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دەسپێك
مارتین هایدگەر: ژیان و فەلسەفە

 Martin Heidegger مارتین هایدگەر ــ
فەلسەفەكارێكی ئەڵمانیی ناودارە، كاری زۆری 
لەسەر چەمكەكانی وەكو: بوون، زمان، شیعر، 
تەكنیك، ئازادی، حەقیقەت، میتافیزك و، زۆر 

بابەتی تری فەلسەفی كردووە.
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بەشێكی زۆر لە توێژەرانی بواری فەلسەفە 
بە یەكێك لە ڕابەرانی فەلسەفەی بوونگەرایی 
دادەنێن، پێیانوایە كارەكانی لەبارەی كێشەكانی 
بارەیەوە  لەم  تێزانەی  ئەم  مــرۆڤ،  و  بــوون 
دامەزراندنی  بووه ته هۆی  خستوویەتییه ڕوو، 
فەلسەفەیە.  ئــەم  ئەسڵی  گشتییەكان،  بنەما 
بەشێكی تریش لە توێژەران پێیانوایە دەكرێت 
بە تەواوكەری ئیدمۆند هۆسرەل و فەلسەفەی 
هەم  ئەوەی  بەهۆی  دابنرێت،  فینۆمینۆلۆژی 
لێی نزیكبوو، هەمیش لەدوای خانەنشینبوونی 
زانكۆدا،  لە  گرتەوە  ئەمی  شوێنی  هۆسرەل، 
ئەم  لەسەر  تایبەتی  كارێكی  چەند  هەمیش 

فەلسەفەیە كردووە.
هایدگەر  كاریگەریی  توێژەران  لە  هەندێك 
بەسەر هزر و فەلسەفەی سەدەی بیستەم و 
كۆتاییەكانی ئەم سەدەیە، لەوەش بە گەورەتر 
فەلسەفەكەی،  و  هایدگەر  پێیانوایە  و  دەزانن 
ــوار،  ب كۆمەڵێك  نێو  ڕۆچــوونــەتــە  بەگشتی 
سیاسی  و  ئەدەبی  فەلسەفی،  هــزری،  كایەی 
و  هێرمنیۆتیكا  و  سایكۆلۆژیا  و  الهــووت  و 
میتافیزیكا و تەالرسازی، بە شێوەیەك لەنێو 
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دیاربووە،  جێپەنجەی  بــوارانــەدا  ئەم  هەموو 
تیۆر  هاتوون  هزرڤان  و  بیریار  كۆمەڵێك  یا 
بوارانەدا  ئەم  لەنێو  ئەمیان  بۆچوونەكانی  و 

پراكتیك كردووە. 
مارتین هایدگەر لە ڕۆژی )26/9/1889( 
لە  ــادن،  ب هەرێمی  لە  ئەڵمانیا  بــاشــووری  لە 
 Meßkirch مێسكریش  ــاوی  ــەن ب گــونــدێــك 
لەدایك و باوكێك لەدایكبووە بەناوی فردریش 
 Johanna و یۆهانا كێمپف ــ Friedrich ــ
مەسیحی  بەگشتی  گــونــدە،  Kempf.)1(ئـــــەم 
كاتۆلیكی كۆنەپارێز بوون، باوكی هایدگەریش 
بەرپرسیارێتی هەبووە لە كڵیسای ئەم گوندە 
و هەر لەزووەوە، كەوتووه تە ژێر كاریگەریی 
بنەماڵەكەیدا  بەسەر  كە  ئایینییەی،  ئەم خولیا 
ــــەوەی بــنــەمــاڵــەكــەیــان  زاڵـــبـــووە. بــەهــۆی ئ
بینێرێتە  نەبوو  پــارەی  باوكی  و  هەژاربوون 
 )11( تەمەنی  لە  هایدگەر  بۆیە  قوتابخانە، 
لە  یەكێك  لەنێو   )1900( ساڵی  لە  ساڵیدا، 
بەر  خرایە  كلێسادا  تایبەتەكانی  قوتابخانە 
بــاری  تێكچوونی  بــەهــۆی  بـــەاڵم  خــوێــنــدن. 
تەندروستی، هایدگەر دوای دوو هەفتە وازی 

لەم خوێندنە هێنا. 
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ماوەی  لە  و  بەر خوێندن  خرایەوە  دواتر 
نێوان سااڵنی )1903 ــ 1908( لەم قوتابخانە 
خوێندنی  بوو،  كلێسا  بە  سەر  كە  ئایینییەی، 
دا   )1910( ساڵی  لە   .)2 خوێندووە)  الهووتی 
چووە كۆلێژی الهووت لە زانكۆی فرایبورگ 
هەر   .)3  ( الهــووت  خوێندنی  بۆ   Freiurg ــ 
لەوێشدا و لەوێدا وانەكانی ماتماتیك و لۆژیكی 
خــوێــنــد، پــاشــان چـــووە ســەر خــوێــنــدنــەوەی 
كارەكانی ئیدمۆند هۆسرەل. ئینجا لە خوێندن 
دكتۆرا،  خوێندنی  گەیشتە  تا  بوو،  بــەردەوام 
بەپێی دابونەریتی زانكۆ ئەڵمانییەكانی ئەوكات، 
و  تێز  دوو  دەبــووایــە  دا،   )1914( ساڵی  لە 
دكتۆرای  پلەی  تاوەكو  بنووسێت  توێژینەوە 
تــوێــژیــنــەوەی  پــێــبــدرێــت، هــایــدگــەریــش دوو 
خولیای  لە  بڕیار  تیۆری  ناوی  بە  نووسیوە 
ســایــكــۆلــۆژیــیــانــەدا: بــەشــداریــیــەكــی تــیــۆری 
ڕەخنەیی لە لۆژیك دا، ئەوەی دووەمیش لەژێر 
و  دێنیس سكۆتس  گوتەزاكانی  تیۆری  ناوی 
دا   )  4( ئێرفۆرت.  تۆماس  تیۆرەكەی  گرنگیی 

بووە.) 5(
دوای وەرگرتنی بڕوانامەی مامۆستایەتیی 
بیست  ڕاینەر  د.  یــاریــدەدەری  وەكــو  زانكۆ، 
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لەژێر  هــەر  كــاریــكــردووە،  ڕیكێرت  هنریش 
دووەمی  توێژینەوەی  ئەمیشدا  سەرپەرشتیی 
دكتۆراكەی نووسیوە. لە ماوەی نێوان سااڵنی 
)1919ـ ـ 1923( دا هایدگەر وەكو یاریدەدەری 
كتێبی  كاریكردووە،  زانكۆیەدا  لەم  هۆسرەل 

بوون و كات یشی پێشكەشی ئەم كردووە.)6( 
لێ دەكرێت،  داوای  دا   )1923( ساڵی  لە 
ماربورگ  زانكۆی  بچێتە  پڕۆفیسۆرێك  وەكو 
لەوێدا  بڵێتەوە،  وانە  لەوێدا  و   Marburg ــ 
فەلسەفەی  نێو  ڕۆدەچێتە  ــر  زۆرت هایدگەر 
لەبارەی بوون دەكات،  ئەنتۆلۆژی و پرسیار 
فەلسەفەكار  ئارێنتی  هــانــا  لــەوێــشــدا  هــەر 
دەنــاســێــت، كــە قوتابی بــوو لــەم زانــكــۆیــەدا، 
نزیكەی  ماوەی  بۆ  ســۆزداری  په یوەندییەكی 

)50( ساڵ بە یەكەوەیان دەبەستێتەوە.)7(
لە ساڵی )1928( دا هایدگەر دەگەڕێتەوە 
بۆ زانكۆی فرایبورگ تاوەكو لەسەر كورسیی 
هۆسرەلی مامۆستا دابنیشێت، ئینجا دواتریش 
دەبێتە ئەندامی حیزبی نەتەوەیی سۆسیالیست 
ــ حیزبی نازی ، لە ساڵی )1933( شدا كاتێك 
هایدگەر  دەگرنەدەست،  ئەم حیزبە دەسەاڵت 
یەكەم  لە  زانكۆیە.  ئەم  سەرۆكی  بە  دەكــەن 



مارتین هایدگەر 12

وتاریدا وەكو سەرۆكی زانكۆ، هایدگەر باسی 
دەكات،  ئەڵمانیا  زانكۆكانی  ئاییندەی  و  ڕۆڵ 
دەكات،  وێنای  كە  ڕۆڵــەی  ئەم  داهاتوودا،  لە 
زانكۆ لە سەردەمی بااڵدەستیی حیزبی نازیدا 
ئەم  لەسەر  ساڵێك  نزیكەی  دوای  بیگێڕێت. 
لەگەڵ ڕێكخراوی  پۆستە، بەهۆی كێشەیەكی 
لە  كــێــشــەی،  دەبــێــتــە  حیزبەكەی  قوتابیانی 
مانگی نیسانی ساڵی )1934( دا دەست لەكار 
ئەم  ئەندامی  دەكێشێتەوە)8(، بەاڵم هەر وەكو 
حزبە دەمێنێتەوە و هیچ هەڵوێستێكی سیاسی 
حیزبەكەی  مومارەساتەكانی  بــە  بــەرانــبــەر 
پاش  دەسەاڵتداران  ئەگەرچی  پیشاننادات)9(، 
ئەم هەڵوێستەی لێی دڵگران دەبن و بۆچوونی 
پێنەداوە  ڕێگه یان  گوایە  كە  هەیە،  زۆریــش 

وانەش بڵێتەوە.) 10( 
لەگەڵ ئەوەشدا، هایدگەر خۆی ئەم قسانە 
ڕەتدەكاتەوە، دان بەوەدا دەنێت، كە وازهێنان 
و دەستلەكاركێشانەوەی لە پۆستی سەرۆكی 
وەكو  نەهێڵرێت  ئــەوەی  نەبووەهۆی  زانكۆ، 
بەڵكو  بڵێتەوە،  خۆی  وانەكانی  مامۆستایەك 
ئاماژە بۆ ئەوە  دەكات، كە لە وەرزی خوێندنی 
لۆژیكی  ــەی  وان دا   )1934( ساڵی  هاوینەی 
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 )1935( ساڵی  لە  گوتوەتەوە،  قوتابیان  بە 
هۆڵدرلین  لەبارەی  خۆی  وانەی  یەكەم  یشدا 
یشدا   )1936( ساڵی  لــە  پێشكەشكردووە، 
خۆیشی  گوتووەتەوە،  وانــەی  نیچە  لەبارەی 
ئەم وانانە وا وەسفدەكات، كە جۆرێكبووە لە 

بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ حیزبی نازی )11(.
مانگ  چــوار  دوای  تەنیا  هــەر  لەڕاستیدا 
وتارێك  هایدگەر  هیتلەر،  هاتنە سەركاری  لە 
تێدا  و  ــۆ  ــك زان لـــەبـــارەی  پــێــشــكــەشــدەكــات، 
و  سەرەتا  ئەم  مەزنیی  و  جوانی  بە  ئاماژە 
ئەڵمانی  سیاسیی  ڕەوشـــی  دەسپێكردنەی 
دەدات، كاتێكیش چەندین دەیە دوای ئەم ڕۆژە، 
پرسیاری لەبارەیەوە لێ دەكرێت، بەم شێوەیە 

وەاڵمدەداتەوە:" بەڵێ ، من بڕوام وابوو".)12( 
ــۆچــوون و  ــاســاوی هــایــدگــەر بــۆ ئــەم ب پ
ڕەوشەكە  كاتەدا  لــەم  كە  ئــەوەیــە،  بــڕوایــەی 
زۆر ئاڵۆز ببوو، لە ئه ڵمانیا و كێشەی سیاسی 
باشترین  هیتلەر  پێیوابوو  بۆیە  هەبوو،  زۆر 
بۆچوونانەی  ئەم  لەسەر  ئینجا  چارەسەرییە. 
بەردەوام دەبێت، كاتێكیش لێیدەپرسن، كە تۆ 
ببنە  هزرەكان  و  تیۆر  مەدە  ڕێگا  گوتووتە:" 
خۆی  هیتلەر  ــ  فۆهرەر  كەینوتەتت،  بنەمای 
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و  ئەڵمانی  واقیعی  ئاییندەی  و  ئێستا  بەتەنیا 
یاساكانیەتی"، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە ئەم 
قسەیەی نەنووسیوە، تەنیا لەسەر الپەڕەكانی 
لە  بـــاوكـــراوەتـــەوە،  قوتابیاندا  ڕۆژنــامــەی 
ــ   1933( ساڵی  خوێندنی  وەرزی  سەرەتای 
1934( دا، ئینجا ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات، كە 
پۆستەكەی وەرگرتووە، تێگەیشتووە پێویستە 
لەسەری هەندێك تەنازوالت پێشكەشبكات.) 13(
وەكو  هایدگەر  بــەاڵم  ئەمانەشدا،  لەگەڵ 
ئەوەی خۆی باسی لێوە دەكات، ڕێگانادات لە 
كتێبی  زانكۆدا  تەالری سەرۆكایەتیی  بەردەم 
نووسەرانی جوولەكە بسووتێنرێت، هەروەها 
ڕێگه نادات كتێبەكانیشیان لە كتێبخانەی زانكۆ 
ڕابكێشرێت، قەدەغە بكرێت و ئەمەش بە ئەرك 
بەرپرسێكی  وەكو  دەزانێت،  خۆی  فرمانی  و 
بۆ  ئــامــاژە  هــەروەهــا  زانكۆیە.  ئــەم  ئیداریی 
ئەوەش دەكات، كە هەمیشە په یوەندیی باشی 
یەهوودییەكاندا  مامۆستا  و  قوتابی  لەگەڵ 

هەبووە.  
هیتلەر  حوكومەتەكەی  ڕووخــانــی  دوای 
دووەمـــی  جەنگی  ــە  ل ئەڵمانیا،  شكستی  و 
جیهانیدا، هێزەكانی فەڕەنسا كە كۆنتڕۆڵی ئەم 
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ناوچەیەیان بەدەستەوەبوو، لەنێو چوارچێوەی 
نــەدا  ڕێگایان  نــێــودەوڵــەتــی،  هاوپەیمانێتیی 
خۆی  وانەكانی  و  زانكۆ  بگەڕێتەوە  هایدگەر 
بڵێتەوە، بۆیە دیسان لە ماوەی نێوان سااڵنی 
)1946ـ ـ 1949( دا لە وانەگوتنەوە قەدەغەكرا، 
بەهۆی ئەوەی كە ئەندامی حیزبی نازی بووە، 
دانیشتنێك  چەند  لە  هایدگەر  ــەوەی  ئ دوای 
لە  خــۆی  پــەشــیــمــانــبــوونــەوەی  شوێنێكدا  و 
ئەندامێتیی حیزبی نازی ڕاگەیاند، دانی بەوەدا 
كەتبوو(،  مێگەل  غەریزەی  گــەل   )بە  كە  نا، 
ــریــن  هـــەروەهـــا ڕایــگــەیــانــدبــوو كــە )گــەورەت
گێالیەتی بووە لە ژیانیدا(، بەاڵم بەبێ  ئەوەی 
یا  بنووسێت،  فەرمی  پەشیماننامەیەكی  هیچ 
باوی بكاتەوە، ئینجا ڕێگای پێدرا لە وەرزی 
وەكو  دا   )1951 ــ   1950( ساڵی  خوێندنی 
و  زانكۆ  بگەڕێتەوە  خانەنشین  مامۆستایەكی 
وانەكانی خۆی بڵێتەوە. دوای چەند مانگێكیش 
زانكۆ  گەڕایەوە  ئاسایی  مامۆستایەكی  وەكو 

تاوەكو ساڵی )1967 ))14(.
لەبارەی وەرگرتنی پۆستی سەرۆكی زانكۆ 
و دەركردنی لەم پۆستەدا هایدگەر دەڵێت:" لە 
هاورێم  دا   )1932( ساڵی  ئەیلوولی  مانگی 
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مامۆستا فۆن مولندۆرف بە سەرۆكی زانكۆی 
فرایبورگ هەڵبژێردرا، بۆیە دەبووایە لە ڕۆژی 
)15/4/1933( دەستبەكاربێت، لەم پۆستەیدا. 
دوای دوو هەفتە لەالیەن وەزیری ڕۆشنبیریی 
هەرێمی بادن، لەم پۆستە دەركرا. لە واقیعدا 
ئەم سەرۆكە ڕێگای نەدابوو بەیاننامەیەك لە 
زانكۆدا هەڵبواسرێت و باوبكرێتەوە، لەبارەی 
لەبەرئەوە  پێدەچێت  زۆر  یــەهــوودیــیــەكــان، 
كارالدانیدا،  لەسەر  ڕۆژی   لە  دەركــرابــێــت. 
من  لێكردم  داوای  و  الم  هاتە  سەرۆكە  ئەم 
سەرۆكایەتیی زانكۆ وەربگرم، منیش پێمگوت 

هیچ شتێك لە ئیدارە نازانم".)15(
كە  دەكـــات،  ئــەوە  باسی  هایدگەر  ئینجا 
هەمووالیەك داوایان لێكردم خۆم بۆ وەرگرتنی 
و  وەربگرم  پۆستە  ئەم  بپاڵێوم،  پۆستە  ئەم 
هەر  ماوەیەكیش  بكەن،  هاوكاریم  بەڵێنیاندا 
لەكۆتاییدا،  تاوەكو  كــارە،  لەم  بــووە  دوودڵ 
وەكــو ئـــەوەی خــۆی نــاوی دەنــێــت )لەپێناو 
ئینجا  قبووڵیكردووە.  زانكۆ(  بــەرژەوەنــدیــی 
ـــــەوەش دەكــــــات، كـــە ڕۆژی  ـــاژە بـــۆ ئ ـــام ئ
مامۆستاكانم  بە  و  چــووم  هەڵبژاردنەكەش 
ــە مــن پــەشــیــمــانــبــوومــەتــەوە و  ــد، ك ــان ــەی ڕاگ
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ڕاگەیاندم  پێیان  بەاڵم  كارەبكەم،  ئەم  ناتوانم 
بە  هەڵبژاردنەكە  و  بكشێمەوە  ناتوانم  تــازە 
بكشێیتەوە،  نابێت  كە  ڕێكخراوە،  شێوەیەك 
بەم شێوەیە هەڵبژاردن دەكرێت و هایدگەریش 

بە سەرۆكی زانكۆ هەڵدەبژێردرێت.  
ـــەبـــارەی كــێــشــەكــانــی لــەگــەڵ  ــدگــەر ل هــای
قوتابیاندا دەڵێت:" ڕۆژێك دوای ئەوەی بوومە 
لەگەڵ  قوتابیان  لێپرسراوی  زانكۆ،  سەرۆكی 
لێكردم  داوایـــان  هاتنەالم،  تر  قوتابیی  دوو 
ڕەزامەندی پیشان بدەم لەسەر باوكردنەوەی 
ئەم ڕاگەیاندنە، منیش قبووڵم نەكرد، ئەوانیش 
لەالیەن  كە  كردمەوە،  ئاگاداریان  و  ڕۆیشتن 
سكااڵم  ڕایــشــەوە  قوتابیانی  سەرۆكایەتیی 
تەلەفۆنێكم  ــر،  دوات ڕۆژێــك  چەند  لــێ دەكــەن. 
بۆ هات لەالیەن )كەتیبەی سیاسییانەی نازی 
لەگەڵ  بااڵ  خوێندنی  هەماهەنگیی  بۆ   )SA ــ 
سەركردایەتیی حیزبی نازی، د. باومان خۆی، 
لەگەڵ  بوو قسەی  ئەم گرووپە  كە سەرۆكی 
بەیاننامەیە  ئەم  كە  لێكردم،  داوای  و  كــردم 
لــە هــەمــوو زانــكــۆكــانــدا بـــاوكـــراوەتـــەوە، با 
منیش ڕێگابدەم باوبكرێتەوە، ئەگەر ڕێگاش 
تەنانەت  یا  البدرێم،  لەسەركار  ڕەنگە  نەدەم، 
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زانكۆكەش دابخرێت. من ئەم كارەم ڕەتكردەوە 
و هەوڵمدا وەزارەتی ڕۆشنبیریی بادن بەالی 
كرد،  وەزیــر  لەگەڵ  قسەم  ڕابكێشم،  خۆمدا 
بكات  شتێك  هیچ  ناتوانێت  كە  گوتی  ئەویش 
بەردەوام  منیش هەر  ئینجا  بێت.   )SA( دژی 
بووم لەسەر ڕێگانەدان بە باوبوونەوەی ئەم 

بەیاننامەیە".)16(
زۆری  كــاریــگــەریــی  هــایــدگــەر  بەگشتی   
فەلسەفییەكانی  ــازە  ــب ڕێ بــەســەر  هـــەبـــووە، 
وەكـــو  خــــۆی،  دوای  و  خـــۆی  ـــی  ســـەردەم
دیارە  جێپەنجەی  ئێستاش  تا  فەلسەفەكارێك 
بەسەر هزر و فەلسەفەی ئەورووپی بەتایبەتی 
ڕۆژی  لە  هایدگەر  بەگشتی.  مرۆڤایەتییش  و 

)26/5/1976( دا كۆچی دواییكردووە.
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كتێب و نووسین و توێژینەوەكانی
هایدگەر بەپێی ساڵی باڵوكردنەوەیان:

 Frühe ــــ  ـ ســـەرەتـــایـــیـــەكـــان  ــە  ــن ــووســی ن  ))1
Schriften كە لە ماوەی نێوان )1912 ــ 1916( 

دا نووسراوە)17(.
2(( گوزارشتێكی فینۆمینۆلۆژیانە بۆ ئەرستۆتالیس، 
ــ فینۆمینۆلۆژی  لێكۆڵینەوەی  بۆ  پێشەكییەك 
 Phänomenologische Interpretationen
 zu Aristoteles. Einführung in die
كە    phänomenologische Forschung
دا   )1922 ــ   1921( سااڵنی  نێوان  ــاوەی  م لە 

نووسراوە.)18(
 Dieـــــ فینۆمینۆلۆژیا  بــنــەڕەتــی  كــێــشــەی   ))3
 Grundprobleme der Phänomenologie
كە لە ساڵی )1927( دا نووسیویەتی. ئەم كتێبەش 
لە شاری فڕانكفۆرت، لە ساڵی )2005( دا چاپ و 

باوكراوەتەوە.
ــ Sein und Zeit، لە ساڵی  4(( بوون و كات 

)1927( دا نووسراوە.
جیهان،  مــیــتــافــیــزیــك،  بــنــەڕەتــیــی  چــەمــكــی   ))5
 Die Grundbegriffeـــ ـ تەنیایی  ناموتەناهی، 
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 der Metaphysik. Welt – Endlichkeit –
Einsamkeit، لە ماوەی نێوان سااڵنی )1929 ــ 

1930( نووسراوە.
 Kant und ــ   میتافیزیك  كێشەی  و  كانت   ))6
das Problem der MetaphysiK، لە ساڵی 

)1929( دا نووسراوە.
شیعرەكانی  بە  سەبارەت  ئاماژەیەك  چەند   ))7
 Erläuterungen zu Hölderlins هۆڵدرلین ــ
نووسینانەی  ئەم  كۆی  لە  بریتییە   ،  Dichtung
نووسیویەتی،  شاعیر  هۆلدرلینی  لــەبــارەی  كە 
دا   )1968 ــ   1936( سااڵنی  نێوان  ــاوەی  م لە 

نووسراوە.
نێوان  مــاوەی  لە   ،Holzwege ــ  هۆلزویگ   ))8

سااڵنی )1935 ــ 1946( دا نووسراوە )19(.
 Der Ursprung ــ  هونەری  كــاری  ئەسڵی   )9
نێوان سااڵنی  لە ماوەی   ،des Kunstwerkes
)1935 ــ 1936( دا نووسراوە، لە ساڵی )1950( 

دا بۆ یەكەم جار باوكراوەتەوە.
نێوان  مـــاوەی  لــە   ،  Nietzscheــــــ ـ نیچە   ))10

سااڵنی )1936 ــ 1946( دا نووسراوە.
 Vorträge und وتـــارەكـــان  و  وانــــە   ))11
ــ   1936( سااڵنی  نێوان  مــاوەی  لە   ،Aufsätze
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1953( دا نووسراوە.
 Beiträge 12((  چەند وتارێك لەبارەی فەلسەفەـ ـ
سااڵنی  نێوان  مــاوەی  لە   ،zur Philosophie

)1936 ــ 1938( دا نووسراوە.
نێوان  ماوەی  لە   ،Besinnung ــ  تێڕامان   ))13

سااڵنی )1936 ــ 1938( دا نووسراوە.
 Was heißt ـــ  ـ چــیــیــە؟  ــەوە  ــركــردن ــی ب   ))14
ــ   1951( نێوان سااڵنی  ماوەی  لە   ،?Denken

1952( دا نووسراوە.
 Die Technik ــ  وەرچەرخان  و  تەكنیك   ))15
und die Kehre، لە ساڵی )1953( دا نووسراوە.
 ،Wegmarken ــ  ڕێگا  ســەر  هێماكانی   ))16
وتار  نووسین و  لە كۆكراوەی كۆمەڵێك  بریتییە 
دا   )1961 ــ   1919( سااڵنی  نێوان  ــاوەی  م لە 

نووسراوە. 
 ،Der Satz vom Grund ـ 17(( بەهای ئەسڵیـ 
دا   )1956 ــ   1955( سااڵنی  نێوان  ــاوەی  م لە 

نووسراوە.
 Identität und ــ  جــیــاوازی  و  ناسنامە   ))18
ــ   1955( نێوان سااڵنی  ماوەی  لە   ،Differenz

1957( دا نووسراوە.
 Unterwegs zur ــ  زمــان  ــەرەو  ب ڕێگا   ))19
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ــ   1950( سااڵنی  نێوان  مــاوەی  لە   ،Sprache
1950( دا نووسراوە.

ساڵی  لە   ،Gelassenheit ــ  ئاسوودەیی   ))20
)1959( دا نووسراوە.

 Aus der ــ  بیركردنەوەدا  ئەزموونی  لە   ))21
لە  بریتییە   ،Erfahrung des Denkens
كۆمەڵێك وتار، كە لە ماوەی نێوان سااڵنی )1910 

ــ 1976( دا نووسراون.
22((  قسە و بەڵگەكان لەبارەی شێوازی ژیان ــ
 Reden und andere Zeugnisse eines
وتــار،  كۆمەڵێك  لە  بریتییە   ،Lebensweges
كە لە ماوەی نێوان سااڵنی )1910 ــ 1976( دا 

نووسراون.) 20(   
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فەلسەفە چییە؟
بەم پرسیارە، ئێمە دێین خۆمان لە قەرەی 
بابەتێكی  دەدەیــــن،  فــــراوان  زۆر  بابەتێكی 
بابەتە  ئــەم  لــەبــەرئــەوەی  پــەرشــوبــاو.  زۆر 
دەستنیشانكردن  بەبێ   هەمیشە  بۆیە  فراوانە، 
ئێمە  دەستنیشانكردنیش  بەبێ   ــەوە،  ــاوەت م
بۆچوونی  و  ڕا  كۆمەڵێك  لەمیانەی  دەتوانین 

زۆر جیاوازەوە بیخەینەڕوو.
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لـــەگـــەڵ ئــــەوەشــــدا، لــەنــێــو هـــەمـــوو ئــەم 
دەدۆزینەوە،  ڕاستی  لە  شتێك  بۆچوونانەدا، 
هەریەكەیان بەشێك لە ڕاستییان لەخۆگرتووە. 
لەبەرئەوەی هەموو ڕا و بۆچوونە مومكینەكان، 
بابەتە  ئەو  باسكردنی  و  كاتی خستنەڕوو  لە 
ئاڵۆز و فرەالیەنەدا، تێكەاڵوی یەكتری بوون، 
ئەوە بۆیە ئێمەش لەسەر لێواری خزینین بەرەو 
قسەكانمان،  لەوەی  بریتییە  كە  مەترسییەك، 
لەپێناو  نەبن.  سەنگین  و  پتەو  پێویست  بایی 
بە  پرسیارەكە  هەوڵبدەین  پێویستە  ئەوەشدا، 
دەستنیشانبكەین،  ڕاست  و  ورد  شێوەیەكی 
تەنیا بەم شێوەیە دەتوانین ئەم قسەكردنەمان 
ئەو  ببەین،  ــكــراودا  ــاری دی ئاڕاستەیەكی  بــە 
كاتیش دەتوانێت بە یەك ڕێگادا بڕوات. دەڵێم 
یەك ڕێگا، چونكە دڵنیاین لەوەی ئەم ڕێگایە، 

هەرگیز تاكە ڕێگا نییە.
لە واقیعدا كێشەیەك هەیە، كە هەر دەبێت 
بمێنێتەوە، ئەویش بریتییە لەوەی ئەو ڕێگایەی 
من دەمەوێـت  پالنی بۆ دابنێم، ئایا لەڕاستیدا 
ڕێــگــا ڕاســتــەكــەیــە و دەتــوانــێــت دەرفــەتــمــان 
هەمیش  بخەینەڕوو،  پرسیارەكە  هەم  پێبدات، 
بتوانین وەاڵمەكەی بدەینەوە. با ئێستا گریمانی 
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دۆزیوەتەوە،  ڕێگاكەمان  ئێمە  كە  ئەوەبكەین، 
ئەو ڕێگایەی بەرەو دەستنیشانكردنێكی وردتر 
بتوانین  بۆئەوەی  دەمانبات،  پرسیارەكە  بۆ 
ڕاستەوخۆ،  ئەوكاتەش  پرسیاربكەین،  وردتر 
ناڕەزایەتییەكی مەترسیدار لە دژی ئەم بابەتە 
لەسەر  قسەی  دەمانەوێت  كە  سەرهەڵدەدات، 
فەلسەفە  پرسیاردەكەین:  كاتێك  ئێمە  بكەین: 
ـ Was ist das-die Philosophi؟)21(  چییەـ 
دەكــەیــن.  فەلسەفە  لــەســەر  قسە  ئێمە  ئـــەوە 
پرسیاركردنیشمان بەم شێوەیەـ ـ بە شێوەیەكی 
لە  بااڵتر  پێگەیەكی  دەمانخاتە  ــ  ڕوون  زۆر 

فەلسەفە، واتا دابڕاو لێی.
لە كاتێكدا ئامانج لەم پرسیارەمان ئەوەیە، 
كە ئێمە ڕۆبچینە نێو فەلسەفە، تێیدا جێنشین 
هەنگاو  ئەم  ڕێگاكانی  و  شێواز  بەپێی  بین، 
بكەین.  "فەلسەفەكاری"  بە كورتی  واتا  بنێین، 
بۆیە پێویستە ئەو ڕێگایەی دەیگرینەبەر، هەر 
نەبێت،  ــار  دی و  ڕۆشــن  ڕووگــەكــەی  بەتەنیا 
بەڵكو پێویستە لە هەمان كاتدا، ئەم ڕووگەیە 
خۆی گرێنتی ئەوەمان پێبدات، كە ئێمە لەنێو 
فەلسەفە،  نێو  بچینە  بجوولێینەوە،  فەلسەفەدا 

نەوەكو لەدەرەوەڕا بەدەوریدا بخولێینەوە.
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ڕێگای  و  شــێــواز  دەكـــات  پێویست  بۆیە 
قسەكردنمان، بە ئاڕاستە و شێوەیەك بێت، وا 
بكەین فەلسەفە بێت ئەو شتانە بخاتەڕوو، كە 
بەالی ئێمەوە گرنگە، ئەوەی كارمان لێ دەكات 
و دەچێتە نێو قوواڵیی چییەتیمان ــ ماهییەت. 
بابەتی  نابێتە  فەلسەفە  كارە،  بەم  ئایا  بەاڵم، 
كار و فرمانێكی تایبەت بەویژدان و هەڵچوون 

و سۆزداری؟
ــی  ــەدەب ـــە هــەســت و ســــۆزی جــــوان ئ "ب
خراپ و نزم بەرهەم دێــت"،)22( ئەم قسەیەی 
نییە،  ڕاســت  ئـــەدەب  بــۆ  تەنیا  جید  ئــەنــدرێ  
و  هەست  ڕاستە.  هەر  فەلسەفەش  بۆ  بەڵكو 
جوانەكانیش،  و  ناسك  هەرە  تەنانەت  سۆز، 
چونكە  نابێتەوە،  جێگایان  فەلسەفەدا  لەنێو 
ناماقووڵن.  شتانێكی  گوتراوە،  ئــەوەی  وەكو 
تەنیا  هەر  نەوەكو  فەلسەفە  پێچەوانەوە،  بە 
عەقانی و ماقووڵە، بەڵكو ڕووگەكانی عەقڵیش 

بەڕێوەدەبات.
ئێمە  دیــارە  ئەوە  قسەیە،  و  بانگەشە  بەم 
ئــەوەی  بەبێ   ــــ  شێوەكان  لــە  شێوەیەك  بــە 
لــەبــارەی  بڕیارێكمان  ــــ  بزانین  خــۆمــان  بــە 
فەلسەفە داوە؟ وێناكردنێكمان دروستكردووە 
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ئێمە  دیــارە  ئــەوە  ئەگەروابێت،  لەبارەیەوە؟ 
وەاڵمی  هاتووین  پرسیاربكەین،  ئەوەی  پێش 
دەپرسێت  كە  داوەتــــەوە،  پرسیارەمان  ئــەم 
فەلسەفە چییە؟ بەو مانایەی ئەم بڕیارەی ئێمە 
داومانە كە گوایە فەلسەفە كارێكە لە كارەكانی 
عەقڵ، لە الی هەموو مرۆڤێك بڕیارێكی ڕاست 

و دروستە.
لەگەڵ ئەوەشدا، ڕەنگە ئەم قسەیە وەاڵمێكی 
فەلسەفە  پرسیاری:  بۆ  بێت،  هەڵچوو  و  پەلە 
ئێستا  هــەر  دەتــوانــیــن  ئێمە  چونكە  چییە؟ 
دابنێین،  نوێ   پرسیاری  كۆمەڵێك  ڕاستەوخۆ 
كە دژی ئەم وەاڵمە بێت، پرسیاری وەكو: ئەی 
ــ Was ist das-die Ratio؟)  عەقڵ چییە 
( لەكوێ  ، كێ  بڕیار لەبارەی چییەتیی عەقڵ 
دەدات؟ ئایا عەقڵ خۆی وەكو حاكم و بڕیاردەر 
ئەگەر  خۆ  ســەپــانــدووە؟  فەلسەفەدا  بەسەر 
وەاڵمەكە بریتی بێت لە )بەڵێ (، ئەوە دەتوانین 
وەاڵمەكە  ئەگەر  خۆ  مافێك؟  چ  بە  بپرسین: 
بریتی بێت لە )نەخێر(، ئەوە دەتوانین بپرسین: 
كێ  ئەم فرمانەی پێداوە و ڕۆڵی چییە؟ ئەگەر 
ئەوەی ئێمە لێرەدا وەكو مافێك خستمانەڕوو، 
لە  و  لەمیانە  تەنیا  جێگیربكرێت،  نەتوانرێت 
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فەلسەفەوە  مێژوویی  ڕێــڕەوی  چوارچێوەی 
نەبێت، ئەوە كارێكی حەكیمانە نییە، ئێمە بێین 
ــ پێشتر و بە شێوەیەكی پێشینەیی ــ فەلسەفە 

وەكو كارێك لە كارەكانی عەقڵ وەسفبكەین.
هاتین  ئێمە  هەركاتێك  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ 
تایبەتمەندییەكمان بە فەلسەفە بەخشی ــ بەو 
جێگای  كە  ــ  ماقووڵە  هەڵوێستێكی  سیفەتەی 
ئەوەش  شێوە  هەمان  بە  ئــەوە  بێت،  گومان 
فەلسەفە  ئــایــا  كــە  ــان،  ــوم گ جێگای  دەبــێــتــە 
ئەوەی  چونكە  ناماقووڵەوە،  خانەی  دەچێتە 
دەیەوێت فەلسەفە وا دەستنیشانبكات، بەوەی 
كاتدا  هەمان  لە  ئــەوە  ناماقووڵ،  لە  بریتییە 
بۆ  پێوەرێك  كردووه تە  ماقووڵی  وایە،  مانای 
لەوەش  بگرە  خۆی.  دەستنیشانكردنەی  ئەم 
زیاتر، ئەم دێت بە شێوەیەك لە شێوەكان و 
بە  دان  سەرلەنوێ   بەراییانە،  شێوەیەكی  بە 
كارێك  ئەوەی  وەكو  دەنێت،  عەقڵدا  چییەتیی 

بێت هەر خۆی ئاشكرا و ڕوون بێت.   
لە الیەكی تریشەوە، خۆ ئەگەر ئێمە هاتین 
په یوەندی  كە  ڕوونكردەوە،  توانایەمان  ئەو 
لە  خۆی  ئەوەشە  هەر  هەیە،  فەلسەفەوە  بە 
دەخشێنێت،  ئێمە  چییەتی  ناوەوەی  قوواڵیی 
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پێوەندییەكی  هیچ  خشینە  ــەم  ئ كــاتــە  ــەو  ئ
بەمەوە نییە، كە هەمیشە ناونراوە هەڵچوون 
و سۆز، واته  بەكورتییەكەی ئەوەی پێیدەڵێن 

ناماقووڵ.
ــە ئێمە  ــە كـــۆی هــەمــوو ئـــەم قــســانــە، ك ل
ڕوو،  خستمانە  دەستپێكێك  وەكـــو  ــێــرەدا  ل
ئەگەر  هەڵبهێنجین:  خاڵە  ئەم  دەتوانین  تەنیا 
نێو  بچینە  و  بكەین  سەركێشی  ویستمان 
فەلسەفە  لە:  بریتیبێت  ناونیشانەكەی  باسێك 
چییە؟ ئەوە پێویستیمان بەوەیە ڕەچاوی زۆر 
وردبینیمان  لە  پێویستە جۆرێك  بكەین،  شت 

بێت.
وردبینییەی  و  ڕەچــاوكــردن  جــۆرە  ئــەم 
بەوە  پێویستی  سەرەتاوە  لە  هەر  باسمكرد، 
ــ  چییە؟  )فەلسەفە  پرسیارەوە  بەم  پاڵ  هەیە 
 )?Was ist das – die Philosophie
بنێین ، بە شێوەیەكی ڕوون ئاڕاستەی بكەین، 
وێناكردنە  بەنێو  تێپەڕینمان  كاتی  لە  تاوەكو 
فەلسەفییەكاندا، دووچاری ساتمە و هەڵخزین 
بە  فەلسەفییانە  وێناكردنە  ئەم  ئینجا  نەێین، 

هەرشێوەیەك بن، سەپێنراو یا تێپەڕ.
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بەاڵم، باشە ئێمە چۆن دەتوانین ڕێگایەك 
تاوەكو  بكەین،  دەستنیشانی  و  بــدۆزیــنــەوە 
ئەو  ڕووگــەی  ئاڕاستەی  ڕێگایە  ئــەم  بەپێی 
جۆرێك  بە  بكەین،  دەستنیشان  پرسیارانە 
ڕێگایەی  ئەو  ببەستین؟  پێ   پشتیان  بتوانین 
ڕوونــیــبــكــەمــەوە،  دەمـــەوێـــت  مــن  ئێستا  كــە 
بەردەمماندایە.  لە  ڕاستەوخۆ  ئێستا  ئەوەتا 
لەوەدایە  ڕێگایە  ئەم  دۆزیــنــەوەی  زەحمەتی 
كە لە بەردەمماندایە، نزیكترین ڕێگایە لێمان، 
تەنانەت ئەگەر دۆزیشمانەوە، لەگەڵ ئەوەشدا 

هەر ساتمەی تێدادەكەین و ده خلیسكێین. 
ئــەم  چــیــیــە؟  فــەلــســەفــە  ــن:  ــرســی دەپ ئێمە 
ئێمە چەندین  )فەلسەفە(، كە  وشەیەمان هەیە 
و  خستوومانەتەڕوو  و  باسمانكردووە  جار 
بەسەر زمانماندا هاتووە. بەاڵم، كاتێك واز لەوە 
دێنین وشەی )فەلسەفە( بە مانای ناونیشانێكی 
ئەوە  لەبری  بێین  بەكاربێنین،  بەكارهێنراو 
سەرچاوەكەیەوە  لە  كاتێك  لێبگرین  گوێی 
گوێچكەماندا  لە  بەو شێوەیە  كاتە،  ئەو  دێت، 

."Philosophie دەزرینگێتەوە:"فیلۆسۆفی ــ
ئەوە ئێستا لێرەدا وشەی فەلسەفە بە زمانی 
یۆنانی دەدوێت، )ΦιλοσοΦια(.)23( ئەم وشە 
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ئێستا   )ΦιλοσοΦια )فیلۆسۆفی  یۆنانییەش 
بە یۆنانی قسەدەكات، دەئاخفێت. ئەم وشەیە 
وەكو ئەوەی لە سەرچاوە یۆنانییەكەدا هەیە، 
دێت،  ڕێگایە  ئەو  مانای  بە  ڕێگا،  لە  بریتییە 
ئێمە  چونكە  بەردەمماندایە،  لە  الیــەك  لە  كە 
خستووه تەڕوو،  وشەیەمان  ئەم  لەمێژە  زۆر 
لەدوامانەوەیە  ڕێگایەكە  تریشەوە  الیەكی  لە 
ئێمە  چــونــكــە  دواوە،  بــۆ  دەگـــەڕێـــتـــەوە  و 
هەمیشە گوێمان لەم وشەیە بووە و هەمیشە 

گوزارشتمان لێكردووە. 
ــ  )فیلۆسۆفی  یۆنانییانەی  وشەی  كەواتە، 
ئێمەش  دێــت،  ڕێگا  مانای  بە   )ΦιλοσοΦια
ــەدا دەڕۆیـــــن. ئــەو  ــگــای ــە درێـــژایـــی ئـــەو ڕێ ب
مەعریفەیەش كە ئێمە لەمیانەی ئەم ڕێگایەوە 
ئاڵۆزە،  مەعریفەیەكی  دەكــەوێــت،  دەستمان 
زۆرمــان  مێژوویی  زانیاریی  ئێمە  ئەگەرچی 
توانای  هەیە،  یۆنانییەوە  فەلسەفەی  لەبارەی 

ئەوەشمان هەیە باویان بكەینەوە.
 )ΦιλοσοΦια ــ  )فیلۆسۆفی  وشەیە  ئەم 
یەكەم  بۆ  كە  فەلسەفەیە،  ئەوە  دەڵێت:  پێمان 
جار بوونی جیهانی یۆنانی دەستنیشانكردووە. 
هەر بەتەنیا ئەوەندەش نییە، بەڵكو )فیلۆسۆفی 
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جیاكار  هێمایەكی  بــووه تــە   )ΦιλοσοΦια ــ 
ئــەورووپــیــیــانــەی  مــێــژووی  لەنێو  ــاواز  جــی و 
ــی )فــەلــســەفــەی  ــدا. گــوزارشــت ــمــان ــی ــاوای خــۆرئ
abendlandisch- ــ  ئەورووپی  خۆرئاوایی 
 )europaischen Philosophie()24

لەڕاستیدا  ــن،  ــی دەب گوێبیستی  هەمیشە  كــە 
ئەنجامێكی بەدەستهاتووی ئەم ڕێڕەوەیە. بۆ؟ 
چونكە فەلسەفە لە جەوهەردا یۆنانییە، وشەی 
یۆنانییە لێرەدا مانای وایە فەلسەفە، لە ئەسڵ و 
حەقیقەتی خۆیدا، سەرەتا لەنێو جیهانی یۆنانیدا 
سەریهەڵداوە، تەنیا جیهانی یۆنانی ویستوویەتی 

فەلسەفە ئاشكرا و ڕوون و كراوە بێت.
سەدەكانی  لە  مەسیحییەت  كاتێك  بــەاڵم، 
جەوهەری  ئــەوە  بااڵدەستبوو،  نــاوەڕاســتــدا 
یۆنانییانەی ئەسڵی فەلسەفە، بەپێی كۆمەڵێك 
ــەكــراوە،  ــاڕاســت ئ مەسیحییانە  وێــنــاكــردنــی 
ئەم  بااڵدەستیی  زاڵبووە.  تێیدا  مەسیحییەت 
سەدەكانی  لەمیانەی  هەمووی  وێناكردنانە، 
ناتوانین  كاتیشدا  هەمان  لە  بوو،  ناوەڕاستدا 
نەڵێین ئەو كاتە، فەلسەفە بەمەسیحی كراوە، 
بە  ئیمانهێنان  لــەبــارەی  كارێك  بووه تە  واتــا 

سرووش و دەسەاڵتی كڵێسایی. 
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ــە دەڵــێــت  ــی وەكـــو ئـــــەوەی، ك ــوزارشــت گ
گوزارشتێكە  یۆنانییە،  جەوهەردا  لە  فەلسەفە 
كە  نــەبــێــت،  ئـــەوە  تەنیا  نــاڵــێــت،  شتێك  هیچ 
خۆرئاوا و ئەورووپا، لەنێو ڕێڕەوی مێژوویی 
خۆیان، لە ئەسڵدا فەلسەفییانە بوون. بەڵگەی 
 ، زانــســت  ـــەو  ل بریتییە  بــۆچــوونــەش  ـــەم  ئ
زانستەكان  چونكە  زانستەكان،  بااڵدەستییەی 
مــێــژووی خــۆرئــاوا و  ڕێـــڕەوی  هەڵقوواڵوی 
ئەورووپان، واتا ڕێڕەوێكی فەلسەفییانە. بۆیە 
ئیمڕۆش دەتوانێت مێژووێكی زۆر تایبەت بۆ 
 ، نمایش بكات  مرۆڤ لەسەر ڕووی زەمیندا 

مۆركێكی تایبەتی پێببەخشێت.
لەم قسەیە ڕابمێنین، كە دەڵێت  با ساتێك 
مێژوو  كۆنەكانی  ســەردەمــە  لە  سەردەمێك 
بــەوە نــاســراوبــووە، كە )ســەردەمــی ئەتۆم ــ 
Atom zeitalter( بووە: ئەم وزەئەتۆمییەی 
كرد،  ئاشكرایان  و  دۆزیــیــانــەوە  زانستەكان 
كاریان لەسەری كرد، وەكو ئەوەی ئەم هێزە 
ڕێــڕەوی  دەستنیشانی  داهــاتــوودا  لە  دەبێت 
بوونیان  زانستەكان  لەڕاستیدا،  بكات.  مێژوو 
فەلسەفە  كە  نەبێت،  كاتە  ئــەو  تەنیا  نابێت، 

پێشیان دەكەوێت و ڕابەرایەتیان دەكات.
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ــ  )فیلۆسۆفی  لە  بریتییە  فەلسەفە  بــەاڵم 
یۆنانییە  وشەیەش  ئــەم   )ΦιλοσοΦια(،)25

و قــســەكــانــمــان بـــە مـــێـــژوو گــــرێــــدەدات و 
تاكوتەرایە  مێژووە  ئەم  مادام  دەبەستێتەوە. 
ئەم  وەكــو  نییە،  هاوشانی  مێژوودا  لەنێو  و 
تەنیا  و  تاك  هەر  لەماناشدا  ئەوە  بۆیە  بێت، 
و بێ هاوشانە، چونكە ئەم كولتوورەی، كە بە 
 )ΦιλοσοΦια ناوی یۆنانییانەی )فیلۆسۆفی ــ
ڕێگای  و  مانا  هەمان  هەڵگری  دەناسرێتەوە، 
ڕاستی مێژووییانەی )فیلۆسۆفی( یە، ڕووگەی 
پێویستە  كە  پیشاندەدات،  پێ   ڕێگایەمان  ئەو 

لەمیانەیدا ئێمە بپرسین: فەلسەفە چییە؟ 
كــۆتــوبــەنــدی  تەسلیمی  ــوورە  ــت ــول ك ئـــەم 
ڕابردووێكمان ناكات، كە نەگەڕێتەوە، چونكە 
كولتوور خۆی بریتییە لە ئازادی، ئەو ئازادییەی 
كە  بەرهەمدێت،  ئازادانە  دیالۆگێكی  لەمیانەی 
ئێمە ئەنجامیدەدەین، ئینجا لەگەڵ هەركەسێك 
بۆیە  بانگماندەكات،  )فیلۆسۆفی(  ناوی  بێت. 
وشەیە  ئەم  گوێبیستی  بەڕاستی  ئێمە  كاتێك 
دەبین و بیری لێ  دەكەینەوە، لێی ڕادەمێنین، 
یۆنانی  مــێــژووی  بــەرەو  دەیبیستین  كاتێك 
ڕاماندەكێشێتەوە، ئەو مێژووەی ڕەگوڕیشەی 
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ئەسڵی یۆنانییانەی فەلسەفە، تێیدا بوونی هەیە.
 ،)ΦιλοσοΦια ـــ  ـ )فیلۆسۆفی  وشـــەی 
وەكو ئەوە وایە لەسەر بەڵگەنامەی مێژووی 
نووسرابێت.  ئێمەدا  ڕاستەقینەی  لەدایكبوونی 
بگرە با لەوەش زیاتر بڕۆین و بڵێین لەسەر 
جیهانەی  ئەو  جیهاندا،  مێژووی  بەڵگەنامەی 
ناونراوە )سەردەمی ئەتۆم(. لەبەر ئەم هۆیەیە 
تەنیا  چییە؟  فەلسەفە  بپرسین:  ناتوانین  ئێمە 
ئەو كاتە نەبێت، كە دەچینە نێو وتووێژ لەگەڵ 
بیركردنەوە و هزری یۆنانیدا. بەاڵم خۆ هەر 
بەتەنیا بابەتی پرسیاركردنەكە یۆنانییانە نییە، 
نییە،  یۆنانی  ئەسڵدا  لە  فەلسەفە  تەنیا  واتــا 
پرسیاردەكەین،  چۆن  ئێمە  كە  ئەوەی  بەڵكو 
تا  هێشتا  پرسیاركردنیشمان،  شێوازی  واته  

ئێستاش هەر یۆنانییانەیە. 
 Was ist ــ  چییە؟  ئەمە  دەپرسین:"  ئێمە 
وا گوزارشتی  یۆنانییش  بە زمانی   ،".…das
لەگەڵ   .Τι εατιν ــــ  )چییەتی  لــێ دەكــرێــت 
چییە؟  شتە  ئەم  پرسیاری:  هێشتا  ئەوەشدا، 
دەتوانین  ئێمە  چونكە  فرەمانایە،  پرسیارێكی 
ــــەدوورەوە  ل كــە  چییە  ــەم شتە  ئ بــپــرســیــن:" 
دەبێت:"  شێوەیە  بــەم  وەاڵمــەكــەش  دیـــارە؟"، 
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ئەمە درەختە". ئەم وەاڵمە، لە ناوەڕۆكدا مانای 
وایە ئێمە ناومان لە شتێك ناوە، كە زۆر باش 
ئــەوەشــدا،  لەگەڵ  نەمانناسیوە.  بـــەوردی  و 
بین  ـــەردەوام  ب پرسیارەكەمان  لە  دەتوانین 
دەنێین  نــاوی  كە  چییە،  ئەمە  ئەی  بڵێین:"  و 
درەخت؟". بەم پرسیارەی خستمانە ڕوو، ئەوە 
 )Τι εατιν ــ  )چییەتی  بــەردەم  دەچینە  ئێمە 
كە  پرسیارەیە،  جــۆرە  ئەم  ئــەوە  یۆنانی.  ی 
ئەرستۆ   ، ئەفالتون   ، سوكرات  لە  هەریەك 
ــە، ئــەمــانــە  ــوون ــم ــەڕوو. بــۆ ن ــەت ــان ــووی خــســت
چییە؟  مەعریفە  چییە؟  جوانی  دەیانپرسی: 

سروشت چییە؟ جووڵە چییە؟)26(
بكەینە  تەركیز  وریابین،  پێویستە  ئێستا 
پرسیارانەی  ــەم  ل دێـــن:  كــە  ئــەمــانــەی  ســەر 
بـــەدوای  ئــەمــانــە  خستماننەڕوو،  ئێستا  كــە 
سروشت  بــۆ  وردتـــر  دەستنیشانكردنێكی 
لەپاڵ  بەڵكو  نـــەگـــەڕاون،  جــوانــی  ــە،  جــووڵ  ،
ئەوانەشدا، ڕاڤەكردنێك هەیە بۆ ئەو مانایەی 
كە )Τι()چ )27( وەكو پێشگرێك دەیبەخشێت ، 
بەچ مانایەك لێی تێدەگەین، چونكە ئەو )Τι ــ 
چ( ییە لێرەدا بە مانای )چییەتی( ناودەبرێت. 

