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زمانی به کتبهکه سھهمی چاپی پشهکیی
نهرویجی

سای  له  ستیگن) (ئانفین مردنی دوای  
کتبهکانی له  زانکۆ له  بــهردهوام  (1994)
پک گــۆڕان فهلسهفهدا  خوندنی به شی
نوێ ســـه ردهم نــیــازی بهپی و، ھــاتــووه  
کراوه. زیاد پ تازهیان شتی کراونهتهوهو
بهرھهمهدا ئهم ئهم سھهمی چاپی بۆیه له
دراوه ھهوڵ و گیراوه لهبه رچاو پویستیه
که بکرێ رهچاو تدا پویستی گۆڕانی که
زانکۆ له چیدی که  به شانهی ئهو ئهمانهن:ـ

وهدهرنراون. کتبهکه له ناخوندرن،
تازه  بابهتی کتبه کان، گۆڕانی بهگورهی ـ

کراوه. زیاد که بهرھهمه به
گونجانی بهگورهی پهرهگراف ھهندک ـ
زانکۆ، کتبهکانی لهگه ڵ بهرھهمه ئه م پتری

ھهگیراون.
دابگرینهوه پ ئهوه لهسهر دیسان پویسته
چوارچوهیه دا لهم تهنیا گۆڕانکاریهکان که

دراون. ئهنجام

1996 نۆڤمبهری ترۆمسۆ، و ئۆسلۆ
کۆلبین برده
نافستاد پتهر
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ستيطن ئانفني

وهرگ پشهکیی
 

زمانی  به سھهم چاپی پشهکیی له  وهک
کتبه تایبهته ئهم لکراوه، نهرویجیدا باسی
زانکۆکانی له فهلسهفه  بهشی خوندکارانی به
بهشوهی بنهڕهتدا بهرھهمه له ئهم نۆروژ.
نووسهر و  نــووســراوه وه م و پرسیار
وهمــدانــه وهی بــۆ  مودلک دهدا ھــه وڵ 
زانکۆدا تاقیکردنهوهکانی کاتی له پرسیار
ھه ربۆیه بکا. خوندکاران به  پشکهش
وهمــی چــهنــدیــن کتبهکهدا کــۆتــایــی ــه   ل
لهگهڵ تاقیکردنه وهدا کاتی له خوندکاران
خۆم من ھاتوون که نمره کانیان (دهره جه)
ھیچ ئهمه ھهبهت بواردوه. وهرگانیان له
خونهر ناکاتهوهو کهم کتبهکه ئاستی له
و پویست زانیاری ده توان ئهوانیش به ب
فهیلهسووفه له ژمارهیه ک بابه ت له بهکهک

وهربگرێ. جیھان بهناوبانگهکانی
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خۆی له  فه لسهفی چاخی چه ندین  بهرھهمه ئــهم 
ئه ندشهی و بیر ناوهڕۆکی که ده دا ھه وڵ و دهگرێ
و بــهکــورتــی ســهردهمــانــه  ــهم ئ فه یله سووفه کانی
خونهرانی. بهردهست بخاته پوخت بهشوهیهکی
فهیلهسووفی ھهندک له باس کتبهکه دهبیندرێ وهک
و ناکات ئیستا سهردهمی به تایبهت دیکه گرنگی
لهم نووسینکی مـــهودای رهنگه تیاندهپهڕنت.
ھهموو نووسهر  که نــهدات ئهوه دهرفهتی  چه شنه
بــهم بــهســهربــکــاتــه وه. بــیــریــاران و  فه یله سووف 
حای به بــهش ده تــوانــ بهرھهمه ئــهم  به ھه رحاڵ
رووی به بت دهالقهیهک  و بت سوودمهند خۆی

فهلسه فهدا. چهمکه کانی گرنگترین
بیستهم ســه دهی نــهوهدی دهیــهی له ئه م نووسینه
ئهو چاو له ئیستاکه گومان ب ھنراوهو بهرھهم
کتبه کانی شــــوازی بهسهر ــه وره گ گــۆڕانــی کاته  
ھاتووه، نــۆروــژدا زانکۆکانی له فهلسهفه به شی
جگای له  دهتوان بهرھهمه ئهم بهھهرحاڵ بهم 
له سهره تایهک و بت بهکه ک و بهسوود خــۆی
خونه ران به پشکهش گرنگهکان فهیلهسووفه بیری

بکات.  فهلسهفه ھۆگرانی و
 

04.05.2008



کۆن سهردهمی
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میتولۆژی1  بیری له دابان تایبهتمه ندییهکانی
فهیله سووفهکان کامانهن؟ کۆندا یۆنانی له
رووبه ڕوو کشهگهلک چ لهگهڵ بواره دا لهم

بوون؟

زایینهوه پش (600)ی سای  دهوروبـــهری له  1ـ 
یۆنانی ناوچه له لکۆه رهوان و بیرمه ندان بهرهبهره
یۆنان، خــودی ونه بۆ ســهرھــه ــده ده ن، زبانه کان
یۆنان کۆۆنیهکانی و  بچووک ئاسیای  کهنارهکانی
لکۆه رهوانه و بیرمهند  ئهم ئیتالیا.  باشووری له
ھهر له زیاتر  لنرا، فهیلهسووفیان ناوی دواتر  که
له ھــۆیــهکــان ھــۆ یــاخــود شتکی دیــکــه  ســه رقــاــی
دهیانتوانی ھۆیانهی ئــهو ــه وات بــوون. سروشتدا
بخهنه سروشت ناو دیاردهکانی و رووداوو بنهمای
ھۆکاره شون به ئهوان بکهن. ده ستنیشانیان و روو
له وازیــان راستیدا له و دهگــهڕان سروشتییه کاندا
میتولۆژیا و خودا وهک بانسروشتیهکانی ھۆکاره
شته به بوو ئهستور پشت شیکردنهوهکانیان ھنابوو.
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دهیتوانی مرۆڤ واته ئهو شتانه ی ھهستپکراوهکان،
بهرقهرار لهگهڵ پهیوه ندیان ھهستهکانهوه رگای له
ته نیا فهیلهسووفه کان زۆربهی که گوتنه شایانی بکا.
ماتماتیک، بهکو نهبوون،  سهرقاڵ فهلسه فهوه  به
کار دیکهی بوارهکانی سروشتناسی و ئهسترهناسی
 18 سهدهی تا لهراستیدا بوون. وان ماندووبوونی و
زانیارییهک2  ـ سروشت و زانست چه شنه ھهر به
دهتوانین ونه بۆ سروشت. فهلسهفهی ده گــوتــرا
پی که بکه ین نیۆتۆن یاسای ـ جووه به ئاماژه

سروشت. فهلسهفهی دهگوترا
کشهی دوو به سوفیستهکان پش فهیلهسووفهکانی
“بــن 1ـ کــــشــه ی بــــوون: ــاڵ ســه ره کــیــیــهوه ســهرق
مهتریاهکانی  ھهموو مهتریاهی ئهو مهتریاڵ“3 واته
کشهی 2ـ گــرتــووه. ســهرچــاوهیــان لـــه وهوه دیکه  

جووه و گۆڕان.

مهتریالکی سه رهکی ئایا بن مهتیاڵ: کشهی
لــهوهوه دیکه مهتریالهکانی ھهموو که ھه یه
بهم پرسیاره گرتب؟ ئهمۆکه ئهم سهرچاوهیان
شتک بنهڕهتدا له  ده کرێ: ئایا ئاراسته  شوهیه
ئهو بهرھهمی گهشهی دی که شتهکانی ھهبووه
یان یهک  دهتوانین داخۆ بن؟ بنهڕهتییه شته 
که بکهین ده ستنیشان مه تریالک بن چهند

ھاتبن؟ پک لهوانه وه دی مهتریالهکانی



١٤

ستيطن ئانفني

یهکهمین «تــالــس» پــرســیــارانــهدا ــهم لــه  وه مـــی ئ
و بنمهتریاله ئــاو کــه ــ  ده جیھان فه یله سووفی

ئاگر. ده ھراکلیتیش

خۆ له دوو پرسیار و جووهش گۆڕان کشهی
راستهقینهن؟ گــۆڕان و جووه ئایا ده گــرێ:
شتک جــۆره چ و دهگـــۆڕدرێ شتک چ جــۆره

ناگۆڕدرێ؟ 

سهره کی بیروڕای س پرسیارانهدا ئهم وهمی له
که  ده ئیلیایی پارمهنیدس فه یلهسووفی (١ ھهیه:
ھهموو که ده ھراکلیت (٢ ناگؤڕدرێ. شتک ھیچ
ئهتۆم دهن ئهتۆمیستهکان (٣ گۆڕاندایه. له شتک
شتهکان بهم ناگۆڕدرن،  پکھنهری شتهکانن که

دهگۆڕدرن. ھاتوون، پک ئهتۆم له که
بیری پارمه نیدس  وهک پــالتــۆن  کــه بین  ــ ده ب
پالتۆن ھراکلیت. وهک ئهرهستوش ـــردهوهو ده ک
نهگۆڕه و راستهقینه «ئایدیا» تهنیا که دهیگوت
له ئمه جیھانهی ــهم ئ ده یــگــوت  ئــه ره ســتــۆش و، 
دهگرین، لهگهڵ پهیوهندی ھهستهکانمانهوه رگای

گۆڕاندایه. له بهردهوام و راستهقینهیه
نامومکینه. گــۆڕان ده وتمان وه ک پارمهنیدس
شتکهوه له ناتوان ھیچ شتک که  ئهوهیه دهلیلیشی
بوونی شتک که یان ھهر بوونی نییه، بوون که بته
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قوتابیی کــه زــنــۆن ھیچ. بــه بب ناتوانت ھه یه  
پارادۆکس گۆڕی کۆمهک به ھنانه بوو پارمهنیدس
که بدات ئهوه نیشان دهیویست ئهم وتهزایه بابهت له

مانایه. ب واتایهکی گۆڕان
شتهکان (١ ئاراوه: دهھنته بۆچوون دوو ھراکلیت
له ــهردهوام ب مهتریالیدا و ھهستپکراو جیھانی له 
بسهلمنین گۆڕان بتوانین بۆئهوهی بهم (٢ گۆڕاندان.
دیاریکراو تاریفی و وتــه زا پوه ر، کۆمهک ده ب
پهیوه ندییهدا له م بن. نه گۆڕ  خۆیان بۆ که ھهبن
بدات ئه رهستو وته یهی ئهم سه رنجی دهتوان مرۆ
به م گۆڕاندایه، له ھهستپکراو جیھانی  ده که

ھهن. نهگۆڕیش تایبه تمهندیی کۆمهک
بهسهر شتک ئمه  کاتک دهن ئهتۆمیستهکان
شونک دهگه ینه سهرئهنجام بکهین، دابهش خۆیدا
دابهش بکهین. شته ئهو زیاتر له وه ئیدی ناتوانین که
و بچووک ھــهره توخمه ئهم که دهیانگوت ئــه وان
شتهکانی ھه موو له راستیدا و «ئهتۆم»ه ناوی نهگۆڕه
ئهتۆمهکان ئهوهی  ھۆی پکھاتوون. لهوان  جیھان
مادده له وهھا که ئهوهیه ناکرن دابه ش زیاتر لهوه
دابه شبوون دهرفهتی چیدی که تئاخنراون، و تۆکمه
بچووکیی بــهھــۆی ئــهتــۆمــهکــان ــا نـــاده ن. ھــه روه ھ
عهق به بهم پناکرن، ھه ست لهرادهبهدهریانهوه
ھهستپکراوهکانیش ئهوه یکهشته پدهکرێ. دهرکیان
ئهتۆمی له که  ئهوهیه ھۆکارهکهی جۆراوجۆرهن، 
دهتوانن ئهتۆمهکان لهراستیدا پکھاتوون. جۆراوجۆر
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ھهروهھا ،ھهب جۆراوجۆریان قــهوارهی و فۆڕم
جۆراوجۆریش. جووهی و کش

ئهتۆمهکان له جیھان ئهتومیستهکان، بۆچوونی بهپی
ئاکامی رووده دات سروشتدا له ھهرچی پکھاتووه.
ئه تۆمهکان ئهتۆمهکانه. لکپچانی و لکگردان
کاریگهرییان ــهک ی لــهســهر میکانیکی بــه شــــوهی
«تگهیشتنی دهگوترێ بۆچوونک وهھا به ھهیه.
بۆچوونه ئهم بهگورهی سروشت». میکانیکیانهی
له جگه  واقعییهت کــاردهکــا. ماشین وه ک جیھان
ھهربۆیه نییه. دیکه شتکی ئهتۆمه کان تایبهتمهندیی

گهرمایه. دهنگ و تام، بۆن، ب رهنگ، واقعییهت

ناو  ھنایانه سوفیسته کان روانگانهی ئه و  
کــاری تایبهتمهندیی بـــوون؟ چ فه لسهفهوه
بوو و به چ پرسیارگهلکهوه چدا له سوقرات

بوو؟ سهرقاڵ

سای  ــــهری دهوروب لــه  سوفیستهکان یــه کــهم ـ   1
ھهدا. سهریان یۆنان له زایینهوه  پش (450)ی
بوو کاردانهوهیهک لهراستیدا وان بیروبۆچوونی
ئهوانهی سروشتگهراکاندا، فهیلهسووفه  لهبهرامبهر
له یاخود ئاو له شتک  ھهموو دهیانگوت  ونه بۆ
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دژی ئهوان ھهروهھا گرتووه. سهرچاوهی ئاگرهوه
سوفیستهکان بوون. ئهتۆمیستهکانیش بیروبۆچوونی
قۆستهوه، بۆ ناوهوه جیھانی ده رهوه له سهرنجیان
سروشتی بۆ ونه بۆ کیشهکانی. و مرۆڤ بۆ واته
ھهبهت کـــرداری. و  ئاکار و  تواناییهکان مــرۆڤ،
بابهت له ئهرستوش و ئهفالتوون سوقرات، دواتر

دووان. کشانهوه ئهم

لهبهرامبه ر  و  بــوون گـــهڕۆک سوفیستهکان ـ   2
لهراستیدا ئهمه که دهستاند. پارهیان وانهگوتنهوهدا
نابوو. له خۆیانیان که بوو ناوهی ئهو  پچهوانهی
ئــهوهنــدهی ئــــه وهی ھـــۆی ــــووه چــونــکــه  ئــه مــه  دهب
گوگرهکانیان، خواستی و حهز دهدایه سهرنجیان
فهیلهسووفهکان گرنگهکان. کشه نهدهدایه سهرنجیان
ــردووه: ک پناسه شوه یه بــهم جیاوازییهیان ئــه م 
و زانایی شون به  که کهسکه واتای به  فه یلهسووف
واتای کهسکه به سوفیستیش و حیکمهتدا دهگه رێ
ئهم ئهفالتوونیش حیکمهته. و زانایی خاوهنی که
سوفیست پناسه کردووه: بهم شوهیه  جیاوازییهی
بۆ بهتام و خۆش  چشتی که  وایــه ئاشپهز  وه ک
که پزیشککه فهیلهسووف بهم ده کا، ساز خهکی

.سهالمهتی دهبهخش و تهندروستی

بکهین:  سوفیست له دوو لرهدا باس  پویسته ـ  3
بهم پتر پروتاگوراس جورجیاس. و پروتاگوراس
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پوانهی “مرۆڤ بهناوبانگه: دهناسرتهوهو رستهیهوه
لهم که مهبهستی نییه روون به م شتکه“، ھهموو
سوفیستی بهناوبانگترین  جورجیاش چیه. رستهیه 
ده وهمهند و زیرهک مرۆڤکی ئهفالتوونه . سهردهمی
وابوو پی که  بهناوبانگه بابهتهوه  له و ئهویش بوو.

دهست نادا. بۆ مرۆڤ ناسین بهگشتی

سوفیست حسبی  وهک سوقراتیش وشهدا له دوا 4ـ 
ھهرکهس لهگهڵ و دهگه ڕا ئهویش دهکرێ. لهسهر
حه زی ده کردهوه. گفتوگۆی سه ری دابا، ده ستی که
زهینی پرسیار، ئاراستهکردنی به و بوو دیالۆگ به
وهک که وهھا نهبوو دهوروژاند. بهم بهرامبه رهکهی
بنووستهوهو بۆچوونهکانی بتهوه، وانه مامۆستا
وابوو پی که بوو ئهوه ھۆکارهکه شی وهربگرێ. پاره
له حه قیقهت شون به گهڕان وی الی !ھیچ نازان
ھنانهگۆڕی بوو. گرنگتر حه قیقهت  خاوهنداریهتی
وهمــدانــهوه دوا له وی، الی فهلسهفیهکان کشه

بوو. گرنگتر

نابوو  ناو گفتوگۆکاندا له خۆی شوهی سوقرات 5 ـ
له یارمهتی تهنھا ئهو  واتــه  مامایه تی“. “ھونهری
الی شت گرنگترین بیری دهدا. کۆرپه ی دایکبوونی
یارمهتیی خهکی بخاته بیرکردنهوهو که بوو ئهوه وی
بنهمای وهم. بگه نه خۆیان بۆ ھهر بدا ئهوهشیان
ئاراستهی پرسیار که بوو چهشنه بهم ئهو میتۆدی
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له لره دا کهکی بکا. فریان ئهوهی بکا، ب خهکی
که  دهدا نیشان وای واته Irony وهردهگرت. ئیرۆنی

دهزانی. شتی گهلک لهراستیشدا نازان، بهم

پی  سوقرات که لهمه واتبگهین دهب لهراستیدا 6 ـ
.نازان ھیچ ھه ر یان دهزان که م زۆر یان وابوو،
زاناترینی  سوقرات دهیانگوت   Delfi دلفی شورای 
ئهو لهوهدایه زانایی ده یگوت مرۆڤهکانه. سوقراتیش

!نازان که دهزان دی خهکانی بهپچه وانهی که

به  کات ــهی زۆرب گفتوگۆدا  کاتی  له سوقرات ـ   7
(بۆ پدهکرد دهستی ئتیکهوه گرنگه کانی چهمکه
ھهوی ئازایهتی). وه ک عهداهت و چهمکگهلی ونه
بابهت له پویست و تهواو پناسهی ھهندک دهدا
ئه وه بۆ ئهمهش بدات. بهدهستهوه چه مکانهوه ئهم
،دهزان راستی ئهوهی وابوو پی که دهگهڕایهوه
ئهوهی وه دهکا، ھهسوکهوت راستیش بهشوهیهکی
راستیش بهشوهیهکی نازان چیه، راستی نازان  
زانایی و عهق به  بوادار بوون بکا. ھهسوکهوت
شورای که نه بوو ھۆ ب بوو. سوقرات تایبهتمهندیی
ھهر ھهروهھا مرۆڤهکانه. زاناترینی دهیانگوت دلفی
بهناوبانگهی رسته ئهم بنه مای تایبهتمه ندییه  ئهم

بناسه!“. که دهیگوت: “خۆت بوو سوقرات

گرێ  پکهوه فربوون  و ژیــان سوقرات الی  ـ  8



٢٠

ستيطن ئانفني

بوون. تهواوکهری یهکتر فربوون ژیان و درابوون.
گرنگهکانی رووداوه له ھهندک ئهوهیه کاتی لرهدا
ته واوی سوقرات بکهینه وه: به سهر سوقرات ژیانی
 Xantippe لهگهڵ خانتیپه برد، بهسهر له ئاتن ژیانی
شکاتی بابهت ئهوهو له ھاوبهشی دامهزراند، ژیانی
و دهکـــا پــروپــاگــهنــده بــه  دژی خــواکــان لکرا کــه  
بهم کۆتاییشدا ھهر له دهکا، به دهر ڕێ گهنجهکان له
جامی سه پنراو بهسهردا مهرگی سزای بیانووهوه
ھیچ سوقرات گوترا وهک دا.  دهرخــوارد ژه ھریان
له به م ئهفالتوون نهما، به ج ل نووسراوهیهکی
دهکا، سوقرات باسی گهلک خۆیدا نووسینه کانی
ئهفالتوون ئهوهی بزانین ئهستهمه گهلک که وهھا
خود یــان خۆیهتی بیروبۆچوونی نووسیویهتی،

سوقرات.

1- mytologisk tenkning
2-naturviten
3- urstoff
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ئهو الی بوو؟ چ ئایدیا له ئه فالتوون مهبهستی
فۆڕمی ناسینهکانی له  فۆڕمی زانستی شتک چ
له مرۆ ئهفالتوون بــهرای ــردهوه؟ دهک جیا دی 
بۆ ھهب؟ زانستی دهتــوانــ بوارگهلکدا  چ 
وناکهی س له  کهک باشتر شیکردنهوهی 

ئهفالتوون وهربگره!

مهعریفه  خودی بهقه دهر ئایدیا مهعریفهی بنهمای (1
ئه وهی (واته زانست که ئهوهیه بیرۆکهکه ھه یه. گرنگی
بهم نه گۆڕه، و نه بزاوت ده یزانین) دهین ئمه
دهیانناسین ھهستهکانمانهوه  رگای له ئمه  ئهوهی
دهکــهون) ھهست بهر شتانهی ئهو ــهواوی ت (واتــه
ئمه که  راستییهکه ئهوه بهھهرحاڵ به م بگۆڕن.
زانست زانستی ماتماتیک. ونه ھهیه، بۆ زانستمان
جیھانی له خۆ که بگرته نه گۆڕانه  شته  ئهو دهب
ھهست جیھانه ئه م په یدا دهبن. که ھهستپنهکراودا
بهرھهست) ناکهوته  جیھانه ی ئه و (واته پنهکراوهش
کامیان ھــهر ئایدیایانهی ئــهو ئایدیاکانه. جیھانی
ھهستپکراوهکانیان شته که  سهرهکین نموونهیهکی
ئهو ھهموو نموونه  (بۆ  دهب دروست رووهوه  له
مرۆڤهوه ئایدیای له پدهکرن، ھهست مرۆڤانهی
پ پهی فکر به  تهنیا ئایدیایهی ئهو ھه قووون. 

دهبهین).
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دهتوان مرۆ که  ئهوهیه بۆچوونه ئهم  ئاکامی (2
چ جا ،ھهب نهگۆرهکان زانستی شته  لهسه ر ته نیا
ئهفالتوونیهکان. ئایدیا یان بن، ماتماتیک به سهبارهت
ھهیه، لهسهریان  ناسینمان ئمه که دی شتهکانی 
له بهرھهستهکان بن ونهیهک چ گومانن، جا و وهھم

بهرھهستهکان. خودی یان

دادهن جیاوازی  ئهفالتوون که ئهوهوه بهھۆی (3
ئایدیاکان، لهمهڕ زانست و ماتماتیک زانستی لهنوان
رگای له مرۆ زانیاریانهی ئهو لهنوان ھهروه ھا
له زانیایانهی ئهو لهگهڵ ند بهدهستیان ونه وه
دهکـــهون، رــگــای ھه ستی راســتــهوخــۆوه وهچــنــگ
که ھهر دهکــا، دابــهش  ئاستدا بهسهر چوار ناسین

حهقیقهتن. له پله چوار نیشاندهری کامیان
کراوه. باسیان دا “ھ “ونا له ئاسته چوار ئهم (4
تدهپه ڕێ، قۆناغدا ئهفالتوون به چوار ونایه دا لهم
دهگاته تا پدهکا دهست خوارهوه له  قۆناغ یهکه م که
قۆناغهکان ھهکهدایه . لهسهرهوهی که چوارهمین
تگهیشتن 3  وهھم. 2 ـ قۆناغی 1 ـ شوازهن: بهم
تگهیشتنی  یاخود ئــاوهزك ـ   4 زیاتر تگه یشتنی ـ
لهسهر زانیاریمان قۆناغانه لــه م کــام ھــهر  ــه واو. ت
شته  له ونهیهک وهھــم ـ   1 پــــدهدهن: ئــه م شتانه
ئهو دهرکی له بریتیه تگهیشتن 2ـ بهرھهستهکان
تگهیشتنی  قۆناغی 3 ـ ھهستدان جیھانی له شتانهی
دهستهواژه، و وشه ئاستی دهگه یهنته مرۆ زیاتر،
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 4 ماتماتیکدا له جه غز و سگۆشه وشهگه لی ونه بۆ
ئایدیاکان. وهک دهگاته مرۆ ئاوهزیشدا له قۆناغی ـ
بهرهو ئاوهز، وه ھم قۆناغی بینی پی به دهبینین پ
بهم ھهروهھا  دهکا،  پهیدا زیاتر روونیهکی  ناسین 
بهرز ئایدیا بهرهو ونهوه له حهقیقهتیش پلهی پیه

دهبتهوه.

