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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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پێشەكی:

لە  بیستەمداو  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  لە 
 )JOHN DEWEY(دێوی جۆن  ئەمەریكادا، 
خۆی  سەردەمی  فەیلەسوفی  دیارترین  بە 
راسڵ،  برتراند  كە  كاتەی  لەو  دادەنرێت، 
زیندوبوون  هایدگەر،  مارتن  ڤیتگنشتاین، 
دیارترین  لە  هەندێ  نوسینی  سەرقاڵی  و 
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لە  نەبوو،  كەم  شتێكی  بوون،  بەرهەمەكانیان 
راسڵ،  خودی  پۆلێنبەندییەدا،  ئەم  بەرامبەر 
زیندوی  فەیلەسوفی  گەورەترین  بە  دێوی 
ئەمریكا دەزانی، نەدەبوایە وا بیری بكردایەوە، 
رزگاركردووەو  راسڵی  سەردەمێك  دێوی  كە 
لەسەرداناوە،  كاریگەری  روانگەیەوە  لەم 
فەلسەفەیان  زیاتر  لەوە  هەردووكیان  چونكە 
بدەن  بەوە  رێگە  كە  وەرگرتبوو،  جدی  بە 
لەسەر  كاریگەری  شێوە،  لەم  ئایدیایەكی 
بە  دێوی  راسڵ  هەروەها  دابنێت،  روانینیان 
)پیاوێكی خاوەن كەساییەتییەكی بەهێز و نەبیل 
و خاوەن روانینی لیبڕاڵ و پەیوەندی كەسی و 
مهرەبان و ماندونەناس لە كاردا( وەسفدەكات، 
روانینی  راسڵ  كە  نەبوو،  رێگر  ئەمەش  بەاڵم 
كەمتر  كە  راستیەك،  بە  دێوی  پراگماتیكانەی 
خستنەڕوی  و  فەلسەفی  روداوێكی  لە  نەبێت 
روانگەی  لە  بخاتەڕوو،  شێتی  بە  بیروڕای 
شتێكی  لەپێگەی  حەقیقەت  چەمكی  راسڵەوە« 
واقیعیەتێكداو  لە  گشتی  بە  كە  سەربەخۆدا، 
ئێستا  تا  مرۆڤەوەیە،  كۆنتڕۆڵی  لەدەرەوەی 
رەگەزێكی  ئیلقای  رێگاكانی  لە  بەیەكێك 
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ملكەچی  كە  دادەنرێت،  بنچینەیی  و  پێویست 
فەلسەفەبووە، جگەلەمەش ساتێك ئەم چەپاندنە 
غرور لەناودەبات، ساتێكی تر بەرەو جۆرێك لە 

دێوانەیی دەبات«
فەیلەسوف  دێوی  جۆن  بەدەرلەمانەش، 
لە  یەكێكە  ئەمەریكی  دەرونناسی  زانای  و 
لەسەر  نوێ  پەروەردەی  دیارەكانی  كەسایەتییە 
ئاستی جیهانی، و یەكێكە لە رابەرانی فەلسەفەی 
درێژەپێدەرو  بووە  بوو،  ئەمیش  هەر  پراگماتی، 
تەمەندرێژی ئەم فەلسەفەیە، لەم روانگەوە خاوەن 
دوو وشەی گرنگە و گەلی ئەمەریكای لەسەر ئەم 
دوو وشەیە راهێنا، كە ئەوانیش وشەكانی )زانست( 
بۆ  هەوڵێكی  هەموو  چونكە  )دیموكراسی(ن،  و 
بنیادنانی كۆمەڵگەیەكی دیموكراسی و فەلسەفەی 
زانستی بووە، لەپێناو دانانی هاوسەرنگی لەنێوان 
كۆمەڵگەدا،  و  گروپ  بەهای  لەگەڵ  تاك،  بەهای 
هەر لێرەوە توانی پەیوەندییەكی بەهێز لە نێوان 
دیموكراسیدا  سیستمی  و  زانستی  پێشكەوتنی 
پەروەردەو  بابەتی  لە  ئەمەریكا  بەمەش  دابنێت، 
سەرنجراكێشانی عەقڵەكاندا سودی لە بیرەكانی 

دێوی وەرگرت.
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ژیان و بەرهەمی دێوی 
یەكەمی  تشرینی  ی   20 لە  دێوی  جۆن 
لە)برلینگتۆن(  كەنەدا  سنوری  نزیك  لە   1859
لە ویالیەتی  )فیرمونت(ی ئەمەریكی لەدایكبووە، 
ویالیەتەكانی )تەكساس، كالیفۆرنیا، فلۆریدا( تازە 
بووبوونە ئەندامی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، 
واتە تازە لەگەڵ ویالیەتەكانی تردا یەكیانگرتبوو، 
دانەهێنرابوو،  هێشتا  سوتێنەر  ناوك  مەكینەی 
دەستێوەردانی  یەكەمین  كاتانەشدا  لەو 
باشوردا  و  باكور  نێوان  لە  ناوخۆیی  شەڕی 
لە  وەچەیە  سێ  دێوی  خێزانی  دەستپێدەكات، 
ورمانت و ئارچیباڵد خەریكی كشتوكاڵن، باوكی 
كە  دانابوو،  برلینگتون  لە  بەقاڵی  كۆگای  دێوی 
لەوكاتەدا شارێكی بچووك بوو، بەاڵم بازارێكی 
دەریاچەی  رۆحی  لە  رەونەقی  پڕ  تەختەی 
خێزانێكی  لە  )لوسیندا(  دایكی  هەبوو،  چەمبلین 
)دە(  جان  نیای  ناوداربوو،  ناوخۆیی  سیاسی 

ساڵ لە واشنتۆن نوێنەری كۆنگرە بوو.
و  بووە  باش  زۆر  باوكی  ئابوری  باری 
دایكیشی لە خێزانێكی رۆشنبیرو دەوڵەمەندبووە، 
بە  خوێندنەوەو  لە  حەزی  منداڵییەوە  لە  هەر 
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لە  كاتەكانی  زۆربەی  بۆیە  بووە،  دواداچوون 
كتێبخانە بەسەربردووە، كاتێكیش )ئەلیس(ی هێنا، 
كاریگەریەكی زۆری كردە سەر، وایلێكرد بایەخی 

زۆر بە كێشەكانی ژیانی هاوچەرخ بدات.
دێوی  جۆن  منداڵی  ناوخۆ،  شەڕی   
كە  بوو،  ساڵ  یەك  تەمەنی  دێوی  ئاڵۆسكاند، 
بوو،  ساڵ  چل  ئارشیباڵ  دەستیپێكرد،  شەڕ 
بەاڵم راستەوخۆ وەاڵمی داوای خۆبەخشی كە 
لەالیەن لینكۆڵنەوە كرابوو دایەوەو لە یەكەمین 
ئەفسەری  پلەی  بە  ورمانتدا،  نیزامی  سوپای 
بۆ  نێردرا  و  خزمەتكردنەوە  چووە  پسپۆڕی، 
فێرجینیا،  بۆ  برد  خێزانی  لوسیندای  باشور، 
دانەبڕێن،  لەیەكتری  و  یەكتربن  لەگەڵ  تاوەكو 
بۆیە تا كۆتایی شەڕ نەگەڕایەوە بۆ )برلینگتۆن(، 
ئەمباری  دوەمین  كە  هەیە،  برلینگتۆن  ئێستا 
رەونەقێكی  میانەی  لە  واڵتدا،  لە  تەختەیە 
لەم  دێوی  )كە  ناوەندەكان  چینە  بازرگانیدا، 
هەبوو،  گەشاوەیان  بارودۆخێكی  چینەبوو( 
دەریاچەكەوە،  لەخواروی  نێوەندەشدا  لەم 
زۆربەیان  كە  هەژار،  كۆچەری  كرێكارانی 
لە  بوون،  فەرەنسی  و  ئیرلەندی  و  كەنەدی 
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كونەكان و ماڵێكی خراپدا ژیانیان دەگوزەراند، 
ناوی  بە  ناوخۆییەكاندا  نێوەندە  لە  كونانە  ئەم 
)مەنزڵگەی نەگبەتی و زبڵدان( باسدەكرێن، كە 
بە  ژورەكانیان  )شەقاوەكان(،  شوێنی  بوونەتە 
دەوڵەمەندەكان،  خێزانە  لە  زۆرێك  پێچەوانەی 
لەگەڵ ئەم بێدادپەروەردەییە كۆمەاڵتییەشدا، بە 
سەرقاڵی  دێوی  لوسیندا  نەمانەوە،  بێگرنگیدان 
ئاكامدا  لە  ئەگەرچی  بوو،  زستانە  چاالكی 
كوڕەكەی )جۆن( لە كەش و هەوایەكی فەرهەنگی 
هەمانكاتدا  لە  گەورەبوو،  دا  كۆن(  )ئەمریكای 
هەژارنشینەكان  شوێنە  لە  ژیان  كە  دەزانێت 

چۆنە.
ئینجیلی  پرۆتستانی  ئایینی  لەسەر  جۆن 
زۆری  كاریگەرییەكی  كە  پەروەردەكرابوو، 
بە جێهێشتبوو،  تێڕوانینی  لەسەر كەسایەتی و 
ساڵ لە دوای ساڵ بڕوای وابوو، كە فیداكاری 
و  ئاژەڵی  ژیانی  لە  )دەرچوون  مانای  بە 
پەناگرتن لە ژیانی بەرینی رۆحانی و گەیشتن بە 
)رۆحانییەتی مرۆیی( بە درێژایی تەمەنی وەك 
ئاكاری  روانینی  مایەوە،  چاالك  مەسیحییەكی 
وەریگرتوە،  باوەڕەوە  لە  كە  بەڕەحمانەی  و 
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نەك لە بیروبۆچونە فەلسەفییەكەی، كاریگەری 
لەسەر باوەڕی كۆمەاڵیەتی هەبوو.

قۆناغی  لە  دەركەوت  ئەوەی  دوابەدوای 
زانكۆیی  درەوشاوەیی  توانایەكی  ناوەندیدا، 
بە  درێژەی  )ڤێرمونت(  زانكۆی  لە  هەبوو، 
ئەو الوانەی كە سەرقاڵی  لە وێدا  دا،  خوێندن 
)لە  تریش  ئەوانەی  و  بلیاردەكابوون  هۆڵی 
شوێنی حەوانەوەی نەخوازراو( بوون، ئازادانە 
لەوانەیە  بەاڵم  هەبوو،  زۆرباشیان  دەرفەتی 
بااڵكانی  پۆستە  لە  كاتەكاندا  زۆربەی  لە 
گشتییەكان  كۆتە  هەروەها  ببینرێن،  زانكۆشدا 
لە  زیاتر  هەن،  شتێك  هەموو  لەسەر  كە 
سنورداركردنی  بۆ  بێهیوایی  هەوڵێكی  هەر 
نەبوون،  خوێنكاران  گشتییەكانی  رەفتارە 
وەك  خراپی،  بارودۆخێكی  ڤێرمۆنت  زانكۆی 
كاتە هەبوو،  ئەو  تری  پەروەردەیەكانی  دەزگا 
خۆی  گونجاوی  بەشی  نێوەندەدا  لەم  دێوی 
ترەوە  خوێنكارەكانی  بەپێچەوانەی  هەبوو، 
بێ  بەندكردن،  لە  ماموستایان  )هاوكاریكردنی 
چەند  ئامادەنەبوونی  پۆلەكەیدا،  ناو  لە  بەختی 

جارەی لە مەشقە سەربازییەكاندا، هتد...(.
بۆ  چوو  بیرمەن،  )جریلی(  داوای   لەسەر 
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لە  مینیسوتا(  زانكۆی  لە  ئەمەریكاو  رۆژئاوای 
دواتر  خوێـد،  فەلسەفەی   1889-1888 سااڵنی 
لە سااڵنی 1889-1894 چووە میشیغان، پاشان 
لە ساڵی 1894 چووە شیگاكۆ تا ساڵی 1904، 
لە  ئەمەریكاو  رۆژهەاڵتی  بۆ  گەڕایەوە  پاشان 
بووە  پاشان  وتەوە،  وانەی  كۆلۆمبیا  زانكۆی 

سەرۆك بەشی فەلسەفە لەم زانكۆیەدا.
)جۆنز  زانكۆی  لە  دكتۆرای   1884 لە ساڵی 
هۆپكینز( بە دەستهێناوەو دواتر وانەی وتوەتەوە، 
مەیدانی،  بە  پرۆژەكانیان  جێبەجێكردنی  لەپێناو 
ئەزمونیان  خوێندنگەیەكی  هاوسەرەكەیدا  لەگەڵ 
كردەوە، ئەمەش دەرفەتێكی باشی بۆ رەخساند، 
كە سەردانی واڵتانی تر بكات و بیرەكانی خۆی 
بیستەمدا،  سەدەی  ناوەڕاستی  لە  بگەیەنێت، 
دیارترین  لە  پراگماتی  پەروەردەی  فەلسەفەی 

فەلسەفەكان بوو.
دێوی لە زانكۆكانی )میشیگان( و )مینیسوتا( 
 1904 ساڵی  لە  وتوەتەوە،  وانەی  )ئەلینۆی(  و 
نیو  لە  )كۆلۆمبیا(ەوە  زانكۆی  بە  پەیوەندیكرد 
خانەنشین   )1930( ساڵی  لە  تاوەكو  یۆرك، 
تەوق  ئەمەریكا  لە  تەنها  هەوڵەكانی  بەاڵم  كرا، 
نەكرا، چونكە لە بیستەكانی سەدەی بیستەمەندا 
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لەالیەن توركیاوە بانگهێشتكرا، بۆئەوەی بنەمای 
هەندێك  دابنێت.  بۆ  پێشكەوتوی  پەروەردەی 
هاوكاربوون  چەندێك  بیردۆزەكانی  پێیانوایە 
لە  هاوچەرخ،  پەروەردەی  بیری  بنیادنانی  بۆ 
بەرامبەریشدا رۆڵیان هەبووە لە داڕمانی ئاكاری 

و رۆحی لە ئەمەریكادا.
بەگشتی  نوسیوەو  كتێبی  كۆمەڵێك  دێوی 
و  ئاكار  زانستی  پەروەدەو  لەسەر  جەختی 
زۆر  كردووەتەوەو  دەرونناسی  فەلسەفەو 
جاریش جەختی لەسەر وشەی كارامەیی )خبرە( 
لەم  كە   كتێبانەی  ئەو  گرنگترین  كردوەتەوە، 
بارەوەن )  دیموكراسی و پەروەردە، كارامەیی 
و  ئازادی  بكەینەوە،  بیر  چۆن  پەروەردە،  و 

كلتور(
بەگشتی دێوی كاریگەربووە بە فەلسەفەی هیگڵ 
پەرەسەندنی،  داروینی  و  دەرونناسی  فروبلی  و 
لەگەڵ ئەمەشدا لە فەلسەفەی پراگماتیدا كارەكەی 
درێژكراوەی )پێرس( و )ولیم جیمس(ە، كە لەسەر 

بنەمای سود بوونیادنراوە.
جۆن دێوی ساڵی 1952 لە تەمەنی 92 ساڵیدا 
بۆ هەمیشە چاوی لێكنا و ماڵئاوایی لە ژیان كرد. 
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گرنگترین بەرهەمەكانی جۆن دێوی
- خستنەڕووی تیۆرێكی رەخنەگرانەی ئەخالق 

١٨٨١
- باوەڕی پەروەردەیی من ١٨٩٧

- خوێندنگە و كۆمەڵگە ١٩٠٠
- منداڵ و بەرنامەی پەروەردە ١٩٠٢
- خوێندنەوە بۆ تیۆری لۆژیكی ١٩٠٣

- مەیل و كۆشش بۆ پەروەردە و فێركردن 
١٩١٣

- فەلسەفە و سیاسەتی ئەڵمانیا ١٩١٥
- دیموكراسی و فێركردن و پەروەردە ١٩١٦

- هەمواركردنەوە لە فەلسەفەدا ١٩٢٠
- ئەزمون و سروشت ١٩٢٥

- كۆمەڵگە و گرفتەكانی ١٩٢٧
- گەڕان بە دوای دڵنیاییدا ١٩٢٩

- فەسلەفەی رەسەنایەتی تاك، دێرن و نوێ 
١٩٣٠

- هومەر لە پلەی ئەزموندا ١٩٣٤
- ئەزمون و فێركردن ١٩٣٨

- لۆژیك: تیۆری لێكۆڵینەوە ١٩٢٨
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بیروڕا گرنگەكانی جۆن دێوی
لەڕاستیدا تیۆرەكانی دێوی لەبارەی فەلسە و 
دیموكراسییەوەك جێگەی گرنگی پێدانن، بە بڕوای 
بە  نییە  گرنگیدان  تەنیا  فەلسەفە  ئەركی  دێوی 
الیەنی تیۆری، بەڵكو رەخنەی كۆمەاڵیەتیە. دێوی 
بابەتە  و  ئەخالق  ئاستی  كە  كۆمەڵگایانەی  لەو 
جەختی  بوون،  الوازی  لە  روو  مەعنەوییەكان 
لەسەر پەرەپێدانی دیموكراسی دەكردەوە، بۆیە بۆ 
دێوی واتای راستەقینەی دیموكراسی تایبەت نییە 
بە حكومەت و كارێكی تەشریفاتی نییە، بەڵكو لە 
رووی كەلتور و ئابورییەوە پرۆسەیەكی پتەوە و 
پەیوەندیدارە بە چاالكی رۆژانەوە و بە شێوەیەكی 

گشتی بوارە جیاجیاكانی كۆمەڵگەی دەگرتەوە.
جێگەی  دیموكراتیدا  كۆمەڵگەی  لە  ئەوەی 
سەرجەم  لە  كە  ئاكارگەراییە،  دێوییە،  سەرنجی 
كارەكانی ئەودا بەرچاودەكەوێت. دێوی پییوابوو، 
كە بەهای هەر باوەڕێك بە سود لێوەرگرتنی لە 
لە  كارێك  و  باوەڕ  هەموو  دەردەكەوێت،  ژیاندا 
تاكەكانی  بۆ  لەوانەیە  تایبەتدا  بوارێكی  و  دەق 
بنەما  دژی  دێوی  بێت.  ناكارا  یان  كارا،  كۆمڵگە 
چونكە  بوو،  سەپاندن  شێوازەكانی  و  چەسپاو 
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ژمارەیەك لەو شتانەی بە باش دانراون، لە كاتی 
دیموكراتی،  یارمەتییەكی  لەوانەیە  جێبەجێكردندا 
یان گەشەی كۆمەڵگە نەدەن، تەنیا پێویستە رەخنە 
و لێكۆڵینەوەی عەقاڵنی لە بارەی ئەو بابەتانەوە 
بكرێت، كە بۆ تاك و كۆمەڵگە سودیان هەیە. دێوی 
لە سەر گرنگی ئەخالقی و كۆمەاڵیەتی  جەختی 
خوێندنگەكان كردۆتەوە و لەو باوەڕەدا بوو، كە 
كۆمەڵگە  بچوكی  نمونەیەكی  پێویستە  خوێندنگە 
پەروەردەی  هۆكاری  پێویستە  بەتایبەتی  بێت، 
دیموكراسی بێت. بە بۆچوونی دێوی پەروەردە و 

فێركردن چوار تایبەتمەندییان هەیە:
نەك  ژیانن،  فێركردن  پەروەردەو   .1

ئامادەبوون بۆ ژیان.
2. پەروەردە و فێركردن رێنماییكاری فێرخواز 

و پشتیوانیكردنە لە گەشەی سروشتی ئەو.
3. كارێكی كۆمەاڵیەتییە و لە كۆمەڵگەوە بۆ 

كۆمەڵگە ئەنجامدەدرێت.
كە  كارێك  كارە،  فێركردن  و  پەروەردە   .4
پشت بە پاڵنەر و پێویستی فێرخواز دەبەستێت، 
مامۆستا  رێنمایی  بەپێی  و  ئەو  لەالیەن   كە 

ئەنجامدەدرێت.
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لە  وانەوتنەوە  میكانیزمی  دێوی  بڕوای  بە 
سەرجەم  و  سنوردارناكرێت  خوێندنگەدا  ناو 
بۆ  بەرنامەیان  پێشدا  لە  چاالكییەكان 
كوێیەك  هەر  لە  فێربوون  بەڵكو  دانەڕێژراوە، 
بە  ئەنجامدەگات،  بە  هەبن  فێرخوازان  كە 
لە  وانەوتنەوە  پرۆگرامی  دێوی  بۆچوونی 
فێرخوازان  تێیدا  پرۆگرامێكە،  خوێندنگەیەكدا 
لەگەڵ  و  هەڵسوكەوتدەكەن  ناوەڕۆكدا  لەگەڵ 
پەیوەندی  منداڵدا  تایبەتییەكانی  تاقیكردنەوە 
یارمەتیدەرە  ئەمەش  دەبێت،  راستەوخۆیان 
تێگەیشتن  واتە  فێرخواز،  ژیری  گەشەی  بۆ 
و  پەروەردە  بااڵی  ئامانجی  كە  داهێنان،  و 
لە  پێویست  كرداری  شارەزایی  فێركردنە، 

ژیانی فێرخوازدا دروستدەكات.
بە بۆچوونی دێوی گەشە )Growth( هەمان 
 reconstruction( ئەزمونە  هەمواركردنەوەی 
هۆی  ببێتە  كە  بەشیویەك   )of experience
بەپێی  داهاتوو.  تاقیكردنەوەكانی  رێنماییكردنی 
تێڕوانینی دێوی پەروەردە و فێركردن ئامانجێكی 
شاراوەی نییە، واتە ئامانجی پەروەردە و فێركردن 

خودی پەروەردە و فێركردنە. 
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دێوی  بۆچوونی  بە  بنەمایە،  ئەم  لەسەر 
تەنیا  بابەتەكانەوە  هۆی  بە  نابێت  مامۆستا 
پێویستە  بەڵكو  وانەكە،  بابەتی  سەر  تیشكبخاتە 
بابەتانە و  پەیوەندی و كاریگەری بەرامبەر ئەم 
پێویستی و توانای فێرخوازەكان لەبەرچاوبگرێت. 
پێویستە  وانەوتنەوە  بەرنامەی  پێیوایە  دێوی 
لەسەر بنەمای بابەتە گشتییەكانی ژیان بێت، لەم 
باڕەدایە كە مەیل و ویستی فێرخوازان بۆ باتەكان 

زیاتر دەبێت.
بە بڕوای دێوی بۆ هەڵبژاردن و رێكخستنی 
و  مێژوو  و  بیركاری  وەك  وانەكانی  بابەتی 
سەرتادا  لە  سروشتی،  زانستی  یان  جوگرافیا 
تاكەكان  ژیانی  ئاسایی  ئەزمونی  لە  پێویستە 
هەڵبژێردرێن، ئەو ئەزمونانەی تاك وەریگرتوون، 
پێویستە دەوڵەمەند بكرێن و گەشەیان پێبدرێت و 

بە بابەتە زانستییەكانەوە گرێبدرێنەوە.
لە بواری پەروەردە و فێركردندا، دێوی دژی 
شێوازی  زانیارییە،  گواستنەوەی  باوی  شێوازی 
چارەسەری  لە  بریتییە  دێوی  پێشنیاركراوی 
و  لەپەروەردە  بیركردنەوە  پێویستە  بابەت. 
فێركردندا چەق بێت و منداڵ ناچاری بیركردنەوە 
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بكات، مامۆستا ئەو كاتە لە بەكارهێنانی شێوازی 
مەیلی  كە  سەركەوتووە،  بابەتدا  چارەسەری 
بابەتەكە  فێربوونی  و  تێگەیشتن  بۆ  فێرخواز 

بجوڵێنێت.
پەروەردە  شێوازی  باشترین  لەبەرئەوە 
كە  بابەتە،  جارەسەری  شێوازی  دێوی  الی 
توانایە  ئەو  تاك  شێوازە،  ئەم  بەكارهێنانی  بە 
كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بابەتەكانی  كە  بەدەستدێنێت 
بە  شیوازەش  ئەم  چارەسەربكات.  خۆی 
بابەت،  )خستنەڕووی  دەكرێت،  قۆناغ  شەش 
رێگەچارەی  دۆزینەوەی  زانیاری،  كۆكردنەوەی 
گونجاو، تاقیكردنەوەی رێگەچارەكان، هەڵبژاردنی 

رێگەچارەی گونجاو و دەرەنجام(. 
بریتییە  مامۆستایان  رۆڵی  دێوی  بڕوای  بە 
گەشەی  مەبستی  بە  فێرخوازان،  یارمەتیدانی  لە 
عەقاڵنی و فێركردن، لەبەرئەوە ئەركی مامۆستایە 
بە ئەزمونەكانیاندا  بدات  فێرخوازان  یارمەتی  كە 

بچنەوە و ئەزمونی نوێ وەربگرن.
لە  دیموكراسی  لەبارەی  دێوی  سەرنجی 
خوێندنگە و هەر شوێنێكی تردا، نیشانەی باوەڕی 
گەشبینی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دیموكراسی،  بە  ئەوە 
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كۆمەڵگەو  و  ئازادی  و  پێشكەوتن  لەبارەی  ئەو 
دەسەاڵتداری  كەلتوری  لەگەڵ  لەونەیە  زانست، 
بە  شوێنێك  لەهەموو  و  نەگونجێت  سەردەمدا 
گۆڕانی  رێڕەوی  بەاڵم  جێبەجێنەكرێت،  تەواوی 
كۆمەاڵیەتی و پێشكەوتنی نیشانداوە. لەگەڵ ئەو 
دێوی  هێشتا  بەاڵم  گیراوە،  دێوی  لە  رەخنانەی 
یەكێك لە كەسایەتییە بەرجەستەكانی پەروەردە 
سەدەی  سیاسەتی  و  فەلسەفە  و  فێركردن  و 
لە  لێكۆڵینەوە  هێشتا  و  ئەمریكا  لە  بیستەمە 

كارەكانی دەكرێت.

• دێوی و پراگماتیزم
سەرجەم  هاوڕێی  بە  فەلسەفەی  دێوی 
پێیوابوو  دەزانی.  مرۆڤایەتی  ژیانی  روداوەكانی 
گەڕانی  و  توێژینەوە  چاالكییەكی  فەلسەفە 
ئارەزومەندانەیە و رێگەی ئەو گەڕانەش ئارام و 
بەپێی پالن نییە و هەركاتێك هەر كەسێك ویستی 
لە  بەردەوام  ئێمە  جیهانی  چونكە  پێیداتێپەڕێت، 
لە  بەردەوام  ئێمەش  ئەندێشەكانی  و  گۆڕاندایە 
كلیلەكانی  لە  یەكێكە  گۆڕان  وشەی  گۆڕاندان. 

فەلسەفەی دێوی.
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ئامانجی دێوی ئەوە بوو، كە فەلسەفە بكات بە 
چارەسەرێكدا  بیری  لە  مەكە!  )مشتومڕ  زانست. 

بە( ئەمە كورتەی فەلسەفەی دێوییە. 

• دێوی و فەلسەفەی سیاسی

ژمارەیەك پێیانوایە دێوی پێشڕەوی نیگەرانییە 
پەیوەندیدارەكانە لە پەیوەندی نێوان قوتابخانەی 
كۆمەاڵیەتی«دا،  گۆڕەپانی  و  »لیبراڵ  تاكگەرایی 
كە تێیدا تاك جێی سەرنجە. لە راستیدا هەندێك 
)رورتی(،  پێشڕەوی  هۆی  بە  نەك  دێوی  كات 
بەڵكو وەك نوسەرێك هاوشێوەی )چارلز تایلۆر( 
لە  دەخوازێت  كە  ناسراوە،  كەنەدی  فەیلەسوفی 
نێوان تیۆرێكی خۆی، یان سروشتی كۆمەڵگەرادا 
و  مێژوویی  رووی  لە  بەئاگایانە  شێوازێكی  بە 
هەروەها  دروستبكات،  پەیوەندی  كەلتورییەوە 
دێوی بە سەرچاوەی ئیلهامی نەتەوایەتی دادەنێت، 
راوێژكاری  و  بەشداری  دیموكراسی  تێیدا  كە 
رەونەقی هەیە و هەندێك كات دێوی بە پێشڕەوی 
تیۆریسینی  و  فەیلەسوف  هابرماس(  )یورگن 

ئاڵمانی دەزانن.   
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دێوی و كەوتنە ژێركاریگەرییەوە
دێوی لە ساڵی 1879 خوێندنی تەواوكردو لە 
خوێندنگەی ئۆیل سیتی پەنسلڤانیا بووە مامۆستا، 
لەو كاتەشدا رەواجی نەوتی پەنسلڤانیا لە لوتكەدا 
)یەكەی  دەوروبەری   و  سیتی  ئۆیل  لە  بوو، 
هەڵكەندنی بیر( لە پشت ماڵەكانەوە دەركەوت و 
لە  گرتبوو،  زەلكاوەكاندا  دەشتە  بەسەر  دەستی 
لەسەر  دەچون،  پێش  بەرەو  سەرەولێژیەكاندا 
سەر  بۆ  سەرەوە  دەچوونە  بەرزەكانەوە  لوتكە 
ماموستای  ساڵ  سێ  دێوی  تیژەكان(  تاوێرە 
ئامادەیی بوو، بێ ئەزموونی و ستایلی )ئەمریكای 
كۆن(، رێگەی نەدا مامۆستایەكی  سەركەوتووبێت، 
یەكێك لە خوێندكارەكانی دوای ماوەیەك ئەوەی 
بیردێنێتەوە، كە )چەندێك لە خوێنكارەكان ژاوەژاو 
و بۆڵەبۆڵیان دەكرد، ئەو پێشەكی پیاهەڵدانانەی كە 
هەموو رۆژێك پێش دەستپێكردنی وانە دەیكردن، 
زۆر دورودرێژ و بێزاركەربوون(، بەاڵم هەر لەو 
سەردەمانەشدا بوو، كە سەرنجدان و پەیوەندی 
ساڵی  لە  بەهێزتربوو،  فەلسەفەدا  لەگەڵ  دێوی 
سپینۆزا  ساڵەی  سەد  دوو  ساڵیادی  دا   1877
لەگەڵ  بوو  هاوسۆز  ئاكامدا   لە  و  كرابوویەوە 
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وتاری  كۆمەڵێك  بۆیە  سپینۆزادا،  فەلسەفەی 
چەند  دوای  نوسی،  بیروبۆچوونی  دەربارەی 
خوێندنی  بە  دەستی  دێوی  چاپدران،  لە  ساڵێك 
ئەندازەی  و  روحانی  بەبابەتە  و  كرد  سپینۆزا 
پەتی و رەوشتە فەلسەفییەكانی سپینۆزا ئارامی 
پێدەبەخشی، لەالیەكی ترەوە نەیدەتوانی یەكیەتی 
بوون )pantheism(ی فەلسەفی ئەو قبووڵبكات، 
دەزانێت،  خودا  بە  جیهان  و  جیهان  خوا  كە 
بەڕوانینی دێوی، ئەم بۆچوونە، ئەو جیهانەی كە 
ئێمەی لەسەر دەژین رونناكاتەوە، ئەزمونێك بە 
شێوەیەكی گشتی و بەبێ دوودڵی و بە تایبەتی 
ئەزموونی وانەی پۆل، ئەوەی فێری دێوی كرد، 
ئیالهی  یەكسەر  ئێمە،  دەوروبەری  جیهانی  كە 
خۆی  رەخنەی  و  نووسی  وتارێكی  دێوی  نییە، 
فەلسەفەی  گۆڤاری  بۆ  ناردی  خستەڕوو،پاشان 

تیۆری و باڵوكرایەوە.
ئەم  لەسەر  ئەوەی سورتربوو  لەگەڵ  دێوی 
و  قەرزكرد  دۆالری   )500( پوری  لە  گۆڕانە، 
زانكۆی  لە  فەلسەفەدا  پێشكەوتنی  لەسەردەمی 
جۆنز هۆپكینز لە بالتیمۆر ناوی تۆماركرد، لەو 
و  لێكۆڵینەوە  بەرنامەی  ئەمریكا  لە  سەردەمەدا 
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خوێندنی ئەو زانكۆیە باشترینیان بوو، تەنها لە 
خوێندنی  بەرنامەی  كە  بوو،  ئەمریكا  زانكۆی 
لەگەڵ بەرنامەی زانكۆ دیارەكانی ئەوروپا وەك 
)كامبریج، سۆربۆن، هایدلبرگ(دا ملمالنێی دەكرد، 
دێوی لەكاتی خوێندن لە هۆپكینز لە ژێر كاریگەری 
)سیلڤستر مۆریس( ی مامۆستای فەلسەفەدا بوو، 
كە لە نوێگەرە دیارەكان بوو، دواتر دێوی ئەوەی 
بیروبۆچوونەكانی  )بە  مۆریس  كە  بیردێنێتەوە، 
دڵخۆشە، چونكە بەرەو  سۆزێكی رۆحی دەبرد( 
بەبۆچوونە  پەیوەستبوو  زویی  بە  زۆر  دێوی 
ئەندازەیەك  بە  مۆریسەوە،  نوێگەرییەكانی 
دوانەییە  لەگەڵ  روبەڕوبوونەوە  هۆی  بە  خۆی 
دەبینێت،  مشەوەش  ژیانەوە،  زۆرەكانی 
لە  خۆی  چاكەی  گەشەی  نێوان  لە  جیاوازی 
گەڕەكە هەژارنیشینە زۆر خراپ و هەژارەكانی 
لە  رۆحانیەتێكی  دواجار  دەكرد،  برلینگتۆندا 
كە شەڕو شۆڕی سروشتی  دۆزییەوە  كڵێسادا 
الوان، بەزەیی خێرخوازانەی خۆی و سەركێشی 
یاسای  لەگەڵ  شاگردەكانی،  سەروبەری  بێ  و 
دژواریانە  ئەم  بڕینی  بۆ  رێگەیەك  نوێگەری، 

