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8- خوا بوونی هەیە
تیۆری زانین

سەرکێشیەکانی  و  زۆر  هەوڵە  دیکارت 

بیرکاری  فەلسەیەکی  دام��ەزران��دن��ی  بۆ 

هیچ  ب��ۆئ��ەوە  دەستپێکردبوو،  عەقاڵنی 

کەسێک نەتوانێت گومانی پێببات. تا ئێرە لە 

تێڕامانی 1 و 2 دا بنەمای سەرەتا، بنەمایەکی 

خۆی  فەلسەفەی  ب��ۆ  بەڵگەنەویستی 

کەواتە  دەکەمەوە،  بیر  من  جێگیرکردووە: 

من  بیردەکەمەوە،  من  کاتێک  هەر  هەم. 

جەوهەرێکی  و  بەئاگا  بوونەوەرێکی  وەک 

وەک  ئەمەی  ئەو  هەیە.  بوونم  بیرکەرەوە 

شێوەیەک  بە  بەڵگەنەویست  راستیەکی 

ناتوانێت  هزرێک  هیچ  کە  جێگیرکردووە، 

ئەمەش  رەتیبکاتەوە.  و  پێبکات  گومانی 

 ،)Axial mind( ناوەندبوونی هزرە  پێگەی 

نەوەکو  هەیە،  لەوە  ترسی  دیکارت  بەاڵم 

خ��ودگ��ەرای��ی  فەلسەفی  پێگەی  ب���ەرەو 

بەپێی  تێڕوانینێک  بچێت.   )Solipsism(

ئەو، تەنیا شتێک کە بوونی هەیە، واتا تاکە 

ئەندێشەکانی  لەگەڵ  من  هزری  راستی، 

فیزیکی  جیهانی  و  ت��ر  کەسانی  ئ���ەوە، 

مندان.  هزری  لە  کە  ئایدیایەن،  ئەو  تەنیا 

لە  مەترسیدار  بەشیوەیەکی  خودگەرایی 

دەروونی  تێکچوونی  فەلسەفەی  شێوازی 

 )Schizophrenia )شیزۆفرینیا  بە  و  نزیکە 

ناوی دەبەن.

خەڵوەت  لەم  دەتوانێت  دیکارت چۆن 

و گۆشەگیرییە سەرسوڕهێنەرەی خودگەرایی 

و جیهانی تایبەتی و تەواوبووی شیزۆفرینیا، 

بە  دەت��وان��ێ��ت  تەنیا  ئ��ەو  رزگ��اری��ب��ێ��ت؟ 

لەپاڵ هزری ئەو  تر، کە  سەملاندنی شتێکی 

کارەدا  لەو  هەیە،  بوونی  ئەندێشەکانیدا  و 

تاکە  من  هزری  لێرەدایە  بێت.  سەرکەوتوو 

راستی نابێت.

ئەزموونی راستی. دیکارت دەگەڕێتەوە 

کەمەوە  بەالیەنی  بیردەکەمەوە(:  )من  بۆ 

ئەمە بابەتێکی تەواو راستە، بەاڵم چ شتێک 

وەاڵمی  سەملێرناو؟  و  راستی  بە  دەیکات 

ئەم هۆیە هزر،  لەبەر  کە  ئەوەیە،  دیکارت 

و  راستەقینە  بابەتێکی  جیاوازە.  و  روون 

و  روونە  خۆیدا  لە  ئەوەی  وەک  سەملێرناو 

ئایدیایەکیرت  لە  شێوەکان  لە  بەشێوەیەک 

پەسەندکردنی  لە  بێجگە  هزر  و  جیاوازە 

یان  پێوەرە  ئەمە  نییە، کەواتە  چارەیەکیرتی 

ئەوە،  گەرەنتیکراوی  راستەقینەی  ئەزمونی 

سەملێرناو  راستییەکی  ئایدیاکان  بۆئەوەی 

بەڵگەنەویستانە  بەشێوەیەکی  پێویستە  بن، 

بەرلەوەش  ب��ەاڵم  بن،  جیاکراوە  و  روون 

سەرنجدانە  بە  بابەتەداو  ل��ەم  دی��ک��ارت 

بابەتێک.  گەیشتۆتە  بیرکارییەکان،  بابەتە 

لە خۆیاندا  بیرکارییەکان  بابەتە  پێیوایە  ئەو 

روون و جیاوازن، لەبەرئەوە وەاڵمدەرەوەی 

ب��ەاڵم  دڵنیایی(ن،  و  )راس��ت��ی  ئەزمونی 

بەپێی  دەتوانرێت  دەبینێت،  ئێستا  دیکارت 

گومان  شێوازناسی،  گومانگەرایی  بنەمای 

هەر  لە  گومانکردن   � بکات  ب��اوەڕەش  لەم 

پێبربێت-   گومانی  دەتوانرێت  کە  شتێک 

جیاوازەکان  و  روون  بابەتە  بزانم  چۆن  من 

تر  جارێکی  کەواتە  راسنت؟  دڵنیاییەوە  بە 

باوەڕی  لە  کە  دەخاتەڕوو،  ئەوە  دیکارت 

دڵنیابوون و تەواوی بیرکاری فریوی شەیتانی 

ئاسان  ئەو  بۆ  دەڵێت«  دیکارت  خواردووە. 

بوو ئارەزووی ئەوە بکات، ببێتە هۆی ئەوەی 

باوەڕە  بە  ب��اوەڕ  یان  ببات،  الڕێ��دا  بە  من 

درۆینەکان بکەم، لەکاتێکدا خۆم باوەڕموایە 

باشرتین گەواهیم لەبەردەستدایە و شەیتان، 

بیر  )من  تێبینیکردنی  بە  فریودان،  خوای 

من  نەیدەتوانی  هەم(  کەواتە  دەکەمەوە، 

فریوبدات، چونکە ئەگەر من لە باوەڕبوونم 

وەک  من  پێویستە  خواردبێت،  فریوم  پێی 

هەبێت،  بوونم  بیرکەرەوە  بوونەوەرێکی 

تێبینیکردنی  بە  شەیتان،  خوایەکی  بەاڵم 

بدات«،  فریوم  دەیتوانی  تر  باوەڕێکی  هەر 

چۆن  کەواتە  دەپرسێت،  خۆی  لە  دیکارت 

لەوەی  بێجگە  تر  شتێکی  بزانم  دەتوانم 

کە  هەیە،  بوونی  سەملاندویەتی،  )کۆگیتۆ( 

بوونم  بیرکەرەوە  جەوهەرێکی  وەک  من 

تر  راستییەکی  بزانم  دەتوانم  چۆن  هەیە؟ 

بێجگە لە هزری من بوونی هەیە، لەبەرئەوە 

سێیەمدا  تێڕامانی  سەرەتای  لە  دیکارت 

هەلدا  یەکەم  لە  من  )پێویستە  بڕیاردەدات 

ئەوە تاقیبکەمەوە، کە ئایا خوا هەیە؟ ئەگەر 

بکۆڵمەوە  ئەوەش  لە  پێویستە  بیدۆزمەوە 

بێت، چونکە  فریودەر  دەتوانێت  )ئەو(  ئایا 

نایبینم  من  بێت،  نەنارساو  ئەمکارە  کاتێک 

بۆئەوەی بتوانم لە شتێک دڵنیابم.(

• هۆکارە عەقاڵنییەکانی بوونی خوا

ئەوە  پێویستە  دی��ک��ارت  لەبەرئەوە 

فریودەر  و  هەیە  خ��وا  کە  تاقیبکاتەوە، 

خوا  بیسەملێنین  دەتوانین  ئایا  بەاڵم  نییە، 

کاسۆلیکەکانی  ئیالهییە  زانا  هەیە؟  بوونی 

)ئەنسێلمی  وەک  ناوەڕاست،  سەدەکانی 

پیرۆز Saint Anselm of Canterbury( و 

)تۆماسی پیرۆز Saint Thomas( هەوڵیاندا 

عەقاڵنی  پ��ێ��وەری  بەڵگەهێنانەوەو  بە 

بەڵگەهێنانەوە  بە  هەیە.  خوا  بیسەملێنن 

لەسەر بنەما نارساوەکان و لەسەر بنچینەی 

ئ��ەوان  نەویستە،  بەڵگە  راستی  ئ��ەوەی 

هەوڵیاندا بەو ئەنجامە بگەن، کە خوا بوونی 

عەقاڵنییە  بەڵگە  بە  ئەمانە  ئێستا  هەیە. 

بە  و  ناودەبرێن  خوا  بوونی  کالسیکییەکانی 
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دڵنیاییەوە کەوتونە بەر رەخنەی لەناوبەری 

فەلسەفەی مۆدێرنە.

ناتوانێت  خاڵەدا  لەم  دیکارت  ب��ەاڵم 

ناوەڕاست  سەدەکانی  بەڵگەکانی  لە  سود 

بۆ سەملاندنی بوونی خوا وەرگرێت، چونکە 

ئەو ئێستا دەزانێت تەنیا 

هەیە،  بوونی  خۆی 

دیکارت  لەبەرئەوە 

ناتوانێت هاوشێوەی 

بۆ  پ��ی��رۆز،  تۆماسی 

بوونی  و هۆکارەکانی،  هۆ  و  جیهان  بوونی 

بێنێتەوە.  بەڵگە  سەرەتا،  هۆی  وەک  خوا 

تۆماسی  لەالیەن  پێشنیارکراوە  شێوازە  ئەم 

یان  جیهانناسی،  بەڵگەی  وەک  پیرۆزەوە 

ناوبانگ  دروس��ت��ک��ەری  بوونی  بەڵگەی 

بەناوبانگە و جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە، 

لەبەرئەوەی هەموو شتێک 

هۆکارێکی  جیهاندا  لە 

هۆی  پێویستە  هەیە، 

هەموو  پێش  س��ەرەت��ا 

شتەکانی تر لە زنجیرەی 

هەبێت  ه��ۆک��ارەک��ان��دا 

دێنن(.  خوا  ناوی  )هەموان 

ئەوە  ناتوانێت  دیکارت  روونە 

وەک  خ��وا  کە  پەسەندبکات، 

پێویستی  یەکەمی  ه��ۆک��اری 

جیهان  هۆکارەکانی  س��ەرج��ەم 

دیکارت  چونکە  ه��ەی��ە،  ب��وون��ی 

جیهانێک  نەیسەملاندووە  هێشتا 

بوونی هەیە و مافی ئەوەی نییە وەک 

لە جیهان وەربگرێت،  بەڵگەیەک سود 

ل��ەب��ەرئ��ەوە دی��ک��ارت ن��ات��وان��ێ��ت بۆ 

سەملاندنی بوونی خوا، سود لە بەڵگەکانی 

چونکە  وەربگرێت،  پیرۆز  تۆماسی  تری 

دادەنێت،  ئەوە  گریامنەی  ناوبراو  بەڵگەی 

کە جیهان بوونی هەیە، پێیوایە هاوئاهەنگی 

فیزیکی،  رسوشتی  جوانی  و  رێکخسنت  و 

ه��ەوا،  رون��اک��ی،  گونجاو،  گەرمی  پلەی 

جوانناسی،  چێژی  و  پەناگە  ئاو،  خ��ۆراک، 

لێوەرگرتنی مرۆڤ رەخسێرناون  بۆ سود  کە 

پێویستە  و  ب��ن  ل��ەخ��ۆوە  ن��ات��وان��رێ��ت 

خۆشگوزەرانی  بۆ  هۆشیارێکەوە  لەالیەن 

لوتکەی  لەسەر  وەستان  بە  ئامادەکرابن. 

روانین  فڕۆکە،  لەناو  دانیشنت  یان  چیایەک، 

کێ  دۆڵەکان،  قووڵی  و  چیاکان  بەرزایی  لە 

لەالیەن  ئەمانە  باوەڕدەکات،  ساتەدا  لەو 

ئەنجامی  بەپیی  نەنەخشێرناون؟  خ��واەوە 

دروستکەر  وەک  خوا  دروستکەر،  بەڵگەی 

دانەری نەخشە و فەرمانڕەوای جیهان بوونی 

هەیە، بەاڵم دیکارت ناتوانێت لە سودمەندی 

و رێکخراوی جیهانێکی هاوئاهەنگ، بوونی 

دروستکردووە،  جیهانەی  ئەم  کە  خوایەک 

وەرگرێت،  سود  زیرەک  مامۆستایەکی  وەک 

جیهان  نەیسەملاندووە  دیکارت  چونکە 

بوونی هەیە.

کەواتە ئەو بە بەڕێکەوتن لە )کوگیتۆ( 

چۆن  دەسەملێنێت،  خۆی  بوونی  تەنیا  کە 

خوا  بوونی  ئەو  بسەملێنێت؟  خوا  بوونی 

ئەو  کە  بابەتێک،  تەنیا  بە  بەسنت  پشت  بە 

خستویەتییەڕوو،  راستەقینە  بەشێوەیەکی 

بیرکەرەوە،  تەنێکی  وەک  دیکارت  منی  واتا 

ئایدیایە،  خاوەنی  کە  ئاگا  بە  جەوهەرێکی 

بسەملێنێت.

• تیۆری زانین: ئایدیاکان

ئاگایی،  ئایدیای  لە  دیکارت  مەبەستی 

هەستەکانی )چێژ یان ئازار یان هاوخەمی(، 

یان  هەتاو،  )لە  هەستەکان  تێگەیشتنی 

شەقامی  لەسەر  کۆمەڵێک  ی��ان  دارێ��ک 

یان  منداڵی  )لە  یادەوەرییەکان  شارێک(، 

کۆتا شەڕ، یان رسواییەکی گشتی( ئەندێشە 

یان  بیرکاریناسی  زانستییەکان،  عەقاڵنییە 

بابەتی فەلسەفییە. 

ئایدیای  ل��ە  ت��ر  ج��ارێ��ک��ی  دی��ک��ارت 

دەردەکەوێت،  بۆی  و  دەڕوانێتەوە  خۆی 

ئایدیاکانی  بنچینەیی  رووی  سێ  دەتوانێت 

دەرخ����ات – ل��ە ک��وێ��وە دێ���ن، چ ج��ۆرە 

چی  بە  ئاماژە  و  هەیە  راستەقینەییەکیان 

Saint Thomas
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ئێمە  کە  کاتێکە،  ئەو  خاڵی  یەکەم  دەکەن.  شتێک 

لە  کامەیە؟  ئێمە  ئایدیاکانی  سەرچاوەی  دەپرسین 

کوێوە دێن؟ چۆن لە بیری ئێمەدا جێدەگرن؟ ئێمە 

بۆمان دەردەکەوێت سێ جۆر ئایدیا بوونیان هەیە: 

لەگەڵ  پێیوایە  دیکارت  ئایدیایانەی  ئەو  یەکەم، 

گواسرتاوەیان  بە  و  لەدایکدەبن  کەسێک  هەموو 

دادەنێت و لە رسوشتی خودەوە سەرچاوە دەگرن و 

بە روناکی عەقڵی خۆمان دەنارسێن، وەک تێگەیشنت 

شوێن،  کات،  بوون،  هۆکار،  شت،  یان  جەوهەر  لە 

بنەمای بیرکاری و لۆژیک.

دووەم، کۆمەڵێک تێگەیشنت هەن داهێرناوی بیری 

وەک  دەبات،  ناویان  ساختە  بە  دیکارت  مرۆڤەکانن، 

حۆری دەریا، ئەسپی شاخدار، یۆتۆپیا، یان جیهانەکانی 

کە  تێگەیشتنانەن  و  واتا  ئەو  سێیەمیش  داهاتوو. 

پێدەچێت لە دەرەوە لە رسوشتەوە و بێ ئیرادەی ئێمە 

پێامندەگەن. دیکارت ئەم ئایدیایانە خۆنەویستانە یان 

دەنگ،  بیستنی  وەک  دەبات  ناویان  بەرکەوتن  بە 

بینینی خۆر و دار یان رەنگەکان.

دیکارت بەمشێوەیە رێگا جیاوازەکانی ئایدیاکان، 

یان  سەرچاوەکەیان،  سەرنجدانە  بە  واتاکان  یان 

چۆنێتی گەیشتنیان بە ئێمە نیشاندەدات. چەمک و 

رسوشتی  خودی  لە  کە  ئەوانەن  رسوشتییەکان  واتا 

رسوشتی  و  دەگ��رن  س��ەرچ��اوە  م��رۆڤ��ەوە  عەقڵی 

بیری  بەرهەمهێرناوی  ساختەکان  مرۆڤێکن،  هەموو 

ئایدیای روداوەکانی دەرەوەی ئێمەش لە  مرۆڤن و 

جیهاندا بوونیان هەیە.

ئایدیاکان، جۆری  ئێستا ئەو بە رووی دووەمی 

یەکەم  خاڵی  دەگات.  کەهەن  راستەقینەییەی  ئەو 

ئەوەیە: تا ئەوەندەی واتا و تێگەیشتنەکان لە بیری 

ئێمەدا هەن، ئەوان لە بیری ئێمەدا بە راستی بوونیان 

هەیە و فۆڕمی راستیان هەیە، ئینجا دیکارت خاڵی 

سێیەم و کۆتایی لە بارەی ئایدیاکانەوە دەردەبڕێت. 

لێرەدا ئەو ئیشی بە ئەوە نییە، ئایدیاکان لە کوێوە 

دێن، یان راستەقینەییان چۆنە، بەاڵم لەبارەی ئەوەی 

چی  نوێنەری  چییەوەن؟  لەبارەی  چین؟  ئ��ەوان 

تێگەیشتنی  و  واتا  ئایدیاکان  هەیە.  رای  شتێکن؟ 

ئاماژەن  و  وێناکردنانەن  ئەو  نوێنەری  و  شتانێکن 

و  وات��ا  ج��ۆرەی  ئەم  دیکارت  شت.  کۆمەڵێک  بۆ 

دەب��ات.  ن��او  بیرناو،  واقعیەتی  بە  تێگەیشتنانە 

واقعیەتی بیرناوی ئایدیاکان بریتییە لە ئاماژەی ئەوان 

بۆ شتەکان، وەک وێناکردنی خوا ئاماژەیە بۆ بوونی، 

وێناکردنی دار بەڕوویەک ئاماژەیە بۆ دارەکە، وێنای 

سوپا ئاماژەیە بۆ سوپا.

