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تا ئێســتا هەوڵی یەكخســتنی هەردوو جەمســەری تا ئێســتا هەوڵی یەكخســتنی هەردوو جەمســەری 
پراكتیــك و تیــوری هیــچ كاتێــك نەبووەتــە مایــەی پراكتیــك و تیــوری هیــچ كاتێــك نەبووەتــە مایــەی 
ئــەوەی ئێمــە لەگــەڵ خۆمانــدا یــەك بیــن، لەگــەڵ ئــەوەی ئێمــە لەگــەڵ خۆمانــدا یــەك بیــن، لەگــەڵ 
جیهــان و لەگــەڵ هەڵكەوتــی دەوروبــەردا یــەك بیــن جیهــان و لەگــەڵ هەڵكەوتــی دەوروبــەردا یــەك بیــن 

و بگونجێیــن.و بگونجێیــن.
ئێمــە خۆمــان لەگــەڵ خۆمانــدا و لەگــەڵ جیهانــدا ئێمــە خۆمــان لەگــەڵ خۆمانــدا و لەگــەڵ جیهانــدا 
بەشــتێكی تــری ســێیەم یــەك دەبیــن، ئێمــە هیــچ بەشــتێكی تــری ســێیەم یــەك دەبیــن، ئێمــە هیــچ 
كاتێــك ناگەینــە ســەرچاوە، ئێمــە هەمیشــە لــە كاتێــك ناگەینــە ســەرچاوە، ئێمــە هەمیشــە لــە 
جیاتــی بەرهەمهێنــەر، هــەر بەرهەممــان هەیــە، جیاتــی بەرهەمهێنــەر، هــەر بەرهەممــان هەیــە، 
ئێمــە ئــەو دنیایــەی ترمــان هەیــە، ئەگــەر هیچــی تر ئێمــە ئــەو دنیایــەی ترمــان هەیــە، ئەگــەر هیچــی تر 
لــە دەرەوەمانــدا نەبــێ ئــەوە لــە ناخماندایــە، ئێمــە لــە دەرەوەمانــدا نەبــێ ئــەوە لــە ناخماندایــە، ئێمــە 
خۆمــان هەمیشــە لــە شــپرزەیی دووبــەش بوونــدا، خۆمــان هەمیشــە لــە شــپرزەیی دووبــەش بوونــدا، 
ــان و فەلســەفەدا، لەنێــوان پراكســیس  ــان و فەلســەفەدا، لەنێــوان پراكســیس لەنێــوان ژی لەنێــوان ژی
و تیوریــدا دەبینینــەوە )و تیوریــدا دەبینینــەوە )٢٨٢٨(، ئیتــر ئەگــەر بابەتــی (، ئیتــر ئەگــەر بابەتــی 
ــی  ــدا بابەت ــان كات ــە هەم ــیس ل ــی پراكس ــی گەوهەری ــدا بابەت ــان كات ــە هەم ــیس ل ــی پراكس گەوهەری
گەوهــەری و ڕەهــای تیــوری بێت، ئــەوە دوو ڕەنگی گەوهــەری و ڕەهــای تیــوری بێت، ئــەوە دوو ڕەنگی 
ــت و  ــی دێ ــن كۆتای ــت و و دابەشــبوونی فەلســەفە و ژی ــی دێ ــن كۆتای و دابەشــبوونی فەلســەفە و ژی
نامێنــێ، جێگیــر بوونــی پراكســیس بــۆ تیــوری وا نامێنــێ، جێگیــر بوونــی پراكســیس بــۆ تیــوری وا 
دەگەیەنــێ كــە ئــەو لەگــەڵ ئــەو بنەمایــەدا دێتەوە: دەگەیەنــێ كــە ئــەو لەگــەڵ ئــەو بنەمایــەدا دێتەوە: 
ــتەكی  ــی هەس ــەردا گەوهەرێك ــە گەوه ــرۆڤ ل ــتەكی ))م ــی هەس ــەردا گەوهەرێك ــە گەوه ــرۆڤ ل ))م
بیرۆكەیەكــی  چەنــد  كتێبــی  لــە  بیرۆكەیەكــی (  چەنــد  كتێبــی  لــە  ژیــرە(()ژیــرە(()٢٩٢٩( 
ــارەی  ــەفەدا دەرب ــە فەلس ــی ل ــەرپێی گاڵتەجاڕی ــارەی س ــەفەدا دەرب ــە فەلس ــی ل ــەرپێی گاڵتەجاڕی س
پێوەنــدی نێــوان نووســەر و مــرۆڤ ســاڵی پێوەنــدی نێــوان نووســەر و مــرۆڤ ســاڵی ١٨٣٤١٨٣٤ز ز 
گیــان )ژیــر( و خۆشەویســتیی جەســتەیی وەك گیــان )ژیــر( و خۆشەویســتیی جەســتەیی وەك 
چەنــد لقێكــی قەدێــك دیــاری كــراوە، ئەمــەش چەنــد لقێكــی قەدێــك دیــاری كــراوە، ئەمــەش 
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ڕاســتە كــە دەیــەوێ وێنــەی ئــەو البردنــە ڕوون ڕاســتە كــە دەیــەوێ وێنــەی ئــەو البردنــە ڕوون 
ــەوە)٣٠٣٠(.(. ــەوە)بكات بكات

كــەم  ژیــان  پاكــی(  و  )بێگوناحــی  كــەم تیــوری  ژیــان  پاكــی(  و  )بێگوناحــی  تیــوری 
ــەم  ــە ك ــە دەســتدانە و ب ــەو ل ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــەم دەكات ــە ك ــە دەســتدانە و ب ــەو ل ــەاڵم ئ ــەوە، ب دەكات
دانانــی ئــەو پاكــی و بێگوناحییــە وەك تــەرازوو دانانــی ئــەو پاكــی و بێگوناحییــە وەك تــەرازوو 
كــە  ژیانــەوە  هۆشــیاری  ســایەی  بــە  كــە گرتنێــك  ژیانــەوە  هۆشــیاری  ســایەی  بــە  گرتنێــك 
یەكــەم  بــە  نووســەر  وەك  مــرۆڤ  یەكــەم بەهۆیــەوە  بــە  نووســەر  وەك  مــرۆڤ  بەهۆیــەوە 
بیروبۆچوونەكانــی  خــۆی،  دەربــارەی  بیروبۆچوونەكانــی دادگایــی  خــۆی،  دەربــارەی  دادگایــی 
نووســەرە  دادەنــێ،  تێبینییەكانــی  و  هەســت  نووســەرە و  دادەنــێ،  تێبینییەكانــی  و  هەســت  و 
ویژدانــی  سەرزەنشــتی  ئەوانــەن  ویژدانــی راســتەقینەكان  سەرزەنشــتی  ئەوانــەن  راســتەقینەكان 
مرۆڤایەتــی دەكــەن، ویــژدان بــە جۆرێكــی دیكــەی مرۆڤایەتــی دەكــەن، ویــژدان بــە جۆرێكــی دیكــەی 
جیــا لــەوەی دەردەكــەوێ شــمەك دەردەخــات، ئــەو جیــا لــەوەی دەردەكــەوێ شــمەك دەردەخــات، ئــەو 
میكرۆســكۆپە، شــت گــەورە دەكات بــۆ ئــەوەی میكرۆســكۆپە، شــت گــەورە دەكات بــۆ ئــەوەی 
ئەمانــە بــۆ هەســتە كۆڵەوارەكانمــان ڕوون بكاتــەوە ئەمانــە بــۆ هەســتە كۆڵەوارەكانمــان ڕوون بكاتــەوە 

و بتوانــرێ بناســرێن و بزانرێــن.و بتوانــرێ بناســرێن و بزانرێــن.
ــۆ  ــەك ب ــەاڵم ن ــە((، ب ــی دڵ ــە میتافیزیك ــۆ ))ئەم ــەك ب ــەاڵم ن ــە((، ب ــی دڵ ــە میتافیزیك ))ئەم
فەیلەســووف، نــەك بــۆ هیــگڵ و ڤۆڵــف كــە ســەر فەیلەســووف، نــەك بــۆ هیــگڵ و ڤۆڵــف كــە ســەر 
بــە ڕێبــازی ژیرەكــی و هزرمەنــدی تیوریســتیانەن، بــە ڕێبــازی ژیرەكــی و هزرمەنــدی تیوریســتیانەن، 
ــەرەی  ــەو نووس ــۆ ئ ــوو ب ــەن!، بەڵك ــەوان نموون ــەرەی ئ ــەو نووس ــۆ ئ ــوو ب ــەن!، بەڵك ــەوان نموون ئ
كــە هیــچ ئاســتەنگ و بەربەســتێكی میتودەیــی، كــە هیــچ ئاســتەنگ و بەربەســتێكی میتودەیــی، 
تەنگەبــەر  ســكوڵەكان  و  كۆلێــج  تەنگەبــەر ســنوورەكانی  ســكوڵەكان  و  كۆلێــج  ســنوورەكانی 
و تەنگەتــاوی ناكەنــەوە، بــۆ فۆیەربــاخ گیــان و و تەنگەتــاوی ناكەنــەوە، بــۆ فۆیەربــاخ گیــان و 
ــەن.  ــتە دەك ــە بەرجەس ــازاد و ڕەخنەگران ــری ئ ــەن. ژی ــتە دەك ــە بەرجەس ــازاد و ڕەخنەگران ــری ئ ژی
لەالیەكــەوە ژیــر )گیــان( هەیــە لەالیەكــەوە ژیــر )گیــان( هەیــە GeistGeist بــۆ ئەوەی  بــۆ ئەوەی 
كڵۆڵییــە تایبەتییەكــەی خــۆی پەردەپــۆش بــكات، كڵۆڵییــە تایبەتییەكــەی خــۆی پەردەپــۆش بــكات، 
كۆســپوتەگەرەی بەردەم ))بەرچــاو تەنگییەكەی(( كۆســپوتەگەرەی بەردەم ))بەرچــاو تەنگییەكەی(( 
ــان  ــەزرۆ(( نیش ــری تام ــپوتەگەرە ))ژی ــان وەك كۆس ــەزرۆ(( نیش ــری تام ــپوتەگەرە ))ژی وەك كۆس
كــە  )گیــان(  ژیــر  دیكــەوە،  لەالیەكــی  كــە دەدات،  )گیــان(  ژیــر  دیكــەوە،  لەالیەكــی  دەدات، 
هاوواڵتییەكــی ئــازادی جیهانــە لــە ناخــەوە بەرانبەر هاوواڵتییەكــی ئــازادی جیهانــە لــە ناخــەوە بەرانبەر 
بــە هێــزی ژیــن و تێروپــڕی پــاڵ دەنــرێ، دەكــرێ بــە هێــزی ژیــن و تێروپــڕی پــاڵ دەنــرێ، دەكــرێ 
وەك نموونــە نــاوی ســوكرات و دیــكارت بهێنرێــن. وەك نموونــە نــاوی ســوكرات و دیــكارت بهێنرێــن. 
ئــەوەی ســاڵی ئــەوەی ســاڵی ١٨٣٤١٨٣٤ز وەك ئەركــی سەرشــانی ز وەك ئەركــی سەرشــانی 
ــێ  ــەی ل ــدوێ، قس ــتڕەنگینی كەم ــەری دەس ــێ نووس ــەی ل ــدوێ، قس ــتڕەنگینی كەم ــەری دەس نووس

