پۆرترێتی ئیڤان ئیلیچ وەک دازاین
کۆستیکا براداتان
لە ئینگلیزییەوە :نەبەز سەمەد

لێکۆڵــەرەکان تێبینــی ئەوەیــان کــردووە ئــەو شــێوازەی هایدێگــەر لەبــارەی

خــۆی نییــە؛ بوونــی دازایــن لەالیــەن مــرۆوە بــردراوە .شــیامنەی بوونــی

دازایــن وەک ‹›بوون_ڕووەو_کۆتایــی›› لــە کتێبــی بــوون و کاتــدا پێــی

ڕۆژانــەی دازایــن بــۆ مرۆیــە تاکــو چــۆن حەزدەکــەن وەهــا بەکاریبهێنــن››.

دەئاخڤــێ نزیکــە لــە خەریکبوونەکــەی تۆڵســتۆی بــە مەرگــەوە لــە کتێبــی

دازایــن لەیزتۆکــی دەســتی ‹›مرۆ››یــە ،و بــەم چەشــنەش دازایــن ســەربە

مەرگــی ئیڤــان ئیلیــچ ( .)1886هەنــدێ کات ،دازایــن زۆر نزیکە کــە زاراوەی

خــۆی نییــە›‹ .یەکێكــە ســەربە مــرۆ (ئەوانیدی)یــە و دەســەاڵتیان زیــاد

‹›پاستیژ/بەمەبەســتەوە الســاییکردنەوەی بەرهەمێکــی هونــەری›› لەجێــی

دەکات›› مــرۆ لێرەیــە وەک بوونەوەرێکــی ئاپــۆرەی بێجودایــی ،بێڕووخســار

خۆیــدا نییــە (گونجــاو نییــە) بــۆی .هەرچەنــدە تــەواو بەشــێوەیەکی ســەیر

(بێشــێوە) و بێنــاو .ئەگــەر تــۆ لــە مــرۆ بپرســی ،داخــۆ بەڕاســتی ئــەوان

هایدێگــەر تەنیــا جارێــك ســیتاتی لــە کتێبەکــەی تۆڵســتۆی وەرگرتــووە_

کێــن ،ئــەوا تــۆ پرســیار لــە نادیــار (بۆشــایی)ی دەکــەی›‹ :کێیەکــە یەکێــك

پاشــان بــۆ پەراوێــز وەدەری نــاوە .هایدێگــەر پێزانینــی هەیە کــە کتێبەکەی

نییــە ،ئــەو یەکــە دیاریکـراو نییــە ،خودێــک نییــە ،هەندێــك خەڵــک نییــە،

تۆڵســتۆی خوێندۆتــەوە ،بــەاڵم خوێندنــەوەی بــەم چەشــنە پەنهانــە،

هەروەهــا کــۆی ســەرجەم خەڵکانیــش نییــە .کێیەکــە بێالیەنــە ،مرۆیــە،

شــیامنەی هــەر جــۆرە کاریگەرییەکــی گرنــگ وەالوەدەنێــت .لــە ڕاســتیدا،

داس_مــان ()das Manە›› .مــرۆ لــە ڕاســتیدا هەریەکێــك و هیچیەکێكــی

بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بخاتــە ســەر ڕێگەیەکــی هەڵــە ،هایدێگــەر ئــەو

دیاریک ـراو نییــە›‹ .مــرۆ›› بێدواییەکــی الســاییکراوە و جێگۆڕکــێ پێک ـراوە.

بیروڕایــە لــەالی خوێنــەر دێنێتەگــۆڕێ کــە ئــەو بــە هەڵــە خوێندنــەوەی بــۆ

ئەگــەر هەریەکێکیــان بەســەرچوو ،ئــەوا یەکســەر یەکێکــی دی جێگــەی

کتێبەکــەی تۆڵســتۆی کــردووە .هایدێگــەر دەبێــژێ›‹ :لــە چیرۆکــی مەرگــی

دەگرێتــەوە .هیــچ کەســێک تێبینــی جوداوازییەکەیــان نــاکات ،چونکــە

ئیڤــان ئیلیــچ ،لیــۆ تۆڵســتۆی فێنۆمێنــی پچڕانــدن و تێکشــکاندنی هەبوونــی

هیــچ جوداوازییەکیــان نییــە›‹ :هەمــوو مرۆیــەک وەکــو ئەویدیکەیــە››.

مردنــی یەکێــک دیاردەهێنــێ›› ( .)Heidegger 2000: 495کتێبەکــەی

ئــەو ‹›مرۆ››یــە کــە جێگۆڕکــێ پێکــراوە واتــای بێدەســەاڵتی نییــە.

تۆڵســتۆی ســەبارەت بــە بوون_ڕووەو_مــەرگ نییــە ،نەخێــر بەتــەواوی نــا،

دەســەاڵتی مــرۆ زۆر گەورەیــە و بەتــەواوی لــەو جێگۆڕکــێ پێکردنــە

لــە هیــچ حاڵەتێکــدا.

