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پێشەكی
بێرتراند راسڵ نزیكەی نەوەد و هەشت ساڵ لە ژیاندا مایەوە Kئەوەش
بۆ فەیلەسوفێك تەمەنێكی دور ودرێژەو بە شێوەیەكی بەرچاویش تەمەنێكی پڕ
رووداوبوو ،بەجۆرێك كە گەورەترین سەدەی گۆڕانكاری كە تا ئێستا مرۆڤایەتی
بە خۆیەوەی بینیووە لەخۆ دەگرت .كاتێك راسڵ لە دایكبوو ،شەڕی ناوخۆیی
ئەمریكا تازە كۆتایی پێهاتبوو نیچەی  28سااڵن خەریكی نوسینی یەكەم كتێبی
“پەیدابوونی تراژیدی” بوو ،كاتێك مرد ،مرۆڤ گەیشتبووە سەر گۆی مانگ و
تەنانەت ئەو فەیلەسوفەی كە بەرگەكەی بە میرات بردبوو”،ویتگنشتاین” ،نزیكەی
یەك چارەكە سەدە پێش ئێستا كۆچی دوایی كردبوو.
راسڵ دەیوت :بە درێژایی تەمەنی سێ هاندەری گەورە ئەویان دەبردە
پێش – كە بریتین لە :خۆشەویستی ،پەیجۆری زانست ،هاوسۆزی لە رادەبەدەر
بۆ مرۆڤی ستەملێكراو.
بەمەبەستی رزگاربوون لەتەنیایی تاقەتپڕوكێن بە دوای یەكەمدا دەگەڕا،
چونكە ئەو زەوقەی كە پێیدەبەخشی ئەوەندە گەورەبوو كە دەیوت بە خواستنی
دڵ ژیانی فیدای وەها خۆشبەختيیەك دەكات ،زەوقی بەدەستهێنانی زانیاریشی
ئەوەندە بەجۆشبوو ،دەیویست بزانێت “بۆچی ئەستێرەكان دەدرەوشێنەوە؟” ئەو
توانایە بناسێت كە “ ژمارەكان بەهۆیەوە كاریگەری دەكەنە سەر خێرایی رەوت”.
فەلسەفەكەی بە بەردەوامی راپۆرتێكی قوڵی لە زانست بە دەستەوەدەدا،
پێویستیيەك كە زۆرب��ەی فەیلەسوفەكان لە سەدەیەكدا كە زانست جیهانی
ژێروژووركرد خۆیان لێیدەدزیەوە .كاتێك راسڵ لە دایكبوو “تیۆری كامڵ بوون”ی
داروین هێشتا تازە خوڵقابوو ،كاتێك كە مرد تازە كردنەوەی پێكهاتەی ()DNA
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مەیسەر ببوو ،لەو مەودایەدا رێژەیی بوون ،فیزیای كوانتۆم ،قڵشتی ناوەكی،
تیۆری مەهبانگ شێوازی روانینی بەرامبەر بە جیهان بۆ هەتاهەتایە گۆڕیبوو.
بەوەشەوە ،لە زۆر الیەنەوە روانگەی فەلسەفی راسڵ – كە دەتوانین
بڵێین لە سەر بنەمای لۆژیك و ئەزمونباوەڕی بوو – لە بنەڕەتدا گۆڕانێكی
بەسەردا نەهات .شێوازەكانی ئەو بە زۆری راشكاوانە و لەسەر بنەمای عەقڵی
دروستبوو ،ئەگەری چی خودی عەقڵی دروست بە واتای “حیكمەتی دڕندەكانە”
و رێگەی نەدەدا ناوەڕۆكی ئەندێشەی بەدەرلە”شێوەی دەربڕین” لە ژێركاریگەری
زیانباریدا چەواشە بكرێت .راسڵ بیری ئەوەندە ئەشرافیانە بوو كە هیچ ترسێكی
لە گاڵتەجاڕانە دەركەوتن نەبوو .لە راستیدا ،هەندێك لە هەڵوێستە سیاسیە
توندڕەوانەكانی زۆرتر گاڵتەجاڕانە بەرچاو دەكەوتن .كەسایەتی ئەو تێكەڵەیەك لە
لوتبەرزی نوخبەگەرایانە ،راستگۆیی بێڕیاكاری ،بنەماخوازی پایەدار بوو .دەیتوانی
“فەلسەفیانە و سیاسیانە”بڕوانێتە قواڵیی جیهان ،بەاڵم سەبارەت بە دنیای دەرونی
زۆرتر نابینابوو ،لە هەمانكاتدا ،بەڕواڵەت هەر ئەم بێ ئاگاییە زەینیە بوو
كە ئەوی دەوروژاند ،تەنانەت هێزو توانای سۆزداری دەبەخشییە عەقاڵنیترین
لێكۆڵینەوە و خۆشەویستیە جۆراوجۆرەكانی.
ئەو زەوقە بێئۆقرەیە بەرامبەر بە عەشقو زانست بۆ فەیلەسوفێك
داگەڕانێكی دڵڕفێنانە بوو .هەر بەو جۆرەی كە خۆی دەیوت وەها زەوقێك
دەیباتە ئاسمانەكان .لە هەمانكاتدا زەوقی سێهەمی هەست و سۆز بوو بەرامبەر
بە مرۆڤی چەوساوە كە دەیگەڕاندەوە بۆ سەر زەوی .قوربانیانی كێشە ونەهامەتیە
جیهانیەكانی وەكو جەنگ ،هەژاری ،ئەشكەنجە ،ئازار ،ئەوی زۆرجار بەرەو
هەڵگرتنی هەنگاوی دۆنكیشۆت ئاسا دەبرد.
سەرتاسەری ژیانی راسڵ شێوە و سروشتی ناكۆكی و موجادەلە بوو.
كەسێك كە سەردەمێك بە گەورەترین فەیلەسوفی جیهان دەژمێردرا ،بە هۆی
روانگە بێباكانەكانی بەرامبەر بە عەشق و مەسەلە كۆمەاڵیەتیەكانیتر سەرزەنشت
دەكرا .كەسێك كە بە خەاڵتی نۆبڵ ستایشی كرابوو دوو جاریش زیندانی كراوە.
كەسێك كە دەیویست فەلسەفەی لۆژیكی يتەو و قایم بونیات بنێت هەوڵی
هاندانی هەمان فەیلەسوفی دەدا كە كارەكەی دەبووە هۆی لق و لەرزۆككردنی
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ئەو فەلسەفەیە و جێگاكەی دەگرتەوە.
لە هەمانكاتدا ،ئەگەر بتوانین بڵێین فەلسەفەی لۆژیكی راسڵ
شكستیهێناوە ،بە دڵنیایەوە فەلسەفە سیاسیەكەی سەركەوتوو بوو”ئەوە گرنگ نییە
كە فەیلەسوفەكان لە بواری فەلسەفیەوە بەبێ ناوەڕۆك و تەنانەت مەترسیداری
دەزانن :بە دڵنیایەوە بۆ ئەو وەها نەبوو”
ئەمڕۆ دابونەریتی پەسەندكراوی جیهانی خۆرئاوا زۆرتر هاوشێوەی
بۆچوونە لیبراڵەكانی راسڵە تاكو زۆربەی بیرمەندانی سیاسی و مۆڕاڵی هاوچەرخ،
هەر بەو جۆرەی كە خەباتی شێلگیرانەی ئەو لە دژی چەكی كیمیاوی بوو بە
زەمینەیەك بۆ لەچەك داماڵینی ئەتۆمی  -ئەگەرچی ئەو رایدەگەیاند :ئەو
پرۆسەیە لە هیچ روێكەوە كامڵ نییە و هێشتا ئەگەری ئەوە لە ئارادایە كارەساتی
لێبكەوێتەوە كە ئەو دەیویست رێگری بكات لەو كارەساتە.
لە كۆتاییدا راسڵ ئەوەی قبوڵكرد كە زۆرترین هەوڵەكانی خۆی لە بواری
فەلسەفەی نەریتی – لە مەعریفەناسی ،لێكۆڵینەوە لە بنەمای پێناسەی ئێمە
بەرامبەر بە جیهان – ئەنجام داوە .چۆن دەتوانین دڵنیا بین لەوەی كە ئیدعای
زانینی دەكەین ،راستە؟ دڵنیایی ئەزمونەكانی ئێمە بەرامبەر بە جیهان لەكوێیە؟
دەتوانرێت بوترێت تەنانەت وردترین قەوارەی ناسین – وەكو بیركاری – لە
سەر بنەمای لۆژیكێكی دڵنیا وەستاوە؟ ئەمانە ئەو پرسیارانەبوون كە راسڵ لە
سەردەمی تێفكرینی فەلسەفی قوڵیدا دەیویست وەاڵمیان بداتەوە .ئەمانە لە
ئەفالتون و ئەرەستۆوە بۆ دیكارت ،هیوم ،و كانت ،تا راسڵ و ویتگنشتاین هەر
بە بەردەوامی پرسیاری هەمیشەیی فەلسەفە بوون.
نیوەوی دووەم��ی س��ەدەی بیستەم شایەتی هەوڵێكی هەماهەنگ بۆ
سستكردنی وەها پرسیارگەلێكبوو“( .شتێك بەناوی حەقیقەتی بەرفراوان بوونی
نیيە“ ”.هەر پێناسەیەك هاوتەریبە لەگەڵ سەردەمێكی مێژوویی و فەرهەنگی
كە تێیدا وەردەگیرێت )”.بەاڵم مانەوەی بیركردەوەی زانستی – فەلسەفی
دڵنیادەكاتەوە كە پرسیارەكانی راسڵ هێشتا لە گەرمەی فیكری ئەمڕۆدا جێگەیان
هەیە .بیرۆكە و پێشكەوتنەكانی كە لە بواری مەعریفەناسیدا پێكیهێنابوو هێشتا
بە خێرایی بە دۆخی فەلسەفی هاوچەرخی ئێمەوە گرێدراون .ئەم سەدەی بە
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رواڵەت پێناسەی زانستی بە بەردەوامی پەڕەپێدەرە ،زیاتر لە هەر سەردەمێكی
تر پێویستی بە فەلەسەفەیەكە كە بنەماكەی ناسین بێت .بە گشتی ،پێویستە
هێشتا بە شوێن وەها فەلسەفەیەكدا بگەڕێیت .رەنگە هەرگیز نەدۆزرێتەوە .بەو
حاڵەشەوە ،هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی ئەوەی كە وەها فەلسەفەیەك چۆن دەتوانێت
پشتیوانی پێناسەی زانستی ئێمە بێت هێشتا سودمەندە .ئێمە لە هەوڵەكانماندا بۆ
دۆزینەوەی زیاتر تێدەگەین كە وەها پێناسەیەك چییە ،ئێمە سەبارەت بە جیهانێك
كە بەڕواڵەت زانستیە زانستیانە بیردەكەینەوە ،ئەمە دەربارەی ئێمە و جیهانێك
كە تێیداین بە چ واتایەكە؟ پەیوەندی نێوان ئەو دوو بوونە ناڕێكە و ناتەبایە
چییە ،ئەگەر پەیوەندی هەیە؟ فیكری راسڵ یەكێك لە قۆناغەكانی ئەمدوایانە،،
رچەشكێنانەتر ،لە رێڕەوی پەیجۆری فەلسەفەی دێریندابوو.
ژیان و بەرهەمەكانی راسڵ
بێرتراند راس��ڵ ساڵی  1872لە یەكێك لە بەناوبانگترین خانەوادە
ئەشرافیەكانی بەریتانیادا لە دایكبوو .لوتكەی سەردەمی ڤیكتۆریا ،كاتێك بوو
كە ئیمپراتۆری بەریتانیا لە ترۆپكی خۆیدابوو .لە نێوان سەركوتی بەرباڵوی
كۆمەاڵیەتی و دەرونیدا ،ریاكاری نەریتی رۆژانە بووە .بەم حاڵەشەوە ،باوك و
دایكی راسڵ بۆچوونی لیبراڵی روناكبیرانەیان هەبوو – باوكی بە هۆی بەرگریكردن
لە پرسی كۆنترۆڵكردنی زاوزێ كورسیەكەی پەرلەمانی لەدەستدا.
مەرگ سێبەری خستە سەر منداڵی راسڵ ،تا تەمەنی گەیشتە پێنج سااڵن
باوك و دایك و خوشكەكەی كۆچی دواییانكرد .باوك و دایكی وەسیەتیان
كردبوو كە هەر دوو كوڕەكەیان بخرێنە ژێر سەرپەرشتیاری هاوڕێیەكی علمانیەوە،
بەاڵم باپیری بەهێز و خاوەن دەسەاڵتی راسڵ ،لۆرد راسڵ ،كە دوو جار ببووە
سەرۆك وەزیران لە دادگادا لە دژی ئەو وەسیەتە وەستایەوە و بە هۆیەوە
دادگا وەسیەتنامەكەی دایك و باوكی هەڵوەشاندەوە ،بەو پێیەش بێرتراند و برا
گەورەكەیان برد بۆ ئەوەی لە پیمبرۆك الج لە ریچمۆند پاركدا لە نزیك لەندەن
لەگەڵ لۆرد و لیدی راسڵ ژیان بكەن .شاژن ڤیكتۆریا نامەیەكی نوسی بۆ ئەوەی
پیرۆزبایی لە لیدی راسڵ بكات و رایگەیاندبوو« :دڵنیام لەوەی كە نەوەكانتان هەر
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ئەو كەسانە دەبن كە ئارەزوی دەكەن»( .ئەو جۆرەی كە بێرتراند راسڵ دواتر
بە تەشەرەوە نوسی ،لەو ئارەزوە بێبەری ).پاش یەكساڵ لۆرد راسڵیش كۆچی
دوایی كرد .بێرتراندی گەنج لە جێگەكەیدا سام دایگرتبوو و دەترسا لیدی راسڵیش
بمرێت ،رووداوێك كە بە هۆی منداڵیەوە پێیوابوو بەزوویی روودەدات .بیری
لە باوكودایكی خۆشەویستی دەكردەوە ،دیمەنێكی شاراوە لە دڵنایی ،شیرینی،
و رۆشنایی.
ژیان لە پمبرۆك الجدا زۆر جیاواز بوو .لیدی دیندارێكی سەرسەخت
بوو ،سەرباری ئەوەی كە بە شێوەیەكی ناكۆك بیروبۆچونی لیبراڵی هاوسەرەكەی
هەبوو .كوڕە مانگ ئاساكەی واتا بێرتراند ،لە ژێركاریگەری رەجیمی خۆراكی
خۆشۆردن بە ئاوی سارد بەر لە نان خواردنی بەیانی بە هەڵسوكەوتی وشكەوە
گەورەكرد .مەسەلەگەلێكی وەكو سێكس و كاروكاسپی لەئارادا نەبووە .لیدی راسڵ
لەو بڕوایەدا بوو كە كوڕە مانگ ئاساكەی دەبێت بە دور بێت لە ئالودەبوون بە
پەیوەندی لەگەڵ مندااڵنی تر پارێزراو بێت .لە ماڵدا لە ژێر چاودێری مامۆستای
تایبەتیدا دەیخوێند ،جاروبار هاوكات لەگەڵ خوێندنی لە ماڵەوە لەگەڵ فرانكی
برای كە  7ساڵ لەو گەورەتربوو و بە رواڵەتی لێی بێهیوا ببوو بۆ خوێندن دەچووە
قوتابخانەیەك لە دەرەوەی ماڵ.
فرانك بوو كە بێرتراندی لەگەڵ بابەتێك ئاشناكرد كە ژیانی بە تەواوەتی
گۆڕی .راسڵ دەیگێڕێتەوە كە چۆن لە تەمەنی  11ساڵیدا لە ژێر چاودێری فرانكی
برایدا خوێندنی هەندەسەی دەستپێكردوە .لە توخمەكانی ئەقلیدەسەوە دەستیان
پێكرد و بە قسەی راسڵ خۆی« :بە خەیاڵمدا نەدەهات كە لە دونیادا شتێكی لەوە
راكێشەرتر و دڵخوازتر بوونی هەبێت ».تەنانەت كاتێك كە گەیشتنە دۆزی گرفتی
پێنجەمی ئەقلیدەس راسڵ گرفتێكی نەدۆزیەوە و فرانكی توشی سەرسوڕمان كرد.
دیسان لە زاری خودی راسڵەوە« :ئەوە یەكەم جارم بوو كە رەنگە بەخەیاڵمدا
هاتبێت كە تیژبیر و زیرەكم» لە تەنهاییدا كەسێكی نەبوو خۆیی لەگەڵ بەراورد
بكات ،بەاڵم بۆ بێرتراندی تازە الو ئەوە شتێكی زیاتر لە دۆزینەوەیەكی بەگڕوتین،
سەڕسوڕهێنەرێكی دور لە خەیاڵ بوو .چۆنیەتی روانینی راسڵ بۆ بیركاری لە
هەمان سەرەتاوە زۆر نوێخوازانە بوو .فرانك ئەوەی بۆ بێرتراند شیكردەوە كە
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ئەقەلیدەس تێكڕای هەندەسەی بە پشت بەستن بەڵگە بونیاتناوە ،بۆیە دۆزەكانی
بە تەواوەتی بڕاوەو مسۆگەرن .بەاڵم تێگەیشتنی ئەوەی كە ئەقلیدەس لەراستیدا
هەندەسەكەی لەسەر بنەمای كۆمەڵێك بابەتی (ئاكسیۆم)ی بنەڕەتی داناوە
بێرتراندی نیگەران دەكرد .بەڵگەكانی ئەمانە لە كوێن؟ فرانك وەاڵمی دایەوە كە
ئەمانە بەڵگەیان نیيە .بێرتراند لەڕووی عینادیەوە درێژەی بە وانەكە نەدا ،مەگەر
ئەوەی كە فرانك وەاڵمێك بداتەوە .فرانك روونیكردەوە كە پێویستە ئەم بنەما
بابەتیە قبوڵ بكەیت ئەگینا ناتوانیت پێشبكەویت .بێرتراند ئەوەندە شەیدای زیاتر
زانینی سەبارەت بەم هەندەسە سەرنجڕاكێشە بوو كە قسەكانی فرانكی بە ناچاری
قبوڵكرد .ئەو عەشقە بەرامبەر بە جوانی و بڕاوەیی بوونی رواڵەتی بیركاری ،و
هەروەها حەزی بەردەوام بەرامبەر بەوەی كە لەسەر بنەمایەك لە حەقێقەتی
مسۆگرتر وەستاوە ،راسڵی لە سی ساڵی داهاتوودا بە زیندویی دەهێشتەوە.
