری گەشبینانە بەمەبەستی
خۆشحاڵكردنی خاتوونە شازادەكان .ئایدیاكانی تر و كەمتر گەشبینانەكانی بە
جانتا سپێردران .ئەمانە بەشێك لە سیستەمێكی ئاڵۆزو لۆژیكی و قووڵ بوون
كە تەنیا ئەو هزرانەی لە ئاستی خودی الیبنتز ( هەڵبەتە راسڵیش) دەیانتوانی
ئەوە بەزەحمەت تێبگەن .هەردوو ئەم فەلسەفانە لە بنەڕەتەوە وەكو تێزێكی
لەبڕان نەهاتوو مانەوە-هەڵبەتە ئەگەر بەڕاستی دوو فەلسەفەی لێكجودا بن.
زۆربەی ئەو شرۆڤەكارانەی تری ،كە هزری هاوتای (الیبنتز یان راسڵ )یان
نیە ،سكااڵكارن فەلسەفە سادە و ئاڵۆزەكان لەراستیدا پارچەی یەك شتن كە
بە ئەندازەی دوو هێندەی خۆیان نە سادەو نە ئاڵۆزن .بە روونكردنەوەی
ئەم خاڵە بنەڕەتیانە ،ئێستا بە ژیانی الیبنتزەوە سەرقاڵ دەبین.
ژیان و بەرهەمەكانی الیبنتز
ژیانی ئەو ،ئەمجارە بەبێ هیچ جۆرە گاڵتەیەك لە  1تەمموزی 1646
لە الیپزیگ دەستیپێكرد .سێ ساڵ دواتر جەنگی سی ساڵە ،كە سەراپای
ئەوروپای گرتبۆوە و ئەڵمانیای لە دۆخێكی وێراندا بەجێ هێشتبوو ،كۆتایی
پێهات .ئەم كارەساتە سایەی خۆی تا دەیان ساڵ دوای وەستانی شەڕەكەش
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لەسەر گۆرەپانی سیاسی ئەوروپا هەڵدا ،كەم تا زۆر بەهەمان شێوەی كە
سایەی شەڕی دووەمی جیهانی ،جارێكیتر تەنیا دەستی بە وێرانكردنی
ئەوروپای خۆرهەاڵت كردووە.
باوكی الیبنتز ،فریدریش الیبنتز ،مامۆستای فەلسەفەی ئاكاری بوو
لە زانكۆی الیپزیگ .دایكیشی كاترینا ئاشموك سێیەمین هاوسەری فریدریش
بوو .كوڕەكەشیان بە ناوی گوتفرید ڤیلهیلم الیبنوتس داشۆری( ( )1لە
تەمەنی بیست ساڵیدا ڕێنوسی ناوی بنەماڵەكەی خۆیانی گۆڕی) .تەمەنی پێنج
ساڵ بوو كە باوكی كۆچیدواییكرد و بەخێوكردنی ئەو و خوشكەكەی كەوتە
ئەستۆی دایكیان .بە پێی گێڕانەوەكانی كاترینا لە بڕوادارە دڵكارەكانی تەبایی
و هەماهەنگی بوو ،هەرگیز بە خراپە باسی كەسی نەدەكرد .بەشێوەیەكی
ئاسایی ئەمە بە بەشێك لە هەوێنی ئەفسانە باوەكان دەژمێردرێت .بەاڵم لە
مبارەیەوە دەبێت راست بووبێت .الیبنتز زۆر لەژێر كاریگەری دایكیدا بوو
ئەم خەسڵەتانەشی تا دواهەمین رۆژەكانی تەمەنی پاراست.
وێڕای هەموو ئەم شتانە ( لەراستیدا لەم هەموو شتەشدا شتێك
بەگرنگ دەزانرا) ژیانی الیبنتز بەوردی یەك ریتم بوو( .ئیكهار)ی سكرتێرە
درێژخایەیەنەكەی دەڵێت كە هەرگیز نەیبیستووە ئەو بە خراپە باسی كەس
بكات .فەلسەفەی الیبنتزیش پڕە لە هەستی قووڵی هەماهەنگی ،و هەوڵە
سیاسیەكانی سەراپای تەمەنیشی هەمیشە بزوێنەری هەماهەنگی بەخشین
بوو بە گۆڕەپانی سیاسی ئەوروپایی.
الیبنتز چوو بۆ قوتابخانە ،بەاڵم دەیوت فێربوونی خۆی زیاتر لە ماڵەوە
و بە خوێندنەوە لە كتێبخانەكەی باوكیدا بینیوەتەوە .هەمیشە بانگەشەی
ئەوەی دەكرد كە خۆی خۆی پێگەیاندووە و ئەمە تەنانەت لەهەمان ئاستی
بەرزی بلیمەتییشدا دیارو بەرچاوە .كوڕێك بوو زۆر هۆگری خوێندنەوە
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بوو شوێن زنجیرەی بیركردنەوەكانی دەكەوت تا هەر جێگەیەك كە خەیاڵی
دەیبرد -تا ئەو شوێنەی كە تەختی كتێبخانەو هەموو مێزو كورسییەكان
بە كتێبی كراوە دادەپۆشرێن .لە گەورەیشدا دیسانەوە دەكرا هەمان كوڕ
بدۆزیتەوە .لە گەورەساڵیدا توانای هەبوو هەفتەی پێنج شەش پرۆژەی سەیر
و نامۆ لە سەریدا بەرهەم بهێنێ ،كە لەژێر دەریاییەوە بگرە تا شێوەیەكی
تەواو تازە لە كاتژمێر ،لە فانۆسێكی تازەوە تا عەرەبانەیەك بە ئاستی خێرایی
ئۆتۆمبێلێكی ئەمڕۆ (لە سەردەمێكدا كە جادەكان هێشتا كوێرە رێگەیەكی
كوتراو زیاتر نەبوون) لە ئاشی بای ئاسۆییەوە تا دەزگایەك بۆ پێوانەی باشی
و خراپی لەخۆ دەگرت -و هیچكامیان هەرگیز تەواو نەبوون.
الیبنتز لە تەمەنی چواردە ساڵیدا ئامادە بوو بۆ چوونە زانكۆی
الیپزیگ .لەوێ ماف (قانون)ی خوێندو بەخێرایی لێكۆڵینەوەكانی بۆ هەموو
شیكردنەوە شیاوەكانی ئەم بابەتە پەرەپێدا ،لەوانە یاساكانی فیزیك ،یاساكانی
فەلسەفە ،یاساكانی ماتماتیك و گشت چەمكە سیاسی و مێژووییەكانی ماف،
لەم قۆناغەدا بوو كە الیبنتز بۆ یەكەمینجار رووبەڕووی نوسینە قانون دانەرە
بەرجەستەكانی وەك گالیلۆ ،دیكارت و هۆبز بوەوە كە لە حاڵەتی شۆڕشێك
دابوون لە ئەندێشەی زانستی ،فەلسەفی و سیاسیدا .الیبنتز لەسەر بنەمای
خەسڵەتی خۆی بەزوویی كەوتە بیری هەماهەنگبوونی هەموو ئەم ئەندێشە
شۆرشگێڕییانە لەگەڵ رێبازی قوتابخانەیی ((سكوالستیك) كە لە ڕەوتی پێ
سپاردن و رادەستكردندا جێگەی خۆی بۆ ئەو كردبۆوە.
الیبنتز لەكاتە دەستبەتاڵەكانیدا لێكۆڵەرێكی تامەزرۆی كیمیا (بەنیازی
سازاندنی لەگەڵ شیمی) بوو ،و شتێكیشی نوسی كە بنەمای تیۆری كۆمپیوتەری
(نزیكەی سێ سەد ساڵ بەر لە ئیشكردنی سەرەتایی تورینگ لەسەر ئەم
بابەتە)دادەنا.
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كاتێ كە الیبنتز هەموو ئەمانەی بە كۆتا گەیاند تەمەنی نزیكەی
بیست ساڵ بوو ،بەاڵم كاتێ كە داوای پلەی لە زانكۆ كرد پێیانوت تەمەنی
كەمە .كاتێ دەركەوت لە ئامێرێكی ژمێرەیی كە توانای پێزانینی لەسەر
ئەوە نیە ناتەواوی هەیە الیپزیگی بەجێهێشت و هەرگیز نەگەڕایەوە .لەباتی
ئەوە چوو بۆ ئالدوروف ،شارۆچكەیەكی زانكۆیی شاری نۆرنبێرگ كە لەوێ
دەستبەجێ پلەی دكتۆرای پێ بەخشرا و پێشنیاری پلەی ئۆستادیان پێدا.
ئەمەی دووەمیانی ڕەتكردەوە و وتی(( :كۆمەڵێك شتی زۆر جیاوازی لە
مێشكدایە)).
الیبنتز بەرزەفڕ بوو دەیەویست ببێتە دەسەاڵتێك كە درگای جیهان
بەحساب دابگرێتەوە .خۆشبەختانە بۆ جیهان ،هەرگیز-النیكەم بەو جۆرەی
كە ئومێدەوار بوو -بەم ئامانجە نەگەیشت (بەاڵم ئومێدەوار بوو بەچی؟
لە دۆخی ئەو سەردەمەدا ،دەیتوانی بەچی ئومێدەوار بێت؟ پلەیەكی
سیاسی بەرجەستە؟ ئایا دەبێت یەكێ لە گەورەترین بیرمەندەكانی هەموو
سەردەمەكان وەها وێنا بكەین كە لەپلەی وەزیری راوێژكاری پێشكەوتووی
پاشای ئەڵمانی بە ئەندازەی ریدئایلند كار بكات؟ گۆتە لەوانەبوو پلەیەكی
هاوشێوەی سەدەیەك دواتر لە وایمار ( )2داگیركردیێت ،بەاڵم ئەمە بە
قازانجی ئەدەبیات تەواو بوو .الیبنتز بە دڵنیاییەوە رۆڵێكی چاالكتری
وەردەگرت .دەتوانین وایدابنێین ئەو نەخشەی زێڕاوكێشییە( )3نوێیە ،ئەو
عەرەبانە خێرایانە ،ئەو ئاشە پێشكەوتوە ،ئەو پۆلە هەماهەنگەی كیمیاگەران،
ئەو دادگایانەی كە ئامێری ژمێریاری سەرۆكایەتیانی دەكرد ،لە سەردەمی
دەستپێشخەری الیبنتزدا چۆن بوون .ئەوە با واز لە كاریگەرییان بهێنین
لەسەر سەالمەتی هاوواڵتیان ).
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ئێستا الیبنتز ،كە بێگومان هەموو ئەمانەی كە لە مێشكدابوو,
دەستیكرد بەوەی كە لەرووی كۆمەاڵیەتیەوە جێگەی خۆی لە چینە بااڵكانی
كۆمەڵگادا بكاتەوە .سەرەنجام پلەیەكی ناسەرەكی لە كۆشكی شالیاری
هەڵبژێردراو( ، )4ئۆسقۆف ماینتس ،یوهان فیلیپ فۆن شونبورن ،پێدرا.
ناونیشانەكانی پاشایانی ئەڵمانی لەو رۆژانە پتر بە ئەندازەی ئەو خاكەی كە
فەرمانڕەوایەتییان دەكرد و بایەخی گشتییان ئاستێكی پێچەوانەی هەبوو.
زنجیرەی ئەو ناونیشانە تا ڕادەیەك هاوسەنگەی یوهان نوێنەری كەسێك
بوو كە لە گۆڕەپانی سیاسی ئەڵمانیادا زۆر بێ كاریگەر نەبوو.
لەم سەردەمەدا ڕۆڵی ئەوروپای ئەڵمانی زمان لە شێوەی جامێكی
سەردەمانی مینگ( )5دا بوو كە لە زۆر بەرزیدا كەوتوبێت و پاشان
سوریالیستێك سەرلەنوێ كۆیكردبێتەوە.
ئەم بەشە لە خەیاڵپەروەری روكوكو( )6لەگەڵ هەمان متمانەبەخۆی
سوریالیستی ،بە ئیمپراتۆریای پیرۆزی رۆما ناودەبرێت (كە هیچ یەك لەم سێ
خەسڵەتەی نەبوو) .زیاتر پاشای جیاجیا ،كۆشك نشینەكان ،هەڵبژێردراوەكان
و هەرچی خۆتان پێتانخۆشبێت كە ئەم نائیمپراتۆریانەیان پێكدەهێنا لە
حاڵەتێكی زۆر ئاسوودەو تا رادەیەك سەربەخۆدا رۆژگاریان بەسەردەبرد و
گشت ئەم ناوچەیە بەو جۆرەی كە لە نەخشەدا بەرچاودەكەوێت ،لەوانەیە
جێگەیەكی زۆر دڵگیربێت بۆ ژیان .لە دوای جەنگی سی ساڵە خەریك
بوو دۆخەكان ئاسایی دەبوونەوەو زۆربەی خەڵكی رازیبوون كە لەواڵتێكدا
(بەكۆمەڵێك ویالیەتی نادیارەوە) بژین كە گرگنێكی بێ زیان بەناوێكی
مەزنەوە فەرمانڕەوایەتی دەكرد.
بەدبەختانە لەوبەری راین()7لە فەرەنسا دۆخەكان جیاواز بوون-
لەوێ كە جێگەی نزیك بە دوو سەد فەرمانڕەوا و تاكەپەنیرێك كە شیاوی
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ناوەكەی بێت( ،دەنكە مێوژێك و چل قەلەندەر) ئێستا تەنیا فەرمانڕەوایەك
و دنیایەك نەوسنی لەبار بۆ پادشای خۆر لە ڤێرسایان هەبوو .لویسی
چواردەهەم رەنگ و روویەكی گەشەخوازانەی هەبوو ،فەرەنسا كاسۆلیك
بوو ،زۆربەی دەوڵەتە بچوكەكەكانی ئەڵمانیای ئەوبەری راین پرۆتستانت
بوون (یان كاسۆلیك ،لە راستیدا بایەخێكی نەبوو) .سەرئۆسقوف( )8ماینتس
تێگەیشت دەبێت هەرچۆنێك بووە لویس لە گەشەخوازایی لە ئەڵمانیا
البدات .مەسەلەكەی لەگەڵ راوێژكارە گەنجە زیرەكەكەیدا باسكرد و الیبنتز
دەستبەجێ پێشنیاری پالنێكی ناوازەی كرد .چونكە سەرئۆسقۆف هەوڵی
نەدەدا لویس بۆ شەڕێكی خاچپەرستییانە ،بەخستنەڕێی لەشكركێشییەكی
گەورە بۆ داگیركردنی میسر هانبدات؟ و ئەگەر ببوایە واڵتەكانی تری
بۆ پەیوەستبوون بەم جەنگە پیرۆزە بەسەر كافراندا هاندەدا ،لەوانەبوو
تەنانەت ڕێگە بۆ یەكێتی و هەماهەنگی دووبارەی كەنیسەكانی كاتۆلیك و
پرۆتستانت هەموار بێت.
سەرئۆسفۆف لە ژێر كاریگەری ئەم پرۆژە بوێرانەدا ئارامی گرت
و الیبنتز بەڕێكەوت بۆ پاریس تا ئەم مەسەلەیە بە لویس بڵێ .بەاڵم
لێرەدا الیبنتز رووبەڕووی چەند كێشەیەك بوەوە .دواندنی پادشا خۆر ئاسان
نەبوو .دەبوایە وەزیرەكان قەناعەتیان بكردایە كە ئەو راسپاردەیەكی گرنگی
پێیە ،وا دەرنەدەكەوت كە وەزیرانی لویس دەرك بە جدیبوونی پرۆژەكەی
الیبنتز بكەن .ئەمەش پێویستیەكی زۆری بە وردەكارییە قەناعەتپێكەرەكانی
وەك نەخشەرێگەكان ،قەبارەی سوپا هەبوو ،و نەخشەی ئەو شارانەی كە
دەبوو هێرشی بكرایەتەسەر .هەموو ئەمانە ستراتیژیناسێكی دیاری ئەڵمانی
دروستیكردبوو كە شارەزایی لەرادەبەدەری سەربازی و خوێندنەوەكانی لەم
بابەتەدا زۆر زیاتر بوو لەهەر ژەنەراڵێكی ئاسایی .بەاڵم وەزیرەكانی لویس
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پێداگربوون بیریبخەنەوە كە فەرەنسا لەسەردەمی سەن لویسەوەو زیاد لە
چواردە سەدە بەرلەوە دەستی بۆ هیچ شەڕێكی خاچپەرستی نەبردووە.
الیبنتز دەبوایە چوار ساڵی داهاتووی لە پاریس بەسەر ببردایە،
هەرچەندە شەوق و ئارەزووی بۆ بردنەپێشی پرۆژەكەی میسر بەزوویی
دامركایەوە .كاری زۆر گرنگتری هەبوو (بەخەرجی سەر ئۆسفۆف) .لەو
رۆژانەدا پاریس لەسەراپای ئەوروپادا بە ناوەندی رۆشنبیری و فیكری ئەوروپا
دەناسرا ،پێگەیەك كە تا ئەمڕۆ لە چاوی دانیشتوانی ئەوێدا گۆڕانی بەسەردا
نەهاتووە .الیبنتز بەخێرایی دەستیكرد بە خوالنەوە لە هۆڵەكاندا و هەوڵیدا
پەیوەندی لەگەاڵ زۆربەی رۆشنبیراندا دروستبكات .رۆحیەتی چما وەك
پرۆفیسۆر شتێتانە بوو بەاڵم لەم تەمەنەدا هێشتا توانای شاردنەوەی ئەم
راستییەی هەبوو.
بەباشترین جلوبەرگی كۆشكەوە ،شكڵ و سیمایەكی تەواو بەشكۆی
هەبوو ،لەوبارەدا درەوشانەوە هزرییەكەی بەئاسانی لەگەڵ دەماخی
بێخەوشی الوێكدا بەهەڵەیدا دەبردی .بەتایبەت دوشس( )9ئورلئان ،كە
گوایە بەهەمانشێوە دەیڕوانیە روناكبیران كە ئەمڕۆ ئێمە ،لە ژێر كاریگەری
ئەم الوە هۆشیارە ئەڵمانییەدا وەستاوین(( :زۆر دەگمەنە كە (رۆشنبیرێك)
جلی جوان لەبەربكات ،بۆنی لێ نەیەت ،لە سوعبەتیش تێبگات)) .دوش كە
بۆ خۆیشی تاڕادەیەك رۆشنبیر بوو ،زۆر زوو لەگەڵ الیبنتزدا بووە هاوڕێ-
یەكێك لە یەكەمین ئەڵقە زنجیرەییەكانی دوشسەكان و ئەو شازادە خانمانەی
كە الیبنتز هەتا كۆتایی تەمەنی پەیوەندی لەگەڵیاندا نەپچڕا.
وێڕای هەموو ئەم پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیانە ،الیبنتز وەكو رابردوو
لە رووی هزرییەوە زۆر كارا مایەوە .سێاڵوێك لە ئەندێشەی درەوشاوە
لە مێشكیدا بەخوڕ بوو كە زۆربەیان بایەخی بنەڕەتییان هەبوو كە هەر
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یەكێكیان نەمری خاوەنەكەی لەو بوارەدا دەستەبەردەكرد .لەم سەردەمەدا
بوو كە بیردۆزی (ژمێرەی دیفرانسیل و ئینتگرال)ی داهێنا .هەروەها ژمێرەی
دوو الیەنەی دۆزییەوە هەرچەندە (بەهەڵە) بیریدەكردەوە چینیەكان پێش
ئەو دۆزیویانەتەوە – هەروەها (بەباشی) هەستیپێدەكرد كە تیۆرەكانی
((یین)) و ((یانگ))ی ئای چینگ ئاماژەو نیشاندەری ئەوانەیە( .ئەوە جۆرە
دەركپێكردنێكی تایبەتی كەسێكە لە پلەی الیبنتز) .لەكاتێكدا ئەو ئامێرە كەرتی
دەییەی ئێمە پێی ئاشناین دە ژمارە (سفر تا نۆ) دەخوێێنێتەوە ،ئامێری دوو
ژمارەیی تەنیا سوود لە دوو ژمارەی سفر و یەك وەردەگرێت .ئەمە لەوانەیە
زۆر دوورو درێژ دەربكەوێت ،بۆ نموونە  4=100 ،3=11 ،2=10 ،1=1تا
 18=010010 ،9=1 ،001و هەتا دوایی ،بەاڵم الیبنتز زانی كاتێك هەندێ
چەمكی تایبەتی لە ژمارە دوو دانەییەكان (بۆ نمونە سێ ژمارەییەكان) لەژێر
یەكتریدا ڕیز بن سفر و یەكان زۆرجار لە ستونە عەمودییەكاندا بەشێوەیەكی
سیستماتیك دووبارە دەبنەوە .ئەمە ئەوی ئومێدەوار كرد كە لەوانەیە بنەما
((یاسا))یەكی گشتی تەواو تازە بۆ ماتماتیك بدۆزێتەوە -هەرچەندە هەرگیز
ئەم ئامانجەی وەدینەهێنا .بەاڵم پەی بەوەبرد كە شێوەی دوو دانەیی بۆ
ئامێرێكی میكانیكی باشترینە ،چونكە دەتوانێت بەكرداری سادەی :وەستان-
جوڵە یان پڕ -بەتااڵ كار بكات .لە روانگەی ئەمڕ+ۆوە دەتوانین بزانین
چۆنە ،بەتایبەت لە ئامێرێكدا كە بە كارەبا كاردەكات و خاوەن ئەرێنی و
نەرێنییە .ئەمە كشا بۆ بەكارهێنانی ژمێرەی دوو ژمارەیی لە كۆمپیوتەرەكاندا.
الیبنتز هەوڵیدا سود لە باشی میكانیكی دەزگای دوو ژمارەیی وەربگرێت
و تەنانەت ئامێری ژمێرەیی ((حاسیبە))ی هێنایە ئاراوە كە ئەمە ماتماتیكی
تازەی بەدواوە بوو ،بەاڵم بەزوویی تێگەیشت كە ئامێرێكی لەوجۆرە لە
پشت تەكنەلۆژیاوە لەبەردەستدایە.
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لەم سەردەمەدا فەلسەفەی نوێیی دیكارت (كارتزیانیزم) شتێكی
وەكو پێكهاتەخوازی ئەمڕۆ لەنێو كۆڕو كۆبوونەوەكانی پاریسدا بوو .بەاڵم
بەپێچەوانەی پێكهاتەخوازی (كە رووبەرووی دەقێكی وەكو پێكهاتەیەك،
بێ دانەر دەبێتەوە) ئەوە دەبوو بەجدیش بیگرێ .فەلسەفەی دیكارت
نوێنەری پچڕانێكی جدی بوو لەگەڵ رێبازی قوتابخانەگەرایی (سكۆالستیك)
ی چاخەكانی ناوەڕاستدا .لەباتی دەستبردن بۆ ژێدەری (واتە زیاتر فێركارییە
ئەرەستۆییەكانی رابردوو) پشتبەستوو بوو بە ئەقڵ و ڕەوشی زانستی.
زانست هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ رەوشی ژیرانەدا دروستدەبوو بە دڵنیایی
و بێ دوودڵی دەستیپێدەكرد .وێكچوونی ئەو بە ماتماتیك ڕێكەوت نەبوو.
دیكارت لەم بوارەشدا سەری هەڵهێنابوو .ئەو بوو كە پێشنیاری چەمكی
ئەندازەی تایبەتمەندی كرد( كە تایبەتمەندییە دیكارتیەكانیش بە ناوی ئەوەوە
ناودەبرێت) .بەهۆی سێ تەوەری تایبەتمەند لەسێ رەهەندەوە كە پێكەوە
گۆشەیەكی پتەویان هەیە .پێگەی هەر خاڵێكیان لە فەزادا زیاتر لەگەڵ
ئەندازە تایبەتمەندەكاندا نیشاندا.
سەیر نیە كە ئەم پێكهاتە ماتماتیكیانە ،ئەقڵ ،و رەوشی زانستی
دیكارتییان بە وەرگرتنی ئایدیایەكی میكانیكی لە جیهاندا رێنوێنی كرد.
جیهان هەروەكو ئامێرێك یان سەعاتێكی گەورە وابوو كە لە سەرەتادا
خودا خستبویە جوڵە .بەو پێیە ،شتەكان لە فەزایەكی ڕەهادا بونیان هەیە:
جیاوازییەكی تەواو لە نێوان پێگەكانیاندا بوونی هەیە ،و یان بەتەواوی بێ
جووڵە بوون یان لە حاڵەتی جوڵەدا بوون.
الیبنتز لێهاتووانە خەوشەكانی ئەم بۆچوونەی دەستنیشانكرد .وێڕای
دیدی بێ سنور روانینیان ،فەزا دەبێت جیاواز بێت لەوشتانەی كە تیایدا
لە حاڵەتی سكون یان جوڵەدان ،لەو حاڵەتەدا دەبێت سەرانسەری فەزا بە
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تەواوی یەكجۆر ،هەروەكو خانەیەكی تەواو ،بێت .بەاڵم ئەگەر بەو شێوەیە
بێت چۆن دەتوانین بۆ پێوانەی شوێن بەهۆی تایبەتمەندییەكانەوە سودی
لێوەربگرین .ئەو جۆرە تایبەتمەندییانەی دەبێت ناخەیاڵی بن -ناتوانرێت
ئەوەی لەبەرچاوە لەیەك جۆری بێ سیمادا بونیان هەبێت بەاڵم ئەگەر
ئەو جۆرە تایبەتمەندییانە خەیاڵی بن كەواتە ئێمە ئەوانەمان بەدڵی خۆمان
سەپاندووە بەسەر فەزادا .كەواتە چۆن دەتوانین بزانین ئەوانە بێ جوڵەن
(راوەستاو)ن .سەبارەت بە چ شتێ ڕاوەستاون؟
لێرەدا دەتوانین بەڵگەهێنانەوە بۆ تیۆری رێژەیی ئەنشتاین لە حاڵەتی
ئاوڵەمەییدا ببینین .بەاڵم الیبنتز لەباتی ئەوەی كە ئەمە (وەكو ئەنشتاین)
ماتماتیكیانە لێی بكۆڵێتەوە ،بەباشیزانی میتافیزیكییانە پێیەوە سەرقااڵ بێت.
تۆوی فەلسەفەی بە كامڵبوونی الیبنتز ئا لێرەدایە.
لەبەر رۆشنایی بەڵگاندنەكانی پێشوو ،الیبنتز بەم ئەنجامە
سەرنجراكێشە گەیشت كە فەزا بوونی نیە( .بەڵگاندنێكی هاوشێوەشی
دەربارەی زەمەن بەكارهێناو بەم ئەنجامەش گەیشت) .الیبنتز بڕوای وابوو
كە هیچ چوارچێوەیەكی ژێدەری ڕەها بوونی نیەو چەمكەكانی ئێمە بۆ
فەزاو كات تەنیا گریمانەی بێ بنەمان .ئەگەر لەبەر رۆشنایی ئەو بەڵگانەدا
لێكۆڵینەوە بكەین ،تەنیا شتەكان بونیان هەیە.
