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ــی  ــە ســاتەوەختی ڕووخان ئێمــە ئەمــڕۆ ل

دۆخەیــش  ئــەم  شارســتانیداین. 

هێنــدەی  نییــە  جەنــگ  دەرەنجامــی 

و  ڕواڵــەت  لــە  یەكێكــە  جەنــگ 

ڕۆحــی  كەشــوهەوای  دەركەوتەكانــی. 

كردەییــدا  ڕووداوی  چەندیــن  لــە 

و  هاتــوە  چەقبەســن  دووچــاری 

ڕەنگدانەوەیەكــی  كاریگەرییەكەیشــی 

ئەوتــۆی لــە ســەری دەبێــت، لــە هەمــوو 

ــێ  ــی ل ــی وێرانكاری ــدا دەرەنجام كایەكان

نێــوان  كارلێكــەی  ئــەم  دەكەوێتــەوە. 

پرســە مــادی و ڕۆحییــەكان، خەســڵەتێكی 

ئێجــگار زیانبەخشــی وەرگرتــوە. ئێمــە 

كەشــتییەكەمان خســتوەتە بــەر شــەپۆلی 

سەركەشــی ژێــر تاڤگەیەكــی بــە خــوڕەوە، 

ــت  ــش بدرێ ــی زۆری ــت هەوڵ ــە دەبێ بۆی

ــی كەشــتیی چارەنووســامن  ــۆ ڕزگاركردن ب

خۆمــان  الوەكییــەی  ڕێچكــە  لــەو 

ڕێگەمــان بــۆ خــۆش كــردوە، تــا دووبــارە 

بیگێڕینــەوە بــۆ شــاڕێی ســەرەكی، ئەگــەر 

مابێــت.  گێڕانــەوەی  بــۆ  ئومێدێــك 

بــە هــۆی بــە ڕاســتیی بیرنەكردنەوەمان لە 

شارســتانی، لــە ڕەوتــی ســەرەكیی خــودی 

شارســتانی المــان داوە. بەڵــێ چەندیــن 

كۆتاییــی  لــە  جۆراوجــۆر  نووســینی 

ئــەم  ســەرەتای  و  ڕابــردوو  ســەدەی 

ســەدەیەوە لــە بــارەی شارســتانییەكانەوە 

دەركەوتــن، بــەاڵم نەیانتوانــی دۆخەكانــی 

ڕوون  عەقڵیــامن  ژیانــی  ئێســتای 

بكەنــەوە، بەڵكــوو تەنهــا ئیشــیان لــە 

ســەر بنەمــا و مێــژووی شارســتانی كــرد و 

بەوەیــش نەخشــەیەكی دیــار و بەرچــاوی 

شارســتانییان پێشــكەش كردیــن، تێیــدا 

ئــەو ڕێگانــەی خەڵكــی خرابوونــە ڕوو، 

تــا  ڕێنیسانســەوە  ســەدەی  لــە  كــە 

بــەر،  گرتوویانەتــە  بیســتەم  ســەدەی 

ــەو  ــەر ئ ــاوە، ه ــان هێن ــان دای ــان خۆی ی

پــێ  گەیانــدە  ئێمەیــان  نووســینانەیش 

مێــژوو  ڕەوتــی  گردەكانــی  و  دەشــت 

ــتی  ــەركەوتنی )هەس ــوە س ــاوكات ب و ه

ــەی  ــان. ئەوان ــی( الی خاوەنەكانی مێژووی

لــەو نووسینانەیشــەوە شــتێك فێــر بــوون، 

تــەواو لــە خۆیــان ڕازی بــوون كاتێــك 

شارســتانییەكەیان  دەركــەوت،  بۆیــان 

بەرهەمــی چەندیــن ســەدەی چاالكیــی 

ــێك  ــەاڵم كەس ــە، ب ــی و كۆمەاڵیەتیی ڕۆح

نەهــات وەســفی ناوەرۆكــی ژیانــی ڕۆحی 

پــەی  و  بــكات  بــۆ  كۆمەاڵیەتیــامن  و 

ــااڵ و  ــت و فیكــری ب ــە بەرێ ــەو ناوەرۆك ب

توانــای لــە دۆزینــەوەی پێشــكەوتنێكی 

ڕاســتەقینە بخاتــە بــەر تاقیكردنــەوە. 

بیســتەم  دەروازەی ســەدەی  لــە  بۆیــە 

پەڕینــەوە،  فریوخواردوویــی  بــە 

فریوخواردنێــك هیــچ شــتێك نەیتوانــی 

ــەو  ــوو ئەوانەیشــی ئ ــەوە. هەم بیڕەوێنێت

ــوورسان،  ــارەی شارســتانییەوە ن ــە ب كات ل

و  بەهەندوەرگرتــن  ئامانجــی  بــە 

ــە  ــان ل ــە بیروباوەڕم ــوون ب ــدان ب بایەخ

ــەو شارســتانییە و هــەر  ــی بەهــای ئ بااڵی

كەســیش لــەوە بــە گومــان بوایــە، بــە 

ــەی  ــرا. زۆرین ــای دەك ــەوە تەماش نامۆییی

ــەر،  ــە ب ــان گرت ــەی هەڵەی ــەی ڕێگ ئەوان

ڕاســتەڕێ،  بــۆ  گەڕانــەوە  و  وەســتان 

چونكــە لــە الڕێگــەكان دەترســان. زۆریش 

بــە بێدەنگــی لــە شــاڕێ بــەردەوام بــوون: 

ئەمانــە ژیــری و بیرتیژییەكەیــان وای لــێ 

كــردن بــە گۆشــەگیری مبێننــەوە. 

