بەرپرسیارێتیی فەلسەفە
لە ڕووخانی شارستانیەتدا
ئەلبێرت شڤایزەر
لە عەرەبییەوە :عەبدولاڵ مەحموود زەنگەنە

ئێمــە ئەمــڕۆ لــە ســاتەوەختی ڕووخانــی

بەوەیــش نەخشــەیەكی دیــار و بەرچــاوی

وەســتان و گەڕانــەوە بــۆ ڕاســتەڕێ،

دۆخەیــش

شارســتانییان پێشــكەش كردیــن ،تێیــدا

چونكــە لــە الڕێگــەكان دەترســان .زۆریش

دەرەنجامــی جەنــگ نییــە هێنــدەی

ئــەو ڕێگانــەی خەڵكــی خرابوونــە ڕوو،

بــە بێدەنگــی لــە شــاڕێ بــەردەوام بــوون:

جەنــگ یەكێكــە لــە ڕواڵــەت و

كــە لــە ســەدەی ڕێنیسانســەوە تــا

ئەمانــە ژیــری و بیرتیژییەكەیــان وای لــێ

دەركەوتەكانــی .كەشــوهەوای ڕۆحــی

ســەدەی بیســتەم گرتوویانەتــە بــەر،

كــردن بــە گۆشــەگیری مبێننــەوە.

لــە چەندیــن ڕووداوی كردەییــدا

یــان خۆیــان دایــان هێنــاوە ،هــەر ئــەو

ئێســتا بــۆ هەمــوو كــەس ڕوون

دووچــاری چەقبەســن هاتــوە و

نووســینانەیش ئێمەیــان گەیانــدە پــێ

بوەتــەوە شارســتانی لــە ڕێدایــە بــۆ

كاریگەرییەكەیشــی ڕەنگدانەوەیەكــی

دەشــت و گردەكانــی ڕەوتــی مێــژوو

خۆكوشــن و ئەوەیشــی ماویەتــەوە لــە

ئەوتــۆی لــە ســەری دەبێــت ،لــە هەمــوو

و هــاوكات بــوە ســەركەوتنی (هەســتی

دڵنیاییــدا نییــە ...بۆیــە هێشــتا مــاوە،

كایەكانــدا دەرەنجامــی وێرانكاریــی لــێ

مێژوویــی) الی خاوەنەكانیــان .ئەوانــەی

چونكــە نەكەوتوەتــە بــەر ئــەو تەوژمــە

دەكەوێتــەوە .ئــەم كارلێكــەی نێــوان

لــەو نووسینانەیشــەوە شــتێك فێــر بــوون،

وێرانكــەرەی پاشــكۆیەتیی داپۆشــی ،بەاڵم

پرســە مــادی و ڕۆحییــەكان ،خەســڵەتێكی

تــەواو لــە خۆیــان ڕازی بــوون كاتێــك

ئەمیــش وەك ئەوانــی تــر لــە لێــواری

ئێجــگار زیانبەخشــی وەرگرتــوە .ئێمــە

بۆیــان دەركــەوت ،شارســتانییەكەیان

كەندەاڵنێكــی بنكەنــدا بونیــاد نــراوە و

كەشــتییەكەمان خســتوەتە بــەر شــەپۆلی

بەرهەمــی چەندیــن ســەدەی چاالكیــی

دەشــێت هەرەســێكی نــوێ بیڕووخێنێــت.

سەركەشــی ژێــر تاڤگەیەكــی بــە خــوڕەوە،

ڕۆحــی و كۆمەاڵیەتییــە ،بــەاڵم كەســێك

ئاخــۆ ئــەو پێشــكەیییانە كامــەن كــە

بۆیــە دەبێــت هەوڵــی زۆریــش بدرێــت

نەهــات وەســفی ناوەرۆكــی ژیانــی ڕۆحی

بوونــە هــۆی نەمانــی گوڕوتینــی نێــو

بــۆ ڕزگاركردنــی كەشــتیی چارەنووســان

و كۆمەاڵیەتیــان بــۆ بــكات و پــەی

هێــزی ناوەكیــی شارســتانی؟

لــەو ڕێچكــە الوەكییــەی خۆمــان

بــەو ناوەرۆكــە بەرێــت و فیكــری بــااڵ و

ســەدەی دۆزینــەوەكان و عەقڵگەراییــی

ڕێگەمــان بــۆ خــۆش كــردوە ،تــا دووبــارە

توانــای لــە دۆزینــەوەی پێشــكەوتنێكی

كۆمەڵێــك ئایدیــای ئاكاریــی پشتبەســتیان

بیگێڕینــەوە بــۆ شــاڕێی ســەرەكی ،ئەگــەر

ڕاســتەقینە بخاتــە بــەر تاقیكردنــەوە.

