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لێکۆڵــەرەکان تێبینــی ئەوەیــان کــردووە ئــەو شــێوازەی هایدێگــەر لەبــارەی 

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

دەئاخڤــێ نزیکــە لــە خەریکبوونەکــەی تۆڵســتۆی بــە مەرگــەوە لــە کتێبــی 

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

ــی  ــەری‹‹ لەجێ ›‹پاستیژ/بەمەبەســتەوە الســاییکردنەوەی بەرهەمێکــی هون

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

ــووە_  ــەی تۆڵســتۆی وەرگرت ــە کتێبەک ــیتاتی ل ــك س ــا جارێ ــەر تەنی هایدێگ

پاشــان بــۆ پەراوێــز وەدەری نــاوە. هایدێگــەر پێزانینــی هەیە کــە کتێبەکەی 

تۆڵســتۆی خوێندۆتــەوە، بــەاڵم خوێندنــەوەی بــەم چەشــنە پەنهانــە، 

شــیامنەی هــەر جــۆرە کاریگەرییەکــی گرنــگ وەالوەدەنێــت. لــە ڕاســتیدا، 

بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بخاتــە ســەر ڕێگەیەکــی هەڵــە، هایدێگــەر ئــەو 

بیروڕایــە لــەالی خوێنــەر دێنێتەگــۆڕێ کــە ئــەو بــە هەڵــە خوێندنــەوەی بــۆ 

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

ئیڤــان ئیلیــچ، لیــۆ تۆڵســتۆی فێنۆمێنــی پچڕانــدن و تێکشــکاندنی هەبوونــی 

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

تۆڵســتۆی ســەبارەت بــە بوون_ڕووەو_مــەرگ نییــە، نەخێــر بەتــەواوی نــا، 

لــە هیــچ حاڵەتێکــدا.

دیارتریــن ڕووی ئــەو هاوتەریبێتییــە ئەوەیــە مەرگــی هــەردوو کارەکتەرەکە 

ــدی  ــە دژی باکگراون ــتۆی_ ل ــی تۆڵس ــان ئیلیچ ــەر و ئیڤ ــی هایدێگ _دازاین

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

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

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

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

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

ــی  ــردراوە. شــیامنەی بوون ــرۆوە ب ــەن م ــن لەالی ــی دازای ــە؛ بوون خــۆی نیی

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

ــن ســەربە  ــەم چەشــنەش دازای ــە، و ب ــی دەســتی ›‹مرۆ‹‹ی ــن لەیزتۆک دازای

ــاد  ــەاڵتیان زی ــە و دەس ــرۆ )ئەوانیدی(ی ــەربە م ــە س ــە. ›‹یەکێك ــۆی نیی خ

دەکات‹‹ مــرۆ لێرەیــە وەک بوونەوەرێکــی ئاپــۆرەی بێجودایــی، بێڕووخســار 

ــەوان  ــرۆ بپرســی، داخــۆ بەڕاســتی ئ ــە م ــۆ ل ــەر ت ــاو. ئەگ )بێشــێوە( و بێن

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

نییــە، ئــەو یەکــە دیاریکــراو نییــە، خودێــک نییــە، هەندێــك خەڵــک نییــە، 

ــە،  ــە، مرۆی ــە بێایەن ــە. کێیەک ــش نیی ــەرجەم خەڵکانی ــۆی س ــا ک هەروەه

ــی  ــك و هیچیەکێك ــتیدا هەریەکێ ــە ڕاس ــرۆ ل ــان )das Man(ە‹‹. م داس_م

ــە. ›‹مــرۆ‹‹ بێدواییەکــی الســاییکراوە و جێگۆڕکــێ پێکــراوە.  دیاریکــراو نیی

ــەی  ــی دی جێگ ــەر یەکێک ــەوا یەکس ــەرچوو، ئ ــان بەس ــەر هەریەکێکی ئەگ

ــاکات، چونکــە  ــی جوداوازییەکەیــان ن ــەوە. هیــچ کەســێک تێبین دەگرێت

ــە‹‹.  ــو ئەویدیکەی ــەک وەک ــوو مرۆی ــە: ›‹هەم ــان نیی ــچ جوداوازییەکی هی

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

دەســەاڵتی مــرۆ زۆر گەورەیــە و بەتــەواوی لــەو جێگۆڕکــێ پێکردنــە 

ئــەو  ›‹لەنێــو  دەبێــژێ  هایدێگــەر  ســەرچاوەدەگرێ.  بێدوایەکییــەوە 

نادیارێتــی، دەرنەکەوتوویــی و نەشــیاوی دیاریکردنــەدا، مــرۆ دیکتاتۆریەتــی 

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

ــاکان  ــەکان، ڕێس ــی نۆرم ــرۆ‹‹ بەرهەمهێنان ــی ›‹م ــن کاراییەکان ــە گرنگری ل

