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 پێشەکی وەرگێڕ
 ناوچەی ارۆچکەی میسکێرش لەش لە (٦٢٩١-٦٨٨٢مارتن هایدیگەر)

-بە ئایینی مەسیحایەتی لەنێو خێزانێکی سەر واڵتی ئەڵمان)بادن( 
 کاتۆلیک لەدایکبووە. پاش تەواوکردنی ئامادەیی لە زانکۆی فرایبۆرگ لە

و  هێنێت دهتیۆلۆجی  لە واززوو بەاڵم  خوێنێت، دهتیۆلۆجی  ٦٢٩٢ساڵی 
 لە. یفەلسەفە ماتماتیک وخوێندنی   کات به ستده دههەمان زانکۆ  لە

نامیلکەکەی لەسەر)بیردۆزەی دەستەواژە لە و  هایدیگەر ٦٢٦١ساڵی 
.  گرێت رده و دکتۆرا لە زانکۆی فرایبۆرگ وه  کات ده ئامادهسایکۆلۆجیزم(دا 

نامیلکەیەکی  ٦٢٦٩ساڵی  بۆ دامەزراندنی لە زانکۆ لە ی دکتۆراکهپاش 
فەلسەفەی دینس  دیکە لەسەر )بیردۆزەی کاتیگۆرییەکان و واتا لە

  لەو زانکۆیه بۆ یەکەمجار ٦٢٦١-٦٢٦٩ اڵیسلە  .سکۆتس(دا دەنوسێت
هاوڕێیەتی   ٦٢٦١ ساڵی دەبێت بە وانەبێژی فەلسەفە. لە

دروستدەکات و  دەبێت لەگەڵ)ئەدمۆند هوسرڵ(، کە لەو زانکۆیە مامۆستا
زانکۆی  لە ٦٢٩٩ساڵی  هوسرڵ دەیکات بە یاریدەدەری خۆی. لە

لەسەر داواکاری پاش خانەنشیکردنی هوسرڵ و زرێت.  مه دادهماربۆرگ 
هایدیگەر بۆ زانکۆی فرایبۆرگ دەگەڕێتەوە و  اد٦٢٩٨لە ساڵی هوسرڵ 

نازییەکان  ێکدا، کات٦٢١١ساڵی  دەبێت بە مامۆستا. لە و ئهجێگەی  لە
سەرۆکی زانکۆی فرایبۆرگ،  دەستەاڵت وەردەگرن، هایدیگەر دەبێت بە

دەهێنێت.  کارەکەی لە مانگ واز نۆ دوایهۆکاری ڕامیاری  بەاڵم لەبەر
وانەبێژی لێ هایدیگەر  ٦٢٩٦پاش جەنگی جیهانی دووەم تاکو ساڵی 

 لە وەکو)پرۆفیسۆر( ،و لەو ساڵەدا جارێکی دیکەکرێت  ده خه ده قه
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تەمەنی  لە  زنه مه  سوفه یله م فه ئه.  وه تهمەزرێ دهزانکۆی فرایبۆرگ دا
 ژراوە. شارەی تێیدا لەدایکبووە نێ هەشتاوحەوت ساڵیدا مردووە و لەو

  بۆچوونه  یشتن له ، بۆ تێگهپەیوەندی نێوان هایدیگەر و هوسرڵ
قۆناخێکی جۆراوجۆردا بە چەند   ، که ر گرنگه کانی هایدیگه فییه لسه فه

سەرەتاوە دەردەکەوێت هوسرڵ هەوڵینەدابێت زۆر لە  تێپەڕیوە. لە
وردی  بکەوێتەوە. تەنانەت نامیلکەی دکتۆراکەشی بە هایدیگەر نزیک

هایدیگەر گۆڕانێکی ەوە. بەاڵم کاتێک هوسرڵ دەبیسێت خوێندۆتنە
کاتۆلیسیزم -دۆگمای مەسیحایەتی بنەڕەتی لە بیروباوەڕیدا کردوە و لە

 بە دواجاریش  هایدیگەر نزیک دەبێتەوە و دوور کەوتۆتەوە، زۆرتر لە
یەکێک لە ئەندامە چاالکەکان و داهاتووی بازنەی فینۆمینۆلۆجی 

  1دەنێت. یدا
 ،نوێکانی هوسرڵ-هایدیگەر لەگەڵ بۆچوونە کانتییەسەرەتاوە  لە

دێکارت و خودی بەرز هاوڕا نەبووە. ئەم جیاوازییانەش دواجار کۆجیتۆی 
هۆکاری تێکدانی هاوڕێیەتی نێوان  وە و بوون بە یهسەریانهەڵدا

                                                           
ئۆکسنەر، لەالی هوسرڵ خوێندکار بووە و هاوڕێی هایدیگەریش بووە، لە  هێنریک  1

هەواڵی گۆڕانکاری بۆچوونە ئاینییەکەی هایدیگەری بە هوسرڵ  ٦٢٦٩کۆتایی ساڵی 
گەیاندووە. هوسرڵیش لە نامەیەکدا ئەم هەواڵە بە پرۆفیسۆر ناترۆب دەگەیەنێت و 

 دەنوسێت، "دکتۆر هایدیگەری الو خۆی لە دۆگمای کاتۆلیسزم ڕزگارکردوە." بڕوانە:
Thomas Sheehan, ‘Reading a Life: Hedigger and Hardtime’, in 

The Cambridge Companion to Heidegger, (ed.) Charles Guignon, 

Cambridge: Camdridge Universty Press, 1998. P.76.   
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هەردووکیان. هەڵبەتە هوسرڵ هایدیگەر و خۆی، وەکو ئەفالتون و 
چاپدرا هوسرڵ  ە، کە)بوون و کات(ی هایدیگەر لەئەریستۆ بینیوە، بۆی
)ئەمیکوس پالتۆ، ماگیس ئەمیکا نوسێت، دهالتینی  لەسەر بەرگەکەی بە

ڕاستی هاوڕێیەکی  واتە، )ئەفالتون هاوڕێمە،]بەاڵم[ ڤێرتیاس(
تووکەیدا ئاشکرا میتۆدە رهایدیگەر لەم پە 2گەورەترە.(

رڵ جیاکردۆتەوە و سوفینۆمینۆلۆجییەکەی خۆی لە فینۆمینۆلۆجی ه
کاتەوە  نوێدا ڕزگارکردوە. لەو-خۆی لەژێر کاریگەرێتی دێکارت و کانتی

بەرەی ناکۆک و دژوەستاو  لەنێو بازنەی فینۆمینۆلۆجیدا دوو
 ی، یەکێکیان نوێنەرایەتی هوسرڵ و ئەوی دی هایدیگەردروستبوون

تووکی)بوون و کات( ر. لەمڕووەوە، هەرچەندە پە کردووه
سرڵییانە ییانە توێژینەوە ئۆنتۆلۆجییەکە دەخاتەگەر بەاڵم هوفینۆمینۆلۆج

 ی بوونگەرانەیە. ک نییە و فینۆمینۆلۆجییه
دا نوسیوە. هۆکاری  ٦٢٩٩ساڵی  کات(ی لە تووکی)بوون ورهایدیگەر پە

 تووکەش بۆ دامەزراندنی لە زانکۆ، وەکو مامۆستا لەرنوسینی ئەم پە
زانکۆ دەکات، پاش ئەو  لەجێگەی هوسرڵ دەگەڕێتەوە. هوسرڵ داوا 

                                                           
ئەمە گوتەیەکی ئەریستۆیە و لە پەرتووکی)نیکۆماخۆس(دا نوسراوە. گوایە بە   2

چوونەکانی ئەریستۆ دەڵێن، ئەفالتون مامۆستا و هاوڕێت بوو، بۆچی ڕەخنە لە بۆ
 دەگریت. ئەویش لە وەاڵمدا دەڵێت، کە)ڕاستی( لە هاوڕێیەتی گەورەتر و پیرۆزترە: 

“Amicus Plato, magis amica veritas.” Aristotle, ‘Nicomachean 

Ethics’, 1096a15, in The Complete Works of Aristotle, vol.2, (ed.) 

Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton University Press, 1995.    
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ئەوەی هایدیگەر هیچ  جێگەی دابمەزرێنن، بەاڵم لەبەر هایدیگەر لە
نوسراوێکی لەچاپدراوی نەبووە دامەزراندنی کێشە دروستدەکات. ڕاگری 

لەچاپبدات. ئەویش  هایدیگەر دەکات بەرهەمێک کۆلێژی ئاداب داوا لە
وندەکانی نزیک یەکێک لە گ زانکۆ دەکات و لە داوای ساڵێک پشو لە

)بوون و ماڵە جوتیارێک بەکرێ دەگرێت شاری فرایبۆرگ ژوورێک لە
 ٦٢٩٨ساڵی  لە  م نوسراوه ئه پاش باڵوکردنەوەیوکات( دەنوسێت. 

هەرچەندە ئەمڕۆ نوسراوەکانی هایدیگەر لە جێگەی هوسرڵ دادەمەزرێت. 
 هایدیگەر لە هەشتاوهەشت بەرگدا کۆکراونەتەوە و لەچاپدراون، بەاڵم

تووکی نوسیوە و لەچاپیداوە ئەویش)بوون رلەڕاستیدا، هایدیگەر یەک پە
 کات(ە.  و
تووکەی هایدیگەر رباوەڕەدابووە ئەم پە سەرەتاوە هوسرڵ لەو لە

دەبێتە هۆکاری   بۆیهدەرچوونە لە بنەماکانی فینۆمینۆلۆجی 
 . هەمانکات،نێوانیاندا  کان له ڵدانی جیاوازییه رهه و سه نائومێدبوونی

بۆ خوێندکارە الوەکانی ئەو سەردەمە و لەنێو بازنەی )بوون و کات( 
کەڵە بەرهەمێکی فەلسەفی ناسراوە،  ئەکادیمی ئەمڕۆ و بوونخوازەکاندا بە
بۆ بوون بەگشتی و بوونی مرۆڤ  کە توانیویەتی ڕاڤەکردنێکی نوێ

 تایبەتی بکات. لەمڕووەوە، هەربەرت مارکۆز دەڵێت، بە
 وکرایەوە، کە کۆماری وایمەراڵکاتێکدا ب لەکات(  ")بوون و     

 و ڕژێمی نازی لە دامەزراندابوو، کاتی دوا هەناسەی دەدا      
 فەلسەفییە بە  هاتنی کارەسات بوو. بەاڵم ئەم بەرهەمە      
 هیچ شێوەیەک ڕەنگدانەوەی ئەو بارودۆخە نەبوو.       
 تایەکی بەرهەمەکەی هایدیگەر بۆ من و هاوڕێکانم سەرە      



 

9 

 

 نوێ بوو. ئێمە بەرهەمەکانی و وانەکانیمان بە فەلسەفەیەکی       
 کۆنکریتی دادەنا...هەستمان بە سەربەستی ئەکادیمی       
 تیایاندا دەکرد. تەفسیری هایدیگەر بۆ فەلسەفەی       
 یۆنانی و ئایدیالیزمی ئەڵمانیا تێڕوانینێکی نوێی       
  3دا."مردووەکان دەدەقە  بە      

خوێندنەوەیەکی قوڵ و لەسەرخۆی ئەم بەرهەمە فەلسەفییە بۆچوونەکەی 
قۆناخە چەقوەستاوەی  مارکۆز دەسەلمێنێت. تێدەگەین چۆن لەو

لە ئەوروپا هایدیگەر دەیەوێت لە دەقە وشک و  یبیرکردنەوەی فەلسەف
بێت و ئاسۆیەکی بەرفراوان بکاتەوە. اڤەکردنە ناجۆرەکان بۆ بوون یاخیڕ

 نامۆبوون لەبیرکردنەوەی فەلسەفی گەین چۆن هایدیگەر دەیەوێت تێدە
لە   که کەشی بۆ چارەسەرکردنی نامۆبوونههەوڵدانەبکات.  ڕزگار

بۆ گەورەترین پرسیار سەبارەت بنەڕەتیترین   دایه وه بیرکردنه گەڕانەوەی
شتێکی لەسەر  . ئەو بنەڕەتە فەلسەفییەی هەمووبابەتی فەلسەفی

بابەتی  دەبێ بکرێت بە کان بووهێت بە بنەڕەتی هەدەب ،ڕادەوەستێت
سەرەکی توێژینەوەی فەلسەفی. ئایا چ شتێک دەبێت بە بنەڕەتی 

ی ئەم لە بنەڕەت بەدەرە؟ لە وەاڵم شتە ئایا خودی ئەو ؟هەبووەکان
 دەکات. بەاڵم)بوون( پرسیارەدا هایدیگەر ڕاستەوخۆ ئاماژە بۆ )بوون(

شوێنێکدا، وەکو  شانی بکات و لەشتێک نییە مرۆڤ بتوانێت دەستنی
ئەم یان ئەو شتە نییە، بەڵکو بوون مێزەکەی نێو ژوورەکەم بدۆزرێتەوە. 

                                                           
3  Richard Wolin, Heidegger’s Children, Princeton: Princeton 

University Press, 2001. P. 207.                      
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ڕاستەقینە و بنەمای ئۆنتۆلۆجی هەموویانە. لەنێو هیچ شتێک و لەنێو 
هیچ شوێنێکدا بوون نادۆزرێتەوە. هەمانکات، شوێن و شتەکانی نێو 

بابەتە گرنگە فەلسەفییەکەمان  . کەوابوو،نشوێنیش بەبێ بوون نین و ناب
هەرچەندە بنەڕەتی ئۆنتۆلۆجی هەموو هەبووەیەکە، هێشتا بە شاراوەیی 

 ئەمەشە، فەیلەسوفەکان لە ماوەتەوە و دۆزینەوەی ئاسان نییە. لەبەر
سەردەمی ئەفالتونەوە بۆ نیتشە ئاوەڕیان لەم بابەتە نەداوەتەوە یان 

نیان بە ڕاستەقینە و بنەڕەت هەبووەکا و یەکیک لە بوونیان لەبیرچووە
،  تی ئۆنتۆلۆجی هەبووەکانبە بنەڕە یداناوە. ئەفالتون)ئایدیاکان(

. بۆ دێکارت و سپینۆزا  ەڕەت داناوهبنبە  ی)جوڵێنەری یەکەم(ئەریستۆ
)ویستی و دواجاریش، نیتشە کان  بووه تی هه ڕه بنه  به  ر( بووه وهه )جه
  سەرچاوە ئۆنتۆلۆجییە. دەکات بەو هێز(

و  هەڵوێستی ئەم فەیلەسوفانە بۆتە هۆکاری)لەبیرچوونی بوون(
بنەڕەت  ، کە خودی ئەم هەبووە ناتوانێت لەکهەبوویەبایەخدان بە 

بابەتە  بێت. هەروەها، لەبیرچوونی بوون بیرکردنەوەی فەلسەفی لە بەدەر
و خۆی بە بابەتێکی دیکەوە  سەرەکییەکەی، کە)بوون(ە نامۆکردوە

ەمڕووەوە، مێژووی بیرکردنەوەی فەلسەفی ڕۆژئاوا لە ماندووکردوە. ل
ئەفالتونەوە دەبێت بە مێژووی نامۆبوونی بیرکردنەوە و لەبیرچوونی 

 دیدی هایدیگەر، کاتی ئەوە هاتووە بیرکردنەوەی فەلسەفی لە بە  4بوون.
                                                           

4  Martin Heidegger, Contributions to Philosophy (From 

Enowning), translated by Parris Emed and Kenneth Maly, 

Bloomington   and Indianapalis; Indianan University Press, 1999. 

Pp. 83-85.   
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نامۆبوون ڕزگار بکەین و جارێکی دی پاش مێژوویەکی درێژخایەن 
رین بابەتی فەلسەفی بدەینەوە و پرسیار گرنگت ئاوەڕێکی)جیدی( لە

ور گرنگی سەبارەت واتاکەی بکەین. گرنگی ئەم بابەتەش دەکەوێتە ژو
 چونکە هیچ هەبوویەک ناتوانێت بەبێ)بوون( هەبووەکانەوە

. بێت نهبۆ بوونی  پێویستی بە بنەڕەتتەنیا بابەتێکە  هەبێت.)بوون(
واتای بوونە. ئێمە  ت هرگەورەترین پرسیاری فەلسەفی سەبا کەوابوو،

نامۆبوون  لەگەڵ ئەم پرسیارەدا بۆ)بوون( دەگەڕێینەوە و فەلسەفە لە
دەپارێزین. ئایا بوون چ واتایەکی هەیە؟ ئەمە گەورەترین و گرنگترین 
پرسیاری فەلسەفییانەیە و مامەڵە لەگەڵ بنەڕەتی ئۆنتۆلۆجی هەبووەکان 

 دەکات. 
ەرەتاوە تاکو کۆتایی س بەکورتی، پڕۆژەی فەلسەفی هایدیگەر لە

 تووکەوە)بوون ورهەوڵدانە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، کە لەم پە
کات( دەکەوێتەگەر. ئەم بیریارە، بەپێچەوانەی ئەفالتون، ئەریستۆ، 

بابەتی  واتای بوون تێبگات و بیکات بە دێکارت و نیتشەوە، دەیەوێت لە
ەدا گرفتی توێژینەوەکەی. لەگەڵ دیاریکردنی بابەتی توێژینەو

واتا و  سەرهەڵدەدات و یەخەمان دەگرێت. گەیشتن بە شمیتۆدۆلۆجی
ڕێگەیەوە بە  ناوەڕۆکی بابەتەکە پیویستی بە میتۆدێکی لەبارە تاکو لە

ئاکامەکان بگەین. ئەو میتۆدەش، بۆ هایدیگەر فینۆمینۆلۆجی هوسرڵە، 
ن بۆ دروستدەکات. ئاماژەما کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی نێوان)خۆ و بابەت(

ئاستی هەستکردن و  شتێک نییە لە ئەو خاڵەش کرد، کە)بوون(
خەسڵەتەکانی. هەروەها،  ئاگامەندیدا دابنرێت و ڕۆشنایی بخاتە سەر

شتێکی دەرەکی و دووریش نییە؛ تەنانەت هەستکردن و ئاگامەندیش 
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بوون. بەاڵم میتۆدە فینۆمینۆلۆجییەکە داوای خاڵی  بەشێکن لە
 خاڵێکەوە یان لە ەکەمان لێدەکات. پێویستە لەدەستپێکردنی توێژینەو

هەموو توێژینەوەیەک لە هەبوویەکەوە دەست بە توێژینەوەکەمان بکەین. 
هەرچ شێوازێکدا بێت، فەلسەفی یان زانستی، دەبێت خاڵی دەستپێکردنی 

مەبەست ڵی دەسپێکردن کارێکی لەخۆڕا و بێ هەبێت. دیاریکردنی خا
و  بێت موو خاڵەکانی دیکە گرنگترهە نییە. دەبێت خاڵێک بێت لە

. ی دابنێینئێمەش بتوانین بە سەرەتایەکی دروست بۆ توێژینەوەکەمان
دەکەین بە بنەڕەتی  کاتێکدا)بوون( لەمحاڵەتەدا، بەتایبەتی لە

هوو  هەبووەکان، هەبوویەک بۆ خاڵی دەستپێکردن هەڵدەبژێژین، کە لە
بە واتای بوونمان  و  انی دیکە بۆ توێژینەوەکەمان گرنگترههەبووەک

کۆتایی دەگەین و وەاڵمی  پرسیارەکە  دەگەیەنێت. لەم سەرەتایەوە بە
 سەبارەت واتای بوون مسۆگەر دەکەین. 

خاڵی دەسپێکردن و سەرەتاییە هەبوویەکە پرسیار سەبارەت واتای  ئەم
 بوونی خۆی و بوون بەگشتی دەکات. هەبوویەکە ئاگامەندانە هەیە و بە

گرنگییەکی ئۆنتۆلۆجی  بوون دەکات. ئەم هەڵوێستە و لەتێگەیشتنەوە ڕو
بە بوونی ئۆنتیکی ئەو دەدات و لە هەبووەکانی دیکەی جیادەکاتەوە. 

ئەو هەبووەی پرسیار سەبارەت واتای بوونی دەدات.  تایبەتمەندێتی بە
-بوون دەکات دەبێت بە پێشەنگی سەرەتای توێژینەوە ئۆنتۆلۆجییە

؟  چییه، ئایا پێویست ناکات بزانین ئەو هەبووە فینۆمینۆلۆجییەکە. بەاڵم
 ئێمە چۆن بەبێ شیکردنەوەی ئەم هەبووە و ناسینی بوونی دەیکەین بە
خاڵی دەستپێکردنی توێژینەوەکەمان؟ لێرەدا، بۆ تێگەیشتن لە واتای 
بوون لەو هەبووە دەستیپێدەکەین، کە پرسیار سەبارەت واتای بوون 
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واتای بوونی  ارەکەش دەبێت لەپێشدا لەبۆ وەاڵمدانەوەی پرسی .دەکات
واتای ئەو هەبووە یان سەرەتایە  ئەو بکۆڵینەوە. بەبێ تێگەیشتنمان لە

فینۆمینۆلۆجییەکە پێویستی -ناتوانین بە واتای بوون بگەین. ئۆنتۆلۆجییە
بە شیکردنەوەی بوونی ئەو سەرەتایە هەیە. مادام بوونی شیدەکرێتەوە و 

. لەمڕووەوە، بێت وەکەش دەبێت بوونگەرانەهەبوویەکە هەیە، شیکردنە
-سەرەتای ئۆنتۆلۆجییە شیکردنەوەی بوونگەرانەی ئەم هەبووە دەبێت بە

 فینۆمینۆلۆجییەکە. 
خاڵی دەستپێکردنی  ئایا ئەو هەبووە)کێ(یە، کە دەبێت بە

توێژینەوەکە؟ ئەو هەبووەیە پرسیار سەبارەت واتای بوون دەکات؛ 
ڤە یان هایدیگەر گوتەنی)دازاین(ە. دازاین، کە هەبوویەکی ئاگامەندە، مرۆ

لێرەدا دەبەخشێت ئاماژە بۆ بوونی ئاگامەندانەی مرۆڤ لەنێو -واتای بوون
 بۆ بوونی مرۆڤ دانانی ئەم چەمکە لە جیهاندا دەکات. هەڵبەتە هایدیگەر

هەیە. ئەو دەیەوێت بەتەواوی لە نەریتی دێکارتی  ستێکی دیاریکراوی به مه
-ئەمە، چەمکی نێو ئەو نەریتە، وەکو گیان، جەوهەری ەبەریاخی بێت. ل

نەگۆڕ بۆ مرۆڤ بەکارناهێنێت. فینۆمینۆلۆجییانە مرۆڤ، وەکو جەوهەر 
لەوێدا. بۆ دێکارت و شوێنکەوتوانی -یان گیان ناناسرێت، بەڵکو بوونێکە

فەلسەفییەکەی بوونی مرۆڤ لە دوو جەوهەری جیاواز)گیان و  نەریتە
جەوهەری گیانەکی، کە بنەڕەتی ئەم هەبووەیە و  پێکهاتووە. لەش(

جەوهەرە هەبێت، نەگۆڕە و پاش لەناوچوونی  مرۆڤ ناتوانێت بەبێ ئەو
لەش دەمێنێتەوە. هۆکاری مانەوەشی بەستراوە بە سەربەخۆیی و 

 جیاوازییەکەی لە جەوهەری ماتەرەوە، کە لەش پێکدەهێنێت. 
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هەری گیانەکی و جەوهەری فەلسەفەی دێکارتدا، پەیوەندی نێوان جەو لە
و ڕووداوە؛ واتە هەریەکێک لەم جەوهەرانە   نراوه دانه ماتەری)پێویست(

بوونی سەربەخۆیان هەیە و پێکەوە گرێنەدراون. جەوهەری گیانەکی 
پێش ئاشنابوونی بە جەوهەری ماتەری و یەکگرتن لەگەڵیدا بە ڕووتی 

نێتەوە. هەبووە و پاش چۆڵکردنی لەشیش بوونی بەردەوام دەمێ
بۆ بیروباوەڕی مێتافیزیکی مێژووی فەلسەفەدا  بێگومان، ئەم بۆچوونە لە

ئەفالتون و ئەریستۆ دەگەڕێتەوە و دێکارت لەژێر کاریگەرێتی ئەواندا 
جەوهەرەکەی کردووە. لەسەرو ئەمەوە،  ڕاڤەی پەیوەنی نێوان دوو

جەوهەری گیانەکی نەگۆڕە و هاوشانی گۆڕانکارییەکانی نێو لەش 
 5وات.ناڕ

(، کە لێرەدا بۆ جەوهەری گیانەکی دانراوە ئاماژەکردنە خەسڵەتی)نەگۆڕ
بۆ پڕی و تەواوکۆیی ئەم جەوهەرە. بوونێکی پڕ و تەواوکۆ، نەک هەژار 
و ناتەواو، وەکو خۆی دەمێنێتەوە و پێویستی بە گۆڕان نابێت. فۆڕمە 

موونە، هەمەکییە بەرزەکانی ئەفالتون و جوڵێنەری یەکەمی ئەریستۆ، بۆن
 چونکە لەوە ە هیچ گۆڕانێک تیایاندا ڕووناداتئەم پڕ و تەواوکۆن، لەبەر

وڵی  تاکو هه بوونیاندا نییە زۆرتر بە هیچی دیکە نابن یان کەمی لە
. ئەگەر جەوهەری گیانەکی، کە بنەمای بوونی مرۆڤە، ن ی بده وه پڕکردنه

 زەوە لەنێوتەواوکۆیە و بەو شێوا ونەگۆڕ بێت ئەوە دەگەیەنێت، کە پڕ

                                                           
5  René Descartes, ‘Meditations on First Philosophy’, in The 

Philosophical Writings of Descartes, vol.2, Camdridge:   

Cambridege University Press, 1999. Sixth meditation, pp. 50-62. 
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وهەری گیانەکی و جە جیهاندا پەیدادەبێت و دەدۆزرێتەوە. بوونی
لەم جەوهەرەدا، هەمانکات، دەبن بە بناخە بۆ  (خەسڵەتی )نەگۆڕ

دامەزراندنی ناسنامەی مرۆڤ. ئەگەر بناخەیەکی نەگۆڕ و مانەوەیەکی 
بەردەوام لە بوونی مرۆڤدا نەبێت، ئەوا دژوارە تاکەکان بناسرێنەوە و 

رت کێشەی سنامەیان بۆ دیاریبکرێت. بێگومان، ئەم بۆچوونانەی دێکانا
بیریارانی، وەکو جۆن لۆک و دەیڤد هیوم  .ن فەلسەفی زۆرتر دروستدەکه

ئاشکرا بوونی سەرچاوە  ڕەخنەیان لێگرتوە و نیتشەش بە
ڕەتدەداتەوە. دواجاریش، جەوهەری گیانەکی بۆ مرۆڤ مێتافیزیکییەکەی 

لەم نەریتە یاخی بووە و ڕاڕەوی دووەلیستی و  ، تشهکو نی ، وههایدیگەر
مێتافیزیکی جەوهەری گیانەکی هەڵدەوەشێنێتەوە. فینۆمینۆلۆجییانە و 

  بوونگەرانە بوونی مرۆڤی شیکردۆتەوە. 
و  ئه نەبێت دێکارت باسیدەکات، ئایا جەوهەری ئەگەر بوونی مرۆڤ ئەوە

سیاری گەورەی دیدی من، ئەمە دووەم پر کوێدایە؟ بە لە  بوونه
. دات ڵده رهه سه فەلسەفییە پاش پرسیارکردن سەبارەت بوون بەگشتی

بوون  بوونی مرۆڤەوە ڕوو لە تێگەیشتن لە ئێمە لە تێگەیشتنمان لە
کەوابوو، وەاڵمی پرسیاری یەکەم سەبارەت واتای بەگشتی دەکەین.  

ڕێگەی وەاڵمی پرسیاری دووەمەوە دەستدەکەوێت. ئێستاش  بوون لە
یستە خۆمان بە وەاڵمی پرسیار سەبارەت جەوهەری مرۆڤەوە پێو

کاتێکدا فینۆمینۆلۆجییانە  لە بناسین ماندووبکەین. بەاڵم چۆن جەوهەر
خۆ بوونی مرۆڤ دەناسین؛ دەزانین ەڕوانینە بوونی مرۆڤ؟ ئێمە ڕاستەود

یان   و شته ، ئه، هەر خەسڵەتێکی هەبێتشتێک بێتهەیە. ئەو هەر
نیدایە یان بەبونییەوەیەتی. پێناسەکردنی مرۆڤ بوو لە  ته سڵه خه
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چونکە بەبێ بوون هیچ شتێکی ئەو  بوونی نەک جەوهەری دەکەوێتە سەر
 نادۆزرێتەوە. 

لێرەدا، هایدیگەر ڕاڤەکردنێکی جیاواز بۆ بوونی مرۆڤ دەکات و دەڵێت، 
و شاراوە  بوونیدایە"؛ یان جەوهەری مرۆڤ شتێکی نادیار "جەوهەری لە

کەمی و  کو خودی بوونە. مرۆڤ ئەوەیە، کە هەیە و بەنییە، بەڵ
ناتەواوییەوە پەیدابووە و بەردەوام هەوڵی پڕکردنەوەی کەمییەکە و 

ڕێگەی پڕۆژەدانان و هەڵبژاردنەوە  گەیشتن بە تەواوکۆیی دەدات. لە
لەوێدا -سەربەستانە دەیەوێت بوونی خۆی پڕبکاتەوە. مرۆڤ بوونە

ەگەڵ کەسانی دیکەدا. بوونێکە فڕێدراوەتە جیهان و ل لەنێو  ه)دازاین(
بوونی فاکتۆری ئەوە، کە  ئێرە و کەوتۆتە نێو کەسانی دیکەوە.)فڕێدان(

حەتمییەتی کەوتن دەهێنێتەکایەوە. مرۆڤ تاکو فڕێنەدرێتە ئێرە و لەنێو 
لەگەڵ ئەم جیهاندا پەیدانەبێت ناکەوێتە نێو کەسانی دیکەوە. 

ەکەی پێشوماندا بچینەوە، کە گوتمان شیکردنەوەیەدا دەبێت بە بۆچوون
ڕێگەی پڕۆژەدانانەوە سەربەستانە بوونی خۆی تەواودەکات.  مرۆڤ لە

مرۆڤ پێداچوونەوەکەش بێ واتایی و ناڕاستی بۆچوونەکە ناگەیەنێت. 
بکاتەوە. ئەمە پڕبوونێکی کەم و هەژاری هەیە و پێویستە خۆی 

ت نکۆڵی لێبکات. بەاڵم ڕاستەقینەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەیە و مرۆڤ ناتوانێ
ژیانی ڕۆژانەیدا، لە کەوتنەکەیدا بۆ ناو کەسانی  بوونی ئۆنتیکی مرۆڤ لە

توانێت سەربەستانە بڕیار بنییە  بۆ ئێرە، مەرجئاکامی فڕێدانی  دیکە لە
بڕیاری بۆ دەدەن و  لەسەر پڕۆژەکانی بدات. کەسانی دیکە یان)ئەوان(

جیهان و کەوتنی  زاین بۆ نێوسەربەستییەکەی داگیردەکەن. فڕێدانی دا
شێوازی بوونی دیاریدەکەن: لەالیەکەوە دازاین  دوو لەنێو)ئەواندا(
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ڕەسەنانە دەژی و لەسەر سەربەستییەکەی سوردەبێت، لەالکەی 
 بوونی داگیردەکەن و ناڕەسەنانە دەژی. ئەم دوو دیکەوە،)ئەوان(

بەستی و ە بنەمای سەردەبن شێوازی بوونەی دازاین)ڕەسەن و ناڕەسەن(
 .  کراوهنامۆبوون. دازاینی ڕەسەن سەربەستە و ناڕەسەنیش نامۆ

بۆ ئەو خاڵەکرد، کە دازاین جەوهەرێکی گیانەکی نییە؛  انئاماژەم
نەگۆڕ نییە. ئێمە ناتوانین  و شتێکی لەپێشتر ئامادەکراو و ی ئهجەوهەر

جۆرەی دێکارت باسیدەکات، فینۆمینۆلۆجییانە بوونی  مرۆڤ، بەو
شێوەیەی  لە میتۆدی فینۆمینۆلۆجییدا بابەتی توێژینەوەکە بەو بناسین.

خۆی دەردەخات باسدەکرێت و دوایی ناوەڕۆکەکەی دەستنیشاندەکرێت. 
شێوەیەی خۆی  لە پەیڕەویکردنی میتۆدەکەدا دەبێت بوونی مرۆڤ بەو

باسی بوونی ناکرێت.  تاکو مرۆڤیش نەبێتدەردەخات شیبکرێتەوە. 
ەمان لەنێو میتۆدە فینۆمینۆلۆجییەکەدا لەمڕووەوە شیکردنەوەک

بوونگەرانەیە. ئەو پرسیارەی لێرەدا توشمان دەبێت و پێویستە بکرێت 
سەبارەت بە خەسڵەتەکانی ئەم هەبووەیە. ئەگەر دازاین جەوهەری 

چۆنە؟ پرسیارەکە سەبارەت چۆنییەتی نەک ئایا   گیانەکی نەبێت،
چییە؟ لە وەاڵمدا  چییەتی ئەم هەبووەیە. کاتێک دەپرسین، مرۆڤ

دەڵێین، مرۆڤ ئاژەڵێکی ژیرە. ئەمە پێناسەیەکە بۆ دیاریکردنی 
جەوهەری مرۆڤ، کە هەمەکی و نەگۆڕە. ئێمە بیرۆکەی جەوهەری نەگۆڕ 

دیکە خۆمان بەم کێشەیەوە ماندووبکەین.  ڕەتدەدەینەوە و نابێت جارێکی
اوە و هەوڵی کەم و ناتەو شیبوونی،  بوونیدایه  مرۆڤ لهمادام جەوهەری 

لەناوبردنی کەمییەکەی دەدات، ئەوا پێناسەی ئەم هەبووە لەوێدا 
زۆرتر  دادەمەزرێت، کە مرۆڤ گەیشتبێتە دوا قۆناخی بوونی و لەوە
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کردنی وبێت و بەردەوام بۆ تەوا ژیاندا بەچی دیکە نەبێت. تاکو مرۆڤ لە
، داناندا بێت پێناسی چییەتی ئەو ناکرێت. کەابوو-پرۆژە بوونی لە

چۆنییەتی ئاستی ناسینی ئەم هەبووەدا سەبارەت  پرسیارەکەمان لە
لەوێدا؛ -ئایا مرۆڤ یان دازاین چۆن بوونێکە؟ مرۆڤ بوونێکە .بوونێتی

-بوونە-لەوێدا-چییە؟ بوون ئایا مەبەستی هایدیگەر لە واتای)لەوێدا(
لەگەڵ کەسانی دیکەدا. ئەمانە دەستەیەک خەسڵەتن بوونی -جیهان-لەنێو
هەموویان  خەسڵەتیش نین، بەاڵم لە نیان پێدەناسرێت. هەڵبەتە دوادازای

لەپێشترن. تێگەیشتن، بۆنموونە، خەسڵەتێکی دیکەیە. ئەگەر مرۆڤ 
 تێگەیشتنەوە بژی، ئەم خەسڵەتە دەکەوێتە سەر هەبێت پێویستە بە
 جیهاندا پەیدا نەبێت بە-جیهاندا. تاکو مرۆڤ لەنێو-بوونی مرۆڤ لەنێو

 ڕوو لە هەبووەکان و دەوروبەری ناکات. تێگەیشتنەوە 
گرنگە ئەوە بزانین، کە هایدیگەر ئەم خەسڵەتانەی بوونی دازاین بە 

ناوزەدناکات. کاتیگۆرییەکان بوونی بابەتەکانی دیکە، وەکو  )کاتیگۆری(
درەخت و مێز وەسفدەکەن و بۆ ناسینی بوونی مرۆڤ ناجۆرن. بێجگە 

بنەڕەتەوە  مرۆڤ دانابڕێن و لە لەمە، خەسڵەتەکانی بوونی مرۆڤ لە
بوونی ئەون. بۆ ڕوونکردنەوەی واتای ئەم پەیوەندییەش،  بە سەر

و منیش بە   کردووهناوزەد (existentialsخەسڵەتەکانی بە) هایدیگەر 
. ئەم خەسڵەتانە بۆ دازاین پێشمەرجی نێم یاندهجی ئۆنتۆلۆجی داپێشمەر

 جیهان(-ر دازاین)لەنێوئۆنتۆلۆجین و دازاین بەبێ ئەوان نییە. ئەگە
دەبێت بە پێشمەرجێکی  جیهان(-لەنێو-نەبێت ئەوا نییە؛ کەوابوو)بوون

ئۆنتۆلۆجی بۆ دازاین و خەسڵەتێکیشە فینۆلۆجییانە دەدۆزێتەوە. 
بوونی دازاین ناکرێتەوە و  بەهەمانشێوە، بەبێ کەسانی دیکە بیر لە
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بوونی.  کەسانی دیکە دەبێت بە پێشمەرجێکی دیکە بۆ-لەگەڵ-بوون
دیاریکردن و ڕیزکردنی پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجییەکان هەڕەمەکی ڕوونادەن. 

هەموویان هەمەکیترەوە دەستپێدەکەین، بەجۆرێک  لە گرنگترین و  لە
  بە زەمینە بۆ دۆزینەوەی پێشمەرجه بن دهتر دەدۆزرێنەوە شئەوانەی لەپێ

لۆجیکی سیستەمی دەرهێنانی کاتیگۆرییەکانی  پاشترەکان. ئەمەش لە لە
هیگڵ دەچێت. یەکەم کاتیگۆری سیستەمی لۆجیکی دیالیکتیک)بوون(ە، 

 هەموو کاتیگۆرییەکی دیکە هەمەکیتر و ڕاستەوخۆترە و بووە بە کە لە
هایدیگەریش لە  6ییەکانی دیکە.زەمینە بۆ دەرهێنانی هەموو کاتیگۆر

گرنگترین پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجییەوە بوونی دازاین شیدەکاتەوە و 
جەکانی دیکە دەدۆزێتەوە. گرنگترین و هەمەکیترین پێشمەرج پێشمەر

پێویستە دازاین لەنێوجیهاندا بێت تاکو بتوانین جیهاندا. -لەنێو-بوونە
باسیبکەین یان دازاین بوونی خۆی لەنێو جیهاندا دەردەخات و ئینجا 

دەشێ هەندێک ئەو پرسیارەش بکەن، ئایا هەبووەکانی دەناسرێت. 
یان نییە؟ بێگومان، ئەوەی هەیە و ئێمە دەیناسین دیکەش ئەم خەسڵەتە

بوونی میزەکەوە  جیهاندا لە-لەنێو جیهاندایە، بەاڵم بوونی دازاین لەنێو
جیاوازە و بونیادی ئۆنتۆلۆجی خۆی هەیە. ئێمە پرسیار سەبارەت 
چۆنییەتی دازاین و چییەتی مێزەکە دەکەین. دازاین خاوەنی جەوهەری 

هەرێکی نەگۆڕی هەیە و لەوە زۆرتر بە چی نەگۆڕ نییە؛ مێزەکە جەو

                                                           
6  G.W.F. Hegel, Science of Logic, translated by A.V. Miller, 

Forword by J. N. Findlay, New York: Humanity Books, reprinted 

1998. P. 82.      
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پەیدا بووە و بەردەوام بۆ لەناوبردنی  کەمییەوە دیەکە نابێت. دازاین بە
کەمییەکەی ڕوو لە داهاتوودەکات و پێش بوونی دەکەوێت. هەبوویەکی 

چونکە بوونێکی وەستاوی هەیە.  ووییە و مێزەکە لە داهاتووبەدەرەداهات
 جیهاندا ئاگامەندانەیە. -نێوهەروەها، بوونی دازاین لە

ۆدی فینۆمینۆلۆجییەوە توێژینەوە بوونگەرانەکەی بوونی یتڕوانگەی م لە
شێوازی خۆدەرخستنی ئەم هەبووەوە دەستپێدەکات. مرۆڤیش  مرۆڤ لە

لەنێو ژیانی ڕۆژانەیدا دەردەکەوێت، کە لە نێویدا بە نیگەرانییەوە نوقم 
لەم دەرکەوتنە سەرەتاییەدا بووە. هەڵوێستی لە ئاستی هەبووەکاندا 

-و پێش بیردۆزەییانە و ئۆنتۆلۆجییانە نییە؛ بەڵکو )پراکتیکی(
ڕۆژێک مێزەکە بۆ نوسین بەکاردەهێنم،  ئۆنتۆلۆجییانەیە. من هەموو

دەزانم هەبوویەکە لەنێو ژوورەکەدا و نزیک پەنجەرەکە دانراوە. بەاڵم بۆ 
ەمە دوو هەڵوێستی من دۆزینەوەی مێزەکە و نوسین ناپرسم مێز چییە؟ ئ

ئۆنتۆلۆجی. من بەبێ -و دووەم پێش پراکتیکیدیاریدەکات، یەکەم 
 چییەتی ئەو هەبووە، لەسەبارەت  شیکردنەوەی بوونی مێزەکە و پرسیار

ژیانی ڕۆژانەمدا بەکاریدەهێنم و سودی لێوەردەگرم. لەم هەڵوێستەوە و 
ردۆزە دەکەوێت. پێش بیراکتیکی فینۆمینۆلۆجییانە دەردەکەوێت الیەنی پ

نەیە و خاوەنی زانین اکوێر پراکتیکیئەمەش ئەوە ناگەیەنێت، کە الیەنی 
 نییە. هەموو کردەوەیەک، بەدیدی هایدیگەر، جۆرە زانینێکی لەگەڵدایە. 

کرد، کە هایدیگەر بوونی مرۆڤ  خاڵەش لەپێشتر ئاماژەمان بۆ ئەو
. مادام مرۆڤ واتای بوون دەکات بە خاڵی دەستپێکردن بۆ تێگەیشتن لە

و بوونیش بناخەی ئەوە،  کێشە بوونیدا بوون بووە بە بوونەیە لە ئەو
واتای بوون  بوونی مرۆڤ یارمەتیمان دەدات لە ئەوا تێگەیشتنمان لە
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ئەوا هەبوویەکە  بناخەی هەموو بوون(یشبەگشتی تێبگەین. مادام)
گەڕان بە دوای بنەڕەتی  توێژینەوەکەمان لە واتای بوون دەبێت بە

هەبووەکاندا و )ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی( دادەمەزرێنین. کەوابوو، شیکردنەوە 
بوونگەرانەکەمان بۆ بوونی مرۆڤ ڕێگەیەکە بۆ گەیشتن بە ئۆنتۆلۆجی 

واتای بوون بەگشتی دەگەین یان  بنەڕەتی. لە واتای بوونی مرۆڤەوە بە
بەشێکەوە)هەموو(مان دەستدەکەوێت. ئەمەش توێژینەوە لە 

-ۆتیکی. شیکردنەوە بوونگەرایەتییەییەکە دەکات بە هێرمینفینۆمینۆلۆجی
هێرمینۆتیکییەکە دەبێت بە پێشەنگی دامەزراندنی -فینۆمینۆلۆجییە

 ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی بۆ تێگەیشتن لە واتای بوون. 
لەشیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەدا بوونی مرۆڤ وەکو جەوهەرێکی 

ەتاوە لەگەڵ جیهاندا سەر گیانەکی خۆی دەرناخات و هەڵوێستیشی لە
بیردۆزەییانە نییە. لێرەدا، ئێمە لە نەریتی دێکارتی دووردەکەوینەوە و 
لەنێو زەمینەیەکی جیاوازەوە گەشتە فەلسەفییەکەمان دەخەینەگەر. 
چۆن بوونی مرۆڤ دەناسرێت؟ چۆن ڕۆشنایی بخەینەسەر بوونی؟ 
متیۆدە فینۆمینۆلۆجییەکەمان بوونی مرۆڤ ڕاستەوخۆ بە چەند 
پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجییەوە گرێدەدات. ئەم پێشمەرجانە خەسڵەتی 
جەوهەرێکی نادیار و نەگۆڕ نین. ڕاستەقینەی مرۆڤن و مرۆڤ ناتوانێت 

 باسی مرۆڤ دەکەین  بەبێ ئەم مەرجانە هەبێت. ئێمە، بۆنموونە، کە
واتای  دەبێت لەنێو جیهاندا هەبێت. واتە ناتوانین مرۆڤ بناسین و لە

-لەنێو-ەین، ئەگەر لەنێو جیهاندا نەبێت. لەمڕووەوە بوونبوونی تێبگ
بە  جیهان پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجییە بۆ بوونی مرۆڤ. لەم پێشمەرجەوە

جیهاندایە، -پێشمەرجەکانی دیکەش دەگەین. مادام مرۆڤ لەنێو
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شوێنیشدایە. بوونی لەنێو جیهانیش تەنیا نییە. هەموو -هەمانکات، لەنێو
کەسانی -کەسانی دیکەدا دەژی. بوونی-لەگەڵ جیهاندا-مرۆڤێک لەنێو

ئەو. بەمشێوەیە، ت بە پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی بۆ ێەبدیکەش د
شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەیدا دەستەیەک پێشمەرجی  هایدیگەر لە

واتای بوونی مرۆڤ باسکردوە. دواجاریش  ئۆنتۆلۆجی بۆ تێگەیشتنمان لە
باوەڕەدایە،  لەودەکاتەوە. هەموویان لەنێو پێشمەرجی نیگەرانیدا کۆ

لەنێو جیهاندا دەژی و مامەڵە لەگەڵ کەسانی  نیگەرانییەوە مرۆڤ بە
دیکەدا دەکات. ئەو بۆ جیهان و کۆمەڵ نیگەران و خەمخۆرە و بایەخیان 
پێدەدات. ئەم ڕاڤەکردنەی پەیوەندی نێوان مرۆڤ و جیهان، هەروەها 

تێگەیشتن لە  بۆمرۆڤ و کەسانی دیکە ئاسۆیەکی نوێ و فراوانتر 
سروشت و مێژوو دەکاتەوە. جیهان، بۆنموونە، بە الیەنێکی دەرەکی و 

. جیهان دەبێت بە پێشمەرج بۆ خاتئاستی ئاگامەندیدا دەرنا بێگانە لە
بە  ئەمە، ئاگامەندی بوونی ئاگامەندی و نیشتمانی ئاگامەندی. لەبەر

دی نێوان نیگەرانییەوە ڕوویتێدەکات و نابێت بە ڕوخێنەری. پەیوەن
مرۆڤەکانیش تەنیا ناکۆکی و زۆرانبازی نییە، کە هیگڵ و مارکس 

 نیگەرانبوونیشە.  ڵکو به کردووە، جەختیان لەسەر
سەبارەت  دەبینین پڕۆژە فەلسەفییەکەی هایدیگەر گەڕانەوەیە بۆ پرسیار

واتای بوون، کە لە شیکردنەوەی بوونی مرۆڤەوە بە وەاڵمەکەی دەگات. 
دوور و نامۆکانی مێتافیزیکەوە بۆ  ە لە دورگەئەمەش گەڕانەوەی

شۆڕشکردنە بەسەر نەریتی زاڵبووی ئۆنتۆلۆجی یان ناخی بوون. 
ئاستی بووندا. شیکردنەوەی  ئەفالتونی و هەڵوێستی تازەگەری لە

بوونگەرانەی بوونی مرۆڤیش شۆڕشکردنە بەسەر نەریتی دێکارتیدا. ئەم 
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ۆلۆجییەکی بنەڕەتی تێگەیشتنێکی پڕۆژە فەلسەفییە، بۆ دامەزراندنی ئۆنت
بەگشتی. بنەمایەکی بوونگەرانەیە بۆ  بوونی مرۆڤ و)بوون( نوێیە لە

ئۆنتۆلۆجی و فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی بوونگەرانە و هەڵوێستی مرۆڤ لە 
ئاستی ژینگەدا. بنەمای فەلسەفە کۆمەاڵیەتییەکەشی لەسەر 

من، گرنگترین  دیدی شیکردنەوەی بوونگەرانەی دازاین ڕادەوەستێت. بە
بۆ  و لە فەلسەفە کۆمەاڵیەتییەکەیدا بۆچوونی هایدیگەر لەم پڕۆژەیەدا

شێوازەکانی بوونی دازاین لەگەڵ کەسانی دیکەدا دەگەڕێتەوە. دازاین 
لەگەڵ کەسانی دیکەدا ڕەسەنانە یان ناڕەسەنانە دەژی. هەروەها، ئەم 

سینی سەر تێگەیشتن، زمان و نا دوو شێوازی بوونەی کاردەکەنە
دەکەن، کە دازاین بوونەوەرێکی یەکانیش. ئەو ڕاستەقینەیەش دیاریڕاستی

کۆمەاڵیەتییە و تاک و تەنیا ناژی. هەڵبەتە، دازاین دەتوانێت تەنیا بژی، 
بەاڵم ژیانی تەنیایی هەڵبژاردنە و هەڵوێستێکی ژیانی ڕۆژانەیە نەک 

-ا و لەگەڵجیهاند-بنەڕەتەوە، دازاین بوونە لەنێو ئۆنتۆلۆجییانە. لە
 دیکەدا. -کەسانی

شێوازی ناڕەسەنانە و  هایدیگەر بەدرێژی باسی گەڕانەوەی دازاینی لە
گەڕانەوەکەی بە کردووە.  نامۆی بوونییەوە بۆ شێوازی ڕەسەنانە

تاوانکردن و بانگی ویژدانییەوە مردن، هەست بە-ڕووەو-ەرانی، بووننیگ
، کە سەنڕەبناخەی بوونی   هب  کردووهبەستۆتەوە. سەربەستی 

هەڵبژاردنی پڕۆژەکانی بوون و بڕیاردانە بۆ دامەزراندنیان. مادام 
دەکەن، و تەواو ئهنییە و بوونە، پڕۆژەکانیش بوونی  دازاینیش جەوهەر
پلەی تەواو  بوونیدا بە پڕۆژەداناندایە و دەیەوێت لە ئەوا بەردەوام لە

 کۆتایی بگات. 
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 یگەر هەوڵی تێگەیشتن لەوەکو باسمانکرد، پڕۆژە فەلسەفییەکەی هاید
 خاڵی دەستپێکردنی ئەو کات( واتای بوون دەدات. بەاڵم)بوون و

سەرەتای  هەبووەمان بۆ باسدەکات، کە لە پڕۆژەیەیەو واتای بوونی ئەو
گەشتەکەدا خۆی دەسەپێنێت و ناتوانین ئاوەڕی لێنەدەینەوە. قۆناخی 

بۆ مەبەستی کات( لە بیرکردنەوەی فەلسەفی هایدیگەردا  پاش)بوون و
تەرخانکراوە. هایدیگەر لە ک دازاین  نه شیکردنەوەی واتای)بوون(

نوسراوەکانی قۆناخی دووەمیدا بەردەوام باسی واتای بوون دەکات. 
قۆناخی یەکەمی  ەزبوونەوە و الدان لەگهەندێک، ئەم گۆڕانکارییە بە پاش

یگەر و کاتێکدا بەردەوامییە لە بیرکردنەوەی فەلسەفی هاید دادەنێین لە
 هەوڵدانە بۆ تەواکردنی پڕۆژەی ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی. 

ئینگلیزییەوە بۆ کوردی وەرگێڕاوە.  کی)بوون و کات(م لەوتورمن پە
تووکەی هایدیگەر دوو دەقی ئینگلیزی هەیە. رئاشکرایە ئەم پە

. دووەمیش، یەکەمیان، جۆن ماکوێری و ئێدوارد ڕۆبنسن وەریانگێڕاوە
تی بە ئینگلیزی. من لە دەقە ئینگلیزییەکەی جۆوان ستامباو کردوویە
 کردوومە بە کوردی و بەردەوام سودیشم لە ماکوێری و ڕۆبنسنەوە

ەکەی ستامباو وەگرتوە. ئەو پەراوێزانەی من دامناون لە کۆتاییەکەیدا قدە
. نناویکەوانەدا)م.ک(م نوسیوە و پەراوێزەکانی دیکەش هایدیگەر دا و لە

التینی نوسیوە و لە دەقە  فەلسەفی بەزۆرجار هایدیگەر دەقێکی 
پاش  یشمالتینییەکان التینی دانراوەتەوە. من دەقە ئینگلیزییەکەشدا بە

 زمانە کردوە بە کوردی.  نوسینیان بەو
پڕۆژە فەلسەفییەدا سەخت و نوێیە.  زمانی فەلسەفی هایدیگەر لەم

ە هەیە. من هەوڵمداوە ل تەنانەت خوێنەری ئینگلیزیش کێشەی لەگەڵدا
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وەرگێڕانی هەندێک چەمک و دەقدا زۆرتر جەخت لەسەر ڕوونکردنەوەی 
 واتاکەی بکەم و وەریگێڕم. 

لە کۆتایی ئەم پێشەکییەشدا سوپاسی تابان کەمال  بۆ پتیچنینی 
دەقەکە لەسەر کۆمپیوتەر، ڕوشدی ئەنوەر بۆ نەخشی بەرگەکە و 

 ر بەهایدیگەمارتن چاپدانی ئەم شاکارەی  دەستگای سەردەم بۆ لە
 رگرێت. ی کورد سودی لێوه ر هیوادارم خوێنهزمانی کوردی دەکەم. 