سەردەمە  لەمیانەی  چییەتی  بەهەرحاڵ، 
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جیاواز  شێوەی  بە  فەلسەفەدا،  جیاوازەكانی 
لەفەلسەفەی  نموونە،  بۆ  دەستنیشانكراوە. 
ڕاڤەكردنێكی  لە  بریتییە   )Τι( ئەم  ئەفالتوندا 
تایبەت، بە مانای )ئایدیا ــΙδεα( بەكارهاتووە، 
ــەكــان خـــۆیـــان، لــەمــیــانــەی  بــە جــۆرێــك شــت
خۆیانەوە، ڕوون و ئاشكران ، جێگای وتووێژ 
نین، بۆیە كاتێك پرسیار لەبارەی )Τι( دەكەین، 

.Idea ئەوە مەبەستمان ئایدیایە ــ
 )Τι( ــت شــرۆڤــەیــەكــی تــر بــۆ ئــەرســتــۆ دێ
ــیــن  ــە ڕوان ــە جـــیـــاوازە ل پــێــشــكــەشــدەكــات، ك
ــون. كــانــتــیــش دێــت  ــالت ــەف و شـــرۆەڤـــەكـــەی ئ
ــە دەبێتە  ــر دەخــــاتــــەڕوو، ك ت شــرۆڤــەیــەكــی 
تر  شــرۆڤــەیــەكــی  هێگڵیش  ــە،  شــرۆڤ سێیەم 
بۆ  شرۆڤە  چـــوارەم  دەبێتە  پێشكەشدەكات، 
بابەتی  هــەر  جارێكیش  هەموو  ــەوەی  ئ  .)Τι(
بەڵگە  بكەینە   )Τι( ئێمە  ئەگەر  پرسیاركردنە، 
و كلیلی ئەم كارە، ئەوە بەردەوام سەرلەنوێ  
لە  هــەیــە.  دەستنیشانكردنەوە  بــە  پێویستی 
هەریەكێك لەم حاڵەتانەدا كاتێك ئێمە پرسیار 
لەبارەی فەلسەفە دەكەین دەڵێین: فەلسەفە چییە 
ــ Was ist das?؟)28( ئەوە ئێمە پرسیارێك 

دەكەین، كە لە ئەسڵدا پرسیارێكی یۆنانییە.
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پرسیاری  بابەتی  وریابین:  زۆر  لێرەدا  با 
ئێمە "فیلۆسۆفیـ ـ die Philosophie" یە، ئەو 
شێوازەش كە ئێمە لەمیانەیدا پرسیاردەكەین: 
ئەمە چییە ــ Was ist das…؟ هەردووكیان 
لە سەرچاوە و ئەسڵدا یۆنانین. ئێمە خۆشمان 
ــەر بــەڕەهــایــیــش وشـــەی "فــیــلــۆســۆفــی"  ــەگ ئ
بەكارنەهێنین، بەاڵم هەر بۆ ئەم سەرچاوە و 
ئەسڵە دەگەڕێینەوە. ئێمە بۆ گەڕانەوە بۆ ئەم 
سەرچاوەیە بانگەشەكراوین، لەپێناو ئەمیشدا 
نا تاوەكو هەر تەنیا بە  داواكراوین، بۆ ئەوە 
بەڵكو  چییە؟  فەلسەفە  پرسیاربكەین:  وشــە 

بۆئەوەی لە ماناكەشی ڕابمێنین. 
 Was ist ــ  چییە؟  فەلسەفە  پرسیاری:" 
ئاڕاستەی  نییە  پرسیارێك   "?Philosophie
مەعریفە  لە  جۆرێك  وەكــو  بكرێتەوە،  خۆی 
ــەســەر شــێــوەی )فــەلــســەفــەی فــەلــســەفــە( ــ  ل
)Philosophie der Philosophi(،)29

ئەوە پرسیارێكی مێژوویی نییە بێت، بایەخ بە 
چۆن  كە  بدات،  ئەوە  ڕوونكردنەوەی  هەوڵی 
فەلسەفە،  ناونراوە  و  سەریهەڵداوە  شتە  ئەم 
به ره وپێش چووە. ئەم پرسیارە بەو  چۆنیش 
مانایە پرسیارێكی مێژووییە، كە بۆ ئێمە دەبێتە 
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پرسیارێكی  چــارەنــووســســاز،  پرسیارێكی 
هەبوونی  بۆ  چــارەنــووســســازە  و  مێژوویی 

ئێمەی ئەورووپی ــ خۆرئاوایی.
مانای  نێو  ڕۆدەچینە  دێین  ئێمە  كاتێك 
هەمەكی و ئەسڵیی پرسیاری:" فەلسەفە چییە 
ــ die Philosophi؟"،)30(   Was ist das ــ
ئەوكاتە پرسیارەكەی ئێمە بەهۆی سەرچاوەی 
ئەم  لەنێو  ئایندەیی  ڕووگەیەكی  مێژووییەوە 
ڕێگای  ئێستای  ئێمە  وەردەگرێت.  مێژووەدا 
خۆمانمان دۆزیەوە، خودی ئەم پرسیارە خۆی 
ڕێگایە. لە بوونی جیهانی یۆنانییەوە دەكشێت، 
ئەگەر  ئەوە  دەبات،  ئێستامان  جیهانی  بەرەو 

بۆ دواتریشمان نەبات.
ئەگەر ئێمە دەست بەم پرسیارەوە بگرین، 
ئەوە بە ڕێگایەكدا دەڕۆین، كە زۆر بەڕوونی 
هیچ  تائێستاش  ئــەگــەرچــی  ئــاڕاســتــەكــراوە، 
تاوەكو  بدات،  یارمەتیمان  نییە  گرێنتییەكمان 
ڕاست  شێوەیەكی  بە  ڕاستەوخۆ  ئێستا  هەر 
لە  بگرە  بگرینەبەر.  ڕێگایە  ئــەم  دروســت  و 
دەستنیشانی  بەخێرایی  ئاوا  نییە  تواناشماندا 
خاڵەكانی نیشانەی سەر ئەم ڕێگایە بكەین، تا 

بزانین ئیمڕۆ لەكوێدا وەستاوین. 



مارتین هایدگەر 40

خەڵك زۆر لەمێژە فێری ئەوە بوون، ئەم 
وەسفبكەن،  وا  شتەكان  لــەبــارەی  پرسیارە 
گوایە ئەمە پرسیارە لەبارەی وەسفی چییەتی 
ــ جەوهەری شتەكان خۆیانە. پرسیار لەبارەی 
وەسفی چییەتیی  هه رشتێك خۆی لە خۆیەوە 
ئەو  كە  نەبێت،  كاتە  ئەو  تەنیا  هەڵناقووڵێت، 
پرسیار،  ژێر  دەخرێتە  چییەتییەكەی  شتەی 
ئاڵۆز و ناڕۆشن بێت، تەنیا ئەو كاتە نەبێت، 
كە په یوەندیی نێوان مرۆڤ و ئەو بابەتەی، كە 

جێگای پرسیارە، الواز و لەرزۆك دەبێت.
ــەی ئــێــمــە پــه یــوەنــدی  ــارەك ــرســی ــــارە پ دی
هەیە.  فەلسەفەوە  جــەوهــەری  چییەتیی  بــە 
ئێمە  قەیرانێكە  پرسیارە  ئــەم  ــی  ــدن ورووژان
ــو هـــەر تەنیا  ــەوەك ــن، ن ــووی دووچـــــاری هــات
تەنیا   ، بێت  ڕوخــســارگــەرایــی  پرسیارێكی 
كاتە  ئەو  چونكە  دانرابێت،  وتووێژ  لەپێناوی 
فەلسەفەیە  كە  ئەوەی،  فەلسەفە وەكو  دەبێت 
لە الی ئێمە ببێتە جێگای پرسیاركردن. بەاڵم، 
ئایا ئەمە ڕاستە؟ ئەگەر ڕاست بێت، ئەوە بە 
بووه تە  ئێمە  الی  لە  فەلسەفەی  پێوەرێك  چ 
ناتوانین  ئێمە  ــارە  دی پرسیاركردن؟  جێگای 
ئەوە ڕوونبكەینەوە، تەنیا ئەو كاتە نەبێت، كە 

چاوێكمان بە فەلسەفەدا خشاندبێت.
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پێویستە  بتوانین ئەم كارە بكەین،  تاوەكو 
كەواتە  چییە؟  فەلسەفە  بزانین  ئێمە  سەرەتا 
زۆر  شێوەیەكی  بە  خەریكە  وا  ئێستا  ئێمە 
خۆی  فەلسەفە  بازنەیەك،  نێو  دەچینە  سەیر 
وەكو بازنەیەك وایە، وەكو ئەوەی هەر خۆی 
بكەین،  ئــەوە  گریمانی  با  بێت.  بازنەیە  ئــەم 
كــە ئێمە نــاتــوانــیــن ڕاســتــەوخــۆ، خــۆمــان لە 
بێینە  دەربازبكەین،  بازنەیە  ئەم  چوارچێوەی 
هێشتا  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئازادبین،  و  دەرەوە 
بۆمان هەیە چاومان لەسەری بێت، تەماشای 
پێویستە  كاتە،  ئەو  بەاڵم  بكەین.  بازنەیە  ئەم 
ئەم  الیــەنــی  كامە  بـــەرەو  ڕوانینمان  و  نیگا 
)فیلۆسۆفی  یۆنانییانەی  بێت؟ وشەی  بازنەیە 
دەتوانێت  وشەیە  ئەم   )ΦιλοσοΦια(،)31 ــ 

ڕووگەكەمان بۆ دیاریبكات.
لێرەدا تێبینییەكی بنچینەیی دێتە پێشەوە و 
بریتییە لەوەی: كاتێك ئێمە ئێستا و دواتریش 
گوێبیستی وشە یۆنانییەكان دەبین، لەنێو بوار 
و كایەیەكی ڕوون و جیاوازدا، دواتر بەڕاستی 
بۆمان دەردەكەوێت، زمانی یۆنانی، هەر تەنیا 
زمانێك نییە وەكو زمانە ئەورووپییەكان بێت 
یۆنانی،  زمانی  چونكە  دەیانزانین،  ئێمە  كە 



مارتین هایدگەر 42

بریتییە لە لۆگۆس ــ λογοs. ئێمەش لەمیانەی 
وتووێژەكانماندا زیاتر لەم خاڵە ورددەبینەوە، 

بە شێوەیەكی قووڵتریش ڕۆدەچینە ناوی.
با ئێستا هەڵوێستەیەك لەسەر ئەم تێبینییە 
یۆنانیدا  زمانی  لە  زۆرجـــار  ئــەوەی  بكەین: 
باسیدەكرێت، لە هەمان كاتدا بە شێوەیەكی زۆر 
تایبەتییش بریتییە لەم ناونانەی، كە پەیوەستە 
وشەیەكی  گوێبیستی  ئــەگــەر  ناوهێنان.  بــە 
یۆنانی بین، ئەوە لەدوای بیستنەكەیدا، لەدوای 
ئاخافتندا، ئامادەیی ــ λεγειν ڕاستەوخۆیشی 
پەیوەستە  پێیەوە،  پەیوەستە  ــه   وات دەبــێــت، 
ــە لە  ــــەوەی ك ــە ئــێــســتــادا. ئ ــی ل ــادەی ــام ــە ئ ب
واقیعەی  لەم  بریتییە  ئامادەدەبێت،  ئێستاشدا 
بیستنی  سایەی  لە  ئامادەیە.  بەردەمماندا  لە 
ئەو  بەرانبەر  دەكەوینە  ئێمە  یۆنانیدا  وشەی 
دێتە  ڕاستەوخۆ  هەیە،  واقیعدا  لە  شتە خۆی 
ماناكەی  بەتەنیا  هــەر  نــەوەكــو  بــەردەمــمــان، 

بوونی هەبێت )32(.
ی   )ΦιλοσοΦια ــ  )فیلۆسۆفی  وشــەی 
لەنێو زمانی یۆنانی لە ئەسڵیدا دەگەڕێتەوە بۆ 
ڕەگی وشەی )فیلۆسۆفـ ـ ΦιλοσοΦοs(. ئەم 
وشەیەش، خۆی لە ئەسڵدا سیفە )هاوه ڵناو(ە 
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 Φιλαργυροs وەكو وشەی )فیالرگۆرۆس ــ
ـــوە()33(، یــا وەكــو  ـــەزی ــەو كــەســەی حــەزی ل ئ
ئەو   Φιλοτιμοs ـــ  ـ )فیلۆتیمۆس  وشـــەی 

كەسەی حەزی لە شەرەفە.)34( 
یەكەم  هیراكلیتس)35(  پێدەچێت  زۆرتـــر 
كـــەس بــووبــێــت، كــە وشـــەی )فــیــلــۆســۆف ــ 
بــەكــاری  و  داڕشــتــبــێــت  ی   )ΦιλοσοΦοs
ڕەنگە  ـــەوەی  ل ــە  ــەت دەالل ـــەوەش  ئ هێنابێت. 
الی  لە   )ΦιλοσοΦια ــ  )فیلۆسۆفی  وشەی 

هیراكلیتس هێشتا بوونی نەبووبێت. 
 ανηρ ΦιλοσοΦοs ــ  ئەنیرفیلۆسۆف 
مرۆڤێكی  مانای  بە  فەلسەفەكار(  مرۆڤی  ــ 
یۆنانییانەی  سیفەتی  چونكە  نایەت،  فەلسەفی 
لە  گوزارشت   )ΦιλοσοΦοs ـــ  )فیلۆسۆف 
شتێكی تەواو جیاواز لە سیفەتی فەلسەفەكاری 
 ανηρ ΦιλοσοΦοs دەكات. )ئەنیرفیلۆسۆفـ ـ
ــ مرۆڤی فەلسەفەكار(  ئەو كەسەیە، كە )حەز 
بە سۆفۆن ــΦιλει το σοΦον  οs( دەكات. 
 σοΦον كرداری ــ فعل ــ یۆنانییانەی )فیلین ــ
حەزدەكات، Φιλεινـ ــ خۆشی دەوێت( )36(. ئەم 
تێگەیشتنە، لێرە لە الی هیراكلیتس بە مانای ئەو 
 ομολογειν ــ  قسەكردن  )شێوازەی  و  جۆر 
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واتا  دەدوێــت،  پێی  بەكاریدێنێت و  كە  (دێــت، 
قسە و ئاخافتنێك، كە هاوشێوەی )لۆگۆس ــ 

λογοs(بێت. 
 λογοs ــەم هــاوشــێــوەیــیــەی لــۆگــۆس ــــ ئ
بەتەواوی گونجاو و تەبایە لەگەڵ )سۆفۆن ــ 
 αρμονια (لەگەڵ دەنگی )هێرمۆنیا ــσοΦον
بە  ــ گونجاو(، واتا مرۆڤ خۆی بەستبێتەوە 
یەكێكی تر، وەكو ئەوەی هەردووكیان خۆیان 
هاوبەشی،  مانای  بە  بەستبێتەوە،  یەكەوە  بە 
چونكە لەم حاڵەتەدا هەریەكێكیان لەژێر فرمانی 
  ) αρμονια) ـ ئەوی تریاندایە. ئەم )هێرمۆنیایەـ 
خراوەتە  هیراكلیتس  الی  لە  ــەوەی  ئ ــو  (وەك
جــیــاكــەرەوەی  و  تایبەتی  سیفەتێكی  ڕوو، 

.Φιλειν خۆشویستنە ــ
 )ανηρ ΦιλοσοΦοs) ــ  )ئەنیرفیلۆسۆف 
بە  (ە،   )σοΦον) ـــ  ـ ــۆن  )ســۆف ــە  ب (حــــەزی 
حەزی  فەلسەفەكار  )مــرۆڤــی  ــەوەی  ئ مانای 
وشەیە  ــەم  ئ تایبەتیی  مــانــای  بەحیكمەتە(. 
وەكو ئەوەی لە الی هیراكلیتس خراوەتەڕوو، 
تر،  زمانێكی  ســەر  وەربگێڕدرێتە  ئەستەمە 
بەاڵم ئێمە دەتوانین بەپێی ئەو شرۆڤەیەی، كە 
هیراكلیتس خۆی پێشكەشی دەكات، ڕوونتری 
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بكەینەوە بە جۆرێك تێگەیشتراو بێت. )سۆفۆن 
بە  شرۆڤەیە  ئــەم  بەپێی   )  )σοΦον το) ــ 
مانای )Εν Παντα ــ یەك بریتییە لە هەموو، 
هەمەكییەت( دێت. هەموو ــ هەمەكییەت لێرەدا 
بەكارهاتووە،   )τα οντα Παντα( مانای  بە 
هەیە.  بوونیان  كە  شتانەی،  ئەو  هەموو  واتا 
كە  یەكێك  دێــت،  تــاك  یــەك،  مانای  بە   )Εν(
بگرێت،  كۆبكاتەوە  خۆیدا  لە  هەمووشتێك 
كە  شتانەی  ئەم  هەموو  لێرەدا  بەكارهاتووە. 
لەنێو بووندا یەك هەمەكییەتن  بوونیان هەیە 
ــ σοΦον دەڵێت: هەموو  لە بووندا. سۆفۆن 
ئەو شتانەی كە لەنێو بووندا، بوونیان هەیە. 

بریتییە  بوون  دەڵێین:  تر  بە گوزارشتێكی 
هەیە.  بوونیان  كە  شتانەی،  ئــەو  هەموو  لە 
لێرەدا وشەی بریتییە بە مانای نزیككردنەوەی 
كۆكردنەوەیە،  بۆ  بەكاردێت،  هەمووان  نێوان 
یەكەوە  بە  شتانە  ئەو  هەموو  بــوون  چونكە 
لێرەدا  بوون  هەیە.  بوونیان  كە  كۆدەكاتەوە، 
بریتییە لە گردبوونەوە و كۆبوونەوە، بریتییە 

.λογοs لە لۆگۆس ــ
بــوونــدا  ئــەو شــتــانــەی كــە لەنێو  هــەمــوو 
 Alles Seiende ist im ــ  هەیە  بوونیان 
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Sein.  ئەم جۆرە قسەیە وا لەنێو گوێچكەماندا 
قسەیەكی  ــــەوەی  ئ وەكــــو  ــەوە،  ــت ــێ ــگ ــن دەزری
پـــووچ بــێــت، ئـــەوە ئــەگــەر وەكـــو جــۆرێــك لە 
هیچ  چونكە  تەماشانەكرێت،  سووكایەتییش 
كەسێك پێویستی بەوە نییە بایەخ بەوە بدات، 
بزانێت هەموو ئەو شتانەی بوونیان هەیە، بۆ 
بوون دەگەڕێنەوە. هەموو جیهان باش دەزانن: 
ئەمانەن،  هــەر  هەیە،  بوونیان  شتانەی  ئــەو 
ــەو شتانە  ئ بــۆ  تــر  ــەی چ شتێكی  ئ ــە،  ــەوات ك
دەگەڕێتەوە كە بوونیان هەیە، تاوەكو هەبن؟ 

لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو حەقیقەتەی كە دەڵێت 
ئەو شتانەی بوونیان هەیە بە كۆكراوەیی لەنێو 
بوونیان  كە  شتانەی  ئەو  دەمێننەوە،  بووندا 
دەردەكـــەون،  بووندا  ڕۆشنایی  لەژێر  هەیە 
و  بەتەنیا  ئــەوان  ــ  یۆنانییەكانی  كە  ئەوەیە 
ــ دووچــاری سەرسوڕمان  تر  پێش خەڵكانی 
كردووە. ئەو شتانەی كە لەنێو بووندا، بوونیان 
بە  كە سەبارەت  ئەم حەقیقەتەیە  ئەوە  هەیە: 
جێگای  هەمووشتێك  لە  زیاتر  یۆنانییەكان، 

سەرسوڕمانە.
لــەســەر  پێویستبوو  ـــەوەشـــدا،  ئ ــەڵ  ــەگ ل
ـــەم ســەرســوڕمــانــە  ــان ل ــۆی یــۆنــانــیــیــەكــان خ
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زیاتر  هــەمــووان  لە  شتەی  لــەو  ڕزگاربكەن، 
لەو  بیپارێزن  بــووە،  ســەرســوڕمــان  جێگای 
ــردە  ــك ــان ــرشــەی كـــە ســۆفــیــســتــەكــان دەی هــێ
سۆفیستەكان  ــ  كۆنیان  بەرسڤێكی   ، سەری 
هەمووكێشەیەك  بــۆ  ــــ  بـــازاڕ  خستبوویانە 
شتە  ئەم  لەسەریان  پێویستبوو  بۆیە  هەبوو. 
ڕزگاربكەن، كە لە هەمووشتێك زیاتر جێگای 
كە  شتانەی  )ئەو  لەالیه ن  بوو  سەرسوڕمان 
 Seiendes ــ  هەیە  بوونیان  بووندا،  لەنێو 
im sein(  لەسەر دەستی توێژێكی بچووكی 
ڕۆیشتن،  ڕووگەیەدا  بەم  كە  فەلسەفەكاران، 
دووچاری  زیاتر  هەمووشتێك  لە  ڕووگەیەك 
ســەرســوڕمــانــیــان دەكــــات، واتـــا )ســۆفــۆن ــ 

.)σοΦον
ــەو كــەســانــەی خولیای  ـــەوەش بــوونــە ئ ب
ــان  ی  )σοΦον ــــ  ـ ـــۆن  )ســـۆف الی  ـــــەرەو  ب
تایبەتییەی  خولیا  بەم  ئەوانەی  گرتبووەبەر، 
یان   )σοΦον ــ  )سۆفۆن  یادی  هاتن  خۆیان 
كردەوە، ئەوانەش كە بەرەو )فیلین تۆ سۆف 
ــ σοΦον Φιλειν το( چوون وەكو ئەوەی 
گونجان  بــەرەو  ڕوو،  خستمانە  كەمێك  پێش 
ــ  )ئۆریكس  بۆیە   ،αρμονια ــ  هێرمۆنیا  و 
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ορεξιs( بووە یادكردنەوە و خولیایەك بەرەو 
)سۆفۆن ــ σοΦον(، بوون بە یەك. ئێستاش 
ــ  )سۆفۆن  بەدوای  ڕاشكاوانە  بە شێوەیەكی 
σοΦον( دا دەگەڕێت ــ ئەو شتانەی كە لەنێو 
 das Seiende im ــ بووندا بوونیان هەیە 
Sein. چیتر خۆشەویستی ــ Φιλειν بەمانای 
لەگەڵ  نەما  ئەسڵی  تەبایی،  و  هەماهەنگی 
ـ σοΦον( دا، بەڵكو بووە خولیایەكی  )سۆفۆنـ 
 .)σοΦον ـ تایبەت ڕووەو ئاڕاستەی )سۆفۆنـ 
خۆشویستنی  گۆڕانكارییە،  ئەم  دوای  لێرەدا 
)فیلۆسۆفیا  دەبــێــتــە   )σοΦον ـــ  ـ ــۆن  )ســۆف
ــ  )فیلۆسۆفیا   )Φιλειν το Φιλειν(،)37 ــ 
 )Eros( ئیرۆس  لەمیانەی  ش   )Φιλοσοια

ەوە دەستنیشاندەكرێت.
 ،)σοΦον ئەم ڕۆچوونە بەرەو )سۆفۆن ــ
 Παντα ــ  هەموو  لە  بریتییە  )یــەك  بــەرەو 
بووندا  لەنێو  كــە  شتانەی  ــەو  ئ بـــەرەو   ،)Εν
پرسیارەكە  ئێستا  دەكــات  وا  هەیە،  بوونیان 
بەم شێوەیەی لێبێت: ئەو شتانە چین كە بەم 
ئێستا  تەنیا  هەیە؟  بوونیان  هەن،  شێوەیەی 
ــ  فەلسەفە  دەبێتە  بیركردنەوە  حاڵەتەدا  لەم 

.Philosophie
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هێشتا  پارمندیس  و  هیراكلیتس  كــەواتــە، 
لەبەرئەوەی  بۆ؟  باشە  نەبوون،  فەلسەفەكار 
 )Grosser مەزنترین هزرڤان بوون. )مەزنترـ ـ
لێرەدا بە مانای هەڵسەنگاندنی كارێك نایەت، 
بەڵكو دەاللەت لە ڕەهەندێكی تری بیركردنەوە 

دەكات. 
هیراكلیتس و پارمندیس مەزنترین هزرڤان 
تەبایی  لە  بــەردەوام  ئەوەی  مانای  بە  بوون، 
 )λογοs ــ  )لۆگۆس  لەگەڵ  گونجاندابوون  و 
دا، واتا لەگەڵ )یەك بریتییە لە هەمەكییەت ــ 
Παντα Εν(. هەنگاونان بەرەو فەلسەفەكاری، 
كە خولیای سۆفیستایی ــ Sophistik ڕێگای 
هەنگاوە  ئــەم  جــار  یەكەم  خۆشكردبوو،  بۆ 
ئەفالتونەوە  لەالیەن  ئینجا  سوقرات،  لەالیەن 
هاوێژراوە. ئینجا دوو سەدە دوای هیراكلیتس، 
ئەرستۆ هات و ئەم هەنگاوەی بەم گوزارشتە 
 και  δη και το ":جیاكردەوە، كاتێك گوتی
 τταλαι τε και νυν και αει ξητονμενον
και αει αττορνμενον, τι το ον" لە كاتی 
ئەرستۆ،  گــوزارشــتــەی  ــەم  ئ وەرگــێــڕانــیــشــدا 
ــەم شــێــوەیــەی خــــوارەوە دەخــوێــنــرێــتــەوە:"  ب
هەتا   ، ئێستاش  تا  كۆندا،  لە  شێوەیەش  بەم 
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هەتایێش، پرسیاركردن لەبارەی ئەو شتانەی 
ئاڕاستەی  پرسیارێكە  هــەیــە؟  بــوونــیــان  كــە 
یەك  هەمووجارێكیش،  دەكــرێــت،  فەلسەفە 
لەدوای یەك، فەلسەفە شكست دێنێت لەوەی 
بگاتە وەاڵمێك بۆی، بریتییە لە: بوون چییە ــ 

.)τι το ον( ؟Was ist das Seiende
فەلسەفە لەم شتانە دەكۆڵێتەوە كە بوونیان 
فەلسەفە  هەیە.  بوونیان  شێوەیەی  بەم  هەیە، 
لەسەر ڕێگایەكدایە دەگاتە بوونی ئەو شتانەی 
 ،Sein des Seienden ــ كە بوونیان هەیە 
بوونیان  بوونەوە،  لەالیەنی  شتانەی  ئەو  واتا: 
شرۆڤەدەكات  وا  قسەیە  ئــەم  ئەرستۆ  هەیە. 
 τι το ον :كاتێك دێت پرسیاری ئەوە دەكات
Was ist das Seiemde؟  ــ  چییە  بــوون 
دێت  ئەویش  ئێمە خستمانەڕوو،  ئەوەی  وەكو 
ئەم ڕوونكردنەوەیە دەخاتەڕوو:" ئەوە بریتییە 
لە بوون ــ τοτον εστι τιs η ονσια "،  واته  
مانای  هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی  ئەو  بوونی 
بووندا،  لەنێو  كە  شتانەی  ئەو  بوونی  چییە؟ 
ــ  ئۆسیایە  بــوونــە  ئــەم  ــەاڵم  ب هــەیــە.  بوونیان 
ονσια كە ئەفالتون ناوی دەنێت ئایدیاـ ـ Ιδεα و 
ئەرستۆش دەیكاتە ئەنێرگیا ــ ενιεργεια كردە.
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ئــەوە  لــەمــە،  وردتـــر  نییە  پێویست  چیتر 
ئەنێرگیا  لە  مەبەستی  ئەرستۆ  ڕوونبكەینەوە 
ــ ενιεργεια چییە، تا چ ڕاددەیەكیش ئۆسیا ــ 
 ενιεργεια دەتوانێت لەگەڵ ئەنێرگیا ــ ονσια
دا یەك بگرێت. ئێستا تەنیا ئەوە بۆ ئێمە گرنگە 
بزانین چۆن گرنگی بەم شێوازە دەدەین، كە 
فەلسەفە  چییەتیی  دێــت  ئەرستۆ  لەمیانەیدا 

دەستنیشاندەكات. 
میتافیزیك  یەكەمی  كتێبی  لەنێو  ئەرستۆ 
گـــوزارشـــتـــە  ــــەم  ئ دا   Metaphysik ــــ  ـ
زانینی  ــە:"  ل بریتییە  فەلسەفە  دەخــاتــەڕوو:" 
تـــیـــۆری بــنــەمــا و هــۆكــارەكــانــی یـــەكـــەم ــ 
 εττστημη Των ττρωτων αρχων και
αιτιων ϑεωρητικη". وشەی زانین ــ زانست 
εττιστημη كە بەئەڵمانی دەبێتە ویسنشافت 
بە  هەمیشە  یۆنانیدا  لە   Wissenschaft ــ 
مانای زانست وەرگێڕدراوە، بەكارهاتووە. ئەم 
لێرەدا  ئێمە  چونكە  گومڕاكارە،  وەرگێڕانەش 
بەرەو ئەوە دەچین چەمكی نوێی زانست بە مانا 
فەلسەفییەكەی وەكو ئەوەی لەالیەن فیشتە و 
شلینگ و هێگلەوە بەكارهاتووە، بەالوە بنێین. 
ــ εττιστημη كە ئێمە  ئەم وشەیەی زانست 
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 εττιστημη بەكاری دێنین خۆی لەم وشەیەی
هەڵهێنجراوە، كە لێرەدا بەكارهاتووە. مرۆڤێك 
ئەگەر توانای لە شتێكدا هەبێت، یا شارەزایی 
بەسەردا  توانای  و  هەبێت  شتێكدا  لە  باشی 

بشكێت، بەم شێوەیە ناودەبرێت. 
ــ  تیس  )ئەپستیمی  لــە  بریتییە  فەلسەفە 
εττιστημη Τιs( جۆرێك لە توانای هونەری 
كە  كەسێك،   ϑεωρητικη ــ  تیۆریتیكیی  و 
ڕابمێنێت،   ϑεωρειν ــ  تیۆرەكان  لە  بتوانێت 
واتا توانای ئەوەی هەبێت لە شتێكی دیاریكراو 
تێڕامان  بــەر  بخاتە  شتەش  ئــەم   ، ڕابمێنێت 
بۆیە  خــۆی.  بایەخپێدانی  و  ئاڕاستەكردن  و 
 ϑεωρητικη فەلسەفە ئەپستیمی و تیۆرییە ــ
تیۆرییە.  مەعریفەیەكی  واتــه    ،εττιστημη
تیۆرەیدا  لەم  فەلسەفە  باشە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

چی دەخاتەڕوو؟
ئەرستۆ دێت چییەتیی ئەو شتە دەستنیشان 
 ττρωται( بــاســی  كاتێك  ئـــەوەش  دەكـــات، 
بەم  دەكــرێــت  كــە  دەكــــات،   )  αρχαι αιτιαι
هۆكارە  و  بنەما  وەربــگــێــڕدرێــت:"  شێوەیە 
یەكەمەكان"، واته  بۆ ئەو شتانەی، كە بوونیان 
هەیە، بەم شێوەیە بنەما و هۆكارە یەكەمەكان 
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دەبنەهۆی بوونی ئەو شتانەی بوونیان هەیە. 
و  هــەزار  دوو  تێپەڕینی  دوای  ئێستا  ــارە  دی
پێنج ساڵ، كاتی ئەوە هاتووە، ئێمه  بیر لەمە 
لەبەرچاوبگرین:  كێشەیە  ئــەم  و  بكەینەوە 
باشە بوونی ئەو شتانەی، كە بوونیان هەیە، 
و   )Grund ــ  )بنەما  لەم شتانەی وەكو  چی 
ـ Ursache( دەكات؟ لێرەدا، بوون بە  )هۆكارـ 
چ مانایەك دێت ئیدراكی ئەوە دەكات، كە ئەو 
یەكەمی  و هۆكاری  بنەما  لە  بریتین  شتانەی 
خۆیان  جیاوازی  و  تایبەت  مۆركی  شتەكان، 
و  بوون  سەر  بخرێنە  لێ دەكات،  وایان  هەیە 

هەبوونی بوون ، پێویستە ڕەچاوبكرێن؟
بەاڵم، ئێمە ئێستا دێین سەرنج بۆ شتێكی 
كە  ئەرستۆ  ئەو گوزارشتەی  ڕادەكێشین.  تر 
ڕوون  بۆ  ئەوەمان  بەرچاو،  خستمانە  تــازە 
دەنێین  ناوی  ئێمە  كە  شتەی  ئەو  دەكاتەوە، 
لە  هــەر   ،die Philosophie ــــ  فەلسەفە 
ســەردەمــی ئــەفــالتــونــەوە بــە چ ئــاڕاســتــە و 
زانیاریمان  ڕووگەیەكدا ڕۆیشتووە. كۆمەڵێك 
پێدەدات لەبارەی ئەوەی ئەم فەلسەفەیە چییە؟ 
وا  دیاریكراوە،  توانایەكی  و  هونەر  فەلسەفە 
بوونیان  شتانەی  ئــەو  بێت  مومكین  ــات  دەك



مارتین هایدگەر 54

هەیە، بخرێنە بەرچاو و تێڕامانیان لەبارەیەوە 
ئەو  چییەتیی  بەرەو  ڕوانگەمان  بێین  بكرێت. 
شتانە ببەین كە بوونیان هەیە، وەكو ئەوەی 

بوونیان هەیە، وەربگێڕین.
ــە و دڵــەراوكــێــی  ــارەی جــووڵ ــرســی ئـــەو پ
بەرهەمدارمان پێدەدات، بۆمان ڕووندەكاتەوە، 
كە پێویستە چ ڕووگەیەك بگرینەبەر، بریتییە 
لە پرسیاری: فەلسەفە چییە؟ ئەو پرسیارەیە 
بۆیە  داوەتەوە،  بەجوانی وەاڵمی  ئەرستۆ  كە 
ئێستا وەاڵم و قسەی ئێمە، چیتر پێویست نییە. 
پێبكات،  دەست  ئێمە  پرسیارەكەی  بەرلەوەی 
پێهێناوە. بەرسڤ و وەاڵمی  ئەرستۆ كۆتایی 
خێرا بەرانبەر بەم كارە، لەسەر ئەم بنچینەیەیە 
لەبارەی چییەتیی  كە گوزارشتەكەی ئەرستۆ 
فەلسەفە، تاكە بەرسڤ و وەاڵمی ئەو پرسیارە 
نەبووە. لە باشترین حاڵەتیشدا، تەنیا بەرسڤ 

و وەاڵمێكە، لەنێو كۆمەڵێك وەاڵمدا.  
مرۆڤ دەتوانێت بە هاوكاری و یارمەتیی 
هەریەك  فەلسەفە،  بۆ  ئەرستۆ  پێناسەكەی 
لــە هــزر و بــیــركــردنــەوەی پێش ســوقــرات و 
و  ئــەرســتــۆش شــرۆڤــە  دوای  و،  ئــەفــالتــون 
بەئاسانی  مرۆڤ  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ڕاڤەبكات. 
و  فەلسەفە  كە  بكات،  ئەوە  تێبینیی  دەتوانێت 
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ئیدراكی  لەمیانەیدا  هونەریەی  شێوازە  ئەو 
چییەتیی خۆی پێكردووە، لە ماوەی ئەم دوو 
گۆڕانكاریی  ئەرستۆدا،  دوای  ساڵەی  هەزار 
كــەس هەیە  باشە  هــاتــووە،  بــەســەردا  زۆری 

ویستبێتی ئەم قسەیە ڕەتبكاتەوە؟ 
ئـــەوەش  پێویستە  كــاتــیــشــدا،  هــەمــان  ــە  ل
لەبیرنەكەین، كە فەلسەفە هەر لە ئەرستۆوە تا 
دەگاتە نیچە، بەهۆی ئەم گۆڕانكارییانەوە، كە 
لەمیانەی ڕێڕەوی مێژووییدا ڕوویانداوە،  وەكو 
خۆی ماوەتەوە و هەر هەمان شتە، چونكە ئەم 
وەرچەرخانانە تەنیا بۆ گرێنتیكردنی نزیكی و 

خزمایەتیی نێوخۆیی ئەو چەمكە بووە.
هەرگیز  خــۆ  دەڵــێــیــن،  ئــەمــە  كاتێك  ئێمە 
بەڕەهایی دانمان بەوەدا نەناوە بڵێین پێناسەكەی 
ئەرستۆ، پێناسەیەكە بەڕەهایی تەواو و دروستە، 
تەنانەت لەنێو مێژووی هزری یۆنانیشدا  وەكو 
یەك تاكە پێناسە تەماشاكراوە، كە تایبەتە بە 
بیركردنەوەی یۆنانی و لەم بوارەدا ئەم ڕۆڵەی 
پێدراوە، بۆیە بەهەرحاڵ ناكرێت ئەم پێناسەیەی 
دواوە  بۆ  لێبكرێت،  وای  فەلسەفە  بۆ  ئەرستۆ 
بگێڕدرێتەوە وەكو ئەوەی پێناسەی سەردەمی 
بیركردنەوەی هیراكلیتس و پارمندیسیش بێت.
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بۆ  ئەرستۆییە  پێناسە  ئــەم  بەپێچەوانەی 
فەلسەفە، كە بێگومان ئەنجامی ئازادی بەرەبەیانی 
ـــەوەی كــۆتــایــی و  ـــووە، بــەبــێ  ئ بــیــركــردنــەوە ب
خۆرئاوابوونەكەی بێت. دەڵێم ئەنجامێكی ئازادی 
فەلسەفەیەكی  وێــنــای  ناكرێت  چونكە  بـــووە، 
سەردەمەكانی  كاتێكدا  لە  بكرێت،  تاكگەرایانە 
ــســەفــەش هــەریــەكــەیــان لـــە یــەكــتــریــیــەوە  ــەل ف
وەكو  پێویست  شێوەیەكی  بە   ، هەڵهێنجراون 
 dialektischen ــ  دیالیكتیكییانە  پڕۆسەیەكی 

Prozesses لە یەكتری هەڵكێشراون.
باشە ئێمە لەم باسەماندا لەبارەی پرسیاری 
 Was ist das – ــ  چییە  فەلسەفە  ئــەوەی 
و  ئەنجام  چ  دەگەینە  die Philosophie؟ 
چارەسەرێك؟ ئەو خاڵەی ئێستا دەیخەمەڕوو 
بەم  تەنیا  خۆمان  نابێت  ئێمە  یەكەمە:  خاڵی 
لەم  لێرە  ببەستینەوە.  ئەرستۆ  پێناسەیەی 
خاڵەدا دەتوانین بگەینە خاڵی دووەم: پێویستە 
سەرلەنوێ  بگەڕێینەوە بۆ ئەو پێناسانەی تر، 
ئەرستۆ  پێش  ئینجا  كــراون،  فەلسەفە  بۆ  كە 

بێت، یا پاش ئەرستۆ.
ئەی باشە، ئەی دوایی چیتر؟ دواتر دێین 
پێڕەوكردنی  لەمیانەی  پێناسانە  ئەم  هەموو 
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ئەپستراكتەوە،  بەراوردكارییانەی  شێوازێكی 
دەیانگێڕینەوە بۆ یەك پێناسەی گشتگیر. زۆر 
ئەوە چیتر؟ دواتر دەگەینە  باشە، ئەی دوای 
داڕشتنی قاڵب و شێوازێكی بەتاڵ، كە توانای 
هــەمــوو جــۆرەكــانــی  لــەگــەڵ  ـــەوەی هەبێت  ئ
دوای  چیتر؟  باشە،  ئێ   بگونجێت.  فەلسەفەدا 
ئەوە، ئێمە زۆر دووردەكەوینە لە وەاڵمدانەوە 
گەیشتینە  ئــێــمــە  ــۆچــی  ب ــان.  ــەم ــارەك ــرســی پ
ئێمە  ڕێــــرەوەی  ــەم  ب ــــە؟ چونكە  ڕاددەی ــەم  ئ
دەیگرینەبەر، بەو كارەی كە ئەنجامی دەدەین، 
هەر تەنیا دێین بەپێی میتۆدی مێژوویی هەموو 
دەیانگۆڕین  دەكەینەوە،  كۆ  كۆنەكان  پێناسە 

بۆ شێواز و پێناسەیەكی گشتی.
ــە بە  ــەم كــاران ڕاســتــە دەكــرێــت هــەمــوو ئ
شێوەیەكی داهێنەرانەی ورد ئەنجامبدرێت، بە 
هاوكاریی لێكۆڵینەوەی ورد و بەدواداچوونی 
كــــارە  ئـــــەو  ــە  ــم ــێ ئ كـــاتـــێـــك  بــــــەاڵم  زۆر، 
ئەنجامدەدەین، دەرفەتی ئەوەمان دێتەپێش بە 
شێوەیەك ڕۆبچینە نێو فەلسەفە كە بتوانین لە 
چییەتییەكەی ڕابمێنین. ڕاستە ئێمە بەم ڕێگایە 
و  فرە  و  قووڵ  زانیاریی  كۆمەڵێك  دەتوانین 
سەرهەڵدانی  چۆنییەتیی  لــەبــارەی،  بەسوود 
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فەلسەفە لەنێو ڕێڕەوی مێژوودا بەدەستبێنین. 
ناتوانین  هەرگیز  ئێمە  ڕێگایەوە،  لەم  بــەاڵم 
هەرگیز  بەدەستبێنین،  ڕاستەقینە  وەاڵمـــی 
ناتوانین وەاڵمێكی ڕەوا بۆ پرسیاری: فەلسەفە 
وەاڵمێكمان  هەر  چونكە  بەدەستبێنین،  چییە؟ 
دەستبكەوێت، وەاڵمێكی فەلسەفەكارانە دەبێت، 
ئەوەی  وەكو  ــ  تێدادەكرێت  فەلسەفەی  واته  
ــ لە خۆیدا. بەاڵم، ئەی باشە ئێمە  بەرسڤێكە 
چۆن دەتوانین لەم گوزارشتە تێبگەین؟ چۆن 
ــ  وەاڵمــێــك)38(  وەكــو  ــ  دەتوانێت  بەرسڤێك 
فەلسەفەكاری بكات؟ ئێستا من هەوڵدەدەم بە 
شێوەیەكی كاتی ئەمە ڕوونبكەمەوە، ئەوەش 

لەمیانەی پێشكەشكردنی چەند پێشنیارێكدا.
دەبێتەهۆی  مەبەستمانە،  ئێمە  ـــەوەی  ئ
لە  بــەردەوام جۆرێك  بە شێوەیەكی  ئــەوەی 
دڵەڕاوكێ  بە قسەكانی ئێمە بدات، بگرە دەبێتە 
ئەوەی  دەستنیشانكردنی  بۆ  تاقیكردنەوەیەك 
دەبێتە  حەقیقەت  بە  ئێمە  قسەكانی  ئایا  كە 
قسەیەكی فەلسەفییانە. بەهەرحاڵ، ئەوەش لە 
توانا و تاقەتی ئێمەدا نییە و ئەم كارە ناكەین.
پرسیاری:  وەاڵمــدانــەوەی  كاتێك  چ  باشە 
 Was ist das – die چــیــیــە  فــەلــســەفــە 
Philosophie؟ دەبێتە وەاڵمێكی فەلسەفییانە 
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كــەی  eine Philosophierende؟  ــــ 
 Wann ــ  دەكەین  فەلسەفەكاری  كەی  ئێمە 
Philosophieren wir؟ دیارە ئێمە كارێكی 
وا ناكەین، تەنیا ئەم كاتە نەبێت، كە دەچینە نێو 
وتووێژ لەگەڵ فەلسەفەدا. واتا ئێمە دەچینە نێو 
ئەو  لەبارەی  فەلسەفەدا  لەگەڵ  وتووێژكردن 
شتانەی، ئەم باسیان لێوە دەكات. ئەم جۆرە 
وتووێژ و ڕاگۆڕینەوەیە لەگەڵ فەلسەفەكاران 
خەمێكی  دەبێتە  یەكتردا  لەگەڵ  بەتایبەتی، 
نوێكراوە بەو سیفەتەی، كە هەمیشە  بریتییە 
لە ئەم وەكو خود، ئەوە خۆی قسەكردنە بەو 
قسەكردن  ئایا  بەاڵم  وتووێژە،  كە  سیفەتەی 
مەرجە ببێتە وتووێژ؟ كەی دەبێتە وتووێژ؟ با 
جارێ  ئەم پرسیارە ئاوا بەكراوەیی بهێڵینەوە.
لەبارەی  فەلسەفەكاران  لەگەڵ  قسەكردن 
ئەوەی ئەوان دەیڵێن ، ئەوەی بایەخ بە گوتنی 
گرنگە  الیانەوە  بە  شتانەی  ئەو  واتــا  دەدەن، 
لە  جــیــاوازە  زۆر  شتێكی  دەیــانــنــووســن،  و 
دەستنیشانكردنی ڕا و بۆچوونی فەلسەفەكاران 
و ئەوەی، كە بانگەشەی بۆ دەكەن و دەیڵێن. 
بۆیە ئەگەر ئێمە دانمان بەوەدا نا، كە بوونی ئەو 
شتانەی بوونیان هەیە، دەبێتە هۆی ورووژاندنی 
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فەلسەفەكاران تا ئەو ڕاددەیەی لەگەڵیدا بڕیار 
لەبارەی چییەتیی ئەو شتانە دەدەن كە بوونیان 
هەیە، وەكو شتانێك كە هەن، ئەوە خۆ دیارە 
دەبێت قسەكردنمان لەگەڵ فەلسەفەكاران ببێتە 
كە  ئەو شتانەی،  هۆی ورووژاندنی هەبوونی 

خۆیان بوونیان هەیە.
ــەی  ــان ــی ــەم ـــن ل ـــاری ـــاچ ــە ن ــم ــێ ــــە ئ ــــەوات ك
بیركردنەوەی خۆماندا لەم ڕێگا و ڕێڕەوەدا، 
كە ئەم پێیدا تێدەپەڕێت، بە دیداری فەلسەفە 
شادببین. ئێ  خۆ پێویستیشە قسەكانمان ببێتە 
فەلسەفەكاران  شتانەی  ئــەو  بــۆ  بەرسڤێك 
بەرسڤدانەوەیە  ئەو  ئەگەر  دەیانورووژێنن. 
ئێمە  ــەوكــات  ئ بـــوو،  ئێمە ســەركــەوتــوو  بــۆ 
وەاڵمی پرسیاری: فەلسەفە چییە؟ دەدەینەوە، 

وەاڵمێكی ئەسڵییانەی دەدەینەوە. 
لە حەقیقەتدا، وشەی ئەڵمانی )وەاڵمدانەوە 
مـــانـــای  هــــەمــــان  بــــە   )Antworten ــــــ 
ent- ـــ ــەوە، یــا قــســەدەكــات ـ ــدەدات ــەرســڤ )ب
sprechen( دێت. وەاڵمدانەوەی پرسیارەكەی 
بۆ  نایەت  كۆتایی  دانپێدانانێكدا  لەنێو  ئێمەش 
لەبارەی  ئێمە  كە  ئــەوەی  دەستنیشانكردنی 
وەاڵمی  لێرەدا  تێیده گه ین،   فەلسەفە  چەمكی 
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بەو  نییە،  ــەوە  ــدان وەاڵم ئێمە،  پرسیارەكەی 
ڕاددەیەی بەرسڤێكە بۆ بەرسڤدانەوەی بوونی 

ئەو شتانەی، كە بوونیان هەیە. 
لەگەڵ ئەوەشدا، ئێمە حەزدەكەین لە هەمان 
جیاكەرەوەی  تایبەتمەندیی  بزانین  كاتیشدا 
ـــەاڵم، هەموو  وەاڵمــەكــە لــێــرە لــەكــوێــدایــە. ب
ئێمە  بەم وەاڵمە دەبەستێت، كە  شتێك پشت 
تیۆرێكی  هیچ  ـــەوەی  ئ پێش  ــن،  ــری ــدەگ وەری
ـــەوەی  ـــدان لــەبــارەیــەوە بــونــیــادبــنــێــیــن. وەاڵم
پرسیاری فەلسەفە چییە؟ بریتییە لە بەرسڤی 
ئێمە بۆ ڕووگە و ڕێڕەوی هەنگاونانی فەلسەفە، 
كە  ئــەوەی  دەچێت،  بۆی  ڕووگەیەی  ئەم  بۆ 
لەمیانەی رێڕەوی خۆیدا بۆی دەچێت لەبارەی 
 das ــ  بوونیان هەیە  ئەو شتانەی  هەبوونی 

.Sein des Seienden
لەو  گوێمان  بەرسڤەدا،  جــۆرە  ئەم  لەنێو 
شتانە دەبێت، كە فەلسەفە هەر لە سەرەتاوە 
لە ڕێگای ئاخافتنەوە  بەڕەوانی پێی گوتووین. 
فەلسەفەـ ـ die Philosophie، واتا )فیلۆسۆفیا 
تێگەیشتنەی  ئـــەو  بــەپــێــی   )Φιλοσοια ـــ  ـ
لەبەرئەوەشە  هەر  بــوو.  هەیان  یۆنانییەكان 
ئــێــمــە هــیــچ بــەرســڤــێــكــمــان دەســتــنــاكــەوێــت، 
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مەبەستم وەاڵمدانەوەی پرسیارەكەی ئێمەیە، 
تەنیا لەم كاتەدا نەبێت كە لە وتووێژدا دەبین 
لەگەڵ ئەو شتانەی كولتووری فەلسەفە پێمانی 
ئێمە  دەبێت.  ــازاد  ئ كاتێك  واتــا  دەبەخشێت، 
لەنێو گوزارشتە مێژووییەكاندا، هیچ وەاڵمێك 
نادۆزینەوە بۆ پرسیاری فەلسەفە چییە؟ ئەم 
وەاڵمە لەنێو ئەم وتووێژانەدا دەدۆزینەوە كە 
خراوەتە بەردەستمان بەو سیفەتەی بریتین لە 