ڕوون  كــەس  هەمــوو  بــۆ  ئێســتا 

بــۆ  ڕێدایــە  لــە  شارســتانی  بوەتــەوە 

خۆكوشــن و ئەوەیشــی ماویەتــەوە لــە 

دڵنیاییــدا نییــە... بۆیــە هێشــتا مــاوە، 

ــە  ــەو تەوژم ــەر ئ ــە ب ــە نەكەوتوەت چونك

وێرانكــەرەی پاشــكۆیەتیی داپۆشــی، بەاڵم 

ئەمیــش وەك ئەوانــی تــر لــە لێــواری 

كەندەاڵنێكــی بنكەنــدا بونیــاد نــراوە و 

دەشــێت هەرەســێكی نــوێ بیڕووخێنێــت. 

كــە  كامــەن  پێشــكەیییانە  ئــەو  ئاخــۆ 

بوونــە هــۆی نەمانــی گوڕوتینــی نێــو 

شارســتانی؟ ناوەكیــی  هێــزی 

ســەدەی دۆزینــەوەكان و عەقڵگەراییــی 

كۆمەڵێــك ئایدیــای ئاكاریــی پشتبەســتیان 

و  ئــارا  هێنایــە  عەقــڵ  و  بــوون  بــە 

گەشەســەندنی  بــە  بــوون  پێوەندیــش 

مــرۆڤ )تــاك( و گەیاندنــی بــە كەســێتیی 

و  كۆمەڵگــە  لــە  پێگــەی  و  ڕاســتەقینە 

ئــەو كێشــە و گرفتــە مــادی و ڕۆحییانــەی 

گرتــوە،  ســەرچاوەیان  كۆمەڵگــەوە  لــە 

هــاوكات پێوەندیــش بوون بە پەیوەســتیی 

ــەك  ــە ی ــەوە ل ــەل و نەت ــوان گ ــاوی نێ ب

پەیوەســتییە  ئــەو  كــە  جیــاوازەكان، 

دەیەوێــت مرۆڤایەتییــەك بێتــە ئــارا تێیــدا 

دەبــوو لــە پێنــاوی ئامانجــە ڕۆحــی و 

ئــەم  بگــرن.  یــەك  بااڵكانــدا  ئاكارییــە 
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بێــت  فەلســەفەدا  لــە  ئایدیایانەیــش، 

ــە  ــتیدا، كەوتن ــەوەی گش ــە بیركردن ــان ل ی

گۆڕینــی  و  واقیــع  بــە  پێوەندیبەســن 

ژینگــەی گشــتی. 

لــە ســێ یــان چــوار نــەوەی ڕابــردوودا بــە 

جۆرێــك لــە بــواری ئــەو هــزر و بیرانــەدا 

كــە بنچینــەی شارســتانین لــە دەســتكەوتە 

دەســت  بــە  پێشــكەوتن  مادییەكانیــدا 

هێــرنا، خەڵكــی هێرنانــە ئــەو بڕوایــەی 

ســپێدەی ســەدەی شارســتانیی ڕاســتەقینە 

لــە جیهانــدا گزنگی داوە و پەرەســەندنیش 

بێوەســتان بــەردەوام دەبێــت، بــەاڵم ڕێــك 

لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا ئــەم 

لێكحاڵیبــوون و هاریكارییــە دوو الیەنــەی 

واقیعییــەكان  و  ئــاكاری  ئایدیــا  نێــوان 

ــەك  ــد دەیەی ــەرەو داڕمــان چــوون، چەن ب

تــا  نەمــا،  دیــار  وردە  وردە  دواتریــش 

بەتــەواوی لــە بــن هــات.. كەواتــە بــە بــێ 

ــزر  ــوو، ه ــووچ ب ــكااڵ مایەپ ــری و س بەرگ

ئــەوەی  وەك  پاشــكەوتن،  بیرەكانــی  و 

نەتوانێــت  بووبــن،  شــەكەت  هێنــدە 

هاوڕەوتیــان بێــت، ئەمــە چــۆن ڕووی دا؟

فاكتــەری بڕیــاردەر لــە ســەرهەڵدانی ئــەو 

دەرەنجامــەدا، دووركەوتنەوەی فەلســەفە 

بــوو لــە بەجێهێنانــی ئەركەكانــی. لــە 

ــوەی  ــەژدە و نی ــەدەی ه ــەری س سەرانس

یەكەمــی ســەدەی نۆزدەیشــدا، فەلســەفە 

ڕێنامیــی  و  دەبــرد  بەڕێــوە  فیكــری 

ــە  ــوو پرس ــە هەم ــی ب ــن و بایەخ دەكردی

مرۆیییەكانــی قۆناغــە جیاجیــاكان دەدا، 

ناچــار  مەدەنیشــی  مرۆڤــی  فیكــری 

ــەفە  ــە فەلس ــاوی ل ــەردەوام چ ــرد ب دەك

ســەردەمە  ئــەو  فەلســەفەی  بێــت. 