 
 محەمەد کەمال
 زانکۆی مالبۆرن

   ٩١٦٩ 
 

 

 
 

یڵمان ئه  م به وته ر بۆ چاپی حه ی نوسهک هپێش  

و  ی فینۆمینۆلۆجی )گۆڤاری سااڵنه له دا٦٢٩٩هاری  به  له  م نوسراوه ئه
هوسرڵه،  دمۆند ئهی  که ره نوسهر سه  (، که ی فینۆمینۆلۆجییانه وه توێژینه

بۆ   م نوسراوه چاپدانی ئه له . وه تییدا باڵوکرایه کی تایبه یه ژماره  له
  اڵم به به،  گرتوه نه  خۆوه ی به که قه مین جار گۆڕانکاری نێو ده وته حه
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م  کانی ئه ڕه ی الپه . ژماره وه ته کانیدا چووینه اوهڕرگی وه  قه ندی و ده خاڵبه
نیا گۆڕانی بچوکیان تێدا  کن و ته یه کانی پێشودا ڵ چاپه گه له  پهچا

.  دا البراوه و لێره  سراوه م( نو که ی یه کانی پێشودا)نیوه چاپه له . کراوه
ی  کردنێکی نوێی نیوه بێ ئاماده م به ی دووه ک نیوه یه ده سه  که پاش چاره

ر دازاین  گه ئه ،رتومانهی گ یه و ڕێگه اڵم ئه ری. به سه  م ناخرێته که یه
پێویستی   بهمڕۆش  ئه  ماندووبکات  وه بوونه یپرسیار  وێت خۆی به بیه
انێت بۆ تو ر ده خوێنه ش م پرسیاره ی ئه وه . بۆ ڕوونکردنهزانین ده

دا  مه رهه م به ڵ ئه گه له  بۆ مێتافیزیک، که  ک کییه م[ پێشه که ]نوسراوه
  له  یه وانانه  و زنجیره قی ئه ده م نوسراوه و ه. ئ وه ڕێته درێت، بگه چاپده له

 شم کردن.  دا پێشکه ٦٢١٩هاوینی 
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 کات   و   بوون

 
 
 
 
 
 
 

 

 بوو" "هه مکی چه واتای کارهێنانی به   له مێکه ده تۆ  وێت،  که رده ده... 
ئێستا  ،یزانین کرد ده ستمانده هه  که رحاڵ، هه به ش، یشتویت. ئێمه تێگه
 7... ان لێشێواوهرم سه
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  که،  ستهێناوه ده مان وه و پرسیاره اڵمی ئه ماندا وه که مه رده سه  له  همئایا ئێ
  جێیه وابوو، به رگیز نا. که هه  ؟  ' چییهبوو هه' ی قینه ڕاسته واتایپرسێت  ده
 مڕۆش له ئه  ین. ئایا ئێمه بکه  ی واتای بوون باره پرسیار لهوێ ن رله سه

؟  شیواوه رمان لێنه واتای 'بوون' سه  یشتن له واناییمان بۆ تێگه ئاستی ناته 
واتای   یشتن له تێگه  ئاگاییمان له  مجار پێویسته که وابوو، یه رگیز نا. که هه
 ر سه له   ئامانجمان کارکردنهدا  م نوسراوه . له وه ینه بێداربکه  م پرسیاره ئه

کۆنکرێتی. ئامانجی شێوازێکی   به بوونت واتای  باره پرسیار سه
واتای   یشتنمان له ک بۆ تێگه کو ئاسۆیه ، وه کردنی)کات(ه کاتیشمان ڕاڤه

 بوون. 
م  ک ئه یه وه موو توێژینه هه  ی، که و هۆکاره بۆ ئه  وه ڕێته گه ش ده مه ئه
 ،دیاریبکات  که سته به مه  یشتن به بگرێت و ڕێگاش بۆ گه  خۆوه به  سته به مه

 کات.  ب  تاییانه ره سه  م خاڵه ئهداوای   پێویسته

 
 

کی پێشه  

ت واتای بوون باره ئاشکراکردنی پرسیار سه  
                                                                                                                     

ناوی)سۆفست(  فالتون به  لۆگێکی ئه دایه  ی له یه ند ڕسته م چه ر ئه . هایدیگه 7
ر واتای بوون  سه ڵ سوکراتدا له گه کان له میوانه  کێک له تیایدا یه  ، که رگرتوه وه

 (م. ک)   Plato, Sophist, 244a:  بڕوانه  که قه کات. بۆ ده مشتومڕده
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م که یه شی به  

بوون ت باره دانانی پرسیار سهپێشتر لهپێویستی، بونیاد و   

 بوون ت باره پرسیار سه یکردنو ئاشکرا  دیکهربڕینێکی  پێویستی ده. 1

ماندا وا  که مه رده سه له  نده رچه هه . بیرچووه له  م پرسیاره مڕۆ ئه ئه[ 1] 
بۆ  ندی خۆمان جارێکی دی زامه ڕه  یه وتنخوازانه چین پێشکه بۆی ده

ئاگری شداین داوامان لێناکرێت  ڕه اوهب و اڵم له ین، به ربخه 'مێتافیزیک' ده
رباری  سه 8. وه نتۆماکیا( داگیرسێنینه کان)جایگه نگی نێوان دێوه جه
،  . پرسیارێکه نییه  موو پرسیارێکی دیکه کو هه وه مان، هک پرسیاره ش مه ئه
 وان ئه ر بوو. دوای ریستۆ هانده فالتون و ئه کانی ئه وه بۆ توێژینه  که

کانی  وته ستکه کان. ده قینه ڕاسته  وه وێنی توێژینه هه بوو به  نه  که پرسیاره
 ۆجیک'ی هیگڵدانێو 'ل له  وه شێواوی و گۆڕانکارییه  به  م دوو بیریاره ئه
نجاندنی  ڕه به   بینرا کان ده ر دیارده سه له ی وه بوون. ئه سته رجه به

کراوی و دیاریکردنی  پارچه  به  ته ڵبه هه وه، درایه لێکده وه بیرکردنه
 . دانراخ  بێبایه  یه و ماوه درێژایی ئه  ، به وه تاکانه ره سه

                                                           

نتۆماکیا پێری  یۆنانی یان)جایگه نتۆماکیا( به  کان)جایگه نگی نێوان دێوه جه. 8 
ر له  هایدیگه  که یه ر بوون. گوته سه کان له نگی دێوه : جه تێس ئاو سیاس( واته

ختی  خۆیدا بارگرانی و سه ش له مه . ئه ریگرتوه وه  وه فالتونه لۆگی سۆفستی  ئه دایه 
لۆگی  : دایه فالتون بڕوانه ی ئه یه م گوته خات. بۆ ئه رده ت بوون ده باره پرسیاکردن سه

 .)م. ک( ٩٤٩ – ٩٤١سۆفست، 
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 کردنی کان بۆ ڕاڤه یۆنانییهوتی  ستکه مای ده ر بنه سه ، له مه له  بێجگه 
  که ک پرسیارکردنه نه  که،  زراوه ت واتای بوون دامه باره ک سه بوون، بڕوایه

'بوون'   ت. گوایهخرێ دهواوی پشت گوێ ته ڵکو به ، بهنرێت پێویست دادهنا  به
سێک  رکه پێناسناکرێت. هه  مه ئه ر به . له مکه کیترین و بۆشترین چه مه هه
زانێت چ  کاربهێنێت ده به  کراوه کیترین و پێناسنه مه هه  مکه م چه ئه

 کان به دێرینه  سوفه یله ی فه وه ، ئه وه مڕووه خشێت. له به کی بۆ ده واتایه
ویست.  نه ڵگه شتێکی ئاشکرا و به  به  نا بووه مومژاوییان داده دژوار و ته 

کردنی  ڵه اوانی ههبکات ت  وه یه باره سێک پرسیار له رکه ، هه مه ئه ر به له
  .پاڵ خرێته ده ی ییانهمیتۆد

کان و  بیرهدرێژی پێش  مان به که وه توێژینهتای  ره سه له   حاڵه مه [١]
نێو ئۆنتۆلۆجی دێریندا  یان له گوڕیشه ڕه  ، که وه ینه کان ڕوونبکه حوکمدانه
 وونر ب سه له  وه ی ناپێویستی  لێکۆڵینه شه بانگه یشوام رده بهو  داکوتاوه

ت  بوون و  باره سه  که کردنی پرسیاره ناگونجێت پێش ئاڕاسته ن. که ده
وێت  بمانه  ر ئێمه گه ئه.  وه ینه شیبکه  ئۆنتۆلۆجییه  وجۆره ی ئه وه اڵمدانه وه
کانی  تییه ڕه بنه  مکه ر، چه گه ینه مان بخه که شته گه  وه مینه و زه له

  که وه اڵمدانه بێت وه ده  وه مه الیکه ، به ڵداوه ریان هه ئۆنتۆلۆجی تیایدا سه
مان بۆ  وه ڕانه ستی گه به بۆ مهوابوو،  مان. که که وه کلیلی شیکردنه  ین به بکه

 کان حوکمدانه وپێشبیر  ت واتای بوون ئێمه باره پرسیارکردن سه
 ش سێ جۆرن.  م پێشبیرانه ین. ئه که باسده

: )تو ئۆن ئێستی کاتۆلی  همک کیترین چه مه 'بوون' هه م، گوایه  که یه
ئێست ئێنس،   پریهێنشینه مالیستا پانتۆن. ئیلیود پریمۆ کادیت سوب ئه
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کوایکومکیو کویس کویوس ئینتلێکتوس ئینکلودیتیور ئین ئۆمنی بوس، 
موو  نێو هه پێشتریش له و له  میشه بوون هه  یشتن له "تێگه 9.(پریهێندت ئه
کیبوونی'  مه اڵم 'هه وێت بیانناسین." به مانه ده  ئێمه  ، که یه کاندا هه بووه هه

  و ئاقاره 'بوون' ئه ناچێت. ]جینس[ وره کیبوونی جۆری گه مه هه  له'بوون' 
و   وره ی جۆری گه گوێره و به  کانی تێدایه بووه موو هه هه  ، که وه ناگرێته

 ؛تو ئۆن جینۆس(  )ئاوته نییه  وره بوون جۆری گه  چونکه بچوک ڕیزکرابن
  وێت. له که کی ده مه رزی هه موو جۆرێکی به کیبوونی بوون ژوور هه مه هه

نرا.  رزێتی' داده 'به  به ڕاستدا 'بوون' کانی ناوه ده ئۆنتۆلۆجی سه
  مکه ر چه رانبه زانی و به ی ده کییه مه هه  رزێتییه م به کێتی ئه ریستۆش یه ئه
لۆجی"  نه کێتی ئه "یه  و بهنا دایده  کانی دیکه نییه الیه هفر  هیکی مه هه

  پرسیاره  پشتی به  نده رچه دا، هه یه وه م دۆزینه ڵ ئه گه دیکرد. له ناوزه
ر  سه  ریستۆ گرفتی بوونی خسته ست، ئه به فالتون ده ی ئه که ئۆنتۆلۆجییه

ر  سه یتوانی ڕۆشنایی بخاته ریستۆش نه ، ئه وه دڵنیاییه کی نوێ. به یه مینه زه
نێو ئۆنتۆلۆجی  له  م گرفته ئه.  مکانه م چه کانی نێوان ئه ندییه یوه په
انی تۆمیزم و ک نێو فێرگه تی له تایبه ڕاستدا، به کانی ناوه ده سه

ماکان،  ی بنه وه ڕوونکردنه  یشتن به بێ گه درێژی به کاندا، به ڕواقییه
کی  وخۆیه "ڕاسته کو وه ی 'بوون' . کاتێکیش هیگڵ پێناسه باسکراوه

بۆ   بناخه به  یه پێناسهم  یدا ئه که لۆجیکه  و له کات دهکراو"  هدیارین
نیا  ته و ئۆنتۆلۆجی دێرین  ڕوانێته ، دهنێت داده کان دیاریکردنی کاتیگۆرییه

                                                           
9 lllud quod prima cadit sub apprehensiene est ens, cuius 

intellectus includitur in omnibus, quaecumque quis apprehendit. 
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جۆری  ر فره رانبه کێتی بوون به ریستۆ و دانانی یه ی ئه که گرفته  گۆێناداته
  وه ئه  مکه کیترین چه مه ' ههر بوترێت 'بوون گه وابوو، ئه که کان. کاتیگۆرییه

ری بدوێین.  سه کات له و پێویست نه  ی ئاشکرایه واتاکه  نێت، که یه ناگه
 . تره ک شاراوهێشت موو هه  ڵکو، له به

کی  مه تی هه سڵه خه  ش له مه پێناسناکرێت. ئه 'مکی 'بوون م، چه دووه [٤]
ێفنیشیۆ فت پێر گینوس )د کردن واته و پێناسه  رهێنراوه ده  وه مکه م چه ئه

کو شتێک  'بوون' وه 10م.( م سپێسیفیکه پرۆکسیمون ئێت دفرنێته
ت  نانه ته 11لیکوا ناتورا( ر ئه دیتوه نابینرێت؛ )ئێنتی نۆن ئه

  پێناسه  به  وه تره وره مکێکی گه چه  له 'بوون')شت(بوونیشی پێنادرێت.  به
  وه ئه  مه . ئایا ئه هیکانیشدا نی بچوکه  مکه نێو چه رناهێنرێت، له ده
نیا  ته  رگیز نا. ئێمه گرفت دروستناکات؟ هه 'بوون'  نێت، که یه گه ده
وابوو،  رناگرێت. که وه تی)شت( سڵه بوون خه  زانین، که ده  نده وه ئه
.  وه ساخنابێتهر بووندا  سه یدا بهێتر لۆجیکی نه  له ( مکی)پێناسه چه

،  زراوه ی ئۆنتۆلۆجی دێرین دامه مینه ر زه سه له تی[یر ]لۆجیکی نه
 کاردێت. کان به بووه کردنی هه و بۆ پێناسه  یه سنوردارێتی خۆی هه

 ناوبردنی هۆکاری له  ری بوون نابێته ده به- پێناسه  ها، له روه هه
کات.  ڵکو داوای پرسیارکردنمان لێده ی؛ به ت واتاکه باره کردن سهپرسیار

کان.  ویسته نه ڵگه  به  مکه چه  کێک بێت له یه 'بوون'  وه درێته م، لێکده هسێی

                                                           
10 Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. 

11 Enti non additur aliqua natura. 
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شتێک بڕوات،  و ره به و بکات ک یهبێت، داکۆکی نینێکی ههسێک زا رکه هه
بێ زۆر  به داش که ربڕینه ده  ؛ له هێنێت دهکار و خۆی، 'بوون' به ت ڕووه نانه ته

، ." "ئاسمان شینه زانێت سێک ده که موو ین. هه گه دهیری تێ سه ڕۆیشتن له
اڵم  خشن. به به ک ده ش چ واتایه لێکی دیکه گه  رم." نموونه وه خته "من به

موو  ڵ هه گه لمێنێت. له سه یشتن ده گه تێنه  ندییه مامناوه  یشتنه م تێگه ئه
ڕاستیدا  . له یه پێشتر هه کی له یه وه شاردنه کان و شته ره ونێک بهوچ و ڕووه
نێو  هاوکات واتای بوون له  یه 'بوون' هه یشتنمان بۆ [ تێگه نده رچه ]هه ئێمه

  که پیویستی پرسیارکردنه  ماوه بنه  ش له مه . ئه وه ته تاریکییدا پێچراوه
 لمێنیت.  سه نوێ ده  له ر سه
تی کاتێک  تایبه دا، به فیانه لسه تی فه ڕه مکی بنه ک چه یه سته نێو ده له

ویست بن  نه - ڵگه  ر به گه هئ –ین  که کی 'بوون' دا دهم ڵ چه گه له  ڵه مامه
 دامان که وه شیکردنه   یان لهکانی کانت(  کییه هۆشه  واژه سته دهکو  وه)

 تی[ سڵه وا دیاریکردنی]خه کان بێت(، ئه سوفه یله ش کاری فه مه کو ئه )وه
 کی گومانلێکراو. یه پرۆسه  بێت به ویستن ده نه  ڵگه به
  که ک پرسیاره نه  کات، که شکرایدهکان ئا ر پێشبیره سه رنجدانمان له سه
مومژاوی و بێ  ش ته که ڵکو خودی پرسیاره ، به وه ته دراوه اڵمی نه وه

ر واتای بوون  سه ی پرسیاکردن له وه ڕانه وابوو، بۆ گه که . یه ئاڕاسته
 ین.  بکه درووستی به  که ر دروستکردنی پرسیاره سه بێت کار له مجار ده که یه
 

 نت بوو باره یی پرسیار سه شێوه دینیا. بو٩      
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  که ر پرسیاره گه زرێت. ئه ت واتای بوون دامه باره پرسیار سه  پێویسته [٩]
بێت  ده  وابوو، ئێمه که ڕوون و ئاشکرابێت.  وا پێویسته تیی بێت ئه ڕه بنه
ت واتای  باره تی پرسیار سه تایبه کانی پرسیار، به ته سڵه کورتی باسی خه به

 ین.  ربخه ی ده که ندێتییه تمه ین و تایبه بوون بکه
پێشتر  له  شته و ش ئه که وه . توێژینه ڕانه دواداگه ک به یه وه موو توێژینه هه
  انێکهڕ گه  به  وه ڕێین. توێژینه گه دوایدا ده به  کات، که نمایی دهڕێ
  ی، که وه کو ئه ویش، وه وو بوونی ئه  یه هه  شتێکدا، کهدوای  به  وه زانینه به
  گرێت، که رده " وه وه شێوازی"لێکۆڵینه  وه زانینه ڕان به دواداگه . به یه هه
کانیشی  ته سڵه و خه  ت چییه باره سه  که وێت بزانێت پرسیاره یه سێک ده که

ی  ته و بابه شتێک، ئه له  وه کو توێژینه ک، وه یه وه هموو توێژین . هه وه بدۆزێته
  رکردنهک پرسیا یه وه موو توێژینه کرێت. هه ده  وه ارهب پرسیاری له ، که یه هه
.  یه وه تی لێکۆڵینه نی بابه خاوه  وه توێژینه  وه مه ئهرو سه ت شتێک له باره سه
ی  پرسیارکردنانه و ، له وه ستی لێکۆڵینه به پرسیارکردن بۆ مه له

 کرێت و کرێت دیاریده ده  وه باره ی پرسیاری له وه یین، ئه بیردۆزه
ی پرسیاری  وه نێو ئه ها، له روه نرێت. هه کانی بۆ داده مکه چه
  که پرسیارکردنه به  که ، تێدایه یش ته و بابه کرێت ئه ده وه باره له
  به  وه دا توێژینه لێره : ستی پرسیارکردنه به مه  مه . ئه وه تهدۆزرێ ده

 ات. گ ی ده که هئامانج
 شتێک کو ، وه یه مه ئه ر به ، له دایه که ره ڵوێستی پرسیارکه هه  له  وه توێژینه

  یان به  وه پێییه ر سه سێک به شێ که . ده یه تی بوونی خۆی هه هسڵ خه
  مدا نائاساییه تی دووه حاڵه ی له وه دروستبکات. ئه  که ئاشکرایی پرسیاره
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  وه ره سه کانی له ته سڵه موو خه پێش هه  که م پرسیاکردنه که یه  ، که یه وه ئه
 وێت.  که رده دمانکردن ئاشکرا ده ناوزه

ڕووی  ڕووبه  ین. پێویسته بکهتت واتای بوون دروس باره بێت پرسیار سه ده
 باسمانکردن.   ، که وه ببینه  بونیادییانه  خاڵه و ئه

دواییدا  ی به و شته بێت ئه ڕان، ده دواداگه  به  کو جۆرێک له ، وه وه توێژینه
ستی  رده به ک له یه ڕاده وابوو، واتای بوون به ات. کهڕێت، ڕێنمایی بک گه ده

.  یه واتای بوون هه  یشتن له کانماندا شێوازێکی تێگه چاالکییه . له دایه ئێمه
ر پرسیاریش  گه اڵم، ئه خشێت. به به ک ده بوون' چ واتایهانین 'ناز  ئێمه
  ین له (تێبگه یه واتای)هه  ی له وه بێ ئه به  ؟ ئێمه ین، ئایا 'بوون' چییه بکه

 ستین.  وه ئاستیدا ڕاده
اڵم  زرێنین. به مه ین و دایده گه ده  واتاکه کدا به چ ئاسۆیه  ت نازانین له نانه ته
 .  'بوون' هێشتا فاکتۆره ی ئاڵۆزه  ئاساییه  یشتنه تێگه م ئه

و  بوون)ئه  مان له یشتنه م تێگه ند ئه چه  رحاڵ، گرنگ نییه هه به [١]
نێو سنوری  و خۆی له  وه بێته دهاڵک ( وتووه ستمان که ده ی هیشتن تێگه
  ویستهو پێ  تیڤه کی پۆزه یه دیارده  یهم نادیاری نێت، ئه دا داده وشه

 و ڕوان بکرێت ر واتای بوون چاوه سه له  وه توێژینه  . نابێت له وه ڕوونبکرێته
دوای  ر به گه دابنێت. ئه  رانه ستپێشکه ده  تاوه ره سه  له  یه وه م ڕوونکردنه ئه

ی بوون بکات،  ئاساییه  یشتنه و تێگه ی ئه ین تاکو ڕاڤهڕێ کلیلێکدا بگه
م  ڕۆشنایی ئه ر به رین. له به  وه وپێشه ره مکی بوون به کی چه بێت پێشه ده
و  واتای ئه  توانین به ین، ده گه ی ئاشکرا لێیان ده ڕێگایانه و دا و ئه مکه چه

وێت چی  رکه دهین. بۆمان  ی بوون بگه یه و شاراوه  ییهئاسا  یشتنه تێگه



 

36 

 

م  شێ ئه ، ده وه مه ئه رو سه لهی.  که رخستنه دهی خۆ ڕێگر  به  بووه
  بێتهنخۆی خزا  واتای بوون هێنده  له  مومژاوییه ئاسایی و ته  یشتنه تێگه

  ی له وه ئهو   که یشتنه کانی تێگه رچاوه کان سه کۆن و بۆچوونه  نێو بیردۆزه
ر  گه ئه . وه شاردرابێته  وه وێت بیتوێژینه مانه دوای 'بوون' ده  ڕان به گه
 .  ناسراو نییه تی نه واوه ته ین، شتێکی به گه شی نه واتاکه  مجار له که یه
،  یه وه . ئه 'بوون'ه کرێت ده  وه باره ی پرسیاری له وه ماندا، ئه که پرسیاره له
  ویش له ی ئه ر بناخه سه کات و له بوو دیاریده کو هه کان، وه بووه هه  که
ین  گرفتی بوون تێبگه  له ر گه ین. ئه که دهین و باسیان گه کان تێده بووه هه
ی  وه "گێڕانه  له  مانه وه وتنه مان دوورکه فییانه لسه نگاونانی فه م هه که هوا ی ئه

ین و دابنێ  هشتێکی دیک  کان به بووه ههتی  ڕه نابێت بنه  چیرۆک"، واته
وابوو،  . که یه ی هه رانه گه ئه کی بوویه تی هه سڵه بوون خه  ین، که واتێبگه

جۆرێک   بێت به ، ده کراوه  وه باره ی پرسیاری له وه کو ئه بوون، وه
کاندا ئاشکرا  بوه ی هه وه ڵ دۆزینه گه ی له که تییه ڕه بنه  هیوێت جیاوازی رکه ده

ڕێیین،  گه دواییدا ده دا به که پرسیارکردنه  ی له وه ه، ئ مه ی ئه گوێره بێت. به
خۆی   بیناسین، که  یه شێوه و کات به ، داوامان لێده واتای بوونه  که
، جیاوازبن  وه مکانه و چه هێنین له کارده ی بۆی به مکانه و چه خات. ئه رده ده
مان  که هی پرسیار یه ڕاده و بهنرێن.  کان داده بووه بۆ دیاریکردنی هه  که
  وا به کان، ئه بووه بوونی هه  بوونیش واته  ت 'بوون'ه باره سه

ی 'بوون'  باره . پرسیار له وه گرێته کانیش ده بووه هه مان که ڕانه دواداگه
وا  دروستی بناسرێت ئه  کانیان به ته سڵه ر خه گه کرێت. ئه ده  وه یانه
ین  گه . کاتێک ده وه هن بدۆزرێن نێو خۆیاندا هه ی له وجۆره کرێت به ده
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کان  بووه دروستی هه کات به 'بوون' داوامان لێده ،ڕێین گه دوایدا ده ی به وه به
 بناسین.

ند  چه ش مه ئه و ننرێ "[ دادهseiendبوو' ]" 'هه  لێک شت به اڵم گه به [٩]
ی  وه و ئه  یه ری هه سه ین، بۆچوونمان له که ی باسیده وه . ئه یه کی هه واتایه

بوونماندا  تی و چییه تی چۆنییه  ش له ؛ ئێمه بووه هه  وه بینه و ڕووی ده ره به
 ش له شته و و ئه  یه شتێک هه  ، که دایه وه بووین. فاکتۆری بوون له هه

؛  کییه ره تێکی ده ؛ بابه دایه قینه نێو ڕاسته ؛ له یه هه  ، که یه جۆره و بوونیدا به 
کدا  بوویه هه نێو چی له 12.  یه هه وێدا له؛  دازاینه : درووسته ؛ وامه رده به

رخستنی بوون  خۆده  وه هک بوویه چی ههنێو   وێت؟ له که رده واتای بوون ده
ڵبژێرین یان  هه  که ستپێکردنه کرێت خاڵی ده کات؟ ئایا ده ستپێده ده
ک  بوویه هه ؟ چ پێشتره [ له م کاره ]بۆ ئه هوانی دیک کان له بووه هه  کێک له یه
ر پرسیار  گه ئه؟  پێشتره له  وانی دیکه له  وه که چ ڕوویه ڵبژێرین و له هه
 وا تی تێدابێت ئه فافییه واوی شه ته ت بوونی ئاشکرا بێت و به باره سه

بێ بزانین چۆن  ین؛ ده که ڕووی تێده که ین، بکه  و بوونه باس له  پێویسته
کات  داوامان لێده هێنین. دهکار کانی بۆ به مکه و چه ین گه تێدهی  واتاکه  له
دروست بۆ ناسنی  کی ڵبژێرین و ڕێگایه مان هه که ک بۆنموونه بوویه هه

 .  وه بدۆزینه

                                                           
-)بوون بوون(؛ واته-( و )زاین لێره-؛ )دا ڵمانییه کی لێکدراوی ئه یه دازاین وشه 12
کی  مایه ربنه سه و له  کارهێناوه بۆ بوونی مرۆڤ به  لێکدراوه م وشه  ئه ر دا(. هایدیگه لێره

بوو، یان  ر، مرۆڤ هه دیدی هایدیگه نێت. به  کان دایده بووه هه  ئۆنتۆلۆجی جیاوازتر له
 دا.)م.ک( لێره  ڵکو بوونێکه ، به کی دێکارتی نییه گیانه-رێکی وهه جه
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ی  وه ڵبژاردن و دۆزینه یشتن و بۆچوون، هه شتێک، تێگه  ڕووکردنه
مانن،  که وه ی توێژینه پێکهاته  ڵوێستانه م هه موو ئه هه یشتن ک بۆ گه ڕێگایه

،  مه ئه ر به کانی بوونن. له شێوازه  مانه ر ئه توێژه ی ێمهوابوو، بۆ ئ که
  بوون پێویستی به ت باره ڵ پرسیار سه گه بار له ێکی لهکردن ڵه مامه
  که . خودی پرسیارکردنه یه هه-خۆیدا بوونی   له- ر تی توێژه یهفافی شه
  ۆی لهتی خ ڕه تی بنه سڵه خه ؛ شێوازێکی بوونه  وه بووه و هه هن ئ الیه له

  ی، که بووه و هه ئه . ت کراوه باره پرسیاری سه  گرێت، که رده وه  'بوون'وه
 رێکی بوونی، به گه ئه  بێت به ش ده وه و توێژینه  ئێمه  کێک له ریه هه

 مان ئاشکرا و به که وێت پرسیاره ر بمانه گه ین. ئه که دهدی 'دازاین' ناوزه 
 بوونی)دازاین(  له  تاوه ره سه  له  ویسته، پێین بکه  وه ته فافییه شه 

 .  وه بکۆڵینه
ین و  بکه ]دازاین[ ی بوونی ر پێناسه گه ؟ ئه نییه  وه سوڕانه  مه ئایا ئه

ت بوون  باره مان سه که بۆ دروستکردنی پرسیاره  مینه زه  ش به مه ئه
دا  که ڵ پرسیاکردنه گه ؟ ئایا له وه کدا ناخولێینه یه نێو بازنه ئایا له دابنێین

ندێک  کات؟ هه ی ده سته رجه به  که اڵمه وه  نا، که پێشتر دانه شتێکمان له
ی  وه ڵ توێژینه گه له  ، که وه نه که تده ڕه  مه ئه  "وه ڵگه ی به وه "سوڕانه ناوی به
مان  که وه ه[ بۆ توێژین وانه تدانه م ڕه ]ئه اڵم دات. به ڵده رهه کاندا سه ته ڕه بنه
 ڕێگر.   ستماندا نابن بهئا  لهن و  ستناده ده

  ماندا، که که دانانی پرسیاره یی له ی بازنه وه ڕاستیدا سوڕانه له [٨]
 ی له واتای بوون تێبگات وه بێ ئه سێک به ڕوونادات. که باسمانکرد،

گینا هیچ زانینێکی  ئه.  وه کان بکۆڵێته بووه سروشتی هه  توانێت له ده
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  که بوونی زانینه  س نکۆڵی له بوو. که ده نه  هو پێش ئێمه له  ئۆنتۆلۆجییانه
موو  نێو هه 'بوون' له ناکات. بێگومان  وه کی فاکتۆرییه ڕوویه  له

ستدا  رده به مکێک له کو چه ڵکو وه ، به پێشبیر دانراوه کدا به ئۆنتۆلۆجییه
ڕێین. پێشترێتی بوون  گه دوایدا ده به  ئێمه  ش نییه وه نابینرێت و ئه

ودا  ر ڕۆشنایی ئه به و له  رگرتوه پێشتری وه ماشاکردنی له ی تهت سڵه خه
.  وه کۆڵینه بوونیان ده  ن و له خه رده خۆیان ده  کان بۆ ئێمه بووه هه

ش  مهو ئێ  ووهیدا ب یشتنی ئاساییمان بۆ بوون په تێگه  له  که ڕێنمایکردنه
تی خودی  ڕه ی بنه کۆتاییشدا، بۆ پێکهاته  لهین.  که وام کاری تێدا ده رده به

 .  وه ڕێته گه دازاین ده
  وێوه تاکو له  مینه زراندنی زه هۆی دامه  نابێته  که ندییه یوه پێشبیرێتی په

ر پرسیا  " له ی سوڕاوه ڵگه "به  حاڵه ربهێنین. مه کان ده واژه سته ده
 بۆ دانانی شتێک  ی ئاماژه که اڵمه وه  چونکه بێت ت واتای بووندا هه باره سه
ڵکو دانانێکی ڕووت و  کشن ناکات. به ئینده  به  که رهێنانه ر ده سه له

 .  یه که نهیم ئاشکرای زه
ڵکو  ؛ به ت واتای بووندا نییه باره پرسیار سه  " له ی سوڕاوه ڵگه "به
کات.  نێوان پێشتر و پاشتردا دیاریده کی گرنگ له ندییه یوه په

کو شێوازێکی 'بوون'  خۆیدا، وهنێو  ت بوون له باره مان سه که پرسیاره
 گرێت.  ڵده ک هه بوویه هه

  وه باره سیاری لهی پر وه و ئه  که وه نێوان توێژینه ک له نگییه دا هاوئاهه لێره
ت بوون  باره سه  که ش بۆ واتای پرسیاره مه بێت. ئه دهکرێت دروست ده
  کان به بووه هه ت کی تایبه یه ڕێگه  نێت، که یه گه ده  وه . ئه وه ڕێنه گه ده
   .  وه ستێته به دا ده که ڵ پرسیاره گه له  وه تی دازاینه سڵه خه
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دا  که پرسیارکردنه  ک له بوویه هه  چ جۆره  لماندوه مانسه اڵم هێشتا نه به
نێو  مان له که وه مان بۆ توێژینه بووه و هه ئه  . ئایا ئێمه پێشتره له

  ؟ تاکو ئێره کردوه نه ون ئامادهت واتای بو باره دا سهمان که پرسیاره
  کردوه ت دیاریماننه نانه . ته لماندوه سه مان گرنگی دازاینی نه که وه توێژینه

مان.  که ڕانه ویست بۆ گهبار یان پێ کی له بوویه هه  ێت بهب چۆن دازاین ده
 .  وتوه رکه ، پێشترێتی دازاین ده وه دڵنیایه اڵم به به

 

 ت بوون باره ی پرسیار سه ۆلۆجییانهئۆنت . پێشترێتی١      

ت بوون کرد،  باره مان سه که کانی پرسیاره ته سڵه خه  کاتێک باس له [٢]
،  وه مان ڕوونکرده و خاڵه کلیل دانا، ئه شمان به که بونیادی فۆرمیی پرسیاره

ند شێوازێک بیری  چه به  ویستهپێ.  نده تمه تایبه  م پرسیاره ئه  که
 .  وه لێبکرێته

  ئێمه  بن، که وێدا ئاشکرا ده کانی له نده تمه تایبه  ته سڵه رحاڵ، خه هه هب
 کانی.  ره ر کارکردن، ئامانج و هانده سه  ینه ڕاشکاوی ڕۆشنایی بخه به

ر  سه له  وه ڕانه کانمان بۆ گه ڵگه ر بۆ دامازراندنی به هانده  کێک له ، یه وه لێره
ی اڵمێک بوونی وه گتر نهش گرن مه تی و له هی که ڕێزداره  ته ڕه بنه  که پرسیاره

ندی بێت.  زامه ڕه یجێ  ش، که که ت شێوازی پرسیارکردنه نانه دروست و ته
مان  که پرسیارکردنه  ست له به مه  شمان لێبکرێت، که و پرسیاره شێ ئه ده

-- وه مێنێته و واده  ته ڕه بنه . ئایا له دوایه ستێکی له به و چ مه  چییه
ر  سه کان، له گشتیبوونی گشتییداره ر به سه له  یه ستانه ربه ێکی سهتێڕامان

  میشه بوون هه؟  تیترین و کۆنکریتریینه ڕه بنهت  باره کان یان سه پرسیاره
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شێوازی جۆراوجۆردا،   ، له وه کان پێکه بووه موو هه . هه که بوویه بوونی هه
و  زرێت. ئه مه رباڵوی داده به  ین بهنزا  و تیایدا جۆرێک له  کێڵگه  بن به ده

، مێژوو، سروشت، شوێن، ژیان،  )بۆنموونه وه ن خۆیانه الیه ، له بوارانه
  وه لێکۆڵێنه  کێک له ریه تی هه بابه بن به دازاین، زمان و هتد(، ده

کدیان  یه کات و له دیاریده  م بوارانه ئه  ی زانستانه وه کان. لێکۆڵینه زانستییه
  زانستانه-ی پێش ڕێگه کانیش به تی بواره ڕه ونیادی بنه. ب وه کاته جیاده
ئاستێکدا   ش له که و بواری زانینه  وه ته بووندا لێکدراوه و له  زراوه دامه

 . دیاریکراوه
کان  تییه ڕه بنه  مکه زراندنی چه ر دامه سه له  میشه هه  وه گرنگی توێژینه

  هکانی ل ڵگرتنی ئامانجه هو ه  وه کۆکردنه وتنیشی به کهپێشستێت.  وه ڕاده
کانی  ر هێزی پرسیارکردنه سه  وێته که و ده  ستراوه به کاندا، نه ستنوسه ده
گشتی  ش به که کان. پرسیارکردنه بواره کێک له ریه ی هه ت پێکهاته باره سه

 کاندا.  بواره له  ڵ زۆربوونی زانینه گه له  یه وه بوونهڕوو ڕووبه
  مکه ی چه وه ڵ پێداچوونه گه کان له ی زانسته قینه ی' ڕاسته وه 'بزوتنه

گات  ی زانست پێیده یه پله و ئهدات.  ڕووده  کاندا ڕادیکااڵنه تییه ڕه بنه
  مکه یرانی چه ڵ قه گه ی لهکردن ڵه وانایی مامه تهر  سه  وێته که ده
ندی پرسیارکردنی  یوه کانی زانستدا په یرانه نێو قه کانیدا. له تییه هڕ بنه
رار  رقه ت بهکرێ ده  وه باره ی پرسیاری له ته و بابه ڵ ئه گه له  تیڤانه زهپۆ

کی  یه مینه ر زه سه له  وه یلێک بۆ دانانی توێژینه مه مڕۆ جۆره . ئه وه نامێنێته
 .  ڵداوه ریهه کاندا سه موو بواره هه نوێ له

  نرێت، له و دادهزرا دامه وردترین و زانستێکی توند  به  ماتماتیک، که [٦١]
کان و  لیستییه نێوان فۆرمه . ناکۆکی له هویران بو توشی قه  وه بناخه
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.  یه هه  م زانسته کانی ئه ته بابه  یشتن به ر گه سه کاندا له ئینتیوشینیسته
لکانی سروشتی،  رخستنی پێوه یلی ده تی فیزیا مه رایه گه ی ڕێژه بیردۆزه

کان بۆ  بارودۆخهی  کو بیردۆزه . وه یه بێت، هه نێو خۆیدا هه کو شتێک له وه
گۆڕی  نه  وه کانه موو ڕێژه و ههر سه دات له وڵده ت ههسروش  یشتن به گه

ی خۆی  که وه ی توێژینه که دا، دژی بونیاده یاساکانی گۆڕان بپارێزێت. لێره
 ستێت.  وه ڕاده
یزم ی میکان کانی فێرگه کان پێناسه وه درێت توێژینه وڵده بایۆلۆجیدا هه  له

و  کی نوێ بۆ ئه یه ناسهپێتبکرێت.  لیزم بۆ ژیان و ئۆرگانیزم ڕه و ڤایته
ی  وانه کاندا، ئه تییه مرۆڤایه  زانسته  . له ژیانه  ر به سه  بکرێت، که  بوونه
  ی مێژوویی به قینه ڕاسته  له  ، ڕووکردنه یه مێژووییان ههتی  سڵه خه

ب  ده . مێژووی ئه زۆرتر بووه  هک ریته ی نه ر بناخه سه درێژایی کات و له
کردنی بوونی مرۆڤ  کان. خواناسی داوای ڕاڤه مێژووی گرفته  به  بووه
کات. ئێستا  نێو بڕوادا ده ی له وه ی بڕواو مانه ر بناخه سه خوا له و ڕووه
یدا  می دۆگماکه ی سیستهدانان  له 13ر( گات تێڕوانینی)لوسه تێده  ریکه خه
پێشتر   و بڕوا له  بوه یدانه په  وه پرسیارکردنه  ی له یه و بناخه ر ئه سه له

ڵکو  به  باره کانی تیۆلۆجی ناله نیا بۆ گرفته ک ته نه  که یه نێت، بناخه داده
 بات.  دهناوی و له  وه یشارێته ده

                                                           

 13  ی پرۆتستانتی وه بزوتنه  (، که٦٩٤١-٦٤٨١) ره ر مارتن لوسه ستی هایدیگه به مه  
ی کاسۆلیسیزم دروستکرد و داوای چاکسازی کرد.)م.ک( نیسه که دژی  
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کانی  ته بابه  یشتن له کانی زانین بۆ تێگه کان بواره تییه ڕه بنه  مکه چه
،  مه ی ئه گوێره . به وه کۆڵێته ری ده سه له  هن، ک که زانستێک دیاریده

کێک  ریه ههگرن. مادام  رده وه  مینه زرێن و زه مه پێشدا داده کان له مکه چه
کردنی  ڕاڤه  لهکانیش  مکه کانن چه بووه هه  جۆرێک له  ر به ش سه بوارانه و له
بێت  ده  یه وه هتوێژین  مجۆره . ئه وه هڕێن گه وان ده بوونی ئه دا بۆکان بووه هه

ش بکات.  م کاره توانێت ئه وێت و ده کان بکه تیڤه پۆزه  پێش زانسته
 بن به ده  مخاڵه لماندنی ئه ریستۆش بۆ سه فالتون و ئه کانی ئه نوسینه

و  ، له وه ته ڕه بنه  و له  وه مڕووه کان، له خۆشکردن بۆ زانسته  مینه . زه ڵگه به 
تی زانستێک  حاڵه  وێت، له که دوایده لی شه ه ب  ، که جیاوازه  وه 'لۆجیک'ه

کان،  زراندنی بناخه کات. دامه دهیدا ی په که تۆد'هو 'می  وه کۆڵێته ده
و پێش  ره به- ره مهێنه رهه لۆجیکێکی به  ر به ین، سه که ی باسیده یه وشێوه به

مجار بونیادی  که نێت. بۆیه یه گه بوارێکی بوون ده  دات و خۆی به بازده
  م زانسته رده به و له کی ڕۆکه هناو  نێته یه گه کات، خۆی ده وونی ئاشکرادهب

  ییهک ره دا سه فه لسه فه  ی له وه ، ئه کات. بۆنموونه یده دا ئاماده که تیڤه پۆزه
تێکی مێژووناسی؛  کو بابه ، وه ی مێژووه بیردۆزه  ژوویی و نهزانینێکی مێ  نه
نێو سنوری  له  کانه مێژووییه  ته ی بابه نانه سه کردنێکی ڕه ڵکو ڕاڤه به
ی کانت  که تیڤه پۆزه  ، ئاکامه مانشێوه هه مێژووبوونی خۆیاندا. به به
ی بزانین چ شتێک  وه ر ئه سه  وێته که ده 14وان( ر هۆشی ڕه سه له  خنه )ڕه له

 ی زانین.  ک بیردۆزه نه  سروشته  ر به سه

                                                           
.  کارهێناوه به  reason )هۆش(یان)ژیری(م بۆ  من لەم وەرگێڕانەدا چەمکی 14
 واتای reason مکی زمانی ئینگلیزیدا چه له   دروست دادەنێم. بە  که مکه ردوو چه هه



 

44 

 

  بووندا، که  بۆ بوارێک له  پێشتره لۆجیکێکی له کانت یرز به  لۆجیکی [٦٦]
  ی که ئۆنتۆلۆجییه  وه و توێژینه اڵم، ئه به کرێت. دهد )سروشت( ناوزه به
و   ئاستێکی ئۆنتۆلۆجییانه  ی ڕووی له وه بێ ئه  و اوهگشتی دان به

.  یه ی زۆرتر هه وه ڕوونکردنه  پێویستی بهها  روه هه -بۆچوونێک کردبێت
ی (onticک)  بوویه ی هه وه توێژینه  له  ئۆنتۆلۆجییانه ی وه بێگومان توێژینه
  وه مێنێته یش ده ساکاری و شاراوه  به 15و  پێشتره تیڤ له زانستێکی پۆزه

ی  ئۆنتۆلۆجییانهرکی  ئه .ربخات ده گشتی ت واتای بوون بهێتوان ر نه گه ئه
 (ناهێنرێن ر دهکشن دیده به کانی بوون)که کناسی شێوازه ڵه هچ ڕه
 واتای 'بوون'  یشتن له موو شتێکدا داوای تێگه پێش هه له  ، که که یه ونهنمو

  و بارودۆخه ت بوون ڕوو له باره وابوو، پرسیار سه کهمان لێدەکات. 
  له ی و زانستانه ئه بۆ نیا ک ته کات( نه رێتی)ده گه ی ئه پێشتره له
                                                                       له وێت یانه ده  وێوه له - وه کۆڵنه کی دیاریکراو ده بوویه هه

رێتی  گه بارودۆخی ئه  ڵکو ڕوو له ن؛ به واتای بوون تێبگه
کان  کی زانستهیی ئۆنت وه پێش توێژینه  کات، که کانیش ده ئۆنتۆلۆجییه

 کانی همی کاتیگۆریی سیسته  ک، گرنگ نییه موو ئۆنتۆلۆجییه ههون.  که ده

                                                                                                                     

 .)م.ک( نزیکه  وه )هۆش(ه لهخشێت، بنەڕەتدا  به اریش دههۆک 
 .ردووکیان یۆنانیین هه  که ،هێنێت کارده مکی ئۆنتۆلۆجی و ئۆنتیک به چه  ر گهیهاید 15
 بۆ بوو(م مکی)هه من چه . بوو هه  ر بوون و ئۆنتیک له سه له  یه وه توێژینهئۆنتۆلۆجی  

ستی  به . مه ، ئۆنتیکه که کو مێزه وه کی تاک، بوویه موو هه . هه ئۆنتیک داناوه
تی  یان بابه  وه کۆڵێته )ئۆنتیک( ده زانست له  ، که یه وه دا ئه ریش لێره هایدیگه
 گشتی.)م.ک(  ک بوون به )ئۆنتیک( نه بووه ی زانست هه وه لێکۆڵینه
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ره  هه  سته به ئاستی مه  زرابێت، له ند ڕێکوپێک دامه ستی چه رده به
  واتای بوونی به  وه پێشه ر له گه ئه ستێت وه ڕاده  یدا کوێرانه که گهگرن 

تی  ڕه رکێکی بنه ئه  ش به که وه و ڕوونکردنه  وه کردبێته دروستی ڕووننه
ین،  گه تێده  ئۆنتۆلۆجییانه ی وه توێژینه  دروستی له  کاتێک بهنابێت.  دانه

پێش   دات، که ت بوون ده باره سه  که پرسیاره  به  ش گرنگی ئۆنتۆلۆجییانه
دا  که شاراوه  ئاستی گرفته  وتنێک له وێت و پێشکه که ده رێت نه

 .  نییه ت[ سڵه ]خه تاکه  زانستییه  م گرنگییه اڵم ئه به کات. دروستده

 

  ت بوون باره سیار سهپێشترێتی ئۆنتیکی پر. ٤    

  زراوانه دامه  دروسته  واژه سته ده  و تاقمه گشتی به کرێت زانست به ده
  وه سته ده و واتای زانستیش به  نییه واو ته  یه م پێناسه ئهالم  بهدابنرێت. 

کان  ر، زانسته به یانگرێته مرۆڤ ده ی و ڕێگایانه کو ئه نادات. وه
  نێتی. ئێمه خودی مرۆڤ خاوه  ، که وهڵگرتو ڵوێستێکی بوونیان هه هه

نیا  ش ته ی زانستانه وه دکرد. توێژینه 'دازاین' ناوزه  بوونی مرۆڤمان به
ت نزیکترینیشیان  نانه ر و ته به ، مرۆڤ بیگرێته ڵوێستێکی بوون نییه هه

دا  کانی دیکه بووه ڵ هه گه راوردکرنیدا له به ، دازاین له وه مه رو ئه سه . له نییه
 ش سود ندێتییه تمه م تایبه . باسکردنی ئه یه ندێتی خۆی هه تمه ایبهت

  کات، که کیش ده یه وه پێشبینی شیکردنه  که دا باسکردنه . لێره خشه به
 ێنین.مل توانین بیسه دواییدا ده له
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 . له دا نییه کانی دیکه بووه نێو هه ک له بوویه نیا هه ته دازاین به [٦٩]
ویش  . ئه یه بوونیدا هه  کی ئۆنتیکی له جیاوازییه  وه کی فاکتۆریه ڕوویه 

تی پێکهاتوی بوونی  ش حاڵه مه . ئه یه و کێشه ئه بوون بۆ  ، که یه وه ئه
 ،ک ندیه یوه . په یه ڵ بووندا هه گه ندی له یوه بوونیدا په  . دازاین له دازایینه

  دازاین جۆره  تخشێ به ده  و واتایه ئه  مه . ئه خودی بوونه  به ر سه  که
  مه توانێت ئه کیش ده یه ڕاده و به  یه یشتنێکی بۆ بوونی خۆی هه تێگه

  وه بوونی خۆیه  یشتن له ی تێگه ڕێگه  بکات. ئاشکراکردنی بوون له
تێکی دیاریکراوی  سڵه بوون خه  یشتن له تێگه . کی دازاینه ندێتییه تمه تایبه

]بوونێکی  چونکه  نده تمه ایبهت  این ئۆنتیکییانهداز . بوونی دازاینه
 .  یه هه ی[ ئۆنتۆلۆجییانه

ر  گه نێت. ئه یه " پێشخستنی ئۆنتۆلۆجی ناگه یانهئۆنتۆلۆجی-دا "بوونی لێره
 کان دابنرێت، بووه ی واتای هه وه 'ئۆنتۆلۆجی' بۆ توێژینه مکی چه
 16". ئۆنتۆلۆجییانه-"پێش  بێت به دازاین ده ی ڵوێستی ئۆنتۆلۆجییانه هه

                                                           

-کو پێش وه ی، مکێکی دیکه ند چه ئۆنتۆلۆجی( و چه-مکی)پێش ر چه یدیگه ها 16 
-ی نا ڵوێستی ساده هه  کرێت به . ده کارهێناوه ی به بیردۆزه -و پێش تێڕامان

کاندا  بووه ڵ هه گه کردنی له ڵه مامه  ی دازاین له فییانه لسه فه-یان پێش  فییانه لسه فه
کانی  بووه بوونی خۆی  و هه  وخۆی له کی ڕاسته پێناسبکرێت. دازاین ئاگاییه

کی  یه وه موو پرسیاکردن و بیرکردنه پێش هه ش م ئاگاییه . ئه یه ری هه وروبه ده
کی پێش ئاگایی  دازاین ئاگاییه  وێت؛ واته که واتای بوون ده  له  فییانه لسه فه

  له  یشتنه و ئاگایی و تێگه اڵم ئه . به یه بوون هه له   بیردۆزانه-و پێش  ئۆنتۆلۆجییانه
  بووه یدانه په  وه نێکی بیردۆزانهو تێڕوانی  ئاکامی پرسیارکردنی ئۆنتۆلۆجییانه بوون له 
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و شێوازی  "ئه توانین بڵێێن، اڵم ده ، به نییه ش بوونی ئۆنتیکی مه هئ
بوون تێدا  واتای  له یشتنی توانێت تێگه تاکێک ده  ، که یه بوونه

وێت بیگاتێ  یه کات و ده وام ڕوویتێده رده ی دازاین به و بوونه بکات." ئهیدا په
 تی( یهر)چی سه ی مرۆڤ له وه ئه ر به له17 (Existenzنێین) ناوده

م  ین. ئه که دهدی ناوزه )دازاین( و به  بوونیدایه  ری له وهه پێناسناکرێت، جه
 خات.  رده و ده بوونی ئه ]دازاین[ مکه چه

وێت ببێت  یه گات: ده خۆبوونی تێده ری به گه بوونی و ئه  وام له رده دازاین به
ندێکجار  رێت، ههڵبژێ هه  رانه گه م ئه توانێت ئه و ده خۆی. ئه  بێت به یان نه

ڵبژاردن یان  هه بێت. به ده وره ێویاندا گهن بێت یان له توشیان ده
  پرسیار له  وه نهوی بو ڕێگه کات. له بژاردنیان بوونی خۆی دیاریده ڵنه هه

دا ناو  م شێوازه بوون له  یشتنی له کات. تێگه بوون ده
ڵوێستی  هه  ر به ت بوون سه باره پرسیار سه. 'existentiell'نێین ده

رخستنێکی  ده  ش پێویستی به مه . ئه ی دازاینه ئۆنتۆلۆجییانه

                                                                                                                     

و  ره به  یشتنه م تێگه ئه  یه فه لسه رکی فه . ئه یه ئۆنتۆلۆجییانه-یشتنێکی پێش و تێگه
 رێت.)م.ک( به  یشتنێکی ئۆنتۆلۆجییانه تێگه

  ی به که جیاوازییه  و دژواره  وه گرێته ئینگلیزی واتای بوون ده  به  یه وشه م ئه   17
م  ر ئه اڵم بۆ هایدیگه . به یه بوو(مان هه و له کوردیشدا )بوون( یان)ههنوسین ببینرێت 

تی بۆ  تایبه به  بووه م هه . ئه بوو( نییه نیا)هه ته و به   یه کی جیاوازتری هه واتایه  یه وشه
و بوونی   پێشتر نییه گۆڕ و له رێکی نه وهه نی جه خاوه  کاردێت، که بوونی دازاین به

خودی بونێتی و شتێکی   تییه و چییه . دازاین چیی بێت، ئه جیاوازه  وه نهکا بوو(ه )هه له
بوونی   ، که یه وه ی دێکارته که ی بۆچوونه وانه پێچه ش به مه . ئه بوونی نییه  جیاوازتر له

 کات.)م.ک(  ده ڕاڤه  لیستانه کی مێتافیزیکی دووه مایه ر بنه سه مرۆڤ له
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 و پرسیارکردن بوون نییه  ی ی بونیادی ئۆنتۆلۆجییانه ییانه بیردۆزه
  کات.  تی بوونمان لێده ی چییه وه داوای شیکردنه  که هدت بونیا باره سه

ش  که وه یکردنهنیین. ش داده 'existentiality'  ش به که ستێنی بونیاده به
رناگرێت و  وه 'existentiell'تی  سڵه خه  یشتن، که تێگه  جۆرێک له  بێت به ده

پێشتر  هی دازاینیش ل رانه ی بوونگه وه رکی شیکردنه . ئه یه رانه بوونگه
 .  ی ئۆنتیکی دازاین باسکراوه ێویستی پێکهاتهکان و پ ره گه ر ئه سه له

تی دیاریکراوی دازاین  سڵه خه  به بێت ی بوون ده یه وڕاده به [٦١]
ڕی  ئاوه  رانه بوونگه  پێویسته  م بوونه بۆ ئه  که هیئۆنتۆلۆجی  وه شیکردنه
موو  هه  ، که تی بوونه 'ش حاڵه رانه 'بوونگه  ستمان له به . مه وه لێبدرێته

.  یه شدا هه یه م بیرۆکه نێو ئه ی بوون له هێنێت. بیرۆکه ک پێکده بوویه هه
ی واتای  وه ر ڕوونکردنه سه وێته که ی دازاین ده وه بوو، شیکردنهوا که

 گشتی.  ت بوون به باره سه  که پرسیاره

ی  تانه و بابه یشتن به دازاین بۆ تێگه  بوون، که  وه کان ڕێگاکانن ڕووه زانسته
 نێو اڵم بۆ دازاین بوون له ر. به به یانگرێته جیاوازن ده  وه وه بوونی ئه  له

بوونی دازاین، جیهان و بوونی   یشتن له . تێگه تییه ڕه ا بنهجیهاند
  کات، که ک ده وویهب هه  ی ڕوو له و ئۆنتۆلۆجییه رازن. ئه کان هاوته بووه هه

و  . ئه بونیادی ئۆنتیکی دازایندایه  ی له که ر و بناخه هانده  دازاین نییه
وابوو،  که بوون.  له  یه ئۆنتۆلۆجییانه-یشتنی پێش ش تێگه بونیاده

  یه کانی دیکه ئۆنتۆلۆجییه  موو جۆره ی هه بناخه  ، کهتی ڕه ئۆنتۆلۆجی بنه
 ، دازاین  وه مڕووه لهر.  گه وێته که ده  وه ی دازاینه رانه ی بوونگه وه شیکردنه  له
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 : ئۆنتیکییهکی  م، گرنگییه که درێت. یه کان پێده بووه هه  گرنگی زۆرتری له
 کات.  ناسدهبوونی پێ  دازاین به

