
   بیوهمه نووسینی؛ ئۆته...  نگی سۆفیا  رهه فه
 ن سه هرۆز حه ؛ به وه  دانیمارکیه رگانی له وه
 
 
 

Archimedes  ئارکیمیدز  
ی  ده  گرنگترین زانای ماتماتیکی سه به" سیح  ی پش مه212 بۆ 287ی  نزیکه"ئارکیمیدز 
و   له وه مه نی که الیه م به  ئه دابووبت، چونکه و بوایه چت خۆشی له پده. نرت کۆن داده

گۆڕم  خاکی نه"یگوت؛  و ده ئه. بووبت مزانینی هه که  گرفتی خۆبه بوو که  نه  پیاوانه جۆره
 شانازیکردنکی  نھا گوزارش له دا ته ، لره" وه رزنمه رێ، تا من جیھانت بۆ بله بده
دواتر خای (کات  ش ده"ئارکیمیدزیخایکی " بۆ  کو ئاماژه ، به وه خۆیه نگ ناکات به شه قه

ی بینینکی   ڕگه  له  که دایه وه  له که سته به مه). خۆ ربه ربینکی سه  ده ئارکیمیدزی بوو به
الی هایرۆن پاشای  ئارکیمیدز له.  وه ی گرفتک بدۆزیته  بتوانیت ڕگاچاره وه ڕوونه
رکردبوو؛  ت ناوبانگی ده بلیمهرکی  ک داهنه ش وه وه  له کرد و جگه مکار کاریده سته
مین جار ئامری شت  که و بۆ یه  ئه سوودی داهنا، بۆ نمونه ندین ئامری به چه
ی  لوعه ها داهنانی به روه ت پکھاتبوو، هه  و په  خلخلۆکه  له داهنا که ی وه رزکردنه به

 .  لکاوه وه مه ناوی ئه بینیش به ڕه کان و زه ی کۆنه وه ئاگرکوژاندنه
 
  )330. جیھانی سۆفیا، ال…کی هیللینیسکی بوو ئارکیمیدز زانایه(
 

Aristippos  ئاریستیپۆس  
 کاتی  ت به باره ڕپکراومان سه کی باوه یه رچاوه ، هیچ سه  نھنیه سوفکی پ له یله فه

می ژیانی  رده دا سه رچاوه ندێ سه  هه ی من ئاگاداربم له هنده... (* ژیانی نییه
شدا  وه ئه گه م له به) سیح، و ی پش مه366 بۆ 435کانی   بۆ نوان ساه وه ننهڕ گه ده

بن بوای  کانک ده  خه تایه تاهه  بۆ هه  که وه ته  نووسراوه وه مه ناوی ئه به تک حیکمه
و  مووشتکیش ئه  هه ر له ، به  گرنگه نھا ئستاکه یگوت؛ ته و ده ون، ئه ن و دوای بکه پبکه

 .نین تیان بۆداده خشن و نرخی تایبه به ستی خۆشیمان پده  هه ی که تانهسا
 
 جیھانی سۆفیا، … ناوی ئاریستیپۆس بوو بوو که کی تریشی هه م سوکرات قوتابیه به(
 )143ال
 

 ئاگایی
شدا  وه ڵ ئه گه م له ، به بووه فی نه لسه ی ئاگایی کۆنترین گرفتی فه بگومان کشه

ی پرسیاری ئاگایی،  وه مدانه  وه خوقنت، چونکه بایی ده وام ناته رده ه ب پرسیارکه
بینم، چۆنچۆنی  خوازت؛ من چۆن جیھان ده یی ده وست و بۆچوونکی گرنگ و بنچینه هه

ی خۆمان و  رباره  زانیاری ده وه یه  ڕگه  له ی، که نده و ناوه  کاتکدا ئه بینم ــ له خۆم ده
ک  نھا ئاگایی بت، ئاگاییش وه بت ته رت ده یدوشه هنجنین، ب قه ده ه ه جیھانی لوه

  سته ی هه وانه  پچه م به ، به  ئمه  له شکه شمان، به کانی تری له شه موو به هه
 شتک  نته یه مانگه ش ده م توانایه  ــ ئه دایه وه ناوه کردنی له شه  توانای گه وه کانمانه شیه له



ش  مه  شتک، ئه  له ئاگایه  به میشه ئاگایی هه".  وه خۆ دۆزینه"گوترت   پیده ۆکهم  ئه که
  ، که وه گرته  خود ده ستکردنیش به  هه وه کی تریشه الیه  خود و له  ئاگابوون له ک به الیه له

ن خود توانین ب  ده واته که. نی ئاگاییمانی دانین  پ نھنیترین الیه بت به  ده ناچارانه
،  ستگرتووه ده کانمانی له وه کان و بیرکردنه سته وی هه  جه ، که جوه  به میشه ــ شتکی هه

  سوفه یله  ناو فه هیگ، له. کانی تر جودابت موو شته  هه  له شت شتک بت که ده
  ستبتهترین تیشکی خ وره  گه  که یه فه لسه سوفی مژووی فه یله کاندا، دیارترین فه مانیه ئه
  له) ی هیگ فه لسه پی فه به ( بینی، که ق ده ک ڕۆحکی موته ر ئاگایی؛ ئاگایی وه سه

م  به. رت موو شتک به  هه ی به شتوانت په زانت و ده موو شتک ده نجامدا هه دوائه
  نکه شت بزانت، چو ڕوانی ئاگایی نین که  زۆر چاوه  هنده یه و شوه کجار به  یه مۆکه ئه
ڵ ئاکامی  گه ناچاری، له  وویستی خۆی بووبت یان به ر به ، گه فه لسه  فه ک ئاشکرایه وه

  وه که الیه ش له و ئاکامانه  ئاگایین، ئه ت به باره  سه ڕوات که کاندا ده  مۆدرینه وه لکۆینه
  وه کی تریشه الیه  له کرت، وه کی باشیان لده ڕوانی داهاتوویه  دیارن و چاوه شبینانه گه
و پسپۆڕی "روونناس  ی ده"ینس جولیان جه. "ی نائومدین  پشچاو و مایه شبین دنه ڕه

ت؛  ودا ده  و له  نووسیوه ته م بابه ت به باره مریکی تزکی زانیاری سه ئه" ئاگایی
ی   دیارده ناو وت له کی ڕکه یه  شوه به) ر وبه مه  ساڵ له3000ی  نزیکه( ئاگایی  یه وانه له

ی  مان شوه هه ر به هه( ڕۆژان  چت ڕۆژک له  ڕی تده وه شه دابت، لره ریھه فیکردا سه
 …  وه  وون ببته وه دیسانه) وت ڕکه

 
ش و ئاگاییدا   نوان له نھان له کی په ندیه یوه کان، په  شوه ک له یه شوه بت به  ده واته که(

   )514، 491، 478، 464، 381، 347، 303، 290، 280، 252.* جیھانی سۆفیا، ال…بت هه
 

 Anthistenes  نیسئانسیست  
 بوای   و به قوتابی سوکرات بووه" سیح  ی پش مه360 بۆ 445ی  نزیکه"ئانسیستنیس 

موو   هه  بتوانت له ژی که کی ڕاستی مۆڕای ده یه  شوه  به و کاته نھا ئه م مرۆڤ ته ئه
توانت   مرۆڤ ده ی که ختیاریه و به  ئه واته. ست بت ربه واو سه کی ته ره  فریوکی ده جۆره

ی  وه  قایلبوونی ناوه کو له ، به  نیه وه کانه کیه ره  ده  شته ندی به یوه ڕاستیدا په پیبگات، له
   به وه تکردنی خۆیه ناعه ی قه  ڕگه ش له مه  ئه قوت و هیچیتر، وه ده  هه وه مرۆڤه

گوترت  ، پیان ده یه  هه یه وه  بیرکردنه م جۆره ی بوایان به سانه و که ئه. هنت تیدهس ده
دیۆجنیس .  سوفه یله بی دیۆجنیسی فه قه ش له مه گ، ئه  سه واته" سینیک("کان  سینیکه

ژیا، دواتریش   ده ره مه یر و سه  ژیانکی سه رگرت و شوه  وه وه  ئانسیستنیسه سروشی له
 .)ر دانا سه نیناویان له ی پکه ندین نوکته چه

 
   ئانسیستنیس له کان، که ی سینیکه فه لسه  ناونیشانی فه  بکرته یه م گوته کرت ئه ده(

 جیھانی …زراد ی دامه که سینادا بنچینه  ئه سیحدا و له ی پش مه400ی سای  نزیکه
 )141سۆفیا، ال 

 
Andersen، Hans Christian  هانس کریستیانرسن، ئانه   

ک کوڕی  کی ساکاردا  وه یه  ژینگه له" 1875 بۆ 1805 "  دانیمارکیه ره م نووسه ئه
ی  ر زوو جگه هه. ریش بوو وه خته ربت و به وه خته یویست به ، ده  دونیاوه ک هاته چیه پینه



و  یان کرد و بهوانیش پشتگیر ، ئه وه پیاواندا کرده وره ندان و گه تمه روه  ناو دی سه خۆی له
. ی بدات که بوونی خوندنه ساسی و نه  که  سانی پ له وامی به رده ش توانی به یه شوه
. نووسی  بۆ مندانی ده ناوبانگ بوو که  به وه کانیه ته کایه هۆی چیرۆک و حه رسن به ئانه

نی نووسینی  شوازی داڕشت  که یه تی پوه  زمانکی زۆر تایبه کانی مۆرکی شوه نووسینه
  سوف و هاوتیشی به یله گۆی فه سیۆرن کیاگه. دات  گرده وه ڕۆمانسی و ئایرۆنی پکه

 .ینووسی مان شواز ده هه
 
ن   الیه  له ، بۆ نمونه وه ته  نووسراوه وه رکی دیاریکراوه ن نووسه  الیه  له  که تکه حیکایه(
 )417، 402، *376  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… وه رسنه ئانه. س.ه
 

Augustin  ئاوگوستین  
 شاری  له) 430 بۆ 354،  تدا ناوی ئاوریلیۆس ئاوگوستینیۆس بووه ڕه  بنه له(ئاوگوستین 

.  دایکبووه فریقادا له ی باکوری ئه)زائیر ی جه مۆکه شاری سوق عراسی ئه(تاگاستا 
.  بووه سیحی هه ینی مه ئا وی به کی پته  چاالکی و بوایه مۆنیکای دایکی مرۆڤکی پ له

ی،   ببواکه  باوکه ک له بوو وه ر ئاوگوستین هه سه زنتری له کی مه ریه دایکی کاریگه
  ئاوگوستین له. بینرا ده ئاشکرا نه  به ری دایکی هنده تادا کاریگه ره  سه  له نده رچه هه
م  تیش سیسیۆ، به تایبه ، به وه خونده کانی ده  التینیه نجیدا نووسراوه نی گه مه ته

ک  درژایی ژیانیشی وه بوو و به کاندا هه  یۆنانیه ڵ نووسراوه گه له ی وره گرفتکی گه
ڵ  گه بت له یگوت ده ک ده ک ئامۆژگاریه سیسیۆ وه.  وه  مایه وه الیه شتکی نامۆ به

خشی و  تین به ئاوگوس ی سروشی به یه م وته رقایبین، ئه ین و سه  بکه ه دا مامه فه لسه فه
دوای  ڕان به تادا پیوابوو پۆسیسی گه ره سه له. تدا قیقه هه دوای ڕان به  گه وته که
بگومان . کان بوو ییه ی مانیکه وه ی بزووتنه وجا تکه ، ئه تدا هیچ سنوورکی نیه قیقه هه

دابوون جیھان  یهو بوا بوو و له ر جیھان هه رامبه نیان به کی دووالیه یه کان دیده ییه مانیکه
 قوتابی  گۆدا بۆته  شاری کارته پاشتر له. شکرابت دا به  و خراپه ر باشه سه تدا به ڕه  بنه له
ر  سه و ڕۆما کۆچیکرد، له ره  ویستی دایکی به وانبژی، دواتریش دژ به شی ڕه به

ی  سته رودهنو دا ست هنا، پاشان له ده کی باشی به یه وامبوو و پله رده ی به که خوندنه
ی  وپایه  پله ک هدی هدی له یه پاش ماوه. خشرا وانبژی پبه ی ڕه پاشایی میالنۆدا پیشه

ژیان   ده وه  سابوو پکه  دوانزه هت، که جده ی به که ره  و هاوسه وه وته که دنیایی دوورده
تی  واوه  ته ی به که رخانه رچه  دا وه386 سای  له. بوو  هه وه و کوڕکیشیان پکه

   له فه لسه کانی مژووی فه  گرنگه  ڕووداوه کک له  یه ش به مه دات، ئه نجامده ئه
   دووتوی کتبه ی له ته و بابه ی ئه رباره ندین جار ده  چه وه شه و کاته له. درت مده ه قه
ژنی   جه و له 387 سای  له.  نووسی ه"کان دانپیانانه" ناوی  یدا که که ناوبانگه  به ره هه

ژنی  ی میالنۆ جه وره ی گه شه مبرۆسیۆسی قه  ئه سیحدا، بیاریدا که ی مه وه زیندووبوونه
  وه ڕته گه دواتر ئاوگوستین ده. نجامبدات ی ئه که سیحیبوونی خۆی و کوڕه مه ناولنانی به

دایکبوو،  یدا له ت ی که و شاره  شاری تاگاستا، ئه کانیدا له ڵ هاوبیره گه فریقا و له بۆ ئه
. ی شاری هیپۆ ڕیجیۆس وره ی گه شه  قه بته زرنت، دواجاریش ده مه ک داده یه سهًَکل
، کۆچی دوایی  وه کانه ندالیه ن وه الیه دانی هیپۆ له کاتی ئابۆقه  سایدا له74نی  مه ته له
 .کا ده



و  ئه. تاری ئاینیش و و ها نامه نده  چه  له  کتبی نووسی، جگه90  ئاوگوستین پتر له
موو  و هه ریان له ، سه وه ی ئاوگوستینیان نووسیه تادا ژیان نامه ره  سه ی له سانه که

  کی هنده سک توانایه نھا که  ته کرد که ده ما، بوایان نه  سوڕده م مرۆڤه ی ئه زانیاریه
الی   به ش که و خاه ئه.  وه کانیه  ناو کاره  بئاخنته یه عریفه موو مه و هه بت و ئه زنی هه مه
. ی کات و مژوودا وه  شیکردنه  له کی و چاپوکی ئاوگوستینه ، زیره  گرنگه وه فه لسه فه
 زنتردا خۆی گونجاندبوو،  شتکی مه ڵ بواکردن به گه  خۆی له وه  مژه م له  ئه نده رچه هه
توانین   ده ر خاک که  سه وه تهڕن گه کانیدا کات ده وه  لکۆینه شدا له وه ئه گه م له به

  وه مه الی ئه به.  سه که ستکردنی تاکه ویش توانای هه ین، ئه دیبکه گرنگترین ئاکامی تدا به
"  بوونی نیه" ڕابووردوی چیتر   تبگات که و ڕاستیه بت له  و ده وژمی کاتدایه ناو ته خود له

"  کاتی ئستاکه"شی کات  ن ڕاستیترین بهم بگوما ؛ به هاتووه نه" هشتام"و داهاتووشی 
ی خود  وه ش پشئه یه م شوه کات، به ندا بزرده ی کورتخایه ها چرکه نده  نو چه خۆی له

ی  ی  پکھاته ڕگه نھا له  ته ئمه. بوورت ستی پبکات، ڕاده وت هه  بکه وه فریای ئه
وژمی   ته گۆڕ له توانین خاکی نه  ده بۆ خودا، وه ڕته گه  ده ، که وه تی ئاگاییمانه تایبه
ی   ونه  که یه ری هه  ڕاستیدا مرۆڤ توانای یادوه ڕبوونی کاتدا پکبھنین؛ له تپه

. ی داهاتووبکات نه زه توانت مه  ده وه ی ئستاکه  ڕگه  و له خۆگرتووه ڕابووردوی له
 ناو   له دات که ده ر هه  سهدا  کاتییانه و ماوه ی هاریکاری ئه  ڕگه زایی ژیان له شاره

ی   ئاۆز و نادیاره و سروشته یشتنی ئه  بۆ تگه وه کاته زایش بوارک ده  شاره ، وه ئاگاییدایه
  .بت رده  خۆی ده وه یه  ڕگه  و دسۆز له خشنده  خودای به که
. نرت  داده" گوناحی بۆماوه"ی  ی بیرۆکه وه ره  دۆزه  ئاوگوستین به وه کی تریشه  الیه له

  سمی کسه وتی بواکردنی ڕه ر ڕه سه کی گرنگی له ریه م، کاریگه ی ئه وه شوازی بیرکردنه
م بوارک   ئاسته  به کات، که خشینی خودا ده  به ختی باس له  سه  به هنده. جھشت به
ستبکات   هه خودا ڕازیبکات و وه کانیه  باشه وه ی کرده  ڕگه  له  بۆ مرۆڤ که وه هته ده

ت  باره ی ئاوگوستین، سه م توانینه ر ئه  دواجاریشدا هه له.  مرییه خشین و نه شایانی به
ی دیان خۆشکات؛  وه ک له  وه وه  دی مرۆڤه خشینی خودا، ترسکی زیاتری خسته  به به
  اتهو موو شتک کرداری خوابت، که ت، هه ک ئاوگوستین ده روه  ڕاستیدا، هه ر له گه ئه
  وه  شانازی و ویژدانکی پاکه  مرۆڤ به یه وانه  له ش که  باشانه و کرداره ت ئه نانه ته
ها و نرخی   به  له وه شه بت و لره نه  مافی مرۆڤی پوه تدا هنده ڕه  بنه نجامی بدات، له ئه
 .بت ری ده  ببه و کارانه ئه
 
 … ژیا430تا   هه354 سای   له ، کهین ست پبکه  ده وه  ئاوگوستینه توانین له ده…(

 )188  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 

Idealism  ئایدیالیزم  
ئایدیالیزم . دات کان نیشانده ییه  نمونه ندشه ی ئه دا ونه فه لسه  مژووی فه ئایدیالیزم له

ڕوانی فۆڕمکی باتری  کو چاوه ن، به  هه  ببینت که و جۆره کان به وت شته نایه
 ناتوانین  واته.  یه  هه وه  ئاگاییه ندی به یوه  په میشه  هه تک که قیقه کات، هه ت ده قیقه هه

کرت بین  ده.  وه وانه  پچه کو بهَََڵ کات، به بین ئایدیالیزم ژیان ئاسانترده
ن  هک  ده و شتانه وام باس له رده  به ، چونکه تریالیزم و ئیمپیریزم ئاسانتره جیھانبینینی مه

کاندا   ئایدیالیسته سوفه یله  ناو فه کی له نکی زیره  الیه ته به هه. ناگرن  گومان هه که



ش  مه ، ئه) و شللینگ و هیگ الی پالتۆن و بارکلی و فیخته  له بۆ نمونه(کرت  دیده به
دان   بوایهو  له ؛ بۆ نمونه وه دون و نایشارنه  خۆشیان لیده سوفانه یله و فه  ئه  که شتکه

 ئایدیالیزم  وه کی تریشه الیه له. قووتربت" ئاسایی"کانی   خه یشتنیان له  توانای تگه که
 مژووی  ست و بوری به ده ی دووره زن و بیرۆکه ی مه ندشه ها ئه نده ڕاست و دروست چه

کی زۆر  یه کانی تردا، ئایدیالیزم تاڕاده موو تیۆرییه چاو هه له.  خشیوه  به فه لسه فه
، مرۆڤیش  یه وه ر شانی مرۆڤه سه  به ندبکات که سه ی ڕۆح په زووانه و ئاره تی ئه توانیویه

ی  زووه و ئاره نگی ئه م ده ، به وه خولته سکی بووندا ده کی ته یه  چوارچوه له) زۆر جار(
 زیاتر بژی،  ه ئم  له ؟ شتک که وه  بوونی بمنته بت که پرست؛ بیت شتک نه ڕۆح ده

ری  و سه ک له یت ڕووناکییهًًَ، بل وه داته واییمان ده ی ژیانماندا دنه  ماوه  له قینک که یه
 بت؟  بوونی نه وه که تونله

 
 مانا   بوون به دابوون، که و بوایه ندکیان له وپش باسمانکرد، هه وه مک له ک که روه هه(

". ئایدیالیزم"نین  ش ناو ده یه  ڕوانگه م جۆره هئ.  یه ی سروشتکی ڕۆحی هه که قوه
 )246  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه

 
Irony   ئایرۆنی  

و   له زموون بووه ترین ئه وره نی گه  و خاوه ی ئایرۆنییه وره  گه توانین بین سوکرات بابه ده
  وه ی یۆنانییه"ائایرۆنی"ی   ووشه له(ی ئایرۆنی  که نه سه پی مانا ڕه سوکرات به. دا بواره

ڵ  گه له  ک که یه  شوه م به خشت، به به  مانای خۆنواندن یان خۆلگۆڕین ده  که هاتووه
. هنا کاری ده رکی خۆنواندن به ک هونه کرد و وه وتی ده سوکه هه)  بانییه تدا ته قیقه هه
  ی له و جیاوازییانه ر ئه  سه دایه رنجیان ده  زیاتر سه بوون که سانی تر هه کاتکدا که له

) …بوای من یت به  کاتک ده ی شتک، بۆ نمونه رباره ده(نوان بوون و بوابووندا 
  و جیاوازییانه ر بت و ئه گه  ئه ، وه یه ت و خواستدا هه قیقه  نوان هه  له ، یان که یه هه
  وه که یه ند نمونه ی چه وه ی هنانه  ڕگه توانین له وا بگومان ده ر زمان، ئه  سه رگینه وه
بۆ . ین گوزارشیان لبکه وه ی ئایرۆنییه  ڕگه توانین له ئاسانتر ده م زۆر به ریببین، به ده

 و  خه ک ببایه یه  تاڕاده ، که توانین شتکی بچکۆله کارهنانی ئایرۆنی ده  به  به ونه
 ڕاستیدا   له خشین که کی پببه نایهش ما یه و شوه ین و به بکه وره ، گه  مانای نیه هنده
دا  مه رده و سه بینی؛ له تی ده می ڕۆمانسیدا ئایرۆنی ڕۆکی زۆر تایبه رده  سه له. تی نییه

کان و   گرنگه ته م بابه رجه سه کی ژیان و یاری به یه فه لسه  فه  جۆره ئایرۆنی ببووه
می  رده ری سه یگی نووسهک فریدریک شل روه هه(کرد  کان و بماناکانیش ده جدییه

موو شتک  توانت هه  ده کی ئاسانی فربوون که یه  شوه ت ئایرۆنی بۆته ڕۆمانسی ده
  ته رو خاسیه  سه ت له نانه  خۆی دان، ته وه سته یوه موو شتکی په رو هه سه ببینیت و له

   که یه وه شه ره و هونه هرو ئ سه ها له روه بت، هه  ده وه سیشه که تی تاکه کان و بلیمه باشه
  ندی به یوه ندێ جار ئایرۆنی په  هه وه کی تریشه الیه له). تی مرۆڤ خۆی خوقاندویه

و  ی نایابی له سوفی دانیمارکیش نمونه یله گۆی فه ، سیۆرن کیاگه یه  هه وه جاڕییشه گاته
و   ئه م توانیویانه سکی که کهند  نھا چه  ته وه وه دوای ئه م له ، به وه ته  هناوه وه یه باره
 . وه ته یی ماوه کراوه جاڕی به رگای گاته دا ده فه لسه  فه  هشتام له وه رئه به  بگرن، له وه ڕه

 



   له رخات که  هیچ نازانت، یان وایده که" وا خۆی نیشانبدات"یتوانی  و ده ئه(
جیھانی سۆفیا، ". ئایرۆنی سوکراتی"ین   ده مه  به ، ئمه قتره ی ب ئه که ره رامبه به
 )409،429، 76 * ڕه الپه

 
Ethic   ئیتیک  

،  ی کردارییه فه لسه هاومانای فه) ریستۆتالیس الی ئه  له بۆ ونه(تدا ئیتیک  ڕه  بنه له
ژیانکی "تی تاوتوکردنی   بابه ، بۆ نمونه وه گرته نی جیاواز ده ک الیه ش کۆمه مه ئه

ق  ی ئه پی پوانه ی بتوانت به وه بت چیبکات بۆ ئه ؟ مرۆڤ ده اش چیه؛ ژیانکی ب"باش
...  وه گرته س زیاتر ده  که  توانای تاکه  له میشه  هه ک ئاشکرایه  وه ی که یه و پوانه بژی؟ ئه

  دات بگاته وده  هه ڕت، که په س تده که  ئامانجی ئاکاری تاکه  له م جۆره یشتنکی به تگه
و   ڕۆی ئه وه شه  لره بن، وه  ده که ته ی بابه گا و وت تکه  کۆمه  که دایه یی، لره دهئاسو
. وت که رده نت، ده دانیان پداده)  بت وه که ر هۆیه هه به(گا  ی کۆمه خالقیانه ها ئه به

یتیک  پاڵ؛ ئ ندتی زیاتری هاته تمه فی، تایبه لسه ک دیسیپلینکی فه دواتر ئیتیک، وه
کانی  وته سوکه  هه واته(ڕوات  س خۆی ده که نگاندنی تاکه سه وڕووی هه ره زیاتر و زیاتر به

دا  وه ره کانی ده ڵ ڕووداوه گه کان له  خۆییه دات پوانه وده و هه) نگنت سه ده خۆی هه
ک  وی کۆمهڕو ، ئیتیک ڕووبه مۆکه ئه". کاندا تیه  بابه ڵ ڕووداوه گه  له واته"بگونجنت 
  نده رچه ؛ هه وه ی تواناکانی مرۆڤه  ناو بازنه وته که  ده  که وه بته خت ده پرسیاری سه

شدا هشتام  وه ڵ ئه گه م له ، به ستھناوه ده ی به وره کجار گه وتنکی یه مان پشکه عریفه مه
 ناتوانین ڕاست و ی وه رئه به وین ــ ڕک له که رده تان ده ره ک شتکی بچوک و بده وه

.  دی  بیانھنینه تواناماندایه   له ین که  دیاریبکه و شتانه موو ئه دروست سنورک بۆ هه
ر نیشاندانی   سه وه ڕنه  بگه وه  دیسانه یه وانه کانی داهاتوو له  ئیتیکیه مشتومه
زارشی گو" 1860 تا 1788"ر  ر شۆپینھاوه ک چۆن ئارسه ر وه  هه بانی؛ بۆ نمونه میھره
دا  و ئازاره ڵ ئه گه کرد و له ی ده قینه کتر خۆشویستنی ڕاسته م داوای یه کرد، ئه لده

 �کات ستی پده  هه وه که موو الیه  هه  مرۆڤ له دا که گریده
 
 جیھانی …چت  زانستی پزیشکی یۆنانی ده ریستۆتالیس، له ر دوو ئیتیکی پالتۆن و ئه هه(

 )355، 125 * ڕه سۆفیا، الپه
 

Erasmus Rotterdam   ئیراسموسی ڕۆتردام  
ک   وه ، که وه ره ی مارتین لۆسه وانه پچه به" 1536 تا 1466ی  نزیکه"ئیراسموسی ڕۆتردام 

ی خۆیدا  ی بواکه ناو بازنه سیحیدا چاالکبت، له ی مه  کسه یویست له چاکسازک ده
وانکیش گوزارشی  ک زمانه ف بوو و وهسو یله  فه وه ده ئیراسموسی مرۆڤدۆست، له.  وه مایه
کرد؛ بۆ  ده کانی نه ته ماشای بابه سکی ته  ته  به ر هنده کو لۆسه م وه کرد ، ئه زدان ده  یه له

م  ستت، به به یی و دوایی خودا ده زه  به یگوت بگومان مرۆڤ پشت به  ده نمونه
دا  و کاتانه تی له تایبه ش به مه ئه،  یه  بوارکی ئازادیمان هه شدا جۆره وه ئه گه له
  ی شته قینه های ڕاسته ی به وه رئه به ین، له که کان ده  باشه ی شته  پاکتیزه وت که که رده ده

  وه ریستیه  ناخۆپه  له و شتانه ی ئه رچاوه  سه دا که تانه و حاه تیش له تایبه به(کان  باشه
 کاتی ئازادیدا  نھا له کان و مۆڕادا، ته یامه ڵ په هگ راوردکردنیان له  به ، به) قووه هه



مان   هه م له ، به وه کرته س ده که ی تاکه تدا ئاڕاسته ڕه  بنه  له یامه م په ئه. وت که رده ده
 . وه گرته سکیش ده موو که  و هه یامکی گشتیه کاتدا په

 
ی ڕۆمی ــ کاتۆلیکدا  ناو کسه ی لهزان باش ده  وایان به بوون، که ندین چاککاری تر هه چه(

 )227  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… ئیراسموسی ڕۆتردام بوو وانه کک له یه.  وه بمننه
 
 

Eros   ئیرۆس  
ی  ووشه ( ویستی یۆنانی کۆنه تدا کوڕی خوای خۆشه ڕه  بنه ئیرۆس، کوڕی ئافرۆدیت، له

ندێ جار ئیرۆس  کان هه پی نووسراوه به). ی ئامۆر  ووشه  به کان بووه الی ڕۆمانیه ئیرۆس له
  ، یان به نج و جوانه ؛ کۆڕکی گه تی خراپبووه کیش نیه یه کو تا ڕاده ، به زۆرزانبووه

ست  ریدا هه رامبه به سک له هیچ که.  وه سوڕته  ده وه که شخه  مه  یان به وه وانکه تیروکه
ویستی  نکی جوانی سیحری خۆشه ش الیه ته م حاه  ئه یه وانه  دنیایی ناکات، له به

   باره وه شه  ئیرۆس دامای و لره یان له که تیه  مرۆڤایه نه دواتر الیه. پکبھنت
  ئیرۆس واته( هزکی پاکی جوانناسی  کاته ستدا؛ پالتۆن ئیرۆس ده ده ی له که میه مده ده
م بگومان  به).  پیرۆزی نته گه ده مرۆڤ  دا، که  جوان و باشانه و شته دوای ئه ڕان به گه

وت؛  رکه و شتکی تر سه ره  به وه  شتکه بت له ده)  سوفه یله م فه پی ئه به(پیرۆزیش 
ودا مرۆڤ  ، له وه رزببته ر ترۆپکی چیای ڕۆح به  بۆ سه وه کانه سته  قوویی هه بت له ده
 .تبین ده) بیر ( ندشه نی جیھانی ئه چاکی دیمه به
 
 جیھانی …خشت به ویستی ده  مانای خۆشه گوت ئیرۆس، که ی ده یه م تاسه پالتۆن به(

 )97  ڕه سۆفیا، الپه
 

Empirism   ئیمپریزم  
نت،  ق داده ری ئه  نونه  زیاتر خۆی به ، که وه ی ڕاشۆنالیزمه وانه  پچه ئیمپیریزم به

ک  وه. چنت ده کان هه ستییه توانا ههی هز و  سه ی خۆی له دت و ڕاست و دروست بنچینه
. ی بۆ بکرت شه  بانگه وه کانه سته ی هه ڕگه بت له ت ده قیقه یشتنی هه ن تگه ده

ک  یه تاڕاده. هنن  پکده عریفه ی مه  بنچینه کات که  ده و زانیاریانه ئیمپیریزم باس له
ستی  ر ده سه د، دواتریش لهزران ی ئیمپیریزمی دامه توانین بین ئیپیکور بنچینه ده
  بووه) یفید هیوم و جۆن ستیوارد مییل  و دهلۆکجۆن (کاندا  ریتانیه  به سوفه یله فه

  ی گوبداته وه بئه بگومان جۆرج بارکلی هاوتیشیان به. بیروبۆچوونکی جیھانی
ینی زان. ر ئیمپیریزم  سه شداری خۆی خسته کانی خۆی، به تییه  تایبه بیروبۆچوونه

ی  و زانستانه  ئیدیالی ئه ش بوو به مه ڕی دنیایی، ئه وپه  ئه دات بگاته وده ئیمپیرستی هه
ی  وه  ئاگان له واو به ش ته و زانستانه موو ئه بگومان هه. هنن کارده میتۆدی ماتماتیکی به

  و شوه ن له ده وده  هه وه ڕی توانایانه وپه  به کی دورودرژه یه  و ماوه  گیریان خواردووه که
 . وه ره ده  بنه  کالسیکیه ئیمپیریزمیه

       
م "ئیمپیریزم" مانای  توانیت دووباره ده! هنیت کارده  ناوکی درژ درژ به ، چ جۆره باشه(

 )495، 301، *278  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…؟ وه یته بۆ ڕوونبکه



     
         

Epicur   پیکۆرئ  
  له" سیح  ی پش مه271 تا 341"، ئپیکور  فه لسه کانی مژووی فه  کۆنه هر پی نووسه به
  ڕۆژکیان له. سوف یله  فه  به نجک بووه ک گه  و وه کبووه نی الوتیدا زۆر زیره مه ته

"  بوون؟  هاتۆته وه  چ شتکه ردوون له ی گه ماده"پرست؛  ی ده  مامۆستاکه دا له قوتابخانه
  ته و بابه ی ئه رباره ناتوانین هیچ شتک ده"ت؛  ژێ و ده شه تی ده واوه ته ی به مامۆستاکه
ن دواتر ئپیکور  ده!". ن و پرسیاره ی ئه وه مدانه کان خولیای وه سوفه یله م فه بزانین، به

انین تو  ده دا ئمه گرت، لره ده  هه  قوتابخانه ست له سوف ده یله  فه ی ببته سته به و مه به
و  ئه. زرنت  خۆی دابمه ت به فی تایبه لسه ی فه  قوتابخانه ش بوو که وه بین بۆ ئه

 خۆی  کی زۆری له ک خه ک کۆمه یه ، بۆ ماوه وه  کایه م هنایه  ئه ی که یه فه لسه فه
ک  وه  بووه  هه وه تی ئپیکوره سایه  که کی زۆری به ندیه یوه ش په مه ، بگومان ئه وه کۆکرده

  تیش به تایبه ، به بان و دۆستخواز ناسراوه ک مرۆڤکی میھره ک؛ ئپیکور وه مامۆستایه
  سوفی، که یله ی فه ندین هاوه چه.  کیدا کردووه ڵ خه گه ی له ه  مامه کی دۆستانه یه شوه
  دیموکراتیه  فتاره و ڕه ی ئه کردن، لۆمه ده دا نه گه ی له ه  مامه بانانه  میھره م هنده ئه

ک خاکی  وه) یان ویست(س  وه ی ئپیکوردا هه فه لسه  فه له. کرد ویان ده ی ئه ناپویستانه
ڵ ئاریستۆپۆسی  گه راوردکردنی له به م، به م ئه وت، به که رده یی ده گرنگ و بنچینه

نگان؛  سه ده س و ویستی هه وه تی هه  بابه وه کی زۆر جیاوازتره یه  ڕوانگه سوفدا، له یله فه
  م ئپیکور له کرت، به دانیدا ترده رهه  کاتی سه نھا له  بوای ئاریستۆپۆس ویست ته به

ی  کانه  زابوونکی زیره  جۆره  باسی له ڕشت که رزی ژیانکی داده  ته وه ی ویسته ڕگه
کاندا  ای ویستهدو  به وی، که  تووندڕه  له  دووره  ژیانک که جۆره. کرد ر خوددا ده سه به

  موو جۆره ک هه م نه به. بژارد ده نشینی هه  ژیانکی گۆشه وانه بری ئه کو له ڕاناکات، به
و  ، ئه نگنراوه سه باشی هه  به کات که ک ده نشینییه  گۆشه دا باس له ک، لره نھاییه ته
ک مانای  یه  تاڕاده هو الی ئپیکوره  ویست به یه م شوه به!".  نھنیدا بژی له"یگوت؛  ده

های   به تی له واوه ته  به ین که گه  ده و تربوونه  به و کاته نھا ئه  ته خشت، وه به تربوون ده
ڕوانی  ش زیاتر مرۆڤ ناتوانت چاوه مه ین، له ویستن تبگه  ئازار و نه رزبوون له په دوره

ک ژیانکی  یه  بتوانت تاڕاده بت که دشاده  مرۆڤ و کاته ئه. کی زیاتربت ییه ئاسووده
کاتکیش . کان بپارزت وره  گه خشه  ئازاربه سته  هه رت و خۆی له ربه سه شساغی به له

 شادمانی بکات و همن  ست به توانت هه  ده و کاته یشت، ئه  تگه ته م حاه مرۆڤ له
 پاوپ  هنت که کارده به" یائاتاراکس"ی یۆنانی   ووشه کانه دا ئپیکور زیره  ــ لره وه ببته

مان  هه ی ئپیکور له فه لسه فه.  وه گرته ده" قامگیربوونی مشک  و سه وه هوربوونه"مانای 
و  ئه.  یه مان شوه  هه شی به که عریفه تیۆری مه.  م کرداریشه  و هه م ئیمپیریستیه کاتدا هه
یامکی  کی گشتی په یه  شوه  بهکان سته ستت؛ هه به کان ده ستیه  هه  مۆرکه پشت به
. بچنین و هه  دونیابینینکی پته وه یانه  ڕگه توانین له خشن و ده به پکراومان پده متمانه
کان  تۆمه  ئه ن؛ چونکه که موو شتک ده  هه کان درک به ستیه  هه کان، مۆرکه تۆمه  ئه  له جگه

)  وه کانی دیمۆکریتسه تۆمه ی ئه وانه  پچه هب ( وه یشیانه  هۆی پچکۆله  به ن، وه زۆر پچکۆله
ڕز و  چاوکی پله بت به ده.  وه جونه کجار زۆر ده کی یه  خراییه ستی و به ربه سه به

  ین که که  ده و بیرۆکانه ماشای ئه  کاتک ته ین، چونکه ماشای ئپیکور بکه  ته وه پزانینه
و   ئه ین؛ بۆ نمونه که دیده مری تدا به تکی نه مهند حیک ، چه وه ته  بۆمان ماوه وه وه له



، مردن  یه  بوونمان هه ی کاتک ئمه وه رئه به  مردن بترسین؛ له ر له  گه بمانایه"یگوت  ده
 ." بوونمان نابت بت، چیتر ئمه  کاتکیش مردن بوونی ده  وه بوونی نیه

 
سینادا   ئه فی له لسه کی فه یه نهسیح، ئپیکور قوتابخا  ی پش مه300ی سای  نزیکه(

 )418، *143  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…زراند دامه
 

  Empedokles مپیدۆکلسئ 
م  ئه. ندبوو مه هره ندین بواردا به  چه له" سیح  ی پش مه434 تا 494ی  نزیکه"ئمپیدۆکلس 

ریستۆتالیس،  ه پی ئ  به ، وه تواناش بووه ت و پزیشککی به وه پیاوکی ناسراوی ده
 دیموکراتی  روستوکراتی پشتگیری له سکی ئه ک که وه.  زراندووه وانبژی دامه ی ڕه بنچینه

سکی  ک که ستبوون و وه دایکبوونی، لی په گراگاسدا، شاری له  شاری ئه کی له خه. کرد ده
 ئاگر  واته(ی  که زه گه ین جار ناوی چوار ڕه که ئمپیدۆکلیس بۆ یه. دا میان ده ه قه ز له ناحه

 م چوار ئه. خشین تی پبه  و شونی تایبه وه فه لسه  ناو فه هنایه) وا و ئاو و خاک و هه
ڵ پرنسیپی  گه  هاریکاریان له  به ن، وه موو شتکدا هه  هه تایین و له تاهه  هه توخمه
م  ن، به که ستنیشانده کانی جیھان ده موو ڕووداوه وی هه ویستی و ڕقدا، ڕه خۆشه
ی   دیده ی ئمپیدۆکلس دژ به  ڕوانگه وه لره(ردا دت  سه ش جیھان گۆڕانکاری به یه شوه

  و نووسینه ی ئه  ڕگه له).  وه ستته وه کان ده ی ئیلیاییه ی و قوتابخانه هاوه پارامنیدسی
 تا ر و رسوڕهنه ی سه ندین بیرۆکه ن، چه که سفی ئمپیدۆکلس ده  وه ی که مانه که

تی   مرۆڤایه کات که  ده وه  باس له وت؛ بۆ نمونه که رگوێ ده کیش مۆدرینمان به یه ڕاده
سزادراون، "  وه سته جه" ناو  ی هاتنه  ڕگه  له ، چونکه وه  ناو گوناحه ته وتونه ڵ که کۆمه به
 .  کۆچکردندایه و بوچان له یه" ی خودا وه  خواره هاتنه"ت ڕۆح  ها ده روه هه

  
  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… وه ی کرده خته و گرێ سه کی سیسیلیان ئه ئمپیدۆکلسی خه(
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Aristotales    ریستۆتالیس ئه 
،  دایکبووه  شاری ستاجیرۆسدا له له" سیح  ی پش مه322 بۆ 384"ریستۆتالیس  ئه

تی ئامینتاسی پاشای  پزیشکی تایبهیکیش   و بۆ ماوه نیکۆماشۆسی باوکی پزیشکبووه
  بته کات و ده سینا کۆچده و ئه ره سایدا به17نی  مه  ته ریستۆتالیس له ئه.  دۆنیابووه که مه

نی   خاوه یدا، که ڵ مامۆستاکه گه ندی له یوه په. ی پالتۆن که کادیمیه کی ئه قوتابیه
ی بیست  ریستۆتالیس بۆ ماوه ه ئ بت باش بووبت، چونکه کی ئاۆزبوو، ده تیه سایه که

ی   پاش مردنی مامۆستاکه واربوو له ریستۆتالیس ئومده ئه.  وه ودا مایه ق له به سای ڕه
دی و  هاته ی نه که م ئاواته ، به که کادیمیه رۆکی ئه  سه  و ببته وه و بگرته ی ئه جگه

جھشت و  سینای به الیس ئهریستۆت  ئه وه پاشئه. بژارد و سپیۆسیپۆسیان هه بری ئه له
   خوندنه وامی به رده کانیدا به ڵ هاوبیره گه وشدا له  ئاسیای بچوک، له ڕووی کرده

وجا  ئه. هنت مکار ده زای هیرمیاسی سته وشدا پیسیای خوشکه ر له هه. کانی دا فیه لسه فه
   له و کاته ئه ( وره ری گه لکسانده  مامۆستای ئه بته م ده کی که یه ریستۆتالیس بۆ ماوه ئه
ت  کی تایبه کادیمیه ودا ئه سینا، له  بۆ ئه وه ڕته گه و پاشان ده) می الویدا بوو رده سه
وام  رده ن به ک ده و وه"   الیکیۆن ناسراوه  به ی که کادیمیه و ئه ئه"زرنت  مه خۆی داده به



فی  لسه ندین شاکاری فه  چه  که شدایه  لرهر ، هه وه ی گوتۆته  وانه وه بانیه ڕی میھره و په به
ش گۆڕانکاری  که ردا، بارودۆخی ڕامیاری ناوچه لکسانده ڵ مردنی ئه گه له. نووست ده
 تاوانی  ریستۆتالیسیان به ند و ئه یانسه شه دۆنی گه  ماکه کانی دژ به رداهات؛ هزه سه به

وت   نایه یاند که سمی ڕایگه  ڕه هریستۆتالیسیش ڕایکرد و ب ئه. بخودایی تاوانبارکرد
  ستی له به دا مه لره" بھنن  فه لسه  فه ر به فه کان بدات زه سیناییه  ئه  به جارکیتر ڕگه

وشدا  ر له جبوو و هه  ئیبۆیا نیشته ، دواتریش له" ساتی سوکراته  کاره رگی پ له مه
 .کو دواتر کۆچی دوایی کرد تاوه  هه وه مایه
ک  شانی یه ریستۆتالیس و پالتۆن شانبه کاندا ئه تاییه ره  سه  یۆنانیه سوفه یله فهنو  له
  ها به روه ، هه جھشتووه وروپی به ر مژووی فیکری ئه سه ریان له ترین کاریگه وره گه
 ال و کۆششه قه ووته هه. فیان داڕشتبت لسه  ڕژمکی فه  جۆره نرن که س داده مین که که یه
  ی که  نووسینه400و   له نده رچه ناوبانگی بکات؛ هه  به بوو که وه ی شایانی ئه که هور گه
واو  کانی ته شدا کاره وه ئه گه م له ، به وه ته ی ماوه  دانه80نھا   ته یه وه وه ناوی ئه به

ندین بواری جیاواز جیاوازدا کاری فیکری   چه ریستۆتالیس له ئه. رنجن ی سه جگه
  له. بوو  ئامانجکی دیاریکراوی هه میشه ی هه که فیه لسه  فه رۆشیه م په دا، به هنجامد ئه
   بتوانت شته وه یه  ڕگه  له ڕت که گه دوای زانستکدا ده بینین به کانیدا ده موو کاره هه

ڕژک  رنامه ک به درژایی ژیانی وه به. کان پۆل پۆل بکات تیه  تایبه کان و شته جۆراوجۆره
  یه وه عریفیانه  مه نجامه و ئه  پشت ئه شی له وامه رده  به م کۆششه ر ئه ، هه وه کرده بیری ده

  ش به یه م شوه به. درت  گرده وه وه  ناوی ئه  به تاشه تاهه ستیھنا و بۆ هه ده  به که
    پشت به م لۆژیکه ی ئه زراند؛ ببه ی لۆژیکی دامه  بنچینه نرت که س داده مین که که یه

  ڕت که گه ی دواتردا ده و مانایانه دوای ئه بری وان به ستت و له کان نابه قینه  ڕاسته شته
م  کی له ره ک توخمی سه وه. قون ده  هه وه ی دیاریکراوه  و زاراوه ند ڕسته ی چه  ڕگه له

ی دوو   ڕگه  له کرت که ده" ی لۆژیکی پوانه"و "  وانه ی پچه ڕسته"چاوی  دا ڕه لۆژیکه
رت  یدوشه نجامکی بقه رئه ک ده م وه کی سھه یه  ڕسته وه گردراوه وه ی پکه ڕسته
موو  هه/  کردنه ه موو مرۆڤک شیاوی هه کی باو؛ هه یه نمونه(هنرت  رده ده
 .)بکات ه سوفک هه یله موو فه چت هه  ڕیتده واته که/ کانیش مرۆڤن سوفه یله فه
ی  فه لسه ، فه وه ک میراتک بۆ مایه ریستۆتالیسی وه بیاتی ئه ده  ئه یکۆس، کهندرۆن ئه
دوای  ی له و شته  ئه واته(دات  م ده ه  قه له" میتافیزیک " ریستۆتالیس به تایی ئه ره سه

زیاتر  ،کانیدا موو کاره  نو هه  له چونکه)  یه فه لسه  فه ست له به دا مه  دت، لره وه ه"فیزیک"
دا  لره. (کات کان ده تیه ڕه  بنه کان و هۆکاره ییه  بنچینه پرنسیبه  باس له  که ودایه له

  و پرنسیبه ش ئه مۆکه خۆ، ئه ربه مککی سه  چه  دواتر میتافیزیک بووه  بین که گرنگه
مۆستای پی پالتۆنی ما به). تی کانیه ت بوون و هۆکاره باره  سه  که وه گرته  ده فیانه لسه فه
ی جیھانکی باترن  وه رچدانه رپه نھا به کان ته مینیه  زه موو شته ریستۆتالیس بوونی هه ئه
  وه یه ی مامۆستاکه وانه  پچه ریستۆتالیس به ، ئه"بیر" خۆی ناوی نابوو جیھانی  که
جودا  لی   که شاردراوه دا حه وه  ناوه  شتک فۆڕمکی له موو تاکه ت هه ڕوانت و ده ده

ردوو  هه. کات رده سه ری له  کاریگه  که  گردراوه وه که یه  ماده ش به و فۆڕمه ئه.  وه نابته
شتکی .  وه کتر جیانابنه  یه گونجن و له کدیدا ده ڵ یه گه ، له  فۆڕم و ماده ش، واته که شه به

  و کاته نھا ئه هسپت؛ ت چه دا ده"ڕتچوون"و " ت قیقه هه"ر  سه ش به ته م بابه نزیک به
ر، هۆی  هۆی کاریگه( ئارادابت  ک له ند هۆیه  چه  که وه بیه به کی سه ندیه یوه  په ونه که ده
تکی  م حاه تی، به ک حاه نھا یه ریستۆتالیس ته ئه). ست، هۆی مادی، هۆی شکی به مه



ی هۆی  نه زه دا مه ویده  هه وه یه و ڕگه نا و له ی داده که ئه بده ی مه راویته  ده گرنگی به
 و  وه  خۆی ناجوته ی که و هۆیه ئه"، یان "مین هۆ که یه"موو هۆکان بکات؛  تی هه ڕه بنه
 هیچ   که نھا فۆڕمه ش ته مه ؛ ئه"خوا"شکرت ناوی بنین  ، ده" ره مان کاتیشدا جونه هه له

  وه یفیه  همنی و خۆشکه به،  سته ربه ک سه رپرسیاریه موو به  هه  و له کی نییه یه ماده
  ن که  هه و جۆره کان به  شته  که و ئاشکرایه  بۆ ئه ن، وه  هه بینت که  ده و جۆره کان به شته
دا   ژیانی ڕۆژانه  له تایی خواییانه ره  هزی سه  ئستاکه نده رچه هه. بن بت هه ده

و  ستی ئه یوه ردوون و ژیانی جیھان په وام گه رده شدا به وه ئه گه م له ، به وه وتۆته دوورکه
کی  یه وه نھا الساییکردنه موو یاساکان ته  دواجاردا هه  له ن، چونکه تاییه ره  سه هزه
   له  که خشراوه  مرۆڤ به  به مان کاتیشدا ڕگه  هه له. مین چاالکی خوقاندنن که یه

  کان به  شوه ک له یه  شوه ، به به.  وه  نزیکببته وه خۆیه"  خوای له"ری  جونه
توانت  ڕاستیدا مرۆڤ ده ؛ له وه و بکاته توانت السایی ئه و، ده کانی ئه  کاره یشتن له تگه

  وه ریستۆتالیسه الی ئه ش به مه ی بوون، ئه  ئارامه و توانینه ست ئه  ده خۆی بداته
نجامی   ئه  مرۆڤ بتوانت به ه ک رزترین کرداره ش به وه رئه به  له  وه پیرۆزترین چاالکیه

  .نت یه بگه
تی ڕامیاری و  ردوو بابه ش هه مه ، ئه ویه  توندڕه  ڕقی له  که سوفکه یله ریستۆتالیس فه ئه

نگاند  سه ده بردنی وتی هه ڕوه کی به یه ند شوه م چه ئه.  وه گرته ئیتیکیش ده
ی   نوانیاندا شوه و له) ربوو دیا کانی پوه  یۆنانیه مووشیان مۆرکی شاره هه(

  ش به و سنووردارییه ئه. ی وت دانا وتووترین شوه رکه  سه کی سنوورداری به دیموکراتیه
زانی  ده  پویستی نه ریستۆتالیس به  ئه ، چونکه وه گرته ی ده و کاته کانی ئه تی کۆیله تایبه

کان  کۆیله. نا ویست داده نه گه کی به یه ه شو ی بوونیانی به وه رئه به ، له وه بیریان لبکرته
کو خۆیان  ، به  کۆیله ته بوونه  نه وه ی داگیرکردنه قانه ڕی ناهه هۆی شه ک به یه تا ڕاده
ریستۆتالیس   ئه وه مه نی که الیه  شتکی تر؛ به  ببن به یانتوانیوه ی نه وه رئه به ن، له کۆیله

ک  دات و وه شدا دوایی خۆی نیشانده وه ئه گه  لهم ، به  زۆر نزیکبووه م بۆچوونه له
ی  وه  هیوای ئه ک بدرت که یه موو کۆیله  هه  به بت ڕگه ت؛ ده کان ده رکی کۆیله که قسه
 .ستبت ربه  ڕۆژان سه بت ڕۆژک له هه
 ئامۆژگاری  وه رئه به بینی، له قنی ده رکی ئه وه ک بوونه ریستۆتالیس مرۆڤی وه ئه
ند   چه ش پویستمان به سته به م مه دیھنانی ئه بۆ به. کرد قنی ده وتکرنی ئه سوکه هه

 خۆیاندا  ک خۆیان له هایه ک به نھا وه ک ته  نه ک که ند باشیه م چه ، به یه ک هه باشییه
تی و سوکه هه. بت تیشیان هه یه بت ئامانجکی کۆمه شدا ده وه ئه گه کو له ڕاستبن، به
الی  ش به مه ، ئه ختیارییه  به یشتن به  و گه بوونیانه ستی ئاسوده به  مه مرۆڤ به

توندی   به وه کی تره الیه ی خۆی، له وه رزی بیرکردنه  پی ته ، به وه ریستۆتالیسه ئه
   هیچ جۆره ندی به یوه یی په ش ئاسوده مه رئه به له.  وه ندییه  سنوورمه  به وه ته ستراوه به
  یه  هه وه بابوونه تی ته  حیکمه ندی به یوه کو په ، به  نیه وه تییه ست وخرۆشکی تایبه هه
ژیانکی "ی  وه  له  جگه وه کی نامنته یه ق هیچ چاره  دوا جاریشدا ئه  له قدا، وه ڵ ئه گه له

 .بژی" باش
 
جیھانی ...تکانمان ڕکبخا یویست بۆچوونه  ده  پیاوکی ووردبین که…ریتۆتالیس ئه(

، 222، 216، 195، 193، 186، 177، 140، 138، *114، 108، 102، 71، 42  ڕه سۆفیا، الپه
239 ،250 ،253 ،256 ،276 ،316 ،352 ،374 ،388 ،437 ،451 ،495( 



 
  فسانه ئه
 یان  ووشه" و مانای  کی یۆنانییه یه ووشه  myth(  فسانه  بین ئه  گرنگبت که وانیه له

   نووسراوک بت که رج نییه مه")  داڕژرابت ی هۆنراوه شوه  به خشت که به چیرۆکک ده
کانیش بکات،   وونه  درینه ره  هه  باسی ڕووداوه فسانه چت ئه باسی خواکان بکات؛ ڕیتده

نوێ  ر له ش سه یه و شوه  و به وه ڕژته تتاسیا یان سیمبول دایده  فه کی پ له یه شوه به وه
کات، باسی  تی ده ڕه  باسی شتکی بنه فسانه ئه.  وه کشته  ڕاده الوه کی به رنجی خه سه

  مای شتکی تر که  بنه بته  ده که) ک بت یه  شوه ره  هه ئیتر به(کات  ڕووداوک ده
  کات که ند ڕگا و شونک ده  بۆ چه  ئاماژه فسانه شدا ئه م باره له.  دواتردا ڕوویداوه له

ین  ک بگه یه فسانه ئه) ی قینه ڕاسته( مانای  وت له ر بمانه گه ئه.  وه  ناو کاتی ئستاکه دته
وا  ، ئه) نھنی  له ی ئاۆز و په  ووشه  له  په فسانه کی گشتی ئه یه  شوه بگومان به(
بت  ده  ین، وه ووردی گوی بۆ شلکه ، زۆر به وه  لی نزیک ببینه وه  ووریاییه بت زۆر به ده
 .بت یادا نه  خه کردندا هیچ حوکمکی پشترمان له  کاتی پرسیار ئاڕاسته له
 
 …دات ی ژیان و سروشت ده وه وی لکدانه  و هه ی خواکانه باره  ده  که  چیرۆککه فسانه ئه(

 )32  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 
 ق ئه

وتی جیاوازجیاواز  سوکه  و ههفتار ندین ڕه کانی تر چه  مرۆڤه  پیوابووه میشه مرۆڤ هه
ڕوانی  م چاوه کاری بکات، به ی خراپه نه زه موو شتکدا مه پش هه  له یه وانه نونن؛ له ده

 توانین بین مرۆڤ زیاتر ده.  تیشه قنیه بانی و ئه ویستی و ڕق و میھره نیشاندانی خۆشه
  کانی تر به تی خه قییه هبینیت و زۆرجاریش ئ ناو خۆیدا ده ت له قنیه توانای ئه

ش  مه ر له ده م به کانی هزر، به  چاالکیه ق واته ئه. دات م ده ه قه سنووردار و دیاریکراو له
کان  وره  گه ندییه یوه  په وه یه  ڕگه  له  که وه گرته ی مرۆڤیش ده و توانایه ئه
   شته ک بوا به یه دا تا ڕادهدواجار  له وه شه گات، لره نگنت و لیان تده سه ده هه

ی   نو پناسه  له یه وانه  له کی کانت، که یه پی پناسه ق به ئه. هنت کان ده قینه ڕاسته
 گشتیترین و باترین توانای" بت،  قنیترین پناسه کانی تردا ئه سوفه یله موو فه هه
ی بۆ سنوردارتی  مان کاتیشدا ئاماژه  هه م له ویست، به قی خۆشده کانت ئه".  یه عریفه مه
ی  ی بازنه وه ره  ده ونه که  ده ی که و شتانه موو ئه ر هه  سه ق کاتک دته کرد؛ ئه ق ده ئه
ک  تی وه  بابه ش بۆ نمونه مه یان بکات، ئه نه زه توانت مه نھا ده  ته وه زموونی مرۆڤه ئه

