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پێشەكی
1-تیۆری زانین، كە لە كۆڕ و كۆمەڵەو ئەكادیمیا فەلسەفییەكاندا، وشەی 
یۆنانی ئیپستمۆلۆجی بۆ بەكاردەهێرنێت، شانبەشانی لۆجیك بە هەردوو باڵی 

سەرەكی و بگرە بە شاباڵی فەلسەفەی سەردەم دادەنرێت.
ئەو لقە وەك فەلسەفە، خۆی داهێنانێكی ئەوروپاییە و فەیلەسوفی ئینگلیز 
ناوەڕۆكی  روخسارو  دوا  حەڤدەدا،  سەدەی  لە  )16321704-ز(  لۆك  جۆن 

پێبەخشیوە و لە پڕۆسەوە كردویەتی بە تیۆرییەكی سەربەخۆ.
كۆششی  بە  جیهانی،  یەكەمی  جەنگی  دوای  بابەتە  ئەو  ئەگەرچی 
پۆزەتیڤیستەكان، هەوڵدراوە گۆڕانی بەسەردا بێت و پرت لە لۆجیك و زانست 
نزیكبێتەوە و پشتبكاتە سایكۆلۆجی، بەاڵم لە گەوهەر و پوختەدا، كاریگەری 
گەرموگوڕییەكی خۆی لە دەستنەداوە و هیچ جۆرە كاڵبوونەوەیەك بەسەر پایە 

و رۆڵیدا نەهاتوە و پێوەی دیار نییە!.
راستە تیۆری زانین، ناتوانێت دەستبەرداری هزر و بۆچوون، هۆش و هەست 
ببێت، ئەمانەش لەگەڵ سایكۆلۆجیدا قەدەغە و پاوانی هاوبەشی هەردوو الن، 
بەاڵم لەنێوان هەردوو پاواندا، سنوری دیار، دەستنیشانكرا و رەنگرێژكراوە، لە 
میتۆدی توێژینەوە و كەرەستەدا، هەر یەكەیان سەربەخۆیی خۆی و تایبەمتەندی 
هەیە، كە لەویرت جیایدەكاتەوە! جیاوازییەك كە لەنێوان هەردووكیاندا هەیە و 
سەرنجڕادەكێشێت ئەوەیە، سایكۆلۆجی سەردەمێك بەشێكبووە لە فەلسەفە و 
ئێستا وەك سۆسیۆلۆجی ماڵی خۆی كردوە و سەربەخۆ بووە، بەاڵم تیۆری زانین 
هەر لەچوارچێوەی بنەماڵەكەدا ماوە و بەپشكێكی فەلسەفە هەژماردەكرێت. 

ئەو بارەی چۆتە ژێرییەوە، هەر بە ئەركی سەرشانی خۆی دادەنێت!
ئەگەر پەرەسەندنی سەرتاپاگیر و شۆڕشئامێزی زانست و ژین، بووبێت بە 
مایەی جیابوونەوە و سەربەخۆیی هەردوو بابەتی سایكۆلۆجی و سۆسیۆلۆجی، 
فەلسەفە  ناكرێت  كە  ساغیكردۆتەوە،  پرت  خۆی  پەرەسەندنە  ئەو  هەر  ئەوا 
باوەشی  بەبێ   لقەش،  دوو  ئەو  و  ببێت  زانین  تیۆری  و  لۆجیك  دەستبەرداری 
فەلسەفە  ئەمڕۆ  چاالكیاندا.  لەكارو  بەردەوامنب  ناتوانن  فەلسەفە،  گەرموگوڕی 
قەدەغە،  خۆی،  لقەكانی  لە  جگە  تر،  بابەتەكانی  و  نەماوە  زانستەكان  دایكی 
پاوان، كەرەستە و میتۆدی بابەتی توێژینەوەی خۆیانیان هەیە. فەلسەفە تا ئێستا 
دەستبەرداری سەرنجدان، شیكردنەوە و رامان نەبووە، بەاڵم زانستەكانی تر، كە 
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لێوەی جیابوونەتەوە، پشت بە ئەزمون و تاقیكردنەوەی زانستی دەبەسنت، هەر 
یەكە بابەت، كەرەستە، دەڤەر و پێكهاتەی توێژینەوەی تایبەتی خۆی هەڵبژاردوە 
و بەهۆیەوە خەسڵەت، رسوشت و تایبەمتەندی خۆی پشتڕاستكردۆتەوە. بوون 
لەخۆیدا هەمەڕەنگ و فرە دەڤەر و پاوانە، بۆیە بەسەر زانستە هەمەڕەنگ و 
جۆر بەجۆرەكاندا دابەشبووە و هەر یەكە بەپێی رسوشت و ئەو ئەركەی پێیبڕاوە، 

الیەن و بابەتێكی ئەو بوونەی كردوە بە كەرەستەی چاالكی خۆی.
هەردوو  فەلسەفە  كتێبێكی  هەر  وەكو  بەرهەمەدا،  ئەو  نوسینی  2-لە 
رەهەندی مێژویی، فەلسەفەیی رەچاوكراون و پشتیان پێبەسرتاوە. لەڕەهەندی 
یەكەمدا، ئەو الیەنەی پەرەسەندنی پڕۆسەی زانین تاوتوێكراوە، كە رسوشتێكی 
یۆنانەوە  لەسەردەمی  هەر  هەبووە،  مێژویی  پێشچونی  بەرەو  و  گەشەكردن 
لەسەر  و  رێكوپێك  تیۆرییەكی  بە  كردوە  پڕۆسەكەی  كە  لۆك،  جۆن  تاوەكو 
دەستی ئەودا خەتوخاڵی داوە. لەڕەهەندی دووەمدا، تیۆری زانین بە روخسار 

و ناوەڕۆك، بە چەمك، میتۆد و ئاڕاستەكانییەوە شیكراونەتەوە.
هاتوە  بەسەردا  پەرەسەندنی  مێژویەكەیدا،  لەڕەهەندە  زانین  -تیۆری 
جاروبار  كە  ئایدیالیستیدا،  و  مەتریالیستی  ئاڕاستەی  ه��ەردو  نێوان  لە  و 
تەپوتۆزی گومان و دڵكرمێ  بوونی لێنیشتوە، هەنگاوی هەڵگرتوە. لەڕەهەندە 

فەلسەفییەكەیدا لە دوو بەرەدا كۆشاوە:
بە  زانیندا  لەتیۆری  و  گشتی  بە  فەلسەفەدا  لە  كە  ساغیبكاتەوە،  یەكەم: 
و  بایەخدارتر  هەند،  بە  ئاوكەوتوەكان  سەر  وروژاوە  كێشە  پرسیار،  تایبەتی، 

گرنگرتن لە وەاڵم. 
دووەم: چەمكەكانی تیۆری زانین، كە دەبێت بكرێن بە كەرەستەی رشتنی 

رەنگی تەالری بابەتەكە ئەمانەن:
راستی، هەڵكەوت، پاساودان و ساغكردنەوە، قەناعەتهێنان و دڵئاوخواردنەوە 
كە  چاوەڕوانكراوە،  شتێكی  بۆیە  دڵدا،  و  ناخ  لە  گومان  كرمی  دەركردنی  و 
رابەری تیۆری زانین بپرسێت: مەبەست چییە لەرێبازی ژیرەكی؟ ئایا دڵنیابوون 
رەوشە یان ئەنجامە؟ راستی چییە و بەچیدا لە ناڕاستی جیادەكرێتەوە؟ ئەگەر 
نوسەر توانیبێتی ئەو الیەنانە رونبكاتەوە، ئەوا ئەو ئامانجەی سێرەی لێگرتبوو 

پێكاویەتی و بەو مەبەستە گەیشتوە، كە لە دڵیدا بووە.
قەاڵدزێ / كانیە قەل 

2015
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یان  بوترێ ،  شتێك  زانین  تیۆری  بابەتی  دەرب��ارەی  دەویسرتێت  1-كاتێك 

بنورسێت، پێویستە سێ  خاڵی سەرەكی لەبەرچاوبگیرێت:

یەكەم: راستە تیۆری زانین شانبەشانی مێتافیزیك و لۆجیك، لق و بابەتێكی 

لە  لقێكی سەربەخۆ  بابەتێكە وەك  لەخۆیدا  بەاڵم خۆی  فەلسەفەیە،  سەرەكی 

لە  )16321704-ز(  لۆك  جۆن  ئینگلیز  ئەزمونیی  فەیلەسوفی  حەڤدە،  سەدەی 

شاكاری )هەوڵێك دەربارەی تێگەیشتنی مرۆڤ (، ساڵی 1667ز باڵویكردۆتەوە و 

بەردی بناغەی ئەو لقەی داناوە.

فەلسەفەدا  لەچوارچێوەی  زانستی  بەشێوەیەكی  یەكەمجار  بۆ  دووەم: 

ئەركی  و  بایەخ  )دەرب��ارەی  شاكاری  لە  تسێلەر،  ئیدوارد  ئەڵامن  فەیلەسوفی 

تیۆری زانین(، ساڵی 1862ز لە زانكۆی بە ناوبانگی هایدڵبێرگ باڵویكردۆتەوە و 

داوایكردوە، دوای هەرەسهێنانی فەلسەفەی ئایدیالیستی ئەڵامنیا )دوای مردنی 

سەرلەنوێ   و  نەبنەوە  دوبارە  پێشرتكراون،  هەاڵنەی  ئەو  1831ز(،  ساڵی  هیگڵ 

فەلسەفە لەدەستپێكی نوێدا ئەركی سەرشانی خۆی، كە كێشە و بابەتەكانی جا بە 

لۆجیك بێت، یان بە تیۆری زانین، دیار و دەستنیشانبكات. لەوێدا تسێلەر وشەی 

 .ERKENNTNISTHEORIE .تیۆری زانینی1  بەكارهێناوە

ئەو كۆششەی ئەو فەیلەسوفە كردویەتی، لە دوو ئاڕاستەدا چڕبووەتەوە:

-یەك: بوونی فەلسەفە جارێكی دیكە دوای شكستهێنانەكەی بەشێوەی نوێ ، 

و  دەستەبەر  سەردابهێرنێت،  بە  گۆڕانیان  بابەتەكانی  و  ناوەڕۆك  روخسار،  كە 

مسۆگەر بكرێتەوە.

سنوربەزێنی  پێشچوونی  بەرەو  و  گەشەكردن  تەوژمی  لەبەرامبەر  -دوو: 

زانستەكاندا، فەلسەفە خۆی بگرێت و پەرەبسێنێت.

بە سایەی كۆششی فەیلەسوفەكان، بە تایبەتی هیڵمۆڵتز و تسێلەر و چەند 

هزرمەندێكی تر، ئەو ئامانجە هاتەدی و فەلسەفە رەوتی ئاسایی خۆی پێبڕایەوە.

سێیەم: ئەفالتون )42-7347 پ.ز( نارساو بە دانای رەببانی، لەكۆتایی بەشی 

 THEAITETOS شەشەمی شاكاری دەوڵەت )كۆمار( و لە دایەلۆگی تیتیاتۆس

بەشێوەیەكی رێكوپێك بابەتی پڕۆسەی زانینی خستۆتە سەرخوانی باس و خواس 
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و وتوێژەوە. لەو وتوێژەدا ئەفالتون دوو ئاڕاستەی لەیەكرتی جیاوازی تاوتوێكردوە: 

تایبەتی  بە  سۆفستاییەكان  )540-475پ.ز(  و  هیراكلیتس  بیروبۆچوونی 

بوون  باوەڕەدا  لەو  گشتی  بە  كە  باسكردوە،  )480-410پ.ز(  پروتاگۆراس  هی 

هەستەكان سەرچاوەی زانینن و گۆڕان، سەرمەشقی ژیانە و مرۆڤ خۆی پێوەری 

بڕیاردانی هەمو شتێكە. كەوابوو زانین خەسڵەتێكی هەندێك گۆڕاوی دەبێت و بە 

پێی كەسی شت زان، كات و جێگە گۆڕانی بەسەردا دێت.

چاالكی  زۆری  هەرە  زۆربەی  كە  )46-9399پ.ز(،  سوكرات  -هەڵوێستی 

هزری ژیانی رۆژانەی خۆی بۆ روبەڕوبوونەوەی جودا بیرانی داناوە، پرت لەوەی 

بیروبۆچوونی خۆی دابڕێژێت و تۆماریانبكات. خۆ ئەگەر دەستپێشخەری ئەفالتون 

نەبوایە، كە لە دایەلۆگەكانیدا سوكراتی كردوە بە گوتەبێژو فەلسەفەكەی خۆی 

لە زاری ئەوەوە دەربڕیوە، ئەگەر لە بیریش نەچووبایەوە ئەو ناو و ناوبانگەی 

ئێستاكەی نەدەبوو!

و  راستیدا، رۆڵی هەست  بە  زانین و گەیشنت  لەپڕۆسەی  سوكرات كۆشاوە 

زانینی هەستەكی بەدوربگیرێت و پشكی شێری لەو كایەیەدا بەژیر و پڕۆسەی 

ژیرەكی بەخشیوە. زانینی راستەقینە، دەبێت هەمەكی گشتی و ناچارەكی دوربێت 

لە گۆڕان، ئەو خەسڵەتەش تەنیا لە رێگەی ژیرەوە دەستەبەر دەبێت.

بەو پێیە ئەفالتون دوو ئاڕاستەی لە پڕۆسەی شت زانیندا لەبەردەم خۆیدا 

دیتوە:

سەرچاوەدەگرێت،  لەهەستەكانەوە  كە  هەستەكی،  زانینی  -پڕۆسەی 

خەسڵەتی هەندەكی، گۆڕان دیارترین روخسار و ناوەڕۆكییەتی.

-پڕۆسەی زانینی ژیرەكی، كە زانینەكە رسوشتێكی گشتی و ناچاری هەیە، 

بە پێی تاكەكان، كات و شوێن گۆڕانی بەسەردا نایەت، دیاریرتین نوێنەری ئەو 

ئاڕاستەیە سوكرات بووە. 

ئەفالتون بۆ تاوتوێكردنی ئەو بابەتە لە دایەلۆگەكانیدا، كە سوكراتی كردوە 

بەوتەبێژ پەنای بردۆتەبەر دیالێكتیك. دیالێكتیك الی ئەفالتون میتۆدی گەیشتنە 

بە زانین بەهۆی وتوێژ، پرسیار و وەاڵمەوە2.
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زانین الی ئەفالتون

2-كە مرۆڤ دەڵێت زانین باسی چی دەكات و مەبەستی لە زانین چییە؟ 

ئەو  بەڕێگەی  ئایا  هەیە،  هەستی  پێنج  مرۆڤ  نا؟  یان  پەیپێربدنە  زانین  ئایا 

پەیوەندی  ببێت؟  ژیری  دەستبەرداری  ناكرێت  یان  شتدەزانێت؟  هەستانەوە 

زانینی هەستەكی و پەیپێربدنی چەمكە ژیرییەكان چییە و چۆنە؟

بەهۆی  شتەی  ئەو  دەزانێت،  شتێك  مرۆڤ  كە  نییە،  لەوەدا  گومان  هیچ 

پەیپێربدن  نییە.  بەوالوە  پەیپێربدن  لە  زانینەش  ئەو  زانیوە،  هەستەكانەوە 

هەمیشە رو لەبوون و بونەوەر دەكات، ئەگەر بابەتەكە زانین بێت. دەكرێت 

مرۆڤ هەست لە دەستبدات و شت بزانێت؟! ئەوەی ئەو پرسیارە كاڵدەكاتەوە، 

ئایا ئەو زانینە هەستەكییە جێگەی دڵنیاییە؟!

كانیاوەكانی بناری چیای قەندیل، زستانان هەڵمیان لێهەڵدەستێت، هاوینان 

سارد، كەللەتەزێنن و مرۆڤ بەهۆی هەستەكانەوە پەی بەو دیاردەیە بردوە، 

تر  پرسیارێكی  پرسیارانەوە  لەو  گەرمە؟  یان  ساردە  كانیاوانە  ئەو  ئاوی  باشە 

سەرئاودەكەوێت و ئەوەندەی تر بابەتەكە تەمومژاوی و ئاڵۆزدەكات، چونكە 

ناكرێت ئەوەندەی پەیوەندی بە پڕۆسەی زانینی فەلسەفەی قۆناغی یۆنانەوە 

هەیە، وا بە ئاسانی وەاڵمێكی یەكالکەرەوە، كە دڵ ئاو بخواتەوە بدرێتەوە! 

زانین  ئایا  بێت،  هەستەكی  پەیپێربدنی  زانین  لە  مەبەست  لێرەدا  ئەگەر 

بەگشتی و زانینەكە بە تایبەتی دەربارەی ئەوە دەبێت، كە هەیە و لە ئارادایە 

یان روبەڕوی ئەوە دەبێتەوە، كە دێتەكایەوە، پەیدادەبێت، دەستگیردەبێت و 

ئاوێتەی یەكرتی كراون، سنوری  بابەت  لەو پرسیارەدا سێ   سەرئاودەكەوێت؟! 

جیاوازی نێوانیان بەزێرناوە:

كانیاوەكە  ئاوی  بابەتەكە  پەیپێدەبات،  و  دەزانێت  شتەكە  كەسەی  -ئەو 

گەرمە، ساردە، دورە، نزیكە، راستە، یان نا!

-ئەو شتەی دەزانرێت.
بەالیەكدا  نەرێنی  و  ئەرێنی  بە  بابەتەكە  كە  بارەیەوە،  لەو  -بڕیاردان 
سوكراتەوە  لەبارەی  ئەفالتون  كە  بهێنینەوە،  منونەیە  ئەو  ئەگەر  دەخ��ات! 
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بوو،  ساغ  سوكرات  ئەگەر  روندەبێتەوە.  سەرەوە  قسەیەی  ئەو  دركاندویەتی 
شەراب لەدەمیدا شیرین، خۆشە و چێژی لێدەبینێت، خۆ ئەگەر نەساغ بوو هەر 
ئەو شەرابە خۆی لەدەمیدا تاڵ و تفت دەبێت، كەوابوو ئەو كەسەی شتەكە 
دەزانێت و پەیپێدەبات، رەوشەكەی، كار لە رسوشتی پەیپێربدن، زانینەكە و وێنە 

هەستییەكە دەكات. 

3- لەپڕۆسەی كێشە ئامێزی زانیندا، ئەفالتون لە هەردوو شاكاری دەوڵەت 

)كۆمار( و دیالۆگی تیتیاتۆسدا لە هیراكلیتس و پروتاگۆراسی سۆفیستایی چۆتە 

سەنگەرەوە و خۆی لەبەردەم سێ  بۆچووندا دیتۆتەوە، كە بە توندی بەگژیاندا 

چۆتەوە:

-زانینی هەستەكی، زانین بەهۆی هەستەكانەوە پەیدادەبێت و لە پەیربدن 

بەو الوە نییە.

-خود خۆی سەرپشكە لە زانین، بڕیاردان و پێوەری هەمو شتێكە بە بوون 

و نەبوونەوە، بەڕاستی و چەوتییەوە، بە چاكی و بەدكارییەوە.

-گۆڕان نەپساوە و بەردەوامە، كە هیچ شتێك لە دەستی دەرباز نابێت بە 

پڕۆسەی زانین خۆیشییەوە3 .
ئەگەرچی ئەفالتون لە دیالۆگی تیتیاتۆسدا، كە بۆ پڕۆسەی زانین دایناوە و 
بتوانێت  یەكالكەرەوە،  ئەنجامێكی  نەگەیشتۆتە  بەدەمڕاست،  كردوە  سوكراتی 
پێناسەی زانین بكات، ئەوا لە شاكاری كۆماردا الیەكی لەو بابەتە كردۆتەوە و 
بە پوختی باسیكردوە، بەاڵم لەو باسكردنەدا سێ  كەرەستەی ئاوێتەی یەكرتی 
كردوە، كە دواتر بوون بە لۆجیك، مێتافیزیك و تیۆری كتێبی كۆماری راستی ئەو 
پڕۆسەی  قۆناغەكانی  تایبەتی چوار  بە  پشتڕاست دەكەنەوە.  و  بۆچوونە ساغ 

زانین و ئەفسانەی ئەشكەوت: 

بەاڵم  بكات،  زانین  پێناسەی  تەواوی  بە  نەیتوانیوە  ئەفالتون  -ئەگەرچی 

كۆشاوە ساغیبكاتەوە، هەستەكان سەرچاوەی باوەڕپێكراوی زانین نین، چونكە 

راستەقینەش  زانینی  دەگۆڕێن.  و  هەندەكییە  دەست  دەیدەنە  زانینەی  ئەو 

دەبێت هەمەكی و گشتی و ناچاری و نەگۆڕ بێت، بۆیە دەكرێت ئەفالتون 
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زانیندا.  بابەتی  و  پڕۆسە  لە  دابرنێت  ژیرەكی  ئاڕاستەی  الیەنگری  بە 

پرتە.  لەمە  بەڵكو  بۆچوون4،   نە  و  پەیپێربدنە  نە  زانین  ئەفالتونەوە،  بەالی 

ئەو  ئەفالتون  چۆن  كەواتە  نین،  باوەڕپێكراو  سەرچاوەی  هەستەكانیش 

بۆچوونەی خۆی پشتڕاست و ساغكردۆتەوە؟ 

ئینجا  جیابكاتەوە،  یەكرتی  لە  باوەڕ  و  زانین  هەوڵیداوە  -ئەفالتون 

كە  كردوە،  ژیری  هێزی  و  هەستەكە  پێنج  نێوان  جیاوازی  باسی  وردی  بە 

بەالی  ت��ەرازوی  تای  راستەقینەدا  زانینی  لە  و  جیاوازن  لەیەكرتی  لەچیدا 

ژیریدا السەنگكردوە. بەالی ئەفالتونەوە ئەگەرچی مرۆڤ سەرنجبدات و بە 

پێكهاتوە،  باشی وردببێتەوە بۆی روندەبێتەوە، كە پڕۆسەكە لەچەند بەشێك 

هەریەكە ناوێكی هەیە و چەمكێكی بۆ دانراوە: 

وەبیرهاتنەوە.  بیركردنەوە،  وێناكردن،  بۆچوون،  باوەڕ،  پەیپێربدن،  زانین 

ئایا ئەمانە هەر یەكەی سەر بە هێزێكی پەیپێربدنی مرۆڤن یان مرۆڤ پرت لەو 

هەستانە هێزێكی تری هەیە و لەو چاالكیانەدا بەگشتی دەستبەكارە؟! بەالی 

تایبەتی خۆی هەیە و  پەیپێربدنی  و  زانین  بابەتی  ئەفالتونەوە هەر هەستە 

رادەی  و  سنور  پەیپێربدنە  توانای  ئەو  بەاڵم  ببەزێنێت،  سنورە  ئەو  ناتوانێت 

لەڕاستیەكەی  تێناپەڕێت و گومان  وادانان  و  وازانین  لە  زانینەكەش  و  هەیە 

دەكرێت. شانبەشانی ئەو هەستانە مرۆڤ هێزێكی دیكەی هەیە، دەتوانێت 

هەمو بابەتەكانی هەستەكان بە هەمەجۆری و جیاوازیانەوە، پەییانپێبەرێت 

و لە كۆیەكی یەكڕەنگیدا كۆیانبكاتەوە. ئەو هێزە ژیرە و بابەتی زانین و رێ 

گشتی هەمەكی  و هەردوو خەسڵەتی  راستەقینەیە  زانینێكی  پێربدنەكەشی، 

زانینی  رێگە و هۆكاری  ژیری خۆی سەرچاوە،  كەوابوو   . تێدایە5  ناچاری  و 

راستەقینەیە.
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ئەفسانەی ئەشكەوت

دەكرێت  ئەفالتون،  یەكالییكارەی  بڕیارە  ئەو  پشتڕاستكردنەوەی  4-بۆ 

بەشی حەوتەمی شاكاری  لەسەرەتای  كە  بەرێت،  ئەو منونەیە  بۆ  پەنا  مرۆڤ 

توانای  و  پڕۆسە  قۆناغەی  ئەو  سەر  تیشكبخرێتە  ئینجا  باسكراوە،  )كۆمار(دا 

زانینی  زانینی راستەقینەی روت،  تا دەگاتە  تێدەپەڕێت،  پێیاندا  زانینی مرۆڤ 

بێگەرد، زانینی ژیرەكی، كە بە سەرنجدانی ژیرەوە پەیوەستە. 

ئەفالتون فەیلەسوفێكی دوو رەنگییە DUALISM، ئەو رێبازە لە سەرتاپای 

ئاڕاستەیە  لەو  داكۆكی  تواناوە  بەوپەڕی  و  رەنگیداوەتەوە  جیهانبینیەكەیدا 

منونەی  بەدەستهێناوە.  تێدا  سەركەوتنی  سەرنجڕاكێش  تاڕادەیەكی  و  كردوە 

پێ   خۆی  جیهانبینی  فەیلەسوفە  ئەو  بەڵگەیەكە  ئەشكەوت  ناوبانگی  بە 

پشتڕاستكردۆتەوە.

بەالی ئەفالتونەوە بوونی راستەقینە، دیاردە و روكەش، جیهانی راستەقینە و 

سێبەر، زانینی راستی و زانینی هەستەكی لەوەدا دەردەكەوێت، كە ئەگەر مرۆڤ 

لە  بوون  زارۆك  كە  منداڵییەوە،  لەسەردەمی  هەر  هەن  كەسانێك  وایدابنێت، 

ئەشكەوتێكی ژێر زەویدا بەندكراون، لەبەردەمیان دیوارێك هەیە. مل و دەست 

هەر  تەنیا  ئاوڕبدەنەوە،  الیەكدا  هیچ  بە  ناتوانن  كراوە،  پێوەبەند  قاچیان  و 

ئەو وێنانە دەبینن، كە هی كەسانێكە لەپشتیانەوە بەهۆی ئاگرێكەوە سێبەر – 

وێنەكانیان لەسەر دیواری بەردەمی بەندكراوەكان دەردەكەون. ئەو بەندكراوانە 

راستەقینەیە.  و  راست  دەبینن  بەردەمیان  دیواری  لەسەر  ئەوەی  وادەزانن 

بۆ سەر  بێتەدەرێ   ئازادبكرێت و  لەوان  بەندكراوێك  ئەگەر  ئەفالتون دەڵێت: 

زەوی چی رودەدات؟ چی بەسەردێت و هەست بەچی دەكات؟ تا ئێستا هەر 

ئینجا  دەبینێت؟!  روناكی  و  رۆژ  تیشكی  زەوی  لەسەر  و  دیوە  سێبەری  وێنە 

ئەگەر بچێتەوە نێو زەویەكەی چیدەكات؟ ئەو هاتنە دەرەوەیە بۆ دیتنی شتی 

ژیر،  جیهانی  ئایدیا،  جیهانی  بەرەو  مرۆڤە  ژیری  بەرزبوونەوەی  راستەقینەی 

و منونەیە.  بێوێنە  كە منونەی هەمو شتێكە و خۆی  بەرز،  جیهانی چاكەكاری 

ئەفالتون وتویەتی: بەندیخانەی ژێر زەویەكە جیهانی ئێمەیە، ئەو روناكییەی 
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بەندیخانەكەی روناككردۆتەوە، وەك تیشكی خۆر وایە، گەشتی بەرەو سەرو بۆ 

جیهانی سەرەوە )بااڵ(، بۆ دیتنی شتەكانی ئەو جیهانە، بەرزبوونەوەی دەرون، 

گیان، ژیرە بەرەو پاوان و كایەی زانینی راستەقینە6. 

زەویەكە  ژێر  ئەشكەوتە  بۆ  گەڕانەوە  زەوی  سەر  بۆ  هاتنەدەرەوەیە  ئەو 

بەالی ئەفالتونەوە، بە دیالۆگی بەرەوژور بە دیالۆگی بەرەو ژێر.

لە دیالۆگی یەكەمیاندا، ئەوەندەی بابەتەكە پەیوەندی بە پڕۆسەی زانینەوە 

هەیە، گیان-ژیر بەچوار قۆناغدا تێدەپەرێت، تاوەكو دەگاتە ئامانج.

لێوەی  زانین  كە  پلەیە،  نزمرتین  ئەمە  قۆناغی هەستەكی  یەكەم:  قۆناغی 

دەستپێدەكات و رسوشتەكەشی رێتێچوون دەبێت.

بە  دەكرێت  كە  پێشكەوتوترە،  پێشو  هی  لە  ئەمەیان  دووەم:  قۆناغی 

باوەڕبوونێكی ئەگەر و گومانی ناوبرنێت، چونكە مرۆڤ لەو قۆناغەدا ئەو بوون 

و بونەوەرانە دەزانێت، كە دوچاری دەستی گۆڕانن، لێرەدا زانینەكە لە مەزندە 

و خەماڵندن بەو الوە شتێكی دیكە نییە.

قۆناغی سێیەم: لەو پلەیەدا گیان بە تێگەیشتنێكی دڵنیایی لێكراو و گومان 

هەڵنەگر دەگات VERSTANDES GEWISSHEIT ئەگەر پەنا بۆ وێنە و داتا 

هەستییەكان بەرێت، تەنیا هەر وەك ئامڕاز بەكاریانبهێنێ ، نەك وەك ئامانج، 

سەملێنە، ساغكردنەوە و ئەنجامگیری خەسڵەتی ئەو قۆناغەی زانینن.

 .VERNUNFTEINSICHT:  7قۆناغی چوارەم: پەیپێربدن و زانینی ژیرەكی

داتا هەستیەكان دەبێت و  تەواوەتی دەستبەرداری وێنە و  بە  گیان  پلەیەدا  لەو 

لە جیاتی تاقیكردنەوە، ساغكردنەوە دەكات بە ئامڕازی گەیشتنە ئامانج. گیان لەو 

پڕۆسەی دیالێكتیكی بەرەو ژورەدا لە رەوشی هەستەكییەوە بەرەو رەوشی ژیرەكی 

سەرنجی ئایدیابەرزەكان دەدات، هەنگاو هەڵدەگرێت و لەو چاالكیەیدا بە هیچ 

جۆرێك پشتبەشتی هەستەكی نابەستێ ، بەڵكو لە ئایدیایەكەوە بەرەو یەكێكی تر 

دەچێت، تاوەكو دەگاتە دوا پلەی ئایدیا، كە هۆكاری هەمو زانینێكی راستەقینەیە. 
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ئەفالتون ئەو ئایدیایە )منونە بەرزە( بەیەكە، چاكەكاری، رەببانی ناو دەنێت.

5-ئەفسانەی ئەشكەوت، ئەوەندەی پەیوەندی بە زانینەوە هەیە، رشۆڤە 

زۆر  ئاوێكی  هەویرەكەی  و  هەڵدەگرێت  زەبەند  زۆرو  لێكدانەوەیەكی  و 

دەكێشێت! ئەگەرچی، بە پێی ئەو ئەفسانەیە، خەڵك لەژیانی رۆژانەیاندا ئەو 

تەواویان  و  راستەقینە  بە شمەكی  و هەستیانپێدەكەن،  دەیانبینن  بابەتانەی 

راستەقینەی  و سێبەری  لەبەرگیراوە  وێنەی  لە  ئەو شمەكانە  بەاڵم  دادەنێن، 

و  هەستەكان  كۆیلەی  بەندو  ئ��ەوان  نین.  دیكە  هیچی  ب��ەوالوە،  كامڵ 

تاقیكردنەوەی ژیانی رۆژانەیانن. مرۆڤ توانی لەو رەوشە خۆی دەربازبكات، 

نا، بەڵكو منونەی بەرز  دەزانێت و دڵنیا دەبێت، كە شمەكە هەستەكییەكان 

)ئایدیاكان( IDEEN راست و راستەقینەن، ئینجا ئەگەر تیۆری وەبیرهاتنەوەی 

پڕۆسەی  بیرچوونەوەیە(  لە  نەزانین  و  وەبیرهاتنەوەیە  )زانین  بخرێتەسەر 

زانین بە روخسار و ناوەڕۆكەوە الی ئەو فەیلەسوفە خەتوخاڵ دەدات. بەو 

بنەڕەتی  و  بنەما  فەیلەسوفەدا  ئەو  جیهانبینی  لە  پەیربدندا  و  زانین  لە  پێیە 

هەڵكەوتی  گەوهەرییەكانی  بنەڕەتە  و  بنەما  لەگەڵ  ژیرەكی  بیركردنەوەی 

و  نین  بیركردنەوە  پابەندی  جۆرێك  هیچ  بە  كە   ،REALITÄT راستەقینە 

پەكیان لەسەری نەكەوتوە، لەبەرامبەر بەیەكرتین لە دوو تای یەك تەرازودا8.

بووە،  بوێرانە  هەنگاوێكی  لەژێر،  هەست  جیاكردنەوەی  و  -دابڕین 

ئەفالتون بەشێوازێكی نەزم و سیستمی هەڵیگرتوە و لەسەردەمی خۆی و دواتر 

تیۆری  لە  ئەو هەنگاوە  ئەگەرچی  لەالیەكەوە  لێكەوتۆتەوە.  گرنگی  ئەنجامی 

سەردەمی  پێی  بە  بووە،  جوامێرانە  كۆششێكی  بەاڵم  بەرزكەوتۆتەوە،  منونەی 

خۆی، لەسەر رێگەی پەتی و ئەبسرتاكت كردن و نزیكبۆتەوە، لەالیەكی دیكەوە 

لەزانستەكان بە تایبەتی زانستە روخسارییەكانی بیركاری و ئەندازە.
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ئەرستۆ تالیس: زانین لە نێوان لۆجیك و مێتافیزیكدا

لەبەرهەمەكانی ئەرستۆدا پڕۆسەی زانین وەك لقێكی سەربەخۆ، نەكراوە بە 

كەرەستەی توێژینەوە، بەڵكو لەگەڵ لۆجیك و مێتافیزیكدا تێكەڵكراوە. لەبەشی 

یەكەمی شاكاری »شیكاری دووەم«دا ئەرستۆ الیەكی لە بابەت و چەمكی زانین 

و زانست كردۆتەوە، بەاڵم هەردووكیان توندوتۆڵ بە بابەتی لۆجیك بە تایبەتی 

بە دەستەواژە و پڕۆپۆزەیشن و بڕیاردانەوە بەسرتاونەتەوە. 

بخاتەسەر،  رەخنانەی  ئەو  و  بدات  بابەتە  ئەو  سەرنجی  مرۆڤ  ئەگەر 

بۆی  گرتویەتی  ئەفالتون  بەرزی  منونەی  تیۆری  لە  یەكەم  مامۆستای  كە 

تاقیكردنەوە  و  ئەزمون  بە  پشت  ریالیستە،  ئەرستۆ  كە  دەردەك��ەوێ��ت، 

دابرنێت.  بەهەند  و دەبێت  گرنگە  نەك منونە(  )تاك  بەالیەوە  و  دەبەستێت 

هەست  بەالی  تەرازوە  تایی  السەنگكردنی  دیكە  جارێكی  هەڵوێستە  ئەو 

لە  زگامكی!  زانینی  لە  دوركەوتنەوەیە  هەستەكی  پەیپێربدنی  و  ئەزمون  و 

بابەتی لۆجیكدا ئەرستۆ كۆشاوە رێبازی سەملێنەری زانست رونبكاتەوە، بۆیە 

پرسیاری  زانین  رسوشتی  و  پوختە  گەوهەر،  دەربارەی  چوارچێوەیەشدا  لەو 

بەاڵم  تاوتوێیبكات،  و  رونبكاتەوە  زانست  رسوشتی  ویستویەتی  و  كردوە 

بۆتە مایەی ئەوەی  توێژینەوە،  بە كەرەستەی  بابەتانەی كردونی  ئەو  جۆری 

پرت بایەخ بە بابەتی تر بدات و لە پڕۆسەی زانین تاڕادەیەك دوربێت. لەگەڵ 

لۆجیكی  بناغەی  بەردی  یەكەم  شیكاری  شاكاری  لە  ئەرستۆ  راستیەشدا  ئەو 

بە   ANALYTICA POSTERIORA دووەم  شیكاری  لە  بەاڵم  دان��اوە، 

دەروندا  كتێبی  لە  تاوتوێكردوە، هەروەها  زانستی  و  زانین  بنەماكانی  وردی 

لەخانەی  بەاڵم  داوە،  هەستەكی  پەیپێربدنی  بابەتی  سەرنجی   DEANIMA

بوترێت  دەكرێت  لێرەوە  دان��اوە.  دەرون��ی  پشكێكی  بە  بەڵكو  زانینەوە، 

یەكەم، وەك لۆجیك و مێتافیزیك پشكی شێری  زانین الی مامۆستای  بابەتی 

و  باسیكردوە  بەرهەمێكدا  لەچەند  پەرشوباڵوی  بە  بەڵكو  بەرنەكەوتوە، 
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تیشكیخستۆتەسەر. لەبەرهەمەكانیدا دووخاڵ سەرنجڕادەكێشن، كە دەكرێت 

بكرێن بە پاساو و ئەرستۆ بخرێتە خانە و رێبازی ژیرەكی لە پڕۆسەی زانیندا:

رسوشتئاسا  مرۆڤ  كە  داگرتوە،  ئەوە  لەسەر  پێی  تەواو  ئەرستۆ  یەكەم: 

بونەوەرێكی ژیرە9،  گەوهەرێكە خەسڵەتە سەرەكیەكەی ژیرە و ئەم خەسڵەتە لە 

زیندەوەرەكانی دیكە جیایدەكاتەوە. بونەوەری ژیر بە پێی بۆچوونی مامۆستای 

یەكەم ئەو كەسەیە، كە هەمیشە سەرگەرمی گەڕانە بەدوای هۆكاری سەرەكی و 

دوا هۆكار، كە هۆكاری هەمو هۆكارەكانە و خۆی بێ  هۆكارە، ئینجا كۆششدەكات، 

هەمو وتەیەكی، گریامنەیەكی، بڕیارێكی كە بیدات، پاساو بداتەوە و ساغیبكاتەوە. 

پڕۆسەی  لەخانەی  دەكرێت  بەاڵم  نزیكە،  لۆجیكەوە  لە  الیەنە  ئەو  ئەگەرچی 

زانیندا جێگەی بۆ بكرێتەوە. بۆ پشتڕاستكردنەوەی لە شاكاری فەلسەفەی یەكەم 

لەڕێگەی  تەنیا  بابەت هەن مرۆڤ دەتوانێت  )مێتافیزیك(دا وتویەتی، هەندێك 

باسی  لەو سەرچاوەیەدا  ئەرستۆ هەر  بیانزانێت10،   و  پێبەرێت  پەییان  ژیرەوە 

فۆڕمەكانی  سەرنجدانی  بەهۆی  تەنیا  دەڵێت،  و  دەكات  نابونەوەر  و  بونەوەر 

ئەوەی وتراوە و دەوترێت و بە پێی توانای بە راستەقینە بوونیان و راستی، یان 

چەوت، یان دەكرێت لە بارەیانەوە بوترێت. ئەمەش تەنیا هەر ئەركی ژیرە.

دووەم: لەسەرەتای شاكاری مێتافیزیكدا، ئەرستۆ بەو رستەیە دەستیپێكردوە:

رسوشتئاسا مرۆڤەكان هەوڵی زانیندەدەن11.  ئەو بڕیارەی ئەرستۆ دەچێتە 

خانە و ریزی ئاڕاستەی ژیرەكی لە پڕۆسەی زانیندا، چونكە وایداناوە، كە مرۆڤ 

)هەقیقەتی(  راستی  باسی  بەاڵم  زانینە،  سەرگەرمی  شتێكدا  هەمو  لەپێش 

نەكردوە. كەوابوو زانین خەسڵەتی سەرەكی مرۆڤە و ئامانجی پڕۆسەی زانینە. 

شارەزایی  و  ئەزمون  رۆڵی  فەیلەسوفە  ئەو  نەبێت  لۆجیكە.  بابەتی  راستی 

پشتگوێخستبێت، بەڵكو بە پێی رەوشی كولتوری فەلسەفە و زانستی سەردەمی 

خۆی پلەو رۆڵی شایستەی پێبەخشیون. 
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 ERFAHRUNG گومان لەوەدانییە، كە ئەزمون، تاقیكردنەوە، شارەزایی

هەر یەكێك لەوانە خەسڵەتی تاك و تاكە كەسییە و تاكە كەسان بۆ شتزانین 

پشتیپێدەبەسنت، كردار، رەفتار، روداو، بیركردنەوەش لەچوارچێوەی چوست و 

چاالكی تاكەكەساندا بەرجەستەدەبێت. ئەو بڕیارە ئەو بۆچوونە كاڵ ناكاتەوە، 

كە چاالكی ئیرت رسوشتەكەی هەر چۆنێكبێت، لەڕەوشێكی تاكدا پەیدادەبێت 

و پشت بە ئەزمون، شارەزایی دەبەستێت و لە كۆی ئەو رەوش و هەڵوێستە 

پەیدادەبێت.  و  دەكەوێتەوە  گشتی-هەمەكی  شارەزایی  و  زانین  تاكانەوە 

لە دوو گۆشەنیگاوە سەرنجبدرێت. جارێك  ئیرت دەكرێت شارەزایی، ئەزمون 

بەوەی لە خۆیدا توانایە، جارێكی تر بەوەی زانینە.

تاقیدەكاتەوە  شت  دەبیستێت،  و  دەبینێت  شت  ژیانیدا  لە  مرۆڤ 

ناخدا  لە  وەبیرهاتنەوەیەك  ئەوجۆرە  تێدەپەڕێت.  بەشتدا  ئەزمون  بە  و 

)ئەزمون(،  ش��ارەزای��ی  وەبیرهاتنەوانەوە  ئەو  كۆی  لە  دەنەخشێنێت. 

پەیدادەبێت، بۆیە دەكرێت بوترێت، كە هەر كۆی ئەو شارەزاییە- ئەزمونە 

جۆربەجۆرانەیە، كە زانست و هونەریان لێدەكەوێتەوە12 . ئەو شارەزایی و 

ئۆرگانیكی  كۆششی  بە  خۆیانەوە  الی  لە  هەستەكیانە  پەیپێربدنە  و  ئەزمون 

مەتریالی )مادی( دەكەونەوە و پەیدادەبن، بێگومان ئەمە بەهۆی ئەو كارەوە 

دەكات.  مرۆڤ  هەستەكانی  لە  دەوروب��ەر  و  مادی  بابەتێكی  كە  دەبێت، 

مرۆڤی زانا دەتوانێت كەسانی تر فێری زانست بكات و هونەرمەند دەتوانێت 

كەسانی تر فێری هونەرەكەی بكات، بەاڵم ئەزمون، شارەزایی شتێكە دەبێت 

مرۆڤ خۆی پێیدا تێپەڕبێت و فێریببێت و ناكرێت وەك وانە كەسانی دیكە 

فێریبكەن. بەالی مامۆستای یەكەمەوە، ئەو پەیپێربدنە هەستەكییانە، ئەزمون 

و شارەزایی، كە لە وەبیرهاتنەوەوە پەیدادەبن فۆڕمی زانین و زانسنت، بەاڵم 

پێویستیان بە پشتڕاستكردنەوە، ساغكردنەوە و سەملاندن هەیە. ژیری لێرەدا 
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بە  سپێردراوە،  لۆجیك  ئەنجامگیری  بە  رۆڵەكەش  و  دەگێڕێت  رۆڵە  ئەو 

تایبەتی بە رێبازی ئیندەكشن، كە لە منونەی گچكەی هەندەكییەوە بنەما و 

یاسایەكی گشتی دەخاتەوە. 

ئەفالتونی  بەرزی  منونەی  تیۆری  لە  ئەرستۆ  رەخنەیەی  ئەو  -دەكرێت 

گرتوە و هەر دوو بابەتی: بەڵگەی مرۆڤی سێیەم و تیۆری جیاكردنەوەی فۆڕم 

پرت  كە  دابرنێت،  زانین  پڕۆسەی  تری  بەالیەنێكی  لێكەوتۆتەوە،  كەرەسەی  لە 

ئاڕاستەیەكی ئیمپیری هەیە13. 

بێت،  بۆچوونی هەستەكی  وەك سەرچاوە  زانین  بنەمای سەرەكی  ئەگەر 

دەكرێت مرۆڤ جیاكردنەوەی فۆڕمی شت لە كەرەستەكەی بە جیاكردنەوەی 

بەهۆی  دەوروبەر  كەرەستەكانی  و  بابەت  دابرنێت.  )مادە(  لەكەرەستە  ژیر 

ئۆرگانە هەستییەكانەوە لەالیەن بوونی فیزیكییەوە، كە لەم سەردەمەدا بە )من( 

ناودەبرێت، تۆماردەكرێت. ژیر، تێگەیشنت كە خۆی بە هیچ جۆرێك كەرەستە 

رێكوپێكدەكات  هاوردانە  داتا  ئەو  تایبەتییە  ئۆرگانێكی  بەڵكو  نییە،  مادە  و 

مێشكدا  لە  بەاڵم  كەرەستەكەیە،  هی  وێنەكە  لێدەنەخشێنێت.  وێنەیان  و 

جیاكراوەتەوە. 

ئەزموندا  بەالی  زانین  كەرەستەی  دەربارەی  ئەرستۆ  بۆچوونی  بەوجۆرە 

دەچێت و هەست و پەیپێربدنی هەستەكی ئەو ئەركی زانینەی پێسپێردراوە. 

ئەو بۆچوونەی ئەو فەیلەسوفە پەرشوباڵو لەچەند بەرهەمێكیدا تۆماركراون و 

كۆكردنەوەیان لە چوارچێوەی یەكەیەكی یەك رەنگی، ئەگەر ئەوپەڕی گران و 

سەخت نەبێت، ئاسان نییە. 

لەچوارچێوەی  سەرەكییان  ئاڕاستەی  دوو  ئەرستۆ  و  ئەفالتون  پێیەی  بەو 

ئایدیالیستی،  بەرێبازی  داوە  دواتر خەتوخاڵیان  كە  رەنگڕشتوە،  زانیندا  پڕۆسەی 

ریالیستی نارساون، پشت بە ژیر و ئەزمون )هەستەكی(، دەبەسنت.
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سەدەكانی ناوەڕاست
زانین لە نێوان الهوت و فەلسەفەدا
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میللەتانەی  و  نەتەوە  ئەو  ژینگەی  ئ��اراداب��ووی  لە  كولتوری  لە  جگە 

سەرەكی  فاكتەری  سێ   باڵوبۆتەوە،  تێیاندا  ناوەڕاست  سەدەكانی  فەلسەفەی 

رسوشتی ئەو فەلسەفەیەیان بە روخسارو ناوەڕۆكەوە دیار و دەستنیشانكردوە:

بە  رۆژه��ەاڵت.  ب��ەرەو  مەكدۆنی  ئەسكەندەری  هێرشەكانی  یەكەم: 

ئەسكەندەر  )33-4324پ.ز(  ساڵدا  دە  لەماوەی  مێژویەكان،  سەرچاوە  پێی 

تەواوی واڵتی فارسی داگیركردوە، ئیمپراتۆر، تەختوتاراجەكەی تێكوپێكداوە و 

لە  بوخارا،  تاوەكو  یۆنانەوە  لە  سەردەمە  ئەو  یۆنانی  دەسەاڵتی  كاولیكردوە. 

نیلەوە تاكو هندستان درێژبۆتەوە. 

ئەدەب،  لە  هەر  بووە،  رۆژه��ەاڵت  كولتوری  تیكەڵی  یۆنانی  -كولتوری 

ئەفسانە و فۆلكلۆرەوە، تاوەكو سۆفیگەرێتی و ئاینە ناوچەییەكان، كە رسوشتی 

تایبەتی مرۆڤی ئەوسای رۆژهەاڵتی دیاریكردوە.

خوێندنگاكاندا  كۆمەڵە،  كۆڕ،  لە  فەرمی  زمانی  بە  بووە  یۆنانی  -زمانی 

خوێندراوە و لە دامودەزگاكانی بەڕێوەبردندا بەكارهاتوە.

ئیمپراتۆریەتی  حوكمی  لەتێكشاندنی  جگە  ئەسكەندەر،  -هێرشەكەی 

ئاسانی  بە  ئەنجامەكەشی،  الوازكردوە،  بەتەواوی  زەردەشتیشی  ئاینی  فارس 

لە  ئیسالم  ئاینی  هاتی  لەگەڵ  رۆژهەاڵتدا.  لە  مەسیحی  ئاینی  باڵوبوونەوەی 

دورگەی عەرەبەوە بووە. مەسیحییەكان بە بێ  بەربەرەكانییەكی ئەوتۆ بەرەو 

سەردەمەیان  ئەو  فەلسەفەی  ساڵ  هەزار  درێژای  بە  و  باریانكردوە  ئەوروپا 

رەنگرشتوە. 

ئەسكەندەر لە رۆژهەاڵت زۆر نەژیاوە، لە بابل مردوە. ئیمپراتۆریەتەكەی 

پارچەپارچە و پەرشوباڵوبووە، دەستوپێوەند و الیەنگرانی بوون بە ئاردی ناو 

دڕك و هەندێكیان تیرباران كراون.

ئەوەیە،  توڕەبكات،  هیگڵ  دورنییە  دێت،  بیردا  بە  لێرەدا  پرسیارە  ئەو 

گەورەش  ئەسكەندەری  و  زولقەرنەین  بە  كە  مەكدۆنیا،  ئەسكەندەری  ئەگەر 

ناوبراوە، هێرشی بەرەو رۆژهەاڵت نەبردبایە و ئەو ئیمپراتۆریەتە كۆنەی ئێرانی 
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تێكنەشكاندبایە و ئاینی زەردەشتی بەو دەردە نەبردبایە، ئایا ئاینی مەسیحی لە 

رۆژهەاڵت بەو ئاسانییە باڵودەبۆوە، بێ بەربەرەكانی دەچوو ئەوروپا كاولبكات 

و ئایا ئیسالم بەو ئاسانییە باڵودەبۆوە؟ 

ئەو پرسیارە سنوری گریامنەیی نابەزێنێت و لە چوارچێوەی بابەتەكەمان 

دەچێتە دەرەوە.

ئەرستۆ  مردنی  لەدوای  گۆڕانەی  ئەو  دوای  یۆنانی  فەلسەفەی  دووەم: 

بەسەریداهێرناوە، بەرەو رۆژهەاڵت هاتوە. رسوشتی رەسەنی خۆی لەدەستداوە 

و تێكەڵی رەشبینی، نا ئومێدی، ئەفسانە و سۆفیگەری رۆژهەاڵت بووە. 

كە  خۆی،  ژینگەكەی  ل��ەدەرەوەی  ئیسالم  ئاینی  باڵوبوونەوەی  دوای 

دورگەی عەرەب بووە، رەوشی نوێ  وای پێویستكردوە، كە فەلسەفەی یۆنانی 

وەربگێڕدرێت بۆ سەر زمانی عەرەبی و لە حوجرەی مزگەوتەكاندا، بەشێوەیەك 

لە شێوەكان خوێندراوە. تەنانەت لۆجیكی ئەرستۆ، كە لەالیەن فۆرفۆریوسەوە 

براوە و رسوشتە راستەقینەكەی زەوتكراوە،  شڕۆڤەكراوە، بەالی روخسارەكیدا 

لێرناوە.  ئیساگۆگی  ناوی  بەرهەمە  ئەو  بیخوێنێت.  ئاینی  قوتابی  پێویستبووە 

بە  ئاوێتەبوونی  تازەوە  هەواری  لە  جێگیربوونی  دوای  ئاینەكە  پەرەسەندنی 

كولتوری میللەتانی تر و بە فەلسەفەی یۆنان چەندین زانای كەالم و فەیلەسوفی 

پێگەیاندوە. لە دوایدا فەلسەفە وەرگێڕدراوە و براوە بۆ ئەوروپای مەسیحی. 

ئەوروپا!  بۆ  مەسیحیەت  چوونی  سەرنجڕاكێشی  دی��اردەی  سێیەم: 

مەسیحیەت خۆی لەخۆیدا ئاینێكی رۆژهەاڵتییە و لەناوجەرگەی ئاینی جولەكە 

)موسایی(، لە ئۆرشەلیم پەیدابووە و دەركەوتوە. ئەو ئاینە هەمو خەسڵەت و 

بێدادی.  تاوەكو  بێئومێدییەوە  لە  بەرجەستەكردوە، هەر  رۆژهەاڵتی  رسوشتی 

بە  لەوێ ،  جێگیربوونی  و  باڵوبوونەوە  و  نوێ   هەوارگەی  بۆ  گەیشتنی  دوای 

تەواوەتی كولتوری هەزار ساڵەی گەالنی ئەوروپای شێواندوە، بە بیانوی كوفر 

و  كاولیكردوە  توانا  پێی  بە  نەبووە  و  هەبووە  هەرچی  )ئیلحاد(،  گومڕایی  و 

ئەوروپای بەشێوەی  ژیانی مرۆڤی  ئینجا شێواز، جۆر و رسوشتی  لەناویربدوە، 
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نەوەستاوە  بەوەش  هەر  دەستنیشانكردوە،  دیارو  پێشەكی  ڕشنت،  بۆ  رەنگ 

ئینجا  التینی،  ئەمەریكای  و  ئەمەریكا  گەیاندۆتە  كولتوری  كاولكردنی  دەستی 

ئەو  بگرێتەوە.  ئۆرشەلیم  و  رۆژهەاڵت  بگەڕێتەوە  دیكە  جارێكی  هەوڵیداوە 

هەوڵە بە هێرشی )خاچپەرستان( نارساوە.

گیرۆدەبوونی  تاوەكو  خۆی  رۆژئ��اوا  پرسیارە،  جێگەی  لێرەدا  ئ��ەوەی 

هەر  نەبووە،  گەردونی  ئاینێكی  رۆژه��ەاڵت��ی،  مەسیحی  ئاینی  بەدەستی 

نەیزانیوە ئەو جۆرە ئاینە چییە! بۆیە گۆڕانی ئەوتۆی بەسەر ئاینەكەدا هێناوە، 

خاوەنەكەی خۆی ئەگەر ئێستا لە كونێكەوە تەماشایبكات نایناسێتەوە! ئەگەر 

لەبەرچاوبگرێت،  بەرجەستەیانكردوە  خاڵە  سێ   ئەو  كە  رەوشە،  ئەو  مرۆڤ 

رسوشتە نامۆیەكەی كولتوری سەدەكانی ناوەڕاست و فەلسەفەكەی تاڕادەیەك 

هێناوە،  فەلسەفەدا  بەسەر  سەرتاپاگیری  گۆڕانی  رەوشە  ئەو  كاڵدەبێتەوە. 

ناوەڕۆك و روخسارەكەی بە ئاڕاستەیەكی تردا تەكانیان پێدراوە، جگە لەوەی 

توێژینەوەكە،  بابەتی  بە  بوون  و  دەركەوتون  نوێ   بابەتی  و  چەمك  چەندین 

دادگای  قیامەت،  نامۆبوون: حەرشو  یۆنان  فەلسەفەی  بە  بەرچاو  تاڕادەیەكی 

رەببانی، رەبەنی و پشتكردنە ژیانی سەر زەوی و كۆششكردن بۆ پاكبوونەوە و 

رزگاربوون، رسوش )وەحی(. 

سەرەتاكانی پڕۆسەی بابەتی زانین

لە  قۆناغی  سێ   بە  ئاین  و  فەلسەفە  نێوان  پەیوەندی  سەردەمەدا  لەو 

یەكرتی جیاوازدا، تێپەڕیوە. لەسەرەتادا دوای ئەوەی مەسیحیەت بوو بە ئاینی 

فەرمی و كۆنتڕۆڵی كۆمەڵگەی كردوە، هەمو جۆرە فەلسەفەیەك قەدەغەكراوە 

و بە گومڕایی تۆمەتباركراوە. لە ئەنجامی ئەو پرسیار و رەخنانەی لە كڵێسەی 

وەاڵمی  بدۆزێتەوە،  ئامڕازێك  ناچاربوو  مەسیحیەت  دەكرێت،  مەسیحی 

لەو  ئیرت  دیوەتەوە.  فەلسەفەدا  لە  ئامڕازەی  ئەو  بداتەوە،  رەخنەكان  پرسیارو 

قۆناغەدا جۆرە ئازادییەكی نیوەچڵ بۆ فەلسەفە دەستەبەر بووە بەوجۆرەی، كە 
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لەچوارچێوەی ئاینەكەدا بجوڵێتەوە و چاالكبێت و لەدواییدا ببێت بەخزمەتكاری 

ئاینەكەو داكۆكی لەڕێساو بنەماكانی بڕوا و )ئیامن(، دۆگمەكانی كڵێسە بكات. 

لە قۆناغی سێیەمدا سەرلەنوێ  فەلسەفە لە كۆت و پێوەندی كڵێسە رزگاریبووە 

و سەربەخۆییەكەی تاڕادەیەك راگەیەندراوە. ئاین )الهوت( و فەلسەفە بوون 

بە دوو بابەتی سەربەخۆی لەیەكرتی جیاواز. 

ئەوەی مەبەستی ئێمەیە ئەو پڕۆسەیەی زانینە، كە لەبەرامبەر باوەڕ دانراوە 

و لەقۆناغی دووەمدا، لە الیەن فەیلەسوفە مەسیحیەكانەوە پەرەیپێدراوە. 

كێشەیەك لە كێشە سەخت و سەرسوڕهێنەرەكانی فەلسەفەی سەدەكانی 

ژیر  باوەڕ،  و  زانین  نێوان  پەیوەندی  ئیسالم(،  )جولەكە، مەسیحی،  ناوەڕاست 

بەرەدا  دوو  بەسەر  فەیلەسوفەكانی  رەوشە  ئەو  بووە.  )وەح��ی(،  رسوش  و 

توانایان  و  هێز  بەوپەڕی  و  بوون  لەسەنگەردا  لەیەكرتی  كە  دابەشكردوە، 

ركابەری یەكرتییان كردوە: 

ئیسالمدا  لە  و  ئۆگستین  سانت  مەسیحیەتدا  لە  ئەفالتون،  -الیەنگرانی 

غەزالی نوێنەرایەتیان كردوە.

ئەكوین و سیگەری  تۆماسی  ئەوروپای مەسیحی  لە  ئەرستۆ،  -الیەنگرانی 

برەبانتی لە ئیسالمدا ئینب روشدی ئەندەلوسی رابەربوون. 

ئەو هێرشەی غەزالی كردییە سەر فەلسەفە، ئینجا ئەو وەاڵمەی ئینب روشدی 

ئەفالتون  فەلسەفەی  جێگیركردنی  مایەی  بە  بوو  داویەتییەوە،  ئەندەلوسی 

پیادەڕەوان  سەر  كردۆتە  تواناكاری  هێرشێكی  غەزالی  راستە  رۆژهەاڵتدا.  لە 

سەملێنەی  و  بەڵگە  بۆ  پەنای  هێرشەیدا،  لەو  بەاڵم  ئەرستۆ(،  )الیەنگرانی 

فەلسەفە بردوە، بۆ ساغكردنەوەی بیروبۆچوونە كۆنەپارێزە سەلەفییەكانی.

قەدەغەكردنی  فەتوای  دوای  مەسیحی،  رۆژئاوای  لە  پێچەوانەوەوە  -بە 

سیگەر  تایبەتی  بە  سەركەوتون،  ئەرستۆ  فەلسەفەی  الیەنگرانی  فەلسەفە، 

برەبانتی و تۆماسی ئەكوین.

گۆڕانی  زانین  پڕۆسەی  ئاین،  بنەڕەتییەكانی  بنەما  بە  -پشتئەستور 
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و  مرۆڤ  زانینی  یۆناندا  لەسەردەمی  ئەگەر  بەسەرداهاتوە.  سەرتاپاگیری 

بنەما و سەرچاوەكانی رسوشت خولیای فەیلەسوفەكان بێت، لەو سەردەمەی 

و  هزرمەند  تەكانیداوە.  تردا  ئاڕاستەیەكی  بە  بابەتەكە  ئیسالمدا  و  مەسیحی 

فەیلەسوفەكان كۆشاون بەشێوەیەكی تایبەتی دەربارەی زانینی )عیلمی( رەب، 

ئاگاداری هەمو شتێكە و وردەكاریەكانی رەوشی جیهان  ئایا رەب  بڵێن.  شت 

قسەكەی  كێشەیەدا  لەو  ئاگادارە.  گشتی  یان هەر شتی  دەزانێت،  و  ئاگادارە 

گوایە  و  نوسیویەتی  پیادەڕەوان  دژی  عەرەبی  بە  كە  دێت،  بیردا  بە  غەزالی 

ئەوان وتویانە خوا ئاگای لە وردەكاریەكان نییە و نایانزانێت: علم الله بلكلیات.

فەیلەسوف  كوێیەك  هەر  لە  جیهاندا،  لەسەرانسەری  سەردەمە  -ئەو 

هەبووبێت، پشتیانكردۆتە هەستەكان و پەیپێربدنی هەستەكی:

هەستەكان لە گۆڕانی نەپساوە و بەردەوامدان، ئەو زانیاری و هاوردانەی 

دڵنیایی  ناكرێت  بۆیە  گۆڕانن،  دەستی  دوچاری  ئەوانیش،  دەست  دەیاندەنە 

لەوجۆرە زانین و زانیاریانە بكرێت. راستی و راستەقینە كاتێك ئەو خەسڵەتە 

دڵنیایی لێدەكرێت، كە جێگیرو نەگۆڕو ناچاریی بێت. ئەو جۆرە زانینە ناكرێت 

مادی،  لەجیهانی  كەوابوو هیچ شتێك  ببێت!  دەستگیر  بەهۆی هەستەكانەوە 

لەجیهانی دەوروبەردا ناشێت ببێت بە بنەمای زانین و زانستی راستەقینە! ئەو 

كێشەیەك  بۆ  رێگەی  بەڵكو  دابێتەوە،  پرسیارەكەی  وەاڵمی  وەنەبێت  بڕیارە 

فەلسەفەی  سەرانسەری  دوبەرەكی  و  شپرزەیی  مایەی  بۆتە  كە  خۆشكردوە، 

سەدەكانی ناوەڕاست. كێشەكە لەو پرسیارەدا بەرجەستە بووە: 

هەستەكان جێگەی دڵنیایی نین و ناگەنە راستەقینە، كەواتە دەكرێت ژیری 

مرۆڤ جێگەی هەستەكانی پێبگیرێتەوە و راستی راستەقینە دەستەبەر ببێت؟! 

ئاینی  سەرەكی  كتێبی  لە  وەاڵمدراوەتەوە.  نەرێنی  و  ئەرێنی  بە  پرسیارە  ئەو 

مەسیحی )ئینجیل(دا هاتوە، كە پەیامبەری ئەو ئاینە رسوش )وەحی(ی بۆ هاتوە 

و هەر ئەو رسوشە سەرچاوەی هەمو راستییەكە. لەو رێگەیە بەوالوە رێگەیەكی 

دیكە نییە. ئەو بڕیارە كێشە پرسیارێكی وروژاندوە: ئەگەر رسوش رێگەی راستی 
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گەیشتنە راستی بێ  رۆڵی ژیر چۆن هەڵدەسەنگێرنێت؟ بوونی ژیر، كە رەب بە 

مرۆڤی بەخشیوە، چۆن پاساو دەدرێتەوە؟! ئەگەر وەحی هەبێت ژیر بۆچییە؟ 

بەریەكرتیدا  لە  ئاڕاستە  دوو  بارەیەوە  لەو  ناوەڕاست،  درێژایی سەدەكانی  بە 

دوو  ئەو  لەنێوان  السەنگكردوە.  خۆدا  بەالی  التەرازوی  هەریەكەیان  و  بوون 

ئاڕاستەیەدا رێبازی سێیەم دەركەوتوە و پێی لەسەر هەبوونی دوو جۆرە راستی 

داگرتوە: 

ئەو  دەستگیردەبێت،  )وەحی(یەوە  رسوش  رێگەی  بە  كە  راستی  یەكەم: 

راستییە هەمو بنەماكانی ئاین و باوەڕ و دۆگمەكانی كێشە دەگرێتەوە.

زەوی،  سەر  ژیانی  كاروباری  دەرب��ارەی  كە  ژیر،  راستییەكانی  دووەم: 

دنیان14.

ئەگەر مرۆڤ لەو جۆرە دابەشكردنەی راستی وردبێتەوە بۆیدەردەكەوێت، 

كە بابەتەكە پرت بریتیبووە لە رێگەی سێیەم و رازیكردنی هەردوو بەرە، بۆیە 

ئاڕاستەیە  ئەو  رێگەی.  سەر  خراوەتە  تەگەرە  و  كۆسپ  لەسەرەتاوە  هەر 

دوچاری ئەو پرسیارە بۆتەوە، كە نەیتوانیوە بە تەواوەتی وەاڵمیبداتەوە: رەب 

ئایا لە توانای مرۆڤدایە بە ژیری پەی بە بوونی ئەو  خۆی راستەقینەی روتە، 

راستەقینە، رسوشت، خەسڵەت، خواست و زانین )عیلمەكەی(ە بەرێت؟!

ژیر  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لەفەلسەفەی  پرسیارە  ئەو  كاڵكردنەوەی  -بۆ 

كراوە بە ئامڕازێكی یاریدەدەر، ئەو بابەتانە رونبكاتەوە، كە بەهۆی رسوشەوە 

سپێردراوە  ژیر  بە  ئەركەی  ئەو  رشۆڤەبكات.  ناڕونەكانیان  الیەنە  و  هاتون 

ئەو ئەنجامەی پشت راستكردۆتەوە، كە باوەڕ )ئیامن( بە پلە و پایە لە پێش 

زانینەوە دێت، چونكە باوەڕ سەرەتا و دەستپێكی رەب ناسینە. باوەڕ و ئیامن 

ژیر  كەواتە  ژیرەوە دەكەوێتەوە،  لە  زانینیش  و  لە رسوشەوە سەرچاوەدەگرن 

بە راستی و  پلەی دووەم لەدوای رسوشەوەیە و ئەركەكەی الوەكییە نەك  بە 

راستەقینە گەیشنت. بۆ منونە یۆهان سكوت دەربارەی ئەركی ژیر لەو باوەڕەدا 

بووە كە: 
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مەبەستە  و  واتا  مانا،  رونكردنەوەی  و  لێكدانەوە  ژیر  سەرەكی  ئەركی 

تەورات(،  و  )ئینجیل  پیرۆزن  نورساوی  رستەكانی  و  دەستەواژە  شاراوەكانی، 

بۆئەوەی روی گوفتار لە ئیامنداری سادە و ساكار بكەن و بخرێنە بەردەست، 

توێژینەوە  و  قوڵببنەوە  ئاینەوە  نهێنیەكانی  لەبارەی  دەیانەوێت  كە  ئەوانەش 

بكەن. خۆ ئەگەر ئەو واتا و مەبەست ئاشكراكردنە و لێكدانەوەیەی ماناكانی 

پەسەندینەكات  ژیر  لێبكەوێتەوە  ئەوتۆیان  ئەنجامێكی  جۆرە  پیرۆز  كتێبی 

و  لێكیانبداتەوە  وا  و  هەڵبژێرێت  واتایانە  ئەو  ژیر  دەبێت  ئەوا  نەیبڕێت،  و 

رشۆڤەیان بكات لەگەڵ ژیر بێنەوە15.

خانەی  دەچێتە  بابەت  وەك  ئەگەرچی  سپێردراوە،  ژیر  بە  ئەركەی  ئەو 

پڕۆسەی زانینەوە، وەك لقێكی فەلسەفە، بەاڵم ئەو بۆچوونە دوپاتدەكاتەوە، 

كە فەلسەفە و ئامڕازەكەی، كە ژیر قەرەداش و خزمەتكاری باوەڕ و ئاین بن.

ئاشكرا  بە  باسیانكردون  سەردەمەدا  لەو  فەیلەسوفەكان  بابەتانەی  -ئەو 

بۆ  لەژیاندا.  بووە  زانین  رۆڵی  كاڵكردنەوەی  و  فەلسەفە  بردنی  رێگەدا  ال  بە 

منونە كێشەی پێنج هەمەكیەكە لە فەلسەفەی ئیسالمدا بە )كولیاتی خەمسە( 

گوڵێك  توانرابێت  بەبێئەوەی  دانراوە،  بۆ  بەرهەمی  و  كات  ناوبراوە، چەندین 

بخرێتە سەر خەرمانی كولتوری مرۆڤایەتی. پرسیاری سەرەكی لێرەدا ئەوە بووە: 

و  بوونی سەربەخۆ  ئەفالتون  بەرزی  پێنج هەمەكییەكە وەك منونەی  ئایا 

راستەقینەیان هەیە، یان چەند چەمك و وێنەیەكن لەناخی دەرون و مێشكدا. 

لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دوو ئاڕاستەی جیاواز دەركەوتون:

تەنها هەر  ئەوانەبوون، كە وایانداناوە ئەو هەمەكیانە،  -نۆمینالیستەكان: 

ناون و بوونی راستەقینەیان نییە16.

-ریالیستەكان )بە واتای سەدەكانی ناوەڕاست(: الیەنگرانی ئەو رێبازە لەو 

باوەڕەدابوون، كە ئەو هەمەكییانە بوونی راستەقینەی سەربەخۆیان هەیە.

پێنج هەمەكییەكە بەو جۆرەن:-

رەگەز، جۆر، جیاكار، روكەشی تایبەتی، روكەشی گشتی.
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-ئەگەر تیۆری دابەشكردنی ژیر بە چەند جۆرێكەوە بۆ منونە:

هەر  كە  هێزەكی،  ژیری  كردەكی،  ژیری  شیاوەكی،  ژیری  كاریگەر،  ژیری 

یەكەیان جۆرە ئەرك و چاالكی فرمانێكی پێسپێردراوە، بە وردی سەرنجبدرێت 

پێكەوە رشۆڤە  زانینەوە  پڕۆسەی  سۆنگەی  لە  هەمەكیەكان  بابەتی  لەگەڵ  و 

بكرێن، ئەو ئەنجامە گومان هەڵنەگرە دەكەوێتەوە، كە تا چ رادەیەك كۆششی 

بوێرانەكراوە بۆ بە الرێدا بردنی فەلسەفە و كاڵكردنەوەی رۆڵی ژیر و زانین. 

لە جیاتی ئەوەی پرسیارەكان وەاڵمبدرێنەوە، كێشەكان یەكالییبكرێنەوە، بابەتە 

راستەقینەكەیان  ناوەڕۆكە  داڕێژراون  پرسیارێكدا  كێشە  جۆری  لە  گرنگەكان 

زەوتكراوە و روخسارە وشك و بێگیانەكەیان دەرخراوە و بە هەند دانراوە، بۆیە 

دەكرێت بوترێت ئەو هزرمەندانە فەیلەسوف بوون، بەاڵم تەنیا لە بەكارهێنانی 

زیرەكانەی زمان و گەمەكردنی بلیمەتانە بە وشە!

گنوسیت

لەسەردەمی  و  دەبەخشێت  زانین  واتای  یۆنانییە   GNOSIS وشەیە  ئەو 

خۆیدا  لە  خ��ۆی  دان���راوە.  بۆ  )عیرفان(ی  عەرەبی  وش��ەی  عەباسییەوە، 

بزوتنەوەیەكی ئاینی )سۆفییەتی(، الهوتی و فەلسەفییە لەسەرچاوەی جیاواز 

رەنگدا،  یەك  لەیەكەیەكی  و  خواستۆتەوە  بابەتەكانی  ناكۆكەوە،  بەیەكرتی 

پاكبوونەوەی  رێبازەدا  لەو  سەرەكی  پرسی  دایڕشتونەتەوە.  دیكە  جارێكی 

و  بووە  دوچاریان  و  گالوە  تێیانەوە  گوناهانەی  لەو  )دەرون-نەفس-گیانە( 

چونیەتی بەرزبوونەوەی بەرەو جیهانی دور لە مادە و دنیای بەسەرچو. ئەوان 

كە  جۆرێك،  بە  و  گەیشتون  )عیرفان(  زانین  لەبابەتی  تایبەتی  بەشێوازێكی 

لەگەڵ مەبەست و ئامانجیاندا بگونجێت لێكیدەدەنەوە و رشۆڤەیدەكەن. ئەو 

رێبازە لە دوو ئاڕاستە پێكهاتوە: 

یەكەم: ئاڕاستەیەكی ئاینی، كە لە ئاینە كۆنەكانی واڵتی ئەوسای فارس و 

جولەكە و مەسیحیەوە خوازراوەتەوە. 
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ئەفالتونیزمی  و  ئەفالتون  فەلسەفەی  تایبەتی  بە  فەلسەفە  الیەنی  دووەم: 

نوێ17 . 

كە  بووە،  و رشۆڤەكردن  لێكدانەوە  گروپە  ئەو  چاالكی  سەرەكی  ئامڕازی 

ئەركەدا  لەو  بەكاردەبرێت.(  بۆ  )HERMENEUTIKی  وشەی  التینی  بە 

بەڵگەی  بۆئەوەی  لێكبدەنەوە،  تایبەتی  بەجۆری  بابەت  هەندێك  ویستویانە 

پاساودان و پشتڕاستكردنەوەی جیهانبینیەكەیان بخەنەڕو. بۆ منونە بەالیانەوە 

رەبی موسا لە رەبی عیسا جیاوازترە. بە پێچەوانەی ئاینی باوەوە چاكەكاری و 

بەدكاری و رەوشی دەرون و گیان و پەیدابوونی جیهان و مردن و لە ناوچوونی 

یەكجارەكی و كۆتاییهێنانی ژیانیان لێكداوەتەوە.

-جیهانبینی فەلسەفە و زانینی )عیرفان(ی ئەو رێبازە كۆیەكی یەكڕەنگە، 

كە لەچەند بەش، رەگەز و ئاڕاستەی جیاواز پێكهاتوە و بەتێكڕایی فەلسەفەی 

عیرفانی ئەو ئاڕاستەیەیان رەنگڕشتوە: 

.DUALISMUS :یەكەم: دوو رەنگیبوون

بوون  ئەوان  چونكە  هاتبێت،  ئەفالتونەوە  لە  الیەنە  ئەو  دەچێت  لەوە 

دەكەن بە دووبەشەوە:

-بوونی راستەقینەی جیهانی گیانی.

و  تاریكی  بوونی  جیهانەدا  دوو  ئەو  لەبەرامبەر  مادیی.  جیهانی  -بوونی 

زەردەشتی!  سەر  بۆ  گەڕانەوەیە  ئەمەش  دەكەن.  گریامنە  رووناكی18  بوونی 

بەالیانەوە جیهانی گیان و رۆحانیەت جیهانی هەڵكەوت راستەقینەیە و جیهانی 

مادە لە بنەڕەتدا هیچ و نابوتە.

.THEODIZEE :دووەم: داد و بەهرەی رەببانی

رەببانی  بەهرەی  بە  دان  هەوڵیانداوە  گنوسیەكان  تایبەتی  بەشێوازی 

پاساوبدەنەوە!  جیهاندا  و  ژیان  لە  بەدكاری  و  بێدادی  هەبوونی  لەبەرامبەر 

ناكردنی جیهان و مادە لەخۆیدا هەنگاو بەرەو پێشەوە. رزگاربوون لە گوناه، 

كە باری گرانی سەرشانی مرۆڤە بە رزگاربوون دەبێت لە جیهان و لە مادە19. 
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سێیەم: گنوسی زانین و عیرفانە:

بەالی ئەو بزاڤەوە، جگە لە زانینی ژیرەكی، دەبێت زانینێكی تر پەیڕەوبكرێت، 

پەیپێدەبردرێت.  راستەقینە  )واقیعیەتی(  زانینە هەڵكەوتی  بەو  عیرفانییە،  كە 

باوەڕە،  ئەو  گەیشتونەتە  رۆژهەاڵتەوە  و  ئەفالتون  فەلسەفەی  لە  گنوسیەكان 

سزادرانەكە  س��زادراوە.  گەردونیەوە  گوناهێكی  بەهۆی  )نەفس(  دەرون  كە 

بەندینخانەیە،  لەشە  ئەو  مادییەوە.  لەشی  نێو  فڕێبدرێتە  لەوەی،  بریتیبووە 

بەاڵم نەفس خۆی لەخۆیدا بنەڕەت و بنج و بناوانێكی رەببانی هەیە، بۆیە ئەو 

زانینە- عیرفانیەوە بگەڕێتەوە بۆ الی  ئەو  لەبەردەستدایە، بەهۆی  دەرفەتەی 

جێگەی  پێیبەخرشاوە  كە  تایبەتییەی،  شێوە  بەو  زانین  پێیە  بەو  رەببی خۆی، 

باوەڕ )عەقیدە( و ئیامن دەگرێتەوە20، ئەوەیە پڕۆسەی بابەتی زانین، كە بۆن 

و بەرامی سۆفییەتی لێدێت، دواتر گۆڕانی سەرتاپاگیری بەسەرداهێرناوە.

)كە  زانین  پڕۆسەی  و  گشتی  بە  فەلسەفە  خەسڵەتی  دەكرێت  -بەوپێیە 

بە  كە  سەردەمەدا،  لەو  كراوە(  مێتافیزیك  و  الهوت  و  ئۆنتۆلۆجی  ئاوێتەی 

سەرتاپاگیری  ئاینی  دەستی  گیرۆدەی  و  ناودەبرێت  ناوەڕاست  سەدەكانی 

تۆتالیتێر بووبوو، لە ئازادی نیوەچڵ و پێشكەوتنی دەڵەمەیی بەوالوە دەرفەتی 

هیچ شتێك نەبووە و نەدراوە، بەو شێوەیە دەستنیشانبكرێت:

-باوەڕ )ئیامن( لەسەر و ژێرەوە دانراوە.

-زمان جێگەی شارەزایی و ئەزمونی گرتۆتەوە، بۆیە دورناڕۆین ئەگەر بڵێین 

هەمو چارەسەری كێشەكان لەچارەسەر لە چوارچێوەی زماندا بەوالوە نەبوون، 

بۆ منونە خواستی ئازاد. ئەو چارەسەرانە تەنیا بە زیرەكانە بەكارهێنانی زمان و 

گەمەكردن بە وشە بوون!

ئارادابووی  لە  تەواوەتی جێگەی  بە  )تەجرید(،  ئەبسرتاكت  و  -پەتیكردن 

هەڵكەوت )كۆنكرێتی( لەقكردوە.

-وشەو قسە لە شتی راستەقینە بەهادارتربووە و بەهەند دانراوە.

-الهوت كە لە تۆقاندن و دڵخۆشكردنێكی روخساریی بەوالوە هیچی دیكە 
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لە هەگبەكەیدا نەبووە، كراوە بە ئاغا و سەرمەشقی فەلسەفەكە نوێنەری بیر 

و وشەی ئازاد بووە. 

مێژوی  پەرەسەندنی  قۆناغەكانی  لە  بووە  قۆناغێك  ناوەڕاست  سەدەكانی 

بەسەركەوتن،  نالەباریەوە،  و  لەباری  بە  قۆناغە  ئەو  ئیرت  هەمەڕەنگی مرۆڤ. 

بەرەو  زنجیرەیی  بەرچاوی  ئەڵقەیەكی  تێكشكانەوە،  بێت،  دەگمەنیش  ئەگەر 

هەندێك  باسكراوە،  بابەت  هەندێك  بووە.  كولتور  و  شارستانیەت  پێشچوونی 

بیرۆكە گریامنەكراوە ئەگەرچی لە سنورێكی تەنگ و بەرتەسكیش دا بووبێت، 

بەاڵم لە قۆناغی دواتر هاندەرێكبوون بۆ دانانی بەردی بناغەی ئەو تەالرەی، 

لەم سەردەمەدا مرۆڤایەتی شانازی پێوەدەكات!
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رێنیسانسی پڕۆسەی زانین
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1-ئەگەرچی كۆتاییهاتنی سەدەكانی ناوەڕاست و رشتنی رەنگی سنوری 

كەم  وەرچەرخانێكی  مەسیحی،  كڵێسەی  سەرتاپاگیری  و  رەها  دەسەاڵتی 

منونە بووە لە مێژوی كولتور، شارستانێتی مرۆڤایەتیدا، تا ئەو سەردەمەمان 

بڵێین  ئەگەر  دورناڕۆین  دەستنەداوە،  لە  بەیەكجارەكی  خۆی  گەرموگوڕی 

سەرتاپا وێنەی جیهانی رابەرانی ئاڕاستەی زانستی گۆڕیوە، بەاڵم جیهانبینی 

هزمەند و فەیلەسوفەكانی ئەگەر سەرتاپا نەگۆڕی بێت، ئەوا لە روخسار و 

ناوەڕۆكدا خاڵی وەرچەرخانیان بووە.

دەرەكی  بە ساڵ هۆكاری  نەبوو،  ناكاو  لە  پڕو  لە  کارەساتە  ئەو  راستە 

و ناوەكی رێگەیان بۆ خۆشكردوە، بەاڵم كارەساتێكی دڵتەزێنی مرۆڤی ئەو 

یۆنانی  كولتوری  شاری  زەوتكردنی  بەرجەستەكردوە:  و  تۆمار  دەستپێكەی 

ناوی ئیسالم بووڵی،  كوستنتەنپول لە الیەن توركی عوسامنییەوە، كە دواتر 

ئینجا ئیستەمبوڵی بەسەردا بڕاوە، ساڵی )1453ز(. بەهۆی ئەو كارەساتە نا 

هەموارەوە هزرمەند و زانستپەروەر، الهوتی و فەیلەسوفەكان شارەكەیان 

لەوێ   ئیتالیاو  باشوری  رویانكردۆتە  و  ناچاربوون هەڵبێن  یان  بەجێهێشتوە 

ئینجا لەبەشێكی ئەڵامنیاو فەرەنسا بزوتنەوەیەكیان داهێناوە، كە دواتر بە 

رێنیسانس ناوی دەركردوە RENAISSANCE گەوهەر و پوختەكەی )ئەگەر 

بشێت كورتبكرێتەوە( بریتیبووە لەوەی پشتگوێخستنی سەرتاپای كولتور و 

و  كولتور  شارستانی،  بۆسەر  گەڕانەوە  و  ناوەڕاست  سەدەكانی  جیهانبینی 

فەلسەفەی یۆنان. وشەكە خۆی التینییە واتای جارێكی دی، سەر لەنوێ  لە 

بەجێهێشتنی سەدەكانی  دایكبوونەوەیە  لە  ئەو  دەبەخشێت.  دایكبوونەوە 

ئەو  دەگەیەنێت،  نوێ   سەردەمی  كایەی  و  پاوان  نێو  هاتنە  و  ناوەڕاست 

كولتوری  و  ئەندازە  فەلسەفە،  زانست،  هونەر،  پشتیوانی  كە  سەردەمەی، 

تەالری  و  كۆشك  رەنگی  مەسیحیەت(،  باڵوبوونەوەی  پێش  )یۆنان  ئەنتیك 

دراوەتە  بەروبومەكەی  سەردەمانەدا  لەو  كە  رێژراوە،  شارستانیەتە  ئەو 

دەست.

فەلسەفەیەكی  كە  رەسەن،  فەیلەسوفێكی  سەردەمەدا  لەو  -ئەگەرچی 
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و  بزوتنەوە  ئ��ەوە  بەرهەمهێنابێت،  ئ��اراداب��ووی  لە  رەوش��ی  شایستەی 

ئاڕاستەیەكە پرت بریتیبووە لەڕەخنەگرتنی كولتوری سەدەكانی ناوەڕاست و 

ستایشكردنی ئازادی بیرو رۆڵی زانست لە ژیاندا.

ژیانی كۆمەڵگەدا و سنورداركردنی  لە  ئاین  2-لەگەڵ الوازبوونی رۆڵی 

دەسەاڵتی كڵێسە، پێكهاتەی فیوداڵی )دەرەبەگە خاوەن موڵكەكان( بەرەو 

ئەمەش  و  بەدەركەوتون  شارەكان  پارەدارانی  و  بازرگان  چووە،  الوازی 

دیاردەیەكی تری لەگەڵدا سەرئاوكەوتوە: 

ئەمەدا  لەبەرامبەر  نەتەوەیی،  هەستی  سەرهەڵدانی  و  پەیدابوون 

بووە  كڵێسە  و  ئینجیل  زمانی  كە  التینی،  زمانی  لەجیاتی  نەتەوەیی  زمانی 

جێگیربووە. بەكارهاتوە. دیارترین ئەنجامی ئەو رەوشە، دیاردەی وەرگێڕانی 

ئینجیل بووە بۆسەر زمانی نەتەوەكانی ئەوروپا.

داهێنانە  سەرەڕای  باروت،  و  چاپخانە  دۆزینەوەی  و  بازرگانی  و  بازاڕ 

دابونەریتی  بەرەوپێشربدوە.  رەوشەكەی  تەوژم  و  تەكان  بە  زانستیەكان 

رۆڵی  لەبەرامبەردا  چووە،  الوازبوون  بەرەو  )دەرەبەگایەتی(  فیوداڵەكان 

شارو باژێر گرنگرتبووە.

زانستی  درێژەیكێشاوە،  )14-531690ز(  ساڵی  لە  كە  قۆناغەدا،  لەو 

بەاڵم  بەرەوپێشچووە،  سەرنجڕاكێش  هەنگاوی  بە  )فیزیك(  رسوش��ت 

و  ناوەڕاست(  )سەدەكانی  الهوت  تەپوتۆزی  تەواوەتی  بە  نەیتوانیوە 

سەردەمەدا  لەو  بتەكێنێ .  لەخۆی  ئایدیالیستی  بە  ئاوێتەبوو  فەلسەفەی 

فەیلەسوفی  الیبنیتس  و  سپینۆزا  دیكارت،  هۆبز،  تۆماس  بیكۆن،  فرانسیس 

رسوشتی  زانستی  رێبازی  و  میتۆد  نەكردۆتەوە  لەوە  سڵیان  و  رابەربوون 

و  بیركاری  بەر  پەنایانربدۆتە  هەندێكیان  و  بەكاربهێنن  خۆیان  سەردەمی 

ئەندازە. گومانیشیان لەوە نەبووە، كە فەلسەفەی ئازاد و دور لە پڕیشكی 

بەرەو  گەورە  هەنگاوی  بە  هەیە  توانایدا  لە  كڵێسە  دۆگمەكانی  و  الهوت 

پێش بچێت و پەردە لەسەر رسوشتی رەوشی دوبەرەكی هەڵكەوت البدات 

و بەڕاستی و راستەقینە )هەقیقەت(، بگات.
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بە  پەیوەندی  ئەوەندەی  فەلسەفەدا  پەرەسەندنی  قۆناغەی  لەو   

لەبەر  ئەزمونی  و  ژیرەكی  ئاڕاستەی  بەرەو  دوو  هەیە،  زانینەوە  پڕۆسەی 

سەنگەرەوە.  چووبوونە  لەیەكرتی  و  بوون  یەكرتی  ركابەری  یەكرتیدا، 

بیركاری  )فیزیك(،  رسوشتی  زانستی  كە  ئەوروپادا،  واڵتانی  لەسەرانسەری 

تەواوی  بە  ئاینەكەش  و  دیاربووە  پێوە  بەرچاوی  پێشكەوتنی  ئەندازە  و 

سەنگەری چۆڵ نەكردوە، پاشەكشەینەكردوە، بۆیە رێبازی ژیرەكی ئاڕاستەی 

بەریتانیای  دورگەكانی  لە  پێچەوانەوە  بە  بووە.  دەستڕۆیشتوو  و  بەهێز 

باوەڕەدابوون،  لەو  ئەزمونیەكان  باڵوبووە.  و  زاڵ  ئەزمونی  رێبازی  مەزن 

كە یەكەم سەرچاوەی هەمو زانینەكان لە هەستەكان بەوالوە نییە، هاوردە 

تێبینیەوە  و  )تاقیكردنەوە-تەجرەبە(  ئەزمون  بەهۆی  هەستیەكان  داتا  و 

پلەی  بە  ئەزمون  رۆڵی  ژیرەكی  رێبازی  پێچەوانەوە  بە  دەبن.  دەستگیر 

دووەم دادەنێت و ژیر بە سەرچاوەی زانین دەزانێت.

لەگەڵ  و  ئەزمونییە  رێبازی  بەناوبانگی  رابەرێكی  بیكۆن  فرانسیس 

)15-961650ز(  دیكارت  رێبازەیان جێگیركردوە.  ئەو  بنەمای  تۆماس هۆبز 

رابەری رێبازی ژیرەكییە.