بەوان پیشابدەدات.
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كە  ئەڵمانی  فەیلەسوفی  هیگڵ  هەرچەندە   
بەاڵم  كردبوو،  دوایی  كۆچی   )1831( ساڵی  لە 
سیستمبەندی،  ئایدیالستی  فەلسەفەی  كاریگەری 
بۆیە  هەڵگرتبوو،  ناوەی  ئەو  شێوە  بەهەمان 
و  ئاسانی  بەرەو  بیرمەندەكانی  بیركردنەوەی 
تا  ماركسەوە  كارل  لە  كە  دەبرد،  گۆڕانكاری 
بیرۆكراتییەكانی الی راست برۆسیا لە خۆدەگرت، 
لەجیهاندا  كە  فێربووبوو  بنچینەدا  لە  هیگڵ 
مەسجێكی دیالێكتیكی هەیە، كە بچوكترین دانەی 
لەیەك  ئایدیاكان،  داماڵڕاوترین  و  وااڵترین  بە 
دەستگای گەورەی باڵوبووەدا پەیوەستدەكات، لە 
ناو ئەم دیالێكتیكەدا، هەر تێزێك ئەنتی تێزی خۆی 
بەرهەمدێنێتەوە. ئەم سەنتێزە دواتر لە سەنتێزی 
خۆی  بەسەرەی  كە  بەرزدەبێتەوە،  دوانە  ئەم 
دەبێتە تێزێكی تر، ئەم پرۆسەیەش بەهەمان شێوە 
درێژەی دەبێت، بۆ نموونە چەمكی )بوون( دژی 
چەمكە  دوو  ئەم  ئاراوە،  دێنێتە  )نەبوون(  خود 
ئەم  رێكدەخرێت،  دا  )دەبێت(  لە  دواتر  دژەش 
پەیامەش لە هەموو شتەكان و لە هەر ئایدیایەكدا 
جەختكردنەوەی  كاردەكات،  جیهاندا(  هەموو  )لە 
ئەو  جیهان،  ئۆرگانێكی  گشتیەتی  لەسەر  هیگڵ 
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دیبوونی،  كە  دژانێك  دێوی،  بەخشیە  توانایەی 
سازش لەگەڵ یەكتری بكەن و یاسای نوێگەری 
موشتاقانە  مامۆستاكەی  ی  )مۆریس(  لەگەڵ 

قبووڵبكات.
كە  بەناوبانگ  دیارو  تری  فەیلەسوفێكی  
بیروڕاكانی لەم سااڵنەدا، كاریگەری لەسەر دێوی 
لە  وانەی  كاتێك  بوو،  پێرس  دروستكردبێت، 
چۆنز هۆپكینز دەوتەوە، تیۆری لۆژیكی زانستی 
پاشان   پراگماتیزم،  بۆ  بوو  بنەمایەك  كە  پێرس، 
وەك  فەلسەفە دێوی دایهێنا و ناوبانگی  جیهانی 
پێپەیداكرد، سەیر لەوەدایە، دێوی وانەكانی پێرسی 
بە گران و ئازاربەش دەزانێت، چونكە لە نامەیەكی 
تایبەتیدا، كە بۆ دۆستێكی نوسیوە، تێیدا نوسیوە)بە 
بڕوای من پێرس بیر لەوە ناكاتەوە، كە جگە لە 
سروشتی،  زانستی  بەشەكانی  گشتگیركردنی 
شتێكی  ئەمە  هەبێت(  بوونی  فەلسەفەیەك 
راستبوو، بەاڵم دێوی بیست و دوو ساڵە لەپێناو 
هەڵهێنجانی ئایدیا مۆدێرنەكان ئامادەیی نەبووە، 
وانەكانی پێرس بۆ )خوێندكارانی وەرزشی زیاتر 
سودمەنتر و سەرنجڕاكێشتر( دەزانێت، تاوەكو بۆ 
)خوێندكارانی فەلسەفە(، جێگەی سەرسوڕمانە كە 
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بیست ساڵ درێژە دەكێشێت، تاوەكو دیۆی ئەوەی 
قبووڵی  و  ببیسێت  فێركردبوو،  ئەوی  پێرس  كە 
زۆری  ئاستێكی  تا  پێرس  ئایدیانەی  ئەو  بكات، 
ناخودئاگا بەبیردێنێتەوە، كاتێك سەرەنجام لەوانە 

تێدەگات و قبوڵیاندەكات، قۆناغێك بەرهەمدێنێت.
پێرس لە زۆر الیەنەوە پیاوێكی بەرجەستەیی 
بوو، هەرچی دیۆیە بە هیچ شێوەیەك تاكە كەس 
نەكردبێت،  دیاری  ئەوەی  میانە  بەبێ  كە  نەبوو، 
بەریتانی  زانستنامەی  وەك  كانگایەكی  ئێستا 
)جوانترین  دەكات  پێرس  وەسفی  شێوەیە  بەو 
ئەمریكا  ئێستا  تاوەكو  كە  عەقڵە،  و گشگیرترین 
شێوەیە  بەم  هەندێك  دیویەتی(  خۆیەوە  بە 
ئاڕاستەكان  هەم  جگەلەمەش  لێیدەڕوانن، 
رێڕەوگرتنی  لە  پێرس  رۆڵی  ئەوەن،  بەرەو 
ئەو  ئەوەی  تا  بەسبوو،  پراگماتیزم  فەلسەفەی 
ئەو  كاریگەری  دروستكرد،  بۆ  چوارچێوەیەكی 
لەسەر دێوی و ناسینی ڤۆكابلەری كە بۆ دێوی 
وەك میرات مایەوە، پێگەیەكی گرنگی لە مێژوویی 
نیوەی  ئەوە  بەاڵم  ئامادەكردوە،  بیركردنەوەیی 
قبووڵناكات،  سنوربەندی  پێرس  مەسەلەكەیە، 
دەڕوات،  زۆرتر  فەلسەفە  لەسەر  كاریگەری 
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ئەستێرەناسی،  كیمیا،  ئەندازیاری،  دەرونناسی، 
تەواوكاری  رۆڵبەندی،فیزیك،بیركاری،)تیۆری 
هەموو  لۆژیك-  بە  تایبەت  لوژیك-  واقعیەت( 
بەشەكانی هەبوون، كە پێرس بەشی بنچینەیی و 

بە گشتی زۆر گرنگی لەوانەدا هەیە.
ئەوەی شیاوی وتنە ئەوەیە، كە هیچ زانكۆیەك 
لەسەردەمێكی وادا محافەزەكاری نەدەویست، یان 
رازیبێت وەها رۆشنبیرێكی چەندڕوو وەربگرێت، 
بەاڵم بەرەو قۆناغی ئومێدو هیوا دەڕوات، چونكە 
قسە لەسەر ئەوە بوو، پێرس كورسی )لێكۆڵینەوە 
لۆژیكییەكان( وەربگرێت، بەاڵم حاڵەتی لەمجۆرە، 
فێركردنی  ئۆرگانێكی  هیچ  نەهاتبووە  جارێك 
ریسكیبوونی  ناتوانرێت  بۆیە  متمانەپێكراوەوە، 
ساڵ   )4( قبوڵبكرێت،  ئەو  بۆ  كورسیە  ئەم 
مانەوە  درێژترین  هاپكینز(  )جانز  لە  وانەوتنەوە 
تێڕوانینی  خوێندكاراندا  لەناو  بوو،  خۆڕاگری  و 
دیۆی نمونەیەكی بااڵ و دیاربوو، فەیلەسوفەكان 
لێكۆڵینەوەی  و  بیركاری  مەسەلەی  بۆ  ئەوەیان 
زانستی بە گونجاوترین كەس دەزانی،  چونكە لە 
بنچینەدا زاناكان سەرنجیان لە بارەی فەلسەفەوە 

نەبوو.
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پێشكەوتنە  كە  ئەوروپا  لە  نێوەندەداو  لەم 
زانستییە گەورەكان جێگیربوون، زانایان لەبارەی 
زانستییەكان  دۆزینەوە  دواین  پەیوەستداری 
دەكرد،  كاریگەریان  و  حەماسی  لێكۆڵینەوەی 
بەڵگەوە،  هەمان  بە  زیاتر  فەیلەسوفان  هەرچەند 
بەرەو گفتوگۆی زانستی رادەكێشران، بەاڵم چەند 
گۆڕانەو  ئەم  گرنگی  پیشاندانی  بۆ  نموونەیەك 

ئاڵووێرەكان بەسبوون.
ئەنیشتاین بە خوێندنەوەی  لە دەیەكانی تردا 
بارەوە  لە  تێڕوانینی  سەرقاڵبوو،  هیومەوە 
یاری  زۆر  بەڕێژەیەكی  بەاڵم  خستەڕوو، 
ڤتگنشتاین  و  راسڵ  دیاربوو،  پێوە  پێوەكردنی 
هەوڵیاندەدا بنەمای لۆژیكی بیركاری رێكبخەن، لەم 
نێوەندەدا ئەرنست ماخ زانا و فەیلەسوفی نەمسایی 
ناوبانگی  ئەوەوە  ناوی  بە  دەنگ(  )خێرایی  كە 
توندی  )ئەتۆم(دا،بە  بوونی  لەگەڵ  پەیداكرد( 
رێگری لە تاقیكردنەوەیكرد، )هیچ تاقیكردنەوەیەك 
ئەم  نەكردوە(  جێگیر  ئەتۆمی  بوونی  ئێستا  تا 
جۆرە چڕكردنەوە فەلسەفی- زانستییانە، رۆڵێكی 
گرنگیان لە داهێنانە گەورەكانی نیو سەدەی دواتر 
ئاراستەكردنانە،  جۆرە  ئەم  ئاكامدا  لە  دەبینی، 
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ئاشكرا  رێژەیی  و  جێگیردەكات،  ئەتۆم  بوونی 
دەبێت و كامڵ نەبوونی بیركاری دەگاتە یەقین، 
لەم سەردەمەدا بایەخی بەشداریكردنی زانست و 
فەلسەفە، بە هیچ جۆرێك زیادەڕۆیی )مبالغە( نییە، 
فەیلەسوف،  و  دەرونناس  هاوڕێكەی،  و  پێرس 
ولیام جیمز یەكەمین كەسانێك بوون لە ئەمریكا، 

كە پەیامی ئەم گۆڕانەیان راگەیاند.
پێرس لە)52( ساڵیداو لە كێڵگەیەكی دورەدەست 
لە  دەریای )دالور( لە پەنسلڤانیا كەناگیركەوت و 
باقی )23( ساڵەی تەمەنی لەوێ و بە دەستكورتی 
)لۆژیكزانی  ناونابوو  بۆیە خۆی  و هەژاری ژیا، 
الدێی(، ئەگەر سەخاوەتی ویلیام جیمیز نەبوایە، 
نا،  ئەودا  تەواوی  عەبقەریەتی  بە  دانی  كە 
)لە بەدەستهێنراوەكانی پێرس  نەیدەتوانی بژێت، 
لەم سەردەمەدا، پێشنیاری نموونەی رابەرایەتی 
نامەكانیدا  لە  یەكێك  لە  كە  كارەباییە،  خولگەی 
ئەمەی پێشنیازكردبوو(، دوو سەدە پێشتر كاتێك 
لە )نیوتن(یان پرسی چۆن توانیت ئەم دۆزینەوە 
بە  ئاشكرابكەیت،  زانستییە  و  بیركاری  گەورە 
شانی  سەر  لە  پێدانان  )بە  وتی  ساكاریێكەوە 
عمالقەكان( پێرس ئەو عیمالقە فەلسەفییە بوو، كە 
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دێوی رۆژێك پێی خستە سەرشانی.
جێگەیان  ئایندەدا  لە  ئەمانە  هەموو  بەاڵم 
لەكاتێكی  كە  دەخاتەڕوو،  ئەوە  دێوی  دەبێتەوە، 
درەنگتردا دێت، داهێنانەكانی لە هەموو كۆمەڵگە 
بیرییەكاندا، وردە وردە دەردەكەون، دێوی كەپلەی 
و  دەرونناسی  بەشی  دەستهێنا،لە  بە  دكتۆرای 
دەوتەوەو  وانەی  میشگیان  زانكۆی  لە  فەلسەفە 
سەرقاڵدەبوو،  خۆیەوە  نوێكانی  بەچوونە  زیاتر 
لە هەمانكاتیشدا ئاكامی لێكۆڵینەوەكانی خۆی لە 
)ئەم  وەرگرتوە  ئەزمونییەوە  دەرونناسی  بارەی 
فونت( )ویلهلم  پێش  )10(ساڵ  نزیكەی  بەشە 
بە  ئەزموونی(  دەرونناسی  )باوكی  ئەڵمانی  ی 
لە  دابڕاو  دواداچوونی  بە  لێكۆڵینەوەی  شێوەی 

الیپزیك بنیادنرابوو.
ئالس  بە  دێوی  كە  سەردەمدابوو،  هەمان  لە 
زانكۆی  بۆ  هاتنی  پێش  ئاشنابوو،كە  چیپمن 
بوو،  مامۆستا  لەالدێ  خوێندن،  بۆ  میشگان 
دەویست،  خۆش  فەلسەفەیان  هەردووكیان 
تێڕوانی ئالیس لەبارەی بابەتەكەوە، زۆر بەزوویی 
كاریگەری لەسەر دێوی دروستكرد، بیروباوەڕی 
بەو  دەبێت  فەلسەفە  كە  ئەوەی،  لەسەر  ئالیس 
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مەسەالنەوە سەرقاڵ بێت، كە بۆ خەڵكی واقیعیی 
لە ژیانی ئاساییدا لە ئارادایە، دێوی بە شێوازێك 
پەلی هاوێشت، كە پەیڕەوی ئەكادیمی بە مەسەلە 
فەلسەفە  مێژووی  درێژایی  بە  كالسیكییەكان 
بەاڵم  رەهاكرد،  گفتوگۆبوو  و  باس  شیاوی 
و سەرەتای  پێشەكی  تەنها  ئەمە  كە  ئاشكرابوو 
بە  ئێستا  چونكە  بوو،  دێوی  درێژی  دورو  رای 
بیروباوەڕی هیگڵی نوێییەوە خۆیەوە چەسپابوو، 
جۆن دێوی و ئالیس چیپمن پاش ماوەیەكی كورت، 
هەڵگرت،  خوێندن  لە  دەستی   1886 ئالیس  كە 
هاوسەرگیریان كرد و پاش ساڵێك منداڵیان بوو.

كتێبی  یەكەمین  دێوی  ساڵدا  هەمان  لە 
دەرونناسی باڵوكردەوە، كە بە شێوەی حیرەتئامێز 
مامەڵەی  سەرخستنی  هەوڵی  ئاشتی،  بارەی  لە 
دەرونناسی و ئەزموونی ئەو، لەگەڵ فەلسەفەی 
نوێكەی  هیگڵیە  یاسای  تەواوكاری  میتافیزیكی 
بوو، مامۆستای پێشوی دەرونناسیەكەی لە )جانز 
بوویە  تموحیەدا،  فكریە  تێگۆشانە  لەم  هاپكینز( 
سەپرایسێك )ئەوەی كە ئایدیالیزمی رەهای هیگڵ،  
بتوانێت هۆشمەندێكی لەم شێوەیە بخاتەگەڕو بە 
و  نوێی  جۆرە  لەم  فراوانی  واقیعیی  شێوەیەكی 
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كۆنەدا رابگەیەنێت، بە دڵنیاییەوە ئەعجازێكە كە 
گەورەیی ساتێك لە جیۆلۆجی و گیانەوەرناسی 
شەش  رونكردنەوەی  خزمەت  لە  داهێنراوانە، 
دەچەسپێت(  جیهاندا  دروستبوونی  رۆژ 
زانكۆدا،  ناوەندەكانی  لە  خێرایی  بە  كتێبەكەی 
خوێندكارەكانی  هەتا  و  دیالۆگ  جێگەی  بووە 
دێوی لەم گفتوگۆیانەدا بەشداردەبوون، گۆڤاری 
مامۆستایانی  لە  كە  میشگیان  لە  )خوێندكاران( 

پێشوی دەرونناسی دێوی بوون سورتربوون. 
پێیەك لە ئاسمان و پێیەك لە زەوی  

و نەنیگایەكی واقیعی كە وێناكردنی
 ئەندێشەكانی لەسەر ئاژاوەكان لە دایكدەبن، 

بەاڵم بە هێزو گونجاو
لە  دوكەڵێك  یان  گرمۆڵەكراو  ئاوێكی  وەك   

هەوادا.
كاریگەرییەكانی  ئاكامی  لە  لەالیەكەوە  دێوی 
تیۆری  لەسەر  سەرنجی  كە  هاوسەرەكەی، 
ئەزمونە  بەدەستهێنا،  فێركردنەكەی  پەروەردەو 
دامەزراوە  خوێندنگەو  لە  خۆی  تاڵەكانی 
ئەو  تەختەڕەش،  جەنگەڵی  پەروەردەییەكانی 
سیستەمی  لە  كە  دروستكردبوو،  ال  باوەڕەی 
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فێركاری ئەمریكادا، هەموو شتێك بە قاعیدە نییە، 
وەك هەمیشە كاتێك مامۆستایانی سەرنەكەوتوو 
دەنوسن،  شت  بابەتەوە  ئەم  بارەی  لە 
نییە،  رووبەروی خۆیان  هەرگیز  سەرزەنشتەكە 
لەهەمانكاتدا  هەڵەیە،  سیستەمەكە  هەموو  بەڵكو 
بە  لێرەدا  كاتانەو  لەم  دێوی،  نوێی  داهێنانی 
كە  خستەڕوو  ئەوەی  نیشاندا،  خۆی  زوویی 
خوێندنگەكان بەهۆی پەیوەستبوونیان بە رەوشی 
لەناو  كە  تاقیكارییەكان  دۆزینەوە  كلتورییەوە، 
نابینن،  بووەتەوە  جێگەیان  مندااڵندا  دەرونناسی 
هەروەها لەگەڵ ئاكامی ئاڵودێرە كۆمەاڵیەتییەكان 
لەناو دیموكراسی نوێی ئەمریكا، لە دوای جەنگی 
ناوخۆیی دا، هیچ رێگەیەكی تر نەبوو، بۆیە دێوی 
بە گشتی فەلسەفەیەكی نوێی لەبارەی پەروەردە 

و فێركردنەوە بە پێویستی زانی.
دێوی لە ساڵی 1894 پاش دە ساڵ مانەوە 
لە میشیگان، بووە مامۆستا لە زانكۆی شیكاگۆ، 
ئەم زانكۆ نوێیە بەر لە سێ ساڵ كە بووجەكەی 
سەخاوەتمەندانە  رافكلر(  دی  )جان  لەالیەن 
دابینكرد دەكرێتەوە، سەرۆكی ئەم زانكۆیە )ویلیام 
رینی هارپر( بوو، شیكاگۆ بە یەكێك لە ناوەندە 
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پێشكەوتووەكانی لێكۆڵینەوە لەواڵتدا دادەنرێت و 
دێوی كرا بە سەرۆكی گروپی تازە دامەزرێنراوی 
فێركردن،  پەروەردەو  فەلسەفە و دەرونناسی و 
چونكە لەگەڵ پسپۆڕی و تواناكانیدا هاوئاهەنگ 

بوو.
پێرس  پێشتر  سەرنجدانە،  مایەی  )ئەوەی 
بۆچوونە  بەاڵم  رەچاوكردبوو،  الیەنەی  ئەم 
پراگماتیكییەكانی، زیاتر لەئاستی نەناسیندا جێگەی 
بەوەوە  شانازی  دێوی  لێرەوە  گرتبوو(،  خۆی 
دەكات،كە وەك دەرونناس، فەیلەسوف، فێركاری 

پراگماتیكی بنچینەیی، ناوبانگ پەیدادەكات.
دێوی،  ئەزموونی  و  پراكتیكی  كاری  ئێستا   
ئەو بەرەو تێگەیشتنی نزیك لە كاریگەری )تیۆری 
تەواوكاری( باوی داروین دەبات، ئاكامەكانی ناو 
فەلسەفە،  دەرونناسی،  لە  داروین   قوتابخانەی 
هەتتا پەروەردە و فێركردن ئاشكرادەكات، جێگەی 
تێیدا  كە  دەزانێت،  خەباتێك  بە  ژیان  تێڕامانە 
پرۆسەی  بە  نەك  دەمێننەوە،  گونجاوترینەكان 
لە  دێوی  شێوەیە  بەم  دیالێكتیكی،  كرانەوەی 
شیكاگۆ تا چەند ساڵ بیروباوەڕی بە )ئایدیالیزمی 
ئەزموونی( پاراست، بە جۆرێك هاوسەنگی بیری 
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هیگڵیەكەی،  نیو  تیۆری  فەلسەفەی  دەتوانێت  كە 
لەگەڵ ناوەڕۆكی كاری پراكتیكی و ئەزمونییەكەی 
ئاشكرا  وردە  وردە  بەاڵم  سەركەوتووبێت، 
نییە،  بەردەوامی  قابیلی  دابڕانە  ئەم  كە  دەبێت، 
ئارەزووی  هەندێك  كە  دێوی،  دوانەییانەی  ئەم 

كرانەوەیان بوو، جارێكی تر گرفتاری كردبوو.
واقیعییدا  لە  هیگڵ،  دیالێكتیكی  پرۆسەی  ئایا 
بوو؟  واقیعی  جیهانی  عەقاڵنییەكانی  كارنامە 
هیگڵ  دیاریدەكرێت،  لۆژیك  بە  هەمووی  ئەمە  
بە  ئێمە،  لۆژیكی  )پرۆسەی  كە  باوەڕیوابوو، 
ئەو  لەسەر  ئاگاییە  یان  هەڵهێنجانە،  تەواوی 
پێكهاتە خودییە عەقاڵنییەی، كە بە هۆی ئامادەیی 
بە  بیر  سازندەیی  و  بەسەرچووە  كارەوە  ئەم 
بەاڵم  هاتوە(  كۆتایی  بەسەر جیهاندا  دەستگرتن 
بە  كاركردن  لەپێناو  لۆژیكێك  بە  تێڕوانینە  ئەم 
زانایان، جێگەیەك  بە  تایبەتە  كە  تەواو،  زانستی 
بە جێناهێڵێت، شك و پرسیاركردن تێیدا جێگەی 
نابێتەوە، گومان و پرسیاركردن لەو جێگەیەدا نییە، 
پێشنیارێكی میتافیزیكی بەرفراوانی لەم جۆرە، لە 
بارەی شوێنێكی گونجاو بەمەبەستی لێكۆڵینەوەی 
ئەزموونی  بوونی نییە، دێوی گەیشتە ئەو ئاكامەی 
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كە  فەلسەفەیە،  پێشنیازی  پێویستە،  ئەوەی  كە 
بیر- هەلومەرجی  و  خاسیەت  )هەموو  تیایدا 
حكوم، چەمك، هەڵهێنجان، بابەت، باركراو .... بە 
تەواوی كاركردنە تایبەتییەكان، یان دابەشكردنی 
لێكۆڵینەوەی  گومان-  ئاكامدا،  یەك  ناو  لە  كار، 
سەرەكی  ئامانجی  گوزارشتكردن(بخرێتەروو، 
)ماهییەتی  بەوەی  روونبێت،  دەبێت  لۆژیكە،  ئەم 
نەمری بیرو متمانە نەمریەكەی، دەبێت بەرامبەر 

بە واقیعییەتێكی نەمربێت(.
كاتی ئەوە بوو كە لەنهێنی كۆن و بێ وەاڵمی 
جیهان  ئایا  دوربكەوێتەوە،  كالسیك  فەلسەفەی 
لۆژیكییە، یان تەنها چۆنیەتی روانینی ئێمەیە بۆ 
واقیعییەتدا  لە  ئێمە  بیركردنەوەی  ئایا  جیهان؟ 
جێبەجێدەكات؟ ئەم پرسیارە پێویستە رەهابكرێت، 
شتێكی  ،كە  فەرامۆشبكرێت  دەبێت  دیدگایە  ئەم 
وێنای  هەوڵدەدات  كە  گشتی(یە،  )بیری  وەك 
راستی )واقیعییەتی گشتی( پیشانبدات، لە بری ئەوە 
دەبێت لەسەر مەسەلەیەكی تایبەت چڕببینەوە، كە 
بەڵكو  نییە،  گشتی  بیركردنەوەی  پێشنیازكراوە، 
الوەكییە، پەیوەندی بەمەسەلە واقیعیەكانەوە هەیە، 

كە ئەزموونی الوەكی كەسی ئێمە دەردەخات.
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 لۆژیكی دێوی )لۆژیكی ئامرازی( بوو، وەك 
پرۆسەیەك بوو، كە لە ئەزمونێكی تاقیكردنەوەییدا 
بە  بوو  عەمەلی   بەرنامەیەكی  دەردەكەوێت، 
مەبەستی چارەسەركردنی مەسەلەیەكی دیاریكراو، 
حەقیقەتی لۆژیكی ئامرازی كاری بە مەوە نەبوو، 
كە بە فاڵن واقیعییەتی دڵنیایی جێبەجێبكات، یان 
خاڵی  نییە،  پێشنیاركراو  هەرگیز  ئەمە  نەیكات، 
پێشنیاركراو )سوودی جێبەجێكردن و بەكاربردن، 
بەتێپەڕ  هاوكاریكردن  لە   لەمەدا  ئامرازیی  یان 
ئەزمونێكی  بۆ  جیاواز  رێژە  ئەزمونێكی  بوون، 
چارەسەركردنی  گونجاو(ە، سوودیشی   رێژەی 

مەسەلەكانە، بەالیەنكردنی دژەكانە.
و  الوەكی  فەرمانی  لەسەر  جەختكردنە  ئەم 
پەیوەندی لەگەڵ كاری كەسی، دەبێتە تایبەتمەندی 
فەلسەفەی دێوی، پاش ئەمەش هەلومەرجێك دێتە 
پێشەوە، كە دێوی لەپێناوی البردنی ئیزدواجیەكان، 
كە ئەو شەرمەزار دەكەن لە كاری دەوەستێنێت، 
لێرەدا دەتوانین كاری ئەزمونی بە كاری كەسی 
رەوشی  شێوەی  بە  هەم  و  خۆی  بۆ  -هەم 
گشتی، كە جێگای جێبەجێكردن بێت- پەیوەست 
وەاڵمدەداتەوە،  كە  بوو  شتە  ئەو  لۆژیك  بكات، 
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)پراگماتیزم(  بە  فەلسەفەكەی  هۆیەشەوە  بەم 
لەو  حەزی  )دێوی  ناودەبرێت،  )كارگەرایی(  یان 
ناوە نەبوو، پێی خۆش بوو، كە فەلسەفەكەی بە 
ناوبنرێت.  )ئەزمونگەرایی(  یان  )ئامرازگەرایی( 
ئەمانە باشترین رونكردنەوە دەدەن، كە ئەو چی 
بە  ئاماژە  كە)پراگماتیزم(  لەهەمانكاتدا  دەكرد، 
)پراگماتیك( ئەو دەكات، وشەی  بنچینەیی  بیری 
وشەیەكی یۆنانییە و بە واتای )چاالك، پرۆسە، 
بنچینەی  بە  پەیوەست  بەكاركردن،  دەست 
كارایی  ناوەڕۆكیشی،  واتای  وەرگیراوە،  بابەت( 
و كاركردنی گشتیە، پراگماتیزم وەك زانستە، و 
ئەگەر  بەكاربهێنرێت و وەاڵمبداتەوە،  دەتوانرێت 
وەاڵمنەداتەوە و كاریگەری نەبێت، وەالی دەنێت.

پراگماتیزم لە بنچینەدا روانینێكی زانستیە بۆ 
جیهان، بەم واتایە روانینی واقیعی و ناسراوبوونە، 
واقیعیەگەرایی شتێكی كەم و زیاد نییە لە واقیعیەت، 
كە لە ژیانێكی )رۆتینی(دا دەیبینم، سروشتێك كە 
واقیعیەتێك  زانستیەكاندایە،  تاقیگە  پێشەنگای  لە 
ئینجا  بێداردەبینەوە،  تێیدا  بەیانییەوە  لە  كە هەر 
لەم  روانینێكی  نییە،  بوونی  شاردنەوە  و  راز 
جۆرە، بە تەواوەتی بەسەر بارودۆخی زانستی لە 
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دوایین ساڵەكانی سەدەی نۆزدەهەم جێبەجێكرا، 
زانستی ئەزموونی و تاقیكردنەوە پێشكەوتوەكانی 
گەورەكردبوو، كە لە تەكنەلۆژیادا جێگەی خۆی 
تیۆری  بنیاتی  تێڕامانە،  جێگەی  بەاڵم  دەگرێت، 
)یاساكان و گەوهەری بنچینەیی( جێگیربووە، لە 
كۆمەڵگەی زانستییدا بە گشتی لەو باوەڕەدابوون، 
زانستی  دۆزینەوەی   درەوشاوەكانی  ساڵە  كە 
تیۆری بە شێوەیەكی پچڕ پچڕ كۆتایی هاتووە، 
لە هەمانكاتدا ئامۆژگاری )ماركس پالن(ی الوی 
تیۆری  فیزیكی  دواكەوتنی  لە  چاو  كە  دەكرد، 
دۆزینەوە  بپۆشێت،  كۆتا(  دەگاتە  زویی  )بە  كە 
ئەوەی  گرتبوو،  شێوەیان  پێشتر  بنچینەییەكان 
پڕ  )پرۆسەی  تەواوكراوەكانی  كارە  مابوویەوە، 
زەحمەت و دورو درێژی تاقیگەیی( بوون، كیمیا 
هەم لەم جۆرەدا بوو، مندلیف كیمیازانی روسی، 
خشتەی ئەڵتەرناتیڤی خسەڕوو، كە ناوەڕۆكەكەی 
كێش  لەگەڵ  بوو  بیستن  شیاوی  و  بیسترابوو 
زانی  فیزیك  رەگەزانەدا،  ئەو  تایبەتمەندی  و 
نەمساوی )بولتزمان( دڵنیابوو كە ئەم رەگەزانە لە 
ناوكی بنیاتی بە شێوەی ئەتۆمی دروستبووبوون، 
كۆتایی  و  سروشتی  ماهیەتی  لە  سەرنجدان  بە 
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جێگەی  دەگوزەرێنین،  ژیان  تێیدا  كە  جیهان، 
لەپێناو دۆزینەوە گەورەكان و هی  تێڕوانینە كە 
تر جێگەیەك بمێنێتەوە، لە دوای ئەمەوە زانست 
تاقیكردنەوەو  بە  دەبێت  تایبەت  تەواوی  بە 

ئەزمونكردنەوە.
یەكەمین بەڵگە كە ئەم روانینە لەق دەكات، بە 
تەواوی دیاركراونییە، كاتێك مادام كوری لە ساڵی 
1890 چاالكی تیشكی ئاشكراكرد، زۆرێك لەمانە 
كرد،  گریمانە  تریان  كیمیاوی  تایبەتمەندی  تەنها 
ئەو روانینەی كە بتوانێت ئەتۆمەكان دابەشبكات، 
شیاوی وێناكردن نەبوو، كاتێك لە 1900 پالنی 
بنەمایەش،  ئەم  لەسەر  پێشنیازكرد،  رێژەیی 
هەم  و  ناوك  هەم  روناكی  كە  تێڕامانە  جێگەی 
یان  بینین  شیاوی  دۆزینەوەیەك  هەر  شەپۆلە، 
ناتوانین هەردووكیان  بابەت بوو،  جێكەوتە، یان 
بێت، پاشان هەموو پێكهاتەكان دەروخێن، )تیۆری 
رێژەیی( ئەنتشاین، یەقینی رەهایی كات و شوێنی 
نابووتكرد، تێگەیشتن كە مادام شتەكان جگە لە 
ئەتۆم و تایبەتمەندی كیمیایی، ئەوانەیان ئاشكرا 
)تیۆری  كە  قبوڵكرا  ئەمە  سەرئەنجام  كردبوو، 
جیهانی  بەشەكانی  ژیانە،  شیاوی  چەندیەتی( 
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هەمیشە  بۆ  نۆزدەهەم  سەدەی  كۆتایی  زانستی 
تێكەڵ بەیەكتری بوون و روانینێكی تەواو و نوێ 

دەهێنێتە ئاراوە.
ئەوەی جێگەی سەرەنجە، كە پڕاگماتیزم لەم 
كودەتایەدا هیچ راچڵەكینێكی نەبینی، خودی زانست 
یەكسەر گۆڕا، بەاڵم ئەم فەلسەفە زانستیەی دێوی 
نابود نەكرد، یان رای نەچڵەكاند، دێوی بەردەوام 
جەختی لەسەر كاری الوەكی و رادەی پەیوەندی 
لەگەڵ كاری كەسی دەكردەوە، ئامرازی لۆژیكی 
مەسەلە  لەگەڵ  بەریەككەوتنی  رەوشی  تەواو 
ئاڵۆزەكان و سەروبەندەكردنی قبوڵكردنی ئەوانە 
سەیردەكات، لۆژیكی لەم جۆرە پەیوەندی نێوان 
نێوان كاری  لە  واقیعیەتی دەوروبەری،  كەس و 
فەراهەمدەكات،  زانستیدا  كاری  و  دەرونناسی 
بەسەختی  كەسی،  جیهانی  بەجۆری  جۆر  ئاوی 
لەو  كە  ئەوەی  )وەك  مادییەوە  جیهانی  بە 
جیهانەدا سەیركرا( پەیوەستدەكات، ئینجا ئەگەرو 
زەروریەت دەتوانێت لە پاڵیدا بوونی هەبێت، ئەم 
پەیڕەوەش یەكێكە لە رازە گەورەكانی ئاشوبەندی 
كە لە كۆنەوە و لە فەلسەفەی كالسیكیدا بوونی 
هەبووەو بڕیاردەرە،چۆن دەتوانێت لە جیهانێكی 
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ئازادی  ئیرادەی  ئازادبێت؟  پێویستیدا  لۆژیكی 
دەكەین،  ئەزموونی  واقیعی  بە  دڵنیاین  كە 
سامان  زانستییدا  جیهانی  لە  دەتوانێت  چۆن 
بوونی هەبێت؟ بە روانینی دێوی هەموو ئەمانە 
ئەندازەو  بۆ  بەڵگە  بوون،  مەسەلەیەك  شێوە 
فەلسەفەدا  لە  كۆنەوە  لە  كە  دەستنیشانكردن 
سادەیی  بە  ئەو  ئامرازی  لۆژیكی  باڵوبووەوە، 
دەتوانرێت  چۆن  كە  پیشاندا  ئەو  دوركەوتەوە، 
زانستیدا،  جیهانی  لە  هەمانكاتدا  لە  و  ئازادبێت 
و  حەل  بە  خود  كاتێك  هەبوو،  زانستی  بوونی 
قەرزاربار  تایبەتییەكاندا  زانستە  مەسەلە  فەسڵی 
دەبێت، مەسەلەی ئەندازە و هەڵبژاردن بە سادەیی 