- وێناکردنی خوا

واتایانە،  و  وێنا  ئەو  سەرجەمی  دەڵێت  ئەو 

من،  داهێنانەکانی  ساختە،  دەتوانن  ئایدیایانە  یان 

لە  بێجگە  بن،  من  کەموکورتی  یان  دروستکراو 

خوا  چییە؟  خوا  بۆ  ئێمە  وێنای  بەاڵم  خوا،  ئایدیای 

زاتی بێکۆتا و نەمرە و خاوەنی سەرجەم ئەرێنییەکان 

ئەوەی دەخاتە  تەواوترینە. دیکارت  و  و سەربەخۆ 

سەر کە خوا بوونەوەرێکی تەواو و سەربەخۆ و زانا 

و بە توانایە، کە خودی من و هەرشتێک کە بوونی 

ئەون.  خوڵقێرناوی  و  سەملاندن  هۆکاری  هەبێت، 

من  چونکە  وێنابکەم،  شێوەیە  ئەو  بە  خۆم  ناتوانم 

وێنای  ناچار  و  بێکۆتانیم  و  سنوردار  بوونەوەرێکی 

زاتی بێکۆتا پێویستە لە بیری مندا بۆ بوونی بێکۆتا 

دروستبووبێت.

- بەڵگەی یەکەمی بوونی خوا

وێناکردن  دەسەملێنێت؟  ئەمە  چۆن  دیکارت 

ئێمە  هەرشتێک  لە  بەر  دەڵێت  ئەو  هۆکارەکان.  و 

بەاڵم  هەیە،  خوا  بۆ  جیاوازمان  و  روون  وێناکردنی 

لە هۆکارەکان  بە هۆکارێک  سەرجەم ویناکردنەکان 

سەملێرناون، کەواتە پێویستە هۆکاری وێناکردنی ئێمە 

خوا بێت. ئەو کاتە، دیکارت دەڵێت« پێویستە ئێمە 

هۆکارەکانەوە  لەبارەی  بەڵگەنەویست  بابەتی  سێ 

باسبکەینەوە:

من بیر دەکەمەوە، 
کەواتە هەم. 
هەر کاتێک من 
بیردەکەمەوە، 
من وەک 
بوونەوەرێکی بەئاگا 
و جەوهەرێکی 
بیرکەرەوە بوونم 
هەیە، ئەو ئەمەی 
وەک راستیەکی 
بەڵگەنەویست 
بە شێوەیەک 
جێگیرکردووە
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رێژە  هەمان  بە  هۆکار  پێویستە   .1

ئەگەر  بێت:  راستی  هەمان  سەملاندنی 

ه��ۆک��ارەوە  ل��ە  راستییەکەی  س��ەمل��ێ��رناو، 

سەرچاوەنەگرێت، کەواتە دەکرێت لە کوێوە 

سەرچاوە بگرێت؟

هیچەوە  ل��ە  ن��ات��وان��ێ��ت  شتێک   .2

دروستبێت.

لە  ن��ات��وان��ێ��ت  ت����ەواوە،  ئ���ەوەی   .3

ناتەواوەوە سەرچاوەبگرێت.

ناتوانێت  شتێک  هیچ  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

وەک  خوا  بەرامبەر  من  وێناکردنی  هۆکاری 

زاتێکی تەواوبێت و بەرێژەی ئەو وێناکردنە 

لەگەڵ ئەوەی من دەتوانم  ناتەواو دەبێت. 

شتە  ب��ۆ  خ��ۆم  وێناکردنەکانی  ه��ۆک��اری 

مرۆڤەکان  یان  گیانداران  یان  رسوشتییەکان، 

تەواو  یان  گ��ەورە  وا  شتێکی  چونکە  بم، 

نەتوانم  نییە،  وێناکردنانەدا  و  بۆچوون  لەم 

نەمدەتوانی  ب��ەاڵم  ب��م،  ئ��ەوان  ه��ۆک��اری 

من  چونکە  بم،  خوا  وێناکردنی  هۆکاری 

لە  ناتەواوم و کۆتاییم هەیە،  بوونەوەرێکی 

بوونەوەرێکی  وێنای  وێنای خوا  کە  کاتێکدا 

شتێکی  پێویستە  کەواتە  بێکۆتایە،  و  تەواو 

تر و گەورەتر لە من هۆکاری وێنای من بۆ 

خوا بێت، شتێک بەالیەنی کەمەوە بەهەمان 

رێژە گەورە و تەواو بێت، بۆ وێناکردنی خوا، 

تەواو  و  بێکۆتا  بوونەوەری  دەتوانێت  تەنیا 

واتا خودی خوا بێت. لەم ڕووەوە خوا وەک 

تاکە هۆکار بۆ وێناکردنی من بۆ بوونی ئەو 

هەیە.

ئەمە یەکەم بەڵگە هێنانەوەی دیکارتە 

بۆ بوونی خوا. دیکارت دەڵێت بە سەملاندنی 

دەتوانین  ئێستا  ئێمە  هەیە،  خوا  ئ��ەوەی 

بێت، چونکە  فریودەر  ناتوانێت  بزانین خوا 

بوونەوەری  لە  فریودان  و  فێڵ  سەرچاوەی 

وەک  خ��وا  ک��ە  لەکاتێکدا  ن��ات��ەواودای��ە، 

بوونەوەرێکی تەواو لە خراپە و ناتەواوی بە 

دوورە.

- بنەمای وێنا فکرییەکان

لە ئەنجامدا دیکارت پێیوایە وێنای من 

بۆ خوا لە بۆماوە و هەناوی مندا، رەسەنایەتی 

وەک  ئێمەدا  لە  ئ��ەوەی  خ��وا  منە.  بیری 

هەڵکەندووە،  خۆی  تاکێتی  بۆ  نیشانەیەک 

ئێمەدا  لە  لەدایکبوومنان  لەگەڵ  لەبەرئەوە 

وەک  هەڵکەنراون،  زۆر  وێنای  و  بۆچوون 

لۆژیک  جەوهەر،  هۆکار،  خوا،  وێناکردنی 

وێناکردنانە  یان  بۆچوون  ئەم  بیرکاری.  و 

ناگرن  سەرچاوە  ئەزمونەوە  گشتاندنی  لە 

نییە.  تاقیکراوە  بەڵگەی  بە  پێویستیان  و 

هزر،  بۆ  بۆماوەیی  یان  هەناوی  وێناکردنی 

ئێمە  نەویسنت.  بەڵگە  و  جیاواز  و  روون 

دەتوانین ئەوانە بە راستی سەملێرناو بزانین، 

و  هەیە  بوونی  خوا  کە  سەملێرناوە  چونکە 

ئەو ئەوەی بە عەقڵی ئێمە داوە –عەقڵێک 

کە ئەو پێی بەخشیوین- بەڵگەنەویستە کە 

فریوماننادات.

• رەخ��ن��ە ل��ە ی��ەک��ەم ه��ۆک��اری 

سەملاندنی خوا

یەکەم  ل��ەم  ج���ۆراوج���ۆر  رەخ��ن��ەی 

رەخنەگران  گیراوە.  خوا  بوونی  سەملاندنەی 

هۆکار،  تەنیا  کە  ناکەن  پەسەند  ئ��ەوە 

وێناکردنی من بۆ ئەوە. ئەوان دەڵێن کەسێکی 

تایبەت دەتوانێت هۆکاری وێناکردنی بوونی 

بێکۆتا بێت، چونکە ئەوە وێناکردنێکی تەواو 

بێ  بوونێکی  بێکۆتا،  بونەوەرێکی  نەرێنییە. 

خۆی  لە  بەرگری  بۆ  دیکارت  منە.  سنوری 

وێنای  رایگەیاند،  رەخنەگرانە  بەرامبەرئەو 

سنورداری  رەتکردنەوەی  تەنیا  بێکۆتایی 

یان  زانین،  لە  ناتەواوی  سنورداری،  نییە. 

هێزی جیاکردنەوە، پێویستی بە پێوەرێک بۆ 

تەواوییە. ئەگەر من وێنای بوونێکی تەواوم 

خۆمدا  لەناخی  پێوەرێک  وەک  پێوان  بۆ 

بونەوەرێکی  دەمزانی  کوێوە  لە  نەبووایە، 

هەیە  شتێک  دەمزانی  کوێوە  لە  ناتەواوم؟ 

لە  دیکارت  بۆچوونی  لێرەدا  نیمە؟  من  و 

ئەفالتون دەچێت، کە رۆحی مرۆڤ بە زاتی 

خود و تەواو سەربەخۆ لە جەستە دەزانێت. 

لەسەرئەوەی،  دەکردەوە  جەختی  ئەفالتون 

فۆڕمی  پێوەری  و  خ��وازراو  تەواوی  زانینی 

ناتەواوییەکانی  لەبارەی  دادوەری  بۆ  تەواو 

لە  ناتوانێت  زانین  و  پێویستە  جیهانەوە 

بگرێت.  س��ەرچ��اوە  ن��ات��ەواوەوە  جیهانی 

پێیوایە بۆئەوەی پەی بە کۆتایی و  دیکارت 

ناتەواویامن ببەین، بۆچوونی بۆماوەیی یان 

خواپێداو پێویستە.

لە  نوێیەکان  فەیلەسوفە  زۆرب���ەی 

دیکارت  ه���اوڕای  ت��ردا  جیاجیای  خاڵی 

بەپێی  خوا  وێنای  پێیانوایە  ئ��ەوان  نین. 

نییە،  جیهانگیر  دی��ک��ارت،  پێناسەکەی 

ناتوانێت بەشێوەیەکی بۆماوەیی  لەبەرئەوە 

روک��اردا  لە  بێت.  مرۆڤەکان  سەرجەم  بۆ 

مرۆڤەکانی  لە  وێناکردنانەی  ئ��ەم  خ��وا 

هەڵنەکەندووە،  رۆژه��ەاڵت��دا  جیهانی 

خوایەکی  بۆ  وێنایان  بوداییەکان  بۆمنونە 

دیکارت  وتەی  بە  کە  نییە،  رسوشت  سەرو 

سەرجەم  ب��ۆ  م��اوەی��ی  ب��ۆ  بەشێوەیەکی 

و  ئەفریکی  ه��ۆزە  زۆرب��ەی  مرۆڤەکانە. 

ئەمەریکای  رەسەنەکانی  دانیشتوانە 

زۆب��ەی  نییە.  وێنایەیان  ئ��ەو  التینیش، 

فەیلەسوفە مۆدێرنەکانیش دەڵێن وێناکردنی 

سەرچاوەکەی  روونی  بە  خوا،  بۆ  دیکارت 
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دیکارت،  وەک  مەسیحی 

قوتابخانەییەکانی  پیرۆز،  ئاکویناسی  تۆماس 

زۆربەی  هەروەها  ناوەڕاست،  سەدەکانی 

بانگەشەیە  لەو  رەخنە  نوێیەکان  بیرمەندە 

پێویستی  ت��ەواو  تێگەیشتنی  کە  دەگ��رن، 

ئ��ەوان  ه��ەی��ە.  ن��ات��ەواو  تێگەیشتنی  ب��ە 

بوونێکی  وێناکردنی  ت���ەواوی،  پێیانوایە 

و  گەشەپێدان  عاقڵییە،  دەرەنجامی  بێکۆتا 

زێدەڕۆیی لە چۆنێتییەکان )بۆ منونە زانین، 

لە  هەیە.  کۆتاییان  ناتەواون  بوونی  هێز( 

لەبارەی  دیکارت  تیۆری  ئەوان  ئەنجامیشدا 

ئەنجام  تێیدا  کە  رەت��دەک��ەن��ەوە،  هۆکار 

ناتوانێت  تەواو  بێت،  گەورەتر  هۆکار  لە 

لە  شتێک  بێت،  ناتەواوی  سەرچاوەکەی 

مەبەستی  دەرەوە.  نایەتە  شتێکەوە  هیچ 

تەنیا  ئەنجام  و  هۆکار  لە  ئەزمونگەراکان 

پەیوەندی جێگیر لە کات و شوێندایە.

بەڵگەی   -

دووەم بۆ بوونی خوا

بۆ  تری  بەڵگەی  دوو  دیکارت  ب��ەاڵم 

بوونی خوا پێشکەشکرد، چونکە ترسی لەوە 

خوێنەران  بۆ  ئەو  بەڵگەی  یەکەم  هەبوو، 

دەریشکەوت  و  بێت  نیگەرانی  مایەی 

دەخەینە  تیشک  کەواتە  بەوشێوەیەیە، 

دەڵێت  کە  دیکارت،  دووەمی  بەڵگەی  سەر 

تەواوم  و  بێکۆتا  بوونێکی  وێنەی  من  »ئایا 

نەبوو،  بوونە  ئەم  ئەگەر  هەیە،  بیرمدا  لە 

ئەم  سەرنجبدەن  هەبم.«  دەمتوانی  من 

بە  پشتی  پێشوو  ئەوەی  وەک  بەڵگەیەش 

بە  بونەوەرێکی  وەک  من  بوونی  )کۆگیتۆ(، 

کەواتە  بەستووە،  ئەندێشە  خاوەن  ئاگای 

دیکارت  کامانەن؟  من  بوونی  هۆکارەکانی 

سەرجەم ئەگەرەکان دەژمێرێت«خۆم؟ باوک 

لە  ناتەواوتر  سەرچاوەیەکی  یان  دایکم،  و 

خوا؟ یان خوا؟«

ئەرگومێنتی  لە  دی��ک��ارت 

وەالوەناندا  پرۆسەیەکی  بە  خۆیدا، 

تێدەپەڕێت:

1. ئەگەر من خۆم هۆکاری بوونی خۆم 

بوومایە، سەرجەم باشییەکانم بە خۆم دەدا 

خۆمدا  لە  داواکارییەک  و  گومان  هیچ  و 

نەبوو )ژان پۆل سارتەر فەیلەسوفی سەدەی 

دیکارت  دەوت.(  ئ��ەوەی  هەمان  بیستەم 

بە خۆم  ئەگەر من مبتوانیایە بوون  دەڵێت، 

ببەخشم، دەبوو بتوانم درێژە بە بوونی خۆم 

بدەم، لەبەرئەوە ناتوانم خؤم هۆکارى خۆم 

بم.

2. گرێدانەوەشم بە دایک و باوکمەوە، 

ئەوان  چارەسەربکات،  بابەتەکە  ناتوانێت 

بوونی  تری  بنەمایەکی  و  هۆکار  هەر  یان 

من ناتەواوترن لە خوا. بە دڵنیاییەوە دایک 

بەاڵم  منن،  لەدایکبوونی  هۆکاری  باوکم  و 

من  دایکی  و  باوک  بەدیهێنەری  و  هۆکار 

روبەڕووی  کاتە  ئەو  بوون،  کەسانێک  چی 

descartes
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و  دەبینەوە  بێکۆتا  هۆکاری  زنجیرەیەک 

پێشرت  تری  نەوەیەکی  بۆ  نەوەیەکەوە  لە 

دەگەڕێینەوە.

هۆکاری  تاکە  وەک  خ��وا  کەواتە   )3

بیرکەرەوە  بوونەوەرێکی  وەک  من  بوونی 

بوونی هەیە.

- بەڵگەی سێیەمی بوونی خوا

پێنجەم  تێڕامانی  تا  سێیەم  بەڵگەی 

بەڵگەکانی  بۆ  هێشتا  دیکارت  باسناکرێت. 

خۆی، پشت بە )کۆگیتۆ( دەبەستێت، بەاڵم 

راستی سەرجەم  و  بوونی خوا  دیکارت  ئیرت 

خۆی  جیاوازەکانی  و  روون  وێناکردنە 

فریونادات.  ئێمە  خوا  چونکە  سەملاندووە، 

سێیەمدا  تێڕامانی  لە  یەکەمدا،  بەڵگەی  لە 

دیکارت پرسیاری کردبوو، هۆکاری وێنای من 

بەڵگەی  لە  چییە؟   – خوا  تەواو-  بوونی  بۆ 

دووەمدا دیکارت پرسیاری کردبوو، هۆکاری 

ئەو  کە  بەئاگا،  بوونەوەرێکی  وەک  بوونی 

وێنایەی بۆ خوا هەیە چییە؟

دیکارت  پێنجەمدا  تێڕامانی  لە  لێرەدا 

بۆ  خۆی  وێناکردنی  دەخاتەسەر  تیشک 

جیاواز،  و  روون  وێناکردنێکی  وەک  خوا، 

روون  وێناکردنە  کە  ئەوەی  سەملاندنی  بە 

پێیوایە  دیکارت  راستەقینەن،  جیاوازەکان  و 

ئەگەری ئەوە هەیە بۆ بەڵگەی تری بوونی 

سەرجەم  دەڵێت«  دیکارت  بەکاربێت.  خوا 

من  هۆیانەوە  بە  تایبەمتەندییانەی  ئەو 

خوا  لە  تێگەیشنت  بە  جیاوازی  و  روونی  بە 

وەک  ئ��ەون،  هی  بەڕاستی  گەیشتووم، 

بە  من  کە  سێگۆشەیەک،  تایبەمتەندی 

کۆی  منونە  )بۆ  تێیدەگەم  جیاواز  و  روونی 

دیکارت  پلەن(   ١٨٠ ن��اوەوەی  گۆشەکانی 

ئەو  بەهەمان  کە  دەگ��ات،  ئەنجامە  بەو 

سێگۆشە  گۆشەکانی  ک��ۆی  ش��ێ��وەی��ەی 

و جیاوازی  روون  وێنای  پلە،   )١٨٠( دەکاتە 

هۆی  دەبێتە  ت��ەواوی��ش  ب��ون��ەوەرێ��ک��ی 

بوونێکی تەواو. دیکارت نیشانی دەدات، کە 

وەک  خواەوە  زاتی  بە  پەیوەندیدارە  بوون 

تەواوە  ئەو منونەی  تەواو، چونکە  بوونێکی 

ئەگەر  چونکە  نابێت،  بوون  بێ  تەواوی  و 

بوونی نەبێت، تەواویش نابێت.

پێیدەوترێت  ب��ەوەی  دیکارت  لێرەدا 

بەڵگەی بوونناسی خوا دەگات، واتە ئایدیای 

تەواو،  بوونێکی  وەک  خوا  لەبارەی  ئێمە 

بوونی  خاوەنی  دەبێت  خوا  لەبەرئەوەی 

بەڵگەیە  ئ��ەم  یەکەمجار  بۆ  تەواوبێت. 

یانزەیەمدا  س��ەدەی  لە  پیرۆز(  )ئانسلمی 

خستیەڕوو، لەو کاتەدا خاوەنڕاکان رەخنەیان 

پێویستی  ه��زری  بوونی  ب��ەوەی  لێگرت، 

گاسندی(  )پیێر  نییە.  بەرجەستەیی  بە 

بەاڵم  ب��ەڕێ��ز،  رەخنەگری  ئەزمونگەرای 

بەرامبەر دیکارت، کە رەشنوسێک  توندوتیژ 

نێردرابوو،  بۆ  شیکاركردن  بۆ  باسەکانی  لە 

خوا  وێناکردنی  کە  کرد،  ئەوەی  بانگەشەی 

پەیوەندییەکی  هیچ  تەواو،  بوونێکی  وەک 

بوونەوە  ئەوجۆرە  راستەقینەی  بوونێکی  بە 

نییە، سااڵنی دواتر کانت و فەیلەسوفانی تر 

هەمان ئەو رەخنانەیەیان لێگرت. 

