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پێشەكی:

ئەوە  كەوتبوو،  لەجوڵە  فەلسەفە  شانزەدا  سەدەی  لەكۆتاییەكانی 

دیكارت بوو، كە دوبارە خستیەوە جوڵەو گیانی وەبەرداهێنایەوە فەلسەفە 

یەكەمجار لەسەدەی شەشەمی پێش زاین سەریهەڵدا.

دوای  دەركەوتنی كەسانی وەك سوكرات،  لەگەڵ  دواتر  دووسەدە 

ئەویش ئەفاڵتون و ئەرستۆ، فەلسەفە گەیشتە چاخی زێڕینی خۆی .

دوای ئەوە تادوو هەزار ساڵ رووداوێكی گرنگ لەو بوارەدا رووی 

نەدا بەواتایەكی تر، لەو ماوە دوورو درێژەدا، كارێكی بایەخدارو رەسەن 

ئەنجام نەدرا .

 هەڵبەتە لەو ماوەیەدا چەندین فەیلەسوفی بەرجەستە دەركەوتن. 

لەسەدەی سێیەمی زاینیدا )فلوتین(ی خەڵكی ئەسكەندەریە، چەند گۆڕانێكی 

لەفەلسەفەی ئەفاڵتوندا ئەنجامداو لەو میانەدا، فەلسەفەی نوێ  ئەفاڵتونی 

لەدایكبوو. دواتر نۆرە گەیشتە )سێنت ئەگوستین(ی خەڵكی هیپۆ، كەتوانی 

فەلسەفەی نوێ  ئەفاڵتونی، لەگەڵ پێوەرە پەسەندكراوەكانی یەزداننا سیی 

مەسیحیدا بگونجێنێ . ئیبن روشد بیرمەندی موسوڵمانیش، چەند چاكسازێكی 

ئاكویناس(یش بەنۆرەی خۆی، ئەو  لە فەلسەفەی ئەرستۆدا كردو )تۆماس 

چوار  ئەو  كرد.  هەماهەنگ  مەسیحیدا  یەزدانناسیی  لەگەڵ  فەلسەفەیەی 

كەسایەتیە جیایە، هەریەكەو بەچەشنێك كاریان لە پێشكەوتنی فەلسەفەدا 

زیاتر  ئەوان  كاری  دانەنهێنا.  تازەیان  فەلسەفەیەكی  هیچیان  بەاڵم  كرد، 
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پەراوێز نوسین و شرۆڤەو روونكردنەوەی فەلسەفەی ئەفاڵتون و ئەرستۆ 

و  شیرك  سەردەمی  دووفەیلەسوفەی  ئەو  فەلسەفەی  بەمشێوەیە  بوو. 

مەسیحی.  كڵێسای  مەزهەبی  فەلسەفەی  بناغەی  بەردی  بووە  بتپەرستی، 

هەمان ئەو گۆڕانی ماهیەتی فەلسەفەی ئەفاڵتون و ئەرستۆ بووە، بنەمای 

سەرەكیی دروستبوونی فەلسەفەی مەدرەسی )سكۆالستیك( و ئەمە ناوێكە 

لەسەر چاالكیە فەلسەفیەكانی سەدەكانی ناوەڕاست نراوە.

كەشانازی  بوو،  كڵێسا  فەلسەفەی  هەمان  مەدرەسی  فەلسەفەی   

دەربڕینی  سەردەمەدا  لەو  دەكرد.  خۆی  نەبونەوەی  نوێ   و  بەدانەهێنان 

هەمەجۆرە بیرو باوەڕو تێڕوانینێكی نوێی فەلسەفی، تەكفیر، لێپێچینەوەو 

لێدەكەوتەوە.  ئاگری  نێو  خستنە  و  سوتاندن  كڵێسا  بەحوكمی  سەرەنجام 

وردە وردە هزرو ئەندێشەكانی ئەفاڵتون و ئەرستۆ لە دووتوێی كتێبە زۆرو 

زەوەندە شرۆڤەییەكانی شیكەرەوە مەسیحیەكان و مایەی پەسەندی كڵێسا 

كپكران و نێژران و بەمشێوەیە رەگ و ریشەی ئەندێشەی فەلسەفی وشك 

بوو. لەناوەڕاستەكانی سەدەی پانزەیەم، ئەو رەوشە ناهەموارە، دەتوانین 

سەرانسەری  لە  بوو،  زاڵ  هزریدا  چاالكیی  بوارەكانی  هەموو  لە  بڵێین 

چوون  و  چەند  بێ   رەهاو  دەسەاڵتی  ناوەڕاستدا،  سەدەكانی  ئەوروپای 

چەقبەستنە  ئەو  درزی  یەكەم  لەهەمانكاتدا  بەاڵم  كڵێسادابوو،  لەدەستی 

كە  ئەوەیە،  راكێشە  سەرەنج  ئەوەی  دەرک��ەوت.  فەلسەفە  رێژەی  بەرد 

)واتە  كالسیك  دنیای  هەمان  درزە  ئەو  دەركەوتنی  سەرەكیی  شوێنگەی 

زۆر  دنیاوە.  هاتبوونە  تێدا  ئەرستۆی  و  ئەفاڵتون  كە  بوو  رۆم(  و  یۆنان 

چووبوون،  لەدەست  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لە  رێنماییانەی  و  لەو چەمك 

یان لە بیركرابوون، دوبارە زیندوبوونەوە و بوونە ئیلهامبەخشی رێنیسانس 

)نوێگەری(ی زانستی مرۆڤایەتی.
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رێنیسانس  تێڕوانینێكی نەرم و نیانی مرۆڤانەی لەگەڵ خۆدا هێنا. 

 )RTEOMATION( بەرهەم و دەرەنجامی ئەو تێڕوانینە چاكسازی ئایینی

بەدواداهات، كە كۆتای بە بااڵدەستی و هەژمونی كڵێسا هێنا، بەاڵم لەگەڵ 

لە  گۆڕانكاريیە  ئەو  بەسەر  ساڵ  سەد  نزیكەی  تێپەڕینی  دوای  ئەوەشدا 

ئەوروپادا، فەلسەفە هێشتا لەكۆت و بەندی مەدرەسەگەریدا گرفتار مابووەوە. 

كەفەلسەفەیەكی  هات،  كۆتای  دیكارت  بەدەركەوتنی  تەنها  رەوشە  ئەو 

گونجاوی بۆ چاخی نوێ  بنیات نا. زۆری پێنەچوو كە ئەوسیستەمە فەلسەفیە 

لەسەرانسەری ئەوروپادا پەرەی سەندو باڵوبووەوە، تەنانەت بۆ ڕێزنان لەو 

بە دیكارتگەریی)CARTESIANISM-CARTESIUS( ناوزەدكرا.

ژیان و بەرهەمەكانی دیكارت

دیكارت لەماوەی ژیانی خۆیدا، هەرگیز خۆی بەپیشەیەكی جێگیر 

گرێ  نەدا. ئەو لەبۆنەی جیاجیادا خۆی بە سەرباز، ماتماتیكزان، بیرمەندو  

لەگەڵ  زیاتر،  لەهەمووان  دوایی  ئەمەی  هەڵبەتە  دەناساند.  ئەرستۆقرات 

رەوشی ژیان و پێگەی كۆمەاڵیەتی ئەودا دەهاتەوە. مەیلی بۆ الی ژیانێكی 

ئاسودەو حەساوە لە قۆناغی الوێتیدا هەر زوو بووە خوێك. ئەو لەشوێنگەی 

نیوەڕۆیان  دەكرد،  دابین  خۆی  ژیانی  بژێوی  خۆیەوە،  تایبەتی  دەرامەتی 

لەخەو هەڵدەستا و هەركاتێك حەزی لێبا سەفەری دەكرد و هەموو ژیانی 

ئەو لەومەدا تەواو دەبوو- نەڕوداوێكی گرنگ، نەهاوسەرێك و نەسەركەوتن 

دیكارت  بێگومان  ئەوەشدا  لەگەڵ  گەورە،  كۆمەاڵیەتی  شكست(ێكی  )یان 

داهێنەرترین فەیلەسوفێكە، كەتا پانزە سەدە دوای مەرگی سوكرات هاتبێتە 

مەیدانی ژیان و بوونەوە.
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مارسی)1596(ی  لە)31(ی   )RENE DESCARCES–دیكارت )رێنە 

شاری)تور(  باشوری  مایلی  سی   ،)LAHAAYE  - )الهای  شارۆچكەی  لە 

لەدایكبووە. ئەو شوێنە ئێستا بەناوی دیكارت ناونراوە، ئەگەر سەفەرێك 

دنیا،  هاتۆتە  تێدا  دیكارتی  كە  خانووەی  ئەو  دەتوانین  بكەین  بۆئەوێ  

هەروەها كڵێسای ) سێنت جۆرج(ی سەر بەسەدەی دوانزەش كە دیكارت 

دوای ئەوەی لەدایكبوو، لەوێ  ئاوەمۆركرا، هێشتا لەوشارەدا هەر ماوەتەوە 

و نەڕوخاوە.

رێنە چوارەم منداڵی ئەو خێزانە بوو، دایكی ساڵێك دوای لە دایكبوونی، 

باوكی)ژواكیم(  كرد.  دوایی  كۆچی  پێنجەم،  منداڵی  دنیای  هێنانە  كاتی 

لەدیوانی بااڵی بەریتانیا دۆزگەر بوو. شوێنی دادگاكە لەشاری)رێن( لە )140( 

كیلۆمەتری زێدی دیكارتەوە بوو، بۆیە ژواكیم كەمتر لەنیوەی ساڵ لەماڵەوە 

دەبوو. ژواكیم ماوەیەك دوای مردنی هاوسەرەكەی، دوبارە ژنی هێنایەوەو 

رێنە لەماڵی داپیرەدا پەروەردە بوو. لەوسەردەمەدا، ئەو لەهەموان زیاتر 

حەزی لە پەرستارەكەی خۆی دەكردو ئەو ڕێزو خۆشەویستیيەی بەباشترین 

شێوە پاراست و ئەو ڕۆژەی لەژیاندامابوو، خەرجی ژیان و بژێوی ئەوی 

دابین دەكرد.

تەمەنی منداڵیی دیكارت لەگۆشەگیریدا تێپەڕی، مەزاجی الوازیشی 

ئەو گۆشەگیریەی بەهێزتركرد، بەمچەشنە فێری ئەوە بوو، كەچۆن لەنێو 

كپو  كەسێكی  ژیانیدا،  هەوڵی  لەساڵەكانی  ئەو  واپێدەچێ   بژی.  تەنیاییدا 

كەم دوو بووبێ : منداڵێكی ڕەنگپەڕیوو بەقژێكی رەش و چاوانی گەورەو 

پانەوەو  پانتۆڵ و كاڵوێكی شەبقەیی  بەقوڵداچوو، كەبەچاكەتێكی رەش و 

ملپێچێکی درێژی خوری بەدەوری ملیدا لەنێو باخەكاندا پیاسەی دەكرد.
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دیكارت لەتەمەنی هەشت ساڵیدا، نێردرایە خوێندنگەیەكی شەوانەو 

ڕۆژی یەسوعیەكان، كەتازە لە الفلش كراببوەوە، ئامانج لەكردنەوەی ئەو 

خۆجێیەكان  ئەرستۆقراتە،  منداڵی   پێگەیاندنی  و  فێركردن  خوێندنگەیە، 

بوو، كەتا پێشكردنەوەی ئەو خوێندنگەیە راوكردن و چاودێریكردنی بازو 

ئەو سەرگەرمیانەی كە لە ماڵەكەیاندا ئەنجامیان دەدا لەفێركردن و خوێندن 

لەدۆستەكانی  بوو،  یەكێك  خوێندنگەكە  بەڕێوبەری  دەزانی.  باشتریان  بە 

بنەماڵەی دیكارت، بۆیە لەخوێندنگەدا رێنەی الو و گۆشەگیر بووە خاوەنی 

ژوورێكی تایبەت، هەروەها بۆشی هەبوو بەكەیفی خۆی لەخەو هەستێ . 

تا  دیكارت  هەڵبەتە  هەیە،  بوارەیان  كەئەو  كەسانەی  ئەو  هەموو  وەكو 

نزیكەی نیوەڕۆ لەخەو هەڵدەستا – خەسڵەتێك كەتا لەژیاندا مابوو، هەر 

یەسوعیە  دەستی  لەژێر  تر  كەخوێنكارەكانی  لەكاتێكدا  پابەندبوو،  پێیەوە 

مەدرەسی  فەلسەفەی  ئاڵۆزیەكانی  نێو  نقومی  كە  لەخۆباییەكان،  بەدخوو 

بوون، زۆر وەتەنگ دەهاتن و هەراسان دەكران، دیكارتی ژیرو الو توانی 

و  هەستێ   لەخەو  نیوەڕۆ  بدات،  بەخوێندن  درێژە  ئاسودەدا  لەفەزایەكی 

دوانیوەڕۆ كاتی خۆی بەئەسپ سواری، شمشێربازی و فلوت بگوزەرێنێ . 

لە  بوو كە دیكارت  كاتێك كە وەختی پشووی خوێندنگە دەهات، روون 

هەموو خوێندكارێكی تری ئەو خوێندگەیە، زانست و زانیاری بەدەستهێناوە 

و تەنانەت رەوشی دەروونی و مەزاجیشی تەواو باش ببوو )گەرچی هێشتا 

ژیان  هەموو  لەماوەی  كە  بوو،  زانی  نەخۆش  خۆبە  دووچ��اری  كەسێك 

سەالمەتی ساڵەكانی داهاتووی، هەر پێوەی گیرۆدەبوو(.

ئەگەرچی دیكارت لە سەردەمی خوێندگادا خوێندكارێكی نمونەیی 

بوو، بەاڵم واپێدەچوو هەردەم لە خوێندنی خۆی ناڕازی بێ . ئەو شتانەی 

كەلەخوێندنگە فێریان دەبوو، لە تێڕوانینی ئەودا بەگشتی بێ  بەها دەیان 
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شیكردنەوەو  ساڵی  س��ەدان  ق��ەوارەی  كە  ئەرستۆ،  رێنوێنەكانی  نواند: 

یەزدانناسی  سەرو  هاتە  جیاجیاش  لێكۆڵەرانی  توێژەرو  هەڵسەنگاندنی 

ئاكویناس كەبۆنی كۆنینەیی لێدەهات، بۆ هەر پرسیارێكی وەاڵمێكی هەبوو، 

زۆنگاوێك  تر  بەواتایەكی   – نەدەدایەوە  پرسیارێكی  هیچ  وەاڵمی  بەاڵم 

بوو لە میتافیزك. لەروانگەی دیكارت، هیچ یەك لەو شتانەی فێری بوو، 

دڵنیاكەرەوەو  لێدەرچێ ،  بیركاری  تێگەیشتنەكان،  و  لەچەمك  یەك  هیچ 

یەقین نەبوون و ئەو لەماوەی ژیانی خۆیدا، كەژیانی بێ  شتەتایبەتەكان، 

وەكو ماڵ و خێزان و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ماناداربوو، هەوڵیدا لێبڕاوی 

لەدنیای  واتا  پێوەگرتبوو،  لە زەمینەیەكدا كەخۆی خووی  تەنها  دڵنیایی  و 

هزردا بگرێتەبەر. خوێندنگەی بەناڕەزاییەوە بەجێهێشت. وەكو سوكرات، 

گەیشتبێتە ئەو ئەنجامەی كەهیچ نازانێ . تەنانەت بیركاریش تەنها دەتوانێ  

دڵنیاییەكی جیا لەبوونی مرۆڤ فەراهەم بكات. تەنها شتێك، كەجگە لەپرسە 

بیركاریەكان كەلێیان دڵنیابوو، بوونی خواوەند بوو.

ئەو كاتەی كە دیكارت لەتەمەنی شانزە ساڵیدا خوێندنگەی الفنشی 

یاسا  بەرخوێندنی  ناردیە  بەخوێندن،  درێ��ژەدان  بۆ  باوكی  بەجێهێشت 

پیشەی  لە  كوڕەكەی  پێی خۆشبوو  دیكارت  ژواكیم  )پواتیە(.  لەزانستگەی 

داوەریدا بگاتە پلەیەكە بەهادار، وەك چۆن برا گەورەكەی تری رێنەنی، 

هەرئەو رێگایەی گرتبوو . ئەوەی دەمی، كارو پۆستی داوەری زیاتر، لەرێی 

پەیوەندیە خێزانیەكان بەدەست دەهات و ئەو سیستمی دانانی دادوەريیە، 

بەهەمان ئەندازەی كە ئەمڕۆ كەدەیبینین، دادوەری ناشایستەی پێدەگەیاند، 

بەاڵم ئەو دوای دووساڵ خوێندن لەرشتەی یاساییدا، گەیشتە ئەو ئەنجامەی 

كە بەئەندازەی پێویست فێری ئەو زانستە بوو. لەو كاتەدا چەند موڵكێكی 

داهاتێكی  موڵكانە  ئەو  مایەوە،  میرات  بە  لەدایكیيەوە  بچوكی  گوندێكی 
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دەست دەكەوت، كە بۆ ئەو جۆرە ژیانەی كەئەو حەزی لێبوو بەس بوو، 

بۆیە بڕیاریدا ))بەدواداچوونی بیرو هزرەكانی خۆی(( بۆ پاریس بگوازێتەوە، 

لەبەرئەوەی كە بنەماڵەی دیكارت لەئەرستوكراتەكان دەژمێردرا، چاوەڕێی 

نەدەكرد كاتی خۆی بە بیركردنەوە بەڕێ بكات، بەاڵم ئیتر كارێك لەدەستی 

ژواكەدا نەدەهات – كوڕەكەی ئیدی بە مرۆڤێكی ئازاد دەژمێردرا .

دوای تێپەڕینی دووساڵ، دیكارت لەژیانی رەبەنی و خۆشگوزەرانی 

خۆی لەپاریس ماندوو بوو، سەرباری سەرقاڵبوونی بە خوێندنەوەی فراوان 

و جۆراوجۆرو نوسینی چەندین بابەت دەتوانین بڵێین هونەرەكانی، وردە 

وردە گیرۆدەی ژیانی كۆمەاڵیەتی پایتەخت دەبوو، بەبڕوای ئەو ژیانێكی 

زۆر ماندوكەر بوو، هەڵبەتە پێناچێ  ئەو تێڕوانینەی ئەو هەر تایبەت بێ  

بە كۆمەڵگەی پاریس، بەڵكو واپێدەچێ  كەدیكارت هەموو جۆرە ژیانێكی 

كۆمەاڵیەتی ئاوا ماندوكەر دەبینی، بۆیە ئەو ماندوكەریە هەر تەنها تایبەت 

گرتە  ژەرمەن  لەفوربورگ سەن  ئارامی  ژیانێكی  دیكارت  بەپاریس.  نەبوو 

پێش، دوور لە هەراو زەنا، جێگایەك كەكەس كەسی هەراسان نەدەكرد. 

بۆ  بەدواداچوونی  ئاوا  دەیتوانی  دەبردە سەرو  تەواودا  لەگۆشەگیری  لێرە 

هزرو ئەندێشەكانی خۆی لە ئارامیدا درێژەپێبدا. رەنگە دیكارت حەزی لەوە 

بووبێ  تاماوە ئەو شێوە ژیانە درێژەپێبدا، بەاڵم دوای چەند مانگ مانەوە 

لەوێ  لەپڕ بڕیاری سەفەركردنیدا، لەڕاستیدا ژیانی دیكارت لەژێر كاریگەری 

دوو ڕەوتدا بوو: گۆشەگیری و سەفەر. دەتوت هاوسەنگێكی جوان لەهەموو 

تەمەنیدا لەنێوان ئەو دوو بوارەدا هەبوو. ئەو هەرگیز هەستی بەنزیكایەتی 

لەگەڵ دۆستەكانی خۆیدا نەدەكرد، حەزیشی نەدەكرد لەگەڵیان بێ، هەرگیز 

كۆتایی  ئەوەتا  پێكبێنێ .  بۆخۆی  جێگیر  و  بنەجێ   ماڵێكی  نەدا  هەوڵی 

تەمەنی، هەر بێ  ئۆقرەو تەنیا بوو.
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بە لەبەرچاوگرتنی ئەو هەلومەرجە، بڕیاری دواتری دیكارت سەیر 

دێتە بەرچاو، بەڵێ  بڕیار دەدات بچێتە ڕیزی سوپاوە! ساڵی )1618( چووە 

ناوی  ئورانژ  ش��ازادەی  لەسوپای  موچە،  بێ   ئەفسەری  وەك  و  هۆڵەندا 

داكۆكیكردن  بۆ  خۆی  ئورانژ،  شازادەی  پروتستانی  سوپای  نوسی.  خۆی 

لە سەربەخۆیی یەكێتی هۆڵەندا، لەبەرامبەر  ئیسپانیای كاسۆلیكدا ئامادە 

دەكرد، دەیویست سەرزەمینی هۆڵەندای كۆڵۆنی پێشووی خۆی، بگرێتەوە 

ئەزمونێكی  كە هیچ  كاسۆلیكە،  ساردە  ئەرستۆقراتە خوێن  ئەو   بەڕاست 

سەربازی نەبوو، وەك خۆی دەیوت تەنها كەمێك شمشێربازی و ئەسپسواری 

هۆڵەندا؟  سوپای  لەناو  دەه��ات  چی  بەكەڵكی  فێرببوو،  لەخوێندنگە 

داوەریكردنی ئەمە ئاسان نییە، ئەوكات دیكارت هۆڵەندای هەر نەدەزانی 

و لەسەر رەوشی دێرێنەشی تا نیوەڕۆیان لەخەو هەڵنەدەستا. ڕەنگ بێت 

هۆڵەندیەكان هەرتێبینی ئەوەشیان نەكردبێ  و ئەویش لەوپەڕی ئارامیدا لە 

ناو خێوەتەكەی خۆیدا، خەریكی نوسینی بابەتێك لەبارەی مۆسیقا، یاداشتێكی 

لەو چەشنە دەبوو )ئەگەر ئەمڕۆ دەبوو دیكارت بەتۆمەتی سیخوڕی تاوانبار 

دەكرا، بەاڵم پێدەچێ  لەو سەردەمانەدا، سوپاكان تێگەیشتنێكی دروستیان 

سەربازێك  هەر  وەرگرتنی  ئامادەی  و  نەبووبێ   سیخوڕی  گرنگی  لەبارەی 

و  وەفاداری  رادەی  نەتەوەیی،  ناسنامەی  گرتنی  لەبەرچاو  بەبێ   دەبوون، 

تەنانەت عیالقەشیان لەبەشداریكردنی مەراسیمی سەربازیدا(.

لەبەڵگەكاندا وادەردەكەوێ، كە ئەو لەناو ژیانی سوپادا دوچاری بێتاقەتی 

بووبێ ، بەبڕوای ئەو ژیانی لەوێداو پڕاوپڕ بوو لەبێكاری و بەهەدەردانی كات، 

واتە لەسوپادا ئەفسەرانێكیش هەبوون، كەدرەنگتر لەو لەخەو هەڵدەستان؟ ئەگەر 

هۆڵەندایەكان،  سەر  بكردایەتە  لەناكاوی  پەالمارێكی  ئيسپانیا  سوپای  وابوبێ ، 

بێگومان ڕووبەڕووی كۆمەڵە خەڵكێكی مەست و خەواڵو دەبوونەوە كەبەرەو 
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خەوگەی خۆیان دەچوون و ئەفسەرێكی فەرەنسی بەتوڕەیی داوای لێدەكردن، 

دەست لەپەالمار هەڵبگرن و نەبنەمایەی خەو زەڕاندنیان!

ڕۆژێك دوای نیوەڕۆ دیكارت دوای ئەوەی نان و چای، بە ێشوازی 

هەمیشەیی خۆی خوارد بڕیاریدا پیاسەیەك بەناو شەقامەكانی )بردا- دیكارت( 

بكات. لەوێ  تێبینی باڵوكراوەیەكی كرد بەدیوارێدا هەڵواسرابوو. لەو سەردەمەدا 

واباوبوو كە پرسیارە حەلنەكراوە بیركاریەكان وەك ڕاگەیاندنێك بەدیوارەكاندا 

بچەسپێن و باڵویان بكەنەوە، ڕێبواران بانگێشتی كێبڕكێ  بكەن بۆ حەلكردنیان. 

دیكارت زۆر لە شتەكە نەگەیشت )چونكە بەزمانی هۆڵەندی نوسرابوو(، 

كرد  داوای  وەستابوو،  كەلەتەنیشتیەوە  هۆڵندی  ڕێزداری  پیاوێكی  لە  بۆیە 

كاریگەری  ژێر  نەكەوتە  هێندە  هۆڵەنديیەكە  پیاوە  وەربگرێ .  بۆ  كەشتەكەی 

ئەو ئەفسەرە فەرەنسیە الوە نەزانە و پێیوت تەنها بەشێوەیەك ئامادە دەبم 

شیكار  پرسیارەكە  بیەوێ   ئەگەر  كە  فەرەنسی،  زمانی  وەربگێڕمە سەر  بۆتی 

بكات دەبێ  وەاڵمەكەی بێنێتەوە الی ئەو. دوانیوەڕۆی ڕۆژی دواتر، ئەفسەری 

دەركەوت،  بۆی  بەسەرسوڕمانەوە  كابرا  هۆڵەندیەكەو  پیاوە  ماڵی  چووە  الو 

نەك هەر پرسیارەكەی شیكاركردووە، بەڵكو شێوازێكی زۆر داهێنەرانەشی بۆ 

شیكاركردنەكە بەكارهێناوە.

چۆنیەتی  دیكارت،  ژیاننامەنوسی  یەکەم  بایە(ی  )ئادرین  ل��ەزاری 

بەناوبانگی  ماتماتیكزانی  و  فەیلەسوف  دیكمان(ی  لەگەڵ)ئایزاك  یەكتربینینی 

نزیكی  دۆستی  دوات��ر  س��اڵ  تاچەندین  دووان��ە  ئ��ەو  ئ��اواب��ووە.  هۆڵەندی 

ب��ەردەوام  و  ڕێكوپێك  بەشێوەیەكی  خولەك  دوو  م��اوەی  بۆ  یەكتربوون، 

مشتومڕی  ج��ار  چەندین  ه��ەب��ووە)گ��ەرچ��ی  لەنێواندا  نامەگۆڕینەوەیان 

پچڕانی  م��ای��ەی  بۆتە  بیركاریەكان،  پرسیارە  ل��ەس��ەر  نێوانیان   ت��ون��دی 

پەیوەندی نێوانیان(.
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جارێك دیكارت بۆ بیكمانی نوسی، ))من خەوتبووم، تا ئەو دەمەی 

تۆ لە خەوت هەستاندم(. 

هەر ئەویش بوو كە حەزوو خولیاو مەیلی دیكارتی بۆالی بیركاری 

دیسان  كوژرابۆوە،  بەجێهێشتبوو  الفلشی  دەم��ەی  لەو  كە  فەلسەفە  و 

وروژاندەوە.

هۆڵەندیدا،  سوپای  لەناو  لەساڵێك  پتر  بەڕێكردنی  دوای  دیكارت 

دوبارە  سەفەرەدا،  لەو  كرد.  باڵتیك  ئەڵمانیاو  بۆ  هاوینەی  سەفەرێكی 

بڕیاریدا ژیانی سەربازی تاقیبكاتەوە. خۆی گەیاندە شارۆچكەی )نۆبۆرگ( 

دوك  ماكسیمیلیان،  سوپای  بە  كرد  پەیوەندی  لەوێ   ئەڵمانیاو  لەباشوری 

باڤاریا، كەئوردوی زستانەی خۆی لەكەنارەكانی سەرووی دانووب هەڵدابوو، 

وەك دەردەكەوێ  ژیانی ناو سوپا لەو ناوچەیەش، وەكو پێشتر بۆ دیكارت 

جێگیر  نەرمدا  و  گەرم  لەجێی  نوسیویەتى  خۆی  وەك  بووە-  ماندوكەر 

لەخەو  نیوەڕۆ  لەشەوداو  خەو  دەسەعات  خۆی  سروشتی  وەک  دەبوو، 

هەستان و ئیدی لەگەڵ هزرەكانیدا خەڵوەتی دەكرد.

رەوشی ئەوروپا هێواش هێواش بەرەو قەیران دەڕۆیشت، ئەگەرچی 

ئەو پرسە ناتوانین لە رەفتاری دیكارتدا هەڵبهێنجین. خەڵكی )باڤاریا( دژی 

)فرید ریك(ی پێنجەم، فەرمانڕەوای پاالتین و  پاشای پرۆتستانت چوونە 

جەنگەوە. سەرتاسەری كیشوەری ئەوروپا بەرەو شەڕو جەنگە دوورو درێژو 

نەهامەتبارەكان دەچووەپێش، كە دواتر بەشەڕی سی ساڵە ناویان دەركرد. 

ئەو شەڕانە كەدەرەنجامە ناهەموارەكانی واڵتانی كیشوەری ئەوروپا لە سوید 

بگرە، تا ئیتاڵیای خستبووە ژێر كاریگەریەوە، تاكۆتای ژیانی دیكارت، هەروا 

درێژەیان هەبوو و کۆمەڵێک ناوچەی فراوانی ئەوروپای بەتایبەت ئەڵمانیای 

بەرەو لەناوچوون و وێرانی راكێشا، لەگەڵ ئەوەشدا واپێدەچێ  كاریگەری 
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بووە،  سوپادا  لەناو  كاتەی  ئەو  تەنانەت  دیكارت،  لەسەر  جەنگانە  ئەو 

هێندە مایەی سەرەنج نەبووە. هەرچەندە رەنگە ئەو ناجێگیریە سیاسیەی 

ئەو سەردەمەو بێ  متمانەی دەروونی خودی دیكارت، بەجۆرێك یارمەتی 

ناخی ئەوانەی دابێ  بۆ گەیشتنی بەلێبڕاوی و دڵنیایی كەسیمای بەرجەستەی 

باڤاریا  ساردی  زستانی  سەروبەندەدا،  لەو  بووە.  ئەو  فەلسەفی  سیستمی 

دەستی پێكردو بەفر هەموو جێیەكە داپۆشی. هەوای ناوچەكە هێندە بۆ 

دیكارت سارد بوو، ناچار بڕیاریدا لەژوورێكی بچوك و لەبەردەم ئاگردانێدا 

ژوورێكی  هەر  )ئاگردانێك(  لە  دیكارت  مەبەستی  بەگشتی  بگوزەرێنێ . 

بچوك بوو، كە بەهۆی ئاگردانێك كە لەناوە ڕاستی ژووروكەدایە، گەرمایی 

باتە ناویەوەو نمونەی ئەو جۆرە ژوورانە، لەناوچەی باڤاریا زۆربوو، بەاڵم 

دیكارت لە بیرەوەریەكانی خۆیدا دەنوسێ  لە )ئاگردانێدا( دەژیام.

رۆژێك دیكارت لەبەردەم ئاگردانەكەی خۆیدا دانیشتبوو، وێنایەك بە 

زەینیدا هات. بەتەواوی روون نییە، كەئەو چی بینی، بەاڵم پێدەچێ  كە ئەو 

وێنایە، وێنایەكی بیركاریانە بووبێ  لەجیهان. بەم چەشنە، دیكارت گەیشتە 

لە  وەرگرتن،  بەسوود  جیهان  پەیوەندیەكانی  هەموو  دەشێ   بڕوایەی  ئەو 

بیركاریەكی گشتگیرانە بدۆزرێتەوە. ئەو شەوە كاتێ  كە دیكارت چووە سەر 

نوێنگەی خۆی، سێ  خەوی شەفافی بە  هزریدا تێپەڕین، لە خەونی یەكەمدا 

خۆی دەبینی لەبەردەم گەردەلولێكی بەهێزدا لە ملمالنێدایە و هەوڵیدەدا 

تا  دەگەڕێتەوە،  تاوێك  بچێ .  لەالفلشی  كۆنەكەی خۆی  خوێندنگە  بەرەو 

بەدیواری  بەتوندی  بۆران  باو  پڕ  لە  بكات،  یەكێك  لەگەڵ  ئەحواڵپرسی 

كڵێسایدا دەكێشێ ، ئینجا لەناو حەوشەی كڵێسادا، دەنگێك پێی دەڵێ ، كە 

یەكێ  لە دۆستەكانی دەیەوێ  كاڵەكێكی پێبدا. لەخەونی دیكەیدا، ترس هەموو 

بوونی دیكارت دادەگرێ و))دەنگێكی وەكو هاڕەی بروسكە(( دەبیستێ  و 
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دوای ئەوە هەزاران بڵێسە، تاریكی ژوورەكەی روناك دەكەنەوە. خەونی 

سێیەم هێندە روون نییە: ئەو فەرهەنگێك و كتێبێكی شیعریی لەسەر مێزی 

خۆیدا دەبینێ ، بەدوایدا چەند روداوێكی جیاجیاو لە هەمانكاتدا بنچینەیی 

روودەدەن، كە بۆ ئەو زۆر خۆشحاڵكەرو بۆ بیسەر زۆر ماندووكەرن، ئینجا 

بكات.  شرۆڤە  بوێرانە  ئەو  هەموو  بڕیاردەدا  خۆیدا(  )لەخەونی  دیكارت 

خستنەڕووی ئەو شرۆڤانە دەینوسی چۆنیەتی دیدو ناسینی دیكارت لەخۆی 

بەباشی ڕونبكاتەوە، بەاڵم بەداخەوە )ئادین بایە(ی ژیاننامەنوسی دیكارت 

لەو بارەیەوە سودی لە بڕگەو ڕستەی زۆر ناڕۆشن وەرگرتووە.