بــە بــوون و عەقــڵ هێنایــە ئــارا و

ئومێدێــك بــۆ گێڕانــەوەی مابێــت.

بۆیــە لــە دەروازەی ســەدەی بیســتەم

پێوەندیــش بــوون بــە گەشەســەندنی

بــە هــۆی بــە ڕاســتیی بیرنەكردنەوەمان لە

بــە

پەڕینــەوە،

مــرۆڤ (تــاك) و گەیاندنــی بــە كەســێتیی

شارســتانی ،لــە ڕەوتــی ســەرەكیی خــودی

فریوخواردنێــك هیــچ شــتێك نەیتوانــی

ڕاســتەقینە و پێگــەی لــە كۆمەڵگــە و

شارســتانی المــان داوە .بەڵــێ چەندیــن

بیڕەوێنێتــەوە .هەمــوو ئەوانەیشــی ئــەو

ئــەو كێشــە و گرفتــە مــادی و ڕۆحییانــەی

نووســینی جۆراوجــۆر لــە كۆتاییــی

كات لــە بــارەی شارســتانییەوە نــوورسان،

لــە كۆمەڵگــەوە ســەرچاوەیان گرتــوە،

ســەدەی ڕابــردوو و ســەرەتای ئــەم

بــە ئامانجــی بەهەندوەرگرتــن و

هــاوكات پێوەندیــش بوون بە پەیوەســتیی

ســەدەیەوە لــە بــارەی شارســتانییەكانەوە

بایەخــدان بــوون بــە بیروباوەڕمــان لــە

بــاوی نێــوان گــەل و نەتــەوە لــە یــەك

دەركەوتــن ،بــەاڵم نەیانتوانــی دۆخەكانــی

بااڵیــی بەهــای ئــەو شارســتانییە و هــەر

جیــاوازەكان ،كــە ئــەو پەیوەســتییە

ئێســتای ژیانــی عەقڵیــان ڕوون

كەســیش لــەوە بــە گومــان بوایــە ،بــە

دەیەوێــت مرۆڤایەتییــەك بێتــە ئــارا تێیــدا

بكەنــەوە ،بەڵكــوو تەنهــا ئیشــیان لــە

نامۆیییــەوە تەماشــای دەكــرا .زۆرینــەی

دەبــوو لــە پێنــاوی ئامانجــە ڕۆحــی و

ســەر بنەمــا و مێــژووی شارســتانی كــرد و

ئەوانــەی ڕێگــەی هەڵەیــان گرتــە بــەر،

ئاكارییــە بااڵكانــدا یــەك بگــرن .ئــەم

شارســتانیداین.

ئــەم

فریوخواردوویــی
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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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ئایدیایانەیــش ،لــە فەلســەفەدا بێــت

دەكــرد بــەردەوام چــاوی لــە فەلســەفە

یــان لــە بیركردنــەوەی گشــتیدا ،كەوتنــە

بێــت .فەلســەفەی ئــەو ســەردەمە

پێوەندیبەســن بــە واقیــع و گۆڕینــی

فەلســەفەكارییەكی ســەرەتایی لە هەناودا

ژینگــەی گشــتی.

بــوو لــە بــارەی مــرۆڤ و كۆمەڵگــە و

لــە ســێ یــان چــوار نــەوەی ڕابــردوودا بــە

نــەژاد و مرۆڤایەتــی و شارســتانییەوە،

جۆرێــك لــە بــواری ئــەو هــزر و بیرانــەدا

كــە دوا جــار بــە شــێوەیەكی رسوشــتی

كــە بنچینــەی شارســتانین لــە دەســتكەوتە

جۆرێــك لــە فەلســەفەی میللیــی زیندووی

مادییەكانیــدا پێشــكەوتن بــە دەســت

بەرهــەم هێنــا ،بیركردنــەوەی گشــتیی

هێــرا ،خەڵكــی هێرنانــە ئــەو بڕوایــەی

كۆنــرۆڵ كردبــوو و هــاوكات پەرۆشــیی بۆ

ســپێدەی ســەدەی شارســتانیی ڕاســتەقینە

شارســتانییش دەپاراســت.