رێبازی ئەزمونی

رێبازێكە لە رێبازە سەرەكییەكانی پڕۆسەی زانین، كە دواتر بوو بە تیۆری 

زانین، ناوەكەی لە وشەی یۆنانی التینی ئیمپیری EMPRIE وەرگیراوە، كە 

واتای ئەزمون، تاقیكردنەوە )تەجرەبە( دەبەخشێت. بە هەستەكان، تێبینی 

و شارەزایی پشتئەستورە و بەالیەوە شتێك لەمێشكدا نییە، ئەگەر پێشرت بە 

شارەزایی  تاقیكردنەوە،  ئەزمون،  تێپەڕنەبووبێت.  هەستەكاندا  لە  هەستێك 

هەستەكی بە تاكە سەرچاوەی دڵنیاییلێكراوی زانین دادەنێت.

بابەتی  بە  پەیوەندی  ئەوەندەی  ئەزمونییە  رێبازە  ئەو  لەچوارچێوەی 

ئەنجامی  و  بەرچاودەكەون  و هەمەجۆر  جیاواز  ئاڕاستەی  هەیە،  زانینەوە 

جیاوازیان لێدەكەوێتەوە، بەاڵم شارەزایی هەستەكی و ئەزمون لەبەرامبەر 



39تیۆری زانینی زانستیانە

كۆیان  و  كۆكردونەتەوە  پێكەوە  لەبەرەیەكدا  یەكەوە  بە  ژی��ردا  هێزی 

دەكاتەوە.

بەالی  تایبەتی  بە  ئۆنتۆلۆجیدا  و  گشتی  بە  فەلسەفە  لەچوارچێوەی 

مرۆڤ،  زانینی  سنوری  كۆشاون  تەكانیانداوە،  مەتریالیستیدا  ئاڕاستەی 

چەند  كۆششە  لەو  دەستنیشانبكەن.  و  دیار  تێگەیشتنی  هێزەكانی  و  رادە 

ئەنجامێكی گرنگ كەوتۆتەوە وەك:

بیانكات  بابەتانەی، كە دەبێت فەلسەفە  ئەو  -دیارو دەستنیشانكردنی 

بە كەرەستەی توێژینەوە وەك:

رەب، مرۆڤ، رسوشت! 

پاوانی  لە  و  مرۆڤ  تێگەیشتنی  سنوری  رەنگڕێژكردنەی  لەو  ئیرت 

سپێردراوە،  الهوت  بە  رەب  بابەتی،  ئەزمونی  رێبازی  پێی  بە  فەلسەفەدا 

پاوانی  و  موڵك  وەك  ماوەتەوە  ئەوەی  و  فیزیك  زانستی  بە  رسوشتیش 

بەاڵم  بووە،  مرۆڤ خۆی  تایبەتی  بە  زانین  پڕۆسەی  و  گشتی  بە  فەلسەفە 

رەوشی  پەرەسەندنی  پێی  بە  زانینی،  توانای  و  مرۆڤ  توێژینەوەیەی  ئەو 

زانست و زانینی ئەو سەردەمە، نەیتوانیوە فەلسەفەی بێگەرد بێت، بەڵكو 

پڕۆسەی  و  لۆك دەركەوت  تاوەكو  یەكرتیكردوە،  تێكەڵ  لقی  بابەتەكە سێ  

زانینی كرد بە تیۆری زانین.

زانیندا فەلسەفە و دەرونزانی  لە كایەی  توێژینەوەكانی ئەو سەردەمە 

یەكرتی  تێكەڵی  لەش(،  ئەندامی  )زانستی  فیزیۆلۆجی  و  )سایكۆلۆجی( 

شێری  پشكی  تاڕادەیەك  بوون21.  بیرو  نێوان  پەیوەندی  منونە  بۆ  كراون، 

بەركەوتوە، بەاڵم مێتافیزیك لەچوارچێوەی توێژینەوەدا بووە بە كەرەستەی 

رەخنەلێگرتن و هەوڵدراوە بابەتی ساغكردنەوەی بوونی رەب لەچوارچێوەی 

فەلسەفە بچێتە دەرەوەی بوون و نابوونی جیهانی دەوروبەر، ئەگەر كرابێت 

بە پشكێك و بەر پڕۆسەی زانین كەوتبێت، لەچوارچێوەی تیۆری )پڕۆسەی( 

و  ئامڕاز  بە  نەكراوە  تر  هیچی  بەاڵم  نەكراوە،  بوونی  لە  گومان  زانیندا 
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رسوشتبەزێنی   سنوری  ترانسندێنتاڵی  بونەوەرێكی  بوونی  كەرەستەیەك 

بەڵكو كراوە  بكرێتەوە،  دەسەاڵت و خواستی رەهای پێ  ساغ و پشتڕاست 

بە  رسوشتی–  زانستی  پشتیوانی   بە  –پشتئەستور  توێژینەوە  بابەتی   بە 

ئاشكراكردنی  و  زانینی  تەواوەتی  بە  دوای  كۆنرتۆڵكردنی،  پرت  مەبەستی 

لەپێناوی  بەكارهێنانی  و  مرۆڤ  خۆشگوزەرانی  مەبەستی  بە  نهێنیەكانی، 

بەدكاری  سەرچاوەی  تر  هیچی  مادە  و  هاوواڵتییان. رسوشت  بەختەوەری 

نەماون و نەخوازراوە هیچی تر مرۆڤ خۆیان لێیان بە دوربگرێت، بەڵكو 

سەرچاوەی  و  وزە  نەهاتوی  لەبن  بەسەرچاوەیەكی  بوون  بەپێچەوانەوە 

ژیان و خۆشبەختی خەڵك.

ئەگەر ئەزمون- تاقیكردنەوە سەرچاوەی زانین بێت، ئەزمونەكە پابەند 

زگامكی  بیروبۆچوونی  هەبوونی  و  بەبوونی  دان  نەبێت،  ژیر  ملكەچی  و 

لەناخی مرۆڤدا نەنرێت، تاچەند ئەو زانینەی بەو رێگە، رێباز و میتۆدەیە 

دەستگیردەبێت، راست و راستەقینەیە و دەرفەتی هیچ ئەگەر و گومانێك 

نادات؟

بتوانرێت  هەیە  پێوەرێك  ئایا  چییە؟  لەخۆیدا  خۆی  راستی  ئینجا 

بەهۆیەوە ئەو خەسڵەتی راستە بەو بابەتە ببەخشێت، یان لێی زەوتبكات؟ 

بەپێی رێبازی ئەزمونی ئەو سەردەمە بیرۆكەیەك، بۆچوونێك، هەڵكەوتەیەك، 

بەرجەستەیكردوە  رەوش��ەی  ئەو  لەگەڵ  ئەگەر  راستدەبێت،  فاكتێك، 

بگونجێت و بێتەوە. راستی ئەوەیە، بە پێی ئەو ئاڕاستەیە، كە زانین لەگەڵ 

بەرجەستەیدەكات،  و  پەیدابووە  لێوەی  بووە،  كەرەستەكەی  بابەتەكەیدا 

بگونجێت، تەبا بێت و بێتەوە22.

و  بكەوێتەوە  ئەنجامە  ئەو  دەكرێت  گوترا،  كە  بەوەی،  پشتئەستور 

راست  نەبوو،  تێدا  ناكۆكی  لەخۆیدا  زانینێك  ئەگەر  كە  لێبكرێت،  دڵنیایی 

سێودوو  بێ   ئەوا  بێت،  نەرێ   و  نەء  وەاڵمەكە  ئەگەر  دروستدەبێت؟!  و 

لێكردن، كە زانینێك لەخۆیدا ناكۆكبوو، هەڵە و چەوتە، هەمو ئەزمونێك ئەو 

رەوشە ساغدەكاتەوە و دەسەملێنێت. ئەو پرسیارەی لە كایەی ئەو بۆچوون 
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ئایا مەبەست  ناڕاستی دێتە بەردەم ئەوەیە:  لەبارەی راستی و  بڕیاردانە  و 

و  شارەزایی  هی  یان  هەستەكییە  تێبینی  و  هاوردە  چەوتی  و  راستی  لە 

ئەزمون و تاقیكردنەوەیە؟! دەكرێت راستی و ناڕاستی، تەنیا هەر قەدەغەو 

ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ  بن؟  ئەزمونی  ئیمپیری-  زانینی  كایەی  پاوانی 

پرسیارانە ئەگەر سنوری پڕۆسەی زانین ببەزێرنێت و پەنا بۆ لۆجیك بربێت، 

ناكرێت بڕیارێكی لەبار و  ناكۆكی ببەسرتێت،  تایبەتی پشت بە بنەمای  بە 

دڵنیاییلێكراو لەچوارچێوەی ئەو وەاڵمدانەوانەوە بدرێت، كێشەكە بە هەر 

دەوروبەر  بابەتەكانی  كە  كاڵنابێتەوە،  راستیە  لەو  تاوتوێبكرێت  الیەكدا 

سەرچاوەی زانینن و ئەو كەرەستانەش دوای پەتیكردنی و وێناكردنیان تەنیا 

تەبایی  و  گونجان  دەستگیردەبن،  هەستەكانەوە  لەڕێگەی  و  بەهۆ  هەر 

ئەو بۆچوونانەی لێرەدا رۆدەنرێن و رەنگڕێژ دەكرێن لەگەڵ بابەتەكانیان، 

ئەگەر راستی نەبن دەبێت راستی چی بێت؟

)كۆپی(  لەبەرگیراوەی  و  وێنە  لە  زانین  كە  ناكرێت،  لەوە  گومان  هیچ 

ئەكتیڤ و چاالكی بابەتەكانی دەوروبەر لەبیرو ناخدا بەو الوە نییە. پێكەوە 

بابەتی  لە  و  لەبەرگیراوانە(  وێنە  )ئەو  زانین  گونجانی  و  تەبایی  هاتنەوە، 

دەوروبەر بەوالوە پێوەرێكی دیكەی راستی و ناڕاستی لە ئارادا نییە. ئەگەر 

كە  دەوروبەرەوە،  بابەتی  و  كەرەستە  لەگەڵ  بیروبۆچوونەوە  بە  زانینەكە 

ئەگینا  تەباو گونجاوبوو راست و دروستە،  و  یەك  پەیدابووە وەك  لێوەیان 

بە پێچەوانەوە هەڵە و چەوتە، كەوابوو زانین لە هزر و ناخدا ئاوێنەیەكە 

وێنەی بابەتی هەڵكەوتی دەوروبەری تێدا رەنگڕێژدەكرێت. 

رێبازی ژیرەكی

ئەگەر رسوش )وەحی( سەرچاوەی راستی، راستەقینەكانی ئاین، باوەڕ، 

ژیانی  زانینی  دەستەبەری  كە  بێت،  رێگەیە  ئەو  ئەزمون  و  بێت  ئیامن 

بتوانێت  كایەیەدا  لەو  ژیر  دەبێت  دەمێنێتەوە؟  ژیر  بۆ  چ  بێت  رۆژانە 

چیبكات و چ ئەركێكی كەوتۆتەئەستۆ؟! ژیرەكی بەرامبەر بە وشەی التینی 
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RATIONALISMUS ئاماژەیە بۆ رێبازێك، كە ژیر بە تاكە رێگەی زانینی 

گومانهەڵنەگری راست و راستەقینە دادەنێت، ئەو جیهانبینیە بە پێچەوانەی 

رێبازی ئەزمونییەوە، گومان لە شایستەیی تێبینی هەستەكی و تاقیكردنەوە 

دەكات، كە رێگەی دروستی بەدەستهێنانی زانینی راستەقینە بن.

)ئەزمونی  رێبازە  دوو  ئەو  ئایا  دێت:  بیردا  بە  لێرەدا  پرسیارەی  ئەو 

مرۆڤ  ئەگەر  تەواودەكەن؟  یەكرتی  یان  یەكرتین  ركابەری  ژیرەكی(  و 

خۆیەوە  الی  لە  هەریەكە  كە  بدات،  زانین  هێزەی  دوو  ئەو  سەرنجی  وا 

تایبەمتەندی، ئەرك، رسوشتی خۆی هەیە و لەوی تر جیایە، ئەوا لە الیەكی 

ترەوە بە مەبەستی توێژینەوە و پەتیكردن نەبێت، ناكرێت ئەو دوو هێز و 

ئامڕازە لەیەكرتی داببڕێرنێن و جیابكرێنەوە، دەبێت ئەزمون بە بێ  چاالكی 

و كارایی ژیر چاوەڕێی چی لێبكرێت؟ ئینجا ژیر بە بێ  ئەزمون و چاالكی 

لە  چی  هەستەكان  داتاكانی  و  هاوردە  رۆژانە،  ژیانی  تاقیكردنەوەكانی 

دەستدێت؟!

یەكەم  پلەی  بەخشینی  راستەقینە  زانینی  هەڵێنجانی  سەرچاوەی  وەك 

جیادەكاتەوە23،  ئەزمونی  لە  ژیرەكی  رێبازی  ئەزمون  و  شارەزایی  لەچاو 

جگە لەوەی رێبازی ژیرەكی ئاڕاستەیەكی پڕۆسەی زانینە، خۆی میتۆدەیەكی 

بیرمەندە  ئەو  بۆ  ئاماژەبووە  هەژدەدا  و  حەڤدە  سەدەی  لە  جیهانبینیە 

و  كردوە  مەسیحیان  كڵێسەی  و  ئاین  و  دۆگم  ركابەری  كە  ئازادانە،  هزر 

پاوانی  و  لەكایە  الیەنەكانیەوە  هەمو  بە  رسوشتی  سەرو  بابەتی  كۆشاون 

توێژینەوەی فەلسەفە، زانستدا جێگەی نەكەنەوە و دوریبخەنەوە. باوەڕی 

تەواویان بە تواناكانی ژیر، بەڵگە و سەملێنەكانی هەبووە، كە رێگەی راستی 

گەیشتنە زانینی راستییە و هیچ ئامڕاز و هێزێكی دیكە بەسەرو رسوشت و 

لەنێو هەمەڕەنگی  كە  ژیرە،  بگرێتەوە هەر  ناتوانێت جێگەی  رسوشتییەوە 

و بێ سەروبەرەیی دیاردەكانی ژیان و دەوروبەردا بوونی نەزم، رێكوپێكی، 

قانون، یەكڕەنگی دوپات و پشتڕاست دەكاتەوە.

-رێبازی ژیرەكی خۆی لە بنج و بناواندا داهێنانێكی بیرمەند، فەیلەسوف 
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و زانایانی رسوشتی سەدەی هەڤدەیە، بۆیە بە تەواوەتی نەیتوانیووە تەپ 

بەاڵم  بتەكێنێت،  لەخۆی  پێشرت  سەدەكانی  بۆماوەیی  و  الهوتی  تۆزی  و 

پەرەسەندنی سەرنجڕاكێشی بیركاری و بەكارهێنانی وەك میتۆدە لە زانستە 

لەسەردەمی  هەر  پڕۆسەیەی  لەو  فیزیكدا  لە  تایبەتی  بە  ئەزمونیەكاندا، 

بەالی  ناوبراوە  فیزیك  بیركاریكردنی  بە  پڕۆسەی  بە  نیوتن  تاوەكو  گالیلۆ 

بە  لێوەرگرتوە،  سودیان  و  پەسەندبووە  ژیرەكییەوە  رێبازی  رابەرانی 

تایبەتی ئەو ئەنجامە گومانهەڵنەگرانەی لە پڕۆسە و هاوكێشەكانی بیركاری 

دەكەوێتەوە، خەڵكی سەردەمی خۆی سەرسامكردوە و حەپەساندونی.

تاقیكردنەوە- سەرنجی  دوو  پلە  چاوی  بە  ژیرەكی  هزرمەندی  -ئەگەر 

ئەزمون و  تێبینی هەستەكی بدات، دەبێت چۆن رۆڵی هۆشیاریی، مێشك 

و تێگەیشنت )فام( هەڵبسەنگێنێت؟!

ئەگەر ژیر لەو كایەیەدا بكرێت بە سەرپشك و بڕیاربدات پشت بەچی 

ئەو  بگیرێت، چ هێزێك  ژیر  بڕیارەی  لەو  ئەگەر رەخنە  باشە  دەبەستێت؟ 

لێگیراو  رەخنە  و  رەخنەگر  یەككاتدا  لە  خۆی  ژیر  دەكرێت  دەكات؟  كارە 

بێت؟ ئەو پرسیارە ئەو وەاڵمەی بدرێتەوە ئەو پەڕی گرنگن، بەاڵم سنوری 

ئەو قۆناغەی پڕۆسەی زانین دەبەزێنێت و دەكرێت وەاڵمەكەی لەقۆناغێكی 

تری ئەو پڕۆسەیەدا بدرێتەوە.

لەچوارچێوەی  ئاڕاستەكانیانەوە،  بە هەمو  ژیرەكی  رێبازی  -الیەنگرانی 

پڕۆسەی زانیندا پێ  لەسەر دوو خاڵ دادەگرن و دەستبەرداریان نابن:

لەناخی  زگامكی  بنەمای  و  پێشییانە  بیروبۆچوونی  هەبوونی  یەكەم: 

دەرون و مێشكی مرۆڤدا.

سڵ  هیچ  دەرفەتی  كە  دروستدا،  و  راست  زانینێكی  هەمو  لە  دووەم: 

راستدا  بڕیارێكی  لە هەمو  نەدات،  ئەگەر و گومان و دوودڵییەك  پارێز،  و 

ژیر  چاالكی  بنەماكانی  و  پێوەر  بە  پشت  و  بربدرێت  ژیر  بۆ  پەنا  دەبێت 

ببەسرتێت.
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ئەزمونی  رێبازی  پاوانی  لە  ئاگر  ئاشكرا  بە  ئەگەرچی  خاڵە  دوو  ئەو 

الیەكی  لە  بەاڵم  بێبەشیدەكات،  سەرەكی  رۆڵی  گێڕانی  لە  و  ب��ەردەدات 

سەرپشت،  دەخاتە  بنەماكانی  و  لۆجیك  هاتنی  لەبەردەم  دەرگا  دیكەوە 

بەاڵم چ لۆجیكێك؟!

زگامك  بیرۆكەی  هەبوونی  لەبارەی  ژیرەكییەكان  بۆچوونی  دەربارەی 

و پێشییانە APRIORI، ئەو بیرۆكانەی پێش و بە بێ  تێبینی هەستەكی و 

بنەمایانە  بیرو  جۆرە  ئەو  باوەڕەدان  لەو  ئەزمونیەكان  دەزانرێن،  ئەزمونی 

نادەنە  نوێ   شتی  و  هەمانگۆیین  لەخۆیاندا  چونكە  لێپێكنایەت،  زانینیان 

دەست وەك ئەو بیرۆكەیەی لەو دەستەواژەدا هاتوە:

-قولە رەشەكان رەشن.

بەو  بەرامبەر  قولە رەشدا هەیە،  لە  لەسەرەتاوە  خەسڵەتی رەش هەر 

دەستەواژەیە بە زمانی ئینگلیزی 

.NEGROS ARE BLACK

هەمانگۆیی  هەر  تەنیا  پێشییانەكان  بیرۆكە  ژیرەكییەكانەوە  بەالی 

نین، بەڵكو مرۆڤ دەتوانێت بە تیشك و روناكی ژیر، دور لە تاقیكردنەوە 

دەربارەی  بنەڕەتی  و  گرنگ  )هەقیقەتی(  راستی  چەندین  ئەزمونەوە  و 

هەڵكەوت، دەوروبەرو رسوشتی مێشكی مرۆڤ و گەردون24  بزانێت. ئەو 

و  تاقیكردنەوە  ئەزمون،  لەسەر  پەكی  پێشییانەیە،  لەخۆیدا  ژیر  توانایەی 

نەكەوتوە. تێبینی هەستەكی 

دوپاتدەكاتەوە،  ژیرەكی  رێبازی  سەرەكی  خەسڵەتی  كە  -بابەتێك 

هەڵوێستیەتی بەرامبەر بە راستی و راستەقینە. 

بارەیەوە  لەو  زانست  و  فەلسەفە  رێبازەوە  ئەو  رابەرانی  ب��ەالی 

وا  )ناكرێت  و  بێت(  چۆن  پێویستە  هەڵكەوت  )دەبێت  كە  رایدەگەیەنن، 

كە  ئەوەی،  لەسەر  پێداگرتنە  ئەمەش  بێت.(،  دیكە  جۆرێكی  بە  و  نەبێت 

پەردە  سەرشان  و  ئەستۆ  كەوتۆتە  ئەركەی  و  ئۆباڵ  ئەو  ژیرەكی  رێبازی 
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لەسەر راستییە ناچارییەكانی رسوشتی گەوهەریی و راستەقینەی هەڵكەوت 

دەوروب��ەر  جیهانی  دەرب��ارەی  تەسەل  تێرو  زانینێكی  بەمەش  الب��دات. 

كێچی  ژیرەكی  رێبازی  بۆچوونەی  ئەو  دابینیدەكات.  و  دەبێت  دەستەبەر 

كردون.  ناڕەحەتی  و  )ئیمپیرییەكان(، سەخڵەت  ئەزمونییە  كەوڵی  خستۆتە 

ئەوان گومان لەوە دەكەن، كە )راستیی ناچاریی( شتێك دەربارەی هەڵكەوت 

لە  ئیمپیریەكان  باوەڕی  بە  دابینبكات.  زانین  و  دەست  بداتە  )دەوروبەر( 

دوو الوە لەبارەی پێشییانە و ناچارییەوە بڕیارەكە بڕ ناكات.

-ئەگەر بابەتەكە پێشییانە بێت APIRIORI دەپررسێت پێشییانە بە چ 

واتایەك، بەو واتایەی لە پێش ئەزمون و شارەزاییەوە بێت. لە پێشەوە هاتن 

لەو كایەیەدا دوو جۆری هەیە:

-یەكێكیان بە كات لە پێش ئەوی دیكەوە بێت.

هیچ  بە  ناكرێت  هەردووكیان  بێت.  لۆجیكی  هاتنەكە  پێشەوە  -لە 

كە  ب��اوەڕەدان،  لەو  ئیمپیریەكان  لێرەوە  بكرێنەوە.  پشتڕاست  بنەمایەك 

بۆچوونی ژیرییەكان دەربارەی راستی ناچاریی دەربارەی هەڵكەوت چەوتە 

و ساغ ناكرێتەوە چونكە:

لە  هەیە،  مرۆڤدا  مێشكی25  لە  چەمكێكە  و  بۆچوون  تەنیا  ناچاریی 

كە  ناچارییە  راستیە  ئەو  پێیە  بەو  نییە.  بوونی  دەوروب��ەردا  و  رسوشت 

بەهۆی رستە و دەستەواژەوە دەردەبڕدرێت، رسوشت و خەسڵەتەكەی لەو 

بۆیە ئەو  تیایاندا دێت و دەریدەبڕن.  پێدەبڕدرێت، كە  چەمك و وشانەوە 

)جیهان(  دەوروبەر  لەبارەی  شتێك  هیچ  و  روخسارەكین  راستییانە  جۆرە 

بە  مرۆڤ.  زانیاری  و  زانین  فراوانكردنی  مایەی  نابنە  و  دەست  نادەنە 

پێچەوانەشەوە ئەو دەستەواژانەی ناوەڕۆكێكی راست و ریالیستییان هەیە 

و شت دەڵێن و زانیاریان تێدایە هیچ كاتێك ناچاریی نین، بەڵكو خەسڵەتی 

هەیە. رێتێچوونیان 
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پێشەنگی پڕۆسەی زانین
لە فەلسەفەی نوێی ئەوروپادا
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و  پڕۆسە  زانینەوە هەیە، چ وەك  پڕۆسەی  بە  پەیوەندی  1-ئەوەندەی 

شانبەشانی  فەلسەفە  سەربەخۆی  بابەتێكی  وەك  یان  هزری،  چاالكییەكی 

لقەكانی تر، لەڕوانگەی فەلسەفەوە، دوو قۆناغ دوو كایە و پاوان لە بابەتی 

زانین لە یەكرتی جیادەكرێنەوە، ئەو جیاكردنەوەیەش ئەگەرچی پاشخانێكی 

دەستكەوتێكی  یەكالییكردنەوە،  وەك  لەخۆیدا  خۆی  بەاڵم  هەیە،  مێژویی 

فەلسەفەی نوێی ئەوروپایە:

لە  ئادەم  حەواو  سەریهەڵداوە،  جولەكەوە  تەوراتی  لە  زانین  -پڕۆسەی 

بەهەشتدا لەبەری داری زانینیان خواردوە، سزادراون، لە بەهەشت دەركراون. 

كراوە،  درەخت  دوو  باسی   GENESIS تەوراتدا  پەیدابوونی  سەفەری  لە 

داستانی  لە  پێشرت  كە  ژینەكە،  بابەتی  دیارە  زانین،  درەختی  و  ژین  درەختی 

گلگامێشی بابل باسكراوە، لێرەدا بەیەكجاری پشتگوێخراوە و قسە لە درەختی 

زانینەكە كراوە و بە ئادەم و حەوا وتراوە، نابێت بە هیچ جۆرێك لەبەری ئەو 

دارە بخۆن26. دیارە شەیتان، كە لێرەدا رۆڵی ئۆپۆزیسیۆن و ركابەری گێڕاوە، 

تەفرەی داون و لەبەری داری زانینی پێخواردون و لە ئەنجامدا بەو حاڵە چوون.

دانراون  یەكرتی  مەرجی  بە  بەختەوەری  و  نەزانین  سەرچاوەیەدا  لەو 

كە  پێنەدراوەکانەوە،  رێگە  و  قەدەغە  چوارچێوەی  خراوەتە  زانینیش  و 

تەوراتدا  سەفەرەی  لەو  ئەوەی  دان��اوە.  بۆ  )حەرام(یان  وشەی  عەرەب 

دەبێت  بۆ  نادرێتەوە،  پاساو  ژیر  جۆرێكی  هیچ  بە  و  سەرنجڕادەكێشێت 

زانین بەدكاری بێت و ئەوەی رێگەی زانین نیشانبدات شەیتان بێت!؟

پڕۆسەی  دووەمی  پاوانی  و  كایە  و  قۆناغ  بە  لێرەدا  كە  زانین،  -تیۆری 

ئەزمونی-ئیمپیری  ئینگلیزی  فەیلەسوفی  داهێنانێكی  ئاماژەیپێدراوە،  زانین 

)هەوڵێك  شاكاری  لە  فەیلەسوفە  ئەو  بووە.  )16321704-ز(  لۆك  جۆن 

بە  ناوەڕۆكی  و  روخسار  دوا  1667ز(  ساڵی  مرۆڤ   تێگەیشتنی  لەبارەی 

زانین   بەتیۆری  بووە  ئەودا  دەستی  لەسەر  و  بەخشیوە  زانین  پڕۆسەی 

EPISTEMOLOGIE بەشێكی سەرەكی لە فەلسەفە و لە تیۆری زانست.
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زانینی  بڕكردنی  رادەی  و  رێگەكان  بنەما،  رسوشت،  بەرهەمەدا  لەو 

كردوە بە كەرەستە و بابەتی توێژینەوە27.

2-ئەگەر توێژینەوەی سەرچاوەی زانین و رسوشتەكەی، كە ئایا جێگەی 

دڵنیایی لێكردنە، یان ئەگەر و گوماناوییە، زانین چ رۆڵێك لە ژیانی مرۆڤدا 

دەگێڕێت و بە چ رێگەیەك ئەو زانینە دەستەبەردەبێت و چۆن ئەو شتانە 

زانراون، كە دەزانرێن، پڕۆسەی زانینەكە بە گشتی لە سێ  رەهەند پێكدێت:

 SUBJECT :ئەو كەسە كە شتەكە دەزانێت-

OBJECT :ئەو شتەی دەزانرێت و پەیپێدەبردرێت-

 ERKENNTNIS : كردەوە، چاالكی پڕۆسەی زانینەكە خۆی-

لەو دابەشكردنەدا دەرونزانی،  بیردا بێت:  بە  لێرەدا پرسیارێك  دورنییە 

لەو  بابەتێك  هەر  سنوری  رەنگی  چۆن  تێكەڵكراون،  زانین  و  ئۆنتۆلۆجی 

و  رون  و  دیار  لقە  هەر  پاوانی  بۆئەوەی  رەنگبڕێژرێت،  دەكرێت  بابەتانە 

ئاشكرا بێت؟! بۆ رەواندنەوەی تەمومژی بابەتەكە، وەاڵمەكە دەكرێت بەو 

شێوەیە بێت: 

-راستە ئەگەر بابەتەكە بەالی ئەوەدا تەكان بدات، ئەو پڕۆسەی زانینە 

پاوانی  و  كەرەستە  ئەمە  دەستگیردەبێت،  چۆن  زانین  و  بەدیدێت  چۆن 

)سایكۆلۆجی(ە. دەرونزانی 

و  رسوش��ت  پۆڵێنكردنانە،  پرسیارو  ل��ەو  مەبەست  ئەگەر  -ب��ەاڵم 

گومان  و  ئەگەر  زانینە،  ئەو  رادەیەك  چ  تا  بێت،  زانینەكە  جۆری  چۆنێتی 

هەموویان  پڕۆسەیەدا  لەو  ژیر  ئەزمون،  شارەزایی،  رۆڵی  دەڕەوێنێتەوە، 

خانەی  لە  بابەتەكە  ئەوا  چۆنە،  و  چییە  بەجیا  یەكەیان  هەر  یان  پێكەوە، 

تیۆری زانیندا پۆڵێندەكرێت. 

هیچ گومان لەوەدا نییە، كە رۆڵی شارەزایی )ئەزمون( و ژیر جا پێكەوە 

هەیە  راستییەك  بەاڵم  گرنگە،  كاراو  ئەوپەڕی  جیا،  بە  یەكە  هەر  یان  بن 

ناكرێت الری لێبكرێت:
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 ERFAHRUNG زانین هەمیشە بە تاقیكردنەوە و ئەزمون و شارەزایی-

لە  زانین  ناكرێت  بگیرێت،  لەبەرچاو  كات  رەگەزی  ئەگەر  دەستپێدەكات، 

ئەو  ناكرێت  بەاڵم  دەستپێدەكات،  بەم  ئەو  چونكە  بێت،  ئەزمونەوە  پێش 

شارەزایی  و  ئەزمون  بە  زانین  ئەگەرچی  كە  پشتگوێ بخرێت،  راستییەش 

دەستپێدەكات، شارەزایی تاكە رێگەی پەیدابوون و كەوتنەوەی زانین نییە28.

-بۆ پشتڕاستكردنەوەی ئەو بڕیارە هیچ كاتێك گومان لەوە ناكرێت، كە 

تێگەیشنت )فام( VERSTAND مێشك و ژیر سەرنج نادەن، بەڵكو ئامڕازی 

لە پشت دیاردەوە  یەكڕەنگی،  لەنێو هەمەڕەنگیدا  بڕیاردان و رێكخستنن، 

گەوهەر، لەنێو بێ سەروبەریدا نەزم، رێكوپێكی دابین و دەستەبەر دەبن. 

لەالیەكی دیكەوە: هەستەكان بە هیچ جۆر و شێوەیەك بیرناكەنەوە، بەڵكو 

هەستەكان  لە  كار  كە  بابەتەكانن،  وێنەی  هێنەری  و  هاوردە  و  هەڵگر 

دەكەن و لە دەوروبەری مرۆڤدان.

هەستەكان،  و  ژیر  ه��ەردووال،  چاالكی  و  هەماهەنگی  ك��ەواب��وو:- 

مرۆڤ  زانینەی  ئ��ەو  دەب��ن،  م��رۆڤ  زانینی  پەیدابوونی  دەستەبەری 

تیشكدانەوەی راستەوخۆی كەرەستە و شتومەكی دەوروبەرە لەمێشكدا.

دیاریكراودا،  كاتی  و  جێگە  و  شوێن  لە  كۆمەاڵیەتییە  بونەوەرێكی  مرۆڤ 

و  كۆمەڵگە  ئەو  دەب��ات.  بەسەر  ژیان  بەخۆی  تایبەت  كۆمەڵگەیەكی  لە 

دەوروبەرەیە، كە دەكرێت بە جیهانی بابەتی سەربەخۆ لەخودی مرۆڤ، هەبوو 

ناوبربدرێت، بۆیە دەشێت بە راشكاوانە و بە بێ  سێ  و دوو لێكردن بوترێت:

زانینی مرۆڤ بەو پێیە بەشێكی گرنگە لە هۆشیاری كۆمەاڵیەتی.

و  بن  زانین  مایەی  ژیر  و  هەستەكان  هاوكاری  و  كۆمەك  -ئەگەر 

زانینەكەش لە الی خۆیەوە وێنەیەكی لەبەرگیراوەی دەوروبەری هەڵكەوت 

پرسیارە  ئەو  بەرجەستەبكات،  شتزانەكە  مرۆڤە  كۆمەاڵیەتی  رەوشی  بێت، 

دێتە پێشەوە و بە كراوەیی دەمێنێتەوە:
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-ئایا ئەو پەیوەندی و هاوكارییەی نێوان هەستەكان و ژیر بێ گیروگرفت 

و كێشەیە؟! هەستەكان بە هەڵەدەچن، دورنییە، ئەو بە هەڵەچوونە ببێتە 

بەبیانوی  دەكرێت  ئایا  ژیرەوە؟!  لەالیەن  هەڵە  بڕیاری  كەوتنەوەی  مایەی 

و  هەڵەشەیی  خێرا،  بڕیاردانی  لە  خۆپاراسنت  و  هەڵە  لە  دوركەوتنەوە 

سەرپێی ژیر لە هەستەكان دوربخرێتەوە؟!

میتۆدەیی گومانی 

دیكارت

-شانبەشانی هەردوو ئاڕاستەی سەرەكی و پڕۆسەی زانین، رێبازی ئەزمونی 

)ئیمپریزم( و رێبازی ژیرەكی، ئاڕاستەیەكی تری پڕۆسەی زانین رەخنەگرییە. 

و  شیاوێتی  و  سەرچاوە  رەخنەگرانەی  سەرنجدانی  و  بیركردنەوە  رێبازە  ئەو 

بڕكردن و سنورەكانی زانین بە میتۆدە و ئەركی سەرەكی فەلسەفە دەزانێت، 

بەبێ   و  راشكاوی  بە  كەچی  پێوەیە،  رەخنەگری  ناوی  رێبازە  ئەو  ئەگەرچی 

سڵ و پارێز زانینی كارا و راستەقینە لەئەنجامێكدا دەبینێت، كە لە كۆمەك و 

هاوكاری نێوان ئەزمون )شارەزایی( و بیردا دەكەوێتەوە و لەو باوەڕەشدایە، 

كە هەلومەرجە پێشییانەكان و APRIORIE فاكتەرەكانی شارەزایی ناكرێت لە 

پڕۆسەی زانیندا مرۆڤ دەستبەرداریان ببێ29  ئەوی راستبێت ئەو رێبازە لە الیەن 

فەیلەسوفی ترانسندێنتاڵی ئەڵامنی ئیامنویل كانت )1724-1804ز( دامەزراوە 

فەیلەسوفێكی  چەند  پێشرت  بەاڵم  پێبەخشیوە،  ناوەڕۆكی  روخسارو  دوا  و 

دیكارت  هەنگاویانناوە.  ئاڕاستەیەدا  بەو  و  شكاندوە  رێچكەیەیان  ئەو  دیكە 

بەو  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  فەلسەفییەكەیدا  لەجیهانبینیە  )15-961650ز( 

ئاڕاستەیەدا شكاوەتەوە. ئەو گومانەی كە كردویەتی بە دەستپێكی بیركردنەوەی 

و ناوی میتۆدەیی پێبەخرشاوە دەچێتە ئەو خانەیەوە.

شانبەشانی  فەلسەفییەكانیدا،  زانستییە  كۆششە  دەستپێكی  لە  دیكارت 

بۆ  بڕێژێت،  میكانیكی  جیهانی  وێنەی  رەنگی  هەوڵیدا   ،GALILEI گالیلۆ 
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سەرگەرمی  و  جیهان  كەرەستەكانی  و  بابەت  پشتیكردۆتە  مەبەستە  ئەو 

هێزانە  ئەو  نەبووە  گرنگ  بەالیەوە  بووە.  زانین  كەرەستەی  توێژینەوەی 

تەنگەوە  بە  بەڵكو  روداوەكانی رسوشت دەكەن،  كۆنرتۆڵی  كە  بدۆزێتەوە، 

زانستدا  بنیاتنانی  لە  رێسایانەی  و  بنەما  ئەو  كامانەن  ساغیبكاتەوە  بووە 

)ئەوەی  چوارچێوەی  لە  چاالكانە  كاراو  بۆیە  پێدەبەسرتێت30،  پشتیان 

و  پتەو  زەمینەیەكی  بنەمایەك،  ب��ەدوای  لێبكرێت(  گومانی  دەكرێت 

دەستەبەری  بنیاتبنێت،  ئەوتۆ  دڵنیایی  لەسەریدا  بتوانێت  گەڕاوە،  قایمدا 

رەواندنەوەی هەمو ئەگەر و گومانێك بێت، هیچی تر دەرفەتی دڵەڕاوكێیەك 

نەدات رەوشێك بۆ گەیشتنە راستی پشتی پێببەسرتێت: دیكارت وتویەتی:

توانامدا  لە  ئەوتۆ  گومانێكی  دەریای  نێو  دوێنێم خستمیە  بیركردنەوەی 

نەبێت لە بیر خۆمی بەرمەوە، لەگەڵ ئەوەشدا نازانم چۆن چارەیبكەم! هەر 

القم  نەدەتوانم  لێشێواوە  سەرم  قوڵ،  ئاوێكی  نێو  كەوتبێتمە  ناكاو  لە  وەك 

ئەو  لەگەڵ  بخەم،  ئاو  سەر  مەلە خۆم  بە  نەدەتوانم  و  جێگیربكەم  لەبنیدا 

گرتبوومەبەر  دوێنێ   رێگەیەی  ئەو  لەسەر  كۆششدەكەم،  دۆخەدا  و  رەوش 

بەردەوامبم، بە تایبەتی هەمو ئەو شتانە لەخۆم بە دوربگرم، كە لەوانەیە تۆزە 

تاوەكو  بچم  بەرەوپێش  رێگەیەدا  بەو  دەمەوێت  لێبكەوێتەوە.  گومانێكیان 

دەگەمە شتێكی دڵنیاییلێكراو31. 

پڕۆسەی زانین پشتئەستور بەو تێكستە، بە گومان دەستیپێكردوە، بەاڵم 

پەیڕەوكراوە.  دیاریكراو  مەبەستی  بۆ  ئامڕاز  وەك  كە  میتۆدەیی،  گومانێكی 

گومانەكە هەمو سنورێكی نەبەزاندوە، بەڵكو رەوشێكی دیكەی لێكەوتۆتەوە:

دڵكرمێبوونێكی  هیچ  ئامانجەكییە،  و  میتۆدەیی  لەخۆیدا  -گومانەكە 

بەدوادا نەهاتوە، بەڵكو ئامڕازێكە بەهۆیەوە دەویسرتێ  بگاتە قۆناغێك، هەمو 

ئەگەر و گومانێك بڕەوێتەوە و بنەمایەكی پتەوی دڵنیاییبوون دابینببێت.

تێبچێت  رێی  ئەگەر  بیروبۆچوونێك  و  زانین  هەمو  لە  -دوركەوتنەوە 

دیكارت  ب��ەاڵم  بن،  ئەگەر  جێگەی  و  گومانیانلێبكرێت  لەوانەبێت  و 
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كە  كردوە،  رێگەیەی  ئەو  باسی  بەڵكو  نەبووە،  شتێك  دەستبەرداری هەمو 

پێشرت )دوێنێ گرتبوویەبەر(.

بڕیاردانی بە پەلە و پێشییانە. ئەو خااڵنە دەستپێكێكی  لە  -خۆبواردن 

پرسیارەی  ئەو  زانینن.  تیۆری  ت��ەالری  بناغەی  ب��ەردی  دانانی  گرنگی 

بە  گەیشنت  بەرەو  بێت  ئامڕاز  گومانەكە  ئەگەر  دەكرێت،  كایەیەدا  لەو 

پڕۆسەی  لەچوارچێوەی  ئامانجە؟  و  مەبەست  دڵنیاییبوون  چ  دڵنیاییبوون، 

زانیندا دەكرێت باسی سێ  جۆر دڵنیاییبكرێت:

و  راست  بۆچوونەكە  زانیارییەكە،  بڕیارە،  بابەتەكە،  لەوەی  -دڵنیابوون 

گومان هەڵنەگرە.

-دڵنیابوون لەوەی بابەتەكە، بڕیارەكە هەڵەو چەوتە.

لێناكرێت، هیچ ئەگەر  بابەتەكە بە تەواوی دڵنیایی  -دڵنیابوون لەوەی 

خۆیدا،  لە  خۆی  دەكرێت  نەڕەواندۆتەوە،  یەكجارەكی  بە  گومانێكی  و 

بیرۆكەكە، بڕیارەكە، زانیارییەكە راستبێت یان چەوت و هەڵە بێت.

رێگەی  لەسەر  گرنگە  هەنگاوێكی  بێت  الیەكدا  بەهەر  دڵنیاییە  ئەو 

دیكارت  كە  میتۆدەیی،  تایبەتی  بە  گومان  دەهاوێژرێت.  زانین  پڕۆسەی 

ئامڕازەكانی  دەكاتە  رەخنەگرتن  روی  لەسەرەتاوە  هەر  بردوە،  بۆ  پەنای 

دەستپێكی شت زانین، پێنج هەستەكە. دیكارت وتویەتی: 

ئەوەی  پێش  دنیاوە،  هاوتوینەتە  منداڵی  بە  ئێمە  )لەبەرئەوەی 

توانیبێتامن بە تەواوی ژیرمان بەكاربهێنین، دەربارەی ئەو شتانەی هەستامن 

پێكردون و كەوتونەتە بەر هەستەكامنان، بڕیارمانداوە، بەهۆی بڕیاری زۆر 

لەو  پێدەچێت  وا  لێگیراوە.  راستامن  زانینی  رێگەی  پێشییانە  زەبەندەی  و 

رێگە ئامڕازە بەو الوە شتێكی تر لەبەر دەستدا نەبێت:-

هەر نەبێت جارێك لەژیاندا بڕیاربدرێت لە هەمو ئەو شتانەی كەمرتین 

گومان و ئەگەری دڵنیایی نەبوونیان لێبكرێت، بخرێنە ژێرباری گومانەوە و 

لێبكرێت32. گومانیان 
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دیكارت لەو تێكستەدا، كە لە گشت كۆڕ و كۆمەڵەكانی فەلسەفەدا باوە، 

دەخوازرێتەوە و ئاماژەیپێدەدرێت، بە رون و ئاشكرایی دەرینەخستوە لەو 

كارەی گومانكردندا پشت بە چ پێوەرێك دەبەستێت، بە چی و چۆن ئەوانەی 

گومان هەڵناگرن لەوانەی گومان هەڵدەگرن جیادەكاتەوە! كاروباری ژیانی 

و  زانستی  توێژینەوەی  كایەی  و  بوار  لە  جیاوازە  ئەوپەڕی  شتێكە  رۆژانە 

لە  ناكرێت  و  بەخۆیەتی  تایبەت  پێوەری  پابەندی  كایەیان  فەلسەفە. هەر 

پێكەوە سەرنجبدرێن. سۆنگەیەكەوە 

لەوە  تاڕادەیەك  مرۆڤ  كە  كاڵدەبێتەوە،  تاڕادەیەك  رەخنەیە  ئەو 

دڵنیابێت، دیكارت گومان لە هەست و كەرەستە هاوردەكانی دەكات. ئەو 

لەو تێكستەدا پێی لەسەر چوار خاڵ داگرتوە:

-پەلەنەكردن لە بڕیاردان بەسەر شتدا.

بۆ  م��رۆڤ  ئ���ەوەی  وەك  ه��ەر  بكرێت  دەوروب����ەر  تەماشای  -وا 

ئەو  ورددەبێتەوە.  لێی  و  دەدات  خۆی  دەوری  چوار  سەرنجی  یەكەمجار 

ماوە  بۆ  پێشییانەی  بۆچوونێكی  بڕیارو  لە هەمو  هەڵوێستە خۆبەدورگرتن 

VORURTEILE دەگەیەنێت.

بە چاوی  پێویستە مرۆڤ  گومانهەڵدەگرن،  بەرهەستیانەی  بابەتە  -ئەو 

خۆیەكی )خودێكی( رەخنەگرێكی بیركەرەوە تەماشایانبكات.

-بوونی دەرون )نەفس( گومانی لێناكرێت، بگرە هەر ئەو دەرونە بووە 

بە داهێنانی بنەمای )كۆگیتۆ( هەمو جۆرە گومانێكی رەواندۆتەوە.

ئایا ئەو گومانە میتۆدەییەی دیكارت، كە هەست، هاوردە و داتاكانی گرتۆتەوە، 

دەكرێت بوترێت خاوەنەكەی خستۆتە نێو بەرەو سەنگەری ژیرەكییەوە؟ دیكارت 

گومانی لە دەرون نەكردوە و بوونی گومانی بە مەرجی ساغكردنەوەی دەرون و 

خۆ )خود( داناوە، چونكە گومانەكەی بە بیركردنەوە داناوە! ئەو رەخنەیەی لێرەدا 

لە دیكارت دەگیرێت ئەوەیە، كە ئەو گومانە میتۆدەییە لە گومان رزگاری نەكردوە 

دڵنیایی  بۆ  لەگومانەوە  گوێزرانەوەیە  ئەو  بەڵكو  نەبردوە،  دڵنیاییبوونی  بەرەو  و 
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شەیتانی  لە  وتویەتی  خۆی  وەك  كە  بوو،  رەببانییەوە  بەهرەی  بەهۆی  )یەقین(، 

رزگاریكردوە.  بەرێت،  هەڵەی  بە  ویستویەتی  هەمیشە  كە  تەفرەدەر،  و  فێڵباز 

ئەگەرچی ئەو بۆچوونەی ئەو كەڵە فەیلەسوفە گەڕانەوەیە بۆ دواوە بۆ باوەشی 

سارد و سڕ و بەسەرچووی الهوت و فەلسەفەی مەسیحی سەدەكانی ناوەڕاست، 

بەاڵم گومان لەوە ناكرێت، كە دیكارت هەمیشە لەبەرهەمەكانیدا، ئەگەر نیشانەی 

پرسیار و گومانی لەبەردەم هەستەكان دانابێت، رۆڵی ژیر لەجیهانبینیەكەیدا پشكی 

شێری بەركەوتوە33. هەمیشە ژیر لەچاو رۆڵی هەستەكان لە پڕۆسەی زانیندا رۆڵی 

سەرەكی و یەكالییكاری پێبەخرشاوە. ئەو هەڵوێستە بە ئاشكرا لە پڕۆسەی كۆگیتۆدا 

)من بیردەكەمەوە كەوابوو من هەم( دەركەوتوە و بەرجەستە بووە.

-ئەگەر رەب هۆكاری زانینی راستەقینە و دەرون و جیهان، بەربەست بووبێت 

و  بەخشیبێت  مرۆڤ  بە  زگامكی  روناكییەكی  و  تەفرەدەر  شەیتانی  لەبەردەم 

بیروبۆچوونە  راستی  راستەقینەی  پێوەری  و  رۆشنبكات  پێ   دەرون��ی  ناخی 

)وردبوونەوەكان(دا  لە  وەك  بێ   خۆی  رەب  دڵنیاییلێكراو،  زانینی  و  رونەكان 

هاتوە، ئەوا لەچاالكی بیر، فەلسەفەیی و زانستی ئەو فەیلەسوفەدا بیركاری ئەو 

میتۆدە روخسارەكییە بووە، پەنای بۆ بردوە و بە درێژایی ژیانی بیركردنەوەی 

پەیڕەویكردوە.

گومان: دەستپێكی زانین

فەلسەفەدا  جیهانبینی  چوارچێوەی  لە  ئاڕاستەیەكە   SKEPSIS گومان 

لە كۆن پیرۆن PYRRHON، لەسەردەمی نوێدا رێنێ  دیكارت، دوو رابەری 

دیار و سەرنجڕاكێشی ئەو رێبازەن. یەكەمیان گومانكاری رەها و ئەویرتیان 

پەنای بۆ گومانی میتۆدەیی بردوە.

ئەو  رەه��ای��ە.  گومانی  رێ��ب��ازی  راب���ەری  پ.ز(   270-360( پیرۆن 

 AGNOSTIZ ئاڕاستەیە بڕیار )بە ئەرێ  و نەرێ ( نادات، بەڵكو بە نازانم

رێتێچوون  بە  هەر  تەنیا  دەكرێت  نییە  و  هەیە  هەرچی  وەاڵمدەداتەوە. 
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مەزەندەبكرێت و بخەمڵێرنێت34. هەمو كێشەیەك دوو رێتێچوونی هەیە 

لە سنوری  تەنیا  بەڵكو  بڕیارنەدات،  مرۆڤ  لەوەدایە  دانایی  نالەبار.  لەبار، 

لەمردنیشدا  و  نەكردوە  تۆمار  ژیانیدا هیچی  لە  پیرۆن  مبێنێتەوە.  دیاردەدا 

قسەكانیان  الیەنگرانی  و  شاگرد  بەڵكو  نەماوە،  بەجێ  پاش  لە  هیچی 

رێبازی  و  بووە  پیرۆن  ناوبانگی  بە  شاگردێكی  ئەگرێپا  نوسیوەتەوە. 

پەرەپێداوە. مامۆستاكەی 

جۆرێك  هیچ  بە  و  )نازانم(ە  گومانكارانە  ئەو  سەرەكی  دروشمی 

و  چاكەكاری  نەبووە.  زانست  و  دڵنیاییلێكراو  زانینی  بوونی  بە  باوەڕیان 

پێوەگرتوون،  خویان  و  راهاتون  لەسەریان  خەڵك  نەریتێكن  تەنیا  بەدكاری 

ئەو دوو چەمكە بە هیچ جۆرێك بوونی راستەقینەیان پشتڕاست ناكرێتەوە.

ئامانجی  و  مەبەست  میتۆدەییە،  دیكارت  گومانی  -بەپێچەوانەوە 

گومانەكە  ئامانجەكەی  گەیشتنە  لەگەڵ  هەبووە،  دەستنیشانكراوی  دیارو 

و  دیكارتەوە  بەالی  گومان  گرتۆتەوە.  جێگاكەی  دڵنیایی  و  كاڵبۆتەوە 

زانینی  رێخۆشكەری  پێشەنگی  غەزالی،  حامیدی  ئەبو  لەالی  پێشرتیش 

دڵنیاییلێكراوە، بگرە هەر ئەو گومانە – ئەگەر رەها نەبێت، دەروازەیەكی 

ئەوپەڕی گرنگی چوونە نێو جیهانی پان و بەرینی زانستە بە رسوشت جۆر 

بەجۆرەكانیەوەیە.

راستە كێشەی هەستەكان بەربەستدەبن لەبەردەم گەیشنت بە ئامانجی 

میتۆدەیی  گومانی  بووە  رەوشە  ئەو  هەر  بەاڵم  )یەقین(،  دڵنیاییكردن 

دوای  دڵنیاییە  ئەو  و  دڵنیایی  گەیاندویەتییە  وروژاندوە،  دیكارت  الی  لە 

و  ناڕاست  زانینی  پاشاموەی  بووە،  دەرون  و  هزر  مێشك،  پاككردنەوەی 

تیۆری هەڵە و چەوت. بەالی دیكارتەوە هەروەك  بۆماوە و  بیروبۆچوونی 

لەبنەماكانی فەلسەفەدا وتویەتی، ژیر بەوپەڕی دادپەروەری بەسەر خەڵكدا 

دابەشكراوە، هەر كەسێك بتوانێت بە رێكوپێكی ژیری خۆی بەكاربهێنێت، 

دەگاتە راستی و زانینی دروستی دڵنیایی لێكراو بە دەستدەهێنێت.
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جیاوازە.  غەزالی  و  خۆی  پێش  هی  لە  دیكارت  میتۆدەیی  -گومانی 

ژیری  و  هزری  ژیانی  و  چاالكی  تاقیكردنەوەی  لە  ئەنجامێكە  گومانەكەی 

ژیاوە  لەسەردەمێكدا  ئەو  تایبەتی  بە  كەوتۆتەوە.  خۆیەوە  تایبەتی  و 

كولتوری هەمەجۆری پێشو، كە بە الهوت و دۆگمی كڵێسەی مەسیحی بار 

نەكردوە،  فڕێنەداوە و سەنگەری چۆڵ  تەواوەتی چەكی  بە  قورس كرابوو، 

ئیرت  جێگیربكات.  خۆی  بتوانێت  نەبووە  بەهێز  ئەوەندە  نوێش  كولتوری 

بەردە  و  بگرە  مایەی  فەلسەفەیی  و  ئاینی  و  زانستی  ماوەی  بۆ  و  كولتور 

چوونە  یەكرتی  لە  لەبەرامبەریاندا  هزرمەندان  و  بوون  كێشمەكێش  و 

ئاو  دڵی  بگەڕێت  بنەمایەكدا  بەدوای  ناچاركردوە  دیكارتییان  سەنگەرەوە، 

بخواتەوە و جۆرە دڵنیایەكی پێببەخشێت، بۆیە پەنای بردۆتەبەر ئەو جۆرە 

كۆشاوە  لەسەرەتاوە  بەكاریهێناوە.  رەخنەگرتن  چەكێكی  وەك  و  گومانە 

تەپوتۆزی هەستەكان لە ژیر بتەكێنێت و لەژێر دەسەاڵتی ئەو هێزە، كە لە 

بڕیار و بۆچوونەكانیدا لە رێتێچوون بەو الوە بڕناكات، رزگاریبكات. هیوای 

ببەزێنێت  پتەوی دەستگیرببێت، گومان  بنەمایەكی  بەو هەنگاوەی  وابووە 

كۆجیتۆدا  لە  بنەمایەی  ئەو  هەبێت.  دڵنیاییلێكردنی  و  راست  رسوشتی  و 

دۆزیوەتەوە!

لەوەدا  جیابووە،  غەزالی  هی  لە  دیكارت  میتۆدەیی  گومانی  -بەوپێیە 

ئاینەوە.  دۆگمەكانی  و  )ئیامن(  باوەڕ  بە  پەیوەستنەبووە  جۆرێك  هیچ  بە 

و  نەریت  داب،  زانیاری،  هەستەكان،  هاوردەی  هەمو  دیكارت  لەسەرەتاوە 

بڕیارێكی  نێو دوو كەوانەوە و هیچ جۆرە  زانیونی خستونیەتە  ئەو شتانەی 

ئینجا ئەو هێزەی جارێك تەفرەیدابێت، گومانیلێكردوە  لەبارەیانەوە نەداوە، 

گومان  چونكە  بەدورگیراوە،  پڕۆسەیەدا  لەو  دەرون  پێنەكردۆتەوە.  بڕوای  و 

بێ  خودی  بە  دەرونە!  بیركردنەوەش چاالكی خودی  لەبیركردنەوە،  جۆرێكە 

دەرون، نە گومان نە بیركردنەوە بوونیان نابێت.
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بنەما لۆجیكییەكانی زانین
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وروژاندویەتی  جیهانبینیەكەیدا  لە  دیكارت  كە  گەوهەر،  كێشەی   -1

و بە پێی پێناسە روخسار و ناوەڕۆكێكی دیكەی پێبەخشیوە، بۆتە مایەی 

فەلسەفەكەیدا،  لە  خۆیەوە  الی  هەریەكە  الیبنیتس،  و  سپینۆزا  ئەوەی 

بەالی  بردوە.  ئاڕاستەیەكدا  بە  دیكارتەوە رەوتەكەیان  لەبارەی گەوهەری 

سپینۆزاوە بوونی سێ  گەوهەری دیكارت: رەب، ژیر، لەش )مادە(، بە هیچ 

بنەمایەك پاساو نادرێتەوە.

ئەو بەالیەوە تەنها یەك گەوهەر هەیە. ئەو گەوهەرە دوو رەهەندی 

هەیە، لە الیەكەوە داهێنەرە )رسوشتی داهێنەرە(، لە الیەكەوە داهێرناوە 

و  بڕیار  ئەو  گەوهەرەكە  پێناسەیە  ئەو  پێی  بە  داهێرناوە(،  )رسوشتی 

بۆچوونەی لێكەوتۆتەوە تەنیا هەر یەك گەوهەرە و دوو دیو، دوو رەهەندی 

لەیەكرتی جیا و یەكرتی تەواوكاری هەیە. ئەو قسەیە جیهانبینی سۆفی بە 

ناوبانگ محێدین ئەلعەرەبی دێنێتەوە یاد جیهانبینی یەكڕەنگی بوون، كە 

 .PANTHEISMUS بە عەرەبی چەمكی )وەحدەی وجود(ی بۆ دانراوە

كەوابوو بە پێی ئەو بۆچوونە رەب و رسوشت لەیەكرتی جیاواز نین، بگرە 

جیهانە.  و  گەردون  و  بوون  تەواوی  ژینی  سەرچاوەی  رەب  یەكن،  وەك 

دەسەاڵتی  تواناو  رەوشی  لە  گەردون  تێكڕایی  جیهان،  دیكە،  الكەی  لە 

شتێكی  بەوالوە  درێژبوونەوە  بیرو  خەسڵەتی  هەردوو  پێی  بە  رەببانی 

رەنگی  دوو  كەلەبەری  و  كێشە  لێكدانەوەیە  ئەو  جۆرە  بەو  نییە.  دیكە 

گەوهەری دیكارت و گرفتەكانی یەكالییكردۆتەوە، یەكڕەنگی، یەكێتی ژیر 

دەكەوێتەوە  بڕیارە  لەو  ئەنجامەی  ئەو  داگیراوە.  لەسەر  پێی  و رسوشت 

ئەوەیە، كە رونكراوەتەوە رسوشت دوو رەنگی )داهێنەر( و )داهێرناوە(، 

بەرجەستەدەكات. ئەو رەوشە چ كارێك لە پڕۆسەی زانین دەكات؟!
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باروخ سپینۆزا

جۆر و پلەكانی زانین

ئەگەر مرۆڤ لەو بەرهەمە كەم و پوختانە وردبێتەوە، كە سپینۆزا پێشكەش 

ئەو  روندەبێتەوە  بۆی  كردوە،  جیهانی  و  فەلسەفییەكان  كۆمەڵە  و  كۆڕ  بە 

فەیلەسوفە بەڕاستی وێڵ و سەرگەردانی دڵنیایی بووە، بەاڵم چۆن لە دڵنیایی 

گەیشتوە؟

و  بێت35   تێگەیەنراو  بابەتی  و  خودی  واتا:  دوو  بە  دەكرێت  دڵنیایی 

ئەو  بۆیە  گرێدراوە.  بەندو  زانینەوە  و  بەختەوەری  و  ئازادی  بە  توندوتۆڵ 

فەلسەفە  نەزمێكی  سیستمێكی،  سەركەوتوبووە،  تێیدا  كۆشاوە،  فەیلەسوفە 

یەكێتی هەردوو  و  یەكگرتن  و  یەكڕەنگی  لە  بریتیبێت  پۆكەی  و  تان  دابنێت 

رێچكەیەی  ئەو  مەبەستە  ئەو  بۆ  دڵنیاییبوون.  بابەتی  و  خودی  رەوش��ی 

گرتۆتەبەر، كە لە سەردەمی بیكۆن و ئینجا الی دیكارت پەیڕەوكراوە: 

پەیوەندییەكی توندوتۆڵی دەستیاوی لەنێوان ئازادی و ژیر و زانیندا هەیە، 

ئازادی  لە  خۆیدا  لە  خۆی  زانین  تەواودەكات.  دیكەیان  ئەوی  یەكەیان  هەر 

بەوالوە شتێكی دیكە نییە و بەختەوەری درێژخایەن و دڵنیایی دەستەبەردەبێت. 

لێرەوە پێش هەمو شتێك بۆ دەستەبەربوونی زانینی دروستی دڵنیاییلێكراو:

زانیندا  و  ژیر  ئ��ازادی،  لەنێوان  دەستیاوی  توندوتۆڵی  پەیوەندییەكی 

لە  خۆیدا  لە  خۆی  زانین  تەواودەكات،  دیكەیان  ئەوی  یەكەیان  هەر  هەیە، 

دڵنیایی  و  درێژخایەن  بەختەوەری  و  نییە  دیكە  شتێكی  ب��ەوالوە  ئ��ازادی 

دەستەبەردەبێت. لێرەوە پێش هەمو شتێك بۆ دەستەبەربوونی زانینی دروستی 

تێگەیشنت  چاككردنی  و  پاككردنەوە  ئامڕازێكی  لە  بیر  دەبێت  دڵنیاییلێكراو، 

لە  لە خەوش و گەرد و بۆماوەیی  و VERSTAND ژیر بكرێتەوە، بۆئەوەی 

ئەركە چۆن جێبەجێدەكرێت و چ هەلومەرجێك  ئەو  رۆژگار خاوێنبكرێتەوە. 

دەستەبەری ئەو كارە دەبێت؟!

بابەتەكە  رسوشتی  بەپێی  پێویستدەكات،  وا  ئەركە  ئەو  سپینۆزاوە  بەالی 
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هەستەكیانە  تێبینیكردنی  گشت  و  زانین  جۆرەكانی  و  شێواز  هەمو 

رشۆڤە  یەكە  یەكە  جیابكرێنەوەو  یەكرتی  لە   WAHRENEHMENS

لەیەكرتی  زانینی  پلەی  جۆر  چوار  مەبەستە  ئەو  بۆ  لێكبدرێنەوە.  و  بكرێن 

جیاكردۆتەوە، ئەو جۆرانە لە تێبینی هەستەكیەوە دەكەونەوە.:-

-زانینی گوێبیست بوون:

ئەو جۆرە زانینە كاڵوكرچە و شایستەی دڵنیاییلێكردن نییە، چونكە هیچ 

لەگوێبیستبوونی  لەوەی  جگە  ناڵێت.  شت  راستەقینەی  رسوشتی  دەربارەی 

گومانیان  زانینانە  جۆرە  ئەو  ئەگەرچی  كەوتۆتەوە،  دیكەوە  كەسانی  قسەی 

لێناكرێت، بەاڵم هەلومەرج و خەسڵەتی زانینی زانستیانەیان تێدا نییە.

-زانین بە رێگەی تاقیكردنەوەی نیوەچڵەوە:

ئەوی  لەسەرو  پلەیەك  و  دێت  دووەم  پلەی  بە  زانینە  ئەو  هەرچەندە 

پێشوترەوەیە، بەاڵم تێگەیشنت )فام( و ژیر ناتوانن راستیەكەی ساغبكەنەوە، 

جۆرە  ئەو  نادروستی  بەرچاونەكەوتبێت،  لەبارەیەوە  دیاردەیەك  ئەگەرچی 

بۆیە  مردون  دیكە  كەسانی  دیویەتی  مرۆڤ  منونە  بۆ  پوچەڵبكاتەوە.  زانینە 

ئەویش ئەو زانینە پەسەنددەكات، كە دەبێت خۆیشی مبرێت.

-زانینی ئەنجامگیری و لێكەوتنەوە:

)ماهیەتی(  چیەتی  و  رسوشت  كە  پەیدابووە،  لەوە  زانینە  جۆرە  ئەو 

بەاڵم  دەستدێت،  بە  و  دەكەوێتەوە  ت��رەوە  شتێكی  لە  شتێك   ESSENZ

هەمانشێواز  بە  ئەنجام  وەك  لێكەوتنەوەیە  ئەو  جارێك  هەمو  مەرجنییە 

روبدات. هۆكار و ئەنجام بابەتێكی بنەڕەتی ئەو جۆرە زانینەن.

-زانینی گەوهەر بە سایەی هۆكاری نزیكەوە:

قۆناغەدا  لەو  شمەك  بەخشە،  دڵنیایی  زانینی  پلەی  بەرزترین  زانینە  ئەو 

هۆكارەكەیەوە  نزیكرتین  سایەی  بە  ی��ان  گ��ەوه��ەرەك��ەی��ەوە،  بەسایەی 

پەیپێدەبردرێت. ئەو زانینە لەهەمو جۆرە هەڵە و گشت بە تەفرەچوونێك دوروو 

بەدەرە، هەر ئەویشە دەبێتە مایەی خێر، خۆشی و بەختەوەری لە ژیاندا36.
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سپینۆزا  پێیەی  ب��ەو  وردبێتەوە  زانینانە  ج��ۆرە  ل��ەو  م��رۆڤ  ئەگەر 

تێدەپەڕن  قۆناغدا  سێ   بە  كە  خانەدا،  سێ   لە  دەتوانێت  پۆڵێنیكردون، 

پۆڵێنیانبكات:

-زانینی وا دانان و وا بۆچوون.

-زانینی ژیرەكی.

 INTUTION زانینی بۆ هاتن-

زانینی مرۆڤ بەو سێ  قۆناغەدا تێدەپەڕێت، دوا پلەیان زانینە بەهۆی بۆ 

هاتنەوە. لەو قۆناغەدا مرۆڤ بەهۆی پەیربدن بە چییەتی )ماهیەت(ی رەب، 

دەتوانێت پوختەی شمەكی دەوروبەر بزانێت و پەیان پێبەرێت37.

 
الیبنیتس

زانین لە نێوان باوەڕ و ژیردا
سەرچاوەكان  بە  پشتئەستور  )164-61716ز(  الیبنیتس  ئەگەرچی 
ئەزمونی  فەیلەسوفی  هاوتەمەنی  بەاڵم  نییە،  زانین  تیۆری  دامەزرێنەری 
ئەو  راستەقینەی  دامەزرێنەری  كە  بووە،  )16321704-ز(  لۆك  جۆن  ئینگلیز 
تیۆریەیە. مێژوش ئەو رستە كورت و پوختەی بە زیندویی بۆ تۆماركردوە، كە 
لەچوارچێوەی تیۆری زانیندا وەاڵمی جۆن لۆكی داوەتەوە. جۆن لۆك وتەیەكی 
و  دروشم  بە  كردویەتی  خواستۆتەوە  ناوەڕاستەوە  سەدەكانی  فەلسەفەی  لە 

دەستپێكی ئەو تیۆرییە:-
مێشكی مرۆڤ الپەڕەیەكی سپییە TABULA RASA تاقیكردنەوەی ژیانی 

رۆژانە شتی لەسەر دەنەخشێنێت.
لە وەاڵمی ئەو قسەیەدا الیبنیتس وتویەتی، ئەوە راستە، بەاڵم )تەنیا هێز 

و توانای ژیر خۆی نەبێت.(38 

لەو دوو قسەیەوە ئەو راستییە روندەبێتەوە، كە الیبنیتس بە پێچەوانەی 

لۆكەوە بڕوای بەبوونی بیرۆكەی زگامك هەیە و رۆڵی ژیر لە پڕۆسەی زانیندا بە 

سەرەكی دادەنێت، بە بێئەوەی رۆڵی هەستەكان پشتگوێبخات. ئەگەر ئەوەی 
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مرۆڤ پەیپێدەبرێت و دەیزانێت نوێبێت و بەهۆی هەستەكانەوە بەدیهاتبێت، 

بڕیاردان  و  لێكجیاكردنەوە  و  بە دەستهێنان  لەخۆیدا،  زانین  توانای شت  ئەوا 

بە  ئامڕازێك  هیچ  بە  مرۆڤ  و  هەبووە  هەر  ژیرە  ئەو  خۆیەتی.  ژیر  ئەركی 

دەستینەهێناوە! بۆیە هەستەكان بە بێ  چاالكی ژیر ناتوانن ئەركی سەرشان و 

ئۆباڵی ئەستۆیان جێبەجێبكەن. لەالیەكی دیكەوە لە مێشك و ناخی مرۆڤدا بنە 

و بیرۆكە هەیە، كە لەپێش ئەزمونەوە هەن و لەو رۆژەوە مرۆڤ لە دایكبووە 

و بیریكردۆتەوە ئەو بیرۆكانەی هەر هەبووە ئەو جۆرە بیرۆكانە بە زگامك ناو 

دەبرێن، كە وابوو بەالی ئەو فەیلەسوفەوە سەرچاوەكانی زانین بە جیاوازی پلە 

و كارایی سێ  جۆرن: 

دەوروب��ەرەوە  و  دەرەكی  بوونی  لەبارەی  ئامڕازانەن  ئەو  -هەستەكان 

جۆرە  ئەو  ب��ەاڵم  دەك��ەن،  ه��اوردەی  و  دەس��ت  دەدەن��ە  زانین  كەرەستەی 

كەرەستانە ئەگەرچی پشت بە تاقیكردنەوەی ژیانی رۆژانە دەبەسنت، بەاڵم بە 

تەواوەتی جێگای دڵنیاییلێكردن نین! ئەگەر مۆنادەكان، الیبنیتس وتەنی هیچ 

پەنجەرەیەكیان39  نەبێت و لە دەرەوەیان كاریان لێنەكرێت، چۆن دەكرێت 

باسی بابەتی زانین بە گشتی بكرێت؟!

بە  بە زانین و پڕۆسەی پەیربدنەوە هەیە،  مۆنادەن، ئەوەندەی پەیوەندی 

پلەی زانین لەیەكرتی جیاوازن، ئەو پلە جیاوازییە40 لە پەیپێربدنی تەمومژاوییەوە 

بەرەو پەیپێربدنی رون و رەوان و لەوێوە بۆ پەیپێربدنی ئاشكراو جیاواز دەچێت. 

دەربارەی  كە  هەیە،  ناڕون  و  تێكەاڵو  زانینی  و  پەیپێربدن  مۆناددا  لە  بەوپێیە 

مۆناد  چەندین  كۆی  لە  مرۆڤیش  لەشی  جێگەدا.  و  كات  لە  شمەكە  دیاردەی 

پەیدابووە، لەسەرو هەموویانەوە مۆنادێكی ناوەندی هەیە، كە دەرونی مرۆڤە 

و ئەو دەرونە پەیپێربدنی تێكەاڵو و ناڕونی تێدایە، جگە لە پەیپێربدنی رون و 

ئاشكرا. ئەو جۆرە زانینە دەربارەی بوونی دەرەكی، دەربارەی دەوروبەرە، زانینی 

هەستەكییە، كە بڕیاری بوونی شمەك لە دەرەوەی خودی مرۆڤ دەدات، بۆیە 

دەبێت ئەو جۆرەی پلەی زانین لە پلەكانی دیكە جیابكرێتەوە.
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-بیرۆكە و بنەمای زگامك:

هەستیپێنەكات،  یان  هەستیپێبكات،  ئیرت  مرۆڤدا  دەرونی  ناخی  لە 

ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ  هەیە،  زگامك  بنەمای  و  بیرۆكە  چەندین 

بەشداری كاری پڕۆسەی پەیدابوون و كەوتنەوەی زانین دەكەن. ئەو بیرۆكە 

لەسەر  پەكییان  و  دێن  ئەزمونەوە  پێش  لە  پێشییانەن، چونكە  بنەمایانە  و 

بەهۆی  بابەت  هەندێك  دیارە  نەكەوتوە.  رۆژانە  ژیانی  تاقیكردنەوەی 

تاقیكردنەوەدا  بە  بنەمایانە  و  بیرۆكە  ئەو  بەاڵم  دەزانرێن،  تاقیكردنەوەوە 

لەناخی مرۆڤدا هەبوون! بۆ منونە مرۆڤ چەندین  تێناپەڕن، بەڵكو زگامك 

هەلومەرجێكدا  لەهەمو  و  لێناكات  گومانیان  و  دەیانزانێت  هەیە  راستی 

خەسڵەت  چونكە  تاقیكردنەوە،  لە  دورن  راستیانە  ئەو  دروسنت،  و  راست 

زگامكییەكانەوە  بیرۆكە  لە  دەبێت  بۆیە  نییە،  رێتێچوونیان  رسوشتی  و 

پرسیار  وەك  لێرەدا  ئەوی  بنەمایانەن.  لەو  بیركاری  بنەماكانی  كەوتبنەوە، 

 INTUTION بابەتە بە بنەمای بۆ هاتنەوە بە بیردا دێت پەیوەندی ئەو 

تەواوكاری  یان  جیاوازن  یەكرتی  لە  هەردووكیان  ئایا  چۆنە؟!  و  چییە 

دێت،  بۆ  شتی  چاوەڕواننەكراودا  هەڵوێستی  لە  مرۆڤ  زۆرجار  یەكرتین! 

لەجیهانبینی  هاتنە  بۆ  ئەو  ئایا  لێكردبێتەوە!  بیری  پێشییانە  ئەوەی  بێ   بە 

فەلسەفەی الیبنیتسدا )مۆنادۆلۆجی(دا دەخرێنە چ خانەیەكەوە! دەكرێت 

ئەو زانینەی بە هۆ و سایەی ئەو جۆرە بۆ هاتنەوە دەكەوێتەوە خەسڵەتی 

دڵنیاییلێكردنی هەبێ  یان نا؟!

-ژیر:
هەستەكی  زانینی  لەسەرو  پلە  بە  و  زانینە  بەرزی  و  بااڵ  قۆناغێكی 
بە  ژیرەكی  زانینی  زانینە،  جۆرە  ئەو  دێت.  هەستەكانەوە  پەیپێربدنی  و 

بۆچوونی الیبنیتس بە دوو بنەمای لۆجیكی پشتئەستورە:
یەك: بنەمای بێناكۆكی:

و  ئەنجام  ئیرت  جا  تێدابێت،  ناكۆكی  زانینەی  ئەو  بنەمایە  ئەو  بەپێی 
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و  هەڵە  بە  نەیەنەوە،  پێكەوە  و  جیاوازبن  یەكرتی  لەگەڵ  پێشەكییەكان 
چەوت دادەنرێت. 

 ZUREICHEND :دوو- بنەمای هۆكاری بەس بوو

هیچ  بونەوەرێك،  هیچ  كە  دادەگرێت،  ئەوە  لەسەر  پێ  بنەمایە  ئەو 

ئەگەر  دانانرێت  )هەقیقەت(،  راست  بە  هەڵكەوتێك  هیچ  دەستەواژەیەك، 

و  راستی  جۆر  دوو  دەبێت  پێیە  بەو  نەبێت41.  بوون  بەخۆ  بەس  هۆكاری 

راستەقینە هەبن:

 VERNUNFTWAHRHEITEN :راستی ژیر-

ئەو جۆرە راستییانە ناچاریین و دژو پێچەوانەكانیان42 ناگونجێن، نابن 

هیچ  پابەندی  چونكە  لێدەكەوێتەوە،  ناكۆكی  ناكردنیان  هەبن.  ناشێت  و 

جۆرە گۆڕان و كات و شوێنێك نین و هەمیشە هەر راست و دروسنت.

TATSACHENWAHRHEITEN :)راستی هەڵكەوت )كردەكی-

هەبن.  دەشێت  و  گونجاون  پێچەوانەكانیان   و  رێككەوتن  جۆرە  ئەو 

بەپێی رەوش و هەلومەرج گۆڕانیان بەسەردادێت.

بە هۆی پڕۆسەی شیكارییەوە دەكرێت بنەما، هۆكاری راستییە ناچارییەكان 

بدۆزرێتەوە، كە بربێنەوە سەر بیرۆكە و راستییە سادە و ساكارەكانیان. لێرەوە 

جێدەستی بیركاری و لۆجیك لە بیرو بۆچوون و جیهانبینی ئەو فەیلەسوفە بە 

ئاشكرا هەستیپێدەكرێت.

لەالی  پڕۆسەكە  هەیە.  جیاوازی  و جۆری  و سەرچاوە  پایە  و  پلە  زانین 

الیبنیتس بریتییە لە گوێزرانەوەی بەردەوام لە رەوشی زانینی لێڵ و تەمومژاوی 

بەرەو پلەی زانینی رون و رەوان و بێگەرد.

و  بووە  خۆی  سەردەمی  بلیمەتێكی  الیبنیتس  كە  ناكرێت،  لەوە  -گومان 

و  زانستی  داهێنانی  بنەمای  پێشبینیەكانی  و  سەرتاپاگیرەكەی  جیهانبینیە  بە 
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دروستی  سەركەوتوانە  خۆی  لەدوای  كە  كردوە،  ئەوتۆی  بیركاری  و  لۆجیكی 

فەرامۆشبكرێت،  راستییەش  ئەو  ناكرێت  بەاڵم  پشتڕاستكردۆتەوە،  خۆیانیان 

كە شارەزایی و ئەزمون و تاقیكردنەوەی ژیانی رۆژانە سەرچاوەی راستەقینەی 

نین و  بەوالوە شتێكی دیكە  لە گریامنە  بیرۆكەی زگامك  بوونی  زانینن.  شت 

نابێت،  و  نەبووە  زانین  شت  ئامڕازی  پێوەرێك  هیچ  بە  خۆیەوە  الی  لە  ژیر 

و  كێشە  یەكالییكردنەوەی  و  بەالیەكداخسنت  و  بڕیاردان  ئامڕازی  بەڵكو 

بڕیاری  خۆیدا  جێگای  و  كات  لە  كە  كەسەیە،  ئەو  ژیر  مرۆڤی  پرسیارەكانە. 

راست و دروست دەدات. 

الری لەوە نییە كە كایە و پاوانی زانین دەكرێت بە دوو بەرەوە:

هەستێك  بەهۆی  و  دەوروب���ەرە  جیهانی  كە  هەستەكان  -جیهانی 

پەی  بڕكردنی  توانای  پێی  بە  و  خۆیەوە  الی  لە  یەكە  هەر  هەستەكان  لە 

لێرەدا  پرسیارەی  ئەو كێشە  پێدەبردرێت و هەستیپێدەكرێت و دەزانرێت. 

دێتە پێشەوە: ئایا ئەوەی مرۆڤ بەو رێگەیە دەیزانێت و هەست بە بوونی 

دەكات تەنیا دیاردە و روخساری هاوردەی شمەكی دەوروبەرە یان راستی 

و راستەقینەی شتەكان لە خۆیاندایە؟! ئەو پرسیارە ئەو پریشكەیە ئاگر لە 

پاوانی دەشتێك بەردەدا، وا بە سوك، ئاسانی خەفە ناكرێت و دانامركێتەوە. 

ئاسانی  بە  وا  گرێكوێرەیەكە  چییە،  لەخۆیدا  شت  زانینی  و  تێگەیشنت 

كە  دەوروب��ەرە،  شتی  روخسارەی  ئەو  تەنیا  دەزانرێت  ئەوی  ناكرێتەوە. 

مرۆڤ هەستیپێدەكات و پەیپێدەبرێت!

-جیهانی ژیرو ژیرەكی:

پەتیكردنی  ب��ەالی  پرت  هەیە،  خۆی  تایبەتی  رسوشتی  جیهانە  ئەو 

تاكەوە  منونەی  لە  دەكۆشێت  و  دەچێت  بابەتەكاندا  )ئەبسرتاكتكردنی( 

رێتێچوون  و  رێككەوتن  جیهانەدا  لەو  رۆبنێت!  گشتی  هەمەكی  بنەمای 

نابێتەوە. جێگەیان 

زانیندا  پڕۆسەی  لە  ژیرەكییە  رێبازی  ركابەری  بێ  رابەرێكی  الیبنیتس 
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زانینی راستەقینە ئەو  بە تەواوەتی لەو سەرەوە هاتۆتەوە، كە وتویەتی  و 

و  ئەگەر  و  دڵنیاییە  و جێگەی  جێگیرە  و  نەگۆڕاو  بابەتەكەی  كە  زانینەیە، 

گومان هەڵناگرێت. ئەوانە راستییەكانی ژیرن، بەاڵم راستییەكانی ئەزمون و 

خەسڵەت،  هەمیشە  دیارنییە،  پێوە  لۆجیكیەیان  ناچارییە  ئەو  تاقیكردنەوە 

رسوشتی رێتێچوونیان هەیە، ناگەنە ئاستی دڵنیاییلێكردن، دەكرێت، راستنب 

و دەكرێت لە هەمانكاتدا چەوتنب، چونكە پشت بە پەیپێربدنی هەستەكی 

دەبەسنت. رەوشی ئەو پەیپێربدنە لە دەستی گۆڕان قوتاری نابێت. 

-ئەو خاڵەی دەكرێت لێرەدا قسەی لێبكرێت، بە تایبەتی لە جیهانبینی 

بە  نەك  بەاڵم  باوەڕپێهێنان،  و  باوەڕپێبوون  ب��اوەڕە،  بابەتی  الیبنیتسدا 

فەیلەسوفە  ئەو  الی  لە  لەباوەڕدابوونە  و  باوەڕە  ئەو  ئایا  ئاینیەكەی،  واتا 

دەخرێتە چ خانەیەكەوە. باوەڕ لێرەدا بە واتای )GLAUBEN(ی ئەڵامنی 

بیرۆكەیەكە،  لەخۆیدا  ب��اوەڕ  بەكارهێرناوە.  ئینگلیزی  )BELIEF(ی  و 

و  دەبێت  جێگیر  پەیدا،  مرۆڤدا  دەرونی  دڵ،  لە  بۆچونێكە  بنەمایەكە، 

لەوەوە  ئەو رەوشە  بكات.  رەفتارێك  و  بڕوات، كردار  بە جۆرێك  هانیدەدا 

كەوتۆتەوە، كە مرۆڤ لە دڵەوە، لەناخی خۆیەوە وا باوەڕدەكات ئەو شتەی 

پێ  و  داكۆكیلێكردن  شایستەی  گومان هەڵناگرێت،  راستەو  پێیەتی  باوەڕی 

لەسەر داگرتنە! كەوابوو ئەو باوەڕبوونە لە دوو خاڵ پێكهاتوە:

-بیرۆكەیەكە، بنەمایەكە بڕیاری لەسەر دەدرێت، ئینجا الیەنی كردەكی 

دێت:

-داكۆكیلێكردنی لەسەری بە جواب بوون. ئەو الیەنەی دووەم پەیوەستە 

بە خواستی مرۆڤەوە. لەوەدا كە باوەڕەكە بە راست و دروست دادەنێت، 

لەبەر  پاساودانەكەشی  كە هۆكاری  وایدادەنێت،  و  دادەگرێت  لەسەر  پێی 

چاو،  لە دڵ و لەبەردەستدایە!

ئەو پرسیارەی لەو بارەیەوە دەكرێت، دەبێتە گرفت و كێشە لەبەردەم 

مرۆڤ،  خواستی  بە  بێت  پشتئەستور  باوەڕێك  ئایا  ئەوەیە  بابەتەدا  ئەو 
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و  نەگۆڕاو  جێگیری،  خەسڵەتەكەی  كە  زانینەوە،  خانەی  بخرێتە  دەكرێت 

پێوەر  الیەنە  ئەو  ساغكردنەوەی  بۆ  بێت  ئەرێ   وەاڵمەكە  ئەگەر  راستیە؟ 

چییە؟! 

یان  باوەڕبێت،  ئیرت  بابەتێك،  ئەگەر  لۆجیك،  بنەماكانی  بە  پشتئەستور 

دروستییەكەی  و  راستی  كردەوە  پشتڕاستییان  بەڵگەیەك  چەند  بۆچوون، 

بەسەردا  پ��ێ��وەرەی  ئ��ەو  باوەڕپێبوونەكە  ئەگەر  خۆ  ساغدەبێتەوە. 

بەڵكو  نامێنێت!  باوەڕ  كاتە  ئەو  رونبێتەوە،  راستیەكەی  و  جێبەجێبكرێت 

لە  ب��اوەڕ  دەكرێت  ئایا  ژیرەكی.  دڵنیاییلێكراوی  بەڕاستییەكی  دەبێت 

خانەیەكی ناوەڕاستی نێوان زانین و زانینی ژیرەكیدا دابرنێت؟! لەوەی وترا 

دەكرێت وەاڵمەكە بە ئەرێ  بدرێتەوە.

شتەی  ئەو  كە  پێبوونە،  بڕوا  و  باوەڕ  جۆرە  لەسەرەتادا  زانینێك  هەمو 

زانراوە بەمجۆرەیە، وایە و بە جۆرێكی دیكە نییە، ئیرت لە پلە و هەنگاوی 

هەندێكجار  پشتڕاستدەكرێتەوە.  چەوتییەكە  یان  راستییەكەی  دوات��ردا 

مرۆڤ شتێك دەزانێت، بەاڵم دڵنیانییە لەوەی راستە، یان وەكو بە ئەزمون 

و بەڵگە ساغدەبێتەوە. ئەگەر زانین خەسڵەتی راستی هەبێت، ئەوە باوەڕ 

نابێت ئەوەش  رێتێچوونی هەیە.  تاوەكو ساغ دەبێتەوە رسوشتی  هەمیشە 

و  هەیە  مێشكدا  لە  چەمكێكە  و  وێنە  تەنیا  رەها  راستی  كە  یادبچێت،  لە 

ئەوی لە دەوروبەر )واقیعدا( بوونی هەیە، لە رێژەیی و رێتێچوون بەوالوە 

نییە. ئەگەر راستیش بێ  ئەوە ئەو راستییە رێژەییە و بە پێی رەوش، كات و 

جێگە گۆڕانی بەسەردا دێت.

پڕۆسەی  رسوشتی  بابەتێكی  وەك  ژیر  و  باوەڕ  و  زانین  نێوان  سنوری 

زانین  هەڵكەوتدا  رەوشی  لە  نابەزێنێت.  تیۆری  سنوری  كاتێك  هیچ  زانین، 

بەوالوە  زانین  لە  و دروست  راست  باوەڕی  و  یەكرتین  تەواوكاری  باوەڕ  و 

پێبوون  باوەڕ  بە  كە  بەربكەوێت،  زانینی  رسوشتی  شتێك  چ  دەبێت  نییە. 

پشتڕاستنەكرێتەوە.
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رەوشی زانین لە بزوتنەوەی
رۆشنگەریدا لە ئەوروپا
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رۆشنگەری  قۆناغی  بە  هەژدە  و  حەڤدە  سەدەی  هەردوو  1-ئەگەرچی 

و  هەمەجۆر  بەرهەمە  ئەو  و  سەرچاوەكان  پێی  بە  ب��ەاڵم  ناودەبرێت، 

كولتوردا  و  فەلسەفە  زانست،  جۆربەجۆرەكانی  بوارە  و  لەكایە  فرەڕەنگانەی 

سەردەمە  ئەو  كە  پشتڕاستدەكەنەوە،  راستییە  ئەو  باڵوكراونەتەوە  گشتی  بە 

تر  جارێكی  هاتوە.  بیركردنەوەدا  جۆری  و  شێواز  بەسەر  سەرتاپاگیر  گۆڕانی 

رونەكراوەتەوە بەرهەمەكانی سەدەكانی ناوەڕاست، یان فەلسەفەی كالسیكی 

یۆنان و هیچی تر وەك قۆناغی پێشوو نەكراون بە منونە، بەڵكو هەوڵدراوە، ئەو 

هەوڵەش بە پێی سەردەمی خۆی سەركەوتنی بەرچاوی بە دەستهێناوە. كێشەی 

ئەو  بهێرنێت،  بەسەر  سەرتاپاگیری  گۆڕانی  جاران  لەچاو  فەلسەفە  میتۆدی 

كۆششەی نیوتن لەفیزیكدا كردویەتی، پەنایربدۆتە بەر بیركاری و كردبووی بە 

میتۆدی فیزیك كراوە، بە منونە لە بوار و كایەی چاالكی فەلسەفەدا بە لقە جۆر 

بەتوندی  ئەوەی  مایەی  بووە  ئەمەش  سودیلێوەرگیراوە،  جۆرەكانییەوە43  بە 

بابەتی بۆ ماوەی مێتافیزیك رەخنەبكرێت و پرت روی گوفتار و بایەخدان بكرێتە، 

هەر دوو بابەتی تیۆری زانین و لۆجیك، بەو پێیە لەجیاتی رامان، سەرنجدان 

ئیرت بۆ خۆشكردنی رێگەی  لێكردنەوە رێبازی شیكردنەوە گیراوەتەبەر،  بیر  و 

پڕۆسەی زانینی تایبەمتەندی و فاكتە راستەقینەكان، هیچی تر پلە بەپلە بەچەند 

ئەنجامگیریەكی پەتی )ئەبسرتاكت( بە رۆنانی چەند بنەمایەك، چەند چەكێكی 

هەمەكی و رێساو بنەڕەتییە دیار و دەستنیشانكراوەكان دەستپێنەكراوە، هەنگاو 

هەڵنەگیراوە، بەڵكو بیركردنەوەكە بە پێچەوانەوە بە رەوت و رێگەیەكی دیكەدا 

ئاڕاستەكراوە و تەكانیداوە: دیاردەكان بوون بەو كەرەستەیەی هاوردەدەكرێت 

و بنەماكان بوون بە بابەتی توێژینەوە. ئەو هەنگاوە ئەوەی لێكەوتۆتەوە، كە 

شارەزایی و ئەزمون و سەرنجدان نەك پەتیكردن و پێناسە، ئەنجامی خوازراو 

دەستەبەر دەبن. بەو پێیە هیچ جۆرە ناكۆكیەك و كەلەبەرێك لە نێوان ئەزمون 

بێگەرد  بیركردنەوەی  كایەی  هەردوو  و  نەماوە  بیركردنەوەدا  و  )شارەزایی( 
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و  زانستی  توێژینەوەی  رێگەی  بەوپێیە  نەماوە.  )فاكت(  راستەقینە  راستی  و 

و  دەستپێكراوە  دیاردەكانەوە  لە  جۆرەكانیانەوە  و  چەشن  بەهەمو  فەلسەفە 

بەرەو چەمك و بنەماكان بەرەو پێش چووە. ئەو ڕەوشە لە كایەی تیۆری زانیندا 

نێوان  لە  بابەت  نێوان خودو  ئاڵوگۆڕی  پەیوەندی  لە  كاری  بەرچاو  بەشێوازی 

راستی و هەڵكەوتدا كردوە.

