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ساڵی 1770، ئەو ساڵەی كە هیگڵی تێدا لە دایكبوو، كانت نامەی 

دەستپێكیی )مامۆستاكەی (لە زانكۆی كونیگسبێرگ پێشكەشكرد، لە 

جیهان  بە  چاویان  وۆردزورتی  و  شاعیر هوڵدرلین  ساڵدا هەردوو  هەمان 

ئامانجی  بە  سیستمسازی  و  دەوڵەمەندی  پاڵنەری  شێوازی  تۆوی  هەڵێنا. 

عەقاڵنی. ترۆپكی خودی و ترۆپكی بابەتی چێندرا. ئەوروپا لە دەروازەی 

گەورەترین گۆڕانی خۆیدا لە قۆناغی ڕێنیسانس بە دواوە خۆی دۆزیەوە. 

شۆڕشی فەرەنسا، دەرخەرو روکاری سیاسی ئەو گۆڕانەو بزاڤی رۆمانتیزمیش 

سیماو مەزهەرە كلتوریەكەی بوو. 

لەم نێوەندەدا شۆڕشی پیشەسازی، روخساری سەرتاسەری كیشوەری 

مەرگی  دوای  ساڵ  چەندین  و  گۆڕانكاریەوە  بەردەم  خستە  )ئەوروپا(ی 

هیگڵ، ماركس لە ئامادەسازی و رێكخستنی گۆڕانێكی تردا دەژیا گۆڕانێك 

كە روخساری سەدەی بیستەمی گۆڕی.

هیگڵ خۆشەویستێكی زۆری بۆ هەردوو ئەو گۆڕانانە هەبوو. هیگڵی 

خوێندكار پێشوازی لە شۆڕشی فەرەنسا كردو هیگڵی بە  ساڵچووش سرودی 

ستایشكردنی دەوڵەتی پروسیايی كە دەوڵەتێكی زۆر محافزكارانە بوو-چڕی، 

ئەو گۆڕانە بنەڕەتیە لە تێڕوانینی ئەودا، گۆڕانێكی هزریە لەو جۆرەی كە 

تەنها لە چوارچێوەی شێوازی دیالێكتیكی ناسراوی ئەودا جێی دەبێتەوە.

ناشیرینترین  ناشیرینترین و  لە دەستی هیگڵدا،  دیالێكتیك  شێوازی 
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سیستمی فەلسەفی كە لەسەرگۆی زەوی مرۆڤ تا ئێستا ناسیبێتی، هێنایە 

دەستی  كەوتە  کاتێک  هیگڵ،  شێوازی  بەاڵم  یەكپارچە،  سیستمێكی  ئارا: 

الیەنگری بێ  ئۆقرەی ئەو، واتە دەستی ماركس، گەورەترین شۆڕشی دوای 

شۆڕشی فەرەنسای هێنایە كایەوە، شۆڕشێك كە بە نۆرەی خۆی، دزێوترین 

زۆر  )لە  دەیناسێ ،  ئێستا  تا  مرۆڤ  كە  سیاسی  سیستمی  ناشیرینترین  و 

رووەوە زۆر لە دەوڵەتی پرۆس دەچوو( پێكهێنا. جێبەجێكردنی سیستمی 

كە  هەرچەندە  بوو:  بەمشێوەیە  ماناكەی  زۆر  تا  كەم  هیگڵ،  دیالێكتیكی 

رەنگە خودی هیگڵ بەو شێوەیە لێینەڕوانیبێ  و لێكینەدابێتەوە.

ژیان و بەرهەمەكانی هیگڵ

شۆپنهاوەر، هاوكاری هیگڵ لە زانكۆی بەرلین، سەبارەت بەهیگڵ 

نوسیویەتی: )ئەو پەڕی بوێریی لە قسەی بێهوودەو وڕێنە، لە پێكەوەنانی 

قسەی سەر شێوێنەر، سادەو خەیااڵوی-لەو جۆرانەی كە تەنها مەگەر لە 

دیوەخانەكاندا بەدیبكرێن، دواجار لە هیگڵدا درکەوتن و بوونە بیانویەك بۆ 

بێ  شەرمانەترین و بەرباڵوترین رازو نهێنییەك، كە تا هەنوكە روویاندابێ، 

شتێك كە بەرهەم و دەرەنجامەكەی بۆ نەوەكانی ئاییندە شتێكی باوەڕنەكراو 

ئاڵمانی  سەرەڕۆیی  زەقی  نمونەیەكی  وەك  بەرچاو،  دێتە  ئەفسانە  وەكو 

دەمێنێتەوە.( مەبەست لە گێڕانەوەی ئەو تێڕوانینەی شۆپنهاوەر ئەوە نییە، 

كە داوەریكردنی ئێمە سەبارەت بە هیگڵ بخاتە ژێر كارتێكردنەوە، بەڵكو 

زۆر  پرسێكی  بۆ  دەگۆڕێ   هیگڵ،  الی  فەلسەفە  ئاگاداركردنەوەیە.  تەنها 

گاڵتەو  كاردا، هەر چەشنە  دەستپێكی  لە  باشتروایە دروست  بۆیە  لێبڕاو، 

نەستەقكاريەك بەالوە بنێین. وەك ئەو ئامۆژگاریكارە ئینگلیزە سەختگیرو 

ترس خوڵقێنەی لە كاتی وەزع و ئامۆژگاری كردنی كۆمەڵێكی مۆدپەرست و 
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سەرخۆش و خەندانی ئەو كات لە )بات Bath()1( سەبارەت بە ئاگری دۆزەخ 

قسەی دەكرد، )بۆ ئەوانەی كە قاقا پێدەكەنن، ئومێدێك نەماوەتەوە.(

راستیەكە ئەوەیە كە فەلسەفە الی هیگڵ، زۆرگران و )فێربوون و 

تێگەیشتنی( پێویستی بە زۆرترین لێوردبوونەوەو هۆشیاری هەبوو، بۆیە وا 

پێدەچێ  كە شۆپنهاوەر وێڕای توانای عەقڵی زۆر وردبینانەو و توێكاریانەی 

خۆی، بۆ تێگەیشتن لە هێگڵ بە ئەندازەی پێویست خۆی ماندوو نەكردووە. 

لەالیەكیتر، تەنانەت هیگڵ )خۆشیی( دانی پێداناوە، كە )تەنها یەك كەس لە 

)قسەكانی( من دەگات، تەنانەت ئەویش تێناگات.( ژمارەیەك لە رەخنەگران 

ئایا  بەراستی  بەاڵم  كردووە،  زیادەڕۆیی  قسەیەیدا  لەو  هێگڵ  كە  دەڵێن 

كەسێكی لەو جۆرە تاكو ئێستا بوونی هەبووە؟

لە   ،1770 ساڵی  ئابی  27ی  لە  هیگڵ،  فریدریش  ویلهلم  گیۆرگ 

شاری شتوتگارت چاوی بەجیهان هەڵێنا. ماڵباتەكەی پشتاوپشت كارمەندانی 

دەوڵەت بوون، باوكی لە فەرمانگەی باجی وۆرتمبۆرگدا كاریدەكرد. هیگڵ 

بەهۆی ئەو دەوروبەرەی كە تێیدا گەورەو پەروەردە ببوو، بە شێوەزاری 

بۆ  دەگەڕێتەوە  شێوەزارە  ئەو   :)Swabian( )سوابیایی(  پێكەڵ  و  تێكەڵ 

Swabia كە ناوی دەڤەرێكە لە ئاڵمانیا.و.ف( دەئاخفت، تا كۆتایی تەمەنیشی 

تەمەنیشی  كۆتایی  تا  هەروەها  زاڵبوو،  بەسەردا  هەر  شێوەزارەی  ئەو 

لەسەر ئەو باوەڕەی مایەوە، كە سادەیی و ساكاری، یەكێكە لە شكۆمەندیە 

بنچینەییەكانی پەروەردەی راستەقینە.

قۆناغی  بگاتە  بەرلەوەی  بوو،  نەخۆش  بەردەوام  منداڵێكی  هیگڵ 

گەورەبوونی خۆی، چەندین جار توشی نەخۆشی ترسناك بوو.

لە تەمەنی شەش ساڵیدا نەخۆشی خوریكەی گرت. ئەو نەخۆشیە 

بە رادەیەك سەخت و دژوار بوو، كەهیچی وای نەمابوو گیانی لە دەست 
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بدات، بۆ ماوەی زیاتر لە حەفتەیەك هیگڵ بینایی خۆی لە دەستداو )دوای 

ئەوە( بە شێوەیەكی دزێوو ناخۆش بە خوریكاوی مایەوە، لە یازدە ساڵیدا 

پەتایەك كە هەموو خێزانەكەیانی گرتەوەو دایكی لێ سەند، ئەو توانی لەو 

نەخۆشیە قوتاری بێت، لە ماوەی ساڵەكانی خوێندنیدا بەهۆی توشبوونی بە 

مەالریا، چەند مانگێك لە نێوجێدا مایەوە.

الوی��ەوە،  تەمەنی  دەچ��ووە  و  دەب��وو  گ��ەورە  كاتێكدا  لە  هیگڵ 

و  رۆژنامەكان  ئەدەبی،  بەرهەمی  دەخوێندەوە،  نوسینێكی  جۆرە  هەموو 

ئەو نوسراوو نامیلكانەی كە دەگەیشتنە دەستی و كەم و زۆر پەیوەندیان 

ساڵەكانی  لەهەمان  تەنانەت  ئەو  بەمەشەوە  بوو.  الیەنەكانەوە  بەگشت 

و  هەبوو  وردبینی  و  سیستماتیك  دیدی  بە  ب��اوەڕی  ژیانیدا،  سەرەتای 

كە  بابەتێك  هەر  لە  هەڵبژاردەی  كۆپلەی  بڕگەو  وردەكاریەوە  بەوپەڕی 

نوسینەوە.  دەی  خۆیدا  رۆژانەی  یاداشتەكانی  دەفتەری  لە  دەیخوێندەوە، 

ئەو پەروەردە وردەكارانەیە بەشێوەی خۆویستانە )یان وەكو خۆی وتەنی 

)کارگەی بڕگەی هەڵبژاردە(ی ئەو، هەموو بابەت و الیەنێكی لەخۆدەگرت: 

لەزانستی قەدو بااڵو جەستەوە تا فەلسەفە، لە جەمسەرنشینەكانەوە بگرە تا 

خۆبە نەخۆشی زانین. پرسی تایبەت و تاكەكەسی، تەنها ئەو كاتە دەكەوتنە 

سەر الپەڕەی ئەو یادداشتە رۆژانەییانە كە دەبوون بە دەرخەرو رۆشنکەری 

بنەماو بنچینەیەكی ئامانجدار و رەها. هیگڵ ئەو رۆژەی كەشتێكی ئەوەندە 

گرنگ و شایانی باس بێت دەست نەكەوتبا لە دەفتەرەكەی خۆیدا تۆماری 

بكات، ئەو بابەتی زۆر بەگرنگ دەزانی كە بنوسێ  بۆچی ئەو هەلومەرجە 

ناخۆشە هاتۆتە پێش و شتێكی بۆ نوسین دەست نەكەوتووە. خوێنەرانی 

ئارەزومەندو خەڵكی لێكۆڵەری ئەو دوكانە وردەواڵەفرۆشیە هزریە، رەنگە 

شوێنێك،  ئاگركەوتنەوەی  هەواڵێكی  رووبەڕووی  دروست  یاداشتانەدا  لەو 
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یان رەخنەیەك كە لەو كۆنسێرتەی بەشداری تێداكردووە ببنەوە، لەدرێژەی 

هەمان الپەڕەدا باس و شیكردنەوەیەك سەبارەت بە هەوای سارد، نوسینێكی 

سەرچاوەی  پارە،  بە  كڕین  )خۆشەویستی  رێنوێنیكردنی  لەبارەی  كورت 

هەموو خراپەكانە( و پێرستێك سەبارەت بەو بابەتە بایەخدارەی كە ئەو لەو 

واژەنامە التینیەی كە تازە بە دیاری وەریگرتبوو تەرخانكراوە، بەدیدەكرێن.

هیگڵ.  واتە  )ئ��ەو،  دەنوسێت:  لێكۆڵەرەكان  لەخوێنەرە  یەكێك 

وتارێك بە زمانی التین رێكدەخات، لەوەاڵمدانەوەو رەتکردنەوەی ئیمالی 

بابەتێك بە زمانی ئاڵمانی بۆ وەڕگێڕان بە خەتی التین بەڵگەكاری دەكات، 

كە  دەڵێت  دەنوسێتەوە،  یاداشتەكەیدا  پەراوێزی  لە  خوێندنی  بەرنامەی 

ئەو و دۆستەكانی لە سیمای كچە شۆخەكاندا رادەمان، لەبارەی ویرژیل و 

دیمۆستنێس کۆمەڵێک شت یاداشت دەكات، ئارەزومەندو چوست و بزێوی 

ئەو كاتەیە كە دەكەوێتە بەزمەوەو جیهانێكی ئەستێرانەو یەك شەممە سێ  

شەفتی رۆژ كار دەكات.(

ناتوانین هەروا سوك و سادە، لە ئەندازە بەدەر جەخت لەسەر گرنگی 

دەرخەری  هەم  كە  شێوەیەك  وەك  هەڵبژاردەكان(  بڕگە  )کارگەیەی  ئەو 

زانایی تایبەت و هەم نیشاندەری وشكیی كەسایەتی نابەجێیە، بكەینەوە. لەو 

كتێبە قەبارە گەورەو گرنگانەی كە هیگڵ دواتر نوسینی و باڵویكردنەوە، 

لە  زۆر  تا  كەم  كە  دەكەون،  بەرچاو  زانیاری  لە  پڕاوپڕ  چاوگی  کۆمەڵێک 

هەڵەی  چاوگانە،  لەو  زۆرجار  كە  راستیەی  ئەو  دەرن.  بە  مرۆڤ  توانای 

پانتایی فراوانی هزری هیگڵ  تەنها ئەوەن كە  بچوك بچوك بەدیدەكرێن، 

دەسەلمێنن. ئەو چاوگانە هەمیشە لە یادەوەری خۆیەوە نەقڵكراون، هیگڵ 

حەزی لێنەبوو كە هزرو بیركردنەوەی خۆی بە تەماشاكردن و گەڕانەوە بۆ 

سەرچاوەكان، یان شیكەرەوەیەكی راگوزەری بابەتەكان بپچڕێنێ .
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یەکەم ژیاننامەنوسی هیگڵ، باوكی )پیاوێك بوو، خاوەنی سروشتێکی 

جێگیرو مەیلێكی محافزكارانە، كە لە كاری ئەودا شتێكی ئاسایی و سروشتی 

باجداری  فەرمانگەی  نمونەییەی  كارمەندە  ئەو  كە  پێدەچێ   وا  ب��وو.( 

ئاشنابووە، لەو رۆژگارەدا، دڵسۆزترین  باوكێكی ساردو درەنگ  ناوچەیی، 

ئاشنای هیگڵ لە نێو هەموو خەڵكدا، كریستیەنی خوشكی بوو كە سێ   ساڵ 

بێبەش  باوەشی دایك  لە  برایە، كە  ئەو دوو خوشك و  لەو بچوكتربوو. 

ببوون، زۆر یەكتریان خۆشدەویست.

ئەو بنەما ئایدیاڵیيەی كە هیگڵ لەو سۆزە مرۆڤایەتیە هەڵی هێنجا، 

ئەوە بوو كە خۆشەویستی خوشك بۆ برا مەزنترینی جۆری خۆشەویستیە.. 

بە  پشتبەستن  بە  پرسەی  ئەو  خۆیدا،  فەلسەفەی  لە  دواتر  ئەو 

نمایشنامەی )ئانتیگونە( كە بەرهەمی )سوفوكل(ە نیشاندا، لەو نمایشنامەیەدا، 

ئانتیگونەی ئەركناس، بۆ بەخاكسپاردنی تەرمی براكەی، ئامادەیە مردن قبوڵ 

دیكەشی  بەاڵی  و  خۆكوژیی  كە  كارێك  دەكوژێت  خۆی  دواجار  بكات، 

بەدوادا دێت.

یۆنانیيە،  تراژیدیا  ئەو  سەرنجڕاكێشی  دۆخ��ی  دەبینین،  وەك 

راستيیەكی دەروونناسانەی شاراوەی پەیوەندیی نێوان هیگڵ و خوشكەكەی 

رەنگ پێدەدایەوە. كریستیەنی هەستیارو دڵناسك، لەنێو بوونی برا هەموو 

شتزانەكەی خۆیدا نقوم بوو و خۆشەویستی ئەو بۆ هیگڵ بووە پەیوەندییەكی 

مەكوم و نا ئاسایی كە کۆمەڵێک دەرەنجامی كارەساتباری بەدواوە بوو.. 

هیگڵ لە )18(ساڵیدا، لە خوێندنگەی ئیالهیاتی زانكۆی توبینگن ناوی خۆی 

نوسی. وێڕای ئەوەی كە ئەو هەموو خەسڵەتەكانی كارمەندێكی لێهاتووی 

دەوڵەتی لە خۆدا نیشاندەدا، دایك و باوكی حەزیان لێبوو، كە كوڕەكەیان 

بچێتە نێو دەزگای ئایینی مەسیحیەت.
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لە  بااڵتر  زۆر  بوارێكی  لە  بەرلەوە  هیگڵ،  ئارەزووەكانی  هیواو 

یەزدانناسی ئاویان دەخواردەوە: بەم پێیە، یەكەم جار كە هیگڵ بووە خولیاو 

دڵبەستەی فەلسەفە، ئەو كاتەبوو كە چووە ئەو زانكۆیە.

هەر ئەو دڵبەستەییە بوو كە ئەوی لەگەڵ دووكەس لە هاوسەردەمانی 

ئاشناكرد. یەكێك لەو دووانە هوڵدرلین  توبینگن  لە  بژاردەی وەك خۆی 

بوو: شەیدای پڕجۆش و خرۆشی كلتورو شارستانێتی یۆنانی، كە دواتر بوو 

بە یەكێك لە بەرجەستەترین شاعیرانی گۆرانی لە زمانی ئاڵمانی. ئەوەی 

تریان شلینگ بوو كە فەلسەفەی سروشتی ئەو. كە زۆر دۆخی رۆمانتیكی 

هەبوو. پێشڕەو و كار دەرەوەی سەدەی نۆزدەهەم بوو لە بەرامبەر كۆت و 

بەندو كۆسپە رواڵەتیەكانی بەردەم عەقڵگەرایی. زۆری نەبرد كە لەو كۆڕە 

شادو سەرفرازەدا، هیگڵ بوو بە شۆڕشڤانێكی رۆمانتیك. كاتێك كە شۆڕشی 

تاكو  لە خەوهەڵسان  بڵێسەی سەند، ئەو وشلینگ سپێدەی زوو  فەرەنسا 

)درەختی ئازادی( لە بازاڕی شاردا بڕوێنن.

هیگڵ سەراپا شەیدای كلتوری یۆنانی كۆن و فەلسەفەی نوێی كانت 

بوو، ئەو باڵوبوونەوەی كتێبی )رەخنەی عەقڵی پەتی( )نقد عقل محض( کە 

حەوت ساڵ پێشتر و ساڵی 1781 باڵوکرابۆوە، بە )گەورەترین رووداو لە 

سەرجەم مێژووی فەلسەفەی ئاڵمانیا(ی دایە قەڵەم، تا ئەو رادەیە ستایشی 

كرد.

گرنگی هەبوو،  رادەیە  ئەو  تا  كانت  بۆچی  كە  تێبگەین  بۆئەوەی 

پێویستە تەرمی گشتی رابوردووی فەلسەفە لە قۆناغی بەر لە كانت دیاری 

بكەین.

سكۆتلەندی،  فەیلەسوفی  هیۆم،  ه��ەژدەدا،  س��ەدەی  میانی  لە 

دڵنیایی فەلسەفی تا نزمترین ئاست هێنابوو. ئەو رایگەیاند كەئەزمون تاكە 
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هیۆم،  ئەزمونگەرایی  فەلسەفەی  ئێمەیە.  راستیی  ناسینی  سەرچاوەیەكی 

گەواهی بۆ مەیسەر نەبوونی داهێنانی هەر جۆرە سیستمێكی فەلسەفی تر 

دابوو. بۆ بنیاتنانی هەر سیستمێك، پێویستمان بە توخم و كۆڵەكەی وەكو 

هۆ )علیت( )واتە پەیوەندی نێوان هۆو هۆكار( هەیە، بەاڵم هیۆم نیشانیدا 

كە هۆ لە گریمانەیەك زیاتر شتێك نییە، هیچ كەس تا ئێستا هۆو هۆكارێكی 

بەراستی  كە  ئەوەی  هەموو  تاقینەكردۆتەوە،  دەگرێ   سەرچاوە  كەلێیەوە 

وا  بە دوای شتێكیترەوە روویداوە.  تاقیيان كردۆتەوە، گەورەیە كەشتێك 

پێدەچوو كە ئەمە بە مانايی كۆتایی فەلسەفەیە.

بەم شێوەیە، كانت توانی ئەو كارەساتە لەسەر رێی خۆی البدات و 

بەسەریدا زاڵ ببێت. ئەو رایگەیاند كە )هۆ(، خۆی یەكێكە لەو رێگایانەی كە 

ئێمە تیایدا لە جیهان تێدەگەین. وەكو )شوێن و كات(، رەنگ و نمونەی لەو 

جۆرە. هیۆم راستی دەوت؛لە جیهاندا شتێك بە ناوی )هۆ( بوونی نییە، لە 

جیاتی )هۆ( لە بوونی ئێمەدایە. )هۆ( شێوەی تێگەیشتنی جیهانە الی ئێمە.!

لەعەقڵ،  وەرگرتن  یارمەتی  بە  توانی  بنەمایە،  ئەو  لەسەر  كانت 

سیستمێكی فەلسەفی هەمەالیەنە و گشتگیر بنیات بنێت، كە هەموو شتێكی 

دەردەخست. ئەو بە داڕشتنی كۆمەڵە بەرهەمێكی كەم تا زۆر لە تێگەیشتن 

نەهاتوو، یان كەم لە تێگەیشتن هاتوو، دەستیكرد بەشیكردنەوەو وێناكردنی 

پرشكۆی  چاخی  بەمشێوەیە  مرۆڤایەتی.  بۆ  خۆی  فەلسەفیی  سیستمی 

میتافیزێكی ئاڵمانی، بە هەموو بەرزەفڕی و درێژدادڕییەوە دەستی پێكرد. 

بیرمەندبوونی  مێشكێكی  ئیدی  ئێستا  خرۆشەوە:  و  جۆش  كەوتە  هیگڵ 

هەبوو كەبە ئەندازەی خودی ئەو زۆرزان )ماندوكەرو بێ  رۆح( بوو. هیگڵ 

كردەوەو  رێگای  لەبواری)ئەندێشەكانی(كانت  بەردەوام،  وردو  بەسەرنجی 

یۆنانی  كلتوری  بەنێو  خێرا  بازدانی  بەچەندین  كارەی  ئەو  و  پێش  چووە 
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تەواوكرد. لەو نێوەندەدا لەهەر فەرمانێكدا چنگێكی هەڵدەگرت، بە)کارگەی 

بڕگە بژاردەكان(ی خۆی دەسپارد. تەنانەت هەرلەم  ساڵنەی هەوەڵەوە، الی 

هاوپۆلەكانی خۆی لەزانكۆ بە))پیرەمێرد((ناسرابوو. دیارە ئەو نازناوەی هەم 

بەهۆی كەسایەتی وشك و بێ  رۆحی خۆی، هەم لەبەر مەیلی وەسواسانەی 

بۆخوێندنەوەو تااڵكردن بەسەردا بڕوابوو.

بەتەمانەبوو  بەجێهێشت،  زانكۆی   1793 لەساڵی  كەهیگڵ  كاتێك 

پەیوەندی بەدەزگای ئایینی مەسیحیەتەوە بكات. ئەوشتەی كەبەڕاستی ئەو 

پەڕی  بەو  بەاڵم  بوو،  لەزانكۆ  وانەوتنەوە  زانكۆیی  بەشێكی  دەیەویست 

كەبەڕێوەبەرانی  بڕوانامەكەی  بۆكرا،  هەرئەوەندەی  تەنها  سەرسوڕمانەوە 

زانكۆ پێیانبەخشێ ، دەریدەخست كەئەو لەفەلسەفەدا خوێندكارێكی ئەوەندە 

باش نەبووە.

راستیەكەی ئەوەبوو كەخوێندنەوەو موتااڵكردنەكانی هیگڵ لەبواری 

شتێك  بوو،  لەوانە  ب��ەدەر  بەگشتی  نزیكەی  تر،  بابەتەكانی  فەلسەفەو 

كەتایبەتمەندی زۆر لەمێشكە درەوشاوەو كەسانی بێ  ژمارەی مامناوەندییە.

ئەو ئارەزومەند بوو، كە موتااڵوخوێندنەوە ناڕێك وپێكانە بگرێتەبەر. هیگڵ 

بۆبژێوی ژیانی،كاری مامۆستایی مااڵنی هەڵبژارد. ئەو كارە ئەوی راكێشایە 

بە  شارەدا  لەو  هیگڵ  بردەسەر.  لەوێ   ساڵی  لەسویسراو سێ   بێرن  شاری 

ئەو  بوو.  تەنیا  تاك و  بەتەواوی  كتێبخانە موتااڵی دەكردو  لە  بەردەوامی 

رازی دڵی لەگەڵ سروشتدا دەكردو ئەو رێڕەوە گیانی ئەوی تەسكین دەدات.

كاردانەوەی ئەو بۆدیمەنی ئاسۆكانی ناوچە كوێستانیەكانی ئالپ-

دەداتە  سەیر  دەروونناسی  رادەكێشا-وێنایەكی  خۆی  بۆالی  كەنیگاكانی 

دەست.
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كە  ئ��ەوەدام،  لەهەوڵی  ))من  رۆژگارانەدا(نوسی:  هیگڵ)لەو 

بكەم،  تردا  ئەوانی  و  خۆم  لەگەڵ  ئاشتەوایی  سروشتدا،  لەباوەشی 

تا  دەگرم،  باڵ  راستەقینەیە  دایكە  ئەو  رووەو  كەهەمیشە  لەبەرئەوەیە 

ئەوەم  توانای  مەكۆیە  ئەو  جیابكەمەوە.  تر  لەخەڵكانی  خۆم  لەگەڵیدا 

پێدەبەخشێ  تاخۆم لەئازاری ئەوان پەنابدەم وبپارێزم، خۆم لەوان بپارێزم 

لوتكە  هەمووی،  ئەمانە  وێڕای  ببوێرم((  ئەوان  لەگەڵ  بەڵێنێك  لەهەر 

سەركەشەكانی ئاڵپ لەروانگەی هیگڵ))مردووە هەمیشەییەكان(( بوون، 

لەكاتێكدا ئەو بەچاوی سومبلی ئازادی وكرانەوەو دەربازبوون و ڕوانینە 

تاڤگە كەبێ  راوەستانی بۆپێشەوە هەنگاو دەنێت.

ساردەكانی  كەلوتكە  وتویەتى  شارفشتاین،  بەناوی  دەروونناسێك 

هیگڵ  یادی  دێننەوە  خەمگینی((  دەردناكی  ))بەردەوامێتێكی  كوێستان، 

چ  قسەیە  ئەو  سومبلی))دەربازبوون((بوولێی.  ئەوە  بەالی  تاڤگە  و 

تەكلیفكراوانە  لێكدانەوەیەكی  یان  بێت،  دەروونناسانە  وردەكاريیەكی 

گومانی تیانییە كەهیگڵ لەو سەردەمەی تەمەنی خۆیدا، بەدەست ئازاری 

تەمەنی هەرپێیەوە  تاكۆتایی  كەنزیكەی  ئازارێك  دەینااڵند،  خەمگینیەوە 

كە  وێنایەی  ئەو  وهەم  هیگڵ  نوسینی  كەهەم  دەتالیەوە.)واپێدەچێ  

لەروخساری ئەو بەهێماوە، راستی ئەو قسەیە دەسەلمێنێ (.

كانت  خۆی،  قارەمانی  بەكارتێكردنی  رۆژگ���ارەدا،  لەو  هیگڵ 

ژمارەیەك وتاری ئایینی سەبارەت بەرەخنەی دەسەاڵتگەرایی، یان چاوگی 

كتێبێكی  هەروەها  نوسین،  مەسیحی  ب�����اوەڕی)authoritarianism(ی 

نوسی بەناوی)ژیانی مەسیح-Life of christ(كەتیایدا كەم تا زۆر عیسای 

لەو  قەڵەم.  داب��ووە  جیهانە  سەرجەم  تەواو  بەكەسایەتییەكی  مەسیح 

زۆربەی  مەسیحی،  رێنوێنیەكانی  لەبواری  عیسا  دەربڕینەكانی  نوسینەدا 
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دەدۆزنەوە  هیگڵ  قارەمانەكەی  قسەكانی  لەگەڵ  سەیر  هاوشێوەییەكی 

دەبنە  تەكلیفدارانە،  شێوەیەكی  بە  مەسیح،  قوڵەكانی  سادەو  ورێنوێنیە 

شاشی  وپەناو  پێچ  پڕلە  داخراو  و  سەخت  فەلسەفەییانەی  شێوازێكی 

ئاڵمانی.

كەبەپرسی  ئەوەی  بنەمای  لەسەر  خۆی  ئەخالقیی  فەلسەفەی  كانت 

رەها)categorical imperative(ناسراوە داڕشت بوو: ))مرۆڤ دەبێ  تەنها بەپێی 

ئیرادەی  لەهەمانكاتدا  كەبەگوێرەیەوە،  بكات  رەفتار  بنچینەیەك  یان  دەستور 

ئەوە لەخۆی بنوێنی كەئەو دەستورە وەك یاسایەكی جیهانگیر بشكێتەوە.((ئەو 

وتەیە بەئاشكرا لەگوفتاری عیسادا دێت: ))لەگەڵ ئەوانی تردا وا رەفتاربكە، 

كە لەگەڵ خۆتدا رەفتار دەكەیت((هەنگاوی ئازایانەی هیگڵ بۆسەرمەشقدانی 

كانت، سەبارەت بەمەسیح، بەوتنی ئەو قسەیە كۆتایی هات: ))دەبێ  بەپێی 

كەدەستورێكی  بكەیت  ئەوە  ئیرادەی  كەدەتوانی  رەفتاربكەیت  دەستورێك 

گشتی بێت لە نێوخەڵكدا، هەروەها بۆخۆشت بەبنیچینەو بنەمایەكی بزانێت.(( 

شیكردنەوەی هیگڵ بۆعیسا، شیكردنەوەیەكی زەمینی و ئەم جیهانيیەبوو، هەم 

لەرووی شێوەو هەم لەرووی ناوەڕۆك، دڵی ماهیەتێكی بێ  رۆح كەخۆیشی 

پەشیمانی لێوە دەربڕی. )ئەو كتێبە لەسەردەمی ژیانی هیگڵ باڵونەبووەوەو 

ئەو لە  سااڵنی دواییدا، هەوڵیدا هەموو نوسخەكانی لەنێوببات.(

شوێنەی  فرانكفۆرت-ئەو  لەشاری  دۆستی،  1796)هۆڵدرلین(ی  ساڵی 

كەئەو دەمە شاعیرتێیدا دەژیا-كارێكی مامۆستایی مااڵنی بۆ هیگڵ پەیداكرد، 

گیرۆدەی  كەهۆڵدرلین  كرد  تێبینی  فرانكفۆرت،  كەهیگڵ چووە  کاتێک  بەاڵم 

ئەو  لەسۆزی  ب��ووەو  ئ��ەوێ   لەبانكدارەكانی  یەکێک  ژن��ی  خۆشەویستیی 

خۆشەویستیەدا دەسوتێ ، ژنێك كەهۆڵدرلین بەنمونە وسومبلی یۆنانی كۆنی 

دەزانی.
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)بەمشێوەیە(هیگڵ جارێكی ترخۆی بێكەس وتەنیا بینیەوە. ئەو بۆ 

فەرامۆشكردنی بێزاری و خۆخواردنەوەی رۆژانەی خۆی، تەنانەت لێبڕاوترو 

سەختر لەجاران خەریكی خوێندنەوەو موتااڵكردن بوو. لەو كاتە زۆر كەمانەی 

كەبێ ئیش با، بەهۆنینەوەی هۆنراوە گەلێك خەریك دەبوو، كەتاكو بڵێی 

خەمبارانە بوون، هۆنراوە گەلێك كە لەرووی كێشەوە جێی رەخنەبوون:

بێ بەشی  لەزانینی  هەژارەكانیان  كەگیانە  هۆشمەندانە  ))یاسایەكی 

هەستی  بیستوویە،  بینیویە،  پیرۆزدا  لەشەوێكی  كەئەو  ئەوەی  كردووە، 

پێكردووە، تا وڕێنە گۆییە پڕ لە دەنگەدەنگەکانی ئەوان، ئارامی خۆیبوونی 

ئەوان،  گوێی  بێهوودە  تا  نەشڵەژێنێ ،  وردبوونەوە  لەكاتی  ئەو،  مەزنتری 

توڕەیی ئەو بەسەر نەفسی پیرۆزدا نەوروژێنێ  تاپرسی پیرۆز ئاوا بەپیس 

وپۆخڵی، ژێرپێ نەخات…((

پڕ  گۆییەك  لە))وڕێنە  كەهیگڵ  الیەنیەكەی  دوو  مانا  وێ��ڕای 

پسپۆڕیی  و  شارەزایی  بووە،  گوێی((مەبەستی  و))بێهودە  دەنگەدەنگ(( 

هیگڵ لەداڕشتن و نوسینی بابەتەكان، بێ  رۆح وماندوكەر بوو.