مانگی  )واتا  دواتریشی  شەوی  زستانیيەو  شەوە  ئەو  رووداوەكانی 

قوڵیان بەسەر دیكارتەوە بەجێهیشتووە.  كاریگەرێكی زۆر  نۆڤەمبەری 1619( 

هزری  لە  ئەوە،  لەدوای  خەونانەی  وێناو  ئەو  كە  دابوو،  باوەڕە  لەو  خۆی 

ئەودا جێگیربوون، ئەو پەیامەیان ئاشكراكرد، كە خواوەند خستبوویە سەرشانی 

ئەو  هەروەها  خ��ۆی،  بەئەركی  متمانەی  دیكارت  شێوەیە  بەم  ئ��ەوەوە. 

پێویستیان  بەڵگەی  بوارانەدا،  هەموو  لەو  و  جارێ   كەهەموو  دەستكەوتانەی 

لەگەڵ نەبوو، پەیداكرد- متمانەیەك كەزۆر پێویستی پێهەبوو. ئەگەر ئەزمونی 

ئەو ڕۆژە نەبووە، ئەو الوە نمونەییەی ئێمە كە تا ئەو دەم لەوچڵ بۆ ئەوچڵ 

كە  سەرنجە  مایەی  ئەوە  نەدەكرد.  كەشف  خۆی  پەیامی  هەرگیز  دەفڕی، 

فەیلەسوفێكی عەقڵگەرای گەورەی وەك دیكارت، ئیلهام لە وێنایەكی خەیاڵی و 

چەند خەونێكی ناعەقاڵنیەوە وەربگرێ ، ئەگەرچی ئەوالیەنە لەتێڕوانینی دیكارت 

هەمیشە لە خوێندنگە فەرەنسیەكاندا نادیدە دەگیرێ  و ئەو قارەمانە گەورەو 

خەیاڵبازە فەرەنسيیە وەكو نمونەیەكی بەرجەستەی عەقڵگەرای پێناسە دەكرێ ، 

بێگومان خەونەكانی دیكارت شرۆڤە گەلێكی جیاجیایان بەخۆوە گرتووە. 
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)هویگنس(ی فەیلەسوف و ئەستێرە ناسی هۆڵەندی، كەدواتر لەگەڵ 

دیكارتدا نامەگۆڕینەوەی هەبووە پێیوایە، ئەو خەونانە بەرهەمی گەرمبوونی 

لەئەندازە بەدەری مێشكی دیكارت بووە، لەكاتێ  كەلەئاگردانەكەدا دەژیا؟ 

لەڕێژە  كاری  هەرسكردن  خراپی  وەك  گەلێكی  هۆكار  تریش  هەندێكی 

ئەو  تەڤیلبوونی  تەنانەت   یان  عیرفانی،  ئەزمونی  كەمخەوی،  ب��ەدەر، 

بەكۆمەڵەی )رۆزیكروسین(ە كان )ROSICRUCIARS( كە گروپێكی جیهانی 

بەمەیل و  تێڕوانینی عیرفانی بوون، وەك هۆكاری سەرەكیی ئەو خەونانەی 

پێدەدرێ ،  ئاماژەی  یەكەمدا  خەونی  كەپەراوێزی  كاڵەك  ناودەبەن.  ئەو 

بەمسۆگەری بۆتە مایەی پێكەنینی خوێنەرانی ژیاننامەی دیكارت لەسەدەی 

رەوانناسی،  زانستی  گەشەكردوی  چاخی  بەدەستپێكردنی  بەاڵم  هەژدەدا، 

هەر ئەو كاڵەكە دەگۆڕێ ، بۆ بابەتێكی جدی. بەنیازنیم لەوبارەیەوە زۆر 

بچمە نێو وردەكاریەكانەوە – تەنها ئاماژە دەكەم بە تێڕوانینی یەكێك لەبیر 

یاران فرۆید ))شرۆڤەیەكی تەواو نابەجێی لەمەڕ كاڵەك خستۆتەڕوو.((

لەئەنجامی وێنەی  زەینی و خەونەكانی ئەو شەو و رۆژە، دیكارت 

بۆ  تەرخانبكات،  خۆی  تەمەنی  هەموو  لەمەودوا  كە  خ��وارد  سوێندی 

خوێندنەوەی هزری و هەروا بۆ سوپاسگوزاری سەردانی پەرستگەی خاتوونی 

پێنج  دیكارت  پێیە جێی سەرسوڕمانە، كە  بەم  لەئیتاڵیا.  بكات  ))لورێتۆ(( 

چووە  تاسەرەنجام  بوو،  سەرگەردان  و  ئامانج  بێ   لەئەوروپا  تریش  ساڵی 

سەردانی خاتوونی لورێتۆ و دووساڵی دیكەش درێژەی كێشا، تا خوێندنەوەی 

خۆی دەستپێكرد! وردەكارێكی ئەوتۆمان لەو قۆناغە حەوت ساڵیەی ژیانی 

لەبەردەستدا  سەرگەردامی((  ))قۆناغی  ناوە  ناوی  خۆی  كەئەو  دیكارت 

نییە. رەنگبێ  لەسەرەتای ئەو قۆناغەدا تەڤلی سوپای  پاشایی مەجارستان 

بووبێ ، بەاڵم شەڕە)سی( ساڵیەكان بەوپەڕی توندیەوە دەستیان پێكردبوو، 
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دیكارت ئەفسەری  ئەرستۆقرات لەو شەڕانەدا شایستەییەكی ئەوتۆی لەخۆ 

واڵتانی  بۆ  ئەفسەری  دیكارت،  سوپا  بەجێهێشتنی  دوای  نەداوە.  نیشان 

تەواوی  لە  كرد  پۆلۆنیا  دانیمارك،  هۆڵەندا،  ئەڵمانیا،   ئیتالیا،  فەرەنسا، 

ناوچانەیدا دەخوالیەوە، كە  ئەو  بەدەوری  تەواو،  بەهێمنی  ماوەیەدا  ئەو 

هاوكارە ئەركناسترەكانی ئەو تێیدا سەرقاڵی شەڕی سی ساڵە بوون! هەڵبەت 

دیكارت هەموو جارێ  لە هەاڵتن لە دەست توندوتیژیدا سەركەوتوو نەبووە. 

 )FRISIAN( )فڕیزیەن(-  دوورگەكانی  لە  یەكێ   بۆ  سەفەری  كاتەی  ئەو 

كردبوو ))ڕەنگ بێ  دوورگەی )شیرمونیكوگ( بووبێ ((، بەلەمێكی بەكرێ 

بازرگانێكی  بە  ئەوەیان  بباتە دەرێ . مەلەوانەكان  لەدوورگەكەی  تا  گرت، 

فەرەنسی زانی و نەخشەیان كێشا داراییەكەی لێ  بدزن. لە كاتێدا دیكارت 

لەسەر سەكۆكە راوەستابوو و لێوارەكانی دوورگەكەی تەماشادەكرد، كە چۆن 

بەزمانی هۆڵەندی  لەئاوە شینەكان دەریا دوور دەكەوێتەوە، مەلەوانەكان 

خەریكی پیالندانان بوون لە دژی، پیالنەكەیان ئاوا بوو كە گورزێكی لەسەری 

بدەن و فڕێی دەنە ناو دەریاو ئەو زێڕانەی كە دڵنیابوون لەنێوجانتاكەی 

شاردونیەتیەوە بەتااڵن ببەن. لەبێ  بەختی مەلەوانەكان، رێبوارەكەیان دوای 

هۆڵەندی  زمانی  وشەیەكی  بەدوایدا، چەند  گەڕان  ساڵ سەفەرو  چەندین 

فێرببوو. مەلەوانە بەخت ڕەشەكان لەپڕدا رووبەڕووی پەالماری ئەرستوكراتە 

فەرەنسیەكە بوونەوە، كە شمشێری خۆی لە هەوادا تەكان دەداو دەهاتنەپێش 

و دەكشایەوە و سەرەنجام نەخشەی ئەوان توشی شكست بووەوە.

لەو سەردەمەدا، دیكارت جارێكیش رەنگ بێ  ساڵی)1623( بوو بێ ، 

گەرابێتەوە بۆ زێدی خۆی، واتە بۆ الهای گەڕاوەتەوەو هەموو موڵك و 

ماڵی خۆی فرۆشتووە. ئەو بەو پارەیەی كە لە فڕۆشتنی موڵك و ماڵەكەی 

بەدەستی هێنا، دەستی بەكڕینی پشكی هاوبەش كرد، كە داهاتێكی باشی 
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قۆناغە،  ئەو  كەلەدرێژایی  لێكبدرێتەوە  وا  رەنگە  پێیبڕا.  تەمەنی  تاكۆتای 

خۆی  لەخێزانەكەی  سەرێكیشی  دیكارت  سەفەركردنەدا،  درێژەی  زەمەنیە 

دابێ ، بەاڵم بەڵگەیەكی ڕاشكاومان بۆ سەلماندنی ئەمە لەبەردەست دانییە،  

نەكردووە،  مشتومڕی  شەڕو  خۆیدا  خێزانەكەی  لەگەڵ  هەرگیز  دیكارت 

خۆی  ئازادیەكانی  گەیشتە  وێرایی  دوردەگرتن.  لێ  خۆی  هەمیشە  بەاڵم 

بۆیە  بەرخۆی،  نەدایە  زەحمەتەی  ئەو  هەرگیز  ئەوروپادا،  لەسەرانسەری 

بگەڕێتەوە  خوشكەكەی  یان  براكەی،  زەماوەندی  ئاهەنگی  بەژداریكردنی 

ماڵێ ، تەنانەت لەسەر مەرگی باوكیشیدا ئامادە نەبوو.

لەكۆتاییەكانی ئەو قۆناغەی سەفەركردنەدا، دیكارت ماوەیەكی زۆری 

كاتی خۆی لەپاریسدا بردۆتە سەر. لێرەدا دیداری لەگەڵ یەكێ  لەهاوڕێ  

كە  كرد،  مۆرسان(  بەناوی)مارین  الفلش،  لەخوێندنگەی  خۆی  دێرینەكانی 

تەڤلی كڵێسابووبوو. باوكە مۆرسان پلەیەكی زانستی بەرزی هەبوو، پەیوەندی 

لەگەڵ گەورەترین بیرمەندانی بیركاری و فەلسەفە لەسەرانسەری ئەوروپادا 

نامەگۆڕینەوەی  لەپاریس،  خۆی  بچوكەكەی  ژوورە  لە  مۆرسان  هەبووە، 

لەگەڵ بەهرە دارانی وەك باسكال، فەرما و گاسندی داهەبووە. ژوورەكەی 

مۆرسان لەڕاستیدا ببووە گۆڕەپانی دواین ئەندێشەو هزرە بیركاری، زانستی 

پێویستی  دیكارت  كە  دۆستەبوو،  ئەو  هەمان  مۆرسان  فەلسەفیەكان.  و 

پێهەبوو، لەبەرئەوەش تاكۆتای تەمەنی پەیوەندی و نامەگۆڕینەوەی لەگەڵ 

تادیدی  دەنارد،  بۆ  خۆی  گەاڵڵەنامەكانی  هزرو  نوسی  پێش  و  داهەبووە 

لەڕووی هاوجوتبوونیان  ئەو هزرانەو و چ  بەهای  لەبارەی  مۆرسان هیچ 

لەگەڵ ڕێنوێنی و تەعالیمەكانی كڵێسا- لەو بپرسێ .

دیكارت زیاتر وەختی خۆی لەژوورەكەی لە پاریس بە خوێندنەوە 

بەڕێدەكرد، بەاڵم جارجارەش هەندێ  دۆستەكانی بۆ باس و وتوێژ دەربارەی 
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ناچاردەبوو  بواردا،  لەهەندێ   تەنانەت  و  الی  دەهاتنە  جیاجیاكان  پرسە 

بكات.  بەشداری  رەسمیەكاندا  دانیشتنە  كۆڕو  لە  دەرو  بچێتە  ماڵێ   لە 

بەناوی  پزیشكێك  پاپا،  نیشتەجێی  شوێنی  لە  دیكارت  جارێك  دەگێڕنەوە 

)شاندۆ( لەمیانی وتارێكدا، كە لە بەرامبەر كۆمەڵێكدا پێشكەشیكرد، هەوڵیدا 

بنەماكانی ))فەلسەفەی نوێ (( بەئامادەبوان بناسێنێ . لە كۆتای وتاردانەكەدا 

دیكارت بە پشتبەستن بەكۆمەڵێك بەڵگەی دڵنیاكەری بیركاری، كە شاندۆ 

هیچ وەاڵمێكی لەبارەیانەوە پێنەبوو، فەلسەفەی نوێی  ئەوی رەتكردەوە.

ئەمجارە  بەاڵم  ئاوابووەوە،  ڕەوشێكی  توشی  دواتریش  ساڵ  سێ   )شاندۆ 

تۆمەتەكەی تەزویركردنی هەندێ  شتی هەستیار تری بیروڕا فەلسەفیەكان 

بوو و دواجار لەسێدارەدرا(. كاردینال دوبرۆل دوای بیستنی بەڵگە وردەكانی 

دیكارت رایكێشایە گۆشەیەك بە سووربوونەوە، داوای لێكرد هەموو تەمەنی 

خۆی تەرخانی فەلسەفەبكات.

ئەو بوویەرە كاری لە دیكارت كرد. هەڵبەتە وێنا  زەینی و خەونەكانی 

و  میتۆد  دواجار  بەاڵم  پێبەخشیبوو،  باشیان  بەخۆبوونێكی  متمانە  پێشتر 

ڕێبازێكی عاقاڵنی پێویست بوو تاوای لێبكات دەست بەكاربێ . ساڵی)1628( 

بەمەبەستی باكوری فەرەنسا پاریسی بەجێهێشت، تا لە گۆشەگیریی تەواودا 

خۆی تەرخانی هزرەكانی خۆی بكات، بەاڵم بەداخەوە دۆستە پاریسیەكانی 

كۆچ  دورتر  شوێنێكی  بۆ  دا  بڕیاری  بۆیە  دەهاتنە سەردانی،  هێشتا هەر 

بكات و بەو مەبەستە چووە هۆڵەندا، تاتەواو تەنیابێ . ئەو تا ساڵێك بەر 

لە مردنی زیاتر لە دوو دەیە لە هۆڵەندا نیشتەجێ  بوو .

بەژیانی  پەیوەندی  جێیەی  ئەو  تا  وشەی))نیشتەجێبوون((  هەڵبەتە 

دیكارتەوە هەیە، مانایەكی درێژەی هەیە. بەگوێرەی زانیارە بەردەستەكان، 

النیكەم  لە هۆڵەندا،  نیشتەجێبوونی خۆی  یەكەمی  ساڵی  لەپانزە  دیكارت 
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هەژدە جار ماڵگۆڕی كردووە، تەنانەت لەو سەردەمەدا، هەركاتێك هەستی 

یەكڕێڕەوی بەسەردا زاڵ بوایە، سەفەرێكی دەرەوەی دەكرد. تاكە كەسێك 

بەهەرحاڵ  بوو،  مۆرسان  باوكە  بوو،  ئەو  ت��ەواوی  ناونیشانی  ئاگاداری 

ئەو  گۆشەگیریەی.  ئەو  ڕێگری  و  بێزاركردن  مایەی  نەدەبووە  كەس  هیچ 

بەاڵم  دیكارت،  گۆشەگیرخوازی  پاڵ  دەخرێنە  تەنها  پایەپایانە،  جێگۆڕكێ  

پێدەچێ  لەپشت ئەو ماڵ بەكۆڵیەی ئەودا، بێ قەراریەكی قوڵ هەبوو بێ . 

لە میانەی سەفەرو تەنانەت ماڵ گۆڕكێشدا، ناتوانێ  خۆت لە هەرچەشنە 

پەیوەندیەك لەگەڵ خەڵكیدا دوور بگرێ ، تەنانەت ئەگەر ئەو پەیوەندیانە 

زۆر ڕاوڵەتی و تیژ پەڕیش بن. ئەو جێگۆڕكیە هەمیشەییانە نیشان دەدەن 

كەدیكارت لەگۆشەگیری تەواویشدا ئاسودە نەبوە ئەو تەنیابوو، بەاڵم جگەلە 

نامەی سەربوو.  ئەو  بۆ  لەگەڵ خەڵك،  پەیوەندیكردن  ئاسايی،  پەیوەندی 

دیكارت هەمیشە لە ماڵدا خزمەتكاری هەبووەو پێدەچێ  كەسێكی زۆر نەرم 

و ڕەفتار باش بوو بێ . ئەو وێنایەی كەلەومان هەیە ئەرستوكراتێك بووە 

ڕەنگ پەڕیو بەكاڵوێكی پەڕەداری ڕەش كەلەو ڕۆژگارەدا باو بووە. خاوەنی 

سمێل و ڕیشێكی باریك و درێژبووە، كەزۆر سەیر سەرنج راكێشی كردبوو 

. دەڵێن مرۆڤێكی جوان بووە و شەرواڵی كورت و گۆرەوی ساف درێژی 

ئاوریشمی ڕەش و پێاڵوی زیو نیشانی دەكردە پێ . عادەتی بوو هەمیشە  

ملپێچێكی ئاوریشمی بەدەوری ملیدا بئاڵێ ، تا لەبەرامبەر سەرمادا بیپارێزێ ، 

پەشمینی  ملپێچێكی  ئەستوروو   چاكەتێكی  دەر  دەچووە  لەماڵ  هەركاتێ  

لەبەردەكردو هەمیشەش شمشێرێكی بەنێكی هەڵدەواسی، دیكارت بەرامبەر 

بچوكترین گۆڕانی، كەشوهەوا، زۆر هەستیار بوو، وەك خۆی وتەنی سەرما 

وەك میراتێكی زیان بەخش بۆ ئەو بەجێمابوو، لەگەڵ ئەوەشدا، ساڵنێكی 

زۆری لە تەمەنی خۆیدا لە سەرانسەری ئەوروپا لە ئیتاڵیا، تا ئەسكەندەناڤی 
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بەسەفەر بردە سەرو واڵتێك كەدواجار بۆ نیشتەجێبوونی خۆی هەڵیبژارد 

ناوبانگی  باران تەمو مژو سەهۆڵبەندانی سەخت  هۆڵەندابوو، كە بەهۆی 

ئاو  بارەی  لە  لە فەرەنسیيە هاوچەرخەكانی دیكارت  یەكێك  دەركردبوو، 

مانگ  هەشت  بەدوایدا  و  زستان  مانگ  ))چوار  وتبووی  ئەوێوە  هەوای 

سەرما!(( بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هۆڵەندا خاوەنی تایبەتمەنیەكی مەزن بوو لە 

سەدەی حەڤدەی زاینیدا، ئەو ناوچەیەی ئەوروپا بەمەڵبەندی ئازادی هزرو 

رامان دەژمێردرا، بەپێچەوانەی هەموو واڵتانی دیكە، لە هۆڵەندا هیچ كەس 

لەبری دەربڕینی هزری خۆی بەهایەكی نەدەدا. هۆڵەنديیە نەرمونیانەكان، 

نێوانیان لەگەڵ كۆت و بەند خستنە سەر بیرو باوەڕ، تەكفیری و سوتاندنی 

كە  دەژمێردران،  گرنگ  بەتایبەتمەندی  ئەمانە  نەبوو،  هزرەكاندا  خاوەن 

بیرمەندە نوێخوازەكانی لەسەرانسەری ئەوروپا بۆ هۆڵەندا ڕێژەكێشا، لەنێو 

چوار بیرمەندی گەورەدا لەسەدەی هەڤدەدا، هزرو ئەندێشەی فەلسەفەی 

لە  ماوەیەك   – لۆك  سپینۆزا،  دیكارت،   – سێكەسیان  خستەڕوو،  نوێیان 

واتا))الیبنیتز((  بیرمەند،  )چوارەمین  سەر.  بردۆتە  خۆیان  ژیانی  هۆڵەندا 

لە نزیك سنوری هۆڵەندا، واتە لەهانۆڤەر دەژیاو چەندین جار سەفەری 

ئازادییە  ئەو كەشو هەوا  تاڕێژەیەك بەهۆی هەمان  بۆ هۆڵەندا كردوە(. 

چاپ  پیشەسازیەكانی  گرنگە  مەڵبەندە  لە  یەكێ   بووە  هۆڵەندا  هزرەیە، 

لەو  گەیەندران.  بەچاپ  لەوێ   هۆبز  گالیلەو  پیاوانی  گەورە  بەرهەمی  و 

هزرو  دەركەوتنی  هۆڵەندا  هێندەی  لەئەوروپا  شوێنێك  هیچ  قۆناغەدا، 

ئەندێشەگەی تازەی بەخۆوە نەدیوە.

دیكارت ئەو قۆناغە پڕ بەرهەمەی ژیانی خۆی، بەوپەڕی ئومێدەوە 

باڤاریای  ئاگردانەكەی  لە  كە  خەونەی،  ئەو  ئاكامی  لە  پێكرد  دەست 

بینیبوو، هزرێكی زانستی  گشتگیری لە مێشكدا، كە سەرجەم مەعریفەی 
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ڕاستی  بەدەستهێنانی  ڕێگای  دەیتوانی  زانستە  ئەو  لەخۆبگرێ .  مرۆڤایەتی 

بەسود وەرگرتن لەعەقڵ دەستەبەر بكات. ئەو مەعریفەتە شتێك نەبوو، 

جگەلە شێوازێكی نوێ  و شۆڕشگێڕانە. )لەزانست و كیمیاگەریی سەدەكانی 

سیستمێكی  دیكارت  هەبوو(.  الوەك��ی  زۆر  ڕۆڵێكی  عەقڵ  ناوەڕاستدا، 

لەمێشكدا گەشەپێدا، كەنەك تەنها سەرجەم مەعریفەی مرۆڤ لەخۆ بگرێ ، 

بەڵكو یەكیشی دەخست. ئەو سیستمە هیچ چەشنە پێدراوی و گریمانەی 

پێشوەختی تێدانەبوو، تەنها لەسەر بنەمای دڵنیابوون جێگیربوو. دیكارت لە 

هێنانەكایەی ئەو سیستمەدا كاری خۆی لە پرنیسیپگەلێكی بنچینەی دەست 

نەبوو و  بەسەرەوە  گڵێكیان  گەردوو  بوون و هیچ  كە سەلمێنراو  پێكرد، 

لەسەر بنەمای ئەو پرنسپانە، سیستم بنیاتدەنرا .

دیكارت پێشبینی ئەوەی دەكرد، سیستمی فەلسەفی ئەو سودێكی 

زۆری لێبكەوێتەوە. ئەو بەدڵنیاییەوە پێشگۆیی ئەوەی دەكرد كەهەركاتێك 

ئەو شێوازە زانستیە نوێیە لەزانستی پزیشكیدا پیادە بكرێ و بەكاربهێنرێ، 

دەتوانێ  ڕەوتی پیربوون وە دوابخات. )ئەمە خولیایەكی هەمشەیی دیكارت 

بوو دەساڵ دواتر، بۆ ))هویگنس((ی بیرمەندی هۆڵەندی كە سەڕای ڕەوشی 

جەستەی الوازی خۆی، چاوەڕێی هەیە زۆر زیاتر لەسەد ساڵ تەمەن بگات. 

هەچەندە لەکۆتا ساڵەكانی تەمەنی خۆیدا ناچاربوو چاو بەو تێڕوانینەی خۆی 

دابخشێنێتەوە و چەندساڵێك لە پێشبینیەكەی خۆی كەم بكاتەوە!(

دیكارت دەستی بەنوسینی )نامایلكەی دەربارەی بنەماكانی رێنوێنیی  

 TREATISE AN RULES FOR THE DIRE CTION OF( ه��زر(  

THE MIND(كرد. بەمەبەستی كەشفكردنی زانستێكی هەمەالیەنە یەكەم 

لەڕاستیدا  میتۆدە  ئەو  دۆزرابوایەوە.  بیركردنەوە  بۆ  میتۆدێك  دەبوا  جار 

بەڵگەو  هزردا:  لەپڕۆسەی   پڕەنسیپ  دوو  ڕەچاوكردنی  لە  بوو  بریتی 
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دوور  ))هەڵێنجانی  پێناسەكرد:  ئاوا  بەڵگەی  دیكارت  لەبەركردنەوە. 

عەقڵدا  ڕۆشنای   لەژێر  تەنیا  كە  لەدوودڵی  هزرێكی ڕۆشن و هۆشیار، 

مەیسەر دەبێ .((، هەروەها لەبەرگرتنەوەش ئاوا پێناسە كرد كە ))ئەنجام 

شێوازو  دڵنیاییە.((  مایەی  كەدروستبوونیان  ڕاستیانەی  لەو  پێویست  گیری 

 CAR+ ESIAN -میتۆدی ناسراوی دیكارت كە دواتر بەشێوازی دیكارتی

بیركردنەوەیە  پرنسیپەی  دوو  ئەو  دروستی  لەپیادەكردنی  دەركرد،  ناوی 

خۆی دەنوێنێ . دیكارت وردە وردە ناوبانگی زۆری لە بواری پرسە جیاجیا 

هەنێ   پاپاو   ،)1629( مارسی  لە  بەدەستدێنێ .  زانستیەكان  و  فەلسەفەیی 

لەكاردیناڵە گەورەكان، تێبینی بوونی چەند تەنێكی لەئاسمانی ڕۆما دەكەن. 

لەگەڵ ئاوابوونی خۆر، هالەیەكی نورانی لەئاسماندا دەردەكەوێ ، كە زۆر 

خاڵی درەوشاوە لەدەوری هالەكە دەخوالنەوە. چەندین نامە بۆ دیكارت و 

بیرمەندە ناسراوەكانی تر ڕەوانەكران،  تاكو لەوبوارە ڕای خۆیان ڕابگەیەنن، 

دیكارت هێندە ئەو پرسە سەرەنجی بۆالی خۆی ڕاكێشا، كە بۆ ماوەیەك 

هەموو هزرو بیركردنەوە فەلسەفیەكانی خۆی خستە الوەو سەرقاڵی ئەو 

پرسەبوو.

ئەو سەبارەت بەهۆكاری ئەو چەشنە دیاریدانە گەیشتبووە بڕوایەك 

لەو  باڵوكردنەوە.  خۆی  بڕوایانەی  ئەو  تا  پێچوو،  ساڵی  چەندین  بەاڵم 

ئاسمانیەكان  دیاردە  دەرب��ارەی  تەواوی  نوسراوێكی  دیكارت  سەردەمەدا 

نوسی. )لەو ماوەیەدا، كڵێسای ڤاتیكانیش گەیشتبووە تێڕوانینێكی تایبەت: 

دەركەوتنی ئە و دیاریدانە فریشتە گەلێك بوون فانتای ئاسمانیان بۆ دووەمین 

بە دەركەوتنی حەزرتی مەسیح ئامادەكرد(. دیكارت لەو بڕوایەدا بوو، كە 

ئەو ڕۆشناییە ئاسمانیيە بەهۆی نەیزەكە بەردینەكانەوە دێنە ئارا. بەداخەوە 

زانایانی سەردەمی نوێ  هەندێ  ڕونكردنەوەو تێڕوانینی ئەوتۆیان لەبارەی 
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ئەو دیاریدانە خستۆتەڕوو، كەتەنانەت لەتێڕوانینی ڤاتیكانیش نالۆژیكیانەترە. 

ئەو دیاریدانە ئێستا بەخۆە درۆینەكان )PARRETIAU( دەناسرێن، بەپێی 

هەورێكی  ناو  لە  خۆر  ڕووناكی  كە  ئارا،  دێنە  كاتێك  نوێ ،  تێڕوانینی 

پێكهاتوو لە چلورەی سەهۆڵی شەش گۆشەیی، كە تەوەری  چڕو خەستی 

تەریكبونیان بەشێوەیەكە، ستوونی هەڵكەوتووە، لەزەوی داوە.

لەحاڵەتی  گەلێكی  چلورە  كە  پێشبینیدەكرێ ،  وا  زیاتر  ئەمڕۆكە   

نەك  دیاردانە،  ئەو  دەركەوتنی  مایەی  دەبنە  لەئاسمان  دروستبووندا، 

فریشتە، شرۆڤەو تێڕوانینی سادەی وەك ئەوەی دیكارتیش هێندە بەجیدی 

لەبەر چاو ناگیرێ .

لە ئەستێرە ناسیشدا، وەك زۆرێك لەپرسەكانی تر، دیكارت بەدیكەری 

سەردەمێكی كورت و رەنگ بێ  بێوێنەی هزری مرۆڤ بوو. ئەو ڕونكردنەوە 

نوێیانەی كە هزری وردترین بیرمەندانی زانستی و فەلسەفی ئەو سەردەم 

بۆ پرسەجیاجیاكان دەیان خستنەڕوو لە زۆر بابەتداهەم لۆژیكیانە بوون و 

هەم مایەی تێگەیشتن، هەروەها زۆربەی ئەو ڕونكردنەوانە لەسەر بنەمای  

عەقڵ بوون و دەركردنیان ئاسان بوو- هەروا بەو ئامانجە دەخرانەڕوو، كە 

ڕێگا بۆ بیركردنەوە لەبارەی ئاڵۆزترین نهێنیەكانی جیهان بكەنەوە. دوورە 

كەمرۆڤایەتی دوبارە ئەو جۆرە سەردەمە جارێكی تر تاقیبكاتەوە، دەركردنی 

ڕاستی ڕۆژ دوای ڕۆژ دژوارتر بووە، مەگەر لە هەندێ  بواری تایبەت و 

پسپۆڕی و سنوردار نەبێ  كەكەسێكی بەتوانا دەركیان بكات. لەو كاتەوە تا 

ئێستا زانیاریەكی هێندە زۆرمان سەبارەت بەپرسەكان وەرنەگرتوە.

دیكارت دوای خستنەڕووی بنەماكانی كاركردنی  زەین، سەرەنجی 

خۆی خستە سەر جیهانی دەرەكی، بەم پێیە لەماوەی سێ ساڵدا )نامایلكەی 

نوسی.  TREATISE ON THE UNIVERSE(ی  گ��ەردوون-  دەرب��ارەی 
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ئەو نوسینە لەخۆگری تێڕوانینەكانی ئەو بوو لەبارەی پرسی و بابەتگەلی 

زانستی زۆر جیاجیاو بەرباڵوی وەك نەیزەكەكان، ڕۆشنای ناسی و ئەندازە. 

)ئاناتۆمی( لەبواری  خۆی  توێژینەوەكانی  پەیگیری  بەمەبەستی  دیكارت 

ناوبراو نمونەی جیاجیای  ناوچەكە بدات.  بڕیاریدا، سەر لەكوشتارگەی  دا 

ئەندامی ئاژەڵە سەربڕاوەكانی لە ژێر جلەكانیدا دەیشاردنەوەو دەی هێنانە 

ماڵەوە تابێ  ئەوەی كەس پێی بزانێ  شیكاركردنیان لەسەر بكات. لەئەنجامی 

ئەو شرۆڤەو شیكاركاریيە بوو، كە دیكارت زانستی كۆرپەناسی بنیات نا. 

)ئەفسانەیەك گێڕدراوەتەوە، كە بەگوێرەیەوە، ڕۆژێك دیكارت لەكوشتارگە 

الوێكی تێكسمراو دەبینێ ، كەخەریكی نیكاركێشانی الشەی پێستدا ماڵدراوی 

مانگایەكە.

هەڵبژاردووە،  بابەتەت  ئەو  چیيە  دەپرسێ   لەالوەكە  دیكارت   

ئەو وەاڵمیدەداتەوە، ))فەلسەفەی ئێوە رۆح لەمرۆڤ دەستێنێ  و من لە 

نیگارەكانمدا پێی دەدەمەوە، تەنانەت بەئاژەڵە مردوەكانیش!(( )دەڵێن ئەو 

هونەرمەندە الوە هەمان- رامبرانت بووە(. دوای سێ ساڵ  هەوڵی چڕوپڕ، 

دیكارت بڕیاریدا  کۆپی یەكەمی )نامایلكەی دەربارەی گەردوون بۆ باوكە 

هەواڵێكی  ناكاو  لە  بەاڵم  بكات،  چاپی  لەپاریسدا  تاكو  بنێرێ ،  مۆرسان 

چاوەڕوان نەكراو  و سەیری لە ڕۆماوە پێگەیشت. گالیلە بەكوفر تاوانبار 

بخوا  سوێند  كە  بانگكرابوو  باوەڕەكان  بیرو  پشكنینی  دادگای  بۆ  كرابوو، 

كە چاالكیە زانستەكانی خۆی بێتە الوە، نەفرەتیان بكات لێیان بێزارە! ئەو 

سوێندە ناچاریە زیاتر لەپای تێڕوانینی ئەو بۆ تیۆری كوپەرنیك بوو، كە 

بەگوێرەیەوە، زەوی بەدەوری خۆردا دەخولێتەوە.

