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بەپێــی ئەوەی فەلســەفە بریتییە لــە »چاالكی 

ــەوە  ــان بیركردن ــە ی ــیكردنەوەی واتاییان و ش

لەمــەڕ بیركردنــەوە« فەلســەفەكردن زۆرترین 

هەیــە،  پرسیارســازییەوە  بــە  پەیوەنــدی 

چونكــە نــە ئــەو چاالكییــە و نــە خــودی 

پڕۆســەی  بــۆ  دەكارێ  بیركردنەوەكــەش 

پرسیارســازی بەردەوامبێــت و ئــەوەش كــە 

لەكۆتایــدا دەخوڵقێــت پێیدەڵێــن فەلســەفە. 

ئەمــەش بــەزۆری لەبەرئــەوەی لە رسووشــتی 

فەلســەفەدا پرســیاركردن هەمیشــە زۆرتریــن 

پێــی  فەلســەفە  ئــەوی  و  هەیــە  بەختــی 

تەنانــەت  پرســیاركردنە.  نابێــت  قەڵــس 

ــیاركردندا  ــە پرس ــۆی ل ــێوازی خ ــەفە ش فەلس

پرسیارســازی  وایكــردووە  ئەمــەش  هەیــە، 

لەژێــر ســایەی فەلســەفەدا گۆڕانــی بێتەســەر 

و ئــەو پێداگۆگیــا كۆنــەی پرسیارســازی خــۆی 

لەســەر ڕاهێنابــوو وەالوە برنێــت. 

ئــەوی بۆ فەلســەفە تایبــەت بە پرســیاركردن 

گرنگــە، ئەوەیــە كــە پرســیاركردن فێــری 

الیەنــەش  ئــەو  دەكات.  بیركردنەوەمــان 

لەســەر  ڕاماندێنێــت  بیركردنــەوە(  )واتــە 

لــە  بۆئــەوەی  وێڵبــوون.  و  پشــكنین 

و  پشــكنین  لــە  پرسیاركردنەكانیشــاندا، 

بیــن  كاریگــەر  و  جیــا  وێڵبوونەكامنانــدا، 

ــن. دالوەری  ــە دالوەر بی ــتان بەوەی پێویس

ــدازە  ــێ ئەن ــۆ فەیلەســوف ب ــەت( ب )جەرائ

مانــادار و گرنگــە. بەهــۆی دالوەرییــەوە بەو 

جــۆرە بیركردنەوانــە دەگەیــن ڕاســتەوخۆ و 

ــازی  ــار پرسیارس ــک ج ــە گەلێ ــراوەن. بۆی ك

و  دالوەر  لێــدەكات  ئەوەمــان  داوای 

ســەرچڵئامێزبین. 

ئــەوە هــەر چــاخ و قۆناغــێ  ســەرباری 

هەیــە  خــۆی  پرسیارســازی  مێــژووی 

مانــای  فەلســەفەش  ســەرئەنجام  و 

كاریــش  و  هەیــە  ڕووەوە  لــەم  خــۆی 

پرســیاركردن  ماهیەتــی  گۆڕینــی  بــۆ 

فەلســەفە  شــوێنەی  لــەو  و  دەكات 

لوتكــەدا  لــە  پرســیاركردن  دەبێــت  كارا 

دەركەوتنــی  كــە  ئاشكرڕیشــە  دەبێــت. 

فەلســەفە لــە یۆنانــی كۆنــەوە بــە قۆناغــی 

گواســتنەوەی هــزر لــە میتــۆس )ئەفســانە(

ـــەوە بــۆ لۆگــۆس )عەقــڵ( دەســتیپێكردووە 

و لــەم بارەشــەوە پرســیاركردن ڕۆڵــی خــۆی 

هەبــووە و شوێنیشــی لــە دروســتكردنی 

بینیــن و ڕاڤەكردنەكانــدا دیاربــووە. هاوكات 

فەلســەفە كە لە ســەرەتاوە وەك ســێ بواری 

ســەرەكی خــۆی نیشــانداوە كــە ئــەوەش 

بریتییبــووە لــە میتافیزیــك )دەكۆڵێتــەوە 

ئێپســتمۆلۆژی  جیهــان(،  رسوشــتی  لــە 

یــان تیــۆری زانیــن )دەكۆڵێتــەوە لــەوەی 

ــان  ــەر جیه ــان لەس ــن زانین ــۆن دەتوانی چ

هەبێــت( و مــوڕاڵ و فەلســەفەی سیاســیش 

ــە  ــەم جیهان ــۆن ل ــەوەی چ ــەوە ل )دەكۆڵێت

ڕەفتــار دەكەیــن(، زۆرتریــن كاری لــە بــواری 

ــە  ــەم بواران ــوە. ئ ــتكردندا دی ــیار دروس پرس

بــۆ پرسیارســازی  كــە زەمینــەی چاكیــان 

مســۆگەركردووە و ئاســۆی بیركردنەوەشــیان 

ــە فەیلەســوفەكان كــە  گەشــەپێداوە. ئەڵبەت

ویســتویانە بپرســن چــی پێویســتە بزانیــن؟ 

چــۆن بزانیــن چــی دەزانیــن؟ خەســڵەتە 

و  بابەتییــەكان  هەلومەرجــە  و  ســەرەكی 

ســنوورەكانی زانیــن چییــن؟ بــەو شــێوە 

فەلســەفەكردنیان  ڕووبــەری  پرســیارانە 

لــەوە  جەختیشــیان  و  كــردووە  بەریــن 

تەمەنــی  پرســیاركردن  كردۆتــەوە 

درێژدەكاتــەوە.  فەلســەفەكردن 

یارمەتــی  پرســیاركردن  هــاوكات 

بیركردنەوەمــان دەدات و ســنووری نێــوان 

تێگەیشــن و تێنەگەیشــن كەمدەكاتــەوە. 

ئەمــەش بــەزۆری لەبەرئــەوەی پرســیاركردن 

واتــە بیركردنــەوە و ئەمــەش دەمانگەیەنێتــە 

ــتەكان.  ــن لــە ڕیشــەی ش ئاســتی تێگەیش

پرسیارســازییەوە  بەهــۆی  گرنگــر،  لــەوە 

بــە  پێویســتان  كــە  شــوێنێك  دەگەینــە 

تێگەیشــتنە. كەوابێــت كاتێــک دەپرســین 

مرۆڤبــوون چــی دەگەێنێــت، ئــەم پرســیارە 

ــات و  ــان دەب ــەوەی گەورەم ــەرەو بیركردن ب

واشــان لێــدەكات لەوەبگەیــن پرســیاركردن 

بــە  بیركردنــەوە.  لــە  دەروازەكردنەوەیــە 

فەڕەنســی  فەیلەســوفێکی  بۆچوونــی 

 )A.Juranville جورانڤیــل  )ئــاالن  وەك 

بیركردنــەوە  مانــای  تێنــەگات  ئــەوی 

بیربكەیتــەوە  بۆئــەوەی  واتــە  نازانێــت. 

كــە  چونكــە  تێنەگەیــت،  پێویســتە 

و  بیرناكەیتــەوە  تێدەگەیــت  هەســتتكرد 

ناتوانــی هەســتی  بیریشــتنەكردنەوە  كــە 

پرســیاركردنت تیادروســتبێت. بــەم جــۆرە 

بــە  پێویســتان  مــرۆڤ  ئێمــەی  بێــت 

بیركردنەوەیــە كــە هەســتدەكەین تێناگەیــن. 