- سەردەمی بەدوایەکدا

هاتنی دیکارتی

گرنگرتین  سەر  دەخەینە  تیشک  ئێستا 

ئەم  دی��ک��ارت.  تێڕوانینەکانی  رەخ��ن��ەو 

دوایەکەدا  بە  )سەردەمی  بە  رەخنەیەش 

تێبینیامنکرد  ئێمە  هاتنی دیکارتی( نارساوە. 

ئەو  بەکارهێنانی  دی��ک��ارت  ئامانجی 

تەواوبوونی  خوایەکی  کە  بەڵگەیەیە، 

دەتوانم  من  ئەوەی  سەملاندنی  بۆ  و  هەیە 

جیاوازەکانم  و  روون  وێناکردنە  بە  متامنەم 

هەبێت، لەبەرئەوە لەوپەڕی )کۆگیتۆ( بەرەو 

ئایا  بەاڵم  دەجوڵێین،  تر  راستی  ژمارەیەک 

ئەمە سەردەمێکی هەڵوەشاوە نییە؟ چونکە 

ناچار  خوا  بوونی  سەملاندنی  بۆ  دیکارت 

ببوو، سود لەهەمان ئەو وێناکردنە روون و 

)واتا، جەوهەر، هۆکار،  جیاوازانە وەرگرێت 

ئاستەنگەکان ناتوانن گەورەتر لە هۆکارەکان 

کەواتە  بوون،  خوا  بوونی  بەڵگەی  کە  بن( 

بە وێناکردنە روون و جیاوازەکانی  خوا مانا 

و  جیاواز  وێناکردنە  بەاڵم  دەبەخشێت:  من 

گەرەنتی  کە  شتانەن،  ئەو  من  روونەکانی 

دیکارت  لەبەرئەوە  دەک��ەن،  خوا  بوونی 

روون  وێناکردنە  کە  ئەوەی  سەملاندنی  بۆ 

ناچاربوو  راستەقینەن،  جیاوازەکانی  و 

دەریبخات خوا بوونی هەیە و زاتی ئەو لە 

سەملاندنی  لە  ئەو  بەاڵم  بەدەرە،  فریوکاری 

ئەوەی، کە خوا بوونی هەیە، پشت بە راستی 

دەبەستێت،  جیاوازەکان  و  روون  وێناکردنە 

کەم  دەبەخشێت.  خوا  بوونی  بە  واتا  کە 

خۆی  دەتوانێت  دیکارت  باوەڕیانوایە  زانا 

ل��ەو س��ەردەم��ە پ��ووچ��ە دوورب��خ��ات��ەوە. 

رەخنەی  )ئارنۆڵد(  دا  دیکارت  لەسەردەمی 

لە دیکارت دەگرت کە: گەرەنتی بوونی خوا 

بە وێناکردنە روون و جیاوازەکان دەکات، کە 

تەواو ناتوانێت لە ناتەواوەوە بێتە بوون.

تێڕامانی  بۆ  دەگەڕێینەوە  ئێمە  کاتێک 

دەزانێت  پێویستی  بە  دیکارت  چ��وارەم، 

هەڵە  دووچاری  ئێمە  چۆن  روونیبکاتەوە، 

بووین. ئەگەر دیکارت بوون و راستەقینەیی 

و  روون  وێناکردنە  لە  ب��وون  دڵنیا  و  خوا 

کەواتە  سەملاندووە،  ئێمەی  جیاوازەکانی 

چۆن دەبێت من دووچاری هەڵە و دادوەری 
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نییە،  بەرپرس  من  هەڵەکانی  لە  خوا  ببم؟  درۆینە 

دەرەنجامی  هەڵە  دیکارت  بڕوای  بە  بەپێچەوانەوە 

ئیرادەی  و  من  تێگەیشتنی  نێوان  ناهاوسەنگی 

کە  پێدەبەخشێت،  توانایەم  ئەو  تێگەیشتنم  منە. 

وێناکردنی روون و جیاوازم تەنیا بەرامبەر ژمارەیەک 

قوتاربوون  رێگەی  هەبێت.  شتەکان  لە  سنوردار 

بۆ  بگیرێت  ئیرادە  لە  رێگە  کە  ئەوەیە،  لەهەڵە 

کە  شتانەوە،  ئەو  ب��ارەی  لە  فەرمان  دەرک��ردن��ی 

تێگەیشنت بە روون و جیاوازیان دانانێت.

تا ئێستا شێوازی بیرکاری دیکارت دەریخستووە 

کە:

1. ئەوەی من دەتوانم لێی دڵنیا بم، بریتییە لە 

بوونی خۆم وەک بوونەوەرێکی بەئاگا.

2. دواتر من دەتوانم، زیاتر لە هەر شتێکی تر 

لە جیهانی فیزیاییدا لە بوونی خوا دڵنیابم.

کە  ئەوەی سەملاندووە،  تەنیا  دیکارت  ئێستا  تا 

خۆی وەک بوونەوەرێکی بیرکەرەوە بوونی هەیە و 

دەریبخات  دەتوانێت  چۆن  ئەو  هەیە:  بوونی  خوا 

هەیە؟  بوونی  رسوشتی  یان  ماتریاڵ  جیهانێکی 

بەاڵم جیهانی رسوشتی ئەو شتەیە کە زانستی نوێ 

دەهەژێنێت – زانستی نوێی فیزیک و ئەستێرەناسی، 

کە بە هۆیەوە گالیلۆ تا سەرەمەرگ رۆیشت، دیکارت 

یان  ماتریاڵ  جیهانی  بیسەملێنێت  دەتوانێت  چۆن 

بێ  چەقەکەیەتی،  خۆر  و  هەیە  بوونی  رسوشتی 

ئەوەی لە سزای کڵێسا رزگاری بێت و بەو شێوەیەی 

گالیلۆ مرد، ئەویش مبرێت؟

 

9- جیهان وەک کاتژمێر

تێڕامانەکانی  کاتژمێر  بە  کاتژمێر  رۆژ،  بە  رۆژ 

دیکارت  بەردەوامبوون.  خەڵوەتنشین  فەیلەسوفی 

تێڕامانی سەرەتای بەم بیرهێنانەوەیە دەستپێکردووە: 

دیکارت  دەربەستنیم...«  کاتەوەی  لەو  »ئەمڕۆ، 

تێڕامانی دووەمی بەم رستەیە دەستپێکرد: »تێڕامانی 

هەروەها   »..... زۆرەوە  گومانی  خستە  منی  دوێنێ 

»لە  دەستپێکردووە:  وتەیە  بەم  چوارەمی  تێڕامانی 

رۆژانی رابوردوودا ....« کەواتە ئایا شەش تێڕامانەکە 

ئەو  بەهەمان  رۆژن،  شەش  راستەقینەی  ک��اری 

شێوەیەی خوا، جیهانی لە شەش رۆژدا دروستکردووە؟ 

لە راستیدا دیکارت لەو بابەتانەی لە تێڕامەنەکانیدا 

باسیکردبوون دە ساڵ کاریکردبوو، لەوانەیە نوسینیان 

باسی  بۆچی  ئێمە  کەواتە  خایاندبێت،  ساڵی  دوو 

دەکەین؟  تێڕامان  رۆژ  شەش  بۆ  دیکارت  ئاماژەی 

ئەمە تا ڕێژەیەک لە رووی ئەدەبییەوەیە کاریگەرە، 

خوێندکاری  رۆژان��ی  کاریگەری  بێگومان  ب��ەاڵم 

ژزۆئیت(یان  )کۆلێجی  خوێندنگەی  لە  دیکارت 

پیرۆز(  )هەفتەی  لە  رۆژ  شەش  ل��ەوێ  لەسەرە، 

پەیوەندییەک  هیچ  بێ  ناچاربوون  خوێندکارەکان 

لەگەڵ دەرەوە، خۆیان بۆ خوێندنەوەی تێڕامانەکانی 

سیستمی  دام��ەزرێ��ن��ەری  لڤیوال(  )ئیگناتیۆس 

کاتێکدا  لە  بەاڵم  تەرخانبکەن،  )ژزۆئیت(  مەزهەبی 

کە تێڕامانەکانی )لڤیوال( هەوڵیاندەدا گرێدراوی بە 

کڵێسای کاسۆلیکەوە بەدیبێنن، تێڕامانەکانی دیکارت 

کە  بوون،  فەلسەفەیەکدا  دۆزینەوەی  هەوڵی  لە 

پێویست بوو بیرە زیرەکەکان پەسەندیبکەن.

پێچەوانە کردنەوەی گومان

کە  گومانێک  چوارەمدا  تێڕامانی  کۆتایی  لە 

تێکەڵکردبوو،  دیکارتی  ب��اوەڕەک��ان��ی  س��ەرج��ەم 

بە  خۆی  جێگەی  وێرانکردن  ببووەوە.  پێچەوانە 

واقیع  لە  رانەکردن  و  هێواش  ئاوەدانکردنەوەی 

مێزی  پشت  ل��ە  دی��ک��ارت  ئێمە  ب���وو.  بەخشی 

نوسینی  سەرقاڵی  کە  دەبینین،  نوسینەکەیەوە 

ئەم  تامەزرۆیە  و  پێنجەمە  تێڕامانی  س��ەرەت��ای 

بۆ  فەلسەفییە  مەترسیدارە  و  سەملێرناو  بەڵگە 

سەرجەم  لەگەڵ  خ��ۆی،  عەقڵی  بەرەوپێشربدنی 

پارچەکانی لە سیستمی لۆژیکیاندا بخاتەڕوو. دیکارت 

پێیوایە کاتێک تێڕامانەکان بە کۆتا دەگەن، بیرە شیاو 

و لۆژیکییەکان ناچار بە پەسەندکردنی دەکات.

دیکارت هێشتا 
بۆ بەڵگەکانی 
خۆی، پشت 
بە )کۆگیتۆ( 
دەبەستێت، بەاڵم 
ئیتر دیکارت 
بوونی خوا و 
راستی سەرجەم 
وێناکردنە روون و 
جیاوازەکانی خۆی 
سەلماندووە، 
چونکە خوا ئێمە 
فریونادات
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- بۆچوونە روون و جیاوازەکان

تێڕامانی چوارەمدا،  کۆتایی  لە  دیکارت 

گومانی  بیرکاری،  شێوازی  بەکارهێنانی  بە 

پێچەوانەکردەوە و دڵنیایی خستە شوێنی. بۆ 

گومان،  پێچەوانەکردنەوەی  جێبەجێکردنی 

سودی لە وێناکردنە روون و جیاواز و بەڵگە 

نەویستەکان وەرگرت:

1. من بیردەکەمەوە کەواتە هەم.

بە  ئەوەی  ئەوەیە،  راستی  ئەزمونی   .2

پێکراوە  درکی  جیاواز  و  روون  شێوەیەکی 

ج��ەوه��ەرەک��ان  )تەنیا   .5=3+2 راس��ت��ە 

هەیە،  بوونیان  سەربەخۆ  بەشێوەیەکی 

وەک  من  بیری  شێوەیەی  ئەو  هەمان  بە 

جەوهەرێکی بیرکەرەوە بوونی هەیە(.

وەک  تایبەمتەندی  دۆخ،  چۆنێتی،   .3

جەوهەر،  تایبەمتەندییەکانی  و  دۆخ 

دەتوانن بوونیان هەبێت )بیرکردنەوە تەنیا 

بیرکەرەوە،  شتێکی  لە  دۆخێک  وەک 

ج���ەوه���ەرێ���ک���ی 

بوونی  ب��ی��رک��ەرەوە 

دەبێت(.

شتێکەوە  هیچ  لە  ناتوانێت  شتێک   .4

بێتەبوون.

ناتوانێت بێ هۆکارێک  5. هیچ شتێک 

بوونی هەبێت )کاتژمێرێک بێ خوڵقێنەرێک 

ناتوانێت بوونی هەبێت(.

رێژەی  هەمان  بە  پێویستە  هۆکار   .6

بێکۆتا  )جیهانی  هەبێت  بوونی  بابەتەکە 

جەوهەری  هۆکاری  لە  دەیتوانی  تەنیا 

بێکۆتا، واتە خواوە هاتبێتەبوون(.

ن��ات��ەواوەوە  لە  ناتوانێت  7.ت��ەواوت��ر 

دیکارت  بۆچوونی  بە  )لەبەرئەوە  بێتەبوون 

خوایەکی تەواو، دەیتوانی لە مرۆڤی ناتەواو 

نەیەتە بوون(.

بێجگە  و  هەیە  بوونی  تەواو  خوای   .8

لەخۆیەوە بە شتێکی تروە گرێنەدراوە.

فریودەر  و  تەواوە  خوا  چۆن  وەک   .9

لەوانە  جیاوازەکان  و  روون  وێناکردنە  نییە، 

کە  لۆژیکییەکان،  و  بیرکاری  وێناکردنە 

بە  بە رەهایی  راستەقینە دەردەکەون  وەک 

من  ئەوەی  ئەگەری  دادەنرێن،  راستەقینە 

بەو  خواردبێت،  فریوم  پێیان  باوەڕکردن  بە 

هۆیەوەی کە خوایەکی تەواو بوونی هەیە، 

نییە.

هۆکاری بوونی

جەوهەری ماتریاڵ

وەک  باوەڕیکردووە،  دیکارت  ئێستا 

بیرکەرەوە و خوا، وەک جەوهەرێکی 

هۆکار  تەنیا  هەیە،  بوونی  تەواو 

ج��ەوه��ەری  ک��ە  دەمێنێتەوە– 

newton 
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جەستەیی یان ماتریاڵە و سەربەخۆ لە بیری 

جیهانی  لە  مادەکان  هەیە،  بوونیان  من 

بوونەوەرێکی  وەک  من  دەرەوەی  ماتریاڵی 

لە  لەبەرئەوە  هەیە،  بوونیان  بیرکەرەوە 

دیکارت  پێنجەمدا  تێڕامانی  س��ەرەت��ای 

لە  رەهاییە  من  سەرەکی  »ئەرکی  دەڵێت 

رۆژی  چەند  لە  گومانانەی  ئەو  سەرجەم 

بۆئەوەی  سەرقاڵیانکردبووم،  راب���وردوودا 

چەسپاو  شتێکی  دەتوانرێت  ئایا  بزانم 

دیکارت  بەدەستبێت.«  مادەکانەوە  لەبارەی 

بە  هەیە؟  بوونیان  مادەکان  ئایا  دەپرسێت 

دڵنیاییەوە من دەتوانم ئەمە بزانم، یان بزانم 

زانینی  هەیە؟  سیفاتێکیان  چی  مادەکان 

رێگەی  لە  ئاسایی  بەشێوەیەکی  مادەکان 

جەستەم  من  دەبێت.  هەستەوەرەکامنەوە 

لە  و  دادەنێم  هەستەکانم  سەرچاوەی  بە 

مادەکان  و  مرۆڤ  هەستەکامنەوە  رێگەی 

هەستپێدەکەم.

دی��ک��ارت دەڵ��ێ��ت« ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەی 

هەستەکان  ب��اوەڕم��واب��وو  سەردەمانێک 

ویستم  دەڵێن،  راستی  مادەکانەوە  لەبارەی 

ببینم.  هەستەکانم  بە  گومانربدنم  هۆکاری 

لەسەر بنەمای ئەوەی ئێستا دەیزانم، بۆچی 

باوەڕ بە سەرجەم ئەوانە بکەم، کە  دەبێت 

بە درێژایی تەمەنم  پێمدەڵێن؟  هەستەکانم 

پێ  دەست،  سەر،  من  پێیانوتم  هەستەکانم 

و سەرجەم ئەندامەکانی تری جەستەم هەن، 

جەستەکانی  بۆ  بەریەککەوتنم  هەروەها 

جاریش  چێژوهەندێک  جار  هەندێک  تر 

ئازارم پێدەبەخشن. من سەرنجمدا مادەکان 

لە  و  دەجوڵێن  و  هەیە  فۆڕمیان  و  ئەندازە 

بە  هەست  لەگەڵیاندا  بەرکەوتنم  کاتی 

دەکەم، هەروەها  گەرمی  و  ساردی  نەرمی، 

مەیلەکانی  و  تینوێتی  برسێتی،  بە  هەستم 

خەمباریم  و  خۆشی  هەستی  و  کردووە  تر 

هەبووە. من بە هەستەکانم روناکی، رەنگ، 

هەستپێکردووەو  وبۆنەکانم  تام  دەن��گ، 

دەریا  و  زەوی  و  ئاسامن  وایانلێکردووم 

ئەوەی  بە  ب��اوەڕک��ردن  لەبەرئەوە  ببینم، 

دەرەوەی  مادەکانی  بە  وێناکردنەکان 

ئەو  وەک  مادانە  ئەم  و  گرێدراون  منەوە 

وێناکردنانەن، کە لە مندا دروستیانکردوون، 

رسوشتین.

هۆی  بە  دواتر  بەاڵم  دەڵێت«  دیکارت 

وردە  وردە  جۆراوجۆرەکانەوە،  ئەزمونە 

باوەڕی خۆم بە هەستەکانم کەم بووەوە. بۆم 

دەرکەوت دادوەرییە پشت بەستووەکان بە 

هەستە دەرەکییەکان )وەک بینین( هەڵەن، 

بچوک  دوورەوە  لە  گەورەکان  هەیکەلە 

دیارن و چوارگۆشەکان بە خڕی دەردەکەون. 

من  فریودەرن:  دەروونییەکانیش  هەستە 

بیستومە کەسانێک پێی خۆیان بە شێوازێک 

لە شێوازەکان لە دەستداوە، بەاڵم هەندێک 

جار لێیانەوە هەستێکیان پێدەگات. 

باوەڕم  من  ئێستا  دەپرسێت  دیکارت 

وێناکردنەکانم  سەرجەم  هەبێت؟  چی  بە 

ئەو  هەستەکامنن،  بە  بەستوو  پشت  کە 

هاوشێوەکانی  شتە  گرێدراوی  هەستانەی 

دەرەوەی منن؟ لێرەدا ئێمە دیکارت دەبینین 

بەرەو  گومان،  پێچەوانەکردنەوەی  بەرەو 

وێرانکردنی  دوای  دروستکردنەوەی  دووبارە 

گومانگەرایانە هەنگاو دەنێت. 

