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گــەر مبانەوێــت لەنێــوان ئەندێشــە

لەگــەڵ ســارتەردا ،مــرۆڤ بــە خاوەنــی

لــە بارێكــدا دەتوانــن ببنــە ســەرچاوەی

بەربــاو و فرەكانــی (كارل یاســپەرس)

ماهیــەت و خودێكــی لــەوەو پێــش و

فەلســەفە كــە لەنێــوان مرۆڤەكانــدا

ی فەیلەســووفی هاوچەرخــی ئەڵامنــی،

دیاریك ـراو نازانێــت ،لــە وەهــا وێنەیــەك

پەیوەندیــی هەبێــت .لــە ڕوویەكــی ترەوە

ســەنتەرێك بدۆزینــەوە كــە زیــاد لــە

بــۆ مــرۆڤ ،یــان دەبێــت بنەڕەتــی

پەیوەنــدی پێویســتییەكی فەلســەفییە،

هەمــوو شــتێك بتوانێــت جەوهــەری

شوناســی مرۆیــی لــە هــەر بارێكــدا

چونكــە لــە گفتوگۆكردنــی فەلســەفەدا

بناســێنێت،

گومــان بكرێــت كــە ئــەم شــتەیش

پێویســت بــە هاودڵیكــردن هەیــە تــا لــە

لەوانەیــە ئــەو ســەنتەرە ئەندێشــەی

ئەگــەری نابێــت ،یــان پێویســتە لــە

ڕێگەیــەوە هەبوویــەك لەگــەڵ یەكێكــی

(پەیوەنــدی) بێــت ،ئــەوە زیــادەڕەوی

ڕێگەیەكــی تــرەوە ئەگــەری دیاریكــردن و

تــردا بــەر یــەك بكەوێــت و پەیوەنــدی

نییــە ،ئەگــەر بڵێیــن ،یاســپەرس

جیــاكاری بــۆ مــرۆڤ بەرهــەم بهێرنێــت.

بگرێــت .پێویســتی ئــەم پەیوەندییــەش

لــە

(پەیوەنــدی) چەمكێكــە كــە یاســپەرس بە

گفتوگۆكردنــە .بــە بــڕوای یاســپەرس

(پەیوەنــدی)دا دەبینێتــەوە ،تەنانــەت بــە

ســوودوەرگرتن لێــی ئــەم كەموكووڕییــە

كاتێــك جیاوازیــی بیــروڕا هەیــە ،نابێــت

بەرهەمهێنــەری بوونــی مرۆڤــی دەزانێت.

پــڕ دەكاتــەوە .بــڕوای وایــە كــە مــرۆڤ

ئــەوی تــر بــە دوژمــن بزانرێــت یــان

وەهــا نیگاكردنێــك بــۆ مەســەلەی

لــە هــەر تۆڕێــك لــە پەیوەندیكــردن

وا دابرنێــت تیاچــوە ،یاخــود خوازیــاری

پەیوەنــدی لــە چ ڕوویەكەوەیــە؟ لــە

بــە ئاســت و چینەكانــی تــری خۆیــەوە،

تیاچوونــی ئــەو بیــت .ئێمــە هەمــوو

وەاڵمــدا دەبێــت ئامــاژە بــە یەكێــك لــە

هەروەهــا لــە پەیوەندیكــردن لەگــەڵ

مرۆڤیــن و دەبێــت بتوانیــن پرســیار لــە

ناوەڕۆكــە بنەڕەتییەكانــی فەلســەفەی

(جیهــان) و (یــەزدان) شــوێنی دیــاری

یەكــر بكەیــن .ئــەو كات ئەزموونكردنــی

هاوچــەرخ بكرێــت كــە یاســپەرس

دەكرێــت و بەپێــی ئــەم جــۆر و شــێوازی

پەیوەنــدی بەرهــەم دێــت .یاســپەرس لەم

ئامــاژەی پــێ دەكات ،واتــە مەســەلەی

پەیوەندیكردنــە ،جــۆر و شــێوازی

بارەیــەوە دەڵێــت :مــن حەقیقەتێــك كــە

نەفیكردنــەوەی خــود .ئــەو ئەندێشــەیەی

فەراهەمبــوون و جیاكردنــەوەی بوونــی

هیــی خۆمــە لــە ئەندێشــەمدا دەخەمــە

كــە دوای فەیلەســووفانی ئەزموونگــەرا

مــرۆڤ بەدەســتدێت.

الوە و هــەوڵ دەدەم تواناكانــی تاكێكــی

لــە فەلســەفەی نوێــدا تــا ڕادەیەكــی

لــەو ڕوانگەیــەوە كــە مرۆڤــەكان

تــر بزانــم تــا بــۆم دەربكەوێــت چ شــتێك

زۆر پەســەند كــراوە ،لــە فەلســەفە

پێناســەیەكی جێگیریــان نییــە و

بــۆ ئــەو مانــای ڕاســتی هەیــە .ئێمــە

بوونگەراییەكانــدا رسوشــتێكی جیــاواز

تاكەكانیــش یــەك جــۆر نیــن و پەیوەندیی

بــەم شــێوەیە ئەزموونــی پەیوەندیكــردن

وەردەگرێــت و زیــاد لــە هەمــوو

جۆراوجۆریــان هەیــە ،لــەم ڕوەشــەوە

بەدەســتدەهێنین .تەنیــا بیركردنەوەیــە

شــتێك لــە ڕوانگــەی تایبەتــی ئــەم

پابەنــدی تاكــی بوونــن .بۆیــە یاســپەرس

لــەوی تر كــە لــە خودیەتیی خۆمــان زیاتر

فەیلەســووفانەوە بــۆ مــرۆڤ بایەخــی

جەوهــەری فەلســەفەش بــە چەمكــی

متامنــە بەدەســتدەهێنین .ئەزموونــی

پــێ دەدرێــت .لــەم ڕووەوەیــە كــە بــۆ

پەیوەنــدی دادەنێــت .لــەو ڕوانگەیــەوە

پەیوەندیكردنــی خــودی یاســپەرس لەگەڵ

منوونــە ســارتەر بوونــی مــرۆڤ دەخاتــە

ســێ ئەنگێــزە مــرۆڤ دەباتــە ســەر

فەیلەســووفی بەناوبانگــی هاونیشــتامنی

پێــش گرنگییەكەیــەوە .یاسپەرســیش وەك

گــەڕان و خەریكبــوون بــە فەلســەفەوە:

خــۆی ،هایدیگــەر بەڵگەی ئــەم گوتەیەیە.

