
 ئاشنابوون بە
دیڤید هیوم 

سەرپەرشتیاری پرۆژە: 
ئەنوەر حسێن »بازگر« - لوقمان رەئوف

لەفارسییەوە: مستەفا زاهیدی



خاوەنی ئیمتیاز: دەزگای ئايديا
سەرنوسەر: ئەنوەر حسێن

a.bazgr@gmail.com
07701535029

جێگری سەرنوسەر: لوقمان رەئوف
lukmanraoof@yahoo.com

07701369792
تایپ و هەڵەچن: 

 باوان عومەر، ديالن دڵشاد
چاپ: چاپخانەی كارۆ

ە،
فیی

سە
ەل

ی ف
ری

فك
ی 

ێك
ڤار

گۆ
ات

ەد
ن د

ێڕا
رگ

وە
و 

وە 
نە

ڵی
كۆ

لێ
بە 

ی 
نگ

گر



3

پێشەكی

بەر لە هیوم، بەزۆری فیلسوفەكان بەوە تاوانبار دەكران بڕوایان بە خودا 

نییە. هیوم یەكەم فیلسووف بوو ئەم تاوانەی قبووڵ كرد و دانی بەم تاوانەدا نا.

ئەوەی كە كەسێك بە كافر ناو ببرێ ، بۆ فیلسووفەكان یان هەر كەسێكی 

تر، پێداهەڵدانێكی بێزاركەر نەبوو. كۆمەڵگا، رێگای هەڵسووكەوت لەگەڵ ئەم 

بیرمەندانەی كە جیاواز بیریاندەكردەوە، هەر لە یۆنانی كۆنەوە)هەڵدانی جامی 

شەوكەران( تا سەدەكانی ناوەڕاست) دادگایی پشكنینی بیروڕاكان(ی گرتبووە بەر.

بوو، هەمووان)تەنانەت  ئەوە  فیلسووفەكان هەموو هەوڵیان  بۆیە  هەر 

خۆشیان( رازی بكەن بەوەی بڕوایان بە خودا هەیە. دانپێدانانی هیوم بە شكستی 

پاشگەز  بۆ  كە  هەواڵنەی  ئەو  بەاڵم  دەزانرا،  گەورە  رسواییەكی  بە  ئیالهیات، 

رێگای  لە  بەڵكو  Rock)1(ەوە،  رێگای  لە  نەك  )هەڵوێستەی(دار،  لەو  بوونەوە 

بەڵگاندنی فەلسەفییەوە بووز ئەم خاڵە بە هەمان رادە كە دەرخەری رەوابوونی 

هیومیشە.  كەسایەتی  دەرخ��ەری  هەژدەیەمە،  سەدەی  بەریتانیای  كۆمەڵگای 

بەمەشەوە ئەگەر هیوم دەیویست وەفادار بێت بە فەلسەفەكەی خۆی نەیدەتوانی 

هەڵوێستێكی تر بگرێتە بەر. 

لە مێژبوو فەلسەفە ئەم رەوتەی گرتبووە بەر. بەشێك لە فیلسووفەكانی 

چاخی كۆن، بۆ وێنە بەشێك لە )رەواقییەكان( و )كەلبییەكان( لەم روانگەیە نزیكتر 

بێڕێزی بە خوداكان كردبوو رووبەڕووی  ببوونەوە، بەاڵم سوقرات بەو هۆیەی 

مەرگ بوەوە، لە رۆمی كۆندا نەدەكرا باوەڕەت بە خودایەك نەبێت، بە تایبەت 

ئەگەر خودا ئیمپراتوورێكیش بێت هەر بۆیە باوەڕ بۆ ئەو كەسانەی دەیانویست 
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درێژە بە بیركردنەوە بدەن و بە هەمان رادە بۆ ئەوانەش كە دەیانویست بژین 

و نەكوژرێن، پێویست بوو.

بە گشتی چووە خزمەت  فەلسەفە  لە سەرەتا سەردەمی مەسیحییەتدا، 

و  ئیالهی  وەحی  وەك  ئەرەستوو  و  ئەفالتوون  نووسراوەكانی  ئیالهیاتەوە. 

و  )ئەفالتوون  دەقەكانی  شیكردنەوەی  لە  بوو  بریتی  گشتی  بە  كە  فەلسەفە، 

ئەرەستوو( پەسەندی زۆربەی خەڵك بوو. ئەم دۆخە بە )نووسینی( شیكردنەوە 

لە سەر ئەم شیكردنەوانە، درێژەی پێدرا، كاری زۆر قارەمانانە ئەوە بوو، ئەم 

شیكردنەوانە لەگەڵ بنەماكانی ئاینی مەسیحیەتدا بگونجێندرێن.

پێشەیەكی الوەكی بە كەڵك وەرگرتن لە لۆژیك بە مەبەستی سەلماندنی 

بوونی خودا گەشەی سەند، بەشێك لەم كۆمەڵە هەواڵنە، زۆر وریایانە و تەنانەت 

داهێنەرانەش بوو، بەاڵم نوێ  نەبوو. پێش گریمانە بنەڕەتییەكان بە زۆری وەك 

یەك بوون.

دامەزرێنەری  بە  ئێستا  كە  دیكارت  17دا،  س��ەدەی  لە  یەكەمجار  بۆ 

دیكارت  پرسیارەوە.  ژێر  بردە  گریمانەی  پێش  ئەم  دەناسرێ ،  نوێ   فەلسەفەی 

پێش گریمانە كۆنەكانی خستە الوەو فەلسەفەكەی خۆی لە سەر بنەمای عەقڵ-

نەك ئیمان- دامەزراند. دیكارت بە كەڵك وەرگرتن لە شێوازی گومانی عەقاڵنی 

ئەوەی خستە روو هەموو شتێك دەكرێ رەتبكرێتەوە، جگە لە یەك شت. من 

ناتوانم گومان بكەم لە هەموو شت و هاوكات گومانم هەبێت لە بیركردنەوەی 

خۆم. رستەی ناوداری«من بیردەكەمەوە كە وایە هەم« ئەنجامە بەناوبانگەكەی 

بیركردنەوەی دیكارت بوو. بەم شێوە دیكارت بە بنەمایەك گەیشت كە بونیادی 

عەقاڵنی فەلسەفەكەی خۆی لە سەر داڕشت.

راست نیوسەدە دواتر، جۆن لۆك، فیلسووفی بەریتانیایی، هەنگاوێ  ئەوالتر 

بانگەشەی  تێڕوانینێك  وەها  روو.  خستە  ئەزموونگەرایی  فەلسەفەی  و  رۆشت 

ئەوەی ئەكرد دوا بونیادی فەلسەفە، لە عەقڵدا نییە، بەڵكو لە ئەزمووندایە. لە 

روانگەی )لۆك(ەوە، سەرەنجام هەموو زانیارییەكانی ئێمە لە رێگای ئەزموونەوە 

بە دەستدێن. ئێمە هیچ وێنایەكی زاتیمان نییە، تەنها هەڵگری كۆمەڵێك هەست 

و وێناین كە بە رامان لەم هەستانەوە بە دەستیدەهێنین. وادیار بوو فەلسەفە 
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گەیشتبووە بەرزترین ئاستی خۆی.

بەاڵم زۆری نەخایاند كەسێك هەنگاوێك بەوالتر رۆیشت. بە هاتنی بێركلی 

شێتێتییەوە.  هەرێمی  پێینایە  بەریتانیایی  ئەزموونەگەرایتی  نەریتی  ئایرلەندی، 

ئەگەر هەموو زانیارییەكانی ئێمە دەربارەی جیهان تەنها لە سەر بنەمای ئەزموون 

داڕیژرابێت، چۆن دەتوانین بڵێین جیهانێك بوونی هەیە كە ناتوانین لێیتێبگەین؟ 

بەم شێوە جیهان دابەزی بۆ ئاستی دیاردەیەكی زەینی و فەلسەفە بوو بە شتێكی 

گاڵتەجاڕ. بەاڵم سەبارەت بە دونیا، جێگای بەختەوەری بوو بێركلی، ئۆسقۆفێكی 

لە خواترس بوو. هەڵبەت بێركلی دانی بەوەدا نا دونیا درێژە بە بوونی خۆی 

دەدات، تانەت ئەگەر لە الیەن كەسەوە فام نەكرێت، بەاڵم ئەمە چۆن دەكرێت؟ 

لەبەرئەوەی هەردەم خودا توانای تێگەیشتن لە دونیای هەیە.

ئەم فێلە فەلسەفییە، تا رادەیەكی زۆر بێركلی لە كێشە و سەرئێشەكان)نەك 

تەنها لە الیەن ئۆسقۆفی گەورەو كۆمەڵی كەنیسەكەیەوە( رزگار كرد. ئێستا جیهان 

بناغەو بنەمایەكی هەبوو. وەها دۆخێك سی ساڵی خایاند تا ئەوەی هیوم هاتە 

ناو باسەكەوە.
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 ژیان و بەرهەمەكانی هیوم

هیوم، تەنها بیرمەندێكە بۆچوونەكانی هێشتا جێگای بایەخن و لە ئەمڕۆدا 

وەردەگیردرێن. هەرچەن دەقەكانی یۆنانی كۆن، وەك بەرهەمی ئەدەبی گەورەو 

كۆمەڵێك  لە  جگە  نییە،  هیچ  ئەوان  فەلسەفەی  بەاڵم  راكێشن،  سەرنج  دیار، 

ئەفسانە بێژی درەوشاوەو پڕزریق و بریق. روانگەی سەدە ناوەڕاستی ئاگۆستین و 

ئاكویناس لە گەڵ تێگەیشتنی مۆدێڕندا نایەتەوە. دیكارت و الیەنگرانی فەلسەفەی 

رەسەنییەتی عەقڵ، بەو قەناعەت و باوەڕەمان دەگەینن دۆخی مرۆڤ دۆخێكی 

و  پووچ  یان  هەڵە  سەرەتاییەكان،  ئەزموونگەرا  )بیركردنەوەی(  نییە،  عەقاڵنی 

بێمانان، زۆربەی بیرمەندانی دوای هیوم سەر بە یەكێك لەو دوو گرووپەن كە 

باسیكرا.

ئەوەی من ئێستا هەوڵم ئەوەیە ئەنجامیبدەم، هیوام توانی بە كردەوە 

بێركلیشی  تەنانەت  هیوم  وێرانەیەك.  بە  كرد  فەلسەفەی  هیوم  دەریبێنێت. 

بگەیەنێتە  ئەزموونگەراكانە  هەڵوێستی  بوو  ئەوە  هەوڵی  هەموو  تێپەڕاند و 

ئەنجامێكی لۆژیكی. هیوم هەموو شتێكی بردە ژێر پرسیارەوە جگە لە تێگەیشتنی 

روانگە،  ئەم  ئێمەی خستە دۆخێكی دژوارەوە.  كارە هیوم  بەم  راستەقینەمان. 

رەسەنییەتی من یان خودباوەڕیە)Solipsism(( 2(. تەنها من بوونم هەیە و دونیا 

هیچ نییە، جگە لە بەشێك لە وشیاری من. لێرەدا ئێمە دەگەینە كۆتایی یاری 

فەلسەفە، ئەو شوێنەی ناكرێ لێی هەڵبین. كیش و مات!

ئینجا كوت وپڕ تێدەگەین ئەم بابەتە گرینگ نییە. بە بێ لە بەرچاوگرتنی 

وەك  ئێمە  دەمێنێتەوەو  خۆی  وەك  هەر  دونیا  دەڵێن،  فیلسووفەكان  ئەوەی 

پێشتر درێژە بە رێگەی خۆمان دەدەین. وەك چۆن هیوم وایكرد، كەسێك كە 

ئەو  بوو، هیچ وەك  وردبین  و  وریا  بەردەوام  و  قەڵەوی هەبوو  جەستەیەكی 

خود باوەڕە بێكت)3(یە نەدەچوو، كە خۆی بە لەت لەت و پچڕپچڕ دەزانی. لە 

راستییدا ئەوەی هیوم باسیلێدەكرد، دۆخی تێگەیشتنی ئێمە بوو دەربارەی دونیا. 

جیهانی ئاین و جیهانی زانست، هیچكامیان شتێك نین سەداسەد و بە تەواوی 

بەاڵم  هەبێت،  ئاین  بە  باوەڕمان  بمانەوێ ،  ئەگەر  هەڵبەت  بن.  سەلمێندراو 

وەها باوەڕێك لە سەر بنەمای هیچ جۆرە خوێندنەوەو بەڵگەیەكی سەلمێندراو 
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سەداسەد نییە، هەروەها دەتوانین بۆ داسەپاندنی خواستەكانی خۆمان بە سەر 

دونیادا كۆمەڵێك بەڵگاندنی زانستیشمان هەبێت، بەاڵم نە ئاین و نە زانست، 

هیچكامیان لە خۆیاندا بوونیان نییە. ئەمانە هیچ نین جگە لە پەرچەكردارەكانی 

پەرچەكردارانەی  لەو  ئەژمار  لە بێ  یەكێك  ئەزموونەكانمان،  بە  بەرامبەر  ئێمە 

دەكرێ  بمانبێت.

هیوم  ژیاننامەی  بوو.  سكاتلەندی  رەسەنی  بنەماڵەیەكی  بە  سەر  هیوم 

كە  هیومە  بنەماڵەیی  شەجەرەنامەی  هەڵگری  ئەی.سی.ماسنەر،  نوسینی  لە 

شەجەرەكەی هیوم دەگەڕێنێتەوە بۆ هۆم ئاڤ هووم، كە ساڵی 1424ی زایینی 

كۆچی دوایی كرد. پێشنیانی پێشتری ئەم فیلسووفە بریتین لە ژمارەیەك كەسایەتی 

ناسراو لەوانە، بێلچێر ئاڤ تافتێز، هیوم ئاڤ بێلەكەدێر و نۆر ڤێل ئاڤ باگهاڵ.

دەیڤید هیوم 24ی ئاپریلی 1711 لە ئەدینبوو لە دایك بوو. سێ ساڵی 

تەمەنی  لە  فیلسووفەكان  گەورە  لە  زۆر  ژمارەیەكی  مرد.  باوكی  بوو  تەمەن 

منداڵیدا باوكیان لە دەست داوەو ئەم بابەتە بووە بە سەرچاوەی زۆر تیۆری باوی 

دەروونشیكارانە. پوختەی

ئەم تیۆریانە ئەوەیە، بێبەری بوون لە سۆزی باوكایەتی، دەبێ بە هۆی 

پێویستییەكی قووڵیان بە متمانە بە خۆ بوون و دڵنیابوون  ئەوەی ئەو كەسانە 

مندااڵنی  ئ��ەوەی  هۆی  بە  دەبێ  خۆیدا،  لە  خۆی  بابەتە  ئەم  هەیە.  خۆ  لە 

پڕ  خۆیان  فیزیكی  بوونی  كە  بخولقێنن  ئابستراكت  سیستەمێكی  ئازارچێشتوو، 

بكەنەوە. ئەم جۆرە تیۆرییە دەروونشیكارییانە رەنگە درەوشاوە، سەرقاڵكەر و 

تەنانەت فێركاریانە بن.)هەرچەن لەم بارەوە زۆر دڵنیا نیم(, بە دەربڕینێكی تر، 

لە  دەكرێ   لێوەكرا،  باسیان  فیلسووفانەی  ئەو  گەڵ  لە  تیۆریانە  ئەم  وێكچوونی 

زۆر رووەوە ناباو و سەیرو سەمەرە بێت، مەگەر لە رووی وردبوونەوەو شیكاری 

عەقاڵنی ئەوانەوە.