دڵنیام  من  ئێستا  دەڵێت«  دیکارت 

بوونی  خوا  و  هەم  کەواتە  بیردەکەمەوە، 

شتێک  هیچ  دەزان���م  ه��ەروەه��ا  ه��ەی��ە، 

بۆ  من  پێشبینی  کەواتە  نییە،  هۆکار  بێ 

ئەندامی  خۆم،  ئەندامەکانی  ئەندامەکان، 

کەسانی ترو... جیهانی ماتریاڵ چییە؟ لێرەدا 

بەڵگە  یەکەم  لە  بەڵگەیەی  ئەو  دیکارت 

هێنانەوەی خۆیدا بۆ بوونی خوا بەکاریهێنا، 

)کۆگیتۆ(  لە  دیکارت  دوبارەیدەکاتەوە: 

بیردەکاتەوە کەواتە هەیە،  باسی لەوە کرد، 

و  دەستیپێکرد  خ��وا  بۆ  وێناکردنێک  بە 

پرسیاریکرد دەبێت وێناکردنی من چی بێت؟ 

ئێستا دیکارت دەپرسێت هۆکاری وێناکردنی 

م��ن ب��ۆ م���ادە، دەت��وان��رێ��ت چ��ی بێت؟ 

و  البردن  پرۆسەی  تر  جارێکی  ئەو  شێوازی 

هەڵوەشاندنەوەیە.

ئایا خۆم دەمتوانی هۆکاری وێناکردنی 

بم.  هۆکار  ناتوانم  من  بەاڵم  بم؟  مادەکان 

شار،  م��ن،  جەستەی  شێوەی  و  ئ��ەن��دازە 

ئەم  سەرجەم  کێڵگەکان،  خ��ۆر،  خەڵک، 

شێوەیەکی  بە  مادەکان  بۆ  وێناکردنەم 

بەهۆی  ئەوانە  وەرگ��رت��ووە.  هەڵچونانە 

لە  گرێنەدراون.  پێمەوە  منەوە  مەیلی 

راستیدا ئەم وێناکردنانە زۆرتر بە پێچەوانەی 

لە  من  کاتێک  روودەدەن.  مەیلەکامنەوە 

دەری��ا  کەناری  لە  بچوکدا  کەشتییەکی 

زریاناوییەکان  هەورە  ناتوانم  دانیشتووم 

بۆ  تر  بەڵگەیەکی  ب��ەاڵم  کۆنرتۆڵبکەم، 

نەمدەتوانی  من  هەیە:  بوونم  هۆکاری 

لەو  بیرکەرەوەم.  من  چونکە  بم،  هۆکار 

الیەنەوە کە پێویستە هۆ لە هۆکار بچێت، 

ماتریاڵ  جەوهەری  وێناکردنی  هۆکاری 

ماتریاڵ  ج��ەوه��ەری  خ��ودی  پێویستە 

خوا  ئایا  دەپرسێت،  ئێستا  دیکارت  بێت. 

بێت؟  وێناکردنە  ئەم  هۆکاری  دەیتوانی 

بەاڵم ئەو لە رێگەدان بە من، کە مەیلێکی 

بەوەی هۆکاری  باوەڕکردن هەیە،  بۆ  زۆرم 

کەواتە  مادەکاندایە،  لە  وێناکردنانە  ئەم 

ئێمە  کەواتە  فریودابێت،  منی  دەبێت 

مادە  کە  بگەین  ئەنجامە  ب��ەو  دەبێت 
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وەک  ماتریاڵەکان  ئەندامە  رسوشتییەکان، 

هۆکاری وێناکردنەکانی ئێمە بۆیان بوونیان 

دوا  ماتریاڵ،  جەوهەری  لەبەرئەوە  هەیە، 

)جەوهەری  رۆح  واقعیەت–  شتی  سێ 

)جەوهەری  رسوشت  خوا،  بیرکردنەوە(، 

ماتریاڵ( – سەملێرناون.

دەڵێت«  سەرکێشانە  عەقڵگەرا  دیکارتی 

وەک  مادەکان  نییە،  واتایە  بەو  ئەمە  بەاڵم 

نیشانیدەدەن  ئێمە  هەستەوەرەکانی  ئەوەی 

بوونیان هەیە. تەنیا وێناکردنی روون و جیاوازی 

من بۆ مادەکان، پێمدەڵێت بەهای راستەقینەی 

چییە؟  ماتریاڵ  جەوهەری  بەاڵم  چییە،  ئەوان 

ج��ی��اوازم  و  روون  وێناکردنێکی  م��ن  ئایا 

دەیزانی  دیکارت  وەک  هەیە؟  بەرامبەریان 

ئەمە ساتێکی گونجاوە، بۆئەوەی شیکاری خۆی 

پارچەی  لەبارەی  دووەم(  )تێڕامانی  بەرامبەر 

)مۆمی هەنگوینەوە( کۆبکاتەوە. ئەمە یەکەم 

تێبینی دیکارت لەبارەی جەوهەری ماتریاڵ لە 

دوای  دواکەوتن  بێ  دیکارت  تێڕامانەکانیدایە. 

سەرکەوتنی لە سەملاندنی )کۆگیتۆ(، سەملاندنی 

هەم(ی  کەواتە  بیردەکەمەوە،  )من  خۆی 

ئەو  کۆی  من   ... بیردەکەمەوە  »من  هێنابوو. 

پارچانە نیم کە بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤ 

دووەمدا  تێڕامانی  لە  ئەو  بەاڵم  ناودەبرێن،« 

خۆم  بیری  من  بهێڵن  پ��ێ��دەدات،  درێ��ژەی 

ئازادبکەم، چونکە چارەسەرێکی بێجگە لەوەم 

بەدەستهاتووەکان  شتە  من  بیری  کە  نییە، 

لەوەی  باشرت  هەستەوەرەکانەوە  لەرێگەی 

ناسیونی،  عەقڵەوە  رێگەی  لە  بیرکەرەوە  منی 

دەیانناسێت. رێگەم پێبدەن بیرم لە بیرکردنەوە 

بەشێوەیەک  بکەم،  ئازاد  جەستەوە  لەبارەی 

دواتر لە کاتی گونجاودا، دەروازەکە وەک خۆی 

بهێڵێتەوە و بیر کۆنرتۆڵبکات.

- پارچەیەک مۆمی هەنگوین

دیکارت درێژەی پێدەدات، بهێڵن نەک 

بەشێوەیەکی گشتی باس لە شتەکان بکەین، 

سەرلێشێوێنەرە،  باسە  جۆرە  ئەم  چونکە 

بکەین،  تایبەت  شتێکی  لە  ب��اس  بەڵکو 

منونەی ئەو شتانەی ئێمە بەرکەوتنامن بۆیان 

پارچەیەک  بێنینەوە.  دەیانبینین،  و  دەبێت 

لە مۆمی هەنگوین لەبەرچاو بگرین، مۆمی 

هەنگوینەکە بەدەستتانەوە دەگرن، شیرینی 

هێشتا  بەاڵم  لەدەستداوە،  هەنگوینەکەی 

هەنگەکان  کە  دەک��ەن،  گواڵنە  ئەو  بۆنی 

دەبینن  درووستکردووە.  لێیان  و  هێناویانن 

هەیە،  دیاریکراوی  شکڵێکی  و  ئەندازە  کە 

کاتێک دەستی لێدەدەن لوسە، دروستکردنی، 

وا  هەیە،  تایبەتی  بۆنێکی  و  رەنگ  گەرمی، 

دەردەکەوێت کە لە ئەوان پێکهاتووە، بەاڵم 

سەرجەم  بخرێتەوە،  نزیک  ئاگر  لە  ئەگەر 

مۆمەکە  لەدەستدەدات،  تایبەمتەندییەکانی 

دەتوێتەوە و بەشێوەيەىك تر دەردەکەوێت، 

قاوەییەکی  بۆ  رەنگەکەی  دەبێت،  گەرمرت 

تامی  لێدێت،  تری  بۆنێکی  دەگۆڕێت،  تێر 

لەدەستدەدات  گوڵەکان  بۆنی  و  هەنگوین 

و ........

ئەوەیە  هەمان  مۆمە  پارچە  ئەو  ئایا 

بڵێن  پێیانخۆشە  ه��ەم��ووان  هەبوو؟  کە 

سەرجەم  مۆمەکە  پارچە  ئایا  بەاڵم  بەڵێ، 

کام  لەدەستنەداوە؟  تایبەمتەندییەکانی 

دیکارت  هەبوو؟  کە  ئەوەیە  هەمان  شتەی 

دەڵێت تاکە تایبەمتەندی پاشاموەی مۆمەکە 

ئەوەیە، کە شوێنێکی داگیرکردووە و گۆڕاوە. 

Galileo
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شێوازی درێژە پێدان لە شوێن و توانای گۆڕان، تەنیا 

تایبەمتەندی روکاری مۆمەکە و هەموو مادەیەکە و 

رێگەی  لە  عەقڵەوە،  رێگەی  لە  تایبەمتەندیانە  ئەم 

من  عەقاڵنی  کاردانەوەی  لەرێگەی  زیرەکییەوە، 

رێگەی  لە  نەک  دەنارسێت،  مادەکانەوە  بارەی  لە 

هەستەکانەوە. 

گەیشتووە،  ئەنجامە  بەو  دیکارت  بەمشێوەیە 

مەگەر  گرێنەدراوە،  مادەکانەوە  بە  شتێک  هیچ 

روبەرەکەی لەڕووی شوێن، درێژی، پانی، قووڵی، لە 

ئەندازە و شکڵە جۆراوجۆرەکان و جوڵەیان، کەواتە 

شکڵ،  ئەندازە،  روبەر،  تایبەمتەندی  تەنیا  مادەکان 

مادەکانن،  تایبەمتەندی  ئەمانە  هەیەو  جوڵەیان 

تەنیا تایبەمتەندی منونەیی کە رسوشت بە شتەکانی 

داوە، کەواتە دیکارت لەبارەی ئەو تایبەمتەندییانەی 

توایەوە،  کاتێک،  بڵێت  چی  نەمانەوە  کە  مۆمەکە، 

ئەم  ئایا  لەدەستدا؟  دەنگی  و  بۆن  و  تام  و  رەنگ 

تایبەمتەندیانە تایبەت نین بە مادەکان؟ ئەوانە پێش 

ئەوەی بتوێنەوە بەشێک نەبوون لە پارچە مۆمەکە؟ 

مۆمەکە  شیرینی  بۆنی  و  ئاڵتونی  رەنگی  ئایا 

هاوشێوەی  ئەوانە  ئایا  نەبوون؟  تایبەمتەندییەکانی 

تایبەمتەندی جەوهەری ماتریاڵ بوونیان هەیە، یان 

نەخێر؟

لەبارەی  تا  ئامادەکردووە  چی  دیکارت  ئایا 

پارچە مۆمەکە  بۆن و چێژەکانی  و  رەنگ و دەنگ 

تەنیا ئەوەی  بیڵێت؟ دیکارت  ماتریاڵەوە  و جیهانی 

گالیلۆ وتبووی ئامادەیە بیڵێت – واتە تایبەمتەندییە 

قەبارە،  تایبەمتەندی  مادەکان،  واقعی  منونەییەکان، 

شکڵدا  و  ئەندازە  ژمارەیەک  لەگەڵ  شوێندا  لە  کە 

تایبەمتەندیانەن  ئەو  ئەمانە  توانای جواڵنیان هەیە. 

عەقڵ  و  پێکدێنن  مادەکان  راستەقینەی  بەهای  کە 

وێناکردنە روون و جیاوازەکانەوە  لە رێگەی  ئەوانە 

دەناسێت. بێجگە لەوە ئەمانە ئەو تایبەمتەندیانەن، 

 – هەینب  پێویستە  بێت،  مادە  بۆئەوەی  مادە  کە 

هەنگوین،  بۆنی  نەرمی،  دەیتوانی  مۆمەکە  پارچە 

بێت.  مادە  هێشتا  و  لەدەستبدات  شیرینییەکەی 

بۆچی؟ بەهۆی ئەوەی هێشتا شوێنێکی داگیرکردووە، 

تر  بەواتایەکی  هەیە.  قووڵی  و  پانی  درێ���ژی، 

یان  رەن��گ  پێویستە  هەبن،  بۆئەوەی  مادەکان 

بن،  مادە  بۆئەوەی  بەاڵم  هەبێت،  بۆنیان  یان  تام 

لەبارەی  ئێمە  لەراستیدا  هەبێت.  شکڵیان  پێویستە 

پارچە  پێویستی  تایبەمتەندییەکی  وەک  شوێنەوە 

هەیە،  جیاوازمان  و  روون  وێناکردنێکی  مۆمەکە 

بەاڵم لەبارەی رەنگی مۆمەکەوە، کە تایبەت بوو بە 

مۆمەکە وێناکردنێکی روون و جیاوازمان نییە. وەک 

ئەوەی  باسیدەکات،  تێڕامانی شەشەمدا  لە  دیکارت 

پێدەکەین  درکی  هەستەکانەوە  رێگەی  لە  ئێمە 

بە  نین،  مادەکان  تایبەمتەندی  دەنگ(  تام،  )رەنگ، 

پێچەوانەوە ئەمانە ئەو تایبەمتەندیانەن، کە تەنیا لە 

مادە  بەرهەمهاتووی  ئەوانە  هەیە.  بوونیان  ئێمەدا 

دەرەکییەکانن و هەستەوەرەکانی ئێمە دەوروژێنن. 

چاو، گوێ، لوت، گەروو، پێست دەبنە هۆی بینینی 

بۆنکردنەکان،  دەنگەکان،  بیستنی  رەنگەکان، 

ساردی،  و  گەرمی  وەک  هەستەکانی  و  چێژەکان 

رەقی و نەرمی و .... ئەم تایبەمتەندیانە لە مادەکاندا 

جیهانی  راستەقینەی  سیفاتی  ئەوانە  نییە،  بوونیان 

دەرەنجامی  ئێمەدان،  لە  تەنیا  ئەوانە  نین.  دەرەوە 

بەرکەوتنی مادەکان بە هەستەوەرەکانی ئێمەن. 

بە  دیکارت  کە  ناوبراوەکان،  تایبەمتەندییە 

بوونیان  ئێمەدا  لە  دەڵێت  و  دەبات  ناویان  روداو 

ئینگلیزەکان  ئەزمونگەرا  مادەکاندا،  لە  نەک  هەیە، 

دەب��ردن.  ناویان  الوەکییەکان  تایبەمتەندییە  بە 

و  سەرەکی  تایبەمتەندییە  پێیانوابوو  ئەزمونگەراکان 

هەستەکانەوە  رێگەی  لە  دەتوانرێت  الوەکییەکان 

بنارسێن. )مرسن(ی هاوڕێی دیکارت شەش رەخنەی 

لە تێڕامانەکانی دیکارت گرت. دیکارت بەرگرییەکی 

پتەوی لە تیۆری جەوهەری ماتریاڵ کرد:

بە  نییە  تایبەت  شتێک  هیچ  بینیم  »م��ن 

و  درێژی  کە  شتێک  مەگەر  ماتریاڵەوە،  جەوهەری 

»ئەرکی سەرەکی 
من رەهاییە لە 
سەرجەم ئەو 
گومانانەی لە چەند 
رۆژی رابوردوودا 
سەرقاڵیانکردبووم، 
بۆئەوەی بزانم 
ئایا دەتوانرێت 
شتێکی چەسپاو 
لەبارەی مادەکانەوە 
بەدەستبێت.« 
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جوڵەی  و  شکڵ  و  هەبێت  قووڵێ  و  پانی 

هێزێک  هیچ  کە  ئەنجامبدات..  جۆراوجۆر 

بێت،  دروستکەری  ناتوانێت  من  لە  بێجگە 

چێژ  بۆن،  رەنگ،  لەالیەکیرتەوە  هەروەها 

بیری  ناو  هەستەکانی  تەنیا  تر  شتەکانی  و 

منن.«

جەوهەری  لەبارەی  دیکارت  تیۆری 

زانستی  بۆ  زۆری  بەهایەکی  ماتریاڵەوە، 

رسوش��ت��ی ن���وێ ه��ەب��وو. دی��ک��ارت بە 

تایبەمتەندییە  رەتکردنەوەی واقعی منونەیی 

الوەکییەکان و پێداگری لەسەر ئەوەی تەنیا 

تایبەمتەندی مادەکان بریتین لە تایبەمتەندی 

جوڵێنەر،  ه��ێ��زی  و  شکڵ  و  ئ��ەن��دازە 

و  سنوردارکرد  م��ادەی  تایبەمتەندییەکانی 

زانایان دەیانتوانی ئەندازە و رێژەیان بپێون 

روونیانبکەنەوە.  بیرکارییەوە  رێگەی  لە  و 

جیهانی  کە  نیشانیدا  تەنیا  نەک  دیکارت 

وردی  بە  بەڵکو  هەیە،  بوونی  ماتریاڵ 

تایبەمتەندیانەی  ئەو  جیهانە  ئەم  نیشانیدا 

هەیە، کە زانستی نوێ دانیان پێدا دەنێت و 

شتێک نییە، بێجگە لەو گەردیالنەی ئەندازە 

و شکڵیان هەیە و بەپێی یاسا میکانیکییەکان 

دەجوڵێن. دیکارت بەو پاساوەی کە جیهانی 

ماتریاڵ لە رێگەی یاسای تەواو راستەقینەی 

ئاندازە و میکانیکیەوە دەتوانرێت بنارسێت، 

هاوچەرخی  بیرکاری  فیزیکی  بنەماکانی 

داڕشت.

بەاڵم ئەگەر مادەکان شتێکی بێجگە لە 

مادە درێژکراوەکان نین، ئەگەر ئەوان تەنیا 

زانستی   کە  بۆشاییدا،  لە  شکڵن  و  ئەندازە 

بۆشایی شیکاریان بۆ دەکات، کەواتە شکڵە 

دیکارت  چ��ۆن  جێگیرن.  ئەندازەییەکان 

دەتوانێت وەاڵمی جوڵەی مادەکان بداتەوە؟ 

وێناکردنی  چییە؟  جوڵەیە  ئەم  سەرچاوەی 

جوڵە  لەخۆناگرێت.  جوڵە  جیاواز،  و  روون 

خودی  لە  دەڵێت  دیکارت  کوێوەیە؟  لە 

جواڵن  هۆکاری  یەکەم  ئ��ەو  خ��واەوەی��ە. 

رێ��ژەی  ئ��ەوە  و  ماتریاڵدایە  جیهانی  لە 

هەمیشەیی و جێگیری جوڵە یان وزە دیاری 

جیهان  ئافراندنی  دوای  خوا  بەاڵم  دەکات، 

ئەندازیاری  یاساکانی  بەپێی  جواڵندنی  و 

کاتژمێری  دەس��ت��وەرن��ادات��ە  میکانیک،  و 

میکانیکی جیهانەوە.

