کتێبی
وەرگێڕدراوی
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دیكارت
6
دەریچەیەكی مێژوویی دنیای
مۆدێرن
ئەرستۆ

یەكێك ل��ە فەیلەسوفانی ئایینە
كردارییەكان ،باسی لە (تیرۆری مێژوو)
ك����ردووە ،ك��ە ل��ەو م��اوەی��ەدا س��ەرج��ەم
دەس��ت��ك��ەوت و خ��واس��ت��ەك��ان��ی م��رۆڤ،
بەشێوەیەكی بێبەزەییانە بەباچوون و لە
گۆڕانكارییە مێژووییەكاندا بەفەرامۆشی
سپێردران .تیرۆری مێژوو دەتوانرێت لە
لەدەستدانی شارستانێتی یۆنان و مەیلی ئەو
بۆ دیموكراسی ،فەلسەفە ،هونەر ،بیركاری،
زانست و ژیانی باشدا هەستیپێبكرێت.
دوای شكستی ی��ۆن��ان ب��ەرام��ب��ەر
(ئەسپارتەكان) ،لە كۆتایی شەڕی (پلوپونز)
ساڵی  404پ ز ،دەوڵەت – شارەكانی یۆنان
لە زیاتر پێشوو دابەشبوون و بۆ سااڵنێكی
زۆر گیرۆدەی كێشەكان بوون ،تا ئەو كاتەی
ساڵی  338پ ز ،بەرامبەر (فیلیپ مەقدۆنی)
شكستیانخوارد ،دواتر بە دەستی كوڕەكەی
(ئ��ەس��ك��ەن��دەر) خ �ران��ە ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی
مەكدۆنیاوە .لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا،
ل��ەم��اوەی ئ��ەو س��اڵ��ە پ��ڕ ل��ە گرفتانەدا
داهێنانە كەلتوری و رۆشنبیریەكانی یۆنان
بەردەوامبوون .لە یەكێك لەو سااڵنەدا،
ئەفالتون دیبەیتەكانی نوسی و خوێندكارە
گەورەكەی ئەو (ئەرستۆ) فەلسەفەی خۆی
بنیاتنا.
ئەرستۆ ساڵی  384پ ز ،لە شاری
(ئستاگیرا) لە مەكدۆنیا ،لە نزیك شاری
(سالۆنیكا) لەدایكبوو .ئەو لەرەچەڵەكی
پزیشكەكانەوە دەگەیشتەوە بە شاكانی

مەكدۆنیا .باوكی ئەرستۆ (نیكوماخوس)
پزیشكی تایبەتی (ئامینتاس) بوو ،ئەرستۆ لە
منداڵیدا لەگەڵ (شازادە فیلیپ) لە كۆشكی
شایانەی مەكدۆنیا گەورەبوو.
دەوترێت ساڵی  367پ ز ،ئەرستۆ لە
تەمەنی  18ساڵیدا لە ئەكادیمیای ئەفالتون
لە یۆنان بووە و ماوەی  20ساڵ ،تا مردنی
ئەفالتون ساڵی  347پ.ز ،خوێندكار بووە.
دوای ئەفالتونیش سەرۆكایەتی ئەكادیمیا
ب��ۆ ئ��ام��ۆزاك��ەی (سپوسیپوس) م��ای��ەوە،
ئەرستۆ ئاكادیمیا و یۆنانی جێهێشت.
(سپوسیپوس) بیركاریزان بوو ،لە هاندانی
الیەنی بیركاری فێركاری ئەفالتوندا رۆڵێكی
بەرجەستەی هەبووە) .وا دەردەكەوێت
ئەو ساڵی  342پ ز ،لەالیەن (فیلیپ)
ەوە كە ببووە شای مەكدۆنیا ،بانگهێشتكرا
و فێركردنی (ئەسكەندەر)ی ك��وڕی لە
ئەستۆگرت و س��ەرق��اڵ��ی خوێندنەوەی
سیاسەت و ژینگەناسی بوو .ئەرستۆ ساڵی
 335پ.ز ،گەڕایەوە بۆ یۆنان و خوێندنگە
و ئاكادیمیاكەی خۆی بەناوی (لوسیوم)ی
دامەزراند ،كە  12ساڵ تەمەنی خۆی بۆ
لێكۆڵینەوە لە زانستی رسوشتی تەرخانكرد
و زۆربەی بەرهەمەكانی خۆی تێدا نوسی.
كاتێك ئەسكەندەر ساڵی  323پ ز كۆچی
دوایی كرد ،ئەرستۆ بۆ پاراستنی ژیانی خۆی
لەو دۆخ��ە دژە مەكدۆنییەی كە یۆنانی
گرتبووەوە ،لەو شارە رایكرد و وەك خۆی
باسیكردووە «لە ترسی ئەوەی كە یۆنانییەكان
دووبارە دژی فەلسەفە بوەستنەوە» .ساڵێك
دواتر ئەو وەك فەیلەسوفی بەرجەستەی
جیهانی یۆنان كۆچی دواییكردووە.
پ��ەی��وەن��دی فەلسەفەی ئەرستۆ بە
فەلسەفەی ئەفالتونی مامۆستایەوە چی
ب��وو؟ ل��ەم��ب��ارەی��ەوە ب���ەردەوام مشتومڕ
هەبووە .زیاتر لە هەر شتێك الیەنگرانی

ئەفالتون  ،لەگەڵ (ئەلفرێد نۆرس وایت)
ی فەیلەسوف – ب��ی��رك��اری�زان ه���اوڕان،
كە س��ەرج��ەم فەلسەفەی رۆژئ���اوا تەنیا
(زنجیرەیەك لە پەراوێز نوسینی ئەفالتون
ب��ووە) .لەم تێڕوانینەوە جەخت لەسەر
جیاوازییەكانی نێوان ئەرستۆ و ئەفالتون
نەكراوەتەوە ،چونكە زیاتر وەك پەرەپێدەر،
ش��ی��ك��ەرەوە و ه��ەن��دێ��ك��ج��اری��ش وەك
ل��ێ��ك��دەرەوەی فێركارییەكانی ئەفالتون
لێیدەڕوانن.
دووەم :الیەنگرانی ئەرستۆ ،كە ئەرستۆ
زۆر بە بەرزتر لە ئەفالتون دەزان��ن ،بە
تایبەتی لە لۆجیك و تیۆری فۆڕمەكاندا.
لێرەوە جیاوازییەكانی نێوان ئەفالتون
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەرس��ت��ۆ ق��ۆن��اغ��ە س��ەرەت��ای��ی و
ناتەواوەكانی لێكۆڵینەوە ،لەبارەی بابەتە
لۆجیكی و فۆڕمەكان منایشدەكەن ،ئەو
بابەتانەی كە الیەنگرانی ئەرستۆ پێیانوایە،
توانیویەتی رێ��گ��ەچ��ارەی بەرجەستەی
سەركەوتوو بڕەخسێنێت.
ب���ەاڵم ك��ەس��ان��ێ��ك پ��ێ��ی��ان��وای��ە ،كە
جیاوازییەكانی نێوان ئەفالتون و ئەرستۆ،
پەیوەندی بە رۆشنبیرتربوونەوە نییە،
بەڵكو پەیوەندی بە تێڕوانینی جیاوازی
بنەڕەتی ئەو دووانەوە هەیە بۆ جیهان ،ئەو
تێڕوانینانەی كە جیاوازییەكانیان بنچینەییە،
ل��ەوان��ەی��ە س��ەرچ��اوەی��ان ب��ۆ جیاوازییە
كەسییەكان و رسوشتیان بگەڕێتەوە .لەم
تێڕوانینەوە جیاوازی نێوان ئەفالتون و
ئەرستۆ ،دەرخەری دوو جۆر جیهانبینییە.
وەك دەوترێت هەركەسێك لەدایكدەبێت،
ئەفالتونی یان ئەرستۆییە.
ئ��ەو كەسەی ئەفالتونییە الیەنگری
راس��ت��ی��ی روت���ەڵ و ت���ەواو ب��ی��رك��اری و
لۆجیكییەكانە ،وەك منونەیەكە و پێویستە
سەرجەم بوارەكانی ناسین و ئامانجەكانی
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ژیانی ئەخالقی و سیاسی بگرێتەبەر .لە
راستیدا ئەفالتون دڵنیایی ت��ەواو ،ناسینی
یەكگرتوو (پەیژەی مەعریفە) و ئامانجەكانی
(ژیانی عەقاڵنی) لەبەرچاوگرتووە ،نەك
گرنگیدان بەو پرسیارە كردارییانەی چۆن
مەعریفە و ئامانجەكان ب��ە چاالكییە
گۆڕاوەكانەوە گرێبدەن.
ئەرستۆیی بوون ،واتە الیەنگری شتە
دی��ار و تایبەتییەكانی رسوش��ت و ژیانی
مرۆڤایەتی گ��ۆڕاو (روەك ،گیانەوەران،
مرۆڤەكان ،دەوڵەتە جیاجیاكان) و گرنگیدان
بە ژینگەناسی ،منونەیەك بۆ تێگەیشنت
لە پێكهاتن و قۆناغەكانی پێگەیشتنیان
و هۆكارە كاریگەرەكان لەسەر گەشە»
یان لەناوچوونیان ،ئەرستۆ زیاتر مەیلی
بۆ ك��ۆك��ردن��ەوەی زان��ی��اری ل��ەب��ارەی شتە
كردارییەكانە ،نەك یەكگرتنی لۆجیك ناسین،
ئەو ئامانجانەی لەبەرچاوگرتووە ،كە لە
رێگەی سەرجەم شتەكانەوە لە چوارچێوەی
هەلومەرجی تایبەتیاندا دێ��ن��ەدی ،نەك
ئەو ئامانجە بااڵیانەی جیا لە چاالكییە
رسوشتییەكان لە ژیانی مرۆڤایەتیدان و
زیاتر تێپەڕینە لە ئەوان.
ئەم جیاوازیانەی نێوان ئەفالتون و
ئەرستۆ ـ فەلسەفی و مەزاجی ـ بە باشرتین
شێوە لە رەخنە بێبەزەییانەكەی ئەرستۆداو لە
تیۆری فۆڕمەكانی ئەفالتوندا دەخرێنەروو.
الی ئەفالتون وەك بینیامن ،فۆڕمە نەگۆڕ و
هەمیشەییەكان ،راستی پێكدێنن و بریتین
لەودیو جیهانی هەستپێكراوی رەوانی شتە
گ��ۆڕاوەك��ان ،كە ب��وون پێكدێنن .ئەرستۆ
لە خاڵی بەرامبەردایە :ئەوە شتە دیار و
تایبەتەكانن ،كە راستەقینەن ،روەكەكان،
گ��ی��ان��ەوەران ،مرۆڤەكان ،دەوڵەتەكان ـ
ئەرستۆ ئەم شتە تایبەتیانە بە جەوهەر
دادەنێت .سەرو رسوشت ،كە لێكۆڵینەوەیە

لە رسوشتی راستەقینە ،بۆ ئەرستۆ لێكۆڵینەوە لە
جەوهەرە دیارەكان ،تایبەتە .ئەرستۆ بە كۆمەڵێك
بەڵگەوە هێرش دەكاتە سەر تیۆری فۆڕمەكانی
ئەفالتون و خاڵە سەرەكییەكانی بریتین لە:
 .1تیۆری فۆڕمەكانی ئەفالتون  ،گرنگی شتەكان
دیاریدەكات ،بەاڵم لە راستیدا وێنە روتەڵەكان ،تەنیا
لەسەر نورساوی بێسوودی شتە راستەقینەكانن» لە
بەرامبەر پێشكەشكردنی هەرجۆرێك دیاریكاری
ب��وون و گۆڕانكاری شتە پەیوەست و دیارەكان
بێتوانان.
 .2تیۆری فۆڕمەكانی ئەفالتون ،لوتكەیەكی بەرز
و تێنەپەڕ دروستدەكات ،دووفاقی نێوان جیهانی
ئایدیا شیاوەكان و جیهانی شتە هەستپێكراوەكان،
ئەم تیۆرە دیاریكردنی چۆنێتی پەیوەندی نێوان
شتە هەستپێكراوەكان و شتە شیاوەكان بە تەواوی
مەحاڵ دەكات.
بەمشێوەیە ،ئایا ئەرستۆ فۆڕمەكان بە خەیاڵی
بەتاڵ دەزانێت؟ نەخێر .وادەردەك��ەوێ��ت ئەرستۆ
لەماوەی  20ساڵ خوێندن لە ئەكادیمیا ،پەیڕەوی
بێكۆت و بەندی تیۆری فۆڕمەكانی ئەو بووە ،هێشتا
كاریگەری بەهێزی ئەفالتونی لەسەربووە .هێرشی
ئەرستۆ بۆ سەر گرنگی و واتای فۆڕمە هەمیشەییەكانی
ناسین نییە ،بەڵكو هێرشە بۆ سەر جیایی فۆڕم ،یان
جەوهەری شتێك لە سنورێكی تری شتە راستەقینە
هەبووەكان .ئەرستۆ دەڵێت» هەر شتێك ،هەر
جەوهەرێكی تایبەتی تاك ،بۆقێك ،سەگێك ،مرۆڤێك،
یەكگرتنێكە ،هیچ شتێك لە جەوهەری خۆی جیا
نییە» .ئەرستۆ دەڵێت» هەموو شتێك پێكهاتەیەكە
لە یەكگرتنی فۆڕم و مادە .ئەو ،فۆڕم ،یان جەوهەرە
گشتی و هەمیشەییە ،كە ئەو شتە لەگەڵ شتەكانی
تر لە هەمان ج��ۆرە ،بۆ منونە سەرجەم بۆقەكان،
یان سەگەكان ،یان مرۆڤەكان ب��ەش��دارن .مادە،
تایبەمتەندی رسوشتی جەوهەرە تایبەتەكانە ،كە لە
رێگەی فۆڕمەوە ،جەوهەر شكڵی پێدەدرێت .مادە و
فۆڕم ئەو الیەنانەن ،كە جیابوونەوە لە جەوهەرێكی
دیاریكراودا قبووڵناكەن».