كوێردەبێتەوە، ئیتر بوونی نابێت.
بە  دڵنیانەبوون  بەرامبەر  لە  تواناییە  ئەم 
فەلسەفەی زانستی دێوی، ئەو توانایە دەبەخشێت، 
لە  كە  زانست،  گەورەكانی  گۆڕانە  كەلەبەرامبەر 
سااڵنی سەدەی نۆزدە رویدا، بەردەوامی هەبێت، 
بكات،  پێشبینی  ئاڵوگۆڕانە  ئەم  نەیتوانی  دێوی 
هیچ كەسێك نەیتوانی ئەم حاڵەتانە هەتا بە بیری 
یۆنانی كۆنیشدا نەهاتوە، كە جیهان بەم شێوەیە 
ناوەكی،  ئایدیای  گەیشتبووە  دیموكریتوس  بێت، 
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دەبێت  كە  باوەڕەبوون،  ئەو  لەسەر  تر  ئەوانی 
جیهان فراوانییەكی بێكۆتایی هەبێت، )بەاڵم هیچ 
كەس( هیچ زانایەك، یان بیرمەندێك بە درێژایی 
واقیعیەتی  بە  هەم  دوراودور  هەتا  سەدانە،  ئەم 
چەندێتی گومانی نەبردبوو، لە راستیدا دەڵێن كە 
بگەیەنێت  داروین  نیوتن و  لە  دەیتوانی  ئەرستۆ 
تا  زانستییەكان،  گەورە  دۆزینەوە  هەموو  و 
كۆتایی سەدەی نۆزدە بەباشی هەستی پێبكرێت، 
رێژەگەرایی  دەربارەی  بتوانێت  ئەگەر  دەوترێت 
لەگەڵ ئەنشتاین قسەبكات، هەتا دەتوانێت ئەوەش 
بوون  گۆڕەپانی  هەموو  لە  كاتێك  دركپێبكات، 
بگەن، پێشبینی شتێكی لەم شێوە ئەگەری هەیە، 
تیۆری چەندێتی هەست  نەیتوانی  ئەرستۆ  بەاڵم 
پێشبینی بكات، هەرگیز لە توانایدا نەبوو شتێكی 
بنچینەدا  لە  چونكە  چۆن؟  وێنابكات  جۆرە  لەم 
فینمن  ریچارد  چونكە  نییە،  وێناكردن  شیاوی 
فیزیكیزانی ئەمریكی و پسپۆڕی فیزیكی چەندێتی 
وتی )كەسێك داواكارە فیزیكی چەندیەتی تێبگات، 
نازانێت كە دەربارەی چی قسەدەكات(، ئینجا لەناو 
بونیاتەكانی مادەدا، دیاردەیەك هەیە كە شیاوی 
مرۆڤەوەیە،  تێگەیشتنی  پشت  لە  كە  تێڕوانینە، 
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ببینین،  بەرهەمەكانی  لە  هەندێك  دەتوانین  ئێمە 
)نەك  لەوانە  هەندێك  پێوانەگیری  هەتا  دەتوانین 
پێشكەوین،  دانەدا(  لەو  تەنها  هەموویان،نەك 
بەاڵم ناتوانین بانگەشەی ئەوە بكەین، كە هەستی 
پێدەكەین، لێرەدا بنەمایەك بوونی هەیە كەبەسەر 
بەسەر  نەیتوانی  بەاڵم  سەردەكەوێت،  لۆژیكدا 
الیەنەوە  زۆر  لە  كە  سەركەوێت،  بااڵدا  لۆژیكی 
بارودۆخێكی  لە  بەكارهێنانی  لەپێناو  تایبەتی  بە 
پراگماتیزمی  شێوەیەدا،  لەو  پێشنیاركراوی 
ئەم  تا  دژایەتییەكان  دەزانێت،  گرنگ  بە  دێوی 
راستی  كە  ئەمەش  ئاكامی  رێگرنەبوون،  ئاستە 
دەیكەین،  كەلەوەدا  هەبوو،  سوندمەندی  هەمان 
)ئەو كرۆكە( راستێكی گشتییە كە لە چاوەڕوانی 

ئاشكراكردندا بێت، بوونی نییە. 
دەستپێكی  لەگەڵ  زانستیەی  شۆڕشە  ئەو 
سەدەی بیستەم رویدا، بەو واتایە بوو كە زانست 
ئەوە  بوو.  كە  نەبوو  ئەوە  هەمان  هەرگیز  ئیتر 
لەبنەڕەتەوە  كە  بوو  زانست  كۆتایی  دڵنیایی 
لەناوچوو. جیهانی میكانیكی بەسەرجەم ناوەڕۆكی 
تەواوەوە كە دەبێت ببێ  ،بۆ هەمیشە نەما. جیهان 
ئەوەشدا  لەگەل  نەدەكرد.  كاری  كاژێر  وەكو 
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دێوی،  زانستی  جیهانبینی  بینیمان  ئەوەی  وەك 
لۆجیكی  نەبوو.  پێشبینیكراو  بەتەواوی  هەرگیز 
بوو.  بەكارهێنانی  شتێكی  نەبوو،  پێویست  ئەو 
ئایدیاكانی دێوی بە هێنانەپێشی بابەتەكانی وەك 
دەكرا.  بەهێز  كوانتۆمی  سەلمێنراوی  نەبوونی 
یاسا  بنەمای  لەسەر  نیوتۆنی  میكانیكی  جیهانی 
جێگیر و دیاریكراوەكان كاری كردبوو. بە وتەی 
دێوی جیهان بەبێ  ئەگەر، جیهانێك كە رێڕەوەكەی 
جیهانێكی  دەتوانێت  )تەنها  دیاریكرابێت،  پێشتر 
داخراو بێت، كە یان گەیشتۆتە كۆتایی و گۆڕان 
دیاریكراوە(،  لەپێشدا  روداوی  یان  ناكات،  قبواڵ 
لەپاڵ  ئەگەر  و  پێویستی  كە  لەجیهانێكدا  بەاڵم 
یەكتردا بن، جیهانێكی گۆڕاوە و داهاتوی پێشبینی 
جیهانێكدا  لە  )ئێمە  دەڵێت  دێوی  وەك  نەكراوە. 
دەژین، تێیدا ئاوێتەیەكی كاریگەر لە كاراییەكان، 
گەڕانەوەكان  و  دوبارەبوونەوەكان  رێكخستن، 
و  دەڕەخسێنێت  كۆنترۆاڵ  و  پێشبینی  كە  هەیە، 
نەناسراویەكان و گومانەكان، ئەگەرە چاوەڕوان 
كراوەكان و ئەو پرۆسانەی بە دەرەنجامی هێشتا 

دیارینەكراو دەگەن.(
بە درێژایی سەدەی بیستەم زانست خۆی ناچار 
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ناتەواوی  بكات.  پەسەند  دۆخە  شێوە  ئەم  بوو 
و  گەورە  جیهانە   – رێژەیی  و  كوانتۆم  فیزیكی 
بچوكەكان – سەرجەمی جیهانی زانستی پڕكرد. 
یاساییتری جێگیر و نەگۆڕاو، گوایە بۆ هەتا هەتایە 
هەڵكەنراون و گومانیان لێنەدەكرا. لەجیاتی ئەوەی 
پێناسەیەكی وردی بوونەوەرەكان، پرۆسەكان و 
پێكهاتەكان سروشتی بن، زیاتر وەك ناوبژیوانی 
هیچ  نەدەتوانرا  ئیتر  دەكران،  هەژمار  ئاماری 
كەم  تەنها  دابنرایە،  تەواو  بە  زانستی  یاسایەكی 
تا زۆرێك ئەگەری زۆری هەبوو، ئەگەر جێگەی 
كاری  كە  دێوی  بەبۆچونی  گرتەوە.  بێگومانی 
دەزانی،  شت  بەیەك  زانستی  كاری  و  تایبەتی 
)پێكهاتنی زانستی وردی میكانیكی لە بابی تاكێتی 
و  مێژوییە  تاك  نیە.  مومكین  هەرگیز  مرۆڤ، 

تایبەتمەندی تاكی هەیە(
بوو.  كارەكە  سەرەتای  تەنها  ئەمە  بەاڵم 
بە  بوو  دێوی  زانستی  لێكۆڵینەوەی  شێوازی 
لەدیدی  زانستی.  بواری  لە  سەروتر  رێگەیەك 
ئەزموون  و  تاقیكردنەوە  شێوازی  ئەوەوە 
و  رەوشتی  بابەتە  لە  تێڕوانین  پڕبەرهەمترین 
بەسودە  و  كارا  یان  فەلسەفە  كۆمەاڵیەتیەكانە. 
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مرۆڤایەتییەوە،  كرداری  لەبارەی  نییە.  هیچ  یان 
مرۆڤایەتی  كرداری  لەگەڵ  پێویستە  لەبەرئەوە 
هێرشی  درێژەی  لە  دێوی  بێت.  پەیوەندیدار 
رایگەیاند«زانست  كالسیك  فەلسەفەی  بۆسەر 
چەندین  ئاكارگەراییە«.  بەتەواوی  ناسین  و 
لەهەوڵی  »ئامرازگەرایی  كە  رایگەیاندوە  جار 
بەزانستكردنی فەلسەفەدایە«. فەلسەفەی كالسیك 
نەیتوانیبوو ئەو جیهانەی تێیدا دەژین ، ژیانی ئێمەی 
كردبێت،  كارێكیشی  ئەگەر  شیبكاتەوە.  لەناودا 
بۆ  هەوڵدانی  لە  بووە.  دۆخەكە  خراپتركردنی 
شیكردنەوەی ئەزموونی ناسراوی ئێمە، بەتەواوی 
تێگەیشتنی مەحاڵكردبوو. لەوالیەنەوە كە پێشتر 
گرفتێك نەبوو، فەلسەفە دوانیە بێ  ئەنجامەكانی 
وەك ناچاری و هەڵبژاردن، روكار و راستەقینە، 
جەستە و دەرونی هێنابووە بوون. لەالیەكیترەوە 
تێڕوانینی زانست لەراستی، دەرەنجامی گەورەی 
سەرنجیاننەدایە  بابەتە  ئەم  زانایانی  هێنایەدی. 
یان  دۆزیوەتەوە  شتێكیان  راستیدا  لە  ئەوەی 
نەخێر، لە خۆیان نەدەپرسی زانست چیە؟ تەنها 
دەیانهێنایە بوون، ساتێك نەدەوەستان، بۆئەوەی 
ئایا سەرجەمی ئەم هەوڵدانە  لە خۆیان بپرسن، 
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ژیانی  نەخێر؟  یان  ئەنجامێكیان هەیە،  زانستیانە 
نمونەییان بەتەواوی گیرۆدەی ئەو بوو.

خۆی  رەوشتیەكان  بابەتە  لە  تێڕوانینە  ئەم 
لەبارەی  وەاڵمەكان  بێ   پرسیارە  گیرۆدەی 
شتێكی  پێیوابوو  دێوی  نەكرد.  كۆتایی  گرنگی 
كە  كات،  بێ   و  كۆتایی  رەوشتی  یاسای  وەك 
بوونی  زاتی مرۆڤەوە وەرگیرابێت  لە سروشتی 
نییە. ئەمجۆرە تێبینیە الوەكیانەش، كاتێك تایبەت 
دەبێت بە ژیانی تایبەتی تاكەوە، دەكرێتە دەرەوەی 
حەزو  بە  گرنگی  رەوشت  پێویستە  بازنەكە. 
مرۆڤە  بەرژەوەندی  و  دیاریكراوەكان  ئارەزوە 
راستەقینەكان لە جیهانی راستەقینەدا بدات، نەك 

بە روتكردنەوە لە جیهانێكی روتەڵدا.
شێوازی  بەتایبەتی  تێپەڕی،  لەمەش  دێوی 
گەشەی  بە  گرێدا  ئامرازیانەی  بیركردنەوەی 
رەوشتی  تێڕوانینی  ئەمریكا.  لە  دیموكراتیەوە 
خۆی بە ئاراستەی فەلسەفەی دیموكراتی لیبڕاڵی 
دەبینی و بۆ دێوی مانای دیموكراتی، تەنها یەك 
بەسەر  خەڵك  حوكمی  بوو،  حكومەت  شێوازی 
ئەو  لیبڕااڵ  دیموكراتیەكی  خەڵك.  بۆ  و  خەڵك 
بن،  ئازاد  بۆئەوەی  دەدا،  ئەندامانی  بە  توانایەی 
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تێكەڵی یەكتر بن و ژیانی خۆیان بەپێی ئەزمون 
ئەو  ئەمە  باشبكەن.  و  پەروەردە  تاقیكردنەوە  و 
مرۆڤبووندا  لەپلەی  كە  دەدا،  ئەوان  بە  هەلەی 
خۆیان  ئەزموونەكانی  بكەن،  شانازی  و  گەشە 
بەرەو پێش ببەن و تواناكانی خۆیان وەك تاك 

بدۆزنەوە و بیهێننەدی. 
فەلسەفەی  كە  دەریخست،  ئەمانە  سەرجەمی 
كالسیك چەندێك بەالڕێدا رۆیشتوە. ئەو كاتەی 
پراگماتیزم بنەما و دەرەنجامە نمونەییەكانی جیهان 
بینی، خۆی فێردەبێت، هێشتا فەلسەفەی كالسیك 
لەسەر سوننەتی خۆی مابووەوە، هێشتا عەوداڵی 
ئەو نهێنیانە بوو، كە گرنگی پێدەدانە، لەبەرئەوەی 
نەیدەویست لێكیبداتەوە كە ئەمانە لەكوێوە هاتون 
و پشت بەكام گریمانانە دەبەستن. دێوی جەختی 
لەسەر هێرشكردنە سەر ئەم گریمانانە دەكردەوە 
و ئەو سەرەتایانەی هیچ ئەنجامێكیان لێ  بەدەست 
ئەمجۆرە  بۆ  دەخستن.  پشتگوێی  نەدەهات،  
و  كرداری  فەلسەفەیەكی  لە  سودانە  بێ   چییە 

بەكارهێنانی راستیدا جێگەیەك نەبوو. 
 – كالسیكی جەستە  بابەتی  بۆ  دێوی  نیگای 
فەیلەسوفە  بەرجەستەیە.  ،نمونەیەكی  دەرون 



55

دەكردەوە،  ئەوە  لەسەر  پێداگریان  كالسیكەكان 
دەرونی  بكەن:  وەاڵمە  بێ   پەرسیارە  ئەم  كە 
لەسەر  كاریگەری  دەتوانێت  چۆن  نابەرجەستە، 
دەرونی بەرجەستەی جەستە دروستبكات؟ دێوی 
وێنای  واتە  پرسیارە،  ئەم  بنەمای  بە  گرنگیدەدا 
وتویەتی  ئەو  )بەرجەستە(.  مادی  دەرونی  ناخی 
)ژیان، هەست، ئەندێشە هەرگیز روداوی فیزیكی 
سروشتیدا،  زانستی  لە  )مادە  هەروەها  نین(، 
راستیەكی دیاریكراوی هەیە. شتێك نیشاندەدات 
كە دەتوانرێت بە ئاماژە بیركارییەكان بەیانبكرێت(، 
بەاڵم )ناتوانرێت واتایەكی دیاریكراوی مادە، كە لە 
زانستی سروشتیدا هەیە لە فەلسەفەدا بەیانبكرێت.( 
واتا  لە  بێجگە  مادە  ئەگەر  دەڵێت  لەدرێژەدا 
تەكنیكییە زانستیەكەی لە فەلسەفەدا لێكیبدەینەوە، 
بەبڕوای ئەو، ئەم لێكدانەوەیە پێویستە دیاریكردنی 
دیاریكردنی  نەك  بێت،  كرداری  پەیوەندییەكە 
پێكهێنەر و بنەما، لەبەرئەوە پرسینی ئەوەی كە 
كاریگەری  دەتوانێت  نابەرجەستە  دەرونی  چۆن 
لەسەر جەستە دابنێت بێهودەیە. دێوی بەتەواوی 
بابەتێك  هەموو  رووندەكاتەوە.  پەیوەندیە  ئەم 
كورتكردنەوەی  بە  دەرون(   – )جەستە  بەناوی 
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بابەتێك بۆ دۆخی نمونەیی و كرداری، كە  هەر 
نین،  رودان  شایەتی  ئەوەی  و  رودەدات  تێیدا 

كۆتایی پێدێنێت. 
رقی دێوی لە دوانەیی و گەڕان بۆ ئەو رێگایانە 
بۆ سەركەوتن بەسەر ئەو ناهەمواریانەدا، هێشتا 
دەنگدانەوەیەكی غەریبە لە دیالێكتیكی نیو هیگڵیدا، 
بەاڵم لە بری ئەوەی ئەمجۆرە بابەتانە لە رێگەی 
پێداگری  چارەبكات،  تیۆرییەوە  و  میتافیزیكی 
دەكردەوە.  كرداری  زانستی  وەاڵمێكی  لەسەر 
ئەمەش سەرجەم دوانەییە ناسراوەكانی دەگرتەوە. 
كاراییەكی  دیدی  لە  ئەگەر  پێیوابوو  دێوی 
تایبەتیەوە بڕوانین ،جیاوازیەك لەنێوان مرۆڤ و 
سروشت، تاك و كۆمەڵگە، گیانەوەری زیندو و 
دەوروبەر، بیر و كار، ئامانج و ئامراز، یان راستی 
كۆمەڵناسی،  دەرونناسی،  رەوشت،  نییە.  بەها  و 
ژینگەناسی، سیاسەت: دەتوانین سەرجەمی ئەمانە 
و  لێیانبكۆڵرێتەوە  ئەوەوە  ئامرازگەرایی  بەهۆی 
گرفتەكانیان چارەسەربكرێن. ئەم تێڕوانینە بڕوای 
نێوان  یەكدەستبوونی  بەردەوامی  سەرجەم  بە 

هەموو ئەوانەی مرۆڤایەتی دەیناسین، هەبوو. 
دێوی  دەگرتەوە.  لۆجیكیشی  بابەتە  ئەم 
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ئەو  بۆ  دادەنا.  لێكۆڵینەوە  تیۆری  بە  لۆجیكی 
لۆجیك شێوازێكی روتكردنەوە نەبوو،  كە راپۆرت 
ئەندێشەی  كردارەكانی  گشتی  شیكردنەوەی  و 
مرۆڤ بێت، لەو بابەتانەی كە بۆ چارەسەركردن 
پێشكەشیدەكردن، لە زانست یان ژیانی رۆژانەدا، 
بۆئەوەی  دێوی  تایبەتی  پێویستی  بەدەرنەبوون. 
ئەم دوانەییانە نەهێڵێت، چوارچێوەی دەرونناسی 
ئەو  ئامرازی  باوەڕی،  لۆجیك  دا.   لۆجیكە  بەم 
چارەسەركردنی  بەمەبەستی  كە  لێكۆڵینەوەیە، 
بەشێوەیەك خۆشحاڵكەرە.  نیگەرانكەرەو  دۆخی 
خاڵی پێویست لە بابەتی مەبەستداردا لێكۆڵینەوەی 
ئاگایانەیە. لە تاقیگە و حكومەتدا ئەم شێوازە تاكە 

بەكاردێت.
تێگەیشتنی  ناسین،  تێڕوانینەی  ئەم  بنەمای 
ناسینی  دیۆیە.   )Fallibilism )هەڵەبوونی 
بنەما و یاسای جێگیری نەمر  نییە،  تەواوبوونی 
لەبەردەستدا نییە. پێویستە هەموو شتێك فێربێت، 
بۆئەوەی هەڵەكانی رونبێتەوە. بەمشێوەیە ناسین 
لەسەرجەم بوارەكاندا بەرەو پێش دەچێت. لێرەدا 
دەگەین،  دێوی  ناسین(ی  )تیۆری  ئەنجامی  بە 
وەك ئەوەی بینیمان، سەرجەم بوارەكانی هەواڵ 
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بەاڵم  دەگرێتەوە،  مرۆڤایەتی  تەقەالكانی  و 
ئەمشێوازی  كاركردنە،  لۆجیكی  ئەم  ئەمشێوازە، 
پێشكەوتنی دانایی و زانین، ئەمە بەپێی تێگەیشتنی 
دێوی خۆی )لێكۆڵینەوە( چییە؟ لێكۆڵینەوە، واتە 
رێنماییكردنی  یان  كۆنترۆڵكراو،  ئاڵۆزاندنی 
دۆخێكی نادیار بۆ دۆخێك، كە تێیدا تایبەتەمەندی 
كە  دیارن،  ئەوەندە  پێكهێنەرەكانی  پەیوەندییە  و 
یەك  بەشێوەی  سەرەتا  دۆخی  پێكهێنەرەكانی 
دەكات؟  چی  لە  باس  ئەو  دەردەخات(  گشت 
بە  پێویست  راستیەش  ئەم  دۆزینەوەی  بۆ 
تایبەت دەكات. مەبەستی چییە؟  لێكۆڵینەوەیەكی 
دۆزینەوەی  هەوڵی  )لێكۆڵینەوە  خۆی  وتەی  بە 
واتە  نمونەییە.(  دۆخێكی  نمونەییەكانی  ئاڵۆزیە 
)هەوڵدان بە مەبەستی ئۆرگانیتركردنی جیهان((. 
ئەنجامەكەشی نەك راستی روتەڵی بێ  كات، بەڵكو 

ئۆرگانیكە گشتییەكانە.
لە ئەنجامدا ئەمە شتێكی زیاتر لە ئەزمونگەرایی 
شێوازی زانستییە؟ دێوی ئەوە پەسەنددەكات، كە 
)بۆچونی من بۆ ئەزمون، هەروەها بۆ شێوازی 
ئەزمونی، سروشتگەرایانەیە( واتە جەختدەكاتەوە 
جیهانی  لە  ئەزمونەكانمان  سەرجەمی  ئێمە  كە 
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وەردەگرین.  شتێكیترەوە  نەك  سروشتیەوە 
 ... )ساڵەكان  ژینگەناسیە.  لەسەر  ئەو  پێداگری 
فەلسەفە  تیۆری  كلیلی  كە  باوەڕەدابووم،  لەو 
گرێدانی  لە  سەرەتا  پێویستە  ئەزموندایەو  لە 
وەك  ژیان،  كاراییەكانی  پرۆسەو  لەگەڵ  ئەو 
دەردەكەوێت،  ژینگەناسیدا  زانستی  لە  ئەوەی 
روندەكاتەوە:  ئەوە  هەروەها  فەراهەمبكرێت(، 
)بەشەكانی ئەزمون....  بە بەهاوكرداری زیندوی 
دروستدەبن(  دەوروبەر  دۆخی  و  ئۆرگانیزم 
كار،  بكەری  )خۆپەسەندی،  پێیوایە  هەروەها 

هۆكارێكە لە ئەزموندا(
راستی  بە  دێوی،  بێمتمانەییەی  ئەم  بەاڵم 
لەڕێگەی  سەپاندن  بابەتی  بەسەر  ناتوانێت 
ئەمە  سەركەوێت.  تایبەتیدا  بینراوی  ئەزموونی 
تەنها بە جێگیری دەكرێت: بە هەڵێنجان لە رێگەی 
تا  تایبەتیەكانەوە،  روداوە  دوبارەبوونەوەی 
بنەمایەكی گشتی بەپێی جێگیری. ئەمجۆرە بنەما 
گشتیانە، تا زیاتر دڵنیاكرابنەوە، زیاتر بەهێزدەبن. 
بۆ نموونە دەبینین مانەوەی ماوەیەكی زۆر لەبەر 
تیشكی ناوەكیدا بكوژە– هەرچەندە ناتوانرێت دڵنیا 
بین لەوەی ئەزموونی دواتر پێچەوانەی ئەم بنەمایە 
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نابێت. لەراستیدا هیوم فەیلەسوفی ئۆسكەتلەندی 
دڵنیاترین  كە  رونیكردۆتەوە  هەژدەهەم  سەدەی 
میتافیزیكی  راستیەكی  بە  ناچارە پشت  جێگیری 
ببەستێت، كە هەرگیز ناتوانرێت تاقیبكرێتەوە، واتە 
پێش هەموو شتێك  پەسەندكردنی جێگیریی،  بۆ 
وەك  )داهاتوو  كە  بەوەبكرێت  باوەڕ  پێویستە 
تەواو  ئەزمونگەراییەكی  هیچ  دەبێت(.  رابوردو 
ناتوانێت بەم دەروازەیەدا تێپەڕێت. دێوی دەیویست 
هۆیە  بەو  ئەویش  لەبەرچاونەگرێت،  خاڵە  ئەم 
سادەیەی كە زانست، ئەزمونی رۆژانەی ئێمەیەو 
ناچارماندەكەن  ئەمانە،  هاوشێوەی  و  ناسین 
گرێدراوی و هاوتەریبی ئەزمونەكان قبواڵبكەین. 
ئەمەش یەكێكیترە لەو شێوە بابەتانەی فەلسەفەی 
كالسیك، كە لەبری رونتركردنەوەی ئەزمونەكانی 
ئێمە، لێڵتریان دەكات. پێویستە ئێمە باوەڕ بەتەریبی 

ئەزموون لەگەڵ ئایندەدا بكەین.
دەسەاڵتی  لە  بریتییە  فەلسەفە  پێیوایە  دێوی 
یاسادانانی و كاریشی ڤیتۆی بەهای ئێستا بكات 
و پێشنیاری بەهای نوێ بكات، لەپێناو گۆڕانكاری 

لە ژیاندا، لەگەڵ راڤەكانی  ئەنجامەكانی زانستدا.
و  پارگماتییە  فەلسەفەی  دێوی  فەلسەفەی 
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فەیلەسوفی  سێ  بنەمای  لەسەر  فەلسەفەیە  ئەم 
دێوی،  جۆن  جیمس،  ولیام  )پێرس،  ئەمەریكی 
و  پیشەسازی  شۆڕشی  سەردەمی  لە  ناسێنراو 
بنچینەی زمانی  زانستیدا دەركەوت،  پێشكەوتنی 
یۆنانییەكە  وشە  بۆ  دەگەڕێتەوە  وشەكەش 
كردار)  و  چاالكی  كار،  واتە   )PRAGMATIC(
(، مدلولە لەزاراوەییەكەش دەگەڕێتەوە بۆ پرس 
و ئەویش لە كانتەوە وەریگرتوە، چونكە لە كتێبی 
ئەوەی  لەنێوان  جیاوازی  ئاكار(دا  )میتافیزیكیای 
بەوەی  كردبوو،  كارەكییە  ئەوەی  و  پراگماتییە 
ئاكاریەكاندا  یاسا  بەسەر  وایكردووە  ئەوەی 
یاسا  بەسەر  جێبەجێببێت،  زانستییەوە  لەروی 
هونەرەكانیشدا لەروی پراگماتییەوە جێبەجێبكرێت.
لێی  مەبەست  رێبازێكە  )پراگماتی(  كارگرایی 
ببێتە  بەرهەمهێنەرەكان،  لەكاری  وا  پێرس  الی 
و  پەتی  تیۆرییە  بیرە  نەك  راستی،  پێوەری 
تێڕاماتییەكان، الی جیمس پێوەر راستییە لەبری 

بەرهەمی گشتی.
جۆن دێوی هەوڵیدا ئاڵۆزی لە دەوری وشەی 
هۆكار  مەبەستەش  ئەم  بۆ  دابماڵێت،  پراگماتی 
دروستكرد )IN STRUMETALISM( ئینسترو 
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ئاراستەیەكی  وەك  بەرهەمهێنا،  منتالیزمی 
پارگماتی  بەمەش  بەخۆی،  تایبەت  پراگماتی  
ئەنجامەكانی وەك ئەزمونی پێویست بەركادەهێنا 
بۆ وەستاندنی راستی دۆزەكان، بۆئەوەی كارەكان 
جێبەجێبكرێن، چونكە پێداویستییەكان دەبنەهۆی 

چارەسەری كێشەكان.
جیمس،  یان  پێرس،  بە  دێوی  كاریگەربوونی 
ئیدی لە دەرونناس، یان ئاكاردا بێت ئاشكرابوو، 
كاری  بۆ  بیرەوە  لە  پراگماتی  پێرس  چونكە 
ولیام  الی  لێوەرگرت،  ئەمەی  خستنەڕوو، 
جیمسیش بیر ئامرازێكە لە پێناو هەموو كارێكی 
خۆی  پراگماتی  فەلسەفەی  بەمەش  بەسوددا، 

بنیادناو ئامانجیشی:
راڤەكردنی  بۆ  كارایی  ئامرازێكی  1.فەلسەفە 
لە  بكات  خەڵكی  هاوكاری  و  روداوەكان 

چارەسەركردنی كێشەكاندا.
پرۆسەی  جێكەوتەی  فەلسەفە  2.پێویستە 
كۆمەاڵیەتی و خواستەكانی كۆمەڵگە، كە واقیعەكە 
ئەمەش  بەبێ  جێبگەیەنێت،  بە  داوایدەكات، 
عەقڵیشی  راستی  ئیدی  نییە،  بەهایەكی  فەلسەفە 

هەر چەندێك هەبێت.
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روانینێكە  فەلسەفە  دێوی،  فەلسەفەی  بەپێی 
لە  دەدات  عەقڵەكان  ئازادكردنی  بۆ  هەوڵ 
لە  دڵەراوكێ  كاڵكردنەوەی  لەگەڵ  حەزەكانی، 
فەلسەفە،  دیاری  كارنامەی  كۆمەاڵیەتیدا،  ژیانی 
وەك  زانستی  بزوتنەوەیەكی  رەخساندنی 
مێژویی.... فیزیایی،  گەردوونناسی،  زانستی 
گۆڕینێكی  واقیعە،  گۆڕینی  ئامانجی  یان  تاد، 
بیری و كارەكی، بەشێوازێك گونجاوبێت لەگەڵ 
بە  ژیان  كە  پیشەسازی،  و  زانستی  پێشكەوتنی 

خۆیەوە دەیبینێت.
دانانی  پیرس،  الی  فەلسەفە  كارنامەی 
ماناكانە بۆ جیهان، كە لەگەڵ حەزی تاكەكان و 
وەاڵمدانەوەیان بۆ ژینگەكەیان گونجاوبێت، بەاڵم 
ولیام جیمس پێیوابوو كێشە فەلسەفییەكان لە ژیانی 
خەڵكیدا بایەخی خۆیان هەیە، چونكە هەمەجۆری 
پێویستە  لەبەرئەوە  بەرهەمدەهێنێت،  رەوشت 
بیركردنەوەیەكی  بۆئەوەی  بخوێنرێت،  فەلسەفە 
دروست و تەواومان بۆ پێداویستییەكانی كۆمەڵگە 
چەند  فەلسەفەوە،  لەبارەی  دێوی  دواتر  هەبێت، 

هەڵوێسێتێكی وەرگرت:
1.دێوی دەڵێت دەبێت فەلسەفە لە سروشتەكەی 
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پێ  كارەكی  سورشتێكی  و  بگۆڕێت  خۆی 
پێبدرێت،  ئەزموونی  و  كارایی  واتە  ببەخشرێت، 
نەك هەر لە بەرگی نمونەیی و واقعییدا بمێنێتەوە.
بنچینەوە  لە  پێرس  فەلسەفەی  2.پێیوایە 
پێویستە  مرۆڤەوە،  رەوشتی  كارو  بە  پەیوەستە 
جێبەجێكردندابن،  توانای  لە  كاردا  لە  ئەوانەش 

چونكە ئەنجامەكە زامنی ماناكانە.
لەالیەنی  جەخت  پەروەردەدا  3.دێوی 

جێبەجێكردنی فەلسەفە دەكاتەوە لە.
میتۆدی  بە  پشت  فەلسەفەكەیدا  لە  دێوی 
نرخاندی رەخنەی ئەزمونگەری دەبەستێت، چونكە 
بۆ  بەردەوامە  بونیادنانی  پرۆسەیەكی  فەلسەفە 

ئەزمونی مرۆڤایەتی.
دێوی لە تیۆری زانست و زانیاریدا، دوانەیی 
دژی لەنێوان عەقڵ و جیهانی واقعیی هەستپێكراودا 
كە  نییە،  ئەوە  هەر  جیهان  چونكە  رەتكردەوە، 
هەموویەتیدایە  لە  بەڵكو  دەیبینن،  میسالییەكان 
بەردەوامەكەی  كارلێكە  و  كە مرۆڤ  سروشت 

دەگرێتەوە بە بەردەوامی.
چەند  چونكە  چەندییە،   جیهان  پێوایە  دێوی 
جیهانێك هەن و جیاوازن، ولیام جیمیش لە ساڵی 
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1907 لەبارەی كێشەی فەلسەفەوە كە لەبارەی 
هاوواتای  تەنهایی  و  چەندیەتی(،  و  )تەنهایی، 
و  گۆڕان  بۆ  تێدانییە  شوێنی  بێگانە  جیهانی 

نوێبوونەوە، نە ئیرادەی ئازادی تێدایە) (.
لەگەڵ  چەندیەتییەوە  لەروانگەی  جیهانیش 
گەردونیش  ئامانجی   ، گونجاوە  مرۆییدا  ئازادی 
كۆتایی، و دیاریكراوی پێش وەختی نییە، بەڵكو 
و  مرۆڤ  لەنێوان  بەردەوامە  كارلێكی  ئەنجام 
جیهانی  و  گیان  بوونی  لەنێوان  یان  سروشتدا، 

واقیعی جواڵودا.
روانینی  و  مەعریفە  تیۆری  پێیوایە  دێوی 
كارێكی  هەموو  بنچینەی  بە  لۆژیكی،  و  ئاكاری 
دەبێت  پێیوایە  ئەفالتون  دادەنرێن،  پەروەردەیی 
پرەنسیپەكانی  لە  پارێزكاری  مرۆڤ،  كەسایەتی 
نەفسەكانی تر بكات، بۆئەوەی نەفسی عەقڵ  پشت 
ملكەچكردنی  لەپێناو  ببەستێت،  توڕەیی  بەهێزی 
هێزی شەهوانی و خواستەكاندا، ئەمەش بۆئەوەیە 
زامنی گەشتنە كۆمەڵگەیەكی  تاكە  پەروەردە  كە 
دادپەروەرەو هەموو چینێك پەیوەستدەكات بەو 
پەروەردەی  هەرچەندە  دەژێت،  تێیدا  چینەی 