  یه کی ئۆنتۆلۆجییانه بوویه : دازاین هه یه ۆلۆجییانهتئۆنمیش،  دووه
بوونی   یشتن له ی تێگه یه و شێوه مانکات، به ناسێت. هه ده )بوون( چونکه

کانیش  بووه بوونی هه  خوازێت له وا دازاین ده ، ئه  ودایه ئهبونیادی   له
تی  حاڵه  ین، که گه نگێتی دازاین دهم گر سێیه دا به  مه ڵ ئه گه لهتێبگات. 
 18. کانه ئۆنتۆلۆجییه  موو جۆره ی هه و پێکهاته  یه ئۆنتۆلۆجییانه-ئۆنتیکۆ

بێ ناسینی  پێشتر به ی دازاین له ئۆنتۆلۆجییانه-گرنگێتی ئۆنتیکۆ[٦٤]
روونی  "ده ڵێت، ریستۆ ده بینرا. ئه ده  هم بوون بونیادی ئۆنتۆلۆجی ئه

ی بوونی مرۆڤ  روونه و ده . ئه کانه بووه هه  وه که ڕوویه مرۆڤ، له
و  کان به بووه نێویاندا هه . له یه ی هه(noēsis( و)aisthēsisهێنێت) پێکده
ی  بۆ بیرۆکه  ریستۆ، که ی ئه که بۆچوونه 19". وه دۆزینه ن ده ی هه یه شێوه

کونیۆسیش  ، تۆماس ئه وه ڕێته گه نیدس ده ی پارمه ئۆنیۆلۆجییانه

                                                           
ند جۆرێک ئۆنتۆلۆجی  چه  چونکه  کارهێنراوه کۆ(به) کان، به 'ئۆنتۆلۆجییه مکی چه18
ک  بوویه نێکی بوون یان بوونی هه الیه ڕوو له  و ئۆنتۆلۆجییانه کێک له ریه هه   .  یه هه
رو  سه نێت. له ری دایده گه ئۆنتۆلۆجی ناوچه  ر به کات و هایدیگه ده
  و له  وه کۆڵێته ده واتای)بوون(  له  (، که تییه ڕه )ئۆنتۆلۆجی بنه وه موویانه هه

م  ی ئه کات و پڕۆژه ی ده که وه توێژینه  ست به ده  وه ی دازاینه رانه ی بوونگه وه شیکردنه
 .)م.ک(          ره ی هایدیگه نوسراوه

)ستکردن و هه  واته(؛  noēsis(؛  aisthēsis ) یۆنانین:  یه و وشهدو م ئه  19    
ک( م..) هۆشه      
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موو  ژوور هه ک له رزێتیه بوونی به  وڵیداوه . تۆماس هه وهباسیکرد
ش  رزێتییه و به لمێنێت. ئه بسه  وه کانه بووه کی هه مه دیاریکردنێکی هه

وانای  ته  گرێت، که ده  وه ی بوونێکه ڕێگه  ش له مکاره . ئه ڕاستی داناوه به
 و[ ش]بۆ ئه نده تمه یبهتا  وبوونه بێت. ئه کاندا هه بووه ڵ هه گه ژیانی له وه پێکه

دا  و لێره  وه کانه بووه موو هه رو هه سه . گرنگێتی دازاین له روونه ده
-خۆ  ندی به یوه و په  کراوه ی دیارینه که ئۆنتۆلۆجییه  نه یه ، ال باسکراوه

 .  نییه  وه کانه بووه کردنی توندی کۆی هه
ی  انهیئۆنتۆلۆجی-تیکۆی گرنگێتی ئۆن رپێییه سه  کردنه م ئاماژه ڵ ئه گه له

  ندێتی به تمه تایبه  ، که ڕاگرتوه  مینه و زه ر ئه سه مان له که دازایندا، بۆچوونه
 مدا( شی دووه به  )له اڵم، که دات. به ت بوون ده باره پرسیارکردن سه

و  ندێتی کارکردنی ئه تمه دژی تایبه  وه ینه که شیده  که تی پرسیاره ڕه بنه
وابوو، دازاین،  ستین. که وه دا ڕاده که ی پرسیاره پێکهاتهنێو  له  بووه هه
و   پێشتره له  انهیئۆنتۆلۆجی  خات، که رده خۆی ده  بووه و هه کو ئه وه
رگرێت.  ت وه فافییه مان شه که وه تاکو توێژینه  وه بوونی بکۆڵینه  بێت له ده
  بێت به هی دازاین د رانه ی بوونگه وه شیکردنه  شمان باسکرد، که وه ئه

ی  و بوونه بێت به ، دازاین ده مه رئه به تی. له ڕه ی ئۆنتۆلۆجی بنه پێشگه
 .  وه لێیبکۆڵینه  وه موو شتێکه پێش هه له  پێویسته

نیا  ته  کردنی واتای بوون بێت، دازاینیش به ڕاڤه  رکی ئێمه ر ئه گه ئه [٦٩]
ش بێت  و بوونه ا ئهه روه ، هه وه کۆڵینهیببێت لێ   پێشتره له  و بوونه ئه
  که وا پرسیاره بوون بکات، ئه  له بێت و ڕوو هه  وه کانه بووه هه  ندی به یوه په
 ی له وه له  گهبوون، بێج و هڕوو  وتێکی ڕادیکااڵنه ت بوون ڕه باره سه
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  دیکه دات، چی ڵده رهه سه  وه ی بوونه ئۆنتۆلۆجییانه-یشتنی پێش تێگه 
 . نییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 م شی دووه به
 پرسیار ر سه رکی کارکردن له دوو ئه

 مان که وه ی توێژینه خشه ت بوون: میتۆد و نه باره سه

بۆ  ک وتنی ئاسۆیه رکه کو ده ی دازاین، وه رانه ی بوونگه وه یکردنهش. ٩ 
  گشتی واتای بوون به کردنی ڕاڤه

چی   له  کردمان باس وه ئه ی بوونات وات باره ڵ دانانی پرسیار سه گه له
  وێوه دا بۆچی لهش وه مان به ئاماژه .ین ستپێبکه ده  وه که بوویه هه
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وێت و  که ستده ده  بووه م هه اڵم چۆن ئه ر. به گه ینه خه مان ده که وه توێژینه
 ؟  وه کۆڵرێته بوونی ده  له
شێ  ی دازایندا ده ئۆنتۆلۆجییانه-گرنگێتی ئۆنتیکۆلماندنی  ڵ سه گه له

ڵکو  نیا خۆی به ک ته نه  بووه م هه ئه  بێت، که  یه ڵه و هه ر توشی ئه خوێنه
کی  ڕوویه ناسرێت. له وخۆ ده ڕاسته شی که ئۆنتۆلۆجییه-ئۆنتیکۆ  گرنگییه

یان نزیکترین   وه ئێمه  کی نزیک له بوویه ، بێگومان دازاین هه وه ئۆنتیکییه
ڵ  گه ن. لهوی ئه  ئێمه  کێک له ریه دازاینین، ههخۆمان   ؛ ئێمه هنیی وبو هه
.  دوورترینه  وه ییهکی ئۆنتۆلۆج ڕوویه له  یه هۆکاره م ئه ر به یان له شدا مه ئه
گات و خۆشی  بوون تێده  له  ، که جۆرێکه  ، بوونی دازاین به وه دڵنیاییه به

ت نێ یه ناگه  وه ئه ش مه تبێت. ئهشی تێگه  بوونه و خات له رده واده
  دازاین بۆ بوون ببێت به ی ئۆنتۆلۆجییانه-یشتنی پێش تێگه

دابنرێت. بوونی دازاین   کی ئۆنتۆلۆجییانهتێزێ  بار و به رێکی له شاندهێنیڕ
 به ندی یوه وام په رده خۆی بهبوونی   تن لهیش ڵ تێگه گه له  ، که کهجۆرێ  به
بوونی خۆی   ی لهیشتن تێگهبوونی دازاین و   هلکات.  دروستده  وه 'جیهان'ه 

  و ڕێگایه بۆ ئه  نتۆلۆجییانهات، ئۆگ جیهانیش ده  له ی یه شێوه و به
 کات. ب ر ڕاڤه سه تاکو بوونی خۆی له  وه ڕێته گه ده

ێتی پێشتر  وه ئۆنتۆلۆجییه-ڕووی ئۆنتیکۆ وابوو، مادام دازاین له که [٦١]
بونیادی   به  مه ر ئه گه ی بوونی)ئهتێکی دیاریکراو ، حاڵه یه هه

دازاین .  وه نێتهمێ میدا ده رده به یی له هشاراو  به ش دابنرێت( کاتیگۆرییانه
ش  و ئۆنتۆلۆجییانه  نزیکترینه وه بوونی خۆیه  له  وه یهییکتڕووی ئۆن له

 .  نییه  ڵ خۆیدا بێگانه گه له  ئۆنتۆلۆجییانه-اڵم پێش ؛ به دوورترینه
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شی دا تو م بوونه نی ئهکرد ڵ ڕاڤه گه له ین هد ده وه به  دا، ئاماژه لێره
تی  تی بوونی بابه هچۆنی  له  بین، که ت ده ێکی تایبهدژوار

توانای   ی به ند یوه په  که دات. دژوارییه دهڵ رهه سه  وه مانه هک وه نهلێکۆڵی
ریدا  سه ئاسانی به  بهتاکو   نییه  وه موکورتی شێوازی ناسینه زانین و که

ی  گوێره . به نییه 'بوون'  یشتن له تێگه نی نیا خاوه ته  وین. دازاین به رکه سه
کاندا  جیاوازه  نێو کاته بوون له  یشتنی له تێگه شی که یهنێتی خاوه

وێت دازاین  که رده ده  وه م بۆچوونه چێت؛ له ناوده وێت یان له که پێشده
اڵت،  سته وانایی، ده کان، ته فتاره . ڕه دایهست رده به جۆری له کردنی فره اڤهڕ

نترۆپۆلۆجی،  ، ئه فییانه لسه نێو سایکۆلۆجی فه نوسی دازاین له چاره
ی مێژوودا جیاواز  وه و نوسینه  وشت و زانستی ڕامیاری؛ شیعر، ژیاننامه ڕه

م  ئایا ئه  ، که وه مێنێته ش ده و پرسیاره . ئه رکراوه سه یان له وه لێکۆڵینه
یان نا.  نزراو دامه  رانه تێکی بوونگه ڕه ر بنه سه بۆ دازاین له  کردنانه ڕاڤه
اڵم پێویستیش ناکات  رناکات، به خۆی ده  له  وی دیکه ئه  وانه کێک له ریه هه

ویست و پێ  به  فییانه لسه انینی فهز  ر ئێمه گه هاوشان بڕۆن. ئه  وه پێکه
ی  وه کردنی ئۆنتیکی داوای شیکردنه وا ڕاڤه ین ئهگونجاو دابنێ

تی  سڵه نی دازاینیش خهکرد وێدا ڕاڤه کات. له شمان لێده رانه بوونگه
 کانی دازاین به تییه ڕه بنه  کاتێکدا بونیاده  له  گرێت، که رده وه  رانه بوونگه

 م گرفتی بووندا ئاشکرا بکرێن.  رده به دروستی له 
ت بوون  باره ماندا سه که پرسیارکردنه  ی دازاین له وه وابوو، شیکردنه که
 و بات و دازاینمان ده ره به   هک یه وه ۆزینهد  ش ڕێگه مه . ئه م داواکاریمانه که یه

ن و ینزرێ دامهک  دۆگمایه  مان نییه وه ڵێین، مافی ئه ده  تیڤانه نێگه.  گرنگه
گرنگیش پێنین،  دا بسه بووه م هه ر ئه سه به  قینه ی بوون و ڕاسته بیرۆکه
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کی یشتنێ بێ تێگه ویست' بێت؛ به نه- ڵگه ند 'به چه  یه و بیرۆکه ئه  نییه
ر دازاین  سه ک بۆ باسکردن له هیچ کاتیگۆرییه  بۆمان نییه  ئۆنتۆلۆجییانه

  ڵبژێرین، که هه   بووه ههم  کردنێک بۆ ئه و ڕاڤه  ڕێگه  ویستهێکاربهێنین. پ به
ی  که رخستنه بێت خۆده ده  ،ش واته مه ربخات. ئه دهبوونی خۆی تیایدا 

یدا  ژیانی ڕۆژانه  له  وه موویه ههرو  سه نزیک بێت و له  وه خۆیه  دازاین له
ڕووداو   به  کرێت، که دهیدا بونیادێک په  دا جۆره ڕۆژانهژیانی   بێت. له
 ن. خه رده تی بوون ده سڵه تین و خه ڕه ڵکو بنه به ،بوون دروستنه

 ی ی ژیانی ڕۆژانه تی ساده حاڵه  مان له وه ڕدانه ڵ ئاوه گه ، له وه لێره [٦٩]
.  وه دۆزینه و بوونی دازاین ده  مان ڕووه که رچوونه ای دهت ره دازاین، سه

کات.  ت بوون ده باره ی دازاین ڕێنمایی پرسیار سه وه ، شیکردنه وه مڕووه له
ناتوانێت [  یه وه م شیکردنه اڵم ]ئه به .نکرێ کانیشی دیاریده هسنور

زراندنی  دامه  بێت له ده  واو بۆ دازاین دروستبکات، که کی ته ئۆنتۆلۆجییه
ی  فییانه لسه کی فه یه بناخه شنترۆپۆلۆجی ی ئه فه لسه فه گریماندڵنیابین، 

 بێت.  ری ههبا له

یان  بێت  نترۆپۆلۆجییه م ئه زراندنی ئه ری دامه گه ستمان ئه به ر مه گه ئه
ند  چهنیا  مان ته که کردنه وا ڕاڤه ، ئهداڕژینی  که ئۆنتۆلۆجییه  بناخه
رحاڵ،  هه بن. به ناگرنگیش نه  نده رچه هه تاخ رده نێکی ده الیه

. بوونی  ؛ کاتیشه واوه نیا ناته ک ته مان بۆ بوونی دازاین نه که وه شیکردنه
  کراوه کی ئاماده یه کات. پرۆسه ده سته رجه کردنی به بێ ڕاڤه به  هبوو م هه ئه

  وه م شیکردنه ئه  کردنی واتای بوون. پێویسته ڕاڤه  یشتن به بۆ گه
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یشتین،  مان گه سته به م مه ی به وه ی بوونی دازاینیش پاش ئه کراوه ئاماده
 رزتر دابنرێت.  ی به نی ئۆنتۆلۆجییانه سه کی ڕه یه ر بناخه سه له

ین.  که این(مان لێنا، دهناوی)دازی  و بوونه کو واتای ئه (، وهبۆ)کات  ئاماژه
کو  ی دازاین وهکان بونیاده  پێویستهلمێنرێت  ش بسه مه ر ئه گه ئه

کو  کردنی دازاینیش، وه ڕاڤه.  وه ینه بدهلێک  ته م کاتییه ئهکانی  شێوازه
ت واتای  باره مان سه که اڵمی پرسیاره دا[ وه قۆناخه م ێکی کاتی]لهبوون

 .  وه گشتی ناداته بوون به
-تی ئۆنتیکیدا بوونێکی پێش حاڵه  دازاین له  پێشتر گوتمان، که له

م  گات. پاش ئه بوون تێده  ، له وه مڕووه . دازاین، له یه ی هه ئۆنتۆلۆجییانه
یشتن و  موو تێگه ڵ هه گه دازاین له  ین، که ده نیشانده  وه ، ئه خاڵه
 .  نێو)کات(دایه بوو له کردنێکی بۆ شتێکی هه ڕاڤه
  یشتنێک له موو تێگه ئاسۆی هه  ر کات و به سه  ڕۆشنایی بخرێته  ویستهپێ

ئاشکرا   به بێت)کات( دهش  کاره م ئهکردنێکی دابنرێت. بۆ  بوون و ڕاڤه
بوون   له  بۆ بوونی کاتی دازاین، که و بوون  یشتن له بۆ تێگه  و ئاسۆیه به

 یشتن له کات تێگه ش داوامان لێده مکاره ئه .دابنرێت و بناسرێتگات،  تێده
گشتی  هب  ، که وه جیابکرێته  و کاته له دا[ م بۆچوونه ]لهواتای کات 

  ریستۆوه ئه  له ، ریتییه بۆ واتای کات نه  که گشتییه  یشتنه کاردێت. تێگه به
 .  ریگرتوه وهریستۆوه  ئه  لهو برگسۆنیش   جێماوه به
ی کات و  مکه م چه ئه  وه نێکه چ الیه  له  وه ینه که ندهوش ڕو وه ئه [٦٨]

  یشتنه ش تێگه مه ئه.  ڵداوه ههریان کات سه  له  که گشتییه  هیشتن تێگه
  وه سۆنهگی بر که ی بۆچوونه وانه پێچه و بهنێت  خۆ داده ربه سه  که گشتییه

 . کاتی گشتی شوێنه  گوایه  چێت، که رده ده



 

56 

 

یان رێکی ئۆنتۆلۆجی  پێوه  به  ژ بووهکی دووروودرێ یه بۆ ماوه "کات"
جیاوازی  . دانراوه ر سه کانی له بووه جیاوازی نێوان جیهانی هه و ئۆنتیکی

کانی نێو  ی سروشت و ڕووداوه کان )پرۆسه کاتییه  بووه نێوان هه  له
کانی شوێن و  ندییه یوه کان )په ره ده کات به  له  بووه ها، هه روه هه مێژوو(

کان و  واژه سته ری' ده ده کات به  'له . فێرکراوین واتای ژماردن( دیاریکراوه
ین.  راورد بکه کان به کاتییه  ییه واژه سته ی داکۆکیکردنی ده پرۆسه

کات   و له یی میشه کان و بوونێکی هه کاتییه  بووه نێوان هه نێکیش لهلێ که
. رێتنێوانیاندا دروستبک پردێک له  دراوهوڵ و هه  وه ته ر دۆزراوه ده به

  مومژاوییه خۆیدا ته  ش له مه ئه  و کاتدا، کهنێ بوون له  واته دا،)کاتی( لێره
نێو  ی بوون له و واتایه تیدا، کات بهسڕا له.  وه ته کراوه تا ڕووننهئێس و تاکو
سیش  کانی بوون. که نه ی الیه وه بۆ جیاکردنه  رێکه وهخشێت، پێ به کات ده

  ته سڵه م خه کات و ئه ده  کاره م بزانێت چۆن کات ئه  داوه وڵینه هه
نی  سه تی ڕه سڵه چۆن خه  یپرسیوه س نه گرێت؛ که ڵده هه  ئۆنتۆلۆجییه

م  'کات' ئهوێت.  که رده بۆ کات ده  ربڕینه م ده ی کات به ئۆنتۆلۆجییانه
  یشتنه و تێگه مڕۆ له ی تاکو ئه ویسته نه ڵگه به  ئۆنتۆلۆجییه  رکه ئه

 .  رگرتوه وه  وه ییهگشت

ت واتای  باره ر پرسیار سه سه ، کارکردنمان له وه مانه ی ئه وانه پێچه به [٦٢]
موو  هه ریی وه گرفتی ته  مان نیشاندات، که وه بێت ئه بوون ده

دروستی ببینرێت و   ر به گه ئه  ی کاتدایه نێو دیارده ک له جییهئۆنتۆلۆ
کو کات  ،  وهر 'بوون' گه ئهلمێنین.  سه ده  خاڵه م ش ئه کرێت. ئێمهبباس

ا نێو کاتد کاندا و له جیاوازه  پله  کانی له جۆراوجۆره  شێوازهبناسرێت، 
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نێو  کانی بووه کان یان هه بووه نیا هه ک ته وا خودی بوون)نه بزانرێن، ئه
ت  دا کاتییه ته م حاڵه لهوێت.  که رده تیدا ده تی کاتییه سڵه نێو خه کات( له

  ره ده کاتیش به  ی له وه ت ئه نانه خشێت. ته نێو کات نابه واتای بوون له
مکی)کاتی(  ی چه وه رئه به له 20. تییهبوونیدا کا  له  یه وه ژوور کاته  لهیان 

ند  چه ، به وه ڕێته گه ش ده فه لسه می فه رده و سه  فه لسه فه-بۆ پێش
هێنین.  کاریده ش به ئێمه کاردێت و کاندا به وه توێژینه  له جۆرێکیش

 ر)کات( سه له  تاوه ره سه  کانی له وابوو، واتای بوون و شێوازه که
تیش  ڕه رکی ئۆنتۆلۆجی بنه ت. ئه ین کاتییهنێ یدهش ناو ستن و ئێمه وه ڕاده
ڵ  گه لهتی بوون.  ر کاتییه سه له  کردنی واتای بووندا کارکردنه ڕاڤه  له

اڵمێکی کۆنکریتیمان بۆ  تی بووندا وه ی کاتییه ئاشکراکردنی کێشه
                                                           

ی بۆچوونی  وانه پێچه . به ره ۆنتۆلۆجی هایدیگهخاڵێکی گرنگی ئ مه ئه20
ر  نێت، هایدیگه ر داده ده کات به کان به  بووه ژوور هه    ی قینه ڕاسته  ، که وه مێتافیزیکییه

کات  ڵکو بوون به  . به وه ی کاته وه ره ده  گشتیش ناخاته ت بوون به نانه هیچ شتێک، ته
یشتنی  ر و تێگه ی هایدیگه یه م بیرۆکه چونی ئهش بۆ لێک م ئاماژه که زده نێت. حه داده
و هیچ   یه مان بۆچوونی هه درا هه ال سه م. مه لدینی شێرازی(، بکه در ئه درا)سه ال سه مه

شێواز   کان، که بووه زر و هه ی به قینه اڵم کاتی ڕاسته ر دانانێت. به ده کات به  شتێک له
د( و  رمه )سه میان به که و یه  وه کاته دهکدی جیا یه ن له که قینه ی ڕاسته و دیارده

بۆ بوون( به   وه ره وهه جه  مدا)له که کتێبه  کات. من له دده مان( ناوزه )زه میان به دووه
  ریش، به ، هایدیگه نی باسه . شایه وه م ڕوونکردۆته م لێکچوونه زمانی ئینگلیزی ئه 

زمانی کوردیدا   له  ، که ێناوهکاره مکی جۆراو جۆری بۆ کات به ڵمانی، چه زمانی ئه
 ریان بڕین.)م.ک( ناتوانین ده
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بێ  ین. مادام، به که ر ده ت واتای بوون مسۆگه باره سه  که پرسیاره
ت  باره ش سه که اڵمی پرسیاره ین، وه ناگه یشبوون  کات له هل  وه بیرکردنه
  که اڵمه ت وهنابێستێت.  و ناوه هکی کوێر و تاکڕ یه واژه سته ده ر سه بوون له
  ی اڵمه و وه تی ئه تایبه به ،' 'گوتراوهدا پێشو  بێت له  وه ی ئه وه کردنه دووباره
نوێش بێت،   که اڵمه ر وه گه ئه.  یشتوه گه  ئێمه  به  و   هست ربه بێ ده

  تیڤ له نێکی پۆزه نیا الیه ته  . تی و گرنگ نییه ڕه [ بنه هێشتا]بۆ ئێمه
یان  ئێمه  به کان هدێرینی  وڵدانه و هه  کۆنه  که،  یه وه بێت، ئه دا هه که اڵمه وه
کی  یه وه کات چۆن توێژینه مان بۆ دیاریده نیا ڕێگه ته  که اڵمه . وه یاندووه گه

ت  باره سه  که ر پرسیاره گه وابوو، ئه کهر.  به بگرینه  تی ئۆنتۆلۆجییانهکۆنکری
بێت شێوازێکی ناسراوی بوون  مان بێت، ده که وه بوون کلیلی توێژینه

وتنی  که رنه کانی و سه وه ، دۆزینه که کردنه رخانی پرسیار رچه وه  هبێت، ک هه
 دازاین. تێکی پێویستی  سڵه خه  دیاریبکات و ببێت به

  رکی ڕوخاندنی مێژووی ئۆنتۆلۆجی ئه. ١       

دات،  ت بوونیش ده باره پرسیار سه  خ به ی بایه وه ک، ئه یه وه موو توێژینه هه
.  تدایه نێو کاتییه واتای بوونی دازاینیش له.  رێکی ئۆنتیکی دازاینه گه ئه
کو  ، وه وییهری مێژو گه مانکاتدا بارودۆخی ئه هه  ت، له اڵم، کاتییه به
نێو کاتدا  له  ی بزانین بوونێکه وه ئه بێ به ی بوونی دازاینیازێکی کاتێوش

- تێکی دیاریکراو، پێش مێژوو)ڕووداوه سڵه کو خه بوون، وهمێژوو یان نا. به
 وێت.  که ده کانی جیهان( مێژووییه

 ی یه وشێوه به  کانی دازاینه ی بوونی ڕووداوه همێژووبوون پێکهات به [٩١]
  بێت به ده یان  وه کایه جیهان' دێته-'مێژووی ش مه ی ئه بناخه ر سه ؛ له یه هه
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،  یه وه ئه  میشه دازاین هه  وه ڕووی فاکتۆرییه مێژووی جیهان. له  شێک له به
دیار و نادیار، ڕابردووی   ، بهو . ئه هبوو هه  ، که شه وه و ئه  یه هه  که

  هاوێته ڕابردوو خۆی ده  ، که نییه ش ڕابردووی خۆی جۆره و تی. به خۆیه
و   نێو ڕابردوویدایه ی له وانه موو ئه نی هه خاوه  بێت به ده و وه پشت بوونییه

  ی، که جۆره و تی، به رن: دازاین ڕابردووی خۆیه ستیدان و کاریگه رده به له
ی داهاتوودا  وه ره ده  موو ڕووداوێکدا له هه  تی و له بوونی خۆیه

و  ئهڵ  گه کدا، لهێت موو حاڵه هه  ، له یه ی هه جۆره و دات. به ڵده رهه سه
 بۆ بوونی ی باوه  کردنه و ڕاڤه نێو ئه له وی ت یه ی بۆ بوون هه یشتنه تێگه
م  گات. ئه ێدهنی تبوو  وام له رده به  وێوه بێت: له ده  وره گه  تی یه هه

خات.  یشیان دهککات و ڕێ ی بوونی ئاشکرا دهکان ره گه ئه  یشتنه تێگه
 و دات ڵده رهه خشێت، پاش دازاین سه به ' ده چه واتای 'وه  ڕابردووی، که

 وێت.  که دهش پێشی میشه هه
بێت.  بێت و شاراوه الی دازاین ئاشکرا نه  مێژووییه  ته سڵه م خه شێ ئه ده
ریت  توانێت نه . دازاین ده یه خپێدانی هه و بایه  وه بۆ دۆزینه  اڵم ڕێگه به
ریت و ئاشکراکردنی  ی نه وه . دۆزینه وه ، بیپارێزێت و لێیبکۆڵێته وه ۆزێتهبد
.  نهمافی دازای رک و ی ئه که یاندنه تی گه تی و چۆنیه یاندوویه ی گه و شته ئه

کی  یه وه توێژینه  م بوونێک، که رده به  خاته ن خۆی دهیدا، دازا لێره
وێدا  له-بڵێین مێژووکردن  ترهاڵم، میژووناسی یان باش . به یه مێژووناسانه

نی.  خاوه  کات بهبر خۆی  دازاینی توێژه  ، کهبوون  جۆرێک له  بێت به ده
ر  گه . ئه بوونیدایه  و له  تێکی دیاریکراوی دازاینه سڵه مێژووبوون خه به
و   ی مێژووانه وه ری توێژینه گه بێت ئه بوون الی دازاین شاراوه-مێژوو به

 دژیبوونی مێژووناسینیش  کرێت. نه لێدهو نکۆڵی   ی مێژوو وه دۆزینه
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و  بۆ ئه  ره لمێنه سه،  وه وانه پێچه ؛ به ڵگه به مێژووبوونی دازاین نابێت به به
 دامێک رده سه  شێ له ده'  'مێژووییه ی وه ئه ر به تی. له یه ی هه واوه ناته  بوونه

نی  خاوه  این بووبێت بهر داز گه ، ئه وه کی دیکه الیه بێت. له نه میژووناس  
ڕانیش  گه  ڵکو به ئاشکراکردنی بوونی به  نیا به ک ته کانی، نه ره گه ئه
دوای واتای  انی پێشوی بهڕ ی خۆیدا)با بڵێین گه رانه وونگهدوای واتای ب به

مێژووبوونی  ئاستی به  کانی له ش چاوه یه وه م توێژینه ر ئه گه بووندا(، ئه
ندێتی  تمه مێژووبوون تایبه به  ین، که گه ا تێدهو ، ئه وه خۆیدا بکاته

مان  ی ئاماژه ویستییهپێ  ئۆنتۆلۆجییه-و ئۆنتیکۆ وون)ئهر ب سه له  وه توێژینه
 کات.  دهیبۆ کرد( دیار

کی  یه وه کو توێژینه ، وه ی بوونه وه توێژینه ر به  سه  واتای بوون، که [٩٦]
و   که وه ر مێژووی خودی توێژینه سه له  شه وه ری توێژینه مێژوویی ڕێنیشانده

 ت بوون باره سه  که ر پرسیاره سه کارکردن له ناسین. له-مێژوو  بێت به ده
دانانی   تاکو به  که نیشاندانهڕێ  ینه گوێ بده  وه یاییهور  به  پێویسته

کانی  ره گه موو ئه نی هه خاوه  واوی ببین به ته ی ڕابردوومان به تیڤانه پۆزه
بێت  ر خۆشکه  ت واتای بوون ڕێگه باره پرسیار سه  ویستهپێ.  که وه توێژینه
 ر به کی کاتی و مێژوویی؛ له بوویه کو هه بوونی دازاین، وه  تن لهشی بۆ تێگه

 .  میژووناسانه پرسیارێکی  بێت به ده  که پرسیاره  مه ئه
بوونێکی  کو تی دازاین، وه ڕه مان بۆ بونیادی بنه که بووه ئاماده  کردنه ڕاڤه

نیا  (، ته یه نێکی مێژوویی هه)بوو نزیکه  وه خۆیه زۆر له  ندی، که مامناوه
بۆ رناخت  ده ( نێویدایه ی له و جیهانه )ئه وه جیهانه  ریکردنی دازاین به خهخۆ
نێو  مانکات، دازاین له بکات؛ هه یدا ڕاڤه که ڕۆشنایه ر به خۆی له ی وه ئه
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.  گرتووه ستی پێوه یی ده اشکرا یان شاراوهئ  و به  ریتدا گیریخواردوه نه
ی بکات و  که وه رشتی توێژینه رپه گرێت سه دازاین ده  له  ڕێگه  که ریته نه
یشتنی  ر تێگه سه  کاته تی کارده تایبه ش به مه ڵبژێرێت. ئه هه

ریت  هکاتێک ن.  یه بوونی دازایندا هه  له  و پێشخستنی، که ئۆنتۆلۆجییانه
ست و  رده به  وێته و ناکه وه ێتهگوێز ڵ خۆیدا ده گه له  وه بێت، ئه ست ده بااڵده

 .  وه مێنێته ده  زۆریشی شاراوه
ی  نێت؛ ڕێگه ویستی داده نه ڵگه به  به  وه تهیگوێزێ ریت ده ی نه وه ئه
مان  که ته ڕه بنهگرێت.  کانمان لێده مکه کانی کاتیگۆری و چه رچاوه سه
  کان له رچاوه شمان بۆ سه وه ڕانه کات گه ندهو فێرما  وه باته بیرده له

ی مێژوویی دازاین  گوڕیشه جۆرێک ڕه ریت به بێت. نه دا نه یشتنی ئێمه تێگه
  کان و بۆچوونه کردنه کان، ئاڕاسته جۆره فره  و فۆرمهنێ له  هێنێت، که هرد ده
ز و  م حه کات؛ به دهکاندا سنورداری دووره  رهلتو کهکانی  فییه لسه فه

 زو ڵ حه گه ئاکامدا، له . له وه شارێته ی خۆی ده مینه شی زه زووه ئاره
،  فییانه لسه ی فه رانه تگه کردنێکی بابه یدا بۆ ڕاڤه که مێژووییه  زووه ئاره

کی  یه وه ڕانه گه  کاندا، که تاییه ره سه  بارودۆخه  دازاین ناتوانێت له
نی، تێبگات.  خاوه کات به ده ن و دازاین که بۆ ڕابردوو سازده  تیڤانه پۆزه

نیا  ک ته نه  اسمانکرد، کهب دا( سراوه وم ن می ئه که شی یه به  )له ئێمه [٩٩]
ش  که و پرسیاره  وه ته دراوه نهت واتای بوون  باره سه  که رسیارهپ  لهڕ  ئاوه
'مێتافیزیک'  زوومان بۆ یل و ئاره ڵ مه گه ڵکو له ، به کراوه نه دروستی  به
ڵ  گه ، له م ئۆنتۆلۆجییه ئۆنیۆلۆجی یۆنانی و مێژووی ئه.  هو  یش چۆتهبیر له
  فه لسه تی فه سڵه مڕۆش خه تاکو ئه  ڕانێکدا، که رخان و گه رچه موو وه هه
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بوونی خۆی و   یشتنی دازاین له ن بۆ تێگه ڵگه کات، به پێناسده  بیردۆزانه
 کو جیهان.  گشتی، وه بوون به
ی الی  وجۆره بهچێت و  ناوده ریتدا له نێو نه له  که ووهیداب په  یهیئۆنتۆلۆج
 . لهکارهێنان تێک بۆ به اشکرا و بابهئشتێکی   بهبێت  دهبینرێت  هیگڵ ده

کان  ی یۆنانییه ڵکێشراوه هه ڕیشه  م ئۆنتۆلۆجییه ڕاستدا ئه کانی ناوه ده سه 
ڵکێشکردنی  هئاکامی تێه  شی له که مه ستاو. سیسته قوه وێکی چه ڕاڕه بوو به
کرابوو.  نهک بونیادا دروست نێو یه انانی لهو د  که ریته کانی نه توخمه

  وه یۆنانه  وخۆ له ڕاسته  وه ی بوونه باره کانی له تییه ڕه بنه  مکه چه  نده رچه هه
 چوو.  نه  وه هوپێش ره به  که اڵم کارکردنه ، بهرگیرابوون وه

 کانی بیریاره  ، که وه یه که تییه بهتای  ته سڵه خه  به یۆنانیئۆنتۆلۆجی 
  کێشه کێشمه  ، لهبۆیان دامازراندستیک  سکۆڵه ڕاست[ ی ناوه ده ]سه

رزی  ی به فه لسه مێافیزیک و فهتاکو   وه کانی)سوارێز(ه مێتافیزیکییه
و   بناخه  ر هس  کاریکردۆته 21.ر به ی گرتۆته ڕێگه  وه رییه گه تازهمی  رده سه

نێکی  ند الیه چه  م مێژووه درێژایی ئه  بهجیکی هیگڵیش. لۆ یکان ئامانجه
ی  کو کۆجیتۆکه وه ر، ڕێنماکه  و به وه ته ڕیان لێدراوه گرنگی بوون ئاوه

کانی پاش خۆیان  بۆ کێشه س دێکارت، خۆ، 'من'، هۆش، گیان و که
ش  که ڕاون و پرسیاره گه دوای بوون و بونیادیاندا نه اڵم به . بهدانراون

                                                           

 21 رێتی کاریگه ژێر له  سوفێکی ئیسپانییه یله (، فه٦٩٤٨-٦١٦٩فرانسیکۆ سوارێز) 
  . له پێداوه شه کانی خۆی گه فییه لسه فه کویناسدا بۆچوونه  تۆماس ئهریستۆ و  ئه 

کانی مێتافیزیک(  کێشه ناوی )کێشمه  رتووکێکی به دا په٦٩٢٩ساڵی 
 .)م.ک( وه باڵوکردۆته
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 ش که دێرینه  کانی ئۆنتۆلۆجییه . کاتیگۆریه ت بوون پشتگوێ خراوه هبار سه
کردنێکی  ندێکجاریش بۆ ڕاڤه . هه کارهاتوه یان به وه بۆ توێژینه
ی  وه بۆئه.ر دیالیکتیک به  ته نا براوه په  که ته ی بابه ئۆنتۆلۆجییانه

  ێویستهژووی خۆیدا ئاشکرا بکرێت، پنێو می ت بوون له باره سه  که پرسیاره
ئاشکرابکرێت.   یه ی شاراوه وه ئه و وه رم بکرێته نه  که ریته قی نه توندی و ڕه

،  که دێرینه  ڕۆکی کۆنی ئۆنتۆلۆجییه ڵ ڕوخاندنی ناوه گه ش له م کاره ئه
دات.  ت واتای بوون ڕووده باره مان سه که ر ڕۆشنایی پرسیاره به له

 له  انمان، کهک تاییه ره سه  زموونه ر ئه سه  وێته که ش ده که ڕوخاندنه
  مکه تی چه ڕه لماندنی بنه سه  وێت. له که رده تی بوون دهسروش  وه یانه ڕێگه 

ندی  یوه دایکبوونیان" په ی له وانامه"بڕ بۆیان  وه ڕانه کاندا، گه ئۆنتۆلۆجییه
 تیڤی نێکی نێگه ڵکو الیه . به نییه  وه که ئۆنتۆلۆجییه  بوونی بۆچوونه ڕێژه  به

ی  انهو هپێچ . به یه هه  که کۆنه  شاندنی ئۆنتۆلۆجییه بچوکیشی بۆ ڕاوه
بێت  ده  ربهێنین، واته ده  که ریته کانی نه تیڤه پۆزه  ره گه ئه  ، پێویسته وه مه ئه

تی  ڵ دروستکردنی تایبه گه له  ش فاکتۆرانه مانه ئه کانی دیاریبکرێن؛ سنوره
کی  ڕوویه  دا دراون. له که وه ژینهی توێ وه دا و جیاکردنه که پرسیاره

مڕۆ و  ئه  له  خنه : ره دراوه گرێنه  وه ابردووهڕ  به  که ، روخاندنه وه تیڤه نێگه
ین.  که کاری تێدا ده  ئێمه  وه گرێته ی مێژووی ئۆنتۆلۆجی ده نه و الیه ئه

کان دابنرێت.  و گرفته  مێژووی بۆچوون، بیرۆکه  به  گرنگیش نییه
نێو)هیچ(دا بنێژێت؛  وێت ڕابردوو له نایه  که ، ڕوخاندنهرحاڵ هه به
  بهوخۆ  ی ناڕاسته که تیڤه نێگه  ؛ کاره یه ی هه تیڤانه ستێکی پۆزه به مه
ڕوخاندنی مێژووی ئۆنتۆلۆجی   وه ته ڕه بنه . له وه مێنیته بڕاوی ده رنه ده
نیا  و تهت بوون  باره سه  که ی دروستکردنی پرسیاره شێوه  به  سته ابه و
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بواری  گونجێت. له شدا ده که ی دروستکردنی پرسیاره نێو چوارچێوه له
ند  چه  که کات، ڕوخاندنه ده  که ر پرسیاره سه کار له  ماندا، که که باسه

دا  که تیڤه پۆزه  نه ڵ الیه هگ . له وه گرێته ده  که قۆناخێکی دیاریکراوی مێژووه
کردنی بوون و  ک ڕاڤه یه اکو چ ڕادهت  ین، که بکه و پرسیاره ئه  ویستهپێ

 یان به  وه ته مێژووی ئۆنتۆلۆجییدا نزیک کراونه  له  ییانه کان بیردۆزه دیارده
بوون.  سته رجه به  یه هه  وه کاته  بهندییان  یوه ی په و کێشانه ک ئه یه چ ڕاده 

ان ندی کات داوه ی هه ر ڕه سه ی له وه وڵی توێژینه هه  سه م که که یه کانت
ی کات،  زراندنی کێشه ڕووی تێبکات. پاش دامه  کان زۆریانلێکردوه دیارده
  وه ر ڕاڕه سه ینه توانین ڕۆشنایی بخه ده  وتوانه رکه سه  ئێمه
بۆچی خات  ریده ش ده مه ئه 22.]کانت[ ی که  تیزم(ه )سکیمه مومژاوییه ته
بۆ   وه کانیه رنگهگ  ئۆنتۆلۆجییه  هڕووی کارکردن داخراوی له به  نه م الیه ئه

 : مومژاوی کردووه نێکی ته الیه یزانی ڕووی له . کانت ده وه ته کات ماوه
 ناخی مرۆڤدا  یان له که کات و فۆرمه تنمان بۆ دیاریدهشی تیزمی تێگه "سکیمه

  رگیز له هه کانی قینه ڕاسته  سته ، دارده نێت داده  رێکی شاراوه هونه  به
  ون." رناکه رچاومان ده به له و یدا نابن سروشتدا په

  بێت بیردۆزانه یکات، ده ی ده شته و ئاستی ئه  له  کشه پاشه دا، کانت لێره
. لمێنین 'بوون' بسه واتایوێت  بمانه ر  گه ر ئه سه  بخرێتهڕۆشنایی 

                                                           

.   تیزمۆس(ه التینیش)سکیمه و به  رگیراوه وه  وه زمانی یۆنانییه  له   schematism  تیزم سکیمه  22
 

(؛  خشێت.)سکیمه به کردن ده کان یان میتۆدی ئاماده بیرۆکه ڕیزدانانی واتای شێوازی به
. )م.ک(  یه که ش کۆی وشه( ته و)سکیمه  یان فۆرمه  تدا شێوه ڕه بنه له   
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ماندا  که وه شیکردنه  له ژێر ناوی کاتدا له  ی ئێمه و دیاردانه کۆتاییدا، ئه له
"هۆشی گشتی"  ئاشکراکانی  واژه سته ن ده انهو ڕیزمانکردن، ئه

 کات.  دهدیان کان" ناوزه سوفه یله فه "کاری  کانت به  ن، که که دیاریده

ین  ده وڵده هه ێککو کلیل ی کات، وه مان و دانانی کێشه که ڕوخاندنهبۆ  [٩٤]
ر کات  سه وی کانت له تیزم و ڕاڕه همکردنی سکی شێک بۆ ڕاڤه به
مانکات  مان. هه که رچوونه خاڵی ده  ین به که ده  شه بهو  ئه ین. رخانبکه ته

ت تێبگات. دوو شت ی کا کێشه  ناتوانێت لهبۆچی  کانت   وه ینه که ڕوونیده
 خپێنادانی بایهم،  که یدا: یه که یشتنه ئاستی تێگه  ڕێگر له  بوون به

ک  تۆلۆجییهئۆن  وهیتوانی دا نه مه ڵ ئه گه لهها کانت  روه ههگرفتی'بوون'؛ 
زمانی   ی یان)به که ڕۆکی باسه ناوه  بێت به دازاین ده  زرێنێت، که دابمه

رێتی  تایی بۆ خۆگه ره ی سه کی ئۆنتۆلۆجییانه یه وه خودی کانت( شیکردنه
بیری چوو،  وت و له شوێن دێکارت که  وشکانه و بیر ئهبکات.  ئاماده (خۆ)
ی کاتی  ی دیارده وه ڕای ئه ره سهتبکات.  تی دێکارت ڕه توانیویه  که

ئاسایی   ت بهکابوو.   ریتانه ی نه که وه ، شیکردنه وه ڕانده گه بۆ)خۆ(
رز و  نی به ر  'الیه سه دا له ی پێنه ش ڕێگه مه ئه م، دووه؛  وه ته وه بیریلێکرا

 دا، بدوێت. نێو بونیاد و کارکردنی خۆ ات' لهدیاریکراوی ک
ندی نێوان  یوه ی په وه هۆکاری شاردنه  بووه  وهال دوو  ریت له رێتی نه کاریگه
. بۆ  کێشه [بوو به که ندییه یوه ]په ت نانه '؛ ته وه مه که 'من بیرده کات و

شتێکی   ی دێکارت، کانت وازی له ۆجییانهڵوێستی ئۆنتۆل داگیرکردنی هه
 ژوور  لهزرێنێت.  یتوانی ئۆنتۆلۆجی دازاین دابمه : نهو وهری هێنا وهه جه
 ڵ 'کۆجیتۆ گه . له رییه وهه جه  م وازهێنانه ئه  وه هکانی دێکارت چوونهبۆ
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دابوو  ڕه وباوه دێکارت له، م[ وابوو من هه ، که وه مه که ]من بیرده داسوم'
م  ی له و خاڵه ئهو.  کی نوێی پته یه مینه زه ر سه  ی خستۆته فه لسه فه
–جیتانس'، یان کۆدا جێیهێشت بوونی 'ڕێس  ڕادێکاڵه  نگاوانانه هه

  23واتای بوونی)سوم(، بوو. -ئاشکراتر
می  سوم' قۆناخی دووه 'کۆجیتۆ کانی ما ئۆنتۆلۆجییه بنهر  سه کارکردن له

نیا  ته مان به که هکردن کات. ڕاڤه ڕوخاندنی مێژووی ئۆنتۆلۆجی دیاریده
ت بوون؛  باره سه  که پرسیاره  ته داوه نهت چۆن دێکارت گوێیلمێنێ نایسه

کۆجیتۆ هانیدا   ی له هایانه بۆچی دڵنیابوونی ڕه  خات، که رده ش ده هو ئه
 ش بهێنیت.      م بوونه ت بوونی ئه باره پرسیار سه  واز له
کردنی  ڵکو دیارینه ، به خدان نییه نیا بایه ڵ دێکارتدا ته گه له  که کێشه

گیان هۆش یان   وه کاته ی بیرده و شته "ئه بۆ  واوه کی ته ئۆنتۆلۆجییه
و داناو  کی پته یه بناخه  ی به یه وه  ره بیرکه  و شته ئه  24"بێت.

                                                           

زمانی التینی  م( به  وابوو من هه ، که وه مه که ی دێکارت)من بیرده کۆجیتۆکه23 
 م له ر هایدیگهستی  به مه sum .cogito, ergo sum     نوسرێت ده  یه مشێوه به
رت دێکا  کات، که دیاریده  و خاڵه یدا ئه  خنه ڕهم"(.  "من هه واته ئیرگۆ سوم:  کۆجیتۆ،)
خی  و زۆرتر بایه باسی بوونی مرۆڤمان بۆ بکات. ئه  ئۆنتۆلۆجییانه  یتوانیوه نه
ی  وه ک)بوونی( ئه ، نه (داوه وه یان بیرکردنه  وه مه که من بیرده-)کۆجیتۆ به

  .)م.ک(. وه کاته بیرده

24 . نوسراوه  مجۆره دا به که قه نێو ده التینی له  به  یه واژه سته م ده ئه 
  

Res cogitans sive mens sive animus.                                                
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ڕاستی  کانی ناوه ده کردنی[ ئۆنتۆلۆجی سه ڕاڤهۆ کانیدا(]ب )تێڕامانه له
 کارهێنا.  به

ئۆنتۆلۆجی   ( دانا؛ لهensشت)  به  ی )رێس کۆجیتانس(ی ئۆنتۆلۆجییانه
، ؛ خواens creatumریدکراو  هئاف  موو شتێک به ستدا هه کانی ڕاوه ده سه
بینرا.  هد ens in creatumکراو  ریدنه ئافه و بڕاوه کی نه بوویه کو هه وه

مکی  دێریندا بۆ بونیادی چه  شتێک له مهێنانی رهه کو به ریدکردنیش وه ئافه
 25کاری  فه لسه ی دێکارت بۆ فه تا نوێکه ره سه.  تی بووه ڕه بوون بنه

پاش خۆی  کانی وه نه  داوه ی نه و ڕێگه  خشه به کی زیان یه نگرانه الیه
پرسیار  ن، بکه بۆ'هۆش'  ییانهماتیکی ئۆنتۆلۆج کی تیه یه وه دنهشیکر

  ئۆنتۆلۆجییه  ریته نه  بڕواننه  گرانه خنه ت بوون ڕینماییان بکات و ڕه باره سه
 .  که دێرینه

بێت  ڕاستدا هه اوهکانی ن ده سه ی[ فه لسه ]فه زایی له ارهسێک ش رکه هه [٩٩]
کانی  مکه و چه  مه رده و سه ئه کانی فێرگه  دێکارت ڕوویکردۆته  گات، که تێده

ر  گه ئه  ی نییه فییانه لسه وتێکی فه تکهس ده  یه وه م دۆزینه ت. ئهێهێن کارده به
ڕاستدا  کانی ناوه ده رێتی ئۆنتۆلۆجی سه ژێر کاریگه ی و له شاراوه  به

خات.  رنه ده  که وه ره بیرکه  ی شته یانهیتی ئۆنتۆلۆج ڵهس و خه  وه بمێنێته

                                                           
 ڕای  به نێن. فاندن( داده لسه ندێک)فه . هه کارهێناوه به کاری(م فه لسه من)فه  25

 فاندن( له لسه من)فه
ردیدا پاشگری)اندن( زمانی کو  . له نادروسته  وه ڕووی ڕێزمانییه 

ڕ و  په ر)چاوگ(ی کرداری تێنه سه  چێته ڵکو ده ڵناو( به ( یان)ئاوه)ناور سه  ناچێته
 (ک سوتاندن. )م. -فڕاندن یان سوتان -، فڕان بۆنموونه ڕ، دیگۆڕێت بۆ کرداری تێپه
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 کانی ر واتای سنوره گه واوی ناناسرێت ئه ته ش به که رێتییه کاریگه
 ت بوون باره مان سه که ر ڕۆشنایی پرسیاره به له  که دێرینه  ئۆنتۆلۆجییه

 ماندا که وخاندنهی ڕ پرۆسه  کی دی، له واتایه  کرێن. به ستنیشان نه ده
ڕۆشنایی  ر به له  که دێرینه  کردنی ئۆنتۆلۆجییه م ڕاڤه رده به خۆمان له

 چۆن ڕێگه  وه بێته ، ڕوونده مکاره پاش ئه.  وه دۆزینه ی)کات(دا ده کێشه
و 'جیهان' یان 'سروشت'  کان ڕووه بووه کردنی بوونی هه بۆ ڕاڤه  که دێرینه 

  ڵگه گات. به بوون تێده  مکی )کات(یش له ر چه سه ڕوات و له ده
دیاریکردنی واتای   ، له یه شانه نیا ڕووکه شی، بێگومان ته که شییه ڕووکه
ڕووی کات و  ردووکیان له هه  که، ousia یان parousiaکو  ، وه بوونه

بوونیاندا   کان له بووه خشن. هه به بوون' ده ماده'ئا ش واتای ئۆنتۆلۆجییانه
کات، ندێکی  هه ر ڕه سه ، له اتهش و مه نرێن؛ ئه بوو داده ئاماده  به
وانی  موو ئه کو هه دازاین، وه پێوسته  26.ین گه لێیان تێده  )ئێستا(یه که

و   کارهێنانی ڕۆژانه به ئۆنتۆلۆجی گرفتداری یۆنان بکات. له دی، ڕێنمایی

                                                           
  ousia'مکی چهخشن.  به ده بوون یۆنانین و واتای ئاماده  مکه م دوو چه ئه 26
 زمانی کۆنی  . له یه فیدا هه لسه ی فه وه همێژووی بیرکردن  گرنگی له تی ڕۆڵێکی تایبه به

له زمانی ( to be)یان  (being)ی وشهر  رانبه بوون(به )هه ئۆسیا(واتهیۆناندا)
 substantia  به  زمانی التینیدا بووه  لهاڵم  نرێت بوونێکی)ئۆنتیکی(. به ئینگیزیدا داده

  له  ر، که وهه جه  به  دا بوونزمانیئینگلیزیی  ش دواجار له مکه دوو چه م ئهessentia  یان
بیریاران بوون و   فه لسه درێژایی مێژووی فه . به جیاوازه  وه که یۆنانییه  مکه واتای چه

ند نوسراوێکیدا  چه ر له ، هایدیگه نی باسه . شایه دوو شتی جیاواز داناوه  ریان به وهه جه
کات و  بۆ التینی ده   ڵه هه کان به یۆنانییه  کۆنه  مکه رگێڕانی چه بۆ وه  ئاماژه
 کات.)م.ک( باسده  وه فییه لسه ی فه وه ر بیرکردنه سه به  که کردنه ڵه رێتی هه کاریگه
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بوونی   نرێت، که داه  و بوونه شدا، دازاین یان بوونی مرۆڤ، به فیانه لسه فه
 .  یه (ی ههوانای)گوتن ته
و  کانی بوونی ئه بونیاده  یشتن به بۆ گه  ره گوتن ڕێنیشانده [٩١]

م  ر ئه به . له وه بینه ڕوویان ده گفتوگۆکردن و گوتندا ڕووبه  ی له بووانه هه
دا دیالیکتیکی  که دێرینه  پێش خستنی ئۆنتۆلۆجییه فالتون له ش ئه هۆکاره

 به-کرێت نتۆلۆجی دهئۆر پێشخستنی  سه داهێنا. کاتێک کار له
بوونیش   یشتن له ری تێگه گه ئه وه لۆگۆسه یان )هێرمینۆتیک(ناوی 

  بێت.  زۆرتر ده  ڕادیکااڵنه
شتێکی   بێت به ، ده یه فه لسه واوی فه شێواندنێکی ته  دیالیکتیک، که

کی  یه مینه ر زه سه ریستۆ لێیتێناگات و له ، ئه شه مه ئه ر به پێویست لهنا
  یشتنه تێگه noein. گوتن یان  وه رزتری کردۆته و به   مزراندوهدای ڕادیکاڵتر

بۆ  نیدس . پارمه یه دا ئاماده وه ره ده  له  ، که وه تێکی لێکۆڵینه بابه له
بوونی  کاتی بۆ ئامادهو بونیادێکی   کاریهێناوه کردنی بوون به ڕاڤه
 دابوونیان  تندا[ و لهگو  کان ]له وتووه رکه ده  بووه . هه یه هه ش که بووه هه
  به  کرێن؛ واته ده یاندا ڕاڤهبوون( ڵ)ئاماده گه یشتون، له تێگه  نهنا سه ڕه

   ن. ێنر )ئێستا(دا داده شتێک له
، بێ  که ره بێ زانینێکی ئاشکرا بۆ ڕێنماییکه کان به رحاڵ، یۆنانییه هه به

کات،  ر سه تی له ڕه کارکردنی ئۆنتۆلۆجی بنه له  یشتنی ئێمه تێگه
بوو  جۆرێک هه  وان)کات(یان به ، ئه وه وانه پێچه . به بوونیان کردوه ڕاڤه
ی  که بونیاده  ونی خۆیدا لهی بو چوارچێوه  له  ویستوویانهو   ناوهدا

 مانکات بوو، هه  بوون ساده له   یشتنه و تێگه ئه  نده رچه ن، هه تێبگه
ر  سه مان له که دنهی کارکر چوارچێوه له.  کردوهکات   یش ڕووی له شاراوه به
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کانی  کردنی کات و بناخه درێژی باسی ڕاڤه  ناکرێت به پرسیاری بوون
  ی، که که ڕووته  زانستییه  تی قۆناخه تایبه ین؛ به ئۆنتۆلۆجی دێرین بکه

ی  که نوسراوه  پێویسته  مه ی ئه جێگه . له وهڵدا ریهه ریستۆ سه الی ئه له
کانی  سنوره و  بناخه  ، که وه ینه ی بۆ کات شیبکهکردن ر ڕاڤه سه ریستۆ له ئه

 کات.  دیاریدهنی بوون زانستی دێری
م  کردنێکی دوورودرێژی ئه م ڕاڤه که کات یه ر سه ریستۆ له ی ئه که نوسراوه
کانی]پاش  موو باسه . هه یشتوه گه  ستی ئێمه ده به  ، که یه یه دیارده

.  ودایه ری ئه ژێر کاریگه ۆنیش، لهی برگس که کات، باسه ر سه له ریستۆ[ ئه
  وێت، که که رده ده ریستۆدا ی ئه که یشتنه ی تێگه وه ڵ شیکردنه گه له

ا د و بونیادانه ی ئه نێو چوارچێوه کات، له ر سه ی کانتیش له که وونهبۆچ
  که نێت، یه گه ده  وه ش ئه مه ڕوو؛ ئه  هریستۆ خستونیت ئه  ، که زراوه دامه

بۆ   وه کانیانه موو جیاوازییه هه  به ی کانت که ۆلۆجییهئۆنت ی بناخه
 .  وه ڕێته گه کان ده یۆنانییه

ر  گه ئه رناگرێت واو وه ته کی ت بوون کۆنکرێتییه باره پرسیار سه [٩٩]
ناتوانین   لمێنین، که یسه ده  مکاره ڕوخێنین. به نه  که کۆنه  ئۆنتۆلۆجییه

توانین  ها، ده روه . هه وه ارینهبوون بشت واتای  باره پرسیار سه  خۆمان له
لمێنین.  بسه  که پرسیاره  ی داکۆکیکردن له وه کردنه دووباره  ستمان له به مه
خودی   دا، که شوێنه و دا، له م بواره دا و لهک یه وه موو توێژینه هه  له

  همجۆر کانیدا بکرێت. ئه ئاکامه  ڕۆیی له ، نابێت زیاده داپۆشراوه  که ته بابه
ت و ئاسۆ  ڕه وتنی بنه رکه کانی ده ره گه ئه  وام ڕوو له رده به  یه وه توێژینه

ر  ؟ مسۆگه اڵمی، ئایا بوون چییه وه  وێوه له  کات، که کان ده کییه مه هه
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کانیش  امهرنجی وردیان لیبدرێت و ئاک کان سه ره گه کرێت ئه بێت. ده ده
ت بوون  باره پرسیار سه  هر جارێکی دیک گه ئه باسبکرێن  تیڤانه پۆزه

 بکرێت. 

