فۆیەرباخ :پڕۆژەی

فەلسەفەیەكی نوێ

هانز مارتین زاس
لە ئەڵمانییەوە :پ .د .حەمید عەزیز
(زانكۆی سەاڵحەددین  -كۆلێژی ئاداب)
()٢-١

لــە ١٥ی ئەیلوولــی ســاڵی (١٨٧٢ز) كارڵ شــۆل
وتارخوێنــی مەزهەبــی ئــازادی كڵێســای نۆرنبێــرگ،
لەســەر گڵكــۆی (گــۆڕی) لۆدڤیــگ فۆیەربــاخ(،)١
لــە وتارەكەیــدا ڕایگەیانــد:
((ئەوەی ســێ ســەد ســاڵ لەمەوبەر كۆپەرنیكۆس،
كێپلــەر ،گالیلــێ دەربــارەی زەوی گوتیــان و كردیــان:
لــە پێوەندیــدا بەرانبــەر خــۆر (ڕۆژ) و ئەســتێرەكان
پلەوپایــەی شــیاویان لــە گەردوونــدا بــە زەوی
بەخشــی ،لۆدڤیــگ فۆیەربــاخ ئــەو شــتەی بــۆ مــرۆڤ
و بــۆ مرۆڤایەتــی كــرد ،هەروەهــا گیــۆرگ كــۆپ،
كارمەنــد لــە فابریكــی (كرامــەر كلێتشــنی) نۆرنبێــرگ
هەڵبەســتەكەی د .كــورت مۆوكــی دەربــارەی
وەرچەرخانەكــەی كۆپەرنیكــۆس وەك بەڵێن و پەیمان
و بانگــەوازی بــە خــاك ســپێردراوەكان خوێنــدووە:
لــە گۆڕەكەیــدا ئــەو بــەری دار و میوەیــە هەیــە كــە
ئــەو چاندوویەتــی :هزرمەنــدی ئــازاد! ئێمــە نالەرزیــن،
بەوپــەڕی هێــزی ئابڕوومەندییەوە جەلــادی حەقیقەت
لــە نــاو دەبەیــن( )٢ئــەم جــۆرە شــانۆییە لەســەر
گڵكــۆی فۆیەربــاخ تێگەیشــتنی خۆیانــی دەربڕیــوە.
الهــووت (تیۆلۆجــی) و فەلســەفەی ســەردەمی خــۆی
لــە نوێكردنــەوەی فەلســەفەكەیدا ســاڵی (١٨٤٢ز)
ئامــاژەی پێــداون(( .بەهــۆ و لــە ڕێــگای فۆیەربــاخ
بــەوالوە ،ڕێگایەکــی دیکەتــان نییــە بــەرەو ڕاســتی
– حەقیقــەت – مەســیحییەت)) بەپێــی خواســتی
ڕێگاخۆشكەری ســەردەمە))( .)٣كتێبی ((گەوهەری
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مەســیحییەت)) بەپێــی خواســتی فۆیەربــاخ دەبــوو
ناوونیشــانی ((ڕەخنەكردنــی ژیــری بێگــەرد))
ی هەبــێ بــۆ ئــەوەی بتوانــێ بــە ناوونیشــانەكەی
لــە ئاســتی شــاكارە قۆنــاخ داهێنەرەكــەی كانــت-دا
بــێ( ،)٤چونكــە ((گەوهــەری مەســیحییەت تەنیــا
هــەر ناكــردن نییــە ،بەڵكــوو كارێكــی ڕەخنەگرانەیە))
(.)٥
شۆڕشــە ئپســتمۆلۆجییەكەی (تیــوری زانینەكەی)
فۆیەربــاخ ((ئەنترۆپۆلۆجــی)) وەك ((نهێنــی
تیۆلۆجــی – الهــووت)) ئاشــكرا كــردووە و پــەردەی
لەســەر هەڵماڵیــوە ،ئــەو ســاغی دەكاتــەوە وەك
لــە دوا چەپتــەری ((گەوهــەری مەســیحییەت))دا
هاتــووە(( ،نــاوەرۆك و بابەتــی ئاییــن بــێ چەنــد و
چــۆن و بــێ گومــان هەڵگرتــن ،بابەتێكــی مرۆڤییــە:
ڕەب ئەندێشــە و خەیاڵــە)) )٦(.ڕەب وەك خەیاڵــە.
ئــەو ڕەخنەكردنــی تێــزەی بنەڕەتــی مەســیحییەت،
بــەو دەستنیشــان كردنــەوە دەبەســتێتەوە كــە:
هەڵســوكەوتی ئایینــی لــە جیهانــدا نەخۆشــییە.
((خەیاڵێكــە كــە بــە هیــچ جۆرێــك شــتێكی
البەالیــی نییــە ،بەڵكــوو پتــر لــە بنەڕەتــەوە كارێكــی
تێكــدەر و كاولكارانــە لــە مــرۆڤ دەكات ،بگــرە
مــرۆڤ لــە توانایــی ڕاســتەقینەی ژیــن ،لــە توانایــی
پەیبــردن بــە ڕاســتی و چاكــەكاری بێ بــەش دەكات،
هەروەهــا خۆشەویســتیش لــە خۆیــداو هەڵوێســت
و بیروبۆچــوون و جــۆری بیركردنــەوەی مــرۆڤ و
كردارەكانــی بەهــۆی ئاییــن و بــە ســایەیەوە دەبــن
بــە ڕواڵــەت و ڕوخســار و خەیاڵپــاوی و زڕە كــردار،
خۆشەویســتی ئایینــی تەنیــا هــەر لەبــەر خاتــری
ڕەب دەبــێ و ئیتــر وا دەری دەخــات كــە مــرۆڤ بــە
ڕاســتی هــەر ڕەبــی خــۆش دەوێ))(.)٧
ئــەوەی بــە نموونــەوە لــە كتێبــی ((گەوهــەری
مەســیحییەت))دا نووســراوە و قســەی لــێ كــراوە:
كــردار و ڕەفتــاری نەســاغی مرۆڤــی ئایینــی و