بوونی ئەو شتانەی، كە بوونیان هەیە.
ئەو  ــەوەی  ــدان ــەرەو وەاڵم ب ئــەم ڕێگایەی 
مێژوو  نییە  ڕێگایەك  دەبـــات،  پرسیارەمان 
لە  ئینكاری  نییە  ڕێگایەك  بكات،  فــەرامــۆش 
ئەو  هەموو  ڕێگایەكە  بەڵكو  بكات،  مێژوو 
شتانە لەخۆوە دەگرێت، كە ئێمە لەنێو مێژوودا 
پێكهێنان  بوونەتەهۆی   ، هێناون  بەدەستمان 
ــەم جــۆرە  ــژووە. ئ ــێ ــەو م و دروســتــبــوونــی ئ
بەدەستهێنانەیە من ناوی دەنێم )ڕووخاندن ــ 
كتێبی  لەنێو  بەڕوونی  و)39(،   )Destruktion
ئەم  دا   Sein und Zeit ــــ  كــات  و  بــوون 

زاراوەیەم خستووه تەڕوو.
بە   )Destruktion ــــ  ـ ڕووخـــــانـــــدن 
مانای  بە  بەڵكو  نــایــەت،  تێكشكاندن  مانای 
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هەڵوەشاندنەوە و لێكجیاكردنەوە و دابڕاندنی 
مێژووییە  بڕیارە  بەالوەنانی  دێت،  بەشەكان 
فەلسەفەدا.  مــێــژووی  ــارەی  ــەب ل پەتییەكانە 
وایە  مانای   )Destruktion ــ  )ڕووخــانــدن 
ئازاد و كراوە  بكەینەوە،  ئێمە گوێچكەكانمان 
بین، بە ڕووی هەموو ئەو شتانەی كولتوور 
ئەو  هەبوونی  لەبارەی  دەكــات،  باس  بۆمانی 
لەم  گوێگرتن  بە  هەیە.  بوونیان  كە  شتانەی 

قسانە، ئێمە دەتوانین بەرسڤ بەدەستبێنین.
ئێمە كاتێك دێین ئەم جۆرە قسانە  بەاڵم، 
دەردەكەوێت:  گومانەش  جۆرە  ئەم  دەكەین، 
هەوڵە  هــەمــوو  ئــەم  دەبــێــت   هــەر  ئێمە  باشە 
بدەین تا بگەینە بەرسڤێك لەبارەی هەبوونی 
ئەو شتانەی، كە لەنێو بووندا هەن؟ ئەی باشە 
ئێمەی مرۆڤ هەمیشە پێشتر لەنێو ئەم جۆرە 
بەرسڤانەدا نەژیاوین؟ تەنیا بە حوكمی واقیع 
سروشتی  و  جەوهەر  حوكمی  بە  بەڵكو  نــا، 
ــەم بــەرســڤــە خــۆی،  خــۆمــان؟ ئـــەرێ  بــاشــە ئ
ماهییەت  و  جەوهەر  جیاكەرەوەی  هێمایەكی 

ــ چییەتیی ئێمە نییە؟
ئەوە حەقیقەتێكی واقیعییە، بەاڵم خۆ ئەگەر 
ئەمە ڕاست بێت، ئەوكات ئێمە ناتوانین بڵێین: 
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ئێمە پێویستە لەسەرمان، سەرەتا ئەم بەرسڤە 
لەم  ئێمە  ئــەوەشــدا،  لــەگــەڵ  بەدەستبێنین. 
بێگومان  چونكە  حەقین،  لەسەر  قسەیەماندا 
شێوەیەكی  بە  و  هەمیشە  بۆ  ئەگەرچی  ئێمە 
هەبوونی  بــۆ  بەرسڤداین،  لەنێو  بــــەردەوام 
زۆر  بــەاڵم  هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی  ئــەو 
بەدەگمەن سەرنجی بانگەوازی بوون دەدەین. 
بێگومان، بەرسڤ بۆ هەبوونی ئەو شتانەی، 
كە لەنێو بووندا هەن، هەمیشە خولیای ئێمە دەبن، 
بەاڵم نابێتە هەڵوێستێك تاوەكو ئێمە بیگرینەبەر، 
نەبێت.  دەگمەندا  زۆر  كاتی  هەندیك  لە  تەنیا 
كاتێكیش ئەمە بەدی دێت، بەڕاستی ئێمە بەرسڤی 
ئەو شتە دەدەینەوە، كە بەالی فەلسەفەوە گرنگە، 
ئەویش لەسەر ڕێگای گەیشتنە بە هەبوونی ئەو 

شتانەی، كە بوونیان هەیە. 
بۆ  بــەرســڤــدانــەوە  ــە  ل بریتییە  فەلسەفە 
هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی،  ئــەو  هەبوونی 
كە  نەبێت  كاتە  ئەو  تەنیا  نابێت،  وه ها  بەاڵم 
بەكردەوە ئەم بەرسڤدانەوەیە بەدیدێت، كاتێك 
ئاشكرابوونەشی  ئەو  و  ئاشكرادەكات  خۆی 
باودەكاتەوە. ئەم بەرسڤدانەوەیە بە جۆر و 
چۆنییەتیی  بەپێی  بەدیدێت،  جیاواز  شێوازی 
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بەپێی  دەگــۆڕێــت،  بــوون  بانگەوازی  گۆڕانی 
ــگــەوازە بــیــســتــراوە، یا  ــان ــەم ب ـــەوەی ئــایــا ئ ئ
بیستراوەكە  ئــــەوەی  بــەپــێــی  نــەبــیــســتــراوە، 
ئاخافتنكارە یا ناتوانێت بئاخفێت. ئەم قسەیەی 
پێبدات  پێویستمان  دەرفەتی  دەتوانێت  ئێمە 

تاوەكو بتوانین لەم خاڵە ڕابمێنن.
ئەوەی ئێستا دەیكەم بریتییە لە خستنەڕووی 
لەمیانەیدا  پێشەكییەك بۆ ئەم قسانە، تاوەكو 
ئێمە  مێژوو.  ــ  بگەڕێمەوە  دواوە  بۆ  بتوانم 
هێنایەوە،  جیدمان  ئەندرێ   قسەكەی  كاتێك 
 Schonen ـــ  ـ ــی  جــوان )هــەســتــی  لـــەبـــارەی 
 )Φιλοσοια ــ  )فیلۆسۆفیا  ئەوە   ،)Gefuhle
شێوەیەكی  بــە  كــە  بــەرســڤــەی،  ــەو  ل بریتییە 
ڕاشكاوانە بەدیهاتووە، بەم ڕاددەیە دەئاخفێت 
كە دەتوانێت ڕەچاوی بانگەوازی بوونی ئەو 
شتانە بكات، كە بوونیان هەیە. بەرسڤ لێرەدا 
گوێ لە دەنگی ئەم بانگەوازە دەگرێت، ئەوەی 
بانگیشمان دەكات بەو سیفەتەی دەنگی بوونە، 

بەرسڤی ئێمە بانگهێشت و ئامادەدەكات.
كەواتە بەرسڤ بە مانای دەستنیشان بوون 
بوونی  لەمیانەی  دەستنیشانكردنێك  ــت،  دێ
وشەی  دێت.  هەیە،  بوونیان  كە  شتەكانەوە، 
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مانای  بــە   )dis - pese( فەڕەنسییانەی 
لە  بەمەش  دێت،  ئاشكرا  دابــڕاوی  ڕەوشێكی 
بوونی  كە  ئــەوەی  لەگەڵ  دەبێت  په یوەندیدا 
بریتییە  ئـــەوەی  ــو  وەك ــوون  ب چونكە  هــەیــە، 
لەو شتانەی، كە بوونیان هەیە، بە شێوەیەك 
وا  بتوانێت  دەكـــات  ئاخافتن  دەستنیشانی 
بكات زمان بكەوێتە نێو هارمۆنییەتێك لەگەڵ 

هەبوونی ئەو شتانەی، كە بوونیان هەیە.
نییە،  ڕێككەوتنیش  بە  نییە،  نماییش  ئەمە 
بەڵكو گونجان و هارمۆنییەتە. هەر بەپێی ئەم 
هارمۆنییەتەش و لەسەر بنچینەی ئەمەدا، بەرسڤ 
بەدەستدێنێت.  خــۆی  هارمۆنییەتی  و  وردی 
هارمۆنییەتدایە  لــە  سیفەتەی  ــەو  ب بــەرســڤ 
لەگەڵ بانگەواز و ڕیتمەكەی، ئەوە لە حەقیقەتدا 
لەمیانەی ئەم ڕیتم و ئاوازەوە دێت، لەمیانەیدا 
ئەم  بەپێی  جــار  هەندێك  ئێمەش  هەڵوێستی 

شێواز و ئەو شێواز خۆی دەگونجێنێت. 
كەواتە، بەم مانایە بێت، ڕیتم بریتی نییە لەو 
مۆسیقایەی تەنیا هاوشانی هەستە تێپەڕەكان 
بێت، كە هاوشانی بەرسڤن، چونكە ئێمە ئەگەر 
لە  بریتییە  گوایە  وا جیاكردەوە،  فەلسەفەمان 
بەرسڤێكی هارمۆنییانە لەگەڵ بانگەوازدا، ئەوە 
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ئێمە بەڕەهایی نامانەوێت بیركردنەوە تەسلیمی 
بەڵكو  بكەین.  تێپەڕەكان  و  گـــۆڕاو  هەستە 
ڕوونبكەینەوە،  ئەوە  دەمانەوێت  لێرەدا  ئێمە 
لەنێو  زمــان،  لە  وردبوونەوەیەك  هەموو  كە 
دەستنیشانكردنەكانی  دەستنیشانكراوی 
مانای  بە  بەرسڤیش  هەیە.  بوونیان  بەرسڤدا 

سەرنجدان لە بانگەواز بەكاردێت.
بۆ  ئاماژەكردن  ئەمانەش،  هەموو  لە  جگە 
شتێك  بەرسڤ،  بنچینەیی  دەستنیشانكردنی 
نییە تازە دۆزرابێتەوە، بەڵكو هەردوو هزرڤانی 
یۆنانی ئەفالتون و ئەرستۆ سەرنجیان بۆ ئەوە 
بۆ  فەلسەفەكاری،  و  فەلسەفە  كە  ڕاكێشاوە، 
ڕەهەندێك لە ڕەهەندەكانی مرۆڤ دەگەڕێتەوە، 
ــە مــانــای  ـــاوی دەنــێــیــن )ڕیـــتـــم(، ب ــە ئێمە ن ك
ئەفالتون  ڕیتمدار.  هەماهەنگی و هاڕمۆنییەتی 
 μαλα دەڵێت:"  دا  )تیتاتۆس(  وتووێژی  لەنێو 
 γαρ ΦιλοσοΦου τουτο το τταϑοs,
 το ϑαυμα3ειν. Ου γαρ αλλη αρχη
ΦιλοσοΦιαs η αυττη. "، لێرەدا ئاماژە بۆ 
ئەوە دەكات، كە سەرسوڕمان بریتییە لە )پاتۆس 
ــ τταϑοs ــ حاڵ(، كە مرۆڤی فەلسەفەكار لە 
لەم  فەلسەفەش  جــیــادەكــاتــەوە،  تــر  كەسێكی 

بنەمایە زیاتر، هیچ بنەمایەكی تری نییە.
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ــ   τταϑοs ــ سەرسوڕمان وەكو )پاتۆس 
αρχη( ی  ئەرخییە  ــ  )بنەما  لە  بریتییە  حاڵ( 
یۆنانییانەی  پێویستە وشەی  لێرەدا  فەلسەفە. 
خۆی  تــەواوی  مانای  بە   )αρχη ــ  )ئەرخییە 
سەرچاوەیەی  لەو  بریتییە  كە  تەماشابكەین، 
شتەی  ئەو  بــەاڵم  هەڵدەقووڵێت.  لێ   شتێكی 
پڕۆسەی  لەمیانەی  هەڵدەقووڵێت  لێیەوە  كە 
ڕاســتــەوخــۆ  پــێــشــڤــەچــوونــدا،  و  پێشكەوتن 
 )αρχη ـ بەڕاشكاوی دەرناكەوێت. بۆیە )بنەماـ 
نــاوی  بــە  كــە  یۆنانییەی،  كــردە  ئــەو  دەبێتە 
)ئەرخییە ــ αρχη( گوزارشتی   لێدەكرێت، واتا 

ئەوەی كە بااڵدەست دەبێت.
سەرەتا  لە  لێرەدا،  سەرسوڕمان  حاڵەتی 
ناوەستێت  فەلسەفەدا  و قۆناغی سەرهەڵدانی 
وەكو ئەوەی دەستشووشتنی پێش عەمەلیاتی 
ســەرســوڕمــان  بەڵكو  بــێــت،  نــەشــتــەرگــەری 
فەلسەفە لەخۆدەگرێت ، لەخۆی بار دەكات ، 
ڕێكیدەخات. ئەرستۆ بە هەمان مانا لەنێو كتێبی 
میتافیزیكادا دەڵێت:" لەمیانەی سەرسوڕمانەوە 
كــردووە،  فەلسەفەكاری  بە  دەستیان  خەڵك 
و  سەریهەڵداوە  لەمەوە  فەلسەفە  جۆرێك  بە 
 δια γαρ ــ  دیاریدەكات  ئەمەش ڕێڕەوەكەی 
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 το ϑαυμα3ειν οι ανϑρωττοι και νυν
 ."και το ττρωτον ηρξαντο ΦιλοσοΦειν
ئەوە سادەییە، جگە لەوەی دەرچوونیشە لە 
ڕۆحی یۆنانییانە، ئەگەر ئێمە بڕوامان وابێت 
سەرسوڕمانیان  لێرەدا،  ئەرستۆ  و  ئەفالتون 
وەكو هۆكارێك بۆ فەلسەفەكاری دەستنیشان 
نەكردبێت، خۆ ئەگەر ئەوان هەر بەتەنیا ئەم 
ڕایەیان پێڕەو كردبووایە، ئەوە سەرسوڕمان 
هـــــەر تـــەنـــیـــا مــــــاوە مــــــاوە دەبـــــووەهـــــۆی 
ئەو  و  هەبوون  بۆ  خەڵك،  سەرنجڕاكێشانی 
شتانەی كە بوونیان هەیە. بۆیە ئەمان لەژێر 
كاریگەریی ئەم سەرسوڕمانەدا بوو دەستیان 

بە فەلسەفەكاری كردووە.
خۆی  ڕێــڕەوی  فەلسەفە  هەركات  ــەاڵم،  ب
گرتەبەر، سەرسوڕمان وەكو هێزێكی بزوێنەر 
و پاڵنەر دەبێتە شتێك، كە چیتر پێویست نەبێت، 
بـــەدواوە ونــبــووە. هــەر دەبووایە  لــەوە  بۆیە 
پاڵنەرێك  تەنیا  و  تەنیا  چونكە  بێت،  ونیش 
بریتی  سەرسوڕمان  بێت،  هەرچۆنێك  بووە. 
ـ بنەما( لەنێو هەموو  ـ αρχηـ  بوو لە )ئەرخییەـ 

هەنگاوێك لە هەنگاوەكانی فەلسەفەدایە.
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حاڵ(  ــ   τταϑοs ــ  )پاتۆس  سەرسوڕمان 
)حاڵ(  بە   )τταϑοs ــ  )پاتۆس  هەمیشە  ئێمە 
وەردەگێڕین، واتا هەڵچوونێكی زۆری هەست و 
سۆز، بەاڵم وشەی )پاتۆس ــ τταϑοs( خۆی 
ــ  )پاسخین  یۆنانییانەی  كــردەی  بە  پەیوەستە 
τταοχειν( كە دەكرێت بە كۆمەڵێك مانا بەكاربێت 
بەرگەدەگرێت،  شەكەتدەبێت،  دەتلێتەوە،  وەكو 
هارمۆنیایە، ئێمەش سەركێشی دەكەین ــ وەكو 
ــ ئەگەر بێین  ئەوەی لەم حاڵەتانەدا هەر وایە 
بۆ  وەربــگــێــڕیــن   )τταϑοs )پــاتــۆس  چەمكی 
و  هارمۆنییەت  لە  ــەت  دەالل كە  )ڕیتم(،  مانای 
ڕیتم دەكات. بەاڵم ئێمە ناچارین لەمیانەی ئەم 
چونكە  بكەین،  ڕیسكە  ئەم  بێین  وەرگێڕانەدا، 
تەنیا ئەوە دەمانپارێزێت لەوەی نەهێڵێت بكەوینە 
نێو وێناكردنێكی سایكۆلۆژییانەی نوێی وشەی 

.)τταϑοs پاتۆس(
ئەگەر ئێمە وا لە )پاتۆس τταϑοs( بگەین، 
كە بریتییە لە )ڕیتم( ێكی دەستنیشانكراو، ئەو 
باشتر و وردتر سەرسوڕمان  دەتوانین  كاتە 
لــەنــێــو  جــیــابــكــەیــنــەوە.   ϑαυμα3ειν ــــ  ـ
سەرسوڕماندا ئێمە لەگەڵ خۆمان دەوەستین، 
لەم  دەچین،  ڕووی  بــەرەو  بەتۆقینەوە  ئێمە 
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شتانەی بوونیان هەیە، لێیان دەتۆقین، چونكە 
نییە. سەرسوڕمان  زیاتر  لەوە  و  وایە  خۆی 
بوونی  لە  نایەت،  كۆتایی  تۆقینەدا  ئەم  لەنێو 
ئەم  بەڵكو  هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی  ئــەم 
وەستانە،  و  تۆقین  ئەوەی  سیفەتی  بە  خۆی 

هەر وا دەمێنێتەوە.
ــشــدا، لــێــســەنــدنــە لــێــی،  ــی ــات لـــە هـــەمـــان ك
ــــەوە كە  ــــا ب ــە پــێــیــەوە، وات ــوون ــب ــوەســت ــەی پ
دێت  سەرسوڕمانە  ــەوە  ئ پاشەكشەناكات. 
دەستنیشانی ئەوە دەكات، كە تێیدایە و لەپێناو 
ئەمیشدا هەبوونی ئەو شتەی، كە بوونی هەیە، 
سەرسوڕمان  دەكرێتەوە.  و  دەبێت  ئاشكرا 
ـــەم هــارمــۆنــیــیــەتــەی لــەمــیــانــەیــدا  بــریــتــیــیــە ل
بەرسڤی  توانییان  یۆنانی،  فەلسەفەكارانی 

بوونی ئەم شتانە بدەنەوە كە بوونیان هەیە.
وای  جــیــاوازە،  تــەواو  هەیە  تر  ڕیتمێكی 
كردووە بیركردنەوە بڕیاربدات، بە شێوەیەكی 
تازە پرسیارە تەقلیدییەكان بخاتەڕوو، لەبارەی 
بوونی  ئەوەی  وەكو  هەیە  بوونی  كە  ئەوەی 
فەلسەفە  لە  تازە  سەردەمێكی  بەمەش  هەیە. 
تێڕامانەكانیدا  لەنێو  دیكارت  پێدەكات.  دەست 
نەكرد  ئـــەوەی  پــرســیــاری  ســەرەتــا  هەرگیز 
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ــ τι το ον وەكــو ئــەوەی،  كــە: بــوون چییە 
كە بوونی هەیە؟ بەڵكو دیكارت دێت پرسیار 
لەبارەی ئەو شتانە دەكات، كە بوونیان هەیە، 

ئەوانەی بەڕاستی بوونیان هەیە. 
ــی )ســێــرتــیــتــودۆ  ــوون دیـــكـــارت پــێــیــوایــە ب
گۆڕانكاری  ماوەیەدا  لەو   )certitudo() )40

ـــە ســـەدە  ــە ل ــك ــون ــوە، چ ــی ــن ــی ـــەوە ب ـــەخـــۆی ب
نەداوە  ی   certitudo مانای  ناوەڕاستەكاندا 
بەمانای یەقین، بەڵكو بریتیبووە لە پێناسەكردنی 
هەیە،  بوونیان  كــە  شتانەی  ئــەم  بــۆ  جێگیر 
 certitudo لێرەشدا  هەیە.  بوونیان  بــەوەی 
هەر  و  چییەتییە  و  هاوواتای  جەوهەر  هەر 
بەو مانایەش بەكارهاتووە، بۆیە ئەو شتانەی، 
كە بوونیان هەیە لە الی دیكارت بە شێوازێكی 
گومان  دیكارت  لە الی  چونكە  دەپێورێن،  تر 
دەبێتە ئەو ڕیتمەی لەمیانەیدا ڕیتم و هارمۆنیا 
هەیە  بوونیان  واقیعدا  لە  ئەو شتانەی  لەگەڵ 

دەهەژێنێت، واتا لەگەڵ مەوجودی یەقینی.
ئــەو  ــۆ  ب پــاڵــپــشــت  دەبــێــتــە   Certitudo
بوونیان  بــەوەی  هەیە  بوونیان  كە  شتانەی، 
تــوانــای  نــەبــوونــی  ئەنجامی  ـــەوەش  ئ هــەیــە، 
گومانە لەم )من( ەی بوونی هەیە بۆ من وەكو 
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خودێكی  خود،  دەبێتە  )من(  لێرەوە  مرۆڤێك. 
سروشتی  جــار  یەكەم  بۆ  لێرەشدا  ئەسڵی، 
خودێتی  چــوارچــێــوەی  نێو  دەچێتە  مــرۆڤ 
لەگەڵ  هارمۆنییەتەوە  لــەم  ــن(.  )م مانای  بە 
certitudo دا، زمانی دیكارت بووە خاوەنی 
ئیدراككردن.  بۆ  جــیــاواز  و  ڕوون  ڕیتمێكی 
ڕیــتــمــی گــومــان بــریــتــیــیــە لــە ڕەزامــەنــدیــی 
پۆزەتیڤانە بە یەقین، بۆیە یەقین دەبێتە وێنەی 
متمانە  ڕیتمی  حەقیقەت.  دەستنیشانكردنی 
لەنێو یەقینی مەعریفەی ڕەها، كە دەشێت لە 
هەموو سەردەمەكاندا بەدەستبهێنرێت، بریتییە 
 )αρχη )ئەرخییە  بۆیە   ،)τταϑοs لە)پاتۆس 

بنەمای فەلسەفەی نوێیە.
بەاڵم ئێمە ئەگەر بەم شێوەیە قسەدەكەین، 
لەنێو  مــەبــەســت(   Τελοs ـــ  ـ ــاوس  ــی )ت ئـــەوە 
فەلسەفەی نوێدا پشت بە چ شتێك دەبەستێت؟ 
ــــا ئـــەم مــەبــەســتــە چــیــیــە كـــە دەیـــەوێـــت  وات
بێت  پێویست  ئەگەر  ئەوە  بێنێت؟  بەدەستیان 
لەسەرمان قسە لەبارەی شتێكی وا بكەین، ئایا 
ڕەوشێكی  بە  دەستنیشانكراوە  مەبەستە  ئەم 
بەدوای  لەكوێدا  دەكات  پێویست  ئێمەش  تر؟ 
كۆی فەلسەفەی نوێدا بگەڕێین؟ ئایا بچینە الی 
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فەلسەفەی  سەر  بچینە  باشترە  وا  یا  هێگل؟ 
لە  چــی  بــاشــە  ئــەی  درەنــگــوەخــتــی شلینگ؟ 
ماركس و نیچە بكەین؟ ئایا ئەوانە لەنێو ڕەوتی 
نییە،  وا  ئەگەر  دەرهاتوون؟  نوێ   فەلسەفەی 

شوێنی ئەوان لەكوێدا دەستنیشان بكەین؟
ئــەوەی  ــو  وەك بــەرچــاو  دێتە  وا  پرسەكە 
مێژووییانە  پرسیاری  بمانەوێت  تەنیا  ئێمە 
ڕەچــاوی  ئێمە  لەڕاستیدا  بــەاڵم  بخەینەڕوو، 
فەلسەفە  چییەتیی  و  جــەوهــەر  ئــایــیــنــدەی 
دەنگی  بۆ  گــوێ  هەوڵدەدەین  ئێمە  دەكــەیــن. 
جۆرە  چ  دەنگە  ئەم  بزانین   ، ڕادێرین  بوون 
ڕەوشێكی بە هزر و بیركردنەوەی هاوچەرخ 
بتوانین  بۆمان  ئەستەمە  بێگومان  بەخشیوە؟ 
وەاڵمێكی وا بۆ ئەم پرسیارە بخەینەڕوو، كە 

تەنیا یەك مانای هەبێت. 
بنچینەیی  ڕەوشێكی  بــڕواوایــە  بەگشتی 
ـــەوەشـــدا لــێــمــان دیــارنــیــیــە  هــەیــە، لــەگــەڵ ئ
ــــەوەش مــانــای وایــە  و شـــــاردراوەتـــــەوە. ئ
ئــێــمــە، هێشتا  هــاوچــەرخــی  ــەوەی  ــركــردن ــی ب
شێوازی  نەیتوانیوە  ڕوون،  شێوەیەكی  بە 
دەگمەن و ناوازە بدۆزێتەوە. ئێمە هەر تەنیا 
گەیشتووینەتە ئەم فرە ڕەوشەی بیركردنەوە. 
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الیەكی  لــە  بێ ئومێدی،  و  گــومــان  ــەك  الی لــە 
كۆمەڵێك  كوێرانەی  په یڕەوكردنی  تریشەوە 
بنەما، كە نەپشكێنراون و لەملمالنێدان لەگەڵ 
تێكەاڵوی  دڵەڕاوكێ   و  ترس  لێرەدا  یەكتری. 

هیوا و متمانە بووە. 
بڕوایەكی باو و باو هەیە بەوەی بیركردنەوە 
ئامار  لە جۆرەكانی  بووه تە جۆرێك  ئێستا  كە  ــ 
ڕەوشێك  هەموو  لە  ــ  دەاللییانە  نماییندەی  و 
ئازادبووە. بەاڵم، تەنانەت ساردیی ئاماریو وردیی 
تایبەتمەندیی  دوو  هــەردووكــیــان  پالندانانیش، 
جیاكەرەوەی هارمۆنییەتن لەگەڵ بانگەوازدا. هەر 
ئەوەش نا، بەڵكو ئەم كردەیەی خۆی لە هەموو 
لە  پــاراســتــووە،  هەڵچوونەكان  كاریگەرییەكی 
هارمۆنییەتدایە ــ وەكو عەقڵێك ــ لەگەڵ متمانە بە 
بەڵگەی ماتماتیكی لۆژیكییانەی بنەما و بنچینەكانی.
ــە وەاڵمــــــدەرەوەی  بــەرســڤــی ئــاشــكــرا، ك
بوونیان  كە  شتانەیە،  ئەم  بوونی  بانگەوازی 
هەیە و زۆر بەڕاشكاوانە په یڕەوكراون، بریتییە 
زانیاریمان  ئێمە  چییە؟  فەلسەفە  فەلسەفە.  لە 
لەبارەی فەلسەفە نابێت، تەنیا ئەو كاتە نەبێت 
كە فێردەبین چۆن ، بە چ شێوازێك بوونیان 
كە  بەرسڤدانەوەدایە،  شێوازی  لەنێو  هەیە. 
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ئەو  بوونی  دەنگی  لەگەڵ  هەیە  هارمۆنییەتی 
شتانەی، كە بوونیان هەیە.

ئەم بەرسڤە ئاخافتنە، لە خزمەتی زماندایە، 
ــات،  دەك زمانی  بۆ  ئیمڕۆدا  لە  ئیشەی  ئــەو 
زەحمەتە بۆ ئێمە تێیبگەین، چونكە وێناكردنی 
سەیری  گۆڕانكاریی  زمان،  بۆ  ئێمە  ئێستای 
ئەگەر  ڕاستترە  وا  كەواتە  هاتووە.  بەسەردا 
لە  ــــ  بەرسڤێك  ــو  وەك ــــ  بیركردنەوە  بڵێین 
وێناكردنی  ــەوەی  ل جگە  زماندایە.  خزمەتی 
لە  دوورە  زۆر  زۆر  ـــان،  زم بــۆ  ئێستامان 
ئەزموونی زمانەوانییانەی یۆنانییەكان، لە الی 
یۆنانییەكان چییەتیی زمان وا ئاشكرا بوو، كە 
بریتییە لە لۆگۆس λογοs، بەاڵم ئەم لۆگۆسە 

λογοs چ مانایەك دەبەخشێت؟
ـــش، بــەاڵم هەتا  ســــەرەڕای هــەوڵــی زۆری
گەیشتووینەتە  بەهێمنی  زۆر  ئێمە  ئیمڕۆ، 
ــۆ لــۆگــۆس  كــۆمــەڵــێــك شـــرۆڤـــەی جـــیـــاواز ب
چییەتیی  و  جەوهەر  ئیدراككردنی   ،  λογοs
λεγειν لۆگۆس لەنێو یۆناندا. لەگەڵ ئەوەشدا، 
بگەڕێینەوە  سەرلەنوێ   تر  جارێكی  ناتوانین 
بۆ ئەم جەوهەر و چییەتییەی زمان، تەنانەت 
لەبری  ڕەنگە  لێبكەین،  په یڕەویشی  ناتوانین 



77فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

ئەوە پێویستبێت لەسەرمان بچینە نێو وتووێژ 
وەكو  زمــان  بۆ  یۆنانییانە  ئەزموونی  لەگەڵ 

.λογοs ئەوەی كە لۆگۆسە
كــارە  ئـــەم  ئێمە  پێویستە  بــۆچــی  ـــەاڵم  ب
پێویست  ڕەچاوكردنی  بەبێ   چونكە  بكەین؟ 
بەتەواوی  ناتوانین  هەرگیز  ئێمە  زمــان،  بۆ 
بزانین فەلسەفە چییە وەكو بەرسڤێكی جیاواز، 
هەروەها ناتوانین  بزانین فەلسەفە چییە وەكو 

ڕێگایەكی جیاواز بۆ گوتن. 
ـ ئەگەر بەراوردی  بەاڵم تەنیا لەنێو شیعرداـ 
بكەین بە بیركردنەوەـ ـ كە بە شێوەیەكی جیاواز 
و تایبەت لە خزمەتی زماندایە، جیاوازە تەواو 
جیاوازە لە قسەكردنمان لەبارەی بیركردنەوەی 
وتووێژكردن  بۆ  دەمانبات  كە  فەلسەفییانە، 
لەبارەی په یوەندیی نێوان بیركردنەوە و داهێنانی 
په یوەندییەكی  ـــەدا  دووان ئــەم  لەنێو  شیعری. 
چونكە  هەیە،  خزمایەتی  و  نزیكی  شــاراوەی 
بە خزمەتكردنی زمان  هەردووكیان سەرقاڵن 
، لەسەر ئەویش وەستاون. لە هەمان كاتیشدا، 
درز و كەلێنێكی دیاریان لەنێواندا هەیە، چونكە 
و  جیاواز  شاخی  لووتكە  دوو  لەسەر  ئەوانە 

دوور لەیەكتر جێنیشینن.
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قسەكانمان  بكات  پێویست  ئێستا  ڕەنگە 
ــــردن لـــــەبـــــارەی  ــــارك ــــرســــی ــــــارەی پ ــــــەب ل
لە  ــوازە  شــێ ئــەم  كــورتــبــكــەیــنــەوە،  فەلسەفە 
تەنانەت  نابێت،  مومكین  كورتكردنەوەیەش 
بەو  فەلسەفە  ئەگەر  تەنیا  نابێت،  پێویستیش 
مانایە نەبێت كە ئێمە خستمانەڕوو ، لەمیانەی 
بەرسڤێك  واتا  كرد.  نماییشمان  قسەكانماندا 
بوونیان  كە  بێت،  شتانە  ئەو  بوونی  هەڵگری 

هەیە، بۆئەوەی خۆیان بدوێن.
ئێمە  قسەكانی  دەڵێم،  تر  گوزارشتێكی  بە 
ئامانجی ئەوەیان نییە پڕۆگرامێكی دیاریكراو 
ئەو  هەوڵدەدەن  بەڵكو  بخەنەڕوو،  جێگیر  و 
كەسانە ئامادەبكەن، كە دەیانەوێت بەشداری 
كۆبوونەوەیەك،  بۆ  بكەن  ئامادەیان  بكەن، 
ناوی  ئێمە  كە  بۆئەوەی  بانگەشەدەكرێن  كە 

دەنێین: بوونی ئەو شتانەی بوونیان هەیە.
ڕەچاوی  ناونانەدا،  ئەم  لەمیانەی  ئێمەش 
ئەو قسەیەی ئەرستۆ دەكەین كاتێك دەڵێت:" 
بوونی ئەو شتانەی كە بوونیان هەیە، بە زۆر 
 Το ον λεγεται ـ شێوە خۆی نماییش دەكاتـ 

   ."ττλλαχωs
     كۆتایی
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پەراوێزەکان
اشرف  هیدجر،  مارتن  فكر  فی  الموت  فلسفە   )1
ناجح ابراهیم، موقع الكنیسە الكاپولیكیە فی مصر. 

د.  ترجمە:  هیدغر،  مارتن  والزمان،  الكینونە   )2  

دار  المصدق،  ایماعیل  مراجعە:  المسكینی،  فتحی 

الكتاب الجدید المتحدە، لیبیا، الگبعە االولی، 2012. 
د.  ترجمە:  الحقیقە،  نــدا و  هیدجرن  مــارتــن   )3  
والنشر،  للگباعە  الپقافە  دار  مــكــاوی،  عبدالغفار 

القاهرە، 1977،ص26.  
الوجودی  الفیلسوفە حانا ارندیت والفیلسوف   )4 
مارتن هیدجر، د. محمد جلوب الفرحان و د. ندا و 
ابراهیم حلیل، مجلە الفیلسوف االلكترونیە، عدد )1( 

شباگ )2013(.  
ئەم  ئەڵمانییەكان  زانكۆ  دابونەریتی  بەپێی   )  5
دوو توێژینەوەیە بۆ دوو مەبەستی جیاواز بووە، 
 )1914( لەساڵی  هایدگەر  كە  یەكەم  توێژینەوەی 
دا نووسیویەتی، بۆ وەرگرتنی پلەی دكتۆرا بووە. 
بەدەستهێنانی  مەرجی  دووەمــیــش  توێژینەوەی 
و  زانــكــۆدا  لــە  بـــووە،  مامۆستایەتی  بــڕوانــامــەی 
هایدگەریش لە ساڵی )1916( دا نووسیویەتی و 

پێشكەشیكردووە. 
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نووسیویەتی:  پێشكەشكردنەدا  لەم  هایدگەر   )6  
دەكــەم:  هۆسرەل  ئێدمۆند  پێشكەشی  كتێبە  ئەم 
فۆرست  بالك  بــادن،  پێی.  سەرسامم  و  هاوڕێیە 

 .)8/4/1926(
 7( ئەم په یوەندییە تا ڕاددەیەكی زۆر ئاڵۆز بووە، 
قۆناغانەش  ئــەم  تێپەڕیوە،  قۆناغێكدا  چەند  بە 
و  خوێندن  كەشوهەوای  بە  په یوەندی  بەشێكی 
زانكۆوە هەبووە، بەشێكیشی په یوەندی بە ڕەوشی 
كۆمەاڵیەتیی هایدگەر خۆی هەبووە، كە بڕواوایە 
دوو  و  خــۆی  ژنــەكــەی  نەیویستووە،  كــات  ئــەم 
منداڵەكەی جێبێڵێت، هەمیش بەوەی كە هانا ئارێنت 
لە ساڵی )1929( دا شوو بە یەكێك لە هاوڕێ  و 
وەزعە  بەم  هەمیش  دەكــات،  زانكۆ  مامۆستاكانی 
سیاسییەی، كە دواتر دێتەئاراوه ، كاتێك هانا ئارێنت 
وەكو جوولەكەیەك ناچاردەبێت، ئەڵمانیا جێبێڵێت 
 )1933( لە ساڵی  نازی  كاتێك حیزبی  ڕابكات  و 
دەكرێتە  هایدگەر  كاتێكدا  لە  سەرحوكم،  دێنە  دا 
سەرۆكی زانكۆ. هەموو ئەم پرسانە ئاڵۆزن، بەاڵم 
هەمیشە  و  بووە  بەردەوام  هەر  په یوەندییەكەیان 
نامەیان بۆ یەكتری ناردووە، ماوە ماوەش بەپێی 
لەوە زیاتر  ئێمە  لێرەدا  بینیوە.  یەكتریان  دەرفەت 
پێویستی  وایــە  پێمان  و  باسە  ئــەم  ســەر  ناچینە 
كتێبێكی  تایبەتیترە،  زیاتر و  توێژینەوەی زۆر  بە 
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كە  نووسیوە،  پێوەندییە  ئەم  لەبارەی  تایبەتمان 
هێشتا چاپنەكراوە. 

الوجودی  الفیلسوفە حانا ارندیت والفیلسوف   )8 
مارتن هیدجر، د. محمد جلوب الفرحان و د. ندا و 
ابراهیم حلیل، مجلە الفیلسوف االلكترونیە، عدد )1( 

شباگ )2013(.  
زۆر  لە سەرەتادا  هایدگەر  كە  بــڕواوابــووە،   )9 
تەنانەت  هەبووە،  هیتلەر  بە  و  بەم حیزبە  بڕوای 
ڕاپۆرتی فەرمی لەبارەی مامۆستایانی زانكۆكەی 
خۆی، ئەوانەی دژی حیزبی نازی و هیتلەر بوون 
و كاریانكردووە لەنێو زانكۆدا، بۆ دەسەاڵتدارانی 
نێو ئەم حیزبە ناردووە. بڕوانە: هیدغر بین الفلسفە 
الكتاب  منتدی  موقع  المزوغی،  محمد  والسیاسە، 

العربی. 
وانەگوتنەوە،  بە  ڕێگانەدان  كە  بــڕواوایــەو   )  10
په یوەندی بەوە هەبووە، كە لە ماوەی سەرۆكایەتیی 
زانكۆدا، چەندین نامەی پشتگیریی سەفەركردنی بۆ 
هەندێك لە قوتابییە جوولەكەكانی خۆی ، هەندێك 
لە هاوڕێكانی نووسیوە بۆئەوەی سەفەربكەن، لە 
نازی  حیزبی  لەدەست  خۆیان  و  ڕابكەن  ئەڵمانیا 

ڕزگاربكەن. 
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هایدگەر،  مارتین  و سیاسەت،  فەلسەفەكار   )11 
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل،  وتووێژ، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
هایدگەر،  مارتین  و سیاسەت،  فەلسەفەكار   )12 
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل،  وتووێژ، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.  
هایدگەر،  مارتین  و سیاسەت،  فەلسەفەكار   )13 
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل،  وتووێژ، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
14( الفیلسوفە حانا ارندیت والفیلسوف الوجودی 
مارتن هیدجر، د. محمد جلوب الفرحان و د. ندا و 
ابراهیم حلیل، مجلە الفیلسوف االلكترونیە، عدد )1( 

شباگ )2013(.  
هایدگەر،  مارتین  و سیاسەت،  فەلسەفەكار   )15 
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل،  وتووێژ، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017. 
هایدگەر،  مارتین  و سیاسەت،  فەلسەفەكار   )16 
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل،  وتووێژ، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017. 
 17( ئەم كتێبە بریتییە لە كۆكردنەوەی سەرجەم 
ئــەم  ــوان  ــێ ن نــووســیــنــەكــانــی ســـەردەمـــی الوی، 
چوارساڵەی كە ئاماژەی بۆ كراوە، لە ساڵی )1972( 

لە شاری فڕانكفۆرت چاپ و باوكراوەتەوە. 



83فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

كە  توێژینەوەیەك،  لە  بریتییە  كتێبەش  ئەم   )18 
 ، نووسیویەتی  زانكۆییدا  خوێندنی  سەردەمی  لە 
لە ساڵی )1994( دا لەشاری فڕانكفۆرت چاپ و 

باوكراوەتەوە.  
دانــراوە  شێوەیەك  بە  ناوەكەی  كتێبە  ئەم   )19  
بە چەند شێوەیەك  بۆیە  وەرگێڕان،  بۆ  زەحمەتە 
تریشدا  زمانەكانی  لە  كێشەیە  ئەم  وەرگێڕدراوە، 
هەیە، نەوەكو تەنیا په یوەندی بە زمانی كوردییەوە 
دێت،  درەخــت  یا  دار  مانای  بە   )Holz( هەبێت. 
)Weg( بە مانای ڕێگا دێت، بەو مانایەی دەكاتە 

)ڕێگای دارین(، یا )ڕێگای درەخت(. 
كــتــێــبــەدا دواچــاپــێــكــەوتــنــی هــایــدگــەر  ـــەم  ل  )20 
باوكراوەتەوە، كە پێشتر لەگەڵ گۆڤاری دێرشپیگل 
كە  ئەنجامیدابوو  ئەڵمانیدا  ی   Der Spiegel ــ 
مردنی  دوای  خواستبووی  خــۆی،  داوای  لەسەر 
ئەم دیدارە باوبكرێتەوە. دیاردەكە خۆی لە ڕۆژی 
تێپەڕینی  دوای  و  ئەنجامدراوە  دا   )23/9/1966(
)10( ساڵ و پاش مردنی هایدگەر، بۆ یەكەم جار لە 
ڕۆژی )31/5/1976( لەم گۆڤارەدا باوكراوەتەوە، 
واته  تەنیا )5( ڕۆژ دوای مردنی هایدگەر. ناوونیشانی 
)تــەنــیــا خــوا دەتــوانــێــت  لــە  بریتیبوو  دیــــدارە  ــەم  ئ
هایدگەر  لەنێو قسەكانی  ئەوەش  بكات(،  ڕزگارمان 
ناوونیشان.  كراوەتە  دەرهێنراوە،  وتووێژەدا  لەم 
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مان  سیاسەت  و  فەلسەفەكار  كتێبی  كاتێك  ئێمە 
كــردووه تــە  چاوپێكەوتنەمان  ئــەم  كـــوردی،  ــردە  ك
زۆر  هایدگەر  لەوێدا  و  كتێبە  ئەم  بناغەی  بــەردی 

بەڕاشكاوی قسە لەسەر سیاسەت دەكات. 
ئەوە   Was ist das-die Philosophi  )21  
ئەڵمانیی نووسینەكەی  ناوونیشانی ئەسڵیی دەقی 
ئەم  وەرگــێــڕانــی  لەڕاستیدا  هــایــدگــەرە.  مارتین 
ئەڵمانی  زمانی  بە  كە  بەم شێوەیەی،  ناوونیشانە 
چونكە  زەحمەتە،  كارێكی  نووسیویەتی  هایدگەر 
ئەگەرچی هەر هەمان مانای كوردی دەبەخشێت، 
بـــەاڵم لە  ــرەدا خــســتــوومــانــەتــەڕوو،  ــێ ل كــە ئێمە 
گەمەی  لــە  جــۆرێــك  هــایــدگــەر  ئەڵمانیدا  زمــانــی 
بێین  ئێمە  ئەگەر  ئێستا  ئەنجامدەدات.  زمانەوانی 
لێ   ناوونیشانە وەكو خۆی وەربگێڕین، وای  ئەم 

دێت)ئەمە چییە ــ فەلسەفە؟(.
 22( هایدگەر ئەم قسەیەی ئەندرێ  جیدی نووسەری 
فەڕەنسی لەنێو كتێبێكی جید وەرگرتووە، بە ناوی 
)دۆستۆیفسكی(، كە لە ساڵی )1923( دا لە پاریس 
باوكراوەتەوە و هایدگەریش خۆی لە پەراوێزێكدا 

ئاماژەی بۆ ئەم كتێبە كردووە.
كوردییەمان  وەرگــێــڕانــە  ئــەم  لــەبــەرئــەوەی   )23
ئەڵمانی،  ئەسڵیی  دەقی  بە  بــەراوردكــردووه تــەوە، 
بۆیە لە هەرشوێنێك پێویست بكات و بۆ ئەوەی 
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سەر  دەگەڕێینەوە  ئێمە  ڕوونتربێت،  بابەتەكە 
كە  بەو شێوەیەی،  ئەڵمانییەكان  زاراوە  و  چەمك 
هەمان شێوەش،  بە  بەكاریهێناوە.  هایدگەر خۆی 
بردبێتە  پەنای  خــۆی  هایدگەر  هەرشوێنێك  لە 
و  چەمك  كۆنی  یۆنانی  ڕێنووسی  و  زاراوە  بەر 
كردووه تەوە،  كارمان  هەمان  ئێمەش  ڕستەكان، 
لە  بپارێزین،  دەقەكە  جوانیی  الیەك  لە  بۆئەوەی 
زیاترمان  تێگەیشتنی  تاوەكو  تریشەوە  الیەكی 

هەبێت.
 24( بە درێژایی ئەم نووسینە، هایدگەر هەمیشە بۆ 
خستنەڕووی وشە و چەمكە یۆنانییەكانی فەلسەفە 
بەكارهێنانی  بۆ  دەگــەڕێــتــەوە  فەلسەفەكاری،  و 
وشە یۆنانییەكە تاوەكو بتوانێت لەوێوە، لە مانای 
ئێمەش  تێبگات.  چەمكەكان  و  زاراوە  زمانەوانیی 
هەمان  وەرگێڕانەمان  ئەم  ئەمانەتی  پاراستنی  بۆ 
سیستم و شێوازی هایدگەری په یڕەو دەكەینەوە، 
لە هەرشوێنێك ئەم زاراوە یۆنانییەكەی بە زمان و 
پیتی یۆنانی نووسیووەتەوە، ئێمەش هەمان كارمان 
پێداچوونەوەی  لەكاتی  بەتایبەتیش  كردووه تەوە، 
دەتوانین  هایدگەردا  ئەڵمانییەكەی  ئەسڵییە  دەقە 
تێبینی جیاوازی گرنگ بكەین كە ناچارمان دەكات 

هەمان شێواز بەكاربێنینەوە.
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 25( لێرەدا ئێمە دوای ئەوەی دەقی وەرگێڕدراوی 
عەرەبیمان بە دەقی ئەسڵیی ئەڵمانی بەراوردكردەوە، 
لە  جگە  هاتووین  دەقــەكــە،  مانای  پاراستنی  بۆ 
كــوردی،  زمانی  سەر  بۆ  چەمكەكان  وەرگێڕانی 
بەاڵم دیسان هەم بە زمانی ئەڵمانیش و هەمیش بە 
زمانی یۆنانیی كۆن، وەكو ئەوەی هایدگەر خۆی 

نووسیویەتی، نووسیومانەتەوە.
ــ  )فیلۆسۆفی  چەمكی  هــایــدگــەر  ــرەدا  ــێ ل  )26  
بە  كــۆن،  یۆنانیی  ڕێــنــووســی  بــە   )ΦιλοσοΦια
پێشگرێكی  دەنووسێتەوەو  جیاوازتر  شێوەیەكی 
 η( دەینووسێتەوە  جــۆرە  بەم  و  زیــاددەكــات،  بۆ 
و  ــە  هــیــچ شــرۆڤ ئــــەوەی  بــەبــێ    ،)ΦιλοσοΦια
ڕاڤەكردنێك بۆ ئەم نووسین و ڕێنووسە جیاوازە 
پێشكەشبكات. ئێمە وەكو وەرگێڕی كوردی تاوەكو 
بتوانین ڕوونتر ئەم وەرگێڕانە پێشكەشی خوێنەر 
شێوازی  بــۆ  بــەدواداچــوونــمــان  كاتی  لــە  بكەین، 
نووسین و خوێندنەوەی ڕێنووسی یۆنانیی كۆندا 
گەیشتینە ئەوەی، كە ئەم پێشگرە )η( لەنێو زمانی 
یۆنانیی كۆندا بە مانای پیتی )e( ئێ  ی ئینگلیزی 
بەكارهاتووە، بەاڵم لەنێو ڕێنووسی زمانی یۆنانیی 
بە دوو شێوازی جیاواز دەنووسرێت،   )e( كۆندا 
یەكێكیان ئەم )e( یەیە، ئەوی تریشیان )ε(یەیە و 

بەم شێوەیە دەنووسرێتەوە. 
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پـــرســـیـــارانـــەدا  ئــــەم  خـــســـتـــنـــەڕووی  ـــە  ل  )27 
ئەڵمانیی  ئەسڵیی  دەقـــی  ســەر  ــەوە  ــەت ــن گــەڕاوی
هایدگەر خۆی، لەوێوە ڕاستەوخۆ وەرمانگێڕاوەتە 
وەرگێڕی  پێدەچێت  چونكە  كــوردی،  زمانی  سەر 
ئەم  وەرگێڕانی  لە  نەبووبێت  ورد  زۆر  عەرەبی 
هایدگەر  پرسیارانەی  ئەو  هەموو  پرسیارانەدا. 
ناسینی  بە  په یوەندییان  دەیــانــخــاتــەڕوو،  لــێــرەدا 
چییەتی ــ ماهییەت هەیە، بۆیە دەبینین هایدگەریش 
 Was ist دەخاتەڕوو:  بەم شێوەیە  پرسیارەكان 
 dies – das schone? Was ist dies – die
 Erkenntnis? Was ist – die Natur? Was

 ?ist dies – die Bewegung
ــەوەی لــە زمــانــی كــوردیــدا  ــەرئ ــەب ــێــرەدا ل  28( ل
مانایەكی دەقاودەق نادۆزینەوە بۆ مانای پێشگری 
ئەسڵیی  دەقی  لەنێو  هایدگەر  كە  یۆنانی،  )Ti( ی 
گەڕاوینەتەوە  ئێمە  بەكاریهێناوە،  نووسینەدا  ئەم 
ــكــردووە، تــاوەكــو هەمان  ــان ــەراوردم ســەری و ب
بداتەوە،  ئەفالتون  سەردەمی  یۆنانییەكەی  مانا 
زمانەوانی  گونجاندنێكی  وەرگێڕی عەرەبی وەكو 
ئەم  هاتووە  عەرەبی،  تێگەیشتنی خوێنەری  بۆ  و 
بە  بەكاریهێناوە،  هایدگەر  كە  یۆنانییەی،   )Ti(
هەمان مانا ئەڵمانییەكەی بەراروردی كردووه تەوە، 
ماناهای  بە  عەرەبی،  زمانی  سەر  وەرگێڕاوەتە 
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ماهییەت، ئینجا كورتی كردووه تەوە بە پیتی )ما(. 
ئێمەش لێرەدا دەتوانین بۆ تێگەیشتنێكی باشتر پیتی 
)چ( ی كوردی دابنێین وەكو گوزارشتێك لە مانای 
ـ چییەتی(، لەگەڵ ئەوەشدا پێمان باشترە  )ماهییەتـ 
بەكاربهێنینەوە،  هایدگەرییانە  چەمكی  هــەمــان 
تاوەكو ڕێگا لە هەر جۆرە خراپ بەدحاڵیبوونێك 

بگرین، كە ڕەنگە ئەم چەمكە دروستی بكات. 
بە  ئەڵمانیدا  زمانی  لە    ?Was ist das  )29  
مانای ئەمە چییە؟ بەكاردێت، ئێمە لێرەدا بۆئەوەی 
بــەتــەواوی  ماناكەی  كــوردی  زمانی  بە  بتوانین 
چونكە  چییە؟  فەلسەفە  كردوومانەتە  بگەیەنین 

پرسیارەكە خۆی لەبارەی چییەتیی فەلسەفەیە.
 30( هایدگەر خۆی لەنێو دەقی ئەسڵیی ئەڵمانیدا 

ئەم وەسفەی بەكارهێناوە. 
دەكەینەوە،  ــەوە  ئ لەسەر  جەخت  دیسان   )31  
كــە هــایــدگــەر پــرســیــارەكــەی خـــۆی بـــەم مانایە 
ــەواوی  ت و  ئەسڵی  ــاوی  ن تەنانەت  ــەڕوو،  ــات دەخ
وەرگێڕاندا  كاتی  لە  بەاڵم  وایە،  هەر  كتێبەكەشی 
فەلسەفە(،  ــ  چییە  )ئەمە  دەبێتە  و  لێ دێت  ئــاوای 
ئێمە بۆ ئاسانكردنی تێگەیشتن و مانای باوی نێو 
بەسەر  ئاوای  هەر  پرسیارەكە،  كوردییش  زمانی 
دێت )فەلسەفە چییە؟(. ڕاستە په یڕەوكردنی وردی 
لە كاتی وەرگێڕاندا پێویستە، بەاڵم سەختگیری و 
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زەحمەتكردنی تێگەیشتنیش كارێكی خۆش نییە بۆ 
خوێنەر.   