كە   كرد،  خۆی  دۆستی  لە)بێكمان(ی  داوای  یەكسەر  دیكارت   

تێبینی  نیگەرانیەوە  بەوپەڕی  و  بێنێ   بۆ  گالیلە  لەنوسینەكەی  کۆپیەكی 
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بەدەستی  گالیلە  كە  هەڵێنجانەكانی  و  بەرەنجام  لە  زۆرێك  كرد،  ئەوەی 

دیكارت  دەچن،  ئەو  خودی  هەڵێنجانانەی  و  بەرەنجام  لەو  هێنابوون، 

دەربارەی  )نامایلكەی  بڵێ ،  بەكەس  شتێك  هیچ  بارەیەوە  لەو  بێئەوەی 

گەردون(ی خستە الوەو مێشكی خۆی بۆ پرسیارانەوە خەریك كرد، كەكەمتر 

دوای  ساڵ  تاچەندین  گ��ەردوون،  دەرب��ارەی  )نامایلكەی  بوون.  وروژێنەر 

مەرگی دیكارت باڵونەكرایەوە، ئەو كاتیش تانها بەشێكی لێ باڵوكرایەوە(. 

لێبوو  حەزی  ئەو  جیاجیاكان.  لەناكۆكیە  بوو  ئاوێتەیەك  دیكارت  ژیانی 

دەكرد،  ناچار  ئەوی  تەنیاییە  ئەو  هەر  بەاڵم  بژی،  تەنیایدا  ئارامی  لەنێو 

سوێندی  نوێگەران  بوێرو  بیرمەندێكی  وەك  لەسەفەردابێ.  هەردەم  كە 

خواردبوو، پەیگیری بیرو هزرەكانی بكات تا ئەو جێیەی عەقڵی پێدەشكا، 

لە هەمانكاتدا وەك مرۆڤیش سوێندی خواردبوو، پەیڕەوی لەیاساكانی واڵتی 

خۆی بكات، بەرامبەر ئاینی باوباپیرانی وەفادار بمێنێتەوەو پەیڕەوی لەدیدو 

تێڕوانینی عەقڵترین ئەو كەسانە بكات كەدەیان ناسێت. ئەو لەو بڕوایەدابوو 

ئەوەی كە لە)نامایلكەی دەربارەی(دا نوسیویە دروستە، بەاڵم لە هەمانكاتدا 

ترسنۆك  بەكەسێكی  دیكارت  هەبوو.  كڵێسا  بەخوای  پتەوی  باوەڕێكی 

لەگەڵ  )مولحید(بووە،  نهێنی  بەشێوەیەكی  كە  گۆتراوە،  ناوزەدكراوەو 

تەنانەت  دەرونیدا هەبووە، كەچی  لەبواری  زۆری  شیكردنەوەی  ئەوەشدا 

سەبارەت بەبوونی خۆشی شارەزاییەكی تەواوی نەبووە، بەاڵم هیچ یەك لەو 

تۆمەتانە پشت ڕاست نین. ڕەنگە دیكارت لەڕیزی قارەمانان نەبوبێ ، بەاڵم 

ئەمە بەمانای ترسینۆك بوونی ئەو نیيە، ئەو گەیشتبووە ئەو بڕواییەی كە 

كڵێسا دەتوانێ  بەپاراستنی بیروڕا حوێندنگاكانی خۆی، لەگەڵ هزرە تازەكانی 

تر  فەیلەسوفێكی  لەهەر  قوڵتر  لەخۆیشی  ئەو  ئەودا بسازێ و مەعریفەی 

لەسەردەمی سوقرات بەدواوەش قوڵتربوو، هەرچەندە هەندێ  خاڵی كوێرانە 
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ئەوەشدا  لەگەڵ  بەرچاو دەكەوت،   لەو مەعریفەیە  لەبواری دەرونناسیدا 

دیكارتەوە شوێن  لەخودی فەلسەفەی  ناكۆكی دەبێ   گرنگترین دژبەری و 

بگرین. دیكارت جیهانی پێكهاتووە لەدوو جەوهەردا، دەزانی ) هزر و مادە(  

هزر جەوهەری بێماوە )بێڕەهند(و لە دابەشبوون نەهاتوون، لە بەرامبەردا 

مادە خاوەنی ماوەو لە دابەشبوون هاتووە و پەیڕەوی لە یاساگەری فیزیكی 

میكانیكیدایە،  دەستەیەكی  لەناو  ناماوەیی  زەین  تر   بەواتایەكی  دەكات، 

میكانیكیدا  لەگەڵ جەستەیەكی  دەتوانێ   بێماوەیە،  كە  زەین چۆن  بەاڵم  

بكات،  میكانیك  زانستی  یاساگەری  لە  پەیڕەوی  هەیە  ئەوەی  توانای  كە 

پەیوەندی بەرامبەرانە ببەستێت؟

دیكارت هەرگیز وەاڵمێكی ڕازیكەرانەی بۆ ئەو پرسیارە نەدۆزیەوە- 

پرسیارێك كەبەشێوەیەكی سەیر ڕەنگدانەوەی ناكۆكیە دەروونیيەكانی ئەوە 

كەژیانی ڕۆژانەی ئەویان ئاڵۆز دەكرد، بەاڵم وەك هەمیشە هەوڵیدا ئەو 

پرسیارە بێ وەاڵم نەهێڵێتەوە، بەپێی تێڕوانینی دیكارت، شوێنی پەیوەندی 

و كارتێكردنی بەرامبەرانەی  هزر و جەستە لەنێو غودەی دواوەی مێشكدایە 

)ئەندامێكی سەیركە لە نزیك ڕەگی مێشك هەڵكەوتووەو ڕۆڵی وردی تا 

سەرەكی  لەبابەتی  لێرە  دیكارت  بەداخەوە  نەزانراوە(.  ئێمە  بۆ  ئەمڕۆكە 

الیداوە پرسیاری سەرەكی ئەوە نیيە، ئاخۆ  زەین و جەستە لە كوێوە پێك 

دەگەن، بەڵكو پرسیارەكە ئەوەیە كەئەو دووانە ))چۆن چۆنی(( پەیوەندی 

لەگەڵ یەكتردا دروستدەكەن.

دێتە  بۆ  س���ۆزداری  ڕوداوێ��ك��ی  دیكارتدا،  ژیانی  بڕگەیەی  ل��ەو 

لەگەڵ  ئەو  دەگمەنن.  زۆر  ڕوداوانە  چەشنە  ئەو  ئەودا  كەلەژیانی  پێش، 

ئەو  ماڵی  لەخزمەتكارەكانی  یەكێك  بێ   كەڕەنگ  )هێلین(  بەناوی  كچێك 

كەناوی  كچێكە  پەیوەنیيە  ئەو  بەری  دەكات.  دروست  پەیوەندی  بوبێ ، 
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دەنێن)فرانسین(. دوای لەدایكبوونی فرانسین، هێلین لەگەڵ كچەكەیدا لە 

نزیك ماڵی دیكارت نیشتەجێ  دەبێ ، بەاڵم بەردەوام دیكارت دەبینێ  و الی 

خەڵكی دیكارت فرانسینی بەخوشكەزای خۆی دەناساند.

لەبەرچاوگرتنی ئەو كەمە بەڵگەنامانەی كەماون سەختە، كەبتوانین 

بەاڵم  بكەین،  دیاری  بەوردی  هێلین  و  دیكارت  نێوان  پەیوەندی  جۆری 

دەتوانین لەو ڕوەوە، هەندێ  شت مەزەندە بكەین. هێلینی بێچارە چۆن 

دەتوانێ  سەرنجی ئەو  ئەرستۆقراتە ساردو سڕە بۆالی خۆی ڕابكێشێ ؟ لەنیگا 

ساردو چاوە بەقوڵداچووەكانی ئەو چ شتێك دەسگیری ئەو ژنە دەكەوت؟... 

ڕەنگ بێ  هێلین لەسەرنجراكێشانی دیكارت هێندە سەركەوتوو نەبووبێ ، 

بەدەست  زیاتری  باوەڕەیەوە سەركەوتنی  لەو  فرانسیم  بەدڵنیاییەوە  بەاڵم 

هێناوە. كچۆڵە ڕاستگۆیانە دەستەكانی خۆی بۆ الی باوكی درێژ دەكردن و 

ئەویش وەاڵمی ئەو میهرەی كچەكەی دەدایەوە. )لەوانەیە دیكارت بەبینینی 

لەپەرستارە  مابوەوەو  تەنیا  كە  بەبیرهاتبێتەوە،  خۆی  مناڵێكی  كچۆڵەكە، 

لە  دیكارت  ئەگەر چی  نەدەكرد(،  چاودێری  كەس  هیچ  بترازێ   پیرەكەی 

هەزوو  بەاڵم  بناسێنێ ،  خۆی  بەخوشكەزای  فرانسین  هەوڵیدەدا  سەرەتادا 

لەژیانی  سۆزداریە  ئەزمونە  ئەو  بوو.  خۆی  بچكۆلەكەی  كچە  دڵبەستەی 

دیكارتدا بێ وێنە بوو.

تا  كە  نوسینەكرد  ئەو  بەنوسینی  دەستی  دیكارت  ماوەیەدا،  لەو 

كتێبی)وتار  واتا  دەژمێردرێ ،  ئەو  بەرهەمی  بەداهێنەرانەترین  ئەمڕۆ، 

ناوەڕۆی  كە  ئەوەبوو  سەیر   .)discourse on method-میتۆد دەربارەی 

پێكهاتبوو،  گەردوون  دەربارەی  كتێبی  بەشی  لەهەندێ   كتێبە  ئەو  ئەسڵی 

بەباتە گرنگەكان  كەوەك بەشە كەمتر مەترسیدارەكان دەسكەنە كرابوون، 

لەزانستدا  قوڵیان  گۆڕانێكی  و  دەگۆڕی  بیركاریان  كەسیمای  بوون  ئەوانە 
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دێنایە ئارا. دیكارت لەو بەرهەمەدا بنەماكانی ئەندازەگیری نوێی خستنەڕوو، 

تەوەرەی تایبەنمەنیەكانی پێناسەكرد ))كەدواتر الیب نیكس، ناوی نا دەزگای 

تایبەندمەنیەكانی دیكارت((. لە بواری ڕوناكناسیدا دیكارت و )یاسای شكاندنی 

ڕوناكی( خستەڕوو، هەوڵیدا هۆی دروستبوونی كۆلكە زێڕینە ڕونبكاتەوە، 

بۆ ڕوونكردنەوەی ڕەوشی  زانستی  عەقاڵنی  تیۆرێكی  هەروەها هەوڵیدا 

كەوتۆتە  ئەویش  تازە،  تیۆرێكی  وەك  سەرەنجام  )كە  بخاتەڕوو  ئاوهەوا، 

ژێر گۆڕانكاری كاریگەرێكی چاوەڕواننەكراوەوە، بەدەر لە یاساو ڕێسای ئەو 

دیاریدەیە(، بەاڵم بێگومان باشترین بەشی )وتار لەبارەی میتۆد(، پێشەكیيە 

بیركردنەوەی  سەرەكیەكانی  هێڵە  پێشەكیە  ئەو  كورتەكەیەتی.  تاڕێژەیەك 

دیكارت  پێشەكیەدا،  لەو  وێنادەكان.  گۆڕی،  فەلسەفەیان  كەڕەوتی  ئەو، 

بیركردنەوەو  ئەو  دەكەوێتەوەو  دوور  لەنەریتەكان  بنچینەییدا  لەبزاڤێكی 

هزرانەی بەشێوەیەكە مایەی تێگەیشتن و مایەی خوێندنەوە دەخاتەڕوو.

چۆن توانی  تێڕوانینی قوڵ و داهێنەرانە فەلسەفیەكان تا ئەو ڕێژەیە 

ڕوون و ئاسان دەرببڕێ ، كەهەمووان توانای تێگەیشتن و دركیان هەبێ و 

دەستیان بەسەردا بشكێ ؟ ئەو گرفتە نەك هەر من و ئێوەی لە پاخستووە، 

بەڵكو گەورەترین مێشكە فەلسەفیە جیهانیەكانیش هەردەم گیرۆدەی بوونە. 

لەچوارچێوەی  خۆی  فەلسەفەی  بەربەستە،  ئەو  تێكشكاندنی  بۆ  ئەفالتون 

گفتوگۆدا خستۆتەڕوو.

  نیتچە وای دەزانی بەنوسین و داڕشتنی جوانترین و ناسكترین و 

بەهێزترین ئەو پەخشانانەی كە لە زمانی ئەڵمانیدا خستونیيە سەر كاغەز، 

ئەو كێشەیەی چارەسەركردوە، بەاڵم ئەو خۆ بەزلزانیەی ئەو دواجار بەرەو 

شێتبوونی تەواوی برد. وتیگنشتاین هەوڵیدا ئەو پرسە بە لەبەرچاوگرتنی 

تەلەفیزیۆن  سەردەمەی  ئەم  بۆ  دێڕی  چەند  و  كورت  كورت  نوسینی 
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چارەسەر بكات، هزرو تێروانینەكانی خۆی بەشێوەی دێڕی دووسێ  خەتی 

بخاتەڕوو، بەاڵم ئەو شێوازەش شوێنی بۆ باس و بەڵگە كاری فەلسەفەی 

هەموان  لە  كێشەیە،  ئەو  چارەسەری  بۆ  دیكارت  میتۆدی  دەهێشتەوە. 

سادەترو ڕۆشنتربوو. ناوبراو لەپەخشانێكی شەفافدا كە لەنوسینی ژیاننامە 

دەچێ ، ڕوندەكاتەوە كەچۆن دەكەوێتە بیركردنەوەو لەو پڕۆسەیەدا، چ هزر 

گەلێكی جۆراو جۆر لەنێو مێشكی ئەودا سەر هەڵدەدەن، كاتی خوێندنەوەی 

بەرهەمەكانی دیكارت، دەتوانین ئەزمون بكەین كە هزرێكی مەزن چۆن 

هزری فەلسەفەی ڕەسەن دێنێتە ئاراوە. دیكارت ڕەوتی بیركردنەوەی خۆی 

هێندە بەباشی وێنادەكات، كەخوێنەر فریو دەخواو پێیوایە ئەمە كارێكی زۆر 

سادەیەو ئەو شێوازەی كە دەیخاتەڕوو، لەگەڵ شێوەی بیركردنەوەی خودی 

ئێمە هێندە جیاواز ناكەونە بەرچاو، ئەو خوێنەرانی فەلسەفەی خۆی هەنگاو 

بەهەنگاو بەشێوەیەكی ژيرانە، بەرەو ئەنجامگیر بەجێ مەبەستەكانی خۆی 

رادەكێشێ .دیكارت دەربڕینی هزرەكانی خۆی بەگەڕانەوە بۆ واڵتی بەفراوی 

باڤاریا و ئەو وێنایەی كە لە زەینی ئەودا نەخشی بەستوە، دەستپێدەكات. 

))زستان دەستی پێكردو من خۆم لە خاڵێكدا دۆزیەوە، كە هیچ هاودەمیەك 

چەشنە  هەر  دەست  لە  من  لەوكاتەدا  ڕانەدەكێشا  بۆخۆی  منی  سەرنجی 

نیگەرانیەك، یان شەوق و زەوقێك ئاسودەو ئەمان بوو بەم پێیە بەدرێژای 

ڕۆژ لەئاگردانێكدا دەمبردە سەرو دەمتوانی لەگەڵ هزرەكانمدا تەنیابم.(( 

دوای ئەوە لە پەخشانێكی زۆر هێمنانەدا دەنوسێ ، كەچۆن دەتوانێ  بەسود 

وەرگرتن لەشێوازە بەردەوام و ئامانجدارەكان باوەڕبوونی ئێمە بەسەرجەم 

پێكهاتەی جیهانی دەروبەر سەراوبن بكات و تێكی هەڵبكات. هیچ شتێك 

بڕاوەو حەتمی نامێنێتەوە. هەموو جیهان تاكایەتی خودی ئێمەو تەنانەت 

گرنگ  دڵنیابین  شت  بەیەك  بەرامبەر  دەتوانین  تەنیا  بوونمان.  بنچینەی 
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نیيە، من لەو هزرەی كەدەربارەی خۆم یان جیهانی دەوروبەرم لە  هزرمدا 

هەیە،  بوونی  ڕاستی  یەك  تەنها  گومڕابوومە،  ئەندازەیەك  چ  تا  هەیە، 

دەتوانێ   بەتەنيا   هەرئەوڕاستیە  بیردەكەمەوە(.  ناكرێ :)من  لێ  نكۆڵی  كە 

بوونی من بسەلمێنێ ، لەبەناوبانگترین چەمكی مێژووی فەلسەفەدا، دیكارت 

بیردەكەمەوە، كە واتە من هەم(. دوای  ئەنجام گیری دەكات: )من  ئاوا 

سەلماندنی ئەو تاكە گوزارە دڵنیاو حەتمیە، دیكارت هەموو ئەوڕاستیانەی 

كە پێشتر گومانی هەبوو لەدروستبونیان لەسەر بنەمای ئەوگوزارەیە، كەسەر 

لەنوێ  دادەڕێژرێتەوە.جیهان ڕاستیە ماتماتیكیەكان زستانی بەفراوی باڤاریا- 

گشتیان بەدڵنیایەكی سارد دەگەڕێنەوە، ئەم جارە دوای تێپەڕكردنی قۆناغی 

دورخراوەیی خۆیان بۆ سەرزەمینی گومان و دوودڵی، لەهەموو وەختێكی 

تر لەگومان نەهاتوو بوونە، چونكە لەسەر بنەمای ڕاستییەكی زۆر بێ  چەندو 

چون گومان هەڵنەگری بنیات نراون.

بەسەرجەم  سەبارەت  كردبوو،  زاتی  نوسینەیدا  لەو  كە  دیكارت 

جیهان، گومان و دوو دڵبوونی خۆی ڕاگەیاندبوو بڕیاریدا كە بەبێ  ناوهێنان 

چاپی بكات، هەروەها دیكارت زمانی فەڕەنسی بۆ ئەو كتێبەی هەڵبژارد، 

تاكو خوێنەرانی زیاتر بۆخۆی ڕابكێشێت.

ئومێدەوار  دەبواردو  كڵێسا  بەرخوردێكی  لەهەر چەشنە  ئەو خۆی 

بوو، بە ڕاكێشانی ئەوكەسانەی كەحەزیان لە زانستە نوێیەكان دەكرد بەو 

ئامانجەی بگات. زۆر سەیرە ئەوئامادەكاریەی ئەو كاری خۆی كرد. خەڵك 

هەر زوو نوسەری )وتاری دەربارەی میتۆد( یان  ناسى، بەاڵم سەرەتا زیاتر 

تێڕوانینە بیركاری و زانستیەكانی ئەو كتێبە سەرنجی ڕاكێشان. بیركاریزانەكان 

یەكەمجار سەرنجیان ڕاكێشراو دواتر تووڕەبوون.



ئاشنابوون بە دیكارت 34

بەتێڕوانینی زۆربەی ئێمە سەلمێنراوترین خاڵ سەبارەت بەبیركاری 

ئەوەیە، كەچەمكە بیركاریەكان، یان  دروستن، یاخود نادروستن. ئەوچەشنە 

دەباتە  بیركاریزانان  ڕیزی  لە  كەسەكە  یەكسەر  ساكارە  سادەو  تێڕوانینە 

دەرەوە.كاتێك كەسەیری داهێنەران و پێشەنگەكانی بیركاری دەكەین دەبینین 

دابەشكردنی سادەی پرسەكان دروست و نادروستیان  جێی خۆیان  دەدەنە  

تێڕوانینیەكی هزرمەندانەو پڕجۆش و خرۆشانەتر. تا ئەو ڕوانگەیەش زیاتر 

ببێتەوە ملمالنێش  نكۆڵنەهاتوەكان ڕووبەڕوو  لە  لەگەڵ ڕاستیە حەتمی و 

تێڕوانینە  خوێندنەوەی  دوای  دەبێ .  زیاتر  ئەندازەیی!(  )بەهەڵكشانێكی 

قوڵەكانیان  داهێنانە  نیشانكردنی  دەست  و  دیكارت  تازەكانی  بیركاریە 

چەكەكانی  لولەی  زوو  هەر  س��ەردەم  گەورەكانی  بیركاریزانە  سەرجەم 

و... فۆرما،  ئینسۆن،  گاسندی،  ك��ردەوە.  دیكارت  ڕووب��ەڕووی  خۆیان  

یەك لەدوای یەك هاتنە ناو ملمالنێكە. مشتومڕی نێوان ئەوانە لە سەروی 

بڕوایەكی  بارەیەوە  لەو  كە  ئەوكەسانەی  بوو!  زەوی  مرۆڤەكانی  دركی 

دیكەیان هەیە، ڕەنگە چیرۆكێكی كۆنی  دوایین پرسی فۆرما سودمەندو 

پەندئامێز بەدی بكەن. بەگوێرەی ئەوپرسە هیچ ژمارەیەكی دروست لەیەك 

بەسەرەوەت بوونی نییە، كەئەم گوزارشتەی خوارەوە دەربارەی دروستبێ :

Xn + yn = zn  

نوسی:  فۆمۆلەدا  ئەم  لەپەراوێزی  مردنی  لە  بەر  كەمێك  فۆرما 

))من شێوازێكی سەرەنجڕاكێشم بۆ سەلماندنی ئەم پرسە دۆزیەوە، بەاڵم 

نابێتەوە.(( سەرەڕای  و جێی  ناكات  بەشی  الپەڕەیە،  ئەم  نوسینەوەی  بۆ 

سەدەی  سێ   بیركاریزانانی  بەرجەستەترین  بەردەوامەی  هەوڵە  ئەوهەموو 

یان  كەدروستی  نەبوو،  سەركەوتوو  لەوە  ئێستا  تا  كەس  هیچ  ڕاب��ردوو، 

نادروستبونی  دواین پرسی فۆرما ساغكاتەوە.هەندێك پێیانوایە كەدرووست 
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هەندێ   هەیە.  دروستبوونی   بە  ب��اوەڕی��ان  تر  هەندێكی  ب��ەاڵم  نییە، 

فشەی  هەڵكێشاوەو  خۆی  لەڕاستیدا  كەفۆرما  ئەوئەنجامەی  گەیشتوونەتە 

كردووە، تەنانەت  ژمارەیەك هەن دەڵێن ئەو خۆی جورئەتی سەلماندنی 

بەاڵم  دێ ،  لێرەداكۆتایی  و  دەستپیدەكات  بەدڵنیابوون  بیركاری  نەبووە... 

فەلسەفە هەر لێرە دەستپێدەكات و هەر لێرە كۆتایی دێ .كاتێ  دەوترێ  فاڵنە 

كەس دێڕێكی فەلسەفی هەیە دەتوانرێ   دڵنیابین كەئەو فەیلەسوف نییە. 

دیكارت هەر زوو ئەوەی دۆزیەوە. دوای بیركاریزانان نۆرەی فەیلەسوفەكان 

كڵێسا  لەگەڵ  كێشەی  هەرگیز  دیكارت  ناومەیدانەوە.  بخەنە  كەپێ   بوو 

پەیدا نەكرد، ئەگەر ئێوە گومان لەهەموو شتێك بكەن، جگە لەو ڕاستیەی 

كەبیردەكەنەوە، ئەی كەوایە خوا چیلێدێ . دیكارت بەڕاستی كەسێك بوو 

چانسی هەبوو، كەگرفتاری ڕقی كڵێسا نەبوو، بەاڵم خۆشبەختانە دەستەكانی 

لەگۆشەو كەناراوە، داكۆكیان لێدەكردو خۆشبەختی زیاتر ئەوەبوو، كەئەو 

لەهۆڵەندا دەژیا، یان بەواتایەكی باشتر لەهۆڵەندا سەفەری دەكردو: لەساڵی 

)1638( بۆ جاری پانزەهەمین لەكاتی نیشتەجێبوونی لەواڵتە یەگرتووەكانی 

هۆڵەندا، دیسانەوە گواستیيەوەو ئەم جارە سەفەری كرد بۆ )ئامر سوفت،كە 

كەوتبووە قەراغی شاری زانكۆی )وتۆیمنت(. لەو سەرو بەندەدا كچەكەی 

پێنج ساڵە بوو دیكارت دەیویست ڕەوانەی فەڕەنسای بكات، تاكو))خاتونێكی 

دابوو نەریت زانی((ی لێ دروست بكات، بەاڵم لەناكاو فرانسیك نەخۆش 

كەوتوو مرد. ناخی دیكارت لێك هەڵوەشایەوە ئەمە تاڵترین زەبربوو، كە 

لەدرێژی تەمەنی خۆیدا وێیكەوتبوو، بەوتەی نوسەری ژیاننامەی  دیكارت 

ئەو، واتا )ئادرین بایە(ە، دیكارت بەو هەموو بێ  مێهریەی خۆیەوە لەتاو 

مەرگی كچەكەی گریا، كەنیشانەیدا خەمی حاڵ، دەتوانی هزری ئەدەبیەت 

لە هزری مرۆڤدا كپ بكاتەوە.
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كتێبی  خەریكی  دیكارت  كە  ڕووی��دا،  لەكاتێكدا  كارەساتە  ئەو 

ئەو  بەشاكاری  كتێبە  ئەم  هەموان  بوو.   )meditaticns )وردەكاریەكان- 

دەزانن. ئەگەر چی كتێبی )وردەكاریەكان( لەیەكەم خوێندنەوەدا ئەوەندەی 

)وتار دەربارەی میتۆد( سەرەنجراكێش نییە، بەاڵم هەمان ناسگاری شێوازی 

هزرە   دەربڕینی  شێوە  تەواوی  نمونەیەكی  زمانەكەی  هەیەو  كتێبەی  ئەو 

كە  دەك��رد،  ئ��ەوەی  بانگەشەی  بەبوێریەوە  )دیكارت  ئەسبتراكتەكانە. 

نوسینی)وردەكاریەكان(ی بەو ئامانجە نووسیو، كەموتااڵی هزە ئەبستراكتەكان 

الی ئافرەتان بكاتە شتێكی وروژێنەر(، بەاڵم ئەم جارە دیكارت ورتر هەنگاوی 

ناو دەستنوسی یەكەمی نوسینەكەی بۆ باوكە مۆرسان ناردە پاریس، تا ئەو 

دابەشی بكات و ))ڕای ڕۆشنبیران ((ی لەسەر وەربگرێ . دیكارت دەیوسست 

بۆ  یەسوعیەكان  هەروەها  بەرجەستەكان،  بیرمەندە  ڕاستكردنەوەی  پشت 

نوسینە فەلسەفیە تازەكەی خۆی دەستەبەر بكات – كەلەخۆگری شرۆڤەیەكی 

درێژی هزرەكانی بوو كەپێشتر لە )وتار دەربارەی میتۆد( خرابوونەڕوو. لە 

كتێبی )وردەكاریەكان(، بەرنامەیەكی هەمەالیەنەتر بۆ گومان دەخاتەڕوو، 

زانستی  ڕاستیەكانی  تەنانەت  جیهان،  سەرجەمی  كە  دەكاتەوە  وابیر  ئەو 

ئاگر  لەبەردەم  كردووەو  لەبەری  ئەو  كە  زستانیەكەی  پاڵتۆ  و  ئەندازەیی 

دانیشتووە گشتمان بەرهەمی ئامادەكاری بونەوەرێكی ناپەسەندو نادیارن، كە 

دەیەوێت ئەو فریو بدات .)دەرونسازان بەدڵنیاییەكی تەواوەوە ڕایانگەیاند، 

كەئەو كەسایەتيیە نێگەتیڤە كەسێك نیيە، جگەلە دادوەر ژواكیم دیكارت؟ (. 

جارێكی تر  زەینی گوماناوی دیكارت، هەمان بنەمای لە نكۆڵی نەهاتووی 

پێشوو دەدۆزیەوەو بەگوێرەی ئەو بنەما بێ چەندو چوون و سەلمێنراوە، 

سەرجەم جیهان سەرلەنوێ  بنیات دەنێتەوە، تا ئەو شوێنە دەچێتە پێش كە 

بوونی خواوەند بسەلمێنێ ، ڕەنگ بێ  بۆ ئەوە بێ  خەیاڵی كڵێسا ئاسودە 
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بكات، ئەو بەڵگانەی كە ئەو بۆ ئەو مەبەستە بەكاریان دەهێنێ ، چوار سەدە 

پێشتر لەالیەن سێنت ئانسلم و سێنت تۆماس ئاكوێناس گەاڵڵە كرابوون و 

خرابوونەڕوو .

ئەگەرچی هزری گومانی دیكارتی، بەمانای وردی وشەوە داهێنانی 

دیكارت نەبوو، بەاڵم لەودەمەدا تەواو بەداهێنانێكی ئەو دەژمێردرا- سێنت 

ئاگوستین نزیكەی دوانزە سەدە بەر لە دیكارت، شێوازە دەرەنجام گەلێكی 

ڕۆڵێكی  ئەودا  لە هزری  بەاڵم چونكە  ئەوەی خستبووە ڕوو،  هاوشێوەی 

تەوەرییان نەبوو تەواو لە بیركران، بەاڵم مایەی سەرەنجە كە كەمێك بەر 

سانچز(  )فرانسیسكۆ  بەناوی  پرتوگالی  فەیلەسوفێكی  دیكارتیش  خودی  لە 

تەواو هەمان بەرنامەی گومانی فراوانی لە نوسراوی سەرسامكەری خۆی، 

)بۆچی ناشێ  هیچ شتێك بزانین- quod nihil sescitur( پێناسەكرد. ئەو 

كتێبە لەساڵی )1581( باڵوكرایەوە. 

سەرەنجی  هێندە  كتێبەكەی  ئەوكات  كە  هەبوو  شانسی  سانچز 

نەكەوتە سەر، ئەگەرنا لەجیاتی ئەوەی لەتەمەنی هەفتاو سێ  ساڵیدا لەشاری 

)تولوز( بەئارامی دنیا بەجێبێلێ ، ڕەنگ بوو لەتەمەنی سی و یەك ساڵیدا 

دیكارت  بدرێت،  لەسێدارە  فەلسەفە  ڕێگای  گەورەی  قارەمانێكی  وەك 

سەودای قارەمانێتی نەبوو، بەاڵم بۆ بە نەناسراوی مانەوەش زۆر هەوڵی 

نەدەدا. هەرچەندە هەموو خەسڵەتە پێویستەكانی نەناسراو مانەوەی تیابوو 

)تەمبەڵیەكە بەتەنيا،  بۆ ئەمە بەس بوو(. 

دیكارت دەیویست دەنگی بگاتە گوێی هەموان، بەاڵم لەهەمانكاتدا 

تەواو  ئەو  پەسندبن،  دیدا  ئەوانی  هزری  لە  هزرەكانی  لێبوو  حەزی 

گەیشتبوە ئەو باوەڕەی كەئەوەی دەیڵێ  دروستە، بەاڵم دەیویست كڵێساش 

لەو بارەیەوە ڕازی بكات، بۆ هەمان مەبەست باوكە مۆرسان لەسەر داوای 
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دیكارت، ڕەش نوسە سەرەتاییەكانی كتێبی )وردەكاریەكان(ی بۆ كەسایەتیيە 

ئەوانیش  ناردو  ئاڕنۆڵد  هۆبزو  گاسندی  وەك  ئەوروپا،  بەرجەستەكانی 

ئەو  وەاڵمی  دیكارت،  تێڕوانینەكانی  لەسەر  ڕەخنەگەلێك  ڕووی  بەخستنە 

هەوڵەیان دایەوە. ئەو ڕەخنانە بوونەمایەی هەراسان بوونی دیكارت، داوای 

چەشنە  بەم  كتێبەكەو  سەر  بخاتە  ڕەخنانە  ئەو  بۆ  خۆی  وەاڵمی  لێكرا 

و  گیرابوو  كەلێی  ڕەخنەكانی  هەموو  چاپكرا  )وردەكاریەكان(  کۆپی  دوا 

وەاڵمەكانی دیكارتیشی لە خۆگرتبوو.

ب��اڵوك��ردن��ەوەی دەك����را،  پێشبینی  چ��ۆن  وەك  ه��ەر   ب���ەاڵم 

نایەوە.  زۆری  زەنایەكی  ه��ەراو  دی��ك��ارت،  )وردەك��اری��ەك��ان(ی  كتێبی 

پرسی  دیكارتی  كەگومانی  كرد  دەستنیشانیان  بەدروستی  یەسوعیەكان 

مەدرەسی  بەفەلسەفەی  كۆتایهێنان  وەك  هەم(  كەواتا  بیردەكەمەوە  )من 

ئەم جارە  لەبەر شانسی  بەاڵم  )ئاكویناس(ە،  ڕێنوێنیەكانی  )سكۆراتیش( و 

زانكۆی)ئۆترێخت(،  سەرۆكی  هۆڵەنداش.  گەیشتە  مشتومڕەكە  پانتایی 

دیكارتی بەتاوانی نكۆڵیكردن لە خوا تاوانباركرد. ئەو بەڕاشكاوی دیكارتی 

بەڵگەی  بەئەنقەستی  خستنەڕووی  كەبەتۆمەتی  شوبهاندبوو،  )فانینی(  بە 

الوازو پشت ڕاستنەكراوە بۆ سەلماندنی بوونی خوا تاوانباركرابوو. )فانینی 

بەهەمان تۆمەت ساڵی 1619 لەشاری تۆلۆزدا سوتێندرا و ڕەنگە لەهەمان 

خەڵكەكە  ئاپۆڕەی  لەتەگ  گوماناویش  پیرو  پردوگاڵی  فەیلەسوفی  جێگادا 

ڕەحمی  خوا  ))ئەگەر  گوتبێتی  لێوەوە  لەژێر  و  كردبێ   ئەوی  تەماشای 

نەدەكرد، بەهەمان ئەو بەاڵیە بەسەر منیش دادەهات... (( 

دوابەدوای پەالمای زارەكی سەرۆكی زانكۆی ئوترێخت دژی دیكارت، 

چەندین كەسایەتی ناسراوی دیكەی هۆڵەندیش، لە دژیدا هاتنە مەیدان و 

زەبری كاریگەريتریان لێداو تەنانەت بەهەڵە گەڕایەوە، لەئاین تۆمەت باریان 
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دەژمێردرا،  گەورە  بەتاوانێكی  خوا  ئینكاركردنی  هەڵبەتە  لەدەمەدا  كرد. 