بە داهێنانی بنەمای جیانەبووەوەی مادە
و ف��ۆڕم ،ئەرستۆ دەتوانێت بەسەر دوالیزمی
ئەفالتوندا سەربكەوێت .الی ئەرستۆ فۆڕمی شیاو
و مادەی هەستپێكراو ـ گشتی و الوەكی ـ لە شتە
تاكەكاندا یەكگرتوون .هەر شتێكی تاك ،بریتییە
مادە و فۆڕم ،هێز
لە فۆڕمی مادە .فۆڕم ،مەبەست یان ئامانجێكە و
و كردار ،لەالیەن
مادە خزمەتی دەك��ات :دارب��ەڕوو ،مەبەست یان
ئامانجێكە و مادەی بەڕوو لە خزمەتیدایە.
ئەرستۆوە وەك
بێجگە لە بنەماكانی مادە و ف��ۆڕم ،ئەرستۆ بنەمای شتەكان و
بنەماكانی هێز و كار دادەهێنێت .بنەماكانی گۆڕانكارییەكانیان
هێز و كار ئەو توانایە بە ئەرستۆ دەدات ،كە
داهێنران.
گۆڕانكارییەكانی گەشە لە جەوهەرەكانی وەك
ئەرستۆ بۆ ئەو
قۆناغەكانی گەشەی ب��ەڕوو بۆ نەمامی ب��ەڕوو
بنەمایانە ،تیۆری
دواتر بۆ دار بەڕوو لێكبداتەوە :بەڕوو ،هێزێكە
چوارینەی خۆی
لە رێگەی دارب���ەڕووەوە دەردەك��ەوێ��ت .ئەرستۆ
زیاددەكات .چوار
پەیوەندی نزیكی ئەم دوو دەستە بنەڕەتییە بە بنەما یان چوار جۆر
راست دادەنێت :ئەو دەڵێت مادە بنەمای هێزە :هۆكاری سروشتی،
فۆڕم بنچینەی كردارە ،كەواتە ئێمە دەتوانین بڵێین
هەر شتێكی
داری بەڕوو فۆڕمێكە ،كە مادەی بەڕوو لە رێگەی
تاك لە جیهاندا
قۆناغەكانی گەشەی هێزەوە بەرەو كردارەكەی لە
دیاریدەكات
شێوەی داری بەڕوو دەجوڵێت .بێجگە لەوە داری
بەڕوو خۆی دەتوانێت هێز ،یان مادەی خانوویەك
بێت ،كە بەشێكە لەو .بەمشێوەیە ئۆرگانیزمەكانی
چاالكی ،بەشی هێزی جەوهەرە نائۆرگانییەكانن و
خۆیان هێزی رۆحی عەقاڵنین .بۆ ئەرستۆ ،جیهان
بریتییە لە زنجیرەیەك لە بوون ،جەوهەرە تاكەكان
لە جۆرە هەمیشەییە جیاوازەكان ،كە وەك مادە و
فۆڕم ،هێز و كردار بە یەكەوە گرێدراون.
مادە و فۆڕم ،هێز و كردار ،لەالیەن ئەرستۆوە
وەك بنەمای شتەكان و گۆڕانكارییەكانیان داهێرنان.
ئەرستۆ بۆ ئەو بنەمایانە ،تیۆری چوارینەی خۆی
زیاددەكات .چوار بنەما یان چوار جۆر هۆكاری
رسوشتی هەر شتێكی تاك لە جیهاندا دیاریدەكات،
بێجگە لە جەوهەری رسوشتی وەك داری بەڕوو،
یان جەوهەری دەستكردی مرۆڤ وەك خانوو:
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 .1ه����ۆی م����ادی (ك���ەرەس���ت���ە و
پێویستییەكانی دروستكردنی خانوویەك).
.2ه����ۆی ف��ۆڕم��ی (خ��ان��ووی��ەك كە
دروس��ت��دەك��رێ��ت ،شكڵێك ك��ە پێویستە
بیبێت).
.3هۆی كرداری (كار و ئامرازەكان ،كە
خانوو وەك هۆكارەكەیان دروستدەكەن).
.4هۆی مەبەست (ئەو مەبەستەی كە
خانووی بۆ دروستدەكرێت).
زۆربەی زانایانی هاوچەرخ لە هۆكارە
چوارییەكانی ئەرستۆدا ،تەنیا دوو جۆر
هۆ جیادەكەنەوە :م��ادە (ه��ۆی م��ادی)،
فۆڕم (هۆی فۆڕمی) .هۆی كرداری ئەرستۆ
(ك��ار و ئ��ام �رازەك��ان) وەك قۆناغێك لە
هێنانەدی هۆی فۆڕمی (فۆڕمی خانوو كە
دروستدەبێت) .هۆی مەبەست ،یان ئامانج
لەگەڵ هۆی فۆڕمی وەك بەخشینی بوون بە
خانوو یەكسان دەبێت.
هێزی بەردەوامی بنەماكانی هۆیەتی
ئەرستۆ ،تێڕوانینی ئ��ەوە ،كە ب��ەو پێیە
هەموو شتێك بەشێوەیەكی گشتی تەنیا
كاتێك بە تێگەیشنت دەگات ،كە لە رێگەی
هۆی مادی ئەوەوە دیاریكرابێت ،مادەیەك
كە قۆناغەكانی شتێك پێیداتێپەڕیوە و فۆڕم،
یان منونەیەك كە لە ناوەڕۆكیدا روخساری
وەرگرتووە .وەك ئەوەی كە لێكۆڵینەوەی
ئ��ەرس��ت��ۆ ل��ە م���ێ���ژووی گ��ی��ان��ەوەران��دا
نیشانیدەدات ،ئێمە جوجكی نوێ كە تازە لە
هێلكە هاتۆتە دەرەوە ،ئەو كاتە دەناسین
كە هۆی مادی و قۆناغەكانی گەشەی ئەو لە
هێلكەدا و كاتێك گەشەدەكات ،وەك مریشك
ناسیومانە ،بۆمنونە ئێمە ژیانی مرۆڤێك،
بۆ منونە ئەفالتون ئ��ەو كاتە دەتوانین
بناسین ،كە ببینین چۆن دوا قۆناغەكانی
دەستكەوتەكانی ئەو وەك فەیلەسوف لە
سەرەتای قۆناغە (مادی)ەكانەوە ،سەرەتای
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بنەماڵەی ئەو ،پەروەردەبوونی ،پەیوەندی
بە سوقراتەوە ،پارمنیدس ،هێراكلیتۆس،
سۆفستاییەكان ،ئەزمونی ئ��ەو لەگەڵ
حكومەتی دیموكراسی و خانەدانی و شەڕ،
گەشەیكردووە .ناسینی شتەكانی جیهان
پێویستیان بەوە هەیە ،ئێمە گەشەكردنی
هۆی مادیان و ئەنجامەكانیان ،كە ئەوان لە
رێگەی بازنەی هۆ و هۆكارەوە بە تەواوی
جیهانەوە گرێدەدات ،بدۆزینەوە.
ئ��ەم تێڕوانینە بۆ جیهان ،كە تێیدا
هەموو شتێك بە شێوەیەكی گشتی لەگەڵ
هەر شتێكی تر وەك هۆی مادی ،یان فۆڕم
پەیوەندی هەیە ،ئەرستۆ بەرەو خواناسی و
تێگەیشنت لە خوا رادەكێشێت .جیهانێك كە
بە شێوەیەكی گشتی بە گۆڕان ،یان جوڵەی
هەمیشەیی دیاریدەكرێت ،پێویستی بە
هۆكاری س��ەرەت��ای جوڵە هەیە ،چونكە
خۆی وەستاوە .ئەم تێگەیشتنەی ئەرستۆ
بۆ خوا ،وەك جوڵێنەری وەستاو ،وەك هۆی
سەرەتایی و هەمیشەیی سەرجەم گۆڕانكاری
و جواڵنەكانە لە جیهاندا .لێرەدا ئەرستۆ
یەكەم دەستەواژەی فەلسەفی جیهانناسی
بوونی خوا دەڕەخسێنێت ،كە خوا وەك
هۆی سەرەتایی ،پێویستی گۆڕانكارییە
زنجیرەییە بااڵكانە لە جیهاندا ،دواتر ئەم
بەڵگەیە ل��ەالی��ەن (ت��ۆم��اس)ی پ��ی��رۆز و
(دیكارت)ەوە سودی لێوەرگیرا .لە خواناسی
ئەرستۆدا خوا هۆیەكی هەمیشەییە ،كە
دەبێتە ه��ۆی گ��ۆڕان و نایابی ،چونكە
ئەگەر جوڵێنەری سەرەتایی مادی بێت،
وەك هەرشتێكی مادی لەبەردەم گۆڕاندا
دەبێت .خوای ئەرستۆ ،خوای یەهودی و
مەسیحی نییە ،ئەو نە خوڵقێنەری دڵڕفێنی
جیهان و مرۆڤە و نە بۆ پەرسنت .خوای
ئەرستۆ تاكە هۆی سەرەتایی جواڵندن لە
جیهانی هەمیشەیی و نەخوڵقێرناودایە.
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لەگەڵ هەموو ئەمانەدا ،ئەرستۆ نایابی
خوا لەگەڵ بیر ،یان هزردا یەكسان دەكات،
كەواتە گرێدراویە فكرییەكانی خوا چیین؟
خ��وا ناتوانێت گرێدراوییە فكرییەكانی
خۆی كە دەكەونەبەر گۆڕان ،یان هەست،
یان هەرجۆرێك كەموكورتی بەرامبەر بە
خۆی ،هەبێت .خوا بیرۆكەی ئەندێشەی
بیركردنەوەیە.
وەك ب��ی��ن��ی�مان ،ل��ەودی��و رسوش��ت��ی
ئەرستۆوە ،خوا ناسییە ،بەو واتایەی هەموو
شتێك لە جیهاندا فۆڕم ،یان مەبەستی خۆی
بۆ هاتنەدی هەیە .رەوشتی ئەرستۆ كە بە
تەواوترین شێوە لە رەوشتی (نیكوماخوسی)
دا ریزبەندكراوە ،لەم تێڕوانینە خواناسییەوە
بۆ واقعیەت سەرچاوەدەگرێت .ئەو دەڵێت:
چاكە ئەو شتەیە كە مەبەستی رسوشتی
شتێكە وەك هۆی فۆڕمی خۆی .چاكە بۆ
مرۆڤ كامەیە؟ ئەو شتەی كە مرۆڤ لە
رێگەی رسوشتی خۆیەوە هەڵوەدایەتی:
خۆشبەختی.
بەاڵم خەڵكی لەبارەی خۆشبەختییەوە
ه��اوڕان��ی��ن .ئ��ای��ا خۆشبەختی ،ژیانی
چێژبەخش ،ی��ان سامان ،ی��ان شانازییە؟
وەاڵمی ئەرستۆ ئەوەیە ،ئێمە هەڵوەدای
ئەمانەین ،چونكە پێامنوایە ئەوانە هۆكاری
خۆشبەختین ،ئەوانە تەنیا ئامرازی گەیشنت
بە خۆشبەختین .خۆشبەختی وەك چاكەی
بااڵ بۆ مرۆڤ بریتییە لە جێبەجێكردنی
ئەركەكەی وەك مرۆڤێك( ،چاالكی رۆحی
گونجاو لەگەڵ چاكە) ،كەواتە چاكەی
مرۆڤ چییە؟
ب��ۆ م��رۆڤ دوو ج��ۆر چاكە هەیە:
ئەخالقی و عەقاڵنی .ئەرستۆ دەڵێت :چاكەی
ئەخالقی بریتییە لە پاراسنت و كۆنرتۆڵكردنی
عەقاڵنی مەیل و ویستە ناعەقاڵنییەكانی
رۆح .ئەم چاكانە ـ ئازایەتی و دادپەروەری

و یەكسانی و ئارامگرتن و ئازادی ـ بە كردار
و مەشق گەشەدەكەن ،تا ئەو كاتەی وەك
رسوشت جێگیردەبن .ئەرستۆ دەڵێت»:ئێمە
ب��ە ئەنجامدانی ك��اری دادپ���ەروەران���ە،
دادپەروەر دەبین» دواتر ئەرستۆ ئاماژەی
بەوەكردووە ،ئەفالتون هەڵەبووە وتویەتی
چاكە ،زانینە و بۆ ئەنجامدانی چاكە،
پێویستە سەرەتا ئەو چاكەیە بزانرێت ،زانینی
چاكە تەنیا ئەگەر مەشقی لەسەربكرێت و
بۆ رسوشت بگۆڕێت ،ئەو كاتە دەتوانێت
كاریگەری لەسەر ئێمە دروستبكات .ئەو
كاتە هەرجۆرێك چاكەی ئەخالقی خاڵی
ن��اوەڕاس��ت��ی ش��ی��اوی دی��اری��ك �راوی نێوان
زیدەڕۆیی و دەمارگیرییەكانە .ئازایەتی
خاڵی ناوەندی نێوان ترسان و نەترسانە،
ئارامگرتن خاڵی ناوەندی نێوان خۆ بەگەورە
زانین و بە كەمزانینە .چۆن دەتوانرێت
(ناوەندێكی ئاڵتوونی) دیاریبكرێت؟ نەك
بە ژمێرەیەكی تەسكبینی ناوەندە ژمێرە.
دیاریكردنی ناوەند پێویستی بە دادوەری
مەعقولی پشت بەستوو بە تێبینیكردنی
س��ەرج��ەم راستییەكانە ل��ە پێگەیەكی
تایبەتیدا( .ئایا من لە دامەزراوەیەكی نوێی
خزمێكم پشك دەك��ڕم؟) ئەو بڕیارەی من
دەی��دەم ،نە هزری و نە تایبەتییە ،بەڵكو
بەپێی پێگەكەی ،عەقاڵنی و منونەییە.
خۆشبەختی بۆ مرۆڤەكان لە چاالكییە
گونجاوەكان لەگەڵ چاكە و ئەخالقدایە،
بە مەرجێك چاالكییە باشەكان بە درێژایی
تەمەنێك ب��ەردەوام بن ،وەك ئ��ەوەی لە
ئەخالقی (نیكوماخوسی)دا هاتووە .ئەرستۆ
دەڵێت» چاكەی مرۆڤ لەوەدایە ،كە رۆحی
ئەو لە تەواوی ژیانیدا لە رێگەی باشدا بێت
( ....چونكە وەك ئەوەی كە بە گوڵێك بەهار
نایەت ،چاكەی رۆژێك ،یان چەند رۆژێك،
مرۆڤ كامڵ و خۆشبەخت ناكات ).ئەو
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كاتە ئەرستۆ دانایانە دەڵێت»خۆشبەختی...
پێویستی بە چاكە دەرەكییەكانیش هەیە
(وەك مەشقی چاكە)»« .ئەمە ئاسان نییە
كەسێك بێ ئامراز ،بێ یارمەتی هاوڕێكانی،
بێ سەرمایە و دەسەاڵتی سیاسی ،كاری
چاك ئەنجامبدات ،ژمارەیەك چاكە دەرەكین
و لەدەستدانیان خۆشبەختی لەناودەبات».
مرۆڤ بۆ خۆشبەختی پێویستی بە چانس،
روخسار ،خێزان ،منداڵ ،هاوڕێ و جۆری
حكومەتی سیاسی گونجاو هەیە .بۆچوونی
ئەرستۆ لەبارەی چاكە ئەخالقییەكانەوە،
بە ئاشكرا لەدایكبووی كەلتور و سوننەتی
یۆنان خۆیەتی ،بەاڵم ئەم تێڕوانینە هەستی
هاوبەشی پاك و یەكسانیش منایشدەكات،
تیشك خستنەسەر هەلومەرج و دەرەنجامە
بەهێزەكانی و رێزگرتن لە رای گشتی
و (زیرەكی س��ەردەم) كە ئێستا ئێمە بە
ئەرستۆگەرایی ناویدەبەین.
بەپێچەوانەی چاكە ئەخالقییەكانەوە،
چاكە عەقاڵنییەكان بریتین لە رام��ان لە
راستی ـ راستییەكانی زانست ،هونەر،
فەلسەفە ،عەقڵی گ��ەواه��ی و زانستی
ئەخالق .ل��ەو الی��ەن��ەوە كە خۆشبەختی
بریتییە لە تەواوكردنی رسوشتی ئێمە،
گ��ەورەت��ری��ن خۆشبەختی ،ت��ەواوك��ردن��ی
باشرتین الیەنی رسوشتی ئێمەیە :چاالكی
تێڕامان و بیركردنەوە لە راستی ،كەواتە
ژی��ان ،رام��ان لە چاكەی كۆتایی مرۆڤ
و گ��ەورەت��ری��ن خۆشبەختی ئ���ەوە .لەم
بەبەرزترین دانانە بۆ ژیانی تێڕامان و
بیركردنەوەیەدا ،ئەرستۆ بەهاكانی ئەفالتون
دەردەب��ڕێ��ت ،لەكاتێكدا ئەو پشتڕاستی
دەكاتەوە ،كە سەرجەم مرۆڤەكان توانا،
یان بواری عەقاڵنییان بۆ كاركردن لە رامان
و قووڵبوونەوە لە راستیدا و تاقیكردنەوەی
ئەم بەرزترین چۆنایەتیەیان خۆشبەختیەیان
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نییە .سیمبولی ژیانی تێڕامان یەكێك لە
كاریگەرییەكانی سەر ژیانی عەقاڵنی كڵێسا
ب��وو ،كڵێسایەك كە تێیدا رام��ان لە خوا
خۆشبەختی بااڵی مرۆڤ بوو.
كەواتە ئێمە لە ئەنجامدا بۆ تێبینییەكی
كورتی پەیامەكەی ئەرستۆ ،بۆ سیاسەت
دەگ��ەڕێ��ی��ن��ەوە .ئەرستۆ ت��ی��ۆری سیاسی
ئەفالتون لە كۆماردا دەخاتەڕوو ،بە هۆی
ئەوەی كە زۆر تیۆری و خەیاڵی و زۆر دوور
لە جیهانی راستەقینەی شار ـ دەوڵەتەكان
و فۆڕمی حكومەتەكانە .ئەرستۆ رەهاخوازی
سیاسی ك��ۆم��ار ،ئ��ەگ��ەر دیكتاتۆرەكان
فەیلەسوف ـ فەرمانڕەوا بن ،رەتدەكاتەوە.
بۆ ئەرستۆ دەوڵەتی باش ،ئەو دەوڵەتەیە
كە تێیدا دەستوور دەسەاڵتدارە و پەیوەندی
ف��ەرم��ان��ڕەواك��ان ل��ەگ��ەڵ ف��ەرم��ان��ب��ەران،
پەیوەندی ئەو مرۆڤە ئازادانەیە ،كە لە رووی
ئەخالقییەوە یەكسان دەبن .لەگەڵ ئەوەشدا
بە تایبەتی ئەرستۆ هەڵوەشاندنەوەی
بنەمای خاوەندارێتی تایبەتی و خێزان بۆ
چینی دەسەاڵتدار (پاسەوان) رەتدەكاتەوە.
دژایەتی بنچینەیی ئەرستۆ لەگەڵ كۆماری
ئەفالتون ئ��ەوەی��ە ،كە ئ��ەو سیمبولی و
بەدەستنەهاتوو و تیۆرییە ،رەخنە لە
دەوڵەتانی ئەو كاتە دەگرێت .بەپێچەوانەوە
ئەرستۆ لەو سیمبوالنە دەڕوانێت ،كە لە
یاسا و دابونەریت و رای گشتی دەوڵەتە
راستەقینەكاندا دەردەبڕدرێت ،ئەمانە ئەو
مادانەن كە سیاسەتەكان پێویستە رێزیان
لێبگرن ،لەگەڵیاندا كاربكەن و مەبەستی
چ��اك��س��ازی ئ��ەوان��ی��ان هەبێت .ئەرستۆ
خەیاڵگەرا نییە.
بەاڵم لە نێوان ئەرستۆ و ئەفالتوندا،
ل��ەب��ارەی ت��ی��ۆری سیاسی ه��اوڕای��ی زۆر
بوونی هەیە .ئەرستۆ هاوشێوەی ئەفالتون
دەوڵ����ەت ب��ە خ��اوەن��ی م��ەب��ەس��ت ،یان
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ئەخالق دەزانێت :بەرزترین ئاستی گەشەی
ئەخالقی و خۆشبەختی ه��اوواڵت��ی��ان.
دووب��ارە هاوشێوەی ئەفالتون  ،ئەرستۆ
دەوڵ��ەت لە خۆی و خێزان بە لە پێشرت
دەزانێت .دەوڵەت بە گشتی خۆپەسەندە،
لە كاتێكدا كە خێزان و خود ،خۆپەسەند
نین و تەنیا پارچە گرێدراوەكان بە ژیانی
كۆمەاڵیەتی دەوڵ��ەت��ەوەن« .كەسێك كە
ناتوانێت لە كۆمەڵگەدا بژی ،یان كەسێك
كە هیچ پێویستیەكی بە كەسانی تر نییە،
لەبەرئەوەی بەرامبەر خۆی خۆپەسەندە،
دەبێت گیانەوەر بێت ،یان خوایەك بێت».
تەنیا لە دەوڵەتدایە كە چاكەكانی تاك
گەشەدەكەن و ك��ارادەب��ن و لە سێبەری
ئەودایە ،كە ژیانی چاكە ،ژیانی خۆشبەختانە
دەتوانێت دەركەوێت ،هەروەها ئەرستۆ لە
بنەڕەتدا پەیڕەوی لە ریزبەندی ئەفالتون
دەك��ات ،لەبارەی جۆرەكانی حكومەتەوە
بۆ سێ دەوڵەتی باش و خراپ :حكومەتە
باشەكان ـ شانشینی ،خانەدانی ،كۆماری
خ��اوەن دەس��ت��وور ،حكومەتە خراپەكان
ـ حكومەتی دی��ك��ت��ات��ۆری ،حكومەتی
ئۆلیگارشی ،دیموكراسی زێدەڕۆ.
ب����ەاڵم پ��ێ��دەچ��ێ��ت ئ��ەرس��ت��ۆ ،لە
لێكۆڵینەوەی ئەفالتون لەبارەی جۆری
حكومەتی منونەیی دووركەوتبێتەوە.
ئەو لەبری ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ پشكنین
لەبارەی دەستووری دەوڵەتە راستەقینەكانی
یۆنان و دەگاتە پرسیارێكی نوێ و كرداری:
چ جۆرە حكومەتێك بۆ زۆربەی دەوڵەتەكان
باشرتین و كاراترینە؟ ئ��ەو ئەنجامەی
ئەرستۆ پ��ێ��ی��دەگ��ات ،حكومەتی پشت
بەستوو بە دەستووری سیاسی .ئەمجۆرە
حكومەتە لە نێوان كەمینەیی(ئۆلیگارشی)