زیادەڕۆیی خەیاڵی لە ئ��ارادا نییە :ژیانی راسڵ لە پیمبروك الج هەروا بە
شێوەی نەشیاو بە زگوردی مایەوە ،هەستی بەرامبەر بە هاوجۆرەكانی تاڕادەیەك
بەتەواوەتی جێگای خۆی بە هەستی دیكەدا .دەیگێرایەوە كە چۆن زۆرجار دەچوو
بۆ باخ و لەو بەرزاییەوە سەیری ریچمۆند پارك و دیمەنی دورەدەستی دۆڵی
تەیمەزی دەكرد .چاوی دەبڕیە ئاوابوونی خۆر و بیری لە خۆكوشتن دەكردەوە.
تەنها شتێك كە رێگری لێدەكرد ،ئاواتی دۆزینەوەی زیاتر سەبارەت بە جوانی
ئەبستراك و «شیرین»ی بیركاری بوو .باسیدەكات كە چۆن بەدوای شتێكدا گەڕاوە
«بەدەرلەوەی كە لە جیهاندا هەیە ،شتێك لە جۆری تر ،درەوشاوە و ب ێ كۆتایی
 ..وەكو عەشقێكی بەجۆش بەرامبەر بە تارماییەك .بە بەردەوامی ویستومە
پاساوێك بۆ جۆشوخرۆشێك بدۆزمەوە كە هەندێك شتیان دەگواستەوە وەكو
ئەوەی لە دەرەوەی ژیانی مرۆڤ بێت  ،دەبووە هۆی سەرسوڕمان و سەرسامی».
دەرونناسی ئەم وشانە پێویستە روونبكرێنەوە .بەاڵم حەزی نائاگای راسڵ
بۆ پەیوەستبوونەوە بە دایك و باوكی شتێك بەدەر لە مەیلی لەرادەبەدەری
بەرامبەر بە هەندەسە و بیركاری نەبوو .لە سەرەتای منداڵیدا جۆرێك
هەڵسوكەوتی جیاوازی فیكری لەخۆیدا دەردەخست كە بە شێوەیەكی ئامانجدار
لەگەڵ بیركاری هاوتەریب بوو .لە هەمانكاتدا ،ئەو روونكردنەوانەش زۆرتر
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ئاڵۆزیە چارەسەرهەڵنەگرەكانی دەشاردەوە ،نەك تەنها لە بیركاریدا .راسڵ بە
بەردەوامی هەستی بە پێویستی ئەوە دەكرد كە ئەندێشەكانی بە شێوەیەكی
روونو سادە بەیان بكات ،بەو حاڵەشەوە مەسەلەكان زۆربە كەمی ئەوەندە ورد
و دیاریكراون كە ئەو دەیویست بێنەبەرچاو .تێڕامانە تاكە كەسیەكانی ئەو بە
زوویی ناچاریكرد ،هەر وێنایەكی ناڕۆشن لە خواوەند ،بە تایبەت ئەو خواوەندە
تایبەتەی كە نەنكی لەناخەوە خۆشی دەویست ،بە رەفزكراو رەتكراوە بزانێت.
راسڵ بە درێژایی تەمەنی بە راشكاویەكی عەقاڵنی و سەلمێنەر ،دانی بە بە
باوەڕی بێ دینانەی – « بێهودە بە دوای خواوەندا گەڕان»ی خۆیدا نا ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا تێڕوانگەی تایبەتی بەرامبەر بە بیركاری هەبوو كە بە شێوازێكی
رۆحانیانە دەریدەبڕی .بڕوای بە دنیای ئەبستراكی بیركاری هەبوو و ناچاردەبوو
كە تێیدا بەدوای متمانەو دڵنیابوونێكدا بگەڕێت كە لەسەردەمی منداڵییدا لە
ژیانیدا شكڵی گرتبوو.
راسڵ لە شانزە ساڵیدا رەوانەی قوتابخانەی تایبەتی لە لەندەن كرا و
نزیكەی  2ساڵە بە شێوەی شەوانەرۆژی دەیخوێند .خوێندكارەكان بە زۆری بۆ
تاقیكاریەكانی سوپا ئامادەدەبوون و راسڵ بە ئاشكرا ئەوانی بە كۆمەڵێك الدێیی
نەزانوگەمژە لە قەڵەمدەدا .ئەم هەڵسانگاندنە وردەبینانەی كەسانێك كە پێدچوو
ببن بە ئەفسەرانی سوپا بە داخەوە سێبەری خستبووە سەر تێكڕای روانگەكانی
راسڵ بەرامبەر بە مرۆڤ لە كۆتاییەكانی ژیانیدا .سەرباری ئەوەی كە دەیانجار
نیگەرانی خۆی سەبارەت بە نەهامەتی ومەینەتیەكانی هاوجۆرەكانی دەربڕیوە،
بەاڵم بۆ ئەو سەختبوو دورەپەرێزی دەوڵمەنانەی خۆی بشارێتەوە .كاتێك كە
خۆی بە هاوشانی كەسانێك دەزانی كە ژیانی خۆیان تەرخانی ئامانجگەلێك نزم
دەكەن ،وەكو سەربازان ،سیاسەتمەداران ،و بەرپرسانی جۆراوجۆر ،ئەو هەستەی
زیاتر تێدا دروستدەبوو و شێوازی سوكایەتی بەخۆوە دەگرت.
لە ساڵى 1890دا ،لە هەژدە ساڵیدا ،راسڵ بۆ درێ��ژەدان بە خوێندن
لە زانكۆی «ترینیتی كۆلێژی كامبریج ناوی خۆی تۆمار كرد كە ئایزاك نیوتن
تێیدا دەیخوێند .سێ ساڵی سەرەتا بیركاری خوێند ،كە بوو بە مایەی رەنج
و ئازارێكی زۆر بۆی .بیركاری ئینگلیزی بە زۆری لە  150ساڵی دوای نیوتندا
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توانای خۆی لە دەستدابوو ئەوەش لە هیچ شیوێنێك وەكو قوتابخانەی راسڵ
ئاشكراتر نەبوو .تاقیكارییە بەناوبانگەكانی «رۆنگلێر» كە بە مەبەستی دۆزینەوەی
باشترین بیركاریزانەكان داڕێژرابوو هەندێك زیاتر لە فێربوونی توتی ئاسا و
هەندێكی زۆریش پێویستی بە لێهاتوویی ئاشكرای بیركاری هەبوو .ئەمەش السایی
كردنەوەیەكی گاڵتەجاڕانە لەو جوانیە دەرهەستە(انتزاعی)بوو كە ئەوەندە ئیلهامی
بەخشیبووە راسڵ ،بۆیە لە ساڵی چوارەمدا بە هۆی بێزاربوونی لە بیركاری
روویكردە فەلسەفە.
لێرەدا جیهانێكی دەرهەستی دۆزی��ەوە كە كۆتایی سەرجەم جیهانە
دەرهەستەكانیتربوو ،دەزگای فەلسەفی فێربوون كە سەرەتا هیگڵ ،فەیلەسوفی
ئەڵمانیای سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەیەم ،هێنایەئاراوە .جۆری مۆدێڕنی ئایدیاباوەڕی
رەهای هیگڵ لە الیەن جی ،ئێم ،مەك تاگارت لە كامبریج دەوترایەوە .بە گوێرەی
ئەم فەلسەفەیە ،زەمان و مادە هەردوكیان ناواقعی بوون .تەنها «رۆح» كە هەموو
شتێكی دەگرتەوە واقعی بوو .ئەم راستیە ئامانجدارە گشتێك بوو كە بەشەكانی
هەمووی لێكتەنرابوون .راسڵ ئەو گشتەی بە جەلی دەشوبهاند ،دەستت لە هەر
الیەكیدەدا هەموو دەلەرزی ،لە هەمانكاتدا ،ئەم گشتە بە پێچەوانەی جەلی
نەدەكرا بە پارچەی جیاجیا دابەش بكرێت .بە بۆچوونی مەك تاگارت ،ئەگەر
چی ئەم راستیە لە جیهانی ئایدیالیستیدا لەو دیو و تەنانەت بەرزتر لەو بەناو
راستیەی كە ئێمە ئەزمونی دەكەین بوونی هەیە ،دیسان دەكرا ناوەرۆكەكەی
بناسرێت ،ئەم كارەش دەكرا بە دەستپێكردنی هەندێك راستی هەنوكەیی و
تەنها دوو پێشەكی ئەزمونی – ئەوەی كە ،ئەو گشتە بوونی هەیە ،و لقو پۆی
هەیە – دەكرا ئەنجامبدرێت .بەو جۆرەی كە ئاشكرایە ،ئەم ئایدیالیزمە رەهایە
نەك تەنها بە شێوەیەكی نامۆ هاوشێوەی جیهانی بیركاری بوو ،بەڵكو لەوەش
ئەوالتر دەچوو بیركاری پاكژی لە ناو پرۆژەیەكی گەورەتر فەلسەفەی گشتیدا
دادەنا .راسڵ راكێشراو شەیدابوو .ئەوە فەلسەفەیەك بوو كە دوو پێویستی ئەوی
بەدیدەهێنا – پێویستی بە بڕاوەیی هەندەسە و بڵندی عارفانە.
بەاڵم راسڵ تێگەیشت كە پێویستی مرۆییشی هەیە .تەنانەت بەر لە
هاتنی بۆ كامبریج كچێكی ئەمریكی ئالیس پیرسال ئەسمیتی بینیبوو و حەزی
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لێكردبوو .راسڵ تەنها  17سااڵن بوو ،ئالیس  22سااڵن بوو – پێنج ساڵ جیاوازی
تەمەنیان هەبوو ،كە مەودایەكی فراوانی لە گەشە و گۆڕانكاریەكاندا نیشاندەدا.
راسڵ عەشقی نەوجەوانانەی دەرنەدەبڕی و بە شاراوەیی دەیهێشتەوە .ئالیس
بۆچوونی كۆمەاڵیەتی پێشكەوتوانەی هەبوو ،بەاڵم لە ناخەوە ئاینی مابووەوە
بەشێكی زۆری كاتەكانی بۆ خەباتی دژی خواردنەوە كحولیەكان تەرخانكردبوو.
چ��وار ساڵ دوات��ر راس��ڵ هەستەكانی ئاشكرا كرد و بە شادومانیەوە توشی
سەرسوڕمان بوو كە زانی عەشقەكەیان دووالیەنە بووە .لەو سەردەمەی هەستە
سەركوتكراوەكاندا كە كەم كەسانێك هەبوون ئەزمونی خۆشەویستیان پێكەوە
هەبێت ،تەنانەت عەشقی ئەفالتونیش دەیتوانی بە زوویی ببێتە جۆش و سۆزی
سوتێنەر .لە ماوەی چەند مانگدا راسڵ و ئالیس ئامادەی هاوسەرگیری بوون.
كاردانەوەی لیدی راسڵ پێشبینی كراوبوو ،ئەو پەڕی توڕەیی دەربڕی بەرامبەر
ئەوەی كە كچە چەقۆكێشێكی ئەمریكی برتی مانگئاسای خراپ كردبوو ،بەو
پەڕی هێزەوە هەوڵیدا بۆ ئەوەی كۆتایی بەو خۆشەویستیە بهێنێت .برتی – لە
بەرامبەر فرمێسكەكان ،گلەییەكان ،تۆمەتەكان و هەڕەشەكاندا خۆڕاگری كرد و
بەڵێنیدا هەر كە تەمەنی گەیشتە بیست و یەك ساڵ هاوسەرگیری بكات لەگەڵ
ئالیسدا .ئەو كاتە بە شێوەی یاسایی ئازاد دەبێت و خۆی بڕیار لە چارەنوسی
خۆی دەدات داهاتێكیش وەكو میرات وەردەگرێت كە بۆ هەردوكیان بەسە.
برتی و ئالیس لە 1894دا هاوسەرگیریان كرد .راسڵ بە نمرەی زۆر بەرزەوە لە
بەشی زانستی ئەخالق(فەلەسەفە)دا بڕوانامەی خوێندنی بااڵی وەرگرت و ئێستا
خوێندكاری بورسیەی «تزینیتی كۆلێژ» بوو .ئەو ناوەش جگە لە لێكۆڵینەوە
ئەركێكی دیكەی نەبوو .راسڵ و هاوسەرەكەی گەشتێكیان بۆ ئەوروپا دەستپێكرد
و ماوەیەكی زۆر لە ئەڵمانیادا مانەوە ،لەوێدا راسڵ هۆگری سیاسەت بوو و
تەنانەت كتێبێكی بە ناوی سۆسیال دیموكراسی جیهان نوسی ،ئەوەش یەكەم كتێبی
بوو كە باڵوكرایەوە .كاتێك گەڕایەوە كامبریج بە جی .ئی .مۆر ناوبانگی دەركرد
كە وەكو بیرمەندێكی گەنج و ئەستێرەی نوێی زانكۆ وەسفدەكرا .روانگەی مۆر
بۆ فەلسەفە زۆر لێبڕواوانە بوو .ئایدیالیزمی مەك تاگارتی بەپشتبەستن بەو
بنەمایە رەتدەكردەوە ،كە لەگەڵ عەقڵی بێگەرد و فامی ئاسایی دژایەتی دەكرد،
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مۆر تەئكیدی لەسەر جیهانی مادی دەكردەوە كە بە بەردەوامی ئەزمونی دەكرد.
بیروباوەڕی راسڵ گۆڕانكاریيەكی گەورەی بەسەردا هاتبوو و بە خێرایی لەگەڵ
مۆر پەیوەندی هاوڕێیانەی پێكهێنا .راسڵ دەیبینی كە جیهانی ئایدیالیستی رەهای
هێگڵ پەیوەندیەكی بە راستیەكانی ئەزمونی سروشتەوە نییە .بەاڵم زانست و
راستیە مادیەكان ناكرێن بە ئاسانی لە بەرچاو نەگیرێن.
راسڵ تێگەیشت كە خەریكە روانگەی مادی ئەزمونی بەرامبەر بە جیهان
بەسەریدا زاڵدەبێت .ئەزمون راستەقینەیە و ئەوەی كە ئێمە ئەزمونی دەكەین
جیهانی مادییە .لە هەمات كاتدا دەیبینی كە ناتوانێت باوەڕە خواوەندیەكانی
بەرامبەر بیركاری وەالنێت.
«گەورەترین كەسانێك كە فەیلەسوف بوون ،هەستیان بە پێویستی زانست
و عیرفان كردوە ».پێویستی تێكەڵكردنی ئەم دوو چەمكە بە رواڵەت جیاوازە»
فەلەسەفە دەكاتە شتێكی گەورەتر لە زانست و ئاین» .راسڵ تێدەكۆشا بە
تێفكرین و رۆچوون لە بنەمای بیركاریدا ،هەر ئەو كارە بكات .فیكری ئەو
توشی وەرچەرخانێكی تەواو ببوو .پیاوێكی بیست و شەش سااڵن سەرقاڵی
رووبەڕووبوونەوەی پرسیارگەلێك بوو ،كە كوڕێكی یانزە سااڵن لە یەكەم
رووبەڕووبووونەوەیدا لەگەڵ ئەقلیدەسدا پرسی بووی.
چۆن دەكرێت ئەو بنەما شاراوەیە كە بناغەی بیركاری بوو كەشف بكات؟
ئەگەر چی راسڵ هەر لەو كاتەدا وتی»:ئەگەر چی ئەم كارە بە تەواوەتی بیركارییە،
بەاڵم سەرنجەكانی زیاتر فەلسەفیە »..ئەو بەدوای دڵنیابوونی ئامانجخوازانەوە
بوو.
ئەقلیدەس لەسەر بنەمای بابەتیبوونی (ئاكسیۆمەكان) دەستیپێكردبوو،
ئەمانە بنەمای هەندەسەیان هەبوو ،بەاڵم بناغەی ئەم بنەما بابەتیە چی بوو؟
ئەوان بە تەواوەتی هەڵكەوتو نەبوون ،بە دڵنیایەوە دەبوایە لەگەڵ شتێك
هاوتەریب بكرایەن؟ راسڵ بەو ئەنجامە گەیشت كە ئەو شتە شاراوەیە تەنها
دەتوانێت «لۆژیك» بێت .بنەمای بابەتی هەندەسە ،هەروەها چەمكی بنەمایی
بیركاری دەبێت بەتێكڕایی لۆژیكی بووبێتن .بەم جۆرە ئەو بنەما لۆژیكیەی كە
بیركاری لێجیادەبێتەوە چی بوو؟
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لە مانگی یەكی 1900دا راسڵ لە پاریس بەشداری كۆنگرەی نێودەوڵەتی
فەلسەفەی كرد .لەوێدا چاوی بە جۆپە پیانۆ ،بیركاریزانو لۆژیكزانی ئیتالی
كەوت كەچەندین ساڵ لەسەر بنەماكانی ژمارەكان(اعداد) كاری كردبوو .ئامانجی
پیانۆ ئەوە بوو كە لە رێگەی ئایدیای ژمارەكانەوە وەكو دەركەوتەیەكی سادەتر
پێشبكەوێت و لە بری ئەوە شێوازێكی لۆژیكی پێكبهێنێت كە بتوانێت واتای
ژمارەی تێدا جێگیربكات و ژمارەكانیش بتوانن تێیدا پێكبێن .ئەو لەم نێوەدا
زنجیرەیەك هێمای بنەڕەتی لۆژیكی دروستكردوە ،كە رێگە دەدات چەمك و
پێشهاتەكان بە وردی شرۆڤە بكات .بۆ نمونە هێمایەكی جیاواز بۆ «پلەیەك كە
ئەندامێك هەیبوو» و «ئەندامی ئەو پلەیە» دەستنیشان دەكرد .ئەم جیاوازیە
ناسكەش توانای ئەوەی تێدا پێكهێنا بەسەر بشێویەكانی لۆژیكی پێشوو لە نێوان
واتای « ئەندامێكە لە»« ،كە بەشەكانی» و «یەكسانە لەگەڵ»دا زاڵ بێت .راسڵ
بە توندی كەوتە ژێر كاریگەریەوە ،پێشتر هەرگیز رووبەڕووی وەها دەسەاڵتێكی
لۆژیكیدا نەببوەوە .راسڵ لە هەوڵەكانیدا بۆ روونكردنەوەی بنەما سەرەكیەكانی
بیركاری توشی گرفتێكی گەورە ببوو .بەاڵم ئێستا « ،خۆمم وەكو كەسێك هەست
پێدەكرد كە لەكاتی سەركەوتن بەسەر شاخێكی تەمومژاویدا  ،دوای ئەوەی
دەگاتە لوتكە تەمومژەكە نامێنێت و دیمەنی پێدەشتەكان تا دوری 40مایل لە هەر
الیەكەوە دەردەكەوێت».