حه قیقهت و تگهیشتن ناسین، بۆچی ئه وهی کلیدی (5
ھهر که لهوهدایه  دهکا، زیاد پلهکان بینی بهگورهی
پلهی له  ھهکه، ونا خـــوارهوه ی پلهکانی له کام 
مرۆڤکی له ونهیهک ھهر دهچن. خۆیان سهرهوه ی
له لکچووه ونهیهکی یاخود  کۆپیهک دیاریکراو،
نۆرهی خۆی به مرۆڤکیش ھهر مرۆڤهکه. خودی 
که مرۆڤ دهســتــهواژهی  یاخود وشه، له  کۆپیهکه 
مــرۆڤ ئایدیای لــه خــۆی بیچمی دیــســان ئه میش 

لدێ: بکهینهوه ئاوای کورتی وهردهگرێ. گهر

<ــــ مرۆڤ <ــــ مرۆڤ وشه ی <ــــ مرۆڤ ئایدیای
مرۆڤ ونهی

ئهوه  دیکهدا ونایه کی له دهدا ھه وڵ ئهفالتوون (6
ناسین پلهکانی دهتوان مرۆ چۆن که بدات نیشان
“ونائهشکهوت“ له بریتیه نویهش ونا ئهم ببێ.
که لهناو دهبینهوه مرۆ کۆمهک لرهدا بهرهوڕووی
نیشاندهری ئهمه که کراون، یهخسیر ئهشکهوتکدا
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جیھانهی ئهو ھهستدا. جیھانی له ئمهیه بارودۆخی
بــهرزی حهقیقهتی تهنیا  وایــه پمان سهره تا ئمه 
بووه تهنیا سبهرک که تده گهین بهم دواتر جیھانه،
ئهوهی ھۆکاری ئایدیاکان. واته  حهقیقهت، جیھانی له
حهقیقهته کانی تهنیا سبهرهکان وایــه  پمان ئمه
شتی سبهرهکان له  جگه  ئمه  که  ئهوهیه  جیھانن

نه بینیوه. دیکهمان

“وــنــاھــه تــاوه“. ئــهفــالتــوون وــنــای سھه مین   (7
پله ــوان ــ ن ــدیــی پــهیــوهن ــه ل ــه ش بـــاس ــای ــن ئـــه م و
بهم دهکا، حه قیقهت و ناسین نوان جۆراوجۆرهکانی
کراوه. فه رامۆش ونه پلهی واته پله، خوارترین تیدا
بهرھهستهکان، دهستهواژه له باس لرهدا تهنیا واته
نیشان ئهوهمان دهیهوێ ھهتاو ونای ئایدیاکانه. و
بوونی بــه جیھان لــه  ئمه  تگهیشتنی کــه بـــدات 
ئایدیا ئه فالتوون لرهدا به ستراونه تهوه. ئایدیاکانهوه
و رهنگ به شته بهرھهستهکان ،ندهشوبھ ھهتاو به 
به رهنگهکان. ئهزموونکردنی به ئمهش تگه یشتنی
دهیتوانی رهنگهکان مرۆ نه نهبا ھهتاو گهر وی رای
ئه فالتوون دهبــوو. رهنگیان  شتهکانیش  نه و ببین
بوونی ب که به بهم شوهیه نیشانمان بدات دهیهوێ
نه و دهبوون لهئارادا شته کان جیھانی نه ئایدیاکان
تگهیشتنمان یاخود تهسهورمان دهمانتوانی ئمه

.ھهب لهسهریان
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رۆح پهیوهندیی و رۆح  بۆ ئهفالتوون  روانینی
باسه ئهم پهیوهندی چۆنیه تی جهسته، لهگهڵ
وه ک  مرۆ له گهڵ پباییدار“1 و “خهسهتی لهگهڵ
و ئهفالتوون یۆتۆپیای ئاکارگه را. بوونهوهرکی

دۆخی ژن لهنویدا. و رۆڵ

زمانی له رۆح به سهباره ت کهمک سهره تا با 1ـ
جیاوازه فهلسهفه دا له زمانی رۆح بدوین. فهلسهفه دا
فه لسهفهدا تهنھا زمانی له رۆژانهدا. زمانی رۆح له له
دهکرایهوه بیر وا کۆن زهمانی له رۆحه. خاوهنی مرۆ
و ئاژهڵ گیا، (وهک زیندوون شتانهی ئهو ھهموو که 
وهک تواناگهلی دهزانین وهک رۆحن. خاوهنی مرۆ)
دهبه خشن، وشیاری جۆرک بیرکردنهوه و ھهست
نوان په یوه ندیی که له له وه دهکرایهوه بیر لرهوه جا
(ھهستکردن وهک رۆحیهکانی توانا جهستهدا و رۆح
یاخود بهستراونهتهوھك جهستهوه به بیرکردنهوه) و

سهربهستن؟ و جیاوازن
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وشیاری ناسین یاخود که ئهم دابهشکردنه بهپی 2ـ
سهبارهت وشیاری که (ھهست بهشهوه دوو به دهکا
وشیاریمان که بیر و نقدهخو ھهستپکراو دنیای به
دهکـــا)، پشکهش ئــایــدیــاکــانــهوه بــابــه ت دنــیــای لــه  
بهشی دهکا: بهش دابهش به دوو رۆح ئهفالتوونیش
به رزتر بهشی و مهیلهکانه و ھهست جگای که  نزمتر
گرێ جهستهوه به نزمهکه بهشه عهقه. جگای که

له جهسته. سهربهخۆیه بهرزهکه  و بهشه دراوه

عهق به  چونکه بوو، گرنگتر عهق ئهفالتوون بۆ 3ـ
ھه ربۆیه نهدراوه و گرێ جهستهوه  ئه و به بۆچوونی
وابوو پی لهناو ناچ. ئهو جه سته نامری و لهگهڵ
دیــکــهوه، جهستهی دهچته رۆح مــهرگ ـــه دوای ل
ناتوان دراب گرێ جهستهوه به رۆح ھهتا بهم
ئامانجی بۆیه ھه ر بت. روون تفکرینی خاوهنی
جهستهیه. و رۆح جیاکردنهوهی فهیلهسووفه کان
خۆی سروشتی حاه تی به  رۆح دهب سهره تا واته 
(ئهگۆستین بناس حهقیقهت بتوان بۆئهوه ی بگا
بۆچوونی به بۆچوونه دابوو. ئهم سریمه ی لهژر
ھهست له به دووره مرۆیهکی مهسیحی ژیانی وی
ئهو بوو. بۆچوونه ئهم  دژی ئهرهستوش  مهیل، و
و رۆح له پکھاتوو یهکهیهکی مرۆ که وابــوو پی

ناکرتهوه). لک جا ئهم یهکهیه جهستهیه.
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لهنوان ئهم دهب چاالک بوونهوه رکی وهک مرۆ 4ـ
ھهدهبژرێ عهق یاخود جا ھهبژرێ: بهشهدا دوو
ــردهی کــه ک ـــهوه ی ئ ــان ھــه ســت و مــهیــل (حـــهز). ی
رۆح. له که بهشکه  ویسته ئهنجام دهدا ھهبژاردن
کهواته عهقدایه، و (حهز) مهیل لهنوان ویست شونی
و ویست ،عهق گۆڕدایه: له بهش س له راستیدا

(حهز). مهیل

دادهبێ جهسته له کاتک رۆح بهپی ئهفالتوون 5ـ
ھه موو لهسهر زانــیــاری و زانست  ده تــوانــ ئیتر 
ئهم جهسته دایه له گهڵ کاتک بهم بکا، شتک پهیدا
چونکه سهداسهد، نهک ھهبهت دهدا. لهدهست توانایه 
وهبیرھنانهوهی رگای له دهتوان کاتهشدا لهم

بکات. ده ستهبهر زانیاری و زانست ئایدیاکانهوه

ــه  وای پی ئــه فــالتــوون ئــاکــاریــش ــاره ت بــه 6ـ ســه ب
دروست ئه خالقییهوه باری له  بیارک بۆئهوهی
ھاوکاری جوانی پکهوه  به  س بهشه  ئهو دهب بت
که  دهکرێ زهمانک ئهمهش ھهبت. ھاوئاھهنگیان و
خۆیان شوه ئهرکی باشترین به لهم بهشانه کام ھهر
ئایدیاییهکانی خهسهته  دهب بهشه ھهر  راپهڕنن.
خه سهته له مهبهست که  بنونن. ئه وپه ڕ تا خۆیان
ئهم پباییداره کانه“. “خه سهته ھهمان ئایدیاییهکان
راپهرێ، ئهرکک ئهگهر ئهوهی ھۆی دهبنه خهسهتانه
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راپهڕێ خۆی گونجاوی شوهی شیاوترین به  ئهوا
بت تیژ دهبــ چه قۆ که بین دهتوانین ونه (بۆ
خوقنراوه، بۆی مهبه ستهی ئهو بۆ بتوان بۆئهوهی
پباییداری خهسه تی تیژیهتی بھنرێ. بــه کــار
بین: دهتوانین کۆنکرتی بهشوهیهکی چهقۆیه ).
خاوهنی ویست 2ـ عهقه. خاوهنی بیرکردنهوه 1ـ
شتهی ئهو لهسهر پ بتوان (بۆئهوهی جورئهته
(حهز) مهیلیش 3ـ گهیشتووه) پی بیر که دابگرێ
ھهموویان ئهمانه .ندهنو میانهڕهوی و ئارامی
ئهو گرنتیه دهتوانن ھاوئاھهنگدا کردهیهکی پکهوه له
ئاکارییهوه باری له بۆئهوهی کردهیه ک به ببهخش
ئهم نوان  ھاوئاھهنگی و (ھاوکاری بت. دروست 
له تهندروستییهوه که به  بدرێ گرێ بهشانه دهتوان
تهندروستی له مهبهست لکراوه. باسی یۆنانی کۆندا
بهشهکانی ھه موو که لهوهی بووه بریتی ئهوان الی
ئه مه بــدرێ.  پ گرنگیان یه ک وهک  رۆح و له ش
خود یا یهکه یهک وهک مــرۆ ــهوهی  ئ ھــۆی ده بته

بت). چاالک شوه  باشترین به ئۆرگانیسمک

نووسینهکانیدا بهرچاوی بهشکی  له  ئهفالتوون 7ـ
کتبی له  دهکا. کۆمه گا و پرسی دهوــهت له باس
پشکهش یۆتۆپیامان له ورد ونهیهکی دا “دهوهت“
ئهفالتوون که نییه  روون ئهوه ھشتا ھهبهت دهکا.
بھنرێ بهدی دهتوانرێ یۆتۆپیایه ئهم وابوو پی

یان نا.
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ھاتب پک توژ کۆمهگا له چهند چین و دهب 8ـ
خۆی شیاو دهوهتکی  وهکــو بتوان ــهوهی ــۆئ ب
س لهم دهب کۆمه گا ئهفالتوون بنون؟ بهگورهی
جووتیاران، واته بهرھهمھنهران 1ـ چینه پک بت:
خزمهتکاران. و بازرگانهکان ماسیگرهکان، کرکاران،
بیاری ئهوانه ی وا واته پارزهران، رابــهران و 2ـ 
و بهرگریکهران 3ـ ــهن. دهردهک یاسایی و سیاسی
دهدهن رابـــهران یارمهتی وا ئــهوانــهی یــاریــده ران،
بیارهکاندا، و و راپهڕاندنی یاسا چهسپاندن لهپناوی
وت نــاوخــۆی ئاسایشی وا ــهی ــهوان ئ ھــه روه ھــا
پارزگاری دهرهکیدا ھرشی لهبهرامبهر و دهپارزن

وت دهکهن. له

(ھهر به شه س به پویستی ــهت دهو کهواته 9ـ 
1ـ بــــوو): بـــه ش وه ک چـــۆن رۆح خــاوه نــی ســ
به رگریکهران. و یاریدهران 2ـ پارزهران. و رابهران
بهشکی که کۆیلهکان لرهدا بهرھه مھنهران. 3ـ
دهھنا، پک کۆنیان یۆنانی حهشیمهتی بهرچاوی
بهشک له وهک ئهوان لناکرێ. چاویان وهک چینک
دهکران. سهیر چینه  س لهو کام ھهر موکی و ماڵ
ھهمان چینه س ئــهو که  وابــوو پی ئه فالتوون

ھهیانه. رۆح بهشهکه ی س که ھهیه ئهرکیان

ئهرکی بتوان وهک یهکهیهک ده وهت بۆئهوهی 10ـ
خاوه نی چینه س ئهم دهب ،نراپهر جوانی به خۆی
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وان باییدارهکانی خهسهته بن؟ گهلک خه سهت چ
ژیانی خهسهتانهی ئهو  ھهر  لهراستیدا  کامانه ن؟
ھهر دهکرد، به رجه سته ساغ رۆحکی وهک رۆحیان
کۆمهگایهکی دهتوانن که خه سهتانه ن ئهو ھهمان
له: بریتین خهسهتانهش ئهم بکهن. بهرجهسته ساغ
بزانن دهب واته بن، عهق خاوهنی دهب رابه ران 1ـ
بهرگریکهران 2ـ بۆ کۆمه گا. شتک باشترینه چ که
دهب واته بن، ئازایهتی و جورئهت خاوهنی دهب
مهترسی چهشنه ھــهر  ئهگهری ســـهرهڕای بتوانن
3ـ بچهسپنن. یاساکان و بیار  دهراوکیهک و
له میانهڕهوی و ئارامی  دهبــ به رھه مھنهرانیش 

و حهزهکانیاندا بنونن. مهیل
خاوه نی که  بین دهتوانین خه سهتگهلکهوه  وهھا به

دادپهروهرانهین. کۆمهگای

ــهم دووھ و یــه کــهم چینی  دوو بــه  11ـ ســه بــارهت
پیاو و ژن بۆ  یهکسان مافی پشنیاری ئهفالتوون 
مهزنی شۆڕشی ھه تا رادیکانه وهھا (داوایهکی دهکا
ژنان ئهفالتوون بهگورهی گۆڕێ). نهھاته فهرانسه
و خوندن دهرفهتی ھهمان خاوهنی پیاوان وهک ده با
ھۆکارهکهیشی ئهرکبان. ھهمانمافو خۆپگهیاندن،
ھهمان له پیاوان وهک ژنان ئهوهی بۆ دهگایهوه

بهھره مهندن. لھاتوویی و توانا

تووش به خۆیاندا لهناو رابـــهران بــۆئــهوهی 12ـ 
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نهبن، پایهوه و و مهراقی پله دوژمنایه تی ،بهرکک
تایبهتیان خاوهنداریهتیی که  دهکا پشنیار ئهفالتوون
پهیوهندیی که ده کا پشنیار ھه روهھا نهبت. نواندا له
منداڵ و ژن ،نهب پیاودا و ژن لهنوان ھهمیشهیی
ــه روهرده پ کۆمهگاوه  لهالیهن منداڵ و بن گشتی

بکرێ.

***

عهق واته رۆح له به شک که  بین دهتوانین بهکورتی
جهستهش ب به  بتهوهو جیا جهسته له  دهتوان
جیابوونهوهی دوای  دهتوان رۆح (نــهمــره).  بژی 
ژیان به درژه دیکهدا  جهستهیهکی له  جهسته، له
له رۆح  جهسته،  لــه جــیــابــوونــهوهی کاتی لــه   ــدا.  ب
وهک مرۆ زانستدایه.  و ناسین بهرزتری پلهیهکی 
بهش س له رۆحی ھهبژر، و چاالک بوونهوهرکی
کردهیه کی مهیل (حهز). و عهق، ویست ھاتووه: پک
س ئهم گونجاوی ھاوکاریی ئاکامی باش ئه خالقیی
،عهق به پویستی ھاوئاھهنگی، و ھاوکاری بهشهیه.

ئارامی و میانهڕهوییه. جورئهت،
دهوهته. شکی باشترین یۆتۆپیا ئهفالتوون الی
و رابــهران پک بت: بهش له س دهبــ ــه ت ده و
رابهران و بهرھهمھنهران. بهرگریکهران پارزگاران،
و جورئهت بهرگریکهران بن، عهق خاوه نی ده ب
ئهمه ئاکامی و میانهڕه وی. ئارامی بهرھهمھنهرانیش
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دادپهروهرانه. کۆمهگایهکی به دهب
ژن مافی یهکسانی به باوهڕی ھهروه ھا ئه فالتوون
به  ھه یه، بوای دووھهمدا و یه کهم له چینی پیاو و
و ژن و نییه رابهراندا لهناو تایبهت خاوهنداریهتی

.دهزان ھه مووان ھی به مندایش

Dygd فضیلت، 1ـ

نوان  ھاریکاریی دهڕوانته چۆن ئهره ستو   
چۆنیهتی زانستدا. چکرنی له بیر و ھهست
ھۆکار و کۆسمۆلۆگ مهتیال، بۆ وی روانینی

گۆڕان). و چوار شوه ھۆکار (چوار

ھهر الی ئهرهستو کشهی ناسین و دهستپک خای 1ـ
لده کردنهوه. بیری ئهفالتوون که شتانهن ئهو ھهمان
زانستی که دهب بوو بهوه ده ستپک سهباره ت خای
ھهمان له بهم بت، نهگۆرهکان شته ئـمه سهبارهتبه
نهک بهرھهست  جیھانی که  بوو  ئهوه کشه حادا 
چلۆن جا له گۆڕاندایه. بهکو بهردهوام نییه، نهگۆڕ
ئایا زانست بگا. به بگۆڕدا جیھانی لهناو که مرۆ دهکرا
پهیدا زانست به رھهست جیھانی لهسهر دهتوان مرۆ
بوو. “نه“ پرسیاره  ئهم بۆ ئهفالتوون وهمی بکا؟
دهتوان سهبارهت به ئمه وابوو زانیاری ئهو پی
بهرھهستهکان. شته  به سهباره ت نهک بت ئایدیاکان
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.ببهخش زانست ده توان بۆیه ھهر نه گۆڕه، ئایدیا
بته  ناتوان بگۆڕه چونکه بهرھهستیش، جیھانی 
نییه. وهمی زانست سهرچاوهی و لهراستیدا ناسین
دهیگوت ئه و بوو. “ئهرێ“ پرسیاره به م ئهرهستوش
که نییه ، له گۆراندا جیھانی بهرھهست شتکی ھهموو

بوو. شتهکان فۆڕمی له مه مهبهستی

بابهت له پشیله لهسهر  ئمه زانیاری  نموونه: 2ـ
پشیلهکاندا له شتهی ئهو واته پشیلهوهیه. فۆڕمی

ھهموویاندا. لهنیوان ھاوبهشه و نهگۆڕه

ئهوهی  لهگهڵ ئهرهستو: بۆچوونی کورتکراوهی 3ـ
بهم نهگۆڕه کان بت، شته بابهت دهب له زانست
بهرھهستهکانیش شته بابهت له دهب کاتدا لهھهمان
ئه ویش نهگۆڕه. بهرھهست دنیای الیهنی ھهندێ بت.
تاکهکانی لهنوان ھاوبهشن الیهنانهی لهو بریتیه
له بریتیه  زانــســت جــا ــدا. ــهوهران ــوون جــۆرــک لــه  ب
نه گۆڕهکانی جیھانی خهسه ته بابهت له زانیاری ئمه

بهرھهست.
له  له بریتیه ھهیه که ئهوه ی وایه پی ئه رهستو 4ـ
وهسفی جیھان له  ئمه  وهسفی .substans شتهکان
.stoff تۆز و فۆرم یهکه ی له بریتیه شت شتهکانه.

گهشهی و درـــژه چهشنک بــه ــۆرم ف وشــه ی  5ـ 
جیاوازیی گرنگترین ئهفالتوونه. ئایدیای وشــهی
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ئهفالتوون “ئایدیا“ی و ئهره ستو ی “فۆرم“ نوان
شتهکان گرنگی فۆرم وهک بهشکی که که ئهوهیه 
سهربه سته و سهبه خۆ ئایدیا حاکدا له ھهیه، بوونی
راستی یهک تهنیا ئهرهستو بۆ کهواته شتهکان. له
و بیر بۆ که بنهمان شته بهرھهستهکان ھهیه: بوونی
بوونی دوو شت بهم بۆ ئهفالتوون ئمه، خهیاتی
و خهیاڵ و بیر بۆ بنهمان (که ئایدیاکان دنیای ھه یه:

بهرھهست دنیای دووھهم، بهرھهسته کان)، شته

گهر ونه  بــۆ شتهکانه. به شکی تهنیا  فــۆرم 6ـ 
شتهی لــهو بریتیه بگرینك لهبهرچاو پشیلهیهک
الیهنکی پشیلهکاندا.  ھــهمــوو لهنوان ھاوبهشه
ونه بۆ  که  تــۆز له  بریتیه ھــهروهھــا  شت دیکه ی 
شتهیه ئهو  تۆز نییه. ھاوبهش پشیلهکاندا لهنوان 
له بریتیه شتک  ھهر .نقدهخو تاکیهتی شت که
بیردا له ده توانرێ ته نیا که  تۆز، و فۆرم یه کهی له
به شت شوه کرده  فۆرم بکرنهوه. جودا  له یهک
شوه خــاوهن لهراستیدا شتک ھهر و ده بهخش
زیندوو شتی بۆ فۆرم  خۆیهتی. به تایبهت  کردهی
شته . ئه و ھهسوکهوتی و ژیان له بریتیه ونه بۆ
ئامانجه ی لهو بریتیه فۆرم تهوریش وهک شتکی بۆ
زیندوو بۆ ئۆرگانکی تۆز دروست کراوه. لهپناویدا
تواناییهکان لیانهوه که جهستهی له ئهندامانی بریتیه
نازیندووهکانیش شته بۆ دهدهن. نیشان خۆیان
شتهکه ئاسن) که لهو مهتیالهی (دار یاخود بریتیه
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له بریتیه فــۆرم مرۆڤیش بۆ کــراوه. لی دروســت
و خــواردن توانای له (ھهر رۆحییهکان توانا کۆی
تۆز بهم بیرکردنهوه)، توانای تا بگره خواردنهوه وه
چاو) لنزی ونه  (بۆ مهتریالیانهی مهرجه لهو بریتیه

حهقیقهت. به روانین دهکا دهرفه تی که

ئهندامه  (واقــع). حهقیقهته  فۆرم و دهرفــه ت 7ـ تۆز
بوون بۆ دهرفهتگهلکن تهنیا مرۆ مهتریالییهکانی
مرۆ کاتک ونه  بۆ چاالک. زیندوو و به مرۆڤکی
حهقیقهت. به دهبت فۆرمی مرۆ له بهشک ،دهڕوان
که تیدا رهوتک له  بریتیه  مرۆ پشکهوتنی گهشه و
ده کهن پهیدا گه شه مرۆ نویهکانی لھاتووییه و توانا

لوهرگرتن. کهک دنه و

ھۆکار وهک تۆز و فۆرم له  ھهروهھا ئهرستو 8ـ
له ونه بۆ تۆزھۆکار)، و ھۆکار (فــۆرم ــ ده ڕوان
دهکهنهوه روون ئهوه پکهوه ھۆکاره دوو ئهم مرۆدا.
له ھــۆکــاره ئــهم دوو که  بۆچی مــرۆ مــرۆیــه. گــهر
توانای مرۆ که بن دهتوانین بکهینهوه  ورد مرۆدا
له بهشک وه ک (بیرکردنه وه ھه یه بیرکردنهوه ی
که ھهیه  ئهندامکی  مــرۆ ھــهروهھــا مــرۆ)، فۆرمی 
لهو بهشکه  (که دهبه خش پ بیرکردنهوهی توانای

خوقاوه). ل مرۆی تۆزهی
مهبهست دهکـــــرێ، ــســت زان ــه ل بـــاس  کــاتــــک  9ـ 
فۆرم ئهگهرچی مرۆ. فۆرمی به  سهباره ت زانسته
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فۆرمی بهم ھهیه، تاکی شکی مرۆیهکدا ھهر له
ئهمه مرۆڤهکاندا. ھهموو لهنوان ھاوبهشه مــرۆ
وهک مرۆ به  سهبارهت ئمهیه زانستی سهرچاوهی

بوونهوهرک.
له وهی بوو بریتی سروشت ده رکی ئه رهستو الی 10ـ
جۆربهجۆرهکان. شته له واقعییهتکه سروشت که
خۆی سروشتی شــت ھــهر ئـــهوهی کــه ھــه روه ھــا 
و فۆرم ئاکامی سروشت ناو  دیاردهکانی  و ھه یه
کلیلی کهواته یهکتری. لهسهر فۆرمهکانه کارلکهری

شتهکان. فۆرمی لهمهڕ زانست له بریتیه زانست

جه ستهیهکی “مرۆ چهشنهیه: بهم مرۆ پناسهی 11ـ
پناسهیه ئهم ھهیه .“ بیرکردنهوهی توانای که  زیندووه
دهگوترێ پی که گشتیهیه مانا ئــه و نیشاندهری
گرنگترین دهتــوانــیــن  گشتیهوه پناسه لــهم ــرۆ.  م
ئهوهی بۆ ونه بکهین. دهسته بهر خهسهتهکانی مرۆ

بمرن. دهب مرۆڤهکان ھهموو که
چکردنهوه  یارمهتی به زانست و گشتیه کان مانا 12ـ
تایبهت تهنیا ئهمهش .abstraksjon چکرن دنه
ھهموو که ھهسته کانن  دهستپک خای مرۆڤه.  به
جهسته له ھهندێ خاوهنین.  زیندووهکان  جهسته
که وه بیرھنانهوهن توانای خاوهنی زیندووهکان
دهتوان ھهروهھا مرۆ .دهبهخش پ ئهزموونیان
لهو گشتیهکان دروست بکا به کهک وهرگرتن مانا
لهنوان ھاوبهشن تایبهتمهندییانهی و خهسهت
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بوونهوهراندا. له جۆرک نموونهکانی
نییه، راستهوخۆ زانستی ،definisjon پناسه  13ـ
بریتیه نییه. پناسه بوونی پناسه به ب زانست بهم
ھنانهوهی رگای له شتهکان فۆرمی ناسینی له
لۆژیکیانه دهلیله ئــهم کــه ــا وهھ لۆژیکی، ده لیلی
زانیاری و  زانست بنهڕهتییهکانی  ھۆکاره  دهتوانن 

بکهن. دهستنیشان ئمه

پیشاندهری که لکدراوه کان دهلیله زنجیرهی 14ـ
دهنونن وا که دیاردانهدان ئهو لهنوان پهیوهندی

زانستن. پکھنهری ھهیه، پهیوهندییان پکهوه 
زانست سهرچاوهی که وایه  پیان ئیمپیریستهکان 15ـ
جان ئهکویناس، توماس .Empirisme ھهستهکانه.
بهناوبانگانهن که بیرمهنده ئهو ھیوم و الک، برکلی

دهرکردووه. ناویان ئیمپیریست به

ناسینی له بریتیه زانست چدا پناسهیهکی له 16ـ
دهرککی که ھۆکارهکانه ناسینی تهنیا ھۆکارهکان.
دیاردهکان به سه بارهت وهسف لهچاو قووترمان
دیـــارده کــه ــ ده پمان وه ســف ده کـــا. پشکه ش 
بۆچی که دهی پمان ھۆکار بهم ،ندهنو چۆن
ھۆکارمان جۆر چوار روودهدات. تایبه ت دیاردهیه کی
و ھۆکار، ھۆکاری کارتکهر فۆرم ھۆکار، تۆز ھه یه:
سازکردنی له دهتوانین نموونه بۆ ھۆکار. مهبهست
فۆرم ببینینهوه: ھۆکارهکه چوار ھهر خانوویهکدا



٣٨

ستيطن ئانفني

کهرهسانهی (ئهو تۆزھۆکار خانووه که)، (پالنی ھۆکار
ھۆکاری دهھنرن)، به کار خانووهکهدا چکرنی له
مهبهست دهکــهن)،  تدا کــاری (ئــهوانــهی کارتکه ر
چکراوه، بۆ خانووهکهی مهبهستهی (ئهو ھۆکار
دیارده باسی کاتک تیدا). به سهربردن ژیان واته
مهبهست و ھۆکار فــۆرم ــرێ  ده ک سروشتییهکان
ونه بۆ ده تونهوه. یهکتردا له  و یهک دهبنه ھۆکار
واقعییه تکردنی به له بریتیه بهمرۆبوون ئامانجی

خۆی. فۆرمی

سروشتیهکان دیارده شیکردنهوهی بۆ ئهرهستو 17ـ
له بهم وهردهگــرێ، کهک چوارھۆکارهکه ھهر له
میکانیکیانه راڤهی ئارای ھاتنه به  ھهڤدهدا سهدهی
ھۆکاری به بــاوهڕ  تهنیا  مــرۆ،  له  و  سروشت له  
بۆیه مهیداندا مایهوه. ھهر ھۆکار له و تۆز کارتکهر
پشکهش دیارده کان له  وهسفک تهنیا  کاتهدا لهو
په نجهره “شووشه دهگوترا ونه بۆ به س. و دهکرا
وکه وتووه ــهردی ب چونکه (کارتکردن) ده شک
(کارتکردن) دهبــ گــهوره  “منداڵ یــان (ھــۆکــار)“،
ئهرهستو به م (ھۆکار)“، دهخواتهوه و ده خوا چونکه
پــهنــجــهره دهشک شــووشــهی ــرســ “بــۆچــی ده پ
له کهک که بهردی وێ دهکهوێ؟“ بۆ وهم کاتک
شووشه “چونکه :ده و وهردهگرێ ھۆکار فۆرم
:ده منداهکهشدا پرسیاری وهمی له .“دهشک
دی واتایهکی به  ــه “. وای منداڵ سروشتی “چونکه
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دهرهکیهکان دهکا ھۆکاره له باس راڤهی میکانیکیانه
دهروونیهکان ھۆکاره له  باس ئهره ستوش راڤهی و

شتهکان). و زاتی سروشت (فۆرم،

بنهما س سروشت لهسهر ئهرهستو له دهرکی 18ـ
جۆراوجۆرهکانی شکه  ناتوانین 1ـ ــاوه: راوه ســت
واقعییهت 2ـ ھۆکار دابهزنین. یه ک تهنیا بۆ گۆڕان
به کام ھهر  ھاتووه، پک شته جۆربهجۆرهکان له
به  گۆرانک ھه ر 3ـ خۆیهوه. به تایبهت  سروشتی

ده رفهتکه. واقعیکردنی

لهسهر بوابوون سروشت بۆ دهرکی ئهرهستو 19ـ
1ـ راوه ستاوه: سروشتدا لهناو گۆڕان جۆره  چوار به
گۆڕانی شت چلۆنایهتی تیدا که  چلۆنایهتی، گۆڕانی
گۆرانی 2ـ بۆ. و ره نگ تام و دت، وهک بهسهردا
3ـ و ژمــارهدا. قــهواره له گــۆڕان وهک چه ندایهتی،
ده کهن. جگۆڕکی شتهکان تیدا که شون، گۆڕانی

“گۆڕانی نازاتی“، ناودهن پکه وه سیانه ئهرهستو ئهم
بئهوهی شتی به دهگۆڕدرن شتهکان که  بهو مانایه
نوێ. شتی بهرهو یان بگۆڕدرن لبکهوته وه، نویان
گۆڕێ، دته نوێ شتی تیدا که زاتــی، گۆڕانی  4ـ 
مردنهوه و لهدایکبوون بهھۆی که گۆڕانک ونه بۆ

روودهدات.