و دیموكراسیدایە .ئەم حكومەتەش هاوشێوەی
ئۆلیگارشی ،حكومەت خاوەنی داراییە ،بەاڵم
نەك بەشێوەیەكی زێدەڕۆییانە ،بەشێوەیەك كە
زۆرینەی دانیشتوان هاوشێوەی دیموكراسی،
پشكێكیان لە حكومەتدا هەیە( .پۆلیتی) لە
كرداردا حكومەتی چینی ناوەندی زۆرینەیە و بە
باوەڕی ئەرستۆ بنەمای بەڕێوەبردنی جێگیر و
گونجاو بۆ دەوڵەت دەڕەخسێنێت ،چونكە چینی
ناوەند پێكهاتەیەكە لە (یەكسان و لێكچوو)ە
مامناوەندەكان ،كە شیامنەترینی ئەو كەسانەن،
كە بە دوای هاوسەنگییە عەقاڵنییەكاندا دەڕۆن.
«چینی ن��اوەن��د ،باشرتین كۆمەڵگەی سیاسی
پێكدێنن ».ئەوان راگری هاوسەنگی دەسەاڵتن،
دژی ئەو هێزانەی دیكتاتۆرانە دەتوانن حوكم
بكەن ،ئەو دەستكورتانەی هەژارترن ل��ەوەی،
بتوانن حوكمبكەن.
جۆرە جیاجیاكانی حكومەتەكان سەرجەمیان
پێكهاتەیەكن لە روخسارە باش و خراپەكان ،كە
دەتوانن بە تەنیایی لەگەڵ بارودۆخە جیاوازەكاندا
خۆیان بگونجێنن .لە تێڕوانینێكی ترەوە بەرزترین
فۆڕمی حكومەت ئەوەیە ،كە بە سەرجەم هێزە
سیاسییەكان ،توانا و بێتواناكان ،وەك جەستەیەك لە
باشرتین تاكەكان ،بدرێت ،بەاڵم لە كرداردا بە گشتی
حكومەتی رەها خراپرتین فۆڕمی حكومەتە ،چونكە
دەسەاڵتی زۆر و چاكەی زۆر لە شوێنێكدا كۆنابێتەوە.
« پێویستە لەوە بكۆڵرێتەوە ،كە باشرتین
دەستوور بۆ زۆرب��ەی خ��اوەن��دارەك��ان چییە و
باشرتین ش��ێ��وازی ژی��ان بۆ زۆرب���ەی تاكەكان
كامەیە ،نابێت بەرزترین فۆڕم كە لە ئاستی كەسە
ئاساییەكان زیاترە ،لەبەرچاوبگیرێت ،بەڵكو
پێویستە ئەو شیوازەی ژیان لەبەرچاوبگیرێت،
كە زۆرینەی خەڵكی بتوانن تێیدا بەشداربن.
پێویستە سەرنج لەوجۆرە حكومەتە بدرێت ،كە
زۆربەی خاوەندارەكان دەتوانن پێیبگەن .پێویستە
لە بنچینەیەكەوە دەستپێبكرێت ،كە كارایی

گشتی هەبێت ،وات��ە ئ��ەو بەشەی حكومەت،
كە دەخ��وازێ��ت جڵەوی حكومەتی لەدەستدا
بێت ،پێویستە بەهێزتر لە دەستەیەكی تر بێت.
مەبەست لە بەهێز ،ئەوە نییە تەنیا لە رووی
ژمارە ،یان سەرمایە ،یان خاوەنی هێزی سەربازی
زۆر بێت ،بەڵكو پێویستە پێكهاتەیەك لە سەرجەم
ئ��ەم شتانە بێت ».ئەرستۆ ،سیاسەت ،كتێبی
سێیەم»
فەلسەفەی ئەرستۆ وەك تەواوترین پێكهاتەی
ناسین ،كە تا ئەو كاتە رێكخرابوو ،جێ سەرنج
نییە .ب��ۆ یەكەمجار فەلسەفەی ئ��ەو ،ب��وارە
جۆراوجۆرەكانی ناسینی جیاكردەوە ،لۆژیك و
بیركاری ،زانستی فیزیا ،ژینگەناسی ،دەرونناسی
و لقەكانی فەلسەفی ئەودیو رسوشت ،ئەخالق،
سیاسەت ،جوانناسی ،هەروەها ئەرستۆ یەكەم
ریزبەندی لە زانستدا رەخساند:
 .1لۆجیك ،شێوازی بەكارهێنان لە سەرجەم
زانستەكاندا.
 .2زانستی تیۆری ،مەیل بۆ ناسینی نایاب،
روتەڵ :بیركاری ،فیزیا ،ژینگەناسی ،دەرونناسی،
ئەودیورسوشت (فەلسەفەی یەكەم).
 .3زانستی كارایی ،مەیل بۆ ناسین وەك
ئ��ام�رازی ب��ەڕێ��وەب��ردن ،ی��ان ك��ردار :ئەخالق و
سیاسەت.
 .4زانستی بەرهەمهێنان ،مەیل بۆ ناسینێك
كە لە دروستكردنی شتە بە س��وودەك��ان ،یان
جوانەكاندا بەكاربێت.
ئەو چەمكانەی كە لە رێگەیانەوە ئەرستۆ بەو
یەكگرتنە گەورەیەی ناسین گەیشت و بۆ مێژووی
فەلسەفە و كەلتوری رۆژئ���اوا ،بە شیوەیەكی
بنچینەیی ماوەتەوە :جەوهەر ،مادە و فۆڕم،
بە زەبر و بە كردار ،شیاوەكان ،هۆی چواری .لە
سەدەكانی ناوەنددا (تۆماس ئاكویناس)ی پیرۆز،
وەك فەیلەسوف لە ئەرستۆی دەڕوانی و (دانتی)
شاعیر وەك (مامۆستای ئەو كەسانەی دەزانن)
ناوی دەبرد.

لە نێوان ئەرستۆ و
ئەفالتوندا ،لەبارەی
تیۆری سیاسی
هاوڕایی زۆر بوونی
هەیە .ئەرستۆ
هاوشێوەی ئەفالتون
دەوڵەت بە خاوەنی
مەبەست ،یان
ئەخالق دەزانێت:
بەرزترین ئاستی
گەشەی ئەخالقی
و خۆشبەختی
هاوواڵتیان .دووبارە
هاوشێوەی ئەفالتون
 ،ئەرستۆ دەوڵەت
لە خۆی و خێزان لە
پێشتر دەزانێت
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• پێكهاتەی سەدەكانی ناوەڕاست
ئاگۆستین و تۆماس ئەكویناسی پیرۆز

لەگەڵ ئ��ەوەی ئەرستۆ بە درێژایی
تەمەنی هاوڕێی (فیلیپ) شای مەكدۆنیا
ب��وو ،هەروەها راهێنەری ئەسكەندەری
گەورەبوو ،پێدەچێت لە خەونەكانیدا ئەوە
جێی نەبووبێتەوە ،كە سەرجەم جیهانی
ی��ۆن��ان��ی و رۆژه�����ەاڵت ،تا
هیندستان لەژێر
دەس����ت����ی

مەكدۆنییەكاندا ببینێت ،كۆنرتۆڵكردنێك
كە نیشانەی كۆتایی سەردەمی دەوڵەت
ش��اری یۆنانی لە شارستانێتی رۆژئ��اوا و
كۆتایی ئایدیای ژیانی باش ،هاوشێوەی
بەشداری لە سیاسەتەكانی دەوڵەت  /شاری
بچووك بوو .نەوەیەك دوای مردنی ئەرستۆ،
ئایدیایەك كە ئەو لەگەڵ ئەفالتون تێیدا
هاوبەش بوو ،ئایدیای مرۆڤ
وەك گیانەوەری سیاسی،
دەت���وان���ێ���ت
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تواناكانی بەشێوەیەكی باش لە كاروباری
دەوڵەت  /شار تەواوبكات ،گرێدراوی خۆی
بە ئیمپراتۆریەتێكی جیهانی تێكەڵ بە
نەژادە جۆراوجۆرەكانی لەدەستداوە.
بە درێژایی  200ساڵ ،مەكدۆنییەكان
لەالیەن رۆمەكانەوە شكستیانخوارد و
دواتر تێكەڵ بە ئیمپراتۆریەتی رۆم بوون،
كە میراتی كەلتوری بەرفراوانی خۆی لە
یۆنانییەكانەوە وەرگرتبوو ،بە تایبەتی لە
بوارەكانی یاسا و فەلسەفە و هونەر و
ئەندازیاری و ئەدەبیات .دواتر ئێمە بینەری
روخان و لەناوچوونی ئیمپراتۆریەتی رۆم
بووین ،كە ناوچەكانی بەریتانیا ،سەرجەم
ئەوروپا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەتی
ئەفەریقای باكوور ،كە بە هۆی نەبوونی
ت��وان��ای بەڕێوەبردنی سەرزەوییەكانی
ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی ،توشی ئیفلیجی ببوو.
ئیمپراتۆریەتەكە كەوتبووە بەر هێرشی
زۆری بەربەرییەكان و ساڵی ( 400ئاالریك)
خ��ۆی سەركردایەتی (ویزیگوت)ەكانی
لە بەرزاییەكانی چیای (ئالپ)ەوە بۆ ناو
شاری رۆم كرد .ئەمان ساڵی ( 410رۆم)
یان داگیر و تااڵنكرد .لە سەدەی پێنجەمدا
بەالوازبوونی ئیمپراتۆریەت ،مەسیحی بوو
بە ئایینی رەسمی ئیمپراتۆرییەت و كڵێسا
بوو بەهێزترین دامەزراوە لە ئەوروپا.
لەم كاتەدا باوەڕ و بەها مەسیحییەكان،
باڵیان بەسەر ئیمپراتۆریەتی رۆم-دا كێشا
و بەشێك ل��ە میراتی شارستانێتی
كالسیكی یۆنان و رۆم-ی پاراست
و ل��ە ب���ەرژەوەن���دی كڵێسا
بەكاریهێنا ،زۆرب��ەی نوسینە
یۆنانی و رۆمی و بەرهەمە
هونەرییەكان لەناوچوون.
كڵێسا ب��ە ه���اوەڵ���دان���ان و
نامەسیحی و نا ئەخالقی داینان.

ب��ۆ زی��ات��ر ل��ە  1000س���اڵ ،ل��ە س��ەدەی
چوارەمەوە تا سەدەی پانزە ،مەسیحیەت
سەرجەم جیهانی كۆمەاڵیەتی و كەلتوری،
ژی��ان��ی سیاسی و تایبەتی ،دام���ەزراوە
كۆمەاڵیەتییەكان ،پەیوەندییە ئابورییەكان،
زانینی جیهانی رسوش��ت��ی ،ئەدەبیات و
هونەرەكانی پێكدەهێنا .كڵێسا دەستی
بەسەر هەموو ئەمانەدا گرتبوو .فەلسەفە و
زانست و هونەر خرانە خزمەتی كڵێساوە.
ئ��ەم تێكەڵكردنەی ژیانی دام��ەزراوەی��ی
و كەلتوری و تایبەتییە لەژێر چاودێری
راستەوخۆی كڵێسادا بە سەدەكانی ناوەند
ناودەبرێت .تێڕوانینی فەلسەفی ئ��ازاد،
عەقاڵنی و سەربەخۆیی یۆنانییەكان ،كە
لەالیەن مەسیحیەكانەوە بە كۆتا گەیشت،
تا سەردەمی ئێمە لە فەلسەفەی سەدەی
حەڤدەهەمدا و ب��ە (دی��ك��ارت) یەكەم
نوێنەری گەورە ،گەڕایەوە.
جیهانبینی كالسیكی ئەفالتون و ئەرستۆ،
جیهانبینی ب��وون��ەوەرە رسوشتییەكان،
عەقاڵنی ،ئەخالقی و ئامانجداربوو ،كە بە
زیرەكی مرۆڤ ن��ارساوە .ئەم جیهانبینییە
جێگەی خۆی بە جیهانبینی ئەودیورسوشت
بە كڵێسا بەخشی ،كە سەرچاوەكەی وەحی
پەروەردگار و باوەڕە بنچینەییەكانە ،وەك
بە جەستەكردن و دابەشكاری سیانی،
ئ��ەو دۆگ�مای��ان��ەن كە پێویستە ل��ەڕووی
باوەڕەوە پەسەندبكرێن ،چونكە لە سەرو
هێزی زیرەكی مرۆڤەوە دیاریبكەن ،یان
بسەملێرنێن.
بۆ جیهانبینی كاسۆلیك ،یەكەم پرسیاری
بنچینەیی پرسیارە لە پەیوەندی نێوان
رۆحی تاك ،لەگەڵ باوك ـ خوای دادپەروەر،
میهرەبان ،بێسنوور ،بە توانا و تەواوە ،كە
بەشیوەیەك جیهانی خۆشویستووە ،تاقە
كوڕەكەی بۆ رزگ��اری مرۆڤایەتی دەكاتە