بۆئــەوەی تێبگەیــن بیردەكەینــەوە. ویســتی 

بــۆ  ویســتە  بیركردنــەوە  بــۆ  ئێمــەش 

ــتنە  ــۆ خس ــتە ب ــەش ویس ــن و ئەم تێگەیش

ژێــر پرســیاری شــتەكان.



9

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

چــی  و  بیركردنــەوەكان  چــی 

پرســیاركردنەكانیش تــاڕادەێ زۆر بــە دۆز 

بۆچوونــی  بــە  گرێــدراون.  چاخــەوە  و 

هایدیگەریــش بێــت هــەر چاخــە و بابەتێك 

ــە  ــت)1(، بۆمنوون ــا دەبینێ گرنگــی خــۆی تی

و  ڕاســتی  سێكســی،  جیاوازیــی  )بــوون، 

ــان  ــەی مانای ــەو بابەتان ــد( بەشــێكن ل ...هت

ــازی  ــی پرسیارس ــۆ جیهان ــەفە و ب ــۆ فەلس ب

ئــەو  گشــت  بــەاڵم  دیــووە،  فەلســەفی 

پرسیارســازییەوە  ڕێــگای  لــە  بابەتانــەش 

ــان لەســەر  ــەی خۆی گەشــەیانكردووە و وێن

ــی  ــتكردووە و ماهیەت ــوون دروس ــان و ب ژی

فەلســەفی خۆشــیان بەیانكــردووە. هــەر 

ــان  ــەر بوومن ــەوەی هایدیگ ــە بۆئ ــۆ منوون ب

چییــە؟  بــوون  دەپرســێت  بیرخاتــەوە 

فەیلەســوفێکی تــر كــە پرســیاری ڕاســتی 

بــەالوە گرنگــە، پرســیار لەســەر ڕیشــەی 

ســەردەمەكان  بۆیــە  دەكات،  ڕاســتی 

شــێوازی فەلســەفەكردنی خۆیــان هەیــە 

ئــەو  بەپێــی  پرسیارســازییەكانیش  و 

ــە شــێوازی پرســیاركردنەكان  ــەی ل جیاوازیان

دێنەســەر.    جیاوازیــان  هــەن 

بگوترێــت  دەكرێــت  ئــەوە  ســەرباری 

ــەوەی  ــڵەتی بیركردن ــە خەس ــیاركردن ل پرس

شــوێنی  ڕوونــە  ئامادەیــە.  فەلســەفیدا 

شــێوازی بیركردنــەوەی فەلســەفی لەنێــو 

یــەك  وەك  بیركردنــەوەدا  شــێوازەكانی 

نیــن، بۆیــە پرســیارە فەلســەفییەكان لــە 

ناچــن.  فەلســەفییەكان  غەیــرە  پرســیارە 

بــۆ  شــتەكان  دەیەوێــت  فەلســەفە  كــە 

ئەســڵی خۆیــان بگەڕێنێتــەوە هەروەهــا 

بــدات كــە چــۆن  ئــەوە  زانیــن لەســەر 

شــتەكان بــەو جــۆرە هــەن بەهــۆی زۆر 

دەگات.  بــەوە  دروســتكردنەوە  پرســیار 

لێوردبوونــەوەی  فەلســەفە  هەروەهــا 

خــۆی لەبــارەی ئــەو پرســیارانەوە هەیــە 

پەیوەندیــی  بــە  بوومنــان،  بــە  تایبەتــن 

بــەوەش كــە  ئاگایــی،  نێــوان جەســتە و 

چــۆن بــە زانینــی دڵنیــا دەگەیــن. واتــە، 

ــارەی  ــەوەی خــۆی لەب فەلســەفە لێوردبوون

ــەو  ــە و ئ ــەفییەكانەوە هەی ــیارە فەلس پرس

پرســیاركردن  ئاســتی  لێوردبوونەوەیــەش 

فەلســەفە  وادەكات  ئەمــە  دەگۆڕێــت. 

پرســیاری  ناشــخوازێت-  –کــە  نەكارێــت 

بخوڵقێنێــت.  هەڕەمەكــی  و  بناغــە  بــێ 

فەلســەفە  ئــەوەی  بەپێــی  ئەمــەش 

و  عەقڵــی  تێڕامانــی  لــە  پڕۆسێســێکی 

ــەش وادەكات فەلســەفە هەلومەرجــی  ئەم

چ  ئــەوەش  و  پرســیارەكانی  و  مــرۆڤ 

پرســیارگەلێکی  بــە  پرســیارێك  جــۆرە 

ــكاری، میتافیزیكــی  ئیتیكــی، سیاســی، جوان

بنەڕەتییــەكان  زانســتییە  و  فیزیــای  یــان 

ــە  ــن هەمیشــە بایەخــی خــۆی ل دەژمێردرێ

فەلســەفە  هەبــووە.  فەلســەفەدا  ژیانــی 

ــە بەشــێكە  ــدەگات پرســیاركردن ك ــەوە تێ ل

ــەوە فەلســەفییەكان قۆناغێکــی  ــە بیركردن ل

بااڵشــە لــە بیرکردنــەوە و لەڕێــگای ئــەوەوە 

بــە گشــت دیرۆكــی فەلســەفەش ئاشــنا 

دەبیــن. 

ــەفی  ــیارێکی فەلس ــت پرس ــە گش ــتە ك ڕاس

ــەاڵم فەلســەفە  ــە، ب ــی خــۆی هەی تایبەتێتی

تایبەتێتییــە  ئــەو  ســنووری  زۆرجــار 

پرسیاركردن 
یارمەتی 

بیركردنەوەمان 
دەدات و سنووری 
نێوان تێگەیشتن 

و تێنەگەیشتن 
كەمدەكاتەوە. 

ئەمەش بەزۆری 
لەبەرئەوەی 

پرسیاركردن واتە 
بیركردنەوە و ئەمەش 

دەمانگەیەنێتە 
ئاستی تێگەیشتن 
لە ڕیشەی شتەكان
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ئــەو دەمــەش فەلســەفە  تێدەپەڕێنێــت. 

پێویســتبێت،  زۆر  كــە  دەكات  ئەمــە 

ســنوورە  فەلســەفە  كاتێــک  هەروەهــا 

تایبەتــەكان دەبەزێنێــت پرســیاری تــر و 

ــە  ــت، چونك ــا بەرهەمدێنێ ــیارگەلێ جی پرس

فەلســەفە كــە پرســیار دەكات ڕاڕایــی خــۆی 

نیشــاندەدات و گەشــتێکی زۆریــش دەکات، 

هەڵبەتــە لەڕێــگای پرســیاركردنەكانیەوە، بــۆ 

گەیشــن بــە وەاڵم و دۆزینەوەی چارەســەر.