لە دیكارتەوە  -ئەگەر رابەرانی رێبازی ژیرەكی RATIONALISM  هەر 

تاوەكو سپینۆزا و الیبنیتس لە جیهانبینیە فەلسەفەییەكەیاندا هێزی ژیریان بە 

و  پێناسە  تیۆری  بە  پشتیان  دانابێت،  راستەقینە  راستی،  پاوانی  كایە،  دەڤەر، 

چەمكەكان بەستبێت44، ئەوا رابەرانی بزوتنەوەی رۆشنگەری لە چوارچێوەی 

فەلسەفەدا بە گشتی و لە پڕۆسەی تیۆری زانیندا بە تایبەتی ئەو راستیەیان لە 

دەڤەری ئەزمون و شارەزایی و تاقیكردنەوەدا EMPIRISMUS دۆزیوەتەوە.

كۆمەاڵیەتی،  ئابوری،  سیاسی،  كولتوری،  بزوتنەوەیەكی  2-رۆشنگەری 

واڵتی  سێ   لە  هەژدە  و  حەڤدە  سەدەی  لەهەردوو  فەلسەفییە  ئایدیۆلۆجی، 

بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵامنیادا چاالك و كارا بووە. ئەو وشە كوردیە لەبەرامبەر 

 ENLIGHTMENT ئینگلیزی وشەی  و   AUFKLÄRUNG ئەڵامنی وشەی 

بەكارهێرناوە.

بزوتنەوەكە بە گشتی لەسەرەتاوە لەبەریتانیا بەرپابووە، ئینجا پەڕیوەتەوە 

بۆ فەرەنساو لە شۆڕشی سەرتاپاگیری ساڵی )1789ز( دا بەرجەستە بووە، دوایی 

لە فەلسەفەی ئایدیالیستی ئەڵامنیادا رەنگیداوەتەوە. ئەگەرچی هەر واڵتە، كە 

بابەتی  و  خۆیی  هەلومەرجی  و  رەوش  سەریهەڵداوە،  تێیدا  بزوتنەوەیە  ئەو 

تایبەتی خۆی هەبوە، بەاڵم بزوتنەوەی هەرسێك واڵتەكە خەسڵەت و رسوشتی 

گشتی هاوبەشیان هەبووە، كە ناوكۆیی پێكەوە كۆیكردونەتەوە:

مرۆڤ  زانینی  بڕكردنی  سنوری  رسوشت،  رێگە،  سەرچاوە،  توێژینەوەی 

ئەو  كە  بەوە دەدەن،  ئاماژە  بۆیە سەرچاوەكان  )فام(.  تێگەیشنت  تواناكانی  و 
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)توێژینەوەیەك  لۆك  جۆن  شاكارەكەی  چاپبوونی  و  دەركەوتن  بە  قۆناغە 

دەربارەی تێگەیشتنی مرۆڤ ساڵی 1690ز( دەستیپێكردوە و بە باڵوبوونەوەی 

كۆتاییپێهاتوە.  1781ز(  ساڵی  كانت  بێگەردی  ژیری  )رەخنەكردنی  كتێبی 

فەیلەسوفانی ئەو رێبازە لە كایەی تیۆری زانیندا رابەرانی رێبازی ئەزمونی بوون 

و لەو باوەڕەدابوون، كە هەستەكان سەرچاوەی زانینی جیهانی دەوروبەرە.

رۆشنگەری هەرسێك  قۆناغی  فەیلەسوفانی  فەلسەفەی  لە  مرۆڤ  ئەگەر   -3

كە  ساغدەبێتەوە،  بۆ  راستیەی  ئەو  وردبێتەوە  ئەڵامنیا  فەرەنسا،  ئینگلیز،  واڵت 

ئینگلیزەكان رسوشتئاسا ئیمپیریستین پشت بە ئەزمون و تاقیكردنەوە دەبەسنت.

و  بااڵیە  دەستی  پۆزیتیڤیستی  رێبازی  و  رەوت  گشتی  بە  فەرەنسادا  لە 

سەرنجڕادەكێشێت. POSITIVISMUS . ئەو ئاڕاستەیە بابەتی )پۆزەتیڤ( لە 

بار و ئەرێ  و راستەقینەی گومان هەڵنەگر دەكات بە كەرەستەی توێژینەوە، 

نیشاندەدات و رەتیدەكاتەوە. شارەزایی  بێسود  بابەتێكی  و  لق  بە  مێتافیزیك 

زانینی راست و راستەقینە دادەنێت.  بە رێگەی دروستی گەیشتنە  و ئەزمون 

بۆ  سنوردانان  و  جۆرەكانیەوە  بە  جۆر  ئۆرگانە  بە  كۆمەڵگە  رێكخستنی 

پێویستی  جیاوازەكان  فەلسەفە  و  ئایدیۆلۆجی  و  بیروبۆچوون  بێسەروبەرەیی 

بە هێزێكی دیاریكراو هەیە، ئەو هێزە ناكرێت ئاین بێت، دوای هەزار ساڵی 

سەدەكانی ناوەڕاست دەستە پاچەیی كڵێسەی مەسیحی لەو كایە و دەڤەرەدا 

زانستە  نییە!  بەوالوە  زانست  لە  بەژیر  پشتئەستور  هێزە  ئەو  بۆیە  ساغبۆوە، 

رێكخستنەوە  سەرلەنوێ   نەزم،  فاكتەرەكانی  هۆكار،  هەلومەرج،  دەتوانێت 

دابینبكات و دەستەبەرببێت. بەو پێیە ئاین خاڵی سەرەكی لەدەستداوە، چونكە 

لەخۆیدا  لەدنیادا خۆی  زەوی،  لەسەر  مرۆڤ  ژیانی  كە  وایداناوە،  رێبازە  ئەو 

ئامانجە، بەهاو بایەخی خۆی هەیە نەك ئامڕازێك بێ  بۆ مەبەستێكی دواڕۆژی 

سیكۆالر:  بۆ  بووە  سەرەتایەك  ئەمە  مردن.  دوای  ژیانی  تەمومژاوی،  و  نادیار 

جیاكردنەوەی ئاین لە سیاسەت و دەوڵەت.
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و  دوربخاتەوە  مێتافیزیك  كۆشاوە  ئاڕاستەیە  ئەو  زانیندا  پاوانی  كایەو  لە 

زانینی  لێكبداتەوە.  و  رون  –چەندێتی  میكانیكی  بنەمای  پێی  بە  دیاردەكان 

رونكردنەوەی  نییە:  دیكە  بەوالوە شتێكی  دیاردەكان  لەسەرنجدانی  زانستیانە 

گەوهەری شتەكان بابەتی زانین و زانست نییە، چونكە لە كایەی سەرنجدانی 

و  )ئیامن(  باوەڕ  بابەتی  و  كەرەستە  بە  دەبێت  و  دەرێ   دەچێتە  دیاردەكان 

دیاردەكان  جیهانی  دەبێت  لەوەدا  چاالكییە  جۆرە  ئەو  گرنگی  و  بایەخ  ئاین. 

پەیپێبربێت  ئەوەی  بۆ  بكرێت  ئاشكرا  و  رون  لێكبدرێتەوە،  رێكوپێكی  بە 

زانستی  بابەتی  لە  مێتافیزیك  كێشەی  جیاكردنەوەی  تێیبگەیشرتێت45،   و 

زانستییانە خەمی رێبازی پۆزەتیڤیزم بووە. سەركەوتنە یەك لەدوای یەكەكانی 

زانستی رسوشتی فیزیك ئەوەندە بەالی ئەو رێبازەی فەلسەفەوە پەسەندبووە، 

ئەو  دەكرێت  بۆیە  بیگرنەبەر،  و  بەكاربهێنن  زانستە  ئەو  میتۆدەی  كۆشاون 

قۆناغە بە قۆناغی بەرامبەر یەكرتی دانانی رسوشت و ژیر ناوبربێت.

لەچوارچێوەی فەلسەفەی زانستی زانینی زانستیدا بە پێی هەلومەرجی ئەو 

سەردەمە كۆششكراوە گەوهەر و دیاردە لەیەكرتی جیاببنەوە و بە تەواوكاری 

زانینی راستەقینەی مرۆڤ هەر  توانای  یەكرتی دابرنێن، چونكە وا دانراوە، كە 

ئەو دیاردانەیە، كە دەیانزانێت. دیاردە جیاوازەكان، كە لە پەیپێربدنی هەستەكی 

ڕاستەوخۆ  و  راستەقینەن  هەڵكەوتی  دیاردەی  پەیانپێبربێت  دەكرێت  و  دێن 

ئەو  پەیانپێبەرێت.  و  بیانزانێت  ناتوانێت  هەستەكی  زانینی  ب��ەوالوە  لەوە 

زانینی  هەڵوێستە، كە جۆرە مێتافیزیكێك رەوا دەكات لەچوارچێوەی پڕۆسەی 

پۆزەتیڤیستیدا ئەوەی لێكەوتۆتەوە، كە بابەتی گەوهەر SUBSTANZ )بنەمای 

بنەڕەتی، رسوشتی هەمیشە ماوە و نە گۆڕاو(، فۆڕمی گەوهەری خەسڵەتە لێڵ و 

تەمومژاوییەكان لە كایە، پاوانی زانین و توێژینەوەی زانستی دوربخرێنەوە، ئەو 

هەنگاوە بڕیارێكی بەالیەكداخەرانەی بەدوای خۆیدا هێناوە: پەسەندنەكردنی 

دەستوەشاندنە  پرت  بابەتە  ئەو  ئەگەرچی  گیان!  لە  مادە  جیاكردنەوەی  بڕیاری 



د.حەمید عەزیز 76

لە الهوت، بەاڵم جێدەستی خۆی لەچوارچێوەی پڕۆسەی زانیندا بەجێهێشتوە. 

بەهۆی  دیاردەكان  ناشێت  و  ناكرێت  كە  باوەڕەدابوون،  لەو  پۆزیتیڤیستەكان 

یاخود  رونبكرێنەوە،  شاراوە  و  نادیار  بونەوەرێكی  گریامنەیی چەند  هەبوونی 

لەبەردەستی  ئامڕازانەی  ئەو  پێی  بە  ناكرێت  بونەوەرانە، كە  ئەو  لێكبدرێنەوە 

شارەزایی  و  ئەزمون  تاوەكو  بیگرە  هەستەكانەوە  لە  ئیرت  هەیەتی  و  مرۆڤدان 

بە  و  نادرێت  ال  راستەقینەیان  بوونی  لەسەر  پ��ەردە   ERFAHRUNG

دڵنیاییلێكراوی پشتڕاستناكرێنەوە، ئەو بونەوەرانە بریتین لە گیان و مادە.

بەالی رێبازی پۆزەتیڤیستیەوە هیچ هێزێك ناتوانێت جیاوازی نێوان بوون 

و جیهانێكی گیانداری بە گیان و بە دەرون، لە جیهانێكی بێگیان و بێدەرون 

جیابكاتەوە. لەو سۆنگەیەوە ئەگەر مادە لەتێكڕای ئەو خەسڵەتە رسوشتیانەی 

پەیانپێرباوە جیاواز بێت، بوونەكەشی كە بۆ مرۆڤ وەك دیاردە دەرئەكەوێت 

نەتوانرێت بە تەواوەتی، باشرت و بەبێ یارمەتی چەند چەمك و بۆچونێك رون 

بكرێتەوە، ئیرت بوونە گریامنكراوەكەی بە هیچ بنەمایەكی ژیر ساغ و پشتڕاست 

بە سایەی چەند  لە دەستەواژەدا  زانینەی  ئەو  بەوپێیە  ناكرێتەوە46، كەوابوو 

لە  لەبەرامبەریدا  ناكرێت  دەكرێت،  فۆرمۆلە  گشتییەوە  هەمەكی  چەمكێكی 

رێبازی  بۆچوونە  ئەو  هەبێت.  بەرامبەرێكی  هیچ  هەڵكەوتدا  دەوروب��ەری 

نۆمینالیستی سەدەكانی ناوەڕاست دێنێتەوەیاد، كە پێی لەسەر ئەوە داگرتوە كە 

چەمكە گشتییەكان تەنیا ناوی روت، پەتین و هیچ بەرامبەرێكیان نییە. مرۆڤ 

چەمكێكی گشتییە، ناوە، وێنەیە، لە مێشكدا ئەوی بوونی هەیە تاكەكانن الرە، 

لەنجە، میران، هانا، پشتیوان.

4-رابەرانی قۆناغی رۆشنگەری بە تایبەتی لە بواری فەلسەفەدا بە جۆرێك 

و  تاریكی  سەردەمی  كە  كردوە،  ناوەڕاستیان  سەدەكانی  قۆناغی  تەماشای 

زانست  ژیر،  كۆشاون  پشتیانتێكردوە،  تەواوەتی  بە  بۆیە  بووە،  دواكەوتویی 

رزگار بكەن و لە الیەكی دیكەوە سیاسەت و ئاین لەیەكرتی جیابكەنەوە، ئەو 



77تیۆری زانینی زانستیانە

هەنگاوە لەسەدەی هەژدە شۆڕشی مەزنی فەرەنسا هەڵیگرتوە. ئەو هەڵوێستە 

ژیرییە زانستییە لە دوو الوە چاالك بووە:

ژیانی  و  كۆمەڵگە  ئاینییەكانی  بنەڕەتییە  بنەما  الیەكەوە هەوڵیداوە  لە   -

كۆمەاڵیەتی الواز و بێتوانا بكات و مێشكی هاواڵتیان بەوە روناكبكاتەوە، كە 

دەكرێت  و  نییە  رۆژانە  ژیانی  پێویستییەكی  هیچ  كۆمەڵگەدا  لە  ئاین  بوونی 

جێگەی ئاین پڕبكرێتەوە.

-لە خاڵی دووەمدا بوێرانە كار كراوە بۆ پوچەڵكردنەوەی بنەماو پشتیوانە 

و  الهوت  رێساكانی  كە  ساغبكرێتەوە،  هەوڵدراوە  و  الهوت  فەلسەفییەكانی 

ئەو  پاساونادرێتەوە.  فەلسەفەیەك  هیچ  بە  مەسیحی  كڵێسەی  دۆگمەكانی 

رادەیە  بەو  پێیداگرتوە،  سنوربەزاندن  و  توندڕەویی  رادەی  تاوەكو  ئاڕاستەیە 

پەیوەندی نێوان هۆكار و ئەنجام نكوڵیلێكراوە و بوونی شمەك ئیرت مادە، یان 

و  تاقیكردنەوەی هەستەكی  فاكتەكانی  لەدواوەی  كە  بووبێت،  قانونی گشتی 

ئەزمونەوە بن، دانیپێدانەنراوە!

بە  فیزیك  رۆشنگەریدا،  لەسەردەمی  زانستدا،  لەچوارچێوەی  5-ئەگەر 

بوون  تەواوەتی  ب��ەرەو  هەنگاو  بە  زانست  وەك  كرابێت،  ئاوێتە  بیركاری 

بەرەوپێش چووبێت، بە پێی ئەو سەردەمە لەبواری فەلسەفەدا فەیلەسوفەكان، 

ژیر،  و  رسوشت  هاتنەوەی  یەكەوە  بە  و  پێكەوەگونجان  پەسەندكردنی  دوای 

دەربارەی رسوشتی  هەڵقواڵبێت  زانینەوە  لەسەرچاوەی  كە  زانستێك،  كۆشاون 

توانای تێگەیشتنی )فامی( مرۆڤ دابنێن و جۆن لۆكی ئینگلیز لەو كۆششەیدا 

)بوونی(  تێگەیشتنی  خەمی  هیچیرت  زانین  ئیرت  بەدەستهێناوە!.  سەركەوتنی 

ژیانی  لە  مرۆڤ  كرداری  ئاڕاستەكردنی  بۆ  ئامڕازێك  بە  بووە  بەڵكو  نەماوە، 

رۆژانەیدا لێرەوە دڵنیایی تەواوەتی تەنیا لە بیركاری و هاوكێشەكانیدا بەدیكراوە. 

هەماهەنگنب،  و رسوشت  ژیر  ئەگەر  دێت:  بەبیردا  لێرەدا  پرسیارەی  ئەو 

پێكەوەبێنەوە، ئایا ئەو وێنەیەی ژیر پشتئەستور بە ئەزمون دەیكێشێت و رەنگی 
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دەڕێژێت وەك ئەو وێنەیەی جیهان وایە، كە زانست دەربارەی جیهان دەیداتە 

دەست؟! ئەو پرسیارە تاڕادەیەك كاڵدەبێتەوە، ئەگەر مرۆڤ ئەوە بزانێت، كە 

نییە، بەڵكو كەرەستەی زانست  بابەتی زانست  جیهانی هەڵكەوتی راستەقینە 

وێنەی ئەو جیهانەیە، كە لە مێشكی مرۆڤدایە.

هەڵكەوت  جیهانی  پاوانی  و  دەڤەر  زانستیانەوە  زانینی  تیۆری  لەسۆنگەی 

ئەوەندەی بابەتی توێژینەوەی زانستە دەكرێت، بە سێ  بەشەوە، هەر بەشە جێگە و 

پێگەی تایبەتی خۆی هەیە، بەاڵم پێكەوە بە تێكڕایی ئەو پێكهاتەیە پێكدەهێنن، كە 

بە وێنەی جیهانی زانستی رسوشت ناودەبرێت: WELTBILD دەڤەرەكان ئەمانەن:

چۆنێتییەكان،  و  خەسڵەت  )كۆی  هەڵكەوت  دەوروبەری  جیهانی  یەك:- 

شمەك و شت لە خۆیدا(.

جیهانی  لە  كە  )فیزیك(،  رسوشت  زانستی  چەندێتیەكانی  چەمكە  دوو:- 

دەبەستێت-بە  پێیان  پشتی  و  كەوتونەتەوە   WIRKLICHKEIT هەڵكەوتەوە

مەبەستی توێژینەوە – كۆی ئەو چەمكانە بە تێكڕایی جیهانی بۆچوون و چەمكی 

فیزیك پێكدەهێنن.

سێ :- وێنەو بۆچوونەكان كە بە هۆیانەوە چەمكەكانی بڕگەی47 دوو لە نێو 

هۆش و هۆشیاریدا بەرجەستە دەبن، ئەو سێ  دەڤەرە بە تێكڕایی، كە هەڵكەوتی 

راستەقینەیان لێپێكدێت، تاونوپۆی ئەو چاالكییەیان لێدەكەوێتەوە، كە بە هۆش- 

هۆشیاری BEWUSSTSEIN ناودەبرێت.

تیۆری  و  گشتی  بە  رۆشنگەری  قۆناغی  فەلسەفەی  6-دیارترین خەسڵەتی 

زانین بە تایبەتی هەڵوێست، ئاڕاستە رەخنەگری و رەخنەگرتن بووە:

-ئەو رەخنەگرتنە لە الیەكەوە روی لە فەلسەفەی باوی بۆماوە كردوە و پێی 

لەسەر ئازادی و بیركردنەوە داگرتوە. هەر ئەو ئازادی بیركردنەوەیە، بۆتە مایەی 

شانازی  جێگەی  سەردەمەدا  لەو  شارستانیەتەی،  ئەو  بنەمای  و  كولتور  رۆنانی 

تێكڕای مرۆڤایەتی پێشكەوتنخوازە. 
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مرۆڤ  ئیرت  ژیاندا48.  كرداری  لە  كەسان  تاكە   AUTONOMIE -ئازادی 

پشت  و  هەڵدەبژێرێت  هەیە چی  ئازادی  خواستی  ژیانیدا  بوارەكانی  لەهەمو 

دەكاتە چی. بەو پێیە ئەو هەڵوێستە دوو رەهەندی لێكەوتۆتەوە:

شیكردنەوە و رەخنەگرتن:

-شیكردنەوەی زانینی مرۆڤ بە هەمو رەهەنەدەكانییەوە.

نەزمە  و  رەوش  و  ئاین  لە  رەخنەگرتن  ئینجا  خۆی  ژیر  -رەخنەكردنی 

كۆمەاڵیەتییە سیاسییە دەستبەكارەكان لەژیانی كۆمەڵگەدا.

لەچوارچێوەی ئەو رەوشەدا دوو ئاڕاستە دەركەوتون و دەستبەكاربوون 

رۆڵی  كاراییەوە  بەوپەڕی  الیەنە  ئەو  ژیرەكی-ئایدیالیستی.  -ئاڕاستەی 

هەستەكان، ئەزمونی رەتكردۆتەوە و پشكی شێری، لە پڕۆسەی زانیندا، كە جێگەی 

دڵنیاییلێكردن بێت، بەژیر بەخشیوە و پێی لەسەر ئەوە داگرت، كە بوونی شت 

ئەوەیە پەیپێبربدرێت و بزانرێت، بۆیە ئەوەی بە دڵنیاییەوە دەزانرێت تەنیا بیرۆكە 

و بۆچوونەكانن.

كە  ساغیبكاتەوە،  كۆشاوە  رێبازە  ئەو  هەستەكی-ئەزمونی:  -ئاڕاستەی 

شتێك بوونی نییە پێی بوترێت بیر، بنەمای زگامك، چەمك و بۆچوونی گشتی 

هەمەكی، ئەوی هەیە تاكە و ئەو چەمكە گشتییانە لەناو بەوالوە شتێكی دیكە 

لەهەستەكاندا  بە هەستێك  پێشرت  ئەگەر  نییە  مرۆڤدا  مێشكی  لە  نین. شتێك 

تێپەڕنەبووبێت. ئەو رەوشە بۆتە مایەی بەگژداچوونەوەی مێتافیزیك و هەوڵدان 

بۆ دورخستنەوەی لەكایەی فەلسەفەدا. هەڵوێستەكەی هیوم، كە داوایكردبوو 

كتێبی مێتافیزیك فڕێبدرێتە ناو ئاگردانەوە منونەی راستی ئەو ئاڕاستەیەیە.

لە  و  بە گشتی  فەلسەفەدا  كایەی  لە  رۆشنگەری،  بزوتنەوەی  7-رابەرانی 

و  رون  )هەقیقەت(  راستی  كە  نەبوو،  گومانیان  لەوە  زانیندا  تیۆری  بابەتی 

و  ناڕاستی  لە  و  بیگاتێ   دەستی  و  پەیپێبەرێت  دەتوانێت  مرۆڤ  و  ئاشكرایە 
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چەوتی جیایبكاتەوە، بۆیە هەوڵیانداوە مرۆڤ ئازاد بێت، پێیان لەسەر توانای 

بەوە  پێویستی  مرۆڤ  كە  رونیانكردۆتەوە،  و  داگرتوە  مرۆڤ  ژیری  مرۆڤ 

توانای  چونكە  بێت،  ترانسندێنتاڵی  رسوشتی  سەرو  هێزێكی  ملكەچی  نییە 

نابێت و ناكرێت دەسەاڵتێكی بەسەردا  پەیربدنی بە راستی و زانینی هەیە و 

بسەپێرنێت و رێنامییبكات بەو بیانوەوە  كۆی رێگەی راستی گەیشتنە راستی 

نیشاندەدات. مرۆڤ ژیرە و بەو توانایەی زانستی داهێناوە. هەر دووال )ژیر و 

پەرەسەندنی  و  نەپساوە  بەرەوپێشچونی  دەستەبەری  رێگەیەن  ئەو  زانست( 

بەردەوام، كولتور، شارستانیەت و زانینی زانستیانە دەكەن! ئەو زانست و زانینە 

هیچ  لەسەر  پەكییان  هەیەو  راستەقینەیان  و  هەڵكەوت  مرۆڤی  رسوشتێكی 

رێنامییەكی ترانسندێنتاڵی سەرو رسوشتی نەكەوتوە!

-بەو پێیە ئەو رێبازە پاساوی پەیدابوونی زانین و تیۆری زانستی داوەتەوە و 

پێی لەسەر توانای لە بننەهاتوی مرۆڤ داگرتوە. بێگومان ئەو توانایەش بەندە 

بە دوو فاكتەری گرنگەوە:

-یەك: تێبینی و ئەزمون و تاقیكردنەوە:-

بزوتنەوەی  سەرەكی  ئاڕاستەیەكی  كە  ئەزمونی،  ئاڕاستەی  الیەنگرانی 

و  ساغ  باوەڕەیان  ئەو  هەوڵیانداوە  و  باوەڕەدابوون  لەو  بووە،  رۆشنگەری 

ژیر  ناكرێت  زانستییانە  زانینی  بە  گەیشنت  لەپێناو  كە  بكەنەوە،  پشتڕاست 

بنەمای هۆكار  بە  بەندە  زانست  ببێت.  ئەزمون  و  تاقیكردنەوە  دەستبەرداری 

دیاردەكان  كە  دەریدەخات،  تاقیكردنەوەش   .AUSALITÄT ئەنجامەوە  و 

بەندی  لە  بەسرتانەوەیە  بەیەكەوە  ئەو  بەسرتاونەتەوە،  بەیەكەوە  بەناچاری 

)ئیستقراء(  ئیندەكشن  بنەمای  لێرەوە  نییە.  ب��ەوالوە  ئەنجام  و  هۆكار 

دەبەستێت.  تاقیكردنەوە  و  ئەزمون  بە  پشت  بنەمایەش  ئەو  و  دەكەوێتەوە 

كەوابوو ژیرو زانست هەرگیز ناتوانن بەبێ  ئەزمون كاراو چاالك بن و ئەنجامی 

خوازراو دەستگیربكەن. زانست پشت بە بنەمای هۆكار، ئەنجام و ئیندەكشن 
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دەبەستێت و ئەم دوانەش بەهۆی تاقیكردنەوەوە رەوایی كارو چاالكیەكانیان 

پشتڕاستدەكەنەوە.

.RATIONALISMUS دوو: رێباز و ئاڕاستەی ژیرەكی

سەرچاوەی  و  رێگە  تاكە  ژیریانە  بیركردنەوەی  رێبازەوە  ئەم  لەڕوانگەی 

زانینی راستەقینەی زانستییە! راستە زانینی زانستییانە، بەالی رێبازی ژیرەكییەوە 

بەاڵم  دەبەستێت،  ئیندەكشن  و  )هۆیەكی(  ئەنجام  هۆكار،  بنەمای  بە  پشت 

ئەم دوانە پابەندی ئەزمون و تاقیكردنەوە نین، بەڵكو هەردوكییان بنەمایەكی 

ژیریان هەیە و ئەو بنەمایە پێشییانە  APIRIORI لەمێشكی مرۆڤدا هەیە و 

لە تاقیكردنەوەوە نەكەوتۆتەوە49! ئەو پرسیارەی لێرەدا دەكرێت، چۆن بوونی 

ئەو دوو ئاڕاستە ركابەرە، كە لە یەكرتیدا لە سەنگەردان لە قۆناغێكدا كە الفی 

زانستییانە لێدەدات پاساودەدرێتەوە؟!

رەوشی  هەلومەرج،  لە  رەخنەگرانە  چاوێكی  بە  قووڵ  وردبوونەوەیەكی 

ئەو  ئینگلتەرەی  و  ئەوروپا  واڵتانی  زانستی  ئایدیۆلۆجی،  ئابوری،  كولتوری، 

نزیكدەبێتەوە.  وەاڵمەكەی  لە  مرۆڤ  و  كاڵدەكاتەوە  پرسیارە  ئەو  سەردەمە، 

بەرپابووە. ئەو رەوشە هەمیشە پشتئەستورە  بەریتانیا  لە  شۆڕشی پیشەسازی 

هیچ  فەیلەسوفەكان،  بۆیە  لەئارادابوو،  راستەقینەی  رەوشی  و  هەلومەرج  بە 

كاتێك سنوری ئەزمونیان نەبەزاندوە. بە پێچەوانەوە شۆڕشی سیاسی، شۆڕشی 

ئەوسای  كولتوری  و  بیركردنەوە  جۆری  رەنگی  )1789ز(،  ساڵی  فەرەنسای 

ئەنجامەكانی  و  پەرەسەندن  مرۆڤ  ئەگەر  خۆ  بردوە.  ژیردا  بەالی  ئەوروپای 

ئەو شۆڕشە، كە سەرتاپای ئەوروپای هەژاندوە لەبەرچاو بگرێت، ئەو راستیەی 

بۆ روندەبێتەوە.

رێبازێكی  ژیرەكی،  و  ئەزمونی  ئاڕاستەی  دوو  هەر  ركابەرێتی  -لە 

گومانكردنی میتۆدیی پەیدابووە و باڵوبۆتەوە، بە تایبەتی گومانكردن لەتوانا، 

هۆیەكی،  بنەمایەكی  وەك  بنەڕەتەكانی،  و  بنەما  زانستییانە،  زانینی  دروستی 
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بنەمای پەیوەستی ناچاریی نێوان هۆكار و ئەنجام. ئەو گومانە بە تەكانی بەهێز 

كانتی  ئەڵامنی  فەیلەسوفی  تەنانەت  بردوە،  پێش  بەرەو  زانستی  فەلسەفەو 

ئاڕاستەیەكی  بە  بیركردنەوەكەی  و  خەبەرهێناوەتەوە  بە  غەفڵەت  خەوی  لە 

دیكەدا بردوە50. 



83تیۆری زانینی زانستیانە

جۆن لۆك
سروشت و سەرچاوەكانی زانین
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ناوەڕۆكی  و  فەلسەفەیە روخسار  لقێكی سەربەخۆی  كە  زانین،  1-تیۆری 

تایبەتی خۆی پێبڕاوە، بە پرسیارێكی باو دەست بەكارو چاالكییەكانی دەكات:

-چۆن ئەو شتانەمان زانییوە، كە ئێستا دەیانزانین؟

ئەگەر مرۆڤ بە چاوێكی شیكاری رەخنەگرانە سەرنجی ئەو پرسیارە بدات 

بۆیدەردەكەوێت، كە چەند خاڵێكی گرنگ لەخۆدەگرێت: 

یان هەر  جیا  بە  یەكەیان  ژیر؟ هەر  كامانەن، هەست،  زانین  -رێگەكانی 

شێریان  پشكی  ژیر  یان  هەستەكان  ك��ارەدا  لەو  كامیان  پێكەوە؟  دووكیان 

بەردەكەوێت؟

و  خەسڵەت  چ  دەیانزانین  شتانەی  ئەو  ئایا  چییە؟  زانین  -رسوشتی 

تایبەمتەندیەكیان هەیە، گومانهەڵگرن؟ رێتێچوونن، یان بە تەواوەتی دڵنیاییان 

لێدەكرێت؟

-تا چەند زانین لەكردن دێت و شیاوەكییە؟ سنورەكانی زانین و بابەتەكانی 

كامانەن؟

لە چوارچێوە گشتیەكەدا، بە بێئەوەی هەندەكییەكان بە گرنگ و بەهەند 

پێناسەكەی  پێی  بە  و  نابەزێنێت  سنورە  ئەو  زانین  تیۆری  بابەتی  دابرنێن، 

و  دەرونزانی  بابەتەكانی  لەچاو  سەربەخۆییەكی  جۆرە  هاتووە،  خااڵنەدا  لەو 

ئۆنتۆلۆجی پێدەبەخشێت. هەر پشتئەستور بەو پێناسەیە، دەكرێت جۆن لۆك 

دابرنێت،  تیۆرییە  ئەو  راستەقینەی  دامەزرێنەری  رابەرو  بە  )172-21804ز( 

چونكە ئەو فەیلەسوفە هەمە رەهەندە لە بەرهەمەكانیدا بەڕێكوپێكی وەاڵمی 

بەبابەتەكە بەخشیوە و  تایبەتی  پرسیارەكانی داوەتەوە، روخسار و ناوەڕۆكی 

لەسەر دەستی ئەو بووە بە لقێكی سەربەخۆی فەلسەفە.

لەكایەی  ئەوروپا  رۆشنگەری  بزوتنەوەی  هاتوە  سەرچاوەكاندا  لە  2-وا 

فەلسەفەدا بە شاكارەكەی جۆن لۆك )هەوڵێك دەربارەی تێگەیشتنی مرۆڤ(، 

ژیری  رەخنەكردنی  كتێبی  باڵوبوونەوەی  بە  و  دەستیپێكردوە  1667ز  ساڵی 

بێگەردی كانت ساڵی 1781ز كۆتاییهاتوە.

شاكارەكەی لۆك ئەو بەرهەمە بووە، بۆ یەكەمجار بەشێوەیەكی رێكوپێك 
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پڕۆسەی زانینی كرد بە تیۆرییەكی سەربەخۆ لەنێو لقەكانی فەلسەفەدا و ناوی 

بەتایبەتی  وردبێتەوە  بەرهەمە  لەو  مرۆڤ  ئەگەر  پێبەخرشاوە.  زانینی  تیۆری 

لەپێشەكییەكە، لە دەستپێكێكی بەرهەمەكەیدا بۆیدەردەكەوێت، نوسەر لە نێو 

جیاوازی بیروبۆچوون و ئاڕاستە هەمە رەنگییەكانی فەلسەفەی باوی سەردەمی 

خۆی، رێگەیەكی تری گرتبێتەبەر، رێگەی شیكردنەوە و لێكۆڵینەوەی رسوشت 

بەرهەمەكەیدا  لە سەرەتای  لۆك  زانینی مرۆڤ.  بڕكردنی  توانای  و سەرچاوەو 

ئەو الیەنەی بەو شێوەیە رونكردۆتەوە:

بەرهەمە  ئەم  نوسینی  بەسەرهاتی  و  لەچۆنێتی  خوێنەر  )دەمەوێت 

ئاگاداربكەم، بۆیە دەمەوێت ئەوە بگێڕمەوە: 

بابەتێكیان  كۆدەبوونەوە  مندا  لەماڵەكەی  دۆست  و  هەڤاڵ  شەش  پێنج 

دوربوو.  ئەوپەڕی  و  دابڕاوە  سەردەمەمان  ئەو  رەوشی  لە  كە  دەكرد،  رشۆڤە 

الیەكەوە  لەهەمو  كە  دەبوونەوە،  گرفتێك  و  كێشە  چەند  روبەڕوی  ناكاو  لە 

ئێمە  ئەوەی  دوای  بێگیان.  مردوی  خاڵێكی  دەگەیشتنە  و  سەریانهەڵدەدا 

و  گومان  ئەو  بۆ  بێئەوەی  بە  كرد،  بێهودەمان  كۆششی  دورودرێژ  ماوەیەكی 

ئەگەرەی ئێش و ئازاری دەداین، چارەسەرێك بدۆزینەوە و لێی نزیك ببینەوە، 

و  هەڵە  رێگەیەكی  بە  ئێستا  تا  ئێمە  هات:  مێشكمدا  بە  بیروبۆچوونە  ئەو 

لێكۆڵینەوانە  و  توێژینەوە  بەوجۆرە  دەست  پێشئەوەی  رۆیشتوین.  چەوتدا 

و  تاقیبكەینەوە  گیانییەكامنان  ئامڕازە  و  ئەندام  پێویستە  ئەوپەڕی  بكرێت، 

لێیانبكۆڵینەوە، بۆئەوەی بزانین ئایا تێگەیشنت )فام(مان، خۆی بە چ بابەتێكەوە 

خەریكبكات و پەیپێبەرێت، سودبەخش دەبێت و سودمان پێدەگات.

ئەوەم لەگەڵ گروپەكەدا باسكرد قسەمانلێكرد، هەمویان بەیەك دەنگ ئەو 

قسەیەیان پەسەندكرد، رێكکەوتین لەسەر ئەوەی ئەو بابەت و پرسیارە دەبێت 

یەكەمین كەرەستەی توێژینەوەمان بێت51.

سەر  هێناوەتە  زانینی  تیۆری  گرنگی  خاڵێكی  چەند  لۆك  تێكستەدا  لەو 

خوانی باسكردن و قسەی لێوەكردون:
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پێش ئەوەی هزرمەند بیربكاتەوە پێویستە شێواز و ئامڕازی كاركردنەكەی 

بڕیارە  ئەو  دڵنیابێت!  لێیان  دەستبەكاربوونی  پێش  بۆئەوەی  تاقیبكاتەوە 

گۆڕەپانی  كایەو  لە  گەورەیە  وەرچەرخانی  خاڵێكی  و  بارگۆڕین  خۆیدا  لە 

فەلسەفەدا، چونكە پێ لەسەر دوو الیەنی سەرنجڕاكێش دادەگرێت:

ناتوانێت ئەو سنورە  زانینی مرۆڤ سنوردارە و  توانای  بیركردنەوە،  -یەك: 

ببەزێنێت. 

-دوو: هەستەكان ئامڕازی شت زانینن، بەاڵم ناتوانن بابەتەكان لەخۆیاندا 

چۆنن وا نیشامنانبدەن، لەگەڵ ئەوەشدا لەبارەیانەوە زانیاری و داتاو هاوردەمان 

پێشكەشدەكەن، ئایا ئەو كەرەستە و بابەت و زانیارییە هاوردانەی هەستەكان 

سودمان پێدەگەیەنن، یان دەبنە مایەی زیان پێ بەخشینامن52.

بیرۆكەی زگامك

كۆشك  ئەو  بناغەی  بەردی  دانانی  و  پرسیارە  ئەو  وەاڵمدانەوەی  بۆ 

هیچ  ساغیبكاتەوە:  كۆشاوە  لۆك  دەبرێت،  ناو  زانین  تیۆری  بە  تەالرەی  و 

جۆرە بیرۆكەیەكی زگامك لە مێشك، ناخ و )فامی( مرۆڤدا نییە. مێشك هەر 

لەكاتی لە دایكبوونەوە الپەڕەیەكی سپی بێگەرد و خەوشە. هیچی لەسەر 

الپەڕە  ئەو  رۆژانە  ژیانی  تاقیكردنەوەی   .  TABULA RASA نەنورساوە. 

سپییە پڕدەكاتەوە و شتی لەسەر دەنوسێت. 

و  راستی  دەربارەی  )حوكمەكان(،  بڕیارانە  و  دەستەواژە  و  رستە  -ئەو 

ئەزمونەوە  تاكە رێگەی  بەهۆی  تەنیا هەر   TATSACHEN راستەقینەكان

ساغ و پشتڕاست دەكرێنەوە، ئایا راسنت یان چەوتن؟!

ركابەر  ئاڕاستەی  دوو  زانیندا  تیۆری  لەپاوانی  لۆكدا  3-لەسەردەمی 

دروستی  و  راستی  پاساودانی  سەرگەرمی  یەكە  هەر  و  بوون  ئ��ارادا  لە 

بیروبۆچوونی خۆی بووە: 
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-رێبازی ژیرەكی.

-رێبازی ئەزمونی )ئیمپیری(.

ئەو  كەوتۆتەوە.   RATIO التینی  وشەی  لە  ناوەكەی  ژیرەكی  رێبازی 

زانینەوە هەیە، دیكارت، سپینۆزا  بە پڕۆسەی  ئاڕاستەیە ئەوەندەی پەیوەندی 

هەرسێك  لەنێوان  جیاوازی  رابەرییانكردوە،  جیاوازی  هەندێك  بە  الیبنیتس  و 

چەمكی: زانین، باوەڕ، بیروبۆچووندا دەكات. ژیر بە ئامڕازی سەرەكی زانینێك 

دادەنێت، كە گومان هەڵنەگر بێت و دڵنیاییلێبكرێت )یەقینی بێت(، ئەگەرچی 

ئەو ئاڕاستەیە تاوەكو گەیشتۆتە الی دیكارت لە روخسار و ناوەڕۆكدا پڕیشكی 

گۆڕانی پێداهەڵپڕژاوە، بەاڵم لە پوختە و گەوهەردا، رابەر و الیەنگیرانی لەسەر 

چەند خاڵێك سوربوون و پێیان لەسەر داگرتوە:

دڵنیاییلێكراوی  و سەرچاوەی  رێگە  ناكرێت هەستەكان  هیچ جۆرێك  -بە 

زانین بن. ئەو بڕیارە بەوە پاساو دراوەتەوە گوایە هەستەكان بە پێی كەسایەتی، 

دەبێت  خۆیەوە  لەالی  زانین  بەسەردادێت،  گۆڕانیان  شوێن  و  كات  رەوش، 

لە  بەوە  زانین  دیكەوە  الیەكی  لە  بێت.  بەدور  گومان  و  گۆڕان  لە  جێگیرو 

و  راست  تایبەتی  پێوەری  بە  دەكرێت  كە  جیادەكرێتەوە،   GLAUBE باوەڕ 

باوەڕدا  ناڕاستیەكەی ساغ و پشتڕاستبكرێتەوە. ئەو پێوەرە بەسەر  دروستی و 

جێبەجێناكرێت و نایگرێتەوە.

ئەوەی  لەسەر  سورن  لەجیهانبینیەكەیاندا  ژیرەكی  رێبازی  -رابەرانی 

بیرۆكەی  چەند  فامیدا  و  ناخ  و  مێشك  لە  لەدایكدەبێت،  رۆژەوە  لەو  مرۆڤ 

زگامك هەیە، ئەو بیرۆكانە بنەڕەتین، هیچ جۆرە پەیوەندیەكیان بە شارەزایی، 

هەستەكان  لەسەر  پەكییان  نییەو  رۆژانەوە  ژیانی  ئەزمونی  و  تاقیكردنەوە 

نەكەوتوە، ئەو بیرۆكانە لەالیەن مرۆڤەوە، بەبێ ئەگەر و گومان وەك راستی و 

راستەقینە پەسەندن، بۆ منونە بیرۆكەی: رەب، لەش، گیان، دەرون، ژیان، مردن، 

تواناو ئامادەیی فێربوون و شت زانین.

دیكەدا  سەنگەرێكی  لە  خۆی  فەلسەفییەكاندا  چاكییە  لە  لۆك  4-جۆن 
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ئەو  زگامكی.  بنەمای  و  بیرۆكە  پێیبوترێت  نییە  شتێك  بەالیەوە  دیووەتەوە 

پرسیارەی هێناوەتە سەر خوانی باسكردن:

چۆن بیرۆكە و بۆچوونەكان لە مێشكدا پەیدا دەبن53 .

رێبازی  رابەرانی  كەوڵی  خستۆتە  كێچی  كە  پرسیارەدا،  ئەو  وەاڵمی  لە 

بەرداوە،  دەشتەكەیان  قەدەغەی  و  لەپاوان  ئاگری  بووە  پڕیشكێك  و  ژیرەكی 

لۆك وتویەتی:

بیرۆكەو  چەند  گوایە  ب��ڕاوەت��ەوە  كێشەیە  ئەو  كەس  هەندێك  ل��ەالی 

بنەمایەكی زگامكی ANGEBORENE لە مێشك و تێگەیشتندا )فام( دا هەیە. 

كە  پیتێك هەیە،  سیمبۆڵە  و سەرەتایی، چەند  ساكار  سادە،  چەند چەمكێكی 

دەستپێكی  لەسەرەتاو  هەر  دەرون  نەخشاندوە.  مرۆڤیان  گیانی  و  دەرون 

خوێنەری  ئەوەی  بۆ  دنیا.  سەر  بۆ  هێناونی  و  پێگەیاندوە  ئەوانەی  بوونیەوە 

بڕوا  و  دڵنیابكەم  گریامنەیە  ئەو  دروستی  نا  و  چەوتی  هەڵە،  لە  بێالیەن 

هەر  تەنیا  مرۆڤ  چۆن  بدەم،  نیشانی  من  كە  بەسە  ئەوەندە  تەنیا  بهێنێت، 

بەهۆی بەكاربردنی توانا رسوشتیەكانیەوە، بە بێ  كۆمەك و یارمەتی هیچ كامێك 

چەمكە  ئەو  بێ   بە  دەیانزانن،  كە  دەگەن،  زانینانە  بەو  زگامكییانە،  وێنە  لەو 

بنەڕەتییانە، یان بەبێ  بنەماكان بە دڵنیایی دەگەن54.

لۆك لەو تێكستەدا وا نیشانیداوە، كە الیەنگرانی رێبازی ژیرەكی باوەڕیان 

بە  تەنیا،  ئەزمون  بە  پشتبەسنت  بێ   بە  و  هەیە  زگامك  بیرۆكەی  بوونی  بە 

ئەو  بەالی  بەاڵم  بزانێت،  شت  مرۆڤ  دەكرێت  زگامكانە  بیرۆكە  ئەو  سایەی 

فەیلەسوفەوە، لەتوانای مرۆڤدا هەیە تەنیا بە رێگەی ئەزمون و بە بێ  كۆمەكی 

ئەو بیرۆكە زگامكییانە شت بزانێت! لە الیەكی دیكەوە زانین و باوەڕبوون دوو 

بابەتی لە یەكرتی جیاوازن.

دواداچوونی  بە  لێكرا،  قسەی  ئێستا  تا  بەوەی  پشتئەستور  5-كەوابوو، 

و  هۆش  پوختەی  و  ناوەڕۆك  كە  بۆچوون،  و  بیرۆكە  بناوانی  بنج،  بنەڕەت، 

فەلسەفەی  ئاڕاستەی  و  رێباز  دوو  هەر  سنورەیە  ئەو  پێكدەهێنن،  هۆشیاری 
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ژیرەكی و ئەزمونی لە یەكرتی جیادەكاتەوە. ئیرت لەو سۆنگەیەوە لۆك كۆشاوە 

ساغیبكاتەوە:

-بیرۆكە و بۆچوونی زگامكی بوونیان نییە.

لە  هەستەكان  و  هۆشیاری  و  هۆش  ناوەڕۆكی  تێكڕای  و  -سەرجەم 

بنەڕەتەوە، كە كەرەستەی ئەزمون و شارەزایین و بەسایەی ئەوانەوە پەیدابوون 

و كەوتونەتەوە55.

هەردووكیان  كە  كۆشاوە،  الوە  لەدوو  لۆك  ئەركە،  ئەو  ساغكردنەوەی  بۆ 

تەواوكاری یەكرتین:

-الیەكی نالەبار )نێگەتیڤ(، لێرەدا بە گژ رابەرانی رێبازی ژیرەكیدا چۆتەوە. 

بیرۆكە و بنەما زگامكیەكانی تاوتوێكردوە بە مەبەستی پوچەڵكردنەوەی بنەڕەت 

و بەڵگەی بوونەكەیان.

دامەزراندن  و  رۆنان  پشكی  بە  بووە،  )پۆزەتیڤ(  لەبار  دیكە  -الیەكەی 

زگامك،  بیرۆكەی  بوونی  گریامنەی  پوچەڵكردنەوەی  دوای  دادەن��رێ��ت، 

سیستمییانە، هەوڵیداوە بنج و بناوانی دروستی و راستی رێبازی ئەزمونی ساغ 

و پشتڕاست بكاتەوە، ئینجا هاتۆتە سەر ئەوەی رونیبكاتەوە، كە چەمكی پەتی 

و دەستەواژە ئەبسرتاكتەكانیش بە واتای كات-زەمەن- زگامك نین.

كەواتا ئەو پڕۆژە و كۆششەی لۆك چۆنە و بە چ ئاڕاستەیەكدا تەكانی داوە 

و هەنگاوی هەڵگرتوە؟!

6-لۆك هەوڵیداوە ساغیبكاتەوە مێشك، فام، ژیر، الپەڕەیەكی سپی بێگەردە 

زانینیان  هەستەكانەوە  رێگەی  بە  رۆژان��ە  ژیانی  ئەزمونی  و  تاقیكردنەوە 

پێدەدرێ، بۆیە وتویەتی:

بێت.  تێنەپەڕی  هەستەكاندا  بە  پێشرت  ئەگەر  نییە،  شتێك  مێشكدا  لە   -

تاوتوێكردوە،  جۆرە  بەو  ژیری  رێبازی  بەڵگەی  بڕیارە  ئەو  ساغكردنەوەی  بۆ 

بێگومان بە مەبەستی پوچەڵكردنەوەی:
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هیچ  چونكە  نییە،  راست  ژیرەكییەكان  قسەی  فەیلەسوفەوە  ئەو  بەالی 

زارۆك و منداڵێك، هیچ نەزانێك تاكە بۆچونێكی سادە و ساكاری لە بارەی ئەو 

بنەماو بیرۆكە زگامكیانەوە نییە56.

بنەمای  بیركاری  و  لۆجیك  بنەماكانی  منونە:  بۆ  بیرۆكانە  ئەو  ئەگەر  خۆ 

كەسێك  هەمو  جیاوازی  بێ   بە  دەبوو  هەبوایە  بوونیان  هەمەكی–گشتی 

خۆ  دیكەیە.  جۆرێكی  بە  تەواوەتی  بە  رەوشەكە  و  وانییە  بەاڵم  بیزانیبانایە، 

گشتی-  ئەو  بوونایە  )كلی(  گشتی-هەمەكی  بنەمایانە  و  بیرۆكە  ئەو  ئەگەر 

هەمەكیەتە بە هیچ جۆرێك نابێت بەو بەڵگەیە زگامكی ئەو بنەماو بیرۆكانەی 

پێ  پشتڕاستبكرێتەوە57.

رسوشتی زانین

1-بە مەبەستی گەیشنت بە دڵنیایی )یەقین( و خۆ پاراسنت لە گشت ئەگەر، 

توانای  زانینی  توێژینەوەی  بازوی  باوەڕ،  لە  زانین  جیاكردنەوەی  و  گومانێك 

هزرو بیری مرۆڤی لێهەڵامڵیوە:-

راستی  بە  پەیی  دروست  میتۆدەیەكی  رێبازو  بە  بتوانێت  مرۆڤ  -ئەگەر 

بنەماكانی زانینی مرۆڤ بەرێت و لێی دڵنیابێت بۆی ساغدەبێتەوە، كە بنەما 

بنەڕەتییەكانی ئاڕاستەی ژیرەكی نا دروست و چەوتن.

-دڵنیابوون لە تواناو سنوری زانینی مرۆڤ دەستەبەری ئەوە دەبێت، مرۆڤ 

پەیپێربدن  و  زانین  سنوری  كە  ببێت،  بابەتانە  ئەو  توێژینەوەی  دەستبەرداری 

دەبەزێنن، ئەگەر مرۆڤ لە رسوشتی مرۆڤ وردبێتەوە بۆیدەردەكەوێت دوو 

جۆر زانین هەیە:

یەك: ئەو جۆرە زانینەی، كە دەكرێت بگاتە ئاستی دڵنیاییلێكردن و هەمو 

جۆرە ئەگەر و گومانێك دەڕەوێنێتەوە.

زانیونی  و  دەیانزانێت  مرۆڤ  شتانەی  ئەو  زۆری  هەرە  زۆرب��ەی  دوو: 
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و  تایبەمتەندی  بگرە  نییە،  زگامكییەكانەوە  بنەما  بە  پەیوەندیان  هیچ 

پێچەوانەكەیان  دواڕۆژ  تاقیكردنەوەی  دورنییە  هەیە،  رێتێچوونیان  خەسڵەتی 

پشتڕاستبكاتەوە. لەو دوو خاڵە ئەنجامێك دەكەوێتەوە وا سوك و ئاسان نییە، 

لەالیەن هەمو كەسێكەوە پەسەندبكرێت:

ئەگەر بشێت و راستبێت زانین پشت بە ئەزمون و تاقیكردنەوە ببەستێت، 

هیچی  ئەوا  داوە،  بۆچوونەی  ئەو  جێگیركردنی  هەوڵی  لۆك  جۆن  هەروەك 

سەرو  ترانسندێنتاڵی  جیهانی  پێشییانەی  لەزانینێكی  قسەكردن  دەرفەتی  تر 

رسوشت نامێنێت، چونكە زانین بە ئامڕازی ئاسایی تەنیا هەر لە رادە و سنوری 

زانینی رسوشت و جیهانی دەوروبەری مرۆڤدا كاراو چاالك، دەستبەكاردەبێت. 

ناكرێت و ناتوانێت سنوری جیهانی ئاسایی ببەزێنێت.

-مرۆڤ تەماشادەكات، سەرنجدەدات و بیردەكاتەوە، ئەو چاالكییە بە دوو 

ئاڕاستەدا هەنگاو دەهاوێژێت:

بابەتانەی  و  شمەك  و  كەرەستە  لەو  روو  راستەوخۆ  لەالیەكەوە  یەك: 

دەوروبەر دەكەن، كە دەكرێت بزانرێن و بەپێی هەستەكان پەیانپێبربدرێت و 

هەستیانپێبكرێت، یان:

دوو: رو لە پڕۆسەی ناوەكی ناخ و دەرون و مێشك دەكەن.

ئەوانە  بیردەكەینەوە،  بارەیەوە  لە  یاخود  هەستیپێدەكەین،  ئێمە  ئەوەی 

هەر دوكیان سەرچاوەی زانینن.

ناخی  و  مێشك  لە  یان  هەمانن،  ئێمە رسوشتئاسا  كە  ئایدیاكان،  بیرۆكەو 

دەرومناندان لێیانەوە هەڵدەقوڵێین.

2-هەستەكانی مرۆڤ لەگەڵ شمەك و بابەت و كەرەستەكانی دەوروبەر، 

هەڵدەبەستین،  پردئاسا  پەیوەندیەكی  جۆرە  هەستیانپێبكرێت  دەكرێت  كە 

زنجیرەیەك  لە هەستەكانی دەكەن،  بابەتەكانی دەوروبەر  كارەی  ئەو  پێی  بە 

هەستكردن، تێبینی، بۆچوون، بیرۆكە، وێنای جیاواز لە مێشك، فام و دەروندا 
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دەنەخشێن. بەو پێیە بیرۆكە )ئایدیا(كان كە ئێمە لە بارەی رەنگی زەرد، سپی 

نەرم، سەخت،  تەڕ و وشك،  و سارد،  و رەش، دەربارەی چۆنیەتییەكان: گەرم 

كۆی  بە  گشتییان  ئەوانە  دەكەونەوە.  و  پەیدادەبن  ئەمانە  تاڵ، شیرین،  چیڕ، 

ئەو خەسڵەت و تایبەمتەندیانەن، كە بەهۆی هەستەكانەوە پەیانپێدەبردرێت و 

دەزانرێن ناودەبرێن. ئەوە الیەنی هەستەكییە.

سەرچاوەیەكی دیكەی بەخشینی بیرۆكە و ئایدیا بە مێشك و فام: تێبینی 

ئەگەر  خۆی.  مرۆڤ  گیانی  و  دەرونی  چاالكی  پڕۆسەی  بە  هەستكردنە  و 

دەرون و مێشك بكەونە رەوشی بیركردنەوە و رامان و سەرنجدان، بیرۆكە و 

ئایدیا لە نێو مێشك و تێگەیشنت )فام(دا گەاڵڵەدەبن وەك منونە: 

تێبینی، هەستكردن، هزرو بیركردنەوە، ئەگەر و گومان و دڵكرمێ  بوون، 

بڕوا و باوەڕكردن، بڕیار )حوكمدان( و ئەنجامگیریی، خواسنت، زانین.

سەرچاوەی بیرۆكەكان تەنیا هەر لەنێو ناخی دەرونی ناوەوەی مرۆڤدایە، 

پەیوەندی هەستەكی و هەستییانەی بە جیهانی شمەكی دەوروبەرەوە نییە. 

  REFLEXION ناخدا  بە  قووڵبوونەوە58   و  رامان  و  هزر  بە  الیەنە  ئەو 

ناودەبرێت. 

هەبوو  و هەستپێكردن  تێبینی  شوێنێك  هەر  لە  كاتێك  هەر  پێیە  3-بەو 

دەكرێت  زانین  باسی  كە  بەاڵم  پەیدادەبێت،  و  پێكدێت  زانین  لەوێ   هەر 

پلەی  ئەگەرچی  زانین  لۆكەوە  ب��ەالی  زانینێكە؟  ج��ۆرە  چ  لە  مەبەست 

جیاوازی هەیە، بەاڵم بە گشتی دەكرێت بە سێ  جۆری لە یەكرتی جیاواز، لە 

هەمانكاتدا یەكرتی تەواوكار: 

یەك: زانینی بۆ هاتن: INTUITIVE. ئەو زانینە لەچاو جۆرەكانی تری 

لەسەر  پەكی  و  بەڵگەنەویستە  خۆیدا  لە  خۆی  دڵنیاییە،  جێگەی  پرت  زانین 

نەكەوتوە. ساغكردنەوە 

مێشك راستەوخۆ بۆخۆی بە رێگەی پێكەوەگونجان، یان پێكەوەنەگونجانی 

دوو بیرۆكە بە بێ  یارمەتی بیرۆكەیەكی دیكە ئەو زانینەی59 دەستگیردەبێت. 
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سپی  بزانێت،  ئەوەی  بۆ  ساغیبكاتەوە  نییە  بەوە  پێویستی  مێشك  منونە  بۆ 

هەر سپییە!.

 .DEMONSTRATION سەملێنە:  و  ساغكردنەوە  بەهۆی  زانین  دوو: 

ژیر،  كاتێك  سەرئاودەكەوێت،  و  پەیدادەبێت  كاتە  ئەو  زانینە  جۆرە  ئەو 

دیكە  بیرۆكەی  ناوبژی  و  یارمەتی  بێ  كۆمەك،  بە  دەبات  بەوە  پەی  مێشك، 

كاتێك  بزانێت.  بیرۆكە  دوو  پێكەوەنەگونجانی  و  پێكەوەگونجان  ناتوانێ  

بابەتێكی  بەر  پەنادەباتە  بەراوردبكات،  پێكەوە  بابەت  دوو  ناتوانێت  مێشك 

ساغكردنەوە  و  سەملێنە  بە  دەكرێت  تر،  بابەتی  بەر  پەنابردنە  ئەو  دیكە، 

دابرنێت60.

. SENSITIVE :سێ : زانینی هەستەكی

نزمرتین پلەی زانینە لە چاو دووەكەی تردا. ئەو جۆرە پەیوەندی بە پەیربدن 

بە جیهانی دەوروبەرەوە هەیە، بەاڵم لە دڵنیاییلێكردندا، بە پێی رسوشتەكەی، 

ناگاتە ئاست و پلەی ئەوانی تر61. 

زانین پڕۆسەیەكە لە پەیپێربدن بە پێكەوەگونجان، یان بەیەكەوە نەهاتنەوە، 

نەگونجان و هەڵنەكردنی پێكەوەی بیرۆكە و بۆچوونەكان، كە بە رێگەی بڕیار 

)حوكم(دان دەردەبڕدرێت، بەوالوە شتێكی دیكە نییە.

دۆزیوەتەوە،  لەوەدا  فەلسەفەی  ئەركی  بەرهەمەكانیدا  لە  لۆك  جۆن 

الیەنە  ئەو  مرۆڤ.  تێگەیشتنی  توێژینەوەی  زانین،  تیۆری  بە  بوو  دواتر  كە 

لەتوێژینەوەی سەرچاوە، بنج و بناوان و پلەی دڵنیاییكردن، سنور و رسوشتی 

زانینی مرۆڤدا پێكدێت، ئینجا تاوتوێكردنی بنەما، هۆكار، پلەو رادەی باوەڕ و 

بڕواو بۆچوون. ئەم كۆششە لۆكی كردوە بە دامەزرێنەری راستەقینەی تیۆری 

زانین. 

لەو سەردەمەماندا تیۆری زانین، كە بەشێكە لە رێبازی زانینی زانستییانە و 

تیۆری زانست، شانبەشانی لۆجیك بووە بە كەرەستەو بابەتی سەرەكی فەلسەفە.
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جۆرج باركلی
پەیپێبردن و رێبازی نامادیەت!
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بەهۆی  فەیلەسوفێك  فەلسەفەدا  قۆناغەكانی  لە  قۆناغێك  هەر  لە   -1

بابەتێك، پرسیارێك، كێشەیەك كە وروژاندوێتی و بە ناویەوە تۆماركرابێت، گرەوی 

بردۆتەوە و قۆناغەكە بەناوی ئەوە ناوبانگیدەركردوە. فەیلەسوف و كەشیشی 

ئینگلیزی باركلی )16-851753ز( منونەیەكی بەرچاوی كۆتایی سەدەی حەڤدە 

و ناوەڕاستی سەدەی هەژدەیە و ئەو رۆڵەی گێڕاوە. باركلی لەو باوەڕەدا بووە، 

كە بێئیامنی )كوفر و ئیلحاد(، گومانكاری و دوژمنایەتیكردنی ئاین، سەرچاوەی 

سەرەكی هەڵە، چەوتی و كێشە سەختەكانی زانسنت. باركلی وتویەتی:

لە  دەبێت  و هەڵە هەبوو،  زانست  كێشە و سەختی  )لە هەر جێگەیەك 

ئەو   . بكۆڵرێتەوە62  ئاین  دوژمنایەتیكردنی  و  )ئیلحاد(  گومان،  رەگوریشەی 

رەگوریشەیە لە هەبوونی گەوهەری مادیەت بەوالوە نییە!( 

لەو تێكستەدا ئەو فەیلەسوفە لە بنەڕەتدا كەشیشی كڵێسەی ئاینی مەسیحی، 

بوونی رێبازی گومانی بە مەترسی لەسەر زانست و بێئیامنی بە مەترسی لەسەر 

یەك  تای  دوو  نێو  خستۆتە  هەردوكیانی  و  داناوە  یەكرتی  بە  بەرامبەر  ئاین، 

تەرازوەوە. ئەو بڕیارە سەرنجڕاكێشە بە چ بنەمایەك پشتئەستورە؟ چۆن پاساو و 

لێكدەدرێتەوە؟ لە كایەی تیۆری زانیندا چ ئەنجامێكی لێدەكەوێتەوە؟ دەكرێت 

ئەو ئەنجامەی لێبكەوێتەوە، كە دواتر بە نامادیەت ناو براو و نارساوە؟

زانستە  بە  پشتئەستور  توێژینەوەكانیدا،  لە  لۆك  رادیكاڵیەی  رەخنە  ئەو 

ئەزمونییەكان لە مێتافیزیكی بۆماوە و تیۆری زانینی گرتوە لە سەدەی هەژدەدا 

لە الیەن باركلی و دواتر لە الیەن هیوم، درێژەیپێدراوە و پرت توند و رادیكاڵرت 

مایەی  بۆتە  ئیمپیری63،  زانینی  رەخنەكرنی  باركلی  الی  لە  تەنانەت  كراوە. 

مێتافیزیك،  هەر  نەك  هیوم  الی  كەچی  الهوت!  شایستەیی  پاساودانەوەی 

بەڵكو فەلسەفەی بۆماوە بە گشتی بۆ سود و قازانجی توێژینەوە زانستییەكان 

پاشەكشەیكردوە.

2-ئەو هەڵوێستەی باركلی، كە بە سود، قازانجی الهوت و ئاینی كڵێسەیی 

بنەڕەتدا  و  بنج  لە  خۆی  چونكە  نەبووە،  چاوەڕواننەكراو  شتێكی  تەواوبووە، 

رابەرێكی ئاینی بووە!



97تیۆری زانینی زانستیانە

داوە  لۆك  جۆن  ئاڕاستەكەی  بە  درێژەی  زانیندا  تیۆری  پاوانی  كایەو  لە 

ناوەكی  شارەزایی  بە   )IDEAS( بۆچوونەكان  كە  ساغیبكاتەوە،  كۆشاوە  و 

راستەوخۆ  تەنیا هەر  ئەوەی مرۆڤ دەیزانێت  و  بەندن  )ناخ( و دەرەكییەوە 

بۆچوونەكانن و هیچ دەربارەی شمەكی دەوروبەر نازانێت.

ئەو هیچ نەزانینە دەربارەی دەوروبەر گەیاندویەتییە ئەو رادەیەی بوونی 

وا  مادە دەكرێت  ناكردنەی  ئەو  ئایا  نابكات.  )مەتریاڵی(،  مادیەت  گەوهەری 

لەخاوەنەكەی بكات بەكۆنەپارێز، ئایدیالیست و ئەنتی مەتریالیست دابرنێت؟ 

یان ئەو ناوانە ناتۆرەن نا حەزانی بۆیان هەڵبەستوە؟ باشە ئەنتی مەتریالیست 

خۆی لەخۆیدا چییە؟ بەچی لە پێچەوانەكەی جیادەكرێتەوە؟!

و  خەسڵەت  لە  شت  بوونی  كە  هەڵناگرێت،  گومانێك  و  ئەگەر  -هیچ 

تایبەمتەندی بەوالوە نییە. بەالی جۆن لۆكەوە ئەو خەسڵەت و تایبەمتەندیانە 

 ،)SEKUNDÄR دەكرێت سەرەكی بن یان الوەكین )بەرامبەر بە وشەی ئەڵامنی

گازندەكردنی  مایەی  بۆتە  خۆیدا  كاتی  لە  خەسڵەتەكان  جیاكردنەوەیەی  ئەو 

ئەو فەیلەسوفە گوایە نەك هەر دەرگەی لەبەردەم گومان خستۆتە سەرپشت، 

دەوروبەر!  جیهانی  و  زانین  نێوان  كردۆتە  بەرینی  و  قوڵ  كەلەبەرێكی  بگرە 

ئۆنتۆلۆجییەوە  پاوانی  نێو  خستۆتە  خەسڵەتەكانی  دابەشكردنەی  ئەو  چونكە 

بابەت  كەرەستە،  مادەیی، هەندێك  گەوهەری  بە  كردوە  بەوەی هەندێكیانی 

و هەندێكی دیكەی كردوە بە خەسڵەتی خودی. بەالی باركلییەوە ئەو جۆرە 

دابەشكردنە چەوت و چەواشەكردنە. بەوەش خواستویەتی بوون لە گەوهەری 

تایبەمتەندییەكان  مادەیی زەوتبكات! چونكە ئەگەر مرۆڤ باسی خەسڵەت و 

هەیانە  شمەكەكان  و  كەرەستە  بابەت،  كە  بكات،   EIGENSCHAFTEN

پەسەنددەكرێت.  بوونە  ئەو  و  دەستەبەردەبێت  بابەتەكان  بوونی  دەرفەتی 

بە  یان  بكاتەوە  بابەتە  لەو  بیر  بتوانێت  مرۆڤ  ئەگەر  خۆ  باركلییەوە  بەالی 

چەند  بارەیانەوە  لە  هەبێت  توانایەی  ئەو  دەبێت  بهێنێت،  خۆیاندا  بیری 

بیرۆكەیەك IDEEN لە ناخیدا بنەخشێنێت، ئەمەش وا دەگەیەنێت، كە ئەوان 

بیرۆكەكان  دەبێت مرۆڤ كۆی  ئیرت  پێكبێن،  لە خەسڵەتە سەرەكییەكان  تەنیا 
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وێنا بكات، كە لەتێكڕای ئایدیای خەسڵەتە سەرەكییەكان دەكەونەوە64، بەاڵم 

وردبوونەوە و رۆچوون بەناخی دەروندا INTROSPEKTION دەریدەخات 

و نیشانیدەدات ئەو كارە لە كردن نایەت بۆ؟

و  بزوتنەوە  وێنە،  روخسار،  كە  وایدابنێت،  ئەوی  باركلی  باوەڕی  3-بە 

لە  دەرون  و  گیان  دەرەوەی  لە  بنەڕەتین  كە  دیكە،  سەرەكیەكانی  خەسڵەتە 

گەوهەرێكی بیرنەكەرەوەدا بوونیان هەیە دان بەوەدا دەنێت، كە ئەو بڕیاردانە 

رەنگ و دەنگ، گەرمی و ساردی و خەسڵەتە الوەكییەكانی دیكە ناگرێتەوە و 

بەسەریاندا جێبەجێناكرێت، بەو جۆرە نییە. لە دوایدا رونیدەكاتەوە، كە ئەوانە 

هەیە!  بوونیان  دەروندا  ناخی  و  گیان  لە  هەر  تەنیا  هەستپێكردنێكن  چەند 

بچوكی  بەشێكی  چەند  بزوتنەوەیەكی  و  خەسڵەت  و  قەوارە  چەند  پابەندی 

راستییەك  بە  ئەوە  ئەوان  دەوروژێرنێن.  ئەوانەوە  رێگەی  لە  هەر  و  مادەن 

دەتوانن  باوەڕەدان  لەو  و  نادات  لێكردنێك  گومان  هیچ  بواری  كە  دادەنێن، 

ئەمە بە وردی و دڵنیاییەوە ساغ و پشتڕاست بكەنەوە. خۆ ئەگەر ئەمە وابێت 

بنەڕەتیانە لەگەڵ خەسڵەتەكانی  و جێگەی دڵنیایلێكردن بێت، ئەو خەسڵەتە 

رێگەی  بە  ناكرێت  و  یەكیانگرتوە  هەستیانپێبكرێت،  دەكرێت  كە  دیكە، 

پەتیكردنیانەوە لە یەكرتی دابڕێن و جیابكرێنەوە، بە ئاشكرا ئەوە دەكەوێتەوە 

ئەوان تەنیا هەر لە گیاندا GEIST بوونیان هەیە. باركلی وتویەتی:

من داوادەكەم بە ناخی خۆیاندا قوڵببنەوە و تاقیبكەنەوە: ئایا دەتوانرێت 

گشت  بێ   بە  لەشێك  بزوتنەوەی  و  كشان  بیرییەوە  پەتیكردنی  رێگەی  بە 

من  پەیانپێبربدرێت؟  و  تێیانبگەیشرتێت  دیكە  هەستپێكراوەكانی  خەسڵەتە 

لە الی خۆمەوە هۆشیار و بەرچاورونم، كە لەتوانامدا نییە بیرۆكەی لەشێكی 

كشاو و جواڵوە بنەخشێنم و رۆبنێم، بە بێئەوەی لە هەمانكاتدا رەنگێك، یان 

خەسڵەتێكی تری هەستەكی پێ ببەخشم، كە هەر تەنیا وەك دانیپێدانراوە، لە 

نێو گیاندا بوونی هەیە. بە كورتی:

كشان، روخسار )وێنە(، بزوتنەوەی دابڕاو، پەتیكراو لە هەمو خەسڵەتەكانی 

دیكە وێناناكرێت و ناكرێت بە بیردابێن. ئیرت لەو جێگەیەی ئەو خەسڵەتانەی 
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ئەوانی  دەبێت  پەیانپێبربدرێت،  و  بزانرێن  دەكرێت  رێگەی هەستەكانەوە  بە 

دیكەش هەبن بە تایبەتی لە نێو گیاندا و نەك لە جێگەیەكی دیكەدا65، لەو 

تێكستەی باركلییەوە دوو خاڵ دەكەوێتەوە، ئەگەرچی تیۆری زانین و مێتافیزیك 

و ئۆنتۆلۆجی تێكەاڵوی یەكرتی دەكەن، بەاڵم بوونەتە مایەی كێشە و بەرەیەكی 

زەبەندە لە نێوان هزرمەند و فەیلەسوفەكاندا.

. ESSE EST PERCIPI :یەك: بوون پەیپێربدنە

ئەو  پەیپێبەرێت،  كە  خۆیەكە،  پابەندی  دەوروبەر  جیهانی  بوونی  دوو: 

بنەمایە لە هەندێك سەرچاوەدا بە نامادیەت ناوبراوە. 

و  سەربەخۆن  تاڕادەیەك  كە  بەرچاو،  وادێتە  خاڵە  دوو  ئەو  ئەگەرچی 

تەواوكاری  هەردووكیان  بەاڵم  تایبەتیەوە،  خانەیەكی  دەچێتە  هەردووكیان 

یەكرتین، تانوپۆی ئەو كۆشكە – جیهانبینیەن، كە بە فەلسەفەی ئایدیالیستی 

خۆیی جۆرج باركلی ناودەبرێت.

پەتی  و  )گشتی(  و هەمەكی  بیرۆكەی هەندەكی  روبەڕوبوونەوەی  4-لە 

كاتێك  شت  بوونی  كە  بڕیاربدات،  ئەوەی  گەیشتۆتە  باركلی  )ئەبسرتاكت(، 

بزانرێت،  )مرۆڤێكەوە(،  خۆیەكەوە  الیەن  لە  كە  دەبێتەوە،  پشتڕاست  و  ساغ 

چەند  كۆی  لە  دەوروب��ەری��ش  جیهانی  شمەكی  و  بابەت  پەیپێبربدرێت، 

بیرۆكەیەك )COLLECTIONS OF IDEAS( بەو الوە نین. ئەو دوو بڕیارە 

سەرسوڕهێنەرە چۆن كەوتونەتەوە و پاساو دەدرێنەوە؟!

ئایا  پشتڕاستناكرێتەوە.  پەتی،  )گشتی(  هەمەكی  بیرۆكەی  -بوونی 

لەشێك،  بەبێ   پەتی  هەمەكی  بیرۆكەیەكی  وەك  لەخۆیدا  بزوتنەوە  دەكرێت 

كە دەبزوێتەوە بە بێ  دیاریكردنی ئاڕاستەو خێراییەكەی وێنابكرێت و بە بیر 

و بۆچووندا بێت؟! بیرۆكەیەك گشتی دەبێت، كە لە كات و جێگە دابڕێندرا. 

هەمەكی دەبێت ئەگەر خەسڵەت و تایبەمتەندی گشت تاكەكانی گرتەخۆی و 

خەسڵەتی هەندەكی تاك، كە تاكەكان لە یەكرتی جیادەكاتەوە دوریخستەوە. 

ئایا ئەو ئەنجامەی لەو پڕۆسە ئاڵۆزە دەكەوێتەوە بیرۆكەی هەمەكی رۆدەنێت، 
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یان وێنەیەكی هەمەكیپەتی دەنەخشێنێت؟! ئایا دەكرێت ئەو بیرۆكە وێنەیە لە 

پەیپێربدنی هەستەكیدا بوونی هەبێت یان نا؟! بەالی منەوە باركلی لەو سەرەوە 

وێنابكرێت  مرۆڤێك  سێگۆشەیەك،  ناكرێت،  بووە  باوەڕەدا  لەو  كە  هاتۆتەوە، 

تایبەمتەندی66  هەندەكی )تاكی( خۆی نەبێ  و لەوانی دیكە  و خەسڵەت و 

جیاینەكاتەوە!

كەوابوو بوون ئەوەیە، كە پەیپێبربدرێت، لە تێبینی و پەیپێربدن و زانینی 

ئەو  بۆ  )بوون(،  چەمكی  بەكارهێنانی  هەبێت.  ئامادەگی  بوونی  هەستەكیدا 

دەگەیەنێت،  ئەوە  بوونیاندەكرێت  بە  هەست  كە  هەستەكی،  شمەكەی 

من  وتەنی  باركلی  بكەم.  بوونی  بە  هەست  دەستیلێبدەم،  ببینم،  من  كە 

لەسەریدەنوسم،  و  دایە  لەبەردەمم  مێزەكەم  دانیشتوم،  كورسییەكەم  لەسەر 

دەیبینم و دەستیلێدەدەم، هەست بە بوونی دەكەم. بوونەكەی لەپەیپێربدنی 

و  ئەگەر هەستم  خۆ  دەستدایە.  و  چاو  لەبەر  ئامادەیە،  هەیە،  هەستەكامندا 

ژورەكەم بەجێبهێڵم و بچمەدەرێ ، چی رودەدات؟ وشەی )بوون(، واتاو بوونی 

لەسەری  لەژورەكەمدا  من  كە  دەمێنێت،  جارانی  واتایەی  ئەو  دەمێنێت؟! 

دەمنوسی؟ هەستم بە بوونی دەكرد؟ وێنەكەی بە چاو دەمبینی و لە مێشكمدا 

بوو؟

بوونی شت، هەبوونی شمەك ئەگەر بە بیردا نەیەت و كار لە هەستەكان 

كەوابوو  ناگەیشرتێت،  بوونە  لەو  جۆرێك  بەهیچ  نەیانوروژێنێت،  و  نەكات 

بزانرێت(67،  و  هەستیپێبكرێت  پەیپێبربدرێت،  ئەوەیە  بوون  شت،  )بوونی 

ناكرێت، ناشێت و لە كردن نایەت )بوونێك( DASEIN لە دەرەوەی ژیر و گیان 

یان بە بێ  بیركەرەوەیەك، كە هەست بە بوونی دەكات و پەیپێدەبات هەبێت، 

كەوابوو ئەگەر بوونی راستەقینە ئەوە بێ  هەستیپێبكرێت و پەیپێبربێت، هەمو 

وشەی  و  دەكرێت  بوونیان  بە  هەست  شمەكانەی  و  كەرەستە  بابەت،  ئەو 

ئەو  دەكرێت  ئایا  هەن!  مێشكدا  لە  و  بیرۆكەن  بەكاردەهێرنێت،  بۆ  بوونیان 

بیرۆكانە وێنەبن و ئاماژە بە بابەتەكان بدەن لە دەرەوەی مێشك و گیاندا؟
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ئەگەرچی باركلی لە چوارچێوەی جیهانبینیە فەلسەفیەكەیدا، كە هەتا بڵێی 

سەرنجڕاكێشە و شایستەی رامان و بیرلێكردنەوەیە، تیۆری زانین و مێتافیزیكی 

جیاناكرێنەوە،  یەكرتی  لە  ئاسانی  بە  و  كردون  یەكرتی  تێكەاڵوی  زیرەكانە 

كە  ساغبێتەوە،  بۆی  مرۆڤ  ئەگەر  كاڵدەبێتەوە  تاڕادەیەك  كێشەیە  ئەو  بەاڵم 

چوارچێوە و پاشخانی جیهانبینی ئەو كەڵە فەیلەسوفە پەروەردە و پێگەیاندنە 

ئاینیەكەی كڵێسەی مەسیحیە، بۆیە پاشخانەكە لێرەدا الهوتە نەك فەلسەفە!

ئەو  بیروبۆچونی  رەخنەگرانە  وردبینانەی  چاوێكی  بە  مرۆڤ  6-ئەگەر 

فەیلەسوفە هەڵبسەنگێنێت، چەند ئەنجامێكی لێدەكەوێتەوە، هەر لەسەرەتای 

باڵوكردنەوەی بەرهەمەكانییەوە مایەی بگرەوبەردە بوون و كێشەیان وروژاندوە 

و پرسیاریان بەرپاكردوە.

ئایا باركلی بەراستی گومانی لەبوونی جیهانی هەڵكەوتی دەوروبەر كردوە، 

یان مەبەستی جیهانی دیاردەكان بووە PHÄNOMEN؟ دەكرێت گومان لەو 

بیرۆكانە بكرێت، كە دەربارەی دەوروبەر كەوتونەتەوە؟ ئەگەر وەاڵمەكە بە ئا 

بێت، ئەی ئەوان لە كوێوە هاتون؟ دورنییە بوترێت ئەوان بەشێك لەئەندێشە، 

)فەنتازی( مرۆڤ هەر لە سەردەمی یۆنانەوە زیندەوەری ئەوتۆی وێناكردوە، 

كە بە لەش ئەسپە و سەرەكەی سەری مرۆڤە؟! ئەو پرسیارە بە بنەمای لۆجیك 

ساغدەكاتەوە!  گەوهەر  وەك  بوون  لەخۆیدا  پشتڕاستناكرێتەوە، چونكە خۆی 

ئەگەر مرۆڤ و ئەسپ بوونی گەوهەریی )راستەقینەیان( نەبووبایە، ئەو وێنە 

دو رەنگییە نە دەنەخشێرنا.

بڕوا نەبوون بە بوونی مادە یان ئەگەر بوون تەنیا كاتێك مافی بوونی دەبێت، 

كە پەیپێربا و هەستیپێكرا، دەكرێت سنورەكەی فراوانرتبكرێت و بوترێت:

دەسەاڵت  بوونی هێزێكی سەرو رسوشتی،  لەو سۆنگەیەوە  باركلی  چۆن 

لەڕادەبەدەر و سنوربەزێن پشتڕاستدەكاتەوە، لە كاتێكدا خۆی باش زانیویەتی، 

كە هیچ هەستێك و بگرە ژیر خۆیشی راستەوخۆ توانای دینت و پەیپێربدنی ئەو 

هێزەیان نییە؟!
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بوونی  بەهۆی  دەڵێت  كە  بەڵگەیەی  ئەو  بەر  پەنابەرێتە  ئەگەر  خۆ 

پشتڕاستدەكرێتەوە.  داهێنەر  بوونی  داهێنانەكانەوە  و  ئەنجام  بەرهەم،  كار، 

دیسانەوە رەخنەكە لەسەری دێڕەوە دەستپێدەكاتەوە. ئەوەنییە تۆ گومان لە 

تەنیا هەر بە چەند  بوونی راستەقینەی دەوروبەری هەڵكەوت دەكەیتەوە و 

لەبارەی  نەك  دەركەوتەكانیانەوە،  دیاردە  لەبارەی  كە  دادەنێی،  بیرۆكەیەكی 

بوونی راستەقینەیانەوە، كەوتونەتەوە؟! لێرەدا تەنیا یەك رێتێچوون دەمێنێتەوە: 

رشۆڤەكردن و لێكدانەوەی بیروبۆچوون و جیهانبینی ئەو كەڵە فەیلەسوفە لەو 

سۆنگەیەوە كە پێشەكی رشۆڤەكار بۆ لێكدانەوەكەی هەڵیبژاردوە!

گشتی  بە  دەوروبەر  جیهانی  و  تایبەتی  بە  مادە  بوونی  لە  7-نكوڵیكردن 

خۆی لەخۆیدا بڕیارێكی ناكۆك و چەواشەیە.

و  گ��وم��ان  ك��ەوان��ەی  نێو  دەخرێتە  ب��وون��ەك��ەی  جیهانەی  ئ��ەو 

و  بیەوێت  م��رۆڤ  دەمێنێت.  هەر  و  هەبووە  هەر  دڵكرمێبوونەوە 

لە  جیهانە  ئەو  مرۆڤیش  پەیدابوونی  دوای  و  هەبووە  جیهان  نەیەوێت 

دەمێنێت.  هەر  دواڕۆژیشدا  لە  و  هەیە  ئێستاش  بەردەوامبووە،  بووندا 

چەمكەدا  ئەو  لەگەڵ  باركلی   PARADOX ناكۆكەی  هەڵوێستە  ئەو 

و  ساغ  )تێگەیشتنی  لۆك  جۆن  پێش خۆی  فەیلەسوفەكەی  كە  نایەتەوە، 

سەلیمی مرۆڤ(ی داناوە!

ئەو پرسیارەی لێرەدا بە بیردا دێت و دورنییە وەاڵمەكەی بە سود و 

چیدەكات؟  باسی  )بوون(  دەڵێت  مرۆڤ  كە  بشكێتەوە:  باركلی  قازانجی 

 DAS گەوهەرە  یان    ATTRIBUTتایبەمتەندییە و  بوون خەسڵەتە  ئایا 

WESEN یان بیرۆكەیە IDEA ؟ هەر یەكەیانە بە جیا یان هەرسێكیانە 

پێكەوە؟ دەكرێت بوترێت بوون یەك جۆرە، یان هەمەجۆرە؟ 

پێناسەكردن  كە  جێگیربووە،  بۆچوونە  ئەو  سپینۆزا  لەسەردەمی  هەر 

پێناسەكراوەكە  لە  خەسڵەت  چونكە  نالەبارە،  پڕۆسەیەكی  و  كار  لەخۆیدا 
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خەسڵەتێكی  ئازایە،  یان  زیرەكە،  قوتابییە  ئەو  بڵێی  ئەگەر  زەوتدەكات. 

پێدەبەخشی، خەسڵەت و تایبەمتەندیەكانی دیكەی لێ زەوتدەكەی و بێبەشی 

دەكەی لێیان. ئایا ئەو رەوشە پێناسەی بوون دەگرێتەوە یان نا؟

زانیوە  ئەوەی  خۆیەوە  لەالی  كانت  لۆجیك،  بنەماكانی  بە  پشتئەستور 

لێی  یان  بونەوەر  بە  بدرێت  نییە  خەسڵەت  بوون  خستۆتەسەر،  تیشكی  و 

زەوتبكرێت، بەڵكو گەوهەرە. 

ئەگەر مرۆڤ باسی نەبوون دەكات، بوونەكەی زەوتنەكردوە، بەڵكو تەنیا 

لە رستە و دەستەواژەی قسەكردن و دەربڕیندا بوونەكەی )ناكردوە(، ئەمەش 

بە هیچ جۆرێك لێی ستاندنەوە و زەوتكردن ناگەیەنێت. 

-بەالی باركلییەوە بە پێی نورساوە باڵوكراوەكانی، بوون دەكرێت بە دوو 

جۆرەوە:

بوونی هەستپێكراو و پەیپێرباو.

-ئەو بوونەی دەزانێت و هەستدەكات و پەی بە شت دەبات!

چەند  بە  و  بكرێت  یەكەمیان  راستەقینەی  بوونی  لە  گومان  ئەگەر  خۆ 

دیاردەیەكی دەركەوت دابرنێت، كە هەست پەییانپێدەبات، ناكرێت دووەمیان 

بە  كە  چاالكییەكەیە،  ئامڕازی  چونكە  گومانەوە،  كەوانەی  نێو  بخرێتە 

هەستپێكردن یان پەیپێربدن دانراوە!

زانینی  بنەڕەتەكانی  لەبارەی  )توێژینەوەیەك  شاكاری  یەكەمی  بەشی  لە 

مرۆڤەوە(، باركلی بەپێی )هەست، ژیر و ئەندێشە( بوون و زانین دەكات بە 

دا بوونیان هەیە،  لەژیر –گیان-  بیرۆكە و هەست، كە  بە  سێ  بەشەوە، شت 

لە هزردا  كە  یان دەبێت،  )بوون(  لەالی خۆیانەوە  بیروبۆچوونی مرۆڤ  بۆیە 

كە  بوون،  بە  ئاماژەیە  بیرۆكە  وشەی  كەوابوو  وێنابكرێن،  و  پەیانپێبربێت 

پەیپێرباوە. باركلی وتویەتی:
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ئەگەر مرۆڤ لە كەرەستە و بابەتی زانین ورد بێتەوە، بۆی روندەبێتەوە، 

كە لە سێ  جۆر تێناپەڕێت: 

-چەند بیرۆكەیەكی لە ئارادابووی لەنێو هەستەكاندا نەخشاون یان: 

-چەند شتێكن پەیانپێدەبردرێت و دەزانن، ئەگەر بێت و ناخی دەرون و 

چاالكییەكانی ژیر )گیان( بوروژێنن. 

-لە كۆتاییدا ئەو بیرۆكانە IDEEN كە بە رێگەی وەبیرهاتنەوە و ئەندێشە 

رۆدەنرێن68.

بە پێی ئەو پۆڵێنكردنە، باركلی جیاوازی لەنێوان سێ  ئاستی بوون و زانین 

توندوتۆڵیش  هەیەو  خۆی  كایەی  و  تایبەمتەندی  یەكەیان  هەر  كە  دەكات، 

بەیەكەوە بەند و هاوكارن:

هەستەكاندا  نێو  لە  بیرۆكانەی  لەو  بریتین  كە  هەستپێكراو،  -بوونی 

نەخشاون.

-بوونی ژیر، كە ئەو بابەتانەی پەیانپێدەبات، بریتین لە چەند جۆری واتا، 

ئیرت ژیر سنوردار بێ  یان بێسنور.