بنەماڵەیەكی  شەجەرەی  لە  كە  ئەو  لقەكەی  بوو،  دیاك  لە  هیوم  كە 

ناودارەوە سەریهەڵدابوو لە سەر مڵكێكی بچووك و ساردی ناین وێڵز دەژیان. 

ئەم شوێنە لە 9 مایلی رۆژئاوای برۆیك ئێپان توید، نزیك بە گوندی چێرنساید 

لە سنووری سكاتلەند بوو. ئەو خانووەی ئەم فیلسووفەی لێ لەدایك بوو ئێستا 
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هیوم،  بوونی  دایك  لە  شوێنی  وەك  فیلسووف«  »ئەشكەوتی  بەاڵم  نەماوە، 

نیشانی توریستی خۆش باوەڕ كە ئاكاری فیلسووفانەی هەیە، دەدرێت. ئەم شوێنە 

پای كێوەكە(. ئەم ئەشكەوتە  باشووری رۆژئاوای ماڵەكەی ئێستای)لە  كەوتوەتە 

تەڕ، تەنگ و تاریكە، ئەو شوێنە بوو دەوترێ  هیوم، ئەو كاتەی كوڕێكی گەنج 

بوو، هەروەها سااڵنی دواتری ژیانی )ئەو كاتەی چەن بەشێكی ناوەوەی ئەشكەوتە 

رەنگە تەنگ بووبێت بۆ ئەو جەستە قەڵەوەی ئەو( لەوێدا تێدەفكرا و خەریكی 

بیركردنەوە دەبوو. ئەگەر )لە سەر ئەو باوەڕە بین( بیركردنەەوی ئێمە لە ژێر 

كاریگەری ژینەگەی دەوروبەرماندایە، چاوەڕوانی ئەوەی بیركردنەوەی هیوم لەم 

 Claustrophobic روەوە، جۆری فەلسەفەی نوێ  بەردی)نئۆ بەردی( بە روانگەی

)ترس لە شوێنی تەنگ(ەوە خولقاوەو لە راستییدا بە رادەیەكی زۆر، فیلسووفە 

گەورەكانی ئەڵمانیا كە دوای هیوم هاتوون بەم شێوە چاویان لە بەرهەمەكانی 

هیوم كردوەو ئەم شتێكە بە دژواری بكرێت لێی دووربكەویتەوە، لەبەر ئەوەی 

بخولقێنن. كۆشكی  ئەوەدان سیستمی گەورەی فەلسەفی  بیری  لە  ئەڵمانییەكان 

مێتافیزیكی بە ستایلی ئالۆزی باروك-نەك كەمتر لەوە-هیچ حەزێكیشیان نەبوو 

میرات  بە  هیومەوە  لە  سەرەتاییەی  فەلسەفییە  ئەشكەوتە  ئەو  داگیركردنی  بۆ 

بۆیان مابوەوە. مخابن! فەلسەفە نابێت لە گەڵ ئایدیا و خۆزگەكانی تایبەت بە 

بیناسازی تێكەڵ بێت.

بە  ببوو  فەیلەسووفی،  باوكی  دوای  و  بوو  قەشە  كە  مامی  الی  هیوم 

لە  بە  وێڵز،  ناین  دۆخی  بوو.  گ��ەورە  كراو  خێو  بە  وێڵز،  ناین  خاوەنداری 

بەرچاوگرتنی پێوەرەكانی ژیانی مۆدێڕنی، زۆر سەرەتایی و دژوارە، خزمەتكارە 

نهۆمی  لە  مریشكەكان  كوالنەی  و  زستاندا  لە  گاكان  گەوڕی  پەتییەكان،  پێ 

خوارەوەی بیناكە، خۆری خواردن كە زۆربەی كات بڕوێشی جۆ، حەلیم و گوڵە 

ئاوكی و  یان سوودی كەلەرمی  نەریتی  بە حەزی خۆتان سووپی  بوو)  كەلەرم 

قێزەون دابنێن(, بەاڵم هیوم نە ئەو كاتەو نە هیچ كاتێكی تر هەستینەدەكرد 

نزیك  گوندەكەی  مندااڵنی  وێڕای  هیوم  بووە.  بێبەری  منداڵیدا  سەردەمی  لە 

یەكسانی  نەریتی  چوارچێوەی  لە  ناوچەیەو  ئەو  مامۆستاكەی  كۆخی  لە  خۆیان 

خوازانەی سكاتلەنددا كە بۆ ماوەیەكی زۆر ، لە پێش هاوتاكەی خۆیەوە بوو لە 
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سنوورەكانی باشوور، وانەیخوێند. دواتر لە دوانزە تا پازدە ساڵیەوە چووە زانكۆی 

شتێكی  زۆر  كات  ئەو  كەمەدا  تەمەنە  لەو  ئەدینبوور  زانكۆی  ئیدینبوور)چوونە 

ئاسایی بوو، ئەمە نەریتێك بوو كە تا سەردەمانی ئێمەش لە ناو خوێندكارانی ئەم 

زانستگەدا پارێزراوە.(

ئەو  بەاڵم  بخوێنێت،  ماف  هیوم  دەكرا  ئەوە  چاوەڕوانی  ئەمە،  دوای 

پێشتر بەرەو الیەك رۆشتبوو، بە حەز و خۆزگەوە دەستی كردبوو بە خوێندنەوە 

لە بواری جۆراوجۆردا. ئەگەر كاتێكی تەرخاندەكرد بۆ خوێندنەوەی ماف، ئەم 

كارەی بە پێچەوانەی ویستی خۆی دەكرد. دواتر هیوم زیاتر جەختیكردەوە لە 

لە  نوێ   بوو دەرگایەكی  ئەوەی رۆژێك »وادیار  تا  سەر خوێندنەوەی فەلسەفە 

بیركردنەوە بەرەو روو كرابۆوە.« بیركردنەوە فەلسەفییەكانی هیوم، هێدی هێدی 

شكڵی دەگرت، بیری لە داڕشتنی سیستەمێكی فەلسەفی دەكردەوە. ئێستا ماف 

»شتێكە كە زۆر رقم لێیدەبێتەوە.« سەرەنجام بڕیاریدا بە گشتی بینێتە الوە.

وەها بڕیارێك ئاسان نەبوو. ئەم كارە بەو مانایە بوو پشتیكردووە لەوەی 

كە بەختی ئەوەی ببێت ژێانێكی پیشەیی هەبێت. شەڕی دەروونی درێژماوەی 

هیوم دەربارەی ئەم بڕیارە بوو بە هۆی ئەوەی بەهایەكی زۆر بدات لەم بارەوەو 

دوای ماوەیەكی تووشی تێكچوونی دەروونی بوو.

هیوم گەڕایەوە ناین وێلز، بەاڵم چاك بوونەوەی بە شێوەی ماوە ماوە 

بوو. لە ماوەی نێوان هێرشی خەمۆكیدا، بەو پەڕی حەزەوە دەستی دەكرد بە 

درێژەدان بە بیركردنەوەكەی. دۆكتۆر ئەم ناوچەیە، كە چەندین جار بانگ كرابوو 

بۆ دەرمانكردنی، لە سەر ئەو باوەڕە بوو هیوم تووشی »نەخۆشی زاناكان«بووە. 

ئەو دكتۆرە »دەورەیەی خواردنی بیتێرز)1( و حەبی دژە هیستریا«ی بۆ نووسی، 

هەروەها ئامۆژگاری هیومی كرد بەوەی كە رۆژانە پاینتێكی)2( ئینگلیسی شەرابی 

سوور بخواتەوە.« هەروەها بۆ ماوەیەكی درێژ دەستبدات بە وەرزشی درێژماوە 

وەك ئەسپ سواری.

هیوم تا ئەو كات باریكەلە و بااڵبەرز بوو، پیاۆكی دەست و پێ سپیلكە 

بە دەست و پێی درێژ و لۆقەوە. بەمەشەوە، سەرەڕای رژیمی وەرزشی، ئێستا 

ئیتر بەرەبەرە قەڵەو دەبوو. بە رۆژدا بە ئەسپ لە ناوچە گوندییە رووت و پڕ لە 
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بەرزی و نزمیدا وەرزشی دەكرد و لەم راهێنانەدا لە گەڵ لەڕتر بوونی ئەسپەكە، 

سوارەكە كێشی زیاتر دەبوو: تا ئەوەی بەرە بەرە، هیوم قەڵەوبوو و تا ئەو كاتەی 

مرد هەر بە قەڵەوی مایەوە. ئەوە ئەوە دەخاتە روو نەخۆشییەكانی هیوم لەم 

ماوەدا، رەنگە تا رادەیەك بە هۆی )غودە(كانییەوە بووبێت.

چاك بوونەوەی هیوم تەواو لەسەرخۆ و بەرە بەرە بوو و رەنگە بكرێت 

بڵێین هیچكات بە تەواوی چاك نەبوەوە. كۆمەڵێك رووداوی سەیر لە ساڵەكانی 

دواتر ژیانیدا ئاماژەن بەوەی لە باری رووحییەوە لە دۆخێكی نەگۆڕدا نەبووەو 

هەردەم باری دەروونی گۆڕاوە.

لە  دایكی  لە گەڵ  ژیان  بە  درێژەبدات  بۆ هەمیشە  نەیدەویست  هیوم 

ناین وێلز. ساڵی 1734 ناسیاوێكی بنەماڵەیی، پیشەیەكی بۆ دۆزییەوە كە وەك 

سكرتێری بازرگانێكی دەریایی لە شاری بریستوول كار بكات. هیوم بە زۆر هۆكار 

بوو،  پارە  بە  پێویستی  دڵنیاییەوە  بە  كە  ئەوەی  یەكەم  قبووڵكرد،  كارەی  ئەم 

دەبێ�ت،  دەرەوەی  بەردەوام سەفەری  مانایە  بەو  كارە  ئەم  دەیزانی  هەروەها 

ئەم بابەتە بۆ هەستی كونجكۆڵی هیوم سەرنج راكێش بوو، جگە لەمانەش، هیوم 

هەستیدەكرد ئەم كارە زۆر باشە بۆ باری دەروونییەكەی.

كۆمەڵێك بەڵگە هەن كە ئەوە دەخەنە روو هیوم هەموو كات نیگەرانی 

نەخۆشییەكەی بووە. لە رێگای سەفەر بۆ بریستوول هیوم لە لەندەنەوە رەت 

پزیشكە  لە  یەكێك  ئاربۆسنات،  دكتۆر  بۆ  درێژی  دوورو  نامەیەكی  لەوێ   بوو. 

ناودارەكانی ئەو سەردەم نووسی. لەم نامەیەدا بە هەموو تواناوە هەوڵی ئەوە 

بوو نەخۆشییەكەی خۆی وەسف بكات، هەر چەن ئەم وەسفە، بە هۆی زانستی 

نامەیەكی  زۆر  سەردەمەوە،  ئەو  نەگونجاوەكانی  چەمكە  هەروەها  كەمەوە، 

قورسە.

نەخۆشییە  »ئەم  وەك  رستەی  كۆمەڵێك  بە  خۆی  نەخۆشییەكەی  هیوم 

سەگییە« وەسفكردوەو ئاماژەی دەدات بە »بیركردنەوەی شێواو«ی خۆی. هیوم 

دەڵێت:« من هەموو دەم خۆ بە مەرگ، هەژاری، شەرم، ئازار و نەهامەتییەكانی 

كە  دەنووسێت  دەرمانانە  لەو  لیستەیەك  ئەوەی  دوای  ئەو  دەكرد.«  بەهێز  تر 

پزیشك بۆی نووسیوەو پێیداوە، بێ هیچ پێوەندییەك باس لە كۆمەڵێك رامانی 
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فەلسەفی دەكات:«من لە سەر ئەو باوەڕەم ئەمە راستییەكی سەلمێندراوە زۆربەی 

لە  لێهاتووییانەوە  و  گەورەیی  هۆی  بە  مردوون  ئێمە  پێش  فیلسووفانەی  ئەو 

ناوچوون، بۆ ئەوەی مرۆڤ بتوانێت لەم لێكۆڵینەوەدا سەركەوتوو بێت، پێویستە 

لە هەر دەمارگرژییەك بە دوور بێت-بەرامبەر بە باوەڕەكانی خۆی  و باوەڕی 

ئەوانیتریش«. هیوم نامەكەی بە چەند پرسیار دەربارەی نەخۆشییەكەی كۆتایی 

»بە  وەاڵمدەداتەوە  خۆی  چاكبووونەوەم؟(  بە  هەیە  هیوایەك  پێدێنێت.)ئاخۆ 

دڵنیاییەوە نا« و پێدەچێت ئەم كارە توانیویەتی مەبەستی هیوم بگەیەنێت. هیوم 

هیچكات نامە 10 الپەڕەییەكەی خۆی نەنارد) هەر چەن بە درێژایی تەمەنی ئەم 

نامەیەی پاراست و نەیهێشت ون ببێت( وەك ئەوەی زانیبێتی نووسین دەربارەی 

نەخۆشییەكەی، خۆی لە خۆیدا جۆرێك دەرمانە، یان النیكەم نزیكترین رێگای 

چاكبوونەوەیە كە هیوم تا ئەو كات پێی گەیشتبوو.

پیشەكەی  زانی  مایەوەو  بریستوول  لە  كاركردن  بۆ  هیوم  كاتەدا،  لەم 

لە  هیوم  پێوەندی  بێت.  تێدا  سەفەرێكی  هیچ  كە  نییە  ئەوە  سكرتێر  وەك 

گەاڵ خاوەنكارەكەی تا دەهات روو بە خراپبوون دەچوو و سەرەنجام وازی لە 

كارەكەی هێنا. لە بیست وچوارەمین ساڵرۆژی تەمەنیدا گەڕایەوە ناین وێلز، ئەو 

شوێنەی وردە وردە بە هۆی هەڵسووكەوتی »خۆبەزل زانین و بێباوەڕییەوە)بێ 

ئیمانییەوە(، بە بەدناوی ناوی دەركردبوو.« لەم قۆناغە لە ژیاندا، هیوم داهاتێكی 

كەمی 40 پاوندی ستریلینگ بۆ ساڵێك بە میرات بۆ مابوەوە، كە ئەمە وایدەكرد 

بێئەوەی ناچار بێت كار بكات بە قەناعەت و دەست پێوەگرتنەوە بژی.