و  ئه.  وه گرته  ده وه دوای مردنه  و ژیان لهتا و کۆتایی جیھان و مردن ره خودا و ڕۆح و سه
 هۆی  بنه ن، ده ده ده رهه  سه کی ئاوهاوه یه ندشه  ئه ی جۆره  ڕگه  له ش که پرسیارانه

ر  به وام له رده  به و پرسیارانه جۆرکی تر بیین، ئه  به ی قوڵ، واته وه وروژاندنی بیرکرنه
ق  عریفیدا ئه  بواری مه ک کاتدا و له یه له"ان؛ ک ره ربه تکی به  بابه بنه هزردا ده

و  ست ئه ده  به وه که الیه ؛ له وه بته یر ده تی و سه نووسکی تایبه دووچاری چاره
 ناو  تی پرسیارکردن له  خاسیه ، چونکه وه تیانبکاته  ناتوانت ڕه نانت که  ده وه پرسیارانه

،  وه میان بداته ق ناتوانت وه  ئه وه کی تریشه یهال م له به.  قدایه خودی سروشتی ئه
کانی تریش  سوفه یله  فه ندێ له هه. قی مرۆڤدان ی توانای ئه وه ره  ده کان له  پرسیاره چونکه
  ، وه)هیگ(نن   و ناوی پرنسیپی جیھانی لده وه  ڕۆحه  به وه نه ده ق گرێ ده وخۆ ئه ڕاسته



ک  ویماندا، وه ر زه  کاتی ژیانی سه ق له دان ئه وبوایه له)  هک فیخت وه(ندکی تریش  هه
 .بدات" تی تکی په سه ده"ستھنانی  ده وی به نجام، هه مین ئه دواهه
  سوفه یله الی فه ستیپکردبوو؛ له  ده تاوه ره سه ی له وته و ڕه ر ئه  سه وه ڕینه گه  ده وه شه لره

روخودی  کی سه  هز و توانایه ق جۆره ئه) ناکساگۆرس ئه(کان  تاییه ره  سه یۆنانیه
هاوتای  قکی جیھانی که  ئه ق بووه ئه) کان  الی ستۆیکه بۆ نمونه(؛ دواتریش  خشراوه پبه
 . کانه  خواییه شته
ر  سه ژیانمان له. ق نین ڕوانی ئه  چاوه کی ئاشکرا هنده ند هۆیه ر چه به  له مۆکه ئه
دووربین و  نگی به  دته خوازین له  ده مۆکه ، ئه ڕوه ڕوات به جۆری ده مه رزکی هه ته
رزکی ژیانی   ته  ئارامی بگرین؛ جۆره  له  ڕگه کمانه ره  گه وه کی تریشه الیه له

  یه وانه  له وه رئه به له. قنی بت شتوانت ئه  ده  و نه تی تدایه قنیه  ئه ش نه مجۆره ئابه
ق  کارهنانی ئه های به دا ڕاستبکات کاتک دت و به ی گۆته"فاوست " له" میفیستۆ"

  بته  شتکی بمانا، ده بته ق ده ئه"ت؛  کات و ده  داوای ده ی که وه سه و که دات به گرده
 ."ویت خابن، تۆش منداکی ئه ی بزاری و ئازار؛ مه  مایه بته بانی، ده میھره

 
  ته قیقه توانن هه قیان، ده کارهنانی ئه به سک به وو کهم ش هه مان شوه هه به(

 )252، *75  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…کان ببینن فیه لسه فه
 

Albertus Magnus   رتۆس ماگنۆس ئهلب  
کانی   نوان ساه له)  لبرتی بۆلستۆد بووه تدا ناوی ئه ڕه  بنه له(لبرتۆس ماگنۆس  ئه

سوفیش  یله کی دۆمینیکان و مامۆستای تیۆلۆژی و فه یه شه  قه، دا ژیاوه1280 بۆ 1193
ی  کانی پادۆا و پاریس و کیۆلین و ۆرزبرگدا وانه م شاره رجه سه لبرتۆس له ئه.  بووه
.  ی شاری ڕاینیسبرگ بووه وره ی گه شه قه" 1261-1260"ی دووسایش  ؛ بۆ ماوه وه گوته ده
کرد و  یان ده م پیاوه تی ئه ماشای حیکمه  ته وه مییهرسا  سه  به وه که  الیه کی له خه
 زانیاری پرشنگداری   له رزبوون لی، چونکه په وخۆ دووره  ڕاسته وه کی تریشه الیه له
ی  فه لسه یگوت فه لبرتۆس ماگنۆس ده ئه. ترسان و ناچاربوون چاویانی لبنوقنن ده
. گونجن کدیدا ده ڵ یه گه کترین و له سیحی هاوتای یه ریستۆتالیس و بوای ئاینی مه ئه
  میشه  هه وه تی ژیانی خۆیه هۆی بارودۆخی تایبه ریستۆتالیس به  ئه ک ئاشکرایه وه

  .رزتردا بنت تکی به قیقه  هه ناچاربوو دان به
 
لبرتۆی  گوت ئه بوو، پیان ده ی هه فه لسه ناوبانگی فه کی به کویناس مامۆستایه تۆماس ئه(

 )200  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…"لبرتۆس ماگنۆس ئه " وره گه
 
  وره ری گه لکسانده ئه

ک  ، وه) سیحدا ژیاوه  ی پش مه323 بۆ 356 نوان سانی  له ( دۆنیابووه پاشای ماکه
بۆ . رکرد شکرک ناوبانگی ده ر له ک سه کو زیاتر وه بوو، به ناوبانگ نه سوفک به یله فه

 ژر  شانشینی فارسی خسته) کانی تر  شونه  له جگه(توانا  شکرکی به هرل ک سه  وه نمونه
ی یۆنانی  وه ی بیرکردنه مل شوازی ژیان و شوه زۆره ش به یه و شوه تی خۆی و به سه ده
ی  ڕگه مین جار له که ر بۆ یه لکسانده ئه.  وه تردا بوکرده وره کی گه یه  بازنه له
   وه343 سای  ریستۆتالیس له ئه. یداکرد دا په فه لسه ڵ فه گه اشنایی له ئ وه ریستۆتالیسه ئه



. بت دۆنیدا ڕۆی هه ی ماکه ی شایانه سته  نو داروده ک له ک مامۆستایه دا وه ویده هه
  کات که ک ده سوفدا گفتوگۆیه یله ڵ دیۆجنیسی فه گه ر له لکسانده ن ئه پاشتریش ده

ت؛  ڕوونی و ئاشکرایی پی ده  دیۆجنیس زۆر به  که ودایه ، له شایانی یادگاره
ش بت،  م جیھانه زنی ئه تکی مه سه ن ده  و خاوه وره سکی زۆر گه  مرۆڤ که نده رچه هه
 .بت ی هه ه چت بیروبۆچوونی هه شدا ڕیتده وه ئه گه م له به
 
دا  و کاته  دانیشتبوو، له وه یه که یلهرم نیشت به  ته رخۆردا له به ڕۆژکیان دیۆجنیس له(

 )141  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… میوانی  هاته وره ری گه لکسانده ئه
 
ِAnaxagoras    ناکساگۆرس ئه 

 کۆۆنی یۆنانی کالزۆمانیای ئاسیای  له" سیح  ی پش مه428 بۆ 500"ناکساگۆرس  ئه
  ک تاکه ندین ساڵ وه ی چه دا بۆ ماوهو سینا و له  ئه پاشتر هاته.  دایک بووه بچوکدا له

 تاوانی بخودایی  نکی زۆر پیرییدا به مه  ته له.  بووه سوفک ڕۆی هه یله فه
 بۆ  وه دواتریش گواستیه. ر ئاستی دادگاکردنی  سه یشته گه م نه تاوانباریانکرد، به
کانی  تاییه ره سه   قوتابخانه کک له  مردنی یه ر له مک به ودا که المساکۆس و له

ی  که می شاکاره شکی که ند به نھا چه کانی ته موو نووسینه  هه له. زراند فی دامه لسه فه
 بۆمان  وه مانه  که شه و به ی ئه  ڕگه له.  ه"ی سروشت رباره ده" ناوی   که وه ته ماوه
ندین   چه تی له ڕه ه بن ره ی هه  ماده دایه و بوایه  له سوفه یله م فه  ئه وت که که رده ده
شی  ر به سه  به شبوونه جیا شیاوی دابه ک به ریه  هه ی جیاواز جیاواز پکھاتبت که"تۆو"

کات و  کان ده ر شته سه تی له کی تایبه ریه شیان کاریگه  زاترین به وه شه بچوکتردا، لره
  نده بیرمهو  ککبوو له ناکساگۆرس یه ئه. یان وه  هۆی جیابوونه بته ش ده مه ئه
ک  م وه شی هه و هزه ی هزکی نامادی بکات، ئه نه زه  ورای مه ی که تاییانه ره سه

  موو شوه رپرسیاری هه  به کرده کیش ده یه رچاوه ک سه م وه تی و هه ڕه رکی بنه جونه
  ، واته"نۆوس"ی نابوو  و هزه و ناوی ئه ویش؛ ئه ر زه کی ژیانی ئاسمانی و سه چاالکیه

 ."ڕۆح"
 
موو  یگوت هه  ده بابت، که دا ته یه و بیرۆکه ڵ ئه گه توانی له یده  نه سوفکی تر که یله فه(

،  دروست بووه)  وه  ئاوه  له بۆ نمونه ( وه ی دیاریکراوه ک ماده  یه ژیانی سروشت له
 )57و* 48  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ناکساگۆرس بوو ئه
 

Anaximander   ر دهناکسیمان ئه  
ناکسیمینیسی  ک تالیس و ئه وه" سیح  ی پش مه545 بۆ 610ی  نزیکه"ر  ناکسیمانده ئه

   له سوفه یله م فه ئه.  ریای ئاسیای بچوک بووه راخ ده ر قه کی شاری میلیتی سه ی خه هاوه
.  ی جیھانی کشاوه خشه مین نه که ن یه  ده ، بۆ ونه ندا چاالکبووه ندین الیه چه
تی  ڕه ک خاکی بنه ؛ وه وه  کایه واو مۆدرنی هنایه  توانینکی ته ر جۆره اکسیماندهن ئه

مر  تایی و نه تاهه کی هه یه  شوه  به و شته ت ئه کات و ده ده" بسنوور" شتکی  باس له
ها  روه هه".  شتکی خوایانه"کرت ناوی بنین  تدا ده ڕه  بنه  له وه شه  و لره یه بوونی هه

 پ  و ماده  ناو ئه ها جیھانی تر، له نده  چه  له ککه نھا یه  ته ، که ی ئمه م جیھانه ت ئه ده
م  دا و دواتریش ئه یه م بیرۆکه ی به شه ناکساگۆرسیش گه ئه.  دایه ر و نادیاره کاریگه له



مین  که ؛ یه وه کانه  بایۆلۆجیه  نو زانسته وته  و که وه  جیابووه فه لسه  فه  له ته بابه
و   له ، واته که  لیتاوه یدا له  ده  بوون که  هاتۆته وه هۆی پرشنگی خۆره ری زیندوو به وه بوونه
  وه مان شونه  هه  مرۆڤیش له یه وانه ن، له گه ک ده یه  وشکایی و ئاو به دا که شونه

 .نگاوی نابت مین هه که یه
 
  ر له میش هه وت، ئه که رگوێ ده رمان به ندهناکسیما سوف ناوی ئه یله مین فه دووهه(

 )43  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ژیا میلیتدا ده
 
 

Anaximenes  نس ئهناکسیم  
پاش خۆی  هیچ نووسراوکی له" سیح  ی پش مه526 بۆ 570ی  نزیکه"ناکسیمنس  ئه

 ئاسانی بۆمان   به وه وه کانی پاش ئه  مژوویه ی نووسراوه  ڕگه م له هشت، به جنه
وا  م، هه بوای ئه به.  وا داوه  هه ی به وره خکی گه  بایه سوفه یله م فه  ئه  که وه بته ڕوونده

ڵ  گه بوونی له تکه ڕوات و به ردووندا ده  گه تایی به تاهه مری هه کی نه یه ناسه ک هه وه
کان   جیاوازه ی شته قینه ی ڕاسته پکھاته)  ئاگر و خاک و ئاو واته(کانی تردا  زه گه ڕه

ر  سه  له چت که ی مزک ده  شوه  له وی شتکه م زه  بوای ئه ها به روه هه. کات دروست ده
 .  بۆشایدا ڕایگرتووه واش له ر هه  و هه ستاوه وا وه هه
 
 )43،  ڕه  جیھانی سۆفیا الپه…ناکسیمینس بوو سوفی میلیت، ئه یله م فه سھه(
 
 

Berkeley George  لی، جۆرجبارک  
" ترینتی" کۆلیژی  پینایه" 1753 تا 1685" جۆرج بارکلی  وه  سایه15نی  مه  ته ر له هه
ک  توانا و زیره ک کوڕکی به کانی وه هاوڕێ خونکاره.  وه ه"دۆبلن"ناوبانگی شاری  به
 زمانی   له جگهدا  و کۆلیژه له. بینی یی فربوونیان تدا ده ئاشکرا ئاماده یانناسی و به ده

ی  شه  دا ناوی قه1707 سای  له.  و ماتماتیک و تیۆلۆجییشی خوند فه لسه کالسیکی، فه
کی  یگوت تیۆریه ده ( وه فی بوکرده لسه مین کتبی فه که دا یه" 1709" سای  له. خشرا پبه

ران؛  ندی خونه زامه ی ڕه  جگه بووه م نه به)  وه  کایه هنته  ده عریفه ی مه رباره نوێ ده
 و  ر زاراوه یانگوت نووسه گرت و ده ی ده که  قورسه ی داڕشتنه  شوه یان له خنه تی ڕه تایبه به

رکردن و باشکردنی  سه یمانی چاره دواتر بارکلی په. هنت کارده ی ئاۆز و نادیار به ووشه
کجار  ک دواتر کتبکی یهر سا  و هه وه یدا چووه که موو کاره ر هه سه یدا؛ به که کتبه

م  ستھنا، به ده وتنی به رکه یان زیاتر سه مجاره ئه. یاند چاپگه تر و باشتری به وره گه
ر  سه  جارکی تریش به وه دیسانه.  باشی بفرۆشرت  به  نووسینک که بووه ر نه کسه یه

  یان به مجاره  و ئه وه دا چووه"مای زانستی مرۆیی  بنه ت به باره تزک سه"ی  که کتبه
رنجی  یویست سه  خۆی ده ی که یه و شوه وجا ڕک به ی دیالۆک دایشت، ئه شوه
رکردنی دورودرژی  فه ستیکرد کاتی سه  هه دواوه به لره. الی خۆیدا ڕاکشا رانی به خونه
ری کۆلیژی  هب ڕوه ک به کرد، دواتریش وه مالوالدا ده ری به فه لی سه سه تروته  و به هاتووه

مین  دواهه. جتر بژی  ناچاربوو ژیانکی نیشته وه هۆی ژنھنانیه م به زرا، به دامه "دری"
کانی  و دورگه ره  به بوو که و کاته جھنا، ئه  دا به1729 سای  شی له وره ری گه فه سه



ند  دا چه و دورگانه دی؛ له ی بھنته که  درینه ونه یویست خه ودا ده ڕێ و له وته رمۆدا که به
کانی   ئینگلیزه ک بۆ کوڕه یه یویست قوتابخانه کی ئینگلیزی لبوو، بارکلیش ده کۆۆنیه

 تیدا ئاین بخونن و  زرنت، که وێ دابمه دایکبووی ئه کانی له نجه  گه وێ و کوڕه ئه
  وه ڕایه  دشکاوی گه گرت و به رینه ی سه که م پالنه ی ئاینی، به وه ره  بوکه پاشانیش ببنه

ی  شه  قه  دا داوایان لکرد ببته1734 سای  ی، له م نائومدییه پاش ئه له. ندا بۆ ئرله
 بارکلی  زنی به کی مه واییه ش دنه یه وره  گه و پله خشینی ئه ، به"کلۆین"ی شاری  وره گه
کو کۆچی  تاوه ، هه یه یدا ماف بوونی هه که مه رده  سه کرد هشتام له ستیده خشی و هه به

 . وه  مایه و شاره کی ئه یه شه کو قه ر وه دوایشیکرد هه
کی  یگوت ئاگایی مرۆڤ توانایه  ده ی که مینانه که  یه سوفه یله و فه ککبوو له بارکلی یه

رت و  کان به ستیه  هه  مۆرکه ی به بت په وه نھا کاری ئه ی ته وه ک له  وه یه تری هه وره گه
ک  شانۆیه ک دا و وه م ده ه  قه  گرنگترین شت له ره  هه م، ئاگایی به ئه. ربکات سه ان لهکاری
  موو شتکیش که م هه پی ئه به. ردا نمایشبکرت سه کانی ژیانی له  ڕووداوه یبینی که ده
ناو   لهی وه رئه به رنجلدان نین، پاوپ له ن، شایانی سه ده دا ڕووده و شانۆیه ی ئه وه ره ده له

تریالیش  مه نی بوونکی بارکلی نات جیھان خۆی بۆ خۆی خاوه.  ئاگایدا بوونیان نیه
موو  هه. ستی ئاگایی بت یوه  په تریالییه  مه و بوونه  ئه  که دایه و بوایه کو له ، به نیه

  و پۆسیسه  بۆ ئاگایی و زۆر پویستیشن بۆ ئه وه ڕته گه کان ده تکی شته خاسیه
   ئایدیالیزمه م جۆره ئه. یداکردن زایی په گوترت شاره  پی ده ی ژیان که ورودرژهد

دات، سروشکی  تریالی ده نکی مه بوونی الیه  هه مان کاتدا دان به  هه  له ش، که ییه ڕیشه
تای  ره  سه مک که رده کانی سه فیه لسه  فه م گفتوگۆکردنه رده  به ربوی خسته به
  ی به که فه لسه ش بارکلی فه مه  له جگه. بینی  ده وه خۆیه ی تیۆری زانستی بهدان رهه سه

نا  و ب پچ وپه خۆ گرتبوو، ئه ناواخندا له نی تیۆلۆجیشی له  الیه ک داڕشتبوو، که یه شوه
. کات ناو مرۆڤدا کارده  له وه نده هۆی خواوه  به  وه یه ی خوایانه که رچاوه یگوت؛ ئاگایی سه ده
نجامدا  مین ئه  دواهه  له  وه کی تری نیه یه  هیچ چاره کات، چونکه  کارده اگایی بۆیهئ
موو   هه زدان به  کاتکی دیاریکراودا یه  له ماشابکرت که ک ته ک دیارییه کرت وه ده

 . خشیوه ی به یه  تاقانه ویه م زه ر ئه مرۆڤکی سه
 
" … وه خولته وری خۆرکی ئاگریندا ده هد  به وه  ئاسمانه ک تۆپک به وه "…بارکلی(

، 326، 323، 315، *300، 284، 278، 275، 250، 179، 158، 105  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
340 ،345 ،377 ،382( 

 
Bruno Giordano  برونۆ، جیۆردانۆ  

  م پیاوه کرد؛ ئه سفی برونۆیان ده  وه م جۆره  به و کاته کانی ئه یامه ر په نووسراوی سه
 2 ی 17 ڕۆژی  ، دواتریش له) ره  ئاین الده ختکی له رسه سه( و )  نیکانه تاوانبارکی دۆمه(

  دا له"1548 سای  له" ئاگر سوتاندیان؛ جیۆردانۆ برونۆ   شاری ڕۆمادا به  دا له1600ی 
 ی خۆی ر قسه سه درژایی ژیانی له ترس بوو و به کی چاونه یه شه  قه م مرۆڤه ئه.  دایکبووه
م  یانبینی، به ر ده بۆکه ک مرۆڤکی بۆه کانی پاوپ وه ستکاره رهه به. سووربوو

  رگری له برونۆ به. دا میانده ه  قه ت له  حیکمه سکی پیرۆزی پ له ک که کانی وه نگره الیه
ین رزتر ، به وه گرته موو شتک ده  هه تکی گشتی که قیه یگوت ئه کرد و ده ی ده که ڕه باوه

  وه گرته  ڕۆحی گشتی جیھانیش ده ته قیه م ئه ها ئه روه هه.  ردوونه یی گه یاسای بنچینه



ی  ڕگه له. کات کانیش ده  زیندووه شی شته  بچوکترین به ت کار له نانه  ته که
پی برونۆ  ، به وه بار بۆ خودا نامنته ، هیچ ڕۆکی گونجاو و له جیھانبینینکی ئاوهاوه

بایی   ناته وه شه  و هزری مرۆڤ ناتوانت لیتبگات؛ لره رومادییه رکی سه وه ونهخودا بو
  تایه تاهه  بۆ هه شی، که مین ڕسته دواهه. دا ریھه دا سه تی کسه سه ڵ ده گه له
رگرت و   وه یه م شوه ی به ؛ بیاری دادگاکه یه  مژوودا هه ، ناوبانگی خۆی له وه داته نگده ده

 ."گرم ریده ن و من وه که رده  حوکم ده  ئوه نده رچه ترسم، هه متر ده  که  ئوه من له "گوتی
 
 …ڕوو خاته  ده ته و بابه زنی ئه ی دته نووسی جیۆردانۆ برونۆش باشترین نمونه چاره(

 )372، 234، *215  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 

 بوا
  گه نی به ستی الیه یوه  په ، که یه  هه خۆی ت به  تایبه تکی هنده قیقه بواکردن هه

و  ئه"ت  ی ده ته  حیکمه  پ له  کۆنه نده و په کی دیاریکراو ئه یه ؛ تا ڕاده  نییه وه هنانه
. بینرت یر ده ک شتکی سه ش وه ئستاکه"  وه نھا نامننه ، ته یه  بوای هه ی که سه که

  تیه قینکی تایبه یه _ وه داته  گرده وه ئاینی پکهتی  ناعه  بوا و قه یه م وته ناواخنی ئه
   له  که یه  دت، یان بیاردانکی خوایانه وه کی قووی ناوه  بوایه ی له که رچاوه  سه که

وی  کی پته ندییه یوه ش بواکردن په م هۆیه ر ئه به ر له ، هه ستھنراوه ده  به وه شتکی باتره
  موو جۆره  هه کرت بواکردن به ک ده یه ش تاڕاده مه  له جگه.  یه  هه وه ئاینییه) سروتی ( به

کی  توانایه " یداکردنی جۆره  هۆی په کرت بوا ببته  ده ، وه وه  گربدرته وه که یه دیارده
، زۆرجاران "ر یکه به " بۆ نمونه ،رزش کانی جیھانی وه ناوبانگه  به تیه سایه  که ، که"هزری

هیچ ) چیتر( بواکردن   که رسوڕمان نیه ی سه  مایه وه کی تریشه  الیه له. تهن ناوی ده
   خۆی له فه لسه کرت بین فه  ده دا نابینت، چونکه فه لسه  بواری فه  ڕۆک له جۆره

  م ئستاکه به.  زانین  له که یه وه  بوا و نزیکبوونه  بۆ ڕزگاربوون له ودانکه خۆیدا هه
کو زیاتر پمان وابت شت  تاوه  هه  زانین شتکی الوازبت؛ چونکه وت که که رده واده
 .وت که رده کانمان بۆ ده قینه  ڕاسته  پ نھنییه نه متر الیه متر و که زانین، که ده
 
جیھانی سۆفیا، ...  وه مان نزیک بکاته  گرنگانه ته و بابه توانت له ده" ئیمان_بوا"نھا  ته(

 )406  ڕه الپه
 
 

Buddha  بودا  
ک  ، وه"سیح ی پش مه480ی   تا نزیکه560ی سای  نزیکه " ری ئاینی بودیزمه دانه بنچینه
ن   ده وه گنه ده.  دایکبووه له" نیپاڵ"ن   پی ده مۆکه  ئه ی که یه و ناوچه  میرک له کوڕه
جوان و  نجی ها ژنکی گه روه کانی دنت، هه موو سامانه  هه  سایدا واز له29نی  مه  ته له

. ڕان  گه وته که دوای ڕزگاربووندا ده جدت و به ی شیرینیش به منداکی کوڕی چکۆله
کی  ر شونکیش ناوبانگی دانایه  هه کات، له رده فه کاندا سه  ناوچه رک به ک سواکه وه

رزی و  په کانی دوره ازه جیاواز جیاو رزه  و ته موو شوه هه. یاندێ گه ، خۆی ده ببیستایه
و  وجا ئه رزی بۆهات و ئه م دواتر خۆی سروشی به ، به وه نشینیشی تاقیکرده گۆشه
کی  یه  شوه ی به که یامه بودا په. دویدا وبوو مکبوو به  ده وت که رکه ی بۆده ته قیقه هه



  سک که  که واته"بودا .  وه کرده ڕۆک بوده رکی گه ک وتارده  وه وه بانانه  و میھره بونه
ڕۆیشت  کردن ده ی خۆی گوزارشی لده و فرکردنانه ر ئه سه خۆی پاوپ له"  وه ڕووناک بۆته

  ر جۆره تی یان هه کی تایبه  هیچ جۆرک باسی خوایه  به کیش بوو که یه  شوه و به
  ئاینکه) 164  ڕه  الپهجیھانی سۆفیا،(بودیزم .  وه کانیه ته  ناو بابه هاته ده کی تر نه خوایه

وی جیھانی   جه ستت که  هیچ هزکی با نابه  و پشت به یه خۆی هه ربه  بوونی سه که
خشت،  نابه" ڕۆح"و " خود"ک  نی وه الیه کی دیار به  گرنگیه  که ست، ئاینکه  ده گرتبته

  نی بودی بوون بهئای. کرد کانی تر باسیانده  پیرۆزه  درینه ک چۆن وناکردنه ر وه هه
بت   ئازارک نه نھا جۆره ، ته بینت؛ هیچ شتکی جگیر بوونی نیه وام ده رده شتکی به

کانی  ییه  بنچینه رجه لومه  هه ستت به کیش پشت نابه یه ڕوات و تا ڕاده  دت و ده که
   و جۆره وه ونهدایکبو  له ڕی به بودیزم باوه).  وه دایکبوون و مردنه  له بۆنمونه ( وه بوونه
   ڕزگاریان بت که یه و بازنه توانن له  ده سانه و که نھا ئه  ته ، وه یه کی ژیان هه یه بازنه

و   و ژیان تیدا له نگییه زنی بده تکی مه ش حاه مه ، ئه"زن هیچتی مه" نیرفانا  نه گه ده
 . ڕی ئارامیدایه په
 
قی  پچاوی پۆسیسی فیزیاوی و ئه کی نه یه  زنجیره نا ژیانی مرۆڤ له بودا وای داده(

 …کی تر بگۆڕت یه  بۆ چرکه وه که یه  چرکه وام له رده کات به  مرۆڤ ده  وا له پکھاتبت، که
 )405، 290 * ڕه جیھانی سۆفیا، الپه

 
Bohr Niels  بۆهر، نیلز  

راوردکردنی   به هم، ب ئه. رگرت تی نۆبی وه  دا خه1922 سای  له" 1962 تا 1885"بۆهر 
کانی تیۆری   گرفته خی به تۆمیدا، زیاتر بایه ڵ زاناکانی تری بواری فیزیای ئه گه له

  ره تکی هه ر بابه سه ک له رگایه دا ده ویده یدا، هه"کان تۆمیه  ئه وانه " له. دا زانستیده
کات؛ چۆن  هی خۆی د و دت و پرسیارک ئاراسته  ئه ، چونکه وه کی و گرنگ بکاته ره سه
  ک، که کانی تیۆرییه پکراوه  متمانه ته قیقه تیش هه تایبه  به کان وه کرت پکھاته ده
  ک تیۆریه یه دا تاڕاده لره_ستن  به بینراو ده  شتکی نه تی پشت به واوه ته به
ت؟  ئاشکرایی ببینر  به وه ره وهه  جه  له  ئاستک که بگاته_  وه گرته کانیش ده تۆمیه ئه

ی بۆ   ئاماژه وه شه دا و لره" فیزیادا متمم له= ر  واوکه ته"مکی   چه ی به شه بۆهر گه
  .کرد کان ده کانی نوان لکدژه کیه  ناوه ندیه یوه په
 
یاندا  وه ره ی ده رگاکه ر ده سه سپی به ن زانای فیزیاوی دانیمارکی نیلز بۆهر ناکی ئه ده(

 )393  ڕه ، الپه جیھانی سۆفیا…واسیبوو هه
 

Beauvoir، Simone De  دی بیوڤوار، سیمۆنه   
ری ژیانی جان  ، بیوڤواری هاوسه وه کانیانه  پیاوه ه ن هاوه الیه تیش له  تایبه زۆرجار، به
کی  یه  شوه  به دا، بۆ نمونه م ده ه  قه ر له ک کلکی سارته سوفیان وه یله ری فه پۆل سارته
لگرانی  خنه رحاڵ دواتر ڕه هه به". ر ی سارته که تبینی نووسه"ن نابوو  ناویا قانه زۆر ده

یاندا  که له  په  به ر حوکمه سه ک، چاوک به  تاڕاده وه مه نی که الیه ناچاربوون، به
نی   خاوه نیشانیدا که" 1986 تا 1908" دی بیوڤوار   سیمۆنه ، چونکه وه بخشننه

نی باشی جیھان بینینکی واقیعی  وام الیه رده  به یمۆنهس.  خۆیه ربه کی سه تیه سایه که



مک   که وه کانیه فیه لسه  فه رنجه  و سه خنه ی ڕه  ڕگه  له ، وه وه هنایه ر ده بیری سارته وه
  ت به ی تایبه فه لسه  فه له. وی ر زه  سه وه هنایه ی، ده رزفی هاوه ناو به ری ناوبه سارته

کرد و  تانی ده ی ئافره وامی پشتگیری کشه رده به ر به وسهی نو خۆشیدا، سیمۆنه
و  کانی تر؛ ئه  فیمینیسته  ئاسانی جیبھت بۆ گروپ و تاقمه روا به ویست هه یده نه
 سروشکی نوی   جۆره شی مینه  له ین که  ئاسانی بوابکه روا به نابت هه"یگوت  ده

  ن، له که  ده مه ی بوا به تانه و ئافره ئه.   مانایه ب مه ئه. خشت به  مرۆڤ ده جیھانبینی به
 پیاوان  بینن که  ده و ڕۆه مان ئه  هه ، وه وه مننه جاڕیدا ده ت و نادیاری و گاته قنیه نائه
 ." یانه هه
 
 دی   سیمۆنه دا چاوی به ک ئره ککی وه  یه کان و له خانه  قاوه چووه ر زۆر ده سارته(

  )492، *488. جیھانی سۆفیا ال…وت ری ژیانی که هبیوڤواری هاوس
 
 
 

Bőhme، Jakob  یاکۆب بیوهمه ،  
مانکاتدا پیاوکی ڕۆحانی  هه م له چتیبوو، به پنه" 1624 تا 1575 " ی بیوهمه پیشه
یی ئاۆز  ی زمانکی ونه  ڕگه بی، یان له ده رنه کانی یان ده  قوه ندشه  و ئه مانیبووه ئه

کی  کتیه  یه ندی به یوه موو شتک په  هه وه الی بیوهمه به. ڕوو یخستنه  ده وه دیارهو نا
کان   لکدژه کرت که ستیپده دا هه و شونه نھا له  و ته یه  هه وه قی خوایانه موته

  یشتنی فاکتۆره  تگه وه شه لره.  یه کتردا هه ڵ یه گه کی ئاوگۆڕیان له ندیه یوه په
 ، بت؛ بۆ نمونه  ئاشکراده وه کانیانه ی لکدژه ڕگه نھا له ڕاستیدا ته ی بوون، لهکان گرنگه

ڕاستی  کان به  باشه ی شته وه دات، یان بۆ ئه  خۆی نیشانده وه هۆی تاریکیه ڕووناکی به
   به وه ته ستراوه ت خواش به نانه  ته وه یه م ڕوانگه له.  کانه  خراپه  شته باشبن، پویستیان به

   شونه  و له وه توانت بجوته  خوا ده و کاته نھا ئه ؛ ته وه  لکدژکی بکۆتاییه زنجیره
واو جیاوازدا   شتکی ته خست له  بواری بۆ به وت، که رکه  ده وه یه که نگینه رز و سه به

 .خۆی نیشانبدات و خۆی بنونت
 
ر پلۆتین   سه وه ڕانه گه کو ده ر سپینۆزا، به  سه وه ڕانه گه ر ده ک هه کان نه دا ڕۆمانسیه لره(

 )372،  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… و ک یاکۆب بیوهمه کانی ڕنیسانسی وه سوفه یله و فه
 

Bacon، Francis  یکۆن، فرانسیس به  
،  بووه رزی هه ی به وپایه ندین پله وتدا چه ر ئاستی ده  سه له" 1626 تا 1561"یکۆن  به
کانی  فیه لسه  فه ریکی نووسینه  خه ست که رده  به تکی باشیشیان خستبووهها کا روه هه
قینکی نوبوو؛  ڕووی یه  خستنه ت به باره کانی سه فیه لسه  فه موو کاره ناواخنی هه. بت
و زانیاری و  ره  به ی که و ڕگایه ر ئه  سه ته  مرۆڤ پیناوه نھا ئستاکه یگوت ته م ده ئه

ر زۆر زۆر   ڕاستیدا هه ن، له  زۆر شتی تریش بگه توانن به  هشتام ده  وهبات، زانستی ده
ک  وه" جیمس ئای " ستیھنا که ده  به و کاته ی ڕامیاریشی ئه رزترین پله به... شتی تریش 

 و  یه م پله م ئه هه" 1621 سای  له"م س ساڵ دواتر  زراند، به رۆکی گشتی داد دایمه سه
رتیلخواردن   تاوانی به ی به وه رئه به ستدا، له ده کانی تریشی له وپایه موو پله م هه هه



 کی ئارام و یه  شوه  به  گرنگبوو که وه یکۆنه الی به سوفکیش به یله ک فه وه. تاوانباریان کرد
و  یشتن به کی گه یه ک بنچینه ش وه مه ت، ئه قیقه  هه ک بوانینه ریه ب هیچ پشدادوه به

  که ( ی خوداوه وانه  پچه م مرۆڤ به بوای ئه به. خات  مرۆڤ پشده نت که داده  زانیاریه
ش  ه  هه دابچن و به ه  هه ن به وه وام شیاوی ئه رده به) ؟ ی نیه م گرفته  ئه ختانه خۆشبه
 ناو  چته  قوی ده دا به"میتۆدی زانیاری نوێ " کتبی  یکۆن له به. نگنن بسه کان هه شته
  وه تی خۆدورخستنه ک بۆ چۆنیه یه  ڕگاچاره  که دایه م کتبه ، له وه ه"یای خاو خه"تی  بابه
 .ڕوو خاته رلشوان و حوکمی پشتر ده  سه له
 
 جیھانی سۆفیا، …" ته سه زانین ده"یگوت؛  سوفی ئینگلیزی ده یله یکۆنی فه فرانسیس به(

 )236، *217  ڕه الپه
 

Parmenides  ندیسپارم  
ی "ئیلیا"کی کۆۆنی  خه" سیح  ی پش مه450ی   تا نزیکه515ی  نزیکه"پارمندیس 

 کۆۆنی ئیلیا شونکی نایاببوو بۆ  وکاته ، ئه  خواروی ئیتایاوه وته که  ده یۆنانی بوو که
ن  الیه زراند و له ی ئیلیاتی دامه پارمندیس قوتابخانه. کان سوفه یله دانی فه رهه سه

کی  یه که ک یه  وه یه م قوتابخانه وامی پدرا، ئه رده  به وه ی قوتابییه"میلیسۆس" و" زینۆن"
ی  ڕگه بت له وه ی کات شیاوی ئه  زۆربه ک شتک که کات، وه  ڕاستی ده داخراو باس له

ستدا  رده  به  پارمندیس له ت به باره کی زۆرمان سه زانیارییه.  ئاشنای ببین وه وه بیرکردنه
،  وه ته  نووسراونه وه وه  ناوی ئه ی به و نووسینانه ندک له ردا هه رامبه  به م له  به، نییه

"  سروشت ت به باره سه" ناوی  کی به یه شکی دورودرژی هۆنراوه  به ماون؛ بۆ نمونه
ت  قیقه و هه ره رک به فه  سه کات و به سفی ڕگای زانین ده ودا وه ، له پارزراوه

کات؛ پارمندیس سواری  ست پده ک ده کییه  پشه  به ره فه و سه ئه. تیشوبھن ده
و خۆر  ره  ڕگای زانیندا به کشت و به سپک ڕایده ند ئه  چه بت که ک ده یه گالیسکه

کات، پاشان باسی  بۆ ده" ڕاستیترین ڕاستی" پشدا باسی  ودا خواژنک له ن، له یبه ده
و  ڕ به وی باوه ر زه مرۆڤی سه. کات وی بۆ ده ر زه  مرۆڤی سهکانی  بمتمانه بیروبۆچوونه

  نه خه رنج ده تنن، سه خه یانده کانیان هه سته وام هه رده یانبینن؛ به  ده ن که که  ده شتانه
 ڕووناکی و  نن، بۆ نمونه ک ڕاستی دایانده م وه کان، به کان و لکدژه ر  جیاوازییه سه

   که وبوایه نجامک، له رئه ک سه  مرۆڤ، وه وه شه لره.  و جگیربوون وه تاریکی، جوندنه
  یه وه ئه" ڕاستیترین ڕاستی"م  به. بت  بوونیان هه وه که نیشت یه  ته کان ڕک به لکدژه

ک  یه که  یه ، وه یه ست خۆی بۆ خۆی بوونی هه ربه کی سه یه شوه موو شتک به  هه که
  واته"؛  تاییه تاهه تیش هه واوه ته  و به کی تدا نییه  جیاوازییه  جۆره هیچ هنت، که پکده

مان   هه ک پکھاتوون که یه که  یه  له بت، چونکه ک داهاتوویان ده بوونی ڕابووردویان وه
  و جۆره ی ئه  ڕگه  له  نائاشکرایه م ڕاستییه پی پارمنیدیس ئه به".  یه ی هه پکھاته
مان   هه وه کرته  بیری لده ی که و شته ڵ ئه گه  له وه م بیرکردنه به (" وه یه وه بیرکردنه

  وه  بیرکردنه واته.  یه  بوونی هه  که  شتکه ت به باره  سه میشه  هه  که لمندراوه سه") شتن
،  وه یته که  بیرنه خشت که به  ده وه تدا مانای ئه ڕه  بنه له"   بوونی نییه که" شتک  له
 پاشتر  ، که رنجاکشه ت و سه  تایبه فه لسه م فه ئه.  ڕاستیدا بوونی نییه  له وه شه رهل

، )  پالتۆن و هیگ و نیتشه بۆ نمونه(جھشت  ند به ندین بیرمه ر چه سه ری خۆی له کاریگه
"  وه بیرکردنه"وت  یه و ده خات؛ ئه رده کی زۆری پارمندیسمان بۆ ده الیه قه وڵ و ته هه



  پۆلی ئاوک دیارن که ک شه  ئاشکرا وه  به ی که و ڕاستییانه موو ئه ڕاستی هه  ناوه بخاته
کانی   نووسینه وه کی تریشه الیه له. ریا راغ ده ی قه وره ردکی گه  به یانکاته نن و ده مخایه که

ک  ات وهک ش وایان لده مه ، ئه  خۆگرتووه  پشبینیکردن و زمانکی وتاری له ک له یه شوه
  ن، هیچ جۆره  هه  ئستاکه ی که و بوونانه  له جگه"ون؛  رکه ده"  تکی شاعیریانه قیقه هه"

نووسیش  نادات؛ چاره رهه  داهاتووشدا هیچ بوونکی تر سه  له ، وه بوونکی تر بوونی نییه
  ته به هه(  مرۆڤ ی که و شتانه موو ئه  هه واته که". قامگیربن واو و سه  ته خوازت که واده
نھا  ، ته وه ته ی بۆ کردونه  جگه وه ی زمانه  ڕگه له)   شیاوی مردنه رک که وه ک بوونه وه

  وه ڕته گه دا ده  بنچینه ش له و ووشانه  هۆی بواکردن به تان و هیچی تر، وه کی به یه ووشه
گۆڕانکاری "، "ونبو نه"و " بوون"، "وتاندن فه"و " دان رهه سه"؛  م بۆچوونانه بۆ ئه

 ."کان نگه ڕوونی ڕه"و " وام رده یی و به میشه هه
 
 … بووه ر هه  بوونی هه میشه ، هه یه  بوونی هه رچی شتک که پی پارمندیس هه به(

 )360، 54، 50، *44  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 

Pantheism  پانتیزم  
بیری .  وه کانی جودا ناکرته ریده فه ئا ت خودا له تی پانتیزم ده ڕه  بنه ره ی هه بیرۆکه
موو  ڵ هه گه ، له ه کدا تکه یه وه موو بیرکردنه ڵ هه گه ، له شداره موو شتکدا به  هه خودا له

 بووندا  ی له وره  شونکی گه  که وه گرته ت مرۆڤیش ده نانه  ته نه م الیه ، ئه سروشتدایه
توانین پرسیارک   ده واته ک خودا بت، کهموو شت ر هه گه م ئه به.  داگیرکردووه

توانین   ده وه شه ؟ لره موو شتک و چیتر خودا نییه  هه  به نھا بووه بوروژنین؛ ئایا خودا ته
؛  خۆگرتووه سوف بک ڕاستی زۆری له یله ری فه ی شۆپنھاوه وه ی خواره م ووشانه بین ئه

 ." ناسیه وانهکی نایابی خ یه پانتیزم شوه"یگوت  و ده ئه
 
  م جۆره  به…بت ناو سروشتیشدا بوونی هه دابوون خودا له و بوایه کیش له ی خه زۆربه(

 )*215، 164  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…"پانتیزم"گوترت  ش ده یشتنه تگه
 

Paulus، Apostel  پاولۆس، ئاپۆستیل  
  سیح له ، مه ام ڕۆیشتووهو ش ره سیحی کاتک به گری ئاینی مه ی هه"ساولۆس"ن  ده

  له) سیح بوو ی مه که  یاره12  کک له یه" (پۆستیل ئه. " کیدا خۆی نیشانداوه یه دیده
دواتر ساولۆس کوڕکی بوو و ناوی نا . کات  ده م ڕووداوه ت باسی ئه ڕه کانیدا س که باسه

م پاشان   بهکان بوو، سیحییه تووندی دژی مه تادا زۆر به ره سه میش له پاولۆس، ئه
کانی  نده مه هره توانا و به  به ره  هه  ووتاربژه کک له  یه رداهات و بوو به سه گۆڕانکاری به

زانستی تیۆلۆژی " 67ری سای  وروبه  تا ده10ی سای  نزیکه"پاولۆس . سیحی ئاینی مه
ن و  کو ت به باره کی زۆری سه زاییه ش شاره مه هودی خوند، بگومان ئه ئاینی یه

  ی بورت پشت به وه  هۆی ئه ش بووه مه ر ئه خشی، هه ی پبه که ری بوا پشینه به له که
ر ڕگای  سه  له پاولۆس کورانه. ستت سیحی ببه ک مه  جیاوازی وه وه گه ڕه ئاینکی له

   بوات که و ڕگا نویه ر ئه سه کو ورای له ڕۆیشت، به ی کۆن نه یماننامه ڕی په باوه
منی  " ، که"کاندا  ناو مردووه س له مین که که یه"ی،  سه و که ئه. ستی پکرد سیح ده هم

  سته به و مه کاندا به ناو مردووه ، له" قوربانیم و خۆی کرده) پاولۆس(خۆشویست 



ڵ  گه  له وه قانی و پیرۆزی کۆبونه نھا ڕگای هه ر ته  سه تی بخاته  مرۆڤایه  که وه زیندووبۆته
  ی جۆره که  کوڕه  دی، چونکه هاته ی باوکی نه وه  توونه خته  پشوه م حوکمه ئه. خوادادا

نھا  ته.  یه واو هه ڕکی پاوپ و ته  باوه ش پویستی به یامه م په ئه. نجامدا بابوونکی ئه ته
سیحی  خشینی مه  به رجک پشوازی له ب هیچ مه  به ، که خشینه  شایانی به سه و که ئه

ری  هونه. سیحیدا بینی ی ئاینی مه وه  بوکردنه ری له پاولۆس ڕۆکی کاریگه. کات دهخوا 
کرد   بوایان پده هشت که  جده سانه و که ر ئه سه م له ری خۆی هه ی کاریگه که وانبژییه ڕه

  زمانه بۆ  وه ڕته گه تی ده تایبه ش به مه بوو، ئه  بوایان پنه ش که وانه ر ئه سه م له و هه
کان الی   باشه ره  هه  و شته وه ره موو شتک تاقیبکه هه"ت؛   ده ی، بۆ نمونه که ییه ونه

ی مژووی   ڕگه وت له ر بمانه  گه ش ڕاسته و کاته ی ئه یه م وته ، ئه" وه خۆت بھه
   .بچنین خۆ هه ربه ت و سه کی تایبه یه فه لسه ، فه وه فه لسه فه
 
سیح و  ستا و باسی مه دا وه سیح، لره ی مه که ، شاگرده"پاولۆس"ک  یه ده ند سه پاش چه(

، 182، 172، *84  ڕه  جیھانی سۆفیا الپه…کرد کان ده سیناییه تی بۆ ئه سیحیه ئاینی مه
190 ،265،274( 

 
 

Protagoras  ۆتاگۆراسپ  
مین  هک یه" سیح  ی پش مه415ی   تا نزیکه485ی  نزیکه"چت پۆتاگۆراس  پده
م  کو ئه تاوه  هه ی کردبت، که"سۆفیست" داوای ناونیشانی کاری  سوف بووبت که یله فه
سۆفیست؛ (کان  سۆفیسته. بوو ر ناوکی باشیان هه میش هشتام هه ی ئه مه رده سه

ی  کرد و وانه مالوالدا ده ریان به فه سه) ند رمه  مامۆستا، هونه ، واته کی یۆنانییه یه ووشه
 سوکرات و پالتۆن   زڕا که وه و کاته ناوی سۆفیست له.  وه گوته وانبژییان ده و ڕهئاکار 
ر و  ڕستکه ک مرۆڤی وه  ودا وه له. کارهنا یاندا به که فه لسه  فه ی سۆفیستیان له ونه
ن،  که ده)  غه مراوه(زووی گژاوی زمانبازی  سانکن ئاره ن؛ که که سفیانده ق وه ڕه لله که
ی  وه ندێ گانه پی هه م به به. کاربھنن  فرت وف به  که  ئاساییه وه الیانه  به وه رئه به له

.  ڕزبووه ک و به کجار زیره ناوبانگترین سۆفیست بوو، مرۆڤکی یه  به تر پۆتاگۆراس، که
رکی   ئه هو یه  ڕگه  له کات، وه یی ده کی ڕژه یه  بیرۆکه یدا باس له که فه لسه ناواخنی فه له

ر شانی مرۆڤ   سه خاته وتی مرۆڤ ده سوکه  و هه وه ک بۆ بیرکردنه یه ی پوانه وه دۆزینه
ت خواکانیش  نانه ت بدات، ته سک ناتوانت یاریده ش هیچ که سته به م مه خۆی، بۆ ئه

و  بوون  ت به باره من هیچ شتک سه"ت؛   ده وه ی خواکانه  باره پۆتاگۆراس له. ناتوانن
 شتکی ئاوها  یبردن به  په  ڕاستیدا چین؛ چونکه شزانم له ده بوونی خواکان نازانم، نه نه
".   و ژیانی مرۆڤیش کورته  ئاۆزه ته م بابه ش ئه وه  له ؛ جگه ردایه به ها ڕگری له نده چه
 م ین، به که ستنیشانیان ده یین و خۆمان ده کان شتکی ڕژه ته قیقه  هه نده رچه هه
ر  گه"کات؛  گا ده کی کۆمه  ڕکوپکیه ر شوه سه خت له شدا پۆتاگۆراس جه وه ئه گه له

   خۆی له مه توانین بین ئه وا ده بت، ئه کی ڕک وپکمان هه شییه وتکی باش و هاوبه
 ."ی لبگرین خنه  ڕه روا کورانه  و نابت هه یه تی هه کی تایبه هایه خۆیدا به

 
  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… موو شتکه ی هه یگوت مرۆڤ پوانه اسی سۆفیست دهپۆتاگۆر(

73( 



 
Platon  پالتۆن  
تی  کجار تایبه کی یه یه  شوه سوف به یله ی فه"سیح  ی پش مه347 تا 427"پالتۆن 

کی  تییه سایه  که  جۆره وی کرد به پالتۆن ئه. سوفی کرد یله سوپاسی سوکراتی مامۆستا و فه
و  شکی ئه ڕاستیدا به  له واته.  وه یدا بشارته وه  پشته  بتوانت خۆی له بی ئاوها که ده ئه

.  وه  گربدرته وه  ناوی پالتۆنه بت به ، ده وه ته  نووسراوه وه ناوی سوکراته ی به ته حیکمه
  یهمان کاتیشدا میرات  هه فی جبھت و له لسه  میراتی فه سک بوو که ک که و وه ئه

  دایک بوو، وه رستۆکراتیدا له  خزانکی ئه پالتۆن له.  وه رگرته ی خۆی وه که جھراوه
یدا  که فه لسه  فه وت؛ له که رده یدا ده که فه لسه  فه رستۆکراتیش له نی ئه ندێ الیه هه

ی  سته  ده ر به رامبه کی زۆر به ردا بوایه رابه  به م له ، به یه ک هه  خه می به کی که بوایه
،   سوکرات ئاشنابووه  دا به407ی ًًَ سال ن له ده. دات کان نیشانده سوفه یله ی فه بژارده هه
و  ی ئه رباره کان داڕشتنکی جوانی ده  کۆنه یه فه لسه  فه  مژوونووسه کک له یه
ک   قوویه چکه ونیدا به  خه ؛ له ونکی بینیوه ن سوکرات خه ده"؛   نووسیوه کترناسینه یه
 و  ڕی لواوه  پکدا په م له ، به ر کۆشی بووه سه له)  یه وره قوو؛ قازکی سپی گه(

ڕۆژک .  وه رزبۆته نگکی خۆشی لبه  و ده و ئاسمان فیوه ره وجا به تی بفێ، ئه توانایویه
  مه تی ئه  گوتوویهڵ بینینی پالتۆندا گه ن له ؛ ده ی پالتۆنیان پناساندووه که ونه دوای خه
تی  واوه ته  هشتام به و کاته  ئه بگومان پالتۆنی بانده". … مه که ونه ی ناو خه که بانده

ی جوان و  ندێ هۆنراوه دا شیعر بنووست و هه ویده م هاوکات هه توانی بفت، به یده نه
.   بکه وه ره کانی سه رهست ماشای ئه م، ته که ستره ئه" نووسی؛  ی ده که مه رده ئاۆزی سه
". کردیت ماشام ده موویان ته  هه  به و کاته ئاسمان، ئه/ بوو زار چاوم ده  هه ئاخ، خۆزگه

ڕاستی  به) نا  باشترین قوتابی خۆی داده یدوان و به رمی ده نه  به که(وجا سوکرات  ئه
 387 سای  له. رکرد هف  سه ستی به ستی فربوون ده به مه ی قووی تدا ڕواند؛ به ندشه ئه

 ڕاوژکاری پاشای  ی کاری ڕامیاریبوو و پاشان بوو به ودا تکه دا چوو بۆ سیسیلیا، له
ر  سه فی به لسه  ڕووپۆشکی فه دا جۆره ویده پالتۆن هه.  وره مکار دیۆنیسیۆسی گه سته
سینا و   بۆ ئه وه ایهڕ گه. هنا ست نه ده وتنی به رکه م سه تدا بکشت، به سه ی ده سته ده

، )کادیمی ن ئه  پی ده ی که وه ئه(زراند   خۆی دامه ت به فی تایبه لسه کی فه یه قوتابخانه
بوو، گرنگترینیان  کی گرنگی هه ند قوتابیه پالتۆن چه.  ساڵ چاالکبوو40ی  ودا نزیکه له
ت  ڕه پالتۆن دوو که. ی کهگری مامۆستا  جھه بووه  دواتر نه نده رچه ریستۆتالیس بوو، هه ئه
رچی  زکی سه حه. گرت ی هه که  ئارامه فییه لسه  فه  و خوندنه وه  گوتنه  وانه ستی له ده

ر  گه ؛ ئه وه تک تاقیبکاته رۆشی زانین بووبت و ویستبتی بابه  په شه وانه گرتی، له
  بنه  نه وکاته یت ئهسوفکی باش، ب یله  فه  بخونن و ببنه فه لسه ندان فه تمه سیاسه
  وه  دیسانه وه  کردار تاقیبکاته ی به یه م بیرۆکه ی ئه وه ندکی باشتر؟ بۆ ئه تمه سیاسه

 دیۆنیسیۆسی بچوک  ری له نی باشی کاریگه الیه ویدا به  بۆ سیوراکس و هه وه ریکرده فه سه
نجامکی  هشی ئ م کاره  ئه وه و دیۆنی زاوای بکات ــ دیسانه) مکار کوڕی سته(

ر  سه  وه ڕایه  گه  کۆتایدا ناچارانه  پالتۆن له یه و شوه به. خشی به ی پ نه ختانه خۆشبه
 .خشی وی پبه کی پته ی و ئیدی بوایه که تیۆرییه

ی   نامه13 دیالۆگ و 25  وانه ، له وه ته فی پالتۆنمان بۆ ماوه لسه ندین نووسینی فه چه
کاندا  ی دیالۆگه  زۆربه له).   ژر مشتومدایه دروستیان له ڕاست و  ئستاکه(فین  لسه فه

ر   سه یخاته  پالتۆن ده ت که  ده تانه قیقه و هه بینت و ئه کی ده ره سوکرات ڕۆی سه



 ئایرۆنی و دیالکتیک   له هنت که کارده تی به سوکرات میتۆدکی تایبه. زمانی
کو  ست، به رده  به خاته کراو نه کی ئامادهک شت وت زانین وه یه و ده ئه.  پکھاتووه

 پی  وه ی خۆمانه وه وه ی بیرکردنه  ڕگه خوازت له  ده ین، واته تی کاری بۆ بکه کیه ره گه
 .ین بگه

کی  یه شوه به. نرا داده"  وه کردن و کورتکردنه پوخته"رکی  ک هونه  وه وه بیرکردنه
  نه و الیه  بۆ ئه ڕت و ئاماژه په کان تده شه  ڕووکه نه  الیه  له وه ئیش بیرکردنه بده مه

  کارکردنه م شوه ئه. خشن به کان ده  دیارده وامی به رده  جگیرن و به کات که  ده گرنگانه
" بیر" ڕاستیدا تیۆری  ، له دا هاتووه"بیر" تیۆری  تی له واوه ته ت به عریفه ر مه سه له

کانن  تی دیارده ڕه  و فۆڕمی بنه کان، ونه ه"بیر. "هنت دهی پالتۆن پک فه لسه ی فه بنچینه
ر  ، گه نده رچه  نین، هه م جیھانه ستی ئه یوه  و په یه خۆ بوونیان هه ربه کی سه یه شوه و به
تک  قیقه  هه وا هیچ جۆره ر نا، ئه گه ، ئه یه  هه وه  جیھانه ندیان به یوه ناچاریش بت، په به

  ، چونکه یه کانی هه یبردنی شته مرۆڤ توانای په. خشین به ده رنگی پنهکی گ و زانیارییه
ش،  یه م شوه به ".بیر"جیھانی  "  له شکه یی، به میشه کی هه رییه ک یادوه زانینی شتک، وه

ین  که ستده  هه ی که و شتانه  له میشه ، هه وه نھنیه ی پ له"بیر"هۆی نزیکی جیھانی  به
ک  ک پویستییه ی وه وه ب ئه ، به وه رۆشییه ڕی په و په زانین؛ به ر زیاتر دهیانزانین، زۆ ده
ک  کان، وه ه"بیر"خودی  ".بیر"زنی   جیھانی مه ینه که ، ڕوو ده"بیر" جیھانی  ئاگابین له به
" کان کان و باشه جوانه " بیره.  یه های جیاواز جیاوازیان هه وی، به ر زه کانی سه موو شته هه

و   دنت، ئه رچاوه  سه وه ه"بیر " م شوه مری مرۆڤ له ڕۆحی نه. ن"بیر"ی  رین شوهبات
واوی  کی ته ، ئاشناییه وه  و جیھانی مادییه سته  ناو جه ی بته وه ش پش ئه مره  نه ڕۆحه