فەلســەفەكارییەكی ســەرەتایی لە هەناودا 

بــوو لــە بــارەی مــرۆڤ و كۆمەڵگــە و 

شارســتانییەوە،  و  مرۆڤایەتــی  و  نــەژاد 

كــە دوا جــار بــە شــێوەیەكی رسوشــتی 

جۆرێــك لــە فەلســەفەی میللیــی زیندووی 

گشــتیی  بیركردنــەوەی  هێنــا،  بەرهــەم 

كۆنــرۆڵ كردبــوو و هــاوكات پەرۆشــیی بۆ 

دەپاراســت.  شارســتانییش 

مۆراڵییــە  دیــدە  ئــەم  جــار  دوا  بــەاڵم 

گەشــبینەیش بــۆ شــتەكان كــە خــاوەن 

عەقڵییــەكان  فێرگــە  و  دۆزینــەوە 

بنچینــەی فەلســەفە میللییــە ڕاســت و 

ــەڵ  ــد، لەگ ــدا دامەزران ــتەكەیان تێ دروس

لــە  توانابــوو  بــێ  زەمەنــدا  تێپەڕینــی 

ڕەخنەیــەی  ئــەو  بەرەنگاربوونــەوەی 

»ئەبســراكت«  دەرهەســت  فیكــری 

هــەر  چونكــە  كــرد،  ئاراســتەی 

ســاكارەكانی  و  ســادە  جەختكردنــەوە 

خــۆی تووڕەیییــان لــە دژی ورووژانــد. 

ــۆ  ــوێ ب ــەی ن ــی دا بنچین ــت( هەوڵ )كان

ــە  ــكات و ب ــاد ب ــلۆقە زی ــادە ش ــەو بونی ئ

ــر  ــی قووڵ ــی پێداویســتییەكانی تیۆرێك پێ

لــە مەعریفــەدا دیــدە عەقڵییەكــە بــۆ 

بێئــەوەی  بــكات،  گونجاوتــر  شــتەكان 

دەســتكاریی هیــچ كام لــە ژانــرە ڕۆحییــە 

ــە  ــوان گۆت ــە نێ ــكات. ل ــی ب بنچینەیییەكان

و شــیلەر و چەندانــی تــردا لــە پاڵەوانانــی 

عەقڵگەرایــی  ســەردەمە،  ئــەو  فیكــری 

نەبــوو  ڕاســتەقینە  فەلســەفەیەكی 

فیختە و هیگڵ 
و فەیلەسووفانی 
تریش هەر چەند 
ڕەخنەیان لەو 
عەقڵگەرایییە گرت، 
بەاڵم هاوكات ئایدیا 
مۆراڵییەكانیان پیرۆز 
ڕاگرت و ویستیان 
لە ڕێی میتۆدی 
تیۆرییەوە دیدێكی 
مۆراڵی گەشبینیی 
هاوشێوە دابنێن
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هێنــدەی فەلســەفەیەكی میللــی بــوو، 