لەمیانی ئەو  سااڵنەی تەنیاییدا، هیگڵ تامی جۆرێك دیدی قوڵی 

عیرفانی چەشت. واپێدەچێ  كەئەو دیتنە، وەكو دیتنێكی دەروونی تاكانەیی 

و یەكپارچەیی ئاسمانی خۆی نواندبێت، لەو دۆخەی كەهەموو بەرفراوانیەبێ  

كۆتاییەكان، شتی خەیااڵوی و ناحەقیقی دەكەونە بەرچاو، هەموو شتێك 

هیگڵ  بنچینەیە.  راستی  تاك،  یان  گشت  پێویستەو  خۆیشی  و  پێویست 

لەو رۆژگارەدا، خەریكی خوێندنەوەی بەرهەمەكانی)سپینوزا(ی فەیلەسوفی 

واپێدەچێ  كە  بوون،  تاكایەتی  ئایینی  پەیڕەوی  یەهودی سەدەی حەڤدەو 

فەلسەفەی سپینۆزا لەو تێڕوانینەدا، كاریگەرییەكی بەرچاوی هەبووبێت.
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سیستمی  بەئەندازەی  رووەوە  زۆر  لە  سیستمی)فەلسەفی(سپینۆزا، 

كانت پڕشكۆ و مەزنە. ئەو سیستمە كە بەشێوازی ئەندازەگیریی عەقڵدۆزی 

بنیات نراوە، لەچەند بنەمای مسۆگەر پێناسەگەلی بناغەیی دەست پێدەكات، 

دواتر بەزنجیرەیەك پرس كۆمەڵەیەكی بێ كۆتایی بەوپەڕی پلەی پەتی بوون 

ئەندازەییە- سیستمێكی  وەكو  كە  جیهانە  ئەم  بەرپادەكات.  وعەقڵباوەڕی 

پێیەش  خوا)بەو  هەرئەوە.  بەتەواوی  سەرلەبەرو  واقیعیەت،  خواوەندەو 

پرسێكی عەدەمی  لە خۆگری هیچ  كۆتایی كەهەمان خوایە(،  بێ   جیهانی 

بەسەر  چۆن  هەروەك  رەها  لۆژیكێكی  پێویستبوون  نییە،  نێگەتیڤ  یان 

بەڵگەكاریەكانی سپینۆزادا حوكمڕانە، بەسەر ئەویشدا حوكمڕانە. پرسگەلی 

عەدەمی، زەبرو زەنگ، پرسگەلی كەناردارو سنوردارو جیهانی رێكەوت-

نەریتی  و  سروشت  هەڵقواڵوی  دەبینین،  مرۆڤ  )Accidental(كەئێمەی 

توانای  )لەهەمانكاتدا(  كەنارمەندین  سنوردارو  كەبوونەوەرگەلێكی  ئێمەیە 

رەسەن  واقیعیەتی  كە  كۆتایی  بێ   رەهاوگشتی  پێویستی  هەیە  ئەوەمان 

ئەوەبوو،  هیگڵ  سپینۆزایی  تێڕوانینی  ئاكامی  راستەقینەیە-درکبكەین.  و 

كەبڕیاریدا دەست لەسەرگەرمیەكانی وەكو شیعر، كفرگۆیی و خۆ خەریك 

سەراپا  خۆی  بوونی  ئەوەدا  لەبری  رۆژانەیی.  نوسینی  یاداشت  بە  كردن 

تەرخانكرد، بۆ فەلسەفە ئەو لەوە بەدواوە بۆدەربڕین و فۆرمەڵە بەندیی 

تێڕوانین ودیدی عیرفانی خۆی بۆدنیاو بنەمایەكی عەقاڵنی و لۆژیكیانە بەو 

تێڕوانینە بەخشی. بەرهەمی ئەوكارە، سیستمی گشتگیرو هەمەالیەنەی ئەو 

بوو.

بوو- سپینۆزا  سیستمی  هاوشێوەی  زۆر  لەسەرەتادا  سیستمە،  ئەو 

بەدی  سپینۆزادا  لەسیستمی  )كە  ئەندازەیی  رۆشنیی  بێجگەلە  هەڵبەتە 

هێشتا  هیگڵ  نیشاندا،  خۆی  روخساری  سیستمە  كەئەو  كاتێك  دەك��را(. 
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هاتووی شكۆدارانە-هاودەست  لەتێگەیشتن  كانتی سەخت  شێوازی  لەگەڵ 

بوو، بەاڵم سپینۆزا نیشانی هیگڵیدا بوو، كەچۆن لەكاریگەری زاڵی كانت 

فەلسەفی  سیستمێكی  تاكە  كانت  سیستمی  بەتەنێ   هەرتەنها  قوتاربكات. 

گونجاو مەیسەر نەبوو، )بەڵكو هی تریش هەن(.

ساڵی 1799 باوكی هیگڵ كۆچی دوایی كرد، كەمە داراییەك بەمیرات 

بۆهیگڵ بەجێما كەبەقسەی ویل دورانت، 1500دۆالر یا بەگوزارشتێك رەنگە 

لێ  جیابۆتەوە(دەبوو.  دۆالری  شەی  كەو  )واژەیەك   )Thaler-1500)تالێر

ئێستا هیگڵ كەم و زۆر پارەیەكی باشی بۆگوزەرانی ژیانی لەبەردەست دابوو 

نامەیەكی بۆ)شلینگ(ی دۆستی نوسی و لێی پرسی، كەئایا دەتوانێ  شارێكی 

خۆی  ژیانی  كەم  بەبودجەیەكی  تیایدا  كە  بكات،  بۆدەستنیشان  ئاڵمانیای 

گەورەو  كتێبخانەیەكی  خۆجێی،  سادەی  كەخواردنی  شارێك  هەڵسوڕێنێ ، 

لەو رۆژگارەدا،  بەتام((ی لێ  هەبێ . شلینگ  ))ein gutes bler-ئاوجۆیی 

مامۆستای زانكۆی)یەنا(بوو، مامۆستایەك كەزۆر زوو و بەرلەوادە بەوپلەوپایە 

ئەو.  بگەیەنێتە  كەخۆی  دا  هان  راوەستان هیگڵی  بێ   ئەو  بوو.  گەیشت 

)واپێدەچێ  كەبەپێچەوانەی ئەوەی لە فەیلەسوفەكان چاوەڕواندەكرێ ، هیچ 

كام لەوان سەبارەت بەئاویجۆ )بیرە( سەلیقەیەی باشیان نەبوو. ئەو ئاوجۆ 

خۆجێیەی كەمن لەیەنادا تامم كرد، بێ  دوو دڵی لەبەرامبەر بوندس نیگای 

ئاوجۆكانی ئاڵمانای مەزن هیچ نەبوون! دواتر ئەو راستیەم بۆ ئاشكرابوو، 

كە ئەو ئاوجۆیە لەبێ  نەواخانەی ناوچەیی دروست دەكرا.

هیگڵ لەساڵی 1801 چووە ناو زانكۆ لەپۆستی مامۆستای ئازاد-

پەیوەستە  مافەكانی  كەموچەو  كارێك  بەكاركرد  دەستی  لەزانكۆ 

بەخت  بەشداریدەكەن. هیگڵ  كەلەپۆلەكاندا  ئەو خوێندكارانەی  بەژمارەی 

یاوەریبوو كەدارایی تایبەتی خۆی هەبوو: سەرەتا تەنها چوار خوێندكار لە 
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پۆلە گەورەكانی هیگڵ، كەشێوازی داڕشتنی یەكجار خراپ وشێوازی وانە 

وتنەوەی زۆرباش بوو، هیگڵ وای پێباشبوو كەیەك دەست بێت: شێوازی 

شێوازی  چەندێك  كە  بوو،  خراپ  ئەندازەو  بەهەمان  ئەو  وانەوتنەوەی 

داڕشتنی خراپ بوو!(

لەكۆتاییەكانی سەدەی هەژدەدا، زانكۆی یەنا، پڕجۆش وخرۆشترین 

زانكۆی ئاڵمانیا بوو. شیلر  وانەی وتاردانە سەروەخت وبێ  وەختەكانی خۆی 

بۆدامەزراندنی   لەوێدا  ونوالیس  شلگل  برایانی  دەوتنەوە،  مێژوو  بەبواری 

یەکەم قوتابخانەی رۆمانتیزمی ئاڵمانی هاوكاریان دەكردو فیشتە ئایدیالیستمی 

مەزن، سەرقاڵی شیكردنەوەو وێناكردنی تازەترین فەلسەفەی. دوای كانت 

بوو. ئەو كاتەی كەهیگڵ لەزانكۆی یەنادا سەرقاڵی وانە وتنەوەبوو، هەموو 

شلینگی  ئەوان،  لەجێی  بەاڵم  بەجێهێشتبوو،  ئەوێیان  شاعیرانە،  ئەو سیما 

26ساڵە، بە خۆشی رۆمانتیكی فەلسەفەی سروشتی خۆی، ببوە ئیلهامبەخشی 

خوێندكاران. ئەو رەوشە هیگڵی زۆر خستە جوڵەجوڵ و زۆری نەبرد، كە 

كەوتە ناكۆكی و كێشمەكێش لەگەڵ شلینگ.

بەشداربووان  ژمارەی  بەرچاوی  زیادبوونی  وێڕای  نێوەندەدا،  لەو 

لەوانەکانی ئەو )بۆ11كەس( وردە وردە داراییەكەی كۆتایی هات، بەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشدا ئەو خۆی لەهەڵبژاردنی رێی ئاسان دەبوارد، وەكو ژيژك كە دڕكی 

لەسەر پشت هەیە، هیگڵیش خاوەنی كەسایەتیەكی مكوم و کاری سەخت 

بوو. ئەو تەنانەت بۆجارێكیش ئەوەی بەهزردا نەهات، كە وانەی وتارەكانی 

خۆی سەرنجراكێش، یان تەنانەت قایلی تێگەیشتن بكات. لەو سەروبەندەدا، 

دەست بەكاربوو كە سیستمی شكۆداری خۆی شكڵبەندی بكات، واپێدەچوو 

وردە وردە كەبۆپێشەوە دەچوو، ئەوسیستمە بەسەر خوێندكارەكانی خۆیدا 

بخاتەكارەوە. یەكێك لەخوێندكارە ستایشكارو تازەكانی هیگڵ، باس دەكات: 
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))ئەوەكەپێش لەو دەمە لەسەرەتای كاردا زمانی تێدەگیرا، بە كورتی كاری 

خۆی درێژە پێدەداو سەرلەنوێ  تێهەڵدەچووەوە. جارێكی تر لەپڕ راوەستا، 

بەدوای  تائێستا  كە  واپێدەچێ   بیركردنەوەوە:  دەچ��ووە  دەك��ردو  قسەی 

دۆزینەوەی وشەی وردبوو و دروست لەم كاتەدا، ئەو وشەیەی بەدڵنیایی و 

لێ بڕاوییەكی بێ هەڵەو راست و دروست بەمێشكدا دەهات…ئێستا مرۆڤ 

پێشكەوتنی  چاوەڕێی  و  تێدەگات  لەبابەتێك  كەخەریكە  دەكرد،  هەستی 

زیاتر )لەوانە( دەكات، بەاڵم ئەمە لەخەون و خەیاڵێك زیاتر شتێك نەبوو. 

بیرلەجیاتی پێش بكەوێ ، بەهەمان وشەكان، چەندین جار بەدەوری هەمان 

بابەتدا دەخوالیەوە. بەمشێوەیە، ئەگەر زەینی ماندوو شەكەتی ئێمە تەنها 

دەچوو.((بیرلەو  لەدەست  بابەتەكەمان  سەروبنی  ئەوا  ببا،  پەرت  ساتێك 

ئارەزوومەندو  لەخوێنكارە  یەکێک  وێناكردنی  ئەوە  وێناكردنەبكەنەوە، 

كەئەو  لێ بكەینەوە،  بیری  دەتوانین  ئەوەندە  هەر  ئێمە  الیەنگرەكانیەتی. 

دادەن��ا،  بەدبەختانە  خوێندكارە  ئەو  لەسەر  كاریگەرییەكی  چ  شێوازە 

كەشەویان بەئاوجۆی بێ  نەواخانەكان بەسەر بردبوو: بەو وێناكردنە، ئەوان 

پەنای  كەسێك  سەرەنجام  بكەن؟  هیگڵدا  لەگەڵ  كارێك  چ  توانی  دەیان 

 )Privy coucilor-ماقواڵن پیاو  )ئەنجومەنی  بردەبەر)گۆتە(-كەئەندامی 

لە دەرباری ڤایمار بوو لەنزیكی ئەوان و دەسەاڵتی بەسەر بەرێوەبەرانی 

كاروبارەكانی ئەواندا هەبوو-. هیگڵ بەپلەی مامۆستای تایبەت دامەزرێنرا 

)كەلەروانگەی هەندێ  لەهاوكارەكانی ئەمە تەنها داننان بەواقیعیەتێكی بێ  

سێ ودوو بوو(و موچەیەكی بەرامبەر بەسەد دۆالریان بۆبڕیەوە.

نوسینی  ك��اری  تابتوانێ   رەخساند،  بۆهیگڵ  دەرف��ەت��ی  ئ��ەوە 

 The-رۆح ناسیی  واتە)دیاردە  خۆی،  فەلسەفیەكەی  بەناوبانگە  بەرهەمە 

phenomenology of mind(بۆ پێشەوە بەرێت، بەاڵم چاالكیەكانی هیگڵ 
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نەبوو، چونكە  بەكاروباری هزری  تەنها هەرتایبەت  دیاردەییدا،  لەجیهانی 

نزیكەی هەرلەو رۆژگارەدا، خاوەن خانووەكەی منداڵ لە سکیدا بوو. ئەو 

رووداوە لەرێڕەوی ژیاننامەی هیگڵدا وەكو گەوهەرێكی نایاب و دەگمەنی 

روون و ڕۆشن لە نوسین وداڕشتنەوەكانی ئەودا، لەناكاو بەرجەستە دەبێت، 

بەاڵم سیستمی فەلسەفی هیگڵ سیستمێك نەبوو كەئەو دەرفەتەی تیادا بێت، 

كەراستی هەندێ  جارتا ماوەیەكی زۆر دوای مەرگی داهێنەری ئەو سیستمە، 

بەداپۆشراوی بمێنێتەوە: خانمی خاوەن خانوی، ئەوی بەكەمتەرخەم زانی 

وتۆمەتباری كرد.

خۆی  قەڵەمڕەوی  هێواش  هێواش  ناپلیۆن  سەردەمەشدا،  لەو 

لەئەوروپادا بەرفراوان دەكرد. شەڕ لەگەڵ واڵتی پرۆسیابووە شتێكی ناچاری، 

لە ساڵی 1806 سوپای فەڕەنسا بەرەو یەنا وەڕێ  كەوت. هیگڵ كەلە دەزگای 

ئیدارەی حكومەتی پروسیا بێزاربوو، پێشوازی لە ناپلیۆن كرد، بەاڵم ئەو 

شۆڕشگێڕیەی  وخرۆشە  جۆش  ئەو  جێماوەی  لەراستیدا  كردنە،  پێشوازی 

كەبەوكارەی،  دەكرد  هەستی  هیگڵ  بەڵكو  نەبوو،  ئەو  الوێتی  سەردەمی 

گەواهی بۆ رەوتی مێژوو-كەلەگەڵ سیستمی ئەوداهاوتەریب بوو-دەدات. 

))ناپلیۆن، ئەو رۆحە جیهانیەم بینی كەلە نێوشاردا بەسواری تێدەپەڕی.((

وئاگریان  بڕۆكرد  و  بەتااڵن  دەستیان  فەرەنسی  سەربازانی  دواتر،  رۆژی 

بەردایە سەرخانووەكانی ئەو شەقامەی كەهیگڵ تێدا دەژیا.

هیگڵ لەكاتێكدا كەدەستنووسی)دیاردە ناسیی رۆح(ی لەنێو گیرفانی 

لەو  بوو  كەنزیك  زانكۆ  مامۆستایەكی  ماڵی  رایكردە  نابوو،  چاكەتەكەی 

چەند  كەچاكەتێكی  بكەین  وێنای  دەتوانین  كتێبەكەوە،  شوێنە.)لەقەبارەی 

فەرەنساو  كەسەربازەكانی  لەكاتێكدا  هیگڵ،  لێرەدا  كردۆتەبەر(.  گەورەی 

ئاڵمان لەدەرەوەی شاردا خەریكی شەڕو پێكدادان بوون، دوایین دێڕەكانی 
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شاكارەكەی خۆی نوسینەوە.

دەگێڕنەوە دەڵێن كاتێك هیگڵ دەنگ و غەڵبەغەڵبی سەربازەكانی 

پەنجەرە  لەبەر  لەكارهەڵگرت،  دەستی  دەگەڕانەوە  لەشەڕ  كە  بیست، 

راوەستاو سەیری دەرەوەی كردو پرسی: ))كێ  سەركەوت؟(( لەشەڕی یەنادا 

سەركەوتن بەالی سوپای فەرەنسابوو، هیگڵ شادو سەرمەست بوو. رۆحی 

جیهانی درێژەی بەپێشڕەوی خۆی دەدا لەجیهانی بێ  رۆحدا.

تر  جارێكی  هیگڵ،  داخ��راو  بەناچاری  زانكۆ  جەنگ  دوای  بەاڵم 

كە  موچەیەی  بەو  ناچارما  بینیەوەو  پارە  بێ   و  موفلیس  بەكردەوە خۆی 

وەریدەگرت بژێوی خۆی هەڵسوڕێنێ . ساڵیادی دواتر دیاردە ناسیی رۆح 

باڵوبووەوە.

ئەو كتێبە بێگومان بەمامۆستایانەترین و ئاڵۆزترین بەرهەمی هیگڵ 

قەبارەی  وەكو  الپەڕەیی   800 قەبارەیەكی  بەرلەوە،  كانت  دەژمێردرێت. 

لەوبەرهەمەیدا،  بوو وهیگڵ  ئاڵمانی نوسی  بۆدەقێكی فەلسەفی  پێویست 

نیشانیدا كەهاوشانە لەگەڵ پێوانەی پێشەنگە مەزنە رابوردووەكەی خۆی، بەاڵم 

ئەو جێیەی كەهیگڵ زۆر پێش كانت دەكەوێتەوە درێژدادڕی داڕشتنی ئەوە. 

من بەئەنقەست یەكێك لەدەربڕینە روونترو سادەترەكانی ئەوم هەڵبژاردوە 

تاكو نمونەیەك بدەمە دەستەوە: ))لەم میانەدا، بەهەمان شێوە كەهزر، خۆی 

بوونەوەرێكی سادەی ئەبستراكت نییە، بەڵكو سیستمێكە لەكایەكان كەتیایدا 

كردارەی  ئەو  لەهەمان  بەاڵم  دەكات،  بەش  بەش  قۆناغ  بۆچەندین  خۆی 

شێوە  بەهەمان  جیادەمێنێتەوە،  ئازادو  هەروا  جیاكاریدا،  و  جوداسازی 

كەهزر، بەگشتی کۆمەڵێک کرداری جیاجیا بۆجەستەی خۆی دەگوازێتەوەو 

هەر ئەندامێكی دیاریكراوی لەش تەنها بۆ ئەنجامدانی ئەركێك دیاریدەكات، 

)بوونی  ئەوە  بوونی دەروونی  بەهەمان شێوەش دەتوانی دۆخی دەرونی 
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خۆی لەخۆیدا( لەقاڵبی شتێك كەلەبەشە بێكەوە پەیوەستەكان پێك هاتووە، 

دروستكردنە،  لەپوشێك  كێوێك  دوایی…ئەو  هەتا  بدات.  خۆی  نیشانی 

لەوانەیە كەدیڕێك بەتەنیا جیاوەربگری وای بۆبچێ ، مایەی پیكەنین بێت، 

بەاڵم دوای خوێندنەوەی چەند سەد الپەڕەیەك، رەنگەئەو مەتەاڵنە بێزاركەر 

بێ  ماناو كەم مایە هەست پێبكەیت، بەاڵم نەكا ئەو هزرە گومڕاتان بكات 

كەهەموو كتێبەكە بەوشێوەیە نوسرابێت. هیگڵ ئارام ئارام)زۆر ئارام ئارام(

پێدەدا  پەرە  چەندوونی  وبێ   ئامانج  خوائاساییانە)Apotheosis(ی  جۆرێك 

كەتیایدا) هۆشیاری رەها-Absolute knowledge(، دەردەكەوێ  وبەرجەستە 

دەبێ . تەنانەت وێناكردنی رستەیەكی زیادتر لەشەش دێڕ كەسەرتاسەر بێ  

لەوكاتدا  بەاڵم  بكەنەوە(،  تاقی  خۆتان  )هەرئێستا  سەختە  دژوارو  مانایە، 

هیگڵ بەوشێوەیە ئیرادەی كردبوو دەیتوانی بێ راوەستان دەرەقەتی نوسینی 

الپەڕەكان بێت بۆخستنەڕووی بابەتێك بەوشێوەیە: ))ناسینی شێوە مەعقوڵە 

مەعقوڵەكان،  شێوە  كەتیایدا  بەشێوەیەك  هۆشیاری  Notions((پەتیەكانی 

دۆخەكان یاشێوەكانی هۆشیارین، الیەنی شێوەی مەعقوڵ بە بەرجەستە بوون 

لەوێدا لەچاالكیە نێوانگیریە سادەكانیدا، لەپایەی ئەندێشەدا، قۆناغەكانی ئەو 

لەگەڵ  ئەمانە هاوتاوتەریب،  لێك جیادەكاتەوەو  و  بەش  بەش  نێوانگیریە 

ناكۆكی خودیا دەروونیان)Immanent(، نیشانی خوای دەدات.((

فەلسەفە  ب��ۆئ��ەوەی  ))هەوڵێكە  كەئەو)كتێبە(،  دەی��وت  هیگڵ 

باوەڕەدان  لەو  قشێوازات.((هەندێك  ئاڵمانی  بەزمانی  كەچۆن  فێربكات، 

كەهیگڵ لەوكارەیدا سەركەوتنی بەدەست هێناوە، بەاڵم ئەو رایە سەربزێوو 

وریلكە،  هوڵدرلین  زمانی  ئاڵمانی،  بەزمانی  گاڵتەكردنێكە  ئازاردەرانەیە، 

فەلسەفە  فێری  شتێك  ئەوەبێ   لەهەوڵی  بەرلەوەی  دەبووا  هیگڵ  بەڵكو 

بكات، خۆی فێری قسەكردن بەزمانی ئاڵمانی بكات!
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كەس  هیچ  ه��ەی��ە؟  مانایەكی  چ  ب��ەڕاس��ت��ی  ئەمە  ئایا  ب��ەاڵم 

ئەوەی  بێ   دایهێنێ   زمانێك  بەهەر  )800(الپەرەیی  ناتوانێ بەرهەمێكی 

كەئەو بەرهەمە مانایەكی هەبێ . زۆر لەتوێژەرەوان، ئەو بڕوایەیان كردۆتە 

توێشووی رێگا، زاتیان كردو پێیاننایە نێو زۆنگاوی نوسین وداڕشتنی هیگڵ. 

لەقاڵبی  تر  ژمارەیەكی  هاتنەدەر،  ماركسیستی  لەقاڵبی  لەوانە  هەندێك 

ئەگزیستانسیالیست ودیسان هیتر هەن، هەر نەهاتنە دەر)هیگڵیەكان( هیگڵ 

)چاوەڕوان  نوسی.  كتێبی  دەبەرگ  فەلسەفەكەی،  چڕكردنەوەی  دواجار 

دەكرێ  كەچاپی نوێ  وكۆتایی بەرهەمەكانی ئەوبەهەوڵی دویچەفورشونگ 

لەسەرووی)50(بەرگ  خۆی  ئاڵمانیەكان(  توێژینەوە  گمانیشافت)ئەنجومەنی 

كورتكردنەوەی  بۆچڕكردنەوەو  هەوڵێك  چەشنە  هەر  پێیە  بەم  بدات. 

هەرە  لەئێسكی  بدەین  ئەوە  هەوڵی  وایە  ئەوە  وەكو  هیگڵ،  ئەندێشەی 

دادەرو  بەزەوی  لەندەهۆروپێ   جانەوەرێكی  دایناسورەوە  كلكی  بچوكی 

لەنێوچوو ببەین كەئەو ئێسكە، ئێسكی ئەوە.

*)Privatdent –ئەو مامۆستایەی زانكۆ كەموچە لە زانكۆ وەرناگرێ  

وخوێندكاران موچەی وانەوتنەوەی دەدەنێ . وەرگێر(
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دەكات،  شرۆڤە  لۆژیكێك  رەوتی  رۆحدا  دیاردەناسیی  لە  هیگڵ 

بەتێپەڕبوون  و  سەرەتایی  هۆشیاریی  لەپێگەی  مرۆڤ  هزری  كەتیایدا 

لەقۆناغەكانی خودئاگایی، عەقڵ )reason(، رۆح )spirit( وئایین، تائاستی 

هۆشیاریی رەها شۆڕدەبێتەوە یا بەرزدەبێتەوە. ئەمە پرۆژەیەکە كەهیگڵ 

بەگوێرەیەوە، سیستمی هەمەالیەنەو شكۆداری خۆی لەسەر داڕشت.

ب��ەدەر،  ب��وون  لەئاسایی  بێ   شتێكی  هەموو  هیگڵ  سیستمی 

لەخۆدەگرت. )وەاڵمی ئەو پرسیارەی كە( ئایا ئەو سیستمە هەموو شتێك 

لەبارەی  )باهەر  استثنا ء( دەگرێتەوە...؟  )بدون  بەدەر  لەئاسایی بوون  بێ  

هیچ شتێك بەراستی وانییە( پەیوەستە بەوەی كەلەبارەی پێكهاتەی بنچینەیی 

و زیندووی ئەوەوە چ تێڕوانینێكیان هەبێ . سەرجەمی سیستمەكە، لەسەر 

شێوە بەڵگەكاریی داهێنەرانەی هیگڵ-واتە شێوازی بەناوبانگی دیالێكتیك-ی 

ئەوەوە جێگیرە. ئەو شێوازە بە)بەرنیهاد(ێك یان )تێز(ێك-بۆنموونە)بەرنیهاد(

ی بوون-دەستپێدەكات. بەبڕوای هیگڵ، تێز، بتەوێ  یان نا کەم و ناتەواوە. 

كاتێك كەئێمە سەبارەت بەوێنای )بوون( قوڵ دەبینەوە، ئەو وێنایە، دژی 

خۆی-)بەرامبەر نیهاد( یان )ئەنتی تێز(ی خۆی-یانی )نەبوون( دێنێتە كایە. 

ئەوكات ئەو وێنایەی )دووەم(یش نوقسان وناتەواو دەردەچێ  ولەو كاتەدا، 

)هاونیهاد( تاكو  یەكتر دەبن  تێكەڵكێشی  تێز(  ئەنتی  هەردوو دژەكە)تێزو 

ێك، یان )سەنتێز(ێك بێننە ئاراوە كەلەو نموونەیەدا، هاونیهاد، یان سەنتێز 
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تێزدا  لەئەنتی  هەم  لەتێزو  هەم  هەرچی  سەنتێزە  ئەو  لە)بوون(  بریتیيە 

عەقاڵنیە، دەپارێزێ  وخۆیشی دەتوانێ  ببێتە تێزێكی تر. ئەو پرسە بواری 

الیەنەدا-دووپات  سێ   لەزنجیرەگەلێكی  ناوبراو  لەپرۆسەی  دەدات  ئەوە 

ببێتەوەو تاسنوورە هەرچی عەقاڵنی ترەكان بچێتە پێشەوە. ئەو پرۆسەیە، 

تا زیاتر عەقاڵنی تردەبێت الیەنە)رۆحانی-spiritual( یان رۆحیەكەشی زیاتر 

ناوەڕۆكی  ماناو  والیەنی  لەخۆی  تردەبێت،  كەرۆحانی  هەروەها  دەبێت، 

خۆیشی-زانیاری زیاتر وەدەستدێنێ ، پرۆسەی ناوبراو، بەهۆشیاریی رەها، 

دەدۆزێتەوە  رۆح  لەپێگەوپایەی  خۆی   )spirit-كەتیایدا)رۆح پلەیەك  واتە 

كۆتایی دێت.

كەلەهەموو  دیالێكتیكە  سیستمە،  ئەو  بنەڕەتی  كۆڵەكەی  كەوایە 

تا  بگرە  رۆحیەكانەوە  ب��وارە  بەرزترین  لەپایە  ك��اردەك��ات،  ئاستەكاندا 

زانست  هونەری،  مێژوویی،  كایە  وتاریكترین  وناڕۆشن  تەمومژاویترین 

ونموونەكانی لەو جۆرەیان. نمونەیەك لەدیالێكتیكی هیگڵ لەو ئاستانەدا، 

بەم شێوەی خوارەوەیە:

بەرنیهاد)تێز(: ئەندازەیی

بەرامبەر نیهاد)ئەنتی تێز(: هونەرە رۆمانتیكیەكان

هاونیهاد)سەنتێز(: پەیكەرتاشی كالسیك

كەلەواقیعدا  بەوەی  پەیوەندی  بەڵگەكاریی سەرەوە،  كەئایا  ئەوەی 

ئەو  نییە.  ئێمە  سەرنجی  مایەی  كاتەدا  لەم  نا،  یان  هەیە  دەیبینین 

نمونەیەمان تەنها لەبەر ئەوە هێنایەوە، كەشێوازی هیگڵ وجۆری دەستكرد 

یائەو كەلوپەالنەی كەئەو دەیخاتە ناو مەكینەی گۆشتی جیهانگیرانەی خۆی، 

هیگڵ  شێوازی  )كەهەڵبەتە  ئەبستراكتر  رۆشنترو  نا  نمونەی  نیشانبدەین. 

پەیوەندی زۆر زیاتری پێوە هەیە( بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
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بەرامبەر   )universality(-س���ەرج���ەم یان  گشت  بەرنیهاد)تێز(: 

نیهاد)ئەنتی تێز( بەش بەشی )جزئیت( )particularity( هاونیهاد)سەنتێز(: 

پێیدەوت  )كەئەو  هیگڵ  دیالێكتیكی  شێوازی   )individuality( تاكایەتی 

لۆژیك( سەرچاوەی لەئامانجێكی پەسندو مەزنەوە دەگرت. هیگڵ دەیویست 

بەسەر گرنگترین كێماسی و الوازیی لۆژیكی نەریتیدا زاڵ بێت، واتە ئەو 

واقیعیەكەی كەلۆژیكی نەریتی، بەگشتی پووچ وبێ  ناوەڕۆكە.

لەبارەی هیچ شتێك جگەلە خۆی  لۆژیك هەرگیز هیچ زانیاریەك 

بەڵگەكاریەی  ئەو  وەكو  نەریتی،  بەڵگەكاریی  بۆنمونە  دەستەوە.  ناداتە 

خوارەوە، تێبینی بكەن:

هیگڵ  عەقڵین.  خۆبەزلزانی  گیرۆدەی  فەیلەسوفەكان  هەموو 

فەیلەسوفێكە. بەم پێیە هیگڵ گیرۆدەی خۆبەزلزانی عەقڵیە.

و)مەرلین-merlin(یش  جادوكاران  لەبارەی  بەڵگەكاریە  ئەو  ئەگەر 

بووایە، لەرووی لۆژیكیەوە، روخسارێكی تەواو یەكسان و وەك یەك دەبوو. 

بەمپێیە دەشێ  بەو شێوەیەی خوارەوەی بنوسین:

هەر)ئەلف(ێك )ب(ە.

)ج(، )ئەلف(ە.

بەمپێیە)ج(، )ب(ە

چاوپۆشین لەناوەڕۆكی بەڵگەكاری، روخسارە لۆژیكیەكەی وەك یەك 

دەهێڵێتەوە. بەبڕوای هیگڵ، ئامانجی لۆژیك)وەدەستخستنی( راستیە، بەاڵم 

راستیەكی بێ  ناوەڕۆك هیچ نییە، راستی یاحەقیقەتی پووچ وبێ  ناوەڕۆكی 

حەقیقەتە  ناتوانێ   ئێمەو  ناداتە  زانیارییەك  چەشنە  هیچ  نەریتی،  لۆژیكی 

راستەقینەكان بدۆزێتەوە.

شێوەی  روخسارو  جوداییەی  ئەو  كەبەسەر  ئەوە  مەبەستی  هیگڵ 
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ناوەڕۆكدا، زاڵ بێت.

خوازیاری  هیگڵ  دەكەین.  كەواباسی  رێككردنێكە  ئەو  بەڵگەكاریی 

ئێمە  )ئەو  جێبكەنەوە.  لەسەرجەمەكەیدا  بەڵگەكاریە  كەئەو  ئەوەبوو 

بكرێت،  تێبینی  لەسەرجەمەكەیدا  بەڵگەكاریە  ئەو  كاتێك  دەكاتەوە،  دڵنیا 

پرسیارەكان، یاسەرچیخڕۆشتنە لۆژیكیە باوەكان كە لەوانەیە سادەو ساكاریی 

هیگڵ  نەمێنێ .(  بێت،  دروس��ت  لەبەرانبەردا  ئێمەیان  باوەڕیی  زوو  و 

بەڵگەكاریی خۆی بەدەربڕینی ئەو قسەیە دەستپێدەكات كەلۆژیك، شرۆڤە 

كردنی ئەندێشەیە.

هزر  تاپلەی  دیالێكتیك  پرۆسەی  كرد،  كەتێبینیمان  بەهەمانشێوە 

رەها(  )رۆح  هزر  هەڵدەكشێ .   )absolute spirit( لۆژیك  رۆحی  یان 

واقیعیەتێكی بنچینەییەو جیاوازە لەشێوەو روخسارە بەشبەشی وتایبەتیەكان 

كەسیما  رەها(یە  هزر)رۆح  دەیگرێت.  بەخۆیەوە  سروشتدا  كەلەجیهانی 

كارو  شێوازی  موتااڵكردنی  خوێندنەوەو  پێیە  بەم  دەبەخشێ .  بەجیهان 

رەفتاری هزر)ئەندێشە( شێوازی كارو رەفتاری جیهان ئاشكرادەكات.