ژیان .  ستگرتووه ده ری له رکی یادوه  ڕۆح ئه  که شه مه رئه به ر له ، هه بووه" بیر"جیھانی 
 زانینکی پاوپ و با  یشتن به ودانک بۆ گه کان واتای هه ه"بیر"پی  ربردن به سه به
؛ ئیرۆس )و.ویستی  خۆشه واته (* ه"ئیرۆس"ش  ودانه و هه تی ئه ڕه هزی بنه. خشت به ده
ردا  رابه  به م له ، به یه  هه وه مینییه ویستی زه  خۆشه می به کی که ندییه یوه په
ی دوای  سه و که ئه.  یه  هه وه کانه مره  نه نه ویستی الیه  خۆشه زنی به کی مه دییهن یوه په

نگی نوان  پی هاوسه  به بات، ژیانک که رده سه وت، ژیانکی باش به که ئیرۆس ده
. ڕوات  ده وه قنییه کی ئه  یاسایه ستبوونی به یوه س و په  که تی تاکه یی تایبه ئاسووده

 نوان  ک له ندییه یوه په) ت، دانایی، دلری و همنی قانییه  هه بۆ نمونه(کان  شه با نه الیه
ن   الیه کان، له پی باشییه خوقنن، وتیش پ به س و وتدا ده که زانین و توانای تاکه

!)  رسام به  و سه گوبگره(پارزرت؛ گرنگترین چین   ده وه ند چینکی دیاریکراوه چه
  ئاسانی له روا به  هه ن که ده تک نیشانده ی حیکمه وان نمونه ئه. کانن سوفه یله فه

  وه ی خوندنکی دورودرژ و پویسته  ڕگه کو له ، به وه  کۆشیانه وتۆته که  نه وه ئاسمانه
وا،  رمانه  فه  ببنه کراون که رده روه ک په یه  شوه کان به سوفه یله فه.  ستیان هناوه ده به
رڕاست،  ساز و جوتیاری سه بت؛ پیشه ند هاوکارک ده  چه  پویستییان به ته به م هه به
ب هیچ   به ران، که ڕکه شه. ن گا دابینکه کانی کۆمه  مادییه بت پویستییه  ده که

  ، که کانه  کۆیله پویستیان به) تیش  تایبه به ( وه. ن بت پارزگاری وت بکه ک ده دوودییه
  کاته کان ده سوفه یله کاتک پالتۆن فه. ن نجامبده  قورس و ناقۆکان ئه ت کارهب ده
ک  ی وه یه م بیرۆکه کرت ئه وا ده ز، ئه ر کاغه سه  له وه مه نی که الیه وا، به رمانه فه

ی سیسیلیای  که ویست کرداره یده رحاڵ نه هه ؛ به وه کی خۆی لکبدرته یه وه کاردانه
  ی له وه ک ئه  وه وه کرده ک دووپاتی ده یه  شوه کو به ، به وه تبکاته  ڕه وه گه به به



دا  فه لسه  فه زانین له ک ده  وه قوبت ــ چونکه  هه وه فییه لسه پرنسیپکی دنیای فه
کی  یه وا، ونه رمانه ک فه سوف وه یله فه.  تیۆری نکی کرداری بکرته چت الیه ڕیتده

 دواتر هیچ  ی که و ڕاستییه ر ئه هه. نین  پی پبکه یه وه  و شیاوی ئه هروای بپه
ی پالتۆن  وه ک ئه روه فیدا بژی، هه لسه  وتکی فه وت له  بیه بوو که یدا نه سوفک په یله فه

چت وتکی  پده. خات رده مان بۆ ده یه خشه و نه کی نایابی ئه یه ، نمونه وه کرده بیریلده
بت بین   ده وه کی تریشه  الیه له. ببرت ڕوه  وتکی ئاسایی توندوتیژتر به  له جۆرهو  به

وق و  زاج و زه  مه ربکات که  ده وه شی نابت ناوبانگ به که فه لسه موو فه پالتۆن و هه
  ، وه" نده سه نینی زۆر ناشیرین و ناپه پکه"یگوت   پالتۆن ده ؛ چونکه وه خۆشیان دۆزیبته
کرا،  ندنه سه ی ڕامیاری پالتۆن په فه لسه نی فه الیه. کرد ی ده که وی وته یه خۆی پاوپ په

م  ئه.  درژایی مژوو خۆی ڕاگرتووه ئاسانی به ک به یه کانی تاڕاده ه"بیر"م تیۆری  به
 خۆی گۆڕ مشتومی ریی نه کی یادوه مایه ر بنه سه ، له گۆڕه  خۆیدا نه  خۆی له ی، که تیۆرییه

وام  رده ی به که تی تیۆرییه حیکمه. شکی پکبھنن مووان به کرت هه  ده چنت که ده هه
  یه وانه ت له  ده خات؛ خواستک که رده  نایابدا ده میشه  خواستکی هه نگی خۆی له ده

 م ه قه نرخ له  شتکی به کان به  کاته  کاتک له ی که و شتانه موو ئه کو هه شتک، به
سکی  یای که  خه  به سته یوه  په م بیرۆکه شت ئه ده.  وه دراون، ڕیتبچت بمننه

،  وه بته  جودا ده وه ئاگرکه   له ک پریشکک که وه"ربکات؛  ویشدا گوزه ڕیالیستیکی توندڕه
". نت گه بت و دواتریش خۆی خۆی پده دایک ده ناو ڕۆحدا له ک له  پکدا ڕووناکییه له
ک  دا وه کبوو، لره سوف زیره یله وک پالتۆنی فه ره  هه ک شاعیرک، که تۆن وهپال

سوف،  یله  پالتۆنی فه خشته به  کۆتایی هاتن ده ت به باره ک، یادک سه واییه دنه
کاندا   ناو زیندوه یانیان له ی به ستره ک ئه جاران وه"؛   کۆتایی، کۆتایی نییه نده رچه هه
کاندا  ناو مردوه وان له ی شه ستره ک ئه  مردندا وه ش له ، ئستاکه وه وشایته دره ده
  ." وه وشیته دره ده
 
  وه ی پالتۆنی قوتابیه  ڕگه م له که ی یه  پله ، به ی ژیانی سوکراته رباره رچی ده هه(
 جیھانی …کانی مژوو زنه  مه سوفه یله  فه کک له  یه یزانین و خۆشی پاشان بوو به ده
، 145، 139، 137، 135، 126، 122، 115، 111، 88، 87، 86، *74، 71  ڕه ۆفیا، الپهس

161 ،165 ،171، 177، 183، 185، 188، 192، 193،219، 246، 249، 252، 253، 274، 
278، 315، 388، 421، 437، 537( 

 
Plotin  پلۆتین  

یران و  ت و ماندووی قه هک سیحدا ئیمپاتۆری ڕۆمانی شه می پاش مه ی سھه ده  پش سه له
ڵ خۆیدا  گه دا، له ریھه  فیکری یۆنانی سه وه مه ی سھه ده  سه م له  بوو، به وه شاندنه وه هه
.  وه  کایه کی نوی هنایه هایه بری وان ڕز و به  و له وه م و مژکی پاککرده موو ته هه
مین و  که  یه ، پالتۆنیشیان به ناسراوه هیللینیزم   به ستیپکرد که  ده یه و ماوه  ئه وه لره
رۆش و  په کانی به  خه ش که یه فه لسه و فه ئه. نا ندی خۆیان داده ترین بیرمه وره گه
ک پالتۆنیزمی نۆێ   وه دواوه  به وه ، له  کایه وه  هنایانه و کاته رسامبووی ئه سه
  ن هنده بوو، ده" 270تا  204"ری پالتۆنیزمی نوێ ناوی پلۆتین  ڕابه. کرت ماشاده ته
  ، که یادیکردووه تی له واوه ته کو به ، به  کردووه وه رمی له  شه  که ت بووه رۆشی ڕۆحانییه په
 شاری ڕۆمادا  زنی پلۆتین له وتنی مه رکه می سه رده سه".  کیش بووه یه سته نی جه خاوه"



ک شاگرد  ودا کۆمه ، له وه گوته هی تدا د  وانه  وه244 سای  ی له و شاره وت، ئه رکه ده
ی پالتۆن "بیر" تیۆری  تکی زیاتری به م ڕۆحانییه ی ئه فه لسه فه.  وه وری خبووبونه ده له
 و  پکھاتووه ک یه ند پله چه ردوون له ؛ گه وه رزیکرده  ئاسماندا به  زیاتر به خشی، بگره به

ر  به  له  که ی لیه"ک نھا یه ته"ودا   له، دایه وه ره ری سه  سه کان له  باشه شونی شته
توانین   ده و کاته نھا ئه ته. رت ی پبه ئاسانی ناتوانت په ق به ی ئه که  فراوانه باشییه

ربت،  خوقنه ڕت و تپه" دا رچاوه سه"ر  سه درت به ی پده  ڕگه ین که لی تبگه
خوقنت  ردوونیش ڕۆحی جیھان ده هزری گه".  وه ردوونه هزری گه" ناو   دته وه شه لره

و  ، ئه  خۆ گرتووه یشی له"بیر" جیھانی  ، وه)ندین ڕۆحی جیا جیا  چه  له  پکھاتووه که(
ی خواری   پله  له ماده. ت بوو قیقه ترین شونی هه قینه  الی پالتۆن ڕاسته ی که جیھانه
. خشت ۆتین هیچ سوودکی وای پنابه و پل ی ڕۆحانیدایه قینه ی ڕاسته ی پلیکانه وه خواره
. ستت وه کان ده  باشه تایی دژی شته تاهه کی هه یه شوه و به" کانن  خراپه شته " ماده

 بۆ  ودانکه  هه ، واته" یه که یه وره  گه شادمانییه " یشتن به موو زانینک گه ئامانجی هه
کرت   ده  که ش شتکه مه ، ئه"ک نھا یه ته"کی پاوپ و دسۆزی  یداکردنی ونایه په

ی  قینه ی ڕاسته ر پلیکانه سه کانمان له نگاوه ی هه رجک ئاڕاسته مه م به ین، به پیبگه
" کبوون یه " کۆتایشدا به نگاو بنین، له  هه وه ره و سه ره رخنین و به رچه ڕۆحانیدا وه

ش خۆی  مه  باترین فۆڕمدا، ئه هر ڵ هه گه کبوون له ؛ یه) بکه" میستیک"ماشای  ته(ین  گه ده
 .خشت به ختی و شادمانی ده خۆیدا مانای خۆشبه له
 
، 145  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… وه ره مسه  نوان دوو جه وتۆته پی پلۆتین جیھان که به(

146* ،161 ،164 ،189 ،318 ،372( 
 

Thales  تالیس  
 ی 547ری  وروبه  تا ده624ی  نزیکه"تالیسدا ڵ  گه  له فه لسه ن مژووی فه س ده ندێ که هه

مین جار  که  بۆ یه نرت که  داده وانه کک له  یه م به ئه. کات ستپده ده" یسیح پش مه
کانی وروژاند  خته  سه پرسیاره) سیش بووبت مین که که چت ڕاست و دروست یه پده(
 ــ  وه نه یکه کان ده سوفه یله ش فه اکهی تا ئست و پرسیارانه ، ئه)23  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه(
تی پاوپنین و  واوه  ته کان به مه  هشتام وه بت که وه رئه به م له که ی یه  پله  به یه وانه له

 پی  ی که تاییانه ره  سه سوفه یله و فه کک بوو له ش، یه وه ر له ده تالیس، به. ن ترمان ناکه
مکیش  ر و که روبه ، مرۆڤکی بسه یادکردووه  و شتی له بووهسکی بیربو نین؛ که که پده
  تالیس به.  سوفی تدا بووه یله کانی فه  دیار و گرنگه رجه  مه وه شه  ــ لره یربووه سه

 و  کانی کردووه کانی خۆی بوو؛ پشبینی خۆرگیرانه  کاره تی بوای به کی تایبه یه شوه
رو  سه ، له واشی کردووه  گشتیش پشبینی ئاو و ههکی یه  شوه توانین بین به ده
تی ژیان  ڕه  بنه ره ی هه و، ماده  بوای ئه به.  کی ماتماتیکی لھاتووبووه  زانایه وه شه مانه ئه
؛  ر تالیس دانراوه سه  له ها نوکته نده چه. ستابت ر ئاو وه سه وی له  زه  و پیوابووه ه"ئاو"

  و مرۆڤه کی ئه واهی زیره مان کاتدا گه  هه کو له ناوی نین، بهنی نھا پکه کان ته نوکته
ویش  ئه" ت ببت؟ًَوت مندال تۆ بۆچی ناته"؛  ن لیان پرسیووه  ده ن؛ بۆ نمونه ده ده
 ."!ون  خۆشم ده چونکه"تی  مدا گوتوویه وه له
 



ۆنی یۆنانی میلیت بوو کی کۆ وت، خه که ر گوێ ده مان به" تالیس"سوف  یله مین فه که یه(
 )383، 47، *42  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه...  ئاسیای بچوکدا له
 

Thomas Squinas  کویناس تۆماس ئه  
کانی  ده سوفی سه یله ترین و گرنگترین فه وره گه" 1274 تا 1225"کویناس  تۆماس ئه

ندک  سفکردنی هه ی وهپ به ( و بووه ه شوالریش مرۆڤکی قه ک له ڕاستی دواتر بوو، وه ناوه
. دایک بوو ی خوارووی ئیتایادا له گزاده  خزانکی به له). ی که مه رده سانی سه  که له

 دا 1215 سای  له(*کرد  کانی ده زراوی دۆمینیکانه  دامه  سیستمی تازه پشتگیری له
 دۆمینگۆ دی"ی ئیسپانی  شه ستی قه ر ده  سه کان له ی کاتۆلیکه شه سیستمکی قه

ی  که بگومان خزانه. کرد ویستی ده و گوزارشی بۆ ئیدیالی دونیا نه) و.زرا دا دامه"گوسمان
هیچ جۆرک پیان  م به بت، به یی هه کی کسه یه و پایه  پله کرد که یانده نه زه مه

 نی هیچ شتک  خاوه  بۆی نیه ک که یه شه  قه واته(*ر  کی سواکه یه شه  قه بوو ببته خۆشنه
ش براکانیان نارد  م هۆیه ر ئه به ر له و دۆمینیکانک، هه) و.ر خر بژی سه بت له ببت و ده

، ئیدی  وه ڕته یاندا بگه گه ویست له یده م تۆماس نه ، به وه ی بیھننه وه شونیدا بۆ ئه به
ان بۆ تکی سۆزانی ئافره) ن ده(دکاری؛  کارهنانی شوازی به  به وتنه براکانیشی که

   به ی کسه  تۆماسی بابه ، چونکه وه ره  ده وه ته ڕیوه رپه  ده له په م به ، به وه  ژووره بردۆته
نکی  ش الیه یه و شوه ستت، به  بوه  و داوای لکردوه  پشوازی لکردوه وه که شخه مه

کانی   شاره تۆماس لهدواتر .  کردوه ڕوانی نه  چاوه که ته  ئافره  که فزکردووه تی ڕه پیاوه
  ره ستان به ب وه ، ئیدی به وه گوته ی ده ناپۆلی و پاریس و کیولین و بۆلۆگنا و ڕۆمادا وانه

  نده م بیرمه کجار زۆری له کی یه ڕوانییه  چاوه کسه.  وه  ناوبانگی زیاتر بوبووه ره به
" موو شتکی تر گرنگتر هه " ا لهتی بو م بابه الی ئه ی له وه رئه به تیش له تایبه کرد، به ده

ی " وره لبرتۆی گه لبرتۆس ماگنۆس، ئه ئه " وه  زووه ر له  هه ش شتکبوو که مه بوو؛ ئه
ی  باره م له ناوبانگبوو، به لبرتۆس ماگنۆس خۆی به ئه. کرد ستی پده مامۆستای هه

  که زنه  مه سوفه یله نت دوو فه بتوا  که سه که" ترین وره گه"یگوت تۆماس   ده وه یه که قوتابیه
  رمیه و نه ی تۆماس له فه لسه تی فه خاسیه". کبخات یه) "ریستۆتالیس پالتۆن و ئه(

و ) ت قیقه  هه ت به باره سه(سیحی  وت بوای مه یه  ده وت که که رده یدا ده یه وره گه
ری   سه ش بوا له یه و شوه بگومان به.  وه  گربداته وه ریستۆتالیسی پکه ی ئه وه بیرکردنه

مان کاتدا   هه م له به)  بت یه و شوه یویست به  ده  کسه و کاته ئه(نرت  دا داده وه ره سه
   له رت، که  به و ڕاستیانه موو ئه  هه ی به توانت په ؛ ده یه زنی هه کی مه قیش گرنگییه ئه

مینین   شتکی زه ، واته وه مننه ری بوادا ده ژر سنوو ناقون و له  هه وه ی سروشه سۆنگه
بواری زانستیدا،  ی به ره تۆماس په. هنن شدا بوارکی فراوان پکده وه ڵ ئه گه م له به

ڵ  گه بایی له ر ناته سه رگا له ش ده مه ک ئاکامکی ئه وت و وه رکه  زانست زیاتر ده وه شه لره
  ، واته" یه  هه  که یه و شته ئه"زدان  بوای تۆماس یه به. بوو  وریادا ئاوه میشه ی هه کسه

ک   نه  که ره وه خودا پاوپترین بوونه. کن ر و بوون یه وه  بوونه  واته وه ، دیسانه خودی بوونه
  ، چونکه  ڕاستیدا شیاوی گومانکردنیش نیه کو له ر گومانی لبکرت، به  گه قییه ر بئه هه

کانی  ته موو خاسیه  هه وه شه ، لره ناودایه تکی له  خاسیه موو جۆره وپ ههرکی پا وه بوونه
ی   ئیسپاتکردنه شنه م چه ندکی تریش ئه ند بیرمه  ــ دواتر چه خۆگرتووه بوونیشی له
 باشی  کانیش به  ئافریده ، وه کردووه ریده ئافه"  هیچه " خودا جیھانی له. کارهنا خوایان به

 بۆ توخم،  وه  ماده ڕوات، له  ده روه و سه ره  و به وه بته رزده  به وه ی خواره  پله ڕکخراون؛ له



مین  که ودا یه ، له وه بته رزده و خودا به ره کان و به ڵ، بۆ مرۆڤ و فریشته ک، بۆ ئاژه بۆ ڕووه
   که یه یان هه بوون نھا هنده کانی تر ته ریده موو ئافه  هه ، وه ه"بوون"ر  وه و باترین بوونه

 مرۆڤدا   له  پی تۆماس فۆڕم و ماده به. هنن کاریده یاندا به که  کورته ی ژیانه  ماوه له
  وه شه  بت؛ لره ش و ماده ری له پرنسیپی فۆڕم داهنه" ڕۆح " کات که ده زنه  وا مه کن وه یه

ری  مر کاریگه ش ڕۆحی نه هو ر له ده م به به. س پکدت که کانی تاکه تییه  تایبه ته خاسیه
کی  ژیرییه " ی جۆره  ڕگه  له هت، چونکه ر توانای پزانینی مرۆڤ جده سه خۆی له
تۆماس . رت یانبه ڕوه کان ڕکبخات و به وه رنج و بیرکردنه توانت سه  ده وه ه"ش هاوبه

  کک له ک یه ر وه جھشت؛ هه پاش خۆی به کجار زۆری له کویناس نووسینکی یه ئه
 توانای  له " یه وره  گه سه و که کانی ئه م نووسینه رجه یگوت خوندنی سه کانی ده قوتابیه
 دا 1323 سای  له. بکشین ی داخی بۆ هه ناسه بت هه نھا ده و ته " سکدا نییه هیچ که

باوکی " دا نازناوی 1557 سای   له سکی ئاینی پیرۆز ناونا؛ وه ک که تۆماسیان وه
ک  کی دورودرژ وه یه بۆ ماوه" تۆمیسیزم"شی  که  تیۆریه خشی، وه یان پبه" سهک
کانی تردا  ر چاوی خه به کانیشی له موو نووسینه هه .ندکرا سه  په سمی کسه ی ڕه فه لسه فه

  ره کاتی سه ن له ده. بوون تی نه  تایبه  هنده وه الی خۆیه م به شتکی گرنگبوون، به
پی  ما؛ به  توانامدا نه له"؛   ژیانی کارکردنی هناوه  کۆتایی به م ووشانه دا بهرگی مه
 نووسیومن  ی که و شتانه موو ئه می هه رجه  ژیانمدا بینیمن، سه ی له و شتانه موو ئه هه
 ."ک وان نمکی بکه  گه ک توکه نھا وه ته
 
... کویناس بوو ڕاستی دواتر، تۆماس ئه کانی ناوه ده سوفی سه یله زنترین و گرنگترین فه مه(

 )495، 352، 257، 250، 210، *193  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 

The Big Bang  که وره  گه وه قینه ته   
 ئاکاری  مریکی له ناس و زانای فیزیای ئه ستره ی ئه"ئیدوین هۆبل" دا 1929 سای  له
ڕی  ( وه ی خۆمانه که ساره هه له  گه  لهکان  دووره ساره هه له  گوتی گه وه کانیه رنجه سه

کی زیاتر لمان  خراییه  به وه کو دوورتربن لمانه تاوه  هه ، وه وه ونه که دوورده) کاکشان
پان ) وام رده به(ردوون  ؛ گه وه ش خاکمان بۆ ڕوونبووه مه ودای ئه دوابه.  وه ونه که دوورده

وپش،  وه کان له ساره هه له  گه خشت که به  ده وه  ئهش مانای مه  ئه وه ، دیسانه وه بته ده
ش تیۆری  مایه م بنه ر ئه سه له.  وه که یه ، نزیکبوون له وه وپشه وه کی زۆر زۆر له یه ماوه له
ی بیست ملیارد ساک  ت نزیکه  ده م تیۆریه ئه.  وه کایه هاته"  که وره  گه وه قینه ته"
  ی که یه وه قینه و ته ، ئه داوه ریھه  سه وه په کی له یه وه قینه ۆی تهه ردوون به ر گه وبه مه له

موو شتک   هه ین که  بکه وه ی ئه نه زه کرت مه ده".  که وره  گه وه قینه ته"گوترت  پی ده
  م تیۆریه ئه.   شون، کات، مادده ؛ بۆ نمونه ستیپکردووه  ده وه که وره  گه وه قینه ڵ ته گه له
ه گهجوه  به ، وه ی مشتومنھا  م تا زۆر ته ردوونزانیدا که  زانستی گه کی گشتیش له یه ش

   له ک ئاشکرایه  وه بینین و هیچی تر، چونکه  ده گه م به  یان که گه به ی به وه بیرکردنه
 ش بوونمان و کاته  بگومان ئه ، وه بووه  بوونمان نه ردووندا ئمه دانی گه رهه کاتی سه
بت مرۆڤ   ده وه رئه به منت، له ردوون بوونی نه کی دووردا گه  داهاتوویه ر له نابت گه

  فه لسه کرت فه م هاوکات ده ڕازیبت، به زانینی تریش ها نه نده  و چه زانینه م نه به
ی  و توانایه ه ئ وه ته ڕه  بنه ر له ر هه گه  ئه ته به هه _ وه کمان بداته واییه  دنه بتوانت جۆره

و  موو ئه  هه  گوزارش له یه م شوه مانی به هاڕاد فریشی پۆفیسۆری فیزیای ئه. تدابت



  و ڕاستیه بت ئه ده"کانن؛  ستره  جیھانی ئه ت به باره  سه کات که مان ده زانیاریانه
مر و   نه  که ردووندا نیه  گه کمان له یه  پکھاته ت هیچ جۆره  ده ین که ندکه سه په
نجامیشدا  مین ئه  دواهه له.   بزاوتندایه وام له رده موو شتک به کو هه تایی بت، به تاهه هه
توانین بین هیراکلیتی  دا بگومان ده لره". ( وه شنه وه ده کان هه موو پکھاته هه
 .)!  بووه  مرۆڤکی ئاسووده وه ده سوفی درین له یله فه
 
  وه قینه  ته واته (The Big Bang) گوترت  ئینگلیزی پی ده  به  که یه یه وه قینه و ته ئه(

 )543  ڕه  جیھانی سۆفیا الپه که وره گه
    

Darwin Charles  داروین، چارلس  
 تا 1809"ی چارلس داروین  وه  هۆی ئه م پنج سای خایاند، بووه رک، به فه نھا سه ته

   هشتام ئاکاماکانی به  که وه  کایه  نوێ بھنته ینی هندهکی جیھانب یه  دیده جۆره" 1882
 ی هیچ جۆره یدا نیشانه می قوتابخانه رده  سه  دکتۆر له داروینی کوڕه. تی دیارنین واوه ته

ناسی بوو،   و خولیای بانده وه کرده ی کۆده بوو، قالۆنچه دیار نه تی پوه کی تایبه کیه زیره
تدا  ڕه  بنه زانی خۆی له یده یای خۆی و ئیدی نه ست خه  ده دایه م زۆرجاریش خۆیده به
"ندنیشدا نه ت له نانه ته.  یه"کگه بووه  قۆناخی دواتری خوکی تایبه ی سه  جتی،  رنج

 ئایدنبۆرگ و کامبریجدا  رناسی و جیۆلۆجی له وه تیۆلۆژی و زانستی پزیشکی و گیانه
 ڕاو و شکار، شادی و دخۆشی  چووه ی ده و کاتانه ی ئه  هنده مانه موو ئه م هه خوند، به ده

رک بکات و پاشان  فه تیان پکرد سه ناعه  دا قه1831 سای  دواجار له. خشی به ده پ نه
ت، ناوی  وه  ده ر به کی سه شتیه که. موو ژیانی ی گۆڕینی هه  مایه  بووه ره فه و سه ر ئه هه

و  ستی پشکنینی ئه به  مه تی هیندستان به مریکا و ڕۆژهه  ئهو خواروی ره بوو، به" بیگل"
  نجی زانستبوو که  پیاوکی گه ش پویستیان به سته به و مه ڕێ، بۆ ئه وته که  ده ناوچانه

دا  که شتیه ڵ که گه داروین ڕازیبوو له. ستۆ  ئه ی بایۆلۆجی بگرته وه کاری لکۆینه
ڵ بارودۆخی ژیانی ناو  گه کرد، له ی ده نه زه ی مه وه ک له وهر زۆر زووتریش،  هه. وت ڕکه به
 وه شه وه روئه سه وامی، له رده ختی ناو پاپۆڕ و جونی به ژیانی سه(دا ڕاهات  که شتیه که
  وه رۆشه  په ڕۆژ زیاتر به داروین ڕۆژبه). بوو ده  زۆر زوو توڕه بتاینکدا که ڵ که گه له

 دا، داروین 1836ی   مانگی ده له" بیگل"ی  وه ڕانه پاش گه  له هڕاند و په کانی ڕاده کاره
 ڕکخستنی  وته پاشان که. م گه تده" های ژیان به " تی له واوه ته  به نھا ئستاکه گوتی؛ ته

  ؛ دواتر ژنی هنا و ده وه یدا کۆیکردبوونه که ره فه  سه ی له  بایۆلۆجیانه سه ره و که موو ئه هه
. کرد رک کاری ده ت و نووسه ک سکرترک و مامۆستای تایبه ، وه وه  ژیانه مندای هنایه

کی زۆری  یه یداکرد و ژماره ناوبانگکی باشی په) مین کتبی که یه(ی  که رنامه فه کتبی سه
   سامانکی زۆری به بوو، چونکه  داروین هیچ گرفتکی نه وه ی ئابوریشه باره له. لفرۆشرا

  ، له"کان زه گه کی ڕه ه چه ڕه"کانیشی، کتبی  شاکاری نووسینه.  وه وهمیراتی بۆ مابو
م  ئه.  وه دا، بوکرده که وره  گه ره فه  سه ی له وه ڕانه دوای گه  ساڵ له23ڕاستیدا پاش 

رخستنی  رخانکرد بۆ داڕشتن و ده  دورودرژی ته کی هنده یه ، ماوه ئاگایه  به وه ره توژه
چاپی . الی خۆیدا ڕاکشا مووانی به رنجی هه رچوونی سه پاش ده م له بهی،  که تیۆرییه

 ناو  مووی فرۆشرا، دواتریش له یدا هه وه مین ڕۆژی بوبوونه که  یه ی له که می کتبه که یه
ی  که تیۆریه. بوو ری هه ی بیستدا زۆرترین خونه ده کانی سه  زانستیه موو کتبه هه

. کرد شداری ده می به که م داروین خۆی زۆر به  خوقاند، بهکی توندوتیژی گڤتوگۆیه



و  ئه ( وه خونده ناوبانگیشی ده ندێ ڕۆمانی به نووسی، هه تاوناتاوک کتبکی نوی ده
  و تا کۆتایی ژیانی به)  کۆتاییان دت رانه وه خته کی به یه شوه  به میشه  هه ی که ڕۆمانانه

تی؛  ن ڕۆژک پش مردنیشی گوتوویه ده. ربرد سه بهکی نادیار ڕۆژگاری  یه شوه
 ." ددا نیه ر مردن، له رامبه مترین ترسیشم به ت که نانه ته"

ت؛  شی ده که تیۆرییه. نرت کردنی بایۆلۆجی داده شه ری تیۆری گه دانه  بناغه داروین به
ی   پله  به  وه وه ته نهبژاردن بوو  پۆسیسکی هه کان دووچاری جۆره  زیندووه ره وه بوونه

 بارن و زیاتر توانای خۆگونجاندنیان   زیاتر له  که وه مننه  ده رانه وه و بوونه م ئه که یه
ی  که ره فه  کاتی سه شی له م تیۆرییه ی ڕاستتی ئه گه به.  یه یاندا هه که ڵ ژینگه گه له
خۆی بۆ خۆی (" گاالپاگۆس کانی تیش دوورگه  تایبه به. وت رکه دا بۆده" بیگل"ڵ  گه له

، " وه ملمالنی مانه. "خشی ی پبه وه کی فراوانی لکۆینه یه سه ره که")  تیه جیھانکی تایبه
ناو  پشدا له  له ته م حاه ، ئه وه بیننه کان خۆیانی تدا ده  زیندووه ره وه موو بوونه  هه شتکه
کان گرنگی   بایۆلۆژیه ای زاوزێ و گۆڕانهدا توان زکی دیاریکراودا ـ لره گه کانی ڕه تاکه
 توانای   که وه مننه  ده زانه گه و ڕه نھا ئه کات و ته ستپده ـ  ده یه تی خۆیان هه تایبه
رزتر  ر ئاستکی به سه ، له وه مننه ی ده و تاکانه پاشان ئه.  هزتره کانیان به ره ربه به
کانی تردا  که کانی تر و ڕووه ه زی ئاژه گه ڵ ڕه گه  له ن، چونکه یانبده وه وی مانه بت هه ده

 مژووی   بوانینه کی ساکارانه یه  شوه ر به گه.  تی ملمالنوه  حاه ونه که  ده وه دیسانه
   که وه گرته کان ده زنی پۆله کی مژوویی مه یه وه توانین بین ڕوونکردنه کردن، ده شه گه
کان  ه"سۆشیال داروینیزمی"ش  م پیه به. کات کان ده  براوه زه گه  ڕه م باس له که ی یه  پله به

ندێ   هه  له وه شه  و لره کانی تر باشتره زه گه  ڕه ز توانایان له گه ندێ ڕه ن؛ هه دن و ده
کی  یه  شوه  به بوو که  نائارامده و کاته نھا ئه م داروین خۆی ته به. زی تر باشترن گه ڕه

  تیشیان به تی کۆیالیه  بابه ، چونکه وه نه ی لکبده که دا تیۆریه اندهوی شواو هه
مژووی .  بوو کردنه  ڕاڤه و جۆره  ڕقی له وه ده دا ، داروینیش له  گرده وه یه که تیۆریه

  ، وه  زیاتر هیچی ترنیه وه کی مانه رژمرییه  سه  جۆره  له وه الی داروین خۆیه کرن به شه گه
مان  بگومان هه. دا بکرت گه ی له ه  مامه وه  ئاگادارییه بت زۆر زۆر به ا دهڕاستید له

ی دژیبوون  سانه و که  کاتکدا ئه ، له بووه کی مرۆڤ هه ه چه ر تیۆری ڕه رامبه شی به ڕوانگه
یان  و زانیارییه ماشای ئه  ته وه  ترس و شکستیه  چاوکی پ له کی دورودرژ به یه بۆ ماوه

 ڕاستیشدا هیچ  م له به.   هاتووه وه یمونه  مه کی مرۆڤ له ه چه ت ڕه  ده کرد که ده
  وه یمونه  مه تدا له ڕه  بنه کی مرۆڤ له ه چه ر وایدانین ڕه  گه تاوانکی تدا نییه

  .دابت ریھه سه
 
  وه ه  ئاژه  داریون گوتی، مرۆڤ له ین که راوردی بکه  به و کاته توانین به ده(

 )475، 452، 451، 447، 431، 331، *226  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… یکردووه شه گه
 

Dialectics  کتیکدیال  
  کگرتنی تزی زانستی، به کی گشتی، تزی زانستی و دژی تزی زانستی و یه یه شوه به

انی پد ره رکی په ش ئه یه م سکوچکه ئه. نرن ی کالسیکی دیالکتیک داده سکوچکه
تکی   حاه  له ی ببات، واته وه و پشه ره  به ستۆ که  ئه گرته مشتومکی دیاریکراو ده

  یه م شوه به. وت رکه  ده  که وه کاته رده رامبه دیاریکراودا بوارک بۆ بۆچوونی به
  ستت که به  ده سه و که ربینی ئه  ویستی بیروڕا ده ک میتۆدک، پشت به دیالکتیک، وه



بت،  ده کی تکه مه ڕه نی هه ندێ الیه یک هه و تاڕاده شه هنت، لره کارده  به که تۆدهمی
 جیھاندا  ها بیروبۆچوون و پشبینیکردن له نده  چه وه دیالکتیکیشه هۆی مشتومی ربه هه
کرت،  دیده ی کۆمۆنیستیدا به فه لسه تای فه ره سه تی له تایبه  به نه م الیه ؛ ئه داوه ریھه سه
ن و  فسیری جیھان و مژووبکه  ته وه که الیه یانویست له  ده وه ی دیالکتیکه  ڕگه  له که
کانی داهاتووی مرۆڤی ئاسایی  ک بۆ چاالکیه یه وه کیانبوو لکدانه ره  گه وه کی تریشه الیه له

گ، مامۆستای هی.  قوربانی بنه  ده چاوبگرن که  ڕه وانه ی ئه وه بئه م به به_ڕوو  نه بخه
و  ر ڕاستی و دروستی ئه سه ی پرسیاری له ر زوو نیشانه ی دیالکتیکی پشوو، هه وره گه

کی  یه خشته" ناوی میتۆدی دیالکتیکی نابوو  وه شه یه م بۆنه ر به هه.  دانا  پشبینیانه جۆره
کی دیالکتیک  ه چه  بۆ ڕه وخۆ ئاماژه کی ناڕاسته یه شوه ودا به له". کی ره بگیانی ده

داتک  ک ئه وان وه ، ئه سوف باوبووه یله الی سوکرات و پالتۆنی فه  له کات که ده
   پۆسسک که واته.  وه کانه  ناو مشتومه نه ی نوێ بخه ی بیرۆکه وه هنا بۆ ئه کاریانده به

 ناو  هنایه هکی دیاریکراویان د  بیروڕایه ن، چونکه یانی پزیادبکه عریفه واربوون مه ئومده
ش بوارکیان بۆ  یه م شوه ، به وه  ژر گومانه یانخسته ر ده کسه  و پاشان یه وه تکه بابه

 . وه کرده دا ده  دیاریکراوه ته و بابه  له وه قوبوونه
 
  )390  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…سپت ر مژوودا ناچه سه نھا به م دیالکتیکی هیگ ته به(
 

Descartes، Rene`  دیکارت، ڕین  
کانی  ڵ هزه گه له. ر بوو فسه سوف، ئه یله  فه ی ببته وه پشئه" 1650 تا 1596"دیکارت 

 ژیانی  ی باس له رچاوانه و سه پی ئه کرد و به تی ده دا خزمه"نس مۆریتز ئۆرانیه"میر  ئه
م  به. خشیبوو ن پبهیا" زه ربه شمشربازی جه"میردا نازناوی  کانی ئه ناو هزه ن، له که ده
مدا  کی زۆر که یه ماوه  له بۆ نمونه. بینی یان تداده کی ساده تیه  بلیمه  شوه وه و کاته ر له هه
موو   هه نجامیانبدات، وه  و ئه وه کان شیبکاته خته  سه  ماتماتیکیه یتوانی پرسیاره ده

کانی  دیکارت ساه. کات نوکانی بواری فیزیا ب  تیۆرییه یتوانی باس له کاتکیش ده
باوکی . واوکرد ته" ال فلیش" ناوبانگی شاری   کۆلیجکی به ی له خوندنی قوتابخانه

م،  ر خواستی ئه  سه  له ت بوو، وه وه ی ده وپایه پله ندکی به ر و کارمه دیکارت پارزه
   ڕگرک له ووهب ی نه م خوندنه م ئه  شاری پاریسدا خوند، به دیکارت زانستی یاسای له

شاڤالیار دوو " دا 1618 سای  له. کانی خۆیدا تیه  تایبه زوه جکردنی ئاره م جبه رده به
  پکدا نازناوی پیاوماقوی به  له خشیبوو، چونکه  خۆی به ی به و ناوه دیکارت ئه" (پیرۆن

  ندا، له  هۆه و کاته هئ. ری فسه  خوندنی ئه ستیکرد به ندادا ده  هۆه له)  وه میراتی بۆ مایه
ر  ده نرا، به  داده وه کانه وروپیه  ئه موو وته پش هه ربازیدا، له لۆجی سه کنه بواری ته

وکی زستانی مانگی   شه له. درا مده ه  قه وروپاش له ستترین وتی ئه ربه  سه ش به وه له
   له وه و شه رداهات، ئه سه هفی ب لسه زمونی فه  دا، دیکارت گرنگترین ئه1619ی سای  یانزه
رچاوی و تیشکی   به یی هاته یامکی ونه  په کدا جۆره دوای یه ک به ونی یه ی س خه ڕگه
تی   خزمه ستی له ده. ر  به ته  بیگرتایه بوایه  داهاتوودا ده  له ی که و ڕگایه ر ئه  سه خسته
رخانکرد،  کان ته  ژیانی خۆی بۆ زانستهودا نسا، له ڕه  بۆ فه وه ڕایه گرت و گه ربازی هه سه
  رنجاکشیان له ندین شتی سه یداکرد و چه مدا ناوبانگی په کی زۆر که یه  ماوه  له وه

کی  مایه تیش، بنه وه رانی ده  چاودریکه  و نه  کسه  نه نده رچه هه.  وه گایه  ده وه یه باره
بایی و مشتوم  ،دانی ناته رهه  هۆی سه بوونه  ده ، که وه کانیه  هۆی نووسینه بوو به وایان نه



ندا  و هۆه ره  بیاریدا به وه  دا دیسانه1628 سای  شدا له وه ئه گه م له ن، به زیندانی بکه
کانی ژیانی  ترین ساه چت ئاسوده  و پشده وه  ساڵ مایه16  ودا زیاد له له.  وه کۆچبکاته

م  زموونکردبوو، به ویستی ئه کی خۆشه رزاره  سه  به و کاته ه دیکارت تا ئ بووبت ـ چونکه
ی  مین سانی ژیانیدا دیکارت پله  دواهه له. برد قینه ویستی ڕاسته  خۆشه ی به ودا په له

کاندا  وروپیه  ئه ر ئاستی وته سه رز و توانی له  ئاستکی به یانده وتنی خۆی گه پشکه
الی کریستینای شاژنی سوید کۆچی  دا له 1650 سای   دواتر له.ناوبانگ سکی به  که ببته

م  ی دیکارت بوو، به وه رزی بیرکردنه رسامی ته تی سه واوه ته کریستینا به. دوایی کرد
 . هزو توانای بوو ڕی به  باوه ڕاده مان کاتدا زیاد له هه له

،  به.  وه ش خۆی کۆبکاته جارکیتری وه  کرده فه لسه  فه وای له)  وه دیسانه(دیکارت 
رتاپای  کان، سه ندشه موو ئه  و کلیلی هه  بنچینه  خودی خۆی کرده ترسانه دیکارت چاونه

  توانین به ک خاڵ؛ چۆن ده ر یه  سه وه چوونه م ده که ی یه  پله کانیشی به وه بیرکردنه
ی  و میتۆده ؟ ئه یه مانهڕ و مت یزانین جی باوه  ده ی که و زانیاریه  بین ئه وه دنیاییه

موو شتک  رتاپای هه  سه  گومانی له یی بوو، واته هنا گومانکردنکی ڕیشه کاریشیده به
تی  وایه  ڕه کی پیان باشبوو ڕز له دا خه مه رده و سه له.  شیاوی گومانکردن بت کرد که ده
  بوایه  ده  ناچارانه ی که هو ئاگابوو له کان بگرن، هاوکات دیکارتیش به سمیه  ڕه ته قیقه هه

  وه  کاتکیش لکۆینه وه شه لره.  وه  سنوورکی دیاریکراودا بھته کانی له گومانه
میان  که سمی هنا؛ یه تی ڕه قیقه  دوو هه م تا زۆر وازی له ڕوو، که کانی خسته ییه خنه ڕه

کرد  ده  زۆر پویستی نه هک(میان خود   دووهه وه)  رسوڕمان نیه ی سه بگومان مایه(خودا 
،  وه مه که من بیرده"ی دیکارت  که ناوبانگه  به ڕسته). کاربھنرت ک خاکی دنیا به وه
  وه ره رکی بیرکه وه ک بوونه ی خود وه وه ر فک بۆ ئه  به باته هانا ده" م  من هه واته که

بت خۆی  نجامدا گومانکردن ده ن ئهمی  دواهه له) م بوای ئه به(ی  وه رئه به بکات، له پناسه
 بوونی  بت که  شتک هه هیچ جۆرک ناکرت گومانمان له  به چونکه_ بدات  وه سته ده به
ت  قیقه کانی هه موو پناسه کرت هه دنیایی، ده  له  په ، که وه شه م خاه له. بت نه
  وه تکه  و بابه موو ماده رو هه ه س ، له وه ره رکی بیرکه وه ک بوونه خود، وه. بھنجرت هه
ک  ڕاشکاوی وه  دیکارت به شیش، که ها له روه گا، هه  سروشت، کۆمه ستت؛ بۆ نمونه وه ده

 کاتی ژیانی  ش له بگومان ڕۆح و له.  جودابت وه  بیرکردنه  له دا که میده ه  قه شتک له
ش  م جیاوازییه ئه.  جیاوازن وه ته ڕه نه ب  له نده رچه کترین، هه ستی یه یوه ویدا په ر زه سه
 کاتی مردنی   له ، که وه گرته شیش ده ی ڕۆح و له تیانه  تایبه رکه نی کار و ئه و الیه ئه

وت،  که رده والی خودا سه ره هت و به جده ش به بت؛ ڕۆحی مرۆڤ له مرۆڤکدا ئاشکراده
ش  نی له ی کورتخایه گه وتن و به هف کان هواش هواش ده مینیه  زه م پاشماوه به
   له یگوت ڕۆژانه کرد و ده ندامکی دیاریکراوده ی بۆ ئه دیکارت ئاماژه. لمنن سه ده

ی   ڕگه  له که) ئیپیفوس ــ گالندی نخاعی(ن؛  که کترده ش و ڕۆح هاریکاری یه  له وه یه ڕگه
 .سوڕنت ده بردن هه ڕوه  کاری به وه مشکۆله

  و دیده ئه. ی زانستی مۆدرن دابنین وره گه  باپیره سوف به یله نین دیکارتی فهتوا ده
وامیش  رده  به خۆگرتبوو، وه  فریودانکی له ی پدا، جۆره شه ی دیکارت گه نیه دووالیه
 کاتکدا  کشت؛ له الی خۆیدا ڕاده ندین زانستی مۆدرن به ش چه ، و تا ئستاکه تیدایه

چت   ڕیتده واته ک جودابن، که یه تی له واوه  ته ی به که وره تریالی چوارده و مه  خود که
 و  وه ره رکی بیرکه وه  بوونه  خود، که واته. دیبھنین  به قینه عریفی ڕاسته کاری مه

  چنت که ک هه یه عریفه توانت مه خوازت شت بزانت، ده  ده میشه  و هه یه وه ره تۆژه



تکی  قیقه  هه ش بیکاته وجۆره  هاتبت و به وه  شتی مادی دیاریکراوه  لهی که رچاوه سه
تی  واوه ته ی به وه بئه ی دیکارت، به فه لسه فه.  پکراو خش و متمانه سوودبه

  وه شه و کاته مای و له کانی جیھان هه  پنھنیه ر شته سه ی له رده ستیبووبت، په به مه
و  نھا بۆ ئه ک ته سک، نه موو که بۆ هه(ست  رده تکی به  بابه هتی بۆت واوه  ته جیھان به

 نھنی،  ته  بوونه ی، که و نھنیانه ئه). ڕن گه دوای زانیندا ده تی به تایبه  به ی که سانه که
ی  ن، جگه وه ر نادیارن و شایانی دۆزینه  هشتام هه ن که که  بۆ شتکده ئاماژه

 دیکارت  ی که ته قیقه و دوو هه ر ئه  سه وه ڕنه گه ده) ش اکه تائست که ( رسوڕمانیشه سه
) ش تائستاکه(کان  نده بیرمه. ویست گومانیان لبکات؛ خودا و ئاگایی مرۆڤ یده نه
 . وه نه  ڕوونبکه ته م دوو بابه  ئه یانتوانیوه تی نه واوه ته به
 
جیھانی ... رت  البه که نی کارهکانی شو  کۆنه سه ره موو که واوی هه یوست ته  ده…دیکارت(

، 334، 328، 301، 287، 281، 277، 270، 266، 263، *249، 248، 241،  ڕه سۆفیا، الپه
337 ،345 ،352 ،358 ،386 ،390 ،406( 

 
 
 

Democritus  دیمۆکریتس  
ڕی  پی باوه ، به) سیح ژیاوه ی پش مه370ی سای   تا نزیکه460ی  نزیکه(دیمۆکریتس 

.  بووه  ژیان هه ت به باره کی فراوانی سه زاییه  و شاره زموون بووه ن ئه اوکی خاوهخۆی، پی
  وه گنه ده. ها شتی جۆراوجۆری فرکردووم نده ری زۆر چه فه یگوت سه ک خۆی ده روه هه
   که  بووه وه یه ی هاوه"هیراکلیت"ی  وانه  پچه  و به وقبووه زه ن پیاوکی دخۆش و به ده
مین   دووهه دا دیمۆکریتس به فه لسه  مژووی فه له.  زاجبووه نگ و تووند مه  دته میشه هه
ی "لیۆکیپۆس"س  مین که که یه(تۆمی داڕشتبت   تیۆری ئه نرت که سوف داده یله فه

شی  ر به سه  به ردوونن، وه موو گه ی هه ردی بناغه کان به تۆمه ؛ ئه) مامۆستای بووه
.  یه  و کشی جیاواز جیاوازیان هه  و شوه باره م قه ش ناکرن، به تردا دابه بچکۆله

ڵ  ڵ کۆمه کی دیاریکراو کۆمه یه  شوه  و کاتکیش به وه جونه ناو بۆشایدا ده کان له تۆمه ئه
،  تۆم پکھاتووه  ئه مرۆڤیش له.  بوون کانی جیھان دننه  جیاوازه ون، شته که کتر ده ریه به
ستت،  به کانی ڕۆحی ده تۆمه نگی و ئاراماگرتنی ئه  هاوسه رۆڤ پشت به دخۆشی م وه

رپرسیارتی  نی ڕۆحی مرۆڤک به  الیه ، چونکه ستی مرۆڤدایه  ده  له  که  شتکه وه شه لره
  نا له ستی، ده ربه کیش سه یه توانین بین تاڕاده ده... خشنت نه  ده وه و مرۆڤه تی ئه تایبه

  . یه ی هه کجار چکۆله کانی سروشتدا شونکی یه ناو یاسا فراوانه ڤ لهڕاستیدا مرۆ
 
 …ناوی دیمۆکریتس بوو. ین که ی سروشتی ده وره سوفی گه یله مین فه مۆ باسی دواهه ئه(

، 312، 291، 246، 239، 177، 143، 122، 93، 72، 56، 55، *53، 50. جیھانی سۆفیا، ال
352 ،383 ،418( 

 
Diogenes  نیسدیۆج  
کک  ، یه"سینۆپا"دایکبووی شاری  ی له"سیح  ی پش مه325 تا 400ی  نزیکه"دیۆجنیس 

ند   چه  به نده م بیرمه ئه. نین که کی پی پده  خه ی که مینیانه که  یه سوفه یله و فه بوو له



کی دوور س ک که کان وه سوفه یله فه. کرت سفده دا وه فه لسه  مژووی فه جۆرکی جیاواز له
ڕوانی  یانگوت چاوه دا و ده میان ده ه  قه کی کۆمیدی له یه  بانده نھا و جۆره  ژیان و ته له
  ئمه. کبووبت  دیۆجنیس مرۆڤکی زیره نگه م ڕه به. تکی زۆری لناکرت ق و حیکمه ئه
سکی  بت و کهرمیلکدا ژیا  به ڕاستی له ر به  نازانین گه وه  دنیاییه  هیچ جۆرک به به
کی  یه  قوتابخانه زانین که  ده وه دنیاییه م به ق و بداخوازیبووبت یان نا، به ڕه
  بوو، واته" سینیک"م  بی ئه قه ، له  ناو نراوه وه وه ناوی ئه به" کان سینیکه"واو  فی ته لسه فه
.  یه  قوتابخانهمان  هه ر به ویش سه م بوو، ئه  مامۆستای ئه ئانتیستنیس، که". گ سه"
ری  لکسانده  ئه دات که دا ڕووده و کاته کانی دیۆجنیس له  خۆشه رهاته سه  به کک له یه
 لی  وه به ده  ئه م به زانت به تر ده وره  گه ر خۆی به لکسانده  میوانی، ئه چته  ده وره گه
ق و  کی ڕه یه ه شو ویش به م؟ ئه جبکه خوازیت بۆت جبه پرست؛ هیچ شتک ده ده

  ، چونکه والوه  ئه نگاوک بۆیته خوازم هه ، ده به"ت   و ده وه داته می ده توندوتیژ وه
  ."ت لگرتووم که ری خۆره به
 
 )141  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…سوفی سینیک، دیۆجنیس بوو یله ناوبانگترین فه به(
 

Russell، Bertrand  ڕاسل، برتراند  
) رگرت تی نۆبی وه  دا خه1950 سای  له(درژایی ژیانی  به"  1970 تا 1872"ڕاسل 

زانای . ی مشتومکی زۆر بوو مان کاتیشدا مایه  هه کرا و له ماشاده ڕز ته سکی به ک که وه
 و  ک ئاشتیخوازکی تووندڕه  خۆی وه ریش بوو، وه سووف و نووسه یله ماتماتیک و فه

م بوو؛  ری که ک دیموکراتکی ڕادیکال، براده ڕاسل، وه. دا نیشاندهگا  گرکی کۆمه خنه ڕه
 و هیومی هاووتی لۆک ئیمپیریزمی  کرا، چونکه ده ند نه سه سوفیش په یله ک فه وه

. ناساند ده" تۆمیزمی لۆژیکی ئه"ک ڕبازی  ی خۆی وه که فه لسه ڕاسل فه.  وه نۆکرده
،  کانیشی شیاوی ناولنانه  و بچوکترین توخمه بوونهش ت شیاوی دابه قیقه و هه بوای ئه به

تی  کی تایبه یه  بتوانت شوه  که یه"یی زمانکی نمونه "  پویستی به م کاره بگومان ئه
شانی   شانبه ته به هه(نگاندنی خۆی  سه رز هه ڕاسل هۆی به.  پبکات شه بستراکت گه ئه

 بۆ  وه ڕانه گه ده) بوو ی هه وره یش چاالکی گهناوک ی، ناو به که زنه  مه ئاشتیخوازییه
خواستنی "یدابوون؛  گه  له میشه یگوت هه  خۆی ده ، که"تین ی سۆزی به س شوه"بوونی  هه

 ."تی کانی مرۆڤایه  ئازاره ستکردن به  زانین و هه زکردن به ویستی و حه خۆشه
 
تر  وره کی گه یه ، نمونه ی خۆمانه یه ده م سه  ئیمپیریستکی ئه برتراند ڕاسل که(
 )295  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… وه هنته ده
 

Rationalism  ڕاشیونالیزم  
 و  کی التینییه یه ڕاشیو؛ ووشه( هزر  کات که  ده و ڕۆه ر گرنگی ئه سه خت له ڕاشیونالیزم جه

ش گرنگتر،  مه  له ، وه کی پاوپی پیه یه یبینت و متمانه ده) خشت به ڕک مانای هزر ده
ی  ده سه  تی له  تایبه ڕاشیونالیزم به. کات ی لده وره  گه وره ند ئومدکی گه ڕوانی چه چاوه

ی  فه لسه  فه له. ڕۆیشت پی زانستکی ماتماتیکی وورد ده  زیاتر به ریدا باوبوو، وه ڕۆشنگه
ی  وه بیرکردنه. بینین  ده یه فه لسه م فه ی ئه دیکارت و سپینۆزا و الیبنیزدا ونه

 دیاربوو؛  نی بسنووری پوه رنجاکش الیه کی سه یه  شوه یی به ڕاشیونالیزمی نمونه



ین،  ی دورودرژتر بکه وه ک بین و توژینه  پی پویست زیره ر به گه ی ئه نده وه نھا ئه ته"
   له وه موو بارکه ه ه  له نده رچه  هه مۆکه ئه". رین موو شتک به  هه ی به توانین په وا ده ئه
  .شدا ڕاشیۆنالیست نابینین وه ڵ ئه گه م له زانین، به کانی تر زیاتر ده مه رده موو سه هه
 
کانی تری،  فیه لسه  فه موو کاره می هه رجه ک سه روه ی وتی پالتۆن، هه فه لسه ناواخنی فه(
 )101  ڕه پهجیھانی سۆفیا، ال. نرت  ژر ناونیشانی ڕاشیونالیزمدا داده له
 

Politics    پۆلیتیک"ڕامیاری"  
 و  کشه" مانای   که  هاتووه وه ی یۆنانییه"تا پۆلیتیکا"ی   ووشه له" پۆلیتیک"ی  زاراوه

موو زانستی ژیان  رجک بوو بۆ هه تدا مه ڕه  بنه  له خشت، وه به ده" کاروباری وت
نرا   داده وه موو شتکی دییه  پش هه ش له نهو ژیا ئه. شیدا  ناو وت و هاوبه ربردن له سه به

 چاالکی و خۆنیشاندانی   ناواخنیدا له  له ؛ ژیانک که بوایه" ژیانکی باش " شبوایه و ده
  ر خۆی له ده به  ڕاده  ڕامیاری له وت که که رده  واده مۆکه ئه. س زیاتری تدابت که تاکه
ش   ئستاکه نده رچه ستکردبت، هه ربه کان سه باوهکان و   ئاکارییه نگاندنه سه موو هه هه
کرن   تاوتوێ ده تانه و بابه م ڕک ئه که ی یه  پله وام به رده کاندا به  ڕامیارییه  ناو وتاره له

ر  گه م ئه  و هیچی تر، به یه"نھا بازرگانی ته"ن ڕامیاری  ک ده روه هه. کرن و باسده
دا  م بازرگانییه  له  ببینین که و شتانه تی ناتوانین ئه واوه ه ت وا به  ڕاست بت، ئه مه ئه
ن  وه رقای ئه ن، سه که ت ده ی سیاسه سانه و که  ئه ندان، واته تمه سیاسه. فرۆشرن ده
  .ن به رده سه خت به ییدان و ژیانکی سه  ژر باری گله وام له رده  به ن که تمان پبکه ناعه قه
 
 جیھانی سۆفیا، …"پۆلیتی"ن  ریستۆتالیس ناوی ده تی باشیش، ئهمین فۆڕمی و سھه…(

 )126  ڕه الپه
 

Rawls، John  ڕاولس، جۆن  
ی  فه لسه ن فه  الیه مریکی له سوفی ئه یله ی فه"1921دایکبووی سای  له"جۆن ڕاولس 
" ت قانییه هه"ی   بیرۆکه یه م شوه ڕاولس به.  ره سه ری له  کاریگه وه کرداری کانته

  ، وه وه خاته س دوری ده که تی تاکه  پداویستی تایبه  پشدا له نگنت؛ له سه ده هه
  گا له  کۆمه بینت که  شتکی گرنگ ده به)  وه دیسانه ( و کاته س ئه که تی تاکه قانییه هه
ندێ ماف   هه وه شه لره. زرابت ویستی دامه کی خۆنه مایه ر بنه سه  له وه ته ڕه بنه
موو مرۆڤک مافی  هه"ڕت؛  په گا تده کی کۆمه موو داواکارییه  هه  له ون که که رده ده
 بۆ  وه ڕته گه ی ده که رچاوه  سه  که یه هه) شکاندنی ت نه حورمه(کردنی  ست برینارنه هه

   مرۆڤ له واته که. وتبکات  لی زه گا بۆی نییه ری و هیچ ویست و مافکی کۆمه دادوه
ی  ه  مامه تک که  بابه ، نابت ببته وه رییه هۆی مافی دادوه ردا، به روه کی دادپه گایه کۆمه