هیوم لەم سەردەمەدا دەستی دایە نووسینی تێڕوانینە فەلسەفییەكانی، بەو 

مەبەستەی فەلسەفەیەكی نوێ  بخولقێنێت و بەو هۆیەوە ناوبانگ دەربكات)هیوم 

من  ژیانی:«عەشقی  ئامانجی  كردبووە  بچووكەی  رازە  ئەم  تەمنی  درێژایی  بە 

بۆ ناودەركردنی ئەدەبی، شادی و خۆشییەك كە ژیانم بگرێتەوە.« چارەنووس 

ئەوە بوو هیوم لە پێگەی كەسایەتییەكی ئەدەبیدا زیاتر ناوبانگ دەربكات، نەك 

نووسەری  گەورەترین  وەك  دواتر  بریستوول،  خەڵكی  فیلسووفێكدا.  پێگەی  لە 

بەریتانیا ناویان لێدەبرد، تەنانەت ئێستاش لە لیستەی كتێبخانەی بەریتانیادا وەك 

بڕیاریدا  هیوم  مانگ  چەند  دوای  هاتووە.  ناوی  نووس«  میژوو  هیوم،  »دیڤید 
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بڕواتە فەرانسە. لەوێ  دەیتوانی بە ئاسانی بەو داهاتە كەمەی بژی و لە تەنیاییدا 

بێئەوەی كەس موزاحیمی بێت یان كار بكات، هەموو كاتی خۆی بۆ فەلسەفە 

بوون و  دایكی هەموو كات الی  مامی و  وێلز  ناین  لە  تەرخانبكات.)  نوێكەی 

هیچ كامیان عاشقی فەلسەفە نەبوون.( دەگێڕنەوە هیوم بە پەلە ناین وێڵزی بە 

ناوی  بە  وێڵز  ناین  و سەڵتی  گەنج  ژنێكی  فەرانسە  رۆشتبووە  تازە  جێهێشت. 

»ئاگنێس« كە دەوترێ پێشینەكەی خراپی بووە لەم بارەوە، سكی پڕبوو. جۆری 

ئاگنێسی  بوو.  ئاینییانە  زۆر  ئەو سەردەم  لە سكاتلەندی  بابەتە  ئەم  بۆ  روانین 

ئەو  قەشەی  لەوێ   درا و  هەمووان  نیشانی  كەنیسە  لە  بێدەسەاڵت،  و  هەژار 

ناوچە)مامی هیوم( وتاری باو و ئاشكرای گوناهبار بوونی ئەو ژنەی خوێندەوە 

كە بە خۆزگە خواستن بەوە كە مەرگی باوەڕدارانە لە كاتی منداڵبووندا ببێت 

بە نسیبی كۆتایی هات. وەك ئەوەی ئەم شانۆی رەحم و عەشقی مەسیحانەیە 

ئەنجوومەن،  بەردەم  پەڵ كێش كرد و هێنایانە  ئێگنێسیان  نەبێت، دواتر  بەس 

ئەو شوێنەی بە ئەگەری زۆر بۆ ئەوە بووە سزای زیاتری بدرێ ، ئەگەری ئەوە 

دەم  هەموو  كە  ئاشكرا،  پێكردنی  سووكایەتی  گەڵ  لە  بووبێت  هاوكات  هەیە 

شێوەكاری پەسەندی كۆمەڵگای فریوكار و درۆزنە بۆ سزادات)بیستوومە ئەم كارە 

بە هۆی ئازادی خوازی ناوشیارانەوەیە، شادی و خۆشحاڵییەك كە لەم راستییەوە 

سەرچاوەی گرتووە، كە تۆ هێشتا تووش نەبووی.( لە كاتی لێپرسینەوە لە ناو 

خەڵكەكەدا، سەرەنجام ئێگنێس رایگەیاند هیوم-كە ئەو كات لەوێ  نەبوو- باوكی 

باوكی  كردبێت  ئەوە  بۆ  كارەی  ئەم  رەنگە  نەبووەكەیەتی،  دایك  لە  منداڵە 

راستەقینەی منداڵەكە لە سزادان دوور بخاتەوە. بە هەرحاڵ ئەمە بڕیاری كۆتایی 

كۆبوونەوەكە بوو، هیچكات راستییەكەی بۆ كەس دەرنەكەوت:

بە جیاوازییەكی بەرچاوەوە، ئەمە گرنگترین بەڵگەیەكە لە بەردەستماندایە 

دەربارەی حەزە سێكسییەكانی هیوم. بە وتەی ماسنەر هیوم لە سەردەمی ژیانی 

سێكسییەوە  حەزی  باری  لە  سەلماندی  سكاتلەند،  و  فەرانسە  ئیتالیا،  لە  دواتر 

كەسێكە كە حەزەكانی عاددی و سروشتین.« لەو رووەوە كە هیچ رووداوێكی 

تر دەربارەی حەزە سێكسییەكانی نەنووسراوەو بەجێنەماوە، تەنها دەتوانین بڵێین 

ئەو  و  خزمەتكارەكەی  ژنە  گەڵ  لە  میوانداری  بە  سرووشتییە،  حەزە  ئەم  كە 
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خاتوونانەی میوانداری هیومیان دەكرد، دادەمركایەوە لەو رووەوە هیوم یەكێك 

بووە لە كەسایەتییە دەگمەنە ئەدەبییەكانی ئەو سەردەمە كە تووشی نەخۆشی 

هیوم  یان  بووبێت.  بەردەوام  زۆر  میواندارییانە  ئەم  پێناچی  نەبووە،  سفلیس 

بوون  گەرم هەرزانتر  ئاوی  كیشەی  لە  كات  ئەو  كە  لەشفرۆش  ژنانی  گەڵ  لە 

رایبواردبێت.)مەبەست لەم وێكچواندنە، تەنها رادەربڕینێكی تۆخی كۆمەاڵیەتی-

ئاوە  تێدا بێت. ئەم كیسە  نییە سووكایەتی رەگەزی  ئابوورییە و مەبەس ئەوە 

گەرمە مرۆڤ ئاسا و نەخۆشانە، زۆربەی كات دوای تووشبوون بە چارەنووسێكی 

لە چەشنی ئیگنێس، شێوەو شكڵی خۆیان دەدۆزییەوە، قوربانییەكانی دووڕوویی و 

فریوكاری كە بەشێكی زۆر پێویست و جیانەكراوەن بۆ هەموو كۆمەڵگا بەڕێزەكان 

كە هێگاتووە لە ئازار خوازە شاراوەكان.(

هیوم سەرەتا روویكردە شاری رێنس بۆ ئەوەی لەوێ  بمێنێتەوە، بەاڵم 

دواتر چووە شاری الفلەش، كە ئەم كۆچەی بە ئەگەری زۆر بە هۆی پێوەندی ئەم 

شارەوە بووە لە گەڵ دیكارت كە لە خوێندنگەی ژێزۆئێت لەم شارە خوێندبووی. 

هیوم لە ماوەی سێ ساڵدا كتێبی »نامە دەربارەی سرووشتی مرۆڤ«ی نووسی. 

هیوم دواتر گاڵتەی بەم كتێبە دەكرد لە بەر ئەوەی بە فرەوێژی و چەنەبازی 

گەنجانەی دەزانی، بەاڵم هیچكات پشتی نەكرد لە فەلسەفەی ئەو كتێبە، كە تا 

رادەیەك هەڵگری هەموو ئایدیای فەلسەفەی داهێنەرانەی هیومە، كە ئەمڕۆكە 

بەو هۆیەوە هیوم فەرامۆشنەكراوە و یادی زیندوو ماوەتەوە، بێرتراند راسێل لە 

كتێبی مێژووی فەلسەفەی رۆژئاوای خۆیدا، تەنانەت لە سەر ئەو باوەڕەیە ئەم 

كتێبە »نامە دەربارەی سروشتی مرۆڤ« هەڵگری باشتری بەشەكانی فەلسەفەی 

هیومە. سەركەوتنێكی گەورە بۆ پیاوێك كە هێشتا نەگەیشتۆتە تەمەنی 30 ساڵی.

هیوم لە كتێبی)نامە دەربارەی سروشتی مرۆڤ«دا هەوڵیدا بنەماكانی ناسینی 

بابەتێك دەكەین؟ ئەو شتە  پێناسە بكات. چۆن بە تەواوی باوەڕە بە  مرۆڤایەتی 

چییە بە تەواوی باوەڕمان پێی هەیە؟ هیوم لە وەاڵم بەم پرسیارانە، درێژە دەری 

ئێمە سەرەنجام  ناسینی  باوەڕەیە سەرجەم  نەریتی ئەزموونگەراكانە، لە سەر ئەو 

پشت بە ئەزموون دەبەستێ  و بە هۆی ئەزموونەوەیە. لە روانگەی )هیوم(ەوە، 

تێگەیشتنەكانی ئێمە دوو جۆرن. ئەو تێگەیشتنانەی كە بۆ زۆرترین هێزەوە دێنە 
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لە  مەبەست   )Impressions(كاریگەرییەكان بنێنین  ناوی  دەتوانین  مێشكەوەو  ناو 

لە  جار  یەكەم  بۆ  كە  سۆزەكانە  ئاكار و  هەست،  هەموو  ناوە،  ئەم  بەكارهێنانی 

دەرووندا دەردەكەوێت. مەبەستی من لە وێناكان)بۆچوونەكان()Ideas( شێوە كەم 

رەنگە زەینییەكانی كاریگەرییەكانە لە ئایدیا و بیركردنەوەدا. 

هەڵگری  س���ادە،  وێنایەكی  ه��ەر  ش��ی��دەك��ات��ەوە«  شێوەیە  ب��ەم  هیوم 

وێنای  دەتوانین  ئێمە  دەچێت:«بەاڵم  وێناكە  وەك  كە  سادەیە  كاریگەرییەكی 

لێكدراویش درووستبكەین.« ئەم وێنا لێكدراوانە بە هۆی وێنا سادەكانەوە، بە هۆی 

كاریگەرییەكانەوە، درووستدەبن، بەاڵم مەرج نییە كوت و مت وەك كاریگەرییەكان 

لە  ئاوێتەیەك  بە   ، دەریای  پەری  لێكدراوی(  )وێنای  دەتوانین  وێنە  بۆ  وابێت. 

بە  هیوم  بكەین.  دروست  هەمانە  ژن  لە  كە  وێنایەك  و  ماسی  لە  كە  وێنایەك 

ناسینی  بنەمای  تەنها  وەك  وێناكان،  و  كاریگەری  گریمانی  بە  پتەوەوە  باوەڕی 

ئێمە، بە كۆمەڵێك ئەنجامی سەرسووڕهێنەر گەیشت. هیوم شتەكان، بەردەوامی، 

بە  مەدلوول(ی  و  بەرهۆ)دال  و  هۆكار  و  تەنانەت  و  دەروون  یان   )Ego(خ��ود

ناگەین و  لە راستییدا لە خودی شتەكە  ئێمە هیچكات،  گریمانەی هەڵە دەزانی. 

ئەزموونی ناكەین، تەنها كاریگەرییەكانی رەنگ، شێوە، تام و كۆمەڵێك تایبەتمەندی 

تری وەك بەردەوامی و... ئەزموون دەكەین. هەر لە سەر ئەم بنەمایە، ئێمە هیچ 

كاریگەرییەكی كردەكیمان لە بەردەستدا نییە كە لەگەڵ بەردەوامیدا یەكبگرێتەوە. 

رووداوەكان یەك لە دوای یەك روودەدەن. تەنانەت ناتوانین بڵێین شتێك هۆكاری 

شتێكدا  دوای  بە  دەم  هەموو  شتێك،  ببینین  دەتوانین  ترە.  شتێكی  روودان��ی 

روودەدات)بارووت دادەگیرسێ، تەقینەوە( بەاڵم هیچ پێوەندییەكی لۆژیكی نییە لە 

نێوانیاندا، هەروەها هیچ هۆیەكی لۆژیكیش لە ئارادا نییە بەوەی ئەم رووداوانە هەر 

بەم شێوەیە لە داهاتوودا روودەدەن.«ئێمە هیچ وێنایەكی ترمان لە دال و مەدلوول 

نییە، جگە لە وێنای شتە دیارەكان كە بەردەوام گرێدراوی یەكترن. جێگیر بوون 

لە رێگای رەوتی سادەی ژماردنەوە، بێبەرییە لە هێزی لۆژیكی) بۆ سەڵماندنی ئەو 

پێویستی پێوەندی نێوان دال و مەدلوول(. سەرجەم )قوو(ەكان سپی بوون بەرلەوەی 

)قوو(ە رەشەكان لە ئۆسترالیا، لە سەردەمی هیومدا بدۆزرێنەوە، كە وایە قووەكان 

سەداد سپی نەبوون، وەك چۆن كە ئاگر تەنیا هۆكاری تەقینەوەی بارووت نییە.
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بیركردنەوەی هیوم كێشەی زۆری تێدایە كە تەنها ناگەڕێتەوە بۆ تێگەیشتنی 

هەموو  ئەمە  ئەگەر  بدەین،  ژیان  بە  درێژە  دەكرێ   چۆن  سالم.  عەقڵی  یان  باو 

ئەو شتە بێت كە باوەڕمان پێی هەیە؟ هیوم ئاگاداری ئەمجۆرە رەخنەگرتنە بوو 

لە فەلسەفەكەی. »كە ئێمە ژوورەكەمان جێدێلین، سەرقاڵی كارووباری رۆژانەمان 

دەبین، پێدەچێت ئەنجامەكەی لە ناو بچێت، وەك چۆن خەیاڵەكانی شەو بە هاتنی 

رۆژ لە ناو دەچن.« كارێكی ئەستەمە ئێمە ئەم باوەڕە بپارێزین كە بە زەحمەت 

پێیگەیشتووین. لە راستییدا ئەو خاڵەی هیوم ئاماژەی پێداوە هەمان لەرزۆك بوونی 

ئاشكرای دۆخی مرۆڤە لە بواری ناسینەوە. ئێمە المان وایە زۆر شت دەزانین، بەاڵم 

لە راستییدا بەشێكی زۆر لەو شتەی المانوایە دەیزانین تەنها گریمانەیەكی تۆخە و 

بەس، گریمانەیەی كە جێگای باوەڕن، بەاڵم بە هەر حاڵ هەر گریمانەن. ئەم روانگە 

بە شێوەیەكی سەیر، زۆر وەك دۆخی ناسین دەچێت لە سەردەمی ئێمەدا، ئەو 

سەردەمەی كە راستییە بنەڕەتییەكانی زانست، لە ماوەیەك لەوە پێشەوە هەریمی 

ئێعتبار)باوەڕ هەڵگربوون( یان تێگەیشتنی باو)عەقڵی سالم(ی بە جێهیشتووە. ئێمە 

باوەڕ  وامانلێدەكەن  كە  وەردەگرین  زانستییەكان  راستییە  نابەدڵییەوە  بە  ئەمڕۆكە 

بكەین الفاوێك لە گەردیلكە ناوكییەكان لە زەوی سەخت و پتەودا بوونی هەیە، 

سێبەرەكانی دژە ماددە)Anti-Matter( هەنگاو بە هەنگاو بە دوامانەوەن و گۆیەكی 

كەمانی فەزایی بەرو دواوەمان دەبات، بەاڵم هێشتا درێژە بە ژیان دەدەن لە جیهانی 

راكێشانەوە  هێزی  الیەن  لە  پێگەیشتووەكان،  سێوە  كە  دنیایەدا  لەو  دا،  نیۆتۆنی 

دەكەونە سەر سەوزەاڵنیی پتەوی راستی. ئەمڕۆكە ئەو شتەی بڕوامان پێی هەیە 

ئەوەیە، كە حەقیقەت كەمتر لەوەی كە فەلسەفەی هیوم بانگەشەی بۆ دەكات پووچ 

بە شێوەیەكی  گریمانەكانی عەقڵی سالم، كە  نییە. وەك هەموو كات  مانا  بێ  و 

گاڵتەجاڕ ناتەواو نەشیاوە، هێشتا كافییە.