لــە جیهانــدا گزنگی داوە و پەرەســەندنیش

بــەاڵم دوا جــار ئــەم دیــدە مۆراڵییــە

بێوەســتان بــەردەوام دەبێــت ،بــەاڵم ڕێــك

گەشــبینەیش بــۆ شــتەكان كــە خــاوەن

لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا ئــەم

دۆزینــەوە و فێرگــە عەقڵییــەكان

لێكحاڵیبــوون و هاریكارییــە دوو الیەنــەی

بنچینــەی فەلســەفە میللییــە ڕاســت و

نێــوان ئایدیــا ئــاكاری و واقیعییــەكان

دروســتەكەیان تێــدا دامەزرانــد ،لەگــەڵ

بــەرەو داڕمــان چــوون ،چەنــد دەیەیــەك

تێپەڕینــی زەمەنــدا بــێ توانابــوو لــە

دواتریــش وردە وردە دیــار نەمــا ،تــا

بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو ڕەخنەیــەی

بەتــەواوی لــە بــن هــات ..كەواتــە بــە بــێ

فیكــری دەرهەســت «ئەبســراكت»

بەرگــری و ســكااڵ مایەپــووچ بــوو ،هــزر

ئاراســتەی

هــەر

و بیرەكانــی پاشــكەوتن ،وەك ئــەوەی

جەختكردنــەوە ســادە و ســاكارەكانی

هێنــدە شــەكەت بووبــن ،نەتوانێــت

خــۆی تووڕەیییــان لــە دژی ورووژانــد.

هاوڕەوتیــان بێــت ،ئەمــە چــۆن ڕووی دا؟

(كانــت) هەوڵــی دا بنچینــەی نــوێ بــۆ

فاكتــەری بڕیــاردەر لــە ســەرهەڵدانی ئــەو

ئــەو بونیــادە شــلۆقە زیــاد بــكات و بــە

دەرەنجامــەدا ،دووركەوتنەوەی فەلســەفە

پێــی پێداویســتییەكانی تیۆرێكــی قووڵــر

بــوو لــە بەجێهێنانــی ئەركەكانــی .لــە

لــە مەعریفــەدا دیــدە عەقڵییەكــە بــۆ

سەرانســەری ســەدەی هــەژدە و نیــوەی

شــتەكان گونجاوتــر بــكات ،بێئــەوەی

یەكەمــی ســەدەی نۆزدەیشــدا ،فەلســەفە

دەســتكاریی هیــچ كام لــە ژانــرە ڕۆحییــە

فیكــری بەڕێــوە دەبــرد و ڕێنامیــی

بنچینەیییەكانــی بــكات .لــە نێــوان گۆتــە

دەكردیــن و بایەخــی بــە هەمــوو پرســە

و شــیلەر و چەندانــی تــردا لــە پاڵەوانانــی

مرۆیییەكانــی قۆناغــە جیاجیــاكان دەدا،

فیكــری ئــەو ســەردەمە ،عەقڵگەرایــی

فیكــری مرۆڤــی مەدەنیشــی ناچــار

فەلســەفەیەكی ڕاســتەقینە نەبــوو
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هێنــدەی فەلســەفەیەكی میللــی بــوو،

و میتافیزیكییــە بــۆ «بوون»ی ئەبســراكت

لــەو كاتــەوە فیكــرە مۆراڵییــەكان كــە

بۆیــە ڕەخنەیشــیان لــەو فەلســەفەیە

و گەشــەپێدانی بــۆ گــەردوون .ئــەوان

بنچینــەی شارســتانی بــوون ،وەك

چەنــدە عاتیفــی بــوو هێندەیــش فریــو

توانییــان بــەو وەهمــەی كــە بــە ئەفرێنەر

هــەژاری بێنــەوا بــە جیهانــدا دەگــەڕان.

