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دڵەراوكێ لەبەردەم مەرگدا
دوو سەرنج وەك دەستپێكێك

     نوسينى: فاروق رەفیق
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سەرنجی یەكەم: ئەم توێژینەوەیە لە بنەڕەتدا بە زمانی ئینگلیزی  و 

وەك سیمينارێك لە ساڵی )1997(دا لە زانكۆی كارلتۆن پێشكەشم كردوە  و 

لێرەدا بەبێ دەستكاری بە زمانی كوردی دەیخەمە بەردەم خوێنەران.

سەرنجی دووەم: گرنگە خوێنەر سەرنجی ئەو راستیە بدات )هایدگەر(، 

كە ئێمە لێرەدا باس لە دیدی ئەو دەكەین، لە كتێبی »بوون  و زەمەن«دا كە 

تێكستێكی فەلسەفی گرنگە لە بیستەكانی سەدەی رابوردوودا باڵوكراوەتەوە، 

لە هەوڵی ئەوەدایە زمانێكی فەلسەفی نوێ  دابهێنێت، زمانێك كە میتافیزیكا و 

زاراوە  و چەمكە میتافیزیكییەكانی ناو فەلسەفە بەجێبهێڵێت، ئەو زمانەی 

هایدگەر لە قۆناغی یەكەمی بیركردنەوە  و فەلسەفەكەیدا بەكاری دەهێنێت 

قۆناغی تێكستەكانی لە چەشنی »بوون  و زەمەن« و دەروازەیەك بۆ میتافیریقا  

و هتد...، هەوڵێكە بۆ فەلسەفاندن، بەاڵم لە دەرەوەی میتافیزیقا، هایدگەر 

زاراوە  و چەمكی نوێ  وەك ئامڕازی بیركردنەوە بەكاردەهێنێت، كە لە زمانی 

ئینگلیزیشدا تازەن، لەبەرئەوە كردنی ئەو زاراوە  و چەمكە فەلسەفیانە بە 

لەجیاتی  بەكاردەهێنێت   )Dasein( هایدگەر  نموونە  بۆ  سەختە.  كوردی 

مرۆڤ، كەس، تاك...هتد، مەبەستی ئەو لە دازاین ئەمەیە “بوون-لەوێ ” 

.)Being there( بە ئینگلیزی

)Dasman(بەكاردەهێنێت،  ئەو  جەماوەریی،  كەس  لەجیاتی  هەروەها 

هەروەها هایدگەر جیاوازی دەخاتە نێوان )Ontic( )ئۆنتیك( و ئۆنتۆلۆژیا كە 

ئەمە ئاسان نییە لە زمانی كوردیدا موقابیلی بۆ بدۆزرێتەوە، لەبەر ئەوە بۆ 
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ئەوەی پەیامە سەرەكییەكەی وتارەكە بزر نەبێت زۆر جەختم لەسەر بەكوردی 

لێرەدا  بووە  توانامدا  لە  ئەو شوێنەی  تا  نەكردووەتەوە،  كردنی چەمكەكان 

ویستومە زمانی كوردی بخەمەگەڕ بۆ گەیاندنی ماناكان، هەرچەندە دەشزانم 

كە ڕەنگە هێشتا بۆ هەندێك خوێنەر ئەم دەقە بەدوور نەبێت لە ئاڵۆزی.

دەتوانین بانگەشەی ئەوە بكەین كە شیكردنەوەی بۆچوونی هایدگەر 

بەگونجاوی  پێویست  و  وەك  زەم��ەن«دا  و  »ب��وون   كتێبی  لە  مەرگ  بۆ 

نەبووەتە مایەی تێگەیشتن  و حاڵیبوون لە مەبەستە سەرەكییەكەی هایدگەر 

لەالیەن ژمارەیەك فەیلەسوف  و توێژەری فەلسەفییەوە، بۆ نموونە ژان پۆڵ 

سارتەر ، سارتەر لە مەڕ چەمكی »بوون - رووە و مەرگ« لە قسەكردنیدا 

لەسەر مەرگ لە كتێبەكەیدا »بوون  و عەدەم« رەخنە لە هایدگەر دەگرێت. 

ئەو دەڵێت :بە كورتی فەزیڵەتێكی كەسیانەبوونی نییە كە تایبەت بێت بە 

مەرگی منەوە« بگرە تەواو بە پێچەوانەوە، ئەو كاتە دەبێت مەرگی من، كە 

”Subjectivity تەنیا و تەنیا من خۆم بخەمە شوێن گۆشەنیگای خودێتییەوە

سارتەر بەردەوام دەبێت لەرەخنەگرتن لە بۆچوونی هایدگەر سەبارەت 

دڵی  لەناو  گۆڕان  هەمیشەییەی  دەركەوتنە  ئەم  »بەمشێوەیە  مەرگ:  بە 

پرۆژەكەمدا ناتوانرێت وا سەیر بكرێت وەكو ئەگەر من بە پێچەوانەوە وەك 

مەحفكردنەوەی هەموو ئەگەرەكانە، مەحفبوونەوەیەك كە خۆی لەخۆیدا 

بەشێك نییە لە ئەگەرەكانی من«.

بەمشێوەیە مەرگ ئەو شتە نییە كەماناكان بە ژیان دەبەخشێ ، بەڵكو 

بە پێچەوانەوە، ئەو شتەیە بەرمەینای پرەنسیپ هەموو مانایەك لە ژیان 

دەسێنێتەوە، بەاڵم ئێمە لێرەدا دەتوانین ئەو ئەرگيۆمێنتە بخەینەڕوو كە ئەم 

تێڕوانینە وێناكردنێكی هەڵە و بەهەڵە لێتێگەیشتنێكی مەبەستەكەی هایدگەرە 

زەم��ەن«دا  »ب��وون و  لە  هایدگەر  »ب��وون-ڕووە و-م��ەرگ«.  عیبارەتی  لە 
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هایدگەر   .)Dasein(دازاینە ئەگەری  بە  سەر  مەرگ  كە  دەخاتەڕوو  ئەوە 

كە  بەكاردەهێنێت  دازاین  وشەی  كەس،  یان  مرۆڤ،  یان  تاك،  لەجیاتی 

مانای  »بوون-لەوێ  دەگەیەنێت«. )ئێمە لێرەوە وشەی دازاین وەكو خۆی 

بەكاردەهێنینەوە(.

تێگەیشتن لە مەرگ وەك ئەگەرێكی گونجاو  و ناوازەی دازاین دەبێتە 

مایەی تێگەیشتن لەو راستییەی كەبەڵێ  بەدڵنیاییەوە لەرێگاوی مەرگەوە و 

هەژموونی   ل��ەدەس��ەاڵت و  دەبێت  رزگ��اری  كەدازاین  مەرگەوە  بەهۆی 

“ئەوان« They یاخود »ئەو« )The-one( بە مانایەكی دیكە، رزگاربوون لە 

شێوازێكی ناڕەسەنی بوون لە جیهاندا، زیاتر لەوە، تەنیا لە رێگای پەیوەندی 

دازاینەوە بە مەرگەوەیە كە ئەو دەتوانێت  بە زەمەنی بوونی خۆی بكات، 

بە پێچەوانەی هەاڵتن لەبەردەم مەرگدا كە خاسیەتێكی سەرەكی »خودی 

ئەوانە They«، ئەم پەیوەندییە واتە پەیوەندی دازاین بە مەرگەوە، ناوزەدە 

دەكرێت بەو هەنگاونان یان راكردن بۆ پێش خۆی »بوون –رووەو مەرگ« 

مانای بیركردنەوە لە مەرگ ناگەیەنێت بەو ماناییەی كە دازاین هیچ شتێكی 

نەبێت بیكات تەنیا بیركردنەوە  و تێڕامان لە مەرگ نەبێت.

هەروەك  واقیعی  مەرگی  لە  لێكۆڵینەوە  لە  نییە  بریتی  هەروەها 

لێكۆڵینەوەش نییە لە ژیان دوای مەرگ، بەڵكو بوون-رووە و مەرگ شێوازێكە 

كە بە هۆیەوە دازاین دەتوانێت  بەرەو ڕووی ئەگەری خۆی بێتەوە، يان 

رووبەڕووی بوونی خۆی لە جیهاندا بێتەوە.

زیاتر لەمە، وەك بە تەنگەوەهاتن یان خەمخواردن)Cara(، كە بونیادی 

بڕیار  چۆن  كە  ئەوەداین  خەمی  لە  هەمیشە  ئێمە  مرۆڤ،  وەكو  ئێمەیە 

ئێمە هەمیشە »لەپێش  بەمشێوەیە  ببینە چ كەسێك ،  ببینە چی  و  بدەین 

بۆ  »ئەگەرێك  وەك  هەروەها   ،»Ahead of ourselves« خۆمانەوەین« 
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پرۆسەی هەبوونداین  لە  بەڵكو هەمیشە  نین،  كامڵ  ئێمە هەرگیز  بوون« 

)Becoming(گەر »من« هەمیشە لە حاڵەتی هەبوون )صیرورە(دا بم، ئایا 

هەر هەوڵێك بۆ كامڵبوونی تێگەیشتن لە خود دەشێك  كامڵ بێت؟ هایدگەر 

لەو باوەڕەدایە كە خودهۆشیاری یان تێگەیشتن لە خود شیاوە، چونكە ئێمە 

دەتوانین ببین، هەبین، بە شێوەیەك كە رابردو و ئێستا و داهاتوومان پێكەوە 

كۆكردنەوەیەی  ئەم  هایدگەر  كۆبكاتەوە،  بوونێكدا  لەیەك  یەكەیەكدا،  لە 

خود ناودەنێت بە »پێشبینیكردنی مەرگی خۆ«، هەروەها بوونێكی رەسەن 

بریتیە لە پێشبینیكردنی مەرگی-خۆ، كە »من« ئەم ئەگەرە بەیان بكەم  و 

قبووڵی بكەم، ئەوا من لەو راستییە دەگەم كە هەندێك ئەگەر بوونیان هەیە 

كە ناوازانە تایبەتم بە من، یان ئەگەری بوونی منن، پێشبینیكردنی مەرگی 

خۆم ئازادم دەكات  و كارێك دەكات كە ببمە خۆم )To be myslf(، واتە 

لێرەدا  ببین،  ببین وەك ئەوەی كە خۆمان دەمانەوێت  بوون بە خۆمان، 

پێویستە وا لە ئەگەری مەرگ بڕوانین  و مامەڵەی بكەین وەك ئەگەرێكی 

خود لە هەر چركەساتێكدا كە شیاوە.

هەڕەشەی  رووب��ەڕووی  پێویستە  مەرگ  بەرەو  رەسەنانە،  بوونێكی 

ئەمەیە:  پرسیارەكە  هەمیشەیی  نائەمنی  لێرەدا  بوەستێتەوە،  ب��ەردەوام 

ئەو بوونیادە كامەیە كە كارێك دەكات دازاین)Dasein( بتوانێت بەرامبەر 

شوێنە  ئەمەیە:  هایدگەر  بنەڕەتی  وەاڵمی  بوەستێتەوە؟  هەڕەشەیە  بەم 

بنەڕەتییەكەی دڵەڕاوكێ  بەم ئەركە هەڵدەستێت، دڵەڕاوكێ  كارێك دەكات 

جیهاندا  لە  بوونی خۆی   )Nothingness( رووبەڕووی هیچێتی  دازاین  كە 

ببێتەوە.

 )Anxiety(  ئامانجی ئێمە لێرەدا نیشاندانی ئەو راستیەیە كە دڵەڕاوكێ

تایبەتیترین  ناوازەترین  و  لەبەردەم  بریتیە لە دڵەڕاوكێ   لەبەردەم مەرگدا 
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مەرگ،  ئەگەری  لە  نییە جگە  هیچ  كە  بوونداین  )ئەگەرایەتی(  پۆتاسیۆن 

لەبەردەم  دڵەڕاوكێ  كە  نیشانبدەین  ئەوە  لێرەدا  مەبەستمانە  هەروەها 

دیكە،  مانایەكی  بە  رەسەنایەتی،  بەرەو  دەكات  دازاین  پەلكێشی  مەرگدا 

دڵەڕاوكێی دازاین لە ڕووبەڕووبوونەوەی مەرگدا خۆی لەخۆیدا چركەساتی 

دواجار  شیدەكەینەوە  و  دڵەڕاوكێ   لێرەدا چەمكی  سەرەتا،  رەسەنایەتییە، 

مەبەستی هایدگەر لە ئایدیای »بوون-رووە و-مەرگ« رووندەكەینەوە.

لە دیدی هایدگەرەوە بە تایبەت لە كتێبی »بوون  و زەمەن«دا، دازاین 

جێ   و مەقامێكی ناوازەی هەیە لەنێوان بوونەكاندا، دازاین تەنیا بوونێك 

 The Ontioc( دازاین  ئۆنتیكیانەی  جیاكردنەوەی  بوونەكاندا،  لەنێو  نییە 

distinction( بریتیە لەو جیاكردنەوەیەی دازاین بۆ خودی خۆی لە بوونیدا، 

كە بوونی خۆی لە مەحەكدایە، لێرەدا تێگەیشتن لە بوون )Being( خۆی 

مرۆڤە  و  كە  ئەوەی  بەهۆی   ،)Dasaein is ontological( ئۆنتۆلۆجییە 

بوونەوەرەكانی  لە  بەوە  دازاین    )Being( لە بوون  تێگەیشتنێكە  خاوەنی 

دیكە جیادەكرێتەوە كە ئەو بوونێك نییە بە سادەیی رووی دابێت لەنێو 

بوونەكانی دیكەدا، بەڵكو بوون خۆی لە خۆیدا مەسەلەیەكە بۆ خودی دازاین 

 )Being(لە بووندا، لێرەوە دەتوانین بڵێن، كە دازاین پەیوەندی بەم بوونەوە

هەیە  و ئیدی لێرەوە ئەو تێگەیشتنی هەیە دەربارەی بوون، تێگەیشتنێكی 

تێگەیشتنێكە  دەشێ ت  بگرە  بێت،  گەشەكردوو  تێگەیشتنێكی  ئۆنتۆلۆژییە 

بە  دازاین  بوونی  هایدگەر   ،)Per-ontological(بێت ئۆنتۆلۆژیبوون  پێش 

كەینونە )Existene( ناوزەد دەكات.

شیكردنەوەی وجودیانە)Existential( هەوڵی ئەوە دەدات تا بوونیادەكانی 

كەینونەی بوون )of existence Being( دیار بخات، بەمشێوەیە خۆی لە 

تێگەیشتنی دیكەی بوون جیادەكاتەوە، )Existential(كە تێیدا بوونیادەكان بە 
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پلەی یەك لە مەحەكدا نین، بەڵكو تەنیا لە خەمی پرسیاری كۆنكرێتیانەی 

كەینونەدان، ئەم پرسیارەی كە ئایا بوون لەخۆی دەگات، یاخود نە لەئەگەرە 

لەسەر  بڕیاری  دازاینەوە  خودی  لەالیەن  دەتوانرێت  تەنیا  كۆنكرێتیەكانیدا 

بدرێت، زیاتر لەمەڕ ئەولەویەتی دازاین بەسەر بوونەكانی دیكەدا پێویستە 

هەیە،  دووڕووی  ئەولەویاتە  ئەم  تێبگەین،  لێی  بنەڕەتیانە  شێوەیەكی  بە 

دازاین ئەولەویەتێكی ئۆنتیكی )ontical( هەیە كە لە ڕێگەی پەیوەندییەوە 

بەبوونەوە پێناسەدەكرێت، دووەم، بەربنەمای پێناسەكردنی لەرێگایبوونەوە 

تێگەیشتنی ئەو )Dasein( بۆ بوون، لێرەوە دازاین ئەولەویاتێكی ئۆنتۆلۆژی 

.)Priority ontological( هەیە

هایدگەر لە هەوڵی ئەوەدایە بە شێوەیەك لە جیهان بكات، جیهانێك 

كۆیەك  وەك  بوونەكان  كە  شێوەیەك  بە  هەیە  بوونی  دازاین  تێیدا  كە 

»لە-ناو«  دازاین  جیهان،  مانایەی  بەم  بكەن،  مانیفێست  خۆیان  دەتوانن 

ئێمە  ئەگەر  ئەوە،  بە خودی  )Woridhood( سەر  جیهانێتی  جیهاندایە  و 

ئەزموونی جیهان بكەین بە مانای رەوتی مەرجەع )Refernce(و ماناداری، 

ئەوا دەتوانین وا بیری لێبكەینەوە وەك رووبەرێك بۆ روودانی مانا و گرنگی 

لە  لەماناكان  مانایەك  بە  ئێمە  مادامێك  كە  رووندەكاتەوە  ئەوە  هایدگەر 

پێشەوەی ئەو بوونەین كە دێتە بەر دیدەمان »ئیدی لێرەوە ئێمە لە واقیعدا، 

لەتەك بووندا دەرگیرین« شتێك هەیە هایدگەر ناوزەدی دەكات بە »كۆی 

دەرگیربوون« لە گۆشەنیگای فینۆمینۆلۆژییەوە جیهان وا دەردەكەوێت كە 

ئەو شوێنە بێت تێیدا كۆ )totality( روودەدات. جیهان بریتیە لە شێواز و 

 )a being( ئێمە بۆ بوون، بەاڵم جیهان تەنیا بوونێك نییە )The way( رێگای

ئێمە ناتوانین بڕوانین لە شوێنێك پەیدای بكەین، بەڵكو جیهان ئەو شوێنەیە 

كە بوونەكان بە شێوەیەك هەن كە ئێمە دەتوانین لە تەكیاندا دەرگیربین.
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شێوازێك  لە  یەكێك  لە  تەك)Being With(بریتیە  بوون-لە  كەواتە 

بوونی دازاین، دازاین »ئەوەی دیكە«ی هەیە نەك لەبەرئەوەی دازاینێكی 

دیكە روودەدات كە قووت بێتەوە  و لەوێ  ئامادە بێت، ئەمە ئەوی دیكەی 

شێوەیەك  بە  دازاین  لەبەرئەوەی  بەڵكو   ،)Ontic otherness( ئۆتنیكییە 

بوونی هەیە بۆ ئەوەی ببێت واتا ببێت لەتەك )To be With( بوون-لەتەك 

وجودیانەی  بونیادی  لە  بەشێكە  ئامادەبوون  چونكە  شیاوە،  دیكە  ئەوی 

دازاین.

گەر هەنگاوێك لەمە زیاتر بنێین دەتوانین ئاماژە بە خاڵێكی دیكە بكەی 

ئەویش ئەوەیەكە ژیانی ئاسایی رۆژانە )everydayness(ی دازاین پێكدێت لە 

بوون لە جیهاندا كە كراوەیە  و شوێنی دەستبەرداربوونە، شوێنی تووڕهەڵدانە 

بۆ ناوبوون  و سەپاندنی خۆیە بەسەر دەرەوەدا، هەروەها لە بوونی دازاین  

و لەتەك بوونەكانی دیكە  و مرۆڤەكانی دیكەدا ئەوەی كە مەحەكدایە بریتیە 

دەسەپێنێت  خۆی  پرسیارێك  لێرەدا  خۆی،  خودی  بوونی  ئەگەرەكانی  لە 

بونیادە  لەم  تاكو  بكات  كۆمەكمان  كە  رێگایەك شیاوە  دۆزینەوەی   »ئایا 

ئاڵۆزە بگەین لە سەراپاگیری بوونیدا؟ بوونیادی ئۆنتۆلۆژیایانەی دازاین بە 

شێوەیەكە كە لە رێگای تێگەیشتن  و خۆگونجاندنەوە )attunement( بوونی 

خۆی بە شێوازێك بۆ خودی خۆی مانیفێست دەكات  و دەكرێتەوە، گەر ئێمە 

 )attunement(بتوانین جۆرێكی تایبەتی شمولی خۆگونجاندن دیاری بكەین

كە دەبێتە مایەی كردنەوەی بوونی دازاین بۆ خۆی بە شێوەیەكی ناوازە  و 

بە رێگایەكی سادە، ئەو كاتە ئەوەی لە بەردەمماندا بوونی دەبێت  و ئامادە 

دەبێت، بریتی دەبێت لە ئەگەرە بنەڕەتییەكانی خۆبەیانكردن  و دەستڕەسی 

پەیداكردن بە بوونی دازاین، كە لەناو بونیادی خودی دازایندا بوونیان هەیە، 

 )attunement(خۆگونجاندنی وەك  دەكات  دڵەڕاوكێ   سەیری  وا  هایدگەر 
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دازاین  بوونی  بۆ  خۆی  ئۆنتۆلۆژییەكەی  تەفسیرە  لێرەوە  ئیدی  بنەڕەتی، 

و  هاتن   تەنگەوە  بە  وەك  سەراپاگیرییەكەیدا  فۆڕمە  لە  دەخ��ات��ەڕوو 

بەتەنگەوەهاتن  دازاینە، هەروەك چۆن  بنەڕەتی  بوونیادێكی  خەمخواردن 

رۆژانەدا، هەرچەندە  ژینگەی  لە  یەك  بەپلەی  لەتەكدا دەكرێت  مامەڵەی 

مانای بوونی دازاین جەوهەرەكەی خۆی لە بەتەنگەوەهاتنیدا بەیاندەكات، 

وێڕای ئەمەش بە پەنهانی و شاراوەیی  دەمێنێتەوە، چونكە دازاین لە عادی 

ئینكاركردنی  )Its averageness(  و لە ژیانی رۆژانەیدا سەرقاڵی   بوونیدا 

خۆی  و بوونە رەسەنەكەیەتی، ئیدی لێرەوە نایەوێت، یان مەبەستی نییە كە 

دەستی بە مانای بوون بگات، بەم مانایە، بەدیقەت هەر لەبەر ئەم هۆیە، 

دازاین هەمیشە بوونێكی رەسەنانە ناژی  و مەرج نییە كە هەمیشە  بوونێكی 

راستەوخۆیانە لە مانای بوونی خۆی لە جیهاندا بگات، وەك هایدگەر دەڵێت 

لەبەر ئەوەی بە پلەی یەك و لە زۆربەی حاڵەتەكاندا ئەو لەالیەن جیهانی 

خۆیەوە )Its World( داگیركراوە، وەك بەرئەنجامێك لێرەوە دازاین لەخۆی 

دەگات، هەروەها لەبوون دەگات بە شێوەیەكی گشتی  و بەپێی بوونەكانی 

كە دەشێت دەرگیریان بێت، لەم حاڵەتەدا دازاین وەك خۆی-یان بوونی 

هەر  وەك  دەژی،  بەڵكو  ناژی(،  خۆی  رەسەنانەبوونی  )واتا  ناژی،  خۆی 

یەكێك كە دەژی )live One(، واتا ژیانێك كە كەسێك دەژی یان بە زمانی 

هایدگەر ئەو دەژی وەك )The One( )Das Man( هەر كەسێك، هەموو 

لە وەزعیەتێكی  دازاین  لەم حاڵەتەدا  نارەسەنانە،  بوونێكی  واتە  كەسێك، 

خۆی  بوونی  راستی  سەرنجی  یانەیەوێت  ناتوانێت،  كە  ئەوتۆدایە  عەقڵی 

»بوونی-خۆی-لە جیهاندا« و كە  ڕاستی  لە  بەڵكو روو وەردەگێڕی  بدات، 

»بوونەی-ناو- ئەو  لەناو  روودەدات  چی  كە  دەوەستێتەوە  بەوەوە  تەنیا 

جیهان« لەم حاڵەتەدا لەم یا لە ئەو شت یامەسەلە دەترسێت، سڵدەكاتەوە، 
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قەلەق دەبێت، بەاڵم ئەم قەلەقی  و دڵەڕاوكێیە، دڵەڕاوكێیەكی رەسەنانە 

نییە، بەو مانایەی كە خودی بوون لە جیهاندا نەبووەتە شوێنی پرسیاركردن.

لەنێوان ترس  و قەلەقی دەكات، ئەو  هایدگەر بە دیقەتە و جیاوازی 

میزاجەن  ئەو  گونجاوی  دەربڕینێكی  دیاردەكە  هەردوو  بیردەكاتەوە  وا 

كە لە كاروباری دازایندا خۆیان بەیان دەكەن، وێڕای ئەوەش لێكجیاوازن 

كە  خۆ  تەحقیقكردنی  بۆ  هەیە  خۆی  بوونیادی  كەهەریەكەیان  ل��ەوەدا 

تایبەتە بە دازاین، ترس ئەو دیاردەیە كە بەهۆیەوە هۆشیاری رووبەڕووی  

تەفسیربكردرێ   وا  كەدەشێ   دەبێتە  رووداوێك  یان  دیاریكراو،  بابەتێكی 

وەك سەرچاوەی ئەزموونكردنی ترس، شیكردنەوەی هایدگەر بۆ ترس لەناو 

چوارچێوەی پۆڵینكردنێكی سێ  رەهەندیدا ڕوودەدات، سەرچاوەی ترسەكە 

كردەی خودی ترساندنەكە  و دواجار هۆی ترسەكە یاخود ئامانجی ترساندنەكە 

ئامادەبوونی دەترسێت ، هەمیشە  لە  دازاین  ئەوەی كە  سەرچاوەی ترس، 

بریتیە لە بابەتێكی دیاریكراو، ئەم سەرچاوەیەش  وا بەیان دەكرێت وەك 

سەرچاوەی ئیجحاف)Prejudicial( خودی كردەی ترسیش بریتیە لەو شتەی 

وەك   دەكات  لەسەر  چیە و جەخت  مەترسییەكە  كە  دەردەخات  ئەوە  كە 

بابەتی ترس، توخمی ئامانجداری ترس رەنگدانەوەیە لەسەر خودی دازاین، 

ئامانجی ترس بریتیە لە رووبەڕووكردنەوەی دازاین كە تەك هەڕەشەیەك، 

لەوێ   بوونیدا  لە  گرتووە  دەوریيان  چوار  كە  هەڕەشەكان  تەونێكی  یان 

)Being-There(، ئێستا دەتوانین بڵێین كە لە دیاردەی دڵەڕاوكێدا بابەتێكی 

 ،)disclosed( نیشانبدرێت  بكرێت  و  بەیان  تاكو  نییە،  بوونی  دیاریكراو 

ئەوەی دڵەڕاوكێ  بەیانی دەكات  و دەیخاتەڕوو، بریتیە لە بێ  پشت  و پەنایی 

دازاین لە جیهانێكدا كە هیچ پشتگیریەك نییە بۆ پاراستنی، دڵەڕاوكێ  بە 

 )Repeatability( تەنیا كارێك دەكات كە ئێمە رووبەڕووی دووبارەبوونەوە
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هەر  نەك  دەكاتەوە،  شیاومان  بڕیاردانی  میزاجی  رووبەڕووی  و  ببینەوە  

بڕیارێك، بەڵكو بڕیارێك لەمەڕ بوونی خۆمانەوە، دەتوانین بپرسین بۆچی 

تەنیا  بە  دڵەڕاوكێ   كە  بەوەی  باوەڕبهێنین  كە  لێدەكات  داوامان  هایدگەر 

دەتوانێت  رووبەڕووی ئەم میزاجەوە ئەم شێوازە )Mood(مان بكاتەوە.

لەسەر  جەختی  دەیەوێت  هایدگەر  ئ��ەوەی  شتێك  هەموو  لە  بەر 

بكاتەوە بریتیە لەوەی كە دڵەڕاوكێ  سەرچاوەی رەسەنایەتییە، چونكە دازاین 

دەخاتە بەردەم ئەگەری تایبەت بەخۆی دڵەڕاوكێ  پەلی دازاین دەگرێت بۆ 

بەردەم »ئەو« شتە رەهایەی كە توڕهەڵدانە تاكایەتییە تایبەتییەكەی ئەوە 

بۆ ناوبوون.

توانایەكی  دڵەڕاوكێ ،  پاڵ  دەداتە  سیفەت  هایدگەر خووڕییەك وەك 

دەسەاڵتێكی  بگرە  بااڵ،  وەحیەكی)سروشتێكی(  بەیانكردن  و  بۆ  تایبەت 

رزگاركەر بۆ بەیانكردن، لەكاتێكدا ترس لە بابەتێكەوە لە جیهاندا سەرچاوە 

دەگرێت ، دڵەڕاوكێ  لە بوون لە جیهاندا سەرچاوە دەگرێت ، هایدگەر پەنجە 

)دازاین( بوونێك  لە  تەنیا  بە  دڵەڕاوكێ   كە  راستییەی  ئەو  دەخاتەسەر 

لە  كە  بوونێك  ئیرادەیە،  و  عەزم   خاوەنی  كە  دەگ��رێ ت  سەرچاوە  وە 

ئەگەر وشیاوی دڵەڕاوكێ  تێدەگات لەم گۆشە نیگایەوە تەنیا ئەو كەسانەی 

كەدڵەڕاوكێ  ئازادیكردوون  و لە خۆیان دڵنیان تەنیا ئەو كەسانە قەلەقن، 

لە ڕووبەڕووی ئەو شتەدا كە دڵەڕاوكێ  بوونی هەیە، بوون لە جیهاندا، 

نییە  دەستبەسەراگرتن  شایانی  و  دەمێنێتەوە   دیاریكردن  بەبێ   شتە  ئەو 

)Ungraspable(، ئەو دەبێتە »هیچ  و لەهیچ شوێنێك«، حاڵەتێك  كە بگرە 

توخمە سەرەكییەكانی »لێرە«  و »لەوێ « دەتوێنەوە.

زیاتر لەمە هایدگەر پێماندەڵێت كە دڵەڕاوكێ  پاڵ بە دازاینەوە نانێت 

خۆی  دازاین  چونكە  جودیانە،  »Solipsism«و  منێتیەكی  گۆشەگیری  و  بۆ 
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لەبەدەم خۆیدا دەبینێتەوە وەك بوونێكی رووت-لە-جیهاندا ، ئەگەری رووتی 

دڵەڕاوكێیەوە  لەالیەن  ناوەڕۆكێكەوە،  دیو  لەو  بوون-لە-جیهاندا،   )Pure(

لە  تاكو  كۆدەكاتەوە  پێكەوە  عەدەم  بوون  و  دڵەڕاوكێ   دەبێتەوە،  چڕتر 

تەك یەكتر كۆمینیكەیشن )Communication(یدا بن، لە پەیوەندیدا بن، 

لە كاتێكدا دڵەڕاوكێ  بۆ ئەو )The one( )DasMan(  شتێكی ناسروشتیە، 

لە  بریتیە  بۆ دازاین گەڕانەوەیە بۆ رووبەڕووی خۆ، هەروەها دڵەڕاوكێ  

گواستنەوە لە ئاشنابوونێكی درۆزنانە بەرەو رووبەڕووی راستەقینە  و ناوازەی 

پۆتاسیۆنی  ئەگەرەكان  و  بۆ  گەڕانەوەیە  بەخۆیەوە،  پەیوەندیدا  لە  دازاین 

بوونی خۆ، بەمشێوەیە دڵەڕاوكێ  تەنیا كاریگەری لەسەر ئەوانە دادەنێت 

كە بە فيعلی خاوەنی »مانای بوونن« وەك ئەگەرێك بۆ بوون، بوونێكی 

رەسەنانە.

كرانەوەیی  و  بۆ  شیاوە  دڵەڕاوكێ   كە  ئەوەی  نیشاندانی  چونێتی  بۆ 

نیشاندانی بوونی دازاین، هایدگەر ئەم شیكردنەوەیە دەخاتەڕوو دەربارەی  

كەوتن وەك خاڵی دەستپێكردن، توانەوە لە »ئەوان They« دا و لە جیهانی 

ئەگەری  لە  دازاینە  هەاڵتنی  بەیانكەری   )Preiccupation( سەرقاڵییەكاندا 

لە خودی  دازاین  مادامێك  بوون بەخودی رەسەنی خۆی،  رەسەنایەتی  و 

)بوونی ( روو وەردەگێڕێت لە حاڵەتی كەوتن )Fallenness(دا، ئەو شتەی 

بابەتی  چونكە  بكرێت،  وەسف  ترس  وەك  ناشێت  هەڵدێت   لێی  ئەم 

ترسەوە،  پێچەوانەی  بە  جیهاندا،  لە  دیاریكراوە  بابەتێكی  هەمیشە  ترس 

 ،)of what(  دڵەڕاوكێش  بابەتێكی دیاریكراوی نییە و »شتی شوێنی دڵەڕاوكێ

شتێكی دیار نییە لەناو جیهاندا، ئەو شتە ى ئێمە لەبەردەمیدا قەلەقین بریتیە 

لە بوون لە جیهاندا وەك ئەوەی كە هەیە، ئەمەش بابەت نییە و شتێك 

نییە، غیابی بابەتێكی دیاریكراو، هیچ بوون  و لە هیچ شوێنێك نەبوونی 



17 ئاشنابوون بە هایدگەر

دڵەڕاوكێ   ئەوە نیشاندەدات كە قەلەق بوون دەربارەی هیچ نییە جگە لە 

خودی جیهان، لێرەوە دڵەڕاوكێ  مانیفێستكردنی جیهانە وەك جیهان، لەبەر 

شتێكی  دیكەشدا،  بەبوون-لەتەك-ئەوانی  جیهان،  دڵەڕاوكێدا  لە  ئەوەی 

دیكەی نییە بیدات بەدەستەوە. دازاین تووڕ هەڵدەدرێتەوە بۆ الی خۆی 

)Thrown Back upon itself(، بۆ بەردەم ئەگەری رەسەن بوونی خۆی 

وەك بوون لە-جیهاندا، بۆ بەردەم شتێك كە لە بنەڕەتدا قەلەقی دەربارەی 

ئەوە، قەلەقی لە دازایندا بەیانكەری بوونی دازاینە لە بووندا بەرەو بوونی 

لە-پەیوەندیدا بەخودی ئەگەری بوونی خۆی.

بەمشێوەیە دڵەڕاوكێ  بوونیادی بنەڕەتی دازاینە  و ئاشنایەتی رۆژانەی 

ئۆتۆنتۆلۆژیانەی  شیكردنەوەی  دازاینە،   )Homelessness(م��اڵ��ی بێ   بوون 

نیشاندەدات كە قەلەقبوون شێوەیەكی بوونی دازاینە، لە  دڵەڕاوكێ  ئەوە 

جیهاندا واتە بوون لەبەردەم، تووڕهەڵدانی بۆ ناو بوون لە جیهاندا و، لەبەردەم 

ئەگەرەكانی بوون لە جیهاندا. بە یانكردنی دیاردەییانە )Phenomenally(ی 

دازاین بەمشێوەیە رووناكی دەخاتە سەر خاسیەتەكانی دازاین كە پێكهاتوون 

لە سێ  كاراكتەری ئۆنتۆلۆژیانە، خاسیەتی  وجودی، تووڕهەڵدان و كەوتن 

)Existenialilty Throwness،Fallennass( بەتەنگەوەهاتن، یان خەمخواردن 

وەك بونیادەی بنەڕەتی دازاین، بریتیە لە یەكێتیەكی بوونیادیانەی وجودی 

 و تووڕهەڵدان  و كەوتنە، كە هەموو توخمە ئۆنتۆلۆژیكانی بوونی دازاین 

پێكدەهێنن، بوونەوەرێك كە لەخۆی دەگات وەك ئەگەرێكی بوون.

هەروەك هایدگەر پەنجەی دەخاتە سەر »لەگەڵ ئەمەشدا  واتا دازاین 

لە هەر حاڵەتێكدا بوونی هەیە لەبەر خاتری خودی خۆی«.

پۆتاسیۆنی  ئەویش  بكەین  كێشەیەك  بە  ئاماژە  دەتوانین  لێرەدا 

)ئەگەرێتی( دازاینە بوون-وەك كۆیەك، تا ئەو كاتەی دازاین بوونی هەیە، 
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لە هەر حاڵەتێكدا شتێك بزرە، هێشتا بوونی نییە كە بریتیە لە »هێشتا –نا 

بەرەو  توڕهەڵدراوە،  خۆیەوەیەتی  لەپێش  هەمیشە  دازاین   .»Not –yet

رووی ئەو ئەگەرانەی كە هێشتا نەبوونەتە واقیع و نەچەسپیوون، كە ئامانج 

یان ئامانج یان كۆتایی هەر بۆ ئەم قەرزە یان بزربوونە یان شتيكە كە هێشتا 

لە-جیهاندا  بوونیش  ئامانجی  )Outstanding(، دەگەڕێ�تەوە،  نەدراوەتەوە 

بریتیە لە مەرگ، دازاین تا ئەو كاتەی كە هەیە، لەبەردەم ئەو شتەدایە كە 

دەتوانێت   و دەشێت  ببێت ، بەاڵم ئامانج یان كۆتایی بۆ ئەم شتە دەگەڕێتەوە 

كە هێشتا نییە.

ئەم ئامانجەی بوونیش-لە-جیهاندا خودی مەرگە. هایدگەر رایوایە كە 

ئەو كاتەی دازین بەو شێوەیە دەبێت كە ئیدی قەرزێك نییە و شتێك بزر 

نییە لەوداو بۆ ئەو، ئەوسا هەر لەبەر ئەم هۆیە دەبێت، ئیدی ئەو بوونی 

لەوێ  نییە«.