فەلســەفەیە  لــەو  ڕەخنەیشــیان  بۆیــە 

ــو  ــش فری ــوو هێندەی ــی ب ــدە عاتیف چەن

و تەگبیــركاری بــوو.. هــاوكات نەیانتوانــی 

شــتێكی نوێیــش بخەنــە جێــی ئــەوەی 

ــە  ــا ببێت ــان شــكاند، ت ــە تێكی ــەو ڕەخنان ب

پشــتگیری لــە فیكــرە بــاوەكان لــە بــارەی 

ســەردەمە.  ئــەو  شارســتانیی 

فەیلەســووفانی  و  هیــگڵ  و  فیختــە 

لــەو  ڕەخنەیــان  چەنــد  هــەر  تریــش 

هــاوكات  بــەاڵم  گــرت،  عەقڵگەرایییــە 

ئایدیــا مۆراڵییەكانیــان پیــرۆز ڕاگــرت و 

ــەوە  ــۆدی تیۆریی ــی میت ــە ڕێ ــتیان ل ویس

دیدێكــی مۆراڵــی گەشــبینیی هاوشــێوە 

دابنێــن، مەبەســتم لــە گفتوگــۆی لۆژیكــی 

و میتافیزیكییــە بــۆ »بوون«ی ئەبســراكت 

ئــەوان  بــۆ گــەردوون.  و گەشــەپێدانی 

توانییــان بــەو وەهمــەی كــە بــە ئەفرێنەر 

و بەهرەبەخــش ناویــان دەبــرد، بــۆ ســی 

خەڵكیــش  و  خۆیــان  ســاڵێك  چــل  تــا 

ڕاســتی  جۆرێكیــش  بــە  بــدەن،  فریــو 

ــا  ــەن، ت ــە بك ــی ڕاڤ ــی« واقیع »حەقیقەت

لەگــەڵ بەرژەوەندیــی تیۆرەكانیــان لــە 

بــارەی گەردوونــەوە بگونجێــت، بــەاڵم 

ــە  ــتییەكان ل ــتە رسوش ــەدا زانس ــەو كات ل

گەشەســەندن و بەهێزبوونــدا بــوون و لــە 

دژیــان وەســتانەوە و بــە پەرۆشــییەكی 

میللییانــەوە بــۆ ڕاســتییە واقیعییــەكان 

هەمــوو ئەندێشــە جوانەكانــی خەیاڵدانی 

ئەوانیــان تێــك دا. 

لــەو كاتــەوە فیكــرە مۆراڵییــەكان كــە 

وەك  بــوون،  شارســتانی  بنچینــەی 

ــەڕان.  ــدا دەگ ــە جیهان ــەوا ب ــەژاری بێن ه

هیــچ تیۆرێكــی بنچینــە بەهێزیــش لــە 

نەكــەوت؛  پێــش  گەردوونــەوە  بــارەی 

بتوانێــت  ئــارا  نەهاتــە  تیۆرێــك  هیــچ 

و  لۆژیكــی  و  تۆكمەیــی  بانگەشــەی 

بــكات.  خــۆی  بــۆ  ناوەكــی  بەتینیــی 

جەختــكاری  ئەنگێــزەی  ســەدەی  ئیــر 

و بەڵگەنەویســتی لــە فەلســەفەدا بــە 

ســەرچوو و دواتــر دان بــە هیــچ شــتێكی 

ــا  ــرا وەك )هــەق/ ڕاســتی( تەنه ــردا نەن ت

زانســت نەبێــت كــە وەســفی حەقیقەتــی 

واقیعــی دەكات. تیــۆرە فراوانگیرەكانــی 

چەســپاو  ئەســتێرەی  وەك  جیهانیــش 
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ــرا  ــایان دەك ــوو وا تەماش ــەوە، بەڵك نەمان

نەخرانــە  و  بەرمەبنــای گریامنــەن  كــە 

پێگــەی  لــە  بەرزتــرەوە  پێگەیەكــی 

كلكــدارەكان.  ئەســتێرە 

لــە  گــورزی  چەكــەی  ئــەو  هەمــان 

ــە(  ــزەی جەختكاری-النزعــە التوكیدی )ئەنگێ

ــەوە  ــە گەردوون ــد ب ــەی پێوەن ــە مەعریف ل

داڕشــتنەوەی  لــە  گورزیشــی  وەشــاند، 

ڕۆحییــەكان  فیكــرە  لــە  جەختكــردن 

و  ســادەكان  ئەنگێــزە  هەمــوو  وەشــاند. 

عەقڵگەرایــی ڕەخنەیــی كانــت و عەقڵــی 

بــە  فەیلەســووفانیش  گــەورە  تیۆریــی 

تونــدی و بــە دوو جــۆر مامەڵەیــان لەگــەڵ 

حەقیقەتــی واقیعیــدا كــرد: یەكەمیــان ئــەو 

ئەبســراكت  فیكــری  بــە  كــە  دیدانــەی 

هێرنانــە ئــارا، لــە ڕاســتییەكانی زانســتی 

دووهەمیــش  و  دانــا  بەرزتــر  واقیعــی 

بانگەشــەیان بــۆ كۆمەڵێــك فیكــری مۆراڵــی 

كــرد بــە مەبەســتی ئــەوەی پێوەندیــی تــری 

ــی  ــە باوەكان ــی پێوەندیی ــە جێ ــوێ بخرێن ن

نێــو ژینگــەی مادیــی مرۆڤــەكان. بــەاڵم 

كاتێــك دەركــەوت جــۆری یەكــەم لــەو تونــد 

مامەڵەكارییــە هەڵــە بــوو، ئــەم پرســیارە 

ســەری هەڵــدا: ئایــا جــۆری دووهــەم هیــچ 

ــەو  ــاوە؟ ئ ــەكانی م ــۆ بانگەش ــاوێكی ب پاس

میتــۆدە فێرگەیییانەیــش لــە فیكــردا وەك 

تەنهــا مادەیــەك بــۆ بەرهەمهێنانــی پالنێكی 

تیــۆری بــۆ ئایندەیەكــی باشــر ڕوانیویانەتــە 

جیهــان، هەوڵــی تریــان بــە دوادا هــات بــۆ 

تێگەییشــن لــە بنچینــەی مێژوویــی هەمــوو 

ــگڵ  ــەفەی هی ــەن و فەلس ــتانەی ه ــەو ش ئ

ئامادەباشــیی بــۆ كــردن. 