سیســتەمی  فەلســەفەكردن  تایبەتێتیــی 

دەخاتــە  فەلســەفیش  پرسیارســازی 

ــر  ــیارانەی لەژێ ــەو پرس ــە ئ ــاس، چونك بەرب

ــاوە مــەرام  ــە دونی ســایەی فەلســەفەدا دێن

ئــەم  لەپشــتەوەیە.  خۆیــان  ئامانجــی  و 

ســێركردنە بۆ پرسیارســازیی وامــان لێدەكات 

ــی  ــە دامەزراندن ــن ك ــەوە بكەی ــت ل جەخ

جیهانبینیــی فەلســەفی لەمــەڕ پرسیارســازی 

ــودی  ــە خ ــگار زۆری ب ــی ئێج پەیوەندییەک

تەماشــای  فەلســەفە  چــۆن  ئەوەوەیــە 

پرســیاركردن دەكات و بــە چی شــێوەیەكیش 

فەلســەفە دیمەنــی پرسیارســازی لــە زەینــی 

كــە  پرسیارســازیی  دەگۆڕێــت.  ئێمــەدا 

هەمیشــە لــە زانینــی فەلســەفی ســوودمەند 

بــووە كارێکــی زۆریشــی بــۆ شــیكردنەوەی 

چییەتــی شــتەكانیش كــردووە. ئەمەیــان كــە 

ــەرهەڵدانی  ــی س ــە بارودۆخ ــی ب پەیوەندی

زانینــی فەلســەفییەوە هەیــە بەشــێكیش 

ــە  ــەفە ل ــەی فەلس ــەو دیرۆك ــت ل پێكدێنێ

دێــر زەمانــەوە بۆخــۆی دروســتیکردووە. 

و  بەتایبــەت  پرسیارســازی  كەوابێــت 

ــەفیش  ــازی فەلس ــودی پرسیارس ــار خ ئەمج

فەلســەفەدا  لەژێرســایەی  بەگشــتی، 

گەشــەی بێئەنــدازەی كــردووە و لەگــەڵ 

تێگەیشــن  دیمەنــی  گەشەیەشــدا  ئــەم 

ــەردا  ــی بەس ــش گۆڕان ــیار و وەاڵمی ــۆ پرس ب

هاتــووە. بۆیــە دەكرێــت بووترێــت كــە 

پرســیارە فەلســەفییەكان لەتــەك رسووشــتی 

فەلســەفەدا هاوشــێوەن، یاخــود رسووشــتی 

بەســەر  ئــەوەی  هەمیشــە  فەلســەفەش 

ســەپاندووە  خۆیــدا  دونیــای  دەرەوەی 

پرسیارســازی  بــێ  فەلســەفەكردن  كــە 

بــۆ  شــوێنێكەوە  لــە  و  نــاكات  نەشــومنا 

شــوێنێكی تــر بەپێــی پێویســت تەشــەنە 

ــەوە  ــۆ ئ ــەم شــێوەیە فەلســەفە ب ــاكات. ب ن

هەیــە تــا پرســیار بــكات، تــا تێگەیشــتنان 

ڕوونكردنەوەمــان  و  دروســتبكات  لــەال 

پێشــچاوبخات. فەیلەســوف بــێ وەســتان 

پرســیار لەســەر پرســیار دەكات. پیشــەی 

ــوف  ــتی فەیلەس ــەر دەس ــەفەش لەس فەلس

بــە  خۆشــی  و  دروســتكردنە  پرســیار 

نازانێــت،  وەاڵمێــك  هیــچ  نوێنــەری 

وەاڵمێکــی  بــە  فەلســەفە  چونكــە 

گومانــی  و  ناوەســتێت  دیاریكــراوەوە 

خــۆی  مانــای  فەلســەفەش  بەردەوامــی 

بــۆ دروســتكردنی پرســیار و بەرینكردنــی 

بۆیــە  هەیــە.  فەلســەفەش  ڕاڕاییەكانــی 

لــە  پرســیاركردن  بگوترێــت  دەشــێت 

ــی  ــەرەتاكانی دەركەوتن ــە س ــەوە و ل ئەزەل

بــووە.  فەلســەفە  پیشــەی  فەلســەفەوە، 

بۆئــەوەی  هەبێــت  بۆئــەوەی  فەلســەفە 

هەبێــت،  هەبوومنــان  لەســەر  بینینــان 

ــا  پرســیاری خســتۆتەوە و سەرســامبوونی تی

كاتێک فەلسەفە 
سنوورە تایبەتەكان 
دەبەزێنێت پرسیاری 
تر و پرسیارگەلێ 
جیا بەرهەمدێنێت، 
چونكە فەلسەفە 
كە پرسیار دەكات 
ڕاڕایی خۆی 
نیشاندەدات و 
گەشتێکی زۆریش 
دەکات، لە ڕێگای 
پرسیاركردنەكانیەوە، 
بۆ گەیشتن بە 
وەاڵم و دۆزینەوەی 
چارەسەر
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دروســتكردوین. پرســیاركردن و سەرسامبوون 