بێدوایەکییــەوە ســەرچاوەدەگرێ .هایدێگــەر دەبێــژێ ‹›لەنێــو ئــەو

دیارتریــن ڕووی ئــەو هاوتەریبێتییــە ئەوەیــە مەرگــی هــەردوو کارەکتەرەکە

نادیارێتــی ،دەرنەکەوتوویــی و نەشــیاوی دیاریکردنــەدا ،مــرۆ دیکتاتۆریەتــی

_دازاینــی هایدێگــەر و ئیڤــان ئیلیچــی تۆڵســتۆی_ لــە دژی باکگراونــدی

ڕاســتەقینەی خــۆی ئــاوەاڵ دەکات›› ( .)Heidegger 2000: 164یەکێــك

ساڵی سێیەم

لێرەبوونــی ‹›مرۆ/هیچکــەس›› پڕۆژەیێنــدراون .هایدێگــەر وەهــا دەهــزرێ،

لــە گرنگرتیــن کاراییەکانــی ‹›مــرۆ›› بەرهەمهێنانــی نۆرمــەکان ،ڕێســاکان

کــە ئێمــە خۆمــان نیــن :ئێمــە لــە دۆخــی نامۆبوونــدا دەژیــن .ئێمــە وەک

و دەســتووری چێــژە .ئەگــەر تــۆ دەتــەوێ لەنێــو کۆمەڵگــەدا بــژی ،ئــەوا

ژمارە

‹›مــرۆ›› دەهزریــن ،وەک ‹›مــرۆ›› خۆمــان دەپۆشــین ،بەگشــتی ئێمــە وەک

گەرەکــە تــۆ ‹›مــرۆ›› چۆنــی پێگۆتــی ئەوهــا ڕەفتاربنووێنــی ،ئینجــا لــە

‹›مــرۆ›› دەژیــن .هایدێگــەر دەبێــژێ دازایــن ‹›کەوتۆتــە ژێــر دەســتی

ڕێگــەی ئەمــەوە تــۆ ڕێگــە بــە ‹›مــرۆ›› دەدەی تــەواوی ژیانت هەڵلوشــێت.

مــرۆوە (ئەوانیدیکــەوە)›› ،ئەگــەر بەڕاســتی بێژیــن ،دازایــن ‹›خــودی

لەنێــو ڕۆژانەێتییەکەیــدا ،لەبــەر ئــەوەی ،دازایــن وەک ‹›مرۆ››یــە ،دازایــن
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــە ڕوانگــەی تۆڵســتۆی ،ئــەوە ‹›جوداکەرەوەتریــن›› ئــەدگاری ئیڤانــە:
‹›هــەر لــە ســەرەتای گەنجێتییــەوە ئیڤــان بــۆ خەڵكــی ئاپــۆرەی نــاو
کۆمەڵگــە ســەرنجڕاکێش بــوو ،بــۆ ڕووناکــی وەک پەروانــە وەهــا بــوو›› .زۆر
بەپەرۆشــەوە بەخۆشــییەوە ،ئیڤــان ‹›ڕەفتارەکانــی ئــەوان و ڕوانگەکانــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لێرەبوونــی هەیە_هــەروەک ئیڤــان ئیلیــچ ژیانــی خــۆی ژیانــد .لــە ڕاســتیدا،

95

ئەوانــی بــۆ ژیــان لەگــەڵ خۆیــدا دەگونجانــد›› .لــە ڕۆمانەکــەدا›‹ ،مــرۆ››
وەک ‹›خەڵکانــی ئاپــۆرە›› کرداردەنوێنــێ ،کــە بەگونجــاوی بێنــاو و
بێڕووخســار (بێشــێوە) دەمێنێتــەوە ،بــەاڵم کاریگەرییەکــی تونــد لەســەر
تاکــی وەکــو ئیڤــان دادەنێــت .تۆڵســتۆی رشۆڤــەی ئاگایــی کارەمانەکــەی
خــۆی دەکات وەک ئــەوەی ئــەو خــۆی وەرگۆڕیبــێ بــۆ کاریگەریــی
پەیڕەوکردنــی ‹›مــرۆ›› .ئێمــە دەبینیــن چــۆن ئیڤــان هــەر ورووژانێکــی
رسوشــتی هەبووبــێ وردە وردە دەگــۆڕێ بــۆ هەرچییــەک کــە ‹›مــرۆ›› وەک
ویس ـراو و ســەرنجڕاکێش دایبنێــت .بــۆ منوونــە ،ئیڤــان وەک فێرخوازێــک
شــتی وەهــای دەکــرد کــە ‹›لــەو کاتــەدا ،بــۆ ئــەو زۆر بەتونــدی وەک
ناخــۆش (قێــزەون) دەردەکــەوت و ئــەو هەســتەی پێــدەدا کــە قێــز لــە
خــۆی بکاتــەوە›› .هەرچەنــدە دواتــر ،تێبینــی ئــەوەی کــرد ‹›خەڵکــی ئاپــۆرە
هیــچ گومانێكیــان ســەبارەت بــە کردنــی ئــەو شــتانە نییــە›› ،بۆیــە ئەویــش
ئــەو هەســتکردنە قێزەونــەی فڕێــدا و کۆتایــی پێهێنــا ‹›هــەر کاتێــك ئــەو
شتانەشــی بهاتبایــەوە یــاد زۆر نیگــەران نەدەبــوو›› (.)Tolstoy 1981: 44
هەتاکــو ئیڤــان ئیلیــچ بەگوێــرەی نۆرمەکانــی ‹›مــرۆ››وە ڕەفتــاری دەنوانــد،
ڕەفتــارە تەنیــا ‹›ڕێزمەندێتــی›› کۆمەاڵیەتــی ئــەوی پــر دەکــرد›‹ .مــرۆ››
ســەروەرێکی بەخشــندە و گونجــاوە لەگــەڵ دەســەاڵتی کۆمەڵگــە کــە
لەتــەک بەخشــینی جــوان دێــت .پاشــان وەک گەنجێکــی تاوانبارکــەر ئیڤــان

نووسین

ئــەوا هیــچ شــتێکی نەبــوو لێــی برتســێ .لــە ڕاســتیدا ،ئــەو چەشــنە

ساڵی سێیەم

ژمارە
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بەشــداری لــە ‹›مــاوەی خواردنــەوە›› و ‹گەڕانەکانــی دوای خوانــی شــەو

دەبــێ کەســی بــن_وەک هەڵبژاردنــی کتێبێــک بــۆ خوێندنــەوە_ ئــەوە ئــەو

بــۆ شــەقامە دیاریکراوەکانــی دەرەوەی شــارۆچکەکە›› .هەروەهــا هەوڵــدان

خــۆی نییــە کــە کتێبەکــە هەڵدەبژێــرێ ،بەڵکــو ‹›مرۆ››یــە :هەنــدێ جــار،

بــۆ ‹›تامــی کاری لەگــەڵ شــێفەکەی و تەنانــەت هاوســەری شێفەکەشــی››.