ئەمەی كە شتێك خێراتر لە شتێكی تر دەجوڵێت ،لەكاتێكی درەنگتر
لە شتێكی تر دەردەكەوێت ،یا بەالی ئێمەوە لە شتێكی ترەوە نزیكترە
بەتەواوی پەیوەندی بە خاڵی روانینی رێژەگەراییانەی ،ئێمەوە هەیە .كەسێكی
تر كە لە روانگەیەكی ترەوە دەروانێت ،شتەكان بەشێوەیەكی جیاوازتر
دەبینێ .شوێن و كاتی ڕەها بوونی نیە .تەنیا خودا دەتوانێت شتەكان
بەو جۆرەی كە بەراستی بوونیان هەیە ،ببینێت -لە خاڵێكی روانینەوە
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بەگشتی بەبێ بەرچاوگەو خاڵی لە كات و شوێن .تا ئێرە فەلسەفەی الیبنتز
دەنگدانەوەیەكی باشی لە ئایدیالیزمی ئەفالتونیدا هەبوو كە تیایدا جیهان
سەبارەت بە وەهمێك لێكدەدرێتەوە كە رەنگدانەوەی واقیعیەتی كۆتایی
فۆڕمە ئامانجیەكانە .بەاڵم دیكارتگەرایی نوێ نیشانیدابوو چۆن دەتوانرێ
حەقیقەتی فەلسەفی لەسەر بنەمای ئەقڵ و نەك لەسەر بنەمای واقیعیەتێكی
ئەودیوی نابەرچاو بنیاتبنرێت .بەمەی كە الیبنتز بە تەواوی لەگەڵ دیكارتدا
هاوڕا نەبوو هەستیدەكرد كەوابوو نابێت بە ئاراستەی ئایدیالیستی نازانستی
ئەفالتونیش بڕوات .الیبنتز لەباتی دیدی میكانیستییانەی دیكارت بۆ جیهان،
وێنایەكی پتەوی پێشنیاركرد كە وزەی بزوتنەوەیەكی دەهێنایە ئاراوە .الیبنتز
لە ئەنجامی دۆزینەوەی ژمێرەكانی (دیفرانسیل و ئینتگرال) كە ژمێرەكانی
لەخۆگری ئەندازە سەرەو خوارەكان بوو كە تا ئەندازە بێكۆتا بچوكەكان
كەمدەبوونەوە ،بەو جۆرە بیریكردەوە كە شتەكانیش لە كۆتاییدا بریتین لەو
خاڵە بێكۆتا بچوكانەی كە نە كات و نە شوێن لە خەسڵەتەكانیاندا نیە .ئەم
خااڵنەی سەرەنجام ناونا ((مۆناد))).
لەم كاتەدا لە پاریس سەرەتاكانی دەیەی  ،1670الیبنتز بیری لە
چەمكێكی گرنگتریش دەكردەوە كە لە فەلسەفە كامڵكردووەكەی دواتریدا
رۆڵێكی گرنگی هەبوو .ئەویش (بنەمای هۆكاری بەس بوو) بوو ،كە لەسەر
ئەوەی هیچ شتێك روونادات مەگەر (هۆكاری بەس بوو) بۆ ئەم كارە بوونی
هەبێت .یاسای الیبنتز بووە یەكێك لە ناوەڕۆكە دیاریكراوەكانی فەلسەفەی
ئەقڵگەرایی.
بەاڵم یەكەمجار پێویستە ئەم یاسایە لە ناوەڕۆكی ئەندێشە كامڵبوەكانی
تری الیبنتز دا جێ بكەینەوە .یەكێك لە ئەندێشە ناوەندییەكانی زانینی
هەمەكی (گشتی) بوو كە وتەكانی تری ئەو بوو لە بارەی پرۆسەی زانینەوە.
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ئەم فكرە جەختی لەسەر شیكردنەوەو راسپاردەی زانستی دەكردەوەو هەڵگری
شیكردنەوەی  analysisچەمكەكان بوو بە سادەترین توخمیانەوە( .زاراوەی
 analysisزاراوەیەكی یۆنانییە بە مانای لێككردنەوە ،هەاڵوردن ،بنكۆڵی
دێت) .ئەم سادەترین توخمانە بەشێوەی ناساندن دەردەبڕدرێت .شیكرنەوەی
وردی لۆژیكی چەمكەكانیان بۆ هەقیقەتە زەروورییە لۆژیكیەكانە -واتە ئەو
هەقیقەتانەی كە پێویستە دامەزراوبن -هەروەها كە لە هەر پێناسەیەكدا
بەو جۆرەیە ،بەاڵم ئەم پێناسانە دەتوانرێت لێكبدرێن تا ئەو هەقیقەتانە
بەرجەستە بكەن كە لێكدراوین -واتە ئەو هەقیقەتانەی كە شوێنكەوتەی
زەرورەتی لوژیكی نین.
كەواتە الی الیبنتز سێ جۆرە راستی بوونی هەیە .ئەو راستییانەی
كە دەكرێت بە پێناساندنیان كەم ببنەوە .بۆ نموونە پێناسەی ئەقلیدس لە
گۆشەیەكی خێراوە :گۆشەیەك كە لە راوەستاو كەمتر بێت .دووەم لێكدانەوە
ئەم وەك ئەوی ترەكان ،لەو جۆرەی كە لە ماتماتیكدا دەدۆزرێتەوە .بۆنموونە:
 .142857×7=999999هەموو راستییە هەڵێنجراوەكانی ئەقڵ دەتوانرێت بە
یەكێك لەم دوو جۆرە راستییە دابەزێت .جۆری سێیەمی راستی بریتی بوو
لە لێكدانەوە ئەزمونیەكان ،ئەوانەی كە دەبوو لە ئەزموونەوە هەڵێنجرێن.
بۆنموونە(( :رووباری تایمز بە لەندەندا تێدەپەڕێت)) .ئەمە راستییەكی
زەروری نیە ،ژێهاتییە.
بەاڵم رەخنەگرێكی وردبینی هاوچەرخی الیبنتز بیری هێنایەوە
كە هەموو راستییەكان لەم سێ چەمكەدا جێگەیان نابێتەوە .لەو نێوانەدا
دەتوانرێت باس لە یاسا بابەتیەكانی ماتماتیك بكرێت بۆنموونە یاسای جێ
باسی ئەقلیدس لە بەرچاو بگرێت(( :گشت لە بەش گەورەتر) و ((دوو شتی
یەكسان لەگەڵ شتێكدا لەگەڵ یەكتر یەكسانن)) (بە گوزارشتێكی تر ئەگەر
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 A=Bو  ،B=Cلە ئەنجامدا دەبێتە  .)A=Cئەم وتانە لەوانەیە زۆر روون
و ئاشكرابن بەاڵم بەدەربڕینێكی ورد هیچ یەك لەم دووانە نە پێناسەیەو
نە لێكدانەوەی وەكیەكی .تەنیا یەكجۆریان توانیویەتی لەنێوان ئەم دووانەدا
جێبگرن.
الیبنتز دەیویست دان بەمەدا بنێت ،بەاڵم ئەو باوەڕی وابوو ئەم
جۆرە بنەما بابەتیە ،ئەگەر زانین بڕیار بێ بەجۆرێك بڕواتەپێش پێویستە
قبوڵ بكرێت.
هەروەها پێشنیاری شێوازێكی كرد بۆ سەلماندنی ئەم جۆرە بنەما
بابەتیانە بەهۆی بنەمای جیاوازی (لێكدژی) بنەڕەتی .ئەو بڕوای وابوو كە
ئەم جۆرە راستییانە لەراستیدا بەم بەڵگەیە زەرورەتی لۆژیكیان هەیە كە
باوەڕبوون بەجیاوازییەكانیان دەگاتە لێكدژی.
بنەمای جیاوازی بنەڕەتی ماتماتیك و هەموو ئەوەی كە لەسۆنگەی
لۆژیكیەوە رەنگە جێبگرێت ،بەاڵم تەنیا ئەمەی كە شتێك لەوانەیە لۆژیكی
بێت بەمانای ئەمەی كە ئێستا لەبەرچاوە روودەدات نییە .بۆ رونكردنەوەی
ئەوەی وەدیهاتوە بونی هەیە بنەمای دووەمیشیان پێویستە .زانین لەباتی
ئەمەی كە بەتەواوی لە لێكدژی دوور بكەوێتەوە ،پێویستی بە (هۆكاری
بەس بوو) هەیە بۆ ئەم كارەی كە روویداوە .ئەم بنەمایە هۆكاری بەس بوو
دەڵێت هیچ شتێ لە جیهان روونادات مەگەر هۆكاری بەس بوو بۆئەمەی
كە بەو شێوەیەو نە بە جۆرەی تری روودەدات ،بوونی هەبێت .بەاڵم
لێرەش دیسانەوە الیبنتز لە زانست دووركەوتەوەو هاتە نێو چوارچێوەی
میتافیزیكەوە .ئەو سودی لەبنەمای هۆكاری بەس بوو وەرگرت بۆ سەلماندنی
بوونی خودا و هەروەها زۆرێك لە هۆی میتافیزیكی و خوداناسی تر كە
لەگەڵ مەسیحیەتی سەردەمی ئەودا دەگونجان.
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بەاڵم بە چاوپۆشین لەم ئەندێشە دوورڕەسە تیۆرییانە ،الیبنتز
پەیوەندی خۆی لەگەڵ بابەتی كەمتر ژیرانەش لە دەست نەدابوو .هەندێ
نەخشەی بۆ بەلەمێك داڕشت كە لەژێر ئاودا بەدەست دەرۆیشت .ماتۆڕی
هەوای گوشراو كە كاریگەرییە الوەكیەكانی تەقینەوەكەی دەكرا بۆ بەڕێكردن
و هاویشتنی بەكاربهێنرێت .تەنانەت بیری لە توانای كەشتییەكیش كردەوە
كە بتوانێ لە فەزادا بڕوات ،گەرچی ئەمەیان كاتێ بەباشی بیری لێكردەوە
هەوای پێویست نەبوو بۆ بەكارخستنی بایەوانە میكانیكیەكانی ،وازلیلێهێنا.
ئەوكاتە كتوپڕ بارودۆخی الیبنتز ئاڵوگۆڕی بەسەرداهات .لەساڵی
 1673سەرئۆسقۆف ماینتس كۆچیدواییكرد .موچەكەی الیبنتز بڕا ،و
هەوڵدان بۆ پەیوەستبوونی لویسی چواردەهەم بەجەنگی خاچپەرستان لە
میسر وازیلێهێنرا( .بۆنمونە كتێبێكی سەبارەت بەوە نوسیوە كە فەڕەنسا بۆ
پاراستنی ئەڵمانیا لەگێچەڵی لویسی چواردەهەم ،پێویستە هێرش بكاتە سەر
میسر چونكە ئەو واڵتە شوێنێكی زۆر گرنگی هەبووە لەبەرنامەی سیاسی
فەڕەنسادا -وەرگێڕ) (ئەم گومانە هاتەپێش كە ناپلیۆن رەنگە لەژێر كاریگەری
ئەم پالنەدا بووبێ ،كاتێ كە (سەدەیەك زیاتر دوای ئەوە) دەستیكرد بە
لەشكركێشیەكی زۆری هاوشێوە بۆ میسر .ئێستا زانراوە كە لە راستیدا ناپلیۆن
كاتێ كە لە  1803هانۆڤەری داگیركرد پالنەكانی الیبنتزی بینوەو كاغەزەكانی
الیبنتز لە ئەرشیفەكانیدا دەركەوتن ،بەاڵم ئەمە چوار ساڵ دوای لەشكركێشیە
كارەساتبارەكەی بوو بۆ نیل .ئەگەر ناپلیۆن پالنەكانی الیبنتزی چەند ساڵ
پێشتر بدیایە ،ئایا ئەگەری ئەوە هەبوو ئەوانە وا بەهێزیبكردایە لەشەڕی نیلدا
نیڵسۆن تێكبشكێنێ؟ دەزانین ئەگەر الیبنتز ببوایە چۆن بیرێكی دەكردەوە).
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ئێستا الیبنتز خۆی رووبەڕووی مەسەلەیەكی پراكتیكی كردۆتەوە ،كە
زۆرێك لە باشترین ئەقڵە بیرمەندەكانی مێژووی شكست پێهێناوە ،لەبنەڕەتەوە
دەبێ چۆن ژیانی خۆی دابین بكات؟ دەستبەجێ دەستیكرد بەناردنی نامە
بۆ سەرجەم كۆشكەكانی ئەڵمانیا :ئایا حەزدەكەن بەشێوەیەكی راستەوخۆ
سود لەدەرفەتی كەموێنەی خزمەتگوزاری بلیمەتێك وەربگرن؟ لەهەمانكاتدا،
بۆئەوەی كە دەستبەجێش بڕێك پارەی نەخت دابین بكات دەستیكرد بە
دروستكردنی ئامێرێكی ژمێریاری تازە (حاسیبە) كە بەسەر كێشەكانی ئەو
حاسیبەیەدا زاڵدەبوو كە پێشتر پاسكاڵ دروستیكردبوو .بەداخەوە الیبنتز لە
تێفكرینە دوربینەكانی خۆی لەم بارەیەوە بەالڕێدا رۆیشت .یەكەمین نیازی
ئەو كۆششكردنی بوو بۆئەوەی كە هەرچی زووترە حاسیبەكەی خۆی بخاتە
بەردیدی بازرگانی هەمیشەییەوە ،بەدەر لەم شێوەیە رەنگە نزیكەی  150ساڵ
بەر لە ببیج(( )10كە بۆخۆی نزیكەی  150ساڵ لەپێش سەردەمی خۆیەوە
بوو) بەیەكەمین كۆمپیوتەر گەیشتبێ .ئەمەش الف لێدانێكی فیشاڵ ئاسا
نییە لەالیەن الیبنتزەوە ،هەروەكو بینومانە ،پێشتر ماتماتیكی دوو ژمارەیی
كە رەگەزێكی جێگیركەرە لە پێكهاتەی ((تەواوكاری)) ژمێریاری میكانیكی،
داهێنابوو .هەروەها نامیلكەیەكی نوسیبوو كە فۆرمی تەواوەتی ماتماتیكی
لێكدراو كە رۆڵی زۆر بنەڕەتی لە تیۆریزەكردنی كۆمپیوتەردا نواند .ئەمە
لقێكە لە ماتماتیك كە ئەنجامە گریمانەییەكانی پێگەیەك یان مەسەلەیەك،
شكاندنی بەرەگەزە پچڕاوە سادەكان لێك دەدرێتەوە .وێكچوونی نێوان
كارەكانی كۆمپیوتەرو شیكردنەوەكەی الیبنتز بە پرۆسەی زانین ،زانینە
هەمەكیەكەی ،ئێستا دەركەوتووە .هەروەكو زانیشمان ،لەگەڵ ئەوەی كە
هەڵهێنجانی الیبنتز لە سروشت تەواو میكانیكی نەبوو كاركردەكانی هۆیی ئەو
شێوەیان زۆر لەكاری كۆمپیوتەر دەچوو.
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الیبنتز تا  1676لە پاریس مایەوە تا سەرەنجام یوهان فریدریش،
دۆكی پیرنشڤیك و لونبێرگ ،تسێل ،و هانۆڤەر پێشنیاری پلەوپایەیەكی
بۆكرد .الیبنتز ناچاربوو بەبێ مەیلی بەرەو هانۆڤەر بەڕێبكەوێت ،هەرچەندە
بیری لە چەند رێوشوێنێك كردەوە كە لەرێگەی دوور ،لەرێگەی لەندەن و
پاشان الهای-ەوە سەفەربكات كە لێرەوە توانی چەند بیرێكی تازە لە سپینۆزا
وەربگرێ.
الیبنتز بەدرێژایی تەمەنی لەخزمەت كۆشك و دیوانی هانۆڤەردا بوو.
یەكەمین كاری ئەو بەرێوەبردنی كتێبخانە بوو ،و بەدەروونێكی ئاسایی و
خێراوە سەرگەرمی ئەم هەوڵە بوو كە جگە لە بەرێوەبردنی كتێبخانە هەموو
كارێكی تریش بكات  .شێلگیر بوو هەتا لەتوانایدا بێت یارمەتی ئەربابەكەی
بدات لە بەڕێوەبردنی دۆك نشینەكەیدا( ، )11دۆك هەمیشە لە پێدانی
پاداشتی بەردەوامدابوو بۆ بیرۆكەو پالنی تازە :سیاسەتێكی دراوی تازە،
پێشنیارێك بۆ سود وەرگرتن لە گەرمای سود وەرنەگیراوی زۆپا دیواریەكان،
پرۆژەیەك بۆ پەیوەستكردنی هەموو رووبارەكانی میرنشین(دۆك نشین)
بە تۆڕێكی ئاوەڕۆكان ،سەرچاوەیەكی داهێنانی تازە بۆ باخەكانی كۆشك.
پڕۆژەی بیمەی گشتی (زیاد لە دوو سەد ساڵ بەر لەسەردەمی خۆی)
و چەندین پێشنیار بۆ ئەو الیەنانەی تری كە الیبنتز دەیتوانی پێیانەوە
خەریك بێت -سەرپەرشتی لیژنەی دادوەری بۆ چاودێری بەسەر دەزگای
پەروەردەیی میرنشین ،سەركەشیگەری ئاوەكان ،سەركەشیگەری باركردن
و گواستنەوە ،پەرستگاكان و هتد( .ناچار دەبوایە هەموو موچەكانیشی
لەیەككاتدا وەربگرتایە) الیبنتز مرۆڤێكی چاوچنۆك نەبوو ،بەاڵم هەر كە
مێشكی سەرقاڵی شتێكی وەك پارە راكێشان ،یان رێكخستنی سەرلەنوێی
سیستەمی زێراوكێشی كۆشك -دەبوو ،هەمیشە لێشاوێك لە ئەندێشەی
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نوێی وەڕێ دەخست.
هێندەی نەبرد كە دۆك هەستیكرد ئارامی گەیشتۆتە لوتی .ئیتر
دەربار( )12ی بەس بوو .چۆن دەبێت لەدەست ئەم بەرێوەبەری كتێبخانە
تازەیە رزگاری بێت .سەرەنجام بڕیاریدا كە بینێرێت بۆ چیاكانی هێرتس تا
بزانێت ئایا دەتوانێت سیستەمێكی ترومپای نوێ بۆ پێشگرتن لە هەڵوەرینی
كانزای میرنشین دروست بكات یان نا .بۆ كتێبدارێك( )13كارێكی سەیر
بوو ،بەاڵم باشە كتێبدارەكەش كتێبدارێكی سەیر بوو.
هەر لەو كاتانەدا الیبنتز حەزی بۆ كیمیا تیایدا چەكەرەی كرد .لەوانەیە
بەالتانەوە سەیر بێت زەینێك بە ئەندازەی الیبنتز و حەزی ئاوەزخوازانە،
بۆچی دەبێت كەمەندكێشی بابەتێكی جێ شكی وەكو كیمیا بێت ،بەاڵم
لەراستیدا كیمیا ئەو رۆژگارە زۆر جێ شك نەبوو .شیمیای ئەزمونگەرایانە
هێشتا وەكو زانستێكی ناكاماڵ ،و زۆرێك لە كاركردەكانی هێشتا زیاتر لە
چوارچێوەی كیمیادا بوون ،كە ئەم چەشنەیان بەدرێژایی چەندین سەدە
بە ئەنجامی رەمزاوی راهێنرا بوو .لەسەدەی حەڤدەهەم شیمیازانان و
كیمیاگەران زۆربەیان لێكجیا نەبوون( .تەنیا ئەمڕۆ نەبێت كە كیمیاگەران
قڕیان تێكەوتووە ،زۆر بەئاسانی دەتوانرێت لێكجیابكرێنەوە).
بەاڵم هیچیەك لەمانە بیانو نین بۆ الیبنتز كە پەیوەستبونی بەكیمیاگەری
بە ساویلكانەترین ئاماژە بوو .ئەگەر بیتوانیایە بەردی فەیلەسوفان()14
بدۆزێتەوە ،ئەگەر رێگەیەك بدۆزێتەوە كە بتوانێت كانزا بێ بەهاكان
بكات بە ئاڵتون ،دەیتوانی لەرووی مادییەوە سەربەخۆ بێت .ئەوكاتە ناچار
نەبوو ئەمەندە لەكاتە بایەخەكانی بە راكەراكی ئەركە فەرمیەكانی خۆی لە
كتێبخانەی كۆشك بەسەر بەرێت.
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الیبنتز لەسەراپای ئەو سااڵنەی كە لە هانۆڤەردا بەسەریبرد ،بەردەوام
خەریكی دەعوەتكردنی كیمیاگەرانی گەرۆك بۆ كۆشك تا بتوانن تواناكانی
خۆیانی بۆ بسەلمێنن .زۆر چووە ژێر كاریگەری كەسێك بەناوی جاناتان
كرافت كە لەگەڵیدا چووە مامەڵەوەو تێچووی مادی تاقیكردنەوەكانی بۆ
دابیندەكرد .ئەمە بۆ الیبنتز كە زۆر پیسكەو رەزیل بوو گۆڕانی رێبازێكی
گرنگ بوو .هەركاتێ كەسێك لە كۆشك هاوسەرگیری بكردایە نەریت وابوو
كە ئەو دیارییەكیان پێبدات ،دەفتەرۆكەیەكی (دروستكراوی خۆی) پڕ لە
ڕستەی فەلسەفی خۆی دەربارەی ژیانی دوای هاوسەرگیری پێشكەش بە
هاوسەرەكان دەكرد.
لە  1960دۆكە پیرەكەی هانۆڤەر بەو جۆرەی كە الیبنتز لە نامەكانیدا
دەینوسێت (لەتەمەنی  64ساڵی و دوومانگی و دوو رۆژی و  3سەعاتیدا))
كۆچی دواییكرد .براكەی جێگەی ئەوی گرتەوە كە دەیەویست ناونیشانێكی
زیادەی ((هەڵبژێردراوی هانۆڤەر))یش بۆخۆی دەستەبەر بكات .بۆئەوەی
كارەكەی بەرێتەپێش هاتە سەرئەوەی كە بەرێوەبەری كتێبخانەكەی لە
ئەرشیفەكاندا بخاتە كار تا بە شەجەرەنامەكاندا بگەڕێت و لە هەمانكاتدا
كورتە مێژوویەكی بنەماڵەیی بنوسێتەوە.
الیبنتز خۆی لە كتێبخانە بەدوور گرت و پاش ماوەیەك بە نامیلكەیەكی
تازەوە دەركەوتەوە كە ئەندێشەكانی دەربارەی ژمێرەكانی (( دیفرانسێل
و ئینتیگرااڵ) دەخستەروو .پەرچەكرداری كۆشك بۆ ئەم دیكۆمێنتە تۆمار
نەكراوە ،بەاڵم كاتێ لە ئەوروپا باڵوبۆوە بووە هەراوهۆریا .نیوتن سكااڵكار
بوو كە ئەم ژمێرانەی ماوەیەكی زۆر لەمەوبەر دۆزیوەتەوە ،الیبنتزیش ئەم
بیرۆكەیەی لە نوسینە چاپ نەكراوەكانی ئەودا دزیوە كە لە لەندەن پیشانی
دابوو .هێندەی نەبرد كە گەنگەشەكە پەرەی سەند و باشترین ئەقڵەكانی
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ئەوروپا دەستیان بە الیەنگری و نوسینی نامەی توڕە ئامێز كرد بۆ باڵوكراوە
خاوەن فەرهەنگەكان.
لەراستیدا نیوتن زووتر ئەم جۆرە حسابەی دۆزیبۆوە ،بەاڵم الیبنتز
ئەوەی بە جیا لەنیوتن و ماوەیەك بەرلەوەی نوسینە باڵونەكراوەكانی
نیوتن ببینێ ،دۆزیبۆوە .الیبنتز بەدرێژایی تەمەنی توشی چەندین مشتومڕ
بوو لەسەر دزینی ئەدەبی .ئەو توانایەكی هزری زۆری هەبوو كە پێویستی
بە دزی ئەدەبی نەبوو و لەرووی ئاكارو عادەتی خۆشیەوە بەدوور بوو لە
گونجاندنی ئەندێشەی كەسانی تر لەكاری خۆیدا .بەاڵم دەكرا لەوشوێنانەی
كە بەڵگەی بنەڕەتی لە ئەندێشەی كەسانی تردا ببینرێت ،كە وا دیاربوو
خاوەنەكانیان ئەوانەیان نەدۆزیوەتەوە .لەم حاڵەتەدا هەندێ جار ئەندێشەی
بنەڕەتی بەوەی خۆی لێكدەدایەوە ،چونكە كەڵكی لەوە وەرگرتبوو .بێگومان
كاتێ كە هەندێ لە ئەندێشەكانی سپینۆزای دزی ،بەمجۆرەبوو.
رەوشی دۆخی سیاسی ئەوروپا هەروا بە مەترسیداری مایەوە.
یەكێتییە لەقەكەی واڵتانی ئەڵمانیا ،كە بە ئیمپراتۆری پیرۆزی رۆم ناودەبرا،
لەهەموو الیەكەوە كەوتبوەبەر هەڕەشە .لویسی چواردەهەم ستراسبۆرگی
گرتبوو خەریكبوو ،خوازیاری تەواوی ئالزاس( )15دەبوو ،لەخۆرهەاڵتەوەو
لە هەنگاریا شۆڕشێك روویدابوو توركەكان لە دەروازەكانی ڤیەننا بوون.
الیبنتز وێرای هەموو ئەو پرۆژە نەشیاوانەی ،بە قوتابیەكی كاریگەری
پیشەیی سیاسەتی پراكتیكی مایەوە .لە پۆستەكەی لە كۆشكی هانۆڤەر هەروا
بە كۆڕی روو لەفراوانی خۆی لەستایشكەرانی كۆشك و پایەبەرزان نامەنوسی
دەكرد و ژمارەیەك پێشنیاری سیاسی زۆر زیرەكانەی دەخستەڕوو .ئەمانە
نەك تەنیا جۆرەها رێگە چارەی لەو بارەیەوە بۆ مەسەلەكانی رۆژ ،بەڵكو
ژمارەیەك پرۆژەی دووربینانەتریشیان لەخۆدەگرت .یەكێك لە ئەندێشە
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هەمیشەییە خۆشەویستیەكانی الیبنتز بناغەداڕشتنی سەرلەنوێی یەكگرتنی
كەنیسەكانی كاتۆلیك و پرۆتستان بوو .ئومێدەوار بوو سەرەنجام ئەمە بە
یەكێتی ئەوروپا كۆتایی پێبێت .سااڵنێكی زۆر بێهودە هەوڵیدەدا پیتەری
مەزن ،لویسی چواردەهەم ،ئیمپراتۆری پیرۆزی رۆمی بەم پرۆژەپێشنیارە
پەیوەست بكات-و نەگەیشتە هیچ ئەنجامێك.
