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؟!ش تۆ نی"تۆ"من نبم، " من"گر 
برایم فڕشی

١/١/٢٠١٧

پاش تاقیکردنوەکانی بواری نۆیرۆلۆژی ل مڕ دەوری بیۆلۆژیکی مشک سبارەت ب ئاکاری 

 فلسناو باسی ف شراوەتم پرسیارە کنجامی "مرۆڤ، ئئ رپرسیارە لئایا مرۆڤ وەک تاک ب ک

تگیشتنی فلسفی، ب منتقوە گردراوین وب مرۆڤی ئایا ھر کام ل ئم ک ب پی " ئاکاری خۆی؟

دا دەنوندرێ، مرۆڤگلکی ئازادیین و "من"ئاگابخۆ و ئاگالخۆ، دەناسرین و کسایتیمان ل وشی 

ل مرۆڤدا، " من"بیار دەدەین؟ یا ل ئمی مرۆڤیشدا چشنک ئۆتۆماتیسم، دەور دەگێ و " خۆمان"

زیندەوەرانی ک ب ناوی فلسف، دایھناوە بۆ ئوەی مانایکی جیاواز ل کشفی ئینسان خۆیتی 

دی، ب خۆی ببخش ؟

 مرۆڤ ب ک ،یشتنگم تر ئخۆ"گخۆ و ئاگالگای ئینسانی " ئاگابکۆم ،ب ھ ،دەزان

ی تگیشتن مرۆڤ خاوەن"ئینسان ل سر ئو تگیشتن ک . ڕووبڕووی پرسیارکی بنڕەتی دەبتوە

خۆیخۆ و ئاگالڵ خۆی " و ئاگابگ ی لتی، مامرپرسی کار و ئاکاری خاس و خراوی خۆیو ب

گر ل .  کانی ئاگابخۆ، دامزراندووە"من"کردووە و دام ودەزگای داد و دام ودەزگای تری بۆ جزادانی 

ەری سرەکی ب، دوور ل ی ئاگابخۆ و ئاگالخۆ، دەزگایکی تر ھب ک بیارد"من"سرووی 

!چ دەورکی بۆ دەمنتوە، ک ئو ل ئاژەڵ جیا کاتوە؟" ئیرادە بخۆ"ی "من"، "ئیرادەی من"

 ندرێ، کلمبس یشتنگم تر ئمن"گ" ل ک ،خۆ بوونی نییخۆ و ئاگالدا وەک "من"ی ئاگاب

ندەوەران، بستراوە ب ئۆتۆماتیسم بن، ئینسانی جیاواز ل ئاژەڵ بوونی ھی؟ گر ئینسان و باقی زی

 ب ڕەنگ ناو " سرووشتی"ک ل ی کو ئۆتۆماتیسم؟ ئبۆچیی فلسم بدرێ، بوونی فق ل

 ک لێ، چ جیاوازییئینساندا دەور دەگ ل ت کمان بر ھنگ گبر، پر، بش ،یندا ھئاژە

دەمنتوە؟دا "گیانداری نبوژ"و " ئینسانی بوژ"نوان 

ئم پرسیاران و پرسیاری تر، ل دەیی ھشتای سدەی بیستوە ب سر فیلسووفکاندا دەبارێ، 

بووبمیان بۆی ھوەی وئ ب ب . بووە، ئینسان جیاواز لوەی ھستا توانای ئتا ئ فلسف

نیاری و تگیشتنی نوێ ھموو زیندەوەرانی تر بناسن، ئستا نۆیرۆلۆگی قسیکی تر دەکات و زا

وا چند ساک فلسف خۆی ل گڵ زانیارییکانی نۆیرۆلۆژی تازە کردۆتوە و . دەخات بردەست

.دەبیسترێ" نۆیۆفلسوە"دەنگی نوی جیاواز ل فلسف و 
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. ل زانستگاکان باس لوە دەکرێ ک فلسف ئیتر ب یارمتی کتبخانکان بڕوەنابردرن"