بە مانایەكی دیكە، گەیشتن بەكۆ و بە كامڵبوون، واتا ئیدی دازاین 

خەمخۆری  دەبێتە  زاتیەكەیدا  بوونە  لە  دازاین  جیهاندا،  لە  نییە  بوونێك 

ئەگەری كۆتايی هاتن بە بوون-لە-جیهاندا، درووستبوونی كێشەی دەست 

راگەیشتن بە كامڵبوون، گەر دازاین پرۆژەیەكی ناكامڵ بێت هەتا ئەو كاتەی 

لە بووندایە، كەواتە ئەو بەبەردەوامی تووڕهەڵدەدرێتە ناو رووبەری هێشتا 

كە  بەدەستدێت  كاتە  ئەو  كامڵبوون  كە  وادیارە  لێرە  )Not Yet(وە،  –نا 

دازاین بە كۆتایی خۆی دەگات، بەاڵم گەر ئەمە حاڵەتەكە بێت، ئەوا دازاین 

هەرگیز ناتوانێت ئەزموونی كامڵبوونی خۆی بكات، چونكە لەو چركەساتەدا 

نییە  بووندا  لە  ئیدی  دازاین  كاتەدا  لەو  هەر  بەدەستدێت  كامڵبوونی  كە 

ئەو كاتەی دازاین دەمرێت  ئەو بوونی خۆی لەوێ  لەدەستدەدات  و دەبێت 

نەبوون-لەوێ   و ئیدی ئەو ناتوانێت ئەزموونی ئەم گواستنەوەیە بكات.
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بەاڵم بەهۆی مەرگی ئەوانی دیكەوە، دازاین دەتوانێت  ئەزموون  و 

دەتوانێت   دازاین  بەمجۆرە  بەدەستهێنێت،  مەرگ  بە  سەبارەت  هۆشیاری 

لە  دازاین  كە  ئەوەی  لەبەر  بەدەستبهێنێت،  مەرگ  دەربارەی  ئەزموونی 

گەوهەردا بوونێكە لەتەك ئەوانی دیكەدا.

خاڵێكی  رەنگە  ئ��ەوە  دەگ��ات،  خۆی  كۆتایی  بە  كەسێك  كاتێك 

كۆتایی  و  مەرگ   دەربارەی  مەعریفە  بەدەستهێنانی  بۆ  بێت  دەستپێكردن 

دازاین كە ئیدی ئەو بوونی نابێت لەوێ ، بە پلەیەكی زۆر یان كەم ئێمە 

تەك  لە  دەرگیربوون  بەاڵم  دەرگیرین،  دیكەدا  ئەوانی  مەرگی   لەتەك 

تەواو  مەرگ  كاراكتەری  هێشتا  كە  دەرگیربوونێكە  نزیكانە«  »بوون-لەم 

شەفاف نییە. هایدگەر دەڵێت »هیچ  كەس ناتوانێت مردنی ئەوانی دیكە 

پێویستە  بۆ خۆی  دازاینە  لە خۆیان وەربگرێتەوە. مردن شتێكە كە هەر 

لەكاتێكدا ئەزموونی بكات، بەهۆی جەوهەریەوە، مەرگ لە هەر حاڵەتێكدا 

مەرگی منە...«.

ئێمە ناتوانین ئەزموونی مردنی ئەوانی دیكە بكەین لەجیاتی خۆیان، 

كەس  هیچ  دەمرێت ،  كە  كەسێك  »لەتەنیشت«  هەین  لەوێ   تەنیا  ئێمە 

بیرمان  هایدگەر  بگات،  تەواوی  بە  هاتن  كۆتایى  لەچركەساتی  ناتوانێت 

دەهێنێتەوە كە ئەو شتەی كە لە محەكدایە بریتیە لە مانای ئۆنتۆلۆژیایانەی 

مەرگی دازاین، پرسیاری سەرەكی خراوەتەڕوو بریتیە لەوەی ئایا دەتوانرێت 

  و دەشێت دازاین نوێنەرایەتی بكردرێت لەالیەن كەسانی دیكەوە؟ لە دیدی 

دەشی  دازاین  جیهاندا،  لە  دیكە  ئەوانی  لەتەك  بووندا  لە  هایدگەرەوە، 

كەسێكی دی نوێنەرایەتی بكات، بەاڵم نەك لەمەرگدا، ئەگەر نوێنەرایەتی 

كردنی مەرگی دازاین بەتەواوی مەحاڵە  و شوێنی بیرلێكردنەوە نییە، هەر 

ئەمەش كاراكتەری بنەڕەتی ئۆنتۆلۆژیانەی مەرگ كە بریتیە لەوەی مەرگ 
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و  محەكدایە   لە  خودی-دازاین  تێدابوونی  كە  بوونە  ناوازەی  ئەگەرێكی 

پرسیارە سەرەكیەكە، مەرگ هەروەك دازاین، هەمیشە تایبەتە بە »من«.

وجودیانەیە،  دیاردەیەكی  بەڵكو  نییە،  رووداو  مەرگ  پێیە  بەم  هەر 

نییە  هێشتا  كە  شتەی  ئەو  گونجاوە  ئایا  بكەین،  پرسیار  دەتوانین  لێرەدا 

وەاڵمەكەی  بكەین؟  بزرە سەیر  كە هێشتا  قەرزێك شتێك  )مەرگ( وەك 

بزرە هەمیشە  قەرزە هێشتا  كە  ئەو شتەی  نەخێرە، چونكە  بە  هایدگەر 

لە  بوونێكدا،  یان  بابەتێك  لەشێوەی  نییە  لەبەردەستدا  شتێكە، كە هێشتا 

كاتێكدا دازاین بوونێك نییە لەنێوان بوونەكاندا بە تەنیا، ئەم خاڵە پێویستی 

بە تەفسیركردن هەیە، گەرچی سادەش بێت.

لە دازایندا ئەوەی كەهەیە »بزربوونی كامڵبوونە«، غیابی كۆ –بوونە 

تەواو  بوونی  هێشتا  ئەو  هەیە،  دازاین  كە  كاتەی  ئەو  هەتا   )Totality(

بەاڵم  نەهاتونەتەدی،  ئەگەرەكانی  دیكە هێشتا هەموو  واتایەكی  بە  نییە، 

ئەو كاتەی كە دەشمرێت ،  ئیدی ئەو بوونی نییە، ئیدی ئەو لەوێ  بوونی 

ئایا دەتوانێت ئەم هێشتا-نەبوونە وا تەفسیر بكرێت وەك غیابێك  نییە، 

يان قەرزێك؟

ئێمە لە كتێبی )بوون  و زەمەن(دا رووبەڕووی چەند نموونەی ژیانی 

رۆژانە دەبینەوە: 

یەكەم:هەندێك قەرز هێشتا نەدراونەتەوە، واتا شتێك هێشتا ماوە وەك 

قەرز بدرێتەوە، بەاڵم ئەمە لەڕووی ئۆنتۆلۆژییەوە ناشێت، پێناسە بكرێت، 

وەك ئەو شتەی كە هێشتا نییە  و سەربەدازاینە، وەك ئەگەری مەرگ، چونكە 

دازاین  خاوەنی بوونێك نییە لە جۆری بوون یان شتی ئامادەی بەردەست. 

ئەو بوونانەی كە شتێك دەربارەی هێشتا مایەی دانەوەیە جۆرێك لە بوونیان 

هەیە كە بە بوونی شتێك ئامادەیە بۆ بەردەست هایدگەر ناوزەدیان دەكات.
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 نموونەی دووەم: هەندێك رووی هەاڵتنی مانگ دەشێت دیار نەبێت 

مانگ كە  بەشەی  ئەو  بەاڵم  بدات،  تەواوی خەرمانە  بە  مانگ  پێشئەوەی 

دیار نییە دەشێت ببێتە بابەتی سەرنجدان )Observation(، بەاڵم ئەمە بۆ 

حاڵەتی مردنی ئێمە راست نییە دیاردەیەك نییە كە بشێت  بۆ لێكۆڵینەوە  و 

سەرنجدان. نموونەی سێیەم میوەی كاڵ پێدەگات، تا ئەو كاتەی پێدەگات 

لەگەڵ  بەاڵم  بدرێتەوە،  دەبێت  قەرزێكە  یا  بزرە  میوەكە  پێشگەیشتنی 

پێگەیشتندا میوەكە تەحقیقی خۆی دەكات بەو مانایەی كە ئیدی پێگەییوە، 

مەرگ،  بگرە  نابینێت،   )Fuifilment( تەحقیقكردن  وەزیفەی  مەرگ  بەاڵم 

واتە وەرگرتنەوەی ئەگەرەكانی دازاین، با دوو نموونە بهێنینەوە سەبارەت 

بەپرۆسەی كۆتایيهاتن:

یەكەم: كۆتایيهاتن رەنگە بە سادەیی مانای وەستان بگەیەنێت، وەك 

لێرەدا  جادەكە  دەڵێین  كاتێك  دەوەستێت،  شوێنێكدا  لە  جادەیەك  ئەوەی 

بەاڵم  نییە،  ئامادەیی )حزور(  ئیدی جادەكە  بڵێین  دەوەستێت مەبەستمانە 

كاتێك كە قسە لە مەرگ دەكەین، لەم حاڵەتەدا مەبەست لەكۆتایيهاتن ئەوە 

نییە كە بوونێك-لە كۆتاییدایە، بەڵكو بوونێك هەیە بەرەو ئامانج  و كۆتایی.

لەبەرچاو  یان  گومبوون،  مانای  رەنگە  كۆتایيهاتن  دووەم،  نموونەی 

واتە  نامێنێت  لەبەرچاو  بەفر  كاتێك  بەفر،  نموونە  بۆ  بگەیەنێت،  نەمان 

ئیدی نابینرێت، لێرەدا هایدگەر جەختدەكاتەوە كە »هیچ یەك لەم شێوە و 

شێوازانەی كۆتایيهاتن ناشێت  تێكەڵ بە مەرگ بكرێن  و وەك كۆتایی دازاین« 

مانای  بە  بكرێت  سەیر  كۆتاییدا  لە  بوون  وەك  مردن  گەر  وەسفبكرێن، 

كۆتایيهاتن لەو جۆرەی ئاماژەمان پێدا، ئەو كاتە وەك ئەوە وایە كە مامەڵە 

لە تەك دازاین بكرێت وەك شتێك كە ئامادەیە-لەبەردەستدا، یاخود ئامادەیە 

.)Preset-at-habd or ready –to hand( بۆ بەردەست
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لەم گۆشەنیگایەوە، ئەو شتەی كە هێشتا نییە لە مەرگدا ئەمە بریتی 

نییە لە شتێك كە هێشتا نەدراوەتەوە، بەڵكو شتێكە » لەبەردەمدایە، واتا 

شتێك كە لەبەردەم دازایندایە، دازاین وەك  ئەوەی كە بوونی هەیە بەو 

ئەو  مەرگ  مانایە،  بەم  خۆیەوەیەتی،  لەپێش  ئەو  هەمیشە  كە  شێوازەی 

بونیادەیە كە لە ڕێگەوەی دازاین بوونی هەیە وەك بوون بەرەو مەرگ، 

بوونیادی فانی-بوون، مەرگ وەك مەسەلەیەكی وجودیانەی ئەو شێوازەی 

بوونە لە بوون، لەراستیدا ئەو رێگایەی بوونی دازاینە، چركەساتی بوون 

لەپێش خۆوە بوون، واتا دازاین لەخۆی دەگات لە رێگای ئیسقاتانی  خۆیەوە 

دژ بە ئاسۆی ئەگەرەكانی، مەرگ خۆی خۆیەوە دژ بە ئاسۆی ئەگەرەكانی، 

مەرگ خۆی بەشێكە لەم ئەگەرانە، ئەو ئەگەری ئەگەرەكانە، چونكە ئەو 

لەبەردەم دازایندا بە شێوازێكی ناوازە كە ئەمە دوا ئەگەرێكی بوونی ئەوە.

دازاین؟  بوونایەتی  و  مەرگ   كێشەی  بە  سەبارەت  فێربووین  چی  تائێستا 

یەكەم بەر لە هەموو شتێك، ئەوە ئاشكرایە كە مەرگ ئەگەرێكی دازاینە، دووەم، 

بوونایەتی دازاین ئەوەمان نیشاندەدات كە »مەرگی من تایبەتە بەمن«، گەر شتێك 

تایبەتی موڵكی دازاین بێت، ئەوە مەرگی خۆیەتی، سێیەم، مەرگ  هەبێت بە 

ناشێت  و ناكرێت هاوبەش بكرێت لەتەك كەسێكی دیكەدا، زاراوەی بەكارهاتوو 

بۆ دەاللەتكردن لەم هاوبەشی نەكردنە بریتییە لە »نا-هاوبەشی بوون«ى.

دواجار ئەگەری مەرگ نوێنەرایەتی مەرگ دەكات وەك شتێك كە ناشێت 

خۆی  م��ەرگ  »بەمشێوەیە،  دەنووسێت  هایدگەر  لێبكرێت.  پەرێزی  دوورە 

بەیاندەكات وەك ئەو ئەگەرەی كە ناوازانە تایبەتە بە كەس، كە ناهاوبەشییە و 

ناشێت دوورە پەرێزی لێبكردرێت بەمشێوەیە مەرگ ناوازانە شتێكە ئامادەیە و 

هەیە«.

هۆشیارییەكدا  لە  خۆی   )Thrownness( دازاین  توڕهەڵدانی  لەمە،  زیاد 
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ئەمە  راستيەیە كە  ئەو  بەیانكەری  میزاجێك كە  ئەو دەمرێت،  بەیاندەكات كە 

ترس نییە، بەڵكو دڵەڕاوكێیە. دڵەڕاوكێ  حاڵەتێكی عەقڵیە كە ئەگەری مەرگ بۆ 

دازاین وااڵدەكاتەوە  و ئەگەری بوون-بەرەو مەرگ.

ئەم مەرگە كە ئەركی دازاینە، دەشێت  رەسەنانە یاخود ناڕەسەنانە سەیر 

بكرێت، دابەشكردنە ئۆنتۆلۆژیە سەرەتاییەكەی هایدگەر بۆ میزاجی بوونی 

رەسەنانە  و نارەسەنانە سیمای ئاشكرای وێناكردنی ئەوە بۆ ئۆنتۆلۆژیای مەرگ 

بە شێوەیەكی گشتی، لە زۆربەی حاڵەتەكاندا دازاین دەمرێت كە میزاجێكی 

نارەسەنانەی  بووندا كە تێیدا واقیعی مەرگ وەك ئەگەری دازاین  و ئەركی 

دیكە«دا   »خودی-ئەوانی  بەرگرییەكانی  لە  دازاین  دەكرێت،  پەنهان  ئەو 

رووبەڕووبونەوەی  بۆ  دەبینێتەوە  پاڵپشتێك  بەرگرییانەوە  ئەم  لەپشت  و 

دڵەڕاوكێ  كە تێیدا مەرگ بەیاندەكرێت وەك دیاردەیەكی بەدوور لە گومان 

 و ئامادەبوون، دازاین خۆی دەردەخات لە بەرامبەر  خۆیدا وەك ئەگەرێكی 

 Self( ناوازەیبوون، بەاڵم »خود«ی ژیانی رۆژانە بریتیە لە »خودێكی« ئەوان

They–(، كە خودێكە مەرگ بە شێوەیەك تەفسیردەكات وەك ئەوەی مەرگ 

تایبەت نەبێت بە ئێمە.

كە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  دازاین  بووندا،  ناڕەسەنانەی  میزاجێكی  لە 

ئینكاری مەرگ بكات وەك ئەوەی كە ئەگەرێكی هەمیشە ئامادەبووی ئەوە، 

دوای  نادیار،  داهاتوویەكی  بۆ  دوابخات  مەرگ  كە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە 

بخات بۆ »كاتێكی دی«، كەسێكی دی، واتە كەسێكی دی دەمرێت، نەك 

من، ئارەزووكردنی دواخستنی مەرگ بۆ كاتێكی دی لە ئایندەدا شێوازێكی 

نارەسەنانەیە، بەاڵم ئەو ناڕەسەنایەتیە لە كوێوە سەرچاوە دەگرێت؟

مامەڵەكردنێكەوە  لە  ناڕەسەنایەتیە  ئەم  هایدگەر،  تەفسیری  بەپێی 

سەرچاوە دەگرێت كە تایبەتە بە خودی ئەوان)Self –They (. خودی ئەوان 
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ئەگەرێك،  وەك  نەك  واقعێك  وەك  دەكات  مەرگ  لەتەك  مامەڵە  »وا 

مەرگ  نەك  روودەدات،  واقیعە  و  دیكە  ئەوانی  مەرگی  ئەوەی  بەمانای 

ئەگەری »من« بێت، كاتێك دازاین وا سەیری مەرگ دەكات وەك واقیع، 

واقیعی مەرگ ئەوانی دی، لەم حاڵەتەدا مەرگی خۆی لەبەرچاو ناگرێت.

هیچ  ئێستا  بەاڵم  بمرین،  دێت  »رۆژێ��ك  دەڵێت  »خ��ودی-ئ��ەوان«: 

پەیوەندییەكی بە ئێمەوە نییە«، لەمجۆرە مامەڵەكردنەی مەرگدا مەرگ وا 

سەیردەكرێت وەك شتێك كە هێشتا لەبەردەمدا نییە بۆ خود.

زیاتر  نییە،  تایبەت  بە هیچ كەسێكی  وتاری گشتیدا، سەر  لە  مردن 

لەمە، مەرگ لەم وتارەدا وەك شتێك تێدەپەڕێت  كە خاسیەتەكەی وەك 

لەڕێی  ئەوان« مەرگ  پەنهان دەكرێت »خودی  فەرامۆشدەكرێت  و  ئەگەر 

ئەزموونی مردنی ئەوانی دیكەوە دەناسێت، ئەم مامەڵە ناڕەسەنانەیە كە 

»ئەو« دەیكات بۆ خۆشاردنەوەیە لە مەرگ، مامەڵەكردنی ناڕەسەنانە لەتەك 

مەرگ  لە   )ontic( ئۆنتیكیە  ترسە  ئەم  م��ەرگ،  لە  ترسە  خۆی  مەرگدا 

دەبێتە مایەی ناڕەسەنایەتی  و نامۆكردنی دازاین لە ئەگەری بوون خۆی  و 

بەمشێوەیە نامۆبوونی لە خودی خۆی.

هەروەها خودی ئەوان لە هەوڵی ئەوەدایە كە خۆی ئاسودە بكات لە 

نادات  رێگا  تەنانەت  ئەم هەڵوێستی خۆئاسوودەكردنە،  بەرامبەر مەرگدا، 

كە قەلەقییەكی رەسەنانە لە ڕووبەڕووبوونەوەی مەرگدا سەرهەڵبدات وەك 

لە  ناڕەسەنانە  ترسێكی  مایەی  دەبێتە  بەڵكو  دازاین،  كامڵبوونی  ئەگەری 

لەكاتێكدا ئەم ترسە  بەبەردەوامی خۆی دووبارە دەكاتەوە  ڕووداوێك كە 

ناوجودیە لە مەرگ دەبێتە مایەی ناڕەسەنایەتی، دڵەڕاوكێی رەسەن دەبێتە 

مایەی ئەوەی كە دازاین رووبەڕووی خۆی بێتەوە لە كۆبوونیدا، ئەمەش 

بەدەوری خۆی دەرگا وااڵ دەكات بەرەو رەسەنایەتی دڵەڕاوكێ كە  بریتیە لە 
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هۆشیاربوون لە ئەگەری مردن  و مەرگ لە هەر چركەساتێكدا ئەو )مەبەست 

لەكەسی جەماوەرییە( وا سەیری قەلەقی دەكات لە بەرامبەر مەرگدا وەك 

كردەیەكی ترسنۆكانە، لەبەر ئەوە كەسی جەماوەری تەنانەت دلێریشمان پێ 

رەوا نابینێت، دلێريی قەلەقی بوون لەبەردەم مەرگدا، لەدڵەڕاوكێ  لەبەردەم 

مەرگدا دازاین رووبەڕووی ئەم ئەگەرە دەبێتەوە، ئەگەری مەرگی خۆی، 

كە ئەگەرێكە شایانی خۆلێپاراستن نییە، بەاڵم ئەو »یان كەسی جەماوەری« 

ئەم قەلەقیە دەگۆڕێت  بۆ ترس، خۆئاسودەكردن  و وەسوەسە دوو نیشانەی 

رۆژانەی  بوونی  كەوتن  هەروەك  »كەوتن«،  پێیدەڵێین  كە  بوونەن  ئەم 

رووە و مەرگ بە بەردەوامی هەاڵتنە لە مەرگ ، بەمشێوەیە وەسوسە  و 

خۆئاسوودەكردن  و نامۆبوون هەر هەموو خاسیەتەكانی بوونی نارەسەنانەی 

هەر رۆژێكی بوونن لە جیهاندا، ئەمەش بەیانكەری بوونە ناڕەسەنەكەی-

بوون-بەرەو مەرگە وەك هەاڵتنێكی بەردەوام لە مەرگ.

ئا لەم مەنزڵەی لێكۆڵینەوەكەماندا مەبەستمە ئاماژە بە سەرچاوەیەك 

بكەم لە شیكردنەوەكەی  هایدگەردا بۆ مەرگ، كە سەرچاوەیەكە هایدگەر 

وێڕای ئەوەی كەوتوەتە ژێر كاریگەری ئەم سەرچاوەیەوە، بەاڵم ئاماژەی 

دوو   )1915( ساڵی  لە  كە  فرۆیدە  سیگمۆند  نوسینێكی  ئەویش  پێنەداوە، 

گونجاو  بیركردنەوەیەكی  »چەند  ناونیشانی  لەژێر  ك��ردەوە  باڵو  وتارى 

دەربارەی جەنگ  و مەرگ«.

هایدگەر  ئاماژە بەم سەرچاوە نادات، بەاڵم نزیكی بۆچوونی هایدگەر 

 و فروید دەربارەی ئەم كێشەیە نابێت فەرامۆش بكرێت، لەبەر ئەوە لێرەدا 

پەڕەگرافێك لە نوسینەكەی فرۆید وەردەگرین تاكو ئەو نیشانبدەین كە تا 

چەندە فرۆید كاریگەری لەسەر هایدگەر داناوە.
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لەم  نامۆبوون  ئێستای  مانای  پاڵ  دەیدەمە  من  كە  دووەم  »هۆكاری 

لە  روویداوە  پەشێوەیەی  لەو  بریتیە  بوو،  قەشەنگ  رۆژێك  كە  جیهانەی 

پێوە  ئێستا خومان  كە  هەڵوێستێك  مەرگ،  بە  بەرامبەر  ئێمە  هەڵوێستی 

گرتووە.

تووڕهەڵدانی  كەڵكەڵەی  نیشاندانی  سەرقاڵی  ئێمە  بەردەوامی  بە 

مەرگین، بۆ سڕینەوەی لە ژیان، ئێمە لە هەوڵی ئەوەدابووین كە بێدەنگ 

بین لە بەرامبەریدا، بگرە ئێمە عیبارەتێكمان هەیە »بیركردنەوە لە شتێك 

مەرگی  دڵنیاییەوە  بە  ئەویش  دەكەینەوە«،  لە مەرگ  بیر  هەروەك چۆن 

 ،)Unimaginable( نییە  وێناكردن  لەڕاستیدا شایانی  ئێمە  ئێمەیە، مەرگی 

هەر كاتێكیش هەوڵی ئەوە بدەین كە وێنای بكەین، دەتوانین  ئەوە ببینین 

كە چۆن وەك بینەر لە دواجاردا گیانی سالممان دەركرد. هەرچی پەیوەندی 

بە مەرگی ئەوی-دیكەوە هەبێت، مرۆڤی شارستانی خۆی دەپارێزێت  لە 

قسەكردن لە ئەگەرێكی لەو جۆرە ئێمە خوومان گرتووە بەوەوە كە تەنیا 

جەخت لەسەر سیفەتی رێكەوت ئاسای رووداوی –مەرگ  و نەخۆشیەكان  و 

ئیلتهابات  و پیربوون بكەینەوە، ئیدی بەمشێوەیە ئێمە خیانەت لە كۆششی 

خۆمان دەكەین بۆ گونجاون مانای مەرگ لە ناچاری بوونەوە بۆ رێكەوت 

هەاڵتنی  هایدگەر،  خوێندنەوەكەی  بەپێی  بێت  لەبیرمان  بەاڵم  بوون«. 

ئەوەی كە  ئەویش  نیشاندەدات،  »پۆزەتیڤ  لە مەرگ خاڵێكی  ناڕەسەنانە 

دازاین بابەتی مەسەلەی مەرگە بگرە لەوپەڕی حاڵەتی بیرنەكردنەوەی ژیانی 

رۆژانەدا  ژیانی  ئاسایی  حاڵەتی  لە  كە  باوەڕەدایە  لەو  ئەو  رۆژانەشدا، 

مەرگ بە بەردەوامی بابەت  و مەسەلەیەكە بۆ دازاین تەنانەت لە گفتوگۆی 

بێ  بەرووبوومی عامیانەدا«، ئێمە هەر رۆژێك بێت دەمرین، بەاڵم نەك 

دڵنیاییە  ئەم  ببینینەوە،  )بوونی مەرگ(  بوونی  بێگومان  دەتوانین  ئێستا«. 
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تەمومژاوییە  و رەسەنایەتی تێدا نییە، چونكە وەك هایدگەر پەنجەی دەخاتە 

سەر: »گەر ئێمە وا لە مەرگ بگەین وەك رووداوێك كە لە ژینگەكەماندا 

رووبەڕووی دەبینەوە، ئەوسا ئەو دڵنیاییەی كە پەیوەندی بەم رووداوەوە 

هەیە پەیوەندی نییە بەبوون بەرەو-كۆتایی.

گومان  شوێنی  »مەرگ  دەڵێت:  )خ��ودی-ئ��ەوان(  »ئەو«  كە  كاتێك 

نییە«، مەبەستەكە ئەوەیە كە مەرگ لەڕووی مەیدانیەوە بە بەرچاوەوەیە  

مەرگ  رۆژێك  دیارە  بڵێت   كەسێك  وایە  ئەوە  وەك  دڵنیاییە،  شوێنی  و 

ئینكاری  »خودی-ئەوان«  »ب��ەاڵم«ەدا  ئەم  لەگەڵ  نا«،  ئێستا  بەاڵم  دێت، 

ئایا  ئەمەیە،  پرسیارەكە  لێرەدا  دڵنیاییە،  شوێنی  مەرگ  كە  دەكەن،  ئەوە 

دازاین دەتوانێت رەسەنانە لە ئەگەرە ناوازەكەی خۆی بگات كە مەرگە، 

كە ئەگەرێكە ناهاوبەش  و ئەگەرێكە شایانی دوورە پەرێزی كردن نییە و 

وەاڵمەكە ئەرێنیە.

كلیلی تێگەیەشتنی رەسەنانەی بوون بەرەو  مەرگ خۆی لە تێگەیشتنێكی 

دیكەدا مەاڵسداوە، تێگەیشتن لە مەبەستی بوون-بەرەو ئەگەر، هەڵوێستی 

»بەرە و-ئەگەر«ی مەرگ هەنگاوی یەكەمە بەرەو رزگاربوون لە هەلومەرجی 

نارەسەنانەی »خودی-ئەوان«.

لە هەڵوێستی »بەرەو-ئەگەر«دا دوو جۆرە بوون بەرەو شتێك بوونی 

هەیە، یەكەم:چاوەڕوانكردنی شتێك وەك ئەگەرێكی شیاوی بوون بریتییە 

دەبێتە  چۆن   كەی  و  لەبەرچاوگرتنی  واتە  شتێك  »پێشبینیكردنی«  لە 

واقيعێكی  مەبەستی  بە  دەكرێت  رەفز  ئەگەر  لێرەدا  ژیانمان،  راستیەكی 

داهاتوو، بەاڵم پێشبينیكردنی ئەگەر نزیك دەبێتەوە لە پێداگرتنی لەسەر 

ئەگەرێكی رەهای رووداوێك بە پێچەوانەی چەسپاندنی لە داهاتوودا، هەر 

لەم گۆشەنیگايەوە، تێگەیشتن لەوەی كە شتێك وەك ئەگەر هەیە بریتیە لە 
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پێشبینيكردنی ئەو ئەگەرە، بەاڵم لێرەدا چۆن لە مەرگ بگەین؟. هایدگەر 

جەخت دەكاتەوە كە »لە پێشبينیكردنی ئەم ئەگەرەی بووندا دازاین خۆی 

بۆ خۆی دەكاتەوە  و بەیاندەكات لە پەیوەندیدا بە ئەگەرە ناوازەكەیەوە. 

پێشبینيكردن دەردەكەوێت كە ئەگەرێكی تێگەیشتنە لە ئەگەرایەتی بوون، 

ئەمەش وەك ئەوە وایە بڵێین بوونێكی رەسەنانەيە«؟.

هەموویانەوە،  سەروو  لە  لەخۆدەگرێت،  شتێك  چەند  رەسەنایەتی 

ئەم  وەرگرتنی  ئیرادەوە  بە  هەروەها  مەرگ،  لە  گونجاو  تێگەیشتنێكی 

بۆ  دازای��ن  ئازادكردنی  مایەی  دەبێتە  كە  پێشبینیكردن  لە  تێگەیشتنە 

ئەگەرەكانی لە چوارچێوەی دوا ئەگەریدا. مردن، مردنێكی رەسەنانە، واتە 

كەسدا  بوونی  پرۆژەی  لە  بەردەوامی   بە  مەرگ  كە  شێوەیەك  بە  ژیان 

پێشبینی دەكرێت، بەمشێوەیە هۆشیاربوون بەرامبەر بە مەرگ پەنجەدەخاتە 

پۆتێنشاڵتی  كە  ئەوەیە  ئەویش  شیكردنەوەیەدا  لەم  گرنگ  سەرخاڵێكی 

دازاین   ، بووە  واقیع  داهاتوویەكی  لە  زیاتر  دەگرێت،  لەخۆ  زیاتر  مانای 

بوونێكی  بوون،  كە  لەوێشدایە  هەر  دەژی،  ئەگەرەكاندا  مەملەكەتی  لە 

رەسەنانە تەحقیق دەبێت.

لە حاڵەتە ئاساییەكەدا، دازاین هەمیشە رووبەڕووی هەڕەشە دەبێتەوە، 

نادڵنیاییەكی بەردەوام، لێرەدا  و ئێستا بونیادێك كە كۆمەكی دازاین دەكات 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم هەڕەشەیە بریتیە لە دڵەڕاوكێ.

دڵەڕاوكێ  ئەوە بۆ دازاین بەیاندەكات كە ئەو لەنێو بوونەكاندا لەماڵی 

بونیادی بوونە-بەرەو-مەرگ. بە  پابەندی  لێرەدا  دڵەڕاوكێ   نییە،  خۆیدا 

بوون-بەرەو- كەواتە  رەسەنانە-بەرەو-مەرگ،  بوونێكی  دیكە  واتایەكی 

مەرگ لە جەوهەردا بریتیە لە قەلەقی، دڵەڕاوكێ  دەستی دازاین دەگرێت  

تاكو رووبەڕووی كۆی خودی خۆی ببێتەوە لە فۆڕمی ئەگەرە ناوازەكەیدا، 
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لێرەوە رێگا وااڵ دەكات بۆ رەئایەتی بەهۆی قبووڵكردنی بونیادی بنەڕەتی 

خود كە بریتیە لە بوون-بەرەو-مەرگ.

ئازادمان  رەسەنانە،  بوونێكی  بوون،  بۆ  دەكات  ئازادمان  دڵەراوكێ  

دەكات نەك بەتەنیا لە »خودی-ئەوان« كە بێ  رووخسارە، بەڵكو ئازادیشمان 

دەكات بۆ گشت دەرگیربوونەكان، تەنیا لە رێگای دڵەڕاوكێوەیەكە بوون-

بەرەو مەرگ، وەك ئەگەرێكی كۆنكرێتی دەردەكەوێت، كەواتە دڵەڕاوكێ   

ناهاوبەش  و  لەبەردەم ئەگەرێكی  بریتیە  لە دڵەڕاوكێ   لەبەردەم مەرگدا 

بەرامبەر« خۆی  »لە  دڵەڕاوكێیە  ئەم  تێیدا  كە  بوون، حاڵەتێك  بۆ  ناوازە 

بدەین چەمكی  ئەوە  لە شوێنی خۆیدایە كە سەرنجی  لە-جیهاندا،  بوونە 

بیری  لەتەك  نزیكيیەكی  مەرگ،  بەرەو  رەسەنانە  بوونی  هایدگەریانەی 

نیتچەدا هەیە، وەك زانراوە، نیتچە بانگەشە بۆ لەئامێزگرتنی مەترسی  و 

ریسك دەكات وەكو بااڵترین فۆڕمی  ژیان »باوەڕم پێبكە، نهێنی مەزنترین 

بەروبووم  و مەزنترین خۆشیبوون لەوەدایە كە بژیت بە مەترسییەوە«.

لە  پێویستە  ئێمە  كە  رادەگەیەنێت  ئەوە  نیتچە  دیكەدا  شوێنێكی  لە 

هەوڵی فەیلەسوفيی نوێدا بین، ئەو پیاوانەی كە مرۆڤ فێردەكەن ئایندەی 

تێڕوانینیە  لەم  گرنگە  زۆر  كە  ئەوەی  مرۆڤ  ئیرادەی  لە  بریتیە  مرۆڤ 

سەبارەت بە فەیلەسوفە نوێیەكان بۆ ئێمە تا لێی بگەین بریتیە لە دەسەاڵتی 

داهێنەر بێت بریتیە لە بەهێزبوون تاكو ژیان هەڵبژێریت، هەڵبژاردنی ژیان 

ژیان  بۆ  بەڵێ   بڵێن  ناتوانن  نوێكان  فەیلەسوفە  تراژیدیا.  هەڵبژاردنی  واتا 

بێئەوەی بكرێنەوە بۆ زام  و برینداری  و ژان  و بێ مانایی  و مەرگ، بێئەوەی 

كارێك بكەن كە خودی ژیان ریسك  و مەترسی بێت.

زیاتر لەمە، فەیلەسوفە نوێیەكان دەشێت وا ببینرێن وەك پردێك بۆ 

بان مرۆڤ )Overman(. بان مرۆڤ بریتیە لە مرۆڤێكی گۆڕاو-بوونێك كە 
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خۆی  دەسەاڵتی  ئیرادەی  كە  بوونەوەرێك  بەجێهێشتووە،  ئاسایی  مرۆڤی 

لەئامێز دەگرێت لە رێگای داهێنانی خودەوە كە ئەویش بەدەوری خۆی واتا 

داهێنانی بەهای نوێ ، داهێنانێك كە داوا دەكات بەزەیی تەجاوز بكرێت 

لەرێگای ئەرێ  وتن بۆ فانیبوونی مرۆڤ، تەجاوزكردنی بەزەیی واتا داننان 

بەو راستیەدا كە ژیان واتە ئازار چەشتن  و مەرگ، هەروەك چۆن شادی  و 

سەركەوتنیشە.

هەروەك بان مرۆڤ  و فەیلەسوفە نوێیەكان، خودێكی رەسەن لە كتێبی 

»بوون  و زەمەن«دا بەشادیەوە جەخت لەسەر  سنوورداربوونی ئەگەرەكانی 

خۆی دەكاتەوە، هایدگەر ئاماژە بە نیتچە دەكات “لەپێشبینیكردندا، دازاین 

خۆی دەپارێزێ  لە دواكەوتنی خۆی با خود دواكەوتن لەئەگەرایەتی –بۆ-

سەركەوتنەكانی  بۆ  پیربێت  زۆر  كە  بەوەی  دژ  دەپارێزێت   بوون..خۆی 

)نیتچە(.

سەركەوتنەكانی  بۆ  بێت  پیر  دەشێت   دازاین  كە  لەوەی  هایدگەر  مەبەستی 

كاتەی  ئەو  دازاین  كەڵكەڵەیەی  ئەو  سەر  بخاتە  پەنجە  دەیەوێت  ئەو  كە  »ئەمەیە 

دەیەوێت دەستبەرداری خەباتكردن بێت لەپێناو رەسەنایەتیدا.

ناو  فڕێبداتە  خۆی  دەتوانێت  دازای��ن  چۆن  لەسەر  قسەكردن  ڕێگای  لە 

ئەگەرەكانیەوە. هایدگەر مەبەستیەتی كە رەسەنایەتی وا تەفسیر بكات كە بریتیە 

لەم حاڵەتە: تاكێكی خاوەن ئیرادە بە حەماسەوە لە كۆششی ئەوەدایە كە خۆی 

بتوانێت   تاكو  ئەوان،  بوونی  رێگای  شێواز و  »خودی-ئەوان«  و  لە  بكات  ئازاد 

دەستی بە ئەگەرەكانی خۆی بگات.

ناوازەی  ئەگەرێكی  مەرگ  مادامێك  كە  بڵێین  دەتوانین  بەرئەنجام  وەك 

دڵەڕاوكێ   رەسەن،  خود-بوونێكی  بۆ  رەسەنە  كلیلێكی  مەرگ  لێرەوە  دازاینە، 

لەبەردەم مەرگدا دازاین تووڕهەڵدەداتەوە بەردەم سەرچاوەكانی خۆی  و ناچاری 

دڵەڕاوكێ   لەمە،  زیاتر  خۆیدا،  رەسەنایەتی  لەبەردەم  بێت  لێپرسراو  دەكات 
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لەبەردەم مەرگدا لەڕووی ئۆنتۆلۆژییەوە بریتیە لە تەسمیم گرتنێكی بوونیادیانە 

كە رۆڵی كۆبوونەوەن، كۆبوونەوەی دازاین دەبینێ  وەك ئەوەی كە لە دازایندا 

دڵنیایيەك،  وەك  مەرگ  ئامێزگرتنی  لە  ئەگەرى  پێشبینیكردنى  بەیاندەكرێت، 

كارێك دەكات كە رەسەنایەتی شیاو بێت.
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هایدگەر و فەلسەفە
 رەسوڵ سوڵتانی
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لە  فەلسەفە  بپرسێت:  كونجكۆڵ  یەكێكی  ئەگەر  سروشتییە  شتێكی 

سەردەمی ئێمەدا بۆچی دەبێ؟  ئێمە و هزر و فەلسەفەی رۆژئاوایی چ 

پەیوەندییەكمان پێكەوە هەیە؟ هایدگەر فەلسەفە و بوونی رۆژئاوایی وەك 

زۆربەی  لە  مامۆستاكەی  ئێدمۆند هۆسرەل،  لەو  بەر  یەك سەیر دەكات. 