لە فەلسەفەی دیکارتدا دەستوەرنەدانی 

خوا لە کاری جیهاندا، )باسکال( بیرکاری ناس 

نەوەیەک  کە  فەرەنسایی،  فەیلەسوفی  و 

و  بە جیهان هەڵێناوە  دیکارت چاوی  دوای 

کاسۆلیکی بوو، تووشی سەرسوڕمان کرد:

»من هەرگیز لە دیکارت نابورم. ئەو لە 

بوو  پێیخۆش  خۆیدا،  فەلسەفەی  سەرجەم 

ئەو  بەاڵم  دەربکات،  خۆی  مێشکی  لە  خوا 

هیچ چارەسەرێکی بێجگە لەوەی جواڵندنی 

سەرەتای جیهان بدات بە خوا نەبوو، چونکە 

دوای ئەوە کاری بە خوا نەبوو.«

میکانیزم: جیهان وەک کاتژمێر

جیهانی  ل��ەب��ارەی  دی��ک��ارت  ت��ی��ۆری 

تەنە  جواڵنەوەی  )میکانیکی  بە  ماتریاڵ 

میکانزیمەکە  دەبرێت.  ناو  ئاسامنییەکان( 

کە  دەبەستێت،  ئەندێشەیە  ب��ەو  پشت 

جوڵەی  بە  گشتی  بە  رسوشت  دەتوانرێت 

شیبکرێتەوە.  ماتریاڵ  جەوهەری  میکانیکی 

تەنە  ج��واڵن��ەوەی  )میکانیکی  تیۆری  لە 

جیهان،  ب��ۆ  دی��ک��ارت  ئاسامنییەکان(ی 

بە  بێکۆتایەو  دووری��ەوە  رووی  لە  جیهان 

فۆڕم  سەرجەم  لە  جیاوازەکانەوەو  تەنە 

و  جوڵە  لە  ب��ەردەوام  ئەندازەیەکیاندا،  و 

بە  تەنەکان  جوڵەی  سەرجەم  گۆڕاندایە. 

میکانیکییەوە  بەریەککەوتنی  و  کاریگەری 

میکانیکی  کارکردنی  هاوشێوەی  گرێدراون. 

تەواوی  بە  بێکۆتا  جیهانی  کاتژمێردا.  لە 

میکانیکییە، لە کاتژمێری ئاسامنی بەرفراوانی 

باسیکردووە،  گالیلۆ  کە  هەسارەکان  جوڵەی 

کە  نائۆرگانییەکان،  تەنە  س��ەرج��ەم  ت��ا 

ئەمانەش بەشێوەیەکی میکانیکی دەجوڵێن. 

بەوشێوەیەیە:  دیکارت  بۆ  ماتریاڵ  جیهانی 

سیستمێکی کاتژمێری میکانیکی بۆ تەنەکان 

بەپێی یاسا فیزیکییەکان لە جوڵەدا. جیهانی 

رسوشت بریتییە لە ئەو تەنانەی بە ئەندازە 

بێ  جۆراوجۆرەکان،  ئەندازەییە  فۆڕمە  و 

ئەوان  بۆنە.  و  تام  بێ  بێدەنگ،  دواکەوتن، 

لە جوڵەیەکی  یەکرت  بەرامبەر  کاریگەری  بە 

جیهانێکی  ل��ە  ئامانج  ب��ێ  میکانیکیدا 

هاوشێوەی کاتژمێردا شوێنگۆڕکێ دەکات.

گیانەوەران  لەبارەی  دیکارت  تیۆری   -

وەک کاتژمێرە میکانیکییەکان

ب��وون��ەوەرە  س��ەرج��ەم  دی��ک��ارت  الی 

زیندووەکان،  ئەندامە  سەرجەم  زیندووەکان، 

بۆشاییدا  ل��ە  ک��ە  میکانیکین،  کاتژمێری 

خۆی  تێڕوانینی  بە  دیکارت  درێژدەبنەوە. 

ئامێرێکن  گیانەوەران  ئەوەی  بنەمای  لەسەر 

کارتێکردنی  بەرامبەر  کە  کاردەکەن،  خۆیان 

کاردانەوەیان  تر  میکانیکییەکانی  ئەندامە 

ئێستادا  لە  دیکارت  بەناوبانگە.  دەبێت، 

ل��ەب��ارەی گ��ی��ان��ەوەران��ەوە دەت��وان��رێ��ت 

بەرەفتارگەرا هەژماربکرێت. ئەو رەتکەرەوەی 

دۆخێکی  ه��ەر  ی��ان  زەی��ن  ه��ۆش،  و  عەقڵ 

دەروونی زەینی گیانەوەران بوو. بە بۆچوونی 

دیکارت هەستی لەو شێوەیە لە گیانەوەراندا 

ئەوانەوە  ئەندامەکانی  میکانیکی  جوڵەی  لە 

گیانەوەرانی  دیکارت  سەرچاوەدەگرێت. 

م��ادەی��ەک��ی ج��واڵودا  ل��ە  م��ادەی��ەک  وەک 
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دەکردەوە،  جەختی  دیکارت  کورتدەکردەوە. 

ئەگەر ئۆتۆمبێلەکان بە شێوەیەک چاکسازیان 

دەرکەون،  گیانەوەران  وەک  کە  تێدابکرایە، 

ئێمە نەماندەتوانی لێکیان جیابکەینەوە.

کە  بابەتەی  ئ��ەو  دەڵ��ێ��ت  دی��ک��ارت 

بۆ  زم��ان  ل��ە  س��ود  ناتوانن  گ��ی��ان��ەوەران 

وەرگرن  خۆیان  مەبەستەکانی  بەیانکردنی 

کەمرت  مرۆڤەکان  لە  ئەوان  نادات  »نیشانی 

ئەوەیە  نیشانەی  بەڵکو  هەیە،  عەقڵیان 

کە  روونە  چونکە  نییە،  عەقڵیان  ئەوان  کە 

نییە.«  گفتوگۆکردن  بە  ئەوتۆیان  پێویستی 

هەرچەندە راستە گیانەوەران هەندێک جار 

زۆر شارەزایانە ژیان بەسەردەبەن )بۆ منونە 

هەنگ کە شانەی هەنگوین دروستدەکات( 

عەقڵیان  کە  نیشانیدەدات،  زیاتر  ئەمە 

پێویستی  بەپێی  تێیدا  رسوشتە  ئەمە  نییە، 

وەک  ه��ەر  ک��اردەک��ەن  ئەندامەکانیان 

کاتژمێرێک، کە تەنیا پێکهاتەیەکە لە دیشلی 

و ئیسپرینگ و دەتوانێت پێوەری تێپەڕینی 

تەواوی  بە  ئێمە  لەوەی  راسترت  بێت،  کات 

عەقڵامن دەتوانین ئەنجامیبدەین.«

تیۆری  دی��ک��ارت،  تیۆری  بەرامبەر  لە 

گەشەی داروین هەیە، کە نیشاندەری گەشەی 

یەک  لە  زیندووەکان  بوونەوەرە  سەرجەم 

سەرچاوەی هاوبەشەوەیە،  لە کاتێکدا دیکارت 

دەڕوان��ێ��ت،  شتێک  وەک  عەقاڵنییەت  لە 

جیادەکاتەوە،  مرۆڤەکان  لە  گیانەوەران  کە 

جیاکارییەکی  و  جیاوازی  داروین هیچ  تیۆری 

لە  کاراییەکان،  و  توانا  لە  بێجگە  دی��اری 

مرۆڤ  تا  زیندووەوە  بوونەوەری  بچوکرتین 

بیرۆقراتییەکانی  فەیلەسوفە  نیشاننادات. 

دەسەاڵتدارانی  و  ن��اوەڕاس��ت  سەدەکانی 

دەرکەوتبوو،  بۆیان  کاسۆلیکیش  ئایینی 

ک��ە گ��ی��ان��ەوەران��ی��ش رۆح��ی��ان 

هەیە، بەاڵم کەمرت لە رۆحی مرۆڤەکان، بەاڵم 

واتا  عەقاڵنی،  هەرچییەک  پێیوابوو،  دیکارت 

بێجگە  کەواتە  نەبێت،  بیرکەرەوە  جەوهەری 

شتێکی  هیچ  نییە.  تر  هیچی  میکانیزمێک  لە 

بێجگە لە مادە ناجوڵێت.

دواییە  ئەم  زانستییەکانی  تاقیکردنەوە 

گیانەوەرە  هۆشیاری  خستۆتەسەر  تیشکیان 

یەکێک  دەریانخستووە  و  جۆراوجۆرەکان 

 - بەراز   – دیکارت  خودکارانەی  ئامێرە  لەو 

)توانای  هەیە  بااڵی  هۆشیاری  گیانەورێکە 

پ��ەی��وەن��دی ک��ردن ل��ەگ��ەڵ م��رۆڤ��ەک��ان(، 

تێڕوانینەکانی  دژی  زۆرێ��ک  ه��ەروەه��ا 

رووی  لە  و  گیانەوەرانن  بەرامبەر  دیکارت 

دەوێ��ن،  خۆشیان  بێزیانیانەوە  و  س��ۆز 

رووی  لە  مرۆڤەکان  کاتێکدایە  لە  ئەمەش 

ئەنجامدانی  و  ساختەکاری  و  دووڕووی��ی 

لەبارەی  بەاڵم  دەکەن،  مەحکوم  تاوانەوە 

ئێمە  پێیوایە  دی��ک��ارت  م��رۆڤ��ەک��ان��ەوە 

ئەخالقی  عەقاڵنی،  بیرکەرەوە،  بوونەوەری 

ئێمە  رووەوە  ل��ەو  دەروون��ی��ن،  و 

ب��ەردەوام  شوێندا  لە  ناتوانین 

بین و بە وتەی ئەو ناتوانین وەک گیانەوەران 

وەک کاتژمێر بین، بەاڵم جەستەی مرۆڤەکان 

لە کاتدا بەردەوام دەبێت و وەک جەستەی 

چاالکییەکی  هەر  کاتژمێرییە.  گیانەوەران 

نییە  بیرکردنەوەوە  بە  پەیوەندی  کە  مرۆڤ 

میکانیکییە،  ئەندازە  هەمان  بە  دیکارت  بۆ 

گیانەوەر  رەف��ت��اری  کە 

لێدانی  ه��ەی��ەت��ی: 

هەرسکردن،  دڵ، 

ه���ەن���اس���ەدان، 

س����وڕی خ��وێ��ن. 

دی�����ک�����ارت ل��ە 

darwin
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و  کاردەکەن  خۆیان  کە  ئێستا  ئامێرەکانی 

رووی  لە  خۆیدا  شیکاری  لە  بیردەکەنەوە 

ئایندە  لە  مرۆڤەوە  جەستەی  میکانیکی 

کەسانەوە،  ئەو  دیدی  لە  »ئەمە  دەڕوانێت 

پیشەسازییەوە  رێگەی  لە  چۆن  دەزانن  کە 

ئامێرە  لە  زۆرێ��ک  ئ��ەوان  دەستی  بە  و 

جێگەی  دروستبکەن،  دەتوانن  جیاجیاکان 

ئایندەی  دیکارت  ئایا  نییە«.  سەرسوڕمان 

ئێمە  کە  دەبینی،  میکانیکییەکانی  مرۆڤە 

بکەینەوە؟  جیایان  مرۆڤەکان  لە  نەتوانین 

ناتوانین  ئێمە  ئایا  پرسیاریکرد،  خۆی  وەک 

گیانەوەرە  لە  میکانیکییەکان  گیانەوەرە 

ژێر  ل��ە  جیابکەینەوە؟  راستەقینەکان 

کە  ئەوەی  تێڕوانینی  دیکارتدا  کاریگەری 

تەنیا  مرۆڤەکان  و  گیانەوەران  ئەندامەکانی 

وەک کاتژمێر وان، لە رێگەی زانستی فیزیاوە 

سەدەی  یەکەمی  نیوەی  لە  رونکرایەوە. 

زانستی  یەکێتی  راپەڕینی  کە  بیستەمدا، 

سەرجەم  کە  بانگەشەیەی  بەو  دەرک��ەوت 

زانستی  بە  دەتوانرێت  تەنیا  دەرکەوتەکان 

بکرێت  بۆ  لێکدانەوەیان  بریکاری  و  فیزیا 

نائۆرگانی،  شتێکی  هەموو  )لێکدانەوەی 

ئەو  ئەمە  ئایا  بەاڵم  مرۆیی(،  و  ئۆرگانی 

 ١٦١٩/١١/١٠ ش��ەوی  لە  نەبوو  خەونە 

سەرسوڕهێنەری  خەونی  بینی،  دیکارت 

بیرکاری بوونی سەرجەم زانستەکان؟

• تیۆری جەهەرە

جەستەیی و هزرییەکانی دیکارت 

شتێکی  هەڵگری  دیکارت  فەلسەفەی 

ماتریاڵی  ج��ەوه��ەری  جیهانی  لە  زیاتر 

یاساکانی  بەپێی  کە  میکانیکییە،  کاتژمێری 

دەجوڵێن.  ئەندازە  بنەماکانی  و  فیزیک 

خوا  تەواویشە،  بوونێکی  ل��ەوەش  بێجگە 

داوە.  جەستە  ب��ە  یەکەمی  ج��وڵ��ەی  ک��ە 

بوونەوەرێکی ناتەواو و خاوەن کۆتایی وەک 

ئێمەشە، لەبەرئەوە واقعیەت، رۆح و خوا و 

جەوهەرە  شتێک  هەموو  دەگرێتەوە.  مادە 

یان  جەوهەر،  یان  شتێک،  هەموو  )چونکە 

چییە؟  جەوهەر  ب��ەاڵم  ل��ەوە(،  سیفەتێک 

دەکات،  پێناسە  شتێک  وەک  ئەوە  دیکارت 

شتێکیرت  بە  پێویستی  خۆی  بوونی  بۆ  کە 

ئەو  دەتوانێت  خوا  تەنیا  واتایە  بەو  نییە. 

بۆ  تر  جەوهەرەکانی  هەبێت.  جەوهەرەی 

هەردوو  هەیە.  خوا  بە  پێویستیان  بوون، 

خوا  ب��ی��رک��ەرەوە  و  ماتریاڵ  ج��ەوه��ەری 

ئافراندوونی. ئەوانە هەر یەکێکیان نوێنەری 

جەوهەرێکی تەواو جیاوازن.

- جەوهەری بیرکەرەوە

هیچ  بیرکەرەوەیە،  جەوهەری  کە  هزر 

شوێنێک داگیرناکات، لە جوڵەدا نییە، بەشێک 

لە  عەقاڵنیەت،  توانای  نییە،  کاتژمێرەکە  لە 

هەیە،  رەتکردنەوەی  و  هەڵگرتن  مێشکدا 

بکەرە و لە رووی ئەخالقییەوە لە کردەکانی 

خۆی بەرپرسیارە.

- جەوهەری جەستەیی،

یان ماتریاڵی

شوێنێک  م����ادە  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە 

میکانیکیدایە،  جوڵەی  لە  داگیردەکات، 

بە  دابەشبکرێت،  دەت��وان��رێ��ت  بێکۆتا 

تر  تەنەکانی  بۆ  بەرکەوتنی  بە  گشتی 

یان  عەقاڵنییەت،  و  ئیرادە  بێ  دەجوڵێت، 

هەر  ئەخالقی.  تری  تایبەمتەندییەکی  هەر 

ئەویرتە،  لە  سەربەخۆ  لە جەوهەر  جۆرێک 

گونجاو  و  جیاواز  رەگی  جۆرێکیان  هەر  بۆ 

مادە  لە  فیزیا  دەکۆڵیتەوە.  لێی  کە  هەیە، 

کۆپەرنیک  نوێی  زانستی  واتە  دەکۆڵێتەوە، 

و  ئیالهیات  لەالیەن  رۆح  و  هزر  گالیلۆ.  و 

ئەوەی  ئایا  دەکۆڵرێتەوە.  لێیان  کڵێساوە 

دیکارت واقعیەتی بۆ دوو بەش کەرتکردووە 

و نیوەی هزری داوە بە کڵێسا و ئیالهیات، 

زانست،  بە  داوە  )جەستە(ی  تر  نیوەکەی 

کڵێسا  بۆئەوەی  بوو،  زانستی  سرتاتیژێکی 

گومانی  و  دڵنیابکاتەوە  زانستەوە  لەبارەی 

خراپ نەکەن، لەوەی زانست بیەوێت کڵێسا 

متامنەی خۆی لەدەستبدات؟ یان ئەوەی بە 

پێی بانگەشەی دیکارت دوو جۆر واقعیەتی 

باسێکی  هەیە،  بوونیان  هزری  و  ماتریاڵ 

راستەقینەی واقعیەت هەیە؟ یان سرتاتیژیش 

راستەقینەیە؟

١٠

جەستە و رۆح

پیاوێکە  مەترسیداری  روخساری  »ئەمە 

وەک مامۆستای تۆ، ئەو بە نیگای خۆی گوایە 

پێتدەڵێت« ئەمە روخساری پیاوێکە، هەرگیز 

بەدەستناهێنێت،  راستەوخۆ  شتێک  هیچ 

ئەو بەردەوام لە دەرەوەی هێڵەکە هەنگاو 

دیکارت،  روخساری  لە  )تێڕامانێک  دەنێت« 

بەرهەمی فرانزهال(

• دوالیزمی مێتافیزیک

هێنانەوەی  بەڵگە  تێبینی  ئێمە 

کرد،  دیکارمتان  ساردی  و  ئاڵۆز  بیرکاریانەی 

کە بە خواستەی خۆی بۆ گەیشنت بە دڵنیایی 

هێنانەوەی  بەڵگە  زنجیرەیەک  ئاوێتەی 

هەنگاو  بە  هەنگاو  سەرەتا  بوو.  عەقاڵنی 

وتی  دواتر  هەیە،  بوونم  من  کە  سەملاندی، 

رایگەیاند  ئەوە  دوای  و  هەیە  بوونی  خوا 

جیاوازەکانی  و  روون  وێناکردنە  سەرجەم 
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راستەقینەن، چونکە خوا گەرەنتیان دەکات. ئەو 

کاتە پێداگری لەسەرئەوە کرد، کە جیهانی ماتریاڵ 

جیهانی  واقعیەتی  کۆتاییشدا  لە  و  هەیە  بوونی 

و  روون  وێناکردنە  لەگەڵ  مرۆڤایەتی  و  ماتریاڵ 

وێناکردنە  شێوەیە  بەم  گونجاون.  جیاوازەکانیدا 

واقعیەتن.  کلیلی سەرجەم  و جیاوازەکانی  روون 

 – دیکارتی  عەقڵگەرایی  عەقڵە.  کلیلی  بیرکاری 

ئەو  تا  گەیاندبوو،  پلەیەک  بە  مرۆڤی  عەقڵ  کە 

جیهان  پێکهاتەی  پێیوایە   – بوو  وێنە  بێ  کاتە 

عەقاڵنییەکانی  وێناکردنە  پێکهاتەی  هاوشێوەی 

ئێمەیە.