بەاڵم دۆكی هانۆڤەر هێشتا دەیەویست هەڵبژێردراوی هانۆڤەر
بێت ،و بەردەوام لە الیبنتزی دەپرسی چی دەربارەی ئەم پرۆژە زۆر گرنگە
كردووە -كە هەرچیەك بێ كارێك بوو كە بەهۆیەوە پارەی وەردەگرت،
سەرەنجام لە ئەنجامی گەڕانە نابەدڵ و دواكەوتوەكەی الیبنتزدا دۆك بووە
هەڵبژێردراوی هانۆڤەر .لە میانەی مەراسیمی دواتردا رادەستكردنەوەی
درەنگوەختی الیبنتز تا ڕادەی ئەنقەستانە لەبەرچاونەگیرا .ئینجا لەساڵی
 1798هەڵبژێردراو مرد و گیورگی لودڤیگ جێگەی گرتەوە.
لودڤیگ بەپێچەوانەی پادشایانی پێشووی خۆیەوە رۆشنبیر نەبوو،
لەبەرئەوەی كە كەمترین پەیوەندی بە دواهەمین بیرۆكە هزرییەكانی
بەرێوەبەری كتێبخانەكەی خۆیەوە نەبوو .الیبنتز بانگهێشتكرا تا روونكردنەوە
بدات بۆچی تا ئێستا كورتەمێژووی بنەماڵەی هانۆڤەر كە فەرمانی پێكرابوو
بینوسێت ،نەنوسیوە -كارێك كە جارێ ناونیشانەكەی ((كورتەمێژووی
خانەدانی برۆنشڤیگ -لۆنببێرگ ،و هانۆڤەر بریتییە لە نەسلی سێل و
ویلفنبوتێل( )16و هەروەها پەیوەستە بەخانەدانی گۆڵف و ئیست ،كە
لە دوورترین سەردەمەكانەوە دەستپێدەكات)) بوو .فەرمانیش درایە الیبنتز
دەستبەجێ بگەڕێتەوە بۆ كتێبخانە .ئەو بەبێ مەیلیەوە ئامادەی كاری
لێكۆڵینەوە بوو ،بەاڵم بەخێرایی پرۆژە بەرزەفڕانەكەی باسكردنی چڕوپڕی
تەواوی فەلسەفەكەی مێشكی بەالرێدا برد.
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فەلسەفەی الیبنتز یاسایەكە بە جوانیەكی زۆرەوەو بەسادەییەكی
سەرسورهێنەر لەالیەنە سەرەكیەكانی خۆیدا ،ئەو بڕوای وابوو جیهان پێكدێت
لەژمارەیەكی بێكۆتا لەگەوهەر .ئەمانە بەمۆناد ناودەبرێن ،فۆرمی كۆتایی
هەموو شتەكان ،لەوانە خودایە .ئەگەر شتێك فەزا داگیربكات دەبێت خاوەن
رەهەند بێت .واتە دەبێت بتوانرێت دابەشبكرێت و لەم روەوە لێكدراوە.
وێڕای ئەمە مۆنادە كۆتا سادەكان ناتوانن خاوەن رەهەند بن و لەئەنجامدا
مادی نین ،هەموو جیهانێك لەژمارەیەكی بێكۆتا خاڵی میتافیزیكی دروستبووە.
بەاڵم چونكە ئەم خااڵنە میتافیزیكین ناتوانن هیچ مامەڵەیەكی فیزیكیان
هەبێت .شوێنكەوتەی یاساكانی هۆو بەرهۆ نین :هۆیەكی لەنێوانیاندا بوونی
نیە ،وێڕای ئەوەی بە نەستی ئێمە دەگات كە لەجیهانی مادیدا روودەدات.
رەفتاری رووكەشیانەی ئەو مۆنادانەی كە جیهان بەرجەستە دەكەن ئەنجامی
یەك (هەماهەنگی پێشوەختی بنچینەیی)ە كە لەنێوانیاندا بوونی هەیەو
لەوكاتەی كە گەوهەری ئەوانە خودا ئەفراندی بوونی هەیە .لەوكاتە بەدواوە،
گۆڕانكارییەكانی حاڵەتی مۆناد سەربەخۆ بەهۆی حاڵەتی پێشوەختی هەمان
مۆنادەوەیە .بەدەربڕینێكی تر هەریەك لەوانە شوێنكەوتەی زنجیرەیەك هۆ
و بەرهۆی خۆیەتی ،كەبەهۆی ((هەماهەنگی پێشوەختی بنچینەیی)) هاوشان
لەگەڵ هەموو مۆنادەكانی تردا دەمێنێتەوە .ئەم هەماهەنگیە خودا ئەفراندی
و تەواوی سروشت سەعاتی خودا ()horlogivm deiیە .ئەوەی بوونی هەیە
دەشێ داهێنانێكی كاماڵ نەبێت ،بەاڵم ناكامڵی ئەو بەهۆی سروشتەكەیەوە
ناچارییە.
الیبنتز توانی ئەمە بەهۆی دوو بنەمای بنەڕەتی خۆیەوە ،بنەمای
جیاوازی (لێكدژی)بنەڕەتی و بنەمای هۆكاری بەس بوو ،بسەلمێنێ .خودا
دەشێ ناكۆتا بووبێ ،بەاڵم كاتێ كە بە دروستكردنی جیهانەوە خەریك بوو
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توانا ناكۆتاییەكانی ئەو سنوردار بوون .بۆچی؟ بۆ دروستكردنی ئەم جیهانە،
بەناچاری ئەم جیهانە دەبوایە جیهانێكی رەخساو بوایە .و بۆ ئەوەی كە
رەخساو بێت ،دەبوایە لەگەڵ بنەمای جیاوازی بنەڕەتیدا بگونجێت (ئەگینا
رەخساو نەدەبوو) هەربۆیە ،بۆئەوەی كە جیهان داهێنراو بێت دەبێت
(بەڵگەی بەس بوو) بونی هەبێت .ئەم (بەڵگە)یە خودا بوو .چونكە خودا
باشە ،هەڵبەتە دەبێت باشترین جیهانی خوڵقاندبێت .بەاڵم بەپێی بنەمای
جیاوازی بنەڕەتی ئەم جیهانە دەبوایە جیهانێكی شیاوەكی بێت .ئەمە واتە
خودا ((باشترین جیهانی لە جیهانە شیاوەكییەكان)) ئەفراند .جیهانی كامڵ
بەروونی نەشیاو بوو ،هەر كەموكوڕییەكیشی كە جیهان هەیەتی بەهۆی
كاریگەری شیاوەكی بوونیەوە بێدەرەتانە.
ئەم الیەنەی فەلسەفەی الیبنتز بوو كە ڤۆڵتێری وا لێكرد لە رۆمانی
كاندید و لەژێر ناوی دكتۆر پانگلۆس دا گاڵتەی پێبكات .دكتۆر پانگلۆس
گاڵتەجاڕی بێنرخ پێداگرە كە رایبگەیەنێت ((هەموو شتێ لەم باشترین
جیهانەدا بەرەو باشی دەڕوات)) بەبێ سەرنجدان بەرووداوە كتوپڕەكانی
جیهان و ئەو كارەساتانانەی وەكو زەمینلەرزەی لیسبون( )17كە ()30
هەزار كەسی كوشت .هەروەها ئەمە بەشێك بوو لە فەلسەفەی الیبنتز كە
بێرتراند راسڵ ،ڤۆڵتێری سەرەتای سەدەی بیستەم ،ئەوەی بە میتافیزیكێكی
گەشبینانەی روكەش بۆ شازادە خانمەكان وەسفكرد .راسڵ ئەم رەخنانەی بە
گشت مۆنادناسی الیبنتز ،ناوی ئەو كتێبەی كە الیبنتز سەرەنجام لە 1714
بۆ روونكردنەوەی فەلسەفەی مۆدنادەكانی خۆی باڵوكردەوە ،پەرەپێدا.
وێرای ئەوانە ،مۆنادناسی بەرهەمێكە دەربڕی بلیمەتی و دژوارییەكی
بەرچاو.
ئەو لەم كتێبەی ئەخیریدا روونیدەكاتەوە ئەو ئەندێشانەی هەمیشە
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لە حاڵەتی گۆڕانی خۆیاندان كە چۆن هەریەك لەم ژمارە ناكۆتاییانەی
مۆنادەكان كەلە هەماهەنگی پێشوەختی بنچینەییدا بوونیان هەیە
بەتەواوی تاقانەن .الیبنتز ئەم مۆنادانەی بەشتی وەكو گیان وێنا دەكرد:
ئەوان میتافیزیكی ،هەمیشەیی و هەریەك بێهاوتان و مۆنادەكان ((بێ
پەنجەرە))ن ،چونكە ناكرێت هیچ شتێك بچێتە ناویانەوە ،یان لێی بێتە
دەرەوە ،بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەمەشدا ،دەوترێت هەر مۆناد ئاوێنەی
جیهانە .ئەوان پێكەوە لەیەك زنجیرەی بێوچاندا بەسەردەبەن .مۆنادە
بەرزترەكان پلەی بەرزتریان لەئاگایی هەیە .ئەوان بەروونی و جیاوازییەكی
زۆر زیاتری ئاوێنەی جیهانن .مۆنادەكانی تر لەم بارەیەوە لێڵترن ،بەاڵم
هیچ دوو مۆنادێك بەوردی بەقەدەریەك ئاگاییان نیە و گەرنا نەدەكرا
ئەوانە لەیەكتری جیابكرێنەوە-و وێڕای ئەمە بەشێوەیەكی بێ هاوتا تەنیا
نەدەبوون ،بۆنمونە لەشی مرۆڤ پێكهاتووە لە هەزاران هەزار مۆناد كە
ئاگاترینیان گیانیەتی -كە خاوەنی بااڵترین ئاگاییە.
بەاڵم بۆچی هەر مۆناد دەبێت بێهاوتا بێت؟ بۆچی دوو مۆنادی
وەكیەك ناتوانن بوونیان هەبێت؟ الیبنتز لەم خاڵەدا بەتەواوی راشكاوە،
و تەنانەت بۆ پشتیوانی بانگەشەكەی خۆی بنەمایەك دەباتەپێش و ئەویش
بنەمای ((لەیەكتری چووەكان))ە كە وێڕای ئەوەی دووشت كە بەتەواوی
لەیەك بچن ،ناتوانن بونیان هەبێت ،چونكە لەو حاڵەتەدا ئەوان یەك
شتن .ئەوان بەتەواوی دەستنیشان نەكراون و لەم رووەوە وەك یەكن!
الیبنتز تەنانەت بۆ ((سەلماندن))ی ئەم خاڵە سودێكی بلیمەت ئامێز
لەبنەمای (هۆكاری بەس بوو) دەكات .گریمان خودا دوو دەست نیشان
نەكراوی یەكێكیان لێرە و دووەمیانی لەوێ دانابوو( .هۆكاری بەس بوو)
نەبێت بۆ ئەمەی كە ئەو دووانە بە پێچەوانەوە لێرەو لەوێ دانەنرابن.
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كەواتە بنەمای (هۆكاری بەس بوو) كە بۆ هەبوونی جیهان پێویستە،
هەڵدەوەشێتەوە .لە بەرزترین پلەكانی عەقاڵنیەت ،تەنانەت ئەقڵیش بە
تێڕوانینی نائەقاڵنی دەگات.
الیبنتز ترسی نەبوو لە قبوڵكردنی بەڵگە زۆرینە سەرسورهێنەرەكانی
روكردە ئەقڵگەرا رەق و پتەوەكانی خۆی .ئەم بیرەی كە هەر مۆنادێك
ئاگایی كەم تا زۆر روونی خۆی لە تەواوی گەردوون لە خۆیدا هەیە،
هاوكات لەگەڵ بەڵگەی ناوبراوی ئەو بۆ ئەمەی كە زەمەن وجودی نیە،
ئەوی بۆ ئەنجامێكی هەڵخڕێن كشاند .هەر مۆنادێك دەبێت لە ناخی
خۆیدا لە تەواوی ژیانی گەردوون ئاگایی هەبێت .بەاڵم چونكە رۆحی
هەر مرۆڤێك مۆنادێكە ،ئەو ئەنجام وەردەگرێت ((تێگەیشتنی سەربەخۆی
هەركەسێك بەیەكجاری هەرشتێك كە بۆ ئەو لەهەر زەمەنێكدا روودەدات
لەخۆ دەگرێ)) .ئەمە دەشێ زایەڵەیەكی الواز لە هەندێ تیۆری دەرونناسی
ئەمڕۆ بەرچاو بكەوێ ،بەاڵم راستەوخۆ لەگەڵ مەسیحیەتی ئەو سەردەمە لە
ناكۆكیدا بوو .وەها هزرێك رۆژی دادوەری نەك تەنیا بێ پەیوەندی بەڵكو
نادادپەروەری دەسازاند .ئەمە یەكێك لەو تیۆرانە بوو كە الیبنتز خۆپارێزانە
سپاردیە چەكمەجەكەی خۆی.
هەموو ئەم مۆنادناسیە لەوانەیە بۆ ئێمە وەكو چیرۆكی پەریانی
ئاشكرا بگاتە بلیمەت ئامێزی ،هەروەكو بۆ بێرتراند راسلیش وابوو .ژمارەیەك
هەڵەی ئاشكراشی هەیە .بۆنمونە چۆن دەكرێت جیهانی مادی لە شتی نامادی
پێكهاتبێت؟ الیبنتز روونیدەكاتەوە كە ئەمە تەنیا ((رووكەشی)) ئەوانەیە .ئەم
جۆرە چاالكیە فیكرییە بۆ هەستیاری ئەمڕۆ ،كە لەگەڵ واقیعیەتە سەختەكاندا
رونكردنەوەی زانستی زیاتری لەخۆگرتوە ،دەبێتە مایەی نارەزایەتی .بەاڵم
مۆنادەكانی الیبنتز وێكچوویەكی سەرنجڕاكێشیان -ئەگەرچی بێ ئاگا -لەگەڵ
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هەندێ لە رەگەزەكان لەسەر لێواری ئەندێشەی زانستی ئەمڕۆدا هەیە.
ناوكی مادی ئەتۆمێك لە پێوانە لەگەڵ ئەندازەی ئەتۆمێك كە ئەوە لە خۆیدا
جێبكاتەوە وەكو ئەندازەی دەنكەنۆكێكە لە كڵێسای كۆمەڵگادا .لە پاشماوەی
ئەتۆمدا كەرەستەی زۆر بوونی نییە .بەگوزارشتێكی تر جیهان بە زاراوەی
مادی ئێمە پێكهاتووە لە بڕێكی لەرادەبەدەری زۆری ((نامادی)) .میكانیكی
كوانتۆمیش( )18زۆربەیان لەگەاڵ ئەو ئەلكترۆنیانەی كە لە مەدارەكانی
دەوری ناوكی ئەتۆمی دەخولێنەوە وەها رەفتار دەكەن كە وەكو بڵێی تەواو
شەپۆلگەلێكی بێ گەوهەری (مادی)ن .تەنانەت ناوەڕۆكی ناوكی ئەتۆمیش
ئێستا بەچەندین ناوك وردكراونەتەوە كە زۆربەیان زیاتر شێوەیان لە وزە
دەچێت تا مادە .الیبنتز هەڵبەتە لە ئاستی زانستی و ئاستی فیزیكی،
بەڵگاندنی نەدەكرد .مۆنادەكانی ئەو بێ چەندو چوون میتافیزیكی بوون.
ئەوەی سەیرە ئەمەیە كە فەلسەفە ئەقالنییە پەتیەكەی دەبوایە وێكچوونێكی
سەیری بە تیوریزەكردنی ماتریالیزمی زانستی ئەمڕۆ هەبێت .بەراست
ئێمە دەربارەی دنیا چەند دەزانین .چەند لەوە دەزانین بەهۆی شێوەی
بیركردنەوەمان داسەپێنراوە؟ الیبنتز گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە ئێمە سەر
لە وردەكاری پێكهاتنی كۆتایی جیهان دەرناكەین .هەموو ئەوەی دەركی
پێدەكەین رووكەشەكەیانە .ئەفالتون ئەم واقعیەتە كۆتاییەی لە دنیای ئەوالدا
بە مەتەڵۆك دانا .مۆنادەكانی الیبنتز لەوانەیە میتافیزیكی و بێ رەهەند بن
بەاڵم حاشا هەڵنەگرانە لە هەمان جیهانن .كوت و (پارچەدارن) و لە راستیدا
ئەوانەن كە جیهانیان پێكهێناوە.
لێرەدا الیبنتز یەكێك لە قوڵترین پرسەكانی دەخاتەڕوو كە بەوجۆرە
زانینی مرۆیی ،چ لەرووی زانستی و چ لەرووی فەلسەفییەوە ئازار دەدات.
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زانین لە جیهان بەتەواوی وابەستەیە بە كۆئەندامی زانینی هەستەكی
ئێمەوە :هەستی بینین ،بەریەككەوتن و جواڵن (دینامیكی) و بیستن و هتد.
بەتایبەتی بینین .هەست و سۆزی ئێمە بۆ ئەم باوەڕەیە كە جیهان هەر ئەوەیە
كە دەیبینین .بەاڵم تەنانەت لێرەدا ،لەوپەڕی دۆزراوەترین شێوەی تێگەیشتی
هەستەكی لەسەدەی رابردوو یان هەمان سەردەم بۆمان دەركەوتووە كە
هەندێ الیەن لە جیهان هەن كە توانای ((بینین)) یمان نیە .دەزانین لەهەر
دوو كۆتایی شەبەنگی دیار هەندێ شت لەپشت سنوری توانای تێگەیشتنی
چاوی ئێمەوە بوونیان هەیە .شەپۆلەكانی سەروو وەنەوشەیی و تیشكی
ژێر سوور هەن ،ئەوە با واز لە شەپۆلە رادیۆیی و تیشكە جیهانیەكان،
و ئەم جۆرە بابەتانە بهێنین .هەموو ئەمانە تەنیا بە ئامێرە زانستیەكان
دەتوانین بیانپێوین .بەاڵم ئەم ئامێرە ناسكانەی پێوانەی زانستی بەمانایەكی
زۆر مەبەستدار ،تەنیا وەكو ئیدامەو بەردەوامی كۆئەندامی هەستەكی ئێمە
كامڵبوون .ئەوانە لەرووی بابەتەوە جیا نین لە هەستی بینین و بەریەككەوتن
و هەستەكانی ترمان .لەكوێ دەزانین كە واقعیەتی كۆتایی ((كە لەوێیە)) بۆ
كۆئەندامی هەستەكی ،مایەی تێگەیشتنە ،یان تەنانەت بە درێژەكێشانێكی
زۆر ئاڵۆز پێكهاتەی زانینمان مایەی تێگەیشتنیەتی؟ راستییەكەی ئەمەیە كە
نازانین .واش دێتە بەرچاو ئەسڵەن رێگەیەكمان نییە بۆ زانینی ئەمەی
مایەی تێگەیشتنە یان نا .هەموو ئەوەی تێیدەگەین ئەوەیە كە كۆئەندامی
هەستەكیمان توانای تێگەیشتنی ئەوەی هەیە .ئەمە چ وێكچوونێكە دەتوانێت
لە واقیعیەتی كۆتایی بچێت كە هەستەكانمان بوروژێنێن؟
بەمانایەكی زۆر واقیعی ،هەر وەاڵمێك بۆ ئەم پرسە پێشبینی
ناكرێت .فەلسەفەی ئەقڵگەرایانەی الیبنتز یەكەمین هەوڵی چاخی نوێ
بوو بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسەی بەگوێرەی روونكردنەوەیەكی كۆمەڵگای
32

ئاشنابوون بە الیبنتز

جیهان بوو(( .سیستم))ی ئەو لەكاتی خۆیدا ئیلهامی بە سیستەم سازانی
گەورەی فەلسەفی بەخشی .بەاڵم فەلسەفەی سەرەتایی دەبوایە سەرنجی
زۆر نزیكتری بەشۆڕشی زاستی بدایە كە لەسەردەمی الیبنتزدا تارادەیەك
كەوتبوە جموجۆڵ .سیستەمی مۆنادناسی الیبنتز بەشێوەی خۆی وەاڵمێكی
فەلسەفی بۆ سیستەمی زانستی هەمەالیەنە بوو ،كە نیوتن كەمتر لەسێ
دەیە پێشتر بە دۆزینەوەی كێشكردن دایمەزراندبوو.
یاریبهر بەشێكی گرنگی تری الیبنتز بوو لەبواری لۆژیكدا .ئەمە
یەكەمین پێشكەوتنی بەرچاوی لۆژیكە لەسەردەمی ئەرەستۆدا بەدەستهات.
بەداخەوە الیبنتز زۆر ستایشی ئەرەستۆی دەكردو لەودا یەكێ لە هەموو
شتزانانی تاك و تەرای بەرزتر لەخۆی بەدرێژایی مێژوو دەبینی .الیبنتز
قبوڵیدەكرد كە پتر ئەو سكۆالستیكەی سەدەكانی ناوەڕاست كە لە ئەرەستۆ
وە وەرگیراوە ئێستا (لە دوای دوو هەزارە) شتێكی بێكەڵكە .بەاڵم وەكو
بڵێی بەئەركی دەزانی رێز لە (لۆژیك)ەكەی ئەرەستۆ بنرێت .لەهەر شوێنێ
كە ئەنجامگیرییەكانی جیاوازییەكی بنەڕەتییان لەگەڵ ئەرەستۆ دا هەبووایە
چارەیەكی بەدەر لەم هەستە نەبوو كە شوێنێك لە بەڵگاندنەكەی ئەو
دەبێت كەموكوڕییەكی شاراوە بێت ،خاڵێكی جوان كە ئەو ئاماژەی پێ
نەكردووە .كەسانی تر ،جەخت ئاساتر ئەمەیان بەشتێكی بێمانا دەزانی.
ئەوان باوەڕیانوابوو كە لەراستیدا ئەو ترسی لە تووشبوونی بەرپەرچدانەوەی
باس و وتوێژێكی هەمەالیەنە هەیە ،لۆژیكی ئەرەستۆ هێشتا فێرگەی فەڕمی
كڵێسا بوو .نكۆڵیكردنی لەوە كۆتایی بەتەمەنی كاری دیپلۆماسی ئەو
دەهێناو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و هزرییەكانیشی لەگەڵ شازادە خانمەكان و
فەرمانڕەوایانی سەراپای ئەوروپا تێكدەدا.
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بەهەر شێوەیەك بوو ،الیبنتز وای بەباشزانی لۆژیكی خۆی
بەفەرامۆشگای هەگبە گەورەكەی خۆی بسپێرێت كە تا سەدەو نیوێك دواتر
بە نەدۆزراوەیی مایەوە .تا ئەوەی رۆژگارێك كەسانی تر هەندێك ((بەاڵم
نەك هەمووی) داهێنانە لۆژیكیەكانی ئەویان دۆزیبوەوە .لۆژیكی الیبنتز
بەرهەمی باوەڕی زۆری ئەو بوو بۆ ئاوەزخوازی .هەروەها دەگەڕایەوە
بۆ پرۆسەی ((زانینە گشتی))یەكەی كە ژێرخانی ئەو بوو .وەكو زانینی
گشتی ،لێرەشدا الیبنتز لەسەر ئەوە بوو كە گشترین چەمكەكان (لێكدراو))
ن .واتە پێكهاتووی ژمارەی بەدیهاتووی تێگەیشتنە بنەما بنچینەییەكانن.
ئەو باوەڕیوابوو دەتوانرێت ئەوانە بەشێوەیەكی ((شكڵی)) لەگەڵ هێماكان
یان ئەو سیمبوالنەی كە نیشاندەری ناوەڕۆكەكانیان بێت ،بەرچاو بكەوێت.
ئەم كارە دەكرێت بەشێوەی خەتی چینی یان هیرۆگلۆفی میسری كۆنیش
ئەنجامبدرێت .ئەم شێوەیە دەكرێت ((زمانی پیتە گشتیەكان)) دروستبكرێت.
ئەو جۆرە زمانە نەك تەنیا بۆ هەمووان دەبووە مایەی تێگەیشتن ،بەڵكو
تێگەیشتنیشی بنەمایەكی هاوبەشی دەگەیاندە هەموو مرۆڤایەتی .زمانێكی
گشتی بیرۆكەكان بوو كە لە روانگەی سەرنج بە زمانی گشتی ژمارەكاندا
دەبووە پێوانە وەرگر .لە كاتێكیشدا كە ژمارەكان لە ژمێرەی ماتماتیكیەكاندا
بەكاردەهاتن ،هیرۆگلۆفەكانی الیبنتز دەكرا لە ((حسابی ژیری))دا
بەكاربهێنرێت .الیبنتز پێشبینی دەكرد كە شێوازەكەی ئەو لە ئایندەدا بتوانێ
زۆرێك لە نەریتە كۆمەاڵیەتیەكانمان لە ناوردبینی تێكچڕژاویان بۆ رەفتاری
ئاوەزخوازانەی نەگۆڕ بگۆڕێت(( .ئەگەر باس و گفتوگۆیەك بێتەپێش،
پێویستی دوو فەیلەسوف بە مشتومڕ زیاد لە پێویستی دوو ژمێریار نابێت.
چونكە ئەوەندە بەسە پێنوسەكانیان بخەنە دەستیانەوە ،كاغەزەكانیان بخەنە
بەردەمیان ،و بەیەكتری بڵێن ((ئەگەر ویستیشیان هاوڕێیەك بە شایەتحاڵ
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وەربگرن) ((وەرن حساب بكەین)) .هەموو دۆسییە دادگاییەكان ،وتووێژە
كۆمەاڵیەتیەكان ،هەموو جۆرە مشتومڕەكان بە قازانج و ئاكامی كۆمەڵێك
ماتماتیك دەبڕێنەوە .لەراستیدا تەنانەت دەتوانرێت وەاڵمەكە بە ئامێری
ژماردن ((حاسیبە))ش تاوتوێ بكرێت ،تا نیشانی بدات هەڵەیەك لەكاردا
نەبووە .بە گەڕاندنەوەی ئەم پرۆسانەش ئەم ئەگەرەش هەبوو كە لەروانگەی
ژیرییەوە تاوتوێ بكرێت ئایا فاڵن چەمكی لێكدراو پشتئەستورە بە بونیادی
پتەوی چەمكە بنەمادارەكان یان نا .یان راستییەكەی لەرووی نەزانیەوە
لەخۆگری گریمانەیەكی نا دروست بووە.