ئەوروپی«  زانستی  »قەیرانی  نامیلكەی  لە  لەوان  یەك  و  بەرهەمەكانیدا 

و  كولتوور  نیتچەش  زانیوە.  شت  یەك  بە  ئەوروپای  بوونی  و  فەلسەفە 

شارستانیەتی رۆژئاوایی لەگەڵ  جەوهەری فەلسەفەكەی بەیەك شت دەزانی 

و فەیلەسوفەكانی بە داڕێژەرانی سەرەكیی جیهانی نوێ لە قەڵەمدەدا. بۆ 

فەڕەنسا«یە.  مەزنەكەی  »شۆڕشە  گەورەی  باوكی  دیكارت  دەیوت:  وێنە 

لەو روانگەیەوە، ئیتر فەلسەفە تەنیا كۆمەڵێك بڕیار و سەلماندنی تایبەتی 

ئێستا  جیهانی  ئ��ەوان  رای  بە  نییە.  دەستنیشانكراو  كتێبی  هەندێ  نێو 

و  هیگل  و  كانت  و  دیكارت  جیهانی  ئێستا  جیهانی  فەلسەفەیە.  جیهانی 

لە سایەی  لەو جیهانەدا هاتبێتە گۆڕێ  ئەوانە و هەر گۆڕانێكی  ئەخالقی 

سەری فەلسەفەوەیە. واتا فەیلەسووفەكان داڕێژەرانی ئەم جیهانەی ئێستاو  

رچەشكێنی زانستی نوێ و تەکنەلۆژیا و مۆدێرنێتە و لیبرالیزم بوون. مرۆڤ 

بە فەلسەفە گۆڕانی بەسەردا دێت و ئەو گۆڕانەش كار دەكاتە سەر جیهان 

و هەموو شتێك. مرۆڤی فاوستی، واتە ئەو مرۆڤەی كە جیهانی گۆڕی و 

كردیە ئەوەی ئێستا و دیاریش نییە، كە لە داهاتوودا چیی بەسەر دێنێت. 

ئەوە هەمووی لە سایەی پەروەردەی فەلسەفەوەیە. بەبێ فەلسەفەی نوێ، 
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مرۆڤ نەدەگەیشتە ئەو  ئاستە لە دەسەاڵت و داگیركردن لە جیهاندا. ئەگەر 

نەمانەوێ ئەفالتون و ئەرستۆ بە دامەزرێنەر و بنیاتنەری شارستانیەتی نوێی 

رۆژئاوا بزانین، النیكەم بایەخ و گرنگی رێنیسانس و کۆمەڵێک فەیلەسوفی 

وەك دیكارت و فرانسیس بیكون حاشای لێ ناكرێت.

مێژووی  رەوت��ی  خوێندنەوەی  رێگەی  لە  شتێك  هەموو  لە  بەر 

لە  رەوت��ە  ئەو  تێدەگەین.  واتاكەی  لە  كە  رۆژئاواییەوەیە،  فەلسەفەی 

تالیسەوە دەستپێدەكات و لە ئەفالتون و ئەرستۆدا دەگاتە لوتكەی خۆی. 

رەوتی »سەروسروشتی« لە سەردەمی نوێدا فۆرمێكی نوێی لەخۆ وەرگرت 

و جیهانی نوێی لەگەڵ مرۆڤەكاندا خستە بەرامبەر یەكترەوە. هێز و بایەخی 

فەلسەفەی دیكارت و بیكؤن، وردە وردە لە رەوتی زەمەندا دەركەوت و 

دواتر ئاشكرا بوو، كە ئەوان لە جیهاندا بنەمایەكی نوێیان داڕشتبوو. »هاینە«، 

شاعیری ئاڵمانی، كانتی هێدی و هێمنی بە روبسپێری ئەلمان ناوبرد، بەاڵم 

ئێمە ئێستاش بە گوێرەی پێویست لە واتای وتەی ئەو شاعیرە نەگەیشتووین. 

كانت، ئەنتۆلۆژی بە شتێكی بێجێ و زیادە دەزانی و هیگڵ ئەوەندە چووە 

پێشەوە كە وتی: سەردەمی خۆشەویستنی زانست تێپەڕیوە و ئێمە پێمان 

ناوەتە سەردەمی زاناییەوە. كییركێ گۆرد خۆی بە فەیلەسوف نەزانیوە و 

هزری سۆبژێكتیڤی لە بەرامبەر سیستمی هیگڵیدا دانا. نیتچە بە وەالنانی 

بان سروشتى بە شوێن دستنیشانكردنی هەلومەرجێكدا رۆیشت، كە تێیدا 

بان سروشت درووستبوو. ئەو لەوەی كۆڵیەوە كە چۆناوچۆن ژیانی مرۆڤ 

بە فەلسەفە و لە فەلسەفەدا دیاریكراوە و ئاخری هایدگەر دەریخست، كە 

رەوتی فەلسەفە رەوتێكی نهێلیستی بووە،  جگە لە دووركەوتنەوە لە بوون، 

قازانجێكی دیكەی نەبووە، هەر بۆیە هزری داهاتوو لەبری »خوشەویستی 

زانایی«، »تێگەیشتن لە خۆشەویستی« دەبێت. 
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كە  خاڵەیە  ئەو   و  فەلسەفە  خوێندنەوەی  هایدگەر،  خوێندنەوەی 

مرۆڤی  و  بڕیوە  رەوتەی  ئەو  چۆناوچۆن  و  هاتووە  كوێوە  لە  فەلسەفە 

تێیدا  م��رۆڤ  دەزانین  كە  رەوتەیە  ئەو  ناسینی  بە  ك��وێ؟  گەیاندوەتە 

بانگهێشتكراوەتەوە بۆ الی خۆی و ناسینی خۆی و لە فەلسەفەی نوێدا ئەو 

خۆناسینە رەهایی زانست و دەسەاڵت و ژیان و ویستی مرۆیی لێكەوتۆتەوە، 

هەتا ئەوەی كە وتوویانە: بوون، ژیانە یان ویستە.  بەو واتایە مێژووی 

فەلسەفە مێژووی بە پووچ زانین و مێژووی سەلماندنی دەسەاڵتی مرۆییە. 

بایەخەكانی،  و  رۆژئاوا  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  بابەتە  لەو  تێگەیشتن  بە 

بەخۆنازین و لەخۆ نامۆبوون، سۆبژێكتیڤیزم و سەرلێشێواوی، زانستی نوێ 

و لەكنۆلۆژیا، مۆدێرنیتە و پۆست مۆدێرنیتە، شێتی و دەسەاڵت و چین، 

لە مێژووی مرۆڤەكاندا چۆناوچۆن سەریانهەڵداوە و فەرمانڕەوایی دەكەن؟ 

هەروەها لەوەش تێبگەین كە زۆربەی پرسیارەكان، یەك لەوان »فەلسەفە 

بۆچی دەبێت؟«، پرسیاری تایبەتی سەردەمی ئێمەن، چونكە لەم سەردەمەدا 

هەرچی هەیە دەبێ بەكاربهێنرێت و ببێتە سەرچاوەی بەرهەم.

لەم رێگەیەدا مارتین هایدگەر لە هەموو فەیلەسوفێك زیاتر بە كاری 

و  خۆفەرامۆشكردن  مێژووی  بە  سروشت  بان  مێژووی  ئەو  دێت.  ئێمە 

منەوە  بەالی  ئەمڕۆ  دەڵێ:  و  دەزانێت  تەكنەلۆجیا  زاڵبوونی  بە  گەیشتن 

ئەوە پرسیارێكی شێلگیرانەیە كە ئاخۆ سیستمێكی و كامە سیستم، گونجاو 

دەستدەكەوێت بۆ سەردەمی تەكنیك؟ ئەو دەبینێت كە لەم سەردەمەدا  ئێمە 

ئیتر پێویستیمان بە بۆمبی ئەتۆمی نییە. مرۆڤ رەگ و پنجی لە خاكەكەی 

خۆیدا نەماوە و ئەوەی ماوەتەوە تەنیا پەیوەندییە تەكنیكییەكانە  و هیچی 

دیكە. ئەو شوێنەی كە مرۆڤی تێدا دەژی، ئیتر ئەوێ زەوی نییە و مرۆڤی 

بوونەوەرێكی سەرلێشێواو و سەرگەردان  لە  نیشتیمانیش  بێ واڵت و بێ 
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بەوالوە نییە. ئەو لەسەر ئەو باوەڕەیە كە ئەو فەلسەفەیە ناتوانێت بەبێ  

بۆیە  هەر  ئاراوە،  بێنێتە  جیهاندا  ئێستای  رەوشی  لە  گۆڕانێك  نێوبژیوان 

بە شوێن پەرەپێدانی هزرێكی ئامادەكارەوەیە. “ئامادەكردنی ئامادەبوون، 

دەتوانێت یەكەم یارمەتیدەر بێت. جیهان ناتوانێت لەوەی كە هەیە و بەو 

شێوەیەی كە هەیە، بوونەكەی لە رێگەی مرۆڤەوە و بەبێ مرۆڤیش ناتوانێت 

هەبێت. دواجار راشكاوانە دەڵێت: »ئەركی ئێمە ئەوەیە كە بەپێی بنەما 

سەرەكییەكانی ئەو بیرۆكەیەیە ئەمڕۆ لە ئارادایە، بەبێ هیچ بانگەشەیەكی 

بەرین«.  پێشەوە  بەرەو  داهاتوودا  بەستێنی  لە  بیر  هزرو  پێغەمبەرانە، 

ئەو خۆیشی بە قووڵی بیر لە »چییەتی حەقیقەت«، »ئاخێزگەی بەرهەمی 

هونەری« و »چییەتیی شیعر« و »چییەتیی فەلسەفە و سەروسروشت« و 

و  ماڵەوە  بەرەو  گەڕانەوە  و  »تەكنەلۆجیا«  و  جیهان«  وێناكردنی  »چاخی 

بەمرۆڤ زانین«دا رۆدەچێت و لە »پرسیاركردن لە هەبوون«�ەوە دەگاتە 

لە زمان و  لەگەڵ وردبوونە  بیستنە  ئەو جۆرە  بیستنی دەنگی هەبوون. 

شیعر خزمایەتییەكی تەواوی هەیە. 

شێوازی هایدگەر

تاقانەیشی  رێگەیەكی  تاقانەكەیدا،  لێکۆڵینەوە  و  گەڕان  لە  هایدگەر 

بڕی و لەو هەوڵە بێوێنەیەی خۆیدا، ئەوەندە چووە پێشەوە كە هەندێك 

دەبەن،  ناو  هایدگەر  سەدەی  بە  بیستەم،  سەدەی  مەعنەوییەوە  لەرووی 

بەاڵم ناسینی رێبازەكەی هایدگەر هیچ پێویستیی بە ناسین و زانینی شێوازی 

ژیانی ئەو نییە. ئەو لە یەکەم دانیشتنەكانی وانەوتنەوەی هاوینانەی خۆیدا، 

لە چەند وشەیەكدا  ئەرستۆ  ئەرستۆ، سەربردەی  فەلسەفەی  بە  سەبارەت 

كورت دەكاتەوە: »ئەرستۆ لە دایكبوو، كاریكرد و مرد«. ئەو بەو شێوەیە 
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و  دەروونییەكان  تایبەتمەندییە  بە  پەیوەندیی  هزر  كە  بڵێت  دەیەوێت 

هەلومەرجە كۆمەاڵیەتی و تەنانەت ئەگزیستانسیالییەكانیشەوە نییە و پلەی 

بەهاكانەوەیە.  و  بایەخ  و  ئەخالق  و  دابونەریت  پلەی  سەرووی  لە  هزر 

بۆ  سوودێكی  هیچ  فەیلەسوفەكاندا  ژیانی  لە  لێکۆڵینەوە  روانگەیەوە  لەو 

تێگەیشتن لە فەلسەفەكەی ئەوان نییە، هەر بۆیەش هایدگەر، بە دەگمەن 

خۆی،  تایبەتی  ژیانی  هێماكانی  بری  لە  هەوڵیدەدا  و  دەردەخست  خۆی 

مۆركی شێوەی دەربڕینی فەلسەفی زەق بكاتەوە. بە رای ئەو دەبێت لەبری 

ژیانی فەیلەسوف رێبازە هزرییەكەی بخەیتە روو. ئەو قسەیەی ئەو زۆر لە 

قسەكەی رۆالن بارت و میشیل فۆكۆ دەچێت، سەبارەت بە مەرگی نووسەر.

هایدگەر چەند رۆژێك بەر لە مردنەكەی ئەو یاداشتەی بۆ هەڵبژاردنی 

كۆبەرهەمەكانی خۆی بەجێهێشت: »رێبازەكان، نەك بەرهەمەكان«.

ئەو نووسی كە دەقی تەواو بەرهەمەكانی خۆی بە هیوای »روونكردنەوەی 

هەڵوێست و مەبەستەكانی نووسەر« یان »خستنەرووی روانگەكانی ئەو« یان 

»شیكردنەوەی زنجیرە پاڵپشتە فەلسەفییەكانی ئەو« باڵوناكاتەوە. دەكرێت 

ببینین كە لە سەردەمی زانیارییەكاندا، كاری لەو چەشنە دەکرێت و رێی 

تێدەچێت، بەاڵم بۆ گەیشتن بە بنەڕەتی هزرەكە، ناکرێت و بێسوودە. بە 

وتەی ژان وال، ئەو دەیویست بڵێت كە تایبەتمەندیی كاری فەلسەفیی ئەو، 

بەدەستهێنانی ئاكامەكان و بەرهەمەكان نییە، بەڵكو بەرێگەوە بوون، واتا 

خستنەرووی بابەتەكەیە.

شێوازە  و  رێباز  ئەو  هەر  هزرین،  رێگەی  لە  هایدگەر  مەبەستی 

لەو رێگەیە دەكردەوە،  بیری  كاتێك  ئەو  نەبوو.  هەڵبژێراوەكەی نووسەر 

ئەو  بوون.  لەبەرچاو  رێبوارەكەی  هۆشیارانەكەی  و  بەدڵخواز  هەڵبژاردنە 

و  دەوەستێت  رێگەیە  لەو  و  هەڵدەبژێرێت  رێگەكە  كەسەی  ئەو  پێیوایە 
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خێرایی و بابەتەكانی خۆی كە حەزی لێیانە دەگۆڕێت، بیرمەندەكە نییە، 

ئاقارەكەی  هەڵدەبژێرێت،  خۆی  رێبوارانی  كە  رێبازەكەیە  ئەوە  بەڵكو 

و  دەشارێتەوە  دەكات و خۆی  خێراتری  و  رایدەگرێت  و  دیاریدەكات  بۆ 

جاروباريش دەبێتە هۆی وەرچەرخانی لێبڕاوانە. هزر، هزر و بیری بوونە. 

ئێمە خاوەنی هزر نیین، بەڵكو بە نیشتەجێبوون لە نزیكی و دراوسێیەتیی 

»بوون«�دا، هزرمان پێدەبەخشرێت. واتا شتێكی گرنگتر لە ویست و ئیرادە 

و نياز و هەوڵی مرۆڤ لە گۆڕێدایە كە ئەو بەرەو پێشەوە دەبات و زۆر 

جاریش سەرووتر لە لۆژیكی دیكارتی و ئەو تێگەیشتنانەی كە لەسەر بنەمای 

چاالكبوونی ئامانجی زانا و بەتوانا و ناسێنەر دامەزراون. 

لە الیەكی دیكەوە، رێگەی چوونە ناو جیهانی هزریی هایدگەرەوە، 

یەكێكە لە ئەستەمترین و دژوارترین رێگەكان. یەكەم لەبەر ئەوەی كە ئەو 

نەك تەنیا یەك جیهان، بەڵكو گەلێك جیهانی هەبوو. ئۆتۆپۆگلەر هاوڕێ 

و راڤەكاری هایدگەر دەیوت: هەر كات ئێمە رێگەی چوونە ناو جیهانی 

هایدگەر بدۆزینەوە، ئیتر لە ناسینی هزری ئەودا كارێكی ئەوتۆمان لە پێشدا 

كە  نەكردووە  ئەوەی  بانگەشەی  هیچكات  كە  ئەوەی  دووەم  نامێنێتەوە. 

سیستمێكی فەلسەفیی وردو تۆكمە بخاتە روو، بۆ ئەوەی كە ئێمە بەسەریدا 

وابوو كە  باوەڕیشی  بوو.  بە سیستمكردنی فەلسەفە  ئەو دژی  بین.  زاڵ 

کۆمەڵێک فەیلەسوفی گەورەی وەكو هیگڵیش سەرەڕای بانگەشەكانی خۆیان 

نەیانتوانیبوو، سیستمێكی فەلسەفی دامەزرێنن. ئەو هیچكات باسی ئامانج 

و مەبەستی ناكات. لە »دارستانی رەش«�دا دەژیا و لە قسەكانیشیدا ئاماژە 

بە دارستان و كوێرەڕێی نێو دارستانەکان زۆر بەرچاو دەكەون و ناشیەوێت 

بووەتە هاوڕێ و دەزانێت كە  دارستان  لەگەڵ  بچێتە دەرێ.  دارستان  لە 

ئەو كوێرەڕێی نێو دارستانانە ناگەنە هیچ شوێنێك. تەنیا هیواكەی ئەوەیە 
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كە لەوانەیە نورێك لە پشتەسەرییەوە بەرەو ئێمە تیشك باوێت. سێهەم 

ئەوەی كە ئەو زمانەی هایدگەر لە هەموو بەرهەمەكانیدا بەكاریدێنێت، زۆر 

ئەستەمە، چونكە ئەو دەیەوێت كەڵك لە زمانێك وەرگرێت، كە لە واتاگەلی 

سەرو سروشتی رزگاری بووبێت. زمانی ئێستا بە رای ئەو رەسەنایەتی خۆی 

لەدەستداوە. 

هایدگەر و زمان

بوو،  زیاتر  هایدگەردا  سەردەمی  لە  زمان،  بە  گرنگیدان  و  سەرنج 

زەمەن«�دا  و  »بوون  لە  هەر  زمان  بە  هایدگەر  بایەخدانی  یەکەم  بەاڵم 

ناوی  فەلسەفە  هارمۆنیتیكی  گۆڕانی  وەك  ئ��ەوەی  دەستدەكەوێت. 

دەركردووە، رێگەی گرینگیدان بە زمانی ئاوەاڵ كردەوە. دەقی بەرچاوی 

مرۆڤ  لەسەر  قسەكردندا  لە  هایدگەر  زەمەن«�ە.  و  »بوون  گۆڕانە،  ئەو 

خۆی لە بەكارهێنانی وشەی »مرۆڤ« بوارد، لەبەر ئەوەیە كە ئەو وشەیە 

الیەنێكی سەروسروشتی هەیە،  واتە رەوتی سەروسروشتی هزری رۆژئاوایی 

ئاژەڵێكی قسەكەر و سیاسی  بە  پێداوە و مرۆڤ  ماناو ماهیەت )چیەتی( 

بوونی  نییە،  بەوالوە  كراوەیی  و  ئازادی  لە  مرۆڤ  حاڵێكدا  لە  دەزانن. 

بوو،  »دازاین«  بارەیەوە  لەم  هایدگەر  خۆشەویستی  وشەی  لەوێیە.  ئەو 

واتە لەوێبوون. ئەو چەند نموونەیەكی ئەگزیستانسیال بۆ دازاین دێنێتەوە، 

یەكەم داڕشتنەوەی جیهان بوو وەك كۆبەندێكی واتادار، كە هایدگەر ناوی 

ناوە تێگەیشتن و فامكردن. ئەویتر بارودۆخ و باری دەروونیی دازاین كە 

دەبێتەوە،  ب��ەرەوڕوو  جیهاندا  لەگەڵ  لەوێوە  و  ناویانەوە  دەكەوێتە  ئەو 

دەربڕینی  جیهاندا.  لە  دازاینە  ئەگزیستانسیالی  پێكهاتەی  سێهەمیشیان 

تێگەیشتنی دازاین، لەو جۆرە هەبوونەدایە، پێكهاتەیەك كە رێگەپێدان و 



ئاشنابوون بە هایدگەر 40

دەرفەت و توانا بە دازاین دەدات، باس لە خۆی و ئەو شتە بكات كە تێی 

گەیشتووە و بە ئەوانیتریش بڵێت. قسەكردن و باسكردن هەر یەك شتن 

بیسەرو  بەبێ  واتا  بكات.  راڤەیان  ئەوەی  بۆ  بیسەرێكە،  بە  پێویستیان  و 

نابێت،  نامۆ  شتێكی  بەردەنگیش  بۆ  نییە.  بێنیاز  لێیان  و  نابێت  بەستێن 

بە  دازاین  راڤەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  تێبگات.  لێی  كە  هەوڵبدات  تەنیا  كە 

باسكردن لە خۆی، واتا لە دازاین بیچم دەگرێت. پەیوەندیی رۆژانەش بەپێی 

لێچووی دیكارتی شتێكی ئەستەم و مەحاڵە، ئەوەی كە پەیامێك لە زەینێكی 

پەیوەندیی  دیكە.  مێشكێكی  بۆ  بنێردرێت  گۆشەگیرەوە  و  دوورەپەرێز 

زمانی تەنیا لەسەر بنەمای پاشخان یان جیهانێكی هاوبەشەوە بەدی دێت و 

كردەنییە. ئەو جەختی لەسەر ئەوە دەکردەوە كە »بیستن خاڵێكی گرنگە 

لە قسەكردندا«. هەر لەو بەرهەمەشدا چەندجارێك ئاماژە بەو خاڵە كراوە 

كە زمان شتێكی وا نییە كە درەنگتر لە هزر و ئەزموون بەدیبێت و سەر 

هەڵبدات. زمان رەنگدانەوەی شتێكی راستەقینەیە كە بوونی دازاینە، بەو 

شێوەیە زمان پێگەیەكی بنەڕەتی لە پێكهاتەی بنەمایی دازایندا هەیە. 

شیعر گەوهەری زمانە

لە  بەڵكو  نییە،  ئەدەبی  دەربڕینێكی  جۆرە  شیعر  هایدگەر،  رای  بە 

گەوهەری خوڵقێنەرەكەیدا روخساری زمانە. رێگەیەكە بۆ ئەوەی زمان وەكو 

لەگەڵ »فۆتی«ی  دیارە  بكەوێت.  بوونی مرۆڤ دەر  بنەڕەتیی  گەوهەری 

نووسەری »هایدگەر و شاعیران« دەبێ ئەوەیشی لێ زیاد بكەین كە وشە 

Poety(ی  شاعیریی)  و  شیعر  واتای  هاو  شاعیری،  شیعرو  ئاڵمانیيەكانی 

ئینگلیزی نییە، بەڵكو لە واتا یۆنانییەكەی شیعر واتە »پۆیسیس« نزیكترن. 
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هەرچۆنێک بێت زمانی رەسەن و شاعیرانە، لە زمانی رۆژانە جودایە. زمان 

كە رێگەی رەسەنی ئێمەیە، ئێمە بەرەو كوێرە رێگە تاریك و نەناسراوەكان 

و  دەستەمۆ  و  كەوی  شتێكی  وەك  و  ئامراز  وەك  خۆی  پەلكێشدەكات. 

لە  كاتێك  زمان  زمانە.  ئەوە دژی گەوهەری  بەاڵم  دەنوێنێت،  خزمەتكار 

شیعر دوور دەكەوێتەوە، دەبێتە زمانی رۆژانە و زمانی زۆربڵێیی. ئێمە بە 

گشتی زمان دادەبەزێنینە ئاستی ئامرازێكی دەربڕینی هزرو بیر، لە حاڵێكدا 

»زمان ئامرازێك نییە بە دەست ئێمەوە. رووداو خوڵقێنێكی سەربەخۆیە كە 

دەرفەت بۆ توانا بەرزەكانی بوونی مرۆیی دەڕەخسێنێت«. 

بەاڵم  نەناوە،  وەال  زمانی  جۆراوجۆرەكانی  کاراییە  و  توانا  هایدگەر 

دەڵێت: گرنگترین كاری زمان ئەو پەیوەندییەیەتی كە لەگەڵ بووندا هەیەتی. 

راستە، زمان وەك ئامراز كۆمەڵە كارێك دەكات، بەاڵم ئەوە رۆڵی سەرەكیی 

زمان نییە. ئێمە بە زمانەوە دەژێین و هەر بەزمانیشە كە بە شێوەیەكی 

خۆنەویستانە و بێ ئامانج و مەبەستێك، بە بیستنی خۆمان، شێوە بە جیهان 

ناوناوە شێوەبەخشینی  دەبەخشین. هایدگەر ئەو بەخشینی ئەو شێوەیەی 

شاعیرانە. گرنگ ئەوەیە كە ئێمە وەك بوونەوەری زەوینی و جیهانی، لە 

زماندا نیشتەجێین و دەژین و هەین. ئێمە لە رێگەی زمانەوە ساز دەبین: 

»ئەوە ئێمە نین كە یاری بە وشەكان دەكەین، بەڵكو گەوهەری زمانە كە 

یاری بە ئێمە دەكات، مرۆڤ دەبێ تێبكۆشێت بۆ ئەوەی بەراستی لە زماندا 

ژیان بەسەرببات«. لە جیهانێكدا كە لەسەر بنەمای چڕبوونەوەی تەكنەلۆجیا 

دامەزراوە، الیەنی ئامرازبوونی زمان بەردەوام بەهێزتر دەبێت. لەم جیهانەدا 

زمان بووەتە دەربڕینی رۆژنامەیی، یان راگواستنی زانیارییەكان، یان كردەی 

دەستەواژە،  دەكاتە  وشەكان  تەكنیكی،  شێوازی  بڕیاردەرانە.  و  دادوەری 

واتە دەیانكاتە کۆمەڵێک وشە كە بەرەو تاك واتایی دەڕۆن. وشەكان دەبنە 
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کۆمەڵێک هێما كە ئیتر لە پەیام گەیەنەر و یەكەیەكی زانیاری بەوالوە هیچ 

نابن، وشەكان ئەگەر ببنە ئامراز، ئیتر نابنە خوڵقێنەری هزرو بیر. بەو جۆرە 

كردەی  دەبنە  وشەكان«  سیستمی  و  »رێزمان  تەكنەلۆجیادا  سەردەمی  بە 

سیاسی و ئەخالقی. هایدگەر تەنانەت چووەتە پێشتریش و نووسیویەتی: 

»ژیانی هەر زمانێكی راستەقینە، لە فرەواتاییەكەیدایە. كەمبوونەوەی وشە 

یەك  وەك  جووڵەیەكی  بەرەو  داكشانیان  وردەك��ان،  و  فرەواتا  و  بزۆك 

و  زمان  مەرگی  واتای  بە  هێماكان،  لە  بەرنامەداڕێژراو  و  میكانیكی  و 

هەڵوەشانەوەی دازاینە«. هزر و زمان، وەكو ژیانی رۆژانە حەزيیان لەوەیە 

كە خۆیان بدەنە دەست مەترسیی گشتگیرەوە »مەترسیی گشتی«. هایدگەر 

لە  زمانیش،  و  هزر  كە  دەریخست  هزر«؟.  دەوترێت  شتێك  چ  »بە  لە 

ئاشكراكردن و دەرخستنی بوون دوور دەكەونەوە و بەرەو هزرە گشتگیرە 

ئاقارەدا  بەو  و  دادەكشێن  هاوبەشەكان  مانا  بەرەو  و  نزمەكان  و  ئاسایی 

دەچنە پێشەوە. 

*  دوو دەستەواژەی دەكاركردن و دەكارهێنان لە ناوچەی موكریان 

وێنە  بۆ  لێوەردەگیرێت.  نزیك كەڵكیان  لێك  واتای جیاوازو زۆر  بۆ دوو 

كە دەچیتە الی وەستایەكی بیناساز پێت دەڵێت: هەرچی كەرەسەی باشە 

بەكارهێنراوە و هەرچی ئامرازی باشە دەكارمهێناوە«. بۆ شكاندن و بڕینی 

خەریتە  ئەو  سازكردنی  بۆ  و  دەكارهێناوە  كارەباییم  ئامێری  بەردەكان 

چیمەنتۆ و چەند كەرەستەیەكی دیكەم بەكار كردووە. وشەیەكی دیكەش 

هەیە و لەوانە نزیكە ئەویش »لەكاركردنە« كە بە مانای دابڕینی كەسێك 

دێت لە كارەكەی. بۆ وێنە دەڵێن: فاڵنە كەسم لەكار كرد، واتا نەمهێشت 

كارەكەی بكات.



43 ئاشنابوون بە هایدگەر

هایدگەر و هۆسرێل
پێشەنگی ئێگزستانیسالیزم

ویل  و ئارێل دۆرانت

لە فارسییەوە : سەرهەنگ عەبدولڕەحمان
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وێڕای ئەمە لە ئێگزیستانسییالیزمی هایدگەر و سارتەردا بوونی مرۆڤ 

لەدوای )مردنی یەزدان( دەبێتە جێگەی توێژینەوە، واتا تەنهایی  و دڵەراوكێی 

تاكەكەس لە دنیایەكی خاڵيی لە رێنومایی خودایی  و بەهای ئاكاريی.

)ناتورالیستی(لە  سروشتخوازی  شێوازی  هەمیشە  ئێگزیستانسیالیست 

ڕوانگەی ژیانناسی  و مێژووییەوە رەتدەكاتەوە  و هانی روانگەی دیاردەناسی 

بە  گەیشتن  و  هۆشیاری   بە  گەیشتن  ڕوانگەی  لە  )فینومینۆلۆژیا(دەدات 

روودەدات،  هۆشیاریدا  بەسەر  كە  دیاردەیەك  وەكو  بینین،  واقیعیەتی 

تەواو  ئەم شێوازانە  لە ڕووكەشدا زۆر شێوازی هەیە  و  ئێگزیستانسیالیزم 

جیاوازن لەوەی كە بتوانرێت ئێگزیستانسیالیزم  لە گوزارشتێكدا كورتبكرێتەوە، 

بەاڵم بە شێوەیەكی كاتی ئێمە بوونگەرایی بە فەلسەفەی هزری تاكەكەس لە 

ڕووبەڕووبوونەوە بە دنیای هاوچەرخ پێناسە دەكەین.

چەندین ئەندێشە پێكەوە یەكانگیر دەبن تا ئێگزیستانسیالیزم بەرجەستە 

بكەن، هیراكلیت پێنج سەدە بەر لە زایين، باس لەم بابەتە دەكات. هیچ 

شتێك  هەبوو نییە، بەڵكو هەموو شتێك  )لە حاڵەتی بوون( دایە، هەموو 

شتێك  لە هەر ساتێكی تر ئەو شتە نییە كە لەساتی پێشووتردا هەبووە  و 

دەبێتە شتێك  كە لەم ساتەدا نییە، لەم )رەوتە هەمەكیەدا( دیاردەی ماهیەت 

لە كوێیە؟ رەوتێكی بەردەوام  و گەیشتنە بە لوتكە، یەكێتییەك لە دژایەتی 

سەرچاوەی،  و  شتەكان   هەموو  باوكی  دژەكان  جەنگی  درووستدەكات. 

سارتەر لە تیۆرەكانی هیراكلیت  و لە تەواوی واقعیەت بەو ئەنجامە دەگات 
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كە هەموو شتێك  پێكهاتەیەكە لەبوون  و نەبوون )هەبوون  و عەدەم(.

بیردەكەمەوە،  ))من  دەستەواژەی  لە  سارتەر  هایدگەر و  كیركەگۆر، 

هۆشیاری  كە  هەڵدەهێنجن  ئەمە   ،)1637( دیكارت  هەم((ی  من  كەواتە 

لەوەی  فەلسەفەیە  لۆژیكی  بنەڕەتی  و خاڵی سەرەتای  مرۆڤ سەرچاوەی 

كە بیركردنەوە واقيعێكە كە راستەوخۆ لە هەر شتێكی تر لەسەرمان ئاشكرا 

دەبێت  و لەوەی كە واقیعەكانی دەرەوە تەنیا بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆو 

دوو دڵیەوە لەرێگەی دەركەوتنیانەوە لەسەر ئەندێشەمان هەستی پێدەكرێت، 

دەگەینە ئەو ئەنجامەی كە توێژینەوەی راستی جۆری مرۆڤ، توێژینەوەیەكی 

هزرییە  و تیۆرەكانی وەكو ماددەگەرایی )ماتریالیزم( و جەبرگەرایی كە لە 

توێژینەوەی كەرەستەی دەرەوە سەرچاوە دەگرێت ، بەسەر دونیای نامادی 

خۆی  توانای  وزە و  دەبێت،  بەرامبەر  ئەندێشەدا  و  ئیرادە   هۆشیاری  و 

لەدەستدەدات.

ئەم  هەر  هەبوو،  هەڵبژاردن  بە  ب��اوەڕی   ،)1662-1623( پاسكاڵ 

بابەتەش ئەوەی خستە ترسەوە. بە بۆچوونی ئەو )هەڵبژاردن( دیارییەكی 

ناموبارەكی خوداوەندە بۆ مرۆڤ، كە گوناهە  و وێڕای ئەمە بەرپرسیاریەتی، 

تاوان، دڵەڕاوكێ   و نەفرەت لەخۆ دەگرێت.

لە  نامۆیە،  سەیر و  ئێجگار  بوونەوەرێكی  مرۆڤ  پاسكاڵ،  بڕوای  بە 

چڵەقامیشە،  ))مرۆڤ  كۆدەبێتەوە.  ئاژەڵ  و  فریشتە   سیفاتەكانی  نێویدا 

الوازترین شتە لە سروشتدا(( كە هەیەتی و وایلێدەكات  دەرك بەوە بكات، 

كە خاوەنی هێزی فیكری  و وزەگەلێكی ئەخالقی  و راچەنین گەلێكی ئايینیە، 

ئەمانەش ئەگەر مانایەكیان هەبێ�ت، مانای رەوشێكی ئەگەر راستبێ  بڵێین 

خوداوەندییە، بەاڵم ئەزموون بۆی دەردەخات كە سەرباری ئەوانەش خاوەنی 

لەشێكی لەناوچو و هەڵچونێكی توند و ئارەزوو گەلێكی نەخۆش  و نەنگی 
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كەواتە  هەیە،  هەستی  نزمترین  هزر و  بااڵترین  توانای  ناشرینە،  گەلێكی 

بوونەوەرێكی دووفاقە، مادامەكی كە دڵ و دەروونی بە ئیمان ئاوەدان نییە 

درك بەخۆی ناكات )1(.

پاشان هیگڵ بە نقومبوون لە فەلسەفەی هیراكلیتی دیسانەوە )بوون(

رابوردووەوە سەر  لە  )ئێستا( كە هەمیشە  واتا  ی هەمیشەیی دۆزییەوە، 

دەردەهێنێ   و لە ئایندەدا بزر دەبێت ، بە وتەی هیگڵ: ))بوونی پەتی(( 

پەتی  و  چەمكێكی  واژەیە  دوو  ئەم  )نەبوون(،  وەكو  نادیارە  نەزانراو و 

چونیەكن، تەنها هەنگاو كە بوون دەبێتە )شت( واتە دەبێتە شتێكی تایبەت 

، یان حاڵەتێكی هزری تایبەت، گەیشتنیەتی بە بوون، وێڕای ئەمە نابێت  

بوترێت  كە ))بوون بوونە((، بەڵكو دەبێ  بوترێت  ))دێتە بوون((. تەوژمی 

دیرۆك   سروشتدا،  لە  لۆژیكییە  و  رێكوپێك   جوڵەیەكی  واتە  دیالەكتێكی 

)بیرۆكەیەك( و  لەرێگەی  لۆژیكی،  بەشێوەیەكی  قۆناغە  هەر  هزرە،  و 

ئاوێتەبوونەوە دەگۆڕێت كە بە نۆبەی خۆی دەبێتە )دژە بیرۆكە( یان خاڵی 

دەستپێكی كامڵبوون دواتر بۆ گەشەی هۆشیاری  و عەقڵ.

شێوەی  یەکەم  كە  هەبوو  هێگڵ  لەسەر  كاردانەوەی  لە  كیركەگۆر 

ئێگزیستانسیالیزمی راگەیاند و لەسەر رێبازی هیگڵیش بوو كە سارتەر )بوون 

 و نەبوون(ی پێكەوە یەكخست تا )دنیا( بهێنێتە بوون.  

لە  ماتەمكرد،  بوونگەرایی  بایەخ رەوتی  ناسەرەكی  و كەم  رووداوی 

ئەیوان  )1880(دا،  سالى  لە  دیستۆڤیسكى  كارامازۆف(ی  )برایانی  رۆمانی 

))ئەگەر  خستەڕوو،  فەلسەفەدا  لە  سەرسورهێنەری  بەرهەڵستكارییەكی 

كە  مانایەیە  بەم  قسەیە  ئەم  رێپێدراوە((.  شتێك  نەبێت، هەموو  یەزدان 

بنەمای ئاكاری بەبێ  پاڵپشت بە باوەڕی چاودێری  و سزای ئیالهی كاریگەری 

نابێت. مەگەر ئەوەی كە لەسەر هەر مرۆڤێك چاودێرێك دابنرێت، ئەوەش 
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شایستەی قبووڵكردن نییە، ئەمە مەسەلەیەكە كە ئێگزیستانسیالیزم نەیتوانیوە 

چارەسەری بكات. برگسۆن لە كتێبی )پەرەسەندنی داهێنەرانە(دا )1906( و 

بەرهەمەكانی تری )زانستی میكانیكی ( رەتدەكاتەوە  و ئیرادەی ئازاد بە 

پەسەند دەزانێت   و هۆشیاری بەپەناگەی فەلسەفە رادەگەیەنێت، هایدگەر 

برگسۆن  كاریگەری  لەژێر  سارتەریش  بوو،  دیستۆڤیسكی  كاریگەری  لەژێر 

 و )هایدگەر و سارتەر(یش هەردووكیان لەژێر كاریگەری ئيدمۆند هۆسرێلدا 

بوون.