-بوونێك كە ئەندێشە رەنگیدەڕێژێت.

باركلی بەو جۆرە هەاڵواردن و جیاكردنەوەیە مەبەستی بووە دەریبخات، 

كە بیرۆكەی هەستپێكراو شتە هەستپێكراوەكەیە، كە كەرەستەی راستەوخۆی 

بابەتی  كۆپی  یان  وێنە،  جۆرێك  هیچ  بە  بیرۆكەش  هەستەكییە،  پەیپێربدنی 

هەیە،  هۆكاری  لەخۆیدا  بیرۆكە  بابەتەكەیە.  خۆی  بەڵكو  نییە،  دەرەك��ی 

هۆكارەكەی و هۆكاری هەمو شتە رسوشتییەكان69  رەب خۆیەتی.

ئامێزەكانی  كێشە  بیروبۆچوونە  دەكرێت  زانین،  تیۆری  چوارچێوەی  8-لە 

نێو  دەچێتە  ئەو  گشتی  بە  لێكبدرێنەوە.  و  رشۆڤە  جیاواز  جۆری  بە  باركلی 

خانەی رێبازی تیۆری هاوردە هەستەكیەكانەوە. بە پێی ئەو تیۆرییە پەیپێربدنی 

لە  )دەرەكی(،  دەوروبەر  راستەقینەی  جیهانی  شمەكی  زانینی  و  هەستەكی 
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رێگەی هەستەكانەوە دەبێت و ئەزمونیش رۆڵی خۆی لەو پڕۆسەیەدا دەگێڕێت.

ئەوی مرۆڤ راستەوخۆ دەیزانێت و پەیپێدەبات شمەك و شتی دەوروبەر 

بیرو  ئەو  دەیزانێت  راستەوخۆ  ئەوی  خۆیەتی.  بیروبۆچوونی  بەڵكو  نییە، 

وێنانەیە، كە لەبارەی شتەكانەوە گەاڵڵەیكردون، هەر بەو رێگەیە شت دەزانێت. 

بۆچوومنان دەربارەی شمەكی مادی جیهانی رسوشتی دەوروبەر بریتییە لە كۆی 

ئەو بیرۆكانە ئەو هاوردە هەستەكییانە لەبارەی ئەو شتانەوە هەمانە. شتێك، لە 

شێك، بونەوەرێك بوونی دەبێت، كە بە جۆرێك لە جۆرەكان بزانرێت، هەست 

بە بوونی بكرێت، پەیپێبربێت!

ئەو بڕیارانەش كە دەربارەی بوون دەدرێن و لە چوارچێوەی دەستەواژەی 

زماندا دادەڕێژرێن، لەبڕیاری پەیپێربدنی هەستەكی بەوالوە نین. ئەو پرسیارە 

رەخنەیەی لێرەدا ئاڕاستەی باركلی كراوە: ئایا ئەمە جۆرە ئەنتی و مەتریالیستێك 

و  بزربنب  لەبەرچاو  دەوروبەر  شتی  كە  لێناكەوێتەوە،  ئەنجامەی  ئەو  و  نییە 

داگرتوە،  ئەوە  لەسەر  پێی  لەوەاڵمدا  باركلی  بكرێت؟!  بوونیان  لە  گومان 

پەیانپێدەبەن  تر هەن  كەسانی  پەیانپێنەبەم،  و  نەبینم  شتانە  ئەو  من  ئەگەر 

و دەیانزانن، بوونەكەشیان لە بیرو ژیری رەب دا هەیە. ئەوی باركلی هەست 

هەڵكەوتی  جیهانی  دادەگرێت،  زانینی  لەسەر  پێی  و  دەك��ات  بوونی  بە 

روخسارەكانە  و  دیاردە  دەرەوەی  جیهانی  بەڵكو  نییە،  )ریالیستی(  راستەقینە 

PHÄNOMENALE، ئەو جیهانەی چۆن بۆمان دەردەكەوێت، چۆن دەیبینین 

و پەیپێدەبەین.

بەو پێیە بوون لەخۆیدا لەپەیپێربدن بەوالوە شتێكی دیكە نییە! شتێك كە 

چیبێت؟  نابوونەكەی  و  بوون  نێوان  جیاوازی  دەبێت  هەستیپێنەكات،  مرۆڤ 

كە  بوونە،  یان  ببەخرشێت؟  و  زەوتبكرێت  دەكرێت  خەسڵەتە،  بوون  ئایا 

لەڕستەیەكدا )ئا( و لەیەكێكی تر )نا( دەكرێت؟!
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دیڤید هیوم:
زانین و ئەزمون و گومان
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1-بۆچوونێك، كە گومان هەڵنەگرە لەنێو كۆڕو كۆمەڵە فەلسەفییەكاندا 

دورگەكانی  لە  بەتایبەتی  ئینگلیز  فەلسەفەی  لەوەی  بریتییە  باوە،  و  باڵو 

بەریتانیادا رسوشتئاسا ئەزمونی )ئیمپیری(یە. ئەگەر جۆن لۆك بەردی بناغەی 

تیۆری زانینی دانابێت، دیڤید هیوم )17-111776ز( لە الی خۆیەوە پەرەی 

بەڕەوتی ئەو دابونەریتە ئەزمونییە داوە و سەركەوتوانە گەیاندویەتییە ئەو 

پلەیەی، كە لە كردن هاتوە پێیبگەیەنرێت. 

تۆماركردوە،  فەیلەسوفەی  ئەو  داهێنانێكی  چەند  فەلسەفە  مێژوی 

تایبەتی  بە  تۆماربكرێت.  فەلسەفەدا  لە  وەرچەخان  خاڵی  بە  دەكرێت  كە 

پەیوەندی   ،KAUSALITÄT هۆیەكی  كێشەی  لەبەرامبەر  هەڵوێستەكەی 

كانت،  رێ��زەوە  بەوپەڕی  كە  سەیرنییە،  بۆیە  ئەنجام،  و  هۆكار  نێوان 

دانیپێدانابێت،  و  هێنابێت  هیومی  ناوی  ئەڵامن  ترانسندێنتاڵی  فەیلەسوفی 

كە نەك هەر لە خەوی غەفڵەت بە خەبەریهێناوە، بگرە ئاڕاستەی فەلسەفە 

و بیركردنەوەی بە الیەكی دیكەدا بردوە. كانت وتویەتی:

بوو چەند  هیوم  دیڤید  ئاگاداركردنەوەكەی  پێلێدەنێم  بەڕاشكاوی  )من 

ساڵ پێشرت بۆ یەكەمجار لە خەوی غەفڵەت )دۆگامتی( بە خەبەریهێنامەوە 

بە  تیۆریدا  فەلسەفەی  كایەی  و  لەبوار  توێژینەوەكامنی  و  لێكۆڵێنەوە  و 

تەواوەتی بە ئاڕاستەیەكی دیكەدا برد(70.

هیوم  فەلسەفەی  رۆڵی  بە  دانپێدانانە  خۆیدا  لە  كانت  بڕیارەی  ئەو 

بنەمای  دژی  و  گشتی  بە  مێتافیزیك  دژی  بوێرانەی  هەڵوێستە  ئەو  و 

بوێرانە  هیوم  تۆماریكردوە.  )بنەمای هۆیەكی(  ئەنجام  و  پەیوەندی هۆكار 

دەستیخستۆتە سەر ئەو خاڵە گرنگە، كە دواتر لە تیۆری زانستی كوانتەمی 

ماكس پالنك و ڤێرنێر هایزنبێرگ هاتەبەر. بنەمای هۆكار و ئەنجام بە هیچ 

نییە. پشتئەستور  لۆجیكی  بنچینەیەكی 

2-لە تیۆری زانیندا، كە لەسەر دەستی جۆن لۆك خەتوخاڵی داوە، دوا 
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روخسار و ناوەڕۆكی پێبەخرشا، ئینجا باركلی تاڕادەیەك پەرەیپێداوە و شتی 

تری خستۆتەسەر، هیوم لە پەرەپێدانیدا رۆڵی كارای گێڕاوە، سوربووە لەسەر 

ئەوەی هەمو بۆچوونەكانی مرۆڤ )ئایدیایەكان(، پشتئەستور بە شارەزایی، 

دوپاتیكردۆتەوە  و  سەرچاوەدەگرن  لەهەستەكانەوە  تاقیكردنەوە،  ئەزمون، 

شتێك نییە لەمێشكدا، ئەگەر پێشرت بە هەستەكاندا نەهاتبێت. هیوم بابەتی 

زانینەوە.  تیۆری  تاوتوێكردوە، دەكرێت بخرێتە خانەی  هۆیەكی بە جۆرێك 

بنەڕەتێكی زگامكی  بنەما هیچ رسوشت و  بۆ منونە بەالیەوە هۆیەكی وەك 

نییە، خۆ ئەگەر پەیوەندی هۆكار و ئەنجام بە الیەكەی تریدا، وەك گریامنە، 

لەژیردا  مێشك،  لەنێو  هەیە  جۆرەی  بەو  ناكرێت  دابرنێت،  بۆچوون  بە 

بۆچوونەوە  بەهۆی  مێشك  ژیر،  ناكرێت  چونكە  بنەخشێت،  و  پەیداببێت 

بكاتەوە،  هۆكاری  پەیوەندییەی  لەو  بیر   APRIORI پێشییانە  بەشێوەی 

پشتئەستور  ناچاریی  بنەمایەكی  هیچ  بە  پەیوەندییە  ئەو  ئەوەی  سەرەڕای 

دووەمی  خانەی  دەچێتە  فەیلەسوفە  ئەو  پێداگرییەی  بڕیارە  ئەو  نییە. 

پڕۆسەی زانینەوە. دوو جۆرەكەی زانین بەو شێوەیەن:

یەك: ئەو زانینەی بە رێگەی لێكدانەوەی پەیوەندی نێوان بۆچوونەكانەوە 

دەكەوێتەوە. ئەو جۆرە لەنێو كایە و پاوانی زانستە روخسارییەكان )لۆجیك 

پەیوەندییەكانی  روخساری  بە  بایەخ  زانستە  دوو  ئەو  بیركاری(71باوە.  و 

زانستەكانی  بە  واتاكانیان  و  ناوەڕۆك  و  دەدەن  دەستەواژەكان  و  هاوكێشە 

هەمانگۆیین،  شیكارین،  هاوكێشەكانیان  دەستەواژە  بابەتی  دەسپێرن.  تردا 

ئەوەی لە پێشەكییە گریامنەكراوەكاندا هاتوە، لەئەنجامدا دوبارەدەبێتەوە، 

خەرمانی  سەر  ناخەنە  شتێك  و  دەست  نادەنە  زانیاریەك  جۆرە  هیچ  بۆیە 

و  رێكوپێكن  ورد،  ئەوپەڕی  ت��رەوە  الیەكەی  لە  ب��ەاڵم  م��رۆڤ،  زانینی 

نادەن، ئەنجامەكانیشیان ئەگەر،  ئاڵۆزی، تەمومژییەك  دەرفەتی هیچ جۆرە 

هەر  بووە  هۆكارێك  ئەمەش  دروسنت.  و  راست  هەمیشە  گومانهەڵنەگرن، 
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و  فیزیك  هەوڵدراوە  سەركەوتوانە  ناوەڕاست  سەدەكانی  كۆتایی  لەگەڵ 

زانستە رسوشتییەكان لە چاالكی زانستییاندا پشت بە بیركاری ببەسنت و سود 

لە لۆجیك وەربگرن. ئەوە بەسەركەوتن بۆ نیوتن تۆماركراوە، بیركاری وەك 

میتۆدەی توێژینەوەی زانستی بەكاربرد.

ئەنجام  و  هۆكار  پەیوەندییەكانی  بە  پشتئەستور  زانینەی  ئەو  دوو: 

سنوری  بابەتە  ئەو  پەیدادەبێت.  و  پێكدێت  بەشێكی  هۆیەكی(،  )بنەمای 

هاوردە و داتاكانی هەستەكان دەبەزێنێت و پرت لەوە خەمی راستكردنەوەی 

پەیپێدەبرێت،  و  دەزانرێت  هەستەكانەوە  الیەن  لە  كە  هەیە،  شتێكی 

پشتڕاست و ساغبكاتەوە. ئەو كێشەیەی بە بنەمای هۆیەكی ناودەبرێت.

لە  گشتیەكەی،  واتا  بە  ئەنجام،  و  بڕیار  وەك  چ  چاالكی،  وەك  چ  -بیر، 

هەبوونی  گەشەكردنەکەش  ئەگەر  گەشەدەكات،  كولتوردا  سێبەری  و  سایە 

و  كات  رەوشی  هەردوو  لە  ئیرت  پێویستدەكات،  دیاریكراو  جێگەی  و  كات 

كاریانتێدەكات  خۆشی  لەبیردەكرێت،  كار  ئاشكرا  بە  ئارابوودا  لە  جێگەی 

رەسەنی  كۆرپەی  بیروبۆچوون  بەجێدەهێڵی.  لەسەریان  جێدەستی خۆی  و 

هەلومەرجی خۆیانن.

لەسەردەمی هیومدا، هەلومەرجێك لە ئارادا بووە، جگە لە دابونەریتی 

باوی دورگەكانی بەریتانیا، میتۆدەی زانستی بە تایبەتی زانستە رسوشتیەكان 

لە برەودا بوون. سێر ئیسحاق نیوتن منونەیەكی سەرنجڕاكێشی ئەو رەوش و 

هەلومەرجەیە. ئەو زانا رسوشتییە تیۆری كێشەكێی داهێناوە. بە بیركاریكردنی 

ئەنجامی  ئیندەكشن  و  دیدەكشن  میتۆدەی  ئاوێتەكردنی هەردوو  و  فیزیك 

بەمیتۆدەی  دەكرێت  زانستییە،  میتۆدە  ئەو  لێكەوتۆتەوە.  شۆڕشئامێزی 

بە  بووە  هیوم  دیڤید  الی  لە  ناوبربێت،  دیاردەكانیش  نێوان  پەیوەندی 

تیۆری  چوارچێوەی  و  لەپاوان  پرت  كە  سەرتاپاگیر،  جیهانبینیێكی  میتۆدەی 

 ،ANZIEHUNGSKRAFT كێشەكێی:  میتۆدەی  رەنگیداوەتەوە:  زانیندا 
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هاتنی  یەكرتدا  بەدوای  بۆچوونی  و  لەبیرۆكە  دواتر  كە  بۆچوونەكان،  نێوان 

لەداهێنانە  هەوڵیداوە  هیوم  بەوپێیە  بەرجەستەبووە72.  بۆچوونەكان 

و  مرۆڤ  زانینی  توانای  دەڤەری  و  كایە  لەچوارچێوە،  نیوتن  فیزیكیەكەی 

لەبواری رسوشتی مرۆڤدا بە گشتی سود وەربگرێت و جێبەجێبكات.

)توێژینەوەیەك  لەسەرەتای  هیوم  ئیمپیریدا  رێبازی  سۆنگەی  3-لە 

مرۆڤی  رسوشتی  تواناكانی  و  رەهەند  م��رۆڤ(دا  تێگەیشتنی  دەرب��ارەی 

رسوشتی  لێكۆڵینەوەی  كە  ئەنجامەی،  ئەو  گەیشتۆتە  تاوتوێكردوە، 

زانستیانە  رێكوپێكی  و  ورد  شیكردنەوەیەكی  رێگەی  بە  مرۆڤ  تێگەیشتنی 

فەیلەسوف  دەبێت  ئەركێكە  توانایانەی  هێزو  ئەو  توێژینەوەی  تایبەتی  بە 

بچێتە ژێر باریەوە و بیگرێتە ئەستۆ. هیوم لەو بارەیەوە وتویەتی:

مرۆڤ  رسوشتی  فەلسەفەی  لە  قسە  جیاواز  جۆری  دوو  بە  دەكرێت 

بكرێت، هەر یەكەیان تایبەمتەندی خۆی هەیە، لە خزمەتكردنی مرۆڤایەتیدا 

بەشداریدەكات:

یەكێكیان بەگشتی وا سەرنجی مرۆڤ دەدات، كە تەنیا هەر بۆ كاركردن 

لە دایكبووە. لە كرداریدا بەهۆی چێژو هەستەوە كاریتێدەكرێت، سەرگەرمی 

پێی  بە  ئەویش  لەیەكێكی دیكە خۆی دەبوێرێت،  بە دوایدا وێڵە و  شتێكە 

ئەو بایەخانەی ئەو بابەتانە هەیانە.....

ژیرەوە سەرنجی مرۆڤ  لەڕوانگەی  فەیلەسوفەكان  لە الیەنی دووەمدا 

تێگەیشنت  و  فام  هەوڵدەدات  چاالكە،  بونەوەرێكی  و  گەوهەر  دەدەن 

مرۆڤ  رسوشتی  تەماشای  جۆرە  بەو  ئەوان  بنێت.  بنیاد  خۆی  مێشكی  و 

دەكەن، وەك ئەوەی بابەتێكی لێكۆڵینەوە و تاقیكردنەوەی تیۆری و رامانە، 

بۆئەوەی ئەو هۆكارە بدۆزنەوە بۆچی چۆن و چی دەبێتە مایەی وروژاندنی 

مرۆڤ73. بابەتێك پەسەندبكات و یەكێكی دیكە رەتبكاتەوە.

هیوم خانەی دووەمی هەڵبژاردوە، هەوڵیداوە لە چوارچێوەی هەردوك 
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بابەتی پڕۆسەی زانین و بەرەنگاربوونەوەی مێتافیزیكدا، رسوشتی تێگەیشتنی 

مرۆڤ لە رێگەی شیكردنەوەیەكی ورد، هێز و تواناكانی تاوتوێبكات.

ئیمپیرییە  ئاڕاستەی  درێژەپێدەری  كە  سكۆتلەندییە،  فەیلەسوفە  ئەو 

هەستەكانەوە  رێگەی  لە  تاقیكردنەوە  و  شارەزایی  ئەزمون،  باوەڕەدابووە  لەو 

هەست  دەكرێت  خاڵدا  هەندێك  لە  بەاڵم  زانینن،  باوەڕپێكراوی  سەرچاوەی 

ئەوەشە،  بكرێت  ئاڕاستەیەدا  ئەو  تری  رابەرانی  لەگەڵ  ئەو  دیدی  جیاوازی  بە 

پایەی  و  پلە  و  دەرخستوە  فەیلەسوفەی  ئەو  فەلسەفەی  دیاری  كەسایەتی  كە 

قسەیە  ئەو  بەڵگەیەكە  لەبارەیەوە  كانت  هەڵوێستەكەی  پێبەخشیوە.  تایبەتی 

و  ناخ  ناوەكی  بیرۆكەی  باسی  لۆك  جۆن  الی  لە  منونە  بۆ  پشتڕاستدەكاتەوە. 

رامان REFLEKTION كراوە، ئەو جۆرانە بەهۆی قوڵبوونەوە بە ناخی مرۆڤ 

خۆیدا پەیدادەبن و دەكەونەوە، بەاڵم ئەو بیرو كارانە لە الی هیوم بە پەیپێربدن 

PERZEPTIONEN ناوبراون و تەنیا هەر لە ئەزمون، شارەزایی و تاقیكردنەوەوە 

پەیدادەبن. ئەو پەیپێربدنە لە الی خۆیانەوە دەكرێن بە دوو جۆرەوە: 

-بۆچوون )بیرۆكە، ئایدیا(.

-ئیمپریشن لە بەرامبەر وشەی ئەڵامنی EINDRUCK و وشەی عەرەبی 

خۆی  پێستی  بە  پڕ  نییە  وشەیەكامن  كوردیدا  لە  )كە  جۆرە  ئەو  )انطباع( 

تێبینیكردنی  داتاو  و  هاوردە  راستەوخۆی  وەرگرتنێكی  و  تێگەیشنت  بێت( 

پەیپێربدن  فەیلەسوفەدا  ئەو  جیهانبینی  لە  پێیە  بەو  خۆیەتی.  مرۆڤ  ناخی 

لە پڕۆسەی زانیندا پشكی شێری بەردەكەوێت. 

بە  دەكرێت  خۆیەوە  لەالی  یەكەیان  هەر  پەیپێربدن،  جۆرەی  دوو  ئەو 

لە  بریتین  و  پێكهاتون  لێكدراو  و  سادە  لە  دەرەكی  و  ناوەكی  جۆر  دوو 

هەستكردن و رامان.

4-پشتئەستور بەوەی تا ئێستا وترا، لە سۆنگەی هیومەوە، زانینی مرۆڤ 



113تیۆری زانینی زانستیانە

لە پەیپێربدن بەو الوە شتێكی تر نییە. ئەو بڕیارە دوو خاڵی گرنگ دوو پات 

دەكاتەوە، كە لە فەلسەفەی ئیمپیریزمدا بە بنەمای سەرەكی هەژمار كراون:

تاقیكردنەوە  و  ئەزمون  سنوری  نییە  مرۆڤدا  زانینی  توانای  لە  یەك: 

ببەزێنێت و لەوە بەو الوە پرت بڕ ناكات. 

لە دەرەوەی  ئەگەر  بێت  گیانی  یان  بێت  مادە  دوو: هەر شمەكێك جا 

رێبازی  هەندێك  لە  كە  بێت،  مرۆڤدا  مێشكی  توانای  پەیپێربدنی  سنوری 

فەلسەفەدا ناوی )گەوهەری( لێ نراوە، لە توانادا نییە بزانرێت!.

لەتوانایاندایە  هەستەكان  كە  دەزانێت،  شتانە  ئەو  هەر  تەنیا  مرۆڤ 

دەوترێت  پێی  ئەوەی  بەاڵم  بداتەدەست،  داتا  بارەیانەوە  لە  و  بیانگاتێ  

لەدەرەوەی  چونكە  دەمێنێتەوە،  نەزانراوی  بە  هەمیشە  شت  گەوهەری 

ئەو  مرۆڤدایە،  زانینی  توانای  و  هێز  پەیپێربدنی  سنوری  و  بڕكردن  توانای 

چەند  تا  هیوم،  بوێرەی  بۆچوونە  ئەو  دێت:  بیردا  بە  لێرەدا  پرسیارەی 

پەیوەندی بە بابەتی )شت لەخۆیدا(ی كانتەوە هەیە؟!

زانین  پڕۆسەی  وردەكارییەكانی  دەرب��ارەی  هیوم  بۆچوونی  -ئەگەر 

كەوتبنەوە،  هەستەكانەوە  لە  بۆچوونەكان  و  بیرۆكە  كە  بكرێت،  پەسەند 

 APRIORIE ناكرێت بیرۆكەو بۆچوونەكان رسوشتێكی پێشییانەیان هەبێت

دیكەوە  الیەكی  لە  بووبن.  پەیدا  و  بێن  تاقیكردنەوە  و  ئەزمون  پێش  لە 

ناكرێت هەمەكی و گشتی بن، بەڵكو دەبێت هەندەكی و تاك بن. ئەوەی 

لێرەدا دەپررسێت: چۆن بیرۆكە لێكدراوەكان پەیدا دەبن و بیرۆكەی رووت 

و پەتی )ئەبسرتاكت( چۆن لێكدەدرێتەوە و بوونەكەی پاساو دەدرێتەوە.

-لە تیۆری زانینی هیوم دا بوونی شت، شمەك لە دەرەوەی مێشكدا و 

بگرە  سەرنجڕاناكێشێت،  نییەو  بایەخی  دەوروبەردا  لە  مرۆڤ،  لەدەرەوەی 

ئەوەی  بكۆڵێتەوە!  لێوەی  فەلسەفە  نییە  كێشەیەك  نەبوونەكەی  و  بوون 

پێدەدرێت،  بایەخی  فەیلەسوفەدا  ئەو  زانینی  تیۆری  لەجیهانبینی  و  گرنگە 
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هەر  بابەتانەیە،  ئەو  ئایدیای  بیرۆكە،  رسوشتی  تایبەمتەندی،  خەسڵەت، 

ئەوانیش دەكات بە كەرەستەی توێژینەوە و لێكۆڵینەوە!

5-لە چوارچێوەی تیۆری زانیندا، بەپێی هەردوو سەرچاوە: ژیر، ئەزمون، 

و  سەرچاوە  بە  جیا  بە  یەكە  هەر  كردویانن،  ئیمپیری  ژیرەكی-  رێبازی  كە 

رێگەی شت زانین دەكرێت دوو جۆرە زانین هەبێت، كە رسوشتەكەیان دیار 

و دەست نیشان دەكات.

)یەقینی(،  عەرەبی  وشەی  لەجیاتی  لێكراو،  دڵنیایی  زانینی  ی��ەك:- 

بەكارهێرناوە. ئەو جۆرە زانینە بە بنەماكانی ژیر پشتئەستورە و هیچ جۆرە 

و  ناكردن  راستە،  سەردەمێكدا  هەمو  لە  هەڵناگرێت،  گومانێك  ئەگەر، 

زانستە  بیركاری  و  لۆجیك  دەڤەری  كایەو  لە  دەبێت.  ناكۆك  پێچەوانەكەی 

روخسارییەكاندا ئەو جۆرە زانینە پەیدا دەبێت و ئەو دەستەواژانەی دەریان 

دەبڕن شیكاریین.

دوو: زانینی رێتێچوون، وەك لە وشەكەدا دەردەكەوێت هەر دووك الی 

و  بشێت  دەكرێت  پێچەوانەكەشی  بە  و  بێت  راست  دەكرێت  بەرامبەرن، 

شارەزایی  و  تاقیكردنەوە  و  ئەزمون  بە  پشت  زانینە  جۆرە  ئەو  بگونجێت. 

تێبینی كردن دەبەستێت. 

و  بێت  زانین  پوختەی  و  گەوهەر  پەیپێربدن،  هیومەوە  الی  بە  ئەگەر 

ئەو چاالكییە بە رێگەی بوونی شمەكی دەوروبەرەوە، كە كاری تێدەكەن و 

بوونەكەیان پابەندی بوونی بیرو هۆش نەبێت، چۆن دەكرێت باسی زانینێك 

و  راست  هەمیشە  و  نەدات  گومانێك  و  ئەگەر  دەرفەتی  هیچ  كە  بكرێت، 

دروست بێت؟!

پابەندبوونە؟  و  شوێنكەوتن  یان  ورووژان��دن��ە  كارلێكردنە  ئەو  ئایا 

بەالی  چۆنە؟!  بیرۆكەكانەوە  و  وێناكردن  بۆچوون،  بە  پەیپێربدن  پەیوەندی 

هیومەوە پەیپێربدن بە هیچ جۆرێك پەیوەندی بە ورووژاندنەوە نییە، ئەوی 
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ئەو  بۆچوونەكانن،  و  ئیمپریسیون  دەبێت:  پەیدا  پەیپێربدنەوە  لەو  و  هەیە 

و  ئاشكرایە  گەرموگوڕ،  زیندوو،  یەكەمیان  لەیەكجیادەكرێنەوە،  بەوە  دوانە 

و  ورد   DUSGEPRÄGT و  داڕێژراوە  نەخشاوە،  رێكوپێكییەوە  بەوپەڕی 

رادەیەك  تا  خۆیانەوە  الی  لە  بۆچوونەكان  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  بەرچاوە، 

ناو   )IDEAS( ئایدیا  بیرۆكە،  بە  بۆیە  الوازن،  و  روون  نا  و  تەمومژاوی 

دەبردرێت.

نابێت بە مایەی ئەوەی مرۆڤ باسی بە تەفرەچوون  پێناسەیە  ئایا ئەو 

چەند  تا  دەبێت؟  دوچاری  پەیپێربدنەوە  و  هەستەكان  الیەن  لە  كە  بكات، 

ئەو پرسیارە هەڵوێستی هیوم دەخاتە خانەی گومانی ئامانجەكی – میتۆدە. 

كێشە  ئەو  هەوڵیداوە  كردووە،  خاڵە  بەو  هەستی  بەرهەمەكانیدا  لە  هیوم 

تەفرە  بە  هەستەكان  بە  ئەگەر  مرۆڤ  دەكرێت  بكاتەوە،  یەكالیی  گومانە 

و  گومان  كەوانەی  نێو  بخاتە  هەستەكی  تێبینی  لە  كردن  دڵنیایی  بچێت، 

ئەگەرەوە، بەاڵم بە رێگەی كۆنرتۆڵی تاقیكردنەوە و ئەزمونییەوە، دەكرێت 

دیكارتەوە  پێچەوانەی  بە  دووربخرێنەوە،  مەترسیەكەی  و  تەفرەدان  ئەو 

 REALITÄT هیوم لەو باوەڕەدا بووە، كە گومانكردن لە بوونی راستەقینەی

جیهانی دەرەكی لە سۆنگەی تیۆرییەوە نا بەزێرنێت و كاڵ نابێتەوە، لەالیەكی 

پووچ  دەردەبڕن  بیرۆكەكان شمەك  دەڵێت  قسەیەی  ئەو  بەالیەوە  دیكەوە 

و بێ واتایە، چونكە لە بنەڕەتدا ئەو بڕیارە ناكرێت پشتڕاست بكرێتەوە.

 VORSTELLUNGEN بۆچوونەكان  ئایا  بكرێتەوە  ساغ  ئەوەی  بۆ 

شمەكی دەوروبەر دەردەبڕن دەبێت بتوانرێت بۆچوون و شمەكەكان لەگەڵ 

چونكە  نایەت،  كردن  لە  بەراوردكردنە  ئەو  بەاڵم  بكرێن،  بەراورد  یەكرتی 

دەزانێت.  شتەوە  بەهۆی  نەك   IDEE بیرۆكەوە  رێگەی  بە  بیرۆكە  مرۆڤ 

بیرۆكە لە پشتیەوە تەنیا بیرۆكە هەیە نەك شمەك. بەو پێیە بڕیار )حوكم( 

ساغكردنەوە  تەنانەت  هەیە،  رێتێچوونی  خەسڵەتی   URTEIL دانیش 
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تایبەمتەندی رێتێچوونی بڕیار خۆی لەخۆیدا سنوری رێتێچوون نا بەزێنێت. 

پشتڕاستی  شارەزایی  و  ئەزمون  دراوە،  تێدا  بڕیارەی  ئەو  كە  رەوشە،  ئەو 

دەكەنەوە! 

)دەكرێت  كردوویەتی  و  هەیەتی  هیوم  كە  میتۆدەییەی،  گومانە  ئەو 

بە  هەبووە،  ئاشكرای  و  روون  مەبەستی  ناوبربێت(  میانڕەو  گومانی  بە 

گژداچوونەوەی هەمو بیروبۆچوونێكی چەق بەستوی )دۆگم( بۆ ماوە، دیار 

پیادە  تێیدا دەكرێت  زانین  تیۆری  كایەو دەڤەرەی  ئەو  و دەستنیشانكردنی 

بە  فەلسەفەدا  لەچوارچێوەی  خۆی  گومان  دەستبەكاربێت74،  و  بكرێت 

رسوشتەكەی  هەڵوێستێكە  تایبەتی  بە  زانیندا  تیۆری  سۆنگەی  لە  و  گشتی 

ئەوەی  پێش  جەستەدەبێت،  بەر  ل��ەوەدا  ئەوەش  پارێزە!  و  سڵكردنەوە 

ساغكردنەوەیەش  ئەو  بدرێت!  نابێت  تاقیبكرێتەوە  بێتەوە  ساغ  بڕیارەكە 

جۆرە  ئەو  بێگومان  هەیە.  دەستنیشانكراو  دیارو  پێوەری  بە  پێویستی 

ئەو  مایەی  دەبنە  تێكڕایی  بە  هەیە  هاندەرێكی  و  هۆكار  چەند  گومانە 

)بە  باوەڕبوونە  دەستدانی  لە  هۆكارانە  لەو  هۆكارێك  نواندنە.  هەڵوێست 

واتا فەلسەفییەكەی( لە ژیانی رۆژانەدا، بۆیە ناكرێت و ناشێت، لەڕوانگەی 

ئەو جۆرە گومانەوە بڕیاری راست و دروستی دڵنیایی لێكراو بدرێت، بەاڵم 

ئەو خۆبواردنە لە بڕیاردان نابێتە مایەی ئەوەی نكوڵی لە هەبوونی هەمو 

جۆرە راستییەك و زانین بكرێت. چونكە ئەو بڕیارەی دەڵێت )راستی نییە(، 

دەكات،  راستی  بوونی  لە  گومان  بڕیارەی  ئەو  بۆ؟  ناكۆكە  لەخۆیدا  خۆی 

لە  كە  نكوڵیكردن،  بڕیاری  ئەگەر  بێت.  راست  نا  یان  راست  خۆی  دەبێت 

كەوابوو،  لەخۆیدا(  راستییە  یەكەم  ئەمە  )ئەوا  بێت(  )راست  راستی  بوونی 

بڕیاری  ئەوا   ، بێت  ناڕاست  بڕیارەكە  ئەگەر  راستی )هەقیقەت( هەیە، خۆ 

ناكرێت  و  هەیە  راستی  كەوابوو  بكات!  نا  راستی  بوونی  ناتوانێت  ناڕاست 

بەڕەهایی بوونی راستی نا بكرێت!
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هەند  بە  سەردەمی  ژیاوە  تێیدا  كە  سەردەمەدا،  لەو  و  خۆی  هیوم 

زانینی زانستی، ژیر و ئەزمون بووە، بۆیە بە پلەی یەكەم پێ لەسەر رۆڵی 

كە  دانراوە،  وا  ئینجا  داگیراوە.  تێبینی  و  هەستەكی  پەیپێربدنی  و  ئەزمون 

و  راستی  گەیشتنە  رێگەی  و  ئامڕاز  باشرتین  میتۆدەكە  و  رسوشتی  زانستی 

دەستگیربوونی دەستكەوتی ئەو تۆیە لە ژیانی مرۆڤدا.

نەماون،  نەهامەتی  و  بەدكاری  سەرچاوەی  هیچیرت  رسوشت  و  جیهان 

جیهانبینیە  ئەو  بەختەوەرییە.  و  خۆشی  مایەی  كۆنرتۆڵكردنیان  بەڵكو 

لەچوارچێوەی تیۆری زانیندا بووەتە مایەی زاڵبوون و بەهێزبوونی ئاڕاستەی 

بە  پێیە  بەو  )مادیەت(،  مەتریالیستی  فەلسەفەی  باڵوبوونەوەی  و  زانستی 

پێچەوانەی سەدەكانی ناوەڕاستەوە فەلسەفەیەكی نوێ  ئازاد لە دەستەاڵتی 

ئاین و كڵێسەی بۆ ماوەی سەدەكانی ناوەڕاست، سەرئاوكەوتووە. زانست لە 

الی خۆیەوە بە هەنگاوی گەورە بەرەو پێشچووە و بوو بە كاراترین ئامڕازی 

زانینی راست و راستەقینە دەربارەی ژیان و كۆمەڵگە و شمەكی دەوروبەر 

و جیهان.

بە  كە  بەستووە،  زانستی  رێبازێكی  بە  پشتی  ئاڕاستەیە  جۆرە  ئەو 

ئاڕاستەی میكانیزم نارساوە و وا تەماشای بوونی جیهانی كردووە كە لە )مادە 

و بزوتنەوە( پێكهاتووە، بە پێی ئەو بۆچوونە شتێك نییە لەژیاندا، لەبووندا، 

لەناوچوون  و  )خەلق(  داهێنان  بە  كە  دەوروبەردا،  شمەكی  و  لەرسوشت 

خەسڵەتی  و  روخسار  ئەگەرچی  گۆڕانە  ئەو  بەاڵم  هەیە،  گۆڕان  ناوبربێت! 

لەو  لەچەندیەتیدا.  گۆڕانە  گەوهەردا  و  پوختە  لە  بێت  دیار  پێوە  چۆنێتی 

ناوی  كە  كەوتۆتەوە،  رێبازە  ئەو  رسوشتییە  زانستییە،  فەلسەفەییە،  رێبازە 

سیكۆالریزمی لێرناوە. بەو پێیە تیۆری زانین بە تایبەتی و فەلسەفە بە گشتی 

لە الی هیوم و لە سەردەمی رۆشنگەری و لە چوارچێوەی ئاڕاستەی ئەزمونی 

ئیمپیریدا، لە دورگەكانی بەریتانیادا لە نێوان كەوانەی )هەست و ئەزمون و 
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ژیردا(، كاراو چاالك بووە! تای تەرازو بە الی هەر كامێك لەمانەدا السەنگ 

چاالكی  رابەرێكی  فەیلەسوفە  ئەو  بڕاوە!  بەسەردا  ناوەی  ئەو  كرابێت، 

بنەماكانی  كۆشاوە  سەركەوتووانە  بووە،  خۆی  سەردەمی  هەلومەرجی 

و  پیادە  مرۆڤدا(  مێشكی  )توێژینەوەی  بواری  و  كایە  لە  نیوتن  میكانیكی 

چەند  ئەوا  هەبێت،  كێشەیەكی  قانونی  گەردوندا  لە  ئەگەر  جێبەجێبكات، 

ژیر  و  مێشك  كاری  كارایی  و  چاالكی  و  نەزم  كە  هەیە،  بنەڕەتی  قانونێكی 

دەپارێزن.

دژە  و  )ئەزمونی(  ئیمپیری  رێبازی  رابەرێكی  بە  هیوم  ئەگەرچی 

مێتافیزیك نارساوە، بەاڵم چەند چەمكێكی بەكارهێناوەو پێی لەسەر داگرتون، 

وەك: مادە، هێز، یەكڕەنگی، هەمەڕەنگی و فرەیی، گشتی و هەمەكی، بێ 

كوێ   لە  و  چۆن  مێتافیزیكەوە  خانەی  نەچنە  چەمكانە  ئەو  ئەگەر  كۆتایی، 

پۆڵێندەكرێن؟
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ئێمانوێڵ كانت
بارگۆڕینی كۆپەرنیكۆسییانە!
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كانت  ئێامنوێڵ  ئەڵامنی  ترانسندێنتاڵی  فەیلەسوفی  سەردەمی  1-تاوەكو 

ئەوەندەی   – زانین  تیۆری  بەرچاوی  رێبازی  دوو   ،KANT ) 172-41804ز   (

پەیوەندی بە سەرچاوە و رێگەكانی زانینەوە هەبووە- لەیەكرتی لە سەنگەردا 

ئەزمونی  رێبازی  و  ژیرەكی  رێبازی  سوە:  لەیەكرتی  تیریان  و  شیر  و  بوون 

)ئیمپیری(. 

كانت دەچێتە چ خانەیەكەوە؟ یان ئایا ئەو رێبازێكی سەربەخۆی تایبەت 

بە خۆی رەنگڕشتوە؟!

دەربارەی  )هەوڵێك  لۆك  جۆن  كتێبەكەی  ئەگەر  سەرچاوەكان  پێی  بە 

تێگەیشتنی مرۆڤ 1667ز (، بەدەستپێكی بزوتنەوەی شۆڕش ئامێزی رۆشنگەری 

ئەوروپا دابرنێت )لەكایەی فەلسەفەدا(، ئەوە كانت بە شاكاری )رەخنەكردنی 

ژیری بێگەرد 1781ز( كۆتایی بەو قۆناغە هێناوە و قۆناغێكی نوێی فەلسەفە 

دەستیپێكردوە. قۆناغی رەخنەكردنی ژیر دور لە هەست و سۆزەوە، كە ئەو بە 

)ژیری بێگەرد( REINEN VERNUNFT ناوی بردوە!

دەخاتە  مرۆڤ  پرت  ئەوی  داببڕدرێت؟  سۆز  و  هەست  لە  ژیر  دەكرێت 

سەرئاوبكەوێت  ناتوانێت  و  ناكرێت  ئاسانی  بە  وا  و  گێژاوی سەرسوڕمان  نێو 

رەخنە  بگێڕێت:  رۆڵ  دوو  كاتدا  یەك  لە  ژیر  دەكرێت  ئایا  ببێت:  رزگاری  و 

لێگیراو بێت و هەر خۆیشی رەخنەگر بێت؟ لە چ سەردەم و جێگایەكدا شیاوە 

دادوەر دادگایی خۆی بكات؟ ئایا ئەمە گەمەكردنە بە وشە یان قۆناغێكی نوێ  

و سەردەمی گۆڕانی ریشەیی سەرتاپاگیر بەرجەستە دەكات؟ 

بابەتەكە  لەچوارچێوەی  رادەی��ەك  تا  ئەگەرچی  پرسیارانە  ئەو  وەاڵمی 

تیشكییان  توێژینەوەیەدا  ئەم  لەنوسینی  بەاڵم هەوڵدەدەین  دەرەوە،  دەچێتە 

بخەینەسەر.

ئەگەر مرۆڤ ئەو )بارگۆڕینە كۆپەرنیكۆسییانە(، كە كانت خۆی باسیكردوە 

كانت  لەسەرەتادا  كە  ژیر،  چارەنوسەی  ئەو  و  ژیر  رەخنەكردنی  سەر  بخاتە 

ئاماژەیپێداوە، پێكەوە سەرنجبدات و لەڕوانگەیەكی وردبینانەوە تاوتوێیانبكات، 

دەروازەی جیهانبینیە سەرتاپاگیرەكەی كانتی بۆ دەكرێتەوە یان نا؟! كەواتە با 
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ژیر،  رەخنەكردنی  و  گشتی  بە  رەخنە  لە  كانت  مەبەستی  بزانین  لەسەرەتاوە 

بارگۆڕینی كۆپەرنیكۆس و چارەنوسی ژیر لە الی ئەو فەیلەسوفەی داهێنەری 

رێبازی ترانسندێنتاڵی چییە؟ 

2-لە شاكاری رەخنەكردنی ژیری بێگەرددا، كە دەكرێت بەسەرچاوەیەكی لە 

بن نەهاتوی تیۆری زانین هەژماربكرێت، وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەستگیردەبێت:

كانت وتویەتی:

چارەنوسی  زانینەكانیدا  لەجۆرێكی  مرۆڤ  ژیری  ژیر:  چارەنوسی  یەك: 

تایبەتی هەیە، باری سەرشانی بە چەند پرسیارێك قورسدەكات و ناتوانێ  لێیان 

ناشتوانێ   و  سەپاون  بەسەریدا  خۆی  ژیر  رسوشتی  بەهۆی  چونكە  البدات، 

وەاڵمیانبداتەوە، چونكە هەمو سنورێكی توانای ژیری مرۆڤ دەبەزێنن75.

بێت،  زانست  مێژوی  شارەزای  ئەوی  كۆپەرنیكۆسییانە:  بارگۆڕینی  دوو: 

زانا گەردونناسە  دەزانێت ئەو گۆڕانە سەرتاپاگیرییە )جیۆسێنرتییە( چییە ئەو 

پاوانی  لە  هەیە  توانایدا  لە  ئەویش  كە  چ��ووە،  بۆ  وای  كانت  كردویەتی. 

فەلسەفەدا ئەو گۆڕانە بكات. كانت وتویەتی:

بەپێی  دەبێت  زانینامن  هەمو  كە  بووە،  لەئارادا  ب��اوەڕە  ئەو  ئێستا  تا 

پێشییانە  بۆئەوەی  لەبارەیەوە،  كۆششەكان  هەمو  رێكبخرێن،  بابەتەكان 

بەڕێگەی چەند چەمك و بۆچوونێكەوە شتێك تێبگەیشرتێت، كە ببێتە مایەی 

فراوانكردنی زانینامن، لەو هەلومەرجەدا دوچاری شكست بوون، دەبێت جارێك 

تاقیبكەینەوە، بزانین ناتوانین باشرت ئەركی مێتافیزیك بەرەو پێش بەرین، بەوەی 

وایدابنێین، كە دەبێت بابەتەكان بەپێی زانینەكەمان رێكبخرێن76.

شاكارەكەی  هەرسێك  كانت  نییە  سەیر  ئیرت  رەخنەگرتن:  سەردەمی  سێ : 

لە  مەبەست  چی؟  رەخنەگرتنی  دەستپێكردبێت.  رەخنەگرتن  چەمكی  بە 

رەخنەگرتن چییە و چی دەگرێتەوە؟ ئاین، دابونەریتی كۆمەاڵیەتی، ژیر؟!

كانت وتویەتی:- 

هەمو  دەبێت  كە  رەخنەگرتنە،  سەردەمی  تایبەتی  بە  سەردەمەمان  ئەو 

پیرۆزی و قانون و رێنامیی بە  ئاین بە هەمو  تەنانەت  شتێك ملكەچی بێت، 
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شكۆمەندییەكەیەوە ناتوانن خۆیانی لێدەربازبكەن77. 

-لەبارەی ئەو رەخنەو رەخنەگرتنەوە، كە مەبەست چییە و چی دەگرێتەوە 

كانت وتویەتی:- من لەو وا تێدەگەم، كە رەخنەگرتنی چەند كتێب و سیستمێك 

نەبێت، بەڵكو رەخنەكردنی توانای ژیر بێت بە گشتی سەبارەت بە هەمو ئەو 

زانینانەی، كە دەكرێت بەبێ  هەمو ئەزمون و شارەزاییەك بتوانی كۆششی بە 

دەستهێنانیان بكەی. 

3-ئەگەرچی كانت لەو سێ  خاڵەدا، كە رسوشتی سەرەكی جیهانبینیە سەرتاپاگیرە 

ترانسندێنتاڵەكەی بەرجەستە دەكەن، تیۆری زانین و مێتافیزیكی ئاوێتەی یەكرتی 

كردوە، ئەوا ئەگەر خاڵێكی تری گرنگ هەیە و هەر خۆی لە شاكاری رەخنەكردنی 

ژیری بێگەرددا قسەیلێكردوە بیخەینە سەر ئەو سێ  خاڵە تانوپۆی هەڵوێستەكەی 

دەربارەی تیۆری زانین روندەبێتەوە و ئاسانرت دەتوانرێت بخرێتە خانەیەكەوە، كە نە 

ژیرەكییە و نە ئەزمونی، بەڵكو بریتییە لە ئاوێتەكردنی هەردوو رێبازە – ئاڕاستەكە، 

كە دەكرێت بە سونتێزەی ژیری- ئیمپیری ناوبربێت. كانت دەربارەی رۆڵی شارەزایی 

و ئەزمون لەچاو ژیردا لە پڕۆسەی زانیندا وتویەتی:

هەمو زانینێكامن بە ئەزمون و شارەزایی دەستپێدەكات، ئەمە هیچ گومانێك 

چاالك  و  كارا  زانینامن  توانای  چییەوە  بەهۆی  دەبێت  كەوابوو  هەڵناگرێت، 

بكرێت، ئەگەر بەهۆی بابەتەكانەوە نەبێت، كە بەرهەستەكامنان دەكەون، كە 

لە الیەكەوە دەبنە مایەی كەوتنەوەی بۆچوونەكان و لە الكەی دیكەوە چاالكی 

تێگەیشنت بەگەڕدەخەن78.

نایەت،  شارەزاییەوە  و  تاقیكردنەوە  لەپێش  لەئێمەدا  زانین  كات  پێی  بە 

زانینێكامن  هەمو  ئەگەرچی  دەستپێدەكەن.  هەمو  ئ��ەودا  لەگەڵ  بەڵكو 

و  شارەزایی  لە  هەر  هەموی  بەاڵم  دەستپێدەكات،  ئەزمون  و  شارەزایی  بە 

ئەزمونەوە هەڵناقوڵێت.

و  دیار  چارەنوسێكی  ژیریش  بێت،  ژیر  بونەوەرێكی  مرۆڤ  -ئەگەر 
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كەوتبێتەوە،  خۆیەوە  تایبەتی  لەرسوشتی  كە  هەبێت،  دەستنیشانكراوی 

ئەزمونیش تاكە سەرچاوەی زانین نەبێت، ئینجا ئەو هەڵوێستە وەرچەرخانێكی 

جۆر و منونەی كۆپەرنیكۆسی بەسەردا هاتوە، ئەو رەوشە چۆن لێكدەدرێتەوە، 

جیهانبینیەكە لەچوارچێوەی تیۆری زانیندا لە چ خانەیەكدا پۆڵێنبكرێت.

بەالی  نە  و  ئەزمونی  رێبازی  بەالی  نە  كانت  دەركەوت  لەتێكستەكاندا 

ئەو  كردنەوەی  و  الیەنە  ئەو  رونكردنەوەی  بۆ  نایشكێنێت.  ژیریدا  ئاڕاستەی 

گرێیە، كە رێگەی بەرەو پێشچوون تەختدەكات، وا پێویست دەكات ئەو دوو 

رێبازە سەرەكییەی تیۆری زانین رۆشنبكرێتەوە:

رێبازی ژیرەكی

ی   )RATION( و  ئەڵامنی  ی   )VERNUNFT( واتای  بە  لێرەدا  ژیر 

التینی بەكارهاتوە. رێبازێكی سەرەكی تیۆری زانینە. باوەڕی بە توانای لەسنور 

بیروبۆچوون بێ  بەشێوەیەكی  توانایە رێكخستنی  ئەو  بەدەری ژیر هەیە، جا 

پتەوی رێكوپێكی لۆجیكییانە، یان دور لە ئەزمون بێت و بە بێ  پەنابردنەبەر 

تاقیكردنەوە، بگاتە راستی و پەی بە هەڵكەوتی دەوروبەری دەرەوەی مرۆڤ 

لەو  زانینە.  راستەقینەی  تاكە سەرچاوەی  ژیرانە  بیركردنەوەی  و  بەرێت. هزر 

پێناسەیەوە ئەو خااڵنە دەكەونەوە: 

ناكەوێتەوە.  هەستەكانەوە  ئەزمونی  و  شارەزایی  لەتاقیكردنەوە،  -زانین 

هەست جێگەی دڵنیاییلێكردن نییە، چونكە بەپێی هەلومەرجی لە ئارادا بوو 

گۆڕانی بەسەردا دێت، ئەو داتا و زانیاری و هاوردانەی دەیداتە دەست بە پێی 

رەوش دەگۆڕێت و گومانیان لێدەكرێت. 

-لەچوارچێوەی تیۆری زانیندا بنەما، ئاڕاستەیەك دانیپێدا نانرێت بە ناوی 

رێژەیی، چونكە ئەو زانین و زانیاریانەی بە رێگەی هزری رووت و ژیرەوە دێن 

و دەستگیردەبن، بە پێی ئەو رێبازی ژیرییە دەبێت، هەمەكی و ناچاری بن و 

دەرفەتی هیچ جۆرە گۆڕان و رێتێچوونێك نەدەن. 

لەپێش  هەیە  راستییەك  بیرۆكەیەك،  چەند  مرۆڤدا  بیری  و  مێشك  -لە 
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لەخۆیاندا  ئەوانە  جێگە.  كات،  وەك:  زگامكی  دێن،  تاقیكردنەوەوە  و  ئەزمون 

ئەو هەلومەرجە دابیندەكەن زانیاری و داتا هاوردەكانی هەست- تاقیكردنەوە 

بەبێ ئەوان پوختە و رێكوپێك ناكرێن.

رێبازی ئەزمونی

وشەی ئەزمون، كە ئاماژەش بە ناوەڕۆك و روخساری ئەو رێبازە، ئاڕاستەیە 

لەخۆیدا  خۆی  بەكارهاتوە:  )تەجرەبە(  عەرەبی  وشەی  بە  بەرامبەر  دەكات 

رسوشت،  دەرب��ارەی  هەڵوێست  زانیندا  تیۆری  لەچوارچێوەی  ئاڕاستەیەكە 

مرۆڤ  زانینی  رێبازەوە  ئەو  لەڕوانگەی  دەردەبڕێت.  زانین  بنەماكانی  سنور، 

پابەندی تاقیكردنەوەیە، سەرجەم لەشارەزایی و تاقیكردنەوە، ئەزمونی هەست 

خاڵی  بەسێ   ئاماژە  ئاڕاستەیەدا  لەو  دەكرێت  پەیدادەبێت.  هەستەكییەوە  و 

سەرەكی بكرێت:-

و  بیرۆكە  چەند  پابەندی  ملكەچ،  جۆرێك  هیچ  بە  مرۆڤ  زانینی  یەك: 

بنەمایەك نییە، كە بە زگامك ناو دەبرێن و لە پێش شارەزایی و ئەزمونەوە دێن 

و گوایە لەناخی مرۆڤدا هەر لەسەرەتای ژیانییەوە جێگیرن. 

نەنورساوە،  لەسەر  هیچی  دەچێت،  سپی  الپەڕەیەكی  لە  مرۆڤ  مێشكی 

ئەزمون، تاقیكردنەوەی ژیانی رۆژانە شتی لەسەر تۆماردەكات79. 

بە  بكرێت  ناكرێت  ئەرستۆیە،  لۆجیكی  سەرەكی  پشكی  كە  پێوانە  دوو: 

ناداتەدەست،  نوێ   شتێكی  هیچ  خۆی  چونكە  زانین،  راستەقینەی  میتۆدەی 

ئەوی لەئەنجامدا دەكەوێتەوە لەسەرەتادا لەپێشەكیەكەدا گریامنەكراوە، بۆیە 

دەبێت وەك میتۆدە پەنا بۆ ئیندەكشن- تێبینی بربێت. 

سێ : توانای زانین لەخۆیدا سنوردارە. پێش هەمو شتێك پێویستە دەستپێك 

بریتیبێت لە توێژینەوە لەتوانا، دروستی و كارایی ئامڕازەكانی زانین، بۆ ئەوەی 

دەرفەتی گومان و ئەگەر بڕەوێرنێتەوە. 

فەلسەفەی  راب��ەری  بوون  سەرەكییە  سەرچاوە  ئەو  رێبازە  دوو  -ئەو 

خۆی!  بەژیر  پشتئەستور  بەاڵم  هەڵێنجاون،  لێوەی  ئەڵامنی  ترانسندێنتاڵی 
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و  راستی  الیەنی  گرتوە،  رێبازەكە  هەردوو  لە  سەرەنجڕاكێشی  رەخنەیەكی 

كەموكوڕی هەر یەكێكیانی بە جیا لەویرت نیشانداوە. لە فەلسەفەكەیدا كانت 

لە  سەربەخۆیە،  یەكەیان  هەر  كە  تاوتوێكردوە،  جۆرێك  بە  لقەكانی  هەمو 

هەمانكاتدا تەواوكاری یەكرتین و ناكرێت، دەستبەرداری یەكرتی بنب. بۆ منونە 

تیۆری زانین لەگەڵ لۆجیك، بابەتی بڕیاردان )حوكم( و جۆری دەستەواژەكانی 

كۆششەیدا  لەو  چەند  تا  ئایا  بەاڵم  ت��ەرازوەوە،  یەك  تای  دوو  نێو  خستۆتە 

سەركەوتوبووە؟!

پێكەوە،  زانین  تیۆری  و  لۆجیك  بابەتی  هەردو  تێپەڕكردنی  لە  4-جگە 

مێتافیزیكیش هێرناوەتە ناوەوە. لە شاكاری رەخنەكردنی ژیری بێگەرددا كۆشاوە 

وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە: چۆن مێتافیزیك وەك زانست شیاوەكی دەبێت؟!

و  لۆجیك  بۆ  پەنای  كانت  سەرەكییە  پرسیارە  ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ 

و  توێژینەوە  سەرخوانی  هێناوەتە  دەس��ت��ەواژەی  ب��ردوەو  ئیپستمۆلۆجی 

بەپێچەوانەی دابەشكردنی باوەوە، دەستەواژەكانی بۆ سێ  جۆر دابەشكردوە:

-دەستەواژەی شیكاری.

-دەستەواژەی لێكدراو.

ئەو  ب��ەالی  تێیپەڕاندوە.  كانت  كە  ئاساییەكەیە،  دابەشكردنە  ئەمە 

فەیلەسوفەوە دەبێت دەستەواژەكان بەو شێوەیە لەیەكرتی جیابكرێنەوە: 

-دەستەواژەی شیكاری پێشییانە.

-دەستەواژەی لێكدراوی پاشییانە80.

لۆجیك  لەپاوانی  ئاگری  پڕیشك  وەك  و  كردویەتی  كانت  گۆڕانەی  ئەو 

بەرداوە، بریتیبووە لەوەی جۆری سێیەمی دەستەواژەی پێشنیازكردوە:

-دەستەواژەی لێكدراوی پێشییانە.

بكرێت:  شڕۆڤە  و  رون  جۆرە  بەو  دەكرێت  كێشەئامێزە  بابەتە  ئەو 

ساكار  و  سادە  دەستەواژەیەكی  چەند  لە  لێكدراوە.  لەخۆیدا  دەستەواژەكە 

پێكهاتوە، دەكرێت بربێتەوە سەر بنج و بناوانی، كە دەستەواژەی ساكارە. ئەوی 

لێرەدا كێشەی وروژاندوە، گوایە ئەو جۆرە دەستەواژانە پێشییانەن پێش ئەزمون 
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و تاقیكردنەوە و شارەزایی دێن. ئایا دەكرێت دەستەواژەیەكی لێكدراو پەكی 

بڕیارەی  ئەو  بووە  كێشەیە  ئەو  پرسیارە  ئەو  نەكەوێت؟  تاقیكردنەوە  لەسەر 

كانت وروژاندویەتی، لەدوای خۆی بە دەگمەن فەیلەسوف و رێبازی فەلسەفە 

ئەو  ئیرت  نەبووبێت،  لەبارەیەوە  هەڵوێستی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  هەبووە 

هەڵوێستە پەسەندكردن، رەتكردنەوە، یان پاساودان و دەستكاریكردن بووبێت، 

ئەو جۆرەی دەستەواژە هۆكارەكەی بووە.

بە  لۆجیكدا  لە  كە  دەستەواژانەن،  ئەو  پێشییانە  شیكاری  -دەستەواژەی 

هەمانگۆیی ناودەبرێن، چونكە ئەنجامەكەیان لەالیەكەوە شتێكی نوێ  ناداتە 

دیكەوە  الیەكی  لە  زانیاری،  و  زانین  فراوانرتكردنی  مایەی  نابێتە  و  دەست 

بەشێوەیەك  گریامنكراوەكەدا  پێشەكییە  لە  لەسەرەتاوە  هەر  ئەنجامەكە 

ئەنجامەكەش  دوپاتكراوەتەوە.  و  دوبارە  لەئەنجامدا  و  هەیە  لەشێوەكان 

لەهەمو سەردەم و جێگایەكدا راستە و دەرفەتی هیچ جۆرە ئەگەر و گومانێك 

لە  پێشییانەن، چونكە  لەو جۆرەن.  بیركاری  و  لۆجیك  نادات. دەستەواژەكانی 

پێش ئەزمون و شارەزاییەوەن. 

-دەستەواژەی لێكدراوی پاشییانە: بەپێچەوانەوە ئەو جۆرەی دەستەواژە لە 

چەند دەستەواژەیەكی ساكار و سادە پێكهاتون و دەكرێت بربێنەوە سەر بنج 

تاقیكردنەوە  پاش  و  دەبەسنت  شارەزایی  و  ئەزمون  بە  پشت  و  بناوانیانەوە  و 

فیزیك،  ئەزمونیەكاندا  زانستە  لە  دەبرێن.  ناو  پاشییانە  بە  بۆیە  دەكەونەوە، 

رێتێچوونە.  هەمیشە  راستییەكەیان  هەیە.  دەستەواژانە  جۆرە  ئەو  كیمیک، 

بێت دەردەكەوێت و دەبێت  بنەماكە  پێچەوانەی  كە  تاوەكو رەوشێك،  راستە 

جارێكی دیكە چاو بە قانون-بنەما- ئەنجامەكەدا بخشێرنێتەوە.

بەاڵم  نییە،  لەسەر  كێشەیان  و  پەسەندن  دەستەواژەیە  جۆرە  دوو  ئەو 

ئایا دەكرێت دەستەواژەی جۆری سێیەم هەبێت – بۆ منونە لە كایە و بواری 

و  ئەزمون  لەسەر  پەكی  بێت،  پێشییانەش  و  بێت  لێكدراو  كە  مێتافیزیكدا- 

تاقیكردنەوە نەكەوتبێت؟ دەستەواژەی لێكدراو ناكرێت پێشییانە بێت، چونكە 

و  ساغ  چەوتییەكان  و  راستی  ناكرێت  دەستنیشانكراو  و  دیار  پێوەری  بێ   بە 
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هیچ  بە  ناكرێت  كردویەتی  لێرەدا  كانت  قسەیەی  ئەو  بكرێتەوە.  پشتڕاست 

رێنامییەكانی  پێچەوانەی  بە  چونكە  پشتڕاستبكرێتەوە،  لۆجیك  بنەمایەكی 

سێنتاكس و سێامنتیكسی زمانە. دەستەواژەی سادەی شیكاری هەمیشە پێش 

شارەزایی و ئەزمون راستییەكەی دەردەكەوێت، خۆ ئەگەر ئەو جۆرە نا بكرێت، 

جۆرە ناكۆكیەك دەكەوێتەوە، بەاڵم دەستەواژەی لێكدراو ناكرێت شیكاری بێت 

خەسڵەتی  كۆكردنەوەی  ببەستێت.  شارەزایی  و  ئەزمون  بە  پشت  دەبێت  و 

شیكاری و پاشییانە، یان لێكدراو و پێشییانە خۆی لە خۆیدا ناكۆكە و ناشێ  و 

لە  رۆڵێك  دابەشكردنە دەخرێنە چ خانەیەكەوە؟ چ  و  پۆڵێن  ئەو  ناگونجێت! 

پاوانی تیۆری زانیندا دەگێڕن؟! 

-چۆن زانین لەبۆچوونی كانتەوە لە ناخی مرۆڤدا پێكدێت و دەكەوێتەوە؟ 

پێشییانە  لە دەستەواژەی شیكاری  ئەگەر قسە  كامانەن؟  زانین  سەرچاوەكانی 

بكرێت، دەكرێت زانینی پێشییانە هەبێت؟! 

گومان لەوەدا نییە، كە دەستەواژە بەشێوە و پشكە جۆر بەجۆرەكانییەوە، 

و  لێكتێگەیشنت  ئامڕازێكی  زمانیش  زمانە.  پێكهاتەی  سەرەكی  بەشێكی 

زمان  دەستبەرداری  نالوێت  و  بۆیناكرێت  خۆیەوە  لەالی  زانینیش  دەربڕینە. 

پێشییانە  زانینێك  ئەگەر  دەمێنێتەوە:  بەكراوەیی  هەر  پرسیارەكە  بەاڵم  ببێت، 

بێت، پێش ئەزمون و تاقیكردنەوە و شارەزایی بكەوێت، دەبێت چی پێبێت و 

چ جۆرە زانینێك بێت؟. ئایا ئەو زانینە چ كەرەستە و بابەتێكی هەیە؟ لە نێو 

فەیلەسوفەكاندا جۆرە لێكچواندنێك بە منونە باوە و زانراوە. جۆرەكانی زانین 

بەرهەمی هەنگ  و  لەگەڵ چاالكی  دەكرێت  بێت،  فەیلەسوفەكان  قسەی  بە 

بەرهەمی  زانین  یەكەمی  جۆری  لێكبچوێرنێن.  و  بكرێن  ب��ەراورد  مێرولە  و 

هەنگەكە شیلەی گوڵ )داتا( دەمژێ  و لەناخی خۆیدا هەنگوین دروستدەكات. 

جۆری دووەم مێرولەكە لە دەوروبەری خۆراك )داتا( كۆدەكاتەوە.

تێبینی،  و  هەستكردن  بیركردنەوە،  كە  هەڵنەگرە،  گومان  -راستییەكی 

هیچ  بە  و  مرۆڤن  رەسەنی  چاالكی  وادەبێت،  هەر  و  وابووە  هەر  هەمیشە 
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جۆرێك لە گەوهەری بوونی جیاناكرێنەوە، بەاڵم شمەكی دەوروبەر )بەرامبەر 

بە وشەی ئەڵامنی GEGENSTÄNDE( هەمیشە لەبەرامبەر بیرو بۆچووندا 

كەرەستەیەكی دەرەكی گیانی و نامۆبوون و هەرواش دەمێننەوە. ئەوی ئاساییە 

كەرەستە  ئەو  وێناكردوی  بۆچوونی  و  چەمك  كاڵكردۆتەوە  نامۆیەی  ئەو  و 

راستی  لە  بۆیە  مرۆڤدا.  دەرونی  و  مێشك  و  ناخ  لە  دەرەكییانەیە  شمەكە  و 

بابەت وەك شتێك بە  بڕیاربدەین، كە چەمكی نەریتی  دورناكەوینەوە ئەگەر 

هزر نامۆیە و هەر خۆیشی دەستەبەری لەناوبردنی رەوشی بابەتیەتی زانین 

دەبێت!. رونرت: لەبەرامبەر )من(، كە بونەوەرێكی گەوهەرییە بوونی جیهانێك 

گریامنەكراوە و دەبێت ببێت بە بەشێك لە هۆش و هۆشیاری ناخی دەرون! 

بزوتنەوە،  كشان،  منونە  بۆ  شمەكەكانی:  تایبەمتەندی  و  باشە چۆن خەسڵەت 

دەبن بە ناوەڕۆكی هەست و بۆچوون؟ چۆن تایبەمتەندی بوونیان پێدەبڕێت؟ 

پڕۆسەی  بە  پەیوەندی  ئەوەندەی  سەرسوڕهێنەرەدا،  رەوشە  ئەو  لەبەردەم 

زانینەوە هەیە، دەبێت جارێكی تر بچینەوە بۆ الی كانت، كە هەردوو رێباز-

كانت  گرتۆتەبەر.  سێیەمی  رێگەی  و  تێكەڵكردوە  ژیری  و  ئیمپیری  ئاڕاستەی 

وتویەتی:-

زانینی ئێمە لە دوو سەرچاوەی بنەڕەتی ناخەوە هەڵدەقوڵێن، یەكەمیان 

ئەو  بەهۆی  بابەتێك  زانینی  توانای  دووەمیان  بۆچوونەكانە،  پێشوازیكردنی 

دەدرێت،  و  هاوردەدەكرێت  بابەتێك  یەكەمیانەوە  بەهۆی  بۆچوونانەوەیە. 

بەڕێگەی دووەمەوە، ئەمە، لە پەیوەندیدا لەگەڵ بۆچونەكە بیری لێدەكرێتەوە. 

و  كەرەستە  هەمو   )BEGRIFFE )بۆچونەكان  چەمكەكان  و  سەرنجدان  ئیرت 

رەگەزەكانی زانین پێكدەهێنن81.

و  لەگەڵیاندا  گونجاو  سەرنجدانی  بەبێ   بۆچوونەكان  و  چەمك  ئیرت 

پێكنایەت.  و  پەیدانابێت  زانین  بۆچوونەكان  و  چەمك  بەبێ   سەرنجدانەكان 
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ئەگەر  دەبێت  ئەزمونی  )ئیمپیرین(.  ئەزمونین  یان  بێگەردن  هەردووكیان 

بابەت دەكات بە مەرج(.  ئارادا بووی  لە  تێدابێت، ئەوەش )بوونی  هەستی 

تێكەڵنەبووبێت.  هەستێكیان  هیچ  بۆچوونەكان  ئەگەر  دەبێت  بێگەرد 

لێرە  ناوبربێت.  هەستەكی  زانینی  كەرەستەی  بە  دوایی  ئەوەی  دەكرێت 

بەاڵم  بن،  پێشییانە  دەكرێن  بۆچوونەكان  و  چەمك  یان  بێگەرد  سەرنجدانی 

ئیمپیری پاشییانەیە. كەوابوو، بە پێی ئەوەی تا ئێستا وترا: 

)بیروبۆچوونەكان بە بێ  ناوەڕۆك بۆش و بە تاڵن، سەرنجدانەكان بە بێ  

چەمك و بۆچوونەكان كوێر و نابینان(82.

بابەتێك،  زانینی  مەرجی  دوو  لە  قسە  دەكرێت  روانگەیەوە  لەو 

بكرێت:  كەرەستەیەك 

یەكەم: سەرنجدان: ANSCHAUUNG. كە بەهۆیەوە بابەت تەنیا وەك 

دیاردە هاوردەدەكرێت. 

بیردادێت،  بە  بابەتەكە  رێگەیانەوە  لە  بۆچوونەكان:  و  چەمك  دووەم: 

بیریلێدەكرێتەوە بە جۆرێك كە لەگەڵ ئەو سەرنجدانەدا بگونجێت و بێتەوە. 

كە  لێدەكەوێتەوە،  رەنگییەكی  دوو  دەستنیشانكردنە  دیارو  جۆرە  -ئەو 

رسوشتی تایبەتی فەلسەفەی كانت دەردەخات. دوو رەنگی )دیاردە و شت 

لەخۆیدا(. ئەو دوو رەنگییە چی دەگەیەنێت؟ ئەو دوو رەنگییە ئەنجامێكە 

هەڵكەوتی  دەوروب��ەر،  جیهانی  وایداناوە،  كانت  كە  كەوتۆتەوە،  لەوەوە 

بەڵكو  پەیپێبربدرێت،  و  بزانرێت  چۆنە  لەخۆیدا  خۆی  ناكرێت  بوو  لەئارادا 

مرۆڤ دەتوانێت تەنیا هەر دیاردەكان بزانێت و پەیانپێبەرێت. راستی شت 

لەخۆیدا چییە و چۆنە، هەمیشە بە شاردراوەیی و نەزانراوی دەمێنێتەوە!.

ئەو بڕیارە لەپڕۆسەی زانینەوە كەوتۆتەوە، كە كانت رەنگیڕشتوە: بابەتێك، 

سەرنجدان  فۆڕمەكانی  رێگەی  بە  ئەگەر  شارەزایی،  كەرەستەی  دەبێتە  شتێك 

و چەمكەكانەوە، یان لەچوارچێوەی بنەما بنەڕەتییەكانی تێگەیشتنی، )فامی( 
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راستەقینە  هەڵكەوتی  كە  وادەگەیەنێت  ئەوەش  لێكبدرێتەوە،  بێگەردەوە 

)دەوروبەر( ئەوەندەی، كە پابەند و ملكەچی رونكردنەوە نەبێت و سەربەخۆ 

بزانێ  لە بنەڕەتدا ناكرێت بزانرێت و پەیپێبربێت. كەوابوو ئەو جۆرە شمەكانە 

ناودەبرێن و ئەوانەش، كە دەكرێت  بزانرێن بە )شت لە خۆیدا(  ناكرێت  كە 

پەیانپێبربێت و لێكبدرێنەوە بە دیاردە PHÄNOMENA ناودەبرێن. 

دیاردەكان دەكرێن بە ناوەڕۆكی هۆشیاری و بە بۆچوون دەستنیشانبكرێن، 

ملكەچی  خۆیدا  لە  شت  لێكبدرێنەوە.  دەكرێت  شوێندا  و  كات  لە  چونكە 

بە  لە خۆیدا دەكرێت  دیاردە و شت  نییە و سەربەخۆیە. كەوابوو  هۆشیاری 

ناوەڕۆكی ناوەكی هۆشیاری و سەربەخۆ هەبوون لە هۆشیاری دیاریبكرێن. 

ئەو دوو رەنگییەی جیهانبینی كانت لەسەرەتاو دەستپێكی سەرئاوكەوتن، 

بۆتە مایەی كێشە و بێنە و بەرەی فەیلەسوفەكانی ئەو سەردەمە و دواتریش، 

داوە،  بڕیارەی  ئەو  چۆن  بزانێت،  لەخۆیدا  شت  زانینی  توانای  مرۆڤ  ئەگەر 

زانین  پڕۆسەیەكی  هیچ  پابەندی  هەبوونەش  ئەو  و  هەیە  لەخۆیدا  شت  كە 

لەزانین  بریتیە  لەخۆیدا  دەربارەی هەبوونی شت  بڕیاردان  نییە.  پەیپێربدن  و 

تاڕادەیەكی  ئەوە  نەكاتەوە  پوچەڵی  ئەگەر  كانت،  بڕیارەكەی  و  پەیپێربدن  و 

سەرنجڕاكێش بەرەو كاڵبوونەوەی دەبات: 

و  هاوكاری  بە  پێكەوە  ژیر  و  هەستەكان  كانتدا  لەجیهانبینی  لەكۆتایدا، 

هەماهەنگی بەشداری لە پڕۆسەی زانیندا دەكەن. هەستەكان كەرەستەی خاو 

هاوردە دەكەن، ژیر ئەو كەرەستە خاوە رێكوپێكدەكات بەوەی چەمكەكانی 

زانین  جۆرە  بەو  جێگە  و  كات  چەمكی  تایبەتی  بە  جێبەجێدەكات،  بەسەردا 

پەیدادەبێت.
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تیۆری زانین لە فەلسەفەی
ئایدیالیستی ئەڵماندا
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جیهانبینیەی  ئەو  ئەڵامنی  ئایدیالیزمی  فەلسەفەی  لە  1-مەبەست 

فەلسەفەیە، كە هەرسێك فەیلەسوف فیختە ) 17621814-ز( و شیلینگ ) 17-

751854ز ( و هیگڵ )1770-1831ز( رەنگیانڕشتوە. رێبازەكە خۆی دەكرێت بە 

دوو بەشەوە:- 

 SUBJEKTIVE :)فەلسەفەی ئایدیالیستی خۆیی )فیختە-

 .ABSOLUT :)فەلسەفەی ئایدیالیستی رەها )هیگڵ-

نەهاتونەتەوە  پێكەوە  هیگڵ  و  فیختە  دوروودرێژ  ماوەیەكی  ئەگەرچی 

جیهانبینیە  بابەتی  لەهەندێك  ئ��ەوا  هەڵیاننەكردوە،  یەكرتیدا  لەگەڵ  و 

و  هاوبەش  بیروبۆچوونی  و  ناوكۆیی  خاڵی  دەكرێت  فەلسەفییەكەیاندا 

هەڵوێستی  هەردووكیان  راستە  بەدیبكرێت.  هەردووكیان  لەالی  لەیەكچوون 

هەبووە،  رۆمانتیكی  سەرتاپاگیری  بزوتنەوەی  بە  بەرامبەر  خۆیان  تایبەتی 

فەلسەفەی  لەسەرچاوەی  سودیان  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  هەردوكیان  بەاڵم 

سپینۆزا وەرگرتوە. شۆڕشی مەزنی فەرەنسا ساڵی )1789ز(، ئەو پڕیشكە بوو. 

ئەگەرچی ئاگری لە پاوانی هزرو بیركردنەوەیان بەرداوە، بەاڵم كون و كەلەبەرە 

بەاڵم  روناككردۆتەوە،  پژێن  تیشك  مۆمی  وەك  جیهانبینیەكەیان  تاریكەكانی 

نەتەوەیی  جیادا. هەستی  ئاڕاستەیەكی  بە  و  بە جۆرێك  یەكەیان  لەالی هەر 

پیادە  الی فیختە، كە لەو هەشت پەیامەدا بۆ نەتەوەی ئەڵامنی نوسیویەتی، 

خۆی،  سەردەمەی  ئەو  بەشێوەی  یەكسانی  و  داد  ئازادی،  جێبەجێكردنی  و 

فەلسەفەكەیدا  لە  و  هیگڵ  لەالی  بوون  شۆڕشەكە  سەرەكی  دروشمی  كە 

رەنگیانداوەتەوە و بەرجەستەبوون، تەنانەت لە یادی شۆڕشی فەرەنسادا هیگڵ 

شۆڕەسواری مەیدانی فەلسەفە بە بێ  ركابەر لە شاری )تریر( نەمامی ئازادی 

ناشتوە!

2-ئایدیالیزم وەك وشە )چەمك( و وەك بابەت و ناوەڕۆك دەكرێت بە دوو 

 IDEALISM جۆر رشۆڤە بكرێت، لە بنەڕەتدا وشەكە خۆی یۆنانی – التینیە

ل��ەوەدا  پوختەكەی  )جیهانبینیێكە(،  فەلسەفە  رێبازێكی  بۆ  ئاماژەیە 

بەرجەستەدەبێت گوایە جیهان و بوون بە بیرۆكە، بە گیان، بەژیر، بەوشیاری 
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لێكدەداتەوە و پێناسە و دیاردە دەستنیشاندەكات، مادە )مەتریا( بە فۆڕمێكی 

ئەو  رابەری  بە  باركلی  مۆدێرندا  فەلسەفەی  لە  تێدەگات.  ئەو  دەركەوتەی 

رێبازە دادەنرێت، ئەگەرچی ئەو خۆی بە نامادی ناوبردوە. لە ژیانی رۆژانەدا 

بە كەسێك دەوترێت پەیڕەوی منونەیەك بكات یان هەمو شتێك الی پێویستە 

منونەیی بێت. ئیرت ئەو كەسەی بەو جۆرە كاردەكات یان بیردەكاتەوە پشت بە 

منونەیەكی بەرز دەبەستێت، كە لە كۆمەڵگەدا جێگیرە، جا ئەو منونەیە ئاكاری 

پەیڕەویدەكات،  ئامڕازەكە  ئامانجە.  و  ئامڕاز  لەخۆیدا  كۆمەاڵیەتی  یان  بێت، 

ئامانج  بە  ئامانجەكە،  بەدیهاتنی  كۆششبكات.  ئامانجێك  بەرەو  هانیدەدات 

هەژماردەكرێت. 

وشەكە دەبرێتەوە سەر دوو بنج و بناوان: 

-یا ئەوەتا لە وشەی IDEAL كەوتۆتەوە كە منونە دەبەخشێت یان: 

-لە وشەی IDEE كەوتۆتەوە، كە واتای بیرۆكەی منونەیی دەگەیەنێت. 

رابەری  ئەفالتون  ئەگەرچی  فەلسەفە،  مێژوی  سەرچاوەكانی  بەپێی 

ئەڵامنی،  فەیلەسوفی  بەاڵم  فەلسەفەیە،  پانوبەرینی  جیهانی  ئایدیالیستەكانی 

نا  پێچەوانەی  بە  وشەیەی  ئەم  كەسە  یەكەم  )164-61716ز(  الیبنیتیس 

مادیەت بەكارهێناوە. بە گشتی ئایدیالیستەكان لەو باوەڕەدان، كە »بوون«ی 

)منی(  لە  لەخودی  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی  دەوروبەر  جیهانی  مەتریالیستی 

هەستپێكار گومان هەڵدەگرێت و ناكرێت ساغبكرێتەوە. دەربارەی ئایدیالیزم 

كانت وتویەتی: 

بوونی  تیۆرییەكە  كە  دەگەم(،  مادەیی  ئایدیالیزمی  لە  وا  )من  ئایدیالیزم 

شمەك لەجێگادا، لەدەرەوەی ئێمەدا، یان بە گومانهەڵگری رووت و پاساونەدراو 

یان بە چەوت و هەڵە و ناشیاوەكی روندەكاتەوە83.

یەك  تەنیا  كە  دیكارت،  سەر  دەچێتەوە  یەكەم  ئاڕاستەی  كانتەوە  بەالی 

بنەمای بە راست و دڵنیاییلێكراو داناوە: من بیردەكەمەوە.

باركلی بە نوێنەری ئاڕاستەی دووەم هەژمارکردوە، كە جێگە، ئەو شمەك و 
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شتانەی تێیدان و ناكرێت لەیەكرتی داببڕێن و مەرجەكانی ئەون، لەخۆیدا بە 

تەواوەتی ناشیاوەكییە و ئیرت شمەك و شتەكان لە جێگەدا لە ئەندێشەی رووت 

بەوالوە نیین.

بوونی شمەكی  ساغكردنەوەی  )خۆییەكە(،  تایبەتی  بە  رێبازە  ئەو  بەپێی 

تاقیكردنەوەی  بە  پەیبەر  )منی(  ل��ەدەرەوەی  دەرەكی  جیهانی  و  دەوروبەر 

راستەوخۆ لە كردن نایەت!

فیختە، تیۆری زانست

1-بە فەیلەسوفی ئایدیالیزمی خۆیی و )من و نامن(، تیۆری زانست نارساوە. 

پەیوەندی  تایبەتی  بە  پڕبكاتەوە،  كانت  فەلسەفەی  كەلەبەرەكانی  كۆشاوە 

نێوان هەست و تێگەیشنت )فام(، لەپەیربدن بە بابەتەكانی جیهانی دەوروبەردا، 

سەرەڕای بیرۆكەی كێشەئامێزی )شت لەخۆیدا(. ئەگەر بە پێی بۆچوونی رێبازی 

نەتوانێت  بەوالوە  بیركردنەوە  و  وێناكردن  چاالكی  لە  بیر  هزر-  ئایدیالیستی، 

پەی بە شتێكی دیكە بەرێت، دەبێت چی بۆ تیۆری زانین مبێنێتەوە، كە لەالی 

فیختە بووە بە تیۆری زانست WISSENSCHAFTSLBHRE. پشتئەستور بە 

لەڕونكردنەوەی  بریتیە  تیۆرییە  ئەو  چاالكی  رێبازە،  ئەو  بنەڕەتییەكانی  بنەما 

ئەوەی چۆن وێنەی شتەكان )شمەك( و بۆچوونەكانیان بەڕێكوپێكی لە چوست 

بنەما  ئەو  لەخۆیدا  پرسیارە  ئەو  دەكەونەوە؟!  و  پەیدادەبن  بیردا  چاالكی  و 

و  مێشك  و  دەرون  لەناخی  و  هەیە  ئەوەی  كە  دوپاتدەكاتەوە،  ئایدیالیستیە 

بیری مرۆڤدا هەیە، كە فیختە بە )من( ICH ناوی دەبات، لەئەنجامی چاالكی 

نییە. فیختە لەو كایەیەدا دوو  و دەركەوتەكانی )من( بەو الوە شتێكی دیكە 

بۆچوون- هەڵوێستی لەبەردەمدا بووە:-

-هەڵوێستی نامادی باركلی، كە بوون تەنیا هەر پەیپێربدنە!

شت  دیاردەكانن،  هەر  تەنیا  پەیپێدەبات  مرۆڤ  ئەوی  بەالیەوە  -كانت: 

لەخۆیدا چۆنە، هەرگیز و هەرگیز نازانرێت و پەیپێنابرێت! 

وا پێدەچێت بەالی باركلیدا شكاندبێتی، بێئەوەی بە تەواوی بۆچوونەكانی 
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ئەو فەیلەسوفە ئینگلیزەی پەسەندكردبێت، بۆچونەكەی كانتی بە ناتەواو و بگرە 

لەخۆدا ناكۆك داناوە. فیختە لەو بوارەدا تیۆری زانین، لۆجیك، مێتافیزیكی ئاوێتە و 

تێكەاڵوی یەكرت كردوە، بۆچوونێكی لێكەوتۆتەوە و رەنگڕشتوە تاڕادەیەك لەگێژاوی 

سەر لێدەرنەكردن و تەمومژاویدا نقوم بووە! بۆیە پێشكەشكردنی وێنەیەكی روون 

و رەوان دەربارەی جیهانبینی ئەو فەیلەسوفە بە تایبەتی تیۆری زانین وا سوك و 

ئاسان نییە، هەر ئەوەش هۆكارێكە لەو هۆكارانەی، كە لەچاو كانت و هیگڵ لە 

كۆڕ و كۆمەڵەكانی فەلسەفەدا پاشەكشەیپێكراوە!

2-بەپێی سەرچاوەكان فیختە لەسەرەتای ژیانی ئەكادیمیدا و لەبەرهەمە 

رودەدات  هەرچی  باوەڕەدابووە  لەو  بووە،  سپینۆزا  الیەنگیری  نۆبەرەكانیدا 

 ،DETERNINIERT تەنانەت روداوە گیانیەكانیش پابەندی هۆكاری ناچارین و

دەوروبەر،  شتی  كە  كارانەن،  ئەو  ئەنجامی  ئەزمون  ناوەڕۆكی  و  شارەزایی 

هەڵكەوتی  ئەنجامی  )حوكمەكان(،  بڕیارەكان  و  بۆچوون  تێیدەكەن،  شمەك 

راستەقینەی دەوروبەر و روداو قەوماوەكانن، كە بە بنەمای پڕۆسەی مەتریالی 

پێچەوانەی  بە  جیهانەن.  ئەو  دەركەوتی  و  دیاردە  و  پشتئەستورن  )مادەیی( 

سەربەخۆ  مەتریالی  جیهانێكی  هەبوونی  ئایدیالیستەكان،  ئاڕاستەیەوە  ئەو 

و  بابەت  كە  دادەگرن،  ئەوە  لەسەر  پێ  و  بیررەتدەكەنەوە  بە  پابەندنەبوو  و 

بیرمەندەوە(،  )منی  لەالیەن  بوونەكەیان  ئەوانەن  راستەقینەكان  كەرەستە 

ئامێزەكەی  جەنجاڵ  جیهانە  نێو  دەچینە  لێرەوە  پەیدابوون.  و  داهێرناون 

فیختەوە، كە بە سایەی بەرهەمەكانی كانتەوە، كە بە ئاشكرا كاریانتێكردوە، لە 

بۆچوونەكانی پێشوی سپینۆزا دوركەوتۆتەوە84.

بە جۆرێك گۆڕین و دەستكاریكردنەوە بۆچوونی كانتی لەبارەی پڕۆسەی 

پابەندی  كە  شارەزایی  و  ئەزمون  )ناوەڕۆكی  تێزەی  پەسەندكردوە.  زانینەوە 

الیەدا  بەو  و  دەستكاریكردوە  فیختە  داگرتوە،  لەسەر  پێی  كانت  و  خودە( 

هەر  تەنیا  بە  دەوروب��ەر(،  شمەكی  و  )كەرەستە  بابەتەكان  تەكانیپێداوە 

بوونەكەیان پابەندی )من(ە، ئیرت دەبێت گریامنەی كاركردنی شت لەخۆیدا لە 

)من( بە دوربگیرێت! بەو شێوەیە نەك هەر فۆڕم )روخسار(، بەڵكو ناوەڕۆكی 
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هەمو كەرەستە و بابەتەكانی شارەزایی و ئەزمون دەچنەوە سەر )من(. ئەوەش 

بەالی  چونكە  كردویەتی،  كانتدا  زانینی  تیۆری  لە  فیختە  گۆڕانێكە  ئاشكرا  بە 

كانتەوە، وەك لە شاكاری رەخنەكردنی ژیری بێگەرددا هاتوە:-

بوونی فۆڕمی بابەت و كەرەستەكان دەچێتەوە سەر خۆ SUBJEKT، بەاڵم 

دیارو دەستنیشانكردنی ناوەڕۆكەكەی دەچێتەوە سەر ئەو كارەی )شت لەخۆیدا( 

پەسەندنەبووە،  فیختەوە  بەالی  دەستەواژەكە  دوایی  بەشەی  ئەو  دەیكات. 

چونكە پاساودانی بوونی هەست و هۆشیاری ئازادی كاتێك تێدەگەیشرتێت و 

دەستەبەردەبێت، ئەگەر مرۆڤی هزرمەند بچێتە نێو سەنگەری ئایدیالیستەكان 

و لە سۆنگەی ئەوانەوە سەرنجبدات و رامبێنێت. 

3-چۆن دەكرێت شارەزایی، ئەزمون وەك بابەتی شیاوەكی پەیپێبربدرێت؟ 

ئەو پرسیارە فیختە لەخۆی كردوە و لە چوارچێوەی سیستمێكی تەمومژاوی و 

بە زمانێكی وشك و برینگ كۆششی وەاڵمدانەوەی كردوە، لە ئەنجامدا دەرگای 

بابەت و كەرەستە  تیۆری زانستی خستۆتە سەرپشت، كە  ناو جیهانی  چوونە 

سەرەكییەكانی چەمكی )من( بووە. ئەو چەمكە لەجیهانبینی ئەو فەیلەسوفەدا 

رۆڵی سەرەكی دەگێڕێت، بۆیە پێی لەسەر ئەوە داگرتوە، كە ناوەڕۆكی هۆشیار 

لەمندا  هۆشیاری  سنوری  دەرەوەی  لە  لەخۆیدا  شت  نەك  بەاڵم  راستەوخۆ، 

لەبەردەمی  بەدیبكات و  ئەگەر مرۆڤ درەختێك  ئامادەگی هەیە. خۆ  بوونی 

خۆیدا بیبینێت، چی رودەدات؟ ئەوا مرۆڤ هۆشیارە لەوەی، كە بیركردنەوەی 

هزری هۆشی لەبوونی ئەو درەختە هەیە.