لهسهر ئهرهستوش  کۆسمۆلۆگیانهی زانستی  20ـ



٤٠

ستيطن ئانفني

ئاگر. له و ھهوا ئاو، خاک، رۆنراوه: چوار ئلهمنت
به گورهی چواره ئهم بوون) (جیھانی کۆسمۆسدا
له خاکه که قورسترینیان رکخراون. قورساییان
و ئاو وی دوای گرتووه . قهراری جیھاندا ناوهندی
ئاگرهکهسووکترینیانه. پلهیچوارهمیشدا له دن. ھهوا
ئیلهمنت پنجه مین ئهمانه ھهمووی دهرهوهی له
ئاسمان  شتهکانی Eter و “ئتر“ ه ناوت دت که
بهشی دواتــریــن و ده رهکیترین له چکراون. لــه و 
که دهژی (خودا)  جونهر یهکهمین کۆسمۆسیشدا 
کۆسمۆسدا. لهناو  گۆڕانهکانه  ھهموو  سهرچاوهی 
 . ren form خه وشه ب فۆرمکی خالس و خودا،

پکھاتهیهکی بهپی کۆسمۆس لــه شتهکان 21ـ 
ــه خــــوارهوه ل ـــه ره ھ ــخــراون. ــک ھــیــرارکــیــانــه وه  ر
و قـــهراری گــرتــووه خـــه وش تـــۆزی خــالــس و بــ
خــهوش. بــ و خالس ھــه ره  لــه  ســـهرهوه فــۆرمــی
خالس فۆرمی له زۆرتریان بهشکی شتانهی ئهو
کهمتریان وا لهوانهی پبایهخدارترکن بهرکهوتووه،

بهرکهوتووه.
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بهکورتی:

به رھه ستهکان، شته له بریتیه خۆیدا بگهی یه کهمین له واقعییهت
تۆزه وه و فۆرم بهھۆی دهتوانرێ شتک ھهر ئایدیاکان. له نهک
ئهو فۆرم نییه. بوونیان به جیا تۆز و فۆرم بهم ئانالیزه بکرێ،
ھاوبهشه بوونهوهراندا له جۆرک تاکه کانی لهنوان که  شتهیه
.ھهب لهسهری زانستمان دهتوانین ئمه که ئهمهیه تهنیا و
خۆی بتوان فۆرم بۆئهوهی مهرجه  که  مه تریالهیه ئهو تۆز
فۆرم. رئالیزهکردنی ھهیه بۆ تۆزدا دهرفه تک له بکا. رئالیزه
سهرهتان که راوهستاوه ھهستهکان لهسهر ئمه زانستی ھهموو

گشتیهکان. مانا چکرنی بۆ
ئهو ھۆکارهکان،  به  سهبارهت زانیاری له  بریتیه زانست 
شیکردنهوه مان  دهتوانن وهسف، له واوهتــر  که ھۆکارانهی
ئه رهستو سروشتیانهی راڤهی ھۆکار). (چوار بکهن پشکهش
شتهکان). و زاتی (سروشت فۆرمی ھۆکاری دهدا به گرنگی پتر
ھۆکاری له کهک میکانیکیانهیه که بهپچهوانهی راڤهی ئهمه

و تۆزھۆکار وهردهگرێ. کارتکهر
ئله منت چوار کۆسمۆس له جۆره. سروشتیشدا چوار له گۆڕان
ئاسمان شتهکانی که ئتره پنجه میش (ئله منتی پکھاتووه
ئهو ئاکامی کۆسمۆسیش سترۆکتۆری بوون). دروست لهو
ئلهمنتانهدا ئه م پکیهیه که لهنوان و رک و داڕشتن شوه

ھهیه.

  



٤٢

ستيطن ئانفني

رۆح، بهشهکانی رۆح، له سهر ئهرهستو روانگهی
دهرفهتهکان. بهواقعکردنی وهک موڕاڵ لهسهر
دهرفهتی یــهک وهک مرۆڤه کان ھهموو ئایا
وی روانگهی ھهروهھا ھهیه ؟ موڕایان گهشهی

ژنان. و کۆیالیهتی به سهبارهت

جیاوازییهکی نییه ، مرۆ دهستکردی که سروشت له 1ـ
و بوونهوه ره گیانلهبهرهکان لهنوان بوونهوهره گرنگ
خۆیان و ئه کتیڤن گیانلهبهرهکان ھه یه: گیانه کاندا ب
ب ده رهکی، بهم پانهرکی ب به  جونهری خۆیانن
شتکی و پاسیڤن ئهوان واته  دهجوندرن. گیانهکان
ئهرهستو گـــۆڕان. و جوه  بۆ پانهریانه   ده ره کـــی
کهک گرنگه جیاوازییه لهم  رۆح پناسهکردنی بۆ
ئهکتیڤ توانا لهو ئهو رۆح بریتیه الی واته وهردهگرێ،

خاوهنین. گیانلهبهرهکان بوونهوهره خۆرسکیه ی و

ئۆرگانیزمه  ھــهمــوو ئــهرهســتــو  بــۆچــوونــی بــه   2ـ 
و رۆحن خاوهنی مرۆـ و ئاژهڵ گیا، ـ زیندووه کان
چ و چهند تا که لهوهدایه  تهنیا نوانیان  جیاوازیی
وی بهڕای ھهیه. ژیانیان دهربینی توانای ئاستک
جیاوازهو ئۆرگانیزمانهدا ئهم لهنیوان ژیان توانای
س ئهم ئهرهستو جیاوازدان. ئاستی س له بۆیه ھهر

دهستهبه ندی دهکا. بهرز بهرهو نزمهوه ئاسته له
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ئاستی که  نزمدان ئاستی ھهره  له  رووهک و گیا 3ـ
نهش وهرگرتن، خۆراک بریتیه له ژیانیان دهربینی

(زاوزکردن). زیادکردن و نماکردن و

که  راوهســتــاوه، ئــاژهڵ ســهرهوهتــردا 4ـ له  ئاستی
توانای رووهک، و گیا تایبهتمهندییهکانی له  جگه
به ھهست ده تــوانــ ــاژهڵ ئ ھهیه. ھه ستکردنیشی
بۆ ھهوڵ و (بۆ ونه تینویهتی) بکا پداویستیه کانی

بدات. دابینکردنیان

که  راوه ستاوه  مرۆ بهرزیشدا ھهره ئاستی له  5ـ
لی ــاژهڵ  ئ و رووهک تایبه تمهندییانهی لــهو جگه  
مرۆ بیرکردنهوهشه. توانای  خاوهنی  بهھرهمهندن،
بداتهوهو لک دیاردهکان دهتوان ،نقدهخو زمان
له پناوی ئهمهش که دابژێ، کردهوهکانی بۆ پالن

پداویستیهکانیدایه. دابینکردنی

مرۆدا له  کاتدا یهک  له پکه وه  ئاسته  ئهم س 6ـ
کارلکهری ھــۆی دهبته پکهوهبوونه ئــهم ھــه ن.
ژیانی ونه ھهست بۆ یهکتر. لهسهر دووالیهنهی وان
بیریش و خۆیهوه کاریگهریی ژر ده خاته زاوزێ
ھهبهت بهپچهوانهوه. و ھهست سهر دهکاته کار
لهو جیاوازه پویستیهتی  رووهک خۆراکهی  ئهو
دهرکی ھهست و پویستیانه. مرۆ و خۆراکهی ئاژهڵ
له بهھهرحال بهم مرۆ،  ھی له  جیاوازه ئاژهیش
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ئاسته دهبیندرێ. ئهم س مرۆدا
بــــوونــــهوهره  فـــۆرمـــی ئـــه ره ســـتـــو، الی  رۆح  7ـ 
بــوونــهوهره ــۆزی ت جهستهشیان گیانله بهرهکانه. 
سروشتیهکانهوه دیارده بابهت له  چ گیانلهبهرهکهیه.
که  فۆرمه ئهوه دهستکردهکانه وه دیارده بابهت له چ و
بۆونهچاوی دهتواندیاریکهرو شیکهرهوهیتۆز بت.
و ده کرێ دیاری لهوه وه دیتنیهتی ئهندامی که  پشیله
(ژیانی رۆح شهوییه. ئاژه کی پشیله که دهکرته وه شی
خۆراک توانای ونه بۆ جهستهیه. دیاریکهری ئۆرگان)
دتهوه وهرگرتندا خــۆراک ئهندامی له گهڵ وه رگرتن

(رهگ، دهم).

لک پکھنهری یهکهیه کی ئۆرگان پکهوه و توانا 8ـ
تۆز و فۆرم گیانلهبهرهکاندا. بوونهوهره له نهپچاون
مرۆ پکھنه ری جه ستهی و فۆرم الیهنی شتن. دوو
مرۆ ژیان (فۆرم) توانای گه ر مرۆ. ناوی یهکهیهکن به
لهگهڵ په یوه ندیی رۆح نییه. مرۆ چیدی ئیتر ،بج
“ئه ندام“، لهگهل وایه “کرده“ پهیوه ندیی وهک جهسته

“ئامراز“. لهگهڵ “کارتکهر“ یان

دیاردهیهکی بهپچهوانهیرایئهفالتوونرۆح کهواته 9ـ
رۆحبهشکی جیانه کراوهی لهراستیدا نامۆلهمرۆدا نییه.
ناتوان رۆح ئهفالتوون رای  بهپچهوانهی  مرۆیه. 
و مرۆ ژیانی مرۆ دیاریکهری رۆحی بژی. سه ربه خۆ

تایبهتمهندییمرۆبوونه.
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کۆندا بهشوهی پرسیاره مۆڕالییهکان له یۆنانی 10ـ
ــهوه. وهم دهدران و گۆڕێ دهھاتنه ئیستا له جیاواز
کامانه ن؟“، و ناراستی “راستی دهپرسین که: ئیستا ئمه
مرۆ چین؟“ خراپه و ده یپرسی: “چاکه ئهرهستو بهم
پک توانا و ئاست کۆمهک له که سروشتکه خاوه ن
وهک خۆی سروشتی ک دهتوانکات تهنیا مرۆ ھاتووه.
که نبنو وهک یهکهیهک خۆی و بهرجهسته بکا مرۆ
بخا رک پکه وه خۆی جۆراوجۆرهکانی توانا بتوان
ھاوئاھهنگیی به  باوهڕی (ئهفالتوونیش .نبیانگونج و

ھهبوو). رۆحهوه جۆربهجۆره کانی بهشه

کاتک بوونه وهر ئهرهستو: گرنگ الی بوایهکی 11ـ
بهپی که  ھهب بهختهوهرانهی و باش ژیانکی دهتوان
مرۆ ده گرتهوه : مرۆڤیش ئه مه بژی. خۆی سروشتی
تواناییهکانی گهشهپدانی دهرفهتی که بهختهوه ره کات
ھهببهشوهیهککه ھاریکارییئهوھاوئاھهنگینوانیان
رگایان. سه ر دته که بکا چاره سهر کشانه ئه و بتوان
خهسهته  (1 پویستن: شتانه ئهم مهبهستهش ئهم بۆ

باش. و گونجاو کۆمه گایهکی (2 پباییدارهکان.

توانا راگــواســتــنــی و گــهشــه  لــه  بریتیه  ئتیک  12ـ 
پباییدارهکان. خه سهته  بــهرهو تاک سروشتیهکانی
پباییدارهکانئامرازکیپویستنبۆگهیشتن خهسهته
گهشهی ئامانجی خۆشبهختیهی ئهو خۆشبهختی، به
ونه بۆ که ناھن پباییدارهکان خهسهته ئهخالقییه.
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سهرچاوهی بهکو بت، کرداره کان سهرچاوهی ھهست
خهسهتانه ئهم بت. بیرکردنهوه و ئهق دهب کردار
ناشازهکان کرده  و که به دژی حهز دهدهن مرۆ یارمهتی

.رابوهست

و کــرده ســهرچــاوه ی پباییدارهکان خه سه ته 13ـ 
لهنوان کردهی میانهن پیشاندهری ھهروهھا  ئاکارن.
که ئــهوهی که مۆییدا. و زدهڕۆیی جه مسهری دوو
و کــرده دیاریکهری راستهوخۆ ھه ستهکان ده ھی
بۆ دهبن. خراپهکانهوه کرده  توش به ئهوا بن، ئاکاریان
له بوا بانکی ب زۆرهوهو ترسی له ونه ترسنۆکی
ھهردووکیان که  دت رادهبهدهرهوه له  خۆبوونکی به
دوو نوان خای پباییدار خهسهتکی ھهر نهشیاون.

کهمۆییه. و زدهڕۆیی جهمسهری

رۆحی و ئــاژه ــی رۆحــی ئاستی دوو له  ته نیا 14ـ 
کرداردا بواری له  ھهبژاردن دهرفهتی که  مرۆییدایه
بواری له  ئاژهیدا رۆحی ئاستی له دهرفهته ئه م ھهیه،
ھۆی برسیهتی دهبته ونه  بۆ .نخۆی دهنو پویستیدا
بگهڕێ. له ئاستی تربووندا شون به  ئهوه که برسی
ئهتهرناتیفه لهنوان ھهبژاردن دهرفهتی مرۆییشدا
ئاژهکی وهک مرۆ ونه بۆ ھه یه. جۆربهجۆره کاندا
بیرکردنه وه ھهبژرێ.  دهتوان ھهسهنگن و عاق
کردهی کۆمهک بیاردانیش بیاردان، قۆناغی دهگاته 

دهکرێ. ئامانج ئاراستهی که لدهکهوتهوه 
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ژیانکی گرنتیی ئهخالقیهکان پباییداره خهسهته 15ـ
پهیوهندی خۆشبه ختی چونکه ناکهن، بهختهوهرانه
پــبــایــیــداره خهسهته بـــهم ھــهیــه، بــه  کــۆمــه ــگــاوه 
باشتر ژیانکی بهختهوهرانه دهرفهت بۆ ئهخالقیهکان
بهرھهمی که دۆخکیرۆحیه خۆشبهختی، دهڕهخسنن.
بهسهر زابوون و  ته قهلال و ھهوڵ بهئاکامگهیشتنی
کۆسپهکاندایه.خۆشبهختی ئاوتهی ھهوهئازاراوییهکانه
لهززهت ھهمان خۆشبهختی که  بین ناکرێ ھهربۆیه و
خۆشبهختی که نییه بهو مانایه ئهمه خۆشیه. بهم و

بت. بهھره ب لهززهت و خۆشی له ناتوان

شوه  س به ئه خالقییهکان خهسه ته پباییداره 16ـ
و سزا بهھۆی دهکرێ مرۆ (1 دهدهن: نیشان خۆیان
ئازایهتی، ونه بۆ باشهکان پاداشهوه کرده ئه خالقییه
لرهدا بدات. نیشان خۆی له دادپهروهری یا دسۆزی
مرۆ کرداره. ھهیه که سهرچاوهی دیسیپلین کۆمه ک
دروستھهسوکهوتدهکا، بهمئۆتۆماتیکیوتهنیا بهو
خستووه. رک نهریت کۆمه ک لهگهڵ خۆی که ھۆیهوه
ئهخالقییهکان، پباییداره خهسهته به پابهنده بکهر (2
باش، واته ئاکاری ھۆی دهبته ژیریی ونه چونکه بۆ
دهبنهسهرچاوهیئاکاریباش. پباییدارهکان خهسهته
له  (3 دهگــرێ. یاسا له  رزیش بکهر لرهدا ھه بهت
رگای له ژیریی ھهبژاردنی واته لکدانهوه وه، رگای
ئهنجام: دی. ئاکارهکانی گهڵ له ھهسهنگاندنییهوه

زیره کییه. خاوهنی وهھا مرۆڤکی
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(نهک زیره کیخهسهتکیپباییداریھوشیارانهیه 17ـ
ھهیه. توانایبیرکردنهوهوه پهیوه ندییبه که ئهخالقیانه)
خه سهتی له ده کاتهوه جیا خۆی خهسهته ئه م لرهدا
پباییداریئهخالقیکهله سهربنهمایعادهت، پداویستی
دیاری دهتوان زیرهکه که ئه وهی راوهستاوه. ھهست و

مرۆڤ. بۆ باشترینه  شتک چ که بکا

سروشت جۆراوجۆره. مرۆ که وایه پی ئهرهستو 18ـ
ئهوه ھۆی دهبته ئهمه نهخوقاندووه. یهک وهک مرۆڤی
یهک وهک خۆرئالیزهکردن دهروونیهکانی دهرفه ته که
به شون جۆراوجۆر شوازی به مرۆڤهکان نهبن و
پیاو ئهرهستو بهگورهی بن.  خۆرئالیزهکردنه وهوه
وهرگــری ھهیه. سروشتکی ژن و بدهر سروشتکی
رکخستنی له ھه م راستهو زاوزکردندا له ھه م ئهمه
بهپی و بنهڕهتهوه له  مــرۆ  ھهندک کۆمهیه تیدا.
واتهئهومرۆڤانهی سروشتبۆکۆیلهتیدروستکراون.
خهسهته ئازادهکان مرۆ وهک نییه ئهوهیان دهرفهتی
بکهن. رئالیزه و پبدهن گهشه  خۆیاندا له  پباییدارهکان
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بهکورتی:

ژیان توانای که خه سه تهیه ئه و رۆح له ئه رهستو   مهبه ستی
فۆڕمی ژیان خۆ. گۆڕانی و جوندن توانای خۆ دهبه خش، واته
ئاۆزهکهی. ھه ره ھهتا بگره سادهوه ھهره له  ھهیه، جۆراوجۆری
دهکهن. زیاد و دهبن گهوره وهرده گــرن، خۆراک رووهکهکان 
ترکردنی پداویستیهکانی شون به لهم خهسهتانه جگه ئاژهڵ
بیرکردنهوهیه. توانای خاوهن لهما نه جگه  مرۆڤیش و دیکهیهتی
جۆربهجۆرهکانی توانا له بریتیه رۆح زیندوو بوونهوهرکی الی
واقعکردنی به دهرفهتی تۆزهی لهو بریتیه جهسته بهم ژیان،
گه و  السک رهگ، ونه (بۆ  ندهڕهخس رۆحیه کان توانا
مــرۆڤ). الی مشک و ئــاژهڵ الی ھهسته کان رووهک، الی
له جیانه کراوهیه بهشکی رۆح ئهفالتوون رای بهپچهوانهی

مرۆڤ. یهکه یهک به ناوی
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ئامانجی ئهخالق:

ئهخالق دهستهبهرکردنی باشترین ژیانه ئامانجی
توانا ھهست و گهشهپدانی رگای مرۆڤ. له بۆ
بگا. بهم ئامانجانه دهتوان سروشتیهکانهوه مرۆ
و ھه ست به  خۆبهدهستهوهنهدان رگای له  واته
ھاوترازکردن رگای پداویستیهکانییهوه، بهکو له
و ھهستهکان لهنوان ھهماھهنگییهک چهشنه و
شون به ده توان شوهیه  بهم مرۆ بیرکردنهوهدا.
درژخایهنتری ئاکامی که  بروات کردارانهدا ئهو
خولیاکان و حهز دژی له وهستان کاتی. نهک ھهیه،
بهمهبهستی ئازار له ژان و خۆدوورخستنه وه و
ھهیه جیاوازیی  بهرزتر. باشیهکی به گهیشتن 

خۆشبهختیدا. و لهززهت لهنوان
ئهخالقیان ھهیه. ئهرکی جۆره دوو ژنان و پیاوان
ژنانیش و بت ناوماڵ بــیــاردهری دهبــ پیاو 
پیان که بن ئه رکانهی ئــهو گورایهی ــ ده ب

سپردراوه.



ناوهڕاست سهدهکانی
مرۆڤه بهرده ستی ئامرازی دهب کۆیلهکانیش

بن. ئازادهکان
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ناوهڕاست سهدهکانی دهربارهی بهگشتی

“بوای رووبهڕووین: چهمک دوو لهگهڵ لرهدا 1ـ
بوای ئایینی ھهروهک و “بوای زانستی“. ئایینی“
و رهزامهندی متمانه ئاستی ھهمان زانستی له بوای
زانیاری مانای به  تهنیا زانست ھه بوونی بهھرهمهنده.
ئۆبژکتیڤه وشیارییهکی به کو نییه، متمانهپکراو
بهشوهیهک ھهیه ) دونیایراستیهکانهوه  (پهیوهندیبه
راستهوخۆ، ھهستهوه رگای له دهتوان مرۆ که
نب ده ستی  به زانیاریانه وه ئهو رگای له یاخود 
ھهیه. سروشتیهکانهوه سهرچاوه به پهیوهندی که
له زانست که مرۆ مانایه  بهو سروشتیش  زانستی
رگای له واته  خۆیهوه، سروشتیهکانی توانا رگای

. ده کا دهستهبهر بیرهوه و ھه ست

مهسیحی، مرۆڤی بۆ  ده ستپک خای  گرنگترین 2ـ
بوونی خودا لهمهڕ زانیاری بابهت له بوونی خودایه.
له  ته نیا خودا ناسینی (1 جۆره بۆچوون ھهیه : س
و رگای ھهست له ناسینی خودا (2 بواوه. رگای
بیرهوه. و له رگای بوا خودا ناسینی (3 بیرهوه.
سھهم بۆچوونی به بوایان ئهکویناس و ئۆگۆستین

ھهبوو.
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خودا له مهڕ مرۆ که ناسینی وایه پی ئۆگۆستین 3ـ
ھه ب بــوای ده ب (مرۆ پدهکا  ده ست بــواوه له  
بکرێ به ھز دهتوان بوا تبگا). بتوان بۆئهوهی
زانستن پکھنهری بهگانهی و زانیاری ئهو بهھۆی

.(ھهب بروای بۆئهوهی بگا ت دهب (مرۆ

دهسهلمنن، خودا بوونی بهگانهی و زانیاری ئهو 4ـ
که خـــودا“، سهلماندنی  “بهگهی دهگــوتــرێ  پیان 
ئهم  بــهگــوــرهی بهگه1  :  پش (1 جـــۆرن: دوو 
بیری له خودا له  مرۆ که ونایه ک بهپی بۆچوونه
ئهم که  ده کهوێ ئهوه بیروهشون ھهیهتی، خۆیدا 
بهھۆی که :2 بهگه پاش (2 .نبسهلم ھهبوونه
خودا بوونی به مرۆ  راستییهوه و  فاکت کۆمهک
و شتانه یه ئــهم خوقنهری  کــه  خــودایــهک ده گـــا. 
بکاتهوه. شی بۆ دنیامان ھهبوونی ھۆکاری دهکرێ
خودا بوونی سهلماندنی بۆ بهگه  پاش بهناوبانگترین
به گه یشتن “رگاکانی به که ئه کویناسه بۆچوونکی
پمان بۆچوونه ئهم ده رکــردووه. ناوبانگی خــودا“
خاوهن پالنکیش ھهر چونکه دنیا پالنکهو ده که
دنیایه پالنی داڕژهری کهواته خودا داڕژهرکه، پالن
بهڕوهبهری و خوقنهر که وشیار  (بوونهوهرکی

سروشتیهکانه). شته ھهموو

راستییه  ھــهمــوو تــیــولــۆژی ئــه کــویــنــاس، الی  5ـ 
دهناسرن: شوه  چهند به که دهگرێ، لهخۆ ئایینییهکان
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دهگهڕتهوه  سهرچاوهکهی که خودادا فۆرمی له (1
پهیامبهران خوداییانهی پهیامه  ئهو یان وهحی بۆ
گه یشتووه. بهده ستیان خوداوه له الیهن راستهوخۆ
سروشتیه کانی رگای توانا له زانستدا که فۆرمی له (2
سروشتی). (تیۆلۆژی دهکرن دهستهبهر ناسینهوه 
بۆ ئایینییهکان راستییه زۆربــه ی که  ده ئه کویناس
دوو ھهر له دهکرێ رۆح نهمریی و خودا بوونی ونه 
له ھهندک بهم بکه ین، پهیدا لهسهر زانستی رگاوه
ئهوهی دۆگمای دنیا“ و وه ک “خوقاندنی راستییهکانی
تهنیا یه کهیهکن، موقهدهس رۆحی و مهسیح و خودا که
بکه ین. پهیدا لهسهر زانستی دهتوانین بواوه رگای له

له سهر جیاوازییه کانینوان ئهکویناسھهروهھا قسه 6ـ
وهک زانست بوا ده کا. وهھم و ئایینیی زانست، بوای
بهپچهوانهوه وهھم به م پکراوه، متمانه  ناسینکی

بکرێ. ناتوانرێ متمانهی پ
ئهو که لهبهرئهوهی زانست، لهگهڵ ھهیه جیاوازی بوا
خوازراو بیارکی لهسهر دهیبهخش بوا متمانهیهی
خودا بۆ وتــهدا سهرچاوهکهی لــهدوا که راوه ســتــاوه
ھهیه بهوه بوام که “من ونه ئهوهی بۆ دهگهڕتهوه.
گریمانهیه ئه و لهسهر خوقاندووه “ دنیای خــودا که 
بۆچوونه به م که  ویستبتم من له وهپش که  راوهستاوه
دوو کۆی که دهزانم من ونه بۆ که ئهوهی بوا بنم.
رگای له من بۆئهوهی دهگه ڕتهوه چوار، ده بته دوو
واته خۆمهوه، دهرهوهی راستیهکانی به پهیوه ندی
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زانسته و راستیه  بهم ھهیه، واقعدا دونیای له که  ئهوهی
گهیشتووم.