فەیلەســووفانی ســەردەمی نــوێ بــڕوای

سەرســووڕمان ،گومــان و بێپەنابــوون،

ئــەو یەكێــك لــە درێژتریــن بەشــەكانی

بــە بنەڕەتــی بوونــی خــود نییــە و هــاوڕێ

بــەاڵم ئــەم ســیانەیش بــەس نیــن و تەنیــا

ژیاننامەكــەی بــە بەشــێك لــە پەیوەندیــی

فەلســەفەكەیامن

جەوهــەری
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خــۆی و هایدیگــەر تەرخــان دەكات

بــەم پێیــە مــرۆڤ بــۆ پەیوەندیكــردن

و تیایــدا باســی هەمــوو الیەنەكانــی

دەگەڕێــت بــە دوای ئــەو گرووپــەی

ئــەم پەیوەندییــە دەكات كــە ســەرەڕای

كــە ژیانــی بپارێــزن .ئامادەگیــی

نیگەرانــی و ســەرچاوەی هاوبەشــی

ئەزموونكــردن ،لــە تۆڕێــك لــە پەیوەندیــی

فەلســەفی ،هیــچ كاتێــك لەگــەڵ

كۆمەاڵیەتیــدا

بەرژەوەندییەكانــی

هایدیگــەردا نەگەیشــتوەتە ڕێككەوتــن.

دەدۆزێتــەوە .پەیوەنــدی لــەم ئاســتەدا

پەیوەنــدی بنچینــەی هــزری فەلســەفییە،

لەســەر بنەمــای ئەزموونــی زۆرینەیــە.

بــەاڵم گرنگــر لــەوە پێكهێنــەری بوونــی

تــاك شكســتی كۆمەڵگــە دەخــوات و خۆی

مرۆڤــە .ئــەو لــە (كوێــرە ڕێگــەی دانایــی)

پێــوە ئاوێـزان دەكات تــا لــە ڕێگــەی ئــەم

دا دەنووســێت :ئەگــەر دەمتوانــی بــۆ

پەیوەندییــەوە بگاتــە بەرژەوەندییــەك.

خــۆم لــە تەنیایــی ڕەهــادا بــڕوام بــە

لــە نــاو ئــەم چەشــنە پەیوەندیكردنــەدا

حەقیقــەت هەبێــت ،نــە وەهــا ئازارێكــی

لــە بــاو و نەریــت و بیروبــاوەڕ و ڕەفتــاری

قووڵــم لــە نەبوونــی پەیوەنــدی هەســت

كۆمەڵــدا دەتوێتــەوە .هاوبەشــبوون

پــێ دەكــرد و نــە وەهــا چێژێكــی بێهاوتام

لەگــەڵ ئەوانــی تــردا ،ئەوە دیــاری دەكات

لــە پەیوەندیــی ڕاســتەقینە دەبینییــەوە،

كــە بەختــەوەری یــان ڕازیبــوون چییــە و

بــەاڵم مــن تەنیــا لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ

چ شــتێك بــۆ ژیــان پێویســتە .یاســپەرس

ئەوانــی تــردا هــەم .مــن لــە تەنیاییــدا

دەڵێــت« :ئامادەگیــی ئەزموونــی ئێمــە

هیــچ نیــم ...تەنیــا پەیوەندییــە كــە

دەیەوێــت بەبــێ ســنوورداربوون خــۆی

هەمــوو حەقیقەتەكانــی تــر دەگەنــە

بپارێزێــت و گەشــە بــە خــۆی بــدات،

ترۆپــك ،تەنیــا لــە پەیوەندیدایــە كــە

خۆشــبەختی و خۆشــحاڵی دەوێــت .بــۆ

مــن دەمبــەوە بــە خــۆم ،كــە تەنیــا

گەیشــن بــەم ئامانجــەش دەبێــت بــە

ناژیــم ،بەڵكــو ژیــان دەگەیەمنــە كەمــاڵ.

دوای پەیوەندیكــردن بــە گرووپێكــەوە

یاســپەرس لــە كتێبــە گرنگەكەیــدا

بێــت كــە دەتوانــن ژیانــی بپارێــزن».

(فەلســەفە) لــە چــوار ئاســتەوە قســە

 .2لــە ئاســتی ئاگایــی گشــتییدا تــاك

لەســەر مــرۆڤ دەكات كــە لــە هــەر

ناوەڕۆكــی ئەندێشــە و ئاگایــی گشــتیی

یەكێكیانــدا پەیوەندیــی هاوشــێوە لەگــەڵ

لەوانــی تــردا پەســەند دەكات و

هەمــان ئاســتدا دەبیرنێــت:

پەیوەســت دەبێــت پێیــەوە .ئاگایــی تــاك

 .1لــە ئاســتی (ئامادەیــی ئەزمــوون)

لەگــەڵ ئاگابوونــی گشــتیدا تەبایــە .تــاك

یــدا ئی ـرادەی مــرۆڤ دەڕوانێتــە پاراســن

پرســیار لــە بوونــی خــۆی نــاكات و تــەواو

و گەشــەكردنی خــۆی و دۆزینــەوەی

بــە دوای بەرژەوەندییەكانیەوەیــە .لــەم

بەختــەوەری بــۆ تــاك جێــی بایەخــە.

ئاســتەدا ئــەو شــتە ئەنجــام دەدات كــە

یاسپەرس دەڵێت:
ناتوانم ببمە ئەوەی
كە خۆم بم ،مەگەر
ئەوەی كە ئەوی تر
بیەوێت خۆی بێت.
ناتوانم ئازاد بم
مەگەر ئەوەی كە ئەو
ئازاد بێت .ناتوانم
لە خۆم دڵنیا بم،
مەگەر ئەوەی كە لەو
دڵنیا بم
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ئەم سنووردارییەی خودی خۆمان نەسڕێتەوە .ناتوانین لەگەڵ خەڵكی زۆردا پەیوەندیی خودی دروست بكەین

هەمــوو كــەس ئەنجامــی دەدات و بــڕوای

ئەوانــی تــری بــۆ خــۆی دەوێــت و لــە

تــردا پەیوەنــدی دەكات .پەیوەنــدی

بــە شــتێك هەیــە كــە ئــەوی تریش بــڕوای

مەبەســتی خــۆی ئاگاداریــان نــاكات.