-بەالی فیختەوە چەند جۆرێك بۆچوون هەیە، جۆری یەكەمیان بۆچوونی 

ئەندێشەییە PHANTASIE. ئەو جۆرە دەگۆڕێت. لەبەرامبەریدا جۆری ناچاری 

هەیە. گرنگرتین جۆری بۆچوونەكان، كە دەكرێت رەنگی نەزم و سیستمێكی 

 ERFAHRUNG ئ��ەزم��ون(85   و  )شارەزایی  بە  كە  ئەوانەن  لێبڕێژرێت، 

ئەوەیە  كایەیەدا  لەو  زانست(  )تیۆری  زانین  تیۆری  ئەركی  ئیرت  دادەنرێن، 

ئەو  تایبەتی  بە  دەكەونەوە!  و  پەیدادەبن  بۆچوونانە  ئەو  چۆن  رونیبكاتەوە 

بۆچوونانەی، كە رسوشتێكی ناچاریانەیان هەیە!
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چەمكی )من(، كە فیختە كردویەتی بە یەكەمین بنەمای بنەڕەتی تیۆری 

شارەزایی ئەزمون، بریتییە لە یەكڕەنگی هۆشیاری لەچوارچێوەی بۆچوونەكانیدا 

بەتایبەتی بنەما و باری بڕیار )حوكم( بەیەكەوە توندوتۆڵی گرێدەدات. بەیەكەوە 

ئەنجامەی  ئەو   ،)URTEIL( بڕیارداندا  پڕۆسەی  لە  بۆچوونەكان  گرێدانی 

لێناكەوێتەوە ئەوەی بڕیاری لەبارەیەوە لەسەردراوە، بوونی سەربەخۆی هەیە. 

بۆ منونە لە بنەمای خۆیەتیدا: A=A ئەوا ناڵێ  كە A بوونی سەربەخۆی هەیە، 

بەڵكو هەمانگۆییئاسا ئەوە دەڵێت كە A لەگەڵ خۆیدا تەبایە و یەكە، ئەگەر 

بێت و A  لە ئارادابێت چەمكی بنەوبار دەكرێت بەدوای یەكرتیدا بێن، چونكە 

بنەڕەتی  مەرجی  )من(  یەكڕەنگی  یەكڕەنگین.  هۆشیارییەكی  بە  سەر  ئەوان 

پێكەوە گرێدانی چەمكی بنەوبارە لە پڕۆسەی بڕیارداندا. ئەو یەكڕەنگییە بەو 

جۆرە دەردەبڕدرێت: من یەكسانە بە من )من = من(.

)من(ی  كە  فیختە،  بۆچوونەی  ئەو  ئایا  دێت،  بیردا  بە  پرسیارەی  4-ئەو 

و  كۆشش  بەو  دەكرێت  فەلسەفیەكەی،  جیهانبینیە  خاڵی سەرەكی  بە  كردوە 

تەقەالیە دابرنێت، كە بۆ كاڵكردنەوەی ناكۆكی و ناتەبایی نێوان هزر و بوون، 

ژیر و رسوشت كردویەتی؟!

بیر و بوون، ژیر  بە زمانی فیختە بدوێین دەبێت لەجیاتی وشەی  ئەگەر 

بیانی  وشیاری  و  خۆ  وشیاری  نامن(،  و  )من  چەمكی  ه��ەردوو  رسوشت  و 

 FREMD ئەڵامنی  وشەی  لەجیاتی  چەمكەدا  لەو  )بیانی  بەكاربهێنین! 

رسوشتی،  هاندەرێكی  و  هۆكار  دەبێتە  پۆڵێنكردنە  جۆرە  ئەو  بەكارهێرناوە(. 

كە لەچوارچێوەی هۆشیاری مندا هۆشیاری دیاردەكانی تر لەنێو هۆشیاریامن، 

بوونی  پەسەندبكەین.  تاكیامن  بوونی  دەرەوەی  جیهانێكی  بە  دەكرێت  كە 

سنورەكە  تاكە86  بوونی  روخساری  و  فۆڕم  هەڵگری  لەخۆیدا  تاك  هۆشیاری 

كە  هەڵدەگرێت،  هەنگاو  راستەقینە  هەڵكەوتێكی  بوونی  بەرەو  دەبەزێنێت 

)نامن(ە و هۆشیارییەكی بە من بیانییە!

چونكە  بردوە،  ناوی  من(  )نا  بە  كە  دەوروبەر،  فیختەوە رسوشتی  بەالی 

لە  نییە، كەوابوو  بەو الوە  )نا من(  لە  نییە  و  لەدەرەوەی من هەرچی هەیە 
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بوونێكی  رسوشت  چونكە  نییە،  هیچیرت  بەوالوە  خۆ  بۆ  خۆیەوە  پەیوەندی 

كەرەستەی  و  بابەت  كەوابوو رسوشت  نییە.  )خۆ(دا  لەدەرەوەی  سەربەخۆی 

بەرچاو،  دێنێتە  دیالێكتیكی هیگڵ  پڕۆسەی  بڕیاردانە  ئەو جۆرە  منە!.  خودی 

نەرێ -  تێزەیەكی  بە  و  دەستپێدەكات  لەبار  ئەرێ -  تێزەیەكی  بە  بوون  كە 

نالەبار خۆی سنورداردەكات و بەرپەرچی خۆی دەداتەوە. فیختە من بەهۆی 

نا من سنورداردەكات! بۆ ئەوەی خۆ – من – ئەركی خۆی، كاری خۆی بكات 

و جێبەجێیبكات، دەبێت لەسەرەتادا بوونی خۆی جێگیربكات، ئینجا دەبێت- 

و  ساغ  بەخۆی  یەكسان  تری  بونەوەرێكی  بوونی  هەنگاوە-  دووەم  ئەوە 

پشتڕاستبكاتەوە، چونكە بوونی ئەو بونەوەرە و روبەروبوونەوەی بوونی خودی 

من ساغدەكاتەوە. چۆن بزانم من هەم ئەگەر نامن لە ئارادا نەبێت و روبەڕوم 

نەبێتەوە. كەوابوو ئەگەر بە زمانی لۆجیك بدوێین، هاوكێشەیەكامن هەیە لە 

دوو بەش پێكهاتوە، لە من بەرامبەر بە نا من! بەاڵم بڕیاردان لەبارەی بوونی 

ئەو نامنەوە، كە جیهانی دەرەكی بیانییە، بوونێكە لە دەرەوەی سنوری خودی 

منە. بوونێكی ناچارییە! دەبێت لەگەڵیدا یەكبگرن، چونكە مبەوێت و نەمەوێت 

بوونی من دەردەبڕێت.

كە  دەكەوێتەوە،  هاوكێشەیە  ئەو  فەیلەسوفەوە  ئەو  بۆچوونەی  5-لەو 

)من( كاراو چاالكە هەر خۆی بنەماكانی بیر، چەمكی كات، جێگەن، هۆیەكی 

هەمو  لە  هەڵكەوتە  راستیەكی  من  بوونی  دادەهێنێت.  روكەش  و  گەوهەر 

ئەزمون و تاقیكردنەوەیەكدا. بە بێ  بوونی ئەو منە لەكردن نایەت، هەست بە 

بوونی تایبەتی و رێكوپێكی جیهانی دەوروبەر بكرێت. 

بۆیە پێویست ناكات بوونی شت لەخۆیدا گریامنە بكەین، ئیرت من هەم 

و بە ئەزمون و تاقیكردنەوە لەو بوونە وشیارم. لێرەدا ئەو پرسیارە دێتەكایەوە: 

ئازادییەش  ئەو  ئازادییە،  سەرەكییەكەی  خەسڵەتە  كە  من،  بوونەی  ئەو  ئایا 

بوونی  لەگەڵ  چۆن  بەرجەستەدەبێت،  كاراییەكەیدا  و  چاالكی  و  چوست  لە 

ئەنتی تیزەكەی كە رسوشتە و ئەو بە نامن ناوی بردوە لێكدەدرێتەوە؟ ئەو دوو 

جەمسەرە بەیەك ناكۆكە چۆن پاساو دەدرێنەوە87؟
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هەر لەسەردەمی دیكارتەوە بوونی دەرون، بوونی ناخی من )خۆ( گومان 

هەیە  خۆیەك  بە  پێویستی  گومانەكە  چاالكی  و  پڕۆسە  چونكە  هەڵناگرێت، 

بۆئەوەی  من،  بە  بووە  فەلسەفەیەدا  لەو  كە  خۆیە،  ئەو  ئیرت  بكات.  گومانەكە 

بوونی خۆی دوپات و پشتڕاست بكاتەوە، دەبێت ركابەرێك لەبەرامبەر خۆیدا 

گریامنە بكات! چونكە ئەو ناتوانێت بوونەكەی ئەو بونەوەرە دەرەكییە پشتڕاست 

یان رەتبكاتەوە، یان لە بڕیاردانی بوونیدا سەرپشك بێت. ئەو بوونە دەرەكییە- 

و  ئامێزە  كێشە  رەوشە  ئەو  ئەگەرچی  هەیە.  بوونی  )من(دا  لەبەردەم   – نامن 

ئاڕاستەی  بەرەو  بوونی خۆی  لەسنوری  )من(  كاڵناكرێتەوە: چون  ئاسانی  بە  وا 

دەرەوە تەكان دەدات و گریامنەی بوونی نامن ێك دەكات، كە پەیوەندی بەخۆی 

بژارێكە خودی )منەكە( خۆی  نییە؟! لەگەڵ ئەوەشدا ئەو گریامنەیە  )من(ەوە 

كردویەتی و هەڵیبژاردوە بۆ ئەوەی وەك ركابەرێك بوونی )من(، خودی خۆی پێ 

ساغبكاتەوە، ئینجا دەبێتە مایەی چوست و چاالكی و كارایی )منەكە( لەخۆیدا. 

ئەمەش چاالكییەكی نەپساوی هەمیشە بەردەوامە! كەوابوو )من( پێویستی بە 

شتێك هەیە لە خودی خۆی جیاواز بێت و جۆرە پردەبازی پەڕینەوە، ئینجا پردی 

بوونی  راستی  راستەقینە و  بوونی )من(ی  لەڕاستی  بێت  پەیوەندی  هەڵبەستی 

راستەقینەیەكی دەرەكی، كە بە هیچ جۆرێك خودی من نییە88. 

شیلینگ

فیختە  لەدوای  ئەڵامنی،  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  رابەرانی  لە  1-رابەرێكە 

)هۆڵدەرلین(  نزیكی  دۆستی  لەسەرەتادا  دێت.  سێیەم  پلەی  بە  هیگڵ  و 

رابەری  لە  خۆی  لەدوایدا  بووە،  هیگڵ  و  ئەڵامنی  رۆمانتیكی  رێبازی  رابەری 

و  رسوشت  فەلسەفەكەیدا  لە  دورخستۆتەوە.  رەها  ئایدیالیستی  فەلسەفەی 

گەوهەری بزوتنەوەی رۆمانتیكی ئەڵامنی بە جوانرتین شێوە رەنگیانداوەتەوە. 

فەلسەفە،  سەر  بردویانەتە  ماتریالیستەكان  هێرشانە  ئەو  دوای  كۆشاوە، 

رادەیەكی  تاوەكو  و  بدات   SPEKULATIV مەزندەیی  فەلسەفەی  بە  برەو 

سەرنجڕاكێش لەو هەوڵەیدا سەركەوتنی بە دەستهێناوە. 
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فریدریش ڤلهیلم یۆزیف شیلینگ )1775-1854ز(، بە فەیلەسوفی قۆناغی 

بووە،  هەڤااڵنی  هەردوو  ركابەرێكی سەرسەختی  دەركردوە،  ناوی  رۆمانتیكی 

ئایدیالیستی  فیختە و هیگڵ. هەوڵیداوە بزوتنەوەی رۆمانتیكی و فەلسەفەی 

پێچەوانەی هەردوو  بە  یەكرتیدا هەڵبكەن.  لەگەڵ  و  بێنەوە  پێكەوە  ئەڵامنی 

ئەو  پێی  بە  نەبووە.  سیاسیدا  فەلسەفەی  بەالی  مەیلی  تر  فەیلەسوفەكەی 

جیهانبینیەكەی  باڵوكراونەتەوە  و  چاپ  و  بەجێامون  پاشی  لە  بەرهەمانەی 

دەكرێت بە دوو بەشەوە:-

-فەلسەفەی رسوشت. 

-فەلسەفەی ئاینی.

ئەگەر مرۆڤ بە وردی سەرنج لە هەردوو ئەڵقە بدات لە الی ئەو فەیلەسوفە، 

پێچەوانەوە  بە  هەستپێناكات،  لەنێوانیاندا  تۆ  ئەو  جیاوازییەكی  هەر  نەك 

تەواوەتی  بە  بەرهەمانەیدا  لەو  شیلینگ  یەكرتین.  تەواوكاری  هەردووكیان 

بەرجەستەكردوە،  خۆی  سەردەمی  ئەڵامنی  رۆشنبیری  كەسایەتی  رسوشتی 

خودی  لەسەر  پێداگرتن  بنەڕەتی،  و  ورد  ئایدیالیست،  رەگوریشەی  تاوەكو 

كەسایەتی، كە لەوێ  بە من، خۆم، ناوبراوە. پابەندبوون بە بنەما و دۆگمەكانی 

ئەو ئاینەی مەسیحی، كە براوە بۆ ئەوروپا و گۆڕانی سەرتاپاگیری لە ناوەڕۆك 

و روخساردا بەسەرداهێرناوە. هەرچی هەیە و نییە، دەكرێت بە گریامنەكردنی 

و  لێكبدرێتەوە  نارساوە  رەب  بە  لەوێ   كە  ترانسندێنتاڵی،  هێزێكی  بوونی 

رەبێك؟!  چۆن  بەاڵم  رونبكرێتەوە،  هۆكارەكەی  و  پاساوبدرێت  رەوایەتیەكەی 

بە  و  نەخشێرناوە  وێنەكەی  فەیلەسوفانەدا  ئەو  لە مێشكی  تەنیا  رەببەی  ئەو 

هیچ جۆرێك لەگەڵ رەگی هەردوو ئاینە گەردونییەكەی تردا نایەتەوە!

بابەتێكی سەربەخۆی بە ناوی تیۆری زانین  2-لە بەرهەمەكانی شیلینگدا 

لەچوارچیوەی  كە  بەرچاودەكەون،  بیروبۆچوونێك  چەند  بەڵكو  بەدیناكرێت، 

جیهانبینیەكەیدا و لەنێو هەردوو فەلسەفەی رسوشت، ئایندا هاتون، باسكراون 

و جاروبار قسەیان لێكراوە. وەك الیەنگرێكی رێبازی سەرەنجڕاكێشی رۆمانتیكی 

هەڵوێستی دیارو بەرچاوی دەربارەی رۆڵی ژیر و هەست و سۆز و باوەڕ )ئیامن( 
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هەڕەمەكی  كە  گرتوە،  فیختە  )من(ی  رۆڵی  لە  رەخنە  سەرەتاوە  لە  هەبووە. 

جەمسەرێكی دژ بەخۆی )نا من( دادەهێنێت. بەالی شیلینگەوە ناكرێت )نامن( 

بوونی  بابەتێك  بێ   بە  )خود(،  خۆ  ناكرێت  چونكە  بێت،  بێهۆشی  یان  بابەت 

هەبێت، چونكە هەر ئەو بابەتە، خۆی بوونی خود دیار و دەستنیشاندەكات 

و بە دەریدەخات، لەالیەكی ترەوە ناكرێت و ناگونجێت بابەت هەبێت بە بێ  

بوونی خودێك، كە وێنای بكات، كەوابوو من و نا من هەردووكیان هەلومەرجی 

تر  ئەوی  بەبێ   كامێكیان  هیچ  و  دەڕەخسێنن  دەستیاویانە  یەكرتی  بوونی 

ناكرێت )هەبوو( بێت- وەك فەیلەسوفێكی ئایدیالیستی ئەڵامنی، لەگەڵ فیختە 

ترانسندێنتاڵی  رێبازی  كانت  لە  سودوەرگرتن  لە  جگە  هەوڵیداوە،  هیگڵدا  و 

پەیڕەوبكات و پرت بەرەوپێشی بەرێت، بەاڵم ئەگەرچی لەگەڵ دووانەكانی تردا 

جیاوازی هەبووە، بۆ رشتنی جیهانبینیە فەلسەفییەكەی كۆشاوە پەیڕەوی دوو 

رەنگی DUALISM دوربخاتەوە و بگرە پوچەڵیبكاتەوە، بە تایبەتی دوو رەنگی 

دیاردە و شت لەخۆیدا. بۆ ئەو مەبەستە الیەنێك، كە پەنایرباوەتە بەر ژیانی 

دانراوە89،  داهێنەر  بە  ئەو هێزە  ئەو چاالكییەی  بووە.  گیان و چاالكییەكانی 

بۆیە هونەر بووە بە سەرپشك و جیهانی بە تابلۆیەكی رەنگاورەنگی دڵڕفێنی 

نییە،  بەوالوە  لەبیركردنەوەدا  بیر  لەبزوتنەوەی  چاالكییە  ئەو  دیتوە.  هونەری 

كە دواتر لەالی هیگڵ رسوشتی پڕۆسەی لۆجیكی – دیالێكتیكی پێبەخرشاوە. 

ئەو رەوشەی بیركردنەوە بۆتەمایەی ئەوەی بەالی شیلینگەوە، هونەر، ئاین )بە 

وێنایكردوە،  خۆی  فەلسەفەكە  لەگەڵ  ئەوەوە(  لەدیدی  مەسیحیەت  تایبەتی 

ئەو سێ  پاوان و كایەیەی چاالكی مرۆڤن، كە تێیاندا گیان و بەرز و رەها خۆی 

بەرجەستەدەكات. ئەو بۆچوونە لە بەرجەستەبوونی یەسوعی مەسیح دەچێت!

مێتافیزیك،  لەگەڵ  كە  فەیلەسوفە،  ئەو  زانیندا  تیۆری  چوارچێوەی  -لە 

كردون،  یەكرتی  ئاوێتەی  رسوشتیدا  فەلسەفەی  كایەی  و  لەپاوان  هونەردا 

سیستمێكی  و  نەزم  بە  بكات  ترانسندێنتاڵی  ئایدیالیزمی  رێبازی  ویستویەتی 

ئ��ەوەی  كۆششەدا  ئ��ەو  ئەنجامی  لە  زانین.  پڕۆسەی  سەرجەم  تێكڕای 
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لەفەلسەفەی رسوشتدا وەك بابەت و یەكەم بنەما پشكی شێری بەركەوتوە لە 

فەلسەفەی ترانسندێنتاڵیدا بووە بە خود و پلەی یەكەمینی پێبڕاوە. لە وەاڵمی 

ئەو پرسیارەدا چی لە جیهاندا لە دەوروبەری )نا من(دا، راستی و راستەقینەیە؟ 

بەالیەوە وەاڵمەكە لە فەلسەفەی رسوشتدا بەدیكراوە، كە بریتیبووە لەوەی لە 

پەیدابوونی GENESIS رسوشتدا و لە پڕۆسەی پەرەسەندنەكەیدا )لە هۆشی 

شیلینگ  بڕیارەدا  لەو  بەاڵم  خود90،  بە  بووە  و  كاڵبۆتەوە  بابەت  مرۆڤدا( 

پڕۆسەیەكی  بابەتدا  بەسەر  خود  بااڵدەستیەی  ئەو  ئایا  رونینەكردۆتەوە: 

یان  دەرك��ەوت��وە،  هیگڵدا  دیالێكتیكی  پڕۆسەی  لە  چۆن  وەك  ناچارییە؟ 

بەهۆی بنەمای ئازادی و سەرپشكبوونی بنەمای هۆیەكی )هۆكار و ئەنجام( 

دەكەوێتەوە؟! ئەوی لێرەدا هەستیپێدەكرێت ئەوەیە بەالی ئەو فەیلەسوفەوە 

ژیر و ئەزمون )شارەزایی(، ناكرێت دەستبەرداری یەكرت بنب و هەردووكیان لە 

بڕیاردانی ئەوەی لەجیهاندا بوونی هەیە و نییە، كۆمەك بەیەكرتیدەكەن. ئەو 

یەكرتییان،  ئاوێتەبوونی  پڕۆسەی  و  خود  و  بابەت  نێوان  پەیوەندییەی  جۆرە 

بوونی دوو جۆرە راستی، راستی باوەڕ )ئیامن( و راستی ژیر دەهێنێتەوە یاد، 

ئینجا رەنگی سنوری نێوان بیر و بوون، هێزەكی و كردەكی لەنێوان شمەكەكاندا 

دەڕێژێت و لەوێدا لەالیەن هێزی رەببانییەوە دیار و دەستنیشاندەكرێت!.

و  بكەوێت  گوێ   بەر  نائاسایی  ت��اڕادەی��ەك  ئەگەر  بۆچوونە  ئەو 

لە  فەیلەسوفە  ئەو  كە  كاڵدەبێتەوە،  بەوە  نائاساییەكە  ئەوا  بدیرتێت، 

هەلومەرج و رەوشی بااڵدەستی ئەوسای رۆمانتیكی ئەوروپا بە گشتی و 

هەڵوێستیەتی  بەڵگەش  بووە،  كارا  و  چاالك  و  ژیاوە  تایبەتی  بە  ئەڵامنیا 

رسوشت،  و  رسوش  سۆز،  و  هەست  و  ژیر  نێوان  پەیوەندی  بەرامبەر 

دیویەتییەوە:  بزاوتدا  ئۆقرەنەگرتوی  ئۆرگانێكی  لەچوارچێوەی  ئەو  كە 

رسوشت بوون و بونەوەرێكی ئارامی تۆكمە و داخراو نییە، بەڵكو بریتیە 

لەگۆڕانێكی بەردەوامی نەپساوە WERDEN، كە لە هەمو ئان و ساتێكدا 

پەیدادەبێت و لەپڕۆسەیەكی بەرەو پێشكەوتن و بەرەو پێشچووندا پەرە 
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بەخۆی دەدات. ئەو بزوتنەوەیەی رسوشت بەهۆی هۆكاری ئەرێ  و نەرێی 

یەكرتكەوتنەوە  بە  و  كێشمەكێش  پێی  بە  دەكەوێتەوە،  دژەكانەوە  هێزە 

هەر  ئاستێكی  چەند  دەركەوتنەیان  ئەو  بەدەردەكەون،  تاكەكان  فۆڕمە 

چەند  تەنیا  تاكەكان  شمەكە  بەرجەستەدەكەن91،  خۆی  كە  ئۆرگانێكە، 

قسەیە  ئەم  هەمەكییەكەن!  گشتییە  ئۆرگانیزمە  سەرنجدانی  شێوازی 

ئاڕاستەی  بڕیارەدا هەردوو  لەو  لێكدەدرێتەوە؟  چی دەگەیەنێت و چۆن 

ئایدیالیستی، كە فەلسەفەیەكی رەسەنی ئەڵامنە لەگەڵ بزاڤی رۆمانتیكی 

سەرئاودەكەون. 

چۆن دەكرێت رسوشت و گیان )ژیر( GEIST، بخرێنە نێو دوو تای یەك 

تەرازوەوە و بەو چاوە تەماشابكرێن، كە دوو الیەنی سەر بە یەكرتین و جیهانی 

گشتی )گەردون(یان لێپێكدێت؟ ئاشكرایە، كە بابەتی رسوشت بێ  هۆش و گیان 

و ژیر، بابەتی بە هۆش و هۆشیارن!

كاڵكردنەوەی ئەو جیاوازییە ناكۆكئامێزە هەوێنەكەی لە كولتوری بۆماوەیی 

بۆیە  دەستدەكەوێت!  رۆمانتیكییەوە  و  مەسیحی  و  ناوەڕاست  سەدەكانی 

شیلینگ بەو پێیە و لەو سۆنگەیەوە باوەڕی بە دوو جۆر جیهانی دەوروبەر، 

جیهانی  دەكات.  ژیر  و  گیان  بەرجەستەی  كە  جیهانێك،  هەبووە.  دەرەكی 

دووەمی دەرەكی ئەوەیە، كە خودی مرۆڤ، خۆ بە تایبەتی دایهێناوە! كەوابوو 

پڕۆسەی  بەرجەستەبوونی  مێژوی  نەزمی رسوشتی  و  روانگەیەوە سیستم  لەو 

چاالكی گیان، ژیرە.

بنەمایەكی  هیچ  بە  ئەڵامنی  ئایدیالیستەكانی  و  شیلینگ  بۆچوونەی  ئەو 

هێز  بەو  مرۆڤ  كە  نییە،  لەوەدا  گومان  هیچ  پاساونادرێتەوە!  لۆجیك  و  ژیر 

و توانایەی هەیەتی داهێنەرە، داهێنان لە سنورێكی دیارو دەستنیشانكراودا. 

جیاوازو  خواستێكی  ئ��ارەزو،  و  هێز  چەند  كۆی  لە  لەخۆیدا  خۆی  مرۆڤ 

و  هێزانە  لەو  هێزێك  هەڵبژاردنی  جۆری  پێكهاتوە.  ناكۆك  بەیەك  تاڕادەیەك 

سەرپشككردنی كەسایەتی مرۆڤ خۆی دیاریدەكات.
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هیگڵ: ئایدیالیزمی
رەها و پڕۆسەی زانین
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ڤیلهیلم  گیۆرگ  ئەڵامنی،  رەهای  ئایدیالیزمی  رابەری  لەالی  1-ئەگەرچی 

دەربارەی  تایبەتی  سەربەخۆی  بەرهەمێكی  )1770-1831ز(  هیگڵ  فرەدریش 

بابەتی تیۆری زانین بە واتا باوەكەی بەدیناكرێت، لەگەڵ ئەوەشدا لە شاكاری 

سەرنجڕاكێش  بەشدارییەكی  لەوبارەیەوە  )ژی��ر(دا  گیان.  فینۆمینۆلۆجی 

لەپڕۆسەی زانیندا هەستپێدەكرێت. لەو بەرهەمەدا لەسیستمێكی سەرتاپاگیری 

 BEWASSTSEIN و  هۆش  پەرەسەندنی  دیالێكتیكدا  لۆجیك  فەلسەفە- 

تێپەڕینی بە قۆناغی جیاوازدا تۆماركراوە. بۆ رونكردنەوەی ئەو الیەنە، جگە لە 

رۆڵی شۆڕشی فەرەنسا )1789ز(، كە تیۆری سیستمی فەلسەفەی ئایدیالیزمی 

ئەڵامنی بە گشتی، پێویستە دوو خاڵ، بە كلیلی كردنەوەی دەروازەی چوونە ناو 

جیهانبینی هیگڵ دادەنرێن، تیشكیان بخرێتە سەر:

ئەڵامنی  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  فەرەنسا  شۆڕشی  بنەماكانی  -بەهۆی 

كۆشاوە ژیر بكات بە بنەمای سەرلەنوێ  رێكخستنەوەی دەوڵەت و كۆمەڵگە، 

چینی  و  مەسیحی  كڵێسەی  رۆڵی  لە  دور  رێكخستنەوەیە،  ئەو  جۆرێك  بە 

فیوداڵ و ئایدۆلۆجیەكەی، ببێتە مایەی ئەوەی نەزم و سیستمە كۆمەاڵیەتی و 

سیاسیەكانی كۆمەڵگە لە ژیاندا لەگەڵ سود و قازانج و ئازادی تاكدا، تەبا بن و 

بێنەوە! ئەو كۆششە، ئەگەر لە هەندێك رەوشدا سامتەی كردبێت، ئەوا لە ژیانی 

مرۆڤدا ئەنجامی شۆڕش ئامێزی لێكەوتۆتەوە: 

پلەو پایەی مرۆڤ، جۆری ئیش و كاركردن و خۆشی و ترشیەكەی بەندن 

بە چوست و چاالكی ئازادی ژیرەوە. ئەمەش بۆتە مایەی ئەوەی وا تەماشای 

مرۆڤ بكرێت، كە خودێكی سەربەخۆیە )ئۆتۆنۆمە( پەرەسەندن و گەشەكردنی 

تایبەتی خۆی بەدەست خۆیەتی و ئیرت لەتێكۆشان و خەباتیدا دژی رسوشت و 

ئۆرگانە كۆمەاڵیەتیەكان بە پێشكەوتنی لەكایەی زانیندا پشتئەستور بووە و بەو 

پێیە جیهان بووە بە نەزم و رێكخراوێكی ORDNUNG ژیرەكی92.

بۆ تێگەیشنت لەجیهانبینیە فەلسەفەییە سەرتاپاگیرەكەی هیگڵ بەگشتی و 

پڕۆسەی زانین وەك ئەو لە فینۆمینۆلۆجی گیاندا رەنگیڕشتوە، دەبێت ئەم دوو 
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خاڵە كە لەژیانی ئەكادیمیدا پێی لەسەر داگرتون و كردونی بە بنەمای جۆری 

بیركردنەوەی، لەبەرچاو بگیردرێن: 

ئەو  بوونە،  و  ژیان  بنەڕەتی  یاسای  بەرەوپێشچون،  و  پەرەسەندن  یەك: 

هەیە،  خۆی  دەستنیشانكراوی  و  دیار  ئامانجی  رسوشت،  مێژو،  پەرەسەندنە 

قۆڵی هۆش-  پەرەسەندنی سێ   لە  چاالكییە  ئەو  دەدات.  پێگەیشتنی  هەوڵی 

گیان- ژیردا، بەرجەستە دەبێت، بەو پێیە و لەو سۆنگەیەوە دەبێت رسوشت 

و گەوهەری هەڵكەوتی لە ئارادا بوو WIRKLICHKEIT نابێت لەخۆیدا و 

قسەیەی  لەو  هیگڵ  مەبەستی  ئەوەیە  بێت،  تەبا  نا  و  ناكۆك  خۆیدا  لەگەڵ 

كردویەتی لە نێو هەمو كایە و كۆڕ و كۆمەڵەكانی فەلسەفەدا باوە و ئاشكرایە، 

راستەقینەیە  هەڵكەوتی  ئەوی  راستەقینەیە،  هەڵكەوتی  ژیرەكییە  ئەوی 

ژیرەكییە93. ئەوی لە رابردودا هەبووە و رویداوە ئێستا هەیە و لە دوارۆژدا 

دێتەدی و سەرئاودەكەوێت، دەبوو هەر هەبێت و هەر روبدات، نە دەكرێت 

بە جۆرێكی دیكە بێت. ئەو رەوشەش هەلومەرجی تایبەتی هەبووە بوونەكەی 

و  رودان  هەبووە،  پاڵنەریش  و  هاندەر  هۆكاری  و  ناچاركردوە  بەوجۆرە 

پەیدابوونەكەی سەپاندوە و بە پێویستكردوە. ئەوەیە مەبەستی هیگڵ لەو قسە 

شایەدیەی كردویەتی و وتویەتی: 

سەرچاوەكە  دەفڕێت-  سیخوڕدا  هەڵگیرانی  لەگەڵ  منیرڤا  )كوندەپەپوی 

خۆی ل 28( ئەو هەڵكەوتەی هیگڵ مەبەستی ئەوە نییە، كە ڕابەرانی رێبازی 

هەڵكەوتی  مەبەستی  بەڵكو  لێدەكەن،  قسەی  )ئیمپیریستەكان(  ئەزمونی 

ژیرەكییە. ئەوی هەمیشە هەیە )هەبوونە- بوونی هەیە( هەمیشە راستە. 

هەیە،  ژیرەكی  خەسڵەتی  و  رسوشت  ئەگەرچی  پەرەسەندنە،  ئەو  دوو: 

بەاڵم بە پێی میتۆدەیەكی سێ  قۆڵی بەرەوپێشدەچێت، كە ئەو بە دیالێكتیك 

ناویربدوە94. ئەو پڕۆسەی دیالێكتیكە بەردی بناغەی میتۆدە و رێبازی فەلسەفەی 

هیگڵە. پڕۆسەكە بە چەند بۆچوونێكی سادە و ساكار دەستپێدەكات، چەمكی 

)بوون(، ئەو بوونە دژ بەخۆی دادەهێنێت، كە )نابوون(ە، لەهەردوكیان قۆناغی 
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قۆڵیە  سێ   ئەو  بونەوەر،  دەگرێتەخۆ:  هەردووكیان  كە  دێتەكایەوە،  سێیەم 

بەرامبەر بە هەر سێك چەمكی: تێزە- ئەنتی تێزە- سون تێزە- دانراوە.

2-لەچوارچێوەی جیهانبینی فەلسەفەی هیگڵدا هەردوو چەمكی )ناكردن 

و ناكۆكی(، رۆڵی سەرەكی دەگێڕن. ئەو دوو چەمكە بوون بە بنەمای بنەڕەتی 

گیان-  فینۆمینۆلۆجی  لەشاكاری  رێكوپێكی  بە  الیەنە  ئەو  زانین.  پڕۆسەی 

پەیوەندیەكیان  ئەو چەمكانە هەردووكیان چ  كەوابوو  بەرجەستەكراوە،  ژیردا 

فەلسەفەی هیگڵدا  لەنەزمی  زانیندا  پڕۆسەی  لە  ژیر  رۆڵی  ژیرەوە هەیە؟  بە 

هەمیشە رۆڵی سەرەكی گێڕاوە.

ئەوی راست بێت مرۆڤ كاتێك بەرهەمەكانی هیگڵ دەخوێنێتەوە، دوچاری 

كێشەیەك دەبێتەوە كەوا بە ئاسانی یەكالییناكرێتەوە: ئەو فەیلەسوفە بێ سڵ 

و پارێز چەمكی )GEIST(، بەكاردەهێنێت، بەاڵم لە كایە و بوارە جوداكاندا، 

هەندێكجار واتای گیان و لە هی تردا واتای ژیر دەبەخشێت! ئەوەندەی من 

ئاگادار بم، لە وەرگێڕانەكانیشدا بە تایبەتی لە ئینگلیزیدا یەكالیی نەكراوەتەوە، 

بۆیە ناچارین هەندێكجار هەردوو وشەكە لەتەنیشت یەكەوە بنوسین.

-لە ئینسكلۆپیدیادا هیگڵ وتویەتی: 

كە  زیندوە،  ژیرێكی  گیان-  ساڵە  ه��ەزاران  بە  كارە  ئەم  باشی  )وەستا، 

رسوشتەكە بیركردنەوەیە و ئەوی هەیە بە پلەی هۆشیاری خۆی بگەیەنێت و 

ئەو هۆشیارییە خۆی دەبێت بە بابەت، لە هەمانكاتدا لەو بەرزتر دەبێتەوە، 

بڵێی  تا  بگاتە قۆناغێكی بەرزتر95 لەخۆیدا(، ئەگەرچی ئەو قسەیە  بۆئەوەی 

تەمومژاوییە و لە هەڵبەست دەچێت، بەاڵم واتا و دەاللەتی تایبەتی خۆی هەیە 

و ئەو واتایەی كاتێك رون و ئاشكرا دەبێت، لە چوارچێوەی ئەو هەلومەرجەدا 

كە تێیدا وتراوە بربێتەوە سەر ئەو بنج و بناوانەی، كە لێوەی كەوتۆتەوە و ئەو 

لەبەرچاو  پاوانەی، كە وەك زەمینە لەسەریدا شین بووە و هاتۆتەبەر  كایە و 

لێكدانەوەی هەیە سەرئاوبكەوێت، گوایە بەالی  ئەو  لێرەدا  بگیرێت. دورنییە 

رابەری فەلسەفەی ئایدیالیزمی ئەڵامنی ژیر كۆنرتۆڵی جیهانی كردوە و دەیكات. 

ئەمە ئەگەر لە روخسار و روكەش وا پێبچێت، لە گەوهەردا مەبەستی هیگڵ 
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ئەوەیە، كە بوون لەوەتی هەیە و بە هەمو پێكهاتەكانییەوە پابەندی بنەمای 

دەوقەمێت،  لەدوارۆژیشدا  و  رودەدات  ئێستا  و  قەوماوە  ئەوی  ژیرەكییە، 

بنەمایەكی ناچاری و مێژویی دیالێكتیكی هەیە و نە دەكرێت وا نەبوایە و بە 

بنەمای ژیر و لۆجیك پاساو دەدرێتەوە. 

3-لە )فینۆمینۆلۆجی گیان- ژیردا( هیگڵ پەیڕەوی میتۆدەیەكی كردوە، كە 

دەكرێت لە دوو خاڵدا پوختەبكرێتەوە: 

یەك: مێژو، لە هەر سۆنگەیەكەوە سەرنجبدرێت بە گشتی لە پەرەسەندن 

و دەركەوتنی هەمەجۆرەی )ژیر- گیان( لە كایە و پاوانە جیاوازەكاندا بەوالوە 

شتێكی دیكە نییە. تەنانەت چەمكە جیاكانی هونەر و ماف )قانون( و كولتور 

ئەو راستیە بەرجەستەدەكەن. 

بەدیهێناوە  مرۆڤایەتی  پەرەسەندنی  و  پێشكەوتن  ئەوەی  هەمو  دوو: 

بەروبوم و بگرە بەرهەمی ئەو پەرەسەندنە مێژویەیە96.

ئەو دوو خاڵە بە تەواوەتی پەیڕەوی دیالێكتیكی هیگڵ بەرجەستە دەكەن، 

كە ویستویەتی لە كایە و پاوانی زانین لەژێر ناونیشانی دیالێكتیكی زانیندا لەو 

شاكارەیدا بەسەر هۆشدا جێبەجێیبكات، بۆیە ئەو قۆناغانەی بە پێی دیالێكتیك-

هۆش- هۆشیاری- گیان- ژیر پێیاندا تێدەپەڕێت، كردونی بە سێ  قۆناغەوە. 

-گیان- ژیری راستەقینە. بەرامبەر بە ژیر- گیانی خودی.

-گیان- ژیری نامۆبوو بەرامبەر بە گیان- ژیری تایبەتی.

-گیان- ژیری لە خۆ دڵنیابوو97. بەرامبەر بە گیان- ژیری رەها. 

ئەو   )NEGATIV( نارێیە  ب��ەاڵم  ك��ارای��ە،  لەخۆیدا  خ��ۆی  هۆشیاری 

شارەزایی  و  زانین  بەرهەمهێنانی  توانای  ئەوەی  مایەی  بۆتە  خەسڵەتەی 

هەبێت. زانین خۆی لەالی خۆیەوە پشت بە بنەمای تایبەتی دەبەستێت، كە 

لە زانینی بابەت بەو الوە نییە. جیاكردنەوەی پڕۆسەی زانین لە زانینی بابەت 

و لە بابەت پوختەی ئەو چاالكییە پێكدەهێنێت. لە الیەكی ترەوە هۆشیاری، 

دیاریكراوی چاالكییەكانیدا  ئاستێكی  لە هەمو  دەبەستێت  زانین  بە  كە پشت 

بابەتی تایبەتی خۆی هەیە، كە لە دەرەوەی خۆیدایە. لێرەوە بابەتێكی دیكە 
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لەو چاالكییە دەكەوێتەوە، كە هەردوو بابەتی بیر )هزر( و بوونە! بیر هەمیشە 

ئاڕاستەكەی بەرەو بوونە و ئەو بوونە مەبەست لە بابەتی دەوروبەری )نامن(

ە، بەو چاالكییەی ناوەڕۆكی هەست و تێڕامان و سەرنجدان بەرهەمدەهێنێت.

-بۆ چارەسەركردنی جیاوازی واتای نێوان گیان و ژیر هیگڵ لە فینۆمینۆلۆجی 

گیاندا وتویەتی: 

ژیر خۆی گیانە، لەوەدا دڵنیایی لەوەی هەمو هەڵكەوتێكی راستەقینە بێت، 

كردوە بە راستی و راستەقینە. لەوەشدا هۆشیارە لە خۆیدا و لە جیهاندا98. ئەو 

قسەیە ئەوە دەگەیەنێت، كە پەیوەندییەكی دەستیاوی لە نێوان هەردوكیاندا 

هەیە. ئەگەر هەر یەكەیان بوونی سەربەخۆی هەبێت، ناكرێت لە چوست و 

چاالكی و كاراییەكەدا دەستبەرداری ئەوی تر ببێ  و پشتگوێیبخات و لێی بێخەم 

بێت. گۆڕانی گیان ئەو بزوتنەوە راستەوخۆیە نیشاندەدات، كە  دەبێتە مایەی 

بێگەرد  بۆچوونی  و  چەمك  هۆشیاری،  و  هۆش  كەرەستەی  و  بابەت  ئەوەی 

چاالكی  لە  بەرزببنەوە.  ژیر  بۆچوونەكانی  و  چەمك  ئاستی  پایەی  و  پلە  بۆ 

و  )من(  بێگەردی  یەكبوونی  و  یەكڕەنگی  ژیردا  وردبوونەوەی  سەرنجدانی 

)بوون(، هی بۆ خۆی بوون و لەخۆیدا بوون وەك لەخۆیدا یان وەك بوون دیارو 

دەستنیشاندەكرێت و هۆشیاربوونی ژیر خۆی دەبینێتەوە. لێرەوە قۆناغەكانی 

پەرەسەندنی گیان – ژیر سەرئاودەكەون: 

یانی راستەقینە

گیانی خۆیی

 ،SUBJEKTIV )خ��ۆی��ی(  راستەقینە  گیانی  لەقۆناغی  مەبەست 

لە هەست  بریتییە  ئاستی ژێرەوە، كە  لە  تاكەكەسییە  پەرەسەندنی هۆشیاری 

و تێبینیكردنی راستەوخۆی جیهانی دەوروبەرو بەرزبوونەوەی بەرەو ئەوپەڕی 

چەمك و بۆچوونەكانی ژیر، هەروەك چۆن ئەو پڕۆسەیە لەهۆشی تاكەكاندا بە 

دەردەكەوێت. ئەو هۆشیارییە تاكییە هەمیشە لەهەمو كات و جێگایەكدا لە 
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پڕۆسەی پەرەسەندن و گەشەكردنیدا لە هەردوو ئاستی بااڵ و نزمدا جیهانێكی 

بە  )من(ی  هۆشیاری  تاكە  هۆشیارییە  ئەو  دەبینێت.  خۆیدا  لەبەردەم  بیانی 

هۆشە و جیهانە بیانییەكە بابەتە. بە هەردووكیان هەردوو جەمسەری پڕۆسەی 

تاك چاالكی  دەبێت هۆشیاری  پڕۆسەیە سەرەتا  ئەم  بەاڵم  پێكدەهێنن،  زانین 

نەزانراو،  بابەتی  هەڵكەوتێكی  كە  ببینێتەوە،  لەوەدا  خۆی  ئیشی  و  كار  و 

نەنارساو و بەرامبەریەتی، بۆیە دەبێت ئەو پەیوەندییە بەالی خۆیدا بهینێت 

و بگونجێنێت، ئینجا لە پڕۆسەیەكی رێكوپێكدا لە هۆشیاری ساكارییەوە بەرەو 

هەنگاوهەڵبگرێت.  و  پەرەبسێنێت  پرت  ژیر  بۆ  لەوێوە  و  خۆیی  هۆشیاری 

كۆششەدا  لەو  سەركەوتن  خ��ود99.  بە  دەكرێت  گەوهەر  چاالكییەدا  لەو 

و  كارایە  هۆشیارییە  ئەو  تاچەند  دەكرێتەوە،  پشتڕاست  و  ساغ  پێوەرە  بەو 

لەتوانایدا هەیە هەڵكەوتی بابەتی )جیهانی نامن(، بەرجەستەبكات؟. بەو پێیە 

لەڕوانگەی دیالێكتیكەوە هۆش- بونەوەر لەخۆیدا، لەپێناوی خۆیدا ڕوبەڕوی 

ئەوە دەبێتەوە، كە بۆ ساغكردنەوەی خۆی بە ناچاری پێویستە، لەو رەوشەدا 

روخسار و وێنەی جیاواز و هەمەجۆری پێدەبرێت تا دەگاتە ئەو قۆناغەی بۆی 

)ئەوەی  و  هەیە  لەخۆیدا(  )ئەوەی  لەنێوان  جیاوازییەك  هیچ  دەردەكەوێت 

لەپێناوی خۆیدا( هەیە، ئەوەش لە ژیان بەوالوە شتێكی دیكە نییە، كەوابوو ئەو 

قۆناغە بریتییە لەچارەنوسی هۆش، كە ملی چەند رێگەیەكی جیاواز و رێكوپێك 

دەگرێتەبەر بۆ ئەوەی خۆی وەك گیان بناسێت!. ئەمەش دەكرێت بە پڕۆسەی 

گواستنەوە لە رەوشی نەزانینەوە بەرەو زانین ناوبربێت. 

گیانی نامۆ بوو

گیانی بابەتی

دەبەزێنێت  خۆی  هۆشیاری  سنوری  گیان  پەرەسەندندا  قۆناغەی  لەو 

قۆناغی  لە  ئەگەر  تەكاندەدات.  و  دەنێت  هەنگاو  بابەتی  قۆناغی  بەرەو  و 

دووەمدا،  قۆناغەی  لەو  هەبووبێت  بونەوەری  و  بوون  رەوشی  گیان  پیشرتدا 
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كە بااڵتر و پێشكەوتوترە، دەبێت بەو گیانەی خودی خۆی دەزانێت! ئەمەش 

ئەوە دەگەیەنێت ئەگەر لە قۆناغی یەكەمدا شارەزایی و ئەزمونی تاك بەهەند 

وەرگیرابێت، لێرەدا شارەزایی گشتی – جۆرەكی دەكرێت بە بابەت و روو لە 

گیانی  پەرەسەندنی  پڕۆسەی  لە  بەجێدەهێڵرێت.  تاك  و  دەكرێت  هەمەكی 

خودیدا بایەخ بە تاكی پەتی ئەبسرتاكتی دابڕاو لە دەوروبەروو كۆمەڵگە دراوە. 

لەپەیوەندییە  و  دەبێت  ئازاد  پێیەی  بەو  گیان  بابەتیدا،  گیانی  قۆناغەی  لەو 

كۆمەاڵیەتیەكانیدا سەرنجدەدرێت، بۆیە لە دامودەزگا و دامەزراوە كۆمەاڵیەتی، 

قانون، بنەماكانی ئاكار، دەوڵەتدا رسوشت، خەسڵەتە تایبەتییەكانی دەردەكەون 

قۆناغەی  لەو  گیان  كە  وادەگەیەنێت،  بۆچوونە  ئەو  دەب��ن.  بەرجەستە  و 

پەرەسەندنیدا لەنێو خودی خۆی چۆتە دەرێ  و سنوری خۆی بەزاندوە و چۆتە 

نێو رەوشی هەڵكەوتی بابەتی، ئەو هەڵكەوتەی خۆی بۆخۆی داهێناوە. 

دوو  لەبزوتنەوەیەكی  بریتییە  قۆناغەدا  لەو  پەرەسەندنە  و  گۆڕان  ئەو 

و  سەرگەردانە  دڵنیایدا  بەدوای  خود  بزوتنەوەیەك  هاوتەریب:  جەمسەری 

ساغدەبێتەوە،  بۆی  لەكۆتایدا  كەچی  دەبینێتەوە،  دەرەكیدا  لەبابەتی  ئەمەش 

كە لەخودی خۆیدایە! لە بزوتنەوەكەی دیكەیدا خود بۆ ئەوەی بوونی خۆی 

دوپاتبكاتەوە )بسەملێنێت( دژایەتی خودەكانی تر دەكات، بەاڵم لە قۆناغێكی 

دیكەی پەرەسەندنی ژیر – گیاندا جارێكی تر لەگەڵیاندا رێكدەكەوێتەوە. 

-هەر بەو پێودانگە دوو جۆرە جیهانی بابەتی هەیە. جیهانێكی هەڵكەوت 

یان نامۆ بوو. ئەوی تریان ئەوەیە، كە لەنێو كایەی هۆشدا بنیاترناوە. ئەو دوو 

جیهانە هەردووكیان بەرامبەر بە یەكرتین. جیهانی نامۆبوو، جیهانی داهێرناو، 

فۆڕمێكی  بەڵكو  نییە،  سەربەست  و  ئازاد  دووەم  جیهانەی  ئەو  بەاڵم  هۆش. 

دیكەی نامۆبوونەكەیە100. لەو روانگەیەوە گیانی ئەو جیهانە ئەو گەوهەرە 

گیانیەیە، كە رسوشتە زاڵ و دەستڕۆیشتوەكەی هۆشیاری خۆییە، كە هەمیشە 

 BASBIN بۆخۆی بونەوەرە و راستەوخۆ هەیە، ئامادەیە و لەئارادایە. بوونی

ئەو جیهانە و هەڵكەوتی راستەقینەی هۆشیاری خۆی پشت بەو بزوتنەوەیە 
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خۆی  خودی  دەستبەرداری  كەسایەتییەكەی  لەوەی  بریتییە  كە  دەبەستێت، 

دەبێت! بەو كارەی جیهانەكەی خۆی دادەهێنێت و خۆی لەدژی وەك بیانییەك 

كاراو چاالك دەبێت.

ئەو دەستبەرداربوونە، ئیرت وەك ئامانجبوونەكەیەتی، لە هەمانكاتدا ئامڕازە 

راستەقینە  هەڵكەوتی  نێو  بۆ  بیرداهاتوەكەیە  بە  گەوهەرە  گوێزرانەوەی  یان 

بۆچوونە  ئەو  گەوهەرێتی101.  نێو  بۆ  دیاریكراو  تاكایەتی  هاتنەوەی  وەك 

چیدەگەیەنێت و تا چ رادەیەك گوڵێك دەخاتە سەر خەرمانی زانین، لە جێگەی 

خۆیدا قسەی لێدەكەین!

خۆدا  لەبەرامبەر  هیگڵ  كە  دەوروب��ەر،  راستەقینەی  بوونی  بە  داننان 

كە  كەوتۆتەوە،  خۆیەوە  بڕیارەی  لەو  ئەنجامێكە  ب��ردوە،  ناوی  بابەت  بە 

دەكرێت ئەو هەڵكەوتە راستەقینەیە بزانرێت. زانینەكە ئەو بوونە دەكات بە 

هەلومەرجی خۆی.

گیانی دڵنیایی بوو لەخۆ

گیانی رەها

ئەمە قۆناغی سێیەمی پڕۆسەی دیالێكتیكەكەیە و بە سونتێزە، پێكهاتە لە 

هەردوو ئەوانی پیشو، دادەنرێت. خۆی لە هەرسێك بابەتی ئاین و فەلسەفە و 

هونەردا بەرجەستەدەكات! 

بووبێت،  دژەكە  الیەنە  بابەتی  گیانی  و  ناوەكی  الیەنی  خۆیی،  گیانی 

دەرەوەدا  لە  كە  ب��ەاڵم  هۆشیارە،  گیان  یەكەمدا  قۆناغی  لە  دەرەكییە! 

لە  كەسایەتی  و  هۆشیاری  خەسڵەتی  دەوڵەتدا  و  خێزان  لە  بەرجەستەبوو، 

دەستدەدات، چونكە هیچی تر خود نامێنێت. ئەو دوو قۆناغەی پەرەسەندنی 

گیان بەرامبەر بەیەكرتین و یەكرتی دیارو دەستنیشاندەكەن و رەنگی سنوری 

یەكرتی دەڕێژن. بە پێچەوانەوە گیانی رەها، كە هەردووكیانی كۆكردۆتەوە لە 

هەمانكاتدا سنوری هەردوكیانی بەزاندوە، هەردو خەسڵەتی هۆشیاری تاك و 
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دەكرێت  كە  كۆكردۆتەوە!  لەخۆیدا  )گشتی-هەمەكی(  مرۆڤایەتی  هۆشیاری 

دابرنێت.  دڵنیایی هەستەكی102  و  راستەوخۆ  بەهۆشیاری  دو خەسڵەتە  ئەو 

لەقۆناغی گیانی رەهادا جیاوازی نێوان خود و بابەت وندەبێت و نامێنێت، ئەو 

بۆیە  بەیەك،  یەكدەگرن و دەبن  لەوەوە كەوتۆتەوە كە هەردووكیان  ونبوونە 

دەكرێت بوترێت گیان خۆی لێرەدا دەبێت بە بابەتی خودی خۆی.

خۆی  بەهەمانجۆر  بابەت  دەكاتە  خۆی  خودی  چۆن  رەها  گیانی  ژیر- 

و  خۆ  نێوان  ناكۆكی  توانیویەتی  چونكە  لەڕادەبەدەرە،  و  بێسنور  بوونەكەی 

بابەت كاڵبكاتەوە. ئەو ئەنجامە بەوە توانیویەتی پێیبگات و بە دەستیبهێنێت، 

كاتێك بۆی ساغبۆتەوە ئەو بابەتەی ركابەرایەتی و دژایەتی دەكات و روبەڕوی 

دەوەستێتەوە، لە گیانی خۆی بەوالوە شتێكی تر نییە. هیگڵ ئەو كارەی ژیر- 

و  زگامكانە  كە  هەنگوین( چواندوە،  )مێشە  بە چاالكی هەنگ  رەهای  گیانی 

بە بێ  هاندەری دەرەكی، شانەكانی خۆی و هەنگوین بەرهەمدەهێنێت103.

ئینجا  پێدەزانێت،  رەها  بە  شتی  كە  زانینەیە،  رێگە  ئەو  رەها  گیان-ژیری 

ئەو رێگەیە لە سێ  ئامڕازدا دەركەوتوە: هونەر، ئاین، فەلسەفە، بۆیە دەكرێت 

بوترێت زانینەكە زانینی گیانە، بەهۆی گیان خۆیەوە.

دیالێكتیكی زانین

و  جەنجاڵ  جیهانبینیە  ئەو  لەنێو  دێت:  بیردا  بە  لێرەدا  پرسیارەی  4-ئەو 

پەڕەموچی  دەچێت  تابلۆیەك  لە  پرت  كە  هیگڵدا،  ئامێزەی  سەرسوڕهێنەر 

تایبەتی  بە  زانین  و  گشتی  بە  زانین  پڕۆسەی  رەنگیڕشتبێت،  هونەرمەندێك 

دەخرێنە نێو چ خانەیەكەوە؟! 

هەرە  فەیلەسوفە  لە  فەیلەسوفێكە  هیگڵ  كە  نییە،  لەوەدا  گومان  هیچ 

گەورە و شكۆمەند و مەزنەكانی مێژو! ئەوانەی لە منونەی ئەون بە پەنجەی 

نییە،  ئاسان  و  سوك  وا  فەلسەفەكەی  تیگەیشتنی  بەاڵم  دەژمێردرێن،  دەست 

لێكدانەوە و رشۆڤەكردن، كە پرتیش  بۆیە دەوترێت قسەكردن لەبارەیەوە لە 

قۆناغی  گرنگرتین  وتویەتی  خۆی  ئەو  راستە  نییە!  ب��ەوالوە  هەڵدەگرێت 
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بابەتی رسوشت  هەرسێك  كە  بووە،  ئەوە  مرۆڤایەتی  هۆشیاری  پەرەسەندنی 

سەرسوڕهێنەر و حەپەسانی داهێناوە: هونەر، ئاین، فەلسەفە، كە هەریەكەیان 

شارستانیەتی  و  كولتور  ت��ەواوی  تانوپۆی  پێكەوە  هەرسێكیان  و  سەربەخۆ 

و  دیاردە  وتویەتی:  كە  هیگڵ  مەبەستی  بووە  ئەمە  لێپێكدێت.  مرۆڤایەتیان 

بەدەركەوتەكانی پەرەسەندنی مرۆڤایەتی داهێنانی پوخت و بێگەردی قۆناغی 

دەستبااڵیی گیان و ژیری بێگەردن!

پشتئەستور  بەرچاو،  خرایە  و  قسەیلێكراو  ئێستا  تا  ئەوەوە  سۆنگەی  -لە 

و  كردوە  جیهانبینیەیان  ئەو  رشۆڤەی  ئەڵامنی(  زمانی  )بە  سەرچاوانەی  بەو 

لێكیانداوەتەوە، لە الی ئەو كەڵە فەیلەسوفە، پرسیاری سەرەكی تیۆری زانین 

دەڤەری  دەوروب��ەر،  دەرەكی-  جیهانی  رێپێربدنی  و  زانین  توانای  دەربارەی 

فەلسەفەی  لەخۆیدا  شت  تیۆری  الیەكەوە  لە  ماوەتەوە.  كراوەیی  بە  نامن، 

بە  ئیمپیریستەكانیشی  هەڵوێستی  و  پەسەندنەكردوە  كانتی  ترانسندێنتاڵی 

بابەتی  بوونی هەڵكەوتی  كە  بۆ چووە،  وای  ئەو  بۆیە  داناوە،  ساكار  و  سادە 

پەیپێربدنەكەی  دەوروب���ەرەو  جیهانی  مەبەستی  و  ناویربدوە(  ئەو  )وەك 

كە  دەكرێت،  كاتێك  زانینەكەی  بەاڵم  پەسەندبكرێت،  دەبێت  گریامنەیەكە 

ژیری رەها لەخۆیدا و بۆخۆی104  لەبەردەمامندا و بە گشتی لە ئارادا بێت، 

ئەمەش لە خۆیدا قۆناغێكی پەرەسەندنی گیان- هۆشیاری بەرجەستەدەكات. 

تیشك  شكانەوەی  منونەی  هیگڵ  بۆچونەی  ئەو  پشتڕاستكردنەوەی  بۆ 

STRAHLENBRECHUNG دەهێنێتەوە. لەو بارەیەوە وتویەتی: 

بەهۆیەوە  كە  خۆی،  تیشكەكە  بەڵكو  تیشك،  شكانەوەی  و  پژان  )نەك 

ئەنجامی  و  دەركەوت  خۆدەركردنی  زانینە،  پێامندەگات،  )هەقیقەت(  راستی 

بەتاڵامن  جێگەی  یاخود  دیاردەكات،  بۆ  ئاڕاستەكەمان  تەنیا  شكانەوەیە  ئەو 

شۆڕەسواری  تیشك  شكانەوەی  منونەی  نیشاندانی  بە   . نیشاندەدات(105 

فەلسەفەی ئایدیالیستی رەها دەیەوێت بڵێت: ئەگەر پڕۆسەی زانین لەخۆیدا 

ئامڕازێكی چاالكی ئێمە نەبێت، بەڵكو ناوەندێكی پەسیڤ بێت، كە بە سایەو 

هۆیەوە تیشكی راستی دەمانگاتێ  و بەرماندەكەوێت، ئەوە راستی )هەقیقەت(، 
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چۆنە  ناوەندەوە  ئەو  بەهۆی  ئەو  بەڵكو  پێامنناگات،  چۆن  لەخۆیدا  خۆی 

ئەوەمان پێدەگات! 

و  گونجان  لەبەیەكەوە  بریتییە  بۆیچووە،  هیگڵ  وەك  زانین،  كەوابوو 

بڕیاری خود لەگەڵ هەڵكەوتی دەوروبەری خۆیدا. ئەو  بەیەكەوە هاتنەوەی 

خۆیەی شت دەزانێت، دەبێت لەگەڵ شتە زانراوەكەدا بێتەوە. ئیرت لەشاكاری 

فینۆمینۆلۆجیدا ئەو پڕۆسەیە بە رێكوپێكرتین شێوە سەرئاوكەوتوە: 

نیشاندانی وێنە و فۆڕمەكانی هۆشیاری لە قۆناغە جیاوازەكاندا، نەك تەنیا 

هەر لەخۆناسیندا، لەناسینی خوددا، بەڵكو لە زانینی ژیرەكیدا بە گشتی دڵنیایی 

خودی و راستی )هەقیقەتی( بابەتی، چەمك و بۆچوون و گەوهەر، بیركردنەوە 

و بوون پیكەوە دەگونجێن و دێنەوە.

و  زۆرانبازی   لە  بریتییە  رەها  گیانی  راستی  هیگڵەوە  بەالی  پێیە  -بەو 

ملمالنێیە  ئەو  دەبێت.  واش  و هەر  وابووە،  مێژو  درێژایی  بە  ئەمە  ملمالنێ ، 

و  گەشەدەكات  دەڕوات،  پێش  ب��ەرەو  )دیالێكتیك(  قۆڵی  سێ   بەشێوەی 

هەنگاودەنێت.  )بااڵ(  بەرز  قۆناغی  بەرەو  نزمەوە  قۆناغی  لە  پەرەدەسێنێت، 

پێزەكانی گیان- بە  ئەو پەرەسەندنە دیالێكتیكییەوە وێنە جۆراوجۆرە  بەهۆی 

ژیر پەیدادەبن و لەو وێنانەوە كولتور و شارستانی مرۆڤایەتی كەوتۆتەوە و بە 

ئەو  بەرجەستەبوون.  فەلسەفەدا  و  قانون، دەوڵەت  ئاین،  لە هونەر،  تایبەتی 

پەرەسەندن و وێنانەی، كە شارستانی مرۆڤیان لێپێكهاتوە هەمیشە ناچاری و 

پێویستبوون و ناكرێت بە جۆرێكی دیكە بانایە.
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شۆپنهاوەر:
جیهان خواست و بۆچوونە!
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1-دور ناڕۆین ئەگەر بڵێین فەلسەفەی ترانسدێنتاڵی كانت و ئایدیالیزمی 

ئەڵامنی بە هەردوو لقیەوە، خۆیی و رەها وەجاخیان رۆشن نەبووە! پشتئەستور 

كانتدا  بەالی  نەبێت  كەمی  بە  هیگڵ  و  شیلینگ  فیختە،  سەرچاوەكان  بە 

تاڕادەیەكی  ئەگەر  تایبەتی خۆی هەبووە،  و جیهانبینی  و هەریەكە  نەچوون 

سنوردار سودی لە كانت وەرگرتبێت، بە جۆرێك ئەو خوازراوەی بەكارهێناوەو 

جارێكی تر دایڕشتۆتەوە، هیچ جێدەستێكی ئەوتۆی كانتی پێوە دیار نەبێت. 

مەتریالیستەكان  نەپساوەی  هێرشی  بەهۆی  )1831ز(،  هیگڵ  مردنی  دوای 

ئەڵامنی  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  نسكۆی  دیاردەی  الیەنگرانی(،  و  )فۆیەرباخ 

سەرئاوكەوتوە، تەنانەت ماوەیەكی دورودرێژ ناوی فەلسەفە لە كۆڕ و كۆمەڵە 

ئەكادیمیەكاندا نەهاتوە و بەرهەمی ئەوتۆش باڵونەكراوەتەوە. لەو كەشوهەوا 

ناكرێت  بە هیچ جۆرێك  بەاڵم  بەرچاودەكەون،  بیرمەندێك  ناسازگارەدا چەند 

ئەڵامنیەوە،  ئایدیالیستی  نێو خانەی میراتگرانی فەلسەفەی  ناشێت بخرێنە  و 

ئەگەرچی خۆشیان نەیانتوانی بێسنوری ئەو ئایدیالیستیە ببەزێنن.

ئەو  لەفەیلەسوفەكانی  فەیلەسوفێكە  )1781-1860ز(،  -ئارتور شۆپنهاوەر 

بەسێ   بیرمەندە  ئەو  ناوبربێت.  وشكەساڵی  قۆناغی  بە  دەكرێت  كە  قۆناغە، 

خاڵی سەرەكی ناوبانگی دەركردوە: 

یەك: رەشبینی و نائومێدی لە ژیاندا.

دوو: ئەو تیۆریەی: خواستی خستۆتە سەرو زانینەوە106.

بۆ  گەڕانەوە  و  )مەسیحی(  واڵتەكەی  باوی  ئاینی  سنوری  بەزاندنی  سێ : 

سەر ئاینە ناوچەییەكانی رۆژهەاڵتی ئاسیا )بە تایبەتی بودا(.

پاساودان  و  كردن  بۆ  پاكانە  تاڕادەیەك  دووەم  و  یەكەم  خاڵی  ئەگەر 

و  زۆر  ئاوێكی  هەویرەكەی  بابەتێكە  بودا  الی  بۆ  گەڕانەوە  ئەوا  هەڵبگرن، 

زەبەندە دەكێشێت و بە ئاسانی لێكنادرێتەوە. هەڵوێستی مرۆڤ هەرچۆنێكبێت 

بەرامبەر بە ئاین، راستییەك هەیە پشتئەستورە بە لۆجیكی پەرەسەندنی مێژویی 

كولتور و شارستانێتی مرۆڤایەتی:
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-ئاین دیاردەیەكی بەرچاوی كۆمەاڵیەتییە، لە رەوش و هەلومەرجی دیارو 

بەسەرچاوەكان،  پشتئەستور  مرۆڤ  ئەگەر  دەردەكەوێت.  دەستنیشانكراودا 

هەلومەرج و رەوشی ئەوروپا، كە مەسیحیەت تێیدا باڵوبۆتەوە لەگەڵ مەڵبەندی 

ئاینی بودا، كە رۆژهەاڵتی ئاسیایە بەراوردبكات، دوو رەوشی لەیەكرتی جیاواز 

تایبەمتەندی  و  رسوشت  خۆیانەوە  الیەن  لە  رەوشە  دوو  ئەو  بەدیدەكات، 

مەسیحیەت،  پێوەرێك  هەمو  بە  رەنگڕشتوە.  ئاینەی  دوو  لەو  یەك  هەر 

ئاسیا  لە رۆژهەاڵتی  كە  پیشكەوتوترە،  لەوە  باڵوكراوەتەوە  ئەوروپا  لە  ئەوەی 

لە  یان  بێت،  ناوەڕۆكدا  و  روخسار  لە  پێشكەوتوترە  ئەو  ئیرت  سەریهەڵداوە، 

رادەی وروژاندن و وەاڵمدانەوەی پرسیارەكان لە ئامانج و مەبەستدا، لەو ئەركە 

دروشمئاسایەی گرتویەتیە ئەستۆ، لە رابەر و كتێبی سەرەكی ئاینەكە و پەرستندا 

بێت، مەسیحیەت بە قۆناغ لە پێش بودیزمەوەیە، بۆیە وەالنانی مەسیحیەت 

بەوالوە شتێكی  پاشەكشە  لە  ئاسیا  ئاینی رۆژهەاڵتی  بۆ كولتوری  و گەڕانەوە 

دیكە نییە. 

2-نائومێدی بە گشتی و نائومێدبوون لە ژیان بە تایبەتی، ئەنجامە نەك 

هۆكار، دەركەوتی رەوشی قۆناغێكی دیار، دیاریكراوی گۆڕان و پەرەسەندنی 

دامەزراوەكانی.  دەزگاو  تاوەكو  ژیانەوە  ئاستەكانی  لە  هەر  كۆمەڵگەیە، 

هەمو گۆڕانێك بە هەر ئاڕاستەیەكدا بێت الیەنی سود، قازانج و زیانی هەیە، 

لە  ژیان  رسوشتی  رەوشێكە  ئەمە  لێدەكەوێتەوە،  نالەباری  لەبارو  ئەنجامی 

زیندوی  ئۆرگانێكی  ژیانەوە  بە  كۆمەڵگە  دەكات.  پێویستی  بە  كۆمەڵگەدا 

كارایە، هیچ كاتێك ناكرێت و ناتوانێت برسەوێت. لەو نەرسەوتەیدا هەمیشە 

لەو  لەخۆیدا  كۆمەڵگەیەش  ئەو  زیندویی  دەبێتەوە.  كێشەوبەرە  دوچاری 

بە  كێشانە  ئەو  هەیە  ئەوەی  توانای  تاچەند  سەرئاودەكەوێت  رەوش��ەدا 

چاوەڕوانكراوانەی  ئامانجە  ئەو  الیەكەوە  لە  كە  چارەسەربكات،  جۆرێك 

دەرفەتی  چەند  تا  و  بەدیدێن  بەدیدەكرێن،  كێشەكەوە  بەرپابوونی  لە 

بەردەوامبوونی بەرەوپێشچوونی كۆمەڵگە و ژین بە گشتی دەستەبەردەبن. 
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لەمێشكدا  وێنەیەكە  و  چەمك  هەر  تەنیا  كێشە  بێ   بە  زیندو  كۆمەڵگەی 

دوپاتدەكاتەوە،  كۆمەڵگە  چاالكی  و  زیندویی  كێشەیە  ئەو  بوونی  هەیە! 

پێشچوونیەتی.  بەرەو  كارایی،  هاندەری  هۆكار،  لەخۆیدا  خۆی  چونكە 

لەوانە  هزرمەند  هەندێك  ئەوەیە  دەردەكەوێت،  بە  لێرەدا  ئاستەنگە  ئەو 

و  گ��ۆڕان  و  كێشە  الیەنەی  دوو  لەو   SCHOPENHAUER شۆپنهاوەر 

دیتوە،  ناشیرینەكەیان  و  تاریك  الیەنی  تەنیا  كۆمەڵگەدا  بەرەوپێشچونی 

الیەنە باش و لەبارەكەیان بەدینەكردوە! ئەو شارستانیەتە شكۆمەندەی ئەمڕۆ 

داهێناوە.  ئاسودەیە هەر خۆیەتی، كە چەكی كوشندەی  لەسێبەریدا  مرۆڤ 

سەردەمەی  ئەو  پشتگوێبخات!  ئەویرتی  و  ببینێت  الیەنێك  هەر  مرۆڤ  بۆ 

خۆی  كە  بووە،  كۆن  بنەمای  تێكدانی  سەردەمی  پرت  ژیاوە  تێیدا  شۆپنهاوەر 

بووە،  بەرگریدا  و  بەربەرەكانیكردن  سەنگەری  لە  و  دەستەوەنەداوە  بە 

نوێیەكەش بە تەواوەتی نەیتوانیوە خۆی بسەپێنێت. ئەو نائومێدییە لەوەوە 

كەوتۆتەوە، كە رابردوە پڕ شكۆكە دوچاری رەوشێكی چاوەڕوان نەكراو بووە، 

كە  نەبووە،  ئەوە  پێشكەوتووەكەش  نوێیە  بووە.  ئەستەم  دەربازبوونیش 

نا   = ا  الیەنی  هەر  تەنیا  كە  فەیلەسوفەوە،  ئەو  بەالی  لێكراوە،  چاوەڕوانی 

لەباری دیتوە، دروشمی )ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بە پار( سەرمەشق بووە. ئایا 

بەهەند  بوو،  لەئارادا  بابەتی  لەسەر هەلومەرجی هەڵكەوتی  پێداگرتنە  ئەو 

ئەو  وەاڵمی  ناگەیەنێت؟  خۆی  مرۆڤەكە  خودی رسوشتی  هۆكاری  دانەنانی 

پرسیارە سنوری بابەتی تیۆری زانین دەبەزێنێت؟ 

نا  رەوشی  لە  ئەنجامێكە  ژیر!  پشتكردنە  و  خواست  3-بەهەندگرتنی 

ئومێدییەوە كەوتۆتەوە. 

ژیر و خواست دوو هێزی سەرەكین لەژیانی مرۆڤدا، بەاڵم هەر یەكە جیاتر 

دیاریكراوی هەیە.  تایبەتی  ئامانجی  دەستبەكاری  و سنوری  توانا  دیكە  لەوی 

ژیر لەخۆیدا ئەو خەسڵەتەیە، كە مرۆڤ لەزیندەوەرەكانی دیكە جیادەكاتەوە، 

بڕیاردان  ئامڕازی  هیزە  ئەو  گەوهەرییە.  خەسڵەتێكی  لەخۆیدا  خۆی  چونكە 
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كات  لە  كە  كەسەیە،  ئەو  ژیر  مرۆڤی  بەالیەكداخستنە.  و  یەكالییكردنەوە  و 

لەالیەكی  دەدات.  رەوا  و  راست  بڕیاری  خۆیدا  دروستی  و  شیاو  جێگەی  و 

دیكەوە ژیر سنورێكی رەنگ بۆ رێژراوی هەیە، كە لەرسوشتی خۆی كەوتۆتەوە 

ئاكار و  و  دابونەریت  ئەو سنورە دەربارەی  ئیرت  نابەزێنێت، جا  ئەو سنورە  و 

بنەماكانی بێت، یان ئاین و كاروبارەكەی. ئیرت ژیر رسوشت و رەوایەتی خۆی 

كە  دادەنرێن،  بەوە  كردار  و  بڕیار  هەندێك  بۆیە  دەبینێتەوە.  لەپابەندبووندا 

ژیرەكی نین و پابەندی بنەماكانی لۆجیك نین، چونكە سنوری رێگەدراوی رەنگ 

بۆ رێژدراو دەبەزێنن. 

-بە پێچەوانەوە خواستی مرۆڤ پابەندی هەست و سۆزە! هەمیشە سنوری 

دیار، دەستنیشانكراو دەبەزێنێت. دان بە سنورداری توانای مرۆڤدا نانێت. ئیرت 

لێرەوە كێشەی ئومێد و بێئومێدی دەكەوێتەوە. 

لە  سۆزی  و  خواست  مرۆڤیش  و  سنوردارە  هەیە  ژیردا  لەتوانای  ئەوەی 

سنور بەدەرە، ئەمەش جۆرێك رەشبینی و نا ئومێدی لێدەكەوێتەوە! توانایەكی 

سنوردار و خواستێكی لەڕادە بەدەری هەمیشە سنوربەزێن!

4-هەردوو بەرگی بەرهەمی بەناوبانگی )جیهان وەك خواست و بۆچوون(، 

هەر  وەك  بەرجەستەكردوە.  شۆپنهاوەریان  فەلسەفییەكەی  جیهانبینیە 

بنەما  تاكە  كە  گەڕاوە،  بنەمایەكدا  بەدوای  ئەویش  كالسیكی  فەیلەسوفێكی 

بێت، هەمو هەمەجۆری، جیاوازییەكی بچێتەوەسەر، بەهۆیەوە رشۆڤەبكرێن و 

لێكبدرێنەوە. ئەو بنەمایە لە الیەكی دیكەوە هەمو بابەت و لقە سەرەكییەكانی 

فەلسەفە پێكەوە كۆبكاتەوە، كەوابوو ئەو تاكە بنەمایە، كە خۆی لەخۆیدا ئەو 

بیرۆكەیە چییە و كامەیە؟ خەسڵەت و تایبەمتەندییەكانی چۆنن و بەچی لە هی 

تر جیادەكرێتەوە؟

شۆپنهاوەر وتویەتی: 

و  روانگە  هەر  لە  ئیرت   ... پیشكەشبكەم  بیرۆكەیەك  تاكە  )دەمەوێت 

مێتافیزیك،  بە  ئەوەیە  كە  دەردەخات،  خۆی  وا  سەرنجبدرێت  گۆشەیەكەوە 
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ئەوەیە بە ئاكار، ئەوەیە كە بە ئیستیتیك – جوانیناسی- ناودەبرێت((107 .

ئەو بیرۆكەیە كاتێك شۆپنهاوەر دەگەڕێتەوە سەری، كانت و تیۆری شت 

عەرەبی  وشەی  بە  )بەرامبەر   WILLE خواست  بە  رەخنەدەكات،  لەخۆیدا 

ئیرادە( ناوی دەبات. 

بەالی كانتەوە مرۆڤ تەنیا هەر دیاردە دەزانێت و گەوهەری شت، راستی 

بڕیارەكەی كانت بەو جۆرە  نەزانراوی دەمێنێتەوە،  بە  شمەك لەخۆیدا چییە، 

بووە:

لە پڕۆسەی زانینی مرۆڤ وەك خۆیەك لەگەڵ بابەتێكی جیاواز لەخۆی  و 

لە فۆڕمی  تەنیا هەر  بابەتە  ئەو  پەیوەندیدەگرێت، بەاڵم  لەدەرەوەی خۆیدا، 

بەاڵم  دەگات،  دیاردەكان  بە  دەستی  دەیگاتێ.  خود  دەستی  خۆیدا  دەرەكی 

ئیرت  دەمێنێتەوە.  نەزانراوی  بە  دەردەكەوێت،  ئەوەی  رسوشتی  و  گەوهەر 

بەوپێیە زانینی )شت لەخۆیدا( بەو رێگە و شێوازە لەتوانادا نییە. 

جیهانی ئەزمونی مرۆڤ، كە بابەتی زانستەكانە، ملكەچی قانون، بنەماكانی 

جێگە، كاتە، بنەمای هۆكار و ئەنجام تێیدا دەستبەكارە دوا هەڵكەوت نییە، بەڵكو 

جیهانی دیاردە و روخسارە. جیهانی شت لەخۆیدایە! شۆپنهاوەر لەوباوەڕەدا 

هەیە،  )ئیپستمۆلۆجییەوە(  زانینەوە  پڕۆسەی  بە  پەیوەندی  ئەوەندەی  بووە، 

ئەو  خواستە.  هێزە  ئەو  بزانێت،  شت  دەتوانێت  هەیە  هێزێك  مرۆڤدا  لە 

لەناخدا  وردبوونەوە  بەهۆی  یان   –  INTUTION هاتن بۆ  سایەی  بە  هێزە 

پەیپێدەبرێت، ئەمە لەخۆیدا هاندەری هەمو جۆرە بیركردنەوەو كردارێكە، ئەو 

لەخۆیدا دوا راستی هەڵكەوتە!. ئەو پرسیارەی لێرەدا دەكرێت ئەوەیە: ئایا ئەو 

خواستەی شۆپنهاوەر پێی لەسەر داگرتوە دەكرێت بەرامبەر بە گیان- ژیرەكەی 

هیگڵ دابرنێت!

جگە لە جیهانی دەوروبەر ئەگەر بە جیهانی شت لەخۆیدا ناوبربێت، بەالی 

ئەو فەیلەسوفەوە جیهانێكی دیكەی سەرنجڕاكێش هەیە، دەكرێت بە بابەتی 

بە خود  بەرامبەر  دەكرێت  ئەو جیهانە  دەرون.  ناخی  بزانین: جیهانی  تیۆری 

بكرێت بە بابەت OBJEKT، ئەمەش كاتێك دەبێت، كە مرۆڤ لەبارەی خۆیەوە 
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و  بزانێت  شت  خۆیەوە  لەبارەی  شتێك  هەمو  راستەوخۆ   ، بێت108  هۆشیار 

لەبارەی شمەكی ترەوە ناڕاستەوخۆ ئەمە بكات. كەوابوو ئێمە وەك مرۆڤ، كە 

شت دەزانین، تەنیا هەر ئەوە نین، كە شت زانین، بەڵكو ئێمە خوازیاریشین. 

كەوابوو بۆ توێژینەوە و دەوروبەر بە دیاردەكان جگە لە فۆرمی سەرنجدان و 

بۆ  وای  فەیلەسوفە  ئەو  بۆیە  دەگێڕێت،  رۆڵی سەرەكی  بیركردنەوە، خواست 

دەچوو، وتویەتی جیهان لە الیەكەوە لە خواست بەو الوە شتێكی دیكە نییە، 

لۆجیكی  بنەمای  بە  خواست  بڕیاری  و  چاالكی  ئەگەر  ترەوە  لەالیەكی  بەاڵم 

پاساو نادرێتەوە، بۆ ئەمەی هەڵبژارد و ئەوی دیكەی نەكرد؟ ئەوا ناكرێت لە 

پڕۆسەی زانین هەڵكەوتی دەوروبەری نا من دا مرۆڤ دەستبەرداری بۆچوون 

ببێت.  

و  بێت  ئەفساناوی  شۆپنهاوەرەوە  بەالی  هێزەی  ئەو  خواست  ئەگەر 

جێگەی شت لەخۆیدای كانتی گرتبێتەوە و گوایە كەلەبەرەكانی ئەو تیۆرییەی 

نەكرێت  هەڵكەوت  جیهانی  ئەگەر  پێشەوە،  دێتە  پرسیارە  ئەو  پڕكردبێتەوە، 

بكات  بۆچوون  لەجیهانی  قسە  مرۆڤ  دەكرێت  بزانرێت،  خواستەوە  بەهۆی 

و ئایا تا چ رادەیەك ئەو جیهانەی بۆچوون دەكرێت و دەتوانرێت بزانرێت؟! 

زانین خۆی لەخۆیدا لە بۆچوون بەو الوە نییە، كەوابوو بۆچوون خۆی چییە؟ 

بۆچوون بریتییە لە نەخشانی وێنەی شمەك لەمێشكدا. ئەی ئەو وێنەیە چۆن 

دەنەخشێت و تاچەند شمەكی دەوروبەر بەرجەستە دەكات؟ 

5-بەالی شۆپنهاوەرەوە شت زانین و پڕۆسەی زانین لەخۆیدا كارێكی دوو 

كارتێكراوە.  دیكەی  جەمسەرەكەی  و  كارلێكەرە  جەمسەرێكی  جەمسەرییە، 

كە  ئەوەیە،  هی  كارلێكردنەكە  بەرجەستەدەكات.  بوون  كارلێكردنە  كارو  ئەو 

لەدەرەوەی خودی ئێمەدایە و بەوجۆرە دەبێت و رودەدات وەك شۆپنهاوەر 

وتویەتی:

-ئەو كارلێكردنە پشت بە بنەمای هۆیەكی- هۆكار و ئەنجام دەبەستێت. 

ئەو بنەمایە خۆی سەرچاوەكەی ناخی خودی مرۆڤە، هەر وەك سەرنجدان، كە 

لە چاالكی هەستەكانەوە پەیدادەبێت. 
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-هەروەها كات و جێگە، كە تێیاندا بابەت خۆی نیشاندەدرێت، بنەڕەتێكی 

خودییان SUBJEKTIV هەیە.

ئەو  دەیكەین،  كە  بێت،  كارەدا  لەو  شمەكەكان  و  بابەت  بوونی  -ئەگەر 

قسەیە گریامنەی ئەو گۆڕانە دەكات، كە لە هی تردا بە دیدەهێنن109. بەاڵم 

ئەمە نەبوونی هەیە و لە ئارادا نییە لە هیچ بەو الوە نییە. 

ئەگەر مرۆڤ سەرنجی ئەو سێ  خاڵەی شۆپنهاوەر بدات و لێیان وردبێتەوە 

تەواوەتی  بە  و  ئایدیالیستیدایە  لەسەنگەری  خۆی  كە  بۆیدەردەكەوێت، 

بەرهەڵستی رۆڵی ژیر و لۆجیك دەكات و دەچێتە خانەی ئەنتی ژیرەوە. ئەگەر 

لە  دەوروبەر  كارەی  ئەو  و  جێگە  كات،  بابەتی  هەردوو  و  هۆیەكی  بنەمای 

هەستەكانی مرۆڤ دەكەن، لە چاالكی ناوەكی خود و مێشكی مرۆڤ بەوالوە 

بیرو  هەر  تەنیا  مرۆڤ  كە  دەكەوێتەوە،  ئەنجامە  ئەو  ئەوە  نەبن،  تر  شتی 

جیهانی  بەشییەوە  هەردوو  بە  جیهان  كەوابوو  دەزانێت،  خۆی  بۆچوونەكانی 

دەوروبەری هەڵكەوت و جیهانی ناخی دەرون لە خواست و بۆچوون بەوالوە 

و  لۆك  جۆن  وەك  زانین  پڕۆسەی  شۆپنهاوەرەوە  بەالی  ترەوە  لەالیەكی  نین! 

كانت باسیانكردوە گوایە: شتێك خۆی بۆخۆی چۆنە لەدەرەوەی سنور و نیشانی 

بۆچوونە،  گەوهەردا  و  لەپوختە  زانین  ناكۆكە!  لەخۆیدا  قسەیەكە  زانیندایە، 

بۆچوونی هەر مرۆڤێك چاالكییەكی خودی ناخی مرۆڤەكەیە و بە هیچ جۆرێك 

دەرەوەی  لە  كە  بێت،   IDENTISCH شتانە  ئەو  وەك  ناشێت  و  ناگونجێت 

مێشك و ناخی مرۆڤدان110، چونكە بوونی لە خۆیدا و بۆخۆی شتێك دەبێت 

بە ناچاری خودی بێت، بەاڵم لە بۆچوونی یەكێكی دیكەدا بە ناچاری بابەتییە.

لە  دەزانێت،  دەرونەوە  و  لەش  بە  خۆی  مرۆڤ  بۆچوونەوە  ئەو  بەهۆی 

بۆی  دەبات.  بە خواستی خۆی  پەی  راستەوخۆوە )حدس(،  هاتنی  بۆ  رێگەی 

دەردەكەوێت، كە لەشی ئامڕاز و ئەنجامی خواستیەتی. لێرەوە ئەو جیهانەی 

لەناخیدا  وێنەیە  مێشكدایە،  لە  بۆچونێكە  هەر  تەنیا  مرۆڤدایە  لەبەردەم 

كێرشاوە. ئەو بڕیارە خودی مرۆڤیش دەگرێتەوە. بوونی لەشی مرۆڤ پابەندی 

بوونە  )بۆچوونە(  ئەو  دەیزانێت!  و  پەیپێدەبات  كە  خۆیەتی،  خودەی  ئەو 
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ئەو  و  رێكخراوە  هۆیەكیدا  بنەمای  و  كات  جێگە،  وێنەی،  لەچوارچێوەی 

وێنەیەی مێشك رەنگیدەڕێژێت. 

لە  دەرەكییەكەشی  الیەنە  بۆچوونە،  پێیە  بەو  مادە،  دەوروبەر،  جیهانی 

پوختە و گەوهەری خواست پێكهاتوە، بەوپێیە هەمو ئەو بابەتە هەمەجۆرانەی 

لەچەند  شۆپنهاوەردا  فەلسەفەی  لەجیهانبینی  هەن،  مرۆڤدا  لەدەوروبەری 

بۆچوونێك بەوالوە نین و ئامڕازی تایبەتی خواستەكەی مرۆڤن. ئەو بڕیارە ئەوە 

دەگەیەنێت، كە خواست الی ئەو فەیلەسوفە جێگەی شت لەخۆیدای كانتی 

گرتۆتەوە، چونكە لەدەرەوەی سنوری كات و جێگادا كارا، چاالك، دەستبەكارە 

و تەنیا لە بۆچوونیشدا بەرجەستە دەبێت، پێشرتیش لە دەرگەی رێبازی ئەنتی 

بوون،  مەتریالیستەكان  فەیلەسوفە  لەالی  ئەگەر  داوە.  باركلی  مەتریالیستی 

لەش، مێشك، مرۆڤ خۆی لە نێو جێگەدا بێت، ئەوا جێگە، بوون و لەش بە 

پێچەوانەوە چەند وێنە، چەمك و بۆچوونێكن، لە مێشكی شۆپنهاوەردان!

وتویەتی:  شۆپنهاوەر  جیهانبینیەكەی  بنەماكانی  رونكردنەوەی  پرت  6-بۆ 

ئەوی راست بێت، خواستی ئێمە تاكە دەرفەتێكە، كە هەمانە بتوانین بەهۆیەوە 

روداو لەناخەوە تێبگەین، هەر خواست تاكە شتێكە لەالمان زانراوە و بە رێگەی 

بۆچوونەوە دەستگیرنەبووە... ئەمەش تاكە رێگەی گەیشتنە راستییە، بەو پێیە 

بە  نەك  بیزانین  و  تێبگەین  دەوروبەر  لەرسوشتی  خۆمانەوە  لەناخی  دەبێت 

پێچەوانەوە ناكرێت ئێمە خۆمان بەهۆی رسوشتەوە بناسین111.

-ئەگەر پیویست بێت ئەو تێكستەی شۆپنهاوەر رشۆڤەبكرێت و بە جۆرێك 

كە  دەبێت،  ئاشكرا  و  رون  ئەوا  خواستویەتی،  نوسەرەكەی  كە  لێكبدرێتەوە، 

بووە  من  نا  بوونی  و چۆن  دەگێڕێت  رۆڵی سەرەكی  رادەیەك خواست  چ  تا 

ئەو  خوازیارەی  مرۆڤە  ئەو  ترەوە  الیەكی  لە  خواستەوە،  چاالكی  پاشكۆی  بە 

بەڵكو  نییە،  ژیرەكی  بڕیاردەری  مرۆڤی  سەرپشك،  بە  كردویەتی  فەیلەسوفە 

ئەو مرۆڤەیە كە لەناخی خۆیدا خاوەن هەست و خوازیارە!. ئەگەر لەكایەی 

مێتافیزیكدا و لەچاالكی سەرنجدان و وردبوونەوەدا خودی بیركەرەوە ئامڕازی 
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سەرەكی لێكدانەوەی جیهانی دەوروبەر بووبێت، لێرەدا بە پێی ئەو تێكستەی 

ئەو فەیلەسوفە خود و ژیر خراونەتە الوە و خواست پوختە و گەوهەری مرۆڤ 

پێكدەهێنێت و مرۆڤ بونەوەرێكی خاوەن هەستی خوازیارە. 

