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سەرەتا

شیكردنەوەی دەروونی لە فەرەنسا هەمیشە 

فەرەنسادا  لە  فەلسەفەش  و  دیاربووە  شوێنی 

هاوشانی  كە  گرتووە،  دەقی  نەرێتێكدا  جۆرە  لە 

كاریگەرئامێزبووە،  دەروون���ی  شیكردنەوەی 

بووە  یەكێك  پاریس،  روناكبیرانی  بۆ  فرۆید  واتە 

جاك  و  رۆژئاواییەكان  بیرمەندە  و  روناكبیر  لە 

بەكاربردنی  لەسەر  منوونەیە  باشرتین  الكانیش 

هزر  ناو  لە  دەروونی  شیكردنەوەی  یان  فرۆید، 

 ، پاریس  لە  دەرونزانی  بەاڵم  زمانا،  زانستی  و 

بەتایبەت لەگەڵ الكان سنووری خۆی بەرەو بوارە 

هەندێك  لەخوارەوە  بۆیە  تێپە ڕاند،  هزرییەكان 

الیەنی ئەو تێپە راندە بەسەردەكەینەوە.

1.ژاك الكان و فرۆید

شیكردنەوەی  بنەڕەتی  واتای  چوار 

دەروونی

 JACQUES LACAN (1901- الكان  ژاك 

دەروون��ی  شیكەرەوەیەكی  و  بیرمەند   (1981

  FREUDفرۆید ناوی  بەردەوام  كە  فەرەنسییە، 

فرۆید«  بۆ  »گەڕانەوە  یان  بیردەخاتەوە،  مان 

شیكەرەوە  ئ��ەم  ه��زری  پەیامێكی  هەمیشە 

ب��ووە.  فەرەنسییە  ه��اوچ��ەرخ��ە  دەروون��ی��ی��ە 

سێرتوو  دۆ  میشێل  لەگەڵ  الك��ان  ژاك  ئەمەو 

و  فەیلەسوف  كە   MICHEL DE CERTEAU

شیكەرەوەیەكی دەروونی فەرەنسییە قوتابخانەی 

پاریس لە 1964 دا دامەزراندووە.  لە  فرۆیدییان 

دەروونی  شیكردنەوەی  الكان  لەگەڵ  تەنانەت 

بە زانستی زمانەوە دەلكێرنێت و واتا دەروونییە 

زم��ان��ەوان��ی-  راڤەكردنێكی  فرۆیدیەكانیش 

 ، ئ��ارەزو  بۆمنوونە  بۆدەكرێت.  دەروون��ی��ی��ان 

دەروونییە  هزرەڤانە  ئەم  دیارە  خود.  و  نائاگای 

هاوچەرخی  بیرمەندانی  لەسەر  خۆی  كاریگەری 

و  بنەماخواز  پاش  نەوەی  بەتایبەت  فەرەنسی، 

ئەنتی  بیرمەندێكی  داناوە.   ، تازەگەرەكان  پاش 

بادیوش  ئ��االن  وەك  مۆدێرنی  پۆست  )دژە) 

و  خود  تیۆری  لەژێركاریگەری  روەوە  لەگەلێك 

خۆشەویستی الكان دایە و ، الكانیش وەك ئەنتی 

فەیلەسوف دەبینێت.

شیكردنەوەی  بنەرەتی  واتای  چوار   « كتێبی 

و  ئاڵۆز  و  چڕ  كتێبێكی   ، الكان  دەروون���ی«)1) 

تاڕادەیەك زۆر گومڕاشە، لەو زنجیرە سمینارانەش 

لە  بااڵ«  »قوتابخانەی  لە  ناوبراو  كە  پێكدێت، 

ساڵی  سەرەتا  مانگی  شەش  لەماوەی  پاریس 

توێژەرەوە  لە  گەلێك  پێشكەشیكردون.  دا   1964

دەروونییەكانیش پێیانوایە ئەم وانانە بۆ تێگەیشنت 

لە شیكردنەوەی دەروونی فرۆید بناغەن. ئەڵبەتە 

زۆر  جەختێكی  الكان  وانانەسەوە،  ئەم  لەرێگای 

لە نیگا، خود ، خۆشەویستی، ئەوی تر دەكات و 

دەروازەشن  )سمینارەكان)  وانەكان  وەكوتریش   ،

دەروونیانەی  شیكردنەوەی  لە هزری  تێڕامان  بۆ 

الكان.

لە  یەكێك  كاریگەری  وانانەدا  لەم  الك��ان 

فەرەنسی  هاوچەرخی  فینۆمینۆلۆژی  كارەكانی 

موریس میرلۆ- پۆنتی بەناوی »بیرناو و نەبیرناو« 

زۆرترین  وانەكاندا  لە  لێ  بەسەرەوەیە.  یشی 

كردووە  بنەماخوازی  زمانەوانی  لەسەر  كاریشی 

زانستی  لەژێركاریگەری  مەبەستەش  ئەو  بۆ  و 

سوسێر  دۆ  فردیاند  سویرسی  زمانەوانی  زمانی 

بۆ  فرۆید  تێگەیشتنی  الك��ان  بۆیە  هەر  دای��ە، 

دۆ  زمانەوانی  دیدی  بە  تێكەڵ  )نەست)  نائاگای 

ئاشنادەكات  بینینەشامن  بەو  و  دەكات  سوسێر 

»زمان  یان  بونیادنراوە«  زمان  وەك  »نائاگای  كە 

مرۆڤدا  لەناخی  ئەوەی  واتە  نائاگاییە«،  ئاوێنەی 

راستی یەكێكە لە 
چەمكە گرنگەكان لە 
هزری شیكردنەوەی 
دەروونی الكان دا. 
»راستی بەپێی ئەم 
وانانە بوونی نییە، 
گەر درۆ نەكات«. 
دەكرێت بووترێت 
لەو شوێنەی راستی 
هەیە درۆش بوونی 
دەبێت
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جگەلەو  وانەكان  نائاگاییە.  قسەدەكات 

دەروونی  شیكردنەوەی  لەنێوان  پێوەندیەی 

پێوەندی  دروس��ت��ی��دەك��ات  زم��ان��ەوان��ی  و 

ئاینیش  و  دەروون��ی  شیكردنەوەی  لەنێوان 

دێتەسەر  لەمڕوەوە  هەر  دروستدەكات.  دا 

سێكسوالیزم،  م��ەرگ،  وەك  باسگەلێكی 

نامۆی و چەپاندنیش. هەر لە وانەكاندا ئەو 

بەدیدەكرێت، كە  سێستەمە دەروونناسیەش 

فرۆید  لەسەر  كاركردنی  لەسەرەتای  الكان 

شیكردنەوەی  نێوان  پێوەندی  لەسەر  و 

لەسەركردووە.  كاری  پزیشكی  و  دەروون��ی 

سێستەمەكەش بریتییە لە سێ الیەن: هێامی، 

خەیاڵی و فیعلی )ریال).

لەو  الكان  بنەڕەتییەی  واتا  چوار  ئەو 

وانانەدا شییاندەكاتەوە، واتا گەلێكی فرۆیدین 

و  هاوچەرخ  دەروون��ی  شیكردنەوەی  بۆ  و 

لە خودی شیكردنەوەی دەروونی  تێگەیشنت 

فرۆید پێویست و گرنگن. واتاكانیش بریتیین 

و  گواستنەوە  دووب��ارەك��ردن،  »نائاگای،  لە 

بردنەڕێوە )لێخورین)«. الكان لەبەر رۆشنایی 

دووبارەخوێندنەوەی فرۆید جەخت لە چوار 

بردنەڕێوەن:  جوڵێنەری  كە  دەكات،  الیەن 

سەرچاوە«.  و  ئامانج   ، بابەت  »پەستان، 

لەقەڵەمدەدات،  ب��ەوە  چواریشیان  ه��ەر 

هاوكات  نارسوشتین.  دیاردەگەلێكی  كە 

»بردنەڕێوە بەوە دەناسێنێت، كە بریتییە لە 

مۆنتاژ«.

گرنگەكان  چەمكە  لە  یەكێكە  راستی 

الكان  دەروون���ی  شیكردنەوەی  ه��زری  لە 

نییە،  بوونی  وانانە  ئەم  بەپێی  »راستی  دا. 

لەو  بوترێت  دەكرێت  نەكات«.  درۆ  گەر 

بوونی  درۆش  ه��ەی��ە،  راس��ت��ی  شوێنەی 

دەب��ێ��ت، ب��ەاڵم ل��ەو ب��ەش��ەی ب��ە هێڵ و 

بینەر  لەنێوان  پێوەندی  تایبەتە  روناكییەوە 

بەپێچەوانەوە،  یانیش  )ئوبژێكت)،  بابەت  و 

دەدۆزێتەوە، بۆیە بەبۆچوونی الكان »ئەوەی 

لە هێڵی راستەقینەدا بوونی نەبێت لە خاڵی 

هەیە«.  بوونی  روناكیدا،  یاری  لە   ، روناكیدا 

»بەپێی دیاگرامێكیش جیاوازی نێوان بابەتی 

لێكدەداتەوە.  دەبیرنێت  ئەوی  و   هەنووكە 

ئەمەش وادەكات، الكان ئەوەش رونكاتەوە، 

رون��اك��ی��ی��ە و خود  ب��اب��ەت خ��اڵ��ی  چ��ۆن 

ئەم  بەهۆی  وێنەیە.  یش  )سوبژێكت) 

شیدەكاتەوە،  بۆ  ئاماژەمان  الكان  الیەنەوە 

كە چۆن ئەم ئاماژەیە دەكەوێتە نێوان بابەت 

و چاوەوە«. هەرچی نیگاشە شوێنێ زۆر لە 

وانانە  ئەم  دەروون��ی  شیكردنەوەی  هزری 

 « بێت  الكانیش  وتنی  بەپێی  داگیردەكات. 

ئێمە لەمیانەی نیگاوە فۆتۆدەگرین«.

گفتوگۆدەكات،  الیەنەش  ئ��ەو  الك��ان 

شیكردنەوەی  پێیانوایە  »هەندێك  ك��ە 

بەس  توێژینەوە«.  لە  فۆڕمێكە  دەروون��ی 

شیكردنەوەی  دوورخستنەوەی  بۆ  الك��ان 

جەخت  توێژینەوە  بە  بوونی  لە  دەروون��ی 

لەوەدەكات«هیچكات خۆی وەك توێژەرەوە 

پیكاسۆش  ئ��ەوەی  ه���ەروەك  نەبینیووە، 

پێیوابووە : من ناگەڕێم بەڵكو دەدۆزمەوە«. 

سەبارەت بە گوزارەی توێژینەوەی زانستیش 

پێكدێت:  الی��ەن  دوو  لە  »ئەمە  كە  دەڵ��ێ 

كەسێ دەگەڕێت و كەسێكیش دەدۆزێتەوە«. 

تایبەتە  زانستەوە  بە  لەمبارەیەوە  ئ��ەوی 

 ، ئایندا  لە  چونكە  ئاین،  لە  جیایدەكاتەوە 

الكان وتەنی، »تۆ ناگەڕێیت گەر پێشوەخت 

منت نەدۆزیبێتەوە«.

لە وانەكاندا كاتێك الكان باس لە نائاگایی 

دەكات، باس لە دوو الیەن دەكات: الیەنێك 

بە خود   The Subject ناودەبات و دوەمیش 

لە  شوێنی  خود   .  The Other تر  ئەوی  بە 

بابەتی  چونكە  بەرچاوییە،  و  دیار  وانەكاندا 

هزری  سێستەمی  لە  خ��ۆی  گرنگی  خ��ود 

هەیە.  دا  الك��ان  دەروون���ی  شیكردنەوەی 

الیەنیە.  سێ  سێستەمە  ئەم  لەناو  خودیش 

بە  پێوەندی  لەدەرەوەی  و  خۆی  وەك  خود 

ئەوی ترەوە. ئەم خودە خودێكی پووخت و 

ناكەسییە، چونكە لە جیهانی دەرەوە دابڕاوە 

خودی  نییە.  ت��رەوە  ئ��ەوی  بە  پێوەندی  و 

دووەم خودێكی گۆڕاوە و لە پێوەندیدایە بە 

دەرەوەی خۆی، واتە بە ئەوی ترەوە. هەرچی 

كەسییە.  خ��ودێ  تابڵێیت  سێهەمە  خ��ودی 

شیكردنەوە دەروونییەكانی الكان بناغەشیان 

 ، دان��اوە   Ego من  لە  خود  جیاكردنەوە  بۆ 

ئەو خودەش  بەدینەدەكرا،  فرۆید  ئەمە الی 

الكان لێرە باسیدەكات لە خودەكەی دیكارت، 

ئەو  هاوكات  جیایە.  دی��ك��ارت،  كۆژیتۆی 

نائاگایە  باسیدەكات خودێكی  خودەی الكان 

هەرچی ئاگاییە ئەوە شتێكی هێامییە. وەلی 

خود،  دەركەوتنی  بۆ  شوێنێكە  تر  ئ��ەوی 

لەژێركاریگەری  خود  هەروەها  خود،  ژیانی 

بەلەبەرچاوگرتنی  ئەمەش  تردایە.  ئ��ەوی 

لە  تر  ئ��ەوی  الك��ان  الی  كە  الیەنەی  ئ��ەو 

پێوەندیێكی بازنەیدایە لەتەك خود دا.

الی��ەن��ێ��ك��ی ت���ری وان���ەك���ان ئ���ەوە 

فانتازی  واتای  بە  گرینگی  كە  نیشاندەدات، 

لە  خود  دا  الكان  هزری  لە  چونكە  دەدات، 

،ئەڵبەتە لە خەونیش دا، ئامادەیە.  فانتازیدا 

كە  نیشاندەدات،  خۆی  بەجۆرێكی  خود 
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فانتازی  دیاریدەكرێت.  فانتازیەوە  لەالیەن 

پاڵپشتی ئارەزووە بەس بابەتی ئەم ئارەزووە 

نییە، هەروەها فانتازی ئەو خودەیە كە خۆی 

وەك بابەت نیشاندەدات.

چییەتی  وت����را،  ئ���ەوی  س���ەرب���اری 

راڤەكردن  بەر  وانانە  لەم  خۆشەویستیش 

ك����ەوت����ووە. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل��ەن��ێ��وان 

الكان  لێ  دا.  ریالیتێ  و  سێسكسوالیتێ 

رونكردنەوەی خۆشەویستی بە دوو الیەنەوە 

هەڵوەشانەوەی   یەكەمیان  گ��رێ��دەدات. 

ئەوی  و   Drive لێخورین   یان   ، بردنەڕێوە 

یان كردەی  تاقیكردنەوەی خۆشەویستی،  تر 

خۆشەویستی.

2.میشێل ئۆنفرێ و فرۆید

ئەفسانەی  بتێك،  ئ��اواب��وون��ی 

فرۆیدی

  Michel Onfray ئۆنفرێ   میشێل 

نوێی  فەلسەفی  فیگورێكی   ((1959

چێژگەرا،  فەلسەفییە  تێزە  بە  و  فەرەنسییە 

ئەنارشیستیەكانی  پۆست  هەروەها  دژگەرا 

Michel Onfray
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شتێك  ئۆنفرێ  بەبۆچوونی  هاتۆتەناسین. 

نییە بەناوی فەلسەفەوە، بەڵكو ئەوی هەیە 

شیكردنەوەی دەروونیە.ئەم بیریارە فەرنسییە 

ئەزمونی  فەلسەفە  پێیوایە،  هاوچەرخە 

پێشرت  تێزە  ئەم  كەسەكانە،كە  كەسێتی 

نوسینە  A. Badiouل��ە  بادیو  ئ��االن 

ئەنتی  بەناوی  فەلسەفییەكانیدا 

فەیلەسوف  ئەنتی  یان  فەلسەفە، 

گ��ف��ت��ووگ��ۆی��ك��ردووە. ل��ەم��ب��ارەوە 

ڤیتگێنشتێین،  الكان،  پێیوایە  بادیو 

پاسكال  كێركەگۆرد،  لیوتار،  دێریدا، 

و...ئەنتی فەلسەفەن)یاخود ئەنتی 

ئەو  لەسەر  ئەمەش  فەیلەسوفن). 

ئەنتی  فەیلەسوفە  بناغەیەی 

فەلسەفەكەیان  فەلسەفەكان 

خۆیانە  ئ��ەزم��وون��ی  ب��ەره��ەم��ی 

بەڵگەهێنانەوەیەكی  ج��ۆرە  نەك 

)عەقاڵنی). راسیۆنال  و  سێستەماتیك 

بیرمەندەكان،  لە  هەندێك  ژێركاریگەری  لە 

ژولیا  نیچە،  كەلبیەكان،  لەوانە:ئەبیقۆر، 

 Julien Offray de La مێرتی  دۆال  ئۆفرێ 

پێویستە  تێز.  بەگەلێك  گەیشتووە   Mettrie

ئاماژە بۆئەوەشكەین، لەسەر دەستی ئۆنفرێ 

فەلسەفە و روناكبیری هاوچەرخی فەرەنسی 

فرۆید،  نیچە،  و،  وەردەگ��رێ��ت  تر  ئاقاری 

رۆژئاوا  فیگوریرتی  و چەندین  كامو  سارتەر، 

ئۆنفرێ  میشێل  بەرباس.ئەمەو  دەخرێنەوە 

لە نووسینە فەلسەفییەكانیدا دەیەوێ درزێك 

بخاتە ناو فەلسەفەی نوێی فەرەنسیەوە و لە 

گفتوگۆ فەلسەفیە سەیرەكانیشی، هەرجارەو 

بیرمەندێك  ی��ان  فەلسەفی،  چاخێكی 

وتنەكانی.ئەنارشیزم،  بۆ  بناغە  بە  دەكات 

)ئیلحاد،  ئەتەیزم  هێدۆنیزم)چێژگەرای)و 

فەلسەفییە  بوارە  لەو  بەشێكن  بێئیامنی) 

سەرەكیانەی ئۆنفرێ كاری تیادەكات. لە كارە 

فەلسەفیەكانیدا بایەخێكی زۆر بە چێژ دەدا 

و تیۆریێك تایبەت بە چێژ لەسەرجەم ئەوی 

پێكدێنێت،  باسیلێدەكات  لەوبارەوە 

وەگەڕیدەخات  بواریشدا  لەگەلێك 

م��ورال  كولتور،  ئیرۆتیك،  وەك: 

بۆ  لەهەمانكاتیشدا  و..ه��ت��د. 

فەلسەفە  ئامانجی  ئۆنفرێ 

لەرێگای  خۆشی  بە  گەیشتنە 

چێژە هەستی و هزریەكانەوە. 

س�������ەرب�������اری ئ�����ەوی 

بتێك،  ومت��ان،ك��ت��ێ��ب��ی««ئ��اواب��وون��ی 

تەقەالێكی  ف��رۆی��دی««)2)  ئەفسانەی 

ئۆنفرێ«وە  »میشێل  لەالیەن  فەلسەفییە 

دەروونیێك  شیكردنەوەی  خستەرووی  بۆ 

كتێبە  ئ��ەم  كە  كاتێكیش  ف��رۆی��د.  بەبێ 

بەناوی  ئەڵامنی  زمانی  وەرگێڕدراوەتەسەر 

»ئەنتی فرۆید« هاتووە، وەكوتریش ئەم كتێبە 

ئۆنفرێیانەیە،  تۆڵەكردنەوەیەكی  فەلسەفییە 

لە شیكردنەوەی دەروونی فرۆید،یان با بڵێین 

فرۆیدی  فرۆیدانەیە.ئەنتی  ئەنتی  كتێبێكی 

دوای  بەتایبەت  دەستپێناكات،  ئۆنفرێوە  لە 

لە  لەوێ  و  لێرە  لەمەوبەر  سااڵنێك  ئەوەی 

رۆژئاوا)لە ئەمەریكا) قسەلە ژیانی شەخسی 

شیكردنەوەی  مێژووی  ك��را.دی��ارە  فرۆید 

واڵتانی  لەچاو  فەرەنسا  لە  دەروونناسی 

بەس  هەیە،  خۆی  جیاوازی  رۆژئ��اوا  تری 

ئۆنفرێ  دەس��ت��ی  ل��ەس��ەر  م��ێ��ژووە  ئ��ەم 

هەڵدەوەشێرنێتەوە و، ناوبراو رەخنەی توند  Jacques Lacan
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دەرونناسی  پێیوایە  و  دەگرێت  دەروونناسی  لە 

فرۆیدەوە.ئەمەی  بە  نەك  بایەخدارە،  فرۆید  بێ 

خستنەژێرگومانی  بۆدەكات،  بانگەشەی  ئۆنفرێ 

دەروونناسی فرۆیدە و سڵەمینەوەشە لەو دیرۆكەی 

لەپشت سەرهەڵدانی فیگورێ وەك فرۆیدوەیە.

كراوەدایە  جەنگێكی  كتێبەیدا«لە  لەم  ئۆنفرێ 

شیكەرەوە  ئ��ەم  قەشەكانی«  و  فرۆید  لەتەك 

ئۆنفرێ  كتێبەی  ئ��ەم  ه��اووەخ��ت  دەروون��ی��ە. 