لــە ئایدیــای گشــتێكدا وەكــو دەوڵــەت،

پێیەتــی .لــەم ئاســتەدا تــاك بــە شــێوەی

3ـ لــە ئاســتی (زەیــن) یــان (ڕۆح)دا

كۆمەڵــگا ،زانكــۆ ،خێــزان و پیشــە و

بەرچــاو هەســت بــە ئەوانــی تــر دەكات

كــە تــاك ئەندامێكــە لــە كۆمەڵەیەكــی

...هتــد ،لــەم جــۆرەی پەیوەندییەیــە.

و هــەر كاتێــك ئامانجێــك بدۆزێتــەوە كــە

گشــتی لەگــەڵ ئامانــج و ڕای هاوبەشــی

هەرچەنــد بەشــداریكردن لــە ئایدیــاكان

پێویســتی بــە ئام ـڕازی گونجــاو هەبێــت

ئەوانــی تــردا پەیوەنــدی دەبەســتێت.

مانــا دەبەخشــێتە ژیانــی مــرۆڤ ،بــەاڵم

پەیوەندییــان لەگــەڵ دەبەســتێت .ئــەم

لــەم ئاســتی پەیوەندییــەدا ،دەركەوتنــی

لــەم جــۆرەی پەیوەندییــەدا تــاك لەگــەڵ

پەیوەندییــە كەســی نییــە ،چونكــە هــەر

ئایدیــای گشــتێك بەرهەمــی جەوهــەری

خۆیــدا یەكگرتــوو نییــە ،یاســپەرس

تاكێــك دەتوانێــت جێگــەی یەكێكــی تــر

كۆمەاڵیەتییــە .تــاك لــە پێگــەی خــۆی

دەڵێــت« :بــۆ ئــەوەی پەیوەنــدی لــە

بگرێتــەوە .هــەر تاكێــك ئــەوی تــر وەك

لــەو گشــتەدا شــارەزا دەبێــت و

پلــەی (ڕۆحــدا) گونجــاو بێــت ئــەوە

شــتێكی مــاددی ســەیر دەكات .تــاك

هاوشــێوەی ئەندامێــك لەگــەڵ ئەوانــی

بــەس نییــە كــە مــن لەگــەڵ تێگەیشــتنی
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هاوكاتــدا ،بنەماكانــی ئــەم یەكگرتــن و

مەگــەر ئــەوەی كــە لــەو دڵنیــا بــم .لــە

پەیوەندییــە مرۆییــەكان ،مەســەلەی

جیاوازییــە بناســم و پەیــڕەوی لــێ بكــەم.

پەیوەندیــدا نــە تەنیــا مــن بــۆ خــۆم كــە

(شــەڕی عاشــقانە)یە ،داڕشــتنی ئــەم

لێــرەدا ئــەوەی كــە قســە دەكات تێدەگات

هەســت بــە بەرپرســیاریەتیی بەرامبــەر

بابەتــە لــە الیــەن یاسپەرســەوە هەڵبــەت

كــە قســە لەســەر جەوهــەری ئایدیایــەك

ئــەوی تــر دەكــەم ،دەڵێیــت مــن ئــەوم و

نــوێ نییــە و دەتوانرێــت پێــش ئــەو لــە

دەكات ،ئــەو پێویســتە پــڕ بێــت لــەو

ئەویــش مــن .تــا ئــەو لــە نیــوەی ڕێــدا

گفتوگۆكانــی ئەفالتوونیــش بدۆزرێتــەوە

ئایدیایــە كــە بەتــەواوی وێنەیــەك نییــە

بــەر مــن نەكەوێــت ،هەســت نەكــەم

و لــە ئەندێشــەكانی هیگڵیشــدا بــە دوای

لــە جیهانێكــدا كــە بــە هــۆی ئاگایــی

كــە بــە تەنیشــتییەوە دەڕۆم ،چونكــە

ڕیشــەی بایەخــدان بــەم مەســەلەیەدا

هاوكاتــەوە دەتوانێــت بنارسێــت».

مــن تەنیــا بــەو ئەركــەی خــۆم ناگەمــە

بگەڕێیــن .هەروەهــا ســارتەریش كــە

 .4لــە ئاســتی بوونــدا «ئەگزیســتانس»

خاڵــی پەیوەنــدی .پێویســتە ئەركێكــی

بــە ئاشــكرا لەوەهــا شــەڕێكدا باســی

پەیوەندیكــردن بــۆ بەدەســتهێنانی خــودی

تریــش هاوئاهەنگــی ئــەم ئەركــە

كــردوە ،بــەاڵم یاســپەرس ئــەم مەســەلەیە

بوونــە .لــەم ئاســتە لــە پەیوەندیــدا ئامانج

بێــت .یاســپەرس پەیوەندیكــردن لــە

بــە دەربڕینــی تایبەتــی خــۆی دەخاتــە

بەدەســتهێنانی بوونێكــی تــرە .ئــەم

بونیــادی بوونــدا بــە دژیــەك دەزانێــت:

بــەر دەســت .بــە بــڕوای ئــەو لــە

پەیوەندییــە كــە لەنێــوان دوو خــودی

ئــەم پەیوەندییــە لــە ڕوویەكــەوە

پەیوەندیكــردن لــە ســەر بنەمــای شــەڕی

بنەڕەتیــدا دروســت دەبێــت تایبــەت بــە

لەســەر بنەمــای وابەســتەبوون بــە

ئاشــقانەدا كێبەركێــی تــاك بــۆ بــوون

تــاك و چاولێكەریــش نییــە ،تەنانــەت لــە

ئیگزیستانســەوەیە ،چونكــە وەهــا

ئامادەیــە :بوونــی خــود و بوونــی ئــەوی

دەرەوەیــش نانارسێتــەوە .لــەم ئاســتەدا

پەیوەندییەكیــش جگــە لەنێــوان ئــەو

تریــش .ئــەم شــەڕە بــە پێچەوانــەی

پەیوەنــدی تەنیــا ڕێگەیەكــە كــە تیایــدا

ئیگزیستانســانەی كــە هەركامیــان (مــن)