ئەفالتونی رۆحی فەلسەفەی مسیالیە.
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پەروەردە  لە  مەبەست  پێیوایە  ئەرستۆش 
ئەوەیە، تاك فێری ئەوەی بكەین، كە لە ژیاندا 
هێنانەدی   لەپێناو  بەخشتە،  سود  و  پێویست 
لەپێناو  بەكاربهێن،  عەقڵ  بۆیە  خۆشبەختیدا، 

بەدەستهێنانی زانست و زانیاریدا.
بە  پەیوەستە  پەروەردە  پێوایە  دیوێش 
سروشتی كۆمەاڵیەتییەوەو دەرئەنجامی كارلێكی 
نێوان غەریزەكان و حەزەكانی تاكە لەگەڵ بارە 

كۆمەاڵیەتییەكەدا. 
بریتییە  فەلسەفە  كلیلی  دێوی  بڕوای  بە 
و  گوڕان  لە  ژیان  چونكە  ئەزمون،  لە 
پەروەردەدا  لە  پێویستە  بۆیە  گەشەكردندایە، 
بیركردنەوە،  بۆ  بەكاربهێنرێت  فەلسەفی  ڕێگەی 
پەروەردەییەكان،  گفتوگۆكردنی مەسەلە  لەپێناو 
تیۆرێكی  فەلسەفە  ئەمەشەوە  بەهۆی  هەر 
گشتییە لە پەروەردە، هەموو ئەمەش بۆ ئەوەیە 
دەیەوێت فەلسەفەی پەروەردەی واقعی ژیانەوە 
واقعییەكان  كێشە  لەڕێگەیەوە  ببەستێتەوە، 
سروشتە  لە  پەروەردەش  و  بكات  چارەسەر 
كالسیكیەكەی ڕزگار بكات، بۆگەشتێكی گەشەی 

زانستی.
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لەسەر  هێربارت  الی  پەروەردەیە  هەرچی 
سێ  پایە وەستاوە، كە بریتیین لە )دەستەمۆكردن 
پێیوایە  دێوی  بەاڵم  ڕاهێنان(  سیسم،  )تثقیف(، 

پەروەردە زۆر لەمە گەورەتر و فراوانترە.
پەروەردە شێوازێكە بۆ ژیان، لەسەر بنەمای 
بنیاد  گۆڕاوەكە  ژینگە  و  تاك  نێوان  لە  كارلێك 
دەنرێت و پەیوەندییەكەی بە هێز لە نێوان ژیان 
وەك ئەزمون و كارامەیی بنیاد دەنرێت، لە گەڵ 
لە  گۆڕان  هۆی  دەبێتە  ئەمەش   پەروەردەدا، 

گەشەی سروشتی مرۆڤ .
جون دێوی پێیوایە بیروباوەڕی هێربارتییەكان 
لەوەدا دەسوڕێتەوە، كە ڕقیان لە باری دەرەكییەكە 
لە شێوازی سیستمێكی فێركاریدا بە سەر منداڵدا 
هەروەها  ئەنجام،  گەیشتنە  لەپێناو  بسەپێنرێت، 
هەموو ئەو شتانە ڕەتدەكەنەوە، كە دەبنە ڕێگر لە 
بەردەم ئازادی مندااڵن لە فێربووندا، بۆیە پێویستە 
خواست  لەگەڵ  كە  بڕەخسێنرێت،  هەلومەرجێك 
گەشەو و بیركردنەوەی منداڵدا بگونجێت و گەشەی 
پێبدات، دوای ئەم هەنگاوەش، تیۆری هەوڵبۆدراو 
كە  بایەخەی  ئەو  لەسەر  جەخت  تێیدا  كە  دێت، 
بە منداڵ دەدرێت دەكاتەوە، بەاڵم دێوی پێیوایە 
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خۆی  چونكە  هەیە،  كەموكورتی  تیۆرەش  ئەم 
ناتوانرێت هیچ جۆرە  لەگەڵ خۆیدا دژە، چونكە 
چاالكییەك دووربخرێتەوە، هەر ڕەوشێك لەگەڵ 
گرنگی و بایەخدانەكەی  پێچەوانەنابێتەوە، بەڵكو 

هەریەكەیان ئەوەی دی تەواو دەكات.
گۆڕانی  بنچینەی  پێیوایە  دێوێ  
پێگەی  و  شوێن  چونكە  بیداگۆجی)فێركاری(یە، 
چاالكی بیرە پەروەردەییەكانە، یاخود ناوەندێكە 
دیموكراسی  و  هاوچەرخ  تاكێكی  دەتوانێت 
لە  قوتابخانە  لەمەش  جگە  بەرهەمبهێنێت، 
دەزگایەكی  پێشكەوتوودا،  پەروەردەی 
ژیانی  بەردەوامی  نوێنەرایەتی  و  كۆمەاڵیەتییە 
،  بەمەش كۆمەڵگەیەكی بچوكەو  حاڵی دەكات 
كۆمەاڵیەتییەكەی  كارامەییە  لەگەڵ  كارلێك 
دەرەوەی دیواری قوتابخانەوە دەكات، منداڵ لە 
پەروەردەییەو  كاری  چەقی  نوێدا،  پەروەردەی 
بەڵكو  كلتوربێت،  تەنها  نابێت  خوێندن،  بابەتی 
كاردا  واقعی  لە  دەبێت   رابردوەو  كارامەیی 

راكتیزە بكرێت. 
پراكماتی واتە سەركەوتنی كار تاكە پێوەری 
دیاریكەری  تاكە  پراكتیكیش  كاری  ڕاستییە، 
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مەعریفەدا،  ڕاستی  گەیشتنە  لەگەڵ  بنچیینەییە، 
لە پەروەردەشدا وا سەیری فێركاری دەكات، كە 
كائنێكی زیندووە و كارلێك لە گەڵ ژینگەدا دەكات 
و كارامەیی جۆراوجۆر و باش بە دەستدەهێنێت، 
ئەمەش دەبێتە هۆی  گۆڕانی كرداری كارامەیی بە 
دەستهاتوو، لەم كارلێكە بەردەوامەشدا، هاوكاری 
تاك دەكات بۆ بەدەستهێنانی كیانی كۆمەاڵیەتی 
خۆی، هەر وەك چۆن كیانی تاكی  بەدەستهێناوە، 
ژینگەی  بەرەو  تاكیەكان  حەزە  كارلێك  چونكە 

دەرەكی دەبات.
ئەگەر پەیڕەو بریتی بێت لەكۆمەڵێك )راپەڕاندن 
كارامەی  ئەنجام(،  گەیشتنە  لەپێناو   رێگەیە 
كومەاڵیەتییەكەی  و  ڕۆشنبیری  و  پەروەردەیی 
لە  دەكات  ئامادەی  قوتانیەكانی  بۆ  خوێندنگە 

ناوخۆ و دەرەوە دا.
لە ڕاستیدا كارامەیی بیركردنەوەیی، بنچینەی 
خبرە  تر  مانایەكی  بە  پەروەردەییە،  پەیڕەوی 
بنچینەی هەموو تێڕوانینە بیرییەكانە، لە ناویشیاندا 
هۆكاری  چونكە  نوێ ،  پەروەردەی  پەیڕەوی 
سەالمەتی پەیڕەوەكەیە، بۆیە هێزی بیركردنەویی 

الی دێوی بریتیە لە:
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كارامەییەوە،  بە  پەیوەست  1.بیركردنەوەی 
و  پێشكەوتن  و  گەشە  و  فێربوون  هۆكاری 

چارەسەری كێشەكانە.
نا  هۆكارێكی  بیركردنەیی،  2.كارامەیی 
سەربەخۆیە لە كێشەكانی ژیان، بەڵكو پەیوەستە 

بە بارەكەیەوە .
)خراپ( و  )باش(  باوەڕی  جۆر  دوو  دێوی 
نین  درۆ  یان  راست  ئەمانە  پەسەنددەكرد.  ی 
بەپێی  ناتوانین لەسەری بوەستین.  – شتێك كە 
روانینمان  لەسەرمانهەیانە،  كاریگەرییەی  ئەو 
پڕ  كرداری  بۆ  ئەگەر  دوانەیە.  لەم  یەكێك  بۆ 
بەرهەم ڕێنماییمانبكەن باشن. بەپێی ئەم تێڕوانینە 
پێشكەوتوە لەناسین، ئایدیاكانیش دەتوانن بابەتەكە 
ئایدیاكان  وابكەن.  ناچارن  راستیدا  لە  بگۆڕن. 
بەباشی  بەاڵم  جێیانگرتنەوە،  لەوانەی  باشترن 
ئەوانە نین، كە جێگەی ئەو ئایدیایانە دەگرنەوە. 

ئایدیایەكی راستی جێگیر و نەگۆڕ بوونی نییە.
بە  هەڵێنجانەدائاماژەی  راسڵلەم  برتراند 
كەموكورتییەكی گرنگ كرد. ئێمە بەرامبەر ئەوەی 
هەیە.  ئایدیایەكمان  و  دید  رویداوە،  مێژودا  لە 
بەبۆچوونی دێوی ئەم روداوانە بەپێی كاریگەریان 
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لەسەر ئاكاری ئێمە باش یان خراپ دەبن. راسڵ 
ئاماژە بەوە دەكات، كە مێژونوسان زیاتر تیشك 
دەخەنە سەر ئەوەی، ئەو روداوە بەراستی رویداوە، 
نەك كاریگەری ئەو روداوە لەسەر ئاكاری ئێمە. 
دواتر ئەو بەنموونەی خوارەوە هەڵوێستی دێوی 
نیشاندەدات. لە من دەپرسن )ئەم بەیانییە قاوەت 
پێمخۆشە  وەاڵمدانەوە،  پێش  خواردوەتەوە؟( 
نەك  بیربكەمەوە،  وەاڵمەكەوە  راستی  لەبارەی 
كاریگەریەكەی، بەاڵم ئەگەر ئەم یەكەش هەڵبژێرم، 
ناتوانم دڵنیابم كاریگەریەكەی چی دەبێت. ناتوانم 
)باش(  ئایدیایەكی  وەاڵمەكەم  دیاریبكەم  پێشتر 
یان )خراپ(ە. دێوی بە چاوپۆشی لە تێگەیشتنی 
راسڵ لە تیۆری پێشكەوتی ناسینی خۆیدا، لێرەدا 
ئێمە بێ  ڕێنمایی جێدەهێڵێت. ئەگەر ئێمە ناتوانین 
پێشتر لێكیبدەینەوە،ئیدی ئایدیاكانمان باشن، یان 

خراپ، چۆن دەتوانین لەنێوانیاندا هەڵبژێرین؟
لەبارەی )تیۆری رەوشت(ی دێوی، دەتوانرێت 
ئێمە  لەوانەیە  بگیرێت.  هاوشێوە  رەخنەی 
پەسەندیبكەین، كە باشەی ئاكاری و دڵنیایی بێ  
واتایە  بەو  ئەوەش  بەاڵم  نییە،  بوونی  مشتومڕ 
خراپی  و  باش  بەپێی  شتێك  هەموو  ئێمە  نییە، 
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هەڵدەسەنگێنین. ئێمە دەتوانین ئەوەی كە راستە 
خراپیشی  كاریگەری  بزانین  ئەگەر  هەڵیبژێرین، 
چوارچێوەی  لە  پاڵەوانەكان  بۆ  لەوانەیە  دەبێت. 
پراگماتیزمی جیهانی زانستی مۆدێرندا جێگەیەكی 
كە  نییە،  واتایە  بەو  ئەوە  بەاڵم  هەبێت،  كەم 
پێویستە خۆ لەهەوڵدان بۆ شیكردنەوەی ئەمجۆرە 
خێرێكی  بەهۆی  كە  مرۆڤ  بدزرێتەوە.  شتانە 
میتافیزیكیەوە كاردەكات و بەهۆی ئەم كارەیەوە 
مادیدا  لەجیهانی  زیانبەخش  كاریگەریەكی 
لە  رقمان  ئەگەر  پێناكرێت.  دركی  دروستدەكات، 
سیستمی بڕوای ئەویش بێت، سیستمی فەلسەفی 
ئەگەر  بێت.  تێگەیشتنی  عەوداڵی  پێویستە  ئێمە 
كاریگەریەكەی  و  هەیە  كەموكورتی  وانەكات 
لەوانەیە بە خراپی ئەو ئایدیایە بێت، كە دژیەتی. 
لەوانەیە دێوی موشتاقی ئەوە بێت، كە ئەمجۆرە 
دوانییە پێچەوانانە چارەسەربكات، بەاڵم ئەمكارە 
بەهۆی ئامرازی پراگماتیزمی بەو شێوەیەی ئەو 

پێشنیاریدەكرد، ناتوانرێت ئەنجامبدرێت.
زۆرێك لەوانە دێوی ئەو رەخنانەیان لەبارەی 
جێگیری و بەئەنجام گەیشتنی پراگماتیكیان بەو 
 – زانست  كارایی  نەدەزانی.  زیانبار  بە  شێوەیە 
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شێوازی زانستی – بەچاوپۆشین لەمجۆرە رەخنە 
رەخنانە  ئەمجۆرە  چوو.  پێش  بەرەو  الوەكیانە، 
مرۆڤە  یان  رابوردو،  بە  تایبەتن  ئەوەی  وەك 
زانست  دەبوو  نەگیران.  لەبەرچاو  ترسنۆكەكان 
بمێنێتەوە، رۆژگاری فەلەسەفەی كالسیك روو لە 
كۆتا بوو، نهێنییەكانی چووبوونە مێژووەوە، بەاڵم 
هەڵەیەكی گەورەتر لەبارەی بیركاریەوە دەركەوت. 
فەیلەسوفی هاوچەرخ )دەبلیو. تی. جۆنز( دەڵێت 
)یەكێك لە پێویستییەكان تاقیكردنەوەی سەرجەم 
بیری  پێگەی  و  گرنگی  لە  دیوی  شیكاری 
بنەمای  بیركاری  كە  لەوالیەنەوە  بیركاریدایە(  
بۆ  لێرەدا  مۆدێرنە،  زانستی  تێڕوانینی  سەرجەم 
مەترسیەكی  دێوی  ناسین(ی  زانستی  )تیۆری 
پێگەكەشی  و  بیركاری  بابەتی  هەیە.  زیاتری 
دووبارە وەك یەكێكیتر لە نهێنییەكانی فەلسەفەی 
سادەتر  دەكردن.  نەفرینی  دێوی  كە  كالسیكە، 
لە  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی  بیركاری  ئایا  بڵێین: 
ئێمەیە؟(  )هی  بەتەواوی  یان  هەیە،  ئێمەدا  بیری 
دێوی جەختی لەسەر دووەم دەكردەوە. تێگەیشتنە 
تێگەیشتنی  ئامرازەكانی  لە  بێجگە  بیركارییەكان، 
ئێمە، كە لە كاركردندا بەكاریاندێنین، نییە. بەدەر 



74

لە بەكاربردنیان بوونی نییە. بیركاری تەنها لەروی 
وردی زۆرییەوە لەگەڵ كاركردنەكانیتردا جیاوازە.
ئەم  رەخنەی  ئاشكراترین  و  سەرەتاترین 
)وردبوونەوەی  بیركاری  كە  ئەوەیە،  تێڕوانینە 
بڵێین  كە  ئەوەی  راستە.   – زۆری(نییە 
2/00000001 = 2+2 الوەكییە، بەاڵم هەڵەشەیە 
)راست(  بەناوی  كە شتێك  دەریدەخات  ئەمە    (
بەچاوپۆشین  هەروەها  هەیە(،  ئێمەدا  ناسینی  لە 
چەندێك  ئێمە  ڕێژەیی  ناسینی  كە  لەوەی 
پێشكەوێت، هێشتا بە هەڵەیی دەمێنێتەوە. دێوی 
بۆ چارەسەركردنی ئەم رەخنەیە شیكردنەوەیەك 
بە  كە  )چاالكییەك  لەنێوان  پێشكەشدەكات. 
چاالكییەی  )ئەو  و  ئەنجامدەدرێت(  ئاشكرایی 
دادەنێت.  جیاوازی  ئەنجامدەدرێت(  بەروكار 
لە مێژوی مرۆڤایەتییدا  لەوە دەدات، كە  سەرنج 
نەبوونی  لە  دوور  تایبەتی  سومبولی  )كاتێك 
بۆ  كە  دروستبوون،  وشەكان  نێوان  پەیوەندی 
ببوون،  پەیدا  فكری  نەك  كۆمەاڵیەتی،  مەبەستی 
ئەمجۆرە  نرا(  پێش  بەرەو  گەورە  هەنگاوێكی 
سومبوالنە )بەدەر لە كارایی راستەوخۆی ئاشكرا 

و بەسەرنجدانە یەكتر دەخرانەروو(
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بەاڵم دێوی دەڵێت ئەمكارە بە لێكۆڵینەوەیەك 
دەگات، )بەدەربوون لەهەر بەكارهێنانێكی تایبەت، 
بە  بەتاڵبوون  بە  بوون  یەكسان  ئاسانی  وەك 
بەبۆچوونی  دادەڕێژرێت(  وشە  وردی  واتای 
بت  تێڕوانینە  ئەو  )بنەمای  هەنگاوە  ئەم  دێوی 
پەرستانەیەیە لە گشت كە بە دەگمەن لە مێژوی 
مرۆڤایەتیدا دەیبینین( خەڵكی وردە وردە لەگەڵ 
بوونەوەری راستەقینە  ئایدیا گشتیانە وەك  ئەم 

كارلێكیانكرد.
جیاوازی  كە  رایدەگەیەنێت،  دێوی  كاتە  ئەو 
ئەگەر(دایە.  و  نمونە  )كاری  نێوان  لە  راستەقینە 
)پەیوەندی  بەسەر  چاودێر  كۆتایی  تێڕوانینی 
)ئەو  ئەمە  یەكتریدا(یە.  لەگەڵ  ئەوان  لۆجیكی 
كە  دەكرد،  فەراهەم  چاالكیەك  بۆ  هەالنەی 
بەشێوەی راستەوخۆ هەرگیز ئەنجامنەدەدرا( لە 
ڕێگەچارەی  بیركاری  كە  بەمشێوەیەیە  راستیدا 
دواتر  بەاڵم  دەڕەخسێنێت،  داهێنەرانە  كرداری 
ئەو جەختدەكاتەوە لەسەر ئەوەی كە لەم جۆرە 
بیركردنەوەیەدا )بنەماو واتای دواتر لە كردارێكدا 
لێكدراوەكانە(  دۆخە  چاودێری  كە  شاراوەیە، 
ئەوەی  پەسەندی  رابوردودا  لە  كە  لەهەمانكاتدا 
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)ئایدیا  بنەڕەت  بیركاری  بەكارهێنانی  كردوە، 
كورتكراوەكان، گشتی، ژمارەكان( )هەل بۆ چاالكی 
چاالكییانە  ئەم  زۆربەی  بەاڵم  دەڕەخسێنێت(، 
كاراییان نییە. لە ئەنجامدا دێوی رایدەگەیەنێت، كە 
)ئەستەمییەكان و ناسازگارییەكان كە لە لۆجیكی 
ژمارەكاندا دەبینرێت، كاتێك نامێنێت كەلەجێگەی بە 
گرنگدانانی ئەوان،یان تایبەتمەندی ئەو شتانەی هەن 
و زانینیان، ئەوان بەهەڵبژێردراو بۆ چاالكییەكان 
بەواتایەكیتر  بزانین(  بەهێزەكان  بەكارهێنانە  و 
شاراوەترین بیركاری، كە ناتوانرێت جێبەجێبكرێت، 
نابێت لە لێكۆڵینەوەیەكی كورتكراوەی بیركاریدا 
ڕێكخستنی  ئەگەری  لە  پێویستە  بەڵكو  دابنرێت، 
بەكارهێناندا دابنرێت. بەمشێوەیە یان لە بنەڕەتدا، 
نییە.  هیچ  یان  بەكاردەهێنرێت،  بیركاری  یان 
رۆژێك بۆ تەنهایی روكار كاراییەك دەردەكەوێت، 
نمونە  لەگەڵ  بەركەوتن  بۆ  لەبەرئەوە شێوازێك 
ئایدیا  تەنهای  بەكارهێنانی  نەك  كرداریەكان، 

گشتیەكان دادەڕێژرێت. 
لێرەدا ئەنجامی دێوی لەگەڵ دیدی تەواوكاری 
لە  )بوربكی(  گروپی  ناسانی  بیركاری  كە 
خستویانەتە  فەرەنسیدا  هاوچەرخی  بیركاری 
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بۆچی  ئەوەی  وەاڵمی  بەراورددەكەین،  روو 
سەرسوڕهێنەرە  شێوە  و  وردی  بەو  بیركاری 
لەگەڵ ئەو دۆزینەوە  لەگەڵ جیهاندا گونجاوە و 
دەگونجێت؟  هێشتا  دەدۆزرێنەوە،  ئاڵۆزانەی 
بیركاری  بوربكی  گروپی  ئەندامانی  بەبۆچوونی 
هەوڵدەدات  چونكە  دەگونجێت،  جیهان  لەگەڵ 
سەرجەم ئەگەرەكان شیبكاتەوە، ئەمەش لەكاتێكدا 
لەوانەی  ژمارەیەك  تەنها  بەناچاری  جیهان  كە 

لەخۆ گرتوە.  
كە  دەخستەروو،  ئەوەشی  دێوی  هەروەها 
پانتایی  لە  جیاواز  پانتاییەكی  بیركاری  )پانتایی 
فیزیكی و ئەزمونی نییە(، بەاڵم جیاوازە. پانتایی 
لەگەڵ  ئەمە  دابەشدەكرێت.  كۆتا  بێ   بیركاری 
ئەم  بەراوردبكەین:  فیزیك  تاقیكردنەوەكانی  دوا 
كۆتا  بێ   هەوری  تۆڕێكی  بوونی  لێكۆڵینەوانە 
حاشا  بە  كۆتاكان  بوونەوەرە  بەشێوەی  بچوك 
تۆڕە  كۆتایی  راستی  هەروەها  دەزانن،  هەڵنەگر 
دەگرێتەوە.  چوارچێوە  یانزە  گوایە  هەورەكان 
دەتوانێت  بیركاری،  پانتایی  لەالیەكیترەوە 
وتەی  لێرەدا  لەخۆبگرێت.  كۆتا  بێ   چوارچێوەی 
شایانی  بیركاری  گرنگی  لەبارەی  ئەنیشتاین 
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شوێنەی  ئەو  تا  بیركاریەكان  )یاسا  باسكردنە: 
ئەو  تا  ئاماژەن بۆ راستی، جێگەی مشتومڕە و 
ناكات.(  راستی  بە  ئاماژە  تەواوە  كە  شوێنەی 
تەواوی و حاشاهەڵنەگری بیركاری هیچ كاراییەكی 

لە راستیدا نییە و هەرگیزیش ناتوانێت هەیبێت.
بیركارییە  تەواو  راستییە  ئەمجۆرە  بوونی 
لەگەڵ كارایی باوەڕی دێوی جیاوازە و دەتوانێت 
بەراستی  ناسین(  زانستی  )تیۆری  تەواوی 
لە  ئێمە  بڵێین  لەوانەیە  مەترسیەوە.  دەخاتە  ئەو 
سەردەمی زانستدا دەژین، بەاڵم ئەمە بەو واتایە 
نییە، كە زانست بەو واتایەی دەیناسین بەردەوام 
بەدەستهێنانی  شێوازی  )نمونەیی(  پارادایمی 
هەر  بەدوا  لێرە  كە  ئەوەی  وتنی  دەبێت.  ناسین 
بێ   گریمانەیەكی  دەبێت  زانستێك  سەردەمێك 
پاساوە لەبارەی ناسینی مرۆڤایەتی ئێمە. لەوانەیە 
زانست كۆمەڵێك شتی بۆ وتن هەبێت، لەكاتێكدا 
فەلسەفەی سوننەتی ئەوەندە وتەی بەنرخی پێ  
واتای  بە  فەلسەفە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بیڵێت.  نییە 
فەلسەفە هێشتا قوڵتر لە زانست دەبێت. بۆچی؟ 
ریشەی  و  ڕەگ  لە  بیر  هەوڵدەدات  چونكە 
ناسین  كە  گریمانانەی  ئەو  بكاتەوە،  ناسین 
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دۆزینەوە  لە  خوازیارە  پێدەبەستێت،  پشتیان 
لەمشێوازانە.  و  بكات  هەڵوێستە  نمونەییەكانیدا 
زانست تەنها ناوەڕۆكە. كاتێك فەلسەفە دەپرسێت، 
ئایازانست لەبنەڕەتدا شتێك كە ناسینی دڵنیاكەر 
و تەواوی هەبێت، دۆزیوەتەوە؟ خۆی لەبەرامبەر 
سەرزەنشتی تێگەیشتنی بەرامبەر دادەنێت، بەاڵم 
ئەمجۆرە پرسیارانە پێویستە بخرێنەڕوو. فەلسەفە 
دیموكراسیەكدا  لە  ئۆپۆزسیۆن  پارتی  وەك 
لێرەدا دەگێڕێت. مێژوو شایەتی  رۆڵی سەرەكی 
نقوومبوونی سەرجەم ناسینەكانی مرۆڤایەتی لە 
جادو،  وەك  زانستەكانی  بووە.  گوماندا  دەریای 
لەسەردەمی  كە  گەردونناسی،  ئەستێرەناسی، 
بوون.  مرۆڤایەتی  ناسنامەی  ناوەندی  خۆیاندا، 
ناچار  مرۆڤایەتی  خودا(  )مردنی  دواییانەدا  لەم 
سوننەتی  لەسەرجەم  لێكۆڵینەوە  روبكەنە  كرد 
گرنگترین  لە  زانستە  گەنجینەی  ئەم  رۆژئاوا. 
لە بەشێكی زۆری هەزار  بیركردنەوەی زانستی 
تەواوبوونی  و  وەرگرتن  روخسار  ساڵەكانی 
تێپەڕی.  رۆژئاوا،  پێشكەوتوی  مرۆڤی  پێكهاتەی 
ئەگەر مێژو دەڕوات و تێپەڕە، زانستیش پێویستە 
بەردەوام  پێویستە  تێبپەڕێنێت.  پرۆسەیە  ئەم 
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چاوەڕوانی دەركەوتنی گومانی فەلسەفی هەبێت. 
هەوڵدانی زانستی بە دڵنیاییەوە مرۆڤایەتی گۆڕیوە، 
ڕێگەی داوە تواناكانی لەرادەبەدەر بگۆڕێت. دێوی 
لە تێبینیكردنی ئەم خاڵە و هەوڵدانی بۆ هاندانی 
ئەم الیەنگیریە راست بووە. لە هەمانكاتدا زانست 
هەمواركردوە.  نوێیەكان  مەترسیە  بۆ  ڕێگەی 
هەوڵدانی زانست لە سەردەمی )ڕێگری ناوەكی( 
مرۆڤایەتی  لەناوبردنی  بە  دەیتوانی  ئاسانی  بە 
بكات،  كارێك  دەتوانێت  هێشتاش  بێت.  كۆتایی 
ژیان  زەوی  گۆی  لەسەر  نەتوانێت  مرۆڤایەتی 

بەسەربەرێت.
زانستی  گەرایی  كارایی  هەلومەرجەدا  لەم 
بەهیچ  لێدەكرد،  بەرگری  دێوی  كە  پێشكەوتوو، 
شێوەیەك ناتوانرێت بە جۆرێكی مۆدێرنی راستی 
بێ   بابەتە  شێوەی  بە  ئەمانە  دێوی  دابنرێت. 
وەاڵمەكان دادەنا – ئەوانیتر لە سەدەی بیستەمدا، 
ئەوانەیان بە هەڵەی زمانناسی، وەهمە دڕندانەكان، 
بەبێ  سود دادەنا. فەلسەفە ئیلهام وەرگرتوەكان لە 
زانست لە سەدەی بیستەمدا، باسیان لەوە دەكرد 
كە )نهێنییەك نییە(، بەاڵم وەك ئەو پرسیارانەی 
خۆیان  هەبوون،  وەاڵمەكانیان  نەبوونی  لەگەڵ 
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پێویستیەكی  پێدەچێت  هەڵدەگرن.  باس  هەزاران 
ناچارماندەكات  هەیە،  مرۆڤایەتی  تێرنەكراوی 
فەلسەفە  نهێنیانەی  یان  چی،  ئەو  روبەروی 
بینەوە، ئەم پرسیارە بێ  وەاڵمانە بپرسینەوە. ئەو 
ئەم  كە  دەرخات،  وای  هەوڵدەدات  بەالڕێدابردنە 
پرسیارانە بوونیان نییە و ئەم پێویستیە تێرناكەن.
وەك بینیمان بیركردنەوەی دێوی بەكارهێنانی 
زانست بوو. لەگەڵ ئەوەدا بیركردنەوەی فەلسەفی 
ئەو لە تیۆری دەرونناسی و فێركاری ئەودا رۆڵی 
سەرەكی دەبینی. لەماوەی سااڵنی كاركردنیدا لە 
زانكۆی شیكاگۆ ئەمانە هەمویان زۆر بەرەو پێش 
پرۆسەكانی  و  ئێمە  دەرونناسی  ئاكاری  چوون. 
فێربوونی ئێمە ناسێنەری پرۆسەیەكی لێكۆڵینەوە 
بوون. گومان ئێمەی ناچار دەكرد هەوڵبدەین ئەم 
سەقامگیری،  عەوداڵی  قەیران  بكەینەوە.  گرێیانە 
عەوداڵی  نەزانی  ساڕێژ،  عەوداڵی  توندوتیژی 
زانین بوو. ئەمە بەتایبەتی لە بارەی فێركردن و 
فێربوونەوە راست بوو، بەبۆچونی دێوی پێویست 
بەردەوامبێت.  و  دەستپێبكات  ئەزمون  بوو 
نییە،  فێربونی وشك  تەنها  فێربوون  فێركردن و 
پێویستە پرۆسەیەكی لێكۆڵینەوەی رۆشنگەر بێت.
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روخساردا  لە  لبیراڵیانە  ئایدیا  ئەمجۆری 
لەسەر  پێداگری  دێوی  بەاڵم  بوون،  باش  زۆر 
كرداریانەی ئەوان دەكردەوە. دێوی لە گروپەكەی 
شیكاگۆ(  زانكۆی  تاقیكاری  )فێرگەی  خۆی 
دامەزراند و هێشتا ماوە بە ناوی )فێرگەی دێوی(. 
فێركردن  شێوازی  دێوی  بۆچوونەكانی  لێرەدا 
گرێدانی  وەردەگرت.  كرداریان  پەروەردەی   –
دەرونناسی مندااڵ بە ئەزموونەوە كلیلی بابەتەكە 
بوو. دەرونناسی ئێمە لەگەڵ شێوازی فێركردنی 
ئێمە دیاریكرا. ئەمە نەدەبو پرۆسەیەكی ئاڵۆز و 
لێكۆڵینەوەی  پرۆژەیەكی  بەڵكو  وروژێنەربێت، 
موشتاقانە  مامۆستا  بوو  پێویست  بوو.  چاالك 
سەفەری  لە  هاوڕێیەتی  و  بەشداری  بۆ  مندااڵ 
لە منداڵیدا روبەڕوی  ئێمە  لێكۆڵینەوەدا هانبدات. 
و  فێركردن  نایناسین.  كە  دەبینەوە،  جیهانێك 
پرۆسەی  ڕێڕەوی  لەسەر  پێویستە  پەروەردە 
دەرونناسی ئاشنا بون بە ئەم جیهانە ڕێنمایی ئێمە 
بكات. لە منداڵیدا لە سەرەتای ئەزموونی پەروەردە 
و فێركردن بەرامبەر ئەو جیهانەی كە نەماندەناسی 
كاردانەوەمان چۆن دەبوو؟ پێویست بوو مامۆستا 
بدات  یارمەتی  بدۆزێتەوە،  مندااڵ  دۆخەی  ئەم 
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بۆئەوەی بەسەر گومانەكانی بەرهەمی ئەزموونی 
سەرەتای الیەنە نادیارەكانی جیهاندا سەركەوێت. 
متمانەی  مامۆستایان  پێویستە  ئەمكارە  بۆ 
پێبكەن،  فەرمانیان  نابێت  بەدەستبێنن.  منداڵەكان 
كلتوری  شێوازی  یارمەتیانبدەن.  پێویستە  بەڵكو 
ڕێكوپێك و فێربوون وەك توتی، تەنها پێویستی 
منداڵی بۆ لێكۆڵینەوەو گەڕان كپدەكرد. لەم ڕێگەی 
بەدەستهێنانی زانست و ناسین، پێویستە مامۆستا 
چاودێرێكی  نەك  كار،  ڕێنمایی  هاوسەفەرێكی 
فێردەبوون  فێرخوازان  بەمجۆرە  بێت.  توندوتیژ 
مرۆڤ  وەك  خۆیان  توانای  الیەنەكانی  چۆن 
لە  گشتگیر  تێڕوانینێكی  بەمشێوەیە  بەڕێوەببەن. 