ــەاڵم  ــە: ب ــەفەی نوێی ــەی فەلس ــراوە: پڕۆگرامەك ــەاڵم ك ــە: ب ــەفەی نوێی ــەی فەلس ــراوە: پڕۆگرامەك ك
ســاڵی ســاڵی ١٨٤١١٨٤١ -  - ١٩٤٣١٩٤٣ ئەركــی ژیــر پتــر تەســك  ئەركــی ژیــر پتــر تەســك 
ــازادی  ــۆ ئ ــە ب ــە ك ــەو بایەخەیدای ــر ل ــازادی و تەنگەبەرت ــۆ ئ ــە ب ــە ك ــەو بایەخەیدای ــر ل و تەنگەبەرت
مــرۆڤ هەیەتــی، لــە ســایەی ڕێبــازی هەســتەكیدا، مــرۆڤ هەیەتــی، لــە ســایەی ڕێبــازی هەســتەكیدا، 
فەلســەفەی  ناوونیشــانی  فەلســەفەی (.  ناوونیشــانی  دراوە)٣١٣١(.  دراوە)ســەرنج  ســەرنج 
هــەروەك  خوێنــەرە،  تــۆی  ))مرۆڤــە((  هــەروەك نــوێ  خوێنــەرە،  تــۆی  ))مرۆڤــە((  نــوێ 
ــاڵی ١٧٥٠١٧٥٠زدا زدا  ــەی س ــە توێژینەوەك ــۆ ل ــۆن ڕۆس ــاڵی چ ــەی س ــە توێژینەوەك ــۆ ل ــۆن ڕۆس چ
ــی،  ــی ئەكادیم ــە ئەندامان ــاری كردووەت ــی، ڕووی گوفت ــی ئەكادیم ــە ئەندامان ــاری كردووەت ڕووی گوفت
مــرۆڤ  لــە  بەڵكــوو ڕووی  زانایــان،  مــرۆڤ نــەك وەك  لــە  بەڵكــوو ڕووی  زانایــان،  نــەك وەك 
ــە مرۆڤــە چاكەخــواز و چاكــەكار  ــە مرۆڤــە چاكەخــواز و چاكــەكار كــردووە، ڕووی ل كــردووە، ڕووی ل
ــە  ــر ئەمەی ــە (، ئیت ــر ئەمەی ــردووە)٣٢٣٢(، ئیت ــتەكان ك ــردووە)و ڕاستودروس ــتەكان ك و ڕاستودروس
خەســڵەت و ناوونیشــانی نووســینەكانی زانایــان خەســڵەت و ناوونیشــانی نووســینەكانی زانایــان 
مــرۆڤ  مــرۆڤ،  پرۆگرامییەكانــی  تێــزە  هــی  مــرۆڤ و  مــرۆڤ،  پرۆگرامییەكانــی  تێــزە  هــی  و 
لەنێــو ناخــی زانــادا، لەنێــو الهووتیانــدا لەنێــو لەنێــو ناخــی زانــادا، لەنێــو الهووتیانــدا لەنێــو 
ــەو مرۆڤــەی  ــدا، پێــش هەمــوو شــتێك ئ ــەو مرۆڤــەی ئیمانداران ــدا، پێــش هەمــوو شــتێك ئ ئیمانداران
بــە كــردەوە ئیمــان و بــاوەڕی لــە دەســت داوە بــە كــردەوە ئیمــان و بــاوەڕی لــە دەســت داوە 
ــۆی  ــدا خ ــە تیوری ــەی ل ــەو مرۆڤ ــە! ئ ــێ ئیمان ــۆی و ب ــدا خ ــە تیوری ــەی ل ــەو مرۆڤ ــە! ئ ــێ ئیمان و ب
بەالیەنگــری كڵێســە، یــان ســەر بــە ڕێبازێكــی بەالیەنگــری كڵێســە، یــان ســەر بــە ڕێبازێكــی 

فەلســەفە هەژمــار دەكات.فەلســەفە هەژمــار دەكات.
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چــۆن  وەك  نوێیەكــە  فەلســەفە  پرۆگرامــی  چــۆن -  وەك  نوێیەكــە  فەلســەفە  پرۆگرامــی   -
ســاڵی ســاڵی ١٨٤٢١٨٤٢ -  - ١٨٤٣١٨٤٣ز نیشــان دراوە، هیــچ جــۆرە ز نیشــان دراوە، هیــچ جــۆرە 
نەڕێــژراوە،  ڕەنــگ  تێیــدا  سیســتمێك  و  نەڕێــژراوە، نــەزم  ڕەنــگ  تێیــدا  سیســتمێك  و  نــەزم 
ــی  ــە جێگایەك ــان ل ــرەدا، ی ــە لێ ــەاڵم پڕۆگرامەك ــی ب ــە جێگایەك ــان ل ــرەدا، ی ــە لێ ــەاڵم پڕۆگرامەك ب
بابەتــی  كۆنكرێتیتــرە،  و  جێگیــر  تۆزێــك  بابەتــی تــر،  كۆنكرێتیتــرە،  و  جێگیــر  تۆزێــك  تــر، 
 - فۆیەربــاخ  دیكــەی  بەرهەمەكانــی  - ســەرەكی  فۆیەربــاخ  دیكــەی  بەرهەمەكانــی  ســەرەكی 
بەپێــی چەندێتیــش - نووســینە زۆر و زەبەندەكانــی بەپێــی چەندێتیــش - نووســینە زۆر و زەبەندەكانــی 
جۆرێــك  هیــچ  بــە  كــە  ئایینــە  جۆرێــك ڕەخنەكردنــی  هیــچ  بــە  كــە  ئایینــە  ڕەخنەكردنــی 
دەســتبەرداری دەســتپێك و ڕەخنەكردنــی ئاییــن دەســتبەرداری دەســتپێك و ڕەخنەكردنــی ئاییــن 
نابــن و ئــەو دەڤــەرە بەجــێ ناهێڵــن، پتــر هەمیشــە نابــن و ئــەو دەڤــەرە بەجــێ ناهێڵــن، پتــر هەمیشــە 
تێیانــدا كۆشــش كــراوە پشــت ئەســتوور هەمیشــە تێیانــدا كۆشــش كــراوە پشــت ئەســتوور هەمیشــە 
بــە كەرەســتەی نــوێ خــوازراو كــە ))سروشــت(( بــە كەرەســتەی نــوێ خــوازراو كــە ))سروشــت(( 
ــن )٣٣٣٣   ــە گەوهــەری ئایی ــەوە بكــەن ب ــە دڵنیایی ــن )ب ــە گەوهــەری ئایی ــەوە بكــەن ب ــە دڵنیایی ب

.).)٣٤٣٤--
لــە ســاڵی لــە ســاڵی ١٨٦٦١٨٦٦ز فۆیەربــاخ كۆشــاوە لەســەر ز فۆیەربــاخ كۆشــاوە لەســەر 
بنەمــای پاڵنــەری بەختەوەریــی )مــن - مــاف( بنەمــای پاڵنــەری بەختەوەریــی )مــن - مــاف( 
ــی  ــا بنەڕەتییەكان ــان( بنەم ــی سەرش ــۆ )ئەرك ــی و ت ــا بنەڕەتییەكان ــان( بنەم ــی سەرش ــۆ )ئەرك و ت
ئــاكار ڕەنــگ بڕێــژێ و بنیــاد بنــێ. خواســت و ئــاكار ڕەنــگ بڕێــژێ و بنیــاد بنــێ. خواســت و 
پاڵنــەری بەختــەوەری یــەك شــتن، ئیتــر بۆیــە ئــەو پاڵنــەری بەختــەوەری یــەك شــتن، ئیتــر بۆیــە ئــەو 
ئازادییــەی لەســەر بنەمــای بەختــەوەری دامــەزراوە، ئازادییــەی لەســەر بنەمــای بەختــەوەری دامــەزراوە، 
هێزێكــی گەلییــە و بەربەرەكانــی لــێ ناكــرێ. ئــاكار هێزێكــی گەلییــە و بەربەرەكانــی لــێ ناكــرێ. ئــاكار 
گرێدانــی  بەیەكــەوە  و  پێوەنــدی  لــە  گرێدانــی )مــۆڕاڵ(  بەیەكــەوە  و  پێوەنــدی  لــە  )مــۆڕاڵ( 
ــارێ  ــۆ( دەكەوێتــەوە ))چاكــەكاری ئ ــارێ )مــن( و )ت ــۆ( دەكەوێتــەوە ))چاكــەكاری ئ )مــن( و )ت
ــە  ــە. بەم ــی بەختەوەریی ــەدكاری ناكردن ــردن و ب ــە ك ــە. بەم ــی بەختەوەریی ــەدكاری ناكردن ــردن و ب ك
قانوونــی ئــاكاری دادەمــەزرێ و دەســتەبەر دەبــێ، قانوونــی ئــاكاری دادەمــەزرێ و دەســتەبەر دەبــێ، 
دەبێــت،  دابیــن  )تــۆ(  بەختــەوەری  دەبێــت، هەروەهــا  دابیــن  )تــۆ(  بەختــەوەری  هەروەهــا 
ئەركــی ویــژدان، ویــژدان خــۆی لــەوە بــەوالوە ئەركــی ویــژدان، ویــژدان خــۆی لــەوە بــەوالوە 
ــن(  ــگای )م ــە جێ ــن(( دەچێت ــی م ــە ))ه ــە ك ــن( نیی ــگای )م ــە جێ ــن(( دەچێت ــی م ــە ))ه ــە ك نیی
كــە تــۆی ئــازار داوە، لــەوە بــەوالوە نییــە كــە كــە تــۆی ئــازار داوە، لــەوە بــەوالوە نییــە كــە 
نوێنــەری بەختــەوەری ئەوانــی دیكــە بێــت لەســەر نوێنــەری بەختــەوەری ئەوانــی دیكــە بێــت لەســەر 
بنەمــا و خواســت و فرمانــی پاڵنــەری بەختــەوەری بنەمــا و خواســت و فرمانــی پاڵنــەری بەختــەوەری 
ــەالی مــن  ــژدان ئیتــر ل ــەاڵم وی ــەالی مــن تایبــەت بەخــۆی، ب ــژدان ئیتــر ل ــەاڵم وی تایبــەت بەخــۆی، ب
خــۆم ناڕەزایــی دەربڕیــن و سەرزەنشــتی پاڵنــەری خــۆم ناڕەزایــی دەربڕیــن و سەرزەنشــتی پاڵنــەری 