دوای نانــی ئێــوارە ،ئیڤــان ڕەنگــە ‹›کتێبێــك بخوێنێتــەوە ،کــە ئــەو ڕۆژە

بۆیــە هەمــوو ئەوانــە ‹›پایــەگا و ڕێزمەندێتــی ئەویــان بەرزدەکــردەوە و

قســەی لەبــارەوە ک ـراوە .)Tolstoy 1981: 60( ››.ئــەوە ڕێــک ئــەو شــتەیە

نەدەتوانـرا هیــچ شــتێکی خراپــی لەبــارەوە بگۆتــرێ›› (.)Tolstoy 1981: 45

کــە دازاینــی هایدێگــەر دەیــکات لــە هەمــان دۆخــدا›‹ :ئێمــە دەخوێنینــەوە

پایــەگا و ڕێزمەندێتــی کۆمەاڵیەتــی یەکێکــە لــەو بەخشــینانەی هەمیشــە

و دەبینیــن ،بڕیــار بەســەر ئــەدەب و هونــەردا دەدەیــن وەک چــۆن ‹›مــرۆ››

‹›مــرۆ›› زۆر دەیبەخشــێت.

دەبینــێ و بڕیــار دەدات .)Heidegger 2000: 164(››.ڕەنگــە مــن کتێبەکــە

تەنانــەت هەنــدێ جار کــرداری یاخیبوونیش ڕێگەی پێــدەدرێ تا ئەوەندەی

لەنێــو دەســتانم بگــرم ،بــەاڵم ئــەوە مــن نیــم دەخوێنمــەوە ،بەڵکــو ئــەوە

کــە پەیــڕەوەی لــە ‹›مــرۆ›› بکرێــت .لــە ڕاســتیدا ،دابینکردنــی ئەمــە لەتەک

‹›مرۆ››یــە دەخوێنێتــەوە .هەروەهــا لــە ڕاســتیدا ،زۆرینــەی کات ئــەوە

ســەملاندی پێشــرەوە دێــت لــە ســەرەوە ،کەمێــك ناڕەزایــی شــتێکی باشــە_

‹›مرۆ››یــە دەنووســێت .جەختکرنــەوە لەســەر ڕوانگــەی هایدێگــەر ،لەنێــو

بــە هــەردوو الی دەســەاڵتدار و نــاڕازی .ئەمــە وەهــا دەکات دەســەاڵتدار

ڕۆژانەێتیامنــدا ئێمــە ‹›چێــژ و شــادی وەردەگریــن ،وەک چــۆن ‹›مــرۆ››

لەنێــو کۆمەڵگــەدا زۆر ڕەواتــر دەربکــەوێ و ناڕازیــش ترســنۆکی کەمــری

چێــژ و شــادی وەردەگرێــت›› ( .)Heidegger 2000: 164ئیڤــان شــێوازێکی

لەنێــو چاوانیــدا بێــت .بــۆ منوونــە لــە هەنــدێ کاتــدا ،ئیڤــان ئیلیــچ ‹›بڕێــک

ژیانــی لەتــەک خۆیــدا گونجانــد بــوو کــە دوور بــوو لــە تاکایەتــی خــۆی،

دووری دەخاتــە نێــوان خــۆی و دەســەاڵتی ناوچەیییــەوە و گریامنــەی

بەڵکــو ئــەو دەگونجێنــێ لەگــەڵ چێــژ و مۆدێلــی ســەروەر کــە لەالیــەن

نیگەرانییەکــی الواز لەتــەک حکومەتــدا›› ( .)Tolstoy 1981: 47هەمــوو

‹›مــرۆ››وە بناغەڕێــژراوە .ماڵــە تازەکــەی پێدەڕازێنێتــەوە .بەتازەیــی

ئەوانــە زۆر هەســتبزوێنن .دازاینــی هایدێگــەر هیــچ شــتێکی دی نــاکات:

بزوانــدن و گــەڕان بــەدووی نوێکردنــەوەی پایــەگای کۆمەاڵیەتــی ،ئیڤــان

‹›ئێمــە لــە ‹›ئاپــۆرە›› دووردەکەوینــەوە وەک چــۆن مــرۆ دووردەکەوێتــەوە؛

دەســتدەکات بــە پــڕۆژەی دروســتکردنی ڕەســەنرتین و سەرنجڕاکێشــرین

ئێمــە ئــەو شــتە وەک مایــەی شــۆک دەبینیــن ،کــە مــرۆ وەک مایــەی شــۆک

مــاڵ بــۆ خــۆی و خێزانەکــەی .ئەنجامەکــەی ،لــە ڕوانگــەی خۆیــەوە›‹ ،زۆر

دەیبینــێ›› ( .)Heidegger 2000: 164ئــەو دوورییــەی ئیڤــان و دازایــن

جوانــە ››.هەوڵــە بێکۆتاییەکانــی شایســتەی چێکــردن بــوون .هەرچەنــدە،

لــە ‹›مــرۆ›› وەریدەگــرن ،یــەک ئینــج گەورەتــر نییــە لــەو بــڕە ئازادییــە

وەک تۆڵســتۆی ئامــاژەی پێــدەدا بــە تەوســبێژییەکی باشــەوە ،ماڵەکــە

وەهمییــەی کــە ‹›مــرۆ›› بــە ئەوانــی داوە تاکــو وازی لەگــەڵ بکــەن.