قوربانی .جیهان و مرۆڤایەتی ،خوڵقێرناوی
پ��ەروەردگ��ار و ت��ەواوی مەبەستی ئەوە.
بابەتی مەترسیدار ،رزگ��اری تایبەتی بۆ
رۆحی تاوانبار لە كۆمەڵگەیەكی گەندەڵ
و نادادپەروەرانەیە .رێگەی رزگ��اری لە
رێگەی پاكی نیەت و تۆبە لە تاوانەكان و
خۆشویستنی پەروەردگار و خۆشویستنی
هاوسێ وەك خۆیەتی .بنەمای رزگاری باوەڕ
بە مەسیحە ،كە لە رێگەی قوربانیكردنی
خۆی و رەنج كێشان بە نوێنەرایەتی ،رزگاری
مرۆڤایەتی تاوانباردەكرێتەوە .زانست،
فەلسەفە ،بیركاری ،هونەر و ژیانی زیرەكانە
لە بەرامبەر ب��اوەڕ ،فیداكاری ،پاڕانەوە،
ك��اری ب��اش ،خۆشەویستی و پابەندی بە
پەروەردگار و كڵێسای ئەو ،هیچ گرنگییەكی
نییە.
ب��ەاڵم لە تیرۆری مێژوودا ،كە تێیدا
دەستكەوت و ئارەزووی شارستانێتییەكان
ل��ەن��اودەچ��ن ،پێدەچێت فەیلەسوفە
گەورەكان لە رێگەی جۆرێك نەمرییەوە
مب��ێ��ن��ن��ەوە .ئ��ەف�لات��ون و ئ��ەرس��ت��ۆ بە
زیندوویی مانەوە .ئەمە تەنزی مێژووە،
كە دوو فەیلەسوفی گەورەی مەسیحیەت
(ئاگۆستینی پیرۆز ،تۆماس ئەكویناسی پیرۆز)
فەلسەفەی قووڵی خۆیان ،بە گرێدانی
مەسیحیەت بە فەلسەفەی هاوبەشدانانی
یۆنانەوە دروستكرد ،فەلسەفەیەك كە كڵێسا
بە تەواوی لەناویربدووە :سنت ئاگوستین
لەگەڵ ئەفالتون  ،سنت تۆماس لەگەڵ
ئەرستۆ.
ئاگۆستینی پیرۆز ( )354-430ئێستا
وەك بە ئەفالتونی كردنی مەسیحیەت بۆ
بە یەكەوە گرێدانی مەسیحیەت لەگەڵ
فەلسەفەی ئ��ەف�لات��ون ،دەن��ارسێ��ت .لە
نیوەی دووەمی سەدەی چوارەمدا ،كاتێك
ئاگوستین لە ویالیەتی رۆم��ی (نومیدیا)

جەزائیری ئێستا لە ئەفەریقای باكور
پ��ەروەردە دەب��وو ،لەناكاو تاریكی فكری
باڵی بە سەر ئیمپراتۆریەتی رۆمدا كێشا.
ئیمپراتۆریەت رووەو لەناوچوون بوو،
سەرچاوە دامەزراوەیی و كەلتورییەكان بە
هۆی غەفڵەتی ئیمپراتۆریەت و گوێپێنەدانی
كڵێسا ،یان دژایەتی كەلتوری هاوەڵدانان،
رەنجی دەكێشا .لەمڕۆدا ئەوە نادیارە كە
چەندێك لە نوسینەكانی ئەفالتون خۆی ،یان
پەیڕەوانی (ئەگەر نورساوێك هەبووبێت) بۆ
خوێندنەوە لە دەستی ئاگۆستیندا بووە .لەو
كاتەدا كتێبی فەیلەسوفانی هاوەڵدانەر بۆ
پەروەردگار ،لەناوبرابوون» یان بزرببوون.
لەگەڵ ئەوەشدا كاریگەری ئەفالتون بە
جۆرێك لە جۆرەكان بە ئاگۆستین گەیشت.
لە گەورەترین بەرهەمی ئاگوستیندا (شاری
پەروەردگار) كە هەوڵیداوە تااڵنی و روخانی
رۆم لە ساڵی 410دا بخاتەڕوو ،دەتوانرێت
دەن��گ��ی ئەفالتون ببیرسێت .ج��ی��اوازی
ئەفالتونی نێوان جیهانە هەستپێكراو و
مەعقولەكان ،لە زمانی مەسیحیەتدا ،وەك
جیاوازی نێوان ش��اری س��ەرزەوی رەوان��ی
ب��اوەڕ و ش��اری ئاسامنی راس��ت و نەمری
پەروەردگار بەیاندەكرێت.
گەورەترین بەرهەمی ئەرستۆ كە دوای
س��ەدەی یەكەم لە رۆژئ���اوا باڵوكرابۆوە،
ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت م��اب��ووەوە.
لەگەڵ دەركەوتنی شارستانێتی ئیسالمی،
نوسینەكانی ئەرستۆ وەرگێڕدرانە سەر زمانی
عەرەبی و ئەو كاتە بەیارمەتی وەرگێڕە
یەهودییەكان بۆ زمانی عیربی و التینی
وەرگێڕدران ،لە ئەنجامدا دوبارە لە سەدەی
دوانزەیەمدا گەیشتنە رۆژئاوا .لە سەدەكانی
ناوەڕاستدا ،ئەو فەیلەسوفانەی هەوڵیاندا
لەناو باوەڕەكانی مەسیحیەتدا بە یارمەتی
بیری كالسیك سیستمێكی فەلسەفی مەعقول
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رێكبخەن ،بە (مەكتەبییەكان) و سیستمە
فەلسەفییەكەیان بە (فەلسەفەی سكۆالستیك
 )Scholasticناوبران .سكۆالستیك ئەو ناوەیە
كە بە فەلسەفەی خوێندنگەی كڵێساكانی
سەدەكانی ناوەڕاست دراوە و دواتر بوون
بە زانكۆ .ئەم خوێندنگانە هەوڵیاندەدا
ب���اوەڕی مەسیحی ل��ەگ��ەڵ رەگ��ەزەك��ان��ی
فەلسەفەی یۆنانی ئەفالتون  ،یان ئەرستۆ
بە سوودەرگرتن لە پێوانە و لێكۆڵینەوەی
لۆجیكی تێكەڵبكەن .سكۆالستیك لە
فەلسەفەی تۆماس ئەكویناس-دا بە بەرزترین
پلەی كامڵبوون گەیشت.
تۆماسی پ��ی��رۆز ( )1225-1274لە
س���ەدەی سیانزەیەمدا ت��وان��ی ت���ەواوی
بەرهەمی ئەرستۆ ،رێژەیەك لەو زانیاریانەی
لە زانستی جیادا رێكیخستبوون و لەگەڵ
چەمكە بنجێنەییەكان لە سیستمێكی
فەلسەفی گ��ەورەی لقەكانی مەعریفەدا
كۆی كردبوونەوە ،دوبارە بەدەستبێنێتەوە.
فەلسەفەی ئاوێتەی تۆماس ئەكویناسی
پیرۆز كە لە  22بەرگدا دانراون (Summa
 )Theolgiaeمتامنەپێكراوترین سیستم لە
فەلسەفەی كاسۆلیكی و یەكێك لە بااڵترین
دەستكەوتەكانی فەلسەفەی جیهانی
رۆژئ��اوای��ە .فەلسەفەی (سوما) لەالیەن
(پاپ لیۆی سیانزەیەم) وەك فەلسەفەی
رەسمی كڵێسای كاسۆلیكی راگەیەنرا و
تا ئێستاش كاریگەرییەكانی بەردەوامە.
جیهانبینی تۆماسگەرایی كە پێداگری
لەسەر راستی رەهادەكات ،پشت بە باوەڕ
بە وەح��ی پ��ەروەردگ��ار و پەسەندكردنی
عەقڵ دەبەستێت .فەلسەفەی تۆماسی لە
زانستی كەالم (بەڵگەكانی سەملاندنی بوونی
پەروەردگار و رسوشتی ئەو) ،تیۆری ئەودیو
رسوش��ت ،تیۆرێكی ش��ەڕ ،تیۆرێكی یاسا
(هەمیشەیی ،رەببانی ،رسوشتی و مرۆڤی)
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تیۆرێكی مەعریفەت ،ئەخالق ،دەروونناسی
و سیاسەتە.
تۆماسی پیرۆز بە لێكدانی بواری زانستی
مەعریفەی مرۆڤایەتی ،فەلسەفەیەكی
سیستامتیكی بەرفراوانی داهێنا ،لەسەرو
ئەوەشەوە ،بنەما عەقاڵنییەكانی فەلسەفە،
ف��ەل��س��ەف��ەی س���ەرەت���ا ،راس��ت��ی وەح��ی
وتەكانی مەسیحە .فیزیك ،ژینگەناسی،
ئەودیو رسوشت ،زانستی كەالم ،ئەخالق،
دەروون���ن���اس���ی و س��ی��اس��ەت ،چەمكە
جەوهەرییەكان ،فۆڕم و مادە ،هێز و كار،
ه��ۆی چ��واری ،پ��ەروەردگ��ار وەك بوونی
ت��ەواو ،بەڵگەی جیهانناسی بوونی خوا،
ئەخالقی كەالمی ،ریزبەندی چاكەكان،
یاسای رسوشت ،چەمكی گیانەوەری سیاسی
ئەرستۆ ـ تۆماسی پیرۆز سەرجەمی ئەمانەی
لە پەسەندكردنی سیستمی فەلسەفەی
مەسیحی خۆیدا شارەزایانە بەكارهێناوە،
لەبەرئەوە ئەو لەگەڵ ئەرستۆ هاوڕایە ،كە
مرۆڤ بوونەوەرێكی رسوشتی ،جۆرێك لە
ئۆرگانیزم ،گیانەوەرێكی عاقڵ و سیاسییە،
وەك مەبەستی رسوش��ت��ی خ��ۆی ،ب��ەاڵم
تۆماسی پیرۆز وەك فەیلەسوفێكی مەسیحی
ل��ەو ب��اوەڕەدای��ە ،م��رۆڤ بوونەوەرێكی
ئایینیشە ،كە ئامانجی ئیالهی هەیە ،جیاواز
و بااڵتر لە مەبەستی رسوشتی خۆی.
ئەو لە ئەفالتون و ئەرستۆ ،تێگەیشتنی
ئەودیو رسوشتی جیهانی بوونەوەرەكانی
وەك زن��ج��ی��رەی س��ەرج��ەم ب��وون��ەك��ان،
هەریەكێكیان بە فۆڕم ،مەبەست ،تەواوی
خۆی ،لە خوارتریین بوونەوە تا بەرزترین
منونەی باشە ،یان (جوڵێنەری وەستاو)
وەرگ���رت���ووە ،ب���ەاڵم ب��ۆ تۆماسی پیرۆز
پ��ەروەردگ��ار ،خوڵقێنەرەی ئ��ەو زنجیرە
گەورەیەی بوون و هۆی یەكەم و ئامانجی
كۆتایی ئەوە ،پەروەردگار راستی و باشە،
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كۆتایی و سەرچاوەی رزگاری مرۆڤەكانە.
ئ��ەم مەسیحیەتە ب��ە ئەرستۆیی ب��ووە،
پێكهاتەی فەلسەفەی تۆماسی پیرۆز بۆ
مەعریفەی جیهانی سەدەكانی ناوەڕاستە..

• سەردەمی نوێگەری ،یان رێنیسانس

ل���ەگ���ەڵ ئ�����ەوەی گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە
مێژووییەكانیش لەگۆڕێدا بوون ،لێكدانەوە
و شیكاری تۆماسی پیرۆز بۆ ئەرستۆ ،كە
پێكهێنەرێكی گرنگ لە فۆڕم وەرگرتنی بیری
مەسیحیدا بوو ،كاتێك كە ئیرت نوسینەكانی
ئەرستۆ كەوتبووە ب��ەردی��دەی سەرجەم
خوێنەران ،بە خێرایی لەگەڵ خوێندنگەكانی
تردا روبەڕووی گرفت بووەوە ،وردە وردە
داوای لێكۆڵینەوەی ئ��ازاد بۆ سەرجەم
بابەتە گرنگەكان دەكرا ،دوو دەسەاڵتداری
دیكتاتۆری سەدەكانی ناوەڕاست ،كڵێسای
كاسۆلیكی رۆم و ئیمپراتۆریەتی پیرۆزی
رۆم ،رووی لە الوازی ك��رد .لە س��ەدەی
پانزەیەمدا ،مامۆستا و نوسەرەكان لە
مەسیحیەتی ئەرستۆیی رویان وەرگێڕا و
لەپێناو وەرگرتنی ئیلهامی نوێدا ،رویان لە
دەقە بنەڕەتییەكانی شارستانێتی یۆنان كرد.
لەگەڵ گرتنی (قوستەنتینییە) لەالیەن
توركەكانەوە ساڵی  ،1453جیهانی بەرینی
هونەر و كەلتوری یۆنانی دێرین ،كە لە
ئیمراتۆریەتی رۆژهەاڵت پارێزراو بوو ،ئێستا
كەوتبووە بەردەستی رۆژئ��اوای مەسیحی.
شانشینەكان و پاپاكان و زانكۆ و هونەرمەند
و ن��وس��ەران كەوتنە ژێ��ر كاریگەری ئەو
ه��ون��ەر ،ئ��ەدەب��ی��ات��ەی ل��ە راب����وردووەوە
د ەستیا نكەوتبووەوە  .د ەستڕا گە یشتنیا ن
ب��ە گەنجینە كالسیكیەكان ،نیشانەی
كۆتایی پێكهاتەی سەدەكانی ناوەڕاست و
دەركەوتنی شێوازی نوێ لە ئاگایی بوو ،كە
تا سەدەی شانزەیەم درێژ دەبووەوە.

بە دوب��ارە بەدەستهێنانەوەی زمانەكان و
ئەدەبیات و هونەر و مێژوو و دەقە فەلسەفی
و زانستییە كالسیكییەكان ،زیندوو بوونەوەی
ناوەندبوونی مرۆڤ الی یۆنانییەكان ،بەرامبەر
دینداری مەسیحی سەدەكانی ناوەڕاست دەركەوت.
ناوەندبوونی م��رۆڤ ،دەتوانرێت وەك دیدێكی
كەلتوری و عەقالنی پێناسەبكرێت كە رێز و بەهای
مرۆڤەكان بۆ بڕیاردان ،دەربڕین و مەیل بۆئەوەی
بۆ مرۆڤەكان باشە ،پەسەنددەكات .هیومانیزمی
كالسیكی یۆنانی كە مرۆڤ و رسوشت ناوەندبوون،
ئێستا ئیلهامی بە زۆرێ��ك لە هونەرمەندان و
زانستخوازانی رێنیسانس دەدا ،كە رێز لە مرۆڤ
بگرن و بەرهەمەكانی ستایش بكەن و بابەتە
مەسیحیەكانی وەك بێ بەهابوونی م��رۆڤ ،بە
كەمدانانی رسوشت بە ب��ەراورد لەگەڵ جیهانی
ئەودیو رسوشت كۆبكەنەوە.
چەمكی ناوەندبوونی رێز و شەرەفی مرۆڤ
دەگەڕێتەوە بۆ رێنیسانس ،كە سەرەتا لە ئیتالیا و
دواتر لە ئەوروپای باكوور و بەریتانیا دەركەوت.
بۆ بیری نوێگەری دەتوانرێت لە باوەڕی فراوان
بە بەرزتربوونی كەلتوری جیهانی دێرین ،بە
ب��ەراورد لەگەڵ ئێستا تێبینیبكرێت .نیگەرانی
سەرەكی دەربڕاو لەالیەن نوسەرانی رێنیسانسەوە
پێویستی بە گێڕانەوەی تواناكان ،دەسەاڵتەكان و
هێزە كەسییەكانی مرۆڤە ،كە جیهانی سەدەكانی
ن��اوەڕاس��ت ئینكاری ك���ردوون ،ی��ان لەبەرچاوی
نەگرتوون .ئەمە بەو واتایەیە كە رێنیسانس ،یان
نوێنبوونەوە هەندێك جار بە (دۆزینەوەی مرۆڤ)
متامنە ب��ەدەس��ت دێنێت .لەگەڵ دەركەوتنی
رێنیسانس دۆخێك لە باوەڕی ناوەندبوونی مرۆڤ
بە مرۆڤ ،بە هێزی ئەو بۆ رێنامیی ژیانی خۆی
و ژیانی كۆمەڵگەكەی و ژیانی كۆمەڵگەی خۆی
بەرەو ئازادی و دادپەروەری دروستدەبێت .لەگەڵ
هەستكردن بەوەی ئەم دەسەاڵتە لە جیهانی یۆنانی
دێریندا تاك خاوەنی بوو ،لە جیهانی مەسیحیەتی
سەدەكانی ناوەڕاستدا لە دەستچووبوو.