ئەم دەرئەنجامە لەو بەڵگەكاریەی كەلەسەرەوە باسكرا، بەدەستدێت 

كەهیچ واقیعیەتێكی بابەتی بەدیناكرێت كەبەدەربێت لەئەندێشە. لەراستیدا 

واقیعیەتی  كەئەندێشە،   بەڵگەدێنێتەوە  )فیۆمینولۆژیا(دا  لەكتێبی  هیگڵ 

عەقاڵنیيەو  كەواقیعیە،  )هەرچی  ئەندێشەیە  بابەتی،  واقیعیەتی  بابەتیەو 

هەرچی كەعەقاڵنییە، واقیعیە( ئەم دووانە یەك شت و وەك یەكن. ئەم 

قسەیە بەو مانایەیە كەكاتێك لۆژیك پەیوەستە بەئەندێشە، كەوایە پەیوەستە 

بەواقیعیەتیش.

ئەوەی  وەك  )حەقیقەت  لە  بریتیيە  لۆژیك،  بابەتی  شێوەیە،  بەم 

كەهەیە(.
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بەم پێیە، دیالێكتیك-بەشێوازی سێ  پایەی تێز، ئەنتی تێز وسەنتێزی 

خۆی-هەم شێوە)روخسار(ی هەیەو هەم ناوەڕۆكیش. دیالێكتیك)بەهەمان 

رێگادا دەڕوات كەهزر پێیدا دەڕوات وتەی دەكات(.

هەروەها سەروكاری هەیە لەگەڵ )حەقیقەت وەك ئەوەی كەهەیە(.

خۆی  فۆرمالیستی  توانایی  بێ   بەهۆی  )بەرنیهاد(ێك،  یان  تێزێك 

تێز  ئەنتی  خۆیدا،  لەسەرجەمیی  ناوەڕۆكەی  سازگاركردنی  لەجێكردنەوەو 

یان  كەبتەوێ   بوون،  تێزی  وەكو  دێنێتەكایە،  خۆی  نیهادی  بەرامبەر  یا 

نائەنتی تێزی خۆی واتە نەبوون دێنێتە بەرهەم وئەوجا هەردوو تێكەڵكێشی 

یەكتردەبن و دەبنە یەكپارچەو سەنتێزی خۆیان-واتە بوون-پێكدێنن.

بەرباڵو  زنجیرەیەكی  سیستمە،  كەئەو  بكەین  لەوە  نكۆڵی  ناشێ  

لەئەندێشە بەرچاو قوڵ و هزرییەكان دێنێتەكایە.

بەاڵم ئەمانە لەراستیدا لەهزرگەلێكی شاعیرانە بترازێ  شتێك نین. 

راستی ئەوەیە كەسەرجەم سیستم یا سیستمی )هیگڵ( لەبنەڕەتدا ئایدیایەكی 

دراوە:  بەهۆی سنجاقێكەوە شەتەك  پەپولە  ئەو  بەاڵم  شاعیرانەی جوانە، 

هەروەها لە زۆر بوارە نزمترەكانی هەڕەم، ئەو ئایدیایانە نەك چەوتن )تێز: 

ئاینی یەهود، ئەنتی تێز: ئاینی رۆحی، سەنتێز: ئایینی یۆنانی( بەڵكو پوچ 

وبێ  ماناشن )تێز: هەوا، ئەنتی تێز: زەوی، سەنتێز: ئاگروئاو( لێرەوە دەكرێ  

)بەمانای  بەپێویست  خۆی  كەسیستمی  هیگڵ  بانگەشەی  كەوێڕای  بزانین 

ئەگەر  بنەمان  لەسەر  زیاتر  سیستمە  ئەو  دەزان��ێ ،  وش��ەوە(  لۆژیكیانەی 

رێكەوت جێگیرە. لۆژیكی ئەو، هیچ بەهرەیەكی وردەكارانەی كە بۆنمونە 

تیانییە، هەروەها وەك چۆن  لەسیستمی ئەندازەیی سپینۆزادا بەدیدەكرێ  

دەبینین، كاتێك ئەو لۆژیكە روو دەكاتە زەمینەی گەلی كرداریتری وەكو 

مێژوو، بەراستی لەوانەیە ئەندێشە گەلێكی زۆر ناقواڵو ترسناك دروستبكات. 
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جیهان(ە،  رەنگدانەوەی)رۆحی  كەبەرجەستەو  میللی  رێبەریی  )تێڕوانینی 

رەنگە لەرۆژگاری ناپلیۆندا، ئاڕاستەو پاساوێكی شاعیرانەی هەبووبێ ، بەاڵم 

کاتێک لەژێر رۆشنایی ئەزمونەكانی سەدەی بیستەمدا بیردەكەینەوە، بەهیچ 

شێوەیەك ئەندێشەو بیركردنەوەیەكی قابلی قبوڵ نییە.(

دیسان  هیگڵ  پڕقەبارەیەش،  بەرهەمە  ئەو  باڵوكردنەوەی  وێرای 

هەر موفلیس و بێ  پارەبوو. زانكۆ هەروا داخراو مایەوەو ئەو بەناچاری 

ئەو  سەروبەندەدا  لەم  بەاڵم  پەیدابكات،  كارێك  كەبۆخۆی  دەستبەكاربوو 

پرۆسە دیالێكتیكیەی كە راستەوخۆ دەستەویەخەی هیگڵ دەبووەوە، سەنتێزی 

لەنكۆڵی نەهاتووی خۆی دروستكرد: خاوەن خانوی هیگڵ، كوڕێكی هێنایە 

دنیا كەناونرا لودویگ.

لەپلەی  تاكو  بەجێهێشت  )یەنا(ی  هیگڵ  ئ��ەوە،  دوای  كەمێك 

سەرنوسەری)رۆژنامە(ی)بامبورگەر ساتیونگ-bamburger zeitung( دەست 

تەنها  كەئێمە  بەداخەوە  مایەوە.  تیایدا  ساڵ  كەدوو  كارێك  بەكاربێت، 

وەك  چونكە  بكەین،  تێبینی  ئەو  سەروتارەكانی  چوونی  چەندو  دەتوانین 

لەگەڵ  )1807تا1808(  لەبەرواری  رۆژنامەیە  ئەو  ژمارەكانی  هەموو  دیارە 

پرۆسەی بەرۆحانی كردنی مێژوو رووبەروو بووەوە)لەنێو بران(.

لەم كاتەدا، هیگڵ تەمەنی گەیشتبووە )38( ساڵ وبووە بەڕێوەبەری 

مایەوە،  تیایدا  ساڵ  كەهەشت  كارە،  ئەم  لە)نۆرمبێرگ(.  خوێندنگەیەك 

لەم  پێبدا.  درێژە  خۆی  فەلسەفیی  كەكاری  پێدا  كاتی  پێویست  بەرادەی 

ئازادی  یان  ئازادسازی  لەتێزی  كەوازی  بوو  ماوەیەك  هیگڵ  سەردەمەدا، 

باوەڕی  وخرۆشەوە  بەجۆش  هێنابوو،  شۆڕشگێڕانە   )liberation( بەخشی 

بەئەنتی تێزی ئەو تێزە هێنابوو. هیگڵ لە كاری بەرێوەبەرێتیدا كارامە بوو 

ودەیوت: )ئامانجی هەر پەروەردەو فێركردنێك، بریتیيە لە ریشەكێشكردنی 
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خەیااڵت، ئەندێشە، بیرو هزرگەلی تاكەكەسی كەبۆی هەیە الوان هەیانبێت 

وسەرقاڵی بن…ئەندێشە، وەكو ئیرادە، دەبێ  ملكەچ و فەرمانبەردار بێت.(

بەهەمانشێوە كە زۆرێك لەبەرێوەبەرانی خوێندنگە، حەزیان لەكاری 

خۆیان نییە، یان تەنها كەسانێكی سەراپا تەمبەڵن، هیگڵیش بەرێوەبەرێكی 

خوێندنەیدا،  وانە  چۆنیەتی  كەلەبەر  كەسێك  بوو.  لێبڕاو  سەختگیرو 

یەكێك  كردبووەوە.  مەترسی  توشی  خۆی  كردبا،  وتوڕە  پەست  هیگڵی 

لەخوێندكارەكانی دەگێڕێتەوە كە)من وهاوڕێیەكی ترچووبووینە الی تا ئەو 

رەخنەو گلەیی و گازەندانەی كەخوێندكاران هەیان بوو بیخەینە بەرچاوی، 

بەاڵم چ پێشوازێكمان لێكرا: هەرنەمانزانی چۆن چۆنی لەپلیكانەكان چووینە 

خوارەوە!(.

لەم سەروبەندەدا، ئەنتی تێزێكی سەیری دیكە هاتەدی: هیگڵ بووە 

عاشق، درکی ئەو مانایە، لەوانەیە بۆهەندێك خەڵك بەئەندازەی درکكردنی 

تێڕوانینی دیالێكتیكی هیگڵ لە)رەها( سەخت بێت. هیگڵ تەمەنی گەیشبووە 

دەرچێ (  لێ   ئاكامی  بێ   ماوەیەدا)خلیسكانێكی  ئەو  ولەتەواوی  ساڵ  چل 

لەسەریەك  موتااڵی  خوێندنەوەو  مابووەوە…ساڵەها  رەبەن  هەر  هێشتا 

وبەردەوام، كاریگەریی ناقۆاڵی خۆی كردبووە سەری. 

بیرێكی  دووچ��اری  هیگڵ،  پەڕیوی  ورەن��گ  عەبوس  روخساری 

تەنگ دەبوون  زیاتر  بەرۆژ  تەنگبوون ورۆژ  قژومووەكانی  ببوو.  ناوەخت 

زیاتر هەڵدەوەران، دیمەنێك كەلەروخساری ئەودا مابووەوە ئەو تروسكە 

بااڵو  كورتە  پیاوێكی  هیگڵ  نیشاندەدا.  چاوەكانی  ئاشكرایەی  خەفەتاویە 

خەپڵەبوو، لەگەڵ ئەوەشدا پشتی كەمێك كووڕبوو.

داب ورەفتاریی كۆمەاڵیەتیانەی تێكەڵبوو بەدەستپاچەیی وناشیگەرێیكی 

لەالیەن  تەنانەت  هیگڵ(  فریدریش  ویلهلم  )گیۆرگ  لەراستیدا  واتە  زۆر. 
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نەبوو.  جادوویی  راكێشانی  هێزی  خاوەنی  وریاكانشیەوە  هەرە  شاگردە 

خۆشەویستییەوە،  داوی  كەوتە  كەهیگڵ  كچەی  ئەو  توشەر(  فون  )ماری 

لەبنەماڵەیەكی نورمبێرگی خاوەن ئەسڵ ونەسەب و بەناو بوو وتەمەنیشی 

تەنها )18( ساڵ بوو. 

ماری یەکێک لەالیەنگران والیەنگرانی )ژان پۆل(ی نوسەری دێرینی 

رۆمانە وروژێن وگشتیەكان بوو وباوەڕی بەتێڕوانینو تێڕوانینە رۆمانتیكیەكانی 

پڕباق  هۆنراوەی  هیگڵ  وهەبوو.  هەستبزوێن  وژێستە  وەك)ئەحساس( 

وبریقی بۆهۆنیەوە كەتیایاندا، بەشێوەیەكی وردەكارانە، ماهیەتی دیالێكتیكی 

كەیەكتریان  كاتەی  ئەو  تەنانەت  دەكرد.  تۆێكاری  شرۆڤەو  خۆشەویستیی 

قوتابخانەی  بەڕێوەبەری  هەمان  زۆر،  تارادەیەك  هیگڵ  دەبینی،  لەژواند 

دەمایەوەو هەمیشە سەبارەت بەتێڕوانینە رۆمانتیكی و ئەو كات مێزەكانی 

لەنامەكانیدا  دواتر  ئەو  دەدا.  لەخۆشیان  سەرزەنشتانەی  ئاوازێكی  ماری، 

لێبوردنی دەخواست: )دانی پێدا دەنێم كەئەو كاتەی ناچار دەبم بنەمایەكی 

رەفتارانە  ئەوكارو  دیاریكردنی  توانای  زوو  زۆر  بنێم،  پێ   ژێر  ئەخالقی 

لەدەستدەدەم كەتیایاندا ئەو بنەمایە بەرچاو دەكەوێ  لە كەسێكی دیاریكراو-

ئەوبنەمایانە  كەپێمخۆشە  پێدادەنێم  دانی  هەروەها  لەتۆدا،  بارەیەوە  لەو 

بایەخەی  وئەو  بنەمایانەدا الیەنی گشتی  لەم  بگرم، چونكە  بەگرنگ  زۆر 

كەهەیانە بەدی دەكەم، شتێك كەتۆ بیری لێناكەیتەوەو لەراستیدا بەبڕوای 

لەخۆی  مرۆڤ  تیانییە.(  وبایەخدارەیان  گشتی  الیەنە  ئەو  لەبنەرەتدا  تۆ 

دەپرسێ ، كە ئەگەر ماری )درەختێكی ئازادی( لەبازاڕی شاردا بڕواندبا-یانی 

هەمان ئەو كارەی كەهیگڵ لەتەمەنی ئەودا ئەنجامی دابوو-لەو كاتە هیگڵ 

چی پێدەوت؟ لەگەڵ ئەوەشدا، راستیەكە ئەوەیە كەماری واپێدەچێ  وەالی 

عەشقی بیرو كۆنەپەسندی خۆی دابێتەوە.
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ئەوان لەساڵی )1811( زەماوەندیان كرد)مەراسیمی زەماوەندەكەیان( 

كۆڕێكی گەرم بوو كەهەڵبەتە هاتنی چاوەڕواننە كراوی خاوەن خانوی هیگڵ 

و ئەو گۆبەندەی كەبەرپایكرد، كەمێك كۆڕەكەی شێواند. خاوەن خانووەكە 

رایدەوەشاندو  بوو  بەدەستەوە  كاغەزێكی  پارچە  پەشۆكاوانە  بەدۆخێكی 

دەیگوت ئەو كاغەزە بەڵێنی زەماوەندكردنی نوسراوە، كە هیگڵ پێیداوە. 

بەگوێرەی گێڕانەوەیەك، خاوەن خانوو سەرەنجام )رەزامەندی داو لەبریدا 

سادەییە  كەبەو  هەبوو  تریش  دێرینی  ئاگرێكی  بەاڵم  وەرگ��رت(،  پارەی 

زەماوەندكردنی  هەواڵی  هیگڵ  خوشكی  كریستیەن،  كاتێك  دانەدەمركا. 

براكەی بیست، توشی توڕەبوون وپشێوی دەروونی بوو )ئەو رەوشە لەزمانی 

زیادەرۆیی و بێ  هەست ونەستی ئەوكات بە)پشێوی خۆبەنەخۆشزانی تێكەڵ 

لەگەڵ هەڵچوونە هیستریاییەكان)لێكدرایەوە( كریستیەن كەوەكو مامۆستای 

مااڵن خەریكی كاربوو، نەیتوانیبوو بەخۆی بسەلمێنێ  زەماوەندبكات وژیانی 

هاوسەرێتی پێكەوە بنێ .

قبوڵ نەكردنی داخوازییەكی بۆزەماوەندكردن، بووەمایەی سەرهەڵدانی 

تیایدا. هیگڵ داوای لێكرد  )دۆخی دەمارگیری( و)رەفتاری سەیروسەمەرە( 

بەرامبەر  كریستیەن  توندی  بەخیلی  بەاڵم  بژیت،  ئەواندا  لەگەڵ  كەبێت، 

هاوسەری هیگڵ، لێنەگەڕا ئەو پێشنیارەی براكەی قبوڵ بكات. لەجیاتی ئەوە 

چووە الی یەکێک لەخزمەكانی الی ئەو مایەوە. لەوێ  هەوەڵ رۆژتا ئێوارە 

لەسەر كورسیەك دادەنیشت ودەگریاو دەی قیژاندو بەو شێوەیە رۆژەكانی 

لەبراكەی)دڵگران( زۆر  كریستیەن  خزمەی،  ئەو  بەقسەی  دەبردن.  بەسەر 

تەندروستی  رەوشی  نیشاندەدا،  لەهاوسەرەكەی  زۆری(  و)نەفرەتێكی  بوو 

ئەو رۆژ بەرۆژ روو لەخراپبوون چوو، تاوای لێهات لەیەکێک لەشێتخانەكاندا 

خەواندیان، بەاڵم ساڵێك دوای ئەوە، مۆڵەت دراو هاتەدەرەوە.
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دەروونیەی  پشێویە  ئەو  بەاڵم  پاراست،  خۆی  خوێنساردی  هیگڵ 

هەروا  ئەو  پەرێشانكردبوو.  زۆری  بێگومان  هەبوو،  كەلەخوشكەكەی 

لە  قسەی  جارێك،  دەینااڵند.  وخەمۆكیەوە  پشێویی  بەدەست  ب��ەردەوام 

هیچ  كەتیایدا  ))شوێنێك  كرد،  تاریكەكان(  سەرزەوییە  دڵی  نێو  )كەوتنە 

پڕبوو لەشكۆو  نەبوو، هەموو شوێنێك  شتێك تەواو، دیاریكراو وئاسایش 

مەزنێتی، بەاڵم ئەو هەمووە لەتەك ئاستەنگ وكۆسپ وچاڵەكانەوە بوو.(( 

ئەو ئاشكرای دەكرد، كەچۆن چۆنی بۆیەكەم جار لەفەلسەفەی خۆی ئاگادار 

وەچەرخێنەرەی)لەژیان( خاڵە  كەئەو  مرۆڤێك  دەیگوت))هەر  ب��ووەوەو 

خۆی((  سروشتی  پسوڵەی  یان  خۆی  راكشاوی  شەوانەی  ساتی  هەبێ ،  دا 

كەسێكی  دەبێتە  ناچار  ئەوەوە،  ئاستەنگەكانی  لەبەر  كە  تاقیدەكاتەوە)) 

بەرلەوە  ئەگەر  رۆژان��ە،  ئاسایی  لەژیانی  كەلەخۆیداو  خاترجەم  بەهێزو 

نەیتوانیبێ  خۆی بەوەوە رازی بكات-لەبوونی دەروونێكی شەریفانە-هەست 

بەئاسایش دەكات.(( دەروونناسان زۆرجار ئاماژەیان بە ))ئارەزووی پاراستن 

ئیلهام  زۆر  زۆر  ئەبستراكتیش  بۆبیركردنەوەی  تەنانەت  وئاساییش…كە 

بەخشەی(( كردوە: فەلسەفەی هیگڵ-كە سەرچاوە لەئەنگێزەیەكی قوڵەوە 

بووبێت.  ئەو  قوڵی  دەروونی  ترازانی  رەنگدانەوەیەكی  دەگرێ -لەوانەیە 

خەسڵەتی  بەڕەچاوكردنی  )بەاڵم(  گاڵتەبێت،  مایەی  رەنگە  تێڕوانینە  ئەو 

دیالێكتیكی  پرۆسەی  چاكبوونەوەی  )وبەدوایدا  ئەسكیزویید  یا  دەرووناوی 

بڵێین(  هزرە((-)دەبێ   كاری  ))شێوازی  هەمان  ئەودا  هیگڵ-كەلەروانگەی 

كەهیچ گاڵتەیەك هەڵناگرێ . لەگەڵ هەموو ئەو ئاستەنگانە، زەماوەندكردنی 

هیگڵ، وەكو باسكراوە مایەی شادمانی بوو. ماری، دوو كوڕی بەناوەكانی 

)كارل( و )ئیمانۆئیل( هێنایە دنیا. لەكاتێكدا ئەو دوو كوڕە گەورەدەبوون، 

مردنی  دوای  ئەو  ئەوان.  گەیاندە  خۆی  سێیەمیشیان  برای  )لودویگ(ی 
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دایكی لەیەنا، هات تاكو لەگەڵ كوڕی خێزانەكەیاندا پێكەوە بژین. وێڕای 

وەكو خۆراك  بێزاری،  نەبوو.  كەڵكێكی  رەوشە،  ئەو  هیگڵ،  پاكی  نیازی 

لەعەقڵی  بەهرەیەكی زۆری  ئەو  دیاربوو  لودویگ. وەك  گیانی  كەوتبووە 

باوكی بەمیرات بردبوو. لودویگ بەشوێن پێی باوكیدا هەنگاوی ناو بووە 

خوێنكارێكی توندڕەو. حەزی لێبوو لەپزیشكی بخوێنێ ، بەاڵم هیگڵ گوشاری 

تەرك  خۆی  ماڵی  لودویگ  بێت.  خەریك  بازرگانیەوە  بەكاری  بۆهێناكە 

كردو خۆی گەیاندە لژیونی دەرەوەی هۆڵەنداو دواتریش بەكەشتی رەوانەی 

هیندی رۆژهەاڵت )ئەندۆنیزیا كەئەوكات كۆڵۆنی هۆڵەندا بوو( بوو، لەوێدا 

توشی تاو لەرز بوو گیانی سپارد.

لەماوەی ئەو رۆژگارە بوو كەهیگڵ دووەمین شاكاری گەورەی خۆی، 

)زانستی لۆژیك-The science of logic( نوسی. ئەو بەرهەمە گەورەیە، لەو 

رووەوە شازو تایبەتە كەتیایدا دەتوانین بڵێین هیچ هەواڵێك لەو دووبابەتە 

زانست،  لەوشەی  مەبەستی  هیگڵ  نییە،  هاتوون  كتێبەكە  كەلەناونیشانی 

میتافیزیك-ئەنتی تێزی فیزیك بوو ولۆژیكیش شێوازی دیالێكتیكیەكەی بوو. 

بكەین،  قبوڵ  لۆژیكی  شێوازێكی  وەكو  هیگڵ  دیالێكتیكی  شێوازی  ئەگەر 

سیستمی ئەو بەراستی بناغەدارترین، هەمەالیەنترین وبەرزترین سیستمێكی 

ئەو  ئەگەر  )بەاڵم(  رووەوە،  وخرابێتە  رێكخرابێ   تائێستا  كە  بەڵگەدارە، 

كەسەرجەمی  راڕایی  دەكەوینە  بەتوندی  ئەوا  نەكەین،  قبوڵ  شتە  جۆرە 

ئەو سیستمە بەوجۆرەپێ  سەرایی والدانێكی میتافیزیكیانە لێك بدەینەوە. 

)بەپێی وەها تێڕوانینیەك، هیگڵ دەبوا ئەو بەرهەمەی ناونابوا )میتافیزیكی 

میتافیزیك( كەلەراستیدا باشتر دەاللەتی لەناوەڕۆك وبابەتەكانی دەكرد.(

لەجیاتی،  بەڵكو  ناگەیەنێ ،  خۆلەلۆژیك  لۆژیكدا،  بەزانستی  هیگڵ 

سوودیان  لۆژیكیدا،  بەڵگەكاری  لەكاتی  كەئێمە  شیدەكاتەوە  چەمكگەلێك 
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لێوەردەگرین-وەكو زاراوەو دەستەواژەكانی كانت )بوون، چەندایەتی، رێژە 

هیگڵ،  بەبڕوای  میانەدا  لەو  زاراوە  گرنگترین  لەوجۆرە(.  زیادەشتی  یا 

دژبەری  بریتیەلە  رێژە،  گشتیترین  یازیادە)relation(یەو  رێژە  زاراوەی 

)contradiction(. بەمشێوەیە، رەوتی دیالێكتیكی تێز، ئەنتی تێزو سەنتێز 

ئەندێشەی  هیگڵ  كرد،  تێبینیمان  پێشتر  چۆن  ه��ەروەك  سەرهەڵدەدا. 

دیالێكتیك  شێوزای  كەچۆن  پێیوابوو  و  دەزانی  بنچینەیی  بەواقیعیەتێكی 

واقیعیەتیشدا  بەسەر  بەهەمانشێوە  حكومڕانە،  ئەندێشە  رەوتی  بەسەر 

حكومڕانە. وەها شتێك الی هیگڵ ))زانست((ی لۆژیكی ئەو پێكدەهێنێ . 

هەموو شتێك سەربەشێوازی دیالێكتیكە.

وهیگڵ  كانت  لەنێوان  بنچینەیی  ناكۆكیی  پەردەی  لۆژیك  زانستی 

الدەبا. كانت، زانایەكی داهێنەرو لۆژیكیزانێكی بەتوانابوو، بەوپێیە بەتەواوی 

ئەو توانایەی هەبوو كە كتێبێك سەبارەت بەزانست ولۆژیك بنوسێ . هیگڵ، 

گوزارەو  هەرتەنها  بۆفەلسەفە.  هەبوو  مێژوویی  تێڕوانینێكی  بەپێچەوانە 

دەربڕینەكانی ئەونین كەلەبارەی ئەنجام وئاكامی رووداوەكان دیدی درێژخایەن 

بەخۆبگرن، هیگڵ جیهان بەشێوەیەكی گشتی، بەكایەیەكی مێژوویی هەمیشە 

لەدۆخی كامڵبوون دەزانێ . وەها دیتنێك، تایبەتبوونی )particularity( ئەوەی 

كەلێرەوە هەنوكەییە، رەش دەكاتەوەو لەنێو دەبات. هەموو شتێك دەكەوێتە 

ژێر رۆشنایی دوورنماو رەهەندی مێژوویی. كانت بەبەراورد لەگەڵ هیگڵ. 

جیهان بەدیدێكی رۆشن وروونی زانستمەندێك تەماشادەكات. ئەمڕۆ تێڕوانینی 

كانت تێڕوانینیەكی بەبرەو وباوە، لەگەڵ ئەوەشدا لەو هەلومەرجەی كەمێژووی 

مرۆڤایەتی لەكۆتایی قۆناغێكی درێژی فراوانخوازانە نزیك دەبێتەوە، لەوانەیە 

كەتێڕوانینی هیگڵ جارێكی ترخۆی بخاتەوە روو. 
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زانستی لۆژیك ناوبانگی بۆهیگڵ بەدیاری هێنا. لەكاتێكدا كەتەنها 

بەشی یەكەمی كتێبەكە باڵوكرابووەوە، زانكۆكانی هایدلبێرگ وبەرلین كورسی 

 )1816( لەساڵی  هەڵبژاردو  هایدلبێرگی  هیگڵ  بۆپێشنیازكرد.  مامۆستاییان 

چووە ئەوێ . ئەو بەناوبانگترین فەیلەسوفێكە كە لە مێژوویی ئەو زانكۆیەدا 

لەالیەكی  رووبارەكە،  بەری  ئەو  گردۆڵكەی  لەهەورازی  هەبێ .  پۆستێكی 

شاردا كوێرە رێیەك هەیە كە بەگوزەرگای فەیلەسوف بەناوبانگە. بۆگەیشتن 

پردی  لەخوارەوە،  سەربكەوی.  رەزەكاندا  بەنێو  دەبێ   رێیە  كوێرە  بەو 

كۆنی رووباری )نێكارا-neekara( هەڵكەوتووەو لەكەناری دووری رووباردا، 

شاری زانكۆیی-كەتەمەنی چەندین سەدە زیاترە-لەخوار قەاڵكەیدایە. چەند 

لەپای  فەیلەسوف،  كەگوزەرگای  وت  بەمنی  یەكێك  لەئێستا  بەر  ساڵێك 

نیشتەجێبوونی هیگڵ لەم شارەدا ئەو ناوەی بەخۆوە-گرت، لەگەڵ ئەوەشدا 

دواتر بۆی درکەوت كە ئەوقسەیە راست نییە، چونكە درکەوت كە هیگڵ 

حەزی لە پیاسەكردن لەدەرەوەی شار نەبوو.

زانستە  )زانستنامەی  هایدلبێرگ،  بۆ  چوونی  دوای  ساڵێك  هیگڵ، 

 The encylopedia of the philuso philosophical-فەلسەفیەكان لەسەرجەم

scienes in outline(ی باڵوكردەوە. ئەو كتێبە بۆخوێندكاران نوسرابوو تاكو 

كتێبە  ئەو  بیخوێننەوە  دابكەن،  ئەو  لەكالسەكانی  بەشداری  ئەوەی  پێش 

ئەو  دەداو  بەدەستەوە  هیگڵی  فەلسەفەی  لەسەرجەم  گشتی  گەاڵڵەیەكی 

بوارەی بۆخوێنەر فەراهەم دەكرد، كە لەگەڵ بنەماو رێوشوێنەكانی زمانی 

تەكنیكی هیگڵ، هەروەها بەكارهێنانی شازی ئەو لەچەمك و دەستەواژەی 

جیاجیا، ئاشنابێت. لۆژیك تاكە چەمكێك نەبوو كەدەبوا بەرگەی بگیرێ : 

ئێستا وانە وتاریەكانی هیگڵ بەگشتی دوور لەتێگەیشتن بوون، مەگەر ئەوەی 

لەگەڵ زمانی یاجوج و ماجوجی ئەودا ئاشناییت هەبوايە. هەتا سادەترین 
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هەبوو:  رەمزەوە  رازو  بەكردنەوەی  پێویستیان  روونكردنەوەكان،  ئاماژەو 

چەندایەتی  بۆ  چۆنایەتی  لە  تێپەڕێنم  ئەو  قۆناغەكانی  بەكورتی،  ))ئەگەر 

چاوپێدابخشێنین دەردەكەوێ  كە پرسی چۆنایەتی بۆ دیاریكردنی بنەڕەتیبوون 

و راستەوخۆیەكی هەیە كەتیایدا ئەندازەو دیاریكردن، هاوشێوەیی لەگەڵ 

خۆی  شتەكە  كەبەگۆڕینیان،  بەچەشنێك  شتەكی)شی و(هەیە،  بوونی 

لەنێودەچێت.(( )بێ  هۆنەبوو كەژمارەیەك لەو كەسانەی كەلەماوەی جەنگی 

 aerman(دووەمی جیهانی، رەمزونهێنی زۆر سەختی گرێ  كوێرەی ئاڵمانی

enigma( یان كردەوە، پێشتر توێژینەوەی)فەلسەفەی( هیگڵ بوون.(

لەسەرجەم(دا  فەلسەفیەكان  زانستە  لەكتێبی)زانستنامەی  هیگڵ 

سیستمی خۆیشی شرۆڤەو مشت وماڵ دەكات. دەكرێ  ئەو سیستمە وەكو 

ژمارەیەك پێكهاتەی شێوە هەڕەمی بژمێرین كەبەسێیانەیەكی بااڵتر كۆتاییان 

كەئەنتی  رەه��ا-Absolute idea(یە  )ئایدیای  بااڵتر،  سییانەی  تێزی  دێت. 

تێزی خۆی-سروشت-دێنێتە ئاراو سەنتێزەكەشیان بریتیە لەرۆح یاواقعیەتی 

بەرۆح  دەتوانین  پێكەوە  سیستمەكە  هەموو   .)Absolute reality(رەه��ا

بژمێرین)كەواقیعیەتی رەهاشە(و بیرلەخۆی وهەناو یامانای خۆی دەكاتەوە. 

ئێمە لەپایەوپلەی تاكدا، تازیاتر عەقاڵنی تر، بیرمەندترو هۆشیارتر دەبینەوە 

لەوسیستمەدا  یامانای خۆمان، وردە وردە  ناوەڕۆك  لەخۆمان و هەناو و 

رووەو بااڵ رێرەودەگرین وهەڵدەكێشین.

ئەو سیستمە، جۆرە بە یەكانەزانینێكی رۆحانی شكۆدارە: سەنتێزی 

گشتگیرو هەمەالیەنەی ئایدیای رەهاو سروشت، واتە رۆح )یان واقیعیەتی 

رەها(.



ئاشنابوون بە هیگڵ 40

بەوشێوەیە، وێڕای ئەوەی كەشێوە هەڕەمی یاسێ  كۆڵەگەیە، دەتوانین 

بەخولی یاسوڕداریشی بدەینە قەڵەم، چونكە گۆڕانكاری یاخۆجیاكردنەوە، 

پایەی بنەڕەتی ئەو گشتەیە.

شێوازی دیالێكتیك لەهەموو جێیەكدا كاردەكات: تێز، ئەنتی تێزی 

بناسین  حەقیقەت  دەكرێ   ئەوكاتە  تەنها  وهتد.  دەكات  دروست  خۆی 

كەخۆی بەش بەش و نایەكپارچە كردبێت، واتە ئەنتی تێزی خۆی-چەوتی-

دروستكردبێت وبەسەریدا زاڵ بووبێت.

كەسنوری  كۆتاییە  بێ   رووەوە  لەو  هەرتەنها  خوا  شێوە  بەهەمان 

دابەزینی  )لەچیرۆكی  زاڵ��ب��ووە.  بەسەریدا  گ��رت��ووەو  هاتنی  كۆتایی 

بەدیدەكرێت:  هاوشێوە  دیالێكتیكیانەی  رەوتێكی  مرۆڤ)لەبەهەشت(یش 

خێروخۆشی.(  بەچاكەو  بگات  بتوانێ   تامرۆڤ  هەبوو،  پێویستیی  دابەزین 

یاگۆڕانی  نایەكپارچەیی  لەسەنتێز،  تێز(  ئەنتی  یەكپارچەیی)تێزو  سەرەڕای 

تێزێك كەئەنتی تێزی خۆیشی دێنێتە بەرهەم، هەمیشە بوونی هەیە.

لەساڵی )1818( هیگڵ هەوڵیدا كەئەنتی تێزی بڕیاری خۆی سەبارەت 

پێشنیاری  ئێستا  هەڵببژێرێ :  هایدلبێرگ  لەزانكۆی  پۆستێك  قبوڵكردنی 

فەلسەفە،  مامۆستای  بووە  لەوێدا  هیگڵ  قبوڵكرد.  لەبەرلین  كۆرسێكی 

كۆرسێك كەدوای مردنی فیفتە خاڵی مابووەوە. لەوكاتەدا، ناپلیۆن شكستی 

خواردبوو ودەوڵەتی پرۆسیا، جارێكی تر جڵەوی حوكمی لەئاڵمانیا گرتبووە 

دەست. ئەو حكومەتە لەو رۆژگارەدا، تاریكترین وكۆنەپەرستترین قۆناغەكانی 

خۆی پەیڕەو دەكردو بەرلین پایتەختی ئەو حكومەتە بوو.

