
 گهر "من" من نهبم، "تۆ"ش تۆ نی!؟

                     
شک سهبارەت به ئاکاری مرۆڤ، ئهم پرسيارە  ڕدنهوەکانی بواری نۆيرۆلۆژی له مهپاش تاقيکر دەوری بيۆلۆژيکی م

شراوەته ناو باسی فهلسهفه "که ئايا مرۆڤ وەک تاک بهر مه که ئايا ههر کام له ئ پرسيارە له ئهنجامی ئاکاری خۆی؟"ک
ين و کهسايهتيمان له وشهی  دراوين وبه مرۆڤی ئاگابهخۆ و ئاگالهخۆ، دەناسر گهيشتنی فهلسهفی، به مهنتقهوە گر ی ت به پ

کی ئازاديين  ندرێ، مرۆڤگهل يار دەدەين؟ يا"من"دا دەنو ک ئۆتۆماله  و "خۆمان" ب مهی مرۆڤيشدا چهشن ، دەور تيسمئ
ێ و "من" له مرۆڤدا، کهشفی  ناوە بۆدەگ ئهوەی مانايهکی جياواز له  ئينسان خۆيهتی که به ناوی فهلسهفه، دايه

   ؟شخهبب خۆیبه  ،ی دیزيندەوەران
گهيشتنه، که مرۆڤ به "ئاگابهخۆ و ئاگالهخۆ" دەزان ، ک ،گهر ئهم ت ه ب گای ئينسانی هه کی ڕووبۆمه هڕووی پرسيار

تهوە. گهيشتنه  بنهڕەتی دەب گهيشتنه وکه "مرۆڤ خئينسان له سهر ئهو ت و بهرپرسی کار  ئاگابهخۆ و ئاگالهخۆيه" اوەنی ت
ه دام ودەزگای داد و دام ودەزگای تری بۆ جهزادانی  و ی له گهڵ خۆی کردووەو ئاکاری خاس و خراوی خۆيهتی، مامه

ياردەری گهر له سهرووی "من"ی ئاگابهخۆ و ئاگالهخۆ، دەزگايهکی تر  . "من"کانی ئاگابهخۆ، دامهزراندووە ههب که ب
تهوە، که ئهو له ئاژەڵ جيا کاتهوە؟!  دوور له "ئيرادەی من"، "من"ی "ئيرادە بهخۆ" ،سهرەکی ب ن کی بۆ دەم   چ دەور

ندرێ، ک گهيشتنه بسهلم ک له "من"دا وەک ئينسانی جياواز له  بوونی نييه، بهخۆ و ئاگالهخۆ"من"ی ئاگا هگهر ئهم ت
هم ئي گهر ئاژەڵ بوونی ههيه؟ نسان و باقی زيندەوەران، بهستراوە به ئۆتۆماتيسم بن، که ڕەنگه به "سرووشتی" له قه

ت که له  نگ گهر ههمان ب ر، بهبر، پ ندا ههيه، ش بدرێ، بوونی فهلسهفه بۆچييه؟ ئهو ئۆتۆماتيسمهی که له ناو ئاژە
ژ" و "گياند وان "ئينسانی بو ێ، چ جياوازييهک له ن تهوە؟ئينساندا دەور دەگ ن ژ"دا دەم   اری نهبو

ميان  نه و پرسياری تر، له دەيهی ههشتایئهم پرسيارا سهدەی بيستهوە به سهر فهيلهسووفهکاندا دەبارێ، به ب ئهوەی و
.  یبۆ ستا توانای ئهوەی ههبووههبووب ستا ەفهلسهفه تا ئ ، ئ ن ، ئينسان جياواز له ههموو زيندەوەرانی تر بناس

گهيشتنی نوێ دەخاته بهردەس نۆيرۆلۆگی قسهيهکی که فهلسهفه خۆی له گهڵ تتر دەکات و زانياری و ت . وا چهند سا
ی جياواز له فهلسهفه و    دەبيسترێ. "ۆفهلسهوەيۆن"زانيارييهکانی نۆيرۆلۆژی تازە کردۆتهوە و دەنگی نو