شوێنی  زۆر  وەكــو  لێرەدا  خــۆی  هایدگەر   )32  
نەنووسیوتەوە،  بەئەڵمانی  وشەیەی  ئەم  تریش، 
كۆن  یۆنانیی  نووسینی  شێوە  هەمان  بە  بەڵكو 
ئاسانتركردنی  بــۆ  ئێمەش  نــووســیــویــەتــیــیــەوە، 
كــوردیــیــەكــەشــمــان  چــەمــكــە  و  وشـــە  تێگەیشتن 
هایدگەر  یۆنانییەكەی  چەمكە  و  وشە  لەتەنیشت 

داناوەتەوە.  
ـــەوە ســەر  ـــت ـــەڕێ دەگ هـــایـــدگـــەر  ـــرەدا  ـــێ ل  )33 
بۆ  یۆنانییانە  چەمكی  تێگەیشتنی  و  شڕۆڤەكردن 
هەرشتێك  پێیانوابوو،  چونكە  حەقیقەت،  یا  واقیع 
بۆیە  واقــیــع،  و  حەقیقەت  دەبێتە  هەبێت  بوونی 
تەنیا مانای بوونیان  یۆنانییەكان  پێیوایە  هایدگەر 
زانیوە، مانای نەبوونیان نەزانیوە، شتێك كە ناوی 
ناوی  ئەگەر  بوونی هەیە،  واقیعێك  هەبوو، وەكو 
نەبێت بوونی نییە، واتا هایدگەر پێیوایە ئەوانە لە 
تێنەدەگەیشتن  و  نەببوون  حاڵی  نەبوون  چەمكی 
تەنیا  فەلسەفییەوە، چونكە  الیەنی  لە  چییە  مانای 

سەرقاڵی فەلسەفەی بوون بوون.
ئەسڵیی  دەقــی  لەنێو  لێرەدا  خۆی  هایدگەر   )34
ــ  زیوە  لە  حەزی  كەسەی  ئەو  وشەی  ئەڵمانیدا، 

silberliebend بەكاردێنێت. 
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ئەسڵیی  دەقی  لەنێو  لێرەدا  خۆی  هایدگەر   )35  
ئەڵمانیدا وشەی ئەو كەسەی حەزی لە شەرەفە ــ 

ehrliebend بەكاردێنێت.
كۆنە،  یۆنانیی  فەلسەفەكارێكی  هیراكلیتس   )36  
ژیانی  مــێــژووی  ـــەوردی  ب نــەتــوانــراوە  ئێستا  تــا 
ســەردەمــی  لەپێش  بـــەاڵم  بــكــرێــت،  دەستنیشان 
ــدا ژیـــــاوە، نــووســیــنــەكــانــی ئـــاڵـــۆزن و  ــرات ســوك
زۆرجاریش خەمبارانە دەردەكەون، بۆیە ناوبانگی 
وا دەركردبوو، كە پێیان دەگوت ئەو فەلسەفەكارەی 
دەگرێیت. هزر و بیركردنەوەی كاریگەریی زۆری 
ئەفالتون  و  سوكرات  لە  هەریەك  لەسەر  هەبوو 
ئاگر  كــردووە، كە  ئــەوەی  بانگەشەی  ئەڕستۆ.  و 
یەكەم جەوهەری نێو گەردوونە و لەم ماددەیەوە 
هەروەها  دروستبووە،  و  گەردوون سەریهەڵداوە 
بڕوای بە جووڵە و گۆڕانی هەمیشەیی هەبوو، وەكو 
جۆرێك لە دیالیكتیك. تەنیا یەك كتێبی نووسراوی 
هەبووە و بەشێكی زۆری ئەم كتێبەشی فەوتاوە، 
ئیمڕۆی  گەیشتووه تە  بەشێكی  چەند  تەنیا  هەر 
یۆنانی  هــەردوو ســەردەمــی ســەردەمــی  لە  ئێمە. 
فەلسەفەكارانەوە  لەالیەن  هیراكلیتس  ڕۆمانیدا  و 
ناوی  ڕۆشــن  نا  یا  ئاڵۆز  فەلسەفەكاری  بەناوی 
دەركردبوو. یەكەم فەلسەفەكارە چەمكی لۆگۆسی 
لەنێو  بكات.  شرۆڤەی  هەوڵیدابێت  بەكارهێنابێت، 
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ئەم كتێبەی نیچەدا كە ئێمە وەرمانگیڕاوەتە سەر 
تراژیدیای  ســەردەمــی  لــە  كردیفەلسەفە  زمــانــی 
لەسەر  قــســەكــردن  بــۆ  بەشێكی  نیچە  گریكیدا، 

فەلسەفەی هیراكلیتس تەرخانكردووە.  
 37( دیسانەوە ئێمە لێرە بۆ پاراستنی سیستمی 
خۆی،  شێوەی  هەمان  بە  هایدگەری  تێگەیشتنی 
و  زاراوە  هەمان  ئەڵمانی  ئەسڵیی  ــی  دەق وەكــو 
چەمكەكان بە زمانی یۆنانی دەنووسینەوە، چونكە 
یۆنانییانەوە،  نووسینە  ئــەم  لەمیانەی  هایدگەر 
دەیــەوێــت گــوزارشــت لــە ســەرچــاوە و بنەچە و 
بكاتەوە،  زاراوەكان  یۆنانییانەی چەمك و  ئەسڵی 
تێگەیشتنی خۆی  تر  بنەمایە جارێكی  ئەم  لەسەر 

دروستبكاتەوە. 
 )Φιλειν το Φιλειν ــ  )فیلۆسۆفیا  لێرەدا   )38  
لە  گــۆڕانــكــاری  مێژووییەی  پــرۆســە  ئــەم  بەپێی 
زمانەوە، لەنێو زمانی یۆنانی مانای تەواوی خۆی 
حەزكردن  یا  خۆشویستن  دەبێتە   وەردەگــرێــت، 
نماییشی  لێرەدا  هایدگەر  ئەوەی  بۆیە  دانایی.  بە 
دەكات بریتییە لەم پرۆسە مێژووییەی دروستبوون 
بە  ئێمەش  فیلۆسۆفیا،  چەمكی  سەرهەڵدانی  و 
تایبەتمەندییە زمانەوانییەی، كە  ڕەچاوكردنی ئه و 
هایدگەر ئیشی لەسەر كردووە، مانا كوردییەكەی 

بەتەواوی لێرەدا وەردەگرین. 
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 39( وەاڵم لەنێو زمانی ئەڵمانیدا دەبێتە ئەنتۆورت 
ئــەوە  تێبینیی  لــێــرەدا  ئێمە  بــەاڵم   ،Antwort ــــ 
دەكەین، كە هایدگەر دێت ئەم وەاڵمە دەكاتە دوو 
 ،)Ant - wort( بڕگە و بەم شێوەیە دەینووسێت
بەوەش هایدگەر گەمەیەكی زمانەوانی دەكات، كە 
ئێمە وەكو وەرگێڕی كوردی ناتوانین ئەم گەمەیە 
بە )Antwort ــ وەاڵم( بكەین، بەاڵم دیارە زمانی 
ئەم  هایدگەر،  فەلسەفەكاریی  شێوازی  و  ئەڵمانی 

بوارەی بۆ دەڕەخسێنێت.
ــك و  ــەم ـــــدا دێـــت ئـــەم چ ـــــر جـــاك دری  40( دوات
زاراوەیەی هایدگەر به ره وپێش دەبات و ناوی دەنێت 
)هەڵوەشاندنەوەـ ـ Deconstruction( و كاری زۆری 
لەسەر دەكات، دەیكاتە ستراتیژییەتێكی ڕەخنەیی گرنگ 
خۆرئاواییدا.  فەلسەفەی  و  كولتوور  و  مێژوو  لەنێو 
ئەوە  بۆ  ئاماژە  و شوێندا  بۆنە  زۆر  لە  دریــدا  بۆیە 
ــ  دەكات كە لە هەڵهێنجانی چەمكی )هەڵوەشاندنەوە 

Deconstruction( دا، قەرزاری هایدگەرە.   
 certitudo )41 لە بنەچەدا زاراوەیەكی التینییە، 
بە مانای ئیتمۆلۆجیا ــ Etmology بەكارهاتووە. 
بنەچەی  زانستی  لــە  بریتییە  خــۆی  ئیتمۆلۆجیا 
وشەكان و مێژووی زاراوەكان و پشت بە سیستمی 
بەراوردكاری دەبەستێت، بۆ جیاكردنەوەی مانا و 

دەاللەتی ئەسڵی.
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میتافیزیكا چییە؟

پێشەكی
هایدگەر  مارتین  دا،   )1929( ساڵی  لــە 
خۆی  تــازەی  ساڵی  دەسپێكی  وانــەی  یەكەم 
)میتافیزیكا  نــاوی  بە  فرایبۆرگ،  زانكۆی  لە 
لەم  كــرد  قوتابییەكانی  پێشكەشی  چییە؟( 
هایدگەر  وانەی  یەكەم  وانەیە  ئەم  زانكۆیەدا. 
لە  فەلسەفە،  بەشی  سەرۆكی  وەكو  كە  بوو، 
جێگای مامۆستاكەی خۆی ئێدمۆند هۆسرەل 

پێشكەشیكرد.
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ــەی هــایــدگــەر كــە ئێمە لــێــرەدا  ــەی ــەم وان ئ
ـــــی نــێــو ئــەم  ــەشــی دووەم كــردوومــانــەتــە ب
و  وردی  لە  دڵنیابوون  بۆ   ، خۆمان  كتێبەی 
دروستی و پێشكەشكردنی وەرگێڕانێكی باش 
بە  كــردووه تــەوە  بــەراوردمــان  قبووڵكراو،  و 
كە  عەرەبییش،  وەرگــێــڕدراوی  تری  دەقێكی 

لەالیەن ئیسماعیل مصدق وەرگێڕداوەتەوە.
هـــایـــدگـــەر  دا،   )1943( ســـاڵـــی  ــــە  ل
ــەبــارەی  تــوێــژیــنــەوەیــەكــی تــری تــازەیــشــی ل
پاشكۆی  ، خۆیشی وەكو  نووسی  میتافیزیكا 
كردووە  تەماشای  چییە؟(  )میتافیزیكا  وتاری 
ــارەی  ــەب ـــاوە بــەدواداچــوونــێــك ل ـــاوی ن و ن
 Nachwort zu Was ــ  چییە؟  میتافیزیكا 
هــەوڵــیــداوە  هــایــدگــەر   .ist Metaphysik
هەندێك  سەر  بخاتە  تیشك  پاشكۆیەدا،  لەم 
كتێبی  بــاوكــردنــەوەی  دوای  كــە  بــۆچــوون، 
هەوڵیدابوو  هەڵدابوو.  كات سەریان  و  بوون 
هەندێك شت ڕوونبكاتەوە، كە پێیوابوو خراپ 
جۆرێك  بــه   دروســتــكــردبــوو،  تێگەیشتنیان 
وتــارەی  ئــەم  بۆیە  شرۆڤەكرابوون،  بەهەڵە 
نووسی، تاوەكو دوا بۆچوونی خۆی لەبارەی 

میتافیزیكا بخاتەوەڕوو.
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هایدگەر،  دوایــی  هەوڵەی  ئەم  لەڕاستیدا 
ناساندنی  و  پرسیاركردن  لەپێناو  تەنیا  هەر 
بۆ  هەوڵێك  وەكــو  بەڵكو  نەبوو،  میتافیزیكا 
وەكو  خۆیشی  وابــوو،  میتافیزیكا  بەزاندنی 
ئەمە  كە  دەكــات  ئەوە  بۆ  ئاماژەیەك  تێبینی، 

بەزاندنی میتافیزیكایە. 
ناویناوە  كە  تریشدا  وتارێكی  لە  هایدگەر 
ئێمەش  میتافیزیكا،  بنچینەی  بــۆ  گــەڕانــەوە 
نێو  یەكەمی  بەشی  و  دەروازە  كردوومانەتە 
زۆرتر  شێوە  هەمان  بە  لەوێشدا  كتێبە،  ئەم 
لەنێو  خۆی  تێگەیشتنی  سەر  جەختدەكاتەوە، 
كتێبی بوون و كات دا، زۆرتریش ئیحالەی ئەم 

كتێبەی خۆمان دەكاتەوە. 
ــــە یـــەكـــەوە  ئـــــــەوەی ئــێــمــە لـــــێـــــرەدا ب
سەر  وەرمانگێڕاوەتە  و  كۆمانكردوونەتەوە 
هایدگەرە، سێ   وتــاری  كــوردی، سێ   زمانی 
وانەی خۆیەتی كە لە بۆنەی جیاواز و كاتی 
جیاوازدا پێشكەشیكردوون، بەاڵم هەرسێكیان 
هایدگەر  گرنگی  توێژینەوەیەكی  یەكەوە  بە 

پێكدێنن لەبارەی تێگەیشتن لە میتافیزیكا. 
ڕێــزبــەنــدكــردنــی وتـــارەكـــان بــەپــێــی كــات 
نــیــیــە، هـــەروەهـــا بەپێی  نــووســیــن  و ســاڵــی 
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باوكردنەوەشیان نییە، چونكە ئەمانە بە جیاواز 
و لە كات و ساڵی جیاوازیش باوكراونەتەوە، 
ڕێكخستنی  ڕەچــاوی  هەوڵمانداوە  تەنیا  ئێمە 
بۆیە  بكەین،  بابەتە  لەم  تێگەیشتن  شێوازی 
نێو  خستوومانەتە  جیاواز  بەشی  سێ   وەكو 

ئەم كتێبەوە.  
 

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
12/3/2016 كۆلن، ئەڵمانیا
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بەشی یەكەم
گەڕانەوە بۆ بنچینەی میتافیزیكا)1(

ناردووە،  بیكۆی  بۆ  نامەیەكدا  لە  دیكارت 
كاتێك كتێبی )بنەماكانی فەلسەفە( ی دیكارتی 
تێیدا  فەڕەنسی،  زمانی  ســەر  وەرگــێــڕابــووە 
وەكو  فەلسەفە  شێوەیە،  بــەم  دەنــووســێــت:" 
میتافیزیكایە،  ڕەگــەكــەی  ـــە،  وای درەخــتــێــك 
زانستەكانی  لقەكانیشی  فیزیكایە،  قەدەكەی 

ترن".  
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بەپێی ئەم وێنەیەی سەرەوە، ئێمە دێین ئەم 
پرسیارانە دەكەین: لەچ خاكێكدا ڕەگوڕیشەی 
داری فەلسەفە شوێنگەی خۆی دەدۆزێتەوە؟ 
ــە لــەســەر چ بــنــەمــایــەك  ــشــەی ــوڕی ـــەم ڕەگ ئ
سەوزدەبێت ، پێدەگات ، گەشە دەكات، تاوەكو 
هێزی  درەخــتــەكــە  گشتیی  كــۆی  ــیــدا،  ــەدوای ل
پێبگات،  گەشەبكات،   ، بەدەستبێنێت  پێویست 

گەورەبێت و بەروبوومی هەبێت؟
ـــ لــەنــێــو خـــاك و  ئـــەو تــوخــمــە چییە كــە ـ
لە  بــەشــدارە  ــ  ــەوە  شــاردراوەت خاكدا  لەژێر 
سەوزبوونی ئەم ڕەگوڕیشەیە لەژێر زەویدا، 
گەشەی  و  دەكـــات  درەخــتــەكــە  لــە  پاڵپشتی 
ئەم  بنچینەدا،  لــە  مــانــایــەی  ــەو  ب پــێــدەدات؟ 
ڕەها،  شێوەیەكی  بە  لەكوێدایە؟  میتافیزیكایە 
و  دێــت  لەكوێوە  میتافیزیكایە  ئــەم  بنچینەی 

سەرهەڵدەدات؟
لەم  لێكۆڵینەوە  لــە  بریتییە  میتافیزیكا، 
كاتێكیش  هەیە.  بوونێك،  وەكــو  كە  بوونەی 
چییە،  بــوونــە  ئــەم  دەكــرێــت  ــەوە  ئ پرسیاری 
ــو ئــەوەی  ــوون وا دێتە بــەرچــاو وەك ــەوە ب ئ
بوونی هەیە و دەبینرێت. ڕوانینی میتافیزیكی 
بوونە.  ڕۆشنایی  قــەرزاری  بۆچوونەیدا،  لەم 
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ڕۆشنایی خۆی، واتا ئەوەی هزر وا تێیدەگات 
ڕۆشناییە،  كە  دەكـــات،  لەگەڵدا  مامەڵەی  و 
بیركردنەوە  ئــەم  ڕوانــگــەی  لەمیانەی  چیتر 
میتافیزیكییەوە، نایەت و سەرهەڵنادات، چونكە 
میتافیزیكا بەردەوام وا تەماشای بوون دەكات، 

كە هەر تەنیا بوونی هەیە.
بیركردنەوەی  ڕوانگەیەوە،  لەم  بێگومان 
و  بــوون  ئەسڵی  ـــەدوای  ب دێــت  میتافیزیكی 
سەرچاوەی ئەم ڕۆشناییەدا دەگەڕێت، بەاڵم 
خودی ئەم ڕۆشناییە خۆی، هەركاتێك ئیدراكی 
ئەوەمان كرد ئێمە لەمیانەیدا تەماشای بوون 

دەكەین، ئەوە خۆی بایی ئەوەندە ڕۆشنە.
ئینجا  شرۆڤەبكرێت،  ــوون  ب هەرچۆنێك 
ڕێبازی  ڕوانینی  بەپێی  بێت  ڕۆحێك  وەكــو 
بەپێی  بێت  هێزێك  و  ماددە  وەكو  یا  ڕۆحی، 
ڕوانینی ڕێبازی ماددی، یا وەكو سەیرورەت 
و ژیان بێت، یا وەكو ویست و نماییندەیی، یا 
جه وهەرێك، یا خودێك، یا وزە و كردە، یا وەكو 
شت  هەمان  هەمیشەیی  گــەڕانــەوەی  ئــەوەی 
بێت، لەنێو هەموو ئەم شرۆڤە و ڕوانینانەدا، 
ئەم شتەی بوونی هەیە وا دەردەكەوێت، كە 

لەنێو ڕۆشنایی بووندایە.
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كاتێك میتافیزیكا دێت نماییندەی ئەم شتە 
دەچێتە  بوون  ئەوە  هەیە،  بوونی  كە  دەكــات 
حاڵەتی  نێو  گــەیــشــتــووه تــە  ڕۆشــنــایــی.  نێو 
هەیە  پرس  دوو  هێشتا  بــەاڵم  ئاشكرابوون، 
لەوەی:  بریتین  ئەمانیش  ناڕۆشنن،  و  ئاڵۆز 
ئەی ئەگەر بوون خۆی ئەم شێوە ئاشكرابوونە 
لەخۆبگرێت، ئەوە چۆنە؟ یا ئەگەر خۆی لەنێو 
كە  ئــەوەی  وەكــو  ئاشكرابكات،  میتافیزیكادا 
خۆی میتافیزیكایە، باشە ئەمەیان چۆن دەبێت؟
خۆیدا،  ئــاشــكــرابــووی  چییەتی  لــە  بــوون 
واتا لە حەقیقەتی خۆیدا، بیری لێ  ناكرێتەوە. 
لەبارەی  قسە  میتافیزیكا  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ 
ــەكــی شــــاراوە و نـــادیـــاری بــوون  ــەوەی كــران
ئەم  لەبارەی  پرسیار  وەاڵمی  كاتێك  دەكات، 
شتە دەداتەوە، كە بوونی هەیە. بۆیە، دەكرێت 
ئــەوەی  وەكــو  دابنرێت  وا  ــوون  ب حەقیقەتی 
بریتی بێت لەم بنچینەیەی، كە میتافیزیكا تێیدا 
جێگیرە و وزەی لێوەردەگرێت بەم سیفەتەی 

ڕەگوڕیشەی درەختی فەلسەفەیە.
لەم  لێكۆڵینەوە  میتافیزیكا  لــەبــەرئــەوەی 
بوونە دەكات كە هەیە، بۆیە تەنیا ئەم بایەخی 
پێدەدات و بیر لە خودی بوون خۆی كە هەیە، 
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ئـــەوەی ڕەگوڕیشەی  وەكــو  ئــەم  نــاكــاتــەوە. 
و  هێز  هەموو  دێت  بـــەردەوام  درەختەكەیە، 
تــوانــای خــۆی ئــاڕاســتــەی ســـەرەوە دەكــات، 
ڕەگوڕیشەكە  دەنێرێت.  لقەكانی  و  قــەد  بۆ 
تاوەكو  بنەما  دەبێتە  ڕۆدەچێت،  خاكدا  بەنێو 
دواتر  ئینجا  بێت،  گەورە  بتوانێت  درەختەكە 

بتوانێت خۆی بگرێت و لێی جیابێتەوە.
ـــــەم خـــاكـــەدا  ـــە، ل ـــســـەف ـــەل درەخـــــتـــــی ف
سەرهەڵدەدات، كە میتافیزیكا ڕەگوڕیشەی تێدا 
گیركردووە، ئەم خاك و بنچینەیە، دەبنە ئەم 
لێ   درەختەكەی  ڕەگوڕیشەی  توخمەی  دوو 
بااڵبوونی  و  گەشەكردن  بەاڵم  سەوزدەبێت. 
لە  خاكە  ئــەم  بكات  وا  ناتوانێت  درەختەكە، 
 ، هەڵدەقوڵێت  لێیەوە  كــە  بگرێت،  خــۆیــەوە 
بیكاتە بەشێك لە خۆی. بەڵكو بەپێچەوانەوە، 
ڕەگەكان، وردرترین ڕیشاڵیش تێیدا ڕۆدەچێتە 
نێو زەوی، ئەم بنچینەیە لە ڕەگوڕیشەكانەوە 
بااڵبوونی  لەپێناو  ڕه گوڕیشانەی  ئەم  دێــت، 

درەختەكە خۆیان لەبیردەكەن.
شێوەیەكی  ــە  ب ــان،  ــشــەك ــوڕی ڕەگ هێشتا 
دیاریكراو، هەر پەیوەست دەبن بە درەختەكەوه ، 
لە  بەشێك  دەبنە  كە  كاتەشدا  لــەم  تەنانەت 
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توخمی خاك و زەوی و تێیدا دەتوێنەوە. ئەم 
درەخــتــەدا  ئــەم  لەپێناو  خۆیان  ڕەگوڕیشانە 
تەرخان دەكەن، بەو سیفەتەی كە ڕەگوڕیشەن، 
ئـــاوڕ لــە خــاك نـــادەنـــەوە، تەنیا لــەبــەرئــەوە 
په یوەندی  بەردەوامییان  و  گەشەكردن  نەبێت 
بــەم خــاكــەوە هەیە و وزەی لێ وەردەگـــرن. 
توخم،  ببێتە  ناتوانێت  توخمێك،  زۆرجاریش 

ئەگەر ڕەگوڕیشەیەكی زیندووی تێدانەبێت.
بـــــەردەوام  ڕاددەیــــــەی  بـــەم  میتافیزیكا 
كە  ئـــەوەی  ــو  وەك دەكـــات  بــوون  نماییندەی 
بوونی هەیە، ئەوە لە هەمان كاتیشدا هەرگیز 
چونكە  ناكاتەوە،  خۆی  بوون  خودی  لە  بیر 
فەلسەفە لەسەر ئەم بنچینەیە جەختی لەسەر 
خۆی  بنچینەی  بەردەوام  فەلسەفە،  ناكاتەوە. 
ئەم  میتافیزیكاوە  ســایــەی  لــە  جێدەهێڵێت، 
بنچینەیە جێدەهێڵێت. لەگەڵ ئەوەشدا، هەرگیز 

لەم بنچینەیەی خۆی  ڕاناكات.
بنچینەكانی  هەوڵدەدات  هەرچەندەی  هزر 
بــەم  بیپشكنێت،  تــاقــیــبــكــاتــەوە،  میتافیزیكا 
ڕاددەیــــەش هــزر دێــت ڕێــگــای خــۆی بــەرەو 
ئەم  دەدۆزێتەوە،  میتافیزیكا  بنچینەی  زانینی 
خودی  حەقیقەتی  لە  بیر  هــەوڵــدەدات  هــزرە 
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بوون بكاتەوە، لەبری ئەوەی نماییندەی بوون 
بكات وەكو ئەم شتەی كە بوونی هەیە. دەڵێین 
بەم  شێوەكان،  لە  شێوەیەك  بە  بیركردنەوە 

ڕاددەیە دەتوانێت میتافیزیكا ببەزێنێت. 
جــۆرە  ــەم  ئ میتافیزیكاوە،  ــەی  ــگ ڕوان لــە 
بیركردنەوەیە دێت دەگەڕێتەوە سەر بنچینەی 
وا  هێشتا  ڕوانگەیەوە،  لەم  بەاڵم  میتافیزیكا، 
دیارە وەكو ئەوەی ئەم بنچینەیە، خۆی كاتێك 
خــودی خــۆی ئــاشــكــرادەكــات، دەردەكــەوێــت 
لێ   ترە، شتێك هێشتا گوزارشتی  كە شتێكی 
نەكراوە. بەوەش، چییەتیی میتافیزیكاش دەبێتە 

شتێكی تر، كە جیاوازە لە میتافیزیكا خۆی.
بیر  دێت  كاتێك  بیركردنەوەیە  شێوە  ئەم 
بڕوای  چیتر  دەكــاتــەوە،  بــوون  حەقیقەتی  لە 
لە  نایەت  ئەوەشدا  لەگەڵ  نییە،  میتافیزیكا  بە 
دژی میتافیزیكا بیربكاتەوە. ئەگەر ئێستا ئێمە 
سەرەتا  نەخشەیەی  ئــەو  ســەر  بگەڕێینەوە 
ئەوە  كرد،  پێشكەشمان  درەختەكە  لەبارەی 
دەڵێین: میتافیزیكا نایەت ڕەگوڕیشەی فەلسەفە 
لە ڕیشەوه  هەڵبكێشێت و لەناوی ببات، بەڵكو 
دێت زەمینە خۆشدەكات، ئەم خاكە دەكێڵێت، 

تاوەكو ئەم ڕەگوڕیشەیە گەشەی تێدابكات.
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بنەمای  میتافیزیكا  ئێستاش  تــا  هێشتا 
زۆر  هێشتا  فەلسەفەش،  بنەمای  فەلسەفەیە. 
كاتە  ــەو  ئ دەستگیربكرێت.  دوورتــــرە  لــەوە 
كە  دەبەزێنرێت،  و  تێكدەشكێنرێت  میتافیزیكا 
ئێمە دێین بیر لە حەقیقەتی بوون دەكەینەوە. 
بەم  دان  نــاتــوانــیــن  ئێمە  ئـــەوەشـــدا،  لــەگــەڵ 
بانگەشەیەی میتافیزیكادا بنێین، كە گوایە ئەوە 
دەكات،  بوون  په یوەندییەكانی  حوكمی  ئەمە، 
یەكالكەرەوە  شێوەیەكی  بە  دێت  ئەمە  ئەوە 
ئەوەی  وەكو  بوون،  په یوەندییەكانی  هەموو 

كە بوونیان هەیە، دیاریدەكات.
بەزاندنی  و  تێكشكاندن  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
 Ueberwindung ـــ  ـ میتافیزیكایە  ئـــەم 
و  بەزاندن  نابێتەهۆی   ،der Metaphysik
ڕووخاندنی میتافیزیكا، مادام مرۆڤ ئاژەڵێكی 
ئاژەڵێكی  كاتیشدا  هەمان  لە  ئەوە  قسەكەرە، 
میتافیزیكییە. مادام مرۆڤ وا تەماشای خۆی 
دەكات كە ئاژەڵێكی قسەكەرە، ئەوە میتافیزیكا 
بە  پەیوەستە  ــ  دەڵێت  كانت  ئــەوەی  وەكو  ــ 

سروشتی مرۆڤ.
لەم  توانیی  ئێمە  بــیــركــردنــەوەی  ئــەگــەر 
بۆ  ــدات  دەی كە  سەركەوتووبێت،  هەواڵنەیدا 



105فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

ئەوە  میتافیزیكا،  بنچینەی  بــەرەو  گــەڕانــەوە 
ئەنجامدانی  بۆ  دەبێت  یارمەتیدەرمان  دیارە 
گۆڕانكاری لە چییەتیی مرۆڤ، گۆڕانكارییەك 
میتافیزیكانەی  گۆڕانكارییەكی  هــاوشــانــی 

هاوشێوە بێت.
حەقیقەتی  لــەبــارەی  پرسیار  ئێمە  كاتێك 
و  بەزاندن  باسی  ئەگەر  دەخەینەڕوو،  بوون 
وایە:  مانای  بكەین،  میتافیزیكا  تێكشكاندنی 
ــەم جــۆرە  ـــوون. ئ بــیــركــردنــەوە لــە خـــودی ب
لە  بیرنەكردنەوە  بـــوون،  لــە  بیركردنەوەیە 
دەبەزێنێت.  فەلسەفە  ڕەگوڕیشەی  بنچینەی 
كتێبی  لەنێو  ئێمە  كە  بیركردنەوەیەش،  ئەم 
ــوون و كــات دا خــســتــمــانــەڕوو)2(، بــۆ ئــەوە  ب
بوو چونكە هەوڵمانداوە بەم ڕێگایەدا بڕۆین، 
بتوانێت ڕێگا خۆشبكات، لە بەردەم ڕووخاندن 

و بەزاندنی میتافیزیكا.
ــەوەی پــاڵ بــەم شێوە  لەگەڵ ئــەوەشــدا، ئ
بیركردنەوەیەدا دەنێت ئەم ڕێگایە بگرێتەبەر، 
ناكرێت هیچ شتێكی تر بێت تەنیا ئەم شتە نەبێت، 
 .Zu-denkende ــ  لێ دەكرێتەوە  بیری  كە 
بیركردنەوەی  پەیوەستی  چۆن  خۆی،  بوون 
ئێمەش دەبێت، دوو پرسن بەتەنیا پەیوەست 
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نین بە بیركردنەوەی ئێمە. بوون خۆی ، ئەم 
دەبێتە خودی خۆی،  لەمیانەیدا  كە  ڕێگایەش 
بیركردنەوەی مرۆڤ دووچاری شۆك دەكەن، 
لە  تاوەكو  بنێت  پێوە  پاڵی  دەكرێت  شۆكێك 
بگاتە  بێتەوە،  ــەرز  ب خــۆیــەوە  ــوون  ب خــودی 
ڕاددەی ئەوەی بەرسڤی بوون بداتەوە، بوون 

وەكو ئەوەی كە هەیە.
 بەاڵم، بۆچی دەبێت ئەم جۆرە تێكشكاندن و 
بەزاندنەی میتافیزیكا كارێكی پێویست بێت؟ ئایا 
پرسەكە تەنیا په یوەندی بە لێكۆڵینەوە هەیە لەم 
بابەتانەی فەلسەفە كە تا ئێستا ڕەگوڕیشەیەكیان 
الیەنێكی  بەر  هانابردنە  لە  بریتییە  یا  هەبووە؟ 
تر، لەمە بنچینەییتر بێت؟ ئایا پرسێكە په یوەندی 
فێركردنی  و  خوێندن  سیستمی  گۆڕینی  بــە 
ئێمە  كە  ئەوەیە  یا  نەخێر.  هەیە؟  فەلسەفەوە 
میتافیزیكا،  بنچینەی  بۆ  بگەڕێینەوە  دەمانەوێت 
تاوەكو گریمانەیەكی تری فەلسەفە ئاشكرابكەین، 
ئێستاش  تـــا  و  پــێــشــتــر  ئــێــمــە  ــەیــەك  ــمــان گــری
لەوە  دەمانەوێت  ئێستا  كردبوو،  فەرامۆشمان 
بنەمایەكی  لەسەر  دڵنیابین، كە هێشتا فەلسەفە 
بۆیە  نــەوەســتــاوە،  و  جێگیرنەبووە  چەسپاو 

ناكرێت ببێتە زانستێكی ڕەها؟ نەخێر.
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مەسەلەكە بەتەواوی شتێكی ترە، ئامادەیی 
حەقیقەتی بوون و نا ئامادەیی حەقیقەتی بوون، 
لە هەردوو حاڵەتدا دەیخاتە بەر مەترسییەوە: 
خودی  نە  فەلسەفییە،  حاڵەتی  نە  ئەوە  بۆیە 
بریتییە  پرسەكە  بەڵكو  خۆیەتی،  فەلسەفە 
و  دووری  ڕاددەی  هەیە،  كە  مەودایەی  لەم 
نزیكیی ئەم شتەی كە فەلسەفە لێیەوە، چییەتی 
بەم  ــ  وەردەگــرێــت  لێ  خۆی  پێداویستیی  و 
ڕاددەیەی كە بریتییە لە نماییندەی بوون وەكو 

ئەوەی كە هەیە.
لەسەربكرێت،  قــســەی  پێویستە  ـــەوەی  ئ
بوون  ئایا خودی  تەنیا:  نییە  تر  هیچ شتێكی 
لەتوانایدایە ڕێگا خۆشبكات بۆ دروستكردنی 
ــ  مرۆڤ  چییەتیی  و  بوون  نێوان  په یوەندیی 
بەپێی حەقیقەتی تایبەتیی خۆی، یا ئەوەی كە 
ئایا میتافیزیكا لە ئاوڕنەدانەوەی لەم بنچینەیەی 
بوون  په یوەندی  دەگرێت  لــەوە  ڕێگا  خــۆی، 
لە ڕوونی، كە  بگاتە ڕاددەیەكی وا  بەمرۆڤ، 
په یوەندییە  ئەم  خودی  چییەتیی  هەڵقوواڵوی 
پەیوەستی  هانبدات  مــرۆڤ  ڕوونییەك  بێت، 

بوون ــ وجود بێت.
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ئەم  لەبارەی  وەاڵمەكانیدا  لە  میتافیزیكا 
پرسیارەی پەیوەستە بە بوون، وەكو ئەوەی 
بوونی هەیە، هەر زوو پێشتر گریمانی بوونی 
كردووە، پێش ئەم بوونە وەكو ئەوەی بوونی 
هەیە. ئەم دێت وەكو پێداویستی باسی بوون 
دەكات، ئینجا وەكو بەردەوامێتی و هەمیشەیی. 
بوونەوە  خــودی  بە  پاڵی  میتافیزیكا  بــەاڵم، 
نەناوە بۆ قسەكردن و ئاخافتن، چونكە بیری 
لە  بیری  نەكردووه تەوە،  بوون  حەقیقەتی  لە 
حەقیقەت نەكردووه تەوە، وەكوئەوەی بریتییە 
لە ئاشكرابوون، بیری لە چییەتیی ئاشكرابوون 

نەكردووه تەوە.
بۆ میتافیزیكا، چییەتیی حەقیقەت، بەردەوام 
و هەمیشە تەنیا لەمیانەی وێنەی هەڵهێنجراوی 
دەردەكــەوێــت  و  بەرجەستەدەبێت  الوەكــیــدا 
حەقیقەتی  مەعریفە،  حەقیقەتی  وێــنــەی   ...
یا  پێكدێنن،  ئێمە  مەعریفەی  پرسانەی  ئــەم 
ئاشكرابوون،  ڕەنگە  چونكە  بێت،  هەرشتێك 
بە  حەقیقەتێك  هەموو  پێش  قۆناغی  بكەوێتە 

.Veritas مانای
ڕەنـــگـــە وشـــە و چــەمــكــی یــۆنــانــیــیــانــەی 
ـــەم وشــەیــە  ــەت(، ئ ــق ــی )ئـــاشـــكـــرابـــوون، حــەق
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ئەگەرچی  ــــ  پــێــدەدات  نیگایەكمان  كــە  بێت، 
لەبارەی چییەتی  ــ  تێبینی نەكراوە  تائێستاش 
بـــوون بــەشــێــوەیــەك كــە تــا ئێستا بــیــری لێ  
نەكرابێتەوە. ئەگەر وابێت، ئەوە بیركردنەوەی 
ناتوانێت  هەرگیز  میتافیزیكا  نماییندەییانەی 
هەرچەندە  حەقیقەت،  چییەتییەی  ئەم  بگاتە 
خـــۆی ســـەرگـــەرم و تــەرخــانــیــش بــكــات بۆ 
فەلسەفەی  لەبارەی  مێژووییانە  توێژینەوەی 
ــرەدا دەكــەوێــتــە  ــێ ـــەوەی ل پێش ســوقــراتــی. ئ
زیندووكردنەوەی  مەترسی،  و  هەڕەشە  بەر 
نییە،  سوقراتی  پێش  بیركرنەوەی  لە  بەشێك 
چونكە هەر هەوڵێكی لەم شێوەیە، پڕیەتی لە 

دژكاری و بێهوودەیی)3(.
كەمێك  لە  بریتییە  پێویستە،  ئێستا  ئەوەی 
ڕێزگرتن و لەبەرچاوگرتنی ئامادەیی چییەتی 
ئاشكرابوون، كە هێشتا گوزارشتی لێ  نەكراوە، 
چونكە بوونێكی لەم شێوەیە دەبێت گوزارشتی 
لە خۆی كردبێت. بۆیە لەم ماوەیەدا، هەر لە 
ئەنكسیماندەرەوە تا دەگاتە نیچە، بە درێژایی 
حەقیقەتی  میتافیزیكا،  دوورودرێژی  مێژووی 

بوون شاراوە و نادیار بووە.
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حەقیقەتی  لە  بیر  میتافیزیكا  بۆچی  باشە 
بیركردنەوە  شكستی  ئایا  ناكاتەوە؟  بــوون 
تەنیا ڕووبەڕووی چەند جۆرێكی دیاریكراوی 
بیركردنەوەی میتافیزیكانە دەبێتەوە؟ یا بریتییە 
لە هێمایەكی دیار و جیاكراوەی چارەنووسی 
میتافیزیكا، كە لە بنچینەكەی خۆی لێی دوور 
ـ مەبەستم  دەكەوێتەوە؟ چونكە جەوهەرەكەیـ 
شاراوەیی و نادیارییەتی ــ لەگەڵ دەركەوتنی 
نامێنن،  و  ونــدەبــن  ئــاشــكــرابــوونــدا،  خـــۆری 
بەرانبەر بەم ئاشكرابووەی، كە لەسەر فۆڕم 

و شێوەی بووندا، بەرجەستە دەبێت؟
لەگەڵ ئەوەشدا، میتافیزیكا بەردەوام، لەنێو 
هەموو ڕەوش و گۆڕنكارییەكی جیاوازیشدا، 
ئــەم  میتافیزیكا  چــونــكــە  ــات.  ــســەدەك ق هـــەر 
ــ پێدەچێت جەختیشی  ڕوخسارە دەبەخشێت 
لەسەر بكاتەوە ــ كە گوزارشتە لەوەی گوایە 
پرسیارەش  ئەم  وەاڵمــی  و،  دەكــات  پرسیار 
واقیعدا،  لە  بوونەوەیە.  لەبارەی  كە  دەداتەوە 
پرسیارەی  ئــەم  وەاڵمــی  هەرگیز  میتافیزیكا 
حەقیقەتی  بــە  پــەیــوەســتــە  كــە  ـــەوە،  ـــەداوەت ن
بوون، چونكە هەرگیز ئەم پرسیارەی ئاڕاستە 

نەكراوە تا بێت وەاڵمی بداتەوە.
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چونكە  ناكات،  پرسیارەش  ئەم  میتافیزیكا 
لەمیانەی  تــەنــیــا  نــاكــاتــەوە،  ـــوون  ب ــە  ل بــیــر 
نماییندەكردنی ئەم بوونە نەبێت، وەكو ئەوەی 
كە بوونی هەیە. ئەم مەبەستی بوونە لە كۆی 
گشتیدا، بۆیە باسی بوون دەكات. ناوی بوون 
وەكو ئەوەی ئەم بەكاری دێنێت، بۆ مەبەستی 
ئەم بوونەیە كە بوونی هەیە. هەموو پرسەكانی 
كۆتایی،  تــا  ــاوە  ســەرەت لــە  هــەر  میتافیزیكا، 
لە  جۆرێك  تێكەاڵوی  سەیر  شێوەیەكی  بە 
نیشتەجێبوونی هەمیشەیی دەبن، لەنێوان ئەم 
شتەی كە بوونی هەیە، لەگەڵ بووندا. بێگومان، 
وەكو  دەبێت  تێكەاڵوییەش،  جۆرە  ئەم  دیارە 
ڕووداوێكی واقیعی تەماشابكرێت، نەك وەكو 

هەڵەیەك، كە ڕوویدابێت.
بەهەرحاڵ، هەرگیز ناكرێت بۆ ئیهمالكردن 
یا ئاڵۆزی لە گوزارشتكردندا  لە بیركردنەوە، 
بــگــێــڕدرێــتــەوە. بـــەهـــۆی ئـــەم تــێــكــەاڵویــیــە 
جیاوازی  ئــەوپــەڕی  دەگەینە  هەمیشەییەیە 
بانگەشەی  دێــت  ــرۆڤ  م كاتێك  ناكۆكی،  و 
بوون  كێشەی  میتافیزیكا  گوایە  دەكات  ئەوە 
دەخاتەڕوو. پێدەچێت میتافیزیكا، بەهۆی ئەم 
بوون،  لەبارەی  خۆی  بیركردنەوەیەی  شێوە 
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كە هێشتا خۆی ئیدراكی پێنەكردووە، بووه تە 
لەنێوان مرۆڤ و  ئەم بەربەستەی كە ڕێگرە 
لە  مــرۆڤ  چییەتیی  بە  ــوون،  ب بە  په یوەندی 

په یوەندیی یەكەمینیدا.    
مــۆركــی  ــەر  ــەگ ئ ڕوودەدات،  چــی  بــاشــە 
سەرەكیی هەموو سەردەمی نوێ ، بە نائامادەیی 
ئەم په یوەندییە و لەیادكردنی ئەم نا ئامادەییەوە 
ئەگەر  ڕوودەدات  چی  بكرێت؟  دەستنیشان 
نائامادەیی بوون مرۆڤ نوقم بكات، بەتایبەتیش 
بهێڵێت  جێی  شــێــوەیــەك  بــە  بــوونــدا؟  لەنێو 
دوورەپەرێز بێت لە هەر جۆرە په یوەندییەك بە 
بوون لە چییەتیی خۆیدا، لە كاتێكدا ئەم دابڕان 
و دوورەپەرێزییە خۆی، هەمیشە هەبووە، بەاڵم 
باشە چی ڕوودەدات  بووە؟  نادیار  و  شاراوە 
ئەگەر بۆ ماوەیەكی زۆر دوورودرێژ، تا ئێستاش 
ڕەوشەكە هەر ئاوا بووایە؟ باشە چی ڕوودەدات 
ئەگەر كۆمەڵێك ئاماژە هەبووایە، وەكو نیشانە 
لە  بیرچوونەوەیە،  جــۆرە  ئەم  ئــەوەی  لەسەر 

ئاییندەدا باشتر یەكالیی دەبێتەوە؟
هەیە  دەرفەتێك  هیچ  هێشتا  باشە  ئــەرێ  
بە ڕەچاوكردنی  تاوەكو  بیریار،  بۆ مرۆڤێكی 
چارەنووسسازەی،  و  مسۆگەر  داكشانە  ئەم 
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كە بوون پێشكەشمانی دەكات، دڵخۆشبێت و 
هیچ  باشە  ئەرێ   بكات؟  خۆیەوە  بە  شانازی 
دەرفەتێك ماوە ــ ئەگەر ئەمە هەڵوێستی ئێمە 
وەهــمــی خۆش  كۆمەڵێك  بــە  خــۆمــان  ــــ  بێت 
فریوبدەین، یا خۆمان بخەینە نێو شانازییەكی 
ــ  بــوون  لەبیركردنی  ئــەگــەر  دروســتــكــراو؟ 
ــ  كرد  وەسفمان  و  خستمانەڕوو  لێرەدا  كە 
لە  دەرفــەت  ئەوەندە  بایی  ئایا  بێت،  حەقیقی 
بیر  بێت  تاوەكو  هەیە،  بیركەرەوە  بــەردەم 
تۆقینێكی  و  ترس  تاوەكو  بكاتەوە،  بوون  لە 
ئەسڵی تێدا بكێشێت؟ باشە بیری كەسێكی وا 
چی پێدەكرێت، لەوە زیاتر كە بێت بكەوێتە نێو 
داوی دوودڵی، ئەم داكشانە چارەنووسسازە، 
پێش  و  یەكەم  لەسەری  پێویستە  كاتێكدا  لە 

هەمووشتێك، بێت بوون لەبیربكات؟
ئەمە  دەتوانێت  چــۆن  لێرەدا  هــزر  ــەاڵم،  ب
و  دوودڵـــی  ــەم  ئ كاتێكدا  لــە  بەدەستبێنێت، 
وا  چارەنووسسازە،  و  دانپێدانراو  دڵەڕاوكێ 
دێتەبەرچاو وەكوئەوەی هەر تەنیا جۆرێك لە 
حاڵەتی قەبزبوون بێت؟ باشە چ په یوەندییەك 
هەیە لەنێوان ئەم ڕەوشە وجودییە و دوودڵی، 

لەگەڵ سایكۆلۆژیا و دەروونشیكاریدا؟
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ئەگەر گریمانی ئەوە بكەین، كە تێكشكاندن 
لەگەڵ  هــاوشــانــە  میتافیزیكا،  بــەزانــدنــی  و 
بایەخدان  چۆنییەتیی  فێربوونی  بۆ  هەوڵدان 
ئەزموونكردنی  لەپێناو  بوون  لەبیركردنی  بە 
ئەم لەبیركردنەدا، قبووڵكردنی ئەم ئەزموونە 
مرۆڤ.  و  بــوون  نێوان  په یوەندیی  لەبارەی 
ئەوە  كرد،  ئەوەمان  گریمانەی  ئەگەر  دەڵێم، 
هەر  هێشتا  چییە؟(  )میتافیزیكا  پرسیاری 
كە  هــەیــە،  بــوون  لەبیركردنی  بــە  پێویستی 
و  پێویستیی هزر  پێداویستییەكانی  گرنگترین 

بیركردنەوەیە.
كەواتە، هەمووشتێك پشت بەمەی خوارەوە 
دەبەستێت: پێویستە بیركردنەوەمان زیاتر بیر 
لە كاتی خۆی بكاتەوە. ئەم كارەش، ئەو كاتە 
لەبری  هــزرمــان،  و  بیركردنەوە  كە  دێتەدی 
هەوڵدانێكی زیاتر و كۆششی زیاتر، ئاڕاستەی 
ــەم هــزر و  ــت. ئ ــرێ ــری ئــەســڵ دەك خاڵێكی ت
بیركردنەوەیەی بوون دەیخاتەڕوو، بەوەی كە 
هەیە، بیركردنەوەیەكی نماییندەخوازییە و ئەم 
تر  جۆرێكی  پێویستە  ڕۆشندەكاتەوە،  ڕێگایە 
بە  بكات، كە  تەواوی  لەبیركردنەوەی جیاواز 

بوون خۆیدا تێپەڕێت و بەرسڤی بوون بێت.
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ـــەم هـــەواڵنـــە پـــووچـــن، كــە وا  هــەمــوو ئ
كە  ــ  نماییندەخوازی  بیركردنەوەی  دەكــەن 
میتافیزیكانەیە  تەنیا  میتافیزیكانەیە،  هێشتا 
ســـوودی  و  ــەری  ــگ ــاری ك خـــاوەنـــی  ببێتە  ـــ  ـ
ژیانی  لەنێو  ڕاستەوخۆ  ــردەی  ك بۆ  هەبێت 
بیركردنەوەمان،  هەرچەندە  ڕۆژانەی گشتیدا. 
لــەبــارەی  بــوو  گونجاوتر  بیركردنەوەیەكی 
په یوەندی بە بوون، ئەوە هزر و بیركردنەوە 
خۆی بێگەردترە لەم كارەی كە بۆی گونجاوە، 
په یوەندییان  كە  ــەوە،  ــات دەك شتانە  لــەم  بیر 
پێوەی هەیە. كەواتە، بیر لەم شتانە دەكاتەوە، 

كە بیریان لێ دەكاتەوە.
ـــــەاڵم، ئــــەوە چــیــیــە كـــە هــێــشــتــا بــیــری  ب
كاتێك  دەكات.  داهێنان  كەسێك  لێ دەكاتەوە؟ 
دەنێین  خۆمانەوە  بیركردنەوەی  بە  پاڵ  ئێمە 
لەسەری  پێویستە  بگرێتەبەر،  خۆی  ڕێگای 
په یوەندیی حەقیقیی بوون بە چییەتیی مرۆڤ 
بدۆزێتەوە، درزێك و ڕێگایەك بۆ بیركردنەوەی 
بیر  بەڵكو  تێپەڕبێت،  پێیدا  بدۆزینەوە  خۆمان 

لە خودی بوون بكاتەوە لە حەقیقەتی خۆیدا.
وایــە  مــانــای  دەكــەیــن،  ئــەوە  كاتێك  ئێمە 
لەنێو  ئێمە  كە  بیركردنەوەیەی،  شێوە  ئــەم 
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دابــوو،  بۆ  هەوڵمان  دا  كــات  و  بــوون  كتێبی 
بیركردنەوەیەك بە ڕێگادا بڕوات، ئەوە لەسەر 
ئەم ڕێگایە پێویستەـ ـ واته  لە خزمەتی پرسیاری 
ـ لێرەدا پێویستە  پەیوەست بە حەقیقەتی بوونـ 
بوەستین و بیر لە چییەتیی مرۆڤ بكەینەوە، 
بە  كە  بــوون،  لەبیركردنی  ئەزموونی  چونكە 
چونكە  ــ  نەخراوەتەڕوو  تایبەتی  شێوەیەكی 
ــ  هــەبــوو  بەڵگە  و  سەلماندن  بــە  پێویستی 
لەخۆدەگرێت  ــەكــالكــەرەوە  ی خەماندنێكی 
مرۆڤ  چییەتیی  بە  بوون  په یوەندیی  بــەرەو 
هەنگاودەنێتـ ـ لەالیەنی ئاشكرابوونی بوونەوە 
ــ دەبێتە هێمایەكی جیاكاریی بنچینەیی بوون.