 

  وه میتۆدی فینۆمینۆلۆجی بۆ لێکۆڵینه. ٩      

یان  کان بووه مان)بوونی هه که وه تی لێکۆڵینه ستنیشانکردنی بابه ڵ ده گه له
رکی  . ئهکرابێتش دیاری که وێت میتۆده که رده ده گشتی( بوون به واتای

ی. پڕ  به  کانه بووه بوونی هه یئاشکراکردن ، باسکردنی بوونه شئۆنتۆلۆجی
درێژایی مێژوو  ین به بکه  و ئۆنتۆلۆجییانه تاکو داوای ڕاوێژکردن له

 و وه مێنێته ش ده که گرفته رین به  نا بۆ نوسراوی دیکه ، یان په وه ته ماونه
مکی  . مادام چه وه نابڕێته  وه ی میتۆدی ئۆنتۆلۆجییه باره پرسیارکردن له
وا  ، ئه یه رفراوانی هه کی به دا واتایه یه وه لێکۆڵینه م 'ئۆنتۆلۆجی' له

 دوایدا ڕان به ی و گه که ی میتۆده وه مان بۆ ڕوونکردنه که انهدوڵ وخۆ هه ڕاسته
 پێش.  دا دێته که مێژووی میتۆده له
زراوی  شێکی دامه به  له باس  لۆجییدا'  ئێمه'ئۆنتۆ مکی چه کارهێنانی به  له
رکی  ئهبێت.  هه  وه کانی دیکه شه به  ندی به یوه په  ، کهین ناکه  فه لسه فه

ی  ر بناخه سه له  شه و به ئه  وه وانه پێچه ؛ به شێک نییه زراندنی به دامه  ئێمه
سترێت،  به ڵده کان هه پرسیار و پرۆسه  له  ێککی جۆر ره کی ده پێویستییه

ڵ  گه له مان که هو لێکۆڵینه ن. که نێو خۆیاندا" داوایده کان له ته"ش  که
ی  فییانه لسه پرسیارێکی فه  به ت واتای بوون باره دا سه که یارهپرس
ر  سه (ش کار له )فینۆمینۆلۆجییانه گات. پێویسته تی و گشتی ده ڕه بنه
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؛  ستان ڕاوه  و نه  ڕێنمایکردنه  مان نه که وابوو، باسه بکرێت. که  که پرسیاره
تایی  ره وان. واتای سه ئه  و نابێت به  هدوور  وه م شتانه فینۆمینۆلۆجی له

  وه تی توێژینه ڕۆکی بابه تی و ناوه . چییه فینۆمینۆلۆجی میتۆده
  که وه تی توێژینه وێت چۆنیه یه ڵکو ده دیاریناکات، به  که فییه لسه فه

  وه یشتنه تێگه  مکی میتۆد کارگێڕبێت و به دروستی چه بناسێت. تاکو به
م  رده به تر له نانه سه ی زانست بکات، ڕه که تییه ڕه بنه  ڵوێسته هه  ڕوو له

دوور   وه وه ستێت و زۆرتریش له وه نێو خۆیاندا ڕاده کان له شته
 نێین.  کنیکی( لێده ناوی)ئامێری ته  ، که وه وێته که ده
  بڕێت له رده ده  و یاسایه مکی'فینۆمینۆلۆجی' ڕاستی ئه وابوو، چه که [٩٨]

 موو نێت. دژی هه کان" دایده و خودی شته ره به  وه هڕان شێوازی "گه
 ستێت. وه کان ڕاده وتییه ڕێکه  و دۆزراوه بێ بناخه   زراوه دامه

ها  روه ههلمێنراون؛  سه واوی نه ته  به  ، که یه مکانه و چه اڵتی ئه سه دژی ده
ن.  هد نیشانده  کو کێشه خۆیان، وه  وه کۆنه  له  کان، که نادروسته  پرسیاره

  م یاسایه ئه  ربڕێت و بڵێت، که ش ده زاییه و ناڕه سێک ئه شێ، که ده
م  و بۆچی ئه  موو زانینێکی زانستانه مای هه بنه  بێت به ده ، ویسته نه ڵگه به

دا جۆرێک  لێره  که ڕاستیدا، کێشه بنرێت؟ له  وه لێکۆڵینه  جۆرێک له  به  ناوه
مان  که وه ی بۆ لێکۆڵێنه یه و ڕاده به  ڵگرتوه ویستی هه نه ڵگه تی به هسڵ خه

  ویستهپێ.  وه نزیک بینه ماندا لێی که نوسراوه  وێت زۆرتر له مانه ده  گرنگه
 دوو  له  که مکه چه.  وه ینه مکی  فینۆمینۆلۆجی ڕوونبکه چهواتای   ئێمه

ی  ردووکیان بۆ زاواوه ڵ 'لۆجی' و هه گه ن' له 'فینۆمینه : ش پێکهاتوه به
،  مکه م چه ت ئه ڕواڵه به . وه ڕێنه گه ده( Logosو) (phainomenonنی)یۆنا
  بن به ده  ، که کو تیۆلۆجی، بایۆلۆجی و سۆسیۆلۆجی دروستبووه وه
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،  وه بۆچوونه م لهڵ.  زانستی خواناسی، زانستی ژیان و زانستی کۆمه
ی مک کان[. واتای چه ]دیارده زانستی فینۆمینه  بێت به فینۆمینۆلۆجی ده

وێت.  که رده یدا ده که شه کدانی دوو بهلێڵ  گه تایی فینۆمینۆلۆجی له ره سه
ری  ن(دا سه ی)وڵفیه نێو فێرگه کرێت بڵێین، له ده  ش، که که میژووی زاراوه

  27. نییه  کی بۆ ئێمه هیچ گرنگییه و وهڵدا هه

 

   مکی فینۆمینه چهلف.  ئه            

  ، له رچووه ده  ی لێوه می فینۆمینه چه  ه'، ک ن ی یۆنانی 'فینۆمینه وشه
رخستن"  ده -"خۆ ش واتای مه ، ئه هاتووه  وه ( یه(phainesthaiفرمانی 

  28خشێت.  به ده

                                                           

 27(٦٩٩١-٦١٩٢)کرستیان وڵف  یه فییه لسه فه  و فێرگه ر ئه ستی هایدیگه به مه  
و الیبنیزی  کانی دێکارت وی بۆ چوونه یڕه و په  ڵمانییه ئه  سوفه یله م فه ئه زراند. دایمه
ی  وه ر ئه به . له و ماتماتیک بووه  فه لسه ( مامۆستای فه زانکۆی )هاله  . له کردوه
ناوی   به  و زانکۆیه ( له٦٩١٩ساڵی )  له  بووه وشت نه مای ئایینی بۆ ڕه بنه  ڕی به باوه

بۆرگ زانکۆی مار  . دوایی له وه ته )پروسیا(ش دوورخراوه و له  رکراوه ده  وه بێبڕواییه
 مامۆستا.)م.ک(   به  بووه

ری  گه و دیارده  دیارده و فینۆمینۆلۆجی،  ی فینۆمینه جێگه توانین له ده 28  
  وه زمانی یۆنانییه له  که مکه تی چه ڕه ر بنه هایدیگهوەی  رئه به اڵم له کاربهێنین. به به
دا  شوێنی دیکه . له وه کان دابنێمه یۆنانییه  باشترم زانی وشه به  وه کاته هێنێت و شیده ده

(  ی یۆنانی)فینۆمینه ی زاراوه جێگه یدا دروست بێت له واتاکه ی گۆڕان له وه بێ ئه
 . )م.ک( کارهێناوه م به دیارده
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                                                                      رخستن و خات، خۆ ده رده ی خۆی ده و شته ، ئه واته  وابوو، فینۆمینه که

  له  ، که نده ناوهنگێکی  ( دهphainesthaiها) روه بوون. هه سته  رجه به
ر ڕۆشنایی دانان'  به و واتای 'له  یدابووه په  وه(phainōی) وشه
واتای  (phōsکو ) ، وه یه(phaچاگی )  ر به ( سهphainōخشێت. ) به ده

  سته رجه شتێک به  نێت، که یه گه ده  وه ئه ، یه ڕووناکی یان تیشکی هه
ی  وه ئه  ' واته 'فینۆمینه مکی وابوو، چه که وێت. که رده بێت یان ده ده
 ک تاک[ نه  کی کۆیه یه ]وشه بێت. فینۆمینه ده  سته رجه یان به وێت که رده ده
کانیش  یۆنانییهو  ون که ڕۆژ دهڕووناکی  ر به  وه گرێته ده  شتانه و وو ئهم هه
  توانێت خۆی به ده ک بوویه ناون. ههلێکانیان  بووه هه (ta ontaوی)نا

ر  سه  وێته که کانی ده شێوه کێک له ریه ربخات. هه ک ده یه ند شێوه چه
ی  یه شێوه و توانێت به ک ده بوویه هه.   که بووه هه بۆ  ئێمه ماشکردنی ته
ک ێشت  له  که بووه دا، هه ته محاڵه ربخات. له ده[٩٢]خۆی   نییهنیو خۆیدا  له

تی  واڵهڕ  شی به رخستنه و خۆده چێت. ئه ده  کی دیکه بوویه هه  یان له
شتێک   واتای )له  مکی فینۆمینه زمانی یۆنانیشدا چه  نێین. له داده
 phainomenon agathonمکی  خشێت. چه به ت ده چێت( یان ڕواڵه ده

.  ڕاستیدا وانییه اڵم له وێت، به که رده دهچاک   خشێت، که به شتێک ده واتای
ر  سه  وێته که ده  مکی فینۆمینه واتای چه  زیاتر له یشتنی تێگه

  چونکه ت( رخستن و ڕواڵه کو خۆده وه،  واتاکانی)فینۆمینه ی وه شیکردنه
واتای   له  کاته و ستراون. ئه به  وه یاندا پێکه که بونیاده  له  م دوو واتایه ئه
، خۆی کو خۆی یان وه رخستبێت ده-خۆی  ین، که گه ک تێده بوویه هه
چێت. واتای  ده  و شته م یان له دا له ته محاڵه له خستبێت؛ رنه ده
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.  ته ی ڕواڵه ک( بناخه بوویه رخستنی هه کو خۆ ده ، وه تی)فینۆمینه ڕه بنه
ی  ین و دیارده ده ده  مکی فینۆمینه چه  تی به هڕ تیڤ و بنه واتای پۆزه  ئێمه
 بێت به ده  ، که وه ینه که جیاده  مکی فینۆمینه چه  ش له که ته ڕواڵه

   . ریکراوی فینۆمینه شێوازێکی بێ به 
 ( )دیارده  کیان به ندییه یوه هیج په  ی فینۆمینه م دوو واتایه اڵم ئه به

سێک  که  (، که خۆشییه ی نه )دیارده مه . ئه نییه  وه ووت(هی ڕ )دیاردهیان
شی  له  وتو له رکه هجۆرێک ڕووداوی د  بیر له  که سه کات، که باسیده

 بۆ  یاندا ئاماژه که رخستنه ڵ خۆده گه کان له دیارده . وه کاته ده  که شهخۆ نه
ڵ  گه راز له کانیش هاوته ڵدانی دیارده رهه ن. سه که وتو ده که رنه شتێکی ده

ڕوا.  رناخات، ده خۆی ده  بوونێک، کهانرێش په  ی هو تێکی لێکۆڵینه بابه
خشێت؛  رخستن نابه ی شتێک واتای خۆ ده کو دیارده وه،  وابوو، دیارده که
ویش خۆی  . ئه خستووه رنه خۆی ده  کات، که بۆ شتێک ده  شه ڵکو بانگه به
خۆ   ربخات. دیارده بتوانێت خۆی ده  خات، که رده کدا ده یه دیارده  له
نێو  ریکردن له هێنین بێبه کاریده دا به رهی لێ م)نا(یه . ئه رخستن نییه ده

رناخات؛  ێت خۆی ده که رده ی ده وه ئه.  دا نییه که ته ی بونیادی ڕواڵه پێناسه
بێت.  ت هه ڕواڵه  به  تێک نییهربخات، ش وانی خۆی دهیت رشتێک نه هه
  نده رچه و هێماکان، هه  ک، نیشانه تییه رایه کردن، نوێنه موو ئاماژه هه
ڵ  گه . له یه ان ههیی اردهتی دی هڕ جیاوازن، بونیادێکی بنه  وه ییهکد یه له
ر  سه بوونی له ربخات، خۆی ده  شتێک نییه  کو فینۆمینه ، وه ی دیارده وه ئه

  ستێت. وه ڕاده رخستنی شت خۆ ده
ری  گه ی ئه بناخه  بێته خات و ده رده ی خۆی ده که اڵم شته به

کات.  ده  تێکی دیکهبۆ ش  شه بانگه  . دیارده نییه  که خودی دیارده که دیارده
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کات، بێک وتنی شت رکه بۆ ده  ' ئاماژه ارده'دی ر گه سێک بڵێت، ئه شێ که ده
:  ' پێناسناکرێت 'فینۆمینه مکی وا چه ئه  نییه  دیارده  که خودی شته  که
  سێک له ؛ کاتێک که یه ش شاراوه که گریمانهنرێت.  داده  گریمانه  نیا به ته

 هێنیت.  کارده دووجۆر به  ' به یارده'د مکی دوێت، چه ده  وه ی دیارده باره

، شتێک  ش واته مه ئه "خات رده نێویدا شتێک خۆی ده ی له وه ئه" [١١]
خۆی   دیارده  ، کهوێدا ها له روه رناخات؛ هه کات و خۆی ده ده  شه بانگه

اڵم  رخستن بێت. به خۆده  دیارده  نێت، که یه گه ده  وه ئه  نییه  دیارده
ی خۆ  شه وێت بانگه یه ده  یه و شته ر به سه  وه ته ڕه نهب  رخستن له خۆده

ک  یه موو دیارده هه  نده رچه ، هه مه ی ئه گوێره ی بکات. به که رخستنه ده
ر  گه ئه . نییه  دیارده  اڵم فینۆمینه ستێت، به به ده  فینۆمینه  پشت به
  بکرێت، که'  وه 'دیارده  رگرتن له تی وه یارمه  ' به 'فینۆمینه ی پێناسه

 ستێت. وه وخوار ڕاده ره شتێک سه موو وا هه ، ئه ی ڕوون نییه هێشتا واتاکه
  دووباره کاریکی شیاو. بێت به فینۆمینۆلۆجی ده  گرتنیش له خنه ڕه
وتن،  رکه ده م، که کات: یه ن ده بۆ دوو الیه  ' ئاماژه مکی 'دیارده ڵێین، چه ده
ی  وه میش ئه رناخات: دووه خۆی ده ی هشت و کردن بۆ ئه شه واتای بانگه  به

  کات، که تێک دهبۆ ش  یدا ئاماژه که وتنه رکه ده  کات و له ده  که شه بانگه
وتن' بۆ  رکه مکی 'ده توانێت چه سێک ده کۆتاییدا، که رناخات. له خۆی ده

م  ر ئه گه کاربهێنێت. ئه رخستن به ده-کو خۆ ، وه واوی فینۆمینه چومکی ته
بین.  وان دهرلێشێ دابنرێن توشی سه  دیارده  به  جیاوازه  هن سێ الیه

ش  نێکی دیکه بۆ الیه  ر ئاماژه گه بێت ئه زۆرتر ده  که رلێشێواندنه سه
  کات، له ده  که شه ی بانگه وه ئه  ، که یه نه و الیه ویش ئه بکرێت. ئه
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  وه ش به مه ئه کات.بوتو  که رنه ی دهکبۆ شتێ  یدا ئاماژه که رخستنه خۆده
  هبێت. شت سته رجه به  وه که وتوه که رنه ده  نێو شته له  دابنرێت، که

ت. کاتێک وتو دابنرێ که رنه نادیار و ده  هب  وه ته هڕ بنه  ش له که وتوه که رنه ده
  بێت به ' ده 'دیارده بناسرێت  یه وهمشێ کات به ده  که شه ی بانگه هو ئه
  بووه ی هه پێکهاته  ش نابێت به مه ئهمهێنراو.  رهه م یان به رهه به
 کی ڕووت.  یه دیارده  بێت به ده و  که ره مهێنه رهه به

 .خات رده خۆی ده  مهێنراوه رهه کات و به ده  شه ی بانگه وه ئهبێگومان 
  به وام رده کات به ده  که شه ی بانگه وه چوو لهر کو شتێکی ده ، وه وه مڕووه له

و   که خستنه رنه ، خۆده وه کی دیکه ڕوویه . له  هو مێنێته دهیی  شاراوه
'ی  'دیارده مکی چه  وه نه م دوو الیه . کانت لهنت نی ڕواڵه  که وه شاردنه

تی  م شوێندا، بابه که یه  کان' له و، 'دیارده دیدی ئه  . به کارهێناوه به
ی خۆی  وه ن. ئه خه رده کردن دهست ههخۆیان بۆ  کین و سته هه
شتێکی   و له  یه ی(، دیارده که واوه واتا ته  به  ت)فینۆمینهخا رده ده

  چونکه  'یه ی 'دیارده کهاته' پێی' فینۆمینه یه ڕاده و . به رچووه ده  وه شاراوه
توانێت  ش ده ها فینۆمینه روه ناسرێت، هه ده  وه رخستنه ی خۆده ڕێگه  له

کی  ژێر ڕووناکییه . لهت ڕواڵه  بێت به ش ده وا دیارده ت ئه ڕواڵه  ببێت به
  به  که وه سوربوونه کرێت بێت؛ ده رگۆنایان سور ده ندێک سه تدا هه تایبه
بۆ   ش ئاماژه تاکه  رمه تا دابنرێت؛ گه رمه کو گه ی، وه وه کۆڵینهتێکی لێ بابه
 کات.  ش ده کانی له ندامه ئه  کێک له ی یهشخۆ نه

  وه دووره  خات، له رده ده خۆی-خۆیدا نێو ی له وه ئه (، )فینۆمینه[١٦]
کی  الیه له ' دهر. 'دیا وه بینه ڕووی ده ڕووبه  کات، که بۆ شتێک ده  ئاماژه



 

78 

 

  . دیارده کدایه بوویه هه نێو  له  دا، که که کردنه  ئاماژه  له  هیندی یوه ، په وه دیکه
ستن.  وه ڕاده  ر فینۆمینه سه ی جیاواز له شێوه  تیش به و ڕواڵه

،  ، دیارده کو فینۆمینه مکێکی، وه ند چه کارهێنانی چه به  له دنانرلێشێو سه
  تاوه ره سه  ر له گه ئه چێت ناوده له  ڕووت بۆ فینۆمینه ی ت و دیارده ڕواڵه

 خات.  رده خۆی ده  دابنێین، که وه به  فینۆمینه
 و یش ئه کراوه و به  چییه  واوی بزانین فینۆمینه ته توانین به ده،  وه لێره

یان   بووه خات هه رده ی خۆی ده وه ئه  گوایه  جێبهێڵین، که  یه کێشه
 .  یه که بووه تێکی بوونی هه سڵه خه
زمونی  ر ئه کی به بوویه خات هه رده ی خۆی ده وه ستمان له به ر مه گه ئه
  تییهگش  مکه وا چه کات، ئه انت باسیدهی ک جۆره و کی بێت، به سته هه
  گشتییه  مکه م چه اڵم ئه به.  وه ته مان دۆزیوه فینۆمینهی  که کارهێنراوه به
نێو ئاسۆی  ر له گه ن. ئهیهێن کاریده فینۆمینۆلۆجییدا به  له  نییه  وه ئه

  فینۆمینه  ی به وه ئه  وا فینۆمینۆلۆجییانه ئه  وه نهیی کانتدا بمێن وه بیرکردنه
بڵێین   یه وانه ؛ له وه کانه جیاوازییه  اڵم به به،  وه ینه که نرێت ڕوونده داده
ی  واتاکه  گشتی له و به تخا رده کی پێشتردا خۆی ده یه دیارده  ی له وه ئه

  ییانه توانین بیردۆزه ، ده نییه  ییانه بیردۆزه  نده رچه ین، هه گه تێده
 ین.  نیشانبده  که رخستنه خۆده

بێت  ده ککردن(کانی در کو شێوازه خات)وه رده نێو خۆیدا خۆی ده ی له وه ئه
بێت کات و شوێن  ده  وه دڵنییایه ی فینۆمینۆلۆجی. به فینۆمینه  به
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کاتێکدا کانت   له  فینۆمینه  بێت ببن به ن. ده ربخه خۆیان ده  مجۆره به
  29. پێشتره له ڕیزکردنێکیڵێت شوێن  دوێت و ده ده  وه یانه باره له
 ین، فینۆمینۆلۆجی بگهی  مکی فینۆمینه واتای چه  وێت له ر بمانه گه ئه

خات بناسین،  رده ی خۆی ده وه ڕۆکی ئه ند بتوانین ناوه چه  گرنگیش نییه
 . ین تێبگه  واتای گشتی فینۆمینه  له  پێویسته

بێت  فینۆمینۆلۆجی ده ی که تاییه ره سه  مکه زراندنی چه اڵم پێش دامه به
فینۆمینۆلۆجی   وه که چ ڕوویه  ین، تاکو بزانین له ی)لۆگۆس(بکه پێناسه

 .  کانه موو فینۆمینه زانستی هه

 

  مکی لۆگۆس چهبا.                
و   یه کی هه ند واتایه چه مکی)لۆگۆس( ریستۆ چه ئهو فالتون  الی ئه [١٩]

م  ڕاستیدا، ئه . له نییهگرنگتر  وانی دی له  م واتایانه هیچ کام له
  یتوانیوه نه   ، که وه ته ماوه نیش و دریژخایه  یه شانه ڕووکه   یان بۆچوونه

 تی لۆگۆس 'گوتار' ڕه ر واتای بنه گه ئهربخات.  ده ڕۆکی دروستی ناوه به
'گوتار'  مان بۆ وه پێش ڕوونکردنه  وشه  به  رگێڕانی وشه وا وه بێت، ئه

                                                           

و  وان( له ر هۆشی ڕه سه له  خنه ناوی)ڕه میدا به  که رتووکی یه په کانت له    29 
  ستکردن به کی پێویستن بۆ هه هرجی ناو کات و شوێن دوو پێشمه  ، که دایه ڕه باوه
زمونی  ر ڕۆشنایی ئه به  اڵم کات و شوێن ناخرێنه ک له جیهاندا به یه موو فینۆمینه هه
 .)م.ک( وه کییه سته هه
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مێژوودا،   مکی لۆگۆس له ی چه م دوایه کارهێنانی ئه به و خش نابێت واتابه
حوکمدان،  کاندا واتای جۆراوجۆره  فییه لسه فه  هکردن ڤهڕا  تی له تایبه به
. ئایا چۆن 'گوتار' بۆ خشێت به ده ندی یوه و په  مینه ، زه پێناسه مک، چه
ر  گه کاردێت؟ ئه به  کادیمییانه ی لۆگۆس ئه جییاوازانه موو واتا م هه ئه

نرێت، هێشتا واتا داکۆکیکردنیش یان حوکمدان داب  لۆگۆس به
کی  یه ی بیردۆزه ڕوانگه  ر له گه تی ئه تایبه وێت، به رناکه ده ی که تییه ڕه بنه

خشێت،  ماشای حوکمدان بکرێت. لۆگۆس واتای 'حوکمدان' نابه ته  وه نوێیه
داکۆکیکردن یان  ؛ی دوو شت بێت وه ستنه ر حوکمدان به گه تی ئه تایبه به
نێو  له   ، که شتێکه وتنی رکه گوتار' دهکو ' بێت. لۆگۆس، وه  وه تدانه ڕه

ی  م واتایه ریستۆ ئه کرێت. ئه ده ر سه دا باسی له که گۆتاره
 30. دکردوه ( ناوزهapophoinesthai) به

  ، که یه وه ش ئه شته و تاکو ببینرێت؛ ئه دات شتێک ده  به  ۆس ڕێگهگلۆ
ڵ  هگ ی له وانه دوێت یان ئه ده  ، که یه که سه بۆ که  مه مجا ئه رێت؛ ئهک باسده

یدا  دا په که نێو گوتنه کرێت له سده ی با وه نێو گوتاردا ئه لهدوێن.  ا دهدکدی یه
ی باسیی  وه دا، ئه که گوتنه  ش له راوانه یاندنێکی توێژه . ڕاگه بووه

  مه نێت. ئه یه گه ی ده انی دیکهس که  خات و به رده کرێت ده رده سه له
موو شێوازێکی گوتن  ههاڵم  به( apophansisکو ) ، وه بونیادی لۆگۆسه

کی  یه شێوه به  (euche، داواکردن) . بۆنموونه ی تێدا نییه رخستنه م ده ئه

                                                           
 .  وه گرێته بینرێت( ده خات، ده رده ی خۆی ده و جۆره واتای)به  کی یۆنانییه یه وشه   30

  )م.ک(
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خات تاکو  رده شتێک دهی  جۆره و خات. گوتن)به رده شتێک ده جیاواز
  نگه ده. لۆگۆس  یه نگدارێتی هه تی ده سڵه پڕی و کۆنکرێتی خهببینرێت(بە

(phoneبه ،) وێت. که رده ده  شتێکی لێوه  ، که یه نگه و ده ه، ئ وه دڵنییاییه 

رخستنی  ر ده سه  وێته که و ده ( رخستنه رکی لۆگۆس)ده مادام ئه [١١]
دا،  لێره.  یه ڵکێشراوی هه وا بونیادێکی تێهه شتێک تاکو ببینرێت، ئه

کان  سروشتی و کێشه  کان و ڕووداوه ی وێنه وه ستنه به  ڵکێشراوی تێهه
یدا  که ندییه یوه په  : له یه ( ههsynthesisمکی) چه  له 'synی[' .]پێشگر نییه
 ر به ، له مه له  خات تاکو ببینرێت. بێجگه رده شتێک ده  وه کانی دیکه شته  به
بێت.  وا ڕاست یان ناڕاستیش ده ، ئه رخستنی شتێکه ی لۆگۆس ده وه ئه
وتن'  ه'ڕێک واتای  مکی ڕاستی به ر چه سه موو شتێک له اڵم هه به

هیچ   ( بهaletheia)مکی ڕاستی ش بۆ چه یه م بیرۆکه ستێت. ئه وه ڕاده
و  ئه : کو بوونێکی ڕاست واته وه . لۆگۆس، کی نییه ره جۆرێک سه

کو شتێکی  ون؛ وه رکه کرێت ده ده ر سه باسیان لهی  بووانه هه
-ی نا، بوون مانشێوه هه . به وه ها بدۆزینه روه ببینرێن؛ هه (alethesدیار)

م  رده به له  که بوویه : دانانی هه یه وه شاردنه و تاندن ڵه ڵخه ڕاست هه
مادام .  نییه  دابنرێت، که  وه دا)تاکو ببینرێت( و به کی دیکه بوویه هه

  واوی لۆگۆسیش له خشێت و شێوازی ته به ده  م واتایه ڕاستی ئه
ر،  گه انرێت. ئهمای ڕاستی دان بنه  وا لۆگۆس به ئه  رخستنی شتێکدایه ده
  وه واژه سته ده  ندی به یوه کرێت، ڕاستی په مڕۆ باسده ی ئه جۆره و به
م  بکرێت، ئه  م بۆچوونه کردنی ئهریستۆش بۆ پشتگیری بێت، بانگی ئه هه

  . له وه درێنه لێکده  ڵه هه  کان به مکی ڕاستیش الی یۆنانییه و چه  یه پرۆسه
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ی  و لۆگۆسه له  واوی ڕاستره ته به ی وه دا ئه که یۆنانییه  بۆچوونه
  ی بینین ڕوو له یه وشێوه . به یه ستکردنێکی ساده ههین،  که باسیده

بۆی   کات، که ده  تانه و بابه ستکردن ڕوو له کات، هه کان ده نگه ره
کان  نگه ڕه  میشه ، بینین هه . واته ستکردن ڕاسته هه  یه مڕاده ون؛ به که رده ده
  ستکردنه م هه بێت. ئه کان ده نگه ده  و بیستنیش گوێی له  وه دۆزێته ده

رگیز شت  و دایانناپۆشێت. هه  وه دۆزێته کان ده ؛ شته ڕاسته  وخۆیه ڕاسته
ستکردن یان  بێ هه ڕی به وپه ناڕاست نابێت؛ ئه  مه رئه به له؛  وه تهناشارێ

ازی شێو  ک له بوویه کاتێک هه . وه مێنیته ده  وشتانه به یشتن  گه
 و دات ئه اردهش حه  وه پشتی شتێکه  رخستندا نامێنێت و خۆی له خۆده
ش  مه درێت. ئه ڵکێشراوی پێده خات؛ بونیادێکی تێهه رده جیاواز ده  به  شته
ی  وانه پێچه کان به واژه سته کات. ڕاستی نێو ده ری داپۆشین دروستده گه ئه
ی زۆریشی  و بناخه  تییهمی ڕاس کی دووه یه . دیارده یه وه م داپۆشینه ئه
مکی ڕاستی الی  واوی واتای چه ته ڕیالیزم و ئایدیالیزم به.  یه هه

ی و ڕه'ڕا  کرێت له ده  وه یه ڕێگه و نیا له ته  ، که بیرکردوه  کانیان له یۆنانییه
 ین.  تێبگه  فییانه لسه ئایدیاکان' فه

رخستنی  ڵ ده گه هل ، رخستندایه ده  رکی لۆگۆس له ئهی  وه رئه به له [١٤]
ی لۆگۆس  وه رئه به ها، له روه خشێت. هه به کاندا لۆگۆس واتای ژیری ده شته
ی  ئاماژه  ، که هو گرێته ش ده وه و ئه  هاتووه کارنه کو گوتن به نیا، وه ته

دا  که و گوتن و گفتوگۆکردنهێن کرێت له ی بۆ ده ئاماژه  ی وه ؛ ئه بۆکراوه
 .  مینه زه  ێت بهب وا لۆگۆس ده ، ئه یه هه
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یدا  که ندییه یوه په  کرێت و له ی باسده وه کو ئه دواجاریش، لۆگۆس، وه
م  ندی. ئه یوه په  بێت به بینراو، ده  بێت به دا ده ڵ شتێکی دیکه گه له

رکی  ی ئه وه خات بۆ ڕوونکردنه رده شتێک ده  بۆ گوتنێک، که  کردنه ڕاڤه
 کی لۆگۆس کۆتایی پێدێت.  ره سه

 

 فینۆمینۆلۆجی   تایی له ره یشتنی سه جیم. تێگه     
ین  گه 'لۆگۆس' تێده و ' 'فینۆمینه مان بۆ که کردنه ڕاڤه  واوی له ته کاتێک به

المان  شیان له که کییه ناوه  ندییه یوه یشتوین، په گه کوێ  زانین به و ده
 Legein ta phainomena  یۆنانی واته  بێت. فینۆمینۆلۆجی به ئاشکرا ده

  وه وابوو، فینۆمینۆلۆجی ئه کهخات[.  رده ی خۆی ده وه ئه ر سه گوتن له]
  وه نێو خۆیه خات له رده ی خۆی ده وه بدرێت ئه ڕێگه  نێت، که یه گه ده

ناوی   ، که یه شه و به کاری ئه وهێش واتای ش مه ببینرێت. ئه
و  له  بێجگه  هربڕین ده  مشێوه اڵم، ئه نێت. به خۆی ده  'فینۆمینۆلۆجی' له

  کان" چی دیکه باسمانکرد؛ "بۆ نێو خودی شته  وه ره سه ی له ناسراوه یاسا
 .  نییه

 ، وه کانی دیکه زانسته وابوو له  مکی)فینۆمینۆلۆجی(، که واتای چه [١٩]
ی  گوێره کان به . زانسته واوی جیاوازه ته به،  کو تیۆلۆجی بۆنموونه وه

  بژێرن. 'فینۆمینۆلۆجی' نه ڵده هه یان[ وه ینه]توێژ تی کان بابه ڕۆکه ناوه
کات.  شی ده که ڕۆکه ناوه  باس له  کات نه ی دیاریده که وه تی توێژینه بابه
  بکرێت و بیر له  که وه کات چۆن توێژینه ده  وه بۆ ئه  نیا ئاماژه ته  که مکه چه
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 کانی به هو تی لێکۆڵینه بابه  بێت له ده  . زانستی فینۆمینه وه چی بکرێته
  باسبکرێت پێویسته  هو یانه باره شتێک له ر هه  جۆریک تێبگات، که 

  سفی(، که )فینۆمینۆلۆجی وه لمێنرێت. وخۆ دیاریبکرێت و بسه ڕاسته
سفکردن'  'وه  ست له به مهخشێت.  به مان واتا ده هه  لۆجییه خۆیدا تۆته له
  که مکه . چه وه یدۆزینه ا دهکد زانستی پێکهاتنی ڕووه  له  نییه  یه و پرۆسه ئه

ی  شتانه و له  یه وه وتنه دوورکه  کهخشێت،  به کردن ده هخ ده واتای قه
ر  سه ش لهتی لۆگۆسی سفکردن، واتای تایبه تی وه سڵه لمێنرێن. خه ناسه
  وه ش ئه مه زرێت. ئه مه داده "[Sachheit]" که سفکراوه وه  ته ڕۆکی بابه ناوه
رووی  ڕووبه  کرێت فینۆمینانه دیاریده  ی زانستانه هو نێت، ئه یه گه ده
واتا  یی و ، شێوه وه که ردوو جۆره هه ' به 'فینۆمینه . واتای وه بینه ده

خۆی   وه که یه ڕێگهچ ر هه  شتێک لهچ ر هه لمێنێت یسه شی، ده که باوه
 ین.  بکهدی زه ناوه ''فینۆمینۆلۆجی  ربخات به ده

  یی فینۆمینه مکی شێوه ر چه گه ئه  وه ینه ی بکهچ  بێت بیر له ئێستا، ده
؟  وه کرێته جیاده  که واتا باوه  له  وه کیشه چ ڕوویه یی و له شێوه-نا بگۆڕی بۆ

  و شته ؟ ئه چییه ر بینین به  خاته کان ده شته  ، که و فینۆمینۆلۆجییه ئه
  دا  و لهت ڕه بنه له  چییه  وه کرێت؟ ئه ناوزادده ' 'فینۆمینه  به  چییه

خۆی   ، که شتێکهتێزێکی پێویست؟   بێت به دا ئاشکرا ده که ربڕینه ده
و   وه ته اراوهش  رناخات: شتێکه کی خۆی ده خات یان هیچ الیه رده ده
مانکات  خات، هه رده نێکی خۆی ده الیه ند هچ  ، که یه وه وه ی ئه وانه پێچه به
هێنێت. هێشتا،  ی پێکده که خهو بنا واتا ،خات رده خۆی ده  یه وه به ر سه
  رخست و جارێکی دیکه ی خۆی ده وه یان ئه  که شاراوه  نائاساییه  نه الیه
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  و شته م و ئه خات، ئه رده کی جیاواز خۆی ده یه شێوه  ما، یان به دیارنه
 .  کانه بووه مان بۆ کرد، بوونی هه تر ئاماژهشکو پێ ، وه نییه
و   وه چێته بیرده  له  ، که وه مێنێته یی ده شاراوه  ک به یه ڕاده  به  م بوونه ئه

کی  واتایه  وێت به یه ی ده وه وابوو، ئه ی ناکرێت. که ت واتاکه باره پرسیار سه
، فینۆمینۆلۆجی  فینۆمینه  ببێت به  وه یه که گونجاوه  ڕۆکه واو یان ناوه ته

بۆ خۆی. ت  بابه  تی به و کردویه  وتووه ستی که ده  ییانه بیردۆزه
لماندنی  ی سه تێزی ئۆنتۆلۆجی و ڕێگه  به  یشتنه ی گه فینۆمینۆلۆجی ڕێگه

مکی  گونجێت. چه دهکو فینۆمینۆلۆجی  نیا، وه . ئۆنتۆلۆجی ته شه که تێزه
خات، واتا و  رده خۆی ده  یه وه ئه  '، که 'فینۆمینه ی فینۆمینۆلۆجییانه

شی ئاسایی و  که رخستنه ده-خۆ.  کانه بووه کانی بوونی هه جیاوازه  شێوازه
شتێکی   کو ، وهوه هو دیو له  نییه  وه کان ئه بووه بوونی هه.  تی نییه ڕواڵه
 وێت.  که رنه ستێت یان ده ڕاوه  دیکه

کی  الیه ؛ له نییه  وه ی فینۆمینۆلۆجیانه ودیو فینۆمینه هیچ شتێک له [١١]
کان  ی فینۆمینه ی زۆربه وه ئه ر به له.  وه شارێته خۆی ده  ، فینۆمینه وه دیکه

مکی  ڵ چه گه له  وه . شاردنه ون، فینۆمینۆلۆجی پێویسته رناکه ده
 .  ناکۆکه دا فینۆمینه
هێشتا  ، که یهوێدا م له که . یه جۆره فره  ی فینۆمینه وه شاردنه

شێ  ها، ده روه . هه زانراویش نییه و نه  زانراوه نه ؛ وه ته دۆزراوه نه
اڵم ئێستا  ناسرا، به ده  که ، فینۆمینه ک نێژرابێت. واته یه فینۆمینه

ش  که وه . شاردنه وه ته شاردراوه  جارێکی دیکه و  ناوچووه ک له یه ڕاده به
ئێستاش   وه ته پێشتر دۆزراوه ی له وه دات؛ یان ئه واوی ڕووده ته به
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 بێت ت هه ڵهشوێنێک ڕوا ر هه . له یه تیش هه واڵهڕ  به  نده رچه هه بینرێت،  ده
 .  یه 'بوون'یش هه

  چونکه  شهنیترسناکتریدات و  مامککردن، زوو ڕووده کو ده ، وه که داپۆشینه
نێو  له  ته ڵبه . هه کات ده تر وره تاندن و گومڕایی گه ڵه ڵخه ری هه گه ئه

نێو  اڵم له ستدان، به رده به کان له مکه کانی بوون و چه مێکدا، بونیاده سیسته
نێو  له  وه ن. کاتێک پێکه که سروشتیدا داوای مافی خۆیان ده فتاری ڕه

کو شتێکی ئاشکرا و ڕوون خۆیان  درێن، وه مێکدا گرێده سیسته
،  مه رئه به له.  لماندن نییه سه  زۆرتر پێویستیان به  وه ن. له خه رده ده
خودی 31رچوون. خاڵی ده  ببن به  کشندا ی دیده پرۆسه له  کرێت ده

.  یه ری هه گه مامککردن دوو ئه ، ناشتن و ده وه کو شاردنه وه،  هک داپۆشینه
ر  سه  وێته که ندێکیش پیویستن و ده ندێک داپۆشین ڕووداون؛ هه هه

  مکێکی فینۆمینۆلۆجییانه ی چه و کاته گونجێت ئه . ده که وه دۆزینه
م  ئه . وه شێنێته ڵوه نرێت شتێک هه یه گه ڕاده  کاردێت و بۆ داکۆکیکردنه به
  ێت بهبببکات و بتی خۆی بزر نییه سه هڕکرێت و ستی پێب و ده ست و ئه ده

                                                           
  واژه سته سێ ده ی لهگشت لماندن؛ به بۆ سه  یه هندان کی لۆجیکمه یه کشن پرۆسه دیده   31

کان  کییه پێشه  کێک له یه  رجیشه کی و ئامانجێک. مه دوو پێشه.  پیکهاتوه
مرێت. سوکرات  موو مرۆڤێک ده : هه کی)گشتی(بێت. بۆنموونه مه کی هه یه واژه سته ده

کشن(  ی )ئینده پرۆسه  له  یه م پرۆسه ریستۆ ئه مرێت. ئه وابوو سوکرات ده ، که مرۆڤه
ئامانجێکی  به   وه کییه نده کی هه یه واژه سته ند ده چه له   نێت، که باشتر داده به 
کشنی دروست و  کی بۆ دیده ند یاسایه ریستۆ چه ها ئه روه گات. هه کی)گشتی(ده مه هه
 .)م.ک( ر داناوه ده به ڵه هه  له
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شدا  کارکردنی کۆنکرێتی فینۆمینۆلۆجییانه  ت له نانه تێزێکی باو. ته
ین.  زۆرتر لێیتێبگه  وه توانین له نه  یه وانه له  ستدایه ده ر به ی له وه ئه

وێت  یه ده  دات، که ڵده رهه سه وێدا ش له یه وه توێژینه  مجۆره دژوارێتی ئه
 خۆگر.  له خنه ڕه  ێت بهبب  تیڤانه پۆزه

بینرێن،  دا ده شیوازی فینۆمینه کانی له ی بوون و بونیاده یه وشێوه به
وابوو، خاڵی  تی فینۆمینۆلۆجی. که بابه دات به ی هێزده وانه له  کێکه یه
و   مان ڕووه که دهن ربه دهو   فینۆمینه  یشتن به ، گه که رچوون بۆ شیکارییه ده

 ن.  ر بکه یان مسۆگه که بێت میتۆده ، ده که بووهزاڵ  داپۆشینه

 وخۆ  و ڕاسته  نانه سه ئاشکراکردنی ڕه  هفینۆمین  یشتن به ی گه بیرۆکه [١٩]
ناکۆک  ،تێڕامان-کی بێ وخۆیه کی و ڕاسته و ڕووداوه  شێوازی ساده ڵ گه له

تایی فینۆمینۆلۆجیمان  ره مکی سه انی چهک ئێستا، سنورهستێت.  وه ڕاده
'  'فینۆمینانه کانی مکه کرێت واتای چه . ده دیاریکردوه

  یه شێوه و و به  ی دراوه وه ین. ئه (ش دیاریبکه )فینۆمینۆلۆجییانهو
  وه وڕووه له و ' 'فینۆمینانه  بێت به وێت ده که رده ده ک یه ر فینۆمینه رانبه به

شێوازی   ر به رشتێک سه ین. هه که ڵ ده یناینۆمباسی بونیادی ف  ئێمه
]بۆ  ست کو دارده کان، وه مکه ی بۆ بکات و چه بێت، ئاماژه که ئاشکراکردنه

 '.  له 'فینۆمینۆلۆجیکا  ی که وه توێژینه کارنهێنێت  به ناسینی[
  ین، بێجگه گه تێیده  ی فینۆمینۆلۆجییانه جۆره و ، به کان مادام فینۆمینه

  وا بوون له نین ، ئه  هێنن، هیچی دیکه بوون پێکده  ن، که وه ئه ی وه له
  ین پێویسته ربخه ی بوون ده وه . بۆ ئه که بوویه تێکدا بوونی هه حاڵه ومو هه
جێ بکرێت  دروستی جێبه  بێت به ش ده مه ؛ ئه وه پێشه  کان بهێنینه بووه هه
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 واومان بۆ کی ته یه هڕێگ  ن، که ربخه جۆرێک خۆیان ده کانیش به بووه ههو 
  ی فینۆمینه مکی ساده چه  یه مه ن. ئه یشتن پێێان دیاریبکه گه

  نانه سه مان ڕه که شیکارییهی  وه کات. بۆ ئه گونجاو ده  فینۆمینۆلۆجییانه
  ی فینۆمینۆلۆجییانه و بوونه رکردنی ئه تایی و مسۆگه ره رکی سه بێت، ئه

  بێت به ده،  که رچوونه خاڵی ده  دمان بهماندا باسمانکرد و کر که نموونه  له
.  پێشتر باسمانکردوه ماندا له هک وه شیکردنه  له ی و ئامانجه خودی ئه

و   کانه بووه زانستی بوونی هه ی، فینۆمینۆلۆجی  که ته ی بابه گوێره به
،  وه کانی ئۆنتۆلۆجیدا، دۆزیمانه رکه ی ئه وه ڵ ڕوونکردنه گه . له یهئۆنتۆلۆجی

  ڵبژێرێت، که ش هه ته هو باب بێت و ئه تی هه ڕه ئۆنتۆلۆجی بنه  ێویستهپ  که
  ڕووی گرفته ، تاکو ڕووبه کو دازاین ؛ وه ته تایبه  ئۆنتۆلۆجییانه-ئۆنتیکۆ

.  وه گشتی ببێته ت واتای بوون به باره سه کان و پرسیار تییه ڕه بنه
دنی سفکر میتۆدی وه  خات، که ریده ده شمان که وه لێکۆڵێنه

. لۆگۆس فینۆمینۆلۆجی دازاین  کردنه ر ڕاڤه سه له  فینۆمینۆلۆجییانه
نی بوون و  سه تیایدا واتای ڕه  ، که یه ی هه(hermeneueinتی) سڵه خه

بۆ  ودا ئهیشتنی  تێگه  تی له یه دازاینیش هه  کانی بوون، که یه بناخه  بونیاده
؛  لۆجی دازاین هێرمینۆتیکهی فینۆمینۆ که واوه واتا ته  ن. بهناسرێ بوون ده

 کات.  کردن ده بۆ ڕاڤه  ش ئاماژه مه ئه
گشتی  کانی دازاین به تییه ڕه بنه  مادام ئاشکراکردنی واتای بوون و بونیاده

کانی  بووه هه  له  کی ئۆنتۆلۆجییانه یه وه موو توێژینه ئاسۆ بۆ هه  بن به ده
مانکات  ستمان، هه رده ی به م هێرمینۆتیکه دازاین نین، ئه  ، کهدا دیکه

کات.  خۆشده  کی ئۆنتۆلۆجییانه یه وه موو لێکۆڵینه بارودۆخی هه
و   پێشتره له  کانی دیکه بووه هه  له  ین ئۆنتۆلۆجییانهدواجاریش، مادام دازا
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کردنی بوونی  کو ڕاڤه هێرمینۆتیک، وه،  یه بووی هه ری هه گه ئه  وونێکهب
ی بووندا  که تییه رایه هبوونگ  وه کردنهیش  می له ندێتی سێیه تمه مرۆڤ تایبه

ی  یه راده و خشیت. به به ی پیده فییانه لسه کی فه گرنگییه و  یه هه
نی ئۆنتیکی  الیه  وه کاته مێژووی دازاین ڕوونده   هێرمینۆتیک ئۆنتۆلۆجییانه

 و ی ئه گوڕیشه رگرتنیش ڕه نجام وه ئه به .خات رده مێژوودا ده  م له ئه
 ، بۆنموونه کرد: مان بۆ ئاماژه  ، که وه دۆزینه 'ی تێدا ده ۆتیکه'هێرمین

تی مێژووناسییان  سڵه خه  ی که مرۆڤناسانه  و زانسته میتۆدۆلۆجی ئه
 .  یه پێوه

ی  وره جۆری گه  فه لسه تی بۆ فه ڕه تێکی بنه بهکو با بوون، وه [١٨]
 کیبوونی مه . هه یه هه  وه موویانه هه  ندی به یوه ؛ هاوکات، په کان نییه بووه هه

کان و  بووه ودیو هه بوون و بونیادی بوون لهرز دابنرێت.  بێت به ده ]بوون[
.  یه کی ڕووت و ساده ێتییهرز بهبوون .  یه وه کانه بووه تی هه سڵه خه
ر و  گه بوونیدا ئه  له  چونکه ، ته رزێتی بوونی دازاینیش تایبه به32

ک  یه وه موو توێژینه وا هه ئه  رزه وونیش به. مادام ب یه پێویستی)تاک(هه
  نۆمینۆلۆجییانهڕاستی فیرز.  زانینێکی به  بێت به بوون ده ر سه له

کی  ڕاستییه  ،)ڤێرێاس ترانسێندنتالس( بێت به ده رخستنی بوون( )ده
نین.   فه لسه شی جیاوازی فه ئۆنتۆلۆجی و فینۆمینۆلۆجی دوو به.  رزه به

                                                           
32

واتای   ی له اڵم واتاکه هێنێت، به کارده هدا ب رزێتی( بۆ بوون لێره ر)به هایدیگه 
ر  ستی هایدیگه به . مه جیاوازه  وه ن یان کانتهفالتو ئه مێتافیزیکی  رزێتی له به

بوو  بوون هه  ، که وه کاته ڕوونده  وه ڵکو ئه ، به رزتردا نییه به جیهانێکی  دانانی)بوون( له
 .)م.ک( کانه بووه و بوونی هه  نییه
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  ته و بابه یشتن به و گه  فه لسه تی فه بۆ بابه  اماژهئ  مکه چه م دوو ئه
  و له  کییه مه ی هه کی فینۆمینۆلۆجییانه ئۆنتۆلۆجییه  فه لسه فه ن. که ده

  وه ی بوونه وه شیکردنه  له  کات، که ستپێده ده  وه هێرمنیۆتیکی دازاینه
پێکردن و ست خاڵی ده  له  فییانه لسه کی فه یه وه موو توێژینه ڕێنمایی هه

 کات.  یدا ده وه ڕانه گه
  زراندوه ڵ دایمهڕسودمۆند ه ی ئه یه مینه و زه بێ ئه ش به یه وه م توێژینه ئه
کاندا  ندانه لۆجیکمه  وه لێکۆڵینه ی[ که مه رهه ]به ڵ گه له  ؛ که حاڵه مه

تایی  ره مکی سه ر چه سه کانمان له ڵدا. بۆچوونه ریهه فینۆمینۆلۆجی سه
کو  کیدا، وه بوونی کرده  ی له که گرنگێتییه  که ،ن خه ریده ۆجی دهفینۆمینۆل

یه.  ر' هه گه 'ئه  وه کییه کرده رو سه له.  نییه  فییانه لسه کی فه یه وه بزوتنه
  ت به باره ین. سه گه دهتێفینۆمینۆلۆجی  واتای  له  ره گه و ئه ش له ئێمه
توانین  دا، ده م شیکارییه ش له که ربڕینه مواری و زبری شێوازی ده ناهه

کو  بوونی وه  یشتن له کان و تێگه بووه ر هه سه سفی له ڕاپۆرت وه  بڵێین، که
ی  ، کێشه دیاره  انی پێوهک می وشه نیا که ته  ک به میاندا نه دووه  کن. له یه

بۆ   رپێیی ئاماژه ر سه گه . ئه بینرێت قی ده زه  به  وه رویانه سه یش لهڕێزمان
  شه بێت به ین، ده ر شیکاری بوون بکه سه کانی پێشو له وه توێژینه

شی  می به هرتی چوار فالتون یان که ئه و نیدس' رمه'پا کانی ئۆنتۆلۆجییه
 کانی سفییه وه  شه ڵ به گه ریستۆ له ی ئه'مێتافیزیک' می وته حه

کانی  نائاساییه  ته سڵه خه  مجۆره بهین.  بکهراورد )تیۆسیدیس(دا به
کاندا  ر یۆنانییه سه کان به سوفه یله فه  بینین، که کان ده کهاته[پێ١٢]

ربڕینیاندا  ده کان و دژواریش له  مکه . ئاڵۆزی ڕۆنانی چه پاندویانه سه
 بن. ترده وره گه
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    که ی نوسراوه خشه نه .٨              

اڵم،  ، به ڵترینیشه کیترین  و پوچه مه ت واتای بوون هه باره پرسیار سه
ر  گه دازاین. ئه  تاکێک له ر پرسیاری هه  گونجێت بکرێت به مانکات ده هه

ی  خشه ین، نه تێبگه 'بوون' تی ڕه مکی بنه چه  وێت له بمانه
کانی بناسین،  پێویستیه  شی بۆ دابنێین و گۆڕانکارییه ئۆنتۆلۆجییانه

  ک لهکردنی جۆرێ ی ڕاڤه ڕێگه  . له وه کی کۆنکرێتی بدۆزینه بێت ڕێنمایه ده
ین. دازاینیش بوونێکی  واتای بوون تێبگه  له  دازاینه  ، که وه بووه هه

  بێت به ی ده که ئۆنتۆلۆجییه  وه ، ڕوونکردنه مه رئه به . له یه 'مێژوویی' هه
 (.  )میژووییانه کردنێکی ڕاڤه

لقی  دوو ت بوون باره سه  که ر پرسیاره سه مان له که کارکردنه [٤١]
 :  وه رته که دوو  بێت به شمان ده که و نوسراوه  وه بێته لێده

 کو کات و باسکردنی کاتیش وه کو کردنی دازاین وه : ڕاڤهم که رتی یه که
 ت بوون. باره رز بۆ پرسیار سه بهکی  ئاسۆیه

 ی  ی فینۆمینۆلۆجییانهدنڕوخان کانی تییه ڕه بنه  ته سڵه : خهم رتی دووه که

 رمان.          کو ڕێنمایکه ی کاتدا، وه ڵ کێشه گه مێژووی ئۆنتۆلۆجی له

 خۆی.   گرێته کردن دهش میش سێ دابه که تی یهر که

  تیی دازاین. ڕه ی بنه وه شیکردنه و  کردنه ئاماده. ٦

  دازاین و کات.. ٩

  کات و بوون. .  ١
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 :  یه شکردنی هه میش سێ دابه رتی دووه که

ی  ک بۆ کێشه تایه ره کو سه وه ،ی کانتالتیزم و کات  مهیکوی س ڕاڕه. ٦
  کات. 