‹›وەک ماڵــی ســەرجەم ئــەو خەڵکانــە بــوو کــە بەڕاســتی دەوڵەمەنــد نیــن

لەبــەر ئــەوەی ئیڤــان ئیلیــچ بــە پەیــژەی کۆمەاڵیەتیــدا ســەردەکەوێ ژیانــی

و دەیانــەوێ دەوڵەمەنــد دەربکــەون ،لەبــەر ئــەوە لــە کۆتاییــدا هەموویــان

وەردەگــۆڕێ بــۆ یەکێــك لــە ســەرجەم پەیڕەوانــی هزرینەکانــی ‹›مــرۆ››.

لەیەکدەچــن ››.لــە کۆتاییــدا شــوێنەکەی ئیڤــان ‹›زۆر لــە شــوێنی ئەوانیــدی

ئــەو زۆر باشــە لــە هونــەری هۆش ـڕایەڵی تەنانــەت لــەو بڕیارانەشــدا کــە

دەچــێ ،لەبــەر ئــەوە هەرگیــز وەک شــوێنێکی جــوداواز تێبینــی ناکرێــت››

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

خانووەکــەی دیکۆردەکــرد ،بــەاڵم ‹›مــرۆ›› ناشــێ بەپێچەوانــەوە هەبێــت.

دەتوانــێ بڕێــک پــارە لــە حکومەتــەوە بەدەســتبهێنێت›› (Tolstoy 1981:

گرنــگ نییــە ئــەو چــی دەکات ،ئیڤــان ئیلیــچ هەرگیــز خــۆی نییــە ،هەمیشــە

 .)39_40کچەکــەی ئێســتا دەیــەوێ پالنــی هاوســەرگیرییەکەی بگــۆڕێ

کەســێکی دیکەیــە :بوونەوەرێکــی بێشــێوە ،بێنــاو ،ئیڤــان ‹›مرۆ››یــە.

(شــتێك کــە کچەکــەی هەرگیــز ئــەوی بــۆ نابــورێ) .شــوارتز ،یەکێــك لــە

تۆڵســتۆی دەبێــژێ ‹›هەروەهــا ئــەوان دەژیــن ››،ئــەوان دەچنــە نــاو

هاوەاڵنــی ،بــەدوای ئــەوەدا دەگــەڕا چــۆن ڕێگەنــەدا هیــچ گۆڕانکارییــەک

‹›باشــرین بازنــەکان›› و ماڵەکانیــان ‹›لەالیــەن خەڵکــی گرنگــەوە بــەردەوام

لــە پالنــی پێشــر دان ـراو بــۆ ئــەو شــەوە ڕووبــدات.

ســەردان دەکرێــن ››.ئیڤــان ئیلیــچ ئەوهــا ژیــا ،بــەاڵم ئــەو چــۆن مــرد؟

هاوەاڵنــی ئیڤــان بەردەوامبوون لــە کردنی یــاری کاغەزەکەیــان ،خێزانەکەی

داخــۆ ئــەو بــۆ یەکجــار لــە شــێوازی ‹›مــرۆ›› دوورکەوتــەوە؟

گەڕانــەوە ســەر ڕۆتینــی خۆیــان ،هەمــوو شــتێك گەڕایــەوە شــوێنی خــۆی.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

( .)Tolstoy 1981: 57_58بێگومــان تێبینــی دەکـرا_ ئەگــەر ئیڤــان نەبوایــە

ئیڤانۆڤیــچ_ ئەوەیــە کــە ‹›چــۆن ،بە هــۆی مەرگــی ئیڤانەوە ،هاوســەرەکەی
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هەنــدێ ناڕەحەتــی بچــووک وەالنــێ ،لــە کۆتاییــدا ،مەرگــی ئیڤــان نەبــووە
ئیشی مردن

هــۆی غەمباریــی زۆر؛ تەنانــەت شــتێکی هێمــن و بێئــازار لەبارەیــەوە.

ئیڤــان ئیلیــچ کێیــە و ژیانــی چۆنە ،ئێمــە لەبــارەی مەرگەکەیــەوە فێردەبین.

فاکتــی مەرگــی کەســێکی نزیــک لەنێــو ســەرجەمیاندا هەســتی ژیانــەوە

ئێمــە ئــەوە لــە ڕێگــەی کاردانــەوەی خەڵکانــی دیکــە (هــاوڕێ نزیکــەکان،

دێنێتــەوە یــاد ،ئاخــر ئــەوە کەســێکی دیکەیــە نــەک ئــەوان ،کــە مــردووە››

هــاوەاڵن)ەوە لەبارەیــەوە دەزانیــن .ســەرەڕای ئــەوەی ئــەوان پەیوەنــدی

( .)Tolstoy 1981: 33هایدێگــەر ســەبارەت بــە پرۆســەی ‹›هێمنبوونــەوە››

جوداوازیــان بــە ئیڤانــەوە هەبــووە ،کاتێــك ئــەو لــە ژیانــدا بــووە،

دەئاخڤــێ پەیوەســت بــە ‹›بارســوکبوون›› کــە ئێمــە لەبــارەی مەرگــی

کاردانەوەکانیــان بــۆ مەرگــی ئیڤــان تــەواو هاوشــێوەیە .ئــەوە کاردانــەوەی

ئەویدییــەوە هەســتی پێدەکەیــن›‹ .مــرۆ›› مەبەســتی خــۆی هەیــە بــۆ

خەڵکانێكــە ناتوانــن بــێ ئاگابــن .لەڕاســتیدا ،بــۆ ئــەوان ئــەو مەرگــە

کەمکردنــەوەی ئــەو نائاســوودەیییەی کــە بەڕێــی مەرگــی یەکێکــی دییــەوە

دەشــێ بــۆ شــتێك وەربگــۆڕێ_ گەرەکــە مــن چۆنــی دابنێــم؟_ بەســوود.