ــەوا  ــژی، ئ ــو کۆمەڵگــەدا ب ــەوێ لەنێ ــۆ دەت ــژە. ئەگــەر ت و دەســتووری چێ

ــە  ــا ل ــی، ئینج ــا ڕەفتاربنووێن ــی ئەوه ــی پێگۆت ــرۆ‹‹ چۆن ــۆ ›‹م ــە ت گەرەک

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

 لەنێــو ڕۆژانەێتییەکەیــدا، لەبــەر ئــەوەی، دازایــن وەک ›‹مرۆ‹‹یــە، دازایــن 
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لێرەبوونــی هەیە_هــەروەک ئیڤــان ئیلیــچ ژیانــی خــۆی ژیانــد. لــە ڕاســتیدا، 

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 

ــی  ــەوان و ڕوانگەکان ــی ئ ــان ›‹ڕەفتارەکان ــییەوە، ئیڤ ــەوە بەخۆش بەپەرۆش

ــە ڕۆمانەکــەدا، ›‹مــرۆ‹‹  ــد‹‹. ل ــدا دەگونجان ــان لەگــەڵ خۆی ــۆ ژی ــی ب ئەوان

و  بێنــاو  بەگونجــاوی  کــە  کرداردەنوێنــێ،  ئاپــۆرە‹‹  ›‹خەڵکانــی  وەک 

ــەر  ــد لەس ــی تون ــەاڵم کاریگەرییەک ــەوە، ب ــێوە( دەمێنێت ــار )بێش بێڕووخس

ــی کارەمانەکــەی  ــەی ئاگای ــت. تۆڵســتۆی رشۆڤ ــان دادەنێ ــو ئیڤ تاکــی وەک

بــۆ کاریگەریــی  ئــەو خــۆی وەرگۆڕیبــێ  ئــەوەی  خــۆی دەکات وەک 

ــی  ــەر ورووژانێک ــان ه ــۆن ئیڤ ــن چ ــە دەبینی ــرۆ‹‹. ئێم ــی ›‹م پەیڕەوکردن

رسوشــتی هەبووبــێ وردە وردە دەگــۆڕێ بــۆ هەرچییــەک کــە ›‹مــرۆ‹‹ وەک 

ــە، ئیڤــان وەک فێرخوازێــک  ــۆ منوون ویســراو و ســەرنجڕاکێش دایبنێــت. ب

ــدی وەک  ــەو زۆر بەتون ــۆ ئ ــەدا، ب ــەو کات ــە ›‹ل ــرد ک ــای دەک ــتی وەه ش

ــە  ــز ل ــە قێ ــدەدا ک ــتەی پێ ــەو هەس ــەوت و ئ ــزەون( دەردەک ــۆش )قێ ناخ

خــۆی بکاتــەوە‹‹. هەرچەنــدە دواتــر، تێبینــی ئــەوەی کــرد ›‹خەڵکــی ئاپــۆرە 

هیــچ گومانێكیــان ســەبارەت بــە کردنــی ئــەو شــتانە نییــە‹‹، بۆیــە ئەویــش 

ــەو  ــا ›‹هــەر کاتێــك ئ ــدا و کۆتایــی پێهێن ــەی فڕێ ــەو هەســتکردنە قێزەون ئ

 .)Tolstoy 1981: 44( ››ــوو ــاد زۆر نیگــەران نەدەب ــەوە ی شتانەشــی بهاتبای

هەتاکــو ئیڤــان ئیلیــچ بەگوێــرەی نۆرمەکانــی ›‹مــرۆ‹‹وە ڕەفتــاری دەنوانــد، 

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

ــرۆ‹‹  ــرد. ›‹م ــر دەک ــەوی پ ــی ئ ــی‹‹ کۆمەاڵیەت ــا ›‹ڕێزمەندێت ــارە تەنی ڕەفت

ســەروەرێکی بەخشــندە و گونجــاوە لەگــەڵ دەســەاڵتی کۆمەڵگــە کــە 

لەتــەک بەخشــینی جــوان دێــت. پاشــان وەک گەنجێکــی تاوانبارکــەر ئیڤــان 
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ــەو  ــی ش ــی دوای خوان ــەوە‹‹ و ›گەڕانەکان ــاوەی خواردن ــە ›‹م ــداری ل بەش