وانە  بردەسەر.  لەبەرلین  خۆی  تەمەنی  دوای  ساڵی   )13( هیگڵ 

وتارییەكانی ئەو ناوبانگی زۆریان پەیداكردو بوونە وێردی خەڵكی وسەدان 

خوێندكاری بۆالی خۆی راكێشاو كاریگەریی ناقۆاڵی فەلسەفی ئەو هێواش 
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)هیگڵیانیزم- لەچوارچێوەی  ئاڵمانیا،  زانكۆكانی  لەسەرتاسەری  هێواشی 

Heglianism(دا پەرەی سەند.

لەوكاتەدا هەرچەشنە ئازادییەكی بیركردنەوەو دەربڕینی بیروڕامانی 

بەو  ئەوە  قەدەغەكرابوو.  گشتی  بەشێوەیەكی  پرۆسیا  لەواڵتی  سیاسی 

مانایەبوو ئێنرێژیە هزریەكانی خۆێندكاران و هاواڵتیانی رۆشنبیری بەرلین، 

ئەو  ئەنجامی  رزگاربكات.  تاخۆی  ترپەیدابكات،  جێیەكی  دەبوا  بەناچاری 

لەنێو  مۆسیقای  فەلسەفەو  هونەرەكان،  مەزنی  رەونەقی  گەشەو  رەوشە، 

چینە پڕقسەو بەمشتومڕەكان لێكەوتەوە.

هیگڵ بەكردەوە بوو بەفەیلەسوفی فەریی حكومەتی پروسیا. ئەو 

هەق-The philosophy of right(ی  كتێبی)فەلسەفەی   )1812( لەساڵی 

ئێستا  دەكات.  لەكۆمەڵ  ومافەكان  سیاسەت  لەپرسی  كەباس  باڵوكردەوە 

ئیدی هیگڵ بەهەموو هێزو بوونیەوە، ببووە الیەنگری رەوشی مەوجودو 

رادیكالیانەی  گۆڕانی  لەسەربنەمای  جێگیر  بیركردنەوەیەكی  لەهەرچەشنە 

بەم  ئەو  تازەكەی  كتێبە  كۆڵەگەیی  دیالێكتیكی  بێزاربوو.  كۆمەاڵیەتی، 

شێوەیەی خوارەوە بوو:

تێز: یاسا گشتیە تەجریدیەكان.

ئەنتی تێز: ویژدانی تاكەكەسی.

سەنتێز: سیستمی ئەخالقیی هەر كۆمەڵگەیەك.

هیگڵ لەو باوەڕەدا بوو كەكۆمەڵگە دەبێ  پشت بەستوبێ  بە بەها 

خێزانیيەكان و پیشەجێگیربووەكان. بەمەشەوە سەیر لەوەدایە كەئەو شێوە 

دەوڵەتیەی ئەو لەمێشكیدا تاوتوێی دەكرد زیاتر، لەگەڵ مۆدێلە ئینگلیزیەكەی 

ئەو سەردەمەدا هاوشێوە بوو، تاكو لەگەڵ مۆدێلی پروسیایی. ئەو دەوڵەتە، 

دادگاییكردن  سنوردار،  بەدەسەاڵتی  پاشایەتی  پەرلەمانی،  حكومەتی 
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بەئامادەبوونی دەستەی داوەری و ئاسانكاریی لەگەڵ ئەوانەی بیركردنەوەی 

تریان هەیە-بەتایبەت ئەوانەی بیركردنەوەی ئایینیان هەیەو یەهودیەكان-

لەخۆدەگرت. )تائەو شوێنەی كەمن ئاگام لێبێت، هیگڵ بەتەواوی بێبەری 

بوو لەدژایەتیكردنی یەهودی-كەلەو رۆژگارەدا لەكۆمەڵگەی پروسدا لەرووی 

كۆمەاڵیەتیەوە بەتەواوی دیاردەیەكی پەسەندو مایەی قبوڵ بوو ورەهەندی 

بەوكارەی  درێ��ژەی  ه��ەروا  هیگڵ  لەومیانەدا،  هەبوو..(  گشتگیرانەی 

كەشارەزایی تیاهەبوو-واتە وڕوكاسكردن وسەرلێشێواندنی خوێندكارە لێبڕاو 

ئەو  ئامادەبوون-دەدا.  ئەودا  وانەى  كەلەهۆڵەكانی  وخۆماندووكەرەكانی 

لەكاتێكدا قوتووی گەردی بەرلووتی)ئەنفیەدان(ی خۆی لەسەرمێزی بەردەمی 

بەشێوەیەكی  رووتاوەیەوە-شۆڕببۆوەوە،  گەورەی-بەقژی  سەری  دادەناو 

ناشیانە، یاداشتەكانی دەگەیاندنەوە یەكترو ئەمدی و ئەودیوی پێدەكردن، 

لەهەمانكاتدا بەئاوازێكی تێكەڵ بەگومان و دوودڵیيەوە، رستە پێچاوپێچەكانی 

بابەتە وێناكاریە ناڕۆشنەكانی دێنانە سەرزمانی و باسی دەكردن. هەندێ  جار 

كۆكەی لەناكاو، زنجیرەی ئاخافتنەكانی دەبڕی تائەوەی سەرەنجام بەتێپەڕین 

تاكو ئاستی تەجریدی پەتی، وەخت وبێ  وەخت، بەجۆرێكی خۆئاساییانەی 

كە  دەگەیشت  لەچاوەڕوانی  دوور  ڕەوانبێژییەكی  و  بەزمانڕەوانی  تێكەڵ 

هەمیشە  تێزەكانی،  ئەنتی  تێزو  لەئاستی  وتارەكەی  چاوتروكانێكدا،  لە 

لەكێشمەكێشی زمانی تایبەتی)خۆی( بوو، دەگەیشتە ترۆپكی هەرەبااڵو بێ  

سنوریەوە كەلەسەرووی هەرمانایەكەوە بوو لەوێدا وەك ئەوەی خوئاساییانە، 

تائەوەی كەلەپڕ جارێكی تركۆكە لەقسەكردنی دەكردەوە.

جاری رێك دەكەوت كە خوێندكارێكی زۆر وڕوكاس بووی، دوای 

كالس دەچووە ماڵە كرێنشینەكەی. لەوێ  مرۆڤێكی نائاسایی و ڕەنگ پەڕیوی 

دەبینی كە لە پشت مێزێكی گەورەی نوسین دانیشتووە، لەكاتێكدا رۆبێكی 
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بە  درێژبۆتەوە،  عەرزەكە  تاسەر  كە  لەبەردایە  دوشامبری))زەردوخاكی((ی 

دەستەپاچەیی ئەو هەموو كاغەزو كتێبە پەرشوباڵوانە ژێرو ژوور و ئەمدی 

و ئەودی و دەكات. فەیلەسوف هەمیشە لەمیانی گفتوگۆی دەستپاچەییانەی 

خۆی لەگەڵ ئەوكەسەی هاتبووە دیداری، بەكردەوە بوونی الیەنی بەرامبەری 

بەتەواوی لەوێ  لەیاد دەچوو.

ئەو لەو ماوەیەدا كەمێك لەنوسینەكانی بەچاپ گەیاند، بەاڵم ژمارەیەك 

لەرەمز نوسە سەرسپردەو پابەندەكانی هیگڵ، یاداکۆمەڵێک شتیان لەبەر وانە 

وتارییەكانی ئەو دەنوسیەوە كەلەسەرجەمی بەرهەمەكانی هیگڵدا چاپكراون. 

كەهیگڵ  شیكردنەوانەن  ئەو  كراوەترین  لەخۆگری  باڵوكراوانە،  یاداشتە  ئەو 

لەبیروباوەڕەكانی خۆیدا سەبارەت بەجوانناسی، فەلسەفەی ئایین وفەلسەفەی 

مێژوویی بەناوبانگی خۆی بەدەستیەوە داون. هیگڵ لەو یادداشتانە، هەوڵدەدا 

دروستكراو  ئایدیایەكی  لێبكات،  دیالێكتیكی  كایەیەكی  بەشێوەی  مێژوو 

كەلەبەرهەمەكانی ماركسی پەیڕەوكاری ئەو، بەو پەڕی هێزەوە جارێكی ترخۆی 

نیشاندایەوە. بەگوێرەی ئەو تێڕوانینە، مێژوو ئامانجێكی هەیە )ئیرادەی خوا 

لەروانگەی هیگڵ و گەیشتن بەئامانجی كۆمۆنیستی لەروانگەی ماركس(. 

هیگڵ پێشكەوتنی دیالێكتیكی ئاڵۆزو بەدژوار تێگەیشتنی مێژوو لەرووی 

یۆنانی  ئیمپراتۆریەكانی چین،  پەیگیری دەكات.  لمیەكانی زەمەنەوە  كۆشكە 

حكومەتی  مەزنایەتیی  شكۆو  دەدەنە  خۆیان  جێی  سەرەنجام  رۆما،  و  كۆن 

زەوی  گۆی  لەسەر  كەتائێستا  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  شێوەی  بااڵترین  پرۆسیا: 

))مێژوو  ناو بچوكە(.  تاكێكی هیچ  ناسراوە )زۆر لەسەرووی مافەكانی هەر 

زۆر  و  كەم  تر،  لەشوێنەكانی  فەلسەفە  ناوی  كەكاتێك  دەدات،  نیشانمان 

درێژەی  ئاڵمان  بەگەلی  تایبەت  داراییەكی  وەكو  فەلسەفە  بوو،  چوو  لەنێو 

بەژیانی خۆی دەدا. سروشت، ئەو پەیامە مەزنەی خستۆتە ئەستۆی ئێمەوە، 

كۆندا،  كەلەرۆژگارانی  شێوەی  پیرۆزەبین-بەهەمان  ئاگرە  ئەو  كەپارێزەرانی 
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تێڕوانینی  یەهود هەبوو.((  میللەتی  بااڵترین خودئاگایی الی  رۆحی جیهان، 

شكۆدارترین  بەرزو  پیرۆز  ئاگری  پارێزەرانی  یەکەم  كە   بوو  ئەوە  هیگڵ 

بیستەم  لەسەدەی  كەنازییەكان  ئاكامەبن  ئەو  گیرۆدەی  دەبوایە  خودئاگایی، 

كارە  و  هیتلەر  لەدەستی  مابوایە(  لەژیاندا  )ئەگەر  هیگڵ  هێنان.  بەسەریان 

نەفرەتیەكانی راسیشی سێیەم، بێزارو هەراسان دەبوو، بەاڵم بەراشكاویە دەبێ  

بڵێین كەنوسینی ئەو شتە بێهودانە هیچ دەردێك دەرمان ناكات.

دەڕوان��ی:  لەمێژووی  فراوانەوە،  ئەوپەڕی  بەتێڕوانینیەكی  هیگڵ 

كایەیەكی  ئ��ەودا،  لەروانگەی  مێژوو  جیهانی((.  مێژووی  ))تێڕوانینی 

خودە- رەهابوون(  یان  گەیاندنی)رۆح،  ئەنجام  بە  یان  خۆپێگەیەنرانە، 

خودناسانەی  عەقاڵنی  وردبینانەی  رێڕەوێكی  مرۆڤایەتی   .)Self-realization

وئامانجی  یەكێتی  لەپەرەسەندنی  رۆژ  دوا  رۆژ  مەعریفەتێكی  پێش:  گرتۆتە 

خود. هیگڵ رایگەیاند، كە ئێمە كاتێك كەرابوردووی خۆپێگەیاندنی خۆمان 

رابوردوو  هەموو  خاوەنی  دەبینە  دەكەین،  تێبینی  واتادار  گشتێكی  بەچاوی 

سەرگوزەشتەی خۆمان. بەم پێیە ئامانجی مێژوو، شتێكی كەمتر لەدۆزینەوەی 

مانای ژیان نییە.

كە  بڵێی  )وەك  رابوردوو((  ))دركی  پێشكەوتن،  وەكو  بۆچوونەكانی 

لەكات  ژیان ریشەی  مانای  رابوردوو هەرتەنها یەك شیكردنەوەی هەبێت(، 

زۆر  نۆزدەدا  سەدەی  سەرەتاكانی  ئاڵمانیای  واتە  سەردەمدا،   ئەو  وشوێنی 

باش داكوتاو دوورە ))روانگەی مێژووی جیهانی(( بێت. ویالیەتەكانی ئاڵمانیا 

لەسەروبەندی یەكگرتن بوون، لەگەڵ یەكتر بۆ پێكهێنانی میللەتێكی بەهێزی 

ئەوروپایی. شۆڕشی پیشەسازی لەسەرانسەری ئەوروپا پەرەی دەسەند. جیهان 

پێی دەنایە ناو چاخی زێڕینی دۆزینەوە زانستیەكان و ئیمپراتۆریە ئەوروپاییەكان، 

قەڵەمڕەوی خۆیان تا ئەوپەڕی ناوچەكانی جیهان فراوان دەكرد. ئەو هەمووە، 

جیاوازییەكی زۆری لەگەڵ دوورنماكانی دوایی سەدەی بیستەم، هەیە. چیتر 
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بۆ  مل  تەنانەت  مرۆڤ  و  ناژمێردرێ   بەرپرسێكی مسۆگەرانە  ))پێشكەوتن(( 

لەناوچوونی وەچەی خۆیشی دەدات، هەروەها ئەوە زانستە  مەیسەربوونی 

نەك  گرتووە  بەخۆوە  هیگڵی  رەهای  روخساری  وهێڵەكانی  كەتایبەتمەندی 

گۆڕانكاریانە  جۆرە  ئەو  لەگەڵ  نەیدەتوانی  هیگڵی،  مێژوویی  تیۆری  رۆح. 

تیۆری  سەریهەڵدا-واتە  كەلەوەوە  سیستمەش  )ئەو  بكات.  وقبوڵیان  بسازێ  

ماركسیستی مێژوو-بەهەمان ئەندازە نەیتوانی لەگەڵ ئەو پرسەی كە))رمانی 

حەتمی سیستمی سەرمایەداری(( سەرسەختانە رێ  لەهاتنەدی ئەورمانەی خۆی 

مێژوو  ئیدی  ئێمە  بكات.(  قبوڵی  و  هەڵبكات  لەگەڵی  و  بسازێ   دەگ��رێ ، 

بەپرۆژەیەكی واتادارو حەتمی ناژمێرین، بەڵكو زیاتر وەكو تاقیكردنەوەیەكی 

زانستی لێی دەڕوانین كەئەنجامەكەی، هەرلەئێستاوە زیاتر پەیوەندی بەخودی 

ئێمەوە هەیەو لەدەستی ئێمە دایە،

لەگەڵ ئەوەشدا روانگەی هیگڵ سەبارەت بەمێژوو، بەهەموو چەوت 

بەها  وبێ   بایەخ  بێ   ئەو  داوەرییەكانی  راو  بەگشتی  چۆیڵیەكانیشەوە،  و 

ناكات. هیگڵ لەنێو بیرمەندانی سەدەی نۆزدەدا، دەكرێ  بڵێین تاكە كەسێك 

بوو كەلەسەر گرنگی و بایەخی ئەمەریكا لە ئایندەدا راوەستا. ))لە قۆناغێك 

خۆی  جیهان،  مێژووی  گەوهەری  و  كەناوەڕۆك  جێیەكە  ئێرە  كەبەڕێوەیە، 

ئاشكرا دەكات.((

ماركس، نیتچە، ژول ورن-هەموو پێشگۆ مەزنەكانی سەدەی نۆزدە-

گرنگترین گۆڕانی سەدەی بیستەم تێنەگەیشتن.

دامەزرێندراو  بەرلین  زانكۆی  بەڕێوەبەری  بە   )1830( لەساڵی  هیگڵ 

پێبەخشێ ،  شانازی  مەدالیای  سێیەم،  ویلیامی  شافریدریك  دوات��ر  ساڵێك 

دەستی  جیهان،  رۆحی  رەفتاری سەیرو سەمەرەی  بازاڕی  گاڵتە  ئیدی  بەاڵم 

بەئازاردانی هیگڵ كردبوو: لەساڵی )1830( پشێوی وهەنگامەیەكی تر لەشاری 

پاریس روویدا. ئەمجارە هیگڵ نەرۆیشتە بازاڕی شار تا ))درەختێكی ئازادی(( 
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مایەی  بووە  بەرلین،  گەیشتە  هەنگاوەیە  ئەو  شەپۆلێكی  کاتێک  بڕوێنێ  

نائارامیەكی جەماوەری، هیگڵ لەبیرۆكەی حكومەتی كۆمەاڵنی  سەرهەڵدانی 

 Preussisch( لەرۆژنامەی  دوات��ر  ساڵێك  بوو.  وهەراسان  دڵگران  خەڵك 

تیایدا  staatszeitung –رۆژنامەی دەوڵەتی پروسیا( وتارێكی بەچاپ گەیاند، 

پەرلەمانی  لە  ری��ف��ۆرم-Reform bill(كەئەوكات  لە)پرۆژەنامەی  رەخنەی 

ڕامانی خۆی سەبارەت  و  بوو، گرت  واژەكردن  دەنگدان  بەریتانیا خەریكی 

بەدیموكراسیی بەریتانیایی راگەیاند. 

بەبڕوای هیگڵ، یاسای بنەڕەتیی ئینگلستان، بەگشتی شوێنی پشێوی 

ژیرانەكان((ی  ))بنەما  لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەمەی  هیگڵ  بوو.  وهەلومەرج 

جەماوەری  حكومەتی  ئەو(  )بەبڕوای  هەروەها  دەوت،  پروسیادا  حكومەتی 

تەنانەت بەشێوە سنوردارو سەختگیرانەكەشی كەلەودەمدا لەبەریتانیا هەبوو، 

شین- )دیالێكتیكی  جیهان  رۆحی  والیسی  بۆسەمای  ئاشكرابوو  بەربەستێكی 

The blue dialectic(. حكومەت تەنانەت نابێ  لەهەوڵی ئەوەدابێ  كەخواستی 

خەڵك دەرببڕێ . ))خەڵك هەرگیز نازانن كەچیان دەوێت.(( لەگەڵ ئەوەشدا، 

زۆر  زۆر  پروسیا،  حكومەتی  كاربەدەستەكانی  بۆ  قسانەش  ئەو  تەنانەت 

شۆڕشگێڕانەبوون و )هەرلەبەرئەوە( بەشی دووەمی وتارەكەی هیگڵ كەوتە 

بەرتیغی سانسۆرەوە.

بوو  )كۆلێرا(  گشتگیری  نەخۆشیی  تووشی  بەرلین   )1831( لەساڵی 

بەجێهێشت  شاری  هیگڵ  بێداریدەكرد.  گرتەوەو  ئاڵمانیای  كەسەرانسەری 

شاردا  نزیك  دێهاتی،  لەناوچەیەكی  لەخانوێك  هاوین،  وبۆگوزەراندنی 

نیشتەجێ  بوو، بەاڵم هیچ شتێك تەنانەت )كۆلێرا(ش نەیدەتوانی ئەو لەهۆڵی 

))بە  شارو  گەڕایەوە  نۆڤەمبەر  لەمانگی  داببڕێت.  وت��اردان  خۆشەویستی 

شۆروشەوق و توانایەكی زۆرەوە بۆ وتاردان، كە گوێگرەكانی خۆی سەرسام 

كرد((.



47 ئاشنابوون بە هیگڵ

 یەکەم بەش لە وانە وتارییەكانی خۆی كە دوو رۆژ درێژەیان كێشا، 

پێشكەشكرد )روزنكرانتس، ژیاننامە نوسی هیگڵ، ئەو زمانڕەوانیە چاوەڕواننە 

كراوەی لەسەر  یەکەم نیشانەكانی نەخۆشیی كۆلێرا حساب دەكات.( رۆژی 

واتە  دواتر،  رۆژی  بەیانی  و  بەچۆكداهات  نەخۆشیدا  لەبەرانبەر  سێیەم،  

سپارد،  گیانی  بەئارامی  كەلەخەودابوو،  كاتێك   ،)1831( نۆڤەمبەری  14ی 

لەكاتێكدا كەتەنانەت ئاگای لێنەبوو ژیانی كەوتۆتە مەترسیەوە. بەهەمان شێوە 

ئارامگای هیگڵ،  سپێردرا.  بەخاك  فیشتە  لەتەنیشت  كردبوو  داوای  كەخۆی 

كەكەوتۆتە گۆڕستانی)دروتن شتات( دروست لە باكوری سەنتەری شار، ئێستا 

بە زیارەتگایەكی میللی دەژمێردرێ .

)كریستیسەن(ی خوشكی هیگڵ، هەر كە لەمردنی براكەی ئاگاداربووەوە، 

دەستی بەنوسینی ئەو بیرەوەریانە كرد، كەتیایدا سەردەمی منداڵی خۆیانیان 

پێكەوە بەسەربردوو، باس دەكرد. ئەو، بیرەوەریانەی بۆ بێوەژنەكەی هیگڵ 

ناردن و ماوەیەك دواتر، بەخۆ فڕێدانە ناو دڵی رووبارەوە، خۆی نقوم كردو 

لەناو ئاودا خنكا.

پێنج ساڵ دوای ئەوە، ماركس وەكو خوێندكارێك هاتە شاری بەرلین، 

لەگەڵ بەرهەمەكانی هیگڵدا ئاشنا بوو. ئەو دوای  ئەوەی كەتێزی بنچینەیی 

نیشاندا،  لەبەرامبەریاندا  ئەندێشەكانی هیگڵی وەرگرت و دواتر كاردانەوەی 

تێز(ەی، واتە فەلسەفەی ماتریالیزمی دیالێكتیكی  ئەنتی  تێزو  سەنتێزی )ئەو 

خۆی هێنایە ئارا. ئەو فەلسەفەیە، بەهیچ شێوەیەك ئەو شتە نەبوو كەهیگڵ 

بۆ رۆحی جیهان مەبەستی بوو.         
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پاشكۆ

هیگڵ پێی خۆشبوو كەزۆر بەجیدی حسابی بۆبكەن و ئەو خواستەی 

لەسەرتاسەری  باوەڕی)هیگڵیانیزم(  ئەو هاتەدی. هەوێنی فەلسەفی هیگڵ 

ئەوروپا باڵوبووەوە هەموو گروپە فەلسەفیە زانكۆییەكانی لەبیركردنەوەی 

باوەڕی-داكۆكی  بە  هیگڵ  خۆیەوە.  پاراستنی  و  باڵ  خستەژێر  فەلسەفی 

لەرەوشی بەردەست دەكرد-دروست هەمان ئەو شتەبوو كە لە ئاڵمانیای 

سەردەمی ویلهلم و)مەبەست، قۆناغی حكومەتی ویلهالی دووەمی پاشای 

شاژنە  سەردەمی  بەریتانیای  و.فارسی(   ،1918-1888 ساڵەكانی  پروسیای 

ڤیكتۆریا، مایەی نیازو مەبەست بوو. ئەو پەسندان وستایشكردنە بەشكۆ و 

بەزەحمەت درکردنە لەدەوڵەتی بۆرژوازیی، بەمسۆگەری دەبوایە دروستكراو 

وبچنرابوایە، )هەتا( ئەگەر هیگڵ زەحمەتی تاقەتپروكێنی دروستكردنەكەی 

زەمانەی  پێداویستیەكانی  هەموو  هیگڵ،  فەلسەفەی  نەكردبا.  قبوڵیش 

فەراهەم كرد. نەزم ودیسپلین، باوەڕبوون بەكاری سەخت، لەپێناو كاری 

باشكردنی  هێنەرو  پێشكەوتن  سروشتی  و  بەنەریت  باوەڕبوون  سەخت، 

بنیادە  كە  ژیرانە  وەردەكارو  بەسیستمێكی  باوەڕبوون  ئازارەكان،  دەردو 

میتافیزیكیەكانی لەدوای هەر درکكردن و تێگەیشتنێكەوەیە ئەمانە هەموو 

لەچینە  چاوپۆشین  )بە  هیگڵ  خوێنەرانی  لە  كە  بوون،  شت  کۆمەڵێک 

قوڵ  سیستمی  دەكرا.  داوا  نۆزدە(  سەدەی  كۆتاییەكانی  مامناوەندیەكانی 
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وگشتگیری هیگڵ لەجۆرە یارییەكی مۆهرەكانی شوشەیەكی گەورە دەچوو: 

بیرمەندەكانی  لەگەورەترین  كەزۆرێك  فیكری  مەیدانخوازیی  جۆرێك 

سەردەمی بۆالی خۆبەكێش كردو ئەگەری ئەوە هەبوو، كە ئاوا بمێنێتەوە، 

بەاڵم ئەوروپا لەدەروازەی پێنانە ناو كوركبوونێكی تری درێژخایەنی سەدە 

ناوەڕاستەكان نەبوو، بەڵكو تیایدا دیالێكتیك، لەبەراوردكرن لەگەڵ پێوانەی 

)شێوەیی-Syllogism(، رۆڵێكی تەنانەت گرنگتری بەخۆوە دەگرت.

ئایا، شتێكی والە سەروبەندی روودان دابوو؟ بێگومان هەوڵدانێك 

بە شێوازی جۆراوجۆر، بەاڵم بەدەرەنجامی ترسناكی هاوشێوەی یەكتردرا تا 

وەها سەردەمێك هاتە ئاراوە. بەوشێوەیە، ناتوانین گوناهی ئەو هەوڵدانە 

زانكۆ  مامۆستایەكی  ئەندێشەكانی  ئەستۆی  بخەینە  ونەفرەتاویانە  ترسناك 

ئەو  تاوانی  دەك��ردەب��ەر-.  خاكی  زەردو  دوشامبری  بەتەنیا-كەرۆبێكی 

دەرهەقی زمان، پنگاندنەوەو ئاڵۆز گۆیی بوو، بەاڵم تاوانی ئەوان درۆگۆییو 

ئەفسانەسازی  جۆرێك  دواجار  لەجیهان،  هیگڵ  تێگەیشتنی  بوو.  ناڕاستی 

عەقاڵنی مەبەستدار بوو، )بەاڵم( ئەوان تەنانەت بەتەمای ئەوەش نەبوون 

لەهەوڵی تێگەیشتن )وشیكردنەوەی( جیهاندابن، بەڵكو حەزیان لێبوو جیهان 

بگۆڕن )ئەمە ئاماژەیە بەوتەی بەناوبانگی ماركس كەپەیامی فەیلەسوفەكانی 

بەگۆڕینی جیهان دەزانی نەك شیكردنەوەكەی. و.فارسی(.

هیگڵ باوەڕی )هیگڵیانیزم( بەجۆرێك ئەفالتونگەرایی)Platonism(ی 

بێ  ئەندازە دروستكراوو رێكخراو و بەهاشوهوش، دراوەتە قەڵەم.

ئەفالتون باوەڕی بەئایدیاكان یان نمونەی پەتی )لەمادە(-كەواقیعیەتی 

بنچینەییە هەبوو، نەك بەجیهانی شێواو بێ  سەروبەری بەشەكان كەئێمە 

تیایاندا بەسەردەبین. ئەو دنیایەی كەئێمە لەدەوروبەری  خۆماندا دەیبینین، 

 )Transcendent(تەنها تائەو شوێنە واقیعیە كەئەو ئایدیا یان نمونە بااڵیانە
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لەخۆدەگرێ  )بۆنمونە، تۆپێكی سور، لەخۆگری ئایدیای دیاریكراوی )پەتی( 

لەهیگڵ  بەاڵم  لەوجۆرەیە.(،  وشتی  فەنەری  خاسیەتی  گۆیی،  س��وور، 

ئۆپێرایەكی  بۆ  ئەفاڵتونیەكان، گۆڕا  ئایدیا  ئەو ملۆدیە سادەیەی  باوەڕیدا، 

نەفەسگیرو درێژدادڕی پڕ لەوشەی وشك وبرینگ وپڕباق وبریق.

شایانی باسە پێناچێ  ئەوە هەموو سەراپا كات بەفیڕۆدانێك بووبێ و 

بەس.

ئەو جۆرە سیستمە میتافیزیكیە ناقۆاڵیانە، رەنگە بێ  ئەوەی ئاگایان 

ئاڵۆزی  تەكنیكی  شێوازو  مێژوو.  ئامانجێكی  خزمەتی  كەوتبنە  لێ بێت 

و  میتافیزیك  ئاوێنەی  و  تێكەڵ  یەكتر،  هاوشێوەی  بەتەرزێكی  كیماگەران 

تەكنیك  بەشێوازو  ئەمانە  ئێستا  بەاڵم  ببوو،  فیكریەكان  سەمەرە  سەیرو 

دەهێڵنەوەو  پایەدار  بەزیندوویی  گەلێك  كەئەندێشە  دەژمێردرێن،  گەلێك 

گەشەیان پێدەدەن كەدواتر زانستی شیمییان پێك هێنا. رەوتێكی هاوشێوە 

دەتوانین بەچاكی لەفەلسەفەی سەدەی نۆزدەدا، لەكارداببینین فەلسەفەیەك 

كە لەگەڵ سیستمگەلی میتافیزیكی شكۆداری خۆیدا، بەرز فڕانەترین پرۆژەی 

بەزیندوویی  جیهانی  وسیستماتیكی  تەواو  دەرخستنی  مرۆڤی-واتە  عەقڵی 

هێشتەوەو پەرەی پێدا. كیمیاگەری عەقاڵنی پێویست بۆ پرۆژەیەكی ئاوا، 

مۆدێرن  كەزانستی  دەدا  خۆی  پەرەسەندنی  بەگەشەو  درێژەی  لەكاتێكدا 

بەاڵم  نەبوو،  بەزرەفڕیە  ئەو  هێشتا هی  و  خۆیدابوو  منداڵێتی  لەقۆناغی 

)Plausibility( سەرەنجام ئەوەی كەسەركەوت، راست نەمایی یازمان نەرمی

بوو. ئەوەتا ئێستا لەجیاتی شێوازی دیالێكتیك لە)مس(ی گۆڕی بۆزێر )واتە 

بەڵگەكاری نزمی گۆڕی-گەیشتووینەتە رادەیەك كەباوەڕمان بەدامودەزگای 

سست ولەژێر هەڕەشەی تەقینەوەی زانستدا، هێناوە.

وردی  كەخواستێكی  بوو،  لەوەدا  باوەڕی  هیگڵ  بەرزەفڕیی  فیزو 
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زانستی هەبوو. وەك چۆن بینیمان، شێوازی دیالێكتیك، نە لۆژیكیانەیەو 

باوەڕی  هیگڵ  رێبازی  هزرو  خراپتر،  لەوەش  تەنانەت  بەاڵم  زاستی،  نە 

بەرەهایی ))لەسەر بنەمای پێكهاتی زانستی جێگیرە((. ئەو ئەندێشەیە كەئەو 

رەهابوونە، تاكە واقیعیەتێكی بێ هاوتاو بنەڕەتیە، بەو تەرزە بیركردنەوەیە 

كۆتایی هات كەجیهانی واقیع وئەوانەیش كەتیایدا بەسەر دەبەن، بەهایەكتان 

))لەواقیعی  كە  لێهات  شتێك  وەكو  كەسیە،  كەتاكە  شتێك  هەرچی  نییە. 

ئەمردا، بوونی نییە((، بەڵكو تەنها بەشێكە لەپرۆسەیەك كەلەوە هەڵدەبڕێ  

و لەسەروو ئەودیوی ئەوەوەیە. تاعونەكانی سەدەی بیستەم، تاعونی سیاسی 

تاعونانە  بوون وباوەڕبوون بەو ئەندێشە وێرانكەرە، باسیلی)Bacille( ئەو 

بوو.
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لەنوسینەكانی هیگڵ

هەرچیەك كەعەقاڵنیيە، واقیعیەو هەرچیەك كەواقیعیە عەقاڵنیيە. 

فەلسەفەی حەق، پێشەكی

*    *     *    

تەنانەت  فەلسەفە،  كەچەمكی  بدەین  نیشان  ئ��ەوە  دەتوانین 

لەبیركردنەوەی رۆژانەمان بەشێوەیەك لەشێوەكان بوونی هەیە. ئێمە بەدرک 

و  درک  ئەو  بەاڵم  پێدەكەین،  دەست  راستەوخۆكانی خۆمان  ئارەزووە  و 

ئارەزووانە، ئێمە رووەو ناراستەوخۆی خۆی، بەدرکكردنی شتێكی گەورەتر 

لەخۆمان-بوونی بێ  سنورو ئیرادەی بێ  سنور-رێنوێنی دەكات. ئەمە هەمان 

ئەو رێڕەویە كەئێمە لە)دیاردەناسیی رۆح( پەیگیریمان كردووە.

)زانستنامەی زانستە فەلسەفیەكان لەسەرجەم 3(

*    *     *    

كات، وەك شوێن، یەكێكە لەشێوە پەتیەكانی درکی هەستی )ادراك 

حسی( یان بەڵگەی )هەستی()شهودحسی(. كات، مەرجی پێویستە بۆهەرجۆرە 

دەكرێت-واتە  كەدرک  هەرشتێك  راستەوخۆو  و  چاالك  هەستی  درکێكی 

تاقی دەكرێتەوە-سروشت  ئەزمون وهەرشتێكە كە  پێویستی هەر  مەرجی 

جەختكردنەوە  پەنجەی  كاتێك  پرۆسێسێكە.  و  پێكدێت  شوێن  و  لەكات 
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دادەنێینە سەرالیەنی شوێن لەخەسڵەتی ئەبژیكتیڤ یان بابەتی ئاگادارین، 

كاتێك جەخت لەسەر الیەنە كاتیەكەی دەكەینەوە لەخەسڵەتی سوبژكتیڤ، 

یاخود یەكەی ئاگادار دەبینەوە. سروشت، وەك چۆن ئێمە درکی دەكەین، 

و  بوون  جێگۆڕكێكردنە.  و  وەرگ��ۆڕان  بەردەوامی  و  بێ پایان  پرۆسێسی 

گەندەڵیی هەموو شتێك لە)كات(دا روودەدەن. شتەكان، تەنها لەكاتدا نین، 

بەڵكو كاتمەندیشن. كات رووێكە لەهەبوون.