 ."کان تییه یه  کۆمه نگاندنه سه تکی هه  بابه بکرت، یان ببته ڕامیاریان پوه
 
 …ر بوو سه ری مارکسیشی له کان و کاریگه خالقیه  ئه سوفه یله  فه  له ککه جۆن ڕاولس یه(

 )429  ڕه انی سۆفیا، الپهجیھ
 
 



 
Rousseau، Jean-Jacques  ڕووسو، جان جاکیوس  

  م له ئه.  وه فه لسه  ناو جیھانی فه م دواتر هاته مۆسیقاربوو، به" 1778 تا 1712"ڕووسو 
  ر له هه. کرد ر پلتی مس چاپده  سه ی له ش ونه ک پیشه دایکبوو و وه ژاردا له خزانکی هه

  ویستیشی، وه  خۆشه ، پاشان بووه وه تووشه تی بووبه نجیدا خرخوازکی ئافره هنی گ مه ته
ی با   قوتابخانه وه تییه ی خوندنی تایبه  ڕگه  توانی له وه وه کانی ئه هۆی هاریکارییه به
  ی له وانه موو ئه ک هه میش وه  ئه ته به ناوبانگ، هه کی به  زانایه دواتر بووه. واوبکات ته
 بواری  له وتنی پشکه. ی لبگیرت خنه ن زۆری پناخۆشبوو ڕه که رده کدا ناوبانگ دهپ
  م ناونیشانه کی فیکری به پشبکیه" کادیمی دیژیۆن ئه "  ڕوویدا که و کاته دا ئه فه لسه فه

ریتی  ندنی دابونه سه ره کی په ری نوێ کۆمه ک زانست و هونه یه تا چ ڕاده"سازدا؛ 
ی  وانه  پچه م به ی ئه که  ڕاستیدا تزه  له نده رچه شداریکرد؛ هه میش به ، ئه"؟ کردووه

می  که تی یه شدا خه وه ڵ ئه گه م له  بوو به وه یه که مه رده کانی سه شبینه  گه توانینه
ی خۆی  باشه" تی سروشتی حاه"ی   بنچینه یگوت مرۆڤ له ڕووسو ده. ست هنا ده به

رو   سه خۆی له" تی سامانی تایبه"تی و  المه ؛ مرۆڤ سه"رست خۆپه "  و بۆته وه وتۆته دورکه
. بینت س ده که کی تاکه ستییه ربه  سه ک جۆره ش وه مه نت و ئه  داده گاوه یی کۆمه ئاسووده
وو ڕۆژکدا ناوبانگی  ی شه ماوه کادیمی دیژیۆندا له تی ئه ی خه وه ڵ بردنه گه ڕووسو له

ندین کتبی  ستیپکرد، چه خشینی ده م به رهه می به رده ترین سه وره  گه وه و کاته  له.رکرد ده
سوفی  یله ڕووسوی فه. ر ماوه رنجی جه ی سه  مایه کی دیار بووه تییه سایه ک که نووسی و وه

 و یشتن به  کاتکدا گه ؛ له وه مایه ی نه که تیفیه گه ر بیروڕا نه سه وام له رده گا به کۆمه
دی،  شی بھننه  ژیانکی هاوبه کی جۆره بت خه  ده واته ، که خته سه"   سروشتییه ته حاه"

 مرۆڤ  وه یه" تی یه کی کۆمه یه یمان نامه په " ندکردنی جۆره سه ی په  ڕگه  له واته
ا نھ ڕووسو ته.  دی ی بھنته گاکه یی کۆمه  ئاسووده ش که  ویستکی هاوبه توانت بگاته ده
ر  ش هه رده روه په کی ک مامۆستایه کو وه بوو، به دا شایانی مشتوم نه فه لسه  بواری فه له
ر  سه خت له کردنی منداڵ جه رده روه  په ت به باره دا سه"ئیمیل" ڕۆمانی  مان شت بوو؛ له هه
ۆری کی ز یه ی ژماره که  ڕۆمانه کات، ڕاسته تکردنی منداڵ ده ویستی و خزمه نی خۆشه الیه

گونجاوبوو؛ ڕووسو  نه واو ک باوکک ته ڵ خۆیدا وه گه راوردکردنی له  به م به لفرۆشرا، به
. ی مندانکرد ی خانه وانه  ڕه وه دایکبوونیانه  دوای له ر له ی خۆی هه که ر پنج منداه هه

  که سه  که که  که خۆشیه پارانۆیا؛ نه(مین سای ژیانیدا تووشی پارانۆیابوو   دواهه ڕووسو له
ی بۆ   قسه مله  پاشه و له ن وه دویه ستی ئازاردانی به به مه کانک به کات خه ستده هه
و   پیوابوو ئه کرد، وه تیان لده کانی خیانه ره و براده  بوای ئه به). و. ستن و هتد به ده هه
موو شونکدا   هه کان له یگوت دوژمنه و ده یانفرۆشت؛ ئه کرد، ده ی پشتگیریانده سانه که

ک  روه ، هه"وروپا ی ئه که ناوبانگه  به ره  هه نده بیرمه"دواتریش .  خستووه گویان هه
. نجاو مرد  و ده ک پیاوکی تووڕه  ناویان نابوو، وه و کاته کانی ئه یاندنه ندی ڕاگه ناوه

   له جگه"ی نووسیبوو؛  یه ند ووشه م چه کانیدا ئه  دواییه ستنووسه  ده کک له  یه ڕووسو له
زدانی  یه. کی  خه شتکی تر نیم له ڕوانی هیچ ت، چاوه ست بریندارکردن و درۆ و خیانه هه
 "�ستم به  تۆ ده مر، من پشت به نه
 
 … وه  کایه هنایه"  بۆ سروشتی وه ڕانه گه"ی   ڕووسو زاراوه  یادت بت که  له یه وانه له…(
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Romance  ڕۆمانسی  

کی   ئاستکدا خه م له ڵ خۆیدا هنا، به گه ری ڕۆشنایی زۆری له ی ڕۆشنگه ده سه
ی  ده دانی سه رهه تای سه ره  سه وه ، لره وه ته پی پویست ڕۆشنبوونه کرد به ستیان ده هه

قنی  کی ئه سازییه رنامه هند ب چه ڕاستیدا هزری ڕۆمانسی له له. ستیپکرد ڕۆمانسی ده
  کانی جیھان؛ بۆ ونه هاداره  به کانی خود، شته ، نھنییه بوو؛ بۆ نمونه زیاتر هیچیتر نه

کانی   دگیره کانی دڵ و ونه زووه ها باسی ئاره روه نھان و تاریکی ژیان، هه نی په الیه
ی خودا و  رباره یاترمان ده زۆر ز ملی کسه زۆره ردانکی به  سه  له کات که سروشتیش ده
وت،  ی ڕۆمانسی که فه لسه  پش فه بی ڕۆمانسی، که ده ش ئه مانه  له جگه. ت ئاسمان پده

تیش  تایبه کرد، به نگی ده ڕه مه ؛ باسی ژیانکی هه وه کایه تی تریشی هنایه  بابه کۆمه
خش  کی سروشبه یه رچاوه ک سه  وه وکاته کو ئه تاوه  هه کی ئاسایی، که ژیانی خه

ی  فه لسه فه. کان بوون می ڕووناکبیره ر ده ی سه  خۆشه نھا بنشته بینران و ته ده نه
 خودی  وه شه  لره  ڕکبخات، وه  نویه و ژیانه یویست ئه  ده وه الی خۆیه ڕۆمانسیش له

 خود   نه بوو کهش شتک مه ، ئه وه کرده  ژر ڕژمکدا کۆده ی له مه رده و سه تداری ئه سه ده
ی  یه م شوه ر به نۆفالیسی نووسه. شی که تیه  زیندوویه  پ له  ژیانه کرد و نه ندی ده سه په

 من  کاتک که"کرد؛  کانی ده ته ڕۆمانسی کردنی بابه تی به سفی چۆنیه  وه وه خواره
ی پنھنی ک  سیمایه خشم، که به کان ده ڕۆکه  ساکار و ب ناوه  شته رز به کی به مانایه

  ، که وه مه ده  گرده وه کانه  ناسراوه  شته ناسراو به کی نه هایه  به کان، که  باوه  شته مه ده ده
کان  توانم بم شته  ده و کاتانه کان، ئه نه مخایه  که  شته مه ده مۆرککی بکۆتایی ده

سفی  کی ناسک وه یه  شوه ی به ری هاوه  کاتکدا ئارنیمی نووسه له" … ڕۆمانسی مه که ده
کدا خۆتت  ڕکیه په ناو هه تک له ڕه نھا که ر ته گه ئه"ت؛  کات و ده ستی ڕۆمانسی ده هه
ک  نی باۆنکت بینیبت هواش هواش وه تک دیمه ڕه نھا که ر ته گه  یادکردبت، ئه له

و   ئه…نونت مین سوی مرۆڤ خۆی ده ک دواهه  و وه وه بته رزده  ئاسماندا به خۆر به
گرێ،  ر ده نگه  له ڕی بینیب که کی شه شتییه کاتی خۆرئاوابووندا که  جارک له ی که سه که
ی  نگ و چارۆکه شه  ئاتونی و تابلۆ قه و قه دا ئه  ژیان و جوه ند ساتکی پ له  چه له
موو  ر هه بن، گه مدهریادا نقو ی ئاسمانی ده  چوارچوه  همنی له  به ی بینیبت که مانه له به

رزتری ژیان  کی به یه  بوونی شوه بت بوا به  ده واته ورمان ببینین، که کانی چوارده شته
موو   و هه ورماندایه  چوارده  له ین، چونکه رکی باتر بکه  هونه بت بوا به ین، ده بکه
 و  وه بینه ڕووی ده ش ڕۆژی کار، ڕووبه  پاش شه مماندا، له کشه  ڕۆژی یه ککمان له یه
 ."�ین که ستی پده هه
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Renaissance  نیسانسڕ  
"  وه دایکبوونه له"ش مانای  که  و ووشه وه گرته  ده وره کی گه یه وه ستانه  هه ڕنیسانس جۆره

ک  ، وه وه خشرته به کانی کۆن ژیانکی نوی پده ده ی سه وه ردنهخشت؛ بیرک به ده
خۆ  ربه رکی سه وه ک بوونه نوێ وه رله ش، مرۆڤ سه ته م حاه ئاکامکی ئه

و  شمای ئه  ژر ڕه  خۆی له وت که رناکه رک ده وه ک بوونه  و چیتر وه وه کرته ماشاده ته



می  رده  سه  به ی پانزه ده سه. ریدا ڕاکشرابوو سه ش به اتهو ک  تا ئه  که وه دا بشارته گوناحه
  رییه  هونه  شاکاره  بوو که و کاته درت، ئه م ده ه قه ناوبانگی ڕنیسانس له  به ره هه
 دیاربوو ئیتایا و   ڕنیسانسی پوه  دیارترین وتیش که دا، وه ریانھه کان سه وره گه
 هدی هدی  وه دا دیسانه ی شازده ده کانی سه ۆتاییه ک ڕنیسانس له. نسابوو ڕه فه

کی  ره هۆی هۆکاری ده تی به تایبه ی ڕنیسانسیش، به وه نی ژیانه الیه.  وه مایه دیارنه
 ژر  وه وته نوێ که رله ، مرۆڤیش سه وه م وون بووه ک هه ، جارکی تر وه وه باره ناله
  .ی خۆی که  باوه رانییه نیگه
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Zenon  زینۆن  
 ڕاستیدا بازرگان  کی قوبروس بوو و له خه" سیح  ی پش مه264 تا 336ی  نزیکه"زینۆن 
شک  کی ده تیهش رکیدا که فه  سه سوف؛ له یله  فه وت بوو به  ڕکه ک به یه م تاڕاده ئه.  بووه
دا کتب  و کاته بت، ڕک له مای کتب فرۆشک جنشین ده سینادا له  شاری ئه و له

ی  که ماشای کتبه زینۆنیش ته. بت فی ده لسه رقای تاوتوکردنی کتبکی فه  سه که فرۆشه
  کات که ستده ڕوونی هه مک دواتر زۆر به ی، که وه  خوندنه کات به ستده کات و ده ده
ری  زرنه  دامه بته پاشتر ده. ڕت تدا بگه قیقه دوای هه وت به یه  خۆشی ده دواوه به وه له

  برت؛ جگه ت ناو ده کی تایبه تیه سایه ک که  وه کان، وه ی ستۆیکه فه لسه فه ی بنچینه
ی  انهژار مک هه رگکی که ش جل و به میشه  و هه ی بابرز بووه له  مرۆڤکی باریکه مانه له

کانی  ره رامبه  به نده رچه هه.  وه ری الرکردۆته ی قوویشدا سه وه  کاتی بیرکردنه ، له پۆشیوه
م  دا، به م ده ه  قه  له ره مه یروسه  شتکی سه یان به کیانه ره  ده ته م خاسیه زینۆن ئه

وام  رده کانی به هی شاگرد رکرد و ژماره ک ناوبانگی ده سکی زیره ک که شدا وه وه ڵ ئه گه له
  له ی مرۆیی قینه بوونی ڕاسته"نرخاند؛  رزده نی هزری به زینۆن الیه.  زیادبووندا بوون له

. دات و پکدت موو شتک ڕووده مان هه وه پی پویستی ناوه وشدا به ر له  هه ، وه" هزردایه
کان   پویستیه اتیشدا شتهمان ک  هه م له ، به یه  خۆی هه ت به کی تایبه ستیه ربه ق سه ئه

نھا   و ته سته ربه یدا سه وه  ناوه  له  که سته ربه  سه سه و که نھا ئه ته"نت؛  سنووری بۆ داده
.. چ شتک بکات و "ت   مرۆڤ ده  به  که قه ئه". ت قی پی ده  ئه کات که  ده و شتانه ئه

یگوت   ده ، وه"پاکتی"ی نابوو  ریه هز نگه و ده زینۆن ناوی ئه". چ شتکیش وازلبھنت
نھا  ته) پاکتی(ی  وه ران و دۆزینه بت گه ده"ی مرۆڤ پکدنت؛  وه ی ئاکاری ناوه بنچینه

ڕوانی هیچ پاداشتکیش  بت چاوه  ده  پاکتی بت و هیچیتر، وه یشتن به ستی گه به  مه به
یدا باسی  که فه لسه  فه م له وو، بهبژاردب رزی هه  په زینۆن خۆی ژیانکی دووره". بین نه

   که سکه موو که رشانی هه رکی سه یگوت ئه و ده کات؛ ئه شی ده ژیان و هاوبه وه پکه
کی  یه  شوه  به ئمه"شبکات؛   پشکه کی ئاسووده گایه دیھنانی کۆمه شداری خۆی بۆ به به

مرۆڤی ..  وت بنیات بنین ، کهکبگرین  یه بین، که وه  پکه سروشتی وا خوقنراوین که
 ." کو بۆ ژیانکی چاالک دروستبووه نھایدا ناژی، به  ته باش و پاک له

 
... کی قوبروس بوو کدا خه ه چه  ڕه  له بوو، که" زینۆن"ش  م ڕبازه ری ئه زرنه دامه(
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Xenophanes  ینۆفانیز زه  

ینۆفانیز  زه ( کانی کۆندا نووسراوه ده کانی سه ناوبانگه  به  گشتیه نگه رهه  فه ک لهک  یه له
  ش شتکه مه ئه).  بووه سوف نه یله تدا فه ڕه  بنه له" سیح  ی پش مه475 تا 570ی  نزیکه"

ینۆفانیز   زه ت به باره ی سه و زانیاریانه موو ئه  هه ستین، چونکه بت دژی بوه  ده که
کانی پش  وه  بیرکردنه  که ندک بووه و بیرمه ن ئه ده ستدان، وای نیشانده رده به له
   بیروڕاکانی له  که رسوڕمانه ی سه کیش جگه یه وتوون و تاڕاده ی خۆی که که مه رده سه

 مرۆڤ بۆ  گرت که  ده  خوداییانه و ونه ی له خنه و ڕه ئه. چت کان ده  مۆدرنه بۆچوونه
ن  وه ش شایانی ئه مه رئه به چن و له  مرۆیی ده زۆر له"یگوت  کرد و ده تدهخۆیانیان دروس

م  به. کان جیاوازبن ک مرۆڤه کان وه  خوداییه ها پیوابوو ونه روه  هه نین، وه پیان پبکه
 و شتانه ک له یه هیچ شوه به " وه"  زنتره کانیش مه  مرۆڤه  و له  ونانه و شوه له"خودا 

کی  توانت زانیاریه مرۆڤ ده". ک ڕۆحیش  و چ وه سته ک جه  شیاوی مردنن، چ وه هناچت ک
ی  کی ڕاست و دروست په یه  شوه م ناتوانت به بت، به  بوونی خودا هه ت به باره سه
  وه یه و ڕگه رت و له  هانای بۆ به  که کی گشتیش هیچ بوارکی نیه یه شوه به. رت پبه

کان  ره گه کان و ئه  کاتیه ته قیقه کان و هه  ئاساییه زموونه بت ئه  دهمرۆڤ. بیناست
کرت  ئاسانی ده  زۆر به ڕژت که ک داده یه ینۆفانیز ڕسته  زه وه یه م باره له. ندبکات سه په
کان   شته  بوا به یه م شوه شت به ده" دابنرت؛  مۆکه ی ئه عریفه کی مه ک تیۆریه وه
و  ڵ ئه گه  له بایه ش ته مه ئه!..." چن ت ده قیقه  هه  له ی شتک بن که وه  ئهک ین؛ وه بکه
،  وه  نامننه تایه تاهه کی نین و بۆ هه ک جاره کان یه ت بیرو بۆچوونه  ده دا که یه نه زه مه
  ن که یه عریفه وتنی مه و پشکه ستی ئه یوه  په واته_ وامدان  رده کی به یه شه  گه کو له به
موو شتکیان بۆ   هه تاوه ره  سه خواکان له"دات؛  ده رهه  سه وه ڕبوونی کاته ی تپه ڕگه له

ڕبوونی  ڵ تپه گه  له وامیدا وه رده ڕانی به ی گه ڕگه م مرۆڤ له ، به کردووه مرۆڤ ئاشکرا نه
شی یۆنانی  به  ی ژیانی له ینۆفانیز زۆربه زه". زنتر  زانینکی ئاشکرای مه نه گه کاتدا ده

ک ئاکامکی  والدا، وه م له ڕان به  گه  پبوو له ر، ژیانک که سه خواروی ئیتایادا برده
کانی   شوه کک له ن یه ده. دا کۆچی دواییکرد وره نکی گه مه  ته  له  که ش ئاساییه مه ئه

واو  و ته ئه.  وه ی گوتۆته نهکاندا وا نده مه وه  ده  ناو ماه  له  که  بووه وه یداکردنی ئه نان په
و  کانی ڕاست و دروستن، ئه  بوا و ووته ستبکات که  مرۆڤ نابت وا هه دا بوو که و بوایه له

تی پاوپ و دنیای  قیقه سک هه هیچ که"؛  ربییوه دا ده  جوانه م هۆنراوه شی له یه بیرۆکه
موو   خواکان و هه من باس له/  بگات ته قیقه و هه سکیش ناتوانت به  هیچ که ، وه ال نییه
وت و گوزارش  رکه سک ده  ڕۆژان که ر ڕۆژک له گه  ئه نده رچه هه/ م که کانی تریش ده شته
  بت؛ چونکه ش زۆر دنیا نه شدا ده وه ڵ ئه گه م له تکی پاوپبکات، به قیقه  هه له
 ". کردن پکھاتووه  گریمانه موو شتک له هه
 
   له  ببینین که خنه مین ڕه که ی یه سوف، نمونه یله ینۆفانیزی فه الی زه نین لهتوا ده(
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Sartre، Jwan-Paul  ر، جان پۆل سارته  
 دی  سیمۆنه" هاریکای  به. سووف بوو یله ر و فه مامۆستا و نووسه" 1980 تا 1905"ر  سارته
 یاساکانی  ستیدا که ربه کی سه یه فه لسه  فه  جۆره ی به شه ری ژیانی گه  هاوسهی"بیوڤوار



 ستی ربه ؛ سه سته ربه تدا مرۆڤ سه ڕه  بنه له. چنی ده س هه که مای بوونی تاکه ر بنه سه له
ر خۆی و  سه تی به سه مرۆڤ ده. ی"شکنی ــ تجاوز ڕچه" توانای   له مرۆڤ بریتییه

توانت بارودۆخ  ، ده وه  بدۆزته وه رویانه  سه توانت خۆی له شکت و ده ا دهید که بارودۆخه
ر  ده به.  وه نوێ دیاریبکاته ر له پی پویستی خۆی ــ سه مانکاتیشدا ــ به  هه بگۆڕت و له

رکی  وه ک بوونه کو وه نیا خۆی نانونت، به سکی ته ک که نھا وه ش مرۆڤ ته مه له
کو تووشی  ؛ به نیا نییه یدا ته که ستییه ربه  سه مرۆڤ له.  وه دۆزته  خۆی دهتیش یه کۆمه

  وت له که رده تادا واده ره  سه  له نده رچه هه. بت ده" شی که ره رامبه نیگای به"
کات؛ نیگای   زیادی ده نده وه  ڕاستیدا دوو ئه م له ، به وه مبکاته ی که که ستییه ربه سه
تی و   شتکی بابه بته  ده وه  شتکی خۆییه مدا له ند ساتکی که  چه لهر،  رامبه به
  دات که ده رهه تکی دیالکتیکی سه  حاه وه شه ی، لره که ره رامبه  بۆ به وه کرته ده وانه ڕه
ری  ی بوونگه فه لسه ندکردنی فه سه ی په ک یاریده یه ر تاڕاده سارته. زانن ردووال پی ده هه

خشی و  به ده کان نه نی باوی شته  الیه کی به  گرنگییه و خۆی هیچ جۆره ئه. دا" یوجود"
و  له(کرد  ماشای بوونی مرۆڤی ده  ته وه کی کراوه یه  دیده ئیش له بده کی مه یه شوه به

   که ک نییه یه بژاردنی مرۆڤ دیارده ؛ توانای هه)ژی ستیدا ده ربه  سه  له  که وه یه ڕوانگه
موو  وام هه رده  و به کی بیاردانی دورودرژی ژیانه یه کو پۆسه  جارک ڕووبدات، بهنھا ته

ک حوکمکیش   وه ته م حاه یبردنی مرۆڤ به کرت په ده.  وه داته ده رهه ڕۆژک سه
مرۆڤ "؛ " کۆداداوه موو جیھانی به هه"کات  ستده  مرۆڤ هه ماشابکرت، چونکه ته
تی   بوونی تایبه ختانه ر خۆشبه سارته". تی تی خۆیه وونی تایبهرپرسیاری جیھان و ب به

تی   لۆژیکی تایبه ت به باره یورا پرسیار سه رم و گونجاو ڕاگرت؛ ده کی نه یه  شوه خۆی به
سکی دیدا  ژر ناوی که  خۆی له ت به ی تایبه فه لسه پکدا فه خۆی بوروژنت، یان له

 ناو  ڕاشکاوی هاته  زۆر به بینین که دا ده و کاته  له هت م حاه ی ئه دابنت؛ نمونه
ی  پله م به رانکرد، به کانی نیگه نگره  الیه ندێ له ی هه و کاره ؛ بگومان ئه وه مارکسیزمه

ویست  یانده هیچ جۆرک نه  به ڕسبوون، چونکه کان زیاتر پی وه وه  تووندڕه م مارکسیه که یه
هیچ جۆرک   به م خاه م ئه به. ن ستی بکه ربه سوفی سه لهی ری فه  سارته  به متمانه
 باو   هنده مۆکه  ئه کی ئاشکراکرد که  جیھانبینیه کرد و جۆره ر نه  سارته ری له کاریگه
  وتاوانه  فه  فیکریه و سیستیمه کانی زۆر له ش بیرو بۆچوونه  ئستاکه نده رچه ، هه نییه

ر  مارکسیزم هه"کرد؛  یان بۆ خۆیان ده  پاکانه یه م شوه ر به وبه مه ک له یه  ماوه  که باشتره
  ریکه  خه  ئستاکه… نجیدایه تی گه ڕه هه  هشتام له ، بگره  دوره وه تبوونه که  شه زۆر زۆر له

ر  سه ؛ هیچ شتک به م و داهاتوشمانه رده ی سه فه لسه مارکسیزم فه. کات ده شه گه
لو  و هه  ئه  که  هیچ شتکمان نیه  تائستاکه اڵ نابت، چونکهی مارکسیزمدا ز فه لسه فه
 ."…دانی رهه  هۆی سه بنه  ده زنت که  ببه رجانه مه
 
 جیھانی …" ، مرۆڤ دۆستییه)ئگزیستنشیالیزم(ری  ی بوونگه فه لسه فه"یگوت  ر ده سارته(

 )495، *488، 487، 410، 331  ڕه سۆفیا، الپه
 
 
 

Spinoza، Baruch  سپینۆزا، باروخ  



سی بریندار  ستی که  ژیانیدا هه  له نده رچه هه. ربرد سه نشینی به ژیانکی خامۆش و گۆشه
؛ بۆ  کراوه نش نه رزه م سه کو ئه سوفکی تر وه یله شدا هیچ فه وه ڵ ئه گه م له کرد، به نه

رکی  وه گیانه"، "بکات ه قس مله  پاشه  له ی پی خۆشه یه که و جوله ئه"گوت   پیان ده نمونه
 شوازی ژیانی  نه". د  و به یری شتولکه سکی سه که"، "کی بیانی ئاژه"، "ری پیس ترسنه

شی،  که فه لسه تی فه ڕه  بنه  نه تی پبکرت، وه  سوکایه و جۆره هنا به ی ده کی هنده ره ده
 تا 1632"سپینۆزا . گیرساند  ههموو شتکی  هه ی دواتریان بوو که مه  ڕاستیدا ئه م له به

ر سافکردن و  سه ر، نانی ژیانیشی له سه مستردامدا برده  شاری ئه ی ژیانی له زۆربه" 1677
نی  مه  ته ر له هه. خۆشی سیل مرد  نه کۆتایشدا به کرد؛ له یدا ده  په فرۆشتنی چاوی چاویلکه

و  یانگوت سپینۆزا له ده . وه باییه  ناته هوت کاندا که  جووه  ئاینییه ڵ گروپه گه  له وه نجییه گه
  ش گروپه مه رئه به ، له" خۆی  نووسینی دژ به پبت له"ی کۆن  یماننامه  په دایه بوایه
ی تر  نشینی هنده یلی گۆشه  مه وه شه ریانکرد، لره رستگا ده  په ر زوو له کان هه ئاینیه
کرا،  غه ده ر قه کسه یه  و وه  بوکرده وه ناوی نازناوکه مین کتبی به که یه. زیادبوو
یدا  که  کتبه کرد؛ له یدا نه رکی په  هیچ براده وه شه م کتبه ی ئه  بۆنه  به وه دیسانه
رز  نھا به ر ته ک هه ش نه ته م بابه کات، ئه  ده وه ستی بیرکرنه ربه  بۆ سه شه بانگه

  که " یه نه م الیه ر ئه  هه نت؛ چونکه یشی داده"پویست" شتکی  کو به نرخنت، به ده
 بیری  رببن که  ده و شتانه گرت و ناهت ڕک ئه ی مرۆڤ ده وام ڕگه رده به

  وه شه زدان؛ لره  یه  به وه  بواکردنکی پته ت به باره ی سپینۆزا سه فه لسه فه".  وه نه که لده
ی توانینی  چت شوه پده. گوت یان پده ه سوکان موو قسه و هه  ئه  که یره ی تر سه هنده

زدان  یگوت یه  سپینۆزا ده کردبت؛ چونکه  تووڕه وری هنده کانی چوارده ی خودا خه بۆ ونه
موو شتک  ؛ هه  خۆگرتووه موو شتک و مرۆڤیشی له  جیھان و هه  که زنه شتکی گشتی مه

م  سپینۆزا له. نھادان زدانی ته مان یه هناو ه و له" شوازی جیاواز جیاوازی بوونن"نھا  ته
  واو جیاوازتره  خودا و سروشت، ته ت به باره بیرو بۆچوونی من سه"تی؛   نووسیویه وه یه باره
بینم،  موو شتک ده کی هه ی ناوه ک سۆنگه کی ئاسایی؛ من خودا وه سیحییه ی مه  دیده له
ناو  موو شتک له م هه من ده. بتڕب  تپه و شتانه  له ک که ک هۆیه ک وه م نه به
کانیدا  شنه چه مه  هه ریده ناو ئافه خوا خۆی له". بزون ویشدا ده ناو ئه  و له زداندایه یه

،  ره رنجاکشه کی سه یه وه  ــ بیرکردنه  دواوه وه ته کشاوه رگیز خۆی ڕانه دات و هه نیشانده
رخی  کانی هاوچه گره خنه  ڕه کک له ه؛ ی یه مان کاتدا گرفتی خۆشی هه هه م له به
  موو کفره  هه کانی مرۆڤ، وه  بمانا و ناشیرینه وه موو بیرکردنه  هه واته که"یگوت؛  ده

 و  وه  بیرکردنه بت جۆره کان، ده نده سه  ترسناک و ناپه یاه موو خه ق و هه کانی ئه پوچه
ش   ئمه  وه…دات  ی خۆیمان نیشان دهڕوون  به وه و ڕگایانه وناکردنکی خوا بت و له

 "ین؟ بت بوای پبکه ناچارین و ده
 
، *263، 250، 248، 241  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه... قۆز ناجونت ره خودا قه... سپینۆزا(

277 ،301 ،345 ،352 ،372 ،386 ،402( 
 

Stalin، Josef  ستالین، جوسیف  
 ترس و سام  وه یه و ڕگه اشیرین خۆی نیشانبدات و لهکی ن ک ئاژه  دیکتاتۆر وه رج نیه مه

 ڕاستیدا ناوی جیۆگاسیفیلی بوو،  له" 1953 تا 1879"، ستالین  وه کییه  دی خه بخاته
رۆکی ڕوسیا،  ؛ ستالین، جنشینی لینین و سه یه  دیکتاتۆرانه و جۆره کی نایابی ئه یه نمونه



گوت و  زنی ده ، ئواران گۆرانی خۆشی دتهنواند ک پیاوکی دشاد و ڕووخۆش خۆیده وه
ری  ک هیتله روه تیشدا، هه ی تایبه ندێ بۆنه  هه  له  بوو، وه وه  فۆدگا خواردنه زی له حه
ست  بان ده ک مامکی میھره شی و وه  باوه ی، پیخۆشبوو مندای جوان جوان بخاته هاوه
  ی به وه ب ئه گونجان، به ده یدا نه گه  له ش، که سانه و که ئه. ت و قژیاندا بھنت  ڕوومه به

زنی همنبوونی  مه. کردن ونگومی ده ره  بئشنت، سه وه ری خۆی پیانه ک سه یه هیچ شوه
ستت  به یده وه یزانی جیھان چ شتک پکه و ده ی گرتبوو؛ ئه رچاوه  سه وه هًَم خال ستالین له

ستی  کانی ژرده ک باوککی خه ھا وهن ستالین خۆی ته. خات و چ شتکیش پشیده
وت   بیه ویستانه کی خۆنه یه  شوه  به نا که سک داده ک که کو خۆی وه بینی، به ده نه

م پکھاتبوو  که ی یه  پله  به وه وه الی ئه  به فه لسه  فه ته به بکات، هه فه لسه  فه پشتگیری له
ند   چه وه شه یه فه لسه و فه پدانی ئه شه گهی   باره له. ی مارکسی لینینی فه لسه  فه له

 دا 1950 سای  له.  بواری زانسیتی زماندا تیش له  تایبه کتبکی گرنگی نووسی، به
زانی  یانده بابوون و نه  زمان ناته ت به باره و، سه ی ئه که کانی بازنه ییه وانه  زمانه ره توژه
ستالینیش . گا رخانی کۆمه گا یان سه کۆمه؛ ژرخانی  گایه شکی کۆمه  چ به به ر سه
 نووسی؛  یه م شوه به)" ڕاستی(پاڤدا "ی خۆیدا  که  ڕۆژنامه ی له ته م بابه ی ئه رباره ده
..."   ڕاست نییه مه خر ئه نه... ؟ گایه رخانی کۆمه  سه ر به  زمان سه  که ئایا ڕاسته"

  وه کانه گا جیاوازه ی کۆمه ڕگه  لهزمان"نجامک نووسیبووی؛  رئه ک ده وه دواتریش
 ." بوون  دته گاوه رتاپای مژووی کۆمه ی سه  ڕگه کو له نادات، به رهه سه

 
  شداری خۆیان خسته های تر به نده ی خۆشماندا لینین و ستالین و ماو و چه یه ده م سه له(

 )419  ڕه جیھانی سۆفیا الپه... ر مارکسیزم سه
 

Stoicism   کان ستۆیکه(یسیزم ستۆ(  
نرت،   داده یه فه لسه م فه ری ئه زرنه  دامه به" سیح  ی پش مه300ی سای  نزیکه"زینۆن 
"  م پایه رده به" مانای   که  هاتووه وه ی یۆنانییه"ستۆیا"ی   ووشه له" ستۆیک"ناوی 

کانی   شاگردهسینادا کی شاری ئه یه می پایه رده  به  ڕاستیدا زینۆن له له(خشت  به ده
  کیش له یه بۆ ماوه. کجار بوبوو می یۆنانی کۆندا یه رده  سه ستۆیسیزم له).  وه کرده کۆده
و " سنیکا"ک  سوفی ناوداری وه یله کی فه هۆی کۆمه می ئیمپاتۆری ڕۆمانیدا، به رده سه

ی  فه سهل توانین بین فه ده. م رده ی سه فه لسه  فه   بووه وه ه"مارکۆس ئاوریۆلیس"
کی  ره ی ده ر بیرۆکه  شتکی ئاساییبوو گه ست بوو، وه ربه کی زۆر سه یه کان تاڕاده ستۆیکه
تی  ڕه  بنه ره خای هه. کاریانبھنن ن و به ی خۆیان بکه وه وتی بیرکردنه کشی ڕه تکه
تی  سه ده ک هزکی به  وه نت وه داده" ک یه " زدان و سروشت به ی ستۆیسیزم یه فه لسه فه
ی ڕۆحی جیھان و هزری جیھانیش   بیرۆکه کات، بگومان باس له ماشای ده ردوونی ته گه
ک   وه نده رچه ، هه یه و هزه ر به هنت؛ مرۆڤ سه  پکده و هزه شکی ئه مرۆڤ به. کات ده

   که یه  هه زنه  مه و جیھانه وی ئه ر ڕه سه ی له کی چکۆله رییه نھا کاریگه س ته که تاکه
کان بوایان  شدا ستۆیکه مه ڵ ئه گه له. وتت فه دات و ده ده رهه پی یاسای پویستی سه به
  یه  فبازانه م شوه  به ، وه یه ست هه ربه کانی ویستی سه  جۆره  جۆرک له به

ئاکاری ستۆیکی ! پی سروشت ست به ربه ڕشت؛ ژیانکی سه ی خۆیان داده که داواکارییه
رستی   نوان خۆپه ک له نگیه ش هاوسه یه و شوه ستت و به به ندتی ده مامناوه  پشت به

 .خوقنن گا ده ندی کۆمه وه رژه س و به که تمی تاکه حه



 
"  م پایه رده به" مانای   که  هاتووه وه ی یۆنانیه"ستۆیا"ی   ووشه له" ستۆیک"ناوی (
 )142  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه... خش به ده
 

Steffens، Henrik  نریکستیفنس، ه  
تیش  تایبه دا خۆشبوو، به رویجیه  نه سوفه یله م فه ڵ ئه گه ندیان له یوه کان په مانیه ئه

کانیان  ر کتبه سه ناسی و تبینی له موو ڕۆمانسیکانی ده هنریک هه. کان ڕۆمانسیه
کانیان  ره کان و نووسه  نووسینه ت به باره  زانینکی سه ندێ جاریش جۆره نووسی، هه ده

ک پۆفیسۆرک  وه" 1845 تا 1773"هنریک . بوون لی  ئاگانه  خۆیان به کرد، که ئاشکراده
 خۆیدا لکدژی  ت به ی تایبه فه لسه  فه له. کرد رلیندا کاریده  و بریسالو و به  شاری هالله له

  تی به کی مرۆڤایه ه چه ڕه. ر باس وخواس  سه ی دنته وه ره س و جیھانی ده که نوان تاکه
   داهاتووشیدا ناچارانه  و له زموونکردوه ی ئه و لکدژه کردنی ئه شه درژایی مژووی گه

نھا زانست  ، ته"ئاگا به"کی  یه وه ک بیرکردنه ، وه فه لسه کرت فه ده. یدا بژی گه بت له ده
رگیز  شدا هه وه ڵ ئه گه م له  بخوقنت، به و لکدژییه بایی ئه  بتوانت ته بت که

 .تایی نابت کی هاتاهه باییه ته
 
جیھانی ... رویجی بوو ک نه ه چه ڕه کی سروشتی بوو، به یه وه ره هنریک ستیفنس توژه(

 )374  ڕه سۆفیا، الپه
 

 سروش
  ره شی هه  به فرین بت، وه شی بینراوی شاخکی به ک به نھا وه ر ئاگاییمان ته گه ئه

  واته که) کات ی فرۆید باسی ده که ک تیۆری نائاگاییه ر وه هه( بت  وه  خواره ی له هک زۆره
 بۆچوونک یان سروشکمان بۆ  بت کاتک که رسوڕمان نه ی سه  مایه وه المانه بت به ده

م  ؛ سروشکی به)قوبت  هه وه بووه  هیچی نه  له وت که که رده  وا ده نده رچه هه(دت 
ی   زۆربه ی لبگرت، وه خات، هیچ شتک ناتوانت ڕگه رده مل خۆی ده زۆره  به هی شوه
  فییه لسه  فه زموونه ئه. ین دانی تبگه رهه  هۆکاری سه قوی له کانیش بوارنادات به کاته
  م جۆره کی به ندییه یوه په)  ماشای ئاوگوستین و دیکارت و ڕوسوو بکه ته(کان  گرنگه

و  خات، ئه رده سفی سروشمان بۆ ده سوف پاوپترین وه یله ی فه نیتشه.  یه هه  وه سروشانه
سک  هیچ که ی هیچ پرسیارک له وه بئه ڕیت؛ به دوایدا ناگه بت، به گوت لده"ت؛  ده

کی  یه  بیرۆکه بروسکه وره ک هه روه گریت؛ هه ریده یت، وه ی هیچ شتک بکه رباره یان ده
  رگیز هیچ جۆره  من هه…ناسنت ک خۆیت پده ب هیچ دوودییه  بهواو و پاوپ ته

 "… بووه ستدا نه رده به کم له یه چاره
 
 پی   که یه مه ئه. ر نائاگاییمان البردبت سه" رقاپی سه " دات که ش کاتک ڕووده مه ئه(
  )473  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…، سۆفیا"ین سروش ده
 

 سروشت
ی بوونی شتکی   بنچینه وه که  الیه له. خشت به تدا دوو مانا ده ڕه  بنه لهمکی سروشت  چه

  وه). و  به ته  تایبه  که دا، شتکی تدایه که  سروشتی شته  له واته(دات  دیاریکراو نیشانده



موو جیھانی سروشتی   هه کاردت، واته ی به که  مانا فراوانه  سروشت به وه کی تریشه الیه له
تادا  ره  سه له").  موو شتکه سروشت هه"ت؛   ده ک گۆته روه هه( لی  شکه ۆڤیش به مر که

وانی   ناو ئه نا له ک داده یه ریده  ئافه نا، خۆی به  سروشت داده شک له  به مرۆڤ خۆی به
ناو   خۆیکرد؛ ئاگایی مرۆڤ هاته) یبت ر هه گه( جیاوازی  ستی به پاشان مرۆڤ هه. دیدا

ری سروشتدا  رابه  به له)  هیگ بۆ نمونه(سوفک  یله ند فه  چه وه یه م ڕوانگه  و له هو ناوانه
 خۆی نیشاندا و  تی مرۆییانه ک خۆرکی ڕوون و په لتور هات و وه  دواجاریشدا که داینا، له

تیدا ) ک شتکی پویست وه(ی سروشتیی  وه  مانه  به سته یوه  په رچی شتکیش که هه
ی سروشتی دور   بنچینه تی خۆی له واوه ته  مرۆڤ به وه کی تریشه الیه له. تو رناکه ده

گربت و چیتر   ڕگه بت که  سروشتی مرۆڤدا شتک هه چت له ده وه ؛ له وه خستۆته
 مرۆڤ ڕۆی  مکه  ده وانه بری ئه م له به. ی سروشت بت ک کاتی خۆی هاوه هت وه نه
پی  گرین، به رده  سروشت وه  سوود له ، ئمه خشیوه  خۆی به  بهندازیاری سروشتی ک ئه وه

  ینه یکه ، ده وه منینه یچه کانمان ده  پی پویستییه کاری دنین، به ویستی خۆمان به
   سروشت ڕۆژک له  که وه ینه  ناکه وه خشین و بیر له به ستکرد، فۆڕمکی تری پده شتکی ده
توانت خۆی  ر ده  هه ب ئمه  دواڕۆژیشدا به  و له وه تی بمنته ه توانیوی ب ئمه ڕۆژان به

 ژیاندا  ی له وه  مرۆڤ بۆ ئه  ڕوونادات، چونکه ته م حاه ی ئه وانه م پچه بپارزت ــ به
تی ب  واوه  ته دا به م کورت بینیه  له فه لسه بگومان فه.   سروشته  پویستی به وه بمنته

ر  رامبه ی ڕزی مرۆڤ به وه  هۆی ئه کان بۆته  شوه ک له یه  شوه ش به فه لسه فه؛  تاوان نییه
کی موکداری  ندییه یوه  په شوه) نجامک ک ئه وه ( وه شه  لره سروشت وون ببت، وه

و  ماشای ئه کراو ته ک شتکی ئاسایی و گومان لنه کات؛ وه ده نه شه ر سروشت ته رامبه به
  ستدایه ر ده به  له موو شتک که توانین هه وی ده ر زه ی پاشای سه  ئمه ین که که  ده ته حاه
ی مارکسیزم و  فه لسه فه. ین کانمانی پ دابینبکه  موکی خۆمان و پداویستیه ینه بکه

 پشتر  که  ڕاستیدا بیرۆکه م له ی فراوانترکرد، به تییه م موکایه ی ئه لینینیزم بیرۆکه
تاڵ و  ک قۆناغکی به  سروشت وه کرابوو، کاتک که ه  گه وه ایدیالیزمی هیگهن ئ الیه له

کی  یه  شوه ی جار به ش مرۆڤ، زۆربه مۆکه ئه. درا م ده ه قه ناخۆشی گۆڕانی فیکر له
  وه دات دیسانه وده ، هه وه خۆکردنکی گوماناوییه  زۆر له  جۆره نیناویی یان به پکه

ی ببات  وه ی ناوه رانه  کاریگه و هزه ی به وت په یه ، ده وه خۆی بدۆزته" ی وه سروشتی ناوه"
توانت یان  ر چیتر نه گه  ئه ی مرۆڤ چییه م ئه به. ن ی بوونی پ ده  پناسه که
ر  رامبه ی پرسیار به  هاوکات نیشانه رکی سروشتی بت، وه وه  بوونه خوازت که نه
فتاری  رزی ڕه لتور ته گا و مژوو و که  کۆمه ی که و سروشته نت، ئه داده" ی تری که سروشته"

 ن؟ که بۆ دیاریده
 
،  زانیبایه ی سروشت نه رباره  و هیچ شتکی ده بوایه وره دا گه یه و باخچه ر سۆفیا له گه ئه(

 )503، 496، 123، *38  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…بینی؟  هاری ده ئاخۆ چۆن چۆنی به
 

                       
Scepticism    پتیسیزمگومانکردن(سک(  

تکی   گومان خاسیه ؛ چونکه و وایه ک دراوکی جگیر و پته دا وه فه لسه  فه سکپتیسیزم له
موو شتککی  ڕوی هه  ڕووبه میشه توانت هه ڕاستیدا ده  و له رکه موو گومانکه تی هه ڕه بنه

ب   فی به لسه ک ڕبازکی فه  سکپتیسیزم وه  که کی ئاساییه شت وه رئه به ، له وه بکاته



کان  ناوبانگه  به ره  گومانکه کک له یه.  وه تی بمنته  توانیویه هیچ گرفتک تا ئستاکه
تی   فری چۆنیه و کاته ئه"یگوت؛  و ده بوو، ئه" 1592 تا 1533"میکایل مۆنتاین 

ریستۆتالیس شتبوون  دان قوتابی ئه  سه به". ترچووب سه  ژیان به ن که که ژیانمانده
و دواتر هات و  چی ئه ی سوکرات، که که یه"ندتی ژیانی مامناوه"شی   به یشتنه کو گه تاوه

ی زۆری   قسه  که بینیوه سکم نه  هیچ که کو ئستاکه تاوه ، من هه یه موو ژیان قسه هه"گوتی؛ 
 ."ڕوات  ده وه کردنه  قسه ی ژیانمان به نگ بووبت؛ نیوه م بده کردبت و که نه
 
مکی  قینک، ناتوانین وه  یه ینه ی مرۆڤ ناتوانین بگه شدا ئمه وه ڵ ئه گه م له به…(

 جیھانی  ش له یه  ڕوانگه م جۆره ، ئه وه ردوون بدۆزینه پاوپ و ڕاستی نھنی سروشت و گه
 )503، 250، *73  ڕه ی سۆفیا، الپه جیھان…"سکپتیسیزم"گوترت  دا پی ده فه لسه فه
 
 

Surrealism  سوریالیزم  
  وه شه ، لره) ماشای فرۆید بکه ته ( وه داته  گرده وه  نائاگاییه ت خۆی به قیقه روهه سه

ش زیاتر "ئاگایی " ن و له که ده" نائاگایی " ڕوانی شتی زیاتر له کان چاوه سوریالیسته
  عریفه کی مه یه سه ره ک که می ڕۆمانتیکدا وه رده  سه  له هونیش، ک خه. ن که ی پده متمانه

 برگسۆن و  بۆ ونه(کان  سوریالیسته.  وه خشرایه گرنگی پ به"  وه دیسانه"هنرا،  کارده به
ر و   نۆفالیسی نووسه نرخنن، وه رزده به" ت قیقه روهه سه"نی  الیه) هتد..بریتۆن و 

بری   قه کی له یه  دیده و جۆره کات؛ ئه ده نه و الیه ی ئه بۆ دیاربوون سوف ئاماژه یله فه
بوو؛  قینه کانی ڕاسته وه وژمی بیرکردنه ک ته  وه وه الیه  به بینی، وه ویستیدا ده سۆفیای خۆشه

وجا  ور ئاسمانی گرت، ئه  و دواتر هه تریشقه وره تادا هه ره  سه ئاسمان تاریک داهات، له"
  ودا له  الی سۆفیا، له ڕۆشتمه کرد ــ ئواران ده  شتک دهموو  هه ستم به تۆفان؛ هه

  ردک فووم له ک گه ر وه ند ساتکی ڕوونی خۆشحای؛ هه چه. بووم ر ئاسووده ده به ڕاده
 ."رچاو  به هاته ک ده یه ک چرکه  وه ده دان سه سه. ناوم برد ی کرد و له که بره قه
 
" ت قیقه روهه سه"ی  ر ووشه رامبه کرت به ده و  نسیه ڕه کی فه یه سوریالیزم ووشه(

                               )472  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه... دابنرت
 

Socrates  سوکرات  
ش  م هۆیه ر ئه نھنی بوو، هه سوفکی پله یله فه" سیح  ی پش مه399 تا 470"سوکرات 

رزیندوو  کی چاالک و سه تییه سایه ک که وهدا  فه لسه  مژووی فه ی له وه ی ئه  مایه بۆته
یان  رباره ممان ده کی که  زاننیاریه  که وه ینه که  زۆر ده سانه و که  بیر له ئمه.  وه بمنته

کدا  ند ڕاستییه ی چه  چوارچوه ی له سانه و که رترن له رنجاکشه  زۆرجاریش سه ، وه یه هه
سکی مژووی خوقاند،  ک که  سوکراتی وه تۆن بوو کهم پال که ی یه  پله به. سنووردارکراون

و  له. خشی وام ژیانی پ به رده  به وه یه  دوای مردنی مامۆستاکه ش له یه و شوه به
ک   و وه ته ی حیکمه ؛ سوکرات هاوه وه ته کی ناسراوی سوکراتمان بۆ ماوه یه  ونه وه شه کاته
 و همنی  وه سوڕته سینادا ده کانی ئه قامه پان و شه  گۆڕه ردان به رگه سکی سه که
 ناو  کی ڕاکشته  خه  که یه نده وه نھا ئه و ته  کاری ئه وت که که رده شکنت، وا ده ده

کات و دواتر هدی  ست پده کی ساکار ده یه  شوه ی جاریش به  و هیچی تر، زۆربه گفتوگۆوه



  که ( وه ری دواندنه ی هونه  ڕگه ش له شتنه  هه فه لسه  فه م جۆره ئه.  وه بته هدی قووده
 بیروڕا   له کان جگه کشت و زۆر جاریش مشتومه دا ڕاده که ته الی بابه ک به رنجی خه سه
 خۆیدا  خۆی له) بت ده کانی تریشی تکه ، بۆچوونی خه که سه تی که ربینی تایبه ده

 مۆدلکی  یانزانی که  سوور ده نده رچه هه. ک یه زراندنی قوتابخانه  هۆی دامه پاشتر بووه
  ئستاکه. ندیانکرد سه شدا په وه ڵ ئه گه م له  ناکرت، به موو بارکدا پراکتیزه  هه ئاوها له

  رتاش بووه یکه زانین؟ باوکی سوکرات په ی سوکراتی مژووی ده رباره  چی ده با بزانین ئمه
 سوکرات  ماشابکرت، چونکه ک سیمبولکیش ته  وه مه  ئهکرت ؛ ده و دایکیشی مامان بووه

" ری مامانی هونه " کات و باس له ده یی قسه ی ونه شوه یدا به که فه لسه  فه زۆرجار له
   که وه ره  ده  بھنینه وه  مرۆڤه  زانینک له ی جۆره وه  له ری مامانی بریتییه هونه. کات ده
ی " زانتیپه"دواتر .  رتاشی کردووه یکه ک کاری په یه وهسوکرات بۆ ما. ئاگا نین لی به

ک سوکراتیش  ر وه ڕانی بوو و هه تکی شه و تا بیت ئافره ناوبانگی هنا، ئه ناوزڕاو و به
می   وه یه م شوه دا، به ته و ئافره ڵ ئه گه زموونی خۆی له پی ئه سوکرات به. ناشیرین بوو

 داوای ئامۆژگاریان  وه یه و باره یانویست ژن بھنن و له  ده ه ک وه دایه ی ده سانه و که ئه
مان  هه  له نده رچه هه!".  وه بیته شیمان ده ر په رچۆنک ژن بھنیت، دواتر هه هه"کرد؛  لده

فی؛  لسه ر ڕگای فه  سه  خستییه  بکات که  سوکرات سوپاسی زانتیپه یه وانه کاتدا له
   له ش جگه یه و شوه ، به وه ره  ده ڕانده رپه  ده وه  ماه راتی له سوک و بوو که ڕاستیدا ئه له
ک  یه  بۆ ماوه وه م پش ئه به.  هیچ شتکی تر توانی ببته یده سوفی زیاتر نه یله فه
؛  کی زۆری نواندووه تییه  و ئازایه ی کردووه"پیلۆپۆنیزیان"ڕی  شداری شه رباز بوو؛ به سه
ندین  دا چه که ڕه کاتی شه ، سوکرات له مه رده و سه نی تری ئهکا واهی خه پی گه به
  وه ڕایه دواتر گه.  الی خۆیدا ڕاکشاوه کی به رنجی خه  و سه بووه هه" یری وتی سه سوکه هه"
. دا ریانھه  دوژمنانی سه ره  به ره  به وه ندامی ڕاوژکاری شار، لره  ئه سینا و بووبه ئه

ی ژیانی  ها شوه روه هه.  بۆکردنی تدایه ی بۆه هره یانگوت؛ به ان دهک ته سه ن ده خاوه
کیدا  ڵ خه گه له  و وه ره  ده ڕۆشته  ده یانبینی که بوو؛ ده دڵ نه سوکراتیشیان به

  خش بھنته  بیربۆچوونی زیانبه ترسان که  ده وه تیش زیاتر له  تایبه فاند، به لسه یفه ده
ندک  هه. نجان تاوانباریانکرد  تاوانی بخودایی و فریودانی گه ا به دواجارد له.  ئاراوه

تی  ناعه دا قه ویانده بوو، هه  سوکرات هه وام بوایان به رده  به ی که و خرخوازانه له
م  به.  قورتاربت خته  سه و حوکمه ش له یه و شوه جبھت و به کرا شار به ن؛ ده پبکه

 دادگادا   و له کردووه کرد هیچ گوناحکی نه ستی ده ق بوو، هه ڕه لله کهسوف  یله سوکراتی فه
  ناسه توانم هه ی ئه و کاته ئه کو تاوه هه"کانی گوت؛  ناوبانگه  به خۆیکرد و وته نگاری له ره به
  خوازم له مان کاتدا ده  هه بگرم، له  کردن هه فه لسه  فه ست له وت ده بکشم، نامه هه

و  ر کتومت به ستم، من هه سکتان بوه ر که ر هه رامبه  و بم به وه مه ادارتان بکهشتک ئاگ
کان  ره روه ی سه نابت گوێ بۆ قسه"ت؛  دواتریش ده" … ڕاهاتووم دوم که  ده یه شوه
زانت   ده ین که  شلبکه سه و که ی ئه بت گوێ بۆ گوته  ده وه وانه  پچه کو به ین، به شلبکه

وت  رکه  کۆتایدا واده له."  ته قیقه س و خودی هه که  ئاشنای تاکه ؛  که ق چییه  و ناههق هه
خشنت؛  نووسی حوکمدانی خۆی بنه وخۆ چاره سوف  بخوازت ڕاسته یله  سوکراتی فه که

 و  وه ی خوارده که هره رکرد؛ ژه حوکمی کوشتنی سوکراتیان ده.   حوکم بدرایه بوایه  ده واته
  ئستاکه"؛   بووه مانه کانی ئه ن دوا ووشه ده.  جیبھن کانی کرد که ه  هاوه هداوای ل

سی تر  زدان، که  یه  له جگه. بژین ش  من بمرم و ئوه  هاتووه وه تی؛ کاتی ئه کاتی خۆیه
 ."رنت یگوزه مان باشتر ده که نازانت کام یه



 
 جیھانی … دابنرت فه لسه وو مژووی فهم سی هه  نھنیترین که  به… سوکرات یه وانه له(

، 177، 145، 143، 140، 137، 134، 102، 99، 92، 85، 75، *74، 72، 67  ڕه سۆفیا، الپه
191،195،249 ،255 ،260 ،265 ،278 ،296 ،312 ،335 ،404 ،409 ،418 ،470 ،495 ،

546( 
 

Cicero، Marius Tullius  ۆ، ماریۆس تۆلیۆسسیسی  
ناوبانگی وت، ژیانکی  سوف و پیاوی به یله ی فه"سیح ی پش مه43ا  ت106"سیسیۆ 

دا و  وی جونی مشکی ده  ڕامیاریی هه دابوو که و کاته ربرد، له سه نائارامی به
ر شانی  رکی سه بینی و ئه زیری ده سیسیۆ ڕۆی وه. ی وه وی همن کردنه ش هه فه لسه فه
  ؛ سیرجیۆس کاتلینی ڕۆمانی له ناوکی التینیه"(*کاتلین"ی  وه ڕانه گه رکوتکردنی هه سه

ڕی   کاتی شه نھا له سیسیۆ ته. بوو)  ــو وه ڕایه گه  وت هه سیحدا له ی پش مه63سای 
رسکی مژوویی  م ده یکرد، به ه نکی هه م، پشتگیری الیه کی که یه ناوخۆیدا، بۆ ماوه

ک  وه. و تی ئه حمه ر ڕه  به وته مانی که وت و مان و نه رکه سه" سزار" رگرت، چونکه  وه لوه
ڕاشکاوی  ک به یه وان تا ڕاده الی ئه کانبوو، له ری یۆنانیه سوفیش، سیسیۆ براده یله فه
  و پرسیاره گونجا؛ ئه ڵ بیروڕای خۆیدا ده گه  زیاتر له دوا که  ده تانه و بابه ی ئه رباره ده

تی و  تی مردن و ژیان و هاوڕیه  گرنگبوون، بابه وه وه  ئهالی  به ی که ییانه بنچینه
 و  تی ژیانه  حیکمه یشتن به  گه فه لسه ، فه الی سیسیۆوه به. مریبوو ویستی و نه خۆشه