ڵکێشکردنی  سوم'ی دێکارت و تێهه کۆجیتۆ' ی ئۆنتۆلۆجی بناخه. ٩
 ی)ڕێس کۆجیتانس(دا؛ کێشه  ڕاست له کانی ناوه ده ئۆنتۆلۆجی سه

  ی بناخه وه ر کات بۆ جیاکردنه سه ریستۆ له ی ئه که . نوسراوه١

                                                                              ن.  کانی ئۆنتۆلۆجی دێری کان و سنوره ییه فینۆمینه
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 م که رتی یه که
کی  کو ئاسۆیه کو کات و باسکردنی کات وه کردنی دازاین وه ڕاڤه

 ت بوون باره رز بۆ پرسیارکردن سه به

 م که شکردنی یه دابه
 نتیی دازای ڕه ی بنه وه کردنی شیکردنه ئاماده

  که ی پرسیاره وه اڵمدانه مان بۆ وه که وه لێکۆڵینه  ی له بووه و هه ئه [٤٦]
م  . به یه تی دازاینی هه سڵه گرێت خه نگ ده ت بوون پێشه باره سه

بۆ بوونی دازاین   رانه بوونگه ی وه ، ئامادکردنی شیکردنه وه ندێتییه تمه تایبه
ر جۆری  سه له  وه لێکۆڵینه  کانی له دیاریکردنی جیاوازییه  ویستی بهپێ
کردنی خاڵی  چاونه ڵ ڕه گه م(. له که شی یه )به یه ش هه کانی دیکه بووه هه
-: بوونی وه ینه تی دازاین شیبکه ڕه بێت بونیادی بنه مان، ده که رچوونه ده
کردنی بوونی  بۆ ڕاڤه  پێشترێتییه م  له م(. ئه دووهشی  جیهاندا)به-نێو له

کی  موویه ڵکو بونیادێکی گرنگ و هه ، به پیکهاتوو نییهدازاین بونیادێکی 
  داتێ، که ده  وه کانه ی فاکتۆره باره . بۆچوونی جیاوازمان له وامه رده به

  کان ببینین و بونیاده وام فاکتۆره رده بێت به هێنن. ده بوونی پێکده
ن: ما که وه تی شیکردنه وابوو، بابه بناسین. که ی  که گشتییه  پێشتره له

کو  جیهاندا، وه-نیو له-بوونم(،  شی سێێه )به وه جیهانبوونی خۆیه به  جیهانه
-نێو له-م(، بوون شی چواره شدا)به سانی دیکه ڵ که گه بوونی خۆ و له

  م بونیاده ی ئه وه ی شیکردنه ر بناخه سه م(. له شی پێنجه کوخۆی)به وه
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واتا  نی بوونی دازاین،تایی بۆ گونجاند ره لماندنێکی سه ، سه تییه ڕه بنه
 م(.  شه شی شه )بهین که باسده رانی کو نیگه ی، وه که تییه رایه بوونگه

 

 م که شی یه به                       
 ی دازاین وه کردنی شیکردنه رکی ئاماده ئاشکراکردنی ئه

  ی دازاین. وه تێزی شیکردنه. ٢ 

. بوونی   وه ینه بکهبوونی شی وێت مانه ده ین بووه هه  جۆره و ئه  ئێمه [٤٩]
  ڕوو له  بووانه م هه ئهبوونیاندا   . له  منهخودی   بووه و هه کێک له ریه هه

کێک  یه ر بوون بۆ ههن.  گه بوونی خۆیان ده  به و ن که بوونی خۆیان ده
دوو   یه مشێوه تی دازاینیش به سڵه . دیاریکردنی خه یه کێشه  بووانه م هه له

 :  یهدوا ئاکامی له

-و کو ئه . بوونی، وه 'بوون'یدایه له  بووه م هه ر'ی ئه وهه 'جه م، که یه
  ین، له که ی باسیده یه شێوه و ، به(essentia)  یه هه-ی تییه چییه

شمان  که ئۆنتۆلۆجییه  رکه یدابکرێت. ئه بێت په ( دهexistentinبوونیدا)
 کو ، وه بووه م هه کاتێک بوونی ئه  ، که یه و خاله رخستنی ئه ده
[Existenz] مکه ی چه جییانهبێت بزانین واتای ئۆنتۆلۆ ین ده که دیاریده  
  که رێتییه نه  مکه چه  ئۆنتۆلۆجییانه .خشێت ( نابهexistentiaی) که رێتییه نه

تی دازاین  سڵه خه  به بێتدات و نا کی نیشانده ره تێکی ده بوونی بابه ئاماده
 ی وشه" بۆ  وه تی لێکۆڵینه "بابه رلێشێوان ی سه وه دوورخستنه دابنرێت. بۆ
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'existentia' ی  ها وشه روه نێین. هه داده'existence' بۆ بوونی دازاین 
 33هێنین. کارده به

م  کانی ئه ته سڵه ، خه مه ی ئه گوێره به . بوونیدایه  ری دازاین له وهه جه
  جۆره و به  که،  کی نییه ره کی ده بوویه ندێتی هه تمه تایبه  بووه هه
ش  مه و له نو بوونی ئه کانی هر گه تێکدا ئه موو حاڵه هه  وێت؛ له که رده ده

  بووه م هه و ئه  یه هه- وشێوه به-ی و بوونه موو ئه . هه ننی  زۆرتر چی دیکه
'دازاین'   به  بووه م هه . کاتێک ئه بوونه  وه ته ڕه بنه  نێتی، له خاوه
ین،  رناخه خت( ده ز، خانو یان درهێکو م ی)وه که یهتی ین، چییه که دده ناوزه

 ین.  که ڵکو باسی بوونی ده به
تێکدا  موو حاڵه هه  ، له کێشه  بێت به ی بۆ دازاین ده بوونه و ئه م، دووه

ی جۆرێکی  ت و نموونه حاڵه  وابوو، نابێ دازاین به . که تی یهبوونی خۆ
بوو دابنرێت.  ئامادهکی  ره تێکی ده کو بابه کان، وه بووه ی هه وره گه
  یه وشێوه واوی، به ته ؛ یان به وه بوونیاندا جیاناکرێنه  له  بووانه هه  مجۆره ئه
 دازاین، کرێت.  ده  وه وانه پێچه ش به مکاره ئه   نه  وه کرێنه جیاده نه  که ،ن هه

                                                           

  هێنێت و به کاریانده ڵمانی به زمانی التینی و ئه  ر به هایدیگه  که ، نهمکا م چه ئه33 
ی  ڕوانگه اڵم، له بوو(. به کوردیش)هه خشن و به به واتای بوون ده  موویان ئینگلیزی هه
تێکی  و بابه  وه کی بۆ لێکۆڵینه ره تێکی ده بابه کێک له  ر یه ، بوونی هه وه ئۆنتۆلۆجییانه

  زمانه  یان له که وێت جیاوازییه یه ر ده هایدیگه  مه ئهر به این جیاوازن. لهست و داز دهر به
 هێنیت.)م.ک( کارنا موویان به بۆ بوونی هه ک وشه  یهبکات. سته رجه شدا به که فییه سهل فه
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 ین، که . کاتێک باسی دازاین ده همن-بوونی  میشه تێکدا و هه موو حاڵه هه له 
 کاربهێنین.  من( یان )تۆ(ی بۆ بهکو) ڕاناوی، وه  پێویسته

یان جۆرێکی   مجۆره دازاین به  تێکدا، که حاڵه موو هه  ، له مه له  بێجگه[ ٤١]
بوونیدا   له  یه بووه و هه بوونی من بێت. ئه  بڕیاریداوه ، بوونی منه ، دیکه

کات.  بوون ده  و لهرێکی بوونی ڕو گه کو ئه ، وه کێشه  بێت به بوون ده
اڵم  ، به یه که ره گه نی ئه تی و خاوه ری بوونی خۆیه گه دازاین ئه

کی  ره کی ده بوویه ت و هه سڵه ندی نێوان خه یوه کو په ی، وه که نێتییه خاوه
تی،  ری بوونی خۆیه گه ئه  وه ته ڕه بنه  . مادام دازاین له نییه  وه بۆ لێکۆڵینه

؛ یان خۆی بدۆڕێنێت و  وه ێت و خۆی بباتهڵبژێر توانێت خۆی هه ده
 ن سه ڕهتوانێت  ده  که بوویه ی هه وه ئه ر به اڵم له ؛ به وه باته رگیز خۆی نه هه

کانی  کو شێوازه وهخۆی بدۆڕێنێت.   یه وانه لهنی خۆی بێت،  خاوهو  بێت
ڵیان  هه  وه کارییه ورده  مکن به چه )دوو نی سه ڕهناو  نی سه ڕهبوون، 

زراون.  دازاین دامه ی فاکتۆری )منێتی( مینه ر زه سه بژێرین( له ده
  تێکه . حاڵه متر(ی بوون نییه یان)که کی)نزم( یه نێتی دازاینیش پله سه ناڕه
،  ڵچوه ، هه رقاڵی کارێکه کاتێک سه ، یهڕی کۆنکرێتی بوونی دازایندا وپه له
 ات. د مارۆی ده ، گه یه یلیهه مهکات و  شتێک ده  ز له حه

ر  سه کو پێشترێتی بوونی به ی بوونی دازاین، وه که ته سڵه خه دووو
م، دازاینمن تێکدا  موو حاڵه هه  له  ی، که و فاکتۆره ردا و ئه وهه جه
کی  یه ڕووی فینۆمینه دا ڕووبه بووه م هه ی ئه وه شیکردنه  له  خات ریده ده

کی نێو جیهان  ره کی ده یهبوو کو هه ه. بوونی دازاین، و وه بینه ت ده تایبه
  ئاماده  وه کی بۆ لێکۆڵینه ره تێکی ده کو بابه ، وه ییانه بیردۆزه  . نییه
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تی  ڕه تێکی بنه بابه  م بوونه کردنێکی دروستی ئه ناکرێت. ئاماده
 به  بووه ههم  کردنی ئه تی. ئاماده ی بوونیه که ئۆنتۆلۆجییه  وه شیکردنه

  کات. گرنگ نییه دهر بوونی مسۆگه  ان لهیشتنم کی دروست تێگه یه شێوه 
ی  که دروستییه  له تایی بێت، پێویسته  ره ند سه مان چه که وه لێکۆڵێنه

  بین. دڵنیا
دەکات. خۆی پێناسدازاین هەبوویەکە لەبەر ڕۆشنایی ئەگەری بوونیدا 

 بۆ ئەو شئەمەش واتای فۆرمی پێکهاتەی بوونگەرانەی دازاینە. ئاماژە
ت ێئەگەر ڕاڤەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەی بکەین، ئەوا دەبخاڵە دەکات، 

زارەی وبنەمای بوونگەرایەتییەکەی پێشبخرێت. گ گرفتی بوونی لەسەر
ت، کە بوونی دازاین لەسەر بیرۆکەی ێئەم بۆچوونەش ئەوە ناگەیەن

سەرەتای شیکردنەوەکەماندا گرنگە ێنین. لەئەگەرێکی کۆنکریتی دابمەزر
ێت، بەڵکو بەبی جیاوازی بەو شێوەیەی هەیە بوونی بە جیاواز ڕاڤەنەکر

بەدەری ژیانی ڕۆژانەی دازاین  جیاوازی ئاشکرا بکرێت. خەسڵەتی لە
شێوازی بوونەدا و  میناڵێکی پۆزەتیڤی ئەوە. لەمۆپوچەڵ نییە و فین

هەبوو. ئێمەش ئەم  کو وهگەڕانەوەش بۆ نێوی، هەموو بوونی ئەوە، 
 دەکەین. ناوزەد اوەندێتی(مامنژیانی ڕۆژانە بێ جیاوازییە بە)

کی دازاینە، دێتی ژیانی ڕۆژانە پێکهاتەی ئۆنتیئەوەی مامناوە لەبەر
لەگەڵ ئاشکراکردنی بوونی دازایندا تێپەڕدەکرێت. ئەوەی ئۆنتیکانە نزیکە 

  لۆجییانە دوور و نەناسراوە؛ گرنگییهو چاک دەناسرێت ئۆنتۆ
ستین دەپرسێت: چی کاتێک ئۆگی چاوی لێدەپۆشرێت.  که ئۆنتۆلۆجیانه

 پێویستە لە وەاڵمدا بڵێت: ئەوەندەی بوونی خۆم لە منەوە نزیکە؟
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و  کاردەکەم، بووم بە زەمینەی گرفت بەدڵنیاییەوە، لێرە و لەنێو خۆمدا
ش 34زیادەڕۆییەکی شیرین بۆ بوونم. تەنیا شێوەی نادیاری  ئەمە

ە بەسەر ئەرک .ئۆنتۆلۆجییانەی دازاین ناگرێتەوە-ئۆنتیکی و پێش
تەنیا  ئۆنتۆلۆجییەکەی پێش ئەویشدا ساخدەبێتەوە؛ چونکە نەک بە

ڕووە فینۆمیناڵە نزیکەکەیەوە نابێت لەبیربچێت، بەڵکو  دازاین لە
بوونی   هبتوانین ب  وه لە ڕێگەی دیاریکردنی خەسڵەتەکانییه پێویستە

 . ین بگه
ە. بەهەرحاڵ، مامناوەندێتی ژیانی ڕۆژانەی دازاین الیەنێکی بوون نیی

لێرەدا و تەنانەت لە ناڕەسەنێتیشدا بوونیادی بوونگەرایەتی ئەو 
بە  بێت دهلەپێشترە. لێرەشدا، بوونی دازاین لە شێوازێکی دیاریکراودا 

کێشە؛ دازاین لە مامناوەندێتی ژیانی ڕۆژانەیدا بونیادێکی مامناوەندی 
نادیاری نییە. ئەوەی ئۆنتۆکییانە دەگیرێت و مامناوەندییە لەنێو 
بونیادەکەدا ئۆنتۆلۆجییانە دەبینرێت، کە لە نێو بونیادەکەدا لە 

 خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییەکانی بوونی ڕەسەنانەی دازاین جیانابێتەوە. 

-لە شیکردنەوەی بوونی دازایندا لە بونیادی هەموو ئاشکراکردنێک[ ٤٩]
بوونگەرانەی ئەوەوە پەیدادەکرێت. مادام خەسڵەتەکانی بوونی دازاین 

ەوەری بوونگەرایەتییەکە پێناسدەکرێن، ئەوا ناویاندەنێین  لەسەر ت
(existentialin .) ئەمانەش لە)کاتیگۆرییەکان( جیابکرێنەوە، پێویستە

                                                           

 34
Augustine aks: “Quid autem propinquius meipso mihi?”And 

must answer: “ego certe ladoro hic et laboro in meipsoi: factus 

sum mihi terra difficaltatis et sudoris nimii”.      
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 لە 35.  دراوه بوونی دازاینیان پێنهکە خەسڵەتی ئەو هەبووانەن 
ئۆنتۆلۆجی دێریندا ئەو هەبووانەی لەنێو جیهاندا ڕووبەڕوویان دەبینەوە 

لەوێدا بیر لە هەبووەکان کراوەتەوە. ی بوون بەکارهێنراون. بۆ ڕاڤەکردن
دوورەوە خۆی دەردەخات و دەدۆزرێتەوە.  بەاڵم بوونی هەبووەکان لە

یەکێک لە هەبووەکان  بوون لەپێشتر و لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر
لە لە هەبووەکان لەپێشتر گوزارش  دەناسرێت. لەگەڵ هەموو باسکردنێک

سەرەتاوە،  ، لەکاتیگۆرکردنە. ئەمە ارشکردنەکەش بەکراوە؛ گوز بوون
واتە، کەسێک لەنێو خەڵکدا تاوانباربکرێت و لەبەردەم ئەواندا کارێکی 

 ت. لەڕووە ئۆنتۆلۆجییەکەیەوە واتای ئاشکراکردنی هەبوویەک ێئاشکرابکر
ئەوەی ئاشکرا دەکرێت دەبەخشێت تاکو هەموو کەسێک بوونی ببینێت. 

سروشتی هەبووەکان   هئەو ڕێگایانەی یان رییەکانەو دەبینرێت کاتیگۆ
لەنێو باسکردنەکەدا لەپێشتر دەردەخەن. کاتیگۆرییەکان و 

existentialia بنەڕەتین بۆ دیاریکردنی بوون. پێویستە  دوو ڕێگەی
'، کێ'جیا لەسەریان بکۆڵینەوە: هەموو هەبوویەک  بابەتەکانیان بە

بابەتێکی دەرەکییە(. بەبێ گشتییەکەی  واتا )بە 'چی' یان' بوون'

                                                           

من لە نوسراوەکانمدا ئەم خەسڵەتانەی دازاینم بە)پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجی(   35 
داناوە و چەمکی )ئێگستێنشاڵیا(م بەکارنەهێناوە. مەبەستی هایدیگەریش لەم 

نرێن ئەو پێشمەرجە ئۆنتۆلۆجییانەن، کە خەسڵەتانەی دازاین، کە بە کاتیگۆری دانا
بوونی مرۆڤی پێدەناسرێن و هەمانکات ئەم بوونە لە هەبووەکانی دیکەش 

 نەوە.)م.ک( جیادەکه
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ڕوونکردنەوەی ئاسۆی پرسیارەکە سەبارەت بوون کار لەسەر پەیوەندی 
 ناکرێت.   هنێوان ئەم دوو شێوازەی بوون

لەپێشەکی ئەم نوسراوەشدا باسمانکرد، کە ئەرکی شیکردنەوە 
ئەرکی خودی پرسیارەکە سەبارەت  بۆ دازاین، لەبوونگەرایەتییەکەمان 

: دەرخستنی بناخە لەپێشترەکان پێش پرسیاری )ئایا بوون کەمتر نییە
 مرۆڤ چییە؟( دەبێت فەلسەفییانە ڕوونبکرێنەوە. 

شیکردنەوەی بوونگەرانەی دازاین پێش سایکۆلۆجی یان ئەنترۆپۆلۆجی و 
بەدڵنیاییشەوە بایۆلۆجی دەکەوێت. لەکاتێکدا ئەمانەش بۆ توێژینەوەی 

تەواوی ناوەڕۆکی بوونی دازاین ڕێگەن، هێشتا دەتوانین بە
نەوەکە دشیکردنەوەکەمان پێناسبکەین. هەروەها، پێویستی شیکر

 کاریگەرانە بسەلمێنرێت. 

 

  و ۆلۆجیک. چۆن شیکردنەوەی دازاین لە ئەنترۆپۆلۆجی، سای ٦١    

 بایۆلۆجی جیادەکریتەوە       

پێویستە بزانین  پۆزەتیڤانەی تێزی توێژینەوەکەمانپاش دیاریکردنی 
 ووناداتەر ئەوەی ڕئاسانیش باسەکەمان لەس ەوێت. هەڵبەتە بەچیمان د

نەزۆک دەردەچێت، بەاڵم دەبێت ڕوونیبکەینەوە چۆن ئەو لێکۆڵینەوانەی 
 لەبەر .بۆ دازاین کراون گرفتە ڕاستەقینە فەلسەفییەکەیان لەبیرکردوە

جیاکردنەوەی شیکردنەوە  ئەمەشە، کە ناتوانن بە ئامانجەکەیان بگەن. لە
لە سنوری ەرایەتییەکە، ئەنترۆپۆلۆجی، سایکۆلۆجی و بایۆلۆجی بوونگ



 

101 

 

ڕووی )بیردۆزەی  پرسیارە ئۆنتۆلۆجییەکە دەرناچن. جیاوازییەکان لە
چونکە بونیادی زانستانەی ئەو بەشانەی ئاماژەیان  نالەبارن زانستانەوە(
]وەکو ئەنترۆپۆلۆجی، سایکۆلۆجی و بایۆلۆجی[ )نەک  بۆ دەکەین

 پرسیار و پێویستە بەتانە(، ئەمڕۆ دەخرێتە بەر هەڵوێستی زانس
 . ڕۆشنایی گرفتە ئۆنتۆلۆجییەکەدا هەڵسەنگێنرێت لەبەر شێوەیەکی نوێ

ئامانجی شیکردنەوەی بوونگەرانە بە  ڕوانگەیەکی مێژووناسییەوە لە[ ٤١]
توانی بە دۆزینەوەی "کۆجیتۆ  ئاماژەکردن بۆ دێکارت ئاسانتر دەبێت، کە

لە  وئە 36ونی فەلسەفەی نوێ دیاریبکات.خاڵی دەرچو سوم"
سنورێکی بڕاوەدا دەکۆڵێتەوە. هەرچەندە)من  لە ۆ()کۆجیتار(ی)ئیگ

ێت، بەاڵم بێ ڕوونکردنەوە گرنگ دەبین هەم( وەکو)من بیردەکەمەوە(
دەهێڵێت. شیکردنەوەکەمان پرسیاری ئۆنتۆلۆجییانە سەبارەت)من جێی

ینەکەین لە بیرکردنەوەش تی ئەو هەبووە دیارشهەم( دەکات. تاکو سرو
 ناگەین. 

                                                           
جیتۆ سوم( پوختەی کۆجیتۆکەی دێکارتە)من بیردەکەمەوە، کەوابوو من )کۆ  36

ەی ئیرگۆ(ی لێدەرهێناوە چونکە واتاک-هەم.( بەاڵم لێرەدا، هایدیگەر)کەوابوو
-کۆجیتۆ .cogito ergo sumناگۆڕێت. دێکارت دەڵێت،)کۆجیتۆ ئیرگۆ سوم( 

واتە )من هەم(.)سوم( لە زمانی التینیدا بەرابنەر -واتە)من بیردەکەمەوە( و سوم
am  یانis  )ڕادەوەستێت و بەگوێرەی ڕاناوەکانی وەکو)من، ئەو، تۆ، ئەوان و ئێمە

 دەگۆڕێت.)م.ک(



 

102 

 

ناسییەوە بڕوانینە ات، نادروستیشە لەم ڕوانگە مێژووهەمانک
ە ئەوەیە بیسەلمێنین، کە خاڵی مشیکردنەوەکەمان. یەکەم ئەرکی ئێ

یان)خۆ(وە ناتوانێت بە ناوەڕۆکی فینۆمیناڵی  دەرچوونەکە لە)ئیگۆ(
مەگەر - ەر)خۆ(، هەموو بیرۆکەیەک لەسئۆنتۆلۆجییانەدازاین بگات. 

هێشتا ئاماژە  -لەپێشتر لەنێو خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییەکاندا پاڵێورابێت
یکییەکانی تنییە چۆن چاالکییە ئۆن شدەکات، گرنگی بۆ)خۆیەتی(

 "بەشتکردنی ئاگامەندی"یان  کەسێک دژی "ناوەڕۆکی گیانەکی"
ڕادەوەستێت. پێویستە بناخەی ئۆنتۆلۆجییانەی شتبوون بسەلمێنرێت، 

واتای بوونی تێبگەین و بزانین مەبەست لە خۆ، دەروون،  لەتاکو 
الیەنێکی  چەندئەم چەمکانە ناوی ئاگامەندی، گیان و کەس چییە. 

دیاردە دەهێنن ، کە دەبێت بەرەوپێشەوە ببرێن: بێ سەرنەکەوتن و 
پێویستی گەڕان بەدوای بوونی هەبووەکاندا بەکارنەهێنراون. ئێمە لە 

 ێنانی ئەم چەمکانە و دەربڕینەکانی، وەکو)ژیان(بەکاره خۆڕا خۆمان لە
ەوە، ی، کە بوونی خۆمان دەگرێت هەبووهجۆرە  بۆ ئەو و)مرۆڤ(

 دوورنەخستۆتەوە. 
دروستی لێی تێبگەین، لە نێو  لەالیەکی دیکەوە، ئەگەر بە[ ٤٩]

"فەلسەفەیەکی ژیاندا")ئەم شێوە  بیرکردنەوەی زانستانەی هەموو
جۆرە  "ڕووەک ناسی زانستی ڕووەکە"( یە بڵێێندەربڕینە، وەکو ئەوە وا

. ئەوەی لەم  ی تێدایهمەیلێکی دەرنەبڕاو بۆ تێگەیشتن لە بوونی دازاین
 "ژیان"، وەکو جۆرێک لە فەلسەفەیەدا سەرنج ڕاکێشە ئەوەیە، کە لێرەدا

گرفت. هاندەری توێژینەوەکانی ویڵهێڵم  بوون ئۆنتۆلۆجییانە نابێت بە
ژیانەوە،  'ژیان'. ئەو لە ەردەوام بوو سەبارەتدیڵتی پرسیارکردنی ب



 

103 

 

'ئەزمونەکان' لەنێو پێشکەوتنی بونیاد و  بەگشتی ویستی لە
 مرۆڤایەتییەکەیدا( پەیوەندییەکاندا تێبگات. ئەوەی لە)سایکۆلۆجییە

دەدۆزرێتەوە لەوەدایە، کە ئەو ڕوو لە توخمە دەروونی و ئەتۆمییەکان 
 پێکەوە گرێنادات، بەڵکو دەڕوانێتە ناکات. پارچەکان بۆ ژیانی دەروون

لە . شێوەی لەباری فەلسەفییەکەی 'گیشتاڵت'"هەمووی ژیان" و 
. بێگومان، هەست بە بینرێت ده 'ژیان' لەسەر پرسیارکردنەکەیدا

سنوردارێتی گرفت و چەمکەکانیشی دەکەین. سنوردارێتیەکەش تەنیا الی 
کەسایەتیخوازدا و  دێڵتی و برگسۆن نییە، لەنێو هەموو بزوتنەوەیەکی

ڕاڤەکردنی فەلسەفەی ئەنترۆپۆلۆجییدا سەرهەڵدەدات. 
بنەڕەتەوە ڕادیکاڵتر و شەفافترە؛ بەاڵم  فینۆمینۆلۆجییانەی کەسایەتی لە

 ناتوانێت کار لەسەر پرسیارەکە سەبارەت بوونی دازاین بکات. 
میتۆد و هەڵوێستیان بەرانبەر جیهان  لە گرنگ نییە هوسرڵ و شیلەر، 

لەسەر الیەنی نێگەتیڤی ڕاڤەکردنەکانیان بۆ  .گشتی، چەند جیاوازنبە
"بوونی کەس" ناکەن. ئێمە  کەسایەتی هاوڕان. ئەوان پرسیار سەبارەت

ئەوەی  ڕاڤەکردنی شیلەر، وەکو نموونەیەک دەهێنینەوە، نەک لەبەر
شێوەیە لە بوونی کەس  باڵوکراوەتەوە و لەبەردەستماندایە، بەڵکو بەو

 بۆەڕێگەی کردەوەکانەوە خەسڵەتەکانی بوونی دیاریدەکات. دەدوێت. ل
ڕاستەوخۆ و جەوهەر یان شت نییە؛ یەکێتییەکی ژیانە  شیلەر)کەس(

 لەودیو یان لەدەرەوەی ئەزمونە ی ئێمەدا دەردەکەوێت ولەنێو ئەزمونەکان
ڕاستەوخۆکاندا ناژی. هەروەها، بوونی کەسیش لەنێو کردەوە 

وی چەند یاسایەکی دیاریکراو دەکەن، هۆشەکییەکاندا، کە پەیڕە
 ناتوێتەوە. 
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شت، جەوهەر یان بابەت نییە. لێرەدا، شیلەر جەخت  )کەس([٤٨]
بوونی تاکە کەسدا  پێشنیارەکەی هوسرڵ دەکات، کە یەکێتی لە لەسەر 

 بۆچوونەکەی شیلەریەکێتی نێو شتە سروشتییەکانەوە جیاوازە.  لە
"کردەوە  دا دەسەپێنرێت:سەبارەت تاکەکەس بەسەر کردەوەکانیش

بوونی کردەوەکانیشدایە، وەکو پرۆسە  بابەت دانانرێت؛ لە هەرگیز بە
هەستی پێبکرێت و بیریلێبکرێتەوە". کردەوەکان فیزیکی نین. بوونی 

 ئەمە لە لەبەر .کەسیش پەیوەندی بە کردەوە مەبەستدارەکانییەوە هەیە
تێگەیشتنە لە  ینییە. هەموو دەربڕینێکی دەروون بنەڕەتەوە بابەت

حڵەتێکدا  هەموو کردەوە، وەکو شتێکی دەروونی بەناکەسکردنە. لە
کەسەکە کردەوە مەبەستدارەکانی بەرجەستە دەکات و یەکێتی واتاش 
پێکەوە گرێیاندەدات. لەمڕووەوە، هەبوویەکی دەروونی پەیوەندی بە 
بوونی کەسییەوە نابێت. کردەوەکان دەکرێن؛ کەسەکە دەیانخاتە گەر. 

'کارکردن' چییە؟ بوونی کەسەکە  واتای ئۆنتۆلۆجییانەیئایا کەوابوو، 
ڕێگەیەکی پۆزەتیڤانەوە ئۆنتۆلۆجییانە لێێ دڵنیابین؟  چۆنە تاکو لە

بوونی هەمووی  لێرەدا پرسیارە گرنگەکە کۆتایی نایەت. پێویستە ڕوو لە
مرۆڤ بکات، کە یەکێتی لەش و دەروونە. دەشێ لەش، دەروون و گیان 

ژە بۆ ئەو الیەنانەی فینۆمینە بکەن، کە لەڕووی بیردۆزەوە بۆ ئاما
سەبارەت کاتێک دێینە سەر پرسیارەکە  .ەوەنلێکۆڵینەوە جیادەکرێ

بوونی مرۆڤ ناتوانین ئەو بوونە بە ژماردنی چەمکەکانی، وەکو بوونی 
لەش، دەروون؛ یان گیان دابنێین. ئەگەر ئەم کارە ئۆنتۆلۆجییەش 

ونی)هەموو(ی ئەو پێش لێکۆڵینەوەکە دەکەوێت. بکەین، بیرۆکەی بو
ئەوەی لەسەر ڕێگای پرسیارە بنەڕەتییەکەی بوونی مرۆڤ 
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ئەو هەڵوێستەیە، کە ڕەنگی  ڕێگا الی دەدات( ڕادەوەستێت)یان لە
فەلسەفەی ژیان  .ئەنترۆپۆلۆجی مەسیحایەتی و جیهانی دێرینی وەرگرتوە
ییە ناجۆرەکانیان و کەسایەتگەریش ئاوەڕیان لە بناخە ئۆنتۆلۆج

 نەداوەتەوە. 

 م، که یهئەم ئەنترۆپۆلۆجییە نەریتییە دوو خەسڵەتی هەڵگرتووە: [ ٤٢]
ئاژەڵێکی ژیر یان ژیانێکی هۆشمەند   بهرۆڤ وەک)زوم لیگۆن ئیکۆن(: م

 -بوونی ئاژەڵە وەکو هەبوویەکی دەرەکی بە ئەو بوونەی سەر 37دانراوە. 
شتێکی بەرز لەم  یان هۆش( بەژیری)بۆ لێکۆڵینەوە تەماشاکراوە. 

هەبووەدا دانراوە. بوونی ئەمیش لەگەڵ پێکەوەلکانەکەدا بە نادیاری 
 ماوەتەوە. 

خەسڵەتی دووەم بۆ دیاریکردنی سروشتی بوونی مرۆڤ و  م، دووه
وێنەی خۆمان ئافەرید  جەوهەر تیۆلۆجییانەیە: خوا گوتی با مرۆڤ بە

ترۆپۆلۆجی تێولۆجی لێرەوە، کە ئەن 38و لە ئێمە بچێت. ینبکە
 خاڵی دەرچوونی و پاش سودوەرگرتنیش لە مەسیحایەتی کردویەتی بە

                                                           

 
 animalو بە التینی واتە:  Zoon Logon echonییە: دەستەواژەیە یۆنان ئەم  37

rationale     )م.ک( 

 
38  "Faciamus hominem ad imaginem nostram et aimilitudinem 

nostrum.”  هایدیگەر بە یۆنانی ٦،٩١ئەمە دێرێکی نێو پەرتووکی تەوراتە، بەشی .
نییەوە کردومە بە و التینی نوسیویەتی و وەرنەگێڕاوە بۆ ئینگلیزی، من لە التی

 کوردی.)م.ک(
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دەکەین. 'مرۆڤ' ناوزەدی بە دێتواتای ئەو هەبووە  اسە کۆنەکە، بەپێن
شێوەیەی بوونی خوا بەگوێرەی ئۆنتۆلۆجییە دێرینەکە ئۆنتۆلۆجییانە  بەو

ی بڕاوەش بوونی هەبوویەکودا  ر ڕۆشنایی ئه به لهڕاڤەدەکرێت، 
سەردەمی نوێدا پێناسە مەسیحایەتییەکە لە خەسڵەتە  لێکدەدرێتەوە. لە

کراوەتەوە. بیرۆکەی 'بەرزێتی'، کە گوایە مرۆڤ تتیۆلۆجییەکەی ڕوو
بەودیو بوونی خۆی دەگات، ڕەگوڕیشەی لەنێو دۆگمای مەسیحایەتیدا 

. کێشە ئۆنتۆلۆجییەکەی بوونی مرۆڤ نەداوەتەوە داکۆتاوە و ئاوەڕی لە
شتێکی جیاوازتر لەو هەبووە دادەنێت و  بیرۆکەی بەرزێتی، کە مرۆڤ بە

چەند شێوازێکدا بەرجەستە بوە. ئەم گوتانەش  ژیری پێدەبەخشێت، لە
 مرۆڤ ڕوو لە "لەو ڕاستییەوە، کە ڕێکوپێکی دەردەخەن: شێوازەکان بە

 خواوە نزیکە لەسروشت  خوا دەکات، بەگوێرەی گوتەی خواش مرۆڤ بە
دڵنییاییەوە هەموو ئەمانە لەو فاکتۆرەوە پەیدا خوا دەچێت، بە لەزۆر  و

 وێنەی خوا ئافەریدکراوە." بوون، کە مرۆڤ بە
پێناسە یۆنانییەکە و -سەرچاوە لەبارەکان بۆ ئەنترۆپۆلۆجی کۆن

هەوڵدانەکەدا بۆ دیاریکردنی  تیۆلۆجی ئاماژە بۆ ئەوخاڵە دەکەن، کە لە
پرسیارەکە سەبارەت بوونی جەوهەری مرۆڤ، وەکو هەبوویەک، 

لەبیرچۆتەوە؛ بوونی، وەکو بابەتێکی دەرەکی بۆ لێکۆڵینەوە یان شتێکی 
جۆرە ڕێنمایکەرانە لە  ئافەریدکراو بە بەڵگەنەویست دانراوە. ئەم دوو

نتۆلۆجی نوێدا پێکەوە بادراون، کە ئاگامەندی و پەیوەندییەکانی نێو ۆئ
یتۆدی توێژینەوەکە. مادام ئەزمونەکان بوون بە خاڵی دەرچوون بۆ م

 ن که هویستبەڵگە نەئەمانیش ئۆنتۆلۆجییانە دانەنراون و بەشتێکی دراوی 
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و پرسیار لەبوونیان ناکرێت، ئەوا گرفتە ئەنترۆپۆلۆجییەکە لەسەر بناخە 
 شاراوەیی دەمێنێتەوە.  ئۆنتۆلۆجییەکەی بە

 انی[ ئەمە بۆ)سایکۆلۆجی(ش دروستە، کە مەیلە ئەنترۆپۆلۆجییەک٩١]

لێکدانی  بناخە ئۆنتۆلۆجییەکە بەبێ هەڵە ئەمڕۆ دەناسرێنەوە. جێگەی 
ئەنترۆپۆلۆجی و سایکۆلۆجی بۆ دروستکردنی بایۆلۆجی پڕنابێتەوە. 

یشتن و  تێگه  وتنی ، پاش شوێنکه"زانستی ژیان" بایۆلۆجی، وەکو
ئەگەر ئەمکارە  .لەسەر ئۆنتۆلۆجی دازاین دادەمەزرێت   کردنیش، ڕاڤه

  لهن؛ بەاڵم وبو اویش ئەنجام نەدرێت خودی ژیان جۆرێکە لەبەتەو
دازاین دەیگاتێ. ڕاڤەکردنی بێبەریکردن ئۆنتۆلۆجی ژیان  ردا وهه جه

دیاریدەکات. ژیان نە بابەتێکە بۆ  (ڕووت-ژیانیدادەمەزرێنێت؛ کێشەی)
لێکۆڵینەوە و نە دازاینیشە. لەالیەکی دیکەوە، نابێت دازاین 

شتێکی  و لەگەڵ ئەمەشدا بە پێناسبکرێتژیان ئۆنتۆلۆجییانە بە 
 جیاوازتر لەسەرو ژیانەوە تەماشابکرێت. 

پێشنیارەکەماندا و دەرخستنی سەرنەکەوتنی ئەنترۆپۆلۆجی،  لە
سایکۆلۆجی و بایۆلۆجی بۆ ئامادەکردنی وەاڵمێکی ئۆنتۆلۆجییانە بۆ 
پرسیارەکەمان سەبارەت بوونی ئەو هەبووەی، کە خۆمانین، حوکم 

سەر کارە پۆزەتیڤەکانی ئەم زانستانەدا نادەین. پێویستە بەردەوام ئەو بە
 خاڵەشمان لەبیربێت، کە بناخە ئۆنتۆلۆجییەکان لەڕێگەی گریمانەکانی

ئەگەر کەرەسە ناکەون. کەرەسە ئەزمونییەکانەوە دەستمان
ئەزمونییەکانیش کۆبکرێنەوە، ئەوان هەمیشە)لەوێدا( هەن. ئەگەر 

ەتیڤانە نەتوانێت بناخەکان ببینێت و بە بەڵگە توێژینەوەیەکی پۆز
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نەویست دایانبنێت، ئەوە دەسەلمێنێت، کە بناخەکان ڕادیکااڵنەتر لە 
 تێزی زانستێکی پۆزەتیڤانەی دیکە گرنگ و گرفتدار نەبێت. 

 

  ،نە و ڕاڤەکردنی دازاینی سەرەتایی. شیکردنەوەی بوونگەرا٦٦   
  جیهان" وشتانە لەدەستکەوتنی"تێگەیشتنی سر گرفتی     

قۆناخێکی سەرەتایی ڕاڤەکردنی ژیانی ڕۆژانەی دازاین وەسفکردنی [ ٩٦]
بوونە نییە، کە لە بوارێکی ئۆنتۆلۆجییانەدا و بە ئەزمون ئەم بوونە  ئەم

 .ژیانی ڕۆژانە سەرەتایی نییە، بەڵکو شێوازیکی بوونی دازاینەبناسین: 
ەلتورێکی پێشکەوتوی کاتەشدایە، کە دازاین لەنێو ک تەنانەت لەو

بێجگە لەمە دازاینی سەرەتاییش دەتوانێت ئەو جیاوازدا کاردەکات. 
ئەگەرانەی هەبێت، کە لە ژیانی ڕۆژانەدا نین و ژیانێکی ڕۆژانەی 

"مرۆڤە  تایبەتیش بەسەربەرێت. بەکارهێنانی شیکردنەوەی دازاین بۆ
ی "فینۆمینە سەرەتاییەکان"، وەکو میتود پۆزەتیڤانەیە، چونکە

سەرەتایی زۆرتر ڕاستەوخۆ  یکەمتر شاراوە و ئاڵۆزە. دازاین سەرەتایی"
 خەریکردنی بە دیاردەکانەوە دەدوێت)ئەگەر لەبارەی خۆ لەگەڵماندا لە
ناسینی فینۆمینۆلۆجییانەوە تەماشابکرێت(. دەردەکەوێت، -ڕوویەکی پێش

بۆ لە بۆچوونی ئێمەوە ناڕێک و نەگەیو بێت. بەاڵم دەکرێت بابەتەکان 
ڕەسەنی  دیاریکردنی بونیادی ئۆنتۆلۆجییانەی دیاردەکان بە

 یاریدەدەرێکی پۆزەتیڤ بێت. 
لە ئێتنۆلۆجییەوە زانیاریمان سەبارەت مرۆڤە سەرەتاییەکان   ئێمه

تنۆلۆجیش لەسەر چەمکە سەرەتایی و ڕاڤەی مرۆڤەکان ێوەرگرتوە. ئ
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ەوە بەگشتی ڕادەوەستێت. لە کۆکردنەوەی بابەتە سەرەتاییەکان
شتەکان دەدۆزێتەوە و ڕۆشناییان دەخاتەسەر. ئێمە  ،دەستپێدەکات

نازانین سایکۆلۆجی ژیانی ڕۆژانە یان سایکۆلۆجی زانستانە و 
تنۆلۆجی دەیهێنێت بەڵگەیەکی زانستیمان بۆ ێکۆمەڵناسی، کە زانایەکی ئ

گەیشتن بە دیاردەکان دەداتێ تاکو ئێمە ڕاڤەی بکەین و بە ئاکامێکی 
. لێرەدا توشی هەمان گرفت دەبینەوە، کە لەگەڵ زانستەکانی نوێ بگەین

دیکەدا باسمانکرد. ئێتنۆلۆجی پێویستی بە شیکردنەوەی دازاین لەپێشتر 
هەیە. مادام پێویست ناکات زانستە پۆزەتیڤەکان چاوەڕوانی کارێکی 

 "پێشکەوتن" پێکهاتەی توێژینەوە، وەکوئۆنتۆلۆجییانەی فەلسەفە بکەن، 
ت؛ بەڵکو دەبێت بە دووبارەکردنەوە و شەفافییەتکردنی دەستناکەوێ

 ئۆنتۆلۆجییانەی ئەوەی ئۆنتیکییە و دۆزراوەتەوە. 
کێشە ئۆنتۆلۆجییەکان لە توێژینەوەیەکی گرنگ نییە جیاکردنەوەی  [٩٩]

ئۆنتیکییەوە چەند ئاسان بێت. هێشتا لە شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەدا 
خاڵی دەستپێکردنەکەدا. ئەم  توشی گرفت دەبین، بەتایبەتی لە

 پێویستییە ماوەیەکی زۆرە کێشەی بۆ فەلسەفە دروستکردوە و هەموو
پێشخستنی بیرۆکە "تێگەیشتنی  جارێک لە هەوڵدانەکەیدا: لە

انە بۆ جیهان" سەرنەکەوتوە. زەخیرەی زانیاری لەنێو یسروشتی
ن. بەاڵم کەلتورەکاندا و شێوازەکانی دازاین یاریدەدەرن بۆ کارکردنەکەما

گرفتە ڕاستەقینەکە  . دەشێ زانیارییەکە لە یه شانه وکهئەمە تەنیا ڕو
تنمان دوورمان بخاتەوە. ڕیزکردنی جۆرەکان لەنێو نەخشەیەکدا تێگەیش

 کات.  الەوانەی ڕیزکراون مسۆگەر ن
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 یهێشتا ناوەڕۆکی خۆی، وەکو شتێک ئەگەر ڕیزکردنەکەش دروست بێت
ئەگەر  .دەرناکەوێت ەپێشتر بۆی دانراوەریزکردنەکەدا ل ، کە لەبووهە

بیرۆکەی جیهانی البێت. بکات پێویستە کەسێک وێنەکانی جیهان ڕیز
ئەگەر جیهانیش پێکهاتەی بوونی دازاین بێت ئەوا کەسێک دەتوانێت 

دیاردەی جیهان  بیرۆکەیەکی لەبارەی بونیادی دازاینەوە هەبێت تاکو لە
ەتیڤانە و ئەوانی دی پۆزەتیڤانە لەم بەشەدا هەندێک شتمان نێگ تێبگات.

حاڵەتەکەدا، مەبەستمان پێشخستنی تێگەیشتنێکی  وەرگرتوە. لەهەردوو
دروست بۆ ڕاڤەکردنەکە و پرسیارکردنەکەمان بووە. ئۆنتۆلۆجی 

ڕۆ ناڕاستەوخۆ یارمەتی پێشخستنی زانستە پۆزەتیڤەکان دەدات، کە ئەم
وە لەودیو ئەو ەبەدڵنیایی ەگەرئ دۆزیمانەوە. ئامانجی خۆی هەیە

سەبارەت هەبووەکان هەمانە. پرسیار سەبارەت   زانیارییانەوە بێت، که
 بوونیش هاندەری هەموو ویستێکی زانستانەیە.
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 م شی دووه به
 جیهان بەگشتی وەکو دۆخی سەرەتایی دازاین-لەنێو-بوون

 -جیهان وەکو بەرەو بوون-لەنێو-. باسکردنی سەرەتایی بۆ بوون٦٩  

                                          لەنێو      

ڵەتێکی بەشی نۆیەم( چەند خەس  کورتهباسەکەماندا)سەرەتای  لە[ ٩١]
ای توێژینەوەکەمان. سەر ڕێگ دەرخستوە، کە ڕۆشنایی دەخەنە بوونمان 

وێژینەوەکەدا دەبن بە بەردەوامی ت ڕووی بونیادیشەوە لەهەمانکات، لە
ڕوو لە  تێگەیشتنەوە بوونیدا، بە ئەو هەبووەیە، کە لەدازاین کۆنکرێتی. 

بوونی خۆی دەکات. لەگەڵ ئەمەدا، ئێمە ئاوەڕ لە چەمکی شێوەکاری 
هەموو  ئەو هەبووەشە، کە لە ، هەروەهابوون دەدەینەوە. دازاین هەیە

بوونی هەموو دازاینێکە،  بە سەر حاڵەتێکدا بوونی منە. ئەم)منێتییە(
.  وه ڕێته گه ده ەری ڕەسەنییەت و ناڕەسەنییەتی ئەووەکو مەرجێک بۆ ئەگ

شێوازی گوێ  یان لە یەکێک لەم شێوازانەوە هەیە دازاین هەمیشە بە
 پێنەدانیاندایە. 

پێویستە،  دازاین تیایاندا خۆی ساخدەکاتەوە وئەمانە دوو ڕێگەن بوونی 
 زەمینەی پێکهاتەی لە سەر و ببینرێن و لێیان تێبگەین وەکو)لەپێشتر(

جیهان دابنرێن. خاڵی دروستی دەرچوونیشمان بۆ -لەنێو-بوون
 ئەمشیکردنەوەی دازاین لە ڕاڤەکردنی ئەو پێکهاتەیەوە دەستپێدەکات. 

، کە ئێمە بەکارمانهێناوە، "جیهان-لەنێو-بوون" وە دەربڕینە لێکدراوەێش
دەبێت، وەکو)هەموو(یەک  و بۆ دیاردەیەکی خاوەن یەکێتی ڕادەوەستێت
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جیهان پارچە پارچە ناکرێت، ئەمەش -لەنێو-هەرچەندە بوون ببینرێت.
ناگەیەنێت، کە لەنێو بونیادەکەیدا هیچ پێکهاتەیەکی دیکە پەیدا   وه ئه

  که ربڕینه ماشی ده ته  وه سێ ڕووه  توانین له دهنابێت. بەدڵنیاییەوە، 
هەموو دەربڕینەکە لەبەردەمماندا دابنێین، بمانەوێت ئەگەر ین.  که به
 ویستە ئەم خااڵنە لەبەرچاو بگرین: پێ

دەبێت لە بونیادی  ەت بەم بڕگەیە. سەبار"جیهان-لەنێو"یەکەم، 
 بکەین. 'جیهانێتی' پێناس ئۆنتۆلۆجی 'جیهان' بکۆڵینەوە و بیرۆکەی
جیهاندایە، وەکو شێوازی -لەنێو-دووەم، ئەو هەبووەی هەمیشە بوونی

هەبوویەک لێکۆڵینەوەکە  بوونی. لێرەدا دەمانەوێت بیدۆزینەوە چ جۆرە
سەلماندنی فینۆمینۆلۆجییانەوە ڕێگەی  'کێ'؟ لە دەکات، کە دەپرسین

ەندێتی ژیانی ڕۆژانەی شێوازی مامناو دیاریدەکەین، کە کێ لە
 )بڕوانە بەشی چوارەمی ئەم کەرتە(. دازایندایە

[ بەگشتی. پێویستە پێکهاتەی In-sein] لەنێو-بوونسێیەم، 
[ ڕوونبکەینەوە. جەختکردن لەسەر Inheitێو]ئۆنتۆلۆجییانەی لەن

هەریەکێک لەم بەشانە ئاماژەکردنە بۆ بەشەکانی دیکەش؛ ئەمەش، واتە 
جیهان -لەنێو-هەمووی دیاردەکە بەردەوام دەبینرێت. هەڵبەتە، بوون

، بەاڵم هێشتا بۆ دیاریکردنی لەپێشترەحاڵەتی دازاینە و پێویستییەکی 
ئەوەی ئەم سێ خااڵنە  ە. پێششتێک نیی بوونی دازاین هەموو

ڕوو لە خەسڵەتی سێیەم دەکەین و فاکتۆرە پێکهاتووەکانی  شیبکەینەوە
 ئاشکرا دەکەین. 

 " چ واتایەکی هەیە؟ لە سەرەتاوە ئەم دەربڕینە بەلەنێو-بوون[ "٩٤]
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لەنێو -واتاکەش، وەکو بوون جیهان" دەبەستینەوە. لە-بڕگەی "لەنێو
دەخات، کە هەبوویەک لەنێو هەبوویەکی دەری تێدەگەین. ئەمەشتێکدا 

یان جلەکان لەنێو  جۆرەی ئاو لەنێو لێوانەکەدا دیکەدایە، بەو
. 'لەنێو' ئاماژەی پەیوەندی دوو هەبوو لەنێو شوێندا دەکات. ندۆاڵبەکەدا

 یەک شێوە لەنێو شوێن یان لە لێوان و ئاوەکە، جلەکان و دۆاڵبەکە بە
نیش درێژەی پێدەدرێت: بۆنموونە، جێگەیەکدان. ئەم پەیوەندییەی بوو

کورسییەکە لەنێو پۆلەکەدایە، پۆلەکە لەنێو زانکۆدایە، زانکۆ لەنێو شارە 
و هتد. تاکو دەڵێین، کورسییەکە لەنێو شوێنێکی جیهاندایە. هەموو ئەو 

بوون  جۆرێک لە یەکدییان هەیە، بە" بوونی لەنێو" هەبووانەی
 ەنێو جیهاندا ڕوودەدەن. شتەکانن ل بوونی دەرەکی وباسدەکرێن، 

شتێکدا، کە ئەویش بوونێکی دەرەکییە،  'لەنێو' بوونێکی دەرەکی
هەروەها بوونێکی دەرەکی لەگەڵ ئەوانی دیکەدا، لە جێگەیەکی 

هەمان بوونی هەیە، ئەو  دیاریکراوەوە لەگەڵ شتێکی دیکەدا، کە
سەر  دەکەین:"کاتیگۆریانە" ناوزەدیان خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییانەن، کە بە

 بەو هەبووانەن، کە خەسڵەتی دازاینیان نییە. 
ە؛ مەرجێکی لەنێو حاڵەتی بوونی دازاین-لەالیەکی دیکەوە، بوون
. واتای ئەمەش تێگەیشتن لەم بوونە، وەکو و ئۆنتۆلۆجییە بۆ بوونی ئه

بابەتێکی دەرەکی 'لەشی مرۆڤ' لەنێو بابەتێکی دەرەکی دیکەدا نییە. 
شوێنێکدا  و واتای دوو شتی لەنێو یەک لەلەنێ-تەنانەت چەمکی بوون

ە، کە واتای وهاتو وە'innan'وشەی  نابەخشێت.)لەنێو( لە
ە[  'inn']کە پاشگری  'An')نیشتەجێبوون( دەبەخشێت. هەروەها 

 و 'شارەزابوون' و 'ئاگالێبوون لە شتێک' دەکات ، ئاماژە بۆ 'ئاشنابوون'
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لێرەدا ئەو هەبووەی  39هەیە. 'diligo'و 'habieoوەکو'یان،  'colo'واتای 
ئەوەیە کە لە هەموو حاڵەتەکاندا بوونی  لەنێوی هەیە-خەسڵەتی بوون

 lch'ڕووەوە،  هەیە. لەم ەوە'bei'پەیوەندی بە  'bin[. وشەی ' binمنە] 

bin' ]من جێنشین دەبم" یان لەگەڵ جیهاندا و  هەمان واتای ]من هەم"
 Ich'رداری نادیاری وەکو ک . )بوون(خشێت به ده شارەزای دەبم

bin'واتای "جێنشین  پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی دادەنرێت( بە)کاتێک ە
 لەنێو"، کەوابوو، دەربڕینی-"بوون بوون لەگەڵ..." دەبەخشێت.