بخانهکان بهڕ   ن. زانستکارانی"له زانستگاکان باس لهوە دەکرێ که فهلسهفه ئيتر به يارمهتی کت بهشی  وەنابردر
لهوە گهيشتوون که دەب خۆيان به زانيارييهکانی البراتواری نۆيرۆلۆگی تهيار بکهن، بۆ ئهوەی  ناسیزانستهکانی دەروون

کۆلهران و نۆيوەپاش نهکهون. ئهوان ل شکهوە گهيشتوون که ل ی ئينسان پهيدايان ۆلۆگهکان بهو زانياريانهی که له سهر م
می پرسيارە فهلسهفييهکان که ماوی  کردووە، ه  ٢٥٠٠له و ندکاری سا ستا خو ن، نزيک بوونهتهوە! ئ تاوتۆ دەکر

خۆيهتی؟ ئايا مرۆڤ ئاگايانه  ی-ويست و ئيرادەی ئازاد-فهلسهفه ئهم پرسيارە له خۆی دەکات که ئايا مرۆڤ خاوەنی 
يار دەدات؟ ئايا "من" سوکهوت دەکات و ب "من"  کهسايهتی بوونی ەوری سهرەکی بۆ ئيسباتدکه له فهلسهفهدا  هه

ێ نن، ، بوونی ههيه، ئهو "من"ەدەگ م؟ که فهلسهفه و زانستی دەروونناسی دەيناس ندرێ؟ "من" ک   چۆن دەسهلم
  

شک کراوە و دەکرێ، گومان دەخاته انهیۆلۆگی، بهو تاقيکردنهوی نۆيزانست ئهم بۆچوونهی فهلسهفه  سهر که له سهر م
ياردان ،ياردەر له مرۆڤدا ههبکه"من"ی ب يانوايه،   .که بهرپرسيار ب له ب ۆفيلهسووفهکان پ ۆلۆگی و نۆي نۆي

ش ياردەر م وێ. ب وپ دەپ شک(نويرۆن) و  "پازدەکه که پرۆسهيهکی چ بليۆن سيناپس ئهو  ٥٠٠ميليارد خانهی م
کاندنی مهبهست بيربکهينهو مه بۆ پ نن، بۆ ئهوەی ئ نينهوە!ئيمکانه دەڕەخس ی  "ە و وەبيرب ئهمهش ههر به پ

ينی ۆلۆگی بهر له دەرب شکدا سهر دەگرێ. تاقيکردنهوەی نۆي ياری"من" له م     ب
وان خۆ ،پازدە ميليارد نۆيرۆن" وەنديی له ن نن و بهم چهشنه تۆههزاران پ ک دەه وەندی ساز کی چڕياندا پ يی پ له پ



زنۆي .ەکهند ترين ميکرۆسکۆپ که يهک بۆ دەههزار گهورەتر نيشاندەدەن، دەتوانن بينهری ۆلۆگهکان به يارمهتی بهه
وەنديان وەندييهکان ئهندازە بگرن هکاری نۆيرۆن و سيناپس و ئهو پ ههزار کيلۆمهتر  ٥٠٠که به  ،بن و تهنانهت مهودای پ

وان مانگ و زەوی. مهودای مهزەندە دەکرێ، واته دوورتر له   "ن
  

ی ئيم ، زۆرترين زانياری له سهر کار و ميکانيسمی نۆيرۆلۆگی به پ ن کانی زانستی، تهکنيکی، فهننی که بهکاری دەه
یميشک و دەور و ڕ گهيشتن و  ، وەکچ دەوری ئۆرگانيک و چ ماوەرای ئۆرگانيک ،دەداته دەست ۆ ههست و بير و ت

هاتووييهکان که مرۆڤ ههيهتی.  شک بهردەوامهمهر ناسينی ز لهتاقيکردنهوە و پشکنين ههموو ل پرسيارە  ،ۆرتری م
و فکرين و مهکانی ئينسان که له فهلسهفهدا باس کراونب گای ت م نه له ڕ مدانهوە پهيدا دەکهن، به ، ئيمکانی و