بەاڵم ژمارەیەك لە الیەنگرانی (ناوەندبوونی
م���رۆڤ  )Anthropocentricل��ە س��ەردەم��ی
نوێگەریدا ،نەك تەنیا بۆ شكۆ و شانازییەكانی
راب��وردووی كالسیك ،بەڵكو لە داهاتوو دەڕوانن،
تۆماسی پیرۆز
بەو هەستەی كە ئەوان لە جیهانێكدا دەژین خێرا
لەگەڵ ئەرستۆ
دەگۆڕێت ،كە رەوایی سیستمی فیۆدالی ،كڵێسا و
ئیمپراتۆریەتی زیاتر لە پێشوو توشی گرفت دەكرد.
لەوەدا هاوڕایە،
ئەم تێگەیشتنە سەرەتایەك بۆ گەشەكردن بوو ،كە مرۆڤ بوونەوەرێكی
هزری (ناوەندبوونی مرۆڤی  )Anthropocentricسروشتی ،جۆرێك
رێنیسانس ،جێگیری زنجیرەی بەڕێوەبردنی
لە ئۆرگانیزم،
سیستمی كۆمەاڵیەتی تێكدەشكاند و بەرەو ئازادی
گیانەوەرێكی
تاك ،دەستڕاگەیشنت بە زانستی نوێ و شێوازی نوێی
عاقڵ و سیاسییە،
بۆ ژیان دەڕەخساند.
وەك مەبەستی
بنەمای ناوەندبوونی م��رۆڤ لە سەردەمی
سروشتی خۆی،
نوێگەریدا بە باشرتین شێوە لە هونەردا دەتوانرێت
بەاڵم تۆماسی پیرۆز
ببیرنێت ،ك��ە تێیدا ت��وان��اك��ان و دەستكەوتە
مرۆڤایەتییەكان گەیشتنە ترۆپكی گەشانەوە و رێز وەك فەیلەسوفێكی
مەسیحی لەو
و شانازی .تاكێتی مرۆڤەكان لە ئەدەبیاتدا رێزی
باوەڕەدایە ،مرۆڤ
لێگیرا و هونەر لە منایشكردنی ئازار و مەرگەوە
بوونەوەرێكی
بۆ منایشی یۆنانی لە ژیاندا گەڕایەوە .رسوشت
ئایینیشە ،كە
سەرنجڕاكێش بوو ،لە فۆڕمی روكاری پاكی ئەودیو
ئامانجی ئیالهی
رسوشت هاتەدەرەوە .لە دیدی هونەرمەندانەوە
هەیە ،جیاواز و
شۆڕشێك رویدا ،كە لە رابوردوو زیاتر لە وێنەكێشان
و دروستكردنی پەیكەری دیاریكراو لەالیەنە بااڵتر لە مەبەستی
مسیحی و سیمبولە ئایینیەكان دوور كەوتەوە و لە
سروشتی خۆی
وێنەكێشان و دروستكردنی پەیكەری ئەو شتانەی
بەوجۆرەی لە رسوشتدا هونەرمەند دەیبینێت ،نزیك
بووەوە .هونەرمەندەكان دوبارە جەستەی مرۆڤیان
دۆزییەوە و كەوتنە لێكۆڵینەوە لە ئەندامناسی
ماسولكە ،ئێسكەكان و جوڵەی جەستەی مرۆڤ
لەكاتی رۆیشتندا( .داود)ی میكالنژ و (دواخوان)
ی لیۆناردۆ ،بە منونەی بااڵ لە سەردەمی نوێگەریدا
هەژماردەكرێن .هونەری نوێگەری رێز و باشە و
میهرەبانی مرۆڤی وەك بوونەوەرێكی عەقاڵنی و
سۆزدار جارێكی تر پشتڕاستكردەوە و بانگەشەی
ئ��ەوەی ك��رد كە جیهان لە رێگەی ئەدەبیات،
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هونەری پەیكەرسازی ،زانست و فەلسەفە
بەشێوەیەكی سەربەخۆ دەناسێت و چێژیان
لێوەردەگرێت.
نوێگەری یان رێنیسانس نەك تەنیا
ب��ە زی��ن��دوك��ردن��ەوەی كەلتور و م��رۆڤ
ناوەندبوونی كالسیك ،بەڵكو لەگەڵ زۆر
روداوی تر كە هەر یەكێكیان گورزێك بۆ
الوازكردنی پێكهاتەی سەدەكانی ناوەڕاست
بووە ،دیاریكراوە ،داهێنانی چاپ و باروت
و قیبلەمنا بۆ دەری��اوان��ان ،دەرەنجامی
سەرسوڕهێنەریان لێكەوتەوە.
سەدەی پانزەیەم سەردەمی دۆزینەوە
گەورەكان بوو :دۆزینەوەی جیهانی نوێ
ل��ەالی��ەن كۆلۆمبۆس و جێگرەوەكانی
و دۆزی��ن��ەوەی رێگەی ئ��اوی هیندستان
و رۆژه��ەاڵت��ی دوور .درەن��گ ی��ان زوو،
دۆزینەوەی ئەم رێڕەوە بارزگانیانە ،كۆتایی
سیستمی فیودالی سەدەكانی ناوەڕاست و
دەركەوتنی سیستمێكی كۆمەاڵیەتی نوێیان
دەڕەخساند .بێجگە لە ئەمانە دەركەوتن
و گ��ەش��ەی خ��ێ�رای چاكسازی ئایینی و
پرۆتستانتگەرایی لەالیەن مارتن لۆسەرەوە،
گورزێكی راستەوخۆ لە یەكگرتوویی جیهانی
مەسیحی سەدەكانی ناوەڕاست بوو.

• دەركەوتنی زانستی مۆدێرن

لە دیدێكی فەلسەفییەوە ،گرنگرتین
روداو لە سەردەمی نوێگەری و دۆزینەوەدا،
تێڕوانینی شۆڕشێكی نوێ بوو لە راستی.
ل��ەب��ەرام��ب��ەر تێڕوانینێكدا ك��ە راستی
مرۆڤایەتی بە شوێنكەوتووی راستیەكی
ئیالهی ،س��ەرورسوش��ت و ب��ااڵی��ە ،كە بۆ
هەمیشە دەستپێڕاگەیشتنی زیرەكی مرۆڤی
پێ مەحاڵە ،تێڕوانینێكی نوێ دەركەوت و
بەپێی ئەو تێڕوانینە ،زیرەكی مرۆڤ توانای
فێربوونی راستی واقعیەتە ،هەروەها
ئەوەی كە واقعیەت نە ئیالهییە و نە بااڵیە.

dikart
218
No.(57 - 56) August .2016

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )57 - 56ساڵی سیانزەیەم

بە تایبەتی ئەم تێڕوانینە نوێیە ،كاریگەری
لەسەر ئەستێرەناسی دروستكرد ،كە لە
سەدەی پانزەیەمدا دەركەوتبوو.
ل��ە س���ەدەی ش��ان��زەی��ەم��دا باشرتین
مێشكەكان بەرەو ئەستێرەناسی كێشكران،
ه���ەروەك زۆرب��ەی��ان ب���ەرەو دۆزی��ن��ەوە
ل��ە ب��ۆش��ای��ی ئ��اس�مان��دا ك��ێ��ش��ك�راب��وون.
ئەستێرەناسی ورد و ن��وێ ئەنجامدرا و
ناسازگاری نێوان ئەم دۆزینەوە نوێیانە
و ئەستێرە ناسی (بەتلیمۆس) دەركەوت.
زۆرینەی ئەستێرەناسە دێرینەكان لەوانە
ئەرستۆ تێڕوانینی ناوەندبوونی زەوییان
هەبوو ،بەپێی ئەو تێڕوانینە زەوی ناوندی
جیهان ب��وو ،ئەستێرەكانیش بە دەوری��دا
دەس��وڕان��ەوە .یارمەتیەكەی بەتلیمۆس
ئەوە بوو ،نیشانیدا ئەو پێدراوە ئەستێرە
ناسیانەی بیرنابوون ،دەتوانرا بەو گریامنەیە
دیاریبكرێت ،كە هەسارەكان لە بازنەكانی
ناو بازنەیەكی گەورەدا بە دەوری زەویدا
دەخولێنەوە .تیۆری ناوەندبوونی زەوی
بەتلیمۆس بۆ ژمێرە و پێشبینییەكانی
ئەستێرە ناسی بەس بوو ،هەروەها سودێكی
تری ئەوەبوو كە لەگەڵ بنەماكانی كڵێسادا
دەگونجا ،كە زەوی بە چەقی هەسارەكان
دادەن��ا .لەمڕووەوە تیۆری بەتلیمۆس بۆ
چواردە سەدە بەردەوام بوو.
ب����ەاڵم ل��ە س����ەدەی ش��ان��زەی��ەم��دا
ئ��ەس��ت��ێ��رەن��اس��ی پ��ۆڵ��ەن��دی (ن��ی��ك��ۆالس
ك��ۆپ��ەرن��ی��ك��ۆس  )1543-1473بە
س��وودوەرگ��رت��ن ل��ە بینین و ب��ی��رك��اری،
شێوازەكانی ئەزموونگەرایی و هزرگەرایی،
تیۆری بەتلیمۆس كە زەوی بە ناوەند دانابوو
هەڵوەشاندەوە و تیۆری ناوەندبوونی خۆری
پێشكەشكرد ،بەپێی ئەو تیۆرە زەوی بە
دەوری خۆی و خۆردا لەگەڵ هەسارەكانی
تردا دەخولێتەوە .لەو كاتەوەی كۆپەرنیكۆس

تیۆریەكەی بەتلیمۆسی هەڵوەشاندەوە،
هەموو گۆڕانێكی بنچینەییان بە شۆڕشی
كۆپەرنیكی ناونا.
كاردانەوەی كڵێسا بەرامبەر شۆڕشی
كۆپەرنیكی توندبوو .زانایانی لەیەنگری
تیۆری چەقبوونی خۆر لەالیەن كڵێساوە
تەكفیر و مەحكوم بە دۆزەخی هەمیشەیی
ك���ران .ئ��ەگ��ەر ئ���ەوان پشتیوانییان لەم
ئەندێشە نوێیانە بكردایە ،ئەوا دەخرانە
بەندیخانە و تا مردنیان ئەشكەنجە و ئازار
دەدران .ئەم سزادانانە لە رێگەی پاپا،
یان لە رێگەی دادگاكانی ژێر دەسەاڵتی
شاكانەوە ئەنجامدەدران .كۆپەرنیكۆس لە
كاتی باڵوكردنەوەی تیۆرەكەیدا ،گومانی
لە ترس و كاردانەوەی كڵێسا هەبوو ،بەاڵم
باڵوكارەكەی گرنگی پێنەدا و پەیڕەوانی
لە سەدەی داهاتوودا لەالیەن بەپرسانی
كڵێساوە دەستبەسەركران و ئ���ازاردران.
ساڵی ( 1600جۆردانۆ برونۆ Giordano
 )Brunoلە رۆم ،وەك بێباوەڕێك بە تاوانی
پەسەندكردنی تیۆرەكەی كۆپەرنیكۆس
سوتێرنا .ساڵی ( 1620وانینی)ش كە خۆی
بە رسوشتی دەناساند لە (تۆلۆز) بە تاوانی
بێباوەڕی بە ئاگر سوتێرنا .ساڵی ( 1621فونتا
ئینی یر) لە پاریس بە هەمان تاوان سوتێرنا.
لەناو زانا ئەستێرەناسەكاندا (گالیلۆ
 )1642-1565ئەستێرەناسی ئیتالی ،بەهۆی
ئەوەی ویستی تیۆری كۆپەرنیك بسەملێنێت،
هێرشی كرایەسەر .گالیلۆ تێلسكۆپێكی
دروستكرد ،كە لە توانایدا بوو شتەكان هەزار
جار زیاتر گەورە بكات و لەو رێگەیەوە
هەسارەكانی (جوپیتەر ،بازنەكانی ساتۆرن،
سەر رووی مانگ)ی دەبینی .بەپێچەوانەی
كۆپەرنیك ،گالیلۆ شێلگیر و چاالكانە هەوڵیدا
تیۆری نوێی چەق بوونی خۆر باڵوبكاتەوە،
بەاڵم رووب��ەڕووی دژایەتی توندی كڵێسا

ب���ووەوە ،ك��ە بۆچوونەكانی ئ��ەوی��ان بە
پێچەوانەی كتێبی پیرۆز دادەنا ،بەاڵم ساڵی
 1632ئەو (دیبەیتی پەیوەندیدار بە دوو
سیستمی گشتی جیهان)ی باڵوكردەوە ،تێیدا
ئەو تیۆرەكانی كۆپەرنیكۆس و بەتلیمۆسی
پەسەنددەكرد .بەو تاوانەش ئەو بانگهێشتی
بەردەم دادگای بیروباوەڕ كرا ،كتێبەكەی
مەحكومكرا ،ئەویان خستە سەر ئەژنۆ
و ناچاریانكرد ،ئ��ەو تیۆرە رەتبكاتەوە.
ئەویان خستە بەندیخانەوە و ناچار بوو بۆ
ماوەی سێ ساڵ بەشەكانی تۆبە و پاڕانەوە
بخوێنێتەوە و تا مردنی لە ماڵەكەی خۆی لە
(فلۆرانس) لەژێر چاودێریدا مایەوە.

• دیكارت :پێگەی مێژوویی

لەم نێوانەدا پێشكەوتنی رۆحی زانستی
بەردەوام بوو .تەكنەلۆژیای نوێ ،داهێنانە
نوێیەكان ،تیۆرییە نوێیەكان لە ئەوروپا
دەردەك��ەوت��ن :تێلسكۆپ ،میكرۆسكۆپ،
گەرمیپێو داهێرنان.
لە گۆڕانە زانستییە نوێیەكانیشدا،
گازەكانی (بۆیل) ( بۆیل یاسایەكە لە
كیمیادا ،بەپێی ئ��ەو یاسایە تا فشاری
س��ەر گ��ازەك��ان زیادبكرێت ق��ەب��ارەی��ان
بچووك دەبێتەوە) ،یاساكانی ستاتیكا و
تایبەمتەندییەكانی موگناتیس ،یاساكانی
زانستی بینین و روناكی ،تیۆری سوڕی
خوێنی (ه���اروی) ،داهێنانی ئ��ەن��دازەی
شیكاری دیكارت ،رۆڵی بەرچاویان هەبووە.
ب���ەاڵم رسوش��ت��ی زان��س��ت��ی ن���وێ و
شێوازەكەی ئەو چی بوو؟ دوو رەگەز لە
شێوازی زانستیدا دیاریكران:
 .1رەگ��ەزی ئەزموونی ،بەكارهێنانی
هەست و تاقیكردنەوە.
 .2رەگ��ەزی عەقاڵنی ،بەكارهێنانی
بیركاری و سەملاندنی پێوەری ،وەك ئەوەی
كۆپەرنیكۆس و گالیلۆ لە دیاریكردنی
219

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )57 - 56ساڵی سیانزەیەم

جوڵەی تەنە ئاسامنییەكاندا بەكاریانهێنا.
بە خێرایی تیۆری دژ بەیەكی زانستی
پەیوەندیدار ب��ەوەی كام لەم ئامرازانە،
ئەزمونی ،یان عەقاڵنی گرنگرتە ،دەركەوتن.
ی��ەك��ەم ك��ەس ك��ە برینێكی ق��ووڵ��ی لە
فەلسەفەی (سكوالستیك) دا( ،فرانسیس
بیكین)ی ئینگلیزی بوو .فرانسیس بیكین
لە بەریتانیا بە شێوازێكی زانستی لە
دەرك��ەوت��ەك��ان��ی دەڕوان���ی و ئ���ەوەی بە
سەملاندنی ئەزمونگەرایی ـ بە سەركەوتنێكی
شێوازی بینین و تاقیكردنەوەی عەقڵ و تیۆر
و سیستمەكان دانا .دیكارتیش بە شێوازێكی
زانستیانە لە دەركەوتەكانی دەڕوانی ،بەاڵم
لەم رێگەیەدا( ،عەقڵگەرایی )Rationalism
پێباشرتبوو .سەركەوتنی بیركاری و سەملاندن
بەپێی بنەما نارساوەكان ،پێوان و دەرەنجام،
ئەمانەن زانست دەخەنە بوارێكی زانینەوە
كە سەملێرناو و دڵنیاكەرەوەیە.
سەردەمی نوێی سەدەی حەڤدەیەم،
كە تێیدا سەرجەم باوەڕەكان لە قۆناغی
گواستنەوەدا ب��وون و ش��ێ��وازی زانستی
نوێ و دۆزینەوە زانستییەكان بە خێرایی
بەرەوپێش دەچ��وون ،سەردەمێك بوو كە
فەلسەفەی سەدەكانی ناوەند ،ئیرت وەك
پێویست ن��ەب��وو ،فەلسەفەیەكی نوێ
وەك پێویستییەك دەهاتەبەرچاو( .رینیە
دیكارت) یەكەم فەیلەسوفی سەردەمی
نوێیە ،كە یەكەم تیۆری ئەودیو رسوشتی
لە وەاڵمی رامانی زانستی نوێی جیهان و
پەیوەندیدار بە بیروڕاكانی دژی كڵێسای
پێشكەشكردن.