ملمالنێــوە لــە ئاســتی ئەزموونكردنــی

بــە هــۆی خوڵقاندنــی بەرامبــەرەوە

ێكــی ســەربەخۆیە لــە بەرامبــەر (ئــەوی)

بووندایــە كــە تیایــدا هەمــوو چەكــەكان

(خــود) بەرهــەم دێــت بەبــێ ئــەوەی

تــردا ،بەدەســتنایەت و لــە الیەكــی تــرەوە

بــەرەو ڕووی یەكــر دەكرێنــەوە و ئیــر

لــەوی تــردا ئاوێتــە بێــت .لــەم ئاســتەدا

بەرهەمهێنەریەتــی ،چونكــە تاكــەكان ئەو

یــان دۆســت یــان دوژمــن یــان بەشــێكی

تەنیایــی و پێكەوەبــوون هەردووكیــان

توانــا و شاییســتەییان نییــە كــە بۆیــان

جیــا لــە مــن ئەژمــار دەكرێــت ،كــە

بەدەســتدێن .لــە الیەكــەوە مــن دەمبــە

زیــاد كرابێــت ،بەڵكــو و پەیوەندیــی

پێویســتە لــە بەرامبەریــدا بەرگــری

خــۆم و بوونــی مــن لــەو ڕوەوە كــە

بەرهەمهێنــەری خــودی الیەنــەكان و

بكرێــت.

لــەم

مــن هــەم بەدەســتدێت و لــە ڕوویەكــی

بەهێزكەریشــیانە.

پەیوەندییــەدا كوێرانــە نییــە ،بەڵكــوو

تــرەوە بوونــی مــن لــەوی تــردا مانــا

خۆشەویســتییش

ئاگایــی و بینیــن بــە ســەریدا زاڵــە.

وەر دەگرێــت .یاســپەرس خــۆی لــەم

پەیوەندی و شەڕی عاشقانە

ئیگزیســتانس دژیەكبوونێكــی تریشــی

بارەیــەوە دەڵێــت :ناتوانــم ببمــە ئــەوەی

یەكێــك لــە تایبەمتەندییەكانــی پەیوەنــدی

هەیــە كــە ئاماژەپێكردنــی لەوانەیــە ببێتــە

كــە خــۆم بــم ،مەگــەر ئــەوەی كــە

لــە بنیــادی بوونــدا (ئیگزیســتانس)

هــۆی زیاتــر ڕوونكردنــەوەی مەســەلەی

ئــەوی تــر بیەوێــت خــۆی بێــت .ناتوانــم

كــە داڕشــن و پەرەپێدانــی لــە الیــەن

(شــەڕی عاشــقانە) .ئــەم دژیەكییــە

ئــازاد بــم مەگــەر ئــەوەی كــە ئــەو

یاسپەرســەوە ناوبانگێكــی تایبەتــی

بریتییــە لــە كێشمەكێشــی نێــوان دوو

ئــازاد بێــت .ناتوانــم لــە خــۆم دڵنیــا بــم،

داوەتــە دیدگاكــەی ،ســەبارەت بــە

جەمســەری ســەربەخۆیی و وابەســتەیی
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پەیوەندی بەبێ
تەنیایی ئەنجام
نادرێت .من لە
هەمان كاتدا كە خۆم
لەگەڵ یەكێكی تردا
هەست پێ دەكەم،
پێویستە تەنیا بم.
بەم شێوەیە كە
ئیگزیستانسەكان
خۆی بە (من) و
ئەوی تر بە (تۆ)
دابەش دەكات
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یــان یەكگرتــن و جیــاوازی كــە زیــاد لــە

پێشــنیار دەكات .واتــە پەیوەندیــی ئێمــە

هــەر شــتێك لــە عەشــقدا ئاشــكرا دەبێت.

بــە جیهانــەوە دەبێــت بــە جۆرێــك

ئامانــج و مەبەســتی عەشــق یەكگرتنــی

بێــت كــە گوایــە لــە جیهانــدا نیــن.

تــەوای عاشــق و مەعشــوقە .خــود و

پەیوەندیــی ئێمــە بــە ئەوانــی تریشــەوە

جەوهــەری عەشــق بڕوابوونــە بــەم

كــە بەشــێكن لــە جیهانــی ئێمــە بــەم

یەكگرتنــە و تەمەنناكردنیەتــی ،بــەاڵم

شــێوەیەیە .دەربڕینێكــی تــر لــە دژیەكــی

ئەگــەر مەبەســتەكە بــە دەســت بێــت

وابەســتەیی و ســەربەخۆیی ،ناتەبایــی

جیــاوازی و ناكۆكیــی كەســەكان لــە نــاو

(تەنیایــی و پەیوەندی)یــە ،پەیوەنــدی

دەچێــت و لــەم بــارەدا پەیوەندییەكــی

بەبــێ تەنیایــی ئەنجــام نادرێــت .مــن

تــر بوونــی نابێــت و عەشــقیش بێامنــا

لــە هەمــان كاتــدا كــە خــۆم لەگــەڵ

دەبێــت .كەوایــە ســەربەخۆیی یــان

یەكێكــی تــردا هەســت پــێ دەكــەم،

جیــاوازی پێویســتە مبێنیتــەوە و هەروەهــا

پێویســتە تەنیــا بــم .بــەم شــێوەیە كــە

پارێزگاریــی لــێ بكرێــت و پــەروەردە

ئیگزیستانســەكان خــۆی بــە (مــن) و

بكرێــت ،بــەاڵم نــەك بــە شــێوەی

ئــەوی تــر بــە (تــۆ) دابــەش دەكات .بــە

خراپەیەكــی پێویســت .بــەم پێیــە

بــڕوای یاســپەرس حەقیقەتــی ئەوانــی تــر

پەیوەنــدی جۆرێكــە لــە ڕێزگرتــن لــەوەی

هەمــوو كات بــۆ ئێمــە بێامنایــە و ئێمــە

تــر و مەیلــی ئەوەیــە كــە (ئــەوی تــر) لــە

بەبــێ ئــەوەی كــە پەســەندی بكەیــن،

حەقیقەتــی كەســی (خــود)دا بــە تــەواوی

ڕێــزی بــۆ دادەنێیــن بــە شــێوەیەك كــە

ئــازاد و ســەربەخۆ بێــت .لــەم ڕووەوە

دواجــار لــە نــاو پەیوەندیــی دۆســتانەدا،

یاســپەرس لــە مەســەلەی پەیوەندیــدا

تەنیایــی هێشــتا هــەر جێدەمێنێــت.