 و ناوی  ماوه  نه که(ن نووسینکی  ده.  بگات ته و حیکمه دا به ویده وامیش هه رده به
ر   سه تیه  و خستویه بووه ر ئاوگوستین هه  سه ی له وره گهکی  ریه کاریگه")  هۆرتنسیوس بووه"

 .ی قوڵ ندشه ڕگای ئه
 
  ی له فه لسه گوتی سوکرات فه" سیسیۆ"سوفکی ڕۆمی  یله و، فه ک پاش ئه یه ده ند سه چه(

 )142، *77  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…وی و ر زه  سه  هنایه وه ئاسمانه
 

Thucydides  سیۆسایدیدس  
رپرسیاری  کو به بوو، به نھا مژوو نووس نه ته" سیح  ی پش مه400 تا 450"سیۆسایدیدس 

کانی گرت و  سیناییه نگری ئه کاندا الیه ه"پیلۆپۆنیس"ڕی   کاتی شه ریایش بوو، له هزی ده
ی تاوانی ترسنۆکی  که رۆکه وت؛ سه که رنه یدا سه و کاره م له نگا، به کان جه"سپارتا"دژی 

م سپارتاکان داگیریانکرد  بپارزت، به" ئامفیپۆلیس" کۆۆنی  بوایه  ده  پای، چونکه یهدا
 کاتکی باشی  وه شه  و لره وه سیۆکایدیس دوورخرایه. ستابوو ستان وه وه سته میش ده و ئه
  ک مژوونووسکیش سیۆسایدیدس به وه. رخانیکرد بۆ نووسین ست و ته رده  به وته که

کانی  ته مندنی بابه  خه روسروشتی و نه ی سه وه  لکدانه و نه ئه.  ستی ناسراوهڕاستودرو
ی مژوودا بکات،  وه وڕه  ڕه ردانی خواکان له ست توه ویست باسی ده یده  نه پخۆشبوو، وه

بری  رس پدانبوو و له تی دژی ده واوه ته  به وه یه ی هیرۆدتی هاوه وانه  پچه کو به به
       . وه هنایه ی خۆشی ده شته رگوزه سه  وه ئه
 
جیھانی سۆفیا، ... ناوبانگترین مژوونووسی یۆنانیش هیرۆدۆت و سیۆسایدیدس بوون به(

 )64  ڕه الپه



 
Seneca  کانس  

ش  ته و حاه ڕک ئه)  ڕاستیدا یان له(ت  نانه گونجت، ته دا ده فه لسه  فه موو شتک له هه
مرۆڤ "یگوت  بن؛ سنکا ده  ده وه که نیشت یه  ته واو لکدژ به نی ته دوو بیرو بۆچوو که

مرۆڤ  "  و بوو به کی نووه یه  ڕوانگه  دواتر له یه م گوته ، ئه" بۆ مرۆڤ شتکی پیرۆزه
  وه بنه سوف کۆده یله  س فه  که میشه م هه ، به)"هۆبیس(ک گورگن  کتری وه  یه ر به رامبه به
م  نھا پنجه  ته ڕوو، وه نه خه کان ده ر شته رامبه  چوار بۆچوونی جیاواز به وه هم نی که الیه به

 . م بۆچوونیان ڕاسته شھه یان شه
ی ژیانی  کی تری شوه یه نمونه" سیح  ی پاش مه65سیح تا   ی پش مه4ی  نزیکه"سنکا 

ماشای مارکۆس  ته ( وه  ناو بواری ڕامیارییه چنه  ده دات که مان نیشانده سوفانه یله و فه ئه
ندین  م چه ئه. ییان ی ئاسووده  مایه کاندا نابته ی باره  زۆربه  له ته به ، هه) ئاورلیوس بکه

ش  مه ی ئیمپاتۆڕی ڕۆمانی بوو؛ ئه"نیرۆ" مامۆستای  بوو، وه رزی هه سمی به ی ڕه وپایه پله
کی تراجیدیش کۆتایی  یه شوه  به خت و دژواربوو، وه تا بیت کارکی سه خۆیدا هه خۆی له

بگومان (نجامی دا  ویش ئه رمانی پکرد خۆی بکوژت، ئه مکار فه پھات؛ نیرۆی سته
ی   گوایه وا هنده ی، ئه که  قوتابیه  به رمانکی ئاوهای بدایه ی فه ر مامۆستاکه گه ئه
بوای ) م تا زۆر که(م  ئه. وکانبو نگری ستۆیکه دا الیه فه لسه  بواری فه سنکا له). بوو ده نه
 مرۆڤ  که) ندی گشتی وه رژه بۆ به( گرنگبوو  وه الیه م به بوو، به ق هه تی ئه سه  ده به
کی جوانیدا  یه  ڕسته سنکا له. کانیدا زابت زوه س و ئاره وه  و هه وه ر بیرکردنه سه به
 ."ین بده و ئاسمان خۆمان هه ره توانین به  ده وه کی تاریکیشه یه  گۆشه له"ت؛  ده
 
  مرۆڤ شتکی پیرۆزه"ند ساک دواتر گوتی؛  سوفکی ستۆیکی بوو، چه یله  فه سنکا، که(

 )143  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه". بۆ مرۆڤ
 

 ڕاست کانی ناوه ده سه
  ؛ له وه گرته نی دورودرژ ده مه کی زه یه ک ماوه یه ڕاست تاڕاده کانی ناوه ده ی سه زاراوه
کی دورودرژی  یه ماوه.  ی شانزه ده  سه گاته  تا ده وه بته  درژده وه مه ی پنجه ده سه

؛  شکراوه  دابه یه م شوه ش به م هۆیه رئه به ر له بت، هه شکردن ده دابه ئاوهاش پویستی به
، ) وه گرته م ده هه ی ده ده تا سه وه ی پنجه ده  سه له(تا  ره ڕاستی سه کانی ناوه ده سه
  ، وه) ی سیانزه ده ڕاستی سه  تا ناوه وه ی یانزه ده  سه له(ڕاستی دواتر  کانی ناوه ده سه
ی  ده تای سه ره  تا سه وه ی سیانزه ده ڕاستی سه  ناوه له ( ڕاستی پاشینه کانی ناوه ده سه

ر  سه بهیان " ڕاستی تاریک کانی ناوه ده سه"کی دورودرژ ناوی  یه بۆ ماوه).  شانزه
دا و  ریھه ریدا سه ی ڕۆشنگه ده  سه  له و ناوه پاندبوو، بگومان ئه ڕاستدا سه کانی ناوه ده سه

م هدی هدی  به.  وه کرایه  ده وام دووباره رده  به ک که یه واژه سته  ده دواتریش بوو به
  مۆکه ئه. وت رکه ڕاست ده کانی ناوه ده  سه ت به باره یشتنکی جیاواز سه تگه
.  بووه  ڕاستیدا تاریک نه ڕاست له کانی ناوه ده موو شتکی سه  هه زانین که  ده وه دنیاییه به

ڕاستی  ناوه کانی ده  سه مین جار له که بۆ یه" زن ویستی مه خۆشه"ک  ی وه  بیرۆکه بۆ نمونه
مک   که ئستاکه  یه وانه ش ــ له  تا ئستاکه  که که یه ش بیرۆکه مه دواتردا داهنرا، ئه
 …نانین ی ده ئاگادارتربین ــ پوه

 



ت  ه  ڕگای هه  نییه وه  مانای ئه مکی ڕگاکه  بینی که…ڕاست کانی ناوه ده سه(
     )177  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…گرتبت

 
 ری ی ڕۆشنگه ده سه
کی  یه وه  بیرکردنه هدا شو یه و ماوه له.  وه گرته  ده18 و 17ی  ده ری سه ی ڕۆشنگه ده سه

  وه ی خواره م جۆره سوف به یله کانتی فه.  وه قه  ئه ستبوو به یوه  په دا که ریھه ت سه تایبه
کی کالسیکی  یه ک پناسه  وه وه شه و کاته کرد و له ی ده وه سفی ناواخنی ڕۆشنبوونه وه

 خۆی بۆ خۆی  ی مرۆڤ که هو ناکامیی  له وه ره  ده  هاتنه  واته وه ڕۆشنبوونه"؛  وه مایه
قی  توانت ئه  ده و کاته نھا ئه  مرۆڤ ته ی که و مانایه ناکامی به. تی خوقاندوویه

کاتک ناکامی کۆتایی پھات و کامی ". بات  ده ڕوه سکی تر بۆی به  که کاربھنت که به
  نده  جیھاندا چه ن له خۆگونجاند یشت که  تگه و ڕاستیه ق له  ئه و کاته دا، ئه ریھه سه
  که(تک  سه  چیتر هیچ ده و کاته  ئه ، چونکه"بات ی نه ڕوه سکی تر به که"ر  گه  ئه خته سه
موو   و هه وه ستته  ببه  مرۆڤ خۆی پوه  که وه نامنته)  بژردراوه  هه وه ن خۆمانه الیه له

م   و هه خته م سه مان کاتدا هه  هه ش له هم ئه.  وه کرته و ڕووی خود ده ره یبردن به توانای په
 . زنیشه کی مه کانیه ره ربه به
.. ی تۆپ داڕشتن تا شوه ، هه وه رزی دروستکردنه ی ده  شوه له... ری ی ڕۆشنگه ده سه(

 )322  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
      
 ستی ربه سه

زنی  ی مه ژاره م و په و غهبت  ی پویست کات و همنی هه ندازه  ئه  مرۆڤ به زۆرجار که
  شدایه و بوایه  مرۆڤ له و کاته  ئه واته. ست بت ربه  سه کات که ستده بت، وا هه بوونی نه

مووان   و هه که  بوایه نھا جۆره  ته مه  ئه نده رچه هه ( ستیشه ربه نی ویستکی سه  خاوه که
   له نرت که یی مرۆڤ داده نچینه توانای ب ستی به ربه ش سه یه م شوه به). نی نین خاوه
  ش، که م توانای بیاردانه ئه.  وه ر خۆیدا بشکته سه تی به سه توانت ده  ده وه یه ڕگه
  به می مژووی نودا بووه رده  سه ، له وه گرته یی و هزریش ده سته نی جه ردوو الیه هه

و  ستی ئه ربه سه.  گۆڕانکاری نییه هیچ جۆرک بواری   به  پویست که کی هنده یه بیرۆکه
بت   ده کات، وه  داوایده  که وه ره  ده س دته  که ی تاکه  بازنه  له  هۆی گرفت که بته  ده کاته
کان  ی خه موو وت و کۆمه بت هه ڕاستیدا ده کو له ، به وه گا بگرته موو کۆمه هه

ک  یه  ووشه بته رکراو، ده سه تکی مشتوم له ابه ب بته ستی ده ربه  سه وه شه لره.  وه بگرته
 و  تداران شتکه سه ن ده  الی خاوه گوترت، بۆ نمونه ی جیاواز جیاواز ده  شوه  به که
موو مژووی   هه چت له پده.  واو شتکی تره ش ته وساوه سانی چه ر زاری که سه له
ستی دابت؛ خای  ربه ی سه  زاراوه ی به شه مانی دیارترین گه دا ئایدیالیزمی ئه فه لسه فه

  کی به ره ستی ده ربه  ناسه وت که که رده دا ده وه  له ستییه ربه  سه م شوه پوخت و نایابی ئه
  وه شه ، لره وه داته گرده)  وه خۆییه (* وه کییه ی ناوه وه زنی بیرکردنه کی مه ستییه ربه سه

کی گشتیتر بوونی  یه  شوه مه  ئاسته  که وه  کایه ین دته فراوان و وردبین بوارکی هنده
ی  تر بیرۆکه قینه کی ڕاسته یه شوه کی به ڕبوونی کاتدا خه ڵ تپه گه له. بت هه
ستی بریتی  ربه سه  بزانین که بت هنده ش ده مۆکه ئه. نگاند سه ده ستییان هه ربه سه
کو  کرت، به  و زۆرجاریش پشلده  پویسته هک، یان شتک ک یه نھا ووشه  ته  له نییه
ی  و وتانه  له بۆ نمونه(تی کاتک  تایبه م، به رده  به ی پرسیاریشی بخرته بت نیشانه ده



  خرته لمنراو ده سه ک شتکی نه  وه که) م م یان چواره گوترت جیھانی سھه  پیان ده که
کی زۆر فراوانتری   ژیاندا مانایه یان له وه نھا مانه ه ت ی که کانه و خه کی؛ ئه م خه رده به
 .ستی ربه ک سه کی وه یه  زاراوه ک له  وه یه هه
 
پی یاسای مۆراڵ   به ین که که فتارده ڕه" ستی ربه سه "  به و کاته نھا ئه م ته به(
 )358  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… وه جوینه ده
 

Baroque Period  ۆکمی بار رده سه  
و  له.  وه گرته  ده ڤده ی هه ده کی مژوویی هزر، سه یه ک ماوه م، وه که ی یه  پله به
.  دیاربوو ی پوه ڕی سی ساه کانی شه زموونه  ئه ستی گشتی ژیانی ڕۆژانه دا هه مه رده سه

ی  رباره رچی ده هه. ڕۆیشتن  بۆ ژیان ده وه شانی هیوای ئامزکردنه مردن و ورانکاری شانبه
  وه مرۆڤه) ر سه یان له(خوار   شونی خۆی له وه  دیسانه یانگوت ئستاکه  ده زدانیشه یه

می بارۆکیان  رده ی ژیانی سه کی شوه ره ی التینی گرنگ خای سه دوو ڕسته.  وه ته دۆزیوه
یی ڕاگرتبوو؛  نگی نوان ترس و ئاسوده ش پارسه یه و دوو ڕسته دا، ناواخنی ئه نیشانده

  چیژ له"میشیان   دووهه وه" مریت ر ده  هه چت که یادت نه له"یانگوت   ده م ڕسته که یه
 ." ت ببینه که ڕۆژه

 
  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… ونی لچنراوه  خه مان قوماش که هه  له…می بارۆک رده سه(

231( 
 
 

Shakespeare، William  م شکسپیر، ویلیه  
شداری خۆی  ر، به ی نووسه ک گۆته ر وه ، هه"1616 تا 1564 " ریتانیه  به ره م نووسه ئه

 ناو جیھانی  ی هنایه کانه ندین بیروڕای وورد و زیره ؛ چه فه لسه ر فه  سه خسته
  بوو، چونکه رنجاکش نه  سه  هنده وه فه لسه الی خودی فه  به ته به ؛ هه وه فه لسه فه
" ی هزردا چوارچوه له"خات و  رده خۆی ده" گومان  و به فۆڕمکی پکشه"ک   وه فه لسه فه

ر  ، گه فه لسه ش فه یه و شوه ، به  دیاره پوه" نگی مک بده که"ش  میشه  هه ، وه وه ته ماوه
زیاتر هیچی تر " خت و ناخۆش زستانکی سه " کانی سادا بیشوبھنین، له رزه ڵ وه گه له

  بگرین، چونکه  هه وه  و بیرکردنه فه لسه  فه  لهست شدا نابت ده مه ڵ ئه گه م له به.  نییه
ی توانین و  کو شوه ، به  خراپیشه  و نه  باشه  خۆیدا نه هیچ شتک خۆی له"

 "...ن که کانمان وایان لده وه بیرکردنه
 
ک  ک شانۆیه  ژیان وه  ده ی که وه کانی شکسپیر پبوون له  کاره تاوه ره سه ر له م هه به(

 )244  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه...  هوای
 
 

Schiller، Friedrich  ر، فریدریک شیلله  
 پیوابوو  ی کانت بوو، وه فه لسه رسامی فه ر سه ده به ڕاده له" 1805 تا 1759"ر  شیلله

ی   ڕوانگه بوو؛ له دڵ نه کانتی به" یاسای مۆڕای"تیش  تایبه به. بتوانت باشتری بکات



 بوای  به". ویست"ر  سه متریش له کرد و که ده" رک ئه"ر  سه ختی له یاتر جه کانت ز وه مه ئه
ش  یه و شوه مای ویست ڕووبدات؛ به ر بنه  سه بت له وتکی مۆڕای ده سوکه م هه ئه
ر  کانی شیلله ره رنج ڕاکشه  سه  بیره کک له یه. بت تر ده مرۆڤانه" رک ئه"ستی  هه
  کان و شته  باشه کان و شته  خۆشه شته"؛  کردنی مرۆڤه" اریزووی ی ئاره"ی  رباره ده

   شته م مرۆڤ یاری به نھا شتکی گرنگن و هیچی تر، به  ته وه مرۆڤه الی کان به پاوپه
  و کاته نھا ئه تی بیین؛ مرۆڤ ته واوه  ته کورتی و به ی به وه  بۆ ئه…کات کان ده جوانه

   که تی مرۆڤه واوه ته  به و کاته نھا ئه  ته  مرۆڤ بت، وه شه مانای وو  به کات که یاری ده
 جیھانی  ستی له  ده وه ته ناعه ڕی قه و په ر به م شیلله کی که یه پاش ماوه". کات یاری ده

   له وه مه نی که الیه به"یگوت؛  و ده ری شیعر، ئه ر هونه  سه وه ڕایه گرت و گه  هه فه لسه فه
  سوفیش له یله  باشترین فه کانن، وه ھا مرۆڤی ڕاست شاعیرهن شتک دنیام؛ ته

 ." ک کاریکاتۆرک وایه ریاندا وه رامبه به
 
 جیھانی سۆفیا، …کانی کانت دا وه  بیرکردنه ی به شه مانیش گه  شاعیری ئهری شیلله(

 )369  ڕه الپه
    

                     
Schelling، Friedrich Wilhelm  للینگ، فم ریدریک ویلیهش  

  وته  که م دواتر که کرا؛ به رین پشوازی لده  و ئافه په  چه ت به نجکی بلیمه ک گه وه
 تا 1775"شللینگ .  وه کی تووندو تیژی ناخۆش بووه یه خنه نگاری ڕه ره ، به وه نه مه ته

کرد، ر  ناوبانگی ده ی خوندنگای خۆی بینی که چاوی خۆی هیگی هاوه به" 1854
ش  مه ئه. ربکات  خۆی زیاتر ناوبانگ ده  له کرد که ده ی نه وه ی ئه نه زه رگیز مه رچی هه گه ئه

یدا مژووی  که فه لسه  فه له. ن گه  لی تده ه هه کرد به ستیده ری لکرد و زۆرجار هه کاریگه
نی  مه  ته ؛ لهوت که رده کی ئاشکرا و ڕوون ده ک گۆڕانکاریه ی وه ندشه کردنی ئه شه گه
ی  ندشه م ئه ، به  دیاره وه کانیه وه  بیرکردنه کی ڕۆحانی به ست و خرۆشیه نجیدا هه گه

 .  دیاره ختی پوه کی سه چوونی سیمایه ن هه مه کانی ته ساته
کرد؛   ماندا کاریده تی له کی تایبه ک مامۆستایه ی وه که واوکردنی خوندنه  پاش ته له

 ئاشنایی   ودا بوو که  پۆفیسۆر، له  شاری جینادا بووه نجیدا له نی گه مه  ته دواتر له
ک  پاشانیش وه. یداکرد مانیدا په کانی ڕۆمانسی ئه ناوبانگه  به تییه سایه ڵ که گه له

 دا 1841 سای  له. شاری ۆرزبرگ و میونشن و ئرالنگدا کاریکرد پۆفیسۆرک له
م  ئه". گی هیگینیزمی کشکردنی ڕه ڕیشه"تی بۆ  تایبه  بهرلین؛ بانگیانکرد بۆ شاری به

تی شکستی  واوه ته ر ڕووشیدابت، به  هه  که  ڕاستیدا ڕوون نییه  له نده رچه ش، هه کاره
دا  وه  گووتنه کاتی وانه ، له وه یه  هۆی ناوبانگی پشینه تادا، به ره  سه هنا؛ شللینگ له

کی زۆری  وشکییه"هۆی  م دواتر گۆگرانی به ک، به  خه لهبوو  ی پ ده که واوی هۆه ته
   کاتی وانه بوون و له رسده  وه وه کانیه ته و دورودرژی و ئاۆزی بابه" ی که ته بابه

ک  کادیمییه ک ئه  دا وه1846 سای  له. تابوو ی به که ی هۆه ی نیوه یدا نزیکه وه خوندنه
ی  تی وانه کی تایبه ک مامۆستایه نھا وه  ته دواوه  به وه  له هنا و وه گوتنه  وانه وازی له

 . وه گوته ده
بینی، بگومان  سوفکی سروشتی ده یله مانیدا ڕۆی فه  ئایدیالیزمی ئه شللینگ له

  شدا جۆره وه ڵ ئه گه م له منرخاندنکی تدابوو، به  که  جۆره و ڕۆه کرد ئه ستیده هه



یانتوانی  ی نه ی هاوه  هیگ و فیخته خشی که  سروشت به ۆیی بهخ ربه کی سه یه ڕوانگه
کرد؛   پرسیاری ده یه م شوه و به  گردا؛ ئه وه شللینگ سروشت و ڕۆحی پکه. خشن پیببه

ری  کو کاریگه ، به یه ک بوونیان هه شانی یه نھا شان به ک ته چۆن چۆنی سروشت و ڕۆح نه
ی  وه وڕه ڕه"ک  یه  چ شوه  به بن ــ واته کیش ده ی یه هن و تکه ک جده ریه سه له

کی بۆ ناو  ڕگایه"مان کاتیشدا   هه و له"  یه دا بوونی هه ی ئمه وه ره ده  له…سروشت
 ئایدیالیزمک   له خنه  شللینگی ئایدیالیست ڕه وه شه وه رو ئه  سه له".  وه ته ڕۆحمان دۆزیوه

شتک  " بته ده" ک یه نھا تاڕاده ته " وه شه  لره وێ ناکات وهی خۆی تاوت  بنچینه گرت که ده
ر  تایی شللینگدا هونه ره ی سه فه لسه  فه ش له مانه  له جگه". بت وه  شیاوی لکدانه که

ر  می ڕکخه  هزکی سھه وه پکه" یاڵ هزی خه"ر و  بینی؛ هونه تی ده ڕۆکی تایبه
و  م دواتر چیتر پشتی به به. ک  یه ستی بکاته ربه ت و سهتوانت سروش  ده هنن که پکده

نگاندنکی  سه  هه ر شوه  سه گوڕ خسته ی قووی به ندشه ست؛ ئه به ده  نه توانینه
راوردکردنی   به و، به ئه. ستی بوو ربه ندی نوان هزر و سه یوه  په ت به باره  سه ن، که الیه فره
کرد؛  ی ده ندییه یوه و په ماشای ئه  ته وه  گومانکی زۆره کانیدا، به ڵ پشینه گه له
  ه بت، کۆمه کی نه یه قی هیچ شوه کی ئه یه ک ونه چیتر یان هشتام وه  تک که قیقه هه

ت شتکی  قیقه بت هه  ده واته هت؛ که  هزردا جده گوتراو له کی نه یه وه بیرکردنه
  نده رچه هه. سفی بکات دات وه وده  هه ی که توانینهو  بت له" تر وره گشتیتر و گه"

شدا  وه ڵ ئه گه م له  پشچاو، به کی داخراو دته یه  شوه ی دواتری شللینگ به فه لسه فه
ی  خورپه" کاتک باسی   ــ بۆ نمونه  خۆگرتووه ی نائاسایی له وه ها بیرکردنه نده چه
وت بت  یه  و ده وه کاته  ناو مرۆڤدا چاوی ده روشت له س ی که و کاته کات، ئه ده" یبردن په

  ." دایه سروشت لره" ، یه سروشت بوونی هه
 
ڕۆحی "مان  مان کاتیشدا هه  هه م له بینی، به  سروشتدا ده له" ڕۆحی جیھانی "شللینگ(

، 381، 377، *373  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…کرد دیده  ئاگایی مرۆڤیشدا به له" جیھانی
385، 388، 404، 418( 

 
 

Freud، Sigmund  فرۆید، سیگمۆند  
. سوف بوو یله روونناس و فه روونی، پزیشک و ده ی ده وه ری شیکردنه  دانه فرۆیدی بنچینه

 بۆ   که وه  میتۆدکدا کۆکرده  جۆره کانی له رنج و توانینه تادا فرۆید سه ره سه له
 بۆ  وت که رکه م دواتر ده ریبھنت، بهکا خۆش به سانی نه ی که وه چاککردنه

  له" 1939 تا 1856" ساڵ 79ی  نزیکه. دات ستده سانی ساغیش ده رکردنی که سه چاره
  م دواتر له جبوونی بت، به  شاری نیشته کرد که ستیده شاری ڤنادا ژیا و خۆی وا هه

ی  وه وتوویی شیکردنه رکه سه. ن کۆچیکرد نده و له ره ھات و به کان هه ستی نازیسته ده
 بۆ  وه ڕته گه م ده که ی یه پله به)  ی پدراوه شه ڕبوونی کاتدا گه ڵ تپه گه  له که( رونی  ده
 زۆرجار  که(کات   هاریکاری ئاگایی مرۆڤ ده وه که یه وه  لکدانه ی جۆره  ڕگه  له ی که وه ئه

موو  رپرسیاری هه  به کاته گایی مرۆڤ دهو نائا)  رشوبوه کجار په  یه  پشچاو که وا دته
موو شتک   هه چت که ی فیکری ده وره  ژوورکی گه توانین بین نائاگایی له ده. کان گرفته

  کان، زانیاریه  ئاۆزه ریزه ؛ غه ، بۆ نمونه وه توته بت و ده  ناویدا نقوومده له
شن،  چه مه ا ویست و خواستی ههه نده ڕاوک، چه  ده ستی پ له کان، هه کارهاتووه به



  وه رچدانه رپه  هۆی به بنه  ده وتک که سوکه  هه موو شوه کان، هه ونه ی خه وه پاشمه
درژایی   مرۆڤ به ی که رانه مه یرو سه  سه ه و هه موو ئه تیش هه تایبه  به کان، وه کوتوپه
  ی به وه توانی مافی دۆزینه یده ۆید نه فر ی نائاگایی، که وه دۆزینه.  قوربانیان بته ژیانی ده
  ، بۆ نمونه نگاویان ناوه  هه وه وه پش ئه دا له م بواره ها زانای تر له نده چه(خشت  خۆی ببه
  روونی کرده ش زیاتر ده وه ، له وه روونی مرۆڤی زیاتر ڕوونکرده ، ده)سوف یله ری فه شۆپنھاوه

. کی ڕکوپک بۆ خۆشکرد یه  شوه رکردنی به سه هی چار  ڕگه ودواوه وه  له تک که بابه
" شی ئاگا شی پش ئاگا و به شی نائاگا و به به"ر  سه روون به کی گشتی ده یه شوه دا به لره
. هنت س پکده که ی خودی تاکه ی پناسه تی پکھاته ڕه ش بنه مه کرت، ئه شده دابه
  ریزه  غه  له که(ستت  به ده" خود "  خود پشت بهی ت پناسه  فرۆید ده وه کی تریشه الیه له

ن  ی خاوه"رو ــ خود سه " ها پشت به روه ، هه) کانی مرۆڤ پکھاتووه تیه ڕه  بنه و پداویستیه
  یه ڕوانکردن و داواکاریانه و چاوه موو ئه  فشاری هه ست له به دا مه لره(ستت  به هزیش ده

رووندا  ی ده نه و دوو الیه  نوان ئه له). تی خولیایهیدا  وه ناوه س له  که  تاکه که
و  ، ئه ڕوه چت به ک یاسا ده ر کۆمه سه  له وت که که رده کی تووند ده کانیه ره ربه به

ن  گمه ده  ڕاستیدا زۆر به کو له س لیانتناگات، به  که مووکات تاکه ش هه یاسایانه
  و کاته کات، ئه  بزاریده ست به سک هه  که ک کهکات.  پیان بزانت وت که که ده هه

  کانی بکاته  گریمانه وه ی شیکارییه  ڕگه  له بت که رووناسک ده  ده پویستی به
دوای  توانن به  ده وتوانه رکه کان سه روونیه  ده وه ره  شیکه ندێ له هه. سپاو کی چه زانیاریه
  وه ر شیکردنه  به نه خه  ده که خۆشه دا نه ، لره وه دۆزنهڕن و بیان کاندا بگه روونیه  ده دیارده

روونناسی قوڵ  عریفی ده توانین بین مۆدلی مه  ده وه شه  و لره وه کانی خۆیانه روونیه ده
ی خۆی  ر زوو جگه کانی فرۆید هه ؛ زاراوه ستھناوه ده وتنکی باشی به رکه ک سه یه تاڕاده

کان  روونیه  ده ست بت دیارده به ر مه تیش گه تایبه ، به وه کردهدا   ناو زمانی ڕۆژانه له
کانی تری  وه  ئاکامی لکۆینه مان شوه هه به. فسیربکرن کی شیاو و پاوپ ته یه شوه به

 و  ندی نوان نوکته یوه ی په وه  دۆزینه ی گرنگی خۆیانگرت، بۆ نمونه فرۆیدیش جگه
پرنسیپی "ک  روه هه) بات بازیش هانای بۆ ده رین نوکتهت خراپت نانه  ته که(نائاگای 

تی  قیقه پرنسیپی هه"بگومان . تکی ئاسایی  بابه  و بووه وه فرۆیدی بوبووه" تی قیقه هه
  ست له ئاسانی ده وت به  نایانه هنرت که کارده دا به سانه و که موو ئه ڵ هه گه له" فرۆیدی

  و  بیرۆکه  واز له کیان نیه ره گرن یان گه یان هه  ڕۆژانهکانی  بسووده ونه موو خه هه
ی  وه کی گشتی شیکردنه یه شوه به. کانیان بھنن  شتانه وه زووی بمانا و بیرکردنه ئاره
دات  وده  هه وه ند سیمبولکی دیاریکراوه ی چه وه ی لکدانه ڕگه  له ونی فرۆیدی، که خه

ندین بواری  ر چه سه ری له لماند و کاریگه ، گرنگی خۆی سه ئاشکرابکات ناواخنکی شاراوه
 .جھشت زانستی تردا به

 
وتی مرۆڤ زۆرجاران  سوکه  هه ر نائاگایی، نیشانیدا که سه کانی فرۆیدیش له وه لکۆینه(

، *433، 331  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…گرت رده وه"  وه یه ئاژه"ندێ ماکی   هه  له رچاوه سه
458( 

 
Fichte، Johann Gottlieb  جۆهان گۆتلیب فیخته ،  

کوڕی .  وه فه لسه  ناو دونیای فه  هاته وه وتکه ی ڕکه  بۆنه به" 1814 تا 1762 " فیخته
کی داراییان کرد و توانی  تی کۆمه م ڕکخراوکی تایبه ژار بوو، به کی هه ستایه وه



.  خوندنی تیۆلۆجی ستیکرد به کدا ده یشگایه دان ، دواتریش له وه  ناو قوتابخانه پبخاته
ی  ک زۆرینه روه هه. ی بوو دواوه درژایی ژیانی به تی دارایی به هامه ستکورتی و نه ده

  مک پاره  ماندا کاربکات و که تی له کی تایبه ک مامۆستایه کانی ناچاربوو وه ه هاوه
ی  رباره ک ده ند زانیارییه وت چه یه کانی ده  قوتابیه کک له ڕۆژکیان یه. یدابکات په
ی  رباره تی ده  هیچ شتکی تایبه و کاته  تا ئه ، که  فیخته وه لره. ی کانت بزانت فه لسه فه
  کات به ستده ستوبرد ده  و ده وه فه لسه  ناو جیھانی فه وته که زانی، ده ده  نه فه لسه فه

ر   و هه وه خونته ی کانت ده فه لسه وڕۆژ بوچان فه شه. فی لسه ی فه وه خونینه
  و هاتنه دواتریش ئه. کات یده  ڕاڤه وه  بنچینه کی پاوپ له یه شوه  به تاوه ره سه له

  ، که یاند؛ فیخته نجامکی باش و گونجاوی گه  ئه ، به فه لسه ی بۆ ناو دونیای فه وته ڕکه
  کات که تی لده  گرتبوو، داوای یارمه وه بانه  کانتی میھره ندی به یوه دا په و کاته له
وک بۆ  هه" ناوی  مین کتبی، که که  و یه وه خشی بۆ بدۆزته چاپ و په کی زگایه ده
 هیچ شتکی  م کاته  تا ئه ، که فیخته.  وه بوو، بوبکاته" کان موو سروشه  هه گرتن له خنه ڕه

ک  وه!) نووسیبوو ر نه سه ناوی خۆی له ڕاستیدا  له(ی  که بینی کتبه ، ده کردبۆوه بونه
  که یاندنی کتبه چاپ گه بگومان به(کرا  ماشاده ڕوانکراوی کانت ته کبکی نۆی چاوه

سوفکی  یله  ئیمانول کانت فه و کاته ئه). کی کانت مه  بۆ ئه وه ڕته گه م ده که ی یه پله به
نگکی  ی ده که ی لکراو کتبه وره کی گه ش پشوازیه م هۆیه ر ئه به ر له ناوبانگبوو، هه به
کو  بان و دسۆزبوو به نھا میھره ک ته  نه دواتر کاتک کانت، که.  وه زنی دایه مه

تی  واوه ته  به وجا فیخته ڕوو و ئه ی خسته ی فیخته که دانیش بوو، نھنی کتبه خانه
کی  یه  ماوه ، له وه فه لسه  ناو فه ال هاته کی البه یه شوه  به ، که م پیاوه ئه. ناوباگبوو به
 پۆفیسۆر و   شاری جینادا بووه پشدا له ستھنا؛ له ده رزی به ی به وپایه مدا پله کجار که یه

م  زانی، ئه ده م نه  که  خۆی به بوو که  پیاوانه و جۆره  له فیخته. رلیندا  به دواتریش له
رنجی  ی سه  جگه  بیروڕاکانی بوونه وت که کهر دا بۆ ده و کاته تی له تایبه شی به ته حاه
دا توشی " مانی ی ئه وه ته گوتارک بۆ نه"ی  وه ڵ بوبوونه گه م له به. کی خه

 دا 1808 سای  له(*یانبینی  ر ده تکی بزارکه ک بابه کی وه  خه نائومدیبوو، چونکه
کتی  بوونی یه  نه ی له خنه ودا ڕه  له، وه خونده" مانی ی ئه وه ته گوتارکی بۆ نه " فیخته

ی  وه ته ی نه وه کگرتنه تی یه ر چۆنیه  سه یدا تیشکی خسته که باسه کی گرت، دواتر له خه
کانی ناشیونالیزمی  ره دانه  بنچینه کک له ک یه  وه م خاه ر ئه به ر له هه. مانی ئه
،  ی ــ ئاگاییه فه لسه  فه ی فیخته فه لسه کی گشتی فه یه شوه به). و. نرت مانی داده ئه

  خشته به رز ده کی به م جگایه ئه.  مانیه کی ئایدیالیزمی ئه یه ه شی تکه که بنچینه
کانی  وه وی بیرکردنه نھا جه ک ته  نه یبین که رک ده ک خوقنه و پاوپ وه" خود"

نت  ی جیھانیشی داده و پشنیارانه ری ئه  خوقنه کو به ستدابت، به ده مشکی مرۆڤی له
  وه کی ئاوها فیکرییه یه  دیده  جۆره خود له. ت قیقه  هه کرنه  ده وه ی فیکره  ڕگه  دواتر له که
شدا خود  وه ئه گه م له بت، به" ق خودکی بپایان ـ موته"م  که ی یه  پله بت به ده

سکی دیاریکراوی   که  تاکه ڕگا بهبت   ده ، چونکه و بپایانیه  به شادمان نیه
".  وه  کایه دنته"ک "نا ــ من"دا خود  ته م حاه له.  وه  جیھانه  بته خۆبدات که ربه سه
   سروشت، یان تاکه بۆ ونه(خوقنت  کان ده ی خۆیدا شته وه ره ده ؛ ئاگایی بپایان له واته
دا   لره ، که ته قیقه م پۆسیسی هه هئ). کی ئیمپیریست"من"سکی دیاریکراو، یان  که
و  ئه. ستپکردن مین خای ده که ر یه  سه وه ڕته گه کی ئاشکرا ده یه  شوه ڕوو، به خرته ده

نجامی ئاگایی  رئه ، ناو سه وه ، ناو سروشته وه کانه  ناو شته ئاخنرته  ده ی که  بپایانه خوده



  وه شه م خاه له. خود خۆی) ی"هۆش("نگاندنی  سه ر هه  سه وه چته کۆتایدا ده ، له وه جیھانه
   که وه کایه دته" دیاریکراو"کی  کو بپایانیه تی ناکرت، به  بپایانی په چیتر باس له

ی   بنچینه فیخته. خشن نه ی خۆی ده  و شوه وه کاته ت تاقیده قیقه ستی خۆی هه ده به
  بوایه ی ده وه رئه به له" (تیۆری زانستی"گوت  ی پیده خۆ کانی، که فیه لسه  فه وه بیرکردنه
. بی رده ی جیاواز جیاواز ده ندین شوه چه ، به)کان داڕژت موو زانسته ک بۆ هه یه بنچینه

ی زیاتر و زیاتر  که ، تیۆری زانستییه وه  کایه هنایه تکی نوی ده  بابه تک که ڕه موو که هه
مان  هه  له مه م ئه ، به وه وته که وی دوورده  زه  و زیاتریش لهکرد بستراک ده  ئه ڕووی له

و  ی له"ق می زانستی ئه رده سه"و ناوی  ئه. خات رده مانایی بیروڕاکانی ده کاتیشدا فره
می  رده  سه له" کرداری"سوفکی  یله ک فه  وه فیخته. ژیا  خۆی تیدا ده  نابوو که مه رده سه

 ناو  له. زرنت دابمه" وتکی داخراوی بازرگانی"یویست  ا، دهید که قییه زانستی ئه
مافی خوندن بۆ (زنتر  کی مه رییه روه چت دادپه دا، پده م جۆره ی به"وتکی داخراو"

،   ڕوویبدایه مه ر ئه گه ئه. بدات رهه تر سه وره کی گه مگینییه  غه و جۆره..) مووان و هتد هه
 هۆکی داخراودا دانرابت،  چت له  ده وه  زیاتر له بوو که  دهکمان گایه وا کۆمه ئه

ی نووسرابت  که وه  ژووره رگای چوونه ر ده سه وان گیرابت و له  پاسه شی به که وره چوارده
  ."کی داخراو گایه کۆمه"
 
  وهکی بای نائاگا یه  چاالکی فیکره کی سروشت له ه چه سوف، ڕه یله ی فه پی فیخته به(
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Ficino، Marsilio  فیسینۆ، مارسیلیۆ  
کی دورودرژ  یه  پزیشک و بۆ ماوه ک باوکی بووه  دکتۆربوو، دواتر خۆشی وه کوڕه
  تیش له تایبه  بوو، به فه لسه رسامی فه مان کاتیشدا سه هه م له به. ی ژیانیبوو رچاوه سه
   له بینی که ری ده ری خوقنه  پالتۆن و پلۆتینی قوتابیدا هزکی ڕکخهکانی ندشه ئه
   گربدات و له وه  خودا و مرۆڤ پکه وه تکی ڕۆحییه ی په  ڕگه یویست له ده وه که الیه
فیسینۆ .  وه ستته  ببه وه که یه کان به  جیاوازه لتوره یخواست ئاین و که  ده وه کی تریشه الیه

 1473 سای  ، دواتریش له وه گوته ی ده کادیمی بۆلۆگنادا وانه  ئه له" 1499  تا1433"
واوی   ته سبوو که مین که که فیسینۆ یه.  شه  قه  بووبه هۆی توانای تامانی قوویوه به

ناوبانگ بت و  ی به وه  هۆی ئه ش بووه مه ر التینی، ئه  سه رگایه کانی پالتۆنی وه نووسینه
 یوانیه  ده وه  گرنگییه ک چۆن پالتۆن به روه هه.  ناسرا وه ره زا و لکۆه کی شارهس ک که وه

 با  یگوت؛ تکایه و ده خشی، ئه به ویستی ده  خۆشه مان ڕۆی گرنگی به ئیرۆس، فیسینۆش هه
  بت، چونکه ت نه توپه دا له کانی ژیانی ڕۆژانه ستیه  هه کاریه  ناو ورده ویستی له خۆشه
  ودا که کانی ئاسمان ــ له  الی فریشته چنه  ده وه کات و پکه واوده یستی ڕۆح تهو خۆشه

 تامانی  ودا که له... ن ستن جارستت ناکه یوه  په وه سته  جه ی به و شتانه موو ئه چیتر هه
 .خشت به  ده تایی و ئاسووده تاهه  ژیانکی هه ئارامی خواییانه

 
  ڕه  جیھانی سۆفیا الپه…کانی ڕنیسانس ناوی فیسینۆ بوو وره ه گ تیه سایه  که کک له یه(
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Exsitentialism  نشیالیزم ــ وجودی(ریی  ی بوونگه فه لسه فهگزیستئ(  

م  کات؛ زۆرجار ئه مان بۆ ئاشکراده یه فه لسه م فه  ناواخنی ئه که ر خودی زاراوه هه
مین  که  یه بته  ده وه  بوونی مرۆڤه  به سته یوه  په  که تاییه تاهه  هه ه ته  مه  پ له ته قیقه هه

وت  که تی خۆی ده ستی تایبه به  مرۆڤ دوای مه ک ئاشکرایه شتن ــ وه  هه فه لسه هۆی فه
  بته ش ده مه  ئه وه)  وه منته ش ده یه و شوه ر به  هه وه داخه توانین بین به ک ده یه تا ڕاده(

ی  فه لسه فه.  وه داته ده رهه  سه میشه  هه یر که تی سه ستکی تایبه دانی هه رهه هۆی سه
   تاکه ی که تیه  تایبه شوه و  ئه واته (  نزیکه وه سه  که تی تاکه  جیھانی تایبه ری له بوونگه

   ناتوانت له وه رئه به ، له)دات دا بوونی خۆی پ نیشانده  کاتی ئستاکه سک له که
رقای  س سه  که تاکه. چاالک بت) س خۆی  که  تاکه له جگه(*کی فراوانتردا  هی بازنه

   له  که  وایه وه ک ئه ک وه یه  تاڕاده وه شه بت و لره خۆی ده ت به کانی تایبه سکه  ته چاالکیه
ی  وره  گه گۆ بابه تدا کیاگه ڕه  بنه توانین بین له ده.  وه کی ناخۆشدا بجوته یه بازنه
یادبت  شمان له ی کسه بت ئاوگوستینی بابه م ده ، به رییه ی بوونگه فه لسه فه
بت   و ده کی گرنگه یه سه ره ش که مه ی کات، ئه وه ر شیکردنه سه تی کاتک دته تایبه به
  میشدا به ی بیسته ده  سه له. وت ستبکه ری باش ده سوفکی بوونگه یله موو فه الی هه له
  م بوو که  پشچاومان، ئه ر دته سوف و نووسه یله ری فه م جان پۆڵ سارته که ی یه پله

ری  ی بوونگه فه لسه فه . وه شانده کی دیار گه یه ری تا ڕاده ی بوونگه فه لسه  فه وه دیسانه
کی  تایه ره ی سه وه ک له دات وه م خۆی نیشنده رده کی سه یه ک دیارده م زیاتر وه الی ئه له

ی پت وه تی بیرکردنه  هیوای بابه  لهنۆب . 
 
 سروشی  دا، که ریھه سه)ئگزیستنشیالیزم(ری  ی بوونگه فه لسه فه"مدا  ی بیسته ده  سه له(
 )487، *410  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…رگرت  وه وه گۆی دانیمارکیه  کیاگه له
 
  ی ژینگه فه لسه فه
ئیکۆلۆژی؛ (*،  ی ئیکۆلۆژیه وه دراوی بزوتنهگر" سۆفی ژینگه" یان  ی ژینگه فه لسه فه

وری  کانی چوارده  سروشتیه رجه لومه ر و هه وه ندی نوان زینده یوه  په  له زانستکه
کانی  خته  دژوار و سه مای گرفته ر بنه سه  له یه فه لسه م فه  ئه چونکه) و. وه کۆته ده

 وروژاندنی   زیاتر گرنگی به ی ژینگه فه لسه ش فه یه و شوه به. کات ستپده ده وه ژینگه
. دات کان ده ڕۆژیه  پاشه  پالن و بیرۆکه خ به متر بایه خشت و که به کان ده  ئاکاریه پرسیاره

ندی نوان سروشت و  یوه ر په  سه رنجی خستۆته  سه میشه  دژایی مژوو هه  به فه لسه فه
کان و   ئیکۆلۆژیه یرانه ر قه  سه خستۆته کی نهم تیش ی، به که وره ، مرۆڤ و چوارده ندشه ئه
سوفکمان  یله ند فه شدا چه مانه ڵ ئه گه م له به. رچاو  به ینه  بیانخه  ئمه مۆکه بت ئه ده
م  یان کردووین و ئامۆژگاری خۆیان له ته م بابه  ئاگاداری ئه  که بووه  مژوودا هه له

سوف بوو،  یله ری فه هایدیگه)  رسوڕمانه ی سه مایه ( نهوا کک له یه. ڕوو  خستۆته وه یه باره
ی الواز و  وه بیرکردنه"دانی  رهه و سه" یادکردنی بوون له"ی بۆ  کاتی خۆیدا ئاماژه و له ئه
   و ئستاکه ڵ بووه مبه یگوت؛ مشکی مرۆڤ سست و ته کرد و ده تی ده مرۆڤایه" ژاری هه
کی  یه وه بیرکردنه"مای  ر بنه سه  له که(تی  کانیه یهش  ڕووکه وتنه رکه ستی سه نھا مه ته

ی  وه ئاگانین له ن و به که یادده  خۆیان له وه شه لره)  چنراوه تی هه په)" حسابی(یی  ژماره
 ویان بۆ  پشتر خۆیان هه  که وه ره  ده دا بنه یه و فیکره ی ئه  بازنه  چیتر ناتوانن له که



تیش  تایبه به... بت  و وون ده وه بته م ده  جیھانی هدی هدی کهکنیکی بیروڕای ته"دا؛  ده
  دا که م کاته کتومت له_کات  مان ل ده شه ڕه زنتر هه کی مه ترسیه  مه  کاتکدا که له
،  یره کی سه یه وه  بیرکردنه  جۆره مه ئه.   ئاشکرا دیاره م به ڕی جیھانی سھه ی شه شه ڕه هه
،  کی زاه ترسیه  مه مه ئه..."  قووی بوانین  به  ئاسایی که بته  ده کاتهو  نھا ئه م ته به
کی دیاریکراو مرۆڤ  یه کان تاڕاده  شوه ک له یه شوه کنیکی به  شۆڕشی ته چونکه"
ش ڕۆژک دادت  یه و شوه کات، به دات، نابینایان ده ، فریویان ده وه ستته به  ده وه که یه به
... ستن و هیچی تر یی ببه ی ماتماتیکی و ژماره وه  بیرکردنه ا پشت بهنھ  مرۆڤ ته که

و  ، به وه توته کنیکیدا ده ی ته خشه ڵ نه گه  له کانه ی قووڵ و زیره ندشه  ئه وه شه لره
تیدا  واوه ته" کی نافیکریه "  ناو جۆره کنیکی له زنی ته وتن و بیرتیژی مه رکه ش سه یه شوه
نی  ترین الیه  گرنگترین خاڵ و بونه  مرۆڤ نکۆی له و کاته وجا چی؟  ئه ئه.. بت وونده

  که  گرنگه خاه.  یه ندشه  ئه رکی به وه  مرۆڤ بوونه ی که و ڕاستیه کات؛ کتومت ئه خۆی ده
  دات که  ڕووده و کاته نھا ئه ش ته مه بت بوونی مرۆڤ بپارزرت، ئه ؛ ده دایه لره
 ." وه ر بھینه به خه کی به یه شوه  بهی مرۆڤ ندشه ئه
 
" سۆفی ژینگه"یان "  ی ژینگه فه لسه فه"م،  ی بیسته ده ی سه فه لسه ڕبازکی گرنگی فه(
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 ری ی شیکارگه فه لسه فه
ی  ده جیاوازی سهفی جیاواز  لسه ی فه وه ها بزوتنه نده  چه ریدا، که ی شیکارگه فه لسه  فه له

   مائاوایی له وه لره. بینت نی ڕیالیستی ڕۆکی گرنگ ده ، الیه وه گرته بیست ده
   درا که و شتانه خ به  بایه وه بری ئه  کرا و له ی نۆزده ده ی سیستمی میتافیزیقی سه پکھاته

کارهنانی ڕاست  نی به  الیه وه یه فه لسه م فه ی ئه  ڕگه له. کرن گوترن و ده دروستی ده به
ی  قینه کارهنانی ڕاسته  بواری به نگنرت و له سه ده کان هه  و زاراوه وانی وته و ڕه
دا  لره).  مووکات شتکی ئاسان و دیار نیه ش هه مه بگومان ئه ( وه کۆدرته کان ده وته
  کان؛ واته  بچکۆله ته ر بابه  سه خاته رنج ده ک سه یه  تا ڕاده فه لسه  فه  که یه وه ست له به مه

  خ به بری وان بایه  ناکات و له ه دا مامه وره  گه وره  و توانینی گه ڵ دیده گه چیتر له
تیش  تایبه به ( وه ی وردی زمانه وه ی شیکردنه  ڕگه  له دات، وه و ده ی دیاریکراو و پته پناسه

خشی و   سوودبه وه شه ربخات و لره ان دهک و وته های پناسه دات به وده هه) زمانی ئاسایی
مساوی  سوفی نه یله  بۆ فه وه ڕته گه  ده ، که  توانینه م جۆره ئه. ڕوو خاته بسوودیان ده

  وه ندین باره  چه  و له کجار بوبووه ، دواتر یه)1951 بۆ 1889(لودفیش فیتخیشتاین 
 زیاتر   که یه دا هه م بواره ی تریشمان لهو ندێ هه  هه وه کی دیشه الیه ی پدرا؛ له شه گه
ڵ  گه ر له کاری، گه  ورده  پن له ، که ونه  هه م جۆره ئه.  وه  پاڵ لۆژیکی فۆرماه چنه ده
ین،  راوردیانبکه به) یانخواست بیروڕاکان دابژن نھا ده  ته که(فی ئاسایی پشتردا  لسه فه
 . پشچاو رنجاکش دنه تی سه واوه ته به
 
  یان ئیمپیریزمه" ری ی شیکارگه فه لسه فه"گوترت   پی ده کی تر که یه وه بزوتنه(

 جیھانی …کان ریتانیه  به ر هیوم و ئیمپیریزمه  سه وه ڕته گه یان ده که گه  ڕه کان که لۆژیکیه
 )495  ڕه سۆفیا، الپه

 



Voltaire  رتڤۆ  
م  م هه ئه. م ناوی خۆی نابوو ڤۆتر و، بهبو" فانکیۆس ماریی ئاریۆت" ڕاستیدا ناوی  له

زموونکی  زایی و ئه نی شاره  خاوه وه شه وه رو ئه سه  له سوفیش بوو وه یله م فه ر و هه نووسه
  ی پکھنا، وه وره تکی گه روه  سه وه کانیه ی نووسینه ڕگه ڤۆتر له. ری ژیان بوو وه گه
زنی  زموونی مه کرد، ئه راسانده تی هه سه ده کانی به  خه وه شیه که فه لسه ی فه ڕگه له

  وه شه مانه رو ئه سه له. دا ند گوتارکی باشی ده شتنی چه تی هه رفه  ده میشه ژیانیشی هه
نھا  ک ته ی نه م توانایه  ئه نده رچه ناوبانگبوو، هه کی به چیه نوکته" 1778 تا 1694"ڤۆتر 

 پاش   له بوو؛ بۆ نمونه دیان نه کانیشی به ره  نووسه ه کو هاوه ی به که وره سانی چوارده که
"  نوان مرۆڤدا کسانی له  نایه ت به باره سه"سوف  یله ی ڕووسوی فه که ی کتبه وه خوندنه

"  بۆ سروشت وه ڕانه گه" ی  بگومان وته( برینارکرد  یه م شوه ی به سوفه یله م فه ستی ئه هه
ی   ووزه نده وه ڕزتان ئه ی به سک هنده  هیچ که تا ئستاکه هه"؛ )کردناوبانگ ڕووسوی به
ی  سه و که ئه. ڵ  ئاژه  به وه نوێ بمانکاته رله ی سه وه  بۆ ئه هناوه کارنه مشکی به

   بم که  هنده پمخۆشه. کات زووی گاگۆک ده دڵ ئاره ، پ به وه خونته تان ده که کتبه
ر  به ر له ، هه گرتووه  هه و خووه ستم له بت ده ست ساک ده ی خۆم شه حا ش به من به

 ."... وه مه ست پبکه نوێ ده رله  هیچ جۆرک ناتوانم سه ش به م هۆیه ئه
  بینی به  ده وه ن و چژی له رخه  خۆیان ده  پیان خۆشه ی که وانه سک بوو له ڤۆتر که

کانی بکات؛ زۆرجاریش  زۆره) ستراو بووبت به ت ههچ پده ( خۆشیه دورودرژی باسی نه
سوفکی  یله فه"کرد و ناوی خۆی نابوو  ده" ی که  ناچه  نیوه خوندنه" باسی  وه  فیزه به
شدا پیوابوو  وه ڵ ئه گه م له بوو، به ڤۆتر جیھان بینینکی گوماناوی هه". زان نه

زدان  دابوو یه و بوایه ی له الیبنیزی هاوه. وت ک بتوانت پشبکه یه تی تاڕاده مرۆڤایه
 پاوپ  وه الی ڤۆتره ش به م تیۆریه کردبت، ئه ریده باشترین و نایابترین جیھانی ئافه

 داوا  وه ی خۆیه که ناوبانگه  به ی ئایرۆنیه ڕگه  له وه بری ئه  له وه. قبوو  ئه دوور له بمانا و
  وه یه م باره ر له ستی خۆی ئاشکرابکات، هه به رموت و مه فهتی ب کات یارمه زدان ده  یه له
ک  ری سروشت وه ، خوقنه) ر باشییه  هه وه نکه موو الیه  هه  له که(ی  م سیستمه ئه"ت؛  ده

ر چوار پنج   گه  گرنگ نیه وه الیه  به ک که ناسنت، پاشایه ق ده زن و ده کی مه پاشایه
 ناو فرمسک و  رتاپای ژیانی له ر مرۆڤ سه  گه  ئاساییه وه الیه  بهسک بمرت، زار که هه
   هیچ جۆرک له ؟ یان به ک شوندایه  یه نھا له زدان ته ئایا یه... رت ربه سه بوونیدا به نه

؟ ئایا سروشتی خوا  موو شونکدایه  هه ک کاتدا له  یه ؟ یان له  نزیک نییه وه هیچ شونکه
سوود  کی به ئامۆژگاریه...  بزانم مانه می ئه  وه  کووه ؟ من له ن ڕۆحیه یا ییه سته جه
ت  قیقه  هه  به مه توانت ڕاست و دروست ئه نھا خودا ده م ته ، به" خۆت بناسه"ت  ده
 "...نت یه بگه

 
ا و ه نده ک مۆنتیسکۆ و ڤۆتر و ڕووسو و چه کانی وه وره  گه  ناوه ستمان له به دا مه لره(

 )*334، 284  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه...  های تریشه نده چه
 

Kant، Immanuel  لکانت، ئیمانو  
م  ئه. دایک بوو  کات و شونی خۆیدا له  له سوفک بوو که یله فه" 1804 تا 1724"کانت 

اری  ش له(کیبوو  ره ی سه کو پیشه گرتبوو، به رنه کی وه کی الوه یه ک پیشه ی وه فه لسه فه
ی خۆی  ڕوانی نۆبه  چاوه  پشچاو که  زیاتر وادته ، وه)کۆنیگسبرگدا پۆفیسۆر بوو



کانی خۆم  وت کاره مه یگوت؛ ده ک خۆی ده روه هه("کردبوو  بووبت؛ خۆی ئاماده
ی  کانت هات و نایابترین بیرۆکه"). ستنت م و هیچ شتکیش ناتوانت بموه ستپبکه ده
ی شتکی  که فه لسه ڕاستیدا فه له.  وه ندا کۆکرده سه کی ڕه یه فه لسه ناو فه  ی له که مه رده سه

کی ڕوون  یه  شوه  به بی که رده ڕپکراوی ده کی باوه یه عریفه میش مه که ی یه پله نوبوو، به
کجار  وڵ و کۆششکی یه ی هه  ڕگه شی له مانه موو ئه هه. رزدا بوو  ئاستکی به و له
کرد  ر هۆشیاریده سه  کاری له ندک بوو که بگومان کانت بیرمه. یاند نجام گه ئه به  وه وره گه
سکی خاکی و  ک که شدا وه وه ئه گه م له رچاودابوو، به به له" تی ندی مرۆڤایه وه رژه به"و 

 رکی  کارکه خشینی له ڕۆڵ و سوودبه"ویست  یده  نه بوو که نده وه نھا ئه ، ته وه بفیز مایه
 ."متربت ئاسایی که
  م ژماره بوو و ئه  مندایان هه یانزه(دایکبوو  ژاردا له کاری هه  خزانکی پیشه کانت له