فۆیەربــاخ  چەوســێنەرەكەی،  دژی  فۆیەربــاخ چەوســاوەیە  چەوســێنەرەكەی،  دژی  چەوســاوەیە 
ڕكابــەری  و  بــوون  یاخــی  پاڵنــەری  ڕكابــەری ناخــوازێ  و  بــوون  یاخــی  پاڵنــەری  ناخــوازێ 
ــێ،  ــۆ(( ببین ــن(( و ))ت ــوان ))م ــەوەری نێ ــێ، بەخت ــۆ(( ببین ــن(( و ))ت ــوان ))م ــەوەری نێ بەخت
مۆدێلــە بنەڕەتییەكــەی پێوەنــدی نێــوان مرۆڤــەكان مۆدێلــە بنەڕەتییەكــەی پێوەنــدی نێــوان مرۆڤــەكان 
لــەالی ئــەو بریتییــە لــە خۆشەویســتی، بەتایبەتــی لــەالی ئــەو بریتییــە لــە خۆشەویســتی، بەتایبەتــی 
بەختــەوەری  پاڵنــەری  وەك  ڕەگەزەییانــە  بەختــەوەری هــی  پاڵنــەری  وەك  ڕەگەزەییانــە  هــی 
مرۆڤــەكان كــە تەنیــا هــەر بــە ســایەی ڕازی كردنــی مرۆڤــەكان كــە تەنیــا هــەر بــە ســایەی ڕازی كردنــی 
پاڵنــەری بەختــەوەری ئەوانــی دیكــە ڕەزامەنــد پاڵنــەری بەختــەوەری ئەوانــی دیكــە ڕەزامەنــد 

ــێ. ــێ.دەب دەب
نێــوان  ڕكابەرێتــی  بــە  پێوەنــدی  نێــوان ئــەوەی  ڕكابەرێتــی  بــە  پێوەنــدی  ئــەوەی 
ــی )من(ـــەوە هەیــە، ئــەوە پێویســتە  ــی )من(ـــەوە هەیــە، ئــەوە پێویســتە پاڵنەرەكان پاڵنەرەكان
مــن لــە نوانــدن و شــەڕی پاڵنەرەكانــدا جــۆرە مــن لــە نوانــدن و شــەڕی پاڵنەرەكانــدا جــۆرە 
بــدەم، كــە  بــدەم، كــە تەرازوویــەك بگــرم و پــەرەی پــێ  تەرازوویــەك بگــرم و پــەرەی پــێ 
دەبــێ بــۆ هــەر پاڵنەرێــك و بەپێــی كات، یــان لــە دەبــێ بــۆ هــەر پاڵنەرێــك و بەپێــی كات، یــان لــە 
كاتــی دەســت ڕۆیشــتنی دوور و درێــژی ئەوانــی كاتــی دەســت ڕۆیشــتنی دوور و درێــژی ئەوانــی 
تــردا خۆشــگوزەرانی ئــازادی دەســتەبەر ببــێ، بــۆ تــردا خۆشــگوزەرانی ئــازادی دەســتەبەر ببــێ، بــۆ 
نموونــە دەبــێ هاوكێشــە لەنێــوان پاڵنــەری چێژتــن نموونــە دەبــێ هاوكێشــە لەنێــوان پاڵنــەری چێژتــن 
ــان  ــێ، بنیادن ــتەبەر بب ــردن دەس ــەری كارك ــان و پاڵن ــێ، بنیادن ــتەبەر بب ــردن دەس ــەری كارك و پاڵن
ــگا لەســەر بنەمــای  ــاكار و كۆمەڵ ــی ئ ــگا لەســەر بنەمــای و دامەزراندن ــاكار و كۆمەڵ ــی ئ و دامەزراندن
پاڵنــەری سروشــتی مــرۆڤ، كاتێــك دەســتەبەر پاڵنــەری سروشــتی مــرۆڤ، كاتێــك دەســتەبەر 
دەبــێ ئەگــەر هاتــو بنەمــای بەرینی پاڵنــەری چەند دەبــێ ئەگــەر هاتــو بنەمــای بەرینی پاڵنــەری چەند 
ــە  ــێ، بۆی ــەورە ب ــە گ ــاواز نەگونجاوان ــن(ی جی ــە )م ــێ، بۆی ــەورە ب ــە گ ــاواز نەگونجاوان ــن(ی جی )م
ــەی  ــن نەهاتووان ــە بەزی ــنوورە ل ــەو س ــاخ ئ ــەی فۆیەرب ــن نەهاتووان ــە بەزی ــنوورە ل ــەو س ــاخ ئ فۆیەرب
سروشتئاســا لــە ئــارادان، هــی پاڵنــەری ژیــان سروشتئاســا لــە ئــارادان، هــی پاڵنــەری ژیــان 
ــن بەســەربردن و بنیــاد و ســنوورە هەڕەمەكییەكانــن  بەســەربردن و بنیــاد و ســنوورە هەڕەمەكییەكان
دەبنــە  ئەمانــە  دەكاتــەوە،  جیــا  یەكتــری  دەبنــە لــە  ئەمانــە  دەكاتــەوە،  جیــا  یەكتــری  لــە 
مایــەی ئــەوەی مــرۆڤ حەســوود و سەرزەنشــتكار مایــەی ئــەوەی مــرۆڤ حەســوود و سەرزەنشــتكار 
ڕێــژی  ڕادە و ســنوور  تــەوەزەل و  ڕێــژی و تەمــەڵ و  ڕادە و ســنوور  تــەوەزەل و  و تەمــەڵ و 
ئەوانــی تــر بــێ، لــە بنەڕەتــدا، ئــەوەی ڕاســتی بــێ، ئەوانــی تــر بــێ، لــە بنەڕەتــدا، ئــەوەی ڕاســتی بــێ، 
گــووران و توانایــی گەشــەكردن و پەرەســەندنی گــووران و توانایــی گەشــەكردن و پەرەســەندنی 
مــرۆڤ... ))لــە ئازادییەكــەی تێناپــەرێ و بــە مــرۆڤ... ))لــە ئازادییەكــەی تێناپــەرێ و بــە 

پێچەوانەشــەوە(()پێچەوانەشــەوە(()٣٥٣٥(.(.
دەربــارەی  ئەرســتۆتالیس  پێــوەری  دەربــارەی ئیتــر  ئەرســتۆتالیس  پێــوەری  ئیتــر 
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ناوەڕاســت وەك نموونەیــەك بــۆ تــەرازوو وەرگرتنــی ناوەڕاســت وەك نموونەیــەك بــۆ تــەرازوو وەرگرتنــی 
ــی  ــە، ڕكابەریكردنێك ــن( دای ــە )م ــەرە ل ــەم پاڵن ــی ئ ــە، ڕكابەریكردنێك ــن( دای ــە )م ــەرە ل ــەم پاڵن ئ
ــوان كۆششــی پاڵنــەری  ــوان كۆششــی پاڵنــەری بنــەڕەت شــیاوەكیانە لەنێ بنــەڕەت شــیاوەكیانە لەنێ
بەختــەوەری مــن و هــی ئەوانــی دیكــەدا تەنیــا بەختــەوەری مــن و هــی ئەوانــی دیكــەدا تەنیــا 
خۆشەویســتی  بنەڕەتــی  مۆدێلــی  بەهــۆی  خۆشەویســتی هــەر  بنەڕەتــی  مۆدێلــی  بەهــۆی  هــەر 
هەســتەكییەوە دەبێــت، ئــەوەی كــە نموونەییانەیــە هەســتەكییەوە دەبێــت، ئــەوەی كــە نموونەییانەیــە 
مرۆڤەكانــی  نێــو  پێوەندییەكــی  هەمــوو  مرۆڤەكانــی بــۆ  نێــو  پێوەندییەكــی  هەمــوو  بــۆ 
ــەوەری  ــۆی بەخت ــەر بەه ــی ه ــی تایبەت ــەوەری بەختەوەری ــۆی بەخت ــەر بەه ــی ه ــی تایبەت بەختەوەری
ئەوانــی تــرەوە دابیــن دەبــێ، ئەمە لەخۆیــدا گونجاو ئەوانــی تــرەوە دابیــن دەبــێ، ئەمە لەخۆیــدا گونجاو 
و لــە بــارە كــە فۆیەربــاخ توانیویەتی دەســتبەرداری و لــە بــارە كــە فۆیەربــاخ توانیویەتی دەســتبەرداری 
تیــوری - ڕێبــازی ڕاوێژكاریــی ببــێ، چونكــە لــەودا تیــوری - ڕێبــازی ڕاوێژكاریــی ببــێ، چونكــە لــەودا 
هەمیشــە تەنیــا هــەر هەمــان چوارچێــوە - نموونــە هەمیشــە تەنیــا هــەر هەمــان چوارچێــوە - نموونــە 
توێژینــەوەی لــە بــارەوە كــراوە، بەتایبەتــی بــۆ توێژینــەوەی لــە بــارەوە كــراوە، بەتایبەتــی بــۆ 
نییــە،  گرنــگ  ڕاوێژكارییــە  ئــەو  نــوێ  نییــە، ئــاكاری  گرنــگ  ڕاوێژكارییــە  ئــەو  نــوێ  ئــاكاری 
ــدا  ــە كاتێك ــیارییە، ل ــە هۆش ــەوی گرنگ ــوو ئ ــدا بەڵك ــە كاتێك ــیارییە، ل ــە هۆش ــەوی گرنگ ــوو ئ بەڵك
ڕیفۆرمــی  هەبوونــی  لەســەر  پــێ  تــر  ڕیفۆرمــی ئەوانــی  هەبوونــی  لەســەر  پــێ  تــر  ئەوانــی 
و  دەزگا  شۆڕشــی  یــان  مرۆڤیانــە،  و باشــتری  دەزگا  شۆڕشــی  یــان  مرۆڤیانــە،  باشــتری 
دامــەزراو و شــێوازی كۆمەاڵیەتــی و پیشەســازی دامــەزراو و شــێوازی كۆمەاڵیەتــی و پیشەســازی 
)ســنعات( دادەگــرن، فۆیەربــاخ پــێ لەســەر ڕیفۆرم )ســنعات( دادەگــرن، فۆیەربــاخ پــێ لەســەر ڕیفۆرم 
ــیاری  ــۆش و هۆش ــی ه ــان شۆڕش ــازی(، ی ــیاری )چاكس ــۆش و هۆش ــی ه ــان شۆڕش ــازی(، ی )چاكس
دادەگــرێ كــە لێیــەوە - بــۆ مرۆڤــی نــوێ - دەزگا و دادەگــرێ كــە لێیــەوە - بــۆ مرۆڤــی نــوێ - دەزگا و 
دامەزراوەكانــی دەوڵــەت، كۆمەڵــگا و بەرهەمهێنــان دامەزراوەكانــی دەوڵــەت، كۆمەڵــگا و بەرهەمهێنــان 
یــان  بگۆڕدرێــن،  پێویســتە  بەناچاریــی،  یــان دەبــن  بگۆڕدرێــن،  پێویســتە  بەناچاریــی،  دەبــن 
ــێ،  ــە شــیاوەكییەكەیان بایەخــی نامێن ــر گۆڕان ــێ، ئیت ــە شــیاوەكییەكەیان بایەخــی نامێن ــر گۆڕان ئیت
یــان بــێ كەڵــك دەبــێ، لــە جێــگای تیورییــە یــان بــێ كەڵــك دەبــێ، لــە جێــگای تیورییــە 
ــەك پراكتیكــی ڕاســتەوخۆی سیاســی،  ــە، ن ــەك پراكتیكــی ڕاســتەوخۆی سیاســی، كۆنەك ــە، ن كۆنەك
ــی،  ــەك كاروچاالكییەكــی ڕاســتەوخۆی كۆمەاڵیەت ــی، ن ــەك كاروچاالكییەكــی ڕاســتەوخۆی كۆمەاڵیەت ن
یــان ئابــووری سیاســی، بەڵكــوو یەكێكــی نــوێ یــان ئابــووری سیاســی، بەڵكــوو یەكێكــی نــوێ 
دادەنــرێ، فەلســەفە كۆنەكــە - بــە وەرچەرخانێكــی دادەنــرێ، فەلســەفە كۆنەكــە - بــە وەرچەرخانێكــی 
نــوێ  فەلســەفەیەكی  بــە   - نــوێ كۆپەرنیكۆســییانە  فەلســەفەیەكی  بــە   - كۆپەرنیكۆســییانە 