و تەگبیــركاری بــوو ..هــاوكات نەیانتوانــی

و بەهرەبەخــش ناویــان دەبــرد ،بــۆ ســی

هیــچ تیۆرێكــی بنچینــە بەهێزیــش لــە

شــتێكی نوێیــش بخەنــە جێــی ئــەوەی

تــا چــل ســاڵێك خۆیــان و خەڵكیــش

بــارەی گەردوونــەوە پێــش نەكــەوت؛

بــەو ڕەخنانــە تێكیــان شــكاند ،تــا ببێتــە

فریــو بــدەن ،بــە جۆرێكیــش ڕاســتی

هیــچ تیۆرێــك نەهاتــە ئــارا بتوانێــت

پشــتگیری لــە فیكــرە بــاوەكان لــە بــارەی

«حەقیقەتــی» واقیعــی ڕاڤــە بكــەن ،تــا

بانگەشــەی تۆكمەیــی و لۆژیكــی و

شارســتانیی ئــەو ســەردەمە.

لەگــەڵ بەرژەوەندیــی تیۆرەكانیــان لــە

بەتینیــی ناوەكــی بــۆ خــۆی بــكات.

فیختــە و هیــگڵ و فەیلەســووفانی

بــارەی گەردوونــەوە بگونجێــت ،بــەاڵم

ئیــر ســەدەی ئەنگێــزەی جەختــكاری

تریــش هــەر چەنــد ڕەخنەیــان لــەو

لــەو كاتــەدا زانســتە رسوشــتییەكان لــە

و بەڵگەنەویســتی لــە فەلســەفەدا بــە

عەقڵگەرایییــە گــرت ،بــەاڵم هــاوكات

گەشەســەندن و بەهێزبوونــدا بــوون و لــە

ســەرچوو و دواتــر دان بــە هیــچ شــتێكی

ئایدیــا مۆراڵییەكانیــان پیــرۆز ڕاگــرت و

دژیــان وەســتانەوە و بــە پەرۆشــییەكی

تــردا نەن ـرا وەك (هــەق /ڕاســتی) تەنهــا

ویســتیان لــە ڕێــی میتــۆدی تیۆرییــەوە

میللییانــەوە بــۆ ڕاســتییە واقیعییــەكان

زانســت نەبێــت كــە وەســفی حەقیقەتــی

دیدێكــی مۆراڵــی گەشــبینیی هاوشــێوە

هەمــوو ئەندێشــە جوانەكانــی خەیاڵدانی

واقیعــی دەكات .تیــۆرە فراوانگیرەكانــی

دابنێــن ،مەبەســتم لــە گفتوگــۆی لۆژیكــی

ئەوانیــان تێــك دا.

جیهانیــش وەك ئەســتێرەی چەســپاو
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نەمانــەوە ،بەڵكــوو وا تەماشــایان دەكــرا

واقیعــی بەرزتــر دانــا و دووهەمیــش

بــە عەقڵیەتێكــی لــەو جۆرەیشــەوە،

كــە بەرمەبنــای گریامنــەن و نەخرانــە

بانگەشــەیان بــۆ كۆمەڵێــك فیكــری مۆراڵــی

نەدەتوانــرا ئایدیــا مۆراڵییــەكان و

پێگەیەكــی بەرزتــرەوە لــە پێگــەی

كــرد بــە مەبەســتی ئــەوەی پێوەندیــی تــری

حەقیقەتــی واقیعــی تێكــەڵ بــە

ئەســتێرە كلكــدارەكان.

نــوێ بخرێنــە جێــی پێوەندییــە باوەكانــی

یــەك بكرێــن ،چونكــە ئازادبــوون لــە

هەمــان ئــەو چەكــەی گــورزی لــە

نێــو ژینگــەی مادیــی مرۆڤــەكان .بــەاڵم

حوكمــە پێشــوەختەكان یەكێــك بــوو لــە

(ئەنگێــزەی جەختكاری-النزعــە التوكیدیــە)