زانستنامەی زانستە فەلسەفیەكان لەسەرجەم، 201(

*    *     *    

ودروست، خاوەنی  راست  راستەقینەو  لۆژیكی  ئەندێشەیەكی  هەر 

سێ  رەهەندە. یەكەم، رەهەندی تەجریدی یامایەی درکكردن، كەچاكبوونی 

هەرشتێك نیشاندەدات. دووەم، رەتكردنەوەی دیالێكتیكەكەی، كەئاشكرای 

-)Speculative-دەكات ئەو شتە هیچ نییە. سێیەم، رەهەندی )سپێكوالتیڤ

شتە  هەمان  لەهەمانكاتدا  یەكەمیان  كەدرکی)كۆنكرێت-Concrete(یە. 

نین،  لۆژیك  رەهەندی  سێ   هەرتەنها  رەهەندە)تەنها(  سێ   ئەو  كەنییە. 

و  كەواقیعیەت  هەن  هەرشتێك  بنچینەیی  توخمگەلی  زیاتر  لەوە  بەڵكو 

حەقیقەتی لۆژیكیان هەیە. ئەمانە بەشێك لەهەر چەمكێكی فەلسەفین.

هەر چەمكێك، عەقاڵنیە، پرسێكی دیاریكراو و)مجرد(ە كە لەبەرامبەر 

دژەكەی خۆیدا  لەگەڵ  یەكپارچەكردن  لەرێرەوی  دانراوەو  تردا  چەمكێكی 

دەبێتە تێگەیشتن. ئەمەیە پێناسەی دیالێكتیك

)زانستنامەی زانستە فەلسەفیەكان لەسەرجەم ، 13(

*    *     *    

بەم شێوەیە،  یەکەم مەرجی بەرچاو بۆدەستەبەركردنی هەرشتێكی 

مەزن یان عەقاڵنی، چ لەژیان و چ لەزانستدا، بریتیيە لەهەبوونی سەربەخۆی 
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و جیاوازبوون لەرای گشتی، گومانی تیانییە رای گشتی، زوو یان درەنگ 

ئەو دەستاوەردە بەرەسمیەت دەناسێ  و لەكاتی خۆیدا، دەیگۆڕێ  بۆیەکێک 

لەپێشداوەرییەكانی خۆی.

)فەلسەفەی هەق، 318 (

*    *     *    

هەیەو  ب��ۆی  گشتی،  لەخێزانی  شێوەیەك  وەك  م��ەدەن��ی،  كۆمەڵی 

لەسەریەتی كەچاودێری لەسەر پەروەردەو فێركردن بكات وئۆتۆرییەو كاریگەری 

لەسەر هەبێ ، چونكە پەروەردەو فێركردن، تواناو قابلیەت بەمنداڵ دەبەخشێ  

بۆئەوەی كەببێتە ئەندام لەكۆمەڵدا.

لە  و  تایبەتی  لەخواستە  گرنگترە  زۆر  زۆر  كۆمەڵ،  مافی  بوارەدا،  لەو 

گۆڕانهاتووەكانی دایك و باوكان، بەتایبەت لەو جێیەدا كەئەو پەروەردەو فێركردنە، 

بەدەستی دایك و باوكان نا، بەڵكو بەدەستی كەسانی ترەوە ئەنجامدەدرێت.

 )فەلسەفەی هەق، 239(

*    *     *    

دیسان  نەشبایە،  هەرگیز  هیگڵ  ئەگەر  تەنانەت  ئاڵمانیەكان،  ئێمە 

هەر هیگڵیانە دەبووین، تا ئەو شوێنەی كەبەپێچەوانەی دانیشتوانی واڵتانی 

دراوسێی میدیتەرانە، بەشێوەیەكی خۆرسكانە، وەرگۆڕان وگۆڕین لەبەراورد 

مەزنتر  بەهایەكی  قوڵترو  مانایەكی  بوون-بەخاوەن  یان  گەردوون  لەگەڵ 

دەزانین. ئێمە بەدەگمەن باوەڕمان بەپاساو و بەڵگەكاری هەیە، بۆچەمكی 

گەردوون یان بوون.

                )نیتچە، زانستی شادی بژاردەگۆ 357(

*    *     *    

خوازی  ومەرج  هەرج  نەك  ئەگەر  ئ��ازاد،  ڕەوشتی  و  خوو  چۆن 

لەچوارچێوەكەدا  كەمن)رۆح(  شێوە  ئەسپانیایی  ئازاری  و  بەئێش  ئێوە، 
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جێدەكەمەوە، رازی دەبێت؟ 

)نامەی 167 بۆفون سینكلەر )پێش نووس(. ناوەڕاستی ئۆكتۆبەری 1810( 

*    *     *    

كەپەیوەستبوون  ئەوەبكات،  بانگەشەی  دەتوانێ   فەلسەفە  مادام 

بااڵترین  و  باشترین  تەنانەت  ناوابەستە-لەراستیدا  ئازادو  وئارەزووێكی 

ئارەزووە، مامۆستاكەی دەبێ  بەراشكاویەوە بەهەمووان رابگەیەنێ  كە لە 

هیچ جێیەكدا مەیسەر نییە، فەلسەفە بەهایەكی ئەوتۆی هەبێ ، مەگەر بۆ 

ژمارەیەكی كە بە پەنجەی دەست بژمێردرێن.

  )نامەی 152بۆخان گێرت، نورمبێرگ 16ی دیسامبەری 1809(

*    *     *    

مرۆڤ تەنها لەسنور وكەوشەنی دەوڵەتدا، خاوەنی بوونێكی عەقاڵنیيە. 

دەستەبەربكات،  ئەوە  كە  ئەوەیە  فێركردنێك،  پەروەردەو  هەر  ئامانجی 

تاك دەست لەوە هەڵبگرێ،  كەتەنها هەربەشێوەی سوبژكتیڤ یاتاكەكەسی 

وەدەستبێنێ …ئەو  لەدەوڵەتدا  ئەبژكتیڤ  یان  بابەتی،  بوونی  بمێنێتەوەو 

گشت بوونی خۆی لەپای دەوڵەت دەزانێ …هەرجۆرە بەهاو واقیعیەتێكی 

رۆحی یان مۆراڵی كەئەو هەیەتی، تەنها بەرهەمی دەوڵەتە.       

  )دەرسە وتارییەكان لەبواری فەلسەفەی مێژووی جیهان، پێشەكی(

*    *     *    

رادەوەستین،  ئەوەی هەیە  ئەوەی هەبووەو  لەسەر  لەمێژوو  ئێمە 

بەاڵم لەفەلەسەفەدا بە پێچەوانەی مێژووی، نەك هەرتەنها ئەوەی پەیوەستە 

بەرابوردوو، یان تەنانەت بەئاییندە، بەڵكو بەوەی كەهەیە، هەم لەم )كات(

ەداو هەم بۆهەمیشە، واتە لەگەڵ عەقڵدا سەروكارمان هەیە.   

)وانە وتارییەكان لەبواری فەلسەفەی مێژووی جیهان، پێشەكی(
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*    *     *    

لەتاك،  واتە  لەنێوچوو،  كەتیایدا  لەرۆحێكدا  كۆمەڵگە،  ئەخالقیی  سیستمی 

)تاك  حقوقیە  پێناسە  ئەو  ئەوەشدا  لەگەڵ  خۆی،  وحەقیقەتی  ئامانج  گەیشتە 

یاكەس( جەوهەرو ئەنجامێكی هاوتای سیستمی ئەخالقی هەیە. پرۆسەی كلتورو 

خۆی  پەتی-لەنهێنیەكەی  كەسی  جیاكارییە-واتە  پرسە  ئەو  جیهانی،  باوەڕی 

پەڕی  ئەو  بەوەدەستهێنانی  پرۆسێسە جیاكاريیە،  ئەو  بەتەواوكردنی  دەخات و 

ئەبستراكتەوە، نەفس یان خودبوونی رۆح، دەبێت خاوەنی جەوهەرو سەرەتا 

ئیرادەی گشتی و سەرەنجام دەبێتەوە بەهی خۆی.

لەخۆگری  بۆتە  گشتی،  بەشێوەی  سەرەنجام  هۆشیاری،  قۆناغەدا،  لەو 

ئەوە، خودی هەمان  ئەوەیە، چونكە حەقیقەتی  حەقیقەتێك كە مەبەستەكەی 

لەنێو چووەو  لەنێوان ئەو دوو الیەنە،  ئەو هۆشیارییە. هەرجۆرە دژبەرییەك 

پرۆسەیە  ئەو  گشتی  گەاڵڵەی  )كەتەنها  بۆئێمە  نەك  ئەوەدا  لەگەڵ  نەماوە، 

دەدەینە دەستەوە(، نەك تەنها بەشێوەی ناراستەوخۆ یا نهێنی، بەڵكو بەواقیع 

بۆخودی هۆشیاریی خودی لەنێو چووە. بەم پێیە، هۆشیاریی خودی بەسەر ئەو 

ناكۆكیە،  ئەو  زاڵبووە.  لەخۆگریەتی،  خۆی  كەهۆشیاری،  دژبەریەی  و  ناكۆكی 

ئەبژەیا  خود)Self(و  دڵنیایی  یان  لێبڕاوی  نێوان  مشتومڕی  لەملمالنێ و  بریتیيە 

بابەتی ئەوەوە، بەاڵم ئێستا ئەبژە یابابەتی هۆشیاری، لێبڕاوی یان دڵنیایی خودە 

كەبریتیيە لەهۆشیاری: دروست بەهەمان شێوەی كەدڵنیایی خودخۆی، بەواتای 

وردی وشەوە، ئیدی ئامانجێكی بۆخۆی نییە، چیتر مەرجدارو دەستنیشانكراو 

نییە، بەڵكو هۆشیاریی سەرلەبەرو پەتیيە.    

) VI ،دیاردەناسی رۆح، رۆح(

*    *     *    

هزر)یان رۆح(ی جیهانی، خۆی لەهونەردا بەشێوەی دیاردەو دیمەنی 

 )REPESENTAIVE(خەیاڵی،  لەئاییندا بەشێوەی هەست ونەست رونكردنەوەی
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پەتی  ئازادیی  لەپێگەوپایەی  لەفەلسەفەدا  دەخاتەڕووەوە  خۆدەرخستنەوە، 

وسەرلەبەری ئەندێشەدا دەردەكەوێت. لەمێژووی جیهاندا، هزری جیهانی، 

نیشان  ناوەكیدا  و  دەرەكی  لەسەرجەمبوونی  هزر  بوونی  بەشێوەی  خۆی 

دەدات. مێژووی جیهان، دادگای داوەریە، چونكە لەسەرجەمبوونی رەهایدا، 

پرسی بەشەكی )جزئی(-واتە شێوەكانی پەرستن، كۆمەڵ و بیرورا مللیەكان 

 )Ideal(بەهەموو بوونە جۆراوجۆرەكانیان-تەنها بەشێوەی نمونەیی یان ئایدیای

ئامادەن وبزاوتی هزر لێرەدا دەرخەری دروستكردنی ئەوەیە…

چارەنوسێكی  وات��ە  ملێیانە،  زۆرە  حوكمێكی  جیهان،  مێژووی 

كوێرانە كەخۆی بەشێوەی جياكارى و ناعەقاڵنی بەئەنجام دەگەیەنی نییە، 

كاریگەرانە،  نهێنی  بەشێوەی  رۆح،  یان  كەهزر  رووەوە  لەو  پێچەوانە  بە 

ئاشكرایە،  بۆخۆی  هۆشیاری  بەشێوەی  لەهزردا  عەقڵ   ،)Reason(عەقڵە

مێژووی جیهان، كامڵبوون وپیگەیشتنێكی پێویستە، پێگەیشتنی ئازادی هزر، 

قۆناغەكانی عەقڵ و بەوپێیە هۆشیاریی خودی وئازادیی هزرە.

مێژووی هزر)یان رۆح(، چاالكیی ئەوە. هزر)یان رۆح( تەواو هەمان 

ئەو شتەیە كەئەنجامی دەداو كارەكەی، خۆی بابەتی هۆشیاری خۆی دروست 

هۆشیاری  هزردا،  لەپایەوپێگەی  لەخۆی  هزر،  كاری  لەمێژوو،  دەكات. 

بەدەستدێنێ  و هزر، خۆی لەشیكردنەوەی خۆی لەخۆیەتی بۆخۆیەتی درک 

دەكات.

درکكردنە  ئەو  هێنانەدی  ئەوەو  وبنەمای  بوون  درکكردنە،  ئەو 

لەقۆناغێكدا، رەتكردنەوەی ئەو قۆناغەو پێشخستنیەتی بۆ قۆناغێكی بااڵترو 

*          *           *

لەنوسینەكانی هیگڵدا، هەندێ  الپەڕەی وابەرچاو دەكەون كە لەجیهانی 

ئەندێشەدا هەمان كاریگەریان هەیە كەچامەكانی)ماالرمێ ( لەجیهانی شیعردا 
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هەیانە. ئەو الپەڕانە، شتێك نین جگەلە بیانوييەك بۆ وروژاندنی)خوێنەر( 

و جیاوازی ناسك، یان قسەی نەستەق و گاڵتەی نارۆشنی سۆزدارانە. ئەو 

شكۆو  ئەو  تەنانەت  بگرە  ناكاتەوە،  كەم  ئەوانە  بەهای  لەشكۆو  قسەیە 

زارەكیەكان  سڕكەرە  دەرمانە  ئەوەدا  لەگەڵ  دەكات،  زیاتریش  بەهایەیان 

وداتاشینی دەربڕین وگوزارشتی لەشێوەی هیپنۆتیزم، نابێ  وەكو حەقیقەت 

بەسەر ئێمەدا بسەپێندرێن.      

 جیوڤانی پاپینی، بیست  وچوار بیرمەند.

*    *     *    

لەكڵێسای  گروپێك  )Jesuits-یاژیزوتیەكان:  كەیەسوعیەكان  كاتێك 

كاسۆلیك كەبایەخێكی تایبەتیان بەكاروباری تەبلیغی و پەروەردە دەدا.(

دەست  بۆیەكەمجار  كاسۆلیك،  مەزهەبی  بانگەشەكارانی  هەروەها 

پێستەكان  سوور  فێری  ئەوروپایی  ونەریتی  داب  كلتورو  تاكو  بەكاربوون 

وەك  بۆدانان،  رۆژانەیان  وبەرنامەی  هۆزوتیرەكان  نێو  بكەن…چوونە 

ئەوەی ئەوانە منداڵی قوتابخانەبن.

و  خۆی  لەكاتی  نەبا،  هەباو  كاریان  هەرچەند  خۆجێنشینەكان، 

هەروەها  ئایینی،  بانگەشەكارانی  لێكردن.  پەیڕەویان  مەیسەربوون  بەپێی 

چۆن  كە  فێركرد،  پێستەكانیان  سوور  دروستكردو  دەبۆگەلێكیان  عەمبارو 

سوودیان لێوەربگرن، تابتوانن پێویستیەكانی ئایندەی خۆیان دەستەبەربكەن. 

پێستەكانی  سوور  لەگەڵ  رەفتاریان  بەچەشنێك  ئایینی،  بانگەشەكارانی 

ژێرسەرپەرشتی خۆیان دەكرد، كەوەك بڵێی ئەوانە منداڵ بن و هەڵسوكەوتیان 

تەنانەت  من  گرتەبەر،  ئەوان  شارستانیكردنی  بە  بۆ  شێوازیان،  باشترین 

لێبدا  زەنگێك  نیوەشەوان  بەخوو،  كردبووی  كارێك  بانگەشە  كە  لەبیرمە 

تالەو رێیەوە، ئەركی ژن ومێردایەتی سوور پێستەكان وەبیر ئەوان بێنێتەوە، 
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چونكە بەو جۆرە نەبوایە، هەرگیز وەبیریان نەدەبوو خەریكی ئەو كارەبن. 

ئەو یاساو رێسایانە لەسەرەتادا، كاریگەرییەكی )زۆر و سودمەندی( هەبوو، 

كە ئەوە بریتی بوو لە وروژاندن و بەئاگا هێنانەوەی پێداویستیەكانی ئەوان، 

ئەو پێداویستیانەی كەچاوگی هەرچەشنە چاالكییەكی مرۆڤن.     

وانە وتاریەكانی لەبواری فەلسەفەی مێژووی جیهان.

))جیابوونەوەی   :)DIFFERENTIATION( ))*خۆجیاكردنەوە: 

راهێنان،  لەرەوتی گەشەو  وئااڵن  رەنگبوون  فرە  یان  لەئەسڵێك  بەشەكان 

وەكو جیابوونەوەی ئەندامەكان لەدەروونی هێلكەیەكدا. گۆڕان لەسادەیی 

)بەرگی  فەلەسەفە(،  )مێژووی  وفرەچەشنی((.  بۆئاڵۆزكاوی  ویەكسانیەوە 

داریوشی  وەڕگێرانی  كاپلستون،  فریدریك  نیتچە(  تا  لەفیشتە  هەفتەم: 

ئاشوری، كۆمپانیای باڵوكردنەوەی زانستی كلتوری وباڵوكردنەوەی سروش، 

چاپی دووەم 1375، بەرانبەر نامەی وەرگێڕ ل 433((

سەرچاوە:

-أشنای با هیگل، پۆل سترانێرن و.فارسی: مەسعود عولیا
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هیگڵ لە دوایین بیۆگرافیایدا
هاشم ساڵح

لە عەرەبییەوە: كامیل محەمەد قەرەداغی
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دەبێ  لەپاش ئێستەوە ئێمە چی لەسەر )هیگڵ(ئاشكرا بكەین؟ ئایا 

شتێك ماوە لەسەری بووترێت؟ پسپۆری فەرەنسیی بواری هیگڵناسی)جاك 

بیۆگرافیایەكی  فەرەنسا  پایتەختی  )پاریس(ی  لە  دوواییانەدا  لەم  دوندت( 

تەواوی لەسەر ئەم فەیلەسوفە ئاڵمانییە گەورەیە باڵوكراوەتەوە. خۆی دەڵێت 

ئەوشتانەی  لەسەر هیگڵ  تائێستا كەس  كە  تێداباڵوكردۆتەوە،  وای  ))شتی 

نەزانیوە، دیارە هەموو ئەمانەشی لەڕێگەی ئەو بەڵگەنامانەوە دەستكەوتووە 

كە بەم دوواییانە لەسەر هیگڵ و سەردەمەكەی ئاشكراكراون.((

دەخاتەوە،  بەدرۆ  )هیگڵ(  لەسەر  باوانە  قسەوباسە  ئەو  )دوندت( 

دواییش  و  بووە  كاسۆلیك  تەمەنیدا  لەسەرەتای  )هیگڵ(   (( دەڵێت  كە 

)هیگڵ(  كە  دەیسەلمێنێت  ئەم  پارێزگار((.  بۆتە  پیرییدا  و  كامڵبوون  لە 

تاسەر بە وەفاداری بەرامبەر بە ئەو پرەنسیپانە ماوەتەوە، كە لە قۆناغی 

تیۆركاری  نەبۆتە  بەوشێوەیەش  هەروەها  هەڵیگرتوون،  خۆیدا  مناڵی 

نەیارەكانی  كۆنەپەرستان و دەوڵەتی برۆسیی سەركوتكار بەوشێوەیەی كە 

باسی لێوەدەكەن..هەرچۆنێک بێت كتێبەكەی )جاك دوندت( لەسەر)هیگڵ( 

گرنگیپێدانی  لە  درێژی خۆی  تەمەنی  ئەو  پێدانە. چونكە  گرنگی  شایەنی 

رابوردوودا  ساڵی  سی  لەماوەی  كردووە.  خەرج  فەلسەفەكەیدا  و  هیگڵ 

كۆمەڵێك كتێبی لەسەر نوسیوە كە بوونەتە سەرچاوەی گرنگی ناو كتێبخانەی 

ماركس  بۆ  لەهیگڵەوە   ،1968 خۆیدا  لەسەردەمی  وەك]هیگڵ  فەرەنسی. 
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هیگڵ   ،1985 نهێنی  هیگڵی   ،1982 هیگڵی  فەلسەفەی  و  هیگڵ   ،1972

فەیلەسوفی زیندوی مێژوو1987[.

هیگڵ(بیزانین  فرێدریك  ڤێلهلم  ) جۆرج  مناڵیی  لەسەر  كە  شتێك 

)شتوتگارت( ش��اری  س��ادەی  لەخێزانێكی  ل��ەس��اڵ��ی)1770(دا  كە  ئەوەیە 

وەك  بینیوە،  نەهامەتیی  چەندان  مناڵییدا  تەمەنی  لە  هەر  لەدایكبووە. 

ئەوەی كە ئەم دایكی زۆر خۆشویستووە، كەچی لەتەمەنی)11(ساڵیی ئەمدا 

دایكی مردووە. براكەی لە شەڕدا كوژراوە و خوشكەكەشی كە هیگڵ زۆر 

گیرۆدەی بووە، شێت بووە، پاشان هیگڵ خۆی مناڵێكی ناشەرعیی لەژنێك 

دەبێت، ئەو مناڵە تا هەموو تەمەنی بۆ هیگڵ هەر كێشە دەبێت، بەاڵم 

كاری ڕیكەوت و پێویستی وا كەوتنە یەك، كە هێگڵ پێش تەمەنی )18(

ساڵی، ببێت بە گەورەترین فەیلەسوفی ئاڵمانیا، وبگرە چاخی نوێش. هیگڵ 

لە  فەرەنسا  بوون.  تێكەڵ  و  دۆست  زۆر  شاعیردا  )هۆڵدەرلین(ی  لەگەڵ 

دەماو دەمی ساڵی شۆڕشە گەورەكەی خۆیدا لە )1789( لەڕووی سیاسیەوە 

رەوتی  لەگەڵ  هیگڵیش  ئەوكاتەی  فەلسەفییانەی  رەوتی  بوو،  كامڵ  زۆر 

شیعرییانەی هۆڵدەرلین و مۆسیقیانەی بتهۆڤن و سیاسیانەی ناپلیۆندا ڕێك 

بوو، بۆیە ئەو سەردەمە كە لەشانی ئەوانەدا خۆی بینییەوە سەرسام بوو، 

چونكە ناپلیۆن چەند لەبواری شەڕو سیاسەتدا كارامەبوو، هیگڵیش ئەوەندە 

لەبواری هزرو فەلسەفەدا كارامە بوو، بۆیە ئەویش وەك هەموو خەڵكە 

بینییوە.  خۆی  هاتنەئارای  نائاساییانەی  چركەساتی  مێژوو  ناو  ناوازەكانی 

پڕۆتستانتیی  خێزانێكی  لە  ئەوەیە  بیزانین  مناڵیی  لەسەر  ئێمە  ئەوەندە 

لۆسەری لەدایكبووە. لەناو خێزانەكەیاندا ئاین ئامادەییەكی هەبووە، بۆیە 

هیگڵیش تا هەموو ژیانێكی پەیوەندییەكی بە مەزهەبی لۆسەریی و مۆركی 

ئەم  كە  بەاڵم  دەمێنێتەوە،  بەسەرەوە  مەزهەبەی  ئەو  ناڕەزاییدەربڕینی 
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مەزهەبە دەبێتە بیروباوەڕێكی نەزۆكی پشیتگیریكردنی فەرمانڕەوایان، ئەم 

دەكەوێتە ڕەخنەكردنی مەزهەبەكە، بۆیە لەالوییدا دەكەوێتە ژێركاریگەریی 

ئەو هزری رۆشنگەرییەی ئەو رۆژگارە تازە پەیدا دەبوو، ئەو خوێندكاری 

قوناغی دواناوەندی بوو نوسراوەكانی بیریارە رۆشنگەرەكانی وەك)رۆدۆڵف 

لیسنگ و كانت(ی دەخوێندەوە، بەاڵم ئەوە مانای ئەوە نەبوو، كە هیگڵ 

وازی لە ئاین هێنابێت، یان لەدژی وەستابێتەوە، بەڵكو زمانی فەلسەفەكەیی 

وا سازدا، كە لەگەڵ ئاوەزی ئەو گەلەدا بگونجێت، كە هێشتا بەڕۆشنگەری 

ئاشنا نەبوو بوو، لەبەرئەوە هەستیكرد كە گرفتاری دووفاقییەك هاتووە. 

زمانێك بەكاردەهێنێت، كە لە یەك كاتدا ئاینی و فەلسەفیشە..

كە ساڵی خوێندنی دواناوەندیی كۆتایی پێدەهێنێت، داوا لە هیگڵ 

دەكرێت، كە وتاری ماڵئاواییكردن لە بەڕێوەبەر و مامۆستاكان بخوێنێتەوە. 

ئەوەش بەڵگەیی سەركەوتوویی ئەو و متمانەداریی ئەوان بوو بە هیگڵ.

)باری  ناونیشانی  لەژێر  دەیخوێنێتەوە  لەوێدا  هێگڵ  وتارەی  ئەو 

خراپی هونەر و زانستی توركەكان(بوو، مەبەستی لە توركەكانیش هەموو 

ئەوانە بووە، كە مەسیحی نەبوون. ئەو لەو وتارەكەیدا باسی لەوە كردبوو 

كە دەبێت ئاینەكەی ئەوانیش لەبەر ئەگەری ڕەخنەكردندا بێت، نەك هەر 

فەیلەسوفی  )لیسنگ(ی  قسەیەی  لەو  ئەو  واتە  تر،  خەڵكانی  ئاینی  تەنها 

رۆشنگەری دوورتر رۆشتبوو، كە وتبووی دەكرێ  هەموو ئاینەكانی تریش 

راست بن، نەك تەنها هەر ئاینی مەسیحی، و بەم قسەیەی لەكاتی خۆیدا 

ئاینی  تاكە  كە  وایاندەزانی  چونكە  تووڕەكردبوو،  مەسیحییەكانی  ناوەندە 

راست، ئاینی مەسیحییە.
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بەاڵم چۆن و بۆچی هیگڵ بووەتە فەیلەسوف؟

پرسیارە  بەم  وەاڵمێكی  چەند  كات  و  میزاج  بەپێی  خۆی  هیگڵ 

داوەتەوە. یەكێكی ئەو وەاڵمانە وەاڵمێكی درێژە و لەكتێبی »فینۆمینۆلۆژیای 

رووح« دا هاتووە. تێیدا باسی ئەو قۆناغانە دەكات كە هۆش لەسەرەتاوە 

تا كۆتایی دەیبڕێت، واتە چۆن لەباری سادەیی و نەزانییەوە دەچێتە باری 

كە  دەبینین  وەاڵمەیدا  لەم  ڕەها.  ئەپستمۆلۆژیای  راستەقینەو  فەلسەفەی 

لەپوری  كە  دەستی  دەداتە  خۆی  ڕەخنەگرتنێك  هیچ  بەبێ   هیگڵ  چۆن 

ئایدیالیستی. كەواتە پێناسەی ئایدیالیزم چییە؟ كەسی ئایدیالیستیش كێیە؟

كەسی ئایدیالیست كەسێكی میتافیزیاییە، كە نەك هەر جیهان ئاوێتە 

دەكاتەوە، بەڵكو لەوكاتەدا كە خۆی دەئافرێنێ ، جیهانیش دەئافرێنێتەوە.

بیر  بە  گرنگی  سنورەكان  ئەوپەڕی  تا  كەسێكە  ئایدیالیستی  كەسی 

بە  بەرهەست  مادییانەی  راستییەكی  لە هەر  گرنگتر  بە  بیر  ئەو  دەدات، 

گرنگتر دادەنێت. ئەم بۆچوونانە لەكتێبێكی هیگڵدا ئامادەییان هەیە، كە لە 

گەنجیی خۆیدا نوسیویەتی و لەوانەشە لەنوسینیدا )هۆڵدەرلین و شیلینگ(ی 

هاوڕێی هاوكارییان كردبێت..

بااڵبوو.  و  نایاب  شتێكی  )هیگڵ(  ئایدیالیزمیەكەی  لەڕاستیدا 

لەبەرئەوە قوتابیەكانی لە زانكۆكانی)ینیا( و )هایدلبێرگ(یان )بەرلین( زۆر 

گوێڕایەاڵنە كوێیان بۆ شلدەكرد. كە لەساڵی)1818(دا یەكەم وانەی خۆی لە 

زانكۆی:بەرلین: وتەوە هۆڵەكەی لەرزاند، جەماوەرەكەی هەڵبڕی.

ب��ووە.  سەخت  رۆژگارێكی  تێداژیاوە  هیگڵی  رۆژگ���ارەی  ئ��ەو 

دەسەاڵتی كۆالكی هەر لە هەڕەتی خۆیدا بوو، دەمارگیریی ئاینی باوبوو. 

ئاڵمانیاش واڵتێكی پارچەپارچەكراو بوو و بەدوای یەكگرتنەوەدا وێڵ بوو، 

هەموو  بووبوو  لەدایك  تێدا  هیگڵی  هەرێمەی  ئەو  میری  سەردەمە  ئەو 
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لۆسەرییانەی  واڵتێكی  ئەگەرچی  كۆكردبوەوە،  لەخۆیدا  دزێوەكانی  خراپیە 

بە  ئارەزوبازبوو،  زیانەخرۆی  دەسەاڵتخوازی  كابرایەكی  بەڕێوەدەبرد، 

سەمای  ئاهەنگی  كۆشكەكانیدا  لەناو  ئەو  بوو،  بەناوبانگ  بەدڕەوشتی 

ڕێكدەخست و فەرمانبەرەكانیشی ناچاردەكرد، كە كچ و ژنەكانی خۆیان بۆ 

ئەو ئاهەنگی سەمایانە بەرن. ئەمجا بە ئارەزووی خۆی كەسانێكی لەو كچ 

و ژنانە بۆ خۆی هەڵدەبژارد، كەسێكیش بە فەرمانی قایل نەبووایە، بەبێ  

لێپرسینەوە زیندانی دەكرا.

كۆالكی  ئاڵمانیایەكی  سەردەمە  ئەو  ئاڵمانیای  بەكورتی  و  بەكورتی 

چاخەكانی ناوەڕاست بوو، بۆیە كە شۆڕشی فەرەنسە ڕوویدا )هیگڵ( لە 

خۆشییاندا شاگەشكە بوو.

كورسییەكی  دەبێت  سەركەوتوو  ئامادەیی  خوێندنی  لە  كە  هیگڵ 

خوێندنی الهوت لە زانكۆی)توبنگین( بەدەستدەهێنێت. لەو زانكۆیەدا بە 

ساڵە  پێنج  ئەو  بەسەردەبات،  ساڵ  پێنج  شیلینگ(  و  هاوەڵیی)هۆڵدەرلین 

ئەم سیانە هەندێجار لە ژورێكدا بەیەكەوە ژیاون. دواییش بوون بە مایەی 

ئاڵمانیا، بەاڵم ئەوەش مایەی سەرسوڕمانە، كە چۆن هیگڵێك  سەروەریی 

چۆتە زانكۆ بۆئەوەی الهوت بخوێنێت، كەچی دووایی بووەتە فەیلەسوف!

بەڵێ  ! هیگڵ و شیلنگ و هۆڵدەرلین لەڕاستیدا وا ئاراستە كرابوون 

كە ببن بە پیاوی ئاینی، كەچی لە قاپوتی ئاین چوونەدەرەوە، لە هزر و 

شیعردا جوانترین داهێنانیان پێشكەش كرد.

* ئەم بابەتە پوختەی باسێكی )هاشم ساڵح(ە بە عەرەبی لەسەر 

ماڵپەڕی )ڕەزگەر( باڵوبۆتەوە. هەندێكی بڕگەكانیم )بە وێنەكەشەوە(لە 

سەرچاوە: 

ئینسایكلۆپیدیای )ئینكارتا(وە وەرگرتووە.
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پایەی هیگڵ لە فەلسەفەدا

لئو راوچ

لەفارسییەوە: سەرهەنگ عبدولڕەحمان                             
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 ژیان وبەرهەمەكانی هیگڵ:

 لێرەدا شتێكی باشە كەجۆرج ویلهلم فریدریش هیگڵ بناسێنن.ئەو لە 

1770/٨/٢٧ لە شتوتگارت لەباشوری ئاڵمانیا هاتۆتە دنیاوە. باوكی كارمەندی 

دەوڵەت بوو. هیگڵ چۆتە قوتابخانەی زێدی خۆی، بەاڵم نەیتوانی سەركەوتن 

بەدەست بهێنێ ، لە سااڵنی 1788 تا 1793دا لەزانكۆی توبینگن خوێندویەتی، 

لێرەشدا نەیتوانی قۆناغەكانی خوێندنی بەسەركەوتویی ببڕێت.

ژیانیشیدا  لەسەراپای  پایەداربوو،  وجێگرو  توندوتۆڵ  كەسێكی  هیگڵ 

هەربەو جۆرە مایەوە. ئەم تەبیعەتەشی لەو زەمەنەدا جیاواز بوو لەكەسێتی 

دووان لەهاورێكانی، ئەوانیش شلینگی فەیلەسوف كەكەسێكی هۆشیارو لەڕووی 

سەیروپەشێو  كەكەسێكی  شاعیریش  هۆڵدرینی  بوو،  درەوشاوە  ئەدەبییەوە 

وشپرزەبوو،پاشان شێت بوو.

*كاریگەری))خەڵكانی تر((لەسەر هیگڵ:

زۆرب��ەی  خ��ۆی��دا،  وهاوپۆلەی  ه��اوڕێ   دوو  ئ��ەم  لەگەڵ  -هیگڵ 

ژێركاریگەری  کەوتە  بەتوندی  خوێندەوە،  یۆنانیان  ئەدەبیەكانی  دەق��ە 

خۆیدا  ژیانی  لەدواتەمەنی  تەنانەت  و  سۆفۆكلیس  شانۆی))ئەنتیگۆنە((ی 

لەبارەی ئەم بەرهەمە كۆمەڵێك وتاریدا. لەم ڕووەوە دەتوانرێ  بوترێ  یەكێک 

و  یۆنان  ئەدەبیاتی  خوێندنەوەی  هیگڵ،  لەسەر  كاریگەرییەكان  لەگرنگترین 

بەتایبەت فەلسەفەی یۆنانی بووە.
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هەروەها لەم رۆژگارەدا شۆڕشی فەرەنسا ڕوویداو شلینگ وهیگڵ 

هاوڕێیە  سێ   ئەم  كاریگەرییەوە.  ژێر  چوونە  قوڵ  بەجۆرێكی  وهۆڵدرین 

لەنوسینەكانیدا  كە  خوێندەوە  فەیلەسوفیان  بەرهەمی))رۆسۆ((ی  پێكەوە 

ئایدیای ڕۆسۆ لەبارەی  بەرهەمی بەهێز هەبوو لەسەر شۆڕشی فەرەنسا. 