جێگاكــەی دەگیرێتــەوە.جێگاكــەی دەگیرێتــەوە.
ــردن  ــی ك ــێ دوودڵ ــتی و ب ــەفەیەك بەڕاس ــردن فەلس ــی ك ــێ دوودڵ ــتی و ب ــەفەیەك بەڕاس فەلس
و  چەنــد  بــێ  ئەنترۆپۆلۆجییەكــەی  و دەســتپێكە  چەنــد  بــێ  ئەنترۆپۆلۆجییەكــەی  دەســتپێكە 

ــۆڕی  ــی نەگ ــە مۆدێلێك ــە دەبێت ــۆڕی چــۆن و پێداگرییان ــی نەگ ــە مۆدێلێك ــە دەبێت چــۆن و پێداگرییان
بنەڕەتــی گشــت پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان. ئــەو بنەڕەتــی گشــت پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان. ئــەو 
لــە بەرانبــەر هزرمەندانــی ســەردەم و هاوچەرخانــدا لــە بەرانبــەر هزرمەندانــی ســەردەم و هاوچەرخانــدا 
لــە چــاو: كارل ماركــس و لۆرێنتــس فــۆن شــتاین، لــە چــاو: كارل ماركــس و لۆرێنتــس فــۆن شــتاین، 
ــە  ــە ناودەهێنیــن - بەڕاســتی ل ــەم - دووان ــا ئ ــە تەنی ــە ناودەهێنیــن - بەڕاســتی ل ــەم - دووان ــا ئ تەنی
هەمەڕەنگیــی زانیــن و شــارەزایی ڕوونكردنــەوەی هەمەڕەنگیــی زانیــن و شــارەزایی ڕوونكردنــەوەی 
كۆمەاڵیەتــی و پراكتیكــی سیاســیدا الواز و هــەژارە.كۆمەاڵیەتــی و پراكتیكــی سیاســیدا الواز و هــەژارە.
ئەوانــەی  و  فۆیەربــاخ  نووســینەكانی  ئەوانــەی ئەگــەر  و  فۆیەربــاخ  نووســینەكانی  ئەگــەر 
دوایــی لەگــەڵ پڕۆگرامــە تایبەتییەكــەی فەلســەفەی دوایــی لەگــەڵ پڕۆگرامــە تایبەتییەكــەی فەلســەفەی 
نوێــدا بــەراورد بكەیــن و بــەو پێــوەرە هەڵیــان نوێــدا بــەراورد بكەیــن و بــەو پێــوەرە هەڵیــان 
بســەنگێنین، ئیتــر ئەوەی دەمێنێتــەوە، تاڕادەیەكی بســەنگێنین، ئیتــر ئەوەی دەمێنێتــەوە، تاڕادەیەكی 
زۆر ڕازیمــان نــاكات و دەســتخەڕۆ دەبیــن! لــەو زۆر ڕازیمــان نــاكات و دەســتخەڕۆ دەبیــن! لــەو 
جێگایــەی توێژینەوە و كاری سیســتمیانە پێویســت جێگایــەی توێژینەوە و كاری سیســتمیانە پێویســت 
دەكات، لــەوێ مــرۆڤ شــێوازی چیڕۆكنووســین، دەكات، لــەوێ مــرۆڤ شــێوازی چیڕۆكنووســین، 
وتــاردان و ســاكار و ســادەیی و تێهەڵچوونــەوە وتــاردان و ســاكار و ســادەیی و تێهەڵچوونــەوە 
دەبینــێ! تێــزەی ئــەو مرۆڤــەی كــە وەك تاكێــك، دەبینــێ! تێــزەی ئــەو مرۆڤــەی كــە وەك تاكێــك، 
)تــۆ( و  )مــن(  نێــوان  پێوەنــدی  لــە  )تــۆ(تەنیــا  و  )مــن(  نێــوان  پێوەنــدی  لــە  تەنیــا 
دا گەوهەرێكــی هەســتەكی زینــدووی بەختــەوەر دا گەوهەرێكــی هەســتەكی زینــدووی بەختــەوەر 
دەبــێ، لــە چوارچێــوە هەمەكییــە گشــتییەكەدا دەبــێ، لــە چوارچێــوە هەمەكییــە گشــتییەكەدا 
و  لەپراكسیســی سیاســی  كــە  دەبــێ،  و قەتیــس  لەپراكسیســی سیاســی  كــە  دەبــێ،  قەتیــس 
كۆمەاڵیەتــی و تاكەكانــدا ڕاســتەوخۆ توانایــی بــوون كۆمەاڵیەتــی و تاكەكانــدا ڕاســتەوخۆ توانایــی بــوون 
ــە  ــە. ل ــی نیی ــێ كردن ــتەقینە( و جێبەج ــە )ڕاس ــە ب ــە. ل ــی نیی ــێ كردن ــتەقینە( و جێبەج ــە )ڕاس ب
ناڕێئالســتییە هەمەكییــە گشــتییەكەیدا بە چەواشــە ناڕێئالســتییە هەمەكییــە گشــتییەكەیدا بە چەواشــە 
ــی  ــی نامرۆڤ ــە چاالك ــی، ل ــی ئیدیۆلۆج ــی بەكارهێنان ــی نامرۆڤ ــە چاالك ــی، ل ــی ئیدیۆلۆج بەكارهێنان
شــاردراوە و پەردەپــۆش كــراو و بنیادنــراو ))بــرای شــاردراوە و پەردەپــۆش كــراو و بنیادنــراو ))بــرای 