بەاڵم  تێكدەدا،  زانستێكی  جۆرە  هەر  بونیادی  ئەوەی  سەرەڕای  هیوم 

رێزێكی زۆری بۆ نیوتن و شێوەكاری ئەزموونی ئەو هەبوو. لە راستییدا گریمانەی 

نیوتنەوە  ناسی«  “تیشك  كتێبی  لە  رەنگە  كاریگەرییەكان،  دەرب��ارەی  هیوم 

ئیلهامی وەرگیرابێت، لەو شوێنەدا كە دەربارەی تیشكە نوورییەكان  سەرچاوەو 

و شتەكان قسە دەكات:« لەو تیشكانەدا هیچ شتێك بوونی نییە جگە لە هێز و 
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سروشتێك، كە وا هەستدەكەین بە رەنگێك دەنوێنێت.«) بە دەربڕینێكی تر ئێمە 

خۆمان ئەو شتە ئەزموون ناكەین.( هیوم بە قووڵی ستایشی زانست – بە تایبەت 

وردووبوونەوەی لە شێوەكانی زانستی دەكرد. هیوم دڵنیا بوو لەوەی زانست، 

رێگای داهاتووی باشترە. بەمەشەوە سەیر ئەوەیە فەلسەفەی هیوم پاشەكشەی 

بە مرۆڤ كردووە، بۆ ئەو شوێنەی مرۆڤ لە سەدەی ناوەڕاست بە دواوە بە 

دەستی نەهێنابوو. كۆپرنیك شوێنگەی مرۆڤ و زەوی لە ناوەندی بوونەوە خستە 

دەرەوە. ئەزموونەگەرایی خودباوەرانە )سوولیپسیستی( هیوم، بە شێوەیەكی رەها 

مرۆڤی كردەوە بە چەق و ناوەندی هەر شتێك، كە بوونی هەیە) هەرچەندە 

دەربارەی هیوم، ئەم بابەتە لە راستییدا زەوی ناگرێتەوەو چ بگات بە كەون.(

روانگەكانی هیوم شتی سەیرو سەمەرەی زۆری تێدایە. بێركلی پشتی بە 

بوونی خودا بەستبوو بۆ ئەوەی جیهان رابگرێت ئەو كاتەی خودا نابینین، بەاڵم 

لە فەلسەفەی هیومدا جیهانێك بوونی نییە، هەتا بمێنێتەوە، ئەگەر شتێك نەبێت 

پێیبووترێ  مادە، بەردەوامی یان هۆكار و بەرهۆ. كە وایە شوێنێكیش بۆ خودا 

نامێنێتەوە. بە دڵنیاییەوە هیوم باوەڕی بە خودا نەبوو،بەاڵم فەلسەفەكەی ئێمە 

بە روانگە و بۆچوونێك دەگەیەنێت، كە زۆر نزیكە لە روانگە و بۆچوونی عارفە 

بووزییەكانەوە، ) ئەوانیش باوەڕیان بە خودا نییە.( لە حاڵێكدا بێركلی فەلسەفەی 

دابەزاند بۆ ئاستی نوكتەیەك، هیوم ئەو نوكتەیەی تەفسیركرد، بەاڵم شتێك دوور 

لە چاوەڕوانی بوو ئەم كارە، خەڵك هان بدات بەوەی فەلسەفە زۆر بە هەند 

وەربگرن.

ساڵی 1739 هیوم گەڕایەوە بۆ بەریتانیاو »نامە«ی خۆی باڵو كردەوە. 

ئاسوودەییەوە دانیشت و چاوەڕوانی هێرشی وەحشیانەو  ئەو دواتر بەو پەڕی 

تێگەیشتنەوە  و  وشیاریی  پەڕی  بەو  ئەوەی  بۆ  بوو،  رەخنەگرانی  دوژمنانەی 

وەك  بێنێت  دەست  بە  شت  كۆمەڵێك  توانی  شێوەیە  بەم  بداتەوە،  وەاڵمیان 

لە الیەن شاعیران و دەوڵەمەندەكانەوە، عەشقی  پەسەندكردنی  پارە،  ناوبانگ، 

ژنانی شۆخ و ژنانی دەوڵەمەند، ئەمانە هەموو ئەو شتانەیە كە فەیلەسووفێك 

تازە دەستیكردووە بە نووسین، چاوەڕوانیان دەكات، بەاڵم بە داخەوە بڕیار نەبوو 

شتەكە بەو شێوە بێت. شاكاری گەورەی هیوم، وەك چۆن خۆی دەڵێت :« بە 
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بە سەرهات. كەس  بەرهەمەكەی خراپترین چارەنووسی  بوو.«  مردوویی چاپ 

شێوەیەكی  بە  رووەوە  لەو   « بوو؟  هیوم چ  پەرچەكرداری  بەاڵم  نەزانی،  پێی 

سروشتی ، خوو و خەدەیەی شاد و گەشبینم هەیە، زۆر زوو خۆم لەمە رزگاركرد 

بۆ  گەڕایەوە  سەرم.  لە  نەبێت  زۆری  رۆحی  كاریگەری  شتە  ئەم  وامكرد  و 

ئەدینبورۆ، دەستیكرد بە نووسینی چەند وتارێك دەربارەی ئەخالق  و سیاسەت. 

 1744 ساڵی  دەربكات،  ناوبانگ  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  ڕادەیەك  تا  وتارانە  ئەم 

هیوم خۆی كرد بە پاڵێوراوی كۆرسی فەلسەفەی ئەخالق لە زانكۆی ئەدینبورۆ. 

بە داخەوە زانرا النیكەم كەسێك كتێبەكەی ئەو«نامە دەربارەی سروشتی مرۆڤی 

خوێندوەتەوە، هەر بۆیە بە پێی ئەم نامەیەی هیوم، باس لەوە كرا ئەم كتێبە 

هەڵگری كۆمەڵێك نووسراوی كافرانەیە، هەر بۆیە دژایەتی كرا دژ بە پاڵێوراو 

بوونی هیوم بۆ بە دەستهێنانی ئەو كورسیە. ئەمانە كۆمەڵێك تۆمەتی گەورە بوون 

بە ئاسانی نەیدەتوانی نكۆڵیان لێبكات، بە تایبەت لەبەرامبەر كەسێكدا كە زۆر 

باش كتێبەكەی خوێندبویەوە) ئامانجی یەكەمی هیوم بۆ گێژكردنی رەخنەگرانی 

ئەم  سەر  لە  كە  وشیارانەبوو،  زۆر  وەاڵمێكی  رقدا  بە  لێیكەوتوون  كە  خۆی 

گریمانەیە داڕێژرابوو ، ئەم رەخنەگرانە، دەست نابەن بۆ ئەم كارە بێوێنەیە. لە 

راستییدا كتێبەكەی ناخوێننەوە.( ئەم پیشەی باسمانكرد لە زانكۆ بە هیوم نەدرا، 

هیوم بەو پەڕی رق و تووڕەییەوە ئەدینبورۆی بە جێهێشت. 

 هیوم ئێستا بڕیاری دابوو پیشەیەك بدۆزێتەوە زۆرتر لە گەڵ تواناییەكانیدا 

ئاڤ  ماركۆس  ماڵەوەی  مامۆستای  بە  ببێت  كرا  پێشنیار  سەرەنجام  بگونجێت. 

ئانانداڵی شێت، لە ماڵەكەی لە نزیكی ئالبانێز لە باشووری رۆژهەاڵتی بەریتانیا، 

وا دیار بوو ئەمە كارێكی زۆر باشەو هیوم رازیبوو. ئەو كاتانەی گەورەكەی هیوم 

تەنانەت لەوسەری ئاماژە فەلسەفییەكانەوە بوو ) كە وادیار بوو بە دوایین رێگا 

چارە دەزانرێ .( هیوم دەستیكرد بە نووسینی مێژووی بەریتانیا، بەاڵم زۆر زوو 

نائومێد بوو وازی لەم كارە هێناو بەڵێنی دا بەخۆی لە كاتێكی تردا بڕواتەوە 

سەر ئەم كارە.

بەم  بەسەرهاتەكە  ببوو.  شێتانە  جەنگێكی  تووشی  كاتە  ئەو  واڵتەكەش 

شێوە بوو، كە الیەنگرانی پاشایەتی جەیمزی دوهەم لە ساڵی 1745 دژ بە پاشایەتی 
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پێنج هەزار  كە  ئەرتەشی سكۆتلەند  كردبوو،  لە سكۆتلەند، شۆڕشیان  بەریتانیا 

بە سەرشۆڕی  دواتر  بەریتانیا.  كردە سەر  بە سەركەوتوویی هێرشی  بوو  كەس 

پاشەكشەیكرد و سەرەنجام لە شەڕی كالوودێن قەتڵ و عامكرا. بەختەوەرانە هیوم 

بە درێژایی ئەو شۆڕشە لە بەریتانیا دەژیا، هەر بۆیە دەیتوانی بە شێوەیەكی بێ 

الیەنانەن چاو لەو جەنگە بكات. هەندێ  لە هاوڕێكانی لە ئەدینبورۆ هەركامەیان 

خراپی  ئەنجامی  كارە  ئەم  و  كرد  جەنگ  بەرەكانی  لە  یەكێك  لە  الیەنگریان 

لێكەوتەوە. رادەڕبڕینی وشك و بێڕۆحی هیوم دەربارەی ئەم رووداوە بەم شێوە 

بوو:« هەشت ملیۆن كەس )رەنگە( بە دەست پێنج هەزار كەس، كە بوێرترین 

لە هەمانكاتدا بێنرخترین خەڵكەكانیان تێدا بوو، ملكەچكراون وەك كۆیلە چاویان 

لێدەكرێ .«

ئەم رووداوە كاریگەری زۆری كردە سەر هیوم . ئەو بە روونی مێژووی 

لە چواردەوری خۆی بینیبوو، هەرچەند خۆی راستەوخۆ بەشداری تێدا نەكردبوو. 

ئەم كەمایەتییە زۆر زوو قەرەبوو كرایەوە، ئەو كاتەی لە مامۆستایەتی تایبەتی 

نەخۆشێكی دەروونی )شێتێك( دەركرا، بە ناچار رازی بوو بە حەقدەستێكی كەم 

وەك سكرتێری جەنەڕاڵێك دەستبكات بە كار كردن.

دامەزراند،  تازەكەی  سكرتێرە  كاتەی  ئەو  كلێر  سێنت  جەیمز  جەنەڕال 

چاوەڕوان، بوو بڕوات بۆ هێرشتێك دژ بە فەرەنساوییەكانی كەنەدا. بە ماوەی 

بەندەری  لە  سەربازییە  هێرشە  ئەم  بۆ  كەشتییەكان  و  ئەرتەش  مانگ،  چەند 

پۆرت مێس ئامادە كران، بەاڵم وەزیر، واتە دوك نیۆكاسێل، هێشتا بە تەواوەتی 

نەیدەتوانی بڕیار بدات چ بكات لەم ئەرتەش و كەشتییانە. وەزیر پیاوێك بوو كە 

دەربارەی دەوترا هەموو بەیانییەك نیو كاتژمێر وندەكات و بە درێژایی رۆژ بە 

شوێن ئەو نیوكاتژمێرەدا دەگەڕێت! سەرەڕای ملمالنێی زۆر دژوار، ئەم سەردەمە 

لە راستییدا سەردەمێكە كە بەریتانیا بە خراپترین شێوە ئیدارە دەكرێت، بابەتێك 

كە بە دڵی مێژوونووسە فەیلەسوف رەفتارەكەی ئێمە بوو، كە ئێستا دەیتوانی لە 

نزیكەوە دەیتوانی سەیر و سەمەرەكانی بیروبۆچوونی سەربازی بە كردووە ببینێ .

دۆزییەوەو  خۆی  وتبووەكەی  كاتژمێرە  نیو  نیوكاسێل،  دوك  سەرەنجام 

بكەنە  هێرش  دەریاوە  لە  بدەن  كلێر  سێنت  جەنەراڵ  هێزەكەی  بە  فەرمانیدا 
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لە فەرەنسا. كە جەنەرال  بەڵكو  لە كەنەدا،  سەر فەرەنساوییەكان، بەاڵم نەك 

بە  كە  هێندیانەی  نیشاندەرە  رێ  لەو  بكەن  چ  پرسی  دوكی  لە  كلێر  سێنت 

بێ جێ   بە  پرسیارەكەی  دانراون،  كەشتییەكەدا  لە  و  كراون  پەروەردە  تایبەت 

فەرەنسا؟  كوێی  بكەنە  هێرش  پرسی  دواتر  جەنەرال  وەاڵمینەدرایەوە.  و  زانرا 

وەاڵمیدرایەوە، بۆ هەر كوێ  بۆتان كرا. جەنەراڵ سێنت كلێر)وێڕای سكرتێرەكەی( 

بە بەلەم گەڕایەوە بۆ پۆرتس مێس و چووە كەشتی فەرماندەیی ئەرتەشەوە. ئەو 

كاتە بوو تێگەیشت كێشەیەك هەیە، كەس لە هیچكام لە كەشتییەكاندا نەخشەی 

فەرەنسا  نەخشەی واڵتی  ئەزانێت  ئەو  پێیراگەیاند  نەبوو. هیوم  پێ  فەرەنسای 

چۆنە. ئەگەر جەنەراڵ حەز بكات، تەنانەت دتوانێ  نەخشەكە بكێشێت، بەاڵم 

ناوچەیەدا  ئەو  فرۆشییەكانی  كتێب  لە  ئەوەی  بۆ  نارد  ئەفسەرێكیان  سەرەنجام 

نەخشەیەكی فەرەنسا پەیدابكات، ئەفسەرەكە بە كتێبێكی كۆن دەربارەی فەرەنسا 

كە بە رێكەوت نەخشەیەكی فەرەنسا بە پشتەكەیەوە بوو گەڕایەوە. هیوم پێیوتن 

رێ ،  خستە  كشتییەكانی  فەرەنسا  بەرەو  جەنەرال  و  درووستە  نەخشەكە  كە 

پێیوترابوو تا ئەو كاتەی راست بەرەو باشوور دەڕوات رێگای فەرەنسا ون ناكات. 