لە زانكۆی وتینگن  و فرایبۆرگ وانەی دەوتەوە  هۆسرێل كاتێك  كە 

بەواتا ))هەبوون(( هەر شتێك كەهەیە، ئەم )هەبوونە( گوزارشتە لە )بوون(

ێك داماڵراو لەهەمو جۆرە ئاماژەیەكی دیاریكراو، یان شێوازێكی تایبەت، 

بوونی تەواوزاتی كە )خۆی لەخۆیدا زات نییە( هایدگەر  لە كتێبی )بوون 

 و كات(دا، مەسەلەی بوون وەكو پرسیار بۆ یەکەمجار لەمێژووی فەلسەفەدا 

دەخاتە روو، دەگاتە لوتكە )ترۆپک( مرۆڤ ئاژەڵێكی میتافیزیكیە ، تا ئەو 

جێگایەی دەزانین، هیچ ئۆرگانیزمێكی تر هەرگیز تا ئاستی پرسی ) بوون 

چییە؟( سەرەو خوار ناكات.

هایدگەر دەڵێت ئێمە )بوون( راستەوخۆ لەرێگەی هۆشیاری خۆمانەوە، 

كەواتە  بیردەكەمەوە،  ))من  كارتێكەر  بەاڵم  ناڕۆشن،  )بوون(ی  بەشێوەی 

هەم((ی دیكارت دەناسینەوە.

فینۆمۆلۆژیانە  پێویستە  فەلسەفە  تەواوی  كە  راستدەكات  هۆسرێل 

واقیعانەی  ئەو  یاخود  بۆ هزر،  بێت  پێویستە خوێندنەوە  فەلسەفە  بێت، 

بە شێوەیەك كە لەسەر هزر ئاشكرا دەبن، هۆشیاری تاك راستەوخۆترین 

لە هەموو شتێك   تاكەكەس  و  هایدگەر  واقیعەكانە،  تەواوی  ناچارترین   و 

لەوەی  بەر  كەسێك   هەر  ناودەبات،  )بوون(  بە  هۆشیارییەكەی  زیاتریش 
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دەناسێت،  بوونی خۆی  بزانێت ،  ماهیەتی خۆی  لە  لەبنەڕەتدا شتێک  كە 

چونكە ماهیەتی مرۆڤ وەكو تاك بە شێوەیەكی چڕ و سات بەسات لەگەڵ 

ئەزموون  و كاردانەوەكانیدا درووستدەبێت، ماهیەتی مرۆڤ، مێژووی ئەو 

هەموو رابوردووەیە كە هەیەتی، بەاڵم ناتوانین خود وەكو تاكێكی پەتی 

دەرك بەخود بكەین. ))دۆخی بنەڕەتی بوون، بوونە لەجیهاندا((، هەموو 

هۆسرێل،  بڕوای  بە  بەئاگایە.  خۆی  دەرەكی  واقیعیەتی  لە  هۆشیارییەك 

وزەی  و  ن��اوەڕۆك  بوونی  بە  ئاماژەی  ئاگابوون  ئامانجدارە،  هۆشیاری 

پەیوەست بە تاكەوە هەیە، هۆشیاری دەتوانێك  شتێك  بە )نەفیكرد-گۆڕین 

بۆ هیچ ئەوەی پەیوەست نییە بە شتێكی لەبەرچاوەوە، لە ژینگەی خۆیدا 

بسرێتەوە(.

هۆشیاری دەتوانێت  زەمەن گرژ، یان خاو بكاتەوە، هەروەها دەتوانێ 

بیر  ئێستایە  بڵێی  وەكو  ئێستا((وە  ))زەمەنی  بەناوی  ئایندە  رابوردوو  بۆ 

بكاتەوە، بەاڵم هۆشیاری سەربەزەمەن گۆڕدراو وەستاوەتە سەر لەناوچوون  

و مەرگ.

هەر یەكێك لە ئێمە لەژێر دەسەاڵتی چەمكە رووداوداین، بەڵگەیەك 

ئێمە  دنیاوە،  هاتبینە  بۆچی  نيشانبدات  دەبێت  كە  نییە  لەبەردەستدا 

رێكەوتێكی ئەبستراكتین، بەهیچ جۆریك لە کۆمەڵەی كەرەستەی پێویستدا 

بەبێ   و  ناوبوون   هەڵدراوینەتە  خۆمان  لە  وەرگرتن  مۆڵەت  بەبێ   نین، 

پرسكردن بەخۆمان لێی دەچينە دەرەوە، لەم )هەڵدان  و فرێدانە( بێزارین 

 و لە مانەوەی خۆشماندا ئازار دەچێژین  و دەتوێینەوە.

خۆمان  گەرچی  رەشدەكات،  ژیانمان  ناچار  لەمردن،  بیركردنەوە 

باری  تاڕادەیەك هەست بەسەربەستی دەكەین، بەاڵم ئەم سەربەستییە 

شانمان قورستر دەكات، چونكە دەتوانین بڕوانینە رابوردوو داهاتوو))ئێمە 
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لەگەڕان داین و تینووی( دڵگەرمی  و ئاسوودەيین، لەناو كۆمەڵدا دەژین، 

لەکۆتاییدا  بەتەنهایی  و  هەست  بنەمادا  لە  لەئێمە  یەكێك  هەر  بەاڵم 

یەكەم  سەدەكانی  لە  ئێمە  بارودۆخی  دەكەین،  دام��اوی  بە  هەست 

خراپترە، چونكە ئێستا بۆ زۆرێك لەئێمە )یەزدان ئیتر خودایەكی زیندوو 

نییە( گۆڕەپانی بوون ناكەسییە و ئیتر نەپەناگەیەك بوونی هەیە و نەبەڵێنی 

رزگاربوون، ئێمە كەئاگاداری ڕوودانی لەناوچوونی خۆمانین، ژیرانەترین 

بەشێک   وەك��و  خۆمانە  چارەنووسی  كۆی  قبوڵكردنی  كاردانەوەمان 

لەڕێکخستنی سروشت و خاڵی هاوبەش بۆ هەموو مرۆڤەكان، دەتوانین 

بەحەزی ))بوون لەگەڵ خەڵكانی تردا(( و وەرگرتنی بەرپرسیاریەتیەكان و 

سەرنج  و چاودێری كەسانی دەوروبەر، ئارامی بەتەنهایی خۆمان ببەخشین، 

هەروەها دەتوانین بەچاوپۆشیكردن لەچێژە دنیاییەكان  و پابەندبوون بە 

بە  )پابەندبوون  كەمبكەینەوە  گوناهەكانمان  بەخۆمان  گرێدراو  ئاكاری 

كۆمەڵيك لە یاساكان بەرزترین شێوەی ئازادییە(.

وەكو سوپاسێك لە ئەندێشەكانی، لە بەرواری )28 مایسی 1933(

زانكۆ  سەرۆكی  بە  هایدگەر  فرایبۆرگ،  زانكۆی  بااڵی  ئەنجومەنی  دا، 

هەڵبژارد، بەاڵم ئەو پاش ساڵێك دەستی لەكاركێشایەوە، تا كاتی خۆی 

ناسیۆنال  پارتی  بە  كرد  پەیوەندی  ئینجا  بەرێ ،  بەسەر  بەوانەوتنەوە 

سۆسیالیستەوە  و داوای لە خوێندكارەكانی كرد تا ئەدۆلف هیتلەر وەكو 

رێسا(  )یاسا و  وەكو  وتەكانیشی  ئاڵمانیا(و  ئایندەی  ئێستا و  )واقیعیەتی 

قبووڵ بكەن.

لە رەوتی پێگەیشتنی بوونگەراییدا لە )هایدگەرەوە تا سارتەر( دوو 

گابرێل  و  یاسپەرس   كارل  ئەوانیش  دەركەوتن  بایەختر  كەم  كەسایەتی 

لە  فەلسەفە  مامۆستای   )1969-1883( یاسپەرس  كارل  بوون،  مارسێل 
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هایدبێرگ ساڵی )1931( كتێبی )بارودۆخی رۆحی زەمەن(ى وەرگێڕانی 

ئینگلیزی، مرۆڤ لە چەرخی نوێدا )1933(  و لە ساڵی )1938(دا فەلسەفەی 

بوونگەرایی باڵوكردەوە.

رەفتار  خوازی( و  )ئەرتینی  پۆزەتیفخوازی  قوتابخانەی  هەردوو  ئەو 

گەرایی رەتكردەوە كە هەوڵیاندا بوو هۆشیاری لەبەرچاو نەگرن، هەروەها 

ئایدیالیزم كە حاشای لە بوونی دنیای دەرەكی  و حاڵەتێكی تەواو هزری 

دەكرد، مرۆڤی بە پێكهاتەیەك لە هزر و جەستە وەسف دەكرد كە ئیرادەی 

ئازاد، بەاڵم سنوودار  و بە بۆماوەیی  و ژینگەیی هەیە. یاسپەرس هەستی 

دەكرد، كە ئەمڕۆكە مرۆڤ بە تایبەت بەهۆی جڤاتی شاری  و پێداویستیە 

تەكنەلۆژییە پیشەسازییەكانی ژێر دەسەاڵتی )یەكدەست بوون( وەستاوە.

ئازادی خودی تاك هەستی بەرپرسیاریەتی، گوناه  و لەخۆ نامۆبوونمان 

پەیدۆزی  و  بۆ  ئێمە  مردن،  لە  ترسان  لەگەڵ  هۆكارانەش  ئەم  دەداتێ ، 

یارمەتییەكانی میتافیزیك رادەكێشیت، نابێت باوەڕی گشتی بە یەزدان الواز 

بكەین. لە راستیدا كەم  و كوڕی زانستی ئێمە نیشانەیە لەسەر بوونی )بونێكی 

بااڵدەست( كە هاوكێشەی ناڕۆشنی چەمكی )یەزدان(ە، الی فەیلەسوفان، 

لە  یاسپەرسی  )نازی(  سۆسیالیستى  ناسیۆنال  حكومەتی  )1937(دا  لەساڵی 

پلەی ئوستادی دوورخستەوە، ئەو بۆ ماوەی هەشت ساڵ ناوی نەما، تاوەكو 

دوای رووخانی رژێمی هیتلەر سەرلەنوێ  پلەی خۆی بەدەستهێنایەوە.

گابرێل مارسێل دەگەڕێتەوە بۆ چەمكی بابەتی فەلسەفەی كیركەگۆر، 

پشتی  و  مرۆڤانە   ژیانی  بە  بدات  مانا  كە  خودایەكدا  بەدوای  گەڕان  واتا 

پێببەستێت ، ئەو لەساڵی )1889(دا لە باوكێكی فەرەنسایی و دایكێكی جولەكە 

هاتوەتە دنیاوە، چەندین ساڵ بە نەخۆشیەوە تالیەوە، تا خۆی چارەسەر 

یەكەمی  جەنگی  لە  بەشداری  سوور  خاچی  داخوازی  لەسەر  پاشان  كرد، 
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بەخشی  ئازار  و  دڕندانە   دیمەنی  نەیتوانی  كاتێك   هیچ  كرد و  جیهانیدا 

جەنگ فەرامۆش بكات. لە كتێبی )رۆژنامەی میتافیزیك 1927(دا بە باسی 

باوەڕێكەوە سەرقاڵ دەبێت، كەوا دێتە بەرچاو تەحەموولی شەڕ و پوچی 

دەكات، فرانسوا مۆریاك نووسەری ئەو رۆمان  و وتارانەی كە هۆگرایەتی 

كاسۆلیكیانەی هەبوو لێی دەپرسێت  )بۆچی پەیوەست نابێت بە ئێمەوە؟(.

دواتر لە كتێبی )بوون و هەبوون( نائومێدی فەلسەفەی هاوچەرخی 

بە سەرچاوەی ئەوە لەقەڵەمدا، كە پێشبركێی بەدەستهێنانی كااڵ ماددییەكان 

و  سامان   قوربانی  بووەتە  مرۆڤ  كەسایەتی  گرتوەتەوە.  ئاینی  جێگەی 

دارایی، رۆحی مرۆڤ لەناو پێچ  و خولی ئەو ئامێرانەدا كە ئەویيان گۆڕیوە 

بە ئامێرێكی پەیوەست بە ئامێرەكانی تر، ورد وخاش بووە.

تر(  )ئەوانی  )خ��ود( و  نێوان  باری  كە  هۆكارێكە  هەروەكو  )عەشق 

بوونمان دەوڵەمەند  پەیوەندی  و هەماهەنگی كە  فراوانكرد،  دەشكێنێت ، 

دەكات، زۆر ژیرمەندانەیە.

باڵوكردەوە،  1943(ى  نەبوون  )بوون  و  كتێبی  سارتەر  كە  كاتێك 

ناكۆك  بە چەشنێكی  نێوان  و مرۆڤ  و مرۆڤی  ئاسایی  پەیوەندی  تیایدا  

راگەیاند  و جەختی لە پوچێتی  و رەنج  و بێهودەیی ژیان كردەوە  و قسەی 

بەو  سەر،  كردە  هێرشی  مارسێلیش  كردەوە،  خودا  تەدریجی  نەمانی  لە 

بەڵگەیەی كە بەبێ  پەروا پشتیوانی ئایينی سیستمی كۆمەاڵیەتی  و كەسایەتی 

مرۆڤ لەناودەبات. بە بڕوای مارسێل، ژیاری نوێ  تەنیا بەپابەندبوون بە 

تەوژمی  لە  خۆی  دەتوانێت   بەهێز  باوەڕی  دەسەاڵت  و  بە  كەنسیەیەكی 

گومان  و دوودڵی، ملمالنێی چینایەتی، جەنگە پڕ ئاشووبەكان، هەروەها لە 

هەڵوەشاندنەوە رزگار بكات. سارتەر هەر بەردەوام بوو لەسەر هەڵوێستی 

خۆی  و لە بیركردنەوەشیدا هەروەكو هایدگەر ئێگزیستانسیالیزم بە شێوەی 
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توێژینەوەی )فینۆمۆلۆژیایە( بوونی مرۆڤ بێ یەزدان بەرجەستە بوو.

سەرچاوە: 

فارسی:  بۆ  وەرگێڕانی  دۆران��ت،  داریل  ویل  زندگی-  )تفسیرهای 

ئیبراهیم مشعری-باستان )1377(.

نوسینەكانی(  لە  فەلسەفەكەی–هەڵبژاردەيەك  )ژیانی–  -پاسكاڵ   1

نوسینی ئاندرێ  كریسۆن- وەرگێڕانی بۆ كوردی: سامان عەلی–دەزگای چاپ 

 و پەخشی سەردەم )2002(.
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هایدگەر و پەیوەندی بە نازیزمەوە

David Desmond

لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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ئەكادیمیای ئاڵمانیا ساڵی )1930( پارتی نەتەوەیی سۆسیالیزمی قبوڵكرد. 

)1934( ساڵی  ئاڵمانیا،  ئەوكاتەی  فەیلەسوفی  گەورەترین  هایدگەر  مارتن 

پەیوەندی  سۆسیالیزمەوە)نازیزم(.  نەتەوەیی  پارتی  بە  دەكات  پەیوەندی 

هایدگەر بە نازیزمەوە مشتومڕێكی زۆری لەسەرە، لەبەر گرنگی بۆچوونە 

فیكریەكانی ناوبراو، بەتایبەتی لە فەرەنسا و ئاڵمانیا. پەیوەندی هایدگەر بە 

نازیزمەوە هێندە جێگای گرنگ نییە، بەئەندازەی ئەوەی وەك فەیلەسوف 

تۆقاندنە  و  ترس  ئەو  سەرچاوەی  كە  هەبێت،  رژێمەوە  بەو  پەیوەندی 

بێت لە كۆمەڵگای ئاڵمانی و پاشان ئەوروپیدا. شیكردنەوەكان بەردەوامن 

سەبارەت بە سروشتی پەیوەندی هایدگەر بە نازیزمەوە.

 )Badan( شاری  لە   )1889( ساڵی  ئەیلولی  )29(ی  هایدگەر  مارتن 

یەكێك  هایدگەر  باوكی  لەدایكبووە.  كاسۆلیك  پارێزگاری  خێزانێكی  لە 

هایدگەر  شارەكەدا.  لە  كاسۆلیكی  كڵێسای  دیارەكانی  سەركردە  لە  بووە 

دەستیكرد   )Freiburg  ( زانكۆی  لە  )1909-1911(دا  سااڵنی  ماوەى  لە 

نەخۆشی،  بە  توشبوونی  بەهۆی  بەاڵم  بوارە،  بەو  تایبەت  خوێندنی  بە 

نەیتوانی خوێندنەكەی تەواو بكات، پاشان لە هەمان زانكۆدا دەستیكرد بە 

خوێندنی فەلسەفە لەسەر دەستی فەیلەسوفی بەناوبانگ )ئیدمۆند هۆسرێل-

Edmund Hurssel( دامەزرێنەری فەلسەفەی دیاردەگەرایی. دواتر هایدگەر 

دەستیكرد بە وتنەوەی وانەكانی ئاینزانی لەو زانكۆیە و  وردە وردە لە 

كاسۆلیکیەت دووركەوتەوە و تەواوی وزەی خۆی بۆ فەلسەفە تەرخانكرد. 
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 )Marburg( هایدگەر بوو بە مامۆستای فەلسەفە  لە زانكۆی )ساڵی )1923

تا ساڵی )1928( لەو زانكۆیەدا مایەوە، دواتر چووە زانكۆی)Freiburg( و 

لە شوێنی مامۆستاكەی ئیدمۆند هۆسرێل بووە سەرۆكی بەشی فەلسەفە، 

تا ساڵی )1933( لە وانە وتنەوە بەردەوام بوو، ئەو كاتەی بووە سەرۆكی 

پارتی  بە  پەیوەندی دەكات  ئایاری ساڵی )1933(دا هایدگەر  لە 1  زانكۆ، 

لەالیەن  پاكسازی  ئەنجامدانی پرۆسەیەكی  نەتەوەیی سۆسیالیزمەوە. دوای 

دەسەاڵتدارانەوە ساڵی )1934( دەستی لە پۆستی سەرۆكی زانكۆ هەڵگرت، 

ئابوونەی  و  دەمێنێت  نازیدا هەر  پارتی  لەگەڵ  پەیوەندی  هایدگەر  بەاڵم 

لە  بوو  ب��ەردەوام  هایدگەر  س��اڵ��ی)1945(.  تا  دەدات  خۆی  دیاریكراوی 

وانەوتنەوە لە زانكۆ تا ساڵی)1944(. دوای كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی 

دووەم هێزەكانی هاوپەیمانان ریگەیان نەدا چیتر لە زانكۆ وانە بڵێتەوە، 

بەاڵم هیچ سزایەكی دیكەیان نەدا، چونكە بە بۆچوونی ئەوان پەیوەندی 

هایدگەر بە نازیزمەوە بۆ كاری خراپ بەكار نەهاتووە.

)Being and Time -ساڵی )1927( هایدگەر پەرتووكی ) بوون و كات

ی باڵوبۆوە و زۆر زوو ئەم پەڕتووكە چووە خانەی پەرتووكە گرنگەكانەوە. 

هایدگەر كاریگەر بوو بە فەیلەسوفەكانی پێشخۆی لەوانەش: )سوكراتیيەكان، 

شوێنپێی  هایدگەر  لێكۆڵەرەوان  بۆچوونی  بە  هۆسرێل(.  ،كیرگارد،  نیتچە 

بەهۆی  دی��اردەگ��ەرای��دا.  ل��ەب��واری  گرتووە  )هۆسرێل(ی  مامۆستاكەی 

كاریگەریشی بە كیركەگۆرەوە هەندێكی دیكە لە لێكۆڵەرەوان بە بوونگەرا 

دەیناسێنن. لەگەڵ ئەمانەشدا هایدگەر پێیوایە بواری سەرەكی فەلسەفەكەی 

بریتیە لە زانستيی بوون.

هایدگەر بڕوای وابوو ئامانجی مرۆڤ بریتیە لە ناسینی ئەزموونەكانی 

بەو شێوەیەی بیریان لێدەكاتەوە، پاشان گەڕان بەدوای )بوون( لە دنیادا. 
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مرۆڤێك  هەر  جیهانەوە،  بە  هەیە  تایبەتی  پەیوەندیيەكی  بوون  مرۆڤ 

پێویستە جیاواز سەیر بكرێت، بۆ ئەوەی بگات بە ژیانێكی رەسەن. ژیانی 

تیایدا  دنیایەكەوە و ونبێت  ناو  بریتیە لەوەی مرۆڤ هەڵبدرێتە  ناڕەسەن 

و لە ئەنجامدا پەیوەندی بە بوونەوە نەمێنێت. تێگەیشتن لە مانای بوون 

یەكسانە بە ژیانێكی رەسەن.

زۆربەی فەیلەسوفەكان ) بوون و كات( بە كارێكی سیاسی دادەنێن، بەاڵم 

پێیانوایە بۆچوونەكانی ئەو كتێبە كاریگەریيان هەبووە لەسەر هاریكاریكردنی 

بۆ  فەیلەسوفەكان  زۆرب��ەی  نازییەكاندا.  لەگەڵ  داهاتوودا  لە  هایدگەر 

سەلماندنی بۆچوونەكانیان دەگەڕێنەوە سەر نووسینە بەراییەكانی هایدگەر. 

)هایدگەر و  كتێبی  لە   )Vincent Farias-فاریەس )ڤینسنت  بارەیەوە  لەم 

و  بوون   ( پەرتووكی  لە  نازیزم  رووكردنە  »نیشانەكانی  دەڵێت  نازیزم(دا 

كات(دا بەروونی دیارە«. هەرچەندە ئەم كتێبە لەالیەن فاریەس و زۆربەی 

لێكۆڵەرەكانەوە هایدگەر وەك كتێبی فەلسەفەی نازیزم نەناسێنراوە، بەاڵم 

پێیانوایە ئەو كتێبە چەند بیروبۆچوونێكی تێدایە كە خزمەتی ئامانجەكانی 

 )Hans Ebling– بزوتنەوەی نازیزمی كردووە. فاریەس لە )هانس ئێبلینگ

لە  كە  ئانارشیزم  و  ئاژاوە  بۆ  بوون  تامەزرۆ  ئەندازەی  »بە  دەگێڕێتەوە 

پەڕتووكی ) بوون و كات(دا هەیە، ئەوەندەش تامەزرۆ بوون بۆ واڵتێكی 

تۆتالیتاری هەیە لەالیەن هایدگەرەوە لە كاتی پێشكەشكردنی وتاری بوون بە 

سەرۆكی زانكۆ. لە هەردوو حاڵەتەكەدا قبووڵكردنی بەرامبەر بە شێوەیەكی 

بێ بەزەییانە  بەرامبەر  كەسی  هۆیەشە  ئەو  لەبەر  هەر  ون��ە.  یەكسان 

دەچەوسێنرێتەوە. هایدگەر نەیدەتوانی تاسەر كەسێكی سیاسی بێت. ئەو 

زانست،  مێژوو،  دسپلینەكانە وەك:  كرۆكی هەموو  فەلسەفە  وابوو:  پێی 

سیاسەت...هتد، لەگەڵ ئەوەشدا هایدگەر فەیلەسوف بوو، نەك سیاسی، 
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ئەو خۆی خزاندبووە ناو كایەی سیاسەتەوە بۆ بەدەستهێنانی واقيعێكی نوێ  

كەسێكی  هایدگەر  پێیانوایە  لێكۆڵەرەوان  لە  هەندێك  ئاڵمانیا.  دەربارەی 

ئەوەی  بۆ  نازیزمەوە  بە  كردووە  پەیوەندی  بۆیە  ئەو  بووە،  هەلپەرست 

دەست بەسەر زانكۆدا بگرێت و لەوێشەوە پەروەردەی نەوەكانی داهاتوو 

نازیزم  لە  بووە  مەبەستی  ئەوەندەی  پێیانوایە  دیكەش  هەندێكی  بكات. 

بینیویەتی.

 Albert( مردنی  ی��ادی  لە  هایدگەر  )1933(دا  مایسی  )26(ی  لە 

Schlageter( كە لە بەرگریكردن لە داگیركاری فەڕەنسیەكاندا كوژرا وتارێك 

و  زەلیلی  و  تاریكی  زەمەنی  لە  »ناوبراو  هاتووە:  تیایدا  پێشكەشدەكات، 

خیانەتدا كوژرا«. ئەو لە وتەكەیدا راستەوخۆ باسی گەڕانەوەی شەرەف و 

شكۆمەندی كرد لە داهاتوودا. بە بۆچوونی فاریەس ئەم نوسینانە سەرەتای 

بە  بوون  مەزاجی  پێیوایە  فاریەس  نازیزم.  بەرەو  بوون  هایدگەر  رێگای 

نازی لەالیەن هایدگەرەوە، دەگەڕێتەوە بۆ كاریگەری ئەو گۆڤار و دەزگا 

نازیزم بەرەو گەشانەوە  لە كاتێكدا  تێكەڵیان بوو،  ئایدۆلۆژیانەی هایدگەر 

هەنگاوی دەنا، بەاڵم ئەم بۆچوونە بازدانە بەسەر زۆر شتدا، چونكە مەرج 

نییە مرۆڤ كە لە ژینگەیەكی تایبەتدا گەورە دەبێت، بەهاكانی ئەو ژینگەیە 

وەربگرێت. بۆ نموونە ئەو كەسانەی دەچنە خوێندنگای كاسۆلیكی مەرج 

نییە كەسانی لە خواترس و ئايین پەروەر دەربچن.

بە وردبوونەوە لە كارەكانی هایدگەر، بۆمان رووندەبێتەوە كە هایدگەر 

لە  تەنانەت  و  ئەڵمانيدا  كۆمەڵگای  لە  بووە  ریشەیی  گۆڕانێكی  تامەزرۆی 

بۆ  گەورەی  خۆشەویستیەكی  هایدگەر  رۆژئاواشدا.  شارستانییەتی  تەواوی 

ئاڵمانیا و فەلسەفە هەبووە. ئەو زۆر شانازی بە زمانی ئاڵمانی و خەڵكی 

ئاڵمانیاوە كردووە و پێی وابوو ئاڵمانیا میراتگری كلتور و هزری گریكی كۆنە 
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و زمانەكانی ئاڵمانی و یۆنانی زمانی رەسەن و هزرن.لە كاتێكدا زمانەكانی 

بوون.  خراپ  و  تێپەڕبوون  بووندا  التین  پرۆسەی  بە  ئەوروپی  دیكەی 

هایدگەر دەڵێت »كاتێك مرۆڤێكی فەرەنسی بیردەكاتەوە  و  لە ئاڵمانیا قسە 

دەكات. بە بۆچوونی هایدگەر گریكەكان یەكەم كەس بوون هەوڵیانداوە لە 

مانای بوون تێبگەن، ئێستاش ئاڵمانییەكان یەكەم كەس دەبن كە لە تونایاندا 

هەیە پارچە شكاوەكانی شارستانییەتی رۆژئاوا كۆبكەنەوە و جارێكی دیكە 

كلتوور  »شەڕی  هەبوو،  بۆچوونی  هەمان  هیتلەریش  بكەنەوە.  زیندووی 

مانەوەی خۆی دەكات، كلتورێك هەزاران ساڵ گەشەكردن لەخۆى دەگرێت 

و ئاڵمانیا و گریك بە یەكەوە كۆدەكاتەوە«.

هایدگەر دژی مەیلی نوێی كاسۆلیزم بوو، كە بووە هۆی دووركەوتنەوەی 

ئەو لە ئايین. بە بۆچوونی ئەو مەسیحیەت و تەكنەلۆژیاى زانستیان لەو 

شكۆمەندیەی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاى یۆنانی دابڕیو، هەروەها هایدگەر لە 

نووسینە بەراییەكانیدا رق لێبوونی خۆی بۆ مۆدێرنە دەردەبڕێت »كلتوری 

هۆی  دەبێتە  كە  نیشاندەدات  تازەگەری  هەڵچوونی  ئەمڕۆمان  رووكەشی 

وێرانكردنی دامەزراوەكان. ئەو چەمكە مۆدیرنانەی ژیانی ئێستا كە چێژیكی 

زۆر نیشان دەدەن ئەوانە نیشانەی داڕووخانی ژیانن«. بە بۆچوونی هایدگەر 

رزگاركردنی شارستانییەتی رۆژئاوا لە تەكنەلۆژیای بێزاركەرو شارستانییەتی 

روسەكان لە هیچگەرایی بەلشەفیيەكان لە رێگای ئاڵمانیاوە دەبێت.

بووژاندنەوەی شارستانییەتی رۆژئاوا و ئاڵمانیا لە رێگای زانكۆكانەوە 

یەكەم هەنگاوی   )Freiburg( زانكۆی  بە سەرۆكی  بوون  بۆیە  دەبێت، 

یەكەم  زانكۆكان.  بەرەو  نازیزم  شۆڕشی  هێنانی  بۆ  دەبێت  هایدگەر 

بڕیاردانی  خود   ( ناونیشانی  بە  زانكۆ  سەرۆكی  وەك  هایدگەر  وتاری 

وتارەیدا  لەو  »هایدگەر  دەڵێت:  فاریەس  دەبێت.  ئاڵمانیا(  زانكۆكانی 
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بۆچوونی نەتەوەيی و سۆسیالیزمی خۆی دەربارەی ریفۆرمی زانكۆكانی 

ئاڵمانیا دەخاتەروو«.هەروەها فایەرس پێیوایە نازیەكان مەبەستیان ریفۆرم 

نەبووە، بەڵكو ویستوویانە الیەنگیریەتی خوێندكاران و ستافی ئیدارە و 

كۆلیژەكان لە رێگەی هایدگەرەوە بەدەستبهێنن. لەم كارەشدا نازيیەكان 

سەرۆكی  وەك  بەكاربوونیدا  دەست  وتاری  لە  بوون.هەر  سەركەوتوو 

زانكۆ هایدگەر ئاماژە بە) ئەركی مێژوویی و روحی گەلی ئاڵمانیا( دەكات 

كە پێویستە لەسەر زانست بەو ئەركە كاریگەر بكرێت. هایدگەر هانی 

ئایدیالەكانی نازیزمی دەدا لە بواری خزمەتی كار و خزمەتی سەربازیدا. 

و  زەوی  پاراستنی  بۆ  قووڵەیە  هێزە  ئەو  روحی  جیهانی  پێیوایە،  ئەو 

خوێنی خەڵكی. ئەم وتارەی هایدگەر ئاماژ بوو بۆ ئاڵمانیا بۆ هەنگاونان 

بەرەو هێزی بوون ،بە پێشەنگی پارتی نازیزم.

نازیزمدا  خزمەتی  لە  هایدگەر  كارەكانی  زانكۆ  سەرۆكی  وەك 

بوون. مامۆستاكەی خۆی )هۆسرێل(، ناچاربوو واز لە كارەكەی بهێنێت، 

نةهێلێت  توانی  هایدگەر  هەرچەندە  ب��وو.  جولەكە  ئ��ەوەی  لەبەر 

بەاڵم  دەرنەكرێن،  خۆیان  كارەكانی  لەسەر  جولەكە  پرۆفیسۆری  دوو 

لەهەمان كاتدا زۆربەی جولەكەكان شاربەدەركران. لە حوزەیرانی ساڵی 

)1933(دا هایدگەر رایگەیاند »پێویستە لەسەر زانكۆكانی ئاڵمانیا خولی 

پەیڕەو بكەن، نەوەك  نەتەوەیی  بە روحی سۆسیالیزمی  پتەو  فێركاری 

بە  و هیومانێتی خنكێنراون«.  مەسیحیەت  بیرۆكەی  بە  كۆرسانەی  ئەو 

بۆچوونی لێكۆڵەرەوان ئەم بۆچوونەی هایدگەر لەژێر كاریگەری هیتلەردا 

بووە كە رایگەیاندبوو« لەسەر هەموو ئاڵمانییەك پێویستە بەبێ  گومان 

و دوو دڵی ئەوە بزانێت كە گەلی ئاڵمانیا، یەكگرتوویی و شكۆمەندی و 

هێزی پێشووی بۆ دەگەڕێتەوە لە رێگەی حكومەتی كرێكارانەوە. »لەو 
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كاتەی هایدگەر سەرۆكی زانكۆ بوو ، ئەنجامدانی ساڵوكردنی نازیيەكان 

لە سەرەتا و كۆتایی وانەكانی زانكۆدا لەسەر خوێنكاران پێویست بوو«.

زۆر بەڵگەی گەورە هەن لەسەر پەیوەندی نێوان هایدگەر و نازیيەكان، 

هایدگەر  كە  پەیوەندیەیە  ئەو  سروشتی  مشتومڕە  جێگای  ئەوەی  بەاڵم 

دەبێت  پێیانوایە  لێكۆڵەرەوان  لە  هەندێك  هەیبووە.  نازیيەكاندا  لەگەڵ 

تەواوی كارەكانی هایدگەر فەرامۆش بكرێن بەهۆی بوونی پەیوەندی لەگەڵ 

نازیيەكاندا، بەاڵم هەندێكی دیكە پێیانوایە پێویستە هایدگەر )وەك مرۆڤ( 

لەكارەكانی )وەك فەلسەفە( لێكجیاواز بكرێنەوە. هەندێك لەو كەسانە دژی 

هایدگەرن، لەبەر ئەوەنا كە هایدگەر نازی بووە، بەڵكو لەبەر ئەوەی لەگەڵ 

فەلسەفە و بۆچوونەكانی هایدگەردا تەبا و هاوڕا نین.

نازیزم. فەلسەفەی  لە  نەبوون  بریتی  هایدگەر  كارەكانی  دەربارەی 

كارە فەلسەفیەكانی هایدگەر زۆر قورس بوون، سەرەڕای ئەوەی پۆلەكانی 

جمەیان دەهات لە خوێندكاران، بەاڵم زۆربەی خوێندكاران لەو بۆچوونانە 

نەدەگەیشتن كە هایدگەر باسی دەكردن. بە شێوەیەكی سەرەكی هایدگەر 

لەدەستدانی  بەهۆی  هەبوو،  رۆژئ��اوای  شارستانییەتی  داڕووخانی  ترسی 

مرۆڤایەتی پەیوەندی لەگەڵ خۆیدا. سەرەتا هایدگەر كارەكانی لەسەر ئاستی 

لەسەر  دواتریش  و  ئاڵمانیا  ئاستی  لەسەر  پاشان  و  دەستپێكرد  تاكەكەسى 

بۆ  )ملمالنی(وە  فەلسەفەی  لە  وەرگێرا  رووی  هایدگەر  ئەوروپا.  ئاستی 

فەلسەفەی هەڕەشە. ئەو بە رێبازی فەلسەفی دینی ملمالنێی تاكە كەس 

دەستیپێكرد و هەنگاوی نا بەرەو رێبازی فەلسەفی سیاسی كلتوری هەڕەشە.

پێیوابوو  ئەو  هەبوو.  ئاڵمانیا  عەقڵی  و  روح  پتەوی  بە  بڕوای  هایدگەر 

سۆسیالیزمی نەتەوەیی دەتوانێت رابەرایەتی جیهان بكات بەرەو رزگاربوون. 

هایدگەر هەوڵیدا ریفۆرم تەواوی زانكۆكان بگرێتەوە، بۆ ئەم مەبەستەش 
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خوێندكاران باشترین پێكهاتەن، بەاڵم كاتێك پاكسازی یەكێتی خوێندكارانی 

بینی، هایدگەر حەقیقەتی بارودۆخەكەى بۆ روون بوویەوە و بۆی دەركەوت 

واقيعی سیاسی چەند رێگرە لەو بارەیەوە. دوای چەند مانگێك لە كاری 

پاكسازی لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە، هایدگەر دەست لەكاركیشانەوەی خۆی 

تا  بوو  ب��ەردەوام  وتنەوە  وانە  لە  پاشان  راگەیاند،  زانكۆ  سەرۆكی  وەك 

ساڵی)1944(. لەو ماوەیەدا چەندین وتاری دەربارەی نیشتمان پەروەرێتی 

و بەردەوام بوونی جەنگ باڵوكردەوە، سەرەڕای دڵنیا بوون لە تێكشكانی 

ئاڵمانیا لەو جەنگەدا. ئەو هێشتا گەشبین بوو بەوەی ئەگەر ئاڵمانیا جەنگ 

بباتەوە، ئەوا هەلێك هەیە بۆ شارستانییەتی رۆژئاوا، بۆ ئەوەی لە فەوتان 

رزگاری ببێت.هێشتا بڕوای بە راستێتی و شكۆمەندی بزوتنەوەكە هەبوو، 

و  كۆتايیدا جۆش  لە  هایدگەر  بدۆزرێتەوە.هەرچەندە  دووبارە  كەپێویستە 

ئەگەر  پێیوابوو  بەاڵم  نەما،  نەتەوەیی  سۆسیالیزمی  بۆ  سەرەتای  خرۆشی 

نازیزم سەربكەوێت ئەوا ئاڵمانیا رابەرایەتی ئەوروپا و رۆژئاوا دەكات. ئەو 

پێی وابوو ئەگەر جارێكی دی كۆرسێكی فێركاری بۆ زانكۆكان دابنێت، ئەوا 

ئەو كۆرسە بریتی دەبێت لە پەروەردەكردنی نەوەی داهاتوو لەسەر رێبازی 

راستەقینەی سۆسیالیزمی نەتەوەیی. ئەو هێشتا بە ئومێد بوو، ئەگەر ئاڵمانیا 

جەنگ بباتەوە، ئەوا گەلی ئاڵمانیا دەتوانێت شارستانییەتی خۆرئاوا بخاتەوە 

لەالیەن  زیاتر  ساڵ  سەدان  رێبازەی  ئەو  خۆی.  راستەقینەی  رێگای  سەر 

دابڕاوە،  رەگەكەی  و  لەسەرچاوە  ئێستا  و  پێدراوە  گەشی  یۆنانییەكانەوە 

بەهۆی هاتنە ناوەوەی عەقالنییەت و تەكنەلۆژیای رۆژئاواوە.