فەلســەفەیان  فەلســەفیی  تەمەنــی 

هزرەڤانیشــیان  ئەركــی  و  درێژكردۆتــەوە 

قووڵــر و ئاســۆدارتركردۆتەوە. وێــرای ئــەوە، 

و  سەرســامبوون  لــە  بریتییــە  فەلســەفە 

دروســتدەكات،  پرســیار  سەرســامبوونیش 

بۆیــە فەلســەفە تەقەالیــە بــۆ وەاڵمدانەوەی 

فەلســەفییەکان)2(.  پرســیارە 

پرســیاركردن  فەلســەفە  مەرامــی  گــەر 

پرســیاركردنە  لــەم  ئامانــج  بووبێــت، 

ــە  ــن ب ــۆ گەیش ــووە ب ــەوەی وەاڵم ب دۆزین

یەقیــن  لێدانــی  بــە  بەڵكــو  نــا،  یەقیــن 

و  بینیــن  لــە  ئــەوی  ڕەخنەكردنــی  و 

وەســتاوە.  و  جێگیــر  تێگەیشــتنەكامناندا 

ڕەوشــی  توانــراوە  هەمیشــە  بەمــەش 

پرســیاركردن  و  بگۆڕدرێــت  فەلســەفە 

ببــێ بــە بەشــێکی ســەرەكی لــە ژیانــی 

ــەو  ــانەوە ئ ــەش دیس ــەفەكردندا. ئەم فەلس

تەماشــاكردنەمان ال دروســت دەكات كــە 

نــەك هــەر فەلســەفەكردن بــێ پرسیارســازی 

خــودی  كــە  ئــەوەش  بەڵكــو  ناژیــت، 

پرسیارســازیش بــێ فەلســەفە نەشــومنایەکی 

نــاكات. رسووشــتی 

فەلســەفییەكان  پرســیارە  ئــەوە  وێــڕای 

پرســیارە  بەهــۆی  و  كۆتایــن  بــێ 

نــاو  دەكەوینــە  فەلسەفییەکانیشــەوە 

ســڵەمینەوەوە.  و  گومــان  گــەرووی 

خــۆی  ئەركــی  بــە  فەلســەفە  لێــرەوە 

هەڵدەســتێت و دۆزی بــاو دەخاتــە ژێــر 

ــەم ڕێگایەشــەوە پرســیاركردن  پرســیارەوە. ل

پەیوەندیــی بــە مانــای ژیانــەوە دەكات. بــۆ 

ڕوونكردنــەوەی  فەلســەفییەکان  پرســیارە 

و  هەیــە  خــۆی  گرنگــی  ژیــان  مانــای 

دەروازەكردنەوەشــە لــە بیركردنــەوە لــەوەی 

بیــری لێنەكراوەتــەوە. فەلســەفە بەهــۆی 

پرســیارە ئەبەدییەكانــەوە بیــر لێنەكــراوەكان 

فڕێدەداتــە زۆنــی بیركردنــەوە و بناغــەش بۆ 

شــیكردنەوەیان دادەنێــت. دەشــێت بەشــێ 

ــیاری  ــان پرس ــاو ژی ــیارەكانی ن ــە پرس زۆر ل

بــە  هەڵبەتــە  و  پێكنەهێنــن  فەلســەفی 

پرســیارە بیرلێنەكراوەكانیشــەوە. لــێ ئــەو 

ــەفی  ــیاری فەلس ــە پرس ــیارەی ب ــە پرس بەش

دەژمێردرێــن پێویســتە لــە هەنــاوی پرســیارە 

وەكــی  دەربهێرنێــن.  بیرلێنەكــراوەكان 

تریــش فەلســەفە توانــای ئــەوەی هەیــە 

زەمینــەش  و  ڕاڤەبــكات  بیرلێنەكــراوەكان 

ــە  ــەم زەمینەی ــازێنێت. ئ ــن بس ــۆ تێگەیش ب

پەیوەندییەکــی  و  دروســتنەبووە  لەخــۆڕا 

کــە  هەیــە  نەشومنایەشــەوە  بــەو  زۆری 

فەلســەفی، چونكــە  زانینــی  هاتۆتەســەر 

خۆیــان  وەك  فەلســەفییەکان  زانینــە 

گەشــەیەكیش  هیــچ  و  نەماونەتــەوە 

بــۆ  مــرۆڤ  تێگەیشــتنی  ســەر  هاتبێتــە 

پرسیارســازی ئــەم الیەنــە پەیوەندییەکــی 

مرۆڤــەوە  پێویســتییەكانی  بــە  زۆری 

بــووە بــۆ پرســیاركردن. هــەر لەبەرئــەوە 

لــەو  پرسیارســازی  و  فەلســەفەكردن 

مــرۆڤ،  لەســەر  قســەكردنن  شــوێنەی 

گەورەتریــن مانــا دەبەخشــن و زۆرتریــن 

جێدێڵــن.  خۆیــان  لــەدووی  پاشــاوەش 

مــرۆڤ  تائەمــڕۆ  تێگەیشــتنانەش  ئــەو 

شــێوە  ئــەو  بەرهەمــی  پێیگەیشــتووە 

لەســەر  فەلســەفە  كــە  كاركردنەیــە 

كردویەتــی. پرســیاركردن  خوڵقاندنــی 

بەپێــی ئــەو تێگەیشــتنانەی الی ســەرەوە 

لەنێــوان  فەلســەفییەکان  پرســیارە  بێــت، 

و  هەناســەدەدەن  ژیانــدا  و  ئێمــە 

شــتە  ئــەو  شــیكاری  خستنەڕووشــیان 

دەكــەن مــرۆڤ قۆنــاغ بــە قۆنــاغ پێویســتی 

كاتــدا  لەگــەڵ  فەیلەســوفەكان  پێیانــە.، 

پرســیارەكانیان دەگــۆڕن و چییەتــی ئــەو 

ژیانــە هەنووكەیــەش دێننەگــۆ كــە مۆڵگــەی 

فەلســەفە  چونكــە  تێڕاماناكانــن،  گشــت 

ناتوانێــت تایبــەت بــە پرســیارەكانی نــاو 

ژیــان  بوەســتێت.  دەسەوەســان  ژیــان 

بەهــۆی پرســیارە فەلســەفییەکانەوە مانــا 

لەهەمــان  و  مســۆگەردەكات  خــۆی  بــۆ 

فێربوونەكانیشــان  ڕادەی  لــە  كاتــدا 

ــیارە فەلســەفییانەی  ــەو پرس ــاددەكات. ئ زی

دەكــەن،  ژیامنــان  زۆری  دەســتكارییەکی 

نیشــاندەدن  پرســیارگەلێک  وەك  خۆیــان 

لێكبدەنــەوە.  جیهامنــان  دەیانەوێــت 

ئەمــەش بــەزۆری لەبەرئــەوەی ژیانــی ئێمــە 

لــە جیهانــدا بــێ مانــا دەمێنێتــەوە گــەر 

ــت.  ــارەوە نەبێ ــۆی لەب ــی خ ــەفە وتن فەلس

ــەت  ــەفە تایب ــازییانەش فەلس ــەو پرسیارس ئ

بــە ژیامنــان دەیــكات گەردوومنــان و شــوێنی 

دەخاتــە  گەردوونــە  لــەم  مانەوەمــان 

گشــت  نییــە  مەرجیــش  ژێرپرســیارەوە. 

ــان  ــە بوومن ــەت ب ــە تایب ــازییەك ک پرسیارس

كــراون فەلســەفی بــن، بــەاڵم بــۆ فەلســەفە 

گرنــگ ئەمەیــە: چییــە كــە فەلســەفیغە 

ئــەو  دەگەینــە  لێــرەوە  ژیامنانيــش؟  لــە 
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بینینــەش كــە پرسیارســازغیە فەلســەفییەکان 

باوەڕانــەن  ئــەو  پراكتیزەكردنــی  بــۆ 

ــاوەڕەكان  ــتوون. ب ــوفەكان پێیگەیش فەیلەس

مانایــان بــە ژیــان و بــە بوومنــان داوە. وەكی 

تریــش گشــت فەلســەفە لەبــارەی باوەڕمانە 

جیهــان)3(.  و  ئێمــە  لەمــەڕ  دیدیشــە  و 

ــن  ــر دەب ــازییەكان تۆكمەت ــرەوە پرسیارس لێ

ئــەوەی  بــن لەســەر  كاتێــک قســەکردن 

دەوروبەرییــەوە  و  بــوون  بــە  مــرۆڤ 

ــێ  ــەوە، چونكــە فەلســەفەكردن ب گرێدەدات

بناغــە نییــە و هەڵوێســتەكردنی هەڕەمەكی 

فەلســەفەكردنیش  بەرهەمیناهێنێــت. 