و خودا، جیھان له بابهت  روانگهی ئۆگۆستین
خۆشهویستی. دهڕوانته چۆن ئۆگۆستین مرۆڤ.
دهوهتی بابهت دهوهتی زهمینی، له وی تیۆری

تیۆری مژوو. خودائی و

ئۆگۆستیندا مرۆ له جیھانبینیی شونی لهراستیدا 1ـ
بــابــهت وی لـــه روانــیــنــی ـــ ده ســتــپــــکــی ـــوان ده ت
بت. مــرۆڤــهوه و جیھان خــودا، نوان په یوه ندیی 
خودا خــوارهوهی پلهی له مرۆ ئۆگۆستین بــه رای
بهم گرتووه، قهراری ئاسمانیه کاندا بوونهوهره و
ھه موو له خوقاندوهو سهری تاجی حاهدا له و ھهر
خودا پایهبهرزترکه. دیکه زهمینیهکانی بوونه وهره
مرۆڤی و جیھان سروشتیه، بان بوونهوهرکی که
بوونهوهرهکانی له جیاوازه بهگشتی مرۆ خوقاندووه.
لهرووی مرۆڤی خودا که  ئه وهیه ھۆکارهکهیشی دیکه،
مرۆ ئه وه ھۆی ده بته ئه مه خوقاندووه. خۆیه وه
خۆی سهیر وهک سهرچاوهی بوونی بتوان خودا
ئینسان ئۆگۆستین الی ھــهروهھــا .بیناس و بکا 
بوونهوهرکی تهنیا (نــهک رۆحیه بوونهوهرکی
ئهرهستو جۆره ی بهو بیرکردنهوه، توانای خاوهن
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پناسهی دهکرد).
که واته  خودایه ده ستی خوقاوی چونکه مرۆڤ 2ـ
ناسینی بگهڕته وه. ڕووی بــهرهو که ھهیه نیازی
زانیاری وهدهستھنانی زانست و بریتی نییه له خودا
و لهگهڵ خودا یهکبوون بریتیه له بهکو له مهڕ خودا،
شون به عاشق شوهیه ی بهو ھه ر ویستنی، خۆش
دهب بته چکرن یهکبوونه ئهم یارهوهیه. بۆئهوهی
خۆشهویستی خۆیه وه به زهیی و روحم بهھۆی خوا
بۆ خــودا  خۆشهویستی بکا. مرۆ ئاراستهی خۆی
خــودا. بۆ مرۆیه خۆشهویستی تــهواوکــهری مــرۆ 
یاخود خۆشهویستی نهبوونی  گوناه  سهرچاوهی
نه بوونی خودا. به بهرامبهر خۆشهویستییه  کهمیی
خواستهکانی لــه سهرپچی ھــۆی  خۆشه ویستی
بهرزتره گهلک خواوهند خۆشهویستیی خواوهنده.
خۆیشی. مــرۆ ته نانهت و دونیا خۆشهویستی له 
بیری ـــاوهی ســـهرچ ـــه م جــــۆره  خــۆشــهویــســتــیــه  ئ
سادهیی به تیدا مرۆ که ئۆگۆستینه گۆشهگیریانه ی
لهززهتی و له خۆشی خۆی دهژی و قهناعهت و

رادهگرێ. دوور دونیا

ئۆگۆستین گوتهی به  و ئهنجیل رهوایــهتــی  به  3ـ 
رازکه مرۆ ئهمه ھیچهوه چ کرد. له خودا دونیای
سهرهتا خوقاندندا کاتی له  دهگا. تی بهزهحمه ت
لهگهیا و فــۆرم ئهوجا خوقاند، تــۆزی خــواوه نــد
خوقاندنی پش له  که ده یگوت (ئهفالتوون کــات
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تۆزیش). رهنگه ھهبووه، ئایدیاکان جیھانی دونیادا
لهئارادا خوقاندندا ھیچ شتک لهبهرئهوهی له پش
دروســت شتکی  ھهموو خــۆی بۆ  خــودا و نه بوو 
و (خــودا) خوقنهر له نوان لکچوونک ھیچ کرد، 
جیھان و خودا نییه. سروشت) (دونیا، خوقاندندا

جوودان. لک بهتهواوی

پناسه  چه مکانهوه بــه و خــودا  ناتونین که واته 4ـ 
ھهروهھا ئمه دونیادایه. له سهرچاوهیان بکهین که
له خۆمانه وه سروشتیهکانی توانا رگای له ناتوانین
سروشتیهکانی توانا بگهین. خودا گهوره یی و خودا
تگهیشتنی ئهو بۆ بن یارمهتیدهر دهتوانن ئمه تهنیا
ھهیه. دونیادا بوونهوه رهکانی لهنوان پهیوهندیانهی
وشیاری خــۆیــهوه بــهزهیــی به ھۆی روحــم و خــوا 
پهیوهندیی رگای له  ھهروهھا  .دهبهخش مرۆ به
ژووانــی دته ئــهو ئهشقی (وهحــی) راســتــه وخــۆوه

خودا. شهیدای مرۆی ئهشقی

جۆری سهرهکیترین و گرنگترین خودا به عهشق 5ـ
مرۆڤی که  مرۆڤه ئه رکی خۆشهویستیه. و عهشق
ئمه ئهگهر ھهمووانه.  بۆ ئهرکه ئهم  بوت. خۆش
به خۆمان و خۆشهویستی کردهوه ئهشق به ناتوانین
له جیاتی بدهین، پویسته ئینسانهکان نیشان ھهموو
مرۆڤانه بهو سهبارهت خۆمان خۆشهویستی ئهمه
په یوهندیدان. له  له گهمان ژیاندا له  که  بدهین نیشان
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نهک لهبهرخاتری بهم خۆش بوت، مرۆڤمان دهب
رهزامه ندی راکشانی و خــودا له بهر بهکو مــرۆ،

وی.

دهوت خۆش خۆیان تهنیا که مرۆڤانهی ئهو 6ـ
وا ئهوانه ش شارۆمهندی “دهوهتی خودا“. به دهبن
“شاری شارۆمهندی به دهبن سهرقان دنیاوه به
ده وهته دوو ئهم زهوی“. “دهو هتی واته بابیلۆن“
وهک ھه ن. ئمه دا سهردهمی له پکه وه کاتدا یهک له
دوای جودان. دیاندا له یه کن، بهم ئاوتهی جهسته
له له جهستهشدا دووانه ئهم دهوهتی زهوی مردنی
و بهھهشت فۆرمی له دواتر  دهبنهوهو  جودا یه ک

دهدهن. به ژیان جهھهننهمدا درژه

ملمالنی و کشبپ و دهوـــه ت  دوو  تیۆری 7ـ 
مژوو. له ئۆگۆستینه تگهیشتنی کاکی نوانیان،
پدهکا، دهســت خوقاندنهوه له جیھان مــــژووی
دواتــر ،ــ درــژه ی دهب حــهوا و ــادهم به  گوناحی ئ
به دهبــ و ده مــرێ جیھان ئه وسا ،رزگــاری دهبــ
وهک خودایه. سهرکهوتنی نیشانهی قیامه ت قیامه ت.
ھدا یه ک له تیۆرهدا له م مژوو ره وڕه وهی دهبینین
مژوو). له ھ ئاسا دهچ (تگهیشتنی پش بهرهو
تهنیا جیھان تیۆره مژووی بهگورهی ئهم ھهروهھا
تیۆری بهپچهوانه ی ئهمه دهدات. روو جار یهک
ھهموو وابوو پی بۆچوونهی ئهو کۆنه، سهردهمی
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بازنهییه. مژووش رهوتی دهبته وهو دووپات شتک
باوهی سهردهمی ئهم بۆچوونه لهراستیدا سهرچاوهی
بهرهوپشچووندایه و گهشه له مژوو ده که ئمه

دهگهڕتهوه. ئۆگۆستین بۆ

بهکورتی:

قهراری ئاسمانیهکاندا بوونهوهره  خــوارهوهی پلهی له مرۆ
خوقاندنه. بهشکۆترین بوونهوه ری لهھهمان کاتدا به م گرتووه،
رۆحیشه. به کو نییه، بیریار بوونهوهرکی ته نیا ئینسان
بریتی خودا ناسینی ھهیه. خودایشی ناسینی توانای واته
له بریتیه  به کو خودا، به سه بارهت ئمه زانستی له نییه 
کهمیی له ھۆکاری گوناح خودا. بۆ خۆشه ویستی ئمه توانای
سهرچاوهی خۆشهویستی بزربوونی خودا. بۆ خۆشهویستیدایه
خۆش خودای و خودا مرۆ رهزای لهبه ر مرۆڤ دهب نافرمانیه.
دهوهتی شارۆمهندی دهوت خۆش خودایان ئهوانهی بوت.
ده وهتی شارۆمهندی ناوت خۆشیان ئه وانهیشی و خودان
ئهم لهنوان درژخایهن  ملمالنیهکی زهوی لهسهر زهوی.
سهرکهوتنی و جیھان کۆتایی به که لهئارادایه دهوهتهدا دوو
که ئۆگۆستین ئهم بۆچوونهی کۆتایی دێ. خودایی دهوهتی
بیری سهردهمی لهچاو کۆتاییه، و سهرهتا دنیا خاوه ن ده

تازهیه. بۆچوونکی (یۆنان) کۆن

1- Aprioriske bevis
2- Aposterioriske bevis 
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و مهسیحیهت گــرــدانــی پــــکــهوه چۆنیه تی 
تگهیشتنی ئهکویناس. توماس فهلسهفه الی
مرۆڤ. الی ناسین سروشتیانهی توانای له وی

بهرھهمه کانی دوازده ی زاییندا یازده و لهسهدهکانی 1ـ
لهراستیدا ناسران. رۆژئاوادا ئهوروپای له ئهرهستو
ئهفالتوون گریدانی لک ئهوهندهی بیرمهندان الی
لک گردانی دهینواند، ئاسان بیری مهسیحیهوه به
به ھــۆکــاری ئــهمــه ئــه ره ســتــو ئــاســان نــه یــدهنــوانــد.
که ئهرهستو دهگهڕایه وه ئهوه بۆ دهرهجهی یهکهم
ناتهبا بوو: مهسیحی روانگهی لهگهڵ س بواردا له
بوونکی جیھان که وابــوو پی  ئهرهستو  ئه لف)
ب) نهیخوقاندووه. کهس واته ئهبهدییه، و ئهزهلی
مردنی له دوای رۆح واته  دهمرێ. جه سته  له گهڵ رۆح
ئه رهستو خودایهی ئهو پ) بژی. ناتوان جهسته
خودایهکی ونای له دووره به ھهیه پی بــاوهڕی
جیھان دهره وهی له دهتوان که خودایهک و خوقنهر

.ھهب بوونی
که ده ئهکویناس یهکه م روانگه ی به سهبارهت
بــهم بگهین،  تی فه لسهفی بهشوه ی ناتوانین 
که دهدا ھه وڵ دیکه  روانگهکهی دوو به سهبارهت

لکیان بداتهوه. مهسیحیانه  بهگورهی بۆچوونی
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تۆز و فۆرم وایه که رۆح: ئهره ستو پی نهمریی 2ـ
ناتوان فۆرم بهم جهسته، و رۆح له مرۆ بریتین الی
نهمر فۆرمکی رۆح  کهواته .بوونی ھهب سهربه خۆ
جۆربهجۆرهکان رۆحیه  توانا ھهروهھا ئهرهستو نییه.
پی لک دهداتــهوهو و مــرۆدا ئــاژهڵ له  رووهک و
خۆیان تایبهت به رۆحیی توانای له ھهر کامیان وایه
توانایهکی ھهر که وایه پی ئهره ستو بهھرهمهندن.
که  دهگونج جهستهدا بهشه ی ئهو لهگهڵ رۆحی 
توانایهکی رۆحییه که دیتن ونه (بۆ پکهوه دنهوه
بۆچوونی به  ھهروهھا چــاو). ئۆرگانی به تایبهته
وابهسته رۆحــی توانایهکی بــیــرکــردنــهوهش ــه و  ئ
مهتریالهکانی و بابهت جهستهیه. ئۆرگانکی به
دهکرن دهستهبهر ھهستهوه رگای له بیرکردنه وه
خۆیدا دهستپکی خای و له بنه ڕهتدا له (ھوشیاری
نه نووسرابت)، له سهر ھیچی ره شکه تهخته وهک
که دهکا لهوه  باس ئهرهستو کاته دا لهو ھهر بهم
مهبهستیشی که ،ھهب بیرکردنهوه بۆ فۆرمک رهنگه
بیرکردنهوه ھــۆی دهبته که توانایه یه ئــهو له مه
بیر“ “ھۆکاری وی بهرای بیرکردنه وه). (ھۆکاری
وایه پیان راڤــه کــاران ــهی زۆرب ئهبهدییه . و نه مر 
لهنوان ئه مه که ئــهوهیــه ئهرهستو مهبهستی  که  
کهسی تاکه دیاردهیهکی و ھاوبهشه مرۆڤهکاندا
تاکهکهس رۆحی که بهوه یه بوای مهسیحیه ت نییه.
وا ئهرهستو بۆچوونهی ئهم ئهکویناس لره دا نهمره.
به م و تاکهکهسیه بیر“ “ھۆکاری که ده داتهوه لک
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الی ئهگهرچی واته و نهمره. ئهبهدی کاتهدا لهو ھهر
بهم نهبوو، تاکهکه سی بیر“ “ھۆکاری ئهرهستو
.دهبهخش پ تاکه کهسیانهی خهسهتی ئهکویناس
رۆح ھهم و جهسته ھهم مرۆ مردنی به ئهره ستو الی
پهیوهندی رۆح چونکه الی ئهکویناس بهم دهمرن،
که سی تاکه سهرهڕای ھهیه، رۆح“هوه “ھۆکاری به

نامرێ. بوونی،

“جونه ریب جوه“ لهسه ر ئهرهستو بوونی خودا: 3ـ
بهم ناڕوونه، گهلک دهستهواژهیهکی که دهکا، قسه
شتک وزهیه که ئه و لهمه  پتر ئهره ستو مهبهستی
رووداودا زنجیره یهک له حهرهکه ت و جوه دهخاته
بت. ھهرکامیان دهش ھۆکاری ئهوی دیکهیان که
ئهمه که لک دهداتهوه بۆچوونه وا ئهم ئهکویناس
ئهو واتــه  جونهر، یهکهمین ســهر ده بــاتــهوه ئمه  
له جیھانه. ھهموو  ھۆکاری یهکهمین بوونهوهرهی 
پرسیارهیه ئهو رک ئهمه  که ده ئهمهدا درژهی
ــاراوه. ئ ده ھنته سروشت خوقنهری باسی که 
لهسهر ونایهکی ئهرهستو که وایه  پی ئهکویناس
ھهیه، شتک ھهموو ھۆکاری یهکهمین وهک خودا
مهسیحیدا خـــودای  لــهگــهڵ  کــه  ونایهی  ئــه و ــه   وات

دتهوه.

سروشتیهکانی تــوانــا لــه تــومــاس تگه یشتنی 4ـ 
الی ناسین توانای سروشتیانهی  مرۆ: الی  ناسین
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بیر. و ھهست ھــاتــووه: پک بهشه دوو لــهم مــرۆ 
مرۆ وشیاری که وایه پی ئهرهستو وهک توماس
له خۆی زانیاریهکانی  سهرچاوهی دهبــ سه رهتا
ھهستهکان بهب بکا. دهســتــهبــهر ھه سته کانهوه
به ب وشیاری نییه. پ بیرکردنه وه  بۆ ھیچی مرۆ
.نهنووسراب ھیچی لهسهر تهختهرهشکه که ھهست
ھیچی بهرھهستهکان شته بهب ئهگهرچی وشیاری
کهرهسهی تهنیا بهرھهستهکان  شته  بــهم نییه،
که ره سه ئهم مرۆ وشیاریی بیرکردنهوه . بۆ خاون
وشیاریان خهسهتی ونایانهی بهو دهکــا خاوانه
له ئهمانه دهتوان مرۆ وشیاری واته پاڵ. دهخرته
دهستهواژه و وشه ئهو بهرهو ھهستیهکانهوه  ونا
رهوتی و پرۆسه پکھنهری  که راگوزێ  گشتیانه 
رگای له مرۆ ئیدی لره دا ئابستراکتیانهن. بیری

دهکاتهوه. جیا تۆز له فۆرم ئهبستراکتهوه
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بهکورتی:

که وایه پی دهقکی ئهرهستو بهستن به پشت به ئهکویناس
جوه “ی نهری بجو“ که وایه پی ئهو و ئهبهدییه . نهمر رۆح
و جیھانه ھهموو خوقنهری یاخود ھۆکار یهکهمین ئه رستو،
توانا .ندهگونج مهسیحی خودای لهگه ڵ دهستهواژهیه ئهم
عهق .عهق و ھه ست له  بریتین مرۆ الی سروشتیهکانی ناسین
و دهدا ھهست پی دهکا که کار ئهو کهره سه خاوانه له سهر
بنیات لهسهر گشتیه کانی  دهستهواژه و وشه  دهتوان دواتر

ھه ستیه کان. ونا جیاوازن له عه قیه کان تهواو ونا .بن
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و ســروشــت زانستی جــیــابــوونــهوهی چۆنیه تی 
گواستنهوه قۆناغی له میتۆلۆژی، له فهلسهفه
نوێ. قۆناغی بۆ ناوهڕاستهوه سهدهکانی له

نومینالیزم. و ریالیزم نوان جیاوازیی

ھهموو تــیــۆلــۆژی ــدا ــاوهڕاســت ن لــه  ســه ده کــانــی 1ـ 
زۆربهی بیرمهندان ئهوکات دهگرت. زانستهکانی لهخۆ
بهنرخه، و فهلسه فه بهکهک ده کردهوه که بیر وایان
بۆچوونه ئهم بت. تیۆلۆژیدا خزمهت له ده ب بهم
پزیشکیشی زانستی ونه  بۆ زانست به شهکانی ھهموو
تیۆلۆگهکانهوه لهالیه ن پزیشکی  زانستی دهگرتهوه.
دهبا زانستدا بوارهکانی ھه موو له دهکرا. چاوهدریی
سانسۆر بوون، ناتهبا ئایین لهگهڵ بابهتانهی ئهو
له زانست، گهشهی لهگهڵ بهرهبهره  به م کرابان،
نوان ھاوکاری ناوهڕاستدا سهدهکانی کۆتاییهکانی
و دژوارتر دهھات تا زانست) و (بوا زانست و کلیسا
شانزده سهدهکانی له که بهشوه یهک دهبوو، دژوارتر
(بۆ ھه گیرسا له نوانیاندا دژوار شه ڕکی ھه ڤدهدا و

گالیله). و برۆنۆ جوردانو بوانه نموونه

ئهکویناس توماس زاییندا سزدهی ســهدهی له 2ـ 
گرنگانه زانسته  ئهو ھهموو synteseله سنتزکی
خۆیان تــیــۆلــۆژیــدا خــانــه ی لــه  کــه  ــرد  ک پشکه ش 
چــوارده ســهدهی له ئیدی حاهته ئــهم ده بینیهوه.
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له روویان زانستهکان و نهما  خۆی وهک بهوالوه
دوو ئهمه سهرھهدانی ئاکامی بوونهوه کرد. لکجودا
فهلسهفه بوو. بهم فه لسهفه تیۆلۆژی و گۆرهپانی
زۆربــهی مهکۆی ـــهرده وام ب ــهژده  ھ ھه تا ســهدهی
سروشت). (فهلسهفهی بوو سروشتیهکان زانسته
لکۆینهوهکانی ئهنجامی ئیدی زانایان و لکۆهران
دهھنایه کلیسا و تیۆلۆژی  له  سهربهست خۆیان
خۆرـ روانگهی دژی  تیۆلۆگهکان ونه  (بۆ گۆڕێ
وهک راستیهک چاویان لنه دهکرد. بوون و ناوهندی

ماتماتیکیه). گریمانهیه کی تهنیا ئهمه دهیانگوت

ـــه ھــۆی بـــوون کـــه دیـــکـــه 3ـ ئــــه و فـــاکـــتـــۆرانـــه ی
ھهر تــیــۆلــۆژی و فــهلــســهفــه، لــــکــجــودابــوونــه وهی
سهرھه دانی ھۆی بوونه که ھۆکارانهن ئهو ھهمان
ھهیه په یوهندییان فاکتۆرانه ئه م ھهروهھا رنسانس.
واته ئابووری. و کۆمهیهتی گۆڕانی کۆمهک به
کۆمه گایهکی به رهو کشتوکای کۆمه گای له گۆڕان
شارهکان، گهورهبوونی  و بوون زۆر پیشهسازی، 
ئاوگۆڕانه داواکاریی ئهم بابهته. لهم بازاڕهکان وشتی

دهکهن. لکۆهران ئاراستهی نوێ تهکنیکیی

لهناو جیابوونهوه کۆمه ک ھهڤده وه سهدهی له 4ـ
زانستگهلی ئهنجامدا له  که  روودهدات فهلسهفهدا
خاوهن دهبنه ژینناسی و کیمیا ماتماتیک فیزیا، وهک
ئیدی زانستانه ئهم خۆیان. سهربهخۆی کهسایهتی
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به خۆیان. تایبهت میتۆدی و پرنسیپ دهبنه خاوهن
پشت لکۆینه وهی و (ئهزموونگهرایی) ئیمپیریزم
قۆناغهن. ئهم تایبهتمهندیی تاقیکردنهوه، به  ئهستور
لکۆینهوه تیدا که فهلسهفه میتۆدی له جودایه  ئهمه
روودات ھهسهنگاندنهوه و  رهخنه راڤه، رگای له

ئهزموونگهرایی). واته ئیمپیریزم (بهپچهوانهی

به  بب ناتوان مرۆ که ده یانگوت نومینالیستهکان 5ـ
لهجیاتی بهم روونهکان، ھاوبهشه ئایدیا خاوهنی
یاخود ھاوبهش،  ناوی خاوهنی دهتوان مرۆ ئهمه 
بیروبۆچوونی مهسیحیهکان (nomen) بت وشه
بۆ ــی. دهزان مه ترسی جی به  نومیانالیستهکانیان
کوڕ خــودا، لهنوان ھاوبهش شتکی ئهگهر ونه
که  بین ــرێ دهک چلۆن ،نهب پــیــرۆزدا رۆحــی  و 
مهسیحی (ئایینی شتن یه ک لهراستیدا سیانه ئهم
.دهزانــ بــوونــهوهر  یهک  به  لهراستیدا سیانه ئه م 

(Treenighetslæren
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بهکورتی:

له خۆ زانستهکانی ھهموو تیۆلۆژی ناوهڕاست سه دهکانی له
جیا بهشانهی ل ئه و زایینهوه سزدهی سهده ی دهگرت. له
فهلسهفه. وه ک نهبوو، ئایینهوه به په یوهندیان که دهبنهوه
پرینسیپی میتۆد و به زانست کۆمه ک سهده ی شازده وه  له
ھۆکارکی دهبنهوه . فهلسهفه جودا له  خۆیانهوه  به تایبهت
گۆڕانه ئهو تیۆلۆژی له فهلسهفه لکجودابوونهوهی دیکهی
سهرھهدانی ھۆی دهبنه که دواتر کۆمهیهتیانه ن و ئابووری
بهربهرکانی دهچته که تیۆرکه نومینالیسمیش رنسانس.

دهدات. ناشتنیان ھه وی و مهسیحیهکان دۆگما

 



نوێ سهردهمی
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له  ماکیاڤیلی و ھۆبز نویهکانی  بیروبۆچوونه
دهوه تهوه و کۆمهگا مرۆ، بابهت

ئهو دهیویست سهردهمی رنسانس ھیومانیزمی 1ـ
دهرفهتهیان ئهو که نبچهسپ کۆمهگادا له بایهخانه
بژی. سروشتی بوونهوهرکی وهک دهدا مرۆ به
ژیانی له زهوی سه ر ژیانی ھیومانیستهکان الی
به ئاکامی ھــهبــوو.  زیــاتــری بایهخی  ئاسمانه کان
کهمتر ئیدی مرۆ که بوو ئهوه بۆچوونه ئه م کردهوه ی
و دهستکشانهوه گۆشهنشینی دهدایه ژیانی سهرنجی
بۆچوونهیان ھیومانیستهکان ئهم لهزهته کانی دنیا. له
که ئــهوهی بابهت له  ھرش و رهخنه  بهر ــه ده دای
ھیچ وان بهرای گوناھباره. بوونه وهرکی مرۆ گوایا
سهرچاوهی و خراپ  خۆیدا له خۆی  مرۆ شتکی
بوو گرنگ ئهوه ئهوان بۆ نهبوو. ناشایست کرداری
.“ب چلۆن دهتوان“ ئهوه ی نه ک چۆنه“، “مرۆڤ که
کهواته دهکــرا. سهیر تاکهکان کۆی وه ک کۆمهگا
بابهت له زانست له بوو بریتی کۆمهگا لهمه ڕ زانست
دهبوو کۆمهگا پیه بهم ئیدی تاکهکانه وه. سروشتی
جا بۆ تاکهکان، نوان کبه رکی و کشه به شونی
ئهم دیاردهیه زیانبارهکانی ئاسهواره بهرگریکردن له

بایه. گۆڕدا له بهھز دهوهتکی دهبا

تیۆره  له تگهیشتن  کلیلی رنسانس ریالیزمی  2ـ
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بوو باسی مرۆ ئیتر سیاسه ت نویه کانه . سیاسییه
الی گرنگ  پرسیاری خراپهکانیهوه. و چاکه  بــه 
ئامانجی دهب داخۆ که  له وهی بوو بریتی ماکیاڤیلی
وهمی خۆیشی بۆ ھه ر بت؟ چ دهسهتدار پیاوی
به ھزکردنی“. و ــهت  دهو “راگرتنی که:  ده دایــهوه
ئهو ئامرازانه ھهموو پاساوی ئهم ئامانجه وی الی
تهنانهت ده ھنران. بهکار مهبهسته ئه م بۆ که دهداتهوه 
سۆنگهی له که دهگرتهوه ئامرازانهش ئهو ئهمه
کوشتن، درۆ، ونه بۆ نین. پهسهند جی مۆڕالهوه
له وهرگرتن کهک بۆچی به م و دووڕوویــی، ف
مرۆ چونکه پویستن؟ نامۆڕالییهکان کرده و ئامراز
و ســه روهت شتهوهیه: س شون به  و خۆویسته
جیاوازیی گرنگترین ناوبانگ.  و  دهسهت سامان،
توانای به ھۆی که مرۆ ئاژهڵ ئهوهیه و مرۆ نوان
رگایانه و ئامراز له و کهک خه فادا له دهتوان بیرهوه
به گهیشتن بۆ بدهن یارمهتی دهتوانن که وهرگرێ
توانای ئــاژهڵ که کاتکدایه  له ئه مه  ئامانجهکانی.
کاتدا یهک له ھهم ده بــ سیاسهتڤان نییه. ئه مهی
توانای ده ب سیاسهتڤان مرۆ. ھهم و بت ئــاژهڵ
جۆربهجۆرهکانی ئاژهه خه سهتهکانی تکهوکردنی
له بت و فر ف و فرت رویهوه له  ونه  ھهب. بۆ
ماکیاڤیلی شازاده ی کتبی ھهیبهت. و ھز شرهوه
متمانه ی دهسهتدارانی ج خۆشهویست و کتبی
که دهسهتدار  دوو ونه   بۆ بــوو.  سهردهمه ئهو

بووه. Firenzes و  Lorenzo ناویان
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بابه ت له  ماکیاڤیلی  ئهزموونی له ھهمان ھۆبز  3ـ
دهسهتکی ب به مرۆ پدهکا. دهست مرۆڤهکانهوه
ژیان وادا دۆخکی ئاژهڵ دهژی. له وهک سهر بانی
ھــهژاری، تهنیایی،  له پ ژیانکی له  دهبــ بریتی
ک دهبدۆخ وهھا لهراستیدا کورت. و ئاژهڵ ئاسا
دۆخه ئهم ھهمووان. ھۆبز دژی ھهموو له شه ڕی به
له وه ھادا دۆخکی له سروشتی“. “دۆخی دهن ناو
ھهموو چونکه بت. براوه ناتوان کهس درژخایهندا
به وی بــوای کهس و ده ژیــن نامتمانه له  دۆخکی 

نییه. دیکه

متمانهپکراو، دنیا و چکرنی دۆخکی بۆ بۆیه 4ـ
پهیمانک رایهی ئهو سه ر دنه سهرئهنجام ھهموو
مۆر نالهباره دۆخه بهم کۆتاییھنان بۆ خۆیاندا لهناو
مافهکان جگه ھهموو پهیمانهدا لهم بکهن (کۆمهگا).
دهست کهسک. دهدرته  ئهستاندنی و مافی ژیان له
بهسهر ره ھا دهسهتکی خاوه ن به دهب که سه ئهم
ھهیه مافهی ئهو جاروبار دهسهتدار دیکه دا. ئهوانی
ھهر بهم بکوژێ، بت خۆش پی کهسک که ھهر
ھهموو ئامرازه کان له دهتوان کهسه  کاتهدا ئهم لهو

وهرگرێ. که ک خۆی گیانی پاراستنی بۆ
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بهکورتی:

سهرلهنوێ مهبهستی به مــرۆ رنسانسدا  ســهردهمــی  له  
کۆن. سهردهمی سهرچاوهکانی بۆ دهگهڕتهوه لهدایکبوونهوه 
و یارمهتی داده سهرچاوانه  لهم وهرگرتن کهک بۆئهوهی به
دنته ھیومانیزم سهردهمهدا لهم مرۆ بدا. خۆی نویهکانی بیره
و به بایهخی مرۆڤ بواھنان و پداگرتن به مانای ئاراوه که
پرس بنه ڕهتیترین دهسهت، راگرتنی ماکیاڤیلی الی ژیانیهتی.
دهزانی. رهوا به ئامرازهکانی ھه موو مهبهسته ئهم بۆ بۆیه  بوو.
سروشتی“ “دۆخی که بوو ھاوڕا ماکیاڤیلی لهگهڵ لهوهدا ھۆبز
ده ب مرۆڤ بۆیه ھه ر مرۆیه. له گهڵ مرۆ شهڕی مانای به
پهیمانهدا ھهموو مافهکان له م و ببهست پهیمانک لهناو خۆیدا
دهتوان مرۆ ئهوسا وادا دۆخکی له .بج دهسه تدار بۆ
بکا. دهستهبه ر ژیانی به  درژهدان بۆ متمانهپکراو دۆخکی
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و کپلر، گالیله جیھانبینیی کورتهیهک لهمهڕ
جیھانبینیی کۆپرنیکۆس که درژهدهری نیۆتۆن
و تیۆلۆژی تیۆری نوان جیاوازییهکانی بوون.