خۆشبەختانە  دەژمێردرا:  تر  جدی  زۆر  بەتۆمەتێكی  هەڵگەڕانەوە  بەاڵم 

باڵیۆزی فەرەنسا بەقازانجی دیكارت هاتە ناوەوەو دواجار كێشەكە خرایە 

الوە، ئەگەر چی تاماوەیەك دوای ئەوە بچوكترین ئاماژەكردنێكی باش، یان 

خراپ بەناوی دیكارت، یان بەرهەمەكانی لە قەڵەمڕەوی زانكۆی  ئوترێخدا 

قەدەغە كرا، بەاڵم دواتر دوای  سکااڵی گروپی بیركاری ئەو زانكۆیە، كە 

ئیدی وانەوتنەوەی وانە ئەندازەی پێ ئەنجام نەدەدرا، ئەم قەدەغەكردنە 

هەڵوەشێندرایەوە.

ناوبانگی  و  ناسرابوو  ئەوروپا  لەسەرانسەری  دیكارت  كاتەدا  لەو 

بنەماڵە   زیاتر ڕۆی بەچەشنێك كەتەنانەت  بیرمەندان  پانتای  لەسنورو  ئەو 

ئەویان دەخوێندنەوە. كاتێك كە شا  پاشاییەكانی ئەوروپاش بەرهەمەكانی 

گەنجەكەی سوێد )كریستینا، یەكێك لەكتێبەكانی ئەوی خوێندبووەوە، هێندە 

كەوتبووە ژێركاریگەری ئەوە، كەبۆ دەربار بانگێشتی كرد. دیكارت دەبوا بۆ 

وتنەوەی وانەی فەلسەفە بە شاژن، بچوبایە ستۆكهۆڵم. لەو كاتەدا ساڵنی 

بەدرێژی درەنگ لەخەو هەڵستان و بیركردنەوە لەنێو خۆشی و ئاسایشدا، 

بەجێدەهێشت.  دیكارت  لەسەر  خۆی  نێگەتیفی  كارتێكردنی  وردە  وردە 

بوو  ساڵ  چوار  بەاڵم  بوو،  ساڵ  سێ   پەنجاو  تەنیا  تەمەنی  چی  ئەگەر 

جێگۆركێی نەكردبوو. لەم سەرو بەندەدا دیكارت پارچە زەویەكی بچوك 

لە)ئەگموند- بینن( كە كەوتۆتە بیست مایلی باكوری ئامستردام و نزیك 

خۆی  هزرەكانی  لەوێ   ئەو  هەڵبژاردبوو،  خۆی  نیشتەجێبوونی  بۆ  دەریا 

و  خۆی  ماڵەكەی  دی��واری  هەشت  خوێندنەوەی  ژووری  لە  بەدانیشتن 

تەماشاكردنی باخێكی جوانی دێرین پەیگیری دەكردن. هەندێ  جار دیكارت 

دەچووە پاریس، تا بیروڕاكانی خۆی لەگەڵ هاوكارە دێرینەكانی خۆی وەكو 
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گاسندی، پاسكاڵ، هۆبزو ئاڕنۆڵد باس بكات. بیركردنەوە لەسەفەرێكی درێژ 

بۆ باكور )وەك دیكارت بە ))سەرزەمینی ورچەكان و ناو زنارو سەهۆڵ(( 

خۆشكەر  دڵ  هێندە  سەفەرێكی  ئەو  بەبڕوای  دەكرد،  سوێدی  باسی  ئاوا 

كاتێكدا  لە  بڕیاربوو  بەهێزوخاوەن  ژنێكی  كریستینا  شاژنە  بەاڵم  نەبوو، 

واڵتی  بەسەر  تەواوی  دەسەاڵتی  بوو  ساڵ  و سێ   بیست  هەر  كەتەمەنی 

خۆیدا هەبوو بااڵی شاژن پێنج فوت )=152سانتی مەتر(زیاتر نەبوو، بەاڵم 

شانەكانی پان بوون و وەك سەربازێك مەشق وڕاهێنانی كردبوو. دەڵێن 

دەیتوانی بێ  ئەوەی هەست بەماندووبوون بكات، ماوەی دە سەعاتی تەواو 

بەئەسپ غار بدات )بەرگەگرتنی ئەو ئەسپە مرۆڤ دەخاتەسەر سوڕمانەوە(. 

ئەوكاتە كە كریستینا گەیشتە سەر تەختی  پاشایەتی، بڕیاریدا كە پایتەختی 

خۆی واتە ستۆكهۆڵم كە بەهۆی زۆری ئاوەوە بە )هێنیز(ی باكور ناودەبرا 

بگوازێتەوە بۆ پاریسی باكورو بیكات بەناوەندێكی فەرهەنگی و رۆشنبیری، 

مایەوە،  ستۆكۆڵم  وا  هەر  ستۆكهۆڵم  هەوڵەكانیشی  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 

دیكارت بۆ شاژن بەشاژنێكی گەورە دەژمێردراو بڕیاریدا بەهەرنرخێك بێ  

دیكارت  لە  بانگهێشتی خۆی  بەهێزكردنی  بۆ  نەدا. شاژن  لەدەست خۆی 

كەشتێكی جەنگی لەگەڵ دەریا ساالرێك بۆ هێنانی دیكارت ناردە هۆڵەندا، 

ئەوهەنگاوی  ناڕەزایەتی دەربڕى هەرچەندە  بۆچونە سويد  بەاڵم دیكارت 

پڕ لە مەرایی دایە دەریاساالر  نامەیەكی  بەو پەڕی ئەدەبەوە ئەنجام دا. 

سیمای  زیاتر  تر  مرۆڤێكی  لەهەموو  بڵند  پایە  ))شاژنی  نوسی  تیایدا  و 

خواوەند وێنادەكات((، بەاڵم داوای  كرد كە ئەو لە))دەركی پرشنگداری 

بوونی شكۆداری خۆی((ببەخشێ . كریستینا دوای خوێندنەوەی نامەكە توند 

بەڕێكرد.  خراپی  ڕۆژێكی  دەرب��ار  ئ��ەوڕۆژە  و  دادا  بەعەرزی  خۆی  پێی 

تری  كەشتێكی  ئینجا  بوو،  سواری  ئەسپ  سەرقاڵی  سەعات  چەندین  ئەو 
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بە مەبەستی هۆڵەندا بەڕێكرد. دیكارت كە لە باس ومشتومڕە زانستی و 

بوو  ناچار  ئەوروپادابوو  بیرمەندانی  بەگەورەترین  شكستی  فەلسەفیەكاندا 

ئەمجارە شكست قبوڵ بكات تەسلیم بێ . ساڵی 1649سواری كەشتیەك بوو 

شكۆداری  زۆر  مەڕسیمێكی  كریستینا  شاژنە  وەڕێكەوت  ستۆكهۆڵم  بەرەو 

دانیشتنی  دوو  دیكارت  ئەو  دوای  ئەنجامدا.  لەدیكارت  پێشوازیكردن  بۆ 

گەیشتبێتە  شاژن  كە  پێدەچێ   بەاڵم  ڕێكخست،  شاژن  بۆ  تایبەتی  وانەی 

سەر ئەو ڕایەی كە لە  خوێندنەوەی بەرهەمە فەلسەفیەكانی ئەو شتێكی 

زۆر دەست نەكەوێ  و شاژن گەیشتە ئەوئەنجامەی  كەكارگەلێكی گرنگتر 

هەن كەدەبێ  ئەنجامیان بدات. دیكارت شەش هەفتەی تەواو بەبێ  ئیشی 

بەڕێكرد تا زستانی سەختی سويد گەیشت زستانێك كە لەسەرماو سۆڵەدا لە 

شەست ساڵی ڕابردوودا وێنەی  نەبوو. شەش مانگی تەواو شار كەوتە ژێر 

سەهۆڵبەندان، لەسەروبەندی نیوەڕۆوە هەواو تاریك و هەوری دادەهات 

و لەشوێنە الپەڕگەكانی شاردا گورگ لە ژێر تیشكی ساردەكانی ڕۆشنایی 

جەمسەردا لورە لوریان دەكرد. كریستینا نیگەران بووەی توانستە قوڵەكانی 

دیكارت لەناو سەرمای پایتەختی ئەودا بەفیڕۆبڕوا ئەركێكی تازەی  خستە 

سەر شانی ئەوەوە. دیكارت ئەو ئەركەی بەناڕەزایەتیەوە قبوڵ كرد خەریكی 

ئاشتی((  كە))لەدایكبوونی  ئەوە  بۆ  بوو،  هۆنراوە  هەندێک  رێكخستنی 

ناونرابوو، كەبڕیاربوو لەساڵ ڕۆژی  لەدایك بوونی  كریستینا بەڕێوەببرێ ، 

ڕەنگبێ  دیكارت ئاشنایەتييەكی تەواوی لەگەڵ مۆسیقادا هەبووبێ ، چونكە 

لەگەڵ تەواو بوونی ئەوكارە، داوای لێكرا شانۆگەریێكی كۆمیدی مۆزیكال 

دەربارەی دووشازادە بنوسێ ، كەپێیانوابوو شوانن. )بەداخەوە لەهیچ یەك 

لەبارەی ئەو  ئاماژەیەك  لە بەرهەمە باڵوكراوەكانی دیكارت، نەمانتوانی  

بەرهەمەی  بدۆزینەوە، هەڵبەتە بێجگەلە قسەی خۆی  لەو بارەیەوە كە 
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لەبەر دڵتەنگیەوە دەری  بڕیوەو وتویە))لەمانگە ساردەكانی زستان مێشكی 

مرۆڤ لەكار دەوەستێ .((

سەرلەنوێ   بڕیاریدا  كریستینا  یەک  مانگی  ناوەڕاستی   لە  دواتر 

كە  ئاگاداركرایەوە  دیكارت  بكاتەوە.  فەلسەفە  وانەی  بەخوێندنی  دەست 

شاژن دەیەوێ  لە هەفتەیەكدا سێ  دانیشتنی  وانەی فەلسەفەی هەبێ  و 

تەنانەت  پێبكەن!  دەست  بەیانی  پێنجی  سەعات  هەمویان  دانیشتنەكانیش 

لەناو سوپاشدا دیكارت هەرگیز بەر لە سەعات یازدە لەخەو هەڵنەستابوو.

زۆر  لەزستانی   بەیانی   چواری  سەعاتی  لە  هەستان   لەخەو  مۆتەكەی 

تایبەتییەی  ساردی ئەسكەندەناڤیا ڕێكخستنی سەروسیمای خۆ بەو دودڵیە 

بەئاگان  بیابان  گورگەكانی  هەر  تەنها  كە  سەعاتانەی  لەو  فەڕەنسیەكان، 

بەسەر شەقامە سەهۆڵگرتووەكان،   گالیسكە  لە  ئەوەی سواربوون  و دوای 

بەو سەرماوسۆڵە سەختەی  ئەویش  بوون.  لوس  و  ئاسن سەخت  كەوەك 

زۆر  ڕەوشە  لەو  دیكارت  هەستی  وێناكردنی  بۆ  باكور،...  جەمسەری 

خۆماندوكردنی ناوێ . لەماوەی دووهەفتەدا سەرمایەكی ئەوتۆی خوارد كە 

لێی بووە هەوكردنی سیەكان و هەفتەیەك دواتر كەوتە وڕێنەو لە)11(ی 

بەفرامبەری ساڵی )1650( ماڵئاوای لە دنیا كرد. یەكێك لەبەرجەستە ترین 

نافەكانی ئەوروپا، بووە قوربانی هەوەسی شاهانە، دیكارت كەسێكی زۆر 

وەك  پڕۆستانی  لەواڵتێكی  نەیدەتوانی  بوو  كاسۆلیك  لەهەمانكاتدا  ئاینی، 

سوید، لەهەمان ئەو جێیەدا بەخاك بسپێردرێ ، كەهەموو مردوەكانی تری 

لێدەنێژرێ ، بۆیە لە گۆڕستانی مندااڵنی ئاوەشۆر نەكراودا بەخاكیان سپارد.

دیكارت  لە  ڕێزی  كاسۆلیك  كڵێسای  مردنی،  دوای  ساڵ  سێزدە 

كڵێسا  قەدەمەكانی  بەرهەمە  ليستی  لە  ئەوی  بەرهەمەكانی  ناو سەرجەم 

دانا؟ )وە بەم چەشنە ئەوەی جێگیركرد، كەئەو بەرهەمانە ساڵەهای ساڵە 
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هەروا لەبەردەستی خوێنەران بن؟( دواتر لەسەدەی هەڤدەدا تەرمەكەیان 

گواستەوە پاریس و لەوێ  بەخاكیان سپاردەوە. لەسەردەمی شۆڕشی فەرەنسا 

لەگۆڕستانی)پانكتیون(،  و  هەڵبدەنەوە  گۆڕەكەی  دیسان  كە  پێشنیازكرا 

ئەو  بسپێردرێتەوە.  بەخاك  بیرمەندانی دیكەی گەورەی فەرەنسی  لەتەك 

نائاسایدا،  لەهەنگاوێكی  دەنگدان  خرایە  نەتەوەی  لەئەنجومەنی  پێشنیازە 

ئەندامانی ئەنجومەن بەهۆی  تێڕوانینی زانستی خۆیان بەدوو دەستە دابەش 

جیهان  دەربارەی  دیكارتیان  میكانیكی  تێڕوانینی  یەكەم   دەستەی  بوون. 

نوێی  لەتیۆری  پشتیوانیان  لەهەمبەردا دەستەی دووەم  پەسەند دەكردوو، 

ڕاكێشانی )نیۆتن( دەكرد. دیكارت بۆ شیكردنەوەی پەیوەنیەكانی گەردون، 

تیۆری گەردەلولەكانی خستبووە ڕوو. بەپێی ئەو تيۆریە جوڵەی گەردیلەیەك 

كاریگەری بەسەر هەموو گەردیلەكانی گەردوندا هەیە. ئەو كاریگەریە بەهۆی 

كۆمەڵێك لە گەردەلولە تێكئااڵدەكان دێتەدی كە هەموو شتێك لەكۆمەڵەی 

لەخۆ  گەردوون  گەردیلەكانی  بچوكترین  تا  ئەستێرەكان،  تا  بگرە  خۆرەوە 

دەگرێ . )هەڵبەتە ئەم  تێڕوانینیە سیستمێكی زۆر ئاڵۆزی لێدەكەوێتەوە، 

كەتەنها بیركاری زانێك توانای تێگەیشتنی دەبێ ، بەاڵم بەهەرحاڵ  تێڕوانینی 

دیكارتی ئاماژە بەخاڵێكی گرنگی ڕەوتی تەواوکاری هزری مرۆڤ دەكات.  

 ،)dna(تێڕوانینی دیكارت هاوشێوەیەكی بەرچاو لەگەڵ زنجیرە نەبچڕاوەكانی

گەردیلە  دەربارەی  بەستراوەكان  پێكەوە  هەورە  تیۆری  لەگەڵ  هەروەها 

بەستراوەكان هەیە، هەروەها دیكارت لەمیانی شەنوکەوی درێژی خۆیدا، 

هزر  لەنێوان   بەرامبەرانە  پەیوەندی  بتوانێ   كە  دەگەڕا  هێزێكدا  بەدوای 

کارەبا  یا  ڕادیۆییەكان  شەپۆلە  لەچەشنی  شتێك  ئارا،  بهێنێتە  جەستە  و 

بەبڕوای بیرمەندی تازە، )ژاندو ماندوویل(، ئەم پرسە ئەوە نیشان دەدا كە 

هزری مرۆڤ دەشێ  بڵێین بەبێ  گوێدانی ئامانجی خۆی، لەڕێڕەو گەلێكی 
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تێگەیشتنی دیاریكراودا هەنگاو دەنێ (. ئەو كاتەی كەپرسی گۆڕینی شوێنی 

ناشتنی دیكارت لەئەنجومەنی نەتەوەی فەرەنسا خرایە دەنگدان، الیەنگرانی 

تیۆری نیوتن سەركەوتنی دیكارتیەكان شكست بدەن. تیۆری ڕاكێشان لەو 

بچێتە  نەیتوانی  دیكارت  پێیە  بەم  هەبوو،  زۆری  ڕەواجێكی  ڕۆژگ��ارەدا، 

گۆڕستانی گەورە پیاوان؟

دەگەڕان،  بەدوایدا  یەزدانناسیدا  چێوەی  لەچوار  كەپێشتر  راستی 

لەو  یەك  هیچ  لە  دیكارت  دیموكراسیەوەو  قەڵەمڕەوی  نێو  چووبووە 

دوانە شوێنێكی نەبوو. ئێستا ئارامگای دیكارت لەكڵێسای )سێند ژەرمەنەن 

دێپڕە(، لەناوەندی كارتیە التنی پاریسدا هەڵكەوتووە، ئەو جێیەی كە سێنت 

پیرۆزی، هزری گومان و بێدار بوونەوەی دەمەدەمی نیوەڕۆی ئەمڕۆكەش، 

بەشێوەیەكی وردی تێدا دەپارێزرێت.
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پاشكۆ

بەرلەدەركەوتنی دیكارت، فەلسەفە چووبووە ناو خەوێكی قوڵەوە. 

لەوكاتە  پێدەكات.  دەس��ت  بەدیكارت  فەلسەفە  نوێی  پاشکۆی  چاخی 

بەدواوە، ڕەسەنایەتی تاكو هەڵسەنگاندنی هۆشیاری مرۆڤ، گۆڕا بۆ پرسە 

بنچینەییەكانی فەلسەفە. ڕەوشی فەلسەفە تاماوەیەكی بەر لە ئەمڕۆش كەم 

فەلسفەی  دەركەوتنی  لەگەڵ  تەنها  مابوونەوە،  شێوەیە  بەم  هەر  زۆر  تا 

شیكاری بوو، كە ڕەسەنایەتی تاكو شیكردنەوەی زانیاری و هۆشیاری مرۆڤ 

جێی خۆیان دایە ڕەسەنایەتی چەمكەكان و شیكردنەوەی ناوەڕۆكیان جارێكی 

تر، فەلسەفە چاوەڕوانی دەركەوتنی دیكارتێكە، كەلەخەوی هەڵسێنێتەوە.

                              

    لەنوسینەكانی دیكارت

چەند ماوەیەك پێش ئێستا بۆ یەكەم جار بۆم دەركەوت، زۆر باوەڕی 

نادروستم لەكاتی منداڵیمدا، وەك باوەڕو بیروڕای دروست وەرگرتبوون و 

باوەڕە  ئەو  بنەمای  لەسەر  كەتەواو  من،  هزری  كەپێكهاتنی  تێبینیمكرد 

نادروستانە جێیگرتبوو، تا چ ڕێژەیەك متمانە پێنەكراوبوونە، بۆیە تیێگەیشتم 

ئەگەر مەبەستم بێ  لەزانستدا دەستم بەدەرەنجامێكی پتەو پایەدار بگات، 

دەبێ  جارێك بۆ هەتاهەتایە خۆم لەكۆتوبەندی هەموو ئەو بیروڕایانەی كە 

تەواو  بنەمایەكی  لەسەر  كاری خۆم  قبوڵم كردبوون، ڕزگاربكەم و  پێشتر 

نوێوە دەستپێبكەمەوە.

وردەكاریەكان، وردەكاری یەكەم 

دێڕەیەكەمەكان
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* * *

ژمارەى زۆری یاساكان، زۆر جار بەربەستی بەردەم جێبەجێكردنی 

بەسەر  حكومڕانی  بەسەركەوتووی  دەتوانین  كاتە  ئەو  كەوایە  دادگەرین، 

واڵتدا بكەین، كە یاساكان كەم بن و بەوپەڕی لێبڕاویەوە پیادەو چاودێری  

بكرێن، بەم شێوەیە گەیشتی ئەو ئەنجامەی كەلەجێی ئەو ژمارە زۆرەی 

یاساكانی پێكهێنەری لۆژیك چواریاسای خوارەوە بەتەواوی بۆمەبەستی من 

بەسن، ئەومەرجەی بەشێوەیەكی لێبڕاو بڕیاردەرانە، لەهەموو قۆناغەكاندا 

كارو ئەركەكانیان بەڕوونی ڕەچاوبكەم.

یاسای یەكەم، ئەوەی كەهەرگیز شتێك كە بەڕوونی  لە دروستبوونی  

دڵنیانیم بەدروستی  ئەدەمە قەڵەم، بە واتایەكی تر خۆ لەهەر گریمانەیەک 

و  هزریەتێكی پێشینە ببوێرم و هیچ پرسێك، جگەلەوەی بەشێوەیەكی ڕوون 

لەداوەریەكانی خۆم   بەڵگەنەویستن،  ئاشكراو  مندا  لە هزری  دیاریكراو  و 

بەكاریان نەهێنم و كاریان پێنەكەم. یاسای دووەم بریتیيە لە دابەشكردنی  

هەریەك  لە پرسەكانی مایەی  هەڵسەنگاندن بۆ زیاترین بەشی شیاو، كە 

بۆ بەدەستهێنانی ڕێگە چارەیەكی گونجاو پێویستن.

ڕێكوپێكدا  لەڕێڕەوێكی  ئەوەیە، كە هزرەكانی خۆم  یاسا  سێیەمین 

بابەتەكانەوە  دڵنیاترین  و  سادەترین  كەلە  چەشنێك  بە  بكەم،  ڕێنوێنی 

هەنگاوبنێم و دوای ئەوەی پێ  بەپێ  و وردە وردە مەعریفە گەلی ئاڵۆزتر 

كە  بخەم  ڕێك  تاڕێژەیەك   پرسیارانە  ئەو  تەنانەت  ڕێڕەوەدا  لەو  بچم، 

پێدەچن هیچ  چەشنە نزام و ڕێكخستنێكیان تیانییە.

دوایین یاساش ئەوەیە، كەهەمیشە بەش و الیەنەكانی پرسەكە بە 
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تاكو  بچمەوە  قۆناغەكاندا،  بەهەموو  و  بژمێرم  تەواوەوە  وردو  تەزرێكی 

دڵنیاببمەوە كە هیچ  شتێك لە بیرنەكراوە.

وتار دەربارەی میتۆد، بەشی یەكەم .

* * *

بەكاریان   ئەندازەزانان  كە  ئاسان  سادەو  بەڵگەی  درێژەكانی  زنجیرە 

دێنین و  بەهۆیانەوە دەگەنە ئاڵۆزترین  دەرەنجام، منیان هێنایە سەر ئەو  

بیرەی، كە هەموو  ئەو شتانەی كەدەتوانن ببنە پرسی مەعریفەی مرۆڤ، 

دەمەی  ئەو  تا  هەیە،   یەكدا  لەگەڵ  پەیوەندیان  لەشێوەكان  بەشێوەیەك 

خۆ لە بیروڕای  نادروست لەبەرامبەر بیروڕای دروست بە دووربگرین و 

لە هزرەكانی خۆماندا ڕێوشوێنی پێویست، بۆ هەڵێنجانی ڕاستیيەك لەناو 

ئێمە  لەتوانای دەركی  ناتوانێ   مەعریفەتێك  بپارێزین، هیچ  تردا  ڕاستێكی 

بەدەر بێ و هیچ  ڕاستییەك ئەوەندە شاراوە نامێنێتەوە، كە ئێمە توانای  

كەشفكردن و دۆزینەوەیمان دەبێ . هەروا لەدیاری كردنی  ئەو بابەتانەی  

گرفت  توشی  ئەوەندە  پێبكەم،   لێوە دەست   كاری خۆمیان   دەبوا  كە 

دەبووم، چونكە لەسەرەتاوە لەسەر ئەو باوەڕەبووم،  كە ئەو بابەتانە  دەبێ  

بە سادەترین و ئاسانترین ڕاستی ناسرابن.

وتار دەربارەی میتۆد، بەشی دووەم

* * *

بەدوای   بۆ گەڕان   تەواوەتی   لێبووە خۆم   لەو ڕووەوە كە حەزم 

دۆزینەوەی  هەقیقەدا تەرخان بكەم پێویست بوو... هەرشتێك كەبچوكترین 

بواری گومانی  تێدا بەدی بكەم، بەشێوەیەكی ڕەها بە نادروستی  بژمێرم، تا 
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دواجار ئەوەم بۆ دەربكەوێ  كە ئایا ڕاستی و حەقیقەتێك  بۆ من دەمێنێتەوە، 

ئەوە  لەبەر  هەروا  نا  یان  هەڵنەگربێ ،  گومان  و  دڵنیایی  مایەی  كەتەواو 

كەهەستەكانی  ئێمە هەندێ  جار  ئێمە فریودەدەن، بڕیارمدا وایدابنێم كەهیچ 

لەو  دەدەن  نیشانمان  هەستەكانمان  كە  نییە،  شێوەیە  بەو  بەڕاستی  شتێك 

ڕووەوە كەهەندێ  لە ئێمە لەبەڵگەو  پاساوكاریەكانمان  توشی هەڵەدەبین، 

تەنانەت لە سادەترین پرسە ئەندازەییەكانیش،  هەڵەو كێماسی لۆژیكی  دەبین، 

من هەموو ئەو بەڵگەو پاساوكاریانەی كە پێشتر بۆ پرس و كێشە جیاجیاكان 

بینیم،  كاتێ   دواجار  و  كە هەڵەن  دابنێم  ئەوگریمانەیە  لێوەردەگرتن،  سودم 

دروست هەمان ئەو دەركانەی كە لەكاتی  بێداریدا هەستیان پێدەكەین، لەكاتی 

خەوتنیشدا  كەلەحاڵەتی  دەرككردنی  هیچ شتێكدا نین،  لە  هزریندا شوێن 

دەگرن و نەقش دەبەستن دێمەسەر ئەوەی كەئەو گریمانەیە بكەم كە هەموو 

شتێك، تا ئێستا بە هزرماندا هاتووە، لە خەوێك بترازێ  شتێك نەبووە، بەاڵم 

هەڵەزانینی  بە  هزرانە  بەو  پێداچوو  لەكاتی  كە  ئەوەمكرد   تێبینی  یەكسەر 

بیركردنەوە  بكەری  واتە   كەمن  پێویستە  زۆر  بەهەرحاڵ  بابەتەكان،  گشت 

ئەوەی  واتە  ئەو هەقیقەتەی،  ئەنجامەی كە  ئەو  بوونم هەبێ  و گەیشتمە  

)من بیردەكەمەوە، كەواتا من هەم(هێندە تەواو و گومان هەڵنەگرە، كەهیچ 

شك و گومانێك، تەنانەت  الی بەدگومانترین تاكەكاندا بەخۆوە هەڵناگرێ ، 

بۆیە گەیشتمە  ئەو دەرەنجامە كە ئەو هەقیقەتە  بەبێ  كەمترین  دوودڵیەوە،  

وەك یەکەم  بنەمای  ئەو فەلسەفەیە كەخەریكم  دەیهێنمە كایە قبوڵ بكەم.

وتار دەربارەی میتۆد، بەشی چوارەم.

* * *
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چونكە  هەیە،  جەستەدا  و  زەین  لەنێوان   گ��ەورە  جیاوازیێكی 

كە   لەكاتێكدا  دابەشبوونە،  مایەی  هەمیشە  خۆی  ماهیەتی  بەپێی  جەستە 

زەین بەهیچ شێوەیەك دابەشبوون هەڵناگرێ ، چونكە كاتێ  كەمن   زەین 

وێنادەكەم، یان بەواتایەكی باشتر كاتێك كەخۆم  تەواو وەك بوونەوەرێكی  

بیركەرەوە وێنەدەكەم، هیچ چەشنە بەشێك لەبوونی خۆمدا دەست نیشان 

ئاسایی و یەك بەشم،  تەواو  تێدەگەم كەبوونەوەرێكی  بەڕونی   ناكەم و 

ئەگەر چی پێدەچێ  كەسەرجەم  زەینی من، لەگەڵ سەرجەم جەستەی مندا 

یەكی گرتووە، بەاڵم كاتێك  قاچێك، دەستێك، یان هەر ئەندامێكی  دیكەی 

جەستەی  من لێبكرێتەوە، هەرگیز واهەست ناكەم  كەبەشێك لە  زەینی من 

كەم بۆتەوە.جگەلەوە هیچ یەك لەحاڵتەكانی  زەینی وەك ئیرادە، دەرك 

وێناكردن و شتی لەو جۆرە ناكرێ  بە بەشەكانی  هزر ناوزەدبكرێ ، چونكە 

لەكاتێكدا  وێنا دەكات،  ئیرادە دەرك و  یەكگرتوو  یەك  هزری  هەمیشە 

كەپرسەكە لەبارەی بوونەوەرە مادی، یان داراییەكانی تر پێچەوانەیە، چونكە 

ناتوانم  وێنابكەم كە هیچ یەك لەو  بونەوەرانە  لە دابەشبوون نەهاتووە، 

بەم پێیە سەرجەمی ئەو بوونەوەرانە قابيلی دابەشبوون دەزانم.

وردەكاریەكان، وردەكاری شەشەم.

* * *

بنیادەمەكان  لەناو  یەكسانانەتر  دیكە  شتێكی  لەهەموو  هەست 

ئەو  بەخاوەنی  تەواو  بەئەندازەی  خۆیان  هەمووان  چونكە  دابەشكراوە، 

هێزە دەدەنە قەڵەم،  تەنانەت ئەوانەی كەگلەییان لە پشكەكانی  دیكەی 

خۆیان  هەیە، بەدەگمەن باس لەوە دەستهێنانی  زیاتری هەست دەكەن.

لەو ڕووەوە، دوورە كە هەموو مرۆڤەكان لەهەڵەدابن. واپێدەچێ  كەهێزی 
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داوەریكردن لەنێوان ڕاستی و توانای دەستنیشانكردنی دروست لە نادروست 

كە بەدروستی ناومان ناوە راستی، یان عەقڵ لەسەر بنەمای سروشتەوە لە 

نێوان سەرجەم مرۆڤەكاندا، بەشێوەیەكی دادگەرانە دابەشكرابێ .لە ئەنجامدا 

جیاوازی تێڕوانینی ئێمە لەوەدانییە، كەئێمە لەپارسەنگی.هەبوونی هێزی عەقڵ 

لەگەڵ یەكتر جیاوازیمان هەیە، بەڵكو تەنیا لەوەدا سەرچاوە دەگرێ ، كەئێمە 

هێزە هزریەكانی خۆمان لەئاڕاستەی جیاوازدا ڕێنوێنی دەكەین و هەموومان 

بەشێوەیەكی یەكسان سەرنج نادەینە پرسێكی دیاریكراو. هەبوونی  هزرێكی 

بەهێز بەس نییە، خاڵی گرنگ ئەوەیە كە فێرببین چۆن ئەو  هزرە بەئاڕاستەی 

بەئاڕاستەی   هەم   دەتوانن  زەینەكان   بەهێزترین   بخەینەگەڕ.  دروست 

گەورەترین پوچی و نزمیەكان هەنگاوبنێن و هەم بۆ بەدەستهێنانی  مەزنترین 

شكۆمەندیەكان تێبكۆشن. ئەوكەسانەی كە لەسەرخۆ هەنگاو هەڵدەگرن،  تا 

ئەو جێیەی لەڕێڕەوی دروستدا هەنگاو دەنێن زیاتر لەو كەسانەی كە بە 

 پەلەپەل و هەڵپەوە هەنگاو داوێن لەڕێڕەودا دەچنە دەرەوە، پێشكەوتن 

بەدەست دێنن.