دێتەگــۆڕێ و دوورخســتنەوەی ســام لــە خــۆی .هایدێگــەر دەبێــژێ›‹ :مرۆ››

هاوەاڵنــی ئیڤــان بڕیاریــان دەدا لەســەر شــیامنەی بەدەســتهێنان کاتێــك

هێمنبوونەوەیەکــی بــەردەوام لەبــارەی مەرگــەوە دێنێتەگــۆڕێ›› .لــە

کــە هەواڵەکەیــان پێدەگەیشــت_ مەرگــی ئیڤــان واتــا ئێســتا شــوێنەکەی

کرۆکیــدا ،ئــەم ‹›هێمنبوونەوەیــە نــەک بــۆ ئــەو کەســەیە کــە (مــردووە)

لــە هەڕەمەکــەدا چۆڵــە ،کــە دەبێتــە ســەرەتای فراژووتــن ،گۆڕانــکاری ،و

بەڵکــو پــر لــەوە بــۆ ئەوانــەی کــە بــۆ مەرگەکــەی ‹›غەمبــار››ن››

جێگۆڕکــێ .چەنــد الپەڕەیــەک دواتــر ،کاتێــك ئیڤــان لەنێــو تابووتەکــەی

(.)Heidegger 2000: 298

ڕاکشــاوە ،هەمــوو بەشــداربووان مژوولــن بــە شــتێکەوە .هاوســەرەکەی

تۆڵســتۆی ئــەو پرۆســەی هێمنبوونەوەیــەی لــە ڕۆمانەکــەدا دیارهێنــاوە.

بــە کێشــەی ‹›بازرگانی››یــەوە خەریکــە لەگــەڵ هاوڕێیەکــی ئیڤــان ،پیۆتــر

تەنانــەت پۆیــر ئیڤانۆڤیــچ ،هاوڕێــی منداڵیــی ئیڤــان ئیلیــچ ناتوانــێ

نووسین

کاتێــك ئێمــە کتێبەکــە دەکەینــەوە ،تەنانــەت پێــش ئــەوەی ئێمــە بزانیــن

لــە هەنــدێ ڕێگــەی ناڕوونــەوە ،هەریەکێــك خۆشــحاڵبوون›‹ :هــەرە

لــە بەردەوامــی هەســتی ناجودایەتــی هەڵبێــت .هــەر لــە ســەرەتاوە،
لەســەر زانینــی هەواڵــی مەرگــی هاوڕێیــەک ،تەنانــەت لــە نزیکــی الشــە
مردووەکەیــدا ،پاشــان لــە ڕێگــەی بــەرەو ماڵــدا ،پۆیــر ئیڤانۆڤیــچ بەســانایی
ناتوانــێ تازیەبــار (غەمبــار) بێــت .بــۆ ئــەوەی لــە مەرگــی کەســێکی دی
تێبگەیــت ،ئــەوا پێویســتت بــە ئۆرگانێکــی تایبــەت هەیــە ،کــە ئیڤانۆڤیــچ
نەیبــوو .ئــەو مەرگــە هیــچ شــتێکی لەگــەڵ ئــەودا نەبــوو بیــکات؛ ‹›وەکــو
ئــەوەی مــەرگ ئەزموونێکــی بەخــت بێــت تەنیــا بەســەر ئیڤــان ئیلیچــدا
هاتبێــت ،هەرگیــز بەســەر ئــەودا ڕوونــەدات›› (.)Tolstoy 1981: 39
تۆڵســتۆی بەڕوونــی وا ناڵــێ ،بــەاڵم ئێمــە تێدەگەیــن کــە ئــەوە بەتــەواوی
بــۆ ئیڤانیــش ڕاســتە ،کاتێــك کاردانــەوە بەرانبــەر بــە مەرگــی کەســێکی دی
بنوێنێــت .لــە ڕووی شــێوازەوە ،ئــەوە باشــرین کارامەیییــە بــۆ ئاوەاڵکردنــی
دەســپێکی بەشــێک .بــۆ مەرگــی هاوڕێیەکــی نزیــک ،ئیڤــان ئیلیــچ لەوانــە
بــوو بــە هەمــان شــێوەی پۆیــر ئیڤانۆڤیــچ کاردانــەوەی هەبووایــە بــۆ
مەرگــی ئــەو .ئاخــر ئیڤــان و پۆیــر ئــەوان یەکێکــن و هاوشــێوەن :ئــەوان
‹›مــرۆ››ن .ئیڤــان بەشــێوەیەکی جــودا ڕەفتــاری نەدەنوانــد ،چونکــە ئــەو
‹›مرۆ››یــە و هەمیشــە وەک ‹›مــرۆ›› کاردانــەوەی دەبێــت.
بــۆ زۆرینــەی ژیانــی ،ئیڤــان ئیلیــچ هیــچ شــتێکی لەبــارەی مــەرگ
نەدەزانــی؛ نــە دەیوســیت بزانێــت .ئــەو یەکێــك بــوو لــەو کەســانەی
(زۆرینــەی ســەرەکی ئێمــە) بــۆ ئــەو مــەرگ جێگــەی بایــەخ و گرنگــی
ساڵی سێیەم

نییــە .لــە بــوون و کاتــدا هایدێگــەر بەتایبەتــی ســەبارەت بــە کەســانی
وەکــو ئیڤــان دەپەیڤــێ .هایدێگــەر دەبێــژێ ‹›لــە ڕاســتیدا ،کەســانێکی

ژمارە
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‹بوون_ڕووەو_مــەرگ›ی خــۆی هەڵامڵیــووە ،لەنێــو ڕووخســاری ئــەودا
جێهێڵـراوە›› ( .)Heidegger 2000: 295زانینــی ئیڤــان ســەبارەت بــە مەرگ