بــۆ شــەقامە دیاریکراوەکانــی دەرەوەی شــارۆچکەکە‹‹. هەروەهــا هەوڵــدان 

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

ــردەوە و  ــان بەرزدەک ــی ئەوی ــەگا و ڕێزمەندێت ــە ›‹پای ــوو ئەوان ــە هەم بۆی

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

ــەو بەخشــینانەی هەمیشــە  ــی یەکێکــە ل ــەگا و ڕێزمەندێتــی کۆمەاڵیەت پای

ــێت.  ــرۆ‹‹ زۆر دەیبەخش ›‹م

تەنانــەت هەنــدێ جار کــرداری یاخیبوونیش ڕێگەی پێــدەدرێ تا ئەوەندەی 

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

ســەملاندی پێشــرەوە دێــت لــە ســەرەوە، کەمێــك ناڕەزایــی شــتێکی باشــە_ 

بــە هــەردوو الی دەســەاڵتدار و نــاڕازی. ئەمــە وەهــا دەکات دەســەاڵتدار 

لەنێــو کۆمەڵگــەدا زۆر ڕەواتــر دەربکــەوێ و ناڕازیــش ترســنۆکی کەمــری 

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

دووری دەخاتــە نێــوان خــۆی و دەســەاڵتی ناوچەیییــەوە و گریامنــەی 

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

ــاکات:  ــچ شــتێکی دی ن ــی هایدێگــەر هی ــە زۆر هەســتبزوێنن. دازاین ئەوان

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

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

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

ــە  ــڕە ئازادیی ــەو ب ــە ل ــر نیی ــج گەورەت ــەک ئین ــرن، ی ــرۆ‹‹ وەریدەگ ــە ›‹م ل

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

لەبــەر ئــەوەی ئیڤــان ئیلیــچ بــە پەیــژەی کۆمەاڵیەتیــدا ســەردەکەوێ ژیانــی 

ــرۆ.‹‹  ــی ›‹م ــی هزرینەکان ــە ســەرجەم پەیڕەوان ــك ل ــۆ یەکێ ــۆڕێ ب وەردەگ

ئــەو زۆر باشــە لــە هونــەری هۆشــڕایەڵی تەنانــەت لــەو بڕیارانەشــدا کــە 

دەبــێ کەســی بــن_وەک هەڵبژاردنــی کتێبێــک بــۆ خوێندنــەوە_ ئــەوە ئــەو 

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

ــەو ڕۆژە  ــە ئ ــەوە، ک ــك بخوێنێت ــە ›‹کتێبێ ــان ڕەنگ ــوارە، ئیڤ ــی ئێ دوای نان

قســەی لەبــارەوە کــراوە.‹‹ )Tolstoy 1981: 60(. ئــەوە ڕێــک ئــەو شــتەیە 

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

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

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

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

ــەوە  ــەی کات ئ ــتیدا، زۆرین ــە ڕاس ــا ل ــەوە. هەروەه ــە دەخوێنێت ›‹مرۆ‹‹ی

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

ــرۆ‹‹  ــۆن ›‹م ــن، وەک چ ــادی وەردەگری ــژ و ش ــە ›‹چێ ــدا ئێم ڕۆژانەێتیامن

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

ــە تاکایەتــی خــۆی،  ژیانــی لەتــەک خۆیــدا گونجانــد بــوو کــە دوور بــوو ل

ــەن  ــە لەالی ــی ســەروەر ک ــژ و مۆدێل ــەڵ چێ ــێ لەگ ــەو دەگونجێن ــو ئ بەڵک

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

ــان  ــی، ئیڤ ــەگای کۆمەاڵیەت ــەوەی پای ــەدووی نوێکردن ــەڕان ب ــدن و گ بزوان

ــڕۆژەی دروســتکردنی ڕەســەنرین و سەرنجڕاکێشــرین  ــە پ دەســتدەکات ب

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

ــدە،  ــوون. هەرچەن ــە بێکۆتاییەکانــی شایســتەی چێکــردن ب ــە.‹‹ هەوڵ جوان

وەک تۆڵســتۆی ئامــاژەی پێــدەدا بــە تەوســبێژییەکی باشــەوە، ماڵەکــە 

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

و دەیانــەوێ دەوڵەمەنــد دەربکــەون، لەبــەر ئــەوە لــە کۆتاییــدا هەموویــان 

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

دەچــێ، لەبــەر ئــەوە هەرگیــز وەک شــوێنێکی جــوداواز تێبینــی ناکرێــت‹‹ 
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)Tolstoy 1981: 57_58(. بێگومــان تێبینــی دەکــرا_ ئەگــەر ئیڤــان نەبوایــە 