وتار دەربارەی میتۆد، بەشی یەكەم
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ماهیەتی نامۆبوون 
لە فەلسەفەی دیكارتدا

محەمەد سلێمان حەسەن

وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە: ئاوات محەمەد
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حەڤدەی  سەدەی  نیوەی  شانزەو  سەدەی  لەكۆتایی  دیكارت  رینیە 

ئاستێك  چەند  لەسەر  سیماو  بەچەندەها  سەردەمەی  ئەو  ژیاوە،  زایینیدا 

سایەی  لەژێر  دیكارت  فكری،  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  دەناسرێتەوە: 

رژێمێكی پاشایدا ژیاوە، كە مەشروعیەتی بوون و دەسەاڵتی بەسەر گەلەوە 

لەمافێكی خواوەندی وەردەگرێت، كەپێشتر پێیدراوە، لەبەرئەوەی باشترینە، 

كەنیسە  دەسپێنرێت،  دەسەاڵتە  ئەم  نوێنەرەكانیەوە  لەڕێگەی  خوایە  ئەوە 

سایەی  لەژێر  كۆمەاڵیەتی  سیستمی   پێدەبەخشێت،   پاشای  سیفەتی  

یاسای خواوەندیدا- سستمێكی كۆالكی و كۆیالیەتی بووە، ئەو سیستمە وا 

تەماشای چینە كۆمەاڵیەتییەكان دەكات، وەك ئەوەی كااڵیەك بن و قابیلی 

ئاڵوگۆڕ بن لەبازاری كاردا، سیستمی مەعریفی بەسیما ئایینیەكەیەوە بووە 

كۆمەڵێك سروت و كەشی ئایینی، كەتەنها خزمەتی چینی دەسەاڵت دەكات، 

لەراستای سیستمی مەعریفی  لەئایین وەك چەكگەلێكی مەعریفی  بەدوور 

ژیاوە،  تێدا  كەدیكارتی  چەرخەی  ئەو  سەرەكیانەی  سیما  ئەم  هەمەكی، 

دەتوانین، لە ڕووی تیۆریەوە لە بواری تێڕوانین لەوەی ماهیەت پێشبوون 

پێش  رۆحی  بابەتییەوە،  پێش  خودبكەوێتە  واتا  لێكبدەینەوە،  دەكەوێت 

جەوهەر  بوونیان،  نەك  شتەكاندا  لەماهیەتی  ئەوەتا  هەقیقەت  ماتریالی، 

گرتەوە،  واقیعی  شوێنی  یاسا  یان  دەق،  دواتر  گرتەوە،  بوونی  شوێنی 

ئەم كێشەیەش بەگوێرەی فەلسەفەی ئەوروپی سەردەمەی دیكارت و پاش 

ئەوروپی  فەلسەفی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كۆنە و  بەڵكو  نییە،  نوێ   دیكارتیش 
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كێشمەكێشە  ئەم  پشت  شاراوەكانی  هۆكارە  ناوەڕاستدا،  لەسەدەكانی 

بریتییەلە: دۆزینەوەی چاپ، كەوتنی قوستەنتینیە لەژێر دەستی توركەكان، 

دەركەوتنی ریفۆرمی ئایینی، دۆزینەوەی جیهانی نوێ  )1492(، دۆزینەوەی 

رێگەی هند )1498(، دۆزینەوە زانستییەكانی كە لەڕووی جۆرو هێندەوە 

قوڵ  كێشمەكێشێكی  هۆی  بوونەوە  پێكەوە  هۆكارانە  ئەم  دەكرد،  زیادی 

كۆمەڵگەیە  ئەو  لەبەرلەوە  ئەوروپییدا،  كۆمەڵگای  سەرخانی  و  لەژێرخان 

لەڕووی فكرییەوە پێش زەمەنی خۆی كەوت، لەبەرئەوە ناونرا سەردەمی 

بینی،  تافەدا  لەم  گەوەریان  رۆڵێكی  گرنگ  كارەكتەری  سێ   رۆشنگەری، 

ئەوانیش بیكۆن و گالیلۆ و دیكارت بوون.

بوو  كەس  یەكەم  ئەو   )F. Bacon- 1561- 1626( بیكۆن  یەكەم 

زانستی  گواستەوە،  هێندایەتی  بۆ  لەچۆنایەتییەوە  سروشتییەكانی  زانستە 

و  بەتێبینیكردن  پێویستی  زانست  پراكتیكی،  لەزانستی  بریتییە  راست 

تاقیكردنەوە هەیە، بەاڵم بیكۆن تەنها لەبواری فكریدا مایەوە، لەبەرئەوە 

 )Galilee – 1564- 1642( گالیلۆ  دووەم  بوو،  فەلسەفەدا  لەبواری  تەنها 

هەموو چاالكییەكانی خۆی لەبواری پراكتیكیدا قەتیسدا، زۆرێك دۆزینەوەی 

هێنایە ئاراوە، خەڵكی فێری ئەوە كرد، چۆن بەهۆی تاقیكردنەوەوە خەڵك 

فێربن درك بەواقع بكەن، نەك بەشێوەی تیۆری، سێهەم دیكارت: ئەمیان 

توانی هەردوو الیەنی تیۆری و پراكتیكی پێكەوە كۆبكاتەوە، یەكەم كەس 

بوو میتۆدێكی دانا، وا دەكات مرۆڤ لەهەڵە مەعسوم بێت، بڕوای وابوو كە 

عەقڵ دەتوانێت كۆنتڕۆڵی ئاسمان بكات، كە عەقڵ تاكە پێوەری هەقیقەتە، 

یەكەم: لەو میتۆدەی دیكارتدا ئەو پرسیارەی پێشنیاركرد، ئەویش دایالۆگی 

بابەتی  عەقڵ و گواستنەوە بوو لەو قۆناغەدا، بەم شێوەیە: ئەو هەڵەیەی 

دەگەڕێتەوە؟  بۆچی  دەیكات،  بیركردنەوەیدا  و  لەهەڵسوكەوت  خەڵك 
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لەمیتۆدەوە،  بوو:  شێوەیە  بەم  وەاڵمەكەی  شێواز؟  یان  عەقڵ،  بۆ   ئایا 

لەبەرئەوە دیكارت ئەو میتۆدەی هێنایە ئاراوە، كەمرۆڤ بەهۆیەوە بەرەو 

هەقیقەت بچێت، بیانخاتە سەر ئەو بنەمایەی كەبریتییە لە: بنەمای یەكەم: 

بەدیهی  بەشێوەیەكی  ئەگەر  هەق،  وەك  شتێك  رەهای  رەتكردنەوەی 

لەپەلەكردن  لەوەیە  ئەوشتەیە مەبەست  بۆ دەرئەكەوێت، كەوەك  ئەوەی 

و خۆبەستنەوە بەبیرو ڕای پێشترەوە، حوكمەكانم وا وەرنەگیرێت، تەنها 

ئەوە نەبێت  عەقڵم بەرۆشنیی تەواو دەینوێنێت،  هەروەها بەتەواوەتی 

جیابكرێتەوە بەئەندازەیەك هیچ گومانێكم نەمێنێت، ئێمە لێرەدا لەبەردەم 

بەدوایدا  گرفتانەی  ئەو  هەموو  دووەم،  )Lemoi(بنەمای  خوداین  بنەمای 

شێوە  باشترین  بە  گرفتانە  ئەو  بتوانم  چەندێك  بكەم،  بەش  دەگەڕێم 

)Analyse( چارەسەر بكەم، ئێمە لێرەدا لەبەردەم بنەمای شیكردنەوەداین

بەڕێ  ریزبەندی  بەشێوەیەكی  بیركردمەوەكانم  هەموو  سێهەم:  بنەمای 

تاكو  خۆشەدەسترینیان،  و  لەئاسانترین  دەچم،  بەرز  بۆ  لەنزمەوە  بخەم، 

ئاڵۆزترینیان بناسم،  دەبێت گریمانەی ئەوە بكەم كەسستمێك لەنێوان ئەو 

شتانەدا هەیە، كەلەنێوان یەكدا لەبنەمادا رێكناكەون، ئێمە لێرەدا لەبەردەم 

بنەمای هەڵهێنجانی دەرئەنجامداین )Deduction(بنەمای چوارەم: لەهەموو 

بگەمە  گشتگیر،  پێداچوونەوەی  و  تەواو  بەئاماركردنی  هەستم  بارەكاندا 

بنەمای  لەگەڵ  لێرەدا  ئێمە  بەجێنەهێشتەوە،  شتێكم  هیچ  باوەڕەی،  ئەو 

ئامارداین )Enumeration( دووەم دەربارەی گومانی دیكارتی پاش دانانی 

میتۆد، دیكارت پرسی ئەو رێگەیە كامەیە دەمانگەیەنێتە هەقیقەت؟ وەاڵم 

بەم شێوەیە بوو: گومانكردن لەو ڕێگاو میتۆدەی بۆ گەیشتن بەهەقیقەت 

دەبێت  لەمە   گەیشتن  بۆ  مەبەست،  بۆ  لەهۆكارەوە  واتە  دەیگرینەبەر، 

گومانمان هەبێت لە: یەكەم- السایكردنەوە: گومانی لەسەرە. ئەوەی بۆ؟ 
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ترە،  لەخودێكی  نییە،  لەخودی خۆی  نییە،  لەماهیەتی خۆی  لەبەرئەوەی 

لەسیستمی مەعریفی و بوونگەریەكەیدا سەربەخۆیی وەرناگرێت، هەروەها 

لەجەوهەری  زۆرێك  دەدرێت  ئەنجام  تر  كەبەئامرازەكانی  السایكردنەوە 

خۆی ون دەكات، لەچوارچێوەی هەقیقەتی رەهاوە دەردەچێت لەرێژەیی 

رەهادا، دیكارت بەم شێوەیە گوزارشتی لەم بۆچوونە كردوە )هیچ سودی 

نییە، ئەوەی لەسەرتاوە دەردەكەوێت لەخودی خۆیەتی- بریتییە لەگەڕانەوە 

ئەو  نییە،  هاوشوێن  و  نییە  هاوكات  هەقیقەت  بەاڵم  شوێن،  و  كات  بۆ 

سەرەتایە  ئەم  كەالساییكردنەوە  لەخودی خۆی،  سەربەخۆییە  سەرەتایەكی 

دەسڕێتەوە، لەبەرئەوە نەپەیوەستە و نەپەیوەست دەبێت بەرابردوەوە، ئەو 

بریتییە لەرەهای كراوە، دووەم تەن: دیكارت گومانی لەوە هەیە، تەنەكان 

بەو سیفەتەی قەبارەی ماتریالین یان بۆچی؟ لەبەرئەوەی تەنەكان گۆڕاون،

 لەبەرئەوە هەقیقەت و ماهیەتی بوونیان دەگۆڕدرێت، لەبەرئەوە 

دەڵێت  دیكارت  ئەوە،  بگەینە  مادەوە  دەرئەنجامەكانی  لەجوڵەو  ناتوانین 

)پاشان خۆی لەبەردەم تەنە ماتریالەكاندا بینییەوە، بینی ئێمە لەبەرامبەر 

گەواهی  جێگیر،  هەقیقەت  لەرزۆكەو  ئەو  لەبەرئەوەی  نێگەتیڤین،  ئەودا 

هەست ناتوانن ئەمە بسەلمێنن، سێهەم  عەقڵ: ئەمیان ئەو پێویستیەیە بۆ 

چەسپاندنی ئەو گریمانەیەی دەیەوێت، دواتر لەتوانایدا هەیە، بوونە واقعی 

و هزرییەكان بەشێوەی جیا پێكبهێنێت یان نا، لەبەرئەوە دەبێت هەقیقەتی  

عەقڵی و مەعریفەت بپشكێنرێت، تا بزانین چەند لەگەڵ واقع دەگونجێت 

و هاوجوتە لەگەڵیدا، جا ئەو واقعە واقعێكی بوونگەری بێت، یان هزری، 

دیكارت دەڵێت: فكر لەڕووی هزرییەوە دەتوانێت هەرچی بەخەیاڵیدا دێت، 

گریمانەی بكات بەبێ  هیچ كۆت و بەند، یان رەخنەیەك لەو بوونەوەی 

دیسپلینی دەكات؟ كێ  رێگەی لێدەگرێت كە گریمانەی ئەوە بكات، دوو كۆ 
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دوو دەكاتە پێنج؟ ئەوا بەم شێوەیە هەموو بوونەكان دادەڕمێن، لەالیەن 

خالقەوە هەموو ئەوانەی دەكەونە ژێرەوە، دەبنە جێگەی گومان، سێهەم- 

من بیر دەكەمەوە كەواتە من هەم، مادام گومان بەخودی خۆی، پێویستە 

بۆ گەیشتن بەهەقیقەت، كەواتە ئەوەی گومانی لێناكرێت بریتییە لەخودی 

گومان خۆی، تەنها گومانكردن لەگومان بۆ خۆی بریتییە لە لەناوبردنی، 

دواتر رەتكردنەوەی ئەو ئامرازانەی وادەكەن بەرو هەقیقەت بچین، گومان 

فكرە، من گومانم هەیە، واتە من بیردەكەمەوەو من بیر دەكەمەوە، واتە 

دۆزراوەیەكە ناتوانم گومانی لێبكەم، من پێویستم بەفكرە، تا گومان لەفكر 

بكەم، ئایا ئەگەر من نەبم، ئەتوانم بیر بكەمەوە، كەواتە من بیر دەكەمەوە 

لەدوو  واقعی  و  بوونگەری  و  فكری  ماهیەتێكی  وەك  گومان  هەم،  من 

هۆكار پێكدێت: خودی بەگومان بابەتی گومان لێكراو، گومان بەو سیفەتەی 

مانای  ئەمەش  لەسەلماندن،  بریتییە  پۆزەتیڤە،  كارێكی  گومانكەرە  خودی 

وایە خودی گومانكەر لەگومان پارێزراوە، لەبەرئەوەی ئەو كرداری گومان 

دەكات، ئەگەر خودی گومانكەر خۆی بكاتە ئامانج، ئەوا ئەو خودە دەبێتە 

هەروەها  هەیە،  لەسەری  كەگومان  بینراو  خودێكی  جیاواز،  خودی  دوو 

خودێكی وێنایی كە گومانی لەسەرە.

پێكەوە،  بوون  فكرو  كۆجیتەیە  ئەم  كرۆكی  بڵێین  ماوە  ئەوەندە   

ڕوونی  زەین  لە  گوزارشتە  دیكارت  بەناوبانگەی  رستە  ئەو  لەبەرئەوەیە 

)Intuition( نەك پێوەر، زەین ڕوونی لەبزاوتی فكرییەوە نایەت، بەڵكو تێڕوانینی 

بیردەكەمەوە،  بووندا  لە  من  مانایوایە  دیكارت  كۆجیتۆكەی  راستەوخۆیە، 

كەواتە من هەم، وەك بیركەرەوەیەك؟، ئەم فكرە لەسەر جەوهەریەتی فكر 

بوونیادنراوە، بەوەی فكری هەمیشەیی مانای هەمیشە بوونە، كەئەم پەیوەندیە 

لەنێوانیاندا سەپێنراوە، لەنێوان هەردوو الیەنی بوون و بیركردنەوە.
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یان دڵنیایی یەكەم، ئەو دەروونە،  چوارەم: سەبارەت بەدەروون، 

گومانی  هەرگیزیش  هەیەو  شتێك  لەهەموو  گومانی  كە  چییە؟،  منە  یان 

بیرناكاتەوە  مرۆڤ  مادام  مرۆڤە،  جێگیری  ماهیەتی  فكر  نییە،  لەبارەوە 

واتە مرۆڤ بوونی نییە، لێرەدا دیكارت مەبەستی بوون ئەمەیە: )ئەوەی 

بەكاردەهێنێت، خود هیچ  بوونی خۆیدا  لەپێناو  هەموو هەبووەكانی من 

دیكارت  الی  فكر  نەبێت،  خۆیەوە  بوونی  بەهۆی  تەنها  نییە،  بوونێكی 

جێگیر  گۆڕانە  ل���ەدەرەوەی  دوات��ر  شوێن،  و  كات  دەروەی  دەكەوێتە 

لەفەلسەفی دیكارتدا لەجوڵەی جیابوونەوەی دوالیزمەیەكەوە نایەت، بەڵكو 

پێكەوە،  جەستە  و  دەروون  )لە  دێت،  پێكەوە  پەیوەستبوونیان  لەحاڵەتی 

كەبەدەروون فكر پێكدێت ، ئەویش نەمرە دیكارت تەنها بەدوو جیاكەرەوەی 

پێكەوە  كەئەمان  ئیرادە  و  درككردن  هێناوە،  ب��اوەڕی  دەروون  ئەسڵێ  

پێكدێت،  جەستە  دەروون  نێوان  پەیوەندی  چۆن  بەاڵم  بەستراونەتەوە، 

روودەدات،   )Le.qlande Pineale( سنەوبەرییەوە  رژێنی  لەڕێگەی  ئەوا 

)Les Sprits Animaux( ئەمیش  ئاژەڵیانە  ناوەرۆحی  لەمە  ناوی  دیكارت 

دڵۆپاندنی  لەڕێگەی  بەرزە،  زۆر  گەرمای  پلەی  چاكە؟  ئۆرگانی  گەردیلەی 

خوێنەوە دەستدەكەوێت، بەاڵم درككردن لەناو خوددا، ئەویان سەرچاوەی 

بیركردنەوە بێگەردەكانە كە لەخولیا جیادەكرێتەوە، بیركردنەوەی بێگەرد ئەو 

بیركردنەوانەن، كەلەگەڵمان لەدایكدەبن، بەاڵم ئەو ئەفكارانەی لەخولیاوە 

وەك  خەیاڵن،  لەداهێنراوەكانی  وەهمی،  لەبیركردنەوەی  بریتین  دێن، 

دەبن،  دروست  بەمادە  بەریەككەوتنی  لەگەڵ  دەرەكی  بیكردنەوەی  چۆن 

كە ڕوەكان وەك هەموو بیركردنەوەكانمان وان، ئەو توانایانەن كەمرۆڤ 

وەربگرێت،  رۆشن  شێوەیەكی  تاكو  هەیە،  بەمەشقكردن  پێویستی  دواتر 

هەڵسەنگاندنی  ئەو  ئەركی  لەدەرووندا،  ئەسڵیە  مەلەكوتی  )ئیرادە  دواتر 
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حوكمەكانی  نێگەتیڤ  یان  پۆزەتیڤ،  بەشێوەی  كە  بیركردنەوەكانە... 

چییە؟  ئیرادە  و  ئیدراك  نێوان  پەیوەندی  حاڵەتەدا  لەم  بەاڵم  دەربكات(، 

دیكارت دەڵێت: ) كەس نییە هەڵە بكات، مەگەر بەئیرادەی خۆی نەبێت، 

نەك  پەتی،  ئیرادی  لەكردەیەكی  بریتییە  حوكمەكەی  حاڵەتەو  ئەم  دواتر 

دركپێكراوەیی، ناكرێت فكر راست، یان هەڵە بێت، ئەو تەنها فكریەكە، 

بەاڵم هەقیقەت لەئیرادەوە دێت(

پێنجەم: سەبارەت بەخوا، یان دڵنیایی دووەم، دیكارت لەو دەسپێكەوە 

دەبێت  كە  خوڵقێنراوەكەی،  بەپێێ   ناچارە  )مرۆڤ  كە  دەكات،  قسەیە  ئەو 

تەسلیمی هەقیقەت بێت، ئەگەرنا ئەوا الیەنە مرۆڤایەتییەكەی دادەڕمێت، ئەو 

كات مرۆڤبوونەكەی بەبێ بوونی هەقیقەت بوونی نابێت.

رۆشنتی  لەبەداهیەتی  بریتییە  ناكۆتا(  )كەمالی  وایدەبینی  دیكارت 

پێویستی  )جیهان  بوو  خوا  بەرەو  دووەمی  دڵنیایی  شێوەیە  بەم  جیكەرەوە، 

بەگەواهی دەرەكی نییە، بەڵكو جیهانە و بۆخۆی بریتییە لەگەواهییەك بۆ خوا، 

لێژاییەكی  ئاسمان  خەونبینین،  وڕێنەی  دەبێتە  و  تێكدەشكێت  ئەوە  ئەگەرنا 

بەڵگەیەی  سێ   ئەم  ناكۆتا(وە  )كەمالی  لەفیكرەی  وەرگرتوە،  زەوی  بەرەو 

ئەم گەردونە:  ئەفرێنەری هەموو شتەكانی  بوونی خوا هەڵهێنجاوە وەك  بۆ 

بەڵگەیی كەینونەیی و بەڵگەی بوونگەری و بەڵگەی دەستنیشانكردنەیی، لەو 

بەمرۆڤ  باوەڕ  دەتوانێت  فكر  تەنها  )بە  بڵێت  بیەوێت  دیكارت  ب��اوەڕەدام 

بهێنێت، كەهەقیقەتە ئاینیی و ئەخالقییەكان قبوڵبكات، كەوەك بنەمای شارستانی 

تەماشایدەكرد ئیمان هیچمان پێناكرێت، ئەگەر بەشێوەیەكی  عەقاڵنی رۆشنی 

نەكەینەوە، قەدیس پۆلس لەبەشی یەكەمی نامەكەیدا بۆ رۆمان نوسیویەتی: 

رۆشنە،  زۆر  بابەتیەكی  مرۆڤ  بۆ  بیزانین،  خوا  دەرب��ارەی  دەشێت  ئەوەی 

بەردەوام  دیكارت  بێت(  رۆشن  وایكردوە  خۆی  بەخودی  خوا  لەبەرئەوەی 
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ئەم  تری  لەهەر شتێكی  گەورە  دڵنیایی  و  بەئاسن  )دەشێت  دەڵێت  دەبێت، 

سێهەمدا هەستی  دڵنیایی  یان  لەجیهان،  بناسین(. شەشەم-  گەردونەدا خودا 

من بۆ جیهان، بەشێكە لەپێدراوەكانی خوا، خوا لەم جۆرە هەستانەدا دروست 

ناكرێت، ئەگەر بابەتێك نەبێت، ئەویش خوای راستگۆیە، كەواتە هەستكردنم 

جیهان،   بەبوونی  باوەڕ  خوایە  ئیرادەی  بەڵكو  نییە،  من  ئیرادەی  بەجیهان 

پێویستی بەزانینی ماهیەتی هەیە، جیهان ماتریالە، مادەش سیفەتی درێژبوونەوە 

ئەگەر  دەروون،  جەوهەری  لە  سەربەخۆیە  جەوهەرێكی  مادە  وەردەگرێت، 

بمانەوێت لەدرێژبوونەوە لەالی دیكارت تێبگەین، بریتییە لەمانای ئەبستكرات، 

نەك هەستی، كەبەكۆمەڵێك تایبەتمەندی دەناسرێتەوە، بریتین لە:

دەوری  تر  درێژبوونەوەیەكی  كەتەنها  نادیاریكراو،  بۆشاییەكی   -1

درێژببونەوەی دووەم و  ناكۆتایە، دەتوانین هزركردنی  ئەو  داوە، كەواتە 

سێهەم تا ناكۆتا بكەین.

2- ئەو هاوگونجاوە، بۆ بەشەكان كەرت دەبێت. 

3- بریتییە لەماتریال كەمادەی درێژەوە بوو لەبۆشاییدا بوونی نییە، 

تەنها لەبۆشایی مادە خۆیدا نەبێت. 

بازنەیی  بەشێوەیەكی  تەنەكان  جوڵەی  پڕبوونەوەیە،  ئەو   -4

پەتیەتی  ج��وڵ��ەش  م��ادەی��ەو  پەتیەتی  درێ��ژب��وون��ەوەی  ش��ی��دەك��ات��ەوە، 

درێژبوونەوەیە، ئەویش ئەو تایبەتمەندیانەیە بەشەش بنەما جیادەكرێتەوە:-

1- هیچ جوڵەیەك نییە، تەنها بەفەرمانی خوا نەبێت، لەبەرئەوەی 

مادە لەبنەمادا وەستاوە

2- جوڵە ئەو ئاراستەیەی بەخودی خۆی وەریدەگرێت، خێراییەكەی 

بەپێی ئەو دەجوڵێتەوە.
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جوڵە  لەبەرئەوەی  دەك��ات،  كەم  نە  و  دەكات  نەزیاد  جوڵە   -3

بەفەرمانی خوایە و خواش ناگۆڕێت.

4- هەموو شتێك وەك خۆی دەمێنێتەوە، مادام شتێك نییە بیگۆڕێت.

راستەهێڵ  یەك  لەسەر  جوڵەكەی  نایەوێت  تەنێك  هەموو   -5

بمێنێتەوە.

ئەوا  بەتەنێكی لەخۆی الوازتر گەیشت،  تەنێكی جواڵو  ئەگەر   -6

هێندەی ئەوەی تەنە الوازەكە دەیدات، جوڵە ون دەكات.

7- دەربارەی ئەخالقی دیكارتیانە: توێژەرەوان ئەخالقی دیكارتیان 

بۆ سێ  بەش دابەشكردووە: كاتی و زانستی و تەواو.

هاندەدات  كەمرۆڤ  ئەزمونییەیە،  ئەخالقە  ئەو  كاتی:  ئەخالقی   -1

ئەركەكانی خۆی تەواو بكات، برتییە لەكاری ماقوڵ )Raisonnable( نەك كاری  

عەقاڵنی )Rationel(ئەم ئەخالقە كاتییە سێ  تا چوار حوكم لەخۆ دەگرێت: ا- 

حیكمەتی یەكەم: دیكارت لەبەشی سێهەمی وتارەكەیدا دەڵێت: حیكمەتی یەكەم 

لەسەر ئەوە وەستاوە، كەملكەچی یاساكانی واڵتەكەم بم، هەروەها نەریت و 

ئەو ئایینەی خوا پێبەخشیووم و لەمنداڵییەوە لەسەری پەروەردە بووم، هەروەها 

بەكاروبارەكانی ترەوە پەیوەست بم، بەتایبەتی بەو بیروڕایانەی زۆر میانڕەون و 

كەمتر زیادەڕۆن، ئەوانەی لەبواری كاركردندا لەسەریان رێكدەكەوم، لەو كاتەوە 

ئەوەم بۆ دەركەوتووە، كەهیچ كێشێك بۆ بیركردنەوەی تایبەتی خۆم دانەنێم، 

باشتر  لەوە  تاقیكردنەوە  شوێنی  بكەمە  هەموویان  خواستەوەی  لەو  ئەویش 

نییە، كار بەرێنمایی رای ئەو كەسانە بكەم كەئاقڵینترین كەسانن، كە  دەبێت 

لەسەر ئەو هەڵەیە بڕۆم، كەلەناویاندا دەژیم، ئەوەم بۆدەركەوت الی فارس و 

چینییەكان وەك ئێمە خاوەن  عەقڵیان هەیە، هەروەها ئەوەم بۆ دەركەوت، 

ئەوە  تەماشای  دەبێت  بووەستم،   بیركردنەوەیان  لەسەر هەقیقەتی  بۆئەوەی 
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گەندەڵی  لەبەرئەوەی  دەڵێن،  چی  ئەوەی  نەك  دەكەن،  چی  ئەوان  بكەم، 

لەبەرئەوەی  بیڵێن،  پێیەتی  باوەڕیان  كەئەوەی  لەوانەی،  كەمترە  ئەخالقمان 

زۆربەیان ئەوەیان بیردەچێتەوە كەباوەڕیان بەچییە، ئەو فكرەی كەئەو شتەی 

پێ دەناسین، جیاوازترە لەو فكرەی دەزانین كەئێمە ئەو شتەی پێ دەناسین، 

فكرە  ئەو  لەناو  دێت،  ئەویتریان  بەبێ  زۆرجار  فكرە  دوو  ئەم  لەبەرئەوەی 

قبوڵكراوانەدا، ئەوەیانم هەڵبژارد كەزیاتر میانڕەوە، لەبەرئەوەی ئاسانتر توانای 

جێبەجێكردنی هەیە، باشتریشە مادام زیادەڕۆیی خراپە، من هەمیشە رێگەی 

راست دەگرمە بەر، ئەگەر بشكەومە هەڵەوە- وەك ئەوەی الیەنی یەكێكیان 

بگرم، كەئەو رێیەی پێویستە بیگرمەبەر، بریتیە لەرێگەی ئەویتر.

ب- حیكمەتی دووەم: دیكارت لەبەشی سێهەمی و تارەكەیدا دەڵێت: 

)حیكمەتی دووەمم لەسەر ئەوە وەستاوە، چەند بتوانم لەكارەكانمدا عەزم و 

جەزمم هەبێت، دەست بەو رایانەوە بگرم، كەزۆرترین گومانی لەسەر، پاش 

ئەوەی لێی نزیك دەكەومەوە، وەك ئەوەی بەتەواوەتی دڵنیابم، لەم كارەمدا 

وەك موسافیران وام... كەدەبێت بەرەو یەك ئاراستە بڕۆن.

دەڵێت:  وتارەكەیدا  سێهەمی  لەبەشی  دیكارت  سێهەم:  حیكمەتی  ج- 

) دەبێت هەمیشە بەسەر خۆمدا سەربكەوم، نەك بەسەر بەختمدا،  دەبێت 

ئەمانەدا   لەكۆی  بگۆڕم،  گەردون  سیستمی   نەك  بگۆڕم،  خۆم  خواستەكانی 

دەبێت لەسەر ئەوە رابێم، كەباوەڕم وابێت هیچ شتێك لەناو دەستی ئێمەدا 

كە  دەستەوەستانین،  لەوە  تەواو  ئێمە  نەبێت،  بیركردنەوەكانمان  تەنها  نییە، 

ئەوەی  پاش  ئەویش  بهێنین،  بەدەستیان  ئێمەوەن،  ل��ەدەروەی  شتانەی  ئەو 

تەواوی وزەی خۆمانی تێدا بەكاردەهێنین، ئەمە واهاتە پێش چاوم، كەدەكرێت 

لەئایندەدا شتێك بەدەستبهێنم، كەئێستا ناتوانم بەدەستیبهێنم، هەروەها بەسە 

بۆئەوەی رازی بم بەوەی كەمنی تێدام(.
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د- حیكمەتی چوارەم: دیكارت دەڵێت،  پاشان لە دەرئەنجامی ئەو 

بۆ  ژیانەدا،  لەم  كەسەرقاڵی هەمەجۆر مرۆڤ  ئەمەی ویست،  ئەخالقەوە 

هەڵبژاردنی باشترینە لەوانەیە بمەوێت دەربارەی سەرقاڵی ئەوی تر شتێك 

بڵێم ئەوا وادەبینم كەباشترین شت ئەوەیە، كەلەسەر ئەو كارەی كەرێگەیم 

گرتووە بەردەوام بم، هەموو ژیانم بۆ رۆشنبیركردنی  عەقڵی تەرخان بكەم، 

بەپێی ئەو میتۆدەی  لەزانینی حەقیقەتدا پێشبكەوم، ئەویش  بتوانم  چەند 

خۆم بۆ خۆم داناوە.

پۆزەتیڤی،  لەئەخالقیەتێكی  بریتییە  زانستی:  ئەخالقیەتی   -2

لەدەرەوەی زەمان و شوێن، وادانراوە كەلەبەردەم هەموو مرۆڤێكدا بێت، 

ئەم ئەخالقە زانستییە پشتی بەچی بەستووە، بەپێی تیۆری دیكارت )مەبەستی 

فەلسەفە  دەبێت، بۆ خۆشنودی مرۆڤ بێت( دیكارت بەشێوەیەكی پۆزەتیڤ 

تەماشای جەستەی كردوە، دەڵێت )بەدبەختیمان بەهۆی ئەوەوەیە، دواتر 

دیكارت  وەك  زانستی  ئەخالقی  ئەوەیەوە(،  بەهۆی  شادمانیمان  دەڵێت 

تەماشای دەكات، وەك یاسای تەندروست وایە، كەمرۆڤ دەتوانێت كۆنتڕۆڵی 

حەزەكانی بكات و خۆی لێ رزگار بكات، سۆزی بەرەو شادمانی داواكراو 

ئاراستە بكات(

3- ئەخالقی كۆتایی:  دەبێت هەموو مرۆڤێك بەئەخالقی كۆتاییەوە 

ئاب   /4( لە  ئەلیزابێس  شازادە  بۆ  لەنامەیەكیدا  دیكارت  بێت،  پەیوەست 

1645(دا نوسیویەتی، دەڵێت سێ  بنەمای دیاریكردووە كەبریتین لە:

أ-  دەبێت چەند دەتوانین هەمیشە  عەقڵمان بەكاربهێنین،  دەبێت 

بارو  لەهەموو  ئەویش  رەتدەكەینەوە،  چی  و  دەكەین  كارێك  چ  بزانین 

دۆخەكانی ژیاندا. 

ب-  دەبێت نیەتێكی جێگیر لەگەڵ خۆمان ببەستین، بۆ جێبەجێكردنی 
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رێنمایانەدا  لەو  نابێت  دەكات،  ئامۆژگاریمان  عەقڵ  شتانەی   ئەو  هەموو 

مەیلی خولیاكانمان هەبێت. 