فۆیەرباخ

الهووتــی ،ئەوجــا باســكردنی مرۆڤــی (سروشــتی)
و ڕاســتی (سروشــتی) ئاییــن لــە نەخشــەی هــزری
فۆیەربــاخ دا بــوون بــە فەلســەفەی دەســتپێك
و تێــزە بنەڕەتییەكانــی بنەمــای فەلســەفەی دوا
ڕۆژ(.)٨
ڕۆژنامــەی گشــتی نۆرنبێــرگ ژمــارەی ڕۆژی
١١ی كانوونــی یەكەمــی ســاڵی ١٨٤١ز ،پشــت
ئەســتوور بــە ڕاپۆرتــی فرانكفــۆرت ٦ -ی كانوونــی
یەكــەم( ،)٩هەوڵــی داوە ســاغ و پشتڕاســتی
بكاتــەوە كــە ئــەو ڕەخنەیــەی فۆیەربــاخ لــە
ئایینــی گرتــووە ،ئەنجامێكــە لــە فەلســەفەی
ئایینــی (هیگڵ)ـــەوە كەوتووەتــەوە ،هەروەهــا
زوڕناژەنــی دادگا ســەرەتاییەكەی دژی هیگڵــی ڕەب
نەنــاس و دژە مەســیحییەت ،برونوبــاوەر ســاڵی
١٨٤١ز بەبــێ ئــەوەی نــاوی خــۆی بنووســێ،
بەهاتوهــاوار بــاوی كردووەتــەوە و گەیشــتووەتە
ئــەو ئەنجامــەی كــە فۆیەربــاخ خــۆی نووســەری
ئــەو بانگەشــەیە (زوڕناژەنینە)یــە! فۆیەربــاخ بــە
ئامــاژەدان بــە چەمكێكــی ئەوپــەڕی دیکــەی جیــای
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فەلســەفەی هیــگڵ و هــی بانگەشــەكارەكە و بــە
پێچەوانــەی دەســتپێكە تایبەتییــە ڕەخنەگرییەكەی
ڕاپۆرتەكــەی ڕۆژنامەكــەی پووچــەڵ كردووەتــەوە و
گوتوویەتــی:
((فەلســەفەی ئایینــی هیــگڵ لــە هــەوادا
هەڵواســراوە و هــی مــن لەســەر دوو قاچــی پتــەو
لەســەر زەوی جێگیــرە و وەســتاوە( .)١٠هیــگڵ
وەك دوكتــۆر و پرۆفیســۆر فەلســەفەی نووســیوە،
واتــە :بــە كوالێتــی و لــە چوارچێــوەی تەنگــی
ئەكادیمیانــەدا ،بــەاڵم مــن وەك مرۆڤێــك ،وەك
مرۆڤێكــی ڕاســتەقینەی بــێ پلەوپایــە ئەمــەم
كــردووە ،ئیتــر بۆیە :ئەو بە پێچەوانەی فەلســەفەی
ئایینــی (هیگڵ)ـــەوە ،لــە مــرۆڤ بــەوالوە شــتێكی
تــر لــە بــارەی ئایینــدا نییــە .فەلســەفە كــە ((وەك
كەرەســتەی كۆلیجێكــی تایبەتــی)) دەردەكەوێ ئەو
دەرفەتــە لــە دەســت دراوە ،مــرۆڤ هەروەهــا وەك
بابەتــی كۆلێجێكــی تــر تەماشــا بكــرێ و بیــری لــێ
بكرێتــەوە(( ،ئیتــر وەك پێچەوانەیــەك بەرانبــەر
بــە فەلســەفە ،نــەك بكــرێ بــە بابەتــی فەلســەفە
كــە وەك كەرەســتەیەكی هــزری ڕووتــی دابــڕاو،
دابــڕاوە و جیاكراوەتــەوە ،مرۆڤــی كــردووە بــە دوو
بــەش و پەرشــوباڵو ،)).فەیلەســووف نــەك تەنیــا
هــەر كەرەســتەی بیركردنــەوەی ڕاستودروســتی
لەبەردەســتدایە ،بەڵكــوو تێكەڵەیەكــی هەمەجــۆری
پێشــوازی كردنــی هەســتەكیانەش كــە ئێمــە بــە
تەنیــا دەخاتــە نێــو گێــژاوی گەردوونیی نەپســاوەی
شــمەكە هەڵكەوتــە ڕاســتەقینەكان .ئــەو ڕاســتییە
كــە ((بــەالی ئێمــەوە پشتڕاســت بووەتــەوە كــە
فەلســەفە و پرۆفیســۆری فەلســەفە لەگــەڵ یەكتــری
نایەنــەوە و ناكۆكــن ،نیشــانەیەكی تایبەتــی
فەیلەســووف ئەوەیــە كــە پرۆفیســۆری فەلســەفە
نەبــێ! هەروەهــا بەالیەكــەی تریــدا ناكرێ نیشــانەی
پرۆفیســۆری فەلســەفە خــۆی فەلســەفە بێــت)).