گەشە مەبەست بوو و برەوی پێدەدرا.
فەلسەفەی پەروەردەی دێوی لە شێوازەكانی 
بچوكی  شۆڕشێكی  ئەمریكاییدا،  پەروەدەكردنی 
بەڕێخست، بەاڵم ئەگەر ژمارەیەك لە پەیڕەوانی 
بەكارنەدەهێنا،  ئەویان  ئایدیاكانی  سەروخۆی 
ئەم  دەرەنجامی  دەبوو.  گشتگیرتر  و  گەورەتر 
ئازادیە بێسنورە لە پۆلی وانەوتنەوەدا لەو كاتەدا 
هێنایەپێشەوە.  پێشبینیكراوی  كاردانەوەیەكی 
ئایدیاكانی ئەو لە سەرجەم  لەگەڵ ئەوەدا دواتر 
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ئەو  شێوازی  گیرایەبەر.  پەروەردەدا  سیستمی 
سەردەمی  لەگەڵ  دیموكراتی  وتنەوەی  لەبارەی 

نوێی دیموكراتیدا یەكیدەگرتەوە.
بەاڵم بەردەوام بەو شێوەیە نەبوو. لە كۆتاییدا 
بەهۆی ئایدیاكانییەوە دێوی روبەڕوی لێپرسراوە 
ناوچەییەكان بۆوە. گرفتەكە ئەو كاتە توندتربوو، 
كە یەكێك لە خوێندنگەكانی شار رۆیشتە ریزی 
وەك  هاوسەرەكەی  دێوی  و  دیویەوە  فێرگەی 
بەڕێوەبەری ئەو خوێندنگەیە دیاریكرد. لە ئەنجامی 
سەرۆكی  و  دێوی  نێوان  لێكتێگەیشتنی  خراپ 
زانكۆ )ویلیام رینی هارپەر( ساڵی 1904 دێوی لە 

پۆستەكەی دور خرایەوە.
باڵوبوبووەوە،  بەشێوەیەك  دێوی  ناوبانگی 
تایبەتی  كورسیەكی  پێشنیاری  خێرایی  بە  كە 
نیویۆرك  لە  كۆلۆمبیا  زانكۆی  لە  فەلسەفەی 
بە  و  مایەوە  زانكۆیە  لەم  دێوی  پێشكەشكرا. 
مامۆستای مومتاز خانەنشین كرا. لەماوەی 47 
بەردەوام  كۆلۆمبیا  زانكۆی  لە  كاركردنیدا  سااڵ 
گێڕا.  گشتیدا  ژیانی  لە  بەرجەستەتری  رۆڵێكی 
و  ریپۆبلیك(  )نیو  لە  بەردەوام  راپۆرتانەی  بەو 
باڵویدەكردنەوە،  پێشكەوتوەكانیتر  باڵوكراوە 
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شیكارێكی روونی روداوەكانی رۆژی دەخستەڕوو. 
بەباڵوكردنەوەی زنجیرەیەك بەرهەمی كاریگەری 
و  پەروەردە  و  دەرونناسی  و  فەلسەفە  لەسەر 
فێركردن بەردەوام بوو، زۆر سەفەری كرد و بۆ 
هەر كوێیەك دەچوو، بە كەسایەتیەكی ناودار و 

بیرمەند و رۆشنگەر هەژماردەكرا.
دێوی و هاوسەرەكەی ساڵی 1919 سەردانی 
ئیمپریااڵ  زانكۆی  لە  دێوی  لەوێ   كرد.  ژاپۆنیان 
كۆمەڵێك وتاری پێشكەشكرد. ئامانجی راگەیەنراو 
هەڕەشەئامێز  كەمێك  وتارانە  و  دەرس   لەم 
و  بیر  نوێكردنەوەی  كە  هێزانەی  بەو  )ڕێگەدان 
ئەندێشە بە مەحااڵ دادەنێن و پێشبینی ژمارەیەك 
ئەو  بوون.  بیگرنەبەر(  پێویستە  ڕێڕەوانەی  لەو 
وتارانە خاوەن بەڵێنی خۆیان بون. ئەو بە نزیكەی 
بۆ  نامەیەكیدا  لە  پێكرد.  دەستی  بیسەر  هەزار 
واڵتەكەی بە خۆشبینییەوە نوسی )ئەمانە كۆمەڵێك 
مرۆڤی ئارامگرن.( دوای چەند وانەیەك بیسەرانی 
ببوونەوە.  كەم  ئارامگرتر  زۆر  كەسی   30 بۆ 
جیهانی  لە  ژاپۆن  سیاسی  پێشكەوتنی  لەگەڵ 
مۆدێرندا، بەاڵم بە موحافیزكاری توند مابووەوە. 
ئەمەش بەشێوەیەك  دادەنرا،  بە خودا  ئیمپراتۆر 
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رەخنەی كردبووە ناو سیستمی پەروەردەوە، كە 
مامۆستای  نەدەكرد.  پەسەند  دێوی  ئایدیاكانی 
ئیمپراتۆر  دەمارگیری  حكومییەكان  خوێندنگە 
پەرستیان هەبوو، لەمبارەیەوە دێوی نوسیویەتی« 
ئەگەر خوێندنگەكە ئاگری بگرتایە، زۆرێك پێیان 
باشتر بوو خۆیان، یان منداڵەكان بسوتێن، نەك 
وێنەی ئیمپراتۆر. ئەمجۆرە كارە نەدەبووە هۆی 
دادگا.  یان  ئیمپراتۆریەت  بەردەم  لە  لێپرسینەوە 
لە  باس  هەوڵیدەدا  دێوی  هاوسەری  كاتەدا  لەم 
مافی دەنگدانی ژنان بكات، بەاڵم ئەمەش پێشوازی 

لێنەدەكرا«
دێوی  و  چین  بۆ  چوون  ساڵێك  ئەوە  دوای 
لە زانكۆی نەتەوەیی پەكین، لەبارەی لێكۆڵینەوە 
تا  دێرینەوە  یۆنانی  لەسەردەمی  فەلسەفییەكان 
برتراند راسڵ وتاری پێشكەشكرد. لەناوەڕاستی 
ئەو ساڵەدا راسڵ خۆی هات، بۆئەوەی لەبارەی 
فەلسەفەی خۆیەوە بدوێت. هاوڕێ  كچە نوێیەكەی 
)دورا بلك(ی لەگەڵدا بوو. هەڵەیەكی كۆمەاڵیەتی 
توڕە  نێودەوڵەتی  دیپلۆماتیكی  كۆمەڵگەی  كە 
كرد. دێوی هاوسەرەكەی تەنها كەسانێك بوون، 
و  راسڵ  لە  پێشوازیان  خۆیان  لەماڵەكەی  كە 
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هاوڕێ  كچە نوێیەكەی كرد. كاتێك راسڵ نەخۆش 
كەوت، دێوی پەرستاری كرد. تەندروستی راسڵ 
بەشێوەیەك خراپبوو، كە چاپەمەنییە ناوخۆییەكان 
هەواڵی مردنیان باڵوكردەوە. كاتێك هەواڵەكە لە 
لە  سەرەخۆشی  نامەی  و  باڵوبووەوە  جیهاندا 
باڵوبوونەوە،  ئەمریكا  و  ئەوروپا  باڵوكراوەكانی 
گفتوگۆی  ماڵەكەیان خەریكی  لە  دێوی و راسڵ 
فەلسەفی بوون. بەپێی راپۆرتێك دێوی لە )خۆشی 
ئەوەی راسڵ تەندروستی باش بووە( زۆر سەری 

سوڕمابوو.
ساڵیدا   69 تەمەنی  لە   1928 ساڵی  دێوی 
پەروەردە  بواری  پێشكەوتنی  بینینی چۆنێتی  بۆ 
كۆمۆنیستی  شۆڕشی  ئەنجامی  لە  فێركردن  و 
گەیشتە  كاتێك  كرا.  سۆڤێت  یەكێتی  بانگهێشتی 
كرێكارانەدا  ئەو  لەبەرامبەر  خۆی  لینینگراد، 
بۆیە  هەبوو،  فێربوونیان  خولیای  كە  بینییەوە، 
هەوڵی كەوتنە ژێركاریگەری دەدا، لەكاتێكدا كە لە 
وانەكانی خوێندنگەكاندا جەخت لەسەر رۆڵی كاری 
بەتەمەنەكان كرابووەوە. ئەمە وانەیەكی راستەقینە 
پەروەردەییەكاندا  سیستمە  لەسەرجەم  ،كە  بوو 
چۆن  دەركەوت  بۆی  ئەو  بپارێزرێت.  پێویستە 
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شان  و  )هاوكارانە  هاندەدرێن  خوێندكارەكان 
لە  كە  ئەو شێوەیەی  بەهەمان  كاربكەن،  بەشان 
ئەم سەردەمەدا لە واڵتانی سەرمایەداریدا تاكەكان 
كاردەكەن( لەالیەكیترەوە رەخنەی لە پڕوپاگەندە 
و ریكالمی زۆری وانەكان دەگرت. لەگەڵ بوونی 
كاریگەری ئیجابی، بەباشی دەیزانی پۆلیسی نهێنی 
لەماوەی سەردانەكەیدا چاودێریدەكەن. ئەو سادە 

نەبوو.
سەردانەكەی  راپۆرتی  گەڕانەوەی  دوای 
لەم  باڵوكردەوە.  نیوریپۆبلیك  لە  بەزنجیرە 
راپۆرتانەدا باسی لەوە كردبوو، كە باشترین شێواز 
سۆڤێت،  یەكێتی  لە  روداوەكان  تێبینیكردنی  بۆ 
لەبەرچاوگرتنییەتی وەك تاقیگەیەكی كۆمەاڵیەتی 
كە  تاقیكردنەوەیەك   – نەتەوەییدا  پێوەری  لە 
هەر  وەك  بكرێت.  پێشبینی  ناتوانرێت  هێشتا 
بوونی  قورساییەك  بەردەوام  تاقیكردنەوەیەك 
هەیە، بەاڵم لە ئەمەیاندا قورساییەكان پەیوەندی 
پێویستە  واتایەیە  بەو  كە  هەبوو،  تاكەكانەوە  بە 
وردەكاریەوە  بەوپەڕی  تاقیكردنەوە  و  ئەزمون 
ئەنجامبدرێت. ئەو بەراستی ئەوەی پەسەنددەكرد 
بیبینم  باشترە  پێم  خۆویستانە  )بەهۆكاری  كە 
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لە  نەك  ئەنجامدەدرێت،  روسیا  لە  ئەزمونە  ئەم 
واڵتەكەی خۆم(

و  دەمارگیری  لە  بەدور  راپۆرتە  بەهۆی 
بێالیەنەكانییەوە لەبارەی یەكێتی سۆڤێت، دێوی بە 
)بانگخوازی ئایدیای كۆمۆنیستی( ناوبرا. لەماوەی 
تەمەنیدا لە ژمارەیەك كۆڕ و كۆبوونەوەدا گومان 
هەركەسێك  دەكرا.ئەگەر  بوونی  كۆمۆنیست  لە 
لیبراڵی  فەلسەفەی  بدایەتە  سەرنجی  كەمێك 
لەبارەی  دەمارگیرییەكانی  لە  دوور  بیروڕا  ئەو، 
دەرونناسی و تیۆری پەروەردە و فێركردنەكەی 
لە  بێجگە  ئەمە  بگات، كە  ئەنجامە  بەو  دەیتوانی 
شتێكی پوچ، هیچیتر نییە. سەرجەمی ئەندێشەی 

دێوی پشت ئەستور بوو بە دیموكراتی.
ساڵی 1937 دێوی بوو بەسەرۆكی لیژنەیەك 
بۆ هەواڵپرسینی )تروتسكی( رێبەری كۆمۆنیست 
لە  و  دورخرابووەوە  ستالینەوە  كەلەروسیای 
مەكسیك دەژیا، ئەمەش خستیە ناو ئاڵۆزیەكیتری 
ئەوە  دەرخستنی  لیژنەكە  ئامانجی  سیاسیەوە. 
بوو، كە لەروسیا رویدەدا. پانزە سااڵ بوو ستالین 
گەیشتبووە دەسەاڵت و حكومەتەكەی بەردەوام 
بەرەو دیكتاتۆری زیاتر هەنگاوی دەنا. لە دواییدا 
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فەرمانی ) دادگایی نمایشی( لە مۆسكۆ دابوو، كە 
تێیدا كەسایەتییە بەرجەستەكانی كۆمۆنیست، كە 
زۆربەیان رۆڵێكی پاڵەوانانەیان لە شۆڕشی ساڵی 
1917 بینیبوو، بە تاوانی خیانەت دادگایی دەكران 
و لە ئەنجامی شۆردنەوەی مێشكیان، دانیان بە 
تاوانەكانیاندا دەنا و بەخێرایی گوللەباران دەكران. 
جیهانی مۆدێرن بە هەراسانی چاودێری دەكرد. 
داخرابوون  سۆڤێت  یەكێتی  سنورەكانی  گوایە 
لەراكردنی  بەر  كە  تروتسكی  دەكرا  گومان  و 
نزیكترین الیەنگری ستالین بوو، لەوانە بوو بڵێت 
بەو  دێوی  لیژنەكەی  چۆنە.  دۆخەكە  بەراستی 
ئامانجەوە لە ساڵی 1937 بەرەو مەكسیكۆ سیتی 

بەڕێكەوت.
ئازایەتی دێوی چەپ و راستە توندڕەوەكانی 
و  ئەمریكا  لە  كۆمۆنیستەكان  توڕەكرد. 
ناسینی  بەرەسمی  دژی  بەتوندی  مەكسیكیش 
تروتسكی و هەوڵدان، بۆئەوەی شۆڕشی روسیا 
بە بەالڕێدا رۆیشتوو بناسێنن، وەستانەوە. راستە 
توندڕەوەكان دیویان تاوانباردەكرد بە هەبوونی 
پەیوەندی زیاتر لەگەڵ كۆمۆنیستەكان. لە ئەنجامدا 
مەكسیك  بگاتە  ئەوەی  پێش  دێوی  لیژنەكەی 
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تەمەنی  دێوی  كاتەدا  لەو  لێدەكرا.  هەڕەشەی 
دەترسان  زۆرێك  بوو،  ساڵ  هەشت  حەفتاو 
بگەیەنێت.  تەندروستی  بە  زیان  سەفەرەكە 
هەرچۆنێك بێت، ترسی كاربەدەستانی ستالینیش 

لە مەكسیك هەبوو.
ڤێالی  لە  تروتسكی  لەگەڵ  دیدارەكان 
وێنەكێشی بەناوبانگی مەكسیكی )دیە گۆ ریڤێرا( 
ئەنجامدران. لەچواردەوری ڤێالكە پۆلیس بازگەی 
هەفتەیەك  ماوەی  بۆ  دێوی  لەناوەوەدا  دانا. 
لێپرسینەوەی لەگەڵ تروتسكی ئەنجامدا. بە وتەی 
شایەتێك )جارێك یان دوو جار لەو بابەتانەی كە 
بیروڕای تروتسكی دژی بیروڕا دیموكراتییەكانی 
دەگۆڕا.  وتەكانی  ئاوازی  كەمێك  بوو،  دێوی 
بەرامبەر  دێوی  رای  دەگمەنانەدا  بارە  لەم 
گەشانەوەی تروتسكی رونبوو.( )ئەمە نمونەیەك 
درێژایی  بە  دێوی  بەرامبەر  كاردانەوانەی  لەو 
رەفتاری  هاوكات  ئەو،  پاكی  هەبوو.  تەمەنی 
شارستانیانەی كەم تا زۆرێك شارەزایانەی ئەو، 
دەبووە هۆی ئەوەی زۆرێك بە كەمی دابنێن – 
لەبەرامبەر  دابنێن. دێوی  تر  زانكۆییەكی  بە  ئەو 
هاوتای  بە  خۆی  تروتسكی  درەوشانەوەی 
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ئەوان  بەرهەمەكانی  لە  روانینێك  دەزانی.  ئەو 
تروتسكی  درەوشانەوەی  ئەمجارە  نیشانیدەدات 

كەمترە(
گەڕانەوە  خۆیدا  لەكاتی  لیژنەكەی  و  دێوی 
دێوی  باڵوكردەوە.  راپۆرتەكەی  و  ئەمریكا  بۆ 
تروتسكی  لە  بەڵگانەی  و  وتە  ئەو  لەبارەی 
نمایشیەكانییەوە  دادگاییە  و  ستالین  لەبارەی 
بەدەستیهێنابوو، گومانی نەبوو. دۆخی شۆڕشی 
فەلسەفیەكانی  بیروڕا  قوڵترین  لە  یەكێك  روسیا 
فەلسەفەی  دوانەیی  بە  نەبوونی  بڕوا   – دێوی 
بابەتی  شێوە  لێرەدا  دەسەلماند.  كالسیكی 
جیاوازی نێوان ئامراز و ئامانج بوو. بەبۆچونی 
دێوی لێرەدا دوانەیی بوونی نییە، تەنها گشتێكی 
یەكپارچەیە. بە وتەی ئەو« وانەیەكی گەورە بۆ 
سەرجەم  بۆ  و  ئەمریكا  رادیكاڵەكانی  سەرجەم 
الیەنگرانی یەكێتی سۆڤێتی سۆسیالیستی ئەوەیە، 
بابەتی  سەرجەمی  و  بگەڕێنەوە  پێویستە  كە 
كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاری  دروستكردنی  ئامرازی 
لە  دووبارە  دیموكراتی  راستەقینەی  شێوازی  و 
بڕواننەوە...  كۆمەاڵیەتی  پێشكەوتنی  شێوازی 
بەسەر  دیكتاتۆری  بۆ  پرۆلیتاریا  دیكتاتۆری 
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پێموایە  و  گۆڕاوە  پارت  سەر  بۆ  و  پرۆلیتاریا 
بەردەوام بەو ئەنجامەدەگات. من هۆكارێك نابینم 
بۆئەوەی باوەڕبكەم، كە لەوانەیە واڵتێك هەبێت بۆ 
دامەزراندنی حكومەتێكی كۆمۆنیستی هەوڵبدات، 
بەاڵم هەوڵەكانی بە ئەم دیكتاتۆریە نەگەن( ئەمانە 
ساڵی 1937 كۆمەڵێك پێشبینی بوون – هەرچەندە 
سێ   نەگرتەوە:  تروتسكی  دێوی  پێشبینییەكەی 
سااڵ دواتر جێگری پێشوی ستالین لە مەكسیكۆ 
سیتی بەدەستی بەكرێگیراوانی ستالین تیرۆركرا.

ساڵی 1930 دێوی دەستی لە كار لەزانكۆی 
رۆڵی  بە  درێژەی  بەاڵم  كێشایەوە،  كۆلۆمبیا 
بنەڕەتی لە كاروباری كۆمەاڵیەتیدا. باڵوكردنەوەی 
پێدا.  درێژە  خۆی  راپۆرتەكانی  و  كتێب  زنجیرە 
سەردەمەدا  لەم  كە  گرنگانەی  بەرهەمە  لەو 
باڵویكردنەوە )لۆجیك، تیۆری لێكۆڵینەوە، ئازادی 
ناوانە  ئەم  فێربوون(  و  ئەزمون  فەرهەنگ،  و 

ئاماژەن بە بەرفراوانی لێكۆڵینەوەكانی.
دەرونناسیش  لەبواری  دێوی  دەستكەوتی 
بەشێكی  بەشە  ئەم  بەردەوام  چونكە  كەمنەبوو، 
بنەما  لەگەڵ  بوو،  فەلسەفەكەی  جیانەكراوەی 
لێكئااڵبوون.  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  پەروەردەیی 
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بەردەوام سەرنجی ئەو لەسەر گشت مرۆڤایەتی 
بوو،  كە خۆی دەیخستە ناوەڕۆكی كارەكانییەوە. 
تیۆرێكی  نەك  دەرونناسی  دێوی  بەبۆچوونی 
جێگەی  كاراییەكە.  بەڵكو  روتەڵە،  دورودرێژی 
رەگێكی  دەرونناسیەكەی  كە  نییە،  سەرسوڕمان 
و  هەیە  كۆمەاڵیەتیدا  دەرونناسی  لە  پتەوی 

پەیوەندی بە سێ  هۆكاری سەرەكییەوە هەیە. 
لەو  )كە  عادەت(ە  )خو-  هۆكار  یەكەم 
گرنگی  بەپێی  گرنگی  رۆڵێكی  خۆی  پانتاییەدا 
خۆی )بوونەوەری زیندو( هەیە( دێوی دوو خو 
پەسەنددەكات: هۆشیار و ئاسایی. ژیانی بااڵتر بە 
خوی )ئاڵۆزتر، جێگیرتر، نەرمتر( دەگات، چونكە 
دەكاتەوە.  خو  كارایی  لەسەر  جەخت  بەردەوام 
و  بپارێزێت  ژیان  كە  ئەوەیە،  لەمە  مەبەست 

دەوڵەمەندی بكات، یارمەتی گەشە بدات.
كە  لەوالیەنەوە  )پاڵنەر(ە.  دوەم  هۆكاری 
سەرچاوەی  پاڵنەرەكان  فێردەبن،  خوەكان 
تەواو  فێربوونی  شێوازی  خوەكان  سەرەكین. 
ئەوەی  لەگەڵ  بەمشێوەیە  پاڵنەرەكانن.  وەك 
سەرەتا پاڵنەر خو دروستدەكات، بەاڵم لەگەڵ خو 
روخسار وەردەگرێت، لەبەرئەوە پێویستە خوەكان 
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گۆڕاوبن. تایبەتمەندی جێگری و نەگۆڕیان نییە – 
وەك ئەوەی لە پاڵنەری كوێرانەدا دەیبینین. ئەمانە 
ژیانی  لەگەڵ  ئاوێتەبوون  لە  مەبەستیان  و  واتا 

كۆمەاڵیەتی وەردەگرن. 
كورت  شیكردنەوە  بەم  دێوی  دەرونناسی 
بێ   كەمێك  وەك  ناچاری  بە  روكارەوە  و 
بەرهەمدەردەكەوێت، بەاڵم پێویستە قووڵبوونەوە 
بەتایبەتی  بەكارهێنانیدا  لە  بەرهەمەكەی  و 
بەها  سەرەنجدانە  بە  یان  پەروەردە،  لەبواری 
ببینرێت. پێداگری بەردەوام لەسەر  ئەخالقیەكان 
كارایی و نەرمی نواندنە. بۆ نموونە وەك خۆی 
لەگەڵ  سیاسەت  و  نوێ   )زانستی  شیدەكاتەوە: 
لەگەڵ  ناسازگار  و  بێگانە  شتی  زۆر  كۆمەڵێكی 
جیهانی  ئەخالقی  و  فیكری  میراتی  بەنرخترین 
هۆكاری  ئەمە  ئێمە.  بەردەمی  خراونە  رۆژئاوا 

نەزانی و تەشویشی فكری نوێی ئێمەیە(
دوو  چارەسەری  ئامانج  هەمیشە  وەك 
الیەنییەكان و شێوەبابەتییەكان: )كارایی ئەندێشەی 
تێبینیكردن، گۆڕینی دۆخی گومان، توندوتیژی، دوو 
دڵی بۆ دۆخێكە كە روون و جێگیر و هاوئاهەنگ 
ئامانج  خو  توندوتیژی  لە  خۆالدان  بەاڵم  بێت(، 
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نییە، چونكە )مندااڵ فێردەبێت كە لە ناخۆشی خۆی 
لەگەڵ  بدۆزێتەوە،  دەرچون  ڕێگەی  و  بپارێزێت 
ئەو دابونەریتانەی نەناسراون خۆی بگونجێنێت، 
گرفتە  ئەم  بدۆزێتەوە(  خۆی  ڕێگەی  بۆئەوەی 
لە مندااڵ و فێركردندا كورتنابێتەوە. كاتێك وەك 
واتا گشتیەكەی روبەروی ئەمكارە دەبینەوە، ئەوا 
دەگەینە خراپترین الیەنەكانی مێژوی مرۆڤایەتی. 
دەرونناسیدا،  لە  چ  و  پەروەردە  لە  چ  ئامانج 
پێویستە رێنمایی كاری هۆشیارانە بەرەو گەشە و 
هێنانەدی توانای تەواوی مرۆڤایەتی بێت. لەوانەیە  
لێرەدا وشەكان كەمێك بێ  واتا بن، بەاڵم كار كەم 

تا زۆر بابەتێكیترە.
دوای   1927 ساڵی  دێوی  هاوسەری  ئالیس 
چەند ساڵێك تالنەوە بەئازارەوە، بەهۆی نەخۆشی 
دڵەوە كۆچی دوایی كرد. دێوی نزیكەی بیست سااڵ 
بە تەنها مایەوە. لە تەمەنی 87 ساڵیدا و دووبارە 
لەگەڵ )رۆبێرتا گرانت( كە لە منداڵیەوە دەیناسی 
تازەكەی  هاوسەرە  لەگەڵ  هاوسەرگیریكرد. 
درێژەی بە سەفەرەكانی دا و لە مانگە گەرمەكاندا، 
نیویۆركی جێدەهێشت و دەچوو بۆ كوخە لە )نوا 
سیتی( لە كەناری رۆژهەاڵتی كەنەدا. نەوەدەمین 
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ئۆكتۆبەری   20 واتە  لەدایكبوونی،  ساڵرۆژی 
1949 روداوێكی نێودەوڵەتی بوو. زانكۆی پاریس 
پێشتر دێوی بە )قوڵترین و كامڵترین هەڵقواڵوی 
گەورەیی ئەمریكا( دانابوو. ئێستا دەبوو سەرۆك 
خۆیان  رای  وەزیرەكان  سەرۆك  و  كۆمار 
دەربڕن. ڕێبەرانی زیاتر لە 15 واڵت پیرۆزبایی 
خۆیان نارد. دێوی بە وتەیەك كە بەردەوام ژیانی 
)یەكەم،  ئەویش  تەرخانكردبوو وەاڵمیدایەوە:  بۆ 
كۆتایی، و بۆ هەمیشە سەری بە كاری فەلسەفە 
سپاردوە( بوو، بەاڵم مەبەستی قوڵتربوونەوە و 
تێپەڕین لە روكار و گەیشتن بە )ئایدیایەكی روون 
و ورد لە چیەكانی ئەو بابەتانەی كە زەمینەی ئەو 
لە ژیانی  لەراستیدا واتە  گرفت و خراپانەیە، كە 

كاركردندا تاقیاندەكەینەوە(

بیرە پەروەردەییەكانی دێوی:
ـــەروەردەدا، پەیوەستە  نــاوی جۆن دێــوی لە پ
بەو بزوتنەوە پێشكەوتنخوازییەوە، كە بریتییە لە 
مرۆڤ  گەشەی  بە  پەیوەستە  كە  بزوتنەوەیەك 
فێربوون  رێــگــەی  و  زانستەكان  ــەوەی  ــن دۆزی و 
و  مــادی  ژینگە  لەگەڵ  ئاوێتەبوون  چۆنیەتی  و 
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بەردەوام  جیهان  پێیوایە  دێوی  كۆمەاڵیەتییەكەدا، 
لە گۆڕان و گەشەكردندایە، چونكە مرۆڤ كائنێكی 
رێگەی  ــە  ل ئـــاڵـــۆزەو  كــۆمــەاڵیــەتــی  و  بیۆلۆجی 
مانەوەی  لە  پارێزگاری  زیرەكییەوە،  بەكارهێنانی 
دەكات، لەپێناوی ئەوەی چۆن خۆی لەگەڵ ژینگەكەیدا 
بگونجێنێت، كە بەردەوام لە گۆڕاندایە. پەروەردە 
كۆمەاڵیەتی  و  تاكی  زیرەكی  مرۆڤ  پرۆسەیەكە 
ــوێ بــونــیــادنــانــەوەی  ــەن ــگــەی ســەرل ــەرێ خـــۆی ل
فــراوانــتــردەكــات،  و  گەشەپێدەدات  كارامەییەوە 
لەپێناو  بەردەوامە،  پرۆسەیەكی  ــەروەردە  پ بۆیە 
فراوانكردن  بەمەبەستی  كارامەیی،  بەدەستهێنانی 
بۆیە  كۆمەاڵیەتییەكەی،  پێكهاتە  قوڵكردنەوەی  و 
ئامانجی پەروەردە لە هەمانكاتدا پەیوەستە بە تاك 
و كۆمەڵگەوە، پەروەردەش بۆئەوەی ئامانجەكانی 
بهێنێتەدی، الی هەر تاكێكی خوێنەوار و كۆمەڵگە، 

هەمان ئەم رێچكەیە دەگرێتەبەر.

تایبەتمەندییەكانی پەروەردە الی دێوی.
1.گرنگی بە هەموو منداڵێك دەدات لە روانگەی 
و  ئاكاری  و  عەقڵی  و  دەروونی  و  جەستەیی 

كۆمەاڵیەتییەوە.
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2. پێیوایە زۆرترین چاالكییەكانی پەروەردە، 
لە  بۆیە  ئەنجامدەدرێن،  كارەوە  لەرێگەی 
روانگەی فێرخوازو جێبەجێكردن و كارەكیكردنی 
چاالكی  قوتابخانەی  بە  قوتابخانە  بابەتەكانەوە، 

ناودەبات.
بەكارناهێنێت،  وانەدا  لە  كۆن  شێوازی   .3
لەكاتێكدا  دەبەستێت،  تەڵقین  بە  پشت  چونكە 
ئەم پشت بە وروژاندنی بیر و حەزەكانی منداڵ 
نوێ  و  هەمەجۆر  كارامەیی  بەدەستهێنانی  و 
جیاواز  چاالكی  رەخساندنی  لەگەڵ  دەبەستێت، 
لەگەڵ رەچاوكردنی جیاوازی  لەناو قوتابخانەدا، 

تاكەكەسی لەنێوان فێرخوازاندا.
بەرەو  پەروەردەیە  جۆرە  ئەم   .4
دیموكراسیەتمان دەبات، واتە لە رێگەی چاالكی 
بەڕێوەبردنی  لە  بەشداریكردن  دەرفەتی  و 

قوتابخانەدا.
هۆشیاری  گەشەی  بە  5.پشتبەستتن 
بەشداریكردن  رێگەی  لە  ئەمەش  كۆمەاڵیەتی، 
و هاوكاری و هەستكردن بە بەرپرسیاریەتی و 

دانبەخۆداگرتنەوە دەبێت.
پەیوەندی  نوێ،  پەروەردەی  پێیوایە  دێوی 
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راستەوخۆی بە ژیانی رۆژانەی منداڵ و حەزەكانی 
خواست و پێداویستیەكانیەوە هەیە، قوتابخانەش 
و  پاراستن  و  شتانە  ئەم  دەستەبەری  دەبێت 
فێرخواز  بۆ  گونجاو  ژینگەیەكی  فەراهەمكردنی 
نەوەیەكی  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  ئەوەش  بكات، 

هۆشیاری زیرەكدا.
دێوی سەركەوتوو بوو لە هێرشكردنە سەر 
فەلسەفەی پەروەردەی تەقلیدی، لەگەڵ هاندان بۆ 
گرنگیدان بە كارامەیی لە فێربووندا، بۆیە رەخنەی 
 )ROTE LEARNING( تەڵقینی  شێوازی  لە 
گرت و راگەیاند «، ئیدی نابێت پشت بە كتێبی 
خوێندنگە و پرۆگرام و مامۆستا ببەسترێت«، واتە 
بەتەواوی دژی ئەوە بوو، كە ملكەچی خوێندنگە 
خاوەن  خوێندنگە  دەبێت  ببێت،  پێكهاتەكەی  و 
كارامەیی  لە  هەر  بێت،  دەوڵەمەند  ژینگەیەكی 
فێرخوازان،  هەمەجۆری  چاالكیی  و  مامۆستا 
كە  سەركەوتوو،  عەقڵێكی  بنیادنانی  لەپێناو 
مەنهەجی  بەشێوازی  كێشە  هەبێت  توانایدا  لە 
كە  یاسایانەی  و  پڕەنسیب  لەو  چارەسەربكات، 
دێوی هەوڵی بۆ دەدا ئەوەبوو كە منداڵ خۆری 
پرۆسەی  لە  بنچینەییە  خاڵی  و  پەروەردەیی 
نمونەیی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  پەروەردەدا، 
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فێرنابێت، تەنها لەرێگەی كارامەیی ژیانەوە نەبێت، 
بۆ نموونە تەنها لەرێگەی هەوڵدان بۆ مەلەكردن 
بۆ  ئەمەش  مەلەبکات،  ئاودا  لەناو  فێردەبێت 
و...تاد  كۆمەاڵیەتی  و  عەقڵی  كارامەییە  تەواوی 

دیكەش دروستە.
بۆیە پێویستە پەیوەندی و لینكی بەردەوام لەنێوان 
لەگەڵ  هەبێت،  دیموكراسیدا  ژیانی  و  خوێندنگە 
پەروەردە  پراگماتی  فەلسەفەی  رابەرانی  ئەوەی 
پێویستە  بەاڵم  بەسودەوە،  دەكەنەوە  پەیوەستی 
و  پەروەردەییەكان  مەبەستە  خزمەتی  پەروەردە 
ئامانجە واقیعییەكان بكات، كە سوود بە تاكی ئازاد 

و كۆمەڵگەیەكی دیموكراسی دەگەیەنێت.
كۆمەڵێك  لە  بریتییە  دێوی  الی  پەروەردە 
رێگەیەوە  لە  دەتوانێت  كۆمەڵگە  كە  پرۆسە، 
ئامانجەكانی لێ بەدەستبهێنێت، چونكە پەروەردە 
رێڕەوی  دێوی  الی  فەلسەفە  ژیان،  لە  بریتییە 
و  فەلسەفە  ناتوانرێت  و  دیاریدەكان  فێربوون 
پەروەردە لەیەكتری جیابكەیتەوە، چونكە یەكەمیان 
دووەمیشیان  پێشكەشدەكات،  پێویست  وێنای 
بە کردارەکی جێبەجێیان دەكات، بەگشتی دێوی 
بەشداریكردووە لە زانستەكانی وەك  پەروەردە، 

فەلسەفە، دەرونزانی، سیاسەت.
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كە  ئەوەیە،  دێوی  الی  نمونەیی  پەروەردەی 
دەچێتە ناو كاراماییەكان و زانیارییەكان كەڵەكە 
ناكات و دەست بە داخوازییەكانی رۆژەوە دەگرێت 
و زیادەڕۆیی ناكات لە پیرۆزڕاگرتنی رابردوودا. 
جۆن دێوی پێیوایە شێوازی وانە لە رێگە الوازەكاندا 
سودەكەی دیاركراوە، چونكە ناتوانێت دەرفەتی فێربوون، 
و  دەستەبەربكات  واقیع  ئاشكراكردنی  هۆی  ببێتە  كە 
زانیارییەكان كۆبكاتەوە و كاروبارەكان تەتەڵەبكات و 

بەدوای چارەسەرەكاندا بگەڕێت.
 PROJECT( خۆیدا  میتۆدەكەی  لە  دێوی 
دەبێت  كە  دەرخاتەڕوو،  ئەوە   )METHAD
بابەتێك هەڵبژێرێت لەچەند الیەنەكەوە لێكۆڵینەوەی 
لەسەر بكرێت، بۆ نموونە فێرخواز دەچێتە كێڵگە، 
لەم كارەشدا فێری كشتوكاڵ و چۆنیەتی چاندن 
دەبن،  كاردا  لە  هەرەوەزی  و  كارڕاپەڕاندن  و 
فێرخواز  پرۆژەدا،  جێبەجێكردنی  پرۆسەی  لە 
دەبێت ئامار كۆبكاتەوە و بە دوای ئەو شتانەی، 
چاالكی  بەمەش  بڕوات،  پێیەتی  پێویستی  كە 
سەرچاوەی كارە، هەربۆیە ئەم رێگەیە پێداویستی 
فێرخواز و كەموكورتییەكانی پڕدەكاتەوە، چونكە 
رەچاوی جیاوازی كارامەیی تاكەكەسی دەكات و 

هانیدەدات بۆ فێربوونی بەكۆمەڵ.