سەرەنجام هێزی دەریایی بەریتانیا دەگەنە بەندەری لۆریان لە فەرەنسا) 

بەو هۆیەی ئەم بەندەرە كەوتوەتە لێواری باشووری رۆژئاوایی بەریتانیا، بە سەر 

بەریتانیادا زاڵ نییە، ئەوە دەگەیەنێت جەنەراڵ سێنت لۆریان سەرەتا، سەركەوتوو 

بووە لە ونكردنی رێگای فەرەنسادا.( جەنەرال هێزەكەی خۆی لە لێواری بەندەری 

لۆریان دابەزاند) لە حاڵێكدا هیوم خەریك بوو نۆتی هەڵدەگرت بۆ كتێبێك كە 

دەیویست بینووسێت دەربارەی مێژووی بەریتانیا(. جەنەرال دەیویست دوورگەی 

لۆریان و شوێنی لەنگەر خستنی كەشتییەكان گەمارۆ بدات، بەاڵم بە داخەوە، 

راست دوای ئەوەی دابەزی بارانێك بە خوڕ دەستیپێكرد. سێ هەزار سەربازەكەی 

بۆ ماوەی سێ مانگ لە كەشتییەكەدا زیندانیكران و لەو رووەوە لە ناو قوڕ و لیتەدا 

رێیان دەكرد ماسوولكەكانی قاچیان داگیرا. سەرەنجام ئەوان تەنانەت نەیاندەتوانی 

راست بوەستن. عەقڵی سالم دەڵێت رەنگە شتێك زیاتر لە ئاوی باران كاریگەری 

ببێت لە دروستبوونی ئەم دۆخەدا.( لەم كاتەدا، لۆریان فەرەنساوییەكان زانیان 

ژمارەی ئەوان زۆر زیاترە لە هێزە هێرشبەرە بەریتانیاییەكان و رێژەیان حەوت 
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بە یەكە. هێزەكانی دوو الیەنی جەنگ چەند جارێك یەكتریان شوێنی یەكتریان 

تۆپباران كرد و دواتر دوژمنان لە هەردوو ال بڕیاریاندا شەو دەربارەی دۆخی 

بەو  زوو  زۆر  بەریتانیا  بەرزەكانی  پلە  فەرماندە  بكەنەوە.  بیر  زیاتر  جەنگ 

كەشتی  سواری  شەودا  تاریكی  لە  گۆجەكانیان  سەربازە  وایە  عاقاڵنەتر  گەیشتن 

بكەن و پاشەكشە بكەن. لەم كاتەدا فەرماندەی فەرەنساوییەكانە، بە كۆمەڵێك 

بۆچی،  بزانن  دەتوانن  هەڵكەوتووەكان  سەربازییە  فەرماندە  تەنها  كە  هۆكار 

بۆ  دواتر  رۆژی  فەرەنساوی  گەورەی  ئەرتەشی  كاتێك  بێت.  تەسلیم  بڕیاریدا 

بەزیوی  سەربازی  چەند  بەریتانیاییەكان،  سەربازە  شوێنی  گەیشتە  تەسلیمبوون 

تەڕەكانیانەوە  بە الی چەك و چۆڵە  تۆپخانەیان دی كە  بەشی  لە  بەریتانیایی، 

بیر  باران تەڕیان نەكات و وەك ئەوە وابوو لە  خۆیان ماتكردووە، بۆ ئەوەی 

كرابێتن. ئێستا ئیتر فەرەنساوییەكان دەیانزانی رێژەیان بەرامبەر بەریتانیاییەكان 

پێنج هەزار كەس بە یەك كەسە. ئەوان زۆر عاقاڵنە تێگەیشتن ئەم بەریتانیاییانەی 

پێداویستی تەواویان نییە بەوەی ئەم هەمووە سەربازە تەسلیم بووە وەربگرن، 

ئەو  و  بەریتانیاییەكەی  پاپۆڕە  ناوەندا  لەم  دیلگرت.  بە  بەریتانیاییەكانیان  بۆیە 

فەیلەسوفەی تێیدا بووم)دەیڤید هیوم( لە تۆفانی دەریادا بێ سەرو شوێن بوون و 

دوای مەترسییەكی زۆر، هەمووان بەرەو واڵتەكەیان )بەریتانیا( گەڕانەوە بەوەی 

میداڵەكانیان وەربگرن.

رێبەری  پلەی  گ��ەورەوە،  شەڕە  ئەم  هۆی  بە   ، كلێر  سێنت  جەنەراڵ 

وەفدێكی نوێنەرایەتی سیاسی پێبەخشرا، كە بەرەو ڤیەن و تۆرین دەڕۆیشتن. 

جەنەراڵیش لەگەڵ سكرتێرەكەی)هیوم(و راوێژكارانی سیاسی خۆی بەڕێكەوت.

هیوم پەرچەكرداری جیاوازی هەبوو دەربارەی سەفەرە ئەورووپییەكانی. 

لە خەڵكانێكی  پڕە  ئەڵمانیا  دەربڕی:”  رای خۆی  شێوە  بەم  زیرەكانە  زۆر  ئەو 

راستگۆ و زەحمەتكێش، ئەگەر یەكگرتوو بوون، دەبن بە گەورەترین هێز كە تا 

ئێستا وێنەی نەبووبێت لە جیهاندا.” ، “ لە فەرەنسا زۆر باشتر لە گەڵ خەڵك 

هەڵسووكەوت دەكرێ و ئاسایشێكی زۆرتریان هەیە و لەگەڵ ئەوەی هەموویان 

هەوڵیان ئەوەیە خۆیان بە بەریتانیایی نیشانبدەن، هیچیان لە بەریتانیایی كەمتر 

ئوستریا:”  لە  نەمساوە  كاریگەری خەڵكی  ژێر  نەكەوتە  بەاڵم هیوم زۆر  نییە،” 
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بە هەمان رادە كە ئەم واڵتە لە باری سروشتی تازەیە خۆش و سەرنجڕاكێشە، 

دانیشتوانەكەی وەحشی و ناشیرین و دێوەزمە ئاسان.” ژمارەیەكی زۆریان ملێكی 

لە خەڵكی گەوج و كەڕ  پڕن  درێژ و شۆڕەوەبوویان هەیە. هەموو گوندەكان 

دیبێتم.  ئێستا  تا  ناشیرینترین روخسارە  ئەم خەڵكە  نەفام. روخساری گشتی  و 

وەك ئەوە وایە ئەمە جادەیەكی گەورە بووبێت كە هەموو خێڵە وەحشییەكانی 

وەحشییانە  خێڵە  ئەو  رۆم.  ئێمپراتۆری  سەر  بكەنە  هێرش  رێگەوە  لەم  دونیا 

پاشماوەی سوپاكانی خۆیان بەر لە چوونە واڵتی دوژمن، لێرە بە جێ دەهێشت.” 

پەرچەكرداری هیوم تەنها بە هۆی ماندوێتی زۆروە نەبووە لە ئەنجانی سەفەرێكی 

دوور و درێژ بە تەنیشت كێوی ئاڵپەوە. تێبینییەكانی ئەو لەوە ناچێت زێدەگۆیی 

تێدا بێت، هەرچەند ڕەنگە بۆچوونەكانی هەڵە بووبێت. ئەمڕۆ ئەوە دەركەوتووە 

كەمی  هۆی  بە  ،كە  بووە  كەم  یۆد  خورادنیاندا  لە  ناوچەیە  ئەو  دانیشتووانی 

یۆدەوە نەخۆشی گواتر لەو ناوچەیە باو بووە، هەروەها بووە بە هۆی ئەوەی 

كاریگەری لە سەر بیر و هۆشیان ببێت.

كە  نەببوون.  دەروونی  نەخۆشی  تووشی  ناوچەیە  ئەو  خەڵكانی  بەاڵم 

وەفدی نوێنەرایەتی گەیشتە توورین، هیوم نەخۆش كەوت. یەكێك لە هاوڕێكانی 

لەم سەفەرەدا بەم جۆرە دەنووسێت:” هیوم تای زۆر بەرز بوو كە بە پێی هێما 

سروشتییەكانی، هەڵیت و پڵیت بێژی و وڕاوە كردنی لەگەڵ بوو. ئەو كاتەی 

نەخۆشییەكەی زۆرتر دەبوو و تاكەی دەچووە سەرەوە زۆر جار بە دڵەڕاوكێیەكی 

زۆر كە بە روخساریدا دیار بوو، باسی لە شەیتان و جەهەنەم و عەزابی جەهەنەم 

هیوم  لێكەوتبوو  خەوی  چاودێرەكەی  پەرەستارە  كاتەی  ئەو  شەوێك  و  دەكرد 

لە سەر جێگاكەی خۆی هەستابوو بەرەو چاڵێكی قووڵ كە لە حەوشەكەدا بوو 

رۆشتبوو بەو مەبەستەی وەك چۆن دواتر دەركەوت خۆی بخنكێنێ ، بەاڵم كە 

زانی دەرگای پشتەوە داخراوە خێرا بەرەو ژوورێك رۆشت، دەیزانی دانیشتوانی 

ئەو ژوورە شمشێرەكانی خۆیان لە سەر كاناپەو قەنەفەكان دادەنێن و لەوێدا بوو 

خزمەتكارەكان بە دەنگە دەنگی هیوم كە هەوڵیدەدا دەرگاكە بكاتەوە، خەبەریان 

بوەوەو هیومیان بینی و بە زۆر گەڕاندیانەوە بۆ سەر جێگاكەی.”

هیوم زۆر زوو چاك بوویەو ئەم بەسەرهاتە “سەیر و سەمەرەیە” بوو بە 
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هۆی گاڵتەجاڕ و پێكەنینی هاوڕێكانی. هیوم تێڕوانینێكی قووڵتری بۆ ئەم شتە 

فەلسەفە  التانوایە  ئێوە   ”: ناڕەزایەتی خۆی دەردەبڕی.  بەم شێوەیە  هەبوو و 

هۆیەكە بەوەی كە من لە شێتی دوور بم؟ ئۆرگانیزمی مێشكی من زیانی پێگەیشت 

و من بە ئەندازەی هەر كەسێك كە لە شێتخانەیەكدا بێت شێت ببووم.” وا دیارە 

هیوم بە تەواوی ئاگاداری نەخۆشی دەروونی خۆی بوو كە لە هەمووان شاراوە 

بوو و لەو شتە دەترسا. دەربارەی كاریگەری ئەو نەخۆشییە دەروونییە لە سەر 

چاالكییە فیكری و تیۆرییەكانی هیوم تەنها دەتوانین گومانی ئەوە بكەین، ئەم 

لە  شێتانە  شێوەیە  بەم  ئەو  وەك  بێباوەڕی  كەسێكی  كە  سەرنجە  جێگای  خاڵە 

جەهەنەم و عەزابی جەهەنم بترسێت و باسی شەیتان بكات. هەر بەم شێوەیە 

دەتوانین بیر لەوە بكەینەوە چەند رووداوی هاوشێوەی نەنووسراوە لە ژیانیدا 

روویداوە. رەنگە زۆر پرسیاری گرنگ لەم بارەوە بێوەاڵم مابێتەوە.

ئەركەی  ئەو  سەركەوتووانە  سكرتێرەكەی  و  كلێر  جەنەراڵ  سەرەنجام 

پێیان سپێردرابوو ئەنجامیاندا، لە حاڵێكدا سەرجەم ئەورووپا گەڕان ئەنجامێكی 

وەهایان دەستنەكەوت) بە زۆری لەم بوارەدا، دەستكەوتەكان بە مانای شكست 

و بێهیواییە.( لەم كاتەدا هیوم بەو ئەنجامە گەیشت ئیتر بەسە. دوای فێركردنی 

دەتوانێت  وابوو  الی  ئیتر  ئێستا  جەنەراڵ،  سكرتێری  خزمەتكردن  و  شێتێك 

بگەڕێتەوە سەر فەلسەفە و جارێكیتر بپەرژێتە سەر فەلسەفە. هیوم گەڕایەوە بۆ 

ئەدینبۆر و لەوێ  سەرلەنوێ  دەستكردەوە بە نووسینەوەی بەرهەمە فەلسەفییە 

شكست خورادووە گەورەكەی. لە یەكەم بەشی ئەو بەرهەمە فەلسەفییە كتێبێكی 

ئەم  مرۆڤ”،  تێگەیشتنی  دەربارەی  “لێكۆڵینەوە  ناوی  بە  خولقاندەوە  دوبارە 

بەشی  باڵوكردەوە.  ئەورووپادا  لە هەموو  بۆچوونەكانی هیومی  كە  بەرهەمەی 

كۆتایی نامەكەی نووسییەوەو لەو بەشەی كتێبی “لێكۆڵینەوە دەربارەی بنەماكانی 

ئەخالق”ی نووسی، ئەو كتێبەی هیوم هەموو دەم بە هەڵە الی وابوو باشترین 

بەرهەمی ئەوە.

فەیلەسوفێكی  چۆنە  كە  دژوارە  بابەتە  لەم  تێگەیشتن  خەڵكەوە  بەالی 

و  بەردەوامی  مەدلوول،  و  دال  گریمانەكانی  كە  )سۆلیپسیست(،  باوەڕ  خود 

تەنانەت ئیعتباری شتەكانی بردوەتە ژێر پرسیارەوە، دەستئەدات بە خولقاندنی 
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دەكرێت،  ئەخالقناسی  لە  باس  كە  شوێنەی  لەو  بەاڵم  ئەخالقی،  فەلسەفەیەكی 

بیربكات.  لە  “لێكۆڵینەوە”  كتێبی  لە  ئەزموونگەرایانە  ئەنجامی  باشە  پێی  هیوم 

بەمەشەوە، هیوم لە هەوڵی ئەوەدایە ئەخالقناسی خۆی گرێ بداتەوە بە سیستمی 

ئەزموونگەرایییەوە. 