زەکانی فهلسهفهوە، گهيشتنی فهلسهفه و ت کوو ت ۆلۆگی و ناسينی بيۆلۆژيکی ئينسان خۆيهوە. به گای نۆي    له ڕ
  

گهيشتنی فهلسهفی  گهيشتن له بوون و نهبوون به فهلسهفه و ت ی پرسيار بۆ ناسيينی خۆی و ت نانه گۆڕ گای ه ئينسان له ڕ
م خهريک کرد. گهيشت و خۆی له گهڵ فهلسهفه و پرسيارکردن و پهيداکردنی بهرپرسی ماکس پالنک ئينستيتۆتی  و

ژێ:" ئيدەی بوونی ويس ته ئيليزيۆن(تراويلکه)  ،تی سهربهخۆ و ئازاد له الی ئينسانفرانکفۆرت، ولف سينگهر دەب دەب
ی بکات تهوە ،گهر مرۆڤ قهبوو شک له سهر پرۆسهی نۆيرۆنهکان ساخ دەب ر تاقی که ههموو ئهنجامهکانی م . له ژ

ن و دڵ وە گهڕ دەخات." ،کاسه سهری ئينسان ەکان دەسووڕ وە دەچ که ئهستي   ههمان قانوون بهڕ
يه بهو  ندرێپ زی سينگهر بسهلم ەوی ههمان قانوونی نائيرادی بن که  گهر ت شک و دڵ يهکسان بن و پهي و کاريی م

نن و شهو و ڕۆژ بهدوای رەکان دەسووڕ نن،ي ئهست ک که  هکدا دەه ك بهرپرس ناب له ههر کار وئاکار هيچ مرۆڤ
  . ئهنجامی دەدا

گای تاقيکردنهوەکانی ههرچهند بۆچوونی سينگهر و سينگهرەکان ڕەنگه ببنه  ک له ڕ می پرسيارگهل هۆی و
نن، که ئينسان ی فهلسهفی له گهڵ خۆيان دەه ک پرسياری نو م کۆمه ۆلۆگی، به وە خهري نۆي دەکات.  کخۆی پ

ۆلۆگی کوو بهيس وبنهوانی ئايين،فهلسهفه به تهنيا نهک ،ئيسپاتی تاقيکردنهوەکانی نۆي باوەڕی ئايينی و خودايی  ، به
.هه ن   دەتهک

ينی ک تاقيکردنهوە ئهنجام دراوە بۆ ئهوەی بزاندرێ،که ئايا مرۆڤ بۆ ئهنجامی جولهيهک، دەرب ست  ههست و گهل و هه
کو  ی"زەميری خودئاگا" ،کار تهوە خۆی که له بوونی"من"دا خۆ یبه پ ، دەجول ن ويستی  وەیيان بهر له ،دەنو

يار بدات، ،بهخۆئاگا يار ب شک ب ياری ئيرادەی خۆیی داوە و م شک بهج دەگهيين ،"من"، نه ب ياری م کوو ب   ؟به
ری و پرۆگرامی تايبهتهوە ئهنجام دراون و دەکرێ به وردی و   گای سيستمی کامپيۆت شک له ڕ تاقيکردنهوەکانی م

شک ببيندرێ و ئاناليز بکرێ، ئاکامی ئهم تاقيکردنهوانه ئهوە دەردەخهن که نۆ يرۆلۆگی باس له دەقيقی ئهنجامهکانی م
ت ياردەر دەکات، واته  ی ئۆتۆماتيکیدەسته يارئازادانهی " و ويستی مهيلب ی ب   نييه! من" دەرب

  
رەکان و تيک تاکی دڵ، هۆی  ،کائينات و گهر ئۆتۆماتيسمی گهردوون ته هۆی گهڕانی زەوی، سووڕانی ئهست که دەب