ج- دەبێت چەند دەتوانین، كەئەو ڕێگایەی لەبەر رۆشنایی  عەقڵ 

نییە،  ئێمەدا  لەبەردەست  رادەبوورن،  لێمان  خێرانەی  ئەو  بەر،  دەیگرینە 

كەواتە نابێت بیری لێبكەینەوە و خواستمان بۆی نەبێت، 

هەشتەم ماهیەتی مرۆڤ لەفەلسەفەی دیكارتدا:

دیكارت جەخت لەوە دەكاتەوە،  دەبێت  عەقڵ بەپێویست لەگەڵ 

خودا پێكەوە بژین، ئەمەش بریتییە لەماهیەتی مرۆڤ، جیهانی هەستەكان 

كەلەبەشی  نایەقینە،  ئەزمونە  ئەو  پێدراوەكانی  هەڵخەڵەتێنەرە،  جیهانێكی 

چوارەمی وتارەكەیدا دەنوسێت )لەمەوە ئەوە فێربووم، كەجەوهەری هەموو 

بوونی خۆی  بۆ  دام��ەزراوە،  فكر  لەسەر  تەنها  یان سروشتێك  ماهیەتێك، 

پێویستی بەهیچ شوێنێك نییە، پەیوەست نییە، بەهیچ شتێكی ماتریالییەوە، 

بەو مانایەی من »واتە ئەو خودەی كەمن تێیدا منم، بەتەواوەتی لەجەستە 

بەتاڵ  ئاسانترە، ئەگەر بوون جەستە  جیكراوەیە، كەمەعریفەتمان بۆ ئەمە 

بكاتەوە، ئەوا خود بەتەواوەتی هەبووە( بەڕای دیكارت دیالێكتی پەیوەندی 

نێوان مرۆڤ و خوا، یان لەنێوان ئەنتۆلۆژی، لەبواری ئەنتۆلۆژی مرۆییەوە 

نابێت، بەڵكو لەبواری میتافیزیكی هەبوون لەناو ئەم ئەنتۆلۆژییەدا، لەبەشی 

چوارەمی وتارەكەیدا دەڵێت: ) ئەوەم بۆ دەركەوت ئەوەم لەكوێوە بۆ دێت، 

زانیم  بەدیهی  بەشێوەیەكی  كامڵترە،  من  لە  كە  بكەمەوە،  لەشتێك  كەبیر 

ئەمە بۆ بوونی سروشت دەگەڕێتەوە، كەلەحەقیقەتدا كامڵترە، ماوەتەوە بڵێم 

ئەو لەڕێگەی سروشتەوە بەمن گەیشتووە، لەڕاستیدا لەبەرئەوەی ئەو لەمن 

كامڵترە، بەخودی خۆی هەموو ئەو كامڵیەتانەی كەم وێنای دەكەم هەیەتی، 

ئەگەر بمەوێت ئەمە بەیك وشە دەربخەم: مەبەست لەم سروشتە بریتییە 
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لەخوا(، لەم تێڕوانینەدا دیكارت پاڵمان پێوە دەنێت بۆ رەتكردنەوەی  عەقڵی 

تاكگەریەتی  و  یەكگەریەتی  بەرەو   دواتر  خودی،  عەقڵی  بەرەو   بابەتی 

لەتێڕامانی چوارەمدا لەم  نییە، دیكارت  حەقیقەت، كەملكەچی كۆ عەقڵی 

بارەیەوە دەڵێت: )تەنها ئیرادە ئەزمون دەكەم، ئەمە ئەوەندە الم گەورەیە، 

هیچ شتێك لەو بە بەرفراوانتر نازانم و لەویش بەرفراوانتر نییە، بە ڕێژەیەك 

ئەو واملێدەكات، بزانم من وێنەیەكی خوا، یان هاوشێوەیەكیم هەڵگرتووە، 

ئەمە وای لەدیكارت كرد، بەخشندەیی بخاتەسەرو هەموو شتێكەوە، وەك 

دەرووندا  خولیاكانی  لەكتێبی  ئەمەش  بكات،  تەماشای  پێوەری  بەهایەكی 

لەمرۆڤ  وا  بەخشندەیی  باوەڕەدام  )لەو  دەڵێت  دەكاتەوە،  لێوە  جەختی 

بەشێوەیەكی  بگرێت،  لەخۆی  رێز  پلە  تادوا  بگرێت،  لەخۆی  رێز  دەكات، 

بەڵگەدارانە، لەبەشێكدا كار بەوە دەكات، هیچ شتێك تایبەت نییە بەوەوە، 

تەنها ئەو هەڵسوكەوتە ئازادە نەبێت، كەبەئیرادەی خۆی دەیكات، لەبەرچی 

یان خراپترین  بەباشترین  ئەو  نییە،  لەبەرئەوە  بكرێت هەر  لۆمە  پێویستە 

هەست  خۆیدا  لەخودی  تریدا،  لەبەشێكی  پێدەكات،  هەڵسوكەوتی  شێوە 

بەناجێگیری دەكات، هەمیشە هەوڵدەدات كەباش هەڵسوكەوتی پێ بكات، 

واتە پێویستی بەئیرادە نییە، بۆئەوەی دەستبكات بەجێبەجێكردنی هەموو ئەو 

 شتانەی كەوەك باشترین شت دەیبینێت، ئەمەش مانای وایە  دەبێت رێگەی 

چاكەكاری بگرێتە بەر(.

كەواتە مەعریفەی  عەقڵی و الیەنی ئیرادەی ئازادی هەڵبژاردن، دژی 

یەك نین، لەبەرئەوەی مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی بیركەرەوە، وەك دیكارت 

لەبەشی چوارەمی وتارەكەیدا دەڵێت: )شتێكە گومانی هەیە، وێنا دەكات، 

جەخت دەكاتەوە، بیردەكاتەوە، دەیەوێت و نایەوێت، هەروەها ئەندێشە 

دەكات و هەستدەكات(.
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بیۆگرافیای  ژیانی دیكارت
د.كەریم موجتەهیدی

لە فارسییەوە: ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
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لە )31(ی مارسی ساڵی )1596( رینیە دیكارت لە گوندێكی بچوك 

بەناوی الها، لە دەوروبەری شاری تورێن لەدایكبووە. )ئەمڕۆكە بەم ناوچەیە 

راوێژكار  دیكارت،  ژوئاسیم  ناوی  بە  باوكی  دیكارت(.   � دەوترێت الهای 

بووە لە پارلەمانی شاری رێن لە بەریتانیا )ساڵی 1960 كۆچی دواییكردوە(. 

ناوی دایكی ژان بروشار بووە، كە لە )13(ی مەی )1597( و ساڵێك پاش لە 

دایكبوونی كوڕەكەی دەمرێت.

- ساڵی)1597 � 1606(: نەنكی )دایكی دایكی( بەیارمەتیی دایەنێك 

تەمەنی  كۆتایی  تا  دیكارت  ئەستۆ.  گرتوتە  دیكارتی  رینیە  بەخێوكردنی 

دایەنی خۆی لەبیر ناكات و موچەیەكی وەك مانگانە پێدەدا، هەروەها پاش 

مردنیشی بە ئەركی میراتگرانی خۆی زانیوە، كە ئەم كارە بكەن.                                             

- ساڵی)1606 � 1614(: لەم قۆناغەدا دیكارت چوەتە خوێندنگەی 

یەسوعیی الفلێش )1(. لە ساڵی )1606(دا ئەركی بەڕێوەبەری ئەم خوێندنگەیە 

لەئەستۆی یەكێك لە خزمانی دیكارت واتە شارلێ  بووە، بەهۆی الوازیی 

تایبەتیی  بەشێوەی  داوە،  خوێندنگەكە  بە  فرمانی  دیكارتەوە  جەستەیی 

بدات.   پشوو  زیاتر  پێدرا  مۆڵەتی  بۆنەیەوە  بەم  هەر  و  بێ   لێی  ئاگایان 

دیكارت، لە ماوەی ژیانیدا خۆی بە قەرزداری ئەو مامۆستایانە دەزانی، كە 

لەم خوێندنگایەدا بەشێوەی بنەڕەتی پەروەردەیەكی باشكراوە، بەتایبەتی لە 

وانەكانی بیركاریی كە بە پێی بەرنامەی ناسراوی كالڤیوس)2( گوتراونەتەوە 

پاشان رەخنەكانی دیكارت  لە گۆڕانی فكریی دیكارتدا زۆر گرنگبوون،  و 
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زیاتر لە وانەو رێكخستنی ئیداری خوێندنگا بووە، نەك ئەو كەسانەی لە 

الفلێش وانەیان دەگوتەوەە.

هەمان  یانزەی  مانگی  )10(ی   هەتا  )9(ەوە  لە  ساڵی)1616(:   -

ماف  بەشی  لە  فەرمی  بەڵگەنامەی  پواتیێ   زانینگەی  لە  دیكارت  ساڵدا، 

وەردەگرێ ، ئەم زانینگەیە لەم بەشەدا ناوبانگێكی زۆری هەبووە. 

قۆناغەدا  لەم  بەگشتی  ساڵی)1617(:  كۆتایی   �  )1614( ساڵی   -

زانیارییەكی ئەوتۆمان لە سەر ژیانی دیكارت نییە، دەڵێن لەو سەردەمەدا 

كۆڕو  و  میوانی  بچێتە  بێت،  خەڵكی  تێكەاڵوی  خۆشبووە  پێی  زیاتر  ئەو 

شمشێرو  یاری  وەك  سەردەمە،  ئەو  باوی  بەوەرزشی  و  كۆبوونەوەكان 

سواری و شتی لەم چەشنە سەرقاڵبووە.

- ساڵی)1618(: لەسەرەتای ئەم ساڵەدا، دیكارت چوەتە شاری بێرێدا 

لە هۆڵەنداو لەوێ  لە ناوەندێكدا كە لەژێر چاودێریی موریس دوناسەو)3( 

شازادەی پرۆتستانی ئەورانژ كەپەروەردەیەكی سەربازیی هەبووە بەشداری 

شەكەتهێنەر  زۆر  سەربازییە  ناوەندە  ئەو  ناو  ژیانی  لەسەرەتادا  دەكات، 

بووە، بەاڵم دواتر بەهۆی ئاشنابوونی دیكارت لەگەڵ ئیسحاق بیكمەن)4( 

زۆر شت لەو شوێنە فێردەبێ . باسوخواس و هاریكاریی ئەو دوانە لەگەڵ 

یەكتر لەبواری بیركاری و مۆسیقا و رەنگە حاڵەتی دەروونی و رۆحیدا، زۆر 

بەسوود و كاریگەربووە.

پاش دوانزە ساڵ بەهۆی ئەوەی كە بیكمەن هەوڵدەدا تەواوی بیرو 

بۆچوون و دۆزینەوەكانی دیكارت بكات بەهی خۆی، ناكۆكییەك لە نێوانیاندا 

باسی  بەخراپە  خۆیدا،  نامەكانی  لە  دیكارتیش  هەڵبەت  كە  سەرهەڵدەدا، 

یەكتر  ئەمانە ئەو دوانە پاش ماوەیەك لەگەڵ  بیكمەن دەكات. سەرەڕای 

ئاشت دەبنەوە و دیسان چەشنێك هاوكاریی فكری و زانستی لە ناوانیاندا 
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ساز دەبێتەوە، بەجۆرێ  كە بیكمەن لە ساڵی )1634(دا كتێبی بەناوبانگی 

گالیلۆ بۆ دیكارت دەنێرێت، كتێبێكی كە ساڵێك لەمەوبەر بەشێوەی فەرمی 

شەرمەزاركرانەكەی راگەیاندرا بوو.

- ساڵی)1619(: دیكارت لە مانگی ئاپریلی ئەو ساڵە لە هۆڵەندەوە 

بۆ  قۆناغەدا  لەم  ئەو  ژیانی  وردەكاتریی  ئەڵمان.  و  دانیمارك  بۆ  دەچێ  

گوڵی  خاچی  گروپی  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  ئەو  رەنگە  نییە،  روون  ئێمە 

سوور)5( كردوە. دیكارت دواجار دەچێتە ناو سوپای كاسۆلیكی دوك باڤیەر. 

دەگێڕنەوە كە دیكارت لە شەوی دەیەم و یازدەیەمی  مانگی یانزەی ئەو 

ساڵەدا، سێ  خەون دەبینێ ، كە زۆریان كار لە هەستیداكردووە و بە بۆچوونی 

خۆشی بەهۆی ئەو خەونانەوە بنەمای زانستێكی لەرادەبەدەر بۆ ئەو كەشف 

دەبێ  و ئاراستەی بڕیارەكان و كارەكانی دواتری ئەو دەردەكەوێ . ئەو نەزر 

دەكات كە بچێت بۆ زیارەتی كەنیسەی مریەم لۆرێت )6(.

- ساڵی)1620(: دیكارت بەڵێنە سەربازییەكانی خۆی هەڵدەوەشێنێتەوە. 

سەرەڕای ئەمە رەنگە لەشەڕی شاخی سپی)7(دا )لە پراگ( بەشداریی كردبێ ، 

شەڕێكی كە بە هۆیەوە فرێدریكی پێنجەم)8( پاشای بوهێم كە پشتیوانی 

لە پرۆتستانەكان كردوە، تاج و تەختی بەخت بووە، ئەگەر هەیە دیكارت 

پێش هەڵگیرسانی شەڕ سوپای بەجێ هێشتووە و بەشداریی تێدا نەكردووە. 

شایانی باسە كە فرێدریكی پێنجەم باوكی شازادە خاتون ئێلیزابێت بووە، 

ئێلیزابێت لە ساڵی )1643(ەوە وەك چاكترین دۆستی دیكارت دەركەوت.

وەها  زانیارییەكی  قۆناغە  بەم  سەبارەت   :)1621  � ساڵی)162   -

بەدەستەوە نییە، هەر ئەوندە دەزانین كە دیكارت زیاتر لە سەفەركردندا 

بووە.
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- ساڵی )1622 � 1623(: لەم ساڵنەدا دیكارت لە فەرەنسا نێشتەجێ  

هەتا  دەفرۆشێت،  خۆی  پێگەیشتووەكانی  میرات  بە  موڵكە  و  دەب��ێ  

سەربەخۆیی دارایی و هێمنی و ئاسودەیی خۆی دابینبكات، بەگشتی دیكارت 

لە ژیانیدا داراییەكی باشی هەبووە. هەڵبەت زانیاری ورد لەسەر داهات و 

بژێوی ئەو بەدەستەوە نییە، ئەگەر هەیە كە لە بانكەكانی هۆڵەندەدا پارەی 

خەواندبێ . ساڵی )1647( ناوی بۆ وەرگرتنی مانگانەی هەمیشەیی لە دەربار 

تۆمار دەكرێ ، بەاڵم دیكارت هیچ كات بەكردەوە مانگانەكەی وەرنەگرت. 

تەنانەت لەو ماوە كورتەی كە لە سوپادا بووە نە موچەی وەرگرتووە، نە 

یارمەتی مانگانە.

بۆ  چووە  ئیتاڵیا  لە  دیكارت  ساڵنەدا  لەم   :)1625  � ساڵی)1623   -

سەیرو سەفەر.

پاریس  لە  بەتایبەتیی  و  فەرەنسا  لە  ئەو   :)1628  � ساڵی)1625   -

نیشتەجێ  بووە.

- ساڵی)1628(: دیكارت لەم ساڵەدا سەرقاڵی نوسینی دەقی التینی 

ژیانی  سەردەمی  لە  و  بكات  تەواوی  نەیتوانیوە  بەاڵم  بووە،  قواعد  كتێبی 

نوسەردا چاپ و باڵونەبۆتەوە. یەكەمجار لە ساڵی )1701(دا، واتە )51(ساڵ 

هەمان  پاییزی  وەرزی  لە  دیكارت  كردووە.  چاپیان  فەیلسوف  مردنی  پاش 

بێجگەلە  ئەو  دەژی،  )1649(ل��ەوێ   ساڵی  تا  و  هۆڵەندە  بۆ  دەچێ   ساڵەدا 

پێنج ساڵی كۆتایی ژیانی نەبێ  زۆربەی جاران شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی 

دەگۆڕیوە. 

- ساڵی)1633(: لە  مانگی یانزەی ئەم ساڵەدا دیكارت ئاگادار دەبێ ، 

كە  لەبەرئەوە  شەرمەزاركراوە،  ژووەندا  مانگی  لە  گالیلۆ  نوسینەكەی  كە 

نامایلكەی جیهان بە زمانی فەرەنسا تەواودەكات، خۆی لە چاپكردنی دەبوێرێ . 
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ئەم نامایلكەیەو دەقی فەرەنسایی نامایلكەی مرۆڤ لە ساڵی )1664(دا واتە 

چواردە ساڵ پاش مردنی فەیلسوف چاپ و باڵوبووەتەوە. 

- ساڵی)1637(: لە ژووەنی ئەم ساڵەدا، نامایلكەی پەیڤ لە رەوشتدا 

بە زمانی فەرەنسا لە شاری لیدن، بە بێ  ناوی نوسەر چاپدەكرێ ، هەروەها 

نێزەكیەكان و  بینین و  زانستی  بە  نامایلكەیەكیش سەبارەت  لەگەڵ چەند 

هەڵبەت  كە  دەدرێ ،  دوایی  نوسینەی  سێ   بەم  سەرنج  زیاتر  هەندەسە. 

كەوتنە بەر رەخنەی زانایانێكی وەك رۆبێرڤال)9( و فێرما)10( كە باوكی 

بەم  سەبارەت  كە،  گرێبەستێكی  بەپێی  هاوڕابووە،  لەگەڵی  پاسكاڵیش 

بەرهەمە، لەگەڵ باڵوكەرەوە نوسرابوو، هەموو مافەكانی نوسەر بە خۆڕایی 

كتێبە  لەم  بەرگ  دووسەد  بەگشتی  و  كتێبەكە  باڵوكەرەوەی  بە  درابوو 

چاپكراوە.

- ساڵی)1640(: لە مانگی ئۆكتۆبەری ئەم ساڵەدا ژوئاشیم دیكارت 

باوكی دیكارت دەمرێ .

- ساڵی)1641(: چاپی دەقی التینیی تێڕامانەكان. چاپی یەكەم شەش 

نوسراوەتەوە،  دەستنوسەكە  خوێندنەوەی  بەپێی  تێدایە،  وەاڵمی  رەخنەو 

لەگەڵ دەقی سەرەكی چاپكراوە.

وەرگێڕانی فەرەنسایی دەقی تێڕامانەكان لە ئەستۆی كەسێك بووە، بە 

ناوی لویین)11( و رەخنەكان و وەاڵمەكانی دیكارت لە الیەن كلێرسێلیە)12( 

وەرگێڕدراوەتەوە، كە بە گشتی ساڵی )1647( لە پاریس چاپ و باڵوبووەتەوە. 

خودی دیكارت چاوی بە دەقە فەرەنسیەكە كەوتووە، لەبەرئەمە بەشێك 

لە خاڵە فكرییەكانی تایبەت بە خۆی وردتر روونكردوەتەوە. بە بۆچوونی 

بایە)13( دەقی فەرەنسییەكە بە تەواویی جێمتمانەیە.
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دیكارت  ئەندێشەی  فكرو  قۆناغەدا  لەم   :)1645 تا  ساڵی)1641   -

شاری  لە   ،)1641( دیسامبری  لە  و  دەكرێ   لەسەر  مشتومڕی  تەواوی  بە 

و  زانینگەیە  مامۆستای  كە  ڤۆتیوس)15(  ناوی  بە  كەسێك  ئوترێشت)14( 

دینیشی  بەبێ   بەفەرمی  بوو  دیكارت  بیروبۆچوونی  دژی  ساڵ  چەندین 

تاوانبار دەكات.

لە )17(ی مارسی )1642(، زانینگە ئەو شتە شەرمەزار دەكات، كە 

پێی دەڵێ  فەلسەفەی نوێ  )بەبێ ئاماژەكردن  بە ناوی فیلسوف(. ناكۆكی 

هەروا درێژەی دەبێ ، هەتا ساڵی )1643( شەرمەزاركردنێكی دیكە، توشی 

فەلسەفەی دیكارت دەكەن، كە ئەمجارەیان لەوە دەچێ  زۆر مەترسیدارتر 

بووبێت. هەڵبەت بە ناوبژیوانی دۆستانی دیكارت و باڵیۆزی فەرەنسا لە 

هۆڵەندە، لە هەڕەشەكان كەمتر دەبێتەوە.  لە ساڵی )1645(مشتومڕەكان 

بە گرژیەكی زیاترەوە دەست پێدەكەنەوە، هەتا ئەوەی لە )12(ی مانگی 

شەشدا، زانینگە باڵوكرنەوەی هەموو چەشنە نوسینێكی چاك، یان خراپ 

سەبارەت بە بۆچوونی دیكارت یاساغ دەكات.

- ساڵی)1643(: لەم ساڵە بەدواوە دیكارت، لەگەڵ شازادە خاتون 

ئێلیزابێت، كچی  پاشای پێشووی بوهێم.

نامە  هۆڵەندە،  واڵتی  لە  پەنابەر  )1627(ب��ووەت��ە  ساڵی  كەلە   -

دیكارت  ژیانی  هەفتەی  دوایین  هەتا  گۆڕینەوەیە  نامە  ئەم  دەگۆڕێتەوە، 

درێژی هەبووە.

- ساڵی)1644(: لە مانگی پێنج تا مانگی دەی ئەم ساڵە، دیكارت 

لە فەرەنسا بووە لە ئامستردام كتێبی بنەماكانی فەلسەفە بەزمانی التینی 

لە غیابی دیكارتدا باڵودەبێتەوە. رێكەوتی چاپ، ٧/١٠ و كتێبەكە پێشكەشی 

شازادە خاتون كراوە.
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دەقی فەرەنسایی ئەم كتێبە لە مانگی )1645/٥( لەالیەن قەشەیەك 

دیكارت  پێداخشاندنەوەی  چاو  بەاڵم  وەرگێڕدراوە،  پیكۆ)16(وە  بەناوی 

بەرهەمە  ئەم  فەرەنسایی  دەق��ی  هەربۆیە  پێچووە،  زۆری  ماوەیەكی 

لەساڵی )1647( لە پاریس چاپ و باڵوبووەتەوە. لە سەرەتای ئەم چاپەدا 

نوسراوەیەك لە دیكارت لەژێر سەردێڕی نامەی نوسەر بۆ وەرگێڕ چاپكراوە، 

كە لەو رێكەوتەوە تا بە ئێستا بە بەرایی دیكارت لەسەر كتێبی بنەماكانی 

فەلسەفە زانراوە.

خاتون  ش��ازادە  بەخواستی  دیكارت   :)1646 و  س��اڵ��ی)1645   -

ئێلیزابێت، تەواوی وەرزی زستانی بۆ نوسینی نامایلكەی ئاڵوگۆڕە ناخییەكان 

تەرخانكردوە.

- ساڵی)1647(: لە مانگی چواردا لە لیدن دیكارت بە پالژین)17( 

لێرەی)18(  هانری  بەناوی  كەسێكەوە  لەالیەن  تاوانە  ئەم  دەكەن.  تاوانبار 

بۆ  دەبات  هانا  فەرەنسا  باڵیۆزی  جارەش  ئەم  لێكردوە.  شكاتی  و  بووە 

شازادە ئورانژ، هەتا بەر بەقوڵبوونەوەی ناكۆكییەكان بگرێ . لەئاكامدا زانین 

گە لە ئوتی ئەو ساڵەدا، هەر چەشنە راو بۆچوونێك سەبارەت بە دیكارت 

قەدەغە دەكات. لە مانگی شەش و یانزەدا دیكارت، بۆ دووەم جار چووە 

بۆ فەرەنسا. 

لەم ماوەیەدا پاش ناكۆكییەكەی كە بۆ ماوەیەكی دوورو درێژ لەگەڵ 

هۆبز و گاساندیدا بوویەتی، لەگەڵیان ئاشت دەبێتەوە و سەردانی پاسكالیش 

دەكات، لە مانگی دیسەمبر دیسانەوە لەگەڵ رێژیوس تێكدەچێ ، لەئاكامدا 

زانینگەی شاری لیدن لە ساڵی )1648(دا رازی دەبێ ، كە كورسییەكی بەتاڵی 

مامۆستایەتی بدات بە دیكارت.

- ساڵی)1648(: لەمانگی پێنجەوە تا مانگی ١٠، دیكارت سێهەمین و 
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دوایین سەفەری بۆ فەرەنسا دەكات، كە لەبەر ئاژاوە سیاسییەكانی ناسراو 

بە فرۆند زۆر كورت بووە. هەمان ساڵ مانگی نۆ مێرسێن كۆچی دوایی 

خوێندنگەی  لە  بووە،  گەنجتر  مێرسێن  لە  ساڵ  دیكارت هەشت  دەكات، 

الفلێش لەگەڵی ئاشناببوو، لە راستیدا لە تەواوی تەمەنیدا دۆست و هاوڕێی 

بووە و نامەی بۆ نوسیوە. كاتێ  دیكارت دەچێ  بۆ هۆلەندە، بە كردەوە 

ئەو وەك نوێنەری خۆی لە پاریس دادەنێ . )بایە( بە رەخنەگرتن لە مێرسێن 

و  ناكۆكی  سازكردنی  بۆ  هەبووە  تایبەتیی  توانستێكی  ئەو  كە:  كوتویەتی 

درێژەپێدانی لە ناو زاناكاندا. لەم ساڵەدا دیكارت چاو بە نامایلكەی مرۆڤدا 

دەخشێنێتەوە و تەواوی دەكات.

- ساڵی)1649(: لە مانگی شوباتی ئەم ساڵەدا كریستیەن مەلەكەی 

سوید دیكارت بانگهێشتدەكات، بۆئەوەی لە سوید بمێنێتەوە. دیكارت لە 

بۆ  ١٠ دەچێت  مانگی   لە  لەئاكامدا  بەاڵم  سەرەتادا زۆر دوو دڵ دەبێ ، 

نامایلكەی  دەقی  پاریس  لە  ساڵەدا  ئەم  یانزەی  مانگی  لە   ستۆكهۆڵم. 

ئاڵوگۆڕە ناخییەكان چاپ و باڵودەبێتەوە.

- ساڵی)1650(: دیكارت لە )11(  شوباتی ئەم ساڵەدا لە ستۆكهۆڵم 

كۆچی دوایی دەكات. نوسین و بەڵگەنامەكانی كۆ دەكرێنەوە و دەدەرێ  بە 

كلێرسێلیە و ئەویش هاوپێچ، لەگەڵ نامەكان لەسێ  بەرگدا چاپیان دەكات، 

)لە ساڵەكانی 1657 و 1659 و 1667(.

بەرگدا  لە دوو  ژیانی دیكارت  كتێبی  لەم ساڵەدا  - ساڵی)1691(: 

لەالیەن ئادرین بایەوە چاپدەكرێ .
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پەڕاوێزەكان:

la Fleche .1

كە  ئەڵمان  بیركاری، خەڵكی  زانای   :)1612  �  Clavius )1537  .2

زیاتر لە رۆما ژیاوە .

پرۆتستان  شازادە   :)1695  �  Maurice J de Nassau )1567  .3

لە شەڕە جۆراوجۆرەكان  بەدەسەاڵت گەیشت و  باوكی  پاش  ئەو  ئورانژ. 

لە  كە  گەیشت،  زۆر  شانازیی  بە  و  نیشاندا  خۆی  لە  زۆری  لێوەشاوەیی 

ئاكامدا لە ساڵی 1600 شەڕی نیوپوردا تێك شكا.

Beeckmann )lsaac( )1588 .4 � 1637(: زانای بیركاری و فیزیك، 

خەڵكی هۆلەند. 

Rose Croix .5

Lorette .6

Montagne J Blanche .7

Frederic V )1596 .8 � 1632(: ئەو لە سەرتادا وەك “نوێنەری 

پاالتن” بووە و پاش ساڵی 1619 هەتا 1620 بووەتە  پاشای بوهێم. لە ژێر 

سی  شەڕەكانی  لە  كردو  پرۆتستانەكان  لە  الیەنگریی  ژنەكەی  كاریگەریی 

ساڵەدا لە ساڵی 1620، لە شەڕی “شاخی شپی”دا دۆڕا و هانای برد بۆ 

)Provinces unies( كە لەو سەردەمدا بە باكووری بلژیك دەكوترا.

Roberval  )1707 .9 � 1632(: رەخنەگر و ناسێنەری دیكارت.

)Fermat )p.( )1601 – 1665 .10

Luynes .11

Clercelier )Claude( )1614 .12 � 1684(: فەیلسوفی فەرەنسایی 

كە هاندەر و دۆستی دیكارت بووە، بیروڕا گۆڕینەوەی زۆر گرنگی لەگەڵ 
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دیكارتدا هەبووە. ناوبراو پاش مردنی دیكارت، بەشێك لە بەرهەمەكانی 

ئەوی وەك نامایلكەی مرۆڤ و جیهان و.. {چاپكردوە )1677(.

Baillet )p. Adrien .13( : لەو كەسانە بووە، كە لە دەیەی كۆتایی 

سەدەی هەڤدەیەمدا دیكارتیان ناساند.

Utreecht .14

لە  پرۆتستان  پەیڤداری   :)1676  �  Voetius )Voet( )1589  .15

هۆلەند و مامۆستای زمانە پیرۆزە رۆژهەاڵتییەكان و زۆر نەیاری دیكارت 

بوو.

Picot .16

Pelagien .17: سەر بە رێبازی پێالژ، داهێنەری ناسراوی مەسیحی 

ئیرادەی  بۆ  دەگەڕاندەوە،  تەنیا  ئیمانی  كە  زایینی  پێنجەمی  سەدەی  لە 

شەخسیی مرۆڤ.

Henri Le Ray  )1632 .18 � 1707(: بە رێژیوس ناسرابوو، لە 

سەرەتادا لە خوێندكارانی دیكارت بوو، پاشان دژایەتیی لەگەڵ كرد. ئەو 

بەشێك لە باسەكانی دیكارتی بە شێوەی سادە نووسیوەتەوە.

سەرچاوە: 

دكارت و فلسفەی او، تألیف: دكتر كریم مجتهدی، چاپ اول: 

1382،  انتشارات امیركبیر.
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))بیر دەكەمەوە كەواتە هەم(( 
چاوخشاندنێك بە فەلسەفەی دیكارتدا

لەفارسییەوە: مەهدی سامانپور
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رینیە دیكارت، جگەلەوەی  فەیلەسوف بوو یەكێك لە ماتماتیكزان و 

بەباوكی  كە  بەشێوەیەك  بوو،  رۆشنگەریش  چاخی  گەورەكانی  فیزیكزانە 

 )1596( ئ��ازاری  ل��ە31ی  دیكارت  ك��راوە.  ن��اوزەد  شیكاریش  ئ��ەن��دازەی 

لەفەرەنسا هاتوەتە دنیا و دوای قۆناغی خوێندنی هەشت ساڵەی لەتەمەنی 

بیست ساڵیدا روویكردوەتە گەڕان و دوای ئەوەش وەك خۆی دەڵێ  هەوڵیدا 

بەدوای زانست و ژیری دابگەڕێ .. لەو رووەوە چووەتە ریزەكانی سوپای 

هۆڵەنداوە و چۆتە جەنگ و بەم شێوەیە سەردەمێكی تەمەنی خۆی لەبەشە 

جیاجیاكانی ئەوروپا بردوەتە سەر. ساڵی )1629( دیسان دەچێتەوە هۆڵەندا و 

نزیكەی بیست ساڵ لەوێ   و لەرەوشێكی ئارامدا خەریكی لێكۆڵینەوە دەبێ . 

ئەو  بوون،  خۆی  تایبەتی  رامانی  ئەزمون و  زیاتر  دیكارت  لێكۆڵینەوەكانی 

دەمانخاتەوە  ئەمە  وەردەگرت،  نوسراو  بابەتی  كتێب و  لە  سوودی  كەمتر 

یادی سوكرات كە لەكۆاڵنەكانی ئەسینا پیاسەی دەكرد ، لەگەڵ هەموو كەسدا 

خۆی  لەدوای  نوسراوی  شتێكی  هەرگیز  فەلسەفە و  باسكردنی  دەكەوتە 

جێنەهێشت.

بۆ  سوید  شاژنی  بانگهێشتی  لەسەر   )1649( ١٠ی  لە   دیكارت 

لەستۆكهۆڵم،  ناوبراو  شاژنی  دەرباری  چووە  خۆی،  فەلسەفەی  فێركردنی 

بەاڵم هەلومەرجی ئاو وهەوا، هەروەها ئەو شێوەژیانەی كە دیكارت پێیەوە 

لە)11(شوباتی  سیەكانكرد و  هەوكردنی  نەخۆشی  توشی  ئەوی  راهاتبوو 

)1650( هەر لەوێدا كۆچی دواییكرد.
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)گومان(یش  بەسەردەمی  دەژیا  تیدا  سوكراتی  كە  سەردەمەی  ئەو 

ناودەبرا و ئاشكرایە )گومان( نەك هەر باوەڕی ئایینی الواز دەكات و دەیخاتە 

كە  دیكارتیش  دەشێوێنێ ،  ژیانیش  ئارامی  ئاسایش و  بەڵكو  شڵەژانەوە، 

باوەڕی بە ئایینی مەسیحیەت هەبوو وەك خۆی دەڵێ:” بوونی خوایی وەك 

نەهێشتنی  بۆ  دەزانی،  بەپرسێكی بێ چەندو چوون  بیركاریەكان،   پرسە 

فەلسەفەیەكی  )گومان(  لەدەستی  زانست  باوەڕ و  رزگاركردنی  گومانداری و 

نوێی داهێنا، بۆیە ئەویان بەباوكی فەلسەفەی نوێش ناو بردوە”.

زەوی  گۆی  بتوانێت  )بۆئەوەی  كەپێیوابوو:  ئەرشمیدس  وەك  ئەو 

جێگیر و  بەخاڵێكی  پێویستی  تەنها  تر،  شوێنێكی  بیگوازێتەوە  هەڵگرێ  و 

سەقامگرتوو هەبوو(، بەدوای خاڵێكی جێگیردا دەگەڕا، تاكو پاڵی پێوەبدات. 