فۆیەربــاخ بــەوە غەمبــار و دڵتەنــگ نەبــووە،
ئیتــر ((بــە چوونــە دەرەوەی فەلســەفە لــە
كۆلێجەكــە ،قۆناغێكــی نوێــی فەلســەفە دەســتی
پــێ كــردووە( .)١١بــە ســایەی كۆنەپارێــزی
و نەبوونــی ئــازادی لــە فەلســەفەی زانكــۆدا،
فەلســەفە جارێكــی دیكــە لەســەر زەمینــەی شــیاوی
خــۆی وەســتاوەتەوە ،واتــە لــە پێــش چەرخــی
بەســتەڵەك و لــە ئەنجامــدا ،لەســەر زەوی دژە
تیۆلۆجــی (الهووتــی) بەهەشــتدا جێگــر بــووە كــە
لەوێــدا یەكــەم مــرۆڤ و فەیلەســووف لــە دایــك
بــوون)) .فەلســەفەی نــوێ بریتییــە لــەوەی جارێكی
تــر پەیدابوونــەوەی پێوەنــدی بنەڕەتــی و سروشــتی
جیهانییانەیــە ،هــەروەك چــۆن ئەمــە پێــش
مێــژووی جیهانــی (ڕووداوی گوناحەكــەی ئــادەم و
حــەوا) لــە مێــژووی ئاییــن و فەلســەفەدا تاوەكــوو
ئــەم ســەردەمە بــاوە(( .ئــەو فەلســەفەیەی بــووە
بــە هــی مــرۆڤ بــە تەنیــا خــۆی لــە بــارە ،واتــە
فەلســەفەی ڕاستودروســتی ڕاســتەقینەیە .ڕاســتییە
(هەقیقەتــە) ســادە و ســاكارەكان ئەوانــەن كــە
مــرۆڤ بــەالی كەمــەوە پەیــان پــێ دەبــات و بۆیــان
دێــت ،هەربۆیــە سیســتمە ســادە و ســاكارەكەی
كۆپەرنیكــۆس دەكەوێتــە پێــش سیســتمە
ئاڵۆزەكــەی بەتلیمۆســەوە(.)١٢
وەرچەرخانەكــەی كۆپەرنیكۆســیانە كــە فەلســەفەی
نوێــی فۆیەربــاخ ناوەكــەی لەخــۆی نــاوە ،تەنیــا بــە
ڕوون و ئاشــكرایی بریتییــە لــە البردنــی جیاكردنــەوە
بوونییــە دوو ڕەنگییــە میتافیزیكییەكــەی نێــوان
فەلســەفە و ئاییــن ،ئــەو البردنــەی ئــەو دوو ڕەنگییــە
بوونییــە پتــر ئەنجامێكــی چەمكــی فەلســەفەی نوێیە،
دەســتپێكێكی نوێــی تیــوری زانیــن و ئەنترۆپولۆجییە
(مرۆڤناســی)یە ،كــە نموونــە و بەرنامەئاســا ســاڵی
١٨٤١ز لــە ((مەســیحییەت))دا ،ئەوجــا لــە ســاڵی
١٨٤٣ - ١٨٤٢ز لــە تێزەكاتییەكانــدا بــاس كــراوە
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و خراوەتــە ڕوو ،بــەاڵم ئــەو البردنــە بــە جۆرێكــی
سیســتمیانە نەبــووە و لــە نووســینەكانی ســااڵنی
پەنجاكانــدا تێــزە ئپســتمۆلوجی و ئاكارییەكانــی
فۆیەربــاخ بــە كەمــی جێگیــر و كۆنكریتتــر بــوون.
لــە كتێبــی ((چەنــد تێزەیەكــی كاتەكــی
چاككردنــی فەلســەفە))دا ســاڵی ١٨٤٢ز ،بــە
ئاوڕدانەوەیەكــی بیرۆكــەی مێژووییانــە دەســت پــێ
دەكات كــە ڕۆڵــی دەرخســتنی پێشــینەی نەخۆشــی
مێژوویــی فەلســەفە و ئاییــن دەگێــڕێ ،ئاوڕدانەوەی
مێژووییانــە بــە هیــچ جۆرێــك پێویســتی بــە حــەز
و ئــارەزووی مێــژووی فەلســەفە و مێــژووی ئاییــن
و مێــژووی ئایدیۆلۆجــی نییــە ،بەڵكــوو بــە فۆرمــی
تێــزە و گریمانــەی مێــژووی نەخۆشــی هۆشــیاری
مــرۆڤ و مێــژووی هۆشــیاری لــە چوارچێــوەی
چاالكــی ئەركــی دەستنیشــانكردندا دەداتــە
دەســت و پێشكەشــی دەكات ،ئیتــر لــەو مێــژووەی
نەخۆشــیدا ،قۆناغــە تاكەكانی نەخۆشــی هۆشــیاری
تەنیــا هــەر چەنــدان گــۆڕاوی ڕەوشــێكی نەخۆشــن،
ئیتــر لــە گۆشــەنیگای چارەســەركردنەوە گرنــگ
نییــە بپرســرێ :چــۆن قۆناغــە جیاوازییەكانــی
هۆشــیاریی نامــۆ بــوو لە یەكتری جیــا لەیەكترییەوە
پــەرە بەخۆیــان دەدەن .بــۆ دەستنیشــانكردن و
چاككردنــەوە بەهــۆی دیاردەكانــی نەخۆشــییەكەوە
پشتڕاســت كردنــەوەی ســادە و ســاكار گرینگــە كــە
گشــت ئــەو قۆناغــە نەخۆشــانەی كــردار و ڕەفتــاری
فەلســەفە و ئاییــن لــە مێــژوودا دەركەوتــوون،
بەپێــی هەمــان پەرشــوباڵوی و پچــڕ پچــڕی و بــێ
توانایــی لــە چاالكیــدا بخرێنــە ڕوو.
فەلســەفەی تیــوری ڕووت كــە ســنووری
هەســتەكان دەبەزێنــی و الهووتــی ڕووت و تیــوری
ڕەببانییــەت و یەكڕەنگــی ڕەب و فــرە خواوەنــدی
و بــێ ئیمانــی و بــڕوا نەبــوون بــە بوونــی ڕەب -
گشــتیان چەنــد جــۆر و گۆڕاوێكی هەمان نەســاغین،