 جیهان بۆی-لەنێو-پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی دازاینە، کە بوون
  بنەڕەتی. رجێکی مه بووە بە

بەواتای نوقم بوون لەنێو جیهاندا)کە  جیهانەوە "بوون لەتەنیشت"[٩٩]
پێویستی بە ڕاڤەکردنی زۆرتر هەیە( یەکێکە لە پێشمەرجە 

تمان لەم مەبەسلەنێو(ەوە پەیدا دەبێت. -ئۆنتۆلۆجییەکان و لە)بوون
 شیکردنەوانەی بینینی بونیادی سەرەکی بوونی دازاینە، ئەو بونیادەی بە

 ەکات؛ دبوونمان بۆ ئاشکراکەی چەمکەکانی هۆیەوە ناوەڕۆکە فینۆمیناڵە
ئەوەش، کە ئەم بونیادە بنەڕەتێکە کاتیگۆرییەکانی  ئەمە و لەبەر لەبەر

نزیکەوە  لە لەتەنیشت-بوونیدۆزنەوە، پێویستە اکۆنەکە نئۆنتۆلۆجییە 
 هەروەها، میتۆدی پێچەوانەدانانی لەگەڵ شتێکدا، کە لەتەماشابکرێت. 

                                                           
ئەم وشانە التینین و پاشگری)ە(یان هەیە، کە چووەسەر کردار واتای)من(   39

بایەخی پێدەدەم.(  -digiloواتە جێنشین دەبم( و ) - habito) دەبەخشێت.
 )م.ک(
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زماندا  وەندی کاتیگۆری بوونە لەپەی بنەڕەتە ئۆنتۆلۆجییەکەوە جیاوازە و
انی لەناو ئاس بەکاردەهێنین. جیاوازییە بنەڕەتییە ئۆنتۆلۆجییەکان بە

 ش مه . ئهە بەرچاونەم ڕێگایەوە بهێنرێدەبرێن؛ ئەگەر فینۆمینانەش ل
بێت،  شتە ئاشکرا ڕووبدات و گرنگیش نییە باسەکە لەسەر ئەو بێت ده
یەکە، بەهەرحاڵ، دەریدەخات دیارە. پلەی شیکردنەوە ئۆنتۆلۆجی کە

نەمانتوانیوە واتای بوونیان شتە دیارانە بەتەواوی ناناسین و  ئێمە ئەو
 بکەین؛ تەنانەت بونیادی چەمکەکانیشمان بۆ باسکردنیان لەڕاڤە

 بەردەستدا نییە. 
جێکی ئۆنتۆلۆجی هەرگیز لە ، وەکو پێشمەر"لەتەنیشت-بوون"

لەتەنیشت "ەکدی ناچێت. بوونێکی دەرەکی شتەکان لەگەڵ یئامادە
شتی دەرەکی  بۆ دازاین لەگەڵ جیهاندا نییە. هەڵبەتە، دوو "بوونەوە

جۆرە باسیانبکەین،  ئێمەش ڕاهاتووین بەولەتەنیشت یەکدییەوە دەبن، 
"کورسییەکە بەر دەرگاکەوەیە" یان  الی بۆنموونە دەڵێین "مێزەکە

ە هەرگیز ناتوانین دروستی بۆی بچین، ئێمبەەوێت". ئەگەر ک دهدیوارەکە 
کە  ،باسی بەرکەوتنی کورسی و دیوارەکە بکەین، نەک لەبەر ئەو ڕایەی

لەنێوان کورسی و دیوارەکەدا دەدۆزینەوە، بەڵکو  یگوایە هەمیشە بۆشای
لەبەرئەوەیە، کە کورسی هەستی بەرکەوتنی بۆ دیوارەکە نییە. ئەنجا 

ن. با بەریەکتر کەوتگرنگ نییە ئەگەر بەتەواوی و بێ بۆشایی لەنێوانیاند
ئەوە دەگەیەنێت، کەوێت،  دهدیوارەکە  کورسییەکە بەر ڵێین، کاتێک ده

شتەیە کورسییەکە)بۆ(ی دەڕوات و ڕوویتێدەکات. ئەو  کە دیوارەکە ئەو
 کەوتوە لەبەروان جیهاندایە بابەتێکی دیکە بەریبابەتە دەرەکییەی لەنێ

-هەیە؛ بوونی وونیداب لەنێو(ی لە-ئەوەیە، کە بابەتی دووەمیان)بوون
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کەوتی جیهان و لەوێوە ئەو هەبووەش رهۆی دە بۆتە ]دازاین[ لێرەدا
دەرەکی بابەتی  تنەکەی لەگەڵدا ڕوودودات. دووودەردەکەوێت، کە بەرکە

یەکدی نادەن و  دا، کە جیهانی نین، هەرگیز دەست لەلەنێو جیهان
 پێکەوەش نین.

ئاوەڕی لێبدرێتەوە و جێ هەروەها، بڕگەی 'بێ جیهانی' پێویستە [ ٩١]
نەمێنێت؛ تەنانەت ئەو هەبووانەی جیهانین، بۆنموونە دازاین، لەنێو 
-جیهاندان. بۆ ئەمەش دەبێت تەماشای پێکهاتەی بوونگەرانەی بوون

بوونی دازاین، وەکو  تێگەیشتنمان لە ڵلەنێو نەکرێت. بەاڵم لەگە
ونە بابەتێکی دەرەکی بۆ لێکۆڵینەوە دەشێ خەسڵەتی ئامادەبو

دەرەکییەکەی پێنەدەین. ئامادەبوونە دەرەکییەکە بە بایەخنەدان بە 
چەند بونیادێکی دیاریکراوی سەرهەڵنادات و پەیوەندییان بە تێگەیشتنی 
لەپێشترەوە هەیە. دازاین لەبەر ڕۆشنایی فاکتۆری بوونی دەرەکی خۆی، 

 خۆی تێدەگات. فاکتۆربوونی بوونی دازاین لە بنەڕەتەوە  لە
جیاوازە. هەرکاتێک دازاین  ۆجییانە لە فاکتۆری بوونی بەردێکەوەئۆنتۆل

هەبێت، بوونی ئەو فاکتۆرە؛ فاکتۆرێتی ئەم فاکتۆرەش 
دەکەین. ئەمە بوونێکی دیاریکراوە و بونیادێکی ناوزەد (بە)فاکتەسیستی

کردنمان لەسەر حاڵەتی بوونگەرانەی رئاڵوزی هەیە، کە پێویستە پاش کا
ئەو واتایە  تی(سشتنی بدەین. چەمکی)فاکتەسیدازاین هەوڵی تێگەی

جۆرێک  جیهانی بە-جیهاندا بوونی لەنێو-دەبەخشێت، کە هەبوویەک لەنێو
جیانی خۆیدا  هەبووەکانی دیکەدا و لەنێو هەیە، کە تێدەگات لەگەڵ

چارەنوسی دەڕوات. لەسەرەتاوە، ئەوەندە بەسە جیاوازییە  بەرەو
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ئۆنتۆلۆجی و مەرجێکی شو، وەکو پێلەنێ-نێوان بوون ئۆنتۆلۆجییەکە لە
شتە دەرەکییەکانە، ببینین. ئەمەش  بە کاتیگۆری)لەنێو(، کە سەر

. بەپێچەوانەوە، دازاین  نییهشوێنەوە  پەیوەندی بە بێبەریکردنی دازاین لە
جیهاندا بەگشتی -لەسەر بوونی لەنێو  ، کهشوێندا هەیە-بوونی خۆی لەنێو

لەنێو -ێکی ئۆنتیکییەوە باسی بوونڕادەوەستێت. کەوابوو، لە خەسڵەت
جیهان خەسڵەتێکی  لەنێو(-ناتوانین بڵێین)بوونئۆنتۆلۆجییانە ناکرێت؛ 

گیانەکییە و شوێنی مرۆڤیش وابەستە بە بوونی لەشییەوە. ئەمە بوونی 
جیهانی دازاین، کە بونیادی -لەنێو-بوونو بەردەوام دەشارێتەوە. تاکو  ئه

 ەینەوە لە پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجی)شوێن(بنەڕەتی ئەم هەبووەیە ڕووننەک
بۆ دازاینیش تێناگەین. ئەم تێگەیشتنە لە نەبینینی بونیادەکە یان 

بە  خاتەوە. ئەو هاندەرەی بوونی مرۆڤداپۆشینە پێشوییەکەی دوورماندە
 گیانەکی دادەنێت 'میتافیزیکییانە' نەک ئۆنتۆلۆجییانەیە و)لەنێو(

جیهاندا -تیدا بوونی دازاین لەنێویسلە فاکتەسدەکات. شوێنیشدا جێگیری
پەرشوباڵو، تەنانەت کەرتیش دەبێت. فرەالیەنییەکەش لەم نموونانەدا 
دەردەکەوێت: کار لەسەر شتێک دەکات، بەرهەمدەهێنێت، ئامادەی 
شتێک دەبێت و ئاگای لێدەبێت؛ شتێک بەکاردەهێنێت، واز لە شتێک 

سدەکات و اێتەوە، بسەلمێنێت، دەکۆڵیدەهێنیت، کارێک تەواودەکات، دە
هەموو ئەم الیەنانەدا و لەنێو بووندا بەگشتی  بڕیاردەدات..... لە

نەکردن، زۆرتر باسیدەکەین. لە کارتەواونیگەرانە، کە لەدواییدا 
 گوێێنەدان، وازهێنان و پشودانیش نیگەرانی بە ڕادەیەکی کەم هەیە.

 نەی هەیە.[ چەمکی'نیگەرانی' لە سەرەتاوە واتاکەیەکی پێش زانستا٩٩]
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هەیە.  و دەرکردنی لە تەنگانەی گوزارەی کارکردنێک، جێبەجێکردن
ببەخشێت. هێشتا  "دەستکەوتنی شتێک"هەروەها، دەشێ واتای 

ن، شێوەیەکی دیکەش بەکاردەهێنی چەمکەکە بەگوێرەی ئەم گوتەیە بە
لێرەدا، نیگەرانی  "من نیگەرانی سەرکەوتنی پرۆژەکەم." کە دەڵێت

وەردەگرێت. بەپێچەوانەی ئەم واتا ئۆنتیکی و پێش واتای)ئاگایی( 
، لەم لێکۆڵینەوەیەدا، نیگەرانی، وەکو پێشمەرجێکی  وهزانستانە

-ئۆنتۆلۆجی دەبینرێت و ئاماژە بۆ ئەو شێوازی بوونە دەکات، کە لەنێو
جیهاندایە. ئێمە ئەم چەمکەمان لەبەر هەڵوێستی پراکتیکی و ئابووری 

ڵکو بوونی دازاین، وەکو نیگەرانی دەردەکەوێت. دازاین هەڵنەبژاردووە. بە
دەبێت ئەم چەمکە بە چەمکێکی نێو بونیادی ئۆنتۆلۆجی دازاین دابنرێت. 

'گوێدان بە ژیانەوە' نییە؛  'مەینەتی'، 'خەمباری' یان پەیوەندی بە
انە لە هەموو دازاینێکدا هەن. ئەمانیش یهەرچەندە ئەم حاڵەتە ئۆنتیکی

ەوانەکانیان؛ 'بێ دەربەستی' و 'دڵخۆشی' ئەگەری شێوەی الیەنە پێچ بە
 ئۆنتیکی دازاینن و کاتێک ئۆنتۆلۆجییانە تەماشایاندەکرێت، دەبن بە

بوونی  بنەڕەتەوە سەر بە جیهان لە-لەنێو-ئەوەی بوون نیگەرانی. لەبەر
 نیگەرانییە.   ،دازاینە، ئەوا بوونی دازاین ڕووەو جیهان

و خەسڵەتێکی دازاین نییە، کە کاتێک لەنێ-بەگوێرەی باسەکەمان، بوون
هەیە و کاتێکی دیکە نییە یان دازاین بتوانێت بەبێ ئەو یان لەگەڵ ئەودا 
هەبێت و هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نەیەت. مرۆڤ لەپێشدا نییە و دوایی 

جیهانەوە دیاریبکات. دازاین، هەرگیز ئەو بوونە  پەیوەندی بوونی بە
م هەندێکجار دەکەوێتە نێو حاڵەتێکەوە، نییە، کە)لەنێو(دا نەبێت. بەاڵ

ئەوە  جیهانەوە دیاریبکات. ئەمەش لەبەر پەیوەندییەکەی بە  پێویسته کە
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جیهاندا. ئەم پێکهاتەیەی بوونی -لەنێو-چونکە مرۆڤ بوونە ڕوودەدات
بەتێکی دەرەکی هەن و دازاین ئەوە نییە، کە چەند با دازاین لەبەر

بەتێکی دەرەکی هەبێت، لەبەردەم دەیەوێت ڕوویان تێبکات. هەرچ با
 دازایندا بەو شێوەیەی لەنێو جیهاندایە خۆی دەردەخات. 

 ەدەکرێت، کە 'مرۆڤ' خاوەنی ژینگەئێستا زۆرجار باس لەو[ ٩٨]
[umwelt یە؛] ئەگەر خاوەنێتی دیارینەکرێت باسەکە ناوەڕۆکێکی

ر پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجییانە وەرناگرێت. ئەگەر خاوەنێتی لەسە
لەنێوی -بنەڕەتەوە بوونی دازاین لە لەنێودا دەمەزرێت-لۆجی بوونئۆنتۆ

سودیان  دەیانناسێت و ،، بابەتەکانی نێو ژینگەی دەدۆزێتەوەبێتهە
ڕووی ئۆنتیکییەوە  لێوەردەگرێت، بۆیە دەتوانێت جیهانی هەبێت. لە

خاوەنێتی ژینگە گرنگ نییە، بەاڵم ئۆنتۆلۆجییانە توشی گرفتمان 
 ردنیشی دەکەوێتە سەر پێناسەکردنی بوونی دازاین بەدەکات. چارەسەرک

. هەرچەندە ئەمجۆرە بوونە لە ێک، کە ئۆنتۆلۆجییانە دروست بێتجۆر
ڤۆن باوەر(ەوە،  سەردەمی)ک. بایۆلۆجیشدا باسکراوە، بەتایبەتی لە

باسکردنە فەلسەفییانە پەیوەندی بە بەاڵم دەبێت بزانرێت ئەم 
یادێکە بایۆلۆجیش، وەکو زانستێکی بایۆلۆجیزمەوە نییە. ژینگە بون

بکات. بەاڵم بەردەوام کاری اتوانێت پێناسیپۆزەتیڤ، نایدۆزێتەوە و ن
دەکات و پێش خۆی دایدەنێت. وەکو حاڵەتێکی لەپێشتر و گرنگ  لەسەر

بۆ هەموو ئەو بابەتانەی بایۆلۆجی لێیان دەکۆڵێتەوە، ئەم بونیادە تەنیا 
کو بونیادی بوونی دازاین تەماشا فەلسەفییانە باسدەکرێت ئەگەر، وە

بکرێت. تەنیا لەسەر تێگەیشتن و دانانی بە بونیادێکی ئۆنتۆلۆجی 
ڕووی  'ژیان'، وەکو پێکهاتەی بوون بە گرنگ و لەپێشتر دەبینرێت. لە
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جیهان، کە -لەنێو-ئۆنتیکی و ئۆنتۆلۆجییەوە، لەپێشتربوونی بۆ بوون
ین ڕاڤەی بنەڕەتی ن بۆ دازاشیکردنەوەکەما نیگەرانییە، دەگەڕێتەوە. لە

  دەکەین. بۆ ئەم بونیادە 
-ئایا ئەم حاڵەتەی بوونمان نێگەتیڤانە باسنەکردوە؟ هەرچەندە بوون

ڵێ،  به .بیستین ده (نییە) و شته ئهلەنێو بنەڕەتییە، هەمیشە 
نییە. لەم وت  ڕێکه و بهلەخۆڕا  باسکردنیشی نێگەتیڤانە ، وه دڵنیاییه به

تەکەی دیاریدەکەین. کەوابوو، باسکردنەکەمان، باسکردنەدا خەسڵە
جیهان فینۆمینۆلۆجییانە -لەنێو-هەمانکات پۆزەتیڤانەیە. کاتێک بوون

دەردەکەوێت هەموو شاردنەوە و داپۆشینێک ڕەتدەدرێتەوە چونکە ئەم 
شێوازەکاندا دەبینرێت.  یەکێک لە دیاردەیە الی دازاین هەمیشە لە
  هەموو حاڵەتێکدا اڵەتی دازاین. لەهۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ح

زۆربەی  خۆی دەخاتە بەر ڕۆشنایی تێگەیشتنی دازاین. بەاڵم لە  دیارده
ییانە نادروست هەڵە لێکدەدرێتەوە یان ئۆنتۆلۆج حاڵەتەکاندا بە

شێوەیەکی دیاریکراو، کە  بە ەکرێت. لەالیەکی دیکەوە،'بینین'ەکەدڕاڤە
حاڵەتی بوونی دازاین  ەردەکرێت لەسهەڵە باسی زۆربەی کات بە

زۆربەی حاڵەتەکاندا تێگەیشتنی  ڕادەوەستێت. واتە، دازاین لە
هەبووانەوە پەیدادەبێت، کە ئەو نین  لەو بوونی خۆی ئۆنتۆلۆجییانەی لە

بوونی دازاین و  لەئەمحاڵەتە و لەنێو جیهاندا ڕووبەڕوویان دەبێتەوە. 
ەبێت)وەکو ناسینی دازاینیش هەمیشە ئاشنایە. ئەو زانینەی پەیدا د

دەبێت بە پەیوەندی نێوان دەروون و جیهان. ناسینی جیهان ، جیهان(
ازی دەبن بە شێو  که هجیهاندا و باسکردن یان بانگەشەکردنی خود لەنێو

-بوون وەکو خۆی لە هێشتا هەرچەندە جیهان-لەنێو-سەرەتایی بوون
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ۆلۆجییانە وون ئۆنتئەوەی بونیادی ب جیهان تێنەگەیشتوین. لەبەر-لەنێو
نێوان هەبوویەک)جیهان(و  لە پەیوەندیئۆنتیکییانە بە  نەدۆزراوەتەوە
بوون  چونکە تێگەیشتن لە دیکەدا)دەروون( دانراوە. هەروەهاهەبوویەکی 

ئۆنتۆلۆجییەکە   هڕێگەی هەبووەکانەوەیە و لەوێوە ڕاڤەکردن بە
ئەو  ەمینەیز پەیوەندی نێوان جیهان و دەروون دەبێت لە کات ستپێدهدە

درێت. ت و ئامادەبوونێکی دەرەکییان پێبدادوو هەبووەوە سەرهەڵ
-لەنێو-فینۆلۆجییانەی بۆ بوون-هەرچەندە مرۆڤ دەتوانێت ئەزمونی پێش

بیناسێت، بەاڵم ڕاڤەکردنێکی نادروستی ئۆنتۆلۆجییانە  و جیهان هەبێت
 کێشەدەیشاریتەوە. ئەمەش دەبێت بە خاڵی دەستپێکردنی 

، یان 'زانینە مێتافیزیکییەکان.' چ شتێک لە ئەپستمۆلۆجییەکان
دیاریکردنی پەیوەندی نێوان خۆ و بابەت یان پێچەوانەیان، ئاشکراترە؟ 

لێبکرێتەوە. هەرچەندە پێشتر بیریپەیوەندی نێوان خۆ و بابەت دەبێت لە
 بوونی فاکتۆری خۆیدا بێ زیانە، بەاڵم دەبێت بە لەپێشتر دانانەکە لە

واتا و پێویستە ئۆنتۆلۆجییەکەی لەنێو تاریکیدا ئەگەر  ژان شتێکی پڕ
ناسینی جیهاندا   لهلەنێو -دەی بوونربمێنێتەوە. کەوابوو، دیا

ستمۆلۆجی نییە؛ تەنانەت پتەنیا کێشەیەکی ئە بەرجەستەدەبێت. ئەمەش
ی کاربیردۆزەبەدەر دادەنرێت. هۆ ڕەفتارێکی لە ڕەفتاری پراکتیکیش بە

گرنگترین  ەڕێتەوە و تێگەیشتنمان لەئەمەش بۆ پێشخستنی زانین دەگ
جیهان بەتایبەتی -لەنێو-. لێرەدا پێویستە بوونکاتڕێ دەردە لە بوو هه

. باشتر دەرکەوێت جیهانەوە لەگەڵ ئاماژەکردنی زانین و بەستنەوەی بە
پێویستە، وەکو پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی و)شێواز(ێکی بوون 

  باسبکرێت.
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 ناسینی جیهان و لەنێو-.  نموونەی شێوازی بوون٦١     

ەتی بێت، کە ڕبنە رجێکی مهبۆ دازاین جیهان -لەنێو-ئەگەر بوون [١١]
ژیانی ڕۆژانەیدا کارەکانی هەڵدەسوڕێنێت،  تیایدا نەک بەگشتی بەڵکو لە

جیهان -لەنێو-ئەوا دەبێت ئۆنتیکییانەش ئەزمون بگرێت. ئەگەر بوون
لەوێدا، کە دازاین لەبەرچاو نەبێت هەمانکات ناناسرێت، بەتایبەتی 

بوونی تێبگات، گرنگیش نییە تێگەیشتنەکە چ ڕۆڵێک  دەتوانێت لە
، تێگەیشتنەکە لە دیاردەی ناسینی جیهان زووتر لە ڵحارببینێت. بەهە

ئەمە، ئەو  ڕاڤەکردنی شێوەکی و دەرەکی ڕوونادات. بەڵگەش بۆ
ۆ پرۆسەیەیە)تاکو ئەمڕۆش بەکاردێت(، کە زانین بە پەیوەندی نێوان خ

و بابەت دادەنێت. ئەمەش ئەوەندەی بۆشاییەک ڕاستی هەڵدەگرێت. خۆ 
 و بابەت، وەکو دازاین و جیهان نین. 

 لەسەر ئەو بوونەی "لەنێو-بوون"لۆجییانەی ۆئەگەر پێناسەکردنی ئۆنت
 کە زانین ،پێویستە ڕوونیبکەینەوە بگونجێت رێتجیهاندا دەزان-لەنێو

 و ڕوو لە جیهانیش  جیهانهونێخەسڵەتی فینۆمیناڵی ئەو بوونەی 
 ئەگەر سەرنجی ئەم پەیوەندییەی بوون بدرێت، ئەو هەبووەی بەدەکات.

دەبێت بەوەی دەناسرێت. زانین، بەمشێوەیە،  'سروشت' ناوزەدەکرێت
لەنێو ئەم هەبووەدا نییە. زانین لەو هەبووانەدا پەیدادەبێت، کە دەزانن. 

بابەتێکی دەرەکی نییە.  تەنانەت، لەو هەبووانەدا، کە مرۆڤن زانین
دەرەوەدا نادۆزرێتەوە، کەوابوو،  بەپێچەوانەی خەسڵەتەکانی لەشەوە لە

بنەڕەتەوە  ڕوونی تێبگەین لەوەی زانین لە دەبێت ناوەکی بێت. چەند بە
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باشتر  بووە ماتەری و دەروونییەکان نییەڕاستی ناوەکییە، وەکو هە و بە
یارکردن لەبارەی ناوەڕۆکی دەگەینە ئەو باوەڕەی پرۆسەکەمان بۆ پرس

ەکان یربەبێ پێشب کردنی پەیوەندی نێوان خۆ و بابەتزانینەوە و ئاشکرا
زانەرەکە لە ناوەوەی خۆیەوە -چوونی خۆرڕێدەکات. لێرەدا کێشەی دە

بەرەو دەرەوە یان چۆن بابەت بۆ زانین پەیدا دەبێت سەرهەڵدەدات. 
ان دەربکەوێت چۆن خۆ دەبێت بیر لە خودی بابەتەکە بکەینەوە تاکو بۆم

بیناسێت. بەاڵم لەم ڕێگا  ڕوات تاکو بەبێ بازدان بەرەو بابەتێکی دیکە ده
 (خۆ)فرەجۆرەوە، کە پرۆسەکە گرتۆتیەبەر، پرسیار سەبارەت بوونی 

هەرچەندە زانینەکەی شێوەی بوونیشی تێدا دەردەکەوێت.  بەجێماوە
ناوەکی یان جیهانی  هەڵبەتە، هەندێکجار ئاگادار دەکرێینەوە، کە الیەنی

ناوەوەی خۆ بە سندوق یان دۆاڵب دانەنێین. کەچی کاتێک پرسیار 
دەکرێت، کە زانین   وهلەبارەی خەسڵەتێکی پۆزەتیڤی ئەم الیەنە ناوەکییە

یان لەسەری دەکۆڵرێتەوە، وەاڵمەکەی نادرێتەوە. گرنگ  نرێت دهتێیدا دا
کەسێک بپرسێت چۆن نییە چ ڕاڤەیەک بۆ الیەنی ناوەکی دەکرێت، ئەگەر 

 دەبێت بە زانین  'زانین' لەنێویەوە دەردەچێت و بەرزێتی وەردەگرێت
 کێشە. مەگەر لەپێشتر ڕوونبکرێتەوە چۆنە و چییە. 

ئاستی ساخکردنەوەکە و  لەگەڵ ئەم بۆچوونەدا کەسەکە لە[ ١٦]
تەنانەت بە وەرگرتنی فینۆمینەی زانینیش، وەکو تێزێکی خۆی، نابینا 

جیهان و -لەنێو-ین شێوازێکی بوونی دازایینە، وەکو بووندەکات. زان
 دەکرێت. بەاڵم، ئەگەر، بەویانەش لەنێو ئەم بەستێنەدا پەیدائۆنتیکی

بیدۆزینەوە، کە زانین هەبوویەکی سەر بە  جۆرەی ئێمە بۆی دەچین
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دەبێت لەوەی ئەم ڕاڤەکردنە گرفتی جیهانە، کەسێک ناڕەزا-لەنێو-بوون
کەسەی خاوەنی ئەو پێشبیرە بێت، کە زانین  ئەوزانین لەناودەبات. 

گات، چی بوە بە جیهان (خۆ)لەگەڵ جیهاندایە، پاش ئەمە لە 
نە اڵدەمێنێتەوە؟ لەم پرسیارەدا بۆچوونە دامەزراوەکە، کە فینۆمینە

نەسەلمێنراوە، جارێکی دیکە پێشمان دەگرێت؛ کەوابوو، چ پێوەرێک 
، بڕیار لەسەر  یهنی زانەرەکەبێجگە لەوەی خودی دیاردەی زانین و بوو

 گرفتی زانین دەدات؟ 
زانیندا خۆی دەردەخات و  چی لە ین بکه  وه ر ئه سه پرسیار لهئەگەر 

-زانین لەسەر زەمینەی بوون دەبێت ئەوە لە بیرنەکەین ۆزێتەوەدەد
جیهانەوە پەیدا دەبێت؛ ئەمەش بنەڕەتی پێکهاتەی -لەتەنیشت-لەپێشتر

لەگەڵدا چاوتێبڕینی بابەتێکی -اشەوە، بوونبوونی دازاینە. لەسەرەت
ئاستی  جیهان، کە نیگەرانییە، لە-لەنێو-دەرەکی ڕووت نییە. بوون

. ئەگەر زانین بینینی سروشتی بابەتێکی ستێت وه ڕادهجیهاندا سەرسام 
دەرەکی بێت، کەمی لە هەیەتیدا بەرانبەر جیهان و نیگەرانبوونیش 

بەرهەمهێنان و  یهەموو لەدێتەکایەوە. لەگەڵ دوورکەوتنەوەی 
لەنێودا خۆی -شێوازی بوون نیگەرانبوون بۆ شتەکان لە بەکارهێنانێکەوە

 جیهان دەکات، ڕوو لە بەو بوونەوە .تەوە اش ماونهپ دەردەخات، کە لە
ئێمەش ڕووبەڕووی جیهان دەکاتەوە و لەبەردەم ڕواڵەتی هەبووەکاندا 

هەندێکجار ڕێگەیەکی  ڕاماندەگرێت. تەماشاکردنی بابەتێک بەمجۆرە،
ڕوانینمان ئاڕاستەی بابەتە دەرەکییەکە  و دیاریکراوە بەرەو بابەتەکە

 دەکەین. 'بۆچوون'یش سەبارەت ئەو بابەتانەی ڕووبەڕوویان دەبینەوە لە
 دروستدەکات. خودی تەماشاکردنەکە دەبێت بە سەرەتای پرۆسەکەوە
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یهاندا. نی لەگەڵ هەبووەکانی نێو جیشێوازێکی سەربەخۆی جێنش
 لەم)جێنشینییەدا(، کە ڕەتدانەوەی هەموو بەکارهێنانێکە)هەستکردن( بە

 بابەتە دەرەکییە ئامادەبووەکە ڕوودەدات. 

بابەتێک دەکات و  کەسێک ڕوو لە ستکردندا ڵ ڕوودانی هه گه له[ ١٩]
ەچێت؛ لەسەر واتایەکی گشتی لە ڕاڤەکردن د باسیدەکات. ئەمەش بە
ستکردن دەبێت بە دیاریکردن و پێناسەکردن. هە بناخەی ڕاڤەکردنەکەش

دەخرێتە نێو  کرێت دهئەوەی هەستی پێدەکرێت و خەسڵەتەکانی دیاری
ەش لەخۆیدا دەستەواژەوە، دەردەبڕێت و هەڵدەگیرێت. ئەم هەڵگرتن

نابێت بەو پرۆسەیە دابنرێت، کە خۆ تیایدا  جیهان و-لەنێو-بوونە
ێویدا دەریان دەهێنێت. خەسڵەتەکانی هەبوویەک کۆدەکاتەوە و لەن

دوایش پرسیار لەبارەی پەیوەندییان لەگەڵ داکەوتی دەرەکیدا دەکات. 
تێدەگات، لەنێو قاڵبی لێیکاتێک دازاین ڕوو لە هەبوویەک دەکات و 

 خۆیەوە دەرناچێت. بوونی سەرەتایی ئەو لەوەدایە، کە هەمیشە لە
کاتێکیش لەگەڵ لەگەڵ هەبووەکاندایە و ڕووبەڕوویان دەبێتەوە.  دەرەوە

ات. ئەو هەبووە دەرەکییەکاندایە جیهانی ناوەوەی خۆی چۆڵناک
جیهاندایە. هەروەها، هەستکردن بە -زانەر لەنێو لەناوەوەیە؛ واتە، وەکو

هەبوویەک گەڕانەوە بۆ نێو دۆاڵبی ئاگامەندی نییە، کە لێوەی هاتۆتە 
 این لەدەرێ؛ تەنانەت لەگەڵ هەستکردن و هەڵگرتنی زانینەکەشدا داز

دەرەوەدا دەمێنێتەوە. ئەگەر من تەنیا لەبارەی شتێکەوە بزانم، کە 
شتەی دەرخستوە، منیش نوێنەرایەتی بکەم و زۆرتر بیری  بوونی ئەو

دەرەوەی خۆمدا و لەگەڵ هەبووەکاندام.  لێبکەمەوە هێشتا من لە
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بیرچوونیش کە هەموو پەیوەندییەکی بوون لەگەڵ شتە  تەنانەت لە
لەنێودا. ئەمەش بۆ -لەناودەبات، گۆرانکارییە لە شێوازی بوون زانراوەکەدا

 ڵەکردنێک دروستە.  هه و  تاندن ڵه ڵخه خۆهه جۆرە هەموو
جیهان، کە دەبن بە پێکهاتە -لەنێو-باسمانکرد چۆن شێوازەکانی بووون

بناخەوە پێکەوە گرێدراون؛ لە زانیندا دازاین  بۆ ناسینی جیهان لە
بوونی دازایندا  ەرانبەر جیهان، کە لەڵەتێکی نوێی بوون باح

. ئەمحاڵەتە نوێیەی بوون ئۆتۆماتیکی پێش وێت که دهدۆزراوەتەوە، دەست
دەکەوێت؛ دەبێت بە کارێکی تەواوکراو، وەکو زانینی زانستانەش 

جیهان بکات. بەاڵم زانین بۆ یەکمجار -لەنێو-دەتوانێت ڕێنمایی بوون
شێوەیەش ڕوونادات  تناکات. بەوپەیوەندی لەنێوان خۆ و جیهاندا دروس

بکات. زانین شێوازێکی بوونی دازاینە و  تاکو جیهان کار لەسەر)خۆ(
-لەنێو-کەوابوو، بوون. جیهاندا دەدۆزرێتەوە-لەنێو-لەنێو زەمینەی بوون

 دەبێت لەپێشەوە ڕاڤەبکرێت.   ەتیڕجیهان، وەکو دۆخێکی بنە
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 ەمیێسبەشی 
 جیهانێتی جیهان

 بیرۆکەی جیهانێتی جیهان بەگشتی .٦٤            
 دادەنرێت پێویستە 'جیهان' سەبارەت بە بونیادی ئەو بابەتەی بە [١١]

جیهان دەربخرێت. وادیارە ئەم کارەش ئاسانە یان -لەنێو-یەکەمجار بوون
'جیهان'،  نەکەین. ئایا باسکردنیخۆمانی پێوە ماندوو  خه بێبایهەندە ئەو

ەیە؟ واتە، ئەو هەبووانەی لەنێو جیهاندا وەکو دیاردە چ واتایەکی ه
. یەکەم هەنگاوی ئێمەش ژماردنی رێنخۆیان دەردەخەن نیشان ئێمە دەد

، خەڵکی، چیاکان و نهەبووەکانی نێو جیهانە: خانوەکان، درەختەکا
چۆن دەردەکەون یان  بکەینان. ئێمە دەتوانین باسیانئەستیرەک

-پێش ڵوێستی[ ه]ه ڕووداوەکانیان چۆن سەرهەڵدەدەن. ئەمەش
فینۆمینۆلۆجییانەیە، کە بۆ فینۆمینۆلۆجی نادروستە. ئەم باسکردنە 

چوارچێوەی بابەتەکە دەرناچێت و ئۆنتیکییە. بەاڵم  هەمیشە لە
پرسیارەکەمان سەبارەت بوونە. فینۆمینەشمان فینۆمینۆلۆجییانە 

وەکو بوون بونیادی خۆی دەردەخات. کەوابوو،  گوتمان،پێناسکرد و 
وەسفکردنێکی فتنۆمینۆلۆجییانەی جیهاندا بوونی هەبووەکان، کە  لەگەڵ

هاندا دەردەخەین و لەنێو بابەتی دەرەکین لەنێو جی
جێگیریان دەکەین. ئێستا ئەو هەبووانەی  ندا)کاتیگۆرییەکان(چەمکەکا

 شتە بە نرخەکانن. شتێتییان دەبێت بە شتە سروشتییەکان ونێو جیهان 
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شتەکان لەسەر شتە سروشتییەکان ڕادەیەی شتێتی  کێشە؛ بەو
 نرخێندراوە، ئەوا ئەم شتە سروشتییانە یان خودی سروشت دەبێت بە
بابەتی سەرەکی توێژینەوەکەمان. ئەو خەسڵەتەی بوونی شتە 

هەموویاندا دەدۆزرێتەوە جەوهەرێتییە. ئایا  سروشتییەکان هەیانە و لە
ینەوەکەمان واتا ئۆنتۆلۆجییەکەی چییە؟  بەم پرسیارە ڕێگای توێژ

 دیاریدەکەین. 
ئایا ئەمە شێوازی ئۆنتۆلۆجییانەی پرسیارکردنە سەبارەت جیهان؟ ئەو 
کێشەیەی باسمانکرد، بەدڵنیاییەوە ئۆنتۆلۆجییانەیە. ئەگەر ئەم 
ئۆنتۆلۆجییە لەگەڵ ئاشکراکردنی بوونی جیهاندا ڕێکەوتنی 

ی زانستە ، کە ماتماتیکبخاتداکۆکیکردنەکان لەبارەی ئەم هەبووەوە دەر
ەیە ناگات، کە بە)جیهان( سروشتییەکان دایدەمەزرێنن، هێشتا بەو دیارد

ڕووبەڕووی و دەکەین. سروشتیش بابەتێکە لەنێو جیهاندا ناوزەدی
 .  وه یدۆزینهێکدا دەخچەند قۆنا و لە خچەند قۆنا دەبینەوە. بە

سەرەتاوە  ئایا پێویست دەکات ڕوو لەو بابەتانە بکەین، کە دازاین لە
شتانەی نرخیان بۆ دانراوە؟ ئایا ئەمانە  وەکو ئەو- نیشینەێلەگەڵیاندا ج

ئەو جیهانە دەرناخەن ئێمە تیایدا دەژین؟ هەڵبەتە، لەڕاستیدا جیهانێک 
دەردەخەن، کە ئێمە زۆرتر لەنێویدا دەژین. بەاڵم، هێشتا ئەم شتانەش 

 هەبوون و لەنێو جیهاندان. 

نە ڕاڤەکردنی  و جیهان-ی نێودۆزینەوەی ئۆنتیکی شتەکان نە [١٤]
ئۆنتۆلۆجییانەی بوونیان بەو دیاردەیەمان دەگەیەنن، کە بە 'جیهان' مان 
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بە جیهان لەپێشتر  ایە بۆ گەیشتن بە بوونێکی بابەتیدانا. ئەم دوو ڕێگ
 و بەدڵنیایشەوە لە چەند شێوازێکدا دانراوە. 

و هەبووەکان  'جیهان' بکەین ئایا دروستە بڵێین، ئێمە ناتوانین ڕوو لە
'جیهان'  بناسین؟ ئێمە دەڵێین، هەبووەکان لەنێو جیهاندان. ئایا

خەسڵەتی بوونی دازاینە؟ ئایا هەموو دازاینێک خاوەنی جیهانی 
'جیهان' نابێت بە شتێکی خۆیی؟ ئەی چۆن بڵێین  خۆیەتی؟ ئایا لێرەدا

جیهانێکی هاوبەشمان هەیە و هەموومان تیایدا دەژین؟ ئەگەر پرسیار 
ەبارەت بوون بکەین، مەبەستمان چ جۆرە جیهانێکە؟ نە جیهانێکی س

مان دەوێت، بەڵکو داوای جیهانێتی جیهان جیهانێکی هاوبەشنە  و خۆیی
  چ ڕێگایەکەوە بەم دیاردەیە دەگەین؟  دەکەین. ئایا لە

چەمکێکی ئۆنتۆلۆجییە و ئاماژە بۆ بونیادێکی پێکهاتوی  )جیهانێتی(
جیهان بە خەسڵەتێکی -لەنێو-ت. بەاڵم بوونجیهان دەکا-لەنێو-بوون

دەبێت بە  بوونگەرانەی دازاین دادەنێن. کەوابوو، 'جیهانێتی'
 ئەگەر ئۆنتۆلۆجییانە لە پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی ]بۆ بوونی دازاین[.

جیهان بکۆڵینەوە نابێت واز لە شیکردنەوەکەی بوونی دازاین بهێنین. 
ەتی ئەو هەبووانە نییە، کە دازاین 'جیهان' خەسڵ ووی ئۆنتۆلۆجییەوەبلەڕ
؛ بەڵکو خەسڵەتی دازاینە. ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت لێکۆڵینەوە نین

'جیهان'ە لە هەبووەکانی نێو جیهان و بوونیانەوە  لەسەر ئەو دیاردەیەی
دەستپێنەکات. باسکردنی فینۆمینۆلۆجییانەی جیهان و دروستی 

جییانە هەیە. ۆباسکردنەکە پیویستی بە ڕوونکردنەوەی ئۆنتۆل
'جیهان' و مامەڵەکردنمان لەگەڵیدا ئاماژە  باسکردنەکەمان لەسەر وشەی
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ڕوونکردنەوەی جۆری  .دەکەنجیاوازبۆ چەندجۆرێک بەکارهێنانی 
جۆراوجۆرەکانیشی  یە دەکات و واتادیاردەو لەوڕو  شبەکارهێنانەکە

'جیهان'، وەکو چەمکێکی ئۆنتیکی م،  که یه ئاشکرا دەکات. [ ١٩]
 کاردێت و ئاماژە بۆ بابەتە دەرەکییەکانی نێو جیهان دەکات.بە

'جیهان'، وەکو چەمکێکی ئۆنتۆلۆجی بەکاردێت و ئاماژە بۆ م،  دووه
بابەتە دەرەکییەکانی نێو جیهان دەکات، کە ئێستا  )بوون(ی هەموو

باسمانکردن. هەروەها، ئەو چەمکەشە بۆ ناوەندی بابەتە فرەجۆرەکان 
، ین هک دەکە، کاتێک باسی جیهانی زانایەکی ماتماتیبەکاردێت: بۆنموون

، کە بابەتە ماتماتیکییەکانی تێدا ین هدەکئاماژە بۆ ئەو ناوەندە
 کۆدەبنەوە. 

بۆ  تیکی دیکەشەوە لێکدەدرێتەوە، نەک'جیهان' لەالیەنێکی ئۆنم،  سێیه
ئەو هەبووانەی لە دازاینەوە جیاوازن و لەنێو جیهاندا ڕووبەڕوویان 

بەڵکو، وەکو ئەو شوێنەی دازاین تیایدا دەژی. لێرەدا واتای  ،ەدەبێتەو
ئۆنتۆلۆجییانەیە. هەروەها، ئەمەش چەند -شجیهان ئۆنتیکی و پێ

'جیهان' ئەو شوێنە گشتییە بێت، کە  ئەگەرێک وەردەگرێت: لەوانەیە
 کەس بێت.  تیایدا دەژین یان جێنشینگەیەکی تایبەت بە تاکە

بوونگەرانەی وەکو -واتایەکی ئۆنتۆلۆجی ن'دواجاریش، 'جیها م، چواره
'جیهانێتی' بۆ 'جیهانە' تایبەتییەکان بگۆڕێت و  'جیهان' هەیە. دەکرێت

 'جیهان' بەو جیهانبوونی لەپێشتریش بەگشتی وەرگرێت. ئێمە چەمکی
واتای  خاڵی سێیەمدا باسمانکرد هەڵدەگرین. ئەگەر بە شێوەیەی لە

ێو دوو کەوانەی یەک تاوە. چەمکی یەکەمیش داماننا وشەکە دەخەینە ن
'جیهانی' بۆ جۆرێک لە بوون دادەنرێت، کە سەر بە دازاینە  دەرهێنراوی
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و هەرگیز بۆ بابەتە دەرەکییەکانی نێو جیهان بەکارنایەت. بە بابەتە 
ناوەوەی جیهاندان".  جیهانن" یان "لە بە دەرەکییەکان دەڵێین "سەر

-کە ئاشکرایدەکات، ئەگەر بوونئاوەڕدانەوەیەک لە ئۆنتۆلۆجییە کۆنە
جیهان بۆ حاڵەتی دازاین دانەنرێت، دیاردەی 'جیهانێتی' نابینرێت. -لەنێو

بۆ بوونی بابەتە دەرەکییەکان یان سروشت ڕاڤەدەکرێت.  جیهان
سنوری  دەبێت بە یانە و کاتیگۆریانەش لێی تێبگەینسروشت، ئۆنتۆلۆجی

د شێوازێکی دیاریکراوی . دازاین تەنیا لە چەننێو جیهان یبابەتەکان
جیهاندا بابەتەکان، وەکو سروشت دەدۆزێتەوە. ئەم -بوونی خۆی لەنێو

هەڵوێستی زانینە خەسڵەتی بێبەریکردنی لە جیهانێتی بەدیاریکراوی 
 تێدایە. 

'سروشت'، وەکو ناوەڕۆکی کاتیگۆریانەی بونیادی هەبووە [ ١١]
بە ئێمە بناسێنێت. دیاریکراوەکانی نێو جیهان، ناتوانێت 'جیهانێتی' 

و  بهموونە، پێدەکرێت، بۆنجۆرەی هەستی دیاردەی سروشتیش، بەو
؛ ناسرائۆنتۆلۆجییانە، وەکو جیهان  لە بزوتنەوەی ڕۆمانتیکیدای  جۆره

 . ئۆنتۆلۆجی کۆن لەبینرا ده واتە لەنێو شیکردنەوەی بوونی دازاینەوە
نابینایە.  ئاستی کێشەی شیکردنەوەی جیهانێتی جیهان ئۆنتۆلۆجییانە

لەالیەکی دیکەوە، ئەگەر جیهانێتی دازاین ڕاڤەبکەین لەو حاڵەتانە 
پێویستە بزانین بۆچی  ازاین دەکەن بە هەبوویەکی جیهانیبدوێین، کە د

دازاین لە زانینەکەیدا سەبارەت جیهان بەسەر دیاردەی جیهانبوون 
دەخات، ئۆنتیکی و ئۆنتۆلۆجییانە بازدەدات. هەمانکات، بازدانەکەی دەری

کە دەبێت بە وریاییەوە خاڵی دەرچوونەکەمان بەرەو دیاردەی جیهانێتی 
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بکەین تاکو بازی بەسەردا نەدەین. ئێمە، لەپێشتر میتۆدەکەمان  پەیدا
جیهانیش، وەکو خودی جیهان، بیرۆکەی -لەنێو-بووندەستنیشانکرد. 

شیکردنەوەکەمانە؛ ئەمەش دەبێت لە ئاسۆی ژیانی ڕۆژانەدا ببینرێت. 
لەو جیهان بکۆڵینەوە؛ -لەنێو-بوونژیانی ڕۆژانەی  پێویستە لە

بۆ دەرخستنی جیهان یاریدەدەرە.   ، کهدیاردەیەشەوە دەستپێبکەین
. لە خەسڵەتی ژینگەیەجیهانی ڕۆژانەی دازاین، کە نزیکترینە، 

توێژینەوەکەمان بەرەو  جیهاندا-لەنێو-ناوەندێتی بوونی مام بوونگەرانه
ڕێگەی ڕاڤەکردنی  بەگشتی دەکەوێتەگەر. لە بیرۆکەی جیهانێتی

کە نزیکترینن و ڕووبەڕوویان  ئۆنتۆلۆجییانەی هەبووەکانی نێو ژینگە،
        نەوە، دەمانەوێت بە جیهانێتی ژینگە بگەین. چەمکی ژینگە یدەب

[umwelt]  بەشی[um]   ی تێدایە، کە ئاماژە بۆ شوێن دەکات. بەاڵم
واتای  [ی بەسەرەوەیە و بەumئەمیش ] "[، کەUnherum'دەوروبەر' ]"

خەسڵەتی ژینگەش دێت، کەچی ڕاستەوخۆ ئاماژە بۆ شوێن ناکات. 
لەسەر زەمینەی بونیادی  ن، کە بەبێ گرفت بەسەر ژینگەوەیەشوێ

جیهانێتی واتاکەی ڕووندەکرێتەوە. لەم دیدەوە، شوێن بۆ دازاین بەو 
نە دەبینرێت. اڵینەبەشی دوانزەدا باسمانکرد، فینۆم کورته جۆرەی لە

بەهەرحاڵ، لە ئۆنتۆلۆجیدا هەوڵدراوە لە)شوێن(ەوە دەست پێبکرێت و 
بوونیش، وەکو شتێکی ڕاکشاو ڕاڤەی بۆ بکرێت. لەالی دێکارت ئەمجۆرە 
ئۆنتۆلۆجییە بۆ جیهان ئاشکراکراوە و جیهانیش بەرانبەر جەوهەری 

بوونی  شەوە لەبیرکەرەوە دانراوە، کە لە ڕووە ئۆنتیکی و ئۆنتۆلۆجییەکە
دازاین ناچێت. شیکردنەوەی جیهانێتی، ئەگەر لەو ئۆنتۆلۆجییە 
 جیابکرێتەوە، واتاکەشی ڕووندەبێتەوە. هەروەها شیکردنەوەکەشمان بە
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سێ قۆناخدا دەڕوا و تەواو دەبێت: ئەلف. شیکردنەوەی ژینگە و 
جیهانێتی بەگشتی؛ با. ئاشکراکردنی جیاوازییەکانی نێوان 

ان بۆ جیهانێتی و ئۆنتۆلۆجی دێکارت بۆ جیهان؛ جیم. شیکردنەوەکەم
 دەوروبەرێتی ژینگە 'شوێن' بۆ دازاین. 

 

 ئەلف. شیکردنەوەی ژینگە و جیهانێتی بەگشتی     

   بوونی هەبووەکان لەنێو ژینگەدا .٦٩      

شتێک  هەموو ئەو هەبووانەی ڕووبەڕوویان دەبینەوە و لە بوونی[ ١٩]
 ژیانی ئەگەر  ن، فینۆمینۆلۆجییانە دەدۆزرێنەوەکزۆرتر لە ئێمەوە نزی

ردنیش لەگەڵ جیهان بکەین بە کلیل، کە بە مامەڵەک-لەنێو-ڕۆژانەی بوون
 چەند شێوازێکی  دەکەین. مامەڵەکردنەکەش لەهەبووەکاندا ناوزەدی

نیگەرانیدا پەرت و باڵوبۆتەوە. نزیکترین مامەڵەکردن لە ئێمەوە، 
هەستەکی نییە. بەڵکو ئەو نیگەرانییەیە،  ینبەوجۆرەی باسمانکرد، زانی

'زانین'.  کە هەبووەکان بەکاردەهێنێت. ئەم بەکارهێنانەش جۆرێکە لە
پرسیارە فینۆمینۆلۆجییەکە، یەکەمجار، لەبارەی بوونی هەبووەکانەوە 
دەکرێت، کە لەو نیگەرانییەوە ڕووبەڕوویان دەبینەوە. بۆ مسۆگەرکردنی 

 میتۆد هەیە.  ڕوانینەکەش پێویستیمان بە
 هەموو حاڵەتێکدا، لەگەڵ دەرکەوتن و باسکردنی بووندا، هەبووەکان، لە

تێزی سەرەتایی و لەگەڵماندا دەمێننەوە؛ بەاڵم تێزی  دەبن بە
ئەو هەبووانەی بواری ئەم شیکردنەوەیەماندا،  ڕاستەقینەمان بوونە. لە
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ئەم  نین.تێزی سەرەتایی ئەوانەن لەنێو ژینگەماندا نیگەران  دەبن بە
ئەوانەن بە کاردێن  .نادەنزانینی جیهان بیردۆزەییانە دەست بابەتانەش بۆ

ارەی و بەرهەمیان دەهێنن. ئەم ڕاڤەکردنە فینۆمینۆلۆجییە زانین لەب
ناکات؛ بەڵکو بونیادی بونیان دیاریدەکات. خەسڵەتی هەبووەکانەوە پەیدا
دەکات، امادەبەخۆ تێگەیشتنمان بۆ بوون ئوەکو توێژینەوەی بوون سەر

لە پەیوەندییەکانی بە هەبووەکانەوە کە هەمیشە سەر بە دازاینە و 
زیندووە. ئەو هەبووانەی فینۆمینۆلۆجییانە دەبن بە تێزە 

ئەو -لەمحاڵەتەدا، ئەوانەی بەکاردێن و بەرهەمهێنراون-سەرەتاییەکەمان
، نیگەرانییەوە ڕوویان تێدەکەین. لەڕاستیشدا کاتە پێیان دەگەین، کە بە

بەو شێوەیەی دەڵێین، "خۆمان دەخەینە ئەم حاڵەتەوە" ڕێگەمان 
ئەوە  کەیەنیگەرانە-ونی خاوەنی مامەڵەکردنەنیشاننادات؛ چونکە ئەو بو

نییە ئێمە یەکەم  شت خۆمانی پێوە ببەستینەوە. ئەمە حاڵەتێکە هەموو 
ژیانی ڕۆژانەیدا هەیەتی: کاتێک دەرگاکە دەکەمەوە،  دازاینێک هەمیشە لە

 ۆنموونە، دەستکەکەی بەکاردەهێنم.ب
دەستکەوت لە بۆچوونە فینۆمینۆلۆجییەکەدا بەرەو هەبووە 

بۆ ڕاڤەکردنی هەبووەکانی   وه زوومانه ئارهبەکارهێنراوەکان لە ڕەتدانەوەی 
، دەوروبەرمان، کە بە زۆر خۆیان دەسەپێنن و لەگەڵماندا دەمێننەوە

بەڵکو بەرجەستە ناکەن،  بەتەنیا نیگەرانی بەگشتی . ئەوانەنبات ده
بوونی خۆشیان لە ڕووبەڕووبوونەوەکەدا دەردەخەن. هەڵەکردنەکە ئاشکرا 

تیزی سەرەتایی  دەبێت ئەگەر ئێمە بپرسین چ جۆرە هەبوویەک بکەین بە
 نە بۆ توێژینەەکەمان؟ الفینۆمینە-و بناخەیەکی پێش
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گەڵ ئەم . بەاڵم لە'شتەکان': و بڵێتدەشێ کەسێک بەمجۆرە وەاڵمبداتەوە
 لە بیرچووە.  فینۆمیناڵەکەی بەدوایدا دەگەڕین-وەاڵمەدا بناخە پێش

 ئێمە خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییەکانی ئەم هەبووانەی بە 'شتەکان' دادەنرێن و
 پێشتر دەردەخەین.  ین که رده سه کاریان له

 کاتێک شیکردنەوەکە لەم هەبووانەوە دەستپێدەکات و دوایش لە[ ١٩]
دەبین 'شتایەتی' و ڕاستەقینەیە.  یئەوەی توشەوە، ینبوون دەکۆڵ

باسکردنە ئۆنتۆلۆجییەکە خەسڵەتەکانی بوون، وەکو ناوەڕۆکایەتی، 
 ماتەرێتی و ڕاکشان لەتەنیشت یەکدی دەدۆزێتەوە. 