هەموو ئەم پرۆسانە لەخۆگری ((زمانی پیتە گشتییەكان))ی الیبنتز
بوون كە ئەوانە ،ئێستا گشتیان بە یەكەمین لۆژیكی هێمادار ((سیمبۆلی))
دەناسرێتەوە (هەرچەندە سەرچاوەی لۆژیكی سیمبۆلی ئەمڕۆ نەبوو ،چونكە
سەدو پەنجا ساڵ لە جانتای الیبنتزدا بەشاراوەیی مانەوە) .بەداخەوە
الیبنتز نەیتوانی زاڵ بێت بەسەر ئەو گرفتانەی كە دۆزەرەوانی سەربەخۆ
ئایندەی ئەویان هەراسان كردبوو .لۆژیكی سیمبۆلیكی تا ئاستێكی زۆر
بەهەمان شێوەی جەبر هەڵسوكەوت لەگەاڵ سیمبۆلییە گشتیەكاندا دەكات.
((هەموو سێوەكان میوەن)) دەتوانرێت بەشێوەی ((هەموو ئەلفەكان (ب)
ن)) بەرجەستە بكرێت كە لە سیمبول دانەری الیبنتزدا بەشێوەی (())A,B
دەنوسرێت .ئەو جەبرە لەتوانایدا نەبوو بەشێوەیەكی رەزامەند بە لێكدانەوە
پارچەیی یان نەرێنییەكانەوە خەریك بێت .بەاڵم درێژدادڕی ،بایەخی پەتی
لۆژیكی سیمبۆلی نیە ،لە سەدەی دواتر لە بونیادی سەرەتای الیبنتز ئەم بەشە
بووە خاوەنی رۆڵێكی بەرچاو لە فەلسەفەو هەروەها بووە بنەمای ماتماتیك.
لە دەورانی سەدەی بیستەمدا خودی بێرتراند راسڵ لە هەوڵ و كۆششێكی
بەرچاودا بەشدار بوو بە جێكردنەوەی ماتماتیك لەسەر بنەمای لۆژیكی پتەو.
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(كۆششی بێهودە ،ئەو جۆرەی كە دیار بوو) .لە هەمانكاتدا هێزو وزەیەكی
فەلسەفی زور لەپێناو زمانشیكاری لۆژیكدا خەرجكرا (خەرجیش دەكرێت).
بەشی گرنگ لەم كارە بریتییە لە پارچە پارچەكردنی چەمكە لێكدراوەكان بۆ
بەشە لێپێكهاتووەكانیان ،رێك هەمان ئەوەی كە الیبنتز وەسیەتی كردبوو.
هەوڵە بەالڕێدا رۆیشتووەكەی الیبنتز بۆ كەمكردنەوەی تایبەتمەندی خواستە
كۆمەاڵیەتیەكان بۆ فۆرمۆلە لۆژیكیەكانی ئەمڕۆش لەگەڵماندایە.
ویلیام ،دۆكی گلوسستەر( )19میراتبەری تاج و تەختی ئینگلتەرا
لە ساڵی  1700كۆچی دواییكرد .ئەم ژێهاتیە بەئاشكرا هاتەپێش كە گیورگ
لودڤیگی هانۆڤەر میراتبەری ئەو بێت .گفتوگۆكانی نێوان لەندەن و هانۆڤەر
دەستیپێكرد ،و گیورگ لودڤیگ لەسەر ئەوە بوو كە سوود لە كارامەیی
سیاسی و رەچەڵەكناسی بەرێوەبەری كتێبخانەكەی وەربگرێت كە رێزێكی
زۆری لە كۆشكەكانی سەراپای ئەوروپادا هەبوو .سەرەنجام گفتوگۆكان
لەگەڵ لەندەن بەسەركەوتوویی كۆتایی پێهات ،و گیورگ لودڤیگ بە
میراتبەری تەخت و تاجی ئینگلتەرا ناسێنرا .الیبنتز الفی لێدەدا كە زیاتر
ئەو هۆكاری ئەم سەركەوتنە بووە ،بەاڵم لێكۆڵینەوەكانی دواتر وێنەیەكی
جیاوازتری نیشاندا .وا دیار بوو الیبنتز ئەم گفتوگۆ ناسكانەی تێكدابێت،
چونكە بەیارمەتی جاسوێكی سكۆتلەندی بەناوی كیر كراسلەندی چوبووە ناو
پەیماننامە نهێنییەكانییەكانەوە.
الیبنتز ئێستا كاتە زیادەكانی خۆی بە سەردانی كۆشكەكانی دراوسێ
بەسەردەبرد ،كە توانیبووی چەندین پلەو پۆستیان بۆخۆی لێ بەدەستبهێنێ
(هەموو كاتەكان و بەموچەی تەواوەوە) .چەندین ساڵ بوو كە لێپرسراوی
كتێبخانەی كۆمەڵەی ناوداری ولفنبوتل بوو ،هەرچەندە وێڕای پێشنیارە
یەك لەسەر یەكەكانی بەتایبەتی لەبەڕێوەبردنی هەریەك لە پالنەكانی بۆ
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رێكخستنەوەی دووبارەی ئەو كۆمەڵە قەدەغەكرابوو .هەروەها ،ئەكادیمیای
زانستی ئەڵمانیا لە ئەنجامی نامەنوسینەكانی لەگەڵ سوفی شارلۆتی
هەڵبژێردراو (شاژنی ئایندەی پروسیا) لە بەرلین دامەزرا .الیبنتز بەشێوەیەكی
سروشتی ریزبەندی ناوەكانی دا كە خۆی وەكو یەكەمین سەرۆكی ئەو
ئەكادیمیایە دانرا ،بەاڵم موچەكەی دڵتەنگی كرد .لەساڵی ( )1711لەگەڵ
پیتەری مەزنی( )20روسیادا چاویان بەیەكتری كەوت و پیتەر زۆر پێی
كاریگەر بوو ،كردیە راوێژكاری كۆشكی پروسیا .بەاڵم الیبنتز بەبوونی ئەو
هەموو پلەو پۆستەی و دەتوانین بڵێین بەشێوەیەكی پاوانكاری سەرگەرمی
هەندێ مەسەلەی ناپەیوەندیدار بە ئەركەكانی خۆیەوە بوو .ئەمەش جێگەی
خۆشحاڵیە ،چونكە وادیارە كاری ئەو لە بوارەكانی ماتماتیك و لۆژیكدا ،كە
بۆ ئەم قۆناغە دەگەڕێتەوە بەهایەكی بەردەوامتری هەبوو لە دۆزینەوەی
رەوشێكی تازە بۆ جۆماڵی هەسێلەكانی كۆشك.
لە ساڵی  1712دا الیبنتز لە هانۆڤەرەوە بەرەو ڤیەننا بەرێكەوت.
لێرەدا سەرقاڵی خستنەڕووی هەندێك لە بیروڕاكانی خۆی بوو بۆ ئیمپراتۆر.
لەوانە ئەم پێشنیارە بوو كە ئەو دەست بە سەرۆك لەكاربكێشێتەوە،
ئیمپراتۆرە هەزار ساڵەكەی خۆی هەڵوەشێنێتەوەو لەگەاڵ روسیاو فەرەنسادا
تێكەڵی بكات .بۆ هیچ كەس ،جگە لە الیبنتز ،مایەی سەرسوڕمان نەبوو
كە ئیمپراتۆر بە باشیزانی ئەم پێشنیارە لە بەرچاو نەگرێت -و الیبنتزیشی
بە لەبەرچاونەگرتنی داخوازییەكەی بۆ بەرپرسێكی پایەبەرز لە سیستەمی
بەڕێوەبردنی ئیمپراتۆرییەتدا خستە سەرسامیەوە .لەم قۆناغەدا الیبنتز
لە خزمەت النیكەم پێنج كۆشكی جیاوازدا بوو ،با نەشبێتە بێ ئینسافی،
هەمیشە هانۆڤەری لەویستی خزمەتەكانی خۆی بە لەپێشتر دەزانی ((ئەگەر
بتوانرێ ئەوانە بەخزمەت بزانرێت) .هانۆڤەریش لەژێر كاریگەری ئەودا
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مایەوە و واقوڕماوانە بەپێدانی موچەی بەرێوەبەری كتێبخانەكە هەمیشە
غایبەكەی بەردەوام بوو .ئێستا الیبنتز زیاد لە سی ساڵ بوو كە لەسەر
مێژووی برونشڤیك لونبێرگ و هتد كاری دەكرد .لەماوەی ئەم قۆناغە
درێژەدا پێدەچوو نوسینەوەی رووداوە مێژووییەكانی گەیشتبێتە سەدەكانی
ناوەڕاست .بەاڵم گیورگ لودڤیگ ،پادشای داهاتووی ئینگلتەرا ،كاتێك كە
زانی مێژووی بنەماڵەكەی هێشتا دەبێت هەزار ساڵی تریش لەخۆبگرێت تا
لە سەر تەختەی شانۆ دەربكەوێت ،زۆر خۆشحاڵ نەبوو .لەراستیدا هەروەك
یەكێك لە راڤەكاران باسیدەكات ئەوەی هانۆڤەرییەكان دەیانەویست هەر
لەسەرەتاوە هیچ نەبوو جگە لە دەفتەرۆچكەیەكی بچووك نەبێت ،كە بتوانن
بۆ كاریگەری دانان لەسەر فەرمانڕەوا هاوتاكانیان دەستاودەستی پێبكەن.
لە هانۆڤەرەوە چەندین نامەی هەڕەشە ئامێز بەرەو ڤیەننا بەرێكەوت،
كە داوای گەڕانەوەی الیبنتزی دەكرد ،سەرەنجام بەرپرسانی هانۆڤەر
دەستیان بەهەنگاوی توند كردو موچەكەیان بڕی .بەاڵم الیبنتز بەدڵكارییەوە
سەرگەرمی داواكردنی پلەوپایە ،هەوڵدان بۆ وەڕێخستنی كۆمەڵگەی
زانستی (گومانبەرە بەسەرۆكایەتی كێ) ،پێشنیارەكانی بۆ ئایندەی ئەوروپا،
دەرئەنجامی توێژینەوە زمانناسییەكان ،بینراوە موگناتیسیەكان لە سیبیریا و
هتد بوو .لەدوای دوو ساڵ ،ئەوكاتەی كە الیبنتز بیستی شاژنی ئینگلتەرا
كۆچی دواییكردووە ،دەستبەجێ لەوپەڕی ئەوروپاوە بەرەو هانۆڤەر تێی
تەقاند ،ئامادەیی هاوسەفەری سەرۆكەكەی بەرەو ئینگلتەرا -كە بێگومان
سیستەمی تازەی پاشایەتی پلەو پایەكی بێ شوماری لەالبوو.
الیبنتز كاتێك گەیشتە هانۆڤەر زانی كە گیورگ لودڤیگ سێ رۆژ
لەمەوبەر بەرەو ئینگلتەرا بەرێكەوتوە .بەاڵم خزمەتكارەكەی ئەو كتێبدارە
غاییەكەی لەبیرنەكردبوو كۆمەڵێك رێساو یاسای تایبەتی لەبارەی مژووڵیەكانی
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ئەوەوە دەركردبوو .لەمەبەدوا نەدەبوو مۆڵەتی چوونەدەرەوەی هانۆڤەر بە
الیبنتز بدرێت .لەراستیدا واپێدەچوو ئەو لە كۆشكدا دەستبەسەركرابێت.
الیبنتزی داماو .هەركەس بەرژەوەندی یان دەسەاڵتێكی هەبووایە بارگەوبنەی
بۆ ئینگلتەرا تێك نابوو ،لە هانۆڤەر تەنیا تڵپەو لیتەی كۆشك مابوونەوەو
سوكایەتیان بە الیبنتز دەكردو ئەو ئێستا بۆتە بابەتی گاڵتەپێكردن .فەیلەسوفی
الوی تەڕپۆش كە سەردەمێك رازێنەرەوەی هۆڵەكانی پاریس و ڤیەننا بوو،
ئێستا لە حەفتا ساڵی نزیك دەبێـتەوە .زۆر چەماوە بەرێدا دەڕۆیشت و قەمور
دەردەكەوت ،بەاڵم هەر پێداگر بوو لەسەر ئەوەی كە جلوبەرگی كەشخە
بپۆشێ .بەداخەوە ،بەهۆی رژدی الیبنتز ئەم جلوبەرگە زۆر لەبەركراوانە
لەئێستادا ستایڵەكەیان بەسەرچوو بوو .یەخە لۆچدار و كاڵوی پرچدارە لێوار
رەشەكەی ماوەیەكی زۆربوو باویان نەمابوو ،هەروەكو یەكێك لەپیاوەكانی
كۆشك دەیگوت ،الیبنتز وەكو ((ئاسەوارێكی كۆن)) وابوو.
تاج لەسەرنانی گیورگی یەكەم لە كاتی خۆیدا لە لەندەن ئەنجامدرا ،و
الیبنتزی هەمیشە گەشبین دەستیكرد بە ناردنی چەند پێشنیارێكی سەرەتایی
دەربارەی ئەو الیەنانەی كە خۆی زیاتر ئەمادەكردنیانی دەزانی .وێڕای
رابردوووەكەی لەبارەی كورتە مێژووی بنەماڵە ،زۆر بەجدی پێشنیاریكرد كە
وەكو مێژوونوسی ئینگلتەرا دابمەزرێت .بەاڵم هیچ دەعوەتێك لە كۆشكی
پاشایەتیەوە نەهات .الیبنتز لەناخەوە هەستی بە سوكایەتی دەكرد .بەاڵم
هەروەكو هەمیشە درێژەی بەكارەكەیداو كۆمەڵە زۆركراوێكی زیاتری بۆ
جانتاكەی خۆی بەرهەمهێنا .تەنانەت كورتە مێژووی برونشویك لونبێرگ ی
تا ساڵی  1009بردەپێش .ئەوسا ،لە پاییزی  1716دا تووشی دەردەمیران ی
توند بوو ،ناچار بوو بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ لەسەر جێگە ئارام بگرێت.
رۆژ بە رۆژیش الوازتر دەبوو ،سەرەنجام لە  14نۆڤەمبەری  1716دا كۆچی
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دواییكرد .بەمەی كە جۆرج ((گیورگ)) ی یەكەم لە حاڵەتی چاوپێكەوتن لە
یەكێك لە كۆشكەكانی نزیك بوو ،نە ئەوو نە كەسێك لە كۆشكەكەی نەهاتنە
بەخاكسپاردنەكەی الیبنتز .تاكە بەڕێكەری ئەو بۆسەر قەبران سكرتێرە
وەفادارەكەی ئەكهارت بوو كە ماوەیەكی زۆر دوای ئەوە بووە یەكەمین
بیرەوەری نووسی ئەربابە بێوێنەكەی .وێنەیەك كە ئەو دەیكێشێ لە پیاوێكی
زۆرجار بیرباڵو ،و تا رادەیەك سەیر ،بوو كە باسی هیچ كەسی بەخراپە
نەدەكرد .لەوانەیە تەنها چێژی ناوداری دەعوەتكردنی منااڵنی كۆشك
بووبێت بە یاریكردن لەسەر فەڕشی ژوورەكەی ،كاتێ دەیانەویست بڕۆن
بەهەر یەكەیان شیرینیەكی چكۆلەی پێدەدان و ئەوسا لەكاتی دیاریكراوی
خۆیدا دەگەڕایەوە الی كاغەزەكانی ،كە شەوو رۆژ كاری لەسەر دەكردن،
بەبێ ئەوەی كە لەسەر كورسییەكەی خۆی هەڵبسێت.
وتەی كۆتایی
الیبنتز یەكەمین فەیلەسوفی گەورەی ئەڵمانی بوو .هەروەها یەكەمین
كەس لە هاونیشتمانیەكانی كە سیستەمێكی فەلسەفی هەمەالیەنی بەدیهێنا-
كە لە فەلسەفەی ئەڵمانیدا بووە شتێكی شیاو و گرنگ .نەریتێك كە لەگەڵ
الیبنتزدا دەستیپێكرد ،دەستپێكی پێرستێك بوو كە زۆربەی سیما فەلسەفیە
دیارەكانی ئەم دوو سەد ساڵەی دوایی لەخۆدەگرت .ئەم دەستنوسە لەخۆگری
كانت ،هیگڵ ،شۆپنهاوەر ،نیچە ،ڤینگنشتاین ،و هایدگەرە.
لە درێژەی ئەم قۆناغەدا پرۆسەی هاوشێوە لەبواری مۆسیقاشدا
بەرجەستەبوو ،كە ئەڵمانیەكان ئەوەشیان تا رادەیەكی زۆر بە قەڵەمڕەوی
خۆیان دەزانی .ئەمجارە پێرست لە باخ -ەوە دەستپێدەكات و لە مۆزارت
و بتهۆڤنەوە دەگات بە ڤاگنەر .بۆ ئەم بااڵدەستیە بەڵگەگەلێكی زۆر پێشنیار
40

ئاشنابوون بە الیبنتز

كراوە .پەسەندترینیان پەیوەندی بە سروشتی هاوبەشی فەلسەفەو مۆسیقاوە
هەیە .هیچكامیان دەربڕینێكی ورد لەبارەی ژیانی رۆژانەوە لەخۆناگرن،
بەوجۆرەی كە لە رۆماندا بەرچاودەكەوێت.
ئەم سااڵنە سااڵنی دەسەاڵتی روو لەزیادبوونی پرۆسیا بەسەر
دەوڵەتانی بەدەر لەهاو ئەڵمانیا بوو .پۆست و بیرۆكراسی هەمەالیەنەی ئازادی
دەربڕینیان بێ ئەندازە بە نەخوازراو دەزانی .زۆریك لە سیما هۆشمەندو
ئەفرێنەرەكان كە مومكین بوو رۆمان بنوسن باشترینیان ببنە مۆزیكزان یان
فەیلەسوف .ئەمانە زیاتر ئاشنایەتییان لەگەاڵ ((كاری باشتر))دا هەبوو .هیچ
كێشەو بەرەیەكی پێڕاگەیشتو رووبەرووی دۆخی مەوجودی بیرۆكراسیانە
نابێتەوە .لەگەڵ هەموو ئەمانەدا بەرهەمەكانی كانت لە سەردەمی پاشا
فێردیكی مەزن قەدەغە بوو .بەاڵم كاتێ كە بە جێگیرەوەكەی ((هیگڵ))
دەگەین ،دەزانین فەلسەفە سیستەمیەكەی بەهەمان رادەی سیستماتیك شكۆ
دەبەخشێتە دەوڵەتێك .دەزانین كە ئەم سیستەمە ،هاوچەرخانی هیگڵ،
شۆپنهاوەری خستەبەر بای سەركۆنەكردن .بەاڵم شۆپنهاوەر تەنیا سیستەمی
فەلسەفی هیگڵی سەرقاڵكرد بەكێشەوە ،نەك سیستەمی دەوڵەتێك .ئەو لە
دیدگا سیاسیەكانیەوە زۆر بە كۆنەپارێزی مایەوە ،فەلسەفە رەشبینانەكەشی
بەتەواوی تا دواهەمین سااڵنی ژیانی بایەخی پێنەدرا.
فەیلەسوفێكی گەورەی ناباوی تری سەدەی نۆزدەهەمی ئەڵمانیاش تا
رادەیەكی زۆر هەمان چارەنووسی هەبوو .لە كۆتاییەكانی ئەو سەدەیەدا،
نیچەش لەسەردەمانی تەمەنی خۆیدا تا رادەیەك بەشێوەیەكی باش بایەخی
پێنەدرا ،زۆربەی تەمەنی خۆشی دوور لە نیشتمان بەسەربرد .تەنیا ئەوكاتەی
كە تووشی شێتی بوو گەرایەوە بۆ ئەڵمانیاو لەوێ بۆ تەواوكردنی قۆناغەكانی
تەمەنی بە خەستەخانەی دەروونی سپێردرا.
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ئەمجۆرە هەڵسوكەوتەی ئەڵمانیا لەگەڵ فەیلەسوفەكانیدا لەسەدەی
بیستەمیشدا دەنگیدایەوە .ڤیتگنشتاین بەپێچەوانەی پێشینانی خۆیەوە یەهودییەكی
ڤیەننایی بیرئاڵۆز (بەو مانایەی كە لەهەمان شارو هەمان ئاینی هاوچەرخی خۆی،
فرۆید) بوو .ئەویش زۆربەی سەردەمانی ژیانی دوور لە نیشتمان و وانەبێژی لە
كامبرێجی ئینگلتەرا بەسەربرد .لەهەمانكاتدا سیمایەكی تری گەورەی فەلسەفەی
ئەڵمانیا ،هایدگەر ،لەكاری وانەبێژی لە فرایبۆرگی ئەڵمانیا مایەوە .ئەویش وەكو
هیگڵ پشتگیری لە دەوڵەتی هەڵبژارد ،هەرچەندە ئێستاكە تۆتالیتاریزمی توندی
دەسەاڵتی پرۆسیا جێی بۆ خەیاڵپاڵوییە نەژادپەرستانە دیكتاتۆرییەكەی هیتلەر
كردبۆوە .بەزەحمەت دەتوانرێ بێهێنینەپێش چاومان فەیلەسوفێكی دڵكار بەو
شتە بێكەڵكانەوە هاودەنگ بێت ،بەاڵم لەبارەی هایدگەرەوە وادەردەكەوێت
كە ئەمە زیاتر بەهۆی بێ ئاكاری و بەرزەفڕی پیشەییەوە روویدابێت .خودی
فەلسەفەی هایدگەر رێگە بە لێكدانەوەی هەمەچەشن دەدات .ئەم شیكردنەوانە
لە ئێگزیستانسیالیزمی سارتەرەوە بگرە تا پێكهاتەخوازی فۆكۆو دریدا (پێویستە
هەندێ پێكهاتەی ((ڕەمەكی)) فاشیزمیشی بۆ زیاد بكرێ) دەگرنەوە .بەهەموو
شێوەیەك وادەردەكەوێت بە هایدگەر لقێك لە رسكی گەورەی ئەڵمانی ،كە بە
الیبنتز دەستیپێكردبوو ،كۆتایی پێهاتبێ .ئێستا لقە تازەكانی ئەو لە شوێنەكانی
تری ئەوروپا بنجیان داكوتاوە ،كە لەوێ شكۆفەی پێكهاتەخوازییەكی سەیرو
نامۆیان بەعەتر و بۆی فەرەنسی داوە.
لقەكانی تری رسكی ئەڵمانی لە فەلسەفەدا ،كە نوێنەرەكەی ڤیتگنشتاینە،
لە بیابانەكانی زمانشیكاری دا بەكۆتا گەیشتوە .بۆ پەیڕەوانی ڤیتگنشتاین،
مەسەلە گەورەكانی فەلسەفە بەشێكی نەزۆر زیاد لە هەڵە زمانەوانیەكان
كەمكراونەتەوە .الیبنتز لەوانەیە هەڵەیەكی زۆری لەتەمەنی خۆی و بگرە لە
فەلسەفەكەی خۆیشیدا كردبێت ،بەاڵم خۆشبەختانە ئەمانە زۆر سەرنجڕاكێشتر
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بوون لە هەڵە زمانەوانیە پەتییەكان.
لە نوسینەكانی الیبنتز
مۆناد ،ئەوەی كە لێرەدا قسەی لێوە دەكەین شتێك نیە جگە لە
گەوهەرێكی سادە كە لە پێكهاتەكاندا هەیە ،سادە واتە پارچەدار نیە.
گەوهەرە سادەكان دەبێت هەبن ،چونكە پێكهاتەكان هەن ،چونكە
پێكهاتە شتێك نیە جگە لە كۆمەڵێك یان كەڵەكەبوونێك لە سادەكان.
لەو شوێنەی كە كوت و پارچە نەبێت ،نە رەهەند رەخساوە ،نە
فۆڕم ،نە دابەشبوون .و ئەم مۆنادانە ئەتۆمە راستینەكانی سروشت و بەكورتی
پێكهاتەی ((سەرەتایی)) هەموو شتەكانن.
مۆنادناسی ،بەشەكانی1-3
مۆناد ناكەوێتە بەر مەترسی پارچە پارچەبوون و بۆئەوەی كە وەكو
گەوهەرێكی سادە بتوانێت لە پرۆسەی سروشتدا لەبەریەك هەڵبوەشێتەوە،
رێگەیەكی گونجاو بوونی نیە.
هەربۆیە ،بۆ ئەوەی كە گەوهەرێكی سادە بتوانێت لە پرۆسەی سروشتدا
دەستپێبكات رێگەیەك بوونی نیە ،چونكە ناتوانێت لە هیچ پێكهاتەیەك دروست
ببێت.
بەمجۆرە دەتوانرێت بوترێت مۆنادەكان تەنیا دەتوانن هەموو بەیەكجار
دەستپێبكەن و كۆتاییان بێت ،بەدەربڕینێكی تر تەنیا دەتوانرێت بە خوڵقاندن
دەستپێبكەن و بەوێرانكردن كۆتاییان پێ بێت ،بەوجۆرەی پێكهاتە بە پارچە
دەست پێدەكات و كۆتایی پێدێت.
مۆناد ناسی بەشەكانی4-6
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رێگەیەك نیە بۆ روونكردنەوەی ئەوەی كە مۆنادێك چۆن دەتوانێت
لە ناخی خۆیدا بەهۆی شتێكی تری ئەفرێنراوەوە بگۆڕێت ،چونكە زەحمەتە
بتوانرێت شتێك لەناویدا بگوێزرێتەوە و یان دەستپێكی هەرجۆرە بزوتنەوەیەكی
ناوەكی وێنا بكرێت و بزوتنەوەیەكی ناوەكی لەوجۆرە ناتوانێت دەستپێبكات،
ئاراستەكە روو لەوە ،زیاد یان كەم دەكات ،بەوجۆرەی كە لە پێكهاتەكاندا
روودەدات ،دەتوانرێت گۆڕان لەنێوان پارچەكاندا رووبدات .مۆنادەكان
پەنجەرەیان نیە كە شتێ بتوانێ بچێتە ناویەوە یان لێی بێتە دەرەوە.
مۆناد ناسی بەشی7
هەقیقەتە سەرەتاییەكان ،كە بەهۆی ئاگامەندییەوە زانراون ،دوو
جۆرن .یان هەقیقەتە ژیرییەكانن یان هەقیقەتە واقیعیەكان .هەقیقەتە
ژیرییەكان پێویستن .واتە ناتوانرێت نكۆڵیان لێبكرێت .دژایەتیكردنیان
ئەستەمە .هەقیقەتە واقیعیەكان شیاون .واتە دژایەتیكردنیان شیاوی رەخسانن.