هەربۆیــە بــە تەواوەتــی ڕەنــگ بــۆ ڕشــتنیان و
ســنووریان دیــاری بكــرێ ،بەرانبــەر بــە یەكتــری،
لــە ســەرەتادا هەوڵــی بــۆ نــادرێ ،ئیتــر چەمكــی
زانســتی ئاییــن و الهــووت بــە واتایەكــی ســادە و
ورد نەبێ ،وەك ((نازناوێكی ســاكاری)) باســكردن
بەكاردەهێنــرێ ،ئــەم بڕیــارە ئــەوەش دەگرێتــەوە
كــە لــەو ڕەخنەیــەدا هاتــووە كــە لــە دابەشــكردنی
الهووتــی و فەلســەفییانەی جیهــان بــۆ ئــەم دنیــا
و ئــەو دنیــا گیــراوە ،بــە تایبەتــی لــە فەلســەفە
پەرەســەندووەكەو بــەرەو پێشــچووەكەیدا( .هیــگڵ)
یــش(( :لۆجیكــی هیــگڵ كــراوە بــە لۆجیكــی ژیر و
ســەردەم كــراوە بــەو الهووتــەی كــراوە بــە لۆجیــك.
(گیانــی ڕەهــا) بریتییــە لــە گیانــی دوورەپەرێــز و
گۆشــەگیر .ئــەوەی لــە فەلســەفەی هیگڵــدا وەك
خێــو و دێوەزمــە دێ و دەچــێ و دەســووڕێتەوە))
( .)١٣الهــووت (تیۆلۆجــی) ،ئاییــن و فەلســەفەی
كالســیكی (باوەڕبوونــە بەخێــو)! لێــرەدا
خەیاڵێكــی هەســتەكییە و لەوێــدا وەك پەتــی
كردنــی ناهەســتەكییە( ،)١٤ئیتــر هەربۆیــە میتودی
ڕەخنــەی چاكســازییانە لــە ڕەوشــی ئایینــدا و لــە
فەلســەفەدا هەمیشــە یــەك شــتە!
((ئێمــە دەتوانیــن تەنیــا هــەر بــار بكەیــن بــە
بنــە ....ئیتــر فەلســەفەی تیــوری تەنیــا هــەر
هەڵبگێڕینــەوە ،ئەوكاتــە ئێمــە ڕاســتی (هەقیقەت)
ی ڕووت و پەتــی و بــێ گــەرد و پــەردە لەســەر
الدراومــان دەبێــت( .)) )١٥دەستنیشــانكردنی
هۆشــیاری نامــۆ بــوو وەك هــۆكاری ((نامــۆ
بــوون)) و ((پەتــی كــردن)) ســاغ و پشتڕاســت
دەبێتــەوە ،واتــە ئیتــر بەرجەســتەكردنی ڕووداوی
هەڵكەوتــی ناوەرۆكــی هەســتەكی و نــا هەســتەكی
خواســت و هۆشــیاری ،كــە بەهۆیــەوە جیهانــی
دووەمــی گریمانەكــراو دەكوێتــەوە و دادەهێنــرێ،
واتــە جیهانــی تایبەتــی و خواوەندیــی و جیهانــی
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بیرۆكــە (ئایدیــاكان)( )١٦ڕاســتەقینەی (فاكتــی)
دووەم دەرفەتــی ئــەوە دەڕەخســێنێ كــە
((شــێوازە چەواشــەكراوەكە))ی فەلســەفەی تــا
ئــەم ســەردەمە ســاغ ببێتــەوە ،واتــە پێوەنــدی
هەڵــە و چەواشــەكراوی نێــوان كۆتایــی  -بــێ
كۆتایــی كــە پێــی لەســەر دادەگــرێ ،ئەوجــا
جیاكردنــەوەی هــزر (بیركردنــەوە) و ژیــن لــە
لۆجیــك و هەســتەكان(.)١٧
بــێ كۆتایــی بەهیــچ جۆرێــك دژ و پێچەوانــەی
كۆتایــی نییــە وەك ئــەوەی ئــەم جیهانــە بەرانبــەر
بــە جیهانــی ئەودیــوی ترانســندێنتس بــێ ،بــێ
كۆتایــی خــۆی لــە كۆتاییدایــە ،كۆتایــی بــە تەنیــا
خــۆی هەمــوو شــتێكە ،هەڵكەوتــی ڕاســتەقینەی
گشــتگیرە كــە بێكۆتاییەكــەش لەخــۆ دەگــرێ هــەر
بــەو هۆیــەوە خۆیشــی بــێ كۆتاییــە( .)١٨گرنــگ و
بایەخــدار لێــرەدا ئەوەیــە كــە پشتڕاســت بكرێتەوە:
فەلســەفەی چاكســازی تێــدا نەكــراو گیــان (ژیــر)
و ژیــان ،فەلســەفە هەســتەكان و بابەتەكانیــان
لــە یەكتــری جیابكرێنــەوە .لــە بەرانبــەر ئەمــەدا
بنەمــای هەســتەكی فەلســەفەی نــوێ بــەم جۆرەیە:
((پێویســتە فەیلەســووف ئــەوەی لــە مرۆڤــدا
نەكــراوە بــە كەرەســتەی فەلســەفە ،ئــەوەی پتــر
دژی فەلســەفەیە ،ئــەوەی بەگــژ (ئەبســتڕاكت)
پەتــی كردنــی هــزردا چووەتــەوە ،ئیتــر ئــەوەی
هیــگڵ بــۆ تێبینــی كردنــی بــە كەمــی دانــاوە،
لەنێــو دەق و تێكســتەكانی فەلســەفەدا تۆماریــان
بــكات)).
ئەمــە بــەالی فەلســەفەی نوێــوە چاكســازییەكی
(ڕیفۆڕمــی) میتودەیــی و ناوەرۆكییانەیــە كــە
مرۆڤــی نامــۆ بــووی نەســاغ ،چــاك دەكاتــەوە.
ئەگــەر نیشــانەكانی نەســاغی جیاكردنــەوە و
لێكدابڕانــی هــزر و ژیــن بێــت ،ئیتــر ئەوســا دەبــێ
وەك بەرپرســیاری ئــەو دابڕیــن و جیاكردنەوەیــە