شتێك  لەهەموو  گومان  دەبێ   )لەسەرەتادا  دەڵێ :  دیكارت  رووەوە  لەو 

بكەیت.( ئەو نەیدەویست هەنگاوی یەكەم و پایەی ساختمانەكە لەشوێنێكی 

پێش و  دەچێتە  زیاتر  گومانەیدا  ئەو  لەدرێژەی  دابنێ  و  سست  ناجێگیر و 

هەیە  بۆی   بكەین،  بەهەستەكانیشمان  متمانە  ناتوانین  )تەنانەت  دەڵێ : 

ئەو  بۆ  كە  ئەوەی  میانەدا  لەو  بەاڵم  بدەن(،  فریومان  هەستەكانیشمان 

ساغبووەوە و بێ چەند وچوون بوو هەمان ئەو گومانكردنەی ئەو بوو. ئەو 

گومان  كاتێك  تۆ  هەبوو  و  پێ  دڵنیایی  كەئەو  بوو  شتێك  تاكە  گومانە 

لە  بیرت  مسۆگەر  كەبیردەكەیتەوە  بیردەكەیتەوە،  بەمسۆگەری  دەكەیت، 

بوونەوەرێك كردوەتەوە، یان بەوتەی خۆی:)بیردەكەمەوە، كەواتەهەم(.

ئەو دەڵێ : )كاتێ  من بڕیاردەدەم كە شتێك هەیە ئەوە، ئەو كاتەیە 

كە  ئەو شتە دەبینم،  هەڵبەتە  پێویستە خودی خۆشم كە ئەو شتە دەبینم 

نەبێ ،  شتە  ئەو  لەراستیدا  دەیبینم  ئەوەی  رەنگە  چونكە  هەبێ ،  بوونم 

هەروەها بۆی هەیە تەنانەت چاویشم نەبێ  كە شتێك ببینێ ، بەاڵم مەحاڵە 
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كاتێ  دەبینم، یان بیردەكەمەوە كە دەبینم )جیاوازی تیا نیيە( بوونم نەبێ(

دیكارت ئەو خاڵە جێگیرەی بەدەستهێنابوو لەدرێژەی باسكردن لەو 

خاڵە زیاتر دەچێتە پێش و دەكەوێتە هەوڵی سەلماندنی خواوەند، نەفس، 

دەرخستنی ماهیەتی هەڵە، دەرخستنی ماهیەتی مادە و سەلماندنی جیهانی 

دەرەكی، كە ئەمانە هەمووی لە نوسراوی )رامانەكان(ی ئەودا كۆكراونەتەوە.

كتێبی رامانەكان نەك باشترین بەرهەمی دیكارتە، بەڵكو بە باشترین 

 و گرنگترین بەرهەمی سەدەی حەڤدە دەژمێردرێ .

بوونی خواوەند لەدیدی دیكارت هەروەك )هەركەس بیری كردەوە، 

كەواتە هەیە(ی خۆی بێگومان بوو. ئەو دەڵێ : )وێناكردنی بوونی كامڵ لە 

هەمووماندا هەیە و پێویستی وەها وێناكردنێك ئەوەیە، كە دەبێ  بوونێكی 

كاماڵ، بوونی هەبێ ، چونكە ئەگەر بوونی كامڵ نەدەبوو، جگەلەوە ئەگەر 

بەوتەی  نەدەهات!  زەینماندا  بە  وێناكردنەكەی  نەبایە،  كامڵە  بوونە  ئەو 

دیكارت وێناكردنی خواوەند، لەزاتی مرۆڤ دایە ئەو وێناكردنە لەو كاتەی 

كە  شتەی  ئەو  لەسەر  دروستكەرێك  كە  نیشانەیەك  وەكو  دنیاوە،  دێینە 

دروستی دەكات دادەنێ ، ئاوا لەئێمەدا نەخشی بەستووە، چونكە وێناكردنی 

کامڵ لەمرۆڤی بێکامڵ مەیسەر نییە” 
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سەرگوزشتەی ژیانی دیكارت
لە ئینگلیزییەوە : شاسوار كەمال مەحمود
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سەرەتا:

رێنیە دیكارت )3/31/-1596 1650/2/11( فەیلەسوف  و بیركاریزان 

تا  ناسراوە.  مۆدێرن  فەلسەفەی  باوكی  بە  فەڕەنسی  نوسەری  و  زانا  و 

دەكرێت.  لەسەر  لێكۆڵینەوەمان  و  دەخوێندرێن  كارەكانی  ئێستاش 

كتێبی)Meditations on First Philosophy( تا ئێستاش پرۆگرامی خوێندنی 

دیكارت  هەروەها  جیهانە،  زانكۆكانی  فەلسەفیەكانی  بەشە  زۆرب��ەی 

كاریگەری زۆری لەسەر زانستی بیركاری هەیە و بەباوكی ئەندازەی شیكاری 

دادەنرێت، یەكێكە لە پایە گرنگەكانی شۆڕشی زانستی. دیكارت هەمیشە 

بیروبۆچونی لەسەر بابەتەكان دەردەبڕیوە، دوور لە بیروڕای فەلەسوفەكانی 

پێش خۆی لەكتێبی )Passions of the Soul(دا دەڵێت “بۆچوونەكانم لەسەر 

بابەتەكان دەنوسم، بەشێوەیەك كەس پێشتر لەسەر ئەو بابەتەی نەنوسی 

حەڤدەی  سەدەی  عەقالنیەتی  تەوژمی  دیاری  پایەیەكی  دیكارت  بێت”. 

ئەوروپایە، كە پاشتر لەالیەن )سپینۆزا، هۆبز، لۆك(ەوە بەردەوام بوو و 

 گەشەی پێدرا. گرنگترین وتەی دیكارت بریتیيە لەوەی )من بیردەكەمەوە 

كەواتە من هەم(.
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 ژیانی دیكارت:

لە  فەڕەنسا  )La Haye en Touraine(ی  لەناوچەی  دیكارت   

دایكبووە. كاتێك تەمەنی یەك ساڵ دەبێت دایكی دەمرێت و دواتر لە ژێر 

دەبێت و خوێندن  گەورە  دەبێت(  پەرلەمان  ئەندام  )كە  باوكی  چاودێری 

دەست  بە  یاسادا  لە  زانكۆ  بڕوانامەی   )1616( ساڵی  لە  دەكات،  تەواو 

دەهێنێ، ئەمەش وەك بەدیهێنانی خۆزگەیەكی باوكی كەحەزی دەكرد ببێت 

بە پارێزەر. 

لە  واز  ت��ەواوەت��ی  »بە  دەڵێت:  نوسراوەكانیدا  لە  یەكێك  لە   

خوێندنەوەی نامەو پەڕتوكەكان دەهێنم، تەواوی گەنجێتیم بەسەر دەبەم لە 

سەردانیكردنی دادگاكان، تێكەاڵوبوون لەگەڵ خەڵك، كۆكردنەوەی ئەزمون 

بۆئەوەی  دەكات،  هاوكاریم  سامانەكەم  شێوەیەی  بەو  تاقیدەكەمەوە  خۆم 

سوپای  بە  دەكات  پەیوەندی  دا   )1618( لەساڵی  لێوەربگرم«.   سوودی 

هۆڵەندا و لەو ماوەیەدا چاوی دەكەوێت بە ئیسحاق بێكام و پێكەوە باس 

لە كەوتنە خوارەوەی تەنە قورسەكان دەكەن. لەساڵی )1620( لە جەنگێكی 

نزیك براگ بەشداردەبێت. لەساڵی )1622( دا دەگەڕتەوە فەڕەنسا و ژیانی 

خۆی لە پاریس و هەندێك بەشی ئەوروپا بەسەردەبات و دەستدەكات، بە 

فرۆشتنی ئەو موڵك و سامانەی هەیەتی و بەشداری لەكاری )گرێ  بەست(

كردندا دەكات، لەم كارەیەدا قازانجێكی ئەوتۆ دەكات كە بەشی تەواوی 

ژیانی دەكات، پاشان دەچێتەوە هۆڵەندا و لە زانكۆ بیركاری دەخوێنێت.

تێكدەچێت،  بیكام  ئیسحاق  لەگەڵ  پەیوەندی  كە  دەبێت  لەوماوەیەدا 

و  بیروبۆچوون  بەدزینی  دەكات  تاوانبار  دیكارت  ئیسحاق،  لەبەرئەوەی 

و  دەبەستێت  پەیوەندی  ئافرەتێك  لەگەڵ  لەوماوەیدا  هەر  زانیاریەكانی. 

)Francine( مناڵێكی لێی دەبێت بەناوی
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    لەماوەی مانەوەی لە هۆڵەندا بەردەوام شوێنی نیشتەجێبوونی 

ئەو  دەبات. سەرەڕای  بەسەر  ژیانی  جیاواز  لە چەند شوێنێكی  دەگۆڕێ ، 

هەموو جوڵە بەردەوامەی لە هۆڵەندا دەیكرد، بەاڵم لەو ماوەیدا زۆرترین 

و باشرین كارەكانی نوسیوە. لەوێ  شۆڕشی فەلسەفی و بیركاری دەستپێكرد.

لەساڵی )1633(دا ئەو كاتەی كڵێسای كاسۆلیكی رۆمانی گالیلۆیان ناچاركرد، 

دیكارت  ببێتەوە،  پەشیمان  گ��ەردوون  دەرب��ارەی  بیروبۆچوونەكانی  لە 

لەو  راگ��رت.   )Treatise on the World( بەناوی  كتێبەكەی  چاپكردنی 

كتێبەدا دیكارت باس لە چوار یاسای هزر دەكات و دەڵێت:” زانیاریەكانمان 

لەسەر بناعەیەكی پتەو خۆیان رادەگرن”، دواتر دیكارت بەردەوام دەبێت لە 

نوسین وچاپكردنی پەڕتوكە فەلسەفی و بیركاریەكانی، پاشان لەالیەن  پاشای 

فەڕەنساوە خەاڵت دەكرێت. لەساڵی )1650(دا لە ستۆكهۆڵم، لەسوید كە 

لێكۆڵەرەوان  بەڕای  بانگهێشتكرابوو، كۆچی دوایی دەكات.  وەك مامۆستا 

هۆكاری مردنەكەی دەگەڕێتەوە بۆ هیالكی و ماندووبونی زۆر لەوماوەیەی 

پاپای  لەالیەن  دیكارت  كتێبەكانی   )1663( لەساڵی  ب��ووە.  سوید  لە  كە 

فاتیكانەوە خرانە لیستی كتێبە قەدەغەكراوەكانەوە.

كارە فەلسەفیەكانی:

دیكارت هەمیشە بەیەكەم بیریار دانراوە كە چارچێوەی فەلسەفی 

)Discourse on the Method(دا  لەكتێبی  داناوە.  سروشتی  زانستی  بۆ 

بەبێشك  بناسرێن  راستی  وەك  كە  بناغە،  كۆمەڵێك  بگاتە  هەوڵدەدات 

 methodological( میتۆدی  لەسەر  كاری  بەمە  گەیشتن  بۆ  گومان.  و 

skepticism(ك��رد بەوەی هەندێك شت قابیلی شك و گومان نین، دواتر 

زانیاری  بناغەی  ببێتە  بۆئەوەی  داڕشتەوە،  سەرلەنوێ   بۆچوونەوەی  ئەم 
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تەواو.بەشێوەیەكی سەرەتایی دیكارت دەگاتە یەك بناغە ئەویش بریتە لە 

“هزر بوونی هەیە، بیر ناتوانرێت لەمن دابڕنرێت،كەواتە من هەم«  بە 

بیردەكەمەوە  )من  ناسراوە  شێوەیە  بەم  وتەیە  ئەم  بەرباڵو  شێوەیەكی  

ئەوا  بكەین،  بیرمان  لە  ئەگەر گومان  پێیوایە  دیكارت  كەواتە من هەم(. 

دەرئەنجامەی،  ئەو  گەیشتە  بكەین.دیكارت  بوونیشمان  لە  گومان  دەبێت 

كەوا دڵنیایە لە بوونی خۆی، چونكە بیردەكاتەوە، بەاڵم بە چ شێوازێك 

؟ ئەو پێیوایە پشت بەستن بە هەستەكان، جێگای باوەڕ نیيە، بۆیە تەنها 

شتێك كە شك و گومان هەڵناگرێت بیركردنەوەیە لە شتەكان. دیكارت بە 

مندا  لە  شتەی  بەوەی:)ئەو  دەكات  هزر«بیركردنەوە«  پێناسەی  شێوەیەك 

روودەدات، دەست بەجێ  هۆشیارم بەرامبەری، كەواتە بیركردنەوە بریتیيە 

لەو چاالكیەی كە كەسێك دەست بەجێ  هۆشیارە لەوەی روودەدات(. ئەو 

پێیوایە بۆ تێگەیشتن لە دیاردە وشتەكان دەبێت بیرمان بەكاربهێنین، نەك 

هەستەكانمان ئەو دەڵێت:) هەندێك شت كەلە رێگای چاوەكانمەوە دەیبینم 

لە راستیدا من بڕیار لەو شتانە دەدەم لە رێگەی بیرمەوە(.

عەقڵی  زانیاری  پێیوایە  دیكارت  تێگەیشتنەوە،  ئەم  سۆنگەی  لە 

دیكەی  زانیاریەكانی  دەتوانرێت  كە  بناغەیەكیشە،  و  ببرێت  لەناو  مەحاڵە 

لەسەر دابنرێن.ئەو بناغەیەش بریتیە لە بیركردنەوە. 

دوالیزم:

 The Description of the و  Passions of the Soul( لە كتێبی

Human Body(  دیكارت پێیوایە كە جەستەی مرۆڤ وەك مەكینە )ئامێر(

وایە كە تایبەتمەندی مادی هەیە و ملكەچی یاسا فیزیكیەكانە، بەاڵم بیر بە 

پێچەوەانەی جەستەوە تایبەتمەندی مادی نییە، ملكەچی یاسا فیزیكیەكانیش 
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لەگەڵ  كارلێك  بیرەو  تەنها مرۆڤ خاوەنی  دیكارت  بۆچوونی  بە  نابێت. 

جەستەی دەكات، لەرێگەی بیریشیەوە كۆنترۆڵی جەستەی دەكات، بەاڵم لە 

هەمانكاتیشدا جەستەش كاریگەری لە سەر بیرو عەقڵ دادەنێت، هەروەها 

پێشیوایە لەبەر ئەوەی ئاژەڵەكان خاوەنی بیرنین، بۆیە هەست بە ئێش و 

ئازار ناكەن. 

سەرچاوە:

Wikipedia، the free encyclopedia
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دیكارت گومان و دڵـنیایی
لەفارسییەوە: ناسر حەقپەرست
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هەمووان دیكارت بەدامەزرێنەری فەلسەفەی نوێ دەزانن. دیكارت 

لە پاش سەدەكانی ناوەڕاست، یەکەم فەیلەسوفی گەورەیە، كە هاورێ لەگەڵ 

سپێنۆزا، الیبینیتز سەر بەقوتابخانەی عەقڵگەرایین. قوتابخانەیەك كەلەسەر ئەو 

بڕوایەبوو: بڕوای تەواومان بەو داتایانە هەبێت، كە هەستەكان پێشكەشمانی 

دەكەن. ناسینی راستەقینەو یەقین تەنیا لەرێگەی عەقڵەوە ئیمكانی هەیە.

بابەت سەرەكییەكانی دیكارت

دیكارت لەسەرەتادا لەگەڵ دوو بابەتی سەرەكیدا رووبەروو بۆتەوە:

مەعریفەی دڵنیایی)یەقین(

دەدا.  بەماتماتیك  بە  بایەخی  گەلێ   گەنجی  لەسەرەتای  دیكارت 

تەواو  ماتماتیك خاوەن سیستمێكی  پێیوابوو  بوو، كە  بەو هۆیەوە  ئەمەش 

بەتایبەت  زانیاری،  تری  بەشەكانی  كەزۆربەی  لەحاڵێكدا  دڵنیاكەرەوەیە،   و 

فەلسەفە بەم شێوەیە نەبوو.

فەلسەفەی  فەلسەفە، چونكە  دەدایە  لە هەرشتێك سەرەنجی  زیاتر 

بە بنەمای مەعریفەی مرۆیی دادەنا و گەر فەلسەفە بەیەقین نەدەگەیشت، 

لەبیرمەندان  زۆر  بەشێكی  لەوكاتدا  بكەیت.  شتێك  بەهیچ  باوەڕ  نەدەكرا 

توشی گومانی رەهای فەلسەفی هاتبوون و دەیانوت: ناكرێ لەهیچ بابەتێكدا 

بەیەقین بگەین.
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دیكارت باوەڕی بەم تیۆرەنەبوو و دەیویست بەهەر شێوەیەك بێت، 

شوێن  كەوتە  هۆیەوە  بەم  هەر  زانستە وە.  فەلسەفەو  ناو  بەرێتە  یەقین 

ئەم بیرۆكەیە كە فەلسەفەو هەموو زانستە مرۆییەكان، بەشێوەیەكی وەها 

تایبەت ئاوێتەبوونیات بكات،  كە وەك ماتماتیك خاوەن یەقین بێت.

پەیوەندی جەستەو رۆح 

لەسەردەمی دیكارت )سەدەی 17 .ز( فیزیك و دواتریش میكانیك، 

تا ئاستێكی زۆر پێشكەوتنی بە خۆیەوە بینی. یەكێك لە بابەت بەرچاوەكانی 

فیزیكی نوێ ئەوە بوو، كە مادە خاوەن چ شوناسێكە؟ چ شتێك دەبێتە 

جوڵەو  دەبێتەهۆی  شتێك  واتەچ  سروشتییەكان؟  و  مادی  ئەنجامە  هۆی 

رووداوەسروشتییەكانی )وەك: باران، سوڕانەوەی هەسارەكان، سەوزبوونی 

رووك، بومەلەرزەو .....(؟ 

لەوكاتدا تێڕوانینی مادی و میكانیكی سەبارەت سروشت، برەوێكی 

زۆری لەنێوان خەڵك و بیرمەنداندا هەبوو. روانگەیەك كەهۆكاری هەموو 

جوڵە و رووداوەكانی جیهانی بەخودی جیهان و مادەی ئەوەوە گرێ دەدا، 

لەدونیادا  شتێك  هەموو  دەیوت:  میتافیزیك.  و  نامادی  بابەتی  نەوەك 

لێرەدا  بەاڵم  دەكات،  كار  فیزیك  یاساكانی  بەپێی  و  ئۆتۆماتیك  بەشێوەی 

پرسیارێكی سەرەكی لە گۆڕێدا بوو، كە لەگەڵ تاوتوێكردنی مادی لەسروشت 

ناكۆك بوو: هۆكاری جوڵەكان و كرداری ئێمە مرۆڤەكان چییە؟ ئەم هۆكارە 

لەدوو حاڵەت بەدەر نییە: یان جەستەو لەشمانە، یان شتێكی تر بێجگەلە 

ئێمە بەشێوەیەكی روون و ئاشكرا درك بەوەدەكەین، جەستەمان كە مادەی 

ئێمەیە، لەژێر كۆنتڕۆڵی ئێمەدایەو خۆمان هۆكاری كردارو ئاكاری خۆمانین، 

بەاڵم ئەم خۆمانە چییە؟ ئایا مەبەست لەو خۆمانە، رۆحی ئێمەیە؟ بەاڵم 
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رۆحی مرۆڤ چییە؟ چ پەیوەندییەك لەنێوان رۆح و جەستەی مرۆڤ دا 

هەیە؟ رۆحی مرۆڤ بەشێوەیەكی دیاریكراو بابەتێكی مادی نییە: كەواتە، 

ئایا بابەتیەكی نامادی كاریگەری لەسەر مادەدا دەنێت؟ ئەم كردارە چۆن 

دەبێت؟ ئەم پرسیارانە بیرو زەینی دیكارتی بەخۆیەوە خەریك كردبوو.

شێوازی گومانی دیكارت

دیكارت لەسەرەتادا بۆ دەستڕاگەیشتن بەمەعریفەی یەقین لەخۆی 

زانیاری و  بتوانم گشت  تا  بوونی هەیە،  بنەمایەك  لەراستیدا  ئایا  پرسی: 

فەلسەفەی لەسەر بونیات بنێم و جێگای گومان نەبێت؟ چارەی دیكارت بۆ 

ئەم مەبەستە بریتی بوو لەوەی كەلەهەر شتێك گومان بكات. ئەو دەیویست 

هەموو شتێك لەسەرەتا بەدەست پێ بكات و هەر بەم هۆیەش بەپێویستی 

دەزانی كەبەهەموو زانیارییەكانی خۆی لە هەستپێكراوەكان )محسوسات(و 

مەعقوالت و بیستراوەكاندا بچێتەوە.

بەم شێوەیە، گومانی ناوداری خۆی كەدواتر بەگومانی شێوە دیكارتی 

ناوی دەركرد دەسپێكرد. ئەم گومانەی لەهەرشتێكی تر ال باشتر بوو، تا 

لەخەودا  بزانم  بەچیدا  وتی:  دەرەوەو  لەجیهانی  كرد  گومانی  ئەوجێیەی 

نیم؟ رەنگە بەو جۆرە نەبێت كەمن هەستدەكەم، یان بیردەكەمەوە یاخود 

پێیان وتووم، هەموو ئەوانە وەك ئەوەی لەدونیای خەودا دەیبینم، تەواو 

خەیاڵ بن. لەبنەڕەتدا  رەنگەشەیتانێكی خراپەکار فڕیوم دەدات و بەم جۆرە 

جیهانم نیشاندەدات؟

بنەمایەكی  هیچ  كردو  شتێك  لەهەر  گومانی  دیكارت  جۆرە  بەم 

باوەڕپێكراوی نەهێشتەوە، بەاڵم لەئاكامدا بەو رەسەنایەتییە گومان هەڵنەگرە 

گەیشت، كە بەشوێنییەوە بوو. ئەم بنچینەیەش ئەوەبوو:
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بم  دوودڵ  ناتوانم  بەاڵم  بكەم،  شتێك  لەهەر  گومان  دەتوانم  من 

بەنیسبەت ئەو واقیعەوەكەگومان دەكەم، بەم پێیە گومانكردنی من بابەتیەكی 

لەئەندێشەو  كەىگومان، خۆی جۆرێك  لەوجێگەشەوە  یەقینە.  و  بەئاشكرا 

فیكرە، كەواتە واقعییەت ئەوەیە كەمن بیر دەكەمەوە، چونكە گومان دەكەم، 

خاوەن فیكرم، چونكە بیردەكەمەوە كەواتە: كەسێكم هەم كە بیردەكەمەوە، 

دڵی  دوو  كەجێگەی  برا،  گومان هەڵنەگر  بنەمایەكی  بە  پەی  بەم شێوەیە 

دیكارت  فەلسەفەی  دەردەبرێت:  جۆرە  بەم  تیۆرە  ئەم  دیكارت  نەبوو. 

ئامانجەكەی خۆی گەیشتبوو،   بیردەكەمەوە، كەواتە هەم. دیكارت بە  من 

فەلسەفەكەشی هەر لەسەر ئەم بنەمایە بونیاتنا.

 

بوونی خودا

دیكارت لە پاش ئەم ئەنجامە، لەخۆی پرسی: ئایا شتێكی تر هەیە 

بكەیت؟  دركی  بەدڵنیایی  بكرێ  و  تێدابێت  لەدڵنیایی  رادەیە  ئەم  تا  كە 

وەاڵمەكەی بەم پرسیارە ئیجابی بوو. دیكارت دەری بڕی كە وێنا كردنێكی  

روون و دیاری لەبوونێكی تەواو لەزەینی دا هەیە كەهەمان خودایەو ئەم 

وێنایە هەمیشە هەبووە. ئەو بەم ئاكامەگەیشت كە وێنای بوونێكی تەواو و 

توانای رەها، ناتوانێ بەرهەم و وەبەرهێنراوی زەینی ئەو بێت، چونكە ئەو 

بوونەوەرێكی بەرتەسك و سەقەتەو توانای نییە، بوونێكی تەواو و بێپایان 

ئەگەر  لەراستیدا  بگرێت،  بەرتەسكەوەسەرچاوە  لەبوونەوەرێكی سەقەت و 

بوونێكی تەواو و کامڵ لەگۆڕێدا نەبوایە، ئێمەش وەها وێنایەكمان نەدەبوو. 

واتە ئەوەی كەپێمانوایە بوونێكی تەواو هەیە دەبێ لە هەمانبوون، 

یان بەواتایەكی تر لەخوداوە سەرچاوەی گرتبێت، كەوایەخوا هەیە.
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دیكارت هەبوونی خودا بەدوو هۆكار دەسەلمێنێت.

بێینە  بەرلەوەی  وێنایەی  ئەم  خودا  ئێمەدایە.  لەزاتی  خودا  وێنای 

دواتر  لەفەیلسوفان  زۆر  بەشێكی  هەڵبەت  دروستكردوین.  تێدا  ژیانەوە 

رەخنەی  زۆریان لەم جۆرەبەڵگانەی دیكارت گرت، بە ئایدیالیزمیان ناساند.

بوونی جیهانی دەرەوە)هەستی دەرەوە(

دیكارت دواتر فەلسەفەكەی لەسەر ئەم دوو بنەمایە، بوونی خۆیی و 

بابەت  کۆمەڵێک  بە  درک  دەرەوە  لەدونیای  من  وتی:  بونیاتنا.  خودا 

دەكەم كەمادی نین، كەواتەبەعەقل درككراون نەک بەهەست. وەك درێژە 

كێشانی)پانتایی، درێژایی و قواڵیی(. هەرشتێكی مادی درێژەی هەیە. وەها 

پێناسەیەك كەبەعەقڵ درك دەكرێن، بەرادەی ئەم واقعییەتەی كەمن هەم، 

روون و بەرچاوە، كەواتە ئەم بابەتانەش خاوەن یەقینن. دیكارت لەدرێژەدا 

بۆ سەلماندنی دونیای دەرەوە، لەوێنای بوونەوەرێكی تەواو و کامڵ، واتە 

خودا كەڵك وەردەگرێ.

بەم شێوەیە:                       

ئەم  ناسی،  ج��ی��اواز  و  روون  بەشێوەی  شتێكی  عەقڵ  كاتێك 

نە  دەدات،  فریو  نەمن  خودا  چونكە  بێت،  راست  تەواو  ناسینەپێویستە 

بەرەواشی دەزانێ لەبابەت جیهان و چییەتی ئەو، فریو بخۆم. فریوكاری 

لە ناتەواوی و ناتەوانییەوە سەرچاوە دەگرێت، كەواتە هەرچییەك بەعەقڵی 

خۆمان دركی كەین، بەدڵنیاییەوە دروستە و یەكێكیش لەو دیاردانەی بەعەقڵ 

پەی پێ دەبەین، بوونی جیهانی دەرەوەیە.
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سێ بنەماكەی دیكارت

كەواتە دیكارت تا ئێرە پەی بەسێ جەوهەری تەواو دڵنیا )یەقین( 

بردوە، كە بەوتەی ئەو ناكرێ بەهیچ شێوەیەك گومانیان لێ بكەیت.

1- بوونەوەرێكی خاوەن ئەندێشەیەو بوونی هەیە.

2- خودا بوونی هەیە.

3- دونیای دەرەوەش بەڕاستی بوونی هەیە.

بەبڕوای ئەو، بنەمای هەموو بوونەوەرەكان و ئەوەی كە لە دونیادا 

هەموو  بكرێت.  پێناسە  بنەماییەوە  بابەتی  بەدوو  دەكرێ  هەیە،  بوونی 

شتێك لەو دوو جەوهەرە پێكهاتووە، بەواتایەكی تر دوو جۆربوونی تەواو 

جیا هەیە، كەهەركامیان خاوەن پێناسەی خۆیانن:

1- جەوهەری رەهەند و درێژەكێشان. )هەستی دەرەوە(

2- جەوهەری ئەندێشەو فیكر. )هەستی دەروونی(

لەهەوادا  جێگەیەك  پوختە،  هۆشیارییەكی  ئەندێشە،  هەناسەو 

ناگرێت،  ناكرێت بەسەر شتگەلێكی بچوکتردا دابەشی بكەیت، بەاڵم مادە 

دەكرێت  هەربۆیە  شوێنە،  خاوەن  تەواوەو  درێژەكێشانێكی  یان  رەهەند 

بەسەر  بەشگەلێكی چكۆلەتردا دابەشیكەیت، وێرای ئەوەش كە مادە خاوەن 

هۆشیاری نییە.

دوو  خوڵقاندن  هەستی)بوون(و  ئ��ەودا،  لەروانگەی  شێوەیە  بەم 

دیكارت  هۆیە  بەم  دابەشكراوە.  لەیەك  سەربەخۆ  جیاو  تەواون،  بەشی 

قوڵە  بەدابڕانێكی  كەقائیل  كەسێك  واتە  دەبەن،  ناو   )dualist(بەدوالیزم

لەنێوان هەستی ئەندێشەو هەستی مادە.

لە  جەوهەرە  دوو  ئەم  لەنێوان  ئەو  كەبەبڕوای  سەرەنجە  جێگای 

جەستەی مرۆڤ لەرێگەی ئەندامێكی تایبەت لەسەردا كەبەلووی سنەوبەریی 
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ناوی دەبات، پەیوەندییەكی قوڵ هەیە.

هەیە:  بوونی  جەوهەر  سێ  گشتی  بەشێوەی  ئەوەوە  لەروانگەی 

هەناسە، جەستە، خودا.

دیكارت ئەم سیانە بەجەوهەر ناودەبات، چونكە هەریەكەیان تایبەت 

كەتایبەت  هەیە،  بنەڕەتیان  پێناسەیەكی  هەركامەیان  و  خۆیەتی  بەزاتی 

بەخۆیانە.

بەم شێوەیە: هەناسە= فیكر

جەستە= رەهەند

خودا= کامڵ

سەرچاوە: 

سایت روشد
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فەلسەفە لە دیدی دیكارتدا
ئا/ الوەند عەلی



95 ئاشنابوون بە دیكارت

فەلسەفە  بیرییدا،  لەدنیای  دیكارت  بەدەركەوتنی  لەراستیدا 

لەگۆشەگیری رزگاری بوو، بەوەی توانی فەلسەفەیەكی مۆدێرن و گونجاو 

ولێكۆڵینەوەی  تاك  رەسەنایەتی  واتە  گۆڕێ ،  بهێنێتە  نوێ   بۆ سەردەمێكی 

هۆشیاری مرۆڤ، بووبە بابەتیەكی سەرەكی فەلسەفەو فەلسەفەی شیكاریش، 

بوویە لقێكی بەهێز لە باسەكانی دیكارتدا.

پێش دیكارت چ لە یۆنانی كۆن و چ لەفەلسەفەی سەدەی ناوەڕاستدا 

باس  هەبوو،  لەسەری  گونجاوی  سنورو  بێ  كاریگەری  مەسیحی  كەئاینی 

بوو،  پێشنیارە  دوو  ئەم  ناسینی  و  عەقڵ  و  مرۆڤ  لەسەر  خواست  و 

ئەرستۆ  و  ئەفاڵتون  وەك  فەیلەسوفانی  لەبەرهەمی  سەرنجدان  بەكەمێك 

لەیۆنانی كۆن دواتریش الی قەشە فرانسیس، تۆماس ئاكویناس، ئەفلوتین… 

دەتوانرێت ئەوە هەڵبهێنجرێت كە ئەم باسە )عەقڵ و مرۆڤ( لە مێژووی 

فەلسەفەی كالسیكیدا، جێگەیەكی گرنگ و تایبەتمەندیەكی باشی بەخۆیەوە 

پەیوەستكردبوو، لێكۆڵینەوەكانی سوقرات و بیرو بۆچونەكانی ئەفاڵتون و 

ئەرستۆ گەواهی ئەم حاڵەتەن، دوا بەدوای ئەمیش لەگەڵ بەردەركەوتن و 

جێگیربوونی ئاینی مەسیحی حكومەتی ئیسكوالستیك )مەدرەسی( لە دایكبوو، 

بەپێچەوانەی ئەوەی كەوێنا دەكرێت، عەقڵ و مرۆڤ و رەخنەسازی ئەم 

دوانە ئێستا یەكێكە لەگرنگترین باس و لێكۆڵینەوەی فەلسەفەو حیكمەت، 

سەردەمی  و  نوێ   سەردەمی  نێوان  لە  جیاوازی  بووەتە  ئ��ەوەی  بەاڵم 

لە   چەمكانەیە  ئەم  هەستكردنی  و  بەیەكگەیشتن  و  هەست  كالسیكیدا، 



ئاشنابوون بە دیكارت 96

زەیندا، لە فەلسەفەی كالسیكدا بەشێوەیەكی گشتی كە سەردەمی یۆنانی 

كۆن و دەركەوتنی مەسیح تا ناوەڕاستی سەدەی )16( لەخۆ دەگرێت، ئەم 

چەمكانە واتایەكی تایبەتیان هەبوو، واتایەك كە لەوانەیە بۆ خەڵكی ئەمڕۆ 

هەلومەرجی  و  لەواقع  دور  كەمێك  خود،  تایبەتی  واتایی  ئاستی  لەگەڵ 

عەمەلی ژیان بخاتەڕوو، عەقڵی كالسیكی تاكە عەقڵێك بوو كە بنەمای جیهان 

و بوونی چەسپاند، عەقڵێك كە دورستكەری جیهان و )بوونی حەقیقی و 

بوونی راستی(و عەقڵێك كە دەبێت بەرەو ئەمەو دەركردنی ئەمەوە هەنگاو 

بنێت، چونكە لە خودی خۆیدا جوانەو ئێمە بەرەو عەقڵ هەنگاو دەنێت و 

ئەو بەداهێنەرو مامۆستای پێكهێنەری رۆحی جیهان دەزانێت.