یەكەمیان  هایدگەر.  پاڵ  دەخەنە  تاوان  دوو  ئەكادیمیەكان  زۆربەی 

پەیوەندی ئەوە بە نازیزمەوە. دووەمیان فەرامۆشكردنی رۆڵی خۆی وەك 

فەیلەسوف كە پێویست بوو بێتە دەنگ. لەمبارەیەوە زۆربەی لێكۆڵەرەوان 
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هایدگەر  نەدەبوو  سلوگا(پێیوایە:  نموونە)هانس  بۆ  هەیە.  جیاوازیان  رای 

پێیوایە بەو  ناو دنیای سیاسەتەوە. ئەو  هەر لە سەرەتاوە خۆی بخستایە 

شێوەیەی هایدگەر مامەڵەی لەگەڵ نازییەكاندا كردووە كە كاری فەیلەسوف 

و  دەكات  هایدگەر  لە هەڵوێستی  بەرگری  ئەوەش سلوگا  نییە. سەرەڕای 

داهاتوو  بەرەو  ئاڕاستەی  ئاڵمانیا  واڵتی  وەك  ئاڵمانیا  فەلسەفەی  پێیوایە 

نادیار و ناڕۆشن بوو، فەلسەفی ئاڵمانیا وەك واڵتەكەیان لە قەیراندا بووە، 

بە  پەیوەندی  كە  نەبووە  ئاڵمانی  فەیلەسوفی  یەكەم  هایدگەر  هەروەها 

و  هایدگەر  هەڵەی  لێكۆڵەرەوان  بۆچوونی  بە  هەبووبێت.  نازیيەكانەوە 

لە  بكەن  پرسیار  بیریانچووە  لە  ئەوەبووە  ئاڵمانیا  دیكە  فەیلەسوفەكانی 

راستێتی ئەو هەنگاوەی گرتوویانەتە بەر. هەندێكی دیكە لە لێكۆڵەڕەوان 

پێیانوایە فەرامۆشكردنی رۆڵی خۆی وەك فەیلەسوف لەالیەن هایدگەرەوە، 

تەنها ناگەڕێتەوە بۆ پەیوەندیكردن و كاركردن لەگەڵ نازیيەكاندا ، بەڵكو 

بەرپرسیارێتی  لە كارەساتی هۆلۆكۆست.ئەو  ئەو  بێدەنگی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

خۆی وەك فەیلەسوفێك لەو بارەیەوە لەبیر كرد. لەوانەیە دەربڕینی چەند 

وشەیەك هیچ لە بارودۆخەكە نەگۆڕێت،بەاڵم ئەو دەبوو وەك فەیلەسوفێك 

بووە،  رزگاریيان  هۆلۆكۆستیش  لە  ئەوانەی  بدایە.تەنانەت  خۆی  هەوڵی 

پێیانوایە  ئ��ەوان  چونكە  بكەن،  بابەتە  ئەو  لەسەر  گفتوگۆ  حەزناكەن 

بەدەستهێنانی دادگەری لەو بارەیەوە بەو كەسانە دەكرێت كە ئێستا لێرە 

ئامادە نین. نووسەر و فەیلەسەفەكان دەبێت ئەو بەشانە بەیەك بگەیەنن، 

شتانە  ئەو  لەبیرخستنەوەی  زۆریان  بەشی  ئەوان  ناگەیەنرێن،  بەیەك  كە 

هەیە كە لە بیرچوونەتەوە. سەرەڕای ئەوەی هایدگەر بڕوای بەم بۆچوونانە 

هەبوو، بەاڵم ئەو بێدەنگی لەو بارەیەوە هەڵبژارد.

)هۆلۆكۆست(دا  دەربارەی  لێدوانێكی  تەنها  هایدگەر   )1949( ساڵی 
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كشتوكاڵ ئێستا بووەتە پیشەسازی میكانیزكردنی خۆراك، كە لە ناوەڕۆكدا 

هیچ جیاوازیەكی نییە لەگەڵ بەرهەمهێنانی دەغڵودان لە ژوورە گازیيەكان و 

كەمپەكانی مردندا، هەروەها جیاوازی نییە لەگەڵ ئابڵوقەدانی واڵتانی دیكە 

و بەرهەمهێنانی بۆمبی هایدرۆجینی.

كەوتووەتە  هایدگەر  كە  ئەوەیە،  پێبكرێت  ئاماژەی  پێویستە  ئەوەی 

ئاڵمانیای  بااڵدەستی  بیرۆكەی  نازیيەكان  بەوەی  نازیزمەوە،  كاریگەری  ژێر 

برەو پێداوە، كە سەرئەنجام دەبێتە هۆی درووستكردنی ژیانێكی رەسەن و 

شكۆمەند. ئایا هایدگەر نازی بووە، یاخوود فەیلەسوف، یاخود هەردووكیان؟ 

بە دڵنیایەوە كەمێك لە هەردووكیان.

سەرچاوە:

Martin Heidegger; what kind of Nazi?

David Desmond.
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هایدگەر لەنێوان
 فەلسەفەو سیاسەتدا

نوسينى: محەمەد ئەلمزوغی 

لە عەرەبیيەوە: محەمەد عومەر
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)مارتن  كەسایەتی  فەلسەفەكانی،  ناوەرۆكی  و  هەمانشێوە  بە 

هایدگەر( كەسایەتییەكی نادیار و ئاڵۆزە، هەروەك ئاڵۆزی گوزارشتەكانی، 

هاودژی لە بیرۆكەكانیدا، ناجێگیری لە بۆچوونەكانيدا بەدى دەكريت.

ناوبراو، لە دەروازەی جیهانی )الهوت(ەوە فەلسەفەكەی وەرگرتووە، 

لەبەر ئەوەی لە وادەیەك لە رۆژگارەكانی ژیانیدا ئەوپەڕی پەیڕەوكارو 

باوەڕدار بووە لەسەر ئاستی ئایينە)كاسۆلیكى(ەكەیدا، لەم سەردەمەدا 

رێكخراوە خێرخوازەكانی )كاسۆلیك( زۆر یارمەتیدەری دارایی ناوبراو 

لە  هەبووە،  ئەوان  دارای��ی  كۆمەكی  بە  پێویستی  كە  كاتێك  بوون، 

بە  كە سەر  بووە،  )كاسۆلیك(  ب��اوەڕداری  زۆر   هایدگەر  بەرامبەردا 

کڵێسای )رۆمانی( بووە، بەاڵم پاش قایمكردنی شوێنپێی خۆی، دەڕواتە 

زانكۆ و دەبێتە مامۆستا، پاش ئەوە لەو باوەڕو رەوتە هەڵدەگەڕێتەوە 

و سەرجەم رابوردوو وەالوەدەنێت و دەبێتە پەیڕەوكاری )پروتستانت(.

هایدگەر هەر چەند لە قۆناغەكانی خوێندنیدا، قوتابیەكی سەركەوتوو 

ولێهاتوو نەبووە و لە زانكۆدا دوو دڵ بووە لە هەڵبژاردنی رێڕەوی 

هەنگاونان  یاخود  )الهوت(ی،  دواداچوونی  بە  لەسەر  خوێندنەكەیدا، 

بەرەو فەلسەفە، یاخود زانستی بیركاری و زانستی تەندروستی.

ریزەكانی  نێو  و چوونە  پەیوەندیكردن  پاش  هایدگەر”،  “مارتن   

دامەزرابوو،  رەگەزپەرستی  بنەمای  لەسەر  كە  )ن��ازی(ی��ەوە،  پارتی 

ناوبراو لەگەڵ تێكەڵبوونی لە نێو ئەو پارتەدا، تەواو پابەندی پەیڕەوو 
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پرۆگرامی پارتی )نازی( بووە، تا ئاستی بەرز و پیرۆز راگرتنی پارتەكە 

و رابەرەكەی، كە “ئەدۆلف هیتلەر” بوو.

حكومەتەكەی  رێنوێنییەكانی  و  رێنمایی  پەیڕەوكاری  تەواو  هایدگەر 

دواتر  رۆشنبیریيەكانیەوە،  سیاسی  و  بواری  سەرجەم  بە  بووە،  )هیتلەر( 

وتارێكی  دەستبەكاربوونی،  پاش  و  )فرایبۆرگ(  زانكۆی  راگری  بووە  كە 

پێشكەشكرد، كە تێكەڵەیەك بوو لە دەربڕینە فەلسەفییەكانی و كردبوویە 

زمانێكی شەڕانگێز و فاكتەرێك بۆ جوواڵندنی ویژادان و وروژاندنی هەستی 

تووندڕەوەكان، هەرچەند وتەكەی لە ناوەرۆكدا سادە بوو، بەاڵم لە ئاستێكی 

لەوەی  جگە  واتاكان،  بێ  و  نزم  خانە  هێنایە  فەلسەفەكانی  كە  وادابوو 

لەگەڵ  ناگونجێت  كە  گرتەبەر،  تووندی  نەتەوەیی  رێبازێكی  وتەكەیدا  لە 

كەسانێكدا كە خاوەن و دانەری فەلسەفە مەزنەكان بن.

هایدگەر لەگەڵ هاوكار و هاوپەیشەكانیدا، هەمیشە رەفتاری رەق و 

نائاسایی بەكارهێناوە لە دامەزراوە زانستی  و مەعرفییەكاندا، هەردەم لەگەڵ 

ملمالنێدا بووە و داوای لە قوتابیان و مامۆستایان دەكرد چەك هەڵبگرن 

و دەستبەرداری هیوا و ئاواتە تایبەتەكانیان بن. هایدگەر لەسەر هاوەڵ و 

هاوڕێیانی خۆی راپۆرتی دەنوسی و دەیدایە حزب، وەك زانیاری لەسەر 

كەسایەتی و رەفتاری ئەو قوتابی و مامۆستایانەی كە هەستی دەكرد بۆنی 

نەیارو بەرهەڵستكاری حزبی )نازی( و رژێمەكەیان لێدێت.

لە  وادەیەك  بەسەرچوونی  پاش  هایدگەر  جەنگ،  تەواوبوونی  پاش 

بێدەنگی، سەركۆنەی ئەوانەی دەكرد كەرەخنەگری بوون و بەوە تاوانباری 

دەكردن كە هیچ لە فەلسەفەكانی نەگەیشتوون، لەگەڵ ئەوەشدا هایدگەر 

بۆ تەنها جارێكیش سەرزەنشتی “نازی”یەكانی نەكردووە و دانی بە یەك 

و  داپۆشین  بە  هەوڵیدەدا  بەڵكو  ئەمەش،  تەنها  نەك  نەناوە،  هەڵەیاندا 
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شاردنەوەی راستییەكان و چەواشەكردنی رایگشتی سەبارەت بە پارتی )نازی( 

و تاوانەكانی.

شوێنكەوتووانی  لە  بووە  یەكێك  دري��دا(  )جاك  رۆژگ��اران��ەدا،  لەو 

هایدگەر و هەمیشە بەرگریكارێكی بەهێز بووە لە ناوبراو، هەروەها )دريدا( 

خۆی بە قەرزارباری هایدگەر زانیوە، تا ئەو رادەیەی ناونیشانی كتێبێكی 

بە ناوی )دەستی هایدگەر(ەوە نوسیوە. )دريدا( ناوبانگی ئەوەی هەبووە 

نەبووە  یەكانگیر  ناوەرۆكەكەیدا  لەگەڵ  نوسینەكانی  و  وتار  ناونیشانی  كە 

نادیاری ناوەرۆك  و خوێنەری ماندوو كردووە بە گرانی گوزارشتەكانی و 

“هایدگەر”ەوە  نوسینەكانی  لە  خەسڵەتانەشی  لەم  زۆرێك  بیرۆكەكانی،  و 

سەرچاوەی گرتووە، كە پاشان بووە میراتییەك بۆ رێژەیەكی زۆری رۆشنبیرە 

فەرەنسییەكان و لەوانیشە بۆ رۆشنبیرە عەرەبە فرانكفونییەكان.

فەلسەفەی )بوون - الوجود(، ئاسۆیەكی داخراو

مارتن هایدگەر بۆخۆی فەیلەسوفێكی )وجود(ییە، كە هەمیشە خودی 

خۆی لە بابەتە فەلسەفییەكانیدا جەختی لەسەر ئەو راستییە كردووەتەوە، 

كە زۆر بە ئاشكرا لە )اشكالیە المركزیە(ی فەلسەفەكانیدا دانی پێدا ناوە.

پێدەچێت ئەو)وجود(یەتەی هایدگەر باسی لێوەدەكات و ئاماژەی بۆ 

میتافزیكێكی  لە  تەنانەت  بێت،  بابەتی  نە  و  بێت  لۆژیكی  نە  دەك��ات، 

لەوەی  دەكرێت  دیار  واتاكەی  )وجود(ێك  چونكە  ناچێت،  كالسیكییش 

هایدگەر ناویناوە »بوونەوەر لەوێ «، بە واتایەكی راشكاوتر، واتا )وجود(

ێكی مرۆڤایەتی )صرف( بۆ كاتێكی تایبەتكرا و شوێنێكی دیاریكراو.

ئیتاڵی “جيوفانی  هەر لەسەر هەمان رێبازی )هایدگەر(، فەیلەسوفی 

باڵوكردنەوەی  لە  بەشداربووەكان  فەیلەسوفە  لە  بووە  یەكێك  جنتیلی” 
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بیرۆكەی فاشییەكان، لەپاش كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی یەكەم، بەاڵم لە 

بەرامبەردا هایدگەر فەیلەسوفی تایبەتی “نازی”یەكان نەبووە، بەڵكو دۆست 

و پەیوەندیدار بووە لەگەڵیاندا، هەرچەند زۆرێك لە وتار و فەلسەفەكانی 

نزیكبوون لە ئایدیای حزبی“نازی”یەوە، بەو واتایەی، جیاوازی نێوان )جنتیلی 

و هایدگەر( ئەوەیە كە “جنتیلی” هاوشانی فاشیزم بووە، بەاڵم هایدگەر 

زانكۆی  راگری  نەبێت  ئەوە  تەنها  نەبووە،  فەرمی  حزبی  پۆستێكی  هیچ 

)فرایبورغ( بووە، هەروەها بە پراكتیك ئەندامێكی كارای ئەو حزبە نەبووە، 

سەرباری بوونی لە نێو حزبەكەدا.
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هایدگەر و حەقیقەت
)حەقیقەت( لەالی هایدگەر چییە و چۆنە؟

 نوسينى: ئیبراهیم ئەبو زەید

لە عەرەبيیەوە: كامیل محەمەد قەرەداغی
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قسەكردن لەبارەی حەقیقەتەوە، جیا نییە لەو چۆنیەتییە كە ئێمە بیر لە 

خۆمان و لە دەوروبەرمانی پێدەكەینەوەو لەوە ڕادەمێنین، كە ئایا ئەم بوونانە 

چۆن گەاڵڵە بوون! بە شێوەیەكی گشتی لە سەردەمی یۆنانيەوە و بەتایبەتتریش 

لەپاش سۆكراتەوە بیر لە چیەتیی )حەقیقەت(ی بوون كراوەتەوە.

ئەم چیەتییە جارێك ڕەهەندێكی دوور و جارێكی تر ڕەهەندێكی نزیكی 

لەسەر  )لۆگۆس(ی  پلەی  بووە  چیەتییەك  بووندا،  گەاڵڵەكردنی  لە  هەبووە 

شتە  حسابی  لەسەر  بااڵی  خودی  بەرزكردوەتەوە،  )میتۆس(  پلەی  حسابی 

ئاسایی و سروشتییەكان بەرزتر كردوەتەوە، بەاڵم ئەو شتەی، كەلەسایەی ئەم 

بیركردنەوە فەلسەفییانەدا بە جێگیری ماوەتەوە، بریتییە لە زاڵیی ئەو شتەی، 

كە هایدگەر ناوی لێناوە فەلسەفەی ئامادەیی)حزور( و ئەم فەلسەفەیەش لەسەر 

)كرۆك  دووانەی  وەك  ڕادەوەستێت،  بتییەكان  دووانە  بەرابەریی  میكانیزمی 

ئەم  لەسایەی  لق(.  لەگەڵ  )سەرچاوە  بابەت(  لەگەڵ  )خود  ڕواڵەت(  لەگەڵ 

ڕوانینە فەلسەفییە میتافیزییایانەوە بۆ حەقیقەت و لە ڕێگەی ئەو گفتوگۆیانەوە، 

پێدادەمەزرێت، كردەی گوێڕادێران بۆ )بوون(  كە لەناو میتافیزیادا )بوون(ی 

لەالی بوونەوە هاتەئاراوە.

پووخت  تێڕامانی  دژی  لە  هایدگەرییانە  گوێڕادێرانی  كرداری  ئەگەر  

ئایا  كەواتە  بووبێت،  مرۆڤدۆستی  زۆر  بوونگەرایی  و  خۆبەزلزان  هۆشی  و 

كە  چییە،  نوێیە  فەلسەفییە  ڕەوتە  ئەو  جیاكەرەوەكانی  خەسڵەتە  گرنگترین 

مانایەك  چ  بە  و  لەكوێدا  دایڕشتووە؟  حەقیقەتدا  وێناكردنی  لە  هایدگەر 
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ڕوانینی هایدگەردا هاوڕێ  و هاوشانی  لە  لەسەر حەقیقەت  باسكردن  قسەو 

بچووككردنەوەی )میتافیزیا(یە؟ بە چ مانایەك ڕوانین بۆ حەقیقەت لە دیدی 

هایدگەردا، لە ناحەقیقەت جیانابێتەوە و هەر دۆزینەوەیەكی حەقیقەت بریتیە لە 

پەردەپۆشكردن و شاردنەوە؟. ئایا دۆزینەوەی حەقیقەت واتە دوورخستنەوەی 

هەڵە و وەهم؟ ئەی ئەگەر حەقیقەت بریتی بێت لە دۆزینەوە و شاردنەوە، 

كەواتە حەقیقەت چییە؟

جیا  )ب��وون(  لە  هەیە  حەقیقەت  لەسەر  باسی  قسەو  هەرچی  ئەگەر 

نەبێتەوە، ئەمە مانای وایە كەپرسیاری سەبارەت بە بوون ڕادەوەستێتە سەر 

پلەی  پرسیارەكەدا دەكەین،  لەگەڵ  كارلێك  تاچەند  ئێمە خۆمان  ئەوەی، كە 

هۆشمان چەندە؟ تاچەند لە كارلێككردنمان لەگەڵ خۆماندا تێدەگەین، ئاستی 

لەگەڵ  كە  چۆنێتییەی،  ئەو  سەر  دەوەستێتە  تێگەیشتنەشمان  و  هۆش  ئەو 

چونكە  جیاببێتەوە،  چۆنیەتیە  لەم  نییە  شتێك  و  دەكەین  گوزەران  خۆماندا 

پێگەیشتووە،  )نیگەرانی(ی  دەستی  چیێتییەكەشی  و  گوزەرانكردنە  ئەو  بڕی 

دەستی ئەو خەمەی پێگەیشتووە، كە ژیانمان لێ  دەتارێنێت و نامۆبوونێكی 

بوونگەرییانەمان تێدا بێدار دەكاتەوە.

بە  و  مەرگ  ئەزموونی  گوزەرانكردنی  بەر  دەكەوێتە  كە  مرۆڤەی  ئەو 

درێژایی ئەو ژیانەی كە ماویەتی كار بۆئەوە دەكات لەڕێگەی بەریەككەوتنیەوە 

لەگەڵ )ئەوی تر(دا لەبیری خۆی بباتەوە و پاشەكشە لە بوونی )چیەتی( بكات 

و پەیوەست ببێت بە ئەو چركەساتەی بەربوونەوەوە، كە ئەگەر ئەو )مەبەست 

مانایەكی دەبوو، نە  ئێمە  نە بوونی  نەبوایە  بەربوونەوەكەیە(  لە چركەساتی 

بوونیش دەدۆزرایەوە و ئاشكرا دەكرا. 

هایدگەر دەڵێت: “ئێمە لەناو نیگەرانیدا بە هەڵپەسێردراوی مەلە دەكەین”. 

با بە دەربڕینێكی ڕوونتر بیڵێین، نیگەرانی لە هەڵپەسێردراویماندا لێماندەدات، 
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لەبەرئەوەی بوونەوەر لەناو گروپەكەی خۆیدا هەست بە خزانی خۆی دەكات، 

لەناو بوونەوەرەكاندا ئەوە ئێمەین دەخزێین، تەنها ئەو بوونەوەرەش بوونی 

هەیە، كە دەتوانێت بوونی خۆی لەناو نیگەرانییەكەدا بەرجەستە بكات و ئیتر 

ئەوەیە،  ڕوونكردنەوەیە  ئەم  ئاماژەی  شتێكەوە.  هیچ  بە  نەبێت  پەیوەست 

كە لە ڕوانینی هایدگەردا پەیوەندیی مرۆڤ بە بوونەوە، تەنها پەیوەندییەكی 

تێڕامانكاریی پووخت نییە، كە پایەكانی بریتی بن لە حوكمە پێشوەختەكانی 

میتافیزیا، ئەو حوكمانەی كە نەمریی خۆیان لەسەر حسابی بوونی نیگەرانكاريی 

زیندوو بونیاد دەنێن. هەر بەم مانایە ئەوەش دەبینین، كە مەسەلەی ڕەوایی 

قسەكردن لەسەر چەمكی حەقیقەت لەالی هایدگەر هاوشانی مەسەلەی بوونە، 

بەاڵم ئایا دەكرێ  بەبێ  وەرگرتنی ڕێپێدان لە ئەندازەی پرسیاری میتافیزیایی 

بتوانێت  نییە.  مەعریفییانە  پرسیارێكی  ئەمە  پرسیارەوە؟  بخەینەژێر  )بوون( 

بچێتە سەر ئەو وێناكردنە فەلسەفییانەی تر، كە بە درێژایی مێژووی كرداری 

هایدگەر  پرسیارەكەی  مەبەستی  وروژێنراون.  حەقیقەتەوە  لەبارەی  فەلسەفە 

حەقیقەتەوە  لەبارەی  شتانەیە  ئەو  ڕاستكردنەوەی  حەقیقەتەوە  لەبارەی 

گووتراون، پرسیاری ئەوەیە، كە ئایا حەقیقەت شتێكی عەقڵییە، یان هەستی 

یان  خۆبەزلزانە  هەستیدا  واقيعی  ئاستی  لە  ڕێژەییە،  یان  ڕەهایە  واقعییە، 

شێوەیەكی  بە  توێژینەوەیە  ئەم  جۆرێك  لەبەرئەوەی  دەگوزەرێت؟  لەگەڵیدا 

میتافیزیكییانە ئەوە بە گریمان وەردەگرێت، كە هەموو توێژینەوەیەك لە بارەی 

حەقیقەتەوە پێویستی بەوە هەیە، كە )بابەت( ێك لەبەردەستی )خود( ێكدا 

بریتیە  حەقیقەتەوە،  لەبارەی  توێژینەوەیەك  هەر  لە  مەبەست  و  ئامادەبێت 

لە نمونەی  ناحەقیقەتەوە،  تێپەڕاندنی هەموو ئەو شتانەی دەچنە خانەی  لە 

)هەڵە، گومان، شێتی(. توانای پرسیاركردن لەالی هایدگەر مانای وایە، كە بۆ 

دەستكەوتنی وەاڵمەكەی توانای ئارامی و چاوەڕوانكردنت تێدابێت، ئەگەر بە 
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درێژایی هەموو تەمەنت هەر چاوەڕوان بیت. 

دەرەوەی  لە  واتە  فەلسەفەوە،  سەرووی  دەمانخاتە  پرسیارێكە  ئەمە 

فەلسەفەوە داماندەنێت و نامانباتەوە ناو فەلسەفە، بەڵكو وامانلێدەكات، كە 

پرسیار  حەقیقەتیشەوە  چیێتیی  لەباری  كە  بسوڕێینەوە.  دەوری  لە  دەبێت 

بكەین مەسەلەكە هەر بە هەمان شێوەیە. ئەمە پرسیارێكە فیكر تێیدا دێت و 

دەچێت، لەبەرئەوەی گوایە هێشتا بەرەبەیانی دەركەوتنەكەی هەر تاریكە، نە 

ناسنامەی هەیە و نە تایبەتمەندێتی. ئارامی و ئاسایشی مرۆڤ دەلەرزێنێت، 

هەروەها بەڵگەنەویست و دڵنیایی و هەستی هاوبەش و عەقاڵنیەتی فەلسەفەش 

دەلەرزێنێت. ئەمە بەو مانایە نییە، كە هەموو ئەمانەی ناویيان هات هەڵەن 

و دەبێت ڕاست و چاكبكرێنەوە، بەڵكو بەو مانایەی، كە بخرێنەوەژێر پرسیار 

شێوەی  چۆن  ئەمانە  كە  بكرێت،  ئەوەیانەوە  لەبارەی  تێڕامان  سەرلەنوێ   و 

لەالی  پرسیاری حەقیقەت  ڕێگای خستنەژێر  حەقیقەتی خۆیانیان وەرگرتووە. 

هایدگەر ڕێگایەكی پڕ نووچدانە، لەناویدا چەند بەرەوپێشەوە بچین، هێندەش 

بەرەو دواوە دەگەڕێینەوە. ئەم گەڕانەوەیە ئەوەیە كەئامادەیی زەمەن لەناو 

میتافیزیادا بچووك و كرچ دەكاتەوە و )یەكێتی( حەقیقەت هەڵدەوەشێنێتەوە. 

بەرجەستەبوونە  حەقیقەتەوە،  چیێتیی  لەبارەی  پرسیاركردن  مانایە  بەم 

دەبینێتەوە،  میتافیزیادا  بەرتەسككردنەوەی  لەناو  خۆی  كردارییەكانی 

بەرتەسككردنەوەیەك كە دەیەوێت تەواوی ئەو چەمكانە تێكبدات، كە لە میانەی 

ناماقووڵ،  عەقڵ،  بابەت،  )خود،  وەك  پێكهاتوون،  بتییەكانەوە(  )دووانەییە 

حەقیقەت، ناحەقیقەت، هزر، واقع(. دواجار ئەم بەرتەسككردنەوەیە، وەك 

هەموو ئەو ڕكابەری كردنانەی تر دێ�ت كە ئاومبازی میتافیزیكيا دەبێت�ەوە.

سەرچاوە :

ئینتەرنێت: ماڵپەڕی )االوان(.
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گفتوگۆ لەگەڵ هایدگەردا 
    فەلسەفە، كۆمەڵگە، تەكنەلۆژيا، مرۆڤ

     گفتوگۆی: ریشارد فیسر

     بۆ عەرەبی: ئیسماعیل ئەلمسەدەق

     لە عەرەبیيەوە: لوقمان رەئوف
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بە مەبەستی خستنەڕووی بیروبۆچوونی هایدگەر لە بوارە جیاوازەكانی 

وەك )فەلسەفە، كۆمەڵگە، تەكنۆلۆژیا  و فەلسەفەی كانت  و مرۆڤ..( ئەم 

دیدارەمان لەگەڵ مارتن هایدگەردا سازكرد.

* هەندێك  بۆچوون هەیە گۆڕانی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیيەكان كارێكی 

گرنگ و یەكالییكەرەوەی هەیە لە ئێستادا  و تاكە خاڵی دیاریكردنی ئایندەیە، 

ئایا  زیادبووندایە،  لە  بەردەوام  هێزەكەش  دەبن  و  زۆر  رووداوان��ەش  ئەم 

بۆچوونی ئێوە لەسەر ئەم حاڵەتە كە بە )گیانی سەردەم( ناسراوە  و ئەوەی 

تایبەتە بە چاكسازی كۆمەڵگەوە؟

- تەنها وەاڵمی  دوايين پرسیارت دەدەمەوە، چونكە ئەوانەی پێشتر 

بەرفراوان بوون، وەاڵمیش هەر ئەو وەاڵمەیە كە پێش )40( ساڵی لە یەكەم 

وانەمدا لە زانكۆی فرایبورگ لە ساڵی )1929( وتمەوە  و ئەو رستەیە بوو كە 

)میتافیزیك چیە(، بوارەكانی زانست لە یەكتریەوە دوورن، بۆیە هۆكارەكانی 

چارەیشیان لە بنچینەدا جیاوازە، ئەم جیاوازیەش هەروەك چۆن پارێزگاری لە 

دەاللەتەكانی ناكات، تەنها بەهۆی ئاراستەی كەرەستەكان نەبێت بۆ كارەكان.

گۆڕانی  هۆیانەوە  بە  نوێ   و  هەوڵدانی  بۆ  هەن  ئاشكرا  پاڵنەری   *

لەناو  واقیعی  بونیادپێدانی  ئاڵوێری  بۆ  لێدەكەوێتەوە  ئامانجەكانی  ئاڕاستەی 

ئاستی كۆمەاڵیەتی، یان ئاستی پەیوەندی لەنێوان خەڵكیدا،  لەناو ئەمەشدا 

بەشێك لە فەلسەفە هەیە، كامەی پۆزەتیڤ  و كامەی نێگەتیڤە، ئایا پێگەی 

كۆمەاڵیەتی بۆ فەلسەفە لەمەدا دەبینین؟
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ئەگەر  بكرێت ،  مانایە  بەو  كۆمەاڵیەتی  لەپێگەی  باس  ناتوانرێت   -

بمانەوێت  وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەینەوە، پێویستە یەكەمجار بپرسین كۆمەڵگە 

چییە؟ ئەمڕۆش كۆمەڵگە شتێك نییە جگە لە سیغەیەكی رەها بۆ خودیەتی 

نوێ ، لێرەشەوە فەلسەفە الیەنێكی روانین داگیر دەكات  و مافی ئەوەشی نییە 

لێی بپرسرێت.

و  درووستە   كۆمەڵگە    گۆڕانی  ئاستێك  چ  تا  ئەوەیە  پرسیار  بەاڵم 

دەگونجێت ، لەبارەی پێویستی  گۆڕانی كۆمەڵگەشەوە ئەگەڕێنەوە بۆ رستەكەی 

كارل ماركس لە )پێشنیارەكان لەسەر فیورباخ(دا، ئەم كارەش پەیوەندی بەوە 

هەیە كە مرۆڤە  و لە ماهیەی تەكنۆلۆژیادا وندەبێت، بەاڵم دەشێت  رۆژی 

دەربكەوێت  نازانم ئەمە روودەدات یان نا، بەاڵم لە ماهیەتی تەكنۆلۆژیادا 

دەركەوتنی یەكەم دەبینم بۆ نهێنیەك كە زۆرترین قووڵيی لەخۆگرتووە كە 

ناوی )روداوەكان( لێرەوە دەبێت تێبگەین دەرفەت بۆ قسە نییە لە بەرامبەر 

تەكنۆلۆژیا، یان ئیدانەكردنی، بەاڵم ئەوەی پەیوەندی بە ماهیەتی تەكنۆلۆژیا 

 و جیهانی تەكنۆلۆژیاوە هەیە، بە بۆچوونی من نابێت ئەوە تەواو بكرێت، 

مادام مرۆڤ دەجوڵیت لە چوارچێوەی پەیوەندی خود و بابەتدا، ئەمەش واتە 

ناتوانرێت لە تێگەیشتنی ماهیەتی تەكنۆلۆژیا بگەین لە ڕوانگە ماركسیەكەوە.

* هەموو تێڕامانەكانت لەو پرسیارە درووستبووە كە پرسیاری بنچینەیی 

فەلسەفە لەشتەكە بریتیە لە پرسیار لە گەردون ئاماژەتان بەوەكرد كە ناتانەوێت 

پێشنیاریك بخەنەسەر پێشنیارەكانی ترتان، بەوەی گەردوون خاوەن چۆنیەتی 

لە چ روانگەیەكەوە  تایبەتمەندی شوێنی كردارى راستەقینە،  جیاوازە وەك 

دەتوانن وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە كە بۆچی كائینێك شتێك نییە جێگەی 

بگرێتەوە؟

گەردون  پرسیاری  یەكەمیان  وەاڵمبدەمەوە  پرسیار  دوو  دەبێت   -
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روونبكەنەوە، چونكە وا بزانم ناروونیەك لە پرسارەكەدا هەیە، گوزارشتی 

پرسیارە  گەردون  پرسیاری  واتە  دەاللەتە،  دوو  خاوەن  گەردون(  )پرسیاری 

لە كائن لەبەر ئەوەی كائن لەم پرسیارەشەوە ئەوە دیاریدەكرێت كە كائن 

چیە، وەاڵمی پرسیاری ئەمە بەدیاریكراوەی گەردوون دەستنیشاندەكات، بەاڵم 

دەشتوانین لەم پرسیارە لەوە بگەین، لە ئامادەبووندا ئامادەبوون قسە دەكات، 

لە ئیستادا ساتی كاتی هەیە، بۆیە دیاریكردنی گەردون پەیوەستە بە كاتەوە.

پرسیاری دووەم ئەو پرسیارەیە كە )لیبتر( كردی، )شیلنگ( وەاڵمێكی 

دایەوە، منیش لە كۆتایی وانەكەمدا وەاڵممدانەوە كە )میتافیزیك چیە( كە 

پێشتر ئاماژەم بۆ كردووە، بەاڵم ئەم پرسیارە واتایەكی جیاوازتر وەردەگرێت ، 

چونكە وێنای میتافیزیكی پەیوەستە بەو پرسیارەی كە لە بارەیەوە دەكرێت ، 

چ  واتە  ئەمەش  نییە،  دی  شتێكی  هیچ  لەبری  هەیە و  كائن  لێرەدا  بۆچی 

هۆكاریك، یان بنچینەكەیە وا دەكات )كائن( كائن بێت  و شتێكی تر نەبێت.

بە پێچەوانەشەوە دەپرسم، بۆچی كائن هەیە  و هیچیش نییە، كەواتە 

ماهیەتی  لە  پرسیار  بەاڵم  ناكەم،  بارەیەوە  لە  پرسیار  میتافیزیك چیە؟ من 

دەكەم.

* چۆن  فەلسەفەكەتان چاالك دەبێت لە كۆمەڵگەیەكدا كە مەهامەكەی 

دیاریكراوە، یاخود كار لەسەر ئەوەیە كە مارتن هایدگەر گرنگيیەكانی لەسەر 

گەردوون چڕكردوەتەوە، بە شێوازیك قوربانی بە مەرجی مرۆڤی داوە، واتا 

مرۆڤ لە كۆمەڵگەدا وەك كەسە؟

پرسیار  چونكە  هەڵەیە،  بیركردنەوەیەكی  لەسەر  رەخنەیە  ئەم   -

سەركیش  بیركردنەوەی  مرۆڤەوە،  بەماهیەتی  پەیوەستە  ئاسانە و  لەگەردون 

لەسەر گەردوونە  و كرانەوەی گەردونیش پێویستی بەمرۆڤە، مرۆڤیش بەرۆڵی 

خۆی مرۆڤ نییە، ئەگەر ئەم كارەنەكات، لێرەشدا پێویستە ئەم حاڵەتە حەسم 
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بكرێت ، تاچ ئاستیك گرنگی بەگەردوون دراوە  و مرۆڤ لەبیركراوە، ناتوانین 

پرسیار لە گەردوون بكەین، بێئەوەی پرسیار لەماهیەتی مرۆڤ نەكەین.

* جارێكیان نیتچە وتی »فەیلەسوف بریتیە لە ویژدانی ئازاردە بۆ سەر 

دەمەكەی، باواز لە بەشێكی مەبەستی نیتچە بهێنین، بەاڵم هەوڵی ئێوە بۆ 

ئاشكراكردنی مێژووی فەلسەفە، تائێستا وەك مێژووی هەڵچوون پەیوەستە بە 

گەردونەوە، هەندێكی تر مارتن هایدگەر بە ویژدانی ئازاردراوی  فەلسەفەی 

رۆژئاوا دەناسن، ئێوە ناولێنانەكە لە كوێوە دەبینن؟

مێژووی  لە  باس  كە  راستبكەمەوە  پرسیارەكەتان  یەكەمجار  دەبێت   -

هەڵچوون دەكەن، نابێت ئەمە بە واتا سلبیەكەی وەربگریت. من باس لەم 

بەراورد  بە  بكشێنەوە  زۆرتر  گەردوندا  لەچارەنووسی  بەاڵم  ناكەم،  مێژوە 

بەڵكو  نییە،  ئاڵوز  مێژویەكی  دەژین،  تێیدا  ئەوەی  گەردوندا  كرانەوەی  لە 

پاشەكشەیە لە گەردوون.