• ژیانی دیكارت

دی��ك��ارت ساڵی  1596لە سەرەتای
س��ەدەی حەڤدەیەمدا ،چ��وار س��اڵ پێش
سوتاندنی (برونۆ) بە تاوانی پەیڕەوی لە
كۆپەرنیك ،هاتەدنیاوە .دیكارت كوڕی
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یاساناسێكی بەریتانی و ئەندامی یەكێك
لە دێرینرتین و بەڕێزترین بنەماڵەكانی
ناوچەكە بوو .دیكارت بە پێی دابونەریتی
ژیانی خانەدانانە پەروەدەكرا .لە سەردەمی
منداڵیدا ك �راس��ی ئاوریشمی س��ەوزی
لەبەردەكرد و شمشێری خانەدانەكانی
فەرەنسای دەبەست .لە  10تا  12ساڵی لە
(الف�لاش) ناوچەیەك لە باكوری رۆژئ��اوای
ف��ەرەن��س��ا ،دەچ���ووە خوێندنگەیەك كە
(ژێزوئیتەكان) كە گروپێك لە كاسۆلیكەكان
بوون ،بەڕێوەیان دەبرد .ئەو لە فێركردنی
ئەوێ ناڕازی بوو .كتێبی وانەكان بۆ ئەو
بێزاركەربوون ،چونكە پڕبوون لە ناوەڕۆكی
شێوێرناو و زانیاری نەسەملێرناو و پاڕانەوە
بێزاركەرەكانی كڵێسا ،كە ئەویان قایل
ن��ەدەك��رد .كاتێك خوێندنی لە (الف�لاش)
كۆتایی پێهێنا ،بە یەكجاری لە خوێندن
دووركەوتەوە و رووی لە گەشت و گوزار
كرد .ئارەزووی دڵنیابوون ،لە هەر شتێكی
تر بۆ دیكارت گرنگرت بوو ،بەاڵم ئەو تەنیا لە
بیركاری دڵنیا بوو و یاساكان بۆ ئەو سەملێرناو
بوون ،بەاڵم ئەو زانستە چی پەیوەندییەكی
بە جۆرەكانی تری زانینەوە هەبوو؟
ساڵی  1618ئ��ەو وەك خۆبەخشێك
رۆیشتە ریزی سوپای شازادە (مۆریس) لە
هۆڵەندە .پێگەی خۆبەخشی لە سوپادا
ل��ەو س��ەردەم��ەدا ئاماژە ب��وو بۆ جۆرێك
مەشقی سەربازی بۆ ئەندامە گەنجەكانی
خ��ەن��ەدان��ەك��ان .لەكاتێكدا كە دیكارت
سەرقاڵی خوێندنی میوزیك و بیركاری
بوو ،لە كاتی بێكاریدا لە پێشكەوتنی سوپا
ئاگادار دەب��ووەوە .دیكارت ساڵی 1619
رۆیشتە ریزی سوپای (باڤاریا)ی ئەڵامنیا و
بە هۆی هەوای ساردی مانگی  11لە شاری
(ئ��ۆمل)ی ئەڵامنیا نەخۆشكەوت و شەو و
رۆژێك لە جێگەدا كەوت .دیكارت بڕیاریدا
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ب��وو لە رووی فەلسەفی و تایبەتییەوە
لە پێگەی خ��ۆی بڕوانێتەوە .ئەو شەوە
لەئەنجامی بیركردنەوەی گەیشتە تێڕوانینێك
و لە دەف��ت��ەری یادداشتەكەیدا نوسی:
« :1619/11/10من لەوپەڕی خۆشحاڵیدا
بووم ،بنەماكانی زانستێكی سەرسوڕهێنەرم
دۆزی��ەوە ،لەهەمانكاتیشدا پیشەكەمم بۆ
روون��ب��ووەوە ».ئەو بەڵێنیدا كە تەمەنی
خ��ۆی بۆ سەملاندنی ئ��ەم زانستە نوێیە
تەرخانبكات و بڕیاریدا بچێت بۆ سەردانی
م��ەزاری مەریەمی پیرۆز لە (لویرتۆ) لە
ئیتالیا و سوپاسی ئەم بەخششە بكات كە
پێیبەخرشاوە.
ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ی ئ���ەو ن��ەخ��ش��ەی��ەك بۆ
زانستێكی یەكگرتوو بوو ،كە تێیدا فەلسەفە
و سەرجەم زانستەكان لە كۆمەڵەیەكی
رێ��ك��خ��راودا ی���ەك���دەخ���ران .س��ەرج��ەم
جیاوازییە چۆنایەتییەكانی شتەكان وەك
جیاوازییە چەندێتییەكان لێكدەدرانەوە
و بیركاری كلیلی سەرجەم بابەتەكانی
جیهان بوو .بەپێچەوانەی ئەفالتونەوە ،كە
یەكێتی سەرجەم زانستەكانی لە ئایدیای
نهێنی ئامێزی چاكەی بااڵدا دەبینییەوە،
ب��ۆ دی��ك��ارت یەكێتی زان��س��ت ،یەكێتی
عەقڵگەرایی و بیركاریانەی پشت بەستوو
بە بنەما بیركارییەكان بوو .بە پێچەوانەی
ئەرستۆییەكانی سەدەكانی ن��اوەڕاس��ت
لە دیاریكردنی گ��ۆڕان��دا بە شێوەیەكی
مەبەستگەرایانە هاوشێوەی جوڵەی مادە
ب��ەرەو فۆڕم وەرگرتن ،بۆ دیكارت گۆڕان
بەشێوەی میكانیكی هاوشێوەی جوڵەی
تەنەكان بەپێی یاسا فیزیاییەكان دیاریدەكرا.
ن���ۆ س��اڵ��ی دوات�����ری دی���ك���ارت بۆ
دۆزی��ن��ەوەی شێوازێك ب��ۆ یەكپێگرتنی
زانستەكان تەرخانكرا ،ه��ەروەه��ا ئەو
میراتییەی كە لە فەرەنسا لە باوكییەوە بۆی

مابووەوە ،بۆئەوەی پێی بژی ،فرۆشتی .ئەم
خۆتەرخانكردنە ئەو توانایەی پێبەخشی كە
پشوو بدات ،بەشێوەیەكی ئاسایی تا نیوەڕوان
دەخەوت و وەك فەیلەسوفێك ناوبانگی هەیە،
كە زۆرب��ەی بەرهەمەكانی لەناو جێگەدا
بەرهەمهێناوە .ئەو ئامۆژگاری ئەو كەسانەی
دەك���رد ك��ە دەیانویست بەرهەمی فكری
بەرهەمبێنن ،رووبكەنە بێكاری و تەممەڵی،
ئەو رێزی لە كاتەكانی پشووی خۆی دەگرت بۆ
ئەوەی بتوانێت (بێ پارێزگاری یان وروژاندن
كە دەبوونە هۆی دەردی سەری ،ژیان بەسەر
ببات)
دیكارت بەردەوام لە مشتومڕە ئەخالقی و
سیاسییەكانی سەردەمی خۆی بە دوورمایەوە.
ئەو هاوشێوەی فەیلەسوفەكانی سەردەمی
خ��ۆی ،نەبوو بە مامۆستای زانكۆ ،چونكە
زان��ك��ۆك��ان بەشێوەیەك ل��ەژێ��ر دەس��ەاڵت��ی
كڵێساكاندا بوون جێگەیەكیان بۆ دیكارت و
زانستی نوێ و الیەنگرانی نەهێشتبووەوە.
دیكارت بڕیاریدا هیچ بەڵێنێكی كۆمەاڵیەتی
نەدات و خۆی بۆ مەرجەكانی هاوسەرگیری
ب��ەدەس��ت��ەوە ن����ەدات ،ئ���ەوەش ل��ە ترسی
ئ��ەوەی بەڵێنەكانی ببنە كۆسپ لەبەردەم
بەرەوپێشربدنی زانست بەپێی تێڕوانینی خۆی،
ئەو هاوسەرگیری نەدەكرد و دەیوت« :هیچ
جوانییەك ،بە جوانی راستی بەراوردناكرێت».
ب��ەاڵم دیكارت كە بۆچوونێكی خراپی
بەرامبەر هاوسەرگیری هەبوو ،دەیوت« :كاتێك
كە هاوسەرێك لەسەر تەرمی هاوژیانەكەی
دەگری ...لەگەڵ ئەوەدا ،لە قوژبنەكانی رۆحی
خۆیدا هەست بە خۆشییەكی نهێنی دەكات».
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ئەو بێ هاوسەرگیری
كچێكی هەبووە و پێدەچێت مردنی ئەو كچە
لە تەمەنی منداڵیدا ،ئ��ازاری دابێت .ئەو لە
تەمەنی  32ساڵیدا لە هۆڵەندا نیشتەجێ بوو،
م��اوەی  20ساڵی ل��ەوێ بەسەربرد و سودی

لە بەخشندەیی و ئاسانكاری ئایینی و فكری
حكومەتی هۆڵەندا وەرگرت.
ساڵی  1622نامەی ئەستێرەناسی خۆی
لەبارەی (زان��س��ت)ەوە ت��ەواوك��رد ،كە تێیدا
شێوازی بیركاریانەی بەكارهێنا و گریامنەكانی
كۆپەرنیكی پشتڕاستكردەوە .لە سەروبەندی
ناردنی نامەكەیدا بۆ باڵوكردنەوە ،هەواڵی
مەحكومكردنی گالیلۆ و سوتاندنی كتێبەكەی
لەالیەن دیوانی لێكۆلێنەوەی بیروباوەڕی
كڵێسای كاسۆلیكی پێگەیشت .دیكارت
یەكسەر باڵوكردنەوەی نامەكەی خۆی راگرت
و وتی «كاتێك كەسێك بتوانێت بێ ئەوەی
ئیهانە بە شەرەفی بكرێت ،خۆی رزگاربكات،
لەدەستدانی ئەو هەلە نەزانییە ».ئەو هەوڵیدا
رایبگەیەنێت و لە هەموو شوێنێك باڵوبێتەوە،
كە رێزی بۆ خواناسی هەیە .خوێندكارەكانی
دیكارت ،لەبارەی بۆچوونە راستەقینەكانی
دیكارت بەرامبەر كڵێسا و پ��ەروەردەك��ەی
جیاوازی بیروبۆچوونیان هەیە .ئایا بەراستی
ئەو باوەڕدار بوو؟ دیكارت وتویەتی «پیویستە
من شێوازێك بدۆزمەوە ،بۆئەوەی بتوانم بێ
ئ��ەوەی بیركردنەوەی كەسێك بجوڵێنم ،یان
گورزێك لە بیروباوەڕی گشتی بدەم ،راستی
دەرب��ب��ڕم» ،ه��ەروەه��ا وتویەتی «ئێستا من
نەك بینەری جیهان ،بەڵكو ئەكتەری سەر
شانۆییەكەم ،ماسك دەپۆشم ».ماسكی دیكارت
ئاماژەیە بۆ شوێنكەوتن و ئازاردان .سوقرات
یان ن��اڕازی هاوچەرخی روس��ی ،شێوازێكی
تریان هەڵبژارد ،رووبەڕووبوونەوەی دوژمن
بە بەهای ژیان ،یان دوورخستنەوە .سێ ساڵ
دوای ترسی دیكارت لەو سزایانەی كە بەسەر
گالیلۆدا سەپێرنان ،بەكارهێنانێكی بیركاریانەی
خۆی لە فیزیكدا بە پێشەكیەك بە ناوی (گوتار
لەبارەی شێواز) باڵوكردەوە ،كە تا ئەمڕۆش
وەك بەرهەمێكی كالسیك لە فەلسەفەدا
متامنەپێكراوە .دەس��اڵ دوات��ر ،وات��ە ساڵی

دیكارت هاوشێوەی
فەیلەسوفەكانی
سەردەمی
خۆی ،نەبوو بە
مامۆستای زانكۆ،
چونكە زانكۆكان
بەشێوەیەك
لەژێر دەسەاڵتی
كڵێساكاندا بوون
و جێگەیەكیان بۆ
دیكارت و زانستی
نوێ و الیەنگرانی
نەهێشتبووەوە.
دیكارت بڕیاریدا
هیچ بەڵێنێكی
كۆمەاڵیەتی
نەدات و خۆی
بۆ مەرجەكانی
هاوسەرگیری
بەدەستەوە

Pythagoras
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 1647ئەو (رامانی لە فەلسەفەی یەكەم)
ی باڵوكردەوە و  20ساڵ دواتر و لە ساڵی
( 1665رامان) لەالیەن دەزگای لێكۆڵینەوەی
بیروباوەڕەوە خرایە لیستی ئەو كتێبانەوە،
كە نابێت كاسۆلیكەكان بیخوێننەوە.
دوا روداوی جێسەرنج ل��ە ژیانی
دیكارتدا داواكاری (كریستینا) شاژنی سوید
بوو ،كە داوای لێكرد بچێت بۆ سوید و لە
تێگەیشتنی فەلسەفەكەیدا یارمەتیبدات.
ئەو دوو دڵ بوو لە چوون بۆ واڵتێك كە
بە واڵتی (سەهۆڵ و ورچ) ناودەبرا ،بەاڵم
لە كۆتاییدا بانگهێشتەكەی پەسەندكرد.
پێنج كاتژمێری بەرەبەیان ،ئەو كاتژمێرانە
بوون كە بیری كریستینا زیاتر چاالك بوو،
لەبەرئەوە ئەو پێنج كاتژمێرە بۆ فێركردنی
تەرخانكرا .لە گەڕانەوەیدا لە كۆشكی شا،
بەرەبەیانی  1650/11/1سەرمای بوو و
لە ئەنجامدا لە م��اوەی هەفتەیەكدا بە
هۆی تەنگەنەفەسییەوە ،كۆچی دواییكرد.
بەمشێوەیە گ��ەورەت��ری��ن فەیلەسوفی
فەرەنسا لەوپەڕی توانایدا كۆچی دواییكرد.
گەورەیی دیكارت وەك فەیلەسوفێك چییە؟
(ئاتین ژیلسۆن) فەیلەسوفێكی فەڕەنسی
سەدەی بیستەم لەبارەی دیكارتەوە دەڵێت:
«ئەو تەنیا لەگەڵ ئەندێشە و بۆ ئەندێشە
دەژی��ا ...هەرگیز بوونێكی لەو خانەدانرت
نەبوو».