 )عەقڵ( یەکەم یاسادانەر، یان بەواتایەكی جوانتر خودی یاسا بوونە، 

مرۆڤ  هەروەها  تێدایە،  بووەكانی  هەموو  كە  بونێكە  عەقڵ  پێیەش  بەم 

خۆی  )جۆری(  سەیری  مرۆڤ  واتە  هەیە،  گشتگیری  و  گشتی  واتایەكی 

دەكات.

یان  هۆكارساز،  مرۆڤێكی  نەك  بوو،  ناتق(  )ئاژەڵێكی  مرۆڤ   

مرۆڤێكی سامانساز، مرۆڤی كالسیك وەك تاك ناناسرێت، توانای ناسێنەری 

پێكهاتووە،  شتێك  چەند  لە  تێكەڵەو  مرۆڤێكی  كە  لەوەدایە،  مرۆڤە  ئەم 

بەهۆی  چونكە  هەبێت،  نەزۆكی  و  كەم  ناسینێكی  دەبێت  گومان  بەبێ  

لە  ئەوەی  بێت،  تر  بچوكی  بەشێكی  ناسینی  سەرقاڵی  دەتوانرێ   الوەكی 

مرۆڤی كالسیكدا باسی هەبێت، گەوهەری بوونیەتی ئەو بوو، تاكیەتی و 

خود، شیاوی گۆڕینی مرۆڤی پێشنیاركراو نەبوو، دیدێك كە لە بارەی ئەم 

)جۆرە( مرۆڤیەوە بوونی هەبێت، یەكێتی جۆری مرۆڤە، لەوەی كە خوا 

)لە هەر تاكێك لەتاكەكانی ئادەمی ئامادەبوونی هەیە( پێناسە دەكرێت، بە 

بەڵگەی ئەمەش یەك بوونی زاتی بەردەوام گەوهەری مرۆیی تاك دەخاتە 
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ئاساییە  گەوهەرە جێگیرو  ئەو  گرنگی هەیە هەر  ئەوەی  روو، هەروەها 

هەوڵێك  مرۆڤ(  و  )عەقڵ  دەوران��ەدا  لەم  مەعریفەت  باسی  بەاڵم  بوو، 

بوو بۆ ناسینی ئەم گەوهەرە جێگیرو زاتی ئیالهیە بەپێی ئەم گریمانەش 

عەقڵی  نەمرو  و  ئاسایی  كارێكی  واق��ع،  ناساندنی  هۆی  دەبێتە  ئ��ەوەی 

یەكەمی ناكۆتاییە، نەك شتێكی تر، بەهەرحاڵ ئەگەر شتی تر لەم نێوەندەدا 

بناسێت، پێویستی بەهۆكارێك دەبوو لەپێناو گەیشتن بەو ناسینە كۆتایی و 

خوازراوە، بەپێی ئەم  تێڕوانینیە، بەهۆی بوون ناسین و مەعریفەت ناسینی 

تایبەتەوەیە، كەرەوشی پەتی پەیدا دەكات، بەوەی واتا لە روانگەی نیگای 

روانگە گشتگیرییە جیهانیەوە  لەم  ئەو،  دەبەخشێتە  یەكپارچەوە  و  گشتی 

شتەكان هەمیشە قوربانی گیانی گشتی و راستی بوون دەبن، دەبێت سەرنج 

كالسیكیە،  مرۆڤی  تایبەتی  چەمكە،  زەمینەی  ئەم  كەهەر  بدرێت  لەوەش 

بنەمایەكی كۆمەاڵیەتی و مێژووی تایبەتی هەیە، واتە پێشینەیەكی مێژووی 

و كۆمەاڵیەتی تایبەتی هێناوەتە ئاراوە، ئەم تێڕوانینەش كە لەوانە خودی 

كۆمەاڵیەتی و  زەمینەی  دیارخەرە  كە  بەو شێوەی  بێت،  تێروانینەش  ئەو 

مێژووی پەتی هێناوەتە ئاراوە، كەسانی وەك )كلپر، گالیلو، دیكارت، هیوم( 

لەم زەمینە كۆمەاڵیەتی و مێژوییە تایبەتەدا سەریانهەڵداوە.

كە  بوون،  مرۆڤ  شێوە  خوایانی  یۆنانییەكان،  ئەفسانە  خواكانی 

هەمیشە لەگەڵ یەكتردا دەجەنگان و هەڵدەهاتن و هەتا لەپێناو ئافرەتی 

جواندا، دەكەوتنە كێشمەكێش و هەندێ  جاریش ریسوا دەكران، ئەم خوا 

زۆربوونەو سیفاتی شێوە مرۆڤبوونەی ئەمانە، بوونە زەمینەسازی سكااڵكردنی 

یۆنانیەكان.

و  كۆن  رۆژهەاڵتی  لەگەڵ  یۆنان  لەگەڵكردنی  مامەڵە  بەهۆی   

لەئامێزی حكومەتی ئەوكاتەدا، بیری هاوكاریكردن لە زیادبووندا بوو، ئەم 
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پرۆسە مێژووییە تا دەركەوتنی مەسیح درێژەی هەبوو، ئەگەرچی دەورانی 

كپكردندا سەری هەڵدا لەگەڵ گەشەو بونیادنانی كڵێساكاندا هەبوو، چونكە 

قەشەكان بەئیالهیات و زاهیدێكی ئەندێشە ئامێزەوە سەرقاڵبوون، لێرەشەوە 

بوونە هۆی بەردەوام بوونی بیری فەلسەفی لە رۆژئاوادا، لەپاڵ ئەمەشدا 

ئاشنابوونی رۆژئاوا لەگەڵ فەلسەفەی ئیسالمیدا، هەرچەندە ئەوەندە لێی 

نامۆ نەبوون و بوونێكی ناوخۆیی ئەمەیان لەالی خۆیان دروستكرد، ئەمەش 

دوبارە  تایبەتیەكانی خۆی  تایبەتمەندیە  رۆژئاوا،  فەلسەفەی  كە  هۆكاربوو 

بەرهەمی  لە  حاڵەتەش  ئەم  سەرهەڵدانی  گەشەو  بهێنێتەوە،  بەدەست 

ئەندێشمەندانی وەك )دیكارت، الیب نیتس(دا دەبینرێت.

 لەسەردەم و هەلومەرجی سەدەكانی ناوەڕاستدا رێنیسانس رویدا، 

لەگەڵ ئەم روداوە گەورەشدا ئەحساسی فەلسەفەی مۆدێرن دروست بوو، 

لەم خولگەیەشدا)دیكارت( سەرنجی لە كرۆكی بیركردنەوەدا وەك كارێكی 

شتێك  دەكات،  لەسەر  قسەی  دیكارت  كە  ئاشكراكردنەی  ئەو  سروشتی 

نەبوو جگەلە عەقڵ، واتە عەقڵی ئاسایی و گشتییەك كە بنەمای سەردەمی 

رۆشنگەری بنیادنا، بەاڵم كاتی گەیشتنی بە )منی بیرمەند( تەنها زەمینەیەكی 

جگەلەمەش  نەبوو،  دەخیل  باسی  دەكراو  لێوە  باسی  چەمكی  و  مێژویی 

رەوشی تایبەتمەند كە دیكارت سودی لێوەرگرتووە لەم رێرەوەدا زۆر كاری 

لەواقع كردوە.

دیكارت گەورەترین ئامانجی خۆی لە بەدەستهێنانی بنچینەی دڵنیایی 

بنچینە  بەم  گەیشتن  لەپێناو  بەاڵم  نەكردنە،  گومان  شیاوی  كە  دەزانێت، 

دڵنیاییەی خۆی، لە گومانەوە دەستی پێكرد، دیكارت لەپێناو ئەوەی بتوانێت 

ئەو  لەتەواوی  سەرەتا  هەبێت،  كارەكان  بۆ  روونی  ئاشكراو  وێناكردنێكی 

كردووە  گومانی  بوون،  گوماناویی  و  نەزانراو  ئاڵۆزو  كەمێك  كە  كارانەی 
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دیكارت هەموو شتێكی روون و جیاواز بەكارێكی دڵنیایی دەزانێت، لەو 

گوماندا  رێ��رەوی  لە  تەنها  دڵنیاییە،  كارە  بەم  گەیشتن  كە  بوو  ب��اوەڕدا 

بەدەست دێت، گومانی دیكارت لەرەگەز، گومانێك نەبووە كە لە مێژووی 

فەلسەفەدا بەردەوامی هەبێت، دیكارت گومان بەهۆكاری گەیشتنە یەقین 

دەزانێت، لەبەرامبەر ئەمەشدا دەتوانرێت بوترێ  گومانی دیكارت مەبنایەكی 

رەوشناسی هەیە، نەك مەبنایەكی مەعریفەتناسی، یان بوونناسی، لە پێناو 

خود،  ناساندنی  بابەتكانی  چارەسەركردنی  و  یەقین  بەبنچینەی  گەیشتن 

لەدوای پێشنیازی رژێمێكی زانیاری و رەوشی ئەندازیاریەوە بوو، حساب و 

ئەندازیاری الی دیكارت، تەنها كاری دڵنیایی و شیاوی پشت پێ بەستنبوون، 

لەبەرامبەر ئەمەشدا دیكارت بەداوی زانیاریەكی تایبتمەندیەوە بوو، لەگەڵ 

رەوشی یەكسان و زمانی یەك الیەنەدا بگونجێت، كە تەنها لەرێگەی بینەری 

سروشتی و لەالی مرۆڤ، ئامادەبوونی هەبێت، ئەوەی الی دیكارت گرنگی 

هەیە، رەوشی كارو لێكۆڵینەوە بوو، دیكارت لە زانستدا جیاوازی ڕاو بۆچوون 

بەجیاوازی  رەوشەكانی  بەڵكو  نازانێت،  تاك  زەینی  پێكهاتەی   بەجیاوازی 

فۆرمەكان دەزانێ ، دیكارت لەو باوەڕەدا بوو، كە عەقڵ لەالی مرۆڤەكان 

بەشێوەیەكی یەكسان دابەشكراوە، ئەوەی دەبێتە هۆی جۆراوجۆری بیروڕاو 

تێڕوانینەكان، رەوشە جۆر بەجۆرەكانە، تاكەكان لە رێگەی گەیشتن بەراستی 

سود لەمانە وەردەگرن، بەاڵم لەو روانگەوە كەحەق و حەقیقەت لە یەك 

شت زیاتر نین، دواتر تەنها یەكێك لەڕاكان دەكرێت دروست بێت و ئەوەی 

دیاریكراوە ئەوەیە، كەسانێك دەگەنە حەقیقەت كەرەوشی دڵنیایی و تاكی 

بەكاربهێنرێت، لێرەشەوە تەواوی تاكەكان لەرێگەی چاكەوە دور دەكەونەوە، 

ئەوەی دەبێتە هۆی ئەوەی كەمرۆڤەكان بتوانن حەقیقەت بەشێوەیەكی روون 

و جیاواز دەرك پێبكەن، ئەوەیە كە تەواوی بریار دراوە پێشوەختەكان و 
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الری بیركردنەوەكانی رابردوو بخەنە الوە، لە رێگەی گەیشتن بەحەقیقەتدا   

زەین دەبێت تەواو بنچینە الوازەكانی رابردوو بخاتە الوەو هەوڵبدات، لە 

دڵنیابەخشی  زانیاری  دەزگایەكی  پێشنیازەوە،  بنیادنانەوەو  دوبارە  رێگەی 

دروست بكات لەپێناو گەیشتن بە سستمێكی دڵنیایی و بەهێز، كە لە تەواوی 

زانیاریە شاراوەو نادروستەكاندا، خاوەنی روونی جیاوازی بێت، بەبێگومان 

لەژێر سایەی چوار دەستوری تایبەتیيەوە، رەوشیناسین پیادە دەبێت، ئەمەش 

بەو مەرجەی كە راپەڕاندن و بەردەوامی كاركردن، هەمیشە لە دەستوری 

كاری خۆماندا جێبەجێ بكەین، ئەم چوار پایە لەالی دیكارت بەم شێوەیە:

 1. هیچ كاتێك هیچ شتێك بەحەقیقەت نەزانین، جگەلەوەی كە 

دروستێتی لەسەر ئێمە بەدیهی بێت.

بەدەستی  خوێندنەوە  كەلەرێگەی  كێشانەی  لەو  یەكێك  هەر   .2  

دەهێنین، تا ئەتوانین بەئەندازەیەك كە بۆ چارەسەركردن ئاسانە، بیكەین 

بەچەند بەشێكەوە.

3. بیرەكانی خودیش بەتەرتیپ و لەسادەترین شتەوە پۆلێن بكەین، 

تاوەكو  پێبكەین،  دەست  ئاسانتربێت  لەگەڵیاندا،  زانست  كە  پێیەی  بەو 

كەم كەم بگەینە زانیاریە تێكەڵ و كەڵەكەبوەكان، هەروەها  دەبێت ئەم 

رێكخستنە بۆ ئەو كارانەی كەسەرەتاو كۆتاییان نییە، پۆلێنكردن فەرز بكەین.

كارانەی  ئەو  ژمارەی  راب��ردوودا،  پایەیەكی  دەستورو  لەهەر   4-

بڕوای  بە  بخەینەڕوو،  بەكامڵی  كراوە،  بۆ  بەدواداچونی  كەلێكۆڵینەوەو 

ژیانی خۆیدا  قۆناغەكانی  لەتەواوی  دەستورانە  ئەم  دیكارت هەر كەسێك 

جێبەجێ  بكات، بەشێوەیەكی ورد سودیان لێوەربگرێت، دڵنیایی لەدورترین 

كاریدا بەدەستدێت.

النەدان  لەپێناو  ئاكاری،  بنچینەیەكی  چەند  پەیڕەوكردنی  بەاڵم   
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لەرێڕەوی راست و دروستدا، زۆر پێویستن، ئەم بنچینانەش بەگشتی بریتین:

1. پابەندبوون بەیاساو دابونەریتی بەردەوامی ئاینی رەسمی و باڵو

2. سەقامگیربوون لەسەر كارو ئەنجامی تێڕوانینەكان.

3. زاڵبوون و سەركەوتن بەسەر دەروون و قەناعەت بوون لەخواست 

و قبوڵكردنی واقیعەتدا.

 ئەگەر كەسێك ئەم دەستورانە لەپاڵ ئەم بنچینە ئاكاریانەدا رەچاو 

ئەم  رەچاوكردنی  لەرێگەی  تەنها  و  حەقیقەت  دەگاتە  بەبێگومان  بكات، 

بەواتایەكی  لەكارێكە،  ئاگای  كەسێك  بگوترێ ،  دەتوانرێ   كە  بنچینانەوەیە 

وردتر )زانست لەتەواویەتی خۆیدا، ناسینەو ناسینێكی حەقیقی و بەدیهی( 

لەهەنگاوی یەكەمدا وەك زانست بەبیركاری و ئەندازەوە سەرقاڵبوو، لەم 

واتایەی  بەو  كارە،  چەسپاندنی  هۆكاری  پێوانە  بەڵگەو  تەنها  حاڵەتەشدا 

كە )بەڵگە بریتیيە لە چەمكێكی ناگوماناوی پەیوەست بە زەینێكی رۆشن 

و جێبەجێكەر، كە تەنها لە رووناكی عەقڵەوە بەدەست دێت(، كە تەنها 

رەوشێكە  پێوانەش  ئەم  دەگۆڕێت،  واتا  پێوانەو  سروشتیدا،  لەبەڵگەیەكی 

واقیعیەت  زەرورەك��ان��ی  هەڵێنجراوە  ت��ەواوی  بەهۆیەوە  دەتوانین  )كە 

بەدەستبهێنین، كە لەگەڵ یەقیندا ناسراون( بەكارهێنانی پێوانەكاری عەقڵی، 

واتە بەتواناترین هۆكارێك، كە سەرچاوەی تەواوی هێزەكانی تری مرۆڤە، 

دەگاتە  بێگومان  لێرەشەوە  بكات،  كار  رەوش  بنەمای  كەلەسەر  عەقڵێك 

حەقیقەتی تەواو، ئەوەیش كە لە كۆتاییدا بایەخی هەیە، رەوشە.

 بەم شێوەیە دەتوانرێ  بوترێ  كەشت و باسەكانی جیهان بەسەر دە 

گروپدا دابەش دەبن:

 1. سادەو ئاسایی. 

2. ئاڵۆزو تێكەڵ.
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پێبكەین،  دەست  س��ادەوە  و  ئاسایی  لەبنچینەی  دەبێت  ئێمەش 

بنچینەیەك كەلەتەواوی بنچینەكانی تر یەقین بوونی هەیە، تاوەكو بتوانین 

بەمەش  بەرین،  ئاڵۆزتر  بەرەوكاری  هەستەكان  و  وێناكردن  و  تێگەیشتن 

بەرەو  جیاواز  دەركپێكردنی  لە  بریتین  مرۆڤەكان  مەعریفەتی  )هەموو 

بەشی  خاوەنی  مرۆییە  مەعریفەتە  ئەم  تێكەڵبووەكان،  شتە  رێكخسیتنی 

جیاوازە، كەدەتوانرێت بەم شێوەیە بژمێرێت:

1. كاری سروشتی.

 2. كاری ئەزمونی.

ئەم  ئەگەر  دێت،  بەدەست  گفتوگۆوە  رێگەی  لە  كە  كارێك   .3  

بنچینانە لەپێناو گەیشتن بەراستی و حەقیقەت بەسبن، دەبێت ئەوەشمان 

ئێمە  بێئاگایی،  كەمێك  واتە  هەڵەداین،  لەحاڵەتی  ئێمە  كە  لەبیرنەچێت، 

دەخاتە هەڵەوە.

 بەگشتی لەروانگەی بەرهەمەكانی دیكارتەوە ئەوە دەخرێتەڕوو، كە 

)بە دەستهێنراوە زانستیەكان، بریتین لە هەرەمێك لەبزوەكان، بەشێوەیەك 

كە گشتیترین بنچینە لەسەر ئەم هەرەمەوەیە( بەهۆی ئەم رەوشەوە بوو، 

كە دیكارت سەرقاڵی ئەندێشەكاری بوو )منی ئەندێشە(ی لەسەر قوچەكی 

هەرەمەكەو بەشێوەیەكی گشتی لەسەر فەلسەفە دانابوو.

 

1- رۆژنامەی همشهری )3340-3339(

2-اسس الفلسفیە، دیكارت. احمد مطر .

3- دیكارت  و عقل، د. كبیسی. 
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رێنێ دیكارت
پێشڕەو محەمەد
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ژیننامە

دیكارت مرۆڤێكی دەروونگەرا و تا ئاستێك نهێنیئامێز و گۆشەگیر 

بوو، و دروشمەكەیشی ئەمە بوو: ))ئەو كەسە باش دەژیێت، كە باش خۆی 

شاردبێتەوە((. دیكارت بۆ ئەوەی خۆی بشارێتەوە، لە قۆناغی ژیانیدا لە 

هۆالند چەندین جار شوێنی نیشتەجێبوونی گۆڕی. لە 1629دا رستەیەكی 

نووسی، كە دەتوانین ئەوە بە نهێنی ژیانی ئەو بزانین: ))بڕیارمدا لە پشتی 

تابلۆكەوە خۆم بشارمەوە، تا ببیستم خەڵكی سەبارەت بەو چ دەبێژن((. 

لە نزیكەی 1619-1620، یەكێك لە ساڵە گرنگەكانی ژیانی ئەو، دیكارت لە 

دەفتەری یادداشتە تایبەتییەكانی خۆیدا ئەوەی نووسی:

لەسەر  نائارامییەك  جۆرە  هیچ  فێركراون  كە  هونەرمەندەكان، 

دەموچاویان دەرنەكەوێت، ئەوا ماسك دەبەستن. منیش هەمان كار دەكەم. 

ئێستا  بەاڵم  بووم،  تەماشاكارێك  جیهانە  كە  ئۆپێرایەدا،  لەم  لەبەرئەوەی 

هاتوەتە سەرم ماسكەكە الببەم و بچمە سەر تەخت. 

مەزنی  فیزیكزانی  و  ماتماتیكزان  فەیلەسوف،  دیكارت  رێنێ 

پارێزگای  نوێسەردەم، لە رۆژی 31ی مارسی 1596 لە شارۆچكەی الهای 

تۆرێنی فەرەنسا هاتە جیهانەوە. ئەو تەمەنی سێزدە ساڵن بوو، كە دایكی 

كۆچی دوایی كرد و هاوكات باوكی دادوەر و راوێژكاری پارلەمانی ئینگالند 

بوو. 
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دیكارت لە ساڵی 1606دا، ئەو كاتەی منداڵێكی دە ساڵن بوو، چووە 

نێو فێرگەی ال فلێش La Flecheەوە. ئەم فێرگەیە گروپێكی كریستیانیتییان 

لەتەك  تازەكانیان  زانستە  لەوێدا  و  دروستكردبوو  ژۆزڤیتەكان  ناوی  بە 

فێركارییە كریستانیتییەكاندا دەخوێندرا. دیكارت دوای هەشت ساڵ خوێندن 

بوو.  مێتافیزیك  و  ماتماتیك  لۆجیك،  ئەدەبیات،  فێری  فێرگەیەدا،  لەم 

بە  بوو  تایبەتمەند  كە  دانیشتنێكدا،  گۆتارە  لە  دیكارت   ،1611 ساڵی  لە 

دۆزینەوەی چەند ئەستێرەیەكی بەرباڵو لە دەوروبەری هەسارەی ژوپیتەر، 

سوودی لە دۆزینەوەكانی گالیلیۆ وەرگرت. ئەم گوتاربێژییە كاریگەرییەكی 

زۆری دەروونی لەسەر ئەو بەجێهێشت. 

تەواوبوون و دەرچوون لە ال فلێش، بۆ ماوەیەك خەریكی  دوای 

و  گەشت  خەریكی  بڕیاریدا  دواتر  بەاڵم  بوو،  پزیشكی  و  ماف  خوێندنی 

گەڕان بێت و ئەو جۆرە زانستە فێرببێت، كە بۆ ژیان سوودمەندە. بەم 

هۆیەوە بۆ ماوەیەك چووە نێو سوپای هۆلالندییەوە. دیكارت ئەو ماوەیەی 

لە نێو سوپای هۆلالنددا بوو، لەتەك ماتماتیكدا دەكەوتە خەریكگەرییەوە. 

و  ئەڵمانیا،  و  دانیمارك  رۆیشتە  هۆاڵنداوە  لە   ،1619 ساڵی  بەهاری  لە 

چووە نێو سوپای ماكسیمایلیان، بەاڵم زستان گەیشت و لە گوندی نیوبۆرگ 

كاتێكی زۆرەوە، خۆی  ئارام و  بە هۆشێكی  دانوب،  لە كەناری رووباری 

خەریككرد بۆ لێكۆڵینەوە لە ماتماتیك و چەند ئەرگیومێنتێكی تازەی هێنانە 

ئارا، كە زۆر گرنگ و تازەو لە پێشكەوتنی ماتماتیكدا كاریگەریی خۆیان 

هەبوو. 

لە  یەكبخات،  زانستەكان  دیكارت هەوڵیدا هەموو  ماوەیەك  دوای 

بە  خەونانە  ئەم  بینین.  خەونی  سێ  1619دا  نۆڤەمبەری  دەیەمی  شەوی 

ئەندازەیەك ئەویان خۆشحاڵكرد، كە بڕیاریدا سەردانی گۆری مادۆنا  بكات 
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لە ئیتالیا، ئەو دوای چوار ساڵ سەردانەكەی كرد. لە 1619 بەدواوە، چەند 

ساڵێك بە واڵتانی ئەوروپادا گەڕا و بۆ ماوەیەكیش لە پاریس نیشتەجێ بوو، 

لە ساڵی 1628 جارێكی دیكە گەڕایەوە  نەبوو،  بەدڵ  ژیانی ئەوێی  بەاڵم 

هۆاڵند و لەو واڵتەدا تا ساڵی 1649 بە تەنهایی و دوور لە هەر قەیرانێكی 

سیاسیی و كۆمەاڵیەتی، تەواوی كاتەكانی خۆی تەرخانكرد بۆ توێژینەوەكانی 

لە بارەی زانست و فەلسەفە. توێژینەوەكانی ئەو زێتر ئەزمونی و لێهزرینی 

تاكەكەسی بوون و كەمتر سودی لە كتێبەكان وەردەگرت.

لە سێپتێمبەری 1949دا لەسەر بانگهێشتنی كریستینای شاژنی سوێد، 

بۆ ئەوەی وانەی فەلسەفەی بۆ بڵێتەوە، رۆیشتە ستۆكهۆلم، بەاڵم زستانی 

ساردی ئەم واڵتە ئەسكەندەناڤیا لەالیەك و لەالیەكی دیكەوە هەموو رۆژێك 

سەعات پێنجی بەیانیان دەبا رۆیشتبا بۆ دەرباری شاژن، ئەمانە كاریگەرییان 

لەسەر دیكارت بەجێهێشت، چونكە لەتەك ئەم ئاو و هەوایەدا نەدەگونجاو 

سەرەنجام بە نەخۆشی پێنۆمێنیا  كۆچی دوایی كرد.

پرسە سەرەكییەكانی دیكارت

دیكارت لە سەرەتا لەتەك دوو پرسدا رووبەڕوو بوو:

زانینی جەخت

دیكارت لە سەرەتای گەنجێتیدا زۆر خوازیاری ماتماتیك بوو. ئەمەش 

بەو هۆیەی دەیبینی ماتماتیك هەڵگری سیستمێكی تەواو جەختە، لە كاتێكدا 

بەاڵم  نین،  بەمجۆرە  فەلسەفە  تایبەت  بە  دیكەو  زانستییەكانی  دیسپلینە 

دواتر هزری ئەو بەر لە هەر شتێك ئاراستەی فەلسەفە بوو، لەبەر ئەوەی 

فەلسەفەی بە بناغەی زانینی مرۆیی دەزانی، ئەگەر فەلسەفەش جەختێتی 

نەبێت، ئەوا ناشێت متمانە بە هیچ زانستێك بكرێت. 
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رەهای  گومانگەراییەكی  هزرڤانان  لە  زۆرێ��ك  رۆژگ���ارەدا  لەو 

فەلسەفەییان وەرگرتبوو و دەیانوت: لە هیچ بابەتێكدا ناتوانین بە جەختێتی 

بگەین. دیكارت ئەمەی پەسەند نەكرد و گەرەكیبوو بەهەر شێوەیەك بێت 

جەختێتی بخاتە نێو فەلسەفە و زانستەوە.

تەواوی  فەلسەفەو  بۆئەوەی  گەیشت،  لێهزرینە  بەم  ئەوە،  لەبەر 

بكات،  ئاوێتە  یەكتریدا  لەتەك  تایبەت  مێتۆدێكی  بە  مرۆییەكان  زانستە 

بەشێوەیەك بناغەی بڕێژێت، كە وەكو ماتماتیك تەواو جەخت بن.

پەیوەندی جەستە و دەروون

بەدوایدا  و  فیزیك  حەڤدەهەم(  )س��ەدەی  دیكارت  رۆژگ��اری  لە 

سەرەكییەكانی  پرسە  لە  یەكێك  پێشخرابوون.  زۆر  ئاستێكی  تا  میكانیك، 

ئەم فیزیكە نوێیە، برێتی بوو لەوەی جەوهەری ئەستوو  چییە؟ چ شتێك 

پرۆسیسە ئەستویی و سروشتییەكان؟ چ شتێك دەبێتە هۆی  دەبێتە هۆی 

ئەوەی بزوتن و رووداوە جیاوازە سروشتییەكان )وەك دابارین، خوالنەوەی 

ئەستێرەكان، روانی گیاكان، زەمین لەرزە و هتد...( رووبدەن؟

سروشت،  بۆ  ماتریالی  و  میكانیكی  تێڕوانینی  رۆژگ���ارەدا  لەو 

كاریگەرییەكی زۆری لە ناو خەڵكی و هزرڤاناندا هەبوو. ئەو تێڕوانینەی 

و  ناو خودی جیهان  لە  رووداوەكانی جیهانی  و  بزووتن  هۆكاری هەموو 

ماتەریالەكەی دەزانی، نەك شتێكی ناماتریالی و ميتافیزیكی. واتا دەیانوت: 

هەموو شتێك لە جیهاندا، بە شێوەیەكی ئۆتۆمات و بەپێی یاسا فیزیكییەكان 

كار دەكات. 
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كردار  هۆكاری  بوو،  لەئارادا  سەرەكی  پرسیارێكی  لێرەشدا  بەاڵم 

لە دوو دۆخی  ئەم دوو هۆكارە  مرۆڤەكان چین؟  ئێمەی  بزووتنەكانی  و 

شتێكی  یان  خۆمانە،  جەستەی  یان  دیكەنین:  هیچی  ب��ەوالوە  دەرەك��ی 

دیكەی جگەلەوەیە. ئێمە بە شێوەیەكی روون تێدەگەین جەستەی ئێمە، كە 

ماتریالی ئێمەیە، لە ژێر فەرمانی ئێمەدایە و ئێمە خۆمان هۆكاری رەفتارو 

كردارەكانمانین، بەاڵم ئەمە خۆی چییە؟ ئایا مەبەست لەم خودە، دەروونی 

ئێمەیە؟ بەاڵم دەروونی مرۆیی چییە؟ چ پەیوەندییەك لە نێوان دەروون و 

جەستەی مرۆڤدا بوونی هەیە؟ دەروونی مرۆڤ بەشێوەیەكی ئاشكرا شتێكی 

ماتریال  لەسەر  كاریگەری  ماتریالی  نا  شتێكی  ئایا  كەواتە  نییە،  ماتریالی 

دادەنێت؟ ئەم شتە چۆن شیاوە؟

ئەم پرسیارانە هۆشی دیكارتییان مژوول كردبوو.

فەلسەفەی دیكارت

دەزانن  نوێكات  فەلسەفەی  دامەزرێنەی  بە  دیكارت  هەمووان 

)فەلسەفەی دوای قۆناغی رێنیسانس(. ئەو یەکەم فەیلەسوفی مەزنی دوای 

قۆناغی سەدەكانی نێڤینە، كە لەتەك فەیلەسوفانی وەكو سپینۆزا و گۆتفرێد 

فێرگەیەی  ئەو  پێكدەهێنن.  )ئاوەزگەرایی(  راسیۆنالیزم  فێرگەی  الیبنیتز 

باوەڕییەكەی بريتيی بوو: ))ناتوانین باوەڕ سێنسەكانی مرۆڤ بكەین، بەڵكو 

تەنها بە ئاوەز، كە زانینی حەقیقیی و جەخت دەخاتەوە((. 
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وا دیی زدای  .  
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١٤٥٣زایی   
 وایر ین، آآرآ د ای روو

ای ریای.  

١٤٩٢زایی   

)ف آیآ ( د ر ر  ،ی

ی آی ردوو وو ژی را.  

*١٥٤٣زایی) :یرآ (  ود ررد آ

 آ  وریآی روو و وآود نآی

ورردا د ورد وز.  

١٦٣٣زایی  
 آ)ی(ر  ویی رو ر ر  د آآ

  .ر  ت

١٦٤١زایی  
  ودآو د( ان(، آ )دیرت(

  .     دن

١٦٧٧زایی  
ر(آآ(   د زا دوا 

ردو ودوآ .  

١٦٨٧زایی  
 آ ی)نآ ( ر اییو وآو د

  دآ)دنآ (وراد.  

١٦٨٩زایی  
پ ) او درر درآ ڤ(ن ك

یدرایز   د .  

١٧١٠زایی  
)آ ( آ)ڤ زا آ (آو د وو

  ر ور رایزآد .  

١٧١٦زایی  یی د.  

٤٠ -

١٧٣٩زایی  

و دآو و ) او درر و ڤ(هیم

  .زورای  ،و ژییآ  و دت
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

ساڵی چاپوەرگێڕنوسەرناوی بەرهەم

ئاشنابوون بە 1
ئەفالتوون

رێباز مستەفا
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

ئاشنابوون بە     3
كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا
2014

ئاشنابوون بە   4
شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      5
كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      6
ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

ئاشنابوون بە     9
قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
2014

ئاشنابوون بە        10
جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      11
دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

ئاشنابوون بە      14
جۆن لۆك

عەتا جەمالی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15
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ئاشنابوون بە    16
ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

17
ئاشنابوون بە 

قوتابخانەی فرانكفۆرت
عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە 18
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014بازگربلیمەتی و شێتی 19

ئاشنابوون بە كریشنا 20
مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە 21
سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە سیمۆن 22
دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا 23
وۆلف

لوقامت رووف
2014

ئاشنابوون بە  یۆرگن 24
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر
2014

25
كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا

2014

مەكری ئیسالمییەكانی 26
كوردستان 

ماجد خەلیل
2013

27
ماو تسی تۆنگكتێبی سور 

فازل حسێن مەال 
رەحیم

2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ 31
كۆبانێ

ئەنوەر حسێن-
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34