بەاڵم، ئەم خەماندنە چۆن دەتوانێت ــ كە 
ئێمە لێرەدا ئەزموونی دەكەین و دەیپشكنین ــ 
بەردەم هەموو  لە  ببێتە پرسیارێكی ڕاشكاو، 
دەستنیشانكردنی  ئــازادكــردنــی  بۆ  هەوڵێك 
چییەتیی مرۆڤ لە چەمكی خودێتی و چەمكی 
ئێمە كاتێك بە یەك زاراوە  ئاژەڵی قسەكەر؟ 
ــە بـــوون بە  ــەك ل ــەری وەســفــی پــه یــوەنــدی ه
چییەتیی مرۆڤ ، په یوەندی بنچینەیی مرۆڤ 
ــ بوون وەكوئەوەی كە  لەوێدا  ــ  بە كرانەوە 
هەیە، ئەوە ناوی كەینوونەت ــ Dasein مان 
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كە  بــوارە  لەم  دەاللەتكردن  بۆ  هەڵبژاردووە 
تێیدا  مرۆڤە  كە  سیفەتەی،  بەم  مرۆڤ  تێیدا 

وەستاوە.
بە  ــ  میتافیزیكاشدا  لەنێو  ــ  زاراوەیــە  ئەم 
دەكات  ئــەوە  قبووڵی    بەكاردێت  شێوەیەك 
بوونی  وەكــو:  تــری  زاراوەی  بۆ  بگۆڕدرێت 
دەرەكی، حەقیقەتی واقیعی، واقیع، بابەتگەرایی، 
سەرەڕای ئەوەی ئەم بەكارهێنانەی میتافیزیكا، 
 Dasein ــ پاڵپشتی لەم گوزارشتە ئەڵمانییە 
لەبارەی  دەكــات  باوەیش   menschliches

بوونی مرۆڤ.
ـــۆ ســـەرلـــەنـــوێ   ـــە، هـــەرهـــەوڵـــێـــك ب ـــۆی ب
كات شكست  و  بوون  كتێبی  لە  بیركردنەوە، 
و  هەبێت  بەوە  بــڕوای  مرۆڤ  ئەگەر  دێنێت، 
توێژینەوەیەدا  ئەم  لەنێو  بــەوەی،  بێت  ڕازی 
زاراوەی )كەینونەت ــ كات( لەبری هۆشیاری 
بەسادەیی  زۆر  ئــەوەی  وەكــو  بەكارهاتووە، 
جیاواز،  وشــەی  بەكارهێنانی  لە  بێت  بریتی 
بكەوێتە  لــێــرەدا  كــە  تاكە شــت  ــەوەی  ــوئ وەك
بەر مەترسی، بریتی بێت لەوەی وا لە خەڵك 
چییەتیی  لە  بــوون  په یوەندیی  لە  بیر  بكرێت 
مرۆڤ بكرێتەوە، ئینجا یەكەم شت ئەزموون 
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ــ كە بە ڕای ئێمە ــ بە چییەتیی مرۆڤ، بەسە 
بۆئەوەی ئەم لێكۆڵینەوەیەمان ئاڕاستەبكات.

جێگای  بــــوون،  ـــ  ـ كــەیــنــونــەت  زاراوەی 
چۆن  وەكــو  ناگرێتەوە،  هۆشیاری  زاراوەی 
بە  ــ كە  ناگرێتەوە  بابەتیش  زاراوەی  جێگای 
سیفەتی كەینونەت بەكارهاتووە ــ وەكوئەوەی 
مرۆڤ لە زاراوەی هۆشیاریدا وێنای دەكات. 
بەكاردێت  بــۆئــەوە  لــێــرەدا،  كەینونەت  نــاوی 
وەكو  شوێن  بكات،  شوێن  لە  گــوزارشــت  تا 
ئەوەی حەقیقەتی بوون تێیدا جێنشین دەبێت 
شێوەیە  بەم  پێویستە  بۆیە  جێگیردەبێت،  و 

بیری لێبكرێتەوە. 
مانای كەینونەت وەكو ئەوەی لەنێو كتێبی 
بوون و كات دا، بەم شێوەیە ڕاستەوخۆیەی، 
گوزارشتی  لە  هەیە  دا   )42( الپــەڕە  لە  كە 
چییەتیی  ـــدراوە:"  ـــێ پ ئـــامـــاژەی  دەســتــپــێــكــدا 
ــ  خــۆیــدایــە  چییەتیی  بــوونــی  لــە  كەینونەت 

 .)Existenz")4
لەنێو  چییەتی(  )بوونی  وشــەی  بێگومان 
كەینونەتە،  وشــەی  هاوشانی  میتافیزیكادا، 
واقیعیی  حەقیقەتی  بۆ  ئاماژەیە  هەریەكێكیان 
هەرشتێكی حەقیقی، هەر لە خواوە تا دەگاتە 
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وردەلمێك. كەواتە، هەرچەندە ئەم گوزارشتە 
ئەوە  بێت،  تێگەیشتراو  سادە  شێوەیەكی  بە 
زه حمەتییەكە لە وشەیەكەوە دەگوازرێتەوە بۆ 
وشەیەكی تر ... لە وشەی كەینونەت بۆ وشەی 
چییەتی  بــوونــی  زاراوەی  چییەتی.  بــوونــی 
بۆ  بەتایبەتی  دا،  كات  و  بــوون  كتێبی  لەنێو 
دەاللەتكردن لە بوونی مرۆڤ بەكارهێنراوە. 

كاتێك ئێمە بە شێوەیەكی ڕاست و دروست 
لە زاراوەی بوونی چییەتی تێدەگەین، ئەو كاتە 
دەكرێت بیر لە چییەتیی كەینونەت بكەینەوە. 
بەرجەستەدەبێت،  بوون خۆی  كرانەوەیدا،  لە 
دەكشێت  دادەپــۆشــرێــت،  و  ــەوە  ــت دەشــاردرێ
ئەم  كاتیشدا،  هەمان  لە  دەبــێــت.  گرمۆڵە  و 
كەینونەتدا  لەنێو  خــۆی  بــوونــە،  حەقیقەتی 
لەگەڵیدا  ناتوانێت  بەهەرحاڵ  پێنایەت،  كۆتایی 
یەكبگرێت بەپێی ئەم پرسە میتافیزیكییەی، كە 
ئەوەی  وەكو  بابەتگەراییەك  هەموو  دەڵێت:" 

هەیە، خودگەراییە".
و  بــوون  كتێبی  لەنێو  چییەتی،  بوونی  باشە 
كات دا مانای چییە؟ وشەكە بە مانای جۆرێك لە 
جۆرەكانی بوون دێت، زۆر بەوردییش مەبەست، 
بووندا  كــرانــەوەی  لەپێناو  بوونەیە  ئــەم  بوونی 
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وەســتــاوە، كــرانــەوەی ئــەم بــوونــەی كە تێیدایە 
یا  )خــەم،  مانای  بە  هەڵگریەتی  هەڵگریەتی.  و 
ـ sorge(. ئەم چییەتییەی لە كەینونەت  دڵەڕاوكێ ـ 
لەمیانەی  تەنیا  ناكرێت  ئیدراك  دەرەوە،  دێتە 
ــ بە پێچەوانەی  لێرەدا  خەمەوە نەبێت. خەمیش 
ئەمەـ ـ تەنیا لەمیانەی ماهییەتی دەركەوتن و هاتنە 
بەو  تەحممولكردن  ــ  هەڵگرتن  هەیە.  دەرەوەدا 
مانایەی كە هەیە، بریتییە لە چییەتی دەركەوتوو، 
بیركردنەوەوە  و  هــزر  لەمیانەی  پێویستە  كــە 

بەتەواوی و بەپوختی ئیدراك بكرێت. 
چییەتیی  دەركــەوتــووی  چییەتیی  لــێــرەدا، 
بوون، هێشتا تێگەیشتراو نییە، مادام مرۆڤ وا 
بیری لێ بكاتەوە، وەكوئەوەی تەنیا بریتی بێت 
لە  دەركەوتوو(،  ــ  دەرەكی  )تەحەممولێكی  لە 
كاتێكدا )دەرەوە ــ دەركەوتن( وا ڕاڤەدەكرێت 
نـــاوەوەی  لــە(  )دوور  مــانــای  ـــەوەی  وەكـــوئ
دەگەیەنێت.  ڕۆح  و  هۆشیاری  موحایەسەی 
دەكرێت،  تەماشا  شێوەیە  بەم  كاتێك  بــوون 
دەبێتە بوونێكی چییەتی، كە لەمیانەی خودێتی 
و جەوهەرەوە ئیدراك كرابێت، كەچی دەرەوە، 
ــەوەی  ئ بەپێی  تەماشابكرێت  وا  پێویستە 

بنچینەی بوون خۆیەتی.
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ئەوەی دێتەدرەوە ــ ئەوەش كارێكی سەیر 
دەرەوە،  لە  وەستان  لەسەر  ــ  دێتەبەرچاو 
دەركــەوتــووە،  و  ئاشكرابووە  كە  یە  )ئــەوێ ( 
ئەوەی كە بوون ئامادەیی تێداهەیە. مەبەست 
لێكۆڵینەوەیەكی  سیاقی  لە  چییەتی  بوونی  لە 
هاندراو بە حەقیقەتی بوون و ئاڕاستەكراوی 
خۆی، دەشێت بە شێوەیەكی جوانتر لەمیانەی 
دا   )Instandigkeit ــ  لە  )وەستان  وشــەی 

دەاللەتی لێبكرێت.
بیر  كاتیشدا  هەمان  لە  پێویستە  بەهەرحاڵ، 
بكەینەوە،  بــوون  كــرانــەوەی  لەسەر  لەوەستان 
بیر لە كێشە و ئازارەكانی ئەم بوونە بكەینەوە ــ 
لەنێو خەم ــ و جێگیربوون تێیدا. بیر لە بەزاندنی 
ئەوپەڕی كۆتایی بوونی مەرگ بكەینەوە، چونكە 
بوونی  تــەواوی  چییەتی  بەیەكەوە،  پرسانە  ئەم 
شێوەی  لەسەر  بوونەی  ئەو  پێكدێنن.  چییەتی 
تەنیا  مــرۆڤ،  لە  بریتییە  هەیە،  چییەتی  بوونی 
بوونی مرۆڤ، بوونێكی چییەتییانەیە. بەرد بوونی 
درەخت  نییە.  چییەتییانە  بوونێكی  بــەاڵم  هەیە، 
بوونی هەیە، بەاڵم بوونێكی چییەتییانە نییە. پاشا 
بوونی هەیە، بەاڵم بوونێكی چییەتییانە نییە. خوا 

بوونی هەیە، بەاڵم بوونێكی چییەتییانە نییە. 
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ــت:" تەنیا مــرۆڤ  ــێ ــەو پــرســەی، كــە دەڵ ئ
بــەهــەرحــاڵ  ــە"،  هــەی چییەتییانەی  بوونێكی 
بەڕاستی  مــرۆڤ  تەنیا  كە  نییە  ئــەوە  مانای 
بوونی هەیە، شتەكانی تر حەقیقی نین و تەنیا 
نماییندەیەكن، كە مرۆڤ وێنایان  ڕوخسار و 
بوونێكی  مرۆڤ  دەگوترێت:"  كاتێك  دەكــات. 
ئەم  مــرۆڤ،  وایە  مانای  هەیە"،  چییەتییانەی 
بوونەی هەیە كە بوونێكی جیاوازە لەمیانەی 
ئاشكرابوونی  بەسەر  كرانەوەییدا  وەستانی 
جیادەكرێتەوە  بەوە  كە  بوونەیە  ئەم  بووندا. 
بەوەی بوونە لەنێو بووندا. حەقیقەتی چییەتیی 
مرۆڤ، ئەوەمان بۆ ڕووندەكاتەوە، كە بۆچی 
بەم  بكات،  بوون  نماییندەی  دەتوانێت  مرۆڤ 
دەتوانێت  مرۆڤ  بۆچی  هەیە،  كە  شێوەیەی 

هۆشیاری هەبێت بەم بوونەی كە هەیە. 
گریمانەیەكی  پێشتر  هۆشیارییەك  هــەر 
ــ  دەرەكــی  شێوەیەكی  بە  هەبێت  پێشینەیی 
لە  بكات  تێگەیشتن  گریمانی  دەركـــەوتـــوو، 
بوونی چییەتی وەكوئەوەی چییەتیی مرۆڤە ــ 
مانای چییەتی ئەوەیە، كە مرۆڤ لە ئێستادا، 
مادام مرۆڤە، ئامادەیی هەیە. هۆشیاریی خۆی 
بەم شێوەیە  ناكات،  ئافرێدە  بوون  كرانەوەی 
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لەسەر  بەكراوەیی  بتوانێت  مــرۆڤ  كە  نییە، 
ئیحالە  هۆشیاری  ئەگەر  بوەستێت.  بووندا 
ئازادەوە  بكرێت و ببزوێت، لە چ ڕەهەندێكی 
لەم ڕەهەندانە دەبزوێت و دەجووڵێت و كەی، 
نەبێت،  چــارەســەر  لــە(  )وەســتــان  ئەگەر  خۆ 
لــە چییەتی مــرۆڤــەوەیــە،  یــەكــەم جــار  ئـــەوە 
ئــەوە  دەشــێــت  هەبێت،  تــری  مانایەكی  هــەر 
هەبێت  دەرفــەتــی  هەرمرۆڤێك  ئەگەر  ــ  بێت 
بەوردی بیر لەمە بكاتەوە ــ لە وشەی بوون 
ــ  هۆشیاری  ئەڵمانییانە  وشە  لەم   ،Sein ــ 
 Selbst هۆشیاریی خودی ــ ،Bewusstein
bewusstein –، مەگەر دەاللەت لە حەقیقەتی 
شێوەی  بە  ناكەن،  بوونە  ئــەم  چییەتییانەی 
بێت،  خود  ئەگەر  خۆ  چییەتییانە؟  بوونێكی 
ئەوە دیارە كە سیمایەكی تەنیای چییەتی ئەم 
بوونێكی  بەشێوەی  هەیە  بوونی  كە  بوونەیە 
چییەتییانە. بەاڵم، بوونێكی چییەتییانە لەسەر 
ئەوە ناوەستێت كە خود بێت، بەپێی بنچینەی 

لەم شێوەیەش دەستنیشان ناكرێت.
ئێمە گوتمان بیركردنەوەی میتافیزیكانە، وا 
لە خودێتیی مرۆڤ تێدەگات لەسەر بنچینەی 
ئەوەی كە جه وهەرە، یا ــ لەكۆتاییدا هەروەكو 
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تەماشای  خــود  بنچینەی  لەسەر  ــ  یەكیشە 
ڕێگا،كە  یەكەم  هۆكارە  ئــەم  "لەبەر  ــات.  دەك
بــەرەو  ــەوە  دەخــات دوورمــــان  میتافیزیكا  لــە 
مــرۆڤ،  دەركــەوتــووی  چییەتیی  حەقیقەتی 
دەستنیشانی  ببات  ئــەوەمــان  بــەرەو  دەبێت 
میتافیزیكانەی بوونی خودێتیی مرۆڤ بكەین". 

)بڕوانە بوون و كات(.
لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم پرسیارەی پەیوەستە 
بە بوونی چییەتی، بــەردەوام دەبێتە پاشكۆی 
پرسیاری  تاكە  لەوەی  نییە  كەمتر  كە  ئەوەی 
هێشتا  ئەگەرچی  ــ  پرسیارە  ئــەم  بێت،  هــزر 
ــ  ڕوو  نەخراوتە  ڕاشــكــاوانــە  شێوەیەكی  بە 
بەو سیفەتەی  بوون،  بە حەقیقەتی  پەیوەستە 
بۆیە  میتافیزیكایە،   كۆی  شــاراوەی  بنچینەی 
ڕێگای  بۆ  ئاماژە  هەوڵیدا  لێكۆڵینەوەیەی  ئەم 
میتافیزیكا،  بنەمای  لەسەر  بكات  گــەڕانــەوە 
ناوونیشانی  یا  كــات(،  و  )بــوون  ناوونیشانی 
ناكرێت  هەڵنەگرتووە،  ی  بەكات(  )هۆشیاری 
لەم ناوونیشانەشەوە لێی تێبگەین وەكوئەوەی 
و  بــوون  وەكــو:  چەمكانەی  ئــەم  هاوشێوەی 
سەیرورەت، بوون و دیار، بوون و بیركردنەوە، 

یا بوون و ئەرك بێت.
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بوون لە هەموو ئەم حاڵەتانەدا سنووردارە، 
وەكو ئەوەی سەیرورەت و دیار و بیركردنەوە 
بە  په یوەندییان  بن  شت  كۆمەڵێك  ئــەرك،  و 
بوونەوە نەبێت، ئەگەرچی وەكوئەوەی دیارە 
ئەمانە شت نین ، پەیوەستن بە بوون. بوون 
زیاتر  كات  لە  دا،  كات  و  بوون  كتێبی  لەنێو 
هیچ شتێكی تر نییە، بەوەی كات ئەم ناوەیە 
كە لە حەقیقەتی بوون نراوە. ئەم حەقیقەتەش 
بریتییە لە ئامادەیی بوون. كەواتە، ئەوە بوون 

خۆیەتی. بەاڵم، بۆچی بوون و كات؟
مێژوو  سەرەتاكانی  لە  بیر  كاتێك  ئێمە 
بیركردنەوەی  لەنێو  بوون  كاتێك  دەكەینەوە، 
تێبینیی  دەتوانین  ئاشكرابوو،  یۆنانییەكاندا 
لە سەرەتاوە  ــ هەر  یۆنانییەكان  بكەین  ئەوە 
بــوون،  بوونی  كــردووە  ئــەوەیــان  ئیدراكی  ــ 
كاتێك  ئێمە  ئامادەیی.  ئامادەییی  لە  بریتییە 
بوون  مانای  بە  بــوون  یۆنانییانەی  وشــەی 
وەردەگێڕین، ئەوە وەرگێڕانی ئێمە ــ لە الیەنی 
ئەگەرچی  تــەواوە،  و  ڕاست  ــ  زمانەوانییەوە 
ئێمە تەنیا ئەوە دەكەین دێین هەندێك دەنگ بە 

دەنگێكی تر دەگۆڕینەوە.



مارتین هایدگەر 126

دەچینەوە،  بە خۆماندا  دێین  كاتێك  بەاڵم، 
بوونە  لەم  بیرمان  ئێمە  دەردەكەوێت  بۆمان 
یۆنانییەكان  وەكــوئــەوەی  ــەوە،  ــردووه ت ــەك ن
ڕوونمان  مانای  و  یەك چەمك   ، كردبوویان 
بەخەیاڵدا نەدەهات كاتێك قسە لەبارەی بوون 
كاتێك  دەیڵێین  ئێمە  ئــەوەی  بــەاڵم،  دەكەین. 
بوون،  وشەی  بۆ  دەگۆڕین  یۆنانییەكە  وشە 
بوون  یۆنانییەكەی  وشە  مانای  دێین  كاتێك 
ئەوە  التینییەكە،  بە وشە  دەكەینەوە  بەراورد 
التینی  و  یۆنانی  وشــە  ناڵێین.  شتێك  ئێمە 
ئێمە  ــادام  م ــن،  الڵ هەموویان  ئەڵمانییەكە  و 
پەیوەستین بە بەكارهێنانی زمانی ئێستا، ئەوە 
ئێمە فێڵ لە خۆمان دەكەین، بەو سیفەتەی شتی 
بێمانا دروستدەكەین،  لە بۆشایی  زۆر مەزن 
بیركردنەوەی  و  هزر  لەنێو  خۆی  ڕێگای  كە 
مرۆڤایەتیدا كردووه تەوە، تا ئەم چركەساتەش 

هەر بەردەوامە.
بەم  یۆنانییەكەی  بەمانا  بـــوون  وشـــەی 
شێوەیە بەكاردێت: ئامادەگی. لێرەدا، چییەتی 
یەكەمی  ناوەكانی  لەنێو  بەقووڵی  ئامادەگی 
بوون،  هەردوو  بەاڵم  دەشاردرێتەوە.  بووندا 
بە مانا یۆنانی و التینییەكە، لە الی ئێمە وەكو 
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هەردوو وشە بە مانای یەكەمی هەمووشتێك 
دێت: ئامادەیی ئێستایی ــ بە شێوەیەكی نادیار 
و شاراوە ــ كاتی ئێستا و بەردەوام، واتا بە 

یەك وشە )كات ــ زەمان(.
واتا  ئاشكرابوونە،  مانای  زەمــان  كەواتە، 
حەقیقەتی بوون. بەاڵم ئەم زەمانەی كە دەبێت 
یاداشتی  لەمیانەی  لێبكەینەوە،  بیری  لێرەدا 
و  باسناكرێت  لەگۆڕاندایە،  كە  بوونەی  ئەم 
خاوەنی  زەمان  دیارە  چونكە  ناگێڕدرێتەوە، 
لەمیانەی  ئــێــمــەش  جـــیـــاوازە،  چییەتییەكی 
چەمكی میتافیزیكییانە لەبارەی زەمان، بیرمان 
بەم  ناكرێت  هەرگیز  بگرە  لێ نەكردووه تەوە. 
زەمــان  بۆیە  لێبكرێتەوە،  بیری  شێوەیەش 
پێویستە  كە  بوون،  حەقیقەتی  كرۆكی  دەبێتە 

تاقیبكرێتەوە و بتلێتەوە.
ئاماژەیەك هەیە بۆ زەمان كە نەوەكو هەر 
بەتەنیا لەمیانەی كۆنترین ناوەكانی میتافیزیكای 
لەمیانەی  بەڵكو  دەردەكـــەوێـــت،  بــوونــەوە 
لە  بریتییە  كە  ــت،  ــەوێ دەردەك ناویشدا   دوا 
)گەڕانەوەی هەمیشەیی بۆ هەمان شت(. لەنێو 
لەنێو  زەمــان  میتافیزیكادا،  مێژووی  هەموو 
یەكالكەرەوە  شێوەیەكی  بە  بووندا  مێژووی 
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پێبكەین  ئیدراكی  ئــەوەی  بەبێ   هەیە،  بوونی 
بەم  سەبارەت  شوێنیش  لێبكەینەوە.  بیری  و 
زەمانە، شتێك نییە لەتەنیشتییەوە ڕێكبخرێت، 

بەبێ  ئەوەی لەخۆی نەگرێت.
هەیە،  كەسێك  بكەین  ــەوە  ئ گریمانی  بــا 
نماییندەكردنی  لە  ــدەدات  هــەوڵ و  دەیــەوێــت 
بیگۆڕێت  هەیە،  كە  ئــەوەی  وەكــو  بــوونــەوە 
ئەم  ـــوون.  ب حەقیقەتی  لــە  بــیــركــردنــەوە  بــۆ 
نماییندەكردنەوە  شێوە  لەم  هەواڵنەی  جۆرە 
خۆ   ماناكان،  لە  مانایەك  بە  دەستپێدەكات، 
بكات،  بوونیش  حەقیقەتی  نماییندەی  دەبێت 
هەر  جـــۆرە،  لــەم  نماییندەیەكی  شێوە  هــەر 
نماییندەیە  ــەی  ڕاددەی بەم  ــ  هەبێت  پێویستە 
ئێمە بیری  پێویستە  ئەمەیە، كە  ــ پێچەوانەی 
لێ بكەینەوە، ناكامە لە گەیشتن بە هەمەكییەت.
دێتەدەرێ   میتافیزیكا  لە  په یوەندییەی  ئەم 
پێه یوەندیی  كرۆكی  نێو  بچێتە  هەوڵدەدات  و 
ــــوون بـــە چــیــیــەتــیــی مــــرۆڤ،  حــەقــیــقــەتــی ب
ــ  تێگەیشتن  ــت  ــرێ ــاودەن ن پــه یــوەنــدیــیــە  ئــەم 
تەماشای  وا  ــێــرەدا  ل بـــەاڵم   .Verstehen
لە  بێت  بریتی  وەكـــو   دەكــرێــت،  تێگەیشتن 
پڕۆژەیەكە  تێگەیشتن  بــوون.  ئاشكرابوونی 
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ـــا كــەوتــووه تــە نێو  ــێــشــەوە، وات خـــراوەتـــە پ
چوارچێوەیەكی كراوە، ئەم چوارچێوەیەش كە 
تێیدا كرانەوە دەست پێدەكات بەجۆرێكە، ئەم 
لە  بێت  بریتی  وا دەردەكەوێت وەكو   بوونە 
ـ لێرەدا بوون وەكو ئەوەی خۆی هەیە،  شتێكـ 
لە ئاشكرابوونیدا ــ بە مانا ناودەبرێت. )بڕوانە 
كتێبی بوون و كات(. مانای بوون، حەقیقەتی 
هەمان شت  لە  دەاللــەت  هەردووكیان  بوون، 

دەكەن.
ـــــان، بە  بــا گــریــمــانــی ئــــەوە بــكــەیــن زەم
كە  بوون،  بە حەقیقەتی  پەیوەستە  شێوەیەك 
پێویستە  ئەوكات،  نادیارە،  و  شــاراوە  هێشتا 
ڕاشكاویی  لە  په یڕەوی  كە  پــرۆژەیــەك  هەر 
لە  جــۆرێــك  بــە  و  دەكـــات  بـــوون  حەقیقەتی 
بوون،  لە  تێگەیشتنە  نماییندەی  جۆرەكانیش، 
بەو  بكۆڵێتەوە،  زەمان  لە  لەسەری  پێویستە 
سیفەتەی بریتییە لە ئاسۆی هەرتێگەیشتنێك، 
)بڕوانە  بــوون.  لــەبــارەی  هەبێت  دەشێت  كە 

كتێبی: بوون و كات(.
دەستپێكی كتێبی بوون و كات لە الپەڕەی 
ــت:"  دێ كۆتایی  گــوزارشــتــانــە  ــەم  ب یەكەمیدا 
گونجاو  و  بـــاش  كــارێــكــی  پێشكەشكردنی 
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مانای  بە  پەیوەستە  پرسیارەی  ئەم  لەبارەی 
لێكۆڵینەوەیەدا.  لەم  ئێمەیە  مەبەستی  بوون، 
ئاسۆی  سیفەتەی  بەو  زەمــان  شرۆڤەكردنی 
هەموو هەوڵێكی مومكینە بۆ تێگەیشتنی بوون، 

تەنیا ئامانجێكی كاتییە".
نێو  كــەوتــووه تــە  هەبووبێت،  هــەركــارێــك 
حاڵەتی لەبیركردنی بوون، كە لە هەمان كاتدا 
ــت بــووه تــە داوایــەكــی ناچاری  ــەوێ وا دەردەك
لەنێو  بیركردنەوە.  و  بەسەر هزر  پێویست  و 
كتێبی بوون و زەمان دا، بەزەحمەت فەلسەفە 
ئەم  لەبارەی  ڕوونتر  بەڵگەیەكی  توانیویەتی 
پێشكەشبكات.  بـــوون،  لەبیركردنەی  هێزی 
و  دڵنیاكەر  شێوەیەكی  بــە  ـــەوەی  ل ڕوونــتــر 
یەكالكەرەوە بە جۆرێك تاكە پرسیاری حەقیقی، 
كە لەنێو كتێبی بوون و كات دا خرابووەڕوو، 
بەر  دەكەوێتە  لێرەدا  ئــەوەی  بۆیە،  لەبیركرا. 
هەڕەشە و مەترسی، تەنیا ئەم كۆمەڵە بەهەڵە 
تێگەیشتنە نییە كە بۆ ئەم كتێبە كراوە، بەڵكو 

دەستبەرداربوونی ئێمەیە لە بوون.
ئەوە  لــەبــارەی  بڕیار  میتافیزیكایە  ئــەوە 
دەدات، بوون وەكو ئەوەی بوونی هەیە، مانای 
چییە؟ ئەمە دێت باسی بوونمان بۆ دەكات. ئەم 
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كە  پەیدابوو،  و  هات  دواتریش  ناوونیشانەی 
بریتییە لە )ئەنتۆلۆژیا(، ئەوە دێت چییەتییەكەی 
ـــەوەی ئێمە  جــیــادەكــاتــەوە، بــە گــریــمــانــەی ئ
ئیدراكی ناوەڕۆكی حەقیقیمان كردووە، بەاڵم 

بە مانا قوتابخانەییە بەرتەسكەكەی نا.
لەنێو چوارچێوەی بوون وەكو  میتافیزیكا 
ــاردەكــات و  ــت ـــەوەی، كــە بــوونــی هــەیــە، ڕەف ئ
دەبزوێت، چونكە دێت بوون وەكو ئەوەی كە 
لێكۆڵینەوە.  بوونی هەیە، دەخاتە بەر باس و 
ــو  وەك بـــوون  میتافیزیكای  ــە،  شــێــوەی بـــەم 
لە  لێكۆڵینەوە  هەیە،  گشتیدا  كۆی  لە  ئــەوەی 
دێت  میتافیزیكا  بــەاڵم  دەكــات.  بــوون  بوونی 
بوونی  نماییندەی  دوالیزمییانە  شێوەیەكی  بە 
كۆی  نماییندەی  دێت  جارێك  دەكــات،  بــوون 
گشتیی بوون دەكات، وەكو ئەوەی كە هەیە، 
هەمان  لە  گشتییەكانییەوە،  سیما  الیەنی  لە 
بوون  گشتیی  كۆی  نماییندەی  دێت  كاتیشدا 
ــو ئـــەوەی كــە بــوونــی هــەیــە، بە  دەكـــات، وەك
مانای بوونی بااڵ، واتا بوونی خواییانە. لەنێو 
میتافیزیكای ئەرستۆدا ــ بە شێوەیەكی تایبەت 
ــ ئاشكرابوونی بوون وەكو ئەوەی كە هەیە، 
بەم شێوە دوالیزمییەتە دەردەكەوێت.               
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بوون  نماییندەی  میتافیزیكا  لەبەرئەوەی 
ئەوە  ئــەوەی، كە بوونی هەیە،  دەكــات وەكو 
بابەتدا،  یەك  لەنێو  لەخۆدەگرێت  پرس  دوو 
حەقیقەتی بوون بەگشتی و لە بەرزترین پلەدا، 
لە هەمان كاتیشدا بەپێی چییەتییەكەی، دەبێتە 
دەگەیەنێت.  الهــووت  مانای  كە  ئەنتۆلۆژیا، 
فەلسەفەی  الهووتییانەیەی  چییەتییە  ــەم  ئ
دەگەڕێتەوە  ئەم شێوازە  بۆ  بێگومان  یەكەم، 
ـــو ئــــەوەی كــە بــوونــی  ـــوون وەك كــە تــێــیــدا ب
مۆركی  بۆیە،  هەر  بەرجەستەدەبێت.  هەیە، 
تەنیا  ــ  بوونزانی  ــ  ئەنتۆلۆژیا  الهووتییانەی 
یۆنانی،  میتافیزیكای  كە  ناگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
لەخۆ  مەسیحیدا  كلێسای  الهــووتــی  لەنێو 
گیراوە و گۆڕاوە، بەڵكو زیاتر بۆ ئەم ڕێڕەوە 
بوونی  ئــەوەی  وەكو  بوون  كە  دەگەڕێتەوە، 
خۆیدا،  ئاشكرابوونی  سەرەتاكانی  لە  هەیە، 

گرتبوویە بەر.
ئەم ئاشكرابوونەی بوون، ئەوە بوو وایكرد 
فەلسەفەی  بتوانێت  مەسیحی،  الهووتییەتی 
الهووتیزانەكان  ئینجا  بگرێت،  لەخۆ  یۆنانی 
بە خێر، یا بە شەڕ بەكاریان هێنابێت، بەپێی 
شارەزایی و بۆچوونی خۆیان لەبارەی ئەوەی، 
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كە مەسیحییانەیە ئەم كارەیان كردووە، هەر 
تەنیا لەسەریان بوو ڕەچاوی ناوەڕۆكی یەكەم 
نامەی پۆلس بكەن، كە بۆ خەڵكی كۆرنتۆسی 
ئـــەدی خوا  دەنــووســێــت:"  تێیدا  و  نــــاردووە 
ئەم  ببێتە حیكمەتی  نەكردووە گەمژەیی  وای 
خەڵكی  بۆ  یەكەم  نامەی  )بــڕوانــە  جیهانە؟". 

كۆرنتۆس()5(. 
حیكمەتی  نامەیە  ئــەم  بەپێی  بەهەرحاڵ، 
بەدوایدا  یۆنانییەكان  كە  ئەوەیە  جیهانە،  ئەم 
شێوەیەكی  بە  ئەڕستۆ  تەنانەت  دەگــەڕێــن، 
تایبەت ناوی دەنێت فەلسەفەی یەكەم. ئەرێ  
باشە، الهووتی مەسیحی دێت بە شێوەیەكی 
جیددییانە قسەكانی نێو ئەم نامەیە وەردەگرێت 
، دێت وەكو گەمژەیی وێنای فەلسەفە دەكات؟
لە  بریتییە  ئــــەوەی  وەكـــو  ـــ  ـ میتافیزیكا 
ــ  هەیە  كــە  ـــەوەی،  ئ وەكــو  بــوون  حەقیقەتی 
یا  ــە،  دووان ــ  دوالیزمییانەی  تایبەتمەندییەكی 
دوومانایی ــ هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا، بەهۆی ئەم 
ـ با واز لە سەرچاوەكەی  دوالیزمییەتەی ماناوەـ 
بهێنینـ ـ هێشتا بە ڕووی میتافیزیكاوە داخراوە، 
ـــەوەش كــارێــكــی لــەخــۆڕایــی و ســـادە نییە،  ئ
نییە.  بەالوەنانیش  و  ئیهمالكردن  ئەنجامی 
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میتافیزیكا بۆیە ئەم تایبەتمەندییە دوالیزمییەی 
لە: نماییندەكردنی  هەیە، چونكە خۆی بریتییە 
بوون وەكو ئەوەی، كە بوونی هەیە. میتافیزیكا 
هیچ بژاردەیەكی لە بەردەمدا نییە، لەبەرئەوەی 
ــ  خــۆیــەوە  چییەتیی  بەهۆی  ــ  میتافیزیكایە 
لە ئەزموونی بوون، چونكە  دوورخــراوەتــەوە 
لەم  تەنیا  ناكات،  بــوون  نماییندەی  بـــەردەوام 
بوون  بەرجەستەی  تێیدا  كە  نەبێت،  الیەنەوە 

دەكات وەكو ئەوەی كە بوونە. 
میتافیزیكا هەرگیز ئاوڕی لەوە نەداوەتەوە، 
بەو  بوونە،  ئەم  بووه تەهۆی شاردنەوەی  كە 
كاتی  ئێستا  بۆیە،  ئاشكرابووە.  كە  ڕاددەیەی 
نۆبەرانەی  هەوڵێكی  پێویستە  هاتووە،  ئەوە 
و  هزر  لەمیانەی  بتوانێت  بدەین  پێگەیشتوو 
ئەم  ئیدراكی  ــەوردی  ب زۆر  بیركردنەوەوە، 
بوونەوە  لەبارەی  ئێمە  كاتێك  بكرێت  شتانە 
ــ  قسە دەكەین، یا كاتێك دێین وشەی بوون 
Seien بەكاردێنین. بەم هۆیەشەوە، جارێكی 
هەیە،  بوونەوە  لەبارەی  پرسیارەی  ئەم  تر 
بیركردنەوەی  و  هزر  پێشكەشی  سەرلەنوێ  
پێشەكیی  )بــڕوانــە  كـــراوەتـــەوە.  مرۆڤایەتی 

كتێبی: بوون و كات(
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ــــەم ســـەرلـــەنـــوێ   ـــەڵ ئـــــەوەشـــــدا، ئ ـــەگ ل
لە  نییە  بریتی  تەنیا  پێشكەشكردنەوەیە، 
و  ئەفالتونی  پرسیاری  ــارەكــردنــەوەی  دووب
پرسیارە  بەپێچەوانەوە،  بەڵكو  ئەڕستۆیی، 
بــوونــدا  ــەی، كــە خــۆی لەنێو  ــەم ئ لــەبــارەی 
دەشارێتەوە. میتافیزیكا لەسەر ئەمە وەستاوە، 
دێت  مــادام  ــەوە،  لێرەدا خۆی شــاردووه ت كە 
لێكۆڵینەوە لە بوون دەكات وەكو ئەوەی، كە 
لەوەی  لێكۆڵینەوە  بۆ  هەوڵێكە  هەیە،  بوونی 
كە لێرەدا خۆی دەشارێتەوە. لێرەدا میتافیزیكا 
ئەنتۆلۆژیایە.  بنەمای  و  بنچینە  مەبەستی 
هاتین  ئێمە  بنەمایە،  ئــەم  بەپێی  و  لــێــرەوە 
هەوڵەمان  ئــەم  دا،  كــات  بــوون  كتێبی  لەنێو 
بنچینەیی  )ئەنتۆلۆژیای  ناوماننا  و  خستەگەڕ 
لــەگــەڵ   .)Fundamentalontologi ـــ  ـ
ئەوەشدا ــ دواتر ــ ئەم ناوونیشانە وەكو هەر 
گونجاو  گوایە  تەماشاكرا،  تر  ناوونیشانێكی 

نییە. 
ئەم  میتافیزیكاوە،  الیــەنــی  لــە  بێگومان 
ناوونیشانە شتی ڕاست دەڵێت، بەاڵم لە الیەنی 
سەرلێشێواوكارە،  و  گومڕاكار  ــیــەوە،  وردی
چونكە ئەوەی ڕوودەدات بریتییە لە سەركەوتن 
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لە گواستنەوە، لە میتافیزیكاوە بۆ بیركردنەوە 
لە حەقیقەتی بوون. مادام ئەم بیركردنەوەیە ناو 
لە خۆی دەنێت )ئەنتۆلۆژیای بنچینەیی(، ئەوە 
بەم ناوونیشانە دەبێتەهۆی ئەوەی بەربەست 
لە بەردەم خۆیدا دروستبكات، بە شێوەیەكی 
ئەوەی  ناڕۆشن دەربكەوێت، چونكە  ئاڵۆز و 
بنچینەیی(  )ئەنتۆلۆژیایی  ناوونیشان  ئــەم 
بۆ  هەرهەوڵێك  لــەوەی  بریتییە  پێماندەدات، 
بیركردنەوە لە حەقیقەتی بوون ــ ناحەقیقەتی 
بوون وەكو ئەوەی ئەنتۆلۆژیا دەیكات ــ ئەوە 
بكە،  ئــەوە  تێبینی  ــ  خۆیەتی  وەكــو  هێشتا  
دەبێتە  ــ  بنچینەیی  ئەنتۆلۆژیای  ناونراوە  كە 

جۆرێك لە ئەنتۆلۆژیا.
لە واقیعدا، هەوڵی بیركردنەوە لە حەقیقەتی 
بــــوون، ڕاســتــەوخــۆ ملی ڕێــگــا دەگــرێــتــەبــەر 
میتافیزیكا،  بنچینەی  بـــەرەو  گـــەڕانـــەوە  بــۆ 
بــواری  تــەواوی  ڕاستەوخۆ  هەنگاوەش،  بــەم 
تریشەوە،  الیەكی  لە  جێدەهێڵێت.  ئەنتۆلۆژیا 
بااڵدا  وێناكردنی  خولیای  لە  فەلسەفەیە  هەر 
نا  یــا  بێت  ڕاســتــەوخــۆ  ئینجا  بــســووڕێــتــەوە، 
ڕاستەوخۆ، ئەوە لە جەوهەردا هەر ئەنتۆلۆژییانە 
دەمێنێتەوە، ئینجا بنەمایەكی تازە بۆ ئەنتۆلۆژیا 
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دابڕێژێت، یا دڵنیامان بكاتەوە لەوەی، كە بۆمانی 
لە  بریتییە  ئەنتۆلۆژیا  ڕوونكردووه تەوە، چۆن 

داڕژانی وێناكردن لەمیانەی ئەزمووندا.
ــەی ویــســتــی بــیــر لە  ــەوەی ــردن ــرك ــی ـــەم ب ئ
هەڵقواڵوی  كە  ــ  بكاتەوە  بــوون  حەقیقەتی 
دابونەریتێكی كۆنە، دابونەریتی نماییندەكردنی 
ئێستا  ــ  هەیە  بوونی  كە  ئەوەی  وەكو  بوون 
كۆت و بەندكراوە بەم وێناكردنە باوانەی كە 
ــاوادا،  ئ بارودۆخێكی  و  ڕەوش  لەژێر  هــەن. 
پــڕۆســەی  بتوانین  ــاوەكــو  ت ئێمە  پێدەچێت 
ئەنجامبدەین،  یەكەم  زەینی  ئاڕاستەكردنی 
و  گواستنەوە  بۆ  خۆشبكەین  ڕێگا  تــاوەكــو 
بۆ  نماییندەییەوە،  بیركردنەوەی  لە  ــازدان  ب
بیرلێكەرەوە،  بیركردنەوەی  لە  تازە  جۆرێكی 
هیچ شتێك لەوە پێویستتر نییە بۆ ئێمە بێین 

ئەم پرسیارە بخەینەڕوو: میتافیزیكا چییە؟
وانەی  لەنێو  پرسیارە  ئەم  نماییشكردنی 
دەگاتە  ــردا  ت پرسیارێكی  لەنێو  ــوودا،  ــات داه
پرسیاری  ناودەنرێت  پرسیارە  ئەم  ئەوپەڕ. 
بۆچی  لــەوەی:  بریتییە  میتافیزیكا،  بنچینەیی 
بەاڵم  هەبووە،  بوون  ڕەهایی  شێوەیەكی  بە 

هەرگیز نەبوون، بوونی نەبووە؟
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لەوەتەی  ــ  كاتەدا  لەم  خەڵكیش  بێگومان 
 1929 ساڵی  لە  وانەیە  ئەم  جار  یەكەم  بۆ 
و  دڵەڕاوكێ   باسی  زۆر  ــ  باوكراوەتەوە  دا 
لەنێو  چەمكیش  هەردوو  كردووە،  نەبوونیان 
ئــەم وانــەیــەدا خــراونــەتــەڕوو. هەرگیز كەس 
بپرسێت:  لە خــۆی  مــانــدوونــەكــردووە  خــۆی 
لە بیركردنەوە لە  بۆچی پێویستە ئەم وانەیە 
دەگاتە  تا  دەستپێبكات،  بوونەوە  حەقیقەتی 
بیر  لەوێ ،  هەوڵدەدات  دواتر  ئینجا  نەبوون؟ 
لە چییەتیی میتافیزیكا بكاتەوە؟ كەس لە خۆی 
نەپرسیوە: بۆچی پێویستە لەسەری بانگەشەی 
ئـــەوە بــكــات، كــە ئــەم پــرســیــارە، پرسیاری 

بنچینەیی میتافیزیكایە؟
باشە چۆن خوێنەری هۆشیار ڕێگا بە خۆی 
دەدات بە سەری زمانی ڕەخنەیەك بگرێت، كە 
لە هەموو ڕەخنەكانی تر گرنگترە، كە تا ئێستا 
ئەم  كــراون؟  نەبوون  و  دڵەڕاوكێ   ئاڕاستەی 
پرسیارەی دواییش، ئەم ڕەخنەیە لەناودەبات، 
هــەوڵــدەدات  لێكۆڵینەوەیەی  ئــەم  پێیوایە  كە 
بكاتەوە،  بــوون  لە  بیر  نەبوونەوە  لەمیانەی 
بۆ  دەگــەرێــتــەوە  لەكۆتاییدا  لێكۆڵینەوەیەكە 
پرسیارێك، كە پەیوەستە بەوەی بوونی هەیە. 
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لەوەش زیاتر، ئەم پرسیارە خۆی، بە هەمان 
شێوەی باوی میتافیزیكادا دەڕوات، چونكە بە 
دەست  هۆكارگەرایانەیە،  كە  )بۆچی(  وشەی 

پێدەكات. 
بیر  هەوڵەی  ئەم  ڕاددەیــە  ئەم  تا  كەواتە، 
لەپێناو  كۆششدایە  لە  ــەوە،  ــات دەك ــوون  ب لە 
زانینی نماییندەییانەی، ئەوەی لەسەر بنەمای 
ــو قــوڕەكــەش  ــاوەك ــە. ت ــی هــەی ــوون ــدا ب ــوون ب
خەستتربكەینەوە، دەڵێین دیارە ئەم پرسیارەی 
الیپنتزی  پــرســیــارەی  ــەم  ل بریتییە  دوایــــی، 
بنەماكانی  كتێبی  لەنێو  كاتێك  میتافیزیكست 
سروشت و لوتفی خواییانە دا وەسفی دەكات 
بــوو،  بــۆچــی شتێك  بــاشــە  ــت:"  ــووســێ و دەن

نەوەكو هیچ شتێك؟".
ئەرێ  باشە وانەكەی من، كەمتەرخەم بوو 
بگەیەنێت؟  خۆی  مەبەستەكانی  نەیتوانی  و 
مومكینە  ئەوە  دیــارە  شتەكان،  هەموو  دوای 
لە  گواستنەوە  بەدیهێنانی  زەحمەتی  بەهۆی 
میتافیزیكاوە بۆ جۆرێكی تر لە بیركردنەوەی 
دێت،  كۆتایی  بەوە  وانە  باشە  ئەرێ   جیاواز. 
میتافیزیكانە  پــرســیــاری  هــەمــان  بێین  كــە 
پرسیار  داینابوو،  الیپنتز  كە  بخەینەوەڕوو، 
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لەبارەی هۆكاری بااڵی هەموو شتەكانی نێو 
بوون؟ كەواتە، ئەی بۆ ئێمە بەپێی دابونەریت 

ناوی الیپنتزمان نەهێناوە؟
ـــە، ئــێــمــە هــاتــوویــن  ـــەوەی ــە ئ ــرســەك یـــا پ
ــە مــانــایــەكــی جــیــاوازتــر  پــرســیــارێــكــی تـــر، ب
نەبێت  پەیوەست  ئەگەر  خۆ  دەخەینەڕوو؟ 
لێكۆڵینەوە  هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی،  بەم 
ــە هــۆكــاری یــەكــەمــی ئـــەم شــتــانــەی،  بــێــت ل
پێویستە  خۆ  كاتە،  ئــەم  هەیە،  بوونیان  كە 
كە  دەستپێبكات،  شتانەوە  لــەم  پرسیارەكە 
مانای  ئــەوە  ـــەوردی  ب زۆر  نییە.  بــوونــیــان 
پرسیارەكەیە بۆیە وشەی )نەبوون( بە پیتی 
ئەم  بابەتی  تاكە  ئەوە  دەنووسرێت.  گەورە 
وانەیەیە. دیارە ئێستا داواكارییەكە ڕوون و 
لەكۆتایی  پێویستە  لەوەی  بریتییە  ئاشكرایە، 
بیر  ڕوانگەیەوە  ئەم  لەمیانەی  وانەیەدا،  ئەم 
وانەیە  ئەم  گشتیی  كۆی  كە  بكرێتەوە،  لەوە 

دەستنیشان و دیاریدەكات. 
ئەوەی ئێمە ناومانناوە: پرسیاری بنچینەیی 
میتافیزیكا، دەبووایە لە الیەنێكەوە ئەنتۆلۆژیای 
بنچینەی  لە  پرسیارەی  ئەم  بێت،  بنچینەیی 
بێت  پرسیارێك  هەڵدەقووڵێت،  میتافیزیكاوە 
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ئەگەر  بەاڵم  بنەمایە.  و  بنچینە  ئەم  لەبارەی 
ئێمە ڕێگه مان دا ئەم وانەیە لەم كار و فرمانە 
چۆن  ئێمە  ئــەوە  ڕابمێنێت،  خۆی  جیاوازەی 
پرسیارەكە  تێبگەین؟  پرسیارە  لەم  دەتوانین 
نەبوون  هــەبــووە،  ــوون  ب بۆچی  لــە:  بریتییە 

نەبووە؟
بــواری  لەنێو  ئێمە  بكە  ئـــەوە  گریمانی 
میتافیزیكادا نەماینەوە، تاوەكو بە شێوەیەكی 
گریمانی  پرسیاربكەین،  میتافیزیكانە  بــاوی 
ــــڕاو لە  ــە شــێــوەیــەكــی داب ـــەوە بــكــە ئێمە ب ئ
بیرمان  حەقیقەتەكەی،  و  میتافیزیكا  چییەتیی 
ئەوكات  نەكردووه تەوە،  بوون  حەقیقەتی  لە 
پێویستە لە بەرانبەردا ئەم پرسیارەی خوارەوە 
لە  ــوون  ب دەكــرێــت  چــۆن  باشە  بخەینەڕوو: 
خۆی  بۆ  و  بێت  لەپێشەوە  شوێنێكدا  هەموو 
بانگەشەی كردەی كەینونەت بكات، لە كاتێكدا 
ئەوەی كە بوونی نییە، مەبەستم نەبوونە، وا 
خۆی،  بــوون  لە  بریتییە  گوایە  تێگەیشتراوە 
هەر ئاوا بەلەبیركراوی ماوەتەوە؟ باشە چۆن 
خۆی  هەیە،  بوونی  كە  شتەی  ئەم  دەكرێت 
لە  نەبوونیش   ، بێت  نــەبــوون  حەقیقەتدا  لە 

حەقیقەتدا بوونی نەبێت؟ 
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ئەرێ  باشە ئەم شتانە بۆیە ڕوودەدەن، چونكە 
تا  كە  پێڕەودەكرێت،  گریمانە  ئەم  هەر  هێشتا 
ئێستاش لەنێو كۆی گشتیی میتافیزیكادا جێگیرە، 
پێدانراوە،  دانــی  شتێكە  بــوون  ــەوەی  ل بریتییە 
كەواتە نەبوونیش ئاسانترە لە بوون. لە واقیعدا، 
نەبووندا.  و  بــوون  لەبارەی  ڕەوشەكەیە  ئەمە 
پێویستبوو  چ  نەبێت،  وا  مەسەلەكە  ئەگەر  خۆ 
الیپنتز بێت و لە هەمان شوێندا بانگەشەی ئەوە 
بكات و ڕوونیبكاتەوە و بڵێت:" چونكە نەبوون لە 

هەمووشتێك سادەتر و ئاسانترە". 
بێت  ئاڵۆزتر  ــەوە  ل هەیە  شتێك  چ  باشە 
هەیە،  بوونی  هەیە،  بوونی  كە  ئــەوەی  بڵێی: 
تێڕامانە خۆی  ئەم  یا  بوونی هەیە؟  بوون  یا 
نزیكمان  ئاڵۆزییە  لەم  لەوەی  دێنێت  شكست 
بكاتەوە، كە دەوری بوونی ئەم شتانەی داوە 

كە بوونیان هەیە؟
كاتی  ئێستا  بێت،  هەرچۆنێك  وەاڵمــەكــە 
)میتافیزیكا  وانــەی  لەمیانەی  هــاتــووە  ــەوە  ئ
چییە؟( ــ كە دووچاری هێرش و ڕەخنەی زۆر 
كۆتاییەكەیەوە  لە  بیركردنەوە  ــ  هاتووه تەوە 
دەست پێبكات، دەڵێم لە كۆتاییەكەیەوە، نەك 

لە شتێك كە خەیاڵكراو بێت. 
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  بەشی دووەم
میتافیزیكا چییە؟)6(

پرسیارە  ئەم  هەركات  چییە؟  میتافیزیكا 
دێتەپێشەوە، مرۆڤ چاوەڕوانی ئەوەی هەیە 
ببێتەهۆی قسەكردن لەبارەی میتافیزیكا، بەاڵم 
ئەم كارە لە نیازی ئێمەدا نییە، بەڵكو لەبری ئەوە 
دێین وتووێژ لەبارەی پرسیارێكی دیاریكراوی 
ئەم  په یڕەوكردنی  بە  دەكــەیــن.  میتافیزیكی 
كارە، ڕاستەوخۆ دەچینە نێو میتافیزیكا، تەنیا 
میتافیزیكا  بە  بەم ڕێگایە دەرفەتێكی گونجاو 
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دەدەین بێت خۆیمان پێشكەشبكات ، خۆیمان 
پێ  بناسێنێت. پالنەكەمان وایە كە پرسیارێكی 
میتافیزیكی بخەینەڕوو، ئینجا دواتر هەوڵبدەین 
ئەم پرسیارە ڕوونبكەینەوە، بە وەاڵمدانەوەی 

ئەم پرسیارەش دەگەینە كۆتایی.