میکانیستی. تیۆری

شۆڕشگرانه  خای که بین دهتوانین بهکورتی 1ـ
جیھانبینییه له و بوو بریتی نودا بیروبۆچوونی له
ــــۆڕان لــهو گ واتــــه دهکـــــرد، ــیــه ی پــــشــکــه شــی نــو
دنیایه سهنتهری زهوی  دهیگوت که  جیھانبینیهوه
دهبینی. سهنتهر وهک ھهتاوی جیھانبینیه ی ئهو بهرهو
گۆڕان به ھهبوو پهیوهندیی بنهڕهتدا له گۆڕانه ئهم
ئهرهستۆییهوه له جیھانبینیی گۆڕان واته  فیزیادا، له
ئهم جیاکردنهوه ی میکانیکیستیانه. جیھانبینیی بهره و

یهکجار گرنگه. یهک دووانه له

له  زهوی شونی ئهسترهناسانه: پرسیارکی 2ـ
شتهکان فیزیکی: پرسیارکی لهکویه ؟ جیھاندا
دهیگوت ئهرستۆ بنهڕهتین؟ خهسه تگهلکی چ خاوهنی
بهشوهیه کی خهسهتدا له زهوی سهر شتهکانی که
جیاوازییان ئاسمان ناو شتهکانی لهگهڵ بنهڕهتی
ھهر که ده یگوت میکانیستی فیزیکی بــهم ھهیه،
جیھان ھهموو له  تۆز جــۆرن. یهک له ھه موویان
سروشتیش له ناو بۆیه یاساکانی ھهر ھهر ھهمانه ،

وهک یهکن. نھهموو شو
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ئاستدا دوو له سروشتناسیدا زانستی له شۆڕش 3ـ
سهدهی له ئهسترهناسیدا: بواری له ئهلف) روویدا:
ـ زهوی له  گۆڕان کۆپرنیکۆسهوه بهھۆی پــازدهدا 
له ب) ــدا. سهنتهری رووی ـ بــهرهو خۆر سه نتهری
سه دهی له نیۆتۆن و گالیله کپلر، که فیزیادا بواری
له گۆڕان مانای به ئــاراوه. ئهمه ھنایانه  شــازدهدا
میکانیکی فیزیکی بهرهو ئهرهستۆییه وه بینیی جیھان
چونکه  گرنگتره، دووھهم بواری بوو. سروشتناسی و
جوه یان و ئاسمانیهکان شته  ئیتر که بوو مانایه  بهو

نهدهکران. راڤه کۆنهوه فیزیای تیۆری بهگورهی

ئاسمانییهکان فیزیای ئهرهستۆیی، شته بهگورهی 4ـ
زه وی لهسهر که چکرابوون روون ئیلهمنتکی له
بازنهیهکیته واودا ئاسمانییهکانله  شته  نه دهبوو. پهیدا
کی خخاوهن فۆڕم بازنه یه ئهم له جوهدا بوون.
له مهزنیی خواوهند بهھرهی ھهبوو، کهواته و بوو
ده با جا مرۆدا بوو. تگهیشتنی ده ره وهی بازنه ی له
سیمبۆلک وهک و  بایه سهرسام  پی  تهنیا مــرۆ
ئهمه کردبا. سهیری خودا مهزنیی و گهورهیی له
ناوهڕاست سه دهکانی  بــاوی بۆچوونی له راستیدا

بوو.

تهنیا سهنتهری ـ خۆر سیسته می کۆپرنیکۆس 5ـ
دواتر لدهکرد. چاو ماتماتیکی گریمانهیهکی وهک
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لهسهر پیان له سهدهی شازدهدا دیکه بیریارانی که
دهربــی راسته و گریمانهیه ئــهم که داگــرت  ئــه وه  
ڤاتیکانهوه پاپی لهالیهن ئمهیه ، راستهقینهی جیھانی
ماوهیهشدا ھهر لهم ھرش. بهر و درایه کرایهوه رهفز
پشکهوتنی و سهند گهشهی به رهبه ره نوێ فیزیای

بینی. بهخۆیهوه پتری

ئهستیرهناسی تیۆری ا) کپلر: کارلکهریه کانی 6ـ
به کو بکرێ، سهیری گریمانهیهک وهک ته نیا ناب
که ھهب لی داوایــهمــان ئهو دهبــ به پچهوانهوه 
ب) .ب جیھان له راستهقینه ونایهکی پشکهشکهری
سروشت کهواته  نییه، جیھان سهنتهری زهوی ئهگهر
جیھان یاساکانی و سروشت له زهوی یاساکانی و
ھهسارهکان جوهی  خرایی پ) .ب جودا  ناتوان
(کپلر به ھهتاو. ھه یه وانهوه به مهودای پهیوهندیی
که دهکا لهوه باس له وان یهک که تیۆره س خاوه ن
ھهتاودا دهوری به ھلکهییدا بازنهیهکی له ھهسارهکان
جونهری خۆیان ھهسارهکان ت) دهسوڕنهوه).
ھزانهدان ئهو سریمهی لهژر  بهکو نین، خۆیان
دیکه شتهکانی له  نزیکییانهوه و دووری به ھۆی که
ده گوترا ھهسارهکان وهک ئاکام: له سهر دهکا. کاریان
خاوهن زهوی دهچن و له ئهوان ب عهیب نین. و کام

ھه یهتی. زهوی که تایبهتمهندییانهن ئه و ھهمان
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لهسهر چ شتهکان ا) گالیله: کارلکهرییهکانی 7ـ
یهک ب جوه، به یان بن زهویهکی خاوهن جوهدا
تلسکۆپ یارمهتیی به ب) دهکهن. ھه سوکهوت شوه
گهوره وایه  ڤینۆس دهگۆڕدرێ، جاری که سهلماندی
ھۆکارهکهیشی بچووک. وایشه  جاری و ندهنو
دهوری به ڤینۆس ھــهم و  زهوی  ھــهم که ئه وهیه
ئاسمان نــاو شتهکانی پ) دهســوڕــنــهوه. ھــه تــاودا 
و و نزمیی ھه یه به رز مانگ ب عهیب نین: و کام
ھهمان له  ھهسارهکان ئاکام: تدایه . په هی ھهتاویش
ھهمان له زهویش و بهھرهمهندن زهوی خهسهتگهلی
ئهوه وهمی نهیتوانی گالیله  بهم خهسهتگهلی وان.

زهوی دهگهڕێ. بۆچی بداتهوه که

نیۆتۆن راکشان“ ھزی  “یاسای یارمهتیی  به 8ـ
جوه جیھاندا له  بۆچی که  دایــهوه  ئــهوهی وه مــی
ھهم کــاتــدا یــهک لــه  وی جــوــهی یاساکانی ھــه یــه . 
ھهم و بـــوون زهوی لــهســهر وه مـــــده ری جــوــه
دهتوان بۆمان ھزی راکشان ئاسمان. جوهی ناو
زهویدا دهوری به مانگ بۆچی که بکاتهوه روون
به ردهبتهوه درهخت له  که  سو بۆچی و دهسوڕتهوه
لهراستیدا شتهکان  لهنوان زه وی. سهر دهکهوته 
لرهدا نوێ بیری  دهتوانین ھهیه. راکشان  ھزی
فیزیکیهکان له شته ا) بکهینهوه: کورت بهم شوهیه
بهھرهمهندن. تایبهتمهندی ھهمان له جیھاندا ھهموو
یاسا بۆیه جــۆره، یهک سروشت لهبهرئهوهی ب) 
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یاسا پ) یهکن. جیھاندا ھهموو له سروشتیهکانیش
سروشتیهکانی دیارده روونکهره وهی سروشتیهکان

نازیندوون. جیھانی
 

سروشت میکانیکیانهی تگهیشتنی له مهبهست 9ـ
دهکرێ وایه و ماشینک وه ک سروشت ئهوهیه که:
ماشن له مه بهست بدرتهوه. لک ماشینک وهک
بهشهکانیش ھاتووه و پک بهش چهند که له فنۆمنکه
که به شوهیهک ھهیه، کارتکهرییان یهکتر لهسهر
له جوهوه . بخاته  دیکه بهشه کانی دهتوان بهشک
تۆز له راستی جیھانی ھهڕهمهکیدا تگه یشتنکی
کارتکهریی بهھۆی جوهیهکیش ھهر و ھاتووه پک

دهرهکییهوهیه.

له  تهنیا راستی جیھانی  ده بۆچوونهی  به و 10ـ
مهتریالیزم ده گوترێ ھاتووه، پک (مهتریاڵ) تۆز
مهتریالیزمی لهگهڵ جیاوازیی ھهیه مهتریالیزمه (ئهم
گرنگترین ده رخـــــه ری بــۆچــوونــه ئـــه م مـــارکـــس). 
ئهره ستویی. روانگهی لهگهڵ روانگهیه  ئهم جیاوازیی
فــۆڕم تــۆز و لــه شــتــهکــان ـــوو  ئــه ره ســتــو پی واب
جوه دیاریکهری که فۆڕمه ئهوه و ھاتوون پک
شت که دهیانگوت میکانیستهکان  بهم  گۆڕانه، و
بنهڕهتیی خهسه تی و کراوه دروست تۆز له تهنیا
شت واته ،(treghet یان (اینرسی نهجونه تۆزیش
کارتکهره بهم گۆڕانه ، دژی له دۆخیهوه بهھۆی
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دیــاریــکــهری بــۆیــه ھــهر  و دی شته کانی لــه ســه ر 
بیرمهندک جــوــهیــه کــه. و گـــۆڕان جـــۆره  ھــه مــوو 
دهکا: فۆرموله  شوهیه به م میکانیستیانه روانگهی
له شتانهی ئهو تهواوی میکانیستیانه: کارتکهریی ا)
شی ھزانه وه ئهو بهھۆی دهب روودهدهن سروشتدا
سهر دهکهنه کار میکانیکیانه بهشوهی که بکرنهوه
وککهوتنهوه بهھۆی چ کارتکه رییه ئهم (جا شتهکان
دهب پرۆسهیه ک ھهر دوورهوه). رگای له یان بت،
ھهر بکرێ و دابهش ھۆکارهکاندا بهسه ر زنجیرهی
شتی دوو نوان کارتکهریی له بریتیه  گۆرانک
و مانگ، زهوی نوان کارلکهریی ونه جیاواز (بۆ
ئهمه  .(ندهجو B کهلالی A کهلالی کاتک یاخود
دهگرتهوه گیانلهبه رهکانیش بوونهوهره ھهروهھا
زیندووهکاندا ئۆرگانیسمه لــه گـــۆڕان  (ئــه ره ســتــو
ــهوه، دهدات لک مهبهستهوه  ھۆکاری یارمهتیی به 
له ب) ــهوهرهکــهوه). ــوون ب سروشتی بهھۆی واتــه  
بوونیان سهرهتاییهکان خهسهته  تهنیا سروشتدا
بوونی (مهتریاڵ) تۆز لهراستیدا تهنیا ئهوهی ھهیه.
دهب شتهکان که گۆڕێ دته پرسیاره ئهو ھهیه،
بۆئهوهی وهک بن بهھهرهمهند تایبهتمه نییهک چ  له
به ب که چین  خهسهتانه ئهو بکرن؟ ره چاو  تۆز
بریتیه ھهب؟ وهم بوونیان شتهکان ناتوانن ئهوان
ئهو واته سهرهتاییهکان، یاخود بنهڕهتی خهسهته له
مرۆ لهوهی بهدهر ھهیهتی، سروشت خهسهتانهی
خه سهته ئهمهدا  بــهدوای نا. یان بکا پ ھه ستیان
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دهنگ تام، رهنگ، بۆن، (وهک دن دووھهمهکان پله
تهنیا و نین سروشتدا له  که  ئینسانی) ھهستی و
روودهدهن مرۆڤه کاندا ھهستی له که دیاردهگهلن
وهک خه سهتگهلی تهنیا سروشت نییه. بوونیان و
ئهم ھه یه. شونی و ژمــاره جوه ،  فــۆرم، ئه ندازه،
ئهندازهیان دهتــوانــرێ کاتدا لهھهمان خه سهتانه
پ) بهیان بکرن. ماتماتیک زمانی به بکرێ و دیاری
شوندا. له له گۆڕان بریتیه که ھهیه گۆڕانک تهنیا
دهتوانین درهختدا له رهنگی گهی گۆڕان ونه بۆ
(بۆ تۆزییهکانی  دهنکه  بدهینهوه: لک شوهیه بهم 
تر بهشیوه ی گهکه کیمیاوییهکان)ی ئلهمنته ونه
له بریتیه گۆڕانه ئهم دهگرن. پهیوهندی یهکتردا لهگهڵ
یهکتردا. له بهرامبهر تۆزییهکان دهنکه شونی گۆڕانی
له تهنیا دهب بهکو نادات، روو له سروشتدا (رهنگ
بدرتهوه). لک سهرهتاییهکانهوه خهسهته رگای
راستهقینهیان بوونی بــه تــهواوی جوه و تــۆز ت) 
که بوو دهرفهتک ئیمکان و ئهرهستو تۆز ھهیه. الی
میکانیستهکان الی پ دهبهخشی. بهم بوونی فۆڕم
.نافهوت قــهت  که راستهقینهیه بوونی تهنیا تــۆز
(بۆچوونهکانی دهگۆڕێ شون ته نیا ناگۆڕێ، تۆز
دهگرتهوهو گیانلهبهران جیھانی زۆرتر ئهرهستو
ج) ناگیانلهبهران). جیھانی میکانیستیش بۆچوونی
بهیان ماتماتیک زمانی به دهتوانرێ راستهقینه جیھانی
میکانیستیانهوه بۆچوونه به و پهیوهندی ئهمه بکرێ.
خهسهته تهنیا راسته قینهدا دنیای له ده که ھهیه
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تایبه تمهندییانهی ئــهو  واتــه ھــهن، سه ره تاییهکان
ده کتبی (گالیله بگیرن ئهندازه و دهکرێ بپورن
له چ) تۆز، ماتماتیک نووسراوه ). به زمانی سروشت
سروشتیهکانیش، یاسا جۆره. یهک شونک ھهموو
ھهموو شتهکان بۆ جوه، بنهڕهتیهکانی جیھانین. یاسا

یهکه. بن فۆڕمکدا ھهر له و کویهک ھهر له
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بهکورتی: 

شۆڕشی گرنگی الیهنی فیزیادا دوو ئهسترهناسی و گۆڕان له
ھهم بهبۆنهوه  بوون. شازدهدا و پازده سهدهکانی له زانستی
خهسهتی ھهم و ھات بهسهردا گۆڕانی جیھان له مرۆ ونای
سه نتهری ـ خۆر گریمانهی  کۆپرنیکوس  شتهکان.  فیزیکیی
گالیله ھهسارهیه. زهوی که سهلماندی کپلر ئاراوه. ھنایه
بهھهمان دی ھهسارهکانی وهک ھهسارهیهکه زهوی وتی
ھزی راکشانهوه، تیۆری رگای له خهسهتهوه. نیۆتۆنیش

کردهوه. شی جیھانی ناو جوهی
سهرهتای میکانیستیانه ، جیھانبینیی و تیۆلۆژی نوان جودایی
وهک جیھانی یهکیان که بوو بۆچوونه دوو ئهو نوان جیاوازیی

ماشین. دیکه وهک ئهوی و ئۆرگانیسمک دهبینی
ئهرهستو ھۆکارهکهی  چوار ھهیه. که راستیهکه تهنیا  تۆز
ھۆکاری و کارتکهر ھۆکاری ھۆکار: دوو بۆ کرایهوه کهم
سهیری ھۆکار وهک چیدی دووھهم ئهمهی ھهبهت تۆزی.
روانگهی روودهدهن. شتانهی ئهو بۆ بنهمایهکه تهنیا و ناکرێ
خهسهته به ــاوهڕی ب تهنیا سروشتدا لهناو میکانیستی

ھهیه.  سهرهتاییهکان
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چۆنیهتی میتۆد. بابه ت له دکارت بۆچوونی
ده که مهوه، بیر “من رستهی  به  وی گهیشتنی
تیۆری خودا، سهلماندنی بهگهی ھهم“. کهواته
رۆح نوان پهیوهندیی چۆنیهتی و سوبستانس دوو
پهیوهندیی به سهباره ت وی روانینی جهسته. و

بیر. و ھهست نوان

پرسه  حهللی بۆ ماتماتیکی میتۆدی له دیکارت (1
ماتماتیکی میتۆدی وهردهگرت. که کی فهلسهفیه کان
ساده کانهوه ھــهره شته له ئهندازیاری) ونه (بۆ
راستیه سنتزهوه رگای له دواتر و پدهکا دهست
به فهیلهسووفهکانیش .دهن بنیاد دژوارهکان و ئاۆز
ئاۆزه که پرسک واته پدهکه ن، دهست پرسکهوه
لرهدا جا .ناشک به سهردا ده سهتی سهرهتا مرۆ و
فه یلهسووف پرسهکهوه ئانالیزهکردنی  رگای له
سادهکان شته یاخود روونهکان  راستییه  به دهتوان
چهند بهسهر ئاۆزهکه دیــارده  (فه یلهسووف بگات
دهبینین لرهدا دهکا). دابه ش رووندا و ساده بهشی
ئاراستهکهیان فهلسه فه و ماتماتیک میتۆدی که
ئاۆزهو، به رهو سادهوه له  ماتماتیک واته جیاوازه.

ساده. به رهو ئاۆزهوه  له  فهلسه فهش

و ماتماتیک میتۆدگهلی شوهیه  بــه م دیکارت  (2
دهست  A وه له مرۆ دهدات: گرێ پکهوه فهلسهفه
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لرهدا ناریزبهنده. و ئاوته پرسکی که پدهکا
بگاته ئانالیزه وه رگای له  ده دا ھهوڵ فهیلهسووف
واته  ساده یه. و راستیهکی روون و دیــارده B که
بهسهر ھهندێ دیارده ئاۆزهکهی لرهدا فهیلهسووف
له دواتــر ــردووه. ک دابــهش ــدا روون و به شی ســاده
پکهوه روونانه و ورد به شه ئهم سنتزهوه رگای
بهم  لیان، ئاوتهیه که که C به دهگا و دهدا گرێ
مرۆ و نییه ئاۆز راستیهکی ئاوتهیه ئهم ئیتر ئستا
.بشک بهسهریدا توانای و  بکا ریزبهندی دهتوان
کاتک ا) ھاتووه: پک یاسا چــوار له میتۆده  ئه م
به شهیهوه لهو دهبیتهوه، دیاردهیهک رووبــهڕووی
و نییه ئاۆز ســاده یــه ، و روون که پبکه  ده ســت
(لرهدا بکرێ لهسهر گومانی ناکرێ جۆرک بهھیچ
ب)  پکرا. ئاماژهی پشتر که B یه  قۆناغی مهبهست
دابه ش وردتردا بهشی بهسهر پرسهکه دهتوانی تا
(ئانالیزه کردن دهدا دهست جگایهی ئهو ھهتا بکه،
ئاوته بهرهو سادهوه له دواتر پ) .(B بۆ A وه  له
بۆ  وه   B له (سنتزه  سازدانیان به بدهوه دهست
ھه به ت (ئهمه بده  ئهنجام کام به راوردکی ت) .(C

دهگرتهوه). رهوتهکه ھهموو

وهرده گیرێ: ل کهکی بواردا دوو له میتۆده  ئهم (3
نادنیاییهی ئهو واته  ھهستدا، کشهی  بواری له ا)
ســهرچــاوهی وهک ھهمانه ھهست بــه ــارهت ســه ب
لهسهر پ دهتوان مرۆ داخۆ که بهو مانایه ناسین،
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لهوهی بت دنیا ھهست دابگرێ و الیهنی ھهندک
بواری له ب)  ناسینه. باوهڕپکراوی سهرچاوهی 
میتۆدیک“ “گومانی بهگورهی ئانالیزه ئانالیزهدا،
فێ ناسینانه ئه و ھهموو به رهبهره که پش دهچته
مانایه بهو گومان ھهبهت گومانن. جگای که  دهدا
باوهر و متمانه جگای  شتک ھیچ  ئیدی که  نییه
بیرکردنهوه و بیرکردنهوهیه فۆڕمکی گومان نییه.
دهتوان ئهمه جا ھهیه. بیرمهند بوونکی به پوویستی
 :ده که بگهیه ن Cogito مان “کۆگیتۆ“ رستهی به
ئهوه یه راستیهکهی کهواته ھهم!“. دهکهمهوه بیر “من
به لرهدا واته ھهم، بیرمهند بوونکی وهک من که
و  سادهیه قۆناغهی  ئــهو گهیشتووین،  B قۆناغی

دهربی حهقیقهتی روونه.
 

راستیهکی کۆگیتۆ ته نیا که  نییه وا پی دیکارت (4
بۆ ھــه ن. دیکهش شتی بهکو ئاشکرایه. و روون
ده ئهوهمان پ ئهم ونایه ھۆکار: ونه: ا) ونای
ناتوان له ئارادا کارتکردنک ھیچ ب ھۆکار به که
ھۆکاردا له خۆی سهرچاوهکانی کارتکه ری بت.
مرۆ ئهوهی سهرهڕای خودا: ونای ب) دهبینتهوه .
ناتوان بهم  بکاته وه،  رهت خودا بوونی  دهتوان
عهیب ب و کی کامبوون ونای بکا که لهوه  نکوی
دهب ریشهی خودا ونای ھهیه. مرۆدا زهینی بیر و له
ناتوان من ئهم ھۆکاره ش ھهب، جا له ھۆکارکدا
کام (واته بوونی بم کام بوونکی ئهگهر من بت
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ھۆکار .(وهرگ بکاته وه. کام بوونی له بیر ناتوان
بۆیه ،کام بوونکی وهک بت خۆی خودا دهتوان
قۆناغهی  ئهو واته دهچ C به رهو وه  B له دیکارت
حاشا راستیه کی ئیدی خودا و بیرمهند منی ئاوتهی

ھهنهگره.