پێداگــری لــە ســەربەخۆیی دەكات.

ئــەم تەنیاییــە خاوەنــی دوو ڕەهەنــدی

بــە بــڕوای ئــەو هــەر چەنــدە مــرۆڤ

بــاش و خراپــە لــە ڕەهەنــدی خراپــدا

لــە پەیوەندیكردنــدا خــۆی فەراهــەم

مــرۆڤ هــەوڵ دەدات كــە زەنگێــك وەك

دەكات ،بــەاڵم نابێــت تیایــدا ون بێــت

(منــی تەنیــا) دەرك بــكات و بانگەشــەی

و شوناســی خــۆی لــە دەســت بــدات.

ئــەوە دەكات كــە حەقیقــەت دەناســێت.

بــەم پێیــە لــە ڕوانگــەی یاسپەرســەوە بــۆ

ئــەم ڕەهەنــدە لــە تەنیایــی لــەو ڕووەوە

ســەربەخۆبوون وابەســتەبوون پێویســتە و

خراپــە كــە حەقیقــەت تەنیــا بــۆ مــن

بۆ ســەربەخۆییش وابەســتەیی .یاســپەرس

حەقیقــەت نییــە و ناتوانــم خۆمــم خــۆش

ئــەم كردەیــە نــەک تەنیــا لــە پەیوەندیــی

بوێــت بەبــێ ئــەوەی ئــەوی تــرم خــۆش

ئێمــە بــە یەكێكــی تــرەوە ،بەڵكــوو لــە

بوێــت .ئــەم شــێوە تەنیاییــە مــرۆڤ

بــارەی پەیوەندیــان بــە جیهانیشــەوە

بــەرەو هەڵدێــر دەبــات .تەنیایــی باشــیش

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
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بریتییــە لــە ئەگــەری هەســتی ئامادەگــی

لێهاتوویــی هەڵەكردنیــش هەبێــت.

لــێ بكرێــت و هیوایــش بــە نائومێــدی

كــە لــە پەیوەندیــدا بوونــی ڕاســتەقینە

ئێمــە ســنووردارین و گــەر مبانەوێــت

كۆتایــی پــێ بێــت ،لــە كاتێكــدا عەشــق

دەردەكەوێــت .بــەم مانایــە كــە بەبــێ

تەنیــا شــتە ڕاســتەكان ئەنجــام بدەیــن،

هەرگیــز لەناوناچێــت .یاســپەرس دەڵێت

پەیوەنــدی ناتوانرێــت ببینــە (خــود)،

بــە هیــچ جۆرێــك ناتوانیــن ڕەفتــار

ئێمــە لــە عەشــق بــۆ خــودا ،بــاوك،

بــەاڵم پەیوەندیــی هەمیشــەیی نێــوان

بكەیــن و هیــچ كات ناتوانیــن لــە بازنــەی

دایــك ،منــااڵن ،مرۆڤایەتــی و كەســە

دوو كــەس ،كــە هــاوكات دوو كــەس

پەیوەندییەكانــدا بیــن .گــەر مبانەوێــت

گــەورەكان ڕەگــەزی بەرامبــەر و ...هتــد

دەمێننــەوە دەبێتــە ڕاســتی .بەبــێ ئــەم

ڕاســتەقینە بیــن پێویســتە خۆمــان

بــاس دەكەیــن .پرســیار لێــرەدا ئەمەیــە

تەنیاییــە هیــچ پەیوەندییــەك بوونــی

بخەینــە چوارچێــوەی هەڵەكردنــەوە.

كــە ئایــا عەشــق لــە ســەر جۆرێــك لــە

نییــە.

ئــەم ســنووردارییە هەندێــک كات بــە

یەكگرتوویــی وەســتاوە كــە بتوانرێــت لە

لەدەســتچوونی پەیوەنــدی و تێكشــكان

زۆرێــك لــە دەركەوتەكانیــدا بدۆزێتەوە و

سنوورداربوونی پەیوەندی

كۆتایــی دێــت .ڕەنگــە بــە هــۆی

وەهــا عەشــقێك كە هەموو عەشــقەكانی

یاســپەرس لــە لێكۆڵینــەوەی پەیوەنــدی

ئەمــەوە بێــت كــە یاســپەرس مەســەلەی

تــری لەخۆگرتوە-ئەگــەر هەیــە -چییــە؟

لەگــەڵ ئــەوی تــردا ســەرنجی ئێمــە بــۆ

(ناڕەزایەتــی) لــە پەیوەندیــدا دەخاتــە

یاســپەرس دەڵێــت كــە ئێمــە لــە وەاڵمــی

خەســڵەتێكی تایبــەت ڕادەكێشــێت كــە

بەردەســت .پەیوەندیكــردن ســنووردارە و

ئــەم پرســیارانەدا شــتێكامن بــۆ گوتــن

هەمــان ســنوورداربوونی پەیوەندییــە .لــە

لــە بۆتــەی خۆیــدا مەیلــی وەرچەرخــان و

نییــە و بــەم پێیــە لــە چییەتیــی عەشــق

ڕوانگــەی ئــەوەوە گــەر بێــت و ئــەوی

گۆڕانــی هەیــە و بــەم شــێوەیە هاوڕێیــە

دەدوێیــن كــە گوایــە دەزانیــن چییــە.

تــر پیــرۆز بكەیــن و بیگەیەنینــە پلــەی

لەگــەڵ ناڕازیبوونــی دەروونــی .ئــەم

یاســپەرس دەڵێــت لەنێــوان جــۆرە

خوایــی ،ئیــر پەیوەندیــی خودیــان

ناڕەزایەتییــە مــرۆڤ ناچاری ئــەوە دەكات

جیاوازەكانــی عەشــق ،ئــەوەی بیــری

لەگەڵیــدا نامێنێــت .كەواتە پێویســتە توانا

وەك ســەرەتای قۆناغــی یەكــەم ڕەفتــار

مرۆڤــی لــە مــاوەی هــەزاران ســاڵدا

و ســنوورە تایبەتییەكانــی خۆمــان بزانیــن.