جۆرەیشــەوە،  لــەو  عەقڵیەتێكــی  بــە 

و  مۆراڵییــەكان  ئایدیــا  نەدەتوانــرا 

بــە  تێكــەڵ  واقیعــی  حەقیقەتــی 

لــە  ئازادبــوون  بكرێــن، چونكــە  یــەك 

ــە  ــوو ل ــك ب ــە پێشــوەختەكان یەكێ حوكم

بۆیــە  تێكەڵكردنــە،  ئــەو  مەرجەكانــی 

الوازییــەك كەوتــە ئــەو بیروباوەڕانەوە كە 

هێــزی گوڕپێــدەری بــوون. بــەو جۆرەیش، 

ســنوورێك بــۆ ســەركوتكردنی بیروبــاوەڕە 

هەلومەرجانەیــش  ئــەو  و  مرۆیییــەكان 

دانــرا كــە بــێ ئەمانــە كاری ڕیفۆڕمانــەی 

شارســتانی پێــش نەدەكــەوت، دیــارە ئــەو 

ســەركوتكردنەیش پاســاوی خــۆی هەبــوو، 

ــەو  ــان ئ ــە هەم ــوو ب ــد ب ــە پێوەن چونك

ــان  ــە ئەمی ــەوە ك ــەركوتكردنەی واقیع س

پاســاوی نەبــوو، هــەر ئەمەیــش بــوو 

فەلسەفە ڕۆژانێک فاكتەرێكی كارا بوە لە بەرهەمهێنانی بیروباوەڕی گشتی لە بارەی شارستانییەوە
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پەرەســەندنی  لــە  خەمناكــی  ڕەگــەزی 

نیــوەی  لــە  ژیانــی ڕۆحــی  دەروونیــی 

دوەمــی ســەدەی نــۆزدەدا. 

لەگەڵیــدا  بــەاڵم  کــەوت،  عەقڵگەرایــی 

گەشــبینە  بیروبــاوەڕە  هەمــوو 

مۆراڵیــی  مانــای  بــە  پێوەنــدەكان 

كۆمەڵگــە  و  مرۆڤایەتــی  و  گــەردوون 

هەمــوو  هەروەهــا  مــرۆڤ،  خــودی  و 

هەمــان  زادەی  بیروباوەڕانــەی  ئــەو 

هــەر  نەمــان،  بــوون،  عەقڵگەراییــش 

ــەر،  ــزی كاریگ ــاوەڕ وەك هێ ــد بیروب چەن

ــەس  ــە ك ــەوە، ك ــش مای ــەو ڕادەیەی ــا ئ ت

ــرد دەســتی  ــاتە نەك ــەو كارەس هەســتی ب

كردبــوو.  پــێ 

فەلســەفەیش دەركــی بــەوە نەكــرد هێزی 

فیكــرە پێوەنــدەكان بــە شارســتانییەوە، 

بــەو ســپێرراوە، پرســێكی  كــە كاریــان 

نوســینە  لــە  یەكێــك  لــە  بــە گومانــە. 

مێــژووی  بــارەی  لــە  جوانــەكان  زۆر 

ــەدەی  ــی س ــە كۆتایی ــە ل ــەفەوە ك فەلس

وا  فەلســەفە  دەركــەوت،  نــۆزدەدا 

پێناســە كــراوە: » پرۆســەیەكە هەنــگاو 

ــەواو  ــیارییەكی ت ــە هۆش ــگاو، ب ــە هەن ب

بــە  پێوەنــد  بیروبــاوەڕی  ڕوونــەوە 

شارســتانیی پــێ تــەواو دەكرێــت، ئەركــی 

ڕاســتگۆیی  ســەملاندنی  فەلســەفەیش 

نووســینە  ئــەو  بــەاڵم  هەمەكیەتــی«، 

خاڵێكــی بنچینەیــی لــە بیــر چــوو كــە 

لــەوەی ســەردەمانێك هەبــوە  بریتییــە 

فەلســەفە بــەوەوە نەوەســتاوە لــە بــارەی 

بەهــای شارســتانییەوە قەناعــەت بــە خۆی 

بێنێــت، بەڵكــوو بیروباوەڕەكانی گەیاندوە 

بــۆ  بــن  ســودبەخش  فیكــری  بــەوەی 

ــەوەی  ــی خســتنە ســەر بیركردن كاریگەری

ــەدەی  ــوەی س ــە نی ــدا ل ــتی، لەكاتێك گش

نــۆزدەوە بــەرەو ژوور، ئــەو بیروباوەڕانــە 

وردە وردە بوونــە جۆرێــك لــە ســەرمایەی 

بێبەرهــەم. 