ئەو  سەر  بخەینە  تیشک  رێگەبدەن  بەاڵم 

دیکارت  جیهانەی  ئ��ەو  لە  تیۆرییە،  راستییە 

راستەقینەی  وێنەی  پێیوابوو  و  دروستیکرد 

بەرجەستەترین  تێیدادەژین،  ئێمە  جیهانێکە 

الیەنی مێتافیزیکی دیکارتی، بەرجەستەترین ئەو 

الیەنەی فەلسەفەی دیکارت باسیدەکات ئەوەیە، 

لە  واقعیەت  جیاوازی  جۆری  دوو  نێوان  لە  کە 

)وەل  ئەندێشە  رۆحی،  هزر،  جەوهەری  نێوان 

رۆحی خۆم و خوا( و جەهەری فیزیکی، شوێن، 

دووری )وەک جەستەی من، هەسارەکان، چیاکان، 

دارو سەگەکان( دوالیزم و جیاوازی دادەنێت. 

جیهانی  دوو  جەوهەر،  ج��ۆرەی  دوو  ئەم 

واقعیەتی  دوو  نوێنەری  ئەوان  پێکدێنن.  جیاواز 

نێوانیان  ناتوانرێت کەلێنی  جیاوازن، کە هەرگیز 

باوەڕ  کالسیکی  ناسێنەری  دیکارت  پڕبکرێتەوە. 

ناو  دوالیزمی  باوەڕی  مێتافیزیکە.  دوالیزمی  بە 

هەر  بۆ  ناوێکە  دوالیزمی  ب��اوەڕی  واقعیەت، 

پێکهێنەری  دوو  بوونی  بانگەشەی  کە  تیۆرێک 

پێویستە  کە  بابەتێکدایە،  لە  نەگۆڕ  و  کۆتایی 

مێتافیزیک  دوالیزمی  ب��اوەڕی  بکرێت.  ئاشکرا 

دوو  کە  دەک��ات،  ئ��ەوە  بانگەشەی  چەمکێکە 

جۆر کۆتایی و نەگۆڕی واقعیەت بوونیان هەیە. 

بە  کە  دیکارتی،  مێتافیزیکی  دوالیزمی  باوەڕی 

ناودەبرێت،  جەستەش   – رۆح  دوالیزمگەرایی 

دەریدەخات باوەڕی دوالیزم لەالیەکەوە بریتییە 

ئاگایی،  بە  دەروونناسی،  هزری،  واقعیەتی  لە 

ماتریاڵ،  واقعیەتی  لە  بریتییە  ترەوە  لەالیەکی 

جەستەیی، کە درێژی، یان پانی هەیە.

باوەڕی دوالیزمی رۆح – جەستەی دیکارت 

بکرێت،  پێناسە  بنەمایەک  وەک  دەتوانرێت 

جۆر  دوو  لە  بریتییە  واقعیەت  ئەو  بەپێی  کە 

جەوهەر، هزری و جەستەیی یان ماتریاڵ و ئەم 

دوو جەوهەرە، ناکرێت لە یەکرتدا کورتبکرێنەوە، 

هزر  ناتوانرێت  بنەمایە  ئەم  لەسەر  لەبەرئەوە 

تێیدا  و  دابرنێت  مادە  کارێکی  یان  فۆڕمێک،  بە 

کورتبکرێتەوە. باوەڕی دوالیزمی رۆح – جەستەی 

جەوهەرەکان  بەپێی  خۆی  بنەمای  دیکارتی 

دیاریدەکات، چونکە دیکارت وەک بینیامن وەک 

وێناکردنێکی روون و جیاواز پەسەندیدەکات، کە 

ناتوانرێت  جەستەیی  یان  هزری  وەک  سیفاتی 

جەوهەرەکانەوە  بە  مەگەر  هەبێت،  بوونیان 

لە  س��ودی  دیکارت  بیرتانبێتەوە،  گرێدرابن. 

وێناکردنی روون و جیاواز وەرگرت، بۆئەوەی بە 

و  نیشانبدات  بیرکەرەوە  سیفەتی  لە  من  ئاگایی 

تێیدا  کە  جەوهەرێک  وەک  )من  کە  سەملاندی، 

ئێستا  هەیە(.  بوونم  دەدات،  روو  بیرکردنەوە 

ئێمە دەتوانین بۆمان دەربکەوێت، بۆچی باوەڕی 

دوالیزمی رۆح – جەستەی دیکارت وەک وردترین 

و رونرتین بابەت باوەڕی دوالیزمی بە مێتافیزیکە. 

تایبەمتەندییەک،  دیکارت  لەبەرئەوەیە  ئەمەش 

رسوشتێک یان چۆنێتی بە تایبەمتەندی و سیفەتی 

ئەو  دان���اوە.  جەوهەرەکان  لە  جۆرێک  ه��ەر 

تایبەمتەندی سەرەکی هەر جەوهەرێکی بە ئەم 

پرسیارە سەملاند: وێناکردنی روون و جیاوازی من 

جیاوازی  و  روون  وێناکردنی  چییە؟  شتە  ئەم  بۆ 

من بۆ تایبەمتەندی ئەو چییە؟

سیفەت  ه��زری،  رۆح��ی،  ج��ەوه��ەری  بۆ 

جەوهەری 
رۆحی شوێنێک 
داگیرناکات، 
شوێنکەوتووی 
یاساکان نییە، 
قەبارەی نییە و 
پێشبینیکراو نییە، 
بەاڵم بە ئاگا، 
بیرکەرەوە، دەرخکەرە 
و هەست دەکات
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واتە  بیرکردنەوەیە،  سەرەکی  تایبەمتەندی 

جەوهەرێک  جەوهەر،  بیرکەرەوەی  جۆری 

کە بە ئاگایە )بە بڕوای دیکارت واتای ئەوەیە، 

تێدەگات،  دەب��ات،  گومان  بیردەکاتەوە، 

خواستەی  رەتیدەکاتەوە،  پەسەندیدەکات، 

و  خەیاڵ  دووردەگ��رێ��ت،  بە  خۆی  هەیە، 

تایبەمتەندی  ئ��ەم  ب��ەاڵم  هەیە(  هەستی 

بیرکردنەوەیە بەشیوەیەکی جیاواز لە پارچە 

ناو  تەنەکانی  لە  هەنگوینەکەدا،  مۆمەکەی 

شوێنەکان و جوڵەی تەنەکان لە شوێنێکەوە 

لە  تایبەمتەندییەکە  نادیارە،  شوێنێکیرت،  بۆ 

زەوی  کاتژمێری  هاوشێوەی  میکانیزمی 

و  گیانەوەران  لە  هەسارەکان،  ئاسامنی  و 

مرۆڤەکاندا نابێت – لە هەر یەکێک لەوانەدا 

هەستێک بوونی نییە.

جەستەیی  جەوهەری  ترەوە  لەالیەکی 

لە ڕێگەی بوونی لە شوێندا پێناسەدەکرێت، 

پێوانی  زانستی  کە  ئەندازەوە  هۆی  بە  کە 

ب��ۆش��ای��ی��ە دەپ��ێ��ورێ��ت. ج��وڵ��ەی 

ئەنجامی  لە  و  میکانیکی  ئ��ەو 

ئەوەی  وەک  بەرکەوتنەوەیە. 

تۆپەکانی  بەر  بلیارد  تۆپی 

ت���ر دەک����ەوێ����ت، ب���ەاڵم 

هەمان  جەستە  قەبارەی 

کە  ت��ای��ب��ەمت��ەن��دی��ی��ە، 

جەوهەری رۆح نییەتی، شتە بیرکەرەوەکان، 

نابێت،  قەبارەیان  شوێندا  لە  هەستەکان 

جوڵەدا  لە  بگیرێت،  ئەندازەیان  ناتوانرێت 

شوێنگۆڕکێ  ب��ەری��ەک��ک��ەوت��ن  ب��ە  ن��ی��ن، 

بە  ئایا  کارناکەن.  کاتژمێر  وەک  ناکەن، 

لە  یەکجار  دیکارت  بوو  کاتژمێرەوە  هۆی 

شتێک  هەموو  لە  گومان  بڕیاریدا  ژیانیدا 

فڕێبدات،  کۆنەکان  باوەڕە  سەرجەم  بکات، 

بە  گەیشنت  بۆ  گومانگەرایی  لە  هەوڵبدات 

ئەو  نەخێر،  بگات؟  تەواو و سەملاو  باوەڕی 

نەبوو،  میکانیکی  شتێکی  نەبوو،  کاتژمێرە 

ئ��ازاد،  رۆح��ی  فەرماندانی  سەرکەوتنی 

جەوهەرێکی بیرکەرەوە و هزری بوو.

واقعیەتی  ب��ی��رک��ەرەوە،  ج��ەوه��ەری 

لە  بەدەر  ناساندن،  بەپێی  رۆحی،  هزری، 

شوێنێک  بوو،  بۆشایی  شوێنگرتنێکی  هەر 

)بۆ  ناجوڵێت  و  ناپێورێت  داگیرناکات، 

منونە بیرکەرەوە لە کوێیە؟ لە سەری مندا؟( 

دووری  جەستەیی  ج��ەوه��ەری 

بیرکارییەوە  رووی  لە  و  هەیە 

هیچ  بپێورێت،  دەت��وان��رێ��ت 

هزری  تایبەمتەندی  جۆرێک 

هەستی  ی���ان  رۆح����ی،  و 

یان  جەستەیی  شتە  نییە. 

هەستیان  ماتریاڵەکان 

Buddha
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لەبەرئەوە  بیربکەنەوە،  ناتوانن  و  نییە 

ئێمە لە بەرامبەرماندا روبەڕووی جەوهەرە 

جیهانی  لە  تایبەمتەندیان  یان  دوالیزمەکان، 

جەوهەرە  لەالیەکەوە  دەبینەوە:  دیکارتدا 

ئاگاییان  و  هەیە  قەبارەیان  کە  ئامێرییەکان 

ترەوە جەهەرە هزرییەکان،  لەالیەکی  نییە، 

و  جەستە  کە  بیرکەرەوە،  و  رۆحی  بەئاگا، 

جەستەی   – رۆح  دوالیزمی  نییە.  قەبارەیان 

دیکارتی لەم دوو بەیتە هۆنراوە ئینگلیزیەدا 

بە روونی بەیانکراوە:

No Matter  .رۆح چییە؟ مادە نییە

Never Mind  .مادە چییە؟ رۆح نییە

نێوان  لە  پردێک  بتوانرێت  رێگەیەک 

دروستبکرێت،  دووانە  ئەم  نێوان  جیاوازی 

بەسەریاندا  یان  هەڵبوەشێرنێنەوە،  یان 

ب��اوەڕی  ل��ەم��ڕووەوە  نییە.  سەرکەویت 

منونەی  توندڕەوترین  دیکارتی  دوالیزمی 

باوەڕی دوالیزمی رۆح – جەستە لە مێژووی 

فەلسەفەدایە.

• بابەتی ئیرادەی ئازاد

)خۆویست( و زۆرەملێیی

باوەڕی  ببینین  دەتوانین  ئێمە  بەاڵم 

توندڕەوانەی  جەستەی   – رۆح  دوالیزمی 

ترەوە  بابەتێکی  رووی  لە  ئەگەر  دیکارت، 

لێیان بڕوانین، چۆنە؟ بابەتێک کە فەلسەفەی 

وەتەنگ  پیرۆزەوە  ئاگوستینی  رۆژگاری  لە 

و  خۆویست  ئ��ی��رادەی  بابەتی  هێناوە: 

زۆرەملێیی، چونکە بە هەمان ئەو شێوەیەی 

دیکارت باسیدەکات، هیچ شتێک لە هیچەوە 

هۆکارێکی  شتێک  هەموو  دروستنەبووە، 

هەیە. زۆرەملێیی لە رووی مێژووییەوە وەک 

بوونی  هەرشتێک  کە  دەرک��ەوت،  تیۆرێک 

هەیە دەرەنجامی پێویستی حاشاهەڵنەگری 

بێجگە  ناتوانێت  و  پێشووە  هۆکارەکانی 

لە  نوێ  زۆرەملێیی  ببێت.  هەیە  ل��ەوەی 

یاسای  رێگەی  لە  دیکارتەوە  سەردەمی 

و  دەکۆڵرێتەوە  لێی  هۆکارەوە  و  زانستی 

بریتییە لەو تێڕوانینەی هەموو شتێک بەپێی 

روودەدات.  زانستی  یاسای  زنجیرەیەک 

لە  باڵوەکان  کرۆکە  نیوتن،  جیهانی  ناچاری 

ئەنجامی  لە  تەنەکان  باسدەکات:  بۆشاییدا 

بەریەککەوتنی  ی��ان  ف��ش��ار  پێویستی 

شێوازی  ئەمە  دەجوڵێن.  ترەوە  تەنەکانی 

بەپێی  ئەوان  جوڵەی  هەسارەکانە،  جوڵەی 

ئەستێرەناسی  میکانیکی  پێویست،  یاسای 

دەزگ��ای  ف��ۆڕم��ی  ئەمە  دی��اری��دەک��رێ��ت، 

بەریەککەوتنی  بەپێی  کە  کاتژمێرییە، 

تر  دیشلییەکی  بەر  دیشلییەک  پێویست 

دیشلی  جواڵنی  دەجوڵێت،  و  دەکەوێت 

دووەم هۆکارەکەی پێویستی حاشاهەڵنەگری 

دیشلی یەکەمە.

و  پێویست  زۆرەملێیی  بەرامبەر  لە 

حاشاهەڵنەگری جیهانی ماتریاڵ، کە دیکارت 

و کۆپەرنیک و گالیلۆ باسیانکردبوو، ئیرادەی 

بیرکەرەوە  و  رۆح  ج��ەوه��ەری  خۆویستی 

خۆویست  ئیرادەی  بنەمای  هەیە.  هزر  و 

ئەمکارە رەتدەکاتەوە، کە زۆرەملێیی لەبارەی 

ئیرادەی  بێت.  راست  مرۆڤەکانەوە  کردەی 

خۆویست بنەمایەکە، بەپێی ئەو کردەوەکانی 

میکانیکی  جوڵەی  بەپێچەوانەی  م��رۆڤ 

هۆی  بە  کاتژمێر،  جوڵەی  یان  هەسارەکان 

هۆکارەکانی پێشرتەوە دیاریناکرێن. مرۆڤەکان 

وەک جەوهەرە بەئاگا و بیرکەرەوەکان لە کار 

یاسای  و  ئازادن  خۆیاندا  هەڵبژاردەکانی  و 

من  کاتێک  لەبەرئەوە  نایانگرێتەوە،  هۆکار 

من  ئەگەر  تێدەپەڕم،  یاساغکراو  هێڵێکی  لە 

سیاسی  پارتێکی  یان  کڵێسایەک،  یارمەتی 

مرۆڤێکی  بە  سوکایەتی  من  ئەگەر  دەدەم، 

گیانەوەرێک  ئ��ازاری  من  ئەگەر  دەک��ەم،  تر 

دەدەم، ئەگەر تاوانبار یان پیرۆزم – ئیرادەی 

بنەمای  لەسەر  ئەمکارانە  پێیوایە  خۆویست 

و  ئەنجامدەدرێن  من  خۆویستی  ئیرادەی 

کارەکانی  لەسەرجەم  و  ئەنجامدانیان  لە  من 

دیکەمدا، خۆویستانە رەفتارمکردووە، چونکە 

هۆکارەکانی  لەبەرئەوە  ئازادە،  من  ئیرادەی 

کردەوەکانی  لە  من  نین،  پێویست  پێشرت 

زۆرەملێیی  بنەمای  بەاڵم  بەرپرسیارم،  خۆم 

کردەوەکانی  نیم،  بەرپرسیار  من  پێیوایە 

پێویستی  و  حاشاهەڵنەگر  دەرەنجامی  من 

کۆمەڵێک هۆکاری پێشرتن. ئەم بابەتەی نێوان 

ئەمڕۆدا  لە  زۆرەملێیی  و  ئیرادەی خۆویست 

جێگەی  تاوانکاری  دەروونناسی  ب��واری  لە 

دەکرێت،  پرسیارە  ئەو  تێیدا  کە  مشتومڕە، 

پێویستی  دەرەنجامی  تاوانبار  تاوانی  ئایا 

نەیدەتوانی  ئەو  واتە  پێشووە،  هۆکارەکانی 

تر  کارێکی  ئەنجامیداوە،  ل��ەوەی  بێجگە 

تر  کارێکی  بوو  ئازاد  ئەو  یان  ئەنجامبدات؟ 

بکات، لەبەرئەوە بەرپرسیارە؟ ئەم پرسیارانە لە 

تاوانباران ئەنجامی گرنگ بەدەستەوەدەدەن. 

نامیهرەبانی  یان  ئەو  ژینگەی  میراتی  ئایا 

س��ەرم��ای��ەداری،  سیستمی  ی��ان  خ��ێ��زان��ی، 

ئایا  دی��اری��ک��ردووە؟  ئەویان  ک��ردەوەک��ان��ی 

یان  سەرزەنشتبکرێت،  کۆمەڵگە  دەبێت 

دیکارت  بۆ  بەرپرسە؟  کارەکەی  لە  تاوانبار 

مرۆڤەکان وەک جەوهەری بیرکەرەوە، بەئاگا، 

ئەندێشەدا،  لە  ئەخالقی  و  رۆح��ی  ه��زری، 

خواستەکانی  و  رەتکردنەوە  پەسەندکردن، 

بە  دیکارت  ئ��ەوەی  وەک  ئ���ازادن.  خۆیان 

مرۆڤایەتی  ئیرادەی  ئازادی  دەڵێت،  تایبەتی 

توانای  لە  مرۆڤەکان  بێسنورە.  و  بێکۆتا 
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لەمڕووەوە  و  بێسنورن  ئەخالقی  بڕیاردانی 

بەرپرسیار دەبن. بەمشێوەیە باوەڕی دوالیزمی 

و  بیرکەرەوە  جەوهەری  لەبارەی  دیکارت 

جەوهەری خاوەن قەبارە، لە نێوان جەوهەرە 

هەیە،  ئازادیان  ئیرادەی  کە  بیرکەرەوەکان 

گرێدراوی  کە  ماتریاڵەکان  جەوهەرە  لەگەڵ 

هۆکارن، جیاوازی دروستدەکات.