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

وەهــا هەســتی کردبێــت کــە مــەرگ ‹›ئەزموونێکــی بەختــە›› کــە دەشــێ

ئاخــر مــەرگ لــە هــەر شــوێنێکە ژیانــی لێبێــت ،مــەرگ بەبەردەوامــی لــە

تەنیــا بــۆ یەكێکــی دی ڕووبــدات›‹ ،هەرگیــز بــۆ ئــەو ڕوونــادات ››.کاتێــك

ناوەڕاســتی ژیانــدا ‹›ڕوودەدات›› .ئیڤــان ئیلیــچ مــردووە هەتاکــو ئــەو

ئیڤــان لــە فێرگــەدا لۆگیــک فێــر دەبێــت ،ســیلۆگیزمێکی ســادەی نێــو کتێبی

زینــدوو بــووە .هەروەهــا بــۆ دازاینیــش ،هایدێگــەر دەبێــژێ ‹›نزیکرتیــن

فێرگە_››ســەرجەم مرۆڤــان مبــرن ،کایــوس مرۆڤــە ،کەواتــە کایــوس مبــرە››_

و زۆرتریــن بەشــی دازایــن مردنــە هەتاکــو ئــەو لێرەبوونــی هەبێــت،

ئــەوە بــۆ ئــەو بێکێشــە دەردەکەوێــت .دەبــێ کایــوس مبــرێ ،بــەاڵم ئیڤــان

ئەوهایــە لەبــەر ڕێگــەی بەربوونــەوە›› ( .)Heidegger 2000: 295لــەو

بەتــەواوی شــتێکی جودایــە :ئــەو مرۆڤــە ‹›مــرۆڤ لەنێــو ئەبســراکتدا

ســاتەدا ،ئــەوەی تێبینــی دەکــرێ لەبــارەی هاوتەریبــی خوێندنــەوەی بــوون

پیشــان دەدات ،لەبــەر ئــەوە ئارگومێنتەکــەی بەتــەواوی الوازە ››.بــەاڵم

و کات و مەرگــی ئیڤــان ئیلیــچ ئەوەیــە کــە تۆڵســتۆی زاراوەی ‹›کەوتــن/

ئیڤــان هەمیشــە ‹›بوونەوەرێکــی تــەواو ،تــەواو جــوداوازە لــە ســەرجەم

بەربوونــەوە››ی لــە چیرۆکەکەیــدا بــۆ دیزاینکردنــی نزیکــەی هەمــان

ئەوانــی دی›› (.)Tolstoy 1981: 79_80

پرۆســێس بەکارهێنــاوە .کاتێــك ئیڤــان ،لــە ســەرەمەرگدایە ،دێتــەوە بــۆ

ئــەوە هەســتێکی خــۆ بەباشــر زانینــە ،بــەاڵم مارتیــن هایدێگــەر هەواڵێکــی

ســەردانکردنەوەی لێرەبوونــە زەمینییەکــەی ،ئــەو ڕیالیــزەی ئــەوە دەکات

بــۆ ئیڤــان ئیلیــچ پێیــە :ئــەو بــە هیــچ شــێوەیەک جــوداواز نییــە .لــە

کــە ‹›تەنیــا یــەک پنتــی ڕوونــاک دەگەڕێتــەوە لــە ســەرەتای ژیانــەوە››.

ڕاســتیدا ،ڕەفتــار و ئــاکاری ئیڤــان ســەبارەت بــە مــەرگ نیشــانەیە بــۆ

پــاش ئــەوە ،هەمــوو شــتێك ‹›ڕەشــر و ڕەشــر دەبــێ ››،و ‹›خێراتــر و

تێگەیشــتنی ‹›مــرۆ›› بــۆ مــەرگ .لــە ڕوانگــەی ‹›مــرۆ››وە مــەرگ بەتــەواوی

خێراتــر دەجمــێ››:

‹›شــتێکی نەنــارساوە ››.تاکــو ئــەو کاتــەی مــن ‹›مــرۆ›› هــەم ،مــەرگ شــتێکە

لــە ڕێــژەی پێچەوانــەوە بــۆ چوارگۆشــەی دووریــی لــە مەرگــەوە ››،بیــر لــە

هەمیشــە بــۆ ئەوانــی دی ڕوودەدات ،هەرگیــز بــۆ مــن نــا:

ئیڤــان ئیلیــچ بکــەوە و وێنــەی بەردێــك کــە کەوتۆتــە خــوارەوە لەتــەک

گــۆزارەی ‹›یەکێــک مــرد›› ئــەو بیرۆکەیــە باڵودەکاتــەوە کــە چــی

زیادبوونــی خێراییەکەیــدا لەنێــو هۆشــیدا چەســپیووە .ژیــان زنجیــرەی

بەدەســتدەهێرنێ ...بەڕێــی مەرگــەوە›‹ ،مرۆ››یــە .لــە ڕێگــەی گشــتی

زیادبوونــی ئازارەکانــە ،کــە خێراتــر و خێراتــر ڕووەو کۆتاییەکــەی کەوتــووە/

ڕاڤەکردنــی دازاینــدا ،دەگۆتــرێ ‹›یەکێــك مــرد›› چونکــە هەمــوو یەکێکــی

بەربۆتــەوە_ ترســناکرتین ئــازار›‹ .مــن دەکەوم/بەردەمبــەوە ››...ئــەو لەرزی،

دی و ئــەو یەکــە دەتوانــن لەگــەڵ خۆیــان بئاخڤــن و ببێــژن ‹›لــە هیــچ

و بــە دەوری خۆیــدا وەرچەرخــا ،دەیویســت بەرگــری بــکات ،بــەاڵم تــا

بارێکــدا ئــەوە مــن خــۆم نیــم›› بــۆ ئــەو ‹›یەکــە›› بریتییە لــە ‹›هیچکــەس››.

ئــەوکات زانــی هیــچ بەرگرییــەک بوونــی نییــە.)Tolstoy 1981: 105( .

مــردن ....بەتایبــەت ســەر بە هیــچ یەکێــك نییــە.)Heidegger 2000: 297( .
زۆرینــەی کات ئیڤــان لــە مــەرگ ‹›ڕای دەکــرد›› ،هەرچەنــدە ئــەو خێراتــر

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ڕووبــدات ،بــەاڵم نــەک بــۆ ئــەو .هــەروەک پۆیــر ئیڤانۆڤیــچ ،گەرەکــە

ڕێگــە لــە ئــەو ناگــرێ بــۆ نزیککەوتنــەوە لــە مــەرگ هەمــوو ڕۆژێــک.