خستنەڕووی پرسیارێكی میتافیزیكییانە
لە الیەنی ئیدراكی مرۆڤانەی تەندروستەوە، 
سەراوژێری(  بە  )جیهان  لە  بریتییە  فەلسەفە 
ــێ دەكــات،  ـــەوەی هێگل گــوزارشــتــی ل وەكـــو ئ
ئێمە  تایبەتیی  فرمانی  و  كار  سروشتی  بۆیە 
كە  هــەیــە  ـــەوە  ئ پێویستی  بــنــەمــایــەك  ـــو  وەك
بكرێت.  دەستنیشان  ڕوخسارەكانی  و  سیما 
سروشتی  ئەنجامی  تایبەتمەندییەش  ئـــەم 
دوالیزمییانەی پرسیاری میتافیزیكایە. لە الیەك، 
دەبینین هەموو پرسیارێكی میتافیزیكی، بەردەوام 
هەموو ئیشكالییەتەكانی میتافیزیكا لە خۆیەوە 
دەگرێت، هەموو جارێكیش، هەر خودی هەموو 
ئەم كێشانەیە. لە الیەكی تریشەوە، ناكرێت هیچ 
پرسیارێكی میتافیزیكی بخرێتەڕوو، تەنیا ئەگەر 
پرسیارەكەدا  لەنێو  خۆی  پرسیاركەر  كەسی 

بێت، واتا بووبێتە بەشێك لە پرسیارەكە.
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ئاگادارییە  ــەم  ئ دەتــوانــیــن  ئێمە  ــێــرەوە  ل
میتافیزیكی  پرسیاری  دەبێت  هەڵبهێنجین: 
هەروەها  بكرێت،  خۆیدا  هەمەكییەتی  لەنێو 
وەكو  بخرێتەڕوو  وا  هەمووجارێك  دەبێت 
ئەوەی هەڵقوواڵوی هەڵوێستی جەوهەرییانەی 
)لێرە(،  و  )ئێستا(  )ئێمە(  پرسیاركەرە.  كەسی 
ــ بەو  ئێمە  )لەپێناو( خۆماندا پرسیاردەكەین. 
سیفەتەی كە لێكۆڵەر و مامۆستا و قوتابین ــ 
ئەم )مەعریفە( یە دیاریدەكات، كە ئێمە هەمانە، 
لەنێو  كارێكی جەوهەری  چ  ئێستادا  لە  باشە 
مەعریفە  كاتێك  ڕوودەدات  ئێمەدا  قوواڵیی 

بووه تە ئارەزوو و شەهوەتمان؟
زۆر  مەودایەكی  بە  مەعریفە،  بوارەكانی 
ئــەم شێواز  ـــڕاون،  داب و  جــیــاواز  یەكتری  لە 
دەیگرێتەبەر  هەرزانستێك  كە  ڕێگایەش،  و 
ـــەڕووی  ــی پــرســەكــان، ل بــۆ چــارەســەركــردن
و  شێواز  لــەم  جــیــاوازە  زۆر  جەوهەرییەوە 
دەكات.  په یڕەوی  تر  زانستێكی  كە  ڕێگایەی، 
لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم هەموو میتۆدە زانستییە 
بەرباوانەی ئیمڕۆ، تەنیا لەمیانەی ڕێكخستنی 
تەكنیكییانەی زانكۆ و كۆلێژەكاندا بە یەكەوە 
بەستراونەتەوە، ئەگینا زۆر لە یەكتری دوور و 
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جیاوازن ، ئەگەر تەماشای ئامانج و مەبەستی 
پێكەوە  شێوەیەك  هیچ  بە  بكەین،  زانستییان 
هیچ مانایەك نابەخشن. بە پێچەوانەی ئەمەوە، 
بنچینەی  لە  دەبینین ڕەگوڕیشەی زانستەكان 

جەوهەرییاندا تواونەتەوە و دەپووكێنەوە.
ئەم  هەموو  لەنێو  ئێمە  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ 
مەبەست  بەدوای  بەوردی  ئەگەر  زانستانەدا، 
و ئامانجی تایبەتی هەریەكێكیاندا بڕۆین، ئەوە 
بەردەوام لەپه یوەندیدا دەبین لەگەڵ )بوون كە 
خۆیانەوە،  زانستانە  ئەم  ڕوانگەی  لە  هەیە(. 
ــــ زۆر  هیچ بـــوار و كــایــەیــەك لــە كــایــەكــان 
ــ هیچ پێشینە و گرنگییەكی زیاتری  بەوردی 
نییە لە بوار و كایەیەكی تر. سروشتزانی پێش 
مێژوو ناكەوێت و گرنگتر نییە لێی، وەكو چۆن 
لەنێو  لە سروشتزانی.  نییە  گرنگتر  مێژووش 
میتۆدەكانیش لە كاتی خستنەڕووی شتەكاندا، 
ــی  ــە چــارەســەركــردن ل نییە  مــیــتــۆدێــك  هــیــچ 
بێت.  هــەمــووانــەوە  ــەســەرووی  ل بابەتەكان، 
مەعریفەی ماتماتیكی، پوخت و پتەوتر نییە لە 
تەنیا  هەر  مێژوویی،  ــ  فیلۆلۆژی  مەعریفەی 
ناكرێت  ترە  شتێكە  ئەوەش  وردتــرە،  ئەوەیە 

تێكەاڵو بكرێت لەگەڵ پوختی و پتەوی. 
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دەكەین  مێژووناسی  لە  داوا  كاتێك  ئێمە 
خراپەكردنە  مــانــای  بێت،  وردتـــر  بــۆئــەوەی 
ــە بــیــرۆكــەی پــوخــتــی و پــتــەوی  ــەر ب ــب ــەران ب
چونكە  ڕۆح،  ــی  ــەكــان ــســت زان ــی  ــی ــەت جــۆرای
تێیدا  زانستەكان  بەم جیهانەی  پەیوەستبوون 
هەمان  ــەدوای  ب لێ دەكات  وایــان  بااڵدەستن، 
شتدا بگەڕێن، كە بوونی هەیە، تاوەكو وا لەم 
و  ئاشكراكردن  بابەتی  ببنە  بكات  زانستانە 
پێناسەكردنێك لەمیانەیدا بتوانرێت بنچینەیەك 
دابنرێت، بە جۆرێك هەر جارێك لەگەڵ جۆری 
ئەم بوونە و چییەتیی ناوەڕۆكەكەی بگونجێت. 
بەهۆی  دێنن،  بەدەستی  زانستەكان  ئــەوەی 
نموونەیەكی  ســەر  جەختدەكەنە  كە  ــەوەی  ئ
دیاریكراوـ ـ بریتییە لە بزاڤێك، كە نزیكدەبێتەوە 

لەوەی جەوهەرییە لەنێو هەموو شتەكاندا.
لەگەڵ  جیاوازە  و  تایبەت  په یوەندییە  ئەم 
ئەم  هەمان  ئاڕاستەی  په یوەندییەكە  جیهان، 
بە  پشت  هەیە،  بوونیان  كە  دەكرێت،  شتانە 
مــرۆڤ  بــوونــی  كــە  دەبەستێت  هەڵوێستێك 
دەیكاتە  هەڵیدەبژێرێت،  خــۆی  ــازادیــی  ئ بــە 
ڕەفتاری  بەدڵنیاییەوە،  خۆی.  ڕێنیشاندەری 
بێت،  زانــســت  پێش  ئینجا  ـــرۆڤ،  م گشتیی 



مارتین هایدگەر 148

ئەم  لەگەڵ  په یوەندی  بێت،  زانست  پــاش  یا 
بەاڵم  لەخۆدەگرێت،  هەیە  بوونیان  شتانەی 
بۆ  جیادەكاتەوە،  زانست  تایبەتمەندییەی  ئەم 
ــ  بەئەنقەست  هــەر  ــ  كە  دەگــەرێــتــەوە  ئــەوە 
بۆ  تەنیا  بۆ هەمان شت جێدەهێڵێت،  دواقسە 

شتەكە خۆی.
دەست  ئــاوا  شێوەیە  بــەم  زانست  كاتێك 
پێناسەكردنەكەیەوە  و  پرسیار  دانــانــی  بــە 
خۆی  پاساوەكانی  و  بەڵگە  دێــت  دەگــرێــت، 
لەنێو  دێــت  زانست  كاتێك  دەكـــات،  نماییش 
شتە  بە  دەســت  شێوەیە  بــەم  ئــاوا  شتەكاندا 
ملكەچی  خۆی  ئەوە  دەگرێت،  ماددییەكانەوە 
ــەم شتانە دەكـــات، كــە بــوونــیــان هــەیــە، بە  ئ
جۆرێك ڕێگە بە خۆی دەدات تەنیا خۆی بۆ 
ئەمان ئاشكرابكات. بەم شێوەیە لێكۆڵینەوە و 
تیۆر ڕۆڵی ڕابەرایەتیكردن و ڕێنیشاندەرێكی 
سنوورداریشە،  ئەگەرچی  دەبینن،  تایبەتی 
لەنێو كۆی بوونی مرۆڤدا. سەرەڕای هەموو 
ئەوە  بەاڵم  هەیەتی،  كە  كەموكوڕییانەی  ئەم 

ڕۆڵی تایبەتییەتی لە لێكۆڵینەوەدا.
وێنای  بەتەواوی  ناتوانین  ئێمە  لەڕاستیدا، 
لەنێوان  كە  بكەین،  تایبەتییە  په یوەندییە  ئەم 
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ئەم   ، زانــســت  جــیــاوازی  و  تایبەت  جیهانی 
هەڵوێستە مرۆڤانەیەدا هەیە كە ئەم پێوەندییە 
بەڕێوەدەبات، تەنیا ئەم كاتە نەبێت كە هەموو 
ڕوودەدەن،  بــەرچــاومــانــدا  لــە  شتانەی  ــەم  ئ
بیانبینین و ئیدراكیان پێبكەین، یا ئەوەی لەنێو 
جیهان  لەگەڵ  بونیادنراوە  په یوەندییە  ئــەم 
ڕوودەدات.  هەڵوێستەدا  ئەم  بنەمای  لەسەر 
مرۆڤ  كە  ڕوودەدات،  كارەشدا  لەم  ئــەوەی 
دەدات، جۆرێكە  ئەنجامی  و  هەڵدەستێت  پێی 
مــرۆڤ  كــە  بـــوون  تێكشكاندنی  و  بــڕیــن  لــە 
و  هــێــرش  ــەم  ئ ــات.  ــدەب ــاوی ن هەمەكییەت  بــە 
كە  ئەنجامدەدرێت،  جۆرێك  بە  تێكشكاندنە 
لەمیانەیدا ئەم شتەی بوونی هەیە لە چییەتی 
ئەم  بەسەر هەموو  دەكرێتەوە  و چۆنایەتیدا، 
شتانەش  ئەم   ، دەگرێت  خۆیان  لە  شتانەی 
كە لە خۆی دەگرن. ئەم هێرشەی ئەم شێوە 
هەموو  لە  بەر  لێ دەكەوێتەوە،  كرانەوەیەی 
شتێك، بەپێی ڕێگا و شێوازی تایبەتیی خۆی، 

بریتییە لەم بوونەی كە خۆی بوونی هەیە.
جیهان،  لەگەڵ  په یوەندی  الیەنە:  سێ   ئەم 
لە  پێكەوە  هەمووی  هێرشكردن،  هەڵوێست، 
خودە  ئەم  دێن  پێكدێنن،  یەكێتییەك  بنچینەدا 
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زانستیدا  بوونی  لەنێو  كە  دەكــەنــەوە  ســادە 
بەدیدێت، پارچە پارچەی دەكەن، بە شێوەیەك 
ئاگری لێ  هەڵدەستێت. ئەگەر ئێمە بمانەوێت 
بخەینە  ڕۆشنایی  ڕاشكاوانە  شێوەیەكی  بە 
ـــو ئـــەوەی  ســـەر كــەیــنــونــەتــی زانــســتــی، وەك
بڵێن:  پێویستە  ئەوە  كــردەوە،  ڕوونمان  تازە 
و  دروســت  جیهان  لەگەڵ  په یوەندی  ئــەوەی 
ئاڕاستەدەكات، بریتییە لە هەمان ئەم بوونەی 
نییە. ئەوەی  لەوە زیاتر شتێكی تر  كە هەیە، 
هــەمــوو هــەڵــوێــســتــەكــەش بـــەڕێـــوەدەبـــات و 
كە  بوونەی  لــەم  بریتییە  ــات،  دەك ئاڕاستەی 

هەیە، لەوە زیاتر شتێكی تر نییە. 
شیكردنەوەیەی  ئەم  لەمیانەیشیدا  ئەوەی 
لێكۆڵینەوەدا دەگەڕێت  بەدوای هێرشكردن و 
ئەم  هەمان  لە  بریتییە  مێژووییانە،  دەبێتە 
ــەوە زیاتر  شتەی كــە خــۆی بــوونــی هــەیــە، ل
بوونی  ئــەم،  دەرەوەی  لە  تر  شتێكی  هیچی 
كاتێك  زانا  ئەوەیە مرۆڤی  بەاڵم، سەیر  نییە. 
لەم  ئــەنــجــامــدەدات،  خــۆی  لێكۆڵینەوەكانی 
ئەم  لەبارەی  دەبێت  دڵنیا  كە  چركەساتەدا، 
شتانەی دەیزانێت و تایبەتمەندیی خۆیەتی، ئا 
لەم چركەساتەدا دێت بەڕاشكاوی یا پێچاوپێچ 
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قسە لەبارەی شتێكی تر دەكات. پێویستە زۆر 
نێو  بخزێنێتە  خــۆی  لێكۆڵینەوە  بەسادەیی 
ئەم  دەرەوەی  لە  هەیە(،  بوونی  كە  )ئەمەی 
كە  )ئەمەی  تەنیا  نییە،  شتێك  هیچ  بوونەدا، 
شتێكی  هیچ  لەمە:  جگە  هەیە،  هەیە(،  بوونی 
تر بوونی نییە، )ئەمەی كە بوونی هەیە(، هەر 

ئەمەیە، لە دەرەوەی ئەمە: نەبوون هەیە.
كەواتە، نەبوونی ئەم نەبوونە مانای چییە؟ 
ئــاوا  ئێمە  ڕێككەوتە  بــە  ئـــەوە  بــاشــە  ئـــەرێ  
گوزارشتی  هەڕەمەكییە  و  ســادە  شێوە  بەم 
لە  بریتییە  تەنیا  و  تەنیا  هەر  یا  دەكەین؟  لێ  

شێوازێكی قسەكردن، لەوە زیاتر نییە؟.
نەبوونە  ــەم  ب بــایــەخ  ئێمە  بــۆچــی  ـــەاڵم،  ب
دەگرێتەبەر،  خۆی  ڕێگای  زانست  ــن؟  دەدەی
ـــە شـــێـــوەیـــەك نـــەبـــوون ڕەتــــدەكــــاتــــەوە،  ب
دووریدەخاتەوە بەو سیفەتەی بە شێوەیەكی 
ئێمە  كاتێك  بــەاڵم،  نێگەتیڤ.  پەتیی  و  تــەواو 
بەم شێوەیە نەبوون ڕەتدەكەینەوە و بەالوەی 
دەنێین، مانای وا نییە ئێمە گریمانی دەكەین و 
نەبوون دەكەین؟  بیرۆكەی هەبوونی  قبووڵی 
قبووڵكردن  لەبارەی  قسە  دەتوانین  ئێمە  ئایا 
باشە  بكەین؟  قبووڵ  نەبوون  ئەگەر  بكەین، 
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لەم حاڵەتەدا ناكەوینە نێو جۆرێك لە قسەی 
باشە  زێدەگوتن؟  و  بەتاڵ  و  پــووچ  و  بۆش 
شێوەیەكی  بە  زانست  نییە  ئەوە  كاتی  ئێستا 
جیددیتر كار لەسەر )ئەمەی كە بوونی هەیە( 
هەر  زانستەوە  لەالیەن  نەبوون،  ئەی  بكات؟ 
وەهــم  و  تۆقین  و  تــرس  ســەرچــاوەی  تەنیا 
ئەوە  بێت،  حەق  لەسەر  زانست  ئەگەر  نییە؟ 
تەنیا لە یەك خاڵدایە، ئەویش بریتییە لەوەی 
زانست بانگەشەی ئەوە ناكات، كە هیچ شتێك 
لەبارەی نەبوون دەزانێت، لەكۆتاییشدا، ئەوە 
وردترین وێناكردنی زانستییە بۆ نەبوون. ئێمە 
هەر بایی ئەوەندەی لێ  دەزانین، كە نامانەوێت 
لەبارەی  شتێك  هیچ  بزانین،  لەبارەوە  هیچی 

ئەم نەبوونە بزانین.
لــەبــارەی  شتێك  هیچ  نــایــەوێــت  زانــســت 
نەبوون بزانێت و گوێ  بەنەبوون نادات، بەاڵم 
ــەدوای  ب دێــت  زانــســت  كاتێك  بەدڵنیاییەوە، 
لە  گوزارشتكردن  بۆ  دەگــەڕێــت  شێوازێكدا 
لە  یارمەتی  داوای  خــۆی،  تایبەتیی  چییەتیی 
نەبوون دەكات. ئەوەتا لێرەدا هانا دەباتە بەر 
ئەم شتەی، كە خۆی ڕەتیدەكاتەوە، ئەم شتە 
بەكاردێنێت، كە خۆی ڕەتیدەكاتەوە، باشە ئەوە 
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چ دژكارییەكە لەنێو حەقیقەتی جەوهەریدا، كە 
زانست دێت ئاشكرای دەكات؟ 

كاتێك ئێمە لە بوونی كردەیی چركەساتی 
سیفەتەی  بەو  ــ  ڕادەمێنین  خۆمان  ئێستای 
دەستنیشانی  زانستی  لێكۆڵینەوەی  بوونێكە 
ـ ئەوە ئێمە دووچاری كێشە و دژكاری  دەكاتـ 
تێكەوتنەدا  ــەم  ل تێكەوتووین،  و  هــاتــوویــن 
پرسیارەش  ئــەم  دروستدەبێت،  پرسیارێك 
گوتەزایەكی  چەند  بە  بەوەیە  پێویستی  تەنیا 
نەبوون  ئەی  لێبكرێت:  گوزارشتی  دیاریكراو 

مانای چییە؟!

ڕوونكردنەوەی پرسیارەكە
ــی  ــردن ــادەك ــام وردەكــــاریــــی پـــرۆســـەی ئ
پێوەدەنێت  پاڵمان  نەبوون،  لەبارەی  پرسیار 
هەڵوێستێك وەربگرین بزانین ئایا مومكینە ئەم 
بەپێچەوانەوە  یا  هەبێت،  وەاڵمێكی  پرسیارە 
ئەم  لەمیانەی  پرسیارە  ئــەم  ــەوەی  ــدان وەاڵم

پرۆسەیەدا ئەستەمە.
قبووڵكراوە،  نەبوون  گوتمان  پێشتر  ئێمە 
بە  ســـڕاوەتـــەوە،  و  ـــەوە  دوورخـــراوەت ئینجا 
، الســاریــی و  بــوون  لەخۆبایی  لــە  جــۆرێــك 
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تەماشاكراوە،  زانستەوە  لەالیەن  بااڵبوونەوە، 
وا تەماشاكراوە كە بریتییە لەم شتەی )بوونی 
پرسیار  هەوڵبدەین  با  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نییە(. 
ئەم  چییە؟  نەبوون  بكەین:  نەبوون  لەبارەی 
پرسیارە، هەر لە یەكەم چركەساتەوە، شتێكی 
نائاساییمان بۆ ئاشكرادەكات. ئێمە كاتێك بەم 
وەكو  وایــە  مانای  دەكەین،  پرسیار  شێوەیە 
وەكو  نەبوونمان  ئێمە  پێشتر  گریمانەیەك، 
هەبوو داناوە، وەكو بوونەوەرێكی دیاریكراو 
كە بریتییە لەمە، یا ئەوە، لە كاتێكدا ئەم كارە 

بە شێوەیەكی ڕیشەیی جیاواز و ناكۆكە.
پرسیاركردنمان لەبارەی نەبوونـ ـ پرسیاری 
و  شتێك  چ  لە  بریتییە  نەبوون  بكەین  ئــەوە 
پرسیارەكە  بابەتی  ــ  هەبوونی  چۆنییەتیی 
دەگۆڕێت بۆ دژەكەی، بەوەش پرسیارەكە لە 
بابەتی تایبەتیی خۆی دادەماڵرێت. بەم پێیەش، 
هەر لە سەرەتاوە، هەموو جۆرە وەاڵمێك بۆ 
ئەم پرسیارە ئەستەم دەبێت، چونكە بمانەوێت 
دەردەكــەوێــت:  شێوەیە  بەم  نەمانەوێت،  یان 
نەبوون، بریتییە لەمە، یا ئەوە. لێرەدا پرسیار 
هەمان  پێكەوە  نــەبــوون،  لــەبــارەی  وەاڵم  و 

دژكاریی دەاللی لەخۆوە دەگرن.



155فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

ــی  چــاوەڕوان نــاكــات  پێویست  هیچ  بــۆیــە 
ڕەتبكاتەوە،  نەبوون  بێت  زانست  ئەوەبین، 
چونكە ئەم بنەمایەی هەموو وەكو بنەمایەكی 
دەكــەن  تەماشای  بیركردنەوە  بۆ  بنچینەیی 
لەگەڵ  نەبوونی  دژكــار  بنەمای  قبووڵیانە،  و 
هەڵدەتەكێنێت  پرسیارە  ئەم  گشتی،  لۆژیكی 
و لەناوی دەبات. لەبەرئەوەی بیركردنەوە، لە 
بیركردنەوە  لە  بریتییە  بــەردەوام  جەوهەردا 
لە شتێك، بۆیە وەكو بیركردنەوە، لە نەبوون 

لێرەدا لە دژی چییەتیی تایبەتیی خۆیەتی.
مادام ئێمە لە بنچینەدا ناتوانین نەبوون وەكو 
بابەتێك، ئەوە  بكەینە  ئەوەی، كە خۆی هەیە 
پرسیارەكەمان  كۆتایی  گەیشتینە  لێرەدا  ئێمە 
لەبارەی نەبوون، بە مەرجێك دوا قسە و بڕیار 
لێرەدا بۆ لۆژیك بێت ، تێگەیشتنیش شێوازی 
ڕێگای  بــیــركــردنــەوەش  پــێــی،  بێت  گەیشتن 
ئیدراكپێكردنی نەبوون بێت، ئیدراكێكی ئەسڵی 

بۆ بڕیاردان لەسەر توانای ئاشكرابوونی.
شكۆی  لــە  هەیە  بــۆمــان  ئێمە  ئایا  بــەاڵم 
بەگومان  لۆژیك  بااڵدەستیی  و  ســـەروەری 
بەڕاستی  ئایا  بكەین؟  تەماشای  بەكەم  بین، 
نەبوون،  لەبارەی  پرسیارەدا  لەم  تێگەیشتن 
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بڕیاردەرە؟ ئێمە ناتوانین نەبوون بە شێوەیەكی 
گشتی دەستنیشان بكەین، وەكو كێشەیەكیش 
كێشەیە  ئــەم  ئەگەر  تەنانەت  ڕوو،  بیخەینە 
تەنیا  ڕه تــبــكــاتــەوە،  خــۆی   خــودی  خۆیشی 
لەمیانەی تێگەیشتنەوە نەبێت. چونكە، نەبوون 
بوون،  گشتیی  كۆی  سەلبكردنی  لە  بریتییە 
كاتێك  ئێمە  بەاڵم،  پەتی.  نەبوونی  لە  بریتییە 
دێین بەم شێوەیە گوزارشتی لێ دەكەین، دێین 
نەبوون وا دەستنیشان دەكەین وەكو ئەوەی 
بااڵترە لە سەلبكردن، ئەوە ئێمە وا پێناسەی 
دەكەین وەكو ئەوەی شتێكی خراپ و نێگەتیڤ 
كە  بــاو،  لۆژیكی  ڕێنماییەكانی  بەپێی  ــ  بێت 
پڕۆسەیەكی  ــ  نەكراوە  دەستكاری  هەرگیز 

جۆری بێت تێگەیشتن ئەنجامیبدات.
پرسی  ــە  ل ــن  ــی ــوان دەت چـــۆن  ئێمە  كــەواتــە 
ئەم  دانانی خودی  توانای  پرسی  لە   ، نەبوون 
پرسیارەدا، بێین بانگەشەی ئەوە بكەین و بڵێین 
دەستبەرداری عەقڵ ــ تێگەیشتن دەبین؟ لەگەڵ 
پرسەدا  لــەم  لێرە  ئێمە  ــەوەی  ئ ئایا  ئــەوەشــدا، 
پێشتر گریمانی دەكەین، تا ئەم ڕاددەیە یەقین 
، بوونی شتێكی  )نا(  ئایا حاڵەتی  دڵنیاكارە؟  و 
لە  بریتییە  خــۆی،  سەلب  خــودی  یا  نەفیكراو 
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باری  ژێــر  دەچێتە  خــۆی  كە  بــااڵ  وێناكردنی 
لە  تایبەتە  جۆرێكی  سیفەتەی  بــەو  نــەبــوون، 
هەیە،  نەبوون  باشە  ئەی  نەفیكراودا؟  شتێكی 
چونكە نەفیكردن بوونی هەیە؟ یا پرسەكە تەواو 
نییە، چونكە  بوونی  ئەمەیە، سەلب  پێچەوانەی 
نەبوون بوونی هەیە؟ ئەوە كێشەیەكە كەس ڕای 
بگرە هەرگیز  یەكالنەكراوەتەوە،  نەداوە و  تێدا 
پرسیارێكی  ئاستی  بۆ  بەرزنەكراوەتەوە  ئــاوا 
ڕاشكاو. ئێمەش لێرەدا دەڵێین: نەبوون لە ئەسڵدا 

پێش )نا( و سەلب ــ نەفیبوون دەكەوێت.
توانای  ئــەوە  ڕاستبێت،  تێزە  ئــەم  ئەگەر 
لە  پــرۆســەیــەكــە  كــە  سیفەتەی،  ــەو  ب ســەلــب 
توانای  بگرە  عەقڵ،  ــ  تێگەیشتن  پرۆسەكانی 
تێگەیشتن خۆیشی، بە شێوەیەك لە شێوەكان 
بــاشــە عەقڵ  نــەبــوون دەبــەســتــێــت.  بــە  پشت 
بــۆ خۆی  ــەوە  ئ بانگەشەی  دەتــوانــێــت  چــۆن 
نەبوونەوە  لەبارەی  دەتوانێت  گوایە  بكات، 
بڕیاربدات؟ ئەی باشە ئەگەر ئەمە لەكۆتاییدا 
لەنێو پرسیاری تایبەت  بووە دژكارێكی دیار 
پرسیارەش  ئەم  وەاڵمــدانــەوەی   ، نەبوون  بە 
كوێرانەی  الســاریــی  بــە  پەیوەستبوو  تەنیا 

عەقڵێكی ئاڵۆز؟ ئەوكات چی؟
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ئەگەر مەحاڵی وێناكردن وەكو ئەوەی لەنێو 
نەبوون،  لەبارەی  پرسیارەدایە  ئەم  فۆڕمی 
نابێتەهۆی دابەزاندنی ورەمان، ئێمەش كاتێك 
دەگەینە ئەم مەحاڵییە ئەوە  ناوەستین و دێین 
دیــارە  دەخــەیــنــەڕوو،  خۆمان  پرسیارەكەی 
مەرجی  بین،  ڕازی  بەوەندە  دەبێت  النیكەم 
ــی  چــارەســەركــردن ــۆ  ب پــێــویــســت  بنچینەیی 
پێویست  ئەگەر  بێنین.  بەدی  هەرپرسیارێك 
دەكات، جا بە هەرجۆرێك بێت، ئێمە پرسیار 
ـ هیچ بكەین، لەبارەی خودی  لەبارەی نەبوونـ 
ناوەڕۆكی  جار،  یەكەم  پێویستە  ئەوە  خۆی، 
بێت  لەتواناشماندا   ، پێبدرێت  پرسیارەكەمان 

پێیبگەین.
ئێمە لەكوێ  بەدوای هیچـ ـ نەبووندا بگەڕێین؟ 
چۆن دەتوانین هیچـ ـ نەبوون بدۆزینەوە؟ باشە 
بتوانین  بــۆئــەوەی  لەسەرمان  نییە  پێویست 
هەبێت  زانیاریمان  پێشتر  بدۆزینەوە،  شتێك 
هەیە؟  بوونی  بەڕاستی  ئەم شتە  كە  بەوەی، 
بەدوای  ناتوانێت  زۆرجار  مرۆڤ  واقیعدا،  لە 
كە  نەبێت  كاتە  ئــەم  تەنیا  بگەڕێت،  شتێكدا 
پێشتر پێشبینی ئامادەیی و هەبوونی ئەم شتە 
ئێستا  ئەوەی  دەگەڕێت.  بەدوایدا  كە  دەكات، 
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نەبوون.  لە  بریتییە  دەگەڕێین  بەدوایدا  ئێمە 
هەیە  گەڕانێك  هیچ  لەكۆتاییدا،  باشە  ئــەرێ  
دەستبەكاربێت،  پێشبینییە  ئەم  بەبێ   بتوانێت 

گەڕانێك ئاشكرابوونێكی پەتی لەخۆبگرێت؟
نەبوون  ئێمە  بێت  هەرچۆنێك  بەهەرحاڵ، 
دەناسین، تەنانەت ئەگەر بەو سیفەتەش بێت 
كە وشەیەكە ڕۆژانە لە كاتی ئاخاوتنی ئاسایی، 
ــەم نــەبــوونــە ڕیسوا  لــەســەر زمــانــمــانــدایــە. ئ
ــگــەڕاوه  كە دووچــاری  و پــووچــە،  زەردهــەڵ
ئەوەی  بەبێ   نەبوونێك  هاتووە،  كەمخوێنی 
قسەكانماندا  لەنێو  بـــەردەوام  بكەین،  تێبینی 
بێ   دەتوانین  نەبوونە  ئــەم  هەیە،  ئامادەیی 
دوودڵی بەم شێوەیە پێناسەی بكەین: نەبوون 

بریتییە لە سەلبكردنی بنچینەیی كۆی بوون.
ئەرێ  باشە، ئەم وەسف و دەستنیشانكردنە 
تاكە  ئــەم  بۆ  ئاماژە  لەكۆتاییدا  نــەبــوون،  بۆ 
ڕووگەیە ناكات، كە دەشێت تێیدا پێك بگەین؟ 
بوونمان  گشتیی  كــۆی  ــا  ســەرەت پێویستە 
بتوانرێت  تاوەكو  پێبدرێت،  هەبووێك  وەكــو 
سەلبكردنی  بەر  بخرێتە  هەیە،  ئەوەی  وەكو 
نەبوون،  لەسەر  دەخوازێت  وا  كە  بنچینەیی، 

بێت خودی خۆیمان بۆ ئاشكرابكات.
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ئێمە ڕەچـــاوی  ــەگــەر  ئ تــەنــانــەت  بــــەاڵم، 
په یوەندیی نێوان سەلب و نەبوون و، هەموو 
ئێمە  نەكەین،  هەیانە  كە  ئیشكالییەتەی  ئەم 
ـ وا بكەین  ـ ئێمەی مرۆڤی فانیـ  چۆن دەتوانینـ 
بــوون، هــەم بۆ  یــەك كاتدا، كــۆی گشتیی  لە 
خۆی، هەمیش بۆ ئێمە ئاسانتر بێت و بیخەینە 
بەردەست؟ لە باشترین حاڵەتدا، دەتوانین بێین 
لە كۆی گشتیدا، بیر لە بیرۆكەی ئەم شتانەی، 
كە بوونیان هەیە بكەینەوە، هەر لەمیانەی هزر 
و بیركردنەوەش ئەم شتانە نەفیبكەینەوە، كە 
بەم شێوەیە خەیاڵمان كردبوون، ئینجا دواتر 

وەكو شتێكی نەفیكراو بیری لێبكەینەوە. 
بگەینە  دەتـــوانـــیـــن  ئــێــمــە  ــە  ــوەی شــێ ـــەم  ب
)خەیاڵكراو(،  نەبوونی  وێنەییانەی  وێناكردنی 
نــەبــوون(.  خــودی   ( ناگەینە  هەرگیز  بــەاڵم 
بەاڵم )نەبوون( بریتییە لە ) نەبوون ــ هیچ( ، 
جیاوازی نییە لەنێوان نەبوونی )خەیاڵكراو( و 
نەبوونی )حەقیقی(. بەاڵم سەبارەت بە نەبوونی 
حەقیقی، باشە ئەوە جارێكی تر گەڕانەوە نییە 
بۆ چەمكێكی ئاڵۆز و دژكار لەبارەی هەبوونی 
ئێمە دواجــارە  ئەوە  دیــارە  بــەوەش  نەبوون؟ 
لێكۆڵینەوەیەماندا، دەرفەت دەدەین  لەنێو ئەم 
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ڕێگرتن  هــۆی  ببنە  عەقڵ  ناڕەزایەتییەكانی 
دەشێت  لێكۆڵینەوەیەی  ئــەم  باسەمان،  لــەم 
ڕەوایەتیی خۆی لەمیانەی ئەزموونی بنچینەیی 

لەبارەی نەبوون وەربگرێت.
بــەدڵــنــیــایــیــەوە ئــێــمــە هــەرگــیــز نــاتــوانــیــن 
خــودی  كـــۆی گشتیی  ئــیــدراكــی  ــی  ــەڕەهــای ب
بەدڵنیاییەوە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بكەین،  بــوون 
گشتیی  كۆی  بوونەداین،  ئەم  لەنێوه دی  ئێمە 
بوون، بە شێوەیەك لە شێوەكان خۆی ئاشكرا 
جیاوازییەكی  قــوواڵیــیــدا  لــە  بــۆمــان.  دەكـــات 
كۆی  ئیدراككردنی  لەنێوان  هەیە  بنچینەیی 
گشتیی خودی بوون، هەستی ئێمە بەوەی كە 
لە نێوەندی كۆی گشتیی ئەم بوونەداین. وەكو 
پرنسیبێك، گوزارشتی یەكەم ئەستەمە، بەاڵم 
بــەردەوامــە  ڕووداوێــكــی  دووەم  گوزارشتی 

لەنێو ئێمەدا وەكو مرۆڤ.
بێگومان پێدەچێت ئێمە لەمیانەی ڕەفتاری 
دەبین  پەیوەست  هەمووجارێك  ڕۆژانەماندا، 
ــر، لــێــرەدا ئێمە  ــەم بــوونــەوەرە یــا ئــەوی ت ب
بەتایبەتی خۆمان بۆ یەكێك لە بوارەكانی ئەم 
ناویەوە.  ڕۆدەچینە  و  دەكەین  ئامادە  بوونە 
ــەرت و  ــەوەشــدا، ڕوخــســاری ئــەم پ لــەگــەڵ ئ
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بێت، هێشتا  باوییەی ڕۆژانەمان هەرچۆنێك 
ــوون دەكــات،  پــارێــزگــاری لە كــۆی گشتیی ب
و  بیشارێتەوە  هەبێت  ئەگەرچی سێبەرێكیش 

نەهێڵێت دەربكەوێت و دیاریش نەبێت.
ڕاشــكــاوانــە،  شێوەیەكی  بــە  ئێمە  كاتێك 
سەرقاڵ نەبین بە خۆمان و بە شتەكانیشه وه ، 
كۆی  ئەم  چركەساتەدا،  لەم  نموونە  بۆ  ئەوە 
حەقیقیدا  بێزارییەكی  لەنێو  لەناكاو  گشتییە 
خۆی دەردەخات. ئەم بێزارییە حەقیقییە لێمان 
دوورە كاتێك پەیوەستە بەم كتێبە و بەم كارە 
ئەم  یا  سەرقاڵییە،  ئــەم  شانۆگەرییە،  بــەم  یا 
ئەو  دەكــەن،  بێزاریمان  بۆشاییەی دووچــاری 
كاتە دەردەكەوێت كە ئێمە بەگشتی هەست بە 
بێزاری دەكەین. بێزاریی قووڵ وەكو هەورێكی 
بێدەنگ دێت بەنێو قوواڵیی دەروونی مرۆڤایەتیدا 
باودەبێتەوە، دێت خەڵك و شتەكان و خودی 
مرۆڤیش دەخاتە نێو گوێ پێنەدانێكی سەیر، ئەم 

بێزارییە كۆی گشتیی بوون ئاشكرادەكات.
توانایەكی تریش هەیە بۆ ئەم ئاشكرابوونە، 
ئەنجامی  خۆشبەختییەی  ــەم  ل بریتییە  كــە 
نا،  ئاسایی  )كەسێكی(  ئامادەیی  ئامادەییە، 

بەڵكو )ئامادەیی( كەسێكی ئازیزمان. 
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وامــان  ویژدانییانەی  حاڵەتە  جــۆرە  ئــەم 
ـــات، تــێــیــدا هــەســت بـــەوە بــكــەیــن لە  ـــێ دەك ل
وزەیەكی  بوونداین،  گشتیی  كــۆی  نێوەندی 
ئەم  ناخمان.  قوواڵیی  نێو  ڕۆدەچێتە  بەهێز 
هەڵوێستە سۆزداری و ویژدانییەی وامان لێ  
دەكات هەست بەم وەزیە بكەین، ئینجا بەپێی 
ئەوەی  بۆ  تەنیا  نایەت  حاڵەتەكە،  چۆنایەتیی 
كۆی گشتیی بوونمان بۆ ئاشكرابكات، بەڵكو 
ڕووداوێكی  دوورترە  لەوە  ئاشكراكردنە  ئەم 
سادە بێت، چونكە لە هەمان كاتدا ڕووداوێكی 

جەوهەرییە لەنێو كەینونەتی ئێمەدا بەدیدێت.
ــن )ســــۆز و  ــی ــێ ــــاوی دەن ئـــــەوەی ئــێــمــە ن
تێپەڕ  و  هاوشان  نییە  دیــاردەیــەك  ویــژدان( 
ئێمەدا،  ویستی  و  هزر  و  ڕەفتار  بەنێو  بێت 
نییە بۆ ورووژاندنی  پاڵنەرێكیش  وەكو چۆن 
مانەوەی شتەكانیش  حاڵەتی  ڕەفتارەش،  ئەم 
نییە، حاڵەتێك ئێمە تێیدا كارەكانی خۆمان بە 
شێوەیەك لە شێوەكان پێیەوە بەڕێوەدەبەین، 

خۆمانی لەگەڵدا دەگونجێنین.
ئەم جۆرە حاڵەتە  ئەگەر  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
بەردەم  دەمانخەنە  شێوەیە  بەم  سۆزدارییە 
كاتیشدا  هەمان  لە  ئەوە  بوون،  گشتیی  كۆی 
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ــەم نــەبــوونــەمــان لــێ دەشــارنــەوە، كــە ئێمە  ئ
بەدوایدا دەگەڕێین. ئێمەش لە ئێستادا كەمتر 
دەست بەم بۆچوونەوە دەگرین، كە بانگەشەی 
سەلبكردنی كۆی گشتیی بوون دەكات، وەكو 
ئەوەی الیەنی سۆزداری و ویژدانیمان بۆمانی 
بـــەردەم  دەمــانــخــاتــە  كاتێك  ئــاشــكــرادەكــات، 
ڕوونـــادات،  ئەمە  چونكە  نــەبــوون،  ئامادەیی 
كاتێك  نەبێت،  ســۆزداریــدا  حاڵەتی  لە  تەنیا 
بە  كە  ئاشكرادا،  كردەیەكی  لەنێو  نــەبــوون، 
خۆی  هەیە،  خــۆی  تایبەتیی  مانای  تــەواوی 

بۆمان ئاشكرادەكات.
مــرۆڤــدا،  كەینونەتی  لەنێو  بــاشــە،  ــەرێ   ئ
حاڵەتێكی ویژدانی وا دێتە پێش مرۆڤ تێیدا 
نەبوون؟  خــودی  ئامادەیی  بـــەردەم  بخرێتە 
مومكینە،  كارێكی  ــــدات،  ڕووب ئـــەوە  ئــەگــەر 
سەرەڕای ئەوەی زۆر دەگمەنیش ڕوو دەدات، 
بەبێ  ئەوەی حەقیقەتێكی هەبێت تەنیا لە چەند 
ئــەوەش  نەبێت،  دیــاریــكــراودا  چركەساتێكی 
كە  بنچینەییدا،  سۆزداریی  حاڵەتی  لەمیانەی 
بێگومان   .Angst ــــ  ــەڕاوكــێ   دڵ لــە  بریتییە 
ترسە  ئەم  دڵەڕاوكێیە،  لەم  مەبەستمان  ئێمە 
باوە نییە، كە مرۆڤ تێیدا بە سروشتی خۆی 
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لە  جۆرە  ئەم  لەخۆدەگرێت،  ترس  ئامادەیی 
دڵەڕاوكێ  و تۆقینە، لەنێو زۆر پرسدا بەئاسانی 

پێیدەگەین. 
جەوهەرییانە  شێوەیەكی  بــە  ــەڕاوكــێ   دڵ
دەترسێین،  كاتێك  ئێمەش  ترس،  لە  جیاوازە 
ئەوە بەردەوام بەرانبەر ئەم بوونە دیاریكراوە، 
فۆڕمێكی  و  شێوە  لەسەر  كە  تــرە  ئــەوی  یا 
لە  تــرس  لــێ دەكــات.  هەڕەشەمان  دیاریكراو 
ئاست شتێك، بەردەوام ترسە لەپێناو شتێكی 
دیاریكراودا. مادام سروشتی ترس بەردەوام 
ئەوەی  لەپێناو  و  ئاست  لە  دیاریكراوە  ئــاوا 
ترسنۆك،  مرۆڤی  ئــەوە  دەترسێین،  لێی  كە 
بــەم شتەی  كـــراوە  بــــەردەوام كــۆت و بەند 
ــدات  دەی كە  هــەوڵــەش  لــەم  لێیدەترسێت.  كە 
بابەتە  ئەم  ئاست  لە  خۆی،  ڕزگاركردنی  بۆ 
دەكات  نائەمنییەت  بە  هەست  دیاریكراوەدا، 
بۆیە  تــردا،  ئــەوی  بە  بەرانبەر  په یوەندی  لە 
ونكردنی  لــە  جــۆرێــك  دووچــــاری  بەگشتی 

ڕێگای ڕاست دێت.
شڵەژانە  جۆرە  ئەم  ڕێگانادات  دڵەڕاوكێ  
دڵەڕاوكێدا  لەنێو  پێچەوانەوە،  بە  ــدات.  ڕووب
هــەیــە.  ــی  ــوون ب ســەیــر  هێمنیی  ــە  ل ــك  جــۆرێ
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لە  بریتییە  بـــەردەوام  ــەڕاوكــێ   دڵ لەڕاستیدا 
لە  نییە  دڵەڕاوكێ    ،"...." ئاست  لە  دڵەڕاوكێ  
ئاست ئەم شتە، یا ئەوی تریان، دڵەڕاوكێ  لە 
ئاست "...."، بەردەوام دڵەڕاوكێیە لەپێناو، بەاڵم 
دڵەڕاوكێ  نییە لەپێناو ئەم شتە، یا شتێكی تر. 
لەگەڵ ئەوەشدا، دەستنیشاننەكردنی ئەم شتەی 
ئاستی،  لە  یا  بەرانبەری،  هەیە  دڵەڕاوكێمان 
مانای نائامادەیی دەستنیشانكردن نییە، بەڵكو 
هەر  قبووڵكردنی  بۆ  جەوهەرییە  توانایەكی 
بە  ئەوەش  ڕەنگە  دەستنیشانكردنێك،  جۆرە 
شێوەیەكی ئاشكرا و دیار لەنێو ئەم شرۆڤەیە 

بەرباوەدا بەرجەستەبكرێت.
لەنێو دڵەڕاوكێدا، "ئێمە ناتوانین بڵێین ئەم 
شتە چییە، كە لەبەرانبەریدا هەست بە دڵتەنگی 
دەڵێین.  ئێمە زۆرجار  ئەوەی  دەكەین"، وەكو 
باشە لێرەدا ئێمە، شتەكان مانایان چییە؟ ئێمە 
لە حاڵەتی ئاوادا ڕۆدەچینە نێو جۆرێك لەوەی 
خەریكە هەمووشتەكان، وەكو یەكیان لێ دێت 

بۆمان ، شتەكان و ئێمەش بێ بەها دەبین.
لەگەڵ ئەوەشدا، وا ڕوونادات وەكو ئەوەی 
بریتی بێت لە ونبوونی شتە پەتی و سادەكان، 
شێوەیەدا،  بەم  كشانەوەی  لەمیانەی  بەڵكو 
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ــمــەدا ڕوویــــان  ــێ ــەكــان بــە ئــاڕاســتــەی ئ شــت
وەردەگێڕن. داخزینی كۆی گشتیی بوون بەم 
دڵەڕاوكێمان  دووچــاری  داخزانێكە  شێوەیە، 
دەكات، ئەوەیە كە ئەم جۆرە دڵتەنگییەمان لە 
ال دروستدەكات، چونكە هیچمان بۆ نامێنێتەوە 
لە  ببەستین.  پێ   پشتی  و  پێدابدەین  پشتی 
شێوەیەدا،  بەم  بوون  گشتیی  كۆی  داخزینی 

تەنیا هیچ ــ نەبوونمان بۆ دەمێنێتەوە.