-ئەگەر كانت كۆشابێت بنەما و رسوشتی ژیرەكی و نەزمی جیهان بەهۆی 

تەنیا  مرۆڤ  چونكە  پشتڕاستبكاتەوە،  هۆش  و  ژیر  رسوشتی  شیكردنەوەی 

شۆپنهاوەر  دەبێت  پەیپێدەبات،  و  دەناسێت  جیهان  هۆشەوە  و  ژیر  بەهۆی 

لەوبارەیەوە بە چ الیەكدا شكاندبێتی؟!

هێزی  بەهۆی  مرۆڤ  كە  ئەوەیە،  بوون  جیهانی  شۆپنهاوەرەوە  بەالی 

پڕۆسەیەدا  لەو  ناكرێت  شارەزاییش  پەیپێدەبات.  و  دەیزانێت  خواستەوە 

ئەو  بنەمای  لێكبدرێتەوە،  بابەتەكە  رەوشێكدا  هەر  بە  بەاڵم  پشتگوێبخرێت، 

هەڵكەوتە بەرچاوە لە خواست بەدەر نییە.

بە  و  سەرنجبدرێت  سۆنگەیەكەوە  هەر  لە  شۆپنهاوەر  كۆششەی  7-ئەو 

لێكەوتۆتەوە،  فەلسەفەیی  جیهانبینیێكی  هەڵبسەنگێرنێت،  پێودانگێك  هەر 

تانوپۆكەی ئاوێتەی یەكرتی كردنی تیۆری زانین و مێتافیزیكە، بەاڵم لەڕوانگەی 

تایبەتی خۆیەوە: 

مەتەڵی  و  ژی��ان  ك��وێ��رەك��ەی  گ��رێ   ب��ە  هەستی  ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر 

سەرسوڕهێنەری بوون كردوە، كە بە تێكڕایی ئەو كۆششەیان لێ پەیدابووە، كە 

بە جیهان ناودەبرێت. بۆ كردنەوەی گرێكوێرەكە و هەڵهێنانی مەتەڵەكە وای بۆ 

چووە، كە فەلسەفە، شانبەشانی ئاین و هونەر ئامڕازی راستەقینەی دەربڕینی 

هەست و نەستی جەنجاڵئامێزی ژیانی مێتافیزیكی و جیهانن، بەاڵم ئەو ئامڕازە 

سەرنجدانە،  بیرە،  كامەیە؟  و  چییە  پشتیپێبەستووە  مەبەستە  ئەو  بۆ  ئەوەی 

وردبوونەوەیە، بڕیار )حوكم(دانە، ئەنجامگیری و بەدواداچوونە یان خواستە؟!

جیهانبینیەكەی  گەوهەری  و  پوختە  كە  لەوبارەیەوە،  شۆپنهاوەر  وەاڵمی 

لێپێكدێت و مایەی ئەو ئەنجامانەیە، كە لێوەی كەوتونەتەوە، بەو ئاڕاستەیەدا: 

ناكرێت بیركردنەوە، سەرنجدان، وردبوونەوە ئەو ئامڕازە بن، چونكە ئەوان 

خۆیان دیاردەی الوەكین، فەلسەفەش خۆی كۆششە لەو ئامڕازانەوە ئەو رێگەیە 
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بدۆزێتەوە112، كە ئەوە دەیگەیەنێتە سەر بنج و بناوانی دیاردەی راستەقینەی 

سەرەكی لە هەمانكاتدا بنەڕەتی بێت. كەوابوو ئەمە كامەیە؟ 

هەر لەسەردەمی كانتەوە ئەو بۆچوونە باوە، كە كۆششی ژیر و بۆچوون 

زانیارین  و  زانین  هەر  تەنیا  )ئەبسرتاكتەكان(،  رووتەكان  و  پەتی  چەمكە  و 

دەربارەی چەند پەیوەندیەكی دیار و بەرچاوی هەڵكەوت دەدەنە دەست و 

نەزانراوی  بە  لە خۆیدا چییە و چۆنە  ئەو هەڵكەوتە  گەوهەر و راستەقینەی 

دەمێنێتەوە، كە ئەو بە شت لەخۆیدا ناویربدوە. بەالی شۆپنهاوەرەوە خواست 

ئەو كێشەیەی یەكالییكردۆتەوە. گریامنەی خواست و ئەو رۆڵەی دەیگێڕێت 

پرت  لەوەش  و  نۆمین  بە  بووە  پڕكردۆتەوە و خۆی  لەخۆیدای  كەلەبەری شت 

مرۆڤ  پێیە  بەو  بزانرێت:  و  بربێت  خواست  بە  پەی  تەواوەتی  بە  دەكرێت 

شت دەزانێت نەك لەبەر ئەوەی سەرنج دەدات و بیردەكاتەوە بڕیار )حوكم( 

پرسیارەی  ئەو  بەاڵم،  و خواستی هەیە!  لەبەرئەوەی خوازیارە  بەڵكو  دەدات، 

و  دەسەاڵت  و  هێز  یان  ژیانە،  خواستی  خواستە  ئەو  ئایا  دەكرێت:  لێرەدا 

توندوتیژییە؟ یان هەردوكیانە پێكەوە؟ پەیوەندی خواست بە ژیرەوە چییە و 

چۆنە؟ ئایا ئەو خواستەی شۆپنهاوەر كردویەتی بە بنەما خواستی تاكە كەسییە  

یان خواستی گشتی هەمەكییە؟ 

-بەالی ئەم فەیلەسەفەوە مرۆڤ جگە لەوەی تاكەو كەسایەتی خۆی هەیە، 

خۆی خۆیەكە شت دەزانێت لەشە، كە بابەتی زانینەكەیە. ئەو مرۆڤە دەكرێت 

كە  بەرچاو،  دێتە  وا  لەدەرەوەی سەرنجدرا  ئەگەر  لەدوو الوە سەرنجبدرێت: 

دەردەكەوێت،  وردببینەوە  لەناخی  ئەگەر  بەاڵم  نییە،  بەوالوە  بۆچوون  لە 

فەیلەسوفەوە-  ئەو  بەالی  بریتییە-  رەوشەدا  لەو  زانین  كەوابوو  خواستە.  كە 

ئەو  خۆیەوە.  خودی  لەشی  بوونی  بە  خوازیارە  كە  مرۆڤ،  پەیوەندی  لە 

ئەنجامەش، كە لەو بڕیارە دەكەوێتەوە ئەوەیە، كە جیهان بۆچوون و خواستە! 

راستی ئەو قسەیە ئەو رەوشە پشتڕاستیدەكاتەوە، كە ئەگەر لەدەرەوە سەرنجی 
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جیهان بدرێت، جیهان تەنیا بە دیاردە دێتە بەرچاو، ئەو دیاردەیە تەنیا هەر 

لەناوەوە سەرنجی جیهان  ناخی مرۆڤەوە  پێوەری  بە  ئەگەر  بیرۆكەیەكە خۆ، 

بدرێت، ئەوە پوختە و گەوهەرەكەی لە خواست بەوالوە نییە. 

راستە شۆپنهاوەر فەیلەسوفێكی كارایە و جێدەستی دیار و ئاشكرایە، بەاڵم 

لەو جیهانبینیەیدا كە رەنگیڕشتوە، رۆڵی فەیلەسوفی ترانسندێنتاڵی كانت )بە 

تایبەتی تیۆری شت لەخۆیدا( و تیۆری منونەی بەرزی ئەفالتون بە ئاشكرا دیار 

و بەرچاوە.
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پڕاگماتیزم:
ئامانج، ئامڕاز رەوادەكات
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)ئیپستمۆلۆجی(  زانین  تیۆری  كە  هەڵنەگرە،  گومان  1-راستییەكی 

لۆك  جۆن  بەڕابەرێتی  ئینگلیز  )ئیمپیری(  ئەزمونی  فەلسەفەی  لەچوارچێوەی 

)1632-1704ز(، دوا روخسار و ناوەڕۆكی پێبڕاوە، خەتوخاڵی داوە، شانبەشانی 

لۆجیك و مێتافیزیك بووە بە لقێكی سەرەكی فەلسەفە، بەاڵم ئەوەی لەو كایەیەدا 

سەرنجڕادەكێشێت ئەوەیە: دوای كۆچی دوایی هیگڵ لەساڵی )1831ز( دیاردەی 

هێرشە  ئەو  بەهۆی  گشتی،  بە  ئەڵامن  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  شكستهێنانی 

نەپساوانەی مەتریالیستەكان كردویانە، سەرئاوكەوتوە، بەاڵم بە كۆششی چەند 

فەیلەسوف و هزرمەندێك جارێكی تر پاشەكشە بەو دیاردەیە كراوە و سەرقافڵەی 

كاروانی بەهاری پەیدابوونەوەی فەلسەفە لەئاسۆی ئەكادیمیەكانی ئەڵامنییاوە 

ژیانی  ساردوسڕی  رەوشی  دیكە  جارێكی  فەلسەفە  و  سەریدەرهێناوەتەوە 

ئەكادیمی بەچاالكی و بەرهەمەكانی گەرموگوڕ كردوە و خوێنی بە شادەماری 

لەشی پێكهاتەی ئۆرگانەكانی زانكۆكاندا كردەوە. ئەوەی ئەو رۆڵە سەرەكییەی 

پێسپێردرابوو، تیۆری زانین بوو، بەڕابەرایەتی فەیلەسوفی ئەڵامنی ئیدوار تسێلەر، 

1862ز(   الپتزیگ  زانین-  تیۆری  ئەركی  و  دەاللەت  بایەخ-  )دەربارەی  شاكاری 

113بەڵگەی راستی ئەو قسەیەیە. 

بەاڵم ئەوەی لێرەدا جێگەی رامان و سەرنجدانە ئەوەیە: 

ئەڵامنیا،  لە  فەلسەفە  سەرهەڵدانەوەی  سەرلەنوێ   دوای  ئەوروپا  لە  یەك: 

تیۆری زانین ئەو رۆڵەی كاڵبۆتەوە، مێتافیزیك و لۆجیك بوون بە لقی سەرەكی، 

ئەگەر رێبازی ئێگزیستێنتیالیزمی لێبەدەركەین، كە نەتیۆری زانین و نە لۆجیكی 

هەبووە، بەڵكو فەلسەفەی بە الڕێدا بردوە، تیۆری زانین لە بەریتانیا و ئەمەریكا 

پرت گەشەیكردوە، بەرەو پیشچووە و شانبەشانی لۆجیك خۆی سەپاندوە. 

بۆ  بكەن  فەرهادئاسا  كۆششی  فەیلەسوفەكان  دەبوو  ئەوروپا  لە  دوو: 

و  زانین  تیۆری  لەنێو  )سایكۆلۆجی(،  دەرونزانی  كەرەستەی  دورخستنەوەی 

فەلسەفەدا. ئەو ئاڕاستەیە بەشێوەیەكی بەرچاو لە فەلسەفەی ئەڵامنی كۆتایی 

سەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی بیستدا هەستپێدەكرێت، لە كاتێكدا هەندێك 

هزرمەند وایان دادەنا، كە بۆ رزگاركردنی فەلسەفە، لەوەی جارێكی دیكە دوچاری 



171تیۆری زانینی زانستیانە

لەزانستەكان  خۆی  و  وەربگرێت  لەدەرونزانی  سود  دەبێت  ببێت،  نشوستی 

نزیكبكاتەوە و دەست بەدامێنیانەوە بگرێت، هەندێكی تر بە پێچەوانەوە لەو 

باوەڕەدابوون، كە پەلهاویشتنی فەلسەفە بۆ پاوانی بابەتەكانی تر بەو مەرەدەی 

دور  و  گەردی  بێ   بە  فەلسەفە  دەبێت هەوڵبدرێت  بۆیە  بردوە شكستبێنێت، 

لەبابەتەكانی دیكە چاالك و دەستبەكاربێت. دەبێ  تا چەند ئەو دوو الیەنە لە 

الیەنگرانی  و  دۆست  بەدڵی  وەاڵمەكەی  سەركەوتووبووبن،  كۆششەكانیاندا 

فەلسەفەی  جۆرەكانی  بە  جۆر  رێبازە  دیكە  جارێكی  ئەگەر  نابێت!  فەلسەفە 

ئێگزیستێنتیالیزم بەدەربکرین، هەمو رێبازەكانی تری فەلسەفە مەیلیان بەالی 

لەسەدەكانی  زانست.  بە  بكەن  فەلسەفە  نەكۆشان  ئەگەر  هەبووە،  زانستدا 

ناوەڕاستدا ئاین یەخەی فەلسەفەی گرتبو، دەرفەتی هیچ جۆرە بەرەو پێشچوون 

بە  بەاڵم  زانست،  رۆشنگەرییەوە  دوای  لەسەردەمی  نەدەدا،  پەرەسەندنێكی  و 

رەزامەندی فەلسەفەو فەیلەسوفان زانست ئەو رۆڵەی پێسپێردراوە!! 

راستە، زانست و ئاین دوو بابەتی ئاسامن و زەوی، لە روخسار و ناوەڕۆك، 

پێكەوە  شتێك  هیچ  و  جیاوازن  لەیەكرتی  ئامانجدا  و  ئامڕاز  و  لەمەبەست 

كۆیانناكاتەوە، ئینجا ئەو ئەنجامەی لێیانكەوتۆتەوە دەكەوێتەوە لەگەڵ یەكرتیدا 

بەراوردناكرێن، ئەمە راستییەكە هیچ ئەگەر و گومانێك هەڵناگرێت، بەاڵم نەك 

هیچ كامێكیان ئەركی سەرشانی فەلسەفەی سوكنەكردوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە 

هەڕەشەی لەدەستدانی سەربەخۆییەكەیان كردوە و دەیكەن! بۆیە ئەو پرسیارەی 

لەڕەوشی سەردەمدا بەرۆكی فەیلەسوفانی گرتۆتەوە ئەوە بووە: 

لەسەردەمی شۆڕشی سەرتاپاگیری زانست و تەكنەلۆجیادا، دەبێت چی بۆ 

فەلسەفە مابێتەوە و بتوانێت چ بكات و پێشكەشبكات.

دەركەوتنی رێبازی پراگامتیزم

لەبەرگی  پراگامتیزمە،  رێبازی  رابەرێكی  )1842-1910ز(  جەیمس  -ولیام 

شاكاری )پڕاگامتیزم(دا نوسیویەتی، ئەو ناونیشانە ناوێكی نوییە بۆ میتۆدەیەكی 

كۆنی بیركردنەوە دانراوە114.
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كە  بیركردنەوەیە،  میتۆدەیەی  ئەو  هاتوە،  چییەوە  لە  ناوە  ئەو  كەوابوو 

خەسڵەتی كۆنی داوەتە پاڵ چییە و چۆنە؟ ئەو رۆڵە كامەیە، كە لەچوارچێوەی 

تیۆری زانیندا گێڕاویەتی؟

پراگامتیزم ناوی رێبازێكی فەلسەفەیە، كە بە تایبەت لە ئەمەریكا باڵوبۆتەوە، 

ناوەكە یەكەمجار چارلس پێر )1839-1914ز( بەكاریهێناوە و لە دوایدا لەالیەن 

ولیام جەیمس كراوە بە ناونیشانی ئەو رێبازە.

وشەكە لە پراگام PRAGMA وەرگیراوە، كە خۆی یۆنانی- التینیە و واتای كار 

دەگەیەنێت، مرۆڤی پڕاگامتی ئەو كەسەیە، كە سەرگەرمی گەڕان بێت بەدوای 

سودبەخشدا، واتا و بایەخی فاكتەكان لەالی گرنگ بێت، بە كردەوە شت بكات. 

كردەكی بێت. 

ساغیبكاتەوە،  كۆشاوە  جەیمس  توێژینەوەدا  هەندێك  لە  ناوە،  لەو  جگە 

فەلسەفەكەی  بۆ  رادیكاڵی  ئیمپیری  ناوی  نا(  یان  هەیە  بوونی  )هۆشیاری  ئایا 

بەكاربردوە، كە دەكرێت بە ئەزمونی ریشەیی، بنورسێت.

-ئەو رێبازە وەك رابەرەكانی بە تایبەتی پێرس و جەیمس وتویانە، میتۆدە و 

رێگەیە بۆ توێژینەوە و یەكالییكردنەوەی كێشە سەرەكییەكانی فەلسەفە، بەاڵم 

خۆی لەخۆیدا هیچ تیۆرییەكی فەلسەفە ناداتە دەست. ئەو میتۆدەیە وەك پێرس 

رونیكردۆتەوە، كۆشش و هەوڵە بۆ خستنەوەی ئەنجامی كردەكی لە هەمو بڕیار 

و )حوكم(ێك، كە مرۆڤ دەیدات. خۆی لەگەڵ زانست دێتەوە و الری لە بوونی 

شمەكی هەڵكەوتی راستەقینە نییە و دەكرێت گریامنە بنەڕەتییەكەی بەو جۆرە 

فۆڕمەلە بكرێت:-

پەكی  بوونیان  و  سەربەخۆن  راستەقینە هەن خەسڵەتەكانیان  شتی  چەند 

لەسەر بیروبۆچوونەكامنان نەكەوتوە، ئەو شمەكە راستەقینانە REALE بە پێی 

ئەگەرچی  دەكەن،  لە هەستەكامنان  كار  رێكوپێك  رێوشوێنێكی  و  قانون  چەند 

بەشمەك و شتەكانەوە،  پەیوەندییەكامنان  چاالكی هەستەكامنان جیاوازن، وەك 

تێبینیكردن  رێنامییەكانی  و  قانون  بە  پشت  ئەوەندەی  ئێمە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

دەبەستین، بە هۆ و سایەی بیركردنەوەی ئەنجامگیرەوە دەتوانین بەدڵنیاییەوە 
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دیار و دەستنیشانی بكەین، كە ئەو شت و شمەكانە بە راستی و بە راستەقینەیی 

چۆنن و هەركەسێك ئەگەر بە پێی پێویست شارەزا بێت و لەوبارەیەوە بیربكاتەوە، 

دەتوانێت بە ئەنجامێكی راستەقینە بگات115. 

لەو تێكستەی پێرسەوە خاڵێك و پرسیارێك دەكەونەوە: 

-لە كایەی تیۆری زانیندا ئەو فەیلەسوفە دەچێتە نێو خانەی ریالیستییەوە، 

ئەگەر باوەڕبوون بەرامبەر بە گومان دابرنێت، ئەوا هەردووكیان لەالی خۆیانەوە 

بایەخی ئەرێیان هەیە، گومان، ئەگەر دڵكرمێبوونی بە دوادا نەیەت، دەبێت بە 

هاندەر بۆ گەڕان بەدوای گریامنەی باشرت و بەربەستكردنی دۆگم و ئینجا گەیشنت 

بە رەوشی دڵنیاییبوون و باوەڕهێنان. ئەو رەوشە، كە خۆی دەكرێت وا دابرنێت، 

هاندەرەكەی ئەگەر و گومان بووە، گومانەكە دادەمركێنێتەوە و هێمنی دەكات، 

ئایا بوونی هەڵكەوتی راستەقینە وا بە ئاسانی بڕیاری لەسەر دەدرێت؟!  بەاڵم 

خۆ ئەگەر ئەو بوونە بەندبێت بە بیرو بۆچوونێك، كە رون و ئاشكرابێت، ئەو 

رون و ئاشكراییە مەرج نییە قەناعەت و دڵئاوخواردنەوە و دڵنیایی لێبكەوێتەوە. 

باوەڕهێنان و قەناعەت كاتێك دەكەونەوە، كە خۆیان بە شێوازێك بنب بە بابەتی 

هۆشیاری راستەوخۆ گومان و ئەگەری دڵ كپ و هێمن بكەنەوە و ببنە بنەمای 

بڕیاردان و هەنگاوهەڵگرتن و كار و كردار. ئەو بۆچوونە جارێكی تر دەمانباتەوە 

نێو جیهانی پانوبەرینی پراگامتیزمەوە: 

ئەو  و  كردار  بە  توندوتۆڵ  باوەڕكردن(  و  )قەناعەت  دڵنیاییبوون  و  گومان 

چ  كە  دەردەكەوێت،  لەوەدا  بایەخەكەیان  بەندن،  و  دەكەونەوە  ئەنجامەوە 

شێوازێكی كار و كردار هاندەدەن و چیان لێدەستگیردەبێت، هەر ئەو شێواز و 

كردارەیە، كە لێیان پەیدادەبێت، لەیەكرتیان دادەبڕێ و جیاجیاندەكاتەوە. دڵنیایی 

و قەناعەت لە بیرو بیرۆكە دەكەونەوە و دەكرێت لە یەكرتی جیاواز بن، بەاڵم 

بۆئەوەی  دەردەخ��ات،  جیاوازییەیان  ئەو  بەرپایدەكەن  كردارەی  شێوازی  ئەو 

بایەخی بیرۆكەیەك ساغ و پشتڕاستبكرێتەوە، دەبێت دیار و دەستنیشانبكرێت، چ 

شێوازێكی ئیش و كار كردنی لێدەكەوێتەوە، هەروەها بایەخ و گرنگی كەرەستە، 

لێبەرهەمدێت116.  كردارێكی  شێوازی  جۆرە  چ  دەردەكەوێت،  لەوەدا  بابەتێك 
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تەنانەت خەسڵەتی كارایی و كاریگەری لە چەمك و خەسڵەتی كەرەستە و بابەت 

بەوالوە شتێكی دیكە نییە! كەوابوو بە پێی ئەو بۆچوونە راستی )هەقیقەت(ی 

دەستەواژەیەك، بیرۆكەیەك، بڕیارێك، ئەوەیە تا چەند بە كردەوە سودبەخشە! 

ئەمەیە تیۆری راستی لەالی پێرس. 

ولیام جەیمس

میتۆدەیەكی  بە  خ��ۆی  سەرهەڵدانییەوە  لەگەڵ  پراگامتیزم  ئەگەر 

هیچ  رەنگی  رشتنی  الفی  و  دانابێت  فەلسەفییەكان  كێشە  یەكالییكردنەوەی 

ماوەتەوە،  كراوەیی  بە  هەر  كێشەیە  ئەو  ئەوا  لێنەدابێت،  نوێی  تیۆرییەكی 

ئەوەندەی بابەتەكە پەیوەندی بە تیۆری زانینەوە هەیە: ئایا جیهان یەكەیەكی 

یەكڕەنگە، یان هەمەجۆر و جیاوازە؟! ئەو روداوانەی دەقەومێن پابەندی ناچارین، 

بەرەی  دەچێتە  پرت  بابەتەكە  ئایا  لەئارادایە؟  ئازادییەك  و  رێكەوت  جۆرە  یان 

گیانەوە، یان هەر لە خانەی مادەدا گیردەخوات؟ ولیام جەیمس )1842-1910ز( 

دووەم دامەزرێنەر و پەرەپێدەری ئەو رێبازە، ئەگەرچی بۆچوونەكانی لەزەمینەی 

دەرونزانی و ئایندا شینبوون، )كاری( كردوە بە بنەمایەكی رەها. جگە لەوەی، كە 

پیشرت بۆچوون و بوون توندوتۆڵ بە ئەنجامە سودبەخشەكەیەوە بەندكرا بوون، 

ئەو پەرەی بە تیۆری راستی )هەقیقەت( داوە، بە بێ  ئەوەی لەو بنەما بنەڕەتییە 

دوربكەوێتەوە. لە شاكاری )پراگامتیزم(دا جەیمس كۆشاوە وەاڵمی پرسیارەكانی 

سەرەوە بداتەوە و وەك رابەرەكانی دیكەی ئەو رێبازە بە رەگەز ئەمەریكاییە، 

پشتیكردۆتە بنەما، بنەڕەت، سەرەتاكان، رویكردۆتە مەبەست و ئامانج!

لەچوارچێوەی تیۆری زانیندا جەیمس جیهانبینیەكەی خۆی بە ئیمپیریزمی 

راستی  وشەی  ئایا  بارەیەوە،  لەو  ناوبردوە،  ریشەیی(  )ئەزمونی  رادیكاڵی 

جیاوازەكان  الیەنە  بۆچوونی  كە  كۆشاوە،  دەگەیەنێت،  چی   WHARHEIT

لەیەكرتی نزیكبكاتەوە و خاڵی ناوكۆیی نێوانیان بدۆزێتەوە. لەو ئەركەیدا پشتی بە 

هەستی ناوكۆیی بەستوە، كە لە تیۆری زانیندا بە COMMON SENSE نارساوە. 

دەكات  وتوێژێك  گریامنەی  راستی(،  وشەی  )دەاللەتی  ناوی  بە  نوسینێكدا  لە 
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  WAHR لەنێوان خۆی و كەسێكی دیكەدا، بۆئەوەی چەمك و بۆچوونی راستی

دیالۆگەدا  لەو  جەیمس  رونبكاتەوە.   WIRKLICH )واقیعیەت( هەڵكەوت  و 

وتویەتی: پشتئەستور بە هەستی هاوبەش، من وایدادەنێم، كە بە تۆ دەڵێم: ئەو 

شتە بوونی هەیە. ئایا ئەمە راستە یان نە؟ چۆن دەتوانن ئەو بڕیارە بدەن؟ ئەگەر 

هاتوو یەكەم واتای قسەكەم رون و ئاشكرا بوو، ئەو كاتە قسەكە وەك )راستی(، 

یان چەوت، یان بە تەواوەتی بێبایەخ بەرامبەر بە هەڵكەوت پشتڕاست دەبێتەوە، 

بەاڵم ئەگەر تۆ ئێستاكە بڵێی: ئەو شتە چییە؟ منیش لە وەاڵمدا دەڵێم : مێزێكە! خۆ 

ئەگەر بپرسی: لە كوێ ؟ دەڵێم ئا لێرە! ئەگەر جارێكی تر بپرسییەوە: ئایا مێزی لە 

كەرەستە )مادە( دروستكراو، یان وێنەكەی لەمێشكدایە؟ من دەڵێم، مێزی لە مادە 

دروستكراو، دواتر من دەڵێم: من مەبەستم ئەو مێزەیە لێرەدا، ئیرت ئەو مێزەی، كە 

تۆ هەست بە بوونی دەكەی، وەك چۆن بۆم باسكردی و ئینجا دەستی لێدەدەم و 

دەیلەرزێنم، ئیرت تۆ قسەكەی من بە راست دادەنێی117. ئەو منونەیە، تاڕادەیەكی 

تیۆری  لەچوارچێوەی  ئەمەریكا-  ساكاری  ریالیستی  رێبازی  هەڵوێستی  زۆر، 

زانیندا- دەهێنێتەوە یاد. ئەگەرچی ئەو جۆرە ساغكردنەوەیەی بوونی هەڵكەوتی 

سەربەخۆیی، لەسەر بیرو بۆچوونی مرۆڤ پەكینەكەوتوە، تیۆری پێناسەی راستی 

بە  نەك  تەكاندەدات،  یەكالییكردندا  بەالی  پرت  بەاڵم  پڕاگامتیزم دوپاتدەكاتەوە، 

لەسەر  پێی  یەكێكیان  لەئارادایە،  رەوش  دوو  كێشەكاندا:  چارەسەركردنی  الی 

بوونی راستەقینەی مێزەكە دادەگرێت و ئەوی دیكە دەڵێت، بوونەكە تەنیا هەر 

لەمێشكدایە )ئەندێشە(، وەك وێنە و بۆچوون بوونی هەیە، كەوابوو دوو رێتێچوون 

لەبەر دەستدان، هەردووكیشیان بەڵگەكانیان وەك یەك بەهێزن، كەوابوو بە پێی 

میتۆدەی پراگامتیزم، الی تەرازو بەو الیەدا السەنگدەكرێت، كە كردەكییە، سود 

و قازانج بەخشە، هاندەردەبێت و دەبێتە مایەی كاركردن و هەنگاو هەڵگرتن! 

كامیان، چ بڕیارێك ئەنجامی سودبەخشی لێدەكەوێتەوە ئەو بەڕاست دادەنرێت. 

كە  ئەوەیە،  دروست  و  راست  دەستەواژەی  و  بڕیار  راست،  بیرۆكەی  بەوپێیە 

مایەی كرداری ئەوتۆ بن بەرەو بابەتەكە بچین و باوەڕهێنانیش بەڕاستی بابەتەكە، 

پێكەوە  راستی  جەیمسەوە  بەالی  بۆیە  لێبكەوێتەوە،  سودبەخشی  ئەنجامی 
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هاتنەوە و بەیەكەوە گونجانی بیرۆكە، بڕیاری راستی و شتەكەی نییە، بەڵكو ئەو 

بۆچوون و بڕیار و بیرۆكەیەیە وا لە مرۆڤ بكات هەست بە شتەكە بكات و ئەو 

مەبەستی هەیەتی بیگاتێ ، دڵنیاببێت، باشرتین قازانجی لێبكات و ببێتە مایەی 

چاالكی كار و كردار. ئەو هەڵوێستە بەرامبەر بە تیۆری راستی )هەقیقەت( بە 

شتێك  هەمو  بەرجەستەدەكات.  ئەمەریكا  بێنەتەوەی  واڵتی  رەوشی  تەواوەتی 

مەبەستی لە دواوەیە. مەبەستەكەش بە كردەوە لە سود و قازانجكردن بەوالوە 

شتێكی دیكەی لێهەڵناوەرێت. 

2-ئەو بڕیار و بۆچوونەی ئەو رابەرەی پراگامتیزم، ئەو ئاڕاستەیەی لێكەوتۆتەوە 

كە بە: تیۆری دوو رەنگی )راستی و بەها( ناودەبرێت:

دوو رەنگی

راستی و بەها

بەاڵم  بەركەوتوە،  زانیندا  لەتیۆری  شێری  پشكی  ئەگەرچی  تیۆرییە،  ئەو 

ئامڕاز  رێبازی  بە  پراگامتیزمدا  لەنێو  كە  ئاڕاستەیەدا،  ئەو  لەچوارچێوەی  پرت 

INSTRUMENTALISM ناو دەبرێت، بەرجەستەبووە. 

ئەگەر )راستی( بەوە دابرنێت، كە خوازراو و داواكراوە، ئەوا هەر لەو بڕیار 

و بۆچوونەوە )بەها( دەكەوێتەوە. جەیمس راستی و چاالكییەكە لەنێو دووتای 

تەرازو بەرامبەر بەیەكرتی دادەنێت، لەو بڕیارەشدا باوەڕپێبوون و قەناعەتدەكات 

بەسەر پشكی ئەو بڕیاردان و یەكالییكردنەوەیە. جەیمس وتویەتی: 

)راستی هەمو ئەوە دەگەیەنێت، كە لە كایە و دەڤەری قەناعەتپێبوونی ژیرەكیدا 

INTELLEKTUELLEدا پشتئەستور بە چەند هۆیەكی لەبەردەستدابوو، وەك 

چاكە پشتڕاست ببێتەوە(118. كەوابوو بە قسەی ئەو فەیلەسوفە بەهای چاكە 

GUT لەبەرامبەر بە )راستی( كراوە بە مەرجی بڕیاردانەكە و پێكەوە هەردوو 

جەمسەری هاوكێشەی تیۆرییەكەیان لێپێكدێت.
تر  لەخۆیدا كێشەی  بەاڵم خۆی  ئاشكرایە،  و  بۆچوونە رون  ئەو  ئەگەرچی 
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دەوروژێنێت، كە پرت پەیوەندی بە بۆچوون و پێناسەكردنەوە هەیە. ئەگەر راستی 
پابەندی چاكە، سود و قازانج بكرێت، چۆن مرۆڤ لە چاكە تێدەگات؟ ئایا ئەمە 
لەخۆیدا چەمكێكی رەهایە، یان بە پێی كات و شوێن و رەوشی مرۆڤی بڕیاردەر 
دەگۆڕێت؟! هەر ئەو گازندەیە، خۆی یەخەی چەمكی راستی دەگرێتەوە، چۆن 
جەیمس و الیەنگرانی پێناسەیانكردوە، ئەویش پریشكی رێژەیی پێهەڵدەپڕژێت. 
گۆڕانی  راستیش  دەگۆڕێت.  بڕیاردەر  مرۆڤی  رەوشی  و  جێگە  كات،  پێی  بە 
بەسەردابێت، گەوهەری خۆی لە دەستدەدات. دورنییە رابەرانی پراگامتیزم لێرە 
بڵێن، بابەتی باوەڕپێهێنانەكە كێشەكە یەكالییدەكاتەوە. كام الیەیان بۆ ئێمە باشرتە 
لەو پرسیارەوە دیسانەوە كێشەیەكی دیكە دەكەوێتەوە، كە  پێیبێت؟  باوەڕمان 

جارێكی تر پێویستی بە یەكالییكردنەوە هەیە: 

بە  دەبێت  باشرتە(  ئێمە  بۆ  و  ئێمەوە  بەالی  )كامە،  دەستەواژەی  چەمك، 

بابەتێكی سەربەخۆی جیا لەوەی بە )راستی و بەهای چاكە( دانرا. لێرەدا هەرسێك 

بابەتی تیۆری زانین، مێتافیزیك و لۆجیك ئاوێتەی یەكرتی بوون. 

باوی  لەتیۆری  دوركەوتنەوەیە  سەرنجڕاكێش  تاڕادەیەكی  ئاوێتەبوونە،  ئەو 

)راستی(. لەچوارچێوەی پڕۆسەی چاالكی فەلسەفەدا راستی خەسڵەت بووە، دراوە بە 

نەزم و سیستمێك، كە لەچەندین دەستەواژە پێكهاتبێت و چاوەڕێی دانپێدانانە، یان 

ئەوەتا، راستی ناوی ئەو بڕیار )حوكامنە(یە URTEIL ، كە مرۆڤ بە پێی جۆرێكی 

پابەندبوونی ناچارەكی بیاندات، لەو پڕۆسەیەدا دوو الیەن لەبەرچاودەگیرێن: 

-فاكتەری خودی

-فاكتەری بابەتی.

بۆیە پێوەری راستی و ناڕاستی بەوە دیارو دەستنیشانكراوە، تا چەند پێكەوە 

گونجان و پێكەوە هاتنەوەی بیروبۆچوونەكان، لەگەڵ ئەو بابەتەی دەریدەبڕن، 

یان لەبارەیانەوە بڕیاردەدەن لەئارادایە. ئەوە ئەو واتایەیە، كە وشەی ئەڵامنیی 

ZUSAMMENSTIMMEN دەریدەبڕێت. 

3-ئەگەرچی پراگامتیزم، وەك رابەرەكان دەڵێن، میتۆدەیە بۆ یەكالییكردنەوەی 
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جیهانبینیەدا  لەو  شێری  پشكی  زانین  تیۆری  هەمانكاتدا  لە  ئەوە  كێشەكان، 

ئیپستمۆلۆجیادا،  لە  دەركەوتوە،  بەرهەمەكانیدا  لە  وەك  جەیمس  بەركەوتوە. 

بەالی رێبازی ریالیزمی نوێدا چووە. ئەمەش خۆی جۆرێكە لە ئاڕاستەی ئەزمونی، 

ئەگەرچی ئەو فەیلەسوفە خەسڵەتی رادیكاڵی داوەتە پاڵ ئەو ئەزمونەی خۆی. 

لێرەوە هەست، ئەزمون، تێبینی ئامڕازی هاوردەی داتاكانی شمەكی دەوروبەری 

مرۆڤن، كە بە ئامڕازی پڕۆسەی زانین دادەنرێن. ئەو گریامنەیە لەالی خۆیەوە 

دێت،  دوادا  بە  دەوروبەری  جیهانی  )ریالیستی(  راستەقینەی  بوونی  گریامنەی 

راستی  كە  واتایە،  بەو  پشتڕاستدەكاتەوە،  پراگامتیزم  رێبازەی  ئەو  كە رسوشتی 

بۆچوونێكی راستەوخۆی ئەوەیە، كە سەربەخۆ لە دەوروبەرو و دەرەوەی مرۆڤدا 

هەیە. بەو پێیە راستی، راستەقینە پەیوەندییەكی نێوان بیروبۆچوون و ئەزمونی 

ئەو  بەاڵم  قازانج،  و  سود  بەرەو  رێنیشاندەدات  و  بەرجەستەدەكات  مرۆڤ 

پرسیارەی لێرەدا دەكرێت، پەیوەندی بیروبۆچوون و ئەزمون، رسوشتی گۆڕانیان 

هەیە. دەكرێت هەمان خەسڵەتیش راستی و راستەقینە بگرێتەوە!؟ پراگامتیزم 

لە روبەڕوبوونەوەی ئەو پرسیارە كێشەی ئامێزەدا، پرت بەالی یەكالییكردنەوەدا 

تەكانیداوە، بەوە باوەڕبوون بەوەی راستی لەگەڵ چەمكی راستدا لە دوتای یەك 

تەرازودا داناوە و هەردووكیانی بەیەك شت هەژماركردوە. 

-راستییەكی گومانهەڵنەگر، كە وەك راستی و راستەقینەی هەستەكی هەیە، 

پەیوەندییەكان  و  شمەك  كە  هەن،  پەتی  و  ئەبسرتاكت  راستی  چەندین  ئەوە 

دەردەبڕن، سەرەڕای ئەو راستییانەی لە رابردودا وا بوون، ئێستاش هەر راستین 

ئەوە  لەسەر  پەكیان  و  دەستنادەن  لە  خۆیان  رسوشتەی  ئەو  لەدوارۆژیشدا  و 

نەكەوتوە دانیانپێدابرنێت. بڕوایانپێدەكرێت یان نا! خۆ ئەگەر وا هەستبكرێت ئەو 

راستییانە دەگۆڕێن، هەستپێكردنەكە لەوەوە كەوتۆتەوە، كە زانینی مرۆڤ خۆی 

پڕۆسەیەكی نەرسەوتە و هەمیشە بەرەوپێش دەچێت و گۆڕانی بەسەردادێت.
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هۆسرێڵ:
ئایدیالیزمی ترانسندێنتاڵی
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1-لەچوارچێوەی ئەو كۆششانەی لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدە بەدواوە كران، 

بە تایبەتی لەو واڵتانەی بە ئەڵامنیی قسەدەكەن، بۆ بنەبڕكردنی ئەو هۆكارانەی 

چاو  تر  جارێكی  ئەڵامن،  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  شكستهێنانی  مایەی  بوونە 

بە میتۆدە و بابەت و لقەكانی فەلسەفەدا خشێرنایەوە. فەلسەفە لەمەودوا چ 

میتۆدەیەك پەیڕەوبكات، بۆئەوەی جارێكی تر بەربەستی سامتەكردنی فەلسەفە 

بكات و لەگەڵ پەرەسەندن و گەشەكردنە شۆڕشئامێزەكانی زانستدا بێتەوە. هەر 

لە ئەنجامی ئەو پڕۆسەیەوە، هەردوو لقی لۆجیك و تیۆری زانین، بە پەسەندكردن 

و بە گژداچوونەوەی بابەتی مێتافیزیك، پشكی شێری بەركەوتوە.

فەلسەفەی  دامەزرێنەری  و  راب��ەر  )1859-1928ز(  هۆرسێڵ  ئیدمۆند 

لەو  سەردەمە،  ئەو  فەلسەفەی  دیكەی  رێبازەكانی  شانبەشانی  فینۆمینۆلۆجی، 

كایە و پڕۆسەیەدا چوست و چاالك بووە. 

رشتوە،  خۆی  فەلسەفییەكەی  رێبازە  بۆ  تایبەتی  میتۆدەیەكی  رەنگی 

تر، بە لۆجیك ببەخشێت، لە سەرەتادا بۆنی  ناوەڕۆكێكی  هەوڵیداوە روخسارو 

دەرونزانی لێهاتوە و لە دواییدا بە الیەكی دیكەدا بردویەتی و رەخنەی لە رێبازی 

دەرونزانی ئەزمونی گرتوە.

جگە  بەرهەمەكانیدا،  لەنۆبەرەی  فەلسەفەكەیدا،  چاالكی  دەستپیكی  لە 

كە  برینتانۆ،  فرانتس  ئامانجەكی  تیۆری  بە  بەرامبەر  دیاریكردنی هەڵوێست  لە 

مامۆستای بووە و لە ڤییەننا فەلسەفەی الخوێندوە، هەوڵێك بە دیدەكرێت كە 

بۆ دانانی تیۆری زانین داویەتی. هۆرسێڵ خۆی پسپۆڕی بیركاری بووە و لەدوای 

چەند ساڵێك پشتیكردۆتە ئەو بابەتە و بە درێژایی ژیانی سەرگەرمی فەلسەفە 

لە  زانین نەرمكردوە،  تیۆری  بووە و دەستوپەنجەی لەگەڵ میتۆدە و لۆجیك و 

كۆتایی ژیانیدا كەوتۆتە رەخنەكردنی زانستە ئەوروپاییەكان.

سەرەكی  رۆڵی   ،INTENTIONALITÄT برینتانۆ  ئامانجەكی  2-تیۆری 

لەبیرو بۆچوون و جیهانبینی هۆرسێڵدا گێڕاوە. بە پێی ئەو تیۆرەی لەنێوان هۆش 

و ئەو شتەی، كە ناوەڕۆكی پێكدەهێنێت، پەیوەندیەكی راستەوخۆی توندوتۆڵ 

لە  بەڵكو هەمیشە  بێت،  بێواتا  و  بێناوەڕۆك  ناكرێت  كاتێك هۆش  هەیە. هیچ 
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پڕۆسەیەكی ئامانجەكی پێكهاتوە و هەمیشە ئاماژە بە رەوشێكی دەرەوەی خۆی 

بێ   بە  ناكرێت  بێت،  خۆشەویستی  هۆش  هەست-  ناوەڕۆكی  ئەگەر  دەدات. 

كەسێك، بە بێ  شتێك، بە بێ  بابەتێك، كە خۆشدەویسرتێت، ئەو خۆشەویستییە 

لە هەست و هۆشدا هەبێت. تەنانەت بۆچوون و بڕیاریش هەمان ئامانجەكی 

دەیانگرێتەوە. 

پێكدێت،  بۆچوونەكانەوە  گرێدانی  بەیەكەوە  لە  خۆی  كە  )حوكم(،  بڕیار 

لەخۆیدا  و  دەردەب��ڕێ��ت  تێدەپەڕێت  پێیدا  م��رۆڤ  كە  ئەزمون،  ناوەڕۆكی 

بابەتێك )ئا( ئەرێ  یان )نا( نەرێ  دەكات، بەاڵم ئەو بڕیاردانە لەخۆیدا سنوری 

ناوەڕۆكەكەی  كە  بابەتێك،  دەرب��ارەی  هەیە(،  )ئامانجێكی  دەبەزێنێت  خۆی 

پێكدەهێنێت هەنگاو هەڵدەگرێت- بڕیار دەدات! كەوابوو لە هەمو جۆرە هۆش 

و هەستێكدا، وەك هاوكیشەیەك دوو الیەن هەیە: چاالكی هۆش خۆی، لەگەڵ 

بابەتی هۆشیارەكە، كە ناوەڕۆكەكەیەتی119.

بابەتی ئامانجەكی هۆش و هۆشیاری، بە تەواوەتی لەجیهانبینی هۆسەرەڵدا 

فینۆمینۆلۆجی  بە  كە  تەالرەی،  ئەو  بناغەی  بەردی  بە  بووە  و  رەنگیداوەتەوە 

ناودەبرێت، بە تایبەتی لە میتۆدە، لۆجیك و تیۆری زانین پێكهاتوە!. لە چوارچێوەی 

و  دراوە   BEWUSSTSEIN هۆشیاری گەوهەر،  بە  بایەخ  هۆشدا،  ئامانجەكی 

فەلسەفەیە  ئەو  سەرەكی  ئەركی  بە  هۆش،  بێگەردی  ناوەڕۆكی  شیكردنەوەی 

گەوهەری  سەرنجدانی  میتۆدەی  بە  میتۆدەكەشی،  بارەوە  لەو  هەر  دانراوە، 

چییەتی ناونراوە، ئەو ئەركەش بە میتۆدە سپێردراوە، ببێتە مایەی ئەوەی زانینی 

گشتی، وەك پڕۆسەیەكی ورد و ناچاری، لەچوارچێوەی پڕۆسەی ئیپستمۆلۆجیدا 

بەدەستبهێنێت، ئەو ئەرك و پێسپاردنە ئەوەی لێدەكەوێتەوە، كە رابەرانی ئەو 

رێبازە، بە تەواوەتی لەو باوەڕەدان، بە پێچەوانەی كانتەوە، كە زانینی رێكوپێك و 

تەواوەتی لەتوانادا هەیە، پێی بگەیشرتێت و هیچ بەربەستێك لەبەردەمیدا نییە! 

دیاردەی رسوشتی  لە  دەرونی،  دیاردەی  لەسەرەتادا  مەبەستە هۆرسێڵ  ئەو  بۆ 

فیزیۆلۆجی جیاكردۆتەوە، یەكەمیان رسوشتی ئامانجەكی هەیە و دووەمیان لەو 

خەسڵەتە بێبەشە. لە الیەكی دیكەوە ئەوەندەی بابەتەكە پەیوەندی بە زانینەوە 
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ترانسندێنتاڵی   – فەلسەفەی  هەڵوێستی  لە  ئاسایی رسوشتی  هەڵوێستی  هەیە 

جیاكردۆتەوە. 

3-هەڵوێستی رسوشتی، جیهانبینی مرۆڤی ئاسایی- لەچوارچێوەی پڕۆسەی 

بوونی  كە  دەردەكەون،  لەوە  رسوشتییەكە  ئاساییە  بەرجەستەدەكات،  زانیندا- 

جیهانی دەوروبەر، وەك هەڵكەوتێك، كە پەیوەستی جێگەو گۆڕانی نەپساوەی 

و  دەبیسرتێت  لەبەرچاوە،  دەكرێت،  بوونی  بە  هەست  لەكاتدا،  بەردەوامە 

دەكرێت دەستیلێبدرێت TASTEN، بەهۆی هەستەكانەوە وێنادەكرێت، ئیرت بە 

وشە )قسە – زمان( و بە وێناكردن ئەو بوونی هەیە. بە هەر بارێكدا، بە سەرنجدان 

و وردبوونەوە، بیرلێكردنەوە، هەستكردن و خواست خۆی پێوە خەریك بكرێت، 

لەالیەكی  دەكەوێتەوە،  هەڵنەگرەكەیەتی  گومان  بوونە  كە  ئەنجامە،  ئەو  هەر 

دیكەوە، هەر بە پێی بۆچوونی ئاڕاستەی ئەو هەڵوێستە رسوشتییە، جگە لە )من( 

)ئۆرگانی(  پێنج  بە هەر  و  بوونیان دەكرێت  بە  نامنن هەست  كە  تر،  كەسانی 

وەك  ئاڕاستەیەدا،  لەو  پێیە  بەو  پشتڕاستدەكرێتەوە،  بوونە  ئەو  هەستەكان 

هۆرسێڵ بۆیچووە، زانینی سادە و ساكار دەستگیردەبێت و هیچ جۆرە گیانێكی 

رەخنەگرانە بەدیناكرێت120.

بە  پشتئەستور  ترانسندێنتاڵی،  فەلسەفەی  هەڵوێستی  پێچەوانەوە  بە 

میتۆدەی فینۆمینۆلۆجی و تیۆری ئامانجەكی و ئیپۆخی )هەڵپەساردنی بڕیاردان( 

EPOCHE، تیۆرییەكی رێكوپێكی زانین دادەڕێژێت، لەسەرەتادا لە دەستپێكی 

بابەتەكەوە، كە هزرە، پڕۆسەكە دەكات بە دوو بەشی لەیەكرتی جیاواز، ئینجا 

كەرەستە و ناوەڕۆكی زانین، كە كەرەستەكەی ناوەڕۆكی هۆشی بێگەردە، دیار 

هەمو  فینۆمینۆلۆجییەوە  فەلسەفەی  راب��ەری  بەالی  دەك��ات.  دەستنیشان  و 

ئامانجییەتی،  بیر، سنوری خۆی دەبەزێنێت، بەرەو مەبەستێك، كە  چاالكییەكی 

ئەمەش تیۆری ئامانجەكییە، كە لە الیەن فەیلەسوفی ڤییەنناوە، فرانتس برینتانۆوە 

داهیرناوە. ئەو پڕۆسەیەی بیركردنەوەیە، لە دوو بەشی سەرەكی پێكهاتوە: 

یەك: چاالكی بیركردنەوەكە، كە هۆرسێڵ وشەی یۆنانی – التینی نۆئیزیزی 

NOESIS بۆ داناوە.
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 . NOEMA دوو: ناوەڕۆكی بیر خۆی- نۆئێام

ئەو  میتۆدەی  توێژینەوەی  سەرەكی  بابەتی  كە  هۆش،  پێودانگە  بەو  هەر 

رێبازەیە، لە الی خۆیەوە، لەچاالكی و ناوەڕۆك پێكهاتوە. لەو پۆڵێنكردنەدا، دوو 

خاڵ روندەبێتەوە، وەك ئەو فەیلەسوفە لە بەرهەمەكانیدا تیشكی خستۆتەسەر: 

یەك: چاالكی دەرونی، كە ئەو بە دیاردە ناوی بردوە، لە چاالكی دیاردەی 

فیزیكی جیادەكرێتەوە.

دوو: ئەو دیاردەیە ناوەڕۆكی هۆشە، چونكە بە پێی تیۆری ئامانجەكی هۆش، 

بەبێ  ناوەڕۆك نابێت 121، بۆیە وەك ئەمە لە ئەزمونی زیندودا دەردەكەوێت 

ERLEBNIS، دەبێت بە كەرەستەی سەرەكی فەلسەفەی فینۆمیتۆلۆجی و هەر 

لەو كایەو پاوانەوە تیۆری زانینەكەشی خەتوخاڵ دەدات. ئەگەر پڕۆسەی گێڕانەوە 

بۆ سەر بنج و بناوان REDUCTION ، كە هۆرسێڵ لە پەیڕەو و میتۆدەكەیدا 

لەبەرچاوبگیرێت،  دەیخاتە سەر چاالكی شیكارییەكەی،  و  داگرتوە  لەسەر  پێی 

تانوپۆی جیهانبینی ئەو ئاڕاستە فەلسەفییە رەنگدەداتەوە.

هەڵپەساردنی بڕیار

گەڕانەوە بۆ سەر پوختەی شت

1-لە چەند بەرهەمێكدا هۆرسێڵ ئاماژە بە گومانە میتۆدەییەكەی دیكارت 

كە  توێژینەوەكەی،  میتۆدەی  سەرەكی  خاڵێكی  بە  پڕۆسەكەدەكات  و  دەدات 

وشەی یۆنانی ئیپۆخی )هەڵپەساردنی بڕیاردان(ی بۆ هەڵبژاردوە. گومانی دیكارت 

گومانێكی میتۆدەییە، ئامڕازێكە بە مەبەستی گەیشتنە ئامانجی لەسەرەتادا بڕیار 

لەسەر دراو و رەنگ بۆ رێژراو پەنای بۆ براوە. دەربارەی ئەو گومانەی دیكارت، لە 

شاكاری تەنگژەی زانستە ئەوروپیەكاندا هۆرسێڵ وتویەتی، ئەوەندەی بابەتەكە 

پەیوەندی بە هەر سێ  خاڵی گومان و میتۆدە و زانینەوە هەیە: 

ساغبۆتەوە،  و  دامەزراوە  تەواوەتی  بە  دیكارت،  الی  لە  فەلسەفیی  زانینی 

لێبكرێتەوە،  بیری  گومانێك  جۆرە  هەمو  ئاشكراییەكەیدا،  و  رون  رادەی  لە 

و  رون  ئەو  زانین،  راستەوخۆی  هەنگاوێكی  هەمو  دەبێت  بەدوردەگرێت. 
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ئێستا  تا  كە  خۆیدا،  قەناعەتانەی  لەو  سەرنجەی  ئەو  بێت،  تێدا  ئاشكراییەی 

هەیەتی، جا ئەوانە بن، كە لە الی دروستبوون و پێیانگەیشتوە، نیشانداوە، گومان، 

یان شیاوەكی بوونی گومانكردن، لەهەمو بوارێكدا لەئارادایە. لەو رەوشەدا، ئەو 

و هەر كەسێك بیەوێت، بەڕاستی فەیلەسوف بێت، ناكرێت خۆی لەوە ببوێرێت، 

دەستپێبكات،  ئیپۆخی  ریشەیی-  رادیكاڵی-  گومانی  لە  جۆرێك  بە  دەبێت  كە 

پرسیاركردنەوە  ژێر  بخاتە  هەیەتی،  ئێستا  تا  كە  قەناعەتەكانی،  سەرجەم 

ئایا  هەڵوێستێك،  هەر  لە  لەبارەیانەوە،  بڕیاردانێك  جۆرە  هەر  لە  پێشییانە،  و 

دروسنت، یان نا دروسنت، خۆی بەدوربگرێت. 

 پێویستە هەر فەیلەسوفێك، لە ژیانیدا جارێك ئەوە پەیڕەوبكات، خۆ ئەگەر 

ئێستا  بێت(  فەلسەفەی خۆی  )خاوەن  ئەگەر  دەبێت،  ئەوا  نەكردبێت،  ئەمەی 

ئەوە بكات، ئیرت دەبێت لە بەردەم ئیپۆخیدا )هەڵپەساردنی بڕیاردان(، ئەمەی 

)پێشییانەدا(  حوكمێكی  بڕیار،  هەمو  لەگەڵ  چۆن  وەك  هەر  بكات،  لەگەڵدا 

دەیكات122.

و  گومان  ئینجا  بەكارنەهێناوە،  ئیپۆخی  وشەی  خۆی  دیكارت  2-ئەگەرچی 

ئیپۆخەی فینۆمینۆلۆجی، لە بنەڕەتەوە، لە هی دیكارت جیاوازترە، بەاڵم وەك لە 

بەرهەمەكانی هۆرسێڵدا دەردەكەوێت، ئەو گومانەی دیكارتی بەسەرەتا داناوە 

و رێگەی بۆ میتۆدەكەی خۆی پێخۆشكردوە، ئەو میتۆدەیەی لە دوو بەش، قۆناغ 

پێكهاتوە:

یەك: الیەنێكی نێگەتیڤ: لەو چاالكی ئەو قۆناغەدا، كە خەسڵەتێكی شیكاری 

هەیە، تەنیا بایەخ بە گەوهەری شت دەدرێت، چۆن لەهۆشدا بەرجەستە دەبێت. 

پێشوتر  پێشییانە،  بیروبۆچوونێكی  هەمو  پێویستدەكات،  وا  هەڵوێستە  ئەو 

بەاڵم  بپارێزێت،  هەڵەشە  و  سەرپێی  لەبڕیاردانی  مرۆڤ خۆی  پشتگوێبخرێت، 

بە بێئەوەی گومان لەبوونی دەوروبەری هەڵكەوتی راستەقینە بكرێت، ئەمەش 

وادەگەیەنێت، بە بۆچوونی هۆرسێڵ، كە بوونی ریالیستی شمەك بخاتە نێو دوو 

گەوهەر  سەرنجی  راستەوخۆ  بڕەخسێ،  بۆ  دەرفەتی  بۆئەوەی  كەوانەوە123، 

بدات، ئەوەیە مەبەست لە وشەی یۆنانی EPOCHE ، كە هۆرسێڵ بەكاریربدوە. 
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دوو: الیەنی پۆزەتیڤ: لەو قۆناغەی بەكارهێنانی میتۆدەكەدا، كە بە لەبار 

و ئەرێ  ناودەبرێت، دەبێت ڕاستەوخۆ )رووبكرێتە شتەكان خۆیان(، چۆن ئەو 

شتانە بە رون و رەوانی، بە بێ  گرێوگۆڵ لەهۆشدا دەردەكەون. ئەو هەنگاوە بە 

پشتدەبەستێت.  بناوان  و  بنج  و  )چوونەوە سەر شت(  و  ئامانجەكی(  )بنەمای 

لە  زانین،  تیۆری  بواری  و  كایە  لە  كە هۆرسێڵ  وایدەردەخات،  ئاشكرا  بە  ئەمە 

كانت دوركەوتۆتەوە: 

بۆچوونێكی  چەند  كۆیی  لە  دەوروب��ەر،  جیهانی  شتی  وایداناوە  كانت 

ژیرەكی بەوالوە نین، ئەو كاتە دەبن بە كەرەستەی زانین، ئەگەر ژیر بە جۆرێك 

لەو  هۆرسێڵ  بەاڵم  پێوەكردن،  پەیوەندی  چاالكییەكانیدا،  كارو  لە  لەجۆرەكان، 

كایە و پاوانەدا، بە پێچەوانەوە، بەپێی بنەمای ئامانجەكی، كە خۆی لەبرێنتانۆوە 

خواستویەتیەوە، لەچوارچێوەی ئەو میتۆدەیەدا، وایداناوە، هۆش خۆی كۆنرتۆڵی 

ئامانجی  بەڵكو  زانین،  كەرەستەی  بە  بیانكات  تاوەكو  ناكات،  بۆچوونانە  ئەو 

پڕۆسەیە  ئەو  زانینیان،  بۆ  دەوروبەر  شمەكەكانی  رووبكاتە  راستەوخۆ  ئەوەیە، 

راستەوخۆ دەبێت.

زانیندا،  تیۆری  كایەی  لە  هۆرسێڵ  بوترێت،  دەكرێت  هەڵوێستەوە،  لەو   

ئەزمونی نییە، بەڵكو ئەو زانین بەوە دادەنێت، كە پەردە الدان و ئاشكراكردنی 

و  باسبكات  نارساوە،  دیاردە  بە  ئەوەی  ئینجا  بێت،  هاوردەكان  و  دراو  )داتا( 

رونیبكاتەوە. لەو ئەركەدا پشت بە هیچ بنەما و رێسایەك نابەسرتێت! بەو پێیە، 

رۆڵی  زیندو،  ئەزمونی  و  هۆش  چەمكی  هەردوو  ئیپستمۆلۆجی هۆرسەڵدا،  لە 

سەرەكی دەگێڕن و بوون بە بابەتی ناوەندی.

3-ئەوەی لە جیهانبینی فینۆمینۆلۆجیدا، بە سایەی هۆشەوە وێنادەكرێت، بە 

هزر و بۆچوون بێت، یان بە دینت، لێرەدا هۆرسێڵ بە فینۆمین –دیاردە– ناوی 

ناوبردوە124،  فینۆمینۆلۆجی  پوختەی  بە  )زانستی هۆش(ی،  بۆیە  ئیرت  دەبات، 

لێی دڵنیایە و  تاكە دیاردەیە، مرۆڤ  بەڵگەشی ئەوەیە، كە هۆش و هۆشیاری، 

ئەگەر و گومان هەڵناگرێت. 

رۆژانە  ژیانی  زیندوی  ئەزمونی  لە  خۆیانەوە،  لەالی  هۆشیاری  و  -هۆش 
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بەكارهێناوە.  بۆ  ERLEBNIS(ی  ئەڵامنیی  وشەی  )هۆرسێڵ  دەك��ەون��ەوە، 

ئەزمونەدا  لەو  هەر  بیزانێت،  و  دەستیپێبگات  مرۆڤ  و  دیاردەكەوێ   بە  ئەوی 

ئەو  سەرەكی  كە رسوشتی  الیەنە،  ئەو  رونكردنەوەی  پرت  بۆ  دەردەكەوێت.  بە 

فەلسەفەیە بەرجەستەدەكات، دەكرێت بەو منونەیە رونبكرێتەوە: 

و  بەرچاودەكەوێت  گرتوە،  میوەی  و  ب��ەردارە  كە  درەختێك،  لەباخێكدا 

ئاساییە، بەچی لەهی  ئەو دینت و سەرنجڕاكێشانە  سەرنجڕادەكێشێت، كەوابوو 

ئاساییەوە،  مرۆڤی  بەالی  جیادەكرێتەوە؟!  فینۆمینۆلۆجی  رێبازی  مرۆڤی 

جێگە  لە  بوونەكەی  چونكە  نادات،  گومانكردن  دەرفەتی  و  هەیە  درەختەكە 

بابەتەكە  راستە  فینۆمینۆلۆجیدا،  لە  هەستیپێدەكرێت.  دیاریكراودا  كاتی  و 

فەلسەفییە  رێبازە  ئەو  میتۆدەی  بەاڵم  كەرەستەی هەستەكانە،  لە خۆیدا  خۆی 

لەبڕیاردان،  خۆبواردن  كەوانەوە(  نێو  )خستنە  لە  بریتییە  كە  پەیڕەودەكرێت، 

چوونەوە سەر شت خۆی، بۆ ئەوەی گەوهەر )ماهیەت(ی شتەكە خۆی چۆن لە 

هۆشدا دەردەكەوێت سەرنجبدرێت.  

بەوپێیە، دەبێت لە نێو دوو كەوانەدا، باسی )درەختەكە( بكرێت، ئەو كاتە 

بێئەوەی  بە  دەكرێت،  پێكهاتەكەی  و  )رەوشەكە(  هەڵوێست  ناوەڕۆكی  باسی 

دوای  لێرەدا  هۆشدایە.  لەدەرەوەی  كە  بدرێت،  دەرەكییەكەی  بوونە  بە  ئاماژە 

و  دەكرێت  گەوهەر  لەچیەتی،  قسە  هەر  تەنیا  هەنگاوانە،  ئەو  هەڵگرتنی 

سەرنجدانی  بە  هۆرسێڵ،  الی  رەوشە  ئەو  پشتگوێدەخرێن.  دیكە  الیەنەكانی 

ئەگەر  پێیدەوترێت.   WESENSSCHAU ئەڵامنیی  بە  كە  ناوبراوە،  گەوهەر 

بابەتە جیهانبینی هۆرسێڵ  هەردوو چەمكی نۆئیزیی و نۆئیام بخرێتەسەر ئەو 

بەرجەستە دەبێت. 

بناوانی شت  و  بنج  بردنەوە و چوونەوە سەر  پڕۆسەی  4-بۆ رشۆڤەكردنی 

خۆی، هۆرسێڵ وشەی یۆنانی ئیپۆخێی بەكارهێناوە. ئەو وشەیە لەچوارچێوەی 

بارەی  لە  مرۆڤ  كە  دەگەیەنێت،  ئەوە  هۆسەرڵدا،  فینۆمینۆلۆجی  فەلسەفەی 

ئایا  بكات.  خودداری  و  نەدات  بڕیارێك  هیچ  جێگادا،  و  كات  لە  شت  بوونی 

ئەوە جۆرە گومانێك ناگەیەنێت و چۆن ئەو هەڵپەساردنی بڕیارە لێكدەدرێتەوە، 
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ئینجا چۆن پاساوی بۆ دەهێرنێتەوە؟! هۆرسێڵ لەو بڕیارەیدا، مەبەستی وەالنانی 

هەڵوێستی سادە و ساكاری رسوشتییە و بە دورگرتنیەتی لە چاالكی توێژینەوەی 

فەلسەفەدا، بەاڵم ئەم كارە كە بە )خستنە نێو كەوانە(ش ناودەبرێت، ئەوەی لێ 

ناكەوێتەوە، كە بوونی جیهانی هەڵكەوتی دەوروبەر نا بكرێت! بگرە هیچ شتێك 

نا ناكرێت! 

-هۆرسێڵ لە بەرهەمەكانی ئاماژە بەوە دەدات، كە بە سایەی پەیڕەوكردنی 

ترانسندێنتاڵەوە  فەلسەفەی  بە  فینۆمینۆلۆجی  توانیویەتی  میتۆدەكەیەوە، 

قۆناغێكی  بە  ئاماژەیە  لێكدەدرێتەوە!  چۆن  بڕیارە  قسە،  ئەو  ئایا  گرێبدات. 

دانپێدانانە  یان  ترانسندێنتاڵییەت،  ب��ەرەو  جیهانبینیەكەی  گواستنەوەی 

هەر  بە  پرسیارانە  ئ��ەو  وەرگ��رت��وە؟  كانت  فەلسەفەی  لە  س��ودی  ب��ەوەی، 

خانەی  چۆتە  هۆرسێڵ  كە  كاڵنابێتەوە،  راستییە  ئەو  وەاڵمبدرێنەوە،  الیەكدا، 

ئایدیالیستییەوە، چۆن ئەو قسەیە پشتڕاستدەكرێتەوە؟!

و  گەوهەر  سەرنجدانی  تیۆری  )سونتێزەی(  یەكگرتنی  گوێزرانەوەیە  ئەو 

پابەند و ملكەچی خودی  گریامنەی ئەوە دەگەیەنێت، كە شتەكانی دەوروبەر 

شتزانن. شمەكەكان نەك تەنیا هەر بە شت دادەنرێن و سەرنجدەدرێن، بەڵكو 

بە چەند پێكهاتەیەكی منونەیی ئیدیاڵ125 تەماشادەكرێن. ئەو بڕیارە هۆش بە 

پلە دەخاتە سەرو بوونی شمەكییانە! ئیرت فینۆمینۆلۆجی، دەبێت بە توێژینەوەی 

ترانسندینتالی هۆش و هۆش دەبێت بەو ئامڕازەی، كە جیهان رەنگدەڕێژێت و 

پێكیدەهێنێت. لێرەوە ئەو جۆرە سەرنجدانە، دەبێت بە سەرچاوەی راستەقینەی 

زانین. ئیرت هاوكێشەكە بەو جۆرە دەبێت: 

بۆچوونەكانە،  و  لەخۆیدا سەرچاوەی سەرەكی گشت چەمك  -هۆش خۆی 

سەرچاوەی بنەڕەتی بوون و جیهان چۆن بێت.

-میتۆدەی بردنەوە سەر بنەما REDUCTION، كە رسوشتی سەرەكی ئەو 

فەلسەفەیەی لێپێكهاتووە، لەچەند هەنگاوێك پێكهاتوە، كە دەبوو هەڵبگیرێن:

لەسەرەتادا لەو بابەت و كەرەستانەی بە بیردا هاتوون بەرەو چاالكی، كاری 

رون و رەوان و دڵنیاییلێكراوی بیر هەنگاو بهاوێژرێت، لەوەوە ئەوە دەكەوێتەوە، 
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كە كەرەستەی )پشت هۆش( پشتگوێبخرێت و گەوهەری ئەوەی بە بیر و هۆشدا 

هاتوە جیابكرێتەوە. 

)خود(  خۆ  ب��ەرەو  گەڕانەوە  هەنگاوی  دیكە  جارێكی  لەبیرەوە  ئینجا 

و  پێكدێن  دراوەكان  بابەتە  ئەو  بۆ  بەهۆیەوە  كە  خۆیەی،  ئەو  هەڵدەگیرێت 

دەكەونەوە. لەو قۆناغەدا، خۆ وەك جەمسەرێك بەرامبەر بە بابەت دادەنرێت و 

چەمكی )من( بەهەند دانانرێت. 

لە دوا قۆناغدا ئەو بۆچوونە دەكەوێتەوە، كە )خود داهێنەری بابەتەكانە( 

ئەو شێواز و جۆرەی بە سایەیەوە بابەتێك دەبێت بەشتێك، وەك بابەتی تێبینی 

پابەندی  كە  وادەردەكەوێت،  ئەندێشە،  و  بیرهاتنەوە  بە  و  هەستپێكردن  و 

سرتەكتۆر و پێكهاتەی روداوی ئەزمونی زیندو ERLEBNIS بێت، كە بەهۆیەوە 

هاوردەدەكرێت. لەو رەوشەدا سەرنجی بابەتەكە نادرێت، بەڵكو دەبێت جۆری 

پێكهاتەو كەوتنەوەكەی رونبكرێتەوە.

-بابەتی توێژینەوەی ئەو فەلسەفەیە، لە چوارچێوەی تیۆری زانیندا، شمەكی 

بێگەردا  لەهۆشی  چۆن  دیاردەكانن  یەكەم  پلەی  بە  بەڵكو  نییە،  دەوروب��ەری 

دەردەكەون، بۆیە شانبەشانی جیهانی رسوشتی، كە جیهانی دەوروبەرە و مرۆڤ 

تێیدا دەژی، گریامنەی جیهانێكی منونەیی )IDEAL( دەكرێت، بە تایبەتی ئەو 

بۆیە  رەنگیدەڕێژرێت،  زانایانی رسوشتەوە  و  فیزیك  بیركار،  الیەن  لە  جیهانەی 

دیكارت  لەگەڵ  برینتانۆی  و  ئەفالتون  هۆرسێڵ  كە  بۆچوون،  وای  شارەزایان 

لێیگیراوە،  ئاوێتەی یەكرتی كردون و بەهۆی ئەو رەخنانەوە، لەالیەن فڕێگەوە 

ئەوەیە  دامەزراندوە.  رسوشتئامێزەكەی  و  جەنجاڵ  فەلسەفییە  جیهانبینیە 

مەبەستی رابەرێكی نەوەی دواتری ئەو رێبازە، كە وتویەتی هۆرسێڵ بیركار بووە 

بە فەیلەسوف و لەجولەكەوە بووە بە عیسایی پڕۆتستانت126.
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كۆڕی ڤییەنا:
ئیمپریزمی لۆجیكی
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بە  رێكخراوێك  نەمسا،  پایتەختی  ڤییەننای  لەشاری  1929ز  ساڵی  1-لە 

)تێگەیشتنی  ڤییەننا:  كۆڕی  ناونیشانی:  بە  ماخ(،  ئێرنست  )یەكگرتوی  ناوی 

زانستییانەی جیهان( نامیلكەیەكی باڵوكردۆتەوە، پێكهاتنی رێبازێكی فەلسەفەی 

نامیلكەكە،  پێشەكی  نارساوە.  لۆجیكی  ئیمپریزمی  بە  دواتر  كە  راگەیاندوە، 

لەالیەن سۆسیۆلۆگ پڕۆفیسۆر ئۆتۆ نوێرات، زانای بیركاری هانزهان، فەیلەسوف 

پڕۆفیسۆر رۆدۆڵف كارناپ واژۆكراوە. 

بە پێی سەرچاوەكان دابونەریتی فەلسەفەی ئەزمونی ئیمپیری لە زانكۆی 

لەگەڵ  توندوتۆڵی،  پەیوەندییەكی  ئاڕاستەیە  ئەو  باوبووە،  و  جێگیر  ڤییەنا 

زانستی  فیزیك،  ئیمپیری:  زانستی  هەبووە:  زانستەكاندا  جۆری  ه��ەردوو 

روخسارەكی: بیركاری و ئەندازە. 

لە ساڵی )1895ز( لەزانكۆی ڤییەننا، وانەیەكی فەلسەفە بەناوی فەلسەفەی 

دانراوە.  بۆ  پڕۆفیسۆری  و  خوێندراوە  )ئیستقراء(  ئیندەكتیڤیەكان  زانستە 

تاوەكو  ماخ،  ئێرنست  رەگەز،  ئەڵامنی  فیزیكی  زانستی  توێژەری  یەكەمجار 

لە ساڵی  بۆڵتسامن  لۆدڤیك  ئەم  وانەیەی وتۆتەوە، دوای  ئەو  )1901ز(  ساڵی 

)1902-1906ز( ئەو ئەركەی پێسپێردراوە. جگە لەو رەوتە پڕۆفیسۆر فرانتس 

بڕینتانۆ، كە مامۆستای هۆرسێڵ بووە، رابەرێكی سەرسەختی رێبازی ئەزمونی 

بووە لەهەمان زانكۆدا. لە ساڵی )1922ز( ئەو پۆستەی فەلسەفە بە پڕۆفیسۆر 

مۆریتس شلیك )1882-1936ز( سپێردراوە.

دوای دەستبەكاربوونی، پڕۆفیسۆر شیلیك ئێوارانی پێنج شەممە، سمینارێكی 

سۆسیۆلۆج  بیركار،  فەلسەفە،  دكتۆرەكانی  تێیدا  رێكخستوە،  فەلسەفەی 

بەشدارییانكردوە.  چاالكبوون،  فەلسەفەدا  ئاڕاستەی  بە  زانایانەی  ئەو  و 

بنیادنانی  كارناپ:  شاكارەكەی  و  ڤنگنشتاین  تراكتاتۆسی  سمینارانەدا  لەو 

بە  بوون  دواتر  كە  تاوتوێكراون،  دیكە  بابەتێكی  چەند  و  جیهان  لۆجیكیانەی 

سەرچاوەی پڕ بەهای ئەو ریبازە فەلسەفییە. لە گۆڤاری )زانین(دا، كە لە شاری 

)دروشمی(  ناوی  لەژێر  باڵوكردۆتەوە.  توێژینەوەكانیان  دەرچووە،  الیپتسیك 

یەكگرتنی زانستدا زنجیرەیەك كتێب چاپ و باڵوكراونەتەوە. لە ساڵی )1936ز( 
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وەك  بزوتنەوەكە  و  ژیانی  سەر  كراوەتە  دەستدرێژی  شلیك،  كۆڕەكە  رابەری 

كارو چاالكی بە كۆمەڵ كۆتاییهاتوە. دوای داگیركردنی واڵتی نەمسا لە الیەن 

لەشكری سۆسیالیزمی نەتەوەیی هیتلەرەوە، بە یەكجاری كۆتاییپێهاتنی كۆڕەكە 

بە  بوون  چاالكییەكانی  و  كۆڕە  ئەو  سەردەمەدا،  لەم  ئەگەرچی  راگەیەنراوە. 

ئێستا  تا  بەاڵم  بیستەم(،  )س��ەدەی  س��ەردەم  فەلسەفەی  مێژوی  لە  پشكێك 

زانستكردنی  بە  و  زانین  تیۆری  و  لۆجیك  لەكایەی  بەتایبەتی  جیهانبینیەكەی، 

فەلسەفە و بە گژداچوونەوەی مێتافیزیكی نەریتی كالسیكدا، گەرموگوڕی خۆی 

زانكۆی  لە  بەتایبەتی  ئەڵامنییادا،  زانكۆكانی  لە  لەهەندێك  و  لەدەستنەداوە 

هەرێمی  لە  گۆتنگن  زانكۆی  و  خوێندوە  دكتۆریم(  تێیدا  من  )كە  مونیستەر 

نیدەر زاكسندا، پڕۆفیسۆری الیەنگری هەیە و بەرهەمی زیندو و باڵودەكەنەوە. 

و  نەریتی  فەلسەفەی  میتۆدەی  ن���اوەڕۆك،  بە  2-چاوخشاندنەوە 

فەلسەفیە  ئاڕاستە  ئەو  سەرەكی  خەسڵەتی  مێتافیزیك،  بەگژداچوونەوەی 

بوون،  باوەڕەدا  لەو  رابەرانی،  و  ڤییەنا  كۆڕی  زانیندا،  تیۆری  لەبواری  بووە. 

دەرب��ارەی  ناكرێت  رام��ان��ەوەن،  و  رووت  بیركردنەوەی  بەهۆی  تەنیا،  كە 

دەوروب��ەر،  هەڵكەوتی  جیهانی  قانونەكانی  و  بنەما  رسوش��ت،  خەسڵەت، 

ئاڕاستەیە،  ئەو  بۆچوونی  بە  ئەگەرچی،  ئەركە  ئەو  بەدەستبهێرنێت،  زانیاری 

)ئیمپیری(،  ئەزمون  كۆنرتۆڵی  بەر  پەنابردنە  بەبێ   سپێردراوە،  زانستەكان  بە 

ئەگەر  فەلسەفە،  كالسیكییەكانی  كێشە  جێبەجێناكرێت.  و  نایەت  كردن  لە 

ئامڕازی  نەبوونی  هۆكارەكەی  یەكالیینەكرابنەوە،  سەردەمە  ئەو  هەتاوەكو 

راستەقینەی ئەو چاالكییە بووە. بە بۆچوونی ئەو رێبازە، پەرەسەندنی لۆجیكی 

لۆجیكییانەی  شیكردنەوەی  لە  بریتییە  كە  داوەتەدەست،  ئامڕازەی  ئەو  نوێ ، 

كێشەكانی فەلسەفە. لە الیەكی ترەوە، هەوڵیانداوە، ساغیبكەنەوە، كە لۆجیك 

بە هیچ جۆرێك، پەیوەندی بە دەرونزانی )سایكۆلۆجییەوە( نییە، بەڵكو خۆی 

بەالی بیركاریدا دەچێت و ناكرێت لۆجیك و بیركاری لە یەكرتی جیابكرێنەوە. 

بە پێی ئەو میتۆدەیە، كە بەهۆی بەكارهێنانییەوە ساغبۆتەوە، كە فەلسەفە لە 

رەوشێكی سەرەتای بارگۆڕانیدا، خۆی دەبینێتەوە. توێژینەوەی فەلسەفە هیچی 
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جیهانی  دەوروب��ەر،  هەڵكەوتی  جیهانی  روداوەكانی  و  شت  خەریكی  دیكە 

ئیدیاڵ نابێت، بەڵكو سەرگەرمی تاوتوێكردنی دەستەواژە و چەمكی زانستەكان 

دەبێت127. ئەوی لەوجۆرە بڕیار و بیركردنەوەیە كەوتۆتەوە دوو خاڵ بووە: 

-بە زانستكردنی فەلسەفە.

بۆ  فیزیك  زمانی  جۆرەكان.  بە  جۆر  زانستە  یەكگرتنەوەی  بۆ  -هەوڵدان 

بیانوەی، كە گوایە، ئەو زمانە دەكرێت بە  ئەو مەبەستە كراوە بە بنەما، بەو 

بنەمایەكی پتەوی زانینی مرۆڤ دابرنێت، چونكە: 

دەرفەتی  و  رێكوپێكن  و  راست  ئەوپەڕی  یاساكانی  رێساو  و  بنەما  یەك: 

گومان و ئەگەر نادەن.

دەوروبەر  هەڵكەوتی  بنەما،  بە  كراوە  زمانەكەی  كە  زانستە،  ئەو  دوو: 

دەكات بە بابەتی توێژینەوە، بەوە خۆی لە زانستە ئایدیالیەكان جیادەكاتەوە. 

رەهەندی  سێ   رێبازەدا  لەو  فەلسەفە،  زانستكردنی  بە  3-پڕۆسەی 

پێبەخرشاوە، ئەو میتۆدەی بەكاریدەهێنێت لەتوێژینەوەدا، ئەو لق و بابەت و 

كەرەستانەی ناوەڕۆكەكەی پێكدەهێنن، ئینجا ئەو ئەركەی پێی دەسپێردرێت، 

كە  لەبەرچاوبێت،  رەوش��ەی  ئەو  مرۆڤ  ئەگەر  زانستەكاندا.  لەبەرامبەر 

دوای  تایبەتی  بە  ب��ووە،  لەئارادا  رێبازەدا  ئەو  سەرهەڵدانی  لەسەردەمی 

زانستی  شۆڕشی  هەردوو  و  ئەڵامنی  ئایدیالیستی  فەلسەفەی  شكستهێنانی 

)تیۆری رێژەیی ئەلفرێد ئەنیشتاین( و )تیۆری كوانتەمی ڤێرنەر هایزنبێرگ(، كە 

گۆڕانێكی سەرتاپاگیریان، لە كایەی زانستدا كردوە، هەڵوێستی ئەو كۆڕەی ڤییەنا 

دەربارەی فەلسەفە روندەبێتەوە. بۆ رونكردنەوەی رەهەندەكانی تیۆری زانین 

لەچوارچێوەی جیهانبینی فەلسەفەی كۆڕی ڤییەننادا، دوو منونە تاوتوێدەكەین، 

كە ئەگەرچی لە چوارچێوە گشتییەكەدا، ئاڕاستەی كۆڕەكە بەرجەستە دەكەن، 

بەاڵم لە وردەكارییەكانیاندا هەر یەكەیان تایبەمتەندی بیروبۆچوونی فەلسەفەی 

خۆی لەكایەی ئیپستمۆلۆجیدا پشتڕاستدەكاتەوە.

مۆریتس شلیك
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1-ئەگەرچی دكتۆرییەكەی لە كایەی فیزیكی تیۆریدا بووە و ماكس پالنك 

سەرپەرشتیكردوە، بەاڵم دوای دوو ساڵ لە تەواوكردنی خوێندنەكەی بەیەكجاری 

زانین(  )تیۆری گشتی  لە شاكاری  فەلسەفە.  و رویكردۆتە  فیزیك  پشتیكردۆتە 

و  زانین  پڕۆسەی  دەربارەی  خۆی  بیروبۆچوونی  توێژینەوەیەكدا  چەند  لە  و 

فەلسەفە(  )بە وەرچەرخانی  ئەو  كە  فەلسەفەدا هاتوە،  بەسەر  گۆڕانەی  ئەو 

رەهەندی  سێ   تیۆری  كە  باوەڕەدابووە،  لەو  شلیك  تۆماركردوە.  ناویربدوە، 

هەیە، كە بەتێكڕایی پڕۆسەی زانینی مرۆڤ لە چوارچێوەی نەزم و سیستمێكی 

فەلسەفەی ئاڕاستە زانستیدا دیارو دەستنیشان دەكەن: 

یەكەم: گەوهەر و پوختەی زانین. 

دووەم: كێشەكانی بیرو هزر.

سێیەم: كێشەكانی هەڵكەوتی دەوروبەر.

ئەو جۆرە دابەشكردنە پردێكی بەیەكەوە بەستنەوەی فەلسەفە و زانست 

گیانی  بگرە  و  جیاناكرێتەوە  زانست  لە  فەلسەفە  پێیەی  بەو  هەڵدەبەستێت، 

فەیلەسوفەوە  ئەو  بەالی  بنەڕەتییەكانێتی.  بنەما  نەزمی  و  سیستم  و  زانستە 

توێژەری راستەقینەی زانست لە فەیلەسوف بەوالوە نییە. تیۆری زانین لەالی 

خۆیەوە، ناتوانێت دەستبەرداری زانینی رسوشت ببێت، بگرە ئەركی سەرەكی 

فەلسەفی  هزری  و  زانستەكان  بیری  نێوان  پەیوەندی  كە  لەوەدایە،  خۆی 

نیشانبدات و لەو ئەركەوە پرت روندەبێتەوە، كە تیۆری زانین لەسەر زەمینەی 

زانینی رسوشت گەشەدەكات و بەرەوپێشدەچێت و لە الی خۆیەوە توێژەری 

هەمەكییان  خەسڵەتی  دەبنەوە  روبەڕوی  پرسیارانەی  ئەو  بەهۆی  زانستی 

هەیە، روو لە تیۆری زانین دەكات و خۆی لە گۆڕەپانەكەیدا دەبینێتەوە128، 

ئەو جۆرە لێكدانەوەیەی ئەركی فەلسەفە بەگشتی و تیۆری زانین بە تایبەتی 

تایبەتییەكانی  كێشە  لە  جگە  زانین  تیۆری  چاالكی  كە  لێدەكەوێتەوە،  ئەوەی 

بە  زانستەكان  كێشەكانی  و  پرسیار  تاوتوێكردنی  لە  بریتیبێت  دەبێت  خۆی 

تایبەتی زانستە رسوشتییەكان.

بابەتی زانین لە بەرهەمەكانی ئەو هزرمەندەدا پشكی شێری بەركەوتوە، 
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كەوابوو ئەو چۆن بە زانین گەیشتوە؟ ئایا جیاوازی لە نێوان زانین و ناسیندا هەیە؟ 

لەبەرگیرانەوە  تیۆری  یەكسەر  لە الی شلیك  دەكرێت  زانین  بابەتی  باسی  كە 

ABBILD بە بیردا دێت. ئەو جۆرە لەبەر گیرانەوەیە، وێنەی نەخشاوی ئەو 

شمەكەی دەوروبەرە، كە مرۆڤ پەیپێدەبات و دەیزانێت لە مێشك و ناخیدا. 

ئەو وێنە لەبەرگیراوەیە جێگەی ئەو شتە زانراوە ناگرێتەوە، بەڵكو دەریدەبڕێت 

و بەرجەستەیدەكات129. بەو پێیە بوونی دەوروبەری هەڵكەوت بەرامبەر بە 

بوونی مرۆڤ راست و راستەقینەیە و ئەگەر و گومان هەڵناگرێت، بەاڵم ئەو 

بەالی  بكرێت؟  لەجۆرەكانی  قسە  دەكرێت  چۆن  و  چییە  راستەقینەیە  بوونە 

رابەری کۆڕی ڤییەنناوە سێ  كایەی ریالیستی هەڵكەوت هەیە. بە مەبەستی 

توێژینەوە دەكرێت لە یەكرتی جیابكرێنەوە:- 

و  كۆی خەسڵەت  لە  كە  )ریالیست( خۆی،  هەڵكەوت  دەوروبەری  یەك: 

تایبەمتەندی و شمەك و شتەكان خۆیان پێكهاتوە، شت لە خۆیدا. 

كۆی  لە  و  رسوشتین  زانستی  بابەتی  كە  چەندییەكان،  چەمكە  دوو: 

جیهانی  لە  لێپێكدێت.  فیزیكیان  چەمكەكانی  جیهانی  تێكڕاییەكەیاندا، 

یەكەمەوە كەوتۆتەوە. 

سێ : ئەو قەرار و وێنانە، كە لە هۆش و مێشكدا بەرجەستە دەبن130، ئەمە 

ئەو دەڤەرەی نێو ناخی مرۆڤە، كە بەرامبەر بە دەڤەری دەوروبەر دادەنرێت و 

تەواوكاری كایە و دەڤەری یەكەمە و لە ژیانی رۆژانەدا ئەو بەشەی لێپێكدێت، 

كە بە هۆشیاری ناودەبرێت و بڕیار و هەڵوێست و بۆچوون دەگرێتەخۆی. 

بوون،  دابەشكردنەی  جۆرە  ئەو  بەپێی  و  زانین  تیۆری  2-لەچوارچێوەی 

ئیپستمۆلۆجیدا،  توێژینەوەی  لەچوارچێوەی  رێكوپێكە،  پڕۆسەیەكی  زانین 

لەچەمكی زانین، سیمبۆڵ و هێامی ئاماژەپێدان پێكدێت. ئەو سیمبۆاڵنە سەر 

و شێوازی  ریكخراو  بە جۆری  دەربڕینن،  ئامڕازی  دەوروبەری هەڵكەوتن،  بە 

و  هۆیە  بەم  و  دەردەك��ەون  بە  دەربڕینەكاندا  و  لەدەستەواژە  دیاریكراو، 

رێگەیەوە، بنەڕەت و پێكهاتەكانی دەوروبەری هەڵكەوت دەردەبڕن، لە الیەكی 
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دیكەوە، هەر لە چوارچێوەی ئەو پڕۆسەیەدا بڕیار )حوكم( دان ئەرێ بێ  یان 

نەرێ ، ئەو دەستە و دەربڕینە، سەر بە پێكهاتە و پەیدابوونی پەیوەندی نێوان 

بابەت، كەرەستە و شمەكی دەوروبەرە، ئیرت راستی و نا راستی بەو پابەندی و 

بە  بڕیار )حوكم( دان، دەبێت  ئەمەوە  بە سایەی  سەرپێبوونەی هەڵكەوتە و 

پشكێك لە شتە راستەقینە كردەكییەكان.

فەلسەفەیە،  لقی  گرنگرتین  لۆجیك،  شانبەشانی  سەردەمەدا،  لەو  -زانین 

دەزانێت،  شتێك  بابەتێك  دەرب��ارەی  مرۆڤ  ئەگەر  بڕیاردان.  لە  بریتیە  كە 

زانینێك  جۆرە  كاتێك  بڕیارە  ئەو  بڕیارێكدەدات،  لەبارەیەوە  كە  واتایەیە،  بەو 

دەردەبرێت، ئەگەر دوو الیەن بگرێتەخۆ: 

یەك: ئەو بابەتەی لە پڕۆسەكەدا دەزانرێت.

دوو: ئەوەی وەك )چی( دەزانرێت131.

ئەو دابەشكردنە وا نیشاندەدات زانین هەمیشە پڕۆسەیەكی پەیوەندییە، 

وەك پرد لەنێوان بابەتەكاندایە، ئەگەر چاالكی ئەو كەسەی شتەكە دەزانێت، 

پێچەوانەوە  بە  ناوبراو.  الیەنی  هەردوو  سەر  بخرێتە   SUBJECT بكەر وەك 

)وازانین، وادانان و واناسین( سەرنجدانی رووت و پەتی لەگەڵ ئەزمونی ژیانی 

رۆژانەدا دێتەوە. 

پێكدەهێنن، دەچنەوە سەر  زانین  بڕیار، كە پوختەی پڕۆسەی  -چەمك و 

یەكرتی و لەیەكرتی دەكەونەوە. 