هەقیقەتە سەرەتاییەكانی ئەقڵ ئەوانەن كە من بەناوی گشتی ((ئەم وەك
ئەوی)) ناو دەبەم ،چونكە ئەوان تەنیا شتێكی (تاك) بەشێوەی جیاواز
دەردەبڕن ،بەبێ ئەوەی كە شتێك فێری ئێمە بكەن .نمونە ئەرێنیەكانیان
لەمجۆرەن (( :هەموو شتێ ئەوەیە كە هەیە)) (( ،ئەلف ئەلفە ،ب ب))یە،
الكێشە یەكسانە بە الپاڵوی الكێشە)) ..ئێستا دەگەین بە (ئەم وەك ئەوی)
نەرێنی ،كە نە پەیوەندییان بە بنەمای لێكدژییەوە هەیە ،نە بە بنەمای
لەیەكتری نەچووەكانەوە .بنەمای لێكدژی بەشێوەیەكی گشتی ئەمەیە:
راڤەكە یان راستگۆیە یان درۆزن...
كۆی بەرهەمەكانی ،ج پێنج 343
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بیركردنەوەی ئێمە پشتی بە دوو بنەمای گەورە بەستوە :بنەمای
لێكدژی(پارادۆكس) ،كە هەمان بنەمای لەیەكتری چووەكانە ...و دووەم
بنەمای هۆكاری بەس بوو ،كە لەسەر بنەمای ئەوە دەڵێین هیچ واقعیەتێك
ناكرێت بێتەدی یان بوونی هەبێت ،و هیچ راڤەیەك ناتوانێت راستگۆ بێت
مەگەر هۆكاری بەس بوو بۆ ئەوەی كە دەبێت بەوجۆرە بێت نەك بەدەر
لەمە ،بوونی هەبێت ،هەرچەندە لە زۆربەی بوارەكاندا بەڵگەكان ناتوانن
بۆ ئێمە زانراوبن.
مۆنادناسی ،بەشەكانی سەرەتا
لەبارەی راڤەی یەك بەخستنەسەری دوو دەبێتە سێ -ئەمە
تەنیا پێناسەی دەستەواژەی سێ یە .راستە كە ئەمە راڤەیەكی شاراوەی
لەخۆگرتووەو ئەو ئەمەی كە بیرۆكەكانی ئەم ژمارانە رەخساون .ئەمە لێرەدا
بە ئاگامەندی دەزانین ،لەم روەوە دەتوانین بڵێین پێناسەكان ،كاتێ كە شیاوی
ئەوان بێ ناوبژیوان بەڵگەنەویستە ،لەخۆگری زانیاری ئاگامەندین.
مۆنادناسی ،بەشەكانی وااڵكەر
بەتەواوی راستە كە بڵێین ژمارەی شتەكان بێكۆتاییە .واتە هەمیشە
شتگەلێك زیاد لەوەی كە دەتوانین دەستنیشانی بكەین بوونیان هەیە .بەاڵم
بەئاسانی دەتوانرێت بسەلمێنرێت ژمارەی ناكۆتایی ،هێڵی ناكۆتایی ،یا هەر
ئەندازەیەكی ناكۆتایی تر ،ئەگەر ئەمانە وەكو هەموو راستییەكان لەبەرچاو
بگرین ،بوونیان نیە ...بەدەربڕینێكی ورد ناكۆتایی هەقیقی تەنیا لە رەهادا
بوونی هەیە كە بەسەر هەر پێكهاتەیەكدا لەپێشەو لەزیادبوونی پارچەكان
پێك نەهاتووە .ئەندێشەی كۆتایی و ناكۆتایی تەنیا جێگەیەكی گونجاوە كە
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بڕێك یان زۆرینە بوونی هەیە .ناكۆتایی راستینە ((گۆڕان))ێك نیە :رەهایە.
لەراستیدا بەوردی لەگەڵ گۆڕانی ئەودایە كە خۆمان سنوردار دەكەین و
كۆتایی پێك دەهێنین.
تێزە تازەكان لە تێگەیشتنی مرۆیی ،بەشی 17
هەر مۆناد (یان گەوهەر)ێك شتێكی لە بێكۆتاییدا هەیە ،چونكە
لەخۆگری هۆكاری خۆیەتی :خودا .واتە دۆخێك لە هەموو شت زانی و
هەمە توانایی لەودا هەیە .چونكە لە تێگەیشتنی تەواوی هەموو گەوهەرێكی
تاكدا ،تێكڕای هەڵگیراوەكانی ئەو چ زەروری و چ ژێهاتی ،و هەروەها
رابردوو ئێستاو ئایندەی ئەوی جێكرتۆتەوە .هەموو مۆناد (یا گەوهەرێك)
گشت گەردوون (هەمگەل) بەپێی پێگەو الیەنی خۆی دەردەبڕێت ،چونكە
شتەكان بۆ ئەو دەگەڕێنەوە .كەواتە پێویستە هەندێ لە هەستەكانمان،
بەهەر رادەیەك كە رۆشن و روون بن ،بە ئاڵۆزی بمێنێنەوە ،چونكە
لەخۆگری ئەوشتانەن كە بێكۆتان.
كۆی بەرهەمەكانی ،ج دوو311 ،
چەمكی هەماهەنگی پێشووی بونیاد لە چەمكی مۆناد (یان گەوهەر)
ئەنجام دەدرێت .چونكە بنەمای ئەمە ،ئایدیای هەر مۆناد (یان گەوهەر)ێك
لەخۆگری هەموو ئەوانەیە بۆی روودەدات ...بەراستی ئەمە پەرجویەكە لە
سیستەمی بنەڕەتی هەماهەنگی پێشوەخت .بەاڵم ئەمە تەنیا لەسەرەتادایە،
كە خودا دەچێتە ناویەوە .لەدوای ئەوە هەر شتەو رێگەی خۆی لە دیاردە
سروشتیەكاندا بەپێی یاسا رۆحی و جەستەییەكان ،تەی دەكەن ...ئەمە
گریمانەیە ,دڵخوازانە نیە ،هەرچەندە ناتوانرێت ئەوە بەشێوەیەكی پێشوو
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بسەلمێنرێت.
كۆی بەرهەمەكانی ،ج سێ144 ،
فەلسەفەی من ...لەخۆیدا كامڵ نیە ،و بانگەشە ناكەم بۆ هەرچیەكی
كە كەسانی تر بیریان لێكردۆتەوە دەتوانن بەڵگە بهێننەوە ،بەڵگەیەكم
هەیە ...بە بڕوای من زۆربەی سیستەمە فەلسەفیەكان بەشێوەیەكی گشتی
لەوەی خوازیاری راستی و دروستی ئەون ،راستن بەاڵم نەك لەوەی خوازیاری
نەبوونی راستی و دروستی ئەو بن.
كۆی بەرهەمەكانی ،نامەكان
باش دابەش دەبێت بۆ سەرڤانی ،بەچێژ ،و بەسوود .بەاڵم بە باوەڕی
من لەبنەڕەتەوە هەرچیەك بێت دەبێت لەخۆیدا بەچێژ بێت ،یان بەشتێكی
تر كۆتایی بێت كە هەستێكی بەچێژمان دەداتێ .واتە باش یان چێژبەخشە
یان بەكەڵك .سەرڤانی بۆخۆی بریتییە لە یەك چێژی دەروونی.
تێزە تازەكان لە تێگەیشتنی مرۆیی بەشی 20
مێژووی رووداوە گرنگەكانی فەلسەفە
سەدەی شەشەمی (پێش زاین) :سەرهەڵدانی فەلسەفەی خۆرئاوا بە
ئەندێشەكانی تالیس مەڵتی
كۆتایی سەدەی (پ.ز) :مردنی فیساگۆرس.
( 399پ.ز)  :سوقرات لە ئەسینا فەرمانی مردنی بەسەردا
دەسەپێنرێت.
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( 387پ.ز)  :ئەفالتۆن ئەكادیمیاكەی خۆی كە بەیەكەمین زانكۆ
دەژمێردرێت لە ئەسینا دادەمەزرێنێت.
( 335پ.ز)  :ئەرەستۆ قوتابخانەی لیسیۆم لە ئەسینا بنیاتدەنێ كە
دەبێتە ركابەری ئەكادیمیا.
( 324ز)  :ئیمپراتۆر ((كۆنستانتین)) پایتەختی ئیمراتۆریەتی رۆما
دەگوازێتەوە بۆ شاری بیزەنتە.
 : 400قەشە ئاگۆستین كتێبی (دانپیانانەكان)ی خۆی دەنوسێ،
فەلسەفە لە خوداناسی مەسیحیدا دەبێتە شتێكی ئەستەم.
 : 410رۆخانی ئیمپراتۆریەتی رۆما بەدەستی بەربەرییەكان.
 :529داخستنی ئەكادیمیای ئەسینا بە فەرمانی ئیمپراتۆر پۆستینین،
كە ئەمەش نیشانەی كۆتایی چەرخی حیكمەتی یۆنانی و سەرەتای چەرخی
تاریكی بوو.
ناوەڕاستی سەدەی سیانزەهەم :تۆماس ئەكویناس باسەكەی خۆی
لەسەر ئەرەستۆ دەنوسێ .سەردەمی فەلسەفەی قوتابخانەی (سكۆالستیك).
 : 1453روخانی بیزەنتی بەدەست توركەكان ،كۆتایی سەردەمی
ئیمپراتۆریەتی بیزەنتی.
 : 1492كریستۆڤ كۆلۆمبس دەگاتە ئەمریكا .سەردەمی رێنسانس
لە شاری فلۆرەنسا و سەر لە نوێ ژیانەوەی رێنماییە یۆنانیەكان.
 : 1543كۆپەرنیكۆس كتێبی (دەربارەی سوڕانەوەی هەسارە
ئاسمانیەكان) باڵوكردەوە و لەڕووی ماتماتیكیشەوە سەلماندنی كە زەوی بە
دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.
 : 1633كەنیسە گالیلۆی ناچاركرد كە بە فەرمی نكوڵی لە تیۆری
سەنتەربوونی خۆر بكات.
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 : 1641دیكارت (رامانەكان)ی خۆی باڵودەكاتەوە .دەستپێكی چاخی
فەلسەفەی مۆدێرن.
 : 1677كتێبی (ئاكار)ی سپینۆرا لە دوای مردنی ،مۆڵەتی باڵوكردنەوەی
دەدرێتێ.
 : 1687نیوتن كتێبی (بنەماكان) باڵودەكاتەوە و تیایدا بە ناسینی
چەمكی (كێشكردن)ەوە خەریك دەبێت.
 : 1689لۆك (نامیلكەیەك دەربارەی تێگەیشتنی مرۆڤ) بە
چاپدەگەیەنێ.
دەستپێكی سەردەمی فەلسەفەی ئەزمونگەرایی.
 : 1710بیركلی كتێبی (بنەمای زانستە مرۆییەكان) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری دەگەیەنێتە سنوری تازەتر.
 : 1716مردنی الیبنتز
 : 1740-1739هیوم (نامیلكەیەك لەبارەی سروشتی مرۆییەوە)
باڵودەكاتەوە و ئەزمونگەرایی تا رادەیەكی لۆژێكی تر دەباتە پێش.
 : 1781كانت كە لە خەوی دۆگماتیكی خۆی بە ئاگاهاتۆتەوە بە
یارمەتی هیوم كتێبی (رەخنەی ئەقڵی پەتی) باڵودەكاتەوە .سەردەمی
شكۆداری میتافیزیكی ئەڵمانیا دەستپێدەكات.
 :1807شۆپنهاوەر كتێبی (جیهان وەكو ئیرادە و وێناكردن)
باڵودەكاتەوە و فەلسەفەی هیندی لە میتافیزیكای ئەڵمانیدا دەخاتەڕوو.
 :1889نیچە بە راگەیاندنی ئەم بابەتەی كە (خودا مردووە) لە شاری
تۆریت دووچاری شێتی دەبێت.
 :1921ڤیتگنشتاین (پەیامی لۆژیكی – فەلسەفی) خۆی باڵودەكاتەوە
و بانگەشەی ئەوە دەكات كە تیایدا گەیشتۆتە دوا رێگە چارەی مەسەلە
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فەلسەفیەكان.
دەیەی  :1920ئەڵقەی ڤیەننا ،برەویدا بە پۆزیتیڤزمی لۆژیكی.
 :1927هایدیگەر كتێبی (بوون و كات) چاپدەكات ،كە باس لە
جیابوونەوەی فەلسەفەی شیكاری و فەلسەفەی ئەوروپایی دەكات.
 :1943سارتەر بە باڵوكردنەوەی كتێبی (بوون و نەبوون) هزرەكانی
هایدگەر تەواو دەكات و فەلسەفەی بونگەرایی دەخاتەڕوو.
 :1953باڵوبوونەوەی كتێبی (لێكۆڵینەوەی فەلسەفیەكان) ی
ڤیتگنشتاین لە دوای مردنی لوتكەی سەردەمی زمانشیكاری.
رۆژمێری ژیانی الیبنتز
 /1646لەدایكبوون لە الیپزیگ ی ئەڵمانیا
 /1652مردنی باوكی
 /1661چوونی بۆ زانكۆی الیپزیگ بۆ خوێندنی ماف لە تەمەنی
چواردە ساڵیدا.
 /1666وەرنەگیرانی لە پلەی دكتۆرای ماف لە الیپزیگ بەهۆی
تەمەنەوە .وەرگرتنی دكتۆراكەی لە زانكۆی ئالتدۆرف ی نۆرنبێرگ.
 /1667دامەزراندنی لە كۆشكی ئۆسقۆف ماینتس.
 /1672ناردنی بۆ پاریس بەمەبەستی كاری دیپلۆماسی لە كۆشكی
لویسی چواردەهەم.
 /1675تەواوبوونی كۆتایی (حاسیبە) پێشكەوتووەكەی .دۆزینەوەی
بیردۆزەی ژمێرەیی (بەبێ ئەوەی ئاگاداری ئەوەبێت كە نیوتن بەرلەو،
ئەمەی دۆزیوەتەوە).
 /1676وەرگرتنی پلەوپایە لە كۆشكی دۆكی هانۆڤەر و دیداری
سپینۆزا لە هۆڵەندا لەسەفەر بۆ ئیش وەرگرتن لە هانۆڤەر.
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 /1680مردنی دۆكی پیری هانۆڤەر و جێگرتنەوەی براكەی ،كە
حەزیدەكرد هەڵبژێردراوی هانۆڤەر بێت.
 /1685الیبنتز راسپاردەی لێكۆڵینەوەیەك دەربارەی مێژووی بنەماڵەی
هانۆڤەر بەمەبەستی دەستەبەركردنی هەڵبژاردنی دۆك ،وەردەگرێت.
 /1692دۆكی هانۆڤەر ،زیاتر بەهۆی هەوڵەكانی الیبنتزەوە
هەڵدەبژێردرێت.
 /1698هەڵبژێرداوی هانۆڤەر دەمرێت و كوڕە بێ دەربەستەكەی
(گیورگ) جێگەی دەگرێتەوە.
 /1700الیبنتز دەبێتە یەكەمین سەرۆكی ئەكادیمیای نوێی زانستی
پرۆسیا ،كە هەوڵێكی زۆریدا بۆ بونیاتنانی.
 /1714هەڵبژێردراوی هانۆڤەر دەبێتە پاشای ئینگلستان و سەفەر
بۆ لەندەن دەكات و الیبنتز بەجێدەهێڵێت .الیبنتز سەرەنجام مۆنادناسی
باڵودەكاتەوە كە گەاڵڵەی گشتی سیستەمی فەلسەفەكەیەتی.
 /1767مردنی الیبنتز لە هانۆڤەر.
دەقی پێشنیاركراو بۆ خوێندنەوە
)E.J. Aiton, Leibniz: A biography (hilger,1985
ئەمە تاكە ژیاننامەی بێكەموكوڕییە بە زمانی ئینگلیزی لە ژیانی فرە
هەمەچەشنی الیبنتز .گەڕان بۆ ئەو لە كتێبخانەی زانكۆكان و كتێبخانە جێ
بڕواكان ،كارێكی نایابە.
Nichilas Jolley, ed., the Cambridge companion to Leibniz
.)(Cambridge university press, 1994
چەند نامیلكەیەك بۆ خوێنەری ناپسپۆڕ لە پسپۆڕ لە رەهەندە
جیاوازەكانی فەلسەفەی الیبنتز.
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Gottfried Willelm Leibniz, philosophical papers and letters
.)(kiuwer, 1976
ئەم بەرهەمە باشترین هەڵبژاردەی بەرهەمە پڕ قەوارەكانی الیبنتزە،
زۆربەیان تا ماوەیەكی زۆر لەدوای مردنی لە جانتاكەیدا مانەوە.
Gottfried Willelm Leibniz, philosophical writings, G.H.R.
)Parkinson, ed. (everyman,1990
هەڵبژاردەیەك لەبەرهەم و نوسینە هەرەباشەكانی ئەو ،لەوانە
مۆنادناسی.
Bertrand Russell, A critical Exposition of the Philodophy
.)of Leibniz (routledge, 1993
ئەم بەرهەمە كالسیكە بەرچاو رونترین و لەوانەیە گەنگەشە
هەڵگرترین رەخنەی الیبنتز بێت.
سەرچاوە:
أشنايى با اليبنتس .بل استراترن .ترجمةى فريدون فاطمى .نشر
مركز .جاب اول 1387

پەراوێزەكان:
 -1داشۆرین :لەئاو هەڵكێشان ،رێورەسمی تایبەتی هەندێك ئاین
(وەك ئاینی مەیسحی) بۆ باوەڕهێنانی كەسێك كە لەگەاڵ شۆردن یان
نمایشی شۆردنیدا هاوڕێیە.
 -2وایمار )weimar( :شارێكی فەرهەنگییە كە دەكەوێتە ناوجەرگەی
ئەڵمانیا لە ویالیەتی تورینگن .بەهۆی دامەزرانی كۆماری وایمار (-1919
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 )1933خاوەن بایەخێكی مێژووییە.
 -3زێڕاوكێشی :وشككردنی ئاوی زۆنگاو .كاری دروستكردنی زێوار.
 -4ئەڵمانیای ئەو سەردەمە دابەشكرابوو بۆسەر چەند شالیارێكی
سەربەخۆ ،كە حەوت دانەیان لە هەڵبژاردنی ئیمپراتۆری ئەڵمانیادا مافی
دەنگدانیان هەبوو.
 -5مینگ :ئیمپراتۆری مینگی مەزن :بنەماڵەی پاشایەتی چین لەساڵی
 1368تا ساڵی  1644زاینی بوو .كە لەدوای رووخانی سیستەمی پاشایەتی
مەغۆلەكان دامەزرابوو.
 -6روكوكو :بەفەرەنسی( )Rococoزاراوەیەكە لەمێژووی هونەردا
بۆ وەسفكردنی هونەری جوانكاری لەبوارەكانی تەالرسازی و نیگاركێشان و
پەیكەرسازی و........هتد .ئەم زاراوەیە سەرەتا لەالیەن پیر -موریس كی
لەساڵی  1797لەپێكهاتەی دەستەواژەی فەرەنسایی( )rocailleو دەستەواژەی
ئیتالی ( )barocoوە دروستبووە.
 -7راین :رووبارێكە لە واڵتی ئەڵمانیا.
 -8سەرئۆسقۆف :پلەیەكی بەرزتر لە قەشە .كاردیناڵیشی پێدەوترێت.
پلەیەكە لە كڵێسای كاسۆلیك.
 -9دۆشس :ژنی دۆك.
 -10ببیج:
 -11دۆك نشین :زاراوەیەكە وەكو میرنشین .سنوری دەسەاڵتدارێتی
دۆك.
 -12دەربار :كۆشكی پادشاو ئیمپراتۆر.
 -13كتێبدار :بەكەسێك دەوترێت كە كاری كتێبخانە بكات وەك:
بەرێوەبردن و ریزبەندی و پێڕستكردن و ........هتد .هاوشێوەی زاراوەی
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دوكاندار ،سەرمایەدار.
 -14بەردی فەیلەسوفان :تەنێك بووە كەبەهۆیەوە تەنی كەم
بایەخیان دەگۆڕی بۆ تەنی پڕ بایەخ .ئەم تەنە بێگومان بەرد نییە .بەڵكو
شتێكە وەكو بەرد رەقەو وەكو مۆم نەرمە ،ئامرازێكی ئەفسوناوییە لە
كیمیاگەریدا.
 -15ئالزاس (بەفەڕەنسی  )Alsaceیەكێك لە  26دەڤەرەكەی
فەرەنسایە كە كەوتۆتە خۆرهەاڵتی ئەم واڵتەو لەسەر سنوری ئەڵمانیاو
سویسرایە.
 -16وێڵفینبوتاڵ( :بەئەڵمانی  )wolfenbuttelدەكەوێتە ویالیەتی
نیدێرزاكسین لە ئەڵمانیا.
 -17لیسبۆن :پایتەختی واڵتی پورتوگالە.
 -18میكانیكی كوانتۆم :لقێكە لە زانستی فیزیك كە باس لە فیزیكی
لە ئەندازەی نانۆدا دەكات.
 -19گلوسستەر:
 -20پیتەری مەزن )1725-1672(:پادشای روسیا بوو كە روسیای
تێزاری لە حاڵەتی هێزێكی ناوچەییەوە كرد بە هێزێكی گەورەی جیهانی و
ئیمپراتۆریای روسیای دامەزراند.

54

ئاشنابوون بە الیبنتز

الیبنتز
مەزنترین بیرمەندی فرەالیەن
برایان ماگی
لە فارسییەوە :ڤارین عەبدولڕەحمان
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الیبنتز لە رووی لۆژیكیەوە پرسە فەلسەفیەكانی بۆ دوو گروپ
دابەشكرد :راستییە ئەقڵیەكان و راستیە ئابژێكتیڤەكان .ئەم جیاكارییە ،تاوەكو
ئێستاش رۆڵێكی گرنگ لە فەلسەفەدا دەبینێت.
گوتفرید ڤیلهێلم الیبینتز ( )1716-1646مرۆڤێكی ئێجگار بلیمەت
بوو ،تەنانەت لە پلەی فەیلەسوفێكی مەزندا بوو .ئەو بەدەر لە نیوتن
بیردۆزی ژمێرەكانی (ئەنتیگراڵ و دیفرانسێل)ی دۆزیوەتەوەو بەرلەویش
باڵویكردۆتەوە ،هەرچەندە نیوتن بەرلەو ئەم بیردۆزەی دۆزیوەتەوە .كەچی
ئێستا ماتماتیكزانان سود لە سیستەمی ژمارەنوسی الیبنتز وەردەگرن نەك
نیوتن .ئەو سەرەتا چەمكی وزەی جوڵە ناساند و لۆژیكی ماتماتیكی داهێنا،
ئەگەرچی ئەوەی باڵونەكردەوە ،ئەگەر باڵوی بكردبایەتەوە ،بەكارهێنانی ئەم
بابەتە سەدەو نیوێك زووتر دەستی پێدەكرد .هەروەها الیبنتز هەم یەكێك
بووە لە مەزنترین ماتماتیكزانەكانی هەموو سەردەمەكان و هەم یەكێك لە
كاریگەرترین فەیلەسوفەكان بوو.
ئەو كوڕی مامۆستایەكی فەلسەفەی ئاكار بوو لە زانكۆی الیپزیگ.
رەفتارو زیرەكی لەقۆناغەكانی خوێندنیدا هێندە سەرسامكەر بوو كە لە
بیست و یەك ساڵیدا پێشنیاری كورسی مامۆستای زانكۆیان بۆ كردووە ،بەاڵم
قبوڵی نەكردوە ،چونكە دەیەویست ساردی و گەرمی دنیا تاقی بكاتەوە.
زۆربەی تەمەنی خۆی لە كاروباری میریدا وەك كارمەندی كۆشكی پاشا،
دیپلۆمات ،بەرێوەبەری كتێبخانە و مێژوونوسی بنەماڵە لە خزمەت چەند
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نەوەیەكی یەك بەدوای یەك لە دۆكەكانی هانۆڤەر دا بردۆتە سەر كە یەكێك
لەوانە بەرێكەوت بووە پادشای ئینگلتەرا :شا جۆرجی یەكەم .الیبنتز لەم
بەرپرسیارێتە جۆر بە جۆرانەدا سەفەرێكی زۆری كرد و هەر ئەم سەفەرانەش
هاوكات لەگەڵ ئەو نوسینانەی كە باڵوی دەكردنەوە ،ئەوی لە گەنجیەتیدا
كردە سیمایەكی ناودار ،بەاڵم لە كۆتاییەكانی تەمەنی و بەسااڵچوونیدا
دەتوانین بڵێین بووە جێگەی بایەخ پێنەدان و فەرامۆشكرا.
بەاڵم بەدرێژایی ئەم ماوەیە ،لەخەڵوەتی كتێبخانەكەیدا بەكاری هزری
تاكەكەسیەوە سەرگەرم بوو ،هەڵبەتە نەك بەشێوازی دانانی سیستماتیكی
ئەو كتێبانەی كە تا خۆی لەژیاندایە باڵویان بكاتەوە .ئەو روونكردنەوەیەی
كە خۆی دەربارەی شپرزەیی لەكاری نوسیندا داویەتی ،دڵتەزێنەو مایەی
بەزەیی پێدا هاتنەوەیە(( :ئەو شتەی كە نوسیومە ،لەماوەی چەند مانگێكدا
بەتەواوی بیرم دەچێتەوە و بۆئەوەی نەگەڕێم بەنێو ئەو هەموو الپەڕە
پەرش و باڵوانەدا كە هەرگیز دەرفەتی رێكخستنەوەو پێڕستكردنیانم نەبووە،
ناچار دەبم دووبارە هەموویان لەسەرەتاوە بنوسمەوە )).سەرەنجامی ئەو
دۆخەش ،لەكاتێكدا كە فەیلەسوفێكی وەك سپینۆزا سیستەمی فەلسەفەكەی
بەشێوەیەكی كامڵ و تەواو لە فۆڕمێكی وردو لێك دانەبڕاو بۆ خوێنەران
دەخاتەڕوو ،بەاڵم لەبارەی الیبنتزەوە ،خوێنەر لە دۆخێكی تەواو جیاوازدایە
و دەبێت خۆی پارچە پەرشوباڵوەكان بخاتەوە پاڵ یەك.