ــەوە. ــە پێش ــۆی دێت ــەورە(( خ ــەوە.گ ــە پێش ــۆی دێت ــەورە(( خ گ
ــان  ــۆ(( وەك ناوونیش ــراوەی ))ت ــی نووس ــان ئەدەب ــۆ(( وەك ناوونیش ــراوەی ))ت ــی نووس ئەدەب
دواتــر  وشــك،  زبــری  دەســتەواژەیەكی  دواتــر دەبێتــە  وشــك،  زبــری  دەســتەواژەیەكی  دەبێتــە 
دەكــرێ مۆنۆلۆجێكــی بــێ كۆتایــی مــرۆڤ بــێ دەكــرێ مۆنۆلۆجێكــی بــێ كۆتایــی مــرۆڤ بــێ 
لــە  و  زانســت  بەپێــی  و  تەنیایــە  و  تــاك  لــە كــە  و  زانســت  بەپێــی  و  تەنیایــە  و  تــاك  كــە 
ســۆنگەكەیەوە بــێ ســوود و بــێ بڕشــت و بــێ بــەر ســۆنگەكەیەوە بــێ ســوود و بــێ بڕشــت و بــێ بــەر 
ــاخ  ــك فۆیەرب ــندەكەی لۆدڤی ــە پەس ــێ. نموون ــاخ دەب ــك فۆیەرب ــندەكەی لۆدڤی ــە پەس ــێ. نموون دەب
دەبــێ؟! ئــەو نموونــەی مرۆڤــی نــوێ و سروشــتی دەبــێ؟! ئــەو نموونــەی مرۆڤــی نــوێ و سروشــتی 
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ئاســایی نەبــووە كــە بەپێــی حــەز و ئــارەزوو پۆلێــن ئاســایی نەبــووە كــە بەپێــی حــەز و ئــارەزوو پۆلێــن 
كرابــێ. ئــەو نــە مرۆڤــی ڕێنێســانس بــووە كــە حــەز كرابــێ. ئــەو نــە مرۆڤــی ڕێنێســانس بــووە كــە حــەز 
و ئــارەزووی هەســتەكی و سروشــتی گیانــی خــۆی و ئــارەزووی هەســتەكی و سروشــتی گیانــی خــۆی 
بــێ چەنــد و چــۆن هەتــا ســەر چێژتبــێ و نــە ئــەو بــێ چەنــد و چــۆن هەتــا ســەر چێژتبــێ و نــە ئــەو 
ــوون  ــە هەژم ــەوە ب ــەالی كەم ــە ب ــووە ك ــە ب ــوون كەس ــە هەژم ــەوە ب ــەالی كەم ــە ب ــووە ك ــە ب كەس
وردە  و  مەدەنــی  دابونەریتــی  دەســەاڵتەكەی  وردە و  و  مەدەنــی  دابونەریتــی  دەســەاڵتەكەی  و 
بۆرجــوازی ســەردەمی خــۆی برینداركردبــێ، تەبایی بۆرجــوازی ســەردەمی خــۆی برینداركردبــێ، تەبایی 
و پێكــەوە گونجانــی ســنوورداری هاوســەرگیری و پێكــەوە گونجانــی ســنوورداری هاوســەرگیری 
و كاركــردن و ســەرجەم چێــژی ڕۆژانــە ژیانــی و كاركــردن و ســەرجەم چێــژی ڕۆژانــە ژیانــی 
ئاراســتەیەدا  بــەو  الواز  پێوەنــدی  ئاراســتەیەدا هزرمەندێكــی  بــەو  الواز  پێوەنــدی  هزرمەندێكــی 
تــەكان دەدا - لەبیــر بچێتــەوە، هــەژار و نــەدار تــەكان دەدا - لەبیــر بچێتــەوە، هــەژار و نــەدار 
ــەن تێكــڕای  ــەوەی لەالی ــێ ئ ــێ - بەب ــێ، نابیناب ــەن تێكــڕای بب ــەوەی لەالی ــێ ئ ــێ - بەب ــێ، نابیناب بب
ــان  ــە ژی ــرێ ل ــێ بك ــتی پ ــەوە هەس ــی مەزن ــان جیهان ــە ژی ــرێ ل ــێ بك ــتی پ ــەوە هەس ــی مەزن جیهان
ــە خــاك سپاردنەكەشــی  ــەوە، ڕاســتی ب ــە خــاك سپاردنەكەشــی جیاكراوەت ــەوە، ڕاســتی ب جیاكراوەت
ــتە و  ــە كەرەس ــك دەكات ب ــد ڕۆژێ ــۆ چەن ــا ب ــتە و تەنی ــە كەرەس ــك دەكات ب ــد ڕۆژێ ــۆ چەن ــا ب تەنی
بایەخــی حــەزی سیاســەتی ناوچەیــی، بــەاڵم ئایــا بایەخــی حــەزی سیاســەتی ناوچەیــی، بــەاڵم ئایــا 
ئەمــە چــی بــە پڕۆگرامــی فەلســەفەی نــوێ دەڵــێ ئەمــە چــی بــە پڕۆگرامــی فەلســەفەی نــوێ دەڵــێ 
و دەگەیەنــێ؟! هێــزی تەقینــەوەی دەســتپێكەكەی و دەگەیەنــێ؟! هێــزی تەقینــەوەی دەســتپێكەكەی 
و فاكتــی وەرچەرخانێكــی كۆپەرنیكۆســیانە كــە لــە و فاكتــی وەرچەرخانێكــی كۆپەرنیكۆســیانە كــە لــە 
فەلســەفەدا دوای درێژایــی ســەدان ســاڵ هەژمــوون فەلســەفەدا دوای درێژایــی ســەدان ســاڵ هەژمــوون 
و دەســەاڵتی هــزری مێژوویــی و ترانســندێنتالی و دەســەاڵتی هــزری مێژوویــی و ترانســندێنتالی 
جوولەكــە و مەســیحی هیــچ كارێكیــان لــێ نەكراوە.جوولەكــە و مەســیحی هیــچ كارێكیــان لــێ نەكراوە.
ئــەو ڕاســتەقینەیەی فەلســەفەی نــوێ كاریگــەری ئــەو ڕاســتەقینەیەی فەلســەفەی نــوێ كاریگــەری 
مێژوویــی  بیــری  ســەر  بــۆ  مەترســییەكەی  مێژوویــی و  بیــری  ســەر  بــۆ  مەترســییەكەی  و 
بــە ئاشــكرا وا نیشــانی دەدات وەك  بــە ئاشــكرا وا نیشــانی دەدات وەك كالســیكی  كالســیكی 
كرانــە  الهووتییــەكان  هێرشــانەی  ئــەو  كرانــە هەمــوو  الهووتییــەكان  هێرشــانەی  ئــەو  هەمــوو 
یەكالیــی كەرەوەكــەی  یەكالیــی كەرەوەكــەی ســەر فۆیەربــاخ، كتێبــە  ســەر فۆیەربــاخ، كتێبــە 
ــتە  ــەو مەبەس ــتە ز ب ــەو مەبەس ــاڵی ١٨٧٠١٨٧٠ز ب ــز س ــش ئینگڵ ــاڵی فرەدری ــز س ــش ئینگڵ فرەدری
بــووە كــە گرووپــە هەمەڕەنــگ و جیاوازەكانــی بــووە كــە گرووپــە هەمەڕەنــگ و جیاوازەكانــی 
بیرمەندانــی ئــازاد و ڕۆشــنبیرانی سۆشیالیســت بیرمەندانــی ئــازاد و ڕۆشــنبیرانی سۆشیالیســت 
بــە  ئەســتوور  پشــت  كارگــەران  و  بــە خــوازان  ئەســتوور  پشــت  كارگــەران  و  خــوازان 
ــری  ــی و بەرگ ــز داكۆك ــس- ئینگڵ ــی مارك ــری پڕۆگرام ــی و بەرگ ــز داكۆك ــس- ئینگڵ ــی مارك پڕۆگرام
ــز  ــاخ، ئینگڵ ــە ســەر فۆیەرب ــز بكــەن. بەهێــرش بردن ــاخ، ئینگڵ ــە ســەر فۆیەرب بكــەن. بەهێــرش بردن

ویســتوویەتی ))سۆسیالیســتییە ڕاســتەقینەكان(( ویســتوویەتی ))سۆسیالیســتییە ڕاســتەقینەكان(( 
و )ئایدیالیســتییە( سۆسیالیســتەكانیش بپێكــێ، و )ئایدیالیســتییە( سۆسیالیســتەكانیش بپێكــێ، 
جێــگای  لــە  دەیانویســت  گشــتیان  جێــگای ئەوانــە  لــە  دەیانویســت  گشــتیان  ئەوانــە 
زانســتی، ڕســتە و دەســتەواژەی  زانســتی، ڕســتە و دەســتەواژەی ئپســتمۆلۆجی  ئپســتمۆلۆجی 
كۆنــی ئەدەبــی دابنێــن و لەجیاتــی ڕزگاركردنــی كۆنــی ئەدەبــی دابنێــن و لەجیاتــی ڕزگاركردنــی 
ســەرتاپاگیری  گۆڕینــی  بەهــۆی  ســەرتاپاگیری پرۆلیتاریــات  گۆڕینــی  بەهــۆی  پرۆلیتاریــات 
خۆشەویســتیان  هێنــان،  بەرهــەم  خۆشەویســتیان ئابووریانــەی  هێنــان،  بەرهــەم  ئابووریانــەی 
كــردووە بــە هــۆكاری ڕزگاربوونــی مــرۆڤ)كــردووە بــە هــۆكاری ڕزگاربوونــی مــرۆڤ)٣٦٣٦(. (. 
ــی  ــەت و دنیاخــراپ بوون ــزری قیام ــەر ه ــە بەرانب ــی ل ــەت و دنیاخــراپ بوون ــزری قیام ــەر ه ــە بەرانب ل
الهووتییــە بــڕوا بوون بــە مێژووە پێشــكەوتنەكان و الهووتییــە بــڕوا بوون بــە مێژووە پێشــكەوتنەكان و 
فەیلەســووفان، فۆیەربــاخ شكســت و هەرەســهێنانی فەیلەســووفان، فۆیەربــاخ شكســت و هەرەســهێنانی 
بەرانبــەردا  لــە  مرۆڤــی  سروشــتی  بەرانبــەردا هەمیشــەیی  لــە  مرۆڤــی  سروشــتی  هەمیشــەیی 
دانــاوە. تەنیــا هــەر بــە پشــت بەســتن بــە لــە دانــاوە. تەنیــا هــەر بــە پشــت بەســتن بــە لــە 
گــۆڕان نەهاتنــی سروشــتی مــرۆڤ توانیویەتــی گــۆڕان نەهاتنــی سروشــتی مــرۆڤ توانیویەتــی 
ڕێبــازە  بــە  الهــووت  و  فەلســەفە  ڕێبــازە بەگشــتی  بــە  الهــووت  و  فەلســەفە  بەگشــتی 
هەمەجــۆرە جیاوازەكانیانــەوە بپێكــێ و پێكــەوە هەمەجــۆرە جیاوازەكانیانــەوە بپێكــێ و پێكــەوە 
بیانخاتــە الوە. ئەمانــە چەنــد مۆدێلێكــی هــزر و بیانخاتــە الوە. ئەمانــە چەنــد مۆدێلێكــی هــزر و 
ــی  ــی و تەواوەت ــە كامڵ ــان ب ــەوەی ئومێدی ــی بیركردن ــی و تەواوەت ــە كامڵ ــان ب ــەوەی ئومێدی بیركردن
جیهــان و مــرۆڤ هەیــە لــە چوارچێــوەی پشــت جیهــان و مــرۆڤ هەیــە لــە چوارچێــوەی پشــت 
بەســتن بــە پرۆســەیەكی پێشــكەوتنی مێژوویــی كــە بەســتن بــە پرۆســەیەكی پێشــكەوتنی مێژوویــی كــە 
دابمــەزرێ. بنــرێ و  بنیــاد  دابمــەزرێ.(  بنــرێ و  بنیــاد  ئۆنتۆلۆجیانــە)ئۆنتۆلۆجیانــە)٣٧٣٧( 

نەپســاوەی  وتووێــژی  و  توانایــی  و  نەپســاوەی هێــز  وتووێــژی  و  توانایــی  و  هێــز 
پشــت  لــە  نــوێ،  فەلســەفەی  پشــت ڕێئالیســتیانەی  لــە  نــوێ،  فەلســەفەی  ڕێئالیســتیانەی 
بەســتندایە بــە لــە گــۆڕان نەهاتنــی سروشــتی بەســتندایە بــە لــە گــۆڕان نەهاتنــی سروشــتی 
ــاوەڕی  ــە ب ــە ك ــەو دژی ئەوانەی ــە ئ ــرۆڤ، چونك ــاوەڕی م ــە ب ــە ك ــەو دژی ئەوانەی ــە ئ ــرۆڤ، چونك م
دنیاخــراپ  و  قیامــەت  فەلســەفەیی  و  دنیاخــراپ سیاســی  و  قیامــەت  فەلســەفەیی  و  سیاســی 
كــە  بــاوەڕەدان  لــەو  ئــەوان  هەیــە.  كــە بوونیــان  بــاوەڕەدان  لــەو  ئــەوان  هەیــە.  بوونیــان 
پێشــكەوتنی  و  پەرەســەندن  ژێربــاری  پێشــكەوتنی دەچنــە  و  پەرەســەندن  ژێربــاری  دەچنــە 
مێــژوو و لێــوەی بەرپرســن. ســەرلەنوێ هاتنــەوەی مێــژوو و لێــوەی بەرپرســن. ســەرلەنوێ هاتنــەوەی 
ــۆڕان  ــە گ ــی ن ــتدا توانای ــە سروش ــت ل ــان ش ــۆڕان هەم ــە گ ــی ن ــتدا توانای ــە سروش ــت ل ــان ش هەم
ــرۆڤ - وەك  ــی م ــە گۆڕان ــرەدا ن ــتدا لێ ــە سروش ــرۆڤ - وەك ل ــی م ــە گۆڕان ــرەدا ن ــتدا لێ ــە سروش ل
ــە ســەرەو دڵ گەوهــەری  ــە ســەرەو دڵ گەوهــەری خواســتی بەختــەوەری، ل خواســتی بەختــەوەری، ل
وەك یــەك لــە شایســتەییدا دەكات بــە مــەرج،وەك یــەك لــە شایســتەییدا دەكات بــە مــەرج،
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ئیتــر لــەو ســۆنگەیەوە و بــەو مەبەســتە هەمیشــە ئیتــر لــەو ســۆنگەیەوە و بــەو مەبەســتە هەمیشــە 
فۆیەربــاخ  فەلســەفەی  ســەر  براوەتــە  فۆیەربــاخ هێــرش  فەلســەفەی  ســەر  براوەتــە  هێــرش 
بیركردنەوەیــە،  جــۆری  شۆڕشــی  كــە  بیركردنەوەیــە، لــەوەدا  جــۆری  شۆڕشــی  كــە  لــەوەدا 
كــە وەرچەرخانێكــی كۆپەرنیكۆســییە، ناكردنــی كــە وەرچەرخانێكــی كۆپەرنیكۆســییە، ناكردنــی 
ــوون  ــازی باوەڕب ــی ڕێب ــی و نادنیای ــەی دنیای ــوون بیرۆك ــازی باوەڕب ــی ڕێب ــی و نادنیای ــەی دنیای بیرۆك
بــە قیامــەت و خــراپ بوونــی دنیــا دەگەیەنــێ.بــە قیامــەت و خــراپ بوونــی دنیــا دەگەیەنــێ.