بۆ  زانست  تموحی  بەوەی  پرسیار  بابەتی  دەبنە  هەیە  شت  دوو   *

دەست بەسەراگرتن  و تێگەیشتن لە تەكنەلۆژیا، تەنها ئەو هۆكارە درووستە 

لەم  خەڵكی  كە  شتەی  ئەو  ئامانجەكەی  بگاتە  مەبەستیەتی  دەیزانێت، 

سەردەمەدا لە زانستی چاوەرێ دەكات، چونكە مرۆڤ بەهۆی تەكنۆلۆژیاوە 

دەگاتە ئەو شتەی دەیەوێت، مەبەستتان چیە لەوەی كە بانگەشەی بۆ دەكەن 

 و دەڵین زانست بیرناكاتەوە؟

- یەكەمجار باس لە مێشك بكەم، من بە دیاردەیەكی راستی تەواوی 

دەزانم، ئەمڕۆ لە جیهاندا كەمیك كە لە بەكارهێنانی مێشك هەیە و غیابی 

زۆر بۆ بیركردنەوە، ئەو نائامادەیە كە پەیوەستە بە لەبیرچونەوەی گەردوون.

بەاڵم رستەی زانست، نەك بیركردنەوە، زۆر چاوەرێم كرد تاوەكو لە 

وانەیەكدا لە زانكۆی بە فرایبورگدا باسمكرد، بە واتا زانست ناجووڵێت لە 
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رەهەندی فەلسەفەدا، لەگەڵ ئەوەشدا وەستاوە بەبێئەوەی ئەوە بزانین لەم 

دووریەوە،  بۆ نموونە لە چوارچێوەی چەمكەكانی كات  و شوین  و جووڵەدا 

دەجووڵێت، بەاڵم زانست وەك زانست ناتوانێت لە دیاریكردندا جوڵە  و كات و 

رێبازەكانیەوە  بۆیە بەهۆی  ناكاتەوە،  بیر  بۆیە زانست  شوین حەسم بكات، 

هەرگیز ناتوانن بەم واتایە بیر بكاتەوە، بۆ نموونە ناتوانم بیربكەمەوە كە فیزیا 

چیە تەنها بە چۆنیەتی پرسیاری فەلسەفی نەبێت، رستەكە زانست بیر ناكاتەوە 

بە  سەر  ناوخۆی  و  بونیادی  لە  تۆمارێكە  بەڵكو  وەرنەگیراوە،  زانستەوە  لە 

ماهیەتی زانستە و لەالیەكی تریشەوە لەسەر بیركردنەوەی فەلسەفە وەستاوە.

* مەبەستتان چییە لە یاسای تەكنەلۆژیا لە مەترسی ئەتۆمی بۆ مرۆڤ 

مەترسیدارترە؟

- ئەوەی پەیوەستە بە تەكنۆلۆژیا  و بە تایبەتی ماهیەتەكەی،  تا ئێستا 

ئەو قبووڵەی نییە، لەگەڵ ئەوەی زانستی سروشتی لەسەر سیادەی ماهیەتی 

من  بڵێم  سەرەتاوە  لە  پێویستە  پێچەوانەوە،  بە  نەك  وەستاوە،  تەكنۆلۆژیا 

دژی تەكنۆلۆژیا نیم  و شتیكم لە دژی نەوتووە ، یان شتێك كەپێدەوترێت  

شەیتانیەت لە تەكنەلۆژیادا، بەاڵم هەوڵدەدەم لە ماهیەتی تەكنۆلۆژیا بگەم.

چەكی  مەترسی  لە  زیاترە  كە  تەكنۆلۆژیا  ترسی  لە  باس  كاتێك  بەاڵم 

ناوكی، مەبەستم ئەوەیە ئەوەی ئەمڕۆ گەشەی پێدراوە وەك بیوفیزیا، ئێمە 

ئەو  لەسەر  واتا  درووستبكەین،  مرۆڤ  دیاركراودا،  ماوەیەكی  لە  دەتوانین 

پێویستمانە  ئەوەی  بەپێی  پەتیدا هەیە،  ئەندامیەی  ماهیەتی  لە  بنیادەی كە 

ماهرن، یان ناعاقڵن، یان تەمەڵن، بۆیە پێویستە ئەو هەڵە تێگەیشتنە رەفز 

بكەینەوە كە وامانلێدەكات دژی تەكنۆلۆژیا بین كە من لە تەكنۆلۆژیادا دەیبینم 

و  دەكات   تەحەدای  هێزدا  لەژێر  مرۆڤ  ماهیەتەكەیدا،  لە  دیاریكراوی  بە 

ناتوانێت لێی سەربەست بێت.
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* هەموو شتێك پەیوەستە بەدیاریكردنی خود، ئایا تەكنۆلۆژیا چیە و 

بۆ لەسەر مرۆڤ چڕبووەتەوە، مرۆڤ ناتوانین هەموو شتێك بزانێت  و ئەو 

كارانەی دەیكات ماهیەتی بزانێت، ئایا ئاماژەیەك هەیە بۆ ئەو كارەی كە 

بیری لێدەكاتەوە و دەبێتە واقیع؟

لە ساڵی  پێشتر  دەبێت،  بیركردنەوەی چی  نازانێت مەسیری  - كەس 

تەوەر  بیركردنەوە(و  ئەركی  و  فەلسەفە   )كۆتایی  لەسەر  باسێكم   )1964(

جیاوازی لەنێوان فەلسەفە  و بیركردنەوەم كردوە وەك ئەوەی لێیدەكەم.

ئەوەی بیركردنەوە لە فەلسەفە جیاوازدەكان لە رێگەی روونكردنەوەی 

شتەكە  كەخودی  بیركردنەوەیە،  ئەم   )aletheia( یۆنانی  چەمكی  ماهیەتی 

لە  ئاسانترە  زۆر  كە  میتافیزیكی،  بیركردنەوەی  لەگەڵ  بەبەراورد  خۆیەتی 

فەلسەفە، بەاڵم بەهۆی ئاسانی زۆر قورسترە لە كاتی ئەنجامدانیدا، چونكە 

داوای گرنگیدان بەزمان دەكات، نەك داهێنان لە زاراوەی نوێ  وەك پێشتر 

دەمانزانی، بەڵكو گەڕانەوەیە بۆ ناوەڕۆكی بنچینەیی زمانە تایبەتیەكەمان. 
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میتافیزیك الی هایدگەر

    نوسينى: محەمەد ئەلمزوغی*

    لە عەرەبیيەوە: لوقمان رەئوف
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ئەگەری  كە  جیهانێك  بۆ  وێنایەكە  هەموو  میتافیزیك  لە  مەبەست 

بوونی تەنێكی )كائن( رۆحانی پەیوەست بە دەروونی گەردوونەوە لێدەكرێ 

  و تایبەتە بەوانەوە. لەراستیدا میتافیزیك لە هەموو سەردەمەكاندا  و الی 

ئەنترۆپۆلۆژیە  لێكۆڵینەوە  ئەمەش  دۆزرایەوە،  هەبووە  و  گەالنی  هەموو 

رۆشنبیریيان  نەبوون  مرۆڤێك  كۆمەڵە  هیچ  بەوەی  سەلماندویانە،  نوێكان 

گەردوونە،  ئەم  دەرەوەی  لە  دابڕابێت  جیاوازەكان  تەنە  وێناكردنی  لە 

چونكە هێزی سەرووی سروشت بێهاوتایە  و توانای دەستوەردانی لە دیاردە 

ئاقارەیدا دەبات كە دەیەوێت.  سروشتیيەكان  و مرۆییەكاندا هەیە  و بەو 

ئاینە  ئەم خەماڵندنانەش یەكەم بنەمايە بۆ سەرهەڵدانی بیری الهوتی لە 

جیاوازەكاندا.

میتافیزیك چییە؟

لەساڵی )1929( وانەیەكی لە سەرەتای ساڵدا لە زانكۆی فرایبورگ بە 

ناونیشانی )میتافیزیك چیە was ist metaphysic( وتەوە، لەم وانەیەشدا 

راستەوخۆ قسەی لەسەر میتافیزیك كرد وەك گەشەی مێژوویی  و شێوەكانی 

 و ئەو دەرئەنجامانەی كە لە كۆن  و نوێدا هەبوون.

هەموو  بە  پەیوەستە  گشتگیر و  مەسەلەیەكی  میتافیزیك  مەسەلەی 

تایبەتی دازارین كە ئەم مەسەلەیە دەخاتەڕوو ئێمە ئێستا و  شتێكەوە، بە 

لێرەدا بۆ خۆمان دەپرسین، لەناو هەموو كائنەكاندا مرۆڤ بەرامبەر بوون 
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دەوەستێ   و  پرسیار لەخۆی  و ئەو جیهانەی دەوری داوە دەپرسێت.

لە سەرەتاشەوە هایدگەر لەوە دەپرسێت  ئەو شتە چییە كە قوواڵیی 

لە  ب��ەاڵم  ك��ار،  مایەی  بێتە  زانست  ئ��ەوەی  بۆ  گرتووە،  ئێمەی  بوونی 

مامەڵەكردن  بۆ  نییە  تایبەتی  رێگەیەكی  رێگەدا،  كۆتایی  لە  و  دواجاریش  

لەگەڵ كائنەكاندا.

بیری پەتی پێیوایە زانست بریتیە لەبواری بابەتی رەها، چونكە زانست 

رەمزی دەستوەردانی خود لە بینای بابەتەكاندا دەكات، چونكە دوا وتەی 

كۆتایی خود دوان، ئەم باسە زانیستەش گەورەترین بەدەستهینراوی مرۆڤە.

گوزارشتی  بەپێی  چییە؟  زانستی  چاالكی  كرۆكی  دەپرسێت   هایدگەر 

كار  تردا  كائنەكانی  نیو  لە  كائينیك  وەك  مرۆڤ  پێوایە  خۆی،  تایبەتی 

بەزانست دەكات، لەناو ئەم چاالكیانەشدا دەچێتە ناو هەموو بوونەكانەوە  

ئەم  لە هەمانكاتیشدا  بزانێت،  قووڵەكانیان  نهێنیە  و  پێكهاتە   دەیەوێت  و 

دوایدا  بە  زانست  ئەوەی  پێیوایە  چونكە  ئەنجامی،  دوا  ناگاتە  چوونەش 

ئەگەری، تەنها بوونە و شتێك نییە لە دەرەوەی، بەاڵم پرسیار لێرەدا ئەوەیە، 

چۆن زانست لەگەڵ نەبووندا مامەڵە دەكات؟ زانست نەبوون رەفز دەكات 

وەك نەبوون وەالی دەنێت، چونكە زانست دەیەوێت شتێك بزانێت كە 

نەبوونە.

هایدگەر  كە  االصیل(  )القلق  بنچینەییەوە  دڵەڕاوكێی  ڕوانگەی  لە 

سەرقاڵی بەشتەكان  و خۆمانەوە دەیناسێنێت  و پێیوایە )دڵەڕاوكێیەكی قووڵە  

مرۆڤ  هەموو  و  بێدەنگ   ژنێكی  وەك  دەچێت  دێت  و  مرۆڤدا  لەناو  و 

شتەكان كۆدەكاتەوە( ئەم دڵەڕاوكێیەش شتێكی خراپ  و قێزەون نییە، لە 

ڕوانگەی ئەم ئەزموونگەریەشەوە حاڵەتێكی دەروونی تایبەت هەیە، مرۆڤ 

خاتە بەردەم نەبوونی خود، ئایا ئەم حاڵەتە چییە؟ هایدگەر وەاڵمدەداتەوە 
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جیاوازە  بەتەواوی  توقین  زاراوی   )Die Agst-توقین)الرعب ئەوە  كە 

لەچەمكی ترس )خوف(، چونكە ئەمەیان چینیكی واقیعی راستەوخۆی شتكی 

دیاریكراو دەردەخات  و لە دەرەوە هەڕەشەی لێدەكرێت، بەاڵم توقێن دیاری 

ناكرێت بەشتێك، چونكە شتەكان لێی دوردەكەونەوە  و لە ئەنجامی ئەم 

لێدوركەوتنەوەیەش بەرەو ئێمە دێت )توقین نەبوون( ئاشكرادەكات ئێمە 

بوون  چونكە  راماوبین،  وامانلێدەكات  تۆقین  یاخود  راماوین،  تۆقنیندا  لە 

لەناو رستەكانیدایە، كەواتە نەبوون لە تۆقیندا دەردەكەوێت وەك بوون یان 

لەسێدارەدانی  نییە  )Nichtung(بریتی  لەسێدارەدانە  نەبوون  بۆیە  بابەت، 

بوون، بەپێی هایدگەر لە رێگەی نەبوونەوە مرۆڤ دەتوانێت  بەرەو بوون 

بنچینەیە،  بوون  بوونەوە،  بە  پەیوەستە  مرۆڤ  پێیەی  بەو  بەاڵم  بڕوات، 

بەاڵن  سروشتە،  دەرەوەی  لە  ئەوەی  بۆ  دەچن  نەبووندا  مەسەلەی  لە 

هیچ  لە  شتێك،  دەڵێت)هیچ  هایدگەر  چییە،  میتافیزیكەوە  بە  پەیوەندی 

شتدا روودەدات( میتافیزیكی كۆن وا وینای دەكات، عەدەم نەبوونە، واتە 

مادەیەكە وێنەی نییە  و لە توانایدا نییە وێنە و شێوەی دەربخات.

تێپەڕاندنی میتافیزیك

هایدگەر ئەوە دەخاتەڕوو كە میتافیزیك هەموو شتێكە  و هیچیش نییە، 

قەدەرێكی دیاریكراوی گەلی ئاڵمانیا بە تایبەتی  و رۆژئاوا بە گشتیە، ئەم 

لەالیەك، لەالیەكی تریشەوە ئەو دەوایەكە  و وا لە مرۆڤایەتی دەكات كەلێی 

رزگار بێت، بۆ ئەوەی پەیمانێكی نوێ  بنیاد بنێتەوە، ئەمەش لەالیەكەوە 

بۆ ئەوەیە كە تێیپەڕێنێت  و شێوەكانی ببڕێت، لەالیەكی تریشەوە جەخت 

لەسەر حاڵەتی تێپەڕاندنەكە دەكات، لەالیەنی سێیەمیشدا بانگەشە بۆ ئەوە 

دەكات، كە تێپەڕاندنی میتافیزیك واتە پاراستنی، چونكە میتافیزیك وەك 
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بەرگێكی نوێی دێتەوە  و پارێزگاری لە شكۆی خۆی دەكات.

خۆی  رەشبینی  پرۆتستانت  و  سەر  هێرشدەكاتە  ئەمانەشدا  لەگەڵ 

دەردەخات، بەهۆی ئەمەشەوە كاریگەری لەسەر بیركردنەوەی بەجێهێشتوە و 

بڕوا بەو قەدەرە دەهێنێت كە خۆی باسیدەكات، لە هەمانكاتیشدا نایەوێت 

 )1951( لەساڵی  هایدگەر  كارەساتەكە،  كۆتایی  تاوەكو  بێت،  بێدەنگ  لێی 

بووە  و  وتووە  بارەیەوە  لە  وانەی  نووسی  و  بابەتە  ئەم  لەسەر  دەقێكی 

یەكەم كەس كە بانگەشەی ئاشتی كردبێت لەگەڵ كاركردن لەسەر الوان، بۆ 

ئەوەی بە جددی بیربكەنەوە  و ئاشتیان خۆشبوو بێت، بەاڵم نەیتوانی ئەم 

هەنگاوە بهێنێتەدی.

لە  ئیسالمی  ع��ەرەب��ی  لێكۆلینەوەی  پەیمانگای  لە  مامۆستا   *

رۆما. 

سەرچاوە:

WWW.DOROOB.COM
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فەلسەفەی بوونگەرایی
مارسێل، هایدگەر، سارتەر

 ئامادەكردنی: دانا عەبدولڕەحمان
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هەوڵی  لە  فەلسەفی  چەمكێكی  وەك  ئەمڕۆكە  بوونگەرایی 

بەدەستهێنانی زیاتری سەربەخۆیی خۆیدایە، وەك پرسێكی مرۆڤ لە پێناوی 

مانا بەخشینەوە بەو بوونەی كە تێیدایە، لێرەوە دەتوانین بڵێین بوونگەرایی 

)الوجودیە( شۆڕشێكی مرۆڤانەی تاكە، لەپێناوی بەدەستهێنانەوەی خودی 

خۆی  و بەرجەستەكردنی لە پانتاییەكی فراواندا وەك گرنگترین ماهیەتی 

بوون، لەنێو ئەم جیهانە بێکۆتاییەی بووندا دیارە، ئەم شۆڕشەش دوورە 

لە شێوازی شۆڕشە خوێناوییەكان، بەاڵم لە مانا و بەرجەستەكردنەكانیدا، 

رەنگە شۆڕشێكی گەورەی مرۆڤ بێت، لە پێناوی مرۆڤدا بە پێچەوانەی 

مرۆڤ،  بۆ  باشترە  دنیایەكی  پێناوی  لە  كە  ترەوە  شۆڕشەكانی  مانای 

لێكدانەوەی  بە  نادەن  گرنگی  بوونگەرایی  فەیلەسوفەكانی  هەربۆیە 

و  سیاسی   كۆمەاڵیەتی  و  كێشە  دەوروب��ەر  و  گ��ەردوون  و  بابەتیيانەی 

مرۆڤ  خودی  لە  لێكۆڵینەوە  ئەوەی  بەقەدەر  سەردەم،  ئابوورییەكانی 

دەكەن، لەو پانتاییانەدا بە راستیە مرۆییەكاندا رۆدەچن، بەاڵم بە داخەوە 

زۆركات  وەرگیراوە،  سەیر  شێوازێكی  بە  هزرە  ئەو  ئێمەدا،  واڵتی  لە 

زیادەڕۆیی دەكرێت  لە پەیڕەوكردنی بەبێ  قوڵبوونەوەی لە ماناكانی.

بوون لە مێژووی فەلسەفەدا

لە  مرۆڤ  خودی  فەلسەفەیەكی  وەك  بوونگەرایی  ئەوەی  لەگەڵ 

لە  خۆی  تایبەتمەندەكانی  پێگە  و  سەریهەڵداوە   هاوچەرخدا  سەردەمی 
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بۆ  سەرهەڵدانەكەی  دەتوانین  بەاڵم  سەپاندووە،  هاوچەرخدا  هزری 

مێژووییەكی زۆر دێرێن بگێڕینەوە، لێرەدا هەوڵدەدەین زۆر بە كورتی 

باسێك لەو رووەوە پێشكەش بكەین.

ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ سەردەمە زۆر سەرەتاییەكانی ژیانی مرۆڤایەتی 

لەدوای تێپەڕاندنی دنیای ئاژەڵی، پێش بیری فەلسەفی لەو قۆناغەدا مرۆڤ 

هەوڵیداوە بۆ گەیشتن بە جۆرێك لە تێگەیشتن لە خودی خۆی  و جیهانی 

دەوروبەری كە بووەتە هۆی لەدایكبوونی بیری ئەفسانەیی.

لەنێوان  دروست  هاوسەنگیەكی  نەیدەتوانی  مرۆڤ  كە  ساتانەی  لەو 

الوازی  نێچیرێكی  ببووە  بكات،  خۆیدا  ماددی  جیهانی  و  خەون   جیهانی 

دەستی گومان  و ملمالنێ  ناوەكیيەكانی خودی خۆی  و كێشە ئەزەلیيەكانی 

لە  پڕ  سروشتە  ئەو  درندەكان  و  ئاژەڵە  و  سروشتیەكان   كارەساتە  لەگەڵ 

نهێنیەی كە بەسەریەوە دەژیا، مرۆڤی سەرەتایی پەنای بردوەتە بەر جۆرێك 

لە پێكهاتنی ئەندێشەیی، تابتوانێت لێوەی لە بوونی خۆی دڵنیا بێت، كە 

ئەویش ئەفسانەیە، بەمجۆرە یەکەم راڤەی مرۆڤ بۆ بوون لە ئەفسانەكانەوە 

خود و  ناسنامەی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵیشە  یەكەم  گرتووە،  سەرچاوەی 

بە  هەیە  پەیوەندی  ئەفسانەكە  لە  بەشانەش  ئەو  بوونی،  لە  تێگەیشتن 

بوونی  لە  هەیە  گرنگی  رۆڵێكی  نێویدا  لە  دی  ژیانێكی  تر و  جیهانێكی 

مرۆڤانەدا، چونكە زانستی مرۆڤایەتی )ئەنترۆپۆلۆژیا(ی تازە وا دەڕوانێتە 

هۆشیاری بۆ مەرگ كە ئەندامێكی سەرەكییە لە پێكهاتنی بوونی مرۆڤانە.

ئەو  لەگەڵ  ب���ەردەوام  ملمالنێیەكی  كەوتووەتە  م��رۆڤ  بەمجۆرە 

دژ و  دیاردەی  چەندان  لەشێوەی  كردووە  داگیر  بوونیان  كە  تەمومژانەی 

وەك  پرسەكانی  بۆ  وەاڵمێك  مانای  بە  گەیشتن  پێناوی  لە  پێچەوانە، 

)سەربەستی، بەرژەوەندی، كات  و شوێن، مەرگ  و لەدایكبوون، سەرەتا و 
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كۆتایی، برسێتی  و سێكس( كە بوونەتە هۆی ئەوەی جۆرێك لە خۆشەویستی 

بۆ دۆزینەوەی )حب االستطالع( لە عەقڵی مرۆڤایەتی جێگیر بكەن، وەك 

»هەموو  دەڵێت :  لەمبارەیەوە  ئەرستۆ  مرۆڤایەتی،  بوونی  لە  پێویستییەك 

مرۆڤێك بە سروشتی خۆی ئارەزووی هەیە بۆ زانیاری«.

فەلسەفەی كۆن:

هزری  سەرەتاكانی  بەرەو  تێدەپەڕێنین  ئەفسانەیی  هزری  لێرەوە 

تێڕامانی  و بەرئەنجامەكانی، كە بوونە هۆی سەربەخۆ بوونی بیر لە دنیای 

شتەكان  و لەدایكبوونی راڤە فەلسەفیيەكان، زەمەنێك دەستیپێكرد كە مرۆڤ 

و  رەخنەیی   هزری  هاتەوەبەر و  هۆشی  راپەڕی  و  ئەفسانەیی  خەونی  لە 

وروژاندنی گومانێكی جەزری بووە شتێكی واقیعی كرداری، لەم ماوەیەدا 

دەبینیت، بابەتەكانی بوونگەرایی بە شێوەیەكی راستەوخۆ زیاتر باسی لێوە 

دەكرا، ئەم قۆناغە بە بۆچوونی كالپاسپێرز )گەورەترین خاڵی وەرچەرخانە لە 

دامەزراندنی مرۆڤایەتیدا( كە بووە هۆی دامەزراندنی چەند شارستانیەتێكی 

لەم  هزری  رووداوی  گرنگترین  یۆنان(.  هیند،  )چین،  وەكو  گ��ەورەی 

ماوەیەدا، دۆزینەوەی رەگی عەقاڵنیەت بوو، كە هاوشان لەگەڵ بنەماكانی 

بوونگەراییدا بوو، بوونی ئايین، هاوكات رەتكردنەوەی تازەگەرییەكانی ئەم 

بە شێوەیەكی  بوو  )مرۆڤ هۆشمەند  یاسپێرز  كارل  بۆچوونی  بە  چەرخە 

گشتگیر بەخۆی  و سنورەكانی(، بەمجۆرە مرۆڤ بەرەو ڕووی خۆی بووە بە 

ئامڕازی نوێ  لەبیر كردنەوەدا بە رێگایەكی تازە ملمالنێیەكی زیاتری كرد، 

لەپێناو زاڵبوون بەسەر كێشەكانی خود و تێگەیشتن لێی بە مانای نوێ .

سێ   سەر  دابەشدەكاتە  كۆندا،  فەلسەفەی  لە  زەمەنە  ئەم  ماكوری 

تەوەری سەرەكی كە بریتین لە:
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1- بیری عیبرانی لە چەرخی پێغەمبەران )نێردراوان(دا.

2- فەلسەفەی ئایينی رۆژهەاڵتی.

3- رۆشنبیری یۆنانی كالسیكی.

دەتوانین بە دڵنیاییەوە بڵێین كە رۆشنبیری كالسیكی یۆنانی گرنگترین 

تەوەرە  و پەیامێكی فەلسەفی زۆری تێدایە، كە تاكو هەنوكە كاریگەرییەكانی 

دیارە، بۆیە لێرەوە باس لە بوون دەكەین، لەالی چەند فەیلەسوفێكی یۆنانی 

زۆر بە كورتی فەیلەسوفەكانی یۆنان بەرەو جیهانی دەرەكی رۆیشتوون  و 

كردوویانە بە بنەمای لێكۆڵینەوە  و بڕیارە فەلسەفیيەكانیان، كە زۆر كات بە 

سروشتی ناودەبرێت، هەربۆیە بوونی چۆنایەتی تایبەتمەندی مرۆڤ بەشێكی 

ناسەرەكی پێكدێنێت لە فەلسەفەكانیان.

بوون چییە؟!

بێكۆتایی  مانای  بە  ئەنكسەمەندریس  ئاو وەاڵمدەداتەوە و  بە  تالیس 

لەباری چەندی  و چۆنیدا وەاڵمدەداتەوە، فیساگۆرس بیرۆكەی بوون بە چوار 

شت دەبینێت ، كە هەریەكەیان بیرۆكەیەكی تایبەتە ئەوانەش )ئاو، هەوا، 

خوداوەند،  نەمری  ئاگری  لە  بریتیە  )هێرۆقلیس(یش  الی  خاك(ە.  ئاگر، 

هەیە  تایبەتی  گرنگییەكی  یۆناندا  فەیلەسوفەكانی  هەموو  لەناو  سوقرات 

لە پێكهێنانی فەلسەفەی بوون، ئەوەش لەو گۆڕانەوە دێ�ت لە فەلسەفەی 

مرۆڤ،  بۆ  سروشتەوە  لە  بایەخدان  گواستنەوەی  لە  بریتیە  كە  سوقرات 

بەو گوزارشتەی  كە تەوەری گەڕانێكی فەلسەفەیە  و پرسی زاتی مرۆیی 

میتۆدێكی فەلسەفی زانیارییانەیە، هەروەها زاتی كە مەبەست  و ئامانجی 

دەردەكەوێت   سوقراتدا  زانراوەكانی  بۆچوونە  لە  ئەمەش  كە  فەلسەفەیە، 

وەك )بەهێزی، ئازایەتی، دادپەروەری( و داوای لە خەڵك كردووە كە زیاتر 

قووڵ ببنەوە لە زاتی خۆیان  و  لەو ژیانەی كە تێیدا دەژین  و بەشداری 
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كرداريی تیادا دەكەن بەو وەسفەی كە مرۆڤێكن. سوقرات لە هەمانكاتیشدا 

بە بەرگریكەرێكی گەورە لە ئەقالنیەت دەژمێردرێت ، بۆیە دەتوانین پوختەی 

ناوەڕۆكی  بوون بەمجۆرە چڕبكەینەوە )عەقاڵنیەت  بۆ  تێڕوانینی سوقرات 

هەر بوونێكی مرۆڤایانە  و كەسی راستییە(.

مەسیحيەت  و بوون:

هەمانشێوەی  بە  ب��وون،  پرسیی  مەسیحی  و  ئایینی   بە  سەبارەت 

فەیلەسوفەكانی یۆنان پانتاییەكی ناسەرەكییان داگیر كردووە، كە دەتوانین 

بەمشێوەیە چڕی بكەینەوە، حەزرەتی مەسیح وا تێگەیشتووە لە ژیان كە 

)بوون(ە لە بەرەو رووبوونەوەی كۆتاییدا.

فێركارییەكانی  لە  هەیە  بوون  تابعێكی  وینسربالنمان،  بۆچوونی  بە 

حەزرەتی مەسیحدا كە ڕوون دەبێتەوە لە تەركیزكردنە سەر ساڵی كۆتایی، 

هەروەها  بووەوەیە،  پەشیمان  و  تۆبەكار   كەسانی  تایبەتمەندییەی  بەو 

گواستنەوەشە لەشێوە پەرستیەوە بۆ پاڕانەوەیەكی حازری وەك ئامادەبوونێك 

گەیشتنە  پاڕانەوەیە  پشت  سەرەكی  پاڵنەری  نزیكی  كە  كۆتاییەی  ئەو  بۆ 

بوونێكی ئەسڵیە وەك لەم ئایەتەی ئینجیلدا دەردەكەوێت : )ئەوەی داوای 

دڵسۆزی لەخۆی كرد ماندووی دەكات(، ئەوەشی ماندووی لە فێركارییەكان  

 .)1546-1483( لۆتەردا  مارتن  مەسیحی  ریفۆرمیستی  بانگەوازەكانی  و 

چەندين بابەتی جیا بۆ بوونگەرایی دەركەوتووە بە شێوەیەكی روون، لۆتەر 

رەخنەیەكی زۆری لە بەپیشەبوونی ئایين گرتووە، هەروەها دژی توندوتیژی 

كەنیسەیی بووە، هەروەها خراپەكارییەكانی پیاوانی ئایين لە پاڵ مەسیحدا 

بوونی  بەرپرسیاریەتی  و  كردووە   مەسیحی  پیاوی  سەربەستی  لە  بەرگری 

تاكڕەهەندی لە كۆمەڵگای مەسیحدا.
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كە  ئەوەیە،  بۆ  مەسیح  دەرب��ارەی  »زانیاریت  دەڵێت:  لۆتەر  مارتن 

بزانیت چی پێ بەخشیوی«، هەروەها دەبێت  ئاماژە بەوە بكرێت  كە لەالی 

لۆتەر توندترین رەگەزی رەشبینی بوونی هەیە لە بوونگەراییدا، هەستكردن 

بە دابڕانی مرۆڤ  و لەدەستدانی نرخی هاوشانە لەگەڵ دڵسوزی  و كارامەیی 

لە ژیاندا.

سەردەمی بوژانەوە  و بوون:

لە چەرخی بوژانەوە  و  ئەو پێشكەوتنە بەرچاوەی زانست، بووە هۆی 

تەفسیرێكی نوێ   و زانستی نوێ  بۆ بوون بكرێت ، كە باسكردنی پەیوەندی 

هەیە بە زانستەوە، نەك فەلسەفە.

عەقاڵنیەت  نەزعەی  دیكارتەوە  سەردەمی  لە  فەلسەفەشدا  لەبواری 

بەناوبانگەكەی  قسە  لە  وەك  ك��ردووە،  فەلسەفەی  بوارەكانی  كۆنترۆڵی 

بااڵ  لەو  بۆیە  هەم(  كەواتە  بیردەكەمەوە،  )من  دەردەكەوێت   دیكارتدا 

دەستیەی عەقاڵنیەتدا پرسی بوون الوازییەكی زۆری تێكەوت، بەاڵم هاوكات 

دەنگی ناڕەزایەتی لە چەندان الوە بەرزبووە لە دژی نەزعەی عەقاڵنیەت  

و ئەقل پەرستی وەك »یۆهان جۆرج هامان« )1730-1788( كە رەخنەی 

زۆری لە كانت  و عەقاڵنیەتی سەردەمەكەی گرت، كە دواتر كاریگەری زۆری 

لەسەر فەیلەسوفی بوونگەرایی كیركەگۆر بەجێهێشت.

ماركسیزم  و بوون:

درووست  تیا  مرۆڤی  كە  دەدات  پانتایەتیە  بەو  گرنگی  ماركسیزم 

دەبێت  و لێوەی وەك بەشێك لە چینەكەی،  كە هەڵگری تایبەتمەندییەكانی 

چینەكەیەتی دەناسێنێت، كەواتە خودی مرۆڤ لە پێشدا یەكەیەكی ئابوورییە 
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 و بەشێكە لە كۆمەڵ، هەروەها بەها دەخاتە پێش بوون.

بەهای مرۆڤ چییە لە ماركسیزمدا؟ بەها بریتیە لە حوكمێكی مرۆڤانەی 

فەلسەفی بۆ دیاریكردنی پێوانەكان بۆ شتەكان  و جیهانی دەوروبەر، كەواتە 

ئەم هەڵوێستەش  بناغەی  كە  بابەت،  بەرامبەر  لە  بەها هەڵوێستی خودە 

تەنهاییە  تاك و  رەتكردنەوەی  بوونە  و  نارەزایی  رەخنەییە  بەشێوەیەكی 

لەسەر جیهان  و ناڕەزایی بوونە بەمشێوە سەپاوەی كە سیستمەكەی ئارەزوو 

هیواكانی مرۆڤ لەبەرچاو ناگرێت ، لە پێناوی ئەوەی ئەم بوونە تەنیا بۆ 

مرۆڤ بێ   و بەس  و دوور بێ  لەملمالنێ   و بەرژەوەندی تایبەت.

فەیلەسوفەكانی بوونگەرایی:

بیرمەندی دانیماركی كیركەگۆر )1813-1885( بە یەكەم دامەزرێنەری 

فەلسەفەی بوونگەرایی دەژمێردرێ ، بەرهەمە سەرەكییەكانی )ئەم یان ئەو 

1843(، )چەمكی ترس 1844(، )تا مردن 1849(، بەرهەمی یەكەمی باس 

چەمكی  لە  باس  تر،  كتێبەكەی  دوو  بەاڵم  دەكات،  مۆزیك  لەكێشەكانی 

هەڵەی یەكەمجار دەكات  و وەسفكردنی جۆرەكانی گومان  و رەشبینیە.

كیركەگۆر رەخنەی لە فەلسەفەی هیگڵ گرتووە، لە ڕوانگەیەكی خودی 

زیادەرۆییانەوە، راستی بەالیەوە هەمیشە خودییە  و لە بواری رەوشتدا مژدە 

پێدەری رەشبینی تەواو ترس  و رقە لەناو خەڵكدا، هەروەها باوەڕیوایە كە 

بوونی ئاینی بااڵترین جۆری بوونە بەسەر هەرسێ  جۆرەكەی تری بوونی 

لەالی  بوون  كارنامەی سەرەكی چەمكی  )جوانی-رەوشت-ئایین(.  مرۆڤدا 

كیركەگۆر بریتیە لە ئاوێتەیەك لەنێوان )كۆتایی هاتوو، كۆتایی نەهاتوو، كاتی 

 و ئەزەلی(دا. لە ساڵەكانی كۆتایی ژیاندا هێرشێكی زۆری كردووەتە سەر 

كەنیسەی دانیماركی، چونكە پێیوابووە كەمیە لە خواپەرستیدا. فەیلەسوفی 
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ئاڵمانی نیتچە )1844-1900(، یەكێكە لە دامەزرێنەرانی ئایدۆلۆژیای فاشیزم، 

نیتچە  بۆچوونەكانی  زۆربەی  سویسرا،  لە  بال  زانكۆی  لە  بووە  مامۆستا 

لەسااڵنی )1869-1879( پێكهاتووە، لەو ماوەیەی كە سەرمایەداری پێینایە 

قۆناغی ئیمپریالیزمەوە  و پەرچەكرداری ئایدۆلۆژیای بۆرژوازییە لەسەر گەورە 

بوونی جیاوازییە چینایەتیەكان  و ئەو جیهانەی كە ڕق  و توڕەیی  و كێشەی 

كۆنترۆڵ كردووە، بەالی ئەوەوە كۆیالیەتی ناوەڕۆكی رۆشنبیرییە، ئیستغالل 

كردن ئەبەستێرێتەوە بە ناوەڕۆكی هەموو شتەكانەوە، بیرەكانی تەركیزیان 

كردووەتە سەر )كڵپەسەندنی شۆڕش  و حەتمیەتی( لەوەشەوە جیاوازییەكی 

زۆر توندی كردووە لەنێوان ئەو ئایدۆلۆژیانەی كە ئەبێتە پەروەردەكردنی 

ئایدۆلۆژیانەی كەئەبێتە پەروەردەكردنی  ملكەچكەران لەنێو میللەتدا و ئەو 

نەزعە  لەم  بەرگری  بەردەوام  گەورانەوە،  بەرەوشتی  لەگەورەكان،  تیپێك 

توندڕەوە زیادەڕەویانەكردوە لەرەوشتی تاكدا.

بەملمالنێ   كرداری  ئیرادەی  ئیرادەیە،  فەلسەفەی  نیتچە،  فەلسەفەی 

بەئیرادەی  ئەبێ   دەبێ  و  گەورە  تر  كەلەئاستێكی  بووندا،  لەپێناوی  زانیوە 

ئەفسانەی  پێشكەوتنە، هەروەها  پاڵنەری گشتگیری  هێز، كەبەالیەوە هێز 

گەڕانەوەی ئەزەلی لە بەرامبەر تیۆری زانستی پێشكەوتن داناوە، بەرهەمە 

تراژیدیا،  لەدایكبوونی  وەهای وت،  )زەردەشت  لە  بریتین  سەرەكییەكانی 

مرۆڤدۆست، فرە مرۆڤدۆست(.

گابرێل مارسێل )-1889(

لە  بووە  مامۆستا  مارسێل  گابرێل  فەرەنسی  نووسەری  فەیلەسوف  و 

زانكۆی سۆربۆن. بوونگەرایەكی كاسۆلیكە  و گرنگترین   بەرهەمەكانی بریتین 

لە )رۆژانی میتافیزیكا 1925( )الكینونە والمكیە 1935(، )بشر ضد انسانی 
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1951( لەناو هەموو بونگەراكاندا سەرسام بووە بەكیركەگۆر، باوەڕی وابووە 

كە فەلسەفە جیاوازە لەو جیهانەی كە لە شتەكان دەكۆڵێتەوە، واناڕوانێتە 

بوونگەرایی كە ئەزموونی ژیانی رۆحی تاك بێت ، ئەزموونی بوونگەرایی 

ناعەقاڵنیە لە ناوەڕۆكدا وەك نهێنیەك وایە كە تێیدا چاكسازی دەكات، وەك 

بابەتێكی باوەڕ. لەالی مارسێل مرۆڤ دەتوانێت  درك بەبوونی خوا بكات، 

بەڵگەی  كورتەیەكی  پێویستە  بۆیە  وجودیانەوە،  ئەزموونێكی   رێگای  لە 

بە  ئەو  لەالی  مۆڕاڵ  زانستی  هەروەها  خوا،  بوونی  بۆ  هەبێت   عەقڵی 

باوەڕی كاسۆلیكی تایبەتە، وەك )قەزا و قەدەر، سەربەستی  و ئیرادە(.