ــە ڕۆژان فاكتەرێكــی  ــك ل فەلســەفە ڕۆژێ

ــاوەڕی  ــی بیروب ــە بەرهەمهێنان ــوە ل كارا ب

ــەاڵم  ــتانییەوە، ب ــارەی شارس ــە ب ــتی ل گش

لــە  داڕووخانــەی  ئــەو  دوای  و  ئێســتا 

ڕووی  نــۆزدەدا  ســەدەی  ناوەڕاســتی 

بوەتــە  فەلســەفەیە  ئــەو  هەمــان  دا، 

ڕاكێشــەری قازانجــی پشــكەكان و هەمــوو 

چاالكییەكانــی لــەوەدا چــڕ كردوەتــەوە 

دەتوانێــت  واقیعــی  دنیــای  لــە  دوور 

بگــرە  بــكات...  پاشــەكەوت  چەنــدە 

بوەتــە زانســتێك دەرەنجامەكانــی زانســتی 

رسوشــتی و زانســتە مێژووییــەكان پوختــە 

ــۆ  ــتیان ب ــتەی پێویس ــەوە و كەرەس دەكات

دانانــی تیۆرێكــی ئایندەیــی لــە بــارەی 

لــە  وەردەگرێــت،  لــێ  گەردوونــەوە 

جۆرەهــا  لــە  هەوڵەكانیشــیدا  هەمــوو 

ئــەم  هەمــان  مەعریفــەدا  بەشــەكانی 

گرتــوە.  چــاو  بــەر  لــە  ئامانجــەی 

كۆڵینــەوە  كەوتــە  وردە  وردە  هــاوكات 

فەلســەفە  تــا  خــۆی،  ڕابــردووی  لــە 

بــە كــرداری بــوە مێــژووی فەلســەفە. 

ڕۆحــی داهێنانــی لــە دەســت دا و لــە 

ــوەوە.  ــاڵ ب ــتەقینە بەت ــەوەی ڕاس بیركردن

ــتە  ــی زانس ــە دەرەنجام ــان ل ــە ڕام كەوت

عەقڵگەرایی 
کەوت، بەاڵم 

لەگەڵیدا هەموو 
بیروباوەڕە گەشبینە 

پێوەندەكان بە مانای 
مۆراڵیی گەردوون 

و مرۆڤایەتی و 
كۆمەڵگە و خودی 

مرۆڤ، هەروەها 
هەموو ئەو 

بیروباوەڕانەی زادەی 
هەمان عەقڵگەراییش 

بوون، نەمان
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بەشــۆكییە »جوزئــی«كان و خــۆی توانــای 

بــە  نەمــا.  ڕەســەنانەی  بیركردنــەوەی 

چەمینەوەیەكــی ســادەوە ڕوانییــە ئــەو 

ئەنگێــزە عەقڵییــەی ئەمــی تێكشــكاند 

دەكــرد  بــەوەوە  شــانازیی  خســتی.  و 

چوارچێــوەی فیكریــی كانتــی تێپەڕانــدوە، 

ــژوودا  ــە مێ ــی ل ــای ناوەكی ــش مان هیگڵی

بــە  ئێســتایش  و  ڕوو  خســتوەتە  بــۆ 

لەگــەڵ  ئیــش  هــاوكاری  و  هاوســۆزی 

بــەاڵم  دەكات،  زانســتە رسوشــتییەكاندا 

ــن  ــە هەژارتری ــە، ل ــوو ئەمان ــڕای هەم وێ

بــوو،  هەژارتــر  عەقڵییــەكان  ئەنگێــزە 

چونكــە بــە مەجــازی ئەركــی فەلســەفەی 

جێبەجــێ دەكــرد نــەك بــە هەقیقــی، 

ــی  ــع، گەرچ ــە واقی ــەك ل ــدا ن ــە خەیاڵ ل

ئــەو  پەرۆشــییەوە  بــە  زۆر  پێشــر 

وێــڕای  عەقڵگەرایــی،  دەكــرد.  كارەی 

كارا  فەلســەفەیەكی  ســادەیییەكەی، 

ــە،  ــودی فەلسەفەیش ــی خ ــەر چ ــوو، ه ب

ــووچ.  ــانێكی پ ــەفەكاریی كەس ــوە فەلس ب

و  خوێندنگــە  لــە  ئێســتایش  ئەگــەر 

ــی  ــت، پەیامێك ــی مابێ ــدا ڕۆڵێك زانكۆكان

بــۆ ئــەم جیهانــە گەورەیــە پێنەمــاوە. 

جیهــان  لــە  ئاگاییشــی،  بــە  ســەرباری 

ــە  ــان ك ــەكانی ژی ــر كێش ــوە و ئی ــۆ ب نام

بــە خۆیانــەوە  فیكریشــیان  خەڵكــی و 

ســەرقاڵ كــردوە، ناكەونــە چوارچێــوەی 

ژیانــی  لــە  ڕێگــەی  چاالكییەكانییــەوە. 