ــكردنەی  ــین و باس ــەو نووس ــەی ئ ــۆی گوژم ــكردنەی بەه ــین و باس ــەو نووس ــەی ئ ــۆی گوژم بەه
ــتە،  ــێ و پێویس ــتە، (، دەب ــێ و پێویس ــە)٣٨٣٨(، دەب ــەفە نوێی ــەو فەلس ــە)ئ ــەفە نوێی ــەو فەلس ئ
دوو  ناشایســتە،  كورتییەكــی  بــە  نموونــە،  دوو بــۆ  ناشایســتە،  كورتییەكــی  بــە  نموونــە،  بــۆ 
هەڵوێســتی سوودبەخشــی ســەردەم ناوبەریــن كــە هەڵوێســتی سوودبەخشــی ســەردەم ناوبەریــن كــە 
فاكتێــك  وەك  فۆیەربــاخ  فاكتێــك كۆپەرنیكۆســییەكەی  وەك  فۆیەربــاخ  كۆپەرنیكۆســییەكەی 

پێشــییانە گریمانــە دەكــەن:پێشــییانە گریمانــە دەكــەن:
كاڕڵ لۆڤیــت: لــە بنەمــا بنەڕەتییەكانــی ڕێبــازی كاڕڵ لۆڤیــت: لــە بنەمــا بنەڕەتییەكانــی ڕێبــازی 
)هەســتەكی و ئــەوی دی ویســت(ی فۆیەرباخــەوە )هەســتەكی و ئــەوی دی ویســت(ی فۆیەرباخــەوە 
هەنــگاو هەڵدەگرێ، شــیكردنەوەی فینۆمینۆلۆجیانەی هەنــگاو هەڵدەگرێ، شــیكردنەوەی فینۆمینۆلۆجیانەی 
ــدات و  ــێ ب ــادی( هاوچــەرخ پەرەپ ــدات و ســترۆكتۆری )بنی ــێ ب ــادی( هاوچــەرخ پەرەپ ســترۆكتۆری )بنی

ــژێ)٣٩٣٩(.(. ــگ بڕێ ــژێ)ڕەن ــگ بڕێ ڕەن
شــیكردنەوەكانی لۆڤیــت دەكــرێ وا بخوێنرێنــەوە شــیكردنەوەكانی لۆڤیــت دەكــرێ وا بخوێنرێنــەوە 
كــە پێشــەكییەكی ڕەخنەگرانــەی ڕێبــازی نوێــی كــە پێشــەكییەكی ڕەخنەگرانــەی ڕێبــازی نوێــی 
ڕەخنەكردنــی  و  كۆمەڵــگا  تیــوری  و  ڕەخنەكردنــی ئــاكار  و  كۆمەڵــگا  تیــوری  و  ئــاكار 
ئۆنتۆلۆجییانــەی ئەنترۆپۆلۆجــی )زانســتی مــرۆڤ( ئۆنتۆلۆجییانــەی ئەنترۆپۆلۆجــی )زانســتی مــرۆڤ( 
و ئامانجەكانــی مێــژوون. لــە بەرهەمەكانــی دواییــدا و ئامانجەكانــی مێــژوون. لــە بەرهەمەكانــی دواییــدا 
ــاخ فراوانتــر دەكات  ــاخ فراوانتــر دەكات لۆڤیــت دەســتپێكەكەی فۆیەرب لۆڤیــت دەســتپێكەكەی فۆیەرب
ــەوی  ــی ئ ــە ڕۆڵ ــاك ل ــی ت ــەو مرۆڤ ــە ئ ــەوەدا ك ــەوی ل ــی ئ ــە ڕۆڵ ــاك ل ــی ت ــەو مرۆڤ ــە ئ ــەوەدا ك ل
تــردا هیچــی تــر لــەو چوارچێــوە پێوەندییــەی )مــن تــردا هیچــی تــر لــەو چوارچێــوە پێوەندییــەی )مــن 
و تــۆ( كــە لــە پاشــماوەی سروشــت دابــڕاوەدا و تــۆ( كــە لــە پاشــماوەی سروشــت دابــڕاوەدا 
نابینــێ، بەڵكــوو ئەمــە لــە پێوەنــدی نێــوان جیهــان نابینــێ، بەڵكــوو ئەمــە لــە پێوەنــدی نێــوان جیهــان 
و جیهانــی مرۆڤــدا ڕێــك دەخــات بــەوەی كــە جیهان و جیهانــی مرۆڤــدا ڕێــك دەخــات بــەوەی كــە جیهان 
ــەرجەمی  ــت: س ــەوە دێ ــی مرۆڤ ــەرووی جیهان ــەرجەمی لەس ــت: س ــەوە دێ ــی مرۆڤ ــەرووی جیهان لەس
جیهــان كــە لــە سروشــتەوە پەیــدا بــووە هیچــی تــر جیهــان كــە لــە سروشــتەوە پەیــدا بــووە هیچــی تــر 
جیهانێكــی مــرۆڤ نییــە، مــرۆڤ كــە نامێنــی و لــە جیهانێكــی مــرۆڤ نییــە، مــرۆڤ كــە نامێنــی و لــە 
نــاو دەچــێ ئامانجــی ســەرجەم و تێكــڕای داهێنــان نــاو دەچــێ ئامانجــی ســەرجەم و تێكــڕای داهێنــان 
ــە. ــە گۆڕاندای ــە.( ل ــە گۆڕاندای ــق( كــە هەمیشــە)٤٠٤٠( ل ــق( كــە هەمیشــە)نییــە )خەڵ نییــە )خەڵ

ــەو  ــی )ســتۆوا(ی ئ ــەی ڕیواق ــەر نامۆبوونەك ــەو ئەگ ــی )ســتۆوا(ی ئ ــەی ڕیواق ــەر نامۆبوونەك ئەگ
ڕەوشــەی دژ بــە فەلســەفەی مێــژوو توزقاڵێــك ڕەوشــەی دژ بــە فەلســەفەی مێــژوو توزقاڵێــك 
گومــان بورووژێنــێ ســەبارەت بــە پرســی توانایــی گومــان بورووژێنــێ ســەبارەت بــە پرســی توانایــی 
چوونــە ژێــر بــاری بەرپرســیاریەتییەوە لــە بــارەی چوونــە ژێــر بــاری بەرپرســیاریەتییەوە لــە بــارەی 
بــە ڕێئالیســتی كــردن و بەدیهێنانــی ))مرۆڤــی بــە ڕێئالیســتی كــردن و بەدیهێنانــی ))مرۆڤــی 
ــەوە  ــوێ(( ئ ــرن(( و ))فەلســەفەی ن ــوێ - مۆدێ ــەوە ن ــوێ(( ئ ــرن(( و ))فەلســەفەی ن ــوێ - مۆدێ ن
كۆشــش و هەوڵەكــەی ســایكۆلۆجی )دەروونزانــی( كۆشــش و هەوڵەكــەی ســایكۆلۆجی )دەروونزانــی( 
پالنــی  دەربــارەی  فــرۆم  ئیریــش  پالنــی كۆمەاڵیەتــی  دەربــارەی  فــرۆم  ئیریــش  كۆمەاڵیەتــی 
ــڕ  ــدەوە دەرب ــە ســایەی فرۆی ــە، ب ــرۆڤ پەروەران ــڕ م ــدەوە دەرب ــە ســایەی فرۆی ــە، ب ــرۆڤ پەروەران م
و نواندنــی ئەنجامێكــی تــری شــیاوەكی بارگۆڕینــی و نواندنــی ئەنجامێكــی تــری شــیاوەكی بارگۆڕینــی 