یان  ف��رۆی��دە،  بیۆگرافی  ت��ری  بەسەركردنەوەی 

سااڵنێك  بیردەخەنەوە  قسانەمان  ئەو  سەرلەنوێ 

فرۆید،  ج��ووگ��ەرای  ئەنتی  فرۆید:  دەدران��ەپ��اڵ 

سێكسییە  پێوەندیە  و  فرۆید  فاشیزم،  و  فرۆید 

خوشكی،چەوسانەوەی  مینای  لەگەڵ  نهێنیەكانی 

مۆسۆلینی،بەتایبەت  و  فرۆید  دۆستایەتی  ئافرەت، 

كاتێ فرۆید كتێبێكی خۆی بە دیاری بۆ مۆسۆلینی 

دەنێرێ،«ئەوەش كە فرۆید لەماوەی جەنگ كە لە 

بەرلین دەبێ، دەبێت بە دكتۆری هیتلەر« و.. بۆیە 

فەرەنسیدا،  مێدیای  لە  ئێستا  ئۆنفرێ  كتێبەی  ئەم 

وەك جۆرە جەنگێك دژ بە فرۆید لەقەڵەمدەدرێت 

كتێبی«ئەنتی فرۆید«ەوە  بەناوی  ئەڵامنیاشدا  لە  و 

ناوزەددەكرێ.

ئەم كتێبەی ئۆنفرێ لە مێدیای فەرەنسی و بۆ 

گەلێ لە فەرەنسیەكان كتێبێكە قابیلە بە رەخنە و 

گازندە و لەهەمانكاتدا جۆرە دەستدرێژیكردنێكیشە 

بۆسەر نەك هەر فرۆید، بەڵكو بۆسەر شیكردنەوەی 

ئەو  ل��ەس��ەر  »ئۆنفرێ  بۆمنوونە  دەروون��ی��ش. 

گەلێ  كە  هاتووە،  كتێبەكەیدا  لە  بیبلیۆگرافیایەی 

هەڵەی تیایە، رەخنەی توندكراوە«.

فەلسەفەی  گفتووگۆی  ومت���ان  ه���ەروەك 

ف��ەرەن��س��ی ل��ەت��ەك ش��ی��ك��ردن��ەوەی دەروون���ی، 

هەمیشە  فرۆید  دەروون���ی  شیكردنەوەی  ی��ان 

گفتووگۆیێكی زاڵبووە وەلێ ئۆنفرێ ئەم گفتووگۆیە 

بێ  شیكردنەوەیەكی  دەیەوێت  و  خاودەكاتەوە 

فرۆید  ئەفسانەی  و  بخاتەبەردەست  فرۆیدمان 

لەرێگای  لەوەدایە  ببات.سەیرەكە  ئاوابوون  بەرەو 

فرۆیدیزم  ئەنتی  بۆ  زەمینە  »ئۆنفرێ  كتێبەوە  ئەم 

دەسازێنێ و جۆرە خوێندنەوەیەكی نیچەیانەش بۆ 

فرۆید ئەنجامدەدات«.

لە روناكبیرانی  لەم كتێبە ئۆنفرێ وەك گەلێك 

بۆدەخاتە   Oidipus ئۆدیپۆسامن   گرێی  رۆژئ��اوا 

گرێی  ئایا  لێرە دەپرسین:  ئێمە  بۆیە  ژێرپرسیارەوە، 

فرۆیدە؟  ناساغی  بیرێكی  بەرهەمی  ئۆدیپۆس 

بیری  ناساغی  لەسەر  نیشانەیە  دۆزینەوەیەكە  یان 

شارستانی رۆژئاوا، یاخود راسترت بدۆیین، بەرهەمی 

ئێمە  تاكەكانیەتی؟ئەم پرسیارانەی  دەروون بیامری 

لەوێوە سەرچاوەدەگرن، كە دەروونناسی زانستێكە 

هەر  نەك  خستنەژێرسیاری  بۆ  هەمووشتێك  پێش 

ژیری یان هۆشیاری تاك هاتۆتەكایەوە، بەڵكو پێش 

هەمووشتێك نائاگای)نەست)،ئێمە دەخاتە بەرباس 

ئۆنفرێ  لەسەر  زۆر  ئ��ەوە  چونكە  راڤ��ەك��ردن،  و 

پێامنبڵێن  بیانەوێت  گەر  دەك��ەوێ��ت،  ئەوانە  و 

دەروونناسی خۆی لەسەر درۆ و بەهەڵەتێگەیشنت 

بونیاددەنێت.

بۆ  ئ��ای��ن��ەم��ان  ئ���ەو  ئ��ۆن��ف��رێ  كتێبە  ل���ەم 

شیكردنەوەی  بەناوی  فرۆید  هەڵدەوەشێنێتەوە، 

هەروەها  دروستیدەكات،  رۆژئاوا  لە  دەروونیەوە 

لە  ئۆنفرێ  ئێتەیزمەی  ئەو  یان  ئاینی  فرە  ئەو 

لەبەردەم  رێگا  پشتگیریدەكات،  نوسینەكانیدا 

بێئاینێكی كراوە دەكاتەوە. هاوكاتیش ئەم بیرمەندە 

لەو  تا  بەكاردەبات،  ئاینی  فەرەنسییە«رێفرێنسی 

شیكردنەوەی  بەناوی  فرۆید  بگات،  نوێیە  ئاینە 

دەروونییەوە پێشكەشامنیدەكات ».

گفتووگۆی 
فەلسەفەی 
فەرەنسی لەتەك 
شیكردنەوەی 
دەروونی، یان 
شیكردنەوەی 
دەروونی فرۆید 
هەمیشە 
گفتووگۆیێكی 
زاڵبووە لێ ئۆنفرێ 
ئەم گفتووگۆیە 
خاودەكاتەوە 
و دەیەوێت 
شیكردنەوەیەكی 
بێ فرۆیدمان 
بخاتەبەردەست و 
ئەفسانەی فرۆید 
بەرەو ئاوابوون ببات
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ئۆنفرێ  نیچەگەرای  ئ���ەوە،  وێ���رای 

یان  هەیە،  خۆی  دەركەوتنی  كتێبەی  لەم 

بە  فەلسەفەدەكات  ئاسا  نیچە  ئۆنفرێ 

چەكوش،  بە  فەلسەفەكردن  چ��ەك��وش. 

كە  نیچەیانەیە،  فەلسەفی  نەرێتێكی 

فرۆید  روب��ەرووی  ئۆنفرێ  لەسەردەستی 

دەب��ێ��ت��ەوە. دی���ارە ب��ەه��ۆی ئ��ەم ج��ۆرە 

بە  فەلسەفەكردن  فەلسەفەكردنەوە، 

شوێنێك،  دەمانگەیەنێتە  ئۆنفرێ  چەكوش، 

گومان لە شیكردنەوەی دەروونی رۆژئاوایی 

و  بووە  پەرت  و  پاتریاركال  چەند  بكەین، 

هیچ نەبێت لەسەردەستی فرۆید، بەاڵم ئایا 

فرۆید ئەو هەموو هێرشەی دەكرێتەسەری، 

فرۆید  یان  هەیە؟  فرۆید  دوو  پێامنناڵێت 

ئاشكراكەری  و  نائاگای  دۆزەرەوەی  بە 

خەونی  راڤەكەری  و  سێكسی  غەریزەی 

مرۆڤ ناێتەژماردن؟

روناكبیرانی  گشت  رادەی����ەك  ت��ا 

ئەنتی  وەك  ئۆنفرێ  پێیانوایە  فەرەنسی 

»پ��ڕۆژەی  و  دێتەگۆ  كتێبە  ل��ەم  فرۆید 

بە  فرۆیدیش  دەروون���ی  شیكردنەوەی 

ساختە  و  خۆهەڵخەڵەتێنەر  پڕۆژەیەكی 

پرۆژەیە  ئەم  پێیشوایە  دێنێتەناساندن. 

ب��ۆ ل��ەخ��ش��ت��ەب��ردن��ی ب��ۆرج��وازی��ەك��ان��ی 

چییە  نەخۆشێكیش  تاكە  و  ڤیەنابووە 

سەیرتریش  ل��ەوە  چ��ارەس��ەرن��ەك��ردووە«. 

و  »كۆنخواز  وەك  ئۆنفرێوە  زاری  لە  فرۆید 

هۆمۆ و دژەجوو و دۆستێكی فاشیستەكانی 

و،مێدیای  دێ��ت��ەن��اس��ان��دن«  ئ��ەوروپ��اش 

ئۆنفرێی  كتێبەی  ئەم  تاتوانی  فەرەنسیش 

سێمیتیزم   ئەنتی  وت��اری  لە  بەشێك  وەك 

anti-Semitism نیشاندا.

3.پۆل ریكۆر و فرۆید

فرۆید و هێرمینۆتیك

پۆل  فەرەنسی  فەیلەسوفی  فەلسەفەی 

جەمسەرییە،  دوو   (2005–1913( ریكۆر 

هێرمینۆتیكەوە  ل��ە  ج��ەم��س��ەرێ��ك��ی 

لە  ت���ری  ئ���ەوی  و  س��ەرچ��اوەدەگ��رێ��ت 

جەمسەرەكەش  هەردوو  فینۆمینۆلۆژیاوەو 

ئەڵامنیان  فەلسەفی  س��ەرچ��اوەی��ەك��ی 

)هۆرسێل و گەدامێر) هەیە و بۆ فەلسەفەی 

خۆیان  ماناداری  فەرەنسیش  هاوچەرخی 

لەبواری  ریكۆر  پۆل  وەكوتریش  هەبووە. 

لێكدانەوە  گێڕانەوە،  میتافۆر،  رشۆڤەكردنی 

تایبەت  هەر  ن��ارساوە.  ئاراستەیەكی  یاد  و 

ئاماژەپێدانە  شایانی  ریكۆر  پۆل  هزری  بە 

كتێبی  نارساوترین  كە  بووترێت،  ئ��ەوەش 

كتێبی  فەرەنسییە  بیرمەندە  ئەم  فەلسەفی 

ناویست«  و  ویست  ویست،  فەلسەفەی   «

فینۆمینۆلۆژی  فەلسەفەی  كاریگەری  كە  ە، 

سارتەر  ئەگەرچی  بەسەرەوەیە.  هۆرسێلی 

لەو دەمەدا لە فەرەنسا كاریگەری لە بواری 

بەرچاویرتبووە،  فینۆمینۆلۆژی  فەلسەفەی 

و  »بوون  كتێبی  چاپبوونی  پاش  بەتایبەت 

ناوبراوی  فەلسەفەی  ریكۆر  بەس  هیچ« 

پێیوانەبووە  و  هەرسنەبووە  پێی  سارتەری 

لە  جەختكردن  لەرێگای  م��رۆڤ  ئ���ازادی 

هیچی دەستەبەردەكرێت. بەمجۆرە دەشێت 

فینۆمینۆلۆژییەوە  ل��ەرووی  كە  بووترێت، 

لەهەمانكاتیشدا  و  ترە  هۆرسێلی  ریكۆر 

فینۆمینۆلۆژی  فەلسەفەی  كاریگەری  لەژێر 

بەناوی  ب��ووە  فەرەنسیدا  هۆرسێلێكی 

مۆریس میرلۆ-پۆنتییە و بەتایبەت لە كتێبی 

بیرمەندە  ئەم  ی  دەرك«  فینۆمینۆلۆژی   «

فەرەنسییە، كەواتە پۆل ریكۆر  یەكێك بووە 

فەرەنسییانەی  هاوچەرخە  فەیلەسوفە  لەو 

و  فینۆمینۆلۆژی  فەلسەفییە  تێزە  ب��ە 

لە  سەرچاوەیان  ،كە  هێرمێنۆتیكییەكانی 

وەردەگرت،  ئەڵامنییەوە  فەلسەفەی  میراتی 

دێتەناساندن و، نزدیكەی 50 دكتۆرای فەخری 

زانكۆكانی جیهان وەرگرتووە و شارەزایی  لە 

شیكردنەوەی  فەلسەفەی  لەسەر  چاكیشی 

جەنگی  لەماوەی  ریكۆر  هەبووە.  ئینگلیزی 

ئەسیر  ساڵێك   5 ماوەی  ،بۆ  دوودا  جیهانی 

مامۆستای  پێشرت  ئ��ەوەی  بەپێی  و  ب��ووە 

ئەسیریەكەی  لەماوەی  ئەڵامنیبووە،  زمانی 

سەر  وەرگێڕاوەتە  هۆرسێلی  بەرهەمێكی 

خوێندنەوەی  بە  خۆشی  و  فەرەنسی  زمانی 

سەرقاڵكردووە،  یاسربزەوە  كارل  فەلسەفەی 

و  ئازادبوونی  لە  ساڵێك   2 پاش  بۆیە  هەر 

لەسەر  كتێبێكی  فەرەنسا  بۆ  گ��ەڕان��ەوەی 

»فەلسەفەی بوونی كارل یاسبەرز« نووسیوە. 

فەرەنسییە  هزرەڤانە  ئ��ەم  ئ��ەوە،  وێ��رای 

ویست«  »فەلسەفەی  بە  بایەخداریشبووە 

و  ه��ۆرسێ��ل  فینۆمینۆلۆژیای  جگەلە  و 

و  كانت  كاریگەری  گادامێر  هێرمێنۆتیكی 

لەرێگای  ئەڵبەتە  هیگڵیشی،  فەلسەفەی 

تیۆریزەیێ  و  بووە  بەسەرەوە  كۆژێڤەوە، 

زانستی  و  فرۆید  الی  ئاگای  بەسەر  زۆرشی 

خۆی  فەرەنسا  لەناو  بەاڵم  كردوە،  زمانەوە 

وەك دژە جەمسەری فەلسەفەی بنەماخوازی 

فەرەنسی منایشكردووە.

ریكۆر لە كتێبی، فرۆید و فەلسەفە)3)، 

رۆژئاوا  رۆشنبیری  چۆن  لەوەدەكات  باس 

لەرێگای فرۆیدەوە گوزارە لە خۆیدەكات و 
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ف��رۆی��ددا  ه���زری  ب��ەن��او  گەشتەكەشی 

و،  دەروونی  شیكردنەوەی  تا  تێدەپەرێت، 

لەهەمانكاتدا جەخت لەوەشدەكات فرۆید 

و  داهێناوە  مرۆڤ  بۆ  نوێی  پێناسەیەكی 

هەرچیكرد،  ویستامن  فێركردوین  ئەوەشی 

ئاگایامن  لە  بەشێك  بە  بكات  نائاگایامن  تا 

نائاگایامن  چونكە  ئەوەبكات،  نەیتوانی 

لەكۆتایدا هەروەك نائاگای مایەوە. ریكۆر 

نوێی  لێكدانەوەیەكی  فرۆید  گەر  وتەنی 

بۆ خود كردبێت، كەوابێت دەبێت 

شیكردنەوەی  لە  لێكدانەوە 

چیبگەیەنێت؟  دەروونی 

بەالشیەوە  تەنانەت 

گ���رن���گ���ە ل����ەوە 

ح��اڵ��ی��ب��ی��ن، 

رۆشنبیری  لێكدانەوەی  بۆ  فرۆید  تەقەالی 

تر؟  ل��ێ��ك��دان��ەوەی  ل���ەب���ەردەم  رێ��گ��رە 

فرۆید  خوێندنەوەی  ه��ەوڵ��ی��ش��دەدات 

جیاكاتەوە  فەلسەفییە  لێكدانەوە  لەو 

لەبەرئەوەی  ئەمەش  پێشنیاریدەكات،  

لەبەردەم  فرۆید،  دەروونی  شیكردنەوەی 

لێكدانەوەی جیاوازدایە و، خودی ریكۆریش 

تێگەیشتنی جیای بۆ ئەو جیاوازیانە هەیە. 

لێكدانەوەیەكامن  بۆئەوەی  ریكۆر 

ل���ەب���ارەی پ��ێ��وەن��دی ن��ێ��وان زم���ان و 

بەرچاوخات  بۆ  دەروون��ی  شیكردنەوەی 

توێژینەوە  ئ��ەوەی  سەرنجدەخاتەسەر 

زمانا  ل��ەب��واری  ب��ەزۆری  فەلسەفییەكان 

ك��ۆدەب��ن��ەوە. ئ��ەو ت��وێ��ژی��ن��ەوان��ەش لە 

فەلسەفەی  ڤیتگێنشتێین،  هەوڵەكانی 

فەلسەفەی  ئینگلیزی،  زم��ان��ەوان��ی 

فەلسەفەی  ه��ۆرسێ��ل،  فینۆمێنۆلۆژی 

هایدیگەر و كارەكانی قووتابخانەی بۆلتامن 

»ئەمڕۆ  لەوەناكات  گومانیش  چڕدەكاتەوە، 

كە  زمانە،  فەلسەفەیێكی  بە  پێویستامن 

مرۆڤ  ك��ردەی  جیاكانی  وەزی��ف��ە 

زمانیش  و  شیكەنەوە 

ب��ك��ارێ��ت، ئ��ەو 

pool  RICOEUR
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ل��ەب��واری  ك��ە  هەرسكات  ج��ۆراوج��ۆری��ە 

هەن«.  فیزیا  و  ئەفسانە  هونەر،  بیركاری، 

سەر  دەروون��ی��ان��ەش  شتە  ئ��ەو  »گشت 

شیكردنەوەی  ئێستامانە  رۆشنبیری  بە 

دەكات،  بۆ  خۆی  لێكدانەوەی  دەروون��ی 

لەمیانەی  ئاین  بۆ  خەونەوە  لە  ئەڵبەتە 

گشت  پێشیوایە  رەوش��ت��ەوە«.  و  هونەر 

لە  نییە  بریتی  دەروون���ی  شیكردنەوەی 

گفتووگۆ لەبارەی زمان بەهۆی لێكدانەوەی 

باشرتمان  وێنەی  بۆئەوەی  رۆشنبیرییەوە، 

پێشنیاری  ریكۆر  دەستكەوێت،  لەوبارەوە 

فرۆید  الی  رۆشنبیری  تیۆری  جیاكردنەوەی 

لە تیۆری خەون و عەساب دەكات. لێ ئەو 

خەون  كە  تیادەرسكێنێت،  سێركردنەشامن 

هونەری،  كاری  و  )خەون  مانا  لە  بریتییە 

ئاینی  وأێنەی  و  خەون  ئەفسانە،  و  خەون 

و...). هەرچی كتێبی »لێكدانەوەی خەون« 

كە  لەقەڵەمدەدات  ب��ەوە  فرۆیدیشە  ی 

و  خەون  پێكهاتووە،  ئاڵۆز  وشەی  دوو  لە 

ئەم  ئاڵۆزی  لە  لێرە ریكۆر قسە  لێكدانەوە. 

تازەدا  شارستانی  و  ژیان  لە  وشەیە  دوو 

بریتیە  ریكۆر  بۆ  خەون  چونكە  دەك��ات، 

هەوەس.  )نیشانەناسی)  سێامنتیكای  لە 

كتێبەكەی  ناونیشانی  لە  ئاڵۆزیەش  ئەم 

كە  دەگەڕێنێتەوە،  شوێنە  ئەو  بۆ  فرۆید 

بازنەی  لەناو  دەروون���ی  شیكردنەوەی 

لە  بریتبێت  خەونیش  گەر  هەیەتی.  زمان 

دەچێتە  هێامیە  ئەو  ئەوا  )سیمبۆل)  هێام 

كردەی  لەمیانەی  زمان  فەلسەفەی  خانەی 

هێام  ریكۆر  بەبۆچوونی  لێكدانەوەوە. 

كە  دوومانایە،  زمانەوانی  گوزارەیێكی 
nietzsche
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پێویستە لێكدرێتەوە. وەكوتریش لێكدانەوە 

كار  ،كە  تێگەیشنت  كردەكانی  لە  كردەیەكە 

دەكات.  هێام  مانای  هەڵوەشانەوەی  بۆ 

كێشەی  لە  هێام  كێشەی  لێكدانەوەدا  لە 

هێام  پێیدەوترێت  كە  ئ��ەوەش  زماندایە. 

پێویستە  مانایە،  دوو  كە  هێام  ل��وغ��زە. 

بكرێتەوە و لە پەردەپۆشیخرێت.

لێكدانەوە  پرسیاری  ریكۆر  بەباوەڕی 

شیكردنەوەی  نییە.  سادە  پرسیارێكی  چییە؟ 

پێوەندیێكی  لێكدانەوەدا  لەگەڵ  دەروونیش 

زۆری هەیە. بۆ ئەو مەبەستەش پێوەندیێكی 

واتای  بە  سەبارەت  نیچە،  و  فرۆید  لەنێوان 

لێكدانەوە دروستدەكات. ریكۆر پێیوایە ئەوە 

نیچە بوو كە تێگەیشتنی خۆی بۆ لێكدانەوە 

ناو  خستیشیە  و  وەرگ��رت  فیلۆلۆگیاوە  لە 

بناغەیەش  ئەو  لەسەر  هەر  فەلسەفەوە. 

بۆ  لێكدانەوەی  فیلۆلۆگێك،  وەك  نیچە، 

پێش  فەیلەسوفەكانی  یان  یۆنان،  تراژیدیای 

سوكرات كردووە. بەپێی ئەم تەقەال نیچەییە، 

فەلسەفی  شتێكی  وەك  خۆی  لێكدانەوە 

نیشانداوە. 

گفتووگۆكان  ئاستی  بۆئەوەی  ریكۆر 

دەرگا  بەرێت،  فەلسەفی  گفتووگۆی  بەرەو 

فرۆید  الی  خ��ود  ل��ە  ق��س��ەك��ردن  ل��ەس��ەر 

فەلسەفی  بابەتێكی  كە  خود  دەك��ات��ەوە. 

شیكردنەوەی  بە  فرۆید،  الی  بووە  گرنگ 

دەروونیەوە گریدراوبووە. بەپێی وتنی ریكۆر 

ئاركیۆلۆژیای  وات��ای  دەستنیشانی  ئ��ەوەی 

واتای  دەروونی  شیكەرەوەی  دەكات،  خود 

ئەو  ب��اوەڕەش��دای��ە  ل��ەو  شیكردنەوەیە. 

تێگەیشتنە كاریخۆیكردووە. ئەوەی بۆ ریكۆر 

بۆ  مانایە  دیاریكردنی  گرنگە  حاڵەتە  لەم 

واتایە  ئەم  ریكۆر  بەبۆچوونی  واتایە.  ئەم 

بەسەر  بەزۆر  ناششێت  و  نییە  فرۆید  واتای 

لێرەوە  بسەپێرنێت.  دا  فرۆید  خوێندنەوەی 

بیركردنەوە،  لە  قۆناغ  سێ  دێتەسەر  ریكۆر 

قۆناغی  بیركردنەوە.  گفتووگۆكردنی  یان 

ئەوەی شیكردنەوەی دەروونی ئاركیۆلۆژیایە، 

بەاڵم  خودیشە،  ئاركیۆلۆژیای  هەروەها 

بیركردنەوە  خ��ودی  چۆنیش  خ��ود؟  كامە 

دەروونی؟  شیكردنەوەی  خودی  بە  دەبێت 

والێدەكات  ریكۆر  بۆچوونە  ج��ۆرە  ئ��ەم 

ببێت  خود  وەك  دەروون��ی  شیكردنەوەی 

لە  تێگەیشتنیش  فەلسەفی.  بابەتێكی  بە 

فەلسەفەی  لە  جۆرێكە  فرۆیدییەكان  بابەتە 

بیركردنەوە لێ ریكۆر هێام بۆ ئەوەشدەكات، 

بریتی  فرۆیدیانە  تێگەیشتنێكی  گشت  كە 

نییە لە فەلسەفەی بیركردنەوە. ئەم بیرمەندە 

فەرەنسییە بیرۆكەی پێوەندی نێوان فرۆید و 

پێویستامن  كە  لەوەدا چڕدەكاتەوە  خودیش 

بیركردنەوەیە  شیكردنەوەی  سەرلەنوێ  بە 

بۆ  بیركردنەوەیە  ئەم  بەس  فرۆیدیەت  بۆ 

تێگەیشنت لە فرۆیدیەت بە گەرانتی نازانێت، 

چونكە خودی تێگەیشنت، یان بیركردنەوەكان 

ریكۆر  حاڵەتەدا  لەم  بەسەردێت.  گۆڕانیان 

 ، دێكارت  كۆژیتۆی  چارەنووسی  ب��ەدوای 

واتە بەدووی )من بیردەكەمەوە كەوابێ من 

كۆژیتۆیە  ئەم  شوێنی  دەگەڕێت.  دا  هەم) 

پێویستە.  فرۆید  دەروونی  شیكردنەوەی  لە 

گەڕانیش بەدووی خود لە هزری شیكردنەوەی 

دەستنیشانكردنی  بەرەو  فرۆید،  دەروون��ی 

ئاگای دەچێت. گەشتی ریكۆر بۆ دیاریكردنی 

ناسنامەی كۆژیتۆ لە شیكردنەوەی دەروونی 

منی  بەرزە  و  من  گفتووگۆی  بەرەو  فرۆید 

هزری  لە  خۆیانیان  بایەخی  كە  دەب��ات، 

دیووە.  دا  فرۆیدا  دەروون��ی  شیكردنەوەی 

لە  دەرگات  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  ئەمەش 

دەكاتەوە،  فەلسەفی  تری  گفتووگۆیێكی 

فەلسەفەی  فەلسەفی  گفتوگۆی  بە  كە 

ئەوەی  تایبەتە.  هۆرسێلەوە  فینۆمینۆلۆژی 

ریكۆر دەخوازێت لەمیانەی ر اڤەكردنەكانی 

تایبەت بە پێوەندی نێوان فرۆید و فەلسەفە 

تایبەت  فەلسەفەیەكە  خستنەرووی  بیكات، 

گفتووگۆی  مەبەستەش،  ئەو  بۆ  و  خود  بە 

ئاركیۆلۆژیای خود لە شیكردنەوەی دەروونی 

فرۆیددا دەكات. 
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د. حەمید عەزیز سەعید
بەشی فەلسەفە � كۆلێجی ئاداب / هەولێر

كە  هەڵنەگرە،  گومان  راستییەكی   �1

لەو  پەرەسەندنیداو  لەمیكانیزمی  رسوشت 

چەند  بە  پابەندە  دێن،  بەسەریدا  گۆڕانانەی 

بربێن،  ناو  یاسا  بە  دەك��رێ   رێوشوێنێكەوە، 

بوونی ئەو یاسایانە دەتوانرێ  پشرتاستبكرێنەوە، 

كۆمەڵگەش لەالی خۆیەوە رسوشت ئاسا بەپێی 

یاسای تایبەتی كۆمەاڵیەتی پرۆسەیەكی بەرەو 

بەهۆی  دەكرێ   كە  نیشاندەدات،  پێشچوون 

ساغبكرێتەوە.  جۆرەكانیەوە  هەمە  دی��اردە 

لە  و  كۆمەاڵیەتییە  بوونەوەرێكی  م��رۆڤ 

رسوشتی  و  كۆمەڵگە  لە  ناكرێ   نەبێ ،  هزردا 

بیردەكاتەوە،  ژیرانە  داببڕدرێ ،  دەوروب��ەری 

ئاسایی خۆیدا  لە ڕەوشی  بیركردنەوەیەی  ئەو 

ئایا  لێدەكەوێتەوە،  دیاریكراوی  ئەنجامی 

روخسارو  گوێدانە  بەبێ   بیركردنەوەیە،  ئەو 

ناوەڕۆكەكەی، وەك رسوشت و كۆمەڵگە، یاساو 

ڕێوشوێنی تایبەتی � دیاریكراوی بەخۆی هەیە، 

بكات،  ئەنجامگیرییەكەی  پرۆسەی  لە  كار  كە 

و  پیادە  خۆی  خودی  چاالكییەكی  بەكارو  كە 

جێبەجێیدەكات؟!

لەسەرەتاوە  پرسیارە  ئ��ەو  ئەگەرچی 

هزر  چاالكی  كە  ك��ردووە،  ئەوەی  گریامنەی 

پێشەكی  ل��ە  پێكەو  و  رێ��ك  پرۆسەیەكی 

خوازراوەوە دەستپێدەكات، ئینجا دەگاتە مراز و 

خواستی ئامانجی پڕۆسەی بیركردنەوەكە، ئەوا 

لە دوو وەاڵم بەوالوە پرت هەڵناگرێ :

� وەاڵمەكە جارێكیان بە )ئا) دەبێ  و:

� جارێكی دیكە بە )نا) دەبێت، بەاڵم لە 

یاسا گریامنكراوە، كە  هەردووكیاندا هەبوونی 

پشرتاست دەكرێتەوە! چۆن؟!

پرسیارەكە  بێت،  ئەرێ   وەاڵمەكە  ئەگەر 

دووبارە لە بارەی یاساكانەوە دەكرێتەوە چۆنن 

و كامانەن؟

ب��ەاڵم ئ��ەگ��ەر وەاڵم��ەك��ە ن��ەرێ  بێت، 

و  ناكۆك  لەخۆیدا  بەرپادەكات،  كێشەیەك 

چونكە  نایەتەوە،  خۆیدا  لەگەڵ  و  ناتەبایە 

ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە دەبێتەوە:

لەو  ئایا  نەرێكرا؟  وەاڵم��ە  ئ��ەو  چ��ۆن 

بەستووە؟  بنەمایەك  چ  بە  پشتی  بڕیارەیدا 
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دیسانەوە وەاڵمەكە لەدوو رێتێچوون بەوالوە پرت نابێ :

-یان ئەوەتا وەاڵمەكە هەڕەمەكی دراوەتەوە، لەو 

كاتەدا بەهیچ جۆرێك پەسندنابێت و پشتگوێدەخرێ .

پڕۆسەیەكی  لە  ئەنجامێكە  ناكردنەكە  -ی��ان 

شیكردنەوەوە كەوتۆتەوەو پشتی بە چەند رێوشوێن 

بنەماكان،  دەوترێ   ئەوكاتە  ستووە،  بە  بنەمایەك  و 

یاساكانی  خۆیان  بەستوون  پێ   پشتی  ناكردنەكە  كە 

تایبەتی  یاسای  بیروهزریش  كەوابوو  بیروهزرن، 

خۆیانیان هەیە لە كاروچاالكیاندا پابەندینی و پشتی 

كە  زانستیێكن  بابەتی  یاسایانە  ئەو  دەبەسنت.  پێ  

لقێكی سەرەكی فەلسەفەیەو لە زمانە ئەوروپاییەكاندا 

لەسەردەمی  هەر  و  ناودەبرێ    (Logik )لۆجیك  بە 

عەبباسییەكانەوە كە بزوتنەوەی وەرگێڕان لە یۆنانییەوە 

بۆ عەرەبی دەستی پێ  كردووە، وشەی )مەنتیق) بۆ 

ئەو بابەتە دانراوە.

یۆنانیەوە  لۆگۆسی  وش��ەی  لە  لۆجیك  وش��ەی 

وەرگیراوە، واتای ژیر، وشە... دەبەخشێ .

ئەو  مرۆڤی  زۆری  ه��ەرە  زۆرب��ەی  ئەگەرچی 

ژیانی  لە  هەڵە  بەبێ   ت��ەواوەت��ی،  بە  سەرزەوییە 

بەبێ   لەپەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانیاندا  رۆژانەیاندا، 

ئەوەی بەشێوەیەكی رێكوپێك ، یان زانستییانە بێت، 

شتێكی ئەوتۆ بە پێی پێویست لە رێزمانی زمانەكەیان 

بابەتی  بەكاردەهێنن.  خۆیان  زگامكی  زمانی  بزانن، 

بیروبیركردنەوەش هەروایە، مرۆڤ بیردەكاتەوە پێش 

و  چاالكی  بیركردنەوەیە  ئەو  بكات،  كارێك  ئەوەی 

چەند  بە  پشت  روودەدات،  مێشكدا  لە  پرۆسەیەكە 

یاسا و رێنامیی و رێوشوێنێك دەبەستێ ، ئەو پڕۆسەیە 

مرۆڤی  ئ��ەوەی  بەبێ   رێوشوێنانەیە،  ئەو  پابەندی 

بیركەرەوە راستەوخۆ هەستی پێ  بكات و ئەو یاسایانە 

بزانێ !

بیركردنەوە  هزرو  یاسایانەی  ئەو  بەكارهێنانی 

هەستپێكردن  بێ   بێ ئاگاو  بیركردنەوەدا  چاالكی  لە 

شتێكە و داڕشتنیان بەرێكوپێكی، لەپێناوی رێكخسنت و 

كۆكردنەوەیان بەشێوازێكی تیۆرییانە شتێكی دیكەیە، 

ئەو  رێكوپێكردنی  و  كۆكردنەوە  و  لێكۆڵینەوە  ئەو 

لەالیەن  فەلسەفەدا  مێژووی  لە  جار  یەكەم  یاسایانە 

بەدانەری  بۆیە  بووە،  ئەرستۆ)1)  یۆنانی  فەیلەسوفی 

لۆجیك و مامۆستای یەكەم ناوبراوە.

2� هزر و زمان توند و تۆڵ بەیەكەوە بەندن و 

بە  و  هەیە  لەنێوانیاندا  دەستیاوی  پەیوەندییەكی 

بیركردنەوە  ئەگەر  جیاناكرێنەوە،  یەكرتی  لە  ئاسانی 

چاالكی پرۆسەیەكی گیانیی )نامادەیی) بێت، مەبەست 

ئاسایی  مرۆڤی  خواستی  و  ئامانج  و  نیاز  و  راز  و 

لەچوارچێوەیەكی دیاریكراودا گەاڵڵە و رەنگڕێژبكات، 

ئەوا زمان ئەو ئامرازایە ناوەڕۆكی ئەو پرۆسەیەی هزر 

دیاریكراو  شێوەی  و  شێواز  و  بەدەنگ  بیركردنەوە   �

دەربڕین  ئامرازێكی  لە  كەوابوو،  زمان،  دەردەب��ڕێ ، 

و لە یەكرتی گەیشنت و )جاروبار بە هەڵە لەیەكرتی 

و  و هەست  بۆچوون  ڕاو  ئاڵوگۆڕكردنی  و  گەیشنت!) 

نەست بەوالوە، شتێكی دیكە نییە، زمانیش، وەك هزر، 

لە ڕاپەڕاندن و جێبەجێكردنی ئەو ئەركە رسوشتییەی، 

پابەندی  بەخشیوە،  پێی  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 

چەند رێوشوێن و بنەمایەكە، كە بە تێكڕایی سەرجەمی 

وشەی  كوردیدا  زمانی  لە  پێكدێنن  بابەتێك  كۆی 

)رێزمان) یان بۆ ڕۆناوە!.

بەو پێیە بیر پابەندە بە چەند یاسا و رێنامییەكی 

هەست  دەربڕینی  بۆ  ئامرازێكە  زمان  دیاریكراوەوە، 

وەك  هەردووكیان  ئەوەی  دەروون،  ناخی  نەستی  و 

كۆیاندەكاتەوە  پێكەوە  توێژینەوە  كەرەسەیەكی 

سۆنگەیەوە  چ  لە  و  لۆجیك  چۆن  لۆجیكە.  زانستی 

سەرنجی هزر و زمان دەدات؟

بویسرتێ   ئ��ەگ��ەر  ف��ەل��س��ەف��ەدا  چ��االك��ی  ل��ە 

بەتایبەتی  تاووتوێبكرێت،  توێژینەوە  كەرەسەیەكی 

دەستنیشانكردنی  مەبەست  ئەركەدا،  لەو  ئەگەر 

بنەڕەتەكان بێت، دەكرێ  رێگایەك لەو دوو رێگایانە 

بگیرێتەبەر:

دەستپێكردن  لەسەرەتاوە  بەڕێگای  یەكەم: 

لە  لێكۆڵەرەوە  ناودەبرێ ،  گەیشتنەئەنجام  ب��ەرەو 

چاالكی هزر 
پرۆسەیەكی 
رێك و پێكەو لە 
پێشەكی خوازراوەوە 
دەستپێدەكات، 
ئینجا دەگاتە 
مراز و خواستی 
ئامانجی پڕۆسەی 
بیركردنەوەكە، ئەوا 
لە دوو وەاڵم بەوالوە 
پتر هەڵناگرێ
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بەسەرەتایان  كە  گشتی  بنەمایەكی  چەند 

بگاتە چەند  بۆئەوەی  دادەنێ  دەستپێدەكات، 

بنەمایەكی تاك هەندەكی، تاوەكو بزانێ  تا چەند 

هەندەكییەوە  بنەمای  لە  گشتییانە  بنەما  ئەو 

بەسەریاندا  دەكرێ   ئایا  ئینجا  كەوتوونەتەوە، 

التینی  بەزمانی  رێ��ب��ازە  ئ��ەو  جێبەجێببێ ، 

بەدیدەكشن و لەعەرەبیدا بە )ئیستیدالل) ناو 

ژمێرە،  بیركاری،  لە  میتۆدەیەكە  خۆی  دەبرێ ، 

ئەندازە و لۆجیكی مۆدێرندا دەگرێتەبەر.

یەكەم جیادەكرێتەوە،  لە  بەوەدا  دووەم: 

پ���رۆس���ەی ئ��ەن��ج��ام��گ��ی��ری��ی��ەك��ەی ش��ی و 

تاووتوێدەكاتەوە، لەو الیەنەوە مرۆڤ دەچێتە 

نێوكایەو دەڤەری لۆجیكەوە، بێگومان پرۆسەی 

و  دەبێت  لەودا  و  زمان  بەهۆی  ئەنجامگیری 

بە بنەماكانی هزرەوە بەندە. لێرەوە لەچاالكی 

لۆجیكیدا ئەوی پەیوەندی بە زمان و هزرەوە 

هەیە، هەنگاوەكان بەو جۆرە دەهاوێژرێن:

)ب��ی��ر)  ه���زر  و  زم���ان  ن���اوەڕۆك���ی   -

دەخرێنەالوە.

 Grammatik بەرێزمان  یەكەمیان   -

دەسپێردرێ .

-دووەم���ی���ان ك��ە ن���اوەڕۆك���ی ه��زرو 

بیركردنەوەیە بەكەرەسەو بابەتی دەروون زانی 

)سایكۆلۆجی Psychologie) دەسپێردرێ .

رێزمانی زمان و چۆنێتی داڕشتنی ڕستە � 

دەستەواژەكانی زمان الیەنێك بووە سەرنجی 

رانەكێشاوەو  )ئەرستۆ)ی  یەكەم  مامۆستای 

لێیان  هانیبدەن  ئەوەی  مایەی  نەبوونەتە 

بكۆڵێتەوە، چونكە خۆی ئەو ئەركەی بەهی 

پسپۆڕانی زمان زانیوە، بەاڵم لەالیەكی ترەوە، 

بیركردنەوە  هزرو  بیرو  فۆرمی  و  روخسار 

دەربڕینەكە  دەریاندەبڕێ ،  و  تۆماردەكات 

ئەگەر دەربڕینەكە بەهۆی دەنگ و وشەوە 

بووبێ ، ئەوا لەبەرامبەریاندا هێام و سیمبۆڵ 

هەیە، جێگای ئەو وشانە دەگرنەوە و دەبنە 

كەرەسەی لۆجیك.

واتای  بە   ، زانستییەی  بەوكارە  ئەرستۆ 

سەردەمی خۆی � كە چوست و چاالكی هزری 

كردبوو بە دوو بەشەوە:

- پرۆسەی بیركردنەوە

- ناوەڕۆكی بیركردنەوە

ی��ەك��رتی  ل��ە  ه��ەردووك��ی��ان��ی  ئینجا 

جیاكردۆتەوە، بەردی بناغەی ئەو دوو تەالرەی 

داناوە و)2) لەیەكرتی هەاڵوردون كە دواتر بە:

)سایكۆلۆجی)  دەروون��زان��ی  -زانستی 

روخسار  هەریەكە  و  نارساون  لۆجیك  بە  و 

جیاوازی  كەرەسەی  و  میتۆدە  ن��اوەڕۆك،  و 

خۆیانیان هەیە كە سەربەخۆییان دەستەبەر 

دەبن و بە دوو لقی جیاواز دادەنرێن، لۆجیك 

نێو  چوونە  دەروازەی  بە  لەسەرەتاوە،  هەر 

بە  بایەخ  چونكە  دان��راوە،  زانست  جیهانی 

یاسا و رێنامییەكانی هزر و  زانستی فۆڕم و 

دەستنیشانكردنەی  ئەو  دەدات،  بیركردنەوە 

چ��االك��ی ل��ۆج��ی��ك، ل��ە ب��اب��ەت��ی دووەم���ی 

 Epistemologies فەلسەفە، لە تیۆری زانین

جیایدەكاتەوە، تیۆری زانین، راستە لەسەدەی 

حەڤدە بوو بە لقێكی سەربەخۆ شان بە شانی 

دەدات،  بەوە  بایەخ  ئەوا  دیكە،  لقەكانی 

دیاردە بەهۆی هۆكارەكەیەوە روونبكاتەوەو 

بباتەوە  هەندەكی  و  تایبەتی  لێكیبداتەوە، 

سەر گشتی و هەمەكی، بەاڵم لۆجیك خۆی 

روخساری  و  فۆڕم  توێژینەوەی  سەرگەرمی 

پرۆسەی بیرە، كە بە زمان دەردەبڕدرێ .

3� هزر ئەوەندەی پەیوەندی بە لۆجیكەوە 

)قۆناغ)  بەش  دوو  چاالكییەكەیدا  لە  هەیە 

دیاردەكرێ  و لە یەكرتی جیادەكرێنەوە:�

بەسەرەتای  دەش��ێ   ئاسایی:  ه��زری   -

ئەوتۆ  بابەتێكی  و  داب���رنێ   چاالكییەكە 

سەرنجراكێشی تێدانییە.

ئەبسرتاك  التینی  بە  كە  رووت،  بیری   -

Abstract بە عەرەبی )مجرد)ی پێدەوترێ . ئەو 

قۆناغە لە روانگەی فەلسەفەو لۆجیكەوە لەوی 

یەكەم پێشكەوتووترە. ئەبسرتاكت یان پەتی و 

لە  وێنە  تێیدا  ژیرییە  پرۆسەیەكی  رووتكردن، 

ناوەڕۆك )لە بابەت) جیادەكرێتەوە، بۆ زانینی 

یاسا هەمەكییەكانی بوون و جیهانی دەوروبەر 

پوختەی  زانینی  و  شمەكەكان  جەوهەری  و 

بەو  پشت  دەردەك���ەون  بە  كە  دی��اردەك��ان، 

چاالكییە پێشكەوتووە بااڵیەی هزر دەبەسرتێ ، 

چونكە ئەو بیرە لە هەموو كارتێكردن و گشت 

ئاسەوار و شوێن دەستی هەستكان و رێپێربدنی 

دەكرێ   و  پاكبۆتەوە  ب��ەدوورەو  هەستەكی 

قۆناغەیدا  لەو  هزر  بێگەردە.  بوترێ  هزرێكی 

دەربازی  هەستەكان  پێوەندی  و  كۆت  لە  كە 

جیهان  زانینی  بۆ  نییە  بەوە  پێویستی  بووە، 

ئەزموون  بۆ  پەنا  گشتییەكەیدا،  چوارچێوە  لە 

بابەتە  بەرێت)3)  )تەجرەبە)  تاقیكردنەوە  و 

سەرەكییەكانی لۆجیك لەو ئەبسرتاكت بوونەی 

چەمكی  بەتایبەتی  دەستگیردەبن،  ه��زرەوە 

هەمەجۆر و بۆچوون، بڕیار )حوكم) دەستەواژە 

پێوانە و ئەنجامگیریی... ئەو  )پرۆپۆزیشن) و 

لۆجیك  پوختەی  و  كەرەسە  كە  چەمكانە، 

دەستییاویە  پەیوەندییە  ئەو  پێكدەهێنن، 

هزر  و  لۆجیك  نێوان  لە  كە  دووپاتدەكەنەوە 

)بیر)دا هەیە.

4� ئەرستۆ كاتێك دەستی بە لێكۆڵینەوەی 

یۆنان  ئەوسای  رۆژان���ەی  زمانی  پێكهاتەی 

كردووە، گەیشتووتە ئەو ئاكامە:

و  زانست  بە  خەریككردن  خۆ  یەكەم: 

كەرەسەو  و  ئامادەكردن  خۆ  جۆرە  فەلسەفە، 

ئامرازێكدا  لە  ئ��ەوەش  گەرەكە،  دەستپێكی 
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خوازراو  دەروازەی  بنەماو  بە  دەكرێ   كە  دەبیرنێ  

راست  بیركردنەوەی  دەستەبەری  ل��ەوەدا  داب��رنێ ، 

بنەمایەك  چەند  بە  ئەستوور  پشت  دروستی  و 

كە  نییە،  بەوالوە  ئۆرگانۆن  لە  ئامرازە  ئەو  دەبێت، 

ئەسكەندەری  دان��راوەو  بۆ  لۆجێكی  وشەی  دواتر 

ئەو  پەرەیانپێداوە.  فۆرفۆریوس)4)  و  ئەفرۆدیس 

بابەتە لە كوردستانی باشور )لە حوجرەی سوننەكاندا) 

بە ئیساغۆچی ناودەبرێ ، كەواتای دەروازە دەگەیەنێ ، 

وشەكە خۆی لە زمانی كۆنی یۆنانەوە خوازراوەتەوە، 

تەكنیكێكە،  هونەرە،  لۆجیك،  واه��ات��ووە،  لەوێدا 

زانستێكە پەیڕەوكردنەكەی بیر لە كەوتنە نێو هەڵە 

دەپارێزێ .

نییە،  ورد  رۆژان���ە  ژی��ان��ی  زم��ان��ی  دووەم: 

دەبێتە  زانستدا  و  فەلسەفە  لەكایەی  بەكارهێنانی 

مایەی وروژاندنی چەند كێشەیەك و بابەتەكەش بە 

ئەو كێشە و  ئاسانی  بە  وا  تەمومژاوی دەردەبڕێ  و 

تەمومژاوییە چارەسەرو روونناكرێنەوە، بۆیە دەبێ  لە 

جیاتی وشەی ئاسایی زمان، كە سەرچاوەی كێشەكەیە 

بەكاربهێرنێن.  هێام  سیمبۆل،  ن��ەگ��ۆڕ،  بابەتی 

بەكارهێنانی ئەو سیمبول و هێامیانە لە جێگای وشەی 

سادەدا، داهێنانی خودی مامۆستای یەكەم بووە)5).

ئەو هەنگاوەی مامۆستای یەكەم بابەتی لۆجیكی 

شیدەكاتەوە  ڕستە  رێزمان  جیاكردۆتەوە،  لەرێزمان 

بەوەی لە: وشە، ناو و كردارو پیت پێكهاتووە، بەاڵم 

لۆجیك دەستەواژەی دیاریكراو لەچوارچێوەی زماندا 

هەردوو  بكرێ   بن،  بەهایی  دوو  كە  هەڵدەبژێری، 

بەهایەكەیان:

بە  ئینجا  ساغبكرێتەوە،  ناڕاستییان  یان  راستی 

ڕستە  پێكهاتەی  ناوەڕۆكی  رێزمانەوە  پێچەوانەی 

وێنە،  بە  بایەخ  و  پشتگوێدەخات  دەس��ت��ەواژە   �

لەو  كە  دەدات،  دەستەواژەیە  ئەو  فۆرمی  روخسار، 

بابەتی  كەرەسەو  بە  دەیكات  و  پێكهاتووە  وشانە 

بریتییە  لەخۆیدا،  زمان  لۆجیكی  وێنەی  لێكۆڵینەوە. 

و  ئەندامان  و  الیەن  و  بەش  پەیوەندییانەی  لەو 

وەك  دەبەستنەوە،  بەیەكەوە  رەگەزەكان  و  كەرت 

ئەو سیمبواڵنەی كە لە دەستەواژەدا دێن و ئەرستۆ 

هەڵی بژاردوون، پەیوەندییەكان بەرجەستەدەكەن، بۆ 

منوونە پەیوەندی:

Konfirmation                         لەبار -

Negation                              ناكردن -

Exclusion                            وەالنان -

Disjunktion                         جیاكار -

Konjunktion        گەیەنەر � پەیوەست -

بۆ منوونە سیمبوڵی ناكردن بە پیتی )نا) بەرامبەر 

وشەی ئەلەمانی Nicht دەستپێدەكات و بە تەواوەتی 

كە  دەستگیردەبێ ،  نوێ   دەستەواژەیەكی   � ڕستە 

ناكراوەكەوە  دەستەواژە  پێچەوانەی  بە  بەهایەكی 

دەبێ )6).

5� بیركردنەوە كە شایستەی خەسڵەتی ڕاست و 

دروست بێ ، دەبێ  بەسەرەتایەكی راست دەستپێبكات 

و بگاتە ئەنجامێك، ئەنجامەكە بەبێ  ئەگەر و گومان 

ئەوەش  بكەوێتەوە،  پێشەكییەكەوە  لە  ناچارییانە 

لەیەكرتی  و  و  بەستنەوە  پێكەوە  لە  پرۆسەیەكە 

لە   Kategorien بۆچوون  و  چەمك  جیاكردنەوەی 

دەستەواژەدا پێكدێت. ئەگەر ئەو چەمك و بۆچوونانە 

لەگەڵ ئەو شمەكانی لە دەوروبەردا هەن و دەریان 

ئەو  تەبابوون،  و  لەگەڵیاندا كۆك  و  هاتنەوە  دەبڕن 

بە  دەبێ .  راست  بەكارهاتووە  تێیدا  دەستەواژەی 

هەڵە  دەستەواژەكە  وانەبوو  ئەگەر  پێچەوانەشەوە 

دەبێ .

ئەو جۆرە پێناسەكردنەی دەستەواژەكانی لۆجیك، 

جۆرە هەاڵواردنی هەندێك جۆری تری پێكهاتەكانی 

منوونە  بۆ  دەگەیەنێ ،  زمان  دەستەواژەكانی  ڕستەو 

ئەو ڕستانەی دەربارەی هەواڵ، داخوازی، بانگردن و 

و  لە چوارچێوە  فرمانن  )دوعا) و  پاڕانەوە  و  پرسیار 

كایەو پاوانی لۆجیك دەخرێنە دەرەوە، چونكە ناكرێ  

بوترێ  راسنت یان ناڕاسنت، بۆیە بە كەرەسەی رێزمان و 

ڕەوانبێژی و ئەدەب و هەڵبەست و گوتار دادەنرێن.

بیری رووت، كە 
بەالتینی ئەبستراك 
Abstract بە 
عەرەبی )مجرد(
ی پێدەوترێ . ئەو 
قۆناغە لە روانگەی 
فەلسەفەو لۆجیكەوە 
لەوی یەكەم 
پێشكەوتووترە. 
ئەبستراكت یان 
پەتی و رووتكردن، 
پرۆسەیەكی ژیرییە 
تێیدا وێنە لە 
ناوەڕۆك )لە بابەت( 
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دەستەواژانەی  ئەو  دیكەوە  لەالیەكی 

پەسندیاندەكات،  خۆی  بابەتی  بە  لۆجیك 

لە  هەریەكەیان  كە  جۆرەوە،  بەدوو  دەكرێن 

)ناو، كردار، پەیوەندی) پێكهاتووە:

� دەستەواژەی سادە و ساكار.

و  سادە  بەوە  دەستەواژانەی  جۆرە  ئەو 

ساكارن، ناكرێ  بربێنەوەسەر دەستەواژەیەكی 

لەخۆیان سادە و ساكارتر، ئیرت لە )پەیوەندی 

پێكهاتوون،  ناو  و  لە كردار  لۆجیك و  زمان و 

جا ئ��ەو ك��ردارە )ئ��ا) ك��را و ی��ان )ن��ا) كراو 

بابەتی  بە  پەیوەندییان  راستەخۆ  بێت، 

هەستەكانەوە هەیە، كە لێوەیان كەوتوونەوە 

لە  دەاللەت  و  واتا  پێكهاتەو  بەپێی  ناویش 

لە  پرت  هەیە  ن��او  جیادەكرێنەوە.  یەكرتی 

واتایەك دەبەخشێ  و هی دیكە هەیە، واتای 

جیاوازیان هەیە وەك بۆ منوونە وشە � ناوی: 

شێر.

و  رستە  لە  لێكدراو  دەس��ت��ەواژەی   �

لێكدراوە،  ب��ەوە  پێكهاتووە،  پرۆپۆزیشن 

لەخۆی  دەس��ت��ەواژەی  بربێتەسەر  دەك��رێ  

ساكارتر، پەیوەندی لۆجیك و زمان لەو جۆرە 

كوردیدا  زمانی  لە  ئەگەرچی  دەستەواژانەدا، 

بەرچاوناكەوێ ، یان من نەمدیتوە، بریتییە لەو 

سەرەتاییەكانی  بنەما  ئامرازەی   Term گوتە 

لۆجیك و زمان پێكەوە دەبەستێتەوە و گوتە، 

لێ   یان  )پرۆپۆزیشن)  كێشە  دەس��ت��ەواژە، 

دەكەوێتەوە. ئەگەر مرۆڤ بێژێ :

 Socrates ist ein مرۆڤێكە  سوكرات 

یان  راستی  دەكرێ   دەستەواژەیەكە،   Mann

ئەگەر  بكرێتەوە،  راست  پشت  ناراستیەكەی 

و  )نیهاد  بە  لەرێزماندا  دەستەواژەیە  ئەو 

گوزارە) لێكبدرێتەوە لە لۆجیكدا پێیدەوترێ :

 Prädikat )ب���ار):   ،Subjekt )ب��ن��ە): 

مامۆستای  روخسارەكی،  لۆجیكی  بەپێی 

بەتایبەتی و لۆجیك بە گشتی، ئەگەر  یەكەم 

دەستەواژەیەكدا  لە  كردارێك  خەسڵەتێك، 

)كە  دی��اری��ك��راو)7)  بكەرێكی  پ��اڵ  بدرێتە 

لە  دەستەواژەكە  ناودەبرێ )  بنە  بە  لێرەدا 

پرۆپۆزیشنیك پێكدێت بە پێی چەند و چۆن 

و هەمەكی و هەندەكی و ئاكردن و ناكردن، 

یەكرتی  لە  و  بەشێكەوە  چەند  بە  دەكرێت 

جیادەكرێنەوە.

نوێ ،  ل��ەس��ەدەی  گ��ۆڕان��ان��ەی  ئ��ەو   �6

بەسەر  روشنگەریدا  قۆناغی  لە  بەتایبەتی 

ڕەوت��ی  لەگەڵ  ب��ۆئ��ەوەی  هێرنا،  لۆجیكدا 

شۆڕش  بەرەوپێشچوونی  پرۆسەی  نەرسەوتی 

پەیوەندی  پرت  بگونجێ ،  زانستدا  ئامێزی 

و  زمان  و  هزر  و  لۆجیك  نێوان  دەستیاوی 

روخسار  ئەنجامدا  لە  بەدەسكەوتووە،  زانین 

جاران  ئەركەی  ئەو  و  لۆجیك  ناوەڕۆكی  و 

لە  بەسەرداهات،  گۆڕانیان  سپێردرابوو،  پێی 

داڕشتنی  شێوازی  گۆڕانەدا  ئەو  چوارچێوەی 

پرسیارەكانیش لەو بارەیەوە بەجۆرێكی دیكە 

ناچارییەكانی  پێداویستییە  لەگەڵ  كە  بوون، 

و  سیاسی  و  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 

ئاسایی  بۆیە  بێنەوە،  سەردەمەكەدا  زانستی 

بووە كە مرۆڤی هزرمەند ئەو پرسەی هێنابێتە 

پێشەوە: ئایا دەكرێ  رەنگی سنوری بیركردنەوە 

بەشێوەیەكی  ناوەڕۆكەكەی  دەربڕینی  و 

لەخۆیدا  پرسیارە  ئەو  برێژدرێ ؟  پێك  و  رێك 

گریامنەی پەیوەندی نێوان دەستەواژەی زمان 

دەكات.  دەوروبەر  جیهانی  زانینی  و  هزر  و 

جیهاندیدی  لە  تەواوەتی  بە  گریامنەیە  ئەو 

دا  1951ز)   –  1889( ڤتگنشتاین  لودڤیك 

بەرجەستەبووە:

)دەس����ت����ەواژەی زم���ان وێ��ن��ەی��ەك��ی 

دەوروبەری هەڵكەوتی راستەقینەیە.

هەڵكەوتی  م��ۆدی��ل��ی  دەس���ت���ەواژە 

بیرو  بە  ئێمە  چۆن  وەك  راستەقینەیە)8)، 

بیری  و  دادەه��ێ��ن��ی��ن  خ��ۆم��ان��ی  مێشكی 

لێدەكەینەوە).

پشكی  زماندا  لە  دەستەواژە  بێگومان 

لێرەدا  خۆی  زمانیش  ب��ەردەك��ەوێ ،  شێری 

دانراوە،  پێكی سەربەخۆ  بەجیهانێكی رێك و 

سەربەخۆیە لەو ئەركەدا كە كەوتۆتە سەرشانی 

ئەو  دەیگێرێ ،  ڕۆڵەی  ئەو  ڕایدەپەڕێنێ ،  و 

تایبەمتەندییەی پێ  بەخشیوە، بەهیچ جۆرێك 

كەمرت  مرۆڤ  لەشی  دیكەی  ئەندامەكانی  لە 

و  دەربڕین  بۆ  زمان  دیتنە،  بۆ  چاو  نەبێ ، 

جیهانە  كۆمەاڵیەتییە،  ژیانی  پەیوەندی 

لە  زمان  رەهەندەكەی  فرە  هەمەرەنگەكە 

رستە، دەستەواژە، سیمبوڵ، كێشە )پرۆزیشن) 

پێكهاتووە، كە بە دەنگی تایبەتی شمەكەكان 

دەردەبڕێن، جیهانی هەڵكەوتی دەوروبەریش 

فرە  جۆراوجۆری  لەشمەكی  خۆیەوە  لەالی 

ڕەنگ كە بە پەیوەندی تایبەتی و خەسڵەتی 

دیاریكراوەوە بەیەكەوە بەندن، كەرەسەیەكی 

لەم  بۆیە،  دەب��ڕێ ،  دەری��ان  زم��ان  بەپێزن 

هەردوو  لەنێوان  بوترێ   دەكرێ   ڕوانگەیەوە، 

جیهاندا، جیهانی زمانی دەربڕین و دەوروبەر 

ئیرت  توندوتۆڵ،  گرێبەندێكی  و  پەیوەندی 

چۆن زمان لە دەستەواژە پێكهاتووە بەهەمان 

كۆی  لە  بریتییە  جیهانیش  شێواز  و  شێوە 

هەڵكەوتی  رەوشی  ئەوانەی  هەموو  تەواوی 

فەلسەفە  لێرەوە  لێپێكدێت)9)  راستەقینەیان 

وایداناوە  دڵنیاییەوە،  بە  كە  پێكاوە  نیشانەی 

پێكهاتەكانی  شیكردنەوەی  بەهۆی  دەكرێ  

جۆراوجۆرەكانی  بابەتە  رووداوو  زمانەوە، 

دەوروبەر، كە كەرەسەی هاوردەی هەستەكان 

دەردەب��ڕدرێ��ن،  زم��ان��ەوە  بەهۆی   Date و 

ڕەنگی  رەنگاو  و  بەپێز  نەخشاوی  وێنەیەكی 

لەچوارچێوەی  دەوروب��ەر  جیهانی  دڵڕفێنی 



21
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )56 - 57( ساڵی سیانزەیەم 

فەلسەفە  بەجیهانبینی  كە  بكێرشێ ،  تابلۆیەدا  ئەو 

Weltanschauung دادەنرێت.

رۆژان��ە  ژیانی  ئاسایی  زمانی  چاالكییە  ئەو 

دووەمدا،  زمانی  لە  جیادەكاتەوە،  لۆجیك  لەزمانی 

تێدایە  الیەنی  دوو  دا،  یەكەم  لەگەڵ  بەجیاوازیی 

هەستیان پێدەكرێت:

- الیەنی ماددەیی.

- الیەنی هزریی)10).

ئەوسیمبواڵ و هێام و )ڕەمزی) سادەو لێكدراو 

تێیدا  كە  پرۆپۆزیشن  و  بەهایی  دوو  دەستەواژەی 

بەكاردەبرێن، الیەنی مادەی زمانەكە نیشاندەدەن. 

دان  )حوكم)  بڕیار  لێكدراو،  و  س��ادە  بیرۆكەی 

هزری  الیەنی  لۆجیكدا  زمانی  لە   Das Urteil

بەرجەستەدەكەن، بەو پێیە لە جیهانی پان و بەرینی 

زماندا، كە بابەتێكی هاوبەش و ناوكۆیی رێزمان و 

توندوتۆاڵ  لە یەكرتی جیاواز و  ئاستی  لۆجیكە سێ  

بەیەكەوە بەند و بەسرتاو بەدیدەكرێن:

Symbole                                     سیمبوڵ و هێام -

Vorstellungen                          بیرۆكە و بۆچوون -

-ش��ت��وم��ەك و ف��اك��ت��ەرەك��ان��ی دەوروب����ەر          

Sachverhalt

ئاست  سێ   ئەو  نێوان  پەیوەندی  جۆری  ئایا 

بەاڵم  گرنگە،  پرسیارەكە  ئەگەرچی  چۆنە؟  بابەتە   �

و  دەبەزێنێ   لۆجیك  بابەتی  چوارچێوەی  سنوری 

بە  بۆیە  زانینەوە،  تیۆری  پاوانی  كایەو  نێو  دەچێتە 

پێویستی نازانین وەاڵمیبدەینەوە.

سەدەی  لەسەرەتای  پەرەسەندنەی  ئەو   �7

لەالیەكەوە  ئەگەر  هات،  زانستدا  بەسەر  بیستەم 

كێشەی بۆ بیركاری دروستكردبێ ، بەتایبەتی ئەوەی 

بیركاری)  )بنەماكانی  تەنگژەی  و  قەیران  بە  كە 

ناوبراوە، ئەوا ئاسۆیەكی فراوانرتی لەبەردەم لۆجیكدا 

چارەسەركردنی  سەرەكی  ڕۆڵی  بەوەی  كردۆتەوە، 

مۆدێرن  لۆجیكی  بابەتی  بە  بیركاری  كێشەكانی 

و  زانست  زانستییەی  ئەركە  ئ��ەو  س��پ��ێ��ردراوە. 

بۆتە  بەخشیوە،  لۆجیكیان  بە  پەرەسەندنەكانی 

مایەی ئەوەی جۆرە پەرەسەندنێكیش لەو زمانەدا، 

كە لۆجیك و زانست بەكاریدەهێنن بكەوێتەوە.

كە  وردبیتەوە  بەرهەمە  لەو  م��رۆڤ  ئەگەر 

جار  یەكەم  1970ز)   �  1891(( كارناپ  رۆدۆل��ف 

ڤیەننای  شاری  لە  ساڵی 1934  ئەڵەمانی  زمانی  بە 

بۆچوونە  ئەو  راستی  باڵویكردۆتەوە)11)  نەمسا 

پشرتاستدەبێتەوە، كارناپ لەو شاكارەیدا )سێنتاكسی 

پەرەپێدانی  ل��ەچ��وارچ��ێ��وەی  زم���ان)  لۆجیكی 

جۆرە  كۆشاوە  دا  زم��ان)  )لۆجیكی  بینگویستی 

بتوانرێ   زمانێك  ڕۆبنێ ،  روخسارەكی  زمانێكی 

 Ausdruck بەهۆیەوە رستەو دەستەواژە و دەربڕینە

كارناپ  مەبەستە  ئەو  بۆ  دابڕێژرێن.  زانستییەكان 

زمانی كردووە بە دوو جۆرەوە:

بەالیەوە  كە  رۆژان��ە  ژیانی  ئاسایی  زمانی   -

بەكەمی تواناو مەرجی تەكنیكی دەربڕینە زانستی و 

لۆجیكییەكانی تێدایە.

بە  زمانە  ئەو  هونەریی.   � تەكنیكی  زمانی   -

كە  بەندە  تەكنیكی  بنەمایەكی  و  رێوشوێن  چەند 

تەنیا هەر بایەخ و بە روخسار و فۆرمی دەستەواژە و 

دەربڕینەكان دەدات، بۆیە ئەو بنەمایانە بە بنەڕەت 

پرسیارەی  ئەو  دەبرێن.  ناو  سێنتاكسی  بنەمای  و 

لێرەدا بە بیریدادێت:

بنەماكانی  لە  سینتاكسی  بنەماكانی  بەچیدا 

جیادەكرێنەوە؟  لۆجیكی  ئەنجامگیری  ئاسایی 

بنەماكانی سینتاكسی زمان چەند بنەمایەكی فۆرمی 

روخسارەكیی، بەاڵم بنەماكانی ئەنجامگیری بریتین 

روخسارەكی  داڕشتنەوەیەكی  ج��ۆرە  بنەمای  لە 

Formale دەستەواژە و دەربڕینەكان)12)، لەالیەكی 

ترەوە لە سینتاكسی لۆجیكی دا، ئەوەندەی بابەتەكە 

دوو  هەیە،  زانستییەوە  توێژینەوەی  بە  پەیوەندی 

جۆرە زمان لە یەكرتی جیادەكرێنەوە و هەر زمانە 

و  دەیگێڕێ   هەیە  خۆی  تایبەتی  ئەركی  و  رۆڵ 

جێبەجێیدەكات:

دەستەواژە لە زماندا 
پشكی شێری 
بەردەكەوێ ، زمانیش 
خۆی لێرەدا 
بەجیهانێكی رێك 
و پێكی سەربەخۆ 
دانراوە، سەربەخۆیە 
لەو ئەركەدا كە 
كەوتۆتە سەرشانی 
و ڕایدەپەڕێنێ ، ئەو 
ڕۆڵەی دەیگێرێ ، 
ئەو تایبەتمەندییەی 
پێ  بەخشیوە، 
بەهیچ جۆرێك لە 
ئەندامەكانی دیكەی 
لەشی مرۆڤ كەمتر 
نەبێ 
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 Objektsprache بابەتی:  زمانی  یەكەم: 

ئەوە زمانی زانستییە ئەزموونییە � ئیمپیرییەكانە، 

بابەت و داتاو كەرەسەی دەوروبەری بەرهەستی 

و  دایاندەرێژێ   و  فۆرمولەدەكات  فیزیكی 

بەدەستەواژەی زمان دەریاندەبرێت.

لۆجیكی  پلەی  بە  مێتازمان،  دووەم: 

بە  كارناپ  دێت،  یەكەمەوە  زمانی  لەسەرو 

بردووە)13). كەرەسە  ناوی  زمانی سینتاكسی 

لە  بریتییە  زمانە  ئەو  توێژینەوەی  بابەتی  و 

زمانی بابەتی، ئەگەر زمانی یەكەم پەیوەندی 

بە كەرەسەی جیهانی دەوروبەرەوە هەبێ  و 

دەریانببڕێ ، زمانی دووەم لە چاالكی و دەست 

بەكاربوونیدا زمانی یەكەم دەكات بە بابەتی 

دەستەواژە  بە  یەكەم  زمانی  لێكۆڵینەوە. 

زمانی  دەكات،  دەوروب��ەر  و  رسوشت  باسی 

رسوشت  باسی  دەستەواژانەی  ئەو  دووەم 

بابەتی  بە  دەك��ات،  دەوروبەریانكردووە  و 

توێژنەوەكەی بۆ منوونە ئەگەر بوترێ :

)كوردستان واڵتی كوردانە)

زمانێك بۆ دەربڕینی راستییەك )فاكتیك) 

دروستییەكەی  راستی  دەكرێ   بەكارهاتووە، 

پشت  لۆجیكی  تایبەتی  پێوەری  بەهۆی 

ئەو  لەبەرامبەر  ئەگەر  بكرێتەوە.  راس��ت 

دەستەواژەیەدا بوترێ :

)ئ��ەو دەس��ت��ەواژەی��ەی) وت��ووی��ەت��ی: 

دەستەواژەیەكی  كوردانە)  واڵتی  )كوردستان 

بەڵكو  ناكات،  كوردستان  باسی  ئەوا  راستە، 

پەیوەندی بە دەستەواژەیەكی زمانەوە هەیە 

سەرو  زمانی  بە  بۆیە  تاووتوێیدەكات،  و 

)میتازمان) ناودەبرێ ).

هزر  و  زم��ان  پەیوەندی  پێیە  ب��ەو   �8

بە  ب��ووە  س��ەردەم��ان��ەدا،  ل��ەو  لۆجیك  و 

زانستی.  توێژینەوەی  گرنگی  كەرەسەیەكی 

تەنیا هەروا سەرنجدرابێ   جاران  زمان  ئەگەر 

ئێستا  پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی دەردەبڕێ ، 

بووە بە بابەتی لێكۆڵینەوەی رێبازێكی گرنگی 

شیكردنەوەی  فەلسەفەی  بە  كە  فەلسەفە، 

 Philosophy of ن��اودەب��رێ��ت:  لۆجیكی 

.Logical Analysis

وت��ووی��ەت��ی«دەس��ت��ەواژە  ڤتگنشتاین 

راستەقینەیە،  هەڵكەوتی  دەوروبەری  وێنەی 

دەوروب�����ەری  مۆدێلێكی  دەس���ت���ەواژە 

بەهرز  ئێمە  چۆن  ه��ەروەك  راستەقینەیە، 

وێنایدەكەین«)14).

شتی  بەدەنگ  و  دەس��ت��ەواژە  بە  زم��ان 

دەوروبەر دەردەبڕێ ، ئەگەر بێتو ئەو دەنگ 

وێنەیەكی  شیبكرێنەوە،  دەس��ت��ەواژن��ە  و 

راستەقینەی جیهانی دەوروبەر دەستگیردەبێ ، 

نیشانەی  ڤتگنشتاین  من  ب��اوەڕی  بە  بۆیە 

پێكاوە، كە وتوویەتی:

سنوورەكانی  زمانەكەم  )سنوورەكانی 

دەستنیشاندەكەن))15).  دیارو  جیهانەكەم 

بە  دەستی  فەلسەفەیەو  لقێكی  لۆجیك 

جۆرێك  بەهیچ  وەرگرتنەوە،  زانستە  دامێنی 

مابێ   ژیان  تاوەكو   ، دانابڕێ   هزر  و  زمان  لە 

پەرەسەندنی بێ  پسانەوەی زانست بەردەوام 

پەیوەندی  هەمیشە  ڕەوش��ەش  ئەو  دەب��ێ ، 

نێوان لۆجیك و زمان و بیر دووپاتدەكاتەوە، لە 

لۆجیكی زماندا، ئەگەر بە وردی لێیبكۆڵرێتەوە 

و  ڕەنگدەداتەوە  تێدا  جیهانی  )وێنەیەكی 

دەبیرنێ ))16).
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1- بەرایی:

ئ���ەوروپ���ا   ،1789 س��اڵ��ی  ب��ەه��ات��ن��ی 

بەخۆوە  مەترسی  پڕ  و  گرنگ  رووداوگەلێكی 

من��وون��ەی  پێشرت  ك��ە  رووداوگ��ەل��ێ��ك  بینی. 

لەمێژوودا نەبوو. ئەوەبوو لەو ساڵەدا شۆڕشی 

فەرەنسی دەستیپێكرد و لەگەڵ خۆشیدا، پشێوی 

سەرەنجامی  هێنا.  زۆری  شۆڕێكی  و  شەڕ  و 

ئیمپراتۆریەتی  دروستبوونی  ئەمانەش،  هەموو 

نەخشەی  كە  لێكەوتەوە،  بۆناپارت«ی  »ناپلیۆن 

گۆڕی. ئەوروپای  سیاسیی 

شۆڕشی فەرەنسی هەر بەتەنها رووداوێكی 

بەڵكو  نەبوو،  فەرەنسا  ناو  گرنگی  ناوخۆیی 

و  ئەوروپا  كیشوەری  رووداوی  بەدیارترین 

پێشكەوتوو  و  شارستانی  جیهانی  ت��ەواوی 

هەژدەدا،  سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  دادەنرێت 

چونكە بەفیعلی ئەو شۆڕشە خاڵی وەرچەرخان 

و  سیاسی  سیستمی  بەرەوپێشچوونی  لە  بوو، 

ئەوروپادا. لە  كۆمەاڵیەتی 

سیستمی  بە  كۆتایی  توانی  بەتایبەتی 

سیستمەی  ئ��ەو  بێنێت،  پادشایەتی  كۆنی 

بۆئەوەش  دام��ەزراب��وو،  ستەمكاری  لەسەر 

لە  ی��ەزدان��ی  مافی  بە  ب��وو  ئەستوور  پشت 

دەرگا  رژێمە،  ئەو  نەمانی  بە  حوكمڕانیدا. 

)پاشایەتی  نوێدا  سیاسی  سیستمی  رووی  بە 

سیستمە  لەو  هەریەك  كرایەوە.  كۆماری)  و 

یەكسانیی  و  گەل  ئازادیی  لەسەر  نوێیانەش، 

سەرچاوەی  و  دروستدەبوون  هاوواڵتیان  نێوان 

لەالیەن  ب��وون،  هاوواڵتیان  دەسەاڵتیشیان 

چاودێریدەكران. هاوواڵتیانیشەوە  نوێنەرانی 

و  زۆر  بابەتی  فەرەنسی  شۆڕشی  لێرەوە 

بۆ منوونە  بەرباس،  بیروبۆچونی گرنگیی هێنایە 

لەوانە: )ئازادی، پرەنسیپی یەكسانی و برایەتی 

و بنەماكانی مافی گشتی و رێساكانی سیستمی 

شۆڕش  بەكورتییەكەی  ...هتد).  و  كۆمەاڵیەتی 

سیاسی  فەلسەفەی  بابەتی  خۆیدا،  لەگەڵ 

بەرباس.  هێنایە  كۆمەڵگەی  بەڕێوەبردنی  بۆ 

رووداوێ��ك  بەتەنها  هەر  فەرەنسی  شۆڕشی 

شۆڕشگێڕانەی  بزووتنەوەیەكی  بەڵكو  نەبوو، 

توندوتیژ و رادیكاڵ بوو، كە دوای خامۆشبوون 

شوێن  رووداوەك��ان��ی��ش،  دام��رك��ان��ەوەی  و 

منوونە  بۆ  مابوو.  هەر  كاریگەری  و  پەنجە 

خۆی  وەكی  رەگوڕیشەكانی  سیاسیدا  لەكایەی 

ناسیۆنالیستیانەدا  بزاوتە  لەو  زیاتر  و  مایەوە 

لە   1815 ساڵی  دوای  لە  كە  رەنگیدایەوە، 

سەریانهەڵدا. ئەوروپادا 

»مالیە  فەرەنسی  نوسەری   1793 ساڵی 

هەلومەرجی  لە  باس  شێوەیە  بەم  دۆب��ات«، 

)شۆڕشی  دەڵێت:  و  دەكات  واڵتەكەی  شۆڕشی 

تەنها  هەر  نێودەوڵەتییە،  شۆڕشێكی  فەرەنسی 

فەرەنسییەكان). بە  نییە  تایبەت 

پێداگری  لەسەرەتاكانییەوە  هەر  شۆڕش 

لەسەر ئەوە دەكرد، كە دەبێت مرۆڤ لە مافە 

بێت،  بەهرەمەند  نەتەوەییەكانی  و  رسوشتی 

لەپێناو  شەڕی  چەندین  مەبەستەش  ئەو  بۆ 

ئەنجامدا.  گەالندا  مافی  بەدیهێنانی  و  ئازادی 

فەرەنسا  بوون،  ئەوە  الیەنگیری  نوسەرانیش 

كۆمەكیان  و  بچێت  ئەوروپاوە  گەالنی  دەم  بە 

بگەن. ئازادیی خۆیان  بە  بۆئەوەی  پێبكات، 

پارتەكەیان  )جیرۆندیەكان)  كاتێك  لێرەوە 

پرەنسیپەكانیان  ل��ە  یەكێك  دروس��ت��ك��رد، 

لەگەڵ  ئ��ازادی��دا،  لەپێناو  ب��وو  خەباتكردن 

شۆڕشی  بیروباوەڕەكانی  بۆ  پڕوپاگەندەكردن 

شۆڕشگێڕانی  ئەوروپادا.  تەواوی  لە  فەرەنسی 

لەنێوان  هاوسەنگییەك  دەیانویست  فەرەنسا 

لە  ئ��ەوەی  )وەك  ئاشتیخوازانەیان  رێبازی 

لەگەڵ  هاتووە)،  1791دا  ساڵی  دەستووری 

بەرپایانكردبوو  لەئەوروپادا  جەنگانەی  ئەو 

دیارە  دروشمەیاندا  بەو  ئەویش  دروستبكەن. 

شۆڕشی فەرەنسی 
بابەتی زۆر و 
بیروبۆچونی گرنگی 
هێنایە بەرباس، 
بۆ نموونە لەوانە: 
)ئازادی، پرەنسیپی 
یەكسانی و برایەتی 
و بنەماكانی مافی 
گشتی و رێساكانی 
سیستمی 
كۆمەاڵیەتی 
و ...هتد(. 
بەكورتییەكەی 
شۆڕش لەگەڵ 
خۆیدا، بابەتی 
فەلسەفەی سیاسی 
بۆ بەڕێوەبردنی 
كۆمەڵگەی هێنایە 
بەرباس
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و  پادشاكان  لەدژی  )شەڕ  دەڵێت:  كە 

گەالندا). لەگەڵ  ئاشتی 

لەوەی  تێبگەین  دەتوانین  بێگومان 

مەترسیدارە،  چەند  دەستەواژەیە  ئەم 

بەتایبەت گەر ئەوەمان زانی، كە تەواوی 

بەدەست  قۆناغەدا،  لەو  ئەوروپا  واڵتانی 

فەرەنسییەكانەوە  كێشەی  ه��ەم��ان 

دەی��ان��ن��ااڵن��د، وات��ە پ��ادش��اك��ان خ��اوەن 

دەسەاڵتێكی رەهابوون و چینە خانەدان 

واڵتیان  خێروبێری  ئۆرستۆكراتەكانیش،  و 

كڵێساش  پاوانكردبوو. هاوكات  بۆ خۆیان 

خاوەنی  ب��ووب��ووە  ئایینەوە،  ب��ەن��اوی 

دەوڵ��ەت��ەوە،  لەالیەن  و  هەمووشتێك 

ئەركێك  ه��ەرچ��ی  و  ب��اج  ل��ەپ��ێ��دان��ی 

ئازادییە  هەروەها  بەخرشابوو،  هەیە 

بوونیان  شێوەیەك  بەهیچ  گشتییەكان، 

نەبوو، تەنها مەگەر لە خەیاڵ و ویژدانی 

كەسانی ئازادیخوازدا نەبێت و میللەتیش 

بڕیار  و  دەس��ەاڵت  كەمرتین  خاوەنی 

نەبوو.

فەرەنسی  شۆڕشی  كاتێك  لێرەوە 

دەبێتە  پێیانوابوو  زۆرێ��ك  بەرپابوو، 

ئ��ەو  ه���ەم���وو  دەردی  دەرم���ان���ی 

چارەسەریانەشی  ئەو  و  نەخۆشییانە 

بە  ه��ەر  دەیهێنێت،  خ��ۆی��دا  ل��ەگ��ەڵ 

بەڵكو   ، نایەت  فەرەنسا  كەڵكی  بەتەنها 

كەڵكی  ئەوروپیش  لەواڵتانی  زۆرێك  بۆ 

دەبێت.

سەدەی  سەرەتاكانی  لە  پێیە  بەم 

هیوا  ب��ە  ب��وو  ش��ۆڕش  ن��ۆزدەی��ەم��دا، 

و  گ��ەالن��ی چ���ەوس���اوە  ئ��وم��ێ��دی  و 

ئەوروپا،  سەركوتكراوی  و  بەشمەینەت 

واتە بوو بەمنوونەی بااڵی ئەو گەالنە، بۆ 

رزگاربوون لەو دۆخە ناهەموارەی تێیدا 

بەگشتی  ئەوروپییەكان  بۆیە  دەژی��ان، 

پرەنسیپەكانی  كاریگەری  ژێر  كەوتنە 

بەهانوێیەكانیان  و  نۆرم  شۆڕشەو  ئەو 

گەندەڵی  راماڵینی  بۆ  مەشخەڵێك،  كردە 

و  سیاسی  هەلومەرجەی  گۆڕینی  و 

كۆمەاڵیەتییان)1).

2-ش���ۆڕش���ی ف��ەرەن��س��ی و 

پەرچەكردارەكان:

ئ��ەو  ب��اس��ی  س��ەر  بێینە  ئ��ەگ��ەر 

دەرەوەی  لە  شۆڕش  پەرچەكردارانەی 

دەتوانین  ئەوا  دروستیكردن،  فەرەنسادا 

بەم شێوەیەی الی خوارەوە لەسێ خاڵدا 

كۆیبكەینەوە:

 -2 حكومەتەكان،  )1-پەرچەكرداری 

پەرچەكرداری   -3 گەالن،  پەرچەكرداری 

بیرمەندان).

حكومەتەكان:  1-پ��ەرچ��ەك��رداری 

ئەڵامنیادا،  وەك  واڵتێكی  لە  بەتایبەتی 

بۆیە  ه��ەر  ب��وو،  دوژم��ن��ك��اران��ە  زۆر 

چاودێریكردنی  رێوشوێنی  حكومەت 

ت��ون��دی ه��اوواڵت��ی��ان��ی گ��رت��ەب��ەر و 

خستە  خ��ۆی  پ��ی��اوەك��ان��ی  و  سیخوڕ 

بەمەبەستی  ئامادەباشییەوە،  حاڵەتی 

ئەو  هەموو  لە  واڵت  پاككردنەوەی 

ك��ەس��ان��ەی ب��ە م��ەت��رس��ی��ی دەزان��ی��ن 

بۆسەرخۆی.

س�������ەرەڕای ئ�����ەوەش ه��ەرچ��ی 

ب��اڵوك��راوەی��ەك��ی ف��ەرەن��س��ا ه��ەب��وو، 

رێگەش  و  ئەڵامنیا  ناو  بێتە  قەدەغەبوو 

باڵوكراوەكانی  و  رۆژن��ام��ە  ن���ەدەدرا 

باسوخواسی  قەرەی  لە  خۆیان  ئەڵامنیا، 

حكومەتی  ه��اوك��ات  ب���دەن.  سیاسی 

و  پێهەڵچنین  تەنگ  كەوتە  پروسیا 

رێكخراوە  ت���ەواوی  دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی 

ئەڵامنیا. ناو  نهێنییەكانی 

 1792 ساڵی  س��ەروب��ەن��دەدا  ل��ەو 

دووەمی  بەشی  بەباڵوبوونەوەی  رێگە 

ئەقڵی  س��ن��ووری  ل��ە  )ئایین  كتێب�ی 

نەدرا.  كانت«  »ئیامنوێل  ئەبسرتاكت)ی 

هەموو  نوێنەران،  ئەنجومەنی  هاوكات 

كۆمەڵە  فیدراسیۆنی  چاالكییەكی 

ساڵی  چواری  قۆناغی  خوێندكارییەكانی 

قەدەغەكردو  ئەڵامنیا  زانكۆكانی   1793

لەگەڵ  وردەوە،  چاودێرییەكی  خرانەژێر 

وەك   1794 لەساڵی  دەستبەكاربوونیشی 

)جینا)،  زانكۆی  لە  فەلسەفە  مامۆستای 

»فیختە«ی  درایەپاڵ  بێباوەڕی  تۆمەتی 

زیادیدەكرد.  دەهاتیش  تا  و  فەیلەسوف 

بەڕەسمی   1798 ساڵی  لە  سەرەنجام 

ئەویش  و  پاڵی  دای��ە  تۆمەتەیان  ئەو 

بەجێبهێڵێت. شارەكە  ناچاربوو 

ستەمدیدەو  چینە  2-پەرچەكرداری 

ئەمانە  ئەوروپا:  گەالنی  هەژارەكانی 

شۆڕشی  لە  پێشوازییان  بەگەرمی  زۆر 

و هیواخوازبوون، شۆڕش  كرد  فەرەنسی 

و  گیرنەخوات  ف��ەرەن��س��ادا  لە  تەنها 

ئاماژەمان  پێشرت  وەكو  بگات.  بەوانیش 

سەركوتكراو  و  ستەمدیدە  گەالنی  پێدا، 

فریادڕەسێكی  و  بەرز  منوونەیەكی  وەك 

فەرەنسیان  شۆڕشی  لە  راستەقینە، 

هەر  نەك  پێیانوابوو  چونكە  دەڕوان��ی، 

فەرەنسی  كۆمەڵگەی  كێشەكانی  بۆ 

گەالنی  ت���ەواوی  بۆ  بەڵكو  بەتەنها، 

و  پێیەوە  چارەسەری  ئەوروپا  كیشوەری 

هەموویان  دەردی  دەرمانی  دەتوانێت 

بێت.
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3-سەبارەت بەپەرچەكرداری شۆڕش 

رۆشنبیرانی  توێژی  و  بیریاران  لەناو 

بەتایبەتی،  ئەڵامنی  و  بەگشتی  ئەوروپا 

دەڵ��ێ��ت«رووداوەك��ان��ی  »بلزنسكی« 

س��ووك  شتێكی  ف��ەرەن��س��ی،  ش��ۆڕش��ی 

و  ه��ەژێ��ن��ەر  بەڵكو  ن��ەب��وو،  س��ان��ا  و 

كاریگەری  تەنانەت  بوو،  پڕكاریگەری 

ئەڵامنیانەش  بیرمەندە  ئ��ەو  لەسەر 

سەردەمی  بەدرێژایی  كە  بەجهێشت، 

پەتیدا  ئەقڵی  ب��واری  لە  رۆشنگەری 

بەپێچەوانەی  ئەمەش  كاریاندەكرد. 

س���ەردەم���ی رۆش��ن��گ��ەری��ی��ەوە ب��وو 

كایەی  زیاتر  كە  ئینگلتەرا،  و  لەفەرەنسا 

ه��ەردوو  ب��ەاڵم  بااڵدەستبوو،  سیاسی 

ئەمەریكی  و  ف��ەرەن��س��ی  ش��ۆڕش��ی 

واڵتانی  و  لەئەڵامنیا  كاریگەرییەكانیان 

بیریارانیاندا  هانی  ئەوروپی،  دیكەی 

سیاسەتی  بواری  لە  نوسین  بە  بۆئەوەی 

بۆمنوونە  خ��ەری��ك��ن.  ن��ەت��ەوای��ەت��ی��دا 

تەنها  كانت،  ئیامنوێل  وەك  كەسێكی 

فەرەنسی،  شۆڕشی  بەرپابوونی  دوای 

دەس��ت��ی ب��ە ن��ووس��ی��ن��ی ب��ەره��ەم��ە 

یەكەمین  هەروەها  كرد،  سیاسییەكانی 

نوسینێك  فیختەش)2)،  سیاسیی  نوسینی 

لە  پشتگیریكردن  و  داكۆكیكردن  بۆ  بوو 

رووداوەكانی ساڵی 1789) )3).

بوو  یەكێك  »كانت«  باسە  شایانی 

لە  پێشوازی  بەگەرمی  زۆر  ل��ەوان��ەی 

شۆڕشی فەرەنسی كردو پێیوابوو، دەبێتە 

پرەنسیپانەی  ئەو  بەدیهێنانی  مایەی 

)ئ��ازادی،  وەك:  پێوەدەبینین،  خەونی 

جیاوازی  نەهێشتنی  یەكسانی،  برایەتی، 

و  بیروباوەڕ  ب��واری  لە  لێبوردەیی  و 

دینداری و ئازادیی رادەربڕین و...هتد).
immanuel kant
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ب��ەوەدا  »ك��ان��ت«  زۆری  پ��ەرۆش��ی 

دەردەكەوێت، كە ئەو بەدرێژایی ژیانی 

دیاریكراوی  و  تابیەتی  بەرنامەیەكی 

بەاڵم  لێیالنەداوە،  هەرگیز  و  هەبووە 

فەرەنسی  شۆڕشی  بەرپابوونی  رۆژی 

لەگەڵ  و  الدەدات  بەرنامەیەی  ل��ەو 

بۆ  دەچێت  بەتەمەنەكەیدا  خزمەتكارە 

ئاگاداربێت  هەوااڵنە  لەو  تا  سەرسنور، 

پاریسەوەدێن! لە  كە 

كاریگەرییەكانی  دەرب��ارەی  هەر 

فیختە«  »یۆهان  فەرەنسی،  شۆڕشی 

شێواویی  و  نزمی  ئاست  دەنوسێت« 

بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەڵامنیا،  لە  بیركردنەوە 

فەرمانڕەوایانی  و  میر  خراپی  حوكمڕانی 

و  بەرز  منوونەی  ئەوان  چونكە  واڵت، 

خۆشخوانیدا  لە  مرۆڤایەتی  ژیانی  بااڵی 

دەب��ی��ن��ن. ه��ەری��ەك ل���ەوان ب��اس لە 

ژیاندا،  لە  دەك��ات  خۆی  خۆشخوانیی 

پەیوەندییە  ئەو  گوێبداتە  ئەوەی  بەبێ 

دەیبەستێتەوە« بەهاوواڵتیانەوە 

زۆربەی  بۆچوونی  ئەمە  بێگومان 

و  هزر  كایەی  دیارەكانی  ن��اوە  زۆری 

منوونەكانیان  ئەڵامنیادا،  لە  بوو  ئەدەب 

فۆس«،  هردەر،  یاكۆبی،  »شیللەر،  وەك: 

ه��ەروەه��ا رێ��ب��ەران��ی ب��زووت��ن��ەوەی 

»هۆڵدەرلین  ئەڵامنیا  لە  رۆمانتیكی 

گەرمانە  خوێن  زۆر  شلیگڵ«،  و  تیك  و 

هەرچەندە  دەكرد،  شۆڕشیان  الیەنگری 

هەندێكیان دواتر وا نەمانەوە و كەوتنە 

ئەوەی  دوای  بەتایبەتی  دژایەتیكردنی. 

تیرۆر دەستیپێكرد و »لویسی  سەردەمی 

سەریان  ئەنتوانێت«  »ماری  ش��ازدە«و 

دەستی  شۆڕش  جیاكرایەوەو  لەالشەیان 

Karl Popper
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زۆربەیان  بەاڵم  كرد،  رۆڵەكانی  خواردنی  بە 

دەستبەرداری  و  مانەوە  خۆیان  وەك  ه��ەر 

نەبوون)4). شۆڕش  پرەنسیپەكانی 

لەگەڵ  ئینگلتەراش  وەك  واڵتێكی  ل��ە 

بە  ئەوێ  شاعیرانی  شۆڕشەكەدا،  بەرپابوونی 

وەك  شاعیرێكی  ئەوەتا  هەڵدەدا.  بااڵیاندا 

ساتەوەختە  ئەم  دەڵێت«خۆشی  زۆرس)  )ۆرد 

مرۆڤ  ئ��ەوەی  خۆشی  نایەت.  باسكردنی  لە 

رۆژە  ئەو  م��اوە،  لەژیاندا  تا  خۆی  بەچاوی 

»كۆلیردج«  خرۆشی  و  جۆش  تەنانەت  ببینێ«، 

بۆ شۆڕشی فەرەنسی و گەورەیی ئەو رووداوە، 

و  بەرێت  )ك��ڕن��وش  رادەی���ەی  ئ��ەو  گەیشتە 

لەبەرئەوەی  ب��گ��ری!،  بەریتانیاوە  ب��ەن��اوی 

هەڵوێستی  و  كرد  شۆڕشی  دژایەتی  بەریتانیا 

لێوەرگرت!). دوژمنكارانەی 

بیریارانی  و  رۆشنبیران  داكۆكیكردنی  بەاڵم 

لە  زۆرەوە  گەرمییە  خوێن  ب��ەو  ئەڵامنیا، 

و  كاڵبووەوە  ب��ەرەب��ەرە  فەرەنسی،  شۆڕشی 

دوای  بەتایبەت  نەمایەوە،  سەرەتاكانی  وەك 

لە  كە  ئەیلول  مانگی  كوشتارەكانی  و  تیرۆر 

مایەی  بوونە  رووداوانە  ئەو  روویاندا.  پاریسدا 

شۆڕشی  بن  نائومێد  بیریاران  لە  زۆرێك  ئەوەی 

الیداو  خۆی  رێگەی  راستە  لە  كە  فەرەنسی، 

خۆی  سەرەكییانەی  بنەما  لەو  زۆر  زۆرێكی 

ئازادییە  و  مرۆڤ  )مافەكانی  وەك:  لەدەستدا، 

و...هتد). گیشتییەكان 

بەشەوە،  بەدوو  بوون  بیریاران  بەمجۆرە 

لە  بوون  بەدگومان  و  تەكینەوە  لێی  هەندێك 

زۆرینە  )كە  دیكەش  هەندێكی  بەرامبەریدا. 

ئامێری  بە  ب��ووە  ش��ۆڕش  پێیانوابوو  ب��وون)، 

ئومێدانەی  و  هیوا  ئەو  ئەمەش   ، خوێنڕشنت 

هەڵواسیبوو! پێیاندا  كە  كاڵكردەوە 

ل��ەش��ۆڕش��ی  »ه��ی��گ��ڵ«  هەڵوێستی   -3

فەرەنسی:

لە شۆڕشی فەرەنسی،  هەڵوێستی »هیگڵ« 

بیریارانی  هەڵوێستی  ل��ە  ن��ەب��وو  ج��ی��اواز 

سەروەختێك  سەردەمەدا.  لەو  ئەڵامن  دیكەی 

خوێندكارێكی  دەستیپێكرد،«هیگڵ«  شۆڕش 

»شلینگ«  لەگەڵ  بوو،  سااڵن  ن��ۆزدە  تەمەن 

)تۆبنگن) پەیامنگای  لە  »هۆڵدەرلین«دا  و 

بەوپەڕی  هەرسێكیان  دەیانخوێند.  ئایینی  ی 

دەكرد  شۆڕشیان  پشتیوانیی  گەرمییەوە،  خوێن 

»ڤۆلتێر«و  بەرهەمەكانی  بەخوێندنەوەی  و 

ئاگاداری  هاوكات  بوون.  خەریك  »رۆس��ۆ«وە 

رۆژنامەكانی فەرەنسا بوون و لەهەوڵی ئەوەدا 

برایەتی،  )ئازادی،  شۆڕش  پرەنسیپەكانی  بوون، 

بدەن. هاوواڵتیاندا  بەگوێی  یەكسانی) 

ه���ەروەه���ا ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی ق��س��ەك��ردن 

لە  ئاگاداربوون  و  شۆڕش  بارودۆخی  لەسەر 

فەرەنسا،  نیشتامنی  ئەنجومەنی  دانیشتنەكانی 

یەعقوبییەكان) )ی��ان��ەی  ش��ێ��وازی  ل��ەس��ەر 

خۆیان  بە  تایبەت  سیاسیی  یانەیەكی    ،(5(

دروستكرد. جگە لەسازدانی كۆڕ و كۆبوونەوەی 

شۆڕش. لە  پاڵپشتیكردنێك  وەك  هەمەجۆر، 

قسە و باسێك هەیە دەڵێت: ئەو سێ الوە 

بەرەبەیانی  شلینگ«،  و  هۆڵدەرلین  و  »هیگڵ 

1793دا،  ساڵی  بەهاری  لە  قەشەنگ  رۆژێكی 

لەگەڕەكەكانی  یەكێك  لە  بۆئەوەی  دێنەدەرێ 

شاری )تۆبنگن) دا، درەختی ئازادی بڕوێنن)6).  

هاوڕێیەكیان  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  پێدەچێت 

لە شاری سرتاسبۆرگ  ڤیتزل«،  بەناوی »ئۆگست 

)رسودی  واتە  )مارسلیز)  مارشی  و  گەڕابێتەوە 

هاوڕێیەیان  ئەو  بووبێت.  ئەزبەر  شۆڕشی) 

سیاسی  یانەیەكی  دەك��ات،  ئ��ەوە   پێشنیاری 

دامەزرێنن.  )یەعقوبییەكان)  یانەی  وەك 

تەواوی قسەوباسی ئەو الوانە دەگاتەوە بە 

هیگڵ و هۆڵدەرلین 
و شلینگ«، 
بەرەبەیانی 
رۆژێكی قەشەنگ 
لە بەهاری ساڵی 
1793دا، دێنەدەرێ 
بۆئەوەی لە یەكێك 
لەگەڕەكەكانی 
شاری )تۆبنگن( 
دا، درەختی ئازادی 
بڕوێنن. پێدەچێت 
لەو سەردەمەدا 
هاوڕێیەكیان 
بەناوی »ئۆگست 
ڤیتزل«، لە شاری 
ستراسبۆرگ 
گەڕابێتەوە و مارشی 
)مارسلیز( واتە 
)سرودی شۆڕشی( 
ئەزبەر بووبێت
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حاڵیدەكەن  و  شتوتگارت  ناوچەی  میری 

بەجۆش  چەند  گەنجانە  ئەو  ل��ەوەی، 

الیەنگری  بەگەرمی  چۆن  و  خرۆشن  و 

بۆیە  دەك����ەن،  ف��ەرەن��س��ی  ش��ۆڕش��ی 

 ،1793 ئایاری  لەسیانزەی  بڕیاردەدات 

پەیامنگابكات.  فەرمی  سەردانێكی 

لەگەڵ  تا  دەقۆزێتەوە  هەلە  ئەو  میر 

و  نەنگی  ل��ەو  ب��اس  خوێندكارەكاندا 

گەیشتۆتەوە،  پێی  كە  بكات،  ریسواییانە 

فەرەنسییەكان  )رۆژنامە  ئەوەی  وەك 

گۆرانییەكانی  و  رسود  یان  دەخوێننەوە، 

تۆمەتە  ئ��ەو  دەڵ��ێ��ن��ەوە!).  ش��ۆڕش 

خراپانەش دەدرێتە  پاڵ »ڤیتسل«ی 

ناچاردەبێت،  ئەویش  و  هاوڕێیان 

پەیامنگا،  بگاتە  میر  ب��ەرل��ەوەی 

هەڵبێت و خۆی ونبكات)7).

پ��ەرۆش��ی  رادەی  ل���ێ���رەوە 

شۆڕشی  ب��ۆ  الوم���ان  »هیگڵ«ی 

دەبێت.  ئاشكرا  ب��ۆ  فەرەنسی 

بەرپابوونی  بە  پێیوابوو  ئ��ەو 

ش����ۆڕش، ئ���ەگ���ەری روودان����ی 

چ��اك��س��ازی��ی��ەك��ی س��ەرت��اس��ەری 

نوێ  ل��ەدای��ك��ب��وون��ەوەی��ەك��ی  و 

دێ���ت���ەئ���اراوە. ك��ەواب��ێ ئ��ەو 

ق��س��ەی��ەی »ك����ارل پ��ۆپ��ەر« 

ل��ەج��ێ��ی خ��ۆی��دا ن��ی��ی��ە، كە 

)كۆمەڵگەی  كتێب�ی  ل��ە 

دوژم��ن��ەك��ان��ی) و  ك���راوە 

نییە  دەڵێت«لەخۆڕا  دا 

زۆرب���ەی  ك��ە  هیگڵێك 

بیروبۆچوونەكانی  زۆری 

پ��ەی��ڕەوك��رد  هێراكلیتی 

ئ��اق��اری  ن��او  ب��ۆ  گواستنیەوە  و 

زم��ان  ببێتە  ن���وێ،  م��ێ��ژووگ��ەری��ی 

بەشۆڕشی  دژ  كۆنەپەرستی  ح��اڵ��ی 

فەرەنسی«)8).

ئەو  دی��ك��ەی  لەشوێنێكی  ه��ەر 

دەڵێت«بەدرێژایی  پ��ۆپ��ەر  كتێبەدا 

فیودالیزم  ن��اوەڕاس��ت  س��ەدەك��ان��ی 

بەر  ب��ااڵدەس��ت��ب��وو.  و  زاڵ  سیستمی 

شتێك  هیچ  فەرەنسیش،  شۆڕشی  لە 

هەڕەشە  بە  نەبوو  جدی  بەشێوەیەكی 

لەبەرئەوەی  س��ەری،  لە  مەترسی  و 

ریفۆرمی ئایینیش، كە هاتە ئاراوە كاری 

فیودالیزم  پایەكانی  تا  ئەوە كرد،  بۆ 

بكات«. بەهێزتر  و  قایمرت 

ل��ێ��رەوە ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە و 

ئایدیاكانی  هاتنەئارای  لەگەڵ 

ساڵی  ل��ە  ف��ەرەن��س��ی  ش��ۆڕش��ی 

ملمالنێ  و  ش��ەڕ  1789دا، 

كراوەدا  كۆمەڵگەیەكی  لەپێناو 

دەستیپێكردەوە، بەاڵم ئەوكاتەی 

لەساڵی  كۆنسێرڤاتیزمەكان  پارتی 

سەرپێی  هەستایەوە  دا   1815

خ���ۆی ك���ەوت���ەوە، درك��ی 

پێویستی  ك��ە  ب���ەوەك���رد 

بەئایدیۆلۆژیایەك  زۆری 

پێ  بۆئەوەی پشتی  هەیە، 

هیگڵیش  رۆڵی  ببەستێت. 

ئ���ەوەب���وو ب���ەو ك���ارە 

هەستا،  پێشی  و  هەستێ 

بەزیندوكردنەوە  ئەویش 

ب����ووژان����دن����ەوەی  و 

نەیارانی  بیروبۆچوونی 

ك����راوە، كە  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 

و  »هێراكلیت  لە:  بریتیبوو 

ئەرستۆ«. و  ئەفالتۆن 
napoleon bonaparte



31
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )56 - 57( ساڵی سیانزەیەم 

سەرلەنوێ  فەرەنسی  شۆڕشی  چۆن  وەك 

برایەتی  و  )ئ��ازادی  وەك:  نەمرەكانی  ئایدیا 

بەهەمان  ئ����اراوە،  هێنایە  یەكسانی)  و 

ئایدیا  دی  جارێكی  توانی  »هیگڵ«  شێوەش 

فەرەنسی،  بەشۆڕشی  دژ  ئەفالتونییەكانی 

ئەقڵ  بە  دژ  ئایدیاكانی  لێیان  مەبەست  كە 

كارێكی  ن��وێ��ب��ك��ات��ەوە)9).  ئ��ازادی��ب��وون،  و 

بۆ  »هیگڵ«  ئەناتۆمیكردنی  لە  وا  نابەجێیە 

ئەوەی  وەك  ببین،  حاڵی  فەرەنسی  شۆڕشی 

ئەو  لەدەمەزردكردنەوەی  جگە  نەبێت،  هیچ 

ئازادین. ئایدیانەی، دژ بەئەقڵ و 

ئ��ەم ب��ۆچ��ون��ان��ەی پ��ۆپ��ەر و ئ��ەوەش��ی 

)هیگڵ  كتێبەكەیدا  لە  پێشرت  هایم)  )رۆدڵف 

خۆیدا  لەجێی  باسیدەكات،  سەردەمەكەی)  و 

زۆرەی  خرۆشە  و  جۆش  دەڵێت«ئەو  كە  نییە 

پێشوازی  خوێندكاریدا  لەسەردەمی  هیگڵ 

زوو  ه��ەر  پێكرد،  ف��ەرەن��س��ی  ش��ۆڕش��ی  ل��ە 

بەجۆرێك  نەما،  جێكەوتەی  و  ب��ووەوە  كاڵ 

نەیارە  لە  بەیەكێك  بوو  دواتر هیگڵ  وایلێهات 

سەرسەختەكانی شۆڕش. واتە دوای ماوەیەكی 

كەوتە  و  هاتەوە  بەخۆیدا  هۆشێ  كەم  زۆر 

هاوسەنگی  و  دیسپلین  و  یاسا  ستایشكردنی 

كوشت  كاتێك  بەتایبەتی  میانڕەوی،  و  راگرتن 

تووشی  تیرۆریستان،  خوێنڕشتنی  و  بڕ  و 

توندڕەوی  لە  وایلێكرد  ئەمەش  كرد.  شۆكیان 

قۆناغەكانی  لە  ئێمە  بتەكێتەوە.  شۆڕشگێڕانە 

خرۆشە  و  ج��ۆش  ئ��ەو  ناتوانین  دوات����ردا، 

الی  خوێندكاری  سەردەمی  شۆڕشگێڕانەیەی 

كە  قۆناغەی  لەو  بەتایبەت  بدۆزینەوە.  هیگڵ 

خەریكی  بێرندا،  شاری  لەماڵەكانی  یەكێك  لە 

. وانەوتنەوە دەبێت)10) 

هایم،  رۆدۆل��ف  قسانەی  ئەم  بێگومان 

زیادەڕۆیی زۆری تێدایە و رەنگە لەبەرامبەردا 

»بلزنسكی«  پەڕگیرەی  بۆچوونە  بۆ  ئ��ەو 

ئ��ەوەوە  بەپێچەوانەی  كە  بێت،  ه��اوت��ای 

زۆر  الو  دەڵێت)11)«هیگڵی  و  قسەدەكات 

پیری  بە  خرۆشەوە  و  بەجۆش  و  بەگەرمی 

ساڵی  پێیوابوو  چوو.  فەرەنسیەوە  شۆڕشی 

قۆناغێكی  سەرەتای  بۆ  ئاماژەیەكە   1789

زۆریش  زۆرێكی  جیهاندا،  مێژووی  لە  نوێ 

چ  و  ئەڵامنیادا  لەناو  چ  لەهاوسەردەمانی 

بۆچونیان  و  هەست  هەمان  ل���ەدەرەوەدا، 

هەبوو«. 

دەبێت  و  گرنگە  لێرەدا  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

ئاگاداری بین ئەوەیە هیگڵ جیاواز لە زۆربەی 

س��ەردەم��ەك��ەی،  بیریارانی  و  الوان  زۆری 

تۆقاندن  و  ت��ی��رۆر  س��ەردەم��ی  ب��ەدرێ��ژای��ی 

ئەو  و  ب��ەڕێ��وەب��ردن  حكومەتی  م��اوەی  و 

ئیمپراتۆر  و  قونسوڵ  »ناپلیۆن«  كاتانەشی 

بەشۆڕش  ب��ڕوای  و  نەگۆڕی  قەناعەتی  بوو، 

نەبوو. لەق 

كامڵیدا  ترۆپكی  لە  سەردەمانەشدا  لەو 

حەوت  و  چل  تەمەنی   1817 لەساڵی  دابوو- 

فەلسەفییە  كتێبە  ئەوەشی  دوای  بوو-.  سااڵن 

مەزنەكەی �� زانستی لۆژیكی ��  باڵوكردەوەو 

هایدلبێرگ،  زان��ك��ۆی  ل��ە  بەمامۆستا  ب��وو 

ئ��ەو  و  ش����ۆڕش  دەرب������ارەی س���ەردەم���ی 

و  دەنووسێت  روودەدەن  دواتر  رووداوان��ەی 

دەڵێت« رەنگە ئەو ماوەیە بەدەوڵەمەندترین 

ئەژماربكرێت  جیهاندا  مێژووی  لە  سااڵنێك 

رۆشنبیربوونی  گ���ەورەی  س��ەرچ��اوەی  و 

و  سەردەمەكەمان  لەبەرئەوەی  ئێمەشە، 

ئەو  و  شۆڕش  بەرهەمی  بیروبۆچوونەكامنان 

دەڵێت«پێویستە  هەروەها  قۆناغەن«)12). 

وەك  بكەین،  فەرەنسی  شۆڕشی  سەیری  وەها 

دەستووری  ئەقڵی  یاسای  ملمالنێیەكی  ئەوەی 

ئەو  و  وەزع��ی  یاساگەلێكی  دژی  لە  بێت، 

كۆتیانكرد.«)13). دەستكەوتانەی 

ئەوەی لێرەدا گرنگە 
و دەبێت ئاگاداری 
بین ئەوەیە، 
هیگڵ جیاواز لە 
زۆربەی زۆری 
الوان و بیریارانی 
سەردەمەكەی، 
بەدرێژایی سەردەمی 
تیرۆر و تۆقاندن و 
ماوەی حكومەتی 
بەڕێوەبردن و 
ئەو كاتانەشی 
»ناپلیۆن« قونسوڵ 
و ئیمپراتۆر بوو، 
قەناعەتی نەگۆڕی 
و بڕوای بەشۆڕش 
لەق نەبوو
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پێیوایە  بۆچوونەی  ئەو  لەڕاستیدا 

بڕێكی  بووە،  شۆڕش  نەیاری  »هیگڵ«، 

و  تێدایە  بێویژدانی  و  ناهەقی  لە  زۆر 

كە  وایە  قسەیە  ئەو  وەك  راست  و  رێك 

تەمەنی  لە  شۆڕش  بۆ  دەڵێت«پەرۆشی 

هیچ  م��ای��ەوەو  خ��ۆی  وەك��ی  الوێتیدا، 

ئەوە  بۆ  ن��ەه��ات«.  ب��ەس��ەردا  گۆڕانی 

چاكرت وایە بڵێین« ئەو وەختەی هیگڵ لە 

سەرسەختی  الیەنگری  دەیخوێند،  زانكۆ 

شۆڕشەكە بوو، خۆشحاڵیش بوو، بەوەی 

بكەون  سەر  بیروبۆچوونەكانی  و  ئایدیا 

شۆڕش  سەروەختێك  بەاڵم  بێنەدی،  و 

بۆ  گۆڕا  دروستكردنەوە  و  بونیادنان  لە 

بوو« نائومێد  ماڵوێرانی  و  كاولكردن 

و  خ��ەون  ئ��ەو  چ��ۆن چۆنی  ب��ەاڵم 

بتوانین  چۆن  و  بەباچوون  ئومێدانە 

مێژووییەكاندا  رووداوە  رۆشنایی  لەبەر 

تا  بكەین،  رشۆڤ��ە  فەرەنسی  شۆڕشی 

ئاكامە  بەو  بۆچی  و  روویدا  چی  بزانین 

گەیشت؟!

پێویستە  ئەوانەشدا  هەموو  لەگەڵ 

چاوبێت  ل��ەب��ەر  ئ��ەوەم��ان  هەمیشە 

بە  دان��ی  هیگڵ  ئ��ەوەی  كە«سەرباری 

سەركۆنەی  و  ن��ا  ش��ۆڕش��دا  شكستی 

س���ەردەم���ی ت���ی���رۆری ك����رد، ك��ە لە 

بەاڵم  دەستیپێكرد،  ش��ۆڕش��ەوە  دوای 

پارێزانەی  كۆنە  هەڵوێستی  هەرگیز 

لەسەر  بەڵكو  وەرن��ەگ��رت،  ش��ۆڕش  لە 

و  م��ای��ەوە  خ��ۆی  قەناعەتی  و  ب���ڕوا 

پرەنسیپە  لە  پشتیوانیكردنی  لەسەر 

بوو«)14). بەردەوام  شۆڕشگێڕییەكان 

باسیدەكات  پۆپەر«  »ك��ارل  وەكی 

ئاڕاستەی  رەخنەی  لەبەرئەوە  »هیگڵ« 

چونكە  ن��ەك��رد،  ف��ەرەن��س��ی  ش��ۆڕش��ی 
Voltaire



33
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )56 - 57( ساڵی سیانزەیەم 

و  )ئ����ازادی  دروش��م��ی  و  پرەنسیپ 

بەرزكردبووەوە،  یەكسانی)  و  برایەتی 

شۆڕش  بوو  لەوە  ئەو  رەخنەی  نەخێر 

پراكتیزە  پرەنسیپانە  ئ��ەو  نەیتوانی 

بكاتەوە،  جێگەیان  واقیعدا  لە  و  بكات 

رەخنە  ئەو  شانبەشانی  »هیگڵ«  بەاڵم 

هەنگاوی  شۆڕش  پێیوایە  زۆرانەشی، 

گ����ەورەی ن���اوە، ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ەوەی 

هاوواڵتیبوون  مافی  لەسەر  پێداگری 

سەرپشكدەكات  هاوواڵتیان  و  دەكات 

ئەو  گوێڕایەڵی  تەنها،  تەنهاو  ل��ەوەی 

لەگەڵ  كە  بن،  دامودەزگایانە  و  یاسا 

تایبەتییەكانیاندا  ویستە  و  خواست 

دەگونجێن)15).

مۆدێرندا  لەسەردەمی  پێیوایە  ئەو 

و  تۆكمە  ل��ەی��اس��ا  سیستمێك  هیچ 

لەو  ئینسانەكان  ئەگەر  نابێت،  بەهێز 

و  ئازاد  ئارەزووە  و  خواست  یاسایانەدا 

نەبیننەوە،  تێدا  خۆیانی  تایبەتەكانی 

گیانی  لەپێناویدا  ئامادەبن  بەجۆرێك 

ب��ڕوای  بە  ل��ێ��رەوە  ببەخشن.  خۆیان 

خۆی  بۆ  فەرەنسی،  شۆڕشی  »هیگڵ« 

وایكرد  كە  ب��وو،  م��ەزن  دەسكەوتێكی 

خۆیان  بەمافەكانی  درك  خوا  و  خەڵك 

و  هۆشیاری  بە  فێریكردن،  و  بكەن 

بەاڵم  بكەن،  سیاسەت  تێگەیشتنەوە 

بۆئەوەی،  دەگەڕێتەوە  شكستهێنانی 

سیاسی  چ��ارەس��ەرێ��ك��ی  ن��ەی��ت��وان��ی 

ب��ەردەوام��ی  بەجۆرێك  بەدیبهێنێت، 

گیرنەخوات)16). و  بداتێ 

ئەمە خاڵی جیاوازی نێوان »ییرك«ی 

لە  »هیگڵ«ە  و  ئینگلیزی  بیرمەندی 

»ییرك«  لەكاتێكدا  فەرەنسی.  شۆڕشی 

سەرلەبەر  و  تەواوەتی  دابڕانێكی  وەكی 

شۆڕشی  س��ەی��ری  راب����ردوودا  ل��ەگ��ەڵ 

هەوڵێكە  پێیوایە،  و  دەكات  فەرەنسی 

تێكڕای  راماڵینی  و  بەگژاچوونەوە  بۆ 

تەقلیدییەكان،  دەس��ەاڵت��ە  و  سیستم 

تازە  قۆناغێكی  وایە  بۆچوونی  »هیگڵ« 

دەوڵەتی  دروستكردنی  لە  گرنگە  و 

مۆدێرندا.

ب��ەگ��ش��ت��ی »ه��ی��گ��ڵ« ش��ۆڕش��ی 

ف��ەرەن��س��ی ل���ەم���ێ���ژوودا ب��ەخ��اڵ��ی 

لەبەرئەوەی  دەبینێت،  وەرچ��ەرخ��ان 

و  بەدیهێنان  بۆ  هەوڵێكە  یەكەمین 

ت��ەواوی  بۆ  ئ��ازادی  دەستەبەركردنی 

هۆشیارانە  بەشێوەیەكی  مرۆڤەكان، 

فەرەنسی  شۆڕشی  واتە  خۆویستانە،  و 

تاكێك  هەموو  بۆ  ئ��ازادی  دەیویست، 

خەڵك  پێشرتیش  راستە  فەراهەمبكات. 

ئ��ازادی��دا  بەدەستهێنانی  هەوڵی  لە 

شۆڕشی  دوای  تەنها  ب���ەاڵم  ب���ووە، 

مەسەلەیە  بەو  هۆشیاریان  فەڕەنسی 

پەیداكرد)17).

بیروبۆچوونە  ئەو  پێویستە  لێرەدا 

بۆئەوەی  وردبكەینەوە،  زیاتر  گشتیانە 

ئاقار  )ل��ەو  دەڵ��ێ��ت:  »هیگڵ«  وەك��و 

ش��ۆڕش  ك��ە  حاڵیبین،  ئ��اڕاس��ت��ەی��ە  و 

چۆن  بزانین  و  گرتیەبەر  لەفەرەنسادا 

بەشێك  ب��ە  ب��وو  ش��ۆڕش��ە  ئ��ەو  چۆنی 

ئەوە  ئەمەش  جیهان..)18).  لەمێژووی 

ئ��ەوەی  س��ەر  بێینە  كە  دەگەیەنێت، 

بەدوورودرێژی  »هیگڵ«  چۆن  بزانین، 

تاوتوێی  هەمەالیەن  بەشێوەیەكی  و 

دەكات. فەرەنسی  شۆڕشی 

سەرچاوەكان: پەراوێزو 

)مێژووی  بڕوانە:  1-وەك منوونەیەك 

ه���اوچ���ەرخ: ئ���ەوروپ���ا ل��ە ش��ۆڕش��ی 

دووەم��ی  جەنگی  ب��ۆ  فەرەنسییەوە 

د.عەبدولعەزیز  نووسینی:   �� جیهانی 

ل19  دی،  ئ��ەوان��ی  و  ن��ەوار  سڵێامن 

رابوونی  خانەی  دوات���ر،  الپ��ەڕەك��ان��ی 

ساڵی  بەیروت  وەشاندن،  بۆ  عەرەبی 

ب��زاوت��ی  كتێب�ی  ه��ەروەه��ا   ،1973

ل14- ئ��ەڵ��امن��ی:  ناسیۆنالیستیی 

پەیامنگای  ح��ات��وم،  د.ن��ورەدی��ن   15-

عەرەبی- لێكۆڵینەوەی  توێژینەوەو 

قاهیرە  ع���ەرەب،  واڵت��ان��ی  كۆمكاری 

سەدەی  لە  ئەوروپا  لەگەڵ   .1970����

ب��ی��س��ت��دا، ل-41ن��وس��ی��ن��ی:  و  ن���ۆزدە 

وەرگێڕانی:  متربلی،  هارۆڵد  ح.گرانت، 

ب��ەه��ا ف��ەه��م��ی، پ��ێ��داچ��وون��ەوەی: 

 �� عەبدولكەریم  ع��زەت  د.ئەحمەد 

دەزگای تۆماری عەرەب لە قاهیرە).

2 � پێدەچێت مەبەستی »بلزنسكی« 

بیروبۆچوونی  )راستكردنەوەی  كتێب�ی 

فەرەنسی)  شۆڕشی  لەسەر  خەڵكی 

لەساڵی  ك��ە  بێت  فێختە«  »ی��ۆه��ان 

1795دا چاپكراوە.

 3-Z.A.Pelczynski: An lntro

 duction Essay to Hegels Political

 Writings P.8.Oxford University

.Press. 1969

ب��ەدەوی:  د.عەبدولڕەحامن   ��  4

الپەڕەكانی  و  كانت-الپەڕە101  ئیامنوێل 

دواتر، كوەیت 1977.

5-زۆربەی زۆری ئەو خوێندكارانەی 

شۆڕشی  لە  داكۆكییان  خوێنگەرمانە 

یەعقوبییە  ل��ە  دەك����رد،  ف��ەرەن��س��ی 
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چەمكی  ن��ەب��وون.  راس��ت��ەق��ی��ن��ەك��ان 

لە  ش��ۆڕش  دوژمنانی  یەعقوبییەكان 

كەسێكدا  هەر  بەرامبەر  لە  ئەڵامنیا، 

الیەنگری  بەتوندی  كە  بەكاریاندەهێنا، 

هاوكات  بكردایە.  فەرەنسی  شۆڕشی 

ه��ەم��وو رۆژن��ام��ەك��ان��ی ف��ەرەن��س��ا 

زۆری  زۆربەی  و  ئەڵامنیا  نەدەگەیشتنە 

فەرەنسی،  شۆڕشی  باسی  و  ه��ەواڵ 

هەاڵتووانەوە  فەرەنسییە  ئەو  لەڕێی 

دەكرد  لەئەڵامنیا  رووی��ان  كە  دەزان��را، 

گەورە  گیروگازی  تووشی  زۆرجاریش  و 

دەبوون، لەگەڵ ئەو گەنجانەی پەرۆشی 

لێدەكرد،  داكۆكییان  و  بوون  شۆڕشەكە 

ئەو  ل��ەڕێ��ی  ئ��ەوێ  دەنگوباسی  ی��ان 

خوای  و  خەڵك  كە  دەه��ات،  نامانەوە 

دەیاننارد. پاریس 

بڕوانە: هاریس، ل 64-63.

-H.S.Harris: Hegels 

Development.

چیرۆكە  ئەم  پێیوایە  6-«هاریس« 

ناڕاستە و دامەزرێنەری ئەو یانە سیاسییە 

بڕوایەدایە  لەو  هەرچەندە  »فیتسل«ە، 

بەگەرمی  زۆر  هاوڕێیە  سێ  ئ��ەو  كە 

دەكرد  فەرەنسی  لەشۆڕشی  داكۆكییان 

لەم  ب��وون،  سەركەوتنی  پ��ەرۆش��ی  و 

كۆڕوكۆبوونەوەی  بەشداری  پێناوەشدا 

مشتومڕە  و  حەماسییەكان  وت��اردان��ە 

بەڵێنیان  ئەوانە  دەكرد.  زۆرتوندەكانیان 

بن  شۆڕش  پرانسیپەكانی  پابەندی  دابوو 

بەها  و  نۆرم  قوربانی  بكەنە  خۆیان  و 

بااڵكانی!

بڕوانە:

7-H.S.Harris: Hegels 

Development Toward The 

Sunlight P.64and 113115-.

 Ibid.

8-K.R.Popper:The open 

society and its Enemies, Vol, I, 

P.17. Routledge 8Kegan Panl, 

London 1968.

9-I bid, P.78.

هیگڵ)ی  )ژی��ان��ی  كتێب�ی  10-ل��ە 

وەرگێڕاوە،  بەدەوی«  »د.عەبدولڕەحامن 

و  پەخش  بۆ  عەرەبی  دەزگ��ای  ل19. 

.1980 ساڵی  بەیروت  لێكۆڵینەوە، 

11-Z.A.Pelczynsli: An 

Introductory Essay to Hegels 

Politi cal writings, P.30 oxford 

university press, 1964.

12-Hegels Politi cal writings 

P.282.

13-Ibid,P.283

بزانین  چ��اك  ئ��ەوە  14-پێویستە 

ئەو  ه��ەم��وو  س��ەرب��اری  »هیگڵ«  ك��ە 

ش��ت��ان��ەی رووی���ان���دا، ق��ەن��اع��ەت��ی بە 

نەبوو.  ل��ەق  ش��ۆڕش  پرەنسیپەكانی 

 ��1803 لەساڵی  كە  لەنامەیەكیدا  ئەوەتا 

تیرۆر  سەردەمی  نووسیویەتی،  1804دا 

پێویست  گواستنەوەی  قۆناغێكی  وەك 

بۆ  كۆنەوە  سیستمی  لە  سەیردەكات، 

واتە  جیهان،  لەمێژووی  نوێ  قۆناغێكی 

»هیگڵ«  دەردەك��ەوێ��ت  نامەكەدا  لە 

ب���ڕوای ت���ەواوی ب��ەوە ه��ەب��ووە، كە 

بۆ  بووە،  پێویست  پرۆسەیەكی  تیرۆر 

كۆمەڵگەی  ب��ەرخ��وردی  تێكشكاندنی 

دەستكراوە  »ناپلیۆن«  بۆئەوەی  و  كۆن 

بێت و بتوانێت لەسەر خۆڵەمێشی دوای 

دروستبكات. مۆدێرن  دەوڵەتی  شۆڕش، 

بڕوانە:

-Burke, Hegel and The French 

RevoL UTION BY J.F.SUTER IN 

(HEGELS POLI TI CALphilosoph 

p.52. 

1 5 - H e y e l : L E C T U R E S 

ON THE PHILOSOPHY OF 

HISTORY P.447 ENG. TRANS. 

BY J.SIB REE.

16-J.F.SUTER: BURKE, 

HEGEL AND THE .FRANCH 

REVOLUTION P56.

17-IBID, P.57.

18-HEGELS PHILOSOPHY 

OF HISTORY 4,7 ENG. TRANS, 

BY SIBREE.
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)1(
"سوقرات گاڵتەجاڕی بەكارهێنا، تاوەكو 

بەردەوام  بۆیە  پێبێنێت،  كۆتایی  هێلینیزم 

لەگەڵی  گ��اڵ��ت��ەج��اڕان��ەوە  بەستایلێكی 

دەڕۆیشت، نەزانبوو، هیچ شتێكی نەدەزانی. 

خەڵكانی  ڕوونكردنەوەی  شڕۆڤەو  بەدوای 

ڕێزگرتنی  لەمیانەی  بەاڵم  دەڕۆیشت،  تردا 

هەڵیدەوەشاندەوەو  باوە،  سیستەمە  لەم 

دەیڕووخاند". 1

گرنگە ئێمە ئەوە بزانین فەلسەفەكاری 

خۆشی  ب��ۆ  ن��ە  ك��ی��رك��ەگ��ۆرد،  ل����ەالی 

بۆگەیشنت  ن��ە  ب��ۆف��ێ��رب��وون،  ن��ە  ب���ووە، 

نوسین  ب��ۆ   نە  مامۆستایەتی،  بەپلەی 

خۆی  ئ��ەم  چونكە  ن��اوب��ان��گ��دەرك��ردن،  و 

ناوبانگدەربكات،  نەكردووە  بەوە  حەزی 

سەرەتای،  كتێبەكانی  زۆری  بەشی  بۆیە 

فەلسەفە  باڵوكردۆتەوە.  وەهمی  بەنازناوی 

ڕەنگدانەوەو  دەبێت  كیركەگۆرد  ل��ەالی 

كەسەكان،  تایبەتی  ژیانی  هەڵقوواڵوی 

خۆیان  مرۆڤەكان،  تاكەكان،  خ��ودەك��ان، 

لەژیانی  بێت  دابڕاو  نابێت  فەلسەفە  بێت. 

 ، ژیا  شێوەیە  بەم  ئەم  بۆیە  فەلسەفەكار، 

خۆی  لەفەلسەفەكەی  گوازرشتی  تێیدا  كە 

دەكرد.

ژیانی  كاتێك  ئێمە  ڕوانگەیەوە،  لەم 

چۆن  تێدەگەین  دەخوێنینەوە،  پیاوە  ئەم 

ژیانی  لەمیتۆدی  بەشێك  بۆتە  فەلسەفە 

نییە  داب���ڕاو  فەلسەفە  خ��ۆی،  واقیعی 

خودێك،  وەكو  هزرڤانە  ئەم  لەكەسایەتی 

ئەم  لەپێكهاتنی  بەشێكە  فەلسەفە  بەڵكو 

خودەو، ئاڕاستەكردنی.

و  ژی���ان  بێین  ئێمە  نییە  ئ��اس��ان 

فەلسەفەكەی  و  ژی��ان  ب��ی��رك��ردن��ەوەی، 

وەكو  دووانە  ئەم  جیابكەینەوە،  لەیەكرتی 

یەكرتی  ئاوێتەی  ب���ەردەوام  دوالیزمێك 

پێیوایە  ڕوانگەیەوە  لەم  كیركەگۆرد  بوون. 

پرسەكانی   ، بابەتەكانی  دەبێت  فەلسەفە 

تالنەوەی  ئ��ازارو  و  لەئێش  كێشەكانی،   ،

داب��ڕاو  و  هەڵبهێنجێت  م��رۆڤ  ڕۆژان��ەی 

هەڵقوواڵوی  فەلسەفەیە  ئەم  لێی.  نەبێت 

ئەزموونی ژیانی خۆی بووە، بۆیە بەهایەكی 

گەورەی لەالی توێژەران هەیە ، بەوەی بەها 

بەفەلسەفەكەی دەبەخشێت.

ت��ەن��ان��ەت ه���ەر ئ��ەوك��ات��ەش كە 

خەریكبوو  م��ەرگ��داب��ووو  لەسەرجێگای 

ژیاندا  ه��ەوای  لەنێو  هەناسەكانی  دوا 

باستور  بەناوی  هاوڕێیەكی  هەڵەدمژی، 

كیركەگۆرد  دەكات،  سەردانی  بواس  ئەمیل 

دەزانێت نەخۆشی ڕێگای پێنادات لەوە زیاتر 

پێیدەڵێت:"  بۆیە  بێت،  ب��ەردەوام  لەژیان 

هەر  مرۆڤێك،  بەهەموو  بگەیەنە  ساڵوم 

پێیانبڵێ   خۆشویستووەو  زۆر  هەموویانم 

ژیانی من بریتی بوو لەئێش و ئازارێكی زۆر، 

كە جێگای بەرگەگرتن نییە، بەجۆرێك لەمن 

زیاتر كەس ئێش و ئازاری وا زۆری بەخۆیەوە 

نەبینیوە. مەسەلەكە وابوو، وەكو ئەوەی خۆ 

بەزلزانینێكی بێهوودە بێت، كە هەرگیز واش 

نەبووە. بەهیچ شێوەیەك من لەهیچ كەسی 

تر باشرت نیم، منیش دڕكی خۆمم هەبوو ،كە 

ئازاری بەگۆشت و ئێسقانم دەگەیاند، بۆیە 

نێو  بچمە  و  بكەم  هاوسەرگیری  نەمتوانی 

ژیان و ئاوێتەی بم. لەالهوتدا پلەی زانستی 

ڕەسمی  مافی  خاوەنی   ، بەدەستهێنا  بەرزم 

بەدەستهێنابوو،  باشم  شتی  و،  بووم  خۆم 

كە  بەدەستبێنم  شتێك  هەموو  دەمتوانی 

بوومە  ئ��ەوە،  لەبری  كەچی  دەمویست، 

كەسێكی الدەرو ناوازە، بەڕۆژ لەگەڵ وشەو 

شڵەژاندا دەژیام، شەویش خۆم بەالوە دەنا، 

ئەوە الدان و ناوازەیی بوو".2

بەم  هەست  دەتوانێت  مرۆڤ  لێرەدا 

فەلسەفەكارە  ئەم  كە  بكات،  پەرێشانییە 

گەورەیە لەژیانی خۆیدا كێشاویەتی، كێشەو 

بوونەتە  خ��ۆی،  خەمەكانی  و  نەخۆشی 

فەلسەفەیە.  ئەم  بەرهەمهێنانی  هەوێنی 

ئەم  لەنێو  لێرە  گرنگرت،  لەهەمووشی 

بۆ  ئاماژەكردنە  سەرەمەرگدا،  دانپێدانانەی 

هۆی  بووە  گرتبوویەبەرو  كە  ڕێگایەی  ئەم 

دروستبكات،  خۆی  بۆ  زۆر  دوژمنی  ئەوەی 

دانیامركی  ڕەسمی  كۆمەڵگەی  بەجۆرێك 

تەماشایبكەن،  سەرلێشێواو  الدەرو  وەكو 

و  نەژێیت  شێوە  بەم  دەیتوانی  لەكاتێكدا 

گەورەی  دەسكەوتی  خۆیدا  ژیانی  لەنێو 

هەبێت.