ــەوە هەبێــت.  ــەاڵم ›‹مــرۆ‹‹ ناشــێ بەپێچەوان خانووەکــەی دیکۆردەکــرد، ب

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

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

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

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

ــرد؟  ــۆن م ــەو چ ــەاڵم ئ ــا، ب ــا ژی ــچ ئەوه ــان ئیلی ــن.‹‹ ئیڤ ــەردان دەکرێ س

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

 ئیشی مردن
کاتێــك ئێمــە کتێبەکــە دەکەینــەوە، تەنانــەت پێــش ئــەوەی ئێمــە بزانیــن 

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

ئێمــە ئــەوە لــە ڕێگــەی کاردانــەوەی خەڵکانــی دیکــە )هــاوڕێ نزیکــەکان، 

ــدی  ــەوان پەیوەن ــەوەی ئ ــن. ســەرەڕای ئ ــەوە دەزانی هــاوەاڵن(ەوە لەبارەی

بــووە،  ژیانــدا  لــە  ئــەو  کاتێــك  ئیڤانــەوە هەبــووە،  بــە  جوداوازیــان 

کاردانەوەکانیــان بــۆ مەرگــی ئیڤــان تــەواو هاوشــێوەیە. ئــەوە کاردانــەوەی 

خەڵکانێكــە ناتوانــن بــێ ئاگابــن. لەڕاســتیدا، بــۆ ئــەوان ئــەو مەرگــە 

ــم؟_ بەســوود.  ــی دابنێ ــۆ شــتێك وەربگــۆڕێ_ گەرەکــە مــن چۆن دەشــێ ب

ــك  ــتهێنان کاتێ ــیامنەی بەدەس ــەر ش ــان دەدا لەس ــان بڕیاری ــی ئیڤ هاوەاڵن

ــا ئێســتا شــوێنەکەی  ــان وات ــان پێدەگەیشــت_ مەرگــی ئیڤ ــە هەواڵەکەی ک

ــکاری، و  ــن، گۆڕان ــە ســەرەتای فراژووت ــە دەبێت ــە، ک ــە هەڕەمەکــەدا چۆڵ ل

ــەی  ــو تابووتەک ــان لەنێ ــك ئیڤ ــر، کاتێ ــەک دوات ــد الپەڕەی ــێ. چەن جێگۆڕک

ــەرەکەی  ــتێکەوە. هاوس ــە ش ــن ب ــداربووان مژوول ــوو بەش ــاوە، هەم ڕاکش

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

ئیڤانۆڤیــچ_ ئەوەیــە کــە ›‹چــۆن، بە هــۆی مەرگــی ئیڤانەوە، هاوســەرەکەی 

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

40_39(. کچەکــەی ئێســتا دەیــەوێ پانــی هاوســەرگیرییەکەی بگــۆڕێ 

ــە  ــك ل ــورێ(. شــوارتز، یەکێ ــۆ ناب ــەوی ب ــز ئ ــە کچەکــەی هەرگی )شــتێك ک

هاوەاڵنــی، بــەدوای ئــەوەدا دەگــەڕا چــۆن ڕێگەنــەدا هیــچ گۆڕانکارییــەک 

ــە پانــی پێشــر دانــراو بــۆ ئــەو شــەوە ڕووبــدات.  ل

هاوەاڵنــی ئیڤــان بەردەوامبوون لــە کردنی یــاری کاغەزەکەیــان، خێزانەکەی 

گەڕانــەوە ســەر ڕۆتینــی خۆیــان، هەمــوو شــتێك گەڕایــەوە شــوێنی خــۆی. 

هەنــدێ ناڕەحەتــی بچــووک وەالنــێ، لــە کۆتاییــدا، مەرگــی ئیڤــان نەبــووە 

ــەوە.  ــازار لەبارەی ــن و بێئ ــتێکی هێم ــەت ش ــی زۆر؛ تەنان ــۆی غەمباری ه

لــە هەنــدێ ڕێگــەی ناڕوونــەوە، هەریەکێــك خۆشــحاڵبوون: ›‹هــەرە 

ــەوە  ــتی ژیان ــو ســەرجەمیاندا هەس ــک لەنێ ــێکی نزی ــی کەس ــی مەرگ فاکت

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

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

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

ــۆ  ــە ب ــۆی هەی ــتی خ ــرۆ‹‹ مەبەس ــن. ›‹م ــتی پێدەکەی ــەوە هەس ئەویدیی

کەمکردنــەوەی ئــەو نائاســوودەیییەی کــە بەڕێــی مەرگــی یەکێکــی دییــەوە 

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

لــە  دێنێتەگــۆڕێ‹‹.  مەرگــەوە  لەبــارەی  بــەردەوام  هێمنبوونەوەیەکــی 

ــردووە(  ــە )م ــەو کەســەیە ک ــۆ ئ ــەک ب ــە ن ــەم ›‹هێمنبوونەوەی ــدا، ئ کرۆکی