راسڵ پێشتر جیهانی وەكو قاپێكی جەلی دەبینی ،ئێستا بە دەفرێكی
هەڵماتی دەشوبهێنێت ،گشتی بە گەلێك پارچەی جیاواز لەقەڵەمدەدا .ئەمەش
پێویستی بە روانگەیەكی تەواو جیاواز هەبوو .لە بری سەنتز(پێكهاتە) ،ئێستا
دەبێ ئانالیز (ئەزمون) بەكار بهێنت – كە لە یۆنانیدا بە واتای شەقكردن و
كردنەوە دێت .دەفری تیلەكان پارچەی جیاوازیان هەبوو ،هەركامەیان پەیوەندی
بە پارچەكانی دەوروبەری خۆیەوە هەبوو .تێگەیشتنی ئەم دونیا نوێ جیاوازە
پێویستی بە شرۆڤەكردنی پەیوەندی نێوان پارچە جیاوازەكان هەبوو.
ئێستا جەختكردنەوە لەسەر پێناسەی ئەتۆمی جیهان بوو كە لەگەڵ
شیكردنەوەی لۆژیكیدا سازگاربوو .لێرەدا راسڵ نەك بە ئەتۆمە فیزیایەكان بەڵكو
ئاماژەی بە ئایدیای یۆنانی باستان دەدا كە تەسەوری ئەتۆمەكانی لێكەوتبووەوە.
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بە بۆچوونی دیمۆكریتۆس ،فەیلەسوفی سەدەی پێنجەمی پێش زایین ،ئەگەر
درێژە بە دابەشكاری مادە بدەین ،سەرەنجام بە شتێك دەگەین كە ئیتر شیاوی
دابەشكردن نییە .ئەم شتە ناشكێنرێت - ،بە یۆنانی  a – tomosو ئەتۆم
لێرەوە دێت .دیمۆكریتۆس نەك لە رێگەی تاقیكاریەوە بەڵكو تەنها لە رێگەی
بەڵگەهێنانەوەی لۆژیكەوە بەو دەرەنجامە گەیشتبوو ،ئەوە ئامانجی راسڵیش
بوو ئەو دەیویست بگاتە ئەو ئەتۆمانەی كە دابەشناكرێن و بنەمای بیركارین .لە
سەرەتادا لە واتای بنەڕەتی” ژمارە”“ ،رێكخستن” “ ،گشت و پارچە” تێگەیشتبوو.
بەاڵم پیانۆ نیشانی دابوو كە چۆن بەو دیوی دەركەوتەی ژمارەكان بگات ،بەو
بەڵگەهێنانەوەیە كە دەكرا ژمارە لەسەر بنەمای بابەتیانەی بنەڕەتیتر وەرگرێت:
 – 1سفر ژمارەیە
 – 2دواى هەر ژمارەیەك ژمارەیە
 – 3هیچ دوو ژمارەیەك پاشێكی یەكدەستیان نيیە
 – 4سفر پاشكۆی هیچ ژمارەیەك نيیە
راسڵ بە تەواوەتی بەو لۆژیكە رازی نەدەبوو ،بەاڵم بە زوویی تێگەیشت
كە كلیلەكە هەر لەو لۆژیكەدایە .لە بری چەمكی پێشووی “ تێكڕا و پارچە”
بڕیاریدا واتای “ كۆكراوە” بەكار بهێنێت ،وەكو “ كۆكراوەی هەموو سێوەكان”،
كۆكراوەی هەموو مەسەلە چارەسەر نەكراوەكان” و هتد) .كۆكراوە تایبەتمەندیەكی
لۆژیكیە ،بە گوێرەی یاسای لۆژیكی بنەڕەتی ،هەموو شتێك ناتوانێت لەو یەكەیدا
خۆڕسك بێت هەم خۆشی نەبێت ( جیهان بەسەر سێوەكان و ئەو شتانەی كە
سێو نین دابەش دەكرێت ).راسڵ توانی دەریبخات كە واتای كۆكراوە لەپێشترە
لە واتای ژمارە .بۆ نمونە دەتوانیت كۆكراوەی سێوەكان بەب ێ كۆی سێوەكان
و لە تەنیشت یەكدانانیان وێنا بكەیت .بەبێ ژماردنی ژمارەی سێوەكانی ئەو
كۆكراوەیە دیسان دەتوانرێت شتگەلێكی زۆر ورد لە بارەیەوە بوترێت .واتا :ئەو
كۆكراوەیە هیچ هەرمێیەك لە خۆ ناگرێت ،هەموو بەشەكانی میوەن و شتی تری
لەم چەشنە ،لێرەدا دەتوانین تێبگەین لەوەی كە چەمكی كۆكراوە بە شێوەی رەها
لەپێشترە لە چەمكی ژمارەكان.
بە واتایەكی تر چەمكی لۆژیكی كۆكراوە بنەڕەتیترە لە چەمكی ژمارەكان.
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راسڵ دوایی بەو ئەنجامە گەیشت كە بۆ رسكاندنی چەمكی ژمارە و دواتر
دانە دانەی ژمارەكان چەمكی كۆكراوە بەكاربهێنێت.
شێوازی سادەی میتۆدەكانی راسڵ بەم جۆرەیە:
 كۆكراوەی هەموو ئەوشتانەی كە لەگەڵ خۆیان یەكسان نین سفرئەندامیان هەیە.
  -بەاڵم تێكڕای كۆكراوە بەتاڵەكان ئەندامانێكی یەكسانیان هەیە،ئەگەرچی پێكەوە یەكسان نین ،لە راستیدا پێكەوە یەكێكن .ئەوان كۆمەڵەیەكی
یەكدەستن.
 بەم جۆرە ،تەنها كۆكراوەیەكی بەتاڵ هەیە .بەم پێیەش لە سفركۆكراوەی یەك بەدەست دەهێنین.
 بەم جۆرە ،كۆی كۆكراوە بەتاڵەكان یەك ئەندامی هەیە ،بەوجۆرەی كەكۆی كۆكراوە بەتاڵەكان و ئەندامەكەی  2پێكدەهێنن ،كۆی كۆكراوە بەتاڵەكان و
ئەندامەكەی ئێمە دەگەیەنێتە ژمارەی  3و هەتا دوایی.
 بەم پێیە ،دەكرێت تێكڕای بیركاری لە چەمكی كۆكراوەكان پێكبهێنرێت،چەمكێك كە دەرهێنراوی چەمكی لۆژیكی بنەڕەتیە.
بەم شێوازە ،راسڵ دوو خاڵی گرنگی هێنایە ئاراوە .ئەو سەلماندبووی
كە دەتوانرێت راستیەكانی بیركاری بۆ راستیەكانی لۆژیك بگەڕێنرێتەوە.ئەمەش
دەریدەخات كە لە راستیدا بیركاری بابەتێكی جیاوازی وەكو ژمارەكان نییە .بەم
جۆرە ،هەموو راستیەكانی بیركاری لە بواری تیۆریەوە لە كۆتاییدا بە شێوەی
لۆژیكی توانای كەمكردنەوەیان هەیە .ئەمەش بەو مانایە دێت كە دەتوانرێت لە
رێگەی لۆژیكەوە بسەلمێنرێن( .ئاواتەكانی منداڵێكی  11ساڵە بەدیهاتبوو ،تەنانەت
بنەما بابەتیەكانی هەندەسەش دەسەلمێنرێن!)
لە ساڵى  1903راسڵ بنەماكانی ماتماتیكی باڵوكردەوە .ئەو بەرهەمەش
بووە هۆی باڵوكردنەوەی ناوبانگی وەكوو بیرمەندێكی گەورەی فەلسەفە .بە
تایبەت لە ئەوروپادا كە ئەو بابەتە جێی تێڕامان و لێكۆڵینەوە بوو.
لە س��ەدەی نوێدا ،فەلسەفە لە تیۆریە میتافیزیكیەكان كە هیگڵ
بەرجەستەی كردبوو دور دەكەوتەوە و لەسەر مەسەلەی وردتری ناسین و زانستی
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مرۆڤ چڕدەبوويەوە .بنەمای زانستی ئێمە چیە و چۆن دەزانین راستە؟ یەكەم
هەنگاو ئەوە بوو كە ئەم پرسیارە بە دڵنیاترین زانست واتا بیركاری ئاڕاستە
بكرێت .پێدەچوو كەوەاڵمەكە لە لێكدانەوەیەكی لۆژیكیدا شاراوە بێت ،بە
گشتی ،ئەوە قبوڵ كرابوو كە راسڵ وەاڵمێكی تەواوی بە پرسیارەكە نەداوەتەوە.
هێشتا گرفتی فۆرمی كەمتر وردی زانست وەكو زانستە ناماتماتیكەكان بوونی
هەبوو .بەاڵم بیرمەندان ئەوەیان قبوڵ كردبوو كە راسڵ هەنگاوێكی گەورەی
لە پێناو وەاڵمدانەوە بە یەكێك لەو مەسەالنەی كە لە سەردەمی یۆنانی كۆنەوە
فەیلەسوفەكانی بە خۆیەوە سەرقاڵكردوە هەڵگرتوە.
بەو هۆیەوە كە خاڵەكانی راسڵ لە بنەڕەتدا فەلەسەفی بوون ،بنەمای
ماتماتیك بە ئینگلیزیەكی سادە و راشكاو (یان لە ئاستی توانای فەیلەسوفان،
نزیك لەم خەسڵەتە ئەفسانەییە) نوسرابوو .بەاڵم بەوجۆرەی كە پیانۆ نیشانی
دابوو ،زمان بە زۆری دەتوانێت جیاوازییە گرنگەكانی لۆژیك داپۆشێت .راسڵ
بەنیازبوو بەرگی دووەمێك بنوسێت كە بەڵگەكانی بە هێمای لۆژیكی وردترەوە
خستەوەتەڕوو ،بەو جۆرەش بەسەر خراپ تێگەیشتنەكاندا زاڵدەبێت .سەختیەكانی
ئەو پرۆژەیە ئەوی ناچاركرد هاوكاری ئافرد نۆرس واتهد ،ماتماتیكزانی كامبریجی
بكات .كە لە سەردەمی خوێندكاری راسڵدا وانەی بەو وتبوويەوە .وایتهد تەنها
ماتماتیك زانێكبوو كە راسڵ پەسەندیدەكرد ،ئەو ئاشنایەتیەكی تەواوی لەگەڵ
فەلسەفە و لۆژیكدا هەبوو .ئەوەش هاوكاریەكی یەكسان دەبوو .ئەو دوانە
پێكەوە هەوڵی پێكهێنانی لۆژیكێكی سۆمبولیكیاندا كە دەستكەوتە نوێیەكانی
پیانۆی فراوان دەكرد .ئەمە دەستپێكی بنەمای ماتماتیكی دووەم بوو ،هاوكاریەك
كە بۆ ماوەی دە ساڵ وایتهد و راسڵی سەرقاڵ دەكرد .بە وتەی راسڵ ئەوان
بەنیازبوون بیسەلمێنن كە (لۆژیكی گەنجیەتی ماتماتیك و ماتماتیك بەسااڵچوویی
لۆژیكە) .دەبوایە بە النیكەمی كەمبوونەوە هەڵنەگری چەمكەكانی لۆژیكەوە
دەستیان پێبكردایە ،كە بە سيمبولی رۆشنەوە دەخرایەڕوو .بەم پێیە ،لە رێگەی
لۆژیكی هەنگاو بە هەنگاوەوە پێشكەوتن بۆ ئەوەی نیشانی بدەن كە چۆن تێكڕای
لۆژیك و دواتر ماتماتیك دەتوانن تەنها لەم چەمكە بنەڕەتیەوە پێكبهێنن .ئەم
پرۆژە گەورەیە بە زۆری پێویستی بە لیهاتوویی شەیتانی بوو كە سەدان الپەڕەی
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پڕ لە سيمبولی لۆژیكی لەخۆ دەگرت ،بەاڵم ئەوەی دەهێنا .شتێكی دەردەبڕی
كە بڕاوەبوو و جێی رەتكردنەوەی نەدەهێشتەوە.
دۆخی ناسیاری مرۆڤ بۆ هەمیشە ئاوەژوو دەب��ووەوە .لە دۆزینەوە
سەرەتاییەكانی دوو هەزار ساڵ پێش ئێستای لۆژیكی ئەرستۆدا گەورەترین
پێشكەوتنی فەلسەفی دەكرا.
س ێ ساڵ كاركردن لەگەڵ ئەو پرۆژەیەدا توشی نەهامەتیكرد .راسڵ بە
كەموكوڕیيەكی زانی كە رۆچووبووە ناو چەقی هۆكارە لۆژیكیەكانیانەوە .هەر
ئەم ناسازگاریەش بوو كە دەبووە هۆی ئەوەی چەمكی كۆكراوەكان وەك پرسێكی
ناكۆك وێنا بكرێت .ئەو گرفتە ئەمڕۆ بە “ پارادۆكسی راسڵ” ناسراوە.
كتێبخانەیەك بهێننە بەرچاو كە جگە لە رەفەی كتێبەكان دوو كەتەلۆگیشی
هەیە .كەتەلۆگی یەكەم لیستی هەموو ئەو كتێبانەیە كە دەگەڕێنەوە بۆ خۆیان –
بۆ نمونە“ ،ئەگەر پێشتر لە بەشی دوودا هات ”.كەتەلۆگی دووەم لیستی هەموو
كتێبەكانی كتێبخانەكەیە كە بۆ خۆ ناگەڕێنەوە .كەتەلۆگی دووەم لە كامە كەتەلۆگدا
دەبێتە پێڕست؟ ئەگەر لە خۆیدا دەبێتە پێڕست ،دەستبەج ێ دەبێتە كتێبێك كە
بۆ خۆی دەگەڕێتەوە .بەاڵم ناتوانێت لە كەتالۆگی دووەمدا ببێتە پێڕست ،چونكە
ناگەڕێتەوە بۆ خۆی .ئەم پارادۆكسە بە چارەهەڵنەگر دێتەبەرچاو.
ب��ەاڵم ئەمە چ پەیوەندیەكی بە كۆكراوەكانەوە هەیە؟ بە رواڵ��ەت
بەڵگەهێنانەوەكەی راسڵ ،وەهایە ،لە بری دوو پێڕست دوو كۆكراوەمان هەیە،
یەكەم كۆی هەموو كۆكراوەكان كە ئەندامی خۆیانن .بۆ نمونە كۆی هەموو
كۆكراوەكان ئەندامی خۆین .چونكە خۆی كۆكراوەیەكە .دووەم ،كۆی هەموو
كۆكراوەكانمان هەیە كەئەندامی خۆیان نین .لە نێو ئەمانەشدا كۆی هەموو
ژمارەكان هەیە كە خۆی ژمارە نییە .ئێستا ،ئایا كۆی هەموو ئەو كۆكراوانەی
كە ئەندامی خۆیان نین ئەندامی خۆین؟ ئەگەر هەیە ،نییە .ئەگەر نییە ،هەیە.
هەمان پارادۆكسی پێڕستی كتێبخانە دروست دەبێت.
رەنگە ئەمە وەكو گرفتێكی الوەكی دەركەوێت ،بۆ راسڵیش لە سەرەتاوە
هەر وابوو .بەاڵم گرفتەكە ئەوەیە كە تێكڕای چەمكی كۆكراوە وەكو بوونێكی
لۆژیكی لەناودەبات و ژمارەش لەم كۆكراوەنە دروست دەبێت .بەب ێ چەمكی
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كۆكراوە ناكرێت بە شێوەیەكی سەلمێنراو لە بواری لۆژیكیەوە لە لۆژیكەوە بگەیینە
ماتماتیك .بەهەرحاڵ ،نەدەكرا ماتماتیك لە رێگەی لۆژیكەوە كەمبكرێتەوە.
ماتماتیك لە بواری تیۆریەوە پرسێكی زەرور نەبوو ،بەڵكو پرسێكی مومكین بوو.
رەنگە شكڵەكەی لە خۆیدا بە تەواوەتی لۆژیكی بێت .بەاڵم لە پێگەی دەزگایەكدا
لەسەر بنەمایەكی بابەتیانەیە كە پاساوی لۆژیكی نییە .ئەم بنەما بابەتیە بە
واتایەكی بژارەیی بوون ،هۆكاریان نەبوو .بنەمایەك بوون كە بەب ێ هەر پاساوێكی
تر دەبێت قبوڵیان بكەیت ،وەكو ئەو كوڕە یانزە سااڵنەی كە برا گەورەكەی وانەی
ئەقلیدەسی پێدەوتەوە.
ئەم پارادۆكسە ،هەرچی زیاتر راسڵ تێدا رۆدەچوو ،قوڵتر و شكستهەڵنەگر
دەهاتە بەرچاو .راسڵ نامەیەكی سەبارەت بە دۆزینەوەكەی بۆ لۆژیكزانی گەورەی
ماتماتیكی ئەڵمانی گوتلۆب فرگە نوسی ،كە چەندین ساڵ سەرقاڵی پرۆژەیەكی
هاوشێوە بووە .فرگە سەری سوڕما ،پێدەچوو ئەو كارەی لەناو چووبێت كە
تەمەنێكی لە پێناویدا سەرف كردبێت .ئەو لە وەاڵمی راسڵدا رایگەیاند “ :زانستی
ژماردن كۆتایی پێهاتووە!” راسڵ هەوڵیدەدا“ :بەیانیان دادەنیشم و الپەڕیەكی
سپیم لە بەردەستدا دادەنا ،بە درێژایی رۆژ ،بۆ وەستانێكی كورت لەكاتی نان
خواردنی نیوەڕۆدا ،سەیری الپەڕە سپیەكەم دەكرد .زۆرجار كە شەویش دادەهات
هێشتا الپەڕەكە هەر سپی بوو ”.راسڵ نامەیەكی نوسی بۆ ماتماتیكزانی گەورەی
فەرەنسی ئانری پوانكارە ،لە وەاڵمدا وتی ،پارادۆكسی راسڵ هاوشێوەی پارادۆكسی
كۆنی یۆنانە كە ئەپیمندس كێرتی هێنایەئاراوە و وتی “ ،هەموو كێرتیەكان
درۆزنن ”.راسڵ لەسەر الپەڕەی كاغەزێك نوسی ”:كێرتی وتی هەموو كێرتیەكان
درۆزن��ن” ،و بۆ چەندین رۆژ ب��ەردەوام سەیری دەكرد و لێیورد دەبوويەوە.