ده توان تهنیا ئیدی کامه، بوونکی خودا گهر (5
بهم بت، ئاشکراکان  و  روون  ونا بهخشنهری 
ئاشکرای و ساده و روون ونایهکی کاتهدا لهو ھهر
که مهتریاڵ ئهوهیه ئهویش مرۆڤدایه له زهینی دیکهش
و منهوهن دهوری به  شتانه ی ئه و واته  ھهیه ، بوونی
منیش ھهروهھا درژین. و پانتایی بارستایی، خاوهن
که واته چهشنهم. لهم مهتریاکی خــاوهن خۆم بۆ 
جهسته، بیرمهند، بوونی پاڵ له که نییه  لهوهدا گومان

ھهیه. شتیش واته

(رۆح). بیر جهستهو له پکھاتوو یهکه یهکه مرۆ (6
لــهوه مــرۆ چونکه بــهم مــرۆ، الی ونایه که  ئه مه  
له جهسته بیرمهند جودا  دنیایه که وهک بوونکی
مرۆ وهک دهگا که ئاکامه  بهو بوونی ھهیه، دیکارت

ھهیه. بوونی جهسته  له جودا بهتهواوی رۆح

جهستهوه  رگای له  که ونایانهیه ئهو ھهگری رۆح (7
چاو له ھهستیهکان ونا بهم دهگا، پی (ھه سته کان)
عهقهوه پی رگای له راستهوخۆ که ونا عهقیهکان
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وهک ناتوانن ھهستیهکان ونا کهواته ناڕوونن. دهگا،
و روون ناسینکی بهخشنهری عه قییهکان ونا

بن. رهزامهندی جگای

 
ھۆکار.  پرسی له و ئایدیا  له  ھیوم رهخنه ی  
ھهست نوان پهیوهندیی بۆ وی روانینی چۆنیهتی

بیر و

سهرهتا وهک مرۆڤ زهینی ھیوم به بۆچوونی (1
تهختهرهشته ختهرهشکه ھیچیلهسهرنه نووسرابت.
ته ختهرهشه ئهم دواتر بیرانهی و ئایدیا ئهو ھهموو
دهگــرن. سه رچاوه ھه ستهکانهوه له دهکــهن داگیر
و بیر مهتریالی سهرچاوهی ھهست دی به واتایهکی

مرۆڤه. ئهندشهکانی

جیھانی کارتکه رییهکانی کۆپیی مرۆ بیری و ونا (2
ناتوانن ئایدیاکان ھهربۆیه ھهست. لهسه ر دهرهوه یه
و زیندوو کارتکهریانه  و سریمه  ئهم خودی به قهدهر
وهک ونه  (بۆ ئهزموونن کارتکهرییهکان، بن. بهھز
یادهوه ریدا فۆڕمی له یان وناکانیش ئازار) و ژان
ونه وهک (بۆ فانتازیدا فۆڕمی له یان خۆیان دهنونن
ھهستدا رووتــی سریمهی پاڵ له ژان). ئه زموونی
ھه ست) سریمهی سه ر دهکاته  کار شتک (ئهوهی که
و خۆشحای وه ک ونه  (بۆ ھهیه مرۆ کاردانهوه ی
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سهر له سریمهکانی ونایانهی  ھهروهھا ئهو ئومد)
دهچن. ھهست

خود یا بیر ئایدیا، ھهست سه ر سریمهی بهب (3
کاتهدا لهو ھهر  بن. مرۆدا پک  له ناتوانن  وناش
پک سریمهوه بهھۆی سادهکان (که ونا دهتوان مرۆ
ل ئاوته یان ونایهکی  و یهک پاڵ بخاته  ھاتوون)
لهگهڵ نین که ئیدی ھاوتهراز به جۆرک بکات. ساز
دهستهواژهی به ئاماژه  دهتوانین ونه  (بۆ سریمهکان
سریمهی “ئاتون“ و “کو“ که بکه ین ئاتون“ “کوی
ئاتون“ “کوی به م ئمه، له سهر دهرهوهن جیھانی
داھنراوی ه، “ئاتون“ و “کو“ لکدانی بهرھه می که
راستهوخۆی له راستیدا دهربی سریمهی و مرۆڤه

نییه). ئمه لهسهر دهرهوه جیھانی

و ئهوهی وناکان لکدانی بابهت له توانای مرۆ (4
ئه وه بهره و ھیوم نین، راسته قینه ئاوتانه ونا ئهم
ئهم ئاراستهی رهخنه  کۆمهک که  دهن پوه پاڵ
و بیر ئایدیا، زۆربـــهی  وی ــه رای ب بکا. دیــارده یــه
(واتــه گــرــدراون لک وناگهلی  ناڕوونهکان ونا 
بۆ کهواته  .(ــوهرگــ دهکــاـ سازیان بۆ خۆی مرۆ 
کهک ئانالیزه رهوشی له  دهتوانین بهدیارخستنیان
بهشه بهسه ر لک گردراوانه  ئایدیا ئهم و وهربگرین
ھهر به سهبارهت ئهوسا بکهین. دابهش سادهکاندا
له ونایه “ئهم بکهین: ئاراسته پرسیاره ئهم بهشک
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شوهیه  ئهم گرتووه؟“. سهرچاوهی سریمهیهکهوه چ
بهکو راسته،  ونا کام  که  نادا بیار  ئهوه لهسهر 

دهدا. پیشان وناکهمان روونی ناوهڕۆکی

ده کــۆــــتــهوه  لــــی ھــیــوم کــه وــنــا  گرنگترین   (5
پهیوهندکی  A و B له که ئهوه ی ھۆکاره“. “ونای
 B وه بهر Aکاتک که بهجۆرک ھۆکارگرانهدان
شوهیه  به م ھیوم .B جوهی ھۆی ده بته دهکهوێ
و  شون A و B له ا) دهکاتهوه : شی ھۆکار ونای
A پش B دهکهوێ.  ب) وهبهر یهک دهکهون. کاتدا
ھهیه،  دا  B و   A لهنوان پویست پهیوه ندیی پ)
به گورهی  و ناچار به  ھهیه،  A کاتک بهجۆرک

روودان. دته یاخود ھهیه، ش B پویست

بۆ دهگهڕندرتهوه بهشک  ھهر  ئانالیزهدا له (6
لهسهر سریمهیهی ئهو واته ھهستیهکهی، سهرچاوه 
و ئه لف گهر سهیری قۆناغهکانی بوویهتی. ھه ست
ده توان ئهمه که دهبینین بکهین، پنجدا به شی له ب
به ســهبــارهت بــهم بت. سهرکهوتوو کرده یهکی
 B و A نوان پهیوهندیی چونکه نییه ، وهھا پ بهشی
ئمه ھهستدا بت. له سهرچاوهی که پهیوه ندک نییه
نوان پهیوهندیی A  و  Bھهست پدهکهین، بهم

ناکه ین. دووانه ھهست پ ئهم
“سریمه  ده ستهواژهی به دیارده یه ئهم لرهدا ھیوم (7
دهبین جار گهلک مرۆ دهکاتهوه. شی کاردانهوه “ ـ
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که  ئهوهی دوای و دهکه ون یهک A و B وهبهر که
دهکهوته  A دهجو و وهبهر B دهکــهوێ، B ش
له چاوهڕوانیه ک حاهته ئهم دووپاتبوونه وهی جوه .
A دواتر B دهخاته  که دروست دهکا (ئهوهی ئمه دا
پهیوهندیی ونای بنهمای چاوهڕوانیه ئهم جا جوه).
مهیلکی  چاوهڕوانیه  ئهم A و B یه. نوان پویستیی

عادهت. چکرنی بۆ مرۆدا له زاتیه

ئیلهمنتی پویستی“ و “زه روورهت وــنــای  (8
به و ده کا چ ئه مه مرۆ ھۆکاردایه. ونای له  بنهڕه تی
ناتوانین بین واتایهکی دی دهکا. به سروشتی زیاد
ھه ن. سروشتدا لهناو زهرووریهکان په یوهندییه که
خاوهن و مرۆدایه زهینی له تهنیا ھۆکار“ “ونای

رۆژانهدا. ژیانی له گرنگه پراکتیکی مانایهکی
52
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بهکورتی:

جا ھهیه، سریمهدا له ره گی ونایهک و بیر چهشنه  ھهر
رگای له یان بت  ھهستهکانهوه  رگای له  سریمه یه  ئهو
نییه، سریمهدا له رهگیان  که ونایانهی ئهو  کاردانه وهوه.
ئه گهرچی ھۆکار“ “ونای فدانن. شیاوی بۆیه ھهر و ناروونن
بهم دهروونیه، سریمهیهکی و ھهیه  مرۆدا چاوهڕوانی له رهگی
“ونا نییه.  بوا جی و بکه که  که نییه  مانایه  بهو ئهمه 

ھهیه. مرۆدا سروشتی له رهگی ھۆکار“
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ھیوم الی مۆڕال لکدانهوهی چۆنیهتی

مۆڕادا فهلسهفه ی سهرهکی له پرسی دوو ھیوم (1
ھانده ری یاخود موتیف ئهلف) دهکاته وه: جیا لک
مهبهستی ئاکار. لکدانهوه ی سهرچاوه ی ب) ئاکار
ھهسه نگاندنی پودانگی دیاریکردنی ب بهشی له ھیوم
بنه ڕهتی ده رخستنی مهبهست لرهدا ئه خالقه. کردهی

ئه خالقیهکانه. کرده لکدانهوهی
ده ھیوم یهکهمدا له وهمدانهوهی پرسیاری  (2
بیر ھهروه ھا نییه. ئاکار سهرچاوهی (عهق) بیر که
ناتوانله ئهنجامدانیکردهیهکمرۆپهشیمان بکاتهوه.
وهک رۆحیه کانی جوه  و خواست ھهست، لهراستیدا
ئاکارن. سه رچاوهی و... حه ز و برسیهتی و ترس
بهھۆی دهتوان تهنیا ھهستی ھهخنهرکی ھهروهھا
(بۆ بکرتهوه ھهستیی دیکهوه بهتاڵ ھهخنهرکی

وهرگرتن). سزا له ترس ونه
،ھهب ئاکاردا له ده وری دهتوانی بیر ھهبهت (3
له ئاکاردا، بهکو ئامانجی دیاریکردنی نهک له بهم
من ونه (بۆ ئامانج به گهیشتن بۆ رگا دۆزینهوه ی
بیر لرهدا بکهمه وه. گه رم خۆم دهب و سهرمامه
گهرم خۆم دهتوانم بهوهی چلۆن من دهدا یارمهتی
دهب و بۆیه ھهستهکانه کۆیلهی تهنیا بکهمه وه). بیر
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بت. گورایه یان و خزمه تکار
که  وایه  پی ھیوم دووھهمدا پرسیاری وهمی له (4
دهگێ زۆرتر جاران له رۆکی عهق بهشهدا لهم
ھهستهکان له گه ڵ که دهردهکــهوێ رواهت وا و به
حوکمه کــاتــه دا لــهو ھــهر بــهم ھهیه ، کارتکه ری
ھهستکیده روونیهوه. پهیوهستنبه مۆڕالیهکانیئمه
که ئهو حهقیقهتهوه بابهت له دهتوان ئمه  تهنیا بیر
ونه (بۆ بکاتهوه  وشیار ئاکارکهوه، به پهیوه سته 
ئه خالقیهکان حوکمه دیاریکهری کوشتن). حهقیقهتی
واقعه له نهک مرۆدان،  ھهستیانهی کاردانه وهی  له
لــه دهروونـــی قهت لــه مــرۆ ــدا. بــــزاری رووتــه کــان
کاردانهوهیه ئه م کوشتنهکهدا. واقعی له نهک مرۆدایه
ئهساسی و بنهڕهت بیرهوه. له نهک ھهسته وهیه له
سروشتیدایه مهیلکی له مرۆ ئهخالقیانهی ھهستی
کاردانهوهی لهبهرامبهر له  واته  مرۆڤدا ھهیه، له که

سریمهدا.
54

ئاکارک، به مرۆ بهرامبهر حهزی یاخود بزاری (5
حهز له ره گی به کو نییه، کتوپی و خۆڕا له ھهستکی
مرۆڤهکان ئه وهی ئه مه دهبته ھۆی ھهیه. خۆشیدا و
ھهستکی .ھهب ئاکار له  ھاوبهشیان  تگهیشتنکی
ھاوبهشه که لهنوانیاندا مرۆڤهکاندا ھهیه له دهروونی
ھهسه نگاندنی گشتی بۆ پوهرکی نهگۆڕ و ئهمه و

.ده بهخش مرۆ به  ئهخالقییهکان ئاکاره و کرده
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دهبکه  کاتکالواز ھاوبهشه، ئهمھهسته ئهخالقیه (6
ھهسته کاندا بهسهر بهتهواوی کهسیهکان تاکه حهزه
ئهخالقی حوکمی دانی شیاوی مرۆ بۆئهوهی بن. زاڵ
ب (دادوهری دوورکهوتهوه حاهته له م دهب بت،

الیهن).

بهکورتی:
ب) و چیه ئاکار ھۆکاری پرسیاره که ا) دوو بهم سهبارهت
وهم ھیوم کامانهن، ئهخالقیه کان ھهسهنگاندنه بنهڕهتی
لهو نهک ھهستدان له بنهرهتهکان  و  ھۆکار که ــهوه  ده دات
دادوهرکی ئهخالقیهکان. کرده  به سهبارهت  زانیاریهکانمان
دهدا، ئهخالقی حوکمی کاتک واته الیه نه، ب باش ئهخالقیی
لهنوان که  دهکا دهری ئهخالقیانه ھه سته ئهو بهگوره ی

ھاوبهشه. مرۆڤهکاندا
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،a priori له ئاپریۆری کانت مهبهستی   
و ئاپریۆریهکان فۆڕمه به سهبارهت وی روانگهی
کانت لهنوان زانیاریدا. له ئهم فۆڕمانه رۆی

ئهزموونگهراکان و عهقگهراکاندا.

ناسینی که ھاوڕایه ئهزموونگهراکان لهگهل کانت (1
له ھهسته کانهوه دهرھهست، بابهت دنیای له مرۆڤ
بهم شتک  کاتهدا لــهو ھــهر بــهم پده کا، ده ســت 
وهبیری عهقگهراکان ئمه که زیاد دهکا بۆچوونهش
بابهتدنیای له ناسینیمه که  ئهویشئهوهیه  دهخاتهوه.
ئهزموونهوه له ته نیا خۆیدا گشتیهتی له دهرھهست
دنیای ھهستهکانهوه ڕگای له مرۆ نایهت. بهدهست
کاتهدا لــهو  ھــه ر ــهم ب دهکـــا، ئــهزمــوون مه تریال 
ئهو ھهیه، مرۆدا له  ھوشیاریهی پکھاته  ئهو بهھۆی
پدهکا. ده رک دیاریکراودا فۆرمگهلی له  ئهزموونانه
له پکھاته یهکه که دهرھهست دنیای کهواته ناسینی
ئهو یهکهم ھاتووه: پک فاکتۆر یاخود بهش دوو
ھهستهکانهوه وهریاندهگرێ، له رگای مرۆ شتانهی
(ئاپۆستریۆری) ئهزموونه وه ری له شتانهی ئهو واته
مرۆدا له ناسینیهی توانا ئهو دووھهم دهگا. پیان
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له پرۆسهی بهشداری دهتوان مرۆ و بهھۆیهوه ھهیه
نییه، وترا ئهزموونی  وهک که ئهمهش ناسیندا بکا.
ئه زموون پش و که لهمرۆدا ھهیه توانایهکه بهکو
دهرھهست دنیای (ئاپریۆری). ئاپریۆری، به دهکهوێ

بنهڕهتین. که دهبهخش تایبهتمهنی کۆمهک
ئهزموونه  لهگهڵ مرۆ وشیاریی بهشی کاره ی ئهو (2
یهکدا بهدوای یهک قۆناغی چهند له دهیکا، ھهستیه کان
که جیھان ا) شوهن: بهم که دهدهن، نیشان خۆیان
لهسهر خۆیدا) بوونک له له مرۆ (وهک سهربهخۆیه
ئهم که بهشوهیهک ھهیه، کارتکهری ھهستهکان
ھهستین ئهزموونی کۆمهک سهرهتا کارتکهریانه
کاریان نهیتوانیوه ھشتا مرۆ و پکن و ناڕک که
ئهو ھهستیهکان بهھۆی کارتکهرییه بکا. ب) لهسه ر
و کات (وهک ھهن  مرۆڤدا وشیاریی له  فۆڕمانهی
بهھۆی شوندا و کات له و دهکرن پک و ریک شون)
دوو شون و کات دهخرن. رک مرۆڤهوه وشیاریی
و ھهن مرۆڤدا که له وشیاریی ئاپریورین دیاردهی
دیــاری دهرھــهســت جیھانی ھهستپکردنی جــۆری 
که ئــه وه ھۆی دهبته  وشیاری ھهروهھا ــهن. ده ک
پکهوه دیاریکراو بهشوهی ھهستیهکان ئهزموونه 
بکا. دهرکــیــان بتوان مــرۆ بــۆئــهوهی بدرن  گــرێ 
مرۆڤدان بیرکردنهوهی توانای له فۆڕمانه ئهم ت)
پش و نایهن ئهزموونهوه له (واتــه ئاپریورین و 
ئهوهیه لرهدا داوا گرنگترین دهکــهون). ئه زموون
پهیوهندییه کی له دهبــ ھهستیه کان ئهزموونه که 
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.(kausalitet) بن ھۆکارانهدا لهگهڵ یهکتر
بکهینهوه: جودا یهک له شت چهند ده ب کهواته (3
ئهو دیکه وه لهالیهکی و ھهستیهکان ئهزموونه لهالیهک
تگهیشتنی و شوهی روانین ئاپریۆریانهی له شوه
تیاندا و فۆڕمن شون که و (واته کات ھه ن ئمهدا
دهکرن). بهرجهسته ھۆکار و تگهیشتن و روانین
ئهزموون پش و ھهن لهمرۆدا ئاپریۆریه کان شوه
توانای نییه.  سینهوهیانی  توانای مرۆ  و ده کــهون
دهدهن دهرفهته به مرۆ ئهو ئاپریۆریانه له روانیندا،
چوارچوهی نو بخاته ھهستیه کان ئهزموونه که
دهرفهته ئهو تگهیشتنیشدا له و شونه وه و کات
کات له جگرتوو ھهستیهکانی دیارده مرۆ که دهدهن
ناو بیانخاته ونه (بۆ بدا گرێ پکهوه شوندا و

ھۆوهرگردا). و ھۆ پهیوهندییه کی
کاتی له گرنگانهی  تایبهتمهندییه ئــهو کهواته  (4
ناسیندا پــرۆســهی له ده رھــهســت جیھانی ده رکــی 
جیھانی دهره وه، بهرھهمی نه نیشان دهدهن، خۆیان
و شون) (کات روانین فۆڕمهکانی بهکو بهرھه می
خودی له که ھۆدار) و (ھۆ تگهیشتنن فۆڕمهکانی و
ب دهتوان لرهدا کانت (ئاپریۆرین). ھهن مرۆڤدا
وشیاری ناو فۆڕمهکانی بهگورهی جیھان ئیدی که
بدهری مرۆ ھهربۆیه وهردهگرن. پکی و رک مرۆڤ
زۆربهی مرۆ سهرچاوهی سروشتیهکانه. بیری یاسا
دهدرن سروشت وهپاڵ که بنهڕهتیانهن خهسهته  ئهو
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ئهم بهگورهی کانت: کۆپرنیکوسیانهی (شۆرشی
ناسینهوه رگای له  مه تیال کانت، تگهیشتنهی
که ــه وهی ئ نــهک وهردهگـــرێ، و پک فۆڕمی رــک
پک و رک فۆڕمی مهتریاهوه رگای له ناسین
و نییه خۆیدا له لهم کاته دا ئیتر جیھان وه ربگرێ).
ئمه دهدا نیشانی خۆی که دیاردهیهکه بهکو وهک
ناو فۆڕمهکانی بهگورهی لرهدا جیھان (فنومن).

دهخرێ. مرۆڤ رک وشیاری
له  کانت کۆپرنیکۆسیانهی  شۆرشی بنهمای  (5
خۆی سنته زیانه دا و ئاپریۆریانه فۆڕمی ھهندک
و پویستن ئهم فۆڕمانه که بهو مانایه ده بینتهوه.
ھهندک و ده رھهستن جیھانی ده ربــارهی به گشتی
دهرھهستهوه دنیای بابهت له راستهقینهمان زانیاری

دهکهن. پشکهش
ئهمفۆڕمانهزانیاریمرۆسهبارهتبهدنیایدهرھهست
له که نییه بهوه پویستیان بهم ده کهن، به ربوتر
ھۆکارهکهیشی بکرن. تهئید ئهزموونهوه رگای
سهرچاوه ئهزموونهوه له  وان  راستیی که ئهوهیه
ســهرچــاوه مــرۆڤــهوه وشیاریی له بهکو نــاگــرێ، 
شوهی جیھانی به پهیوهندییان فۆڕمانه دهگرن. ئهم
شون، وهک ھهیه. زۆربهی فۆڕمهکانی دهرھه ستهوه
سنته زی و  ھۆوهرگر فۆڕمی ناسینن و ھۆ و کات
دهرھهست جیھانی مرۆ ئهوهی پش ئاپریۆرین. و
دهکا دیاری فۆڕمانهوه  ئهم رگای له بکا، ئهزموون
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تایبهتمهندیی چ خاوه نی دهب دهرھه ست جیھانی که
بت. گهلک

فۆڕمی و فۆڕمی روانین له چهند نموونهیه ک لره دا (6
ھهیه“، شون  یهک “تهنیا دهھنینه وه: تگهیشتن 
ھۆکارکی رووداوــک ناگهڕتهوه“، ھهر “رابــردوو
فۆڕمهکانی پیشاندهری یهکهم نموونهی دوو ھهیه“.
رستهی شون).  و  کات فۆڕمه کانی (واته  روانینن 
و ھۆ (واته تگهیشتنه فۆڕمی نموونهی سھهمیش
بنهمای پکھنهری روانین فۆڕمهکانی ھۆوهرگر).
زانستی پکھنه ری تگهیشتنیش فۆڕمی ماتماتیکن،
و ماتماتیکی رسته کانت بۆچوونی به سروشتناسی.

ئاپریۆرانهن. و سنتهزی فیزیکیهکان
بوونکی وهک جیھان ناتوان مرۆ کانت بوای به (7
.بناس له خۆیدا بوونک وهک له خۆی، سهربهخۆ
جیھان به کاتک سهبارهت دهتوان تهنیا تهنیا مرۆڤ
وهک جیھان زانست که خاوهنی زانیاری و به بب
کارتکهری ئمه  ھهستهکانی لهسه ر دیــاردهیــهک 
ھهسته کانمانهوه رگای له  شوهیه بــهم و ھه ب
ناتوان مرۆ واته بناسین. دیاردهیهک وه ک جیھان
تا ئهو ده توان ته نیا به کو ،بناس خۆی جیھان وه ک
نیشانی خۆی  دیاردهیهک وهک  که بیناس جگایه 
وهک شتهکان که بین ناتوانین ھه روه ھا دهدا. مرۆ
ھهیه، ئمه بوونیان دهرهوهی خۆیاندا“ له له “شت
له “شت مرۆڤدا. له دیتنه فۆڕمکی شون چونکه
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مرۆ. ناسینی سنووری له بهدووره خۆیدا“
لهنوان کانت که بین دهتوانین بهگشتی کۆتاییدا له

راوهستاوه. عهقگهراکاندا و ئهزموونگهراکان
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په یوهندیی  موڕال. به سهبارهت کانت  روانگهی
بایهخ 1و ئیجبار) (ئهمری موڕاڵ یاسای نوان

مرۆڤ ئازادی و

وهک مرۆ  عهقی راستیهکاندا ناسینی کاتی له  1ـ
شوه ھهر بهھهمان جا خۆی دهردهخا. یاسادانهرک
خۆی موڕایشدا پراکتیکیانهی مرۆ له بواری عهقی
و ئاکار بواری یاسادانهرکی وهک واته ده ردهخــا.
مرۆ تیۆریستانه ی عه قی کاتیگۆریهکانی ــرده . ک
فۆڕمهکانی و دهکهون) ئهزموون  (پش ئاپریۆرین
یاسا شوه بهھه مان ھهر دهکه ن. دیاری ئهزموون
رگای له ئاکار فۆڕمی ئاپریۆرین موڕایهکانیش
بوونهوهرکی مرۆ دهکهن. دیاری ئیجبار“هوه ”ئهمری
بت یاسایهکی موڕای گوایهی سهربهسته لهوهی
مورایهکانیش خۆ یاسا بوونی ئاپریۆری یان نهبت.
مرۆڤهکانهوه لهالیهن رهچاوکردنیان مانای به خۆ به
موڕایهکانخۆیان بهشوهی ئهمر بۆیه یاسا نییه. ھهر

دهنونن. ئه رکک خۆیان و وهک دهدهن نیشان

عهقی چلۆن ا) گۆرێ: دته پرسیار دوو لرهدا 2ـ
ئاکار کردار و موراییه وه یاسای رگای پراکتیکی له
مرۆ چۆن چ ده ؟ موڕای ب) یاسای ده کا؟ دیاری
کراوه، ئاراستهی بت که ئهوهی دنیا لهوه  دهتوان
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موڕایه؟ یاسای خاوهن

یاسای له نزیککردنهوه  خۆ  بهب کانت سهرهتا  3ـ
جونهره کانی ا) دهردهکا: چهشنه لهم بیارکی موڕاڵ
له دهره وهو جیھانی له دان، شت دوو له کــرده 
خولیاکان). و حهز (وهک ده روونیهکاندا پویستییه
ئهمه که  ھهدهبژرێ. ھهسهنگاندن دوای مهیل ب)
بهم و کا رهچاو کردهیهک مرۆ ئهوهی پ) ھۆی. دهبته 
ھه بگرت. ھه نگاو به مهبهست گه یشتن به رهو کردهیه
پرۆسهیه ئهم راستهوخۆ دهتوان موڕاڵ یاسای جا
که بهشوهیه ک واته خۆیهوه. کاریگه ریی ژر بخاته
موڕایدا یاسای لهژر کاریگه ریی ته نیا ئیدی ”مهیل“

ئه زموونیهکاندا. بزونهره لهژر نهک بت

دهتوان کرده زهمانک تهنیا کانتدا ترمینۆلۆژی له 4ـ
کاریگهری یاسای که مهیل لهژر بت ئهخالقی اوپپ
مهبهستم من گه ر نموونه بۆ دابت. بیاری موڕایدا
شادمان ئهوان که خهک ئهوه بت یارمهتیدانی له
لهپناوی ئهگهر به م ئهخالقیه، کرده کهم ئه وا بکهم
ئهوا کردبت  کارهم ئهو خۆمدا مهیله کانی و  حهز
دهب مــوڕاڵ، یاسای نییه. مهدح شایانی کردهکهم
ئهو تهنیا، بت. ئهخالق موتیڤی و  بزونهر تهنیا
بچت. بهڕوه ئهرکهوه بهھۆی که کرده ئهخالقیه ،
بهم و مه جبوورکهرانهیه ئهخالقی یاسای ھهربۆیه

.“...دهب ”تۆ دهکرت: بهندی فۆرموڵ شوهیه
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ئهوه  مانای به موڕاڵ یاسای ئیجباربوونی بهم 5ـ
نائازادبوونی و  یهخسیری به مرۆ ھهست که نییه
ده روونـــی لــه مـــوڕاڵ یــاســای خــۆی بــکــات. چونکه
دیاردهیهک نهک مرۆڤ، عهقی له  بهشکه و مرۆڤدایه
مۆڕاڵ یاسای مرۆڤ. تگهیشتن لهوه ی ده رهوه ی له
مرۆ رزی و دهبته ھۆی سهرسوڕمان مرۆڤدایه له
موڕاڵ دهبته بۆ یاسای رزی مرۆ یاسای موراڵ. له
بریتیه ئهرک بکا. رهچاوی مرۆ ئیدی ئهوهی ھۆی

یاسا“. بۆ رز کرده بهھۆی ”پویستیی له:

لهگهڵ شتکهوه یه؟ چ بابه ت  له مــوڕاڵ یاسای 6ـ 
دهکا، دیــاری کــرده فۆڕمی مــوڕاڵ یاسای ئــه وه ی
کرده یهکی ھه ر بۆ که نییه مانایه به و ئهمه بهم
ئهخالقی یاسای .ھهب تایبهتی پشنیاری رۆژانــه
دهستنیشان گشتی کۆمهک فورموی دهتوان تهنیا
فۆرموه تدا  مۆڕایان یاسای رستانهی ئهو  بکا.
وهک و پدهکهن دهســت “...دهبـــ ”تــۆ ده کــرێ به
یهک ونه بۆ ئیجبار“. ”ئه مری دهگوترێ پیان وترا
که یاسای بت وه ھا کردهت ده ب ”تۆ :لهوان ده
به یاسایهکی گشتی“. بب هی کردهکهت بتوانبب
بهس نییه، دژوار زۆر مــوڕاڵ یاسای دۆزینهوهی
کردهیهکدا رهچاوکردنی کاتی له دهتوان تهنیا مرۆ
کردهیه ئهم داخۆ یاسای ببهی که بپرس خۆی له
ھهمووان که وه ھا گشتیی یاسایهکی به بب دهتوان



١٠٦

ستيطن ئانفني

بکهن! رهچاوی و بکه ن قبووی بتوانن

لــهوه  بــاس  کانت دیکهی ئیجباریهکانی ئه مره 7ـ 
خــاوهن خۆیاندا له  مرۆڤهکان ھهموو که ــهن ده ک
مرۆ بــه  ــا وهھ بایهخکی ئهمه و مــوڕاــن  یــاســای 
ئهم بوونه وهرهکان.  پاشای به بب بتوان دهدا که
ئامراز وهک تهنیا مرۆڤ ئه وهی ھۆی دهبته بایهخه 
تهنیا مرۆ ئامانجیش. وهک  بهکو  نهکرت، سهیر
چونکه زهوییه، رووی سهر ئازادی بوونهوهرکی
یاسا له  وهرگرتن بهکهک دهتوان که مرۆڤه تهنیا
(ئهوتۆنۆمه). بکا دیاری خۆی بۆ یاسا مورایهکان،
ده کا، خۆی دیاری بۆ مرۆڤک یاسا کاتهدا ھهر لهو
دهشن. دیش مرۆڤهکانی بۆ یاسانه ئه م راستهوخۆ
مرۆڤه کان واته  گشتیه. یاسای دانه ری مرۆڤک ھهر
کهسی له کهس و بارهیهوه یهکسانن لهم ھهموویان