103

جۆن دێوی پێیوایە دیموكراسی پەروەردەیی 
بریتییە لە رێگەی كەسی بۆ ژیان، تەنها شتێكی 
بەڵكو  گرتبێتین،  چواردەوری  كە  نییە،  دەرەكی 
ئاراستە و هەڵوێستێكە، كە سیما و تایبەتمەندی 
و  حەز  هەروەها  دروستدەكات،  تاك  كەسی 
ئەم  لەسەر  دەستنیشاندەكات،  ئامانجەكانیشی 
بنەمایەش بەشداریكردن لە كار و دروستكردنی 
بڕیاردا گرنگە، دروستكردنی ژیانی قوتابخانەیی و 
خێزانی، زامنی دیموكراسی و رێكخستنی ژیان و 
ئازادی ئاكادیمییە، چونكە دیموكراسی لە كێڵگەی 
و  كۆمەاڵیەتی  پراكتیزەكردنی  واتە  پەروەردەدا، 
جەختكردنەوە لە بەهای تاك و كارامەیی، بەمەش 
ئەوە  لێرەوە  بەرجەستدەكان،  مرۆیی  كەسایەتی 
رووندەبێتەوە، كە جۆن دێوی بە ئاشكرا رەخنەی 
توند لە پەروەردەی كۆن دەگرێت، چونکە پێیوایە 
ئەو پەروەردەیە پشت بە هەڵگرتنی زانیارییەكان 
ئامادەكردنی  و  هەستەکاندا،  لە  دەبەستیت 
لەبەرچاونەگرتنی  لەگەڵ  ئایندە  بۆ  فێرخواز 
تێیدا  كە  قۆناغەی  ئەم  فەرامۆشكرنی  ئێستاو 
دەژێت، یاساكە بریتی بوو لە )مامۆستا بنچینەی 
هاوكێشەی  ئەم  دێویش  پەروەردەیە(،  پرۆسەی 
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پەروەردەیی  خۆری  بۆ  پەروەدەییەوە  بیری  لە 
هەڵگێڕایەوە، واتە بۆ فێرخواز و پێداویستەكانی.

بەم روانین و بۆچونانەی دێوی، توانی شێوازی 
رابەرایەتی  زۆر  ماوەیەكی  كە  بێبایەخبكات،  كۆن 
میتۆدی  لەبەرامبەردا  دەكرد،  مرۆڤایەتی  مێژووی 
لەسەر  جەخت  بۆئەوەی  پێشنیاربكات،  پراگماتی 
رۆڵی هەریەكە لە خێزان و قوتابخانە و كۆمەڵگە 
بكات لە گەشە و پێگەیاندنی فێرخوازدا، بۆئەوەی بە 
ئازادی بژی و بیربكاتەوە، تاوەكو بەرهەمی هەبێت، 
بەمەش پەروەردە الی دێوی یەكەمجار بریتییە لە 

ژیان لە ئێستادا، پاشان بایەخ بە ئایندە دەدات.
باس  ئاكاری(دا،  ژیانی  )تیۆری  كتێبی  لە  دێوی 
لە رۆڵی رازیكردنی عەقڵی دەكات لە چاندنی بەها و 
ئاكاردا، كە تەنها بەس نییە بۆ )مەدح و زەم، پاداشت 
ئاكار و  بنچینەی  بێبەشكردن(  لێكدانەوە و  و سزا، 
ناوەڕۆكەكەی بریتییە لە زانیاری هۆكاری دابەكان، كە 
پێیان هەڵدەستین، بۆئەوەی دڵنیاببینەوە لە پێوەرەكان، 
ئەوانەی كە یاسا دادەنێن و بەشداریدەكەن لە دانانی 

ئەو دابانەی كە پێویستە هەبن.
لەسەر  قسە  كلتوردا،  و  ئازادی  كتێبی  لە 
و  سیاسی  فەلسەفەی  وەك  دەكات،  ماركسیزم 
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تاكدا دژی دەوەسێتەوە و  ئازادی  لە  ئابوری و 
یەكەم حاڵ كە شوێنی  كە  دەكات،  لەوە  جەخت 
فێركردنی تاكە، دیموكراسییە و بەمیتۆدی ژیانی 

دادەنێت.
هەنگاوەكانی پەیڕەوی جۆن دێوی 

ڕێگەی پڕۆژە
دێوی  جۆن  بیرۆكەیەی  ئەو  راستیدا  لە 
خستیەروو، دواتر وەك ناساندنی وردەكاریەكانی 

)كیلباترك(ی فێرخوازی ناساندنی.
پێویستی  لەسەر  قسەی  زۆر  دێوی  جون 
بیركردنەوە  پەیوەستكردنی  لەسەر  لۆژیك 
كارامەیی  بە  كە  كردووە،  چاالكییەوە  بە 
بیركردنەوەیی ناویدەبات، بۆیە كۆمەڵێك هەنگاوی 
بنەمایەكی  و  لۆژیكی  ڕوانینێكی  كە  داناوە، 
پەیڕەوەكەیەتی، كە بریتییە لە ڕێگەی )پڕۆژە( كە 
چاالكییەوە(،  ڕێگەی  لە  )پەروەردەكردن  مانای 
لە  كارایە  هۆكارێكی  ڕیگە  بەمەش  دەگەیەنێت. 
ئامڕاز  بەمەش  نەخشەڕێگەكەدا،  جێبەجێكردنی 
بۆ  جێبەجێكار  شێوازێكی  لە  جگە  نییە،  شتێك 
بەكارهێنانی مادەیەك، لەپێناو گەیشتنە مەبەستێك 

لە مەبەستەكان.
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هەنگاوەكانی پرۆژەكە 
1. هەستكردن بە كێشە: ئەمەش لە ئەنجامی 
داماوی  و  تێكچون  بە  فێرخواز  هەستكردنی 
لە  ئەمەش  هەیە،  كە  بارودۆخەی  ئەو  لەبارەی 
ئەنجامی هەستكردن بە الوازی و بوونی گرفت لە 

پرۆسەكەدا دەبێت.
قۆناغەدا  لەم  كێشەكە:  عەقاڵنیكردنی   .2
دەبەستێت  لێكدانەوەكانی  بە  پشت  كەسەكە 
لەگەڵ  تێیكەوتووە،  كە  هەڵوێستەی  ئەو  بۆ 
پێیەی  بەو  دەورەیانداوە،  كە  ڕەگەزەی  ئەو 
بیركردنەوە دەستدەكات بە كار و لەو كارامەییەی 
لە ڕابردوودا وەریگرتووە، لەو بارەی تێیدا دەژی 
ئەو  چارەسەركردنی  لەپێناو  بەدەستیهێناوە، 
كێشەی ڕووبەڕووی بۆتەوە، ئەمەش كێشەكە بە 

پێوەری عەقڵی و تەواو دادەڕێژێتەوە.
پڕۆسەی  دوای  گریمانەكان:  و  پێشنیار   .3
و  كێشەكە  بەعەقاڵنیكردنی  بەگەڕخستنی 
دیاریكردنی پڕۆسەی پێشنیار و گریمانەكان دێت، 
بەوەی تەتەڵەی كێشەكە دەكرێت، بەمەش گریمانە 
و ئەنجام بەرهەمدێت، چونكە گریمانەكان بریتین 

لە كارنامەی كارێكی نوێ .
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4.هەڵبژاردنی گریمان و پشكنینی: لە ئەنجامی 
گریمانەی شیاو  ڕابردوو،  مەعریفەی  هەڵێنجانی 
دیاریدەكرێت و لەگەڵ كێشەكەدا تەتەڵە دەكرێت، 

لەپێناو دڵنیابوون لە ڕاستی گریمانەكە.
لەڕێگەی  گریمانەكە  تاقیكردنەوەی   .5

جێبەجێكردنەوە:
هەڵێنجانی  و  پێوانەیی  شێوەی  بە  پڕۆسەكە 
چارەسەرە  ڕێگەیەشەوە  لەو  جێبەجێدەكرێت، 

گونجاوەكان ئاشكرا دەبن.
ڕێگەی پڕۆژە: ئەگەر چی ئەم ڕێگەیە یەكەمجار 
ڕێگەی  بەاڵم  بردووە،  ناوی  كلباتریك(  )ولیام 
پڕۆژە )project method(ی جۆن دێوی بۆ ئەوە 
بوو فێرخواز لەبەردەم چەند بابەتێكدا ڕابگیرێت، 
دیاریكراو  كێشەیەكی  دەستنیشانكردنی  لەپێناو 
هەوڵدان  و  چارەسەركردن  بە  حەزكردن  و 
ئەوانەی  بەتایبەتی  ڕێگەچارە،  دۆزینەوەی  بۆ 
پەیوەندییان بە ژیانی كۆمەاڵیەتییەوە هەیە، بۆیە 
گرنگی ئەم ڕێگایە لە هێنانەدی بەشداریپێكردنی 
و  چاالكی  زیادكردنی  و  فێرخوازو  ئازادانەی 
حاڵ  بە سروشتی  ژیاندا  لە  منداڵ  كارامەییەوە، 
گرنگی بە كێشەكانیان دەدەن، ئەمەش لە ئەنجامی 
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و  شتەكان  و  خەڵكی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان 
دەزگاكاندا دەبێت، ئەم هەوڵدانەش تەنها لە ڕێگەی 
مادییەكانەوە  و  عەقڵی  توانا  دەستەبەركردنی 

دێتەدی.

مەرجەکانی پەروەردەكار:
1. بەردەوامی و دڵسۆزی لە كاردا:

بدات  كێشەكە  بە  تەواو  بایەخی   واتا   
بۆئەوەی  بكات  لەسەر  كاری  راستەوخۆ  و 

هەوڵەكان بەفیڕۆنەڕۆن. 
2. فراوانیی بیر: 

بەرفراوانییەكی  خاوەن  پەروەردەكار  دەبێت 
زانیاری  خاوەن  بێتە  تاكو  بێت،  زۆر  بیری 
پڕۆسەی  بۆ  گونجاو  جیاوازو  پێشنیاری  و 

پەروەردە.
3. هەستكردن بە بەرپرسیارییەتی: 

قبووڵكردنی  بۆ  تاك  ئامادەكردنی  لە  بریتییە 
قبوڵكردنەش  ئەم  چاوەڕوانكراوەكان،  ئەنجامە 
و  ئەنجام  واتە  بێت،  مەبەستی  قبوڵكردنێكی 
چارەسەر هەر چییەك بێت كاریان لەسەر بكات، 

نەك تەنها قسەكردن بێت.
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پەیوەستە  پەروەردەدا،  لە  بەرپرسیاریەتی 
پێیەی  بەو  ئاكاری و كۆمەاڵیەتییەوە،  بە الیەنی 
كاردا  بیرو  لەنێوان  ڕێگەیەكە  پڕۆژە  ڕێگەی 

كۆدەبێتەوە.
پەیڕەو  لەسەر  كارەكە  پڕۆژەی  یان  كارەكە، 
هەنگاوە  بە  زانستی  شێوازی  چونكە  وەستاوە، 
دیاریكراوەكانییەوە دەبەستێت، هەرچی جون لۆك 
لە پڕۆسەی پەروەردەكردندا  و هێربارت بوون، 
جەختیان لەسەر ڕاهێنانی هێزی عەقڵی دەكردەوە 
لە پڕۆسەی فێربوون، یان گەیاندنی زانیارییەكاندا، 
بەمەش گرنگیان بە حەز و خواست و بایەخدان و 

توانا كەسیەكانی فێركاردا نەداوە.
دیوی ئامانجی گەشەكردنە، ئەمەش لە ڕێگەی 
ڕەخساندنی كارێك لەنێوان فێرخواز و ژینگەكەدا 
بە  پڕۆژە،  ڕێگەی  لەبەرئەمەش  هەر  دەبێت، 
ڕێگەیەكی دیار دادەنرێت لە پەروەردەی چاالكدا، 
كە كاردەكات بۆئەوەی توانا بیری و جەستەییەكانی 
فێرخواز كارابكات، لە ڕێگەی بەشداریپێكردنی لەو 
بابەتانەی بەالیانەوە گرنگن، یان الی كۆمەڵگە و 
ژینگەكەیەوە گرنگن، هەستكردن بەمەش كار بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكان دەكات.
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4.هەنگاوەكانی ڕێگەكە:
 ئەم ڕێگەیە بەچەند قۆناغێكی پەیوەندیداردا 
دەڕوات، هەر هەنگاوێكیش بۆ خۆی بایەخی خۆی 

هەیە، كە بریتین لە:
دەستنیشانكردنی  و  دیاریكردن  1.قۆناغی 

پڕۆژەكە: 
دەستنیشانكردنی  و  دیاریكردن  ڕاستیدا  لە 
پڕۆژە، هەروا كارێكی ئاسان نییە، چونكە گرنگترین 
الی  عەقڵی  تەتەڵەكردنی  قۆناغی  بە  و  هەنگاوە 
فێرخواز دادەنرێت، چونكە سەركەوتنی پەیوەستە 
پێیوایە  كلباتریك  هەڵبژاردنەوە،  دروستی  بە 
پێوەرەكانی هەنگاوی ڕێگەی پڕۆژە لە خوێندندا، 
لە بنچینە كرۆكییەكانە كە دێوی لەپێناو فێربووندا 
دایناون، جگە لەمەش چارەسەركردنی پڕۆژەكەش 
لە  چونكە  فێرخوازدا،  ژیانی  لە  گرنگە  الیەنێكی 
حەز و خواستەكانەوە سەرچاوەدەگرێت، بەهای 
پەروەردەیی پڕۆژەكەش، لەسەر ئەو دەرئەنجامە 
و  توانست  ڕێگەی  لە  فێرخواز  كە  وەستاوە 

خبرەكانییەوە بەدەستیدەهێنێت.
كارامەیی  زیادكردنی  لە  بەشداریكردن 
ئەم  بەهای  چونكە  گرنگە،  كارێكی  فێرخوازاندا 
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چەند  تا  كە  وەستاوە،  ئەوە  لەسەر  پڕۆژەیە 
توانستێكی  و  باش  دەرئەنجامێكی  پڕۆژەیە  ئەم 
ئەمەش  زیاددەكات،  فێرخواز  الی  كارامەیی 
لەسەر  بنەمای كاركردن لەسەر ئازادكردنی بیری 
فێرخواز و بەهێزكردنی تواناكانی و ئەو حەزانەی 

كاریان لەسەردەكات وەستاوە.
2. قۆناغی دانانی پالنی پرۆژەكە: 

و  مەبەست  پرۆژەكەو  دیاریكردنی  دوای 
ئامانجەكەی، دواتر دانانی پالن لەپێناو هێنانەدی 
ئامانجەكان، ئەمەش لەرێگەی دیالۆگكردن لەسەر 
پرۆژەكە و ئەو هەنگاوانەی كە فێرخواز دەیەوێت 
بە تاك، یان بە كۆمەڵ كاری لەسەر بكات، لەگەڵ 
رەوچاوكردنی ئەوەی، كە ئەم كارە بە پلەی یەكەم 
حەز و خواستی لەسەرە، دواتر دیاریكردنی ئەو 
ئەزموون و كارامەییانەی كە ئەم كارە دەیەوێت 
دواتر  هەیە،  ئامادەیی  فێرخوازێكدا  چ  لە  و 
قسەكردن لەسەر ئەو گرتن و بەربەستانەی، كە 
دێتە رێگەی ئەم كارە، لە هەموو شتێکیش گرنگتر، 
پێویستە یەكەم هەنگاو ئەم پرۆژەیە لەسەر چەند 
كەسێكی دیاریكراودا وەك سامپڵ جێبەجێ بكات 
پاشان  وەربگرێت،  بۆچوونەكانیان  و  سەرنج  و 
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دەرئەنجامەكەی بكاتە بنەما بۆ بڕیاردانی لەسەر 
جێبەجێكردن، یان نەكردن.

3.قۆناغی جێبەجێكردنی پالنەكە: 
دروستی  و  تەواوی  لە  دڵنیابوون  دوای 
لە  واتە  جێبەجێكردنەوە،  دەخرێتە  پالنەكە، 
دەخرێتە  تیۆرییەوە،  و  گریمانەیی  قۆناغی 
لە  قۆناغە  ئەم  واتە  جێبەجێكردنەوە،  بواری 
قۆناغی گریمانەییەوە دەچێتە قۆناغی کردارەکیی 
فێرخواز  لەرێگەیەوە  تاوەكو  چاالكییەكانەوەوە، 

كارامەیی زیادبكات.
4.قۆناغی هەڵسەنگاندن:

ـــوارە  ـــــەواوی كـــار و ب ــاغــە لــە ت ـــەم قــۆن  ئ
گرنگەكان  قۆناغە  لە  یەكێك  بە  جیاوازەكاندا 
دادەنرێت، چونكە تەنها لە رێگەیەوە كەموكورتی 
بۆ  چــارەســەریــان  و  دیاریدەكرێن  هەڵەكان  و 
دەرفــەتــی  بەدەستهێنانی  لەپێناو  دادەنـــرێـــت، 
زۆرترین سەركەوتن، بۆیە دەبێت هەڵسەنگاندن 
فێرخواز... كارامەیی  و  دەرونی  الیەنە  تەواوی 
ئامانجی  تر  مانایەكی  بە  رەچاوبكرێت،  ــاد   ت
هەڵسەنگاندنی كۆتایی لەم رێگەیە، بەشێوەیەكی 
تایبەتی بریتییە لە ئاشكراكردنی تەواوی الدان و 
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كەڵەكە بوون...تاد، كە فێرخوازەكان تێیكەوتوون، 
یان ئەو لەبیرچوون و شێوازەی، كە پێویستبوو 

بگیرێتەبەر و نەكراوە.

الیەنە باشەكانی ئەم ڕێگەیە: 
1. بوونی مەبەست و ئامانج:

بۆ  مەبەست  وەك  بابەت  ڕێگەیەدا  لەم   
پێیوایە  لەسەر دەكرێت، چونكە  ئامانجێك كاری 
بەبێ  ئامانج، هیچ پڕۆژەیەك بوونی نابێت، بۆیە 
چاالكی  و  فێربوون  بە  پشت  پڕۆژە  ڕێگەی 
هەوڵەكان  بۆئەوەی  بۆیە  دەبەستێت،  خودی 
لەپێش  كە  ئامانجەكانییەوە،  بە  ببەستێتەوە 
بە  فێركردنەو  ئازادی  پڕەنسیپی  هەمووشیانەوە 
گەشەی هەموو توانا جیاوازەكانیش كۆتایی دێت، 
بەشداریكردنی  و  كارامەیی  فراوانكردنی  لەگەڵ 
چاالكانەی لە بنیادنانی كۆمەڵگەی دیموكراسی و 

تێكۆشەردا.
2. گرنگیدان و حەزەكان: 

جۆن دێوی پێیوایە بایەخدان و حەزەكان، دوو 
پەروەردەی  لە  پەروەردەیین  بنچینەیی  ئامانجی 
هەموو  سەرچاوەی  لەمەش  جگە  پێشكەویوودا، 
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بابەتێكی خوێندنن، چونكە كاتێك فێرخواز هەستی 
پاڵیپێوەدەنێت  ئەوا  كرد،  بایەخە  و  گرنگی  بەو 
كە  دەبێت  كاتێك  ئەمەش  زیاتر،  هەوڵدانێكی  بۆ 
هەستیكرد ئازادە، زیاتر كێشەكان دەدۆزیتەوە و 
بایەخدان  بەمەش  هەڵدەبژێرێت،  چارەسەرەكانی 
پاڵنەر و جێبەجێكارە، كەواتە ئامانجی پڕۆسەی 

پەروەردە، ئامانجێكی ڕاستەوخۆ و مەبەستدارە.
3. سیفەتی كۆمەاڵیەتی:

و  دەستپێدەكات  كۆمەڵگەوە  لە  پەروەردە   
دێوی  الی  دەگەڕێتەوە،  كۆمەڵگەش  بۆ  هەر 
بەشداری پێكردنی فێرخواز لە پڕۆژەدا، مەرجێكی 
پەروەردەییە لەسەر هەموو فێرخوازێك، چونكە 
كارە  و  دەستە  ئەم  فێرنابێت،  تەنها  بە  فێرخواز 
گروپییەش، پەیوەندییەكی مرۆیی و كۆمەاڵیەتییە 
لەنێوان فێرخوازاندا، بەمەش پڕۆژەكە پرۆژەیەكە 
لە چوارچێوەی كۆمەاڵیەتیدا، چونكە كێشەكان لە 

بارودۆخی فێرخوازەوە نزیكن.
4. بەشداریدەكات لە زیاتر گرنگیدانی مامۆستا 
لەگەڵ  فێرخواز  راستەوخۆ  چونكە  فێرخواز،  بە 

كارەكەدایە و پراكتیزەی دەكات.
كاری  لە  رێزگرتن  و  هاوكاری  گیانی   .5
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فێرخواز  هاندانی  لەگەڵ  دەكات،  زیاتر  بەكۆمەڵ 
لەسەر كاری دەست و ئەوانەش كە پەیوەندیان بە 

كاری دەستییەوە هەیە.
گیانی  و  هەمووان  دەداتە  6.دەرفەت 
دیموكراسی، كە مەبەستی سەرەكی پەروەردەی 

نوێیە، بەرجەستە دەكات.
7. هەستكردن بە گرنگی كاری پیشەیی.

و  ئاكاری  پرەنسیپی  فێری  فێرخواز   .8
دەروونی و كۆمەاڵیەتی ...تاد دەبێت.

كەموكورتییەكانی ئەم رێگەیە:
1.پێویستی بە تێچوونێكی مادی هەیە، ئەمەش 
خوێندنگەیەكدا  هەموو  لە  نەتوانن  كە  دەكات  وا 

پراكتیزە بكرێت.
و  نوێ  رێگەی  بە  پەیوەستە  2.سەركەوتنی 
بوونی كەرەستە و بابەتی گونجاوی كاری دەستی.
هەموو  بە  پرۆژەیە  ئەم  3.جێبەجێكردنی 
مامۆستایەك ناكرێت، واتە پێویستی بە مامۆستای 

بەتوانا و خاوەن كارامەیی هەیە.
4.ناتوانرێت زانستیانە هەڵسەنگاندنی دروستی 

بۆ بكرێت.



116

ــەشــدا دەبــێــت ئــەوە  ــان ــەم لــەگــەڵ هــەمــوو ئ
واقیعی  لە  دێــوی  جۆن  فەلسەفەی  كە  بوترێت، 
كۆمەڵگەی  سیاسی  و  فــكــری  و  كــۆمــەاڵیــەتــی 
ئەمەریكییەوە هەڵێنجراوەو زیاتریش كاریگەربوو 
بە )تۆماس جیفرسون(، ئامانجیشی دروستكردنی 
هۆشیەوە  بــە  بـــوو،  ــاوچــەرخ  ه كۆمەڵگەیەكی 
زانستییەكان  داهێنراوە  و  پیشەسازی  شۆڕشی 
بەدوای  باشی  دەرئەنجامێكی  بۆیە  پەرەیسەند، 
چاوەڕواننەكراو  بەشێوەیەكی  و  هێناوە  خۆیدا 

باڵوبوویەوە.
بەگشتی فەلسەفەی پەروەردەی دێوی بریتییە لە:

یەكەم: بیروباوەڕی پەروەردەیی:

1. هەموو پەرەردەیەكی كارا لەسەر بەشداری 
تاك لە هۆشیاری كۆمەاڵیەتی مرۆیدا وەستاوە.

دەزگایەكی  یەكەم  بەپلەی  قوتابخانە   .2
كۆمەاڵیەتییە و پێویستە وێنەی ژیانی كۆمەاڵیەتی 

پێچەوانە بكاتەوە.
3. ژیانی كۆمەاڵیەتی منداڵ، بریتییە لە بنچینەی 

هەموو چاالكییە فێركارییەكان.



117

بە  پشت  پێویستە  فێربوون،  چەشنی   .4
سروشتی گەشەی هێزی منداڵ و بایەخپێدانەكانی 

ببەستێت.
5. پەروەردە رێگەی سەرەكی و بنچینەییە بۆ 

پێشكەوتن و چاالكی كۆمەاڵیەتی. 

دووەم: كار و كارنامەی خوێندنگە:
ئەو  رەگەزی  رێكخستنی  و  1.ئاسانكردن 

حەزانەی كە منداڵ دەیەوێت گەشەیان پێبدات.
دابونەریتە  لە  فێرخواز  پاکكردنەوەی   .2

كۆمەاڵیەتییە خراپەكان.
كرانەوەی  هێنانەئارای  و  3.دەستەبەركردن 
لە  تاوەكو  تازەپێگەیشتوان،  بۆ  هاوسەنگ 
و  بەشداری  كە  بژین،  بچوكدا  ژینگەیەكی 

هاوئاهەنگی و یەكگرتنی تێدایە.
قوتابخانە الی دێوی ژینگەیەكی دیموكراسییە 
و  هاوواڵتی  دەستەبەركردنی  بۆ  هەوڵ  و 
لە  هەمیشە  كە  پەروەردەیەك،  و  دیموكراسی 
رەچاوی  و  بێت  كۆمەڵگەدا  بنیادنانی  هاوكاری 

جیاوازی تاكەكەسی بكات.
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سێیەم: بنەماكانی بیركردنەوەی زانستی:
فێرخوازەوە  بەالی  كە  كارامەیی،  1.بوونی 

گرنگە.
بۆ  فێرخواز  سوربوونی  و  كێشە  2.بوونی 
چارەسەركردنی لە رێگەی پرۆسەی بیركردنەوەوە.
بە  پەیوەستكردنی  و  كێشە  تێبینیكردنی   .3

زانیارییەكانی رابردووی فێرخوازەوە.
4. دانانی گریمانە بۆ چارەسەركردنیان.

5. دەستنیشانكردنی گریمانەی واقیعی، بۆئەوەی 
بەهۆی  فێرخواز  و  بكات  كێشەكە  چارەسەری 
راستایەتی  بە  بڕوا  چارەسەرەكەوە،  توانستی 

)مصداقیە( بكات.
ئۆتۆمبێلەكەی  شۆفێرێك  بۆنموونە 
ئەمەش  نازانێت،  هۆكارەكەی  و  لەكاردەكەوێت 
ناچاری  بۆیە حاڵەتەكە  نوێیە،  كارامەیی  هۆكاری 
دەكات بیر لە هۆكاری كێشەكە بكاتەوە، لەبەرئەوە 
بە زانیاری و ئەزمونی رابردوویدا دەچێتەوە، ئەم 
سوربوونەی شۆفێر بۆ چاككردنی ئۆتۆمبێلەكەی، 
پاڵنەرە بۆ دانانی گریمانە )نەمانی بەنزین، كێشەی 
چاكدەكرێت،  چۆن  ئەی  ...تاد(  كارەبایی  مەسفی، 
فەلسەفەی  بنچینەی  ئەزمونیانە،  پرسیارە  ئەم 
دێوین، بۆیە پێیوایە بیركردنەوەی زانستی لەسەر 
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بنەمای تێگەیشتن و لێكدانەوە و چارەسەركردنی 
كێشەكان وەستاوە.

چاالكییەكی  وەك  زانستی  بیركردنەوەی 
و  عەقڵ  و  هەستكردن  توانستی  بە  مرۆیی، 
گەیشتن  لەپێناو  هەڵدەستێت،  ئارگومێنتەكان 
پشت  و  بابەتی  شێوەیەكی  بە  راستییەكان  بە 
واتە  دەبەستێت،  کردارەکییش  راپەڕاندنی  بە 
میكرۆسكۆبی  لەژێر  ئەنجامەكان  چەسپاندنی 
تاقیكردنەوەكاندایە، بۆیە شێوازی چارەسەركردنی 
كە  هەیە،  مامۆستایەك  بە  پێویستی  كێشەكان، 
خاوەن مەعریفە بێت لە مەسەلە جۆربەجۆرەكان 
ئەزموونی  و  فراوان  رۆشنبیرییەكی  خاوەن  و 

نوێ بێت، ئەم جۆرە مامۆستایانەش كەمن.
بنەمای  لەسەر  مرۆڤ  پێیوایە  دێوی 
فێربوونی  و  كێشە  چارەسەركردنی  و  دیالۆگ 
بۆ  ئامادەبكات  مێشكی  دەتوانێت  خودییەوە، 
)چۆن  كتێبی  لە  دێوی  بۆیە  راهێنان،  پرۆسەی 
چارەسەربكەین(  كێشەكان  چۆن  و  بیربكەینەوە 
دانا،  چارەسەركردنی  میتۆی  هەنگاوەكەی  پێنج 
ناساندنی  كێشە،  بە  )هەستكردن  لە  بریتین  كە 
كێشەكە و دیاریكردنی، دانانی گریمانە و پێشنیار 
تاقیكردنەوەی  لە  دڵنیابوون  چارەسەركردن،  بۆ 

گریمانەكە، هەڵبژاردن و گشتاندن(.
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دانانی  و  كاركردنە  و  ئەزموون  هەموو  ئەم 
پرۆژەی نوێ و هاوچەرخ، وایكرد لە واڵتانی  وەك 
)یابان، چین، توركیا، مەكسیك( وانەبڵێتەوە و پرۆژەی 
ئەم  شێوازێك  بە  پێشكەشبكات،  پەروەردەییان 
كارەی ببێتە سەرەتایەكی گۆڕانكاری و پێشكەوتن 

لە پرۆسەی پەروەردە و فێركردن لەم واڵتانەدا.

پێوەرەكانی دیاریكردنی كارامەیی
كارامەیییەكان  واتە  بەردەوام،  پێوەری   .1
چونكە  زیادبكەن،  تر  كارامەیی  كە  بن،  لەوانە 
ئەمە هۆكارێكی گەشەی منداڵە، گەشەكردنەكەش 
لەالیەنی مەعریفی و هەڵسوكەوت و الیەنەكانی 
تری ژیان دەگرێتەوە، بەمەش داهێنان و بەرهەم 

دێتەگۆڕێ.
2. پێوەری كارلێكی: واتە كارلێك لەگەڵ ئەوەی 
لەناو تاكدایە و لەگەڵ ئەو بار  و ژینگەیەی كە 

تێیدا دەژی.

ئەمانەش لەسەر چەند بنەما و پرەنسیپێك دەبن:
تێیدا  دەروونی:  پەروەردەی  پڕەنسیپی   .1
چەقی  كردنە  و  فێرخواز  سروشتی  بە  گرنگی 
هێانانەدی  لەپێناو  دەدرێت،  فێربوون  پرۆسەی 
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چاالكی  پڕەنسیپی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  ئامانجە 
چونكە  كارەوە،  رێگەی  لە  فێربوون  و  خودی 
فێرخواز لەرێگەی كارامەیی كەسیی و بەشداری 
پاشان  فێردەبێت،  فێربوونەوە  پرۆسەی  لە 

دەرئەنجامی دەبێت و بڕیاردەدات.
لەم پرەنیسپەدا كار بۆ ئازادییە تاكییەكان دەكرێت، 
بۆیە لە پرەنسیپی ئازادیدا ئاماژەی بە گرنگیدان بە 

حەزەكانی فێرخواز و بایەخدانەكەی دەكات.
كۆمەاڵیەتی:  پەروەردەی  پڕەنسیپی   .2
خوێندنگە  بە  گرنگی  پڕەنسیپەوە  ئەم  لەرێگەی 
و  پەروەردەییە  دەزگایەكی  بەوپێیەی  دەدرێت، 

پێیوایە:
1. گرنگترین دەزگای كۆمەاڵیەتییە.

2. خوێندنگە وێنەیەكی ژیانی كۆمەاڵیەتییە.
ژیان  و  بچوكە  كۆمەڵگەیەكی  خوێندنگە   .3

دەنوێنێت و مامۆستایان راهێنانی لەسەردەكەن.
بۆ  دەگوازرێتەوە  كۆمەاڵیەتییەوە  ژیانی  لە   .4
خوێندنگە و لە خوێندنگەوە دەرچێت بۆ ژینگەیەكی تر.