چەمكەكان چوارچێوە و پێكهاتەی بیر –هزرین، سیمبۆل و نیشان و هێامی 

دەخرێنە  و  پاڵیان  دەدرێنە  بیركردنەوەدا  پڕۆسەی  لە  بابەتەكانن،  و  شمەك 

سەریان. 

كردەكییەكان  راستییە  هەیە،  سیمبۆڵی  رسوشتێكی  خۆیەوە  الی  لە  بڕیار 

و  رون  نیشاندانەكە  بێتو  ئەگەر  راستدەبێت،  كاتێك  بڕیارێك  نیشاندەدەن. 

رەوان بوو، هەر نیشانێك لەگەڵ نیشانكراوەكەدا بێتەوە و گونجاوبێت. ئەوە 

ئەگەر هاتو  راستدەبێت،  كاتێك  بڕیارێك  بووە مەبەستی شلیك، كە وتویەتی: 

راستییەكی كردەكی دیار و دەستنیشانكراو بە رونی نیشانبدات132. 
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ئەمانەش  پێكهاتبێ ،  سیمبۆڵ  و  بڕیار  و  چەمك  لە  ئەگەر  3-زانین، 

دەستنیشانكراو  دی��ارو  دەس��ت��ەواژەی  بە  بیركردنەوەدا  لەچوارچێوەی 

نا  و  راستی  بیردادێت، چۆن دەكرێت  بە  لێرەدا  پرسیارەی  ئەو  دەردەبڕدرێن، 

راستی ئەو دەستەواژانە پشتڕاستبكرێتەوە؟ ئەو پرسیارە خۆی لەخۆیدا پرسیارە 

چەمكی  ئەوروپاییەكاندا  زمانە  لە  كە  پشتڕاستكردنەوە،  بنەمای  لەبارەی 

ساغكردنەوەش  بە  دەكرێت  كە  بەكارهاتوە،  بۆ  )VERIFIKATION(ی 

لەنێو  خۆی  بنەمایە  ئەو  پێوەرە،  ئەو  كە  باوەڕەدایە،  لەو  شلیك  دابرنێت. 

دەستەواژەكەدایە و ئەو واتایەی دەریدەبڕێت، وەاڵمی ئەو پرسیارە دەداتەوە و 

كێشەكە بەالیەكدا یەكالییدەكاتەوە. ئەگەر مرۆڤ قسە لەواتای دەستەواژەیەك 

و  دەاللەت  لە  بەچی  و  چییە  لەواتا  مەبەست  دەكات؟  چی  باسی  دەكات، 

دەربڕین جیادەكرێتەوە؟ 

گێڕاویەتی  و  دەگێڕێت  سەرەكی  رۆڵی  نوێدا  فەلسەفەی  لە  واتا  وشەی 

هزری  بیر-  ناوەڕۆكی  كە  دادەنرێت،  دەستەواژە  سەرەكی  پشكێكی  بە  و 

دەاللەتی  بە  بەرامبەر  كە  ئەوەیە،  دەستەواژەیەك  واتای  پێدەردەبڕدرێت. 

وشەیەك دادەنرێت. واتا و دەاللەت، سیمبۆڵ و وشە لەچەند دەربڕینی بیرۆكە 

بە جۆر و شێوازی جیاواز بەو الوە نین. ئیرت واتا )مانای( ئامڕازێكی دەربڕین 

دەربڕینی  شیاوەكی  و  توانا  لەگەڵ  كە  ئەوەیە،  دەستەواژەیەك(  )رستەیەك، 

دەستەواژەیەك هاوبەش بێت. پشتئەستور بەو رونكردنەوەیە، شلیك بەو جۆرە 

بنەما و پێوەری ساغكردنەوەی راستی و نا راستی بڕیارێك، كە بە دەستەواژە 

دەرببڕدرێت پێناسەدەكات: 

واتا  ئەگەر  ساغكردنەوەكەیەتی(133.  میتۆدەی  و  جۆر  رستەكە  )واتای 

بەاڵم  جیادەكرێتەوە،  زانست  لەهی  فەلسەفی  میتۆدەی  بێت،  میتۆدە  لێرەدا 

ئەو  چونكە  دانابڕێن،  لەیەكرتی  توێژینەوەدا  لەچوارچێوەی  هەردووكیان 

فەلسەفە  لەوێوە  كۆتاییدێت،  و  سنور  دەگاتە سەر  زانستی  توێژینەوەی  كاتە 

توێژینەوەی زانستی  ئەگەر  دەستبەكاردەبێت و چاالكییەكانی دەستپێدەكەن: 

سەرگەرمی گەیشتنە زانینی راستی )هەقیقەت( بێت، فەلسەفە لە الی خۆیەوە 
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پرسیاركردن و رونكردنەوەی واتا بێت، لەڕوانگەی كۆڕی ڤییەنناوە، ئەوا بەالی 

تاقیكردنەوەیە،  و  ئەزمون  و  سەرنجدان  زانستی  میتۆدەی  فەیلەسوفەوە  ئەو 

فەلسەفەش  میتۆدەی  ژمێرە.  بیركاری  بە  بێت  پشتئەستور  دەبێت  بەاڵم 

بیركردنەوە و رامانە لەو دەستەواژانەی لەبەر دەستدان بۆ رونكردنەوەی واتا 

و دەاللەتەكانیان. 

تراكتاتۆسی  جێدەستی  ئاشكرا  بە  شلیكدا  بۆچوونانەی  لەو  -ئەگەرچی 

زانیندا،  تیۆری  لە  رێبازێكە  رابەری  خۆی  بەاڵم  دەردەكەوێت،  ڤتگنشتاین 

دابرنێت،  ریالیستی  زانینی  تیۆری  بە  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  دەكرێت  كە 

چونكە وەك خۆی بۆیچووە، رسوشتی زانستی توێژینەوە وا پێویست دەكات، 

بوونی دەوروبەر، بەو شتانەوە، كە ناشزانرێن و پەیانپێنابردرێت، بە راست و 

راستەقینە دانیپێدابرنێت، بە پێچەوانەوە ناكردنی ئەو بوونە پەكی توێژینەوەی 

هەمو زانستە ئەزمونیەكان دەخات!

 ERLEBENS 4-جیاكردنەوەی چەمكی زانین و سەرنجدان و ئەزمونی زیندو

لەیەكرتی، هەنگاوێكی دیكەی نزیككردنەوەی فەلسەفە بووە لەالیەن شیلكەوە 

راستەوخۆ  ئەزمونی   ANSCHAUEN و  لەسەرنجدان  زانستی.  ئاڕاستەی  لە 

)زیندو(دا، خود و بابەت بەرامبەر بە یەكرتی دەبن و هەردووكیان لەبەرامبەر 

یەكرتیدا دەخرێنە نێو دووتای یەك تەرازوەوە. بابەتەكە راستەوخۆ بە ئەزمون 

لەپڕۆسەی  بەاڵم  سەرنجدانەكە،  پڕۆسەی  لە  پشكێك  بە  دەبێت  و  دەكرێت 

زانیندا پەیوەندییەكە پرت قوڵرت و ئاڵۆزاویرتە، چونكە ئەگەر مرۆڤ شتێكی زانی 

ئەو  بڕیارێكیداوە.  شت  وەك  زانراوەكە  شتە  لەبارەی  كە  ئەوەیە،  مەبەست 

پڕۆسەیە لە پەیوەندیەكی سێ  الیەنی پێكهاتوە: 

-خۆیەك كە شتەكەی زانیوە.

-بابەتێك كە زانراوە.

-پڕۆسە و چاالكی و كرداری زانینەكە خۆی.

رۆدۆڵف كارناپ

لۆجیكی  ئیمپیریزمی  ڤییەننای  ك��ۆڕی  خ��ااڵن��ەی  ل��ەو  1-خاڵێك 
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دا  )زانین(  گۆڤاری  لە  كە  نوسیندا،  هەندێك  لە  وەك  پێوەكردوە،  شانازی 

باڵوكراوەتەوە، هاتوە، شۆڕشێكی سەرتاپاگیر بووە لە فەلسەفەدا كردویەتی، 

و  ناوەڕۆك  بارگۆڕینە  ئەو  ناونراوە.  فەلسەفە(  )بارگۆڕینی  بە  لەوێدا  كە 

روخساری فەلسەفەی گرتۆتەوە، تا ئەو رادەیەی لە الیەكەوە چاو بە لق و 

بابەت و روخسار، میتۆدە و چاالكی فەلسەفەدا خشێرناوەتەوە، لە الیەكی 

و  خۆیان  پێش  فەلسەفەی  بە  بەرامبەر  رادیكاڵییانە  هەڵوێستی  دیكەوە 

جا  نەماوە،  فەلسەفە  رێبازێكی  تەنانەت  دەستنیشانكراوە.  دیارو  سەردەم 

رەخنەكانی  پڕیشكی  كە  خۆیان،  سەردەمی  یان هی  بووبێت،  رابردو  هی 

پێهەڵنەپڕژابێت! ئەوانی 

لۆجیكی  ئیمپیریزمی  ڤییەننای  كۆڕی  سەرنجڕاكێشەی  هەڵوێستە  ئەو 

لە دوو بەرەدا رەنگیداوەتەوە و دوو رەهەندی هەبووە: 

بە  بەرامبەر  رەخنەگرانە  و  نێگەتیڤ  و  نەرێ  هەڵوێستێكی  یەك: 

مێژوی فەلسەفە و جودا بیرەكانیان، بە تایبەتی رێبازە جۆر بە جۆرەكانی 

فەلسەفە.

تیۆری  و  لۆجیك  بە  بەرامبەر  پۆزەتیڤ  و  ئەرێ   هەڵوێستێكی  دوو: 

دیارو  زانستەوە  بە  پەیوەندی  و  فەلسەفە  ئەركی  ئەوەی  دوای  زانین 

دەستنیشانكراوە. 

كارناپ  رۆدۆڵف  هەڵوێستی  بابەتەدا،  ئەم  لەچوارچێوەی  كەوابوو 

)1891-1970ز( بەرامبەر بە تیۆری زانین چۆن بووە و بەچی داناوە و ئەو 

گۆڕانە كامە بووە، كە لەو هەڵوێستەی كەوتۆتەوە؟! بۆ یەكالییكردنەوەی 

ئەو كێشەیە وا پێویستدەكات، سەرنجی ئەو رەوش و هەلومەرجە زانستی 

كارابوون  بووە،  چاالك  تێیدا  كارناپ  سەردەمەی  لەو  كە  بدەین،  –بیرییە 

دیارو  ئەوسایان  فەلسەفەیی–زانستی  بزوتنەوەی  سەرەكی  رسوشتی  و 

رۆڵی سەرەكییان  و  لەبەرچاون  كایەیەدا، سێ  خاڵ  لەو  دەستنیشانكردوە، 

كەڵە  ئەو  جیهانبینی  و  چاالكی  خەرمانی  لە  جێدەستیشییان  و  گێڕاوە 

فەیلەسوفە دیارو سەرنجڕاكێشە:-
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زانین  تیۆری  لەچوارچێوەی  پۆزەتیڤیستی  ئیمپیریستی-  ئاڕاستەی  یەك: 

و تیۆری زانستدا، ئەو ئاڕاستەیەی لە هیومەوە دەستیپێكردوە و الی ئۆگست 

-1806( و  مل  ستیوارت  لۆك،  و جۆن  پەرەیپێدراوە  )1798-1857ز(  كۆنت 

شادەمارەكانیدا  بە  گەشییان  خوێنی  )1838-1916ز(  ماخ  ئێرست  1873ز( 

پەرەیپێدراوە134.  گۆڕینەوە  بە  ڤییەننا  ك��ۆڕی  راب��ەری  ئینجا  ك��ردوە، 

نەك  مێتافیزیك،  و  ئۆنتۆلۆجی  پرسیارەكانی  و  كێشە  رێبازە  بەو  پشتئەستور 

لەگەڵ  كە  دان��راون،  بابەتێك  و  كەرەستە  بە  بەڵكو  پشتگوێخراون،  هەر 

بە  بایەخ  پێچەوانەوە  بە  نەهاتونەتەوە،  سەردەم  زانستی  پەرەسەندنی 

چی  دەتوانێت  مرۆڤ  پرسیاری:  و  دراوە  )ئیپستمۆلۆجی(  زانین  تیۆری 

ئەو  مرۆڤ  نیشاندراوە،  وا  وەاڵمدا  لە  بەركەوتوە.  شێری  پشكی  بزانێت، 

و  دەبن  دەستگیری  هەستەكانەوە  تێبینی  رێگەی  بە  كە  دەزانێت،  شتانە 

زگامك  بیرۆكەی  بوونێكی  جۆرە  هەمو  ئینجا  دەنەخشێنێت،  وێنەكانیان 

سەندنەوە  بە  كارناپدا  كارەكانی  لە  خاڵە  دوو  ئەو  ناكرێتەوە.  لەمێشكدا 

زگامكدا  بیری  بوونی  بیرۆكەی  گژ  بە  جۆرێك  هەمو  بە  و  رەنگیانداوەتەوە 

چۆتەوە. 

لەسەردەمی  گۆڕانەی  ئەو  تایبەتی  بە  نوێ .  لۆجیكی  ئاڕاستەی  دوو: 

جۆرج بول، فڕێگە و راسڵ و وایتهێد بەسەریداهێرناوە. تەنانەت شاكارەكەی 

راسڵ و وایتهێد )بنەماكانی بیركاری(، كە بریتییە لەتوێژینەوەیەكی زانستی 

بەرنامەی  ڤتگنشتاین  تراكتاتۆسەكەی  شانبەشانی  بیركاری،  لۆجیكی 

توێژینەوەی رابەرانی كۆڕی ڤییەننا بوون.

نوێ   لۆجیكی  بار(،  كۆپۆلە-  )بنە-  كۆن  لۆجیكی  پێچەوانەی  2-بە 

بایەخی بە پەیوەندیەكان داوە و لە ئەنجامدا، دوای پەنابردنە بەر گۆڕاو 

یەكالییكردنەوەی  و  چارەسەركردن  كۆششی  و  لۆجیكییەكان  نەگۆڕاوە  و 

و  زانستە  ئەو  بنەماكانی  ریشەییانەی  رەخنەكردنی  و  بیركاری  قەیرانی 

بردنەوەی بۆ سەر بنج و بناوانی لۆجیكی بەوە دوو خاڵ پشتڕاستكرانەوە: 
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-هاوكیشەكانی ژمێرە و بیركاری پێشییانەی شیكارین و بۆچوونی كانت 

سیتوارت  جۆن  بیروڕاكەی  و  لێكدراون  پێشییانەی  هاوكێشانە  ئەو  وایە، 

ئیندەكشنی  راستییەكی  چەند  ژمێرە،  بنەماكانی  یاساو  وایداناوە  كە  مل، 

پوچەڵكراونەتەوە.  ئەزمونین، 

-هەوڵدراوە دوای كۆششەكەی فڕێگە و راسڵ و وایتهێد بەوە قەیرانی 

و  هەیە  لۆجیكی  رسوشتێكی  كێشەیە  ئەو  كە  چارەسەربكرێت،  بیركاری 

بنەڕەتییەكانی  بنەما  بردنەوەی  دوای  لۆجیكیدا،  لەچوارچێوەی  دەبێت 

لەئەنجامدا  و  یەكالییبكرێتەوە  پێناسەكردنیان،  و  لۆجیك  سەر  بۆ  بیركاری 

راگەیەندراوە، كە لۆجیك بنەمای بیركارییە و بیركاری تەنیا هەر لۆجیكێكی 

ژیانی  زمانی  پشتڕاستكراوەتەوە،  كۆششەوە  ئەو  بەهۆی  پەرەسەندوە. 

رۆژانە، كە لەو پڕۆسەیەدا بە زمانی بابەتی ناوبراوە و زمانێكی تر داڕێژراوە، 

كە رسوشتەكەی سیمبۆلیزمە و ناوی مێتازمانی لێرناوە و كەرەستەی زمانی 

بابەتی دەكات بە كەرەستەی توێژینەوە. 

زانست،  ئامێزەكانی  شۆڕش  پیشكەوتنە  دوای  زانستی.  ئاڕاستەی  سێ : 

بە تایبەتی لە سەرەتای سەدەی بیستدا ئەو بیرۆكەیە جارێكی دیكە ژیانی 

بەبەردا كراوەتەوە، فەلسەفە بە زانست بكرێت، بۆیە هەوڵدراوە، فەلسەفە 

بەالی زانستە رسوشتیەكاندا بربێت و زمانێكی بنەڕەتی رۆبرنێت، بۆئەوەی 

جێبەجێبكرێت.  زانستەكان  یەكخستنەوەی  لەسەری  كێشە  پ��ڕۆژەی 

سێ   ئەوەی  مایەی  بۆتە  زانست  رەوشەی  ئەو  بۆچوونە،  ئەو  سەرەڕایی 

تاوتوێبكرێن:- بابەت  كیشە 

زاناكان  و  بەرەوپێشچوون  گەورە  هەنگاوی  بە  زانستەكان  كاتێكدا  لە 

لەنێوان خۆیاندا هاوكارن. كەچی فەلسەفە پێشكەوتنێكی ئەوتۆی بەخۆیەوە 

نەدیوە، بە دەگمەن نەبێت دوو فەیلەسوف بەدیناكرێن، كە پێكەوە تەبا و 

هاوكار بن. لە كاتێكدا هاوكیشە و دەستەواژەكانی زانستەكان پشتئەستور بە 

بنەمای لۆجیكی، یان بە پێی رێبازی ئەزمونی- ئیمپیری دەكرێت بەالیەكدا 

ئەرێ ، نەرێ  پشتڕاستبكرێنەوە، ئەو رەوشە لە فەلسەفەدا بەدیناكرێت. 
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زانینی  س��ەرچ��اوەی  ك��ە  زانستەكان،  ئ��ەوەی��ە  دووەم  -كێشەی 

و  ئەگەرن  جێگەی  هەمیشە  فەیلەسوفەكان  بۆچوونی  و  دڵنیاییلێكراون 

لەنێو خۆیاندا ناكۆكن.

-بەسایەی پەرەسەندنی زانستەكانەوە گومان لەوە كراوە، كە هیچی تر 

فەلسەفە بەرامبەر و شانبەشانی زانست پاوانی تایبەتی توێژینەوەی خۆی 

ئەركی  چاالكییەك،  جۆرە  بە  بووە  پێیە  بەو  فەلسەفە  بەڵكو  هەبێت135، 

خۆی لە رونكردنەوەی لۆجیكییانەی بیرۆكەكاندا ببینێتەوە، بە تایبەتی ئەو 

پێیە  بەو  تێدایە.  بیرۆكانەیان  ئەو  كە  زانست،  هاوكێشانەی  و  دەستەواژە 

فەلسەفە پشتئەستور بە چاالكی شیكردنەوەی لۆجیكییانەی دەستەواژەكان 

بەرهەمەكانی  لە  تەواوەتی  بە  خااڵنە  ئەو  دانراوە.  زانست  لۆجیكی  بە 

كارناپ  قسەیە،  ئەو  پشتڕاستكردنەوەی  بۆ  رەنگیانداوەتەوە.  كارناپدا 

بەو  لۆجیكییانەی جیهاندا( سەبارەت  )بنیادنانی  شاكاری  لەپێشەكی  خۆی 

ئاڕاستە نوێیەی فەلسەفە وتویەتی: 

پتەو  دڵنیاییلێكراوە،  بنەما  بەو  گەیشتنە  فەلسەفە  چاالكی  و  ئەرك 

بەمەبەستی  زانستە136.  توێژینەوەی  ئامانجی  گومانهەڵنەگرەی  و 

رونكردنەوەی بیرۆكە، چەمكەكان و یەكالییكردنەوەی كێشەكان. هیچی تر 

لەتوانای فەلسەفەدا نەماوە جیهانبینیێكی سەرتاپاگیری فەلسەفە بەشێوازە 

پڕۆژەی  هێنانەدی  كۆششی  لەچوارچێوەی  رەنگبڕێژێت.  كالسیكییەكە 

پێكەوە،  فەیلەسوفەكان  یەكگرتوە،  زانستی  پڕۆژەی  زانستدا  یەكگرتنەوەی 

هاوكاری  و  چاالك  كاردەكەن،  دیاریكراودا،  پاوانی  و  لەكایە  یەكە  هەر 

دەكات،  زانست  لە  چاو  فەلسەفە  كارناپەوە،  بەالی  كەوابوو  یەكرتین. 

خۆیەوە  لەالی  هەریەكە  و  كاردەكەن  كۆمەڵ  بە  پیكەوە،  فەیلەسوفەكان 

بە دانانی بەرد لەدوای بەرد و خشت لەدوای خشتی بناغەكەدا، بەشداری 

لە دروستكردن و دامەزراندنی كۆششەكە دەكەن و نەوەی دواتریش لەو 

ئەركەدا، لە بنیاتناندا بەردەوامدەبێت.

3-كارناپ لەو شاكارەی )بنیاتنان( و چەند توێژینەوەیەكی تردا، كە لە 
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گۆڤاری زانین )1930-1936ز( لەالیبزیك دواتر لە گۆڤاری زانستی  یەكگرتودا 

دەرچوون،  ئەمەریكا  لە  كە  دیكە،  كتێبێكی  لەچەند  و  )1939-1940ز( 

تەواو  ئەزمونییەكان  زانستە  ئەنجامەكانی  هەبوو،  بەوە  تەواوی  باوەڕی 

شیكردنەوەی  میتۆدەی  نادەن،  گومانكردن  دەرفەتی  و  دڵنیایین  جێگەی 

بە  بایەخی  بۆیە  سودبەخشە،  كاراو  ئەوپەڕی  بیركاری   - نوێ   لۆجیكی 

شیكردنەوەی  و  توێژینەوە  سەرگەرمی  و  داوە  هەستەكی  هەڵكەوتی 

بە  كارەشی  ئەو  بووە،  زانستییەكان  هاوكێشە  و  دەستەواژە  لۆجیكییانەی 

ئەركی رەوای فەلسەفە زانیوە: شیكردنەوە و رونكردنەوە. 

لە توێژینەوەی )لەتیۆری زانینەوە بۆ زانستی لۆجیك(، كە ساڵی 1936ز 

باڵوبۆتەوە.  و  پێشكەشیكردوە  لەپاریس  فەلسەفە  جیهانی  كۆنگرەی  لە 

خستۆتەڕو.  زانین  تیۆری  و  فەلسەفە  دەرب��ارەی  خۆی  بیروبۆچوونی 

و  هەنگاوهەڵگرێت  بوون  زانست  بە  بەرەو  دەبێت  فەلسەفە  بەالیەوە 

پڕۆسەیەكی  لە  بریتییە  بەڵكو  نییە،  بوو  تەواو  كامڵی  سیستمێكی  خۆی 

پرت  كە  بوونە،  زانست  بە  ئەو  پەرەسەندن.  و  پێشچوون  بەرەو  بەردەوام 

دەبێت  كە  دەگرێتەوە،  قۆناغ  سێ   دەگرێتەوە  زانینیش  تیۆری  الیەنی 

پێیاندا تێبپەڕێت و بیانبڕێت:  

چاالكییە  ئەو  مێتافیزیك.  شێوازێكی  و  جۆر  هەمو  بەزاندنی  یەك: 

مەزەندەیی  فەلسەفەی  لە  گوێزرانەوەیە  و  فەلسەفە  بارگۆڕینی 

تاوەكو  زانین  تیۆری  پێیە  بەو  زانین.  تیۆری  ب��ەرەو   SPEKULATIV

پرسیارو  تەمومژاوی  تێكەڵیەكی  لە  بریتیبووە  ڤییەننا،  كۆڕی  سەردەمی 

هەر  پێویستە  بیرمەندەوە،  ئەو  بەالی  بۆیە  لۆجیك،  و  دەرونزانی  بابەتی 

پرسیارە  تاوەكو  بژاربكرێت،  بۆی  یەكالییبكرێتەوە  كێشەكە  سەرەتاوە  لە 

جیابكرێنەوە.  و  هەاڵوێردرێن  سایكۆلۆجی  هی  لە  لۆجیكییەكان  رسوشت 

زانستە  كەرەستەی  و  بابەت  ئەزمونیەكان  لێكدراوە  دەستەواژە  منونە  بۆ 

خانەی  ناچنە  زانین  تیۆری  دەرونزانییەكانی  پرسیارە  راستەقینەكانن، 

لۆجیكییانەی  شیكردنەوەی  فەلسەفە  ئەركی  قۆناغەدا  لەو  فەلسەفەوە. 
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میتۆدەكانی  و  تیۆری  هاوكێشە،  دەستەواژە،  زانین،  پڕۆسەی  تیۆری، 

زانستییە. ئەمەش لەخۆیدا لە زانستی لۆجیك بەو الوە نییە137. 

ئەو  پێشییانە.  لێكدراوی  دەستەواژەی  بوونی  پوچەڵكردنەوەی  دوو: 

بە  كانت  فەلسەفەی  لەجیهانبینی  دوركەوتنەوەیە  ئاشكرا  بە  هەڵوێستە 

مێتافیزیك.  زانستكردنی  بە  بۆ  كۆشش  لە  بریتییە  بەشەی  ئەو  تایبەتی 

بەالی رابەرانی كۆڕی ڤییەنناوە تەنیا دوو جۆرە دەستەواژە هەیە: 

-دەستەواژەی شیكاری پێشییانە: ئەو جۆرە هەمانگۆیین و هیچ جۆرە 

شتێكی نوێ  نادەنەدەست و ناكردنیان ناكۆكی لێدەكەوێتەوە. دەستەواژەكانی 

لە  بیركاری و لۆجیك لەو جۆرەن. ئەنجام لەو دەستەواژانەدا بەشێوەیەك 

و  واتا  دوبارەدەبێتەوە.  و  هەیە  گریامنەكراوەكەدا  پێشەكییە  لە  شێوەكان 

روخساری دەستەواژەكە پێوەری ساغكردنەوەكەیەتی. 

-دەستەواژەی لێكدراوی پاشییانە: ئەمانە بابەتی زانستە ئەزمونیەكانن 

و ئەنجامەكانیان بەالی رێتێچووندانن.

بنەمایەكی  هیچ  بە  پێشییانە  لێكدراوی  دەستەواژەی  جۆری  بەاڵم 

لۆجیك و زانست پشتڕاستناكرێتەوە، چونكە دەستەواژەی لێكدراو ناكرێت 

شارەزایی  و  ئەزمون  پێش  پێشییانە،  و  تاقیكردنەوە  و  ئەزمون  بێ   بە 

دەستگیرببێت.

لەئەنجامی  لۆجیك:  زانستی  بۆ  زانینەوە  لەتیۆری  گواستنەوە  سێ : 

پەیوەندییە  و  خەسڵەت  كە  رونبۆتەوە،  لۆجیكییەكانەوە  توێژینەوە 

ناكۆك،  شیكاری،  دەستەواژەیەك،  خەسڵەتەكانی  منونە  )بۆ  لۆجیكییەكان 

یان لێكدراو، یان پەیوەندی، بە دوای یەكرتیدا هاتنی نێوان دەستەواژەكان 

زمانییەكانن،  دەربڕینە  و  دەستەواژەكانن  سرتاكتۆری  پابەندی  دەبێت( 

ئەمەش لەزنجیرەی بەدوای یەكرتیدا هاتن و جۆری ئەو سیمبۆاڵنە بەوالوە 

دەكرێت  رونكردنەوەیە  ئەو  دەردەكەون.  بە  دەربڕینەكاندا  لە  كە  نییە، 

لۆجیكی  شیكردنەوەی  چونكە  بێت،  مەبەستی  سێنتاكسییەكان  خەسڵەتە 

خۆی بریتییە لە سێنتاكسی لۆجیكی. 
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و  دەكرێت  فیزیكییەكان  فاكتە  لەدیاردە،  قسە  ئاساییدا  رەوشی  -لە 

راستەوخۆ  كە  دیاردەكانە،  توێژینەوەی  سەرگەرمی  زانین  تیۆری  گوایە 

دەبێت  ترەوە  لەالیەكی  لێپێكدێت.  هۆشیان  ناوەڕۆكی  و  هاوردەدەكرێن 

و  دیار  جیاوازەكانەوە  هۆكارە  بە  روداوەك��ان  پابەندبوونی  و  ملكەچی 

دەستنیشانبكرێت و روداوەكان بەشیوازی ئامارییانە كاریان لەسەر بكرێت 

و لەچەند قانونێكی گشتی- هەمەكیدا دابڕێژرێن. ئەمە ئەركی فەلسەفەی 

گۆڕانی  فەلسەفە  رەوش��ەی  ئ��ەو  كارناپەوە  ب��ەالی  ب��ەاڵم  رسوشتییە، 

تر  ناوەڕۆكێكی  و  روخسار  لە  زانین  تیۆری  بەسەرداهاتوە.  سەرتاپاگیری 

پێكهاتوە: شیكردنەوەی لۆجیكییانە. ئەم ئەركە چۆن و لە چ ئاستێكدا و بە 

ئاڕاستەیەكدا جێبەجێدەكرێت؟! چ 

نەماوە  ئەوە  زانین  تیۆری  ئەركی  تر  هیچی  فەیلەسوفەوە  ئەو  بەالی 

دەبێت  بەڵكو  توێژینەوە،  كەرەستەی  بە  بكات  فاكتەكان  و  دی��اردە 

لۆجیكییانە ئەو دەستەواژانە شیبكاتەوە، كە ئەو فاكتانە رشۆڤەدەكەن138.

بۆ منونە لە كاتی جێبەجێكردنی ئەو ئەركەدا ناپررسێت:  

ئایا دیاردەی ئەوتۆ هەیە، كە فاكتی بنەڕەتی، بنج و بناوان بن و هەمو 

پرسیارە  ئەو  جیاتی  لە  بەڵكو  سەری؟  بچنەوە  بكرێت  دیكە  فاكتەكانی 

دەپررسێت: 

ئایا دوا دەستەواژە هەیە، كە بكرێت دەستەواژە لێكدراوەكان بربێنەوە 

ئەو  چونكە  زانستی،  لۆجیكی  بۆ  گوێزرانەوە  ئەمەیە  نا؟  یان  سەری 

مۆریس  چارلس  سیمبۆلیكی  تیۆری  جیهانی  نێو  چوونە  دەرگای  پرسیارە 

لەو  سیمبۆلەكانەوە  گشتی  تیۆری   SEMIOTIK سیمۆتیك  ئاوەاڵدەكات. 

بابەتی سێنتاكسی، سێامنتیكسی و پراگامتیكی دەكرێن  كایەیەدا هەرسێك 

بە كەرەستەی توێژینەوە و بایەخ بە تیۆری دەاللەتی سیمبۆل، هێامیەكان 

دەدرێت و چ پەیوەندییەكیان بە كەسی بەكاربەرەوە هەیە، روندەكرێتەوە.

لۆجیكی  بەالی  فەلسەفەیە  سەرەكی  لقێكی  كە  زانین،  تیۆری  بردنی 

نوێدا )لۆجیكی بیركاری- سیمبۆلی(، بە بێئەوەی الیەنی سەركەوتنەكەی تا 
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چ رادەیەكە پشتگوێبخرێت، لە دوو رەهەندەوە سەرنجدەدرێت:

فەلسەفە.  روخساری  و  ن��اوەڕۆك  بە  چاوخشاندنەوە  -رەهەندی 

لە  فەلسەفە  نزیككردنەوەی  و  مێتافیزیك  دورخستنەوەی  تایبەتی  بە 

كە  بێتەوە،  گۆڕانانەدا  و  پەرەسەندن  ئەو  لەگەڵ  نەبێت  هەر  و  زانست 

گۆڕانە  بەو  لۆجیك  بەر  پەنابردنە  ئینجا  كردویانە،  زانستە جۆربەجۆرەكان 

و  نوێ   ناوەڕۆكێكی  و  بەسەریداهێرناوە  بیركارانەوە  بەهۆی  سەرتاپاگیرەی 

ئەركێكی گرنگی پێسپێردراوە. كە شیكردنەوەی لۆجیكییە.

تیۆری زانست ببێت بە لۆجیكی زانستی و ئەركی شیكاری پێبسپێردرێت، 

لەتوێژینەوەی  رۆڵەی  ئەو  و  زمان  تایبەتی  پێكهاتەیەكی  بە  بایەخدانە  پرت 

زانستیدا دەیگێڕێت. ئەم هەنگاوەش رێگەی رۆنان و دامەزراندنی زمانێكی 

الیەكی  لە  و  ناونراوە  مێتازمان  بە  الیەكەوە  لە  كە  خۆشكردوە،  تەكنیكی 

خۆی  كە  ناوەڕۆكەی،  لەو  دور  لۆجیكی،  تری  كەرەستەیەكی  دیكەوە، 

بابەتی زمانە، دەستەبەربوو، كە تیۆری سیمۆتیكە. ئەگەر توێژینەوەی زمان 

بابەتەكەی كردبێت بە سێ  بەش: مرۆڤی قسەكەر، دەستەواژەی دەربڕین، 

پرت  لە شیكردنەوەی لۆجیكدا،  ئەوا  ئەو شتەی مەبەستە و دەردەبڕدرێت، 

بایەخ بە دەستەواژە و پێكهاتەكانی دەدرێت و كەسی قسەكەر و شتەكان 

زمان  روخسارەكی  الیەنی  بە  بایەخ  لێرەوە  دادەنرێن.  الوەكی  بابەتی  بە 

دابرنێت،  شت  زمانی  بە  رۆژانە  ژیانی  زمانی  ئەگەر  منونە  بۆ  دەدرێت. 

بێت.  چونكە سەرگەرمی دەربڕینی شمەكی جیهانی دەوروبەری دەرەكی 

بە  بایەخ  دووەمە،  پلەی  و  ئاست  زمانی  بابەتی  بە  روخسارییەكە  الیەنە 

شیكردنەوەی ئەو بابەتە دەدات، كە زمانی شت دەریبڕیوە. 

بەالدابردنی  كە  دەری��دەخ��ات،  الیەنە  ئ��ەو  دووەم��ی  -رەه��ەن��دی 

كۆشش  ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی  بێت.  نوێ   شتێكی  وەنەبێت  فەلسەفە، 

بە  بۆ  كانت  هەوڵەكەی  بربێت.  الهوتدا  بەالی  فەلسەفە  بەدیدەكرێت، 

داناوە،  فەلسەفەی  سەرەكی  لقی  بە  ئەو  كە  مێتافیزیك،  زانستكردنی 

زانستكردنی  بە  ناكرێت  هەڵگیراوە.  رێگەیە  ئەو  لەسەر  ترە  هەنگاوێكی 
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ئەو  ئەگەرچی  بەهەندنەگیرێت،  كایەیەدا  لەو  هۆرسێڵ  فەلسەفەی 

پڕۆسەیە سەركەوتنی بەدەستنەهێناوە، چونكە ئەو خۆی لەكۆتایی چاالكی 

و  دەربڕیوە  زانستەكانەوە  قەیرانی  لەبارەی  بێئومێدی خۆی  فەلسەفەییدا 

داوای گەڕانەوەی كردوە بۆ سەر فەلسەفەی ترانسندێنتاڵی.  

ئامڕاز  لە  ئەگەرچی  خانەیەوە،  ئەو  دەخاتە  ڤییەنناش  كۆڕی  كۆششی 

ناكرێت  و  جیاوازترە  خۆی  پێش  ئەوانی  هی  لە  ئامانجدا،  و  مەبەست  و 

ئیمپیریزمی  ڤییەننای  كۆڕی  فەلسەفەی  بەراوردبكرێت،  لەگەڵیاندا 

لەو  تەنانەت  نەماوە.  جارانی  گەرموگوڕی  سەردەمەماندا،  لەو  لۆجیكی 

زانكۆدا  لە دوو  تەنیا هەر  ئەڵامنیا  زانكۆكانی  بەشانەی فەلسەفەی  هەمو 

دانراوە:  بۆ  بابەتەی  ئەو  مامۆستای  كۆرسی  و  دەخوێندرێت  بەفەرمی 

دكتۆری  خوێندكاری  تێیدا  خۆم  كە   MÜNSTER مونیستەر  زانكۆی 

فەلسەفە بووم، لەگەڵ زانكۆی گۆتنگن لە هەرێمی نیدەر زاكسن.
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رەهەندی ئیپستمۆلۆجی
پڕۆسەی زانین
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هەر  تەنیا  هەنگاوێكە  زانین،  پڕۆسەی  لە  ئیپستمۆلۆجی  -جیاكردنەوەی 

خستنەسەر  تیشك  بۆ  دەروازەیەكە  و  هەڵدەگیرێت  توێژینەوە  مەبەستی  بۆ 

رەهەندەكانی ئەو بابەتە. ئایا دەكرێت باسی رەهەندەكانی ئەو بابەتە بكرێت؟

حەڤدە  سەدەی  لە  بابەتێكە  زانین(  )تیۆری  ئیپستمۆلۆجی  ئەگەرچی 

روخسار  دوا  لۆكەوە  جۆن  سیاسەمتەدار  و  دەرونزان  و  فەیلەسوف  الیەن  لە 

لقێكی سەربەخۆی فەلسەفە شانبەشانی  بە  بووە  و  پێبەخرشاوە  ناوەڕۆكی  و 

لقەكانی دیكە، بەاڵم ئەوەی سەرنجڕادەكێشێت، ئەوەیە كە هەر لەسەرەتاوە، 

لە دەستپێكی پەیدابوونییەوە، لەالیەن سێ  بابەتەوە كراوە بە پاوان و قەدەغەی 

چاالكی، بۆیە بەو پێیە دەكرێت باسی سێ  رەهەند لەو بابەتەدا بكرێت:

-رەهەندی دەرونی )دەرونزانی(.

-رەهەندی لۆجیكی.

-رەهەندی مێتافیزیكی.

بابەتەكە خۆی پڕۆسەیەكی زانینی لێدەكەوێتەوە. زانین لەالیەن خۆیەوە 

بەخۆی  پەی  مرۆڤ  دەردەكەوێت،  تێدا  توانایەكی  )بارودۆخێكە(  رەوشێكە 

لەوەی  جگە  رەوشە  ئەو  كەوابوو  دەبات،  دەوروبەر  هیرت،  من(  )نا  و  )من( 

پەیوەندیەكەی لە سێ  ال پێكهاتوە:

-خۆیەك شت دەزانێت.

-بابەتێك دەزانرێت و پەیپێدەبرێت.

-چاالكی زانینەكە لەخۆیدا كە پڕۆسە كرداریەكەیە.

بابەتەی  ئەو  رودەكاتە  شتزان  خۆی  پڕۆسەیەكی  پەیپێربدنە  و  زانین  ئەو 

راستەوخۆ  زانینی  بە  ئەمە  دەیزانێت،  ناوبژی  بێ   بە  دەستوبرد  و  دەیزانێت 

دێتە  هەردوكیاندا  لەنێوان  راستەوخۆ  پەیوەندییەكی  چونكە  ناودەبرێت، 

لەدیتنەوە  هەر  دەبێت،  چاالك  كاراو  هەستەكان  پێنج  لە  هەستێك  ئاراوە، 

بەچاو، تاوەكو دەگاتە بیسنت، چێشنت، بۆنكردن و دەستلێدان. ئەو جۆرە زانینە 

ژیر  چاالكی  رەوشی  هەندێكجار  و  هەیە  خودی  خەسڵەتێكی  راستەوخۆیە 

دەگرێتەخۆی. زانینی ناڕاستەوخۆ قۆناغێكی پێشكەوتوتری پڕۆسەی زانینەكەیە، 
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نا پێدەنێتە قۆناغێكی دیكەوە، كە بریتییە لەجۆرە  مرۆڤ هەستیپێبكات، یان 

هاتو  ئەگەر  بەردەكەوێت،  خەسڵەتەی  ئەو  كاتێك  زانین  ئەنجامگیرییەك. 

جێگەی دڵنیاییلێكردن بێت، راست و دروست بێت، ئینجا بەشێوە و شێوازێك 

لەشێوازەكان بتوانرێت رەواییەكەی پاساو بدرێتەوە. لێرەدا باوەڕبوون )دەرون(، 

بەجۆرێك  پاساوهێنانەوە  ساغكردنەوە،  سەملێنە،  لەگەڵ  )لۆجیك(،  راستی 

لەئاوێتەبوون لەو پڕۆسەیەدا هاوكار دەبن. بەهۆی ئەو هاوكارییەوە زانینەكە، 

باوەڕەوە  و  وازانین  و  وادانان  لە  بەوەی  دەستگیردەبێت،  زانینی  رسوشتی 

دەبێت بە دڵنیاییبوونی راست و گومانهەڵنەگر!.

2-هیچ گومان لەوەدا نییە، كە ئەگەر هەستەكان رێگەی شت زانین بن، ئەوا 

لەالیەكی دیكەوە ئەزمون )ئیمپیری- تەجرەبە( شانبەشانی ژیر و چاالكییەكانی 

لە  زگامك،  )بیروبۆچوون(ی  نەبوونی  و  بوون  ئەگەر  دەگێڕن.  سەرەكی  رۆڵی 

مێشك و ناخی دەروندا كێشەیەك بێت، هەویرەكەی ئاوێكی زۆر و زەبەندە 

بكێشێت، ئەو راستییە هیچ دەرفەتی گومان نادات، كە زانین، بیر، هزری مرۆڤ 

و بۆچوونەكانی لە سێ  سەرچاوەوە دەكەونەوە، هەر سەرچاوەیەك لە خۆیدا 

هێز و توانایەكە:

یەك: هەستەكان بە هەمو خەسڵەتی ئەرێ  و نائەرێیانەوە، لەگەڵ ئەزمون، 

كە  بابەتێك،  و  كەرەستە  بوونی  بێ   بە  چونكە  زانینن،  سەرچاوەی  یەكەم 

هەستەكان بوروژێنن و كاریانتێبكەن، هیچ بۆچوونێك، بیرۆكەیەك، پەیدا نابێت. 

پێویستی  هاوردەكراوە  كەرەستە  ئەو  چونكە  بێت،  رێگە  تاكە  ئەمە  ناكرێت 

نا چاالك  ئەكتیڤ،  نا  پەسیڤ،  ئامڕازی  بە  رێكوپێكردن هەیە، هەستەكان  بە 

دادەنرێن، ئەوان وەك ئامڕازێك كەرەستە هاوردەكە وەردەگرن و تۆماریدەكەن 

REZEPTIV، دەمێنێتەوە مشتوماڵكردن و رێكخستنی ئەو كەرەستە هاوردەیە، 

نێو  دەچێتە  و  دەبەزێنێت  و چاالكییان  توانای هەستەكان  ئەركە سنوری  ئەو 

خانەیەكی دیكەوە. 

رێكوپێك  كەرەستەیە  ئەو  كە   ،  VERSTAND )فام(  تێگەیشنت  دوو: 

دەكات و هەردوو چەمكی كات و جێگەی دەخاتەسەر، بۆیە ئەو هێزە بە كارا، 



د.حەمید عەزیز 210

چاالك و ئەكتیڤ ناودەبرێت. بەوپێیە كەرەستەی هاوردە )بیرۆكە و بۆچوون(

و  هەستەكان  هێزەكە،  هەردوو  كە  ئاڵۆزەدا،  پڕۆسە  لەو  لێدەكەوێتەوە.  ی 

و  دەدات  سەرنجدان  هانی  یەكەمیان  دەكەن،  یەكرتی  كۆمەكی  تێگەیشنت، 

دووەمیان رەنگی بۆچوون و بیرۆكە دەڕێژێت و چەمكەكانی ژیر رۆدەنێت139، 

پێش  لە  كات  پێی  بە  زانین  ناكرێت  كە:  قسەیە،  لەو  مەبەست  ئەوەیە  ئیرت 

ئەوەش  قسەیە  لەو  بەاڵم  بێت،   ERFAHRUNG شارەزاییەوە   – ئەزمونەوە 

ناكەوێتەوە، كە هەمو زانینێك لە تاقیكردنەوەوە پەیدادەبێت و دەكەوێتەوە. 

چەند  بەشداری  بەهۆی  بێت،  ئاڵۆز  و  تێكەاڵو  پێكهاتەیەكی  زانین  دەكرێت 

هێزێكی پەیپێربدنەوە پەیداببێت.    

مرۆڤدا.  لە  ئەنجامگیرییە  و  بڕیاردان  توانای   VERNUNFT ژیر:  سێ : 

و هەمەكیان  رێكوپێككردن خەسڵەتی گشتی  تێگەیشنت  كە  كەرەستانەی  ئەو 

پێدەبەخشێت. ئەگەر مرۆڤ كەسێك بەژیر ناوببات مەبەستی ئەوەیە، كە لە 

كات و جێگەی دروستی خۆیدا بەڕاستی هەڵدەبژێرێت و هەڵوێست دەنوێنێت 

لەالیەكی  بڕیاردانە.  و  یەكالییكردنەوە  ئامڕازی  ژیر  دەدات.  راست  بڕیاری  و 

ترەوە ئەگەر لە هەست و تێگەیشتنەوە بیرو بۆچوونی سادە و ساكار بكەونەوە، 

ژیر لەو بیرۆكە سادە و ساكارانەوە بیرۆكەی لێكدراو دادەڕێژێت. ئەو ئەركەی 

ژیر پشت بە پڕۆسەیەكی ئاڵۆز دەبەستێت بەسێ  قۆناغدا تێدەپەڕێت:   

تریان  پێكهاتەیەكی  و  لێكدەدات  بیرۆكەكان  یەكەمدا  قۆناغی  -لە 

لێدروستدەكات، كە لەسەرو ئاستی ساكارەوەن.

- لە هەنگاوی دووەمدا بیرۆكەكان لەگەڵ یەكرتیدا بەراورددەكات.

خانەی  بخرێتە  دەكرێت  و  هەردووكیانە  گرنگرتینی  كە  قۆناغەدا،  -لەو 

و  جیابكاتەوە  ن��اوەڕۆك  لە  روخسار  دەكۆشێت  ژیر  چونكە  بەرزتر،  ئاستی 

بیرۆكەی رووت و بێگەرد دور لە هەست و سۆز رۆبنێت، ئەم كارە بە پڕۆسەی 

پەتیكردن ABSTRAKT ناودەبرێت. 

سەرسامبوون  و  حەپەسان  بە  فەلسەفە  ئەفالتون  الی  لە  3-ئ��ەگ��ەر 

كە  بووبێت،  بیركردنەوەیە  جۆرە  ئەو  هاندانی  داینەمۆی  دەستیپێكردبێت، 
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ئێستا  تا  مرۆڤایەتی،  شارستانیەتی  و  كولتور  سەرەكی  لقێكی  بە  بوو  لەدوایدا 

و  چاالكی  كارایی،  زانست  سیاسەت،  ئاین،  ركابەری  لەبەرامبەر  رەوشە  ئەو 

گەرموگوڕی خۆی لە دەستنەداوە، ئەو دۆخە راستییەك دوپات و جێگیر دەكات: 

كە  زانین،  تیۆری  بابەتی  و  گشتییەكەیدا  لەچوارچێوە  ئێستا  تاوەكو  فەلسەفە 

لقێكی هەرە گرنگی فەلسەفەیە بەشێوەیەكی تایبەتی لە پرسیاركردن و رۆنانی 

كێشە بەوالوە نییە. داڕشتنی پرسیارەكە خۆی لەخۆیدا جۆرە بەهرە و هونەرێكی 

لێبكەوێتەوە  كێشەیەكی  پرسەكە  ناوەڕۆكی  بتوانرێت،  ئەوەی  بۆ  دەخوازێت 

یەكالییكردنەوە  بە  پێویستی  ترەوە  لەالیەكی  و  وەاڵم  لەالیەكەوە چاوەڕێی  و 

هەبێت. بۆیە دورناڕۆین ئەگەر بڵێین مێژوی فەلسەفە، بریتییە لە پڕۆسەی بە 

دوای یەكرتیداهاتنی پرسیاركردن و گۆڕینی ئەو پرسیاركردنە بۆ كێشەیەك. هیچ 

پرسیارێكیش بەو جۆرە وەاڵمنادرێتەوە، كە مایەی رەزامەندی كەسانی دیكە بێت 

و هیچ كێشەیەكیش، كە یەكالییبكرێتەوە، بێ  كەلەبەر و كەموكورتی نابێت، بۆیە 

دیكە سەرئاودەكەوێت،  كێشەی  و  كایەوە  دێتە  تر  پرسیاری  تردا،  لەقۆناغێكی 

وەاڵم و یەكالییكردنەوەكە رەنگی نەزمی جیهانبینیەكە دەڕێژن.  

لەپرسیارەكە  و  دەستیپێكردوە  پرسیار  بە  خ��ۆی  كە  زانین،  تیۆری 

شانبەشانی  سەردەمەماندا  لەو  كە  بابەتانە،  لەو  بابەتێكە  كێشەكەوتۆتەوە، 

لۆجیك پشكی شێری لەو كێشەیەدا بەردەكەوێت. ئەو تیۆرییە دوو رەهەندی 

هەیە ئەگەر لە روخساردا لەیەكرتی جیاواز بن، لە گەوهەردا تەواوكاری یەكرتن:

كە  نیشاندەدات،  پەرەسەندنە  و  گۆڕان  ئەو  مێژویی:  رەهەندی  یەك: 

بەسەریداهاتون و ئەو قۆناغانە بەرجەستەدەكات، كە پێیاندا تێپەڕیوە، تاوەكو 

ئەو  یەكەمی  بەشی  پێبڕاوە.  ناوەڕۆكی  و  دواروخسار  كە  سەردەمەمان،  ئەم 

بەرهەمە بۆ ئەو رەهەندە دانراوە.

دوو: ئەو رەهەندە بەالی رسوشتی ئیپستمۆلۆجی بابەتەكەدا دەچێت.  

رێبازێك  زانین چەند  و سەرچاوەی  ئاڕاستەی هزری  پێی  بە  الیەكەوە  لە 

دەكەونەوە بۆ منونە: 
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ئیمپیریزم، ژیرەكی، گومان، ئایدیالیزم، ماتریالیزم، ریالیزم بە هەردو بەشی 

بابەتانەی،  و  چەمك  ئەو  پێی  بە  ترەوە  الیەكی  لە  رەخنەگرییەوە.  و  ساكار 

بابەتانە پشكی سەرەكیان  لەو  بە كەرەستەی توێژینەوە و كامەیان  كە كراون 

چەمكانەی  ئەو  دەكات:  دەستنیشان  و  دیار  ئاڕاستەكە  رسوشتی  بەركەوتوە 

تیۆری زانین، كە لێرەدا مەبەسنت: 

پاساودان.  دڵنیاییبوون،  قەناعەتهێنان،  راستەقینە،  و  راستی  چییە؟  زانین 

گومانكردن، ئامانجەكی.

چاالكی  ئامڕازی  و  كەرەستە  خۆی  تایبەتی  رسوشتی  پێی  بە  رێبازە  هەر 

توێژینەوەكەی دیار و دەستنیشان دەكات، چی بە سەرچاوەی زانین دادەنێت، 

یەكالییدەكاتەوە: ئەزمون )ئیندەكشن( ، تێبینیكردن، یان ژیر؟  

4-لەم سەردەمەماندا، دوای ئەو گۆڕانانەی بەسایەی پەرەسەندنی زانست 

گرنگی  كەرەستەیەكی  بە  بوون  خاڵ  دوو  هاتوە،  بیركردنەوە  جۆری  بەسەر 

توێژینەوەی ئیپستمۆلۆجی، كە دەكرێت بەو جۆرە دابڕێژرێن و ببنە كێشە و 

چاوەڕێی یەكالییكردنەوە بكەن. 

رەهەندی  هەردوو  بە  بكرێت،  زانین  ئاستەكانی  لەسەر  قسە  -دەكرێت 

سادەی ئاسایی و زانستی؟ 

-مەبەست لە جیهانی دەرەكی دەوروبەر چییە؟ تا چەند لە توانای مرۆڤدا 

هەیە بیزانێت و پەیپێبەرێت؟ 

ئەگەر مرۆڤ لە شێوازی داڕشتنی هەردوو خاڵەكە وردبێتەوە، ئەگەرچی 

بابەتەكە ئەوەندە سوك و ئاسان نییە، بگرە ئاڵۆزە، گریامنەی بوون و نابوونی 

ئاستەكانی زانین و جیهانی دەرەكی )نامن( كراوە، جۆرە گومان و ئەگەرێكیش 

كێشەی  دوو  خاڵەكە  هەردوو  ئەگەرچی  هەستپێدەكرێت.  داڕشتنەكەدا  لە 

توێژینەوەیەكی  بە  پێویست  لەوەدا  هەیە،  خۆیان  رەوایی  ئەگەرهەڵنەگرن، 

و  دەرونزانی  و  لۆجیك  بابەتی  هەرسێ  ئەوا  دەكەن،  شیكاری  سەرتاپاگیری 

مێتافیزیك ئاوێتەی یەكرتی كراون.

-راستی دەستەواژەی دەربڕی بابەتەكە!
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-كێشەی رادە و رسوشتی هەستكردن و پەیپێربدن بە بوون و نابوونەكە!

-كێشەی یەكالییكردنەوەی بوون و نابوونەكە لە خۆیدا!

ئەو پۆڵێنكردنە لە كێشەكە كەوتونەتەوە، چی دەگەیەنێت و چۆن دەكرێت 

لێكبدرێتەوە؟! 

لە خاڵی یەكەمدا پەنادەبرێتە بەر بنەماكانی لۆجیك، رەنگی سنوری نێوان 

زانین و قەناعەتی راستەقینە دەڕێژرێت، لەوەدا كە پرسی پێناسەكردنی زانین 

وەك  دەكرێت   PROPOSITION دەستەواژەیەك  جۆرە  چ  دەوروژێرنێت، 

ئەو  راستی  دەكرێت  چۆن  دانیپێدابرنێت؟  و  بنارسێت  )هەقیقەتبێژ(  راستی 

و  روونبكرێتەوە  دەردەبڕێت  هەست  هاوردەی  ناوەڕۆكی  كە  دەستەواژەیە، 

پاساوبدرێت؟!140 . دورنییە لێرەدا پرسیارێك، كە گازندە دەربڕ بێت، بكرێت: ئایا 

ئەو دەستنیشانكردنە چوونە نێو خانەی ئایدیالیستی نییە؟ بۆ قسە لە شمەكی 

بۆ دەستەواژەی دەربڕی ئەو شمەكانە دەبردرێت؟  پەنا  ناكرێت و  دەوروبەر 

لە زانینی شت و  نییە- بە واتای كانت، نۆمینا-  ئایا ئەمە جۆرە گومانكردنێك 

داننەنانە بەوەی مرۆڤ تەنیا بیروبۆچوونەكانی، كە لە چوارچێوەی پێكهاتەی 

زماندا دادەڕێژرێن، دەزانێت و پەیانپێدەبات؟

-بوون لێرەدا، كە دەستەواژە دەریدەبڕێت هی ئەو لەش و شمەكانەیە، كە 

پەیوەستی هەردوو چەمكی كات و جێگان. شمەكی دەرەكی، كە لەدەرەوەی 

خۆی مرۆڤن و ناكرێت بەشێك بن لەو خۆیە. لەشە مادییە دەرەكییەكان بابەت 

و كەرەستەی زانین و پەیپێربدنی هەستەكین لەالیەن هەستەكانەوە. بە هیچ 

جۆرێك لە توانادا نییە بەبێ  بوونی ئەو شمەكە دەرەكییانە زانینی هەستەكی 

بكەوێتەوە و وێنابكرێت. 

ئامڕازی  و  هەستەكی  زانینی  نێوان  لە  دەستیاوی  هاوبەندییەكی  ئیرت 

پەیپێربدن بەو شمەكەی دەوروبەر، كە بە هەست پەیانپێدەبردرێت، لەگەڵ ئەو 

شمەكانە خۆیان. ئەگەر هەریەكەیان الی خۆیەوە جۆرە بوونێكی سەربەخۆی 

هەبێت، هیچیان ناتوانن دەستبەرداری یەكرتی بنب و پڕۆسەكە وا پێویستدەكات 

ئەو دەستەواژانەی  راستی  نا  و  راستی  بن.  كارا  و  پێكەوە چاالك  هەرسێكیان 
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دەربڕی پڕۆسەی كارو كارلێكردنی ئەو دوو الیەنەیە بەوە پشتڕاستدەكرێتەوە، 

تا چەند مرۆڤ، كە شتەكە دەزانێت قەناعەت بە دروستی دڵنیاییلێكردنی ئەو 

دەربڕینە دەهێنێت. ئەو قسەیە خۆی لەخۆیدا كێشەیەكی دیكە دەوروژێنێت، 

بابەتی زانین و دڵنیاییكردنەكە خەسڵەتی تاك )INDIVIDUUM(ی پێ  ئایا 

نابەخرشێت، لە كاتێكدا ئەنجامی ئەو پڕۆسەیە و دەربڕینەكەی، كە دەبێت ئەو 

سنورە ببەزێنێت و بەرەو ئاسۆیی نێو خودەكان هەنگاوبنێت؟!

لە  كە  شمەكەكان،  زانینی  )دەرەك��ی(،  دەوروبەر  جیهانی  بە  5-پەیربدن 

فەلسەفەدا بە )نامن، ئەوی من نەبێت(، پڕۆسەیەكە لە سێ  بەرەدا چاالك و 

دەستبەكار دەبێت: 

-بوونی شمەكی جیهانی دەوروبەری دەرەكی.

-پەیربدن بەو شمەكانە بە هەستەكان.

-پەنابردنە بەر هێز و توانای فام و ژیر بۆ رشتنی رەنگی وێنە و بیرۆكەكان 

لە مێشكدا.

لە  یەكرتی  تەواوكاری  جیاو  یەكرتی  لە  الیەنی سەربەخۆی  دوو  پێیە  بەو 

دووتای تەرازویەك بە دیدەكرێن: 

شمەكی  كۆی  كە  دەوروب��ەر،  دەرەكی  جیهانی  بونەوەرەكانی  -شمەكە 

مادین. 

و  بیرۆكە  كۆی  لە  پڕۆسەیەكە  كە  پەیپێربدنیان،  و  شمەكانە  ئەو  -زانینی 

وێنە و بڕیار لەبارەی جیهانی دەرەكییەوە پێكهاتوە. كەوابوو ئەو پڕۆسەیە سێ  

رەهەندی مادەیی و هەستەكی و بیری هەیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا جیهانێكی 

دەرەكی بە دەرو لە دەرەوە و سەربەخۆ لەخۆی مرۆڤ بوونی هەیە، هەروەها 

فاكت و روداو و بونەوەرەكان لەو جیهانە ئاماژەپێدراوەدا بەشێك نین لە خودی 

مرۆڤ. ئەو جیهانە سەربەخۆیە لەگەڵ ئەوەدا كەرەستەی پەیپێربدن و زانینە، 

بۆیە ئاساییە، كە لەو پڕۆسەیەدا لەنێوان داتا و هاوردەكانی هەستەكی و زانینی 

ئەو هاوردانەدا بكرێت، چونكە ئەو پڕۆسەیە لە زانینەوە پرت هەنگاو هەڵدەگرێت 

بەرەو رشتنی رەنگی وێنە و بیرۆكە و رۆنانی چەمكە هەمەجۆرەكان.
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و  گریامنە  سەرەتا،  پڕۆسە،  وەك  زانین  بوترێت،  دەكرێت  پێیە  بەو  ئیرت 

گەیشتنە ئەنجام لەكۆی بیرۆكە، بۆچوون و بڕیار141 بەوالوە نییە. 

6-ئەگەر مرۆڤ لە بەرهەمی فەیلەسوفەكان وردبێتەوە، بە تایبەتی ئەوەی 

جیهانی  نابوونی  و  بوون  پرسیاری  وەاڵمی  لە  وردتر  و  زانین  تیۆری  لەبارەی 

دەوروبەردا وتویانە، بەوە كێشەكە ئاڵۆز بووە، كە هەر سێ بابەتی لۆجیك و 

دەرونزانی و زانستی ئەزمونیان پێكەوە تێكەاڵوكردوە. 

و  ببەخرشێت  ناكرێت  نییە،  خەسڵەت  و  گەوهەرە  لەخۆیدا  ب��وون 

بڕیاری زماندا، كە  لە دەستەواژەی  تەنیا  نابوون  بەڵكو بوون و  بستێندرێتەوە، 

كە  مادە،  دەكرێت.  نا  یان  ئا  دەردەكرێت،  لەبارەیەوە  و  دەردەبڕێت  شمەك 

كەرەستەی زانستە، جیایە لە شت و شمەك، كە لە جیهانی دەوروبەردا هەیە و 

بە هەستێك لە هەستەكان دەزانرێت، دەنارسێتەوە و پەیپێدەبردرێت. لەالیەكی 

لە  لۆجیك،  بونەوەرە هزرییەكانی  و  ناسینی فۆڕم و روخسار  و  زانین  دیكەوە 

زانینی شمەك ئەوپەڕی جیاوازە، خۆ ئەگەر ئەو رستە و دەستەواژەی فاكتەكان 

دەردەبڕن، وەكیەك بن و بكرێت بەرامبەر بە یەكرتی دابرنێن، ئەو بڕیارەی دەڵێ  

شمەكی دەوروبەر: خانوبەرە، شەقامەكانن دارو درەخت، كەسانی دیكەی نامن، 

لەسەری  مێزەی  ئەو  و  دانیشتوم  لەسەری  كورسییەی  ئەو  بەندەنەكان،  چیاو 

و  بكەم  بوونیان  بە  نەیانبینم، هەست  و  بیانبینم  من  بوونیان هەیە،  دەنوسم 

هەبوو  هەر  و  هەبوون  هەر  پشتیانتێبكەم  یان  بنوقێنم،  چاوم  ئەگەر  نەكەم، 

و  دروستە  و  راست  بڕیارێكی  لۆجیكەوە  سۆنگەی  لە  دواڕۆژ،  ئێستاو  دەبن 

و  ساغكردنەوە  بە  پێویستی  دەرونزانییەوە  لەڕوانگەی  بەاڵم  گومانهەڵناگرێت، 

بە جۆرێك  لە هەستەكان  بە هەستێك  ئەوەیە،  بوون  چونكە  هەیە،  پاساودان 

پرسیارەی  كێشە  ئەو  بكرێت!  بوونی  بە  هەست  و  پەیپێبربدرێت  لەجۆرەكان 

جۆر  دوو  مێشكدا  و  دەوروب��ەر  لە  ئەوەیە:  سەرئاودەكەوێت  رەوش��ە  لەو 

بابەت، كەرەستە هەیە، كە دوو خەسڵەتی لەیەكرتی جیاوازیان هەیە: تاكو كۆ، 

هەندەكی و هەمەكی142 . ئەمە چۆن لێكدەدرێتەوە؟ 

بۆچوونە  ئەم  بەاڵم  بكرێتەوە،  تێبینی  و  لەچەمك  بیر  لێرەدا  -دورنییە 
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و  )ئەبسرتاكت(  پەتی  بەالی  پرت  بابەتەكە  چونكە  یەكالییناكاتەوە،  كێشەكە 

كۆنكرێتدا تەكاندەدات. 

تاكە،  بە  سەر  و  وێنابكرێت  ئەندێشەوە  بەهۆی  و  دێتەوە  بیردا  بە  ئەوی 

تای  دوو  بخرێتە  چەمكەكاندا  لەگەڵ  دەكرێت  هەمەكی  كۆ،  گشتی،  بەاڵم 

كۆنكرێت  تاكێكی  باسی  )دانا(  دەوترێت  كە  یەكرتی.  بە  بەرامبەر  تەرازو  یەك 

دەكرێت، كە بیردێتەوە كەی و چۆن نارساوە، دیرتاوە و ئەو خەسڵەتانە كامانەن، 

كە پێوەی دیارن ئەمە تاكە. خۆ ئەگەر بوترێت مرۆڤ ئەمە چەمكێكی گشتییە 

و لە تاكەوە پەتی )ئەبسرتاكت( كراوە، بەو شێوازەی خەسڵەتە گشتییەكان، كە 

لە یەك جیادەكاتەوە،  تاكەكان  لە خەسڵەتە جیاوازەكان، كە  مرۆڤەكان هەیانە 

جیاكراونەتەوە. بە پێی پێناسە مرۆڤ چەمكێكی گشتییە، بونەوەرێكی ژیرە. ئەو 

خەسڵەتە بەشێوازی گشتاندن كراوە بە هەمەكی و هەمو تاكەكان دەگرێتەوە. 

رۆژانە  ژیانی  جیهانی  زانستییەوە  الیەنی  لە  بەاڵم  لۆجیكییەكەیە،  الیەنە  ئەوە 

و جیهانی زانستەكان هەیە، كە هەریەكەیان هەلومەرج و رەوش و كەرەستەی 

هەردوو  تێكەاڵوكردنەی  و  جیاوازی  لەو  كێشەكە  هەیە.  سەربەخۆیان  تایبەتی 

جیهانەكەوە سەرچاوەدەگرێت:

-لە جیهانی رۆژانەدا مرۆڤ قسە لە شمەك، روداو و پێشهات دەكات، كە 

لەو مادەیە جیاوازكراون، كەرەستەی توێژینەوە و جیهانی زانستی لێپێكدێت. لە 

كاتێكدا یەكەمیان بە بوون و نابوونەوە بابەتی هەستەكانی مرۆڤە و لە رێگەیانەوە 

و بەسایەیانەوە پەیپێدەبردرێت و دەنارسێت، ئەویرتیان دورە لەو توانایەی مرۆڤ، 

پێكهاتە گریامنكراوەكەی: بزوتنەوەی ئەلیكرتونەكان، دیاردە ئەلیكرتیكییەكان، بەر 

یەككەوتنەوەی نەپساوەی پشك و وردیلەكانی مادە. ئەمە وایكردوە جیاوازییەكی 

جیهانی  یەكەمیان  گریامنەبكرێت.  جیهانەكەدا  ه��ەردوو  لەنێو  گەوهەرە 

بەرهەست و پابەندی كات و جێگەیە ئەوی تریان بە ئامڕازی تایبەتی داهێرناو 

نەبێت پەیپێنابردرێت و نازانرێت. بۆیە لە هەردوو رەوشدا مرۆڤ ناچار بووە 

جۆرە گومانێك بكات و بڕیاربدات كە: دوو ئاستی زانین لە ئارادا هەیە، ئاستی 

سادە و ساكاری پەیربدن بە بوون و پێكهاتەی جیهانی دەوروبەر و ئاستی زانستی 
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زانستییانەی زانین و پەیربدنە بەو جیهانەی، كەرەستەی توێژینەوەكەیەتی. ئەو 

گومانەوە:  خانەی  بخرێتە  دەكرێت  لێدەكەوێتەوە،  بڕیارێكی  پۆڵێنكردنە جۆرە 

خۆی  خودی  دەستبەرداری  مرۆڤ  نییە  توانادا  لە  ناكرێت،  یەكەمدا  ئاستی  لە 

ببێت و توانای هەستەكانی سنوردارن، بۆیە بەو جۆرە و تا ئەو رادەیە جیهانی 

پێبشكێت.  دەسەاڵتی  و  بڕبكات  هەستەكان  توانای  كە  دەزانرێت،  دەوروبەر 

لەنێوان مرۆڤ و جیهانی  پەیوەندییە دەكات، كە  ئەو  بەرجەستەی  زانینە  ئەو 

دەوروبەردا هەیە. جیهان بەو شێوە و جۆرە دەزانرێت، كە هەستەكان توانای ئەو 

كارەیان هەیە، بەاڵم بەڕاستی شت لەخۆیدا چۆنە سنوری ئەو توانایە هەستەكییە 

بەو  زانینەكەی  ئەگەرچی  مرۆڤە،  ئاسایی  جیهانی  یەكەم  جیهانی  دەبەزێنێت! 

رادەیە جێگەی ئەگەر بێت، كە تا چەند توانای هەستەكان بڕدەكات، بەاڵم جیهانی 

زانست، كە بەهۆی توێژینەوەی زانستییەوە رەنگیڕێژراوە، ئەگەرچی دان بە بوونی 

راستییەكی راستەقینەی بابەتی بوونی جیهانەكەیدا دەنێت لەخۆیدا جیهانێكی 

نامۆیە بە مرۆڤی سادە، ساكار و ئاسایی، چونكە لە چەمك، بنەما، بنەڕەت و یاسا 

پێكهاتوە لەچوارچێوەی چەند تیۆرییەكدا داڕێژراون، بە مەبەستی تێگەیشتنی ئەو 

جیهانە و كۆنرتۆڵكردنی، ئینجا پێشبینیكردنی دواڕۆژ! ئەو جیهانبینیەی زانست 

نامۆیە چونكە جیهانی تیۆری رووت و پەتی و بێگیانی ئەبسرتاكتە!. هیچ جۆرە 

خۆ لێبواردنێك هەڵناگرێت: شمەكی دەوروبەر، كەرەستەی هەستی هەستەكانن، 

ئەمەش لەخۆیدا پابەندی خودی ئەو كەسەیە، كە هەستیپێدەكات و دەیزانێت، 

 ،SUBJEKTIV بۆیە ئەو بابەتە وا لە جێدەستی خودی رووت دەربازی نابێت

بۆیە هەمو كاتێك بواری گومان بە كراوەیی دەهێڵێتەوە، بەاڵم پێكهاتەی جیهانی 

زانست بابەتییە پشت بەو ئامڕازانە دەبەستێت، كە زانا بەكاریاندەهێنێت و هەمو 

جۆرو شێوازێكی خودیی بە دوردەگرێت و دەرفەتی دزەكردنی بۆ ناوەوە نادرێت.

ئەو جۆرە پاساودانەوەی بابەتیانەی جیهانبینی زانستی لە چاو جیهانی ژیانی 

رۆژانەی مرۆڤ بە هیچ جۆرێك ئەو بڕیار- ئەنجامەی لێناكەوێتەوە، كە لۆرد راسڵ 

داویەتی. راسڵ لە كۆتایی كتێبی زانینامن دەربارەی جیهانی دەوروبەری دەرەوە 

وتویەتی: 
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بۆئەوەی  بەدیبهێرنێت،  دەبێت  كە  هەلومەرجێك،  تاكە  من  باوەڕی  )بە 

فەلسەفە لە دواڕۆژی نزیكدا سەركەوتنی دەستەبەر ببێت، ئەوەیە، كە ئەوەی 

قوتابخانەیەك،  بەجێیبهێڵێت،  و  پەردەپۆشیبكات  بەدەستیهێناوە  تائێستا 

كولتوری  بنەڕەتدا  لە  كە  دامبەزرێنێت،  و  پێكبهێنێت  كەسانێك  لە  رێكخراوێك، 

زانستییان هەیە و زانان، بەاڵم پاشخان و حەزێكی فەلسەفەییان هەیە و داماوی 

دەستی كۆت و پەیوەندی دابونەریت نین و بە میتۆدەی ئەدەبی پێشینان بە 

تەفرە ناچن...( 143.

ئەو قسەیەی لۆرد راسڵ، بە هیچ جۆرێك وەك خۆی لەچوارچێوە گشتیەكەدا 

پەسەند نییە. ئەگەر ئەو داواكارییە لە لۆجیكدا گوێیلێبگیرێت و پەسەندبكرێت، 

لە بابەت و لقەكانی دیكەی فەلسەفەدا بڕناكات و ناشێت. راستە زانست لەو 

سەردەمەماندا سەرگەرمی بەدیهێنانی ئەو ئەركە زەبەلالحەیە، كە بە هەزاران ساڵ 

ئاین چووە ژێر بارییەوە نەشیتوانی بەجێیبهێنێت و سیاسەتیش جەنگی كاولكار 

و لێكرتازان و دووبەرەكی داهێنا، تا چەند زانست لەو الفەیدا سەركەوتودەبێت؟ 

خۆیەوە  الی  لە  زانستیش  دەبێت.  وەاڵمدانەوەكە  دەستەبەری  دواڕۆژ  كات، 

دیاردەیەكی  لەچەند  كە  شارستانیەتەی،  و  كولتور  ئەو  خانەیەكی  دەچێتە 

كۆمەاڵیەتی پێكهاتوە. تاوەكو ئەو سەردەمەمان هیچ دیاردەیەك سەرئاونەكەوتوە 

و بەدینەكراوە و ناشكرێت، كە لە هەمو الیەكەوە سەركەوتوبووبێ . كێشەكانی 

شۆڕشئامێزانە  زانست  راستە  وەاڵمدابێتەوە!  پرسیارەكانی  و  یەكالییكردبێتەوە 

بەزاندوە،  باوی  سنورێكی  هەمو  رادەیەك  تا  بەدیهێناوە،  ئەوتۆی  دەستكەوتی 

بەاڵم ژیانی مرۆڤ ئەركی دیار و دەستنیشانكراوی تایبەتی پێبەخشیوە، جیایە 

لەوەی لە فەلسەفە چاوەڕێدەكرێت. ئەگەر فەلسەفە ببێت بە زانست نەك هەر 

ئەركی پێسپێردراوی مێژویی خۆی لە دەستدەدات، بەڵكو هیچی دیكە فەلسەفە 

نامێنێت. فەلسەفە پێداویستی ژیانە، تاوەكو ژیان مبێنێت خوێن لە شادەمارەكانی 

لە تەوژم ناوەستێت! 
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ئاڕاستەكانی
تیۆری زانین
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رێگەی  ت��اڕادەی��ەك  پرسیار  داڕشتنی  شێوازی  بوترێت  بشێت  ئەگەر 

وەاڵمدانەوەكەی و نزیكبوونەوە لەئامانج خۆشبكات. لە تیۆری زانیندا، كە لقی 

سەرەكی ئەم سەردەمەی فەلسەفەیە- شانبەشانی لۆجیك- سێ  پرسیار هەیە 

لەسەرەتاوە ئاڕاستەو رێباز و ناوەڕۆكی دیار و دەستنیشان دەكەن. 

یەك: توانا، سنور و رادەی زانین چەندە؟

لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دوو ئاڕاستە بە دەردەكەون:

-رێبازی دڵنیاییكردن )یەقین(.

-رێبازی گومان.

لەو ئاڕاستەیەدا و لە وەاڵمی پرسیارەكەدا توانای زانین، سنور و رادەی ئەو 

پڕۆسەیە تاوتوێدەكرێت. پرسیارەكە لەخۆیدا جۆرە ئەگەر و گومانێكی تێدایە، 

ئیرت ئەو گومانە میتۆدەیی بێت یان رەها. ئەگەر لە الی گومانكاران گومان لەوە 

بكرێت، كە مرۆڤ توانای زانینی راستەقینەی هەبێت، لە رێبازەكەی دیكەدا، 

زانین،  تیۆری  ناومانربد كۆششكراوە، وەك ئەركی سەرەكی  بە دڵنیاییكردن  كە 

بنەماكانی  و  كاڵبكرێتەوە  بەڵكو  بڕەوێتەوە،  هەر  نەك  گومانێك  جۆرە  هەمو 

پوچەڵبكرێنەوە. ئەگەر گومانی رەها لە سەردەمی كۆنی یۆناندا سەریهەڵدابێت 

لەم سەردەمەماندا لە الی فەلسەفەی شیكاری جۆرەكەی تری سەرئاوكەوتوە. 

لێرەدا دەبێت دوو هەڵوێست لەیەكرتی جیابكرێنەوە: 

و  پەیپێربدون  ئەو شتانەی مرۆڤ  زانینی مرۆڤ و  توانای  لە  -گومانكردن 

دەیانزانێ  گومانهەڵگرن و ناكرێت دڵنیاییان لێبكرێت. 

ئەو  زانین.  بابەتەكانی  و  توانا  بە  بەرامبەر  رەخنەگرانە  -هەڵوێستی 

هەڵوێستە لە گومانەوە، بەاڵم لە گومانێكی میتۆدییەوە، كە رەوایەتی زانستی 

ئامانج  نەك  ئامڕازە،  گومانەكەی  رەخنە  و  هەڵدەگرێت  هەنگاو  تێدا  خۆی 

لەخۆیدا.

دوو: سەرچاوە و ئامڕازەكانی زانین كامانەن؟

یەكەمیان  سەنگەرەوە،  چوونەتە  لەیەكرتی  رێباز  دوو  ئاڕاستەیەدا  لەو 

سەرچاوە  بە  دەكات  )ئیمپیری(  رۆژانەدا  ژیانی  لە  ئەزمون  هەستەكان،  پێنج 
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و  )داتا(  هاوردەدەكەن  كەرەستە  دەوروب��ەرەوە  لە  كە  زانین،  ئامڕازەكانی  و 

زانینیان لێپێكدێت. ئەمانە بە رابەرانی رێبازی هەستەكی – ئەزمونی نارساون.

رێبازی دووەمیان پێ لەسەر رۆڵی ژیر دادەگرن و ئەو ئەركەی پێدەسپێرن 

و هەوڵدەدەن بوونی بیرۆكەی زگامك لە مێشك و ناخدا پشتڕاستبكەنەوە. لە 

وەاڵمی پرسیارەكەدا كامیان سەرچاوەن، لەو نێوانەدا رێبازی بۆ هاتن )حدس 

شانبەشانی  هەژماردەكرێن.  فینۆمینۆلۆجی  و  پراگامتیزم  و   )INTUTION

كە  بەدیدەكرێن،  فەیلەسوفێك  چەند  ئاڕاستەیەدا  ئەو  لەنێو  هەر  رێبازە  ئەو 

گریامنەی  و  دەكەن  یەكرتی  ئاوێتەی  ژیری  و  هەستەكی  ئاڕاستەكە  هەردوو 

ترانسندێنتاڵی  فەلسەفەی  رابەری  دەكەن.  نێوانیان  دەستیاوی  پەیوەندییەكی 

ئەڵامنی ئیامنویڵ كانت رابەرێكی دیاری ئەو رێبازەیە. 

راستە هەمو زانینێك بە هەست و ئەزمون دەستپێدەكات، ئیرت دینت بێ  یان 

بیسنت، بەاڵم ئەو الیەنە بە تەنیا بەس نییە، وەك تەرازو پێویستی بە تایەكی 

دیكە هەیە، ئیرت ژیر بێت یان فام، یان ساغكردنەوە و سەملاندن بێت، بە پێی 

بنەماكانی ژیر. 

سێ : رسوشتی زانین چییە و چۆنە؟ 

زانینی  بابەتەكانی  و  زانین  تیۆری  بابەتەكانی  پرسیارەدا  ئەو  وەاڵمی  لە 

ئاسایی لەیەكرتی جیادەكرێنەوە و سەرنجی باوەڕ دەدرێت و لە ئەنجامدا بە 

ئاڕاستەكەی تردا چەند رێبازێك دەكەونەوە:

خۆیی،  ئایدیالیزمی  رەهەندەكانییەوە:  و  جۆر  هەمو  بە  -ئایدیالیزم 

ئایدیالیزمی رەها.

-ریالیزم، ریالیزمی ساكار، ریالیزمی رەخنەگری. لەو ئاڕاستەیەشدا هزرمەند 

بەرچاودەكەون، كە لەرەهەندێكیان بەالی ئایدیالیزمدا دەشكێنن و لە كایەیەكی 

دیكەدا جۆرە ریالیستێكیان هەستپێدەكرێت و سەرنجڕادەكێشێت. 

و  پێدەبەستێت  پشتی  چاالكییەكانیدا  لە  كە  زانین،  تیۆری  2-میتۆدەی 

زانینی  سنورەكانی  و  سەرچاوە  پرسیاری  لە  بابەتەكانی،  ناوەڕۆكی  و  چەمك 

مرۆڤەوە دەكەونەوە، دیار و دەستنیشان دەكرێن.
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پوختە و گەوهەری تیۆری زانین، كە لقێكی سەرەكی فەلسەفەیە، لەوەوە 

سەرچاوەدەگرێت خۆی بە چ پرسیار و كێشەیەكەوە، لە چوارچیوەی چاالكی 

فەلسەفەییدا، خەریكدەكات، چ رێگەیەك بگرێتەبەر و چاوەڕێی چ ئەنجامێك 

بكات، كە بە دەستیبهێنێت.  

دەرونزانی  و  مێتافیزیك  لەگەڵ  زانین  تیۆری  تێكەڵكردنی  لە  دور  2-بە 

هەمو  بە  دەوروب���ەر،  هەڵكەوتی  گەوهەر،  ب��وون،  مێتافیزیك  لۆجیك،  و 

كەرەستەی  بە  دەكەن   WAHRHEIT راستی  لۆجیك،  رەهەندەكانییەوە، 

فەلسەفەدا  بەرەوپێشچوونی  رەوتی  لەچوارچێوەی  ئیپستمۆلۆجی  توێژینەوە، 

كێشە و بابەتی دیاریكراوی هەیە لەچاالكی تاوتوێكردنی ئەوكێشە، بابەتانەدا 

جۆرە  و  یەكالییدەكاتەوە  كێشەكان  بەهۆیەوە  كە  هەیە،  میتۆدەی144خۆی 

لەگەڵ  شیكارییە  پێناسە،  میتۆدەكە  دەكات.  ئامانج  گەیشتنە  پێشبینیەكی 

پاوانی  و  كەرەستە  چەمكێك  و  بابەت  گرنگرتین  رەخنەكردن.  و  رشۆڤەكردن 

تیۆری زانین لە لقەكانی تری فەلسەفە جیادەكەنەوە، چەمكی زانین خۆیەتی، 

كە هەر لەسەرەتاوە لەدەستپێكی توێژینەوەدا دەبێت پێناسە- رشۆڤە بكرێت 

ئینجا  جیابكرێنەوە،  باوەڕەدابوون  لەو  یان  باوەڕپێبوون  و  نەزانین   لە  و 

پاساودان،  و  ژیرەكی  راستەقینە،  و  راستی  قەناعەتكردن،  دووەم  پلەی  بە 

بابەتانەن  ئەو  )یەقین(  دڵنیایی  دڵكرمێبوون،  و  ئەگەر  و  گومان  ئەپریۆریزم، 

تانوپۆی ئەو تیۆرییەیان لێپێكدێت. لەگەڵ ئەوەدا توێژینەوەی ترانسندێنتاڵی 

لەو  بێت،  زانین  تیۆرییەك  وەك  ئەوەی  مایەی  دەبنە  هەلومەرجانەی  ئەو 

چاالكییانەدا پشكی شێری بەردەكەوێت، بە تایبەتی توێژینەوە و تاوتوێكردنی 

ناوەڕۆكی  زانین  قەوارە و شیاوەكییەتی  دڵنیاییكردن،  رادە، سنوری  سەرچاوە، 

ئەو بابەتەن. 

و  دیاریدەكرێت  رسوشتەكەی  بەوەدا  زانیندا  لەتیۆری  میتۆدە  كێشەی 

و  چۆنە  جیاوازەكانەوە  زانستە  بە  پەیوەندییەكەی  جۆری  یەكالییدەكرێتەوە 

سایكۆلۆجی  لە  ئیپستمۆلۆجی  پەسەندبێت،  دەرونزانان  قسەی  ئەگەر  چییە؟ 

بەالی  ئەگەر  خۆ  دەبێت،  شیكردنەوە  و  رشۆڤە  میتۆدەكە  ئەوا  دانابڕێت 
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لۆجیك و زانستە روخسارییەكاندا بربێت وەك كارناپ دایناوە ئەوا میتۆدەكەی 

رەخنەكردن، شیكردنەوە دەبێت. 

)ئیمپیرییە(،  ئەزمونیە  سەربەخۆی  زانستێكی  ئەمڕۆ  دەرونزانی  3-راستە 

ناوەڕۆك، بابەت و میتۆدەی تایبەتی خۆی هەیە، بەاڵم لەسەرەتادا لەباوەشی 

لە  فەلسەفە،  لە  بووە  بەشێك  دیكە  لقەكانی  وەك  گۆشكراوە،  فەلسەفەدا 

قسەی  نییە  ناوكۆیی  بابەتێكی  نێوانیاندا  لە  بەوالوە  مێژویەكەی  رەهەندە 

باوەش  لە  هەر  بەاڵم  گەشەیكردوە،  زانین  تیۆری  پێوەرە  بەو  هەر  لێبكرێت. 

مێتافیزیك،  و  لۆجیك  دیكە،  لقەكانی  شانبەشانی  ماوە،  فەلسەفەدا  ئامێزی  و 

بەالی  ئیرت  میتۆدەیەك  هەیە،  تایبەتی خۆی  میتۆدەی  و  ناوەڕۆك  و  روخسار 

لۆجیكدایە، كە بریتییە لە پێناسە، رشۆڤە و شیكردنەوەی چەمك و بابەتەكانی 

لە  تیۆرییە  ئەو  پێیاندەگات.  ئەنجامانەی  ئەو  دروستی  و  راستی  پاساودانی 

زانیارییە هاوردەكانی زانینەوە DATEN هەنگاو هەڵدەگرێت بەرەو گەیشتنە 

مەرجییە  و  بنەما  مەرج،  شیكردنەوەی  ئینجا  پڕۆسەكە،  مەبەستی  دواقۆناغی 

پێشوەخت گریامنكراوەكان.

و  رونكردنەوە  ئەزمونی  زانستێكی  )دەرون��زان��ی(  سایكۆلۆجی  ب��ەاڵم 

هەڵسەنگێنەر،  ئیپستمۆلۆجی  میتۆدەی  پێچەوانەوە  بە  رشۆڤەكردنە145. 

لەبارەی  بڕیار  زانین  زانین و منونەی  لە  ئامانجی خوازراو  پێی  بە  رەخنەگر و 

فەلسەفەدا  كایەو دەڤەری  لە  ترەوە  لەالیەكی  زانینەوە دەدات.  فاكتەرەكانی 

زانین  رەخنەكردنی  پڕۆسەی  لە  توێژینەوە،  مەبەستی  بۆ  زانین،  تیۆری 

جیادەكرێتەوە: 

لەسەرەتاوە  هەر  مێتافیزیك،  و  لۆجیك  نێوان  دەكەوێتە  زانین  -تیۆری 

هەوڵدەدات  پەسەنددەكات،  زانین  توانادابوونی  لە  و  شیاوەكی  گریامنەی 

زانینی  گەشەكردنی  و  پەرەسەندن  زانین،  ئامڕازەكانی  رسوشت،  سەرچاوە، 

مرۆڤ بكات بە كەرەستەی چاالكی توێژینەوەكە. مێتافیزیك بە هەمو روخسار، 

ئەو  دەستبەرداری  ناتوانێت  جیاوازییەكانیەوە  و  هەمەجۆر  ئاڕاستە  ناوەڕۆك، 

بنەما بنەڕەتیانە ببێت، كە تیۆری زانین بۆ لێكۆڵینەوە و تاوتوێكردنی ئامڕازەكانی 
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تیۆری  دەست.  دەیانداتە  زانین  پڕۆسەی  پێشیینەكانی  هەلومەرجە  و  زانین 

زانین لە هاوردەی كەرەستە لە دەوروبەرەوە، بەهۆی تێبینی و بیركردنەوەوە، 

لە  دیكەوە  الیەكی  لە  دەڕێژێت،  رێكوپێك  جیهانبینیێكی  رەنگی  لەالیەكەوە 

بە  كە  هەیە،  ئەوتۆ  كەرەستەی  هۆشدا  لەنێو  و  چەمك  چەند  زانستەكاندا 

توێژینەوە،  كەرەستەی  بە  بكرێن  دەكرێت  دەردەبڕدرێن،  زمان  دەستەواژەی 

لەو چاالكییەدا پشت بە میتۆدەی شیكاری لۆجیكییانە و بنەماكانی دەبەستێت.

زانین،  سنوری  توانایی  و  شیاوەكی  زانیندا،  رەخنەكردنی  پڕۆسەی  -لە 

بایەخی  و  زانین  بنەڕەتییەكانی  بنەما  كارایی  پرسیار.  كەرەستەی  بە  دەكرێن 

ئیپستمۆلۆجیانەی چەمكە بنەڕەتییەكان شیدەكاتەوە و رەخنەیان دەكات لەو 

ئەو  پشتڕاستبكاتەوە،  هزرییەكان  هاندەرە  رەوایەتی  مەبەستییەتی  ئەركەیدا 

هاندەرانەی، كە بە دەستەواژەی هەمەجۆر دەردەبڕدرێن.