یەكێك لە بەرزترین زەینەكانی فەلسەفەی ئەوروپا لە لوتكەی دەسەاڵتی خۆیدا
كاری گەیشتبووە شوێنێك كە لە شتێكدا لە ئاستی مەتەڵێكی جەژنی لەدایكبوون
تێڕادەما .بۆ چەندین رۆژی بەردەوام زەینی قفڵ دەبوو و وەكووبڵێی ئەوە بەس
نەبێت“ :هەموو شەوێك لە سەعاتی یانزەوە بۆ یەك دەچووم لەسەر چیمەنەكان
دادەنیشتم و بەو جۆرە تێگەیشتم كە پەلەوەری شەوگەڕ س ێ دەنگی جیاوازی
هەیە(زۆربەی خەڵك تەنها دەنگێكی دەناسن) .بە سەختی هەوڵی ئەوەم دەدا
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ئەو ناكۆكیە چارەسە بكەم كە لە سەرەوە ئاماژەم پێدا”.
سەرەنجام ساڵی  1906راسڵ گەڕایەوە بۆ وەاڵمێك لەچوارچێوەی تیۆری
جۆرەكاندا.
لەئاكامدا ،سیستمێكی زنجیرەیی لەكۆكراوەكان یان جۆرەكانی كۆكراوە
پێكهات .بەمجۆرە ،كۆمەڵێك پشیلەو كۆمەڵەیەكی سەرتر لەئاژەاڵن هەبوو.
ئەوەی كە سەبارەت بەجۆر لەكۆكراوەدا دەگونجا بەناچاری سەبارەت بە جۆری
سەرتر لەو نەدەگونجا .ئەوەی كە سەبارەت بەكۆكراوەی ئاژەاڵن (واتا پشیلەكان)
گونجاوبوو ،هەمیشە سەبارەت بەكۆكراوەكان كۆكراوەی(واتا ئاژەاڵن) گونجاونەبوو.
هەر كۆكراوەیەك دەیتوانی ئەندامێكی خۆی بێت(كۆی هەموو كۆكراوەكان) ،بەاڵم
نەیدەتوانی بۆ خۆی بگەڕێتەوە .كۆكراوە گەڕاوە سەرخۆكان بێمانابوون .بۆ
نمونە قسەكردن لە”كۆكراوەی هەموو ئەو گروپانەی كە لەخانەوادەی پشیلەكانن”
بێواتابوو .لێكدانەوەی “كۆكراوەی هەموو ئەو پشیالنەی كە خانەوادەی پشیلەكان
نین” ئاسانتر بوو .بە وتەی راسڵ “ ئەوەی كە سەبارەت بە ئەندامانی كۆكراوەیەك
دێتەوە ،پێویست ناكات ئەندامێكی ئەو كۆمەڵەیە بێت ”.ئەوەش بەو واتایە بوو
كە نە” كۆی هەموو كۆكراوەكان كە ئەندامانی خۆیانن” و نە “ كۆی هەموو
كۆكراوەكان كە ئەندامی خۆیان نین” هیچیان نەیاندەتوانی بریتی بن لەخۆیان:
پارادۆكسەكە چارەسەر ببوو!
راسڵ شادومان بوو و رایگەیاند“ ،دوای ئەمە تەنها نوسینی كتێب ماوە”
بەم حاڵەشەوە ،دەركەوت تەواوكردنی نوسینی بنەماكانی ماتماتیك كارێكی ئاسان
نییە .وایتهد بە هۆی كاری وانە وتنەوەوە لەكامبریج ئیتر نەیدەتوانی هاوكاری
راسڵ بكات .راسڵ بە تەواوكردنی هاوكاریەكانیان خۆی ناچاركرد لەهەشت مانگی
دواتردا رۆژێك دە بۆ دوانزە سەعات كار بكات .كاتێك سەرەنجام بنەماكانی
ماتماتیكی تەواو كرد .س ێ بەرگ و زیاتر لەچوار هەزار الپەڕەی لۆژیكی سیمبولی
بە بەڵگەهێنانەوەی قایمترەوە وردبینی بۆكرابوو .لەهەر قۆناغێكدا دەبوایە لەسەر
ئەساسی بنەماكان شیكردنەوەی بۆ بكرایەت – بەوەها شیكردنەوەو فراوان كردنێك
كە لەنیوەی بەرگی دووەمدا دەگەیشتە مەسەلەی !2=1+1جێگەی سەرسوڕمان نییە
كە راسڵ دواتر وتی “ :زەینی من لەم ملمالنێیە هەرگیز نەحەسایەوە ”.لە 1909
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بنەماكانی ماتماتیكی تەوا كردبوو ،بەاڵم باڵبوونەوەی سێ بەرگی بۆ ماوەی س ێ
ساڵی خایاند .چاوەڕوانی ئەوە نەدەكرا وەها بەرهەمێك فرۆشتنی زۆر بێت،
بەاڵم دەركەوت كە بۆ زانایانی بواری بیركاریو فەیلەسوفەكانیش ئاڵۆزو لێڵە.
راسڵ دواتر وتی توانیویەتی تەنها  6كەس بدۆزێتەوە كە توانیویانە هەر س ێ
بەرگەكەی بخوێننەوە .سەرباری ئەمەش ،بنەماكانی ماتماتیك” خالێكی وەرچەخان
بوو لەمێژووی بیری تیۆریدا” بەرهەمێك كە لەجێی خۆیدا كاریگەریەكی قوڵی
كردە سەر لێكۆڵینەوەی بیركاری ،زانستیو فەلسەفی لەسەرتاسەری ئەوروپادا.
تیۆری جۆرەكانی راسڵ رێگەی بۆ پۆزیتیڤیزمی لۆژیكی ،فەلسەفەی زاڵی
ئەوروپا لەدەیەكانی 1920و  1930خۆشكرد .ئەم دۆزینەوەیەی ئەو كە دۆزێك
دەتوانێت لە بواری رێزمانیو لۆژیكیەوە دروستو لەهەمان كاتدا بێمانا بێت،
گرنگیەكی چارەنوس سازی بۆ پۆزیتیڤیزمی لۆژیكی هەبوو .لەروانگەی پۆزیتیڤیستە
لۆژیكیەكانەوە ،مانای دۆزێك لە شێوازی سەلماندنیدایە ،ئەمەش ئەوانی ناچار بە
روونكردنەوەی س ێ دۆزكرد.
دۆزەكانی پەیوەندیدار بەماتماتیكو لۆژیك ،بەهەمانبێژی وەسفدەكران.
واتا بەشێكی دۆزەكە لەكۆتایدا شیكردنەوەی بەشەكەیتر بوو (بۆ نمونە 4=2+2
یان تەنانەت .)X+Y=Z
دەكرا دۆزی جۆری یەكەم بەئەزمون راستبكرێتەوە .ئەمە هەموو دۆزەكانی
لەم چەشنە لەخۆدەگرێت”.ئەمڕۆ سێشەممەیە” ئەمەش هەموو دۆزە زانستیەكان
دەگرێتەوە ،بۆ نمونە” ئاو لە  100پلەی ساتیگراددا دەكوڵێت ”.هەمووی ئەم جۆرە
دۆزانە كەرەستەیەكیان بۆ سەلماندن هەبوو.
دۆزی جۆری سێهەم بریتی بوو لەراڤەكاری تیۆری ،وەكو” خواوەندبوونی
هەیە” یان “بوون ئامانجی هەیە” چونكە ئەم دۆزانە لێكۆڵینەوەیان لێناكرێت،
قسەكردن لەسەریان بێهودەیە .ئەم جۆرە راڤەكاریانە بێمانان.
بەاڵم ئەو روانگەیە رووب��ەڕووی دوو گرفت بوويەوە .هەموو راڤە
ئەخالقیو مێژوويیەكان سەر بەچەمكی سێهەم دەب��ن .بەواتایەكی وردتر،
راڤەگەلێكی وەكو”خواردنی مرۆڤەكان باش نییە”و كۆلۆمب لەساڵی 1492دا
لەزەریای ئەتلەسیەوە تێپەڕی” ناكرێت بسەلمێنرێت ..شێوازی سێهەم لەمەش
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خراپتر بوو .راڤەی “ مانای دۆزێك ،شێوازی سەلماندنیەتی” لەچەمكی سێهەمەدا
دەگونجێنرا .ئەم پارادۆكسە بە پێچەوانەی پارادۆكسەكەی راسڵ ،چارەسەر نەبوو.
بەاڵم دەركەوت كە تەنانەت پارادۆكسەكەی راسڵ بۆ هەمیشە چارەسەر
نەبووە ،بە زوو زانرا كە ،كۆكراوە گەڕاوەكان بۆ خۆ قۆڕ و بێمانان .لەراستيدا،
چەندین چەمكی ریشەدارو چەسپێنراوی ماتماتیك پاڵیداوە بەكۆكراوەكانی بادراو
بەرەو خۆوە .نەدەكرا ئەمانە بەرەاڵ بكات .لەالیەكی دیكە ،رێگایەكی لۆژیكی بۆ
جیاكردنەوەیان لەكۆكراوە بێماناكان نەدەدۆزیەوە ،هەوڵدان بۆ سەلماندنی ئەوەی
كە بیركاری لۆژیكیە لەئێستادا رووبەڕووی ئاستەنگی زیاتر بوەتەوە .پێدەچوو
گۆڕانكاری ئەمدوایانە نیشانەی ئەوەیە كە خودی ماتماتیك رەنگە پارادۆكسی
هەبووبێت كە لەلۆژیك دورن .لەم كاتەدا ،كەسانی سەرقاڵ بوو بەم ئاستەنگیە،
لەوپەڕی ترسدا ،شایەتی ئەوە بوون ،كە كۆرت گودیلی نەمسایی بیست وپێنج
ساڵ تەمەن ،توانی ئەوە بسەلمێنێت كە لەماتماتیكدا پارادۆكس هەیە .گودیل
هۆكارێكی لۆژیكانەی ئاڕاستە كرد كەجارێك بۆ هەتاهەتایە ئەوەی دەسەلماند .بە
گوێرەی هۆكارەكانی گۆدیل ،هەر سیستمێكی ئاڵۆز ،وەكو ماتماتیك ،كە پشتی
بە بنەمای بابەتیانە بەستبوو ،بەناچاری لەناوخۆیدا دۆزی بەڕواڵەت دروستی
هەبوو كە شیاوی سەلماندن یان رەتكردەنەوە لەو سیستمو دەزگایەدا نەبوو ،بۆ
سەلماندن یان رەتكردنەوەی ئەو جۆرە دۆزانە هەمیشە دەبێت بنەمای بابەتیانەی
تر لەدەرەوەی ئەو سیستەمە ئاراستە بكرێت .لە هەمان كاتدا ،هەر كە بنەمای
بابەتیانەی دیكە ئاراستە كرا بۆ ئەوەی ئەو دۆزانە شیاوی سەلماندن بكات،
دۆزی زیاتر دەخولقێنێت كە دیسان ناتوانێت رتیان بكاتەوە یان بیانسەلمێنێت.
بە وتایەكی تر ،هەرهەوڵێك بۆ تۆكمەكردنی بیركاری لەسەر بنەما بابەتیەكان
لەهەمان سەرەتاوە مەحكومە بە شكستهێنان .بیركاری لەبواری ناوەڕۆكێكەوە كە
هەیەتی “ناكامڵ”ە .ئەمەش فەیلەسوفو لۆژیكناسانی توشی سەرلێشێواویكرد.
لەهەمانكاتدا ،ماتماتیك رانەوەستاو ماتماتیكناسان بەب ێ دەغدەغە درێژەیان
بەچاالكیە لۆژیكیانەكانی خۆیاندا .ئەم گرفتە تا ئەمڕۆش بە چارەسەرنەكراوی
ماوەتەوە ،ماتماتیكناسان بەبێ لەبەرچاووگرتنی ئەو حوكمەی كە گۆدیل لەدژی
بیركاری دەریكرد هێشتا بڕوایان بەبیركاری ماوە ،ئەوان روانگەی پشتبەستن
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بە ئەقڵی بێگەردیان دەگرتەبەر ،كە ئەگەرچی رەنگە هۆكارێكی (فەلسەفی)
بۆ بڕوابوون بەبیركاری نەبێت ،ئەوان بە شێوەیەكی نالۆژیكی درێژەیان بەو
كارەدەدا ،چونكە ئەو كارە بە كردەوە وەاڵمی دەدایەوە .ئەوەی كە بەگوێرەی
تایبەتمەندیيەكانی ماتماتیك دروست دەبوو دەوامی دەهێنا ،پردەكان داناڕمێن،
فڕۆكەكان بەرنابنەوە ،تەنانەت موشەكەكان دەتوانن لەمەریخدا بنیشنەوە.
هەندێكجار تیۆر لەوانەیە هۆكارێكی باشبێت ،بەاڵم كردار هۆكارێكی باشتری
هەیە.
ئەو سااڵنەی كە سەرفی داڕشتنی بنەماكانی ماتماتیك كرا لەهەشت مانگ
چاالكی زەینی سەختو تەنهای راسڵدا رووبەڕووی قەیران بوويەوە .لەهەمان
كاتدا ،سااڵنی پێشوو بێ ڕووداو نەبوو .ئەم رووداوانەش بە هۆی بێئەزمونی
سۆزدارانەی راسڵەوە بوو ،بە لەبەرچاو گرتنی دۆخی سەردەمو پەروەردەیەك
كە ئەو دیبووی ،ئەم دواكەوتوییە رەنگە جێگەی تێگەیشتن بوو .لەوشوێنەی
كە سۆزو وروژێنەری كەسانیتر لەئارادابوو ،ئەو توانای كەمتەرخەمی نواندنی
خۆمانەیی لەگەڵ هاوڕێیانی لەكۆلیژدا هەبوو ،بەاڵم كاتێك سەرەی سۆزدەربڕینی
خۆی دەگەیشت بەسەختی نوقمی زەوق تاسەدەبوو .مەسەلە سۆزداریەكانی
لەبەر مەترسی توێژینەوەی فیكری شێلگیر و نەگونجاودا بوون .راسڵ مرۆڤێكی
زۆر بنەماخوازو فەیلەسوف بوو(كە هەرگیز یەك شتنین) .كاتێك بەكارهێنانی
هزرو فیكر بەرەودۆزینەوەی حەقیقەتەكانی دەبرد ،بڕوای بە لەقاودانی ئەو
حەقیقەتە هەبوو و لەكاتی پێویستدا ،بەكردەوەی دەردەهێنا .بەناوبانگترین
نمونەی ساڵی  1903روویدا“ .ئێوارەی رۆژێك پاسكیل سواریم دەكرد لەناكاو
كاتێك لەرێگای گوندێكەوە تێپەڕ دەبووم ،تێگەیشتم كە ئیتر ئالیسم خۆشناوێت.
تا ئەو ساتە تەنانەت نەمدەزانی كەخۆشەویستیم بەرامبەر بەو كاڵبووەتەوە ”..ئایا
باڵغبوونی سۆزدارانەی راسڵ تا ئەو رادەویە ناتەواو بوو ،كە هەستەكانی بەوەها
تێگەیشتنێكی لەناكاو دەرك دەكرد؟ ئایا ئەمە تەنها درۆیەك بۆ پاساوكردن؟ وەكو
ئەو پارادۆكسە فەلسەفییە كە بەناوی ئەوەوە دەنگی دابوويەوە(راسڵ لەو كاتەدا
بە تەواوەتی سەرقاڵ بوو) ،بە رواڵەت هەردوكیانو لە كردەوەدا هیچكامیان.
راسڵ هەستی كرد كە پێویستە لەباری ئەخالقیەوە ئەو هەستەی بەئاگاداری
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ئالیس بگەیەنێت .ئەنجامەكەی بەوجۆرەی كە چاوەڕواندەكرا روخێنەربوو .بەم
حاڵەشەوە ،دەتوانین گریمانەی ئەوە بكەین ئالیس ،كەگەورەترو تاڕادەیەك
هۆشیارتر بوو – تێدەگات كە لەنێوانیاندا هەمووشتێك وەك پێویست بەڕێناكرێت،
بەهەرحاڵ ،ئاگاداركردنە لەناكاوەكەی راسڵی قبوڵنەكردو لەباوەشی كرد .راسڵ لەو
كارەی بێزار بوو .مامەڵەی السارانەی هەردووكیان بەو مانایە بوو كە لەهەشت
ساڵی دوات��ردا ،هاوسەرگیریەكەیان بەرەو سەخڵەتی زیاتر دەچوو .سەرباری
جیابوونەوە كاتیەكان ،سەرەنجام ساڵی  19011بە رەسمی لەیەكتر جیابوونەوە.
بە درێژایی ئەم ماوەیە هەردووكیان لەپەرێشانی بێ ئەوپەڕدابوون ،سەبارەت
بە راسڵ جگە لەپەرێشانی بێهیوای سۆزداریو فیكریش كاریتێكردبوو .كاتێك
دژواریەكانی كاری فەلەسەفە بەسەریدا زاڵدەبوو ،شەوانە لە نێوان درەختەكاندا
پیاسەی دەكردو بیری لەخۆكوشتن دەك��ردەوە .بێهیوایی بەرامبەر بە ئالیسی
تەنیاكەوتوو ،لەماڵو لە ژووری نوستندا تەنها دەیتوانی وێنای بكات.
بۆ راسڵ ئەوە دەیەیەكی زۆر سۆزدارانە بوو ئەگەرچی چەندجار بە خێرایی
عاشق بوو و بەخێرایش دەستبەرداری خۆشەویستیەكەی دەبوو .ئەو عەشقە توندو
بەسۆزانە ،هەندێكجار یەكالیەنە ،جاجار ئەفالتونی ،و هەندێكجاریش لەگەڵ ژنە
ناشادە شودارەكانبوو .پێدەچێت ئەو پەیوەندیە لەگەڵ ئەو ژنانە بووبێت كە
حەزیان لەم مرۆڤە وردیلە ئەشرافیە سەرسوڕهێنەرو نامۆیە بە سمێڵی شێواو و
تاڵتاڵ و رەفتاری گورجانەوە كردبێت.