پێیگەیشــتووە  ئەمــڕۆ  چەشــنەی  لــەم 

کــە  دێرینەیــە  مێــژووە  ئــەو  قــەرزاری 

لەپشــت زانینــی فەلســەفییەوەیە. ئەمــەش 

پرسیارســازیی  ئــەوەی داســتانی  بەهــۆی 

ــەو  ــووە ل ــێک ب ــە بەش ــەفی هەمیش فەلس

ــەردەم  ــووە لەب ــش ب ــژووە و لەمپەرێكی مێ

ــەفەدا.  ــككردنی فەلس ــردن و وش بەدۆگاك

دەكاریــن  دڵەڕاوكــێ  بەبــێ  لێــرە  بۆیــە 

ــەت و   ــە وشــكبوون نای ــن، فەلســەفە ل بڵێی

ــرۆڤ  ــووە م ــتەی ئەوەب ــەش شایس هەمیش

لەســەربكات. كاریشــی  و  پشتیپێببەســتێ 

بینینــە  ئــەو  كالســیك  فەلســەفەی 

كــە  دروســتدەكات  تیــا  فەلســەفییەمان 

لــە  بریتیبــووە  فەلســەفە  ســەرەتاكانی 

سەرســوڕمانەش،  ئــەم  و  سەرســوڕمان)4( 

بەهــۆی  کــە  ناوێــت  گومانــی 

پیادەكــراوە.  مرۆڤــەوە  پرسیارســازییەكانی 

بۆیــە كاركــردن لەســەر فەلســەفە دەكارێــت 

خــۆی وەك كاركــردن لەســەر پرســیاركردنیش 

نیشــانبدات. ئــەو پەیوەندییــەش لەنێــوان 

هەبــووە  پرسیارســازیدا  و  فەلســەفەكردن 

لــەڕووی مێژوییــەوە هەمیشــە كاریگــەری 

و  پرســیاركردن؟  چۆنیەتــی  لەســەر  خــۆی 

و  چــۆن  یاخــود  بۆچــی؟  پرســیاركردنیش 

ــان  ــن؟ و ی ــە بكەی ــیار لەم ــت پرس ــۆ دەبێ ب

ــەم  ــتۆتەوە. ئ ــن؟ خس ــۆرە بیكەی ــەو ج ــۆ ب ب

ــازیدا  ــەك پرسیارس ــەش لەت ــێوە ڕەفتاركردن ش

پڕكردۆتــەوە،  فەلســەفەی  پێویســتییەكانی 

وەكــی تریــش خــودی پرسیارســازیش تابڵێیت 

لــە كــردەی فەلســەفەكردن ســوودمەند بووە. 

ــاری فەلســەفەدا  ــە بن چونكــە پرســیاركردن ل

و  دەكات  خــۆی  بوونــی  بــە  هەســت 

پرســیاركردنەوە  ڕێــگای  لــە  فەلســەفەش 

هەڵكۆڵینــی بێوچانــی خــۆی ئەنجامــدەدات. 

هــەر لــەو دەمــەوەی پرسیارســازیش ئاوێزانی 

فەلســەفەكردن  كــردەی  بــووە،  فەلســەفە 

زۆرتریــن بــرەوی وەرگرتــووە و مرۆڤایەتیــش 

زۆر  تێگەیشــتنگەلێکی  و  بینینگــەل  بــە 

ــۆ  ــتێ ئەوت ــارێ ش ــی ج ــتووە، ئەگەرچ گەیش

لەســەر ئــەم الیەنــە نەوتــراوە. كەوابێــت 

پرســیاركردن بــە كۆڵەكــەی فەلســەفەوەیە 

و  ڕێگایەكیشــە بــۆ گەیشــن بــە ئــەوەی 

کــە دێــت، بــە ئــەوەی کــە جــارێ دەســتان 

هەنووكــەش  تــا  و  پێــی  نەگەیشــتووە 

ــەی  ــا ئەم ــە تەنی ــەم پەیوەندیی ــە. ئ بەڕێوەی

لێــوە  ئەوەشــی  بەڵكــو  بەرنایــەت،  لێــوە 

بەردێــت كــە چــۆن بەهــۆی فەلســەفەكردن 

ــان  ــەوە خۆم ــاو ژیان ــیارەكانی ن ــەر پرس بەس

بــەو شــتانەوە گرێدەدەینــەوە لــە یەقیــن 

بەدورماندەگرێــت. 

بێــت،  ســەرەوە  الی  ئــەوەی  بەپێــی 

فەلســەفە بەهــۆی پرسیارســازییەكانییەوە 

ناكارێــت گومڕابێــت، بــەاڵم ڕۆڵــی گــەورەش 

و  بینیــن  بێداركردنــەوەی  لــە  دەبینێــت 

كۆچەرییــەش  ئــەو  تێگەیشــتنەكامنان. 

بەهــۆی  پێینــارساوە  فەلســەفە  كــە 

لــەو  و  نیشــتەجێدەبێت  پرســیاركردنەوە 

شــوێنە چاوەڕێنەكــراوە ئۆقــرە دەگرێــت 

پیانەكــرووە. بۆیــە  كــە هەرگیــز ســەری 

پاســیڤكردنی فەلســەفە بــە پاســیڤكردنی 

شــوێنەش  لــەو  و  تەواودەبێــت  ژیــان 

فەلســەفە نایــەوێ گوتنــی هەبێت پێویســتە 

لــەم  لەدایكبێــت.  گومــان و ســڵەمینەوە 

ــازاندن  ــە س ــیارە دێت ــەو پرس ــدا ئ حاڵەتەش

ــەفە  ــۆ فەلس ــت: ب ــت پێانبڵێ ــە دەیەوێ ك

ــچ  ــت هی ــەفە ناخوازێ ــۆ فەلس ــە، ب بێدەنگ

دەكات  پێویســت  كاتانــەدا  لــەم  بڵێــت؟ 

بــەدوای ئــەو لەمپــەڕ و ڕێگرانــەدا وێڵبیــن 

ــی  ــە حاڵەت ــەن. ل ــن دەخ ــە وت ــەفە ل فەلس

وادا فەلســەفە پێویســتی بــە هاریكاریــی 

ئێمەیــە، پێویســتی بەوەیــە بیخەینەگــەڕ 

و  سســتی  هــۆكاری  لــە  ڕاشــكاوانە  و 

بێدەنگیــی فەلســەفە بكۆڵینــەوە. لێــرەوە 

ــە  ــازی ل ــی پرسیارس ــەر ڕۆل ــە س ــە دێت قس

ژیانــی فەلســەفەدا. چونكــە پرسیارســازی 

ئــەو ڕاچڵەكینــە بەردەوامەیــە فەلســەفە 

ــە  ــووە. فەلســەفە خــوی ب ــوە گرت خــوی پێ

پرســیاركردنەوە گرتــووە، خــوی بــەو شــتەوە 

گرتــووە ســنووری هەڵكۆلیــن و تێڕامانــەكان 

ــەفە  ــە فەلس ــێدار دەكات. بۆی ــن و ش بەری

ناشــێت و ناكرێــت وشــك بــكات. فەلســەفە 
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لــە  كاتیشــا  هەمــان  لــە  و  بێئۆقرەیــە 

ــیارەكانی  ــۆ پرس ــەی ب ــەو وەاڵمان ــگای ئ ڕێ

خــۆی  نیشــتیانی  دەكات  دەســتەبەری 

فەلســەفە  چێــدەكات.  خــۆی  بەدەســتی 

چركــە  لــە  و  دروســتكەرە  نیشــتیان 

ناترســێت  هەرگیــز  كۆچەرییەكانیشــدا 

كاتانەشــە  ئــەو  هاوخەمــی  و  وێــڵ  و  

خەونەكامنــان  مــرۆڤ  ئێمــەی  چــۆن 

مســۆگەر دەكەیــن و پەنایــەک بــۆ زمــان 

كەوابێــت،  چێدەكەیــن.  بوومنانــا  لەنــاو 

ــە،  ــی نیی ــەفە نەهامەت ــۆ فەلس ــەری ب كۆچ

بەڵكــو ســەرەتایەكە بــۆ خــۆ دۆزینــەوە 

بێدەرەتانــی  هــاوكات  بەردەوامــی.  و 

ــە  ــە دەســتپێدەكات ک ــەو كاتان فەلســەفە ئ

ــە ســەر.  ــن ســەرنجی دەخرێت گــەڕان زۆتری

لەوێــوە بــەم جــۆرە، فەلســەفە بــەدوی 

ــۆ  ــوێن ب ــت ش ــت. وەنەبێ ــوێندا دەگەڕێ ش

ــەاڵم  ــت، ب فەلســەفە ئــەو بەهایــەی نەبێ

كاتــە  لــە شــوێندا هاودەمــی  فەلســەفە 

و بــە پەرۆشــی ئــەو چركەساتانەشــەوەیە 

ئێمــەدا  هەنــاوی  لــە  ئۆقرەبــوون 

شــوێنی  نیشــتیان  ڕاســتە  دەســازێنێت. 