لە  كە  پەرچەكردارانەی  ئەو  یان  سۆزدارییەكان  هەستە  هیوم  كەوایە 

دیترانی دەبینی بە كاریگەرییەكان ناوی لێدەبات. لە الیەكیترەوە هاوسۆزی وەك 

وێنایەك دەستپێدەكات، بەاڵم ئەگەر بە رادەی پێویست بەهێز بێت، دەتوانێت 

چاوەڕوانییە  ئەو  هیوم  سروشتی  خوو  لە  چۆن  وەك  كاریگەری.  بە  بگۆڕدرێ  

دەكرا، فەلسەفەی ئەخالقی ئەو لە راستییدا بنەمایەكی ئینسانی هەیە. ئەم بابەتە 

لەگەڵ بەرژوەندی كۆمەاڵیەتی، بەختەوەری مرۆڤی لە گەڵە. هیوم تایبەتمەندییە 

ئەخالقییەكان بە پێی بەكەڵك بوون یان گونجاوبوونی ئەو شتە بۆ تاك و كۆمەڵ 

لیبراڵ دیموكراسی جۆن لۆكەوە وەرگیراوە كە  هەڵدەسەنگێنێ . ئەم باوەڕە لە 

جەختدەكاتەوە لە سەر پەیمانی كۆمەاڵیەتی كە مافی سروشتی بۆ شارۆمەندان لە 

ژێر چەتری یاسادا گەرەنتی دەكات. باوەڕەكانی هیوم كاریگەرییەكی زۆری هەبوو 

لە سەر “سوودباوەڕانێكی” وەك بێنتام و جۆن ستوارت میل، كە ئەم بۆچوونانەی 

كردووە بە یاسایەك بۆ” گەورەترین بەختەوەری بۆ زۆرترین كەسەكان”. بەاڵم ئەم 

ئاواتە جێگای ستایشە بۆ بەختەوەری كۆمەاڵیەتی ، كەم وكووڕییەكی زاتی هەبوو. 

چ هەبوو بۆ وتن دەربارەی ئەوانەی دەكران بە قەاڵخانی بااڵ، یان قوربانی كاتێك 

ئێعدامكردنیان بە بەرچاوی خەڵكەوە، خەڵكانێكی زۆری خۆشحاڵدەكرد؟ گۆڕینی 

لەودا زۆربەی جەماوەر دەتوانن  بیركاری، كە  بۆ فۆڕموولێكی  ئەخالقی گشتی 

بەختەوەر بن لە رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ پرسەكان، كەمایەتییەكان لە بەرامبەر 

هەاڵواردندا خەسارهەڵگر دەبن. 

ئەدینبۆر  پارێزەرانی  كتێبخانەی  “كتێبدار”ی  وەك  هیوم   1752 ساڵی 

بۆ خولقاند هەتا وتاری فەلسەفی  ئەوەی  ئاسانە، دەرفەتی  كارە  ئەم  دامەزرا. 

زیاتر دەربارەی بابەتی جۆراوجۆر بنووسێت. لەو سەردەمەدا، وتار، وەك نوێترین 

ستایلی ئەدەبی ئەو سەردەم، باو بوو. هەرچەند نووسراوەكانی هیوم لە باری 

و  شاعیر   1719-Addison( )1672( ئەدیسۆن  ئەندازەی  بە  نووسینەوە  ستایلی 
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وتارنووسی بەریتانیایی( و ستیل)Steele( )وتارنووس و شانۆنامەنووسی بەریتانیایی 

ناوەڕۆكی  بوو.  قووڵ  بیركردنەوەكانی  بەاڵم  نەبوو،  درەوشاوە   )1729-1672

و  جەماوەر  حەزی  و  سیاسەت  وەك  جیاوازی  بابەتی  هەڵگری   ، وتارەكانی 

بابەتگەلێكی هاوشێوە وەك  ژیانی هاوسەرێتی و  تراژیدیا و  بابەتگەلێكی وەك 

چەند ژنەیی و قوتابخانەی رەواقی)1( دەگرتە خۆ. وتارەكانی دەربارەی ئابووری 

دەربارەی  وتارەكانی  نوێیە.  زانستە  ئەم  دەرب��ارەی  گرنگە  بۆچوونی  هەڵگری 

پەڕجوو )وەها شتێك بوونی نییە( و خۆكوژی )چۆنتان پێ خۆشە با وابێت( كە 

سەرەنجام باڵو بویەوە، زۆر دەنگیدایەوە.

هیوم بە هۆی ئەو كارەی الی جەنەراڵ سێنت كلێر هەیبوو، ئێستا ئیتر 

راستەوخۆ لە چییەتی مێژوو تێدەگەیشت. ئەو كە لە رێگای ئەم روانگەوە زۆر 

دڵگەرم بوو لە سەر كارەكەی، بڕیاری دا سەرلەنوێ  دەست بكاتەوە بە نووسینی 

“مێژووی بەریتانیا”. ئەم كتێبە بە هێرشی جۆلیۆس سێزار لە ساڵی 55ی بەر لە 

زایین دەستپێدەكات و بە شۆڕشی مەزنی ساڵی 1688 كۆتاییدێت. سەرەنجام هیوم 

مێژووەكەی خۆی لە ساڵی 1762 تەواو كرد. هیوم كاری نووسینی ئەم كتێبەی 

بە ریتمی ناوهێنانی سەرجەم رووداوەكان دەیباتە پێشەوە. هەمان ئەو ریتمەی 

گیبۆن كاتی نووسینی كتێبەكەی، داڕمان و رووخانی ئێمپراتۆری رۆم، كە 4 ساڵ 

دواتر باڵوبویەوە هەمان شێوازی گرتەبەر. مێژووی بەریتانیای هیوم دوای شاكاری 

زۆرتر  گیبۆن  كتێبەكەی  لە  فرۆشی  بەاڵم  جێیگرت،  دووهەمدا  پلەی  لە  گیبۆن 

بوو و بۆ ماوەی نزیك بە یەك ساڵ پڕفرۆشترین كتێب بوو )تا ئەوەی مێژووی 

مەكۆلی بوو بە بەرهەمی پێوەر.(

یەكێك  كتێبە،  ئەم  سەرنجڕاكێشە.  كتێبێكی  هیوم  بەریتانیای  مێژووی 

بوو لەو یەكەم بەرهەمانەی بە هێنانەگۆڕی تێڕوانینە كلتووری و زانستییەكانی 

بەرهەمە  ئەم  كە  رووەوە  لەو  پەرەپێدا.  خۆی  )بینین(ی  پانتای  سەردەم،  ئەو 

بنێت،  خۆیدا  سەردەمی  دەمارگرژییەكانی  بە  دان  لەوەی  دوورخستەوە  خۆی 

دەستبەجێ  ئەوەیان خستە شوێنی كە بە شێوەیەكی بێهیواكەر الیەنگری دەكات. 

من الم وایە بۆچوونە كلتوورییەكانی هیوم، زۆر بە ویژدانانەیە. هیوم دەربارەی 

شاعیرانی قەڕنی پێش خۆی دەڵێت كە ئەوان “وەك رەمزی كەسانێكی هەڵكەوتە 
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هەمووان  لە  زیاتر  وتەیە  ئەم  بردوون،  بەالرێیدا  خراپ  حەزی  كە  دەمێننەوە 

درایدن دەگرێتەوە... هەم بۆ هۆی تواناییە گەورەكانی دریدان و هەم بە هۆی 

ئەو كەڵكە نابەجێییەی لە بەرهەمەكانی ئەو وەرگیراوە.”

روانگە فەلسەفییەكانی هیوم زۆربەی كات كاریگەری باش و ناسكی لە 

نیوتن لەهەمانكاتدا هەوڵیدەدا پەردە لە سەر هەندێ  لە  خۆی بە جێهێشت:” 

میكانیكیشی  فەلسەفەی  كووڕییەكانی  و  كەم  دابماڵێت،  سرووشت  نهێنییەكانی 

خستە روو، لەم رووەوە رازە نهێنییەكانی بگەڕێنێتەوە بۆ پانتایەكی ئاڵۆز كە ئەم 

راز و نهێنییانە تێكەڵیان بوون و تێكەڵیاندەمێننەوە.”

ساڵێك دوای ئەوەی هیوم “مێژووی بەریتانیا”ی خۆی باڵوكردەوە، ئەو 

شانازییەی پێبەخشرا هەموو بەرهەمەكانی بخرێتە لیستی كتێبە قەدەغەكراوەكانی 

كەنیسەی كاتۆلیكەوە. لە سەدەكانی بەر لە ئێمە، ئەم ستایشە زۆر وەك خەاڵتی 

نۆبڵ دەچوو. زۆرتر جەختی لە سەر دەسكەوت و پێشكەوتنە رەسەنە زانستی 

بە هۆكاری سیاسی،  بەاڵم هەندێ  جار  دەكردەوە،  ئەدەبی  و  مرۆڤگەرایانە  و 

پانتایی كاری خۆی پەرەپێدەدا و كەسە فێل و تەڵەكە بازەكان و كەسانی سادەی 

بێتاوانیشی دەگرتەوە.

هیوم ساڵی 1762 بوو بە سكرتێری باڵیۆزی بەریتانیا لە فەرەنسا ) ئەو 

جەنگەی كە بە شێوەیەكی سەركەوتووانە بە دەستی كەسانێكی وەك جەنەراڵ 

پێكردبوو سەرەنجام  لۆریان دەستی  بنكەی سەربازی  فەرماندەی  كلێر و  سێنت 

بە فەرمانی هێزی سالمی عەقڵ ، راگیرا.( دانانی هیوم لە پاریس سەركەوتنێكی 

گەورەبوو. ئەو ئێستا ئیتر وەك ڤۆلتێری بەریتانیا دەناسرا و لە الیەن كۆمەڵگەی 

مۆدەپەرەستەوە ستایش دەكرا و رێزی لێدەگیرا. باڵیۆز، زۆر زوو بەوەی زانی 

لە هەر شتێكیتر كە  زیاتر  لە كۆبوونەوەكاندا، زۆر  ئامادە بوونی سكرتێرەكەی 

بۆی دەكرا، بە كەڵكە بۆ بەرژوەندییەكانی بەریتانیا، هیومی هاندا تا ئەو شوێنەی 

دەكرێ ، لە میوانییەكانیدا هاوكاری بكات.

ئێستا هیوم ببوو بە كەسێكی قەڵەوی بێزاركەر. دەم و چاوی هەڵئاوسابوو 

و سوور ببویەوە، زۆری دەخوارد، چێژی لە مەشرووب خواردنەوە وەردەگرت،بە 

گشتی زۆر ناشیرین ببوو، بەاڵم لە گەڵ هەموو ئەمانەدا كەسێكی وریا و ورد 
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بین و دەم و لفت شیرین بوو. فەرەنساوییەكان بەرلەوە كەسێكی وەك ئەویان 

وردبینی  گەڵ  لە  بوون  سەنگین  و  بوون  ئەدەب  بە  ئەوانەوە  بەالی  نەدیبوو. 

هاومانا بوو. سەرهەڵدانی هەركام لەوان بە بێ ئەویتریان جۆری هەڵسووكەوتی 

نەگونجاوەیەوە،  و  زل  جەستە  ئەو  هۆی  بە  هیوم  بوو.  بەریتانیایی  نامۆی 

بواردبوویان لەوەی كە كڕنۆش ببات لە دەرباردا، هەروەها شتێكیتر كە پێویست 

نەبوو ئەنجامی بدات ئەوە بوو كاتی چوونە دەرەوە پێویست نەبوو بە دوادا 

بڕوات. هیوم بە پاشا و سەرجەم ئەندامانی بنەماڵەی پاشایەتی ناسێندرا، تەنانەت 

وتاردانێكی  بوون  ناچار  هەركامەیان  كە  ناسێندرا  پادشا  گەنجەكانی  كوڕەزا  بە 

كورت لە بەر بكەن بۆ رێز گرتن لە “مۆسیۆ یۆم” )Yoome( )شێوەی دەربڕینی 

ناوی هیوم بە زمانی فەرەنسا( و زۆر حەزیان دەكرد مێژووی بەریتانیای هیوم 

بخوێننەوە.

بۆی  كە  دەرفەتانەی  ئەو  روخ��س��اری و  و  رەواڵ��ەت  س��ەڕەرای  هیوم 

دەخولقا، كەسێكی شاد نەبوو. هیوم لە ناوەوە زۆر بە توندی هەستەكانی خۆی 

كۆنتڕۆڵدەكرد. چێژی وەردەگرت لە هات  وچۆ لە گەڵ ژنان، بەاڵم لە تەنهاییدا 

بەم شێوە خۆی وەسفدەكرد:” كەسێك بە ئەدەب و نزاكەت كە هیچ كارێكی 

خراپی بەرامبەر بە مێردەكان و خۆشەویستەكان ئەنجامنەداوە.” بەمەشەوە هەموو 

لە دەست  ژیانی خۆی  بۆ ساتێك رەوتی  ئەوەی  بە هۆی  بوو  رێزگرتنانە  ئەم 

بدات. كە لە گەڵ ژنێكی جوان و زیرەك رووبەڕوو بۆوە بە هیومی گەیاند لە 

باری جەستەییەوە هیومی بە دڵە. هیوم زۆر زوو عاشق و شەیدای ئەو ژنە بوو.

بەاڵم ئێرە فەرەنسا بوو، ئەو شوێنەی وەها شتێك سادە نەبوو. كۆنتێس 

دوو بۆفلێر خۆشەویستی پرێنس دوو كۆنتی، یەكێك بوو لە بەهێزترین كەسایەتییە 

هیوم  و  بوو  تەمەن  ساڵی  هەشت  و  سی  ژنە  ئەو  واڵتە.  ئەو  سیاسییەكانی 

پەنجا و دوو ساڵی تەمەن بوو. ئەوان زۆر خێرا لە گەڵ یەك بوون بە هاوڕێ، 

بەاڵم هەردووكیان هەوڵیاندەدا لەمە زیاتر نەچنە پێشەوە. ئەوان پێكەوە نامەیان 

هەستی  س��ەردەم  ئەو  فەرمی  زمانی  هەوڵیاندەدا  نامانەدا  لەو  دەگۆڕیەوەو 

راستەقینەی خۆیان پەردەپۆش بكەن. پەردەیەكی ناسك، ئاڵۆز و لەرزۆك. هیوم 

بە  بەرامبەر  بوون  كەمتەرخەم  لە  منت  تۆ  دەگ��وت:”  كۆنتی  دوو  پرێنس  بە 
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ژیان رزگار كرد.” بەاڵم واپێدەچوو سەرەنجام هەردوكیان لە یەكتر دەترسان و 

)بەم شێوەیە( ئەوان رازی بوون بە بێكەڵك بوونی ئەو دۆخە. ئەم پێوەندییە 

هیچ كەڵكێكی نەبوو، كە هیوم ساڵی 1765 گەڕایەوە بۆ بەریتانیا ئیتر هیچكات 

یەكتریان نەبینی. بەمەشەوە، درێژەیان بە نامەنووسیندا و دوایین نامەكان كە لە 

هیوم ماوەتەوە بۆ كۆنتسی عاقڵی نووسیبوو.