هۆی   به بوو، وه کانی بووندا تکه ڵ گرفته گه نی الویدا له مه  ته ر له هه). چواریان بوو
   سایدا له نی شانزه مه  ته  توانی له وه کییه ره کی ده مک کۆمه ندی خۆی و که مه هره به

کانی تر، ماتماتیک و سروشتناسی  ته  بابه  له ودا، جگه زانکۆی کۆنیگسبرگدا بخونت؛ له
  وه کانه سمییه  ڕه نه الیه ک له روه شی، هه که ی خوندنه پاره. ی خوند فه لسه و تیۆلۆژی و فه

.  کردووه یداده  په وه وه  وتنه  وانهکی خۆی و ی یاریکردنی بلیارد و زیره  ڕگه کرت، له باسده
 سای  کانت له.  ماندا کاربکات ک له ک مامۆستایه دوای مردنی باوکی ناچاربوو وه دوابه
دوایدا  م به کی که یه ی نووسی و ماوه که ی ماجیستره  بۆ زانکۆ، نامه وه ڕایه  دا گه1755
ندکی  ک بیرمه م وه بوو، به کی بچکۆلهش و الر پیاو له به. واوکرد شی ته ی دکتۆراکه نامه
.  خۆی نیشانبدات ویست هنده یده کانت مرۆڤکی ساکار بوو و نه. کرا ماشای ده زن ته مه

ت و  کی زانکۆی تایبه ک مامۆستایه گوڕ کاریکرد؛ وه ند ساک به ی چه دواتر بۆماوه
 زانکۆی   دا له1770ی  سا کو له تاوه بوو، هه ری کتبخانه رمانبه تاوناتاوکیش فه
 ئیتر  وه شه و کاته له. زرا ک پۆفیسۆرکی میتافیزیک و لۆژیک دامه کۆنیگسبرگدا وه

رنجی  سه" درژایی ژیانی به" و  دواوه به وه کانی کۆتایی هات، ئیتر له  ئابوریه نائارامییه
 .یبینی کی ژیانی ده ره رککی سه ک ئه  وه  که فه لسه ر فه  سه خسته

  ش به و پرسیارانه کرد، ئه ی خۆیده ئاڕاسته" کانی تاییه تاهه هه " فییه لسه  فه نت پرسیارهکا
  کجارزۆر دژوارن، وه کی یه یه تا ڕاده  ڕاستیدا هه م له رچاو، به  به ت ئاسان دنه ڕواه

چت   ده وه ک له یه دا تاڕاده لره. فنرن لسه فه وام ده رده  به  که یه و دژواییه ر ئه به ڕک له
ی  یه م شوه کان له م پرسیاره کی هۆشی و ڕۆحانی بکرت، به رۆشییه  په  جۆره باس له
چ شتک شیاوی "، "م؟ توانم چی بکه ده"، "رم؟  چ شتک به ی به توانم په ده"ن؛  وه خواره

کی  ایهم موو شتک بنه هه ر له کانت به" ؟ مرۆڤ چییه"، "بت؟  ئومدم بۆی هه یه وه ئه
ی چ شتک  وه ر ئه سه بان له خشین؛ ئیمپیرزم و ڕاشیۆنالیزم ناته عریفی دنیای پبه مه

  ؟ کانت توانی به ته قیقه  یان هه ، ئایا ئاگاییه یه دا هه عریفه  مه کیتری له ره کی سه گرنگییه
 و  هو ی نوان ئیمپیریزم و ڕاشیۆنالیزم شیبکاته و گرژیه  ئه کانه کی زیره یه شوه

ند بیروبۆچوونک و  ی چه  ڕگه عریفیدا له ی مه  پۆسه یگوت له و ده ئه. ڕکیانبخات
   که شه یشتنانه  و تگه ندشه و ئه ر ئه بینین، هه ت ده قیقه  هه وه یشتنکی دیاریکراوه تگه

کات و  بۆ نمونه ( رو سروشتییانه  سه و فۆڕمه ئه. خشن به کانمان پده ستییه  هه زانیاریه
 و  یه کانمان بوونیان هه سته  هه ر له ده  به  شتک پکھاتوون که له) نجام شون، هۆ و ئه

کان  ی شته وه  هۆی ئه بنه  ده  که یه و فۆڕمانه ر ئه م هه ، به"گشتی و پویستیشن " وه شه لره
ڕاستیدا  ین، له به  ده شتک ی به  کاتک په واته.  وه مانه عریفه  مه  دنه وه شه ببینین و لره



نھا  کان ته  شته  که شه مه رئه به ر له پۆشین، هه ردا ده سه خشکی دیاریکراوی به  نه شوه
کان   شته  که  وایه وه ک ئه وه. ین گه یانبینین و لیان تده  ده  ئمه ون که که رده  ده و جۆره به
یان،  که رو سروشتییه ی سه  پکھاته ر له ده  به  ببینین که وه که یه  چاویلکه ی جۆره  ڕگه له

   له چت که ک ڕیتده یه نھا تا ڕاده  ته وه شه لره. ڕوو تی مژووییشیان بخاته ڕه ی بنه شوه
  ی که وه ک ئه کان وه شته " ت به باره رچی سه ین؛ هه تی تبگه ی بابه قینه ی ڕاسته عریفه مه
زابووندا  کی شاره یه  پۆسه ڵ جۆره گه  له ه ت مامهم کاتک زانس ڕیتناچت، به" ن هه
  و کاته نھا ئه ، ته زراوه شی مرۆیی دامه مای جیھانبینینکی هاوبه ر بنه سه  له کات که ده

چت   ده وه ی کانت له یه عریفه م مۆدلی مه ئه. تی ببینین کی بابه یه عریفه چت مه ڕیتده
   مرۆڤه ک جدت که یه ی بوارک بۆ گریمانه وه رئه به ش لهتی تایبه بت، به ی متمانه جگه
   که یه تک هه قیقه  هه  که یه وه ویش ئه ن؛ ئه گه خۆیان پیده) نگ یان زوو دره(کان  پبیره

  ته قیقه و هه کی ئه یه کو بتوانین ونه تاوه  هه م ئمه ، به وه  ئمه  به ست نییه یوه بوونی په
ین،  دا بکه گه ی له ه یدا بژین و مامه گه  بتوانین له ک که یه خشنین، ونه نه بۆ خۆمان ده

وتنیش   پشکه وه یه و ونه هۆی ئه کرت جار نا جارک به  ده وه شه وه رو ئه سه کو له به
ی مرۆیی  قینه ی ڕاسته عریفه رو ئاسۆی مه  سه  له موو شتک که هه. ست بھنین ده به

  بن به ده ش نه م هۆیه ر ئه به ر له  و هیچی تر، هه وه  بیرکردنه بته نھا ده ت، تهب ڕده تپه
  خوا و ڕۆح و جیھان جۆره. کی بماناش یه ندشه  ئه  به  نه خش وه کی سوودبه یه وه بیرکردنه

یی نیشاندانی زانستمان  میشه و خاکی گرنگ و هه" ستورن یاساو ده کی به یه بیرۆکه"
 .پکدنن

 و  وه داته  ده م پرسیاره می ئه کی ڕوون و ئاشکرا وه یه  شوه ، کانت به"م؟ توانم چی بکه ده"
جۆرک  کو به بینت، به نھا خۆمان نه  ته بت که بت هزرکمان هه ت؛ ده ده
باترین یاسای . بت رانی گشتیش هه  سوودی بۆ خۆشگوزه وتمان پبکات که سوکه هه
رمانی ب  فه" ناوی نابوو   که یه و یاسایه وتی ئاکاری، ئه سوکه ی هه وهقنی و ش ئه
دا  م یاسایه کاری ئه ندێ وورده  هه له. رکرد کجار ناوبانگی ده و دواتر یه" ندوچون چه
مان کاتدا   هه  له یت، که وت بکه سوکه ک هه یه  شوه  به میشه بت هه ده"ت؛  ده

  بت به ده. کی گشتی  یاسایه یت، ببته که وتی پ ده سوکه  هه  کهی و یاسایه وابخوازیت ئه
مای یاسای   بنه وه ی ویستته  ڕگه  له بت که وه ک ئه یت، وه فتاربکه ک ڕه یه شوه
وت  سوکه ک ئامانجک هه  وه میشه بت هه ده. کی سروشتی  یاسایه ت ببته که فتاره ڕه
ست  ده ی شتکی تر به وه ردک بۆ ئه ک پبه ک وه یت، نه هکانی تردا بک ڵ خۆت و خه گه له

بت  س و ده  که هرت بۆ تاکه جده ی دیاریکراویش به  و خراپه ی باشه وه کرده". بھنیت
ی کانت  که ندوچونه  ب چه رمانه فه. بزانت و خۆی بیاربدات" رشانی رکی سه ئه " به
بت  سیش ده  که کانی تاکه  جیاوازه فتاره  ڕه او وهرچ  به خاته کی گشتی ده نھا یاسایه ته
   که  ناچاریدایه  بت له ک قبووڵ ناکات که یه هانه  به کانت هیچ جۆره. ویبکات یه په
ری   ژر کاریگه بگومان مرۆڤ له(م  فتاربکه توانم ڕه کی دیاریکراو ده یه  شوه نھا به ته

  ت؛ ئمه  کانت ده وه یه م باره ، له)  داڕشتووهتیان بۆ قیقه  و هه ک یاسادایه کۆمه
  وه کانه رو شته  سه توانین خۆمان له  ده ئمه. قنین رکی ئه وه  بوونه ستین، چونکه ربه سه

ت؛   ویژدانیشمان پمان ده  که ش شتکه مه ملیدا زابین، ئه ر زۆره سه  و به وه ببینینه
  ."! ناچاریت توانیت، چونکه ده"
 



م  بت؟ کانت ئه  ئومدم بۆی هه یه وه ت؛ چ شتک شیاوی ئه  ده پرسیارکی دی که
ک  س درژییه فه  نه زانت جۆره باش ده دا وای به  و لره وه کاته ڕووی ئاین ده  ڕووبه پرسیاره

ها  نده چت چه م پده ، به یه بوونی هه) ڕاست و دروست(ک ئاینی  نھا یه ته"نیشانبدرت؛ 
کی نا  یه  شوه به"بت ئاین   ده وه کی تریشه الیه له". بت ی بواکردنمان پی هه شوه

تدا  ڕه  بنه  له واته". ی ناگرت رگه به " ، چونکه وه ڕه  شه وته که ڵ هزردا نه گه له"  ئاقنه
  به  هئاینک ک. کات سکی دیاریکراو ده که  تاکه ت به قنی تایبه کانت باسی ئاینکی ئه

  ر شته رامبه  به تره ک کراوه یه سیحیدا، تاڕاده ڵ بوای ئاینی مه گه راوردکردنی له به
،  وه دا بدۆزینه و ئاینه وایی له ی هیوا و دنه وه بۆ ئه. کان وره کان و گه کان و نایابه جوانه

 کو ؛ به  نییه وره ی قوڵ و گه ندشه  ئه ویکردنی کۆمه یه  په پویستمان به
  وکی همنی هاویندا، که  شه له"؛  مان پویسته کی بچکۆله یه نھا بۆنه ، ته وه وانه پچه به

 خۆی   ئاسۆوه ش له شکنن و مانگی تاقانه و ده کان تاریکیی شه ستره پرشنگی ئه
تی،  ن؛ هاوڕیه ده ده رهه کان سه رزه  به سته هدی هدی هه " و کاته  ئه وه" دات نیشانده

 "�  دونیای مادی دان به خنه مری ، بایه نه
تا  و هه ئه. نترۆپۆلۆژیا ر ئه  سه چته دا ده م پرسیاره می ئه  وه ؟ کانت له مرۆڤ چییه

موو   هه بوایه و ده پی ئه  به ڕت، که  سنووری داواکاری هزر تپه ویست له یده  نه بکرایه
 ڕاستیدا جار  بان له  کانتی میھره وه  تریشهکی الیه له.  وه کانیش بگرته  مرۆییه نه الیه

توانین بین  ده"ت؛   ده ڕشت، بۆ نمونه ده کاریشی هه نی خراپه مک الیه ناجارک که
م  ، به" دت نگی لوه نھا ده چت و ته تاڵ ده پکی به  ته تدا له ڕه  بنه ی مرۆڤ له لله که
ری  سه رده ی ده  مایه پویست ناکات ببینه"ت؛  تر دهمک دوا ، که یه وره  گه م مرۆڤه ر ئه هه

موومانی تدا  ی هه  جگه  که یه وره  گه  جیھان هنده کتری، چونکه و کۆسپ بۆ یه
 ." وه بته ده
 
جیھانی . فی بوو لسه ی فه وره مین ڕبازی گه مانی دووهه ، کانتی ئه وه دوای هیومه له(

 )410، 388،390، 386، 368، 363، 342، *333، 330، 284، 250  ڕه سۆفیا، الپه
 

Christina Of Sweden  کریستینای سویدی، شاژن  
و  ڵ پیاواندا تکه گه ی پاشای سویدی پی خۆشبوو له"گۆستاڤ ئادۆلف"کریستینای کچی 

 تا 1632"کریستینا . کان ناوبانگه  به نده رمه تیش پیاوانی زانست و هونه تایبه ببت، به
ندک و  ک بیرمه  و وه وه یه که  کۆشکه ناوبانگی بانگکرده سوفی به یله  دیکارتی فه"1654

دا  فه لسه  فه ی له کی چکۆله شی جگایه م کاره زراند، بگومان ئه ڕاوژکارک دایمه
یخواست تا  ستت و ده و هه  خه نگانک له یانیان دره دیکارت پی خۆشبوو به. خشی پبه
ستت،  یانیان زوو هه م کریستینا ناچاریکرد به ، به وه  جگادا بمنته هڕۆ ل ونیوه مه ده
 ساڵ 54نی  مه  ته و کاته ئه( دیکارت  زاجکی ناخۆشی به وام مه رده  به وه که الیه ش له مه ئه
تکی  مه ڕوساردی سوید تووشی هه شی ته  که وه کی تریشه الیه  له خشی وه به ده) بوو
ر  ئاوسانی سی کرد، پاشانیش هه خۆشی هه اتر لی پیسکرد و تووشی نهختیکرد، دو سه
ن   ده ربوو، وه شه  و ته  و تانه  گاته زی له ک حه یه کریستینا تاڕاده.  کوشتی خۆشیه و نه ئه
یمانی دام و گوتی  م په که ناوبانگه مامۆستا به"تی؛   پاش مردنی دیکارت گوتوویه له
 ."ر  سه برده ی نه که یمانه چی په د ساڵ بژیم، که توانم سه ههاریکاری زانست د به
 



  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه...  بانگکرا وه ن کریستینای شاژنی سویده  الیه  دا له1649 سای  له(
250( 

 
 
 

Copernicus، Nicolaus  رنیکۆس، نیکۆالس کۆپه  
.   هاتووه وه مه  ناوی ئه له" یرخانی کۆپرینک رچه وه"گوترت   پیده ی که یه و زاراوه ئه

دایک بوو و  نددا له مه وه  خزانکی ده ربرد، له سه رنیکۆس ژیانکی همنی به کۆپه
ب هیچ  ش به م هۆیه ر ئه به ر له ، هه وه بووه  گرفتکی مادیی نه ڕووی هیچ جۆره ڕووبه

 ڕاستیدا   بت؛ لهی که رقای خوندنه تی سه واوه ته ک توانی به یه ره گه کۆسپ و ته
ماتماتیک و فیزیا و " 1543 تا 1473"رنیکۆس  ن بوو؛ کۆپه الیه ی فره که خوندنه

  ی دکتۆرایان له خوند، دواتریش پله کانی ده  کالسیکه ناسی و پزیشکی و زمانه ستره ئه
الی   به کانی هنده  قووه ندشه تادا ئه ره  سه له. خشی ی کاتۆلیکیدا پبه یاسای کسه

  خۆی بکاته"ویست  یده نه. یان وه  بوکردنه تی دوودبوو له واوه ته  به یر بوو که  سه وه خۆیه
دا  ڵ کسه گه  ئاسانی له روا به خواست هه یده ، مرۆڤکی وریا بوو و نه"نین ی پکه مایه
ی  ندشه  و ئهی دا که  گرنگه کاتی خۆی بیاره شدا زوتر له وه ئه گه م له بابت، به ناته

،  وه خولنه وری خۆردا ده ده یی به کی بازنه یه  شوه کان به ستره موو ئه هه"خۆی داڕشت؛ 
ڕاستی  ش خای ناوه مه رئه به ، له کاندایه ستره موو ئه ڕاستی هه  ناوه  خۆریش له وه
   زیاتر لهبژارد، دواتریش ژیانکی همنی هه".   خۆردایه  شونکی نزیک به ردوون له گه
ینووسی و  ، شتی ده وه کرده ودا بیریده ژیا، له کدا ده یه  قه چوو؛ له  ده فسانه ئه

  تک بوو به دا بچت بۆ الی، ئافره ی پده  ڕگه سکیش که نھا که کرد، ته ی ده وه توژینه
پی  هم ب کرد، به جده م کاروباری ناو مای بۆ جبه ، ئه وه ه"ئانا شیللینگ"ناوی 
  نھا له ، ته وه رنیکۆسه  کۆپه  به ته م ئافره ندی ئه یوه  په مه رده و سه وباسی ئه قسه

 . بووه بردندا نه ڕوه ی مابه چوارچوه
 
  واو به کو ته ، به وه ویدا ناخولته وری زه چوارده یگوت، خۆر به رنیکۆس ده کۆپه(

 )347، *218  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… یه وه وانه پچه
 
 

Condorcet، Nicolas  ت، نیکۆالسکۆندۆرس  
  م له ئه. سوفیش بوو یله م فه م زانای ماتماتیک و هه هه" 1794 تا 1743"کۆندۆرست 

  وه شه لره. زنی هزربوو  ڕۆی مه ، بوای به نجامدانه  شیاوی ئه تکدا، که موو بابه هه
" ی گشتی هاوتیان پکھاته"شانی  شانبه" ست ربه ستورکی سه  ده جۆره"کرت  یگوت ده ده

  نسی به ڕه کانی پش شۆڕشی فه سوفه یله فه. خت بوو یان سه مه م ئه به. زرنرت دابمه
  ، وه  و شایانی توانینه ش خاکی گرنگه مه کرد، ئه کیان ده تووندی داوای مافی خه
  کان هاتنه وه  تووندڕه سه  کهست هنا، ده وتنی به رکه نسی سه ڕه کاتکیش شۆڕشی فه

تی  واوه ته کادیمییان به کانی کۆندۆرستی ئه تیه ڕه  ڕۆشن و بنه  و بیرۆکه وه یدانه مه
 زانای  ستبوو و دواتریش بووه به  مه الوه ر زانستی به ده به ڕاده کۆندۆرست له.  وه گایه هه

مای  ر بنه سه کانیشی له ترسه هر و چاون  ڕۆشنکه  ڕامیاریه موو بیرۆکه هه. ماتماتیک



) ژماری ئاماری، ئه( ستاتیستیک  ک سوودی له یه ک بنچینه چنیبوو؛ وه  هه وه ماتماتیکه
؛ داوای  بۆ نمونه. ست به ده) کان ئیحتیمالیه(کان   شیمانه  ژمره بینی و پشتی به ده
   له  که نی باشهق داتکی ئه ک ئه یگوت زانست وه کرد، یان ده تی ده کسانی ئافره یه

خواست و داوای مافی بۆ  کان ده وساوه ستی بۆ چه ربه تیدا بت، یان سه تی مرۆڤایه خزمه
 .ستن وه  ده وه موو گومانکه رو هه  سه له) ک یه تا ڕاده(موویان   هه مانه کرد، ئه مووان ده هه
 
  ه  هه ی سۆفیادا به ی جیھان338ی  ڕه  الپه  له که ی ساه ژماره(* دا 1787 سای  له(

ی  رباره سوف وتارکی ده یله ی فه"کۆندۆرست) "و.1787   به  بیگۆڕه ، تکایه1789  نووسراوه
 )338  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه...  وه تان بوکرده مافی ئافره

 
 

Kierkegaad، Søren   گۆ، سیۆرن کیاگه  
ر  سه سیستمکی قورس بای بهند  چه" 1855 تا 1813"گۆ  می کیاگه رده کو سه تاوه هه
 ناو  یکرده کی پاک و نوێ هه یه ودا سروه ڵ هاتنی ئه گه م له دا کشابوو، به فه لسه فه
  کو بیانتوانیبایه تاوه دا هه و کاته له. کی تیۆلۆژبوو  ڕاستیدا زانایه گۆ له کیاگه.  وه فه لسه فه
  گۆ به م کیاگه ر پنتکی کۆنتر و کۆنتر، به  سه وه ڕانه گه ی جیھانیان ده وه مای لکدانه بنه

ش  مه ستیپکرد، ئه  ده وه سه  که کانی تاکه  بوونییه  گرفته و هات و له بوو؛ ئه وه وانه پچه
گۆ قوتابی بوو  کیاگه.  پشتگوخرابوو وه فه لسه ن فه الیه کی زۆر له یه  تاڕاده شتک بوو که

  رزه له بومه"رداهات، خۆی ناوی نابوو  سه فی به لسه  گرنگترین ڕووداوی فه کاتک که
  رزه له و بومه ر ناواخنی ئه سه بان له کان ناته ش پسپۆڕه کو ئستاکه تاوه هه".  که وره گه
می مندای کردبت  رده پۆشکراوی سه رده  گوناحکی په چت درکی به پده.  یه وره گه

ندی  یوه بت، یان په  هه وه ساشکاندنکی سکسییه گوناحک یان یا ندی به یوه  په یه وانه له(
فتارکی خراپی   ڕه ست له به شت مه  ئاسانی ده بت، یان زۆر به  هه فرینکی خوداوه  نه به

  که کرد ستیده شی هه که رحاڵ باوکی توشی گوناحک بوو و کوڕه هه به). نادیاربت
نگ و  م خۆشی دوو مرۆڤی دته وکیشی و ههم با ش هه مه  له جگه. تی یه که شداری گوناحه به
کی تا بیت ڕوون،  یه  دیده  هۆی جۆره بته ندێ جار ده ش هه ته م خاسیه مناکبوون، ئه غه

درژایی ژیانی  م به ئه". کی همن بئومدییه"ی نابوو  نگییه و دته گۆ ناوی ئه کیاگه
ک  دوای یه ک له کی یه یه ه ند هه  چه  ژیانی له کرد که ستی ده کرد؛ هه  گوناح ده ستی به هه

واویکرد،   ته وه ڕزه  پاش مردنی باوکی به ی که و خوندنه ، ئه)الهوت(تیۆلۆژیش .  پکھاتووه
رک و  ک نووسه  ناچاربوو وه وه شه لره. می رده  به خسته ککی نه  کۆمه هیچ جۆره

سکی  ک که ی کاتی وه گۆ زۆربه هکیاگ.  وه سته ربه  ناو ژیانکی سه سوفک بته یله فه
ک  میش وه کی زۆر که یه ر، پاش ماوه سه برده کانی کۆبنھاگندا ده قامه  شه ڕۆک له گه

مان کاتدا  هه م له نین، به که کی پی پده وت و خه رکه کی ناسراوی ناوشار ده یه ونه
گۆ   کیاگه یانزانی که ووان دهم  هه ، چونکه وه ڕووی ببته وخۆ ڕووبه ورا ڕاسته یده س نه که

ی دوو  بۆ ماوه. نت ر داده سه یان له ست وبرد نوکته  و ده وه داته میان ده تووندی وه زۆر به
  له دابوو که و بوایه  له ی بوو، چونکه که کردنه رقای گرفتی نیشانه وام سه رده مانگ به

ی  که کردنه  نیشانه ش کهکاتکی. موو بارکدا بتوانت ژیانکی ئاسایی بژی هه
ش  مه دوای ئه. ستگیرانیبوو ی ده که ریسوڕما، کچه  سه س که نھا که ، ته وه شانده وه هه

ستی  کرد؛ ده واو ده کی ته واو و بئومدییه کی ته ستییه ربه  سه ستی به گۆ هه کیاگه



ترس و "، "یانو میان یان ئه یان ئه"ک  ری وه رنجاکشه ناونیشانی سه. نووسین کرد به
 دووتوی   له بژارد، وه ده کانی هه ی بۆ نووسینه"ڕاوک مکی ده چه"، "رزین له هه

یگوت مرۆڤ  گۆ ده کیاگه. فی لسه تکی فه  بابه کرده ی ده وه کانی ناوه کانیدا گومانه کتبه
  ش پویستی به بژاردنه و هه ، ئه وه بته یی ده بژاردنکی بنچینه ڕووی هه وام ڕووبه رده به

شدا  وه ئه گه م له  خودا، به  ژیان و به  خۆی و به  به مرۆڤه) یان دانپیانانی(بوابوونی 
یان  ییان ڕگه مبه قی و ته  ب ئه کی بوابوونکی ئاوها وازلدنن؛ چونکه ی خه زۆرینه

س گردراوی   که  بوونی تاکه گۆوه الی کیاگه به. ن نگین بده پنادات بیاری گرنگ و سه
رک  وه ک بوونه ین و خۆمان وه بت تبگه ؛ ده خت و پگرژییه کی تابیت سه ندییه یوه په

م  ین، به و یاسایه چی ئه ش ملکه  و ئمه نه مخایه  شیاوی مردنین، ژیانمان که ببینین که
،  خشراوه تی پیبه  تایبه مان به که ریه  هه ی که و کاته ندی ئه  ناوه ، له مان کاتدا ئمه  هه له
ی خون ساردی و   نیشانه  ژر ئاسمانکداین که له(ستی بانگکراوین  ربه و سه ره به

گۆ  کیاگه).  یه ودا خودا بوونی هه شدا له وه ڵ ئه گه م له نرت، به دانمان بۆ ده گوپنه
کانی  کرت نووسینه  ده وه هکی تر الیه  له نده رچه بگرت، هه  خوا هه ست له ده خواست یده نه
  وشدا، کاتک که ، له وه ش بخوندرته)وجودی(ری  ی بوونگه فه لسه کی فه یه ک پناسه وه
 خۆی  توانت پشت به زن ده کی مه ب هیچ خوایه ، به وه کانه ته  ناو بابه چته  قووی ده به
گوترت   پی ده ، که وه گرته هشی د که فه لسه ت ناواخنی فه نانه  ته م خاه ستت؛ ئه ببه

ی باشترین  که ه"قۆناغی ئاینیی"مین قۆناغ  چت دواهه  ده وه ودا له کانی ژیان، له قۆناغه
ی تریدا  که  دوو قۆناغه گۆ له کیاگه. ستت به  ئاسمان ده متر تیدا پشت به  که قۆناغبت که

دا،  و دوو قۆناغه  نوان ئه هتیش ل تایبه ، به)خالقی قۆناغی جوانناسی و قۆناغی ئه)
 بواری  کی زۆر له یه و خۆی تا ڕاده ئه. وت که رده ده" ئایرۆنی " سکی پ له کو که روه هه

یگوت ئایرۆنییان   خۆی ده ی که وه سانه و که ی ئه وانه  پچه  به ند بوو، وه مه هره ئایرۆنیدا به
. ربوو رنجاکشه  خۆشکی سه تا بیت قسه ی خۆش نازانن، هه م قسه  به یه هه
گوترت  ی تری ده که دیوه  ڕاستیدا به له(ی  که ه" همن بئومدییه " چوو که ده وه له
موو  و هه  له خنه خشیبت و بتوانت ڕه کی تریشی پ به یه هره به") کی ب ناو دخۆشییه"

  دا که بگومان ڕوویده. ریتی جیھانی مرۆڤ بگرت  و پۆزلدان و بمانایی دابونه ره سخه مه
کرد؛  ی ده مه ت ئه کی تایبه یه  شوه ر زۆر به  ڕاستیدا هه ، له ره سخه ی مه  مایه خۆشی بکاته

" وت خۆشکه ترسا نه له"خوند  ی ده فه لسه رلین فه  به  له دا که و کاته  دا، له1843 سای  له
   به…کان ساغم  شوه ک له یه  شوه  به من ئستاکه"کرد؛  سفی خۆی ده  وه یه م شوه و به

ژنۆکانم  رزن و ئه له کانم ده ڕاستی الوازم، قاچه ک گوتم به روه  هه…ڕۆم ی گۆچان ده یاریده
کی  یه وت گوته مه  ده وه رئه به ، له مه ر که م هشتام هه سفکردنه م وه  ئه…دشن و هتد
ناو  ک له یه  ڕسته زایانه  زۆر شاره  که وه مهر، بھن ، کاک گرۆبیکه وه المه ر به کته باشترین ئه

  ڕاستی باشتره ــ یان به" مرم وم و ده که ده"ت؛   و ده وه هۆنته کدا ده یه موو چوار ڕسته هه
کانیش،  وره  گه ره  سیستم دانه سوفه یله  فه ت به باره گۆ سه کیاگه". وم که مرم و ده ده"بم 
ر  کان، گه ره ی سیستیم دانه زۆربه"ت؛  بوو، ده دی نه به  موویاندا هیگ که پش هه له
نگ بنیاتبنن  شه کی قه یه  قه چن که سانک ده  که کان، له  سیستیمه ین به راوردیان بکه به

 "…گکدا بژین  سه  خانوه  له وه نیشتییه  ته و خۆشیان له
 



کانی شیللینگ   بۆ گوگرتنی وانه  دا که1841 سای  گۆ کاتک له  سیۆرن کیاگه یه وانه له(
، 331 ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… دانیشتبت وه نیشت کارڵ مارکسه  ته رلین، له چوو بۆ به

360 ،397 ،418* ،486 ،495( 
 

Kepler، Johannes  ر، جۆهانس کیپله  
ور تی دو  دوو بابه کی نائاسایی له یه شوه  شاری گرازدا، به له" 1630 تا 1571"ر  کیپله

ن   درژایی ژیانی مرۆڤکی خاوه ر به کیپله. کدا پۆفیسۆربوو؛ ماتماتیک و مۆڕاڵ یه له
دا  ڵ کسه گه ، له وه ی گالیلی هاوکارییه وانه  پچه ش به م هۆیه رئه به ر له ئیمانبوو، هه

   وه هو کانی دۆزییه ستره ی ئه وه  یاساکانی جونه س بوو که م که که ر یه کیپله. بابوو ته
پدان و  شه  گه ش ڕۆکی گرنگی له مه  له جگه.  ناونران وه وه ناوی ئه دواتریش به

 کتبکدا  تی له شیه که فه لسه ی فه رباره رچی ده هه. پشخستنی دووربیندا بینی
م پی  ئه". نھنی دروستبوونی جیھان"بژارد؛  ڕوو و ناونیشانکی جوانی بۆ هه خستییه

 خودا  بت، وه ڵ خودادا بوونی هه گه ردوونی له نگی گه کی هاوئاهه ندییه وه هی  په  که وایه
  تی له واوه ته م کاتک به دات، به مده ه قه بینراو له ری نه کی بنیاتنه ستایه  وه به

   شوه ست به چت هه  ڕیتده و کاته ، ئه وه بینه ی نزیکده که نه الیه  پنھنی و فره ریده ئافه
 .ین زدان بکه کی یه کییهنزی

 
مانی بوو،  ناسکی ئه ستره  ئه ر، که دا جۆهانس کیپله ڤده ی هه ده تای سه ره  سه م له به(

، *219  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ڕوو ی خسته که  دوور و درژه نجامی چاودریکردنه ئه
223( 

 
Galilei، Galileo  گالیلی، گالیلۆ  

 ناو  ناس، ئیمپیریزمی هنایه ستره  زانای فیزیا و ماتماتیک و ئه)1642 تا 1564(گالیلی 
ن  الیه  بواری بایۆلۆجیشدا ــ له ت له نانه ش ــ ته و کاته  تا ئه ، که وه کانه  زانستییه چاالکیه

. ربوو سه له ی وره کی گه رییه کاریگه)  تی کسه سه میش ده که ی یه پله به ( وه دۆگماتیزمه
م  کانی پیزا و پادوا و فیرانسدا پۆفیسۆربوو، به  شاره  گالیلی له دهن رچه هه
ر بوای   سه دواتر گالیلۆ هاته. بوو وام گرفتی ئابووری هه رده شدا به وه ئه گه له

 بوای   ورای دژ به  ئازایانه وه شه  و لره ردوونه قی گه یگوت خۆر چه  ده رنیکۆس که کۆپه
ش خرا دژی  پیاوانی کسه.  ردوونه قی گه وی چه یگوت زه  ده  که هو  ببته باوی کسه

ی  که ڕه سمی بیروباوه کی ڕه یه  شوه پاشان ناچاریانکرد به. یاند دادگایان گه ستان و به وه
م  میاندا، به کی که ک سزایه یه تا ڕاده. کیش زیندانیانکرد ک سزایه  و وه وه ڕابکشته

وت؛ گالیلۆ گومانکی  رکه کانی ده ڕاستیدا دواتر ئاکامه وو و لهب وره دۆڕاندنکی گه
. یدا  کاتی دادگاکه کرد له هزی خۆی ده  به تیش گومانی له تایبه خۆی بوو، به ی له کوشنده

  له شدا سووربوو وه ئه گه م له ، به  بھاتایه و گرفته  کۆتایی به بوایه ی ده  پاش دادگاکه له
کی ئیمپیریستی  ر پویستی زانیارییه سه ختی له ی پدابوو؛ جه شه  گه ی که و میتۆده ر ئه سه
 شیاوی  زموونکی فیکری که  ئه وه(کی ڕکوپک  شی تیۆرییه  هاوبه  به کرد که ده

وتنکی   پشکه وه شه ی لره وه دانی تدا بت، بۆ ئه شه توانای گه) بت وه بوونه دووباره
و  سفی جیھان به یخواست وه گالیلی ده. ست بھنرت ده ییدا به بواری زانست تی له بابه
کاندا ناچاربوو زیاتر   سروشتییه سفی زانسته  کاتی وه  له  ــ واته یه  هه بکات که یه شوه



موو   هه وه) پورن  ده ی که و شتانه  ئه واته(کان  ییه کی و بنچینه ره ها سه  به رنج بداته سه
ک  گالیلی وه. پشتگوبخات) کان تیه  نابابه کارییه  وورده واته(کان  مییه  دووهه نه الیه
  وه وه ناوی ئه  به ختانه  دواتر خۆشبه که(رخست  ری ده کانی مشته ناسک مانگه ستره ئه

 . وه کانی دۆزییه نه ی ته ی تیۆری جوه کی فیزیاویش بنچینه ک زانایه  وه وه) ناونران
 
 جیھانی سۆفیا، …ژیا ردا، گالیلۆ گالیلی زانای ئیتای ده ی کیپلهمان کات ی هه  نزیکه له(

 )252، *219، 217  ڕه الپه
 

Grimm; Jacob، Wilhelm  م گریم؛ یاکوب و ولیه  
  وه گیانیان پکه تین و گیانی به کی به ندییه یوه درژایی ژیانیان په برایانی گریم به

) 1859 تا 1786(م گریم  و ویلیه) 1863 تا 1785(ڕاستیدا یاکوب گریم  له. بوو هه
ی   ڕگه ر له درن، هه م ده ه  قه ت له ک الینگری ڕۆمانسیه ی زمان بوون و وه وه ره توژه

م دوو  ئه.  وه کانی ئاساییه  ناو دی خه ویستیان هنایه  خۆشه وه ی ڕۆمانسیشه وه بیرکردنه
.  وه کرده  قووی بیریان لده  و زۆر به وه کی ئاساییه  خه ڕاستی نزیکبوون له  به برایه

 باوی کالسیکی و  میشه  چیرۆککی هه یش بوونه" کانی گریم ته حیکایه"نووسینی 
. کشن  ڕاده مۆکه ئه) ری خولیای کۆمپیوته(نجانی  رنجی گه سه" تاوناتاوک"ش  ئستاکه

، بۆ  وه مانی پکبھننه ی ئه وه ته نوێ نه رله دا سه ویانده ش برایانی گریم هه مانه  له جگه
کی باشتر و   ئستایه ن که مانی بده کی ئه ی خه ی یاریده سته به و مه  به نمونه

مانییان زیندوو  ریتی کۆنی ئه هاتن داب و نه ست بھنن، ده ده کی باشتر به داهاتوویه
   شتکی ئستاکهموو ین هه که ستده  هه ئمه("یانگوت  ک خۆیان ده ر وه ، هه وه کرده ده
 )". بۆ ڕابووردوو وه ڕته گه ی ده که رچاوه  سه  که ڕوه ڕوات به  ده وه هۆی هزکه به
 
 )531، *376  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…؟ تی برایانی گریمت بیستووه کایه حه(
 
  

Goethe، Johann Wolfgang  جۆهان ۆلفگانگ گۆته ،  
ر  وه خته سکی به ک که موو ژیانی وه ی هه نزیکه) 1832 تا 1749(ر   نووسه ه ی که گۆته
ی   مایه بوونه کانی ده  قوه فییه لسه  فه  ورد و توانینه ر، جارجارکیش تبینییه سه برده
چوو   ده وه یگوت له  ده م مامۆستایه ی ئه و شتانه ی ئه زۆرینه. ی که وره رسوڕمانی چوارده سه
 خۆ  ناواخندا گرتبووه قیقیتی قوی له ندین هه ڕاستیدا چه  لهم یژت، به وت هه ڕکه به
 و  یه  هه وه تی ژیانه  حیکمه ندی به یوه وام په رده  به فه لسه  فه دا که ئاشکرا نیشانیده  به وه
و   نوان ئه له. تیس ببت کاندا قه سکی کتبه ی ته  چوارچوه وت له که مجار ڕده که
  رنجاکشانه  سه فۆڕمه"و   باس له  پش چاو که یمان دته که  جوانه سهدا پنا تانه قیقه هه
  ، یان کاتک گوزارش له"ن ده خۆیان ده  به شه  ژیان گه کی پ له یه  شوه  به کات که ده
مانتوانی  رنا، چۆن ده گه ، ئه کو خۆر وایه چاو وه("ت؛  کات و ده نی ڕووناکی ده الیه فره

رنجکدا   سه  و بینینی له ندشه  ئه کجار بونه کی یه یه شوه  به گۆته"). ڕووناکی ببینین؟
کی جودا  یه شوه  و وناکردن به وه یبینین بیرکردنه م ده ڕشت، که کدا داده یه  بیرۆکه یان له

وت  که رده دا بۆ ده"فاوست " مان له ته م حاه ی ئه ڕوونی نمونه زۆر به. رببت ک ده یه له
ت؛  کات و ده ک ده یه ماشای تاڤگه ک تهکات"م  وڵ و کۆششی مرۆیی له ی هه وه نگدانه ڕه



/ یت؛ گه ، باشتر لیتده وه یته  بکه مه قووی بیر له ر به گه./ وت که رده دا ده یه تاڤگه
 ."وت که رده دا ده  جۆراوجۆره و ونه ناو ئه می ژیان له شکی که به
 
زار سای   مژووی س هه ی له سه و که ئه"مانی گوتی؛  ری ئهی شاعی جارکیان گۆته(

، 372، 319، *176  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…"ژی نھا بۆ ورگی ده بت، ته ئاگا نه مرۆڤ به
455( 

 
 

Laplace، Pierre Simon De الپالس، پیررێ سیمۆن دی  
زیاتر . سوفیش بوو یله ناس و فه ستره زانای ماتماتیک و ئه"1827 تا 1749"الپالس 
نجامی   ئه کان له ستره م ئه بوای ئه کرد؛ به کان ده ستره ر ئه سه ی له وه لکۆینه
  وه ه"یتان الپالسی شه"ی   ڕگه م له ئه. زندا دروستبوون مکی گازیی مه ی ته وه خوالنه

م  رجه ی سه هربار ؛ زانیاری ده ری تیۆرییه کی هونه تییه سایه  که رکرد، که ناوبانگی ده
ش  یه و شوه بات، به ش ده  بچوکترین جوه ی به  و په یه کانی سروشت هه یاساکان و هزه

  کان بکات، له موو ڕووداوه توانت باسی هه  ده ، واته وه داته موو پرسیارک ده می هه وه
 .ن رکاتکیشدا ڕووبده  هه بت و له کدا رجگایه هه
 
کجار میکانیکی  کی یه یه نسی، بیرۆکه ڕه ی ماتماتیکی فهی زانا"الپالس"پاشانیش (

 )247  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ڕوو خسته
 

Lamarck، Jean De  المارک، ژان دی  
  المارک له. سفکرد ی بایۆلۆژی وه  زاراوه سبوو که مین که که یه" 1829 تا 1744"المارک 

تیۆری . رناسی وه  زانای گیانه ه پاریسدا بوو ب ربوو، دواتر له فسه تادا ئه ره سه
 هۆی  بنه ، ده کانی ژینگه ره  کاریگه ت گۆڕانکاریه ده) المارکیزم(ی  که که ه چه ڕه

ی  که تیۆرییه.  وه گرته  مرۆڤیش ده نه م الیه ئه. کانی ئۆرگانیزم  بۆماوه گۆڕانکاری ماده
ر  سه ریی خۆی له  کاریگه نمونهبوو، بۆ  زنی هه کی مه رییه  کاتی خۆیدا کاریگه المارک له
 .کانی داروین جھشت وه لکۆینه

 
 …کان  دیاره ره  هه نگه  ده کک بوو له نسی المارک یه ڕه رناسی فه وه زانای گیانه…(

 )448، 440، *436  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 

Lamettrie، Julien Offray De  تری، جوللیان ئۆفری دیالم  
  مۆکه چت ئه ده وه ، له وه کرایه تده تی ڕه واوه ته مدا به می ئه رده  سه له  ی که و باسه ئه

 ــ بگومان  یگوت؛ مرۆڤ ئامره و ده ؛ ئه وه  ڕاستییه ندکردن بت و نزیکبت له سه شایانی په
ند ملیارد مرۆڤکدا  ناو چه  له و ئامره شدا ئه وه ئه گه م له ، به سفکی پاوپ نییه وه
 داوای لبووردنی  یه وه شایانی ئه" 1751 تا 1709" ڕاستیدا المتری  له.  یه ونی ههبو

کان و  تریالیسته مه"ودا هاتن  دوای ئه  به ت هاوبواکانیشی که نانه  ته لبکرت، چونکه
م   ئه ی که ته و حیکمه ئه. یاننرخاند م ده کرد و که ماشایانده نزمی ته به" کان سۆسیالیسته

  و شته رمانھنت؛ هزر، ئه یادا ده  ناو خه کی له کجاره  یه ی به وه  بۆ ئه سه ڕشت، به دهی هه



ی  شکی ساغ ڕگه  له کات که  ئیشده و کاته نھا ئه ، ته بایی بووه  خۆ به زلزانی له خۆ به
یخوازت، مرۆڤ  ی مرۆڤک ده و شته سپت؛ ئه چه ر ڕۆحدا ده سه مان شتیش به پبدات، هه

نھا  ش ته مه  ــ ئه  ژیانی مرۆڤی ڕاگرتووه  که یه و ئامره کو ئه کات، به  داوایده  که ۆی نییهخ
 �بت  بوونی هه  که یه و کاته کو ئه تاوه هه
 
دا  ژده ی هه ده ڕاستی سه  ناوه نسی بوو، له ڕه سوفکی فه یله  پزیشکک و فه المتری، که(

  )247  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…" رکهمرۆڤ ئام"کتبکی نووسی و ناوی نا 
 
 
 

Leibniz، Gottfried Wilhelm  م الیبنیز، گۆتفرید ویللیه  
  ، وه وه  بچکۆله شی بچکۆله  به ین به ین و بیکه تبکه ت؛ ناتوانین ڕۆح له ک ده ڕاستییه
شدا  وه ئه گه م له ، به بینیوه  ڕۆحی نه سک تا ئستاکه ی ئاگاداریش بین هیچ که هنده
؛  وه گرته زنیش ده  الیبنیزی ڕووناکبیری مه م خاه ئه. بگرین ستی لھه وت ده نامانه

کانی  ی خه یه و ڕاده  ئه یشته ت گه نانه ربوو، ته ده به ڕاده  له م پیاوه ڕۆشنبیری ئه
، ڕزی ن و بگه  ئاستی ڕووناکبیری ئه توانی به یانده  نه ی که وانه ی، ئه که مه رده سه
یانگوت   ده بۆ نمونه(ست  به ده ۆکیان بۆ هه و قسه ک قسه یه موو شوه هه گرن و به لنه
 1646"الیبنیز ). تی  دزیویه وه کانی تره  خه  و له کانی هی خۆی نییه  زانیارییه ندێ له هه
هیچ . گرت ا دهید که بوونه ر توڕه سه ستی به مان کاتدا ده هه م له بوو، به ده توڕه" 1716تا 
تکی   حاه ردوون له م گه بوای ئه گۆڕی؛ به وی نه  جیھانبینینی ئه ورتانه و ورته کک له یه

  الیبنیز له).  ستنیشانکراوه ر ده وبه وه  له ی که نگییه و هاوئاهه ئه ( تیفی پاوپدایه پۆزه
   ئاساییبوو که وه یک و باوکیهالی دا  به وه رئه به ، له  دونیاوه  هاته وه خزانکی پۆفیسۆره

ر بنجی  سه یانگوت بگومان گیا له  دیاربت؛ ده کی پوه نجیدا زیره نی گه مه  ته الیبنیز له
تادا  ره سه کاندا کاریکرد، له گزاده ڵ میر و به گه واوکردنی زانکۆ له دوای ته.  وه ڕوته خۆی ده

  الیبنیز کاره. ر  هانۆڤه یش لهی ماینزدا و دواتر ی شایانه سته ڵ داروده گه له
  وه  لکۆینه خساند که ش کاتکی باشی بۆ ڕه یه م پیشه دا، ئه نجامده کانی ئه دبلۆماتیکییه

سانی  ڵ که گه کی زۆری له یه مان کاتیشدا نامه هه رت و له به ڕوه کانی به زانستییه
ت  زیرکی تایبه ک وه دواتریش وه.  وه گۆڕییه وروپادا ده ی ئه و کاته  و گرنگی ئه رکرده سه
 زۆر  سکبوو له الیبنیز که. کرد ده  کاتکی زۆر نه ش پویستی به م کاره زرا، دیسان ئه دامه
ر کارکیان پ  روتری هه رانی سه رمانبه کی زۆر فه یه ندبوو، تاڕاده مه هره  به وه نه الیه

کانی  رهنانی کانزای شاخه کاری دهک  یه بۆ ماوه. یاند گه نجامی ده  ئه  به ڕاسپاردایه
  وه کی تریشه الیه له .زرا  لداندا دامه  کۆمپانیای پاره ستۆ و دواتریش له  ئه گرتبووه
  بوو، پاشان به یدا هه روه  یاسا و کاروباری یاسا دانان و دادپه کی فراوانی له زاییه شاره
تگوت خۆی  ده(ک  یه ری کتبخانه به ڕوه  به کجار نایاب و دسۆز بوو به کی یه یه شوه
کانی دوای  وه کانی نه موو قوتابییه ختی هه پاشتر، بۆ خۆشبه).  کانی نووسیووه موو کتبه هه

 .) ماشای نیوتن بکه ته ( وه واوکاری و جیاکاری دۆزییه خۆی، حسابی ته
  مۆناده(کان  مۆناده. ین که دیده به"  مۆناده"ی الیبنیزدا تیۆری  فه لسه  ناواخنی فه له

 و بچوکترین  یه ریده تی ئافه ڕه ی بنه ماده) خشت به ده"  که یه" و مانای  کی یۆنانیه یه ووشه
و بۆ    دروستکردووه  نایابترین شوه ی به یه که و یه خوا ئه. شناکرت  دابه  که یه که یه



   نییه وه  پویستی به وه شه ، لره خشیوه خۆییشی پ به ربه  سه ، وه وه منته  ده تایه تاهه هه
  وانیش خۆیان له کانن، ئه ک مۆناده تی وه واوه ته کانیش به ی کاته خشته.  ئاگاداریبت که

  شناکرن، هیچ جۆره تردا دابه شی بچکۆله ر به سه ی به وه رئه به  له مرن، وه خۆیاندا نه
. م رهه به دته" کۆ"ان شتکی ک کگرتنی مۆناده  یه به.   بۆشایدا نییه کیان له یه باره قه
کی  یه  ڕسته الیبنیز له. ستن به  خۆیان ده تی پشت به واوه ته ستن و به ربه کان سه که یه
کی  شدا توانایه وه ئه گه م له ، به" یان نییه ره نجه کان په مۆناده"ت  نگیدا ده ناوبه به

ی بشومار  وه ئه به  له ، وه وه نه ده ھان دهرچی جی رپه ؛ به یه یان هه وه رچدانه رپه تی به تایبه
.  وه نه ده رچی جیھان ده رپه ی بشوماری جۆراوجۆریش به ها ونه نده  چه و جۆراوجۆرن، به
کان نیشانبدات،   ڕۆحییه که و یه کان  مادییه که وت جیاوازی نوان یه یه الیبنیز کاتک ده
  جۆره"نی  کان خاوه  ڕۆحییه که کات؛ یه ه د عریفه ی مه  ئاۆزی پۆسه دت و باس له

توانن   ده  واته وه خۆیان، دیسانه ئاگابن له توانن به  ده ، واته"کین کی ناوه ئاگاییه
ک بخوقنت  یه فه لسه یویست فه الیبنیز ده. یادبت ن و شتیان له ستبکه  و هه وه نه بیربکه

  زانسیتکیش که. زرابت ردوونی دامه ه زانستکی گ کی پاک و شوه یه ر دیده سه  له که
کات؛  ی لده وره ر و گه رسوڕهنه ڕوانی شتکی سه کی چاوه قنی بت، خه  ئه هنده
دابوون  و بوایه ڕاستیش له  به کی، وه ی خه ی متمانه  جگه تی بووه واوه ته ی به که زانسته

 بت  وه  شیاوی ئه  که وه ردهک ده  نه وه توانادابت و بیریان له موو شتکی له هه
 .کانیان ب ئومدبکات ڕوانییه چاوه

 
یگوت؛  و ده بوو، ئه" الیبنیز" ناوی  ڤده ی هه ده کانی سه  گرنگه سوفه یله  فه کک له یه(

وام ووردتر و  رده  شتی مادی به  که یه وه ترین جیاوازی شتی مادی و شتی ڕۆحی ئه وره گه
  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه.  وه شه  دوو به ین به م ناتوانین ڕۆح بکه ، به وه کرته ووردتر ده

248* ،250 ،278 ،402( 
 

Luther، Martin  ر، مارتین لۆسه  
نھا چاکسازکی ئاینی توندوتیژ  بوو، ته کی ئاین نه نھا زانایه ته" 1546 تا 1483"ر  لۆسه
موو  رو هه سه کو له بوو، به ل نهتی ئینجی توانا و بلیمه رگکی به نھا وه بوو، ته نه
  له. نرخاند ده م نه کانی خۆی که فییه لسه  توانا فه سوفکیش بوو که یله  فه وه مانه ئه
ری  م فری هونه که ی یه  پله خشی، به به  هیچ شتکی نوی پ نه ، که وه فه لسه فه

  ش بوو که وه  ڕاستیدا فری ئه کو له به. کاندا که یه ڵ بیروڕا دژ به گه کردنبوو له ه مامه
 خۆی   که ی مرۆڤ ناچاره وه رئه به ندیانبکات؛ له سه ن، په ری لبکه ی کاریگه وه ب ئه به
ستی  ربه  سه ندی به یوه ش په م خاه ئه. تی  خۆیه ترین لکدژدا بژی که وره ڵ گه گه له

ر  ی سه" کان ناو شته له" ت  ڕواه  به ک که ستییه ربه سه. ک سیحییه ک مه  وه یه  هه وه مرۆڤه
م توانا و  ڵ خوادا که گه راوردکردنی له  به مان کاتدا به هه م له وت، به که رده ویدا ده زه

کو   بیین، به  که ر خودادا هیچمان پ نییه رامبه  به  له ر ئمه بوای لۆسه به.  الوازه
کرت  ده"ت؛   ده وه یه م باره و له  تر، ئهوین و هیچی ستی ئه کی ده یه ریده نھا ئافه ته

کات یان   یان خودا غارغارنی پده ین، که راوردبکه سپکی مایدا به ڵ ئه گه مرۆڤ له
  نجامدا، جگه ی نایابی ئه وه ندین کرده رگکی ئینجیل، چه ک وه ر وه لۆسه". یتان شه
ی  ووشه"ت؛  دا ده وانه کک له  یه ، له ره رنجاکشه ی سه ها وته نده نی چه ش خاوه وانه له

ویش  ر زه  ژیانی سه ت به باره سه". نیت  بگه وه ره  ده نگت به  ده  که یه وه ر مانای ئه وه بوونه



 شتکی  کاته موو چیرۆک و مژووی ئازاری پده  هه  که یه نگینی هه کی پمانا و سه یه وته
 ."واو رین و ته  سواکه ی، ئمه که کورتییه به"ت؛  و ده ناپویست، ئه

 
  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…بوو نھا چاککارکی ئاینی نه و ته م ئه ر گرنگ بوو، به لۆسه(
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Locke، John  جۆنلۆک ،  
 شتکیان زانی، ئیتر  ر خرا که ؛ هه وه نه  بیربکه یه م شوه ندێ مرۆڤ به چت هه  ده وه له
  میشه سۆف هه یله ی فه" 1704 تا 1632 "لۆکجۆن . تک بزاننموو ش وت هه یانه ده
کی  تکی الوه ک بابه ی وه فه لسه ش فه م هۆیه ر ئه به موو شتک بزانت، له یویست هه ده
راب و خوندنی زانستی  م هنانی شه رهه ریکی به مان کاتدا خه  هه م له رگرتبوو، به وه

. زانستی یاسا و ماتماتیک و پزیشکی و جوگرافیا بوودارایی و تیۆلۆجی و ئابوریناسی و 
کی  ت و مامۆستایه وه ندکی بای ده ندک و کارمه تمه ک سیاسه  وه وه شه مانه ر ئه سه له
ر  ش یاریزانکی باشی تنسی سه مانه  له دا؛ جگه یی و پزیشکک خۆی نیشانده رده روه په
   ڕسته کک له  یه له.  ریتانییه بهری ئیمپیرستی  دانه  بنچینهلۆک. ویبوو زه
ری  کانماندا گوزه سته  هه  پشدا به ر له ت؛ هیچ شتک، گه کانیدا ده تییه ڕه بنه
   به قی مندای، که ت ئه  دهلۆک. بت  هزرماندا بوونی هه کردبت، ڕیتناچت له نه
کانی   تبینییه  که تاڵ وایه زکی سپی به  کاغه ک پارچه ، وه قنییه م نائه که ی یه پله

. بت وام ده رده درژایی ژیان به  به  که ش شتکه م چالکییه کرت، ئه ر تۆمارده سه ژیانی له
 خودیش   ئاگابوون له  به م خاه  دنت، ئه رچاوه  سه وه زموونه ئه   له قینه زانینی ڕاسته

  وه گرته کانیش ده ها بیروبۆچوونه روه هه  وه)  می پۆسیسی فربوونه رهه  به که ( وه گرته ده
بت ڕۆی   ده وه شه مانه رو ئه  سه له).  دن وه ر بینینه وهه راوردکاری و جه ی به  ڕگه  له که(

  ت له نانه  ته مدنت، واته رهه ی زانین به سه ره نرخنین؛ زمان که م نه که زمان
بواری   له ک ئاشکراشه وه.  ره  چاالک بنیاتنهکی یه شوه شماندا به وه ی ناوه وه بیرکردنه

  یه م شوه کانی به سته تی هه  جۆرییهلۆک. رداری زمان بین به سته یشتندا ناتوانین ده تگه
 ی جیھانی 281ی  ڕه  الپه تبینی؛ له(*کان  کییه ره  سه سته تی هه ؛ جۆرییه وه کرده جودا ده

  وه دکی فراوانه  به ، تکایه"تایی ره سه "  نووسراوه"کی ره سه" بری  ندجارک له سۆفیادا چه
  سته تی هه و جۆرییه)  و هتد  و فۆڕم و ژماره باره ک قه وه) (و. وه ره  ڕاستبکه یه ه و هه ئه
کی  ی زانیارییه یه وه م جوداکردنه ، بگومان به)نگ و تام و هتد ک ڕه وه(کان  کییه الوه

ندوچون  مان کاتدا داهنانکی بچه  هه م له ، به یفهعر ر تیۆری مه  سه گرنگی خسته
ی  ی سنووری دوورگه وه ره ده کرا و دواجار، له ته م بابه ر ئه سه کی زۆر له گفتوگۆیه. بوو نه
واو جیاوازیان  نجامکی ته  و ئه  دیده ریانگرت و جۆره کان وه ریتانیدا، ئایدیالیزمه به

سوف زیاتر  یله ی فهلۆک.  لیبترستلۆک  بوو که  شتک نه نجامه م ئه م ئه به. خشی پبه
   شوه  ژیان به کبوو که یه ش دیده م بئومدییه دا، ئه سکی نائومد خۆی نیشانده ک که وه