مارتن هایدگەر)1976-1889(

ئاڵمانی،  بوونگەرایی  بانگهێشتكەرانی  و  دامەزرێنەران   لە  یەكێكە 

بەرهەمە سەرەكیيەكانی )كانت  و كێشەی میتافیزیكا 1929(، )دەروازەیەك 

بۆ میتافیزیكا 1935( هەروەها چاكسازی كردووە لە ئایدۆلۆژیای سۆسیالیزمی 

هایدگەردا  فەلسەفەی  لە  سەرەكی  وتارێكی  كە  وتارێك  لە  نیشتمانی 

)الزمانیە(، وایدەناسێنێ  كە هەڵچوونی ناوەكی مرۆڤە، وەهم  و دڵەڕاوكێ ، 

شێوەكانی پێشوەختی كەسایەتی مرۆڤن لەالی هایدگەر و بەعەقیدەی بوونیان 

دەزانێت ، مرۆڤ لە تێڕوانینی هایدگەردا ناتوانێت  گرنگی  و گەیشتنە بااڵی 

بزانێت  تەنیا بەو هەستكردنە نەبێت ، كە لە بەرامبەر مەرگ  و وەستاوە 

رووبەڕووی، هەروەها رەشبینیەكی قووڵ  و دوژمنایەتییەكی توندی زانست 

بە تەواوی هەیە لە بوونگەرایی هایدگەردا.



ئاشنابوون بە هایدگەر 96

ژان پۆل سارتەر )1980-1905(

فەیلەسوفی فەرەنسی كە بە ئایدیای )بوون(  و )پوچگەرایی( بەناوبانگ 

بوو، تەوەرەی سەرەكی فەلسەفەی سارتەر مامەڵەكردن بوو لەگەڵ )بوون(  

و )مرۆڤ(دا.

وامان  چیش  هەین  و  كە  بەوەی  ببین  بەوەی  لێدەكات  وامان  چی 

گرنگەكانی  بەها  لە  یەكێك  بە  )ئازادی(یش  مرۆڤ(،  بە  )ببین  لێدەكات 

روویكردە،  سارتەر  دوانووسینەكانیدا،  لە  دادەنرێت،  سارتەر  فەلسەفەی 

ماركس بۆ كۆمەڵگا و گەیشتە ئەو بڕوایەی هەندێك كۆت و بەندی كۆمەڵگا 

هەن، مەحاڵە بتوانرێت لەناو ببرێن  و بۆ چارەسەركردنیان پێویستە شۆڕش 

ئەنجامبدرێت، سەرەڕای بۆ چوونە فەلسەفیيەكانی سارتەر پێيوابوو، مرۆڤی 

بێ  خودا كائینێكی تەنهایە  و بێ  مەبەست هەنگاو دەنێت ، بۆیە هەردەم 

ژیاون  لەگەڵیدا  بەردەوام  ئاینییەكان،  بیروباوەڕە  كە  دەكردەوە  دووپاتی 

)هێڵنج   ،)1963 )ئەندێشە  بەرهەمەكانی  گرنگترین  لە  دانەبڕاون،  لێی   و 

1938(، )بوون  و نەبوون 1943(، )راستی بوون 1979(.

چەند بابەتێكی سەرەكی لەفەلسەفەی بوونگەراییدا:

ئەگەر وشەی )بوون( چڕ و كورت بكەینەوە لەسەر ئەو جۆرەی بوون، 

كەخۆی دەنوێنێت لەدۆخی بوونی خودی مرۆڤدا، ئەگەر بمانەوێت پرسیار 

بكەین لەسەر ئەمجۆرەی بوون  و جیای بكەینەوە لە جۆرەكانی تری بوونی 

مادی  و ئاژەڵی، پێویستە باس لە چەند تایبەتمەندییەكی جیاكەرەوە بكەین 

لە نێوانیاندا.

دۆخی  كە  )بوونگەرایی(  زاراوەی  دەڕوان��ن��ە  وا  بوونگەراییەكان 

دەرچوونە لە خود بەڕووی جیهانی دەرەوەدا، واتە تێپەڕاندنی خود لەپێناو 
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بەرجەستەكردنی خود، لە پانتاییەكی فراواندا، كە ئەمەش تایبەتمەندییەكی 

مرۆڤانەیە لە بووندا  و جیای دەكاتەوە لە دنیای بوونی ئاژەڵی  و ماددی، 

ئەگەر  بەاڵم  ئەوەی هەن،  تر دەركەوتوون وەك  راستە هەموو شتەكانی 

بەمانایەكی قوڵ تێی رابمێنین بەنێو هەموو بوونەوەرەكانی سەرزەمین، بە 

تەنها مرۆڤە كە دەردەكەوێت وەك بوونەوەرێك، بەردەوام درێژە ئەداتە 

بوونەوەربوونی لە رێگای هۆشیاری تێدەگات ئەو چییە؟، یان چۆن؟! ئەی 

دەیەوێت ببێت بەچی، یان لەوانەیە چی لێپێكبێت؟.

لە مرۆڤدایە كە  ئەو سروشتەی  لەگەڵ  تایبەتمەندیەش هاوشانە  ئەم 

بەردەوام رایدەكێشێت بەرەو بوونێكی تری جیاواز لە دۆخی پێشتری، بەپێی 

سەلمێنەری  ئەمەش  ئایندە،  بۆ  ئارەزووەكانی  و  ویست   عەقڵی،  پێوانەی 

لە  بەردەوام  نییە و  لە مرۆڤدا جێگیر  راستییەیە كە هیچ خەسڵەتێك  ئەو 

گۆڕاندایە، ئیتر دیالەكتیكی بێت، یان بەرەبەرەیی، بەاڵم ئەگەر ئاسن، یان 

هەر ماددەیەكی كیمیاوی سەربەخۆ وەربگرین، دەبینین كۆمەڵێك خەسڵەتی 

ئەگەر  بەاڵم  ئاژەڵیش،  بە هەمانشێوە  تێدایە،  نەگۆڕی سنورداری  جێگیر و 

دەكەن  و  تێدا  پڕۆڤەی  ئاژەڵ  دەیان  كە  بكەین،  سێرك  لە  باس  لێرەوە 

جێگیرەكانیان،  خەسڵەتە  لە  جیاوازە  كە  ئەنجامدەدەن،  چاالكی  كۆمەڵێك 

بوونی  لە  بكەینەوە  نزیك  ئاژەڵ  بوونی  كە  راستییەی  ئەو  ناگاتە  بەاڵم 

مرۆڤ، چونكە ئەوە تەنها بۆ ساتی نمایشە، دوورە لە هۆشیاری، بەڵكو 

دەقپێگرتنە.

لەنێوان  بوونی  كە  لێكیبدەینەوە  جۆرە  بەو  ئاژەڵ  بوونی  دەتوانین 

تایبەتمەندە  لە  هەندێگ  بۆ  مرۆڤدایە،  بوونی  و  بێگیان   ماددەی  بوونی 

بایۆلۆژیییەكانی هاوبەشە لەگەڵ مرۆڤدا، بەاڵم مرۆڤ لەڕووی بایۆلۆژیییەوە 

لە هەموو بونەوەرەكانی تر كامڵترە، تەنانەت تایبەتمەندییە ئاژەڵیيەكانیشی 
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مرۆڤ  كات  زۆر  گەرچی  دەك��ات،  بەرجەستە  مرۆڤانە  شێوەیەكی  بە 

لەبەرجەستەكردنی تایبەتمەندییە هاوبەشەكان مامەڵەیەكی ئاژەڵی دەكات، 

بەاڵم لەگەڵ بەرەو پێشەوەچوونی زیاتری، مرۆڤ وادەكات تایبەتمەندییە 

هاوبەشەكان بەوێنەوە بەرجەستە بكات، كە خولیایەتی  و توانایەكی زیاتر لە 

ئاژەڵ بە هەدەر دەدات لەو پێناوەدا، لەگەڵ ئەمانەشدا ئەگەر مرۆڤ بوونی 

خۆی تەنها لە غەریزەوە ببینێت ، ئەگەر ئاژەڵ نەبێت جۆرێكی لە بوونی 

ئاژەڵی بااڵ، مانا مرۆڤایەتیيەكانی بوونی سڕاوەتەوە!.

تر  بوونەكانی  دنیای  لە  مرۆڤ  جیاكەرەوەی  تری  تایبەتمەندییەكی 

رۆحە یان ویژدانە، ئەگەرچی ئەمیش وەك تایبەتمەندی بایەلۆژی، دەتوانین 

ئەوە  لێرەدا  بەاڵم  مرۆڤدا،  ئاژەڵ  و  لەنێوان  بدۆزینەوە  هاوبەش  رایەڵی 

ناكەین، رۆح، یان ویژدان  و پێكهاتە ئاڵۆزەكەی لە مرۆڤدا كاریگەرییەكی 

راستەوخۆی هەیە لەسەر بەهێزكردنی بوون.

تایبەتمەندییەكی تر لە مرۆڤدا بریتیە لە تاك رەهەندی بۆ هەر شتێكی 

بێ  ئەقڵ، دەتوانین بڵێین )ئەو(، بەاڵم ئەو ناتوانێت بڵێت  )من( وەك تاكێكی 

تاكڕەهەندی جیاكەرەوە لە هەموو تاكەكانی تر، جێگایەكی جیاكەرەوە بۆ 

بۆ  بەكاردێت   زاتی  تایبەتمەندی  زاراوەی  كات  زۆر  بكات،  داگیر  خۆی 

ئاماژەكردنێكی هۆشیارانە كە )من( بوونێكی تاكرەهەندی جیاوازم، لە بوونی 

هەر مرۆڤێكی تر.

كەواتە كەسی وجودی دەڵێت: من لەگەڵ گرووپێكی تر پۆلێن ناكرێم، 

چونكە من منم، مادامیش )من منم(، كەواتە دەبێت  جیاواز بم لە تۆی تۆ، 

لەگەڵ ئەوەی ئەوە تایبەتمەندییەكی بااڵی مرۆڤە، بەاڵم دەتوانین لە جیهانی 

بوونی ماددی  و ئاژەڵی  و رووەكیشدا بیبینین، بەاڵم بە شێوەیەكی رێژەیی 

تر لە مرۆڤ، ئەگەر لە ڕوانگەیەكی فیریایی گشتگیرییەوە بڕوانین، ئەوا 
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دەبێت هیچ بونەوەرێك لەویتر نەچێت، بە لێكچوونێكی سەراپاگیر، وەك 

چاپخانەیەك سەدان رۆژنامە چاپدەكات، بەاڵم ئەگەر زۆر بە وردی بگەڕێین 

بۆ  ئاژەڵیشدا  دنیای  لەنێو  هەمانشێوەش  بە  چۆن؟  دەدۆزینەوە،  جیاوازی 

نموونە دەواجينێك هەیە كە لە هۆڵێكی گەورە پێكهاتووە، سەدان مریشكی 

وورد  ئەگەر  بەاڵم  دەچن،  لەیەك  هەموویان  كە  تێدایە،  تەمەنی  یەك 

بڕوانین دەبینین هەریەكەیان جێگایەكی جوگرافی تایبەتی خۆی هەیە كە 

هیچ مریشكێكی تر لەو پانتاییە جوگرافیەدا وەك ئەو بوونی نییە، لەبری 

ئەو ئالیكەی كە خواردوییەتی  و ژمارەی پەڕەكانی  و نەخشی پێی،....هتد، 

بۆیە دەتوانین بڵێین لە دنیادا دووباربوونەوە وەكیەك بە شێوەیەكی گشتی 

نییە.

خاڵی هاوبەشی نێوان فەیلەسوفە بوونگەراییەكان

كردوویانە،  بوونگەراییەكان  فەیلەسوفە  سەرجەم  كە  تێپەڕاندن  گرنگترین 

بریتیە لە گواستنەوەی ئاڕاستەی فەلسەفەكانیان لە لێكدانەوەی جیهانی دەرەكی 

بۆ سەر خودی مرۆڤ، وەك مەبەستێكی سەرەكی فەلسەفە، چونكە گرنگترین 

بیرە  لێكۆڵینەوە  و  لێرەوە )خود( میحوەری  بااڵترین ماهیەتی بوونی هەیە،   و 

زیاتر  قوڵبوونەوەی  ناسین  و  لەپێناوی  سەرەكی،  شێوەیەكی  بە  فەلسەفیيەكانە 

لە ماناكانی  و دۆزینەوەی بەها زیندوەكان  و راستییە تاڵەكان  و كەمكردنەوەی 

ئەنتۆلۆژیە،  كردەیەكی  لەپێناوی  پێشنیاریش  گرنگترین  كێشەكان،  و  گرفت  

هەربۆیە بوونگەرایی وەك رێبازێكی تاكڕەهەند ناسراوە، بەاڵم لە هەمانكاتیشدا 

بوونی خۆی  كە  پانتاییەی  ئەو  وەك  هەیە،  تایبەتی  گرنگی  ناسنامە  و  كۆمەڵ 

دەسەلمێنێت ، بۆیە دەتوانین بڵێین بە پێچەوانەی فەیلەسوفەكان دەوروبەر پلەی 

ناسەرەكی هەیە.
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لێرەوە هەوڵدەدەین بچینە سەر خاڵە سەرەكییە هاوبەشەكان بە شێوەیەكی 

گرنگترین  نێوانیان،  جیاوازی  هۆی  بوونەتە  كە  خااڵنەی  ئەو  پاشانیش  زیاتر، 

بابەتی هاوبەشی نێوانیان بریتیە لە )سەربەستی، وەرگرتنی بڕیار، بەرپرسیارێتی(، 

سەرزەوی  تری  بوونەوەرەكانی  هەموو  لە  مرۆڤ  كە  شتەیە  ئەو  سەربەستی 

جیادەكاتەوە و دامەزراندنی پاشەڕۆژی تەنها لە رێگای بڕیارێكی خۆیەوە دەبێت  و 

لەرێگەی وەرگرتنی بڕیار و هەڵبژاردنی بەرپرسیارێتی مرۆڤ خودی خۆی بەرجەستە 

دەكات، هاوكات چەند بابەتێكی تر هەیە لەالی فەیلەسوفەكانی بوونگەرایی، بە 

ئەم  مەرگ(،  رەشبینی،  )نامۆبوون،  وەك  هەریەكەیان  لەالی  دووبارە  شێوەی 

بوونگەراییەكان  الی  بەاڵم  نەكردووە،  گفتوگۆی  تەقلیدی  فەلسەفەی  بابەتانەش 

چارەسەر دەكرێت  بە شێوەیەكی درێژ، هەرچەندە قسەكردن لەسەر گەشبینی  و 

رەشبینی هەروا سانا نییە، بە تایبەت لەالی فەیلەسوفەكانی بوونگەرایی كە وەك 

خاڵێكی گرنگی هاوبەشی نێوانیان وایە، بەاڵم رێژەیەكی زۆر هەیە لە دیاریكردنی 

لە بوونگەراییەكان دان بە گەشبینیدا دەنێن، بەاڵم  بڕەكەیدا، چونكە هەندێك 

هەموویان گفتوگۆیان لەسەر رەشبینیە  و الیەنێكی سەرەكییە لە بوونی مرۆڤدا، 

ئەبەخشێتە  بەرگری  ئەسيل  بوونێكی  لەپێناوی  مرۆڤ  تێكۆشانی  سەربەستی  و 

بوون  و ئەو ماتەمەی دایگرتووە، بەاڵم زۆر رێژەیيە، چونكە هەر چۆنێك بیت  

و هەرچیەك بكەیت كۆتایی بوونی تاك مەرگە، الیەنێكی تری رەشبینی بەهۆی 

ئەوەوەیە كە جیهانی بوونی مرۆڤ لە بەرامبەر بوونی جیهانی ماددی بێ  گیاندایە، 

ناكۆكن  و دەبێتە هۆی ملمالنێیەكی  لە بوون بۆ خۆیان پێك  ئەم دووجۆرەش 

رەشبینانە، چونكە مرۆڤ لەالی بوونگەراییەكان بەشێك نییە لە گەردوون، بەڵكو 

بەردەوام بەستراوەتەوە بە پەیوەندییەكی پڕگرژی  و ملمالنێیەكی پڕ تراژیدی.
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ژینگەی بوون:

پەیوەندی خود لە دوای پەیوەندی خۆی بۆ چەند ئاستێك دابەش دەبێت ، 

لەگەڵ جیهانی دەوروبەری كە بووەتە ژینگەی )بوون(ی  و بەبێ  ئەوان بوونی 

نابێت .

1-جیهانی رۆژانە:

مانای جۆرێكە لە بوون، كەزۆربەی ژیانمان دەگرێتە خۆی، ئەرك  و 

گرنگییەكانی رۆژانە كە زۆربەی بەپشتیوانی ئالی  و بە رێگەیەكی مەلەالوی 

لەسەر خشتەیەكی دیاریكراو رادەپەڕێنێت.

بۆ  نەبێت   ئاڕاستە  كە  بوون  لە  جۆرێكی  كرداری  بە  رۆژانە  بوونی 

ئاساییترین  بوون  لە  ئەمجۆرەش  ئاساییەكانی مرۆڤ،  پێداویستە  تێركردنی 

جۆری بوونە لەناو خەڵكدا لە هەموو بەرەو پێشەوەچوونێكی ژیانی رۆژانەدا، 

پارچەیەكی  سەرەتاوە  لە  كە  دادەهێنێت،  ئامڕازێك  چەند  مرۆڤایەتی 

بێگیانە، پاشان لە بەكارهێنانیدا ئەبێتە بەشێك لە ژیانی خود، ئامڕازە بە 

یەكداچووەكان جیهانێكی فرە ئاڵۆز پێكدەهێنێت، بە جۆرێك بەردەوام لە 

هەوڵى بەدەستهێنانی سەربەخۆیی خۆیدایە  و گشتگیركردنی لە سیستمێكی 

ئاڵۆزدا.

2-جیهانی ئامێرەكان

جیهانە  ئەم  تر،  ئ��ەوی  سەر  كاردەكاتە  شتێك   هەموو  بەمجۆرە 

سنووردارەش لە مانادا ئاڵۆز، لە ئامڕازدا بەردەوام دەبێتە جێگای گرنگی 

خود  ژیانی  فراوان  ئاستێكی  لەسەر  رۆژانە  جیهانی  مرۆڤایەتی،  پێنەدانی 

داگیر دەكات، لەگەڵ ئامڕازە بێگیانەكانیدا، یەكەیەكی سیستمی درووست 

لێرەوە بونگەراكان  نابن،  دەبێت، كە هیچ یەكێكیان بەبێ ت ئەوی تریان 
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دنیای  چونكە  مەترسیدارەدا،  پەیوەندییە  لەو  هاتوون  رەشبینیەك  تووشی 

مرۆڤ،  جەستەی  لە  بەشێك  ئەبێتە  بەتینە،  پەیوەندییە  لەو  ئامڕازەكان 

مەترسییەكی تر كە بەهۆی جیهانی ئامرازەكانەوە درووستبووە، بریتیە لە 

مانەوەی خاوەندارێتی تایبەت، كەوا دەكات كۆمەڵێك زۆربەی ئامڕازەكان 

بكەنە موڵكی خۆیان كە سەدان مرۆڤ تیایدا هەڵدەسوڕێت ، خاڵی گرنگ 

 و سەرەكی لە جیهانی ئامڕازە داهێنراوەكانی دەستی مرۆڤ، دەبێتە هۆی 

لەناوچوونی خودی مرۆڤ، كە ئەمەش لە تەكنۆلوژیای سەربازیدا بەڕوونی 

دەردەكەوێت ، بە تایبەت دۆزینەوەی ئەتۆم )زەڕە( كە مەترسیەكی جدییە 

ژیانی  كە  ساتانەدا  لەم  تایبەت  بە  مرۆڤایەتی،  سەرجەم  ژیانی  سەر  بۆ 

رۆژانە سەدان بەرژەوەندی ناتەبا و پێچەوانەی خوڵقاندووە، كە رێخۆشكەرە 

بۆ درووستبوونی ملمالنێ  تاڕادەی توندوتیژی  و پێكدادان بە تەكنۆلۆژیای 

بەرژەوەندی  دنیای  كە  بڵێین  ئ��ەوە  دەبێت  كۆتاییدا  لە  پێشكەوتوو. 

سەرمایەداری، بووەتە هۆی ئەوەی كە مرۆڤ كۆیلەی دەستی داهێنانەكانی 

خۆی بێت، چونكە تایبەتمەندییە جیاكەرەوەكان )بوون( بەرەو سڕینەوە  و 

كاڵبوونەوە  دەبات.

3-بوون لەگەڵ ئەوانی تردا:

دنیای  بە  گرێدراو  كرد و  رۆژانەمان  بوونی  باسی  پێشوودا  بەشی  لە 

دەرەكیدا  دنیای  لە  ئەگەر  نابێت ،  مرۆڤ  بوونی  بینیمان  ئامڕازەكانەوە 

نەبێت ، ئەم هاوكێشەیە راستییەكی پێشوەختی بوونە)بوون لە جیهاندا( ئەم 

هاوكێشەیەش بە چەند  جۆر لێكبدرێتەوە  و راڤە بكرێت ، ناتوانرێت  نكۆڵی 

چونكە  ئامڕازەكان،  دنیای  لە  جیاوازترە  مرۆڤ  ژینگەی  بەاڵم  لێبكرێت ، 

بوونی مرۆڤ لە ئاوێتە بوونێكی بەردەوامتردایە لەگەڵ مرۆڤەكانی تردا، 
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دەتوانین بە شێوەیەكی تر بڵێین )بوون لەگەڵ ئەوانی تردا( یان )بوونی تاك 

تەنیا لەگەڵ تاكەكانی تردایە(، ئەمەش بەهەمانشێوە مەرجێكی پێشوەختی 

بوونە، بۆیە دەتوانین بڵێین ئەوانی تر بنەمایەكی سەرەكی  و سەرچاوەیین 

كە لێوەی بیریبوونی مرۆڤانە دروستدەبێت .

سەلماندویانە،  سۆسیۆلۆژیا  ئەنترۆپۆلۆژیا  و  زاناكانی  راستیەش  ئەم 

لە  كردبێت   زیادەڕۆییان  بارەیەوە  لەو  بوونگەرایی  فەیلەسوفەكانی  ئەگەر 

تاكڕەهەندبوونی مرۆڤ، بێ  لەبەرچاوگرتنی ئەو راستییانەی سەرەوە مایەی 

هەمانشێوەش  بە  )بوون(،  بۆ  تیۆرەكانیان  لە  رەخنەیە  جێگای  و  نەنگییە  

ژیانی  كە  بگیرێت،  زیادەڕۆ  كۆمەاڵیەتی  مەزهەبێكی  لەهەر  رەخنە  ئەبێ  

تاكەكانی لە یەكەیەكی یەكگرتووی توندوتۆڵدا دەبینێتەوە، بە جۆرێك كە 

بواری هیچ جیاوازییەكی نەهێشتبێت  لەنێوان تاكەكانیدا، رێگری جدی بێ  لە 

بەرجەستەكردنی ئارەزوو هیوا و ئامانجەكانی خود، چونكە لەم ساتەدا هیچ 

مانایەك بۆ ژیانی مرۆڤایەتی نامێنێت ، بەدەر لە نەریتە سەپاوەكان، كە بە 

دەیان جۆر بۆیەی دەكەن، تەنیا لە پێناوی ئەوەی تاك مرۆڤانەبوونی خۆی 

لەدەست بدات  و ببێتە ئالەتی كۆمەڵ.

مارتن پۆپەر دەڵێت: »ناتوانرێت  من هەبم بۆ خۆم، بەڵكو تەنیا منێك 

هەم، كە ئاوێتەیە لەگەڵ وشەیەكی سەرەكی، كە )من  و تۆ(یە، مانای وشەی 

من پێشتر بارگاوی كراوە بۆ تۆ، ئەمەش لەوەوە سەرچاوەی گرتووە، ئەگەر 

من نەبم، ئەوا چۆن تۆ هەیت، وشەی )من-تۆ( لە وشەیەكی سەرەكیە  و 

هاتووە كە بریتیە لە)من-ئەوان(. ئەم بۆچوونەی پۆپەر بریتیە لەوەی هیچ 

بوونێكی مرۆڤانە نییە، بتوانێت  لە خودی خۆی رابمێنێت ، تەنیا یەكبوونی 

مرۆڤانە هەیە، كە لەگەڵ ئەوانی تردایە، لە سەروو هەموو ئەمانەشەوە دوو 

تایبەتمەندی مرۆڤانە هەیە، كە بەردەوام هاوكاری بۆ چوونی )بوون( لەگەڵ 
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ئەوانی تردا دەكات، كە بریتیە لە سێكس  و زمان، ئەم دوو تایبەتمەندییەی 

مرۆڤن، ئەو راستییە لەخۆ دەگرێت ، كە تاكی مرۆڤانە ناتوانێت  بگاتە ئاستی 

كامڵبوون، تەنیا لەگەڵ ئەوانی تردا نەبێت ، لەشی مرۆڤ پێكدێت  لە ریزێك 

كۆئەندامی جیاواز لە ئەرك  و فەرمان، وەك كۆئەندامی)دەمار، هەرسكردن، 

لەهەر  كامڵ  شێوەیەكی  بە  سەربەخۆ و  هەریەكەیان  كە  هەناسە...هتد( 

نیوەی  تاكێك  هەر  لە  )زاوزێ (  سێكس  كۆئەندامی  بەاڵم  هەن،  مرۆڤێك 

هەیە،  بەبێ  تاكێكی تر لەرەگەزی بەرامبەر ناگاتە ئاستی كامڵبوون، ئەمەش 

تەنیا راستییەكی ئەزموونی بایەلۆژی نییە،  كە تێبینی بكرێت لە ئاژەڵیشدا، 

چونكە سێكس الی مرۆڤ، دەكرێت  بە بۆیەیەكی مرۆڤانە.

برویابین دەڵێت : »چاالكی سێكسى، ئەركێكی جیاكەرەوەی تایبەتمەندی 

جێبەجێ  بەگشتی  مرۆڤ  لەبوونی  ئەتوێتەوە  بەڵكو  نییە،  مرۆڤانە  بوونی 

هەموو  بە  دەك��ات  ژی��ان  دەستنیشانی  خانەكاندا  هەموو  لە  دەكرێت ، 

نێوان  پەیوەندیكردنی  لە  بریتیە  زمان  سەرەكی  ئەركی  وردەكارییەكەوە، 

خەڵكەكان  و گۆڕینەوەی بۆچوون لەنێوان كەسەكاندا، هیچ شتێك  ناتوانرێ  

ناوی لێبنرێت زمانی تایبەت بە تاكێك، شتێكی قورسە پێشبینی بیركردنەوە 

بكەین بەبێ  زمان، زمان ئەبێتە هۆی ئەوەی بیروبۆچوونەكان لە تاكێكەوە 

دەربچێت بۆ تاكێكی تر، ئێستا كاتی ئەوە هاتووە كە بڵێین بوونی مرۆڤ 

دەستخۆشی  كۆمەڵ  كە  نییە  ئەوە  ڕاب��ڕاو  تاكی  كۆمەاڵیەتییە،  بوونێكی 

نێوان  پەیوەندی  هەروەها  بەردەوامدایە،  فالتبوونێكی  لە  بەڵكو  لێبكات، 

كەسەكانیش پەیوەندییەكی جیاوازی لەگەڵ پەیوەندی خود و شتەكانی تردا، 

چونكە ئامڕازەكان ناتوانرێت  وا وەسفبكرێن، كە وەك مرۆڤ چاالكن، بۆیە 

بە داخەوە هەموو  تردا، كە ئەمەش  لەگەڵ خودەكانی  كارا دەبێت   خود 

كاتێك بە شێوەیەكی باش نابێت ، لەگەڵ بەرجەستەبوونی ئەم پەیوەندیەشدا، 

پێویستە ماوەیەك هەبێت  لەگەڵ ئەوی تردا، تا پراكتیكی سەربەستی خۆی 
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لێوە بكات، كە ئەمەش بۆ خۆی رەتكردنەوەی بیرۆكەی یەكبوونە لەنێوان 

دوو زاتدا، چونكە لە هەر پەیوەندییەك ئەبێت  دوو زاتی بەرجەستەكراو 

دڵنیا  بەمجۆرەیە)من  كە  بسەپێت ،  دڵنیابوون  بیرۆكەی  لێوەی  تا  هەبێت، 

دەبم لە خودی خۆم وەك راستیەك لە ماوەی پەیوەندیم لەگەڵ تۆدا(.

بەهاو كەسایەتی:

فەیلەسوف  و دەروونناس  و بونگەراكان بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا 

بوون، كە خودی مرۆڤ لە پانتایی دنیای دەرەكیدا بەرجەستە بكەن، بۆیە 

زۆربەی لێكۆڵینەوە  و تێڕوانینەكانیشیان تایبەت بووە بەو بوارە، تا لێوەی 

جیهاندا،  لە  بااڵ  بوونی  یەكەم  وەك  مرۆڤ  خودی  بە  ببەخشێتەوە  مانا 

بێهودەییەكی زۆریش بوون، بەاڵم  ئەگەرچی زۆركات تووشی رەشبینی  و 

كە  رەتنەكردۆتەوە  ئەوەیان  الوازییان  و  ساردبوونەوە  و  هۆی  نەبووەتە 

مرۆڤ واز لە تێكۆشان  و هەوڵەكانی بهێنێت . 

راستە لە ژیاندا ملمالنێ   و گرژی  و ئاڵۆزی زۆر كاردەكاتە سەر )تاك(، 

بەاڵم مرۆڤ ئەبێ  سەركەشانە بەرگری بكات تاكو تێكنەشكێت   و گەورەترین 

گرنگترین  ماهیەت  ماهیەت.  لەبەربەستی  و  بریتیە  پێناوەشدا  لەو  شت، 

خۆی  و  خودی  بۆ  خود،  لێوەی  بتوانێت   تا  مرۆڤ  بۆ  پێشوەختە  خاڵی 

ماهیەتی مرۆڤ بەسەربەستی خۆی هەڵیدەبژێرێت، پێچەوانەیە لەگەڵ نەرتە 

سەپاوە كۆمەاڵیەتیيەكان، واتا روانگەیەكی رەخنەییە، ئەگەر مرۆڤ بێبەها 

لێرەوە خودی خۆی  بوو، واتا بەهای نەبینی لە ژیانی مرۆڤانەی خۆیدا، 

بوونی  لە  لێوەی  بایۆلۆژییەكان  ئارەزووە  كۆیلەی  ئەبێتە  ئەوان  لەدەست 

خۆی دەڕوانێت، ژیانێكی دۆزەخی ئاژەڵیانە دەژی، هەستكردن بە تاوان  و 

دووبارەبوونەوەی بێمانای ژیان قێزەونی دەكات.
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كەسایەتی الی بونگەراكان:

تیۆری كەسایەتی بوونگەرایی دوو شێوەی جیاوازی كەسایەتی مرۆڤیان 

دۆزیوەتەوە  و خەڵكانی لێوە پۆلێن دەكەن، ئەوانیش كەسایەتی )رەسەن و 

نارەسەن(ە.

كەسایەتی ئەسڵ )رەسەن(

كەسایەتی ئەسڵ )رەسەن(، لە هەڵسوكەوتەكانیدا بوونگەرایی هەیە، 

كە پەیوەندی هەیە بە سروشتی مرۆڤانەیەوە و چاالكانە پەیڕەوی پێداویستییە 

سایكۆلۆژییەكانی دەكات  و گوزارشتیان لێدەكات، ئەو ئەركانەی كە پەیوەندییان 

هەیە بە )لۆژیكی سیمبولی  و خەیاڵ فراوانی  و بڕیاردەركردن  و بۆچوون 

سەر  كاردەكاتە  ئەمەش  رادەپەڕێنێت ،  چاالكانە  شێوەیەكی  بە  دەربڕین(، 

فراوانبوونی زانینی كۆمەاڵیەتی  و بایەلۆژی كەسی )رەسەن( و پێگەیشتوو 

كە توانای گۆڕانی بەردەوامی هەیە لە رابوردووی خۆی  و ئێستای پەشیمانی 

نییە، بەردەوام ئاڕاستەی بۆ دوارۆژە، كە ئەبێتە هۆی دڵەڕاوكێی، ئەمەش 

وەك پێداویستییەك ژیانی چاالكانەی خۆی دەبینێت .

كەسایەتی درۆزن )نارەسەن(
سایكۆلۆژییەكانی  پێداویستە  لە  گوزارشت  ناتوانێ ت  كە  كەسەیە  ئەو 
راستییەكانی  لە  ناتوانێت   كاتێك   هیچ  و  تێكەڵە   و  لێڵ   مرۆڤێكی  بكات، 
خودی خۆی رابمێنێت، كەسێكە خودی خۆی ونكردووە، بۆیە وا دەڕوانێتە 
خۆی كە یارییەكی )بووكە شووشە(ی رۆڵە كۆمەاڵیەتیيەكانە كە پێشوەخت 
بڕیاری لەسەر دابێت   و تا خۆی بە ئالەت دەبینێ ، كردار  و هەڵسوكەوتی 
ئەزەلی دەبینێت   و  بە  ئاژەڵیيەكانی  بایەلۆژییە  پێداویستییە  پەرشوباڵوە  و 
پیشەیی  ماددی  ئاڕاستەیەكی  بۆیە  هەر  دەخوێنێتەوە،  لێوە  خۆی  خودی 
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ئاسایشی( زۆربەی  نەمانی  نەبوونی  و  )پێویست  هەیە، هەستەكانی وەك 
الیەنی ژیانی داگیر دەكات.

پێویستی  بە  كەسایەتی،  جۆرەكەی  هەردوو  شارەزابوونی  زیاتر  بۆ   

دەزانم جیاوازی نێوانیان لە چەند خاڵێكدا چڕ بكەینەوە.

*كەسایەتی )رەسەن( هەڵگری بەها و ئامانج  و تێڕوانینی جیاوازە، بۆیە 

جیاكەرەوە  و نائاساییە.

 أ. كەسایەتی )نارەسەن( دەقگرتووە.

تایبەتمەندی هۆش   بایۆلۆژییییەكەی  ئاستی  *كەسی )رەسەن( لەسەر 

و چێژی هەیە.

جیاكردنەوەی  توانای  بایەلۆژی  ئاستی  لەسەر  )نارەسەن(  كەسی  ب. 

نییە، بۆیە تێكەاڵ وو شێواوە.

* لەسەر ئاستی دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان هەڵسوڕاوە  و كاریگەرە.

ج. كەسی )نارەسەن( لەسەر ئاستی دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان الوازە 

 و پۆزەتیڤە.

* بیرو هەست  و كرداری كەسی )رەسەن( یەكگرتوو ئامانجدارە.

د. بیرو هەست  و كرداری كەسی )نارەسەن( پەرش  و بێ  ئامانجە.

* كەسی )رەسەن( بەردەوام لە گۆڕاندایە.

ه. كەسی )نارەسەن( چەق گرتووە  و بەردەوام خۆیەتی.

* كەسی )رەسەن( هەست بە دڵەڕاوكێ  دەكات.

و. كەسی )نارەسەن( هەست بە تاوان دەكات، بۆیە زۆركات باس لە 

پاكی دەكات، چونكە لەدەستیداوە.

ئاڕاستەكردنێكی  هۆی  ئەبێتە  فەشەل  )رەس���ەن(دا،   كەسی  لە   *

بەهێزتری.

ی. كەسی )نارەسەن(  ئەزمونی فەشەل، ئەبێتەهۆی نەخۆشی.
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الكویتییة- الطبعة االولى سنة 1987.

2. الوجودیة والقیمة، تألیف سامی خرطیل، طبعة بیروت.

السوفیاتین،  العلما ء  من  مجموعة  تألیف:  الفلسفیة،  الموسوعة   .3

بأشراف، م. روزنتال، ب.یودین، ترجمة سمیر كریم، دار الطلیعة، بیروت.

4. الوجودیة فلسفة االنسانیة، تألیف: جان پوڵ سارتر،المطبعة بیروت، 

سنة 1983.
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بوو  یەكێك   )1889-martin Heidegger( )1976( هایدگەر  مارتین 

شێوازێكی  بە  ناوبراو  بیستەم.  سەدەی  فەیلەسوفەكانی  ناسراوترین  لە 

هاوچەرخانە پرسی )بوون(ی شیكردەوە. فەلسەفەی  هایدگەر كاریگەریيەكی 

زۆری لەسەر تێڕوانینی فەیلەسوفەكانی دوای ئەو هەبووە.

ژیاننامەى

كتێبی  گرنگترین  دنیاوە.  هاتووەتە  ئاڵمانیا  لە   1889 ساڵی  هایدگەر 

لە بواری فەلسەفە بریتیە لە: بوون و نەبوون. ئەو لەو كتێبەدا دەكەوێتە 

رەخنە و شیكردنەوەی مێژووی فەلسەفەی رۆژئاوا كە بە دەربڕینی هایدگەر 

نوێ  بوونناسێكی  كە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  و  میتافیزیكە  مێژووی  هەمان 

دابرێژێت كە ئەو بە بوونناسیی بنچینەیی ناوی دەبات، چونكە بە تێڕوانینی 

ئەو مێژووی میتافیزیا، مێژووی عەقڵە بێئاگابوونە لە بوون و كەوتنە نێو 

گێژاوی بوونگەراییە.