7
• گومان لە باوەڕەكان

پێگەی مێژوویی

وێنەیەكی دیكارت ،باوك و داهێنەری
ف��ەل��س��ەف��ەی م��ۆدێ��رن و گ��ەورەت��ری��ن
فەیلەسوفی فەرەنسا ل��ە مۆزەخانەی
ل���ۆڤ���ەری پ��اری��س ئ��اوێ��زان��ە .ئ���ەو بە
روانینێكی خەمبار ،نەناس و تا رێژەیەك
خۆبەگەورەزان لێتدەڕوانێت و خەندەیەكی
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خانەدانانە ،گاڵتەئامێز و تا رێژەیەك بە
ك��ەم��دان��ەری لەسەر لێوە .ئ��ەم پیاوەی
سەدەی حەڤدەیەمی فەلسەفەی جیهانی
مۆدێرن ،كە ئێمە تێیدا دەژین ،چۆن فۆڕمی
وەرگرت؟
وا دەردەكەوێت بەكەمدانانی تەنیا بۆ
كۆمەڵگەی فەرەنسا و بۆ كۆشكی شایانەی
(لویی سیانزەیەم) ،بۆ قەشەكانی كڵێسای
فەرەنسا ،بۆ مامۆستایانی زانكۆ و خەڵكی
سەرشەقامەكان جێهێشتبێت .بە كەمدانانی
ئ��ەو ب��ۆئ��ەوەی لە زانكۆكان فێری ببوو،
شاراوە نەبوو ،ئەو وەك سوننەتی دێرین
و بەسەرچوو ،كە هێشتا خۆی بۆ فێركردنی
سەدەكانی ناوەڕاست بەدەستەوە دابوو ،لە
بەرپرسانی كڵێسای دەڕوانی.
دیكارت رەخنەگری توندی خوێندنگەی
(الفالش) بوو ،كە خۆی لەوێ خوێندبووی
و ب��ەو دوای��ی��ان��ە ب��ۆ ف��ێ��رك��ردن��ی ك��وڕی
خانەدانەكانی فەرەنسا دامەزرابوو.
ئ��ەو بەمشێوەیە ب��اس ل��ە  8ساڵ
خوێندنی خۆی لە الفالش دەكات:
«من لە منداڵییەوە لە جیهانێكی پڕ لە
كتێبدا دەژیام و  ....من خوازیاری فێربوون
بووم لێیانەوە ،بەاڵم ...لەگەڵ تەواوكردنی
خوێندن ...خۆم لە ژێر باری ئەو گومان
و هەاڵنەدا بینییەوە ،كە وادەردەك��ەوت
هیچ شتێك فێرنەبووم ،لەگەڵ هەموو
ئەمانەدا من لە یەكێك لە بەناوبانگرتین
خوێندنگەكانی ئەوروپا خوێندبووم».
ئ��ەو ل��ە ك��ۆل��ێ��ج ،ی��ۆن��ان��ی التینی و
مێژوو ،ئەدەبیات و زانست و بیركاری و
فەلسەفە فێرببوو .لەناو ئەو شتانەی فێری
ببوو ،تەنیا بیركاری لە الفالش بە تەواوی
فێردەكرا ،زانستێكی كەم كە متامنەپێكراو
بوو ،یان زانستێكی راستەقینەی لەبارەی
جیهانەوە دەخستەڕوو ،بەاڵم دیكارت لە
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رەخنەكەی خۆیدا لە پەروەردە تێدەپەڕێت،
نیشانیدەدات ئەگەر لە منداڵییەوە لەژێر
كۆنرتۆڵی مامۆستاكاندا نەبوایە و بە ئایدیا
شێوێرناوەكانی ئەوانەوە نەبەسرتایەتەوە
و بە رێنامییەكانی عەقڵی خۆی بكردایە،
باوەڕەكانی كەمرت ئالودە بە هەڵەكان
دەبوون.
دی��ك��ارت بەهایەكی ب��ۆ فەلسەفە
دان��ەدەن��ا ـ فەلسەفە بۆ ئ��ەو وشەیەكی
نەزانی و گاڵتەئامێز بوو .ئەو دەڵێت ،هەر
یەكێك لە فەیلەسوفەكان هێرش دەكاتە
سەر ئەوی تر ،بێ ئەوەی بتوانێت راستی
بۆچوونەكانیان بسەملێنێت .فەیلەسوفەكان
هیچ لە بیركاری و زانست نازانن ،ئەوان
سەملاندنی لۆجیكیان بۆ ئەو سەرچاوانە
دەگێڕنەوە ،كە دێرین و كۆنن .بە بۆچوونی
دیكارت لە ئەنجامدا «بە درێژایی سەدەكان،
بەرجەستەترین مێشكەكان گرنگییان بە
خوێندنی فەلسەفە داوە ،بێ ئەوەی شتێك
بەرهەمبێنن ،كە جێی مشتومڕ نەبێت ».لە
راستیدا دیكارت باوكی فەلسەفەی مۆدێرن
بەو وتانەی زۆر بە مۆدێرن دێتەبەرچاو.
ئ��ەو وەك خوێندكارانی دەی���ەی 1960
دەردەك��ەوێ��ت ،كە زانكۆكانیان بەهۆی
گرنگی نەدانیان بە شەڕ و مافی مەدەنی و
هەژاری و خۆبەدوور گرتنیان لە سیاسەت،
مەحكومكرد ،ب��ەاڵم دیكارت خوازیاری
راس��ت��ی و ه��ەڵ��گ��ێ�ڕان��ەوەی ب��ی��روب��اوەڕە
درۆینەكانە ،چونكە ئەو پێیوایە كە لەم
رێگەیەوە دەتوانرێت بە راستی گەیشت.
دیكارت نیگەرانی راستییەكان بوو ،ئەو
باس لە خۆی دەكات و دەڵێت:
«م��ن ب����ەردەوام ئ����ارەزووی ئ��ەوەم
هەبووە ،بزانم پێویستە چۆن راستی لە
هەڵە جیابكەمەوە ،بۆئەوەی بە روونی
ببینم پێویستە چۆن كاربكەم و توانایی

بەدەستبهێنم ،كە بە دڵنیاییەوە لەم ژیانەدا
گەشتوگوزار بكەم».
بەاڵم ئایا بۆ من دەگونجێت سەرجەم
كۆكراوەی باوەڕەكانی تەمەنم ،هەرچەندێك
هەڵە و رەها بن ،هەڵگێڕمەوە و تەنیا سود
لە عەقڵی خۆم بۆ ب��اوەڕب��وون بە شتێك
وەرگ���رم؟ ئەمە ئ��ەو شتەیە كە دیكارت
باسیدەكات و ئەمە ئ��ەو رێگەیەیە كە
فەلسەفەی مۆدێرن بە شۆڕشێك سەرجەم
ب��اوەڕەك��ان هەڵگێڕێتەوە ،لەبەرئەوە بە
پچڕانی تەواوی جیهان لە سەدەكانی ناوەند
دەستپێدەكات.
دەت��وان��رێ��ت ،بوترێت فەلسەفەی
م��ۆدێ��رن بە تێڕامانەكانی دی��ك��ارت ،بە
گۆشەگیری ،رامان ،بە ئاگابوون لە هەڵەكان
و ئایدیا جێ گومانەكان دەستیپێكرد و
بڕیارەكەش ئەوە بوو ،كاتی هەڵتەكاندنی
سەرجەم باوەڕەكانی مرۆڤایەتی هاتووە.
دیكارت لە رستەكانی سەرەتای (رامان)دا
نوسیویەتی« :ئەگەر بەڕاستی دەمەوێت
شتێك ل��ە زانستی پتەو و هەمیشەیی
بهێڵمەوە ،پێویستە ه��ەم��وو شتێك بە
یەكجاری لە ژیامندا هەڵگێڕمەوە ».لە
درێ���ژەدا نوسیویەتی« :ئەمڕۆ ه��زرم لە
هەرجۆرێك چاودێری رزگاركردووە .من بە
تەواوی تەنیام .لە ئەنجامدا كاتم دەبێت
بە جیدی و ئازادانە خۆم بۆ لەناوبردنی
سەرجەم ب��اوەڕە كۆنەكانم تەرخانبكەم»
بەاڵم ئایا من لەگەڵ عەقڵی خۆم ،دەتوانم
راستی پتەو و جێگیر دروستبكەم؟

تیۆری ناسین :عەقڵگەرایی

وەاڵمی دیكارت ،وەاڵمی ئەفالتون و
سەرجەم عەقڵگەراكانە .عەقڵگەرایی وەك
پشتیوانیكردنی عەقڵ ،رایدەگەیەنێت كە
عەقڵ لە سەرجەم مرۆڤەكاندا جیهانییە،
عەقڵ گرنگرتین پێكهێنەر لە رسوشتی

مرۆڤایەتیدایە ،عەقڵ تەنیا ئ��ام�رازی
متامنەپێكراوە لە ناسیندا و لە ئەنجامدا
عەقڵ تەنیا رێ��گ��ەی دڵنیاییە ،ب��ەوەی
بەشێوەیەكی ئاسایی راستی و چاكەیە،
ئەوەی كۆمەڵگەیەكی باش پێكدێنێت.
بەاڵم من بە سوود وەرگرتن لە عەقڵی
خۆم ،چۆن دەتوانم ئەو راستییە جێگیر
و پ��ای��ەدارە بسەملێنم ،كە فەیلەسوفانی
راب��وردوو لە ئەنجامدانی بێتوانا بوون؟
وەاڵمی دیكارت دوبارە وەاڵمی زۆرینەی
عەقڵگەراكانە :بهێڵە بیركاری ت��ەواوی
خواستەی تۆ بێت ،بهێڵە بیركاری منونەی
تۆ لە بەكارهێنانی عەقڵ بێت .لە (گوتاری
ل��ەب��ارەی ش��ێ��واز)دا دیكارت دەڵێت:
«لەنێوان سەرجەم ئەو كەسانەدا
ك��ە ل��ە زانستدا ب��ە دوای
راستییەكاندا دەگەڕان،
تەنیا بیركاری ناسەكان
ب��وون و توانیویانە
ل���ە دۆزی���ن���ەوەی
ئ���ەو ه��ۆك��اران��ەی
ك��ە ج��ێ��ی ب���اس و
دی��ارن ،سەركەوتوو
بن ».دیكار پێیوایە
ئ���ەم���ە ش���ێ���وازی
بیركارییە( ،واتا) تەنیا
كارایی عەقڵ بوو ،ئەو
توانایەی بە كۆپەرنیك
ئەستێرەناسی پۆڵەندایی
بەخشی ،تاوەكو لە سەدەی
ش��ان��زەی��ەم��دا ب��ۆچ��وون��ی
ئەستێرەناسی رەتبكاتەوەو
بۆچوونی نوێی ناوەندبوونی خۆر
بسەملێنێـت ،ئەو توانایە بە
گالیلۆ ئەستێرەناسی ئیتالی
بدات ،بۆئەوەی لەسەدەی

حەڤدەیەمدا تیۆری كۆپەرنیك بسەملێنێت.
بیركاری شێوازێكە ،دیكارتی بیركاریناس
داهێنەری ئەندازەی شیكاری ،دەیەوێت لە
فەلسەفە سوودی لێوەرگرێت .ئەو پێیوایە
بیركاری دەتوانێت ئاڵۆزی و نادیارییەكانی
فەلسەفە روونبكاتەوە .شێوازی بیركاری
هەمان روون��ی و راشكاوی بۆ فەلسەفە
دەڕەخسێنێت ،كە بۆ ئەندازە رەخساندی
و هەمان ئەوەی كە زانایان بۆ فیزیك و
ئەستێرەناسی بەكاریانهێناوە .فەلسەفە بە
بەكارهێنانی شێوازی بیركاری دەتوانێت
بگاتە راش��ك��اوی رەه���ا و ه��اوش��ێ��وەی
بیركاری خۆی بۆ عەقڵی من ،بۆ عەقڵی
سەرجەم مرۆڤەكان

plato
223

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )57 - 56ساڵی سیانزەیەم

بسەملێنێت و هاوشێوەی راستییەكی جیهانی
گەواهی بدات ،كەواتە فەلسەفە دەتوانێت
راستی كۆتایی و رەها بەدەستبێنێت ،كە
بەشێوەیەكی راشكاوانە كۆتایی بە ئاڵۆزی
نێوان فەیلەسوفان و مشتومڕی نێوان
كڵێسا و زانایان دێنێت .دڵنیایی فەلسەفی،
كۆتایی بە ترس لە لێكۆڵینەوەی باوەڕدێنێت،
ك��ە ل��ەژێ��ر دەس��ەاڵت��ی��دا زان��ای��ان ژیانیان
بەسەردەبرد ،ترس لە بەندكردن یان ئازاردان،
ئەو ترسەی دیكارت هەیبوو ل��ەوەی كە
هەمان چارەنووسی گالیلەی بەسەردابێت.

• شێوازی بیركاری :بینین و پێوەر

بەاڵم شێوازی بیركاری چییە؟ دیكارت
لە (یاسا بۆ رابەرایەتی هزر) دەڵێت ،بیركاری
بریتییە لە بەكارهێنانی تەنیا دوو كردەی
هزری ،كە لە رێگەیەوە زانستی راستەقینە
دەتوانێت بەرهەمبێت :بینین و پێوەر.
بینین :مەبەستی ئ��ەو ل��ە بینین،تێگەیشتنی ئێمە لە بنەما نارساو ،یان بەڵگە
نەویستەكانە ،وەك بنەماكانی ئەندازە
(هێڵێكی راستەقینە كورترتین دووری نێوان
دوو خاڵە ،یان شتە یەكسانەكان لەگەڵ
شتێكی ت��اك ،یەكسانن) ی��ان هاوشێوەی
یەكسانی كۆی ژمارەكان ( .)5=2+3ئەم
منونانە خۆیان ئاشكرا ،یان بەڵگەنەویسنت
و خۆیان بۆ عەقڵ دەسەملێنن :واتە ئەوەی
عەقڵ لە رێگەی بینینەوە بەدەستیدێنێت و
بۆ بوونە بەڵگە دەگونجێن ،هیچ عەقڵێكی
شیاو ناتوانێت گومانیان پێببات.
 پ��ێ��وەر :مەبەستی ئ��ەو لە پێوەر،سەملاندنی سیستامتیك و لۆجیكی یان
دەرەنجامی بەڵگەنەویستە ،كە هاوشێوەی
سەرجەمی ئەندازە لە رێگەی پێوانەوە لەسەر
بنەمای بەڵگەنەویستی لە سیستمێكی ورددا
دەسەملێندرێت .دیكارت دەڵێت« :سیمبولی
س��ەرەك��ی ش��ێ��واز ،رێكخستنی سەرجەم
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galileo

پێدراوەكان لە سیستمێكی پێوانەیی ،لۆجیكییە».
ئامانجی دی��ك��ارت وەك فەیلەسوفێك
دروستكردنی سیستمێكی فەلسەفی پشت
بەستوو بە بینین و پێوەرە ،بەهەمان ئەو رێژەیەی
كە ئەندازە سەملێرناوە و ماوەتەوە .تا ئێستا هیچ
فەیلەسوفێك ئەم هەوڵە سەركێشانەیەی نەداوە،
ب��ۆئ��ەوەی بگات بە فەلسەفەی راستەقینەی
رەها .سەرجەم شەش تێڕامانەكە یەك لە دوای
یەك ،هەوڵدانێكی ب��ەردەوام بۆ چاكسازی لە
فەلسەفەدان ،بۆئەوەی شیاوی سەملاندنێكی
بیركاری بۆ فەلسەفە بدۆزێتەوە .ئەوەی بڕیارە
دیكارت بیدۆزێتەوە ئەم بنەما بەڵگە نەویستەیە،
كە وەك بنەمایەكی نارساو ،یان یەكەم بنەما بۆ
فەلسەفەی بیركاری بەكاربهێرنێت ،هاوشێوەی
بنەڕەتێك بتوانێت بۆ دروستكردنی فەلسەفەی
تەواو بەهێز كاربكات.
بەاڵم ئەم باوەڕە بنچینەییە ،پێویستە وەاڵمی
كام پێویستیانە بداتەوە؟ دیكارت سێ پێویستی
دەژمێرێت:
 .1پێویستە راشكاوی و دڵنیایی بەشێوەیەك
بێت جێگەی گومان نەهێڵێتەوە ،بۆ عەقڵ
بەڵگەنەویست بێت ،روونبێت (لەخۆیدا) و (لە
هەر باوەڕێكی تر) جیاواز بێت.
 .2پێویستە راش��ك��اوی و دڵنیایی دوا
سەرەنجام بێت ،نەك بە راشكاوی هەر باوەڕێكی
ترەوە گرێدرابێت.
 .3پێویستە لەبارەی شتێكەوە بێت ،كە
بوونی هەیە (بەشێوەیەك بتوانرێت لێیەوە باوەڕ
لەبارەی بوونی شتەكانی ترەوە بەرهەمبێت).