و   ئه هزدا بوو، وه تکی به  حاه ئیمپیریزم له. لماند سه ی بۆی ده که گشتییه
رزی  وام ته رده چوو به ده وه ڕۆژ  له وت، ڕۆژ به هک رده  جیھاندا ده ی له رییه زموونگه ئه

   جیھان بینینکی ڕیالیستی به میشه  ههلۆک  نده رچه هه. لمنت یان بسه که وه بیرکردنه
. بینی کانیشی ده مره ها نه کان و به  جوانه شدا شته وه ئه گه م له زانی، به باشتر ده

ست  ربه مای بازاڕی ئابووری سه ر بنه سه  له ه لیبالی بوو، ولۆکی ڕامیاری  فه لسه فه



و  ری ئه ق باترین ڕکخه ؛ ئه)ڕوو  خواست و خستنه  به ته  تایبه که(زرابوو  دامه
ی مافی  تییه  تایبه و شوه  ئه ، وه یه  هه گاوه  کۆمه ندی به یوه  په  که یه نانه الیه

  بگومان مافی هاووتی به. تی یه ک هه هموو هاووتیی  هه دات که تیمان نیشانده موکایه
  ، وه بووه تکی زۆر نه قییه نی ئه ، خاوه مه  موکی که ی که سه و که ؛ ئه  گردراوه وه موکه

  ، که یه  بۆچوونکی ڕاشکاوانه بت ــ جۆره متری هه بت مافی که ش ده مه ر ئه به له
 .ی خۆیاندا تگاکه وه  خه نھا له م ته ه، ب یانه م هه سانکی که ند که ش چه مۆکه ئه
 
 …ی مامۆستا پی تبخات وه ی پش ئه و پۆله شی ئه ڕه خته ک ته تاڵ و بمانا، وه به(

 )345، 334، 301، 282، 278، *273، 250  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه
 
 
 

Logos  لۆگۆس  
 فۆڕم  گردراوی هزه   که قنییه ی یۆنانیدا پرنسیپکی ئه فه لسه  فه لۆگۆس له
ریستۆتالیس  الی ئه  له وه.  ردوونییه الی هیراکلیتس لۆگۆس یاسای گه له.  کانه ره خوقنه

 کاتکدا  ، له یه  هه وه کانه قنییه  ئه  ناواخنی پناسه ندی به یوه  په  که لۆگۆس شتکه
. نن یھان دایدهی ج  هاوتای ڕۆحی خوایانه  مرۆڤ و به کان لۆگۆسیان کردۆته ستۆیکه

ی   وشه کاته لۆگۆس ده) ی جۆهانادا که یامه  په تی له تایبه به( سیحی  دواجاریش ئاینی مه
 .)سیح مه(ی کوڕی خوا  سته ی مرۆڤ و جه سته  هۆی دروستبوونی جه بته  دواتر ده خودا، که

 
 مانای  کههن،  کارده ی یۆنانی به"لۆگۆس"ی  ، ووشه"خودا"ی   بری ووشه زۆر جار له(

 )45  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…خشت به ق ده ئه
 

Lenin  لینین  
دا   لره…هشت ڕاستیدا بوونی نه  چیتر له  مارکسیزم دا که ی به شه  گه  هنده م پیاوه ئه
ک  یه  شوه  به  که  خودی لینینه ست له به کو مه ، به  نییه که فه لسه  خودی فه ست له به مه

ڵ  گه  له که ) وه یه وه مانه  و چه وه ی درژکردنه  ڕگه له(یدا  که فه لسه شخستنی فهی پ یاریده
 ڕابووردوو،  ته  بوونه  ئستاکه دا که و کاتانه له. کانی خۆیدا بگونجت تییه  تایبه ئامانجه

  رکرده دا، سه ک کۆمۆنیزم خۆی نیشانده تی وتکی سۆسیالیزمی وه سه  ده ختک که وه
  وانه له کک یه. واش بن ندکی پشه  خۆیان بیرمه دابوون که و بوایه کان له یاسیهس

کی شۆڕشی  وایه  و پشه رکرده ک سه  دواتر وه بوو، که) 1924 تا 1870(فالدیمر ئۆلیانۆف 
 خولیای  وه ییه کاتی خوندنی ئاماده ر له لینین هه.  خۆی نا ی له"لینین"ڕوسی ناوی 

بت هاوشانی  یش پیوابوو زانین و کردار ده ک خاکی بنچینه بوو، وه فهعری تیۆری مه
گا، بوونی  ئاگایی کۆمه"یگوت؛  و ده بوو، ئه ی گومان نه هره نی به لینین خاوه. کنر بۆن یه

ک  لینین وه. بکرت تی پوه کرا سیاسه  ده ش شتک بوو که مه ، ئه"دات گا نیشانده کۆمه
کی  ی خه رباره واو ڕاستی ده شدا شتکی ته وه ئه گه م له ، به وه اکرتهسوفک یادن یله فه
وت   بیانه  شۆڕش و بۆ نمونه ستن به کان هه مانییه ر ئه گه ؛ ئه مانی گوتووه ئه

 ناو  ی بچنه وه کن بۆئه چن بلیتک ده موو شتک ئه وا پش هه ک بگرن، ئه یه وستگه
ی  وه دا چیتر پویست ناکات بلیتت پبت بۆئه کاتی ئستاکه  له هند رچه هه.  وه که وستگه



سفی  تی وه واوه ته ی به یه م وته شدا ئه وه ئه گه م له ، به وه که یه  ناو وستگه بچیته
 .ن که تده سه  یاسا و ده ن و بوا به  ناتوانن خۆیان بیاربده کات که کان ده مانیه ئه
 
  شداری خۆیان خسته های تر به نده شماندا لینین و ستالین و ماو و چهی خۆ یه ده م سه له(

 )428، *419  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه". مارکسیزمی لینینیزم"ر مارکسیزم یان  سه
 
 
 

Leonardo، Da Vinci  لیۆناردۆ دا ڤینشی  
رتاشیش  کهی ی بیناساز و په خشه ندازیاری نه کش و ئه ی ونه وه  له دا ڤینشی ئیتای جگه

و  نجامدانی ئه  ئه کبوو له  زیره ندی سروشتیش بوو، وه مه هره کی به یه وه ره بوو، توژه
ناو  له" 1519 تا 1452"لیۆناردۆ . کبوو ره سدرژییان گه فه بر و نه  سه دا که تابلۆیانه

  له. خشی  و سکچی تیۆری به خشه  نه کی گرنگ و دیاری به یه زانستی سروشتدا جگه
و   ئه ش، که خشانه و نه  و پاپۆڕی ژرئاوی خوقاند، ئه مین فۆکه که ی یه یدا ونه ندشه ئه

. بوون قینه واو ڕاسته کو ته بوون به ر نه رنجاکشه نھا سه دا، ته ی پ نیشانده شتانه
ستی و  یبردنی هه مای په ر بنه سه  له کی گشتیبوو که یه عریفه  مه بوای به لیۆناردۆ

نجامدا شتکی   دوا ئه  بت له م جۆره  شتکیش له ته به  داڕژرابت، هه وه زموونکردنه ئه
 .چت رده یای لده کجار خه یه
 
 جیھانی …بوو ک فیسینۆ یان لیۆناردۆ دا ڤینشی هیومانیست نه روه ر هه م لۆسه به(

 )228  ڕه سۆفیا، الپه
 

Substance   ر وهه جه ( ماده( 
 و مانای شتکی   هاتووه وه"سوبستانتیا"ی التینی   ووشه له) سوبستانس ( یه م زاراوه ئه
ردی  به ک تاشه ر وه وهه جه. خشت به تی ده ڕه تایی، شتکی بنه تاهه خۆ، شتکی هه ربه سه
ی چ شتک  وه ر ئه سه باین له شدا زۆر جار ناته وه ڵ ئه گه م له ، به ریاکان دیاره راغ ده قه
  یگوت دوو جۆر ماده سوف ده یله ؛ دیکارتی فه ر نیه وهه  و چ شتکیش جه هر وهه جه

ک  ی پی وابوو یه  کاتکدا سپینۆزای هاوه تریاڵ، له  و مه وه ؛ بیرکردنه یه هه) ر وهه جه(
بوونی ) ر وهه جه ( ک ماده نھا یه  ته وه مه الی ئه به. بت بوونی هه) ر وهه جه ( جۆر ماده

.  وه گرته کانی تریش ده موو شته م هه م سروشت و هه ، خوداش هه"خودا "  له یتیه و بر یه هه
،  وه کرده ده) ر وهه جه (  ماده سوف بیری له یله م کانتی فه که ی یه پله  به دوای سپینۆزاوه له
 و  وه منته ک خۆی ده ر وه وهه م جه گۆڕن، به کان ده  دیارده ڕاسته"یگوت؛  و ده ئه
ر  وهه ی جه ش زاراوه مۆکه ئه". کات میش ده  که کات و نه  زیادده  سروشتدا نه ی له ندازه ئه

ندێ باسی   ناواخنی هه  زیاتر له وه) دا فه لسه  فه  له وه مه نی که الیه به( باس ناکرت  هنده
  هیچ جۆره زۆر جار   که شه م هۆیه ر ئه به ر له وت، هه که رچاوده قنی دیاریکراودا به ئه
کاندا   ڕامیاریه کان و وتاره نگه  دووتوی گوتاری ئاهه ، له ک، بۆ نمونه"ر وهه جه"
ین، زیاتر و زیاتر   شلکه  وتارانه و جۆره کو زیاتریش گوێ بۆ ئه تاوه  هه دیناکرت وه به
 .ین که یان ده"ر وهه جه" ب  ست به هه
 



کات، یان دوو جۆر  ت ده قیقه ی جیاوازی هه وهر بوونی دوو ش سه خت له دا دیکارت جه لره(
 یان  یه" وه درژبوونه"میش   و دووهه ه"ڕۆح" یان  یه وه میان بیرکردنه که ؛ یه" ماده"
 )301، 279، 266، *256  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه...  ه"تریاڵ مه"
 

Marx، Karl  مارکس، کارڵ  
نی کرداری   توانی الیه وف بوو کهس یله مین فه که یه" 1883 تا 1818"کارڵ مارکس 

 ناوی  واو به ت جیھان بینینکی ته نانه ته. کاربھنرت  به  شتک که  بکاته فه لسه فه
ش   ڕامیاریانه وه و بزووتنه ئه). 419  ڕه مارکسیزم، جیھانی سۆفیا، الپه (  ناو نراوه وه مه ئه
زم و سۆشیال دیموکرات، جیھانی سۆفیا، سۆشیالی ( یه  هه وه  مارکسیزمه ندیان به یوه  په که
وتنیان  رکه کی باش سه یه بۆ ماوه) 423  ڕه  کۆمۆنیزم، جیھانی سۆفیا، الپه ، وه428  ڕه الپه
 سۆشیال  بۆ نمونه ( ماوه  باویان نه ماندا هنده  کاتی ئستاکه م له ست هنا، به ده به

ر   پارزه مارکسی کوڕه).  کۆمۆنیزم بۆ ونه ( وه ته تی ساونه واوه ته ر به یان هه) دیموکرات
مل  زۆره م به ؛ پاشتر یاسای خوند، به  و یاسای بخوندایه ک باوکی بکردایه  وه بوایه ده

تیش  تایبه رخا، به چه رده دا وه فه لسه الی فه و خۆی زیاتر به ئه. ب ویستی خۆی بوو و به
ی هشتام  که فه لسه م فه گ مردبوو به هی و کاته  ئه ی هیگ، ڕاسته فه لسه فه

م  که ی یه  پله مارکس به. کانی هشتام مابوون بوو و قوتابیه ی هه وره کی گه رییه کاریگه
الی هیگ،  تی فیکر له وپشچوونی خۆیه ره ی هیگ و به فه لسه  دیالکتی فه دا به گرنگی ده

کرابوون و  تی تاوتوێ نه واوه ته  به و کاته  ئه تا  هیگییه مکه و دوو چه کرد ئه ستی ده هه وه
ڕک . بت  هه وه قینه  ژیانی ڕاسته ندی به یوه  په  که وه که یه وه  ژر تاقیکردنه خرابوونه نه
ژاری و  هه .دا قی خۆی نیشانده  وشک و ڕه ره نی هه  الیه قینه شدا ژیانی ڕاسته و کاته له
ریشدا  رامبه  به رچاو؛ له  به هاته م زیاتر و زیاتر دهوا رده کانی کرکار به داری خه نه
ستی  سازی ده شۆڕشی پیشه. بوو  ده که ه که" دارک رمایه سه"ند  الی چه ندی له مه وه ده
وام  رده  به ی که وه  هۆی ئه ش بووه مه مھناندا گرتبوو، ئه رهه ی به ر پۆسه سه به
 کرکارکی زۆر  وه شه ن و لره ردا داگیربکهی کا  پرۆسه کان شونی گرنگ له کینه مه

  وت، وه که رده د و ناخۆش ده کی به یه وام ونه رده توانین بین به ده. دووچاری بکاریبوون
 ئاشکرا توانای   به وه کی تره الیه  له بوو، چونکه قترده  زه یه و ونه  ئه کو بھاتایه تاوه هه

مان کاتیشدا هز و  هه وتن و له که رده ده) م رهه هزیادبوونی ب(کان   ئابوورییه هزه
دا  فه لسه  فه هاوکات مارکس دکتۆرای له. کرد یده شه  گه رمایه مھنانی سه رهه ندی به یوه په

بری  له"یگوت  ، مارکس ده وه ڕانده گه  بیروڕای هیگی هه دابوو که م بارانه هنا و ئا له
  له"یگوت  ها ده روه ، هه"ر قاچ  سه  و خستمه وه مگایه هستت، ه ر بوه ر سه سه ی له وه ئه
ڕاستی جیھاندا   ناوه نیم له کی کرده موو خاکی قورسی فیکری ڕزگارمکرد و جگایه هه

  وه وسانه ر ببینرت، چه رکی کارکه وه ک بوونه بت مرۆڤ وه دواجاریشدا ده له". خشی پبه
  وه  ئاسمانه له"بت  ش ده فه لسه ایی پبھنرت و فهبت کۆت مرۆڤ ده" نامۆکردنی به"و 

 بۆ  ره وه مرۆڤ باترین بوونه"ت  ویش ده ر زه ی سه فه لسه  فه وه". وی ر زه  سه وه بھنرته
 مرۆڤی سووک و  ی که و بارودۆخانه موو ئه هه " کات که  ده وه  داوای ئه ، وه"مرۆڤ
نھایی و   ته ست به کرد هه  وایلده کرد، که دهچی  رکوت و ملکه  سه کرد، که ڕسواده
بت   ده مانه موو ئه کرد، هه ماشای مرۆڤی ده  ته وه  چاوکی نزمه  به تی بکات، که سه بده

. کرد نووسک کاری ده ک ڕۆژنامه ی وه که دوای خوندنه مارکس له". کۆتاییان پبھنرت
م   هاوڕی ژیانی، به  بووه ن کارگه ی کوڕی خاوه"1895 تا 1820"فریدریک ئینگلس 



ئینگلس زوو زوو هاریکاری . دات الی سۆشیالیزمدا لده ستیکرد دی به ر زوو هه ئینگلس هه
کی  یه  بنکه وه ردووکیان پکه هه.  وه  باری ئابووریشه ت له نانه کرد، ته مارکسی ده

یی و  وه ته یان بۆ کرکارانی نه یانه تیۆری و جۆره  ئه وه یه و ڕگه زراند و له نووسینیان دامه
 پاش شۆڕشی  له. کاریبھنن یاندا بتوانن به  ژیانی ڕۆژانه  له نارد که یی ده وه ته نونه
ودا  تا مردنی له ریتانیا کۆچیکرد و هه و به ره یدا به که ڵ خزانه گه  مارکس له1848
  و بازرگانییه  ناو ئه له"،  وه هی باوکیدا مای که  کارگه م ئینگلس له جبوو، به نیشته

ی  که ره  بۆ براده ی بتوانت پاره وه نھا بۆ ئه وامبوو، ته رده ر کارکردن به سه له" دا ساردوسه
مای خوندنکی  ر بنه سه مان کاتیشدا مارکس، له  هه له. یدا بکات یان په که وه و بزووتنه

  فیدا که لسه کی فه  تیۆرییه ی به شه اریدا، گهتی و ڕامی وایه ته  بواری ئابووری نه گوڕ له به
کک   یه له. کات  ده تییه هامه و نه ی ئه چاره  باسی ڕگه رچاو، چونکه  به رنجاکش دته سه
ئاگایی مرۆڤ، بوونی مرۆڤ "ت؛  دا ده فییه لسه  فه م تیۆرییه کانی ئه ییه  بنچینه  ڕسته له
 ئاگایی مرۆڤ   که یه که تییه یه  کۆمه  بوونه وه وانه  پچه کو به ستنیشان ناکات، به ده

ر  مھنه رهه گادا، هزی به کردنی کۆمه شه  قۆناغکی دیاریکراوی گه له". کات دیاریده
کی  یه شوه ر به ، یان گه وه بنه ک ده یه مھنانی باودا دژ به رهه رجی به لومه ڵ هه گه له

کو  تاوه  هه بن که باده دا ناته کانه تییه  موکایه ندیه یوه و په هڵ ئ گه ریببین، له  ده یاساییانه
تی   حاه ر له مھنه رهه  هزی به واته.  وه ته  ناویدا جووه ر له مھنه رهه  هزی به و کاته ئه
دا قۆناغی  و کاته له.  زنجیرک بۆیان بته  و ده وه ڕته گه ده  هه وه  خوقاندنه شه گه

تی  یه  شۆڕشی کۆمه مارکس و ئینگلس پیان وابوو که.   ئاراوه تی دته یه هشۆڕشی کۆم
خۆیبدات و خۆی   به شه بت گه  ناچارده رمایه ر زۆر نزیکبت؛ سه  ڕاستیدا هه له

ر  سه  له ته به زرنت، هه مه ی خۆی داده وه شاندنه وه مای هه  بنه وه شه فراوانبکات، لره
موومان  ک هه وه. بوون وساوه  و چه سته  ژرده و کاته کو ئه  تاوه ی که سانه و که ستی ئه ده
 پاشتر  و شۆڕشه ئه.  هیوایبوون بینی که یان نه و شۆڕشه زانین مارکس و ئینگلس ئه ده

سازی   وتکی پیشه  له که ڕوانیبوون وان چاوه ی ئه وه ک ئه ر وه ک هه م نه ڕوویدا، به
.  وه قییه وتوودا ته  وتی ڕوسیای دواکه کو له گیرست، به وادا ههوتووی ڕۆژئا پشکه

کو  گرت، به کردنی مارکسی نه شه  گه ی له  ڕگه  مژووییه وتنه م دواکه تادا ئه ره سه له
   به کو ئستاکه تاوه کان هه سوفه یله فه"دی؛  ی بته که  دروشمه واربوون که کی ئومده خه
". بت بیگۆڕین  ده م ئستاکه ، به وه ته نھا جیھانیان لکداوه ی جیاواز تهک یه ند شوه چه
کان  سوفه یله کانی فه ڕوانکردنه موو چاوه  هه ڕاستیدا ڕوویدا، له  له ی، که و گۆڕانکارییانه ئه

دا خۆی  کییه  الوه و ڕۆه ڵ ئه گه توانت له چوو ئاگایی مرۆڤ نه  ده وه ؛ له وه وته دوورکه
کیبوو؛   ره نی ڕۆکی سه الی هیگ خاوه ئاگایی له.   بیبینیبایه بوایه  ده ونجنت کهبگ

کی  یه وه دانه  ونه  و له ی بوایه وه ره ڕوانی ده  چاوه بوایه ، ده وه پاش مارکسه دواتریش له
سیزم ی مارک فه لسه گرفتی فه. بوو هیچ شتکی تر نه کان زیاتر تییه یه  کۆمه ندییه یوه په
  ڕان که گه تکدا ده قانیه دوای هه  به بوو که یاندا نه  بوچانه ال ئاکاریه قه وڵ و ته و هه له
نبوون،  ک الیه  یه دابوو که وه یان له که  گرفته وه وانه  پچه کو به ؛ به یبینیوه س نه که
ک   گفتوگۆیه جۆره هیچ  ک که نا، ڕاستییه تی داده کی په ڕاستیه   خۆیان به دابوو که وه له

ی مارکسیزم  فه لسه  فه دابوون که و بوایه له" ڕاستی به " وه شه وه روئه سه قبووناکات و له
کردنی  شه وتی گه مایبت و ڕه موو یاساکانی جیھان و مژوو هه ر ڕووی هه سه ی له رده په

   که ی مرۆڤه و ونه  ئه؛ وه  خاکی تریشمان بۆ ڕوونبۆته مۆکه ئه .وه ڕۆژی دۆزیبته پاشه
 تاوانبار  نبوو؛ مرۆڤ خۆی به کالیه تیف یه گه کی نه یه  شوه ری، به سه مارکس سووربوو له



نی نائاسایدا  نگاندنکی تیۆری و کرده سه  ناو خۆهه وام خۆی له رده  به ته به نت، هه داده
  کات، وه ڵ سروشتدا ده گه فتار له ک ڕه ک لپرسراوکی شمه  وه وه شه ، لره وه بینته خۆی ده

  رپرسیاره  به ی، که و سامانانه موو ئه توانت هه زووی خۆی ده ئاره  به کات که ستده هه
  . پی ویستی خۆی بیانھنت و بیانبات لیان، پاوپ به

 
، 417، *411، 331  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ڕت په وروپادا تده ناو ئه ک به تارماییه …(

487 ،489( 
 

Marcus Aurelius  لیوسمارکۆس ئاور  
شی  رزه  به وپایه م پله سوف بوو، ئه یله ردا فه یسه  کۆشکی قه له" 180 تا 121"مارکۆس 

 بواری  ی له سوفانه یله و فه یگوت ئه  پالتۆن ده  دی؛ چونکه ئاواتکی پالتۆنی هنایه
ختکی   بواری ڕامیاریدا به مارکۆس له. وا انهرم  فه بت ببنه خونن، ده ی مندا ده فه لسه فه
بوو،   نه وه واییه رمانه ری فه مبوونی هونه  که ندی به یوه  په مه م ئه بوو، به متری هه که
 ڕماندابوو،  بوو؛ ئیمپاتۆری ڕۆمانی له  هه وه و کاته  بارودۆخی ئه ندی به یوه کو په به

 بۆ شونکی  وه  شونکه وام له رده ر به یسه قه. وبووکی گشتی ب یه  شوه یاخیبوونیش به
  ر نووسینه سه وامبوو له رده  به مان کاتدا ئازایانه  هه م له ، به وه یگواسته تر ده

ری  سوف کاریگه یله مارکۆسی فه". کانم توانینه" ناوینابوو  ی که که ناوبانگه به
نی ویژدانی  ماشای الیه  ته وه  چاوکی ڕزه  بهتیش تایبه بوو، به وه ره سه کانی به ستۆیکه

 دواجاردا توشی  م له کرد، به ی ده یه وه رزی بیرکردنه و ته رزی ئه  و ئاکاری به وه ناوه
  مان چوو، وه و نه ره ی هدی هدی به که قنییه  ئه شبینییه  گه وه که الیه گومانبوو؛ له

موو   هه  به ری خۆڕاگرتنی خۆی، که ر هونه سه نی لهتوا یده  چیتر نه وه کی تریشه الیه له
کان   تاریکه وه  بیرکردنه وه شه وامبت ــ لره رده ، به وه یویست بیھته ک ده یه شوه
  موو شته  هه ک ڕووبارک وان، وه کان وه ییه سته  جه موو شته هه"رداگرت؛  سه ستیان به ده

  شونه جبوون له  نیشته ژیان واته.. ڕ  شه واتهیان؛ ژیان  ون و خه کانیش خه ڕۆحییه
 ."...نامۆکاندا

 
 مارکۆس  بینی، بۆ نمونه ر ئاستی وت ڕۆیان ده سه  له شیان چاالکانه زۆربه…(

 )142  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ئاورلیوس
 

Malthus، Thomas  مالتۆس، تۆماس  
 مژوو و  ی پۆفیسۆری له و، دواتریش پلهبو شه تادا قه ره  سه له" 1834 تا 1766"مالتۆس 

  ی دانیشتواندا ببته ی ژماره وه بواری لکۆینه یویست له ده. ستھنا ده ئابووری سیاسیدا به
. کرد تی ده کی مرۆڤایه مه ڕه  زۆربوونی هه ر گفتوگۆی دژ به وبه وه  له ندک، چونکه تمه تایبه
تی  واوه ته  به وه ن مرۆڤه الیه یداکردن له پهم، توانای خواردن  پی بیروڕاکانی ئه به

ی مالتۆس  یه م بیرۆکه ئه.  وه  ناو جیھانه  دنه  ناڕوات که موو مندانه و هه شانی ئه شانبه
ڕاستیدا  چت له  ده وه کرد، له ده) خۆ پاراستننی(ندتی   ناواخنیدا باسی مامناوه  له که

شبینبوو؛   مالتۆس ڕه  که رسوڕمان نییه ی سه مایه.  وه مان بکرته مه رده م سه ی ئه ئاڕاسته
 و  وه کاته  ده وه خۆشی بوبوونه ڕ و نه  شه  قوی بیر له کانی دواتریدا به نگاندنه سه  هه له



" باشی"کی  رییه کرت کاریگه  ده  دیاردانه م جۆره ت ئه  ده ی که نجامه و ئه  ئه گاته ده
 .بت تی هه ری مرۆڤایه ده به دهڕا ر زیادبوونی له سه له
 
ندبوو  تمه تۆماس تایبه. وت ی تۆماس مالتۆس که  کتبکی چکۆله وت چاوی به ڕکه به …(
 )442  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ی دانیشتواندا ی ژماره وه  لکۆینه له
 

Manichaean  مانیکیزم  
بیروڕای .  هاتووه" 276ی  نزیکه تا 216ی  نزیکه " وه پارسییه" مانی" ناوی  مانیکیزم له

سیحی  کی بیروڕای مه یه ه مانیکیزم تکه.  وه ی چواردا بوبووه ده  سه تی له تایبه مانی به
 ، بۆ ی کسه وره  گه  بابه ی ببته وه  ڕاستیدا ئاوگوستین پش ئه له. و ئاینی پارسیبوو

ی  رزکی کسه  به ک پله ریش وهدوات. کی چاالکبوو ییه ق مانیکه به  سای ڕه ی ده ماوه
کانی خۆی   هاوبوا کۆنه وه شه و لره!" م که زانم باسی چی ده من ده"یگوت؛  سیحی ده مه

کی  نی بیروڕایه کان خاوه ییه مانیکه. لنابوون" ری ئاینی الده"کرد و ناوی  تاوانبارده
،  وه تدا هاونرخه ڕه بنه   له مر، وه ی دوو شتی نه  ڕگه جیھان له. دوالیستیین تووندی

کانی تر  موو لکدژه  هه وه م دوو شته نیشت ئه  ته  له وه.   و خراپه ن؛ باشه که ماشاده ته
موو   درژایی هه مرۆڤ به.  و ڕۆح، ژیان و مردن سته نن؛ ڕووناکی و تاریکی، جه داده

. بژرت دیاریکراو ههکی   الیه  ناچاره  که وه بته  ده تانه و حاه ڕووی ئه ژیانی ڕووبه
کانیدا؛  بژاردنه  هه ست بت له ربه  مانیکیزمدا سه چت مرۆڤ له  ده وه  له وه شه لره
 .بوو ستدا نه رده به تی له واوه ته سیحیدا به  ئاینی مه  دواتر له بژاردنک که هه
 
جیھانی سۆفیا، .  بوومی سینانتیکدا زۆر باو رده  سه  له ، که بکی ئاینییه زهه یی مه مانیکه(

 )188  ڕه الپه
 

Mao Zedong  ماو زیدۆنگ  
 ماو  به"  ترسدا ڕاستیدا له یان له " وه ڕزه وپش به وه  له ، که"1976 تا 1893"ماو زیدۆنگ 

ردا  سه مان شتی به ک لینین و ستالین هه روه نووسی، هه یان ده که تسی تۆنگ ناوه
  ماو، که. بات خوازراو ناویانده سانکی نه ک که وه)  ستاکهکو ئ تاوه هه(سپت؛ مژوو  چه ده

  له(ک لینین و ستالین  روه شتی شۆڕشی چینی بوو، هه بتاینی که ر که وبه مه ک له یه ماوه
نا،  سوف داده یله  فه  خۆی خۆی به سوف بوو، واته یله فه)  ماشایان بکه دا ته که نگه رهه فه
 ی و کاته پی ئایدۆلۆژیای نائاسایی ئه  به بوو، چونکه یر نه ه ڕاستیدا شتکی س ش له مه ئه

 ماسیگر و  بوایه ؛ ده موو شتک بوایه  هه بوایه  ده کرا وه سک ده موو که کۆمۆنیستی هه
ر و  سوف و نووسه یله کرت فه ی بۆ نه  ئه…  ر بوونایه رمانبه ڕاوچی و کرکار و فه

کانی مژووی  ناوبانگه  به  کتبه کک له وفک، یهس یله ک فه ماو، وه. ندیش بن بیرمه
ک  ؛ کۆمه ه"ی ماو که  بچکۆله  سووره کتبه" ناوی  ی که و کتبه نووسی، ئه ی فه لسه فه
ی پ  و کاته ندی ئه زوومه کی ئاره ک خه  و کۆمه وه ڕخوازی تدا کۆکردۆته ندی شه په
  کرت له ئاسانی ده  زۆر به بینین که  ده ها ڕسته دهن دا چه  سووره و کتبه له. کرد رسامده سه
کاریان بھنین،  بردندا به ڕوه تی به ک فرکردنی چۆنییه کانی وه سمییه یمانگا ڕه په
و "  وه ڕازننه  جوانی خۆیان ده زۆر به"کی   خه  که یه و شونانه ست له به  مه ته به هه
ن، بۆ  هات و ساده ربینی شتکی توڕه کان ده  ڕسته.ن واوبکه ن خوندنک ته وه رۆشی ئه په



تی بگوشین  واوه ته بت مشکی خۆمان به کدا ده یه له سه  و مه موو کشه  هه له"ت   ده نمونه
ت   ده  کاتک که ، یان بۆ نمونه" وه ینه قووی بیریلبکه نوێ به رله گوڕ سه و زۆر به

م  ، بگومان ئه" گۆڕانی بارودۆخدا خۆی بگونجنتڵ گه بت له ی مرۆڤ ده وه بیرکردنه"
 . گرتووه  خۆنه ی پشوتری له که  ووته شی هیچ ناواخنکی زیاتری له یه ووته

 
  شداری خۆیان خسته های تر به نده ی خۆشماندا لینین و ستالین و ماو و چه یه ده م سه له(

 )419  ڕه ، الپه جیھانی سۆفیا…"مارکسیزمی لینینیزم"ر مارکسیزم یان  سه
 
 

Muhammed  د مه محه  
و  به. ڕزبوو تادا بازرگانکی به ره  سه ری ئیسالم، له دانه ی بنچینه"632 تا 570"د  مه محه
هودی و  سیحی و یه ڵ ئاینی مه گه  ئاشنایی له وه کانییه ره فه ی سه  ڕگه ش له یه شوه
ک  ند سروشکی بۆ هات و وه  دا چه610 سای  له. یداکرد کانی تریشدا په ئاینه
  که ؛ شاری مه وه دا بوکرده که  شاری مه کانی له  ئاینییه وتاره. خۆی ناساند رک مبه پغه
 قورئانیشدا ناوی   له وه  ڕزو نرخه وی لبوو، زۆر به کانی ئه نگره  الیه ی که وه  له جگه

ک  ، وه زنی خوای تاقانه مهری  ر و نونه مبه دی پغه مه  ئیسالمدا محه له.  هاتووه
ستوری  ی یاسا و ده کرت و پله ماشاده ندوچون ته گۆڕ و بچه نه تکی قیقه هه
 . ستھناوه ده به
 
فریقا و  ر باکوری ئه سه تی به سه  دا، ئیسالم ده632 سای  د له مه پاش مردنی محه(

 )186  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه. ڕاستدا گرت تی ناوه ڕۆژهه
 
 

Mystic  میستیک  
 mystic) رگردراوه وه" ت ڕۆحانییه "  به147  ڕه ی جیھانی سۆفیادا،الپه که  کتبه له*( 

 کتومت مانای   که  هاتووه وه ه"میین"ی یۆنانی   ووشه تدا له ڕه  بنه له" میستیک"ی  ووشه
زموون   شونی ئه ی به توانین په  ده وه که ی ناوه  ڕگه ر له هه. خشت به ده" چاو نوقاندن"
  واته. کان دن  دیده وه ناو مشکیانه نوقنن و له رین؛ چاو ده کان به رگرتنی ڕۆحانییه وه
  وه شه یه م ڕگه ی ڕۆح، له ر بنچینه  سه وه ڕته دات بگه وده  هه که  ڕۆحانییه سه که
و   ئه وه کانه ڕۆحانییه  سه ی که الی زۆرینه به( تبگات  وه  ناواخنی بوونی ناوه خوازت له ده

  له. ک  یه ڵ خوادا ببته گه توانت له ش ده یه و شوه و به)  نییه" خود"،  کییه  ناوه بوونه
رۆشی   درینی په ره نگی هه ، زه کی کۆنه نی مژوویه  خاوه فه لسه ک فه  وه تدا، که ڕۆحانییه

  ستکردن به ڕاوکی هه ی ده انهها نیش روه دات، هه بوونی لده وامنه رده مرۆڤ و ترسی به
 .دات کورتی بوون نیشانده

  مۆکه ئه. بوون لتورکدا هه موو که مک و هه رده موو سه  هه کان له  ڕۆحانییه وه بزووتنه
وری   ده ی له و جۆرانه تیش ئه تایبه به(زموونی ڕۆحانی   ئه دان که و بوایه کی له خه

بت،  وه  شیاوی فربوون و بوکردنه شتک بت که)  وه هخولن دا ده وه ی خۆدۆزینه بازنه
ڕاون و  دوای خۆیاندا گه بگومان خۆیان به" ( وه پسپۆڕی خۆدۆزینه"کانی   خه وه رئه به له

ندین  ست، چه رده  به نه خه  و کتب ده وه گوتنه ها خولی وانه نده چه)  وه ته خۆیان دۆزیوه



کجار  رکی یه فه ها بواری سه روه ڕژن، هه ده بوون هه سوودهی ئا ت و ڕگه وه کنیکی خه ته
 .ڕوو نه خه قی مرۆڤ ده رنجاکش بۆ ناو چه سه

 
سیحی و ئیسالمدا ــ   و مه که  ناو ئاینی جوله  له تی ڕۆژئاوادا ــ واته  ڕۆحانیه له(

سۆفیا،  جیھانی …ن که ت ده کی تایبه  خوایه یشتن به ر گه سه خت له کان جه ڕۆحانیه
 )149  ڕه الپه

 
 

Mill، John Stuart  میل، جۆن ستیوارد  
مانیش بوو؛  ڕله ندامی په سوف و ئه یله ر و ئابووریناس و فه نووسه" 1873 تا 1806"میل 
ودا،  له. تی هندیدا کاریکرد مپانیای بازرگانی ڕۆژهه  که  ساڵ له35ی  م بۆ ماوه به
  شدا له فه لسه  بواری فه له".  بخونم قینه جیھانی ڕاستهتوانیم "یگوت،  ک خۆی ده روه هه
 زانست  وه مه الی ئه به. ستیپکرد  ده وه کانه ریتانییه  به مان ڕبازی باوی ئیمپیریسته هه
 جی  ینه  بیکه کی کورانه یه  شوه ک به م نه چنرت؛ به ده زموون هه ر ئه سه له

ی   بنچینه  که وه گرته کانمان ده ستییه  هه وه تی ووردبوونه یبهتا  به ته م حاه مان، ئه متمانه
ندین   و چه وه ینه ندین جار تاقیبکه کانمان چه بت بینینه ش ده م هۆیه ر ئه به زموونن، له ئه

ی  وه ر ئه سه تان و سووربوو له رکی ئافره که  قسه دواترش بووه.  وه جاریش پیایاندا بچینه
چکردنی  ملکه" کتبی  مۆکه ئه. تان بکات ری ئافره رابه وای مافی بهتی دا واوه ته به

ک کتبکی  تاندا، وه بیاتی ئافره ده  ئه بیاتی ناوبراو به ده  ئه ی میل له  که ه"تان ئافره
 .کرت ماشاده ت ته نرخ و تایبه به
 
بوو،  تی خۆی ههی هاوو"جۆن ستیوارد میل"ر  سه ی له وره کی گه ریه  کاریگه وه شه لره …(

 …دا بینی که زه گه ردوو ڕه کسانی نوان هه  داواکردنی یه  پاشتر ڕۆکی گرنگی له که
 )283  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه

 
Montesquieu، Charles  مۆنتیسکیو، چارلس  

 کاتی  ر هشتام له ری بوو، هه سوفی دادوه یله ر و فه پارزه" 1755 تا 1689"مۆنتیسکیو 
،  وه نگیاندایه کانی ده وت؛ کۆشش و چاالکییه رکه ک ده یه فسانه ک ئه  وه ابوو کهژیانید

رو  سه رسوڕمان بوو، له ی سه ی مایه که م، کتبخانه رهه  به کانی هاته زانست و زانیارییه
ڕتوک، ناوی  ڕکخستنی په(*مجار پستی  که  یه م بوو که ن ئه ک ده روه  هه وه شه مانه ئه

تکۆشانی . داهنا)  کارتک ر پارچه سه لف و بیی له پی ڕکخستنی ئه هتد، به…ر دانه
ر  گه بوو؛ ئه ه و کۆمه ر به  خۆشی سه کانبوو، وه گزاده مۆنتیسکیو بۆ دابینکردنی مافی به

  دیکتاتۆره" ناو  وا وت یان له ن، ئه که کان نه وه نگی تووندڕه کان هاوسه گزاده به
سوفکیش،  یله ک فه وه. وتت فه دا ده"دیموکراتی"ناو  بت یان له وونده" کاندا تییه ڕۆژهه

  ت به باره ی سه که خوندنه. دا ریانھه  سه ی که مینانه که  یه ناسه و کۆمه کک بوو له یه
یگوت؛  یش ده  بنچینه ره ک خاکی هه ری و وت بوو، وه شوازی کارکردنی ڕژمی دادوه

ی مرۆڤ  زگایانه و داموده ر ئه سه  له وه کانی سروشت و لکۆینه ندیه یوه ر په سه کارکردن له
ی مۆنتیسکیو  بیرۆکه.  کی نییه  هیچ جیاوازییه وه الی کاری زانسته خوقاندونی، به

ر  تی یاسادانه سه ده(شدا  ر س به سه تی وت به سه شکردنی ده  دابه ت به باره سه



") دادگا"رکردن  تی حوکمده سه و ده" کان زیره وه"ڕاندن  تی ڕاپه سه و ده" مان ڕله په"
  ندکرا که سه  په وه  وته و شوه تی ئه ڕه ستوری بنه کانی ده موو مۆدله ی هه ن نزیکه الیه له

  .بوو" وتکی دیموکراتی"ش   وته و شوه بوو ؛ ئه دنه خۆی زۆری به
 
ری  می ڕۆشنگه رده سوفی سه یله ی فه"مۆنتیسکیو"ن  الیه ، له شکردنه م س دابه ئه(

 )334، *283  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه.   هاتووه وه نسییه ڕه فه
 
 
 

Monisim  مۆنیزم  
کی  یه مان ماده  هه ، له  ژیانه ر به  سه موو شتکی دی که بوای مۆنیزم جیھان و هه به
)  ره وهه جه ( یه و ماده کرت ئه ده.  تراو پکھاتووهس  به وه که یه یی به بنچینه) رکی وهه جه(

تک بت  کات، یان ڕۆحانیه ستنیشان ده موو شتک ده  هه ک بت که خودابت، یان ئاگاییه
م  به). هیراکلیتس" (کی جیھان بت یاسایه"کرت  ، یان ده وه گرته موو شتک ده  هه که
کانی  تاییه ره  سه سوفه یله  فه ندک له  بوای ههش مه ئه(چت  مان کاتیشدا ڕیتده هه له

کان و چاالکی  کراوه ریده رپرسیاری دروستکردنی ئافه  به بت که ک هه یه ماده)  یۆنانه
تدا  ڕه بنه دا له کات؛ لره تدار ده سه  خودای ده ک جۆره  یه مۆنیزم بوا به. کان بت بوونه

؛ "165  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه"گوترت مۆنۆتیزم  هپی د ین که که تک ده  بابه باس له
ک  سیحی، وه کاتکدا ئاینی مه تی مۆنۆتیزمن، له واوه  ته هودی و ئیسالم به ئاینی یه
   و له کی مۆنیزمی جیاوازتره یه ی شوه ، نمونه یه ک خودا هه  یه میش بوای به  ئه ئاشکرایه
ش خودای باوک و کوڕی  نه و س الیه ، ئه وه تهبین دا خۆی ده"با نی ته س الیه"بوارکی 

  . خودا و ڕۆحی پیرۆزه
 
گوترت  ش ده یشتنه  تگه م جۆره به.  یه ک سروشت بوونی هه نھا یه یانگوت ته وان ده ئه(
 )142  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه". مۆنیزم"
 

Materialism  تریالیزم مه  
زنی  وتکی کۆن و مه ی، ئایدیالیزم، ڕه که  و درینهزن  مه ره رامبه ک به روه تریالیزم هه مه
نگاندنکی  سه  هه  پشت به زنتریش بت چونکه چت درینتر و مه کو پده ، به فییه لسه فه

پی پویستی  ش به م جۆره نگاندنکی به سه  هه شوه. ستت به کان ده ی شته قینانه ڕاسته
ر  تی گه  مافی خۆیه که(بستراکت  مای زانینکی ئه  بنهر سه  له تاوه ره  سه ر له بت هه ده

  تک دان به قیقه ک هه ر وه گه  ئه زرابت، چونکه دامه)  بکات وه کانییه  ئامانجه شانازی به
  وه کرۆپاتی بیرکردنه وا ناشتوانین یاری ئاگایی یان ئه نین، ئه بوونی فیزیاویماندا نه هه
مک  کی که یه شوه دا به فه لسه  مژووی فه  له میشه ههتریالیزم  مه. رین به ڕوه به
.  بنت وه کانه قیوه  چه  مشتومه  پاک به  که بووه وه رکی ئه  ئه ، وه وتووه رکه  ده گرانه خه یه
،  وه داته بۆ لکده  جیھانمان ین، کاتک که زا شلبکه تریالیستکی شاره ر گوێ بۆ مه گه ئه
ین ــ  ده ده ناسه ستتر هه ربه ین سه که ست ده ئاسانی هه  به وه یه که دنهدوای باسکر وا له ئه

،  یر و نائاسایی نییه  ئاۆز و دژوار و سه موو شتک هنده  هه وت که که رده  بۆمانده واته
 ناتوانین خۆمانی ل  که  یه کی سروشتیمان هه ند ڕاستییه  چه وه وانه  پچه کو به به



الی   له وه  پشتره ر له  هه کان، که تریالیستییه  مه شدا مشتومه مه ڵ ئه گه م له به. ین البده
   ڕاده  زیاد له هزتربوون که  به و کاتانه  ئه میشه یانبینین، هه دیمۆکریتس و ئپیکور ده

،  اوهشیان ڕووید نه م الیه  ئه  یاسا داڕژ، چونکه ی ببنه وه  هۆی ئه ته بوونه بوون و نه ڕنه تپه
. زراند  مارکس دایمه تریالیزمی دیالکتی که گوترت مه  پیده ی که و شته  ئه ر بۆ نمونه هه
ی خۆی  ونی ڕۆژانه نی خه تریالیش خاوه سوفکی باشی مه یله  فه  که  ڕووشیداوه ته به هه

خۆی ی  ندانه ند ساتکی خواوه نی چه ی خۆی بت، خاوه نی توانینی سۆفییانه بت، خاوه
ک  ت وه سوف و بلیمه یله ی فه"1784 تا 1713دنیس دیدرۆ "توانین   ده وه یه م باره بت، له
کات  ست ده  مرۆڤ هه کات که  ده ته و حاه سفی ئه دیدرۆ وه.  وه کی نایاب بھنینه یه نمونه

 و لی  زنتره  خودی خۆی مه  له شتک که تردا، وره مکی گه رجه ناو سه  له شکه به
موو  هه.  یه  و مرۆڤیش بوونی هه یه و بوونی هه ئه"ت؛   ده وه یه م باره بت و له ڕده تپه

ری خۆی  موو شتک کاریگه ، هه یه موو شتک ئامانجکی هه ، هه یه شتک سوودی خۆی هه
و  موو ئه ک هه ، وه ، همن به  ئارام به…  مرۆڤ هیچ شتک نییه… یه مدا هه رجه  ناو سه له
ک   با وه کان بھنه کان و ساه کان و ڕۆژه  کاتژمره واز له...  ورتایه چوارده  له  که  به انهشت
 "�ورت بۆ کانی چوارده موو شته ک هه  خۆشت وه ورت بۆن، وه کانی چوارده موو شته هه
 
، 246  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…" تریالیزمه مه"بت ناوببرت   ده مین ڕباز که دواهه(

495*( 
 

Jesus Christ   جیسوس(سیح  مه( 
کی  یه ووشه" سیح مه"جیسوس (ی وابوو  که کو مانای ناوه سیح کتومت وه بیروڕای مه

خوا  " واته" جیسوس"؛ ) وه ته  داڕژراوه وه ی عیبرییه"جیسوا"ی  ر ووشه سه  له  که یۆنانییه
ی  یامه و په ی ئه یش ونه کردار م به  و هه  ووشه م به سیحیش هه ، مه"کات ک ده کۆمه
ی  یماننامه  په ی که و باسانه  ئه سکی پنھنی، چونکه  که سیح بۆته هاوکات مه. نواند ده

سیحی مژووییمان بۆ  کی مه یه ی بتوانین ونه وه س نین بۆ ئه ، به وه یانگته نوێ ده
یامی ئینجیل  ش په مه  له جگه. دنن رهه ک گومانی زۆر سه  کۆمه وه شه وت، لره رکه ده
موو شتک   هه  بواکردن به ، واته"ئیمان"ر   به باته ؛ هانا ده نییه ک الیه  یه مانای ووشه به
ی  وه کانی، چاککرنه  باشه  کاره ، بۆ نمونه وه ته  گردراوه وه سیحه ناوی مه  به که
لماندنی  ک سه ناچت، وه ڕیانت ش که و شتانه ت ئه نانه ته. کانی کان، موعجیزه خۆشه نه
م  سانی ده ی که وه  بۆ ئه س نییه  به مه م ئه ؛ به ستدایه رده به  له ون که که رده قینک ده یه
یزانی چۆن  و ده ئه. دا ک واعیزک خۆی نیشانده سیح وه مه. ت پبکات ناعه یی قه گله به

ربت؛   خۆی ده ندین شوه چه یتوانی به  ده نگنت، وه سه ستی هه کانی ده چۆنی ئامازه
 چ کاتکدا  یزان له رم، ده بان و نه ندێ جاری تریش میھره جارجارک توند و تیژبوو، هه

سیح،  مه.  کردنه  قسه  چ کاتکی تریشدا پویستی به ستت و له کردارک هه بت به ده
،  وه یرانه  قه وته که ستدا ده رده ی سه سته ڵ ده گه ، له  ئینجیلدا نووسراوه ک له روه هه
رزی  کی لوتبه  سیمایه  بوات که و کاته رزی ژیانی ئه ر ته سه ویست له یده ی نه وه رئه به له

ڵ خۆیدا هنای  گه ی له یامه و په ئه. دیاربوو باییبوونکی ڕۆحی پوه خۆبه فیکری و له
کی   خه ی که ته که مله و مه هوی، ئ ر زه  سه تی خوای هنایه که مله ؛ مه وه گرته زیاتریشی ده

و  ش ئه مه  له جگه.  ڕووبدات وه تی و ب ونه کجار تایبه کی یه یه  بۆنه ڕوانبوون به وا چاوه
. ویست کی دئاوا و خۆشه  خوایه ی کۆنی کرده یماننامه ی په  توندوتیژ و تاریکه خوایه



  که  کۆنه ڕه گری باوه سانی هه هیی ک زه  ببه رمان له ش هیچ پویستناکات سه مه رئه به له
  که(خۆبایبووی پداگر بووبت  سکی له سیح خۆی که  مه چت که  ڕیتده واته که. بسوڕمت

  شی به ته م حاه ر ئه چت هه و پده) پۆشی ده  بۆی نه میشه کانی هه یی و باشییه ساده
کانیا  کردنه  شوازی قسه ر له  هه خۆباییبوونک که له. یاندبت نووسی خۆی گه چاره
  یه م شوه  به وه کاته  ڕوونی ده ی که نه و شته ی ئه  زۆربه  له وت؛ بۆ نمونه که رده ده
  ڕوانی هیچ جۆره  چاوه  که  ئاشکرایه وه شه  لره وه" م م من پتان ده به"کات  ستپده ده
 .کانی ر قسه سه  له ک نییه  و گفتوگۆیه خنه ڕه
 
ک مرۆڤکی  ، وه وه یانه که مه رده کانی سه الی خه سیحیش به م مه رات و ههم سوک هه(

، 161، 148، 134، 127، 84، *77، 75، 40  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه. کران ماشاده پنھنی ته
169،175 ،182 ،184 ،186 ،191 ،194 ،264 ،319 ،336 ،404 ،419( 

 
 

Novalis  نۆفالیس  
ی ڕۆمانسی  ده رکی سه ک نووسه م وه یک هاردنبرگ بوو، بهڕاستیدا ناوی فریدر له

" ری وتکی نوێ چنه"ک مانای  یه  تاڕاده ، که)نۆفالیس(ری بۆ خۆی دانا  ناوکی هونه
  وه وه الی ئه سوفیش بوو، به یله ر و فه نووسه" 1801 تا 1772"نۆفالیس . خشت به ده

" کلیلکی " فه لسه ب و فه ده  ئه ، چونکه وتۆیان نییه کی ئه سووف جیاوازییه یله ر و فه نووسه
  کی بونه یه شوه یتوانی به  ده ک نیتشه وه. خشیبوو یان پبه" تی خودی خۆی تایبه"زۆر 
ی   ماوه ش زۆر زوو کامبوو و له ک نیتشه روه  هه کان بنووست، وه  بونه  شته ت به باره سه
ی تری  نۆفالیس الکه.  وه  ژیانکی دورودرژی کۆکردهزموونی مدا ئه ند ساکی که چه
،  وه مننه کاندا ده نه  کورتخایه  ناو شته  له بینی که نانای ده و الیه بینی، ئه تی ده قیقه هه
  تیشی له موو مرۆڤایه بینی و هه  خوددا ده نی له سه رکی ڕه وه ش زیاتر بوونه مه له

 … وه ته سکی تایبه  که  به وه ته ستراوه به  و نه شتییهزانین شتکی گ"بینی؛  مرۆڤکدا ده
 مردن …هنت کان ده  تاکه  فۆڕمه نھا کۆتایی به تیمان ته کۆتایی هاتنی خودی تاکایه

هدی " کان تیه تاکایه"کان  وته  ڕکه  شته…هنت رستیمان ده  خۆپه نھا کۆتایی به ته
وام  رده کانیش به  گشتییه شته.  وه مننه انیش دهک  باشه چن و شته وتان ده و فه ره هدی به

  له". ناو گشتدان له"مدان  رجه ناو سه  له ، چونکه یه کدا بوونیان هه یه موو چرکه  هه له
  تی، شته  ــ مرۆڤایه یه م بوونی هه رجه کدا، سه یه موو دیارده  هه کدا له یه موو چرکه هه
ی جیھان بینینکی   ڕوانگه له". …ستدان رده به دا لهموو شونک  هه کان له تاییه تاهه هه

ون   نوان خه  له ش که و سنوورانه ت ئه نانه کان بوونیان نامنت، ته  باوه  سنووره ئاوهاوه
 بواری   له دات، بۆ نمونه ده رهه ک سه ترسییه ند مه شدا چه ئاگابووندان، لره و به
م   که ت جدت که قیقه ر وونبوونی هه سه  له وره ه گ کی هنده رییه کشاندا کاریگه ونه

کو  ون، به می خه رهه  به ر فره سه نھا سووربوو له ک ته تیش نۆفالیس نه تایبه به.  وه ناکرته
ت   ئاشکرا ده  به وه شه یبینی، لره تیش ده قیقه ری هه ک هزکی بنیاتنه ڕاستیدا وه له
؛  شمان گرنگه وه کو ناوه ن، به می زانیاریمان دیاریناکه رجه هکان س  مادییه نه نھا الیه ته

ندی  مه وه ی ده و شونه ، ئه ی ڕۆح و دی مرۆی تدایه و شونه  ئه مان واته وه ناوه
،  بینین؛ باشه  ده وه ردوونه رکی ناو گه فه  سه ون به  خه ئمه"؛  ی مرۆڤی تدایه قینه ڕاسته

  وه و ناوه ره  به که  نھنییه ره بت؟ ڕگا هه ناو خۆماندا نه ن لهردوو ر گه گه م مه به



 دواتر دن،  ش که وانه  و ئه ریانکردووه  گوزه ی که و جیھانانه موو ئه مری هه نه. ڕوات ده
  ت، که مین بلیمه که  یه… کی تردا بوونیان نییه یه  هیچ جگه  و له ماندایه وه ناوه له
یی جیھانی خۆی  ، ماکی بسنوور و نمونه وه ناو قویی خۆیه  تی چووه واوه ته به

  روسروشتی، وه رکی سه وه  بوونه توانت ببته موو ساتکدا مرۆڤ ده  هه  له… وه دۆزییه
 ."ک  ئاژه بته کو ده ، به وییه م زه ر ئه سکی سه  که  مرۆڤ نابته و ساتانه ب ئه به
 
ونک و   خه بته جیھان ده"یگوت؛   ده تانه  بلیمه نجه و گه کک بوو له  یه که" نۆفالیس"(

 )378، 373، 371، *369  ڕه  جیھانی سۆفیا،الپه…"ت قیقه  هه بته ونیش ده خه
 

Nietzsche، Friedrich  فریدریک نیتشه ،  
رگیز  وپش هه وه  له خشی، که  به فه لسه  فه فسونکی به  ئه جۆره" 1900 تا 1844 " نیتشه

   له  جگه  نیتشه ی که وه  بۆئه وه ڕته گه تی ده  تایبه ش به مه ئه. یدیبوو  نه وه  خۆیه هب
موو  یتوانی هه نبوو و ده الیه رکی فره و نووسه ئه. ریش بوو ی، نووسه که سوفییه یله فه
. رببت زموونی خۆیی ده زموونی جیھانی و ئه ئه) کانی  جیاوازه شوه(کانی  نگه ڕه
  فه لسه موو ژیانی خۆی بۆ فه و هه بوو؛ ئه کی تریشی هه  هۆیه ی نیتشه که وبانگییهنا به
کان،  کان، دیده  بوونییه سپایی گوی بۆ خورپه  ئه درژایی ژیانی به به. رخانکردبوو ته
کرد،  رزیش شلده بوون و لوتبه ت گوی بۆ توڕه نانه خست، ته ده ڕاوککان هه ده
فی پ  لسه کی فه یه عریفه  و مه وه کانی کۆکرده  جیاوازه نه موو الیه ی هه که کورتییه به

ڕۆیشبت،  م زیاده م ڕاستبت و هه  هه چت که  ده وه  هاوکات له ک که یه عریفه سازدا؛ مه
ت   ژیانکی پ ئازار و میحنه ت له ڕواه  به ژیانی نیتشه. ش م بچکۆله هه بت و وره م گه هه
   سانبوو که24نی  مه ستپکرد و هشتام ته ند ژیانی ده مه هره داکی بهک من وه. چت ده
هۆی  م به ستھنا، به ده ی پۆفیسۆری به کالسیکدا پله) وانی زمانه( فیلۆلۆژی  له
رگیز لی  ی هه که خۆشییه نه. نشینبت ختدا خانه پش وه  ناچاربوو له وه خۆشیه نه
ردوو  ر هه سه ش مشتوم له کان تا ئستاکه  ناسه نیتشه(تیکرد  دواجاردا ش  و له وه بووه نه
ند  ی چه که  نشینییه دوای خانه دوابه). ی که ی و شتبوونه که خۆشیه ن؛ نه که  ده که نه الیه
  کرد و له شبینی ده  دشادی و گه ستی به ندکیاندا هه  هه مالوالدا کرد؛ له رکی به فه سه
کی  رییه ب هیچ کاریگه  به ی نیتشه فه لسه فه. کی قووڵ مینییه  ماته هندکی تریشیاندا ب هه
الی خۆیدا   به خش که به تی پده ش هزکی تایبه مه ئه. دا ریھه کی سه ره زنی ده مه