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

.)Heidegger 2000: 298(

ــاوە.  ــەدا دیارهێن ــە ڕۆمانەک ــەی ل ــەی هێمنبوونەوەی ــەو پرۆس ــتۆی ئ تۆڵس

تەنانــەت پۆیــر ئیڤانۆڤیــچ، هاوڕێــی منداڵیــی ئیڤــان ئیلیــچ ناتوانــێ 
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لــە بەردەوامــی هەســتی ناجودایەتــی هەڵبێــت. هــەر لــە ســەرەتاوە، 

ــە نزیکــی الشــە  لەســەر زانینــی هەواڵــی مەرگــی هاوڕێیــەک، تەنانــەت ل

مردووەکەیــدا، پاشــان لــە ڕێگــەی بــەرەو ماڵــدا، پۆیــر ئیڤانۆڤیــچ بەســانایی 

ــە مەرگــی کەســێکی دی  ــەوەی ل ــۆ ئ ــت. ب ــار( بێ ــار )غەمب ــێ تازیەب ناتوان

تێبگەیــت، ئــەوا پێویســتت بــە ئۆرگانێکــی تایبــەت هەیــە، کــە ئیڤانۆڤیــچ 

نەیبــوو. ئــەو مەرگــە هیــچ شــتێکی لەگــەڵ ئــەودا نەبــوو بیــکات؛ ›‹وەکــو 

ــا بەســەر ئیڤــان ئیلیچــدا  ئــەوەی مــەرگ ئەزموونێکــی بەخــت بێــت تەنی

 .)Tolstoy 1981: 39( ئــەودا ڕوونــەدات‹‹  بەســەر  هاتبێــت، هەرگیــز 

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 

ــۆ  ــە ب ــەوەی هەبووای ــچ کاردان ــر ئیڤانۆڤی ــێوەی پۆی ــان ش ــە هەم ــوو ب ب

مەرگــی ئــەو. ئاخــر ئیڤــان و پۆیــر ئــەوان یەکێکــن و هاوشــێوەن: ئــەوان 

ــەو  ــد، چونکــە ئ ــاری نەدەنوان ›‹مــرۆ‹‹ن. ئیڤــان بەشــێوەیەکی جــودا ڕەفت

ــت. ــەوەی دەبێ ــرۆ‹‹ کاردان ــە و هەمیشــە وەک ›‹م ›‹مرۆ‹‹ی

بــۆ زۆرینــەی ژیانــی، ئیڤــان ئیلیــچ هیــچ شــتێکی لەبــارەی مــەرگ 

نەدەزانــی؛ نــە دەیوســیت بزانێــت. ئــەو یەکێــك بــوو لــەو کەســانەی 

ــی  ــەخ و گرنگ ــەی بای ــەرگ جێگ ــەو م ــۆ ئ ــە( ب ــەرەکی ئێم ــەی س )زۆرین

ــانی  ــە کەس ــەبارەت ب ــی س ــەر بەتایبەت ــدا هایدێگ ــوون و کات ــە ب ــە. ل نیی

ــانێکی  ــتیدا، کەس ــە ڕاس ــژێ ›‹ل ــەر دەبێ ــێ. هایدێگ ــان دەپەیڤ ــو ئیڤ وەک

ــارەی مەرگــەوە نازانــن... دازایــن بەتــەواوی ڕووپۆشــی  زۆر هــەن کــە لەب

›بوون_ڕووەو_مــەرگ‹ی خــۆی هەڵامڵیــووە، لەنێــو ڕووخســاری ئــەودا 

جێهێڵــراوە‹‹ )Heidegger 2000: 295(. زانینــی ئیڤــان ســەبارەت بــە مەرگ 
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تەنیــا تیۆرییــە، وەک شــیامنەیەکی ئەبســراکت: لــە تیۆریــدا ڕەنگــە مــەرگ 

ــە  ــچ، گەرەک ــر ئیڤانۆڤی ــەروەک پۆی ــەو. ه ــۆ ئ ــەک ب ــەاڵم ن ــدات، ب ڕووب

ــە‹‹ کــە دەشــێ  وەهــا هەســتی کردبێــت کــە مــەرگ ›‹ئەزموونێکــی بەخت

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

ئیڤــان لــە فێرگــەدا لۆگیــک فێــر دەبێــت، ســیلۆگیزمێکی ســادەی نێــو کتێبی 

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

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

ــراکتدا  ــو ئەبس ــرۆڤ لەنێ ــە ›‹م ــەو مرۆڤ ــە: ئ ــتێکی جودای ــەواوی ش بەت