بــكات .پەیوەنــدی ئام ـڕازی دۆزینەوەیــە

بــە خۆیــەوە خەریــك كــردوە عەشــقی

لــە ڕوویەكــی تــرەوە ئــەم ســنووردارییەی

و بــە الســاییكردنەوەی نائاگایانــە لــەوی

سێكســییە ،مــرۆڤ كــە لــە پێگــەی خــۆی

خــودی خۆیشــان نەســڕێتەوە .ناتوانیــن

تــردا و ئــەم قۆناغــەی ئێســتا تیایدایــە

بەئاگایــە دەڵێــی پەیوەندیــی سێكســی

لەگــەڵ خەڵكــی زۆردا پەیوەندیــی خــودی

ڕازی نابێــت.

بــە كەمكردنــەوەی بەهــای خــۆی
دەزانێــت .لــەم ڕوەوە سیســتمێكی

دروســت بكەیــن ،هەروەهــا ناتوانیــن لــە

كۆمەاڵیەتــی كــە بــە پەیوەندیــی

كاتــی پەیوەندیــدا ،لەگــەڵ هەموویــان

مەسەلەی عەشق

ویــژدان و دادپەروەریــان هەبێــت،

یاســپەرس بەشــێك لــە ڕوانینەكانــی

سێكســی

چونكــە لــەم بــارەدا بــۆ دەســتەبەركردنی

خــۆی بــە مەســەلەی (عەشــق)ەوە

دادەمەزرێــت عاشــق و مەعشــوق لــە

ئەگەرێكــی گشــتی خۆمــان لــە ئەگــەرە

تایبــەت كــردوە ،بــاس لــە (رسودی

ژێــر هەمــان سیســتمدا دەیانەوێــت لــە

ســنووردارە تاكــی و مێژووییــەكان بێبــەش

عەشــق) دەكات لــە (پۆڵســی پیــرۆزەوە)

كۆمەڵگــەدا وەك هاوســەری ڕەســمی

كــردوە .بــە بــڕوای یاســپەرس لەگــەڵ

كــە تیایــدا عەشــق بــە بااڵتــر لــە بــڕوا و

بنارسێــن ،لێــرەوە هاوســەرگیری كــە

بوونــی ئــەم سنوورداریەیشــدا پێویســتە

هیــوا زان ـراوە .لەوانەیــە بــاوەڕ گومانــی

یاســپەرس بــە رسوشــتی مێژوویــی نــاوی

فــۆڕم

دەبەخشــێت،
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دەبــات ،ڕێــك دەخرێــت .یاســپەرس

هەڵدەوەشــێنێتەوە .ژیانــی عاشــقان

لەگــەڵ داڕشــتنی چەمكــی ئێمــە بــۆ

قســە لــە ســەر (عەشــقی میتافیزیكــی)

مێــژووی نییــە ،چونكە پەیوەســتبوونیانە.

ئــەو جیــاوازە .ئێمــە كاروبارێــك جیــا

دەكات و لەگــەڵ ئــەوەی كــە نــاوی

ئەمــان لــە ڕوانگــەی ئەوانــی تــرەوە

دەكەینــەوە كــە لــە ڕاســتییدا جیــا

دەنێــت (مامەڵــەی ئیرۆتیكــی) جیــاوازە،

سەرســووڕهێنەر و شكســتخواردون و

ناكرێنــەوە .عەشــقی میتافیزیكییــش

(غەریــزی)

ژیانیــان هەمیشــە دوور لــە ڕاســتی

لــە ڕاســتیدا لەگــەڵ كاروبارەكانــی تــردا

دەڕوانێتــە ئێســتا و ئــەم شــوێنە ،لــە

بێهــودە و ئاژەاڵنەیــە .ئــەم عەشــقە

ئاوێتــە دەبێــت و ڕەســەنایەتیی خــۆی

كاتێكــدا كــە عەشــقی میتافیزیكــی لــە

دیاردەیەكــە وەكــوو ڕووناكــی لــە

لەدەســتدەدات .عەشــق ئەگــەر تــەواو

چەمكــی قووڵــی (لــە ئەزەلــەوە) و (بــۆ

كاتــدا دەدرەوشــێتەوە و كەســیش

و پــاك بێــت ،تەنیــا پاڵپشــتیی ئێمەیــە

هەمیشــە) قســە دەكات و تیایــدا ئیـرادە

نایبینێــت ،بــەاڵم ئــەم درەوشــانەوەیە

لــە ژیانــدا و نــە پێویســتی بــە یاســای

بــۆ مانــەوە لــە كاتــدا شــاراوەیە .ئــەم

ئــەو شــتەی كــە لــە ئەزەلــەوە هەبــوە

ئەخالقــی و نــە ڕێكخســتنی گشــتی

گوتەیــە ،دەمانخاتــەوە یــادی مارســڵ كــە

بــۆ مرۆڤــەكان ئاشــكرا دەكات ،بــەاڵم

دەبێــت ،چونكــە لــە هــەر بارودۆخێكــی

ئەویــش مەیلــی بــۆ جاویدانــی و مانــەوە

ئایــا فەیلەســووفێك كــە لــە (بارودۆخــە

دیاریكـراودا ئەوانــە بەرهەمدەهێنێــت و

لــە عەشــقدا بــە شــاراوەیی دەبینــی و

ســنوورییەكان) دەدوێــت و دەڕوانێتــە

پارێزگارییــان لــێ دەكات ،بــەاڵم مرۆڤــی

ئــەم مەیلــەی بــە نیشــانەی بــاوەڕ و

شــەڕ و شكســتەكان ،وەهــا خۆشــباوەڕە

ڕاســتەقینە چونكــە خاوەنــی توانــا و

ئامادەگیــی خــودا دەزانــی .یاســپەرس

كــە لــە پەیوەندیــی خۆشەویســتانەی

ڕووبەڕووبوونــەوەی لەگــەڵ پێشــهاتە

عەشــقەی

مــرۆڤ تەنیــا بایــەخ بــە پەیوەســتبوون و

جۆراوجــۆرەكان هەیــە ،توانــای عەشــقی

هەژمــار دەكــرد .وەهــا عەشــقێك

هیــواكان بــدات و كەلێــن و شكســتەكان

تــەواوی نییــە و هەمــوو كات دووچــاری

خەســڵەتی دنیایــی نییــە و مــرۆڤ وەك

بایــەخ پــێ نــەدات؟ بــەم شــێوەیە نییــە.