لەوێدا  خۆی  دەبێت  بەكۆمەڵ((داكە))تاك((  لەپایەی))وجودی  خەڵكی 

بتوێنێتەوە، ئایدیایەكی نوێ  بوو. ئەم ئایدیایە نوێیە بوو، كەدەبوایە تا دوا 

کاتێکی  فەلسەفەكەی  بۆرێكخستنی  ئەو  بمێنێتەوە.  لەگەڵیدا  نوسینەكانی 

گشتی  گونجانی  و  رەخسان  بەڵگەكانی  لە  یەكێک   كردو  سەرف  زۆری 

فەلسەفەكەی ئەمەیە. كاری ئەو بەقۆناغ دەردەكەوێت، هەربۆیە دەتوانین 

لەشەش قۆناغدا لەژیانی داهێنەرانەی هیگڵ بڕوانین:-

1- سااڵنی1793تا1800:

لە)23(تا)30( ساڵی هیگڵ كاری جیاجیا دەكات، لەوانە مامۆستای مااڵن 

بەرهەمەكانی  ماوەیەدا  لەم  ))ئاڵمانیا((.  فرانكفۆرت  ))سویسرا((و  لەبێرن 

سپینوزا وكانت دەخوێنێتەوە.

سپینوزا سیستەم سازییەكی گەورە بوو كەلەسەری بوو فەلسەفەیەك 

لەبارەی خودا، جیهان ومرۆڤ بنوسێ . سیستەمی فەلسەفی ئەو بەگشتی 

بەشێوەیەكی نەفەسگر دروست بووە وخەریك بووەو سانایەپێشبینی بكەین، 

كەچۆن هیگڵ پاش ماوەیەكی زۆر دەبێتە گەورەترین سیستەمساز، چونكە 

چووە ژێر كاریگەری بەرهەمەكانی سپینۆزاوە. كاریگەری كانت لەسەر هیگڵ 

بۆ  كانتی  كە  گرفتانەی  ئەو  بوو  گەورەتر  تر  كاریگەرییەكانی  لەهەموو 

فەلسەفەكانی ئایندە جڵەوكێش كرد. فیختەوشلینگ كەهیگڵ بەرهەمەكانیانی 

كردبوون.  پابەندی  لەپرسەكانیان  هەندێ   دەخوێندەوە،  سەردەمەدا  لەم 
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شلینگی  خەسڵەتەی  ئەم  بەاڵم  بوو،  گەنجتر  لەهیگڵ  ساڵ  پێنج  شلینگ 

كەدەبێت  هەیە  فەلسەفەیەكی  هەرئێستا  دەكرد  كەهەستی  رۆمانتیزمە، 

بەجیهاندا باڵوی بكاتەوە، بەاڵم هیگڵ پێویستی بەزەمەنی زیاتر هەبوو.

بەتایبەتی  دا  هیگڵ  لەژیانی  سەردەمە  ئەم  بااڵتر،  لەهەمووی 

ن��وێ ((ی  ئەو))سەردەمی  ب��وو.  ئاین  ماهیەتی  لەبارەی  بیركردنەوەی 

بەدەقیقەوە خوێندەوە. لەكۆمەڵە پەیامێكدا كەلەم سەردەمەدا نوسیوییەتی 

))ئێستا بەناونیشانی  یەکەم بەرهەمە تیۆلۆژیكیەكانی هیگڵ كۆكراوەتەوە(( 

دەبێتە  بۆئەو  دواتردا  لە  كە  ڕێكدەخات،  گۆشراو  بەشێوەیەكی  ئایدیاكەی 

شتێكی گرنگ.ئەو بەوردبوونەوە لەپەیوەندی فەلسەفەو خوداناسی فەلسەفی 

بابەتیان هەیە. جگەلەوەی  ئەنجامی گرت، كەئەم دووانە لەواقیعدا یەك 

واتە))رەها(( جیهان،  سەرجەمی  هەروەكو  بەعەقاڵنی  ئەوە  كەفەلسەفە 

گشتی  دەكات:-چەمكی  نمایش  وێنەیی  بەچەشنی  ئەو  ئاین  دەخاتەڕوو. 

جیهان، یان بێسنور كەئێستا لەتاكە كەسێتیدا، واتە خودا بەرجەستە بووە. 

یەك  لەدەرخستنی  كەهەوڵدان  كرد  ئاشكرای  ساڵ  چەندین  دوای  هیگڵ 

كەموكوڕی  لەخۆیدا  خۆی  لەڕاستیدا  بێ  سنور،  هەروەكو  خودا  فەردی، 

وجێگیربێت.  سنوردار  دەبێ   وتەنیابێ   تاك  بۆئەوەی  خودا  چونكە  هەیە، 

بۆنمونە:-بۆئەوەی كەمن))عمرو((بم، پێویستە))زید((نەبم. كۆمەڵە هەوڵێك 

ئەم كێشەوگومانانەی كە دروستدەبن،  بۆ چارەسەركردنی  بەتایبەت  هەیە 

تەنیا  كتێبانە  ئەم  چارەسەربكات.  خۆیدا  لەشوێنی  ئەوانە  ناتوانێ   كەئاین 

دەتوانرێ  لەفەلسەفەدا چارەسەر وفەصڵ بكرێ ، ئەو شوێنەی كەرەهایی ئیتر 

لەپلەی شەخس دا وێناناكرێ ، بەڵكو هەروەك بێ  سنور بەرجەستەدەبێ .
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2- سااڵنی  1801تا1806:

فێربوو  فەلسەفە  ئاڵمانیا  ))ێنا((لەخۆرهەاڵتی  لەزانكۆی  هیگڵ 

لەساڵی 1805یەكجاری بووە مامۆستا، لەساڵی 1801 تا 1803 لەگەڵ شلینگ 

دا))باڵوكراوەی ڕەخنەی فەلسەفە((ی سەرپەرشتی و چاپكرد، بەاڵم بەزوویی 

لە شلینگ جیابۆوە، چونكە شلینگ بەو جۆرە بیری نەدەكردەوە كەهیگڵ 

بیری دەكردەوە. شلینگ نزیك بوو لەبزوتنەوەی ڕۆمانتیزمەوە، هیگڵ-یش 

ڕوانگەی ڕەخنە وعەقاڵنی تری دەخواست، لە ساڵی1806دا ناپلیۆن هێرشی 

برد بۆ))ێنا((وكۆتایی بەهەموو چاالكیەكانی زانكۆیی هێنا.

لەبەردەستە كەستایشی  بەسەرهاتێكی گومانكراو  لەبارەی هیگڵەوە 

ناپلیۆنی لەپلەی))مێژوو، سواری سەر ئەسپ((كردووە، بەاڵم ئەگەری ئەم 

چیرۆكە زۆرنیيە.

3- سااڵنی 1807تا1808:

لەم ڕۆژگارەدا زانكۆ پشووبوو، هیگڵ بێ پارە بوو، بووە سەرنوسەری 

رۆژنامەیەك.لەم سەردەمەدا بوو كە یەکەم پەرتوكی خۆی چاپكرد.))دیاردە 

ناسی دەروون 1807((ئەمە پەرتوكێكە لێوڕێژ لەدیدو تێڕامانی سەیروغەریب 

وئایدیای زۆر پێكەنیناوی وبەهەمان ئەندازە قوڵ و پڕشەوق، بەاڵم هەموو 

ئەوانە بەزمانێكی زۆر دژوار نوسراوە، كە خوێندنەوەی تەمەنێكی دەوێ .

4- سااڵنی 1808تا1816:

 1812 لەساڵی  ئامادەیی.  بەڕێوەبەری  بووە  لەنۆرمبێرگ  هیگڵ   

دژوارو  زۆر  لۆژیك((بەرهەمێكی  بەرگی))زانستی  دوو  1816پەرتوكی  تا  

وەرگێڕاوی تری خۆی چاپكرد.
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5- سااڵنی 1816 تا 1818:

بووە  ئەو  بۆكرا،  پیشەی  سێ   پێشنیاری  درکردو  ناوبانگی  هیگڵ 

مامۆستای زانكۆ بڕواپێكراوی هایدلێبرگ. لەبارەی كۆمەڵە بابەتێكی ترەوە، 

لەبارەی جوانناسی، واتە فەلسەفەی هونەر وانەی دەوتەوە. ئەمەش تەنیا 

ئەو كەسە دەیتوانی بەباشی بەكارێكی واڕاپەرێ  كە وەكو ئەو بخوێنێتەوە 

سێیەمین  1817دا  لەساڵی  ڕۆشنبیرییەوە.  بەبواری  بێ   سەرگەم  زۆر  و 

گەیاند.ئەم  چاپ  بە  فەلسەفی((  زانستی  خۆی))فەرهەنگنامەی  پەرتوكی 

بەرهەمە نمایشی تەواوی تاك سیستەمی بوونی فەلسەفەی ئەوە لەبارەی 

شاراوە  بونیادی  وێكچووی  و  تاك  نمونەی  هیگڵ  كەبەوهۆیەوە  جیهان، 

لەئەندێشە،سروشت وفەرهەنگی مرۆیی بەیان دەكات.

6- سااڵنی1818 تا 1831:

لەم رۆژگارەدا ناوبانگی هیگڵ بەجێگایەك گەیشت، كەبووە ))پاشای 

هزری ئەوروپا((لەزانكۆی بەرلین وانەی دەوتەوەو گوێگرەكانی بەفێركردنە 

زۆرو توانا سەرسوڕهێنەرەكانی خۆی سەرسام دەكرد، كە زانیاری زۆرو 

هۆشیاری بینین ئامێزی پێویستە، تا كەسێك توانای هەبێ  بۆنمونە چەندین 

مۆزارت  ژوان  دون  ئۆپێرای  پێكهاتەی  وێكچوونەكانی  لەبارەی  سەعات 

وبینای پارتنۆن ))پەرستگەی كۆنی میللەتی دوری DORIC ((لەئاتن وانە 

لەبارەی  زانیارییەكانی  دەهات.  هیگڵ  لەدەست  تەنها  ئەمەش  بڵێتەوە. 

لەوە گرنگتر  تربوو.  لەوانی  زیاد  ڕشتە فراوانەكانی فەرهەنگ و مێژوو 

ئەوەبوو، كە ئەو هەرچۆنێک بێت دەیتوانی ئەو ڕشتانە بەئاشكراكردنی 

مانا  لەكاردان  كەهەمیشە  بەرجەستەكراوی  دوبارە  شاراوەو  گەلی  نمونە 

خۆی))فەلسەفەی  پەرتوكی  چوارەمین  1821دا  لەساڵی  هیگڵ  ببەخشێ . 
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حەق((ی بە چاپگەیاند كەكاریگەرییەكی بەهێزی هەبوو لەسەر مێژووی 

ئەوروپا.

هیگڵ بەهۆی نەخۆشی كولێراوە لە14ی نۆڤەمبەری1831دا مرد. 

ئەمە نیشانەیەكە لە تەالری وردی وانەوتنەوەکانی ئەو، هەروەها ئەو ڕێزە 

زۆرەی كەهەیبوو كە قوتابیەكانی توانیان یاداشتەكانی خۆیان لەوانەكانی 

بەناونیشانی  ئەو  مردنی  ل��ەدوای  پەرتوك  چ��وار  كۆبكەنەوەو  ئ��ەودا 

بەرگ((،  ئاین))لەسێ   فەلسەفەی  بگەیەنن.  بەچاپ  هیگڵ  بەرهەمەكانی 

فەلسەفەی هونەر))لەچوار بەرگ دا((، مێژووی فەلسەفە))سێ  بەرگ((و 

فەلسەفەی مێژوو))لەیەك بەرگ دا((. فەلسەفەی مێژوو گەرچی لەڕۆژگاری 

ژیانی هیگڵ دا چاپ نەكرا، بەاڵم یەکێک لەگرنگترین بەرهەمەكانیەتی و 

بەشێوەیەكی بەرفراوان توێژینەوەی لەسەر كراوە.

گرفتانەی  ئ��ەو  ل��ەدژوارت��ری��ن  یەکێک  ناسین:-  گیروگرفتی 

كەفەیلەسوفەكان هەمیشە ناچاربوون دەست وپەنجەی لەگەڵدا نەرم بكەن، 

گرفتی بەناوبانگی))ناسین((ە. ئەگەر ئەم گرفتە، گرفتێكی زۆر زەحمەت 

بەدروستكردنی  وابوە  مەیلیان  كەبیریاران  بەوهۆیەوەبێت  دەشێ   بووە، 

گرفتی تاك وتەنیا سادەی بكەنەوە، بێگومان گرفتی))ناسین((هەڵگرەوەی 

گرفت وكێشەی زۆرە وهیچ جۆرە سادەكردنەوەیەكیش ڕونتری ناكاتەوە.

وێنابكەین:-باوای  بەوشێوەیە  بۆخود  گرفتە  ئەم  دەتوانین  ئێمە 

دابنێین داوایان لێكردوین سەعاتێك لەپشت مێزەكەی خۆمانەوە دابنیشین 

و گرفتەكانی ژیان چارەسەربكەین. بەفەرزی ئەوەی كەئێمە دەتوانین بەوە 

لەدوای  كەتەنانەت  ئامێزە،  بەدەگ  گومانێكی  بكەین،  پلەبەندی  وردی 

بەدەست  سادە  وەاڵمێكی  هیچ  سەخت،  بیركردنەوەی  سەعات  چەندین 

نەهێنین. ئەگەر گرفتی ژیان وەاڵمی سادەی دەوێ ، دەتوانین دیاری بكەین 
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ئەم گرفتە لە چوارچێوەی پرسە الوەکیەكاندایە، كەیەكەم دەبێت وەاڵم 

پرسە  ئەم  بین.  خەریك  گەورەكانەوە  بەگرفتە  ئەوەی  پێش  بدرێتەوە، 

الوەكیانەوە دەبوایە لەبارەی پەیوەندی مرۆڤەكان بەیەكترەوە، بەخۆیان، 

بەخوداوەبێ .  پەیوەندییان  لەبارەی  دەشێ   تەنانەت  سروشتی،  لەژینگەی 

هەموو ئەم بابەتە))الوەكیانە((دەبوایە بەشێك بن لەگرفتەكانی ژیان.

چۆن گرفتی هەمیشەیی خود پەرەدەستێنێ :

دەبینین كەچۆن گرفتی ژیان))بۆنمونە((ئێمە بەبابەتە))الوەكیەكان((

كەئێمە  ئ��ەوەی  پێش  دەب��ن.  چ��ارەس��ەر  كەبۆخۆیان  دەك��ات  پەلكێش 

بەگرفتی))گەورەتر((ەوە خەریك بین. هەرچۆنێک بێت هەرئەوەی كەبەم 

بابەتە الوەكیانەوە خەریك دەبین بەپەلە دەكشێن بۆفێرگەی كۆمەڵناسی، 

دەرونناسی، فیزیا، خوداناسی فەلسەفی و خێرا تێدەگەین گرفتی ژیان چەند 

شڵەژاو و پەشۆكاوە، چونكە گفتوگۆ لەبارەی ئەم بابەتە الوەکیانە بەهیچ 

شێوەیەك ئاسان نیيە ئیتر چۆن ئەوانە چارەسەر بكەین، ئەگەر بڕیاربوو ئەوە 

بكەین و دوا وتە لەبارەی هەریەك لەم زانستانە بڵێن))بۆنمونە وای دابنێ  

ڕێگەچارەی كۆتایی دەرونناسی بدۆزینەوە!(( هێشتا نەمانتوانیوە ناڕازی بین 

گرفتی گەورەتری ژیان وەاڵم بدەینەوە، چونكە لەم بوارەدا هەمیشە بابەتە 

فراوان و الیەنەكانی تر دەبنە پێشنیارو تازە گرفتی هەماهەنگ دروستكردنی 

ئەم زانستە جیاوازانەش دەمێنێتەوە.

تێڕوانینی هیگڵ لەم بارەیەوە چیيە؟ 

زانیمان كەئەم گرفتانە دەتوانن ئاڵۆزی دروستبكەن، تەنانەت پێش 

ئەوەی كەبەدەرهێنانی ئەم بابەتە الوەكیانە لەتیۆرەی گەورەترو یەكتایی. 
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بەگرفتی گەورەتری ژیان دەست و پەنجەی نەرم بكەین. وای دابنێ  كە لە 

زانستی توێژینەوەدا دەمانەوێ  لەهەریەك لەم فێرگانە)بۆنمونە لەسەرەتادا 

دكتۆرا  پلەی  فەلسەفە(  خوداناسی  و  فیزیا  دەروونناسی،  لەكۆمەڵناسی، 

وەربگرین. چ بەڵگەیەكی زانكۆیی، كام زانستی پەیمانگایی و زانستی هەیە 

كە ئەو توانایەی هەبێ ، هەموو ئەم زانستانە بەجۆرێكی مانادار هاوئاهەنگ 

بكات؟ لەوانەیە هیچ كەسێک  تەنانەت لەبارەی تاقیكردنەوە زۆر پرۆژەیی 

بیرنەكاتەوە، جگەلە نەفامی زۆرداران یاقوتابی لەكاتی خوێندن دا.

لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، ئەوەی هیگڵ دەی كرۆژێ،  بەدیاریكراوی 

كەبیەوێ   بەهەرکەسێک   ئێمە  كە  ئەمڕۆ  بەشكۆیە.  كۆگەی  دیدی  هەمان 

بەم شێوە دەست و پێ  سپییە لەگرفتێكی لەو جۆرە بدوێ ، یان خەریك 

بێ پێدەكەنین. دەڵێن ئەو نەك تەنیا ساویلكەیە، بەڵكو گریمانە لە چەند 

بابەتێەكدا بەپلەیەكی زۆر زیادەرەوی سادە دەسازێنێ ، كە لەهەوڵدان بۆ 

ڕونكردنەوەیان بەجێگەیەك دەگات كەبڵێی بابەتی لەو جۆرە هەرنیيە.

لەگەڵ ئەوەشدا هیگڵ بەهیچ شێوەیەك سادەنیيە، تەنانەت بەهەموو 

ئاگاترین  و  خوێنەرەوەترین  لەپەرتوك  بەیەکێک  دەبێت  ئەو  پێوانەكانمان 

شایستەی  هێشتا  هیگڵ  بەرهەمەكانی  هۆیەوەش  هەربەو  بزانین.  مرۆڤ 

خوێندنەوەن. ئەو دەتوانێ  زیاتر لەوەی كە دەیزانێ  یەكالبكاتەوە. ئەو زۆر 

شت دەزانێ .

هیگڵ و تاكگەرایی:

ئەم شێوازەی هیگڵە لەبواری بەمانابەخشینی دنیا، ئەو دنیا بەبینینی 

ئەو  دیمەنێ   لەهەموو  وردەكاریەكانی،  كەلەهەموو  تاكگەرایی  نمونەی 

لەكاردایە یەكتادەكات. ئەم كارە توانا بەو دەدات، كە هاوشێوە پێكهاتەكان 
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لەهەموو الیەنەكانی دنیا لەتوێكاری جەستەوە تا گیانەوەرناسی ولەهونەرەوە 

بگرە تائایینی زەردەشت بدۆزێتەوە. هیگڵ بەتایبەت دانەری فەرهەنگنامەو 

كۆگە نیيە، كەهەوڵبدات هەرئەندازەیەك مومكینە زیاتر بزانێ . جیهان ئەو 

كاتە لەالی هیگڵ مانای هەیە كە لەشێوەی كۆمەڵگەیەك دا بەرجەستەبێ 

هیچ  دەیڵێ .  كەهیگڵ  ئەوەی  سەرتاپاگیرە((ئەمەیە  شتێكی   ))حەقیقەت 

تەنیا  بۆنمونە  ئێمە  ئەگەر  مانادارنیيە،  بۆخودبێ   بەتەنیاو  كە  دیمەنێ  

جەستەناس بووین وشتێكی ترنا، ناتوانین لەبارەی ژیان قشێوازەین. وێڕای 

ئەمە هیگڵ بیرمەندێكە كە هەوڵدەدات هەموو جیهان هەروەكو سیستەمی 

تۆماس  ز(وسن  )322-382پ.  ئەرەستۆ  هەروەكو  ئەو  ببینێ .  تاكگەرایی 

ئەكویناس، دوا فەیلەسوفە لەسیستەمی ڕێكخراوی گەورە.

لەمانای  بابەتەكان  هەموو  فەراهەمهێنانی  بە  خۆیدا  لەكاری  ئەو 

بونیادی  دەخاتەڕوو،  خود  خرۆشاوی  دەروون��ی  ئازایەتی  تاكگەراییدا، 

الیەنەوجودیانەی  ئەو  هەموو  بەهۆی  تا  دەك��رۆژێ   یەكتایی  رێکخراوی 

خودی  فیزیاو  دەرونناسی،  سیاسەت،  فەلسەفە،  هونەر،  مرۆیی:-ئاین، 

مێژوو ڕوون بكاتەوە. بۆ درکپێكردنی ئەم جورئەتە ئێمە تەنیا پێویستمان 

ئەو  لەهەموو  دەتوانین  كەلەوەدا  ئاكییەكان  بوارە  بۆ  هەوڵبدەین  بەوەیە 

زۆرە  ئەگەر  ڕووبەڕووبینەوە!  بدوێین.  عەقاڵنی  بەشێوەیەكی  زانستانەدا 

ئێمە ناچاری گرفتی زۆر سادەبین. هیگڵ هەرچۆنێک بێت هەوڵیدا وجودی 

مرۆیی و جیهان لەهەمە چەشنی و جۆراوجۆری ئەوانە، لەهەمان زەمەن لە 

))گروپ(( بە یەكتایی ببینێ .
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چۆن گرفتی ناسین دروست دەبێ ؟ 

مێژوو  گرفتی  لەنمونەی  الوەكیانە  گرفتە  ل��ەو  یەکێک  وەرن 

بخوێنینەوە. لەوەی كەئێمە زانستی))تاكگەرایی بوون((تاوتوێدەكەین. دەبێت 

لەخۆمان بپرسین: ئایا لەتێكڕادا مێژووی زانست هەیە یان نیيە؟ بەاڵم پێش 

ئەوەی بتوانین وەاڵمی ئەم پرسە بدەینەوە دەبێت هەوڵبدەین دیاریبكەین 

كەمەبەستی ئێمەلە))زانست(( چیە؟

ئەگەر بیرلەزاراوەكانی))زانست((لەبارەی زانستی تاقیگە وەكو فیزیاو 

دیاریكراویان  هاوبەشی  الیەنی  زانستە  كەئەم  دەبینین  بكەینەوە.  كیمیا 

من  بسەلمێنرێت.  دوبارە  ئەزمونی  بەكۆمەڵێ   دەتوانرێ   ناسینیان  هەیە، 

دەتوانم كلۆراتی پۆتاسیۆم بەئەسیدی سولفوریك لەهەركاتێك دابێ  ئاوێتە 

كۆمەڵە  دەتوانم  نەتەقینەوە،  وتاقیگەكەم  كەخۆم  مەرجەی  بەو  و  بكەم 

پێشبینی  كەبتوانم  بدەم،  ئەنجام  باش  بەڕادەیەكی  زۆر  تاقیكردنەوەیەكی 

ئەنجامەكەی بكەم، كەوایە توانای پێشبینی الیەنێكی گرنگی تری زانستە.

ئەندازەیە  تائەم  پێشبینیكردن  توانای  دوبارەكردنەوەو  ئەگەر  ئێستا 

ڕەها  بەشێوەیەكی  بوترێ   دەتوانرێ   ئایا  دانراوە،  زانست  بەتایبەتمەندی 

خودی هەموو زانستە؟ ئایا دەتوانرێ  بوترێ  جگەلەوەی دەتوانین خوێندنەوە 

لەبەردەستماندا  كە  زانستێ ،  پێشبینی  بدەینە  دەست  بكەینەوەو  دوبارە 

نەبێ ؟ ئەگەر وابڵێین ئەو كاتە ئایا مێژوو زانستە؟ ئێمە ناتوانین كەداوا لە 

ناپلیۆن بكەین شەڕی واترلۆ دوبارە بكاتەوە، وەكو ئەوەی كەبڵێی فیلمێكی 

جار  یەکەم  بۆ   ڕووداوێ��ك  ڕوودان��ی  لەمێژوودا  بكات.  ئیش  سینەمایی 

ئێمە  زاكیرەیەو  خاوەنی  مرۆڤ  ئەونیيە، چونكە  دوبارەی  ڕوودانی  وەكو 

دەبێ  گومان بەرین كەنایەوێ  شكستەكانی خۆی دوبارە بكاتەوە. لەبارەی 

مێژوودا  لەزانستی  خۆمان  خوێندنەوەی  لەبارەی  ناتوانین  كەئێمە  ئەوەی 
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دوبارەبكەینەوە، ئایا بەم شێوازە دەتوانین پشتگویی بكەین كەئایندە چۆن 

دەبێ ؟

ئەو  دادگاو  بۆ  بكەین  پەلكێش  كەمێژوو  بەرلەوەی  دەشێ   كەوایە 

بەهوها لەگروپی زانست بكەینەدەر. بەزەحمەتی بزانین كەلەواقیعدا زانست 

چیە؟ ئەوەی كەپێویستی ئێمەیە، پێناسەیەكە بەرفراوانتر لەدوبارەبوونەوەو 

وەرگرتنی توانای پێشبینیكردن لەبارەی زانست، واتە ئێمە دەبێ  دیدێكی 

نوێ  لەخودی))ناسین((بخەینەكار. ئاشكرایە كەئێمە ناتوانین زیادلەوە بزانین 

كە دوبارە گرو پێشبینیگرە. ئەوەی پێویستە بپرسین ئەمەیە كە))ئەو شتە 

چییە كەئێمە دەتوانین بیناسین؟((.

سەرچاوە:

-فلسەفە هیگڵ-لئوراوچ-ترمجان عبدالعلی دست غیب

 نشر پرسش-چاپ أول 1382 
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هیگڵ و رۆشنگەری

هاشم ساڵح

لەعەرەبییەوە: كامیل محەمەد قەرەداغی
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بەقۆناغی  خۆی  سەردەمی  فەیلەسوفەكانی  زۆری  وەك  هيگڵیش   

راستەقینە  بیریارێكی  نەدەكرا  لەوكاتەدا  چونكە  تێپەڕیووە،  رۆشنگەریدا 

لەئارادابێت و لەچركەساتێك لە چركەساتەكانی ژیانی خۆیدا، ڕووبەڕووی 

ئاینی  لەگەڵ  پەیوەندی  بابەتی  بگرە  بەڵكو  نەبووبێتەوە،  ئاین  بابەتی 

ئاینەدا  مەسیحی، یان باشتروایە بڵێین لەگەڵ وێناكردنەكەی باوەكەی ئەو 

پێكهێناوە.  فەیلەسوفەكان  فەلسەفەو  ل��ەالی  گرنگی  بابەتێکی  ج��اران 

هەركەسێك بەناخی هزری ئەوروپاییانەدا ڕۆچووبێت و ئاگاداری پەرەسەندنە 

ئەوروپا  لە  ئێستە  بەاڵم  دەزانێت،  باش  ڕاستییە  ئەو  بوبێ   مێژوویەكەی 

ڕەوشەكە بەڕادەیەك گۆڕاوە، كە لەوانەیە فەیلەسوفەكانیان هەموو ژیانیان 

لەسەر  وشەیەك  ئەوەی  بەبێ   بەسەربەرن،  بیركردنەوەدا  توێژینەوەو  لە 

یان  سەدەیەك،  پێشینەكانی  وەك  ئەمان  ئایين  ئێستا  بڵێن.  ئاین  بابەتی 

دووسەدە پێش خۆیان سەرقاڵ ناكات، چونكە بابەتی ئایين شتێكە لێبۆتەوە. 

هەموو بابەتەكەش بەبێ  كەم و زۆر هەرئەوەیە و تەواو.

زادەی  دەی��وت:  خۆی  )هیگڵ(  ه��ەروەك  فەلسەفە،  لەڕاستیشدا 

سەردەمەكەی خۆیەتی، بۆیە دەبێ  ئەو بیرۆكە زۆرباوە لە زەینی خۆماندا 

البەرین، كە لە هەندێكی ناوەندەكاندا هەیە و دەڵێ  ئەو شتانەی فەیلەسوف 

دەیانڵێت قسەگەلێكی موجەڕەدی گشتین، لەوە تێدەپەڕن كە سەر بەچاخێك 

یان سەردەمێك، یان كۆمەڵگەیەكی دیاریكراوبن. ئەم جۆرە فەلسەفەلێدانە، 



ئاشنابوون بە هیگڵ 80

بنەڕەتییە  كێشە  كە  فەیلەسوفەی  ئەو  ناكات.  قایل  كەس  مابێتیش  ئەگەر 

پێوە  كۆمەڵگەكەیی  كە  چارەسەرنەكات،  خۆی  سەردەمی  وروژێنراوەكانی 

نیگەرانە، ئەوە نە فەیلەسوفە و نە شایەنی ئەو ناوەشە. هەرچۆنێک بێت 

)هیگڵ( لەساڵی )1795(دا ، ئەوكاتە كە تەمەنی )25(ساڵ بووە، ڕووبەڕووی 

بابەتی ئاین بووەتەوە و كتێبی«ژیانی یەسوع«ی نوسیوە. لەم كتێبەیدا كە 

نەیوێراوە یەكسەر باڵوی بكاتەوە تێبینی دەكەین، كە وێنەیەكی »مێژوویی- 

ئاوەزكاری« لەسەر دامەزرێنەری مەسیحیەت پێشكەشدەكات. «مەسیح« بەو 

شێوەیەی كە هیگڵ لێیتێدەگات، پتر لەوەی كە كەسێتییەكی سەروو ئاسایی 

و سەروومێژوویی بێت، لەسەر شێوازی »كانتی« وەك مامۆستایەكی ئاكاری 

دێتە پێشچاو.

كە  ئەوەی  »وەك  دەخولقێنێت  موعجیزە  نە  یەسوع:  ئیتر:  بۆیە 

كتێبە تەقلیدییەكان وێنامان بۆدەكەن«، نە نهێنییەكیش ماوە لەبارەی ئەو 

نەزانرابێت، بەڵكو ئەویش كەسێك بووە وەك هەر كام لە فەیلەسوفەكانی 

رۆشنگەری، لەوانەیە بڕێك باشتر خەڵكی فێری ئازادیی ناوەكی و كەرامەتی 

مرۆیی كردووە. بەساڵێك پاش ئەوە »هیگڵ«كتێبێكی تری گرنگی لەسەر 

ئاین درکرد، ئەویش كتێبی« دۆگمایی ئاینی مەسیحی«یە. لەم كتێبەدا كە 

ئەمیش لەژیانی هیگڵدا باڵونەكراوەتەوە تاوتوێی ئەو بیروباوەڕە مەسیحییانە 

لە  جیاواز  پەیڕەوێكی  ئەم  بەاڵم  ك��ردوون،  ڕەخنەی  ڤۆڵتێر  كە  دەكات 

پەیڕەوەكەی ڤۆڵتێر دەگرێتەبەر. پەیڕەوەكەی هیگڵ پەیڕەوێكی ناوەكییە پتر 

لەوەی كە پەیڕەوێكی دەرەكی بێت، چونكە ڤۆڵتێر لەپێگەیەكی دژایەتیی 

دەرەوەی  ئاینەكەوە رەخنەی«ئەرسەزۆكسیی مەسیحیی-واتە ئسوڵیەت«ی 

دەكرد، هەرچی هیگڵیشە ئەویش كەمێك ئەم پەیڕەوەی گرتۆتەبەر، بەاڵم 

زۆربەی جارەكان لەناوەوە و بەشێوەیەكی دیالێكتیكی لەگەڵ بیروباوەڕەكاندا 
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وەزیفەیە  ئەو  یان  بوونەكەی،  مێژوویی  پێویستیی  بۆئەوەی  دەڕۆش��ت، 

ئەوە  پاش  ئەوجا  ئەنجامیداوە،  لەچركەكاندا  لەچركەیەك  كە  پیشانبدات 

چونكە  وەرچەرخاوە،  خۆی  پێچەوانەكەی  بەرەو  چۆن  كە  پیشانیدەدات 

دەبێ   رۆژگاردا  لەگەڵ  بوبێت،  ئاوەزكاری  ئاینی مەسیحیدا  لەگەڵ  ئەوەی 

بە دۆگمایی. دەبێ  بە كۆمەڵە سروت و ڕێوڕەسم و دامەزراوەیەك، كە 

مانا ڕەسەنە سەرەتاییەكەی خۆی تێدا نامێنێت، یان بە مانایەكی تر دەبێت 

بەكۆمەڵە توێژو قاڵبێكی وشكيى بە بەردكراو، یان بەبەردبوو. ئەوجا ئاینی 

ڕاستەقینە دەبێ  بتوانێت خۆی لەم توێژانە ڕزگاربكات، بۆئەوەی بتوانێت 

بگەڕێتەوە سەر مانا زیندووەكەی و سەرچاوە ڕەسەنەكەی.. چونكە ئەوەتا 

ئارەزووەكانی  ملمالنەو  بەهۆی  رۆژگ��ارو  بەتێپەڕبوونی  مەسیحی  ئاینی 

ئایدیۆلۆژیایەكی  بوەتە  مێژوودا  لەقۆناغەكانی  لەقۆناغێك  مرۆڤەوە 

لێدەنێت  ناوی  هیگڵ  كە  ئەوشتەیە  ئەمەش  سەركوتكار.  دەسەاڵتخوازی 

»دۆگمایی«، بەاڵم پاشتر هیگڵ لەوە تێگەشت، كە ئەگەر ئاین دۆگمایی و 

سروت و رێوڕەسمەكانیی لێكرایەوە، ئیتر هەرگیز بەئاینی نامێنێتەوە. بۆیە 

ئیتر هیگڵ كەوتە نێوانی دووڕیانێكەوە: یان ئەوەتا لەپێناوی بەرژەوەندیی 

ئاوەزكاریی فەلسەفەی ڕادیكاڵیدا بە تەواوی واز لە ئاین بهێنێت، یان ئەوەتا 

وا لە فەلسەفە بكات، كە لەگەڵ ئایندا بەیەكەوەبژین، یان دراوسێ  بن، بەاڵم 

كە هیگڵ هەستا ڕەخنەی بیروباوەڕی مەسیحی و نهێنی و موعجیزەكان و 

شتەكانی تری لەوشێوەیەی كرد، ئیتر ئەو بابەتی پێكەوەژیانەش وەك شتێكی 

ڕووكەشی دێتەپێش چاو. هەر لەبەر ئەم هۆیەیە كە هەندێ  كەس بەوە 

تاوانباری دەكەن، كە زمانێكی دووفاقی بەكاردەهێنێت: فاقێكی فەیلەسوفان 

و فاقێكی تری الهوتییەكان.
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ئایا راستییەكی وا هەیە كە بەالی هەمووانەوە ئاوەزكاری بێت؟ یان 

دوو راستی هەن:یەكەمیان ڕاستیی فەیلەسوف و دەستەبژێرە رۆشنبیرەكانە، 

ئەوی تریش هی هەموو گەلە؟

ئا لەم ڕوانگەیەوەیە كە ئاینی مەسیحی بەپێی پێویستییەكی مێژوویی 

ڕەتێنەری  دژو  دەبێتە  هەڵدەگەڕێتەوە،  خۆی  پێچەوانەكەی  بۆ  ڕەتێنەر 

ئەو  لەهۆی  شێوەیەش  بەم  خ��ۆی.  بەراییەكانی  مەبەستە  و  ن��اوەڕۆك 

مەسیحی  كڵێسای  بەدرێژایی چەندان سەدە  كە  تێدەگەین،  هاوپەیمانێتییە 

ئینجیل  چونكە  هەیبووە،  سیاسیدا  سەركوتی  و  كۆالكی  سیستمی  لەگەڵ 

داوای ئەوە ناكات كە لەدژی هەژارەكان لەگەڵ دەوڵەمەندەكان، لە دژی 

الوازەكان لەگەڵ بەهێزەكان هاوپەیمان بیت، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا كڵێسا 

بەم شتانە قایلە و شەرعیەتی پێداون و بگرە هەوڵیداوە خەڵكە ساكارەكەش 

قایل بكات، بۆئەوەی پەسەندی بكەن. وەزیفە ڕەتێنەرەكەی ئاین ئالێرەدایە، 

بێگومان بیرۆكەی لەم شێوانە لەكاتی خۆیدا وەك مەترسیدار هاتۆتە پێش 

چاو و لەالیەن زۆرینەی زۆری كۆمەڵگەوە، وەك ناپەسەند سەیری كراوە، 

كتێبخانەكەیدا  لەدۆاڵبی  نەكردنەوە، وەك دەستنوس  بۆیە هیگڵیش باڵوی 

خۆیان  سەردەمەكەی  پێشی  بیرۆكانە  ئەم  كە  دەیزانی  ئەو  هێشتنیەوە. 