نییه. خوارتر یاخود بانتر دی

ھیگل مژوویی روانگهی تایبهتمهندییهکانی

جیاوازدا کهک لک بهرواهت بواری دوو ھیگل له (1
بواری له یهکهم)  ــرێ:  وهردهگ دیالکتیک واژه ی له 
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بهکورتی:
کرده و ئاپریوریه بهکرده) (عهقی مــوڕال یاسای
ونه بۆ دیاریکراوهوه. داوای  چوارچوهی دهخاته
مرۆڤ، بناغهی کرده ی دهبته ئهو یاسایهی که ده
بگرته وه. یاسایهک بت که ھهمووان   بتوان دهب
شونی مــرۆ ئــهوهی ھــۆی دهبته مــوڕاڵ یاسای 
له و ھه ب له بوونهوهرهکانی دیکه جیای و تایبهت
له دیکه  بوونهوهرهکانی له  بهرزتر بایهخهوه باری 

.رابوهست گهردووندا چهرخی

1- det kategoriske imperativ



ئستا سهردهمی
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گرنگهکان مژووییه رهوتــه بۆ مودلک دارشتنی
له درژخایهن زهمهنی مهودایهکی رهوتانهی (ئهو
داڕشتنی بواری له دووھه م) ده کهن). داگیر مژوو
مژوودا له رهوتی ئایدیانهی ئهو بیرو بۆ مودلک

ده خهن. به دیار خۆیان
دیالکتیکی دهگوترێ مودله  یاخود مودالنه بهم (2
لــه دی چــونــکــه جــارــکــی ــه وه  دــــت)، ــۆگ ــال (لـــه  دی
له و خۆی دهبینتهوه و مانادا ئهندشه ئاوگۆڕی
تز ئانتی (Tese. 2 تز (1 دیت: پک قۆناغ س
له گهڵ تز .Syntese سنتز (Anti Tese. 3
ئهم ئهنجامی  که دهبتهوه  ـــهڕوو رووب تز ئانتی
ونه سنتزه . بۆ رووبهرووبوونهوهیه وککهوتن و
دی یه کی (تز)، گۆڕێ دنته بۆچوونک کهسک
ھنانی به دهدا ھهوڵ و ناکا قهبوی بهئاسانی ھهروا
سهرئهنجام تز)، (ئانتی  بتهوه رووبهرووی  بهگه
دهگهن (سنتز) مامناوهندی ئاکامکی ھهردووال به
سنتز، نوانیانه. وتووژی و جهدهل بهرھهمی که
یهکیان دژبهرهکان بهرزتره که تیدا قۆناغکی لرهدا

گرتووهتهوه.
خۆی شوهیه  بهم دیالکتیک مژوودا رهوتی له  (3
بزووتنهوهیهکی ا) وهک سهرهتا ونه  بۆ دهدا: نیشان
(دژ) بهرهوڕووی بهره نگاری دواتر ب) که گوتاری،
الیهنه رفۆرمانهی که ئهو پ) دهبتهوهو سهرئهنجام
بیرکردنهوهشدا له دت. به سهریاندا بهشدارهکانی
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ده چته مانا به مانا که وهھایه  بیرکردنهوه  شوهی
خــودی بــهنــاوبــانــگــی ــره دا نــمــوونــهیــهکــی ــ پــــش . ل
خــهوش“1  ب “بوونی ا) تیدا: که  دنینه وه ھیگل
ئاکامی پ)  خۆیهتی.  دژی که “ھیچ“ه ب)  ھهگری 
بریتیه ــه دووان ئهم دژایهتی رووبــه ڕووبــوونــهوهو
و “ھیچ“ لهنوان که جیھانک جیھان، پکھاتنی له 
ئایدیا ئهوه  لهراستیدا راوهستاوه. خهوشدا ب بوونی
و دهکهن گوزهر قۆناغانهدا ئهم ناو به که ھیگلیهکانن
ھۆی دهبنه فیکریهکاندا رهوته و مژوویی رهوته له

بهرهوپشچوون. و گهشه
س قۆناغه  ئهم خۆیدا گهشهی له مژووی جیھان (4
رۆژھهت. جیھانی ا) دهدا: نیشان دهورهدا س له
ژرمهنی. جیھانی پ) یۆنانی. ـ رۆمی جیھانی ب)
و پدهدا گهشه خۆی ــهدا ره وت لهم ئایدیایهی ئه و 
دنیای له ا) ئازادیه: ئایدیای دهکاتهوه، واقعی خۆی
(دهسهتداری ئازاده مرۆڤ یهک ته نیا رۆژھهتدا
کۆمهک یۆنانیدا ـ رۆمی جیھانی له ب) سهرهڕۆ).
ھهمووان له جیھانی ژرمهنیدا پ) و ئازادن کهس
گهشهی و بهره وپشبردن پانه ری ھزهی ئه و ئازادن.

“رۆحی جیھان“. دهن ناوی جیھانه، ھیگل
بگری، جیھان  رۆحـــی بــه ــه ر ب نــاتــوانــ کــه س   (5
به بهرامبه ر خۆی بهرهنگاریی   دهتوان مرۆ بهم
ده بته ھۆی ئهمه ش بکاته وه که تاقی رۆحی جیھان
مژوودا. بهھزهکانی چهرخه لهژر تکشکاندنی
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به رهوپشچوونه ئــهم دهتــوانــن دیــکــهش که سانی 
و مه یل لهرووی ئامرازانهی بهو ببن و بکهن ده رک
کردووه رۆحی جیھانی به خۆیان پشکهش حهزهوه 
ئهمانه ناپلیۆن). و سزار مه زن، ئهلکساندرای (وهک
جیھانی ربهری رۆحی به  ببن ماوه یهک دهتوانن بۆ
له  “یهکیهتیهکه مژوو ببن. بزر ھهمیشه بۆ دواتر و
گهورهی جیھاندا رایههی له و زهرووره ت“: ئازادی
ھهم و ھهیه مژوو“ زه روورانهی “گهشهی تانی ھهم

مرۆڤ“. ئازادانهی “بهشداریکردنی پۆی
دهوــهتــی لــه مــرۆڤــهکــان 6) وه ک گــوتــرا ھــهمــوو
مانایه به و ئازادی بهم دهگهن، ئازادی به ژرمهنیدا
:ده ھیگل بیکا. بوو خۆش پ چی مرۆڤ که نییه
ئهنجامدانی و له “زانین راسته قینه“ بریتیه “ئازادیی
یاسای که ئــهوه ی زانینی یاسایین“، شتانهی  ئه و
کـــردهوه بــه  دهتــوانــ چلۆن مــرۆ و ده وـــه ت چیه
مرۆڤهکان ھهموو شوهیه بهم تهنیا بکا. رهچاوی
خاوهنی ئازادی. ببنه دیاریکراودا ئاستکی دهتوانن له
یاسایانهیه ھهبوونی ئهو ھهمووان ئاکامی بۆ ئازادی
بکهن. رهچاوی لهناو کۆمهگادا ھهمووان ده ب که

مهبهستی  ”س شوازی بوون“. و   کیرکهگارد
فهیلهسووفه راستیه“. ”سوبژه رستهی له وی



١١٣

ستيطن ئانفني

مۆدیرنهکان. بوونگهرا

تیدا که ھهیه بهناوبانگی رسته یهکی کیرکهگارد 1ـ
و بۆچوونی ویدا فه لسهفه له  ده “سوبژه راستیه“.
ئه م رسته یهدا په یوهندی بوون و س شوازی لهنوان
رستهیه ئه م یهکهم یاخود خوارهوهدا قۆناغی له ھهیه.
قۆناغهدا واته لهم ھهیه ، مرۆڤ کهمی بۆ مانایهکی
بهم کهمدان، ئاستکی له  سۆبژیکتیڤیهکان راستییه
راستییه سهرهوهدا ھهره یاخود سھهم قۆناغی له
زیادبوون له روو گرنگیان و ئاست سۆنژیکتیڤیهکان
بوای مهزھهبی به ئاماژه دهتوانین ونه که بۆ دهکا،
تایبهتمهندییهوه س بهم  قۆناغه  س ئهم بکهین.
له که جیددیهتک قۆناغی یهکهم به دهکرن: پناسه
قۆناغی و ھاودی به دووھهم قۆناغی زیادبووندایه،

سۆز. به سھه م

کیرکهگارد کرد. بوون شوازی س له  باسمان 2ـ
دهکا پناسه ستاتیکا یهکهم به قۆناغی یاخود شواز
له واته خۆیدا بنهڕهتیه کهی مانا له ستاتیکا (ھهبهت
ھهستهکانیان به ستاتیکهرهکان ھهستیهکهیدا). مانا
رواهتیان پهیوهندی یاخود تگهیشتنکی بۆیه دهژین،
جیددیهتی نه پهیوهندییه ئهم ھهیه. ژیان به سهبارهت
له زۆر سۆز. ژمارهیهکی نه  ھاودی و نه و تدایه
ژیان لهگهڵ شوازه  بهم و قۆناغه دان لهم مرۆڤه کان
کهمیان تگهیشتنکی ستاتیکهرهکان پهیوهندیدان. له
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ئهوان ژیان ھهیه. گرنگهکانی  شته بایهخهکان واته  له
بۆیه و ھهر جارک دهژی مرۆ تهنیا وایه که پیان
پشنیار پی که  ب ئهوهنده  ھهگری  دهبــ ته نیا

دهکرێ.

دیکه  شوازی بهرهو شوازکهوه ھهر له گۆڕان 3ـ
ئهم گۆڕانه بهشوهی کتوپیاخود“په ڕین“روودهدات.
چاوهڕواننهکراو رووداوــکــی بهھۆی جــاران زۆر 
نائومدیمان و ترس که ھهڕهشه ئامزهوهیه یاخود
دهکاتهوه چاومان کاتدا لهھهمان بهم ،ند پک تیا
به مانا دهتوان شتک چ لهراستیدا ئهوهی ئاست له

.ببه خش ژیان

یاخود بهرهوشواز ئمه دهتوان ئهزموونکیوهھا 4ـ
(وه رگ ـ دووھــهم شوازی (واتــه مــوڕاڵ قۆناغی 
بایهخه کان بابه ت له وشیاری به مرۆ تیدا که ببات
و ھهسوکهوت شــــوازی دهتــوانــ و گه یشتووه 
(لرهدا بکا  دیــاری ئهوانهوه لــهرووی خۆی ژیانی
ئهویش ده دا، نیشان خۆی کانتدا له گهڵ جیاوازییهک
چهشنه ھیچ بۆچوونه  ئه م بهگوره ی که  ئهوهیه 
تاکک ھهر نییه. بوونی گشتی موڕای یاسایه کی
واته بکا، دیاری خۆی بایه خهکانی خۆی بۆ دهب
مانایه گرنگترین خاوهنی  ئهو بۆ  شتک چ ئهوهی
شوازی واته شوازه ئهم بۆ نموونهیهک ژیاندا). له
سیاسهتمهدارکیرۆمی  بروتوسBrutus که موڕاڵ:
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ساز شۆڕشی خۆی کوشت، چونکه کورهکهی بوو
ھهسوکهوتی بروتوس لرهدا بایهخه ی ئهو کردبوو.
زیاتره . بایهخی منداڵ که وت له دهکا ئهوهیه پ

ئهنجام دراوه. ئهقنی کردهیهکی لرهدا

شتی ھهندێ سھهمدا  قۆناغی یاخود شواز  له  5ـ
ونه بۆ لرهدا که دهخه ن، بهدیار خۆیان ناعهقنی
وهک بکه ین. کورانه“ “بــوای به ئاماژه ده توانین
دهتوانببتهھۆیپشلکردنی دهزانینبوایکورانه 
ئایینیهکاندا دهقه له نموونه بۆ یاساکان. و موڕاڵ
کوڕی بکوژێ. ئیبراھیم ویستی ئیسحاقی ھاتووه که
بروتوس کرده ی لهگهڵ ئیبراھیم ویستهی ئه م گهر
ئیبراھیم که کردهی  بین بکهین دهتوانین  بهراورد 
لهرووی کردهی بروتوس و بــواوه بوو لــه رووی
موڕایهکان یاسا له خودا ئیبراھیم الی ئهرکهوه. 
پوهر بکهینه موڕایهکان یاسا گهر واته  بوو. گرنگتر
و ناپه سهند کرده یهکی ئیسحاق کوشتنی که ده بینین
بهم عهقه، دژی قهتیش و قهته  واته ئهخالقیه. دژه
بوو بۆ قوربانییهک ئهمه مهزھه بییهوه له روانگهی
خودا به  ئیبراھیم بهرامبه ر ھهستهی که ئه و و خودا
دیکه شتکی ھه موو له پدهکرد ھه ستی خۆیدا له

بوو. بهالیهوه گرنگتر

دابن بــروتــوس لهجیاتی خــۆی ده تــوانــ مــرۆ  6ـ 
کــردهی له ناتوان بــهم تبگا،  وی کــرده ی له   و 
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شوهی (یاخود ئیبراھیم کــردهی تبگا. ئیبراھیم
مرۆ که سوبژکتیڤییه کردهیهکی بیرکردنه وهی)
یاخود شوازه  ئهو رک ئهمه به م تیبگا، ناتوان
قۆناغی یاخود شواز به کیرکهگارد که  قۆناغهیه
که قۆناغهدایه لهم  چونکه دهبــا، ناوی بهرز ھه ره 
لهرووی و ھاودنه تهواوهوهو، به جیددیهتی مرۆ
وهفادارییهکی له مرۆڤ لرهدا دهجوتهوه. سۆزهوه

خۆی. به بهرامبهر تهواودایه

ئـــهرک ــهر)، ــک ــی ــت ــ (ئ ــی ــه خــالق 7ـ بـــۆ کــه ســــکــی ئ
مهزھهبی، مرۆڤکی  بۆ و ھهیه  بهھای گهورهترین 

خۆشهویستی.

بوو، کاریگهریی ھیگدا لهژر کیرکهگارد بهتووندی 8ـ
تووندی بیست سایدا کاردانهوهیه کی تهمهنی له بهم
ھیگدا له فهلسهفهی مهیلهی بهرامبهر بهو دا نیشان
سیستهماتیکهی ھهموو بیره ئهو بهرامبه ر ھهبوو. واته
له بهم دادهنا، دیاریکراودا چوارچوهی له شتکی
که راوهستا ھیگ مهیلهی ئهو دژی زیاتر ھهمووی
ژر دهسهتی کۆمهگا ئیندیڤیدی دهخسته واته  تاک
بوو نهک گرنگترین تاک ئه و الی ده وهتهوه. یاخود

دهوهت. یاخود کۆمهگا سیستهم،

بریتی بوون مرۆڤ پشووهکان، فهیلهسووفه الی 9ـ
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یاخود مرۆڤ نهوعی له نموونهیهک مرۆڤ له وهی  بوو
قاڵ دیاردانهوه ئهوان سهریان بهو بت. مرۆڤایهتی
بوون، ھاوبهش مرۆڤهکاندا ھهموو لهنوان که  بوو
له وهی بوو بریتی بوون مرۆڤ کیرکهگارد الی بهم
و تاک له بیرکردنهوه واته بت. خۆی سه رقای مرۆ
باوهڕی به خۆی. بوونی به  سهبارهت وی وشیاری

بوو. گرنگتر جهوھهر له بوون ئهو،
 

تاکدا ژیانی له دیاردهکان و پهیوهندی گرنگترین 10ـ
دهگرن. سهرچاوه تاکایهتییهوه له که شتانهن ئهو
بیردهکاتهوه و ھه یه، بوونی که  تاکه تهنیا ونه بۆ
نیشان خۆی له کرده که  تاکه تهنیا  ھهده بژرێ.
لهگهیدا و پهیوه ندی خودا ھهیه به باوهڕی دهدات،

ھهیه.

بــهم ھــهن، ئۆبژکتیڤی راستیی کۆمهک  11ـ 
راستی نین. ئه وتۆدا ئاستکی له و ئاسایین زۆربهیان
مرۆڤدا مشکی له ونایهک له بریتیه  ئۆبژکتیڤی
راستیی ھاوتهبان. دهرهکیدا دیارده یهکی لهگهڵ که
که پهیوهندییهک یاخود دۆخ له ونایهکه  سۆبژکتیڤی
خاوهنیهتی. ئهو کهسهی الی ھهیه  گرنگی مانایهکی
دنتهوه: نموونهیهک پهیوهندیهدا لهم کیرکهگارد
راستیهکی بوونهکه ی ،ھه ب بوونی خــودا ئه گهر
راستیهکی سۆبژکتیڤیه خودا بوونی بهم ئۆبژکتیڤیه،
من الی گرنگی یه کجار مانایهکی که جگای تا ئهو
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یان ھه ب ئۆبژکتیڤی  بوونکی خــودا چ  جا ھه یه،
ئهم ده توانم من پایان به سۆزی یارمه تی به .نهیب

ئۆبژه نادیاره بگرم.

(بۆ ئۆبژکتیڤیهکان راستیده به پچهوانهی 12ـ
بابهت له  زانیاریانهی ئــهو  یــان ماتماتیک نموونه
سۆبژکتیڤیهکان راستییه ھهمانه)  واقعهوه دنیای
گرنگیان ئاستی بهپی دی مرۆڤی بۆ مرۆڤهوه له
ئاسایی بهشوهیهکی ناتوانین بۆیه  ھهر دهگۆڕدرن.
جۆره ئهم واته  بگهین. سۆبژکتیڤیهکان راستییه  له
بکهین. بهش دیکه کهسانی لهگهڵ ناتوانین راستیانه 
راستیهکی باوک و دایک خۆشهویستیی منداڵ بۆ
راستیهکی لهگه یانا ئهو پهیوهندی چ جا سۆبژکتیڤیه،
کهسانی ناتوان منداهکه نهبت. یان بت ئۆبژکتیڤی
خۆشهویستیه لهم راستهوخۆ بهشوه یهکی دیکه
ئۆبژکتیڤیهکان راستییه دهتــوانــ بــهم ،بگه یهن

راگویزێ. دیکه  کهسانی بۆ راستهوخۆ

مۆدینهکان بوونگهرا فهیلهسووفه

فهیلهسووفهکانی که ئاساییهی جیاوازییه ئهو 13ـ
دهیکهن، ئۆبیهکتدا و سوبیهکت  لهنوان پشوو
چاوهدر مرۆ وان بهگورهی ناکات. تر بوونگهراکان
بوونیكی دهکا. مرۆڤ جیھاندا له بهکو بهشداری نییه،
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رۆکی ئاکامی چاالکه. و ئه کتیڤ بهکو نییه، پاسیف
جیھانی چکهری ببته  خۆی بۆ مرۆڤ که  ئهوهیه وا

خۆی.
و حهز به پهیوهندی جیھاندا له گرنگه ئهوه ی 14ـ
تاک تایبهتمهندیی ھهیه، ھهر بۆیه تاکهوه داواکانی
گرنگترینن. دهژی، تیدا ھهنووکهییهی دۆخه  ئهو و
بهپی مرۆڤهکان دابهشکردنی بوونگهراکان الی
ناسهی ھهمیشهیی، ناتوانو پ سیستهمی دیاریکراو
پشکهش مرۆ به سهباره ت ــان زۆرم زانیاریهکی

بکات.
دی جیا دهکاتهوه، مرۆ له بوونهوهرهکانی ئهوهی 15ـ
خۆی مهرگی به بوون و که مرۆڤ سهبارهت ئهوهیه
سهرچاوهی ئهمهیه ده بته جا ھهر وشیارییه. خاوهن
تیدا، ھهروهھا ھهر نائومدی و دهراوک و ترس
وهک خۆی له  وی  تگهیشتنی بنهمای که  ئهمه یه 

(کیرکه گارد). .ند پک دهرک جیھاندا له بوونک

دهبته  خــۆ، بــوونــی بــه ــارهت 16ـ وشــیــاری ســهب
و دریژه  وشیار، بوونهوه ری که الی ئهوهی ھۆی
لرهدا سهرهکی. کشه ی ببته |“بوون“ بهردهوامی
تیدا که ھهبژاردنکهوه دهرفهتی ناو ده کهوته مرۆ
دیاری بایهخانهوه ئهو بهگورهی خۆی بوونی مرۆ
جا گهر مرۆ نهتوان الی ئهو گرنگترینن. که  دهکا
به رپرسیاره تیدا که دۆخکهوه ده کهوته ھهبژرێ،
مرۆڤ تیدا که ئازادیهی ئهو ئاکامه کانی. ئاست له
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دهتوان بهگورهی بایهخهکانیهوه ھهبژرێ، دۆخکه
دهرباز کا. ل خۆی ناتوان که مرۆ

گرنگیی بــه ــارهت ســهب وشــیــاری نموونه بــۆ  17ـ 
زیاتر زۆر مرۆ که ئهوه ھۆی ده بته ھهبژاردن،
خۆی دیفاعی ب و الوازی به ھهست  جــاران له
دهبته ئه مه بکا. دهوروبــهریــدا دنیای له بهرامبهر 
ئــازار. و نائومدی ،ــهراوکــد تــرس،  سه رچاوه ی
ھۆی دهبنه حاهتگهلکن که وهھا لهھه مان کاتدا بهم
بوون. گرنگهکانی دیارده  ئاست له  چاو کرانهوهی
بوون به سهبارهت ترسکه که ئاکامی زۆر ترسی
دیاریکراو. شتکی به سهبارهت ترس نهک ھهمانه،

راستیهکانی بابهت له کهسک وشیارکردنه وهی 18ـ
کیرکهگارد) ـ سۆبژکتیڤیهکان (راستییه  بوونی
پهیوهندیهدا لــهم سارتر دژواره . دی که سکی
خایه، خۆیدا له خۆی وشیاری که دهکا لهوه باس
ئمه بۆ لهراستیدا که ئهوهی نییه . تدا ھیچی واته
ئهو بین وشیار له بابهتیهوه دهتوانین ئمه و ھهیه 
خۆی  لیانهوه  “بوون“ که   Fenomen دیاردانهیه
دهگا ئه نجامه بهو سارتر له مهوه دهدات. نیشان
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شت، بهکو تهنیا نه و ھهیه نه وشیاری بوونی که
شته کان  ئمه). (بۆ ھهن Fenomen که دیاردهکانن
مانایهدا ھهن لهو سهره تا ئۆبژکتیڤی واته جیھانی
جیھانی مندا، پهیوه ندی لهگه ڵ واته له ھهن، بۆ من که
په یوهندی که په یوهندیهدا لهو ھه یدهبژرم من کاتک
ده گرتهوه، دیکهش مرۆڤه کانی ئهمه ھه یه. منهوه به
جیھانی له  بهشک ببمه دهمهوێ من ونه بۆ کاتک
مرۆڤ دوو لهنوان ناکۆکی جۆره بهم دی. کهسکی

و ژنکدا سهرھه دهدات. پیاو ونه بۆ
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بهکورتی: 

ئیتیکی ستاتیکی، کرا: بوون شوازی س باسی بابهتهدا لهم
پناسه  تایبهتمهندییانهوه  بهم کامیانیشمان ھهر ئایینی. و
ھهروهھا سۆز. و ھاودی بوون، لهزیاد روو جیددیهتکی کرد:
بوونهوهرکی لهجیاتی تاک وهک کرد مرۆ لهسهر جهختیشمان
سهرقای مرۆڤسهرقای خۆیهتی وهک بوونک، ھهروهھا گشتی.
ھهیه مانایان راستیانهی ئهو (واته سۆبژکتیڤیهکانه  راستییه 
سۆبژکتیڤیهکان راستییه  بوونک). وهک خاوهنهکانیان  بۆ
ھهروهھا بگوازرنهوه. دی مرۆڤکی بۆ راستهوخۆ ناتوانرێ
چیدی ئه وان که  گوتمان مۆدینهکان  بوونگهرا  به  سهبارهت
تاکایهتی به نین، ئوبژه و سوبژه نوان جیاوازیی به قایل
به سهبارهت ده کهن مرۆ وشیاری له  باس سهرقان، مرۆڤهوه
الی ھه بژاردن ده رفهتی کۆتاییدا له  ھه روهھا و خۆی بوونی



١٢٣

ستيطن ئانفني

گرنگه. یهکجار پرسکی ئهوان

  

تایبهتمهندییهسهرهکیهکانیتگهیشتنیمارکس
مژوو، جونه ری ھزی له مهبهستی مژوو. له
له بهتایبهت چهوساندنه وه و چینایهتی خهباتی

سهرمایهداریدا سیستهمی

ھهم مژوو، گه شهی بابهت له مارکس تیۆری 1ـ
چۆنیهتی دهربی ھهم مژووهو قۆناغهکانی دهربی
لهم شت گرنگترین بهم داھاتوودا، له گهشهیهتی

جونهری مژووه. تیۆرهدا تیۆری

مارکس که ھیگ بیروبۆچوونی بهپچهوانهی 2ـ
وابوو پی بوو، مارکس لهژر سریمهیدا بهتووندی
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مه تریاله. له مژوو جونهری ھزی جــۆری که 
“تگهیشتنی یاخود  مارکس مژوویی مهتریالیسمی 
ھۆکاره دهکا که لهوه باس مژوو“ مهتریالیستی له
کار له گهڵ پهیوهندی له  که  ئابووریهکان و مهتریالی
له  جوه سهرهکیهکانی ھزه به رھهمھناندان، و

مژوودان. و سروشت

مه تریالین بنهمای خــاوهن  کۆمهگا و مژوو 3ـ  
و بهرھهمھنان بهرھهمھنهر،  وزهی  ئهنجامی و
بهرھهمھنان وزهی به رھهمھنانن. پهیوهندییهکانی
با، ئـــاو، وهک سروشتیهکانی چــاوگــه  لــه  بریتیه  
ئهزموونه کانی، و  زانیاری  و  مرۆڤ  ھزی نــهوت،
(وهک تکنۆلۆژی بهرھه مھنان ھهروهھا ئامرازهکانی
نویهکانی ھزه بهکارھنانی لهگهڵ کهرهسهکان). و
بهرھهمھنان، پــهیــوهنــدیــیــهکــانــی بــه رھــه مــھــــنــان، 
نوان کۆمهگا، پهیوهندیی مرۆ له ژیانی بارودۆخی
کاربهدهست، و خۆر موچه کرکاران، و خاوهندار

دت. بهسهردا گۆڕانی چینایهتی دۆخی بهگشتی

سهرخان (ژرخان)، مهتریالییه بنه ما ئهم لهسهر 4ـ
یاسایی، سیسته می ئایدیاکان، له بریتیه که دادهمهزرێ
الوهکیی به رھهمی ئهمانه بهم ئایین. و ھونهر موڕاڵ،
سهرخان، بهرھهمھنانن. مهتریالیهکانی پهیوهندییه
پهیوهندییه بهھزکردنه وهی و نواندنهوه شونی
ئهم ونه بۆ ئابووریه. و بهرھهمھنان مهتریالیهکانی
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لهوه باس جهماوهره“ تریاکی “دین ده که  رستهیه 
ئه وهی ھۆی دهبته  دین دۆخکدا وهھا له  که  دهکا
لهراستیدا و  تیدان دۆخــهی بهو بن رازیــی خه ک
دهبهخشت. پ متمانهیان و دهکــاتــهوه ئارامیان
دیاریکهری کۆمهیهتی بوونی که وایه پی مارکس

وشیاریی مرۆڤه.