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

ــەرجەم  ــە س ــوداوازە ل ــەواو ج ــەواو، ت ــی ت ــە ›‹بوونەوەرێک ــان هەمیش ئیڤ

.)Tolstoy 1981: 79_80( ››ئەوانــی دی

ئــەوە هەســتێکی خــۆ بەباشــر زانینــە، بــەاڵم مارتیــن هایدێگــەر هەواڵێکــی 

ــە  ــە. ل ــوداواز نیی ــێوەیەک ج ــچ ش ــە هی ــەو ب ــە: ئ ــچ پێی ــان ئیلی ــۆ ئیڤ ب

ــۆ  ــانەیە ب ــەرگ نیش ــە م ــەبارەت ب ــان س ــاکاری ئیڤ ــار و ئ ــتیدا، ڕەفت ڕاس

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

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

ــا:  ــۆ مــن ن ــز ب ــی دی ڕوودەدات، هەرگی ــۆ ئەوان هەمیشــە ب

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

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

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

ــچ  ــە هی ــژن ›‹ل ــن و ببێ ــان بئاخڤ ــەڵ خۆی ــن لەگ ــە دەتوان ــەو یەک دی و ئ

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

 .)Heidegger 2000: 297( .مــردن.... بەتایبــەت ســەر بە هیــچ یەکێــك نییــە

ــەوا  ــە ئ ــەرگ نیی ــۆ م ــی ب ــچ بایەخمەندییەک ــان هی ــە ئیڤ ــەی ک ــەو فاکت ئ

ــک.  ــوو ڕۆژێ ــەرگ هەم ــە م ــەوە ل ــۆ نزیککەوتن ــرێ ب ــەو ناگ ــە ئ ــە ل ڕێگ

ئاخــر مــەرگ لــە هــەر شــوێنێکە ژیانــی لێبێــت، مــەرگ بەبەردەوامــی لــە 

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

ــن  ــژێ ›‹نزیکری ــش، هایدێگــەر دەبێ ــۆ دازاینی ــووە. هەروەهــا ب ــدوو ب زین

و زۆرتریــن بەشــی دازایــن مردنــە هەتاکــو ئــەو لێرەبوونــی هەبێــت، 

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

ســاتەدا، ئــەوەی تێبینــی دەکــرێ لەبــارەی هاوتەریبــی خوێندنــەوەی بــوون 

ــن/ ــە تۆڵســتۆی زاراوەی ›‹کەوت ــە ک ــچ ئەوەی ــان ئیلی و کات و مەرگــی ئیڤ

بەربوونــەوە‹‹ی لــە چیرۆکەکەیــدا بــۆ دیزاینکردنــی نزیکــەی هەمــان 

ــۆ  ــەوە ب ــەرەمەرگدایە، دێت ــە س ــان، ل ــك ئیڤ ــاوە. کاتێ ــێس بەکارهێن پرۆس

ــەوە دەکات  ــزەی ئ ــەو ڕیالی ــە زەمینییەکــەی، ئ ســەردانکردنەوەی لێرەبوون

ــەوە.‹‹  ــەرەتای ژیان ــە س ــەوە ل ــاک دەگەڕێت ــی ڕوون ــەک پنت ــا ی ــە ›‹تەنی ک

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

ــێ‹‹: ــر دەجم خێرات

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

ــەک  ــوارەوە لەت ــە خ ــە کەوتۆت ــك ک ــەی بەردێ ــەوە و وێن ــچ بک ــان ئیلی ئیڤ

زیادبوونــی خێراییەکەیــدا لەنێــو هۆشــیدا چەســپیووە. ژیــان زنجیــرەی 

زیادبوونــی ئازارەکانــە، کــە خێراتــر و خێراتــر ڕووەو کۆتاییەکــەی کەوتــووە/

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

ــا  ــەاڵم ت ــکات، ب ــری ب ــت بەرگ ــا، دەیویس ــدا وەرچەرخ ــە دەوری خۆی و ب

.)Tolstoy 1981: 105( .ــە ــی نیی ــەک بوون ــچ بەرگریی ــی هی ــەوکات زان ئ

زۆرینــەی کات ئیڤــان لــە مــەرگ ›‹ڕای دەکــرد‹‹، هەرچەنــدە ئــەو خێراتــر 
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›‹مــرۆ‹‹  مــەرگ دەکەوت/بەردەبــووەوە. وەک چــۆن  و خێراتــر ڕووەو 