لەحاڵەتێكیشدا ،تەنانەت عاشقی هاوسەری هاوكارە داماو و هاوڕ ێ
نزیكەكەی خۆی وایتهد بوو .راسڵ لە بەرامبەر ئەم جۆرە خۆشەویستیانەیدا بە
تەواوەتی هەستی بە تاواندەكرد .چونكە سەرباری هەبوونی سۆزی فراوانو بێ
ئیختیاری لەو بابەتدا ،بنەماخوازو تەنانەت داوێن پاكو خۆپارێزبوو .سەرەنحام
لەساڵی  1910لەسیو هەشت ساڵیدا لەم گرفتاریانە دەربازیبوو عاشقی لیدی
ئاتۆلین مۆرل ،هاوسەری سیو حەوت ساڵەو سەرەنجڕاكێشی پیاوێكی رووكراوەو
خۆشەویست بوو ،كە ئەندامی پەرلەمانوخاوەنی كارگەی مەیسازی بوو.
ئاتۆلین بە هۆی خەرمانێك لەزولفی پرتەقاڵی ،رەنگی دەموچاوی
ئەسپ ئاسای پودرە لێدراویو سەروسیمای جوانو تەڕوتازەی بەناوبانگبوو،
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راڕایی ،دەسەاڵتخواز ،بێهەڵوێستو بە توندی نادڵنیا بوو بەرامبەر بە خۆی.
وەها ئاوێتەیەك لەوانەیە كەسایەتیەكی سەرنجڕاكێشی بەودەدا .نەك هەر بۆ
راسڵ“ :گروپی بلۆمزبری”دواتر لە پشووەكانی كۆتایی هەفتەدا بەبەردەوامی
لەكارسینگتۆن ،هەوارگەی مۆرۆڵەكان لە ئاكسفۆردشایەر ،چێژی دەب��رد –
هەر چەند هەرگیز ئاتۆلینیان بەڕاستی قبوڵنەكرد لەپاشملە بە گوێرەی رەواڵ
الساریاندەكرد .كاتێك بینیان زەبەالحێكی ئەندێشە ،وەكو راسڵی خستوەتە داوەوە
ئەو الساریە زیاتریش بوو.
بە درێژایی ئەم دڵداریە پێنج ساڵە ،لەگەڵ راسڵ بە بەردەوامی نامەیان
بۆ یەكتری دەنوسی ،راسڵ تا ئەو جێگەی كە دەیتوانی دڵو زەینی بەڕویدا
ئاوایدەكرد .ئەویش بەشێوەیەك راسڵی”جوان و دڵپەسەند” دەكرد .ئاتۆلین بوو
كە رێسامەندی زیادەڕۆیانەی بەراسڵ نیشاندا كە چۆن ئەویش دەتوانێت ژیانێكی
ئاسایی بێت .هەر دوكیان بەشێوازی ناتەواوی خۆیان ،بە باشترین شێوە كە
لەتوانایاندا بوو ،عاشقی یەكتری بوون.
بەاڵم ئەمە زەوقترینو بەرچاوترین بەسەرهاتی راسڵ لەو سااڵنەدانەبوو.
بەو جۆرەی كە چاوەڕوانی دەكرێت ،كێشەی گەورەی ئەو بەسەرهاتی فیكری
بوو .وەها چاوەڕوان نەدەكرا كە لەو پەیوەندیە پڕشەوقوزەوقە ،سەركێشانەیەدا،
كە سێكسی تێدانەبوو راسڵ رۆڵی مرۆڤێكی گەورەتری گێڕابێت .لۆدڤیك
ویتگنشتاین دوانیوەڕۆیەكی مانگی ئۆكتۆبر  1911بەبێ ئاگاداری پێشوەخت لە
ژوورەكەی راسڵدا لەكامبریج دەركەوت .زۆرجوان بوو رەفتاری وشكو رەسمی
هاوشێوەی ڤینی بوو .ئەو هەر لەسەرەتاوە لەسەر ئاخافتنی ئینگلیزی پێداگری
دەكرد ،سەرباری ئەوەی كەراسڵ ئەڵمانیاى بەباشی دەزانی .ویتگنشتاین كوڕی
خانەوادەیەكی پیشەگەری خاوەن دەسەاڵت لەئیمپراتۆریەتی نەمسا  -هەنگاریابوو.
سەرەتا لەكۆشكی خانەوادەیدا كەتێیدا جارجار برامسی بۆ مۆسیقا ژەندنی تایبەتی
گرتبوو وانەی تایبەتی دەخوێند .دواتر لەبەرلین ئەندازیاریو دوای ئەوەش
لەمانچستەر فڕۆكەوانیو هەر لەوێش هۆگری بنەماكانی بیركاری بووە .بەگوێرەی
باو پرسو جۆی كردوە بۆ ئەوەی بزانێت سیما پلەیەكوناودارەكانی ئەو بەشە
چ كەسانێكن ،راسڵو فرگەیان نیشان دابوو .خوێندكاری گەنج و كەمئەزمونی
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ئەندازیاری بە بێدەنگی گەیشتە ئەو بڕوایەی ،كە ئایدیا سەرەتایەكانی سەبارەت
بەبنەماكانی ماتماتیك لەگەڵ دوو مەرجەعی جیهانی لەم زەمینەیەدا بهێنیتە
گۆڕ .فرگەی توڕە ،لەزاری ویتگنشتاینەوە “پۆرتی شكا” .بەاڵم راسڵ هۆگری
بوو .دەستبەج ێ تێگەیشت كەتوانایەكی جیاوازی تێدایە .زانراو یان نەزانراو،
رەنگە گەنجیەتی خۆیی لەوەدا دەبینی ،ویتگنشتاین باوەڕێكی بەهەستوسۆزی
بەرامبەر بەپەیجۆریيەكەی بۆ فەلەسەفە هەبوو :ئەوە ببوو بەهەموو ژیانی،
كاتێك پێدەچوو نەگەیشتووەتە خەونە بەرزەكانی ،یەكەم بیركردنەوەی هەوڵدان
بۆ خۆكوشتن بوو.
ویتگنشتاین بەخێرایی میوانی وەختوناوەختو هەمیشەیی راسڵ بوو.
دەوروبەری نیوەشەو دەردەكەوت ،پەرێشان ،بەب ێ قسەكردن لەسەر فەرەشەكە
هاتوچۆی دەكرد .دواتر بەشێوەیەكی جدی داوای روونكردنەوەی لەراسڵ دەكرد.
ئایا دەبێ خۆی بكوژێك؟ دەبێت ببێتە فەیلەسوف یان فڕۆكەوان؟ راسڵ دژی
خۆكوشتنو فڕۆكەوانی بوو(لەو سەردەمەدا ئەو دووكارە هاوشێوەی یەكنەبوون).
ویتگنشتاین خەریكبوو بڕیاریدەدا كە ببێتە فەیلەسوفوهێرشی دەكردە سەر
ئایدیاكانی راسڵ سەبارەت بەلۆژیك .راسڵ بەهێوریو لەسەرخۆ ئامۆژگاری
دەكرد ،تیژبینانە بەڵگەی دەهێنایەوە ،زەینی ویتگنشتاینی سەبارەت بەمەسەلە
فەلسەفیەكان دەك��ردەوە ،ویتگنشتاین بەهۆی” زەوقو هەژمونو بێگەردی
فیكریەوە” لەماوەی چەند مانگدا لەگەڵ مەسەلە بنەڕەتیەكان ئاشنابوو .ئەو
كە لەتەمەنی بیستو دوو ساڵیدا نیوەی تەمەنی راسڵی هەبوو ،خۆبەزلزان
السارو وشكبیر بوو .لۆژیك بەالیەوە ببووە جامی پیرۆز .راسڵ كە دەساڵ خۆی
بەتێگەیشتنی قوڵترین مەسەلەو ئاستەنگیەكانی لۆژیكەوە خەریك كردبوو ،بوێرانە
خۆڕاگری دەكرد.
لەگەڵ باسێكی بەناوبانگدا ،راسڵ داوای لەویتگنشتاین كرد ،سەرنج بداتە
ئەم دۆزە ”:ئێستا لەمژوورەدا ئەسپی ئاوی نییە ”.ویتگنشتاین راستی ئەم دۆزەی
رەتكردەوە ،بەو هۆیەی كە لەبواری لۆژیكیەوە بڕاوە نییە .راسڵ دەستیكرد
بەگەڕان لەژێر مێزەكانداو بەدەنگی بەرز هاواریدەكرد ئەسپی ئاوی لەكوێیە؟
ویتگنشتاین هێشتا دۆزەكەی راسڵی قبوڵ نەدەكرد لە بواری لۆژیكیەوە ئەگەری
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ئەوە لەئارادابوو ئەسپی ئاوی لەژوورەكەدا بێت .راسڵ پێداگری دەكرد لەبواری
ئەزمونیەوە ئەوە مومكین نییە .ریشەی تەكینەوەی ئایندەی ئەوان هەر ئەمەیە.
ویتگنشتاین فەلەسەفەكەی لەسەر كۆڵەكەی لۆژیكو زمان بونیاددەنا .بەاڵم
فەلسەفەی راسڵ زیاتر لەسەر واقيعەیەتە زانستیەكان چڕدەبووەوە.
راس��ڵ دوای شیكاری بناغەكانی بیركاری لەبنەماكانی ماتماتیكدا،
لێكۆڵینەوەكانی لە بواری مەعترەيفە ناسیدا بەگشتی – واتا بنەمای هەر ناسینێكی
 پەرەپێدا .پەیوەندی نێوان ناسینی “ئێمە” و “جیهانی دەرەوە” لە چیداییە،ئەگەر پەیوەندیەك هەیە؟ راسڵ بەلێكدانەوەی ئەزمونی ئێمە دەستیپێكرد .لەوانەیە
ئەوەی كە ئەزمونی دەیكەین –لەخەیاڵدا ،سەراو ،خۆشباوەڕیو شتیتری لەوچەشنە
 ئێمە هەڵخەڵەتێنێت .لەالیەكی دیكە ،گونجاو نییە لەسەر ئەم بنەمایە گومانبخەینە سەرتێكڕای ئەزمونەكانی خۆمان .ئەو لەوبڕوایەدا بوو كە “دەبێت لەسەر
هەموو شتێك گومانت هەبێت تەنها ئەو راستیانە بهێڵینەوە كە بەهۆی راشكاویو
جیاوازیانەوە ناتوانرێت گومانیشیان لێبكرێت ”.ئەم راشكاویو جیاوازیە لەبنەمای
ئەزمونەكانی ئێمەوە سەرچاوەی گرتوە ،كە هەمان “دانەرە هەستیاریەكانن”،
ئەم دانراوە هەستیاریانە تێگیشتنو دەركەوتەی تاكالیەنانەن كە بەبینین ،بیستن،
بۆنكردنو چەشتنو بیستنی خۆمان بەرهەمیان دەهێنین .ئەمجۆرە هەستانە بە
تەواوەتی زەینی نین ،بەاڵم هەمان شتە مادیەكانیش نین كە كاریگەری دەكەنە
سەر هەستەكانی ئێمە .دەتوانین لەشتە ئاساییەكانی وەكو سێو – قسە بكەین،
بەاڵم ئاشنایەتی ئێمە لەگەڵ وەها شتێك بەتەواوەتی لەپێدراوە هەستیارەكانەوە
پێكهاتووە ،ئەمانە ئەو شتانەن كە هەستی سور ،خڕ ،سەخت ،نەرمو شتی تری
لەو چەشنە بەئێمە دەبەخشێتو ئێمە رێنوێنی دەكات بۆ دروستكردنی چییەتی
“سێو” .هەر بەم جۆرەشە ،پەیوەستبوون جێگیریو بەردەوامی جیهانی شتەكان.
بەردەوامی شتەكانی جیهانی مادی لەپێكهاتە لۆژیكیەكانەوە سەرچاوەیگرتوەو
لەپێدراوە هەستیەكانی ئێمە بەرهەمدەهێنرێت.
لەسۆنگەی تیۆری ماریفەتناسیدا دەتوانین بەرەو جیهانبینی كردەیی بچین.
هەموو كەرەستەكانی پێوانو بینین لەراستیدا گەشەكردنو پەرەپێدانی هەستەكانی
ئێمەن .ئەم دوانە بەوردی هەمان پێدراوە هەستیەكان بۆ ئێمە فەراهەمدەكەن.
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لەسەری دەرزیەكەوە تیشكێكی پرتەپرتكەر كە بەتەلیسكۆپ دەیبینین ،بە شێوەی
لۆژیكی ئەستێرەیەكی گەورە دروستدەكات كە ملیۆنان ساڵی تیشكی لەئێمەوە
دورە .بەتێپەڕكردنی تیشك لەئامێرێكی پێوانەوە دەتوانین درێژی شەپۆلەكانی
بەشێوەی لۆژیكی دیاری بكەین.
سەدوپەنجا ساڵ پێشتر ،دەیڤید هیوم ،فەیلەسوفی سكۆتلەندی ،دواین
تیۆری تەجرەبەی ماریفەتناسی هێنایەئاراوە .بەم پێیە ،تێكڕای ناسینی بڕاوەی
م��رۆڤ لەسەر بنەمای كاریگەریەكە كە”هەستەكان ،زەوق��ەك��ان ،جوڵەكان)
ی ئێمە بەرهەمی دەهێنن .پێناسەی ئێمە بۆ جیهانی دەرەوە تەنها لەرێگەی
تێگەیشتنەكانەوە بەدەست دێت – تەنانەت تێگەیشتنی ئەم شتانە بە شێوەی تەن،
هۆكارێتی و شتی تر تەنها بە پرۆسەی نەبڕاوەی بەراوردكردن(استقرا) پێكدێت.
ئێمە نازانین كە تۆپێكی بلیارد شتێكی تاكە .ئەمە تەنها شرۆڤەی كاریگەریەكانی
ئێمەیە ،ئایدیای هەڵكۆڵینە .ئێمە نازانین كە هەتاو سبەین ێ دەردەكەوێت ،یان گڕ
كاغەز دەسوتێنێت –هەروەها پێناسەیەك تەنها گریمانەی پشت بەستوو بەئایدیای
هەڵكۆڵینی ئەگەر یان هۆیەتی ئێمەیە .ئایا راسڵ لەراستیدا شتێك زیاتر لەمە
دەڵێت؟ كلیلی تیۆری ناسینی راسڵو رەسەنایەتی ،لەجەختكردنەوەی ئەو لەسەر
“پێكهاتەی لۆژیك”ییە .ئێمە بەكردەوە تەنێكی خۆڕاگری وەكو “چیا” بەكردەوە
تەجرەبە ناكەین .ئەم چەمكە بەپرۆسەی پێكهاتەی لۆژیكی پێكدێت كە تەنها
بەپێدراوە هەستیەكانی ئێمە دەستپێدەكات.
ئامانجی راسڵ شتێك نەبوو جگە لەوەی كە فەلەسەفەو زانست دوبارە
یەكبخاتەوە بەجۆرێك كە لەیۆنانی كۆنو دوبارە لەسەدەی حەڤدەدا بوو(بەرهەمی
گەورەی نیوتن سەبارەت بە وزەی راكەش بنەمای بیركاری فەلەسەفەی سروشتی
ناوبوو ).بەاڵم لێرەدا راسڵ رووب��ەڕووی گرفتێك بوويەوە .ئەگەر من تەنها
جیهانی مادی بە پێدراوە هەستیەكان دروستدەكەم ،كە واتە خودی جیهانی مادی
چییە؟ ئایا تەنها بینایەكی لۆژیكیە لەزەینی مندا؟ يان هیچ بوونێكی سەربەخۆی
لەدەرەوەی پرۆسە زەینیەكانی مندا ،لە دەرەوەی زەینی من نییە؟ ئەگەر هەیەتی،
چۆن دەتوانین بیناسین؟
راسڵ لێرەدا روویكردە مەسەلەی جیهانی دەرەوە .پێشتر لەرێگەی پێدراوە
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هەستیەكانەوە بەبینای لۆژیكی ناسینەوە “بەرەوپێشەوە” دەچوو .ئێستا لەپێدراوە
هەستیەكان بۆ دروستكردنی مادە “بۆدواوە” دەڕۆشت.ناوەرۆكی جیهان ،خودی
مادە ،پێكهاتوو لە”هەموو پێدراوە هەستیەكانە كە هەموو بینەرانی ئیحتیمالی
دەتوانن بە تێگەیشتنەوە شتێكی یەكدەست ببینن” تەنێكی مادی كە لەهەر الیەك
و ئاڕاستەیەكی مومكینەوە دەبینرێتو دەرك دەكرێت هەمان تەنی مادییە.
پێدراوە هەستیەكان كاراكتەری تەنەكانن.
مادە رازی نهێنی نەناسراو نییە كە لەپشت تێگەیشتنەكانی ئێمەوە هێالنەی
كردبێت ،بەوجۆرەی كە فەیلەسوفانی پێشتر وەكو كانت وتویانە ،مەتەڵێك لەئارادا
نییە ،جیهان رازێكی نییە – هەر ئەم”زانستو رۆژی روناكو كاروباری رۆژانەیە”.
فەلسەفەو جیهان ،هەر ئەوەندە روناكو ئاشكران كە زانست دەیوت .پێدراوە
هەستیەكان پەیوەندیەكی راستەوخۆیان لەنێوان زەینو جیهانی بێزەیندا – كە
بریتین لەتەنە سروشتیەكانو ئایدیا دەرهەستەكان .چەمكی دوایی بەشتگەلێكی
وەكو ئایدیای ئێمە لەجوانی یان چاكی ،هەروەها بوونگەلێكی وەكو ژمارەی
راستێتی ئەفالتونی دەدات .ئەمانە بە شێوەی دەرهەست” بوونیان هەیە” .بەم
جۆرە زەین راستەوخۆ پەیوەندی بە بیركاریەوە هەیە .بەم پێیە ،چەمكگەلێكی
وەكو ژمارەكان وەكو پێدراوە هەستیەكان بنەڕەتین.