لێكدانەوەیەكی رەخنەگرانە 
لەسەر فەلسەفەی ئەخالقی جۆن دێوی

شیكاری دەروونناسی و كۆمەڵناسی رەفتار لە 
تێڕوانینی ئەخالقی جۆن دێویدا:
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تاك،  ئەخالقی  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  دێوی 
بنەمای  لەسەر  مرۆڤ  كەسایەتی  شیكاری 
دێوی  ئەنجامدەدات.  زانستی  دەروونناسی 
دەخاتەڕوو،  بەشدا  چوار  لە  لێكۆڵینەوەكەی 
رەفتار،  لەسەر  خو  كاریگەری  لە:  بریتین  كە 
كاریگەری  رەفتار،  لەسەر  غەریزە  كاریگەری 

عەقڵ لەسەر رەفتار، دەرەنجام.
كاریگەری خو و ژینگەی كۆمەاڵیەتی لەسەر 

رەفتار:
)خو( لە ئەخالقی دێویدا چەمكێكی بنچینەییە، 
كە بەالیەنی كەمەوە دێوی هەشت بەشی كتێبی 
 Human Nature سروشت و رەفتاری مرۆڤ(
and Conduct( بۆ تەرخانكردووە. لە راستیدا 
)خو( هەمان خواستەی ئەنجامدانی چەند كارێكە 

و لەوانەیە بتوانرێت بوترێت )خو( هەمان مەیلە.
كردار  جۆرێك  هەر  دێوی  بۆچوونی  بە 
)خو(  كاریگەری  هۆی  بە  مرۆڤ،  رەفتاری  و 
كۆمەاڵیەتی  و  سروشتی  ژینگەی  و  لەالیەك 
نزیكەیی  بە  دێوی  وتەی  بە  ترەوەیە.  لەالیەكی 
لە  چاكسازی  پێیانوایە،  ئەخالقییەكان  سەرجەم 
جیهانی ئەخالقدا، تەنیا لە دەستی تاك خۆیدایە. 
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بەم شێوەیە تاك بە تەواوی لە ژینگەی سروشتی 
كە  لەكاتێكدا  جیابووەتەوە.  كۆمەاڵیەتی خۆی  و 
بێت،  باش  یان  مرۆڤ خراپ  كرداری  و  رەفتار 
لە بنچینەدا كۆمەاڵیەتییە. ئەو ئەنجامەی دێوی لە 
پەیوەندی نێوان ژینگە و خو و رەفتار پێیدەگات، 
ئەوەیە  كە پێویستە لە بیری چاكسازی لە ژینگەدا 
بن، بەاڵم لە هەمانكاتیشدا كاریگەری ناوخۆییش 
و  مادی  ژینەگەیەكی  مرۆڤایەتی  ژینگەی  هەن. 
كاریگەری  ژینگە  ئەوەی  لەگەڵ  و  كەلتورییە 
لەسەر عەقڵ هەیە، بەاڵم كاریگەرییەكانی لە سەر 

سەرجەم هۆكارە عەقاڵنییەكان یەكسان نییە.
بەمشێوەیە  عەقاڵنییەكان  هۆكارە  دەتوانرێت 

ریزبەندی بكرێن: 
1. خوی زمانەوانی.

2. دابونەریت.
3. مەیل و تێگەیشتنی هونەری.

4. دانانی بەها. 
دێوی جەختی كردۆتەوە، كە ئەو ئەخالقەی لە 
دیدی كۆمەاڵیەتییەوە دەبینرێت، لەگەڵ ئەو ئەخالقەی 
لە  دژیەكن.  دەبینرێت  دەروونناسییەوە  دیدی  لە 
لێكۆڵینەوەكەی دێویدا، تێبینی دێوی لەبارەی بەهای 
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ئەخالقی رەفتاری تاك بۆ ئەخالقی دەروونناسانەی 
خستوەتەڕوو، كە سەرچاوەی كۆمەاڵیەتی ئەخالق 
لە لێكۆڵینەوەكەی دێویدا بۆ بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان 
وەك  ئەخالق  ئەگەر  دەڵێت،  دێوی  گێڕدراوەتەوە. 
واتا سنوردارە باوەكە وەرنەگرین، دەتوانین بڵێین 
تر  كەسانی  لەگەڵ  پەیوەندییانەی  ئەو  سەرجەمی 

هەمانە، بابەتی زانستی ئەخالقن.

كاریگەریی غەریزە لەسەر رەفتار:
مەیلێك  جۆرە  هەر  گشتی  شێوەیەكی  بە 
سەرچاوە  خووەوە  یان  غەریزە،  جۆرێك  لە 
بنچینەیی  غەریزەیەكی  بە  پشت  كە  دەگرێت، 
بەدڵنیاییەوە  دەبەستێت.  مرۆڤ  خۆڕسكی  یان 
وانییە، كە بەهای سەرجەم غەریزەكان یەكسان 
بێ  سەرجەمیان  ئێمە  غەریزەكانی  یان  بێت، 
كاریگەری  پەیڕەوكردنیان  و  بن  كەموكورتی 
لەسەر پەروەردەی كەسایەتی ئێمە هەبێت، بەڵكو 
بەپێچەوانەوە هەندێك غەریزە لەبری تێركردنیان، 
لە  بۆئەوەی  تێدابكرێت  چاكسازییان  پێویستە 
هەركاتێك  هەبێت.  سودیان  رۆژانەدا  ژیانی 
غەریزەكان ئامانجێكی دیاریكراویان نەبێت، نەك 
تەنیا لە بەرەنگاری دژی خووە نەخوازراوەكاندا 
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سەركەوتوو نابن، بەڵكو لە كاریگەری یەكتریش 
كەمدەكەنەوە و ئازادی ناوخۆیی بێ سەرنجدان 
لە ژینگەی دەرەكی دەبێتە هۆی پشێوی. یاسا و 
داوبونەریتەكان، تەنیا ئەو كاتە مەترسیدار دەبن، 

كە زۆرەملێیی بن. 

كاریگەری عەقڵ لەسەر رەفتار:
بە  داهاتووە،  پێشبینیكردنی  عەقڵ  رۆڵی 
شێوەیەك كە كردار خاوەنی رێكخستن و ئاڕاستە 
بێت. پێویستە عەقڵ چۆنێتی بنەما ئەخالقییەكان 
دادوەری  كاروبارەكانەوە  لەبارەی  و  دیاریبكات 
بكات. بیركردنەوەی راست و بەبەرهەم ئەوەیە، كە 
پەیوەندی خۆی لەگەڵ تاقیكردنەوە كردارییەكان 

نەپچڕێنێت و ئەمانە لەخۆ بگرێت: 
أ . ئەزمون لە چوارچێوەی ژینگەدا ئەنجامبدرێت.
لەبارەی  یان گریمانەیەكی كاتی  پێشبینی  ب . 
رەگەزە نادیارەكانەوە، بە پشتبەستن بە رەگەزە 
دیارەكان )رووبەڕووبوونەوەی بابەت یان گرفت(.
دیارەكان  رەگەزە  وردی  لێكدانەوەی  ت . 

)كۆكردنەوەی زانیاری بۆ چارەسەری گرفت(.
گریمانەی  یان  پێشبینی،  جێبەجێكردنی  پ . 
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سەرەتایی لەگەڵ راستییە دیارەكان )چارەسەر(.
ج . بەكارهێنانی گریمانە بۆ دیاریكردنی ئاستی 

راستی و دڵنیایی )بە كرداركردنی چارەسەر(.
پەیوەندی  لەگەڵ  عەقاڵنی  الیەنی  بەمشێوەیە 
بابەت و دەرەنجامەكان كاردەكات. الیەنی عەقاڵنی 
چەمكی  لە  بریتییە  رووتەڵ  چەمكێكی  وەك 

گشتێنراوی پەیوەندی نێوان ئامراز – دەرەنجام.

دەرئەنجام
بیركردنەوەوە  رووی  لە  كە  كارێك  تەنیا 
ئەنجامدراوە و پشت بە هەڵبژاردنی ورد ببەستێت، 
بابەتی  كە  بارەدایە  لەم  تەنیا  ئەخالقییە، چونكە 
هەڵبژاردن لەنێوان خراپتر و باشتر دەردەكەوێت. 
نێوانێك  پەسەندكردنی  ئەمانەدا،  هەموو  لەگەڵ 
لەنێوان كرداری بیرمەندانە و كردارێكی غەریزی 
و ئاسایی هەڵەیەكی كوشندەیە. پێویستە خەڵكی 
وەك  كە  ناچاربكرێن،  كارانەوە  ئەو  لەبارەی 
و  بیربكەنەوە  باشتر  ئەنجامیدەدەن،  خویەك 
كارێكی  كە  ئەوەیە،  بیركردنەوەش  ئامانجی 
باش بگۆڕێت بۆ خویەكی بەهێز و پێویستی بە 
بیركردنەوە نەبێت، لەبەرئەوە هەموو كارێك لە 
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سنوری حكومەتدا ئەخالقییە. یەكێك لە ئاڵۆزترین 
بابەتەكانی بیركردنەوە، دیاریكردنی ئەو خاڵەیە، 
بە  مرۆڤ،  رەفتاری  بەشێكی  چ  پێویستە  كە 
خویەكی گەرەنتی كراو و بیرلێكراوە بسپێردرێت 
هەموو  چونكە  لێبكرێتەوە،  بیری  كامیان  و 
دەتوانرێت  و  ئەزمونێكە  ئەخالقی  دادوەرییەكی 

پێداچوونەوەی بۆ بكرێت. 

بنەما فەلسەفییەكانی
تێڕوانینی ئەخالقی دێوی

دێوی پێی باشتربوو لە جیاتی ئەپستمۆلۆژی، 
ئەزمونی  لۆژیكی  یان  لێكۆڵینەوە،  تیۆری 
باشتر  ئەو  شێوازی  بۆئەوەی  بەكاربهێنرێت، 
ئەپستمۆلۆژی  دێوییەوە  دیدی  لە  نیشانبدات. 
لە  بێت،  ئەزمونگەرا  یان  عەقڵگەرا،  سوننەتی 
بوارەكانی فكر و مەعریفەت و جیهانی راستەقینەدا 
جیاوازی دانراوە. بەمشێوەیە تیۆرەكانی ناسین، 
هەرچەندە لەگەڵ یەكتر جیاوازن، بەاڵم هەمویان 
مرۆڤەوە  ناسینی  لەبارەی  كە  رووەوە  لەو 

دوالیزمن، لەگەڵ یەكتر هاوبەشن.
پێچەوانەی  بە  دێوی  پراگماتیزمی  تیۆری 
نێوان  لە  پێیوایە  ناسینەوە،  تیۆرەكانی  سەرجەم 
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ناسین و چاالكییە كردارییەكاندا یەكگرتوویی و 
بەردەوامی هەیە و ئەم یەكگرتوویی و بەردەوامییە، 
بۆ سازگاری مرۆڤ لەگەڵ ژینگە و بەردەوامی 
ژیان پێویستە. بەواتایەكی تر مەعریفەی راستەقینە 
ئەوەیە، كە بەشێك بێت لە ئەزمونەكانی ئێمە و 
پێداویستییەكاندا  لەگەڵ  كە  ئەوەی  هۆی  ببێتە 
ئاشت  ژینگە  لەگەڵ  خواستەكان  و  بگونجێنرێت 
راستەقینە  »مەعریفەی  دەڵێت:  دێوی  بكەینەوە. 
لە ئەزمونەوە سەرچاوە دەگرێت و لە ئەزموندا 
تەواودەكرێت. مەعریفە بەدەر لە ئەزمون و زانین 
نییە، لەبەرئەوە پێویستە دژیەكییەكانی تیۆرەكانی 
ناسین پشتگوێبخرێن و باوەڕ بە یەكگرتوویی و 
بەردەوامی چاالكییە عەقڵی و نمونەییەكانی مرۆڤ 

بكرێت.
گرنگ  بنەمای  دوو  دێویدا  مەعریفەناسی  لە 

بوونیان هەیە: 
ئامڕاز.  .1

بۆ  تاقیكاری  شێوازی  بەكارهێنانی   .2
توێژینەوەی ئەخالقی.

ئەخالقدا  فەلسەفەی  لە  دێوی  تێڕوانینی 
پراگماتیزمە.  لە  جۆرێك  ئامڕاز  ئامڕازانەیە. 
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ناتۆرالیزمیش  بە  دێوی  ئەخالقی  تیۆری 
داروین،  هەڵبژێردراوی  تیۆری  ناودەبەن. 
خستە  ناسین  بۆ  سروشتگەرایی  تێڕوانینێكی 
بەردەم دێوی. لە مەعریفە ناسی دێوی لەنێوان 
هەبوو.  بوونی  پەیوەندی  ژینگەدا  و  ئۆرگانیزم 
تێڕوانینە  لەم  خۆی  مەبەستی  ئەوەی  بۆ  ئەو 
نوێیە باسبكات، وشەی ئامرازی بەكارهێنا. ئەم 
پەرەپێدانانە  ئەو  گرنگترین  لە  یەكێك  بنەمایە 
بوو، كە لە بەرهەمەكانی دواتری دێویدا لەبارەی 
لە  تەواوی  بە  بەكارهێنراو  مەعریفەوە  تیۆری 
دێوی  خرایەڕوو.  لێكۆڵینەوە  تیۆری  لۆژیكدا: 
واتا  خۆیدا،  فەلسەفەی  و  پراگماتیزم  لەنێوان 

ئامراز جیاوازی دانا.

ئەزمونگەرایی بۆ توێژینەوەی ئەخالقی
لەگەڵ  دێوییەوە،  دیدی  لە  ئەزمون  واتای 
بۆچوونی  بە  بوو.  جیاواز  خۆی  پێش  كەسانی 
دێوی ئەزموون دوو رووی هەیە: رووی چاالك و 
رووی هەڵچوون. ئەزمون بێ رووی چاالك نابێت 
و بێ رووی هەڵچوون شتێكی بێجگە لە كارێكی 
بێ واتا هیچی دیکە نییە. منداڵێك كە دەست بۆ 
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ئاگر دەبات )رووی چاالكی( ئەزموون نییە، بەڵكو 
دەكێشێتەوە  دەستی  سوتانەوە  هۆی  بە  كاتێك 

)هەڵچوون( تاقیدەكاتەوە.
ئەزمونگەراكان،  بۆچوونی  بەپێچەوانەی  واتە 
و  نییە  هەڵچوون  كاری  تەنیا  مرۆڤ  ئەزمونی 
بێجگە لە وروژێنەرەكانی جیهانی دەرەوە، عەقڵیش 
دڵنیاییەوە  بە  بەشدارە،  مرۆڤدا  ئەزمونی  لە 
لە  ئەزمون  بڕیاربێت  ئەگەر  بوترێت  دەتوانرێت 
ئەزمونەكانی تردا سودی لێوەربگیرێت، چارەیەكی 
بێجگە لە جیاكردنەوە نییە. مەبەست لە فكر، عەقڵ 
و ئەندێشەی لۆژیكی نییە، بەڵكو شیوازی بینین 
لەگەڵ  ئاوێتە  كە  بەڵگەهێنانەوەیە،  و  ئەزمون  و 
عەقڵ  یان  زانست  واتا  مەبەستە.  سەرنجدان، 
ئەزمون،  سەر  بخرێتە  لەسەرەوە  نییە  شتێك 
بەڵكو شتێكە كە لە ئەزمونەوە سەرچاوە دەگرێت 

و بە ئەزمون تاقیدەكرێتەوە.
پەیوەندییەکی  هەموو جۆرە  ئەخالق  زانایانی 
سروشتی  زانستی  و  ئەخالقی  زانستی  نێوان 
ئەوە  بانگەشەی  فەیلەسوفان  و  رەتدەكەنەوە 
دەكەن، كە بۆ بەدەستهێنانی مەعریفە ئامرازێكیان 
لەبەردەستدایە، كە لە ئامرازی زانستی ئەزمونی 



131

زانستی  لە  نەدان  سەرنج  دەڵێت  دێوی  بااڵترە. 
تایبەتی  ژینگەیەكی  بەرەو  ئەخالق  سروشتی، 
سنوردار و دەستكرد دەبات. بنەمایەكی ئەخالقی 
كە لەسەر بنەمای لێكۆڵینەوە لە خوی مرۆڤ بێت 
سروشتی  راستییەكانی  كە  دەنێت،  بەوەدا  دان 
مرۆڤ لەگەڵ راستییە سروشتییەكاندا پەیوەندی 
هەیە، لەبەرئەوە ئەخالق پێویستە لەگەڵ زانستی 
ئەم  بەدڵنیاییەوە  هەبێت.  پەیوەندی  سروشتی 
چارەسەرناكات،  ئەخالقییەكان  بابەتە  ئەخالقە 
بەاڵم دەبێتە هۆی ئەوەی بابەتەكان بە شێوەیەك 
بەشێوەی  دەرببڕین كە هەوڵ و چاالكییەكانمان 
ئەم  بگات.  كۆتایی  چارەسەری  بە  راستەوخۆ 
جۆرە ئەخالقە ئێمە لەبەرامبەر شكستدا ناپارێزێت، 
بۆ  دەگۆڕێت  سەرنەكەوتن  و  شكست  بەاڵم 
سەرچاوەیەكی زانست و زانیاری نوێ. ئەم جۆرە 
ئەخالقە ئێمە لەبەرامبەر دروستبوونی گرفتی نوێ 
ناپارێزێت، بەاڵم رێگە بە ئێمە دەدات بە زانیاری 

زیاترەوە رووبەڕووی گرفتە نوێیەكان ببینەوە.
دێوی لە كتیبەكەیدا تیۆری لۆژیك و لێكۆڵینەوە، 
بە شێوەیەكی تەواو و بە شێوازی لێكۆڵینەوە، یان 
میتۆلۆژی خۆی شیدەكاتەوە، لەبەرئەوەی مرۆڤ 
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بەشێكە لە سروشت و كۆمەڵگە لە گەشەسەندی 
باتەتە  دروســتــدەبــێــت،  مرۆڤەیاتییەوە  ژیـــاری 
زانستە  لــە  دوور  نــاتــوانــن  كۆمەاڵیەتییەكان 
ئەو  ڕووەوە  ــەم  ل بمێننەوە.  سروشتییەكان 
بەكارهێنراون  زانستی سروشتی  لە  شێوازانەی 
گــەیــانــدووە،  ســروشــت  ناسینی  بــە  ئێمەیان  و 
كۆمەاڵیەتییەكانیشدا  لێكۆڵینەوە  لە  زۆر  تا  كەم 
كــاروبــاری  ــەم ڕووەوە جــیــاكــاری  ل ــەســودن.  ب
مرۆیی و دژیەكی زانستی كۆمەاڵیەتی و زانستی 
سروشتی بە تەواوی دەستكرد و هەڵە و ناڕەوایە. 
لەراستیدا مرۆڤ بەشێكە لە سروشت و عەقڵ لە 
توێژینەوە  بە بۆچوونی دێوی  نییە.  جیهان جیا 
ـــەی لــە زانستی  ــەو رۆڵ ــەوە هــەمــان ئ ــن و دۆزی
ئەخالقییەكاندا  بابەتە  لە  دەیبینن،  سروشتیدا 
دەیگێڕن، واتا لە تاقیكردنەوەدا ئەزمون دەكرێن. 
لە تیرۆری دێویدا توێژینەوەی ئەخالقی بەشێكە 

لە توێژینەوەی ئەزمونی.    

بنەماكانی مێتافیزیك
-رەتكردنەوەی ئایدیالە ئەخالقی و رەهاكان

نەرێنین.  زیاتر  دێوی  مێتافیزیكی  بنەماكانی 
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رەتكردنەوەی ئایدیالی ئەخالقی یەكێك لە بنەماكانی 
ئەفالتون  هەرچەندە  ئەوە.  ئەخالقی  مێتافیزیكی 
وەك داهێنەری تیۆری نمونەیی دەناسرێت، بەاڵم 
بە  باوەڕیان  ئەخالق  فەیلەسوفانی  لە  زۆرێك 
ئایدیالەكانی ئەخالقە. بە بۆچوونی دێوی باوەڕ بە 
ئایدیال لەوانەیە گەورەترین هەڵەی فەلسەفە بێت. 
ئەم هەڵە گەورەیە لەسەر ئەو بنەمایەیە هەرچییەك 
لە بارودۆخێكدا راست بوو، بێ هیچ مەرجێك لە 
سەرجەم بارەكانی تردا راست دەبێت. هەر كاتێك 
بنەما ئەخالقییەكان لە جیاتی ئامرازە بەسودەكان 
وەك یاسا بچەسپێنرێن. زیاتر لە پێشوو مرۆڤ 
سنوردار دەكەن و لە ئەزمون دووری دەخەنەوە.
لەگەڵ ئەوەی دێوی رەخنە لە ئایدیال دەگرێت، 
بەاڵم بەتەواوی رەتیناكاتەوە. بە بۆچوونی دێوی 
ئایدیال سەرچاوەی ئیلهامە. هەموو ئایدیایەك لە 
پێشتر هەبووە،  ئیلهام وەردەگرێت كە  شتێكەوە 
شتە  ئەو  هەمان  دروستكردنی  ئایدیال  بەاڵم 
نییە، بەڵكو بریتییە لە چاكسازی و تەواوكردنی 
شاراوەیی  و  كەموكورتی  بە  پێشتر  كە  شتێك، 
كەسایەتیدا  و  ئەخالق  لە  دێوی  هەبووە.  بوونی 
ئەخالقی  بنەماكانی  ناوی  بە  لێكۆڵینەوەیەكی 
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هەیە، كە تێیدا بۆچوونی خۆی بەرامبەر ئایدیالی 
ئەخالقی رونكردۆتەوە. دێوی نوسیویەتی بنەمای 
راستییەكانی  بە  پەیوەندیان  بەردەوام  ئەخالقی 
ژیانەوە هەیە، نەك ئایدیال و ئامانج و بەڵێنەكان 
كە سەربەخۆ و جیاواز لە راستییەكانن. ئەخالق لە 
پەیوەندی تاكەكان بەرامبەر یەكتر و دەرەنجامی 
چاالكییەكانی بەرامبەر و هاوبەشیان و كاریگەری 
بەرامبەری مەیل و بیر و دادوەری و رەزامەندی و 
لەبەرئەوە  سەرچاوەدەگرێت،  نارەزایەتییەكانەوە 
و  باشە  بەاڵم  لەخۆدەگرێت،  كۆمەاڵیەتی  الیەنی 
زۆر  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندییەكی  هەر  خراپەی 
لەو  تێگەیشتن  بە  ئەخالقی  ئایدیالی  و  جیاوازە 
جیاوازیانە دەستپێدەكات. پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی 
مرۆڤ  ئەخالقی  لەسەر  كاریگەری  بەردەوام 
ئەم  كە  ئەوەبن  ئاگاداری  پێویستە  بەاڵم  هەیە، 
پەیوەندییانە بە شێوەیەكی عاقاڵنە رێكدەخرێن و 
ئەم رێكخستنە عاقاڵنەیە تەنیا لە كاتێكدا دەبێت، 
تێبگەین،  لەم پەیوەندییانە  بتوانین بە راستی  كە 
نابێت.  زانست  یارمەتی  بێ  لێیان  تێگەیشتن 
ناچارە  مرۆڤ  خۆنەویستانە،  یان  خۆویستانە 
سروشت  و  هاوجۆرەكانی  لەگەڵ  بەردەوام 
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لە  بریتییە  ئایدیالی راستەقینە  پەیوەندی هەبێت. 
هەستی چۆنێتی ئەم پەیوەندییانە و واتاكانیان. بۆ 
تێگەیشتن لەم پەیوەندییانە، پێویستە رێنوێنیكار و 

نمونەیەكمان هەبێت.
ئایدیالە  رەتكەرەوەی  دێوی  كە  الیەنەوە  لەو 
ئەخالقیش  چەسپاوەكانی  ئامانجە  ئەخالقییەكانە، 
ئامانجە  بە  باوەڕ  دێوی  بۆچوونی  بە  رەتدەكاتەوە. 
دژیەكی،  دەركەوتنی  هۆی  دەبێتە  چەسپاوەكان، 
هەروەها بوونی ئامانجە بێكۆتاكان هۆكاری ئەوەیە، 
كە ئامانجی سەربەخۆ و تەواو و چەسپاو بوونیان 
ئامانجی  كامڵبوون  ئیتر  ئەخالقە،  ئەم  »بەپێی  نییە. 
كامڵبوونی  بەرەو  جواڵنە  بەڵكو  نییە،  ژیان  كۆتایی 
ئامانج. جوڵەیەك هەرگیز كۆتاییەك بۆ ئەو وێناناكرێت. 
تایبەتمەندییە ئەخالقییەكان ئامانجی چەسپاو نینم، كە 

بتوانرێت ببیتە خاوەنیان. گەشە ئامانجی ئەخالقە«.
دێویدا  بیری  لە  ئایدیالەكان  رەتكردنەوەی 
بە  رەهاكانە.  رەتكردنەوەی  بە  پێویستیان 
واتایەكی تر رەخنە لە سیستمسازی لە میتافیزیك 
و ئەخالقدا، هەروەها رەخنە لە بنەما نەمرەكانی 
سەرچاوەدەگرن.   ئەمەوە  لە  هەمویان  ئەخالق، 
چەسپاوی  ئەخالقی  سیستمێكی  هیچ  دێوی 
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نەبوو. لەجیاتی ئەوە دێوی شێواز و تایبەتمەندی 
دیموكراتی بەكارهێنا.

تاكێكی دیموكرات خوی ئەخالقی و عەقاڵنی 
و  جیانابێتەوە  شێواز  لە  كە  هەیە،  دیاریكراوی 
شیوازیش ئەو كاتە كارایی بەدەستدێنێت، كە ئەم 
خوانە دەبن بە كردار. بە بۆچوونی دێوی یەكێك 
لە بەڵگەنەویستترین وانەكانی مێژوو ئەوەیە، كە 
ئەركناسترین تاكەكانیش ناتوانن بە رێككەوتنێكی 
نێوان  مشتومڕی  و  گفتوگۆ  و  بگەن  ئەخالقی 
فەیلەسوفەكانی ئەخالق، تا ئەمڕۆش بە چارەسەر 

نەكراوی ماوەتەوە.

رەخنە لە دوالیزمی سوننەتی
یەكێك لە گریمانەكانی فەلسەفەی نوێ دوالیزمی 
نێوان مرۆڤ و سروشتە. دوالیزم جۆراوجۆرە، 
دێوی هەمویان رەتدەكاتەوە. ئەمە بەو واتایە نییە، 
كە دێوی دژی رووبەڕووبوونەوە دووانییەكانە، 
بەڵكو بەو واتایەیە، كە دێوی هەوڵدەدات سوننەتی 
بۆیان  یۆنانییەكانەوە  لە  كە  رۆژئاوا،  فەلسەفەی 
تایبەتی  دوالیزمی  كاریگەرییەكانی  لە  ماوەتەوە، 

مێتافیزیك پاكبكاتەوە.
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لە گرنگترین ئەو دوالیزمییانەی دێوی رەتیاندەكاتەوە 
بریتین لە:

-عەقڵ و هەست
لە سوننەتی كالسیكدا فەیلەسوفەكان لە نێوان 
عەقڵ و هەستدا جیاوازیان داناوە و پلەی عەقڵ 
و مەعریفەی عەقڵی بە بەرزتر لە هەست و ئەو 
دەستدێن  بە  ئەزمونەوە  رێگەی  لە  زانستانەی 
دانراوە. بە بۆچوونی دێوی ئەم جیاكارییە پوچەڵە 

و زیانی هەیە.
-ئامراز و ئامانج

دێوی دژی جیاكردنەوەی ئامراز لە ئامانجە. 
دوایین  لە  بریتییە  ئامانج  دێوی  بۆچوونی  بە 
ئەو كارەی پێشبینیكراوە، ئامرازیش بریتییە لەو 
پێشتردا  لە  پێویستە  كاتەوە  رووی  لە  كارانەی 
بۆ  ناون  دوو  ئامراز  و  ئامانج  ئەنجامبدرێن. 
كە  دەبێت،  بەهای  كاتە  ئەو  ئامانج  راستییەك. 
ئامانج  بە  گەیشتن  ئامرازەكانی  تاكەی  تاكە 
لەبەرچاوبگیرێن. پێویستە  بۆ ئامانجی هەر كارێك 
لە  ئامانجەی  ئەو  بگەڕێین.  كارەكەدا  خودی  لە 
سەرەتای كارەكەدا لەبەرچاودەگیرێت، ئامانجێكی 
نەگۆڕ  بە  كاتێك  هیچ  لەبەرئەوە  تاقیكارییە، 

دابنرێت. 
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-بیر و خو
نێوان  جیایی  سەرچاوەی  دێوی  بڕوای  بە 
و  راستی  پراكتیكی،  و  تیۆری  رۆح،  و  جەستە 
ئایدیال، جیاوازی نێوان بیر و خووە. بیرێك كە 
نەبووبێت،  )خو(دا  ئاسایی  كاری  بازنەی  لەناو 
لەبەرئەوەی  نییە،  جێبەجێكردنی  ئامرازی 
یان  تاقیناكرێتەوە  ئەوا  ئەنجامبدرێت،  ناتوانرێت 

رەخنەی لێناگیرێت.

  رەخنە و بۆچوون
Moral relativism رێژەگەرایی ئەخالقی-

رەخنەن  جێگەی  دێوی  فەلسەفییەكانی  بنەما 
و لێرەدا تەنیا باس لە رێژەگەرایی دەكەین. ئەو 
لە  دەست  تەواوی  بە  پیویستە  كە  بۆچوونەی 
)رەهاییگەرایی  بە  زیاتر  هەڵگرین،  كار  هەندێك 
ناودەبرێت.   )Moral absolutism ئەخالقی 
بێتاوان.  مرۆڤی  كوشتنی  لە  وازهێنان  نمونە  بۆ 
لە بەرامبەر رەهاییگەرایی ئەخالقی، رێژەگەرایی 
ئەخالقی هەیە. رێژەگەرایی هەندێك كات لەالیەن 
باوەڕە  ئەو  لەگەڵ  رێژەگەراییەوە  رەخنەگرانی 
بۆچوونەكان  سەرجەم  كە  دەكرێن،  یەكسان 
بەو  ئەخالقدا  لە  پێكراون.  متمانە  یەكسانی  بە 
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ئەخالقییەكان  تێڕوانینە  سەرجەم  كە  شێوەیەیە 
رێژەگەرایی  رەخنەگرانی  باشن.  یەكسانی  بە 
ئەم  چونكە  دەزانن،  دژیەك  بە  تێڕوانینانە  ئەم 
پێیوایە  کە  باوەڕەی  ئەو  بۆ  ئاماژەن  تێڕوانینانە 
)رێژەگەرایی درۆزنە( راستە، هەروەها ئەوان ئەم 
تێڕوانینە بە زیان دەزانن، چونكە هەوڵەكانی ئێمە 
بۆ پێشخستنی شێوازی بیركردنەوە بۆ گەیشتن 

بە رێگەی باشتر پەكدەخەن.
هەرچەندە چەندین جۆر رێژەگەرایی بوونیان 
تایبەتمەندیدا  دوو  لە  سەرجەمیان  بەاڵم  هەیە، 

هاوبەشن:
سەرجەمیان بانگەشەی ئەوە دەكەن، كە شتێك 
یان  زانین،  بەهاكانی ئەخالق، جوانی،  نمونە  )بۆ 
واتا( لە چوارچێوەی تێڕوانینێكی تایبەتدا رێژەیین.
سەرجەمیان نكوڵی ئەوە دەكەن، كە تێڕوانینێك 

هەبێت و بۆ هەمووان لە هەڵە بەدووربێت.
وێنەی  زۆرترین  هاوچەرخدا  فەلسەفەی  لە 
ناسین  رێژەگەرایی  ئەخالقی،  رێژەگەرایی 
فەیلەسوفە  وتەی)رورتی(  بە  جوانناسییە.  و 
گەورەكانی دوای داروین، جەیمز، دێوی، كوهن، 
بە  سەرجەمیان  دیڤیدسۆن  و  پاتنام  كواین، 
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رێژەگەرایی تۆمەتباركراون.
گرنگترین  لە  یەكێك  راستیدا  لە  رێژەگەرایی 
ئەو رەخنانەیە، كە لە فەلسەفەی دێوی گیراوە و 
لە دوو رووەوە باس لە رێژەگەرایی دێوی دەكەین 
بە  قەڵەمدانی  لە  هۆی  بوونە  هۆكارانەی  ئەو  و 

رێژەگەرایی ئەخالقی دەخرێنەڕوو.
رێژەگەرایی  بەرامبەر  دێوی  هەڵویستی  أ . 

ئەخالقی.
دێوی لە دوو وتاری كۆتایی بەشی بیست و 
سێی كتێبی )ئەخالق و كەسایەتی( رێژەگەرایی 
 Absolutism رەهاخوازی  و  توندڕەوانە 
كە  دێنێتەوە  ئەوە  بەڵگەی  دێوی  رەتدەكاتەوە، 
دۆخە  بەپێی  خۆیان  ئەخالقی  نەوەكانە  ئەركی 
جیاجیاكان دیاریبكەن. دێوی لە بەرامبەر تۆمەتی 
رێژەگەرایی، بەم شێوەیە بەرگری لەخۆی دەكات، 
»لە بەرامبەر جێگیری دابونەریت و ئامانجەكاندا، 
دروستدەبێت،  بەردەوام  پەروەردەی  و  گەشە 

نەك پشێوی و پەرتەوازەیی«.
پێشكەشكردنی هۆكاری پشتبەستوو بە  ب . 