ئێستای  مێژووی  كە  ئ��ەوەی  دەربڕینە  لەو  هایدگەر  مەبەستی   

ناسینی بوون بە  لە  تێكەڵكردنی هەبوونناسی و بوونناسی،  بە  فەلسەفە، 

نازی  حزبی  ئەندامی  هایدگەر  كەوتووە.  پەكی  خۆی  راستەقینەی  واتای 

تێڕوانینەكانی هایدگەر  فرایبۆرگ.  زانكۆی  لە  بووە  نوێنەری ئەو حزبە  و 

بوونەتە هەوێنی هزری زۆرێك لە بیرمەندەكانی دوای مۆدێرنە، لە نێویاندا 

میشێل فۆكۆ، ژاك درێدا و هانسگیورگ گادامێر.
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هایدگەر لە تەمەنی 87 ساڵیدا لە 1976/5/26 كۆچی دوایی كردووە. 

فەلسەفەى

میتافیزیای  كرد.  دی��اردەی  شرۆڤەی  خۆیدا  فەلسەفەی  لە  هایدگەر 

ئەو لەراستیدا بوونناسیی دیاردەگەرایانەیە. هایدگەر كات بەسەر سێ جۆر 

دابەشدەكات: كاتی رۆژانە، كاتی سروشتی و كاتی جیهانی. سەبارەت بە 

كاتی رۆژانە دەڵێت: كاتی رۆژانە شتێكە كە تیایدا رووداوەكان روودەدەن. 

كاتەوەیە.  لە  گۆڕان  كەوابوو  روودەدات.  ناجێگیردا  هەبوونی  لە  كات 

كاتیی  بەردەوامیەكی  دەورەی��ەك  هەر  دەورەییە.  دووبارەبوونەوەیەكی 

دابەش  خۆمان  ویستی  بە  كاتی  رێرەوی  دەتوانین  ئێمە  هەیە.  یەكسانی 

بكەین. ئەی چ خالێكی هەنووكەیی كاتی لە خاڵێكی دیكە گرنگتر نیيە و 

لە  بریتیە  تەوەرەكەی  كە  تیۆرييەك،  پێشترو خستنەرووی  هەنووكەیيەكی 

گەڕانەوە بۆ »لەخۆد« بە واتای بنەڕەتی خۆی.

 هایدگەر پێیوایە هیگڵ و هۆسرێل سەرەڕای جیاوازیی روالەتیيان لە 

شێوازدا، یەك بابەت دەخەنە ڕوو. دیالێكتیكی هیگڵ بزاوتێكە كە تیایدا 

بابەت دەگەڕێتەوە بۆ خۆی و ئامادەیی خۆی بەدەست دێنێتەوە. كە هیگڵ 

ئامانجی بزاوتی بوون وەك رۆح بە ئامادەیی )بوون لە هەبوونی هۆشیارانەی 

خود( دەزانێت، هۆسرێل ئامادەیی )ئامانج واتابەخش( بە خاڵی دەستپێكی 

وەاڵمدانەوە  بۆ  نین  یارمەتیدەر  كامیان  هیچ  بەاڵم  دەزانێت،  بیركردنەوە 

پرسیار بە بیركردنەوە. تێگەیشتنی كلیلیی لێرەدا چەمكی رۆشناییە. هایدگەر 

دەڵێت كە تەنها بەهۆی رۆشناییەوەیە، تەنها لە رۆشناییەوەیە كە ئەوەی 

نۆبەی  بە  رۆشنایی  بەاڵم  بنوێنێت،  خۆی  دەتوانێت  بەخشە  رۆشنایی 

خۆی لەسەر شتێك جێگیرە كە لە دەركەوتنەوەی، شتێكی پێگەیشتوو كە 

دەتوانرێت لێرەو لەوێ، ئێستا و دواتر بەروونی ببینرێت. لەو جێیەی كە 
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بوونەوەرێك لەگەڵ بوونەوەرێكی دیكە رووبەروو دەبێتەوە، دەركەوتنەكە 

سەركەوتووە. ئەو دەركەوتنە بواری بزاوتی ئەبستراكت فەراهەم دەكات. لە 

دەركەوتندا هەر شتێك وەك چۆن هەیە ئاوا دەردەكەوێت.

هایدگەر و نازیزم

نازیزم كاریگەری لەسەر ژیانی هایدگەر دانا، كە ئەو كاریگەریيە بەم 

شێوەیەی خوارەوەیە:

سەرۆكایەتیی زانكۆ

ئەدۆڵف هیتلەر لە 30ى كانوونی دووەمی ساڵی 1933 بووە سەرۆكی 

ئاڵمانیا. دوای ئەوەی كە هایدگەر لە نیسانی هەمان ساڵ بووە سەرۆكی 

پۆستە  لەو  ئەو  ئەگەرچی  نازی.  حزبی  ریزی  چووە  فرایبۆرگ  زانكۆی 

نازی  ئەفسەرانی  لە  بەشێك  بووەوە،  ئاستەنگ  كێشەو  زۆر  رووب��ەرووی 

هایدگەر  مێژوونووس  سلوگای  هانس  دەزانی.  خۆیان  دوژمنی  بە  ئەویان 

لە هەموو فەیلەسوفانی دیكە زیاتر بە قبووڵكەری نازیزم زانیوە. ناوبراو 

رەوشی هایدگەر لەو كاتەی سەرۆكی زانكۆ بوو بەمشێوەیە وێنا دەكات:

 )هایدگەر( وەك سەرۆكی زانكۆ رێگر بوو لە هەڵواسینی پۆستەرەكانی 

دژ بە سامی لەبەردەم دەروازەی زانكۆ و درێژەدان بە سووتاندنی كتێبەکان 

لەالیەن خوێنكاران. پەیوەندیيەكی نزیكی لەگەڵ بەرپرسی نازیی خوێنكاران 

هەبوو و بە ئاشكرا سۆز و الگیریی خۆی بۆ چاالكیيەكانی ئەوان نیشاندەدا.

ماوەی  لە  لەخۆی  داكۆكیكردن  بۆ  نوسینێكی  هایدگەر   1945 ساڵی 

لە  كە  كوری  )هیرمان(ی  دەست  دایە  و  نوسی  زانكۆ  سەرۆكایەتیكردنی 

ساڵی 1983 باڵوكرایەوە. هایدگەر لەو نوسراوەدا ئاوا ئاماژە بە ئاستەنگ و 
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گرفتاریيەكانی سااڵنی 1933 تا 1934ی خۆی دەكات:

سەرۆكایەتی زانكۆ هەوڵێك بوو بۆ بینینی ئەو شتەی كە ئەنجامدرا و 

گەیشتە دەسەاڵت، ئەگەر ئەو هەوڵە شكستی نەهیناب وا رەنگبوو رۆژێك 

لێكەوتبایەتەوە.  رۆژئاوا  مێژووی  خودی  بەسەر  ئەڵمانەكانی  بااڵدەستیی 

هەرگیز ئەم شاراوەنیە كە ئەودەم من باوەڕم بەو دەرفەتانە هەبوو لەبەر 

ئەوە بابەخدان بە بیركردنەوەی واقیعم بەرامبەر بە پۆستی رەسمی پشتگوێ 

بوو،  درووست  بەڕێوەبردندا  لە  من  بێتوانایی  لە  كە  ئەوەی  دەخست. 

هەرگیز بێكاریگەر نابێت، بەاڵم ئەو تێبینیيانە، ئەوەی كە پێویستە و ئەوەی 

كە منی بۆ قبووڵكردنی سەرۆكایەتیی زانكۆ راكێشا ناگرێتە خۆی.

كاری هۆسرێل

بۆ  دا  هایدگەری  یارمەتیی  خانەنشیبنبوونی،  بە  هۆسرێل  ئێدمۆند 

یەهودی  مامۆستایەكی  هۆسرێل  فرايبۆرگ.  زانكۆی  مامۆستای  بە  بوونی 

بوو، كە پێشتر ببووە مەسیحی. دوای گرژیەك كە كەوتە نێوان هۆسرێل 

لەگەڵ هایدگەر و ماكس شیلەر، هایدگەر پەیوەندیی خۆی لەگەڵدا پچراند. 

پێشوەختی  مردنی  مایەی  بووە  هایدگەر  رەفتاری  ئارێنت  هانا  وتەی  بە 

هۆسرێل. ئارێنت ئەوی بە بكوژێكی راستەقینە دایە قەڵەم ئەگەرچی دواتر 

ئەو قسەیەی خۆی كشاندەوە.

قۆناغی سۆسیالیستی نەتەوەیی دوای سەرۆكایەتی

دوای شكستی دووبارەی هایدگەر لە گەیشتن بە سەرۆكایەتیی زانكۆ 

دیسان پەیوەندی خۆی لەگەڵ حزبی سۆسیالیستی نەتەوەیی پچراند. هایدگەر 

لە وتاری ساڵی 1935 راستی ناوەرۆك و مەزنی ئەو بزووتنەوەیە واتە حزبی  



ئاشنابوون بە هایدگەر

11
4

سۆسیالیستی نەتەوەیی خستەروو. كارل لۆڤێت، ساڵی 1940 هایدگەر كاتێک 

كە بۆ خوێندنەوەی وتارێك لەبارەی هولدەرلین لە رۆما بوو، ئەوی بینی. 

بنەمای  مێژووگەرایی  بە  سەبارەت  تێروانینەكانی  كە  پێيوتبوو  هایدگەر 

ملمالنێی سیاسیان هەبووە.

قۆناغی دوای جەنگ

لە  بەر  سەردەمی  بۆ  هایدگەر  و  ئارێنت  هانا  نێوان  پەیوەندی 

ناكۆكیيەكانی ئەو لەگەڵ حزبی سۆسیالیستی نەتەوەیی دەگەڕێتەوە، بەاڵم 

بە  درێژەدان  بۆ  هایدلبێرگ  ئارێنت چووە  ئەوەی  دوای  دۆستایەتیەكەیان 

لەنێوان  هایدگەر  هات.  كۆتایی  جاسپێر  كارل  چاودێریی  لەژێر  خوێندن 

سااڵنی 1945 تا 1951 وانەوتنەوەی لێ قەدەغە كرابوو.

لە  كە  )پۆل سالن(ی شاعیر،  بە  ساڵی 1967 هایدگەر چاوی كەوت 

ئۆردوگاكانی حزبی نازی دەربازی ببوو و ستایشی نوسینەكانی هایدگەری 

سۆسیال  حزبی  لەگەڵ  هەبوو  هایدگەر  ناكۆكی  لە  ئاگای  سالن  دەكرد. 

بخوازێت  لێبوردن  داوای  هایدگەر  دەكرد  ئ��ارەزووی  ناوبراو  نەتەوەیی. 

سەبارەت بە رەفتاری  لە سەردەمی نازیيەكاندا.

وتووێژ لەگەڵ شپیگڵ

رۆژنامەوانیی  چاوپێكەوتنێكی  هایدگەر   1966 سيپتەمبەری  22ی  لە 

بە  سەبارەت  كرد  قبووڵی  ل��ەوێ  كە  ئەنجامدا  شپیگڵ  گۆڤاری  لەگەڵ 

 1976/5 مانگی  چاوپێكەوتنەكە  بكات.  قسە  خۆی  سیاسیی  راب��وردووی 

باڵوكرایەوە. هایدگەر لەو چاوپێكەوتنەدا سەبارەت بە ناكۆكیی خۆی لەگەڵ 

حزبی سۆسیالیستی نەتەوەیی بە دوو شێواز داكۆكیكرد: یەكەم ئەوەی كە 
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ئەو هیچ چارەیەكی نەبوو، ئەو هەوڵیدەدا زانكۆ و بە شێوەیەكی گشتی 

زانست( لە بە سیاسیكردن رزگار بكات، بۆیە ناچار بوو لەگەڵ نازیيەكاندا 

رێكبكەوێت. دووەم ئەوەی قبووڵكرد كە هۆشیاربوونەوەیەكی دەبینی كە 

رەنگبوو بە كەڵكی بااڵدەستێكی نوێی نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتی بێت، بەاڵم 

رای سەبارەت بەمە لە ساڵی 1930 گۆڕا، لە راستیدا لەو توندوتیژیەی كە 

بە »شەوە درێژەكانی چەقۆ«، »پاكتاوكردنەكانی سەردەمی نازیيەكان« ناسرا 

هەڵگەڕابۆوە.

لە  زیاتر   شپیگڵ  لەگەڵ  چاوپێكەوتنەكەی  لە  هایدگەر  پێیە  بەم 

وتارەكەی  ساڵی 1935 بەمشێوەیەی خوارەوە داكۆكی لە )راستیی ناوەڕۆك 

و مەزنی بزووتنەوەكە( كرد. ئەو، ئەوەی پشتراستكردەوە كە هەواڵنێرانی 

نازی لەو وتارەدا دەركیان، بە مەبەستی حزبی سۆسیال نەتەوەیی، دەكرد. 

ئەگەرچی هایدگەر روونیكردەوە كە خوێندكارەكانی دەیانزانی مەبەستی ئەو 

)NSDAP( نەبوو، بەڵكو مەبەستی وەك دواتریش لە روونكردنەوەیەكدا لە 

نێوان دوو کەوانەدا لە )پێشەكیەك بۆ میتافیزیا( كە ساڵی 1953 نووسی وەك 

رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ تەكنەلۆژیای هەسارەیی و مرۆڤایەتیی مۆدێرن بوو. 

دەقی چەند نامەیەك كە لەنێوان هیربێرت ماركۆزه و هایدگەر گۆڕدراونەتەوە 

شایانی  باڵوكراونەتەوە،  )New German Gritique(دا  گۆڤاری  لە  و 

ئایدۆلۆژیای  و  رەفتار  ناوبراو هەرگیز  كە  ئەوەی  ماركۆزە  ئاماژەپێكردنن. 

رژێمی نازی بە ناشیرین ناونەبردووە، بۆیە ئەوی سەر بە نازیيەكان زانیوە. 

هایدگەر لە نامەیەكیدا بۆ ماركۆزە ئاماژەی بەوەدا كە ساڵی 1934 پەی بەو 

هەوڵەی خۆی بردووە و پەیوەندیی خۆی لەگەڵ سۆسیال نەتەوەیی وەك 

نارەزایەتیی بەرامبەر ئەو ئایدۆلۆژیایە بڕیوە.
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كاریگەری فەلسەفەی هایدگەر لە فەرەنسا  

هایدگەر یەكێك لە کاریگەرترین فەیلەسوفەكانی سەدەی بیستەمه و 

بەاڵم  جیاجیاوە،  بواری  زۆر  ناو  چوونەتە  ئەو  تێڕوانینەكانی  و  بۆچوون 

ئەو  كارەكانی  هزرو  لەسەر  راوەستان  و  خوێندنەوە  مێژووی  و  پانتایی 

كاریگەری  و  بوونگەرايی  زیاترە  دیكە  شوێنەكانی  هەموو  لە  فەرەنسا  لە 

پێش جەنگ. كارتێكردنەكانی هایدگەر لەسەر فەلسەفەی فەرەنسا لە ساڵی 

1935 دەستیپێكرد ئەو كاتەی كە »بوون و كات«،  »میتافیزیك چیە؟« و 

بەرهەمەكانی دیكەی هایدگەر لەالیەن )ژان پۆل سارتەر( و بوونگەراكانی 

دیكە، هەروەها لە الیەن بیرمەندانی وەك )ئەمانۆئیل لویناس( و )ئەلكساندەر 

كوژۆ( و )جۆرج بێتی( هەڵسەنگێندران و شیكرانەوە. 

لەبەر ئەوەی كاری هایدگەر لە بوونناسیدا رەگوریشەی لە شیكردنەوەی 

تاك تاكی كەسەكاندایە، زیاتر كاری ئەویيان بە بوونگەراییەوە بەستووەتەوە. 

دیارو  زۆر  سارتەر  نەبوون(ەكەی  و  )بوون  لەسەر  هایدگەر  كاریگەریی 

نموونە  بۆ  دواتریدا  دەقەكانی  لە  چۆن  وەك  هایدگەر  بەاڵم  بەرچاوە، 

لەوە كردووە، كە هەستی كردووە  باسی  لەسەر مرۆڤایەتی«  »نووسینێك 

سارتەر كاری ئەوی بە هەڵە خویندۆتەوە. هایدگەر ئەو هەڵە خوێندنەوەیەی 

بەمشێوەیە روونكردۆتەوە:

)پێشنیاری سەرەكی سارتەر دەربارەی گرنگتربوونی بوون بە بەراورد 

وەك  بوونگەرایی  دەس��ت��ەواژەی  بەكارهێنانی  ئەگەرچی  خود  لەگەڵ 

بەاڵم  خۆیەتی،  جێی  لە  فەلسەفەیە  جۆرە  ئەو  بۆ  گونجاو  ناونیشانێكی 

گریمانەی سەرەكی لە بوونگەراییدا هیچ شتێكی هاوبەش لەگەڵ بوون و 

كاتدا نیيە، جگە لەوەی كەبوون و كات هیچ وتەیەكی دەربارەی پەیوەندیی 

خودی بوون نیيە(.
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پەالماری دوای جەنگ بۆ فەرەنسا 

هایدگەر دوای جەنگ بەهۆی ئەوەی لە پۆستی سەرۆكایەتیی زانكۆی 

فەرەنسا  لە  ئەو  كرا.  قەدەغە  زانكۆ  لە  )درس��دن(  لە  بوو،  فرایبۆرگدا 

و  هەبوون  پەیوەندی  كۆمەڵێك  هەبوو  درێژەی  كارەكانی  بارەی  لە  كە 

ژمارەیەك لە خوێندكارە فەرەنسیيەكانی لە توتناوبێرگ چاویيان پێیدەكەوت. 

هایدگەر بەردەوام دیدار و چاوپێكەوتنی لە فەرەنسا هەبوون و لە رێگەی 

نامە گۆڕینەوە لەگەڵ )ژان بوفرێ( كە یەكێكە لە وەرگێڕە فەرەنسیيەكانی 

بابەتەكانی هایدگەر و )لویس براون(، هەوڵیدا پەرە بە فەلسەفەی فەرەنسی 

بدات.

دریدا و پێكهاتەشكێنی

پێكهاتەشكێنی لە ساڵی 1967 لەسەر پێشنیاری )لویسن براون( دەربارەی 

كاری دریدا كەوتە بەر باری سەرنجی هایدگەر. دوای ئەوەی كە دریدا هەندێك 

ئەو  بینینی  بۆ  پێخۆشیی خۆی  ناوبراو  نارد،  بۆ هایدگەر  كارەكانی خۆی  لە 

كە  فۆكۆ  رێكنەكەوت. میشێل  لە ساڵی 1972  ئەوان  دیداری  بەاڵم  نیشاندا، 

ئەو  كە  دەكردەوە  پشتڕاست  ئەوەی  خوێندبووەوە،  هایدگەری  نوسینەكانی 

فەیلەسوفە، بەاڵم هەرگیز لە بارەیەوە نەینوسیوە.

دریدا هەوڵێكی لێبڕاوانەی دا تا تێگەیشتن لە كاری هایدگەر لە سەردەمی 

قەدەغەكردنەكەی لە درسدنەوە لە زانكۆكانی ئاڵمانیا و بە شێوەی  ئاڵمانیا كە 

دەتوانین بڵێین بە شێوەیەكی گشتی دەگەڕایەوە بۆ رەتكردنەوە لە كاریگەری 

دریدا  تێڕوانینی  لە  بگۆڕێت.  بوونگەرایی  چەمكگەلی  سارتەر،  پۆل  ژان 

پێكهاتەشكێنی )Deconstruction( وەك میراتێكی جێماوەیی، لە دەستەواژەی 

تێكدان )Destruction( لەالیەن هایدگەر بەكار دەهات و سوودی لێوەردەگیرا.
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لێكۆڵینەوەكانی فاریاس

دریدا و البارتو لیونارد لەنێو هەموو ئەوانی دیكەدا سەرقاڵی وتووێژ 

نێوان فەلسەفە و سیاسەتی  پەیوەندیی  بە  و رەخنەگرتن بوون سەبارەت 

ئایا  كە  دەگرت  لەخۆ  پرسیارەیان  ئەو  مشتومڕانە  و  باس  ئەو  هایدگەر. 

دەبێت؟  مەیسەر  هایدگەر  فەلسەفەی  بەبێ  لێكۆڵینەوە  لەبەرچاوگرتنی 

بابەتێك كە دریدا بە تایبەت رەتیكردەوە.

ناوی  بە  خۆی  كتێبەكەی  فاریاس(  )ڤیكتۆر  كە  كاتێك   1987 ساڵی 

ئەوانیديدا  لەنێو  مشتومڕە  و  باس  ئەو  باڵوكردەوە،  نازیزم(  و  )هایدگەر 

بەهۆی  پێكهاتەشكێنەكان  ناوی  بە  كە  كەسانەی  لەو  بوو، هەندێك  گەرم 

گرێدراوی یان بە فەلسەفەی هایدگەر بەرەو بێبەهابوون دەچوون. دریدا 

لێکدانەوەی  و  خوێندنەوە  پێویستیی  لە  داكۆكیان  هەر  نەك  ئەوانیدی  و 

بەرەهەمەكانی هایدگەر دەكرد، بەڵكو رەخنەیان لە لێكۆڵینەوەكانی فاریاس 

دەگرت و ئەو تێروانینانەی ئەویيان بە شتی سادە و سۆزداری دەدایە قەڵەم. 

لە الیەكی دیكەوە )ریچارد رورتی( رایگەیاند كە كتێبەكەی فاریاس لە هەر 

سەرچاوەیەكی دیكەیە بەردەست زیاتر لە خۆگری زانیاریی راستە دەربارەی 

پاڵپشتێكی  نازیيەكان. ئەم قسانە بوونەتە  پەیوەندیيەكانی هایدگەر لەگەڵ 

گەورەی فریودەر كە تا ئێستاش باڵو دەكرێنەوە.

بێرنارد شتیگلەر

كاری  سەر  خستوەتە  كاریگەری  دواییانە  بەم  هایدگەر  ئەندیشەی 

فەیلەسوفی فەرەنسی )بێرنارد شتیگلەر(. شتیگلەر شیكردنەوەی بوونناسیی 

كاریشی  دوا  و  تاكگەرایی  دەروونناسی  دەرخستنی  وەك  كات  و  بوون 

گرفتە  زۆربەی  ئەو  تێدەگات.  كۆمەڵ  بە  تاكگەرایی  وەك  بوون  مێژووی 
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فەلسەفی و سیاسیيەكانی هایدگەر لە بێتوانایی هایدگەر بۆ پێكەوەگرێدانی 

ئەو دووانە دەزانێت.

خوێنكارەكانی هایدگەر

لە زانكۆی ماربۆرگ دەتوانین ناوی ئەم خوێنكارانەی هایدگەر ئاماژەى 

پێبدەین: هانس گیورگ گادامێر، هانا ئارێنت، كارڵ لوێت، گيرهارد  كروگا، 

زانكۆی  لە  یوناس  هانس  و  ئاندرێس  گۆنتا  كالین،  یاكوب  شتراوس،  لیۆ 

چارلز  لویناس،  ئەمانۆئێل  ماركۆزە،  هەیربێرت  ناوی  دەتوانین  فرایبۆرگ 

مالیك و ئێرنست نولتە، بێنین. هەروەها خوێنكارەكانی دیكەشی بریتین 

لە: والتێر بیمل، یان پاتوچكا، خاڤیر زوبیری.

رەخنە فەلسەفەی هایدگەر

)دیڤید كوزنزهوی( لە بارەی رەخنەی دریدا لەسەر فەلسەفەی هایدگەر 

لە گرامانۆلۆژیا  دەنووسێت: »رەخنەی دریدا لەسەر فەلەسەفەی هایدگەر 

دەبێت  زمان  تیۆری  پێیوایە  لەوەی  دەكات  هەڵە  هایدگەر   كە  ئەوەیە 

قابيلی  دەستەواژەكان  دریدا  بێت.  سەرچاوە  و  راستینە  تیۆری  لەخۆگری 

وەرگێران و روون و ئاشكرا دەزانێت، لەگەڵ ئەوەشدا شیكردنەوەكەی بە 

تەواوی دیاری نەكراوە. دەقەكە لە چوارچێوەی هەرمۆنۆتیكیای شیكردنەوە 

و هەوڵدان بۆ هێنانی سەرجەمی دەقەكە ناڕۆشنە، چونكە بەقسەی دریدا 

هیچ واتایەكی جێگیری نیيە«.

)رۆبێرت ستولبێرگ( لە رەخنەی تێروانینەكانی هایدگەر سەبارەت بە 

كارە هونەریيەكانی دەنوسێت: »هایدگەر لەگەڵ خود، یان سورشتی كاری 

هونەریدا سەرۆكایەتی هەیە. ئەو سەرچاوەی كاری هونەری گومڕاكەرانە 



ئاشنابوون بە هایدگەر

12
0

كارە  بۆ دۆزینەوەی  راستەوخۆ و سادە  رێگایەكی  دەزانێت، چونكە هیچ 

هونەریيەكان بوونی نیيە«.

چەمكی  نێوان  پەیوەندیی  لە  رەخنەی  وتارێكیدا  لە  لویس(  )ویلیام 

یان  زهەنی  »كاری  نووسیویە:  ناوبراو  گرتووە.  زيهنی  كاری  و  دازای��ن 

geistige Aebeit بەو هۆیەوە كە پەیوەندی باشتگەلێكی بااڵتری رۆحیەوە 

هەیە، مۆراڵی نیيە«. ئەو لە درێژەی باسەكەیدا روونی كردوەتەوە كە ئەو 

ئازارەكانی مرۆڤەوە  نیگەرانی و  لەبەر ئەوەی سەرچاوەی لە  جۆرە كارە 

گرتووە كە بەشێكە لە بوونی مێژووی مرۆڤ، واتا گیاندارە بۆیە مۆراڵیە.

)سوزان ئەنیما توبز( لە رەخنەی فەلسەفەی هایدگەردا ئاماژەی  بە 

بوونگەرایی  شیكردنەوەی  نەبوونی  و  كردەوە  ئەو  تێڕوانینی  نەیلیزمی 

)دازاین( گیانداری لە فەلسەفەی رۆژئاوادا كە لەالیەن هایدگەرەوە رەخنەی 

لێگیراوە ناكۆك بینیوە لەگەڵ مەسیحیەتگەرایی لە فەلسەفەی ئەودا.

میراتی هایدگەر

لە كاتی بە چاپگەیاندنی كتێبی بوون و كاتەوە، تا ئێستا تێڕوانینەكانی 

لە  بوونە  بەرچاو  كارتێكردنێكی  جیاجیادا سەرچاوەی  فۆرمی  لە  هایدگەر 

بوارە  و  قەڵەمرەو  جۆراوجۆردا.  بواری  زۆر  لە  ئەندێشە  هزری  بواری 

تا  بوونەوە  فەلسەفەی  لە  هایدگەرەوە  لەالیەن  كارتێكراو  فكریيەكانی 

فەلسەفەی سیاسی،  دەروونناسی، رەخنەی ئەدەبیی یەزدانناسی  دەگرێتە 

رۆژهەالتی  لە  هزریيەكانیشی  كارتێكراوە  جوگرافییە  قەڵەمرەوە  خۆی. 

دوورەوە بگرە تا ئەمریكای التین دەگرنەوە.

زۆر قوتابخانەی فكری درووست بوون كە كاریگەریان لە رامان و هزری 

سارتەر،  وەك  بیرمەندانی  بە  ئاماژە  دەتوانین  وەرگرتووە.  هایدگەرەوە 



12
1 ئاشنابوون بە هایدگەر

گادامێر، دریدا و فۆكۆ بكەین. ئەمە لە كاتێكدایە كە بیرمەندانی باسكراوی 

دیكەی وەك ئارێنت، ماركوزە، بولتمان، ریكور، مەك ئینتایر و لۆكانیش 

قەرزاری تێڕوانینەكانی هایدگەرن.

و  باس  لە  یەکەمجار  هایدگەر  تێروانینیەكانی  ئاشكرای  دەركەوتنی 

بەرهەمە  سارتەر  دەركەوتن.  سارتەردا  پۆل  ژان  فەلسەفیيەكانی  وتارە 

قوتابخانەی   1943 ساڵی  كە  نەبوون  بوونە  واتا  خۆی،  ناوبانگەكەی  بە 

بووننگەرایی-نەك باسی بوونگەری كە هایدگەر وەك هەماهەنگیی پێكهاتە 

بەدەستهاتووەكان لە وەاڵمی بووندا خستبوویە روو. 

ئەو تێروانینانەی كردن بە كاریگەرترین قوتابخانەی سەردەمی خۆی و 

بە رەوتی گۆرانكاری و قەی رانە كۆمەاڵیەتی و سیاسیيەكانی ئەمریكا بوون 

بە سەرچاوەیەكی فكریی گرنگ. سارتەر بەسوود وەرگرتن لە كتێبی )بوون 

و كات(ی هایدگەر، تەوەری ئەندێشەی خۆی  چ لە رووی فەلسەفی و چ 

لەرووی سیاسیەوە كردە تێگەیشتنی ئازادی.

هانس-گیورگ گادامێریش كە بە بناغەدانەری هەرمۆنۆتیكی فەلسەفە 

ناسراوە، بە دڵنیاییەوە سەبارەت بە لەپێشبوونی زمان نيسبەت بە گوفتار، 

خەسڵەتی سەرەكیی زمان لە دیالۆگبوونەكەی دەزانێت. بە تێروانینی ئەو 

ژیان لە ناوەرۆكی زمان و دیالۆگی نێوان كەسەكان رەنگ دەداتەوە و تاقی 

دەكرێتەوە. 

كتێبی  یەكەمی  نیوەی  بە  پشتی  كە  سارتەر  پێچەوانەی  بە  گادامێر 

بوون و كات بەستبوو، بە سوودوەرگرتن لە نیوەی دووەمی ئەو كتێبە و 

هەروەها تێروانین و بەرهەمەكانی هایدگەر لە بارەی زمان، هەۆمۆنۆتیك، 

هەرمۆنۆتیكی  گشتیی  زمانی  و  مێژوو  تێگەیشتنی  بێبەشبوون،  مێژوویی 

لە  گرتوو  سەرچاوە  خۆی  تێروانینەكانی  ئەگەرچی  گادامێر  كرد.  فۆرمەلە 
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بنەڕەتی ئەو لەسەر  لەگەڵ رەخنەی  ئەندێشەی هایدگەر دەزانێت، بەاڵم 

ئەفالتون هاورا نییە، ئەو هەوڵی خۆی خستەگەر بۆ پێكەوە گونجاندن و 

ئاشتیی نێوان فەلسەفەی هایدگەرو ئەفالتون. ناوی دریدا لەگەڵ چەمكی 

پێكهاتەشكێنیدا ئاوێتەیە. دریدا لە تێروانینەكانی خۆیدا لە هەمووی زیاتر 

و   )Destruction  ( بناتنانەوە  واتا  هایدگەری  دەستەواژەی  دوو  قەرزاری 

زمانمەندی )Sprachlichkeit(یە. 

كاریگەری  بوونیش  سروشتی،  نەینیبوونی  بارەی  لە  هایدگەر  باسی 

لەسەر هزر و تێروانینی دریدا هەبووە. دریدا نادیاری لە پێشتر لە ئامادە 

دەزانی. چونكە زمان لە رێگەی نیشانە و جێگای ئامادەیی خودی ئەوان 

كەوابوو  نادیارەوەیە.  خودی  لەنێو  ئامادەیی  مانای  بە  ئەمەش  دەگرێت. 

هەرچی هەیە نیشانەیە. نیشانەكان بۆ یەكدی دەگەڕێنەوە نەك بۆ خودی 

شتەكان )میشیل فۆكۆ(ش لە تێروانینەكانی خۆیدا كاریگەریی لە فەلسەفەی 

هایدگەرەوە وەرگرتووە. 

بە  هیومانیزم،  بە  سەبارەت  هایدگەر  باسەكانی  لە  ب��ەرەی  ئەو 

ئامرازبوونی مەعریفە و ونبوونی راستی وەرگرتووە. ناوبراو ئاماژەی بە رۆڵی 

دەسەاڵت و هيز لە بارەی نەهیشتنی سوژەی مرۆیی و بە پەراوێزخستن 

و تێكشكاندنی مرۆڤ بەرامبەر پێكەهاتەكانی تەكنۆ-بیروكراتیك كردووە و 

قسەی لە مەڕ سەركەوتنی زانست دەربارەی مرۆڤ بەسەر خودی مرۆڤەوە 

لە چاخی نێو زانستی مۆدێرندا كردووە.

سەرچاوە: ئینتەرنێت
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چەردەیەك لە وتەكانی هایدگەر 
لە ئینگلیزییەوە: دانا تەیب مەنمی
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 * مرۆڤ خودای بوون نیيە، بەڵكو شوانی بوونە

* زمان ماڵی ڕاستی بوونە

من  ئەوەندەی  مێژووەوە،  و  مرۆڤایەتیمان  ئەزمونی  مێژووی  لە   *

سەریانهەڵدا  كاتانە  ئەو  تەنها  مەزن  و  بنەڕەتی  شتێكی  هەموو  بزانم، 

كاتێك مرۆڤەكان ماڵێك و نیشتمانێكیان هەبوو بە قووڵی پابەندبوون بە 

نەریتێكەوە. ئەدەبی ئەمڕۆ، بۆ نموونە، بە شێوەیەكی فراوان ڕووخێنەرە.

ئامێركراو،  بە  خۆراكی  پیشەسازییەكی  لە  بریتیە  ئێستا  كشتوكاڵ   *

هەروەكو ئەوەی چۆن لە ژوورەكانی گاز و كامپەكانی لەناوبردنی نازییەكاندا 

سەر  دەخرێنە  ئابڵۆقەكان  چۆن  هەروەك  بەرهەمدەهێنرێت،  جەستەكان 

بۆمبی  چۆن  هەروەكو  دەكرێنەوە،  برسێتی  ڕووب��ەڕووی  گەالن  و  واڵتان 

و  كشتوكاڵیش  ڕۆحی  لە  شتیش  هەمان  بەرهەمدەهێنرێت،  هایدرۆجینی 

بەهەمهێنانی بەرهەمە كشوكاڵیيەكاندا دەبینرێت.

ئێمە كات ناودەنێین، كاتێك دەڵێین: هەموو شتێك كاتی خۆی هەیە. 

واتای ئەمە بریتیە لە: هەموو شتێك كە لە واقيعدا هەیە، هەموو مرۆڤێك 

دێت و دەڕوات لە كاتی گونجاودا  و بۆ ماوەیەك دەمێنێتەوە لەو كاتەی 

بۆ تەرخانكراوە، هەموو شتێك كاتی خۆی هەیە. 

بیرمان  كاتەی  لەو  ئەوەیە  دەوروژێنێت  بیرمان  كە  شت  گرنگترین 

دەوروژێت هێشتا بیر ناكەینەوە. 

لەدایك دەبێت و  تر  * هەموو مرۆڤێك وەكو زۆربەی مرۆڤەكانی 
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وەكو  تاكە مرۆڤێك )خۆی( دەمرێت. 

* ئەگەر من بژاردەی مردن لە ژیانمدا بەدەستی خۆم بێت، ئیعترافی 

پێدەكەم و بە ڕاستی ڕووبەڕووی دەبمەوە، من ترس و نیگەرانی مردن و 

پووچێتی ژیان خۆم ڕزگاردەكەم و تەنها ئەو كاتە من ئازادم خۆم بم. 

* بوون و كات بە یەكسانی یەكتر یەكالیی دەكەنەوە، بەاڵم بەشێوازێك 

كە نە بوون دەتوانرێت وەكو شتێكی كاتی ناوی بهێنرێت و نە دەتوانرێت 

كاتیش وەكو  بوونێك ناوبهێنرێت. 

گەورەی  و  داڕێژەر  ئەو  ئەوەی  وەكو  دەكات  ڕەفتار  وا  مرۆڤ   *

مرۆڤ  مامۆستای  و  گەورە  بە  زمان  لەڕاستیدا  و  كاتێكدا  لە  بێت،  زمان 

دەمێنێتەوە. 

* نیشتەجێبوون بریتیە لەوەی بچێنیت و باخچەیەك بكێڵیت.

ئەوا  تێبگەیت  لێی  بتوانرێت  بكات  لەخۆی  وا  فەلسەفە  ئەگەر   *

شتێكی خۆكوژییە بۆ فەلسەفە.

*كاتی ڕاستەقینە چوار ڕەهەندییە.

* ئەو پلە و پایانەی ڕەنگە بەدەستبێن، بەرزترن لەوانەی ئێستا لە 

واقيعدا هەن.

سەرچاوە: 

Martin Heidegger Quotes

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/martin_heidegger.

html
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

ساڵی چاپوەرگێڕنوسەرناوی بەرهەم

ئاشنابوون بە 1
ئەفالتوون

رێباز مستەفا
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

ئاشنابوون بە     3
كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا
2014

ئاشنابوون بە   4
شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      5
كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      6
ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

ئاشنابوون بە     9
قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن
2014

ئاشنابوون بە        10
جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە      11
دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

ئاشنابوون بە      14
جۆن لۆك

عەتا جەمالی
2014

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15
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ئاشنابوون بە    16
ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

17
ئاشنابوون بە 

قوتابخانەی فرانكفۆرت
عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە 18
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

2014بازگربلیمەتی و شێتی 19

ئاشنابوون بە كریشنا 20
مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە 21
سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە سیمۆن 22
دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر
2014

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا 23
وۆلف

لوقامت رووف
2014

ئاشنابوون بە  یۆرگن 24
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر
2014

25
كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا

2014

مەكری ئیسالمییەكانی 26
كوردستان 

ماجد خەلیل
2013

27
ماو تسی تۆنگكتێبی سور 

فازل حسێن مەال 
رەحیم

2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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29
گەندەڵی 

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2014

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ 31
كۆبانێ

ئەنوەر حسێن-
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری 32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن 
)بازگر(

2015

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34