و ئۆرگانــە نەســاغەكانی (ئەندامەكانــی) لەشــی
مــرۆڤ ،هۆشــیاریی پشــكنینیان بــۆ بكــرێ
(دیۆگنێزیــز) ..ئــەوەی لەســەریەوە هــۆكارە
(دابەشــكردنە) جیاكردنــەوەی ســەر و دڵــە،
ئــەوەی لــە الهووتــدا بــە (ڕەببانییــەت) ناودەبــرێ.
الدان و البردنــی ئــەو دووبەشــبوونە لەنێــو بــوون بە
دوو بەشــەوەدا كــە الهــووت بــە یەكڕەنگــی بــوون
نــاوی دەبــات ،ئــەو دەســەاڵتە بــااڵ پایەبــەرزە
پەســندە و پەرشــوباڵوی و شــێواوی كەللــە ،هــۆكار
و نیشــانەی نەخۆشــی و نەســاغی ســەرجەم و
تێكــڕای مرۆڤایەتییــە ،هــەروەك چــۆن كێشــە و
ئــازاری گــەدە هــۆكاری ئێــش و ئــازاری تێكــڕای
لەشــە و ئــازار بەخشــە(.)١٩
چاككردنــەوە و ڕێكخســتنەوەی كەللــە و
بەشــداربوونەوەی لــە ئەركــی تێكــڕای ئەندامانــی
لەشــی مــرۆڤ ،ئــەوە دەگەیەنــێ كــە ئیتــر كەللــە
و دڵ پێكــەوە ئــاوازای كاروچاالكــی دەبــن و دەبــن
بــە ئەندامــی (ئۆرگانــی) فەلســەفە .فەلســەفەی
چاككــراو و نــوێ دەتوانــێ بــەدوای نــاوی
ڕەببانییەتــی مــرۆڤ بكــەوێ و بــە شایســتەی
خــۆی دابنــێ .مەبەســت لــە (ڕەببانــی مــرۆڤ)
ئەوەیــە دڵ بــەالی فــام و تێگەیشــتندا بێــت،
ئــەو تەنیــا هــەر بــە مێشــك و شــێوازی فــام و
تێگەیشــتن دەری دەبــڕێ ،دڵ بــە شــێوازی خــۆی
چــی دەوێ و دەخــوازێ .هــەر بەمــە فەلســەفەی
نــوێ دەبــێ بــە ناكردنــی دۆگماتیــك و میتافیزیكــی
تــا ئێســتا ،هەروەهــا ناكردنــی ڕێبــازی ژیرەكییــە
و هــی تەســەوف و یەكڕەنگــی بــوون و ڕێبــازی
تاكەكەســیی و ڕێبــازی بــڕوا نەبــوون بــە ڕەب كــە
وەك ڕێبــازی ڕەببانییــە(.)٢٠
چارەســەركردنی كەللــەی نەخــۆش ،ئەوجــا
ســەرلەنوێ بنیادنانــەوەی تێكــڕای مرۆڤایەتــی
بــەوەی لەخــۆی تــێ بــگات و دەرك بــە جیهــان
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بــەرێ ،بــەوە دەبــێ كــە بەرچاوڕوونــی بەرانبــەر بــە
نیشــانە پێــش وەختییەكانــی نەخۆشــی هۆشــیاری
هەبــێ ،هەروەهــا بەرانبــەر بانگــەوازی پەیڕەوكردنی
میتــودە و ناوەرۆكێكــی تــر بــۆ فەلســەفەی
نــوێ ،كــە تەنیــا هــەر خــۆی نوێیــە ،لــە بــارەی
(پۆزەتیــڤ) و ناكردنــی گشــت جۆرەكانــی
فەلســەفەی سكوالرســتییە و هیــچ زمــان و نــاو
و بنەمــای تایبەتــی نییــە( ،)٢١بەڵكــوو مرۆڤــی
بیركــەرەوە خۆیەتــی.
لــە دەســتپێكی زۆرانبــازی مرۆیــی پڕۆگرامــی
چارەســەركردندا ،بنەما بنەڕەتییەكانی ئەو فەلســەفە
نوێیــە پەرەیــان پێــدراوە و نەخشــێنراون(.)٢٢
لەمانــە پێــش هەمــوو شــتێك :بنەماكانــی ڕێبــازی
هەســتەكی و كۆمەاڵیەتــی ،تێــزەی هاتنــی پراكســیس
پێــش تیــوری و بیركردنــەوە و ڕامانــی ورد و قــووڵ
دەربــارەی فەلســەفە و مرۆڤــن.
ئــەوەی فەلســەفەی كــۆن نەیتوانیــوە بیداتــە
دەســت ،ڕاســتەوخۆیی و دڵنیایــی لێكــراو
(یەقینــی) ئپســتمۆلۆجیانە بــووە ،ئەمــەش
ڕێبــازی هەســتەكی وەك بنەمــای بنەڕەتــی نوێــی
فەلســەفە دەســتەبەری دەبــێ(( .خۆشەویســتی
بەڵگەیەكــی ڕاستودروســتی ئۆنتۆلۆجــی بوونــی
هەبوونــی بابەتێكــە لــە دەرەوەی مێشــك و
كەللــەدا  -لــە خۆشەویســتی بــەوالوە بــە گشــتی
بەڵگەیەكــی دیكــەی هەبوونــی بــوون ،هەبوونــی
هەســت و تێبینــی كــردن لــە ئارادانییــە)) ،مــن
بــەش بەحاڵــی خــۆم ،بەهــۆی هەســتەوە هۆشــیاریم
لــە بــارەی خۆمــەوە هەیــە ،هــەروەك چــۆن مــن
مرۆڤــی دیكــە وەك  -تــۆ  -بەرانبــەر بەخــۆم وەك
بابەتێكــی هەســتەكی پــەی پــێ دەبــەم ،هــەر بــەو
جــۆرە زانینــی جیهانــی دەرەوە  -دەوروبــەر بــە
تێكڕایــی و بابەتــەكان بــە هــۆی مۆدێلــی پێوەنــدی
نێــوان مــن و تــۆ دەســتەبەر دەبــێ( .)٢٣كات