ــەوە و  ــتییەوە دوور كەوتوەت ــی گش ڕۆحی

وەك چــۆن پاڵنــەر و هۆشــدارییەكی لــەم 

ژیانــە ڕۆحییــە وەرنەگــرت، هیچیشــی 

ئــەوەی  دوای  نەكــرد.  پێشــكەش 

بنچینەیییــەكان  بــە كێشــە  بایەخدانــی 

ڕەت كــردەوە، هیــچ ژانرێكــی ســەرەكیی 

ــە فەلســەفەی  ــت ببێت ــا بتوانرێ ــدا نەم تێ

ــەل.  گ

لــەم بێتوانایییەیشــەوە ڕق لــە هەمــوو 

ــە  ــارا ك ــە ئ ــەفەكارییەكی ڕەوا هات فەلس

خەســڵەتێتی. فەلســەفەی میللــی بــە الوە 

بــوە مناییشــكردن بــۆ عامــەی خەڵكــی، بە 

ئاســانكراوی و دوا جاریــش لــە پێگەیەكــی 

ئــەو  دەرخســتنی  كەوتــە  بێبەهــادا 

دەرەنجامانــەی زانســتە الوەكییــەكان پێــی 

گەییشــن و پوختكردنــەوە و تێكەڵكردنیان 

لــە تیۆرێكــدا ســەبارەت بــە گــەردوون. لە 

زۆرێــك لە شــتەكان بێئــاگا بوو، مەبەســتم 

بێئاگایییــە لــەوەی فەلســەفەیەكی میللــی 

ــت  ــك دێ ــتنە پێ ــش و دەرخس ــەو منایی ل

ــە دەربەســتی  و ئەركــی فەلســەفە ئەوەی

ئــەو پرســە ناوەكییــە ڕەســەنانە بێــت كــە 

تــاك و كۆمەڵــەكان بیــری لــێ دەكەنــەوە، 

ــەوە و  ــێ بكات ــان ل ــەو بیری ــێ ئ ــان دەب ی

ــە ســەردا  ــان ب میتــۆدی فــراوان و قووڵری

بەرجەســتە بــكات.. دواتریــش بیانخاتــەوە 

جاریــش  دوا  گشــتی،  بەكارهێنانــی 

بەهــای هــەر فەلســەفەیەك لەوەدایــە، 

ــە  ــە بوونــی ب ــان بێتوانایــی ل ــاداری ی توان

فەلســەفەیەكی زینــدووی گــەل بپێورێت. 

هــاوكات  بێــت  قــووڵ  شــتێك  هــەر 

ئاسانیشــە، دەكرێــت هــەر بــەم جۆرەیــش 

بەرهــەم بهێرنێــت ئەگــەر پێوەندیی خۆی 

ــت.  ــدا بپارێزێ ــوو حەقیقەت ــەڵ هەم لەگ

 Immanuel Kant
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ئیــر ئــەو كات پرســێكی ئەبســراكتە و 

ژیانێكــی فرەالیــەن بــۆ خــۆی دەســتەبەر 

دەكات، ئەگــەر بــە واقیعــەوە پەیوەســت 

بیركردنــەوە  ئــەو  هەمــوو  بێــت. 

هۆشــمەندییانەی الی خەڵكــی بــە گشــتی 

چونكــە  پووكانــەوە،  ناچــار  هەبــوون 

ئــەم فەلســەفەیە دانــی پــێ دا نەنــان 

لــە  بەڵكــوو  نەكــردن،  هاوكارییشــی  و 

ئاســتیدا ڕووبــەڕووی مەودایــەك هاتــەوە 

نەیتوانــی لێــی بپەڕێتــەوە. 

زۆری  دراوێكــی  فەلســەفە  جــاران   

زێڕینــی لــە هەگبــەدا بــوو، ئەمەیــش 

ــە تیۆریكــی  ــە ب ــە پێوەندانەی ئــەو گریامن

گەردوونییــەوە كــە تێیــدا دواتــر گەشــەی 

ــڕ  ــەفەی پ ــی فەلس ــەند و گەنجینەكان س

ــە  ــڕی ل ــە زێ ــزاب )وات ــڕی تێ ــە زێ ــرد ل ك

ــە نــەدراو(، بــەاڵم هێنــدەی خــۆراك  بوەت

ــەم  ــی ئ ــێتییە ڕۆحییەكان ــۆ برس ــوو ب نەب

بــە  بۆیــە  بــكات،  دابیــن  ســەردەمەی 

و  خــوارد  فریــوی  خــۆی  ســامانەكانی 

ــە بەرهەمــی بەســوود  چاندنــی زەویــی ب

ــی  ــار سەردەمیش ــت و دوا ج پشتگوێخس

بــە چارەنووســی خۆیــەوە گرێــدا. 