• بابەتی رۆح - جەستە  

بەاڵم هێشتا پێویستە لەبارەی کاریگەری 

ئەوە  بوترێت:  دیکارتی  دوالیزمی  ب��اوەڕی 

تەنیا جیهان نییە، بریتییە لە دوو جەوهەری 

نەگۆڕ، جۆراوجۆر، جیاواز و بەرامبەر یەکرت و 

تایبەمتەند، بەڵکو ئەوە تاکەکانی مرۆڤایەتین 

رۆح  دوالیزمی  باوەڕی  رێگەی  لە  لەوانەیە 

دەرکەون.  دوان  وەک  دیکارتی  جەستەی   –

دوالیزمییە  ب��اوەڕە  ئەم  کاریگەری  بابەتی 

ئایا  مرۆڤایەتی.  تاکی  لەسەر  منە،  لەسەر 

من تەنێکی بیرکەرەوە، رۆحێک، بە ئاگایەک 

من  ئایا  بەاڵم  نیم؟  خۆویست  ئیرادەی  بە 

جەستەیەکی خاوەن قەبارە نیم، کە شوێنێک 

داگیردەکات، دەپێورێت و ئامێرێکی ئەندامی 

زۆرەملێیی  و  هۆکار  کە  کاتژمێرێک  نییە، 

دەیگرێتەوە؟

دیکارت  وێناکردنی  بەپێی  ئێستا  بەاڵم 

لە  رەهایی  بە  رۆح  و  جەستە  کە  دەبینم، 

خودی  لە  وەک  منیشدا  لە  جیاوازن.  یەکرت 

رۆحی  جەوهەر،  جۆر  دوو  لەگەڵ  جیهاندا 

کەلێنی  هەمان  روب��ەڕووی  جەستەیی،  و 

نێوان  ل��ە  مەحاڵە  تێپەڕینی  ک��ە  رەه���ا، 

جێگەیەک  کە  دەبینەوە،  ه��زر  ی��ان  رۆح 

داگیرناکات، لەگەڵ جەستەیەک کە ناتوانێت 

لەدەستدانی  هەمان  لەمنیشدا  بیریبکاتەوە. 

دوالیزمی  و  دابەشکردن  هەمان  یەکێتی، 

جەوهەری  دوو  لە  خۆم  من  هەیە.  بوونی 

بوونی  کە  دوو جەوهەر  پێکهاتووم،  جیاجیا 

پێکهاتووە، بەها و واتای  لەو دووانە  مرۆڤ 

یەکسانی نییە، چونکە وەک دیکارت نیشانیدا 

جەوهەرێکم  کە  بیرکەرەوەم،  تەنێکی  من 

تایبەمتەندی  و  هەیە  بیرکەرەوەم  رسوشتی 

بنچینەیی من بیرکردنەوەیە؟

یان  ه��زری  جەوهەرێکی  من  کەواتە 

من  کەواتە  بیرکەرەوە،  تەنێکی  رۆحیم، 

لەگەڵ  قەبارە  خاوەن  جەوهەرێکی  وەک 

چۆنم؟  ب��ی��رک��ەرەوە،  تەنێکی  وەک  خ��ۆم 

)تێڕامانی شەشەم( لە  دیکارت هەوڵدەدات 

وێنایەکی  من  لەالیەکەوە  »چونکە  بڵێت  دا 

تەنیا  من  ئەوەی  تا  هەیە،  جیاوازم  و  روون 

تەنێکی بیرکەرەوەم، کە خاوەنی قەبارە نییە، 

لەالیەکیرتەوە من وێنایەکی روون و جیاوازم 

بۆ جەستەیەک هەیە، کە ئەم منە )واتا رۆحی 

من کە بە پشت بەسنت بە ئەو منە شتێکم کە 

هەم( بە تەواوی و بەڕاستی لە جەستەی من 

جیاوازە و دەتوانێت بێ ئەو بوونی هەبێت.« 

بە بۆچوونی دیکارت رۆحی من بە گشتی لە 

رووی تایبەمتەندییەوە لەگەڵ جەستە جیاواز 

نییە، بەڵكو بە تەواوی سەربەخۆ لە جەستەی 

منە و لەوانەیە بێ ئەوەی بوونی هەبێت و 

وەک دیکارت نیشانیداوە، من رۆحی خۆم لە 

هەر جەستەیەک لەوانە جەستەی خۆم باشرت 

دەناسم. 

وەک  پەیوەندیم  لە  چۆن  من  کەواتە 

خۆم  جەستەی  لەگەڵ  بیرکەرەوە،  تەنێکی 

منەوە  بە رسوشتی  من  تێدەگەم؟ جەستەی 

گرێدراوە. لەوانەیە ئەمە بابەتێک بێت، رۆح 

بۆ هەڵبژاردنی شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی، 

سود لە جەستە وەرگرێت؟ یان ئەوەی نەک 

رۆح تەنیا وەک شوێنی نیشتەجێبوون، سود 

ژمارەیەک  بەڵکو  وەردەگرێت،  جەستە  لە 

دادەنرێن،  جەوهەرێک  بە  جەستە  جوڵەی 

باسیدەکات،  دی��ک��ارت  وەک  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

کەشتییە کە رێنامییدەکات. هاوڕێ و الیەنی 

)ئەنتۆن  دیکارت،  هۆشیاری  بەرامبەری 

بە  ئاماژەی  بوو  کەس  یەکەم  کە  ئارنۆڵد( 

دیکارتی(  یەکی  دوای  لە  یەک  )قۆناغی 

برد.  بابەتە  بەو  پەی  دواکەوتن  بێ  ک��رد، 

ئەو  چۆن  وەک  نوسی،  دیکارتی  بۆ  ئارنۆڵد 

وەک  خۆی  جیاواز  و  روون  بەشێوەیەکی 

بەو  دەرک��ەوت��ووە،  بۆ  بیرکەرەوە  تەنێکی 

ئەنجامە دەگات، کەمرۆڤ )بە تەواوی رۆحە 

وەگەڕخەری  ئەو  جەستەی  کە  لەکاتێکدا 

رۆحە. پێناسەی مرۆڤ وەک رۆحێک سود لە 

لێرەوەیە.« لە سەدەی  جەستە وەردەگرێت، 

فەیلەسوفی  ری��ل(  )گیلبێرت  بیستەمدا 

وەک  رۆح  پێناسەی  لەڕووی  بەریتانیاییش 

سەر  کردە  هێرشی  ئامێرێکدا  لە  )تارمایی( 

دوالیزمی رۆح – جەستەی دیکارت.

دوالیزمییە  ئەم  لەگەڵ  ئێمەی  دیکارت 

رۆحێکی  بە  جەستە،  و  رۆح  ت��ون��دڕەوەی 

ناماتریاڵ و جەستەیەکی ماتریاڵ گەیاندووە، 

لە  چۆن  وەک  دووانە  ئەم  ئەوە  بەپێی  کە 

یەکرت جیان، ناکرێت لە نێوان رۆح و جەستە 

ژیانی  لەگەڵ  ئەمە  بەاڵم  هەبێت،  هاوکاری 

رۆژانەدا، کە رۆح و جەستەی من بەردەوام 

من  جەستەی  یەکە.  دژ  یەکرتن،  هاوکاری 

کاتێک ناچارە لە میوانییەکدا بەشداربێت، کە 

گاڵسێک  یان  تێدایە،  جۆراوجۆری  خواردنی 

کەمێک  روب��ەڕووی  یان  دەخ��وات��ەوە،  بیرە 

لەسەر  کاریگەری  بێتەوە،  هۆشبەر  مادەی 

رۆحی من دەبێت. بە زوویی دەردەکەوێت 

کاری  بارەکاندا  سەرجەم  لە  من  رۆح��ی 

روون  من  وێناکردنەکانی  ئیرت  تێدەکرێت، 
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و  خەیاڵ  نێوان  جیاکاری  نین،  جیاواز  و 

بەاڵم  دەچێت،  نەمان  ب��ەرەو  راستەقینە 

ئەمە  دیکارت  دوالیزمی  ب��اوەڕی  بەپێی 

رۆژانە  ژیانی  بەپێچەوانەوە  دەبێت؟  چۆن 

لەسەر  کاریگەری  من  رۆحی  نیشانیدەدات 

دەکرێت  کە  دروستدەکات،  من  جەستەی 

رۆحەوە  لە  هۆکار  و  هۆ  نێوان  پەیوەندی 

بڕیاردەدەم  من  بۆمنونە  بێت.  جەستە  بۆ 

ماڵئاوایی  ب��ۆ  ی��ان  ب��ک��ەم،  ئ��ااڵ  ل��ە  س��اڵو 

کەسێک  لەگەڵ  تۆقە  یان  بجوڵێنم،  دەست 

یان  لێبدەم،  سەگەکەم  بۆ  فیکە  یان  بکەم، 

ئەمکارانە  سەرجەم  و  بکەوم  پاس  دوای 

ئەنجامبدەم، بەاڵم بەپێی تێڕوانینی دوالیزمی 

رووب��دەن.  نەیاندەتوانی  ئەمانە  دیکارت، 

مندا  جەستەی  لە  من  رۆحی  کە  ئەمکارانە 

من  رۆحی  چونکە  مەحاڵن،  دروستیکردوون 

کە هیچ شوێنێک داگیرناکات، جەستەیی، یان 

من  دەتوانێت جەستەی  نییە، چۆن  ماتریاڵ 

تایبەتە  و  سیفەتێکە  تەنیا  جوڵە  بجوڵێنێت؟ 

تەنیا  ئەوە  هۆکاری  و  مادییەکان  شتە  بە 

بە  کاتژمێر  یان  بلیارد،  تۆپی  بەریەککەوتنی 

شتە ماتریاڵەکانی ترە.

ئەم  گەیاندۆتە  ئێمەی  دیکارت  بۆچی 

توندڕەوانەی  دوالیزمی  تێیدا  کە  بنبەستە، 

تاک  کە  ئەوەی  رەتبکاتەوە.  جەستە  و  رۆح 

دەتوانێت بە ئاشکرا ببینێت کە رۆح و جەستە 

هاوکارن و وەک جۆرە جیاوازەکانی واقعیەت 

تەوقەکردنێک  ئیرادەی  نەتوانێت  رۆح  نین، 

دروستبکات و جەستەش نەتوانێت هەستێکی 

ئەو  وەاڵمی  دروستبکات؟  رۆحدا  لە  خۆشی 

بەم  ئێمەی  دیکارت  بۆچی  کە  پرسیارەی 

دیکارت  کە  ئەوەیە،  گەیاندووە  بنەستە 

نێوان  لە  سازش  هەوڵی  لە  دەزانین  وەک 

ناچارکردنی  میکانیکی،  یاسا  و  نوێ  زانستی 

بەهێزی  کڵێسای  لەگەڵ  تەنەکان  جوڵەی 

دۆگامتیکیەکانی،  حوکمە  بە  بوو،  دێرین 

مرۆڤەکان  کە  رەها  رۆحی  بێکۆتایی  بوون، 

ناتەواوەی  و  سنوردار  رۆحییە  بوونە  ئەم   –

نیشتەجێبوونی  بۆ  زەوی  و  ئ��اف��ران��دووە 

لەبارەی  راستی  کڵێسا  الی  خوڵقاندووە. 

سەرچاوەی  ئیالهییەوە  وەحی  لە  واقعیەت، 

دیکارت  بۆچوونی  بە  زانست.  نەک  گرتووە 

ئەم دوالیزمییە سازشێکی بۆ ئارامکردنەوەی 

نوێ  زانستی  نێوان  توندی  دوژمنایەتی 

کە  دوالیزمییە  ئەم  دەڕەخساند.  کڵێسا  و 

جوڵەی  و  ماتریاڵ  جەوهەری  لەسەر  بڕیار 

و  ناچارکردن  و  بااڵکان  یاسا  پێی  بە  ئەو 

دەسەاڵتی  سنوری  دەدات،  پێشبینیکراو 

سەربەخۆی زانست بوو، جەوهەری رۆحیش 

فیزیاییەکان و زۆرەملێیی  یاسا  و  زانست  لە 

رۆحی  جەوهەری  دەمایەوە.  پارێزراوی  بە 

شوێنێک داگیرناکات، شوێنکەوتووی یاساکان 

نییە، قەبارەی نییە و پێشبینیکراو نییە، بەاڵم 

هەست  و  دەرخکەرە  بیرکەرەوە،  ئاگا،  بە 

دەکات، دەتوانێت ئەو وێنا راستیانە بناسێت، 

کە رسوشتین و لەالیەن خواوە هەڵکۆڵراون، 

بە ئیرادەی خۆویست، بەرپرسیار و ئەخالقی. 

دەستوەردانی  بێ  لەمجۆرە  جەوهەرێکی 

لە ژێر کۆنرتۆڵی تەواوی کڵێسادایە.  زانست 

ج��ی��اوازە  ج��ەوه��ەرە  ت��ی��ۆری  بەمشێوەیە 

سازشی  وەک  دی��ک��ارت  دوالیزمییەکانی 

بۆ  دەردەک���ەوت:  کڵێسا  و  زانایان  نێوان 

خۆی  دەس��ەاڵت��ی  سنوری  هەریەکێکیان 

یاسا  و  مادە  زانایان  بۆ  دیاریدەکردن.  بۆ 

جەوهەری  ئیالهییەکان  بۆ  میکانییەکان، 

سازشی  بوو  ئەمە  مرۆڤەکان.  رۆحی  رۆحی، 

بەناوبانگی دیکارتی.

دوالیزمییەی  لەم  خۆی  دیکارت  بەاڵم  immanuel kant
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رۆح – جەستە بێزار بوو. دیکارت بە تەواوی 

ئاگاداری هاوکاری نێوان رۆح و جەستە بوو، 

هاوکارییە  ئەم  کە  نیشانیبدات،  هەوڵیدەدا 

لەگەڵ تیۆری دوالیزمی ئەو ناسازگارە. دیکارت 

سەرجەم  بازنەی  الوازترین  بە  کە  ل��ەوەدا 

فەلسەفەی ئەو دادەنرێت، ئاماژەی بە ئەوە 

دەکرد، کە هاوکاری لە نێوان رۆح و جەستە 

غودەی  لە  رۆح  کە  دەبێت،  هۆیەوە  بەو 

لەوێدا  و  مێشکدایە   Hypothesis هیپۆفیزی 

کارە هزرییەکانی ئەنجامدەدات و هەستەکان 

لە جەستەوە وەردەگرێت، کەواتە ئەو غودەیە 

رۆح��ە.  و  جەستە  نێوان  هاوبەشی  خاڵی 

و  ماسولکە  دەتوانێت  رێگەیەوە  لەو  رۆح 

هەستەوەرەکانی جەستە بجوڵێنێت، هەروەها 

کاریگەری  دەتوانن  جەستەش  جوڵەکانی 

بەداخەوە  بەاڵم  دروستبکەن،  هزر  لەسەر 

غودەیە  ئەو  بیسەملێنێت،  نییە  بەڵگەیەک 

ئەوجۆرە کاراییانەی هەبێت، هەروەها تیۆری 

ئەوە  بۆ  شیکار  ناتوانێت  هیپۆفیزی،  غودەی 

بکات، کە چۆن رۆحێکی ناماتریاڵ کە )قەبارە( 

کاریگەری  دەتوانێت  نییە،  پانی  و  درێ��ژی 

لەسەر بەشێکی مێشک هەبێت و چۆن غودەی 

کاریگەری  دەتوانێت  ماتریاڵ  یان  هیپۆفیزی 

لەسەر رۆحی ناماتریاڵ دروستبکات.

لەبارەی دوالیزمی جەستە – رۆحی دیکارت 

دیکارت  ئەنجامەدەگەین، کە هەوڵەکانی  بەو 

بۆ خستنەڕووی توانای هاوکاری نێوان رۆح و 

وێرانکاری  دەرەنجامی  جەستە  و  هزر  مادە، 

سازشەی  ئەو  و  دیکارت  دوالیزمی  لەسەر 

لێکەوتەوە، چونکە  جەختی لەسەر دەکردەوە 

رێگەی  لە  بتوانێت  نامرتیاڵ  رۆح��ی  ئەگەر 

غودەی هیپۆفیزییەوە گۆڕانکاری لە جەستەی 

خۆی و لە رێگەی جەستەوە گۆڕانکاری لەسەر 

نوێیە  زانستە  ئەم  دروستبکات،  تر  تەنەکانی 

رەگەزی  دانانی  بە  میکانیکییەکەی  جوڵە  و 

لەناودەبرد. بەمشێوەیە من خۆم وەک  رۆحی 

تەنێکی بیرکەرەوە دەمبە هۆکارێکی بێگانە لە 

ئەگەر  ترەوە  لەالیەکی  میکانیزمیدا.  جیهانی 

هیپۆفیزییەوە،  غودەی  رێگەی  لە  جەستەم 

دروستبکات،  مندا  هزری  لە  گۆڕان  بتوانێت 

یاساکانی  کاریگەری  لەژێر  من  هزری  کەواتە 

لە  بەشێک  دەبێتە  جەستەدایەو  جوڵەی 

کاتژمێری میکانیکی. لەبەرئەوە هاوکاری، یاسا 

میکانیزمییەکانی زانست و سەربەخۆیی هزر، 

یان رۆح وەک جەوهەرێکی ناماتریاڵ ناهێڵێت. 

بەمشێوەیە سازشی دیکارتی لەبەر دوو هۆکار 

شکستیخوارد، یەکەم: لەو الیەنەوە کە دیکارت 

جیاوازەکان  جەوهەرە  وەک  جەستەی  و  رۆح 

کڵێسا،  دەسەاڵتی  لەژێر  )رۆح  دەناسێنێت 

مادە لەژێر دەسەاڵتی زانست(، جیاوازی زۆری 

نێوان  هاوکارییەکانی  راستی  لەگەڵ  نێوانیان 

رۆح و جەستە دژ دەوەستێتەوە.

هاوکاری  هەوڵدەدات  دیکارت  دووەم:   

نێوان رۆح و جەستە بە دژی جیاوازییەکانیان 

دەمێنێتەوە،   ناکامی  بە  ئەمەش  نەزانێت. 

بۆ  لێکدانەوە  هیپۆفیزی  غ��ودەی  چونکە 

هاوکاری،  ل��ەوەش  گرنگرت  ناکات.  هاوکاری 

ئازادی  و  سەربەخۆیی  و  زانستی  میکانیزمی 

رۆح ناهێڵێت.

شکستی  دیکارتی  سازشی  هەرچەندە 

خ����وارد، ب���ەاڵم ک��اری��گ��ەری دی��ک��ارت بە 

چونکە  م��اوەت��ەوە،  زیندویی  و  بەتوانایی 

جیهانی  بەسەر  باڵی  دیکارتگەرایی  هێشتا 

وەک  دەبێت  ئێوە  کێشاوە.  رۆشنگەریدا 

هەبێت.  بۆی  بەرکەوتنتان  فەیلەسوفێک 

دەتوانن لەگەڵ یان دژی بن یان رێگەیەکی 

گومانگەرایی،  پێویستە  بەاڵم  بدۆزنەوە،  تر 

لەبارەی  ئەو  بیرکاری  شێوازی  عەقڵگەرایی، 

هزرگەرایی،  کۆگیتۆ،  بەڵگەی  لێکۆڵینەوە، 

ماتریاڵەکانی  و  رۆحی  جەوهەرە  دوالیزمی 

لە  ئ��ەو  تێگەیشتنەکانی  لە  سەرنج  ئ��ەو، 

بابەتی  ب��دەن.  رۆح  و  جەستە  بابەتەکانی 

بواری  فراوانرتین  لەوانەیە  جەستە   – رۆح 

دژوارییەکانی  بووبێت.  دیکارت  کاریگەری 

دوالیزمی جەوهەرە رۆحی و جەستەییەکانی 

شێوەی  لە  رێگەچارە  کۆمەڵێک  بە  ئ��ەو، 

دەروونناسی،  لەگەڵ  تەریب  تیۆرەکانی 

و  رەفتارگەرایی  دەروونناسی،  کارلێکگەرایی 

دەرکەوتە ناسی گەیشت. 