و جێــگا فۆڕمــی دیــاردە و دەركەوتــەكان نیــن،
بەڵكــوو چەنــد قانوونێكــی بــوون و هــزرن ،دەكــرێ
هەردووكیــان لــە شــارەزایی و ئەزموونــی خۆیــی
بكەونــەوە :وەك دابــڕان و یەكگرتنەوەی شــوێنەكی
(شــوێن  -جێــگا) ،وەك درێژەكێشــان و بەردەوامــی
كاتەكــی ،یــان ســنوورداری چێــژ و ئــازار چەشــتن،
چەمكــی ((فرمانــی ڕەهــا)) لــە فەلســەفەی
نوێــدا دەڵــێ :نەخــوازە بــە پێچەوانــەی مرۆڤــەوە
فەیلەســووف بیــت! لــە بوونــدا بیربكــەرەوە ،لــە
جیهانــدا بیربكــەرەوە وەك ئەندامێكــی هەمــان شــت
خــۆی ،...دەتوانــی لــەوەوە بگەیتــە ئــەوەی كــە
بیرۆكەكانــت چەنــد یەكەیەكــی هەبــوون و هــزرن.
بنەمــای ئپســتمۆلۆجی فەلســەفەی نــوێ بریتــی
نییــە لــە ((ژیــری پەتــی)) ،بەڵكــوو ئــەوەی
مرۆڤییــە ((ڕاســتی و هەڵكەوتــی ڕاســتەقینەیە)).
تەنیــا هــەر مــرۆڤ خــۆی ژیرەكییــە؛ مــرۆڤ خۆی
پێــوەری ژیــرە .ئــەوەی لــە فەلســەفەی هیــگڵ دا
بازنەیــە :مۆدێلــی گۆڕانــی پرۆســەی هــزر؛ لــەالی
فۆیەربــاخ هێلكەییــە و هــەردوو جەمســەری :ســەر
(كەللــە) و دڵ هەمــان ڕۆڵ و ڕەواییان هەیە كە كار
لــە بزووتنــەوەی شــارەزایی و ئەزموونــی هەڵكــەوت
دەكــەن ،لــەو جێگایــەی ڕاســتەقینە  -هەڵكــەوت
هەیــە ،جیــاواز لــەوەی هیــگڵ مەبەســتی بــووە :كــە
هــەر لەبیــردا نــەك بــە تێكــڕای ژمــارەكان ،بەڵكــوو
بــە پەرتــی و كــەرت و پارچەیــی دەخرێتــەڕوو،
لــەوێ دەكــرێ تەنیــا هــەر ((ئــەو هــزرەی
بەهــۆی ســەرنجدانی هەســتەكی و وردبوونــەوە و
ڕامــان دیــار و دەستنیشــان دەكــرێ)) ((زانینــی
ڕاســتی بابەتییانــە بخاتــەڕوو( .)٢٤تێــزەی ڕێبــازی
هەســتەكی و ڕێبــازی ناكامڵــی بەبــێ تێــزەی
تــەواوكاری كۆمەاڵیەتیــی مــرۆڤ ،بــە تایبەتــی
تێــزەی ســنووردارێتی ((مــن)) كــە تەنیــا هــەر
لەگــەڵ ((تــۆ)) بــە هاوبەشــی دەتوانــێ بكرێتــەوە،