هەمیشــە دەیــکات، ئیڤــان هەرگیــز ڕووبــەڕوو ســەیری مەرگــی نەکــردووە، 

هەرگیــز ›‹پێشــبینی‹‹ی مەرگــی نەکــردووە، ســەرجەم ئــەوە _لــە ڕوانگــەی 

ــی.  ــد ئ ــەن‹‹. دەیڤی ــی ناخۆیی/ناڕەس ــە ›‹مەرگێک ــانە ب ــەر_ یەکس هایدێگ

کوپــەر ڕەنگــە بڵــێ لــە لێرەنەبوونــی وێنــەی ژیــان وەک ئــەوەی لــە 

ڕێگــەی مەرگییــەوە دیاریکــراوە، ئیڤــان لــە پێگــەی چیرۆکگێڕەوەدایــە کــە 

هیــچ ئیدێیەکــی نییــە، چــۆن گێڕانەوەکــەی کۆتایــی پێبهێنــێ_ لــە ڕاســتیدا، 

ــەوە.  ــۆ گێڕان ــە ب ــچ چیرۆکێکــی نیی ــەك کــە هی چیرۆکگێڕەوەی

ــە  ــا ب ــو هەروەه ــان، بەڵک ــی ئیڤ ــە ژیان ــێوەی ب ــرۆ‹‹ ش ــا ›‹م ــەک تەنی ن

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 

ــەردا  ــی خوێن ــو هۆش ــیارە لەنێ ــەو پرس ــتاش ئ ــت. هێش ــۆن بێ ــێ چ دەش

ــەو  ــچ ل ــان ئیلی ــی ئیڤ ــە مەرگ ــە ک ــتێک نیی ــچ ش ــۆ هی ــەوە: داخ دەمێنێت

ــی ســامێکی  ــچ ســاتێک ئەزموون ــکات؟ داخــۆ هی ــاز ب ــەدا دەرب ناخۆییبوون

ــی  ــەوە دەیتوان ــەرەوە ئ ــەی هایدێگ ــە ڕوانگ ــە ل ــردووە، ک ــەنی نەک ڕەس

ــە هەمــان شــێوەی  ــی؟ ئیڤــان ب ــە مەرگێکــی خۆی ــکات ب مەرگــی ئیڤــان ب

ــرەوە  ــردن دەڕوات، لێ ــە زوو ڕووەو م ــەوە دەکات ک ــزەی ئ ــرۆ‹‹ ڕیالی ›‹م

ــم،  ــی ژیان ــوو ئاگای ــم، هەم ــوو ژیان ــەر هەم ــێ ئەگ ــی دەب ــیاری: ›‹چ پرس

بەســادەیی شــتێکی ڕاســتەقینە نەبــوو بێــت؟‹‹ خــۆی زیــت دەکاتــەوە و لــە 

کۆڵــی ئیڤــان نابێتــەوە، بــەردەوام بــە شــوێنیەوەیەتی. بــۆ کەســێك کــە تەنیا 

ــا  ــە تەنی ــەوە دوورە، پرســیارێکی وەهــا گەرەکــە ل ــە مردن ــد ڕۆژێــك ل چەن

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 

Tolstoy 1981: 102–( ››.یــادی ›‹هەمــوو ژیانــی چەنــدە ڕاســتەقینە بــووە

8(. لێرەبوونــی ›‹مــرۆ‹‹ هەمیشــە ›‹ڕاســتە‹‹. ئیڤــان بــە هەمــوو توانایــەوە 

ــدا  ــەڵ ئەوەش ــێ، لەگ ــیدا دەربهێن ــە هۆش ــیارە ل ــەو پرس هەوڵــی دەدا ئ

پرســیارەکە بەبەردەوامــی ســەریهەڵدەدایەوە_ تاکــو لــە کۆتاییــدا، کەمێــک 

ــی  ــی ژیان ــەواوی چیرۆک ــاری ت ــوو و زانی ــان ڕازی ب ــەی، ئیڤ ــش مەرگەک پێ

ــە؟ چیرۆکەکــە  ــارەی چییەوەی پێگەیشــت. داخــۆ چیرۆکەکــە بەڕاســتی لەب

پوختــەی بــوون و کاتــە: لەبــارەی ›‹مــرۆ‹‹ و تەنگژەکانییەوەیەتــی، لەبــارەی 

ــەی  ــەو کاریگەرییان ــی لەســەر بنەمــای ›‹گشــتیێتی‹‹ و ئ درۆیەکــی بناغەی

ــە.  ــان هەیبێــت. ئــەوە چیرۆکــی زۆرینــەی ئێمەی کــە دەشــێ لەســەر ژی

لەبــەر ئــەوەی بــۆ ئیڤــان ئیلیــچ ئاشــکرا بــوو، کــە ›‹بەئاســتەم ئــەو 
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ورووژانانــەی ئــەو دەرکدەکرێــن بــۆ پرۆتێســتکردنی ئــەوەی کــە خەڵکانــی 