هیوم(  )دەیڤد  ئەوە  دوای  ساڵ  سەد 

فەیلەسوفی سکۆتلەندی دژی ئەندێشەکانی 

دیکارت وەستایەوە. هیوم بە ئەزمونگەرایی 

عەقڵگەرایی  کردەسەر  هێرشی  بەهێزتر 

بەهێزتر  گومانگەراییەکی  بە  هیوم  دیکارت. 

رۆیشتە  دی��ک��ارت  گومانگەراییەکەی  لە 

شەڕەکەوە. ئەو بەڵگەی کۆگیتۆ و بەڵگەکانی 

بێواتا  ب��ە  خ��وا  سەملاندنی  ب��ۆ  دیکارتی 

دیکارتی  مێتافیزیکی  دوالیزمی  ئەو  ناوبرد. 

کە  کرد،  ئ��ەوەی  بانگەشەی  و  رەتکردەوە 

بوونی  لەسەر  بەڵگە  ناتوانین  هەرگیز  ئێمە 

جەوهەری رۆحی، یان مادی پێشکەشبکەین. 

دیکارتی  هۆکاری  و  هۆ  وێناکردنی  هیوم 

دیکارت  میکانیزمی  دژی  دانا،  بایەخ  بێ  بە 

هیوم  بوترێت  دەتوانرێت  وەس��ت��ای��ەوە. 

بە  دا.  دیکارت  لە  کاریگەری  گورزێکی 

روب��ەڕووی  ئێمە  هیوم  روبەڕووبوونەوەی 

مێژووی  لە  هێز  وێرانکەرترین  هەڵچوونی 

فەلسەفەی رۆژئاوا دەبینەوە.    

سەرچاوە:

تا  س��ق��راط  از  همە،  ب��رای  فلسفە   -

 From Socrates to Sartre: the سارتر  

Philosophic quest
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بە دروشی
) ئەو شتەی ئێمە دەیدەین(  

دەزگای ئایدیا بەشداری )68( پێشانگەی 
کتێبی فرانکفۆرت دەکات

یوسف ئەحمەد منتک
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بەشداری  بە   2016/10/23-19 لەڕۆژانی 

فکر  بۆ  ئایدیا  دەزگای  )100( واڵت،  لە  زیاتر 

لە  کتێب  خانەی   )7100( لەگەڵ  لێکۆڵینەوە 

چاپکراوەکانی  بەرهەمە  جیهان،  سەرتاسەری 

خۆی لەم پێشانگەیە منایشکرد، دەزگای ئایدیا 

بۆ فکر لێکۆڵینەوە ئەمساڵ بۆ جاری سێیەمە 

نێودەوڵەتییەدا  پێشەنگە  ل��ەم  ب��ەش��داری 

بەشداریکردنەشدا،  ئەم  سۆنگەی  لە  دەکات، 

هەوڵدەدات بۆ ساڵی داهاتو بەرهەمەکانی بە 

زمانی جیهانی بەشداری پێبکات.

 لەم پێشانگەیەدا نوێنەری دەزگای ئایدیا 

بۆ فکر لێکۆڵینەوە بەشداری تێداکرد، هەروەها 

سیمینار  ل��ە)4000(  زیاتر  پێشانگەیەدا  لەم 

پێشکەشکران،  بە پێی لیستی ناوی تۆمارکراوی 

ڕۆژنامەنووس   )10000( ڕۆژنامەنووسانیش 

ڕۆژی  پێنج  لەماوەی  تێداکردوەو  بەشداری 

پێشانگکە )275000(میوان سەردانیان کردووە، 

سێ ڕۆژی یەکەم تایبەت بوو بە بە بازرگانی 

وباڵوکردنەوەو  چاپ  دەزگەکانی  و  کتێب 

سمیناری  پێشکەشکردنی  و  ڕۆژنامەنووسان 

بەردەوام لەالیەن نوسەرانی بوارە جیاجیاکان، 

لەم سێ ڕۆژەشدا )142000(میوان سەردانیان 

بوو  تایبەت  کۆتایی،  رۆژی  دوو  ک��ردووە، 

هاوواڵتیان ودۆستانی 

ئاشتی  خەاڵتی  پێشانگە،  ڕۆژی  دوا  لە 

بە  بەخرشایە  ئەڵامنی2016  کتێبی  بازرگانی 

ڕۆژنامەنووس و چاپەمەنی کار خاتوو) کارۆلین 

ئێمکە( لە پاوڵ کلێسەی فرانکفۆرت . 

شاندێک لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوانی 

ئامادەبوونی  هەروەها   ، هەرێم  حکومەتی 

نوسەری کورد  شێرزاد حسن،  پرۆفیسۆر زرار 

ئامادەبوون.  بێکەس  شێرکۆ  هەڵۆ  و  سدیق، 

سەروەر  د.  بەرێزان)  لەالیەن  ستاند  ئیدارەی 

عبداڵلە، عبدوالغنی کاکۆ ، یوسف منتک(بووە .

پێشانگە  ڕۆژی  پێنج  ه��ەر  م��اوەی  لە 

ومێوانان،  لەبەشداران  بەرچاو  ژمارەیەکی 

خوێندکارانی کورد لە زانکۆکانی ئەڵامنیا، لەسەر 

کوردستانیان  ستاندی  سەردانی  جیا  ئاستی 

دەکرد. 

ئەو دەزگەیانەی لەژێر چەتری وەزارەتی 

لە)دەزگای  بەشداربوونربیتیبوون  ڕۆشنبیری 

جەمال  کوردۆلۆجی،  جار،  سێهەم  بۆ  ئایدیا 

پەرلەمانی  مەکتبەی  جار،  دووەم  بۆ  عیرفان 

کوردستان بۆ یەکەم جار، سۆران لە بەرلین بۆ 

ڕۆشنبیری  بنکەی  چاپکراوەکانی  جار.  سێهەم 

دەزگەکانی:  جار.  دووەم  بۆ  دهۆک  لە  اللش 

 ،-٢٤- کوردستان  تیڤییەکان:  میدیا،  ب��اس 

کتێبی  چاپکراوەکانی  سیدۆنیا.  باباگوڕگور، 
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ئەنفال بە زمانی ئینگلیزی وعەرەبی پارێزگاری 

شارەوانی  وەزارەت��ی  چاپکراوەکانی  دهۆک، 

وگەشت وگوزار، بۆ جاری یەکەم بەشدار بوون.

ڕێکخراوی میتینگ کولتوور ، ئێوارەیەکی 

کولتوری ڕێکخست چەندین تێکستی شیعری 

بە  نووسین  ئەزموونی  و  ڕۆمان  پەرەگرافی  و 

زمانەکان کوردی � ئەملانی � ئینگلیزی � فرەنسی 

مۆسیقای  و  دیکۆمینتاری  فلیمێکی  کورتە  و 

کوردی و پێشکەشکران ئێوارەکە لە دوو بڕگە 

کوردی  بەزمانی  یەکەمدا  لەبڕگەی  پێکهاتبوو 

بیانییەکان،  زمانە  بە  دووەم��دا  لەبڕگەی  و 

بەبەشداری:

١-  دکتۆر سەروەر عبداللە لە وتەیەکدا، 

بەخێر هاتنی مێوانانی کرد.

٢  - هەڵۆ شێرکۆبێکەس ، خوێندنەوەی 

خاتوو  هاوکات   ، ک��وردی  زمانی  بە  شیعر 

دۆرۆتا شیعرەکانی شێرکۆ بێکەس ی بە زمانی 

ئینگلیزی دەخوێندەوە.

 ، نوسینم  ئەزموونی  حسن  شێرزاد   -  ٣

بەزمانی ئینگلیزی.

٤ - الورا ماسیلیان � خوێندنەوەی شیعر 

بەزمانی ئینگلیزی � فرەنسی

٥ - کامەران سوبحان، خوێندنەوەیەک بۆ 

شیعری یادەوەری پایسکیلێکی کەرکوکی هەلۆ 

شێرکۆ بێکەس � بەزمانی کوردی

٦ - سعید الساعدی ، بەشێک لە ڕۆمانی 

یاسین بانی خێالنی بە زمانی ئینگلیزی

٧ - عبدالغنی کاکۆ ، خوێندنەوەی شیعر 

بە زمانی کوردی � ئەملانی

شیعر  خوێندنەوەی  منتک  یووسف 

بەزمانی کوردی � ئەملانی ٨ - 

٩ - بەڕێوەبەری کۆڕ کەژال خان � سعید 

الساعدی

 هۆڵی هوتێل ڤیندهام گراند � فرانکفۆرت، 

ئێوارەی – ٢١-١٠-٢٠١٦، کاتژمێر- ٦- . 

پڕۆژەیەک بۆ بەشداربوونی کوردستان لە 

پێشانگەی کتێب*

له   به شداریکردن  سه ره تاکانی  ده ک��رێ 

پێشانگەی کتێبی فرانکفۆرت به  ئامانجی ئه وه  

بوبێت که  بلێین ئێمه ش هه ین، یان هه ولێک 

بێت به  ئاڕاسته ی گۆڕینی ئه و وێنه  ته قلیدیه  

بۆمان  خۆمان  که  له  ده ره وه ی  نه گه تیفه ی 

دروستکراوه  بڵێین کورد ئه و مرۆڤه  یاخیبووه  

به هه ڵه   ئێوه   که   نییه،   به ده سته   تفه نگ 

ناسیوتانه،  به ڵکو گه لێکی مرۆڤ دۆست ژیان 

کولتوورو  خاوه نی  دۆسته ،  ژینگه   و   دۆست 

مێژووی خۆیه تی.

فرانکفۆرت  کتێبی  پێشه نگەی  خ��ودی 

بۆ  مه زنه   زێڕینی  ده رفه تێکی  ڕه خساندنی 

به یه کگه یاندنی کولتووری گه الن وگۆڕینه وه ی 

ب��واره   ڕه خساندنی  دیده جیاکان،  فیکرو 

سه نته ری  شارستانێتیه کان،  گفتوگۆی  بۆ 

گه ل  وڕوناکبیرانی  نوسه ران  کۆکردنه وه ی 

ونه ته وه  جیاجیاکانه ، که  له وێدا دووا به رهه موو 

سیمیناری  کۆڕو  ڕێگەی  له   بۆچوونیان  بیرو 

ده گه یه نێته   پێشانگەیه   ئه م  ئازادی  سه کۆی 

له وێدا  خوێنه رانیان،  ه��ه وادارو  هاوشێوه و 

وکولتوورو  زانست  فیکرو  بابه تی  باشرتین 

سیاسه ت ده کرێته  بابه تی گفتوگۆ.

بۆ  به به هایه   ده رفه تێکی  ه��ه روه ه��ا 

وباڵوکردنه وه ،  چاپ  ده زگەکانی  و  نوسه ران 

بۆ واژۆکردنی چه ندین پرۆتۆکۆل وگرێبه ستی 

به شداربوون  و  وه رگێران  و  چاپ  بۆ  جیاجیا 

له  پێشانگەو ده رفه تی هاوشێوه ی پێشه نگەی 

فرانکفۆرت

به م شێوه یه  گه وره یه   ئه م گردبوونه وه یه  

و  ش��اره زاب��وون  بۆ  گ��ه وره ش��ه   ده رفه تێکی 

به رهه می  بازرگانی  له بازاڕی  به شداریکردن 

گێڕانه وه ی  بۆ  هه وڵدانه   وه رگێران،  و  چاپ 

به های کتێب  و جه خت کردنه وه  له سه ر کتێب، 

وه ک سه رچاوه ی  سه ره کی مه عریفه .

کتێبی  پێشانگەی  داه��ات��وو  س��اڵ��ی 

لە   2017 ئۆکتۆبەر  ١٥ی   -١١ لە  فرانکفۆرت 

واڵتی فەرەنسا ئەنجامدەدرێت .
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اڵوکراوەی 
نوێترین ب

ی ئایدیا
دەزگا

کۆڵینەوە
بۆ فکرو لێ
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راولس،  جۆن  لەگەڵ  نۆزیك،  رۆبێرت 

فەیلەسوفەكانی  لەگەورەترین  دوو  بە 

فەلسەفەی  ب��واری  لە  دادەنرێن  ئەمریكا 

لە  دەی��ە  چەندین  م��اوەی  بۆ  كە  سیاسی، 

راولس  وتۆتەوە.  وانەیان  هارڤارد  زانكۆی 

هاوكات  بووە،  یەكسانیخواز  بیرمەندێكی 

نۆزیك بیرمەندێكی ئازادیخواز بووە. رۆبێرت 

و  دەوڵ��ەت  ئ��اژاوە،   ( كتێبی  لەڕێی  نۆزیك 

 )Anarchy, State and Utopia-یوتۆپیا

ناوبانگی دەركرد.

لە  )برۆكلین-نیویۆرك(  ل��ە  ن��ۆزی��ك 

رووس��ی  پەنابەری  جولەكەی  خێزانێكی 

دەستی  لەوێ   دایكبووە.  لە   1938 لەساڵی 

زانكۆیی  بڕوانامەی  و  ك��ردوە  بەخوێندن 

كۆڵۆمبیا  زان��ك��ۆی  ل��ە   1959 س��اڵ��ی  ل��ە 

بڕوانامەی  دا   1963 لەساڵی  بەدەستهێناوە. 

دواتر  بەدەستهێناوە.  فەلسەفەدا  بواری  لە 

وتۆتەوە  وانەی  زانكۆی جیاواز  ژمارەیەك  لە 

مامۆستای  )2002(دا  لەساڵی  مردنیشی  تا  و 

زانكۆ بووە.

ئ��ازادی  ل��ە  ن��ۆزدی��ك  بەرگریكردنی 

دوو  لە  باس  ئەو  مۆراڵییە.  بەرگرییەكی 

كانتەوە  لە  یەكەمیان  دەك��ات:  پرەنسیپ 

كەسانی  پێویستە  ب��ەوەی  وەری��گ��رت��ووە، 

ن��ەوەك  سەیربكرێن،  كۆتایی  وەك  دی 

بكرێن.  سەیر  دی  كەسانی  كۆتایی  وەك 

مرۆڤ  ل��ەوەی،  بریتییە  پرەنسیپ  دووەم 

كەسێكی  هیچ  موڵكی  و  خۆیەتی  خاوەنی 

مرۆڤ  خاوەنداریەتییەی  ئ��ەو  نییە.  تر 

جەستە،  لەوانە:  دەگرێتەوە  شتێك  هەموو 

مرۆڤ  سەرداركردنی  بیرمەندی 

لەسەر خاوەندارێتی خۆی

  لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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ئیشەكەی.  هەروەها  بەهرەكان،  تواناكان، 

مافەكان  پرەنسیپەوە،  دوو  ل��ەم  نۆزیك 

ئەمانە  نۆزدیك  بۆچوونی  بە  وەردەگرێت. 

دەدەرێت  بڕیار  كە  خاوەندارێتین-  مافی 

بەكاربهێرنێن، یاخود نا، هەروەها ئەو مافانە 

چۆن  ب��ەوەی  دی��اری��دەك��ەن،  سنوورەكان 

مرۆڤەكان مامەڵە لەگەڵ ئەوانی تردا بكەن.

مافی  كەسێك  هیچ  باوەڕیوایە  نۆزدیك 

بەزۆر  ئیشی كەسێك  بەرهەمی  نییە  ئەوەی 

لە  باج  وەرگرتنی  ئەمانەشدا  لەناو  ببات. 

كەسانی  بەسەر  دابەشكردنی  و  كەسێك 

چەمكی  لە  باس  نۆزیك  بارەیەوە  لەو  تردا. 

كە  دەك��ات،   )Night Watch( پ��اس��ەوان 

سنووردار(  )زۆر  بەشێوەیەكی  دەوڵ��ەت 

داوای هەندێك شت لە تاك بكات بەرامبەر 

و  ئابڕوبردن  هێزو  و  دزی  لە  پاراستنی 

لەوانە  بەدەر  گرێبەستەكان.  جێبەجێكردنی 

مافی  پێشێلكردنی  بكات،  هەرچی  دەوڵەت 

تاكە كەسە.

هەیە  بەرز  ئیكۆیەكی  ئەوەی  لەگەڵ 

كۆمەاڵیەتی،  گرێبەستی  تیۆری  دەرب��ارەی 

لەو  مافەكان  دەب��ێ��ت  پێیوایە،  ن��ۆزی��ك 

پێش  بەڵكو  وەرنەگیرێن،  گرێبەستانەوە 

دەربارەی  هەبێت.  بوونیان  گرێبەستەكان 

دەك��ات،  ب��ەوە  ئاماژە  نۆزیك  )سەرمایە(، 

بەشێوەیەكی  بۆئەوەی  نییە  بوونی  سەرمایە 

لەوێیە  بەڵكو  دەربهێرنێت،  دادپ��ەروەران��ە 

سەرمایە  ئەگەر  بەدەستبخرێت.  بۆئەوەی 

گ��وازرای��ەوە،  دادپ��ەروەران��ە  بەشێوەیەكی 

پەروەرانەش  داد  بەشێوەیەكی  دەبێت  ئەوا 

كۆمەڵگای  لە  پێیوایە  ئەو  دابەشبكرێت. 

زۆر  یەكسان  دابەشكردنی  دادپ���ەروەردا، 

نایەكسانی،  ب��ۆ  دەگ��ۆڕدرێ��ت  ب��ەزووی��ی 

ب��ەه��رەك��ان،  ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ك��ەس��ەك��ان و 

لە  بەهای خۆیان  بەشێوەیەكی خۆبەخشانە 

كاركردندا سەملاندوە.

ه���ەرب���ۆی���ە، ن���ۆزی���ك پ��ێ��ی��وای��ە 

كارێكی  دەوڵەت،  كەمی  تەدەخولكردنێكی 

بۆ  دەبێت  چوارچێوەیەك  و  دەبێت  باش 

یۆتۆپیا، چونكە دەبێتە هۆی هاندانی خەڵكی 

بۆ بەدەستهێنانی ئامانجی جیاواز.

هەندێك لەوتە و بۆچوونەكانی:

لەسەر  قسەكردن  ب��ۆ  هەیە  ب��وار   *

بابەتەكان، جگە قسەكردن لەسەر وشەكانی 

كۆتایی نەبێت.

كەسێك  موڵكی  پێشرت  شتێك  چۆن   *

دەتوانێت  ك��ەس��ە  ئ��ەو  ئێستا  ن��ەب��ووە، 

بەدەستیبهێنێت؟

باش  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەیەكی  هیچ   *

لەپێناو  قوربانی  هەندێك  ئەگەر  نابێت، 

بەرژەوەندی خۆیدا بدات.
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