نستکارانی بشی زانستکانی دەروونناسی لوە گیشتوون ک دەب خۆیان ب زانیارییکانی زا

ئوان لوە گیشتوون ک لکۆلران و . البراتواری نۆیرۆلۆگی تیار بکن، بۆ ئوەی وەپاش نکون

رە نۆیۆلۆگکان بو زانیاریانی ک ل سر مشکی ئینسان پیدایان کردووە، ل ومی پرسیا

ئستا خوندکاری فلسف ئم ! سا تاوتۆ دەکرن، نزیک بوونتوە٢٥٠٠فلسفییکان ک ماوی 

ئایا مرۆڤ " ی خۆیتی؟-ویست و ئیرادەی ئازاد-پرسیارە ل خۆی دەکات ک ئایا مرۆڤ خاوەنی 

ۆ ئیسبات ک ل فلسفدا دەوری سرەکی ب" من"ئاگایان ھسوکوت دەکات و بیار دەدات؟ ئایا 

ە ک فلسف و زانستی دەروونناسی "من"دەگێ، بوونی ھی، ئو " من"بوونی کسایتی 

کم؟" من"دەیناسنن، چۆن دەسلمندرێ؟ 

زانستی نۆیۆلۆگی، بو تاقیکردنوانی ک ل سر مشک کراوە و دەکرێ، گومان دەخات سر ئم 

ک فلسی فمر"من"بۆچوون یاردەر لیاردانی بب ل رپرسیار بب ک ،بۆلۆگی و .  ۆڤدا ھنۆی

پازدە میلیارد خانی . "نۆیۆفیلسووفکان پیانوای، بیاردەر مشک ک پرۆسیکی چوپ دەپوێ

بلیۆن سیناپس ئو ئیمکان دەڕەخسنن، بۆ ئوەی ئم بۆ پکاندنی مبست ٥٠٠و ) نویرۆن(مشک

ئمش ھر ب پی تاقیکردنوەی نۆیۆلۆگی بر ل دەربینی !" نوەبیربکینوە و وەبیربنی

ر دەگرێ" من"یاریبشکدا سم ل  .

پازدە میلیارد نۆیرۆن، ھزاران پوەندیی ل نوان خۆیاندا پک دەھنن و بم چشن تۆڕکی چیی "

پ ک یک بۆ دەھزار نۆیۆلۆگکان ب یارمتی بھزترین میکرۆسکۆ. پ ل پوەندی ساز دەکن

گورەتر نیشاندەدەن، دەتوانن بینری کاری نۆیرۆن و سیناپس و ئو پوەندیان بن و تنانت مودای 

 ب ندازە بگرن، ککان ئوەندییوان ٥٠٠پودای نم دوورتر ل زەندە دەکرێ، واتتر مزار کیلۆمھ

."مانگ و زەوی

تکنیکی، فننی ک بکاری دەھن، زۆرترین زانیاری ل سر نۆیرۆلۆگی ب پی ئیمکانی زانستی، 

کار و میکانیسمی میشک و دەور و ڕۆی دەدات دەست، چ دەوری ئۆرگانیک و چ ماوەرای ئۆرگانیک، 

تاقیکردنوە و پشکنین ل مر . وەک ھست و بیر و تگیشتن و ھموو لھاتووییکان ک مرۆڤ ھیتی

شک بدا باس کراون، ئیمکانی ناسینی زۆرتری مفلسف ل کانی ئینسان کموپرسیارە ب ،ردەوام

ومدانوە پیدا دەکن، بم ن ل ڕگای تفکرین و تگیشتنی فلسف و تزەکانی فلسفوە، 

. بکوو ل ڕگای نۆیۆلۆگی و ناسینی بیۆلۆژیکی ئینسان خۆیوە
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سیار بۆ ناسیینی خۆی و تگیشتن ل بوون و نبوون ب فلسف ئینسان ل ڕگای ھنان گۆڕی پر

. و تگیشتنی فلسفی گیشت و خۆی ل گڵ فلسف و پرسیارکردن و پیداکردنی وم خریک کرد

ئیدەی بوونی ویستی سربخۆ و :" برپرسی ماکس پالنک ئینستیتۆتی فرانکفۆرت، ولف سینگر دەبژێ

گر مرۆڤ قبووی بکات، ک ھموو ئنجامکانی ) تراویلک(، دەبت ئیلیزیۆنئازاد ل الی ئینسان

ل ژر تاقی کاس سری ئینسان، ھمان قانوون . مشک ل سر پرۆسی نۆیرۆنکان ساخ دەبتوە

."بڕوە دەچ ک ئستیەکان دەسووڕن و دڵ وە گڕ دەخات

یی مشک و دڵ یکسان بن و پیەوی ھمان قانوونی بو پی گر تزی سینگر بسلمندرێ و کار

 رپرس نابك بنن، ھیچ مرۆڤکدا دەھدوای یو و ڕۆژ بنن و شرەکان دەسووڕستئ نائیرادی بن ک

. ل ھر کار وئاکارک ک ئنجامی دەدا

ھرچند بۆچوونی سینگر و سینگرەکان ڕەنگ ببن ھۆی ومی پرسیارگلک ل ڕگای 

اقیکردنوەکانی نۆیۆلۆگی، بم کۆمک پرسیاری نوی فلسفی ل گڵ خۆیان دەھنن، ک ت

ئیسپاتی تاقیکردنوەکانی نۆیۆلۆگی، نک ب تنیا فلسف، . ئینسان خۆی پوە خریک دەکات

نکدەتوانی ئایین، باوەڕی ئایینی و خودایی ھیس وبنکوو بب.