وەســتانە و هاوینەهــەواری ئۆقرەبوونیشــە، 

ــی  ــە ژیان ــی ل ــەری و ئۆقرەیەت ــەاڵم كۆچ ب

فەلســەفەدا یەكــر تەواودەكــەن و دەرەتــان 

فەلســەفیش  پرسیارســازی  بــۆ  داڵــدە  و 

فەلســەفە  ئەمــەوە  بەهــۆی  دەســازێنن. 

ناشــیهەوێت  و  ناكەوێــت  جووڵــە  لــە 

ــوفانیش  ــی فەیلەس ــت. نیگەرانی بەردەبازبێ

ــەفە  ــە فەلس ــووە ك ــەوە ب ــۆ ئ ــە ب هەمیش

ــت.  ــان بێ ــی بوومن ــت ئاوێزان ــە بكارێ تاهەی

دەكات،  ئەمــە  فەلســەفە  ئەودەمــەی 

لــە  و  دەكات  بەیــان  خــۆی  ناســنامەی 

نهێنییــەوە بــەرەو ئاشــكرابوون دەڕوات و 

ــتانە.  ــە پێویس ــات ک ــتە دەب ــەو ش ــەی ب پ

لەبــەردەم  ڕێــگا  پەیپێربدنــە  ئــەم 

فەلســەفەكردندا دەكاتــەوە. فەلســەفەكردن 

ــیاردەخات  ــە ســەرگەردانییەكامنان ژێرپرس ك

ــە  ــات ك ــان دەب ــەو تێگەیشتنەش ــەرەو ئ ب

دەســتهەڵگرتن لە فەلســەفە دەســتهەڵگرتنە 

ــێ. ئەمــەش  ــەو شــتەی فێربوومنــان دەدات ل

لــە ســەرێکی تــرەوە ئــەوە دەگەیەنێــت كــە 

Luce Irigaray
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فەلســەفە پێویســتە بەردەوامبێــت. ئــەم 

بەردەوامییــە لــە ژیامنــان نزیكدەكاتــەوە، 

لــەو شــتە نزیكاندەكاتــەوە بەردەوامــی 

بەردەوامیــان  یاخــود  دەبینینــەوە،  تیــا 

تیــا دروســتدەكات، چونكــە لەدەســتدانی 

فەلســەفە هــەر لەدەســتدانی تێگەیشــن لــە 

ژیانــی بەدەمەوە نییــە، بەڵكو لەدەســتدانی 

پێیدەڵێــن  بەدەمەوەیــە  شتەشــی  ئــەو 

ــەوەوە، چونكــە  ــە بیركردن پەیوەندیكــردن ب

فەلســەفە فێــری بیركردنەوەمــان دەكات. 

توانــای  دەكاریــن  بیریشــدەكەینەوە  كــە 

ــان  ــی جیاجیاش ــتەكردن و تێڕامان هەڵوێس

هەبێــت.

بــێ  فەلســەفە،  وەســتانی  كەوابێــت 

شــتەیە  ئــەو  وەســتانی  ســڵەمینەوە، 

قســەمان لەبــارەوە دەكات. ئەمــەش بــە 

مانــای پاســیڤكردنی ژیــان و پەكخســتنی 

ــان  ــوون و دەروبەرم ــارەی ب ــەوە لەب لێكدان

پەیامێکــی  هەڵگــری  كــە  ژیــان  دێــت. 

ــی فەلســەفە  ــگای كاركردن فەلســەفییە لەڕێ

پرسیارســازییانەش  ئــەو  و  ژیــان  لەســەر 

لەدایكدەبــن  ژیــان  بــە  تایبــەت 

تێگەیشــتنان نــەك هــەر بــۆ ژیــان، بەڵكــو 

بــۆ خــودی فەلســەفەكردن و پرسیارســازیش 

دەگــۆڕن. هــاوكات فەلســەفەكردن لەگــەڵ 

فەلســەفە  ســەر  دێتــە  گەشــەیەی  ئــەو 

كاریگــەری بەســەر سیســتەمی پرسیارســازی 

فەلسەفیشــەوە بەجێدێڵێــت. ئەمــە بەختــی 

بــۆ هەمیشــە  دەبــێ  كــە  پرسیارســازییە 

لەتــەك فەلســەفەدا ئاوێــزان بێــت. ئــەم 

ئاوێزانــە كــە نیــگا و دیمەنــی بــەردەوام 

دروســتدەكات،  بونــەوەردا  ئێمــەی  لــە 

بەرتەســكدەكەنەوە  نیگەرانییەكامنــان 

ئەگەرچــی تەڕایــی نیگەرانیــەكان هیچــکات 

ڕووەوە  لــەم  فەلســەفە  و  وشــكناكەن 

ــتۆدایە.  ــە ئەس ــەورەی ل ــیاریێتیی گ بەرپرس

بێهوودەیــی  فەلســەفە  تەنانــەت 

پرســیارەكان دەالوێنێتــەوە و بێنــاز و بــێ 

ئایندەیــان نــاكات. ئەڵبەتــە وەاڵمــەكان ئــەو 

ــۆ  ــەفە ب ــەن فەلس ــەو ئایندەی ــەن، ئ هیوای

ماڵــی پرســیارەكانی چێــدەكات. وەاڵمــەكان 

ڕیشــاڵ ڕیشــاڵ ئــەو خەونانــە دەهۆننــەوە 

پێویســتانە،  ئێمــەی هۆگــری فەلســەفە 

ــەی كێشــەكان  ــە گەرم ــە فەلســەفە ل چونك

پرســیارەكانی خــۆی چێدەكات و وەاڵمیشــان 

بــۆ دەســازێنێت. كصشــەكان بــۆ فەلســەفە 

ناووأەنــگ  بــێ  هیچكاتیــش  و  دیــارن 

ــەرگەردانییانپێوەدیارە  ــەكان س ــن. كصش نیی

ــە  ــەو بێهوودەیەی ــە بەرهەمــی ئ ــەس ئەم ب

كاری  تیایدەژصــن.  بوونــا  لــە  ئێمــە 

دۆزینــەوەی  لەمدەموســاتەدا  فەلســەفە 

ئێمــەش  جێگیــرە.  و  پێویســت  وەاڵمــی 

بەئاگادێیــن  وەاڵمەكانــا  لەژێرســصبەری 

دەگۆأیــن.  ئێســتامان  بــۆ  دیتنــان  و 

ــا فەلســەفە  ــۆ ئەوەهــەن ت ــش ب وەاڵمەكانی

پرسیارســازیخۆی.  لەســەر  بەردەوامبێــت 

پرســیارنەكات  بــەردەوام  فەلســەفە  گــەر 

ــە  ــات ن ــان نەب ــەر و ژیامن ــە دەوروب و پەیب

ــن و نــەش  ــەوی تیای ــەوە ل ئێمــە بەئاگادێین

دەگەیــن.  نیگەرانیەكامنــان  لــە 

داوای  پرســیاركردن  لەســەر  خۆڕاهێنــان 

ــدەكات كــە ڕەنگــە  ــی ترمــان لێ خۆڕاهێنان

گرنگرینیــان ئەوەبێــت، چــۆن وەاڵم بــۆ 
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پرســیارەكامنان ئامــادە دەكەیــن. وەاڵمــە 