ئەو پرسیارەی لێرەدا بە بیردا دێت ئەوەیە، دەكرێت تیۆری زانین لە پڕۆسە 

گومانێك  جۆرە  خۆیدا  لە  پرسیارە  ئەو  بگێڕێت؟  رۆڵ  دوو  سەرەكییەكەیدا 

زانین  رەخنەكردنی  چونكە  دەوروژێنێت،  زانین  رەخنەگری  ئەركی  لەبارەی 

لەخۆیدا ئەوە دەكات بە پێش مەرج، كە دەبێت ساغبكاتەوە و پاساویبداتەوە 

لەوەدا، كە ئەمە خۆی دەخوازرێ  ببێت بە زانین.

رێبازی گومان

لە  فەلسەفە  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  هەر  گومانكردن،  و  گومان  1-رێبازی 

یۆنان ئیرت بەشێوەی سادە و ساكاریش بووبێت لەئارادا بووە، خۆی دەكرێت 

بە دوو ئاڕاستەوە:

-گومانی میتۆدەیی.

-گومانی رەها.

وشەی گومان، لە هەر سێ  وشەی ئەگەر، دڵكرمێ  بوون و باوەڕپێنەكردن 

كەوتۆتەوە.   SKEPTIZISMUS التینی  یۆنانی-  لەوشەی  خۆی  جیاوازە. 

یەكەمدا  رەهەندی  لە  هەیە.  لۆجیكی  رەهەندی  و  ئیپستمۆلۆجی  رەهەندی 
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بنەمای  بە  گومانكار لەچوارچێوەی جیهانبینیە فەلسەفییەكەیدا، گوماندەكات 

راستەقینە  هەڵكەوتی  و  )هەقیقەت(  راستی  زانینی  بیركردنەوەی.  و  هزر 

)واقیع( دەخاتە نێو كەوانەی گومانەوە! گومان لە هێز و توانای زانینی مرۆڤ 

دەكات. باوەڕی بەوە نییە هەستەكان شایەدی باوەڕپێكراوی جێگەی دڵنیایی 

زانینێك بن دڵ ئاوی لێبخواتەوە. 

دانێك  )ح��وك��م(  بڕیار  ج��ۆرە  هەمو  لۆجیكییەكەیدا  رەه��ەن��دە  لە 

نایەت، هیچ  كردن  لە  و  نییە  توانایدا  لە  كە  وایدادەنێت،  و  هەڵدەپەسێرێت 

جۆرە بڕیارێكی بابەتی، گشتی راست و رەوان دەربارەی هیچ شتێك بە ئەرێ ، 

بۆچوونی  بەرجەستەی  رەوشە   – هەڵوێستە  ئەو  بدرێت146.  نەرێ   بە  یان 

لەوە  نییە  دیاریكراوی  ئامانجی  سەرتاپاگیرە،  گومانێك  دەكات،  رەها  گومانی 

بەوالوە، كە گومانكردنەكە خۆی بووە بە مەبەست و ئامانج و گومانەكە تەنیا 

هەر لەپێناو گوماندا پیادەدەكرێت. بە پێچەوانەوە گومانی میتۆدەی وەك لە 

و  لێكۆڵینەوە  توێژینەوە،  مەبەستی  بە  گومانێكە  دەردەكەوێت،  ناوەكەیەوە 

گەیشتنە ئامانجی پێشوەخت دیاریكراو كراوە بە ئامڕاز. گومانەكەی فەیلەسوفی 

بەناوبانگ رینیە دیكارت لەو منونەیەیە. ئەوی لێرەدا گرنگە باسبكرێت گومانی 

رەهایە! ئەو گومانە تا رادەی دڵكرمێبوون پێیلێهەڵگرتوە.

لە  تایبەتی  بە  و  یۆنان  كۆنی  سۆفستاییەكانی  جیهانبینی  لەچوارچێوەی 

بنەما رێژەییەكەیانەوە، كە مرۆڤیان كردوە بە سەرپشك گومانێكی سەرتاپاگیر 

سەرئاوكەوتوە و گۆرگیاس )483-357 پ.ز( لە سێ  خاڵدا پوختەی ئەو پڕۆسەی 

رێبازی گومانی بەرجەستەكردوە: 

یەك: هیچ شتێك بوونی نییە.

دوو: خۆ ئەگەر شتێك بوونی هەبێت ناتوانرێت بزانرێت. 

سێ : ئەگەر بشزانرێت، ناكرێت و ناتوانرێت بۆ كەسانی تر بگەیەنرێت147.

 – ژیر  و  لۆجیك  بنەمایەكی  هیچ  بە  ئەگەرچی  گومانە-  ج��ۆرە  ئەو 

لێكیدابێتەوە،  شێوازێك  چ  بە  و  چۆن  خاوەنەكەی  ئیرت  پاساونادرێتەوە، 

بە  كە  لەوەدایە،  زانین  رسوشتی  ئەوەیە  ئەویش  كە  راستییەكە،  پێشێلكردنی 
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گومانیش  ئینجا  بگوێزرێتەوە،  زمانەوە  بەهۆی  و  بگەیەنرێت  دیكە  كەسانی 

لەوەدا نییە كولتور و شارستانێتی مرۆڤ بەو بنەمایە پشتئەستورە، كە زانین و 

بیروبۆچوونەكان دەستییاویانە توانای گواستنەوە و گەیاندنیان هەبێت.

كۆمەكی  و  هاوكاری  كۆمەڵگەدا،  لە  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  دەكرێت  چۆن 

بیر لەیەكێكەوە بۆ  لەنێوان مرۆڤدا قسەیلێبكرێت، ئەگەر زانین و  دەستیاوی 

یەكێكی دیكە، زانست و كولتور لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دیكە نەتوانرێت 

بگوێزرێتەوە، كەواتا بۆچی مرۆڤ زمانی داهێناوە.

پیرۆن  لەالیەن  هیلینیستیدا  فەلسەفەی  لە  گومان  سەرەكی  2-رێبازی 

)360-270 پ.ز( )PYRRHON( دامەزراوە، ئەو رێبازە بە رێبازی ئەگنوستی 

نارساوە. وشەكە خۆی AGNOSTIZIMUS واتای نازانم دەبەخشێت لەوشەی 

گنوسی پێكهاتوە، كە ئاماژە بە زانین و بە پیتی A كەواتای ناكردن دەبەخشێت 

و  فەلسەفە  بنەڕەتی هەمو  بنەمای  پێدەچێت،  وا  پیرۆنەوە  بەالی  ناكرێتەوە. 

زانستێك كێشەی زانین بێت. زانین لە پەیربدن بە شمەك بە هەمو جۆرێكەوە 

بەوالوە شتێكی دیكە نییە، بەاڵم زانینی ئەو شمەكە بۆ مرۆڤ لەتوانادا نییە. 

زانین،  كەوایدادەنێن  دۆگامتیسییەكانە،  بۆچوونی  رەتكردنەوەی  قسەیە  ئەو 

گەوهەری هەڵكەوتی راستەقینە بەهۆی ژیرەوە دەبێت و لەتوانادایە. 

پیرۆن وایداناوە كە هەمو دەستەواژە بڕیارێك رێتیچوونە و لە مەزەندە بەو 

الوە نییە. هەمو قسەیەك، گشت بڕیارێك دووالیەن هەڵدەگرێت ئەرێ ، نەرێ ، 

لەبار، نالەبار، پۆزەتیڤ، نیگەتیڤ. هەردوو الیەن وەك یەك پاساو دەدرێنەوە. 

نەرێ   و  ئەرێ   بە  خراپ،  بە  باش،  بە  بڕیارێك  هیچ  مرۆڤ  لەوەدایە،  دانایی 

نەدات و بڕیاردان هەڵپەسێرێت EPOCHE ئەم هەڵوێستە رەوشی رەزامەندی 

وا  قسەیە  ئەو  نابێت  تەنانەت  لێدەكەوێتەوە،  ئاسودەیی  و  مرۆڤ  دەرونی 

بەڵكو  راسنت،  وەكیەكن،  هەردووكیان  جیاواز  بڕیاری  دوو  كە  تێیبگەیشرتێت، 

دەبێت بڕیار نەدات كامیان راسنت 148. ئەگەر مرۆڤ وردبێتەوە دەردەكەوێت، 

كە ئاسودەیی دەرون و بەختەوەری ئامانجی ژیانە. ئەو ئامانجە كاتێك دێتەدی، 

كە هیچ بڕیارێك بە هیچ بارێكدا نەدات. ئەگەر بەفری بینی نەڵێ  ساردە، بەڵكو 
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گوماناوییەدا  جیهانبینیە  لەو  و  بەوپێیە  بێت.  سارد  بۆمدەردەكەوێت  وا  بڵێ  

الیەنی ئاكار پشكی شێری بەركەوتوە، كردارێكی چاك دەكرێت بەد بێت، هەمو 

شتێك بەرەو لەناوچوون دەچێت. چاكەكاری و بەدكاری بەردەوام نابن و نامێنن. 

بەردەوامدەبن  شتەكان  وەك  بەدبەختی  و  بەختەوەری  كە  بزانێت،  وا  ئەوی 

بەهەڵەچووە. ئەگەر مرۆڤ لە بڕیاردان خۆی بە دورگرت و باوەڕی بەوە هێنا 

لە  چارەنوسیان  ترسیش  و  خۆشی  و  نامێنێت  و  ناودەچێت  لە  شتێك  هەمو 

شتەكان چاكرت نییە، هەست بە ئاسودەیی دەرونی دەكات.

لەو  گومان  دەبێت  بەكاربهێنێت،  گومانكاران  پێوەرەی  ئەو  مرۆڤ  ئەگەر 

ئەنجامە بكات، كە لە هەڵوێستە بڕیارەكەیان كەوتۆتەوە. ئەوەی بە بەختەوەری و 

ئاسودەیی دەرونی دادەنێن، راستە ئەنجامن، بەاڵم كەوتنەوەیان لەو رەوشەی ئەوان 

پێیان لەسەر داگرتوە جێگەی ئەگەر و گومانە. ئەو چەكەی ئەوان بەكاریانهێناوە 

بەرەو روی خۆیان دەبێتەوە. لە الیەكی دیكەوە ئەگەر بە قسەی ئەوان شتێك 

بنەمای  كە  لێدەدەن،  ئەوە  الفی  راستەقینە، چۆن  و  راستی  پێیبوترێت  نەبێت 

جیهانبینیەكەیان دروستە. ئەگەر بڕیارو بۆچوونەكانیان راست بن، ئەوە راستیە، 

كەوابوو راستی هەیە! راستە رێبازی گومانكاری بە هەر الیەكدا هەڵبەسنگێرنێت 

دایهێناوە،  ژیان  نەرسەوتی  پڕۆسەی  كولتورەی  لەو  بەشێكە  لێكبدرێتەوە  و 

بەاڵم گومانی رەها، بڕوا نەبوون، بە هیچ بنەمایەكی ژیر پشتڕاستناكرێتەوە. بە 

پێچەوانەوە گومانی میتۆدەیی، ئامڕازێكە بەرەو ئامانجێكی دیاریكراو هەنگاوێكی 

گرنگە، دەبێت لەسەر رێگەی توێژینەوەی زانستیدا هەڵبگیرێت.

رێبازی ئەزمونی

وشەی ئەزمون لەجیاتی )تەجرەبە(ی عەرەبی و )EMPIRIE(ی یۆنانی-

التینی بەكارهێرناوە. خۆی لەخۆیدا ئاماژەیە بە رێبازێك لەچوارچێوەی تیۆری 

 RATIONALISM ژیرەكی چەمكی  هەردوو  بە  بەرامبەر  ئیمپیریزم  زانیندا. 

بە  و  ترن  ئاڕاستەی  دوو  كە  دادەنرێت،   APRIORISM پیشییانە و چەمكی 

تەواوەتی بە پێچەوانەی رێبازی ئەزمونیەوەن.
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فەلسەفە  سەربەخۆی  لقێكی  وەك  زانین  تیۆری  داهێنەری  لۆك  جۆن 

فەیلەسوفەوە  ئەو  بەالی  دادەنرێت.  ئینگلیز  ئەزمونی  رێبازی  بەڕابەرێكی 

لەسەر  شتی  رۆژان��ە  ژیانی  ئەزمونی  سپییە  الپەڕەیەكی  م��رۆڤ  مێشكی 

لە مێشكی مرۆڤدا ئەگەر  نییە  تۆماردەكات، هەر ئەو خۆی وتوویەتی شتێك 

ئەزمون،  شارەزایی،  بۆیە  تێنەپەڕیبێت،  هەستەكاندا  بە  ئەزمون،  بە  پێشرت 

هەستەكان سەرچاوە و رێگەی راستەقینەی گومان هەڵنەگری زانینی مرۆڤن. 

ئەو هەڵوێستە بۆتە مایەی ئەوەی:

-هێرشبكەنە سەر رێبازی ژیرەكی و پێشییانە.

-گومان لە بوونی زانینێكی ژیرەكی بكەن، ئەگەر پشتئەستور بە شارەزایی  

نەبێت149.

سەرچاوەی  ژیرەكی  بیركردنەوەی  تەنیا،  بە  بێگەرد  ژی��ری  ناكرێت 

بن.  بابەتی  راستی  و  دان  )حوكم(  بڕیار  و  بۆچوون  و  تێگەیشنت  و  زانین 

راستەقینە  هەڵكەوتی  بوونی  ناشێت  و  ناكرێت  رووت  بیركردنەوەی  بەهۆی 

REALITÄT پشتڕاستبكرێتەوە. هەمو جۆر و شێوازەكانی بیركردنەوە، ئەگەر 

بخوازرێت بە بوونی بابەتییانە پەیبربێت، توندوتۆڵ بە شارەزاییەوە بەندن. زانین 

بەروبوم و بەرهەمێكی شارەزاییە، ناوەڕۆكی زانینیش رسوشتی ئەزمونی هەیە 

و لە تاقیكردنەوەوە كەوتۆتەوە و بەهۆی ئەوەوە ساغ و پشتڕاستدەكرێتەوە. 

بڕیارێك، كە بدرێت كاتێك خەسڵەتی بابەتیانەی دەبێت و بە راست دادەنرێت 

ئەگەر شارەزایی ساغیبكاتەوە. ئەوی پێی دەوترێت بیرۆكەی پیشییانە و زگامك 

)ئەبسرتاكت(  پەتیكردنەوە  پڕۆسەی  بەهۆی  و  هەیە  ئەوی  نییە،  بوونیان 

مێشكدا  بیرو  لە  روخسارەكەی  لە  ناوەڕۆكەكەی  ئەوەی  دوای  رەنگیڕێژراوە، 

رۆڵی  ئاڕاستەیە  ئەو  وەنەبێت  لێكەوتۆتەوە.  وێنەیەكی  و  جیاكراوەتەوە 

ئەرك  یەكێكیان  هەر  بۆ  بەپێچەوانەوە  بەهەندنەگرێت.  ژیر  و  تێگەیشنت 

جگە  پەتیكردن،  پڕۆسەیەكی  بە  دەستنیشانكردوە.  دیاریكراوی  فەرمانی  و 

لەبیرۆكەی پیشییانە، ئینجا بەهۆی ئیندەكشنەوە بیرۆكە گشتییە هەمەكییەكان 

و بنەما بنەڕەتییەكان لە كەرەستەی هاوردەی ئەزمون و شارەزاییەوە رۆدەنرێن 
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شارەزایی  تێبینی،  لە  ئەگەر  نییە،  بوونی  شتێك  فامدا  و  تێگەیشنت  مێشك،  لە 

ئەزمون و شارەزایی-داتا–  ناوەڕۆكی  ژیر  بیر،  نەكەوتبێتەوە.  و هەستەكانەوە 

زانین  بابەتەكانی  و  رێكییاندەخات و چەمك  پێكەوە  و  گرێدەدات  بەیەكەوە 

رەنگدەڕێژێت، بەاڵم ئەم كارە هیچ كاتێك بە تەنیا و بە بێ  كۆمەكی ئەزمون 

و  دەكات  هەستەكان  هاوردەی  كەرەستەی  لەسەر  كار  بیر  نایەت.  كردن  لە 

دەستیاوی  كۆمەكی  پڕۆسەیەدا  لەو  كەوابوو  پەیدادەبێت.  زانین  ئەنجامدا  لە 

لەنێوان هەردووكیاندا هەیە و هەر بەهۆی ئەو كارە هاوبەشەوە چەمكەكان و 

ئاستە جۆر بە جۆرە پەتییەكان پەیدادەبن. 

ئەو رێبازە وەك هەمو رێباز و لقەكانی دیكەی فەلسەفە چەندین كێشە 

پرسیاری وروژاندوە و وەاڵمیداونەتەوە و یەكالییكردنەوە، بەاڵم لە الی خۆیەوە 

چەند پرسیارێكی دیكە، لەچوارچێوەی جیهانبینیەكەیدا وروژێرناون بە كراوەیی 

ماونەتەوە. بۆ منونە: 

-چۆن بوونی بیرۆكەی زگامك لە مێشكدا لێكدەدرێتەوە.

-ئایا مرۆڤ ئەوەی دەیزانێت و پەیپێدەبات دەوروبەرە، یان بیروبۆچوونی 

خۆیەتی، كە لەبارەی دەوروبەرەوە رەنگیڕشتوە؟!

و  دەوروب��ەر  بەڕاستی  زانینەكەی  كە  دەبێت،  ئەوە  دەستەبەری  -چۆن 

شمەكی دەرەكی دەردەبڕێت و ئەوە نییە بەخۆی لە مێشكی خۆیدا دەربارەی 

دەوروبەر نەخشاندویەتی و وێنایكردوە؟!

پڕۆسەیەكی  بە  و  وێنابكات  لەمێشكدا  بونەوەرێك  دەتوانێت  مرۆڤ 

پەتیكردنی هزری )ئەبسرتاكت( هەمو خەسڵەت و تایبەمتەندیەك لەو بونەوەرە 

بستێنێتەوە، بەاڵم ناتوانێت ئەو بونەوەرە وا وێنابكات، كە لە جێگەیەكدا نییە 

و لە كاتی دیاریكراودا بوونی نییە. ئەو بیرۆكەی جێگە و كاتە چۆن لە مێشكدا 

پەیدابووە؟. 

ئەو  دەستەواژە  زمان-  بە  و  دەزانین  دەوروب��ەرەوە  لەبارەی  شت  ئێمە 

ئێمە  ئایا  سەرئاودەكەوێتەوە:  پرسیارە  ئەو  تر  جارێكی  دەردەبڕین!  بوونە 

یاخود  دەردەبڕین،  دەوروبەر  دەربارەی  زانینامن  زمان  دەستەواژانەی  بەو 
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بیروبۆچوومنان بەهۆی ئەو دەستەواژانەوە لەبارەی شمەكەكان دەریاندەبڕین؟!

و  كات  و  مرۆڤ  رەوشی  پێی  بە  هەستەكان  گومانهەڵنەگرە،  راستییەكی 

بە  نییە  مەرج  دەیزانێت  مرۆڤ  ئەوەی  بۆیە  بەسەردادێت،  گۆڕانیان  جێگە 

بەڵكو  بێت،  )دەوروب��ەر(  نامن  جیهانی  راستەقینەی  وێناكردنی  تەواوەتی 

وێنەیەكە بەو جۆرەیە، كە مرۆڤ خۆی دەربارەی دەوروبەر نەخشاندویەتی!! 

ناوەڕۆكی  و  دەرون  ناخی  بەڵكو  نییە،  دەرەكی  شمەكی  دەریدەبڕێت  ئەوی 

نهێنییەكی  بە  هەمیشە  دەوروبەر  جیهانی  و  خۆیەتی  مێشكی  و  وێنابكرێت 

رێبازی  لە  ركابەرانی  رەخنانەی  ئەو  هەرچییەكبێت  دەمێنێتەوە!  حەپەسێنەر 

ئەزمونی دەیگرن و ئەو گازندانەی دەكرێن لە بنەما بنەڕەتییەكانیدا لە بازنەی 

راستی ناچنە دەرەوە. مرۆڤ دەتوانێت دەربارەی شتێك بە دەستەواژە زانینی 

خۆی دەرببڕێت، ئەگەر لەبارەیەوە زانینی هەبێت، ئەو زانینە لە پەیوەندی بوون 

لەنێوان ئەو كەسەی هەوڵی زانین دەدات و ئەو شتەی دەزانرێت دەكەوێتەوە، 

 ERFAHRUNG ئەزمون  و  شارەزایی  لە  بەریەككەوتنە  پەیوەندی  ئەو 

بەوالوە شتێكی دیكە نییە. ناكرێت مرۆڤ الف لێبدات بڵێ  لەبارەی ئەو شتە 

و  بەریكەوتبێت  لە جۆرەكان  بە جۆرێك  بێئەوەی  بە  دەیزانم  و  زانینم هەیە 

ئەوی  سەرئاودەكەوێت!  هەستەكان  رۆڵی  لێرەوە  پێوەكردبێت.  پەیوەندی 

و  پەیدادەبن  ئەزمونەوە  و  شارەزایی  لە  و چۆن  چەند  بێ   دەیزانێت،  مرۆڤ 

سەرچاوەدەگرن. شارەزایی، ئەزمون، دەكرێن بە دوو جۆر:  

-شارەزایی دەرەكی، كە لە تێبینیكردن و زانینی هەستەكی پێكهاتوە.

-شارەزایی ناوەكی، كە مەبەست ناخی مرۆڤە و لە وردبوونەوە لە ناوەڕۆكی 

پێكدێت.  ئەنجامگیری  و  وەبیرهاتنەوە  و  بیركردنەوە  و  هۆشیاری  و  هەست 

تەنانەت لە هەردوو رەوشدا زانینی دەوروبەر، یان وردبوونەوە لە ناخ ناتوانرێ  

سنوری شارەزایی و ئەزمون ببەزێنێت!  

دورنییە بوترێت جاروبار هەستەكان، تێبینی بە هەڵەدەچن، ئەوە راستە! 

بەاڵم هەڵەیەك، جارێك هەستێك بیكات بە هەستێكی دیكە راستدەكرێتەوە، 

ئینجا زانین پڕۆسەیەكی درێژخایەنە و بە چەند قۆناغێكدا تێدەپەڕێت، تاوەكو 
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دواروخسار و ناوەڕۆكی خۆی پێدەبرێت. 

ژیر  و  )ئەزمون(  شارەزایی  كە  نییە،  لەوەدا  گومان  ئەوەشدا هیچ  لەگەڵ 

هەردووكیان دوو توانان مرۆڤ هەیەتی و پێیبەخرشاوە. 

ئەو پرسیارە جارێكی دیكە سەرئاودەكەوێتەوە:

هاوكێشەكانی  مێشكدا  لە  زگامكییەكان  راستییە  بوترێت  دەكرێت  ئایا 

بیركاری )مامتاتیك( بنەما بنەڕەتییەكانی ئاین دەربارەی رەب، باوەڕ و رسوشت، 

و  ئەزمون  رۆژانە،  ژیانی  لەشارەزایی  رەوشت  و  ئاكار  رێنامییەكانی  بنەما، 

تاقیكردنەوەوە كەوتونەتەوە.

رێبازی ژیرەكی

هەر وەك لە ناونیشانەكەوە دەردەكەوێت ئەو رێبازە لەسەر كارایی و رۆڵی 

ژیر لە پڕۆسەی زانیندا پێدادەگرێت. ئەو پێداگرتنە لە سێ  بەرەدا بەرجەستە 

بووە: 

هەست  رێگەی  لە  زانیارییەی  و  )دات��ا(  زانین  ئەو  ساغیبكاتەوە  یەك: 

و  وردنین  دەگۆڕێن،  تەمومژاوین،  دەستدێن،  بە  هەستیەكانەوە  تێبینییە  و 

تەفرەدەرن، بە پێی رەوشی خودی مرۆڤ دەگۆڕێن و راستی نادەنە دەست و 

بە دروستی هەڵكەوتی دەوروبەر دەرنابڕن و بەرجەستەی ناكەن، جگە لەوەی 

هەستەكان بە پلە لە ژێر ژیرەوەن. 

هەبێت  راستەقینەی  زانینی  بەڕاستی خەسڵەتی  كە  زانینێك،  هەمو  دوو: 

لەژیرەوە دەكەوێتەوە و لەوەوە سەرچاوە دەگرێت، سەرەڕایی ئەوەی هەمو 

رێگەی  بە  كە  هەیە،  مێشكیدا  و  ناخ  لە  بیرۆكەیەك  چەند  ئاسایی  مرۆڤێكی 

 ئەزمون و شارەزاییەوە دەستگیری نەبوون، بەڵگو زگامكن150.

سێ : چەند بیرۆكەیەك لە مێشكی مرۆڤدا هەن، ئەگەر مرۆڤ نەزانێت و 

تێنەگات بە چ بارێكدا ئەو بیرۆكانە لە ئەزمونەوە كەوتوونەوە، ئەوا ئەو راستیە 

و  تایبەمتەندی و خەسڵەتی هەمەكی- گشتی  ئەوان  كە  ناكرێت،  لێ  گومانی 

ناچارییان هەیە و ئەو خەسڵەتانە فڕیان بەسەر ئەزمون و شارەزاییەوە نییە! 
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بۆیە ناكرێت بوترێت هەستەكان- ئەزمون و شارەزایی تاكە سەرچاوەی زانینن. 

ئەو  و  فەلسەفە  پەرەسەندنی  مێژویی  سەرنجی  م��رۆڤ  -ئ��ەگ��ەر 

هیگڵ  تاوەكو  یۆنانییەوە،  ئەفالتونی  لە  هەر  بدات  سەرتاپاگیرانەی  رێبازە 

رەنگیانڕێژراوە، داهێنانی ئەو فەیلەسوفانە بووە، كە ژیریان كردوە بە سەرپشك، 

پەیدابوون.  بە رێگەی ژیرەوە  تەنانەت سەرتاپاگیرترین رێبازەكانی مێتافیزیك 

ئەوان  بوون.  ژیرەكی  رێبازی  رابەرانی  مێتافیزیك  رابەرانی  و  مێتافیزیك  بگرە 

بوونیان كردوە بە دوو بەش:

زانینەكەی   SCHEIN نییە  راستەقینە  جیهانی  كە  دی��اردە،  -جیهانی 

پەیوەستە بە هەستەكانەوە.

راستی  بوونی  ئەوەش  هەر  و  ژیرە  جیهانی  ئەمە  راستەقینە،  -جیهانی 

پێشییانەیە  زانینە  ئەو  تەنانەت  پشتڕاستدەكاتەوە.  ژیری  ی  )هەقیقەت( 

APRIORIE بە هیچ جۆرێك پشت بە شارەزایی و ئەزمون نابەستێت. راستیە 

هەمەكییە- گشتیەكان كەرەستەی ئەو پاوانەن و راستییەكانی لۆجیك و بیركاری 

دەخرێنە ئەو خانەیەوە. زانین بەالی رابەرانی ئەو ئاڕاستەیەوە وێنەیەكە مرۆڤ 

لە مێشكیدا دەربارەی هەڵكەوتی دەوروبەر دەینەخشێنێت. ئەو وێنەیە مرۆڤ 

خۆی كێشاویەتی، بگرە هەر خۆیشی بەوكارە فۆڕم بە دەوروبەری هەڵكەوت 

دەبەخشێت، چونكە لەو وێنەیەی دەوروبەردا )WIRKLICHKEIT( رسوشت 

و خەسڵەتی داهێنەرەكەی لە نێو هۆشدا پێدراوە. ئەوەیە مەبەستی فەیلەسوفی 

ترانسندێنتاڵی ئەڵامنی ئیامنویل كانت، كە وتویەتی: ئەگەر مرۆڤ چاویلكەیەكی 

ئەگەرێك  بە سەوز دەبینێت. هیچ  بێت هەمو شتێك  لەچاودا  شوشە كەسكی 

روخسار  لێپێكدێت،  مرۆڤیان  زانینی  هاوردەیەی  كەرەستە  ئەو  هەڵناگرێت 

دەستنیشانیان  و  دیار  خۆی  مرۆڤ  هۆشی  كە  بەبەردادەكرێت،  فۆڕمێكیان  و 

دەكات. ئەو فۆڕم و روخسارانە چەند چەمكێكن بە وتەی كانت چەمكی كات، 

جێگە، چەمكی هۆكار و ئەنجام )هۆیەكی(. ئەو شتەی نەكرێت و نەتوانرێت 

ئەو روخسارە چەمكانەیان پێببڕێت و بە بەردا بكرێت، هەمیشە بە ناڕونی و 

تەمومژاوی دەمێنێتەوە و ناتوانرێت بزانرێت ئەوە )شتە لەخۆیدا(. 
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شیكردنەوە،  كارایی  ئامڕازێكی  و  گومانهەڵنەگرە  ژیر  توانای  -هێزو 

ئامڕازەوە  ئەو  بەهۆی  هەر  مرۆڤە،  ب��اوەڕی  و  بیروبۆچوون  تاوتوێكردنی 

دەتوانرێت بیروبۆچوونی مرۆڤ بەشێوەیەكی رێكوپێكی لۆجیكیانە رێكبخرێت، 

بۆیە مامۆستای یەكەم ئەرستۆ نا هەقی نەبووە، كە مرۆڤی بە زیندەوەرێكی 

ژیر داناوە. ئەگەر ژیان و زیندویی رەگەزی مرۆڤ دیار و دەستنیشان بكەن، 

ئیرت ژیر ئەو جیاكارەیە، كە لە زیندەوەرانی تر جیایدەكاتەوە. لەو سۆنگەیەوە 

رابەرانی ئەو ئاڕاستەیە پێ لەسەر ئەوە دادەگرن، كە مرۆڤ لە توانایدا هەیە 

لە  هەڵكەوتی  دەرب��ارەی  بنەڕەتی  و  گرنگ  راستی  چەندین  ژیر  تیشكی  بە 

ئارادا بوو، دەربارەی رسوشتی تێگەیشتنی مرۆڤ  و رسوشتی گەردون بزانێت، 

سەرەڕایی ئەو شتانەی دەچنە خانەی زانینی پێشییانەوە )APRIORIE( لەگەڵ 

هەندێك بنەمای لۆجیك وەك بنەمای خۆیەتی و بێ ناكۆكی.

پێكدەهێنن،  ژیرەكی  رێبازی  جیهانبینی  سەرەكی  خاڵی  بابەت  -دوو 

دەكرێت بە خەسڵەتی جیاكاریان، لە چاو ڕێبازەكانی دیكەدا دابرنێن، چونكە 

بوونەتە مایەی ئەوەی جودا بیرو ڕكابەرەكانیان لێیان بچنە سەنگەرەوە:

یەك: بیرۆكەی زگامك.

دوو: زانینی پێشییانە.

ئەگەر خاڵی یەكەم ئەو بیرۆكانە بن، كە مرۆڤ لەگەڵ لە دایكبوونییەوە 

ئەگەر  هیچ  دەرفەتی  و  بنەڕەتین  راستیەكی  چەند  و  بن  هەبوو  لەمێشكیدا 

هەستەكان  رۆڵی  لە  دور  كە  ئەوەیە،  پێشییانە  زانینی  نەدەن،  گومانێك  و 

ناچاری  رەوشێكی  جۆرە  رێبازە  ئەم  بڕیارەی  ئەو  پێیبگات.  دەتوانێت  مرۆڤ 

لێدەكەوێتەوە، كە بە بنەماكانی ئەزمون پشتڕاست ناكرێتەوە. 

بیانوە  و  بەڵگە  بەاڵم  زگامكە،  مرۆڤدا  لە  فێربوون  توانای  هێزو  راستە 

ژیرەكییەكان هەر چۆنێكبێت، زانین بەبێ  هەست و تێبینی وەك كەرەستەیەكی 

سەرەتای لە كردن نایەن. 
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-سەرنجڕاكێشان بۆ رۆڵ و بایەخی بیر و تێگەیشنت لە پڕۆسەی زانیندا وەك 

دەستكەوتێك بۆ ئەو رێبازە تۆماركراوە. بە بێ  بیر و بیركردنەوەی لۆجیكییانە 

ناكرێت، قسە لە زانینی راست و بابەتیانە بكرێت. لە هەستكردن و بۆچوونەوە 

بەرهەمی  زانین  نییە.  لەتوانادا  گومانهەڵنەگر  و  دروست  زانینی  كەوتنەوەی 

چاالكییەكی كار و ئەكتیڤی بیرو بیركردنەوەیە. ئەو بیركردنەوەیەی كار لەسەر 

و شارەزاییەوە  ئەزمون  و  رێگەی هەست  بە  كە  ئەو كەرەستە خاوە دەكات، 

ژیری  كە  وەرنەگیرێت،  بەهەند  ناكرێت  راستییەش  ئەو  بەاڵم  كراوە،  هاوردە 

بونەوەرێك  هەمو  زانینی  بۆ  چەمكانەی  ئەو  كە  توانایەیە،  هێزو  ئەو  مرۆڤ 

تەنیا  ئینجا  نابەستێت،  شارەزایی  بە  پشت  و  دایاندەهێنێت  خۆی  پێویسنت 

شارەزاییەوە،  و  ئەزمون  رێگەی  بە  نەك  توانای خۆی،  بە  پشتئەستور  و  خۆی 

بەبوونی راستەقینە دەگات. هەر ژیرە، كە بەهاو نۆرمەكانی خۆی، كە مایەی 

پەرەسەندنی گیانی مرۆڤن و وشیاریان لێپێكدێت و جیهانی بیر بەرهەمدێنن، 

دادەهێنێت. 

لەگەڵ ئەوەشدا، راستییەكی رەوانە، كە زانین تەنیا بە رێگەی شارەزایی 

تەواوەتیش،  دڵنیاییكردنی  خەسڵەتی  و  دەستگیرنابێ   رووتەوە  ئەزمونی  و 

ئەزمونەوە  لەناوەڕۆكی  تەنیا  بە  بابەتییە  زانینی  بنەڕەتی  بنەمای  كە 

لە  زانینێك  جۆرە  هیچ  شارەزایی  و  ئەزمون  بێ   بە  بەاڵم  ناكەوێتەوە151، 

لەوێ   و شارەزایی دەبەزێرنێت  ئەزمون  لەو جێگەیەی سنوری  نابێت.  ئارادا 

ژیرەكی  رێبازی  لە  رەخنەیەی  ئەو  دەستپێدەكات.  مێتافیزیكی  و هزری  بیر 

شارەزایی-  نێوان  پەیوەندی  هەڵسەنگاندنی  لە  كە  ئەوەیە،  دەگیرێت، 

بێ   بە  هێزە  ئەو  كاتێكدا  لە  نەبووە.  سەركەوتو  ژیر  بیرو  لەگەڵ  ئەزمون 

لە  رێبازە  ئەو  دەستگیرنابێت،  خوازراو  ئەنجامێكی  هیچ  یەكرتی  هاوكاری 

بە  ئەزمونی  و  شارەزایی  رۆڵی  و  كردوە  زیادەڕۆیی  ژیردا  هەڵسەنگاندنی 

كەمرت داناوە و خستویەتییە ژێر ژیرەوە.
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رێبازی ریالیزم

وشەی  بە  بەرامبەر  بەكارهاتوە  لێرەدا  كە   ،REALISM التینی  وشەی 

عەرەبی )واقیعیەت( بەكارهاتوە. ئاماژە بە ئاڕاستەیەكی تیۆری زانین دەدات، 

زمانی  بە  فەلسەفە  تێیدا  جیهانەی  لەو  و  ئەزمونیدایە  رێبازی  بەالی  پرت  كە 

ئینگلیزی نورساوە و گەشەیكردوە باڵوبۆتەوە. خۆی لە دوو بەش پێكهاتوە:

-ریالیزمی ساكار.

-ریالیزمی رەخنەگری.

بە پێی سەرچاوەكان، ئەو بەرهەمانەی رابەرانی ئەو رێبازە باڵویانكردۆتەوە، 

هەردوو ئاڕاستەكە لەچوارچێوە گشتیەكەیدا یەكدەگرنەوە، كە بریتیە لە:

-بەگژداچوونەوەی هەمو جۆرەكانی رێبازی ئایدیالیزم.

رۆڵی  هەندگرتنی  بە  هەستەكی،  پەیپێربدنی  و  زانین  لەسەر  -پێداگرتن 

ئەزمون.

-شتومەكی دەرەكی، جیهانی دەوروبەری هەڵكەوت، بوونی راستەقینەی 

و  هەستەكی  زانینی  و  تێبینیكردن  بە  پەیبەر،  خودی  بە  بوونە  ئەو  و  هەیە 

هۆش و هۆشیارییەوە پەیوەست نییە و لەسەر بڕیاردان بە ئەرێ  و نەرێ  پەكی 

راستەقینەی  بوونی  دەوروبەر  جیهانی  نەبێت  و  هەبێت  مرۆڤ  نەكەوتوە. 

)ریالیستی( خۆی هەیە. بەو قسەیە ئەو رێبازە بنەماكەی بێركلی رەتدەكاتەوە، 

كە بوونی شمەكی بە پەیپێربدنەوە پەیوەستكردبوو. بوون بە هەمو جۆرەكانییەوە 

لە دەرەوەی هۆش و هەستەكاندایە، بەاڵم ئەو بوونە خۆی، شمەكەكان خۆیان 

هۆكاری وروژاندنی پەیپێربدن و تێبینیە هەستەكییەكان و بابەت و كەرەستەی 

زانینی بابەتین.

بەوە دەدات، كە شمەكی جیهانی  ئاماژە  ئاشكرا  بە  بیروبۆچوونی مرۆڤ 

دەوروبەر بوونیان لە دەرەوەی ئێمەدایە. ئەو بوونە هەردوو ئاڕاستە لە یەكرتی 

و  ئاساییە  بوونی  بوونە  ئەو  ساكارەوە  ریالیزمی  رێبازی  بەالی  جیادەكاتەوە. 
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گومانهەڵنەگرە، بەاڵم بەالی ریالیزمی ڕەخنەگرییەوە ئەو بوونە لە دیاردە بەو 

الوە نییە. لێرەوە دەردەكەوێ ، كە جگە لەو خاڵە ناوكۆییە، كە هەردوو ڕێبازەكە 

بەیەكەوە كۆدەكاتەوە لە وردەكارییەكاندا لەیەكرتی دەترازێن و جیادەبنەوە.

بوون لەدەرەوەی مرۆڤ هەردوو ئاڕاستەكە بە دوو الدا لێكیدەدەنەوە:

یەك: ئەو بوونە دەرەكییە، شانبەشانی لەشی مرۆڤەكان، لە جێگا و كاتی 

دیاریكراودا هەیە. 

كاتێكدا  لە  نییە،  ئێمەوە  بوونی  بە  پەیوەست  و  سەربەخۆییە  دوو: 

و  پچڕپچڕن  و  نین  ب��ەردەوام  مرۆڤ  تێبینییەكانی  و  هەستەكی  پەیربدنی 

بەردەوام و هەمیشەییە  بوونی شمەكی دەرەكی  نێوانیاندا هەیە،  لە  دابڕان 

و مرۆڤ بیزانێت و نەیزانێت هەر هەیە و خۆ ئەگەر خودی زانەر و هۆشی 

پەیبەر لە ئارادا نەبن ئەو بوونە دەرەكییە لە بوون ناكەوێت و بەردەوام لە 

بووندا دەبێت152.

لەچوارچێوەی  ئەمەریكا،  كۆمەڵگەی  لە  رەخنەگرانە  ریالیزمی  ئاڕاستەی 

رێبازی ئەزمونیدا لەالیەن حەوت فەیلەسوفەوە بەردی بناغەكەی دانراوە:

درەیك، لەفجۆی، پرات، روجرز، سانتیانا، سیلەرز، سرتۆنگ. بەالی رابەرانی 

ریالیزمی ساكار رسوشتی شمەك هاوردەی هەستەكانی لێپێكدێت و ئەو هاوردە 

هەستییانە بونەوەری راستەقینەی رسوشتین. ئەو پەیپێربدنە لەخۆیدا پڕۆسەیەكی 

راستەوخۆیە بەهۆیەوە ئەو داتایانە بە دەستدێن، كە دەبن بە پشكێكی زانین، 

كە  وایدادەنێن،  و  نیگەرانن  بۆچوونە  لەو  رەخنەگری  رێبازی  رابەرانی  بەاڵم 

لەبەرگیراوەی  وێنەی  بەڵكو  نین،  رسوشتییەكان  شتە  پەیپێربدن  هاوردەكانی 

)كۆپی( ئەوانن، بەڵكو هاوردەكانی هەست وێنەیەكن لەو بابەتە جیاوازن، كە 

گریامنەی ئەوەدەكرێت وەك ئەو بن. لەگەڵ ئەوەشدا جیهانی دەرەوەی ئێمە، 

جێگەی  رسوشتی  و  درێژبوونەوە  و  كشان  هەیە،  سەربەخۆی  بابەتی  بوونی 

بنەمای  پێی  بە  بەستۆتەوە،  بەیەكەوە  بەشەكانی  پەیوەندی جۆراوجۆر  هەیە، 
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ئەو  هەیە.  لەنێوانیاندا  هاوبەندی  شمەكەكانی  ئەنجام(  و  )هۆكار  هۆیەكی 

دانپێدانان و بڕیارەی ریالیزمی ساكار لەو راستیە كاڵناكاتەوە، كە بەرامبەر بەو 

جیهانەی دەوروبەر ناوەڕۆكی هەست و بیرو هۆشی هەیە، بەاڵم ئەو بوونەی 

جیهان پابەندی خواستی مرۆڤ نییە، كە شت دەزانێت و دەخوازێت بزانێت، 

ئیرت پەكی لەسەر بوون و بوونی خودی مرۆڤ و چاالكی پەیپێربدن و تێبینیكردن 

نەكەوتوە، بەاڵم ناكرێت الیەنگیری ئەو رێبازە الری لەوە هەبێت، كە ناكرێت 

دەرەكی  شمەكی  بوونی  بڕیاری  مرۆڤەوە  خودی  هەستێكی  بەهۆی  مرۆڤ 

بێئاگا  بنەمای هۆیەكییەوە هەڕەمەكییانە و  بە سایەی  ناتوانێت  بدات، مرۆڤ 

بڕیاربدات، گوایە هەست و تێبینییەكان ئەنجامی كارایی بابەتەكانن لەسەریان، 

بڕیار لەسەر  تێبینیكردنەوە راستەوخۆ دەكرێت  بەڵكو لە چاالكی پەیپێربدن و 

بابەتی سەربەخۆییەوە،  ئەوەی هەست بە بوونی كراوە بدرێت، كە شمەك و 

ئینجا دوای ئەو بڕیارەی بوونی بابەتەكان دەكرێت چاالكی و كاری هەستپێكردن 

و بۆچوونەكان لە بابەت و شمەكەكان جیابكرێنەوە.

هەست  رۆڵی  نەیویستبێت  یان  نەیتوانیبێت،  ژیرەكی  رێبازی  -ئەگەر 

ئەوە  هەڵبسەنگێنێت،  خۆی(  پێستی  بە  )پڕ  پێویست  بەپێی  ئەزمون  و 

ریالیستەكانیش سەبارەت بە رۆڵی ژیر هەمان گازندە دەكرێن و هەمان تۆمەت 

دەخرێتە پارسەنگییانەوە.

ئەركە  ئەو  بێت،  ئامێز  كێشە  پرسیاری  وروژاندنی  ئەگەر  فەلسەفە 

پێویستی بە پاساودان، سەملێنە و ساغكردنەوە هەیە. راستە داننان بە بوونی 

ئەو  بەاڵم  بوێرانەیە،  هەنگاوێكی  لەخۆیدا  دەوروبەر  جیهانی  سەربەخۆی 

داننانە پێویستی بە ساغكردنەوە هەیە. كانت ناهەقی نەبووە، كە وتویەتی 

بەهێزبێت،  و  زانستی  چەندە  بابەتێك  بوونی  ساغكردنەوەی  بەڵگەی 

پێچەوانەكەی لەو كەمرتی نییە!
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تیۆری زانین
چەمك و بابەت
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ئاڕاستەو  دەرب��ارەی  )ئیپستمۆلۆجی(  زانین  تیۆری  رابەرانی  ئەگەر 

یەكرتی  لە  خۆیاندا  لەنێو  فەلسەفە  سەرەكییەی  لقە  ئەو  رەهەندەكانی 

جیاوازبن، دەربارەی بەكارهێنان، مەبەست، ناوەڕۆكی بابەت و چەمكەكانیان- 

كۆڕی ڤییەنای لێ بەدەربێت- بە شێوازێك كۆكن و لەگەڵ یەكرتیدا دێنەوە.

كە  لۆكەوە،  جۆن  لەسەردەمی  هەر  هەمەڕەنگانە،  بابەتە  و  چەمك  ئەو 

مایەی  ببنە  بەسەردانەهێرناوە  ئەوتۆیان  گۆڕانی  زانینە،  تیۆری  دامەزرێنەری 

ناوەڕۆكی  و  روخسار  و  ببەزێنێت  خۆی  تایبەتی  سنوری  تیۆرییە  ئەو  ئەوەی 

دیكەی پێببەخرشێت.
تیۆری زانین وەك لۆجیك، بە مەبەستی نزیكبوونەوە لە ئاستی زانست بە واتا 
گشتییەكەی، لە گریامنەیەكی دیار، دەستنیشانكراو دەستپێبكات و بە هەنگاوی 
مەرجەی  بەو  ئەنجامێك،  بگاتە  توێژینەوەدا،  پڕۆسەی  لەچوارچێوەی  رێكوپێك 
لەگەڵ دەستپێكەكەدا ناكۆك نەبێت، وا پێویست دەكات، ئەو كەرەستە و بابەتەی 
توێژینەوەیان لەسەر دەكات، لەسەرەتاوە پێناسەیان بكات، بۆئەوەی رونبێت ئەو 
ئەركەی گرتویەتییە ئەستۆی و سەرگەرمی كار لەسەر كردنییەتی چییە و چۆنە؟ چ 
پرسیارێك بكات و چ كێشەیەك وروژاوە و چاوەڕێی یەكالییكردنەوە دەكات؟ بە چ 

بار و الیەكدا وەاڵمی پرسیارەكە بداتەوە؟! 
گریامنەدا  بەالی  پرت  سەرنجدانیاندا  لەسەرەتای  پرسیارانە  ئەو  ئەگەرچی 
دێنەبەرچاو، بەاڵم پوختە و رسوشتی ئەو بابەتەیان لێ پێكدێت، بابەتێك، كە لەم 
سەردەمەماندا جێگەی بە رامانی مەزندەیی لەقكردوە و شانبەشانی لۆجیك لە 
ناوەڕۆك و روخسارە مۆدێرنەكەیدا پێكەوە دەستیان بە دامێنی زانستەوە گرتوە. 
زانستێك بە هیچ جۆرێك هەڵوێستی بەرامبەر بە فەلسەفە لە هەڵوێستی الهوتی 
سەدەكانی ناوەڕاست و سیاسەتی سەردەم رونرت نین. گرنگرتین چەمكێك، كە لە 
تیۆری زانینی مۆدێرندا بەكاردەهێرنێن و تانوپۆی چاالكی ئەو لقە پێكدەهێنن 
ئەمانەن. راستە چەمك خۆی لە بۆچوونێك، كە ناوەڕۆكێكی دیاریكراوی هەیە 
بیركردنەوە وەك سیمبۆڵێك رۆڵی  بیرو  ئامڕازی  لە  نییە، بەاڵم جۆرێكە  بەوالوە 
دیاریكراوی پێسپێردراوە. رۆڵی ئاماژەدان بە شمەكی دەوروبەر، كە لە چەمكەكەدا 

خەسڵەتەكانی بە تێكڕایی بەرجەستەدەبن:
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چەمكی زانین

1-لە ژیانی رۆژانەدا، مرۆڤ هەستیپێبكات یان نا، چەند جارێك وشەی زانین و 

ناكردنەكەی بەكاردەهێنێت. ئەو وشەیە چ واتایەك دەگەیەنێت، چ پەیوەندیەكی 

بە پەیپێربدن و ناسین و ناسینەوە هەیە؟ ئایا ئەمە رەوشە یان پڕۆسەیە؟ زانین 

لەخۆیدا كۆی چەند پەیپێربدنێكە، كە لەبیرۆكە، واتا و پەیوەندی پێكدێت. ئەو 

زانینە بەهۆی ئامڕازێكەوە، كە زمانە دەریدەبڕێت و ئەو ئامڕازە لە چەند چەمك 

و بیرۆكە و بیروبۆچوون دەربارەی جیهانی دەوروبەر بە هەمو پێكهاتەكانییەوە، 

پێكدێت و بە رستە و دەستەواژە شتدەردەبڕێت، بۆیە وتراوە زمان دەفری زانینە. 

زانین وەك پڕۆسەیەك لەو الیەنانە پێكدێت:

ژیر  و  هەستەكان  توانای  و  هێز  بە  پشت  و  دەزانێت  كە شت  -خۆیەك 

دەبەستێت.

-ئەو شتەی كە دەزانرێت و لە دەرەوەی خۆی مرۆڤدایە.

-پڕۆسەی زانین، كە بەهۆیەوە وێنەیەك لە مێشكی مرۆڤدا دەنەخشێنێت.

توندوتۆڵ  هەمانكاتدا  لە  و  سەربەخۆ  رەهەندی  سێ   لە  زانین  پێیە  بەو 

بەیەكەوە بەسرتاو و هاوكار پێكهاتوە:

بوونی كەرەستە و بابەتی دەرەوەی خۆ، پەیپێربدن بە بوونی ئەو كەرەستانە، 

رشتنی رەنگی وێنە و رۆنانی بیروبۆچوون بەهۆی ئامڕازەكانی شت زانینەوە. 

میكانیكی  كارێكی  بیر(  هەست،  )مادە،  الیەنییە:  سێ  پڕۆسە  ئەو  وەنەبێت 

كامێرائاسایی بێت، بەڵكو چاالكییەكی رێكوپێكی فیزیۆلۆجی ئۆرگانی ئامڕازی 

ژیرو فام و دەرونییە، رۆڵی داهێنەرانەی مێشكی مرۆڤ لەوەدا بەرجەستەدەبێت، 

بە  دەكرێن  هاوردەدەكرێت،  هەستەكانەوە  بەهۆی  داتایەی  و  كەرەستە  ئەو 

بیرۆكەیەك، كە هاوردەكان دەگرنەخۆ. ئەو بۆچوونە دەربارەی  چەند وێنە و 

پڕۆسەی زانین دوو خاڵ دوپات و پشتڕاست دەكاتەوە.

بە ئەزمون و شارەزایی دەستپێدەكات153،ئەو ئەزمونی  زانینی مرۆڤ  یەك: 

دەستپێكە ئەو وروژاندنەی هەستەكانە لەالیەن شمەكی دەوروبەرەوە، بەاڵم ئەو 

قسەیە ئەوە ناگەیەنێت، كە زانین تەنیا هەر لە ئەزمونەوە دەكەوێتەوە، چونكە 
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مرۆڤ ئامڕاز و رێگەی هەمەجۆری زانینی هەیە وەك تێگەیشنت )فام( و ژیر.

بونەوەرەكانییەوە،  و  هەڵكەوت  و  روداو  هەمو  بە  هەیە  جیهانێك  دوو: 

خۆی  و  بوون  لە  نییە  بەشێك  و  مرۆڤە  خودی  دەرەوەی  لە  سەربەخۆیەو 

دەزانێت!  شت  كە  پەیپێبەرە،  خودی  بابەتی  و  كەرەستە  خۆی  بەاڵم  مرۆڤ، 

ئەو بوونەی جیهان راستییەكی گومان هەڵنەگرە و ئەندێشە و بۆچوونی خودی 

مرۆڤ داینەهێناوە، بەاڵم چۆن مرۆڤ پەی بەو جیهانە دەبات و دەیزانێت؟ 

پرسیارێكی كێشەئامێزە هەویرەكەی ئاوێكی زۆر دەكێشێت.

2-ئەو پرسیارەی لێرەدا دەكرێت و وەاڵمەكەی ئامانجی ئاڕاستە نیشاندەری 

دەچێتە  وەاڵمدەرەوەكە  دەریدەخات  چونكە  نیشاندەرە،  لێدەكەوێتەوە، 

ماتریالیست،  ئایدیالیست،  خۆیەوە:  سەردەمی  فەلسەفەی  خانەیەكی  چ 

ریالیست؟!

-چی زانین دەكات بە زانین؟ ئەو هەلومەرج و رسوشتە كامانەن ئەو بابەتە 

فەلسەفییەكە  زانستییە-  بەواتا  نەزانین،  لە  زانین  چی  بە  یەكالییدەكەنەوە؟! 

جیادەكاتەوە؟! دەكرێت لێرەدا بنەمایەك، پێوەرێك بە تەنیا دەستنیشانبكرێت 

ئەو وەاڵمە  پێوەرێك  یان چەند  بخرێتەئەستۆ؟  گرانە  و  ئەركە سەخت  ئەو  و 

دەدەنەوە؟! 

رەهەند  و  بەش  لەچەند  پڕۆسە  وەك  چ  و  رەوش  وەك  چ  خۆی  -زانین 

پێكهاتوە، ئەو بەشانە بە هاوكاری یەكرتی و هەماهەنگی پێكەوە ئەو ئەركە 

ئینجا  رادەپەڕێنن. دەڤەری رسوشتی دەوروبەر )هەڵكەوت-واقیع(، لە الیەك 

ئامڕازی  بنەڕەتییەكانی  بنەما  كە  چەمكانەوە،  لەو  هەر  خۆی  مرۆڤ  خودی 

زانینیان لێپێكدێت، تاوەكو ئەزمون و تێبینی و شارەزایی، دەستەبەری رشتنی 

لە  و  زانین  لە  مەبەست  پێدەبەخشن.  رسوشتەی  ئەو  و  دەبن  زانین  رەنگی 

لێی  مرۆڤ  كە  ئامانجەن،  ئەو  پابەندی  دەستهێنانەكەی  بە  هەلومەرجی 

لەجۆرە  پەیڕەودەكرێن  و  دەدرێت  رێنامییانەی  بڕیارو  ئەو  چاوەڕێدەكات. 

سازان و رێكکەوتنێكەوە دەكەنەوە، كە مرۆڤ خۆی كردونی.
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ناوەڕۆكی زانین، كە لە ناوەڕۆكی بیرو بیرۆكە و بڕیاردان بەو الوە نییە بۆ 

بۆ  پێوەر هەیە، هەردووكیان  دوو  دروستیەكەی،  نا  و  دروستی  ساغكردنەوەی 

مەبەستی زانست و توێژینەوەی زانستیانە پشتیانپێدەبەسرتێت. ئەوەی لێرەدا 

مەبەستە زانینی زانستیانەیە، چونكە زانینی سادە و ساكاری رۆژانە كەرەستەیەكە، 

ئامڕازێكە بۆ سود و قازانجی ژیانی رۆژانەی مرۆڤ پەنایدەبرێتەبەر، هەروەها 

دادەنرێت،  زانین  پڕۆسەی  ئامانجی  و  بە مەبەست  كە  ئەو خانەیەوە،  ناچێتە 

رسوشتییە،  زانینە  جۆرە  ئەو  زانستییەكەیەوە.  و  فەلسەفەیی  واتا  هەردو  بە 

بەردەكەوێت،  شارستانیەتی  پڕشكی  و  دەوروبەر  كولتوری  پابەندی  ئەگەرچی 

بەاڵم كارێكی ئەوتۆ لە رەوتی نەرسەوت و بەرەو پێشچوونی زانینی زانستیانە و 

زانست ناكات. بەپێچەوانەوە ئەم كار لەو دەكات.

بەاڵم دەچنە خانەی  دانراون،  مرۆڤەوە  لە الیەن  راستە  پێوەرە،  دوو  ئەم 

پێكهاتوە،  بیرۆكەیەك  بڕیارو  لەچەند  زانین  ئاساییەوە.  زانینی  ئاستێكی سەرو 

ئەو بیرۆكە و بڕیارانە كاتێك راست دەبن و زانینی زانستییانە پێكدەهێنن ئەگەر 

هاتو: 

و  بێنەوە  دەریاندەبڕن  بابەتانەی  و  فاكت  ئەو  لەگەڵ  بیرۆكەكان  یەك: 

بگونجێن، یان:

دوو: بیرۆكەكان لە نێو خۆیاندا گونجاو بن 154 و لەگەڵ یەكرتیدا بێنەوە 

و هەماهەنگ بن و ناكۆك بەیەكرتی نەبن.

بووبێت  نابەدڵیش  بە  لەشێوەكان،  بەشێوەیەك  دووەم  خاڵی  ئەگەر 

لەسەردەمی  لەسەرە، هەر  ناكۆكی  و  ئامێزە  كێشە  یەكەم  خاڵی  پەسەندبكرێت، 

بیركارییەوە  لۆجیكی  دەركەوتنی  و  لۆجیك  پەرەسەندنی  بەهۆی  كە  فڕێگەوە، 

گۆڕانی  داهێرناوە،  فەلسەفە  بابەتەكانی  و  كێشە  لۆجیكی  شیكردنەوەی  ئامڕازی 

زانین  تیۆری  بابەتی  تایبەتی  بە  لقەكانیدا هاتوە،  و  فەلسەفە  بەسەر  سەرتاپاگیر 

یەكەم  بۆیە خاڵی  بەركەوتوە.  پشكی سەرەكی  مێتافیزیك،  دوای  پرسیارەكانی،  و 
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خراوەتە نێو كەوانەی گومانەوە و كۆششی نەك دورخستنەوە، بەڵكو ساغكردنەوەی 

 ،SCHEIN بە جۆرێك دراوە، كە پرسیارەكە بە هەڵەكراوە و كێشەكە زڕە كێشەیە

دەرەكی  جیهانی  شمەكی  بوونی  ساغنەكردنەوەی  و  ساغكردنەوە  واتایە  بەو 

هەڵكەوت وەك یەكە لەبارە، نالەبارە، بابەتەكە كەرەستەی توێژینەوەی فەلسەفە 

نییە، بە هیچ الیەك و ئامڕازێك بوون و نابوونەكە بەشێوازێكی زانستی گومانهەڵنەگر 

پشتڕاستناكرێتەوە. ئەو بڕیارەی ئیمپریزمی لۆجیكی فەلسەفەی شیكاری بە هەمو 

لق و باڵەكانیەوە لەو گۆڕانە كەوتۆتەوە، كە مۆریتس شلیك رابەری كۆڕی ڤییەنا 

لەشیكردنەوەی )بارگۆڕینی فەلسەفەدا(155  ئاماژەیپێداوە و پێی لەسەرداگرتوە. 

ئەو  بۆیە  لەدەستداوە.  كۆنەكەی  ئەركە  و  پراكتیكی  لۆجیكی  بۆتە  زانین  تیۆری 

نە  و  راسنت  نە  بەاڵم  بێواتان،  دەكرێن  دەوروبەر  جیهانی  دەربارەی  پرسیارانەی 

و  مێژو  پێشكەوتنی  پڕۆسەی  لە  فەیلەسوفانە  ئەو  كۆششی  دەكرێت  چەوتن. 

و  بێواتایە  خەریككردوە  بابەتێك  لەگەڵ  خۆیان  ناوبربێت،  بەوە  فەلسەفەدا 

دەربڕینەكەشی بە پێچەوانەی سێنتاكسی زمانەوە بووبێت؟! 

جۆرەكانی زانین

پێشییانە و پاشییانە

و  جیاواز  جۆری  باسی  دەكرێت  بیردادێت:  بە  لێرەدا  پرسیارەی  1-ئەو 

جیاجیای زانین بكرێت؟ ئەگەر وەاڵمەكە ئەرێ  بێت بە چ پێوەرێك ئەو زانینانە 

لە یەكرتی جیادەكرێتەوە و هەاڵوێردەكرێن؟ 

گشتییەكەیدا  چوارچێوە  لە  ئەوا  بڕیاردان،  لە  بێت  جۆرێك  ئەگەر  زانین 

خۆی لە پۆڵێنكردن و پێناسەكردن بەو الوە شتێكی دیكە نییە، ئەگەر مرۆڤ بۆ 

ئەوا هەر جۆرە  پۆڵێنبكات،  بەپێی جۆرەكانیان  بونەوەرەكانی رسوشت،  منونە 

زانینەكە  پڕۆسەی  پێناسەكردن،  )ماهیەتەكەی- چیەتیەكەی(  بەهۆی گەوهەر 

بەئەنجامدەگات.
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-زانین چاالكییەكی هزری مرۆڤە، لە كات و جێگەی دیاریكراودا. مرۆڤ و 

رەوشی دەوروبەری لە گۆڕانی نەپساوی بەردەوامدان، پڕشی ئەو گۆڕانە بەر 

زانین و پڕۆسەكەی دەكەوێت، بۆیە زانین، لە الی خۆیەوە پڕۆسەیەكی جێگیر 

نییە، بەڵكو گۆڕاوە و هەمیشە فراوانرت و بە پێزتر دەبێت. ئەو گۆڕانە بە پێی ئەو 

ئەزمونە دەبێت، كە مرۆڤ دەیكات و پێیدا تێدەپەڕێت و بەسایەی ئەو شارەزاییە 

دەبێت، كە بە دەستیدەهێنێت و شتی نوێ  دەزانێت و فێردەبێت، بۆیە دور 

ناڕۆین، كە بڵێین بیری مرۆڤ هەمیشە پەرەدەستێنێت و بەرەوپێش دەچێت، 

چونكە شارەزایی و تاقیكردنەوە بێپسانەوە داتاو زانیاری نوێ  دەدەنەدەست، 

ئەمەش دەبێتە مایەی ئەوەی مرۆڤ بیروبۆچوونی خۆی بە جۆرێك بگۆڕێت، 

لەو  مەبەستیش  بێتەوە  و  بگونجێت  راستیدا  لەگەڵ  ئەزمون،  بە  پشتئەستور 

پڕۆسەیەدا دەسرتۆیشتنی مرۆڤە بەسەر رسوشت و كۆنتڕۆڵكردنی بە ئامانجی 

سود و قازانجی مرۆڤ! زانین بە گشتی دەكرێت بە دوو جۆرەوە، هەر جۆرە 

سەر بە ئاستێكی تایبەتییە، ئەگەرچی هەر جۆرەیان خەسڵەتی تایبەتی خۆی 

هەیە، بەاڵم بۆ مەبەستی توێژینەوە لەیەك جیادەكرێنەوە، بەاڵم هەردووكیان 

تەواوكاری یەكرتین:-

-زانینی ئاسایی ژیانی رۆژانە.

-زانینی زانستی.

رۆژانە  ژیانی  ئەزمونی  و  بە هەست  پشت  زانینەكە  یەكەمدا  رەوشی  لە 

شت  كە  توێژینەوەكەی،  بەپاوانی  دەبێت  دەڤ��ەر  سێ   ئیرت  دەبەستێت، 

لەبارەیانەوە بزانێت:

و  لەبارەی هەست  بەخۆیەوە، چی  شتزان  )مرۆڤ(ی  خودی  -پەیوەندی 

سۆز و بۆچوونەوەكانیەوە دەزانێت؟ 

-پەیوەندی خودی مرۆڤ بە كەسان و مرۆڤەكانی دیكەوە، كە وەك ئەو 



د.حەمید عەزیز 246

دەرونی  بە  فەیلەسوف  هەندێك  لەالی  كە  دەژین،  و  هەن  دەوروبەریدا  لە 

)خودی( بیانی FREMDPSYCHISCH ، یان بە نامن ناوبراوە. ئەو و بەرەی 

ئەو هاوكێشەیە دەكرێت بە خودی تایبەت و بیانی دابرنێن.

-پەیوەندی مرۆڤ بە جیهانی هەڵكەوتی دەوروبەرەوە.

نەگەیشتۆتە  و دەستی  ئاساییدایە  قۆناغی  لە  ئەگەرچی  زانینە  ئەو جۆرە 

دامەنی ئاستی بە تەواوەتی پەتیكردن، ئەبسرتاكت، بەاڵم جۆرە جیاوازییەك لە 

نێوان دوو چەمكی پڕۆسەی زانینەكەدا سەرنجڕاكێشن:-

.WELTBILDERN : وێناكردنی جیهان-

  .WELTANSCHAUUNG  :156 سەرنجدانی جیهان-

ساغ  خۆی  نەبێت  لۆجیكدا  لەتوانای  كە  باوبێت،  وا  فەلسەفەدا  لە  ئەگەر 

زانینەوە؟!  تیۆری  پارسەنگی  بخرێتە  هەمانشت  دەكرێت  بكاتەوە،  پشتڕاست  و 

دەكێشێت.  زەبەندە  ئاوێكی  هەویرەكەی  كێشەیەكە  پرسیارە  ئەو  وەاڵمدانەوەی 

دەردەبڕن  زانین  تیۆری  پڕۆسەی  نێو  ئاڕاستەی  دوو  سەرەكییە  چەمكە  دوو  ئەو 

زانستە  خانەی  نێو  دەچێتە  چاالكییەكە  جیهان  وێناكردنی  بەرجەستەدەكەن.  و 

ئەگەر  زانین  تیۆری  كە  وادابرنێت،  ئەوەی  مایەی  بۆتە  ئەمەش  ئەزمونیەكانەوە. 

هەر  نەك  ئەوا  سەربەخۆ،  بابەتێكی  بە  نەبووبێتە  لەخۆیدا  خۆی  لۆجیك  وەك 

دەستی بە دامێنی زانستەوە گرتوە، بەڵكو ناكرێت دەستبەرداری زانین ببێت، ئیرت 

ئەو پابەندبوونە پەیوەندی بە ئامڕازی چاالكییەكانیەوە هەبێت، یان بەو كەرەستە 

چاالكییە  لەو  میتۆدەش  ئەو  و  لەسەربكات  توێژینەوەیان  دەكرێت  بابەتەی  و 

فەلسەفە  رۆڵی  ئاشكرا  بە  تردا  چەمكەكەی  لە  دەیگرێتەوە.  پەیڕەویدەكات 

دەردەكەوێت، كە وردبوونەوە و سەرنجدانە. ئەمەش لەو جێگەیەوە دەستپێدەكات، 

پرسیارێك  ناكات!  بڕ  ئەزمونیەكەی  رێبازە  بە  تر  كە زانست كۆتاییدێت و هیچی 

لەو پرسیارانەی، كە لەو رەوشەدا دەكرێت و وەاڵمەكەی وا بە ئاسانی نادرێتەوە 

ئەوەیە، ئایا دەكرێت باسی هەردوو جۆری زانین پاشییانە )دوا و پاش ئەزمون( و 

زانینی پێشییانە )پێش ئەزمونكردن( بكرێت. ئەو زانینەی، كە بە چەمك و ناوەڕۆك 
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ناخی دەرونی مرۆڤدا هەبێت؟!  لە مێشك و  بە زگامك  و روخسارەوە، دەكرێت 

پەیوەندییەكی  چ  ناودەبرێت،  زگامكیش  بە  كە  زانین،  دووەمی  جۆرەی  ئەو  ئایا 

لەگەڵ )بۆ هاتندا( هەیە؟. ئەو وەاڵمەی هەردوو پرسیارەكە كاڵدەكاتەوە ئەوەیە: 

زانین خۆی لەخۆیدا ئەگەر بڕیاردانێكی پشتئەستور  بە ئەنجامگیرییەوە نەبێت، 

دەكرێت رسوشتی زانینی پێببەخرشێت، یان نا؟ ئایا بۆ هاتن، وا دانان و وا زانین 

بە چ پێوەرێك پشتڕاستدەكرێنەوە؟! باشە چاالكی هۆشیاری لە جیاتی )شعوری( 

عەرەبی و BEWUSTSEIN ئەڵامنیی چ رۆڵێكیان دەبێت و دەگێڕن.

2-ئەوەی راستبێ  پەنابردن بۆ ئەو بابەتە، بەو هەمو چەمكە هەمەڕەنگ 

و فرە جۆرەكانیەوە لەجیاكردنەوەی خود و بابەت، كە دووەمیان كێشە ئامێزە 

زانستی  توێژینەوەی  مەبەستی  سنوری  یەكالییناكرێتەوە،  ئاسانی  بە  وا  و 

نابەزێنێت و شتێكی تر ناداتەدەست؟!، بەاڵم نابێت ئەوەش بەهەند دانەنرێت، 

كە زانینی ئەو بابەتە، كە لە فەلسەفەدا بە زانینی جیهانی دەرەكی )دەوروبەر( 

ناودەبرێت چەند رەهەندێكی هەیە و بە كەم دانانی هەر رەهەندێك كێشەی 

بابەتەكە السەنگدەكات:

-بوونی شت و شمەكی دەرەكی )دەوروبەر(.

-پەیربدن بەو بوونە و – شتانە بەهۆی هەستەكانەوە.

هی  جێگە،  كات،  چەمكی  بەكارهێنانی  پەیربدن،  توانای  بە  -پشتئەستور 

بونەوەرەكان  و  شمەك  بارەی  لە  بیرۆكەكان  و  وێنە  رەنگی  ژیر  توانای  و  تر 

لە  ژیرییە  هزری-  پڕۆسەیەكی  كە  زانین،  جیاكردنەوەیەی  لەو  دەڕێژرێت. 

شمەك و بوونەورەكانی جیهانی دەرەكی )دەوروبەر(، ئەگەرچی بۆ مەبەستی 

ئەو  و  جیاوازن  لەیەكرتی  هەردووكیان  رسوشتی  بەاڵم  زانستییە،  توێژینەوەی 

هەاڵوێردن و جیاكردنەوەیە دەكات بە چاالكییەكی هزری نەك هەر پێویست 

بەڵكو ناچاری!. ئەو ناچارییە لە دوو الوە دەردەكەوێت: 
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-زانین چاالكییەكی گیانی- هزرییە، پەیوەندی دەستیاوی لۆجیك و تیۆری 

زانین پشرتاستدەكاتەوە157: 

شانبەشانی  و  هەبێت  زانستیانەی  هەڵوێستێكی  بخوازێ   لۆجیك  ئەگەر 

سەردەم  ژیانی  لەگەڵ  و  بچێت  پێش  بەرەو  ئاسان  زانست  تری  لقەكانی 

لەالیەكی  پشتڕاستبكرێتەوە.  زانین  تیۆری  بنەمای  لەسەر  دەبێت  بێتەوە، 

دیكەوە دەبێت: 

ژیانی  لە  كە  بێت،  ئەركە  ئەو  شایستەی  بخوازێت  كە  زانین،  تیۆری 

بەهۆی  دەبێت  پێیسپێردراوە،  كالسیكییەی،  ڕۆڵە  ئەو  سەرەڕایی  سەردەمدا، 

لەگەڵ  بەاڵم  هزرین،  چاالكی  هەردووكیان  راستە  تەواوبكرێت.  لۆجیكەوە 

الی  زانین  تیۆری  هەیە.  خۆیانیان  سەربەخۆی  و  تایبەمتەندی  ئەوەشدا 

پشتئەستورە، كە الیەنی  بنەمایەك  بە چەند  زانینە  پڕۆسەیەكی  خۆیەوە، كە 

نین،  زان��راودا  بابەتی  لە  الیەنانە  ئەو  خۆی  دەگرێتە  دەرونی  و  لۆجیكی 

بەرجەستەدەكەن.  مرۆڤ  ژیری  و  مێشك  و  هزر  داهێنانی  الیەنی  بەڵكو 

و  زانین  ئەو كەرەستەی  لەوەدا دەردەكەوێت، كە  بەرجەستەكردنە158  ئەو 

داتاكان  كە  بیرۆكە،  و  وێنە  بە  دەیانكات  وەریدەگرن  هەستەكان  داتایانەی 

بەشێكن لەوان. بیرۆكە و بۆچوون و وێنەكان پوختە و گەوهەری شمەكەكانن 

لە هەمانكاتدا دەبنەوە بە بابەت، بابەتی بیرو هزركردنەوەی مرۆڤی شتزان. 

ئەمەیە دیالێكتیكی پڕۆسەی زانین. 

3-ئەگەر تیۆری زانین، كە خۆی لقێكی سەرەكی فەلسەفەیە، شانبەشانی 

لۆجیك، لەوەدا دەبینینەوە بیانی و نامۆیی جیهانی دەوروبەر ببەزێنێت و بگرە 

سودی  مرۆڤ  رۆژانەی  ژیانی  قازانجی  و  سود  بۆ  بكرێت  بابەتێك  بە  بیكات 

لێوەربگیرێت، ئەمەش سەرەتای كۆنرتۆڵكردنیەتی. 

-هیچ گومان و ئەگەرێك، كە سەرچاوەی سەرەكی زانین، هەستەكانن، ئەو 

پڕۆسەیەش بە شارەزایی دەستپێدەكات! چونكە ئەگەر چەمكی كات لەبەرچاو 
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بگیرێت، زانین لە پێش شارەزاییەوە نییە و بە بێ  ئەو پەیدا نابێت، بەاڵم ئەو 

و  نییە  و  هەیە  هەرچی  زانینێك،  هەمو  كە  كاڵناكاتەوە،  راستییە  لەو  رەوشە 

بزانین ناودەبرێت، لە شارەزاییەوە بكەوێتەوە. نەء، شارەزایی وا نیشاندەدات، 

كە شمەك بەمجۆرەیە، یان بە جۆرێكی دیكەیە، بەاڵم هیچ كاتێك ئەوە ناڵێت و 

ناداتەدەست، كە هیچ شتێك نەدەكرێت بەجۆرێكی تر بێت. ئەمەش دەكرێت 

بە وتەی كانت، كە بنەماكەی ناچارییە بە بڕیاری پێشییانە دابرنێت159.

كە  بناوان،  و  سەرنج  بۆسەر  بردنەوە  كە  شیكردنەوە،  زانینە  جۆرە  ئەو 

لێوەی هەڵقواڵوە، بە ئەركی سەرشانی خۆی دادەنێت. ئەو شیكردنەوەیە، ئەو 

زانیاریانەی بەهۆی داتا و هاوردەكانەوە كردویەتی بە كەرەستە، لەچوارچێوەی 

جیاوازەكانیان  بەشە  و  پێكهاتە  شیدەكاتەوە،  داڕێژراون  بیروبۆچووندا  و  هزر 

لەدیاردەی  ئەوەی  پێیە  بەو  جیادەكاتەوە،  لەیەكرتی  بۆچووندا  لەچوارچێوەی 

و  بوون  یەكرتی  ئاوێتەی  و  تێكەڵ  گرێدراو،  بەند،  بەیەكەوە  دەركەوتندا 

هەستیانپێدەكرێت  وا  و  بەرچاو  دێتە  دەردەك��ەون،  رەنگییە  یەك  بەوجۆرە 

دوای لەیەكرتی جیاكردنەوەیان خەسڵەت و تایبەمتەندی هەر یەكەیان دیار و 

دەستنیشاندەكات.

بابەتی  و  كەرەستە  بە  دەبێتەوە  تر  جارێكی  كە  بۆچوونە،  4-ئ��ەو 

دوچاری  پرسیارێكدا  لەبەردەم  رشۆڤەكردن  و  تاوتوێكردن  شیكردنەوە، 

خۆیشی  پرسیارەكە  وەاڵمنادرێتەوە:  ئاسانی  بە  كەوا  دەبێتەوە،  پرسیارێك 

داگیرا،  ئەوە  لەسەر  پێ  زانین  پڕۆسەی  لە  لێدەبێتەوە:  تری  لقێكی  چەند 

هەیە!  زانینی  توانای  مرۆڤ  و  بزانرێت  دەكرێت  دەوروب��ەر  شمەكی  كە 

هەیە،  شمەكەكانەوە  بوونی  بە  پەیوەندییەكی  چ  هاتنە  زانین  لە  ئەو  باشە 

دەكرێت ئەو دوو الیەنە: لە زانین هاتن و بوون جگە لە مەبەستی توێژینەوە 

پەیوەندییەی  ئەو  فۆڕمی  و  خەسڵەت  بوو  كەوا  جیابكرێنەوە؟.  لەیەكرتی 

نێوانیان چۆنە؟! 
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بوونی  لە  مرۆڤ  كە  دانبەوەدادەنێت،  پەردەپۆش،  لقییە  فرە  پرسیارە  ئەو 

شمەك تەنیا هەر پەی بەبوونی خەسڵەتەكان و فۆڕمی بەیەكەوە بەسرتانیان دەبات 

و دەزانێ ! ئەو دانپێدانانە بە خەسڵەتی خودێتی شمەك SUBJEKTIVITÄT بە 

هەر شێواز و جۆرێك لێكبدرێتەوە، تەنیا هەر الیەنی توانای زانینەكە دەگرێتەوە 

و بەالی بوونی راستەقینەی شمەكدا ناچێت و لەو دەڤەرەدا160 بڕناكات، بۆیە 

دەكرێت ئەو بڕیارەبدرێت، كە بوونی بابەت )شمەك( لە بابەتی بوونی )بوون( 

جیاوازە. لێرەدا وشەی )بابەت( سێ  واتا دەبەخشێت:

-جیهانی دەرەكی دەوروبەر، كە لە كات و جێگەی دیاریكراوی جیا لە بوونی 

مرۆڤدا هەیە. 

جیهانی  بوونی  خۆیدا  لە  تێكڕای  كە  كانت،  واتای  بە  ترانسندێنتی  -بابەتی 

دەوروبەر دەگەیەنێت.

-ناوەڕۆكی هەست و وشیاری، كە مەبەست لە بابەتی ناخ و ناوەكییە. بەرامبەر 

بەو سێ  جۆرەی بابەت، دەكرێت سێ  جۆری وشەی )خۆ( لەیەكرتی جیابكرێنەوە:

-من خۆم كە لەش و چاالكیەكانی گیان دەگرێتەوە. 

-ئەو هۆشیارییەی مرۆڤ، هەر یەكێك لە ئێمە هەیەتی، تێكڕای ناوەڕۆكەكەی، 

كە بابەتی چاالكییەكانییەتی.

-هۆشیاری لەخۆیدا، كە چاالكیەكە لە بەرامبەر ناوەڕۆكە پێكهاتەكەیدا دادەنرێت 

و پۆڵێندەكرێت161. 

كێشەیەكی  لێكەوتبێتەوە  پۆڵێنكردنەی  ئەو  پرسیارەكان  وەاڵمی  5-ئەگەر 

تری سەرنجڕاكێشی وروژاندوە، ئەگەرچی بەجۆرە گەڕانەوە بۆ پێشرت و دواوە 

دابرنێت، مایەی سەرنجدان و رامانە!

ئایا ئەوەی وترا ئەوە ناگەیەنێت، كە زانینی مرۆڤ هیچ كاتێك لە هۆشیاری 

بەوالوە نییە و ئەو سنورەی ئەو هۆشیارییە نابەزێنێت؟ ئیرت وەاڵمەكە بە هەر 

شێوازێك بێتەوە سەر لە نوێ  ئەو دەستەواژە كێشە ئامێزە رۆدەنێت كە:  

بە  و هۆشیاریدا  دەرەوەی هۆش  لە  دەوروبەر  هەبوونی شمەكی  بوون، 

كێشەی یەكالیینەكراوە دەمێنێتەوە!!
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-دەكرێت بوترێت ئەو بوونە ترانسندێنتییەی شمەكی دەوروبەر راستەوخۆ 

جێگەی باوەڕپێكردن و دڵنیایی نییە، بەڵكو بڕیاری بوونەكەی دەدرێت! بەاڵم 

ئایا ئەو بڕیاردانە ERSCHLOSSEN خۆی لەخۆیدا ئەركێك بە تیۆری زانین 

ناسپێرێت لەوە بكۆڵێتەوە و پشتڕاست و ساغیبكاتەوە، ئەو ئەنجامگیرییە پشت 

بە چ بنەما و پێوەرێك دەبەستێت؟! هەر چۆنێكبێت وەاڵمی ئەو پرسیارانەی 

دەوروژێن،  ئەگەرانەی  و  گومان  ئەو  دەكرێن،  پێشەوە،  دێنە  بارەیەوە  لەو 

چەند  لە  بەڵكو  سادەنین،  پێكهاتەی  دەوروبەر  شتەكانی  و  بونەوەر  شمەك، 

پشك و پارچە، كەرتێك و بەشێك پێكهاتون، ئەو پێكهاتە هەمەڕەنگییەی شمەك 

و شتەكانی دەوروبەر لە رەوش، دۆخی هۆش و هۆشیاری بەوالوە شتێكی دیكە 

نین و نابن! هۆشیاریش لەخۆیدا بەندە بە چەمكی بیرو هزر و دەچێتە ژێر 

بارییەوە. بەو پێیە، ئەوەندەی بابەتەكە پەیوەندی بە ئیپستمۆلۆجییەوە هەیە، 

هەلومەرجێكی  پابەندی  منەوە،  لەبۆچوونی  و  منەوە  بەالی  هەیە،  هەرچی 

گشتییە و سنورەكەی نابەزێنێت: كاتێك ئەو هەبووە دەچێتە خانەی چەمكی 

)كاتیگۆری( بوون، ئەگەر راستییەك بێت لە پێكهاتەی هۆش و هۆشیاری!، بەاڵم 

بنەڕەتی  سەرچاوەی  دوو  زانین  كە  فەرامۆشبكرێت،  ناكرێت  راستیەش  ئەو 

هەیە و هەردووكیان لە ناخی مرۆڤدا جێگیرن: 

-بۆچوون.

-بەهۆی ئەو بۆچوونەوە بابەتێك بزانرێت  و پەیپێبربدرێت، بۆیە دەوترێت 

و  تایبەمتەندی  هەیە  خۆی  كەرەستەی  هەمەڕەنگیەكەیەوە  پڕۆسە  بە  زانین 

سەرنجدان  پشتڕاستدەكاتەوە:  تردا  لقەكانی  لەبەرامبەر  سەربەخۆییەكەی 

زانین  دابەشكردنەی كەرەستەی  ئەو  لەگەڵ چەمكەكان.   ANSCHAUUNG

بووە مەبەستی كانت كە وتویەتی:

بەبێ   رام��ان  و  سەرنجدان  بەتاڵن،  بۆش،  ن��اوەڕۆك  بێ   بە  )بیرۆكەكان 

چەمكەكان كوێر و نابینان(162 . 

زانین  ئەوەی  مایەی  دەبنە  وادەك��ەن،  هەیە  هەلومەرج  دوو  كەوابوو 

شایستەی ئەو ناوەی بێت:
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)فینۆمین(  دی��اردە  وەك  دەوروب��ەر  شتی  بەهۆیەوە  -سەرنجدان، 

هاوردەدەبێت و پەیپێدەبرێت.

-چەمك بە هۆیەوە بابەت وێنادەكرێت و بە هزردا دێت و دەنەخرشێت. 

ئەو  بەاڵم  دادەڕێژدرێت.  و  رۆدەنرێت  پێی  كەرەستەكە  چوارچێوە  وەك 

بڕیارە لەوە كاڵناكاتەوە كە نە )فام(  سەرنجدەدات و نە هەستەكان خۆیان 

لە خۆیاندا بیردەكەنەوە. 

چەمك و بنەما بنەڕەتییەكانی زانین هەمیشە، بێ  سێ  و دوو لێكردن 

و  بەندە  شیاوەكییەوە  بەشارەزایی  ئەزمونیەوە،  بەسەرنجدانی  توندوتۆڵ 

نابێت،  بابەتیان  رۆڵێكی  هیچ  پەیوەندییە  ئەو  بێ   بە  سەریان،  دەچنەوە 

لە  كاریگەری خۆیان  و  ئەندێشە دەچن  ئامڕازی گەمەو هێزی  و  بە داش 

دەستدەدەن: 

مرۆڤی  بیركردنەوەی  و  هزر  رسوشتی  چاالكییانەی  لەو  6-چاالكییەك 

دابرنێت،  زانین  پڕۆسەی  دەركەوتنی  هۆكاری  بە  دەكرێت  و  لێپێكهاتوە 

ئامانجێكە و وێڵە بە دوایدا، كە دەكرێت بە  ئەوەیە سەرگەرمی گەیشتنە 

)رسوشتی حەزكردن بە زانین( دابرنێت. ئەو رسوشتە بریتییە لەوەی چەند 

گشتی  و  راست  گومانهەڵنەگری  باوەڕپێكراوی  دەستەواژەیەكی  و  بنەما 

پڕۆسەی  ئەركی  لێرەوە  رۆبنێت.   ALLGEMEINGÜLTIG هەمەكی  و 

رێگەی  كە  بكاتەوە،  مەرجانە  لەو  بیر  سەرئاودەكەوێت،  لەوەدا  زانین 

رێگە،  ئەو  ئینجا  ئامانجە!  بەو  گەیشتنی  مایەی  دەبنە  و  خۆشدەكەن  بۆ 

بە  پەیڕەوكردنیان   ،REGEL بكات  دەستنیشان  و  دیار  رێنامییانە  میتۆدە، 

دەستەبەردەبن.  كە  ئامانجگەیشتنە، 

ئەو پرسیارە، هزر خۆی لەخۆیدا چییە؟ چ پەیوەندییەكی بە چاالكییە 

ئەم  چوارچێوەی  لە  وەاڵمەكە  چ جۆرێكە؟  لە  هەیە؟ خۆی  گیانییەكانەوە 

توێژینەوەیە دەچێتە دەرێ  و بەالی ئەو جۆرەی لۆجیكدا تەكاندەدات، كە 

گوایە لە دەرونزانییەوە )سایكۆلۆجییەوە( سەرچاوەیگرتوە!

-ئەو الیەنی چاالكییەی هزر، كە كۆششی زانین كردنە بریتییە لەوەی 
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دەزانرێت  و  پەیپێدەبرێت  هەستەكان  بە  كە  دەوروبەر،  جیهانی  تێكڕایی 

)مەبەست لە چەمكی ئەڵامنیی ACWAHRNEHMBARE لەچوارچێوەی 

كە  دابڕێژێت،  چەمكیدا  نەزمێكی  و  سیستمێك  یەكڕەنگی  یەكەیەكی 

تابلۆ  چوارچێوە  لەو  دەربكەوێت.  هونەرمەندانە  تابلۆیەكی  شێوەی 

نەزم  رەنگیدا،  لەیەك  بۆ الی هەمەڕەنگی  و رسوشتییەدا سەرنج  روخسار 

و ناچاری ڕابكێشێت. ئەوەی لێرەدا بە كێشە دێتە بەرچاو باری سەرشانی 

زانین قورسدەكات ئەو پرسیارەیە، ئایا هەمەڕەنگی و نەزم و ناچاری چین، 

كە مرۆڤ ناویاندەبات قسە لەچیدەكات؟ ئایا ئەمانە تەنیا هەر چەمك و 

بۆچوونن یان بوونی سەربەخۆی خۆیان لە دەرەوەی مرۆڤدا هەیە؟! 

بلیمەتانەی  داهێنانێكی  چەمكانە  جۆرە  ئەو  كە  باوەڕەدام،  لەو  من 

هزری مرۆڤن و مرۆڤ خۆی بۆ لێكدانەوە و پاساودان و ئاسانكردنی ژیانی 

هزری دایهێناون، بۆیە من وای بۆ دەچم كە: 

-ن��اچ��اری��ی ب��ەرام��ب��ەر ب��ە وش���ەی )ح��ەمت��ی��ی��ەت��ی ع��ەرەب��ی و 

NÖTWENDIGKEIT ئەڵامنیی(، شتێك نییە بوونی لەرسوشتدا هەبێت، 

مرۆڤدا  فامی  و  مێشك  لە  هەر  تەنیا  بۆچونێكە  و  وێنە  و  چەمك  بەڵكو 

بوونی هەیە. 

هەڵەیەكە  بەرچاو،  دێتە  وا  ئەوی  نییە،  رسوشتدا  لە  -دوبارەبوونەوە 

پەیدابووە. رسوشت خۆی  لێكچووندا  دیتنەوەی جیاوازی  بەهۆی هەستی 

یەكجار لە ئارادایە و ئەوی سەرئاودەكەوێت و رودەدات نوێیە!

بنەڕەتییەكان  بنەما  یەكڕەنگی  و  قانونەكان  و  رێنامی  -هەمەڕەنگی 

لەگەڵ  مرۆڤ  تێگەیشتنی  و  فام  بۆئەوەی  خۆیەتی،  ژیر  داواكارییەكی 

 ،)VESTAND )تێگەیشنت  ف��ام  بەمەش  بێتەوە،  و  تەبابێت  خۆیدا 

بەهۆیانەوە  و  چەمكەكان  لەسایەی  رامانەكان  و  سەرنجدان  هەمەڕەنگی 

بە نەزم رێكدەخات.
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لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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7

118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135
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137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

دكتۆر حەمید عەزیز

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

2016

136        ژنێك لەنێو سەردەستەی

             میلیشیاكاندا                 
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر


