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کورتەیەک لە سەر 
کتێبی »تێڕامانێک 

بۆ فەلسەفەی 
فێرکاری و 

پەروەردە«ی دوکتۆر 
عەبدولحوسەین 

نەقیب زادە.

هەژیر عەلالمە
)سنە(

فەلســەفە،  پرۆفیســۆری  زادە،  نەقیــب  عەبدولحوســەین  میــر 
ــڕی  ــەر و وەرگێ ــژەر، نووس ــتای زانســتگا، فەیلەســووف، توێ مامۆس
مەزنــی خەڵکــی ئێــران، لــە ســاڵی ١٣١٦ی هەتــاوی  - ١٩٣٧ی 
زایینــی - لــە شــاری ڕەشــت لــە باکــووری ڕۆژهەاڵتــی ئێــران لەدایــک 

ــتەجێیە. ــت نیش ــاران و ڕەش ــارەکانی ت ــە ش ــتاش ل ــووە و ئێس ب
ــاڵی  ــە س ــەرەتایی ل ــەی س ــی فێرگ ــاش تەواوکردن ــب زادە پ نەقی
١٣٣٧ی هەتــاوی  - ١٩٥٨ی زایینــی  - و پــاش وەرگیــران لــە 
زانســتگا و پێــش ئەمانــە بــە خوێندنــەوەی کتێبــی دوکتــۆر مەحمــوود 
ــت؟( -  ــز چــی دەڵێ ــد؟« )حاف ــی گوی ــەن  - »حافــظ چــه م هووم
عەشــقی فەلســەفە دەڕواتــە ناخییــەوە و لــە جیاتــی زانســتگای تــاران 
کــە لــە بەرانبــەر زانســتگاکانی دیکــە بەناوبانگتــر بــوو، دەڕواتــە الی 
ــە زانســتگای »دانشســرای  ــەن ل ــۆر هووم ــە دوکت مامۆســتاکەی، وات
عالــی« - کــە ئێســتا بــە نــاوی زانســتگای »خوارزمــی« دەناســرێت.
لــە زانستگاشــدا هوومــەن کــە بــۆی ڕوون دەبێتــەوە چەنــدە توانایــی 
هەیــە و لــە بــواری فەلســەفەدا شــارەزایە، نەقیــب زادە دەکاتــە 
یاریــدەری خــۆی لــەو زانســتگایە؛ پــاش ماوەیــەک کــە بــۆ وەرگرتنــی 
پلــەی دوکتــۆرا ناچــار دەبێــت بڕواتــە زانســتگای تــاران، چونکــە لــە 
ــە یەکــەم، مامۆســتاکەی پێداگــری دەکات  ــەوەکان دەبێت تاقــی کردن
کــە بــۆ درێــژەدان بــە خوێنــدن بــۆ ئەوروپــا بــڕوات، بــەاڵم بــە هــۆی 
نەخۆشــیی دایکیانــەوە ئــەم کارە جێبەجــێ نابێــت؛ زۆرجــار نەقیــب 
زادە دەیڵێتــەوە کــە پــاش چوونــم بــۆ زانســتگای تــاران و بــۆ نموونــە 
دیتنــی مامۆســتایەک کــە هاتبــوو کانــت بڵێتــەوە، بــۆم دەرکــەوت کــە 
کانــت ناناســێت و زۆرتــر بــەو زانســت خوازانــەوە غەمبــار دەبــووم کــە 
ــتایەیان  ــەو مامۆس ــێت و ئ ــت ناناس ــتاکەیان کان ــی مامۆس نەیاندەزان
ــە  ــوو، ئەمــەش ب ــە فەیلەســووفێکی مــەزن دەزانــی، کــە وەهــا نەب ب
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ــم  ــە نەچوون ــن ل ــە م ــت ک ــەن دەڵێ ــۆر هووم دوکت
ــەداوە، چونکــە  ــە دەســت ن ــۆ ئەوروپــا شــتێکم ل ب
بــۆ نموونــە بــە خوێندنــەوەی کارەکانــی کانــت، 
ــی دیکــەش  ــی ناســیوە و ئەوان ــە چاک ــت(م ب )کان
ــە کۆتاییــدا، ســاڵی ١٣٥١ی  هــەر بــەم چەشــنە. ل
هەتــاوی - ١٩٧٢ی زایینــی - لــە زانســتگای تاران و 
بــە نووســینی ڕیســالەی میتافیزیکــی بڕادلــی پلــەی 
دوکتــۆرا وەردەگرێــت و لە زانســتگای مامۆســتاکەی 
خــۆی- واتــە دانشســرای عالی- ســەرقاڵی تەربییەت 

کــردن و توێژینــەوە و وانەوتنــەوە دەبێــت.
نەقیب زادە ئێســتا کە لە گەورەیانی فەلســەفەیە 
لــە ئێــران و جیهــان کــە ئەندێشــەکانی لــە ئاســتی 
جیهانیــدا دەدرەوشــێنەوە؛ خــاوەن دەســتێکی پــڕ 
پیتــە بــۆ فەلســەفە، تەنانــەت بــۆ زمانی فارســیش، 
ــەم  ــان ڕیســالەی ل ــی و دەی ــی بنەمای شــەش کتێب
بوارانــەدا هەیــە و هەنکــووش ســەرقاڵی نووســینی 
ــە ســەر هەلومەرجــی فەلســەفە  کتێبێکــی گرنــگ ل
لــە ئێراندایــە؛ نەقیــب زادە لــە کارەکانیــدا یەکجــار 
ــی  ــە تەفروتووناکردن ــە ب ــە و ڕەخن ــافی هەی ئینس
بابــەت، یــان کــەس و کەســایەتی نووســەر نازانێت، 
بەڵکــوو نەقــد و ڕەخنــەی حەقیقــی بــەم شــیعرەی 
ــی  ــو گفت ــه چ ــی جمل ــب م ــت: »عی ــز دادەنێ حاف
هنــرش نیــز بگــوی - نفــی حکمــت مکــن از بهــر دل 
ــان  ــەی )ی ــی م ــەر عەیب ــە ئەگ ــد«؛ وات ــی چن عام
ــەر  ــە س ــەرنجێکیش ل ــت، س ــتێک( دەڵێی ــەر ش ه
هونەرەکەشــی )فەزیلــەت( بــدە و ئەمــە مانــای 
ڕەخنــەی حەقیقییــە کــە لــە کارەکانــی نەقیــب 

زادەدا بــە ڕوونــی دیــارە. 
ــی  ــە گەورەیان ــرا نەقیــب زادە ل ــە وت ــا ک هەروەه
فەلســەفە و لــە مــەزن مرۆڤانــی ئێرانــە کــە هەمــوو 
زیندەگانــی خــۆی بــە ئێستاشــەوە بــۆ فەلســەفە و 
ــا  ــەفە، هەروەه ــەر فەلس ــاوە؛ لەس ــنگەری دان ڕۆش
لــە ســەر فەلســەفەی  بــە تێڕامانێکــی قووڵتــر 
ســەر  لــە  بــەرز  ئاســتێکی  لــە  و  تەربییــەت 

ئەفالتــوون Plato و کانــت Kant کتێبگەلێکــی 
یەکجــار گرنگــی نووســیوە کــە ڕەچاونەکردنیــان 
ــب  ــی نەقی ــش؛ کتێبەکان ــە پێ بەالڕێداچــوون دێنێت
ــە: ــان بریتیــن ل ــە پێــی ســاڵی چــاپ بوونی زادە ب
پــرورش  و  آمــوزش  فلســفه  بــه  نگاهــی   -  ١

.)١٣٥٨(
٢ - فلســفه کانــت، بیــداری از خــواب دگماتیســم 

.)١٣٦٤(
٣ - درآمدی به فلسفه )١٣٧٢(.

٤ - کانــت، نوشــته کارل یاســپرس، ترجمــه میــر 
عبدالحســین نقیــب زاده )١٣٧٢(.

٥ - گفتارهایی در فلسفه و فلسفه تربیت )١٣٧٧(.
٦ - نگاهی به نگرش های سده بیستم )١٣٨٧(.

ــی  ــت باس ــالەدا دەمەوێ ــەم ڕیس ــەوەی ل ــەاڵم ئ ب
لەســەر بکــەم و تــا ئاســتێک بــۆ خوێنــەری بەڕێــز 
ڕوونــی بکەمــەوە و بیناســێنم کتێبــی یەکەمیــن 
نەقیــب زادە واتــە »تێڕامانێــک بــۆ فەلســەفەی 
ــەم  ــەری ئ ــە نووس ــە - ک ــرکاری و پەروەردە«ی فێ
بــە  کتێبــە  ئــەم  بابەتــە ســەرقاڵی وەرگێڕانــی 
نــرخ و بنەماییەیــە بــۆ زمانــی کــوردی. یەکــەم 
ــی  ــگ و بنەمای ــار گرن ــە یەکج ــەم کتێب ــە ئ ــار ک ج
و هــاوکات زێدەســادەم خوێنــدەوە تــا ڕادەیــەک 
دڵســارد بوومــەوە کــە بــۆ کتێبێکــی لــەو شــێوە بــە 
زمانــی کــوردی نەنووســراوە و بۆچــی شــارەزایانی 
ــە  ــان - وات ــی مرۆڤیی ــن بەشــی ژیان کــورد گرنگتری
پــەروەردە - نــەک ڕەچــاو نەکــردووە، بەڵکــوو هــەر 
کەڵکەڵــەی پــەروەردە بــۆ کــەس دروســت نەبــووە 
و تــا ڕادەیــەک بــۆم ڕوون بــووەوە کــە بــۆ هێنــدە 
ــت  ــی دەنوێنێ ــدە چاالک ــەوڵ دەدات و هێن ــورد ه ک
و هێنــدە تێکۆشــەریی دەکات، لــە ئاکامــدا ناگاتــە 
هیــچ کــوێ و هێمــن وتەنــی »شــیوەنی کــوردی بــێ 
بەش«ـــمان بــۆ دەمێنێتــەوە و بــەس، یــان دیســان 
هێمــن وتەنی»چــی بکــەم؟ کــوردم« دەبێتە وێردی 
ــان ناچــارە و دەســتمان بەســتراوە؛  ــان و چارم زم
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بــە دڵنیاییــەوە ئــەوەی پێــش هەمــوو شــتێک 
ــت و  ــرێت و بخوێنرێ ــەری بنووس ــە س ــتە ل پێویس
ــە  ــاوەرۆک ک ــێ ن ــی ب ــک بابەت ــگای هەندێ ــە جێ ب
تەنیــا گەلــی ئێمــە دوور دەخاتــەوە لــەوەی دەبێــت 
ــرکاری و  ــی فێ ــە و بابەت ببێــت، چەمکــی تەربییەت
ــم  ــم بڵێ ــە پێویســتی دەزان ــرەدا ب ــە. لێ پەروەردەی
ــگای  ــە جێ ــتان ب ــووری کوردس ــە باش ــەوە ل بەداخ
وشــەی تەربییــەت - کــە دروســتترە  - لــە وشــەی 
»پــەروەردە« بــۆ هەموویــان کەڵــک وەردەگیرێــت 
پــەروەردە،  فێــرکاری،  چونکــە  هەڵەیــە  کــە 
هەمــوو  و  جیــاوازن  یەکــدی  لەگــەڵ  بارهێنــان 

ــن. ــگەلی تەربییەت بەش
ــی  ــۆ ناســاندنی کتێب ــەم ڕیســالەیە هەوڵێکــە ب ئ
ناوبــراو و ڕەخنەگرتــن لێــی، هەروەهــا ڕوون کردنــی 
هەندێــک کێشــە و گرفــت و موشــکڵی ئەمــڕۆی 
کــورد، هەروەهــا حافــز وتەنی »عەیبی)شــوورەیی( 

مــەی و هونەر«ـــەرەکشی دەوترێتــەوە.
ســەرەتا بــە پێویســتی دەزانــم کــە بیڵێیــن ئــەم 
کتێبــە لــە ســێ بــەش و بەشــێکی پەیوەســت 
ــن  ــزەوە - بریتی ــەکان - بەڕی ــە بەش ــووە ک پێکهات
لــە  نموونەگەلــێ  چەمکــەکان،  پێناســەی  لــە 
ــەروەردە،  ــرکاری و پ ــەفییەکانی فێ ــە فەلس تیوریی
بەشــی ســێیەم، واتــە بەشــی گشــتبینی )پێکــەوە 
دیتــن( و ئەنجــام گرتــن، بەشــی چــوارەم کــە 
بەشــی پەیوەســتە بــە نــاوی: چەمکــی فەلســەفەی 

فێــرکاری و پــەروەردەوە هاتــووە.
دابــەش  خــۆی  کــە  کتێــب  بەشــی  یەکەمیــن 
دەکرێتــە ســەر ســێ بــەش، هــەوڵ دەدات ســێ 
چەمکــی »فەلســەفە«، »تەربییــەت و چەمکگەلــی 
بــە  تەربییــەت«  »فەلســەفەی  و  جۆراوجــۆر« 
کــە  بەشــەی  لــەو  بــکات؛  پێناســە  دەقیقــی 
ســەرقاڵی پێناســەکردنی فەلســەفەیە، پێناسەگەلی 
ــت  ــەوە و دەڵێ جۆراوجــۆری فەیلەســووفەکان دێنت
ــاندەری  ــەگەلە، ڕێنیش ــەم پێناس ــەک ل ــەر ی ــە ه ک

ــوو  ــە هەم ــەفە ک ــە فەلس ــن ل ــوە و ڕەهەندێک جیل
ــەی کــە  ــەو پێی ــن، پاشــان ب پێناســەگەلێکی قووڵ
هایدیگــەر - فەیلەســووفی ئەڵمانــی - پێشــنیار 
ــووڵ  ــن و ق ــۆ پێناســەیەکی بەری ــت ب دەدات، دەڵێ
ــەوە ســەر  ــت بگەڕێین ــە چەمکــی فەلســەفە دەبێ ل
ــی  ــی یۆنان ــە گوێ ــەفە و »ب ــەی فەلس ــودی وش خ
ئــەم  ئاکامــدا دەگەینــە  لــە  بۆیــە  بیبیســین«، 
ــە  ــاندەرە ب ــەفە ڕێنیش ــەی فەلس ــە وش ــە ک پێگەی
ماناکــەی و بــە واتــای »خــۆش ویســتن، یان عاشــق 
بوونــی زانایی«ـــە و ئاخێزگــەی فەلســەفە عەشــقە 
و مەبەستەکەشــی، شوناســایی و دەقیقتــر بیڵێیــن، 
شوناســایی گەوهــەری شــتەکان، واتــە گەیشــتن 
بــە ڕووناکیــی »هەبوون«ـــە و بــە ئیعتیبــاری ئــەم 
ئاخێزگــە و مەبەســتەیە کــە فەلســەفە و بنەماکــەی 
و  حاڵەتــەکان  باقــی  لــە  فەلســەفاندن،  واتــە 
لــە  دەبێتــەوە؛  جیــاواز  مــرۆڤ  کۆششــەکانی 
هــەرکام لــە پەرەگرافەکانــی ئــەم بەشــە تەوەرێــک 
ــەفە  ــاوازی فەلس ــە جی ــۆ نموون ــەوە ب ــی کراوەت ش
و عیلــم - دەبێــت ئەمــەش بزانیــن دوو چەمکــی 
 )Knowledge & Science( عیلــم  و  زانســت 
جیــاوازن و بــە یــەک زانینــی ئــەم دووە هــۆی 
ــەی  ــە پێناس ــدا ل ــە کۆتاییش ــە - و ل ــاڕوون بوون ن
فەلســەفە و فەلســەفاندندا دەڵێــت: »فەلســەفاندن 
ــە کــە ڕەنگــی جیاوازکەرەکــەی  ــە ژیان حاڵەتێــک ل
لــە  فەلســەفەش  و  بــە شوناســاییە  ســەرنجدان 
ئاکامــی حاڵەتــی فەلســەفاندنەوە دێــت. لــە بەشــی 
تەربییــەت و چەمکــە جۆراوجــۆرەکان، هــەوڵ دراوە 
کــە چەمکــی تەربییــەت ڕوون بکرێتــەوە و واتــا نــزم 
ــتی  ــی گش ــە دیدێک ــەوە و ب ــی بگوترێت و بەرزەکان
پێناســەیەک بکرێــت بــۆ هەموویــان؛ لێــرەدا بــە 
دەقیقــی شــی کراوەتەوە کە شایســتەیە ڕەهەندگەل 
و بەشــەکانی وەک »فێــرکاری«، »پــەروەردە« و 
ــەوە و خــودی  ــدی جیابکرێن ــە یەک ــان« ل »بارهێن
وشــەی تەربییــەت تەنیــا بــۆ گەیاندنــی گۆڕانــی 
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مــرۆڤ بــەکار ببەیــن؛ لــەم بەشــەدا هەمــوو چەمکــە 
ناوبــراوەکان، بــە دیقــەت پێناســە و نیشــان دروان 
هەیــە  کەموکووڕییــان  چ  و  جیــاوازن  بــۆ  کــە 
و لــە واتایەکــی حەقیقیــدا دەبێــت چــۆن بــن و 
دروســتکردنی  بــۆ  و  کامانــەن  بەســتێنەکانیان 
ــا  ــت و ئای ــک بکرێ ــت چ کارگەلێ ــتێنیان دەبێ بەس
ئــەم چەمکانــە مانایەکــی پۆزەتیڤیــان هەیــە، یــان 
نیگەتیــڤ، هەروەهــا بــە دەقیقــی مانــای تەربییــەت 
ــەوە و پێناســەیەکی یەکجــار قــووڵ و  شــی کراوەت

ــراوە. ــۆ دان ــتگیری ب ــگ و گش گرن
لــە پێناســەی تەربییەتــی حەقیقیــدا دەڵێــت: 
تەربییــەت بێگومــان ڕاکێشــانی بنیــادەم - لــەم 
بەشــەدا ڕوون کراوەتــەوە کــە دوو چەمکــی مــرۆڤ 
چەمکێکــی  وەک  بنیــادەم  و  ئارمانێــک  وەک 
دەبێــت  بێــژی  ڕوون  بــۆ  و  جــودان  بیۆلۆژیــک 
ــی،  ــی وااڵی مرۆڤ جیابکرێنــەوە- بــەرەو بایەخگەل
بــەو جــۆرەی کــە ئــەو بایەخانــە فەهــم بــکات، 
قبووڵــی بــکات، خۆشــی بوێــت و بــە کاریــان ببــات. 
لــە کۆتاییــدا دێینــە ســەر چەمکــی فەلســەفەی 
تەربییــەت و ئــەو ڕوانگەگەلــە کــە هەڵــەن و ڕەنگــە 
ــن ڕوون دەبێتــەوە؛  ــە دروستیشــی بزان هەمــووان ب
نەقیــب زادە دەڵێــت کــە فەلســەفەی تەربییــەت لــە 
ــای  ــە مان ــەرەتا ل ــت. س ــە کار دەبرێ ــادا ب دوو مان
قــووڵ  -  هەروەهــا بەرینەکــەی- کــە هەمــان ڕوو 
ــارەی  ــە ب ــە ل ــیارگەلی بنەمایی ــەرەو پرس ــان ب هێن

مــرۆڤ، تەکامــول، و چارەنووســەکەی.
فەلســەفەگەالنە  لــەو  هــەرکام  مانایــەدا،  لــەم 
کــە پشــتیان بــە مــرۆڤ بەســتووە، دەتوانیــن بــە 
جۆرێکــی فەلســەفەی تەربییــەت هەژماریــان بکەیــن 
و بەم شــێوە فەلســەفەی تەربییەت وەک کارێک کە 
ــوون، بەشــی  هەمــوو فەیلەســووفەکان ســەرقاڵی ب
بنەمایــی فەلســەفەیە، بــەو چەشــنەی کــە )جــۆن 
خەڵکــی  پراگمایــی  فەیلەســووفی   - دێوی(یــش 
ــەک  ــکا - ئامــاژەی پــێ دەدات، تەربییــەت ن ئەمری

لکوپۆپێکــی فەلســەفە، بەڵکــوو خودی فەلســەفەیە 
و ئــەم دووە یــەک ڕەوانــن لــە جەســتەیەکدا. بــەاڵم 
ئــەو ماناکــەی دیکــە کــە بە کاری فەرمــی و جۆرێک 
ــەدا  ــەم دواییان ــە ل ــراوە ک ــۆرغ ک ــەفە ق ــە فەلس ل
ــووە کــە کاری لەســەر شــێوەی وانەوتنــەوە  پەیداب
ــدا یەکجــار  ــە خۆی و ئــەم بابەتانەیــە، کــە خــۆی ل
ــە هیــچ شــێوە ناکرێــت ڕچاونەکرێــت. گرنگــە و ب

ــی  ــن بەش ــە درێژتری ــب ک ــی کتێ ــن بەش دووەمی
تیورییــە  لــە  نموونەگەلــێ  واتــە  کتێبەکەیــە، 
فەلسەفییەکانی فێرکاری و پەروەردە، لە بەشگەلی 
زێــدە پێکهاتــووە، ســەرەتا لــە بەســتێنی مێژوویــی 
دەســت پــێ دەکات و بــە یاســپێرس کۆتایــی پــێ 
دێــت؛ هەروەهــا کــە ڕەنگــە دیــار بێــت ئــەم بەشــە 
ــووفە و  ــی فەیلەس ــە ژیان ــەک ل ــەی کورتەی پێکهات
ئــەو بەســتێنەی کــە هەیەتــی، پاشــان نەقیــب زادە 
دەڕواتــە ســەر ناســاندنی تیــوری و فەلســەفەی ئــەو 
فەیلەســووفە و ســەرقاڵی شــرۆڤە و شــیکردنەوەی 

و ڕەخنــەی وتــە و ئەندێشــەکانی دەبێــت.
یەکجــار  بەشــەدا  لــەم  کــە  کەســانەی  لــەو 
گرنــگ و هــاوکات زێــدە شــیرینە کــە کارکــردی 
ــراوە و  ــێ ک ــیان ل ــێتەوە، باس ــێ دەوەش ــدەی ل زێ
ــەری کتێبێکــی  ــا خوێن ــە تەنی ــەر، ک ــەی خوێن ئێم
ــتی  ــاو دەس ــە ن ــت ل ــوو دەس ــن، بەڵک ــایی نی ئاس
فەیلەســووفگەلی بــۆ نموونــە دوو هــەزار پێــش 
ــەوراز و  ــدا ه ــن و لەگەڵیان ــن و دەژی ئێســتا دەڕۆی
نشــێوی ژیــان تێدەپەڕێنیــن و لــە زمانــی خۆیانــەوە 
بــە ســادەترین شــێوە ئەندێشــەکانیان وەردەگریــن و 
لــە بەســتێنی کاتــی و شــوێنی خۆیــان ئاگادارمــان 
ــازاد و  ــازادی و ئەندێشــەی ئ ــەوە و فێــری ئ دەکەن
ــوان و  ــە ت ــەکردنی ب ــان و ئەندێش ــازادی ژی ــە ئ ب
ــزم  ــە دۆگماتی ــوون ل ــز و دروســت و دوور ب ــە هێ ب
ــە و  ــەم کتێب ــیحری ئ ــەن و س ــۆژی دەک و ئایدیۆل
ئــەم نووســەرە فەیلەســووفە یەکجــار گەورەیــە 
ــە  ــک ل ــوون، هەندێ ــە: ئەفالت ــن ل ــە- بریتی لەمەدای
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دیــکارت،  ئیســالمی،  قۆناغــی  فەیلەســووفەکانی 
پیستالۆتســی،  کانــت،  ڕۆســۆ،  کۆمینیــووس، 
ئەوانــی  و  ناوانــە  ئــەم  یاســپێرس.  و  دێــوی 
دیکــەش هەمــوو بــە زمانێکــی ســادە و ڕوون شــی 
کراونەتــەوە و چاکــە و خراپەکانیــان دەرکەوتــوون، 
بــە بــێ ئــەوەی داوەرییــەک بکرێــت و وەک کارێکــی 
بنەمایــی و ئەکادیمیــک بــاس کــراون و بــە دیدێکــی 

فەلســەفییانە هەڵســەنگاندنیان بــۆ کــراوە. 
ســێیەمین بەشــی ئــەم کتێبــە هەڵگــری بۆچــوون 
و ئەندێشــەکانی خــودی نەقیــب زادەیــە و هــاوکات 
ــەم  ــش ل ــە پێ ــە ک ــەر بەوان ــێکی تەواوک وەک بەش
بەشــە خوێنــراوە سەروســامان دەدات و هــاوکات 
ــە و وتــەی فەیلەســووفگەلی  ــە هێنانــەوەی نموون ب
مــەزن دروســتی، یــان نادروســتی ئەندێشــەیەک 
لــە  بۆچــی  کــە  دەکات  داوەری  و  ڕوو  دەخاتــە 
هەندێــک جێــگا - وەک ئێــران، یــان ڕۆژهەاڵتــی 
ــی  ــکڵگەلی بنەمای ــە و موش ــۆ کێش ــت - ب ناوەڕاس
و  کوێــدان  لــە  ئەمانــە  ئاخێزگــەی  و  هەیــە 
ــۆن  ــت چ ــەت دەبێ ــان تەربیی ــە هەم ــارە ک ڕێگەچ
بێــت کــە خەڵکــی ئاگادارانــە و ئازادانــە، هەروەهــا 
ــا  ــەو مان ــی کەســایەتی - کەســایەتی ل ــە هەبوون ب
ــرن و  ــت- وەریبگ ــی دەدوێ ــت لێ ــە کان ــەرزەی ک ب
بــە کاری ببــەن؛ سیســتمی فێــرکاری چــۆن ببێــت 
ــت و  ــردی هەبێ ــن کارک ــە باشــترین و حەقیقیتری ک
ڕیشــەی تاریکــی وشــک بــکات و چــرۆی ڕوو هێنــان 

ــت. ــەدی بهێنێ ــوون ب ــی هەب ــە ڕووناک ب
لــە کۆتاییــدا دەگەینــە بەشــی پەیوەســت کراو کە 
ــاوی  ــە بەهــاری ســاڵی ١٣٧٤ی هەت ــە ل ــەم بابەت ئ
- ١٩٩٥ی زایینــی - لــە گۆڤــاری توێژنەوەگەلــی 
بــاو  تربیتــی(  هــای  )پژوهــش  تەربییەتــی 
بووەتــەوە و بــە هــۆی ئــەوەی کــە پێوەنــدی بــەم 
کتێبــەوە هەبــووە، پێــوەی پەیوەســت کــراوە. ئــەم 
ڕیســالەیە بــە هاتنــەوە بەســەرێکی بچــووک بۆمــان 
دەردەخــات کــە چەنــدە بابەتــی تەربییــەت قووڵــە 

و دەبێــت بــە دیقەتــەوە ســەرنجی بدەیــن؛ هەندێــک 
لــە تەوەرەکانــی ئــەم بەشــە پێشــتر ئاماژەیــان پــێ 
کرابــوو، بــەاڵم لێــرەدا هەندێــک مانــای هەڵــەی 
تەربییــەت شــرۆڤە و خراونەتــە ڕوو و لــە ســەر 
چەمگەلێکــی جیــاواز کــە پێویســت بــووە بــە بــاس 
کردنیــان و ڕەنگــە لــە بەشــەکانی دیکــەی کتێبەکــە 
کــەم بــاس کرابێــت، بــە دەقیقــی شــی دەبنــەوە و 

ــە ناســاندنیان. هــەوڵ دراوە ب
بــەاڵم هــەر وەک دەزانیــن، هەمــوو کار و هەوڵێــک 
ڕەنگــە کێشــە و کەموکــووڕی هەبێــت و ئــەم کتێبــە 
و نووسەرەکەشــی حاشــا ناکــەن کــە شــتێکی وەهــا 
ڕوویــان لــێ نــاکات، بــۆ نموونــە بــە خوێندەنــەوەی 
بەشــەکانی ئــەم کتێبــە بۆمــان دەردەکەوێــت تەنیــا 
شــی  نوێــی  قۆناغگەلــی  فەیلەســووفەکانی  تــا 
کردووەتــەوە و لێیــان دواوە و لەوانــەی کــە لــە 
ســەردەمی خــودی نووســەر و ئێستاشــی پێــوە 
ــان  ــی لێی ــە کورت ــان ب ــراوە - ی ــێک نەک ــت باس بێ
ــەم  ــت ئ ــەوەوە بێ ــۆی ئ ــە ه ــە ب ــە ڕەنگ دواوە - ک
فەیلەســووفانە کــە ناویــان هاتــووە گرنگترینەکانــی 
مێــژووی فەلســەفە و تەکامولــی مرۆڤــی بــن و 
ئەوانــە کــە هاوکاتــی خــودی نووســەرن لــە بــاس و 
تەوەرەکانیــان بــۆ زێــدە ڕوون کردنــی بابەتەکانــی 
ئــەم فەیلەســووفە گرنگانــە کەڵــک وەرگیــراوە، 
ــە  ــن ل ــووک دەزانی ــەرنجێکی بچ ــە س ــە ب ــەر بۆی ه
فەیلەســووفەکان و هزرمەندانــی ســەردەمی خــودی 
کاری  بــەاڵم  وەرگیــراوە،  کەڵــک  فەیلەســووف 
ــووە؛  ــان هات ــەی ناوی ــە ئەوان ــەرەکی ڕوو دەکات س
ئــەو  دەتوانیــن  ئیســالمیدا  بەشــی  لــە  یــان 
ڕەخنەیــە بگریــن کــە بۆچــی بــە جێــگای ئــەو 
ــاوی  ــەن، ن ــە ه ــانەی ک ــووفە باش ــوو فەیلەس هەم
خاجــە نەســیرەدینی تووســی هاتــووە، بــۆ نموونــە 
ــان  ــی، ی ــان فاراب ــی ســینا، ی ــاوی بووعەل بۆچــی ن
شــێخی ئیشــراق نەبــراوە، کــە خــودی نووســەر 
دەڵێــت بــە هــۆی ئــەوەی کــە خاجــە نەســیر 
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لــە  کەســانەی  ئــەم  ئەندێشــەکانی  کۆکــراوەی 
کتێبەیکــدا بــاس کــردووە و لــە جیاتــی ئــەوەی کــە 
ــان  ــێ، ی ــەی س ــرۆڤەی ئەندێش ــەرقاڵی ش ــۆ س خ
ــە خاجــە  ــەک کــەس - وات ــن، ی چــوار کــەس بکەی
نەســیر - دەهێنینــەوە کــە خوێنــەر ســەری لــێ 

تێــک نەچێــت.
»کوردســتان و کەڵکەڵــەی تەربییــەت، نیشــتمان و 

بانگــی ئــازادی و ئەخــالق«
پــاش خوێنــدن و ژیــان لەگــەڵ ئــەم کتێبــەی 
کۆمەڵــگا  کتێبــی  لەگــەڵ  بێگومــان  کــە  ژیــان 
ڕەنجەکانــی  چارەســەرکردنی  بــۆ  و  هاوڕوحــە 
کۆمەڵــگا چارەیــە، و ماندێــال وتەنــی »ڕێــگای 
ڕێگەچارەیەکــی  کــە  ئــازادی«  )درێــژ(  دژواری 
دژوار و کاتبــەرە، بــەاڵم بنەمایــی کــە بناغــەی 
ــەوە و  ــگا وێنــەی پــۆاڵ پتــەو دەکات ــاک و کۆمەڵ ت
فەرهەنگــی حەقیقــی مرۆڤــی لــە تەفروتوونــا بــوون 
دەپارێزێــت، بێگومــان تەربییەتــی حەقیقییــە. وەک 
نەقیــب زادە دەڵێــت، کاتێــک بەڕاســتی دەتوانیــن 
ــە ڕوو  ــن، ک ــرۆڤ« بدوێی ــی م ــەر »تەربییەت لەس
کــە  بایەخگەلــێ  و  مرۆڤــی  گەوهــەری  بهێنینــە 
مــرۆڤ لــە باقــی بوونــەوەرەکان جیــا و ســەرتر 
دەکات، واتــە ئــەو لــە ئاســتی »بنیــادەم«  - وەک 
چەمکێکــی بیۆلۆژیــک - بــەرەو »مــرۆڤ«  - وەک 
ــەرەو  ــن - و ب ــت ببی ــە ئــەوەی دەبێ ئارمــان، وات

بایەخــەکان ڕابکێشــین.
ــە ڕاســتەوخۆ  ــەی ســەرەوە ک ــە گرنگ ــەم بابەت ئ
کاریگــەری لە ســەر هەمــوو ڕەهەندەکانــی فەرهەنگ 
هەیــە دەماگەیەنێتــە ئــەم ئاکامــە کــە نەقیــب 
زادە دەیدرکێنێــت کــە تەکامولــی کۆمەڵگایــەک 
لــە »دارابوونــی« فەرهەنگێکــدا نییــە، بەڵکــوو 
ــەوڵ و  ــگ و ه ــە فەرهەن ــان ب ــی ڕوو هێن ــە ئاکام ل
کۆششــی هەمــووان و هاوڕێ لەگــەڵ فەرهەنگە. بەم 
جــۆرە نابێتــە جێــگای سەرســام بــوون کــە ئەگــەر 
ــەوان فەرهەنگێکــی  خەڵکانێــک کــە، پێشــینیانی ئ

ــان  ــردووە، خۆی ــاوەیان دروســت ک ــار درەوش یەکج
ــە  ــە ل ــان جگ ــون، ی ــی بپێ ــگای تەفروتووناکردن ڕێ
ڕوخســاری فەرهەنــگ کــە لــە ڕابــوردوودا ماوەتەوە، 

ڕێــی تــێ نەبــەن.
 نەقیــب زادە لــە کتێبــی دەالقەیــەک بۆ فەلســەفە 
دەڵێــت،  ئەخالقــدا  فەلســەفەی  بەشــی  لــە  و 
ــەوەی کــە هاوشــێوەی  ــی ئەخالقــی پتــر ل تەکامول
تەکامولــی عیلمــی، یــان کۆمەاڵیەتــی ڕەوتێکــی 
گشــتی بێــت، تەکامولێکــی تاکەکەســییە، هــەر بۆیە 
لێــرەدا باســی تەوەرەکــە پتــر لەســەر هەڵبژاردنــی 
بایەخەکانــە، پاشــان دەگەینــە ئــەم خاڵــە یەکجــار 
گرنگــە کــە بنەمــای ئەخــالق و حورمەتــی ئەخالقــی 
لــە ئازادیدایــە، بۆیــە هەرچەنــدە کەســێک بــە 
خــۆی  تــا  بارهاتبێــت،  پەســەندکراو  خووگەلــی 
ــە  ــەکان، ناگات ــی بایەخ ــەی هەڵبژاردن ــە پێگ نەگات
ــەوەرەش  ــەم ت ــۆ ئ ــی ئەخــالق؛ ب لووتکــەی حەقیق
مێــژووی ئێمــە لەگــەڵ ئــەم بابەتــە نائاشــنا نییــە 
نــاوی زەردەشــت وەک یەکەمیــن کــەس کــە  و 
ئەندێشــەی کــردووە لەســەر بەرزتریــن بایەخــەکان 
دەدرەوشــێتەوە، بۆیــە مێــژووی ئــەم گەلــە لەگــەڵ 
و  ئاشــنایە  ئاســتیدا  بەرزتریــن  لــە  ئەخــالق 

ــە. ــدا زێدەی ــی تێ ــی بوون ــی ئەخالق نموونەگەل
هەروەهــا لــە کتێبێکــی دیکــە بە ناوی فەلســەفەی 
ــە  ــزم«دا ل ــە خــەوی دۆگماتی ــت، »هەســتان ل کان
ــەفە  ــە کاری فەلس ــت ک ــەوە دەڵێ ــی )کانت(ـ زمان
نــە فێرکردنــی ئەندێشــەکردنە و نــە فێرکردنــی 
ئەندێشــەکان؛ هەروەهــا دەڵێــت کــە، پــەی بردن بە 
گرنگــی میتــودی دروســت ئەندێشــەکردن، هەروەهــا 
گرنگــی ئەندێشــەکردنی دروســت بــۆ ژیــان، دوو 
دۆزینــەوەی گەورەیــە کــە ســوکرات - هیــچ کات 
بانگەشــەی زانایــی نەکــرد - گەیانــدە پێگەیــەک کــە 
زۆر لــە زانایــان بەرزتــر بــوو، یــان لــە ســەر زمانــی 
فەلســەفە و عیلمــدا دەدوێــت و شــییان دەکاتــەوە 
ــە  ــک ک ــە زمانێ ــە ل ــەوەش ک ــەڵ ئ ــت لەگ و دەڵێ
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هەنووکــەش  بــووە  دروســت  تێــدا  فەرهەنگــی 
زانســتخوازانی ئێمــە مافــی ئەوەیــان نییــە کــە بــە 
زمانــی خۆیــان ئەندێشــە بکــەن و هــەن کەســانێک 
کــە زمانــی فارســی - کە لە کوردســتانیش وەهایە - 
بــە زمانــی فەلســەفە و عیلم و ئەندێشــەکردن نازانن 
کــە یەکجــار لــە هەڵەیەکــی گــەورەدان، چونکــە 
ــی  ــووە و فەرهەنگێک ــی هەب ــە فەرهەنگ ــک ک زمانێ
ــەیە؛  ــەی ئەندێش ــەندووە، ئاوێن ــەی س ــدا بڵێس تێ
یــان شــیعری شــاعیری گــەورەی کــورد، هێمــن کــە 
دەڵێــت، »چــاری دەردی کــوردەواری خوێندنــە، 
هــەر خوێندنــە« ئەگــەر لــە مانایەکــی بــەرز و لــە 
ــە بــۆ  ئاســتێکی قووڵــدا بیبینیــن بانگهێشــت کردن
ئەندێشــەکردن و بــۆ هزرمەنــدی، یــان شــیعری 
ــە  ــەر ب ــت، »گ ــە دەڵێ ــع ک ــورد، قانی ــاعیری ک ش
ئــازادی نەژیــم مــردن خەاڵتــە بــۆ لەشــم« کــە ڕێــک 
هەمــان مانــای پۆزێتیڤــی ئازادییــە کــە نــە کەســانی 
دیکــە دەتوانــن بیدەن پێمــان و لێمانی وەربگرنەوە؛ 
هەروەهــا بــۆ ئــەوەی کــە قووڵبوونــی ئەم ئەندێشــە 
ڕوونکردنەوەیــەک  ڕوو  بخەینــە  قانیــع  گرنگــەی 
کــە  پێویســتە، کیەرکێگــۆر، ڕســتەیەکی هەیــە 
ــازاد  ــرۆڤ ئ ــت م ــک ناتوانێ ــچ مرۆڤێ ــت »هی دەڵێ
ــت«  ــە دەتوانێ ــە ک ــا خودای ــوو تەنی ــکات، بەڵک ب
بۆچــی ناتوانێــت، چونکــە هەمــان ئــەو کەســەی کــە 
ــە دەســت و پێــی کەســێکی  بەندێکــی بەســتووە ب

ــەوە. ــت بیکات دیکــەوە دەتوانێ
ئەگــەر بــە دەقیقــی ئــەم وتەیــە ســەرنج بدەیــن و 
ئەندێشــە بکەیــن لــە ســەری دەزانیــن کــە یەکجــار 
ــە فەیلەســووفی  ــت ل ــان دەکرێ ــگ، ی ــە و گرن قووڵ
ســتۆئیزیزم، واتــە ئیپیکتێتــووس کۆیلــەی ڕوومــی 
ــەوە دواوە  ــارەی ئازادیی ــا لەب ــە وەه ــن ک ــاو ببەی ن
کــە پاســکاڵ بــە ڕەچاوکردنــی ئــەو خاکەســارییەی 
کریســتیانی، ئــەو کارەی ئــەم فەیلەســووفە بــە 
ــان فەیلەســووفێکی  ــردووە، ی خــۆ هەڵکێشــان ناوب
ئۆرێلیــووس،  مارکــووس  ســتۆئیزیزم،  دیکــەی 

ــە کۆشــک بــوون، خــاوەن  ئیمپراتــۆری ڕووم کــە ل
قــودرەت بــوون، هەروەهــا ئــەوەی کــە ئــازاد بیــت 
یەکجــار دژوارتــرە لــە کۆیلەبــوون و لــە بەندبــوون، 
فەیلەســووفە  ئــەم  ئەندێشــەکانی  کاتــێ  بۆیــە 
ڕوون  بۆمــان  پۆزەتیــڤ  ئــازادی  دەخوێنینــەوە 
دەبێتــەوە؛ واتــە قــودرەت و ئــەم پۆســتە نەیتوانــی 

ــکات. ــد ب ــەو پێبەن ئ
هەمــووی ئــەم بابەتانــە بــۆ ئێمــەی کــوردی 
ڕوون دەکاتــەوە کــە زمانــی دایکــی ئێمــە نــەک بــۆ 
فەلســەفە شــیاو و گونجاوە، بەڵکوو ئەندێشــەگەلێ 
لــەم زمانــەوە هاتوونەتــە ئافرانــدن کــە لــە ئاســتی 
لووتکــەکان  تــا  پڕشــنگیان  و  بڵنــدن  جیهانــی 
ــان  ــە، ی ــورد کەمتەرخەم ــی ک ــەاڵم بۆچ دەڕوات؛ ب
لــەم گەنجینەیــە بــێ ئاگایــە؟ بۆچــی کاتێــک نــاوی 
هــەژار و هێمــن و قانیــع و مەحــوی و نالــی و 
حاجــی قــادر دێــت یەکــەم شــت ئــەو جوانیکارییــە 
ــدا یەکجــار  ــە جێــگای خۆیان ــە - کــە ل ئەدەبییانەی
گــران و گرنگــن - دێنــە مێشــک و بــۆ نموونــە 
ــادات  ــەوە ن ــۆ ئ ــەوڵ ب ــورد ه ــەری ک ــزری خوێن ه
و کەمتــر توێژینــەوە دەکرێــت کــە »شــیوەنی مــن 
ــەرزی  ــی ب ــدە مانایەک ــانییە« چەن ــیوەنی ئینس ش
ــە  ــەم نموونەی ــدە ئ ئەخالقــی و فەلســەفییە و چەن
لــە شــیعری کوردیــدا بــەرزە کــە دەکرێــت لــە 
هەمــوو ئاســتەکان ببێتــە مایــەی شــانازی هەمــوو 
ــۆ کارێکــی ئەکادیمیــک،  مرۆڤــەکان وەک تێزێــک ب
ــان وەک دەســتپێکی پرۆســە و ڕەوت و کارێکــی  ی
فەلســەفی لــە ســەری بنووســرێت. ڕەنگــە وەک 
مامۆســتا هــەژار کــە لــە وەاڵمــی پرســیاری بێــژەری 
ــتر  ــورد پێش ــم، ک ــی »کاک ــروەدا گوت ــاری س گۆڤ
ــۆکاری  ــت« و ه ــە فەلســەفە، فڵتەفڵ ــوت ب دەیانگ
ئــەم جــۆرە بابەتانــە لــە کوردســتانی ئێمــەدا چــی 
ــت جگــە لــە ڕوو نەهێنــان بــەرەو  دەتوانێــت ببێ
بەرزتریــن و گرنگتریــن ڕەهەنــدی ژیانــی مرۆڤــی و 
فەرهەنــگ، واتــە تەربییــەت؛ ئــەوەی کــە تــا ئێســتا 
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ــۆ  ــد - کــە ب ــژەی خایان ــاس کــراوە و ڕەنگــە درێ ب
باســەکە بەڕاســتی پێویســت بــوو - بەســتێنێک 
ــە کێشــەکان  ــن ک ــەوەی ئێســتا تێبگەی ــۆ ئ ــوو ب ب
ــە  ــش ک ــەک دەرمانی ــە و ی ــان هەی ــەک ئاخێزگەی ی

ــە. تەربییەت
وەک نەقیــب زادە دەڵێــت، ئەگەرچــی ئێمــەی 
ــان  ــژووی خۆمانم ــەی مێ ــەزن مرۆڤان ــەم م ــورد ئ ک
هەیــە کــە لــە فەرهەنگســازانی ئێمــەن و لــە ئاکامــی 
ئەندێشــەی بــەرز بــوون، بــەاڵم ئــەوەی کــە منــداڵ 
و نۆجــوان و جوانــی ئێســتەی کــورد لــە ناوەرۆکــی 
ئــەو مانایــە تێنــاگات هەمــان بابەتــی ڕوونەهێنــان 
ــەرەو فەرهەنگــە و هەمــان تەفروتووناکردنیەتــی.  ب
ــی -  ــێ ئەخالق ــتێکی زۆردا ب ــە ئاس ــە ل ــەوەی ک ئ
ــەدا کــە کانــت لێــی دواوە  ــا وااڵی ــەو مان ئەخــالق ل
- دەبینیــن و لــە هەمبــەر پێشــێلکردنی ئــازادی 
نرکەمــان لێــوە نایــەت و لــەم بابەتانــە خۆمــان بــە 
بــێ بەرپرســیاربوون دەزانیــن، هەموویــش بــۆ ســەر 
ئــەم خاڵــە بنەماییــە دەگەڕێتــەوە کــە دایــک و 
بــاب، یــان فێریار)مامۆســتای فێــرگا( لــە بەرانبــەر 
ــە  ــە بێدەنگــن، بۆی ــە دژی ئازادیی ــی ک ــێ ئەخالق ب
منداڵیــش ئــەو کارە بــە دروســت دەزانێــت و گرنگی 
لــە فەلســەفەی سیاســیدا  ئــەم بابەتــە ئەگــەر 
ببینــن دەرئەنجامەکــەی دەبێتــە هاتنــە ڕووی کاری 
یــان  تۆتالیتــارە،  دەســتەاڵتێکی  و  حکوومــەت 
زاڵبوونــی سیســتمێکی ئایدیۆلــۆژی کە ســەر دەباتە 
نێــو هەمــوو وردەکارییەکانــی ژیانــی تاکەکەســی و 
کۆمەاڵیەتــی و ویســتی ئەوەیــە کــە هەمــوو شــتێک 
بــە بــاوی دڵــی ئــەو بێــت، یەکدەســت و یەکڕەنــگ 
ببێــت کــە لــەم کەشــوهەوایەدا دوان لەســەر ئــازادی 
گــران دەبێــت و جــاری وا پڕوپــووچ و ئــەوەی 
هەوڵــە کــە بــۆ ئــازادی نێگەتیــڤ  - کــە یەکجــاری 
هەوڵــی بــۆ دراوە و یەکجــار گرنگــە - دراوە هەمــوو 
کردنــی  دروســت  بــە  بــەاڵم  دەچێــت،  بەفیــڕۆ 
ــە هەمبــەر  سیســتمێکی فێــرکاری ڕیکوپێــک کــە ل

ئــازادی و ئەندێشــەکردنی دروســت و ئەخــالق و 
ــا  ــت، هەروەه ــیار بزانێ ــە بەرپرس ــۆی ب ــداڵ خ من
ڕابــوردوو و ئێســتا و داهاتــووی واڵتــی بــەالوە 
ــوێ و  ــێوەگەلی ن ــی ش ــە داهێنان ــت و ب ــگ بێ گرن
کارکردەیــی لــە جــۆری وانەوتنــەوە و ســوور بــوون 
ــرکاری  ــتمی فێ ــت سیس ــە دەبێ ــەوەی ک ــەر ئ لەس
گرنگتریــن بێــت و بــۆ نموونــە لــەو سیســتمەدا و لــە 
ــن  ــت دەیگــوت بەرزتری ــەو جــۆرەی کان زانســتگا ئ
ئاســت بدرێتــە بەشــی فەلســەفە و نوێتریــن میتــود 
و ئاکامەکانــی جیهانــی عیلمــی ڕچاوبکرێــت و ئــەو 
جــۆرەی ئەفالتــوون شــی دەکاتــەوە هەمــوو کــەس 
ســەرقاڵی ئــەو کارەی بــن کــە بەهرەیــان تێــدا 
ــە گشــتییەکان خــاوەن ئەخــالق  ــە و ڕاگەیاندن هەی
کۆتاییــدا  لــە  و  خەڵــک  بدەنــە  ئاگایــی  و  بــن 
خەڵــک و بەڕێوەبــەر، یــان بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــگا 
کەســانی ئــازاد و ئــاگا و خــاوەن کەســایەتی بــن، 
ئەوجــا ئــەو ئەریســتۆکراتییەی کــە ئەفالتــوون 
لێــی دەدوێــت و ئــەو دیموکراســییەی کــە میــل 
دڵبەســتەیەتی، دروســت دەبێــت؛ بــەاڵم لێــرەدا بــۆ 
تێگەیشــتنی واتــای وتەکــەی ئەفالتــوون، پێویســتە 
ــەو  ــتی ئ ــە مەبەس ــە ک ــەم خاڵ ــە ئ ــەرنج بدەین س
لــە ئەریســتۆیی )aristoi(، مرۆڤگەلــی شایســتە 
ــی،  ــان زانای ــی، ی ــی ئەخالق ــە هونەرگەل و ڕازاوە ب
وەرگێڕانــی  و  میانەڕەوییــە  و  بوێــری  دادوەری، 
وشــەی »ئەریســتۆکراتی« بــە حکوومەتــی بــەگ و 

ــە.  ــان ناڕەوای خانەدان
هەروەهــا کــە وتــرا تەنیــا و تەنیــا کــورد لــە 
ــەرەو ئەخــالق و  ــان ب ــەت و ڕووهێن ــگای تەربیی ڕێ
بایەخەکانــە کــە دەتوانێــت کێشــە و کێشــەکانی 
ــەر  ــکات و ئەگ ــدا چارەســەر ب ــوو بوارەکان ــە هەم ل
ــن کــە وەک  ــە ئەندێشــەی ئەوەدای ئێمــەی کــورد ل
پێشــینیانمان شــتێک بخەینــە ســەر فەرهەنگــی 
جیهانــی مرۆڤــی، ناچاریــن بــەوەی کــە ڕێــگای 
تەفروتووناکــردن بــەر بدەین و ڕێگای دروســتکردنی 
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مەزنــی مــرۆڤ بگرینــە بــەر؛ ڕێگەچــارەی کێشــەی 
ناتەبایــی، کێشــەی زمــان، کێشــەی مافــە ڕەواکان، 
کێشــەی دۆگماتیزم، کێشــەی ئیدیۆلۆژیگەلی وشــک 
ــە  ــە تەربیەتدای ــوو کێشــەکان ل ــەق و هەم و ڕەقوت
ــەن  ــە بک ــە ئەندێش ــەم بابەت ــی ئ ــۆ ڕوونتربوون و ب
لــە ســەر ئــەم بابەتــە کــە بۆچــی مەزنترینــی 
فەیلەســووفەکان، ئەفالتــوون دەســتپێکی شــاری 
تەربییەتــی  بــە   )kallipolis( چــاک  و  جــوان 

ــێ دەکات. ــت پ ــەوە دەس منداڵ
بــە ســەرنجێک لــە ســەر شــیعری هــەژار، گرنگــی 
بابەتــی تەربییەتمــان بــۆ دوو هێندە ڕوون دەبێتەوە 

کــە بــە زمانێکــی ســادەوە دەڵێــت:
گەل خوێندەوار بێ قەت ژێر ناکەوێ

لە ڕاست بێگانە سەری نانەوێ
چینی تازەی کورد بە خوێندەواری

بەرز ئەکاتەوە ئااڵی ڕزگاری
ــەم  ــان ب ــک ڕووهێن ــگ ڕێ ــە فەرهەن ــان ب ڕووهێن
شــیعرە بــەرزەی هــەژارە و گەلــی ئێمــە بۆ گەیشــتن 
بــە ئــازادی و ژیانێکــی ئەخالقــی و سەربەســتی 
تاوتووکردنــی  و  تەربییــەت  ڕێگەچــارەی  تەنیــا 
فەرهەنــگ و فەلســەفەیە؛ بــەم چەشــنە دەبێــت 
بڵێیــن ئــەم کتێبــە یەکجــار گرنگــە وەک دەســپێک، 
یــان وەک دەروازەیــەک بــۆ ئێمــەی کــورد وایــە 
کــە دەتوانێــت دیدێکــی بەریــن و ســنگێکی پــڕ 
بۆیــە  هــەر  بداتــێ،  ئازادیمــان  و  ئەخــالق  لــە 
ــەت  ــە فەلســەفە و تەربیی ــتمان ل ــی دروس ڕێگایەک
نیشــان دەدات و ڕێنیشــاندرە بــۆ بایــەخ و ئــازادی 
یەکجــار  پێویســتییەکی  هەروەهــا  ئەخــالق،  و 
بنەماییــە بــۆ تەربییــەت، سیســتمی فێــرکاری و 
ــتخوازانی  ــی و زانس ــتمی سیاس ــەروەردە و سیس پ
کــورد لــە هەمــوو جێگایــەک.  لــە کۆتاییشــدا حافــز 
وتەنــی »زیــن قصــه هفــت گنــد افــاک پــر صداســت - 

ــت«. ــه ســخن مختصــر گرف ــن ک ــر ببی ــه نظ کوت

سەرچاوەکان: 
پــرورش،  و  آمــوزش  فلســفه  بــه  نگاهــی   -  ١
ــر  ــاپ اول، ١٣٥٨، نش ــب زاده، چ ــین نقی میرعبدالحس

طهــوری.
٢ - فلســفه کانــت، بیــداری از خــواب دگماتیســم، بــر 
زمینــه ســیر فلســفه دوران نــو، میرعبدالحســین نقیــب 

زاده، چــاپ یکــم، ١٣٦٤، نشــر آگــه.
٣ - درآمــدی بــه فلســفه، میرعبدالحســین نقیــب زاده، 

چــاپ نخســت، ١٣٧٢، نشــر طهوری.
٤ - حافــظ، بــه ســعی ســایه، چــاپ نخســت، ١٣٧٣، 

نشــر کارنامــه.
٥ - دیوانــی هێمنــی موکریانــی، چاپــی یەکــەم، ٢٠٠٨ 

پەخشــانگای ئازادی.
ــەم، ١٣٩٣/  ــۆ کوردســتان، چاپــی نۆی ٦ - هــەژار ب

پەخشــانگای پانیــز.

و  فەلســەفە  بــواری  زانســتخوازی  و  توێــژەر   *
تەربییــەت. فەلســەفەی 