-ەوە و بایەخیان پیدەدەین پێشیندەببەڕوویان ئەو هەبووانەی ڕووبەاڵم 
ن، ێوە دراوەکان دادەنرهەبو ئۆنتۆلۆجییانە شاراوەن. کاتێک شتەکان بە
کی دیکەمان ئۆنتیکییانە لە ئۆنتۆلۆجییانە وێلدەبین هەرچەندە شتێ

ڕەدایە، بێت. ئەوی لە بیردایە دیاریناکرێت. گریمان کەسێک لەو باوەبیردا
 ن. کە شتەکان خاوەنی 'بەها'

شتە  ئایا بەها چ واتایەکی ئۆنتۆلۆجییانەی هەیە؟ چۆن کاتیگۆریانە لەو
بەهادارەکان  بێجگە لەوەی بونیادی شتەبەهای هەیە؟ کە تێبگەین، 

شتە  ئاڵۆزە، ئایا دەتوانین ]لێرەوە[ خەسڵەتی فینۆمیناڵی بوونی ئەو
 بدۆزینەوە، کە ڕووبەڕووی دەبینەوە و بۆی نیگەرانین؟ 

'شتەکان' بەکارهێناوە)پراگماتا(؛  یۆنانییەکان وشەیەکی دروستیان بۆ
 شتەکان بکات. ڵامەڵە لەگەواتە، کەسێک بە نیگەرانییەوە م

بەاڵم، ئۆنتۆلۆجییانە خەسڵەتی پراگماتیکی)پراگماتا( الی یۆنانییەکان 
پێویستە بەو شتانەی وە.  ته وهداشتەکان لێکیان ؛ ئەوان بە وه ته وهنادیار ما
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ئێمە بۆ نوسین،  40بڵێین 'ئامێر'. بە نیگەرانییەوە ڕووبەڕوویان دەبینەوە
 دا لێره ن. پێویستەیدەهێنیوە، پێوان بەکاردرومان، کارکردن، گواستنە

پێناسەکردنی  بوونی ئامێر ئاشکرابکەین. کلیلی ئاشکراکردنەکەش لە
دەدات.  ئامێردایە تاکو بزانین چ شتێک خەسڵەتی بەئامێربوون بە ئامێر

بوونی  ڕاستیدا، شتێک نییە ئامێر بێت. هەموو ئامێرەکانی دیکەش لەلە
، وەکو ئامێر دەردەخات. ئامێر ە ئەم ئامێرە، ک یهئامێرێکدا هەمیشە هە

ئامێرەکانیش لەسەر  (دایە. هەموو-ئەوە-بنەڕەتەوە)لەپێناویلە
ئەوە( جۆراوجۆرەکاندا، وەکو خزمەتگوزاری، یاریدەدەری، -)لەپێناوی

 سودبەخشین و بەکارهێنان، پێکدێت. 

 [ ئاماژە بۆ شتێکی دیکە ه]ئامێر ئەوە(، کە بونیادی-ناویێ)لەپ[ ١٢]
دەکات. تەنیا لە شیکردنەوەکەماندا بنەڕەتی ئاماژەکردنەکە 
ئۆنتۆلۆجییانە دەبینرێت. ئێستا هەوڵدەدەین فرەالیەنەکانی 

نە دەربخەین. بەگوێرەی خەسڵەتی بە اڵئاماژەکردنەکە فینۆمینە
ان، ی بە ئامێرەکانی دیکەوە هەیە: پاندئامێربوون، ئامێر پەیوەند

مێز، چرا، کەلوپەلی نێو ژوورەکە، مەرەکەب، کاغەز، وشکردنەوە، 
 پەنجەرە، دەرگاکان و ژوورەکە ئاماژە بۆ یەکدی دەکەن. ئەم شتانە بە
تەنیا خۆیان دەرناخەن و ژوورەکە پڕدەکەن. ئەوەی لە ئێمەوە نزیکە و 

ژوورەکەیە؛  ڕوویەکی بیردۆزانەوە( ڕووبەڕووی دەبینەوە)نەک لە
                                                           

داناوە. لەڕاستیدا ئەم وشە   das zeug 'ئامێر' م بەرانبەر وشەی ئەڵمانی    40 

م.ک(. )ی بۆ دانراوە  equipment   مەاڵب بەرانبەری نییە لە زمانی ئینگلیزیدا ئەڵمانییە 
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واردایە و شێوەیەکی دی ژوورەکەش ئەوە نییە، کە لەنێوان چوار
ئەندازیاری هەیە، بەڵکو ئامێرێکە بۆ نیشتەجێبوون. لەنێو ئەمەدا 

 تاکەکان دەردەکەون. )هەمووی( 'ڕیزکردن' سەرهەڵدەدات و ئامێرە
 لە ستیودر ئامێر بەئامێرەکان پێش ئامێرە تاکەکان خۆی دەردەخات. 

دا(؛ کاتی چەکوشکاری مامەڵەکردندا دەناسرێت)بۆنموونە، چەکوش لە
یادەکەشی لە بەاڵم بیردۆزەییانە لە مامەڵەکردندا ناناسرێت. تەنانەت بون

وە، وەکو کەت. چەکوشکاری زانین لەبارەی چەکوشەبەکارهێناندا نازانرێ
شێوە بەکاریدەهێنێت. لە  یناکات و بە دروستکردنئامێر پەیدا

ە دەبێت بلەو کاتەدا ئەوە( دەکەینەوە و -بەکارهێناندا بیر لە)پێناوی
؛ کاتێک کەمتر دەڕوانینە چەکوشەکە و نراوەکەهێپێکهاتەی ئامێرە بەکار

زۆرتر بەکاریدەهێنین پەیوەندییەکەمان لەگەڵیدا زیاتر بنەڕەتانەیە و 
بەکارهێنانی تایبەتی چەکوشەکەش بە ئامێری دەمێنێتەوە. چەکوشکاری 

چەکوشەکە دیاریدەکات. بوونێک دەردەخات، کە ئامێر هەیەتی. ئەمەش 
-لەنێو-ئامێرەکان بونیان  چونکه ە"کەلوپەلی بەردەست" ناوزەدیدەکەینب

. گرنگ خۆیاندا هەیە و ڕوونادەن، لەبەردەستدان و ئێمە بەکاریاندەهێنین
 .نییە چەند تیژ بڕوانینە شتەکان، هێشتا کەلوپەلی بەردەست نادۆزینەوە

ەین. گئەگەر بیردۆزەییانە تەماشایان بکەین لە کەلوپەلی بەردەست تێنا
دەهێنین کوێرانە مامەڵەیان لەگەڵدا ناکەین. بەاڵم، کاتێک بەکاریان

بەکارهێنانەکە جۆرێک تێڕوانینی تێدایە، کە ڕێنمایمان دەکات. 
-بەکارهێنانەکە دەکەوێتە سەر الیەنی ئاماژەکردنەکان بۆ)لەپێناوی

 'ووریایی' دادەنێین. ئەوەدا(. ئێمە تێروانینەکەش لە بەکارهێنانەکەدا بە
 بیردۆزە ناگرێتەوە.-هەڵوێستی 'پراکتیکی' واتای 'نابینایی' و نا
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جیاوازییەکەی لەگەڵ هەڵوێستی بیردۆزەییانە ناکەوێتە سەرئەوەی 
بیردۆزەدا کەسێک تێدەڕوانێ و لە پراکتیکدا کارێک دەکات، یان لە

پێویستە کردەوە بۆ ئەوەی کوێرانە نەبێت داوای زانین بکات؛ لەڕاستیدا 
و کردەوە، وەکو یەک گرنگن. هەروەها، کردەوە تێڕوانینی خۆی تێڕوانین 

هەیە. هەڵوێستی بیردۆزەییانە تێڕوانینە بێ وریایی. ئەمەش ئەوە 
شێوەی  ناگەیەنێت، کە پەیڕەوی هیچ یاسایەک ناکات: بەڵکو یاسایەک لە

  میتۆد بۆ خۆی دادەمەزرێنێت. 
ە، هەروەها خودی هەرگیز کەلوپەلی بەردەست بیردۆزەییانە نادۆزرێتەو

خەسڵەتی خۆ  وریایی نییە. ئەوەی سەرنج ڕاکێشەبابەتی  کەلوپەلەکەش
بابەتێکی  دوورخستنەوەی ئەمجۆرە بابەتەیە تاکو خۆی بکات بە

بەردەست. ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەماندا بە ئامێرەکانەوە سەرقاڵ نین، 
کاتی  بەپێچەوانەوە، ئەوەی بایەخی پێدەدەین کارەکەیە و دەمانەوێت لە

بکەین. ئەمەش هەمانکات بابەتەکەی بەردەستە. کارکردنەکە خۆیدا تەواوی
 ئاماژە بۆ هەموو ئامێرێک دەکات ئێمە بەکاریان دەهێنین. 

و دەرزی جۆرە بوونیکیان هەیە، کە سەربە  ش'لەبەرچی' چەکو[ ٩١]
بوونی ئامێرە. پێاڵوەکە بۆ لەپێکردن دروستکراوە؛ کاتژمێرەکە بۆ ئەوەی 

بۆ ئێمە گرنگن و ەکەمان ئەو شتانەی نن بۆ بخوێنێتەوە. کارکردکاتما
وە، کە  اتهدەهێنین ڕووبەڕووی 'لەبەرچی' و سودبەخشینمان دەکبەکاریان

بناخەی  ەسەرلدەکات تەنیا کارەی کەسێک داوای شتانەدا هەن. ئەولەو 
بەرهەمەکە شتێکە بۆ  بەخشینەکە هەیە، کە ئاماژەی بۆ دەکات.سود

'بابەتەکان' دەکرێت؛  بەکاردێت. لەکارکردندا ئاماژە بۆشتێکی دیکە 



 

139 

 

پێستی  دەوەستێت. چەرمیش لەاکارەکە لەسەر چەرم و دەرزی و هتد. ڕ
 خێوکراوە یان کێوییە. هەندێک هەبوو هئاژەڵەوە وەردەگیرێت. ئاژەڵیش ب

. ێویست ناکات ئێمە دروستیان بکەینپ ن و هه دەوروبەرماندا لە
ی ئاماژە بۆ ئاسن، پۆاڵ، بەرد و تەختە دەکەن. یس و دەرزالچەکوش، پ

بەخشەکانەوە و ڕێگەی بەکارهێنانی کەلوپەلە سود 'سروشت'یش لە
 هەمە سروشتییەکانەوە دەدۆزینەوە. بەر

بەهەرحاڵ، نابێت لێرەدا، 'سروشت' بەبابەتێکی دەرەکی یان هێزەکی 
هێزی  ووبارچیا کۆمەڵێ بەردە؛ ڕ سروشتی دابنرێت. دارستان تەختەیە و

 شوانی بایە. لەگەڵ دۆزینەوەی 'ژینگە' سروشتیئاوە، 'با'ش بۆ کەشتی
دەناسرێت. ئەگەر ئاوەڕ لە بابەتی بەردەست نەدرێتەوە سروشت، وەکو 
بابەتێکی دەرەکی دەبینرێت. لەم بینینەدا ئەو سروشتەی ڕووبەڕووی 

دیمەن خۆی دەشارێتەوە. ڕووەکەکانی  دەبینەوە و بۆ ئێمە دەبێت بە
بارەی زانای وایەکی ڕووەکناس نابن بە گوڵی نێو پەرژینەکە، ئەو ڕوزان

 جوگرافیا باسیدەکات لەسەر زەوی نابێت بە سەرچاوەی ئاو. 

شتە  یکارکردن تەنیا ئاماژە بۆ 'لەبەرچی' و 'لەکوێدا'[ ٩٦]
بەکارهێنراوەکان ناکات: پارچەیەکی دروستکراو ئاماژە بۆ کەسێکیش 

دەکات. پارچە قوماشەکە بۆ رێت یان لەبەریلێوەردەگدەکات، کە سودی 
بەری ئەو بڕاوە؛ ئەویش لەگەڵ دروستکردنەکەدا لەوێدایە. ئەگەر پارچە 
قوماشەکە بە دەرزەنیش بەرهەم بهێنرێت ئەم ئاماژەکردنە هەڵدەگرێت، 
بەاڵم بۆ کەسێکی دیاریکراو نییە. کەوابوو، لەکارکردندا تەنیا ڕووبەڕووی 

دازاینیش، ئەو هەبووەی کەلوپەلەکانی بۆ  .ەوەیناببابەتە بەردەستەکان ن
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دروستدەکرێت، سەرهەڵدەدات و بابەتەکان دەکات بە کەلوپەل. لەگەڵ 
ئەمانەشدا ڕووبەڕووی جیهان دەبینەوە، کە ئەوانەی کەلوپەلەکان 
بەکاردەهێنن تیایدا دەژین. ئەو جیهانەش هەمانکات، جیهانی ئێمەیە. 

 و ی تایبەت نییەکەردەستی نێو کارگەیەکارکردنێک بابەتێکی ب هەموو
کە لەگەڵ جیهانی گشتیدا انێکی گشتیشدایە. ژینگە سروشتییەلەنێو جیه

بایەخدانمان بەشتەکان  کەسێک دەتوانێت بیگاتێ.  ەوە و هەموویندەدۆز
سروشتیش لەنێو ئاڕاستەکردنی دیاریکراوی بابەتەکانی، وەکو شەقامەکان 

 پرد و خانووەکان دەناسێتەوە. 
ئاماژە بۆ خراپی ئاووهەوا دەکات؛ دانانی هێڵێکی داخراوی شەمەندەفەر 

گلۆپی سەرشەقامەکان ئاماژە بۆ تاریکی، بوون و نەبوونی ڕووناکی و 
ئاسماندا دەکات؛ خوێندنەوەی کات لەکاتژمێرەکەدا  جێگەی خۆر لە

کە تەماشای کاتژمێرەکە دەکەین  ؛ئاماژە بۆ سیستەمێکی جیهان دەکات
 ئاسماندا ە دەخوێنینەوە، سود لە جێگەی خۆر لەو کاتەک

رەناسانە دەکەین و کاتەکەی پێدەپێوین. کاتێک سود لە ێئەست
کاتژمێرەکە وەردەگرین، کە بابەتێکی بەردەستە ژینگە سروشتییەکەشی 
 لەگەڵدایە. خۆ خەریکردن بە نیگەرانییەوە لەکارکردندا لەگەڵ ئەو

وە دەبینێت؛ بەگوێرەی ی دۆزینەشتانەی لە ئێمەوە نزیکن ڕۆڵ
کارەکەمان)هەموو  جیهان و نێو نێوخەریکردنەکەمان، شتەکانی خۆ

لە پلە و شێواز و وریایی جیاوازەوە  ئەوانەی ئاماژەشی بۆ دەکەن(
ئەو بوونەی ئەمجۆرە هەبووانە هەیانە ناودەنێین دەکرێت بدۆزرێنەوە. 
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ئەم نابێت بە خەسڵەتی سەپێنراو بەسەر  41'بابەتی بەردەست'. 
جۆرێک لێکبدرێتەوە، کە  دەکەین و بەهەبووانە دابنرێت، کە ڕاڤەیان 

ناوەوە بە جیهانی دەرەوەی دەبەخشین. ئەم ڕاڤەکردنە  ئێمە لە
بابەتی دەرەکی بۆ  دەکات بەهەبووەکان، کە بابەتی بەردەستن 

لێکۆڵینەوە. ئەمەش لەگەڵ واتا ئۆنتۆلۆجییەکەی زانین، کە شێوازی 
ناسینی  بۆزانین جیهانە، ناڕێک دەردەچێت. -ەنێول-دۆزراوەی بوون

کان بابەتە بەردەستە بابەتێکی دەرەکی دەبێت یەکەمجار خۆی بەودیو
  بابەتی بەردەست ڕێگەیەکه بگەیەنێت، کە بایەخیان پێدەدات. بوون بە
ۆلۆجییانە و کاتیگۆرییانە هەبووەکان تیایدا، وەکو خۆیانن و ئۆنت

 دەکرێن. پێناسە
ر بناخەی بوونی بابەتە دەرەکییەکان بابەتی بەردەستیش بەاڵم لەسە

پەیدا دەکرێت. ئایا ئەمە ئەوە دەگەیەنێت، کە بابەتەکانی بەردەست 
 ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر بوونی بابەتە دەرەکییەکان دەدۆزرێنەوە؟ 

                                                           
بۆ دانانی ئەم چەمکە)بابەتی بەردەست( و هەروەها 'بابەتی دەرەکی' سودم لە   41

وەرگێڕانەکەی جۆهان ستامبۆ وەرگرتوە چونکە واتاکانیان باشتر دەردەکەون و لە 
ی لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەکاریان مەبەستی هایدیگەرەوە نزیکن. هەموو ئەو شتانە

دەهێنین بابەتی بەردەستن و ئەوانەی لێیان دەکۆڵینەوە بابەتی دەرەکین. ئەو کاتەی 
چەکوشەکە بۆ مێخ داکوتان بەکاردەهێنم، بابەتێکی بەردەستە. ئەگەر کەسێک 
پرسیارم لێبکات و بڵێت، چەکوش چییە؟ چەکوشەکە دەبێت بە بابەتێکی دەرەکی 

    -ەوە. ئەم دوو چەمکە بە ئەڵمانی بەمجۆرە دانراون: )بابەتی بەردەستبۆ لێکۆڵین
 Zuhandenheit( و )بابەتی دەرەکی- Vorhandeuheit)م.ک(.) 
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بسەلمێنرێت بابەتی  ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکەماندا لە ئەگەر [٩٩]
ر لەنێو جیهاندا دەدۆزرێتەوە و لەپێشترێتی بەردەست بوونێکە یەکەمجا

بوونی دیاریبکرێت، ئایا ڕاڤەکردنەکەمان بۆ تێگەیشتنی ئۆنتۆلۆجییانە لە 
دیاردەی جیهان یاریدەدەرە؟ ئێمە لەڕاڤەکردنەکەمان بۆ هەبووەکان لەنێو 
جیهاندا هەمیشە جیهانمان لەپێشتر داناوە. ئەگەر هەموویان پێکەوە 

ئایا هیچ ڕێگەیەک پەیدا  .نی جیهان پێکناهێننڕیزبکەین هێشتا بوو
ئەگەر لە بوونی ئەم  دەکەین تاکو بە دیاردەی جیهانمان بگەیەنێت

 ؟ هەبووانەوە دەستپێبکەین
 
 ژینگە خۆی لەگەڵ  بۆ یێتچۆن خەسڵەتی جیهان. ٦١     

  دەردەخات جیهاننێو  هەبووەکانی         
لەگەڵ ئەمەشدا ئەوەندە نییە؛  نێو جیهان کیخودی جیهان هەبوویە

بەسەر هەبووەکانی نێو جیهانەوە کاریگەرە، کە هەبووەکان تەنیا بەهۆی 
بوونیان لەنێو جیهاندا دەتوانن خۆیان دەربخەن و بدۆزرێنەوە. بەاڵم 

جیهاندا، -لەنێو-'جیهان' چۆن هەیە؟ ئەگەر دازاین ئۆنتیکییانە بوون بێت
، گرنگ نییە چۆن دیاری تێگەیشتن لە بوونی لەسەر ئەو دامەزرابێت

بۆ جیهان نییە، کە ئۆنتۆلۆجییانەی -بکرێت، ئایا تێگەیشتنێکی پێش
 دەکرێت لەگەڵ تێڕوانینە ئۆنتۆلۆجییەکەدا دابنرێت؟ 

ئایا لەگەڵ ئەو هەبووانەی لەگەڵ جیهاندا ڕووبەڕوویان دەبینەوە جیهان 
ەم ئۆنتۆلۆجییانەی ئ-؟ ئایا سەرنجی پێشتبۆ نیگەرانی خۆی دەرناخا

دیاردەیەمان نییە؟ ئایا هەمیشە بەبێ ئەوەی ڕوو لە ڕاڤەکردنێکی 
ئایا دازاین لە نیگەرانی ئۆنتۆلۆجییانە بکەین ئەمجۆرە سەرنجە نادەین؟ 
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و بایەخدانی بە هەبووەکانی نێو جیهان ئەگەری دەرخستنی هەبووەکان و 
این جیهانی هەبووەکانی هەڵنەگرتووە؟ ئەگەر ئەم ئەگەرانەی بوون بۆ داز

نیگەرانییەکەیدا سەرهەڵدەن ئەوا ڕێگەیەک بەرەو دیاردەکە و  لە
 ی دەدۆزینەوە.  کهلێکۆڵینەوە

جیهان چەند شێوازێکی دیاریکراوی -لەنێو-ژیانی ڕۆژانەی بوون [٩١]
نیگەرانی تێدایە. ئەمەش خەسڵەتی جیهانیی ئەو بابەتانەی بە 

اتێک بابەتەکانی دەکات. کەوە ڕووبەڕوویان دەبینەوە ئاشکرابیگەرانیی
بەردەستمان، بەجۆرێک دەردەکەون سودیان نەبێت یان بەکەڵک نەیەن 

وە یان بۆ کارەکەمان نیگەران دەبین؛ ئامێرەکە بە شکاوی دەدۆزینە
هەموو حاڵەتەکاندا 'ئامێر' هەیە و بابەتێکی بەردەستە.  نادات. لەدەست

ەی ئێمە بەبێ کەڵک دایدەنێین، نەک بە تەماشاکردن و دۆزینەو
خەسڵەتەکانی، بەڵکو بە کارکردنێکی وریایانە و بەکارهێنانی بەو 

دەگەین. کاتێک بێ کەڵکییەکەی ئاشکرا دەبێت ئامێرەکە بەرچاو  ئاکامه
ئەوەی بێ کەڵکە دەکەوێت و دەبێت بە بابەتێکی لەبەردەست نەبوو. 

شێوەیە هەیە و هەمانکات بابەتێکی دەرەکیشە.  لەوێدایە؛ ئامێرێکە بەو
دەکات تاکو ووت خۆی لەم ئامێرانەدا بەرجەستەتی دەرەکی ڕبابە

بگەڕێتەوە بۆ بابەتێکی بەردەست یان بۆ ئەو ئامێرەی بۆ چاککردنەوە 
بابەتی  تەواوی لە دانراوە. بوونی بابەتە دەرەکییەکەی بەکارنایەت بە
شتێک  شێوەیە هەیە بەردەست بەدەر نییە؛ ئەو بابەتە بەردەستەی بەو

بوونی ئەودا  . شکاندنەکە تەنیا گۆڕان لەدانرابێتشوێنێکدا  نییە تەنیا لە
جۆرەی لە بابەتێکی دەرەکیدا  ناکات بەوانیدا دروستیان لە خەسڵەتەک

 بەهەرحاڵ، لەنیگەرانیدا ڕووبەڕووی شتە بێ کەڵکەکان لەنێوڕوودەدات. 
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ە هەست بە شتە ونبووەکانیش ێمبابەتەکانی بەردەستدا نابینەوە: ئ
ماون.  دەستی نین بەڵکو لەبەردەستیشدا نهنەک تەنیا بەردەکەین، کە 

-وو بوونەوەیە لەگەڵ بابەتێکی ناشتێک، وەکو ڕووبەڕ ونبوونی
بەردەست دەکەین ئەوەی -بەردەستدا. کاتێک هەست بە بابەتی نا
دەمانەوێت زۆر زوو بزانین چ  .لەبەردەستە دەچێتە شێوازی سەردەرهێنان

بەردەست هەستی پێدەکەین و -ناشتێک ونبووە، وەکو بابەتێکی 
بابەتێکی دەرەکی   دبێت بهخەسڵەتی بابەتی بەردەستی پیوە نامێنێت. 

، کە بەبێ خەسڵەتی ونبوون باسناکرێت. وەستانی مان وه نێو بیرکردنه
بێدەرەتانی ئێمەش لە ئاستیدا شێوازێکی کەمیی نیگەرانییە و بوونی 

ە زۆرتر چی دیکە نییە، بەردەستەی لەو-دەرەکی ئەو بابەتە-بابەتێکی
 نادۆزرێتەوە. 

لە مامەڵەکردنمان لەگەڵ ئەوجیهانەی بۆی نیگەرانین ڕووبەڕووبوونەوەمان 
شێوازی بێ کەڵکی و  بەردەستەکییەکاندا تەنیا لە-لەگەڵ بابەتە نا

ئاستی' نیگەرانییەکەشماندا  شێوازی 'وەستان لە ونبووندا نییە. لە
ن بۆی نیگەران بین یان کاتمان بۆی دەبێت. لەوێدا، کە ناتوانیپەیدا

ئاساییە و ملهوڕی ئەو هەبووەمان  . ئەمحاڵەتەش بۆ ئێمە نابێت هه
شتێک بکەین بۆی  دا و پێش ئەوەی هەمووشلەپێپێدەناسێت، کە 

بابەتە بەردەستەکە لە -نیگەران نین. لەم ملهوڕییەدا بابەتی دەرەکی
 اندایە، خۆی دەناسێنێت. کە لەوێدا و لە بەردەمم ،شێوازێکی نوێی بووندا

گرتنەبەرچاو، سەردەرهێنان و ملهوڕی خەسڵەتەکانی  شێوازەکانی [٩٤]
بابەتە . بەاڵم ن هبابەتی بەردەست، وەکو بابەتێکی دەرەکی دەردەخ

بەردەستەکە تەنیا لەوێدا، وەکو بابەتێکی دەرەکی تەماشای ناکرێت و 
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تا پەیوەندییەکەی نابینرێت؛ ئەو بابەتە دەرەکییەی خۆی دەناسێت هێش
بە بابەتە بەردەستەکەوە، وەکو ئامێر نەپچڕاندوە. ئامێرەکەش لەنێو 

شت.  شتەکاندا خۆی ناشارێتەوە. بابەتی بەردەست بە فڕێدانی دەبێت بە
 فڕێدانیش بابەتی بەردەست، وەکو بابەتێکی بەردەستی بە م بەاڵبە

 دەرەکی نەبوو دەردەکەوێت. 
بابەتی  گۆرانی  بهکە بابەتی بەردەست ، ئێستا، پێشنیاری ئەوەمانکرد

چ ڕادەیەک دیاردەی جیهان  ئایا ئەمە تاکو .دەرەکی بەرجەستەدەکات
دەکات؟ لەگەڵ گۆڕانکارییەکانیشدا نەمانتوانیوە لەنێو جیهان ئاشکرا

دەبینەوە. هەرچەندە ن زۆرتریش لە دیاردەی جیهان نزیکجارا دەرچین. لە
خاڵێک  اڵم توانیومانە خۆمان بەدیاردەیە تێنەگەیشتوین، بە لەو

 ببینین.  ی تێدادیاردەکەبگەیەنین 
هێنان و ملهوڕیدا بابەتەکەی بەردەست ربەرچاو، سەردەلە گرتنە

 ڕادەیەک وندەکات. بەاڵم ئێمە بە خەسڵەتی بەبابەتبوونی بەردەستی بە
کردن لەگەڵیدا ئەو خەسڵەتەی دەناسینەوە و تێدەگەین. ئەو مامەڵە

 کەڵکییەکەی ماڵئاوایمان لێدەکات.  ێبەاڵم لەبەر بلەناوناچێت، 
بوونی بابەتی بەردەست، وەکو ئامێر ئاماژە بۆ شتی دیکەش بوونیادی 

دەکات. بەئاشکرا و تایبەتانەش ئەو شتانەی لە ئێمەوە نزیکن لەنێو 
نیگەرانییەوە ڕووبەڕوویان  شێوەیەدا بە خۆیاندا هەن؛ ئێمەش لەو
ەگرین. کاتێک ئامێر لە کاردەکەوێت و بێ دەبینەوە و سودیان لێوەرد

ئەم" دەڕوخێت. -ئەو" هەروەها "بەرەو-کەڵک دەبێت بناخەی" لەپێناوی
ئەرکەکانی نابینرێت؛ ئەوان لەوێدا بەرانبەر نیگەرانییەکەمان دادەنرێن. 
لەگەڵ لەناوبردنی یەکێک لە ئەرکەکانی، ئەو کاتەی شتێک بۆ مەبەستێک 
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ەرهەڵدەدات. بەاڵم، ئێستاش، وەکو بونیادێکی هێنین، ئەرکەکە س بەکارنه
ئۆنتۆلۆجی نەهاتۆتە پێش؛ ئۆنتیکییانە، وەکو ئامێرێکی شکاو خۆی 

ئەو" -. لەگەڵ سەرهەڵدانی ئەرکێکدا ئێمەش ئامێرەکە "بەرەوخات دهدەر
کارکردنەکەدا بەوەوە  شتەکانی دەوروبەری لە دەناسین و هەموو

بە نیشینگە. بەستێنی ئامێرەکە دەبەستینەوە. شوێنی کارەکەش دەبێت 
دەردەکەوێت، نەک وەکو شتێک، کە لەوەوپێش نەدەبینرا، بەڵکو، وەکو 

لەگەڵ ئەم سەرهەڵدانێکی گشتی و بەردەوام پێشبین دەکرێت. جیهانیش 
 گشتییەدا بانگەشەی بوونی خۆی دەکات. سەرهەڵدانە

ۆژانە بەهەمانشێوە، کە بابەتێکی بەردەست وندەبێت، هەرچەندە ڕ[ ٩٩]
هەست بە بوونیشی ناکەین، ونبوونەکە ئاماژەکردنەکان دەپچڕێنێت. 

دەکات. بۆ یەکەمجار  تەماشاکردنەکەمان بۆ چواردەور ڕوو لە بۆشایی
هەروەها لەپێناوی چیدا  شتێکی ونبوو بابەتێکی بەردەست لەگەڵ

دەبینێت. ژینگەیەکی نوێش دێتەکایەوە. ئەوەی سەرهەڵدەدات خودی 
ردەست نییە؛ بەڵکو بابەتێکی دەرەکییە، کە بابەتە بابەتەکەی بە

بەردەستەکە یان ئامێرەکەی لەسەر دادەمەزرێت؛ ئەو بابەتەش پێش 
ئەوەی کەس بیبینێت لەوێدایە. خۆی بۆ تەماشاکردنەکەمان دەرناخات. 
'دەرخستن'، وەکو چەمکێکی تەکنیکی لەم دەقەی خوارەوەدا 

 "خەسڵەتی خۆ کردنەوە"یان  ن و گوزارش لە 'خۆکردنەوە'یبەکاردەهێن
نابەخشێت.  "دەستکەوتنی ناڕاستەوخۆ لە ئاماژەکردن"دەکات. واتای 

جیهان لە بابەتی بەردەست، وەکو فاکتۆرێک لەنێو ئەوانی دیکەدا 
 کرد شێوازی نیگەرانیدا بەوجۆرەی ڕاڤەمان بۆ پێکنایەت، کە لە

 ،تێکی دەرەکیبابە یان بابەتە بەردەستەکە بۆ ئەوەی ببێت بە دەرکەوێت
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لەنێو جیهان دەربهێنرێت. ئەگەر بمانەوێت ڕووبەڕووی بابەتێکی  دەبێت
ژیانی ڕۆژانەماندا گرنگی  بەردەستی سودبەخش وەکو خۆی ببینەوە و لە

بدەینێ و ئاماژەکردنەکان لە بەستێنیانەوە لەنێو تەماشاکردنەکەماندا 
 بیردۆزەییانە دەرناچێت. ئەگەر بابەتێکی بەردەست لەنێو
تەماشاکردنەکەدا سەرهەڵنەدات جیهانیش بانگەشە بۆ بوونی ناکات. لەم 

خۆیەی هەبووەکاندا، کە بابەتی بەردەستن بونیادی -لەنێو-بوونە
 فینۆمیناڵیان پێکدێت. 

چەمکەکانی، وەکو سەرهەڵنەدان، نەگرتنەبەرچاو و ناملهوڕی [ ٩١]
لەگەڵ ئەم  خەسڵەتی پۆزەتیڤانەی بوونی بابەتی بەردەست دیاریدەکەن.

چەمکە نێگەتیڤانەدا خەسڵەتی بابەتێکی بەردەست دەناسین، کە خۆی 
خۆ بۆ -لەنێو-دەپارێزێت؛ ئەوەی لەنێو بیرکردنەوەماندایە سەبارەت بوون

بوونی بابەتی دەرەکی بەکاریدەهێنین، کە بیردۆزەییانە دەمانەوێت 
کی بیسەلمێنین. بەاڵم، کاتێک بەتایبەتی ڕووبەڕووی بابەتێکی دەرە

خۆ -خۆیی ئۆنتۆلۆجییانە باسناکرێت. ئەگەر لەنێو-دەبینەوە لەنێو
حاڵەتدا   زۆر گرنگ بێت، پێویستە ئاوەڕی لێبدرێتەوە. لە ئۆنتۆلۆجییانە

خۆی بوون دەکرێت، کە ئەرکێکی -ئۆنتیکییانە باس لە لەنێو
ئۆنتۆلۆجییانەی نییە. شیکردنەوەکەی پێشو ڕوونیدەکاتەوە، کە تەنیا 

-خۆی هەبووەکان لەنێو-لەنێو-ەی دیاردەی جیهان بوونبناخ لەسەر
 جیهاندا ئۆنتۆلۆجییانە دەناسرێت.

لەگەڵ ئەگەر ڕۆشنایی بخرێتە سەر جیهان ئەوا دەبێ دەرکەوێت. 
تەماشاکردنەکەی  جیهاندا و لە-بابەتێکی بەردەست لەنێو گەیشتن بە

زاین، چواردەورماندا جیهان خۆی دەردەخات. کەوابوو، جیهان ئەوەیە دا
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شتێکیش بکات بەرەو جیهان  وەکو هەبوویەک لەنێویدا بووە و ڕوو لەهەر
 . ڕواتدە

جیهان ئاماژەکردن و -لەنێو-بەگوێرەی ڕاڤەکردنەکەمان، بوون
بیردۆزەییانەیە، کە بوونی گشتی -تەماشاکردنێکی چواردەوری نا

بابەتەکانی بەردەست پێکدەهێنێت. نیگەرانیمان پەیوەندی بە 
ئاشنابوونەکەدا دازاین دەتوانێت  ان لەگەڵ جیهاندا هەیە. لەئاشنابوونم

شتە چییە دازاین  خۆی لەنێو جیهاندا ونبکات و سەرسام بێت. ئایا ئەو
ی ئەوەی لەنێو جیهاندایە ئاشنایدەبێت؟ بۆچی خەسڵەتی جیهانێت

ڕووناکی بەرناکەوێت؟ بوونی دەرەکی هەبووەکان بە پچڕانی لەنێو هەموو 
ندا، کە تەماشاکردنەکەی چواردورمانی دەکەوێتە سەر خۆی ئاماژەکردنەکا

 نزیکەوە لەو هەمووە تێبگەین؟  دەهێنێتە دەرێ؛ ئایا ئێمە چۆن لە
ئەم پرسیارانە مامەڵە لەگەڵ گرفتەکانی دیاردە و جیهانێتی و داوای 
ڕاڤەکردنی پەیوەندییەکان دەکەن، کە لەگەڵیاندا بونیادە تایبەتەکانیش 

بونیادانە بە دروستی ئەم ویستە پێوەاڵمدانەوەیان دێنەکایەوە. بە
 شیبکەینەوە. 

 

        . ئاماژەکردن و هێماکان٦٩                
 لە ڕاڤەکردنە کاتییەکەماندا بۆ بونیادی ئەو بوونەی سەر بە بابەتی

ئێمە بەکورتی بەردەست)ئامێر(ە، دیاردەی ئاماژەکردنەکان بینرا؛ بەاڵم 
روویەکەوە دەبن بە  ئەرک و ئاماژەپێکراوەکان لە باسمنکرد. ئاشکراشە

 داپێکهاتەی جیهانێتی. جیهان بەشێوەیەکی دیاریکراو لە بایەخدانی ئێمە
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ژینگەی بابەتی بەردەستەوە دەناسرێت. بەدڵنیاییشەوە، لەگەڵ  بە
دەردەکەوێت. چەند بتوانین  دانیگەرانبوونەکەمان بۆ بابەتە بەردەستەکە

 لەنێو جیهاندا بگەین ئەوەندەش دیاردەی جیهان بەبوونی هەبووەکان  لە
 ڕووتی دەردەکەوێت. 

خاڵی  جارێکی دیکە بوونی بابەتی بەردەست دەکەینەوە بە [٩٩]
دەرچوونمان. بەاڵم ئەمجارەیان بۆ مەبەستی تێگەیشتن لە دیاردەی 
ئاماژەکردن یان خودی ئەرکەکە بەکاریدەهێنین. بەگوێرەی ئەمەش 

ۆجییانە بوونی ئەو ئامێرە شیبکەینەوە، کە هەوڵدەدەین ئۆنتۆل
ڕێگەی 'هێماکان' وە توشی ئامێر  ئاماژەکردنی تێدا دەدۆزرێتەوە. ئێمە لە

'هێما'ش چەند واتایەکی هەیە: تەنیا بۆ چەند جۆرێکی  دەبین. وشەی
هێما بۆ شتێک دەبێت بە جۆرێک لە پەیوەندی -بە-هێما ناوەستێت، بوون

ۆنتۆلۆجییانە بۆ دیاریکردنی هەبووەکان ئ شگشتی و بونیادی هێماکە
 دەبێت بە ڕێنماکەر. 

هێماکان، وەکو ئامێرەکان خۆیان دەردەخەن، کە  سەرەتاشەوە لە
یە. ئەم هێمایانە  هه خەسڵەتی بنەڕەتییان لە ئاماژەکردن و دەرخستندا

بەسەر شوێن، ئااڵ و الفیتەی پرسەکان دەبینرێن. نیشانەدانان جۆرێکە 
. واتا ڕووکەشەکەشی 'پەیوەندی' دەبەخشێت. بەاڵم لە ئاماژەکردن

دەربڕین یان چاوەی ئاماژەکردن، کە وەکو هێما پەیوەندی نابێت بە سەر
دیاریکردن دادەنرێت. پەیوەندی پێناسەیەکی شێوەییە، لە 
بەستێنەکەیەوە دەخوێنرێتەوە و گرنگیش نییە چ جۆرە بابەت یان 

دنێک پەیوەندییە، بەاڵم هەموو هەموو ئاماژەکرشێوازێکی بوونی هەبێت. 
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پەیوەندییەک ئاماژەکردن نییە. هەموو نیشانەکردنێک ئاماژەکردنە، بەاڵم 
نییە. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، کە  کردنهەموو ئاماژەکردنێک نیشانە

هەموو نیشانەکردنێک پەیوەندییە، بەاڵم هەموو پەیوەندییەک 
 ندییماننییە. کەوابوو، خەسڵەتی گشتی پەیوە کردننیشانە

ڕوونکردۆتەوە. ئەگەر بمانەوێت لە دیاردەکانی ئاماژەکردن، هێماکان و 
هیچ کان  ندییه یوه بێ ناسینی په بهتەنانەت نیشانەکردنیش بکۆڵینەوە، 

دواییدا باسیدەکەین، کە خودی  . بێگومان لەنابێت دەستکەوتێکمان
دا بۆ چۆن لە ئاماژەکردن گشتییەکەیان پەیوەندییەکان لەسەر خەسڵەتە

 سەرچاوە ئۆنتۆلۆجییەکانیان دەگەڕێنەوە. 
ئەگەر شیکردنەوەکەمان تەنیا بۆ هێماکان بێت و لە دیاردەی [ ٩٨]

لەنێو ئەم ڕووبەرە تەسکەدا لە ناکرێت ئاماژەکردنیان جیابکەینەوە، 
فرەجۆری هێماکان بدوێین. لەنێو هێماکاندا نیشانە، ئاگادارکردنەوە و 

کانی پێدەناسرێت؛ گرنگ نین ئەمانە هەبووە هێما بۆ شتەکان هەیە، کە
چ جۆرە خزمەتگوزارییەک دەکەن، هەریەکەیان نیشانەکردنی جیاوازی 
هەیە. بەم هێمایانە ڕێگاکان، جێگاکان، شوێنەوارەکان، فایلەکان، 

یەکدی جیادەکەینەوە. ئەم دیاردانە لەبەر  گەواهی و دەربڕینەکان لە
کدێن؛ ئەمڕۆش، ئێمە ئەم ێنی پئاسا  هخەسڵەتی پەیوەندییەکەیان ب

چونکە  ەکردن بەکاردەهێنین، کە دەگونجێتپەیوەندییانە بۆ جۆرێک ڕاڤ
 ە و ناوەڕۆک چی دیکەمان پێناڵێت.بێجگە لە ڕەخسانی شێو

نموونەیەکمان بۆ هێما لەبەردەستدایە، کە لە شیکردنەوەکەی داهاتووشدا 
دادەنرێت، کە سودی لێوەردەگرین. لەنێو ئۆتۆمۆبیلدا تیرێکی سور 

ڕۆیشتنی ئۆتۆمۆبیلەکە بەالی چەپ و ڕاستدا لەسەر دووڕیانەکان 
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دەست شوفێرەکەیە.  سورەکە بە نیشاندەدات. ئاڕاستەکردنی تیرە
نەک بە  .بابەتی بەردەست هێماکە ئامێرە، کە بۆ شوفێرەکە دەبێت بە

نموونە ئەوانەی کەسی دیکەش گرنگە: بۆ تەنیا بۆ ئەو ، بەڵکو بۆ زۆر
دەهێنن. لەسەر شەقامەکە نین و بەکاری دا لەنێو ئۆتۆمۆبیلەکەوەڵ ئەلەگ

ە  لەنێو جیهاندا و لە بەستێنی هەموو ئەو یبۆی ڕادەوەستن. ئەم هێما
ئامێرانەوە، کە ئۆتۆمۆبیلن و یاساکانی هاتوچۆن، بابەتێکی بەردەستە. 
. ئامێرە بۆ نیشانەکردن، هەروەها، وەکو ئامێر لە ئاماژەکردن پێکهاتوە

ئەو" شتەدا هەیە، خزمەتگوزارە؛ بۆ نیشانەکردن -"لەپێناوی خەسڵەتی
جۆرێکە لە  دروستکراوە. نیشانەکردنەکە، کە هێماکە پێیهەڵدەستێت

'ئاماژەکردنە'، وەکو  'ئاماژەکردن'. بەاڵم، لێرەدا، پێویستە بزانین، ئەم
 نیشانەکردن بونیادی ئۆنتۆلۆجی هێمای وەکو ئامێر نییە. 

لەسەر زەمینەی بونیادی  اماژەکردن بەوجۆرەی نیشانەکردنەهەرچەندە ئ
مەتگوزار بەبێ ان ڕادەوەستێت، هێشتا بابەتێکی خزمەتگوزارەکئامێرە خز

مەتگوزاری هەیە و بە هێما پەیدادەکرێت. چەکوشیش خز ئەوەی ببێت
هێما نییە. ئەو نیشانەکردنەی لە ئاماژەکردنی خزمەتگوزارێکی 

" هەیە دەبێت بە هەبوویەکی ئۆنتیکی شتێک-هەبوویەکدا "بەرەو
شتی" ئامێرەکە دەردەخات. لەالیەکی دیکەوە، ئەو -کۆنکرێتی؛ "بەرەو

لەپێناوی شتێکدا هەیە -جۆرە ئاماژەکردنەی لە خزمەتگوزارێتی
ئەو" -"بەرەو کاتیگۆریانەی خودی ئامێرە.-خەسڵەتێکی ئۆنتۆلۆجییانەی

شتێکی کۆنکرێتی  بە دەبێت  یهخزمەتگوزاری لە نیشانەکردنداشتەی 
ئامێربوونی ئەودا. لەم نموونەیەدا ر. ئەمەش ڕووداوە لە پێکهاتەی بەدیا

وزاری و ئاماژەکردنی بۆ هێما جیاوازی نێوان ئاماژەکردنی خزمەتگ
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بەزبری دەردەکەوێت. لێکچونەکەیان کەمە و  نیشانەکردن
دەهێنێتەکایەوە. ئێستا،  ەکێتییەکەشیان هەبوویەکی سودبەخشی

این، کە نیشانەکردن لەبنەڕەتەوە لە ئاماژەکردنی پێکهاتوی حاڵەتی دڵنی
شێوازێکی تایبەت  بەئامێر جیادەکرێتەوە؛ بێ ملمالنێ دەڵێین هێما 

الیەنی ئەو  پەیوەندی لەگەڵ جۆرێک بووندا هەیە، کە سەر بە هەموو
ئامێرانەیە بوون بە بابەتی بەردەست لەنێو ژینگە و خەسڵەتی 

 ەڵ کارکردنمان بە نیگەرانییەوە، ئامێر بۆ نیشانەکردن بەجیهانێتیدا. لەگ
 شێوەیەکی تایبەت بەکاردەهێنرێت. بەاڵم دامەزراندنی ئەم فاکتۆرە لە

و واتای ئەم حاڵەتە  ڕووی ئۆنتۆلۆجییەوە کەموکورتی تێدەکەوێت. بناخە
 دەبێت ڕوونبکرێتەوە.  تایبەتەش

انە دەکات'؟ دەتوانین ئایا مەبەست چییە، کە دەڵێین، هێما 'نیش[ ٩٢]
دیاریکردنی جۆری مامەڵەکردنەکەمان لەگەڵ  وەاڵمی ئەم پرسیارە بە

بوون بەبابەتی بەردەستی  ئامێردا بۆ نیشانەکردن بدەینەوە. هەروەها، لە
نموونەی بۆ ئامێر تێبگەین. چ ڕێگەیەکی بەکارهێنانی هێماکان هەیە؟ با

ی و بۆ ئێمە دەبێت بە ڵێین ئەو بوونەی هەیەتبو بگەڕێینەوە تیرەکە 
 هێما لە "ڕێگەدان" یان "وەستان" دایە بۆ ئۆتۆمۆبیلەکە. 

-ڕێگەدانەکە، کە ئاڕاستەکردنە بۆ الیەک، سەر بە بوونی دازاینە لەنێو
الیەک دەکات و لەسەر ڕێگەیە؛ وەستان  جیهاندا. دازاین هەمیشە ڕوو لە

هێماش کەیەتی. ڕێگا"-سەر-حاڵەتی بڕاوەی "چوونە و چاوەڕوانیش
'شوێن'  کە خەسڵەتیجیهاندا دەکات، -بانگەشەی خۆی بۆ بوونێک لەنێو

هێما ڕەسەنانە تێناگەین ئەگەر تەماشایبکەین و و وەردەگرێت. لە
بەنیشانەکردنی دابنێین. ئەگەر ئاوەڕ بۆ ئەو شوێنە بدەینەوە تیرەکە 
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نیشانەی بۆ دەکات و بابەتێکی دەرەکی ببینین هێشتا هێماکە ڕەسەنانە 
. هێماکە بانگەشەی خۆی لە تەماشاکردنەکەی چواردەورمان و اناسرێتن

مامەڵەکردنمان بە نیگەرانییەوە دەکات. بەجۆرێکیش بانگەشەکە دەکات، 
دەدات. دەکات ئەو نیشانی کە تەماشاکردنەکەمان ڕوو لەو الیەنە

بەردەست تێناگات؛ تەنیا ڕووتێکردنەکەی -تەماشاکردنەکە لە بابەتی
ڕێگەیەکی دیکەشمان بۆ ناسینی ئامێر هەیە: دەکرێت  دەستدەکەوێت.

تیرەکە، وەکو ئامێرێک ببینن، کە بە ئۆتۆمۆبیلەکەوەیە و نەزانین چ 
خەسڵەتێکی هەیە: نەزانین تیرەکە بۆ چییە و چۆن بەکاردێت؛ هێشتا 

ئاستی  ئەوەی ڕووبەڕووی دەبینەوە تەنیا شت نییە. ئەزمونمان لە
 اوردکردن لەگەڵ ئامێرەکانی دیکەدن و بەرشتێکدا پێویستی بە دیاریکر

 . نزیکیشه هەرچەندە  ههەیە، کە هەندێکجار نادیار
جۆرە هێمایەی باسیدەکەین بابەتی بەردەست ئاشکرادەکات؛  ئەو[ ٨١]

 جۆرێک دەردەخات ئێمە دەستمان بیگاتێ و بە یان بەستێنەکەی بە
لە پەیوەندی شتە نییە  نیگەرانییەوە کاری لەگەڵدا بکەین. هێما ئەو

شتێکی دیکەوە بەسترا بێت؛ بەڵکو ئامێرێکە ئاشکرا  نیشانەکردندا بە
دەکات تەالیەنی بابەت لەنێو تەماشاکردنی دەوروبەرماندا بەرجەس هەموو

بانگەشە بۆ بوونی خۆی  سڵەتی جیهانێتی بابەتی بەردەستداو لەگەڵ خە
ۆی خ "ئەوەی ڕوودەدات"حاڵەتی ئاگادارکردنەوەدا،  دەکات. لە

ڕوویداوە یان بەسەر  نیشاندەدات، بەاڵم نەک بەو واتایەی شتێک تەنیا
بوونی بابەتە دەرەکییەکەوە زیادەیە؛ ئەوەی ڕوودەدات چاوەڕوانکراوە و 

کی ێچونکە کارمان لەسەر شت بۆی ئامادەین یان بۆی ئامادە نینئێمەش 
لە  لەو هێمایانەدا، کە ڕوویانداوە و پەیدابوون ئەوەی.  کردوهدیکە 
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نیشانەکردنی چواردەوری تەماشاکردنەکەماندایە ناسراوە. هێمادانان بۆ 
کاتێک بێت لەوێدایە. هێماکان  کەسەکە هەر شتێک ئەوە دەگەیەنێت

هەمیشە ئاماژە بۆ ئەو شوێنانە دەکەن کەسێک تیایاندا دەژی، 
 نیگەرانییەکەی ڕووی تێدەکات و کاریان لەسەردەکات. 

ڕوونی  ڵەتی تایبەتی هێماکان، وەکو ئامێر بەلەگەڵ دامەزراندنیدا خەس
دایە، کە تیایدا دەوروبەری  بینین'-'پێش دەردەکەون. ئەم چاالکیەش لە

کەسێک خۆی بانگدەکات و دەبێت بە بابەتی بەردەست. بەاڵم بوونی 
جیهاندا خەسڵەتی خۆشاردنەوەی هەیە، -نزیکی بابەتی بەردەست لەنێو

ی ئەمە، لە تەماشاکردنەکەماندا کە لەپێشتر باسمانکرد. بەگوێرە
پێویستیمان بە ئامێرێک هەیە، کە کاتێک کاری لەگەڵدا دەکەین بتوانێت 

بکات. کاتێک ئەو ت و ئاشکرایڕووناکی بخاتە سەر بابەتەکەی بەردەس
 ئامێرە)هێمایانە( دروستکران ئاشکراکردنەکەش بیری لێدەکرێتەوە. ئەو

بە بابەتی دەرەکی  کەس لەخۆڕا کاتەی هێماکانیش دەردەکەون
لەگەڵ ئاسانی بناسرێن.  بە دیاریکراوی دادەمەزرێن تاکو بە و دایاننانێت

دامەزراندنی هێمادا، بەهەرحاڵ، پێویست ناکات هەمیشە ئامێریش 
 دروستبکرێت، کە هێشتا نەبووە بە بابەتێکی بەردەست. 

جێگەی  هێماکانیش لەوێدا سەرهەڵدەدەن، کە بابەتێکی بەردەست لە
. لەم شێوازەدا دامەزراندنی هێما زۆرتر بنەڕەتییە. لە بهێنرێتا بەکارهێم

نیشانەکردندا، لە بابەتی بەردەستی ئامێر و ژینگەش بەگشتی، 
ئامادەکردن ڕوودەدات؛ نەک تەنیا ئەمە: دامەزراندنی هێما دەرخستنیشە. 

واتای هێما تێدەگەین، کە دەبێت بە بابەتێکی بەردەست.  ئەو کاتە لە
، بۆنموونە، جوتیارێک هەوای باشور بە هێمای بارانبارین دابنێت، ئەگەر
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نییە خرابێتە سەر -ئەوا ئەو بەهایەی بەو هەبووە دراوە شتێکی زیاد
 بابەتێکی دەرەکی، کە ڕەوتی هەواکە لە شوێنێکی جوگرافی دیاریکراوەوە

هۆی)زانستی ئاووهەواوە(  . دەکرێت هەوای باشور بەکات دیریده
جۆرەی تەنیا  بەاڵم هەرگیز بابەتێکی دەرەکی نییە بەو؛ بخوێنرێتەوە

 پێچەوانەوە، بەەبێت بە هێمایەکی ئاگادارکەر. بەلەچەند حاڵەتێکدا د
 هۆی تەماشاکردنەکەوە لەنێو کێڵگەکەدا هەوای باشور دەناسرێت. 

هێما دادەنرێت  ئەوەی بەدەشی کەسێک ناڕەزایی دەربڕێت و بڵێت [ ٨٦]
اسرێت و لێیتێبگەین. بێگومان ئەمە دروستە و لە پێویستە لەپێشدا بن

چەند حاڵەتێکدا توشمان دەبێت. پرسیارەکەش سەبارەت چۆنیەتی 
دەمێنێتەوە.  ئامێردۆزینەوەی ئەو بابەتانە لەپێشتر، وەکو شتەکان یان 

ست لە ئامێربوونی بابەتەکانی بەردەکاتەی خەسڵەتی بە لێرەشدا، ئەو
ابێت بوونیان، وەکو شتێکی ڕووت ن تەماشاکردنەکەدا دەرناکەون

ەماندا، کارکردنەکانی ژیانی ڕۆژان ڕاڤەبکرێت. بوونی بەردەستی هێما لە
بۆ چەند مەبەستێک  هەروەها دەرکەوتنەکەی سەر بە بوونی خۆی 

تەنیا یاریدەی دەرخستنی  شی که جۆراوجۆره  کارهێنانه به .دروستکراوە
بونیادی گشتگری ئامێرە نادیارەکە نادات؛ خۆدەرخستنی هێما لەسەر 

ژیانی ڕۆژانەدا دەبێت بە بابەتێکی  نەدیارەکان ڕادەوەستێت، کە لە
بەردەست. کاتیک دەستماڵێک گرێ دەدەین تاکو شتێکمان لەبیر 

لە نەچێت، نموونەیە بۆ ئەمە. ئەوەی لەم هێمایەدا دەردەکەوێت 
ۆر شت هێمایەکە ئاماژە بۆ ز .نیگەرانییەتەماشاکردنی ژیانی ڕۆژانەدا 

کەمتر  ردنەکەشی بەرفراوان بێت، ئەوەندەت. چەند ئاماژەکادەک
کەسەی بەکاریدەهێنێت  دەناسرێت و سود دەبەخشێت. تەنانەت بۆ ئەو
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ڕێگای هێمایەکی  ئەگەر بەکاربهێنرێت پێویستە لە .کەمتر دەردەکەوێت
کارنایەت خەسڵەتی دیکەوە بناسرێت. کاتێک گرێکە، وەکو هێما بە

بە خۆ تێهەڵقورتانی بابەتێکی  ناکات، بەڵکو پێویستیزربەهێمابوون ب
 بەردەستی نزیک دەبێت. 

دەشێ کەسێک بیەوێت باسی ئەو هێمایانە بکات، کە مرۆڤی [ ٨٩]
، لە بایەخدانی ژیانی ڕۆژانەیدا جادوکردن و)فیتیشیزم(داسەرەتایی لە 
 هەڵبەتە بەکارهێنانی هێماکان بەمجۆرە ناکەوێتەسەر 42بەکاریهێناون.