 ناو   له وت که که رده زموونک ده نگی ناواخنی ئه کشت، ڕاست ودروست ڕه ڕاتده
رز بۆ   ئاستکی به نیتشه. کاندا نایبینین کادیمییه  ئه فییه لسه  فه وه لکۆینه
. خات رده ب ترس خۆی ده  و به وه بته بژرت و هدی هدی قووده ده کانی هه وه بیرکردنه

 خۆی  نده رچه  مرۆیی، هه  شتکی ڕادیکال و دژه یکاته دات و ده کانی گده وه و بیرکردنه ئه
 ڕاستیدا  ، له بان بوو، به  و میھره رز و ساده په هسکی دوور تیدا که  ژیانی تایبه له

 خۆی  ی که و شتانه موو ئه ی هه  ڕگه ش، له یه م شوه به. رمنیش بوو سکی شه زۆرجاران که
 بامرۆ هیچ  ته به دایکبوو؛ هه ال له ی له"بامرۆ"ی  وانبت، بیرۆکه ک ئه توانی وه یده نه

  نیتشه. گرت  ده وه سته ده ت به سه  جیھانی داهاتوودا ده ری تناکات و له شتک کاریگه
ی  ویستترین بیرۆکه ڕاشکاوی باسی خۆشه کات و زۆر به ستده دا مه"ی هز ئیراده " خۆی له
کاتی باسکردنی  ر له ی نووسه ، نیتشه"کان تای شته تاهه ی هه وه ڕانه گه"کات؛  خۆی ده
الی  زانن جیھان به ئایا ده"دات؛  ار بو خۆی نیشاندهکج کی یه یه شوه یدا، به که بیرۆکه



کجار  ؛ هزکی یه م جیھانه م؟ ئه  جیھانتان نیشان بده وه ی خۆمه  ئاونه ؟ له  چییه وه منه
کات،  نھا جگۆڕک ده ، ته واوبوونی نییه رگیز ته متر، هه که بت و نه  زیاتر ده ، نه زنه مه
   و نه یه فی هه سره  مه  نه که ، مادارییه گۆڕه ی نه وره گهکی گشتی شتکی  یه  شوه به
" هیچتی"،  یه  هیچ داهاتکیشی هه سنت و نه ده ره  په ریشدا نه رابه  به م له ر، به ره زه

  ، هیچ شتکی ل ناڕژت، هیچ شتکی ل ناڕواته خشاندووه  و سنووری نه ی داوه ئابوقه
ک   وه… کی دیاریکراودا دانراوه  بۆشاییه هزکی دیاریکراو لهک  کو وه ، به وه ره ده
  له په کات و به  جگۆڕک ده میشه مر، هه وژمی هز، نه چوون و ته  هه کی پ له ریایه ده
ی داکشان و کشانی   ڕگه دا، له وه ڕانه ها سای گه نده ی چه ڕگه  ناوخۆی، له وه ڕته گه ده

  نگی بوات، له ڕه مه و هه ره رچت و به  ده وه ییه  ساده دات له دهو ، هه وه یه که ئاوه
رزترین  رموگوڕترین و به  ناو گه ڕواته  ده وه همنترین و گیرترین و ساردترینه

 بۆ  وه  لشاوه ی خۆی، له  جگه وه ڕته گه  ده وه وجا دیسانه ئه ، خۆی ی دژ به وه رچدانه رپه به
وت و   ڕه با، دان به  بۆ خواستکی ته وه ی خۆیه وه چدانه رپه  به  به یاریکردن یی، له ساده
  تایه تاهه بت بۆ هه  ده ک شتک که کات، وه نت، خۆی پیرۆزده کاندا ده کبوونی ساه یه

 "… وه ڕته  بگه وه دیسانه
 
فریدریک "بوو،  زنی هه ی بیستدا ڕۆکی مه ده  سه  له سوفکی گرنگی تر که یله فه(

 )487  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…مانی بوو سوفی ئه یله ی فه" نیتشه
 

Newton، Isaac  نیوتن، ئیساک  
کان  ت لکراوه فره  نه موو پوانکارییه  هه  له زنه  مه ردوونیه  گه م ڕووناکبیره ی ئه رنامه به

ات گومانکی  ک زۆربه که(ی خۆی  که مه رده کانی سه ر خه رامبه ئاشکراتربوو، نیوتن به
ی  ڕگه له   که یه وه پالنی من ئه"ستا و گوتی؛  وه) بوو ی بیروڕاکانیان هه رباره یان ده وره گه
بۆ " 1727 تا 1642"نیوتن ". م  زانستی سروشتبده  به شه  گه وه ی وورد و دروسته گه به

ستن  ربه  سه ست که به ده  نه قییانه  ئه و پرنسیپه ی پشتی به م پۆگرامه جکردنی ئه جبه
 )."!ک داناهنم کارییه  گریمانه من هیچ جۆره"یگوت  ک خۆی ده وه(کان  زموونه  ئه له

  ی که نجامانه و ئه  ئه ننه ی پاوپ بمانگه وه سن بۆ ئه  به وه و تاقیکردنه وه ی توژینه پۆسه
و  نھا ئه ته(ستین  به  تیۆری ده متر پشت به پاشان که. ین ده ست هنانیان ده ده وی به هه

   زیاتر پسپۆڕانه وه بری ئه و له) تمان ال وونبت قیقه  هه ، که  تیۆریه  پویستیمان به کاته
عریفیی  ند ئاکامکی مه ی چه ڕگه نیوتن له.  وه کۆینه  لیده  که وه بینه  وردده یه و ماده له

زراند،  ی تیۆری میکانیکی دامه نچینهندترکرد؛ ب مه وه کانی ده  سروشتییه  زانسته وه گرنگه
ی  نه و الیه ئه(*سازیدا  بواری بینین ککی گرنگی له یاسای هزی ڕاکشانی داڕشت و کۆمه

. شکرد پشکه) و. کانی بینینه کانی ڕووناکی و ئامره ته ی خاسیه رباره  ده زانستی فیزیا که
م  ر ئه به ر له ی الیبنیزدا بوو، هه هک مان کاتی داهنانه  هه له(واوکاری داهنا  حسابی ته

 مشتومکی زۆری  وه ردووکیانه ن قوتابیانی هه الیه ی له که  مافی داهنانه هۆیه
کرد،  ری تووڕه ی نووسه تی، گۆته شیه که ی تیۆری ڕووناکییه رباره رچی ده هه). رکرا سه له

و  له"ۆی کردبوو و پی وابوو خ ت به تایبه" کانی نگه تیۆری ڕه " ی به شه  گه  گۆته چونکه
 . و ڕاستتریش بت کترانه زۆر زیره"   نیوتنییه کاره

 



هزی ڕاکشانی "ین   پی ده ی داڕشت، که و یاسایه ، پاشان نیوتن هات و ئه به(
 )336، 334، 246، 234، *223  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…"ردوونی گه
 

Nihilism  نیھیلیزم  
  خشت، وه به ده" هیچ" و مانای   هاتووه وه ی التینیه"نیھیل"ی  شه وو  له که زاراوه

 ڕاستیدا ناتوانت  له) چیتر( مرۆڤ   که وه گرته ک ده  جیھانبینییه سفکردنی جۆره وه
  ، چونکه یی ماندووه میشه کی هه یه  شوه سکی نیھیلیست به که. نگنت سه کان هه شته
ک  نھا یه  ته وه یه و ڕوانگه  و له یشتووه موو شتک تگه  هه له،  وه ته موو شتکی دۆزیوه هه

موو   هه یت، چونکه  ناهنت خۆتی بۆ بزار بکه وه ؛ ژیان ئه وه سته ده دات به ئاکام ده
   له وه  مژه کان له ونه موو خه کان و هه وره  گه موو ئومده کان، هه زنه  مه ڕوانکردنه چاوه

 ئاسۆی  ک شت له نھا یه ک پشووتر، ته روه ش، هه ماون، ئستاکه ئاسۆی ژیاندا دیارنه
مانی  سوفی ئه یله ی فه" 1819 تا 1743"یکۆبی  جه. کرت؛ کتومت هیچتی دیده ژیاندا به

ی  ر فیخته رامبه ک به یه خنه ک ڕه  وه ته به ، هه وه فه لسه  ناو فه ی نیھیلیزمی هنایه زاراوه
" تۆرگینی"ی "باوکان و کوڕان"ی ڕۆمانی   ڕگه  له که  دواتریش زاراوه.کاریھنا ی به هاوه

ی  وه کانی بیرکردنه ره  هانده کک له ی بۆ یه  ئاماژه نیتشه.  زیاتر ناسرا وه ری ڕوسیه نووسه
می  رده  سه له"؛   مانای خۆی وونکردووه کات که ستده  ــ مرۆڤ هه نیھیلیستی کردووه

وام خراتر و  رده کی الر، ــ به ر ڕوویه  سه چت مرۆڤ هاتبته ده وه  له وه ه"رنیکۆس کۆپه"
  یبردن به و په ره و هیچتی؟ به ره ڕوات؟ به و کوێ ده ره  ــ به وه وته که ق دورده  چه خراتر له

 "ستی هیچتی خودی خۆی؟ هه
 
م  ، به کی نیه انایه خۆیدا هیچ م  ژیان خۆی له  که وه کاته ر دووپاتیده  سارته نده رچه هه(

ک  وت وه ستکات پنج و حه  وا هه خشت که  نابه وه ی مانای ئه یه وه  بیرکردنه م شوه ئه
 جیھانی سۆفیا،". نیھیلیست"گوترت   پیان ده ی که وانه  له کک نیه و یه ئه. ک بن یه
 )491  ڕه الپه

 
 

Heidegger، Martin   ر، مارتین هایدیگه 
  ندانه و بیرمه کک له  یه به" 1976 بۆ 1889"ر  شمان هایدیگه ئستاکهمی  رده تاسه 

  وه ڕته گه م ده که ی یه پله ش به باییه م ناته ئه.  ره سه بایی له ترین ناته وره  گه نرت که داده
یتوانی   دواتریش نه کانبوو، وه ییه وه ته  نه ی سۆشیالیزمه ر تکه  هایدیگه ی که وه بۆ ئه

و  ی ئه  و پاکانه وه ک بدۆزته یه ی، هیچ ووشه و کاره رسوڕماو له کانی سه  خه ر به امبهر به
 هیچ زیانکی  وه یه م بۆنه ر به  ناوبانگی هایدیگه بت بین که م ده به. ی پبکات یه ه هه
مانی  سوفی ئه یله ناوبانگترین فه  به شانی کانت و نیتشه م شان به کو ئه وت، به که لنه

. مانیادا  ناو ئه ک له  وه تره وره کجار گه جیھاندا یه ر له ناوبانگی هایدیگه.  جیھانییه
 نوان مردن  تیبوو له ستی بوونی مرۆڤایه ی هه وه رقای توژینه تادا سه ره سه ر له هایدیگه
ی  فه سه له  ناواخنی فه م له رانیدا، به ستی و نیگه  نوان په ڕاوکی ژیاندا، له و ده

   خاکی هنده وه شه تی و لره الی مرۆڤایه کات له بوونده" یادکردنی له" بۆ  دواتریدا ئاماژه
میدا  وه ر له هایدیگه.  یه وه ڕاستی شایانی بیرلکردنه  به رچاو که  به خاته گرنگ ده

ووی خۆیی و جیھانی جاد ت، دت قیقه ت و شونی هه قیقه تی هه  ماهییه ت به باره سه



موو  ی هه م نزیکه ئه.  وه بته  نزیکده وه ه"کان سروشتییه "  شته  و له رچاوه  سه شکنت، له ده
  رک هاته ک ئامۆژگاریکه ختدا ژیا، وه ی پایته وه ره ناو سروشتکی جوانی ده ژیانی له

چت  ده وه  له ئستاکه"؛  وه تانده ڕه  سروشتی ده گرت که  مرۆڤ ده ی له خنه  و ڕه وه پشه
ڕاشکاوی  سازی بتوانن به ی ماتماتیکی و ژماره وه  بیرکردنه  شتک که جیھان بووبته

ی  رچاوه  سه  به زن، بووه کی مه یه نزینخانه  به  شوه  به سروشت بووه. ن ربده ستی توه ده
  ر له ده  به هو مژه  له رچاوانه و سه م ئه سازی مۆدرن، به کنیک و پیشه ک بۆ ته یه ووزه

 ." بووه ویست و بیاری مرۆڤ بوونیان هه
 
 و  ن نیتشه الیه  له مانی که تری ئه" ئگزیستنشیالیزمی"ری  سوفکی بوونگه یله فه(

 )487  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ر بوو ربوو، مارتین هایدیگه سه ری له  کاریگه گۆوه کیاگه
 

Hobbes، Thomas  هۆبیس، تۆماس  
بوو  ندک نه م بیرمه ، به وه  ژیانه  بارودۆخکی همندا هاته له" 1679 بۆ 1588"هۆبیس 

م   بۆ بیروبۆچوونی، ئه وه ڕته گه وخۆ ده ش ڕاسته مه هۆی ئه. مووان بت  دی هه  به که
  له کک  یه  له تی؛ بۆ نمونه  مرۆڤایه کبوو له کارییه  خراپه موو جۆره ڕوانی هه  چاوه میشه هه
ش  یه م ڕسته ر ڕک ئه ، هه"ک گورگن کتری وه یه ر به رامبه مرۆڤ به"ت  کانیدا ده تهو

ک  نھا تیۆریه ویست ته یده  ڕاستیدا هۆبیس نه له. ی هۆبیس ناوبانگترین وته  به دواتر بووبه
  وه ڕژییه رنامه به یویست به ده. خواست کو زیاتری ده ، به وه گا بدۆزته  کۆمه ت به باره سه

ی   ڕگه  له دابوو که و بوایه  له زرنت، وه ک دابمه یه  کشه موو جۆره ناونووسکی هه
. کان داڕژت موو کشه ی ناواخنی هه رباره ک ده یه  بتوانت لیسته وه میتۆدی ماتماتیکییه

الی  ش به مه کرد، ئه تیس ده کدا قه یه ند ژماره ی چه ندازه  ئه دا مرۆڤی له سازیانه و ژماره له
ر مرۆڤ  رامبه  بیروڕای خراپی به نده م بیرمه  ئه نده رچه هه.  شتکی ئاسایی بوو وه هۆبیسه

رکی تاک  وه ک بوونه بینی، وه س ده که ک تاکه شدا مرۆڤی وه وه ئه گه م له بوو، به هه
کی  گایه  کۆمه کان ڕۆکی گرنگ له سه  که خۆیی و ئازادی تاکه ربه یبینی و پیوابوو سه ده
  وه کی تریشه الیه س و له  که  دابینکردنی مافی تاکه وه که الیه  له واته(وتوودا ببینت  رکه سه
   جۆره  که ته وه رشانی ده رکی سه یگوت ئه ها ده روه هه). کتریدا ڵ یه گه کردن له هه

  وه کایه کاندا بھنته سه که خۆیی تاکه ربه رستی و سه نوان خۆپه ها له کی وه نگییه هاوسه
ر  سه نھا له  ته  که رککه ش ئه مه بچت ــ ئه ڕوه کی باش به یه شوه گا بتوانت به  کۆمه که
) و.  وتکی دیکتاتۆرییه شوه (* وه ه"لیڤیاتان"ک  هزی وه ر به ده به ڕاده ستی وتکی له ده
ندین  گردانی هزی چه وه  پکه  له ترین هزی مرۆیی که وره  گه واته(هنرت،  دیده به

 .)  پکھاتووه وه مرۆڤه
 
  یه وانه دا زۆربوون، له ڤده ی حه ده  سه تریالیزمیش له ی مه گری فیکره ی هه نمونه(

  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…سوفی ئینگلیزی بت یله رترینیان تۆماس هۆبیسی فه کاریگه
246( 

 
Homer   هۆمیر 
کی  زاییه  شاره ر، پویستیمان به ر ژیانی هۆمیری نووسه  سه ینه خهی تیشک ب وه بۆ ئه

کی  ته ڕوی ئاۆزی و مه کانیش ڕووبه ت زمان ناسه نانه  هۆمیر ته ، چونکه یه فراوان هه



 ، وه سیحدا ژیاوه شتی پش مه ی هه ده  سه م له کان ئه رچاوه پی سه به.  وه کاته وام ده رده به
"  ئۆدیسه"و "  ئیلیاده"ی  که وره  گه ر دوو داستانه ری هه  نووسه ۆندا بهمی ک رده  سه له

ک   تیۆرییه ئستاکه. کرت  ده مه ماشای ئه  ته وه  چاوی گومانه  به مۆکه م ئه نرا، به داده
  ک له یه کو زنجیره ، به بووه ک هۆمیر نه نی یه نھا خاوه ت مژوو ته  ده  که  ئارادایه له
گرت و   خواکانی هۆمیر ده یان له خنه  ڕه وه که الیه کان له سوفه یله فه. بوون هه" کان یرههۆم"
رسامی   سه وه کی تریشه الیه م له چن، به  مرۆڤ ده ر له ده به ڕاده یانگوت خواکانی له ده

نی   و خاوه یه م ونه رکی که هۆمیر نووسه"گوت  ریستۆتالیس ده  ئه بوون، بۆ نمونه
مریکی،  ری ئاگایی ئه روونناس و توژه ینسی ده جولیان جه".  وشکی نایابه ڕه

ت  یدا ده که  باسه ؛ له وه ته  گرداوه وه  ناوی هۆمیره ری به رنجاکشه کی سه یه وه لکۆینه
موو   هه دات که مکمان نیشانده رده یی سه کومنتکی نمونه کانی هۆمیر ده داستانه
 .دران نجامده ئه" ئاگایی خود"ب  وخۆ به کانی مرۆڤ ڕاسته زه جیاوا چاالکییه

 
گرت،  کانی هۆمیر ده  خواییه  وانه یان له خنه کانی یۆنان ڕه تاییه ره  سه سوفه یله فه(
ی  کو مرۆڤیش جگه م وه چوون و هه  مرۆڤ ده کی زۆر له یه م تاڕاده ی خواکان هه وه رئه به له

 )37  ڕه یا، الپه جیھانی سۆف…بوون ڕنه باوه
 

Hippocrates   هیپۆکراتس  
پزیشککی یۆنانی کۆن و پیاوکی پ " سیح  ی پش مه370 بۆ 460ی  نزیکه"هیپۆکراتس 

کی  زانیارییه. زراند مای ئاکاری زانستی پزیشکی دامه  بنه م بوو که  نھنی بوو، ئه له
ردا  رابه به م له ، به وه ته ماوه ۆ نهممان ب کانی ژیانی ئه رهاته سه ر ژیان و به سه زۆرمان له

  م پیاوه ن ئه دا ده و گوتارانه ن؛ له که م ده  باسی ئه  که وه ته ند گوتارکمان بۆ ماوه چه
ناتۆمی و زانستی  ری و ئه شته  نه زایی له ، شاره زن بووه ن و مه الیه نی هزرکی فره خاوه

ندروستی گشتیشدا   بواری ته ها له روه ، هه بووه رماندا هه رتی ده ت و کاریگه خاسیه
ک  یه  تا ڕاده دابوو که و بوایه ک پزیشکک له هیپۆکراتس وه.  بووه ستکی بای هه ده

 پی وابوو بتوانین  وه شه  و لره وه ک بدۆزینه خۆشییه کانی نه  سروشتییه بتوانین هۆکاره
 و  ندین وته ن چه سوفکیش ده یله ک فه وه. ڕوو ینه  بخه که خۆشییه ئاکامکی گشتیی نه

کات؛   ئاۆزی ژیانده  باس له ی که م وتانه ک ئه  وه ، بۆ نمونه نرخی داڕشتووه ندی به په
  ڕن؛ یان له په کان خرا تده باره  له ت؛ ساته یان ده"  روایه ر به ، هونه ژیان کورته"

 ." خته کانیش سه بژاردنی بیاره رن و هه نهت خه کان هه زمونه ت؛ ئه شونکی تردا ده
 
  م بوو که دایکبوو، ئه ی کیۆسدا له  دوورگه  ی پش زایندا له460 سای  هیپۆکراتس له(

 )65  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه. زراند ی زانستی پزیشکی یۆنانی دامه ردی بناغه به
 
 
 

Heraclitus  هیراکلیتس  
ی   یۆنانییانه سوفه یله و فه  له ککه یه" سیح  ی پش مه480 بۆ 540ی  نزیکه"هیراکلیتس 

ر  سه کی زۆری له یه ردا نوکته رامبه به م له  به یه ی هه رباره ممان ده کی که  زانیارییه که
 هیراکلیتس  ی که و ڕاستییه  بۆ ئه وه ڕته م بگه که ی یه پله ش به مه  ئه یه وانه له.  یه هه



نتاسیای   فه کان ناچاربوون له ش مژوو نووسه م هۆیه ر ئه به ر له ، هه مرۆڤکی داخراو بووه
می  رجه  سه  له ی که وه  بۆ ئه وه ڕته گه میشی ده هۆی دووهه. ن  گوزارشتی لبکه وه خۆیانه
تکی   حیکمه ش باس له وانه  و ئه وه ته ی پچپچی ماوه شتا پارچه نھا هه کانی ته نووسینه
ک  ، وه سوفه یله م فه ئه. بت لیانتبگات سک هه  هیچ که خته  سه ن که که ده ئاۆز  هنده

ر زوو  م هه ، به  دونیاوه  هاتۆته وه ی شاری ئیفیسۆسه  خزانکی پاشایانه ن، له ده
ت، دواتریش  قیقه ی هه وه  دوای دۆزینه وتۆته  که وه بری ئه  و له گرتووه  هه و ژیانه ستی له ده

  خشت، وه  خۆشی نابه وه نکه  هیچ الیه تدا له قیقه دوای هه ڕان به  گه  که وتووه رکه دهبۆی 
گوتران،  م ده ی ئه رباره  ده وه میه رده کانی سه  زاری خه  له ین که  بکه و وتانه ر بوا به گه ئه
مۆکی  خه"تی  ی حاه قینه ی ڕاسته وه ره  هیراکلیتس دۆزه توانین بین که وا ده ئه
ڕاستیدا  کو له کشا، به ده می ڕانه رنجی ئه هیچ جۆرک سه کانی دی به مرۆڤه".  روونییه ده
ژیانی   هیراکلیتس له نده رچه هه. کردن ڕی لده قی و شه ڕوانی ده نھا چاوه ته
تی  واوه ته بوو به سانا نه شدا بۆی وه ئه گه م له ، به وه وتبووه روستوکراتی دورکه ئه
  وت که که رده  بۆده وه یه که فه لسه ی فه  ڕگه شمان له م ڕاستییه رداری ببت؛ ئه ستبه هد

  دا که تانه و حاه  له ، بۆ ونه  دیاره رمانکردن و توندی پوه رزی و فه  لوتبه جۆرک له
ندی  ی قوی مام ناوه ندشه  ئه ڕژت و له ده سپاو هه گۆڕ و چه کات، بیروڕای نه گومانده
  موو جۆره  هه  نکۆی له ، که وه ییه ی پارمندیسی هاوه وانه  پچه م، به ئه.  وه وته که دورده
تی  ڕه  بنه ره ی هه ک ماده و وه"   بزاوتندایه موو شتک له هه"یگوت  کرد، ده ک ده یه جوه

،  نی تدایه و توانای خوقاند مره م نه بوای ئه  به بژارد، چونکه جیھانیش ئاگری هه
ئاسمان و خاک و  ( وه کانه وره  گه  شته ر له ؛ هه وه گرته موو شتکیش ده ها هه روه هه وه
کی تریش  وه). تی ڕۆح ڕه  بنه ره ی هه  پکھاته واته(کانیش   بچکۆله کو شته تاوه هه) ریا ده

م، هزی  ای ئهپی بو  به ڕوو وه خسته کانی ده کی نایاب لکدژه یه  شوه هیراکلیتس به
سوفی تر  یله ندین فه  چه ش سروشی به یه م بیرۆکه ئه.  ته قیقه کردنی هه شه تی گه ڕه بنه
ی هیراکلیتسدا  فه لسه  فه ڕ له شه. های تریش نده  و چه  هیگ و نیتشه خشی، بۆ نمونه به

ن و توندی خشی رمان به نکی تری فه ش الیه مه کات، ئه کی فراوان و گرنگ داگیرده جگایه
، " موو شتکه ی هه وره  گه ڕ بابه شه"یگوت  ڕوو؛ هیراکلیتس ده خاته یمان بۆ ده که فه لسه فه

  ، زۆر به ڕیشه کانی شه ی ئاکامه رباره رچی ده هه".  ڕ شتکی ئاساییه شه"یگوت  یان ده
ندێ   مرۆڤ، هه کاته نکی تر ده  خودا و الیه کاته نک ده ڕ الیه شه"یگوت؛  پوخت و کورتی ده

موو  ڵ هه گه  له وه ی هیراکلیتسه ڕوانگه له". کات ندکی تر ئازادده  و هه  کۆیله کاته س ده که
و  و ناوی ئه ، ئه یه ردوونیش بوونی هه کی گه  یاسایه وت و بماناکاندا جۆره  چه شته

" هزر"یان " مانا ی به وته"تدا مانای  ڕه بنه  ی لۆگۆس له زاراوه". لۆگۆس"ی نابوو  یاسایه
ی   خۆی په  که وه گرته  ده الی هیراکلیتس هزکی نایاب و بونه م له خشت، به به ده

کانی هیراکلیتس سروشی  وه پنھنی بیرکردنه. لی تناگات" کی ی خه زۆربه"بات و  پده
مرت  ۆڤک ده مر ودا که و شه له"ک  ی وه  وته ؛ بۆ نمونه خشیوه ر به ها نووسه نده  چه به

ڕگای "، یان "ژی ر ده ڕاستیدا هشتام هه م له گیرسنت، به مۆمک بۆ خۆی داده
ی  ندشه ی نایابی ئه ، ونه" مان شتیشه  و هه ک ڕگایه وخوار یه ره ر و ڕگای به وسه ره به

 .ڕوو خاته مان بۆ ده سوفه یله م فه نھنی ئه قووڵ و پله
 
، 56، *45  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ژیا می پارمنیدسدا ده رده سهمان   هه هیراکلیتس له(

142 ،145 ،389( 



 
Herodot  هیرۆدۆت  

 ی پش 424ی   تا نزیکه484ی  نزیکه(هیرۆدۆت . ی لنابوو"باوکی مژوو"سیسیۆ ناوی 
م جار   که  مژوو نووسک بوو که وه یه ی سیۆسایدیدسی هاوه وانه  پچه به) سیح مه
کانی  ره هات و باسی مۆڕای بۆ خونه م ده ئه. کان البدات نه الیه  فره  باسه وت له که هڕد
  نگاندن، وه سه کی هه یه  پوانه  بکرته  که ره  کاریگه و کاته نھا ئه  ته کرد؛ مۆڕاک که ده
 ژیاندا  وت له ر بمانه تیش گه تایبه ، به  گرنگه یه و پوانه یبردن به م په بوای ئه به
و  یشتن له گه ی تنه نمونه"  وه کانیه مژووییه " ی باسه  ڕگه هیرۆدۆت له. وتوبین رکه سه

 شونی   خۆیان له کات که کان ده ته سه ده  به تییه سایه  و باسی که وه هنته  ده یه پوانه
رکی  ئه"یگوت  هو د ئه. ت سه  و بده وته ککه  په بنه دواجاردا ده نن و له خوادا داده

  کرت ببنه  ده  بکات که وتن و دۆڕاندنانه رکه و سه  باس له  که رشانی مژوونووسه سه
  بن له ئاگا ده  به  دونیاوه  دواتر دنه ی که و مرۆڤانه ش ئه یه و شوه سوود، به ی به نمونه
 ." تیدا هاتووه ر مرۆڤایه سه ی کاتی خۆی به و شتانه موو ئه هه
 
 جیھانی سۆفیا، …انگترین مژوونووسی یۆنانیش هیرۆدۆت و سیۆسایدیدس بوونناوب به(

 )64  ڕه الپه
 

Hegel، Georg Friedrich  جۆرج فریدریک ،هیگ  
 کی ئاسایی گه وه) 1831 تا 1770(هیگکو نه کرد، به ی نه شه ک مندا  یشونمای مندا

، هیگ  بووه  س مندای هه و ت بووه وه ندی ده باوکی کارمه. وت مک دواکه که
کی دورودرژ  یه ی هیگیش بۆ ماوه یی و پیرییه وره ی گه وپایه م پله ئه. ترینیان بوو وره گه
ری شللینگ و   براده خوند، بووه  تیۆلۆژی ده دا که و سانه ؛ له وه یدا مایه گه له

ی  دا پله فه لسه  فه له  دواتریش که. یان لنا"باپیر"مانیش نازناوی  رلین، ئه هۆیلده
وام  رده هیگ به. نجتربوون  خۆی زۆر گه کانی له ه ی هاوه ستھنا، زۆرینه ده پۆفیسۆری به

 زۆر جار  نده رچه ، هه وه دایه نگ ده ی پارسه و جیاوازییه  ئه وه کانیه ی چاالکییه  ڕگه له
واوکرد،  ی خوندنی ته وه ئهپاش. نرخاند م ده میان که کانی هز و توانای ئه ره رامبه به
 و  وه رزبووه ی به وپایه  مامۆستای مان، دواتریش پله رلین و فانکفۆرتدا بووه شاری به له
   شاری جینادا بووه له) نجتربوو و گه  پنج ساڵ له که(پی پشنیارکی شللینگ  به

شی  که م پیشه و ههم شونی ژیانی  م بارودۆخی ڕامیاریی ناچاریکرد هه پۆفیسۆر، به
رۆکی کۆلیج  ک سه وجا وه ، ئه"ر زایتونگ بامبرگه"ری  رنووسه  سه  پشدا بووه بگۆڕت؛ له

سای  له.  بوو ر ئاواه سه ناوبانگبوونی له رگای به  ده وه زرا، لره شاری نیورنبرگدا دامه له
ی  ی دوو ساڵ وانه اوه و بۆ م فه لسه  پۆفیسۆری فه شاری هایدلبرگدا بووه  دا له1816
ک  رلیندا وه  شاری به ستیدابوو له رده به  له ش که یه  زیاده و کاته موو ئه ، هه وه گوته
رنجی  ی سه  مایه رزوو بوونه کانی هه وانه. برد ریده سه ناوبانگ به سوفکی به یله فه

کی  یه شوه  به یگ نهه("بوو  زن نه ڕاستیدا گوتاربژکی مه  له نده رچه ی، هه که وره چوارده
کانیشی  ی ووشه بوو و زۆرینه نگکی قرخنی هه وانیش؛ ده ڕه  به  نه کرد وه ی ده ئاسایی قسه

ش  میشه کۆکی، هه  و ده وه کرده ڕشت، زوو زوو قوڕگی پاکده ده هه نگکی نووساو ده به
 و  وه لیندا بوبووبوهر به خۆشی کۆلرا له دا نه و کاته له...").  وه کرده کانی ڕاستده ووشه

ماشا  س ته ک پیرترین که ڵ مردنیدا چیتر وه گه له. خۆشی مرد مان نه هه ر به هیگیش هه



هیگ . ستدابت ده  گیانی له بینرا که سی بوسی ده ناوبانگترین که ک به کو وه کرا، به ده نه
 کانت  ش شتک بوو که هم سیستیم ئه.  وه فه لسه  ناو فه  سیستمکی ڕکخستنی هنایه شوه
. ڕژیکرد و ڕکیخست رنامه تی به واوه ته م هیگ به دابوو، به گه ر ئاشنایی له وبه وه له

ترسی  سوفکی بوری چاونه یله مانی، فه سوفی ئه یله ک فه نھا یه  بین ته شایانی باسه
ی  که وه وازی بیرکردنهر ش  ڕاستیدا هه له. ستت کارکی ئاوها هه یورا به م ده ک ئه وه

  م له ؛ ئه پۆشکراوه رده  توانینکی قووڵ په  شوه  و به  خۆیدا ترسناکه هیگ خۆی له
  پش خوقاندندا له  خودا له  که وه  بکاته ندشانه و ئه بیر له یویست تدا ده ڕه بنه
ی  ی باترین شوه ناسهیدا پ که  ناواخنی سیستمه  له ندشانه  ئه و جۆره ئه.  یایدابووه خه
 هزی  ن که ده  نیشانده وه ها پۆسیسی خۆناسینه روه  هه ڕوو، وه نه خه ت ده قتیه ئه

ر  سه ی له وره کی گه رییه  کاریگه ، ڕۆحک که"ڕۆح" بۆ  وه ڕنته گه کی ده ره ری سه بزونه
 مشکدا   له شنه چه مه ی هه ها بیرۆکه نده  ژیان، چه ت به باره ڕۆح، سه.  یه ئاگایی هه

کان یان  تییه  بابه  شته ش، واته ته م بابه ی تری ئه م هیگ الکه خوقنت، به ده
خۆی بگات، پویستیی  ت بتوانت له قیقه ی هه وه بۆئه.  ڕوو خاته تی ده واوه ته ت، به قیقه هه
قیقیتکی   هه توانت ببته ئاگا ده تی به قیقه نھا هه ؛ ته یه ئاگا هه کی به یه عریفه  مه به
و  کرد، ئه کان ده  لکدژه  یاری به  دیالکتیکدا مامۆستایانه هیگی پسپۆڕ له". قنی ئه"

   که هاوه ی وه وه  ناو پۆسیسکی بیرکردنه یھنایه  و پالن ده پی ڕنامه به  ی که لکدژانه
 ڕۆحی خۆیی و ڕۆحی   نمونهکردن؛ بۆ کرد و دیاریده ده کانی پ پناسه می شته رجه سه
س   که تاکه. بن کدی ده یه ڵ به تی تکه روتاکایه تیی و ئاگایی سه تی، ئاگایی تاکایه بابه
کانی  وره  گه هنت، چاالکییه زنی جیھان پکده ی مژووی مه شکی بچکۆله نھا به ته

  س له  که تاکه.  هو گرته  تا کۆتایی پۆسیسی خوقاندن ده وه تای کاته ره  سه ڕۆحیش له
   له ، واته وه شه لره.  گرکی پرینسیپی ئاگایی دیاریکراو زیاتر هیچیتر نییه ند هه چه

توانت نرخی خۆی  ، ده وه ی تره ها پرینسیپی تری ئاگایی بچکۆله نده ی چه ڕگه
تی  ایهس  بوونی که ر به رامبه سک به  که ستی تاکه  هه وه الی هیگه به. نگنت بسه هه

  وه یه م باره  و له یی خۆی شتکی گرنگ نیه ختی و ئاسووده  خۆشبه ستکردن به خۆی، هه
کانی  ییه  ئاسووده ، ماوه یی نییه پیتی ئاسووده کی به یه مینه مژووی جیھان زه"ت؛  ده

گ و ری هی ده به ڕاده ی ڕاستگۆیی له ه تکه..". تان کی به یه ڕه ند الپه مژووی جیھان چه
یرترین و گرنگترین   سه کاته  ده سوفه یله م فه ی هیگ، ئه که قییه حمی و ده به
  ختانه رسه م سه ک ئه سوفکی تر ئاوها وه یله هیچ فه.  فه لسه سوفی مژووی فه یله فه
   له  که سوفکی تریشمان نییه یله  هیچ فه سپنت، وه ی خۆی بچه وه  بیرکردنه ویستووه نه
 سنگی  توانین بین دوو ڕۆح له ده.  وه  نزیکبووبته  هنده وه کانه وره  گه ره  هه ته هباب

،  یربووه راب خۆرکی سه  هیگ شه ین که  بکه وه ر بین و باس له گه  ئه ژیان، وه هیگدا ده
سکدا ــ  که  س بووبت له  هیگ دوو که یه وانه  بین؛ له ته م بابه ی ئه رباره بت ده وا ده ئه
   چژی له  پیاوکی ئاسایی که وه کی تریشه الیه یی و له سکی ڕۆحانی نمونه  که وه که الیه له
ی  که ندی دیالکتیکه توندی پابه  به  هیگک و هیگک که واته ، ناوبانگی خۆی بینیوه به

کی تریش  وه..  وه وریدا بخولنه چوارده زیندوویی به ی پداون زۆر به بوون و ڕگه
شدا  وه ئه گه م له بوون، به رنجاکش نه  سه وخۆ هنده کانی هیگ ڕاسته نووسینه

کان ڕابکشت، بۆ   بۆ شته نجه وخۆ په ڕاسته  ڕاشکاوی خۆی نیشانبدات و یتوانی به ده
یشتنمان  ی تگه وه ر پشئه گه"ڕشت؛   داده یه م شوه کی به یه ندشه  ئه  کاتک که نمونه



  له وت فری مه  بمانه  که  بمانایه ته و حاه ک ئه وا وه ین، ئه وت تبگه بت و بمانه هه
   ". وه  ناو ئاوه ورین بچینه ببین و نه

 
)دایه  ئه ی که و شته  ئه…هیگت، توانای ژیانی تنی بڕه  جیھانی سۆفیا، الپه… ق  

330،360 ،*384 ،399 ،403 ،407 ،418 ،423،487 ،489 ،515( 
 

Hildergard of Bingen"  ی بینجین"گارد هیلده  
 تا 1098"ی بینجین "گارد هیلده"خۆیدا،  ت به کی تایبه یه  کسه ک له یه ک ڕاهیبه وه

گارد  هیلده. ی خۆی که مه رده ی سه نانه گمه ده وا به  پشه ته و ئافره کک بوو له یه" 1179
تکی  ک ئافره ڕوو، وه زانینی بخاته  ئاسایی بوو نه وه الیه  و بفیزبوو، به سکی ساده که
یان   ڕگه مانه موو ئه م هه منرخاندنی بوونی خۆی، به  که ی ڕازیبوو به که مه رده سه
سکی  ک که  تاوناتاوکیش وه کانی خۆیبکات، وه تییه  بیروڕا تابیه رگری له  به گرت که لنه
ندی  مه هره کی به یه وه ره گارد توژه هیلده. دا ی نیشاندهخت خۆ رسه ق و سه ڕه لله واو که ته

. م ڕاهیبکی وتاربژبوو م پزیشک و هه  هه وه شه مه رو ئه سه  له سروشتبوو، وه
   که وه کرده  ده وه ر ئه سه ختی له م جه ئه. ستن به  سروش ده کانی پشت به وه بیرکردنه

تکی   حاه کو له هاتوون، به بۆ نه" وندا  خه له"ن یا" واو تکی خه حاه " له" کانی چیرۆکه"
ی  فه لسه فه. نگاندوون یسه قوی هه  به وه  ڕۆحکی ڕوونبینه ئاگادا بۆیھاتوون و به به

ر خوا بخوازت، مرۆڤ  م، گه بوای ئه  به کات، وه  باسی مرۆڤ ده شبینانه گارد گه هیلده
 .ان تبگاتکانی جیھان و ئاسم  نھنیه توانت له ده
 
،  وانه کک له یه. بووبت ت نه ندکی ئافره  هیچ بیرمه  که  نییه وه  مانای ئه مه م ئه به(
 )320، *199  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ی بینجین بوو"گارد هیلده"
 

Hellenism  هیللینیزم  
سای (سیحدا   ی پش مه323 نوان   له  که وه گرته  ده  مژووییه و ماوه هیللینیزم ئه

و  ، ئه سیحدایه ی پش مه ده مین سه که ی یه تا دوا نیوه و هه)  وره لکساندرای گه مردنی ئه
.  وه توایه ناو ئیمپاتۆری ڕۆمانیدا ده  و له وه شایه وه ده  هه ره به ره ی یۆنانی کۆن به کاته
لتوری یۆنانی  ردا که رامبه به م له ی ڕوخا، به که کییه ره  ده  شوه  یۆنانی کۆن به ڕاسته

ری هیچ   و کردار نونه  ووشه نده رچه لماند؛ هه  خاکیان سه وه شه  و لره وه بوبووه
کی  رییه کرت کاریگه شدا ده وه ئه گه م له بن، به کیش نه زگایه تک و داموده سه ده
 .بت یان هه وره گه
 
 )132  ڕه ی سۆفیا، الپه جیھان… که  ئاگره  پریشکک له…هیللینیزم(

                                                           
Hinduism  هیندۆیزم  

   له  بوایان پیه ی که سانه و که ی ئه  و زۆرینه ری نییه زرنه سکی دامه  که م ئایینه ئه
" تایی تاهه هه " شتکی هیندۆیزم خۆی به. جن نگالدشدا نیشته هندستان و پاکستان و به

.  یه سانی ڕۆحانی هه یتان و که ها خودا و شه نده  بوونی چه دات و بوای به مده قه له
می  ره کی هه یه  شوه کان به  جۆراوجۆره  جیھان و ژیانه وه م ئایینه ی ئه ڕوانگه له



،  ریتییهکی سانسک یه ووشه"(*کارما"تکی با  قانییه  هه شدا شوه  لره چنراون، وه هه
 ژیانکی  یان له( ڕۆژان  کانت ڕۆژک له  باش و خراپه موو کاره  هه کورتی واته به

پی  سک به رکه ، هه ؛ واته یه وه سته ده تی به سه ده) و.  وه بته ڕووت ده ڕووبه) داهاتووتدا
م  ر ئه هب گرت، له رده تی بوون و ژیانی وه ی خۆی، شونی تایبه ی شاراوه ک و چاکه مه ئه

ک   وه م ئایینه ئه.  سکاکردنیش  نه خشت، وه به ییکردن هیچ سوودک ده گله ش نه هۆیه
م  ی ئه  ڕگه  له ، وه یه ی ڕۆح هه وه دایکبوونه  کۆچکردن و له ئاینی بودیزم بوای به

) یا ی جیھانی سۆف101ی  ڕه  الپه بوانه(تی ڕژمی کاست  قانییه  هه  باس له وه شه بوایه
 .کات ده
 
ک و  الیه  نوان ئاینی هیندۆیزم و بودیزم له ش له ها خای هاوبه نده ش چه وه  له جگه(

 )164  ڕه  جیھانی سۆفیا، الپه…ین که دیده ، به وه کی تره الیه ی یۆنانی له فه لسه فه
 

Hume، David  یفید هیوم، ده  
   سست و الوازبوو، وه وه ندروستییه ی تهبار می مندایدا له رده  سه له" 1776 تا 1711"هیوم 

 خزانکی  هیوم له.  دیاربووه ر پوه ی هه و سیما الوازه نجتیشیدا ئه نی گه مه ته له
م تیۆلۆژکی پرۆتستانتی  ، ئه"1564 تا 1509" بۆ کالفین  وه ڕته گه ده" (*کالفینیستی"

  وه دایکبوونیه  لهپش نووسی مرۆڤ له م چاره  بوای ئه نسی بوو، به ڕه فه
یاندا ئاینک  که  خزانه له. دایک بوو ئاینی توندوتیژدا له) و*. ستنیشانکراوه ده
  ت له نانه ن، ته  هه کرد که ندده سه  په یه و شوه کانی به  ڕووداوه میشه  هه تداربوو که سه ده

 ئایندبۆرگدا ئاشنایی ی بای  قوتابخانه له. پرسی ده کانیشیان نه تی ڕووداوه ڕه هۆی بنه
ی  و سنووره ی ئه  چوارچوه  له ته به یداکرد، هه دا په ندشه کان و جیھانی ئه ڵ کتبه گه له
دایک وباوک .  وه کجار قوه  ناو گومانکی یه وته  که وه شه درا، لره ی پده دا ڕگه و کاته له

 پاش  تی یاسا بخونت وه زانس ر که  سه خسته وام فشاریان ده رده کانی به و خزمه
 بری زانستی یاسا  قی خۆی نیشاندان و له ڕه لله م دواتر که وکی زۆر ڕازیبوو، به هه

ڕاستیدا  بوو، له شی باجی خۆی هه ترسانه  چاونه م بیاره ئه.  بخونت فه لسه بیاریدا فه
ی  که رچاوه  سه یه وانه  له نی بوو، که ده یری به کی سه خۆشیه وت؛ تووشی نه خۆشکه نه
ما و لیککی زۆر  ده روونی، تاو ناتاوک ئیشتیھای خواردنی نه  بۆ باری ده وه ڕته بگه
جۆرک  م دواتر ئیشتیھای به به. بوو  ده ه په ه  و پستی په وه خواره هاته میدا ده ده به

رداهات و  سه کاری بهشی گۆڕان که ی لبگرت، الوازی و سستییه ختبوو ڕگه  سه  که وه کرایه
نسادا  ڕه  فه ک له یه رکردنکرد؛ بۆ ماوه فه سه ستی به هیوم ده. و ه نجی قه  پیاوکی گه بووه

کاتکیش . کرد یداده  و نانی ژیانی په وه گوته ی ده فه لسه ی فه  ماندا وانه جبوو، له نیشته
ی  وه کتبی لکۆینه. ڕشتبوومین کتبی دا که شنووسی یه ریتانیا، ڕه  بۆ به وه ڕایه گه

. رزبوون لی په مووان دووره ی هنا و هه وره ی هیوم شکستکی گه که یه"سروشتی مرۆیی"
  بت به ده"   ناشیرینه  سکۆتالنییه م پیاوه ئه"یانگوت  کی تووند و تیژی لگیرا و ده یه خنه ڕه

  م ئاساییترین شته ک ئه ی وهسک ی که وه  بیرچوونه رامۆشبکرت، چونکه زووترین کات فه
. ستیپکرد کانی دواتریدا ده ڵ کاره گه ی له یه م ونه شکاندنی ئه. ری بکرت رامبه  به که
ک  کی ئابوری دانیانپدانا، دواتریش وه ک مژوونووسک و زانایه تادا وه ره سه له
اریشدا چاالکبوو؛  بواری ڕامی دا هیوم له و کاته  بین له سوفک، شایانی باسه یله فه

.  بوو وه ره تی ده زاره نیشدا ڕاوژکاری وه نده  له  له نسابوو، وه ڕه ی فه سکرتری باوزخانه



 شاری ئایدنبۆرگدا  ما و له م دواتر توانای نه وامبوو، به رده ی به م کارانه ر ئه سه هیوم له
م  دایی تاوانباریانکرد، به تاوانی بخو نی پیریدا به مه  ته پاشتریش له. جبوو نیشته

  .رالبرد سه یان له که تاوانه"  وه تییه سایه هزیی که رز و به ئاکاری به"هۆی  به
ی  وه رئه سه  له م، سووره ئه. درت م ده ه قه ریتانی له کترین ئیمپیریستی به  زیره هیوم به

  ندشه ستی و ئه ۆرکی هه م نگاندنی مرۆیی بتوانت هنده سه رنجدان و هه  توانای سه که
. بچنت ر هه سه  و زانینی له عریفه ی بتوانت مه وه س بت بۆ ئه  به  که وه کۆبکاته

و  موو ئه ی هه ها پکھاته روه  هه ؛ وه موو زانینکه ی هه ردی بناغه ستی، به رنجی هه سه
  ی به وره کی گه هندیی یوه توانت بیانخوقنت، په  مرۆڤ ده ی که  ئاۆزانه ندشه ئه
  و کاته نھا ئه  ته ندشانه و ئه ئه.  یه  هه وه کانه ستییه  هه نگاندنه سه رنجدان و هه سه

ر  ر هه سه ر له گه  ئه چنرابن، وه  هه وه کی ئیمپیریستیی دیاره مایه ر بنه  سه  له ڕاستن که
.  کیان نییه  هیچ گرنگییه وه شه نتاسیان و لره نھا فه وا ته کی تر داڕژرابن، ئه مایه بنه

 زانیاری ڕاست و دروستی   که یه وه وام پویستی به رده ها؛ خود به روه خودیش هه
  بته بت، ده تاده وا به ، ئه وه کرته کی ئاوها پنه یه شوه ر خود به گه  ئه ر، وه سه بخرته
دا  و خووانه ی ئه نهباز کانی له موو چاالکییه بستراکت و هه تکی ئاگایی ئه حاه
ی  رباره وام زانیاری ده رده بت به خود ده.  وه  درژایی ژیانی کۆیکردۆته  به  که وه خولته ده

،  شوه  خود ڕۆحکی په وه بوونی ئاگاییه هۆی هه به. ستبھنت ده ی به که وره خۆی و چوارده
 هیچ   جیاواز جیاواز زیاتر، لهستی ک هه  کۆمه ک له یه تاڕاده" و  قکی بئارامی هزه چه

کدا  دوای یه ک به کجار زۆری یه کی یه  خراییه ش به ستانه و هه ؛ ئه هاتووه شتکی تر پکنه
وا  ، ئه وه  گربرته وه کی خووه یه  پۆسه ر خود به گه م ئه به". دان  جوه وام له رده دن و به

و  ئه. رباس  سه نجام دته ندی نوان هۆ و ئه هیو کجار زۆر په کی یه یه  تا ڕاده و کاته ئه
  له. لمنت سه وام خۆی ده رده ، به وه کاته ده  خۆی دووباره میشه ش هه ندییه یوه په

زار   شتکی دیاریکراو هه نجامدا، که وکی هۆ و ئه  ڕه پۆسسکی هۆیی ئاوهادا، له
کی  یه  شوه ک به زار و یه تی هه ڕه هچت ک دات، ڕیتده  ڕووده مان شوه هه ت به ڕه که
ی مرۆڤ  و یاسایانه موو ئه توانین بین هه  ده وه شه م خاه واو جیاواز ڕووبدات، له ته
 . وه شت تاقیبکرنه وام ده رده  و به کردنه نھا گریمانه  ته وه  کایه یھنته ده
رنجدان و   سه ک له کرد وه ن دهکا سته  هه ی به نی ئاکاریش، هیوم زیاتر متمانه کو الیه وه
 سۆزک  شوه!)  ره ستبزونه کی هه یه وه  بیرکردنه نده چه ( ڕی به باوه. تی نگاندنی په سه هه

بۆ  رموگوڕ ستکی گه هه("،  وه ستته به  ده وه  مرۆڤ پکه  که یه ک هه بانییه و میھره
  وه شه سته  هه م جۆره له"). کانی تییه هامه فرینکیش بۆ نه تی و نه یی مرۆڤایه ئاسووده
کتر بکات،  ی مرۆڤ هاریکاری یه وه  هۆی ئه بته ش ده مه کات، ئه ده شه می گه هاوخه

. بت کتری شتکی باش نه دانی یه وت یاریده که رده  واده شدا که تانه و حاه ت له نانه ته
کو  ، به بان بووه  و میھرهسۆز سکی به ستدان، هیوم که رده به ی له و باسانه پی ئه به

   له فه لسه ی فه قینه زانم دوژمنی ڕاسته یگوت من ده هیوم ده..  زدانی بووه مرۆڤکی یه
نتاسیا  فینی فه  هه هیچ شتک له"ت؛   ده وه یه م بۆنه ر به ، هه شارداوه کودا خۆی حه

کانی  سوفه یله  زیاتر فه مه  هیچ شتکیش له ر هزر، وه  سه کی زیاتر ناخاته ترسییه مه
 "� وه تره وره ی گه ه  ناو هه خستۆته نه
 



یشتنک و  موو تگه  هه زانی، که رشانی خۆی ده رکی سه  ئه ک ئیمپیریستک به هیوم وه(
  ڕه جیھانی سۆفیا، الپه.. پشووتری ڕکبخات" کانی سوفه یله فه"کی ناڕوونی  یه وه بیرکردنه
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Herder، Johann Gottfried   ردهر، جۆهان گۆتفرید ه 
،   نییه وره کی گه یه ستره نھا ئه ته" 1803 بۆ 1744"ر  ر، هرده پی جان پۆی نووسه به
ی  انت ونهتو پی پویستی خۆی ده سک به موو که  هه  که که یه ستره  ئه ه کو کۆمه به

ر خوقاندی  ی هرده یه فه لسه و فه ڕاستیدا ئه له.  وه ی خۆی تدا ببینته ستره تی ئه تایبه
ر  ی شاری پمه وره ی گه شه کی دورودرژ قه یه ر تیۆلۆژبوو و بۆ ماوه تدا هارده ڕه  بنه له(

کانی  ی خه هالی زۆرین  به  که خۆگرتووه  ئاۆز و تووندی له نکی هنده الیه) بوو
 رو سه له. ن ڕوونی لیتبگه ختبوو به سه)  وه گرته ش ده دا گۆته لره ( وه وریه چوارده

موو   هه کو بوای به بوو، به زن نه ی مه رنامه ستور و به ده سکی به  که وه شه مه ئه
یبینین   ده ه ک رسوڕمان نییه ی سه  مایه وه شه لره. کرد خش ده تی سروشبه کی تایبه یه چرکه

ر بوونی  سه خت له جه) ناوباگبوونی  هۆی به بووه  بوو که مه ئه(یدا  که فه لسه  مژووی فه له
ی  ڕوانگه  له کات، چونکه ک ده نی خه لتوری جیاوازجیاواز و مافی جیاجیای کۆمه که
ر  هرده.  ک کورته ک یه  یان وه ک درژه ک یه وه" و الی خودا ره به"مووان  ی هه  ڕگه وه مه ئه
ستی  یوه کان په شته ت به باره  سه ، که وه رییه ی ڕۆشنگه ده ی جیھان بینینی سه وانه پچه به

نگاندنی  سه ر پویستی هه سه ختی له یاخۆشی دیاریکراوبوون، جه  زانینینکی خه جۆره
 و ناتوانین  وه ته اوهک نھنیمان بۆ م م کۆمه  بوای ئه  به کرد وه مژوودا ده تی له تایبه
موو   ناو هه وت؛ له رکه سوفکی زمان ده یله ک فه ر زیاتر وه هرده. رین ییان پبه په
  دا، چونکه  زمان ده خی به موویان زیاتر بایه  هه م له می خۆیدا، ئه رده کانی سه سوفه یله فه
 ." بوون دانی زماندا هاتۆته رهه ڵ سه گه هزر له"م  بوای ئه به
 
ی "ر هرده"کجار گرنگی بینی،  کان ڕۆکی یه الی ڕۆمانسیه دا له م بواره ی له سه و که ئه(
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 قی سروشتی هه
ستور   یان ده وتن نامه ی ڕکه  ڕگه  له  که قکه  هه واته. ن سه قی ڕه  هه قی سروشتی واته هه

  ته م بابه نی گرفتی ئه  الیه وه شه ست ناهنرت، لره ده  به وه ی مرۆییهسم و یاسای ڕه
  له ئاگانییه زانین خۆی به ک ده وه( دت  وه  خودی سروشته  له دات؛ مافک که ده رهه سه

توانت  ز ده گه هزترین یان باشترین ڕه  به زانت که  ده نده وه نھا ئه  مافک، ته هیچ جۆره
مافی سروشتی . بت شتکی نادیار و ناڕوونبت پی پویستی ده به) نتخۆی بگونج

قی مرۆڤ   ئه  پشت به که ( یه  هه یه وه تیه نایه سه رخستنی ڕه ده ندی به یوه ک په یه تاڕاده
و  موو ئه هه. ین موومان بتوانین پی بگه  هه دان که و بوایه کان له شبینه و گه) ستت به ده

ی مافی  ناو خودی پکھاته ، له وه  مافی سروشته  به وه ته ستراونه  به ی که رییانهگرفت و دژوا
مای  ر بنه سه  دین و له ون که که رده  ڕوونتر ده و کاتانه کان ئه  گرفته ، وه سروشتدایه

ین، بۆ  که رده تکی دیاریکراو ده ر بابه سه مافکی ئاوها ئاشکرا و گشتی، بیاری خۆمان له
سک؛ ئایا مافی سروشتی سزای  دانی که سداره ک سزای له تکی وه ر بابه سه  له نمونه

  له(وام  رده ش به  ئستاکه ، که  پرسیاره م جۆره بینت؟ ئه واده ڕه سک به دانی که سداره له



  ی له رکراوانه سه  مشتوم له و پرسیاره کک بوو له کرت، یه ر ده سه ی له قسه) مریکادا ئه
 .کرا ر ده سه  مافی سروشتی گفتوگۆی له ت به باره دا سه ڤده ی هه ده سه

 
ر  سه  به ، که یه وشتی هه یی ڕه کی بنچینه ند یاسایه و چه بوای ئه  به بۆ نمونه …(

 …قی سروشتی ن هه  پی ده ی که و شته ڵ ئه گه  له بایه  ته واته. سپت چه موواندا ده هه
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 ر؛ ی نووسه رباره ند دک ده چه
" پۆلیتۆلۆژی"، زانستی   دایک بووه  شاری ڕۆتنبۆرگدا له  دا له1949سای   له  بیوهمه ئۆته

 و سۆسیۆلۆژی  و  فه لسه و فه)  گایه ی ڕامیاری کۆمه  پکھاته ت به  تایبه  که خوندنکه(
سوف  یله ی فه  فیخته ت به باره کی فراوانی سه یه وه لکۆینه.  بی خوندووه ده زانستی ئه

ندین  چه. ژی  شاری فرانکفۆرتدا ده یدا له که ره ڵ هاوسه گه  و له ره  نووسه مۆکه ئه.  نووسیوه
   تا ئستاکه وه شه وانه رو ئه سه  و له  خوندنی نووسیوه ت به فی تایبه لسه کتبی فه

  .وه ک شیعر و ڕۆمانی بوکردۆته کۆمه