پرۆسە زەینیەكان بەم وێنا بنەڕەتیەوە – رەنگ ،ژمارەوهاوشێوەكانی
ئەوان – وەكو “ناسر بەسیت” گەردیلەی ئەتۆمی لە جوڵەدایە .بەو جۆرەی كە
جیهان لەئەتۆمەكانو پێكهاتە ئەتۆمیەكان پێكدێت ،ناسینی ئێمەش لەم ناسرە
بەسیتە ئەتۆمیە دروست بووە .دەتوانین ئەمانە لەرێگەی لۆژیكی دەستكاریەوە،
ئاوێتە ،یان پۆلێن بەندی بكەین .ئەمەش ب��ووە هۆی ئ��ەوەی كە ،راسڵ
فەلسەفەكەی ناو بنێتە “ئەتۆمباوەڕی لۆژیكی” .بۆ دۆزینەوەی راستی راڤەیی
دەتوانین بەسەر گەردیلەی لۆژیكیدا دابەشی بكەینو بزانین بەشێوەیەكی لۆژیكی
دروست ئاوێتەبووە یان نەبووە .ئەم شێوازە بە”شیكردنەوەی لۆژیكی” ناسراوەو
بوو بە یەكێك لەرەوتە زاڵەكان لەفەلەسەفەی سەدەی بیستەمدا.
نمونەی س��ادەی شیكاری لۆژیكی دەتوانین لەم دۆزەی خ��وارەوەدا
بەكاربهێنین“ ،پاشای ئێستای فەرەنسا سەری رووتاوەتەوە ”.ئەمە بە رواڵەت
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پەیوەندیەكی سادە بەیان دەكات كە لەوانەیە راست یان درۆ بێت .بەاڵم لەراستیدا
پارادۆكسێك دێنێتە ئاراوە .نەراستە نەدرۆیە – قۆڕ و بێمانایە ،بۆچی؟ بۆ ئەوەی
كە شتێك بەناوی پاشای ئێستای فەرەنسا بوونی نییە .ئەم دۆزە دەتوانرێت
لەرێگەی بەشە ئەتۆمییە پێكهێنەرەكانیەوە دابەشبكرێت”:بوونی ئێستا””،پاشای
فەرەنسا” ،و “قژ ڕوتاوبوون” .مەحاڵە كە دۆزی سەرەكی دەبێت وەها بێت”شتێك
بەناوی پاشای فەرەنسا بوونی هەیەو قژی رووتاوەتەوە ”.بەشی یەكەم ناڕاستە،
لەئەنجامدا “پاشای فەرەنسا” ناتوانێت لەپەیوەند لەگەڵ “قژ ڕووتانەوە”دا بێت.
راسڵ لەهەمان كاتدا كە لەسەر ئەم مەسەالنە كاری دەكرد ،تەواوی ئەو ئایدیایانەی
تاقی دەكردەوە كە پەیوەند لەگەڵ ویتگنشتایندا لەزەینیدا شكڵی دەگرت .ئەوان
بەشێوەی یەكسان كاریان دەكرد .لەهەمان كاتدا ،لەژێر ئەم هاوكاریە بەرواڵەت
فەلسەفیەدا ،تەقینەوەیەكی قوڵ خەریكبوو سەریهەڵدەدا ،ویتگنشتاین تەئكیدی
لەسەر لەپێشبوونی لۆژیك دەكردەوە ،لەكاتێكدا ماریفەتناسی راسڵ بەشێوەیەكی
فراوان روویدەكردە چەمكی مادەو”جیهان بینی راستەقینە”ی زانست .قۆناغێكی
تایبەت لەدۆزینەوەی زانستی – یەكێك لەگەورەترین سەردەمانی مێژووی زانست
– بوو .ئەنيشتاین یەكەمین نامەی سەبارەت بەرێژەیی بوونی تایبەت لە 1905دا
باڵوكردەوە .بەگوێرەی ئەوە ،زەمانو جوڵە رێژەییبوون  ،مادە بەجۆرێك لەوزە
بەئەژمار دەهات( )E=MCلەم نێوەندەدا ،لەساڵی  1912نیلز بور خەریك بوو تیۆری
كوانتۆمی پێشكەش دەكرد ،كە دەیسەلماند یاساكانی فیزیای كالسیك لەئاستەكانی
ژێرئەتۆمدا راست دەرنایەت .شوێنوكات رەها نەبوو ،رووناكی بەشێوازێكی نەشیاو
دەیتوانی هەم گەردیلەی رقو هەم شەپۆل بێت(.كە كێشی نییە) .راسڵ ئاگاداری
ئەم گۆڕانكاریانەبوو .روونو ئاشكرابوو كە هەر تیۆریيەكی فەلسەفی سەبارەت
بەناسین دەبوایە ئەم جۆرە گۆڕانە شۆڕشگێڕانەیە لەخۆیدا جێگیربكردایە .لەبەر
رووناكی تیۆری رێژەیی بوونو كوانتۆم ،مەعریفەناسی(ئەبستیمۆلۆژی)بە جۆرێك
كە لەو سەردەمەدا بوو بە تەواوەتی لەیەكدابڕاو وێنا دەكرا.
زۆر كەس هێشتا گومانیان هەیە كە دۆخەكە باش بووبێت ،ئەنیشتاینو بۆر
هەردوكیان سەبارەت بە مەسەلەكانی مەعریفەناسی بەرهەمهاتووە لەدۆزینەوەكانی
خۆیان زۆربە سەختی لەپەیجۆریدا بوون .ئەمڕۆ ئەو بیرمەندانەی كە خۆیان بە
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شتگەلێكی وەكو كواركەكان و سەروبەشەكانەوە( )Superstaringsخەریكدەكەن ،
ئیتر هۆگریەكیان بەرامبەر بە مەعریفەناسی نەماوە  .سەروبەشەكان گەردیلەی
راستەقینەن یان تەنها بەشەكانی بیركارین؟ وەها پرسیارگەلێك بۆ ئەوان لەئارادا
نین .سەروبەشەكان لەهاوكێشەكانی ئەواندا “وەاڵم دەداتەوە” .ئەمە بۆ بیرمەندان
گرنگە .كاردانەوەی ئەوان بەرامبەر بە نالۆژیك بوونی زانست زیاتر هاوشێوەی
كاردانەوەی ماتماتیكزانانە بەرامبەر بە رەتكردنەوەی بڕاوەبوونی ماتماتیكە لەالیەن
گۆدیلەوە .بەم جۆرە ،ئایا هێشتا فەلسەفە سەبارەت بە مادە قسەیەكی بۆ وتن
هەیە ،یان مەعریفەناسی لێرەدا بە كردەوە بێكەڵكە؟
راسڵ بایەخی بنەڕەتی ئەم مەسەلەیەی بۆ دەركەوتو سوربوو لەسەر
ئ��ەوەی كە پێوەی سەرقاڵ بێت .ویتگنشتاین لەالیەكی دیكەوە ،بنەماكانی
مەعریفەناسی لەشوێنێكی تر دەبینی .راسڵو ویتگنشتاین هەردوكیان گرنگی
زۆریان بە لۆژیك دەدا ،بەاڵم بەدەر لەمە ،رێگایان لەفەلسەفەدا زۆرجیاوازە.
بۆ راسڵ زیاتر فەلسەفە گرنگبوو تا لۆژیك ،بۆ ویتگنشتاین لۆژیك لەپێشتر
بوو  ،بەاڵم سەبارەت بەپێكهاتە گەردیلەییەكانی ناسین و پێویستی بەشیكاری
زمان بۆ گەیشتن بەم پێكهاتانە لەگەڵ راسڵ هاوبۆچوونبوو .بەم حاڵەشەوە ،بۆ
ویتگنشتاین پێكهاتەی زمانبوو كە پێكهاتەی جیهانی لەقاودەدا .یەكەمین بەرهەمی
گەورەی ئەو ،نامیلكەی لۆژیكی – فەلسەفی ،بەئاشكرا رایدەگەیاند كە” جیهان
كۆكراوەی تێكڕای راستیەكانە نەك كۆكراوەی تەنەكان  ...راستیەكان لەفەزای
لۆژیكی جیهاندایە ”.لەم خاڵی وەرچەرخانەوە بەوە دەگەیشت كە”سەبارەت
بەوەی كە ناتوانین قسە بكەین ،دەبێت بێدەنگ بین ”.بە واتایەكی تر ،ناسین
دەبێت لۆژیكی قسەبكات یان هەر قسە نەكات..
بە خۆشحاڵیەوە ،ئەو بیرمەندانەی كە لەپێكهاتە نامۆكانی مادە – و
رەفتاری نالۆژیكانەی ئەوان – لێكۆڵینەوە دەكەن بەم جۆرە كۆڵیان نەدا .بەم
كۆڵنەدانە هۆشداریەكەی ویتگنشتاینیان پوچەڵكردەوە .زمان دەتوانێت خۆی
بەپرسێكی نالۆژیكەوە خەریك بكات .هەروەها دەتوانێت خۆی بە واقعیەتێكی
ب��ەدەر لەواقعیەتی خۆی خەریكبكات .فیزیای ناوەكی لەسەدەی بیستەمدا
پێشكەوتنێكی گەورەی بەدەستهێنا .دورەپەرێزی ویتگنشتاین لەم مەسەالنەو
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دوركەوتنەوەی لەدنیای لۆژیكدا بەو مانایەبوو كە فەلسەفە دەتوانێت درێژە
بەكارەكەی ب��دات لەبڕانەوەی بونیاتنراودا بە سەركەوتنێكی بەرچاوەوە.
لەپێشبوونی ئەو لەفەلسەفەدا لەسەدەی بیستەمدا بەم هۆكارەیە .بە پێچەوانەوە،
فەلسەفەی راسڵ مەسەلەیەكی گشتگیرتری كە تاوتو ێ دەكرد هەرگیز بەشێوەیەك
جێی رەزامەندی چارەسەری نەكرد .كۆششی بەردەوامی راسڵ بۆ چارەسەری ئەم
مەسەالنە فەلسەفەكەی زیاتر لەجاران بە شێوەی كاتی نیشاندەدا ،كۆششی دلێرانو
بەرفراوانی ئەو بەبەراورد لەگەڵ بڕاوابوونە رۆشنەكان ،بەاڵم ئاڵۆزی ویبگنشتاین
وەكو بشێور رووت دەردەكەوت.
بەم حاڵەشەوە ،راسڵ زۆرشت لەویتگنشتاینەوە فێربوو .دواتر ئاشنایەتی
لەگەڵ ویتگنشتاین بە پڕهەیەجانترین ئەزمونی ژیانی فیكری وەسفكرد ،بەاڵم
سەرەنجام ئەو ئاڵۆزیانەی كە ویتگنشتاین گەاڵڵەی كرد توشی تێڕامانی كرد،
توندی تاڕادەیەك شێتانەی هێرشەكانی ویتگنشتاین بۆ سەر بابەتی فەلسەفەی ئەو
متمانەی توشی لێكترازان كرد ئەوەش بووە هۆی ئەوەی راسڵ بەو دەرەنجامە
بگات ،كە بە گەیشتن بە چل و چەندساڵە ئیتر فەلسەفە زۆر دژوار بووە بۆی.
ئەوەی قبوڵكرد كە ئیتر هەرگیز ناتوانێت كارێكی نوێو رەسەن بكات .لەم
ملمالن ێ فەلسەفیەی ئیرادەكان لە نێوان دوو دێوزمە گومانێك لەوەدا نەبوو كە
ك ێ براوەیە .ئەوەی كە ئەنجامی ئەم ملمالنێیە تا چ رادەیەك سەرچاوەگرتوە
لەدەسەاڵتی كەسایەتی ،نەك بۆنەی بەڵگەهێنانەوەی فەلسەفی ،هێشتا مشتومڕی
تێدایە.
راسڵ سەرباری ئەم زەربەیە كەسێك نەبوو كە بەتەواوەتی تێكبشكێت،
هەرچی ب��وو ،ئێستا خەریك ب��وو ،تواناو تایبەتمەندییە مرۆییە قوڵەكانی
دەردەكەوت ،ئێستا كە دەستی لەهەوڵەكانی بۆ پێكهێنانی فەلسەفەیەكی رەسەنی
گشتگیر هەڵگرتبوو روویكردە داڕشتنی فەلسەفەیەكی دڵخوازی خەڵك ،لەو
زنجیرە كتێبانەدا كە بە شێوەیەكی هەڵخەڵەتێنەر سادەبوو ،بە درێژایی تەمەنی
درێژی نوسینیاندا ،بە هەموشتێكەوە خەریكبوو ،لەمەسەلە تایبەتەكانی ئەخالقەوە
بگرە تا تێكڕای مێژووی فەلسەفەی خۆرئاوا .یەكەمین كتێبی لەوبارەیەوە ساڵی
 1912تەواو بوو ناوی مەسەلەكانی فەلسەفەی لێنرا .بۆ زۆر كەس ئەم كتێبە وەكو
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پێشەكیەكی كارامەیە بۆ چوونە ناو بابەتەكەوە .ویتگنشتاین سەرسام بوو :راسڵ تا
ئەو جێگەیە تەنەزولی كردبوو كە ئەو كەسانەی كە خاوەنی لێوەشاوەیی نەبوون
بە فەلسەفە ئاشنا دەكرد .لەوە بەدواوە بە پشتبەستن بە رابردو هەڵسوكەوتێكی
پڕ لەسوكایەتیو دەرەبەگ ئاسایانەی هەبوو .سەرباری ئەمەش ،راسڵ لەدوو
قۆناغی ژیانیدا بە شێوەیەكی تیۆری بەرزانە هاوكاری ویتگنشتاینی كردوە –
دڵنیابوون لەباڵوبوونەوەی نامەی لۆژیكی – فەلسەفیەكەی ،هەروەها ئەوەی كە
لەدەیەی 1930دا بتواتێت سەرباری نەبوونی دۆخی لەباری ئەكادیمی ،پۆستێك
لەكامبریجدا وەرگرێت.
حەزە فەلسەفیەكانی راسڵ هەمیشە سەرتربوو لەسنورە دڵگیرو تاساوەكانی
لۆژیك .مەسەلە سیاسی ،ئەخالقیو زەوقیەكان هەمیشە بۆ ئەو سەرنج راكێش
بوون .نەك هەر لەبواری تیۆریەوە روانگەیەكی لیبراڵی هەبوو چاالكانە بەشداری
باسوخواسە ئەخالقیەكانی رۆژانەی دەكرد .وروژێنترین مەسەلەی كۆمەاڵیەتی
لەساڵەكانی بەر لەجەنگی جیهانی یەكەم لەبەریتانیا ،بزوتنەوەی مافی دەنگدانی ژنان
لەسەركردایەتی ئامیلین پانهۆرست بوو،كە چەندینجار بە هۆی هەڵوێستەكانیەوە
زیندانی كرابوو .لەسەردەمانێكدا كە دەربڕینی وەها بۆچوونێك دەبووە هۆی
پەراوێزخرانی كۆمەاڵیەتی ،راسڵ بوو بە الیەنگری مافی دەنگدانی ژنان .لەساڵی
1907دا تەنانەت لەخەبات بۆ هەبوونی مافی دەنگدانی ژنانو بازرگانی ئازاد،
لەهەڵبژاردنی خولی نیوەی ویمبلدۆندا خۆی بۆ نوێنەرایەتی پەرلەمان كاندیدكرد.
ئەم هەنگاوەش بووە هۆی نانەوەی توڕەیی و بارگرژی لەسەرتاسەری واڵتدا ،بەر
لە هەڵبژاردنەكە چەندین هێرش كرایە سەریو سوكایەتی پێكرا (.ژنان لەبەریتانیا
تا ساڵی  ،1918دوو ساڵ بەر لەئەمریكا مافی دەنگدانیان نەبوو ).سەرباری ئەم
شكستە ،راسڵ درێژەی بە رۆڵی چاالكانەی لەسیاسەتو خەبات بۆ پارتی لیبراڵدا–
هەر لێرەدا یەكەمجار لیدی “ئاتۆلین مۆرۆل”ی بینی كە هاوسەرەكەی ئەندامی
لیبراڵی پەرلەمان بوو.
بە پێچەوانەی باو ،هەرچی راسڵ تەمەنی دەچووە سەر لەبنەماكانیدا
رادیكاڵتر دەب��وو .لەخوالنەوەی س��ەدەدا رێگای بە خۆیدا لەگەڵ شەپۆلی
نیشتمانپەروەری ئیمپریالیستی هاوڕێ لەگەڵ جەنگی بوئرەكان پێشبكەوێت ،كە
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تێیدا سوپای بەریتانیا شكستی بەكۆچبەرانی هۆڵەندی لەباشوری ئەفریقا هێنا.
لەساڵی 1914دا كە جەنگی جیهانی یەكەم دەستی پێكرد تەمەنی  42سااڵن بوو
بنەما لیبراڵیەكانی خۆی عەقاڵنی كردبوو .رایگەیاند ،كە هیچ پاساوێك بۆ جەنگ
نییەو چەندین خۆپیشاندانی ئاشتیخوازانەی رێكخست كە بە هۆیانەوە خرایە ژێر
فشارەوەو پیشەی مامۆستایەتی لە ترینیتی كۆلێژدا لە دەستدا.
بەاڵم راسڵ كەسێك نەبوو كە بە لەدەستدانی پیشەكەی واز لەبنەما
فیكریەكانی بهێنێتو خۆڕاگری كرد .ساڵی  1918سزای شەش مانگ زیندانی
لەزیندانی بریكستۆندا بەسەردا سەپێنرا .پێشوازی لەو قۆناغی گۆشەگیرییە كرد.
چونكە لە كاركردن دوریدەخستەوەو دەرفەتی ئەوەی پێدەدا خەریكی نوسینەوەی
فەلسەفە بێت .دەرەنجامی كۆتایی ئەو گۆشەگیریەش شیكاری زەین بوو كەتێدا
بەو ئاكامە گرنگە گەیشت كە جیاوازی لەنێوان جەوهەرو زەیندا نییە .مادە زەینی
تر و زەین مادەیی تر لەوە بوو كە بەشێوەی گشتی وێنا دەكرا .ئەمانە پێدەچێت
“كاركردی” مادە بووبێتن”بەاڵم توخمە ساكارە گەردیلەییەكان” لەزەینیشدا
وێنادەكران – گریمانەیەك كە تا ئەوكاتەی جیاوزازی لە نێوان زەین و مادەدا
بوونی هەبوو مومكین نەبوو .ئێستا زەین نەك هەر جۆرێك توخمی خاوەن
بیرۆ ،كە پێدراوەكانی وەردەگرت ،بەڵكو جۆرێك ساختەی ئەم پێدراوە هەستیانەو
“توخمە ساناكان”(وەكو ئایدیا دەرهەستەكان ،ژمارەكان و هتد) لەقەڵمەدەدرێت.