نووسین

تەنیــا تیۆرییــە ،وەک شــیامنەیەکی ئەبسـراکت :لــە تیۆریــدا ڕەنگــە مــەرگ

ئــەو فاکتــەی کــە ئیڤــان هیــچ بایەخمەندییەکــی بــۆ مــەرگ نییــە ئــەوا
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و خێراتــر ڕووەو مــەرگ دەکەوت/بەردەبــووەوە .وەک چــۆن ‹›مــرۆ››
هەمیشــە دەیــکات ،ئیڤــان هەرگیــز ڕووبــەڕوو ســەیری مەرگــی نەکــردووە،
هەرگیــز ‹›پێشــبینی››ی مەرگــی نەکــردووە ،ســەرجەم ئــەوە _لــە ڕوانگــەی
هایدێگــەر_ یەکســانە بــە ‹›مەرگێکــی ناخۆیی/ناڕەســەن›› .دەیڤیــد ئــی.
کوپــەر ڕەنگــە بڵــێ لــە لێرەنەبوونــی وێنــەی ژیــان وەک ئــەوەی لــە
ڕێگــەی مەرگییــەوە دیاریکـراوە ،ئیڤــان لــە پێگــەی چیرۆکگێڕەوەدایــە کــە
هیــچ ئیدێیەکــی نییــە ،چــۆن گێڕانەوەکــەی کۆتایــی پێبهێنــێ_ لــە ڕاســتیدا،
چیرۆکگێڕەوەیــەك کــە هیــچ چیرۆکێکــی نییــە بــۆ گێڕانــەوە.
نــەک تەنیــا ‹›مــرۆ›› شــێوەی بــە ژیانــی ئیڤــان ،بەڵکــو هەروەهــا بــە
مردنەکەشــی داوە .خەبتینەکــەی لەگــەڵ نەخۆشــییەکەی زۆرتریــن بەشــی
خەبتینەکــەی ‹›مرۆ››یــە لەتــەک نەخۆشــێتی و مبرێتــی .پنتــی گرنگــی
چیرۆکەکــەی تۆڵســتۆی ئەوەیــە کــە پیشــانی بــدات مەرگی یەکێکی ئاســایی
دەشــێ چــۆن بێــت .هێشــتاش ئــەو پرســیارە لەنێــو هۆشــی خوێنــەردا
دەمێنێتــەوە :داخــۆ هیــچ شــتێک نییــە کــە مەرگــی ئیڤــان ئیلیــچ لــەو
ناخۆییبوونــەدا دەربــاز بــکات؟ داخــۆ هیــچ ســاتێک ئەزموونــی ســامێکی
ڕەســەنی نەکــردووە ،کــە لــە ڕوانگــەی هایدێگــەرەوە ئــەوە دەیتوانــی
مەرگــی ئیڤــان بــکات بــە مەرگێکــی خۆیــی؟ ئیڤــان بــە هەمــان شــێوەی
‹›مــرۆ›› ڕیالیــزەی ئــەوە دەکات کــە زوو ڕووەو مــردن دەڕوات ،لێــرەوە
پرســیاری›‹ :چــی دەبــێ ئەگــەر هەمــوو ژیانــم ،هەمــوو ئاگایــی ژیانــم،
ساڵی سێیەم

بەســادەیی شــتێکی ڕاســتەقینە نەبــوو بێــت؟›› خــۆی زیــت دەکاتــەوە و لــە
کۆڵــی ئیڤــان نابێتــەوە ،بــەردەوام بــە شــوێنیەوەیەتی .بــۆ کەســێك کــە تەنیا
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هزرۆکەیەکــی ئینتەلێکتواڵــی پــر بێــت .ئــەوە دلێرییەکی باشــی دەوێ تەنیا
بــۆ پرســیارکردن ،نــەک بــە تەنیــا وەاڵمدانــەوەی پرســیارەکە .لــە ســەرەتادا،

ئیڤــان زۆر گرنگــی پێنــەدەدا .کاتێــك ئیڤــان لــەو پرســیارە بێداردەبێتــەوە،
ئــەوا ڕەنگــە ئــەو ‹›بــەو شــێوەیە نەژیابــێ کــە دەبــوو بــژی ››،ئیڤــان دێتەوە
یــادی ‹›هەمــوو ژیانــی چەنــدە ڕاســتەقینە بــووەTolstoy 1981: 102–( ››.
 .)8لێرەبوونــی ‹›مــرۆ›› هەمیشــە ‹›ڕاســتە›› .ئیڤــان بــە هەمــوو توانایــەوە
هەوڵــی دەدا ئــەو پرســیارە لــە هۆشــیدا دەربهێنــێ ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
پرســیارەکە بەبەردەوامــی ســەریهەڵدەدایەوە_ تاکــو لــە کۆتاییــدا ،کەمێــک
پێــش مەرگەکــەی ،ئیڤــان ڕازی بــوو و زانیــاری تــەواوی چیرۆکــی ژیانــی
پێگەیشــت .داخــۆ چیرۆکەکــە بەڕاســتی لەبــارەی چییەوەیــە؟ چیرۆکەکــە
پوختــەی بــوون و کاتــە :لەبــارەی ‹›مــرۆ›› و تەنگژەکانییەوەیەتــی ،لەبــارەی
درۆیەکــی بناغەیــی لەســەر بنەمــای ‹›گشــتیێتی›› و ئــەو کاریگەرییانــەی
کــە دەشــێ لەســەر ژیــان هەیبێــت .ئــەوە چیرۆکــی زۆرینــەی ئێمەیــە.
لەبــەر ئــەوەی بــۆ ئیڤــان ئیلیــچ ئاشــکرا بــوو ،کــە ‹›بەئاســتەم ئــەو