دڵەڕاوكێ  نەبوون ئاشكرادەكات
دڵەڕاوكێدا  لەنێو  بەهەڵپەسێردراوی  ئێمە 
ڕوونتر:  گوزارشتێكی  بە  یا  دەسووڕێینەوە، 
ــپــەرســێــردراوە  ـــێ  بـــەم شــێــوە هــەڵ ـــەڕاوك دڵ
دەبێتەهۆی  چونكە  دەكــــات،  دەستگیرمان 
داخزانی كۆی گشتیی ئەوەی كە بوونی هەیە.  
بوونمان  ئەم خەڵكانەی  ــ  ئێمە خۆمان  بۆیە، 
هەیە ــ هەست دەكەین لەهەمان كاتدا پێكەوە، 
لەگەڵ هەموو ئەم شتانەی كە بوونیان هەیە، 
هۆیە،  ئەم  لەبەر  بوون.  نێوەندی  دادەخزێینە 
ــێ  دێت  ــەڕاوك ئـــەوە تــۆ نــیــت، مــن نیم كــە دڵ
وا  ئێمەین  ئەوە  بەاڵم  پێهەڵدەچنێت،  تەنگمان 
ئەوە  ئەگینا  پێدەكەین،  هەستی  شێوەیە  بەم 



مارتین هایدگەر 168

بۆ هەموو كەسێك  وایە. لەنێو ئەم هەژانەدا، 
لەمیانەی  بەدیهاتوو  پەتیی  كەینونەتی  تەنیا 
بە  هەیە،  بوونی  دڵەڕاوكێدا  لەنێو  ئامادەیی 
پەیوەستی  خۆی  پێنادات  ڕێگای  شێوەیەك 

هیچ شتێك بكات.
لــەنــێــو دڵـــەڕاوكـــێـــدا ئــەســتــەمــە بــۆ ئێمە 
دەگیرێت، چونكە  زمانمان  و  بكەین  قسەیەك 
خزیون،  هەیە  بوونیان  شتانەی  ئەم  هەموو 
دڵــەڕاوكــێــش لــە هــەمــووالیــەكــەوە گــەمــارۆی 
بەهۆی  ئێمە  كــە  قسەیەكیش  ــەر  ه داویــــن، 
ئاست  ــە  ل لێبكەین،  ــی  گــوزارشــت بـــوونـــەوە 
ئەگەرچی  دەبــێــت.  بێدەنگ  ئــەمــدا  ئــامــادەیــی 
دەدات،  گەمارۆمان  دڵــەڕاوكــێ   كاتێك  ئێمە، 
بێدەنگی  بۆشایی  هەوڵدەدەین  زۆرجــاریــش 
بە قسەیەك پڕبكەینەوە، ئەم تارماییە لەسەر 
شانی خۆمانی البدەین، ئەوەش خۆی بەڵگەیە 

لەسەر ئامادەیی نەبوون.
ــەردە لەسەر  بــەاڵم ئایا دڵــەڕاوكــێ  دێــت پ
خۆی  مرۆڤ  كارێكە  ئەوە  الدەدات،  نەبوون 
دڵەڕاوكێ   كاتێك  دەكــاتــەوە،  لەسەر  جەختی 
وردەی  ڕوانینە  بەم  دەكەوێتەوە.  دوور  لێی 
ئەزموونی  ــــادەوەری  ی هەڵگری  هێشتا  كــە 
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ناچارین  دەبینینەوە  خۆمان  ئێمە  دڵەڕاوكێیە، 
لــەســەری،  دڵەڕاوكێمانە  كــە  ئــەمــەی،  بڵێین 
لەپێناوی، لەڕاستیدا خۆی هیچ شتێك نەبوو. 
لە واقیعدا، نەبوون خۆی ــ وەكو ئەوەی، كە 

وایە ــ لێرە بوو.
بەپێی ئەم ئەزموونە بنچینەییەمان لەبارەی 
لەگەڵ  بەریەككەوتین  ئێمە  ئــەوە  دڵــەڕاوكــێ ، 
تێیدا كەینونەت بەدیدێت.  ئەم ڕووداوەی، كە 
دڵەڕاوكێ   لەسەر  پەردەمان  ئەزموونەدا،  لەم 
الدا، لێرە لەم خاڵەوە، پێویستە لەسەرمان لێی 

بپرسین: ئەدی لەبارەی نەبوون؟

وەاڵمدانەوەی پرسیارەكە
وەاڵمــەی،  ئەم  دەگەینە  ئێمە  شێوەیە  بەم 
كارێكی  سەرەتایەك،  وەكو  خۆی  بەتەنیا  كە 
بنچینەییە بۆ مەبەستی لێكۆڵینەوەكەمان، كاتێك 
تێبینیی ئەوەمان كرد كە پرسیار لەبارەی نەبوون، 
بە شێوەیەكی حەقیقی خراوەتە ڕوو. ئێستاش 
گۆڕانی  بە  كۆتایی  بێین،  ئەوەیە  ئێمە  كــاری 
لەمیانەی  ئــەوەش  بێنین،  مرۆڤ  كەینونەتەی 
گۆڕانكارییەی  ــەم  ئ حەقیقییەوە،  ئــامــادەیــی 
لەمیانەی دڵەڕاوكێدا لەناوەوەمان ڕوو دەدات، 
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تاوەكو بتوانین دەستبخەینە سەر ئەم نەبوونەی 
بكەین  دەردەخــات، دەستگیری  لەنێویدا  خۆی 
لــەســەری دەردەخـــات.  بــەم شێوەیەی خــۆی 
لەپاڵ ئەوەمەشدا، پێویستە  لە هەمان كاتیشدا 
نــەبــوون  دەستنیشانكردنەكانی  ڕاشــكــاویــی 
دووربخەینەوە، كە لە ئەنجامی بەریەككەوتنمان 
و  بە حەقیقەتی خۆی، سەرهەڵنادەن  لەگەڵیدا 

خۆیان نادەنە دەست.
ــــوون خـــــۆی لـــەنـــێـــو دڵــــەڕاوكــــێــــدا  ــــەب ن
بەرجەستەدەكات، بەاڵم وا خۆی ئاشكراناكات 
وەكو  هەروەها  هەیە.  بوونی  سیفەتەی  بەو 
چونكە  ــەدەســت،  ــادات ن خۆیمان  بابەتێكیش 
دڵەڕاوكێ  بریتی نییە لە كردەی ئیدراككردنی 
لەمیانەی  نەبوون  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نەبوون. 
دڵەڕاوكێ  و لەنێو ئەمدا خۆی ئاشكرادەكات، 
وەكو  نا  مانایە  بــەو  تریش،  جارێكی  ــەاڵم  ب
ئەوەی نەبوون دێت، بە شێوەیەكی جیاواز و 
خۆی  بووندا  گشتیی  كۆی  لەتەنیشت  دابــڕاو 
دەربخات، تێیدا ببێتە قوربانیی ئەم دڵتەنگییەی، 

كە ئێمە هەستی پێدەكەین.
بڵێین:  ــەوە  ــارەی ب ــەم  ل باشە  پێمان  ئێمە 
نەبوون خۆی لەنێو دڵەڕاوكێدا نماییندە دەكات 
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ـ لەگەڵ بووندا  ــ تەنیا یەكجار ئەم كارە دەكاتـ 
ئەم  تەنیا  نادابڕانە،  ئەم  باشە  ئەرێ   پێكەوە. 

یەكجارە و پێكەوە، مانای چییە؟
شتانەی  ئــەم  هــەمــوو  دڵــەڕاوكــێــدا،  لەنێو 
باشە  ڕه تدەبنەوە.  و  دەهەژێن  هەیە  بوونیان 
بە چ مانایەك ئەمە ڕوودەدات؟ ئەم شتانەی 
بوونیان هەیە لەمیانەی دڵەڕاوكێوە ڕه تنابنەوە، 
بۆئەوەی ببنە نەبوون، تاوەكو دواتر نەبوون 
بمێنێتەوە. باشە چۆن كارەكان ئاوا بەم شێوەیە 
ــەڕاوكــێ  بــەتــەواوی  بــەرێــوەدەچــن؟ مـــادام دڵ
بوون؟!  گشتیی  كۆی  بە  بەرانبەر  بێت  ناكام 
ئەم  لەمیانەی  ڕاشكاوانە  نەبوون  لەڕاستیدا، 
لەنێو  بووندان،  لەنێو  هەیە،  بوونیان  شتانەی 
هەمەكێتیی خۆیدا كاتێك دەربازی دەبێت، دێت 

خۆی ئاشكرادەكات. 
ــەر لــەنــێــو دڵـــەڕاوكـــێـــدا، هــیــچ جــۆرە  ــەگ ئ
فەنابوونێك بۆ كۆی گشتیی بوون ڕوونەدات، 
ئەوە ئێمە ناتوانین ئەم شتەی لە كۆی گشتیدا 
لەكۆتاییدا  تاوەكو  ڕەتبكەینەوە  هەیە،  بوونی 
ئەوەی  ڕەچاوكردنی  بەبێ   نەبوون.  بگەینە 
نامۆیە  ــ  وایە  كە  ئــەوەی،  ــ وەكو  دڵەڕاوكێ  
لە ئاست ئەم ڕێوڕەسمە ڕاشكاوەی شێوازی 
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نێگەتیڤ، ئەوە ئێمە كاتێك پێمانوایە دەتوانین 
دابمەزرێنین،  نــەبــوون  سەلبەوە  لەمیانەی 
پێشتر  ئێمە  دەگەین.  درەنــگ  ــەردەوام  ب ئێمە 
باسكرد،  ئەوەشمان  كەوتین،  نــەبــوون  بــەر 
یەكجاریش  بــۆ  یــەكــجــار و  بــە  ــوون  ــەب ن كــە 
دەردەكەوێت، لەگەڵ ئەم شتانەی كە بوونیان 

هەیە و هەمووی پێكەوە دەخزێت.
و  جووڵەیەك  و  بزاڤێك  دڵەڕاوكێدا  لەنێو 
بەرانبەر  كــاردانــەوەیــە  هەیە  پاشەكشەیەك 
ڕاكردن و هەاڵتن  بزاڤە  ئەم  بێگومان   ،.... بە 
و  نیشتەجێبوون  بەڵكو  نییە،  پاشەكشە  و 
جێگیرییە. ئەم كاردانەوەیە بەرانبەر بە ... یە، 
نــەبــوون دەكــاتــە ســەرچــاوەی خــۆی، چونكە 
نەبوون هیچ شتێك بۆ الی خۆی ڕاناكێشێت، 
بەڵكو بە پێچەوانەوە، ئەم خۆی لە جەوهەردا 
ئەم  بــەاڵم  ڕەتكردنەوەیە.  و  دوورخستنەوە 
ڕەتكردنەوەكەی  ئــەوە  ڕەتدەكاتەوە،  كاتێك 
هۆی  دەبێتە  كــە  دەركــردنــەی،  لــەم  بریتییە 
بوونە  ئەم  دەكــات،  وا  خزینەش  ئەم  خزین، 
هەمەكییەی كە هەیە، هەر هەمووی قووتبدات. 
ــە  ــەی ــراوەی ــك ـــە ڕەت ـــردن ـــەم جــــۆرە دەرك ئ
بوونەی  ئــەم  ئاڕاستەی  ئــەوەی  دەبێتەهۆی 
لەسەر  گشتیدا  كــۆی  لــە  و  هەیە  كــە  بــكــات، 
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نەبوون  دەكات  وا  ئەوەیە  خزیندایە،  لێواری 
حاڵەتی  بكات،  دڵەڕاوكێ   حاڵەتی  كۆنتڕۆڵی 
حاڵەتی  ئـــەوە  ــوون.  ــەب ن ــوون:  ــەب ن چییەتیی 
وەكو  نییە،  بــوون  نەفیكردنی  و  لەناوبردن 
بۆیە  نــیــیــە.  نەفیكردنیش  بــەرهــەمــی  چـــۆن 
لەناوبردن  لەمیانەی  نەبوون  كردەی  ناكرێت 
"نەبوون  پێوانەبكرێت، چونكە  نەفیكردنەوە  و 

خۆی، نەبوونە")7(.    
نییە،  ئاسایی  ــكــی  نــەبــوون خــۆی ڕووداوێ
و  دەركــردن  سیفەتەی  بەو  ئیحالەیەك  وەكــو 
حاڵەتی  لە  بوونە  گشتیی  كۆی  ڕەتكردنەوەی 
ــ لەدەست دەرچــوون، ئەم شتەی كە  خزانیدا 
بوونی هەیە، دێت نامۆیی تەواوی خۆی لە ئاست 
ئەم شتە دەردەبڕێت، كە تا ئەم كاتە شاراوەبووە، 
ڕێگای پێنەدراوە خۆی ئاشكرابكات، ئەوەی كە 
خۆی وا نماییش دەكــات، وەكو ئــەوەی ئەوی 

تری پەتییە لە بەرانبەر نەبووندا.
لەنێو شەوی بێگەردی نەبوونی پەیوەست 
ئەم  ئەسڵیی  ئاشكرابوونی  دڵــەڕاوكــێــدا،  بە 
شتەی كە بوونی هەیە، وا دەردەكەوێت وەكو 
ئەوەی بوونێك هەیە، نەوەكو نەبوونێك هەبێت. 
و  ئێمە خستمانەڕوو  كە  نییە(  )نەبوون  ئەوە 
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زیادمانكرد، شتێكی زیادە نییە شرۆڤەكرابێت، 
بەڵكو مەرجی یەكەمە كە وا دەكات ئەم شتەی 
بۆیە  بكرێت،  ئاشكرا  هەیە،  بوونی  بەگشتی 
نییە  لە سەرەتاوە  لێرەدایە،  نەبوون  چییەتیی 
ئەو  بەردەم  دەخاتە  كەینونەت ڕووبــەڕوو  و 

شتەی، كە بوونی هەیە، وەكو ئەوەی وایە.
بـــەهـــۆی ئــاشــكــراكــردنــی ئــەســڵــیــیــانــەی 
ــەوە،  ــای ــگ ـــەم ڕێ ـــەر تــەنــیــا ل ـــەوە، ه ـــوون ـــەب ن
كەینونەتی مرۆڤ دەتوانێت ڕووەو ئەم شتە 
بچێت، كە بوونی هەیە و ڕۆبچێتە ناوی. بەاڵم 
لەبەرئەوەی هەر كەینونەتێك بەپێی چییەتیی 
ــەگــەڵ بــــوون، بــەم  خـــۆی لــەپــه یــوەنــدیــدایــە ل
بەم شێوەیەی  بەڵكو  نەبوونە،  نا كە  شێوەیە 
كە خۆی هەیە، بۆیە كەینونەت وەكو بوونێك 
نەبوونی  هەڵقوواڵوی  بــەردەوام   Dasein ــ 

ئاشكرا بووە.
ــــە: مـــرۆڤ خــۆی  ــای وای ــان كــەیــنــونــەت م

ببینێتەوە، كه  كەوتووه تە نێو نەبوون.
ئــەوە  ــەوە،  ــوون ــەب ن نێو  كەوتنە  لەمیانەی 
كەینونەت هەمیشە دەكەوێتە ئەودیوی بوون لە 
لەمیانەی  دەركەوتنەی  ئەم  خۆیدا.  هەمەكێتیی 
ئەم شتەی كە بوونی هەیە، ئێمە ناوی دەنێین 
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)بااڵیی، تڕانسێندێنز ــ Transcendenz(. خۆ 
خۆیدا  چییەتیی  پرنسیبی  لە  كەینونەت  ئەگەر 
نەبووندا  لەنێو  واتـــه   نەبێت،  تڕانسێندێنتال 
هەرگیز  ئەوە  نەكات،  ئەمە  ئەگەر  نەمابێتەوە، 
ئەم  لەگەڵ  پێوەندییەك  جــۆرە  هیچ  ناتوانێت 
لە  كــەواتــە،  ببەستێت.  هەیە  بوونی  كە  شتەی 
ناتوانێت هیچ جۆرە په یوەندییەك  هەمان كاتدا 
لەگەڵ خۆیشیدا ببەستێت. بەبێ  بەرجەستەبوونی 
ئەسڵییانەی نەبوون، هەرگیز هیچ جۆرە بوونێكی 

خودی، یا ئازادی، بوونی نابێت. 
ئەم  وەاڵمــی  دەگەینە  ئێمە  شێوەیە  بــەم 
پرسیارەی، كە تایبەت بوو بە نەبوون. نەبوون 
شتێك نییە، وەكو چۆن بە شێوەیەكی گشتی 
نەبوون  هەیە.  بوونی  كە  نییە  شتەش  ئــەم 
دەرناكەوێت،  خۆیدا  خودی  لەپێناو  خۆی  بۆ 
لەتەنیشت ئەم شتەش دەرناكەوێت، كە بوونی 

هەیە و پێیەوە نووساوە.
ــە، كــە وا دەكـــات  ــوون ئـــەو مــەرجــەی ــەب ن
هەیە،  كە  ئەوەی  وەكو  بوون،  ئاشكراكردنی 
نەبوون  كەینونەتەوە.  لەبارەی  بێت  مومكین 
تــاوەكــو  بــێــت،  وێناكردنێك  نابێت  هــەرگــیــز 
هەیە،  بوونی  كە  شتەی،  بــەم  بێت  بەرانبەر 
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بەڵكو دەبێتە چییەتی بوون خۆی. نەبوون هەر 
لە سەرەتاوە هەیە، لەنێو بوونی ئەم شتەی كە 
بوونی هەیە، كردەی نەبوون سەرهەڵدەدات. 

لە  گــوزارشــت  بــا  لــەكــۆتــایــیــدا،  ئێستاش 
ــی زۆر  ــەك ــاوەی ــە م ــیــرۆكــەیــەك بــكــەیــن، ك ب
لێ نەكەین  گوزارشتی  ــەوەی  ل گــرت  خۆمان 
ناتوانێت  كەینونەت  ئەگەر  شاردراوەتەوە،  و 
په یوەندی لەگەڵ بوون دروستبكات، تەنیا لەنێو 
ناتوانێت  نەبێت، ئەگەر  نەبووندا  چوارچێوەی 
نەبێت،  شــێــوەیــە  ــەم  ب تەنیا  هەبێت  بــوونــی 
ئەگەر لە ئەسڵدا نەبوون خۆی ئاشكرانەكات، 
ئەی  نــەبــێــت،  ــوە  ــێ ــەڕاوك دڵ لــەمــیــانــەی  تەنیا 
ئێمە بەردەوام بەنێو ئەم  نییە  باشە پێویست 
دڵەڕاوكێیەدا بفرین تاوەكو بەڕەهایی بتوانین 
دانمان  خۆمان  ئێمە  ئــەی  هەبێت؟  بوونمان 
بەوەدا نەنا، كە ئەم دڵەڕاوكێیە ئەسڵییە زۆر 

بەدەگمەنی ڕوودەدات؟
هەموومان  ئێمە  هەمووشتێك،  پێش  بەاڵم 
ئەم  لەگەڵ  لەپه یوەندیداین  هەیە،  بوونمان 
شتانەی بوونیان هەیە، لەپه یوەندیداین لەگەڵ 
ئەم شتانەی بەشێك نین لە ئێمە، ئێمە و ئەم 
باشە  ئەی  دڵەڕاوكێیەین،  ئەم  بەبێ   شتانەش 
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ئەم دڵەڕاوكێیە  تەنیا داهێنانێكی زۆرەملێیانە 
نییە؟ ئەی ئەم نەبوونەی كە گوتمان لە ئەمەوە 

دێت، تەنیا زێدەڕۆییكردن نییە؟
مانایەك  چ  وشانە  ئــەم  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ 
دەگەیەنن: دڵەڕاوكێی ئەسڵی تەنیا لە هەندێك 
ئەم  ڕوودەدات؟  دەگمەندا  زۆر  چركەساتی 
قسەیە هیچ مانایەكی نییەن تەنیا ئەمە نەبێت: لە 
سەرەتادا و زۆربەی جارەكانیش، نەبوون بە 
سروشتی ئەسڵیی خۆی، لە الی ئێمە شاراوەیە. 
ئەدی باشە ئەم شتە چییە كە دەیشارێتەوە؟ 
بەم كارەی، ئەم واقیعە دەشارێتەوە كە ئێمە 
بە شێوەیەك لە شێوەكان، بەتەواوی خۆمان 
بۆ بوون تەرخان دەكەین. هەرچەندە لەمیانەی 
ئەم  پەیوەستی  جیاوازەكانمانەوە  چاالكییە 
هەرچەندە  هەیە،  بوونیان  كە  بووین،  شتانە 
خــزاوە،  كــە  نەخزێت  شێوە  بــەم  هەوڵماندا 
ئەوەندە لە نەبوون دووردەكەوینەوە. بەاڵم لە 
هەمان كاتیشدا، هەرچەندەی بە چۆنایەتییەكی 
ــەرەو  ــاڵ بــە خــۆمــان بنێین ب دڵــنــیــاكــەرەوە پ
گشتیی  ڕووی  ســـــەرەوەی  و  ســـــەرەڕوو 
ئەوندە  بنێین،  خۆمانەوە  بە  پــاڵ  كەینونەت 

زیاتر دەتوانین كۆنتڕۆڵی بكەین.
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هەمیشەییە،  شێوازە  ئەم  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
ئەگەرچی ئاڵۆزو ناڕۆشنە، لەدوور كەوتنەوە 
مانایەكی  ــەوەی  ئ بەهۆی  بــەاڵم  نــەبــوون،  لە 
دیاریكراو  سنوورێكی  هەرگیز  هەیە،  تایبەتی 
لە  نــەبــوون  لــە  بریتییە  ئـــەوە  تێناپەڕێنێت. 
ئەم  ئاراستەی  بەوردییش  زۆر  نەبوونیدا، 
نەبوون  هەیە.  بوونیان  كە  دەكات،  شتانەمان 
ڕۆژانــە  ئێمە  كە  مەعریفەیەی  ئەم  لەمیانەی 
ــچــڕان خەریكی  پ بــەبــێ   دێــنــیــن،  ــان  ــاری ــەك ب
نەبوونە، بەبێ  ئەوەی ئێمە هیچ شتێك لەبارەی 

حەقیقەتی ئەم ڕووداوە بزانین. 
لەنێو  نــەبــوون  ئێمە دەركــەوتــنــی  تــاوەكــو 
بەردەوامی  بەدیبكەین،  خۆماندا  كەینونەتی 
بەڵگەیەكی  ئایا هیچ  ببینین،  و باوبوونەوەی 
كاریگەرتر هەیە لە نەفیكردن ــ سەلب؟ بەاڵم 
دیارە نەفیكردن لە خۆیەوە نایەت تاوەكو )نا( 
لەگەڵ  خۆجیاكردنەوە  بۆ  شێوازێك  وەكــو 
بەشێكی  سەلبە  ــەم  ئ دەبــێــت  بێنێت،  خــۆیــدا 
مــرۆڤ  هـــزری  چییەتیی  لــەگــەڵ  تـــەواوكـــار 
پێكبێنێت. نەفیكردن چۆن دەتوانێت لە خودی 
ناتوانێت  كاتێكدا  لە  دابهێنێت،  )نــا(  خۆیەوە 
ئەم  تەنیا  ئەنجامبدات،  نەفیكردن  پڕۆسەی 
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كاتە نەبێت كە پێشتر شتێكی پێدرابێت قابیلی 
نەفیكردن بێت. 

نەفیبكرێتەوە،  بكرێت  كــە  شتێك  بـــەاڵم  
چۆن دەتوانێت ئەم شتانەمان نیشانبدات، كە 
وەكو  دەبێت   ، هەیە  نەفیكرانەوەیان  توانای 
هەموو  ئەگەر  نەفیبكرێنەوە،  ــا(،  )ن هەڵگری 
بیركردنەوەیەك وەكو ئەوەی كە هەیە، پێشتر 
یە  )نا(  ئەم  بەاڵم  نەكەن.  یە  )نا(  بەم  ئاماژە 
بەرجەستە ناكرێت، تەنیا ئەم كاتە نەبێت كە لە 
نەبوونی  دابڕێنرا،  سەرچاوەكەی دەرهێنرا و 
خۆیدا،  خودی  لە  نەبوون  بەگشتی،  نەبوون 
لە  یە  )نــا(  ئەم  بۆیە  شــاراوە،  بە شێوەیەكی 
بەڵكو  سەرهەڵنادات،  و  نایەت  نەفیكردنەوە 
ئەوە نەفیكردنە لەسەر ئەم )نا( یە دادەمەزرێت، 
كە لە نەبوونی نەبوونەوە سەرهەڵنادات. بەاڵم 
نەفیكردنیش خۆی، تەنیا بریتییە لە چەندایەتی 
ــا ئـــەوەی پێشتر  لــە ڕەفــتــاری نــەبــوونــدا، وات

لەسەر نەبوونی نەبوونەوە دادەمەزرێت. 
ئەم  توانرا  گشتی،  شێوەیەكی  بە  بەمەش 
پرسە بسەلمێنرێت، كە ئێمە هێڵە گشتییەكانیمان 
ئەسڵی  نــەبــوون  لـــەوەی  بریتییە  دیــاریــكــرد، 
ئەگەر  بێت.  پێچەوانەكەی  نەوەكو  نەفیكردنە، 
دەسەاڵتی  بۆ  ئاستێكمان  كارەمان  بەم  ئێمە 
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ـ عەقڵ لەنێو مەیدانی پرسیارەكانی،  تێگەیشتنـ 
ئەوە  داناوە،  گەردوون  و  نەبوون  بە  تایبەت 
چارەنووسی  توانیمان  كــارەمــان،  بــەم  ئێمە 
ـــی لــۆژیــكــیــش لــەنــێــو فــەلــســەفــەدا  ســـەروەری
خۆی،  لۆژیك  بیرۆكەی  بكەینەوە.  یەكالیی 
ئەسڵیتردا،  پرسیارگەلێكی  گـــەرداوی  لەنێو 

هەڵدەوەشێتەوە. 
فرەتر  و  جیاواز  ڕەوشــە  ئەم  هەرچەندە 
هەموو  لەنێو  خۆی  تێیدا  نەفیكردن  كە  بێت، 
ئینجا  ــ  دەسەپێنێت  بیركردنەوەیەكدا  و  هزر 
بە خۆحەشاردان بێت تێیاندا، یا بە شێوەیەكی 
ڕاشكاوانە تێیاندا جێنشین بێت ــ ئەوە ناكرێت 
دروستیی  و  ڕاســت  شایەتی  تاكە  نەفیكردن 
لە  نەبوون، كە  لە  بێت  ئاشكراكردنە  ئەم  نێو 

جەوهەردا كەینونەت لەخۆ دەگرێت. 
هەرگیز  سەلب  ــ  نەفیكردن  واقیعدا،  لە 
تاكە  كــە  بــكــات،  ئــەوە  بانگەشەی  ناتوانێت 
ڕۆڵــێــكــی سەرەكییش  تــەنــانــەت  یــا  حــاڵــەتــە، 
ـــاری نـــەبـــوون كە  ـــت ـــارەی ڕەف ـــەب بــگــێــڕێــت ل
تــێــیــدا كــەیــنــونــەت وا دەردەكــــەوێــــت، وەكــو 
نەبوونەوە،  نەبوونی  كردەی  بەهۆی  ئەوەی 
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ڕەنگە  هاتبێت.  گــەورە  هەژانێكی  دووچــاری 
بەهێزیی  و  بــەرەنــگــاربــوونــەوە  توندوتیژیی 
وەكو  نەفیكردن  لەوەی  قووڵتربێت  ڕقە،  ئەم 
هزری  كردەیەكی  و  پەتی  لۆژیكێكی  تەنیا 
ئـــازاری  و  ئێش  ئــەگــەرچــی  تەماشابكرێت، 
ڕێگالێگرتنیشی،  توندوتیژی  و  ڕەتكردنەوە 
بەرپرسیارێتیی زیاتر هەڵدەگرن، وەكو چۆن 
قورسی  و  سەخت  جێكەوتی  بێبەشبوونیش 

لەسەر دەروونی مرۆڤ هەیە.
ــ  نەبوون  ڕەفتاری  توانایەی  هەموو  ئەم 
چارەنووسە  بەرگەی  كەینونەت  هێزانەی  ئەم 
سەختەكەیان دەگرێت، بەبێ  ئەوەی بەتەواوی 
كۆنتڕۆڵیان بكات ــ هەر بەتەنیا هەندێك جۆرە 
مانای  ــەاڵم  ب نین.  ســادە  و  پەتی  نەفیكردنی 
ئەوەش نییە كە بە )نا( و نەفیكردن گوزارشت 
لە خۆیان بكەن. دیارە لەم حاڵەتانەشدا، بۆشایی 

نەفیكردن و مەوداكەی، باشتر ئاشكرادەبن.
ڕەفــتــاری  بــەوە  كەینونەت  هەستكردنی 
ناویەوە،  خۆی  نەبوون بەقووڵی ڕۆچووەتە 
ئاماژەیە بۆ سەرهەڵدانی بەردەوامی نەبوون 
ــ ئەگەرچی ئاڵۆزیش بێت ــ ئەم نەبوونەیە كە 
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ئەسڵیی  حاڵەتی  لە  دەتوانێت  دڵەڕاوكێ  تەنیا 
خۆیدا ئاشكرای بكات.  بۆیەش، ئەم دڵەڕاوكێیە 
ئەسڵییە، زۆربەی زۆری جارەكان، هەر لەنێو 
دڵەڕاوكێ   لێرەدا  خەفەدەكرێت.  كەینونەتدا 
هەناسەكانیشی  ـــووە،  خـــەوت بـــەاڵم  ــە،  ــەی ه
بەردەوام لەمیانەی كەینونەتەوە دێت و دەچێت: 
ئەم هەناسانە زۆر لەوە الوازترن ئێمە بتوانین 
كاركردنن،  سەرقاڵی  كەسانەی  ئــەم  لەنێو 
تێبینییان بكەین، ئەوانەی بەبێ  هۆشیاری ئەمە 
)نەخێر،  و،  بەڵێ (  )بەڵێ ،  دووبــارەدەكــەنــەوە: 
نەخێر(. لەنێو نهێنییەكانی ئەم كەینونەتەی، كە 
لەنێو خۆیدا گرمۆڵەبووە، هەمیشە قووڵتریش 
دەبێت، لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم شێوازەی دوایی 
ڕزگــاركــردنــی  لەپێناو  تەنیا  ســەرهــەڵــنــادات، 

مەزنێتیی كۆتایی كەینونەت نەبێت.
دڵەڕاوكێی پیاوی ئازا بەرگەی ئەوە ناگرێت 
یا  خۆشبەختی،  دژایەتیكردنی  خانەی  بیخەینە 
سادانەی  خۆشییە  و  چێژ  ئــەم  دژایەتیكردنی 
لەمیانەی ئەنجامدانی كار و چاالكییەكی هێمنانەدا 
بەدەست دێن. ڕەنگە لە هەرچركەیەكدا دڵەڕاوكێی 
تەنانەت  بەئاگابێت،  كەینونەتدا  لەنێو  ئەسڵی 
پێویستی بە ڕوودانی هیچ ڕووداوێكی ناوازەش 
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نییە بۆئەوەی بەئاگای بێنێتەوە. بە ڕاددەی قووڵی 
پاڵنەری  دەشێت  كۆنتڕۆڵكردنەكەی،  شێوازی 
ئەگەرچی  بێت.  پووچیش  زۆر  ورووژاندنیشی 
هەنگاوێكی  ئەنجامدانی  بۆ  ئامادەیە  بــەردەوام 
و  دەدات  بازە  ئەم  بەدەگمەن  زۆر  بەاڵم  تــازە، 
وامان لێ دەكات بكەوینە حاڵەتی ئاڕاستە ونكردن.
دڵەڕاوكێیە  ئەم  بەهۆی  كەینونەت  كاتێك 
ـــە، خـــۆی دەبــیــنــێــتــەوە كــەوتــووه تــە  شـــاراوەی
پاسەوانی  دەبێتە  مــرۆڤ  ئــەوە  نــەبــوون،  نێو 
تەنانەت  پڕدەكاتەوە.  شوێنەكەی  و  نەبوون 
ئەم سیفەتەشمان، بەوەی كە ئێمە بوونەوەری 
موتەناهین، وامان لێ دەكات نەتوانین بە ئارەزوو 
و ویستی خۆمان و بە شێوەیەكی ئەسڵی، لە 
بە  دێــت  تەناهی  ئامادەبین.  نەبوون  بــەردەم 
شێوەیەكی وا قووڵ كەینونەت هەڵدەكۆڵێت، بە 
تایبەتی  و  هەرەقووڵ  تەناهی  لەوێدا  جۆرێك 

ئێمە، ڕێگای ئازادیمان   لێدەگرێت.
مانەوە لەنێو نەبوون بەهۆی ئەم دڵەڕاوكێیە 
بەزاندنی  مــانــای  كەینونەت،  بــۆ  ــە  شــاراوەی
بوونیان  كــە  دەگــەیــەنــێــت  شتانە  ــەم  ئ ــۆی  ك
لە  بوون  بەزاندنی  لە  بریتییە  ئــەوەش  هەیە، 

هەمەكێتیی خۆیدا: بااڵبوون ــ تڕانسێندنتال.
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ــارەی  ــەب ل ــارەكــەمــان  پــرســی پێویستبوو 
ببات،  میتافیزیكا  بەرەو خودی  ئێمە  نەبوون، 
بكات. خۆی وشەی  نماییشی  بەردەمماندا  لە 
مانای  بە  و  یۆنانییە  بنەچەدا  لە  میتافیزیكا، 
)ئەو ــ دیو ــ سروشت( دێت. ئەم ناوونیشانە 
سەیرە دواتر وا شرۆڤەكراوە وەكو دەاللەت و 
ئاماژەیەك بۆ ئەم پرسیارەی كە بوون وەكو 

هەیە، دەبەزێنێت.
لەبارەی  پرسیار  لە  بریتییە  میتافیزیكا 
ئەودیوی ئەم شتەی كە بوونی هەیە، ئەوەش 
لەپێناو بەدەستهێنانەوەی ئەم تێگەیشتنە وەكو 

ئەوەی لە هەمەكێتیدا هەیە.
دەكەین،  نەبوون  لەبارەی  پرسیار  كاتێك 
ئێمە بوون دەبەزێنێن وەكو  مانایە  بەم  ئەوە 
ئەوەی لەنێو هەمەكییەتی خۆیدا بوونی هەیە. 
بۆیە لێرەدا ئێمە سەلماندمان كە ئەم پرسیارە، 
لە  میتافیزیكی.  پرسیارێكی  دەبێتە  دەگۆڕێت 
سەرەتای ئەم باسەدا، ئێمە ئەوەمان خستەڕوو 
كە ئەم جۆرە پرسیارانە، دوو سیفەتیان هەیە: لە 
الیەك، هەموو پرسیارێكی میتافیزیكی، هەموو 
لە  دەگرێتەوە.  هەمەكییەك  وەكو  میتافیزیكا 
پرسیارێكی  هەموو  لەنێو  تریشەوە،  الیەكی 
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كەینونەتی  دەبینیت  هەمیشە  میتافیزیكانەدا، 
پرسیاركەر، خراوەتە نێو پرسیارەكەوە.

ـــــەك پــرســیــاركــردن  كـــەواتـــە، تـــاچ ڕاددەی
ـــە نــێــو كــۆی  لـــەبـــارەی نـــەبـــوون، ڕۆچـــووەت

هەمەكێتیی میتافیزیكا و لەخۆی دەگرێت؟ 
لە  كــۆنــەكــانــەوە،  ســەردەمــە  لــە  میتافیزیكا 
ــە ســایــەی  ــگــای ئـــەم پــرســە ئـــاڵـــۆزەوە و ل ڕێ
بابەتی  لــەمــیــانــەی  ـــدا،  ـــەت ـــرەدەالل ف پــرســێــكــی 
نەبوونەوە، گوزارشتی لە خۆی كردووە. بۆیە 
شتێك  هیچ  نەبوونەوە  )لە  گوتراوە  كۆندا  لە 
كاتی  لە  ــ  نەبوون  ئەگەرچی  نەبوو(،  بوونی 
هەرگیز  ــ  پرسەدا  ئەم  لەبارەی  وتووێژكردن 
وەكو كێشەیەكی حەقیقی نەخراوەتە ڕوو، بەاڵم 
سەرنجڕاكێشانە  ئەم  لەمیانەی  وتووێژە  ئەم 
بــۆ نــەبــوون، هــەمــووجــارێــك ئـــەوەی بۆمان 
هەبووە،  بوونەی  ئەم  كە  ڕوونــكــردووه تــەوە، 
ئەم  چۆنیش  كـــردووە،  نەبوونی  وێنای  چــۆن 
وێناكردنەی دامەزراندووە و ئاڕاستەی كردووە.
ــ  هیچ  وێــنــای  وا  كـــۆن،  میتافیزیكای 
ـــەوەی نییە،  ـــات بــە مــانــای ئ ــوون دەك ــەب ن
هیچ  مــاددەیــەی  لەم  بریتییە  ئــەوەی  وەكــو 
ناتوانێت  نییە،  شێوەیەكی  و  فۆڕم  و  وێنە 
شتێك،  بۆ  بگۆڕێت  خۆیدا  هێزی  لەمیانەی 
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وێنە  ببێتە  ناتوانێت  واتا  هەیە،  بوونی  كە 
ببینرێت.  ناتوانرێت  و  وێناناكرێت  ئایدیا،  ــ 
هەیە،  بوونی  كە  شتەی  ئەم  مانایەی  بەو 
پێكدێنێت  خــۆی  كە  وێنەیەی  لــەم  بریتییە 
ــ واتا بەم  لەنێو وێنەدا  وەكو ئەوەی هەیە 

شێوەیەی كە ئێمە دەیبینین.
 ، بــوون  لــەبــارەی  وێناكردنە  ئــەم  ئەسڵی 
وتووێژێكی  هیچ  سنوورەكانی،   ، ڕەوایــەتــی 
لــەبــارەیــەوە نــەكــراوە، وەكــو چــۆن لەبارەی 
ــەك نـــەكـــراوە.  ــســەی ــشــەوە هــیــچ ق ــی ــوون ــەب ن
هــات  مەسیحی  عــەقــیــدەی  ــێــچــەوانــەوە،  بــەپ
حەقیقەتی ئەم پرسەی بەالوەنا )لە نەبوونەوە 
هیچ شتێك بوونی نەبوو(: لێرەشدا دەاللەتێكی 
تەماشاكراوە  وا  دەدات،  نەبوون  بە  جیاواز 
نائامادەیی  لە  بریتییە  كە  تێگەیشتراوە،  و 
دەرەوەی  لە  شتانەی  ئەم  هەموو  بنچینەیی 

خواوە بوونیان هەیە.
بەم  ئافرێدەكرا(،  بــوون  نــەبــوونــەوە،  )لــە 
دژكــار  دەبێتە  نــەبــوون،  بیرۆكەی  شێوەیە 
لەگەڵ بوونی حەقیقیدا، یا ئەم شتە بااڵیەی كە 
بوونی هەیە، یا خوا بەو سیفەتەی، كە بوونێكە 

ئافرێدە نەكراوە.
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ــەبــوون،  ــی ن ــردن ــەك لــێــرەشــدا دیــســان ڕاڤ
بنچینەیی  وێناكردنی  چییەتیی  لە  گوزارشت 
بەاڵم،  هەیە.  بوونیان  كە  دەكــات،  شتانە  ئەم 
ـــەم شــتــانــەی  ـــژی مــیــتــافــیــزیــكــانــەی ئ ـــووێ وت
كــە بــوونــیــان هــەیــە، لــەســەر هــەمــان ئاستی 
پرسیاركردندا دەوەستێت، كە وتووێژ لەبارەی 

نەبوون تێیدا وەستاوە.
لە واقیعدا هەردوو پرسی بوون و نەبوون، 
دەمێننەوە،  نائامادەیی  بە  هەن،  ئــەوەی  وەكو 
هیچ یەكێك لەمانەیان ڕووننەكردووه تەوە، بۆیە 
لێرەدا كەس بیری لەم زەحمەتییە نەكردووه تەوە، 
نەبوونەوە  لە  خوا  ئەگەر  ــەوەی:  ل بریتییە  كە 
دەبێت  دیــارە  ئەوە  ئافرێدەكردووە،  شتەكانی 
بتوانێت پێوەندییەكیش لەگەڵ نەبوون دابنێت و 
مامەڵەی لەگەڵدا بكات. بەاڵم، ئەگەر خوا خۆی 
و  بناسێت  نەبوون  ناتوانێت  ئــەوە  بێت،  خــوا 
بزانێت و په یوەندی لەگەڵدا هەبێت، ئەوە ئەگەر 
ڕاستبێت بڵێین ئەم )ڕەها( یە، هەموو نەبوونێك 

لەنێو بووندا، لە خودی خۆی دوور دەخاتەوە.
بۆمان  خــێــرایــە،  مــێــژوویــیــە  نماییشە  ئــەم 
ــەم سیفەتەی  ــوون، ب ــەب ڕوونــدەكــاتــەوە كــە ن
بریتییە لە دژكاری )مەوجودی حەقیقی(، وەكو 
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نەفیكردنێكی ئەم مەوجودە وایە. بەاڵم، هەركاتێك 
بە شێوەیەك لە شێوەكان نەبوون دەبێتە كێشە، 
ئەوە ئەم پێوەندییە دژكارییە هیچ پێناسەیەكی 
ڕوونتری نییە، بەڵكو بۆ یەكەم جارە پرسیارێكی 
ئەم  بوونی  لــەبــارەی  حەقیقی  میتافیزیكانەی 

شتانەی كە بوونیان هەیە، دەورووژێنێت.
ـــكـــی  ــر نـــــەبـــــوون، وەكــــــو دژكـــارێ ــت ــی چ
دەستنیشاننەكراو بۆ ئەم شتانەی، كە بوونیان 
هەیە نامێنێتەوە، بەڵكو خۆی وا ئاشكرادەكات، 
بوونی  پێكهاتەكانی  لە  یەكێكە  سیفەتەی  بەو 

ئەم شتانەی، كە بوونیان هەیە.
پەتی،  نەبوونی  و  پەتی  بوونی  )كــەواتــە، 
لەنێو  هێگل  كــە  قسەیەی  ــەم  ئ شــتــن(،  ــەك  ی
هەر  هێشتا  گوتویەتی،  لۆژیكزانیدا  كتێبی 
هەریەكەیان  نەبوون  و  بوون  چونكە  ڕاستە، 
یەكترین،  هاوشانی  و  پێكدێنێت  تریان  ئەوی 
هێگل  تێگەیشتنی  بەپێی  چونكە  لەبەرئەوەنا 
تەبان،  و  دەگونجێن  پێكەوە  ئەمانە  هزر،  بۆ 
بوون  بەڵكو  دەستنیشانكردندا،  لە  نــەوەكــو 
خۆی لە الیەنی چییەتییەوە موتەناهییە، لەنێو 
دەردەكەوێت،  نەبووندا  بااڵبووی  كەینونەتی 

لەمیانەی ئەم شتانەی كە بوونیان هەیە.
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لەبارەی  پرسیاركردن  ڕاستبێت  ئەگەر 
ــەی، كــە بــوونــیــان  ــان ـــەم شــت بــــوون وەكــــو ئ
و  گشتگیر  پرسیارێكی  لــە  بریتیبێت  هــەیــە، 
میتافیزیكاش بگرێتەوە، ئەوە كێشەی نەبوون 
هەمەكێتیی  سروشتێكە  لە  كە  دەیسەلمێنێت، 
دەدات.  گەمارۆی  و  دادەپۆشێت  میتافیزیكا 
لە هەمان كاتیشدا، پرسی نەبوون ڕۆدەچێتە 
ناچارمان  جۆرێك  بە  میتافیزیكا،  هەموو  نێو 
نەفیكردن  ئەسڵی  كێشەی  بەرەنگاری  دەكات 
بواری  لە  پێوەدەنێت  پاڵمان  لەوەی  ببینەوە، 
میتافیزیكادا، بڕیار لەبارەی پرسی بااڵدەستی 

شەرعییانەی لۆژیك بدەین.
)لە  هەیە  كە  كۆنەی،  پرسە  ئــەم  بەمەش 
تر  مانایەكی  نەبوو(،  شتێك  هیچ  نەبوونەوە، 
كێشەی  بە  په یوەندی  مانایەك  وەردەگــرێــت، 
بوون خۆیەوە هەیە، بە جۆرێك دەشێت بەم 
شێوەیە بێت )لە نەبوونەوە، هەموو بوون وای 
ئەم  ئەوەی هەیە(. كۆی گشتیی  لێهات وەكو 
خۆیان،  خودی  بگەنە  ناتوانن  هەن،  شتانەی 
ئەوەش  نەبێت،  كەینونەتدا  نەبوونی  لە  تەنیا 
هەیەتی،  ئەم  بەتەنیا  كە  توانایەی  ئەم  بەپێی 

واتا بەپێی حاڵەتی موتەناهی.
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نەبوون  بــەرەو  پرسیار  چۆن  باشە  ئەی 
ڕاماندەكێشێت، ئەگەر پرسیارەكە میتافیزیكی 
ئێمە  پرسیاركەری  كەینونەتی  چــۆن  بێت؟ 
بەرەو الی خۆی ڕادەكێشێت؟ ئێمە وا وەسفی 
لە  ئــەوەی  وەكو  كرد،  خۆمانمان  كەینونەتی 
جەوهەردا، لەالیەن زانستەوە سنوورداركراوە، 
بۆیە ئەگەر كەینونەتی زانراومان بەم شێوەیە 
ــار لــەبــارەی  ــت، كــە خـــۆی لــەنــێــو پــرســی ــێ ب
جۆرە  ئەم  كە  لەبەرئەوەیە  هەبێت،  نەبوون 
خودی  دەڕوات  ئــەوە  بــەرەو  پرسیاركردنە، 

كەینونەت خۆی بخاتە ژێر پرسیار.
لەوە  خۆی  سادەیی  زانستی،  كەینونەتی 
هەیە  باشی  په یوەندییەكی  كە  وەردەگــرێــت، 
لەگەڵ خودی بوون خۆی، تەنیا لەگەڵ خۆی، 
جوواڵانەوەیەكی  بە  دەیەوێت  زانست  چونكە 
لەگەڵ  بنێت.  بەالوە  نەبوون  تڕانسێندنتالییانە 
پــرســیــارەمــان  ئــەم  ئەنجامی  ــە  ل ئـــەوەشـــدا، 
لــەبــارەی نــەبــوون، بــۆمــان دەركــــەوت ئەم 
تەنیا  نابێت،  مومكین  زانستییە  كەینونەتە 
ئەم كاتە نەبێت كە لەنێو نەبووندا بمێنێتەوە. 
لە  هــەیــە،  شێوەیەی  بــەم  ناتوانێت  هەرگیز 
نەبێت  كاتە  ئەم  تەنیا  تێبگات،  خۆی  خــودی 
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كە نەبوون بەالوە دەنێت. هەموو ئەم پتەوی 
بۆ زانستی دەگێڕێتەوە،  بااڵدەستییەش كە  و 
تەنیا گەمە و گاڵتەیە ئەگەر نەتوانێت نەبوون 

بەجیددی تەماشابكات.
زانست دەتوانێت وا بكات، ئەم شتەی كە 
لێكۆڵینەوەی  بابەتی  بە  بكات  هەیە،  بوونی 
میتافیزیكا  لە  بۆیە دەرچوونی زانست  خۆی، 
بەبێ   بتوانێت  زانست  وا دەكات  تاكە مەرجە 
پچڕان، كاری جەوهەریی خۆی ئەنجام بدات، 
مەعریفە  كۆمەڵێك  لــە  نییە  بریتی  كــارێــك 
لە  بریتییە  بەڵكو  ڕێكخستنیان،  شێوازی  و 
كردنەوە و ئاشكرابوونی نوێ  و بەردەوام و 
لەنێو  هەمەكی.  حەقیقەتی  بواری  هەمیشەیی 

هەریەك لە سروشت و مێژوودا.
لەنێو  نەبوون  لەبەرئەوەی  تەنیا  ئێستاش 
بنچینەی كەینونەتدا بەرجەستەدەبێت، دەشێت 
ئێمە بەتەواوی نامۆ بین لە ئاست ئەم شتەی 
نامۆیی  كاتەی  ئــەو  تەنیا  هەیە.  بوونی  كە 
بوون خۆی بەسەرماندا دەسەپێنێت، ئەوە ئەم 
نامۆیییەی بوون، دەبێتە جێگای سەرسوڕمان 
ــە یـــەك مــەرج  و ســەرنــجــڕاكــێــشــان. تــەنــیــا ب
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و  لە سنوورداركردن  بریتییە  ئەویش  نەبێت، 
بەهۆی  تەنیا  نامۆییە.  ئەم  گۆشەگیركردنی 
بەرجەستەبوونی  واتا  ــ  سەرسوڕمانەیە  ئەم 
ـــۆ؟(  ــاری لــە شــێــوەی )ب ــرســی نـــەبـــوون ــــ پ

سەرهەڵدەدات.
وەكو  )بـــۆ؟(،  پرسیارە  ئــەم  لــەبــەرئــەوەی 
بە  بتوانین  ئێمە  دەكــات  وا  هەیە،  كە  ئــەوەی 
شێوەیەكی دیاریكراو پرسیار لەبارەی هۆكار 
ئێمە  چونكە  دابــمــەزرێــنــیــن،  هــۆكــار  بكەین، 
دەتوانین هەم پرسیار بكەین، هەمیش هۆكار 
دابمەزرێنین، لێرەدا چارەنووسی لێكۆڵەر، بە 

هەبوونی ئێمە سپێردراوە.
پرسیار لەبارەی نەبوون ــ ئێمە خۆمان كە 
ـ دەكاتە شوێنی پرسیار، بۆیە  پرسیار دەكەینـ 

پرسیارێكی میتافیزیكانەیە.
كەینونەتی مرۆڤ ناتوانێت پێوەندی لەگەڵ 
تەنیا  ببەستێت،  هەیە  بوونی  كە  شتەی،  ئەم 
ئەم كاتە نەبێت كە لەنێو نەبووندا دەمێنێتەوە. 
بەزاندنی مەوجوود لەنێو چییەتیی كەینونەتدا 
خــۆی  بـــەزانـــدنـــە   ـــەم  ئ بــــەاڵم  ڕوودەدات، 
میتافیزیكایە، مانای وایە میتافیزیكا سروشتی 
ئــەوە  لــێــی.  بەشێكە  و  پێكده هێنێت  مـــرۆڤ 
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وانەیەكی خوێندنی قوتابخانەیی نییە، هەروەكو 
و  خەیاڵییانە  قسەی  بۆ  نییە  بــوارێــك  چــۆن 
ڕووداوی  لە  بریتییە  میتافیزیكا  خەیاڵپاوی. 
بنچینەیی نێو كەینونەت، ئەم خۆی كەینونەتە.  
بنچینە  ئــەم  لەنێو  میتافیزیكا  حەقیقەتی 
دراوســێــی  نزیكترین  بۆیە  جێگیرە،  كــۆنــەدا 
بۆ  توانای هەمیشەیی سەرگەرمی  لە  بریتییە 
نێو  كەوتنە  توانای  مەبەستم  قــووڵ،  هەڵەی 
پتەوی  بۆیە  گەورەیە.  و  قووڵ  هەڵەی  داوی 
جیددییەتی  ناگاتە  زانستێك،  هیچ  تووندیی  و 
بە  فەلسەفەش  نابێت  چۆن  وەكو  میتافیزیكا، 

پێوەری بیرۆكەی زانست بپێورێت.
ئــەگــەر ئێمە بــەڕاســتــی بــەشــداربــوویــن لە 
خستنەبەر پرسیاری بیرۆكەی نەبوون، مانای 
میتافیزیكا  لـــەدەرەوەڕا  نەهاتووین  ئێمە  وایــە 
میتافیزیكامان  بكەین،  خۆمان  بە  پێشكەش 
هــەروەهــا  نـــەكـــردووە،  نماییش  ـــــەدەرەوەڕا  ل
هەرگیز  ئێمە  نــاوی،  نەخزاندووه تە  خۆشمان 
لەبەرئەوەی  ناوی،  بخزێنینە  خۆمان  ناتوانین 
"مادام  لەناوەوەین.  هەر  هەین  ئێمە  لەوەتەی 
مرۆڤ بوونی هەیە، ئەوە فەلسەفەكاریش هەیە". 