كاتێــك دەركــەوت جــۆری یەكــەم لــەو تونــد

مەرجەكانــی ئــەو تێكەڵكردنــە ،بۆیــە

لــە مەعریفــەی پێوەنــد بــە گەردوونــەوە

مامەڵەكارییــە هەڵــە بــوو ،ئــەم پرســیارە

الوازییــەك كەوتــە ئــەو بیروباوەڕانەوە كە

وەشــاند ،گورزیشــی لــە داڕشــتنەوەی

ســەری هەڵــدا :ئایــا جــۆری دووهــەم هیــچ

هێــزی گوڕپێــدەری بــوون .بــەو جۆرەیش،

جەختكــردن لــە فیكــرە ڕۆحییــەكان

پاســاوێكی بــۆ بانگەشــەكانی مــاوە؟ ئــەو

ســنوورێك بــۆ ســەركوتكردنی بیروبــاوەڕە

وەشــاند .هەمــوو ئەنگێــزە ســادەكان و

میتــۆدە فێرگەیییانەیــش لــە فیكــردا وەك

مرۆیییــەكان و ئــەو هەلومەرجانەیــش

عەقڵگەرایــی ڕەخنەیــی كانــت و عەقڵــی

تەنهــا مادەیــەك بــۆ بەرهەمهێنانــی پالنێكی

دان ـرا كــە بــێ ئەمانــە كاری ڕیفۆڕمانــەی

تیۆریــی گــەورە فەیلەســووفانیش بــە

تیــۆری بــۆ ئایندەیەكــی باشــر ڕوانیویانەتــە

شارســتانی پێــش نەدەكــەوت ،دیــارە ئــەو

تونــدی و بــە دوو جــۆر مامەڵەیــان لەگــەڵ

جیهــان ،هەوڵــی تریــان بــە دوادا هــات بــۆ

ســەركوتكردنەیش پاســاوی خــۆی هەبــوو،

حەقیقەتــی واقیعیــدا كــرد :یەكەمیــان ئــەو

تێگەییشــن لــە بنچینــەی مێژوویــی هەمــوو

چونكــە پێوەنــد بــوو بــە هەمــان ئــەو

دیدانــەی كــە بــە فیكــری ئەبســراكت

ئــەو شــتانەی هــەن و فەلســەفەی هیــگڵ

ســەركوتكردنەی واقیعــەوە كــە ئەمیــان

هێرنانــە ئــارا ،لــە ڕاســتییەكانی زانســتی

ئامادەباشــیی بــۆ كــردن.

پاســاوی نەبــوو ،هــەر ئەمەیــش بــوو

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

بێنێــت ،بەڵكــوو بیروباوەڕەكانی گەیاندوە

دەروونیــی ژیانــی ڕۆحــی لــە نیــوەی

بــەوەی فیكــری ســودبەخش بــن بــۆ

دوەمــی ســەدەی نــۆزدەدا.

كاریگەریــی خســتنە ســەر بیركردنــەوەی

عەقڵگەرایــی کــەوت ،بــەاڵم لەگەڵیــدا

گشــتی ،لەكاتێكــدا لــە نیــوەی ســەدەی

گەشــبینە

نــۆزدەوە بــەرەو ژوور ،ئــەو بیروباوەڕانــە

پێوەنــدەكان بــە مانــای مۆراڵیــی

وردە وردە بوونــە جۆرێــك لــە ســەرمایەی

گــەردوون و مرۆڤایەتــی و كۆمەڵگــە

بێبەرهــەم.

و خــودی مــرۆڤ ،هەروەهــا هەمــوو

فەلســەفە ڕۆژێــك لــە ڕۆژان فاكتەرێكــی

ئــەو بیروباوەڕانــەی زادەی هەمــان

كارا بــوە لــە بەرهەمهێنانــی بیروبــاوەڕی

عەقڵگەراییــش بــوون ،نەمــان ،هــەر

گشــتی لــە بــارەی شارســتانییەوە ،بــەاڵم

چەنــد بیروبــاوەڕ وەك هێــزی كاریگــەر،

ئێســتا و دوای ئــەو داڕووخانــەی لــە

تــا ئــەو ڕادەیەیــش مایــەوە ،كــە كــەس

ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا ڕووی

هەســتی بــەو كارەســاتە نەكــرد دەســتی

دا ،هەمــان ئــەو فەلســەفەیە بوەتــە

پــێ كردبــوو.