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پایەگابــەرز وەک بــاش لێیــان دەڕوانــی ››،کــە ئــەو هەمیشــە بــە دوای

تۆڵســتۆی فێنۆمێنۆلۆگیســتێکی باشــرە لــە هایدێگــەر .تۆڵســتۆی دەزانــێ

ســۆزەکاندا دەگــەڕا›‹ ،ڕەنگــە بەتــەواوی ئــەوە بــێ کــە کێشــەکە چییــە››،

لــە کــوێ بوەســتێ؛ ئــەو هەســت دەکا کــە هیــچ ڕێگەیەکــی (ڕاســتگۆیانە)

شــتە ڕاســتەقینەکە بێــت›‹ .ئەرکــە فەرمییەکانــی ،شــێوازی ژیانــی،

بوونــی نییــە بــۆ زانینــی ئــەوەی داخــۆ کارەمانەکــەی خۆییانــە مــردووە یــان

خێزانەکــەی ،ئــەو بەهایانــەی کــە لەالیــەن خەڵکــەوە هۆشــڕایەڵی

نــا .فێنۆمێنۆلۆگییانــە یەکێــك تەنیــا دەتوانــێ لەبــارەی ئــەو ئەزموونانــەوە

دەکرێــن ،لــە کۆمەڵگــە و لــە پرۆفێشــناڵەکانیدا_ ڕەنگــە ســەرجەم ئەوانــە

بئاخڤــێ کــە ئــەو یەکــە کەســەکییانە هەیبــووە ،یــان دەشــێ بیبــێ .مــەرگ

شــتە ڕاســتەقینەکە نەبــن ››.بەجەختــی لێــرەدا تێبینیــی ســام ،بوونــی هەیە:

ئەزموونێکــی کەســەکییە ،بــەاڵم ئــەو چەشــنە رسوشــتە تونــدەی مــەرگ

ئیڤــان لەپــڕ دەتوانــێ بچێتــە نێــو ‹›هیچێتی››یــەوە لــە پشــتی دەرکەوتنــی

هەیەتــی ڕێگــە دەدا بــە هــەر تێگەیشــتنێکی مــەرگ لەالیــەن یەکێکــەوە

جوانــی ‹›ژیانــە ئاســان ،خــۆش ،شــادمان و ڕێــز لــێ گیراوەکەیــەوە ››.ئــەو

کــە دەمــرێ .بــە تێگەیشــتنێکی تــەواو ،ئەزموونــی مــەرگ تەنیــا دەتوانــرێ

ســامە جەختێتییــەکان تێکدەشــکێنێ کــە ئیڤــان لــە خــۆی وەرپێچــاوان و

بژیێنــدرێ ،نــەک بــە وشــە دەرببــڕدرێ .هەتاکــو ئێمــە لــە پێگــەی ئاخاوتندا

ئیڤــان لەنێــو ڕووتێتــی دۆخەکــەی خۆیــدا جێدەهێڵــرێ .لەســەر لێــواری

بیــن ،ئــەوا ئێمــە هێشــتاش ئەزموومنــان نەکــردووە؛ کاتێــك مردیــن ،ئێمــە

ژیــان ،مــەرگ بەتونــدی دەبیــرێ ،ئێســتا ئیڤــان لــە هەمــوو کات نزیکــرە

پەیڤیوویــن .بــە تێگەیشــتنێکی بناغەیــی ،مــەرگ ئێمــە لەبیــر دەکات.

لــەوەی کــە بتوانــێ ببــێ بــەوەی پێــی دەگۆتــرێ ‹›لێرەبوونــی خۆیــی››.

ئــەوەش زۆر تەوســبێژییە ئاخــر ئێمــە هەرگیــز مــەرگ لەبیــر ناکەیــن.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ورووژانانــەی ئــەو دەرکدەکرێــن بــۆ پرۆتێســتکردنی ئــەوەی کــە خەڵکانــی

مەرگــی ئەوانــی دی دەکات .ئەگــەر ئــەو ڕەخنەڤانانــە ڕاســت بــن ،ئــەوا
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داخــۆ ئــەوە واتــای ئەوەیــە کــە ئیڤــان ئیلیــچ مەرگێکــی ‹›خۆیییانــە››ی
هەبــوو بــە تێگەیشــتنی هایدێگــەر؟ یەکێــك لــە گەورەتریــن ســوودەکانی
چیرۆکەکــەی تۆڵســتۆی ئەوەیــە کــە هیــچ وەاڵمێکــی ئــەو پرســیارەی

سەرچاوە:

نەداوەتــەوە .تۆڵســتۆیی هونەرڤــان زۆر ڕێــز لــە کارەکتەرەکــەی دەگــرێ
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تاکــو ئێمــە بەرێتــە نێــو مەرگــی ئیڤانــەوە .تۆڵســتۆیی فەیلەســوف

.of the Philosophers, Bloomsbury, London

ڕێگــەی بــە خــۆی نــەداوە پێشــنیازی ئــەو وەاڵم یــان ئەویــدی بــکات.
ئــەو بەســادەیی ڕێگــەی داوە ئیڤــان مەرگــی خــۆی مبــرێ .لــەم ڕووەوە
تونــدی فێنۆمێنۆلۆگییــەوە ،لەالیــەن (بالنکــۆت و لێڤینــاس)ەوە ڕەخنــەی
تێگەیشــتنی هایدێگــەر بــۆ مــەرگ دەکــرێ ،هەتاکــو یەکێــك زینــدووە و
دەژی ،ئــەو یەکــە ناتوانــێ ئەزموونــی مەرگــی خۆی بــکات ،تەنیــا ئەزموونی

نووسین

تۆڵســتۆی هەنگاوێــك لــە ســەروو هایدێگەرەوەیــە .لــە ڕوانگەیەکــی