)2(
بڕوای  هەرگیز  بوو،  پیاوێك  كیركەگۆرد 

حەقیقەتێك  دەشێت  كە  ن��ەب��ووە،  ب��ەوە 

بێت،  خۆیدا  خ��ودی  ل���ەدرەوەی  هەبێت 

هەموو  بنەمای  ئەم،  لەالی  خود  چونكە 

حەقیقەت و بیركردنەوەیەكە، بۆیە ئەستەمە 

بتوانێت وێنای ئەوە بكات لەدەرەوەی خود، 

هیچ حەقیقەتێكی بااڵ بوونی هەبێت. ئەم 

شێوە لەبیركردنەوەیە پاڵی پێوە دەنێت بیر 

مرۆڤێك،  وەكو  ئەم،  ئەركی  بكاتەوە  لەوە 

فەلسەفی  ڕێبازێكی  ل��ەوەی  نییە  بریتی 

میتافیزیكی  سیستەمێكی  دابنێت،  ت��ازە 

پێش  ئەم  ئەركی  بەڵكو  بكات،  ئاوا  تازە 

خودێكی  دام��ەزران��دن��ی  شتێك،  هەموو 

بێت  ئازاد  بتوانێت  تازە،  مرۆڤێكی  تازەیە، 

بتوانێت  خۆی،  چارەنووسی  لەهەڵبژاردنی 

چ��ارەن��ووس��ەو  ئ��ەم  دەستنیشانی  خ��ۆی 

ئاییندەیەی خۆی بكات. 

ئەگەر تەماشای یەكەم  نوسینی گرنگی 

لەتێزی  بریتییە  كە  بكەین،  كیركەگۆرد 

بۆ  دەگەڕێتەوە  دەبینین  ماستەرەكەی، 

لەالیەن  سوقرات  بۆ  گەٍڕانەوە  سوقرات. 

دژ  ئۆپۆزسیۆنی  هەڵگەڕاوەو  كەسێكی 

ڕابەرایەتی  كە هێگلیزم  نوێ،  بەفەلسەفەی 
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لەم  دەگرێت.  لەخۆ  زۆر  مانای  دەك��رد، 

چەمكی  لەسەر  ك��ار  كیركەگۆرد  نامەدا 

دەكات،  سوقراتی  گاڵتەجاڕی   �� تەهەكوم 

نامەكەشی ناو دەنێت )چەمكی گاڵتەجاڕی 

 �� بەسوقرات  بەردەوام  ئاماژەدانی  لەگەڵ 

 The Concept of Irony with Continual

.(Reference to Socraties

كیركەگۆرد  كتێبەشیدا،  ئ��ەم  لەنێو 

فەلسەفە  چ���ۆن  وەك���و  دەن��ووس��ێ��ت" 

ئێمە  كە  ژیانیش  دەسپێدەكات،   بەگومان 

بەگاڵتەجاڕییەوە  دەبەین،  ناوی  بەمرۆڤانە 

دەسپێدەكات". بەوەش كیركەگۆرد ئاماژە بۆ 

كە  مرۆڤ،  ژیانی  خودی  كە  دەكات،  ئەوە 

ئێمە بەژیانێكی مرۆڤانە دەیناسێنین و ناوی 

گاڵتەجاڕییەكی  لەخۆیدا  خوی  دەبەین، 

گەورەیە كە ئێمە تێیدەكەوین و لێی دەرباز 

نابین.

)3(
بەسوقرات،  كیركەگۆرد  سەرسامی 

پیاوێكی  كە  نییە،  لەبەرئەوە  تەنیا  هەر 

گرنگی  ڕۆڵێكی  ب���ووەو  فەلسەفەكار 

فەلسەفەی  م��ێ��ژووی  ل��ەن��ێ��و  ه��ەب��وو 

فەلسەفەی  مێژووی  و،  بەتایبەتی  یۆنانی 

لەالی  سوقرات  بەڵكو  بەگشتی،  جیهانی 

تایبەتە،  زۆر  فەلسەفەكارێكی  كیركەگۆرد 

ئەم  خودە،  فەلسەفەی  هەڵگری  كەسێكە 

و  بۆچوون  لەنێو  بەڕوونی  فەلسەفەیەش 

كیركەگۆرد،  لەالی  دیارە.  ئەمدا  تێزەكانی 

هزرو  ئەم  دامەزرێنەری  یەكەم  سوقرات 

نێوان  لەپێوەندی  باس  كە  فەلسەفەیەیە، 

مرۆڤ و مرۆڤ وەكو خود دەكات. 

ك��ی��رك��ەگ��ۆرد ڕەخ���ن���ەی ئ���ەوەی 

نوێی  فەلسەفەی  دواتریش  لەئەفالتون، 

ئ��ەوروپ��ی دەگ��رێ��ت، گ��وای��ە دێ��ن ئەم 

فەرامۆشدەكەن،  سوقرات  بۆچوونانەی 

پیاوێكی  وەك���و  س��وق��رات 

تەماشادەكەن  ئایدیالی 

ف��ەل��س��ەف��ەك��ەی  و، 

ب���وارەدا  ل��ەم  تەنیا 

ق���ەت���ی���س���دەك���ەن، 

بەشێكی  ب���ەوەش 

كولتوری  گرنگی 

فەلسەفەكارە  ئەم 

ی����ۆن����ان����ی����ی����ە 

پ��ش��ت��گ��وێ��دەخ��رێ��ت. 

هۆكاری  ئەفالتون  دەشێت 

ئ��ەم ك���ارە ب��ێ��ت، ه��ۆك��اری 

چونكە  بێت،  شێواندنە  ئەم 

ف��ەل��س��ەف��ەك��ەی س��وق��رات��ی 

بەم  نوسییەوە،  شێوەیە  بەم 

بەم  منایشیكرد،  ش��ێ��وەی��ە 

لەگەڵ  كە  تۆماریكرد،  شێوەیە 

دەگونجا،  خۆیدا  بۆچوونی 

بیركردنەوە لەئایدیا.

كیركەگۆرد  نامەدا،  لەم 

بەهایە  ئەم  گێڕانەوەی  بۆ  كار 

بەهایە  ئەم  گێڕانەوەی  سەرلەنوێ   دەكات، 

لەالی  خود  فەلسەفەی  تاك،  بەفەلسەفەی 

ئەوەی  بەبێ   فەرامۆشكراوە،  كە  سوقرات، 

هەبێت.  ئاشكرا  و  ڕوون  هۆكارێكی 

كاردەكات بۆئەوەی ئەم فەلسەفەیە بەسەر 

ئیامنی ئایینیدا پراكتیك بكات، ئیامنی ئایینی 

لەسەر بنەمای بوون شڕۆڤەبكات.

لەم  ئەم هیوایە،  ئەم هەوڵە،  بێگومان 

كاتانەدا بەكارێكی سەخت و نزیكە ئەستەم 

دەبیرنا، بەاڵم كیركەگۆرد توانی ئەم هەوڵەی 

شوێنگەی  سەرلەنوێ   و،  سەربخات  خۆی 

دیاریبكاتەوەو،  نێوەندەدا  لەم  سوقرات 

تێزەكەی  بتوانێت  نێوەندەدا  لەم  خۆیشی 

ئایینی  ئیامنی  لەبارەی شڕۆڤەكردنی  خۆی، 

لەسەر بنەمای بوون بخاتە بواری پراكتیكی.

جیاوازی  دێت  دەبینین  ئێمە  لێرەدا، 

فەلسەفەی  و  فەلسەفەی سوقرات  لەنێوان 

ئەم  هەوڵیشدەدات   ، دەكات  ئەفالتوندا 

كورتبكاتەوە،  خاڵێكدا  لەچەند  جیاوازییانە 

كە گرنگرتینیان ئەمانەن:

پشت  س��وق��رات  ف��ەل��س��ەف��ەی   (1

وەكو  مرۆڤ  ڕۆژانەی  ژیانی  بەئەزموونی 

فەلسەفەی  لەكاتێكدا  دەبەستێت.  تاك 

ئایدیا  لەسەرجیهانی  جەخت  ئەفالتون 

و  هەمیشەیی  جیهانێكی  كە  دەك��ات��ەوە، 

ئەزەلی و ئەبەدییە.

حەقیقەتی  ب���ەدوای  س��وق��رات   (2

لەمیانەی  ئ��ەوەش  دەگ��ەڕێ��ت،  یەكەمدا 

لەمیانەی  خۆیەوە،  ڕۆژانەی  ژیانی  خودی 

plato
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لەكاتێكدا  خ��ۆی��ەوە.  ژیانی  ئەزموونی 

و  ئەپسرتاكت  هزری  لەمیانەی  ئەفالتون 

تیۆرەوە ئەم كارە دەكات. 

دەڵێت  كاتێك  سوقرات  گوتەزای   (3

بنچینەو  بكرێتە  دەشێت  بناسە)،  )خۆت 

،كە  فەلسەفەیەك  هزرو  هەموو  بنەمای 

بیەوێت لەپێناو بونیادنانی پێوەندی لەنێوان 

لەكاتێكدا  كاربكات.  حەقیقەتدا  و  تاك 

و  فەرامۆشدەكات  گوتەزایە  ئەم  ئەفالتون 

دەچێتە نێو جیهانی ئایدیا، بەهیوای ئەوەی 

ئەم  ئەپسرتاكتدا  ه��زری  لەنێو  بتوانێت 

پێوەندییە بدۆزێتەوە.

4) سوقرات تێگەیشتبوو، هەر پرسیارێك 

ئێمە  پێوەندی  و  جیهان  لەبارەی  پرسێك  و 

وەكو  لەخۆمانەوە  دەبێت  جیهانە،  بەم 

ئەفالتون  لەكاتێكدا  دەسپێبكات.  خودێك 

تیۆرییەوە  پرسیاری  و  پ��رس  لەمیانەی 

هەوڵیداوە ئەم كارە بكات.

)4(
چ��وار  ئ��ەم  ت��ەم��اش��ای  ئێمە  ئ��ەگ��ەر 

سوقرات  نێوان  جیاوازەی  و  ناكۆك  پرسە 

كیركەگۆرد  تێدەگەین  بكەین،  ئەفالتون  و 

ئ��ام��ادەب��ووە ت��اچ ڕادەی���ەك ب��ڕوات و، تا 

ك��ردووە،  پرسانە  ئەم  لەسەر  كاری  چەند 

بەجۆرێك دەتوانێت لەتێزەكەیدا ئەم الیەنە 

لەوە  باشرتیش  ئینجا  بخاتەڕوو،  ناڕۆشنانە 

تێدەگەین، كە چۆن بیركردنەوەی فەلسەفی 

چونكە  پێداوە،  گەشەی  بونیادناوەو  خۆی 

فەلسەفەیەك سەرووچاوەكەی لەسوقراتەوە 

هەڵقوواڵبێت، ڕەگوڕیشەكەی سوقرات بێت، 

ئاسان نییە جێگەو پێگەی خۆی نەگرێت.

سوقرات،  بۆ  كیركەگۆرد  گەڕانەوەی 

مانای  سوقرات،  ل��ەالی  خود  چەمكی  بۆ 

بەرەو  لەسەرەتاوە  هەر  پیاوە  ئەم  وای��ە 

بۆیە  چووە،  خودگەرایانە  فەلسەفەیەكی 

چەمكی خود دەكاتە بنەمای سەرەكی تێزو 

ڕوانگەیەشەوە  لەم  خۆی.  بیركردنەوەی 

خودێك،  وەك��و  دەك��ات  م��رۆڤ  تەماشای 

خودێكی پڕ لەئیشكالییەت و كێشەی قووڵ 

بریتییە  خود  پێیوایە  چونكە  نەگونجاو،  و 

دوالیزمییەتێكی  ئاڵۆزو  لەلێكدراوێكی 

تێكەاڵو لەموتەناهی و ناموتەناهی، زەمانی 

ئازادی و پێداویستی، بۆیە ئەم  و ئەبەدی، 

حاڵەتە ناو دەنێت قەیرانی هەبوونی خودو، 

دەیبەستێتەوە بەچەمكی بوونی ڕاستەقینەو 

هێگل  پێیوایە  لێرەوە  مومكین.  بوونێكی 

ئەم  دێت  مێژوو،  بۆ  گەڕانەوەی  لەمیانەی 

بوونە دەسگیردەكات.  

گاڵتەجاڕی  چەمكی  بۆ  بەگەڕانەوە 

شڕۆڤەكانی  و،  س��وق��رات  ل��ەالی 

كیركەگۆرد،  ڕوانگەی  بۆ  ئێمە 

تێدەگەین،  ل��ەوە  بەئاسانی 

ك��ە چ���ۆن ژی��ان��ی وەك��و 

جۆرێك  و  گاڵتەجاڕی 

سوقراتی  لەتەهەكومی 

گاڵتەجاڕییە  ئەم  بینیوە، 

نییە  شتێك  ئ��ەم،  ل��ەالی 

هاتبێت،  بۆمان  ل���ەدەرەوە 

هەڵیبژاردبێت  خود  نییە  شتێك 

یا  لەقبووڵكردنی  بێت  ئ��ازاد  و 

لەگەڵ  بەڵكو  ڕەتكردنەوەی، 

لەدایكبوومنانەوە  چركەساتی 

تاوەكو  و،  دەستپێدەكات 

ك��ۆت��ای��ی ژی��ان��ی��ش��امن 

ه����ەر ل��ەگ��ەڵ��امن��ەو 

بەردەوامدەبێت.

)5(

لەكاتێكدا هێگل لەنێو كتێبی )بنەماكانی 

گاڵتەجاڕی  پێیوایە  دا،  ماف)  فەلسەفەی 

مرۆڤەكان،  خ��ودی  لەتێڕوانینی  بریتییە 

لەسەردەمێكدا  ب��ااڵی��ەو  تێڕوانینێكی 

سەرهەڵدەدات، كە كولتوورو ڕۆشنبیرییەكی 

كە  س��ەردەم��ێ��ك  هەبێت،  ب��وون��ی  ب��ەرز 

هەموو  بزردەبێت،  ئیامن  جدییەتی  تێیدا 

تەماشای  ئەگەر  پووچدەبێت.  مایە  شتێك 

دەبینین  بكەین،  هێگل  بۆچوونەی  ئەم 

شتێكی  تەهەكوم   �� گاڵتەجاڕی  لێرەدا 

و  ك��ات  بە  پەیوەستە  بەدەستهێرناوەو 

شوێنێكی دیاریكراو لەالیەنی مێژووییەوەو 

هەیە  پێشمەرج  كۆمەڵێك 

hegel
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بۆئەوەی بێتەدی، بەتایبەتیش ئاستی بەرزو 

بااڵی كولتوورو ڕۆشنبیری لەالی خەڵكدا.  

لێرەشدا، ئێمە لەبەرانبەر دوو دونیابینی 

ئەم  بۆ  جیاوازین  ڕوانگەی  دوو  جیاوازو، 

چەمكە، بەجۆرێك لەالی كیركەگۆرد پەیوەستە 

زیادەیە  شتێكی  هێگلیش  لەالی  پێامنەوە، 

دەڕوات  لەقۆناغێكیشدا   ، دێت  لەقۆناغێكدا 

ڕوانینی  بڵێین  دەتوانین  یان  كۆتاییدێت،  و 

لەنێو  خۆی  گاڵتەجاڕی  كە  وایە،  كیركەگۆرد 

لێیان، كەچی  هەناوی شتەكاندایەو جیا نییە 

ڕوانگەی  و  لەڕوانین  بەشێكە  پێیوایە  هێگل 

لەزیادە  جۆرێكە  شتەكان،  بۆ  كەسەكان 

لەجێكەوت  جۆرێكە  دریداییەكەی،  بەمانا 

كردەو  نەوەكو  دیاریكراو،  سەردەمێكی  بۆ 

پڕۆسەیەكی ئەسڵی و بەردەوامبێت.

)6(
ك���ی���رك���ەگ���ۆرد ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی 

چەمكە  ئەم  دێت  ئەڵامن،  ڕۆمانتیكەكانی 

بۆ  خۆی،  یەكەمی  خاوەنی  بۆ  دەگێڕێتەوە 

ڕەوتی  و  لەهێگل  خۆی  بەوەش  سوقرات، 

زۆریان  كاری  كە  جیادەكاتەوە  ڕۆمانتیكی 

هزرڤانانی  كردبوو،  چەمكە  ئەم  لەسەر 

كیركەگۆرد  هێگل.  فیشتەو  و  شلیگل  وەكو 

گاڵتەجاڕی  كە  دەك��ات،  ئ��ەوە  بۆ  ئاماژە 

نەبووە،  نییەو  سانا  و  كۆمیدی  كارێكی 

هەموو كاتێكیش لەهەموو سەردەمێكیشدا 

كەسانەی،  ئەم  بۆ  هەبووە  قورسی  باجی 

بەسنت  بەپشت  جددییانەو  بەشێوەیەكی 

بۆ  هانایان  فەلسەفی  بەباكگڕاوندێكی 

بردووەو بەكاریانهێناوە.

بڕیاری  پێڕەوە  ئەم  لەسەر  سوقرات 

مردنی بۆ دەرچوو و ژەهرخوارد كرا لەالیەن 

بەبڕوای  دەس��ەاڵت��ەوە.  و  ڕژێ��م  پیاوانی 

تۆڵەسەندنەوەی  ك��ارە  ئەم  كیركەگۆرد، 

لەگاڵتەپێكردنەكانی  بوو  ئەسیناییەكان 

ئەم  پێیانوابوو  خەڵكانێك  چونكە  سوقرات، 

هەڵوەشاندنەوەی  هۆی  بۆتە  گاڵتەپێكردنە 

ب��ی��رو ب��ۆچ��وون��ی خ��ەڵ��ك ل��ەس��ەر ش��اری 

چاكەخوازی. لەم ڕوانگەیەوە ئەگەر تەماشای 

ڕەخنەكانی  دەبینین  تێزەبكەین،  ئ��ەم 

گاڵتەجاڕییەوە،  میتۆدی  لەمیانەی  سوقرات 

پیاوە  ئەم  چارەنووسی  ئەوەی  هۆی  بۆتە 

دەتوانین  ئێستا  كەواتە  ببات،  بەرەو مەرگ 

گاڵتەجاڕی  كیركەگۆرد،  ل��ەالی  كە  بڵێین 

ئیدراككردنی  لەشێوەكانی  شێوەیەكە 

شتەكان، شێوازێكی تایبەت بۆ بینینی بوون.

هەرە  كێشەی  پێیوایە  كیركەگۆرد 

تێگەیشرتاو  كە  ئەوەیە،  سوقرات  گەورەی 

تێنەگەیشتووەو،  لێی  ك��ەس  ن��ەب��ووە، 

گاڵتەیان  پێیانوابووە  كەسێكیش  هەموو 

پ��ێ��دەك��ات. ل��ێ��رەوە ش��ڕۆڤ��ەك��ردن��ی ئەم 

ئاماژەیەك  وەكو  سوقرات  ژیانی  ڕەوشەی 

دەخاتەڕوو،  خۆی  ژیانی  شڕۆڤەكردنی  بۆ 

ناوەستێت،  بەسوقرات  هەر  دەبینین  بۆیە 

هەمان  دێنێتە  ئەیوبیش  و  مەسیح  بەڵكو 

تڕاژیدیا  لووتكەی  دەنووسێت:"  پێگەو، 

ئەوەیە، كە تێگەیشرتاو نەبین: لێرەوە ژیانی 

تڕاژیدیایەكی  لووتكەی  گەیشتە  مەسیح 

كەسێك  هیچ  چونكە  تێنەگەیشرتاو،  ئاڵۆزی 

لەخەڵك و فەریسییەكان و قوتابییەكانیشی 

ت��ێ��ی ن��ەگ��ەی��ش��نت. ه��ی��چ ك��ەس��ێ��ك تێی 

بااڵبوو.  پەیامێكی  ئەگەرچی  نەگەیشت، 

ئەیوبیش  ژیانی  نێو  كارەساتی  ئالێرەوە 

نقوومی  لەكاتێكدا  ئەمیش  دەردەكەوێت، 

ئازاو تالنەوە ببوو، كۆمەڵێك خەڵك و هاوڕێ  

دەورەیاندابوو، ژنێكیش گاڵتەی پێدەكرد كە 

ژنی خۆی بوو"6 

سوقرات  كێشەی  بەتەنیا  ئەوە  كەواتە، 

كێشەی  ئەوە  نەبوو،  ئەیوب  و  مەسیح  و 

هەموو ئەم كەسانەیە، كە خاوەنی پەیامێكی 

یان  بێت،  خوایی  پەیامە  ئەم  ئینجا  بااڵن، 

ئەوەیە  كێشەیان  رسوش��ت��ی،  و  دونیایی 

كۆمەڵێك كەس لەدەوریاندان، كە تێیانناگەن، 

ناتوانن لەكارەسات و تڕاژیدیای ئەم مرۆڤانە 

ڕوحی  گەورەی  دابڕانێكی  چونكە  تێبگەن، 

لەنێوان ئەمان و ئەواندا هەیە. 
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