ــری  ــوو فیك ــەفە نەب ــی فەلس ــەوە تاوان ئ

لــە  نەیتوانــی  هەرگیــز  ئەبســراكت، 

ــی  ــی تیۆرێكــی خەســڵەت مۆراڵ بونیادنان

ســەركەوتوو  گەردوونــەوە  بــارەی  لــە 

بێــت، تــا لــە ســایەیدا ئــەو ئایدیایانــە 

ســەر  لــە  شارســتانیان  ئــارا  بێنــە 

دادەمەزرێــت، چونكــە ئــەوە ڕووداوێكــە 

لــە ســەروبەندی پەرەســەندنیدا زیاتــر 

ــی فەلســەفە  ــوو تاوان ــوەوە، بەڵك ڕوون ب

دەرهــەق بــەم ســەردەمە لەوێــدا بــوو 

كــە دانــی بــەو ڕووداوەدا نەنــا و لــە 

ســەر وەهمەكانــی خــۆی ســوور بــوو، 

بــەو بڕوایــەی ئــەو هەڵوێســتەی دەبێتــە 

شارســتانی.  پێشــكەوتنی  یارمەتیــدەری 

ئەركــی گــەورەی فەلســەفە ئەوەیــە ببێتــە 

ــە  ــتی، ل ــی گش ــزەری عەقڵ ــە و پارێ بەڵگ

سەردەمەیشــدا  ئــەم  بارودۆخەكانــی 

ئەركــی ئــەوە بــوو بــۆ هەمــوو دنیــا دان 

ــچ تیۆرێــك ســەبارەت  ــەوەدا بنێــت، هی ب

ئاكارییەكانیــان  ئایدیــا  گــەردوون 

پشتڕاســت نەكردوەتــەوە، بەڵكــوو بــۆ 

ــزی  ــە هێ ــا ب ــران ت ــێ هێڵ ــە ج ــان ب خۆی

ــان  ــەی خۆی ــەدا ڕێگ ــەم جیهان ــان ل خۆی

ــەوە كــە  ــوو بۆمــان ڕوون بكات ــڕن. دەب بب

ــەم  ــی ئ ــا بنچینەیییەكان ــۆ ئایدی ــێ ب دەب

شارســتانییەمان تــێ بكۆشــین. هــەر وەك 

دەبــوو لــە هەوڵدابوایــە تــا بوونێكــی 

ســەربەخۆ بــۆ ئــەو ئایدیایانــە بخوڵقێنێت 

حەقیقەتــی  و  ناوەكــی  بەهــای  كــە 

خودێتیــی خۆیــان هەیــە، دوا جاریــش 

یارمەتییەكــی دەرەكــی  بــێ هیــچ  بــە 

ســەبارەت  هاوشــێوەوە  تیۆرێكــی  لــە 

ــت.  ــان بپارێزێ ــان و چاالكیی ــەردوون ژی گ

ــەوەی  ــە ل ــش نەبوای ــوو كەمتەرخەمی دەب

و  ڕۆشــنبیران  بایەخــی  و  ســەرنج 

خەڵكانــی ئاساییشــی بــۆ كێشــەكانی ئــەم 

ــەاڵم فەلســەفە  شارســتانییە ڕابكێشــایە، ب

لــە هەمــوو شــتێكدا فەلســەفەی نوانــد لە 

شارســتانیدا نەبێــت. بەرەوپێــش چــوو بــۆ 

دانانــی تیۆرێــك لــە بــارەی گەردوونــەوە، 

بتوانێــت  تیــۆرە  بــەو  ئــەوەی  وەك 

هەمــوو شــتێك بونیــاد بنێتــەوە، لــەوە 

ــەت  ــۆرە، تەنان ــەو تی ــت ئ ــێ نەگەییش ت

گــەر تەواوكاریــش بێــت، لــە دەرەوەی 

بــەو  و  دادەنرێــت  زانســتدا  و  مێــژوو 

ــاكاری  ــبینانە و ئ ــی گەش ــش تیۆرێك پێیەی

نابێــت و هەمیشــە بــە تیۆرێكــی« بێتوانــا 

ــەوە و  ــەوە« دەمێنێت ــارەی گەردوون ــە ب ل

ناتوانێــت هێــز و گــوڕی پێویســت بــۆ 

بووژاندنەوەیــان  و  ئایدیاكانــی  دانانــی 

دەســتەبەر بــكات. 

ئیشــی  نەبێــت  كــەم  زۆر  فەلســەفە 

نەكــردوە،  شارســتانی  ســەر  لــە 

بەڵكــوو تێبینیــی نەكــرد خــۆی و ئــەو 

هێــدی  دەژی  تێیــدا  سەردەمەیشــی 

ــەو  ــە ئ ــەن.. كەوات ــاوی دەب ــە ن ــدی ل هێ

ســاتەوەختە  لــە  دەبــوو  پاســەوانەی 

چاوكــراوە  هەمیشــە  مەترســیدارەكاندا 

دەرەنجــام  و  نووقانــد  چــاوی  بێــت، 

پێنــاوی  لــە  نەمانتوانــی  ئێمەیــش 

بكۆشــین.  تــێ  شارســتانییەكەماندا 

سەرچاوە:

)فەلســەفەی  كتێبــی  لــە  یەكــەم  بەشــی 

شــفایزەر،  ئەلــربت  نووســینی  لــە  شارســتانی(، 

عەبدوڕەحــامن  د.  عەرەبــی:  بــۆ  وەرگێڕانــی 

بــەدەوی.