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هەروەهــا بــەو هاوبەشــییەوە بەنــدە و پشــتی پــێ
دەبەســتێ ،ئەگــەر ئــەو بــەو جــۆرە بــێ و ژیانــی
مــرۆڤ ســەرجەم و تێكــڕای ڕاســتی (هەقیقــەت)
بــێ و لەالیەكــی دیكــەوە مرۆڤــە تاكــەكان هیــچ
جارێــك ناتوانــن نوێنــەری ســەرجەمیانەی
گەوهــەری مــرۆڤ بــن ،نــە لــە هــزر و نــە لــە ئــاكار
و نــە لــە ڕەگــەزدا ،ئیتــر گەوهــەری مــرۆڤ تەنیــا
هــەر لــە كۆمەاڵیەتــی بوونیدایــە ،لــە یەكێتیــی
مــرۆڤ لەگــەڵ مــرۆڤ پێكــەوە دایــە ،یەكێتییــەك
كــە خــۆی تەنیــا هــەر بــە ڕاســتەقینەیی جیــاوازی
مــن و تــۆ ســاغ و پشــت ڕاســت دەكاتــەوە ،ئــەو
دەســتپێكە ئپســتمۆلۆجییە وەك ئەنجامێــك
ســەرلەنوێ هەڵســەنگاندنەوەی گرینگتریــن چەمكــە
بنەڕەتییەكانــی فەلســەفە دەداتــە دەســت :ئــازادی
ڕاســتەقینە ئەوەیــە كــە تەنیــا لــە چوارچێــوەی
كۆمەاڵیەتــی كۆمەڵــگادا دەتوانــرێ بــە ئەزمــوون
و شــارەزایی پــەی پــێ ببــردرێ ،گۆشــەگیریی
و تاكڕەویــی خــودی فەلســەفەیی ،كۆتایــی و
ســنووردارێتی دەگەیەنــێ ،دیالێكتیكــی ڕاســتەقینە
ئــەو دیالۆگەیــە كــە لەنێــوان مــن و تــۆدا دەكــرێ،
بــەاڵم نــەك ئــەوەی كــە بــە مۆنۆلۆجــی فەلســەفەی
ڕامــان و تیورییانــە( )٢٥ناودەبــرێ .فەلســەفەی
كــۆن دوو ڕاســتی (هەقیقەتــی) هەبــووە ،یەكێكیان
ئــەوە بــووە كــە خــۆی بــە ((چەمكــی ڕاســتی بــۆ
خــۆی)) خەریــك كــردووە.
فەلســەفە بــە واتــا ورد و ڕێكوپێكەكــەی ،ئیتــر
ئــەوەی پێوەنــدی بــە ((چەمكــی ڕاســتی بــۆ
مرۆڤ))ـــەوە هەیــە ،ئاییــن :فەلســەفەی نــوێ پتــر
ئــەو دوو جەمســەرە جیــاواز و پێچەوانــەی یەكتــری
دەناســی .بــۆ ئــەو تەنیــا هــەر یــەك ڕاســتی هەیــە
كــە لــەت و كــەرت و دابــەش بوونــی نییــە .تیــوری
لەژێــر پلەوپایــەی پراكتیكیدایــە .هــەر بــەو واتایــە
دەكــرێ بگوتــرێ :فەلســەفەی نــوێ بەڕاســتی