لەبەرئەوەی هێشتا بۆ  ناكرێت،  پێی پەسەند  ئاڵمانیاش  كەوتوون و گەلی 

پەسەندكردنی شیاو نەبووە، یان سوك و ئاسان نەیتوانییوە پەسەندی بكات. 

ئەمەش گەورەترین بەڵگەیە لەسەرئەوەی كە گۆڕانی ئاوازەكان پرۆسەیەكی 

مەترسیدارە و لە شەو و ڕۆژێكدا ڕوونادات، لەبەرئەوە شتێك كە زۆر بێزارم 

بكات پەلەكردنی هەندێكی رۆشنبیرانی خۆمانە لە ئەنجامدانی گۆڕانكاری و 

هەڵكواڵندنی قۆناغەكان! من دەڵێم گۆڕانكاری دەبێ  قۆناغ بەقۆناغ هەرس 

هەرس  بەتەواوی  یەكەم  قۆناغی  ئەوەی  پێش  ناكات،  پێویست  و  بكرێ  
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كرابێت و وەرگیرابێت بچینەسەر قۆناغی پاشتر.

پێویستە لەوە ئاگاداربین كە »فیختەی مامۆستای هیگڵ« هیچ نەبێت 

كە  داوە،  ئەوەی  زۆری  باجێكی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  سەرەتاوە  لە 

ڕووبەڕووی پیاوانی ئاین وەستاوەتەوە. ئەوەتا لەساڵی)1799(دا لە زانكۆی 

ییەننا: درکراوە، كە یەكێك بووە لە كراوەترین و لیبراڵترینی زانكۆكانی ئەو 

سەردەمە. تۆمەتی كافرییان دایەپاڵی و شتەكانیان لەسەر گەورەكرد و لەالی 

ئەو دەستەالتدارە گەورانە شكاتیان لێكرد، كە كاریان بریتییە لەكردنەوەو 

لێدوانێكی  كە  ئەوەدا  لەپێناوی  چیدا؟  لەپێناوی  ئەمانە  هەموو  گرێدان.. 

ئاوەزكارییانەی لەسەر ئاینی مەسیحی دابوو.

لەپێشتر  باو  گشتیی  لەڕای  لێدوانە  ئەو  كە  لەوەدانییە  گومانیش 

بووە، بەاڵم بە بەراورد لەگەڵ ئەوشتانەدا كە هیگڵ لەوكاتانەدا لە سویسرا 

دەی نوسین شەرمنانە بووە. ئێستا با گوێ  لە »فیختە« بگرین بزانین چی 

وتووە- ئەو وتویەتی)سیستمی ئاكاریی زیندوو كاریگەر، خودی خوا خۆیەتی 

و ئێمە پێویستمان بە بیروباوەڕێكی تری جگەلە ئەو نییە، هیچ هاندەرێكی 

واش لە ئاوەزدا نییە بۆئەوە پاڵمان پێوەبنێت، كە لە ئەم سیستمە ئاكارییە 

پێویستمان  ئێمە  گرتووە.  گەردوونەوە  هەموو  بە  دەستی  كە  دەربچین 

بەبوونی ئەو بڕوایە نییە، كە بوونەوەرێكی تایبەت هەبێت لەئاستی هۆكاری 

بەرەنجامە  شێوە  ئەم  بە  دروست  تێگەیشتنی  كەواتە  ئەنجامەكاندابێت، 

ناگات، ئەوە تەنها فەلسەفەی هەڵەیە كە ئەو كارە دەكات.(

ئەم قسەیە بە وڕێنە دادەنرێت، واتە دەرچوونێكە لە تێگەیشتنی باوی 

ئەو سەردەمە لە مەسیحیەت، لەبەرئەوە پیدانەیان كرد و لە زانكۆش دەریان 

كرد، چونكە وێناكردنەكەی »فیختە« لەسەر »خوا« جیاوازە لەو وێناكردنە 

مەسیحییە باوەی كە سەدان ساڵە چەسپیوە و بریتییە لە بیرویاوەڕی سێینەیی، 
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بەئاراستەی  »هیگڵ«  بێگومان  كراوە،  ئاوەزكاری  بە  لەپێویست  زیاد  كە 

وڕێنەكردنەكەدا دوورتر دەڕوات. لەڕاستیشدا ئەو نوسراوانەی كە لە ماوەی 

گەنجێتییدا نوسیبونی و تا پاش مردنی خۆی نەخرانەبەرچاو لە ڕەخنەكردنی 

كامڵبوونی  یان  پیرێتی،  قۆناغی  نوسینەكانی  لە  ئاینییەكاندا  بییروباوەڕە 

نەڵێین  ئەگەر  تربوو،  ئەزمون  بە  ئاگاترو  بە  ئەوە  پاش  ڕادیكااڵنەتربوون. 

ئاگرینی بۆ  پتر لە سزادان دەترسا. لە گەنجێتیی یەكەمیدا »هیگڵ«نامەی 

»شیلنگ و هۆڵدەرلین«ی هاوڕێی دەنوسی و ڕقبوونەوەی خۆی لە كۆلیژی 

الهوتی پرۆتستانتی و شێوازی ئەو كۆلیژانە بۆ فێركردنی ئاین دەردەبڕی. 

ئومێدی ئەوەی دەردەبڕی كە فەلسەفەی نوێ  لە ئاڵمانیادا سەركەوێ : واتە 

فەلسەفەی »كانت و فیختە« فەلسەفەی ئاوەزو ڕەخنەو ئازادە. الهوتی و  

كاهینەكانیش زۆر بێزاریان دەكرد. لەڕاستیدا ئەو هەرگیز لە ژیانیدا ئەوانی 

وەك دەستەیەكی بەكۆمەڵ یان رێكخراوێكی كڵێسایی خۆش نەویستووە، لە 

خۆیان و لەكاردانەوەكانیان دەترسا، ئەوانی بە مەترسی بۆسەر ئازادی هزر 

بۆ دەستگرتن  بوو  دەكرد هەوڵەكانیان  زۆربێزار  ئەوی  كە  دادەنا. شتێك 

بەسەر فەلسەفەی كانتدا و خستنەگەڕی لەخزمەتی ئەو بیروباوەڕەكۆنانەیاندا 

كە سەردەمەكەیان بەسەرچووە، چونكە لەبەرئەوەی فەلسەفەی سەركەوتوو 

بوو، ئەستێرەكەی بە ئاسمانی ئاڵمانیادا هەڵكشابوو، هەموان هەوڵیاندەدا 

لێی نزیك ببنەوە و پێوەی بنازن و وای بگونجێنن، كە لەگەڵ بیروباوەڕە 

ئەوشتانە  لە  بەردەوامە  شتێكە  ئەمەش  بگونجێت،  خۆیاندا  تایبەتەكانی 

ڕوودەدات كە لەمێژوودا سەركەوتوو دەبن.

* رۆژنامەی :الشرق االوسط
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مێژووگەری لە هزری هیگڵدا

ئیبراهیم دادجود       

    وەرگێرانی لەفارسییەوە: سامان كۆنەپۆشی
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سیستمی فەلسەفی هیگڵ لە الیەكەوە تێروتەسەلترین، دژوارترین و 

كاریگەرترین سیستمێكی فەلسەفیيە، كە تاكو ئێستا لە مێژووی خۆرئاوادا 

سەریهەڵداوە. هیگڵ خۆی و كۆمەڵێك كەسی دیكەش كەوتوونەتە شوێن 

ئەم ئیدیعایە و پێیانوابووە، كە هیگڵ دوایین قسەی لە فەلسەفەدا كردووە.

فەلسەفەی هیگڵ بەو جۆرەی كە خۆی دەڵێت »تەشەنەی سەندووەتە 

ناو هەموو لقەكانی زانینی مرۆییەوە و دەبێ  هاوكات هەم بە لۆژیك، هەم 

هەم  سۆسۆلۆژیا،  هەم  دەروونناسی،  هەم  ئەنتۆلۆژیا،  هەم  مێتافیزیك، 

بیرۆكە  بزانین.  دیكەی  زانستەكانی  بە  هەمیش  و  مێژوو  هەم  ستاتیكا، 

ميتافیزیكەكەی  لەجۆرەكان  بە جۆرێك  لۆژیك  لەسەر  ئایدیاكانی هیگڵ  و 

... هتد.  لەجۆرەكان دەروونناسیەكەی و  بەجۆرێك  ميتافیزیكی هیگڵ  و 

لەم روویەوە هزرو بیرۆكەكانی هیگڵ لەسەر دیاردە مێژووییەكانیش نەك 

فەلسەفەكەی  خودی  بەمانایەك  بەڵكو  فەلسەفەكەی،  لە  بەشێكن  تەنیا 

ئەون، چونكە ئەو رووداوە الوەكی كە لە مێژوودا روودەدەن، لەراستیدا 

حیكایەت لەساتێك لەگۆڕانی دیالێكتیكی رۆح دەكەن، كەلە كات و شوێنێكی 

دیاریكراودا وەدی دێن.

 لەم روویەوە دەتوانین بەرهەمە سەرەكیەكانی هیگڵ بە فەلسەفەی 

مێژووەكەیشی لەقەڵەم بدەین. ئەمە نەك تەنیا لەپەیوەندی لەگەڵ كتێبی 

فەلسەفەی مێژوو و فەلسەفەی مافدا، بەڵكو لە پەیوەندی لەگەڵ كتێبەكانی 
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دەردەچێت،  راست  دیكەشدا  كتێبەكانی  و  لۆژیك  و  رۆح  دیاردەناسیی 

لۆژیكیيەكان  بیركردنەوە  و  رۆح  دیاردەكانی  هیگڵ،  بەبۆچوونی  چونكە 

کۆمەڵێک شتی راستەقینەو ئارەزومەندانە )عەقاڵنین(، كەلە رێگای گۆڕانەوە 

وەدی دێن و بەبێ  گۆڕان وێنا ناكرێن، دەشزانین لە مێژوودایە كە گۆڕانیان 

بە سەردا دێت.

كاتێك هیگڵ لۆژیكەكەی خۆی بەتەواوەتی وەك ئەنتۆلۆژیاكەی و 

ئەنتۆلۆژیاكەی بە تەواوەتی وەك ئەبستمۆلۆژیەكەی بزانێت، بەم پێیە ناسینی 

رووداوە مێژووییەكانیش بەتەواوەتی وەك ئەنتۆلۆژیەكەی لەقەڵەمدەدات و 

بەم ئاكامە دەگات، كە ناسینی رووداوە مێژووییەكان شتێك نییە، جگەلە 

ناسینی پێویستیی لۆژیكی وەدیهاتنی ئەم رووداوانە و ئاگامەندبوون سەبارەت 

بە وەدیهاتنی دەرەكیان.

وتمان كە هیگڵ كتێبێكی بە ناوی فەلسەفەی مێژوو هەیە. ئەم كتێبە 

زنجیرە وانەكانی هیگڵ لە زانكۆدا لەخۆ دەگرێت )بەشێك لەم كتێبە لە ژێر 

ناوی ئاوەز لە مێژوودا وەرگێڕراوەتە سەر زمانی فارسی و شارەزایانی ئەم 

زمانە دەتوانن كەڵكی لێوەربگرن(. لێرەدا لەبەر سنورداربوونی بابەتەكەمان، 

پتر بە گەڕانەوە و سەرنجدان لەم كتێبە، فەلسەفەی مێژووی هیگڵ بەكورتی 

دەخەینە بەر توێژینەوە، كە لە هەموو سیستمە فەلسەفیەكەی جیا ناكرێتەوەو 

تاڕادەیەكیش رووناكی دەخاتە سەر هەڵوێستە سیاسیەكەی.

ئەم  و  هەیە  مێژوویەكی  ئایین  هونەرو  ه��ەروەك  فەلسەفە، 

ئایدیا  ئەم  بەهۆی  كە  پرۆسیسێك  دیالێكتیكیيە،  پرۆسیسێكی  مێژووەش 

ناكۆتایەوە، دەگاتە شوێنێك كە بەشێوەیەكی ئاشكرا لەخۆی ورد دەبێتەوە، 

فەلسەفەی مێژووی هیگڵ »تاوتوێكردنێكی قوڵ هزرینانەی مێژووە. ئاوەز 

تاكە ئایدیایەكە كە فەلسەفە بۆ لێوردبوونەوەی قوڵ لەبەردەستیدایە، بەم 
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مێژووی  كە  نیشانبدرێت،  دەبێ   زاڵەو  جیهاندا  بەسەر  ئاوەز  كە  مانایەی 

جیهان مێژووی خۆبەرفراوانكردنەوەی »رۆح«ە. مێژووی جیهان بریتیيە لە 

یاخود  ئازادیدا. رۆح  پلەی  لە  راستەقینەی رۆح سەبارەت بەخۆی  ئاگایی 

ئایدیای )خود ئەندێش( تەنیا لە زەینی مرۆڤدا و لە رێگای مرۆڤەوەیە كە 

رێگایەك دەدۆزێتەوە، بۆئەوەی بچێتە ناو گۆڕەپانی زانینی رەهاوە. بەم 

قۆناغ  هەڵگری  خۆی،  قۆناغەكانی  بەدرێژایی  فەلسەفە،  مێژووی  چەشنە 

گەلێكی پێشینە، هەروەها بنەماكان و سیستمە فەلسەفیيەكانی پێشوش لەخۆ 

دەگرێت.

هیگڵ »مێژوو« لە مانایەكدا بەكاردەبات، كە لە »فەلسەفەی مێژوو« 

رووداوە  تۆماركردنی  بەمانای  مێژوو  ئەو  بەبۆچوونی  ناكرێتەوە،  جیا 

مێژووییەكان نییە، بەڵكو بە مانای هزرینی مێژووییانەیە. هزرینی مێژووییانە 

بەم مانایە دێت كە مەبەست لە خوێندنەوەی مێژوو ئەوە نییە، كە ئاگاییەك 

لەم  مەبەست  بەڵكو  بێنین،  رووداوەكان وەدەست  روودانی  بە  سەبارەت 

كارە بریتیە لە ئاگاداربوون لەسەر فاكتەرو ئاراستەی روودانی ئەو رووداوانە. 

هیگڵ لە مانایەكی گشتگیردا باس لە گەردوون دەكات، كە هەم مانای مادی 

و هەم مانا رۆحانيیەكەی گەردوون دەگرێتەوە، هاوكات لەگەڵ ئەوەی كە 

لەسەر ئەم باوەڕەیە كە سروشتی مادی لە گۆڕانی مێژوودا بەشدارە، بەاڵم 

رۆح و گۆڕانی رۆح بەفاكتەری سەرەكیی گۆڕانی مێژوو دەزانێت. تەنانەت 

دەبێ  سروشتی مادیش لە پەیوەندی لەگەڵ رۆحدا هەڵبسەنگێنرێت، چونكە 

روویەوە  لەم  دێت.  سەردا  بە  گۆڕانكاریی  مێژوودا  لە  كە  رۆحە  ئەمە 

مێژوو شوێنی گۆڕانی رۆحەو دەتوانین بڵێین كەلە راستیدا مێژوو خشتەی 

قۆناغە جۆربەجۆرەكانی وەدیهاتنی ئازادیە، چونكە ئازادی جەوهەری رۆحە. 

قۆناغە جیاوازەكانی رەوتی مێژوویی مرۆڤ گوزارشت لەجۆرێك پێشكەوتن 
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ئەمڕۆیی  شارستانیەتی  بۆ  سەرتاییەوە  دڕندانەی  لەفۆرمی  گەشەسەندن  و 

و  وەدیهاتن  لە  بریتيیە  چیرۆكە  ئەم  سەرەكیی  ئامانجی  پرۆژەو  دەكات. 

ئازادی. رەوتی  بە  یاخود گەیشتنی مرۆڤ  ئازادیی مرۆڤ،  باڵوبوونەوەی 

مێژوویی شتێك نییە، جگەلە وەدیهاتنی هەنگاو بە هەنگاو، قۆناغ بەقۆناغی 

ئازادیی مرۆڤ. پێویستەو دەبێ  وەدیهاتنی قۆناغ بە قۆناغی ئازادی لە رەوتی 

مێژوودا، هاوكات وەدیهاتنی قۆناغ بە قۆناغی ئاگایی و فام و تێگەیشتنیش 

بێت، لە راستیدا هیگڵ مێژووی جیهان بە مێژووی رۆح دەزانێت، چونكە 

و  ئاگایی  ئەم  و  بكات  ئ��ازاد  خۆی  و  بێت  بەخۆئاگا  هەوڵدەدات  رۆح 

دەستەبەر  نەبێت  دیالێكتیكی  و  قۆناغ  بە  قۆناغ  بەشێوەی  ئازادیە  ئەم 

نابێت، لەالیەكی دیكەوە ئەم وەدیهاتنە قۆناغ بە قۆناغەی ئازادی هەر ئەو 

وەدیهاتنی هەڵسوكەوتی مۆڕاڵی، یان ئاوەزی كۆمەاڵیەتیەی جۆر )نوع(ی 

مرۆڤە، كە لە سیستمی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكاندا خۆی دەنوێنێت. وێناو 

هزرینانەی  قوڵ  »تاوتوێكردنی  مانای  بە  مێژوو  لەسەر  هیگڵ  تێگەیشتنی 

مێژوو«ە، هێند چەمكێكی گشتیی فەلسەفیە كە ‘گوزارشتەكانی  »فەلسەفەی 

مێژوویی« و »مێژووی فەلسەفە« بە یەك مانا ئەژمار دەكات.

ئەگەر هەر بەو جۆرەی كە باسمانكرد، ئامانجی مێژوو وەدیهاتنی 

ئازادیە  ئەم  چیەتی  كەواتە  بێت،  مرۆڤ  ئازادبوونی  یان  مرۆڤ  ئازادیی 

چیيە؟ بە بۆچوونی هیگڵ ئازادیی مرۆڤ بریتيیە لە ئاگایی و تێگەیشتنی ئەو 

لەسەر پێویستی رەوتی رووداوە مێژووییەكان. وەسفكردنێكی لەم چەشنەی 

ئازادی پێویستی بە دوو شت هەیە:

گەشەی ئازادیی مرۆڤ بەمانای گەشەی ئاگایی ئەو دێت.

ئازادی بە مانای تێگەیشتن لە پێویستی ئاوەزە و شتێك نییە، لە 

دەرەوەی سیستمی ئاراستەی ئاوەزیدا بێت.
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مێژووی فەلسەفە تەنیا گوزارشت لە رەوتێكی مرۆیی ناكات، بەڵكو 

گوزارشت لە رەوتێكی جیهانیش دەكات. واتە خوێندنەوەی مێژوو نەك تەنیا 

مێژووی  دەگرێتەوە.  جیهانیش  سەرهەڵدانی  بەڵكو  مرۆڤ،  سەرهەڵدانی 

فەلسەفی راپۆرتێكی مێتافیزیكیە سەبارەت بە مێژووی جیهان لە پلەی رۆحی 

رەهای جیهانیدا. رەها هەر ئەم بوون)هستی(ەیە و بوون تەنیا لە رۆحی 

مرۆیی و لە رێگای ئەوەوەیە كە لە پلەی رۆحدا دێتەبوونەوە. رۆحی رەها 

تەنیا لە رۆحی مرۆییدا و لە رێگای ئەوەوەیە كە هەیە، بەم جیاوازیەوە كە 

ئەم كارە لە مەیدانێكدا ئەنجامدەدات كە لەو مەیدانەدا رۆحی تاكی مرۆیی 

رۆحێكی تاكەكەسی و سنوردار نییە، بەڵكو دەمێكە لە ژیانی رۆحی رەها. 

لەم قۆناغەدا، رۆحی مرۆیی رۆحی رەهایە لە گۆڕەپانی زانینی رەهادا. بەم 

چەشنە زانیاریی مرۆڤ لەسەر رۆحی رەهاو زانیاریی رۆحی رەها لەسەر 

خۆی دەبنە دوو الیەنی یەك راستی.

ئاوەزە.«  مێژوودا،  بەسەر  زاڵ  سەرەكیی  »هێزی  هیگڵ  بەباوەڕی 

روو  مێژوودا  لە  رووداوان��ەی  ئەو  هەموو  كە  ئەوەیە  هیگڵ  مەبەستی 

دەدەن، هۆكردی ئیرادەی مرۆڤن، چونكە رەوتی مێژوو شتێك نییە، جگەلە 

كردارەكانی مرۆڤ. یان باشتروایە بڵێین، جگەلە فكرو بیرۆكەكانی مرۆڤ، 

كەلە كردارەكانی ئەودا دەردەكەون، خۆ دەنوێنن شتێكی دیكە نییە، دیارە 

و  رەشۆكی  مرۆڤی  ئاوەزی  نەك  گشتیە،  ئاوەزی  هیگڵ  مەبەستی  لێرەدا 

روویداوە،  مێژوودا  لە  شتەی  ئەو  كە  بڕوایەدایە  لەم  هیگڵ  تاكەكەسی. 

ئاوەزمەندانەیە و ئەو شتەی ئاوەزمەندانەیە روودەدات، لە روانگەی هیگڵدا 

ئەگەر كەسێك بە پشتبەستن بە تێگەیشتنێكی رووكەشبینانە و رەشۆكیانە 

نائاوەزمەندانە  لە رەوتی مێژوودا گەلێك رووداوی  ئەوە بکات كە  باسی 

ئەم  ئاوەزمەندانەبوونی  لەسەر  پرسیار  رووی��ان��داوە،  مرۆڤ  بەدەستی 
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رووداوانە بكات، ئەوا هیگڵ وەاڵمدەداتەوە كە رووداوە مێژووییەكان لە 

و  مێژوودا  لەناو  تەنیا  مێژوویی  رووداوێكی  هەموو  روونادەن،  بۆشاییدا 

هاوكات لەگەڵ هەلومەرجێكی مێژوویی تایبەتدا روو دەدەن، بە بۆچوونی 

هیگڵ ئەم رەخنەگرتنانەو نكۆڵیكردن لەئاوەزمەندانەبوونی مێژوو و رووداوە 

مێژووییەوە  هەلومەرجی  فامنەكردنی  و  ئاگایی  نەبوونی  لە  مێژووییەكان 

یاخود  هەلومەرج،  لە  مێژوویی  كاراكتەرێكی  هەموو  دەگرێت.  سەرچاوە 

سەردەمێكی مێژووییدا، بە پێی ئەو هەلومەرجە بەو جۆرەی كە دەتوانێت، 

دەهزرێت و هەڵسوكەت دەكات، نەك كەمتر و نەك زۆرتر. هیچ كەسێك 

ناتوانێت زۆرتر، یان كەمتر، یان باشتر، یان خراپتر لەو شتەی كە هەلومەرجی 

مێژوویی خستویەتیە ئەستۆی، بهزرێت و هەڵسوكەوت بكات.

هیگڵ وەك یەكێك لە ئاكامەكانی ئەم بۆچوونەی خۆی، هەروەها 

رەخنەگەلێك  ب��وارەدا،  لەم  خۆی  ب��اوەڕی  سەلماندنی  پاساودانەوەو  بۆ 

لە  وێنەیەی  ئەو  كە  دەكات  رۆشنگەری  سەردەمی  روناكبیریی  ئاراستەی 

مرۆڤ خستوویانەتەڕوو، وێنەیەكی ئەبستراكت و دوور لە راستیە. مرۆڤ 

بەو جۆرەی كە ئەوان بیریان لێكردۆتەوە، بوونەوەرێكی ئاوەزمەندی پەتی 

نییە، مرۆڤ پێكهاتەیەكە لە سۆز و ئاوەز. ئەم دوو دیاردەیەش بە جۆرێك 

یەكتربوون كە سۆزەكانی مرۆڤ سۆزی بوونەوەرێكی  ئاوێتەی  لە مرۆڤدا 

ئاوەزمەندو، ئاوەزی مرۆڤ ئاوەزی بوونەوەرێكی سۆزدارە. هەڵەیە ئەگەر 

ئەم دوو دیاردەیە لە بوونی مرۆڤدا لێك جیابكەینەوە. ئەم جیاكردنەوەیە 

كارتێكەری  سۆزو  بەبێ   دەتوێنێتەوە.  خۆیدا  لە  مرۆڤ  زاتی  هەقیقەتی 

ناتوانین  بۆمان دەردەكەوێت كە  لێرەوە  نەكردارێك.  نەئاوەزێك هەیە و 

ئەو كردارانەی لە سۆزو كارتێكەریەوە سەرچاوە دەگرن وەك كردارگەلێكی 

نائاوەزمەندانە لە قەڵەمبدەین. مێژوو گۆڕەپانی بەڕێوەچوونی سۆزەكان و 
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كارتێكەریەكانە، كە بە هیچ جۆرێك دیاری ناكرێت كە لە بیاڤی )حوزە( 

رێنوێنی ئاوەز دەرچووبن، لە روانگەی هیگڵدا سۆز و كارتێكەری كەرەستە 

روخسار  لە  بریتیيە  مانایەك  بە  مێژوو  مێژوون.  تەالری  سەرەتاییەكانی 

درکەوتنی  رادەیەش  بەو  هەر  دیارە  كە  كارتێكەریەكان،  درکەوتەكانی  و 

ئاوەزە، چونكە ئاوەز دەبێ  وەك ئامرازێك كەڵك لە سۆز وەربگرێت هەتا 

بتوانێت ئامانجەكانی خۆی وەدیبێنێت.

لەم  هیگڵ  مەبەستی  ئارا:  بێنینە  پرسیارە  ئەم  دەتوانین  لێرەدا 

بە  خۆی؟  خزمەت  دەخاتە  كارتێكەریەكان  و  سۆزەكان  كە  چیيە؟  ئاوەزە 

ئاوەزە كێیە و لە كوێوەیە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە  دەربڕینێكی دیكە، ئەم 

ئەوەیە كە ئەمە مرۆڤە، ئەمە مرۆڤ خۆیەتی، ئەمە روخسار و درکەوتەی 

گەیشتۆتە  خۆیدا،  جوڵەی  و  رەوت  لەگەڵ  هاوكات  هەنوكە،  كە  رۆحە 

قۆناغی رۆح و زەینی مرۆیی و لە فۆرمی كردارەكانی ئەودا درکەوتووە و 

مێژووی بنیاتناوە. ئەم ئاوەزە، نە بەو چەشنەی كە دەروونناسەكان بیری 

لێدەكەنەوە، یەكێك لە هێزەكانی ناسین و دیاریكردنی زەینی مرۆییە، نە 

یەزدانییە،  مێتافیزیكێكی  لێدەكەنەوە،  بیری  »متكلمان«  كە  جۆرەش  بەو 

بەو مانایەی كە لەسەرو جیهانی مرۆییەوە بێت. ئەم دیاردەیە ئەگەریش 

یەزدانی بێت هەنوكە بەجوڵەی خۆی گەیشتۆتە قۆناغی مرۆیی، دەتوانین بە 

دڵنیاییەوە بڵێین كە ئەمە خودی مرۆڤە. ئەمە هەقیقەتی مرۆڤە كە هیگڵ 

وێنەیەكی بزاوت و گۆڕانهەڵگر و ناسەقامگرتووی لێ  خستۆتەڕوو. ئاوەزی 

مرۆڤ بە درێژایی مێژوو لەبەردەم گۆڕانكاری و رەخسكان )تكامل( دایە. 

هەنگاو  بەشێوەیەكی  نییە،  سەقامگرتوو  و  بێ¬جوڵە  دیاردەیەكی  ئاوەز 

بەهەنگاو و هاوكات لەگەڵ وەدەستهێنانی خۆئاگاییدا بە ئۆبژێكتیڤ بوون و 

لەكاردابوونی خۆی لە درێژایی مێژوودا وەدەست دێنێتەوە.
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جیهانی دەرەوە ئایدیایەكە كە لە گەردووندا ئازاد كراوە. ئەم ئایدیایە 

لە رێگای تێكەاڵویی دژایەتیەكانەوە دەگاتە پلەگەلێكی بەرزتر. جەوهەری 

رۆحی رەهای جیهانی، كە لەم جیهانەدا ئازادكراوە و لە فۆرمی مرۆڤ و 

جەوهەری  ئازادی  ئازادیخوازیە.  سەریهەڵداوە،  سروشتیەكاندا  بوونەوەرە 

جیهانەدا  لەم  خۆی  جیهانی  رەهای  رۆحی  كە  كاتەوە  لەو  بەاڵم  رۆحە، 

بەرەاڵكرد، خۆی كرد بە ئایدیایەكی سەرلێشێواو و لە شێوەیەكی رەهەندیانە 

دیاریكراو،  دیارو  بەبوونەوەرێكی  بوو  هاتەبوونەوەو،  ئەندازەییانەدا  و 

گەیشتنەوەی  خواستی  حەزو  ئیتر  بێبەشبوو،  رەها  ئازادی  لە  ئاكامدا  لە 

دوبارە بە ئازادی هەموو بوونی دادەگرێت. رۆح ئازادە و ئامانجی رۆحی 

جیهانی لە مێژووی جیهانیدا بریتیە لە وەدیهێنانی زاتی خۆی و گەیشتن 

و  بناسێت  خۆی  كە  ئەمەیە  ئەو  هەوڵی  ئازادی.  )نیعمەت(ی  پێدراو  بە 

دوبارە بناسێتەوە. ئایدیای رەهای جیهانی لە سەرەتاوە گرێدرابوو بە رۆحی 

ئێستاش  و  جیابۆتەوە  لێی  لەپاشان  بەاڵم  ئ��ازادەوە،  و  بەرز  و  بنەمایی 

سكااڵ لەجیایی هەموو بەسەرهات و چارەنوسی ئەم بوونەوەرە پێكدێنێت، 

دەخوازێت بگاتەوە بە بناژۆكەی خۆی. مێژووی جیهانی تەنیا روخسارێكی 

ئەم ئاوەزەیەكانە و رەسەنەیە، فۆرمێكە لەو وێنە پاژەكیانەی )صور جزئی( 

مێژووی  لە  ئاشكرادەكات، رۆحی رەها  ئەوەوە خۆی  بە هۆی  ئاوەز  كە 

جیهانیدا زاتی راستەقینەی خۆی وەدەستدێنێتەوە و بەخۆئاگا دەبێت، بەاڵم 

درکەوتنی دەرەكیی رۆح جگە لە دوری و سنوردارێتی شتێكی دیكە نییە. 

هەم لە خۆی دووردەكەوێتەوە و هەمیش دەخوازێت سەرلەنوێ  بگەڕێتەوە 

بۆ خۆی. كەواتە لەودا كێش )كشش( و هەوڵێك دروستدەبێت. كێشێك كە 

لەبیری نەهێشتنی سنوردارێتیدایە و هەوڵێك كەبیر لەوەدەكاتەوە، لەگەڵ 

ژێدری سەرەتاییدا گرێ  بخوات.
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بە  رۆحێك  قەبووڵبكەین  كە  ئەوەی  بەبێ   هیگڵ،  بۆچوونی  بە 

سەر جیهاندا زاڵە، فەلسەفەی مێژوو لە ئارادا نییە، ئایدیای »ئاوەز« تەنیا 

واتە  كایەوە،  دەیهێنێتە  مێژوو  تاوتوێكردنی  بۆ  فەلسەفە  كە  ئایدیایەكە 

ئەم ئایدیایەی كە ئاوەز بەسەر جیهاندا زاڵە، بەم پێیەش مێژووی جیهان 

رەوتێكی ئاوەزمەندانەیە. بەباوەڕی هیگڵ فەلسەفە ناچارەبوونی ئاوەزێكی 

جیهان  مێژووی  كەدەخوازین  كاتەدا  لەو  بەاڵم  بسەلمێنێت،  چەشنە  لەم 

ئاشكرابكەین، پێویستە و دەبێ ، بوونی ئاوەزێكی لەم چەشنە گریمانە بكەین 

و قەبوڵبكەین كە رۆحێكی لەم چەشنە بە سەر جیهاندا زاڵە.