)بڕوانە ئەفالتون لەنێو وتووێژی فایدرۆس(
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فەلسەفە ــ وەكو ئەوەی ئێمە ناوی دەنێین 
ــ بریتییە لە بزواندن و بەكارخستنی میتافیزیكا 
ئــەوە  بـــڕوات.  تــاوەكــو  بەسەرپێ خستنی،  و 
میتافیزیكایە دێت فەلسەفە بە خودی خۆی و 
فەلسەفەش  دەگەیەنێت.  ڕاشكاوەكانی  فرمانە 
دەست بە ڕۆیشتن و بەكارخستن ناكات، تەنیا 
ئەم كاتە نەبێت، كە تێیدا بوونی تایبەتی خۆمان، 
خۆیدا  خودی  لە  تایبەت،  زۆر  شێوەیەكی  بە 

دەخاتە نێو توانا بنچینەییەكانی هەمەكییەت.
ناوە  ڕۆچــوونــە  ئــەم  گرنگەكانی  فاكتەرە 
بریتین لە: یەكەم، كردنەوەی بوار لە بەردەم 
دووەم،  خۆیدا.  هەمەكێتیی  فۆڕمی  لە  بوون 
نەبوون،  نێو  ڕۆچوونە  بۆ  خود  ئازادكردنی 
كۆنتڕۆڵی  وەهمانەی  لــەم  ڕزگــاربــوون  واتــا 
هەمیشە  و  دەكـــــات  ئــێــمــە  لـــە  ــەكــێــك  هــەری
ئینجا  لێ بپۆشین.  چاویان  دەدەیــن  هەوڵیش 
بەردەم  لە  دەرفــەت  كردنەوەی  لەكۆتاییشدا، 
ئەم حاڵەتە لە ئاڕاستەكردن، بە جۆرێك بەبێ  
نێو  بنچینەیی  پرسیاری  ئاڕاستەی  وەستان 
میتافیزیكامان دەكات، ئەم پرسیارەی نەبوون 
بوون  بۆچی  هەڵدەهێنجێت:"  لە خودی خۆی 

هەبووە، بەاڵم نەبوون نەبووە؟".
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بەشی سێیەم
بەدواداچوونێك لەبارەی

میتافیزیكا چییە؟ 

" میتافیزیكا ــ هەرچەندەی ئەپستراكت بێت 
و نزیك بێت لە بیركردنەوە ــ ئەم وشەیەیە كە 
زۆربەمان خۆمانی لێ دەپارێزین، وەكو چۆن 
نەخۆشیی  كە  دەپارێزین،  لە كەسێك  خۆمان 

تاعوونی گرتبێت". هێگل
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ڕوو:"  خستمانە  پــرســیــارەی  ئــەم  هێشتا 
میتافیزیكا چییە؟"، هەر ماوە و تەواونەبووە. 
پــەراوێــزەش وەكــو دەستپێكێك وایــە بۆ  ئەم 
وەاڵمی  ــەدوای  ب هەر  هێشتا،  كەسانەی  ئەو 
پرسیارەكەمان  ــن.  ــەڕێ دەگ پــرســیــارەدا  ئــەم 
"میتافیزیكا چییە؟" دەچێتە ئەودیوی میتافیزیكا، 
بیركردنەوەوه   ئەنجامی شێوازێكی  لە  چونكە 
هەڵقوواڵوە، كە بە شێوەیەكی كردەیی چووه تە 

نێو ناوچەی سەركەوتن بەسەر میتافیزیكادا.
سروشتی ئەم جۆرە گواستنەوانە وایە، كە 
زمانێك  دیاریكراودا،  سنوورێكی  لە  ناچارە 
دابهێنێت تاوەكو یارمەتی بدات بۆ سەركەوتن 
ــەوەشــدا، دەبــێــت ئەم  ــدا. لــەگــەڵ ئ ــارەی لــەم ك
ڕەوشە تایبەتەی تووشمان دێت ، ئێمە لەناویدا 
دەكەین،  پرسیارە  ئەم  لەبارەی  لێكۆڵینەوە 
لەبارەی سروشتی میتافیزیكا، پاڵمان پێوەبنێت 
ئەوەی  وەكو  ببات،  هەڵەمان  ڕایەكی  بــەرەو 
ئەم پرسیارە، ناچارە هەر دەبێت زانستەكان 

بكاتە خاڵی دەستپێكی لێكۆڵینەوەكانی خۆی.
زانستی نوێ  بە شێوە و ڕێگای جۆراوجۆر 
ڕۆچووەتە نێو وێناكردن لەبارەی ئەو شتەی، 
هونەرە  كۆمەڵێك  خاوەنی  هەیە،  بوونی  كە 
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بوونیان  شتانەی  ئــەم  لــەبــارەی  لــەبــڕیــاردان 
هەیە، چووه تە نێو سیمای بنچینەیی حەقیقەت، 
كە لە ڕێگایەوە هەموو ئەم شتانەی بوونیان 
هــەیــە، بــوونــەتــە خــاوەنــی ویستی ویــســت ، 
ویستی  لــە  بریتییە  یەكەمینیشی  نموونەی 
هێزێك  ویستی  وەكــو  سەریهەڵداوە  كە  هێز 
لەمیانەیدا هەموو دیاردەكان هاتوونەتەبوون.

ویست وەكو سیمای بنچینەیی كەینونەتی ئەو 
شتەی كە بوونی هەیە، بریتییە لە هاوشانكردنی 
بتوانێت  جۆرێك  بە  حەقیقەت،  بە  مەوجوود 
هەموو ئەم شتانەی لێ  هەڵبهێنجێت كە حەقیقین 
بابەتگەرایی  دۆزیــنــەوەی  بۆ  هێزێك  بیكاتە   ،
گشتی. لە واقیعدا، زانستی نوێ ، لە ئەسڵدا ئەم 
كارە ناكات كە پێی سپێردراوە بۆئەوەی بیكات، 
خودی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵ  ئەوەی  وەكو 

حەقیقەت نەدات.
بۆ  میتۆدێكە  سیفەتەی  بــەو  زانستە  ئــەم 
شتانەی  ــەم  ئ بابەتییانەی  ئیحالەكردنێكی 
بوونیان هەیە، لە ڕێگای حیسابەوە ئەم ئیحالەیە 
مەرجێك  دەبێتە  خــۆی  ئـــەوە  ئــەنــجــامــبــدات، 
لەمیانەیدا   ، دەیسەپێنێت  ویست  ویستی  كە 
پارێزگاری لە سەروەریی خۆی دەكات. بەاڵم، 



مارتین هایدگەر 198

ئەم  بۆ  بابەتی  ئیحالەكردنێكی  هەموو  مــادام 
شتانەی كە بوونیان هەیە، لەكۆتاییدا دەبێتەهۆی 
بەوەش  پاراستنی،  و  مەوجوود  ئامادەكردنی 
توانای پێشكەوتن بە خۆی دەبەخشێت، ئەوە 
تێكەاڵوی  بابەتگەرایی  بۆ  ئیحالەكردن  لێرەدا 
لێی  ناتوانێت  شێوەیەك  بە  دەبێت،  مەوجوود 
وەكو  دەكــات  تەماشای  وا  بۆیە  دەربازبێت، 

ئەوەی خودی بوون ــ Sein بێت.
بەم شێوەیە دەبینین هەموو په یوەندییەكی 
دەبەستێتەوە،  بوون  بە مەعریفەی  مەوجوود 
دەكــات،  ئــەوە  بۆ  ئاماژە  كاتیشدا  هەمان  لە 
ئەم  دڵنیابێت  لــەوە  خــۆی  بە  نییە  لەتوانایدا 
ئەم  چونكە  دروســتــە،  و  ڕاســت  مەعریفەیە 
حەقیقەتەی كە پێیدەگات، هەر تەنیا حەقیقەتێكە 

لەبارەی ئەم شتانەی كە بوونیان هەیە.
میتافیزیكا بریتییە لە مێژووی ئەم حەقیقەتە، 
دێت باسی چییەتیی ئەم شتانەمان بۆ دەكات، 
كە بوونیان هەیە بەوەی كەینونەت بگۆڕێت بۆ 
وێناكردن. لەنێو كەینونەتی ئەم شتانەی بوونیان 
هەیە، میتافیزیكا بیر لەبیرۆكەی بوون دەكاتەوە، 
بەبێ  ئەوەی بتوانێت بە شێوازی تایبەتیی خۆی 

لە بیركردنەوەدا لە حەقیقەتی بوون ڕابمێنێت.
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لە  هــەمــووالیــەنــێــك  ــــەرەو  ب میتافیزیكا 
ئەم  دەجــووڵــێــتــەوە،  حەقیقەتدا  الیــەنــەكــانــی 
بــەنــەزانــراوی  بنچینەدا  لە  هــەر  حەقیقەتەی 
ڕۆچوونە  بۆ  نییە  ڕێگایەك  هیچ  دەمێنێتەوە، 
ناوی. بەاڵم، بە گریمانی ئەوەی ئەم شتانەی 
ــە ئەنجامی  ــە،  بــەتــەنــیــا ل ــەی كــە بــوونــیــان ه
ــ  بوون خۆی  بەڵكو  بوونەوە سەرهەڵنادەن، 
ـ لەنێو حەقیقەتی  بە شێوەیەكی زۆر ئەسڵییانەـ 
بوونیش  حەقیقەتی   ، جێگیردەبێت  خــۆیــدا 
ئەو  دیارە  ئەوە  حەقیقەت،  بوونی  لە  بریتییە 
میتافیزیكا  بكەین:  پرسیارە  ئەم  دەبێت  كاتە 
جــۆرە  ئــەم  بــۆ  چییە؟  خــۆیــدا  بنچینەی  ــە  ل
پرسیارانە پێویستە بە شێوەیەكی میتافیزیكانە 
بیربكەینەوە، لە هەمان كاتیشدا بیر لە بنچینەی 
پرسیارێكی  چیتر  واتا  بكەینەوە،  میتافیزیكا 
ئەم  هەمیشە  شێوەیە  بەم  نییە.  میتافیزیكانە 
پرسیارانە، بە شێوەیەكی جەوهەرییانە ئاڵۆز 

و ناڕۆشن دەمێننەوە.     
بۆیە هەرهەوڵێك بۆ بەدواداچوونی سیاقی 
بیركردنەوە لەنێو وانەكەی پێشووتردا، دەبێت 
بەر كۆمەڵێك بەربەست بكەوێت. قەیناكا، ئەمە 
بێت،  وا دەكات پرسیارەكەمان ڕاستگۆیانەتر 
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خۆیان  بابەتەكەی  حەقی  پرسیارانەش  ئەم 
دەدەن،  خۆیان دەبنەوە پرد بۆ بەدەستهێنانی 
دواهەنگاو  نابێت  ئێمە  بــەهــەرحــاڵ،  وەاڵم. 
زنجیرەیەكی  بە  تێپەڕبوون  بەبێ   بهاوێژین، 
ــەم و  ــەك ــگــاوی ی ــە هــەن ــە ب ـــــــژ، ك دوورودرێ

هەنگاوەكانی دواتردا ڕەتدەبێت. 
پاڵنەری  هێزی  جەوهەرییانە  وەاڵمدانەوە 
پرسیارەكان  ناوەكییەی  شێوە  ــەم  ل خــۆی 
لە  بریتییە  تــەنــیــا  هـــەروەهـــا  وەردەگـــرێـــت، 
بەرپرسیارێتی،  بۆ  سەرەتایەكی  و  دەستپێك 
پرسیاری  ئەسڵیتر،  شێوەیەكی  بە  تێیدا  كە 
ڕاستگۆترین  كەواتە،  دەخــرێــتــەوەڕوو.  تــازە 
ناوەستێت  دەستەوەستان  هەرگیز  پرسیار 
هەمیشە  و  نــەدۆزیــنــەوەی وەاڵم  ــەردەم  ب لە 

بەدوایدا دەگەڕێت.
كەسانە  ئەم  ڕێككەوتی  بەربەستانەی  ئەم 
ــەم چ  ــەك ــانــەوێــت بــزانــن وان دەكــــەن، كــە دەی
بیركردنەوەیەكی تێدا بووە، دوو جۆرن: جۆری 
یەكەم ئەنجامی ئەم مەتەاڵنەیە كە لەنێو بواری 
هزردا هەن. جۆری دووەم ئەنجامی ناكامی و 

نەداریی مرۆڤ و بیرنەكردنەوەیەتی.
لـــەبـــواری پــرســیــاركــردنــی هــزرڤــانــانــەدا، 
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دەشێت هەندێك جار قسەیەكی تێپەڕ سوودێك 
ڕاستەقینە  یارمەتیی  ئەگەرچی  ببەخشێت، 
بە  چەندجارێك  هزر  كە  دێــت،  قسانەوە  لەم 
پێدەكات.  ئەوالیان  و  ئەمال  جیاواز  شێوازی 
ــگــە هــەنــدێــك جـــار ئــەنــجــامــدانــی هــەڵــەی  ڕەن
ــی هــەبــێــت و لــەســەر  ــووم ــەروب گــــەورەش ب
گەرمیی وتووێژێكی تونددا دەربكەوێت. بەاڵم 
خۆی  بیركردنەوە  تەنیا  پێویستە  هەر  هێشتا 
بێت، هەموو شتەكان بخاتە ئەستۆی خۆی و 
لە  بەرهەمدارەوە  تێڕامانی هێمن و  لەمیانەی 

شتەكان وردبێتەوە.
دەشــێــت كــەمــتــەرخــەمــی و جــۆرەكــانــی 
وانەیە  ئــەم  ئەنجامی  كــە  هــەڵــە،  وێناكردنی 
ــر ســێ  نــاوونــیــشــانــدا  ــەژێ ــت، تــەنــیــا ل ــێ ــووب ب

كۆبكرێنەوە، بەم شێوەیەی خوارەوە:
ئەم وانەیە دێت، نەبوون دەكاتە تاكە   )1
خۆی  نەبوون  مادام  بەاڵم  میتافیزیكا،  بابەتی 
بریتییە لە نەفیكردن ــ سەلبی پەتی، ئەوە ئەم 
ئــەوەی  دەمانگەیەنێتە  بیركردنەوەیە،  جــۆرە 
هەمووشتێك نەبوونە، بە جۆرێك هیچ پێویست 
ــ  نەبوون  فەلسەفەی  بمرین.  و  بژین  ناكات 
نهلیسیزم كامڵترین وێنەی خولیای عەدەمییەتە.
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له سەر  جەختدەكاتەوه   وانــەیــە  ئــەم   )2
لە  بریتییە  كــە  دابـــڕاو،  حاڵەتێكی  و  بــابــەت 
نــەخــۆشــی، ئــەویــش دڵــەڕاوكــێــیــە. دێــت ئەم 
دڵەڕاوكێیە بەرز دەكاتەوە بۆ پێگەی بنچینەیی. 
دەروونییە  حاڵەتێكی  دڵەڕاوكێ   مادام  بەاڵم، 
دێت،  ترسنۆكەكان  دەمارگیر و  و دووچاری 
ــەم جــۆرە بــیــركــردنــەوەیــە لــە بەهای  ئــەوە ئ
ئازا  پیاوی  كە  كەمدەكاتەوە،  هەڵوێستە  ئەم 
دڵــەڕاوكــێ ،  فەلسەفەی  بۆیە،  دەیگرێتەبەر. 
ــات و  كــردن دووچـــاری شەلەل دەك ویستی 

ئیفلیجی دەكات.
ئــەم وانــەیــە ڕایــگــەیــانــدووە كــە دژی   )3
خاوەنی  خــۆی  عەقڵ  مــادام  بــەاڵم،  لۆژیكە. 
كیتابێك،  و  حیساب  هــەمــوو  بــۆ  پێوەرێكە 
ئەم  هەموو  بیركردنەوەیە  جــۆرە  ئــەم  ئــەوە 
هەن،  حەقیقەتەوه   لــەبــارەی  كە  بــڕیــارانــەی، 
دەكات،  ڕێككەوتیان  و  باو  میزاجی  تەسلیمی 
كە لە چركەساتی بڕیارداندا لەئارادان. ئەوەش 
و  ڕاست  بیركردنەوەی  سەر  بۆ  هەڕەشەیە 

ڕەوان و ئەمنییەتی كاركردن.
هەڵوێستی تەندروست و ڕاست لەبارەی ئەم 
پرسانە، لەمیانەی تێڕامانێكی تازەدا بۆ ئەم وانەیە 
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دێتەئاراوه ، ئەوكاتیش ئەوە ڕوون دەبێتەوە ئایا 
نەبوون، كە حوكم لە هەموو سروشتی دڵەڕاوكێ  
دەكــات، دەتوانێت كۆتایی بە سەلبێكی بۆش و 
بەتاڵ بێنێت لەم شتانەی، كە بوونیان هەیە. ئەم 
شتانەی هەرگیز لە هیچ شوێنێكدا بوونیان نییە، 
جیاوازە  سیفەتەی  بەو  ئاشكرادەكات  وا  خۆی 
لە هەموو ئەم شتانەی، كە بوونیان هەیە، واته  

ئەوەی ئێمە ناویدەنێین بوون.
ــاســەی خــۆی  ــدە لـــەم ب ــســت هــەرچــەن زان
هەیە،  بوونیان  كــە  شتانەی،  ئــەم  ــەبــارەی  ل
نادۆزێتەوە،  بوون  هەرگیز  ئەوە  قووڵبێتەوە، 
چونكە هەمیشە ئەوەی دەیبینێت، بریتییە لەم 
شتانەی كە بوونیان هەیە، هەمیشە ئەم شتانە 
لە  هــەر  چونكە  هــەن،  كە  دەكــات  ڕێككەوت 
ناچاری  ڕاڤەكارییەكەی  مەبەستە  سەرەتاوە 
دەكات جەختبكاتەوه  له سەر ئەم شتانەی، كە 
لێرەدا  خــۆی.  بــوون  نەوەكو  هەیە،  بوونیان 
ئەم  باوی  سیفەتێكی  بوون،  بزانین  پێویستە 
ــ  هــەروەهــا  هــەیــە،  بوونیان  كــە  نییە  شتانە 
بەپێچەوانەی ئەم شتانەی كە بوونیان هەیە ــ 
ناكرێت وێنای ئەوە بكرێت، كە بە شێوەیەكی 

بابەتییانە دابمەزرێت.
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ئــەم ئـــەوی تــرە پــەتــیــیــەش، جــیــاوازە لە 
بریتییە  هەیە،  بوونیان  شتانەی  ئەم  هەموو 
das Nicht- لەم شتانەی كە بوونیان نییە ــ
نەبوونە،  ئەم  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ   .Seiende
بەجێ  دەگەیەنێت.  ئەركی خۆی  وەكو بوون، 
لە  خــاڵــەدا  لــەم  ئەگەر  خۆشباوەڕییە  دیــارە 
ڕاڤــەكــردنــە  ئــەم  و  بوەستین  بــیــركــردنــەوە 
نەبوون،  پێیوایە  كە  قبووڵبكەین،  هــەرزانــە 
ــ  بێ چییەتییە  هاوشانی  و  سەلب  لە  بریتییە 
خۆدانە  لەبری  بۆیە   .das Wesenlose
دەست ئەم جۆرە شرۆڤانە، وا باشترە خۆمان 
لەنێو  ئەوەیە  ئەویش  بۆ شتێك،  ئامادەبكەین 
بــەوەش  دێین،  تالنەوە  دووچـــاری  نەبووندا 
هەموو ئەم شتانەی كە بوونیان هەیە، گرێنتی 

بوونیان پێدەدرێت.
بوونەی  ئــەم  بەبێ   بــوونــە،  ــەوە خــودی  ئ
تێیدا چییەتیی شاراوەی خۆیمان  نەبوون  كە 
پێدەدات، هەرگیز لەنێو دڵەڕاوكێی جەوهەریدا 
گرێكانی ناكرێنەوە، ئەوە هەموو ئەم شتانەی 
دەمێننەوە.  نەبووندا  لەنێو  هەیە،  بوونیان  كە 
نەفیكراو  نەبوونێكی  خۆی  بۆ  ئــەوەش  بەاڵم 
نییە، بە گریمانی ئەوەی حەقیقەتی بوون وایە، 
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بوونیان  كە  بێت  شتانە  ئەم  بەبێ   ڕەنگە  كە 
ــەم شــتــانــەی بــوونــیــان هەیە،  هــەیــە، بـــەاڵم ئ
خۆی،  بــوون  خــودی  بەبێ   ناكرێت  هەرگیز 

بوونیان هەبێت.
ئەزموونكردنی بوون بەو سیفەتەی شتێكی 
ترە، جگە لە هەموو ئەم شتانەی كە بوونیان 
دێت،  ئێمە  بۆ  دڵەڕاوكێوە  ئەنجامی  لە  هەیە، 
گوێچكەكانمان  ئێمە  بنەمایەی  ئــەم  لەسەر 
ــەڕاوكــێ  ــ  ــــ هــەر تەنیا بــەهــۆی تــرس لــە دڵ
بێدەنگەی  بانگەوازە  بەم  بەرانبەر  داناخەین 
بۆ  دەكات  ئامادەمان  ئەوەی  دەكات،  بانگمان 

ئەم ناخۆشییانەی بەرەوڕوومان دێن.
كارێكی سروشتییە ئەگەر ئێمە لەم پرسەدا، 
كە په یوەندی بە دڵەڕاوكێی جەوهەرییەوە هەیە، 
بە ویستی خۆمان ئەم سیاقی بیركردنەوەیەمان 
ئەگەر هاتین  وانــەیــەدا هەیە،  لــەم  گــۆڕی، كە 
حاڵەتێكە  سیفەتەی  بەو  دابــڕی  دڵەڕاوكێمان 
دامانبڕی  هاتین  بانگەوازەیە،  ئەم  هەڵقواڵوی 
لەم په یوەندییەی بە نەبوونەوە هەیەتی، ئەوە 
لەم حاڵەتەدا دڵەڕاوكێ  دەبێتە سۆزێكی دابڕاو، 
ڕیــزی ســۆز و هەستە  بیخەینە  دەكــرێــت  كە 

دەروونییەكانی ترمان.
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سادەیەمان  جیاكارییە  ئــەم  ئێمە  ئەگەر 
ــە،  ــااڵی ــوان ئـــــەوەی كـــە ب ــێ ــەن ــا، ل ــن ــەكــارهــێ ب
لــەگــەڵ ئـــەوەی كــە نــزمــە، وەكـــو كلیلێك بۆ 
توانیمان  ئەگەر  پرسە،  ئەم  چارەسەركردنی 
ــرە  ــك حــاڵــەتــی جــــۆراوجــــۆر و ف ــێ ــەڵ ــۆم ك
كۆبكەینەوە پێكەوە، وەكو ئەوانەی دەبنەهۆی 
ئەوانەی  یا  ــرۆڤ،  م ورەی  بــەرزكــردنــەوەی 

دەبنەهۆی دابەزینی ئەم ورەیە.
ـــەم حــاڵــەتــە  ـــەم لــێــكــۆڵــیــنــەوەیــە ل دیــــارە ئ
دەروونییانەی مرۆڤ و هەست و سۆزەكانی، 
ئەستەم  هەمیشە  شوێنێك.  هیچ  نامانگەیەننە 
ئەنترۆپۆلۆژییەكان  توێژینەوە  لەمیانەی  بووە 
لەبارەی مرۆڤەوە، ئێمە بتوانین بەدوای ڕێڕەوی 
عەقڵییانەی ئەم وانەیەدا بڕۆین، مادام ڕێڕەوی 
بانگەوازەی  بەم  په یوەندی  ئەگەرچی  عەقڵی، 
بوونەوە نییە، بەاڵم بە شێوەیەك بیردەكاتەوە 
كە بیبەزێنێت ، خۆی بگوزاێتەوە بۆ ئامادەسازی 
ــەوازە، ئــامــادەســازیــیــەك  ــگ ــان لــەبــارەی ئــەم ب
تاوەكو  دەكــات،  جەوهەری  مرۆڤی  كۆنتڕۆڵی 

بتوانێت ئەزموونی بوون بكات لەنێو نەبووندا.
وایە  مانای  ــەڕاوكــێ ،  دڵ بۆ  ئــامــادەســازی 
داواكــاری   ، ناوەكییەكان  بۆ شتە  بەڵێ   بڵێین 
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مرۆڤدایە.  لەناوەوەی  كە  بەجێبگەیەنین  بااڵ 
بەتەنیا  بوونەوەرەكان،  هەموو  لەنێو  مرۆڤ 
دەنگی  كاتێك  دێــت،  كێشەیە  ئەم  دووچــاری 
قسەی  نامۆ  و  سەیر  شێوەیەكی  بە  ــوون  ب
لەگەڵدا دەكات، بۆیە ئەم شتانەی كە بوونیان 

هەیە، بوونیان هەیە.
لەنێو  حەقیقەت  بە  شتانەی  ئەم  كەواتە، 
بە  بــەردەوام  هەیە،  بوونیان  بووندا  چییەتیی 
ئازایەتیی  ئامادەن.  جەوهەرییانە  شێوەیەكی 
بنچینەیی،  دڵــەڕاوكــێــی  بــەرەنــگــاربــوونــەوەی 
گرێنتی ئەوە دەكات مرۆڤ بتوانێت ئەزموونی 
بوون بكات. لەوێدا، لەنێو دڵەڕاوكێی بنچینەیی 
و ترس لەم دابڕانە، تۆقین بوونی هەیە. لێرەدا 
مرۆڤ  بوونی  لە  ناوچەیە  ئــەم  دێــت  تۆقین 
بەرگەیان  ناچارە  مرۆڤ  كە  ڕۆشندەكاتەوە، 

بگرێت وەكو ئەوەی بەكۆڵییەوە بن.
ــرس لە  لــە الیــەكــی تــریــشــەوە، دەشــێــت ت
دڵەڕاوكێ  هەر بمێنێت تاوەكو ئەم په یوەندییە 
دڵەڕاوكێی  لەنێو  كە  بەهەڵەداببات،  سادانەش 
چ سوودێكی  ئازایەتی  باشە  هەن.  بنچینەییدا 
هەمیشەیی  پاڵپشتێكی  ئێمە  ئــەگــەر  هــەیــە، 
بنچینەییدا  دڵەڕاوكێی  ئەزموونكردنی  لەنێو 
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ئێمە  كە  ڕاددەیــەی  ئەم  بەپێی  نەدۆزینەوە؟ 
كەم  بنچینەییەی  ــەڕاوكــێ  دڵ ئــەم  ئاستی  لە 
دەكەینەوە، بەپێی په یوەندیی مرۆڤ و بوون، 
ئازایەتی  چییەتیی  لە  ئێمە  ـــەش  ڕاددەی بــەم 
بەرگەی  دەتوانێت  ئازایەتی  كەمدەكەینەوە. 
ــی ئــەم  ــگــەری نـــەبـــوون بــگــرێــت لــەژێــر كــاری
كە  دەناسێت،  ناوچەیە  ئەم  باش  تۆقینەشدا 
هێشتا بوون پێی نەخستۆتەسەر، ئەم ڕاڕەوەی 
هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی  ئەم  هەموو  تێیدا 
دەگــۆڕێــن بــۆئــەوەی هــەن و دەتــوانــن لێیەوە 

بوونیان هەبێت. 
پێشكەش  فەلسەفەیەك  وانانەدا،  لەم  ئێمە 
ناكەین لەبارەی دڵەڕاوكێ ، هەروەها ئەم وانەیە 
هەوڵی ئــەوەش نــادات وا پیشانی نــەدات، كە 
دڵەڕاوكێ  بریتییە لە فەلسەفەی ئازایەتی. تاكە 
ئەم  خستنەسەر  تیشك  وانەیە  ئەم  بیرۆكەی 
شتەیە، كە هەر لە سەرەتاوە لەنێو فەلسەفەی 
خۆرئاواییدا پرشنگی داوەتەوە، وەكو ئەوەی 
تاكە شتە شاییستەی ئەوەیە بیری لێبكرێتەوە، 
ئەویش بریتییە لە بوون. دیارە بیركردنەوەی 
ڕووداوەكانی  لە  ڕووداوێكە  تەنیا  جەوهەری 

بوون.
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بەسەرماندا  خــۆی  پــرســیــارە  ــەم  ئ بــۆیــە، 
دەسەپێنێت، كە زۆر بەدەگمەن داڕێــژراوە و 
بیركردنەوەیە  ئەم جۆرە  ئایا  لەوەی:  بریتییە 
لەگەڵ یاسای حەقیقەتدا دەگونجێت، كە تەنیا 
كە  دەبەستێت  بیركرنەوەیە  جۆرە  بەم  پشت 
ئینجا  پێكدێنێت؟  بنەماكانی  و  فۆڕم  )لۆژیك( 
دەخەینە  لۆژیك  وشــەی  لێرەدا  ئێمە  بۆچی 
ئەوە  تاوەكو  دەكەین  وا  دووكــەوانــە؟  نێوان 
یەك  لە  بریتییە  تەنیا  )لۆژیك(  ڕوونبكەینەوە 
یەكێكە  بیركردنەوە،  سروشتی  ڕاڤەكردنی 
لەسەر  بوونی  ئەزموونی  ڕاڤەكردنانەی  لەم 
فەلسەفەی  و  بەم شێوەیەی هزر  دامــەزراوە 

یۆنانی بڕوایان پێی هەبوو. 
ئەم دژكارییەی نێوان  ڕۆح و لۆژیك، یا 
ماتماتیكیدا  لۆژیكی  لەنێو  ئێمە  فۆڕمەی  ئەم 
شێوازەی  ئەم  هەڵهێنجراوی  دەیــدۆزیــنــەوە، 
نەوەكو  ــــ  پاشكۆ  ــــ  دوایــیــە  بــیــركــردنــەوەی 
ئەنجامی تێبینیی بابەتییانە بێت بۆ ئەم شتانەی 
بوونیان هەیە، بەڵكو هەڵهێنجراوی ئەزموونی 

حەقیقەتی بوونن.
بریتییە  دروســـت،  و  ورد  بــیــركــردنــەوەی 
چییەتیی  ئەگەر  ئەوە  پتەو،  بیركردنەوەی  لە 
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دامەزرابێت،  تەوەتورە  ئەم  لەسەر  بڕیارەكان 
خۆی  په یوەندیی  دەتوانێت  مەعریفە  تێیدا  كە 
بە سیما جەوهەرییەكانی ئەم شتانەی بوونیان 
تەنیا  ڕاســت،  بیركردنەوەی  بپارێزێت.  هەیە 
خۆی بە حیسابی ئەم شتانە دەبەستێتەوە، كە 
بوونیان هەیە و نابێتە پاشكۆی هیچ شتێكی تر.
حیسابكراوەكان  لە  وا  حیسابێك  هەموو 
دەكات لە كۆی گشتیدا دیاربن، تاوەكو بكرێت 
بەكاربهێنرێنەوە،  داهاتوودا  حیسابكردنی  لە 
ئەم شتانە حیساب  تەنیا  وایە  مانای  ئەوەش 
هەموو  بكرێن.  حیساب  دەكرێت  كە  دەكرێن، 
جۆرە حیسابكردنێك گرێنتییە بۆ پێشكەوتنی 
حیسابكردن، لەم پڕۆسەیەدا بەردەوام ژمارە 
بەكاردێت،  ئەوە خۆی بەكاربردنێكی خودی 
بەردەوامە. كۆ و ئەنجامی حیساب بە یارمەتیی 
ئەم شتانەی بوونیان هەیە، دەبنە ڕاڤەكردنێك 

بۆ بوونی ئەم شتانەی كە بوونیان هەیە.
بوونیان  كە  شتانەی  ئەم  هەموو  حیساب 
هــەیــە، وەكـــو یــەكــەی ژمــێــریــاری بــەكــاریــان 
خۆی  ڕەســیــدی  ژمــاردنــیــشــدا  لەنێو  دێنێت. 
بۆ  بەكارهێنانە  ئەم  بەكاردێنێت.  یەكانە  لەم 
سروشتی  هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی  ئــەم 
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چونكە  ئاشكرادەكات،  بەكاربردن  حیسابی 
ــن ــ  ــب ــرب ــــێ ڕادە زۆرت ــت ژمـــارەكـــان ب دەشــێ
دەبــن،  گــەورەتــر  ــەوەی  ئ ڕەچاوكردنی  بەبێ  
سروشتی  بــوو  مومكین  خۆ  ــ  بچووكتر  یا 
بەكاربردنانەی حیساب لەپشت ئەنجامەكانیدا 
خۆیشی  ژمێریارییانەی  ڕوخساری  ونبێت، 
دابپۆشێت.  بەرهەمهێنەرانە  شێوەیەكی  بە 
یەكەم  حیسابی  چییەتیی  كاتێكدا  لــە  ئــەوە 
خۆی نەوەكو لە ئەنجامەكانیدا، دەتوانێت ئەم 
شتێكدا  وێنەی  لە  هەیە  بوونیان  كە  شتانەی 

بەرجەستەبكات، بكرێت بەكاربهێنرێتەوە.
بیركردنەوەی حیسابییانە كۆنتڕۆڵی خۆی 
كۆنتڕۆڵی  بتوانێت  دواتـــر  تــاوەكــو  ـــات،  دەك
سنووری ئەم لۆژیكە بكات، كە لەم پڕۆسەیەی 
خۆیدا بەكاری دێنێت. ئەم جۆرە بیركردنەوەیە 
حیسابدا  لەنێو  ئـــەوەی  هــەمــوو  وانییە  پێی 
ژمێردراون، بەڕاستی هەریەكەیان هەن پێش 
بكرێت،  ئەنجامەكەیان  و  كۆ  ئەوەی حیسابی 
بــە شــێــوەیــەكــی سروشتی،  ئــەمــانــە  هــەمــان 
ــەكــن ســـەر بـــەوانـــەی كـــە )نــاكــرێــت  ــەكــەی ی
لە  نهێنییەی كە هەڵگرین،  بەم  بژمێردرین( و 

دەرەوەی نینۆكەكانی حیسابكردنەوەن. 
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ـــەهـــەرحـــاڵ، ئــەمــەیــان لـــە ســـەرەتـــادا،  ب
نییە  ئەستەم  شوێنێكدا  هەموو  لە  هەمیشەو 
لە  ئەمە،  ســەرەڕای  كە  حیسابكردن  لەسەر 
هەرشتێكی تری نێو بوون نزیكترە لە مرۆڤ، 
هەندێك  ئــەوەیــە  ڕێكیبخات.  كــە  هەرشتێك 
جەوهەری  مرۆڤی  بتوانێت  ــات  دەك وا  جــار 
بە  بیركردنەوە،  لەگەڵ  په یوەندی  نێو  بخاتە 
ئەم  ئیدراكی  ناتوانێت  لۆژیكێك  هیچ  جۆرێك 
كە  بیركردنەوەیەش  ئەم  بكات.  حەقیقەتەی 
حیسابكاری،  پڕۆسەی  نێو  ناچێتە  هزرەكەی 
پەیوەست  خــۆی  ڕەهــا  شێوەیەكی  بە  بــەاڵم 
هەیە،  بوونیان  جیاوازانەی  شتە  بەم  دەكات، 
ئەم جۆرە بیركردنەوەیە دەكرێت ناوی بنێین 

بیركردنەوەی جەوهەری.
بوونیان  شتانەی  بەم  پشتبەستن  لەبری 
ئەوە  بوونیان هەیە،  بەم شێوەیەی، كە  هەیە 
لە  لێكۆڵینەوە  بـــوون،  بــۆ  هــەوڵــدەدات  دێــت 
بیركردنەوەیە  ئەم  دەكــات.  بــوون  حەقیقەتی 
بەرسڤی داواكــاریــی بــوون دەداتـــەوە، كاتێك 
مرۆڤ لە بوونی مێژوویی خۆی دادەبەزێنێت 
بۆ ئەم پێداویستییە تاك و سادەیەی كۆت و 
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پێوەندەكانی خۆی ناسەپێنێت، بەم ڕاددەیەی 
لەمیانەی  ـــات  دەك ئــافــرێــدە  پێداویستییەك 

ئازادیی قوربانیدانەوە بەكاردەبرێت.
پاراستنی  لــە:  بریتییە  پێداویستییە  ئــەم 
حەقیقەتی بوون سەرەڕای هەموو ئەم شتانەی 
بەسەر مرۆڤ و ئەم شتانەدا دێت، كە بوونیان 
و  لە هەموو كۆت  كە  ــ  قوربانییە  ئەم  هەیە. 
بەندێك ئازادبووە، چونكە بەرهەمی ئازادییە ــ 
ئەم نرخەیە بوونی مرۆڤانەی ئێمە دەیدات بۆ 
پاراستنی حەقیقەتی بوون، بە ڕەچاوكردنی ئە 

شتانەی، كە بوونیان هەیە. 
لەمیانەی ئەم قوربانییەوە، ئێمە گوزارشت 
تەنیا  كە  دەكــەیــن،  شــاراوەیــە  سوپاسە  لــەم 
باشییەكەی بۆ ئەم مەزنێتییە دەگەڕێتەوە، ئەم 
چاكەیەی كە بوون بە سروشتی مرۆڤی داوە، 
تاوەكو پاراستنی بوون بخاتە ئەستۆی خۆی. 
سوپاسگوزاریی ئەسڵی بریتییە لە دەنگدانەوەی 
ئەم چاكەیەی بوون لەوێدا پێشكەشیكردووە، 
بەهۆی  دەكاتەوە،  خۆی  بۆ  شوێنێك  كاتێك 
ئەم ڕووداوە دەگمەنەیە، مەبەستم بوونی ئەم 

شتانەی كە بوونیان هەیە.
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ــی مــرۆڤــە  ــەرســڤ ئـــەم دەنـــگـــدانـــەوەیـــە ب
بــەرانــبــەر بــە وشـــەی بــانــگــەوازی بـــوون كە 
دروستناكات،  وشە  مرۆڤ  بەرسڤی  بێدەنگە. 
قوربانی  ســوپــاســگــوزاریــیــەك  وەكـــو  بەڵكو 
ــت، وەكــــو گــوزارشــتــێــك بۆ  ــێ ــن ــدێ ــەرهــەم ب
مرۆڤانە،  وشەی  سەرچاوەی  سوپاسكردنی 
سیفەتەی  بــەو  زمانە،  یەكەمی  هۆكاری  كە 

گوزارشت و دەبڕینە لە وشەكان.
تێپەڕ  ــەگــەر ســوپــاســگــوزاریــیــەكــی  ئ خــۆ 
مێژووییدا  مــرۆڤــی  دڵــی  لەنێو  ناكۆكیش  و 
نەبووایە، ئەوە لە ئەسڵدا، هەرگیز نەیدەتوانی 
بیرۆكەی  لە  بیر  بیركردنەوەیەی  ئەم  بگاتە 
بوون دەكاتەوە، بە گریمانی ئەوەی بێگومان 
هەر دەبێت بیركردنەوە و یادەوەریی بوونیان 

هەبێت.     
دەتوانێت  مرۆڤایەتی  چۆن  باشە  بەاڵم، 
ئەگەر چاكەی  ئەسڵی،  بیركردنەوەی  بگاتە 
لەمیانەی  ـــ  ـ نــەپــارێــزێــت  مـــرۆڤ  ــی  ــوون ب
ــ  چاكەیەوە  بەم  ڕاشكاوانەی  په یوەندیی 
كە  نەپارێزێت،  جوانە  هەژارییە  ئەم  ئەگەر 
ئازادیی قوربانیدان وەكو گەنجینەی تایبەتیی 
خۆی تێدا دەشارێتەوە؟ قوربانیدان بریتییە 
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شتانەی  ئەم  هەموو  لە  ماڵئاواییكردن  لە 
بوونیان هەیە، ئەوەش لە ڕێگای پاراستنی 
چاكەی بووندا. دەشێت قوربانیدان بخرێتە 
لەمیانەی  دەشێت  ئامادەباشی،  ئەوپەڕی 
ئەم  نــێــوەنــدی  بخرێتە  ــــردەوەدا  ك و  ــار  ك
لەوێدا  بــەاڵم  هەیە،  بوونیان  كە  شتانەی 

كۆتایی نایەت. 
دێت،  ناوەكییەوە  حاڵەتە  لەم  كۆتاییەكەی 
كە مرۆڤی مێژوویی لەمیانەیدا كارەكانی خۆی 
جەوهەرییش  بیركردنەوەی  ــ  ئاڕاستەدەكات 
كارەكانیدا  لەمیانەی  ــ  كردەیە  و  كار  خۆی 
دێــت ئــەم دازایــنــە ئــاڕاســتــەدەكــات، كە خۆی 
نیشانبدات  ڕێگای  تــاوەكــو  بەدەستیهێناوە، 
ئەم  بكات.  ــوون  ب كەرامەتی  لە  پــارێــزگــاری 
هێمنییەی  لـــەم  بریتییە  نــاوەكــیــیــە  حــاڵــەتــە 
هێرشبكاتە سەر  نــادات،  هیچ شتێك  بە  ڕێگا 
ئامادەسازیی شاراوەی مرۆڤ بۆ قبووڵكردنی 
لە  بریتییە  كە  قوربانییەك،  هەموو  سیمای 

سروشتی ماڵئاواییكردن.
قوربانی ڕەگوڕیشەی خۆی لەنێو سروشتی 
ڕووداودا چەقاندووە، لەمیانەیدا بوون داوا لە 
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مرۆڤ دەكات، بێت بەدوای حەقیقەتی بووندا 
حیسابێكی  هیچ  قوربانیدان  بۆیە  بگەڕێت. 
لەسەر نییە، چونكە هەمیشە هەموو حیسابێك 
بنچینەی  خەماندنی  لــە  دەچــێــت  بــەهــەڵــەدا 
ڕەچاوكردنی  بەبێ   نەگونجاودا،  و  گونجاو 
ئامانجەكان.  ئاستنزمیی  یا  بااڵیی،  و  بەرزی 
قوربانیدان  سروشتی  حیسابە  جــۆرە  ئــەم 
دەشێوێنێت، چونكە هەمیشە  ڕۆحی قوربانی 

ئامادەیە بۆ دڵەڕاوكێ .
ـــــەدوای بــەڵــگــەیــەكــی  ــەی بــــوون ب ــرۆك ــی ب
كە  شتانەدا  ئەم  لەنێو  ناگەڕێت  جەوهەریدا 
بــوونــیــان هــەیــە، بــیــركــردنــەوەی جــەوهــەری 
ــێــســنــوور و  ـــاژە و هــێــمــا ب ـــام تـــەمـــاشـــای ئ
لەوێوە پێشبینی هاتنی  لەسەرخۆكان دەكات، 
هیچ  چارەنووسەی  ئەم  دەكــات،  چارەنووس 

ڕێگایەك نییە بۆ پێشبینیكردنی هاتنی. 
ئەم جۆرە بیركردنەوەیە، وریایە لە ئاست 
حەقیقەتی بوون، هەر بەم شێوەیەش یارمەتیی 
بۆ  شوێنێك  تاوەكو  دەدات  حەقیقەت  بوونی 
خۆی لەنێو مێژووی مرۆڤدا بدۆزێتەوە، بەاڵم 
نابێت، چونكە  ئەنجامێكی  هیچ  یارمەتییە  ئەم 
بیركردنەوە  نییە.  كــاریــگــەری  بــە  پێویستی 
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بوون،  بانگەوازی  بۆ  ملكەچكردنی  كاتی  لە 
بەدوای ئەم وشەیەدا دەگەڕێت، كە لەمیانەیدا 

بتوانێت گوزارشت لە حەقیقەتی بوون بكات.
ـــی، هــەرگــیــز  ـــژووی ـــێ ـــی م ـــرۆڤ ـــی م ـــان زم
دەنگدانەوەیەكی ڕاستگۆیانە نییە، تەنیا كاتێك 
خاوەنی  دەبێتە  ســەرهــەڵــدەدات  شــەوە  لــەو 
شێوەیەكی  بــە  كاتێك  ــە.  ــەوەی ــگــدان دەن ــەم  ئ
بەڵگەی  ئـــەوە  دەنــگــدەداتــەوە،  ڕاستگۆیانە 
لە  و  نییە  دەنگێكی  كە هیچ  بانگەوازەیه ،  ئەم 
هەمیشە  هەڵدەقوڵێت،  شاراوەوە  سەرچاوەی 

فێڵی لێ دەكات.
بیرۆكەی بوون پارێزگاری لە وشە دەكات، 
پارێزگارییەدا  ئــەم  سێبەری  لەژێر  وشــەش 
بەكارهێنانی  مەبەستم  ــات،  دەك خۆی  كــاری 
زمانە. لەمیانەی بێدەنگی زۆر و دوورودرێژدا، 
لەمیانەی پاككردنەوەی ئەم بوارە بەم شێوەیە، 
وشە و گوتەزاكانی هزرڤان دێتەدەرەوە. لەم 
بەاڵم  سەرهەڵدەدات.  شاعیر  ناوی  ئەسڵەوە 
جیاوازی  كە  ڕاددەیــەی  بەو  هاوشێوە  مادام 
ـــادام شیعر و  ڕێــگــاپــێــدراوە هــاوشــێــوەیــە، م
بیركردنەوە لە بایەخدان بە وشەدا هاوشێوەن، 
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ئەوە لە هەمان كاتیشدا لەمیانەی چییەتییەوە 
زۆر دژكاری یەكترین.

شاعیریش  دەكــات،  بــوون  باسی  هزرڤان 
لــە الیەنی  ئــەگــەر  بـــەاڵم  ــان.  ــرۆزەك ــی پ شتە 
بوونەوە پرسیاری ئەوە بكەین، چۆن شیعر و 
سوپاسگوزاری و هزر، هەریەكەیان ئاڕاستەی 
لە  كاتیشدا  هەمان  لە  دەكــات،  تریان  ئــەوی 
ئێمە  ئەوە  دادەبڕێن،  دەبنەوە و  یەكتری جیا 
ڕەنگە  جێدەهێڵین.  بەكراوەیی  پرسیارە  ئەم 
بە دوو  لە شیعر و سوپاسگوزاری  هەریەك 
شێوەی جیاواز سەریانهەڵدابێت، هەردووكیان 
لــەم هــزرە بەراییەوە ســەریــان هــەڵــداوە، كە 
بێت  لەتوانایدا  ئەوەی  بەبێ   دێنێت،  بەكاریان 

لە الی ئەوان وەكو هزرێك دەربكەوێت. 
ـــارەی ئــەم  ـــەب ل ئــێــمــە زۆر شـــت  ڕەنـــگـــە 
نێوان فەلسەفە و شیعر بزانین،  په یوەندییەی 
وتــووێــژە  ــەم  ئ ــارەی  ــەب ل هیچ شتێك  بـــەاڵم 
هزرڤان  و  شاعیر  لە  هــەریــەك  كە  نازانین، 
هەریەكەیان  كاتێك  ئەنجامیدەدەن،  پێكەوە 
لووتكە  دوو  لەسەر  تریان،  ئەوی  لەتەنیشت 

شاخی دوور نیشتەجێ  دەبن)8(.
بۆشایی  كــە  تۆقین  مــانــای  بــە  ــێ   ــەڕاوك دڵ
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لەم  یەكێكە  دەدات،  لوولمان  تێیدا  نــەبــوون 
تێدادەكات.  كاری  زمان  جەوهەرییانەی  بوارە 
نەبوونیش كاتێك وا وێنادەكرێت، وەكو ئەوەی 
نێو  جیاوازی  و  پەتی  تری  ئــەوی  لە  بریتییە 
بوون، پەردەیەكی داخراو بەڕووی بووندا. لەنێو 
بووندا، هەموو ئەم شتانەی دەگۆڕێن بۆ ئەم 
شتانەی كە بونیان هەیە، ئەوانە تەواودەكەن، 

كە بە شێوەیەكی هەمیشەیی دەمێننەوە.
شاعیری  دوا  قــەســیــدەیــەكــی  ــە  ب ــرەدا  ــێ ل
كۆتایی  یۆنانی  شارستانیی  بەرەبەیانی  نێو 
لە  )ئــۆدیــب  شــانــۆگــەری  مەبەستم  پێدێنین، 
كۆتایی  وشانە  بەم  سۆفۆكلیسە،  ی  كۆلۆنا( 
گــەورەیــان  زۆر  دەنگدانەوەیەكی  كە  دێنین 
سنووری  ئەودیوی  دەچنە  جۆرێك  بە  هەیە، 
بینینی ئێمە، بۆ مێژووی شاراوەی ئەم میللەتە، 
بەڵگەیە لەسەر ڕۆچوونە نێو حەقیقەتی نادیار 

و شاراوەی بوون:
" بەاڵم ئێستا بوەستن ، چیتر دەنگی پڕ لە 
ئەوە  چونكە  مەكەنەوە:  بەرز  خۆتان  گریانی 

هەمووی چارەنووسە كە دیاریكراوە".     
      

كۆتایی
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پەراوێزەکان
هایدگەر  ــەالیــەن  ل بــەشــە  ــەم  ئ ناوونیشانی   )1
 Der Ruckgang :بەئەڵمانی بەم شێوەیە دانراوە

in den Grund der Metaphysik. )و. ك( 
مارتین  كتێبی  نــاودارتــریــن  ــات،  ك و  ــوون  ب  )  2
و  نــووســراوە  دا   )1927( ساڵی  لە  هــایــدگــەرە، 
سەر  وەرگێڕدراوەتە  كەمال  محەمەد  د.  لەالیەن 
زمانی كــوردی ، لــەالیــەن دەزگـــای ســـەردەم لە 
ساڵی )2013( دا چاپ و باوكراوەتەوە. )و. ك(

 3( لێرەدا هایدگەر ئاماژە بۆ هەوڵێكی فەلسەفییانەی 
لە  بەشێك  خستنەڕووی  لەبارەی  دەكــات،  نیچە 
نیچە  سوكراتی.  پێش  گریكیی  كۆنی  فەلسەفەی 
لەمیانەی كتێبی فەلسەفە لە سەردەمی تراژیدییانەی 
گریكیدا، كە ئێمە كردوومانەتە كوردی و لەالیەن 
و  چــاپ  ــرەوە  ــێ هــەول ــە  ل فــێــربــوون  كتێبخانەی 
بخاتە  هەوڵدەدات ڕۆشنایی  دێت  باوكراوەتەوە، 
دەڵێت،  خۆی  وەكــو  كە  فەلسەفەیەی،  ئەم  سەر 

بەشی هەرە زۆری، ونبووه  . )و. ك(
تێگەیشتنی  و  بەرچاوڕوونی  بۆ  هەر  تەنیا   )4  
بوون  كتێبی  لەنێو  كە  دەكەین  بۆ  ئاماژە  زیاتر، 
و كات ی هایدگەردا، كە لەالیەن د. محمد كەمال 
گوزارشتە  ئەم  كــوردی،  كراوەتە  لەئینگلیزییەوە 
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ــ  دازایــن  وەرگێڕدراوە:"جەوهەری  شێوەیە  بەم 
كەینونەت لەبوونیدایە". )و. ك( 

كۆرنتۆس  بۆ خەڵكی  پۆلس  یەكەمی  نامەی   )5 
لەالیەن پۆلس، كە خۆی وەكو نێردراوی عیسای 
ــە نــاوچــەی  ـــووســـراوە، ل مــەســیــح دەنــاســێــنــێــت ن
ئەڤسسەوە ئاڕاستەی خەڵكی مەسیحی كۆرنتۆس 
نامەیە  ئەم  بڕواوایە  كــردووە.  یۆنانی  هەموو  و 
زایینی  ی   )60 ــ   55( سااڵنی  نێوان  مــاوەی  لە 
ـــا پێش نــووســیــنــەوەی چــوار  نــووســرابــێــت، وات

ئینجیلەكە. )و. ك(
بە زمانی  ئەم بەشەی  ناوونیشانی   6( هایدگەر 
 Was ist ــوە:  ــووســی ن بـــەم شــێــوەیــە  ئــەڵــمــانــی 

Metahpysik?. )و. ك( 
خۆی  وەكــو  گوزارشتەكەمان  لــێــرەدا  ئێمە   )7  
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی، كە لە ئەڵمانیدا 
بەاڵم   ،)das Nichts selbst nichtet( دەبێتە 
بنووسرێت:"  باشتروایە  تێگەیشتن  بۆ  پێمانوایە 

نەبوون خۆی، نەبوون بەرهەم دێنێت". )و. ك(
لــە شیعرێكی  گــوزارشــتــەی  ــەم  ئ هــایــدگــەر   )8 
هۆلدرلین وەرگرتووە، بە ناوی )پاتموس( ، لێرەدا 

ئاماژەی بۆ دەكاتەوە. )و. ك(
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28
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2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر
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56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80
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هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل
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107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135
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136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191



229فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218
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2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

233
كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 

له بیركراو
2017كه ریم یه ڵدز

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

236
سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 

یۆتۆپی
2017فرەدریک ئەنگڵس

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238



231فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

233
كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 

له بیركراو
2017كه ریم یه ڵدز

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

236
سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 

یۆتۆپی
2017فرەدریک ئەنگڵس

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238



مارتین هایدگەر 232