پێویســتدەكات  كــە  فەلســەفییەکان 

و  ڕاســتەخۆ  و  پووخــت  هەمیشــە 

كۆنكرێــت بــن، بەشــێكن لــەو بیركردنــەوە 

پێینــارساوە.  فەلســەفە  سیســتەماتیكەی 

واتــە پــاش پرســیاركردن ئــەوی گەورەتریــن 

ــە،  ــەر وەاڵمدانەوەی ــە س ــی دەكرێت فۆكوس

خــودی  لــە  گــەر  وەاڵمدانــەوە  بــەاڵم 

ســاناتر  نەبێــت  ســەختر  پرســیاركردن 

ــان  ــەو پرســیارانەی تائێســتا وەاڵمی ــە. ئ نیی

ــەاڵم  ــن، ب ــەم نی ــە ك ــان نەدۆزیوەت بۆخۆی

ــە  ــراون ب ــەزۆر ك ــە ب ــەش ك ــەو وەاڵمان ئ

زۆر  لــە  كــە  پرســیارگەلێکی  بــۆ  وەاڵم 

ــۆ  ــەن. ب ــار نای ــە ئام ــدوورن ل ڕووەوە لێك

منوونــە پرســیاری ئــەوەی ئێمــە بــۆ هەیــن 

ئێمــە  كــە  وەاڵمبدرێتــە  بــەوە  ناشــێت 

هەیــن، چونكــە كەســانێکی تریــش هــەن. 

كەســانێک  چونكــە  هەیــن  ئێمــە  یــان 

ئێمەیــان  هەبوونــە  ئێمــە  پێــش  كــە 

ــە  ــەم وەاڵم ــەوە. ئ ــەم دونیای ــە ئ هێناوەت

ــە  ــی كۆنكرێتیی ــە وەاڵمێک ــەاڵم ن ــتە ب ڕاس

ــە پوختیــش، چونكــە هەبوونــی ئێمــە،  و ن

ئامادەبوومنــان وەك ئادەمیــزاد، نــە بــەو 

و  بەڵگەداردەكرێــت  وەاڵمەكــەی  جــۆرە 

نــە بــەوەش كــە ئێمــە هەیــن، چونكــە 

ژینــدەری  دوو  زاوزێــی  ئاكامــی  لــە 

جیــاوە هاتوونەتــە دونیــاوە. ئەمەیــان كــە 

وەاڵمێکــی  بــەاڵم  لۆژیكییــە،  وەاڵمێکــی 

ــە ئاكامــی  ــە ل ــە. بۆمنوون لۆژیكــی نێگەتیڤ

تێكەڵكردنــی دوو توخمــی میــوەوە، ناوكــە 

پرتەقــال و ناوكــە هەنــار، شــتێک، یــان 

میوەیەکــی ترمــان دەســتدەكەوێت، بــەس 

بــۆ زۆربەمــان ئــەوە هەمیشــە پرســیارە تــا 

ــەوی دەســتدەكەوێت  ــەك ئ چــی ئەندازەی

یــان  پەســەندكراوە؟  یــان  و  پێویســت 

دەرئەنجامــی  لــە  دەشــێت  وەكیــر، 

ــۆر و  ــک م ــگ، یەكێ ــی دوو ڕەن تێكەڵكردن

ــی  ــود ڕەنگێک ــتێک یاخ ــوور، ش ــر س ئەوی

تاڕادەیــەك  بــەس  دەســتكەوێت  ترمــان 

لــە  دەكرێــت  دەســتدەكەوێت  ئــەوی 

ــای ڕەنگــدا پەســەندكراو بێــت؟ گــەر  دونی

وەهــا بێــت ئــەو دەمــە ئێمــە پێویســتان 

بــە نــاو دەبێــت. ناولێنانــی ئــەو ڕەنگــە یان 

میوەیــەی تــازە بەرهەمهاتــووە. ئەڵبەتــە 

ناونانــی شــتەكانیش پەیوەندییەکــی زۆریان 

ئەســڵیانەوە  لەبــارەی  پرســیاركردن  بــە 

ئــەو  فەلسەفیشــەوە  ڕووی  لــە  هەیــە. 

وەاڵم،  بــە  دەیكەیــن  دەیزانیــن  شــتەی 

ئــەوە  هەمیشــە  فەلســەفە  بــۆ  بــەس 

بزانیــن  دەتوانیــن  چــۆن  بــووە  پرســیار 

دەزانیــن؟ یــان چــۆن لــەوە دڵنیــا بیــن 

ئــەوی دەیزانیــن ئەوەیــە كــە دەیزانیــن 

ــەم  ــتە؟ ئ ــی ڕاس ــەش زانینێک ــەو زانین و ئ

ســەیركردنەمان  ئــەو  پرســیارەش  دوو 

تیــا دروســت دەكات كــە بكاریــن لــەوە 

تێڕامانبكەیــن كــە گرنگیــدان بــە پرســیاری 

ــی  ــەوەش كــە چۆنچۆن ــن؟ و ئ چــی دەزانی

كــە  بێــت  بــەوە  باوەڕمــان  دەتوانیــن 

دەیزانیــن؟ بــۆ فەلســەفە مانــادارە، چونكــە 

ــە كــە  وەاڵمەكامنــان بەرهەمــی زانینەكامنان

ئەوانــەش دەســتكەوتی بیركردنەوەكامنانــن. 