تێگەیشــتنی هەڵــە دەبێــت ،زیــان بــە

پڕۆســەیەكی دەركنەكــراو ئەزموونــی

یاســپەرس بــە داڕشــتنی ئــەو پرســانەی

عەشــق دەگەیەنێــت و الوازی دەكات.

دەكات .لــە ئەنجامــدا لــە ڕووی ڕاســتیی

كــە بەبــێ وەاڵمدانــەوە پێداچوونەوەیان

لــەم ڕوەوە پێویســتی بــۆ چاودێریــی

ئەزموونییــەوە ســەملێرناو نییــە و كەســی

دەكات ،ئــەوە دەردەخــات كــە

ئاگایــی و ویــژدان دێتــە پێشــەوە.

ڕاســتگەرا لەوانەیــە ئینــكاری بــكات.

فەیلەســووفێك نییــە ڕاســتەوخۆ بڕوانێتــە

یاســپەرس لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:

ئــەم عەشــقە خاوەنداریەتــی نییــە و لــە

ڕووناكییــەكان .دەپرســێت ،ئایــا پێناچێت

(ئــەو كەســەی كــە بــە بڕوابــوون بــە

دەرەوەی هەڵبژاردنیشــدایە ،ناتوانرێــت

عەشــق تەنیــا فریــودان و وەهــم بێــت و

عەشــقی ســەفادارەوە) بژیــت بەڵگــەی

بخوازرێــت یــان بــەوی تــر بســەملێرنێت،

مامەڵــەی ئیرۆتیــك عەشــقێكی ســەپێرناو

قســەكەی ئاگۆســتینە (عەشــق بكــە و

كــە وا بــوو ئەگــەر بكەوینــە گومانــەوە

بێــت؟ ئایــا بوونــی هاوتایــی ناڕاســت

ئــەوەی دەتەوێــت بیكــە) ،بــەاڵم بــە

خەســڵەتێكی وامــان لەســەر بنەمــای

نابێتــە هــۆی هەڵوەشــانەوەی عەشــق؟

حوكمــی ئــەوەی ئێمــە مرۆڤیــن و لــە

بایەخدانــی گشــتی بــۆ بەڵگەهێنانــەوە

ئایــا ئــەوەی یاســپەرس نــاوی دەنێــت

چوارچێــوەی خۆفریــودان و شــاردنەوە

نییــە .عەشــق بــە نیگایەكــەوە بەنــدە

(عەشــقی میتافیزیكــی) لەگــەڵ ڕاســتیدا

و گــەڕان بــۆ هێــزە پەتییەكانــی عەشــق

و ئازادیــی مرۆڤــەكان لــە ڕێگــەی

دەگونجێــت؟ یاســپەرس دەڕوانێتــە

ناتوانیــن بەبــێ پــەروەردە بژیــن .هــەر

پەیوەســتبوونی ڕەهایانــەوە ،لــە كاتــدا

ئــەم مەســەلەیە كــە واقعیەتــی مــرۆڤ

كەســێك دە فرمانــی هەڵوەشــاندەوە،

مامەڵــەی

ئیرۆتیكــی

خەســڵەتەكانی
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لەنێو جۆرە جیاوازەكانی عەشقدا ،ئەوەی بیری مرۆڤی لە ماوەی هەزاران ساڵدا بە خۆیەوە خەریك كردوە ،عەشقی سێكسییە

ئــەوە نابێتــە عەشــق ،بەڵكــوو و بــە
نــاوی عەشــقەوە درۆ دەكات و شــتێكی
تــری مەبەســتە .لــەم ڕوەوە یاســپەرس
دەگاتــە ئەنجــام ،كــە عەشــق نابێــت
بخرێتــە پێوانــەوە .ئێمــە مانــای عەشــق
نازانیــن و لەوەیشــەوە ناتوانیــن بــە
شــێوەی ئەقاڵنــی ڕووی تــێ بكەیــن،
بــەاڵم لــە الیەكــی تــرەوە ،الیەنگیرییــە
ئەقڵییــەكان و ژیانكردنــی هاوتــا
لەگــەڵ یاســای ئەخالقــی پێویســتی بــە
دامەزراوبــوون هەیــە لــە ســەر عەشــق
و بەبــێ فەراهەمبــوون لــە یاســای
عەشــقدا بێهــوودە دەبێــت.

پەیوەندی لەگەڵ خوداوەنددا

گومتــان كــە مەســەلەی (پەیوەنــدی)
دەتوانرێــت بــە جەوهــەری فەلســەفەی
یاســپەرس هەژمــار بكرێــت و ئــەوەی تــا
ئێســتا باســان لێــوە كــردووە زیاتــر لــە
بــارەی پەیوەندیــان لەگــەڵ مرۆڤەكانی
تــردا بــووە ،بــەاڵم لــە (پەیوەنــدی)دا
(ئــەوی تــر) هەمیشــە مــرۆڤ نییــە ،ئەم
(ئــەوی تــر)ە هەندێــک كات خودایــە،
یاســپەرس ،وەكــوو كیركەگــۆر و گابرێــل
مارســێل دەڕوانێتــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
خــودا یــان بــە گوتــەی خــۆی (یــەزدان).
جــۆن وۆڵ دیدگاكــەی یاســپەرس لــەم

بارەیــەوە بــەم جــۆرە ڕاڤــە دەكات:
(مــن تەنیــا پەیوەندیــم لەگــەڵ خۆمــدا
نییــە ،بەڵكــوو لەگــەڵ ئــەو هەبــووەی
جیهانــی بــوون كــە مــن بنیــادی
خۆمــی تیــا دەبینــم پەیوەندیــم هەیــە،
بــەم پێیــە بــوون تەنیــا پەیوەندیــی
كەســێك لەگــەڵ خۆیــدا ناگرێتــەوە،
بەڵكــوو ئــەم بوونــە لەگــەڵ خودایشــدا
(ndance

 )Transceپەیوەندیــی

هەیــە ،چونكــە لــەم ڕێگــەوە بــوون
مانــای خــۆی وەرگرتــووە و پانتایــی
خــۆی وەردەگرێــت ،بــوون نابێــت
مەگــەر بــە ویســتی خــوا ئێمــە خۆمــان
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بــە بەشــێكی خۆمانــەوە پەیوەســت

هەمــوان بــەو شــێوەیەن) .لــە ڕوانگــەی

دەمێنێتــەوە ،بــەاڵم هەندێــک جــار

دەكەیــن و ئەگــەر پەیوەنــدی لەگــەڵ

یاسپەرســەوە (وێنەیــەك) هەیــە.