هۆكاری جیاوازی بنەڕەتی
ئەگەر كەسێك بڵێت(( :دراوسێكەی تەنیشتم بریتین لە پیاوێكی قژ
سوور و ژنە قەڵەوەكەی)) ،ئەم دەستەواژەیە لەوانەیە زۆر راست بێت،
بەاڵم لەوانەشە راست نەبێت .تاكە رێگەی دڵنیا بەخش بۆ سەلماندنی
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ئەوە ،لێكۆڵینەوەی وردە تا دەربكەوێت ئایا ئەو پیاوە لە تەنیشت ماڵەكەی
ئەوكەسەوە دەژیت ،قژی سورە (نەك بۆ نمونە رەش یان قاوەیی یان
ئەسڵەن سەر رووتاوە) و ئایا ژنی قەڵەوی هەیە (نەك بۆ نمونە ژنێكی
الواز و یان هەر ژنی نەبێت) و ئایا بەس ئەم دوو كەسە لە تەنیشت ئەو
ماڵەوە نیشتەجێن یان نا .بەاڵم ئەگەر كەسێك بڵێت(( :دراوسێكەی تەنیشتم
بریتین لە پیاوێكی سەڵت و ژنە قەڵەوەكەی)) ،دەستبەجێ دەزانین كە ئەمە
قسەیەكی راست نیە .بگرە پێویستیشمان بە دواداچوون و لێكۆڵینەوە نیە
بۆ سەلماندنی  ،چونكە ((پیاوی سەڵت)) واتە ژنی نیە ،كەواتە ناكرێت
ئەو دراوسێیە سەڵتیش بێت و ژنیشی هەبێت ،ئەم لێكدانەوەیە لەخۆیدا
لێكدژی (پارادۆكس)ی تێدایە و هەرگیز ناكرێت راست بێت .الیبنتز دەیگوت
هەموو راستییەكان دەبێت بە یەكێك لەم دوو جۆرە لۆژیكەوە پەیوەست
بن .یان دەبێت لە راستیەكان بكۆڵینەوە تا بزانین بژارە تایبەتەكە راستە یان
ناراست ،یان دەتوانین بەبێ لێكۆڵینەوە پەی بەوە بەرین ،كە لەم حاڵەتەدا،
هەواڵەكە دەبێت بەهۆی چۆنیەتی كاربەرو گوتەكانی ،راستە یان ناراستە.
لەوێوەیە كە دەتوانین راستی بژارەكانی جۆری دووەم بە تاوتوێكردنیان و
بەبێ ئەوەی پێویست بەهیچ لێكۆڵینەوەیەكی دەرەكی بكات ،ئاشكرا بكەین،
پاشان لە مێژووی فەلسەفەدا بەناوی ((بژارە شیكەرەوەكان)) ناسراون،
جۆرەكەی تریشیان بە ((بژارە لێكدراوەكان)) ناویان هێنراوە .ئەمڕۆكە
هەردوو زاراوەكە بەشێوەیەكی گشتی بەكاردەهێنرێن.
ئەم هۆكارە جیاوازانە بەدرێژایی ماوەی نزیك بە سێ سەد ساڵ
بە دەسەاڵت و دژوارییەكی زۆر پەرەی سەندو باڵوبۆوە و لە رێچكەی
فەلسەفەی ئەزمونگەریدا كە لەسەردەمی الیبنتز تا كانت دەركەوت ،بووە
بنەمایەكی سەرەكی و لە فەلسەفەی (كانت)یشدا رۆڵێكی سەرەكی هەبوو.
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لەسەدەی بیستەمیشدا پایەو بناغەی پۆزێتیڤیزمی لۆژیكی بوو .زۆر كەس
وتویانە ئەگەر خوێندكارێكی فەلسەفە تەنیا بتوانێت هەمان ئەم جیاوازییە
بەباشی دەرك پێبكات ،ئەوكاتە كەڵكی لە خوێندنی ئەم بەشە وەرگرتووە.
بە تێپەڕینی رۆژگار ،كار گەیشتە شوێنێك كە گشت لۆژیك و ماتماتیك
پێكهاتوو لە بژارە شیكاری و گشت ناسینمان لە دنیای ئەزموونی بە ئاوێتەكراو
((لێكدراو) دەزانرێت .ئەمەش كاریگەرییەكی قووڵی لەسەر الیەنی تێڕوانین
و مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم زانینانەدا هەیە.
دەرەنجامە نەرێنی (نێگەتیڤ)ەكانی ئەم جیاوازییەش جێگەی
بایەخن .بە درۆخستنەوەی یەك راڤەی شیكەرەوەی دروست ،پێویستی
لێكدژییە و ناكرێت راست بێت ،لەكاتێكدا كە بەدرۆخستنەوەی یەك راڤەی
لێكدراوی دروست ،پێداویستی لێكدژی نیە و تەنیا راڤەیەكی لێكدراوی
ترە كە دەشێت راست بێت ،بەاڵم راست نییە ،وێرای ئەمە ،نكۆڵیكردنی
یەك راڤەی شیكەرەوەی راست ،ئەستەمە ،لەكاتێكدا كە نكۆڵیكردنی یەك
راڤەی لێكدراوی راست ،رەخساوە .الیبنتز لە درێژەی ئەمەدا ،تیۆری جیهانە
شیاوەكانی ئەلتەرناتیڤی لە فەلسەفەی نوێدا ناساند .بەتەواوی دەگونجێت
مرۆڤەكان لەهەر دەستێكیاندا شەش یان سێ پەنجەیان هەبێت ،بەاڵم لە
هیچ كوێی جیهاندا ناكرێت لە یەككاتدا هەردوو حاڵەتەكە هەبێت ,لەكاتێكدا
هەردوو حاڵەتەكە بوونیان هەیە ،بەاڵم هێنانەدی ئەگەرێكیان ،هێنانەدی
ئەگەرەكەی تریان دەكاتە ئەستەم .لە درێژەدا ،دەگاتە چەمكی ((گریمانە
هەماهەنگەكان)) ،واتە ئەو ئەگەرانەی پێكەوە گونجاون ،بە پێچەوانەی
گریمانە ناهەماهەنگەكان ،كۆی گشتی هەر كۆمەڵەیەك لە گریمانە
هەماهەنگەكان ،جیهانێكی شیاو پێكدەهێنن ،كە ژمارەیان بێ سنورە.
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الیبنتز لەسەر ئەم باوەڕە بوو كە خودا دەتوانێت هەر جۆرە جیهانێك
كە خۆی بیەویت ،بئەفرێنێت .هەڵبەتە بەمەرجێك كە جیهانێكی گونجاو
بێت ،بەاڵم خودا وەكو خاوەن توانای رەها بریاریدا باشرین جیهانی گونجاو
بئەفرێنێت .جیهانێك كە ویست و خواستی ئازاد و لە ئەنجامیشدا تاوان
و شەڕەنگێزی تێدابێت ،باشترە لە جیهانێك كە ویست و هەڵبژاردنی تێدا
نەبێت و ئەمە روونیدەكاتەوە كە بۆچی خودایەكی بێ كەموكوڕ جیهانێكی
خوڵقاندووە كە ئەم هەموو خراپەیەی تێدایە.
ڤۆڵتێر لە رۆمانی كاندید ( ،)1759الیبنتزی خستە قاڵبی كەسایەتیەك
بەناوی پانگلۆس لەفۆڕمێكی زۆر گاڵتەجاڕانەدا .پانگلۆس ،فەیلەسوفێكە بەو
گەشبینیە نەفامانەی كە بانگەشە دەكات هەموو شتێ لەم باشترین جیهانە
گونجاوەدا بە چاكە تێدەپەڕێت .هەڵبەتە وەكو هەموو نیگاركێشە تەنز ئامێزە
رەسەنەكان ،دادپەروەری دەرهەق بە قوربانی لەبەرچاو نەگیراوە ،چونكە
هیچ ئاماژەیەكی بەم خاڵە نەكردووە كە ماناو مەبەستی زۆر جدی و گرنگ
لە پشت قسەكانی (الیبنتز)ەوەن.
هۆكاری بەس بوو
ئەندێشەیەكی تری كە الیبنتز خستیە ناو فەلسەفەوە بە بنەمای
(هۆكاری بەس بوو )ناودەبرێت .ئەو وتی بۆ هەموو مەسەلەیەك كە راستێتی
تێدابێت (واقعیەت یان راستێتی ئەوە دەربكەوێت) ،دەبێت هۆكارو بەڵگە
بوونی هەبێت .ئەگەر بابەتی جێ سەرنجمان شیكاری بێت ،دەتوانرێت
راستێتیەكەی بەبێ گەڕانەوە بۆ واقعیی دەرەكی بسەلمێنرێت .یان بە
بەڵگەی لۆژیكی یان ماتماتیكی ،یان بەجۆرێكی تر لە بەڵگەی بەراوردكاریانە،
ئەگەر مەسەلەكە پەیوەست بێت بە ماناوە ،بەسود وەرگرتن لە پێناسەكان،
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ئەگەر كاری رێسامەندی وەك یاری یان پێشبڕكێ یان چاالكیەكی گرێبەستی
بێت ،بەسود وەرگرتن لە یاسا و بنچینە باوەكان .ئەگەر راستیەكە لەجۆری
لێكدراو و پەیوەست بە دۆخی كاروباری واقیعی بێت ،ئەوكاتە هۆكارە بەس
بووەكان هەمان ئەو هۆكارە مادییانەن كە ئەم دۆخەی كارە تایبەتەكانیان
دروستكردووە .كەواتە ،خستنەڕووی روونكردنەوەیەكی قەناعەت پێهێنەر
بۆ هەرشتێك ،هەمان هەڵژماردنی هۆكاری بەس بوویەتی ،لەهەر بارێكی
تایبەتدا ،سەرەتا دەبێت دیاری بكەین چ جۆرە راستیەك لەكاردایە و پاشان
لە دەڤەرێكی گونجاودا كنەوپشكنین بۆ دۆزینەوەی (هۆكاری بەس بوو) بۆ
ئەو جۆرەی راستی .ئەم رێسایە بووە بنەمای رەوشێك بۆ لێكۆڵەران كە
لەوەبەدوا بەكاریان دەهێنا.
الیبنتز بەشێوەیەكی سەرنجڕاكێش لەزۆر الیەنەوە بیرمەندێكی
سەردەمیانە بوو .بیرمەندانی پێشوو بڕوایان وابوو كە مادە بێ جوڵەیە و
بزاوتن بەهۆی جۆرە فشارێك بەو مادە بێجوڵەوە دروستدەبێت ،بەاڵم الیبنتز
پێیوایە جوڵە – یان چاالكی یان حەز بۆ چاالكی – لە گەوهەری مادەدایە.
لەراستیدا ،باوەڕی وابوو بەشە سەرەكییەكانی دروستكەری مادە ،خۆیان نەك
لە رەگەزی مادە ،بەڵكو چەقە چاالكەكانی ناماتەریالن .هەڵبەتە ئەمرۆكە
دەزانین كە هەر مادەیەك سەرەنجام قابیلی گۆڕانە بۆ وزە ،كەوابوو بیروڕاكانی
الیبنتز لەم بارەیەوە پێشبینییەكی سەرسوڕهێنەر بوون .بەاڵم لەسەدەی
حەڤدەهەمدا ،ئەو دەستەواژانەی كە خەڵكی بۆ قسەكردن دەربارەی چەقی
چاالكیە ناماتەریالیەكان هەیانبوو ،ئەو دەستەواژانە بوو ،وەك گیان یان رۆح
یان تارمایی .الیبنتزیش هەوڵیدا هەر بەوجۆرە بیروڕاكانی خۆی دەرببڕێت.
ئەو بەشە چاالكیخوازەكانی پێكهێنەری مادەی هەروەك گەردیلەكانی ئاگایی
((زانین)) دەبینی كە خاڵێك لە فەزادا داگیر دەكەن .ئەو ئەم گەردیالنەی بە
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((مۆنادەكان)) (گەردیلە پارچە نەبووەكان) ناوبرد و بڕوای وابوو كە هەموو
شتێ لەم گەردیالنە دروست بوون .هەموو مۆنادەكان بێ مەوداو پێكەوە
بەستراون بەاڵم هەر بەو جۆرە كەڵەكەبوونیانی زۆر بە جیاواز دەبینی،
لە نزمترین ئاستی مادەی بێگیانەوە تا دەگاتە هزری مرۆیی و تەنانەت
خوداش هەموویان (مۆناد)ن .هەر مۆنادەو لەخۆیدا بوونێكی تایبەتی و
سەربەخۆی هەیەو لەروانگەی تایبەتی خۆیەوە جیهان بەرجەستە دەكات .لەم
روانگەوە ،مۆنادەكان پێكەوە پەیوەندی رووبەڕوویان نیە(-واتە كاریگەرییان
بۆسەر یەكتر نییە-وەرگێر) بۆ نمونە ئێمەی مرۆڤ بەشمان لە ئاگایی
(زانین)ی یەكتر نیەو بەوتەی الیبنتز ((بێ دەالقە))ین .بەاڵم هەموو ئێمەی
مۆناد لەالیەن یەزدانەوە دروستكراوین ،تا پێكەوە لە دنیای بێهاوتادا بەسەر
بەرین .هەماهەنگییەكی كرداری بۆ ئێمە دامەزراندووە تا هەموو كەس و
هەموو شتێ بتوانن لەپاڵ یەكیدا چاالكی بكەن .دەستەواژەی ((هەماهەنگی
پێشوەخت)) زۆرجار بۆ ناساندنی سیستەمی الیبنتز بەكاردەهێنرێت.
الیبنتز دەتوانرێت بە فەیلەسوفی فەیلەسوفەكان ناوببرێت .باشترین
بەرهەمەكانی ئەو بۆ خوێنەری ئاسایی زیاد لەرادە پسپۆڕانەیە ،بەاڵم
كاریگەرییەكی زۆر قووڵی لەسەر گشت فەیلەسوفەكانی تر هەبووە.
سەرچاوە/
كتێبی ((داستان فلسفە)) -برایان مگی -ترجمەی :مانی سالحی
عالمە-چاپ نحست 1388
پەراوێزەكان:
 -1بەرهەمە سەرەكیەكان :الیبنتز دەربارەی زۆربەی بوارەكانی
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فەلسەفە بابەتی نوسیوە ،بەاڵم تەنیا چەند وتارێكی كورتی باڵوكردۆتەوە.
تیۆدیسە یان خوداناسی بەڵگەیی ( )1710دەربڕی باوەڕی ئەوە بۆ بزوتنەوەی
رۆشنگەری و ئەقڵ .ڤۆڵتێر ئەم نامیلكەیەی ئەوی لە كتێبی (كاندید)دا كردە
شتێكی گاڵتەجاڕی .الیبنتز لە مۆنادناسی ()1714دا دەڵێت هەموو شتێك لە
چەند پارچەیەك بەناوی مۆناد پێكهاتووە.
 -2زمانی ئەڵمانی :الیبنتز فەلسەفەكەی بەزمانی التینی و
زۆربەی نامەكانیشی بەزمانی فەڕەنسی دەنوسی .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو
وەكو نەتەوەپەرستێك و بە رۆحیەتی سەدەی هەژدەهەمی رێنسانس و
بۆ جوانكاری زمان ،پێشنیاری دامەزراندنی ئەكادیمیایەكی زمانی ئەڵمانی
كرد بۆ گەشەپێدانی تواناكانی ئەو زمانە .فەیلەسوفەكانی دوای الیبنتزیش
بەرهەمەكانیان بەزمانی ئەڵمانی نوسیوە ،كە بووە هۆی گەشەسەندن و
دەوڵەمەندی زمانی ئەڵمانی.
 -3شاژنە سۆفیا شارلۆتە :سۆفیا شارلۆتە ( ،)1705-1668خوشكی
جۆرجی یەكەمی پادشای بەریتانیا و هاوسەری فێردرێكی یەكە لە ساڵی ،1701
وەكو یەكەمین شاژن (پاشای تازە دامەزراو)ی پروسیا ناسێنرا .ئەو كیژی
ئێرنێست ئۆگۆستۆس ،فەرمانڕەوای هانۆڤەر و سۆفیا كچی ئەلیزابێت شاژنی
بۆهیمیا بوو .ئەو لەساڵی 1684دا لەگەڵ شازادە فێردرێك (پاشان فێردرێك
یەكەمی پادشای پروسیا) هاوسەرگیری كرد و هاندەری سەرەكی ئەو لە
پشتیوانیكردن بوو لە زانست .هەربۆیە الیبنتز كتێبەكەی پێشكەش بە سۆفیا
شارلوتەی شاژنی پروسیا كردووە .هەر بە پشتیوانی ئەم شاژنەش بوو كە لە
حوزەیرانی  1700دا ئەكادیمیای زانستی ئەڵمانیا لە بەرلین دامەزرا .
 -4لۆژیكی ماتماتیك :لێكۆڵینەوەكانی الیبنتز لە بواری لۆژیكی
ماتماتیكدا ،ئەگەر باڵوی بكردنایەتەوە ،دەكرا زۆر گرنگ بن و ئەو وەكو
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دامەزرێنەری لۆژیكی ماتماتیك لە سەدەو نیوێك بەر لە دەركەوتنی بناسێنێت.
لەگەڵ ئەمەشدا تەنیا لەدوای توێژینەوەكانی فرگە و راسڵ بوو كە پێشبینیەكانی
الیبنتز لەم بوارەدا سەلمێنرا.
 -5شاژنە كارۆلین ( :)1737-1683جوان و ژیر ،ژنی جۆرجی دووەمی
پادشای ئینگلتەرا بوو كە لە دەمەقاڵەی نێوان الیبنتز و نیوتن لەسەر ئەوەی
كامیان بیردۆزەی ژمێرەكانی (ئەنتیگراڵ و دیفرانسێل) یان زووتر دۆزیوەتەوە،
الیەنی الیبنتزی گرت .ئەم مشتومڕە لەگەڵ نیوتندا بووە هۆی بێسۆزی بۆ
الیبنتز لە ئینگلتەرا و وێڕای دلۆڤانیەكانی شاژنە كارۆلین ،الیبنتز لەو واڵتە
گرنگی بێ نەدرا.
 -6بیردۆزی ژمێرەكانی (ئەنتیگراڵ و دیفرانسێل) :الیبنتز لە ساڵی
( )1676سەفەری بۆ لەندەن كرد و توێژینەوەكانی لەوێ لەگەڵ ماتماتیكزانانی
كۆڕ ئیزاك نیوتن لەسەرئەوەی ئەو و نیوتن كامیان سەرەتا ژمێرەكانی داهێناوە،
درێژەی كێشاوە بۆ دەمەقاڵەیەكی توند .الیبنتز سیستەمە داهێنراوەكەی خۆی
لە ساڵی 1684دا باڵوكردەوەو نیوتنیش بەرهەمەكەی خۆی لەساڵی 1687دا
باڵوكردەوە ،بەاڵم دۆزینەوە سەرەكیەكەی گەڕاندەوە بۆ بەرهەمەكانی پێشووی
خۆی .ئەنجومەنی پاشایەتی لە ساڵی 1711دا لەبەرژەوەندی نیوتن دەنگیدا،
بەاڵم ئەم مشتومڕە هەرگیز بەبێ هیچ گومان و دڕ دۆنگیەك كۆتایی نەهات.
 7وزەی جوڵە :هەرشتێك كە دەجوڵێتەوە خاوەنی هێزێكە كە بەوزەی ((جوڵە)) ناودەبرێت .هەر كاتێك شتێك خێراتر بجوڵێتەوەو كێشی زیاتر
بێت ،وزەی جوڵەی زیاترە .لەساڵی 1686دا واتە زیاد لە سەد ساڵ بەر لەم
دۆزینەوەیە ،الیبنتز زاراوەی ڤیس ڤیوا بەواتە ((هێزی ژیان))ی بەكارهێنابوو.
((هێزی ژیان)) شتێكە پەیوەندی هەیە بە كێش و خێرایی ئەوەوە .ئەم
بیردۆزەش لەسەرەتاكانی سەدەی هەژدەهەمدا هەراوزەنای بەرپاكرد.
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الیبنتز
کارل فۆرلێندەر
لە ئەڵمانییەوە :پێشەوا فەتاح
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خاڵی دەستپێک
الیبنتز وەک خۆی باسی دەکات ،هەر لە سەرەتای گەنجییەوە
نەیتوانییوە ئارام بگرێت ،هەتا گەیشتووەتە یەکەم بنەماکانای هەر زانستێک،
کە لەو ئان و ساتەدا خەریکی بووە .بەو شێوەیە لە تەمەنی بیست ساڵیدا
لە ( )Ars combinatoriaدا نەخشەسازی بۆ ئەلفوبێی فکری مرۆڤ دەکات،
کە بڕیارە لەسەر چەند بنەمایەکی دیاریکراوی ئاسان هەموو دەستەواژە
و فکرەکان بخاتە ڕێکخستنێکی ماتماتێکی و پرۆسەیەکی سەلماندنەوە کە
حاشاهەڵنەگر بێت .بۆ ئەو مەبەستە دەبێت تایبەتمەندییەک یاخود زمانێک
لە ئاماژە جێگیر بکرێت ،کە هەموو نەتەوەکان لێی تێبگەن و هەموو
پرسیارە فەلسەفییەکان بۆ ژمارە کورتبکاتەوە و بەو شێوەیە نەخشەیەکی
دانایی نمایش بکات؛ فکرەیەک کە هەتا دوا ڕۆژەکانی تەمەنی سەرقاڵی
کردووە .ئەو ئەلفوبێ نوێیەی فکر دەبوو هیچ پەیوەندییەکی بە هونەری
لولیانییەوە نەبێت ،بەڵکو دابەشکردنێکی سەرسەختی دەستەواژە مرۆییەکان
لەخۆبگرێت ،کە بتوانێت بگەڕێندرێتەوە بۆ ئاساییترین توخمەکان و بەو
چەشنە «لە کۆگای مەعریفی مرۆڤدا ڕێکخستنێک دروست بکات ».ئەو
شیکارییە گشتگیرە تێزێکی کەونی بەدوادا دێت کە لە بنەماکانەوە دەستپێبکە
بە ڕێکخستنێکی جگیرەوە هەتا حاڵەتە تاق و تەنهاکانیش دەڕوات و تەشەنە
دەکات .لێرەدا زانستێکی گشتی دەخوڵقێت ،کە مەرج و بنچینەی هەموو
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زانستە تاکەکانە ،یاخود میتافیزیکێکی نوێ و باشتر .چونکە میتافیزیک،
وەک خۆی زۆر بەڕوونی لە وتارە کورتەکەیدا «سەبارەت بە کامڵکردنی
یەکەم فەلسەفە» شیدەکاتەوە ،ئەمڕۆ وەک سەردەمی ئەریستۆ یەکێکە
لەو زانستانەی کە مرۆڤ زۆرتر بەدوایدا دەگەڕێت .ئەویش وەک هەموو
زانستێکی دیکە پێویستی بە بەڵگەی بەهێز هەیە لە چەشنی بیرکاری،
میتۆدێکیش پشتپێبەستراو لە چەشنی میتۆدەکەی ئوکلیدێس .ئەگەرچی ئەم
فەیلەسووفە الوەمان نەشگەیشتبێتە بواری جێبەجێکردنی پالنە بلیمەتەکەی
گەنجێتی خۆی ،ئەوا تەشەنەکەی لە هونەری سەلماندنی میتۆدیی زانستەکانیدا
تۆمارکردووە .بەاڵم بەر لەوەی لەو دیوە گرنگەی کارە فەلسەفییەکەیدا
هاودەمی بکەین ،پێویستە سەرەتا نیگایەکی کورت لە تیۆرە مەعریفییەکەی
بکەین.
پلە مەعریفییەکان
الیبنتز پلە مەعریفییەکان لەڕاستیدا لەسەر بنەمای دابەشکردنەکەی
دیکارت و سپینۆزا دیاریدەکات ،بەاڵم بە گۆڕانکاری و تەشەنەی تایبەتمەندەوە.
وێنایەک تاریکە ،گەر بەشی ئەوە نەکات ،شتە وێناکراوەکە بناسێتەوە؛ وێنایەک
ڕوونە کە دەتوانێت ئەو توانایەمان بداتێ .سەرەڕای ئەوەش ئەو وێنا ڕوونە
دەشێت ئاڵۆز بێت ،گەر من نەتوانم نیشانەکانی ئەو شتە بەدیاریکراوی
هەژمار بکەم؛ وەک گەر بۆ نمونە نیگارکێشێک هەڵەی نیگارێک لەڕاستیدا
«بەڕوونی» هەستپێبکات ،بەاڵم لە توانایدا نەبێت هۆکارەکەی بەدیاریکراوی
بدات بەدەستەوە ،یاخود وەک چۆن مرۆڤ ناتوانێت بۆ نابینایەکی ڕوون
بکاتەوە ،کە «سوور» چییە.
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بەپێچەوانەوە ،ئەگەر هەموو نیشانەکان بەدیاریکراوی درابن ،ئەوا
پێی دەگوترێت «  « distinktواتا «جووداکراو» ،کاتێکیش دابەشکردنە
شیکارییەکە هەتا کۆتایی بە ئەنجام گەیەندرا ،پێی دەگوترێت «»adäquat
واتا «گونجاو» .لە کۆتاییشدا لەگەڵ توانیمان لە یەک کاتدا بیر لە هەموو
نیشانەکان بکەینەوە ،پێی دەگوترێت « »intuitivواتا «ڕەمەکی» ،لەکاتێکدا
لە حاڵەتەکەی تردا ،کە تیایدا لە کەموکوڕیدا ناچاربین لەڕێی ئاماژەوە
ناوەڕۆک دەرببڕین ،بە سیمبۆلی ناوزەد دەکرێت – بۆ مەعریفەیەکی
ئاڵۆز هەموو هەستەوەرەکان زەروورن ،بۆ ڕوونبوونەوەش هەموو پێناسە
چاوگییەکان؛ بۆ «ئادێکوەیت»یش ڕەنگە مەعریفەی مرۆییمان نمونەیەکی
تەواوی پێ نەبێت ،بەاڵم لە دەستەواژەی ژمارەییەکانی زۆر نێزیک دەبینەوە.
نمونەش بۆ مەعریفەی سیمبۆلی ئەو دەستەواژانەن ،کە مرۆڤ ناتوانێت
ئامادەگی نیشانەکانیانی لە یەک کاتدا لەبەردەستدا بێت ،بۆ نمونە کیلیاگۆن،
دەستەواژەیەکی ئەندازەییە واتا هەزارال .هەڵبەت کاملترین وێنا ڕەمەکییە.