رۆسۆ  و  بینینی هیوم  یەكتر  بە هۆی  بوو  كە  بوو  دووبۆفلێر،  كۆنتس 

رۆسۆ وەك  باوە  وا  ئێستا  فەرەنسا.  گەورەی  فەیلەسوفی  و  بیرمەندی سیاسی 

كەسەی  ئەو  دەناسرێت،  سووكەكەی(  مانا  بە   ( حەرامزادە  شێت و  كەسێكی 

بۆچوونەكانی راستەوخۆ خراپترین جۆری خراپەی كۆمەاڵیەتی لێكەوتەوە. ئەمە 

شتێك نییە بكرێت نكۆڵی لێبكرێت. رۆسۆ لە باری رووحییەوە كێشەی هەبوو: 

دا  بوون،  خۆشەویستیەكەی  لە  كە  بچووكەكەی  منداڵە  پێنج  هەر  خۆی  رۆسۆ 

هەڵسووكەوتێكی  و  رەفتار  بیروبۆچوونەكانی  سەرەڕێ ،  مندااڵنی  دایەنگەی  بە 

باوەڕە بوو گەورەیەتی  پێچەوانەی ئەخالقی پەسەنددەكرد. رۆسۆ لە سەر ئەو 

گەندەڵی  شارستانییەت  كە  هەیە  بوونی  ئەدەب”دا  بە  “وەحشی  لە  راستەقینە 

نەكردووە، رۆسۆ دژ بەو پەیمانە كۆمەاڵیەتییە بوو كە مافی سروشتی گەرەنتی 

دەكرد كە الیەنگری ئەمر و بۆچوونی “ئیرادەی گشتی” دەكرد. رۆسۆ هەستیدەكرد 

ئەم شتە “چاكەی هەمووان”ی لێدەكەوێتەوە، ئەم وتەیە ، بە شێوەیەكی سەیر 

ئیلهام  هەم  رۆسۆ  بیروبۆچوونەكانی  رەنگیداوەتەوە.  بیستەمدا  س��ەدەی  لە 

بەخشی شانازییەكان و هەم ئیلهام بەخشی زێدەڕۆییەكانی شۆڕشی فەرەنسا بوو، 

هەروەها درێژەیدا بەوەی دەورێكی گرنگ بگێڕێت لە سەدەی بیستەمدا. دەكرێ  

بیركردنەوەكانی لە بزاوتێكی بەردەوامی شاراوە لە رەوتی خۆویستی و لیبراڵیزم، 

هەروەها فاشیزم و كۆمۆنیزمدا ببینین. 

بەاڵم ئەو رۆسۆیەی كە هیومی بینی زیاتر لە بۆمبێكی تەوقیتكراو پڕ بوو 

لە بیر و بۆچوونی تەقینەوەیی. رۆسۆ لە پێگەی مرۆڤدا زیاتر وەك هەڵكەوتەیەك 

دەناسرا كە ئیلهام بەخشی بزووتنەوەی رۆمانتیك بوو، لە باری كەسایەتیشەوە 

باری  لە  چ  رۆسۆ  دەركردبوو.  ناوی  لەجووڵەدا  و  رووت  هەستیارییەكی  وەك 

سروشت و خوو و خەدەوەو چ لە باری بۆچوونی فەلسەفییەوە دژ بە هیوم بوو، 
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بەاڵم بەمەشەوە هەردووكیان الیەكیان گرتبوو، هەردوكیان خەباتیان دەكرد بۆ 

چاكسازی. ئەورووپای كۆنی پادشا سەرەڕۆ و زاڵمەكان و ئەریستۆكراتە خاوەن 

زەوییەكان، بەرەبەرە جێگای خۆی دەدا بە كۆمەڵگەیەكی شاری گشتگیرتر، بە 

حەزی لیبراڵ دیموكراتیكەوە. ئەو رەوتەی كە بە دیكارتەوە دەستی پێكردبوو و 

بە سەرهەڵدانی رۆمانی دەروونگەرایانە بەرەو پێشەوە دەچوو. خۆ وشیارییەكی 

بە  خۆی  كە  گەرایی  تاك  سەرهەڵدانی  دەستیپێكردبوو،  ئەورووپا  لە  گەورە 

شێوەیەكی تاك گەرایانە بیری دەكردەوەو بڕیاری دەدا. رۆسۆ زۆر الیەنگری تاك 

هیوم  بوون.  پەروەردەكردن  خۆ  و  گەرایی  تاك  سەرهەڵدانی  گەشەو  گەرایی، 

لە باری بیركردنەوەوە بە شێوەیەكی سەربەخۆیانە و لە گۆشە نیگایەكی جیاواز 

لە بۆچوونی باو بۆ جیهانی دەڕوانی. شتێك بوونی نییە بە ناو “خود” و كەس 

تا ئێستا هەستی بە “زەین” نەكردووە، ئێمە خودا یان دال نابینین و ئەزموون 

ناكەین. لە الیەكیترەوە رۆسۆ فەلسەفەیەكی تۆكمەی بونیاد نەنا و نەخولقاند، 

بە  “وەحشی  وەك  هەڵگرەكانییەوە  باس  بۆچوونە  هۆی  بە  دەم  هەموو  بەاڵم 

ئازاد لە دایكبوون، بەاڵم لە هەموو  ئەدەب” و وتەگەلێكی وەك “ مرۆڤەكان 

شوێنێكدا لە كۆت و زنجیردان” لە بیردا دەمێننەوە.

رۆسۆ )دوای باڵوبوونەوەی كتێبی ئێمیل كە الیەنگری دیموكراسی دەكات 

و نكۆڵی دەكات لە مافی خودایی پادشاكان( هەڵهاتبوو، هیوم پێشنیاری پێكرد 

بەریتانیا،  گەیشتە  رۆسۆ  كاتێك  داخەوە  بە  داڵدەیبدات.  و  لێبكات  پشتیوانی 

دەروونی  نەخۆشی  تووشی  رۆسۆیان  بوون  دوایەوە  بە  و  ئازاریاندەدا  ئەوانەی 

كردبوو. رۆسۆ هیومی لە باوەش دەگرت و پێیدەگوت كە زۆری خۆش دەوێ ، 

بەاڵم تا دەهات دڵنیا دەبوو لەوەی كە هیوم دەستی لە ناو دەستی دوژمنانیدایە 

دڵی  بەوەی  دەكرد  كارێكی  گیڕاوە. هیوم هەموو  پیالنی  ئەو)رۆسۆ(  بە  دژ  و 

بڕەنجێنێ .  هیوم  ئەوەی  بۆ  دەكرد  كارێكی  هەموو  رۆسۆ  جێبێنێت  بە  رۆسۆ 

فەرەنسا  بەرەو  رۆسۆ  بێت  ئاسوودە  هەمووان  خەیاڵی  ئەوەی  بۆ  سەرەنجام 

هەڵهات. لەوێ  دەستیكرد بە باڵوكردنەوەی هەموو درۆو و دەلەسەیەك دژ بە 

هیوم، فەیلەسوفەكەی ئێمە)هیوم(، كەسێكی هەڵكەوتەی دیبوو، بەاڵم هیچكام 

لەو دوو فەیلەسوفە )هیوم و رۆسۆ( نەیانتوانی لە یەكتر تێبگەن. جۆری دیدار 
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و یەكدیتنەكەیان بە شێوەیەكی شووم، سیمبولیك بوو، شەڕی نێوان روانگەكانی 

ئەوان ئێستا هەر درێژەی هەیە.

ساڵی 1769 هیوم گەڕایەوە بۆ ئەدینبۆرۆ، بۆ ئەوەی لەوێ  درێژە بە ژیان 

دابەستەی  :”قەڵەوترین ورچی  گیبۆن  بە وتەی  ببوو.  قەڵەو  بدات. هیوم زۆر 

ئێپیكوور” )مەبەست هیومە( بە هەموو توانایەوە خەریكی پێداچوونەوەو دووبارە 

نووسینەوەی مێژووكەی خۆی و بەرهەمە فەلسەفییەكانی بوو، هەروەها خەریكی 

نووسینی وتار دەبوو، هەروەها هیوم خەریكی نووسینی بایۆگرافی خۆی بوو، 

كارەی  بەم  رەنگە هیوم  داڕیژرابوو.  بە دوور و درێژ و سەیر و سەمەرە  كە 

نەیویستبێت بیانوو بدات بە دەست دوژمنەكانییەوە كە ژمارەشیان كەم نەبوو. 

ئەو وەك دوژمن و جێگای نەفرەت و بێزاری الیەنە پارێزكارەكانی دەسەاڵتدار- 

نامیلكەیەكیش  مایەوە،هەروەها  و  زانكۆ،  نەریتی  هەوای  و  كەش   ، كەنیسە 

رەنگە  هیوم،  دەربارەی  خۆی”  نووسینی  لە  “كەسایەتی...  ناوی  بە  واژۆ  بێ 

هیوم  كەسایەتی  دەرب��ارەی  قووڵبوو  زانیاری  هەڵگری  كە  خۆی،  نووسینی  لە 

كردنە.”  شەیتانی  ژیانی  نەگۆڕی  ئامانجی  كە  باش  زۆر  “كەسێكی  باڵوبوەوە. 

،”شەیدایەكی كافر، فەیلەسوفێك كە دەزانێت بە حەقیقەت ناگات.” “ بێبەرییە لە 

دەمارگرژییەكانی خەڵكی، پڕاوپڕە لە دەمارگرژی تایبەت بە خۆی.”

وەردەگرت  ئەدینبۆرۆ. چێژی  ناوداری  پیرەپیاوێكی  بە  ببوو  ئیتر هیوم 

لەوەی كە نانی شەو لە گەڵ هاوڕێكانیدا بخوات و بە “زۆر خۆر”ناوی دەركردبوو. 

هەروەها درێژەی دەدا بە گفتوگۆ و مشتومڕ دەربارەی بیروڕاكانی خۆی لەگەڵ 

فەیلەسوفی  سمیت  ئادام  كۆنی،  هاوڕێی  لەوانە  خۆی،  هاوسەنگی  كەسانی 

بیركردنەوەی هاوبەشیان  پێشەنگ. هیوم و سمیت  ئابووریناسی  و  كۆمەاڵیەتی 

كاریگەری  هیوم  دەوترێ   تەنانەت  و  كۆمەاڵیەتیدا  فەلسەفەی  بواری  لە  هەبوو 

زۆری بووە لە سەر ئەو بۆچوونەی سمیت كە دەڵێت بەرژوەندی كۆمەڵگە لە 

الیەن”دەستی نادیار”ی ملمالنێیەوە بە باشترین شێوە رێبەرایەتی دەكرێت. ئەم 

دەستە كە كاریگەری هەبوو لە شێوە گرتنی سەدەی بیستەمدا پێدەچێت دەورێكی 

وێرانكەری هەبێت لە سەدەی بیست و یەكەمدا، ئەو كاتەی بەرژوەندی زۆر كەم 

هەیە كە بۆ ملمالنێ كردن، بەاڵم نابێ هیچكام لە هیوم و سمیت بە بەرپرسی 
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نەزانین و بێ عەقڵی ئابوورریناسانی ئێستا بزانرێن. ئەوان لە بەرەبەیانی چاخێكدا 

ئەو  بوو،  بێ سنوور  رواڵەت  بە  رووەوە(  زۆر  لە   ( ئیمكاناتەكانی  كە  دەژیان 

چاخەی كە خۆری ئاسمانەكەی ئێستا خەریكە ئاوا دەبێت.

گەڵ  لە  هیوم  بیركردنەوەكانی  زۆرب��ەی  ت��رەوە  روویەكی  لە  ب��ەاڵم 

بیركردنەوەی سەدەی بیستەمدا بە قووڵی هاوبەسەرهاتن :” ئەگەر كتێبێك- لە 

بواری ئیالهیات یان میتافیزیكی قوتابخانە- بگرێت بە دەستمانەوە، دەبێ بپرسین 

“ ئاخۆ ئەم كتێبە هەڵگری بەڵگاندنی دەرهەست نییە دەربارەی چەندایەتی یان 

ژمارە؟” نا.” ئاخۆ هەڵگری هەڵسەنگاندنی ئەزموونییە دەربارەی ئەمری واقع و 

بوون؟” نا. كە وایە بیسپێرن بە گڕی ئاگر، هەروەها ئەم رستەیە:” سەرجەم دونیا 

هیچ نییە جگە لە وێنایەكی سروشتی كوێر، كە مندااڵنی داماو و بێچارەنووس 

بە بێهێزی جیاكردنەوە یان چاودێری دایكانە، لە باوەشی دێنە دەرەوە.” وەها 

بۆچوونگەلێك لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەمدا زۆر ناوازە و دەگمەن بوو.

بەرەبەرە جەستەو شێوەی ژیان كاریگەری لە سەر هیوم دادەنا. هیوم 

تا دەهات نەخۆش دەكەوت و سەرەنجام دوو دكتۆری ناسراویان بۆ چارەسەری 

بانگكرد. ئەوان یەك بە دوای یەكدا، قامكیان دەكرد بە ورگە زلەكەی هیومدا و 

گوشاریان دەخستە سەری، سەرەنجام هەردوكیان بەو باوەڕە گەیشتن لۆ)غودە(

ەیەكی گەورە لە جگەریدایە كە تووشی نەخۆشی كردووە. هیوم ئەو گەڕیدە و 

كنجكۆلە بە دڵ و جەربەزە، بەاڵم بە گومان و دێر باوەڕ كەرە، خۆشی قامكی 

خستە سەر ورگی خۆی و بە دۆزینەوەی لویەك ) كە بە قەد هێلكەیەك گەورە 

بوو( و ) ساف و گرد ( بوو ، بۆچوونی دكتۆرەكانی پەسەند كرد.

بە خراپبوون دەچوو، هیوم كێشێكی  تەندروستی روو  باری  تا دەهات 

شوێن  هەموو  لە  سەرەمەرگدایە  لە  هیوم  كە  هەواڵە  ئەم  دەستدا.  لە  زۆری 

باڵوبویەوەو خەڵك بۆ دیتنی ئەم كافر و بێ دینە گەورەیە، كۆ دەبوونەوە كە 

ئاخۆ لە سەرەمەرگدا تۆبە دەكات یان نا. بازوێڵ )James Boswell( )نووسەر و 

مافناسی سكۆتلەندی 1795-1740( هات بۆالی و زانی هیوم الواز و رەنگپەڕیو 

بەرەو مەرگ دەڕوات. باوزێڵ لێی پرسی بە باوەڕی ئەو )هیوم( دوای مەرگ 

ژیانێكیتر هەیە. “هیوم وەاڵمیدایەوە، دەكرێ  لەتە خەڵووزێك بخرێتە سەر ئاگر 
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و نەسووتێت.” )نازانرێ  ئەم بۆچوونەی دوایین ساتی تەمەنی بە رادەی پێویست 

قووڵ و وردبینانەیە یان نا.(

سەرەنجام دوای ماوەیەك نەخۆش بوون 25 ئۆگۆستی 1776 هیوم بێ 

ئەوەی تۆبە بكات مرد. حەشیمەتێكی زۆر بۆ بینیی رێ  و رەسمی ناشتنی ئەو 

كافرە گەورەیە لە ماڵەكەی كۆ ببوونەوە، بەالی خەڵكی رەشۆكی و جەماوەرەوە 

هیوم كەسێكی ناخۆشەویست نەبوو، تەنها لە الیەن كەنیسەوە نەفرەت لێكراو 

هەر  فەلسەفەكەی  دواتر  فەیلەسوفەكانی  گەورە  پێچەوانەی  بە  هەروەها  بوو، 

جێگای پەسەندەو وەردەگیردرێ . تەنها لەمپەرێك هەیە. ئەو كاتەی فەلسەفەی 

هیوم دەخوێنینەوە، دەزانین وەك ئەو فەلسەفە بیر دەكەینەوە، بەاڵم دەزانین 

وەك ئەو فەلسەفە ناژین. ئاخۆ دەكرێت ئەمجارە فەلسەفە راست بكات و ئێمە 

هەڵە بین؟
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 سەرەنجام

زانست،  بنەماكانی  لە  لێكۆڵینەوە  واتە  ناسی(،  ئیپیستمۆلۆژی)مەعریفە 

هیوم  لە  بەر  دەزانرێت.  فەلسەفە  سەرەكی  ناوكی  بە  كەسەوە  زۆر  بەالی 

ئیپیستمۆلۆژی پیشەیەكی روو لە گەشەبوو، كە بۆچوونی زۆری بەرهەمدەهێنا. 