ت،  ياردان و نهدان ب ۆلۆگی تاقيکردنهوەکانی  ڕەنگدانهوەیفهلسهفه دەب اب کهوڕاستهقينه و مۆتۆڕی جوله و ب نۆي
گهرايی وەش فهلسهفهی ڕۆژئاوايی به !ب ک که بهخۆيهوە دەگرێ و  بنهمايهکی نوێ ماتريا شک وەک ئۆرگان م

گهيشتن له ئينسان و فهلسهفهميلياردها خانه و بليۆن سيناپس له خۆی دەگرێ، دەکاته ناوەن  !دی ت
ی مرۆڤ دەتوان به" ستی ئازادانهی جياواز  ،له بارودۆخی دياريکراو وزە و مهنتقی خۆی پ و نهه  .له خۆی بنو

. تۆنۆمی سرووشتی"ۆمهيدانی "ئ ههرچهند هکردنيشی ههب ياردانی بهرپرسيارانهی مامه وەندييهدالهم  بۆ ب  مرۆڤ ،پ
" بۆی ههبوو، ن هاتوويی ئازادانهی خۆی بهکار به   ل

ر فهيلهسووف، نی هئهمهی سهرەوە بۆچوو يوايه نۆيرۆلۆگی  دەروونناسنريک والت بهت ئهو پ و نۆيرۆلۆگ بوو، که ئه
کی  ين و"که  بهو مانايه  .نه فهلسهفی و ئهخالقی يه،"بابهتيانه"دەرب هق)تهواو وکهماڵ دوو تهوەری "و خاس دز  (موت

ک له ڕ ئهو دە .نيين وە ڕۆژ ک بکوژنۆ" ئيمکانی ئهوەی ئ واته ئهو ئيمکانه له ههر  ، بهرانبهر سيفر نييه."ژان کهس
کدا ههيه.    مرۆڤ



نانی تووندوتيژی دژ ئايا کهئهوەی  گابه  بهکاره له سرشت و ژيکی و به پاشخانی بيۆلۆ پهيوەسته و کهسان کۆمه
ندرێ زۆرسرووشتی ئينسانهوە سهرچاوە دەگرێ م گهر بسهلم تهوە، به ن ه بم کی ئاوا لهو چهمکه  ، با وەک پرسيار

يهتيانه -ئهخالقی -حقووقی -فهلسهفی-ئايينی ن ،کۆمه   . مانايان نام
، گهر  ژێ:" من بيرم لهوە کردۆتهوە، چ دەب ژی تئۆری فهلسهفه له زانستگهی ماينز،دەب تۆماس مهتسينگهر دەرسو

کهوتووی "من" ب نهيهکناوکی ج کوو تهنيا و ، به مه خۆمان ل ههب لهوەی  وونی نهب کبچئ مه وامان  ؟ت ئهوجا ئ
نينهوە له بهرانبهر ر دەم دێ وەک نهخۆشی ئانتۆن() کو گهيشتنی تهرسه له خۆمان پهيدا  بوونی خوودی پ خۆماندا و ت

، واته  " دەکهين. کی ئاگا به خۆ گهر بيرکردنهوەی مهتسينگهر بهڕاست دەرب . ،"من" ن   نام
کهوتووی ههروەک دەبيندرێ، مهتسينگهر سهرەڕای ئهوەی  ردا " دەکاتهوە، له بهرانبه-من- بير له نهبوونی "ناوکی ج

مه" دەکات، که کۆی"من"ەکانه، واته که ههرکيان "من"ن. که وايه  ،وەک "من""تۆ"  "من" وەک "من"، باس له "ئ
ژە پهيدا دەکات.يسم" پرسياری بوون و نهبوونی "من" و بوونی" ئۆتۆمات ن و ئهم باسهش در ههرچهند  بهردەوام دەم

ۆدا زۆر ن بوونی ئۆتۆماتيسميشانه له ژيانی ئهم بوونی ئۆتۆنۆمی "من" ههتا دەبيندرێ، بۆ ئيسباتی زا   !زا
  برايم فهڕشی
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