رێژەگەرایی ئەخالقی دێوی.
ئەوەیە،  رێژەگەرایی  تایبەتمەندی  -یەكەم 
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نمونە  )بۆ  شتێك  گوایە  دەكرێت  بانگەشە  كە 
تایبەتیدا  لە چوارچێوەیەكی  ئەخالقییەكان(  بەها 
بەرهەمەكانی  لە  تایبەتمەندییەش  ئەم  رێژەییە. 
دێویدا دەبینرێن. دێوی لەو بارەیەوە نوسیویەتی: 
»ئەوی ئێمە لە بازنەی چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكانی 
خۆماندا بە نامۆ دەیبینین، لە رووی ئەخالقییەوە 
عەقڵییەوە  رووی  لە  و  دەزانین  ناپەسەندی  بە 
گومانمان لێی هەیە و زیرەكی بیری خۆمان لە 
سەرجەم نەتەوەكان بە باشتر دەزانین. بە هەمان 
شێوەی كە هەستەكان لەخۆیانەوە هاننادرێن و 
بوونی شتەكان پێویستە، دركپێكردن و خەیاڵێش 
رێوڕەسمی  بەڵكو  كارناكەن،  خۆیانەوە  لە 

كۆمەڵگە هۆكاری چاالك بوونیانە«.
بەهەمان شێوە لە باسی )شیكاری دەروونناسی 
بۆچوونی  بە  هاتووە،  رەفتار(دا  كۆمەڵناسی  و 

دێوی:
لە  مرۆڤ  كرداری  رەفتارو  جۆرێك  هەر   .1
)خو( لەالیەكەوە و لە سروشت، لە الیەكی ترەوە 
لە كۆمەڵگەوە سەرچاوەدەگرن، رەفتارو كرداری 
بنەڕەتدا  لە  خراپ،  یان  باش،  ئەگەر  مرۆڤ، 

كۆمەاڵیەتیین.
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2. باسەكان لە خۆیانەوە بەهایان نابێت، بەهای 
لە ژیانی  تەنیا بەو رۆڵەوە گرێدراوە، كە  ئەوان 

كۆمەاڵیەتی راستەقینەدا دەیگێڕن.
3. ئەخالق %100 چاالكیی ئێمەیە، لەبەرئەوە 
و  بۆی  جیاكەرەوە  سنورێكی  بە  رازیبوون 
شوێنكەوتنی ئەفالتون و گوێڕایەڵی بۆ فەرمانەكانی 

مێتافیزیك هەڵەیە و پێویستە رەتبكرێتەوە.
ئەنجامی ئەم سێ پێشەكییە ئەوەیە، كە ئەخالق 
ژینگەی  بەاڵم  رێژەییە،  سەرەتاییەكەی  واتا  بە 
سروشتی و كۆمەاڵیەتی بەردەوام بەپێی كات و 

شوێنە جیاوازەكان دەگۆڕێن.
رێژەگەرایی  دووەمی  تایبەتمەندی  دووەم:   -
بۆ  تێڕوانینانەی  ئەو  رێژەگەراكان  كە  ئەوەیە، 
بە  رەتدەكەنەوە.  بێت،  هەڵە  لە  بەدەر  هەمووان 
وتەی )پاتنام( دێوی پێیوابووە چارەسەری گرفتێك 
بەردەوام كاتییە و لەوانەیە هەڵەی تێدابێت. ئەم 
تایبەتمەندییە لە بەرهەمەكانی دێویدا چەند جارێك 
دووبارەبۆتەوە و دێوی لە مەعریفەی ئەخالقیدا، 

باوەڕی بە بەهەڵەداچوون هەیە.
دێوی رەخنە لە ئایدیا و كۆتایی بەرفروان دەگرێت 
بە  پێویستیان  دابونەریتەكان  پێیوایە سەرجەم  و 
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پێداچوونەوە هەیە. »لۆژیكی ئەزموونی ئەو كاتە 
لە بارەی ئەخالقەوە لەبەرچاودەگیرێت، كە بابەتێك 
بە باش بزانێت و هەوڵی یارمەتیدان بۆ نەهێشتنی 
خراپییەكان دەدات... لەم بارەدا بەرزترین ئاستەكانی 
پێوەرەكانی ئەخالقیش پێویستیان بە پێداچوونەوە 
واتایەكی  بە  هەیە«.  تەواوكردن  و  چاكسازی  و 
جێی  ئەخالقیش  »بنەماكانی  نوسیویەتی:  تر 
نوسیویەتی:  ئەخالقەوە  لەبارەی  دێوی  گومانن«. 
»چەمكی یاسا رەهاكان تەنیا ئەو كاتە بەكاردێن 
كە سەرچاوەیەكی بااڵتر هەبێت و بیسەپێنێت«. لە 
جێگەیەكی تردا نوسیویەتی: »وەها وێنا دەكرێت، 
ئەو بیرەی كە هەموو بابەتێكی ئەخالقی الیەنێكی 
ئەخالقی  كەرامەتی  و  سیستم  هەیە،  تایبەتی 
كاتی  لە  مرۆڤ  كە  الیەنەوە  لەو  كاردەخات...  لە 
تایبەتی  شتێكی  لە  بیر  بەردەوام  بیركردنەوەدا 
دەكاتەوە و بۆ رێنماییكردنیان، پێویستی بە بنەمای 
بەردەوام  بەهێزەكان،  دابونەریتە  هەیە.  گشتی 
دوبارەكردنەوە  و  نوێكردنەوە  لەسەر  جەخت 
كە  بگوترێت  لەبارەیانەوە  دەتوانرێت  دەكەنەوە، 
یاسا  بە  ناتوانرێت  بەاڵم  هەیە،  یاسای جێگیریان 

یان بنەڕەت دابنرێن«.
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نوسیویەتی:  تریدا  هەڵوێستێكی  لە  دێوی 
زانیاری  بابەتێكەوە  لەبارەی  »هەرچەندێك 
كالسیكییەكان  ئەخالقییە  هەبێت،  كەمترمان 
زیاتر جەخت لەسەر پێویستی هەبوونی پێشتری 
جیهانی  جێگیری  یاسایەكی  یان  بنەمایەك، 
لە  یەكێك  پەیڕەوبكرێت.  دەبێت  كە  دەكەنەوە، 
یاسای  كە  بووە،  ئەوە  ئەخالقییەكان  مەیلەكانی 
لە  بۆئەوەی  دابنێن،  ئەخالقی  دروستكراوی 
رێگەیانەوە لە هەموو ساتێكدا بابەتە ئەخالقییەكان 
لە  كارە  ئەمجۆرە  كە  لەكاتێكدا  جارەسەربكات. 

پزیشكیشدا مەحاڵە«.
 Hilary Whitehall پوتنام  )هیالری 
سەرجەم  لە  هوێگرتن  دەڵێت،   )Putnam
سەرجەم  كە  نایەت،  ئەوە  واتای  بە  بابەتەكان 
دەتوانرێت  شێوە  هەمان  بە  بن.  باش  بابەتەكان 
)هاملێت(  خراپتری  یان  باشتر،  پێشكەشكردنی 
باشتر،  بیروڕای  دەتوانرێت  لەبەرچاوبگیرێت، 
و  ئەخالق  نێوان  رێكنەكەوتنی  لە  خراپتر  یان 
واتای  دڵنیاییەوە  بە  لەبەرچاوبگرین.  جوانناسی 
باشتر، یان خراپتر ئەوە نییە، كە الیەنێكی فكری 
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چارەسەری  بۆ  دەتوانێت  و  هەیە  بوونی  رەها 
گرفتێك بەكاربێت.

ژمارەیەك لە رەخنەگرە لیبراڵەكان، رەخنەی 
دێوی لە بنەما جێگیرەكانی ئەخالق پەسەندناكەن 
نمونە  بۆ  ئێمە  كە  دێننەوە،  ئەوە  بەڵگەی  و 
مافەكانی  بۆ  جێگیرە  چەمكێكی  بە  پیویستمان 
بەڵكو  بێت،  ئێستا  بۆ  تەنیا  نەك  مافێك  مرۆڤ، 
مافە  ئەم  بەشێوەیەك  بێت،  داهاتووەكانیش  بۆ 

لە بەرامبەر نایەكسانی و زوڵمدا پارێزراو بێت.
وەاڵمی دێوی بۆ رەخەكان لە چەند بەشێك 
ئایدیا  كە  پەسەنددەكات  ئەوە  دێوی  پێكهاتووە، 
باشەكان  و  دادپەروەری  بارەی  لە  گشتییەكان 
دەكات  ئەوە  بانگەشەی  بەاڵم  هەیە،  بەهای 
خەڵكی  بۆ  ئایدیایانە  ئەم  كە  لەبەرئەوەیە  ئەمە 
شێوەی  لە  الوەكییەكان  بابەتە  بۆ  »ئامرازێك 
لەگەڵیدا«  كاركردن  بۆ  شێوازێك  پێشبینی 
دەڕەخسێنێت. بە بۆچوونی دێوی ئەگەر گرنگی 
دەركەون،  ئەخالقدا  لە  راستەقینەكان  پێگە 
گشتییە  ئایدیا  بە  باوەڕبوون  هەڵەی  لەمبارەدا 

چەسپاوەكان دەردەكەوێت.
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 پوختە

دێـــــوی، پـــوتـــنـــام، رورتـــــی و ســـەرجـــەم 
ــی  ــەرای ــژەگ پــراگــمــاتــیــســتــەكــان،  تــۆمــەتــی رێ
ئــەوەشــدا بە هــۆی ئەو  رەتــدەكــەنــەوە. لەگەڵ 
هۆكارانەی باسكران، فەلسەفەی ئەخالقی دێوی 
رێژەگەرایە. لەراستیدا رێژەگەرایی دەرەنجامی 
بە ئامراز زانینی Instrumentalism دێوییە، 
وێناكردن  »ئەگەر  دێوی  بۆچوونی  بە  چونكە 
بن  ئــامــرازێــك  ــامــراز،  ئ تیۆرەكانی  و  واتــا  و 
بــۆ ســەرلــەنــوێ دروســتــكــردنــەوەی ژینگە و 

نەهێشتنی گرفتەكان، بەها و نرخیان هەیە«.
یان  ئایدیا،  كاتێك  هەر  شێوەیە  بەم 
دروستكردنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ  تیۆرێك 
بەشێوەیەكی  گرفتەكان  نەهێشتنی  و  ژینگە 
پێشوو  ئایدیای  جێگەی  وەاڵمبداتەوە،  باشتر 
دەگرێتەوەو هیچ ئایدیایەكی رەها و بەدەر لە 

هەڵە بوونی نییە.
كە  ئەوەی،  هۆكاری  بوترێت  دەتوانرێت 
رێژەگەرایی  دێوی  لەوانە  پراگماتیستەكان 
ئەوان  هەڵوێستی  كە  ئەوەیە،  پەسەندناكەن 
فاكت  لەبارەی  ریالیستەكان  فەیلەسوفە  لەگەڵ 
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ئەم  بۆچوونی  بە  جیاوازە.  راستییەوە  و 
ئامراز  بە  بەرهەمی  رێژەگەرایی  فەیلەسوفانە 
لە  راستی  و  فاكت  واتای  كاتێك  بەاڵم  زانینە. 
بۆچوونی دێویدا لە تێڕوانینی باو جیاواز بێت، 
بە دڵنیاییەوە واتای رێژەگەراییش جیاواز دەبێت. 
لە راستیدا تیۆری گونجاندن بنەمای بابەتەكەیە، 
دێوی  و  بەكاریدێنن  دێرینەكان  فەیلەسوفە  كە 
ئەم بنەمایەی پەسەندنەكردووەو لە جیاتی ئەوە، 
بۆچوونی  بە  داناوە.  زانینی  ئامراز  بە  تیۆری 
ئامرازن  ئێستا  و  رابردوو  »بیروڕاكانی  دێوی 
و وەك سەرجەم ئامرازەكان بەهایان بە بوونی 
توانایەوە  بەو  بەڵكو  گرێنەدراوە،  خۆیانەوە 
گرێدراوە، كە بۆ بەرەو پێشبردنی بەكاردێت«.

بە كورتی رێژەگەرایی، یان ریالیزمی ئەخالقی 
لەو بابەتانە نییە، كە بۆ بیری پراگماتیستی و 
لە  بەاڵم  بەكاربێت،  دێوی  زانینی  ئامراز  بە 
بە  باوەڕیان  كە  فەیلەسوفانەوە،  ئەو  دیدی 
بە  تێڕوانینی  هەیە،  ئەخالقی  رەهایی  و  ئایدیا 
ئامراز زانین بە هۆی گەیشتنی بە رێژەگەرایی 

ئەخالقی پەسەندكراو نییە.



148

وتەی كۆتایی
فەلسەفەی  هاتەژیانەوە  دێوی  كاتێك 
ئەوروپایی و ئەمریكایی هێشتا لە سێبەری هیگلدا 
بوون. كاتێك دێوی كۆچی دوایی كرد، فەلسەفە 
و  راسڵ  و  نیچە  شۆپنهاوەرو  پێدراوەكانی 
هەبوون.  هایدیگەر و سارتەریش  و  ڤیتگنشتاین 
لەگەڵ بوونی كاریگەری سەرەتای هیگل، دێوی 
جیاواز  داهێنا،  ئەمریكایی  زۆر  فەلسەفەیەكی 
چونكە  ئەوروپاییەكانی،  گەورە  هاوچەرخە  لە 
كرداریدایە.  كاری  لە  رەگی  ئەو  پراگماتیزمی 
و  فێربوون  بوارەكانی  سەرجەم  واتایەی  بەو 
چاالكی لەخۆدەگرت. بەتەواوی سەدەی بیستەمی 
رۆڵی هەبوو، چونكە دێوی زانستی بە جۆرێكی 
بااڵتری ناسین دادەنا. شێوازەكانی زانستی لەگەڵ 
دەگونجاند.  ناسین  بەدەستهێنانی  شێوازەكانی 
بوو،  تاقیكاری شتێك  تەكنیكی  و  ئەزمونگەرایی 
ئەو بۆ دۆزینەوە و فێربوونی شێوازە نوێیەكانی 
بەراستی  ئەو  پێبوو.  پێویستی  ئێمە  ناسینی 
گۆڕانكاری  بیستەم  سەدەی  كە  پێشبینیدەكرد، 
لە شێوازی نوێ  بۆ ئەنجامدان، فێربوون، بینینی 

كارەكان بەو گرنگیەی هەیانە، دەسەپێنێت.
ئەمریكایی  زۆر  بیستەم  سەدەی  هەروەها 
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بوو. ئەو كاتەی ئەمریكا لە دەسەاڵتی ناوچەییەوە 
و  تایبەتمەندی  ئەو  گۆڕا،  جیهان  ڕێبەری  بۆ 
چاندی  ڕێبەرایەتییە  جۆرە  ئەم  تێڕوانینانەی 
و  سروشت  بە  پشتی  زۆر  ڕێژەیەكی  بە 
بیستەم  سەدەی  سەرەتای  ئەمریكای  خودی 
و  خاو  بازرگانی  كاری  سەردەمی  بەستبوو. 
پراگماتیزم  وردی  واتای  بوو.  ئەروپایی  كۆچی 
ئەمریكایی  ژیانی(  )فەلسەفەی  زۆر  بەڕێژەیەكی 
بوو. پراگماتیزم بە واتا فەلسەفییەكەی كە دێوی 
بنەمایە دەسازێت، گوایە  لەگەڵ ئەم  وەریگرتوە، 
ئەم  كە  گومانە  جێی  دروستكراون.  یەكتر  بۆ 
ئەو  بگرتایە.  پێی  تر  شوێنێكی  لە  فەلسەفەیە 
پۆزەتیڤیزمە Positivism تەواوكاریەی كە نزیك 
ڤییەننا  لە  تایبەتی  بە  ئەوروپا  لە  لەو سەردەمە 
كارا  و  جێبەجێ   رۆژانەوە  لەروی  پێشكەشكرا، 
نەدەبوو. لەو الیەنەوە كە پۆزیتیڤیزم خۆی لەگەڵ 
لە زانستی  زانست دەگونجاند، پراگماتیزم خۆی 

كرداریدا دەبینییەوە.
ئێستا تەنها لەسەرەتای سەدەی 21 دەتوانرێت 
وەستانێك لە سود وەرگرتن لەم بیرە ببینرێت. 
ئێستا زانست بووە بە شاراوە و تەكنیكی. روتەڵ 
لە بەردەستی تێگەیشتنی ناسراوی  تایبەتیتر  و 
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ئێمەیە. ئێمە نەك ئەوەی بەكاریان بهێنین، بەڵكو 
زۆربەمان ناتوانین دەست بە تێگەیشتنی تەكنیكی 
دواییەی  ئەم  تیۆرەكانی  قوڵترین  بكەین.  ئەوان 
تەكنیكی  بە  پشت  شێوەیەك  بەهیچ  زانست، 
وردترین  و  یەنگ(  )بیگ  نابەستێت.  ئەزمونی 
تیۆری  دروستكردنی  زۆرەكانی  پەڵەهەورە 
زانستیەكانیش  دڵنیاییە  خەریكە  تیۆریە.  لەسەر 
بەشێوەیەكی  زانستییەكان  یاسا  لەرزین.  دێنە 
تیۆری  و  ئاڵۆزی  گریمانەیی.  دەبنە  بەرفراوان 
ئاژاوە ئێمە بەرەو زانستێكی جیاواز دەبەن. ئێتر 
ناتوانرێت دوا تیۆرەكان بەشێوەیەكی بەسود لە 
دەرونناسی، یان داڕشتنی بەرنامەی كۆمەاڵیەتیدا 
لە  سەرچاوەگرتو  پێوانەكانی  بەكاربهێنرێن. 
تەنها  و  وێرانكاربوون  زۆرتر  كوانتۆم  تیۆری 
نەزانی ئەوانەیان ئاشكراكردوە، كە هەوڵیانداوە 

ئەوانە بەكاربێنن. 
زیاتر  فەلسەفە  زۆر  لە  دێوی  فەلسەفەی 
هەروەها  كردوە،  خۆی  سەردەمی  خزمەتی 
بەالڕێدابردوە  مرۆڤەكانی  كەمتر  لەوانیتر 
تیزمە  لەگەل  پراگماتیزم  بەراوردكردنی  )بە 
ئەوەمان  بیستەم  سەدەی  بەناوبانگەكانیتری 
و  پاك  پیاوێكی  دێوی  دەردكەوێت(.  بۆ 
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كەمەی  پێداهەڵدانە  ئەم  بوو،  گشتی  ڕێزداری 
لە  ئەمڕۆ  ئەگەر  لێكدەدایەوە.  دەستخۆشی  بە 
نواندنی  نەرمی  لەسەر  بێگومان  بوایە،  ژیاندا 
ئامرازگەرایی خۆی كاریدەكرد، ئەوەندەی جێگە 
هەبوایە، لەگەڵ جیهانی راستەقینەدا دەیگونجاند. 
ئەو بەردەوام یەكەم كەس بوو بۆی دەردەكەوت، 

كە ئامرازی نوێ  بۆ سەردەمی نوێ  پێویستە.

 لە نوسینەكانی دێوی
-ئەو بڕوایەی كە دەبێت لەكۆتاییدا سەرجەم 
هەمان  بن،  یەكدەنگ  لەبارەیەوە  لێكۆڵەرەوان 
ئەوەیە كە ئێمە لە راستییەوە ئیرادەمان  لەسەری 

دەبێت، ئەوەی ئەم بڕوایە دەیخاتەڕوو، راستییە.
سی. ئێس. پیرس، لە شیكردنەوەی ناخی بڕوای پراگماتیزم.

تەكنیكییە  واتا  پشت  لە  مادە  -ئەگەر 
زانستییەكەی لە فەلسەفەدا شیبكەینەوە، بە بڕوای 
ئەو پێویستە ئەم لێكدانەوەیە پەیوەندی بەكارهێنان 

بێت، نەك دیاریكردنی پێكهاتە.
          جۆن دێوی، ئەزمون، ناسین و بەها

-سروشت ئاوێتەبوونی خوەكانە.
               جۆن دێوی، بنەما و ئاكاری مرۆڤ
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لە  جیا  شتێك  بكەین،  لەوە  گومان  ئەگەر   -
بناسین،  دەتوانین  شتەكانیترەوە  بە  پەیوەندی 
شتێك  هەبوونی  لەگەڵ  ناسین  دانانی  یەك  بە 
لەبەرئەوە  لەهەستدایە،  یان  درككردن،  پێش 
بزركردنی ئەو سەرەداوانەیە، كە شتێكی ناسراو 
جیادەكاتەوە... تا زیاتر لە پەیوەندی و كارەكان 

دڵنیابین، شتی دیاریكراو باشتر دەناسین.
         جۆن دێوی، بەرهەمی دواكەوتو 1953 – 1925

گرێدراوی  بێ   شتەكان  بەهان،  بەهاكان   -
پلەی  لە  هەیە.  دیاریكراویان  زاتی  تایبەتمەندی 
شتێك  ناتوانرێت  ئەوانەوە  لەبارەی  بەهادا 
تەنها  هەن.  كە  ئەوانەن  هەمان  ئەوانە  بوترێت، 
بە  پەیوەندی  بگوترێت  دەتوانرێت  كە  شتێك 
دۆخی لەدایكبوونی ئەوان و دەرەنجامەكانیانەوە 
هەیە كە دەردەكەون، پێشبینی ئەوەی كە شتەكان 
بەشێوەی بەها راستەوخۆكان خۆیان وەك قەرز 
سەرچاوەكەی  ببەخشن،  وتووێژ  و  ئەندێشە  بە 
بەهەڵە وەرگرتنی وتە بااڵكانە بە تایبەتمەندی بێ  
ناوبەند. بۆ نموونە دەتوانرێت شتەكان بەشێوەی 
یارمەتیدەر، یان تەواوكەر جیابكرێنەوە، بەاڵم ئەمە 
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بااڵوە،  پەیوەندیی  رووی  لە  پێگەیە  دیاریكردنی 
ئێمە مەیلمان  لەوانەیە  نییە.  بەهاكان  دیاریكەری 
بۆ شتێك هەبێت و بە هۆكارێك سەرنجی لێبدەین، 
یان  دەستخۆشی  هۆكاری  بوێت.  خۆشمان  یان 
تایبەتمەندیەكی باش زیاتر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، 
كە ئەو شتە دەتوانێت ئامرازێك بێت بۆ گەیشتن 
بە شتێكی تر، یان هۆكارەكەی ئەوەیە، كە ئەو شتە 
بەرهەم و دەرەنجامی پرۆسەیەكی پێشوترە... ئەو 
و  بەرهەم  كە  شتانەی  ئەو  و  ئامرازن  شتانەی 

ئەنجامن تایبەتەمندی جیاوازیان هەیە.
                جۆن دێوی – پێكهاتەی ئەزمون

- شتە باشەكان دەگۆڕێن و لەناودەچن، نەك 
تەنها بەهۆی گۆڕنكاری لە دەوروبەر، بەڵكو بەهۆی 
بەردەوام،  تێگەیشتنی  خۆماندا.  لە  گۆڕانكاری 
پێشو  لێكۆڵینەوەی  و  رەخنە  بە  كاتێك  تەنها 
گرنگی زیاتری پێبدرێت، خۆی كەم دەكاتەوە، بە 
خێرایی تێردەبێت، گرنگی پێنادرێت. كەمتەرخەمی 
ناوەڕۆكێكی  سروشتی  مرۆڤی  سنوری  بێ  
جێگیری لە لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی چاودێران 
بینەرە وردبینەكاندا بنەمای مرۆڤایەتیە. تەنها  و 
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یەك  دەستخۆشی  توانای  پەروەردەكراو  مەیلی 
چونكە  هەیە،  ئەمكارەی  توانای  و  هەیە  شتی 
دیاریكردن  پرۆسەی  بۆئەوەی  كراوە  پەروەردە 
و جیاكردنەوە تێبپەڕێنێت و بەردەوام دەگات بە 

واتای نوێ  و چێژ لێوەرگرتنی.
جۆن دێوی – پێكهاتەی ئەزمون

- سەرجەم مێژوی زانست، هونەر، رەوشتەكان 
دەیبینین،  تاكەكاندا  لە  ئەو هزرەی  نیشانیدەدەن 
دەزگای  هزرە  ئەو  نییە.  تاكێك  هزری  تەنها 
باوەڕەكان، دووبارە پێناسەكردنەوە، نەزانینەكان، 
چاوەڕوانی  رەتكردنەوەكان،  و  پەسەندكردن 
واتایانەی  ئەو  دەستخۆشیەكانی  و  پێشبینی  و 

كەلەژێر كاریگەری داب و نەریتدا پێكهاتون.
جۆن دێوی، بەرهەمی دواكەوتو، 1953 – 1925

شێوازی  و  ئاكار  ناسینی  كە  -دەرونناسی 
دیموكراتیە.  بەرهەمی  دەڕەخسێنێت،  ئەزمون 
لە  خۆی  ئەزموون  چونكە  ئەوەیە،  بنەماكەی 
ئەوانەوە  بەهۆی  چونكە  دێنێتەدی،  تاكەكاندا 
ڕێگە  دیاریكردنی  و  راپۆرت  پێدەگەیەنێت،  خۆی 
گرنگ  ئەركێكی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  شێوازی  و 
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لە  گۆڕان  بەهۆی  تەنها  دیموكراسی  پێویستە.  و 
بە  گەیشتنیدا  لە  دەبێت.  بیركردنەوەدا  دۆخی 
راستی الوەكی و رۆژ بە رۆژ، لە گوزەرانی ئێمەدا، 
پێویستی بە ئامرازە. تەنها ئەمجۆرە خاوەندارێتیە 
پاساوی دانانی بنەمای جێگیری گشتگیرە كەلە پلەی 
گشتگیریدا، سەرجەم وردەكارییەكان و تاكەكان بۆ 
دانانی بەها و ڕێكخستن و یاسا پەیڕەوی لێدەكەن. 
بێ  ئەمجۆرە خاوەندارێتیە تەنها توانای ئامرازە، كە 
ئەركەكە دەگرێتەخۆ، كە لە بەڵێنی دیموكراسیدایە 
– واتا گرنگیدان بە ژیان لە وەاڵمی پێویستیەكانی 
سەردەم یەكسانە بە راستەقینەی ئەو ساتە. ژیانی 
ئێستایە، بە  دانانی  بەپیرۆز  بە  پێویستی  مۆدێرن 
پیرۆز دانانی كارێكی تایبەتی، الوەكی، تاك، كە تەنها 
جارێك روو دەدات و هیچ مایەیەكی لە بەهادا نییە، 
تەنها بەو شێوەیەی كە لەگەڵ خۆیدا دەیهێنێت. ئەم 
بەپیرۆز دانانە بت پەرستیەكی ترسناكە، یان ئەگەر 
زیندوبن،  گشتگیریەكان  ئەگەر  بێت،  لێرە  خودا 
بجوڵێن و لە ئەزموندا بەشێوەی تاكێك بەشداربن.

جۆن دێوی، پێكهاتەی ئەزمون

فەلسەفە  پەیوەندیی  لەبارەی  ئەنجامدا  لە   -
و كلتورەوە، پێویستە خۆشحاڵ بین بەوەی كە 
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ئازاد  دژایەتی  و  گقتوگۆ  دەژین،  شوێنێك  لە 
هێشتا بەهای هەیە، دەسەاڵتێك ژیانی كلتوری 
و دەروونی داگیرنەكردوە. بێتوانایی مرۆڤەكان 
بۆ  هەوڵدان  لە  جیهان  ناوچەكانی  زۆربەی  لە 
لە  پێویستە  ئەندێشە،  و  بیر  ئازادی  ئاڵوگۆڕی 
ڕێگەی جیاوازیەوە، ئێمە لەسەر ئەو ئیمتیازەی 
هێشتا هەمانە و لەسەر ئەو كارەی كە بۆ بەرگری 
لێی و پەرەپێدانی هەمانە، ئاگاداربكات. پێویستە 
ئاگادارمان بكات، كە بیركردنەوەی ئازادی خود، 
ئازادی لێكۆڵینەوە، بە سەركوتكردنی پەیوەندیە 
پەكی  ئەنجامدا  لە  و  پێدەكەوێت  لە  ئازادەكان 
دەكەوێت. ئەمجۆرە پەیوەندی و ئاڵوگۆڕە ماف 
و بەرپرسیارێتی خستنەڕووی سەرجەم بیر و 
بۆ راستەقینەترین رەخنە و  باوەڕێك  ئایدیا و 
دژایەتیە. ئەوەی كە ئێمە هەموومان بە یەكسانی 
بیردەكەینەوە و بیروباوەڕی یەكسانمان هەبێت 
و  ئێمە  لێكۆڵینەوەیەی  ئازادی  ڕێژەی  بەو 
خستنە بەردەستی ئەم راستیانە بۆ یەكتری، كە 
گرنگ  پێیانبگەین،  لێكۆڵینەوانەدا  لەم  لەوانەیە 

نییە.
جۆن دێوی، ئەزمون، ناسین و بەها
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رۆژژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
6 پ. ز.  سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی

كۆتایی سەدەی شەش پ.ز. مردنی فیساغۆرس
399 پ. ز.  سوقرات لە ئاتێن حوكومی مردنی بەسەردا 

دەسەپێنرێت
387 پ. ز.  ئەفالتۆن »ئەكادیمیا« وەك یەكەم زانكۆی 

جیهانی لە ئاتێن دامەزراند.
ركابەری  خوێندنگەی  )لیسیوم(  ئەرستۆ  ز.   پ.   335

ئەكادیمی لەئاتێن دادەمەزرێنێت.
324 ز  كۆنستانتینی ئیمپراتۆر پایتەختی ئیمپراتۆریەتی 

رۆم لە بیزانسەوە دەگوازێتەوە.
400  ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە. 

فەلسەفەلە ئیالهیاتی مەسیحیدا كێش دەكرێت.
)ویزیگوت(ەكان،  بەدەستی  رۆم  تااڵنكردنی    410

هەواڵی سەرەتای )سەدەی تاریكی( دەدات
فەرمانی  بە  ئاتێن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی   529

ئیمپراتۆر)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت
ناوەندی سەدەی 13  تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكەی 
حیكمەتی  سەردەمی  دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  لەسەر 

وانەبێژی.
توركەكان و كۆتایی  بەدەستی  بیزانس  1453  روخانی 

ئیمپراتۆریەتی بیزانس.
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1492  كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمریكا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس 
و دوبارە روكردنە زانستی یۆنانی.

1543   كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانییەكان( 
باڵودەكاتەوە و بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری 

خۆردا دەسوڕێتەوە.
1633  كڵێسا، گالیلە ناچاردەكات نكوڵی لە تیۆری ناوەند 

بوونی خۆر بكات.
كەسەرەتای  باڵوكردەوە  )رامان(ی  دیكارت،   1641

فەلسەفەی نوێیە.
)رەوشتەكان(  باڵوبوونەوەی  )سپینوزا(  مردنی   1677

دەرەخسێنێت.
1687  نیوتن بەباڵوكردنەوەی )یاساوڕێسا( تێگەیشتنی 

كێشكردنی خستەروو.
مرۆڤ(  تێگەیشتنی  لەبابی  )وتاری  لۆك،    1689

باڵوكردەوە، سەرەتای ئەزمونگەری
مرۆڤایەتی  زانستی  ریشەی  و  رەگ  بركلی   1710
ئەزمونگەری  بە  نوێ   چوارچێوەیەكی  و  باڵودەكاتەوە 

دەبەخشێت.
1716  مردنی الیب نیتس.

مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  1740هیوم  ـ   1739
بەرەو  لۆجیك  سنوری  تا  ئەزمونگەری  و  باڵودەكاتەوە 

پێش دەبات.
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1781 كانت، بەخەبەر هات لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، 

پاك( باڵودەكاتەوە. سەردەمی گەورەی  )رەخنەی هزری 

فەلسەفەی ئاڵمانی دەستپێدەكات.

Phenomenologyهزری(  )ئاشكراناسی  هیگل   1807

بەرزترین فەلسەفەی تیۆری ئاڵمانی باڵوكردەوە

وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شوپنهاور   1818

تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی  و  باڵوكردەوە 

رایگەیاندبوو  نیچە  كاتێك   1889 پێشنیاردەكات.  ئاڵمانی 

)خوا مردوە( لە تورین توشی نەخۆشی دەرونی دەبێت

فەلسەفی(  ـ  لۆجیكی  )نامەی  ویتگنشتاین   1921

بابەتە  بۆ  كۆتایی  وەاڵمی  كەداواكاری  باڵودەكاتەوە، 

فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920 بازنەی ڤین پۆزەتیزمی رەها پێشنیاردەكات.

1927 هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە، كە هەواڵی 

الوازبونی فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت

1943  سارتەر )بوون و نەبوون »هەستی و نیستی«( 

و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە  باڵودەكاتەوە، 

هەستیگەری Existentialism بەڕێدەخات

1953 باڵوكردنەوەیدوای مردنی )لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان(

ی ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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رۆژمێری ژیان و سەردەمی دێوی

1859 جۆن دێوی 20 ئۆكتۆبەر لە برلینگتۆن ورمانت لە 

دایكبووە.

چووە  باوكی  ئەمریكا،  ناوخۆی  شەڕی  دەستپێكی   1861

سوپای ویالیەتەكانی ئەمریكا. خێزانەكەی دەچن بۆ ڤێرجینیا، 

بۆئەوەی لە نزیك باوكیان بن.

ناوخۆ،  هاتنی شەڕی  كۆتایی  دوای  دێوی  خێزانی   1865

دەگەڕێنەوە برلینگتۆن

1879 دێوی قۆناغی زانكۆیی لە زانكۆی ورمانت تەواودەكات

1879  لە ئویل سیتی پەنسلڤانیا دەبێتە مامۆستا.

بە  درێژە  بالتیمۆر  لە  هۆپكینز  جۆنز  زانكۆی  لە   1882

خوێندن دەدات.

1884 بروانامەی دكتۆرا بەدەستدێنێت، لە زانكۆی میشیگان 

دەست بە وانەوتنەوە دەكات.

1886 لەگەڵ ئالیس چیپمەن هاوسەرگیری دەكات.

دەبێتە  و  باڵودەكاتەوە  )دەرونناسی(  كتێبی  یەكەم   1887

هۆی باس و مشتومڕ.

پۆستێك  شیكاگۆ  دامەزراوی  تازە  زانكۆی  لە   1894

وەردەگرێت.

1902 )مندااڵ و بەرنامەی وانە( باڵودەكاتەوە، كە پرۆژەی 
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دوا شێوازی فەلەسەفە لە بابی پەروەردە و فێركرن لەخۆ 

دەگرێت.

زانكۆ  سەرۆكی  لەگەل  گرفت  دروستبوونی  دوای   1904

)ویلیام رینی هارپەر( واز لە پۆستەكەی لەزانكۆی شیكاگۆ 

نیویۆرك  لە  كۆلۆمبیا  زانكۆی  لە  نوێ   پۆستێكی  دێنێت، 

دەدۆزێتەوە.

شەڕی جیهانی یەكەم.  1918 – 1914

1916  دیموكراسی و پەروەردە باڵودەكاتەوە.

1919 سەردانی ژاپۆن دەكات.

1920 – 1921  ساڵێكی خوێندن لە چین دەمێنێتەوە

1927 كۆچی دوایی ئالیسی هاوسەری.

1928 سەردانی یەكێتی سۆڤێت دەكات.

1937 دەبێتە سەرۆكی لیژنەیەك بۆ گفتوگۆ لەگەڵ تروتسكی

1938 )لۆجیك، تیۆری لێكۆڵینەوە( باڵودەكاتەوە.

1939 – 1945 شەڕی جیهانی دوەم.

گرانت  رۆبێرتا  لەگەل  ساڵیدا   87 تەمەنی  لە   1946

هاوسەرگیری دەكات.

جیهان  سەرنجی  دێوی  ساڵەی   90 بۆنەكانی    1949

رادەكێشێت

1952 لە نیویۆرك و لە تەمەنی 92 ساڵیدا كۆچی دوایی 

دەكات
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سەرچاوەكان:
1. اشنایی با جون دیوی،ثل

2. البار عبدالحفیڤ،فلسفە التربیە عند جون دیوی،2010
-3دانشنامە ایران برنامە درسی

4-http://www.bashgah.net/fa/category/
show/65597
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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