ئەو شتەی كە زیاتر وەكو زەین وێنادەكرێت ،لەئێستا لەشتێك پێكدەهات كە
پێشتر مادەو هەستە ئەفالتونیەكان ل��ەدەرەوەی ئەو وێنادەكران .ئاتۆلین بە
تەواوەتی پشتیوانی لەخەباتی دژە جەنگی راسڵ دەكرد ،بەاڵم خۆشەویستی شاراوە
لەپەیوەندیەكانی ئەواندا ،وایلێهاتبوو كە ببوون بە هاوڕێی زۆر نزیكی یەكتر.
باوەڕە لیبراڵەكانی راسڵ ئەوی بەرەو بەرگریكردن لەخۆشەویستی ئازاد بردبوو،
بەاڵم تەنها لەو كاتەدا بوو كە خەریكبوو بەكردەوەی دەردەهێنا(.سەردەمی ب ێ
بەندوباریەكەی دوای بەجێهێشتنی ئالیس پێدەچوو زنجیرەیەكی شیفتە و شەیدای
هەنوكەیی سەرچاوەگرتوو لەخۆڕانەگری هەوەسبازانە ،بەب ێ لەبەرچاوگرتنی هەر
جۆرە روانگەیەكی ئەخالقی بووە ).پەیوەندیەكی هەبوو ،بە تایبەت لەگەڵ كولت
ئۆنیل ئەكتەری بیستو یەكساڵ تەمەن ،كاترین مەنسفێڵد نوسەر ،ڤیۆین ئالیوت،
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یەكەمین هاوسەری تی.ئێس .ئالیوتی شاعیر كە توشی ناجێگیری دەرنی ببوو.
بەاڵم لە 1919دا چاوی بە دۆرا بلك كەوت ،ژنێكی بیستوپێنج ساڵەی سەربەخۆ
كە پیپی دەكێشاو لەزمانە مۆدێڕنەكانی كامبریجدا بڕوانامەی بااڵی وەرگرتبوو .دۆرا
ستایشی هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی راسڵی كردبوو ،بەاڵم ئەوی بە هارتری دێوانە
ئاسا لە ئالیس لەسەرزەمینی نامۆدا دەشوبهاند( هەڵسەنگاندنێكی هۆشمەندانە كە
زیاتر لەیەك كەس پێیگەیشتبوو) .لەگەڵ راسڵ باسی توندوتیژیان پێكەوەدەكردو
سەرباری ئەوەش هەردووكیان باوەڕی قوڵی خۆیان بەهاوسەرگیری راگەیاند .دۆرا
فیمینیستێكی رادیكاڵ بوو كە دەیوت ئامانجی لەژیاندا خستنەوەی منداڵە .چونكە
لەوەها پەیوەندیيەكدا جێگەیەك بۆ باوك نامێنێت ،منداڵەكان تەنها لەالیەن
دایكەوە بەخێودەكرێن .راسڵ وەاڵمی دەدایەوە “ :باشە ،بەاڵم تۆ ئەو كەسەنیت
كە من منداڵم لێیدەبێت”.
رەنگە حاشاهەڵنەگر بووبێت كە ئەوان پێكەوە هاوسەرگیری بكەن .بەاڵم
ئەوەتا دوو ساڵی تر رووینەدا .بەدرێژایی ئەم ماوەیە پێكەوەبوون هەر دووكیان
بۆ بینینی روسیای بەلشەفيكى سەردانی ئەو واڵتەیان كردبوو .كاتێك لەساڵی
1917دا شۆڕش بەرپابوو ئەو بڕوایە لەراسڵدا شكڵیگرت ،كە رەنگە سەرەنجام
كۆمەڵگەیەكی راستەقینە لەشوێنێكی ئەم دونیایەدا پێكهاتبێت .بەهیوایەكی
مەزنەوە وەكو ئەندامی لیژنەی نوێنەرایەتی پارتی لیبراڵ كە زۆربەی ئەندامەكانی
خۆیان بە زیارەتكارانێك دەزانی كە دەچن بۆ ئەوەی شایەتی قۆناغێكی نوێ بن
گەیشتە روسیا .بە بۆنەی ناوبانگی فەلسەفی راسڵەوە ،پێشبینی دیدارێكی تایبەتی
لەگەڵ لینینی بۆ دەكرا .فەیلەسوفی بەریتانی هیچ كاریگەریەكی لەرابەری شۆڕش
وەرنەگرتو ئەوەی كە بەهۆی كاریگەریەكانی شۆڕشەوە ،بەتایبەت لەنێوان
جوتیارانی برسیدا لەناوچە گوندنشینەكان بینی ،توشی سەرسامی كرد .دۆرا ،كە
لەچوارچێوەی بەرنامەیەكی تردا سەفەریكردبوو و لینینی لەكاتی پێشكەشكردنی
وتەدا لە كۆبوونەوەیەكی گەورەدا بینی ،بەشەیداییەوە گەڕایەوە .راسڵ دەستبەج ێ
دوای گەشتەكەی تیۆری و زانستی بۆلشفیزمی نوسی كە لۆمەی ئەو شتانەى
كردبوو كە بینیبووی ،ئەوەش جۆرێك لە نەفرەتو بێزاربوونی بەرامبەر بە راسڵ
لەناو كۆڕ و كۆمەڵە چەپڕەوەكانی بەریتانیادا دروستكرد .زۆربەی دیداركەران
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كەوتبوونە ژێر كاریگەری ئەوەی كە بینیبوویان  -یان تەسەوریان دەكرد بینویانە.
ئێچ .جی .ڤێڵز كە هەر ئەو ساڵە سەردانی روسیایكرد لەگەڕانەوەیدا زنجیرە
مەقالەیەكی بەشەوقو زەوقی لەساندی ئێكسپرێسدا نوسی .جۆرج بێرنارد شاو،
كە لە لوتكەی پاكسازیەكانی دەیەی 1930دا سەردانی روسیایكرد .ستالینی بە پاپا
و روسیای بە “ خەونێكی شاد و بەشكۆ” بەراورد كرد .راسڵ بۆ هەمیشە رادیكاڵ
مایەوە ،بەاڵم پێداگری لەسەر وتنی حەقیقەتی ئەوەی كە بینویەتی دەكردەوە.
لەئەنجامدا بە درێژایی تەمەنی درێژی یارانێكی سیاسی كەمی مایەوە .بەاڵم
مشتومڕە گەرمەكانی لەگەڵ دۆرا بلك سەبارەت بە روسیای بەلشەفیكی ئەوانی
لەیەكتر نزیك كردەوەو لەسیپتەمبەری ساڵی 1921دا هاوسەرگیریان كرد ،شەش
رۆژ دواتر دۆرا یەكەم منداڵی راسڵی هێنایە دونیاوە ،كوڕێك كە بەیادی رۆمان
نوسی گەورەی پۆڵەندا ناوی كنرادیان لێنا.
دۆرا هەستی دەكرد كە هاوسەرگیری كردنی خیانەتێكی گەورەیە بە
باوەڕەكانی .راسڵ دوودڵ بوو .دەترسا ناشەرعی بوون – وەكو پەڵەیەكی گەورە
لەو سەردەمەدا ببێتە هۆی ئازاردانی كنراد بەرامبەر بە دایك و باوكی .راسڵ
بە پێشبینی كردنێكی نائاسایی دەیبینی كە هاوسەرگیری نەكردنو هەبوونی
منداڵێكی نامەشروع ،دۆزینەوەی پیشەیەكی زانكۆیی دژواردەك��ات��ەوە بۆی.
هەڵوێستی ئاشتیخوازانەو چوونە زیندان ،ئەوی كردبوو بە توخمێكی ناباو لەكۆڕو
كۆمەڵە زانكۆیەكانی بەریتانیادا .خۆشبەختانە ناوبانگە نێودەوڵەتیەكەی ئیمكانی
سەفەرگەلێكی بۆ وتارخوێندنەوە لەئەمریكا بۆ فەراهەمدەكرد ،بەاڵم لەگەڵ
خۆشەویست و منداڵە ناشەرعیەكەیدا نەبوو .راسڵ بۆ بەدەستهێنانی داهاتی
پێویست درێژەی بە نوسینی كتێبی سادەو رەوانی فەلەسەفیو مەسەلەی رۆژدا.
هەروەها لەگەڵ لۆرا بە بەردەوامی مەقالەیان بۆ رۆژنامەكان دەنوسی تا ئەوەی
كە دۆرا مناڵی دووەمی بوو ،كە ئەمجارەیان كچێك بەناوی كاترین بوو.
لەئێستادا پرسی خوێندنی منداڵەكان لەئارادا بوو .راسڵەكان وەكو
رۆشنبیرانێك بە باوەڕی پێشكەوتوانەوە ،دژی هەر جۆرە خوێندنێكی باو بوون.
بەم پێیە ،ئەوەیان بە گونجاو زانی كە خۆیان قوتابخانەیەك دامەزرێنن ،بۆ
وەرگرتنی خوێندكارانێك كە دایك و باوكیان هاوباوەڕی خۆیان بوون بانگەوازێكیان

35

باڵوكردەوە .قوتابخانەی “ بیكن هێل” كە دەكەوێتە ناوچەی ساری نزیك پترزفێڵد،
لەسیپتەمبەری 1927دا كرایەوە .لەدەفتەری رێنوێنی قوتابخانەكەدا نوسرابوو
خوێندكاران شەوانەرۆژی وەكو ئەندامانی خانەوادەیەكی گەورەی دێرین پەروەردە
دەكرێن .وانەكان زۆرەملی نینو خوێندكاران ئازادن لەناو حەوشەی قوتابخانەدا
بگەڕێن .لە بری رێك و پێكی ،ئامۆژگاری دەكرێن سەبارەت بەگرفتەكانیان لەگەڵ
ئەنجومەنی قوتابخانە قسە بكەن ،لەو كۆبوونەوانەدا فەرمانبەرانی قوتابخانە
كەمینەن و دەنگی ئەوانیش كەمترە لە خوێندكاران ،بڕیارەكانی ئەنجومەن دواتر
جێبەجێدەكران ،تەنها لەحاڵەتێكدا زۆرینە دەنگیان بە سڕینەوەی گەاڵی هەڵوژە
لەناو بەرنامەی خواركیەكەیانداو دۆرا ئەو بڕیارەی ڤیتۆ كرد ،چونكە گەاڵی
هەڵوژە بۆ تەندروستی پێویست بوو.
ئەنجامی وەها رەجیمێكی خواردن حاشاهەڵنەگر بوو .منداڵەكان لەزەتیان
لێدەبرد و لەراستیدا فەرمانبەرەكانیش .وێنەیەكی راسڵ ماوە كە قاتو ریباتی
لەبەردایەو لەسەر قادرمەیەك دانیشتوەو منداڵێكی لەباوەشدایەو ژمارەیەكی
دیكە لەمنداڵەكانیش لەپەنایدا وەستاونو هەموویان سەروسیمایەكی شێواویان
هەیە بەاڵم هەموویان شادن .بزەیەكی پڕ لەموحیبەت كە لەسەر لێوانی راسڵە،
رەنگە ئەمە شاددترین وێنەی راسڵ بێت(.ناتوانرێت لەتێڕامانی دەرونناسانەی
ئەو خۆ بە دور بگرین) بەداخەوە گوایا لەبواری راهێنانی وانەییەوە كارێكی
وەها نەكرا ،بە تێپەڕبوونی كات منداڵەكان جەسورتر بوون .هەڵبەت پێویستە
ئەوەشمان لەبیر بێت كە قوتابخانە بەخێرایی بووە شوێنێك بۆ پاكسازی منداڵە
سەركێشەكان ،منداڵە هاروهاجەكانی خانەوادە دەوڵەمەندەكانو ئەو مندااڵنەی
كە نەگونجاوبوون ،زۆربەیان لەقوتابخانەكانی دیكەوە دورخرابوونەوە .ئەم منداڵە
پڕزەحمەتو دەریدەیسەرەی كە زۆربەیان لەتمەخواردوی  3بۆ  12سااڵن بوون،
ئازادی خوازبوونی راسڵەكانیان دەقۆستەوە .لەهەمان كاتدا ،باسكردن لەگەڵ
مندااڵنی هەشت سااڵن سەبارەت بە سودەكانی هەڵوژەی وشك بۆ یەكێك
لەبەرجەستەترین فەیلەسوفەكانی جیهان كارێكی ئەوەندە ئاسان نەبوو ،چونكە
گومانی تێدا نییە ،كە راسڵ هەر ئەمە مایەوە(واتا فەیلەسوف ،نەك هەشت
سااڵن).
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هاوكات ویتگنشتاین دەسنوسێكی لەبەرهەمێكی خۆی كە خەریكی
نوسینی بوو رەوانەی “ترینیتی كۆلێژی” كامبریجی كرد .بۆ ئەوەی دایمەزرێنن.
ئەوی دەستبەجێ بۆ راسڵ نارد كە تەنها فەیلەسوفێك بوو توانای داوەریكردنی
سەبارەت بەگرنگی ئەو نوسراوەیەی هەبوو .ویتگنشتاین دواین بەرهەمی راسڵی
بە “رشانەوەهێنەر” وەسفكردبوو ،بەاڵم راسڵ ئەركی بێبەرامبەرو تاقەتپڕوكێنی
نوسراوێكی ناڕۆشنی ویتگنشتاینی گرتە ئەستۆ ..ئەو خۆیی دور دەگرت لەو
رێڕەوە فەلسەفیەی كە شاگردەكەی پێشووی گرتبوویەبەر ،سەرباری ئەوەش
بەرزەفڕانە دانی بەوەدا نا كە بەرهەمە نوێیەكەی ویتگنشتاین “زۆر رەسەن و
گرنگە” .ئەو هەڵوێستەش بووە هۆی وەرگرتنی ویتگنشتاین .نامەی سوپاس و
ستایش نەگەیشتە “بیكن هێڵ”.
لەساڵی 1931دا ،فرانكی براگەورەی راسڵ كۆچی دوایكرد ،ئەو نازناوی
بنەماڵەیی بە میراتبردو بوو بەسێهەمین ئارل راسڵ .فرانك پاشەكەوتی دارایی
خانەوادەكەی بەتەواوی بەبادابوو ،ئەوەش واتای ئەوەبوو كە راسڵ جگە لەنازناوی
خانەوادەیی قەرزەكانی براكەشی كە بریتی بوون لەپێدانەوەی سااڵنە چوارسەد
پاوەن نەفەقەی یەكێك لەدوو هاوسەرە تەاڵقداروەكەی فرانك وەكو میرات بۆی
مابوويەوە .چوار ساڵ دواتریش لۆرد راسڵی نوێ بەتەاڵقدانی ژنی دووەمی السایی
پێشینانی كردەوە .هاوسەرگیریەكەی لەگەڵ دۆرا لەسەرەتاوە لەسەر بنەمای لیبراڵی
بەرز ،بەاڵم بە هەڵسوكەوت نزم بوو .سەرەنجام راسڵ تێگەیشت كە ناتوانێت ئەم
بەرزەفڕیە دوای ئەوەی كە لیدی راسڵ منداڵی بوو ،سەرباری خۆشەویستە جوانە
ئەمریكیەكەی رابگرێت .ساڵێك دواتر خۆشباوەڕی بەسەر ئەزموندا سەركەوتو
راسڵی شەستو سێ سااڵن لەگەڵ سكرتێری بواری توێژینەوەكەی كە تەمەنی
بیست و پێنج سااڵن بوو و هاوشێوەی ئاتۆلین قژێكی زەردو خاوی هەبوو وەكو
دۆرا پیپی دەكێشا هاوسەرگیری كرد.
دوو ساڵ دواتر راسڵ سەردانی ئەمریكای كرد و لەوێدا كۆمەڵێك پلەو
پایەی زانكۆی بە هۆی وتارە گشتیەكانیەوە سەبارەت بە بابەتگەلێكی وەكو
كۆنترۆڵكردنی زاوزێ و خۆشەویستی ئازاد لەدەستدا .لەو سەردەمەدا پەیوەندی
سێكسی ئازادانە هێشتا لەبەریتانیا بوونی نەبوو زۆربەی ویالیەتەكانی ئەمریكا

37

لەم بارەیەوە دەمارگرژتر بوون .كاتێك جەنگی جیهانی دووەم لەساڵی 1939دا
لەئەوروپا دەستیپێكرد راسڵ لەئەمریكا خۆی بە شكستخواردو لەقەڵەمدا.
لەسایەی میوانداری هاوڕیانی ئەمریكایدا كارێكی دۆزیەوە كە بەنوسینی مێژووی
فەلەسەفەی خۆرئاواوە خەریكیكردو لە كۆتاییدا هەشتسەد الپەڕە دەرچوو ،ئەو
بەرهەمە دڵخواز و خۆسەر و قسەخۆش و بێتوێكڵە ،بوو بەكتێبێكی پڕفرۆش ئەوی
لەبورای دارایەوە رزگار كرد .ئەو كتێبە وەكو باشترین بەرهەمی یەك بەرگی
لەبابەتی خۆیدا تا ئەمڕۆش بە بەردەوامی لەچاپدەدرێتەوە .دەرەنجام ،فەیلەسوفە
شارەزاكان بە بەردەوامی بە خراپە باسی دەكەن(ئەگەر ئەم كتێبە لەسەرەتادا
خوێندكارانی هان نەدەدا كە ئەم بەشە هەڵبژێرن زۆربەیان بێكار دەبوون).
لەساڵی 1944دا راسڵ گەڕایەوە بەریتانیاو دوبارە بوويەوە بە ئەندامی
“ترینیتی كۆلیژ”ی كامبریج.
هەموو شتێك بەخشرابوویەوە ،ئەو تەمەنى حەفتاو دوو سااڵن بوو و بە
ئەستێرەی نیشتمانی ناوبانگی دەركردبوو .كتێبەكانى بەناو خەڵك پەسەندەكانی
لەفەزای كراوەو گەشەپێدراوی بەریتانیادا ،دوای جەنگ بەكردەوە بە شێوەیەكی
بەرچاو لەالیەن خەڵكەوە پێشوازی لێدەكرا .بە بەردەوامی لەرادیۆش قسەی
دەك��رد .لەو رۆژگ��ارەدا كە واتای فرەبێژی بەتەواوەتی دەرك نەكرابوو ،بە
كەسایەتیە بەرجەستەكان زیاتر لەپێنج خولەك كات دەدرا بەب ێ مزاحمبوونی
ریكالم و پێكەنینە تۆماركراوەكان ،یان بێژەرە فرەبڵ ێ و قسە خۆشەكان .راسڵ
رێگەی پێدەدرا قسەكانی بە شێوەیەكی سادەو رەوان كە هەمووان لێیتێبگەن
پێشكەش بكات .ساڵی  1950خەاڵتی نۆبڵی بە رواڵەت لە ئەدەبیاتدا ،وەكو”پێشەوای
مرۆڤایەتی و ئازادی رادەربڕین” وەرگرت.