و بهره وپشچوونی گهشه  بهپی گوترا پ ھهروهک 5ـ
کۆمهیهتی پهیوهندیی ھهم بهرھهمھنان، وزهکانی
بهسهردا گۆڕانی ژیان دۆخی ھه م و قدهخو نوێ
وشۆڕشی دهبته ھۆیگۆرانی کۆمهیه تی ئه مه دت.
لهم مارکس  جۆربهجۆرهکاندا. دهورانه له سیاسی 

دهکا: چوار دهوران له پهیوهندییهدا باس
دهورانی (که فیئۆدالیزم (2 کۆیالیهتی. دهورانی (1
سهرمایهداری دهورانی (3 دهسرتهوه). کۆیالیهتی
ئابووریان لهده ست سهروهریی تیدا فیئۆدالهکان که
ھهبهت کۆمۆنیستی. دهورانی سهرئهنجام (4 دهدهن.
دهسهتی رووخانی لــهدوای که وایه پی مارکس
بۆ کــرــکــاری، شــۆڕشــی ســه رمــایــه داران بــهھــۆی
رگا دادهمهزرێ که پۆلیتاریا ماوهیهک دیکتاتۆریی

دهکا. کۆمۆنیستی خۆش چکردنی سیستهمی بۆ

دهسهت، ژیانو دۆخی کۆمه گایکۆمۆنیستیدا له (6
کۆمهگاکانی جۆری لهگهڵ بنهڕهتی جیاوازییهکی
نامنن چینهکان چیدی چونکه ھهیه، خۆیدا پش
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لهدهست خۆیان مانای باده ست و  ژردهسته و
دهدهن.

سیستهمی له واتــه یهکهمدا، دهورانـــی س له    (7
ھاودژییهکی سهرمایهداریدا و فیئۆدالیزم کۆیالیهتی،
ئهمه ھهیه. جۆربهجۆرهکاندا چینه لهنوان بنهڕهتیانه
که چینایه تی“ “خهباتی سه رھهدانی ھۆی دهبته
بهم لهئارادایه، نھنی بهشوهیهکی کات زۆربهی
سه ختیشدا و ئاشکراو ملمالنیهکی خۆی له جاروبار

دهدات. نیشان

کرکاران لهنوان  شهڕکه چینایهتی، خهباتی  (8
له  بهرھهمھنانن. ئامرازهکانی خاوهنی ئه وانهی و
و کۆیله لهنوان  شهڕکه کۆیالیهتیدا ســهردهمــی
و زهوی خاوهن لهنوان فیئۆدالیزمدا له کۆیله، خاوهن
لهنوانسهرمایهدار سهرمایهداریشدا له و، جووتیاردا
که  کۆمۆنیستیدایه کۆمهگای له تهنیا کرکاردا. و
ئامرازی چونکه ،ننام مانای  چینایهتی خهباتی

کۆمهگادایه. خاوهنداریه تی له بهرھهمھنان

کــۆمــۆنــیــزمــدا، پــــش ــه  ھـــه ر ســ ســـه ردهمـــی 9) ل
ئهوپهڕی تا بادهستهوه چینی له الیهن کرکاران 
که ئهوهیه ھۆکارهکهیشی دهچهوسندرنهوه. خۆی
به کو نییه، کۆنتۆدا لهژر ئابووریی تهنیا چینه ئهم
ھهربۆیه ھز). و (یاسا بهده ستهوهیه دهسهتیشی



١٢٧

ستيطن ئانفني

بۆ که بکا دۆخهی ئهو ملکهچی کرکاران دهتوان
خۆشه. پی خۆی

رواهت به  چهوساندنهوه سه ردهمهدا س لهم (10
س به کاتدا لهھهمان به م جۆراوجۆر، به شوهی
ناچار کرکار  :دهچــ بهروه یــهک وهک شوه ی
بهڕوه بردنی بۆ که بکا کار لهوهی زیاتر که دهکرێ
زیادیه کاره بایهخی ئهم بنهماه کهی پویسته . و خۆی
شتک تهنیا خاوهنکاره وه. گیرفانی دهچته (قازانج)
دهکاتهوه جودا یهکتر له کۆمهگایه جۆر س ئهم که
دهسهپندری پ زیــادی کــاری  که شوازهیه ئه و 

کرکاره کهدا. بهسهر

شهش رۆژانه کاری سهعات دوانزه له  ونه بۆ (11
ژیانی کرکارهکه  که  بۆئهوهی بهسه  کار سهعات
کرکاره که بهم پ دابین بکا، بنهماهکه ی و خۆی
فیئۆدالیزمدا له  کۆیله، کۆیالیهتیدا سیستهمی (له
س ھهر له  کرکار)  سهرمایهداریدا له  و جووتیار
دهکات. کار زیاتر سه عات شهش له کۆمهگاکهدا
وهردهگرن سهعاته شهش ئهم حهقده ستی تهنیا ئهوان
خاوهن گیرفانی ده چته دیکه سهعاتهی شهش ئهو و

سه رمایهدار). و ئاغا کۆیلهدار، (واته کارهکهوه

وهھا سیستهمک به کۆتایی مارکسیزم دهیه وێ (12
به رهو خه ک زۆربــهی که  سیستهمک واتــه  ،نب
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که لهوهدایه رگاچارهش .دهن پوه  پاڵ ھــهژاری
و گشتی موکی به بب بهرھهمھنان ئامرازه کانی
یهک وهک بهرھهمھنانه بهرھهمی قازانجهی ئهو

بکرێ. دابه ش ھاوتیاندا بهسهر

ــن داروی گهشهی تیۆری تایبهتمه ندییهکانی
مرۆڤ لهسهر ئاکامه کانی و ئارام) (گهشهی

بیروباوهڕه  ئهم نۆزده سهدهی  سهره تای ھهتا (1
و ئـــاژهڵ نــــوان رووهک، زاڵ بــوو کــه  جــیــاوازیــی
تایبهتمهندییهکانی نهگۆڕه. واته جیاوازییهکی مرۆڤ
دیکه بهرهیهکی بۆ بهرهیهکهوه  له  لهمانه کام ھهر
ئایدیای گۆڕانک. چهشنه  ھیچ  بهب رادهگوزرێ
بابهت له ئهرهستوو  بۆچوونهکانی و ئهفالتوونی 

رۆنراون. بنیاته  ئهم لهسهر فۆڕمهوه 
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سروشت، وردتــری خوندنهوهی و سهرنج به  (2
ئاژهی له مرۆ مهبهستدارانهی ئاوگۆڕه ئهو بهتایبه ت
ئاژهڵ دهردهکهوێ که جوانی به دهستهمۆدا دهیکا،
دهش گۆرانهی ئهو بت، بهسه ردا گۆڕانی دهتوان
مه ودایهکی له بدات، بهم لهھهمان کاتدا روو ئارام
تیدا. بنهڕهتی گۆڕانی ھۆکاری ببته درژخایهندا
دهدهن نیشان ئهوه داروین لکۆینهوهکانی ئاکامی
ئاژه دا  و رووهک له  که Beagle دا) بگل بهشی (له
ده گهڕتهوه ھۆکارهکهی که روودهدات گۆڕانکاریهک
لهگه ڵ ئاژهه یان رووهک ئه و خۆگونجاندنی بۆ

و دهوروبهری. شونی ژیان و سروشت
کتبی داروین زانستیانهی به رھهمی گرنگترین (3
ھۆکارهکانی له باس تیدا که یه گهشه “ “تیۆری
بهوردی کتبهدا لهم داروین ھاتووه. ئارام گۆڕانی
که وایه پی بۆ خۆی ئهو ھۆکارانه ده کا. لهم باس
ماتوسدا توماس خۆی له تیۆری تیۆره ئهم کلیلی
حهشیمهتی که کراوه لهوه  باس تیدا که دهبینتهوه
پــهره و دهکــا گهشه خــۆراک له خراتر مــرۆ زۆر
شهڕکی ھۆی دهبته  ئهمه ئاکامی که  .ندهست
زۆر تیدا که  شهڕک بووندا. لهپناوی ــهردهوام  ب
لهناوده چن. زاوزێ قۆناغی بگهنه ئهوهی پش کهس
که دهده ن ژیان به درژه و دهمننهوه  ئهوانهی تهنیا

به ھرهمهندن. باشتر ئامرازی له

له  سروشته. ھهموو  به  تایبهت وا  ره وتکی (4
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سهرکه وتن تــاک ھهندک بــوونــدا لهپناوی شــه ڕ 
ھــهبــوونــی ــهھــۆی ــه مــهش ب ئ ــه ــن، ک ــن بــه ده ســت د
و ئامراز ئهم باشترهوهیه. تایبه تمهندیی و ئامراز
شونی لهگهڵ خۆگونجاندن دهرفه تی تایبهتمهندییانه
دهتوانن زاوزێ ئهمانه تهنیا دهدهن. و دهوروبه ر ژیان
لرهدا داروین بده ن. خۆیان نهسی به و درژه بکهن
سروشتیانه“ “ھهبژاردنی دهســتــهواژهی له که ک
که ئه وهیه دهستهواژه  لهم مهبهست که  وهردهگرێ.
و ژیان به  درژهدان بۆ ئهوانه  خۆی، بۆ سروشت

باشترن. ئامرازی خاوهن که ھهده بژرێ مانهوه 

راوهستاوه  بنهمایه ئهو لهسهر بۆچوونه ئهم (5
گرنگ کاتدا لهھهمان بهم بچووک، جیاوازیی که
له رووهک یان ئاژهڵ له جۆرک ئه ندامانی لهنوان
داروین وهک دهردهکهوێ لرهدا میراتهوه ھهیه. باری
موتاسیۆن واتــه ژنه کان کتوپی گۆڕانی له گهڵ

بووه. نامۆ Mutasjon

له راستیدا ــهکــان  ــاژه ئ کــه وایـــه پی دارویــــن   (6
دواتر که بوونه، ھاوبهش فۆڕمکی خاوهن سهرهتا
سروشتییهوه ھه بژاردنی بهھۆی پرۆسهیهکدا له
سهقامگیر ئیستایان ــهی ــۆڕم ف ئـــه م تــوانــیــویــانــه
له ھهموویان ئاژههکان که  بین دهتوانین بکهن.
کلیلی یه کتریدان. لهگهڵ خزمایهتی پهیوه ندییهکی
یهکتر له ئهندامهکانیان بۆچی که لهوهی تگهیشتن
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ئهو واتــه  بنچینه، و رهگــهز  بۆ  دهگهڕتهوه ده چــن
ھهیانه. ژینه کاندا له که خزمایهتیه ی

ســهردهمــه  ئــهم مــرۆڤــی بــه  بۆچوونی دارویـــن  (7
پشوتری فۆڕمهکانی به پله ی پله گهشهی بهرھهمی
و مرۆڤکه) ـ مهیموون (کــه  شهمپانزه خۆیه تی.
ئیستاکه که ھاوبهشن بوونهوهرکی لکی دوو مرۆڤ
رهگــهزی لــهمــهڕ دارویـــن بۆچوونی لــه نــاو چـــووه.
توندوتیژی ھهوستی گهلک مرۆڤ، مهیموونانهی
تیۆر وهھا که وایه پیان دژبهران  لکهوتووهتهوه.
له  ھهم و مهسیحیه ته دژی به ھهم بۆچوونک و

دهکاتهوه. کهم مرۆ بایهخی
الیهنگرانی مرۆڤ، بایهخی و بنچینه  رهگ، بابهت له (8
جودا لک  پرسیاردا دوو ئاست له گهشه تیۆری 
ئهم دیکهی ئاژههکانی و مــرۆڤ ئایا ا)  ده بــنــهوه:
ئایا ب) ھهیه ؟ ھاوبهشیان سهره تایهکی سهردهمه
وه ھادایه له ئاستکی ئاژهڵ مرۆڤ و نوان جیاوازیی
جیا بکاتهوه؟ ئهگهر دی مرۆڤ بهتهواوی لهوانی که

دهبینته وه؟ جیاوازیه خۆی له چیدا ئهم وایه

لهپناوی شهڕ سروشتدا له بۆچی که ئــهوهی  (9
خواردهمهنی ئاستی و راده  بۆ  دهدا روو مانهوه
ئاژهه لهبهردهست خواردهمهنییهی ئهو دهگهڕتهوه.
بتوان که نییه وهھادا ئاستکی له جۆربهجۆرهکاندایه،
سهر تاکهکانی ھهموو بهشی سروشتی بهشوهیهکی
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شهڕیکی بۆیه  بکات، تایبهت ئاژهکی له جۆرک به
تهنیا شهڕهدا لهم و دهدات روو لهنوانیاندا سروشتی
و بهھرهمهندن توانای باشتر له  دهیبهنهوه که ئه وانه
ژیانی به درژه زاوزــوه  رگای له ده توانن دواتر
بۆ خۆیان تایبهتمه ندییهکانی و بدهن خۆیان نهوعی

وهچهکانی داھاتوو رابگوزن.

 

 

بابه ت مرۆڤ له فرۆید خوندنهوهی تیۆر و

زهمیر که بوو ئهوه زاڵ بیرورای فرۆید، پش (1
مرۆڤه. بهگورهی وشیاری مرۆڤ ھهمان رۆحی و
ا) دهگـــرتـــهوه: شتی دوو زهمــیــر بــۆچــوونــه  ئــه م 
(باسهکانی ھهستهکان و ھه ست سهر کارتکهریه کانی
(باسهکانی ماناکان و ونا (2 سریمه). لهمهڕ ھیوم
باخانهی به ئایدیا). فرۆید ونا و بابهت له ھیوم
ناوی و دهکا  زیاد  ژرخان  وهک  قاتک  وشیاری، 
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تکترنجاو له ناوشیاریدا حهجمکی ناوشیاری. دهن
له بۆ ساتک تهنیا که ھهن ھهستهکان سریمه و له
حهجمه خۆی ئهم دهردهخهن. خۆیان شکی وشیاریدا
وهک تهنیا ئــهوهی بۆ دهکاتهوه جودا وشیاری له 
بژیت. ناوشیاریدا له رۆح جونهری ھهخنهرو
بهم دهژی، شاراوهیی به حه جمه  ئهم ژرخانهدا لهم
بهرده وام حهجمه ئهم لهبیرکراو. بهشوهیهکی نهک
بگهرتهوه، بهتایبهت وشیاری بهرهو دهدا که ھهوڵ
خهودایه. له ونه  بۆ و نییه وشیار کهسهکه  کاتک

دهچهپندرنه  ئــهزمــوونــانــهی و ھــه ســت ــه و  ئ  (2
که بیرانهی و حهز لهو بریتین  ناوشیارییهوه ناو
نامتمانهیین. جی و نائهخالقین ناخۆش، ئازاراوی،
داوا ئهخالقیهکان و ئهو کهسه ئهخالقی لهگهڵ واته
دواتر رۆح ناو چهپندراوهکانی نایهنهوه. بهگشتی
و فشاری رۆحی، کوری ترس، ده توانن ببنه ھۆی
پویسته چهشنه لهم کهسکی تیماری بۆ ئیفلیجی.
و بکرن ئاشکرا ناو ناوشیاری چهپندراوه کانی که 
کهسی که بهشوهیه ک بکرن، دیاری چهندوچۆنیان
پهیوه ندی لهگهڵ له  بتهوه. وشیار ئاستیان موبتهال له
که باس گۆڕێ ھناوهته تیۆرکی فرۆید ئهم حاهتهدا
کهسایه تی نۆڕمای و ئاسایی گهشهی چۆنیهتی له
مرۆڤ کهسایهتی تیۆره ئهم بهگورهی دهکا. مرۆڤ
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یاخود ئید ا) قۆناغه: س ئاکامی نۆڕماڵ بهشوهی
ئگۆ. سوپر پ) . ”مــن“ یاخود ئگۆ ب) غه ریزه 
که سهیه ئهو سهرکهوتوو و به ختهوهر مرۆڤکی
س ئهم لهنوان ھاوئاھهنگی و ھارمۆنی تیدا  که 

.ھاتب پک بهشهودا

بچووکه  وهحشکی بوو، لهدایک تازه منداکی ھهر (3
ھزانه ئهم کۆی ژیان. سهرهتاییهکانی بهھزه تهیار
پک ”ئید“ خۆیانهوهن، مورتاحبوونی شون به که
واتــه ”لیبیدۆ“ شتک ھه موو پیش ئیددا له  دنن.
ھزی حهز پانهریه تی. دهبیندرێ که سکس ھزی
و ھاوسۆزی ھهستی خۆشهویستی، بهھۆی سکس

دهبهخشرێ. الیهنگرییهوه مانای پ

ئید له خۆی به رهبهره منداڵ گه ورهبوون، له گهڵ (4
واته خۆی بوونی بهرهو سهرنجی و ده کا دهرباز
لهگهڵ ئیگۆ که ئــهوهوه به ھۆی رادهکشرێ. ئیگۆ
ھهیه، ســهروکــاری واقعدا جیھانی پرینسیپهکانی
سه رنجی ئید. لهگهڵ  ملمالن بکهوته  دهکرێ بۆیه
راستیه کان که  دهکش سۆزانه ئــه و ــهرهو ب ئیگۆ 
ھاوئاھه نگ و ھارمۆنیک  ژیانکی دادهنــــن.  بــۆی 
بهدیھنانی ھهموو شون به  ئید که پویستی بهوهیه

.نهب داواکارییهکانیهوه
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سوپرئیگۆ قۆناغی لهگهڵ مــرۆڤ ئیگۆ، پاش  (5
یاسا رووبهڕووی منداڵ قۆناغهدا لهم بهره وڕوویه.
نیشانهی یاسایانه ی ئهو واته دهبتهوه، موڕایهکان
دهبــ تاکک ھــهر و مرۆڤهکانه نــــوان ھــاوڕایــی 
قبووڵ بهرامبه رهوه لهالیهن بۆئهوه ی بکا رهچاویان
باوکهوه و دایک لهالیهن سهرهتا سوپرئیگۆ بکرێ.
وهک کاتدا لهھهمان ــهم  ب دهکـــرێ، نونهرایهتی
و خۆی دهردهخا کۆمهگایشدا گشتی لهناو ویژدانی

کهسایهتی. بۆ سهرچاوه دهبته
بهم دهکه ن،  چاوهدری یهکتر بهشه  ئهم س (6
له یهکتر له گهڵ کــات زۆربــهی که  بگوترێ ده بــ
قهراری سوپرئیگۆدا و ئید لهنوان ئیگۆ ملمالندان.
ھهوڵ ئهون و رکهبهری ھهردووکیان  که گرتووه ، 
له ھهوی ئیگۆ بهردهوام زاڵ بن. دهدهن بهسهریدا
نهبن. به سهریدا زاڵ سوپرئیگۆ و ئید ئهوهدایه که
چهپاندن، ھــۆی دهبته سوپرئیگۆ سه رکهوتنی
ده بته ئیدیش سهرکهوتنی رۆح. و جه سته ئازاری
ھاوبهشیان ژیانی  پــردانــهی ئــهو رووخــانــی ھــۆی 
رۆحی ژیانی که ئهوهیه ئامانج نراوه. بنیات لهسه ر
مهبه ستی بت. ھارمۆنیدا و ھاوئاھهنگی له مرۆڤ
سهالمهتیی رۆحی خاوهن مرۆڤ که ئهوهیه فرۆید

بت. ده روونی و
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پرینسیپی بهھۆی پرینسیپی حهز، ئیگۆ بهپی ”ئید“
ویژدان پرینسیپی بهگورهی ئیگۆ سوپر و رئاڵ

دهجونهوه.

 
 

 

بــارابــهریــی  و ژنـــان  ئــازادیــی کــۆمــهیــهتــی
میل، ستوارت جان بۆچوونه کانی سیاسیان.
سیمۆن و ئنگس فدریک تایلۆر، ھاریهت
فه لسهفی لهمپهره پهیوهندییهدا. له م دوبوڤار

ژنان. ئازادی رگای سهر زانستیهکانی و

ژنان له  لهسهر زۆر و زه خت ھۆکاری س وا چاکه  (1
کۆمهیهتی ـ سیاسی ھۆکاری ا) بکه ینهوه: جیا یهکتر
بوو. ب) کۆندا باو یۆنانی سهردهمی ونه له که بۆ
بیروبۆچوونهکانی بۆ ونه له  که  بیۆلۆژی ھۆکاری
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توماس الی که ئایینیهکان ونا پ) ھهیه. ئهره ستوودا
دهبیندرن. ئهکویناس

ـ کــۆمــهیــهتــی ســیــاســی ــه  ھــۆکــاری ســـه بـــاره ت ب
بۆ سیاسی. مافی بکهین به نهبوونی ئاماژه دهتوانین
ژنان وهک کۆندا یۆنانی ئاتنی له که ونه دهبینین
نهبوون بهھرهمهند ھاوتیبوون مافی له پیاوان
دهورو ھیچ سیاسیهکاندا بیاره  له بۆیه  ھــهر و 
بهتایبهت نهبوو. ژنان له مافی خوندن نهخشکیان
زانیارییه راستهوخۆی به پهیوه ندیی بوارانهدا که لهو
ھهروهھا نهبوون، بهھره مهند بوو، سهرهتاییهکانهوه 
بوون. ببهری پیشه  کرده ی به پدانی پهره  مافی له
سایهوه به شازده تا سیانزه تهمهنی له کچان ھهر
دهدران. بهشوو خۆیان له بهتهمهنتر گهلک پیاوانی
بهخوکردن منداڵ تهنیا ھاوسه ر وهک ئهوان ئهرکی
چوارچوهی له  لهراستیدا ژنان بوو. خانهداری  و
زاوزی بهھۆی کرابوون و زۆرجار یهخسیر مادا
گهنجیه تیدا تهمهنی له  ھهر خۆراک خراپی و زۆر

دهمردن.

ئه رهستوو تیۆری بهپی بیۆلۆژیکی: ھۆکاری (2
ئهوه  مرۆڤدا له جیھانی چ  ئاژهن و جیھانی له چ
پاسیف و مینهش دهگێ چاالکی رۆی که  نرینهیه
یاخود ئهوه پیاو وابوو که وهرگره. ئهرهستوو پی و
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مینه یاخود ژن و نقدهخو منداڵ که  نرینهیه
خهمندنی و بهخوکردن راگــرتــن، ئهرکی ته نیا
ئهرهستوودا فهلسهفیی ترمینۆلۆژیی له لهئهستۆدایه .
مینه و  دهبه خش (منداڵ) تاک به فۆڕمی نرینه 

“تۆز“.

توماس بۆچوونی  بهگورهی ئایینیه کان: ونا  (3
ژنــهوه بــابــهت لــه خوقاندن  داستانی ئه کویناس
کردووهته وه. روون ژنی ژردهسته بوونی ھۆکاری
لــه وه بــاس خوقاندندا داستانی له ده زانــیــن وه ک 
خوقاند“، پیاو  کهلهکهی له ژنی “خــودا که کــراوه
پیاو، رابه ربوونی بۆ بهگهیه ئهمه لهسهری. نهک
پیاو قاچی له ژن که نهگوتراوه  کاتدا لهھهمان بهم
پیاو مافی نهگوترێ که لهبه رئه وهی دروست کراوه.

ھهیه. ژنی پشلکردنی
مافی دابینکردنی به باوهڕی میل“ ستوارت “جان (4
سهردهمی له گهورهکان. ھهموو بۆ ھهبوو دهنگدان
کشهکانی قــهرهی له خۆیان  کهمتر ــان ژن ئــه ودا
دابینکردنی وابوو که پی ئهو بۆیه  ده دا، ھهر کۆمهگا
ژنان جوندنی ھۆی دهبته ژنان بۆ مافی دهنگدان
له  کۆمهگاو ــاری ــاروب ک لــه بــه شــداریــکــردنــیــان ۆ 

سیاسهتدا.
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له  میل جهیمز واتــه میل ستوارت جان باوکی  (5
ئهم ئهرکه و پی وابوو که ئهم بۆچوونه بوو دژی
لهم ره خنهی میل جان ستوارت پیاوانه. ئهستۆی له
خۆیان بۆ تاکهکان که دهیگوت و دهگرت بۆچوونه
خۆیان داواکانی و حهز له پارزگاری دهتوانن باشتر
ناگرتهوه کهسانه ئهو و مندان ئهمه ھهبهت بکهن.
کهواته ھهیه. سهرپهرشتیکردن  به  پویستیان که
بیار ئــهوان لهجیاتی  پیاوان که بھن  ناب ژنــان

بدهن.

له  بــه رگــریــان کــه  کهسانهیدا ئــهو له به رامبهر  (6
ژن شوه یه به م که وابوو پیان و دهکرد فره ژنی
ئهم که دهیگوت میل ستوارت جان بهختهوه رترکه،
له منداهکانیانن. و ژن چهوسنهری کهسانه جۆره 
بهشوهیهکی ژن گوایا که  رسته یهشدا ئهم وهمی
ده یگوت: میل دیدایه، ئهوی خزمهت له  سروشتی
بریتیه له دهرفهتک شتک بوون پش ھهر سروشتی
خۆیان ئازادانه بهشوهیهکی بتوانن ژنان تیدا که
یهکسان بهرامبهر و دهرفهتی واته بهرهوپش بهرن.

لهگهڵ پیاوان.

له  ژنان که ئیتر نییه ئهوه ژنان له ئازادی مه بهست (7
مهبهست ئهوهیه بهکو نهبن، وابهستییدا پهیوهندی و



١٤٠

مَيذوودا لة فةلسةفة

حهز بهپی و ئازادانه  بهشوهیهکی بتوانن ژنان که
بکهن. چ خۆیان، ژیانیان داواکانی و

8)ئنگسپیوایهکه ژنلهبنهماه دا دهچهوسندرتهوه.
سه رمایهداریدا کۆمهگای له  که وایه پی ھهروهھا
ده یپارزێ پیاو بهرھهمھنانه،  ئامرازی  وهک ژن
کۆمهگایهکدا وهھا له  پیاو بکا.  خزمهتی بۆئهوهی
ژنیش ماه. نانھنهری ئابووری و دهسهتی خاوه ن
له پناوی دهکــا کــار لهراستیدا و پیاوه  کرکاری

بنهماهدا. لهناو ژیانی بهردهوامیی مانهوهو

بهھۆی ژن چیدیکه کۆمۆنیستیدا کۆمه گای له (9
ئــهوه چونکه نابهسترته وه.  پیاو به  ئــابــووریــهوه
و به رھه مھنانه ئامرازهکانی خاوهن که کۆمهگایه
له که دهب ئهوهیان دهرفه تی پیاوان وهک ژنانیش
و و سهھم بکهن بهشداری کۆمهیهتیدا کاروباری
کۆمهگایهکدا وهھا له پویستیخۆیانوهرگرن. بهشی
بۆ پهنا نابته  چیدی چونکه   ،لهناودهچ بنه ماه 
لهراستیدا منداڵ. و ژن پداویستیهکانی دابینکردنی
لهئهستۆ راستهوخۆ ئهرکه ئهم که کۆمهگایه ئهوه
پــهروهرده منداندا باخچهی له مندان و ده گــرێ

دهکرن.
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گهمهی که  وایــه پی  یش  دوبوڤار“ “سیمون  (10
ھهیه، مژوویی ھۆکاری پیاودا و ژن لهناو دهسه ت
سروشته وه له  پیاو دهسهتی واته سروشتی. نهک
پیاودا و ژن له نوان دهســهت گه مهی له  نایهت.
یه کسانیدا. و بهرابه ری لهپناوی ده کهن شهڕ ژنان

 

   