فەلســەفەی فۆیەرباخــە:فەلســەفەی فۆیەرباخــە:
چاكســازی  بڕشــتكردنی  بــە  و  بەروبــووم  چاكســازی بــە  بڕشــتكردنی  بــە  و  بەروبــووم  بــە 
هۆشــیاری بۆ چاكســازی كۆمەڵگا و وەك نەخشــە و هۆشــیاری بۆ چاكســازی كۆمەڵگا و وەك نەخشــە و 
پالنێكــی تەكنۆلۆجــی پرۆســەی كۆمەاڵیەتییــە)پالنێكــی تەكنۆلۆجــی پرۆســەی كۆمەاڵیەتییــە)٤١٤١(.(.
فــرۆم وەك فۆیەربــاخ لــەوەوە هەنــگاو هەڵدەگــرێ فــرۆم وەك فۆیەربــاخ لــەوەوە هەنــگاو هەڵدەگــرێ 
وەك  مــرۆڤ  دێــت،  كــردن  لــە  و  دەشــێ  وەك كــە  مــرۆڤ  دێــت،  كــردن  لــە  و  دەشــێ  كــە 
گەوهەرێكــی سروشــتی، پێــوەری ئاكاریــی گونجاوی گەوهەرێكــی سروشــتی، پێــوەری ئاكاریــی گونجاوی 
بڕێــژێ،  ڕەنــگ  و  دابنــێ  بڕێــژێ، بابەتییانــە سروشــتی  ڕەنــگ  و  دابنــێ  بابەتییانــە سروشــتی 
واتــە دیــار و دەستنیشــانی بــكات چــی بــاش و واتــە دیــار و دەستنیشــانی بــكات چــی بــاش و 
ــی  ــەوە و گەشــەكردنی توانای ــۆ كران ــە ســوودە ب ــی ب ــەوە و گەشــەكردنی توانای ــۆ كران ــە ســوودە ب ب
ــەو  ــەو (.(( ئ ــرۆڤ)٤٢٤٢(.(( ئ ــەرجەم م ــیاوەكییەكانی س ــرۆڤ)و ش ــەرجەم م ــیاوەكییەكانی س و ش
دەخــوازێ شــیكردنەوەی نــەزم و سیســتم: مــرۆڤ دەخــوازێ شــیكردنەوەی نــەزم و سیســتم: مــرۆڤ 
بــە بەشــێكی ســەرەكی و گرینگــی جیانەبــووەوە لــە بــە بەشــێكی ســەرەكی و گرینگــی جیانەبــووەوە لــە 
ــووری دابنــێ  ــگا و ئاب ــی كۆمەڵ ــووری دابنــێ تیــوری بەڕێوەبردن ــگا و ئاب ــی كۆمەڵ تیــوری بەڕێوەبردن
و مودێلێكــی كارەكتــەری بنیادنەرانــە ڕەنــگ بڕێــژێ و مودێلێكــی كارەكتــەری بنیادنەرانــە ڕەنــگ بڕێــژێ 
ــە  ــن ب ــە كــە ئەوپــەڕی چاالكــی و خزمــەت و كەمتری ــن ب كــە ئەوپــەڕی چاالكــی و خزمــەت و كەمتری
ــی  ــەوە، ئەمــەش بەپێ ــێ بكەوێت ــی وزەی ل ــی فیڕۆدان ــەوە، ئەمــەش بەپێ ــێ بكەوێت ــی وزەی ل فیڕۆدان
پــالن ئــەوە دەگەیەنــێ كۆمەڵگایەكــی پیشەســازی پــالن ئــەوە دەگەیەنــێ كۆمەڵگایەكــی پیشەســازی 
ــە ســەنتەر و  ــێ ب ــە دەب ــێ ك ــە ســەنتەر و )ســنعات( دابمەزرێن ــێ ب ــە دەب ــێ ك )ســنعات( دابمەزرێن
ــەاڵم  ــرۆڤ، ب ــەوەی م ــدی گەشــەكردن و كران ــەاڵم ناوەن ــرۆڤ، ب ــەوەی م ــدی گەشــەكردن و كران ناوەن
ــدە و مشــەو  ــی زۆر و زەبەن ــۆ بەرهەمهێنان ــەك ب ــدە و مشــەو ن ــی زۆر و زەبەن ــۆ بەرهەمهێنان ــەك ب ن
بەكاربــردن، توانایــی و شــیاوەكی ڕشــتنی ڕەنگــی بەكاربــردن، توانایــی و شــیاوەكی ڕشــتنی ڕەنگــی 
كارەكتــەری بنیادێكــی مرۆڤــی لــە پێگەدا ســنووری كارەكتــەری بنیادێكــی مرۆڤــی لــە پێگەدا ســنووری 
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دەربــارەی  فۆیەربــاخ  بڕیارەكــەی  و  دەربــارەی خواســت  فۆیەربــاخ  بڕیارەكــەی  و  خواســت 
سروشــتی )سروشــتیانە( دەبەزێنــێ و تێدەپــەڕێ، سروشــتی )سروشــتیانە( دەبەزێنــێ و تێدەپــەڕێ، 
ــی  ــی كارلێكران ــیاوەكی توانای ــە ش ــرۆم ل ــەوێ ف ــی ل ــی كارلێكران ــیاوەكی توانای ــە ش ــرۆم ل ــەوێ ف ل
ــوەی  ــە چوارچێ ــەوە ل ــگای تەكنیك ــە ڕێ ــرۆڤ ب ــوەی م ــە چوارچێ ــەوە ل ــگای تەكنیك ــە ڕێ ــرۆڤ ب م
سروشــتدا  لــە  فۆیەربــاخ  جیهاندیــدی  سروشــتدا پانتایــی  لــە  فۆیەربــاخ  جیهاندیــدی  پانتایــی 
بەهــۆی بەڕێوەبردنــی نەخشــە بۆڕێــژراوی كۆمەڵــگا بەهــۆی بەڕێوەبردنــی نەخشــە بۆڕێــژراوی كۆمەڵــگا 
و ئابــووری وەك كارێكــی پراكتیكــی بــە بڕشــت و ئابــووری وەك كارێكــی پراكتیكــی بــە بڕشــت 
گۆڕینــی  كردووەتــەوە،  بیــری  ســوودبەخش  گۆڕینــی و  كردووەتــەوە،  بیــری  ســوودبەخش  و 
ــۆ نەكێشــراوە، پتــر  ــۆ نەكێشــراوە، پتــر سروشــتی مــرۆڤ نەخشــەی ب سروشــتی مــرۆڤ نەخشــەی ب
ــا پێویســتە  ــە دەپرســێ: ئای ــە پاشەكشــەكار، ك ــا پێویســتە ل ــە دەپرســێ: ئای ــە پاشەكشــەكار، ك ل
مرۆڤــی نەخــۆش دابهێنیــن بــۆ ئــەوەی ئابوورییەكی مرۆڤــی نەخــۆش دابهێنیــن بــۆ ئــەوەی ئابوورییەكی 
ســاغ و دروســتمان هەبــێ؟ پرســیار لــە بــارەی ســاغ و دروســتمان هەبــێ؟ پرســیار لــە بــارەی 
سیســتمەكەوە  جیهاندیــدە  لــە  سیســتمەكەوە ))باشــترین((  جیهاندیــدە  لــە  ))باشــترین(( 
كــە )مرۆڤــە( بــە ئاماژەدانیشــەوە بــە بنەمــای كــە )مرۆڤــە( بــە ئاماژەدانیشــەوە بــە بنەمــای 
))ناوەڕاســت((ی ئەرســتۆتالیس چییە؟ لە وەاڵمدا ))ناوەڕاســت((ی ئەرســتۆتالیس چییە؟ لە وەاڵمدا 
دەڵــێ: ئەگــەر بێتــو هەمــووان بــە باشــترین شــێوە دەڵــێ: ئەگــەر بێتــو هەمــووان بــە باشــترین شــێوە 
ــە و  ــان گەش ــز، خۆی ــی هێ ــی توانای ــە تەواوەت ــە و و ب ــان گەش ــز، خۆی ــی هێ ــی توانای ــە تەواوەت و ب
پەرەپــێ بــدەن و كەمتریــن بەریــەك كەوتــن و وزە پەرەپــێ بــدەن و كەمتریــن بەریــەك كەوتــن و وزە 
ــوان  ــێ و لەنێ ــە ئاراداب ــدا ل ــە مرۆڤ ــڕۆدان ل ــە فی ــوان ب ــێ و لەنێ ــە ئاراداب ــدا ل ــە مرۆڤ ــڕۆدان ل ــە فی ب
مــرۆڤ و مرۆڤــدا و لەنێــوان مــرۆڤ و دەوروبــەردا، مــرۆڤ و مرۆڤــدا و لەنێــوان مــرۆڤ و دەوروبــەردا، 

ــت)٤٣٤٣(.(. ــەدی دێ ــج ب ــت)ئامان ــەدی دێ ــج ب ئامان
ئامــاژەدان بــە فــرۆم و لۆڤیــت ڕوون دەبێتــەوە كە ئامــاژەدان بــە فــرۆم و لۆڤیــت ڕوون دەبێتــەوە كە 
بــە چ ڕێــگا و شــێوازێك پێویســتە بارگۆڕینەكــەی بــە چ ڕێــگا و شــێوازێك پێویســتە بارگۆڕینەكــەی 
و  هەبــێ  بەروبوومــی  و  بڕشــت  بــە  و فۆیەربــاخ  هەبــێ  بەروبوومــی  و  بڕشــت  بــە  فۆیەربــاخ 
ڕاســتەقینە بێ؟ لە پشــت بەســتنی دژە فەلســەفەی ڕاســتەقینە بێ؟ لە پشــت بەســتنی دژە فەلســەفەی 
مێــژوو بــە سروشــتی مــرۆڤ، لــە ئاوێتەكردنــی مێــژوو بــە سروشــتی مــرۆڤ، لــە ئاوێتەكردنــی 
سروشــتی  بنیــادی  لەنێــو  ژیرەكــی  سروشــتی توانایــی  بنیــادی  لەنێــو  ژیرەكــی  توانایــی 
ئــەو گەوهــەرەی  هــەروەك  مرۆڤــدا  ئــەو گەوهــەرەی پێداویســتی  هــەروەك  مرۆڤــدا  پێداویســتی 
ــە و دڵ  ــە كەلل ــەك ل ــوەری وەك ی ــان پێ ــە هەم ــە و دڵ ب ــە كەلل ــەك ل ــوەری وەك ی ــان پێ ــە هەم ب
ــا  ــدا تەنی ــی دیالۆگی ــو پرۆگرام ــێ و لەنێ ــا پەیدابووب ــدا تەنی ــی دیالۆگی ــو پرۆگرام ــێ و لەنێ پەیدابووب
لــە  ئەزموونــە  و  شــارەزایی  بــە  ئــەوەی  لــە هــەر  ئەزموونــە  و  شــارەزایی  بــە  ئــەوەی  هــەر 
بەرەوپێشــچووندا پــەی پــێ دەبرێ، دەبێ بەڕاســتی بەرەوپێشــچووندا پــەی پــێ دەبرێ، دەبێ بەڕاســتی 
ــووڕی  ــەدا كەموك ــێ بنەمای ــەو س ــتەقینە. ل ــووڕی و ڕاس ــەدا كەموك ــێ بنەمای ــەو س ــتەقینە. ل و ڕاس