ــە دوای  ــە ب ــەو هەمیش ــە ئ ــی،‹‹ ک ــان دەڕوان ــاش لێی ــەرز وەک ب پایەگاب

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

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

هۆشــڕایەڵی  خەڵکــەوە  لەالیــەن  کــە  بەهایانــەی  ئــەو  خێزانەکــەی، 

دەکرێــن، لــە کۆمەڵگــە و لــە پرۆفێشــناڵەکانیدا_ ڕەنگــە ســەرجەم ئەوانــە 

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

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

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

ــە خــۆی وەرپێچــاوان و  ــەکان تێکدەشــکێنێ کــە ئیڤــان ل ســامە جەختێتیی

ــواری  ــرێ. لەســەر لێ ــدا جێدەهێڵ ــەی خۆی ــی دۆخەک ــو ڕووتێت ــان لەنێ ئیڤ

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

ــی.‹‹ ــی خۆی ــرێ ›‹لێرەبوون ــی دەگۆت ــەوەی پێ ــێ ب ــێ بب ــە بتوان ــەوەی ک ل

ــە‹‹ی  ــی ›‹خۆیییان ــچ مەرگێک ــان ئیلی ــە ئیڤ ــە ک ــای ئەوەی ــەوە وات ــۆ ئ داخ

هەبــوو بــە تێگەیشــتنی هایدێگــەر؟ یەکێــك لــە گەورەتریــن ســوودەکانی 

چیرۆکەکــەی تۆڵســتۆی ئەوەیــە کــە هیــچ وەاڵمێکــی ئــەو پرســیارەی 

ــرێ  ــەی دەگ ــە کارەکتەرەک ــز ل ــان زۆر ڕێ ــەوە. تۆڵســتۆیی هونەرڤ نەداوەت

فەیلەســوف  تۆڵســتۆیی  ئیڤانــەوە.  مەرگــی  نێــو  بەرێتــە  ئێمــە  تاکــو 

ــکات.  ــدی ب ــان ئەوی ــەو وەاڵم ی ــنیازی ئ ــەداوە پێش ــۆی ن ــە خ ــەی ب ڕێگ

ــەم ڕووەوە  ــرێ. ل ــۆی مب ــی خ ــان مەرگ ــەی داوە ئیڤ ــادەیی ڕێگ ــەو بەس ئ

تۆڵســتۆی هەنگاوێــك لــە ســەروو هایدێگەرەوەیــە. لــە ڕوانگەیەکــی 

ــەی  ــاس(ەوە ڕەخن ــۆت و لێڤین ــەن )بانک ــەوە، لەالی ــدی فێنۆمێنۆلۆگیی تون

ــدووە و  ــك زین ــو یەکێ ــرێ، هەتاک ــەرگ دەک ــۆ م ــەر ب تێگەیشــتنی هایدێگ

دەژی، ئــەو یەکــە ناتوانــێ ئەزموونــی مەرگــی خۆی بــکات، تەنیــا ئەزموونی 

ــەوا  ــن، ئ ــە ڕاســت ب ــەو ڕەخنەڤانان ــەر ئ ــی دی دەکات. ئەگ ــی ئەوان مەرگ

ــێ  ــە هایدێگــەر. تۆڵســتۆی دەزان تۆڵســتۆی فێنۆمێنۆلۆگیســتێکی باشــرە ل

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

بوونــی نییــە بــۆ زانینــی ئــەوەی داخــۆ کارەمانەکــەی خۆییانــە مــردووە یــان 

نــا. فێنۆمێنۆلۆگییانــە یەکێــك تەنیــا دەتوانــێ لەبــارەی ئــەو ئەزموونانــەوە 

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

ــەرگ  ــدەی م ــتە تون ــنە رسوش ــەو چەش ــەاڵم ئ ــەکییە، ب ــی کەس ئەزموونێک

هەیەتــی ڕێگــە دەدا بــە هــەر تێگەیشــتنێکی مــەرگ لەالیــەن یەکێکــەوە 

کــە دەمــرێ. بــە تێگەیشــتنێکی تــەواو، ئەزموونــی مــەرگ تەنیــا دەتوانــرێ 

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

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

پەیڤیوویــن. بــە تێگەیشــتنێکی بناغەیــی، مــەرگ ئێمــە لەبیــر دەکات. 

ــن. ــر ناکەی ــەرگ لەبی ــز م ــەوەش زۆر تەوســبێژییە ئاخــر ئێمــە هەرگی ئ
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