ڕاكێشــەری قازانجــی پشــكەكان و هەمــوو

فەلســەفەیش دەركــی بــەوە نەكــرد هێزی

چاالكییەكانــی لــەوەدا چــڕ كردوەتــەوە

فیكــرە پێوەنــدەكان بــە شارســتانییەوە،

دوور لــە دنیــای واقیعــی دەتوانێــت

كــە كاریــان بــەو ســپێرراوە ،پرســێكی

چەنــدە پاشــەكەوت بــكات ...بگــرە

بــە گومانــە .لــە یەكێــك لــە نوســینە

بوەتــە زانســتێك دەرەنجامەكانــی زانســتی

زۆر جوانــەكان لــە بــارەی مێــژووی

رسوشــتی و زانســتە مێژووییــەكان پوختــە

فەلســەفەوە كــە لــە كۆتاییــی ســەدەی

دەكاتــەوە و كەرەســتەی پێویســتیان بــۆ

نــۆزدەدا دەركــەوت ،فەلســەفە وا

دانانــی تیۆرێكــی ئایندەیــی لــە بــارەی

پێناســە كــراوە « :پرۆســەیەكە هەنــگاو

گەردوونــەوە لــێ وەردەگرێــت ،لــە

بــە هەنــگاو ،بــە هۆشــیارییەكی تــەواو

هەمــوو هەوڵەكانیشــیدا لــە جۆرەهــا

ڕوونــەوە بیروبــاوەڕی پێوەنــد بــە

بەشــەكانی مەعریفــەدا هەمــان ئــەم

شارســتانیی پــێ تــەواو دەكرێــت ،ئەركــی

ئامانجــەی لــە بــەر چــاو گرتــوە.

فەلســەفەیش ســەملاندنی ڕاســتگۆیی

هــاوكات وردە وردە كەوتــە كۆڵینــەوە

هەمەكیەتــی» ،بــەاڵم ئــەو نووســینە

لــە ڕابــردووی خــۆی ،تــا فەلســەفە

خاڵێكــی بنچینەیــی لــە بیــر چــوو كــە

بــە كــرداری بــوە مێــژووی فەلســەفە.

بریتییــە لــەوەی ســەردەمانێك هەبــوە

ڕۆحــی داهێنانــی لــە دەســت دا و لــە

فەلســەفە بــەوەوە نەوەســتاوە لــە بــارەی

بیركردنــەوەی ڕاســتەقینە بەتــاڵ بــوەوە.

بەهــای شارســتانییەوە قەناعــەت بــە خۆی

كەوتــە ڕامــان لــە دەرەنجامــی زانســتە

هەمــوو

بیروبــاوەڕە

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
بیركردنــەوەی ڕەســەنانەی نەمــا .بــە

Immanuel Kant

پێشــكەش نەكــرد .دوای ئــەوەی
بایەخدانــی بــە كێشــە بنچینەیییــەكان

چەمینەوەیەكــی ســادەوە ڕوانییــە ئــەو

ڕەت كــردەوە ،هیــچ ژانرێكــی ســەرەكیی

ئەنگێــزە عەقڵییــەی ئەمــی تێكشــكاند

تێــدا نەمــا بتوانرێــت ببێتــە فەلســەفەی

و خســتی .شــانازیی بــەوەوە دەكــرد

گــەل.

چوارچێــوەی فیكریــی كانتــی تێپەڕانــدوە،

لــەم بێتوانایییەیشــەوە ڕق لــە هەمــوو

هیگڵیــش مانــای ناوەكیــی لــە مێــژوودا

فەلســەفەكارییەكی ڕەوا هاتــە ئــارا كــە

بــۆ خســتوەتە ڕوو و ئێســتایش بــە

خەســڵەتێتی .فەلســەفەی میللــی بــە الوە

هاوســۆزی و هــاوكاری ئیــش لەگــەڵ

بــوە مناییشــكردن بــۆ عامــەی خەڵكــی ،بە

زانســتە رسوشــتییەكاندا دەكات ،بــەاڵم

ئاســانكراوی و دوا جاریــش لــە پێگەیەكــی

وێــڕای هەمــوو ئەمانــە ،لــە هەژارتریــن

بێبەهــادا كەوتــە دەرخســتنی ئــەو

ئەنگێــزە عەقڵییــەكان هەژارتــر بــوو،

دەرەنجامانــەی زانســتە الوەكییــەكان پێــی

چونكــە بــە مەجــازی ئەركــی فەلســەفەی

گەییشــن و پوختكردنــەوە و تێكەڵكردنیان

جێبەجــێ دەكــرد نــەك بــە هەقیقــی،

لــە تیۆرێكــدا ســەبارەت بــە گــەردوون .لە

لــە خەیاڵــدا نــەك لــە واقیــع ،گەرچــی

زۆرێــك لە شــتەكان بێئــاگا بوو ،مەبەســتم

پێشــر زۆر بــە پەرۆشــییەوە ئــەو

بێئاگایییــە لــەوەی فەلســەفەیەكی میللــی

كارەی دەكــرد .عەقڵگەرایــی ،وێــڕای

لــەو مناییــش و دەرخســتنە پێــك دێــت

ســادەیییەكەی ،فەلســەفەیەكی كارا

و ئەركــی فەلســەفە ئەوەیــە دەربەســتی

بــوو ،هــەر چــی خــودی فەلسەفەیشــە،

ئــەو پرســە ناوەكییــە ڕەســەنانە بێــت كــە

بــوە فەلســەفەكاریی كەســانێكی پــووچ.