جیهاندا  بەسەر  زاڵیەتیە  خ��اوەن  چەشنە  لەم  ئاوەزێكی  چونكە 

و  زاتی  دەسنیشانكردنی  و  فكر  مێژووی  لە  جگە  نییە  شتێك  مێژوو  و، 

خۆبەخۆی ئاوەز، كەواتە ئامانجی توێژینەوەی فەلسەفی دەبێ  بریتی بێت 

رەوتی  روویەوە  لەم  لواوەكان.  و  بەهەڵكەوت  كاروبارە  بایكۆتكردنی  لە 

مێژوو رەوتێكی لۆژیكی و پێویست )زەڕووری( و رەهایە، فەلسەفەی هیگڵ 

هەموو  بەڵكو  ناكات،  قەبوڵ  جیهاندا  لە  ناپێویست  بوونەوەرێكی  بوونی 

بوونەوەرەكان بەهۆی پێویستیەكی لۆژیكیەوە هاتوونەتە بوونەوە. بەم پێیە 

ناتوانین ئەمە قەبووڵبكەین كەرووداوێك لەجیهاندا روویداوە كە سەبارەت 

ئامانجی  كەوایە  نەبووە.  لۆژیكی  پێویستیی  خاوەن  خۆی  سەرەتاكانی  بە 

توێژینەوەی فەلسەفی ئەمەیە كە كاروبارە بەهەڵكەوت و لواوەكان بایكۆت 

بكات و نكۆڵیان لێبكات. دیارە مەبەستی هیگڵ ئەوە نییە، كە بۆ ناسینی 

مێژوو پێویستیمان بە ناسینی كاروبارە پاژەكیەكان نییە، دەتوانین بەهۆی 

میتۆدگەلێكی ئاوەزمەندانەی پەتی و پێشینیەوەو بەبێ  گەڕانەوە بۆ ئەزمون، 

دەرەكی  واقعیەتی  چونكە  كە  ئەمەیە  مەبەست  بەڵكو  بناسین،  مێژوو 

درکەوتەو روخسارێكە لە ئاوەز، كەواتە ئەو شتەی كەلە جیهاندا روو دەدات 
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پێویستە شت یاخود دیاردەیەكی ئاوەزمەندانە بێت، لە راستیدا قسەی هیگڵ 

ئەوەیە كە مەعریفەی ئاوەزمەندانە و ئەزمونی جۆرێكە لە مەعریفە و لەم 

روانگەیەوەیە كە مەعریفەی مێژوویی بە خاوەن پێویستیی ئاوەزی دەزانێت. 

و  بن  پەتی  رووداوێكی  بەتەنیا  كە  ئەوەی  وەك  مێژووییەكان،  رووداوە 

بەبێ  لەبەرچاوگرتنی پەیوەندیەكەیان لەگەڵ ئاوەزدا، خاوەن هیچ پێویستی 

)زەڕوورەت(یەك نین. پێویستی ئەوان لە ئاوەزو ئایدیاگەلێكەوە سەرچاوە 

دەگرێت كە زاڵن بە سەریاندا.

ئامانجێكی گشتی و مەبەستێكی  لە مێژوودا دەبێ  بە شوێن  ئێمە 

زەیندا  یان  رۆح،  لە  پاژەكی  ئامانجێكی  بەشوێن  نەك  بگەڕێین،  كۆتاییدا 

)جۆرێك ئاراستەی ئاوەزی(. دەبێ  بەیارمەتیی ئاوەز لەم ئامانجە گشتيیە 

تێبگەین، چونكە تەنیا ئاوەز دەتوانێت سەروكاری لەگەڵ ئامانجی رەهادا 

هەبێت، رەها و رۆح لە رێگای فۆرمگەلێكی بێ ئەژمارەوە، كە بەنەتەوەكان 

و گەلەكان )قوم( ناویان دەبەین، خۆیان دەردەخەن. گریمانەكەی هیگڵیش 

ئەویش  ئاوەزن،  شوێنكەوتووی  مێژووییەكان  رووداوە  كە  لەوەی  بریتيیە 

دەربڕینێكی  بە  رەها.  و  یەزدانی  ئاوەزی  بەڵكو  پاژەكی،  ئاوەزی  نەك 

دیكە مێژوو بریتیيە لە نمایشی ئاوەز. واتە وا نیيیە كە ئاوەز لە سوچێكدا 

هاتۆتە  خۆی  ئاوەز  بەڵكو  بنوێنێت،  خۆی  لە  كردەوەگەلێك  و  دانیشێت 

بنەمادا  لە  ئەون،  درکەوتنی  بەرهەمی  رووداوەكان  هەموو  و  مەیدانەوە 

رووداوەكان بەتەواوەتی درکەوتنی ئاوەزن. مێژووی جیهانی بەرهەمی رەوتی 

ئاوەزمەندانە و پێویستیی رۆحە، لە رەوتی مێژوودا رۆح لە فۆرمگەلێكی 

ئێجگار زۆردا خۆی دەنوێنێت و ئەم رۆحە جیهانیە لەگەڵ رۆحی یەزدانیدا، 

كە هەمان رۆحی رەهایە، گونجاوە.
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رۆحێكی  كە  پێدەكات  دەست  لێرەوە  هیگڵ  فەلسەفەی  كەوابوو 

بەاڵم  ئازادیخوازیە،  رۆحە  ئەم  جەوهەری  جیهانەوە.  ناو  دێتە  سەرلێشێواو 

كاتێك ئەم رۆحە دێتە نێو جیهانەوە لە خۆی نامۆ دەبێت و لێرە بەدواوە 

بەردەوام هەوڵدەدات بە سەر ئەم لەخۆنامۆییەدا زاڵ بێت. ئامانجی مێژووش 

بریتیە لە زاڵبوونی رۆح بە سەر لەخۆنامۆییدا و گەیشتن بە خۆئاگایی. رۆح 

لە رێگای زاتی مرۆیی و مێژووەوەیە كە دەگاتە خۆئاگایی.

ئەگەر مرۆڤ و مێژوو گەیشتن بەخۆئاگایی و دۆخی سیاسی حكومەت 

بە  لەراستیدا  رۆح  ئەوكات  دەخوازێت،  ئاوەز  كە  لێهات  شتەی  ئەو  وەك 

خۆئاگایی گەیشتووە، یان بە دەربرینێكی دیكە، جیهان بووە بەشوێنێك كە 

شایستەی رۆحە.

هەروەها دەتوانین بڵێین كە رۆح واتای راستەقینەی خۆی لە ناو خۆیدا 

پەروەردە دەكات و بەئۆبژێكتیڤ دەبێت، بەم چەشنە پشتڕاستكەرەوی واتای 

خۆیەتی. واتە رۆح خۆی ئایدیایەكی جیهانیيە و بوونەوەرە دەرەكیەكان دەكاتە 

كەرەوە  پشتڕاست  وەك  بەتەواوەتی  دەرەكیەكان  بوونەوەرە  واتە  دەرەوە. 

گەلێكن كە بەشێوەی دیالێكتیكی لەو واتا گشتیەوە لە دایكبوون.

هیگڵ شوناسێكی سەربەخۆ و دەرەكی بۆ مێژوو لەبەرچاو ناگرێت. 

مێژوو بەشوێن ئامانجەكانی خۆیدا دەڕوات، مرۆڤ و قارەمانەكانی ئامرازەكانی 

دەستی ئەو رۆحەن كە بەسەر جیهاندا زاڵە. كەواتە باشتروایە لەگەڵ مێژوودا 

و  دەتلەقێنەوە  مێژوودا  لەژێر سوڕی  ئەگینا  بن،  هاوئاهەنگ  و  هاوهەنگاو 

ئاوەز دەكات:«  بزێوی  لەسەر  باس  زبڵدانی مێژووەوە. هیگڵ  نێو  دەكەونە 

سودە پاژەكیەكان پێكەوە بەشەڕ دێن و هەندێكیان لەرەوتی شەڕدا لە ناو 

جەوهەری  كە  دایە  لەنێوچوونانە  و  شەڕ  ئەم  ناو  لە  هەر  بەاڵم  دەچن، 

گشتی، بە دوور لە هەر چەشنە مەترسی و زیانێك، سەر هەڵدەدات، چونكە 

نمونە گشتیەكە خۆی ناچێتە نێو گۆڕەپانی شەڕو پێكدادانەكان و خۆی ناخاتە 
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و  كێشە  چەشنە  هەر  لە  بەدوور  و  ئەوان  تەنیشت  لە  بەڵكو  مەترسیەوە، 

بری خۆی  لە  سۆزەكان  پاژەكیەكانی  سودە  و  دەمێنێتەوە  زیانێك  و  گرفت 

رەوانەی مەیدانی شەڕ دەكات تا لە ناو بچن. دەتوانین ئەمە بە »فرتوفێڵی 

ئاوەز« ناو ببەین، چونكە ئاوەز بەهۆی ئەوەوە سۆزەكان لە بری خۆی بەكار 

دێنێت و بەم چەشنە، هەر ئەو فاكتەرانەی كە ئاوەز بەهۆی ئەوانەوە بوون 

كۆتی  لە  گشتی  بە  مرۆڤەكان  واتە  دەدەن.  تاوانەكەشی  دەبەخشێتە خۆی، 

سۆزەكانی خۆیان دان و كاتێك كە ئەڤیندار، یاخود هۆگری شتێك دەبن بە 

الیدا رادەكێشرێن، بەاڵم لە راستیدا ئاگادارنین لەوەی كە خەریكن بەرنامەی 

كەسێكی دیكە بەڕێوە دەبەن. لەهەمبەر ئەم توخمە گشتی و جەوهەریەدا، 

دیكە  شتەكانی  بۆ خۆیەتی، هەموو  دایەو  لە خۆی  بوونی  كە  ئاوەز،  واتە 

فەرمانبەر و بندەست و نۆكەر و پێكارن )كەرەستەی كار(. مرۆڤەكان پێیانوایە 

كە هێزو تواناكانی خۆیان جێبەجێدەكەن، بەاڵم لە راستیدا ئەمە ئاوەزە كە 

فەرمانیان پێدەدات، بەهەر ئاراستەیەكدا كە بخوازێت رایاندەكێشێت. ئاوەز بە 

سەر جیهاندا زاڵە و لەم روویەشەوە بەسەر مێژووی جیهانیشدا زاڵە.

تاكەكان مێژووی جیهانێكن كە ئامانجە سەرەكیەكانی مێژوو دەستەبەر 

شوێن  بە  دێنێت،  كاریان  بە  مێژوو  بزانن  كە  ئەوەی  بەبێ   ئەوان  دەكەن. 

كەسانێك  بە  مێژوو  مەزنەكانی  پیاوە  هیگڵ  دەڕۆن.  خۆیاندا  ئامانجەكانی 

ویستی  هەمان جەوهەری  تاكەكەسیەكانیان  ئامانجە  كە جەوهەری  دەزانێت 

رۆحی جیهانە. ئەم كەسانە پێویست نییە، خاوەن سەرئەنجامێكی باش بن، 

چەشنە  بەم  فڕەیاندەدات.  نەمێنێت،  پێیان  پێویستی  مێژوو  كە  كاتێك  و 

بۆمان روون دەبێتەوە كە قارەمانەكان چلۆن دەسكەال و گاڵتەجاڕی مێژوون. 

قارەمانەكان پێیانوایە كە شوێن لە سەر مێژوو دادەنێن و كەسانێكی كاریگەرن. 

خەڵكانی كۆیلە پێیانوایە ئەوانن مێژوو دروست دەكەن، بەاڵم لەراستیدا مێژوو 

بە رێچكەی خۆیدا دەڕوات و مرۆڤەكان دەسكەال و گاڵتەجاڕی مێژوون. پیاوە 
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مەزنەكانی مێژوو ئەو كەسانەن كە توانیویانە بە باشی خۆیان لەگەڵ ئامانجی 

شاراوەی ئاوەزی جیهانیدا رێكبخەن. ئەمە پیاوە مەزنەكانی مێژوون كە ئەم 

ئامانجی  بە  دەیكەن  تێدەگەن(،  )لێی  فام دەكەن  مێژوو  بەرزترەی  گشتێتیە 

خۆیان. هەر ئەوانیشن كە ئەم ئامانجە وەدیدێنن، كە لەگەڵ واتای بەرزتری 

بە  نابێ   ببەین،  ناویان  قارەمان  بە  دەبێ   روویەوە  لەم  دەگونجێت.  رۆحدا 

هۆی پێودانگە ئاساییەكان داوەریان لەسەر بكەین. ئەوان لەو سیستمە هێمن 

پیرۆزیان  كە  كاروبارانەدا  ئەو  رەوتی  لە  هەروەها  هەیە،  كە  رازاوەدا  و 

وەدەستهێناوە بەشوێن ئامانج و پیشەی خۆیاندا ناگەڕێن. ئەو شتەی كە پاساوی 

كارەكانی ئەوان دەداتەوە ئەو دۆخە نییە كە هەیە، بەڵكو ئەو رۆحە شاراوەیە 

كە خواستی خۆ ئاشكراكردنی هەیە، بەاڵم هێشتا لەم سەردەمەدا نەهاتۆتە 

بوونەوە، رۆحێكی نادیار كە دەخوازێت خۆی لە تەنگژەی ئەو جیهانەی كە 

هەیە رزگار بكات، چونكە ئەم جیهانە وەك پێستەیەكە كە هەڵگری ناوكەكەی 

خۆی نییە، تەنیا لە رووگەی سەردەمەوە دەتوانین كەسایەتیی پیاوە مەزنەكان 

بناسین. ئەو تایبەتمەندیەی كە لەواندا پتر شایانی پێداهەڵگوتنە ئەمەیە كە 

خۆیان كردۆتە ئامرازی رۆحی جەوهەری. هەر ئەمەش گرێخواردنی راستەقینەی 

تاكە لەگەڵ جەوهەری گشتی خۆیدا، چونكە ئەم جەوهەرە ژێدەری هەموو 

لەم  پیاوگەلێكی  شیاوی  كە  یەكانەیە  هێزێكی  و  تاكانە  ئامانجێكی  شتێكە، 

چەشنەیەو لەواندا بەشوێن وەدیهاتنی تاكدا دەگەڕێت و لەسەردەستی ئەوان 

دێتەبوونەوە. ئەمە فرتوفێڵی ئاوەزە كە هۆگریەكانی قارەمان دەخاتە خزمەت 

ئاوەز  كە  ئامرازانەی  ئەو  ئەگەرچی  دێنێت.  بەكاریان  ئاوەزو  ئامانجەكانی 

كەڵكیان لێوەردەگرێت و بەكاریاندەبات هۆگریە تاكەكەسیەكانی مرۆڤگەلێكن 

كە لە ناو دەچن، بەاڵم ئاوەز بەسەر جیهاندا حكومەت دەكات و مێژووی 

جیهان گۆڕەپانی دەسەاڵتداریەتیی ئەوە.

وتمان كە مێژووی جیهان مێژووی وشیاریی راستەقینەی رۆحە لەسەر 
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خۆی لە پلەی ئازادیدا، كە تەنیا لە زەینی مرۆڤ و لەو رێگەیەوە دەگات 

و  قۆناغێك  مرۆیی  رۆحی  كە  تێبینیەوە  ئەم  سۆنگەی  لە  بەاڵم  بەئاگایی، 

هەڵگری  كە  نەتەوەییە  رۆحی  ئەمە  كەواتە  نەتەوەیی،  رۆحی  لە  دەمێكە 

رۆحی جیهانیە، تا ئەو شوێنەی كە تاك لەم دۆخە جیهانیەدا بەشداری دەكات، 

هەڵگری رۆحی جیهانیە. رۆحە نەتەوەییەكان سنوردارن و لە دیالێكتیكی ئەوان 

دایە كە رۆحی گشتی سەرهەڵدەدات. ئەم رۆحە گشتییە لە گۆڕەپانی مێژووی 

رادەگەیەنێت.  نەتەوەییەكان  سنوردارە  رۆحە  لەسەر  خۆی  حوكمی  جیهاندا 

كەواتە رۆح لە رەوتی پێشكەوتن بەرەو خۆئاگایی تەواودا فۆرمی هێماگەلێكی 

نەتەوەییە  رۆحە  فۆرمی  واتە  دەگرێت،  بەخۆیەوە  یەكالیەنە  و  سنوردار 

چەندفاقەكان، هەر بۆیە لەهەر قۆناغێكی تایبەتدا نەتەوەیەك دەبێتە نوێنەری 

پەروەردەكردنی رۆحی جیهانی.

لە روانگەی هیگڵدا مێژووی گەردوون لە خۆرهەاڵتەوە بەرەو خۆرئاوا 

دەڕوات، چونكە ئاسیا دەسپێكی ئەو مێژووەیە و ئەوروپا كۆتاییەكەیەتی. رۆژ 

لە خۆرهەاڵتەوە هەڵدێت و لە خۆرئاواوە ئاوا دەبێت، لەگەڵ ئەم ئاوابوونە 

ناوەكی دەستپێدەكات، كە هەمان تێگەیشتنە  دەرەكیەدا، هەڵهاتن )گلوع(ی 

لە ئازادی.

بە بۆچوونی هیگڵ رۆحی رەهای جیهانی لە فۆرمی ورەی گەلەكان و 

نەتەوەكاندا خۆی دەنوێنێت، واتە ئەگەر دەخوازین بزانین كە رۆحی جیهان، 

كە بە شوێن ئازادیدا دەگەڕێت، بە چ قۆناغگەلێكدا تێپەڕبووە و ئێستا لە چ 

قۆناغێك لە قۆناغەكانی ئازادیدایە، ئەوا دەبێ  سەرنج لە نەتەوەكان و گەلەكانی 

رابوردوو بدەین. مێژووی جیهان نیشاندانی قۆناغەكانی گۆڕانی یەزدانییە، كە 

رۆح لەودا خۆی دەناسێت و وەدی دێت. قۆناغە جۆربەجۆرەكانی قۆناغەكانی 

بەئۆبژێكتیڤ  خۆی  و  بناسێت  خۆی  كە  شایانیەتی  رۆح  رۆحەو  خۆناسینی 

بكات.
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واتە  مێژووی جیهانیدا دەیكات،  لە  كارەیە كە رۆح  ئەو  ئەمە هەر 

فۆرمگەلێكی دیاریكراو بە خۆیەوە دەگرێت، ئەم فۆرمانەش هەمان گەلەكانی 

مێژووی جیهانین. هەر كام لەم گەالنە خشتەی قۆناغێكی تایبەت لە رەخسكانی 

رۆح و خولێكی دیاریكراو لە مێژووی جیهانین. بە دەربڕینێكی باشتر، ئەو 

بنەمایانەی كە رۆح تێگەیشتووە كە دەبێ  لە جیهاندا وەدیبێن لەم گەالنەدا 

خۆیان دەنوێنن و دەردەكەون. بەم چەشنە پەیوەندیەكی زاتی لە نێوانیاندا 

هەیە كە تەنیا گوزارشت لە چیەتیی رۆح دەكات.

پۆششی  لە  جیهانی  رۆح��ی  رەوت��ی  روخ��س��اری  بەمجۆرە  هیگڵ 

نەتەوەكاندا وێنا دەكات. دەتوانین بەم پێناسە ئەبستراكتەوە بڵێین كە مێژووی 

جیهانی راپۆرتی هەوڵەكانی رۆحە بۆ زانینی ئەمەی كەلە زاتی خۆیدا چیيە، 

پێیەش  بەم  ئازادە و  تەواوەتی  بە  نازانن كە رۆحی مرۆڤ  خۆرهەاڵتیەكان 

خۆشیان ئازاد نین، چونكە ئاگادار نین كە مرۆڤ بەتەواوەتی ئازادە. تەنیا 

دەزانن كە تاكە كەسێك )فەرمانڕەوا( ئازادە. یونانیيەكان  یەکەم گەلێكبوون 

كە ئاگاییان لەسەر ئازادی وەدەستهێنا، هەربۆیە ئازادبوون، بەاڵم یونانیەكان 

هەر وەك رۆمیەكان، تەنیا دەیانزانی كە كۆمەڵێك لە مرۆڤەكان ئازادن، بەاڵم 

نەیاندەزانی كە مرۆڤ بە تەواوەتی ئازادە.  یەکەم جار گەالنی جێرمەنی، 

مرۆڤ  وەك  مرۆڤ  كە  گەیشتن  ئاگاییە  بەم  مەسیحیەت،  هەڵدانی  بەسەر 

ئازادە.

ئاراستە  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  مێژوودا،  فەلسەفەی  بەرایی  لە  هیگڵ 

جگەلە  جیهان،  دەڵێت:«مێژووی  مرۆڤدا  مێژووی  سەرانسەری  ئامانجی  و 

پێشكەوتنی ئاگایی لە سەر ئازادی، شتێكی دیكە نییە«، ئەم رستەیە ناوئاخنی 

گشت ئەم كتێبە پێكدێنێت.

بەاڵم بزانین هیگڵ چلۆن ئەم كتێبە هەراوهەراو دەكات، بە بۆچوونی 

ئەو سفەتەكان و خەسڵەتەكانی سێ  قۆناغی پێشكەوتنی مرۆیی بەم چەشنەیە:  
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یەکەم قۆناغی رۆح، قۆناغەكانی پێگەیشتنی ئاوەزی مرۆیی، وەك مناڵی رۆحە 

و لەم قۆناغەدا رۆح لەگەڵ سروشتدا یەكانەیە، بەو چەشنەی كە لە جیهانی 

خۆرهەاڵتیدا دەبینرێت. ئەم رۆحە سروشتیيە رۆحێكە كە هێشتا لە سروشتدا 

دەژی، لەسەر پێی خۆی رانەوەستاوە لەم روویەوە هێشتا ئازاد نییە، پرۆسیسی 

ئازادی تێپەڕنەكردووە. لەم جیهانەدا رۆح جەوهەرێكە مرۆڤ بەوەوەبوونی 

هەیە، هەلومەرجی هەموان لەهەمبەر ویستی فەرمانڕەوای یەكانەدا لە دۆخی 

منااڵن و بن دەستەكان دەچێت. بە باوەڕی هیگڵ خۆرهەاڵتیيەكان نەیاندەزانی 

تاكە  تەنیا  ئازاد نەبوون. ئەوان  ئازادە، هەر بۆیە  كە مرۆڤ بەچێژەكانەوە 

كەسێكیان پێ  ئازاد بوو، كە ئەویش خواكەیان بوو. قۆناغی دووەمی رۆح، 

قۆناغی الوێتیيە كە لەودا رۆح لە خۆی رادەمێنێت و لەدۆخی فەرمانبەری و 

بەستراوەیی رەها دەرباز دەبێت. ئەم قۆناغە لە دوو بەش پێكهاتووە: بەشی 

یەكەمی ئەم قۆناغە سەردەمی پێگەیشتوویی )بلوغ( رۆحە. لەم كاتەدا رۆح 

بۆخۆی خاوەن جۆرێك ئازادیە، بەاڵم ئەم ئازادییە هێشتا لەگەڵ جەوهەری 

رۆحدا ئاوێتەیە. ئازادی هێشتا لە قواڵیی رۆحەوە سەرلەنوێ  لەدایك نەبووە. 

ئەم سەردەمە سەردەمی جیهانی یونانییە. بەشی دووەمی ئەم قۆناغە كاتی 

دەدۆزێتەوە،  خۆی  بۆ  جیاواز  ئامانجگەلێكی  تاك  لەودا  كە  رۆحە  پیاوەتی 

بەاڵم ناتوانێت دەستەبەریان بكات، مەگەر ئەوەی كە لە رێگای خزمەتكردن 

سەردەمە  ئەم  دەوڵەتەوە.  یاخود  واڵت  هەمان  واتە  گشتی،  بە جەوهەری 

سەردەمی جیهانی رۆمیە، لە جیهانی یونانی � رۆمی دایە كە ئاگایی لەسەر 

لە  بەشێك  تەنیا  رۆمیەكانیش  و  یونانیەكان  بەاڵم  دەگرێت،  بیچم  ئازادی 

مرۆڤەكانیان بە ئازاد دەزانی، واتە ئەو كەسانەی كە كۆیلە نەبوون.

قۆناغی سێیەمی رۆح قۆناغی پوختبوونی رۆحە، رۆژگاری جێرمەنی 

یاخود جیهانی مەسیحی. لە رۆژگاری مەسیحیدا رۆحی یەزدانی دادەبەزێتە 

سەر جیهانی خاكی و لە ئاوەزی مرۆڤدا جێگیر دەبێت، كە ئێستا بە یەكجاری 
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رزگاربووە و بووەتە خاوەن ئازادیی جەوهەری. بەباوەڕی هیگڵ ئەمە خەڵكی 

جێرمەنی بوون، كە بۆ یەكەمجار لەژێر كاریگەریی دەستڕۆیشتوویی مەسیحیدا، 

تێگەیشتن كە مرۆڤ بە چێژەكانەوە ئازادە.

تاكو  ك��ەون��ارەوە  رۆژگ��اری  لە  هەر  نەتەوەكانی،  مێژووی  هیگڵ 

سەردەمی خۆی، خوێندۆتەوەو ئەرك و پەیام و هەلومەرجی مێژوویی هەر 

كام لە نەتەوەكان، هەر لە نەتەوە خۆرهەاڵتیەكانی چین و هیند و ئێرانەوە 

ناڤین،  رۆم و سەدەكانی  تاكو  یۆنانەوە  لە  ئەوروپیەكان  نەتەوە  بگرە هەتا 

شی دەكاتەوە و باسی تایبەتمەندیی نەتەوەیی، یان رۆحی ئەتنی هەموویان 

نەتەوەیەكی  پەیامی  ئەرك و  لەسەر  لە هەر سەردەمێكدا پێ   ئەو  دەكات. 

ئەستۆی  دەخاتە  پەیامە  و  ئەرك  ئەم  نوێدا  دنیای  لە  و  دادەگرێت  تایبەت 

جێرمەنەكان. هیگڵ سەرانسەری خولێكی مێژوویی، كە لە روخانی ئیمپراتۆریی 

رۆمەوە تاكوو رۆژگاری هاوچەرخ دەگرێتەوە، بە »جیهانی جێرمەنی« ناودێر 

دوای  لە  كە  بڵێت  دەخوازێت  رستەیە  ئەم  بەبەكارهێنانی  هیگڵ  دەكات. 

ئەوروپای  بۆ  گواستراوەتەوە  مێژوییەكان  چاالكیە  ناوەندی  رۆم،  روخانی 

باكوری. مەبەستی هیگڵ لە »جیهانی جێرمەنی« هەرێمی ئەوروپای باكوری 

كە واڵتانی ئیسكاندینافيا، هۆڵەندا، ئاڵمانيا، بەریتانیا و تەنانەت خەڵكی گێڵ، 

گرنگی  هەرە  خاڵی  دەگرێتەوە.  ئیسپانیاش  وتەكانی  مەجارەكان،  سێڵتەكان، 

هیگڵ بۆ جیاكردنەوەی »جیهانی جێرمەنی« لە رۆژگاری رۆمیەكان، »بزاڤی 

چاكسازیی دینی«ە. بە بۆچوونی هیگڵ بزاڤی چاكسازیی دینی دەستكەوتی 

گەلی جێرمەنە و ئەم دەسكەوتەش بە بەرهەمی راستبێژی و دڵپاكی و دروستی 

گەلی جێرمەن دەزانێت، ئاكامەكەی بە دەمەونخون بوونی گەورەیی و شكۆی 

بە  دینی  چاكسازیی  بزاڤی  هیگڵ  دیارە  دەزانێت.  رۆح  كاسۆلیكی  كڵێسەی 

جەخت  قەڵەمدەدات،  لە  دینی  ژیانی  گەیاندنی  بەكەماڵ  لە  بانتر  بەشێكی 

لەسەر شكۆفاكردنی زاتی رۆحانی و مانەوی )معنوی( مرۆڤ دەكاتەوە. بزاڤی 
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راستی  لەسەر  داوەریكردن  بەژێدەری  تاكەكەسی  ویژدانی  دینی  چاكسازیی 

مرۆڤ،  »چارەنوسی  كە  هەیە  بنەمایە  بەم  باوەڕی  و  دەزانێت  دروستی  و 

بوو  بنەمایە  ئەم  دواوە  بە  لێرە  بوونە.«  ئازاد  جەوهەرەكەی،  حوكمی  بە 

بتوانێت  مرۆڤێك  هەموو  ئەگەر  چونكە  جێرمەنی«،  »جیهانی  بنەواشەی  بە 

بەهۆی توانایی ئاوەزیی خۆی لەسەر راستی و دروستی داوەری بكات ، تەنیا 

لە كاتێكدا هەموان لە جیهان رازی دەبن كە لەگەڵ پێودانگە ئاوەزمەندەكاندا 

فەلسەفەی  لە  خۆی  سیاسی  ئایدیای  باشی  بە  لێرەدا  هیگڵ  بێت.  گونجاو 

مێژووەكەیدا دەخاتەڕوو، بە باوەڕ بەمەی كە گۆڕانكاریی مێژوو لە نەتەوەی 

لەگەلی  رەها  رۆحی  و  پێدێت  كۆتایی  گەلی جێرمەنیدا  رۆحی  یان  ئاڵمان، 

جێرمەندا بە ئازادیی رەها )كە ئامانجی مێژووە( دەگات،  هیگڵ بەدەوڵەتی 

ئاوەزمەندانەی ئاڵماندا هەڵدەڵێت و نەتەوەی ئاڵمان بە میراتگری شارستانیەتی 

جیهانی دەزانێت، كە بە پێی بڕیاری ئاوەزی گشتی، ئەركی رێنوێنی كردنی 

كۆمەڵگەی جیهانی دەخاتە ئەستۆی ئەوان.

دەنوێنێت.  حكومەتدا خۆی  لە  گشتی  نمونەی  هیگڵ،  بۆچوونی  بە 

درکەوتنی رۆح بەرامبەرە لەگەڵ بەئۆبژێكتیڤبوونیدا، ئێمە دەبێ  ئەم شانۆیە 

لە شاندی حكومەت و تاكەكاندا بەدیبكەین.

حكومەت هەمان نمونەی یەزدانە لەسەر زەویداو دەوڵەت هەر هەمان 

جوڵەی یەزدانە لە جیهاندا. لەدەستی حكومەت دایە كە ئازادی وە دیدێت، 

یاسا درەكەوتەی  سود لە بەرهەمەكانی ئەم وەدیهاتنە وەردەگرێت، چونكە 

دەتوانین  ئێمە  راستەقینەكەی.  مانا  بە  خواستە  و  رۆح  بەئۆبژێكتیڤبوونی 

ئازاد بزانین، كە پەیڕەوی لەیاسابكات رەهەندی  تەنیا خواستێك بەخواستی 

حكومەت  مادی  هێمای  پاشا  و  رەهایە  ئاوەزی  ساتەكانی  هەمان  حكومەت 

و درکەوتنی جەوهەری رەهای جیهانیە. هیگڵ كە حكومەتی »پرۆس«ی بە 

درکەوتەو رووخساری یەزدان لەسەر زەوی دەزانی و ئازادیی مرۆڤەكانی لە 
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پەیڕەویكردن لە پاشادا بەدیدەكرد، بە هیچ جۆرێك هیچ رۆڵێكی بۆ خەڵك 

خەڵك«دا  »دەسەاڵتداریەتیی  لەگەڵ  دژایەتی  بەتوندی  نەدەگرت،  لەبەرچاو 

دەكرد.

دەمارگرژانەكەی  پشتیوانیە  پرۆس و  لەسەر  داوەریی هیگڵ  بێگومان 

حكومەتەوە  ئەم  لەالیەن  كە  دەگەڕێتەوە،  نیعمەتگەلێك  بۆ  حكومەتە  لەم 

پێیدەگەیشت. ئەو لە الیەكەوە لەم باوەڕەدابوو، كە دەبێ  تاكەكان بەشێوەیەكی 

خۆیاندا  بەسەر  خۆیان  راستەقینەكانی  باوەڕە  و  ویژدان  لەگەڵ  هاوتەریب 

بەهەموو  دەرەكی،  جیهانی  دەبێ   دیكەشەوە  الیەكی  لە  بكەن،  حكومەت 

دامەزراوە و بنیاتە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكانیەوە، بە شێوەیەكی ئاوەزمەندانە 

رێك بخرێت. بەبۆچوونی ئەو سەرەڕای حكومەتی تاكەكان بە سەر خۆیاندا، 

ئازادیی زەینی لێدەكەوێتەوە، دەبێ   بەپێی ویژدان و باوەڕەكانیان كە تەنیا 

رێكخراوە ئاوەزمەندانەكان بەسەر دەوڵەمەندەكانیشدا حكومەت بكەن، تاكو 

بەم شێوەیە بەدژی یەكتر رانەوەستن و ئازادیەكانی یەكتر سنوردار و بەرتەسك 

نەكەنەوە. كاتێك كە جیهانی دەرەكی بەشێوەیەكی ئاوەزمەندانە رێكخرابێت، 

ئەوا ئەو كەسانەش كە پەیڕەوی لەویژدانی خۆیان دەكەن، ئازادانە بڕیاردەدەن 

بەم جۆرەش  بكەن.  دەرەوە هەڵسوكەوت  مۆڕاڵی جیهانی  یاساو  بەپێی  كە 

ئایدیای ئازادی وەدیدێت. هیگڵ پێیوایە كە پێكهاتەیەكی لەم چەشنە لە واڵتی 

ئاڵمانيادا وەدی هاتووە.
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