جام دراوە بۆ ئوەی بزاندرێ،ک ئایا مرۆڤ بۆ ئنجامی جولیک، دەربینی گلک تاقیکردنوە ئن

دا خۆ دەنون، "من"ی خۆی ک ل بوونی"زەمیری خودئاگا"ھست و ھوست و کارک، ب پی

، ن بیاری "من"دەجولتوە، یان بر لوەی ویستی بخۆئاگا، بیار بدات، مشک بیاری داوە و 

؟ئیرادەی خۆی، بییندەگ جشک بیاری مکوو ب

تاقیکردنوەکانی مشک ل ڕگای سیستمی کامپیۆتری و پرۆگرامی تایبتوە ئنجام دراون و 

دەکرێ ب وردی و دەقیقی ئنجامکانی مشک ببیندرێ و ئانالیز بکرێ، ئاکامی ئم تاقیکردنوان ئوە 

یکی بیاردەر دەکات، وات میل و ویستی دەردەخن ک نۆیرۆلۆگی باس ل دەستتی ئۆتۆمات

!دەربی بیار نیی" من"ئازادانی 

گر ئۆتۆماتیسمی گردوون و کائینات، ک دەبت ھۆی گڕانی زەوی، سووڕانی ئسترەکان و تیک 

تاکی دڵ، ھۆی ڕاستقین و مۆتۆڕی جول و بیاردان و ندان بت، کواب فلسف دەب ڕەنگدانوەی 

بوەش فلسفی ڕۆژئاوایی بنمایکی نوێ ماتریاگرایی  ! یکردنوەکانی نۆیۆلۆگی بتاق

 خۆی دەگرێ، دەکات و بلیۆن سیناپس ل میلیاردھا خان ک کشک وەک ئۆرگانوە دەگرێ و مخۆیب

فلسئینسان و ف یشتن لگناوەندی ت!
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ی دیاریکراو، ھوستی ئازادانی جیاواز ل مرۆڤ دەتوان ب پی وزە و منتقی خۆی ل بارودۆخ"

نیدانی . خۆی بنوند مرچکردنیشی " ئۆتۆنۆمی سرووشتی"ھی مامرپرسیارانیاردانی ببۆ ب

بھ .نکار بھی خۆی بھاتوویی ئازادانبوو، لدا، مرۆڤ بۆی ھوەندییم پل"

ونناس و نۆیرۆلۆگ بوو، ک ئبت ئو ئمی سرەوە بۆچوونی ھنریک والتر فیلسووف، دەرو

" دزو و خاس"بو مانای  ک . ی، ن فلسفی و ئخالقی"بابتیان"پیوای نۆیرۆلۆگی دەربینکی 

ئیمکانی ئوەی ئوە ڕۆژک ل ڕۆژان کسک " ئو دە . نیین) موتق(دوو توەری تواو وکماڵ

ر سیفر نییرانبو ." بکوژن، بئ واتیکدا ھر مرۆڤھ ل ئیمکان .

ئوەی ک ئایا بکارھنانی تووندوتیژی دژ ب کۆمگا و کسان پیوەست ب پاشخانی بیۆلۆژیکی و 

ل سرشت و سرووشتی ئینسانوە سرچاوە دەگرێ، با وەک پرسیارکی ئاوا بمنتوە، بم گر 

. کۆمیتیان، مانایان نامن-ئخالقی-یحقووق-فلسفی- بسلمندرێ زۆر لو چمک ئایینی

من بیرم لوە :" تۆماس متسینگر دەرسوژی تئۆری فلسف ل زانستگی ماینز،دەبژێ

بوونی نب، بکوو تنیا ونیک ھب لوەی " من"کردۆتوە، چ دەب، گر ناوکی جکوتووی 

کور دەمنینوە ل برانبر () ک نخۆشی ئانتۆنئم خۆمان ل تکبچ؟ ئوجا ئم وامان پدێ وە

وات گر بیرکردنوەی . "  بوونی خوودی خۆماندا و تگیشتنی ترس ل خۆمان پیدا دەکین

 ،ڕاست دەربر بتسینگمن"م"نخۆ، نام کی ئاگا ب.

" -من-ناوکی جکوتووی "ھروەک دەبیندرێ، متسینگر سرەڕای ئوەی بیر ل نبوونی 

 ردا باس لرانبب وە، لدەکات"مکۆی" ئ من"دەکات، ک" وات ،وەک " تۆ"، "من"وەک " من"ەکان

بردەوام " ئۆتۆماتیسم" و بوونی" من"ک وای پرسیاری بوون و نبوونی . ن"من"، ک ھرکیان "من"

ۆدا بۆ ئیسباتی زابوونی ھرچند زۆر نیشان ل ژیانی ئم. دەمن و ئم باسش درژە پیدا دەکات

"!من"ئۆتۆماتیسم دەبیندرێ، ھتا زابوونی ئۆتۆنۆمی 