خــۆی ئایینــە(.)٢٦
پێوەنــدی تــا ئێســتای تیــوری فەلســەفەیی بــە
پراكتیكەوە لە فەلســەفەی نوێدا هەڵدەســەنگێنرێتەوە،
مرۆڤانــی ســەردەم بــە كــردەوە هیچــی تــر عیســایی
نەمــاون ،ئەگەرچــی ئــەوان بــە قســە (تیورییانــە)
خۆیــان بە ئەو دادەنێن .ئەركی سەرشــانی فەلســەفەی
نــوێ ئیتــر بۆیــە بریتییــە لــەوەی :پێشــڕەوی پراكتیــك
لەپێــش تیورییــەوە ڕاگیــر بــكات(.)٢٧
سەرچاوە و پەراوێز:

1- Revue International de philosophie 1972.
Vol. 26, No. 101. PP.255-274. (Hans-Martin
Sass.).
2- C. Scholl,: Luwig Feuerbach, Vortrag an
seinem Grabe, Nurnberg 1872. S.2.
3- MEGA, I. I. I. S.174- 175.
4- Briefe,ed. Sass. Xlll. S.87f.
5- Werke Vll. S.361.
6- Werke Vll. S.360.
7- Werke Vll. S.366.

 - ٨دوای تەواوبوونــی كاركردنــی لــە كتێبــی
((گەوهــەری مەســیحییەت)) فۆیەربــاخ نامــەی بــۆ
((ڕووگــە)) نووســیوە و گوتوویەتــی لــەالی مــن
فەلســەفە و الهــووت تەواوبــوون و هیــوادارە بــەم
نزیكانــە بپرژێتــە ســەر ئــەوەی لــە فەلســەفەدا تیشــكی
كڵپەكــەی بــە تەوژمتــر بكرێــت.

- Briffe. ed. Sass Xll. S.383.
9- K. Grun: Ludwig Feuerbachs Charakter
entwichlumg 1874. Bd.1. S.340.
10- Werke. I. S.256.
11- Werke. I. S.256- 258.

 فۆیەربــاخ ئــەوەی خســتووەتەوە بیــر كە الیبنیتس،ســپینۆزا ،دیــكارت ،گیۆردانــو بڕونــۆ ،كەمپانیــا
هیچیــان پرۆفیســۆری (مامۆســتای) فەلســەفە نەبوون،
ئەوكاتــەش زانكــۆكان دژی تیشــك پژانــی فەلســەفەی
نــوێ وەســتاونەتەوە:

- K. Rosenkranz: Hegel der Fakultat philosop und Ludwig Feuerbach der Menschheits Philosoph. 1842. In: Studien, V,
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1848. S.325 -335.
12- Werke. I. S.257.

هەروەهــا ســەرنجی یادەوەرییەكانــی ئینگڵــز بــدە
كــە گوتوویەتــی :یەكــەم جــار دەركەوتنــی شــاكاری
((گەوهــەری مەســیحییەت)) هەمووانــی شاگەشــكە
كــرد و ئێمــە هەموومــان هەمــوو ســاتێك فۆیەرباخــی
بوویــن:

- F. Engels: L. Feuerbach und der Ausgand
der Klassis chen deutschen Philosophie. Berlin 1966. S.23. Aufl.9.

 مارتــن بوبیــر گوتوویەتــی :فۆیەربــاخ (تــۆ)ی داهێنــا بەرانبــەر بــە (مــن)ی ئایدیالیســتەكان،
ئــەو داهێنانــە بــە كــرداری كۆپەرنیكۆســیانەی هــزری
مۆدێــرن (نــوێ) و ڕووداوی بنەڕەتــی دادەنــرێ ،ئەمــە
دەســتپێكی دووەمــی هــزری ئەوروپاییــە دوای یەكــەم
دەســتپێكەكەی دیــكارت لــە فەلســەفەی نوێــدا:
- M. Buber: Das Problem des Menschen
1952. S.62.
13- Schriften, ed, Lowith, S.124, 126-128.
14- a, a, O. S.128.
15- Schriften. ed. Lowith, S.125.
16- Vgl. a, a, o, S.128.

 پەتی كردن بەو واتایە:((گەوهــەری سروشــت لــە دەرەوەی سروشــتدا،
گەوهــەری مــرۆڤ لــە دەرەوەی مرۆڤــدا ،گەوهــەری
بیركردنــەوە (هــزر) لــە دەرەوەی بیركردنــەوەدا))
فەلســەفەی هیــگڵ ،مــرۆڤ خــۆی بــە نامــۆ كــردووە،
لــەوەدا كــە تێكــڕای سیســتمەكەی بــە كاروچاالكــی
پەتــی كردنــەوە بەنــدە ...ئەوانــە وەك یــەك لــێ
دەكاتــەوە كــە پێشــتر لــە یەكتــری جیــای كردوونەتەوە
و دایبڕیــون ،بــەاڵم بــە شــێوازی ئــەوەی خــۆی توانایــی
جیــا كردنــەوەی هەیــە بەشــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ)) .ئەو
چەمكــەی نامــۆ بــوو بــە كەمیــی پێوەنــدی پرۆســەی
كارو بەرهەمهێنانــەوە كــە هیــگڵ و ماركــس پەرەیــان
پێــداوە.
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 مــادام مــرۆڤ لــە جێــگای مەســیح دەردەكــەوێو دەركەوتــووە ،ئــەوە دەبــێ و پێویســتە هــەر نەبــێ
تیورییانــە! گەوهــەری مــرۆڤ بچێتــە جێــگای گەوهەری
ڕەببــەوە.
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