بەپێــی ئــەوەش فەلســەفە بریتییــە لــە 

بیركردنــەوە،  لــە  هــزری،  چاالكییەکــی 

تێهزرینــە  ئــەو  بەرهەمــی  وەاڵمــەكان 

دروســتكەریەتی.  فەلســەفە  دەبــن 

هەڕەمەكــی  ناشــێت  وەاڵمــەكان  بۆیــە 

و ســەرپێی بــن. هەروەهــا فەیلەســوف 

ــەوە و  ــیارەكان نادات ــی پرس ــە وەاڵم بێباكان

وەاڵمگەلــی ژەنــگاوی و بەســەرچووش بــۆ 

پرســیارە هەنووكــەی و  ئەبەدییەكانیــش 

ئامــادە نــاكات. ئــەو كاتــەش كــە قســە 

دەكرێــت  فەلســەفی  پرسیارســازی  لــە 

ــەفە،  ــە فەلس ــدەران ب ــوو بایەخ ــۆ هەم ب

ــوان  ــی نێ ــە جیاوازی ــە ك ــی باس ــەوە جێ ئ

نافەلســەفی  و  فەلســەفی  پرســیاری 

چییــە؟ گەلێــگ پێیانوایــە هاوكۆكییەكــی 

جیهانــی تایبــەت بــەوەی كــە كامانــەن 

نافەلســەفییەكان  و  فەلســەفی  پرســیارە 

لەئــارادا نییــە)5(. ئێمــە پێانوایــە پرســیارە 

ــەی  ــەو ئالۆزییان ــەڵ ئ ــەفییەکان لەگ فەلس

دەبنــەوە  مــرۆڤ  ژیانــی  ڕووبــەڕووی 

گــەورە  مرۆڤــدا  ژیانــی  لــە  شــوێنیان 

ژیانــی  چونكــە  دەبنــەوە.  گەورەتــر  و 

و  فەلســەفییەكان  پرســیارە  بــێ  مــرۆڤ 

وەاڵمەكانیشــیان ناكارێــت بژیــت. پرســیارە 

دەدەن  ژیــان  هانــی  فەلســەفییەکان 

ژیــان  بــە  تایبــەت  تێگەیشتنیشــان  و 

ــەفە  ــدا فەلس ــان كات ــە هەم ــۆڕن و ل دەگ

ــان  ــی ئەوەشــان دەكات چــۆن ژی ڕێنانی

ــینەوە.  ــش بناس ــی بیری ــن و ئامڕازەكان بژی

ئێمــە بۆئــەوەی هاوســەنگیی نێــوان ژیــان 

بەوەیــە  پێویســتان  ڕاگریــن  و خۆمــان 

هەبێــت.  ژیانــەوە  لەبــارەی  تێڕامامنــان 
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ئــەو دەمــەش دەپرســین فەلســەفە چییــە؟ 

ــەم پرســیارەی  ــۆ ئ ــەی ب ــەو وەاڵمان ــەك ل ی

گــەڕان  لــە  بریتییــە  دەكەیــن  ئامــادە 

ڕێگایــەوە  لــەم  ژیــان.  مانــای  بــەدوای 

كێشــەیە  ژیــان  مانــای  رشۆڤەكردنــی 

فەلســەفی دەبێــت و ئــەو وێنەیەشــان 

دەژیــن؟  چــۆن  ئێمــە  دروســتدەكات  ال 

ژیانیشــا  لــە  ئێمــە  ئــەوەی  ئەڵبەتــە  و 

بــە پرســیارگەلی فەلســەفی دەزانیــن، وا 

هــەر  وەاڵمەكانیشــی  دەكات  پێویســت 

فەلســەفی بــن. بۆمنوونــە مــاف چییــە؟ بــۆ 

جوانــی پێویســتە؟ ڕاســتی چییــە؟ یــەزدان 

هەیــە؟ چــۆن ئێمــە دەزانیــن ڕۆحــان 

ــەو  ــێكن ل ــە بەش ــوو ئەمان ــە؟ و هەم هەی

پرســیارە هەمیشــە فەلســەفیانەی وەاڵمــی 

فەلســەفیان لــێ داوا دەكــەن. بــەاڵم لــەو 

ــەفی  ــن فەلس ــیارەكان ناتوان ــوێنەی پرس ش

بــن، كــە مەرجــی بەفەلســەفیبوون لــە 

ماهیەتیانــدا نییــە، وەاڵمەكانیــش هاوشــانی 

لۆژیكــی  لــە  و  دەبــن  پرســیارەكان 

ــەفییەوە  ــازی فەلس ــازی و وەاڵمس پرسیارس

دووردەكەونــەوە.  

پرســیارە  وتــرا،  ئــەوەی  ســەرباری 

هۆشەشــان  ئــەو  فەلســەفییەکامنان 

وەاڵمێــک  جــۆرە  چ  كــە  پێكدێنــن  ال 

بــۆ  بزانیــن.  پێویســت  و  دروســت  بــە 

پرســیارەكامنان  بــۆ  وەاڵم  دروســتكردنی 

و  بەڵگەهێنانــەوە  بــە  پێویســتان 

ــت. گشــت  ــڵەمینەوە دەبێ خســتنەڕووی س

شــوێنە  لــەو  خــۆی  وەاڵمــی  پرســیارێک 

بەدەســتدێنێت كــە شــیاوی بــۆ تێگەیشــن و 

قایلبــوون لــە ئێمــەدا دروســتدەكەن. ڕاســتە 

فەلســەفەكردن بەشــێكە لــە ســەرچڵییەكانی 

ســەرەكیی  دەردی  بــەاڵم  مــرۆڤ، 

پەیوەندیــی  فەلســەفی  پرسیارســازیی 

ــن و  ــۆ زانی ــە ب ــەوە هەی ــی مرۆڤ ــە مەیل ب

دروســتكردنی تێگەیشــن لەســەر شــتەكان، 

وەك بــۆ دەبێــت ئــەو شــتە بزانیــن؟ و چــۆن 

ئــەو  بــەرەو  ئەمــەش  بیزانیــن؟  دەبێــت 

شــوێنانەمان دەبــەن كــە وەاڵمیــان تێــدا 

بەدەســتدێنین. لێــرەوە دەشــێت لــە هێــزی 

فەلســەفەكردن تێبگەیــن، لــەم شــوێنەوە 

لــەو نهێنییــەش تێدەگەیــن كــە بــۆ ویســتی 

لــە  هەمیشــە  فەلســەفە  پرسیارســازی 

ئــەو  زیندووبونەوەدایــە.  و  هەڵكشــان 

دەمــەش دەخوازیــن لــەوە تێبگەیــن كــە 

پرســیاركردن لــە بــواری فەلســەفەدا چییــە و 

ــە چ جــۆرە پرســیارگەلێک  ــە؟ وات چیــش نیی

نییــە؟  فەلســەفی  چیــش  و  فەلســەفییە 

بــەوە  پێویســتان  ئێمــە  بــاوەڕی  بــە 

دەبێــت بزانیــن لەژێــر كاریگەریــی چــی 

جــۆرە نەرێتێکــی فەلســەفیداین، چونكــە 

ــن  ــدی ناچ ــەفەییەكان لەیەك ــە فەلس نەریت

ــە فەلســەفییەكانیش  ــە نەریت ــەك ل و  هەری

پرسیارســازیی  و  شیكارســازی  شــێوازی 

نەریتــی  بۆمنوونــە  هەیــە.  خۆیــان 

فەلســەفەی ڕۆژئــاوا شــێوازی پرسیارســازیی 

بگوترێــت  دەشــێت  كــە  هەیــە  خــۆی 

فەلســەفییەكانی  نەریتــە  لــە  جیــاوازە 

تــر، چونكــە ناوەڕۆكــی هــزری و بگــرە 

ــە  ــدێ ل ــە هەن ــاوا ل ــزری ڕۆژئ ــژووی ه مێ

نەریتــە فەلســەفییەكانەوە جیایــە. ئەمــەش 

ڕوناكبیــری  ســەڕچڵییە  ئــەوەی  بەپێــی 

سیســتەمی  ڕۆژئــاوا  زانســتیەكانی  و 

پرسیارســازی و وەاڵمســازی خۆیانیــان هەیە. 

واتــە ئــەم جــۆرە فەلســەفەیە )فەلســەفەی 

ڕۆژئــاوا( ئامــڕازی كاركردنــی خــۆی هەیــە و 

بــە شــێوازی ڕاڤەكردنــی جیــاش گەیشــتووە. 

ــۆ  ــەوی ب ــزری بت ــی ه ــەش زەمینەیەک ئەم

پرسیارســازی و وەاڵمســازی دروســتكردووە. 

*مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی سلێامنی
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