• تیۆری ناسین
شێوازی گومان ،گومانگەرایی

دیكارت دەپرسێت :ب��ەاڵم چ��ۆن من ئەو
باوەڕە دەدۆزم��ەوە؟ خۆشی وەاڵمدەداتەوە :بە
شێوازی گومان ،تێڕوانینی گومان لەم سەردەمی
گواستنەوەی سەدەی حەڤدەیەمدا هەڵوارساو
ب��وو ،لەگەڵ بوونی ب��اوەڕە دێرینەكان و ئەو

فەیلەسوفانەی متامنەی خۆیان لەدەستدابوو،
ه��ەروەه��ا ئ��ەو تیۆرە زانستییە نوێیانەی كە
كرابوونە ئامانج و ئێستا بنەمای فەلسەفی
بەهێز جێگیر ن��ەك�راب��وو ،دی��ك��ارت س��وود لە
شیوازی گومان وەردەگرێت ،بەاڵم لەگەڵ بوونی
ئارامی (تێڕامانی خود) گومان بردنی دیكارت،
شۆڕشێكە .ئەو بەنیازە سەرجەم باوەڕەكانی
خۆی بخاتە الیەكەوە و گومان لە هەموو شتێك
بكات .دیكارت بۆ گەیشتنە ئەنجامی لێكۆڵینەوە
سەركێشەكەی بۆ فەلسەفەیەكی تەواو دڵنیا،
بە هەمان سەركێشییەوە دەیەوێت سەرجەم
ئەو باوەڕانەی تا ئێستا هەیبووە هەڵگێڕێتەوە،
یان لەناویان ببات ،بە واتایەكی باشرت مۆری
پوچەڵبوونەوە لەسەرجەم باوەڕكانی خۆی
دەدات.
شیوازی گومانگەرایی دیكارت ،میتۆد یان
گومانگەرایی شێوازناسییە .بە واتایەكی تر
بەكارهێانی گومان ،شێوازێكی میتۆدی بۆ گەیشنت
بە ناسینی راستەقینەیە.
دیكارت سوود لە گومانگەرایی شێوازناسی
بۆ هەڵگێڕانەوەی بیروباوەڕی خۆی وەردەگرێت،
تێڕامانی سەرەتا ،بە ناوی (لەنێوان شتەكاندا
لەوانەیە گومان بە كامیان ببەین)ە ،بەاڵم
گومانكردن لە سەرجەم باوەڕەكانی خود ،بە
شێوەیەكی گشتی و كەسێتی بێكۆتا دەبێت.
دیكارت ئەم عاشقەی سیستمی بیركاری دەڵێت،
من ئەوانە لە شێوەی چین ،یان ئاستەكاندا
فێردەبم بۆ ئەوەی بزانم لە كۆی سێ پێوەر ،ئایا
باوەڕێك هەیە دژی گومان بوەستێتەوە :سەرەتا،
بابەتێك یەك كە گومان پێربدنی مەحاڵە ،دووەم،
كۆتا راستی ،سێیەم ،لەبارەی شتێكەوە بێت كە
هەبێت ،لەبەر ئەوە ،ئەو لە سەرجەم باوەڕەكانی
خۆی چین بە چین ،گروپ بە گروپ دەكۆڵێتەوە.
 .1سەرەتاترین ئەو ب��اوەڕان��ەی پێویستە
بخرێنە بەر تاقیكردنەوە ،ئەو باوەڕانەن كە پشت
بە هەستەكان دەبەسنت .ئەمانە ئاسانرتین ئەو

ئامانجی دیكارت
وەك فەیلەسوفێك
دروستكردنی
سیستمێكی
فەلسەفی پشت
بەستوو بە بینین
و پێوەرە ،بەهەمان
ئەو رێژەیەی
كە بەئەندازە
سەلمێنراوە و
ماوەتەوە .تا ئێستا
هیچ فەیلەسوفێك
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باوەڕانەن ،كە زیاتر فریودەرن .بۆ منونە
ئەوەی بە چاو لە دوورەوە دەبیرنێت ،ئێستا
بە تێلسكۆپ رەتدەكرێتەوە ،هەروەها لە
ب��ارەی خ�راپ بینینی قەڵەم لە ئ��اودا ،كە
بە خواری دەردەكەوێت و ئەو خەیااڵنەی
كاریگەریان لەسەر هەستەكان دەبێت.
دیكارت دەڵێت ،لەبەرئەوە هەستەكان
وەك سەرچاوەی دڵنیایی متامنە پێنەكراون.
ئ��ەوەی سەردەمێك ئێمەی فریو داب��وو،
لەوانەیە دوب��ارە فریومان بداتەوە ،بەاڵم
دیكارت جەختدەكاتەوە كە ناتوانێت گومان
لە هەستەكانی بكات و دەڵێت «من لێرەم.
پاڵتۆیەكم پۆشیوە و لە نزیكی ئاگرێكەوە
دانیشتووم  ...و دەپرسێت ئایا ئەم دەستانە
و ئەم جەستەیە هی من نین؟ ئایا لەخەودا
نەمبینیوە لێرە دانیشتووم» چونكە لە
خەودا كەسەكە بە هیچ شێوەیەك گومان
لە پووچی بینینەكانی خۆی ناكات ،ئێستا
ئەگەر بە دڵنیاییەوە پووچە ،كەواتە دەبێت
لە كوێوە دڵنیابین ،زانیاریەكانی بێداری بە
هەمان رێژە متامنەپێكراو نین؟ ئەوەی من
لە رێگەی هەستەكانەوە بەدەستی دێنم
لەوانەیە فریودانەكانی خەیاڵێك بن.
 .2ئێستا دیكارت روو لە چینێكی تر لە
باوەڕەكانی خۆی دەكات .لەبارەی باوەڕ بە
شتە مادییەكان ،یان باوەڕ بەوەی كە یەك
جیهانی راستەقینە هەیە ،پێویستە گومانیان
لێبكرێت ،چونكە ئەوانە پشت بەستوو بە
تێگەیشتنی هەستەكانن ،كە ئاشكرا كرا
فریوادانێك زیاتر نین ،لەبەرئەوە دڵنیا و
سەملێرناو نین.
.3دی���ك���ارت دەپ��رس��ێ��ت :ل��ە ب��ارەی
باوەڕەكان بە زانستە رسوشتییەكان چی؟
پێویستە گومان لە ئەوانیش بكرێت ،چونكە
ئەوانە پشت بەستوو بەو شتانەن ،كە لە
رێگەی هەستەكانەوە ن��ارساون و ئێستا
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سەملێرناوە ناتوانرێت متامنەیان پێبكرێت.
.5دیكارت تیشكدەخاتە سەر باوەڕە
بیركارییەكان .لەبارەی ب��اوەڕ بە بیركاری
چی دەڵێت؟ بۆچی ئەو گومان بەو شتانەش
دەب��ات؟ ئەو ب���ەردەوام لە بیركاری وەك
منونەیەكی دڵنیایی ،وەك دڵنیایی تەواو لە
بابەتەكانی خۆی دەڕوانێت .ئەو كاتە باوەڕە
بیركارییەكان لە تێگەیشتنی هەستەكانەوە
سەرچاوەناگرێت ،كە گومانی لێدەكرێت.
دیكارت دەڵێت «چونكە من نازانم بێدارم،
یان خەوتووم .كۆی  2و  3بەردەوام دەكاتە
 5و چوارگۆشە ،هەرگیز زیاتر لە چوار
گۆشەی نابێت ،پێناچێت ئەم راستییە بەڵگە
نەویستانە ،گومانیان پێبربێت ».ئەم باوەڕانە
لە رێگەی عەقڵەوە نارساون ،نەك لە رێگەی
هەستەكانەوە .ئەو دەپرسێت ،بەاڵم ئایا
گومان بردن پێیان مەحاڵە؟
دیكارت لە هەوڵێكدا بۆ راكێشانی
گومانگەرایی شێوازناسی بۆ زێدەڕۆیی و بۆ
نەبوونی بەڵگە بۆ گومانكردن لە بیركاری،
هۆیەك دادەهێنێت .ئەو دەڵێت» گریامن
ئەهریمەنێك هەیە ،من ف��ری��ودەدات لە
ب��ارەی هەموو ئ��ەو شتانەی پێموایە بە
باشرتین شێوە ناسیومن .بەمشێوەیە من
بەردەوام فیودراوم ،بەردەوام لە هەڵەدام،
لە بیركاریشدا ل��ەو گ��وزاران��ەش��دا كە بە
بەڵگەنەویستم زانیون ،وەك  .5=3+2ئەمە
بەهێزترین گومانە».
ئێستا دیكارت دەچێتە سەر وەاڵمی
بەهێزی خ��ۆی :ئەگەر من لە سەرجەم
باوەڕەكانی خۆشمدا فریودرابم ،بۆئەوەی
فریو بدرێم پێویستە بوونم هەبێت .ئەگەر
من گومان بە سەرجەم باوەڕەكانم ببەم،
لەوانە بیركاری ،باوەڕێك هەیە ناتوانرێت
گومانی پێبربێت :هەركاتێك من گومان ببەم،
پێویستە بوونم هەبێت ،بۆئەوەی گومان
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بكەم .لە گومانربدن بە راستی هەر باوەڕێكی
تر ،ناتوانم گومان لەو باوەڕە بكەم كە (من
هەم) ،لەبەرئەوەی من بوونم هەیە .ئەگەر
سەرجەم ئەو باوەڕانەی من ئاگاداریانم درۆ
بن ،باوەڕێكی راستەقینە دەمێنێتەوە :لە
هەر ساتێكدا كە من بیر دەكەمەوە ،یان
هەر كردەیەكی عەقڵی وەك بە ئاگابوون
لە گومان بردن ،یان ئیرادە ،كەواتە من وەك
شتێكی بیركەرەوە بوونم هەیە.
بەمشێوەیە دیكارت دڵنیایی رەه��ا،
بەڵگە نەویست و یەكەم بنەمای بێگومانی
خۆی دۆزیوەتەوە ،ئەو بە واتایەكی التینی
نوسیویەتی( cogito, ergo sum :من
بیر دەكەمەوە ،كەواتە هەم) .بۆ دیكارت
بیركردنەوە س��ەرج��ەم دۆخ و گ��رێ��دراوە
رۆحییەكانی وەك هەست و نەست و
خەیاڵ و عەقڵ و ئیرادە و وێناكردن و
پشتڕاستكردنەوە دەگرێتەوە .هاوشێوەی
كردەی ئاگایی ،سەرجەمی ئەمانە بوونی من
بە پێویست دادەنێن .من بیر دەكەمەوە،
كەواتە ه��ەم .من گومان دەك��ەم كە بیر
دەك��ەم��ەوە ،من ئینكاری دەك��ەم كە بیر
دەكەمەوە ،ئەمانە تەنیا پشتڕاستی ئەوە
دەكەنەوە ،كە پێویستە من هەبم بۆئەوەی
گومان یان ئینكار بكەم .دیكارت دەڵێت،
دوای ئ��ەوەی لە بوونی خۆم دڵنیابووم،
سەرنجم لەوە دا چیم و بینیم ناتوانم لە
بارەی هیچ راستییەكی خۆم دڵنیا بم ،بێجگە
لە بیركردنەوە ،چونكە تا ئەو كاتەی بیر
دەكەمەوە خۆم بە هەبوو دادەنێم و ئەگەر
بیركردنەوەم لێ دامباڵرێت ،بەڵگەیەك بۆ
بوونم نابێت ،چونكە بوونم تەنیا پشت
بەستوو بە بیركردنەوەیە و بە سەملاندنی
ئەم بوونەش هێشتا بەڵگە لەسەر بوونی
جەستە و جوڵە نییە .من ناتوانم بانگەشەی
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بڵێم :من دەجوڵێم كەواتە هەم .من تەنیا
لە رێگەی هەستەكانەوە دەتوانم جوڵەكانم
بناسم ،بە بینینی خۆم لە كاتی جوڵەدا .من
بیر دەكەمەوە ( )cogitoتەنیا دەیسەملێنێت
كە من خەریكی بیركردنەوەم ،من وەك
بونەوەرێكی بیركەرەوە ،بوونم هەیە.
بەاڵم ئایا (من بیر دەكەمەوە )cogito
سێ پێویستی دیكارت بە بنەمای یەكەم،
بنەمای فەلسەفە دەڕەخسێنێت؟
 .1گ���وم���ان ن���ەك���ردن ب���ۆ ع��ەق��ڵ
بەڵگەنەویستە؟ لە وەاڵمدا دیكارت دەڵێت:
بەڵێ ،تۆ لە (من بیر دەكەمەوە )cogito
بە گومانكردن لێی ،ناتوانیت رابكەیت.
هەر كاتێك من گومانم لێی هەبووە ،ئەو،
پشتڕاستی كردۆتەوە.
 .2ئایا ئەو سەربەخۆ لە هەر راستییەكی
ترە؟ دیكارت وەاڵم��دەدات��ەوە :بەڵێ ،من
بیردەكەمەوە لە راستی كۆتاییەوە بەو
دەرەنجامە ناگات ،بەپێچەوانەوە من خۆم
وەك راستیەكی بەڵگەنەویست دیاریدەكەم،
كە لەهەر كوێیەك بیردەكەمەوە بوونم
هەیە.
 .3ئایا ( )cogitoبۆ جیهانی هەبوو
دەگەڕێتەوە؟ دیكارت وەاڵمدەداتەوە :بەڵێ،
گەڕانەوەیە بۆ من ،كە وەك بونەوەرێكی
بیركەرەوە بوونی هەیە .من هەم .من بوونم
هەیە.
بەمشێوەیە دی��ك��ارت بانگەشەی
ئ��ەوە دەك���ات ،ك��ە (م��ن بیر دەك��ەم��ەوە
 )cogitoلەگەڵ سێ پێویستیەكەی ئەودا
دەگونجێت .ئایا فەیلەسوفەكانی دوای ئەو
هاوڕان لەگەڵیدا؟ ئایا ئەزموونی ()cogito
هاوشێوەی بنەمای رەه��ا بۆ فەلسەفە
خۆی بۆ رەخنەدەگرێت؟ سەدان شیكاری

لە نێوان ئەمانەدا هێرشی (پیێر گاسندی
 )Pierre Gassendiلە نامەكانیدا بۆ دیكارت
دەبیرنێت .گاسندی بانگەشەی ئەوە دەكات،
كە ( )cogitoوەاڵم��ی پێویستی دووەم
ناداتەوە ،كە ئەوە راستی كۆتاییە ،بەڵكو بە
راستی ترەوە گرێدراوە .دوو لەو راستیانە كە
بە ( )cogitoگرێدراون بریتین لە:
.1شتەكان ،یان جەوهەرەكان بوونیان
هەیە.
.2بیركردنەوە ،یان هەر كردەیەكی تر،
یان دۆخێكی تر تەنیا وەك كردە ،یان دۆخی
جەوهەرێك دەتوانێت بوونی هەبێت.
ئەم دوو راستییە بۆ سەملاندنی ()cogito
پێویسنت :هەركاتێك ك��ە م��ن ئ��اگ��اداری
ب��ی��رك��ردن��ەوەم ،م��ن وەك جەوهەرێكی
ب��ی��رك��ەرەوە بوونم هەیە و بیركردنەوە
كردەیەكە ،تەنیا هاوشێوەی كردە ،یان دۆخ،
یان جەوهەر دەتوانێت بوونی هەبێت.
دیكارت ئەم دوو بابەتە وەك راستی
گریامنە دەك���ات ،ب��ەاڵم نایانسەملێنێت.
لە راستیدا ئەو ،ئەوانە لە فەیلەسوفانی
سەدەكانی ناوەڕاست كە بە سووك لێیان
دەڕوانێت ،بە قەرز وەردەگرێت.
لە ئەنجامدا ،رەخنەكردنی ()cogito
چی لێدێت؟ دیكارت سەرجەم فەلسەفەی
خۆی لەسەر بنەمای راستی رەها دادەنێت،
هەركاتێك من خەریكی بیركردنەوە بووم،
من دەزان��م كە بوونم هەیە .لە تیۆری
ناسینی دیكارتدا راستییەك نالەرزێت و پاك
و پارێزراوە لە هەر گومان بردنێك ،بوونی
خودی من وەك بكەر ئاگادارە ،بەمشێوەیە
ك��ە ()cogitoی دیكارتی (ه��زرگ��ەرای��ی
 )Subjectivismدێنێتە ناو فەلسەفەی
مۆدێرنەوە.

ه��زرگ��ەرای��ی تێڕوانینێكە لەسەر
بنەمای ئەوەی ،كە من دەتوانم خۆم وەك
بكەری ئاگا و ئەندێشەكانم بە شێوەیەكی
دڵنیا و رەها بناسم ،بە واتایەكی تر من
دەتوانم بەدڵنیاییەوە تەنیا هزری خۆم و
ناوەڕۆكی ئەو بناسم .هزرگەرایی ئەو واتایە
لەخۆدەگرێت كە ناسینی هزرەكانی تر و
ناسینی شتە مادییەكان ،تەنیا بە تێگەیشنت
لەوەی من بە دڵنیاییەوە دەیناسم ـ بوونی
ئاگایی هزری خۆم و ئەندێشە و ئایدیاكانم
بسەملێنێت ،لەبەرئەوە بۆ هزرگەرایی،
ناسینی بوونی هەرشتێكی تر بێجگە لە
هزری خۆم ،دەبێتە جێی پرسیار و مشتومڕ:
بوونی جەستەی من ،خۆر ،بیری كەسانی
تر ،پەروەردگار ،جیهانی فیزیكی ،پێویستە
بوونیان بسەملێرنێت  ،ئەویش تەنیا بە
یەك رێگە :بەو دەرەنجامەی لە ئاگایی
من و ناوەڕۆكی ئەوەوە بەدەستدێت ،كە
سەرجەمی ئەو شتانەی هەن ،دەتوانن بە
تەواوی بنارسێن.
ب���ەاڵم ل��ەب��ەرئ��ەوەی ه���زری خ��ۆم و
ئەندێشەكانی ،سەرجەمیان ئەو شتانەن كە
دەتوانن بە دڵنیاییەوە بنارسێن ،كەواتە وەك
بوونی هەر شتێكی جێ پرسیاریرت ،ئاگایی هزر
و ناوەرۆكی جیا لە جیهانی فیزیكی رسوشت
و جیا لە جیهانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤەكانن،
ئەمانە بۆ من دەرەكین ،جیا لەوەی من لە
ئاگایی خۆم و ئەندێشەكانی دڵنیام .ئایا
دەتوانرێت بەسەر ئەم كەلێنەدا ،بەسەر
ئەو دۆڵەدا پردێك دروستبكرێت؟ ئەم بابەتە
و ئەم پرسیارانە بە دیكارت دەستپێدەكەن
و سەرجەمی ئەو فەلسەفەیەی دوای ئەو
دێت ،تەنگەتاو دەكات.
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