تــاك و كۆمەڵــەكان بیــری لــێ دەكەنــەوە،

ئەگــەر ئێســتایش لــە خوێندنگــە و

یــان دەبــێ ئــەو بیریــان لــێ بكاتــەوە و

زانكۆكانــدا ڕۆڵێكــی مابێــت ،پەیامێكــی

میتــۆدی ف ـراوان و قووڵرتیــان بــە ســەردا

بــۆ ئــەم جیهانــە گەورەیــە پێنەمــاوە.

بەرجەســتە بــكات ..دواتریــش بیانخاتــەوە

ســەرباری بــە ئاگاییشــی ،لــە جیهــان

بەكارهێنانــی گشــتی ،دوا جاریــش

نامــۆ بــوە و ئیــر كێشــەكانی ژیــان كــە

بەهــای هــەر فەلســەفەیەك لەوەدایــە،

خەڵكــی و فیكریشــیان بــە خۆیانــەوە

توانــاداری یــان بێتوانایــی لــە بوونــی بــە

ســەرقاڵ كــردوە ،ناكەونــە چوارچێــوەی

فەلســەفەیەكی زینــدووی گــەل بپێورێت.

چاالكییەكانییــەوە .ڕێگــەی لــە ژیانــی

هــەر شــتێك قــووڵ بێــت هــاوكات

ڕۆحیــی گشــتییەوە دوور كەوتوەتــەوە و

ئاسانیشــە ،دەكرێــت هــەر بــەم جۆرەیــش

وەك چــۆن پاڵنــەر و هۆشــدارییەكی لــەم

بەرهــەم بهێرنێــت ئەگــەر پێوەندیی خۆی

ژیانــە ڕۆحییــە وەرنەگــرت ،هیچیشــی

لەگــەڵ هەمــوو حەقیقەتــدا بپارێزێــت.
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ئیــر ئــەو كات پرســێكی ئەبســراكتە و

ڕوون بــوەوە ،بەڵكــوو تاوانــی فەلســەفە

دانانــی تیۆرێــك لــە بــارەی گەردوونــەوە،

ژیانێكــی فرەالیــەن بــۆ خــۆی دەســتەبەر

دەرهــەق بــەم ســەردەمە لەوێــدا بــوو

وەك ئــەوەی بــەو تیــۆرە بتوانێــت

دەكات ،ئەگــەر بــە واقیعــەوە پەیوەســت

كــە دانــی بــەو ڕووداوەدا نەنــا و لــە

هەمــوو شــتێك بونیــاد بنێتــەوە ،لــەوە

بێــت .هەمــوو ئــەو بیركردنــەوە

ســەر وەهمەكانــی خــۆی ســوور بــوو،

تــێ نەگەییشــت ئــەو تیــۆرە ،تەنانــەت

هۆشــمەندییانەی الی خەڵكــی بــە گشــتی

بــەو بڕوایــەی ئــەو هەڵوێســتەی دەبێتــە

گــەر تەواوكاریــش بێــت ،لــە دەرەوەی

هەبــوون ناچــار پووكانــەوە ،چونكــە

یارمەتیــدەری پێشــكەوتنی شارســتانی.

مێــژوو و زانســتدا دادەنرێــت و بــەو

ئــەم فەلســەفەیە دانــی پــێ دا نەنــان

ئەركــی گــەورەی فەلســەفە ئەوەیــە ببێتــە

پێیەیــش تیۆرێكــی گەشــبینانە و ئــاكاری

و هاوكارییشــی نەكــردن ،بەڵكــوو لــە

بەڵگــە و پارێــزەری عەقڵــی گشــتی ،لــە

نابێــت و هەمیشــە بــە تیۆرێكــی» بێتوانــا

ئاســتیدا ڕووبــەڕووی مەودایــەك هاتــەوە

بارودۆخەكانــی ئــەم سەردەمەیشــدا

لــە بــارەی گەردوونــەوە» دەمێنێتــەوە و

نەیتوانــی لێــی بپەڕێتــەوە.