داڕێژرابوو  بنەمایانە  ئەم  لەسەر  فەیلەسوفەكان،  سەرسووڕهێنەرەكانی  سیستمە 

هۆكاری  و  فەلسەفە  پۆزەتیڤی  خاڵی  ئەمە  بوو،  فەلسەفە  شانازی  جێگای  كە 

سەرەكی بوو بەوەی خەڵك بۆ الی خۆی رابكێشێت. سیستمێك كە هەموو شتێكی 

شیدەكردەوە. بە هاتنی هیوم ئەم بازاڕە روو بە داڕووخان و شكست دەچوو. 

دروستبكرێت،  فەلسەفی  سیستەمی  ناكرێ   ئیتر  كە  روو  خستە  ئەوەی  هیوم 

بەاڵم ئەوە تایبەتمەندی فەلسەفەیە كە هەوڵدەدات بۆ گەیشتن بە شتە دژوار و 

سەختەكان  و ئەو شتانەی گەیشتن پێیان دژوارە. لەو خوالنەی پاش هیوم هاتن، 

فەیلەسوفە ئەڵمانییەكان گەورەترین سیستمی فەلسەفی كە مرۆڤایەتی ناسیویەتی 

بونیاد نا. 

كانت بەرهەمەكانی هیومی خوێندەوەو وتی ئەم ئەزموونە” لە خەوی 

گشتگیری  سیستمێكی  كانت  سەرەنجام  هێنامەوە”.  ئاگای  بە  بوون  دۆگما 

دامەزراند بە بەرزترین ئاستی گەشەی تێگەیشتنەوە. هێگل لە كاتی خۆیدا ئەم 

بونیاد  سیستمەكانی  ناو  فەلسەفی  دایناسۆری  گەورەترین  و  درێژەپێدا  كارەی 

فامی  لە  گشتی  بە  كە  ئاڵۆز،  و  بەرباڵو  ئەوەندە  میتافیزیكی  سیستمێكی  نا. 

مرۆڤەكان بەوالترەوەیە. ئەوە نیچە بوو تێگەیشت ئەم هەوڵە بەالڕێدا چووانە 

نیچەوە  بەالی  بێنێت.  بەرهەم  لەناوچوو  گیانلەبەری  كۆمەڵێك  دەتوانێت  تەنها 

“الپەڕەیەك لە بەرهەمەكانی هیوم، زیاتر لە سەرجەم بەرهەمەكانی هیگل مانای 

هەیە.”

بەاڵم تەنانەت نیچە بە پەسەندكردنی ئەوەی سەرجەم رەخنەكانی هیوم) 

دەكرێ  بڵێن رەخنەگرتن لە هەموو شت( بێوەاڵم ماوەتەوە نەیتوانی ئەو لەمپەرە 

ئیپیستمۆلۆژیەی كە هیوم لە سەر رێی فەلسەفەی دانابوو لە ناو ببات. تەنها رێگا 

بۆ پێشكەوتن لە بەرچاو نەگرتنی ئەو رەخنانە بوو. ئێمە ناچار بووین بە بێ 

لەبەرچاو گرتن سەرقاڵی فەلسەفە بین و درێژە بە فەلسەفە بدەین. وەك چۆن 
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بە بێ لە بەرچاو گرتنی رەتكردنەوەی بەردەوامێتی لە الیەن هیومەوە، درێژە 

بە ژیان دەدەین. هەموو دەم كۆمەڵێك شتیتر هەیە بەوەی كە باسی فەلسەفی 

لە سەر بكرێت. 

لەو چەشنەی هەڵبژارد.  ویتگنشتاین شێوەكارێكی  بیستەمدا  لە سەدەی 

ئەو كە بەوپەڕی بێ موباالتییەوە هیوم لە بەرچاو نەگرت) تا ئەو ئاستەی خۆی 

بە خوێندنەوەی بەرهەمەكانی هیومەوە ماندوونەكرد.( زۆر زوو بە روانگەیەكی 

فەلسەفی هاوشێوەی هیوم گەیشت.)بیرمەندە گەورەكان هەموو دەم وەك یەك 

بیر دەكەنەوە، لە بەر ئەوەی لە یەك جۆر سەرچاوە دزی ئەدەبی دەكەن.(

خستوەتە  دیوار  سەر  لە   )2( دامپتی  هامپتی-  زۆر  ئەگەری  بە  هیوم 

لەتەكانی  چۆن  تێبگات  مەتەڵە  لەو  نەیتوانیوە  كەس  هێشتا  بەاڵم  خ��وارەوە، 

لكاندووە بە یەكەوە. ئەمڕۆكە فەلسەفە جەخت لە سەر كەمتەرخەمی بەرامبەر بە 

ژمارەیەك لە پرسیارەكان دەكاتەوە)ئەو پرسیارانەی الیوایە بێ وەاڵمن(، هەروەها 

دەبێ بوترێ فەلسەفە كەمتەرخەمە بەرامبەر بە ژمارەیەك لە وەاڵمەكان.

�����������������������������

Solipsism.1 ئەو روانگەیەی كە لە سەر ئەو باوەڕەیە تەنها خود بوونی 

هەیە یان فام هەڵگرە.

Rock.2-جۆرێك ئامرازی ئەشكەنجەدان بۆ كێشانی ماسوولكەكان

Samuel Becket.3 – نووسەر و شانۆنامەنووسی ئایرلەندی)1906-1989( 

لە پێشەنگەكانی ئەدەبی نهیلیستی

1- رەواقیەكان: ژمارەیەك لە فەیلەسوفە یۆنانییەكان بڕوایان بەیەك بوون 

هەیە. یەك بوونی جەستەیی نەك رۆحانی

كۆنە  شیعرە  لە  قەڵەو  و  بااڵ  كورتە  كەسێكی  دامپتی:  2-هامپتی- 

مندااڵنەكاندا، هێلكەیەكی بە مرۆڤ بوو كە لە سەر دیوار دەكەوێتە خوارەوەو 

لەت لەت دەبێتەوە.
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رۆژمێری ژیانی هیوم 
*)1711( دیڤید هیوم لە ئێدینبۆرۆدێتە دونیاوە.

*)1723( لەتەمەنی )12( سااڵندا دەچێتە زانكۆی ئێدینبۆرۆوە.
*)1729( توشی شڵەژانێكی سەختی دەروونی دێ .

فەرانسەدا  لە  فەلسەفییەكەی  شاكارە  نووسینی  بەمەبەستی   )1734(*
گۆشەگیر دەبێت.

*)1739-1740( نامیلكەیەك سەبارەت بە سروشتی مرۆیی باڵودەكاتەوە 
كە بایەخی كەمی پێدەرێت.

ئاواناندااڵ(  تایبەتی » ماركۆیس  لەپیشەی مامۆستایەكی   )1746-1745(*
دا دەستبەكاردەبێت.

*)1746( لە تێپەرینی )پێكەنین( ژێنرااڵ نێت كڵیر بۆ فەرەنسەدا بەشداری 
دەكات.

*)1748( یەكەم كۆمەڵە بابەتی خۆی باڵودەكاتەوە.
*)1754-1762( بەرگەیەك لە دواییەكەكانی مێژوی ئینگلیس باڵودەكاتەوە.
*)1758( تۆیژینەوەی تێگەیشتویمرۆڤ باڵودەكاتەوە، ئەو كتێبە دوبارە 

نوسینەوەی بەرگی یەكەم و دووەمی نامیلكەكەیە.
* )1763( دەبێتە نوێنەری سەفیری ئینگلیس لەپاریسدا .

*)1766( رۆسۆ دێنێ  بۆ ئینگلس.
*)1769( دەگەڕێتەوە بۆ ئێدینبۆرۆ، بۆئەوەی لەوێ  ژیان بەسەربەرێت.

*)1776( لەدوای نەخۆشییەكی درێژخایەن كۆچی دوایی دەكات.
مێژوی روداوە گرینگە فەلسەفییەكان.

بە  رۆژئ��اوا  فەلسەفەی  دەستپێیكردنی  )پ.ز(  شەشەمی  س��ەدەی 
بیركردنەوەكانی » تالس ملی« 

كۆتایی سەدەی شەشەمی )پ.ز( مردنی فیساگۆرس.
*)399 پ.( سوكرات لەئاتێن بە مردن تاوانباردەكرێ .

دەژمێردرێ   زاكۆ  كەیەكەم  خۆی  ئاكادێمیای  ئەفاڵتون  پ..(   387(*
لەئایتنی دادەمەزرێنێ  .

و  دادەمەزرێنێ   لەئاتێن  لیسێوم  قۆتابخانەی  ئەرەستو  پ.ز(   335(*
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دەبێتە ركابەری ئاكادیمیا .
دەباتە  لەرۆماوە  پایتەختەكەی  ئیمپراتۆر  كۆنستانیتی  *)324پ.ز( 

بیزانس.
 ، نوسین  دێنێتە  دركاندنەكان«ی   « ئیگۆستین  سێنت  *)400پ.ز( 

فەلسەفە لەئاینی خاچپەرستیدا تێكەاڵ دەبێ .
*)410 پ.ز( روخانی ئمپراتۆرییەكی رۆم لەسەردەستی بەربەڕەكان.

ئیمپراتۆر  فەرمانی  لەسەر  ئاتێن  ئاكادیمیای  داخستنی  *)529پ.ز( 
دەستپێكردنی  و  یۆنانی  حیكمەتی  چاخی  هاتنی  كۆتایی  نیشانەی  بوستنین، 

چاخی تاریكی.
*نێویناوراستی سەدەی یانزدەیەم:

تۆماس ئێكۆئیناس سەرحی خۆی لەسەر ئەرەستو دەنووسێ  ، چاخی 
فەلسەفەی وانەبێژی .

)145پ.ز( تێكروخانی بیزانس بەدەست توركەكان و كۆتایی دەروانی 
ئیمپراتۆرییەتی بیزانس .

چاخی   ، ئەمریكا  دەكاتە  كۆلۆمبۆس  كریستۆفیس  )1492پ.ز( 
نوێبونەوەی شاری فلۆرانس و زیندوبونەوەی سەر لەنوێ  فێركارییە یۆنانییەكان.
 )1543پ..( كۆپرنیك كتێبی« سەبارەت بەگەرانی جیسمە ئاسمانییەكان 
رۆژێدا  بەدەوری  زەوی  دەیسەلمێنێ   بیركارییەوە  ولەبواری  باڵودەكاتەوە   «

دەگەرێ .
ناچاردەكات بەرەسمی حاشا لە بیرۆكەی  )1633پ.ز( كەنیسە گالیلۆ 

ناوەندبونی زەوی بكات .
)1641پ.ز( ریكارت كتێبی » وردبونەوەكان »ی باڵودەكاتەوە سەرەتای 

چاخی فەلسەفەی خۆی.
رێگەی  مردنی  دوای  ئیسپنیۆزا  ئاكاروكردار«ی   « كتێبی  )1677پ.ز( 

باڵوبونەوەی پێدەرێ .
داواتان  دێتی  باڵودەكاتەوە  بنەماكان«   « كتێبی  نیۆتۆن  )1687پ.ز( 

راكێشان )جاژبە( دەنانێ  .
)1689پ.ز( جۆن الك نامیلكەیەك سەبراەت بە » تێگەیشتنی مرۆڤ« 
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چاپدەكات سەرەتای دەورەی فەلسەفەی ریشەیی ئەزمون.
)1710پ.ز( بیركۆلی كتێبی »بنەماكانی زانستی بەشەری« باڵودەكاتەوە 

و فەلسەفەیی ریشەیی ئەزمون دەگەیەنێتە سنوری نوێوە.
)1716پ.ز( مردنی الیبنتبن.

نامیلكەی »سروشتی مرۆڤ« باڵودەكاتەوەو  )1739-1740پ.ز( هیوم 
فەلسەفەی ریشەیی ئەزمون دەوروبەری مەنیق.

)1781پ.ز( كانت كە بەیارمەتی هیوم لەخەوی » دوگماتێكی« خۆی 
شكومەندیی  چاخی  باڵودەكاتەوە   « پەتی  عەقڵی  رەخنەی   « كتێبی  رادەبێ  

میتافیزێكی ئەڵمانیا دەست پێبكات.
)1807پ.ز( هیگڵ كتێبی » دیاردەناسە زەین« باڵودەكاتەوە لەخاڵی 

لوتكەی میتافیزێكی ئاڵمانیایە.
كراوە«  دیمەنێكی  وەك  جیهان   « كتێبی  شۆپێنهیاور  )1818پ.ز( 

باڵودەكاتەوە و فەلسەفەی هیند لە میتافیزێكی ئەڵمانیا دێنێتەبەرباس.
توریندا  لەشاری  و  خوامردوە«   « رایدەگەیەنی  نیشە  پ.ز(   1889(

دوچاری شێتبون دەبێت.
)1921ز( ویتگنشتیایی نامیلكەی » مەنیقی« فەلسەفی خۆیی باڵودەكاتەوە 

و دەخوازرێ  تێداكەیشتۆتە دوایین رێگەچارەی مەسەلە فەلسەفییەكان.
دەیەی )1920( ئاڵقەری ڤییەنتا »پۆزیتبویم« ی مەنتیقی پەرەپێدات.

)1927( هایدگیر كتێبی » بون و كات« بەچاپدەگەیەنێ  كەباسی نێوان 
جیاوازی نێوان فەلسەفەی راڤەیی و فەلسەفەی ئەوروپا دەكات.

)1934( سارتێر بەباڵوكردنەوەی كتێبی »بون و نەبون« ئەندێشەكانی 
هایدگێر تەوادەكات و فەلسەفەی ئیگلزیستامیس لیسم دێنێتە ئاراوە.

ویتگنیستیاین   « فەلسەفییەكان  )تۆێژینەوە  كتێبی  باڵوبونەوەی   )1953(
لەدوای مردنەكەی لوتكە دەورانیشیكاری زمان.

سەرچاوە:

)اشنا با هیوم، ترجمە زهیرا ارین از مجموعە اشنایی ، فیلسوفان- نشر 

مركز(