ئەگەرچی راسڵ ستایش كردنی پێخۆش بوو چ لەالیەن خۆشەویستەكەیەوە
یان بەگشتی لەالیەن خەڵكەوەبێت .دۆخی زەینی ئەو رێگەی ن��ەدەدا ئەم
خۆشەویستیە بۆ ماوەیەكی زیاتر بپارێزێت .بە زوویی هەلێكی بۆ رەخسا بۆ
ئەوەی ئەو دۆخە بگۆڕێت .جیهان بەرەو بەستوترین قۆناغی جەنگی سارد
دەچوو و لەساڵی 1954دا راسڵ بەیاننامەیەكی هاوبەشی لەگەڵ ئەنیشتاین ئیمزاكرد
سەبارەت بە دەرەنجامە ئەتۆمیەكانی جەنگی جیهانی سێهەم هۆشداریاندابوو  ،كە
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لەو سەردەمەدا نزیك ببوويەوە .دوو ساڵ دواتر بە بەشداری زۆربەی فیزیاناسانی
بەناوبانگی جیهان كۆنگرەیەك لەپوگواش نۆڤا سكۆتا بەڕێوەچوو و لەوێدا داوا
لەسەركردەكانی جیهان كرا خۆیان لەجەنگی جیهانی بپارێزن .راسڵ یەكێك لە
بەڕێوەبەرە سەرەكیەكانی ئەو كۆنفرانسە بوو ،بەاڵم لەتەمەنی هەشتاوچوار
ساڵیدا پەككەوتوتر لەوەبوو كە خۆی بتوانێت بەشداری تێدابكات ،سەرباری
ئەوەش ساڵێك دواتر خەباتێكی بۆ لەچەك داماڵینی ئەتۆمی لەبەریتانیا رێكخست.
بە گوێرەی باو ،بەچوونە سەرەوەی زیاتری تەمەنی شەڕانیتر دەبوو .لەساڵی
1960دا بە پەیرەویكردن لەگاندی ،بزوتنەوەی یاخیبوونی مەدەنی لەدژی چەكی
ئەتۆمی رێكخست ،ساڵێك دواتر لەمانگرتنێكی دانیشتن لەسەرشەقامدا لەگۆڕەپانی
ترافالگاری لەندەن دەستگیركرا .دوای مەودایەكی چل و سەد ساڵە ،بۆ ماوەیەكی
كورت گەڕایەوە زیندانی بریكستۆن.
راسڵ كە پێی نایە 90ساڵیەوە شەڕانی تر بوو .لەكۆتایەكانی دەیەی
1960دا بوو بە پێشەنگی نەیارانی نێودەوڵەتی مانەوەی ئەمریكا لەڤێتنامدا،
لەخۆپیشاندانەكانو كۆنگرەكانی ئاشتیدا بەشداریدەكرد .لەو كاتەدا شیكردنەوەو
بارودخی ژیانی لە سێ بەرگدا زۆر راشكاوانە نوسی( ئەگەرچی ،بیۆگرافیا نوسانی
دواتر بە خۆشحاڵیەوە ئاماژەیان بەشاردنەوەی هەندێك لەبەسەرهاتەكان دەدا).
كە لەكۆتایەكانی تەمەنی نزیك دەبوويەوە هێشتا وەفادار مایەوە بەرامبەر بەو
سێ بنەمایە كە بۆ سااڵنێكی دورودرێژ گرتبوویەبەر “ .ئاواتی عەشق ،پەیجۆری
زانست ،دڵسۆزی تاقەتپڕوكێن لەبەرامبەر ئازارەكانی مرۆڤایەتیدا ”.بێرتراند راسڵ
لەساڵی  1970لە نەود و حەوت ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
رەخنەو سەرنجەكان
دەتوانین ماتماتیك وەكو باسێك پێناسە بكەین كە تێیدا نەدەزانین قسە
لەچیەوە دەكەین و نەدەزانین ئەوەی كە دەیڵێین راستە یان نا.
راسڵ ،رادەربڕین سەبارەت بە ماتماتیكپەیجۆری و هیوای راسڵ بەوەی كە بەپێناسەی دڵنیایی( هاوتای دۆزینەوەی
دڵنیایی دایك و باوكی) دەگەیشت تەنهاییەكەی هاوسەنگ دەكرد .پێدەچوو ئەمە
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مانای دەرونناسی دورەپەرێزی ئەو لەخۆكوشتن بووبێت ،سەرەتا لەتازەالویدا و
دواتر دوای ئەوەی بێهیوا بوو بەرامبەر بە هاوسەرەكە ،چونكە هیواداربوو بەوەی
كە تێگەیشتنی بیركاری گەشەپێبدات ،واتا بگاتە دڵنیایی.
بۆن – ئامی شارفشتاین ،فەیلەسوفەكانو ناوەڕۆكی بیركردنەوەیانپیكاسۆی فەلسەفەی نوێ.
وەسفكردنی راسڵ لەالیەن ئەیێر ،پێشەوای بەریتانی پۆزیتیڤیزمیلۆژیكی  .....تەمرینی بەئابڕوانە لەفەلسەفەی مۆراڵیدا ،بەاڵم بەب ێ خوێن و
ژیان .وەكو ئەوەی قسە لەپێوانەی ژمارەیەكەوە دەكات كە بەئاڕاستەیەكی تایبەتدا
دەڕوات نەك لە مرۆڤەكان.
 ئایزایا بێرلین ،سەبارەت بە نامیلكەى خەڵك پەسەندەكانی راسڵیرشانەوە هێنەر.
ویتگنشتاین لە هەمان بواردا مەكینەكان مەیلە سێكسیەكان دەكوژن ،یانمەیلە سێكسیەكان مەكینەكان دەكوژن؟
 راسڵ ،لە نامیلكە گوماناویەكاندا“سەگ”“ ،بەرەاڵ”“ ،تابوری پێنجەمی” ،كۆمۆنیستی تابلۆ”.
شیكردنەوەیەك لەراسڵ لەباڵوكراوەكانی ئەمریكا دوای وت��ارەئازادیخوازەكانی لە 1940
 ...ئەم گورگە فەلسەفە رێسە كە جلە ئەسموكینگەكانی سروشتە
ئاژەڵیەكان دڕندانەیيەكانی دادەپۆشێت.
نەفرەت ،كوشتن ،پارچەپارچەكردنی یەكتری ،ئەمانە بە بۆچوونی من
بنەمای مۆراڵی سیاسیە كە ئەم دڕندەیە بە ناوی فەلسەفەوە ئامۆژگاری دەكات.
وەسفكردنی راسڵ لەرادیۆی مۆسكۆ دوای باڵوبوونەوەی یەكێكلەوتارەكانی ئەو بە زمانی روسی لەتۆڕی دەرەكی بی بی سیەوە ،مندااڵن دەچنە
قوتابخانە لە ژێركاریگەری ئەو باوەڕەدا كە مافی ئەوەیان هەیە شادبن ...ئەم
الدانە لەئاینی حەقیقی ،نكۆڵی كردن لە خود و سەردانەواندنە.
 باوكی رۆحانی ئیدوارد لیتلتۆن ،بەڕێوەبەری پێشووی ئیتۆندژی بنەما پەروەردەیەكانی راسڵ
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لە وتاربێژیەكی گشتیدا ،راسڵ رایگەیاند كە ناتوانێت بەب ێ دەرەنجامی
كارەساتبار ،رێساكانی بیركاری پێشێل بكات .ئەگەر راڤەكاریەكی بیركاری بە هەڵە
پێشكەش بكرێت دەتوانرێت هەموو شتێك بسەلمێنرێت .لەم ساتەدا كەسێك
لەناو جەماوەرەكەوە قسەكانی پێبڕی و وتی“ :كەواتە ئەگەر دوو كەڕەت دوو
ببێتە پێنج ئەوا دەبێت بیسەلمێنیت كە من پاپام ،بیسەلمێنە!”راسڵ بە ب ێ
راوەستان وەاڵمی دایەوە“ :كەواتە ئەگەر دوو كەڕەت دوو پێنج بێت لەم حاڵەتەدا
چوار یەكسانە بە پێنج .لە هەر الیەك سێدانە كەم بكەینەوە دەبێتە یەك یەكسانە
بە دوو .تۆ و پاپا دوو كەسن ،بەم پێیەش ئێوە یەكێكن”.
رۆژمێری رووداوە سیاسیە گرنگەكان
پ .ز .سوقرات لەئەسینادا سزای مردنی بە سەردا سەپێنرا
ح  387پ.ز .ئەفالتون یەكەمین زانكۆی جیهانی بەناوی “ئەكادیمیا”
لەئەسینا دامەزراند.
 335پ.ز .ئەرستۆ “لوكیۆن” ،قوتابخانەی ركابەری ئەكادیمیای لە ئەسینا
دامەزراند.
 324ز ئیمپراتۆر كونستانتین پایتەختی ئیمپراتۆری رۆمای گواستەوە بۆ
بیزانس.
 400ئاگۆستین پیرۆزی دانپێدانانەكانی نوسی .فەلسەفە لەئیالهیاتی
مەسیحیدا دەتوێتەوە.
 410ز تاراجی رۆما بەدەستی ویزیگوتەكان هەواڵی دەستپێكردنی سەدەی
تاریكی” ئاشكرادەكات.
 529ز بە فەرمانی ئیمپراتۆر یوستی نیان “ئەكادیمیا” لەئەسینا دادەخرێت
و ئەوەش بە كۆتایی فیكری یۆنانی لەقەڵەمدەدرێت.
ناوەڕاستی س��ەدەی  13تۆماس ئاكویناس شرۆڤەكانی لەسەر ئەرستۆ
دەنوسێت( .سەردەمی حیكمەتی مودەڕس).
 1453بیزانس كەوتە دەست توركەكان( .كۆتایی ئیمپراتۆری بیزانس).
 1492كۆڵۆمبۆس دەگاتە ئەمریكا( .رێسناس لەفلۆرانسو جارێكیتر
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رووكردنەوە زانستی یۆنانی).
 15432كۆپرنیك بەباڵوكردنەوەی لەدەروازەی سوڕانی هەسارە ئاسمانیەكانی
باڵوكردەوەو لەسەر بنەمای بیركاری دەیسەلمێنێت كە زەوی بەدەوری خۆردا
دەسوڕێتەوە.
 1633كڵێسا گالیلۆ ناچاردەكات نكۆڵی لەتیۆری خۆری ناوەندی عالەم
بكات.
 1641دیكارت تێڕامانەكان باڵودەكاتەوە كە دەسپێكی فەلسەفەی نوێیە.
 1677مردنی سپینڤازا باڵوكردنەوەی مۆراڵەكانی ئەو مەیسەر دەكات.
 1687نیوتن بەباڵوكردنەوەی بنەماكان چەمكی گرانش(وزەی راكێش)
گەاڵڵە دەكات.
 1689الك نامیلكەی ل���ەدەروازەی تێگەیشتنی مرۆڤ باڵودەكاتەوە.
(دەستپێكی ئەزمونیگەری).
 1710بركلی بنەماكانی زانستی مرۆڤ باڵودەكاتەوەو گەش و الیەنی
بەرفراوانتر بە ئەزمونگەری دەدات.
 1716مردنی الیب نیتس
 – 1739هیوم نامیلكەی لەگەوهەری مرۆڤی باڵوكردەوە و ئەزمونگەری
تا سنورەكانی لۆژیك پێشخست.
 1781كانت ،راپەڕیو لە “خەوی دوگم”ی بە هاوكاری هیوم ،رەخنە
لەعەقڵی رووت باڵودەكاتەوە .سەدەی مەزنی فەلسەفەی ئەڵمانی دەستپێدەكات.
 1807هيگڵ دیاردەناسی زەی��ن ،لوتكەی فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی
باڵودەكاتەوە.
 1818شۆپنهاوەر جیهان وەكو ئیرادە و وێنا باڵودەكاتەوە و فەلسەفەی
هندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانیادا دەهێنێتە ئاراوە.
 1889نیچە رایگەیاندبوو “ خوا مردوە” لە توریندا توشی شێتی بوو.
 1921ویتگنشتاین نامیلكەی لۆژیكی – فەلەسەفی باڵو كردەوە بانگەشەی
“وەالمی كۆتایی” بۆ فەلەسەفە دەكرد.
دەیەی “ 1920بازنەی ڤین” پۆزیتیڤیزم لۆژیكی گەاڵڵە دەكات.
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 1927هایدگەر بوون و زەمەن باڵودەكاتەوە كە پچڕانی نێوان فەلسەفەی
شیكاری و ئەوروپی رادەگەیەنێت.
 1943سارتەر ب��وونو نەبوون باڵودەكاتەوە كە ئەندێشەی هایدگەر
گەشەپێدەداتو ئەگزیستانسیالیزم وەڕێدەخات.
 1953باڵوكردنەوەی پاش مردنی توێژێنەوە فەلسەفیەكانی ویتگنشتاین.
لوتكەی سەردەمی شیكاری زمانی.
رۆژمێری ژیان و سەردەمی راسڵ
 1872راسڵ لە 18ی ئایاردا لەتریلك لە سنوری ویلز لەدایك بوو.
 1877باوكی دەمرێت ئەو براكەی هەتیو دەبن ،باپیری لۆرد راسڵ،
سەركەوتو دەبێت لە هەڵوەشاندنەوەی وەسیەتنامەكەی باوكیدا ،راسڵ و
براگەورەكەی فرانك لە الی باپیرو نەنكیان لەپیمبرالج گەورە دەبن.
 1878باپیری كە دوب��ارە ببووەوە بە سەرۆك وەزی��ران كۆچی دوایی
دەكات.
 1883ئاشنابوونی بە ماتماتیك لەالیەن فرانكی برایەوە.
 1663دوای خوێندنی تایبەتی لە پیمبرالج دەچێتە قوتابخانەی یارمەتیدەرەوە
لە لەندن بۆ ئەوەی خۆی بۆ تاقیكاریەكانی زانكۆ ئامادە بكات.
 1890براوەی بۆرسەی خوێندن لە”ترینیتی كۆلێژ :دەبێت
 1893لەتاقیكارییە ركابەریبەكانی بیركاریدا دەبێتە یەكەم ،واز لەبیركاری
دەهێنێت روودەكاتە فەلسەفە.
 1894لەزانستی م��ۆراڵ��دا” فەلسەفە” بەپلەی ب���ەرزەوە بڕوانامە
بەدەستدەهێنێت.
 1894بە پێچەوانەی خواستی نەنكی ،لیدی راسڵ ،لەگەڵ ئالیس پیرساڵ
ئەسمیت هاوسەرگیری دەكات.
 1896یەكەمین كتێبی سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا باڵودەكاتەوە.
 1898لەگەڵ جی .ئی .مۆر ئایدیالیزمی هێگڵ كە جی .ئێم .ئی .مك
تاگارت لە كامبریج دەیڵێتەوە رەتدەكاتەوە.
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 1900لۆژیكزانی ئیتالی ،جۆزپە پیانۆ ،لەكۆنگرەی نێودەوڵەتی فەلسەفەدا
لەپاریس دەبینێت.
 1901 – 1900بنەماكانی بیركاری دەنوسێت (كە تا  1903باڵو نابێتەوە).
 1913 – 1903یەك دەیە خۆی بە نوسینی بنەماكانی بیركاریەوە بە
هاوكاری وایتهد خەریك دەكات.
 1903لەناكاو خۆشەویستی بەرامبەر بە ئالیس كەمدەبێتەوە.
 1907لە هەڵبژاردنی خولی نیوەی ویمبلدۆندا پشتیوانی لەمافی دەنگدانی
ژنانو بازرگانی ئازاد دەكات.
 1910لیدی ئاتۆلین مۆرۆلی بینی و پەیوەندی لەگەڵدا پێكهێنا
 1911ویتگنشتاین دێت بۆ كامبریج و بە خێرایی دەبێتە شاگردی راسڵ.
 1912مەسەلەكانی فەلسەفە ،یەكەم كتێبی جەماوەر پەسەندی باڵوكردەوە
و ویتگنشتاین پێی ناڕەحەت دەبێت.
 1914دەستپێكردنی جەنگی جیهانی یەكەم ،راسڵ خەباتی ئاشتیخوازانەی
دەستپێكرد.
 1918بەهۆی چاالكیە ئاشتیخوازانەكانیەوە راسڵ رەوانەی بەندیخانەی
بریكستۆن دەكرێت.
 1920سەردانی روسیا بەلشەفیكی كرد.
 1921لەگەڵ دۆرا بلك هاوسەرگیری كرد.
 1927لەگەڵ دۆرا قوتابخانەی “بیكن هێڵ”ی دامەزراند.
 1931گۆدل ،لۆژیكزانی نەمسایی ،ناكامڵبوونی بیركاری سەلماند.
 1935راسڵ لە دۆرا بلك جیادەبێتەوە
 1936لەگەڵ پاتریشیا سپنس هاوسەرگیری كرد.
 1944 – 1938لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا ژیانی دەكرد
 1944 – 1942مێژووی فەلسەفەی خەڵك دەنوسێت كە لە 1945دا
باڵوكردەوەو دەبێتە پڕفرۆشترین كتێبو هەتا كۆتایی تەمەنی دەبێتە سەرچاوەی
داهاتێكی باش بۆی.
 1949لە پاتریشیا سپنس جیادەبێتەوە

44

 1950خەاڵتی نۆبڵی بۆ ئاشتی بردەوە.
 1952چوارەمین هاوسەرگیری لە  70ساڵیداكرد ،ئەمجارەیان لەگەڵ ئادیت
فینچی ئەمریكی ،كە تا كۆتایی تەمەنی بەردەوام دەبێت.
 1958خەباتی بۆ لەچەكداماڵینی ئەتۆمی دەستپێكرد.
 1959بە هۆی یاخیبوونی مەدەنیەوە رەوانەی زیندانی بریكستۆن كرا.
دەیەی  1960زنجیرە خەباتەكانی لەدژی جەنگی ڤێتنام.
 1970لە تەمەنی  98ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
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