داخڵبوونی مەعریفە بۆناو ئاڵۆزیی زەین و بۆناو ڕوونایی عەقڵ شتێکە کە
الیبنتز دواتریش تۆماری دەکات ،بۆ نمونە لە نووسراوە بەجێماوەکەیدا لەدژی
لۆک .بەاڵم بەگشتی ڕووی سەرنجی لەو پۆلێنکردنە تیۆری-مەعریفییە نییە،
کە لەڕاستیدا بەپێی دەرفەت بەرکەوتنی لەگەڵیدا هەیە ،سەرنجی ئەو پتر
لەسەر مەرجە فەلسەفییەکانی ئەو تاکە زانستە دیاریکراوانەیە کە بۆ بنیاتنانی
سیستەمەکەی مادەیان داوەتێ .بەاڵم کام لەو زانستانە لە سەدەی ماتماتیکدا
و لە بابەتەکانی خۆیدا هێندەی ماتماتیک الی ئازیز بوون؟
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پێوەری خودئاگا
ڕووداوە ڕۆحی و جەستەییەکان تەنها لە پەیوەندیدا بە گۆشەنیگای
تێڕوانینەوە جیاوازن ،بەاڵم بەپێچەوانەوە لە خودی بابەتەکەدا هاوتان .هەموو
ئەو گۆڕانکاریانەی ئۆرگانیزم ،کە بە خەیاڵی مرۆڤدا بێن ،لە بوونەوەری
ناوبراودا خۆیان دەخەنە بواری جێبەجێکردنەوە ،هەموو وێناکانیش بە
هەمان شێوە لە یەک ڕۆحی تاکی پەیوەست بە یەک جەستەوە جێبەجێدەبن،
کە لەگەڵ ئەوەدا ئاوێنەی سەرلەبەری ئەو سەرنجە مادییانەی ،کە دەبنە
بەشی جەستە ،دەداتەوە .بەو شێوەیە الی الیبنتز ئەنجامی تێگەیشتنێکی
قوڵتری تاکەکەس هەیە بەرامبەر بە شوێنکەوتووەکانی فکری ئەرستۆ لەو
زەمەنەی خۆیدا ،کە لە نووسراوێکیدا ساڵی « ١٧٠٢سەبارەت بە وانەی تاکە
زەینێکی گشتگیر» جەنگ بەرامبەریان ڕادەگەیەنێت .تەنها ئەو لە ڕووی
تیۆری مەعریفییەوە لەگەڵ ئەو تەریبگەراییە سایکۆفیزیکییەدا نامێنێتەوە؛
ئەگەرنا لەو دوالیزمەی جەوهەری بیرکەرەوە و بەرینەی ،کە دیکارت
پێوەی سەرەڕای خەڵی دەستپێکە ئایدۆلۆژییەکەی کۆتایی کارەکانی پێ هێنا،
نەدەهاتە دەرێ.
بەڵکو لەو نامەگۆڕینەوەیەدا ،کە لەم ڕووەوە گرنگییەکی زۆری
هەیە ،لەگەڵ دێ ڤۆلدەر سەبارەت بە دەستەواژەی جەوهەر لە کۆتاییدا
بەجەختەوە ڕوونیدەکاتەوە ،کە لە دەرەوەی ئەو سوبیێکتەی کە توانای
وێناکردنی هەیە ،جەوهەر و دەوکەوتەی سانا بوونی نییە ،و لە جێیەکی
دیکەشدا زۆر ڕوونترە کە دەڵێت« :بەاڵم من لە هەمووشێوێنێک هیچ شتێکی
دیکە دانانێم جگە لەوەی کە ئێمە لە خودئاگاماندا دانی پیادا دەنێین  ...و
لەوەوە بە یەک پیاکێشان کۆی تەواوی شتەکان هەڵدەهێنجم  ...لەبەرئەوە
کشان ،مادە و جووڵە دەرکەوتەی ڕووتن ،کە بنچینە ڕاسیۆناڵەکەیان لە
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دەستەواژەی هێزدا دەدۆزنەوە؛ وێنەی ناو ئاوێنە یاخود پەلکەزێڕینە چەند
شتن ،ئەوانیش هەر ئەوەندە».
تاکە نیشانەی ڕاستەقینەی واقیعی دەرکەوتەکان ،کە ئێمە دەتوانین
داوای بکەین ئەوەیە «کە لەناو خۆیاندا وەک لەگەڵ حەقیقەتگەلی ئەبەدییدا
کۆکن ».خودئاگا واتای «دەربڕینی فرەیی لە یەکەدا» و لەبەرئەوەی
ناوزەدکردنی کێشە بنچینەیەکەی فکری الیبنتزە« .من» تەنها دەمبووسێکی
پەیوەندی هەموو دۆخە جۆراوجۆرەکانی خودئاگام نییە ،بەڵكو ئەو یاسا
پێداگرەشە لە خوڵقانی بێوچانی ڕیزە دەرکەوتەکانی .لە دەستەواژەی
«خود»ی مندا هەموو فکرەکانی بوون و حەقیقەت ،هەم هی سانا و هەم
هی پێکەوەنراویش ،کۆبوونەتەوە .بەو مانایە بەرپەرچی ئیمبراتۆرییەتەکەی
لۆک و «هیچ شتێک لە عەقڵدا نییە کە پێشتر لە زەیندا نەبووبێت» ەکەی
بەم ڕستە تایبەتەی خۆی دەداتەوە« :جگە لە عەقڵ خۆی».
دانایی و حەقیقەتە ڕاستەقینەکان
سەرەتا یەکەی خودئاگایە کە یەکەی سوبیێکتیش دەخولقێنێت .گەر
«من» بوونی نەبایە ،ئەوا یەکەی «حەقیقی»ش بوونیان نەدەبوو؛ هەموو
شتێک لە جەستەکاندا تەنها «تراویلکە»یەک دەبوو .بەاڵم بە شێوەیە لە
ڕاستیدا مادە جەوهەر نییە ،بەڵکو دەرکەوتەیەکی بنچینەدار ،کە تەنها خێوی
ناو خەیاڵەکان نییە ،گەر مرۆڤ یاسا فکرییەکانی ئاریتمێتیک و ئەندازە و
دینامیکی لەسەر بەکاربهێنێت .بەاڵم مرۆڤەکان لە چوار سێی کردارەکانیاندا
وەک ئاژەڵ کوێر شوێن ئەزموون دەکەون ،چونکە خۆیان تەنها بە حەقیقەتە
ڕێکەوتەکان یاخود کردەییەکانەوە هەڵدەواسن .بەاڵم بەپێچەوانەوە فەلەکناس
هاتنی ڕۆژی داهاتوو لەسەر هۆکاری زانستی پێشبینی دەکات؛ ئەو تەنها
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متمانە بە حەقیقەتە زەروور و ئەبەدییەکان دەکات« ،تەنها ڕاستییەکانی
لۆژیک ،فەلسەفەی ژمارە ،ئەندازە» ،کە ناتوانرێن لەڕێی ئەزموونی
هەستەوەرییەوە ببینرێن .هەستەوەرەکان تەنها نمایشی تاکێک دەکەن ،بەاڵم
لە خودی خۆیانەوە هەرگیز ناتوانن بگەنە فکرەی گشتی و زەرووری وەک:
جەوهەر ،شووناس ،زەروورییەت ،چاکە ،حەقیقەت ،خودا.
هەڵبەت پێشەکییەکە دەتوانێت نیشانی بدات ،کە شتێک هەیە،
بەاڵم نەک بەردەوام و زەروور؛ بۆیەش تەنها دەرەنجامەکەی حەقیقەتە
کردەییەکانە ( ،)vérites de faitنەوەک حەقیقەتی دانایی (vérites de
 .)raisonگەر بڕیار بێت زانست بخوڵقێت ،دەبێت حەقیقەتی یەکەم بڕواتەوە
سەر حەقیقەتی دووهەم .چونکە ،گەر هەموو شتە ڕاستەقینەکان ملکەچی
داناییەکی بااڵبن ،ئەوا دەبێت حەقیقەتە «ڕێکەوتەکان»ی ئەزموونی زەمەنی
وەک زەروورییەتەکی لۆژیکی شرۆڤەبکرێن .ئەوەش لەڕێی ئەو فکرەیەوە
ڕوو دەدات ،کە لەسەرەوە بەریەککەوتمان لەگەڵیدا هەبوو؛ ئەوەی کە لە
سەرجەمی بووندا بوونێکی ئایندەئامێز هەیە ،ئەوەی کە شتێک هەیە بەپێی
چارەنووسە جۆراوجۆرە یەک لەدوای یەکەکانی تەشەنەدەکات .بۆیە هەموو
پێناسە ڕاستەقینەکان – فکرێک کە هۆبێس و سپینۆزاش باڵویان کردوەتەوە
– لە توخمی سەبەبین .ئەو پێناسانە دواتر الی الیبنتزیش وەک بنچینەیەکی
هاوبەهای ماتماتیک بۆ ڕستەی شووناسەکە دەردەکەون (سەرنجی سەرەوە
بدە) ،بەڵێ ئەو ڕستە شووناسیانە لە جێگای دیکە – ئەویش بە ناهەق نا
– وەک کەرەستەیەکی ئاسانکاری و گواستنەوە بۆ پێناسەکان تەماشادەکرێن.
پێناسەی واقیعی ئوە بازنەیە سەرەتا دەرەنجامی ئەو یاسایانەی بنیاتە ،کە
لەسەریان دروست دەبێت .بەو شێوەیە دواجار سەرلەبەری کەون هەڵگرتەی
بەرجەستەبوونێکی هاوکێشەی دانایی زەروور و گشتییە .تەنها بەو مانایە
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مەعریفەی خودایی هەمانکات بنەمای هەموو زانستەکان دەبێت و زەینی
ئەو – وەک الیبنتز بە پەنای «فایدۆن»ەکەی پالتۆ وەاڵمی دیکارت و
سپینۆزا دەداتەوە – «سەرچاوەی هەموو شتێکە» ،نەوەک ئیردای خودایی
– حەقیقەتە ئەبەدییەکان وابەستەی ئەو نین – ،بەڵکو عەقڵی خودایی،
واتا بەرجەستەی ئەو ڕاستییە جاویدانەی ،کە ئێمە دەتوانین بە زەین تێیان
بگەین ،ئەو ڕاستییە ئەبەدیانەی ،کە یاسا لۆژیکی و ماتماتیکییەکان پێوەی
پەیوەستن.
دامەزراندنی میتۆدیی زانستە مرۆییەکان
کۆششی مەعریفی الیبنتز نەیهێشتووە ئۆقرە بگرێت ،هەتا گەیشتوە
بە بنەماکانی زانستە مرۆییەکان .جووداکاری ئەو لەنێوان فەزای سروشت و
فەزای ڕەحم یاخود ئامانجەکاندا خۆبەخۆ ڕێی دەکەوێتە سەر دامەزراندنی
ئێتیک .گەر ئەوەی لە فۆرمێکی پەیوەندیدار و توێژینەوەیەکی تایبەتدا
نەکردبێت ،ئەوا فکرە ئێتیکییە زافەکانیش چەند جارێک لەالیەن فکرە
هاودەمە یودایمۆنیستی 1و الهووتییەکانەوە داپۆشراون ،بەو شێوەیە
دەتوانرێت لە تێبینیە پەرژوباڵوەکانیەوە سەبارەت بەو بابەتە جەوهەرێکی
مێتۆدیی پاک بکرێت .ئایدیالی عەدالەتیش هەمان یاسای بنچینەیی میتۆدی
سەروەرێتی ،هەروەک حەقیقەتە ئەبەدییەکانی ماتماتیک و میکانیزم .هێندەش
وابەستەی ئەو حەقیقەتەیە ،ئاخۆ عەدالەت پیادە دەکرێت و لەالیەن کێوە
پیادە دەکرێت ،وەک چۆن حەقیقەتی پەیوەندییە ژمارەیەکان وابەستەی
شتە بژێردراوەکان یاخود کەسە ژمێریارەکانن .هەرەوها وەک چۆن لەوێ
حەقیقەتە زەروورەکانی زانست وابەستەی ئیرادەی خودا نین ،بەو شێوەیە
لێرەش فکرەی چاکە و عەدالەت وابەستەی ئەو نین .هەمان «مافی کەونی»
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بۆ خوداش و بۆ مرۆڤەکانیش دەخوات .ئەگەر وەحیش نەبایە ،تیشکی
دانایی ئەبەدیی فێری ڕەوشت و مۆراڵی دەکردین .بەڵی ،تەنانەت لە
پارچە نووسینێکیدا لە بواری فەلسەفەی مافناسیدا دەڵێت :دین بۆ دانا وەک
ئەخالق و کۆششکردن بۆی وایە؛ تەنها بۆ ئەوانەی کە نەگەیشتوون بە دانایی
ڕاستەقینە ،دەتوانێت شتێک بۆ ئەخالق زیاد بکات.
بەوشێوەیە النی کەم هێڵە بنچینەییەکانی ئێتیکێکی سەربەخۆ لەئارادا
هەن ،کە لەپشت فکرەی هەدەفی بەختەوەری و پێرفێکتییەوە زۆر بەتۆخی
پاشەکشێ دەکەن .لەوە تۆختر فکرە مێژوویی-فەلسەفەییەکانی الیبنتز
ژێردەستەی ئاسپێکتێکی دینین ،و بەپێی ئەوە کامڵبوونی هەمیشەیی نەوەک
تاکەکەس بەڵکو سەرلەبەری توخمی مرۆڤ لە پالنەکەیدا ڕەچاوکردووە.
فەلسەفەی مافناسی و کۆمەڵگاکەی فەلسەفەیەکی سەربەخۆترە .لەگەڵ
گرۆتیوس و دژ بە هۆبێس بەشێوازێکی زیندوو نوێنەرایەتی فکرەی مافی
سروشتی دەکات بەرامبەر بە یاسا ئیجابییەکان .هەروەها زانستی ماف لەسەر
ئەزموون بنیات نەنراوە؛ تەنانەت گەر هیچ یاسا و ڕێسایەک لەسەر زەوی
نەشمابایە ،ئەوا دەستەواژەی ماف هەر دەمایەوە .ئێمە دەستەواژەی ماف
لە عەقڵمانەوە دەخوڵقێنین .هەروەها دەستەواژەی خوداییش .دەستەواژەی
خودا بۆ الیبنتز واتای تەنها سەرچاوە و ئایدیالی مەعریفەیەکی بێلەکە نییە،
بەڵکو سەرچاوە و ئایدیالی ئەخالقێکی هەرە بااڵش؛ هەروەها دواجار شتێکی
سێهەمیش :ئەویش فکرەی گواستنەوەیە لەنێوان هەردوو فەزای سروشت
و فەزای «ڕەحم» ،واتا ئەخالق .باوەڕ بە خودا واتا هەمانکات باوەڕ بە
دەرفەتی بەدیهاتنێکی ئەخالق لە سروشت و مێژووی مرۆڤایەتیدا.
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الیبنتز لەڕاستیدا ئیستاتیکایەکی سەربەخۆی نەخوڵقاندووە ،بەاڵم
باڵوی کردووەتەوە .لە چەند جێگایەکی جیاوازدا هەستی ئیستاتیکایی لە
مەعریفەی عەقڵ جوودا دەکاتەوە .ئیستاتیکا وەک مەعریفە لەسەر وێنای
ڕوون نا بەڵکو «ئاڵۆز» بنیاتنراوە .شادی ئێمە لەگەڵ جوانیدا پەیوەست
نییە بە عەقڵمانەوە ،بەڵکو بە ڕۆحمانەوە و لە «تێڕامانێک»ی بێگەرد و
بێ بەرژەوەندیدا خۆی دەردەبڕێت ،هەروەها لە هەستێکی عاتیفیشدا،
کە مرۆڤ ناتوانێت ڕوونیبکاتەوە .بەاڵم وەک نیشانەیەکی بێالیەن ئەو
دەستەواژەیە لە خزمەتی ڕێکخستندایە .لە وتارێکدا لەسەر ڕیتمی مۆسیقا
دەڵێت« :گەر ڕۆح لەناو خۆیدا کۆکبوونێک ،ڕێکخستنێک ،ئازادییەک،
هێزێک یاخود بێگەردییەک هەست پێ بکات و چێژی لێ ببینێت ،ئەوا
دەبێتە هۆکاری شای».
هارمۆنی ئیستاتیکاش دەگەڕێنرێتەوە بۆسەر ئەو بنەما سەرەکیەی،
کە لە سەرەتاوە کاریگەرییەکەیمان لە فەلسەفەی الیبنتزدا بینی« :زۆرێک
لە یەکێکەوە و لەناو یەکێکدا» .بەو چەشنە فکرە ئیستاتیکییەکانی ئەم
فەیلەسووفەمان کۆتاییەکەی خۆیان لە دواهەمین فکرە بنچینەیی سەرلەبەری
سیستەمەکەدا دەدۆزنەوە :فکرەی هارمۆیی یونیڤێرسال.
ئێمە لێرەدا سکێچێکی کورتی پرینسیپە میتۆدییەکانی فەلسەفەی
الیبنتزمان خستەڕوو .ئەو پرینسیپانەی هەمیشە لە جێبەجێکردنی ئەو
سیستەمەی خۆیدا ،کە لەگەڵ خوێندنەوەی کارەکانیدا پێی ئاشنا دەبیت،
زاف و ڕوون دەرناکەون .وەک فکرە سەرەتاییەکانی لەسەر ئەخالق بەرگی
دینیان لە خۆیان دانەماڵیوە ،بەو شێوەیەش زانستە مەعریفییە ڕەخنەییەکانی
هێشتا بەرگی میتافیزیکیان لە خۆیان دانەماڵیوە .بەاڵم ئەو خسنتەڕووەی
بنەما زانستیییەکان و مۆتیڤە میتۆدییەکان دەبوو لەپێش خۆیەوە بخرێنە
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ڕوو ،چونکە تەنها بەو جۆرە مرۆڤ دەتوانێت لەو یەکنەترازاوی و زانستی
و گەورەییە تێبگات ،کە سەرەڕێی هەموو الوازییەکان و ناهاوسەنگییەکانی
لە فەلسەفەی الیبنتزدان.
پەراوێز:
 -1یودایمانیزم ،کە لە زمانی یۆنانی کۆنەوە هاتووە و واتا
بەختەوەری ،هەڵوێستێکی فەلسەفییە لەبواری ئێتیکدا ،کە بەختەوەری ،واتا
ژیانێکی سەرکەوتوو و خۆش ئامانجێتی.
سەرچاوە:
http://www.textlog.de/6440.html
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گۆتفرید ویلهیلم ڤۆن الیبنتز
لە فارسییەوە :ئايسا
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گۆتفرید ویلهیلم ڤۆن الیبنتز ( )١٧١٦ – ١٦٤٤فەیلەسوف و بیركاریناس
و فیزیایی ئەڵمانی ،هەروەها لە بواری سیاسەتیشدا رۆڵی بەرچاوی لە
ئەوروپای سەردەمی خۆیدا بینیوە ،پلەیەكی بااڵی لە مێژووی فەلسەفە و
مێژووی بیركاریدا هەیە.
لە میكانیكی كالسیكدا ئەو پێیوابووە كە بۆشایی و شوێن رێژەیین ،لە
كاتێكدا كە نیوتن پێداگری لەسەر رەهایی كات و شوێن دەكردەوە .الیبنتز
جیهانی بە گیانەوەرێك دانابوو ،پێیوابوو جیهان وەك كاتژمێرێك وایە كە
دروستكەرەكی پەروەردگارە .ئەو بڕوای وابوو سەرجەم لقەكانی زانست
(مرۆڤایەتی ،تاقیكاری ،تیۆری و  )......پەیڕەوی لە یەك سیستەم دەكەن و
رەوشی هاوبەش دەسەاڵتی بەسەریاندا هەیە .روانینی ئەو بۆ بوون لەسەر
ئەو بنەمایە بوو كە گیان و زیرەكیەك دەسەاڵتی بەسەر كاروباری جیهاندا
هەیە ،سەرجەم گەردیلەكانی جیهانی گەمارۆ داوە.
ژیانی الیبنتز
ساڵی  ١٦٤٦لە شاری (الیپزیك)ی ئەڵمانیا لەدایكبووە .باوكی مامۆستای
فەلسەفەی ئەخالق بووە لە زانكۆ .زمانی یۆنانی لە منداڵیەوە فێر بووە .لە
تەمەنی پازدە ساڵیدا چۆتە زانكۆ ،بە بیروڕای فەیلەسوف و زانایانی بااڵی
وەك (فرانسیس بیكۆن ،تۆماس هۆبز ،دیكارت ،كاپلەر ،گالیلە) ئاشنا بووە.
ساڵی  ١٦٦٣چۆتە (نیا) و بیركاری خوێندووە ،دواتر خۆی بۆ خوێندنی
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زانستی یاسا تەرخان كرد و ساڵی  ١٦٦٧سەركەوتو بوو دكتۆرای لە زانستی
یاسا لە زانكۆی (ئالتدۆرف) بەدەستبێنێت .دوای ئەوە دەستی بە چاالكی
سیاسی كرد .بۆ كاری سیاسی سەردانی پاریسی كرد و تا ساڵی  ١٦٧٦لە
پاریس مایەوە.
الیبنتز لەكاتی مانەوەیدا لە فەرەنسا سەردانی بەریتانیای كردووە،
لەگەڵ زانایانی ئینگلیز یەكتریان بینیوە و ئەمەش زەمینەیەك بووە بۆ زیاتر
كردنی زانستی خۆی.
الیبنتز لە گەڕانەوەیدا بۆ ئەڵمانیا (سپینۆزا)ی بینی ،پێشتر تەنها
نامە لە نێوانیاندا بوو ،بەاڵم لە سااڵنی دواتردا رەخنەی لە فەلسەفەی
(سپینۆزا)گرت .ساڵی  ١٦٨٢گۆڤاری (زانستخوازان)ی لە الیپزیك دەركرد،
ساڵی  ١٧٠٠بوو بە یەكەم سەرۆكی ئەنجومەنی زانستی لە بەرلین ،كە دواتر
ناوی (ئەكادیمی پروس)ی لێنرا .ئەو هەوڵی بۆ یەكێتی نێوان مەزهەبەكان
و دەوڵەتانی مەسیحی و پێكهێنانی جۆرێك ئەوروپا دا ،بۆ ئەو مەبەستەش
لەگەڵ چەند پاشایەكی ئەوروپی كۆبۆوە ،بەاڵم ئەنجامی نەبوو.
لە تەمەنی  ٣٠ساڵیدا لەسەر داوای ئەمیر هانۆڤەر(  )Hanoverبوو بە
بەڕێوەبەری كتێبخانەی بەرلین و تا كۆتایی تەمەنی لەوێ مایەوە ،بەردەوام
سەرقاڵی لێكۆڵینەوەی زانستی و كاروباری واڵت ،نوسین ،رێكخستن و
خوێندن لەگەڵ نوخبەكان بوو .پۆلێن كردن و نوسینی زۆری لەپاش خۆی
جێهێشتووە.
بۆ تێگەیشتن لە فەلسەفە و بڕوای زانستی ئەو پێویستە چاو
بەسەرجەم نامە ،نوسراوە ئاڵوگۆڕكراوەكانی لەگەڵ كەسانیتردا بخشێنرێتەوە،
بەاڵم ژمارەیان چەندین هەزارە.
ژمارەیەك لە تیۆریزەكان ،الیبنتز بە هاوشێوەی ئەرستۆ دەزانن.
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بێجگە لەوەی سیاسی بووە و دەستی لە كاروباری واڵتدا هەبووە ،چۆتە ناو
سەرجەم زانستەكانەوە .لە جێگەیەك شاعیر ،ئەدیب ،زمانزان ،مێژوونوس،
لە جێگەیەكیتر ئیالهی و لۆجیكی ،بیركاریناس ،سروشتی و فەیلەسوف بووە.
چۆتە هەر زانستێكەوە لە روی فەلسەفیەوە لێی روانیوە ،لە
لێكۆڵینەوەكانیدا بنەما و بنچینەی لەبەرچاو گرتووە .لە تایبەتمەندیەكانی
ئەوە بووە كە وتارەكان كۆبكاتەوە و لە یەكتریان نزیك بخاتەوە ،وەكچۆن لە
ئایندا دەیویست كاسۆلیك و پرۆتستان لەگەڵ یەكتر رێكبخات ،لە حیكمەتیشدا
دەیویست ئەرستۆ و دێرینەكان لەگەڵ دیكارت و دواترەكان نزیك بكاتەوە.
خاوەن رای سەربەخۆ بووە و لەگەڵ ئەوەی بەرهەمی نوسەرە
ناودارەكانی خوێندۆتەوە ،بەاڵم هەرگیز السایی نەكردنەوە ،بەڵكو هەوڵیداوە
بەشێوەیەكی باش سود لە تیۆر و دیدە جیاوازەكانی زانایان لە تیۆر و
نوسینەكانی خۆیدا وەربگرێت.
بەرهەمەكانی الیبنتز
 سەرەتا :سالی  ١٦٨٤لە نامەیەكدا بە ناوی (meditations de )cognition ,veritate et ideisرەخنەی لە بەشی لۆجیكی فەلسەفەی
دیكارت گرت و یەكێك لە بنەماكانی لەرزاند.
دیكارت رونی بە نیشانەی راستەقینە دانابوو ،جیاوازی بە هاوشێوە
یان پێویستی رونكردنەوە هەژمار كردبوو ،بە بڕوای الیبنتز رونی و جیاوازی
بە هیچ شێوەیەك پێویستیان بە یەكتر نییە.
الیبنتز لە پەیوەندیدا لەگەڵ فەلسەفەی دیكارت دەڵێت»:ئەگەر
دیكارت بنەماكانی خۆی وەك بنەماكانی ئەندازەیی «اقلیدس» لەسەر بنەمای
هەڵینجانی هزری دادەمەزراند ،بیركردنەوەكەی بە تەواوی سەركەوتو دەبوو،
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بەاڵم لەنگی كارەكەی ئەو لێرەدایە كە ئەم بنەمایانەی وەك زانایانی ئەندازە
نەسەلماندووە ،لەبەرئەوە بنەماكانی ئەو دڵنیایی تەواویان نیە».
دووەم :ساڵی  ١٦٩٩قۆناغێكی نوێ دەستپێدەكات .لەم ساڵەدا الیبنتزچەند نامەیەك دەنێرێت ،لە نامەیەكیدا بۆ (باسناك) دژایەتی (بایل )١٦٩٨
دەكات و وەاڵمێك بۆ (بایل « )١٧٠٢نەفس» وەك هێز و گیان و بنچینەی
هەستیاری ،بنچینەی گیان و هزر و سروشتی مرۆڤ دادەنێت .ساڵی ١٧٠٣
الیبنتز گرنگترین بەرهەمی فەلسەفی بە واتای تایبەتی خۆی نوسی بە ناوی
(لێكۆڵینەوەی نوێ لەبارەی تێگەیشتنی مرۆڤ) ،هەروەها رەخنەی لە كتێبی
(جۆن لۆك) گرتووە و بە هۆی مردنی جۆن لۆكەوە چاپی نەكردووە ،سااڵنی
 ١٧٠٥و  ١٧٠٦كۆمەڵێك نامەی لەبارەی (نەفس) بە تایبەتی الی گیانداران
چاپكردووە.