ئەركــی ئــەوە بــوو بــۆ هەمــوو دنیــا دان

ناتوانێــت هێــز و گــوڕی پێویســت بــۆ

جــاران فەلســەفە دراوێكــی زۆری

بــەوەدا بنێــت ،هیــچ تیۆرێــك ســەبارەت

دانانــی ئایدیاكانــی و بووژاندنەوەیــان

زێڕینــی لــە هەگبــەدا بــوو ،ئەمەیــش

گــەردوون

ئاكارییەكانیــان

ئــەو گریامنــە پێوەندانەیــە بــە تیۆریكــی

پشتڕاســت نەكردوەتــەوە ،بەڵكــوو بــۆ

فەلســەفە زۆر كــەم نەبێــت ئیشــی

گەردوونییــەوە كــە تێیــدا دواتــر گەشــەی

خۆیــان بــە جــێ هێڵــران تــا بــە هێــزی

لــە ســەر شارســتانی نەكــردوە،

ســەند و گەنجینەكانــی فەلســەفەی پــڕ

خۆیــان لــەم جیهانــەدا ڕێگــەی خۆیــان

بەڵكــوو تێبینیــی نەكــرد خــۆی و ئــەو

كــرد لــە زێــڕی تێــزاب (واتــە زێــڕی لــە

ببــڕن .دەبــوو بۆمــان ڕوون بكاتــەوە كــە

سەردەمەیشــی تێیــدا دەژی هێــدی

بوەتــە نــەدراو) ،بــەاڵم هێنــدەی خــۆراك

دەبــێ بــۆ ئایدیــا بنچینەیییەكانــی ئــەم

هێــدی لــە نــاوی دەبــەن ..كەواتــە ئــەو

نەبــوو بــۆ برســێتییە ڕۆحییەكانــی ئــەم

شارســتانییەمان تــێ بكۆشــین .هــەر وەك

پاســەوانەی دەبــوو لــە ســاتەوەختە

ســەردەمەی دابیــن بــكات ،بۆیــە بــە

دەبــوو لــە هەوڵدابوایــە تــا بوونێكــی

مەترســیدارەكاندا هەمیشــە چاوكــراوە

ســامانەكانی خــۆی فریــوی خــوارد و

ســەربەخۆ بــۆ ئــەو ئایدیایانــە بخوڵقێنێت

بێــت ،چــاوی نووقانــد و دەرەنجــام

چاندنــی زەویــی بــە بەرهەمــی بەســوود

كــە بەهــای ناوەكــی و حەقیقەتــی

ئێمەیــش نەمانتوانــی لــە پێنــاوی

پشتگوێخســت و دوا جــار سەردەمیشــی

خودێتیــی خۆیــان هەیــە ،دوا جاریــش

شارســتانییەكەماندا تــێ بكۆشــین.

بــە چارەنووســی خۆیــەوە گرێــدا.

بــە بــێ هیــچ یارمەتییەكــی دەرەكــی

ئــەوە تاوانــی فەلســەفە نەبــوو فیكــری

لــە تیۆرێكــی هاوشــێوەوە ســەبارەت

ئەبســراكت ،هەرگیــز نەیتوانــی لــە

گــەردوون ژیــان و چاالكییــان بپارێزێــت.

بونیادنانــی تیۆرێكــی خەســڵەت مۆراڵــی

دەبــوو كەمتەرخەمیــش نەبوایــە لــەوەی

لــە بــارەی گەردوونــەوە ســەركەوتوو

ســەرنج و بایەخــی ڕۆشــنبیران و

سەرچاوە:

بێــت ،تــا لــە ســایەیدا ئــەو ئایدیایانــە

خەڵكانــی ئاساییشــی بــۆ كێشــەكانی ئــەم

بەشــی یەكــەم لــە كتێبــی (فەلســەفەی

بێنــە ئــارا شارســتانیان لــە ســەر

شارســتانییە ڕابكێشــایە ،بــەاڵم فەلســەفە

شارســتانی) ،لــە نووســینی ئەلــرت شــفایزەر،

دادەمەزرێــت ،چونكــە ئــەوە ڕووداوێكــە

لــە هەمــوو شــتێكدا فەلســەفەی نوانــد لە

وەرگێڕانــی بــۆ عەرەبــی :د .عەبدوڕەحــان

لــە ســەروبەندی پەرەســەندنیدا زیاتــر

شارســتانیدا نەبێــت .بەرەوپێــش چــوو بــۆ

بــەدەوی.

ئایدیــا

دەســتەبەر بــكات.
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