ڕێئالیســتی سیاســی پەیدادەبــێ، بەپێــی بۆچــوون ڕێئالیســتی سیاســی پەیدادەبــێ، بەپێــی بۆچــوون 
و لــە ســۆنگەی ئامانجــی دواڕۆژییەكانــی الهــووت و و لــە ســۆنگەی ئامانجــی دواڕۆژییەكانــی الهــووت و 
دنیایــی كــە بەبــێ كۆڵــدان و ڕادیكالیانــە هەوڵیــان دنیایــی كــە بەبــێ كۆڵــدان و ڕادیكالیانــە هەوڵیــان 
ــۆ دەدرێ، وەك ڕزگاركار و ئاشــتیپارێز كاریگــەر  ــۆ دەدرێ، وەك ڕزگاركار و ئاشــتیپارێز كاریگــەر ب ب
و كار دەكات. بــە پێچەوانــەی ئامانجــە بــەرز و و كار دەكات. بــە پێچەوانــەی ئامانجــە بــەرز و 
نــوێ  نــوێ مەزنەكانــی فەلســەفەی مێــژووی كــۆن و  مەزنەكانــی فەلســەفەی مێــژووی كــۆن و 
ئامــاژە  بــەو  فۆیەربــاخ  نوێــی((  ئامــاژە ))فەلســەفەی  بــەو  فۆیەربــاخ  نوێــی((  ))فەلســەفەی 
كردەكییــەی بــە مــرۆڤ كارا دەبــێ كــە وەك ))مــن كردەكییــەی بــە مــرۆڤ كارا دەبــێ كــە وەك ))مــن 
و تــۆ(( نــا كامڵــە و نــا فەلســەفەییە! هەروەهــا بــە و تــۆ(( نــا كامڵــە و نــا فەلســەفەییە! هەروەهــا بــە 
دژە فەلســەفە ناودەبــرێ - مۆدێلــی ئپســتمۆلۆجی دژە فەلســەفە ناودەبــرێ - مۆدێلــی ئپســتمۆلۆجی 
ڕاســتی )حەقیقــەت( كــە دەبــێ هــەر بــە شــێوازی ڕاســتی )حەقیقــەت( كــە دەبــێ هــەر بــە شــێوازی 
دیالــۆگ پــەی پــێ ببــرێ و بزانــرێ، لــە پێوەنــدی دیالــۆگ پــەی پــێ ببــرێ و بزانــرێ، لــە پێوەنــدی 
مــرۆڤ بــە مرۆڤــەوە پێوەندییەكــی دوو جەمســەری مــرۆڤ بــە مرۆڤــەوە پێوەندییەكــی دوو جەمســەری 
دەكات بــە مــەرج: وەك یەكــی سروشــتی و جیاوازی دەكات بــە مــەرج: وەك یەكــی سروشــتی و جیاوازی 
و وەك یــەك نەبوونــی مــرۆڤ و هاوســەردەمەكانی. و وەك یــەك نەبوونــی مــرۆڤ و هاوســەردەمەكانی. 
بەبــێ وەك یەكــی سروشــتی لــە توانایــی ژیرەكیــدا بەبــێ وەك یەكــی سروشــتی لــە توانایــی ژیرەكیــدا 
ــۆرە  ــچ ج ــدا هی ــاوی جۆرەكی ــادی گونج ــە بنی ــۆرە و ل ــچ ج ــدا هی ــاوی جۆرەكی ــادی گونج ــە بنی و ل
دیالۆگێــك بوونــی)دیالۆگێــك بوونــی)٤٤٤٤( نابــێ و نــە لــە ئــارادا ( نابــێ و نــە لــە ئــارادا 
ــە ڕەوشــی لەیەكچوونــی سروشــتی  ــە ڕەوشــی لەیەكچوونــی سروشــتی دەبــێ، بگــرە ل دەبــێ، بگــرە ل
مــرۆڤ و هاوچەرخانیــدا دیالــۆگ بــێ ســوود و مــرۆڤ و هاوچەرخانیــدا دیالــۆگ بــێ ســوود و 
بــێ كەڵــك دەبــێ، لــە هــەر جێــگا و كاتێكــدا بــێ كەڵــك دەبــێ، لــە هــەر جێــگا و كاتێكــدا 
گەیشــتن بــە )ڕاســتی( وەك باشــترین مۆدێلــی گەیشــتن بــە )ڕاســتی( وەك باشــترین مۆدێلــی 
ئپســتمۆلۆجی )زانیــن( دەكــرێ كاریگەربــێ، بــەاڵم ئپســتمۆلۆجی )زانیــن( دەكــرێ كاریگەربــێ، بــەاڵم 
ــە  ــە ل ــتەقینە هەمیش ــە ڕاس ــێ ك ــە هەردەمێن ــە ئەم ــە ل ــتەقینە هەمیش ــە ڕاس ــێ ك ــە هەردەمێن ئەم
هەندەكــی و وردەكاریــدا دەكــرێ قســەی لــێ بكــرێ هەندەكــی و وردەكاریــدا دەكــرێ قســەی لــێ بكــرێ 
و نیشــان بــدرێ. لــە هــەر جێــگا و كاتێكــدا توانایی و نیشــان بــدرێ. لــە هــەر جێــگا و كاتێكــدا توانایی 
نیگەرانییــەوە  بــە دڵەڕاوكــێ و  نیگەرانییــەوە ژیرەكــی دەبــێ  بــە دڵەڕاوكــێ و  ژیرەكــی دەبــێ 
هێمــن و لەســەرخۆ بــێ، بگــرە ســەرلەنوێ جارێكــی هێمــن و لەســەرخۆ بــێ، بگــرە ســەرلەنوێ جارێكــی 
تــر پابەنــد بكــرێ بــە ئەركێــك بــۆ ســوودی مــرۆڤ تــر پابەنــد بكــرێ بــە ئەركێــك بــۆ ســوودی مــرۆڤ 
لەشســاغی  و  بەختــەوەری  گەوهەرێكــی  لەشســاغی وەك  و  بەختــەوەری  گەوهەرێكــی  وەك 
خــوازی سروشــتی، ئەوكاتــە و لــەوێ ئەركێكــی خــوازی سروشــتی، ئەوكاتــە و لــەوێ ئەركێكــی 
ــەكان و  ــە سەرشــان و ئەســتۆی تاك ــوێ دەخرێت ــەكان و ن ــە سەرشــان و ئەســتۆی تاك ــوێ دەخرێت ن
كۆمەڵــگا لەپێنــاوی مرۆڤدۆســتی مرۆڤانــی جیهانــی كۆمەڵــگا لەپێنــاوی مرۆڤدۆســتی مرۆڤانــی جیهانــی 
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ــەردەم. ــەردەم.س س
ــارەی فەلســەفەی  ــە ب ــاخ ل ــەی فۆیەرب ــارەی فەلســەفەی پرۆگرامەك ــە ب ــاخ ل ــەی فۆیەرب پرۆگرامەك
بەهــۆی  مرۆڤــەی  ئــەو  دەخــوازێ  بەهــۆی دواڕۆژەوە،  مرۆڤــەی  ئــەو  دەخــوازێ  دواڕۆژەوە، 
لەگــەڵ  هەروەهــا  بــووە،  نەخــۆش  لەگــەڵ نامۆبوونــەوە  هەروەهــا  بــووە،  نەخــۆش  نامۆبوونــەوە 
كۆمەڵگاكــەی جارێكــی دیكــە ســاغ و لەشســاغ كۆمەڵگاكــەی جارێكــی دیكــە ســاغ و لەشســاغ 
بكاتــەوە، نەیتوانیوە تا ئێســتا هیچ ڕێئالیســتییەكی بكاتــەوە، نەیتوانیوە تا ئێســتا هیچ ڕێئالیســتییەكی 
ــت  ــەرەوە بەدەس ــی یەكالییك ــەفەیی و سیاس ــت فەلس ــەرەوە بەدەس ــی یەكالییك ــەفەیی و سیاس فەلس
ئــەو  بەهــۆی  ئەمــەش  نییــە  دوور   - ئــەو بهێنــی  بەهــۆی  ئەمــەش  نییــە  دوور   - بهێنــی 
كەســایەتی  لــە  كــە  بووبــێ  كەســایەتی كەموكورتیانــەوە  لــە  كــە  بووبــێ  كەموكورتیانــەوە 
وەك  ئەوەشــدا  لەگــەڵ   - هەبووبــن  وەك نووســەردا  ئەوەشــدا  لەگــەڵ   - هەبووبــن  نووســەردا 
ــەوە)٤٥٤٥( (  ــز ســاغی كردووەت ــەوەی فریدیــش هارم ــەوە)ئ ــز ســاغی كردووەت ــەوەی فریدیــش هارم ئ
ــە دەروازەی پێشــەكییەكەی  ــە دەروازەی پێشــەكییەكەی ز( هۆكارەكــە ل ))١٨٤٥١٨٤٥ز( هۆكارەكــە ل
فەلســەفەی نوێ و جێبەجێكردنی فەلســەفەی نوێدا فەلســەفەی نوێ و جێبەجێكردنی فەلســەفەی نوێدا 
بووبــێ، لەوانــەش بــووە هێــز و توانایــی جیهانگــۆڕ بووبــێ، لەوانــەش بــووە هێــز و توانایــی جیهانگــۆڕ 
ــرۆڤ  ــە ڕەنگڕشــتن و نەخشەســازی جیهانێكــی م ــرۆڤ ل ــە ڕەنگڕشــتن و نەخشەســازی جیهانێكــی م ل
دۆســتانەدا نیشــان بــدرێ. بەدڵنیاییــەوە، دوور نییە دۆســتانەدا نیشــان بــدرێ. بەدڵنیاییــەوە، دوور نییە 
ئەمــە بــۆ نەخشەســازی مرۆڤ دروســتی بــەس نەبێ ئەمــە بــۆ نەخشەســازی مرۆڤ دروســتی بــەس نەبێ 
ــتی  ــەدەرە، سروش ــە كاتب ــە ل ــەو ئەرك ــرێ ئ ــتی - دەك ــەدەرە، سروش ــە كاتب ــە ل ــەو ئەرك ــرێ ئ - دەك
ڕەخنەگرانــەی هەبــێ، ڕەخنەكردنــی ئــەو الهووتــی ڕەخنەگرانــەی هەبــێ، ڕەخنەكردنــی ئــەو الهووتــی 
و میتافیزیككارانــەی دەخــوازن جیهــان چــاك بكــەن و میتافیزیككارانــەی دەخــوازن جیهــان چــاك بكــەن 
ــەر  ــا ه ــك تەنی ــان میتافیزی ــووت، ی ــەی اله ــەر و ئەوان ــا ه ــك تەنی ــان میتافیزی ــووت، ی ــەی اله و ئەوان
بــۆ هێــز و دەســەاڵتی تایبەتــی خۆیــان و بــۆ تــااڵن بــۆ هێــز و دەســەاڵتی تایبەتــی خۆیــان و بــۆ تــااڵن 
و بــڕۆ و دەســكەوت بەكاردەهێنــن، ڕەخنەگرتنێــك و بــڕۆ و دەســكەوت بەكاردەهێنــن، ڕەخنەگرتنێــك 
بەرانبــەر بــە گشــت ئامانجــە بــەرز و خــوازراوەكان بەرانبــەر بــە گشــت ئامانجــە بــەرز و خــوازراوەكان 
ــاد و  ــەوە ی ــتێك دەهێنن ــا ش ــەدا، تەنی ــەم جیهان ــاد و ل ــەوە ی ــتێك دەهێنن ــا ش ــەدا، تەنی ــەم جیهان ل
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