سێیەم :هیچ كاتێك الیبنتز كاروباری تایبەت بە ماددە و گیان (روح)ی بێ سەرنجدانە كاروباری ئیالهی تێبینی نەكردووە .بەرهەمێكیتری كە لە
كاتێكدا كەلە ژیاندا بووە چاپی كردووە (تیۆدیسە)یە ،كە جۆرێك هەوڵی
پاساو هێنانەوەیە بۆ بوونی خراپە ،كتێبێكی فەلسەفی و لە هەمان كاتیشدا
ئیالهی و لەسەرجەم بەرهەمەكانی الیبنتز پەسەندكراوترە ،كە ساڵی ١٧١٠
چاپكراوە .لەم كتێبەدا الیبنتز هەوڵیداوە ئاشتی ،شەڕ و توانای هەڵبژاردنی
مرۆڤ لەگەڵ بەخشندەیی و دەسەاڵتی تەواوی پەروەردگار بەیان و دیاری
بكات.
چوارەم :دوا بەرهەمی الیبنتز بریتیە لە (منادولوژی ،)١٧١٤تایبەتمەندی سروشت ،گەورەیی و بەخشندەیی پەروەردگار ،لە ماوەی
سااڵنی كۆتایی الیبنتز لە چەند نامەیەكدا كە بۆ چەند زانایەكی نوسیوە،
ژمارەیەك لە خاڵە گرنگەكانی سیستمی خۆی باس كردۆتەوە ،لەگەڵ (دبوس)
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لەبارەی مادە و جەستە و جەوهەر دواوە ،لەگەل (بورگە) لەبارەی تێگەیشتن
و تەواوی خوڵقێنراوەكان ،لەگەڵ (كالرك) لەبارەی پەروەردگار و كات و
شوێن دواوە.
مردنی الیبنتز
الیبنتز یەكێك لە بەرجەستەترین كەسایەتیەكانی سەردەمی خۆی
بووە ،لەالیەن زۆرێك لە كەسایەتییە بەرجەستەكانی هاوچەرخیەوە پشتیوانی
كراوە ،بەاڵم لە سااڵنی كۆتایی تەمەنیدا بەهۆی ئەوەی پشت گوێیان خست،
وردە وردە پێگەی خۆی لەدەست دا.
الیبنتز لە تەمەنی  ٧٠ساڵی و لە رێكەوتی  ١٧١٦/١١/١٤كۆچی دوایی
كردووە.
سەرچاوەكان
http://www.ihoosh.ir/Articles/Article.aspx?id=50607
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/german2mathematician1-physicist.html
http://www.aftabir.com/articles/view/religion/philosophy
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فەلسەفەی الیبنتز
1717 - 1636
لە فارسییەوە :سەعید كاكی
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پوختەی باسەكە:
سەرهەڵدانی فەلسەفەی مودێرن(نوێ) لە سەدی شازدە و حەڤدەی
زایینی ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەو رێنسانسەی كە پشتی بە زانستی نوێ و عەقڵی
نوێ بەستبوو .هەزار ساڵ ئایینی مەسیحی كە وەكو مۆتەكەیەك خۆی بە
سەر كومەڵگادا سەپاندبوو ،جگە لە گەمژاندن و دواخستنی كۆمەڵگا شتێكی
ئەوتۆی بۆ مرۆڤ نەبوو ،تێكەڵبوونی ئایین و سیاسەت و داگیركردنی رۆح
و لەشی مرۆڤ لە الیەن كڵێسەوە ،كە خۆی بە نوێنەری خودا دەزانی ،جگە
لە دواكەوتووی تاسەر ئێسقان شتێكی دیكەی بەدواوە نەبوو .لە كۆتاییەكانی
سەدەی ناوەڕاست هەندێ لە پیاوە ئایینییەكان هەستیان بەوە كردبوو ئایین
ئیدی پشت و پەنایەك نییە بۆ مرۆڤ كە تێدا هەست بە ئۆقرەیی
بكات ،سیستەمی كڵێسە هەمووشتیكی قۆرخكردبوو و ئازادییەكانی مرۆڤی
زەوتكردبوو ،كۆلۆنیالیزمی ئایینی دەروونی مرۆڤی داگیر كردبوو ،عەقڵ لە
سەدەی ناوەڕاست كۆیلەی ئایین بوو و هەر بیر و بۆچونێك لەگەڵ ئایین
ناتەبا بووایە مەحكوم دەكرا ،بەاڵم پێشكەوتنی زانست و مەعریفەی مرۆڤ
هەرەسی بە بیری سەقەتی سەدەكانی ناوەڕاست هینا .لە بواری فەلسەفەدا
دوو رێباز سەرهەڵدەدا ،یەكەم رێبازی عەقڵی و دوو رێبازی ئەزموونی .لە
رووانگەی عەقڵییەكان ئەزموون یان هەستەكان پاشكۆی عەقڵن و هەموو
شتیك بە پێی یاساكانی عەقڵ لێك دەدرێنەوە ،ئەم رێچكەیە لە كۆتاییەكانی
سەدەی شازدە سەرهەڵدەدا و بە عەقڵگەرایی كالسیكی ناسراوە .الیەنگرانی
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ئەم رێبازە بریتین لە ،دیكارت ،سپینۆزا ،مالبرانش و الیبنتز .لەم ریبازەدا
دیكارت وەكو باوكی فەلسەفەی نوێ ناسێندراوە ،كەسێك كە بە میتۆدێكی
نوێ و بە پشت بەستن و متمانە بە عەقڵ بەردی بناغەی فەلسەفەی نوێی
دانا .زانست لە فەلسەفەی نوێدا بەم شێوەیە پۆلێنبەندی كراوە-١:زانست
كە بریتین لە ئا) زانستی ئاكار ب)زانستی میكانیك ج) زانستی پزیشكی
-٢فەلسەفەی سروشتی بۆ نموونە فیزیا -٣میتافیزیك
ژیان و بەرهەم :لە پاش فەلسەفەی دیكارت ،دوو فەیلەسووفی
مەزن سەرهەڵدەدەن ،سپینۆزا و الیبنتز كە بە كارتزیەن ناودێركراون،
واتە الیەنگرانی فەلسەفەی دیكارت .الیبنتز كەسایەتییەكی گەورەی ئاڵمان
بووە و لە سەدەی حەڤدە بناغەدانەری ئایدیالیزمیی ئەڵمانی بووە .لە
سەردەمێك دا ژیاوە فەلسەفەی دیكارت جێگیر ببوو ،جۆن لۆك فەلسەفەی
ئەزموونیی خۆی باڵوكردبۆوە ،لە فەڕەنسا بزوتنەوەیەكی زانستی بەرباڵو
هاتبووە ئاراوە ،تیۆریی نیوتن پەرەی سەندبوو و لە ئەوروپا پەیوەندی
نێو نەتەوەیی گەشەی كردبوو .لەسەردەمی ئەو پۆست(بەرید) هەبووە،
بۆ خۆیشی دیپلۆمات بووە و لە بلیمەتەكانی سەردەمی خۆی بووە و بۆ
زۆربەی واڵتانی دونیا سەفەری كردووە ،تەواوی ژیانی تەرخانكردووە بە
نووسین و خوێندنەوە و نووسینەكانی ئێجگار زۆربوون و زیاتر لە ٤٠بەرگە،.
لە سەردەمی خۆیدا باوەڕی بە كۆدەنگی نێوان جوولەكە و ئەڵمانییەكان
بووە ،هەربۆیە نازییەكان لە سەرەتای سەدەی بیست رێگرییان كرد لەوەی
كە بەرهەمەكانی كۆ بكرێنەوە ،هەر لە تەمەنی ١٤سالیدا بەردی بناغەی
فەلسەفەكەی خۆی دادەنێ و لە تەمەنی ١٩ساڵی لە بوواری یاسا ،زانكۆ
تەواو دەكات .زۆربەی نووسراوەكانی لە بوواری بیركاری ،لۆژیك ،ئەدەبیات
و فەلسەفەیە .الیبنتز داهێنەری حەسێبی ئەنتیگرال و مادەی كیمایی فسفۆڕ
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بووە .دەرەنجامی توێژینەوەكانی لە بواری لۆژیكی نوێ(سیمبولێكی) لە خاڵە
گرینگەكانی بیری الیبنتزە .لە دوای گەشتەكانی بۆ واڵتانی ئەوروپی دەچێتە
الی سپینۆزا و كتێبی ئاكارەكەی دەخوێنیتەوە و دەكەوێتە ژێركاریگەری ئەو
كتێبەوە.
فەلسەفەی الیبنتز
الیبنتز الی وابوو جیهان سەعاتی خودایە ،واتە تێكرای گەردوون لە
سەعاتێك دەچێت لە شێوازی رێكخستن و كاركردەكەیدا بەرەو ئامانجێك
هەنگاو دەنێت ،الیبنتز بوونی بە نەزم و رێكخستن شڕۆڤە كردووە ،ئەم
بیرۆكەیە لە فەلسەفەكەیدا بە دوو شێواز دەردەكەوێت -١.گەردوون جێگەی
رووداوی لە ناكاو و لەخۆوە نییە ،بەڵكو لە ناو گەردووندا پەیوەندییەكی
لۆژیكی و عەقڵی لە نێوان دیاردەكاندا هەیە ،گەردوون النكەی دەركەوتنی
رێكخستن و نەزمە -٢ .لە گەردووندا تیكڕای شتەكان پێكەوە پەیوەندییان
هەیە ،واتە پێكەوە گرێدراون .لە دیاردە سروشتیەكانی وەكو جووڵەی
تەنە ئاسمانییەكان ،جووڵەی گەلە ئەستێرەكان و گۆڕانكاریی كولتووری،
سەرهەڵدانی یاسا ،عیرفان ،سیاسەت ،مێژوو و گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەتی
مرۆڤ لە مێژووی كۆیالیەتی تا دەگاتە دەسەاڵتی ئازادیی و دیكتاتۆری
تێكڕای ئەمانە بەشێكن لەم ساعەتە و پەیوەندییەكی لۆژیكیان پێكەوە هەیە.
الیبنتز لە ژێر كاریگەری دیكارت و بەیكن دا بوو ،كە خوێندنەوەی فەلسەفەی
كۆنی زیندوو كردەوە ،هەندێ لە وتارەكانی ئەفالتوونی وەرگێڕایەوە سەر
زمانی ئەڵمانی .لە بواری فەلەكناسی و فیزیا لە ئاستی كپلێر ،دیكارت،
لۆك و كەسانی دیكەدا بوو ،فەلسەفەكەی مۆركی (عەقڵباوەڕێكی تێكەڵەیی)
پێوە دیارە .تایبەتمەندی بیری الیبنتز ئەوە بوو ،سنوورێكی بۆ لۆژیك و
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فەلسەفە دانەناوە و الی وابوو بەدیهاتنی بوونەوەرەكان ،هەمان بەدیهاتن و
جێبەجێ بوونی رێساكانی لۆژیكە ،جێگەی سەرنجە پێشتر ئەرستۆ وتبووی
بیرۆكە لۆژیكییەكان لەگەڵ زەین و عەیندا یەك دەگرنەوە .الیبنتز مێشكێكی
بیركارییانەی هەبوو ،هەربۆیە گرفتێكە سەرنجی زانایانی بیركاری سەدەی
حەڤدەی بۆ الی خۆی راكێشا ،چەمكی پێواندنی بێ بڕانەوەیە و الی وابوو
لە الیەك خودا بی بڕانەوەیە ،بە هەمان شێوەش جیهان بێ بڕانەوەیە .نیوتن
و الیبنتز شێوازی پێواندنی بێ بڕانەوەیان حسابكردبوو .بە بۆچوونی الیبنتز
چەمكی(بێ بڕانەوەی بچووك) بریتییە لەو رادەیەی ،كە لە شتەكاندا هەیە
و شیاویی پێواندنە بچووكتر بێت و لەهەمان كاتیش دا لە ژمارەی سیفریش
گەورەترە .ئەو شتانەی دەچنە ریزی بێبڕانەوە بچووكەكان و پێكهێنەری
وردیلەكانی گەردوونن ،پاشان الیبنتز بەم دەرەنجامە دەگات ئیشی عەقڵ
ئەوەیە شتە بچووكە بێ بڕانەوەكان بناسێت و بیژمێرێ ،كەواتە (ئەندازەی
لە رادەبەدەر) هەوێنی گەردوون پێكدێنێ و لە دوو جیهانی سروشتی و
میتافیزیكیدا ،دەبنە هۆی پەیدابوونی بوونەوەرە جۆربەجۆرەكان .الیبنتز
الی وابوو ئێمە لە رێگەی كەشفی ئەندازەكان و ناولێنانیان و دیاریكردنی
سیمبولی بیركاریانە ،ئەلف و بێی بۆ دیاریی بكەین ناویی بنێین ئەلف و بێی
گەردوون ،ئەمەش دەبێتە نوێنەری بابەتێكی تاقانە و هۆكارێكە بۆ ئەوەی
كە جیهان نوێنەری یەك شت بێت و پردی پەیوەندی نێوان نەتەوەكان
بێت ،بەاڵم دانانی ئەم زمانە سەری نەگرت .پاشان الیبنتز سەرنجی بەرەو
خاڵێكی گرینگ كە هەمان میتۆدی شیكردنەوە بوو راكێشرا و بایەخی زۆری
پێدەدا ،بە پێچەوانەی هۆبز و دیكارت كە زانینیان شیدەكردەوە ،الیان وابوو
زانست جگە لە شیكردنەوەی دیاردەكان شتێكی دیكە نییە ،بەاڵم بۆ الیبنتز
شیكردنەوە پەیوەندی بە چەمك و واتاوە هەبوو .شتە فیزیاییەكان پشتیان
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بەم شیكردنەوە چەمكیانە بەستووە ،واتە یاسایەك بە یەكسان بۆ دیاردە
مادییەكان و ئایدیاكان بەكاردێت .گرفتێكە لە سەرەتادا هەیە ئەوەیە ،پالنەكە
بە دوو شێوەی شیاوەكی و پێویستی دێتە ئاراوە .بۆ نموونە لە لۆژیك دا لە
نێوان بنە و بار پەیوەندییەكی زاتی هەیە ،وەكو (جەستە درێژ دەبێتەوە) یان
ئەوەی كە پەیوەندییەكە پەیوەندییەكی زاتی نییە ،وەكو ئەم نموونەیە( كەش
و هەوا گەرمە) .دووجۆر گوزارە هەیە -١:گوزارەی پێویستی -٢گوزارەی
شیاوەكی
جیهانیش بەم شێوەیە دابەش دەبێ بۆ دوو الیەن ،یەكەم جیهانیی
پێویستی و دووەم جیهانیی هەبووەكان كە ئەویش شیاوەكییە .پاشان الیبنتز
وای بۆ دەچێ زنجیرەی حەقیقەتە پێویستیەكان پشت بە بنەمایەكی لۆژیكی
دەبەستن ،كە هەمان ئەسڵی نەبوونی ناكۆكییە(ناوەندنەگری) ،گەر المان
وابێ مادە درێژ دەبێتەوە ،واتە (مادە ،مادەیە) چونكە واتای دریژبوونەوە
ئەوەیە مادە بگۆردرێ یان ئەوەی كە بۆشاییەك پڕبكاتەوە .گەر دژی بەم
بۆچوونە بجوڵێینەوە تووشی ناكۆكی دەبینەوە .لە فەلسەفەی نوێدا دیكارت
و سپینۆزا بە پێچەوانەی فەلسەفەی سەدەكانی ناوەڕاست ،كە الیان وابوو
هۆی ئاكامەكی یان (غایەتی) هەیە ،هۆی ئاكامەكی لە ئارادانییە و دژی
وەستانەوە ،بەاڵم الیبنتز ئەم ئەسڵەی زیندوو كردەوە .كەواتە الیبنتز دوو
هۆی زیندوو كردەوە -١ ،هۆی بكەر  -٢هۆی ئاكامەكی ،پێشتر دیكارت
و سپینۆزا هۆی ئاكامەكییان رەتكردبووەوە ،بەاڵم الیبنتز ماتریالیست بوون
دەخاتە پاڵ ئەوان و الی وایە لە جیهانیی شیاوەكییدا ئەوەی روودەدا
پێویستیە و پێویستیەكەی زاتی نییە ،بۆ نموونە (مادە كێشی هەیە) و(
 )٤=٢+٢بار لەم گوزارانە راستەوخۆ لە بنەی بابەتەكە كەوتووەتەوە و
پێویستی راستبوونی گوزارە ،كە پەیوەندی هەیە بەو واتایەی كە لە نێوان
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بنە و بارەكەدایە ،بەاڵم لە حەقیقەتی شیاوەكییدا ،پەیوندی نێوان بنە و بار
هۆكارەكەی دەرەكییە ،بۆ نموونە (كتێب سوود بەخشە) ،یان (شەربەت بۆ
كۆكە باشە) دابەشبوونی حەقیقەت لە فەلسەفەی الیبنتز بۆ سەر حەقیقەتی
میتافیزیكی و عەقڵی و ئەخالقی پەیوەندی بە جیهانی مرۆڤەوە هەیە ،لە
جیهانی (خودا) تێكڕای گوزارەكان شیكارییانەیە .واتە زانست الی خودا لە
جۆری پێویستیە و پەیوەندی بنە و بار لە جۆری پێویستیە .بۆ نموونە (هەوا
گەرمە) لە زانستی خودا پەیوەندییەك لە جۆری پێویستیە .كەواتە پێویستی
دوو جۆرە -١ :پێویستی زاتی(میتافیزیكی ،هەندەسی و عەقڵی)  -٢پێویستی
ئەخالقی .لە پێویستی ئەخالقی جێگیر بوونی چاكە لە دیاردەكاندایە ،الیبنتز
وتبووی جیهان كاتژمێری(سەعاتی) خودایە و الی وایە خودا كەماڵی پەتیە
و باشترین جیهانی خوڵقاندووە ،كرداری خوداوەند باشترینی كردارەكانە و
كەماڵی خوداوەند بێ بڕانەوەیە و شەڕیش لە گەردووندا سنوردارە ،دواتر
الیبنتز باسی لە دوو جۆر شەر كردووە -١ :شەڕی میتافیزیكی  -٢شەڕی
سروشتی .شەڕی میتافیزیكی دەگەڕێتەوە بۆ سنوردار بوونی گەردوون ،واتە
گەردوون بێ بڕانەوە نییە ،هەربۆیە كەمالی گەردوون ،كەمالێكی سنوردارە
و لە مرۆڤدا بە شێوەی گوناحە خۆی دەردەخات ،گوناحەش دەركەوتن و
سەرهەڵدانی شەری میتافیزیكی لە كرداری مرۆڤدایە ،بەاڵم شەڕی سروشتی
وكو رەشەباو بوومەلەرزە و گڕكان دەگەڕێتەوە بۆ كەموكورتی گەردوون.
الیبنتز خودای لە كێشەكانی گەردوون دوورخستوەتەوە .كەواتە پرسیاری ئەوە
بكەین خودا جگە لەم گەردوونە دەیتوانی گەردوونێكی دیكە بخولقێنێ؟
واڵمی سپێنۆزا نەرێنی بوو ،بەاڵم الیبنتز واڵمەكەی ئەرێنییە و الی وابوو،
ئەم جیهانە باشترین جیهانە كە خودا خولقاندوویەتی و بە ئیختیارەوە ئەم
جیهانەی سازكردووە.
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مونادەكان لە فەلسەفەی الیبنتز
پێشتر ئەرستۆ وتبووی جەوهەر راستیەكی سەقامگیر و نەگۆڕە و
ئەمە رووكەشەكانە دەگۆڕدرێن(عەرەز) ،بەاڵم الیبنتز الی وایە وێنای ئێمە
لە سەر جەوهەر ،ئەوەیە جەوهەر چەمكێكی روون و راشكاوە ،ئێمە لە
ناخی خۆماندا وینەیەكمان لە راستیەكی سەقامگیر و نەگۆڕ و بەرداوم هەیە،
كە جەوهەر یان ناوەڕۆكی ئێمە پێك دێنێ و جەوهەر لە ناخی ئێمەدایە
و ئەزموونێكی دەروونییە ،كە لە خۆماندا هەمانە .الیبنتز باسی لەوە
كردووە موناد دوو جۆرن ،مونادی سادە و مونادی لێكدراو .كاتێ دەڵێین
مونادلێكدراوە ،واتە شتێكە لە بەشی ورد پێكهاتووە و ئەم زنجیرە ئەوەندە
بەش دەبێ تا دەگاتە شوێنێك كە ئیدی دابەش نابێت .یەكەم خەسڵەتی
موناد ئەوەیە سادەیە و مونادی لێكدراو دەكەوێتە پاشكۆ و الوەكییە .كاتێ
دەڵێین شتەكان لێكدراون و ئەو بەشانەی لێدەكەوێتەوە و ئیدی دابەش نابێ
و سادەیە ،لەم كاتەدا شتێك نایەتە ناویی و شتێكی لێدەرناچێت و رۆحانییە،
هەربۆیە الیبنتز ئەمەی بە موناد ناودێر كردووە .موناد جەوهەرێكی سادەیە
و دابەش نابێت و دەرگا و پەنجەرەی نییە ،واتە هیچ نایەتە ناویی هیچ
شتێك تەشەنە ناكاتە ناویی ،هەر مونادێك پێكهێنەری تەواویی خسڵەتەكانی
خۆیەتی و ئەم خسڵەتە بە كۆناتووس ناودێر كراوە .واتە مونادەكان
خاوەن خسڵەتێكن بە ناویی كۆناتووس كە بە مانای جۆرێك كۆشش و
چاالكییە .تێكڕای مونادەكان خاوەن وزەن ،مونادەكان مەعنەویی و رۆحانین
و سادەن و بەدوور لە هەرچەشنە مادە و درێژبوونەوەیەكن .الیبنتز الی وایە
یاسای جیاوازیی لە ناو مونادەكان حاكمە ،واتە دوو موناد نییە لە هەموو
الیەك هاوشێوەی یەكتر بن ،لەهەمان كاتدا یاسایەكی دیكە هەیە ،ئەویش
یاسای یەكێتی و یەكگرتنەوەیە ،واتە لە ناو مونادەكاندا یەكگرتنەوەیەك
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هەیە ،سەرەڕای ئەوەیكە مونادەكان سەربەخۆن ،بەاڵم لە نێوانیاندا پردی
پەیوەندی لۆژیكییانە هەیە .یاسای یەكگرتنەوە بۆ شرۆڤەی تیۆریی شتە
بچوكەكان بەكارهاتووە ،واتە بەو شێوەیە نییە لە جیهاندا لە قۆناغی جووڵە
بەرەو قۆناغی نەجوواڵنی رەها بگەین ،الیبنتز الی وایە جەستەی نەجوواڵو،
جووڵەكەی لە رادەبەدەر ورد و بچووكە و لە ناو مونادەكان جۆرێك
لە رێكخستن هەیە .كەواتە یاسایەك كە لە سروشتدا هەیە ،یاسایەكی
گشتگیرە و بۆ تیكڕای شتەكان بە یەكسان بەكار دێت .یەكسانی بریتییە لە
نەبوونی یەكسانی لە ناو ئەو شتانەی كە لە رادەبەدەر بچووكن .الیبنتز ئەم
یاسایەی لە بواری زانستی فیزیا لە نێوان جووڵە و نەجوواڵن بەكارهێناوە،
لە بیركاریدا لە نێوان شكڵەكانی بازنەیی و هێلكەیی بەكارهێناوە و لێرەدا
لە سەر یاسای یەكگرتنەوە بەم دەرەنجامە دەگات ،كە لە جیهاندا دوو
دیاردەی بە تەواوەتی لێك جیاواز لە ئارادا نییە و پاشان بەم ئەنجامە
دەگات ،گەاڵیەك كە لە درەختێك بەر دەبێتەوە تێكڕای گەردوون دەكەوێتە
ژێر كاریگەری ئەو بەربوونەوەیە .كاتێك بە توندی مستێك لە ئاو دەدەین
شەپۆل ساز دەبێت و شەپۆلەكە باڵودەبێتەوە و پەرە دەسێنێت و پاشان
شەپۆلەكە ئارام دەبێتەوە ،بەاڵم ناگاتە خاڵی سفر و تێكرای گەردوون دەخاتە
ژێر كاریگەری خۆیەوە ،لێرەدایە الیبنتز دەگاتە بەردی بناغەی فەلسەفەكەی
كە هەمان مونادۆلۆژییە و الی وایە جیهان لە زنجیرەیەك موناد پێكهاتووە،
نە لە مادە پێكهاتوون و نە درێژ دەبنەوە ،بەڵكو مونادەكان رۆحانین و الی
وایە سێ جۆر خاڵ هەیە -١ :خاڵی میتافیزیكی  -٢خاڵی بیركاری  -٣خاڵی
سروشتی .خاڵە سروشتیەكان بوونی دەرەكییان هەیە و واقیعین ،لە الیەكی
دیكە مونادەكان وەكو خاڵی میتافیزیكی لە بوونی دەرەكییان هەیە و لە
الیەكی دیكە دابەش نابن و رۆحین.
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خاڵی كۆتایی
لە كۆتاییدا بەم ئەنجامە دەگەین الیبنتز فەیلەسوفیكی عەقڵباوەڕ
بووە ،لە هەمان كاتیشدا پشتی بە زانستی سەردەمیش بەستووە ،بۆ نموونە
لە بواری فیزیا بەو ئەنجامە گەیشت كە نیوتن پێیگەیشتبوو ،بەاڵم لە
فەلسەفەكەیدا باسی مونادەكان دونیایەكی خەیاڵی سازدەكات ،هەر وەك
چۆن راسل لە سەر فەلسەفەكەی وتبووی ،مونادەكان لە خانووی جاڵجاڵۆكە
دەچن ،هێندەش لە گرفتە بنەڕەتییەكانی گەردوون دوورە جۆرێك لە
گەشبینی ساویلكانە بە فەلسەفەكەیەوە دیارە .كێشەیەكی دیكە ئەوەیە،
الیبنتز خۆی لە كیشەی شەڕی سروشت دوور خستووەتەوە.
سەرچاوەی وەرگێران
-١فلسفەی جدید ،از بیكن تا هیوم .ن .د .محسن جهانگیری١٣٧٩
 -٢میتافیزیك در غرب  ،سانعی درەبیدی١٣٨٠
 -٣مختصرتاریخ فلسفە ،سكروتن ،ت .اسماعیل سعادتی١٣٨٥
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