دەنگدانــەوەی لــە مێــژوودا دەبیرنێــت.

خــودا نەبێــت ،لــە ڕاســتییدا بــوون مانای

لــە دیارترینــی ئــەم وێنانــە مرۆڤــە

یەكالیەنیــی ســوكرات – ئەفالتــوون

نابێــت .لێــرەدا یاســپەرس دەڕوانێتــە

گەورەكانــی مێــژوون( .بالكهــام) بــەم

شــێوەی ســەرەكیی ئــەم پەیوەندییەیــە.

مەســەلەی (عەشــقی خــودا) بــە بــڕوای

شــێوەیە قســە لــە ســەر دیدگاكــەی

ڕەنگــە هــەر گەنجێــك لــە گەڕانــدا

ئــەو وەهــا عەشــقێك تەنیــا ســیمبولێكە

یاســپەرس لــە بــارەی پەیوەندیــی

بێــت بــە دوای ســوكراتەكەی خۆیــدا.

و بــە مانــای بڕوابوونــە بــە بوونــی خــودا

ئــەم مرۆڤانــەوە دەكات( :پەیوەنــدی

كەســێك كــە خەریكــی فەلســەفە بێــت

تەنیــا مــرۆڤ بــۆ مــرۆڤ (تۆ)یــە و نــاوی

ســنووردار ناكرێــت بــەو زیندوانــەی كــە

لــە خۆیــدا جورئەتــی ئــەوە نــاكات،

خــودا هێنانــی (تــۆ) ســیمبولێكە لــە

لــە ڕووی جەســتەییەوە لەبــەر چــاوی

بەڵكــوو باشــرین كــەس یــان باشــرین

ستاییشــكردن جگــە لــە خــودا ،مــرۆڤ

ئێمــەن ،گــەڕان و بەریەككەوتــن بوونــی

كەســانێك كــە لــە ژیانــدا دەیانبینیــن

هەندێــک كات بــە ســتاییش و ڕێزگرتــن

ڕەســەن لــە مێژوویشــدا دەگونجێــت،

وەكــوو فەیلەســووف دەیانبینێــت و

لــە وێنــەكان خەریــك دەبێــت ،وێنــەكان

نــە تــەواو ئــەو مرۆڤانــەی كــە لــە

بــەم شــێوەیە لــە جیهانــی خەیاڵــدا

ئــەو دەموچاوانــەن كــە لــە مێــژوودا

ڕووی ڕواڵەتــەوە گــەورە و داهێنــەرن،

فەیلەســووف خــۆی دەخوڵقێنێــت.

بایەخیــان هەبــوە و ڕێنموونیــی

بەڵكــوو مــرۆڤ ،بــاوەڕ ،عەشــق و

ئەگــەر ئــەم خوڵقانــدن و داهێنانــە

ئێمەیــان كــردووە ،ئــەم وێنانــە بــەردەوام

خەیــاڵ كــە وەهامــان لــێ دەكــەن و

ڕاســتەقینە بێــت بــە شــێوەی ڕاســت

وەك بازنەیــەك بــە دەوری مرۆڤەكانــدا

بانگهێشــتامن دەكــەن كــە بگۆڕێیــن بــە

بەرهەمدێــت ،بــەاڵم لەوێــدا كــە

كێـراون :دوێنـێ پێغەمبــەران ،زانــاكان،

خۆمــان .یاســپەرس خــۆی لــەم بارەیــەوە

ئەندێشــە بەبــێ پەیوەندیكــردن لەگــەڵ

قەشــەكان و شــاعیران و ئەمڕۆیــش

دەڵێــت( :دوالیزمــی و یەكالیەنــی -

ئــەوی تــردا بێــت وەكــوو بابەتێكــی

ئەســتێرەكانی وەرزش ،سیاسەمتەدارەكان،

ســوكرات  -ئەفالتــوون) لــە مێــژووی

خوێنــدن یــان ئەدەبیاتــی پەتــی دەبێــت،

نووســەران و ...هتــد ئێمــە لەگــەڵ ئــەم

فەلســەفەدا تەنیــا جارێــك ڕوویــداوە.

چ فەزایەكــی ســارد و چ ڕووناكییەكــی

وێنانــەدا پەیوەســتین و وەك ئــەوەی

لەگــەڵ ئەمــەدا حەقیقەتێــك هەیــە كــە

خەڵەتێنــەر و درۆزن بێــت!

ئامادەگییــان لــە ئێمــەدا هەبێــت

لــە هەمــوو شــوێنێكدا ڕاســتە .ئەگــەر

كاردانەوەیشــیان بــۆ دەكەیــن و بــۆ

چــی ئــەو ڕووداوە دووبــارە نابێتــەوە،

منوونــە لــە خۆمــان دەپرســین كــە مرۆڤ

بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەیشــدا هــەر

ئەگــەر لــە بارودۆخــی پێشــووی منــدا

جــۆرە بزووتــن و هەنگاونانێكــی ســەر

بــوو چیــی دەكــرد و چیــی دەگــوت.

بــە فەلســەفە بەرەنجامــی جۆرێــك لــەو

سەرچاوە

هەندێــک كاتیــش لــە ڕووبەڕووبوونــەوە

پەیوەندییەیــە .واتــە بەرەنجامــی عەشــق

روزنامــەی همشــهری ،ژمــارە ()3957

لەگــەڵ ئــەم وێنانــەدا ژیانــی ڕۆژانــە و

بــۆ مرۆڤێكــی گــەورە ،عەشــقی یەكێــك،

ســاڵی چواردەیــەم 22 ،فروردیــن ســال

بێامنــای خۆمــان ئاڕاســتە دەكەیــن و

چونكــە ئــەم عەشــقەیە بزێوی ئەندێشــە

 1386شمســی

(ئەپرێڵــی 2006ی

دەڵێیــن (مــن نامەوێــت بــەم شــێوەیە

دەبەخشــێتە مرۆڤــی بیرمەنــد .ئــەم

زایینــی).

بــم ،بەڵكــوو دەمەوێــت وەهــا بــم كــە

پەیوەندییــە بــە گشــتی بــێ ناونیشــان
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