جیهاندا 'ڕاستەوخۆ' -مەبەست و بیرکردنەوەی بیردۆزەییانە و لەنێو
نزیکەوە سەرنجبدرێت، دەردەکەوێت، کە  دەمێنێتەوە. بەاڵم ئەگەر لە

ۆکەی هێماکان تەواو بۆ ڕۆشنایی بیر ڕاڤەکردنی فیتیشیزم و جادو لەبەر
جیهانی مرۆڤە سەرەتاییەکەدا  بابەتانە لە وبابەتبوونی ئەناسینی بە

هێما ئەم ڕاڤەکردنەی خوارەوەی -نجێت. دەتوانین سەبارەت دیاردەیناگو
بۆ بکەین: بۆ مرۆڤە سەرەتاییەکە جیاوازی لەنێوان هێما و ئاماژە 
                                                           

فیتیشیزم وشەیەکی پورتوگالییە بۆ جۆرە نەریتێکی ئایینی خێڵەکانی ڕۆژئاوای   42 
وستکراویان بە پیرۆز ئەفریقا بەکارهاتووە. ئەم خێاڵنە چەند بابەتێکی لە داروبەرد در

داناوە و لەو باوەڕەدا بوون، کە گیانیان تێدا بەرجەستە بووە. بۆ مەبەستی جیاواز و 
جادو سودیان لێوەرگرتوە. لە سەدەکانی هەژدەهەمەوە زانایانی ئەنترۆپۆلۆجی، وەکو 
برۆسس، تایلەر، لۆبوک و شۆڵتز بایەخیان پێداوە و باسیانکردووە. سیگمۆند فرۆید، 

یکۆلۆجی شیکارییدا، فیتیشیزم بە نەخۆشی دەروونی دادەنێت و بە مەیلی لە سا
سێکسییەوە گرێیدەدات. ئەگەر کەسێک، بۆنموونە چێژی سێکسی لە دەسماڵ یان 

 پارچەیەک جل وبەرگی خۆشەویستەکەی وەگرێت، فیتیشیستە.)م.ک(
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بۆکراوەکەدا نییە. هێماکە جێگەی شتە ئاماژە بۆکراوەکە دەگرێتەوە و 
هەمیشە ئاماژەشی بۆ دەکات. ئەم لێکچونە گوزارە بۆ بە بابەتبوونی 

شت و لەنێو  کات و ئەوە ناگەیەنێت، کە لە ئەزموندا بووە بەهێماکە نا
جیهانی بابەتە دەرەکییەکاندا دانراوە. بە یەکدانانی شتە جیاوازەکان 

ەیتوانیوە خۆی لە نییە: لەو فاکتۆرە پێکدێت، کە هێشتا هێما ن
بەرەو ئەوەی ئاماژەی -بکات. بەکارهێنانەکە لەنێو بوونێکهێمابوون ڕزگار
بە تەواوی تواوەتەوە. بەیەکدانانەکە لەسەر بناخەیەکی بۆ دەکرێت 
 ابەتبوون دامەزراوە و هەمانکات بەبابەتبوونەکە کەمییە لەبپێشتری بە
ئامێر  ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، کە هێماکان هەرگیز بەبوونیدا. 
 دانانرێن. 

بە بوونی ئامێر نییە.  بوونی بابەتی بەردەست لەنێو جیهاندا سەر
ەتی بەردەست و ئامێر هیچ کلیلێکی ئۆنتۆلۆجییانەمان بۆ هەڵبەتە باب

ڕاڤەکردنی جیهانی سەرەتایی نادەنێ؛ بەدڵنیاییەوە، ئۆنتۆلۆجی 
شتەکانیش بەهەمانشێوە ئەم کارە ناکات. بەاڵم ئەگەر تێگەیشتن لە 

بەگشتی بێت،  اینی سەرەتایی و جیهانی سەرەتایشبوون پێکهاتەی داز
'شێوەیی' جیهانێتی پێش بخەین؛ باسی ئەو هاتوە بیرۆکەی  ئەوا کاتی

جۆرێک بگۆڕێت هەموو دەستەواژە  دیاردەیە بکەین، کە دەکرێت بە
نێویدا شتێک   لهئۆنتۆلۆجییەکان، کە داکۆکی لەو بەستێنە دەکەن 

اتای دیاردەکەی نییە، یان پۆزەتیڤانە و پەیدانەبووە یان لەناوچووە
ن دەبێت پشتگیری دیاردەیی پێشو بۆ هێماکاڕاڤەکردنەکەی دەربخەین. 

بۆ خەسڵەتی ئاماژەکردن دەربڕێت. پەیوەندی نێوان هێما و 
ئاماژەکردنیش سێ الیەنییە: یەکەم، نیشانەکردن، وەکو ڕێگەیەک تیایدا 
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بەرجەستە دەبێت، لە بونیادی  کە، ەبەخشئەو" شتەی سود-"بەرەو
ەکردنی لە یشانئەو" شتەدا دەدۆزرێتەوە. دووەم، ن-ئامێردا و "لەپێناوی
ئامێربوونی بابەتێکی بەردەستی هەیە. لەم ڕووەوە هێمادا خەسڵەتی بە

لەنێو سەرجەمی ئامێرەکان و بەستێنی ئاماژەکردن و ئەرکەکاندایە. 
لەگەڵ ئامێرەکانی دیکەدا نییە.  تەنیا بابەتێکی بەردەستسێیەم، هێما 

تێکدا لە هەموو حاڵە بوونی خۆیدا، وەکو بابەتێکی بەردەست ژینگە لە لە
 ڕێگەیەوە خۆی لەنێو تەماشاکردنەکەدا دەردەخات. 

هێما، وەکو شتێکی ئۆنتیکی بابەتێکی بەردەستە، ڕۆڵی ئامێرێکی [ ٨١]
ئاماژەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەش بۆ بونیادی بابەتی دیاریکراو و 

بەردەست، سەرجەمی ئاماژەکردنەکان و جیهانێتی دەبینێت. لێرەدا، 
یبەتی هێما، وەکو بابەتی بەردەست لەنێو ژینگەدا ڕەگوڕێشەی حاڵەتی تا
دۆزینەوە. کەوابوو، ئاماژەکردن و خودی ئەرکەکە و بە نیگەرانیمانەوە دە

هێما نین ئەگەر ئۆنتۆلۆجییانە ببن بەو بناخەیەی هێما لەسەریان 
ڕادەوەستێت. ئاماژەکردن خەسڵەتی ئۆنتیکی بابەتێکی بەردەست نییە، 

 بەڵکو پێکهاتەی ئەوە. 
کەوابوو، بە چ واتایەک ئاماژەکردن ئۆنتۆلۆجییانە پێش بابەتی بەردەست 

 دەکەوێت و دەبێت بە پێکهاتەی جیهانێتی بەگشتی؟ 
 

 . دەورگرتن و ئاماژەکردن: جیهانێتی جیهان ٦٨     
ئێمە لەنێو جیهاندا ڕووبەڕووی بابەتی بەردەست دەبینەوە. بوونی 

وەندییەکی ئۆنتۆلۆجییانەی لەگەڵ پەی بابەتێکی بەردەستە کەهەبوویەک، 
 دادەرکەوتنی هەموو بابەتێکی بەردەست جیهان و جیهانێتیدا هەیە. لەگەڵ
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بەرەو هەرشتێک جیهان ڕووبەڕووبوونەوەمان جیهانیش هەیە. لەگەڵ 
 هەرچەندە دۆزینەوەکە بیردۆزەییانە نییە.  دۆزراوەتەوە

بەاڵم چۆن . ڕێگەی بابەتی بەردەستەوە دەناسرێت جیهان ئەوەیە لە
 ؟ جیهان بابەتی بەردەست دەردەخات تاکو ڕووبەڕووی ببینەوە

و جیهاندا ێشیکردنەوەکەمان ئاشکرای دەکات، کە ئەو هەبووەی لەن
بوونیدا لە تەماشاکردنەکەی دەروروبەر و  ڕووبەڕووی دەبینەوە لە

وەسفکردنەکەماندا سەربەستە. ئایا ئەم سەربەستییە لەپێشترە چ 
وەکو خەسڵەتێکی ئۆنتۆلۆجییانەی جیهان  ،خشێت و چۆنواتایەک دەبە

لێی تێبگەین؟ ئایا لەگەڵ پرسیارکردن لەسەر جیهانبوونی جیهان توشی 
 چ گرفتێک دەبین؟ 

ئێمە باسمانکرد، ئاماژەکردن پێکهاتەی بابەتی بەردەستی بەئامێرکراوە. 
جیهان سەربەستیان دەکات؟ ۆن ئەم هەبووانە بەم بوونەیانەوە ئایا چ

بۆچی یەکەمجار ڕووبەڕووی ئەم هەبووانە دەبینەوە؟ هەروەها، ئێمە 
ئەو" -باسی خزمەتگوزاری، زیانبەخشی و سودبەخشیمان کرد. "بەرەو

ئەو" سودبەخشینەدا ئاماژەکردن -تگوزاری و "لەپێناویشتە بۆ خزمە
هێما و کوتانی چەکوشەکە  یکۆنکریت دەکەن. بەاڵم، نیشانەکردن

ە نین، بەتایبەتی ئەگەر بە پێکهاتەکانی بونیادە خەسڵەتی ئەم هەبووان
هەموو حاڵەتێکدا، بابەتەکانی بەردەست  ئۆنتۆلۆجییەکەیان دابنرێن. لە

جۆر و  ]بۆ هەڵسوڕانی کارێک[ جۆر و ناجۆرن: خەسڵەتەکانیان بە
ناجۆرییەکەوە بەستراون. خزمەتگوزاریش وەکو حاڵەتی پێکهاتوی 

ژەکردنیشە(، ناجۆری هەبووەکان ئامێر)هەروەها خزمەتگوزاری ئاما
ناگرێتەوە؛ حاڵەتێکە پێناسەی شێوازی بوونی هەبوو دەکات. ئایا 
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کاتێک دەڵێێن، بوونی 'ئاماژەکردن' و 'ئەرک' چ واتایەکیان هەیە؟ 
بابەتێکی بەردەست بونیادی ئاماژەکردن و ئەرک وەرگرتنی هەیە، 

اژەکردن و مەبەستمان ئاماژەکردن و ئەرکی ئەو بابەتەیە. بە ئام
دیاریکردنی ئەرکێک هەست بە بوونی هەبوویەک دەکرێت و ئاماژەی بۆ 
 دەکرێت. لەگەڵ ئەم بوونەدا دەورگرتن دەدۆزرێتەوە. ئەو بوونەی سەر بە

دەبەخشێت، کە  بابەتی بەردەستە دەورگرتنە. دەورگرتن واتای ئەوە
ەنێو" "لەگەڵ...ل هەبوویەک لەنێو شتێکدا دەوردەبینێت. پەیوەندییەکەی

 ئاماژەکردن و ئەرکەکە دیاریدەکەن. 
، دەرکەوتنەکەی وێت که دهکاتێک هەبوویەک لەنێو جیهاندا دەر[ ٨٤]

دەبێت بە دەورگرتن. لەگەڵ هەموو هەبوویەکدا جۆرە دەورگرتنێک هەیە. 
بنەڕەتی  و  نییه بوون، دەستەواژەیەکی ئۆنتیکی لەبارەی ئەم هەبووانەوە

بۆ خزمەتگوزاری و  ئەو" شتە-ە. "بەرەوەی هەبووەکانئۆنتۆلۆجییان
نە، کە وموکەوەیە: لەگەڵ ئەم هەبووەدا، بۆنسودبەخشین بەدەورگرتنە

چەکوش  'چەکوشی' دادەنێین، لە بابەتێکی بەردەستە و ئێمە بە
کوتانەکە پەیوەندی بە داکوتانی  کوتانەکەدا دەورگرتن دەبینین؛ چەکوش

یە خۆمان لە ئاوهەوا داکوتانی شتەکەش بۆ ئەوەشتێکەوە هەیە؛ 
امادەکردنی پەناگەیەکە بۆ ناخۆشەکە بپارێزین؛ خۆپاراستنەکەش بۆ ئ

یان لەپێناوی گونجاندنی بوونی دازایندایە. هەموو دەورگرتنێکی دازاین 
 دەورگرتنەکانەوە بەستراوە. لە می رجه سهبابەتێکی بەردەست بە 

هێنانی بابەتی کارگەیەکدا، بۆنموونە، سەرجەمی دەورگرتنەکان لە پێک
بەردەستیدا پێش ئامێرێکی تاک دەکەوێت؛ ئەمە بۆ کێڵگە و ئامێرەکانی 

 نێو کێڵگەش دروستە. 
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ئەو" شتە دەگەڕێتەوە، کە -بەاڵم سەرجەمی دەورگرتنەکان بۆ "بەرەو
هەبوویەک نییە،  ئەو" شتە-رگرتن نامێنێت: "بەرەوتیایدا لەوە زۆرتر دەو

-جیهان بێت؛ ئەوەیە، کە بە بوونبابەتی بەردەستی نێو  کە سەر بە
ئەو" -جیهان دادەنرێت و جیهانێتیش سەربە بوونێتی. ئەم "بەرەو-لەنێو

ئەو" شتە تایبەتییەی نێو دەورگرتنەکە. -شتە سەرەتاییە نابێت بە"بەرەو
 ەدایە. ئەو"-ئەو" شتە "لەپێناوی-"بەرەوئەم 

ونی بووە بە بوونی دازاینە، کە بو ئەو" شتەدا سەر بە-بەاڵم "لەپێناوی
رگرتن، وەکو ئێمە باسمانکرد چۆن پەیوەندییەکانی نێو دەوکێشە. 
دازاین دەکات؛ لێرەدا زۆر  بوونی ڕەسەنانە ڕوو لە ئەو' شتە-'لەپێناوی

لەسەری ناڕۆین. پێویستە "دەورگرتنی شتێک" ئەوەندە ڕوونبکرێتەوە 
وە دیاردەی جیهانێتی دەرکەوێت و بتوانرێت پرسیار لەبارەی بوونیە

 بکرێت. 
 "دەورگرتنی شتێک" ئەو واتایە دەبەخشێت، ئێمە لە [ ئۆنتیکیانە٨٩]

شتە -چواردەوەری فاکتۆری نیگەرانیماندا بابەتێکی بەردەست، وەکو ئەو
شێوەیەی هەیە و لەپێناوی ئەوەدا هەیە.  دەردەخەین، کە بەو

لە بنەڕەتەوە  "دەورگرتنی شتێک" یکیمان لەتۆنتێگەیشتنی ئ
دەرکەوتنی سەربەستانەی بابەتێکی انەیە. لێرەشەوە، ئۆنتۆلۆجیی

بەردەست لەنێو جیهاندا ڕاڤەدەکەین. لەپێشەوە دەڵێین، "دەرکەوتنی 
بەڵکو گوزارەی شێت؛ پەیداکردن و دروستکردنی نابەخشتێک" واتای 

دۆزینەوەی بابەتێکی بەردەست دەکات، کە هەبووە و ئێمەش ڕووبەڕووی 
تە" لەپێشترە مەرجە بۆ سەرهەڵدانی دەبینەوە. ئەم"دەورگرتنی ش

ڕووبەڕووبوونەوەکە و ڕووبەڕوونەوەی ئۆنتیکییانەی دازاین لەگەڵ بابەتی 
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"دەورگرتنەکە" ئۆنتۆلۆجییانە  بەردەستدا. لەالیەکی دیکەوە، ئەگەر لە
تێبگەین، ئەوە بابەتە بەردەستەکەی دەردەکەوێت، گرنگ نییە ئۆنتیکی 

دەرنەکەوت بۆی نیگەران ئەو بابەتەیە  دەور وەردەگرێت یان نا، ئەگەر
 دەبین، کاری لەسەردەکەین و چاکی دەکەین و هەمانکات دەیشکێنین. 

کاتێک باسی دەرکەوتنی شتێک و دەورگرتن دەکەین، فرمانی تەواوی 
'لەپێشتر' بەکاردەهێنێن، کە ئەو بوونەی سەر بە دازاینە دیاریدەکات. 

نتۆلۆجییانە بیری گەر ئۆڕێگەدان بە هەبوویەک بۆ دەورگرتن، ئە
بوونی بەردەست لەنێو بەبابەت دەرخستنێکی لەپێشترە بۆلێبکەینەوە، خۆ

ژینگەدا. کاتێک دەمانەوێت هەبوویەک دەوروەرگرێت، دەبێت 
-شتێکدا بێت؛ لەبەر ڕۆشنایی چەمکەکانی "لەنێو دەورگرتنەکەی لە

بۆ شتێکدا" ی دەورگرتنەکە دەردەکەوێت. -شتێکدا" و "لەگەڵ
ڕادەیەی هەبوو خۆی  ەرانیشمان دەبێت بە بابەتێکی بەردەست. بەونیگ

لە نێو بەستێنی ژینگەکەیدا -لەبونیدا دەدۆزرێتەوە-بۆ نیگەرانی دەردەخات
بابەتێکی دەرەکی ]بۆ  بووە بە بابەتێکی بەردەست؛ لەسەرەتاوە نابێت بە

 توێژینەوە[. 
نێو بەستێنی کی بەردەست و دەورگرتنەکەی لەێجۆرەی بوونی بابەت بەو

ێتەوە، ئەوا لەگەڵ دەورگرتنی بابەتێکدا رسەرجەمی دەورگرتنەکاندا دەدۆز
ئەوەی بە خەسڵەتی جیهانی بابەتی بەردەست ناوزەدمانکرد لەپێشوەختا 
دەبینرێت. سەرجەمی دەورگرتنەکانیش پەیوەندی ئۆنتۆلۆجییانەی بە 

ەنێو جیهانەوە هەیە. لەگەڵ دەرکەوتنی دەورگرتنی هەبووەکاندا ل
سەرجەمەکەش ڕزگاریان دەبێت و دەزانین بۆچی دەورگرتنێک 

 ەوە. ێتڕووبەڕوویان دەب
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بابەتە بەردەستەی نێو ژینگە، کە خۆی لەنێو سەرجەمەکە  بەاڵم ئەو
دەردەهێنێت)خۆی لەنێو بەستێنی جیهانەوە دەخاتە بەردەست(، 

شەی بەوشێوەیە خۆی نیشاننادات بوونی دۆزرابێتەوە. ناتوانین ئەگەر و
 دازاین ناچن بەکاربهێنین.  هەموو جۆرەکانی هەبوو، کە لە 'دۆزینەوە' بۆ

ئێستا، مەبەستمان چییە لەوەی، کە ئەو هەبووانەی لەنێو جیهاندا [ ٨١]
بوون  ڕزگاردەبن، دەبێت لە پێشتر خۆیان دەرخستبێت؟ تێگەیشتن لە

لە  [Verständnisتێگەیشتنێک ] سەر بە بوونی دازاینە. بوونی هەموو
جیهان سەر بە -لەنێو-[. ئەگەر بوونVerstehenکردەوەی تێگەیشتندایە ]

جیهانیش سەر بە -لەنێو-بوون بوونی دازاین بێت، ئەوا تێگەیشتن لە
 بوون.  ناوەڕۆکی تێگەیشتنی ئەوە لە

ڕووبەڕووبوونەوە لەپێشترەکەی لەنێو جیهان، لەم الیەنەوە ڕزگارکردنە و 
انەی بەردەوام دازاین ڕووی تێدەکات. ئەو جیه؛ تێگەیشتنە لە جیهان

وەرگرتنی شتێک لەنێو شتێکی دیکەدا لەپێشتر دەکەوێتە سەر 
 ئەو" هەروەها-شتانە و دەورگرتنەکەیان، کە "لەگەڵ تێگەیشتنمان لەو

شتێک بەمجۆرە بێت و  هەرئەو" شتەدا دەورەکە وەردەگرن. -"لەنێو
دەورەکەی تێدا  و" شتەیئە-"بەرەو ئەوەی دەبێت بە بناخەشی، وەکو

ئەو" شتەدا، کە بەردەوام ڕووی تێدەکات، -"لەپێناوی یان وەردەگرێت
شتە چییە دازاین  بزانرێن. ئەوڕادەیەک  کەون و بەردەبێت لەپێشتر دە

 ئۆنتۆلۆجییانە تێدەگات؟ -پێش جیهان-بوونی خۆی لەنێو هۆیەوە لە بە
شتێکدا و -اویتێگەیشتندا بەستێنی پەیوەندییەکان، کە دازاین لەپێن لە

پێدەناسێت دەکرێت  دادیار و نادیار الیەنی هێزەکی بوونی لە پێناوی
ئەو" -ئەو" شتەدا باسی "بەرەو-ڕەسەن و ناڕەسەنانە بێت. "لەپێناوی
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دەکات و دەورگرتنەکەی دیاریدەکات؛  ئەو" شتە-ئەگەری "لەنێو شتە لە
ە بونیادی دەرکەوتنەکەشی بۆ دەورگرتن ڕوونیدەکاتەوە، کە ئەم

دەورگرتنی شتێکە لەگەڵ شتێکی دیکەدا. دازاین بەردەوام لە هەموو 
ئەوەدا دەوردەگرێت، -شتەی لەگەڵ-ئەو-حاڵەتێکدا، وەکو لەپێناوی

بەردەوام هەبووەکان، وەکو  دەکرێت؛ واتە، بەو ڕادەیەی هەیە ئاماژەی بۆ
شێوازی ئاماژەکردندا بۆ دەرخستنی هەبووەکانە، کە  بابەتی بەردەست لە

 پێشتر ڕووبەڕوویان دەبێتەوە. ئەمەش شوێنی ئاماژەکردنەکە بەلە
تێگەیشتنەوە لە دەورگرتنەکەدا بە دیاردەی جیهان دادەنێت. بونیادی 
 ئەوەی دازاین ئاماژەی بۆدەکات، دەبێت بە پێکهاتەی جیهانێتی جیهان. 

 بوونی خۆی بەمجۆرە تیدەگات شتێکە لە شوێنەی دازاین تیایدا لە لەو
لەگەڵیدا ئاشنایە. ئاشنابوونەکەشی لەگەڵ جیهاندا پێویستی بە نزیکەوە 

دامەزراندنی پەیوەندییەکەی لەسەر بنەمای بیردۆزەیەکی ئاشکرا نییە. 
بوونگەرانە بۆ -بەهەرحاڵ ئەگەری ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەی

پەیوەندییەکان دەکەوێتە سەر ئاشنابوونی لەگەڵ جیهاندا؛ 
ە پێکهاتەی دازاین و تێگەیشتنی دازاین لە ئاشنابوونەکەش دەبێتەوە ب

کاتێکدا   هبوون پەیدادەکات. ئەم ئەگەرە دەبێت باشتر بهێنرێتە کایەوە ل
بوونی و ئەگەرەکانی بوونی ی بۆ یدازاین خۆی بۆ ڕاڤەکردنی بنەڕەت

تاکو دەکات و دەیەوێت لە واتای بوونیش بەگشتی تێبگات. بەاڵم ، ئامادە
ەنیا ئەو ئاسۆیەی کردۆتەوە بابەتەکانی، وەکو ئێرە شیکردنەوەکەمان ت

 . ناسرێن تیادا ده جیهانێتی و جیهان
 [ ئەگەر بمانەوێت باسەکەمان بەرەوپێشەوە بەرین پێویستە٨٩]

ی دازاین بۆ بوونی خۆی چۆن ئۆنتۆلۆجییانە لە ئاماژەکردنیەکەمجار 
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، درێژی باسیدەکەین کردەوەی تێگەیشتندا، کە دوایی بە لەتێدەگەین 
پەیوەندییەکانی سەرەوە لەپێشتر خۆیان دەربخەن؛ دەبێت 

تێگەیشتنەکەش لەم دەرخستنەدا دەیانگاتێ. لەگەڵیاندا ئاشنادەبێت؛ 
پێش خۆیدا دەیانگرێت چونکە لەمەدا ئەرکەکەی  بەم کارەش لە

گەر. تێگەیشتن لەنێو هەروەها لەگەڵ ئەم پەیوەندییانەدا دەکەوێتە
ەیوەندێتی ئەم پەیوەندییە ی پئاماژەی بۆ دەکرێت. خەسڵەت

لەگەڵ ئاشنابوونی بەم دەکەین. ناوزەد "گرنگێتی" بۆکراوانەش بەئاماژە
 سەرەتاوە دەیەوێت لە پەیوەندییانەوە دازاین ئاماژە بۆ خۆی دەکات: لە

-تێبگات. "لەپێناوی جیهان-یەنی هێزەکی بوونی لەنێوبوونی خۆی و ال
ئەو" شتە دەکات؛ ئەمەش دەبێت -شتە "بەرەو ئەو-ئەو" شتەدا ئاماژە بۆ

. ئەم ات د ڕووده ئەو" شتەی دەورگرتنەکە-ئەو" شتە و "لەنێو-بە "بەرەو
 نیەک پێکەوە گرێدراون؛ ئاماژەکردنێک(هەموو)، وەکو شپەیوەندییانە

  جیهاندا لەپێشتر دایاندەنێت. -بوونی لەنێو دازاین بۆ تێگەیشتن لە
ژەیان بۆ دەکرێت ناو ئێمە سەرجەمی ئەم پەیوەندییانەی ئاما

ئەو بونیادەی -"گرنگێتی". ئەمەش بونیادی جیهان پێکدەهێنێتدەنێێین
گییەکەدا مەرجێکی نلەگەڵ گردازاین ئاشنابوونی دایە. ی تێدازاین

نێو جیهان و  کانی هەبووهئەگەری دۆزینەوەی  ئۆنتیکییە بۆ
)بابەتەکانی بەردەست( ڕووبەڕوویان دەبێتەوە.  دەورگرتنەکەی

دازاین هەمیشە جۆرەی هەن خۆیان دەناسێنن.  وەکانیش بەوهەبو
بەمجۆرەیە؛ لەگەڵ بوونیدا بەستێنی بابەتی بەردەست دەدۆزێتەوە. مادام 
دازاین هەیە، لەنێو جیهانێکدایە خۆی بە دەستەوە دەدات و تیایدا 

خۆبەدەستدانەکەش سەر بە بوونێتی. ڕووبەڕووی شتەکان دەبێتەوە. 
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ا، کە دازاین هەمیشە لەگەڵیدا ئاشنایە، مەرجێکی بەاڵم، لە گرنگێتید
دەیەوێت تێبگات و  ی وه رئه به لهئۆنتۆلۆجی بەخۆوە دەگرێت. بۆ دازاین، 

ڕاڤەبکات، لەدەرخستنی گرنگێتییەکاندا دەبێت بە ڕێگاخۆشکەر؛ لەگەڵ 
 ئەمانەشدا، دواجار بوونی وشەکان و زمان دادەمەزرێت. 

یان بە حاڵەتێکی بوونگەرانەی دازاین ەبێت گرنگێتییە دیارەکە، کەوابوو د
بوونی ئەو لەنێو جیهاندا؛ هەروەها، مەرجێکی ئۆنتیکییە بۆ ئەگەری 
دۆزینەوەی سەرجەمی دەورگرتنەکان. ئەگەر توانیبێتمان بیسەلمێنین، 

بەردەست، وەکو بەستێنی ئەرک و ئاماژەکردنەکان -بوونی بابەتی
ان پێناسەی بۆ دادەنرێت، ئایا پێناسدەکرێت و تەنانەت جیهانێتیش هەم

جیهاندا -ئەمە ئەوە ناگەیەنێت، کە "بوونی جەوهەریی" هەبووەکان لەنێو
لەنێو سیستەمی پەیوەندییەکاندا تواونەتەوە؟ مادام پەیوەندیش هەمیشە 

جیهاندا نابێت بە -شتێکە بیری لێدەکرێتەوە، ئایا بوونی هەبووەکان لەنێو
 ؟ "بیرکردنەوەیەکی ڕووت"
لەنێو بواری توێژینەوەکەماندا جیاوازی نێوان بونیاد و  [٨٨]

چەندجار باسمانکردون، دەبێت  ڕەهەندەکان، کێشە ئۆنتۆلۆجییەکان، کە
دیاریبکرێن: یەکەم، بوونی ئەو هەبووانەی لەنێو جیهاندان و   م جۆره به
م، ئەو بەردەست؛ دووە-بابەتی بوونەوەمان لەگەڵیاندا دەبن بەڕووبەڕوو لە

دەدۆزرێنەوە و بەوجۆرەی هەن دەیانناسین؛  نەی بابەتی دەرەکینهەبووا
سێیەم، بوونی بارودۆخی ئۆنتیکی، کە دەبێتە زەمینە بۆ دۆزینەوەی 
هەبووەکان لەنێو جیهاندا بەگشتی و جیهانێتی جیهانیش. بوونی سێیەم 

جیهان -لەنێو-پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجیمان بۆ دیاریکردنی سروشتی بوون
 بوونی دازاینە.  بە ەردەداتێ، کە س
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، ن بووانه ههجۆرە  سەر بەو و دوو چەمکەکەی دیکەی بوون کاتیگۆرین
کە دازاین نین. بەستێنی ئەرک و ئاماژەکردنەکان، وەکو گرنگێتی 
پێکهاتەی جیهانێتییە. دەکرێت ڕووکەشانەش بە سیستەمی 

کە ڕەچاوبکرێت،  خاڵە پەیوەندییەکان دابنرێت. بەاڵم پێویستە ئەو
دەکات ناوەڕۆکی فینۆمینانە کەشییەکە ئەوەندە دیاردەکان تەختوڕو
 کەن. ببزر

ئەو" -ئەو" شتە و "بۆ-پەیوەندییەکان و پەیوەندیدارەکانیش "لەپێناوی
ئەو" شتە لەنێو دەورگرتندان. هیچ خەسڵەتێکی ماتماتیکی -شتە و"لەگەڵ

وەرناگرن؛ ئەوەش نین لەنێو بیرکردنەوەدا زووتر سەرهەڵدەن. ئەو 
پەیوەندییانەن، کە تەماشاکردن بە نیگەرانییەوە تیایاندا جێنشین 
دەبێت. ئەم سیستەمی پەیوەندییەی پێکهاتەی جیهانێتی بوونی 

پێچەوانەوە، هەبووەکان بە نێو جیهان ناتوێنێتەوە. بە هەبووەکانی
و بە جیهانبوونی جیهانەوە  دەناسرێن ن ی هه یه و شێوه به ناوەڕۆکیانەوە
ەوە. لەسەر بناخەی بوونەدەرەکییەکان هەبووەکانیش لەگەڵ دەیانبەستێت

بەکارهێنانی چەمکەکاندا ماتماتیکانە خەسڵەتەکانیان دیاریدەکرێن. ئەم 
بوونی ئەو  ڕوویەکی ئۆنتۆلۆجییانەوە لە پەیوەندییان بە چەمکانەش لە

 کی ڕووتیان هەیە مسۆگەر دەکرێن. هەبووانەی ناوەڕۆکێ
کی تۆلۆجییانەی بەجیهانبوون بە شێوەیەبۆ دیاریکردنی کێشەی ئۆن

ەگەڵ نەڕۆین تاکو ڕاڤەکردنەکەمان بۆ جیهانێتی ل ئاشکراتر پێویستە زۆر
 نەکرێن. بۆچوونە جیاوازەکان بەراورد
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 ی ئێمە بۆ جیهانێتی و ڕاڤەکردنی                       با. جیاوازی نێوان شیکردنەوە  
  ێکارت بۆ جیهاند      

هەنگاو چەمک و بونیادی دیاردەی  بە هەنگاو ەوەکەمانتوێژین [٨٢]
سەرەتاوە ڕاڤەکردنی جیهان لەهەبوویەکی  دەهێنێت. لەی وەدەستجیهانێت

ئەمە دیاردەی جیهان بەگشتی  نێو جیهانەوە دەستپێدەکات. لەبەر
نابینرێت؛ پێویستە هەوڵبدەین ئۆنتۆلۆجییانە خاڵی دەرچوونەکە 

کورتی لەسەر خەسڵەتە  نەوێت بەڕوونبکەینەوە. هەروەها، ناما
بنەڕەتییەکانی ئۆنتۆلۆجی دێکارت بۆ جیهان بدوێین. پێشبیرەکانیش 

ڕۆشنایی توێژینەوەکەمان باسدەکەین. ئەمەش یارمەتیماندەدات  لەبەر
بزانین چ بناخەیەکی ئۆنتۆلۆجی باسنەکراوە و ڕاڤەکردنەکەی دێکارت بۆ 

 ە. اوەتەورجیهان و پێش ئەویش ئاوەڕیان لێنەد
خەسڵەتێکی بنەڕەتی و ئۆنتۆلۆجییانەی جیهان  دێکارت درێژبوون بە

شوێنی  ڕادەیەی درێژبوون پێکهاتەی شوێنە)دێکارت لە دادەنێت. بەو
جیاناکاتەوە(، شوێنیش پێکهاتەی جیهانە، ئەوا باس لەسەر ئۆنتۆلۆجی 
دێکارت بۆ جیهان نێگەتیڤانە بۆ باسکردنێکی پۆزەتیڤانە بۆ شوێنی 

 دازاین پشتگیریمان دەکات.  ژینگە و
سێ سەرباسیش لە ئۆنتۆلۆجی دێکارتدا هەن، پێویستە مامەڵەیان 
لەگەڵدا بکەین: یەکەم، پێناسەکەردنی جیهان، وەکو هەبوویەکی 

نی ئەم پێناسە ( ؛ دووەم، بنەماکا٦٢بەشی کورتەبوو.) وه هدرێژ
(؛ سێێەم، شیکردنەوەیەکی ٩١ئۆنتۆلۆجییە)کورتەبەشی 

(. ئەم ٩٦بەشی ۆنتۆلۆجی دێکارت بۆ جیهان )کورتەیکییانەی ئۆتیهێرمین
تێڕوانینانەش زۆرتر لەسەر زەمینەی هەڵوەشاندنەوەی 
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"من بیردەکەمەوە" دەردەکەون. )بڕوانە کەرتی دوو،  یفینۆمینۆلۆجییانە
 43بەشی دوو(.

 بوو  وه هوەکو هەبوویەکی درێژ . پێناسەی جیهان٦٢     
. ەیەکدی جیادەکاتەو و "بوونی لەش" لە"من بیردەکەمەوە"  دێکارت

 'گیان' و 'سروشت' ئەمەش ئۆنتۆلۆجییانە دەبێت بە جیاوازی نێوان
گرنگ نییە چەندجۆر جیاوازی لەنێوانیاندا بدۆزرێتەوە هێشتا جیاوازییە 

تەواوی ڕووننەکراوەتەوە؛ ییەکە و دژایەتی نێوانیان بەئۆنتۆلۆج
ی بە جیاوازییە دێکارتییەکەوە نزیکەوە پەیوەند ڕووننەکردنەوەکەش لە

بووەکان پێناسدەکات بیر لە چ کاتێکدا بوونی هە هەیە. ئایا ئەو لە
ەبووەکان بەکاریدەهێنێت ێک دەکاتەوە؟ ئەو چەمکەی بۆ بوونی هبوون

ە. هەندێکجار ئەم چەمکە واتای بوونی هەبوویەک، وەکو 'جەوهەر'
ی جەوهەر یان جەوهەرێتی دەبەخشێت. جاری دیکەش، خود

هەبووەکەیە. کاتێک جەوهەر بەم دووجۆرە بەکاردێت نابێت بە ڕووداو. 
  ئەمەش لەکۆندا بەکارهێنراوە. 

  دیاریبکرێت پێویسته  ش' ئۆنتۆلۆجییانه شتی 'له ی سره وه [ بۆ ئه٢١]
ش؟ چۆن  خۆ بۆ له-نێو له-بوون  بێت به ربخرێت. چی ده ری ده وهه جه
  ر به وهه ی بناسین؟ جه که رێتییه وهه و جه ین بگه  ره وهه و جه توانین به ده

تی  سڵه رێکیش خه وهه موو جه ناسرێت. هه ده  وه کانییه ته سڵه هۆی خه
،  وه ؟ درێژبوونه یه شدا هه له  کی له تی ناوه سڵه . ئایا خه یه کی هه ناوه

                                                           

هایدیگەر ئەم بەشەی بۆ)بوون و کات( نەنوسی و باڵووینەکردەوە.)م.ک(  43  
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  ش، که ویی بۆ له وهه تاکانی جه سڵه خه  بن به رزی و درێژی ده پانی، به
کی  ندێتییه تمه چی تایبه  وه ین. ئایا درێژبوونه که دیده جیهان ناوزه  به  ئێمه
  یه بووه و هه ی ئه و پێکهاته  تی بوونه حاڵه  وه ؟ درێژبوونه یه هه

بێت  کانی بوون ده نه رخستنی الیه پێش ده  یه بووه و هه کرێت. ئه باسده
رێتی جیهان  وهه و جه  وه درێژبوونهلماندنی  سه  وه م بۆچوونه بێت. له هه
روو  سه  ر، له وهه ی جه کانی دیکه ته سڵه موو خه هه  بن، که یدا ده وێدا په له
کو شێوازاکانی  و جواڵن(، وه  شبوون، شێوه )دابه  وه موویانه هه

  وه و جواڵنه  ی شێوه ڕێگه  ش له وه بینرێن. درێژبوونه ده  وه درێژبوونه
 .  وه دۆزرێته ده
نێو   گۆڕان له  به  وه تی درێژبوونه سڵه نی خه ر(ی و خاوه )ماتهکی  بوویه هه
توانێت خۆی  ند شێوازێکیشدا ده چه  ڕێت و له په کانی بوونیدا تێده نده هه ڕه
ند جۆرێک  چه  توانێت به ن ده مان ته مان شت یان هه ربخات "... هه ده

و خۆشی ک وهجاران خۆی نیشاندات."   درێژتر، پانتر یان باریکتر له
نێو جیهاندا:   له  یه وه ی بوونی درێژبوونه شێوه  مه . ئه وه مێنێته ده

نێو  له  وه ینه بکه  و شته نیا بیر له ر ته گه ناسرێت، ئه وێدا ده جواڵنیش له
ر  ر جواڵن سه گه ین. ئه که نه  که ی هێزی جواڵنه باره  و پرسیار له  شوێندایه

بۆ ئەوەی بە ئەزمونیش بناسرێت  بوونی هەبوویەکی ماتەری بێت،به 
 دەبێت بەو بوونەوە بناسرێت؛ ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، کە خۆی، وەکو 
 جواڵنی نێوشوێن نیشاندەدات. هێز هیچ شتێکی زۆرتر ناخاتە سەربوونی.

، گرانی و ڕەنگ تەن، وەکو، جیاکردنەوەی خەسڵەتەکانی ڕەقی ڵلەگە
ەتانە بوونی ڕاستەقینەی چونکە ئەم خەسڵ ماتەری دەمێنێتەوە خۆی بە
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ئەو پێکناهێنن؛ تەنیا شێوازی درێژبوونەوەن. دێکارت هەوڵیداوە ئەم 
"هەستەکانمان بێجگە  درێژی لەسەر خەسڵەتی 'ڕەقی' باسبکات: خاڵە بە

کاتی دەستلێدان هیچی دیکەمان سەبارەت  ێک لەتش لە بەرگریکردنی لە
کە بەرین هەموو . ئەگەر دەستمان بەرەو بەشێکی تەنەنێ هڕەقی ناد

 ێنبەشەکانی دیکەی تەنەکە بەهەمان هێزەوە بەرەودواوە دەکش
 هەست بەڕەقییەکە ناکەین. هەروەها ئەو لەشە خەسڵەتی]لەمحاڵەتەدا[

 44 بەماتەربوونی خۆشی ونناکات؛ کەوابوو، ئەمە لەنێو ڕەقیدا نییە."
مان ڕێگەی دەستلێدانەوە دەدۆزرێتەوە. ئایا ئەم هەستکردنە چی ڕەقی بە

ک پاڵی ێدەداتێ؟ بەشەکانی تەنە ڕەقەکە لەژێر دەستماندا و کات
تەنانەی  ڕەقەکان، ئەو ئەگەر تەنەپێوەدەنێین، بەرگریدەکەن. 
بگۆرن، کە پاڵیان  ستەکاندەبۆ خێرایی  بەرگریدەکەن، شوێنی خۆیان بە

دەنێن، هیچ شتێک بەردەست ناکەون و ڕەقیش دەرناکەوێت و پێوە
یز ناگونجێت بیر لەوە بکرێتەوە، کە ئەو تەنانە بوونی نابێت. بەاڵم هەرگ

جواڵنەکەشیاندا  خێراییەوە لە ماتەرییان لە ناودەچێت. ئەگەر ئەمە بەو
ئەوا ناکرێت ڕەقی ، بپارێزن، کە دژوارە خەسڵەتی ڕەقی تیایدا بمێنێتەوە

بەهەمانشێوە، دەتوانین بیسەلمێنین،  خەسڵەتی بوونیان دابنرێت،" بە
نگ و خەسڵەتەکانی دیکەی وەکو ئەمانە، کە هەستەکین و گرانی، ڕە

تەنە جیادەبنەوە و تەنەکەش، وەکو خۆی  لەنێو تەنی ماتەریدان، لەو
 دەمێنێتەوە؛ ئەمەش دەریدەخات، کە درێژبوونەوە لەسەر ئەم خەسڵەتانە
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 کەوابوو، درێژبوونەوە بوونی هەبووی ماتەری 45ڕاناوەستێت".
 گۆڕانەکان  ەشبوون، شێوازوەرگرتن و جواڵنداب پێکدەهێنێت: ئەوەیە بە

لەبوونیدا دروستدەکات و لەنێو گۆڕانکارییەکانیشدا، وەکو خۆی 
شتەیە، کە  دەمێنێتەوە. ڕاستەقینەی هەموو تەنێکی ماتەری ئەو

 دەمێنێتەوە. ئەمەش ناوەڕۆکی ئەو جەوهەرە دیاریدەکات. 
 
 ' 'جیهان . بنەما ئۆنتۆلۆجییەکان بۆ پێناسەکردنی٩١  
بیرۆکەی بوونی  درێژبوونەوە، کە خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییەکەی [ ٢٩]

لەسەر دەوەستێت جەوهەرێتییە، "جەوهەر ئەو هەبووەیە، کە پێویستی 
خەسڵەتی بوونی جەوهەر لەوەدایە  46هیچ شتێک بۆ بوونی نییە."  بە

بوونیدا پێویستی بە هیچ نەبوو  شتێک لە پیویستی بە هیچ نەبێت. هەر
جەوهەرە،"...تەنیا یەک جەوهەر هەیە، کە  واتا تە پڕ بەش ئەوا ئەو
لێرەدا، خوا  47بە هیچ نییە، ئەویش، بەدڵنیاییەوە، خوایە." پێویستی

چەمکێکی ڕووتی ئۆنتۆلۆجییانەیە، ئەگەر بەو هەبووە تەواوکۆیە 

                                                           

هەمان سەرچاوەی پێشوی دێکارت.)م.ک(   45
  

پێناسەیەی دێکارت لە ئەریستۆوە وەرگیراوە و هایدیگەریش لەهەمان  ئەم  46
 تی: بەم جۆرەنوسیویهیهێناوە و بەالتینی دەر سەرچاوەی دێکارتەوە

Per substantian nihil aliud inte lligere possumus,quam rem quae 

ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum.  
 . ٩٦بڕوانە: هەمان سەرچاوەی دێکارت، بڕگەی 

 
 سەرچاوەی پێشوی دێکارت.  هەمان  47



 

173 

 

تا بەڵگە دابنرێت، کە پێویستی بە هیچ نییە. لەهەمانکاتدا، وا
ا زەمینە بۆ ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانەی خو-نەویستەکەی چەمکی بوونی

فاکتۆری پێکهاتوی جەوهەر دادەمەزرێنێت، کە پەیوەندی بە پێویستی 
ی دیکە پێویستیان بە "بێگومان هەموو هەبووەکان نەبوونەکەیەوە هەیە.

 ڕۆشنایی بابەتە واتای بوون لەبەربۆ بوون و مانەوەیان.  48"بوونی خوایە
وانەی پێویستیان بە دروستکردن نییە دەرەکییە دروستکراوەکان و ئە

ئەو هەبووەی بە خوا دانانرێت ئافەریدکراوە. بوونی ئەم دەردەکەوێت. 
هەبووەش بەردەوامی لە بوونی هەبووەکەی دیکەوە جیاوازە؛ بەاڵم هێشتا 

ن. دەبێت واتای 'بوون' بە جۆرێک یئافەریدکراو بە هەبوو دادەنێ
ەش لەنێو خۆیدا بپێچێتەوە. هەبووە بەکاربهێنین ئەو جیاوازییە بەردەوام

ڕادەیەک جەوهەرن، بەاڵم بەرانبەر خوا دەبن بە  ئافەریدکراوەکانیش بە
 ئافەریدکراو یان جیهان. 

شتەکانی دیکە نەبێت،  هەندێک هەبوو دەدۆزینەوە کە پێویستیان بە
نموونە مرۆڤ. ئەمجۆرە هەبووانە دووجۆر جەوهەر پێکدەهێنن:  بۆ

 بوو.  وه هرێژو د  وه ره هبیرک
 [ بوونی ئەوجەوهەرەی خەسڵەتی درێژبوونەوەی هەیە ئۆنتۆلۆجییانە٢١]

ئەگەر ئێمە واتای بوونە هاوبەشییەکەی نێوان سێ جۆر  پێناسەدەکرێت
جەوهەر؛ یەکەمیان نەبڕاوە و دووانەکەی دیکەش بڕاوە، ڕوونبکەینەوە.  لە

تاکان گونجاو واهاو"لەوانەیە چەمکی جەوهەر بۆ بوونی خوا و  بەاڵم،
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، جیاوازی نێوان خوا و دیدی بیریارە سکۆڵەتیستییەکانیش  بهنەبێت؛ 
  49ئافەریدکراوی تێدا ئاشکرا نابێت."

 لێرەدا دێکارت کار لەسەر ئەو کێشەیە دەکات ئۆنتۆلۆجی سەدەکانی
ئاماژە  ، چۆن 'بوون' یه هپرسیارو  ئهناوەڕاست پێوەی ماندووبوو. ئەویش 

، دەستەواژەکانی ات، کە کەسێک بیریلێدەکاتەوە. لەبۆ ئەو هەبووە دەک
وەکو)خوا هەیە( و )جیهان هەیە( ئێمە 'بوون' دەسەلمێنین. هەروەها، 

کاتێکدا جیاوازی نەبڕاوە لەنێوانیاندا  لەبۆ ئەم هەبووانە  )هەیە(
واتایی بێت، هاوواتا نییە؛ ئەگەر ئاماژەکردنی)هەیە( هاو دەدۆزینەوە

دەبێت  بە ئافەریدنەکراو، ئافەریدنەکراویش واتای ئەوەی ئافەریدکراوە 
 ئافەریدکراو دەبەخشێت. 

گونجێت و لە هەردوو  دهبەاڵم 'بوون'، وەکو ناوێک بۆ هەردووکیان 
 یئەم ئاماژەکردنە پۆزەتیڤە واتای 'بوون' تێدەگەین. لە حاڵەتەکەشدا

]شوبهاندن[  ەکان بە ئەنەلۆجییهەیەتی بیریارە سکۆلیستی 'بوون'
واتاییەکە جیایانکردەوە. لەگەڵ شوێنکەوتنی ئەریستۆدا، یانناو لە هاودا

دا شکردووە و لە ئۆنتۆلۆجی یۆنانی کە ئەو ئاماژەی بۆ ئەم گرفتە
رگەکان و ڕاڤەکردنیان بۆ تی باسکراوە، بەگوێرەی جیاوازی فێبەگش

بوون. دێکارتیش لە کارکردنەکەی جۆرێک ئەنەلۆجی پەیدا بوون، چەند
مایەوە؛ لەڕاستیدا  گرفتە زۆر لەدوای بیریارانی سکۆلیستییەوەلەسەر ئەم 

کی ێ"هیچ ئاماژەکردن  دایه ڕه و باوه و له ئەو خۆی لە پرسیارەکە دەدزێتەوە
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بوونی خوا و ئافەریدکراو نییە جیاواز  ئەم ناوە]جەوهەر[ بۆ
دزینەوەکەی دێکارت سەرنەکەوتنێتی لە تێگەیشتن لە خۆ 50لێیتێبگەین."

.  یانه هه ون، کە جەوهەر یان خەسڵەتی هەمەکی ئاماژەکردنواتای بو
بێگومان، ئۆنتۆلۆجی سەدەکانی ناوەڕاستیش نەیتوانیوە بێجگە لە 

ئەوەی بە  بۆچوونی کۆن بۆ بوون ڕاڤەکردنێکی نوێ بهێنێتەکایەوە. لەبەر
 نەویست" دانراوە واتاکەشی ڕووننەکراوەتەوە. -"بەڵگە

یەکە سەبارەت یپرسیارە ئۆنتۆلۆج ت بەتەنیا خۆی لەردێکا[ ٢٤]
 ەرێتی لەئاشکراش دەڵێت، جەوهەر یان جەوه جەوهەرێتی نادزێتەوە؛ بە

 شتێک نییە کارمان تێبکات لەبەر ناسرێت. جەوهەردەرەوە نا
ئەمە]هەست[ بە بوونی ناکرێت.)کانت(یش دەڵێت، 'بوون' بارێکی 

ارتە. ڕاستەقینە نییە. ئەمەش دووبارەکردنەوەی بۆچوونەکەی دێک
ڕێگەش بە گەیشتنی کەوابوو، ئەگەری کێشەی بوون وازیلێهێنراوە و 

نییە، وەکو ئەویش  دوورخراوەتەوە. مادام 'بوون'، وەکو هەبوو فاکتۆری
ناناسرێت ئەوا خەسڵەتە دیاریکراوەکانی هەبووەکانی بۆ ناسین و 

 پێناسەکردنی دانراوە. 
کراوە لەخۆڕا بەهەرحاڵ،]پێناسەکردنەکەشی[ لەسەر خەسڵەتێک نە

بەڵکو ئەو خەسڵەتەی بۆ هەڵبژێردراوە، کە واتای جەوهەرێتی دانرابێت. 
ی، "بێگومان ئێمە چاکتر رجەوهەری ماتە پێدەدات. درێژبوونەوە دراوە بە
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خودی  بوو، هەروەها جەوهەری بیرکەرەوە لە وه هلە واتای جەوهەری درێژ
  کرێتەوە، بەاڵم لەچونکە لە بیرکردنەوەدا جیادە 51جەوهەر تیێدەگەین."

ئێمە ناتوانین جەوهەر، وەکو  ڕاستەقینەدا جیاناکرێتەوە. تەنانەت
 هەبووانەی جەوهەرێتییان تێدایە ببینین. ئەو

کەوابوو، زەمینە ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ پێناسەکردنی جیهان، وەکو 
بوو، دۆزیوەتەوە: لەنێو بیرۆکەی جەوهەرێتیدایە، کە  وه ههەبوویەکی درێژ

تەنیا واتای بوونی ئاشکرا نییە بەڵکو بەوەش دادەنرێت، کە  نەک بە
ڕووننەکرێتەوە و ناڕاستەوخۆ بناسرێت. لەسەرو ئەمەوە، پێناسەکردنی 

ڕێگەی چەند هەبوویەکی جەوهەرییەوە، دووجۆر بەکارهێنانی  جەوهەر بە
چەمکی جەوهەر دیاریدەکات. ئەوەی دەمانەوێت بیگەینێ جەوهەرێتییە؛ 

خەسڵەتی جەوهەرێکەوە، کە  تنەکەمان بەستراوە بەبەاڵم تێگەیش
ئەوەی هەبوویەکی ئۆنتیکی بووە بە ئۆنتۆلۆجییانە ئەوا  هەبووە. لەبەر

چەمکی )جەوهەر(یش هەندێکجار ناوەڕۆکێکی ئۆنتۆلۆجییانەی 
-پێدەدرێت. هەندێکجاریش دەبێت بە تێکەڵەیەکی تەماوی ئۆنتیکۆ

 کەمەی واتای)جەوهەرەوە( ەپشت ئەم ڕوونکردنەو ئۆنتۆلۆجییانە. لە
ئاستی تێگەیشتنمان لە گرفتی بوون دەبینین. بۆ ئەوەی  سەرنەکەوتن لە

 لەسەر ئەم گرفتە بکەین، پێویستە هاوواتاییەکە بە دروست کار بە
کێشەی  ڕاستی بدۆزینەوە. هەرکەسێک ئەم کارەش بکات تەنیا خۆی بە
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ەرەکییەکەی "خودی س زمانەوە ماندووناکات؛ دەبێت مامەڵە لەگەڵ گرفتە
  شتەکان" بکات و بە جیاوازییەکی کەم بگات.

 

 ۆتیکانەی ئۆنتۆلۆجی دێکارت بۆ جیهانی. لێکۆڵینەوەیەکی هێرمین٩٦ 
پرسیارە گرنگەکە سەرهەڵدەدات: ئایا ئەم ئۆنتۆلۆجییە بۆ  لێرەدا[ ٢٩]

ئەگەر نا، ئایا پێناسەی  ؛'جیهان' بە دوای دیاردەی جیهاندا دەگەڕێت
هۆی ئەوانەوە خەسڵەتی  ەبوویەکی نێو جیهان دەکات تاکو بەچەند ه

پرسیارە  جیهانبوونی جیهان دەرکەوێت؟ وەاڵمی ئێمە بۆ ئەم دوو
نەرێیە. ئەو هەبووەی دێکارت هەوڵدەدات ئۆنتۆلۆجییانە لێی بکۆڵێتەوە 

هۆی دۆزینەوەی هەبوویەکی نێو جیهان  لەسەر بنەمای 'درێژبوونەوە' بە
ویش هەبوویەکی بەردەستە یان سروشتە. هەرچەندە دەبینرێت، کە ئە

ئەمە حاڵەتەکەیە و خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی ئەو هەبووەش لەنێو 
جیهاندا لەوانەیە بەرەو ئاڵۆزیمان بەرێت، تەنانەت ئەگەر بیرۆکەی 
جەوهەرێتی جیهان وەرگرین و واتای)هەبوو(شی بدەینێ، دەکرێت لەسەر 

ئۆنتۆلۆجی  یوونی من و جیهان، کێشەجیاکردنەوەیەکی بنەڕەتی خوا، ب
ڕوات. ئەگەر ئەمەش نەکرێت، ببوونی جیهان بەڕادەیەک بەرەوپێشەوە 

ئەوا پێویستە بیسەلمێنین، کە چەمکی ئۆنتۆلۆجییانەی دێکارت بۆ 
جیهان نەک تەنیا کەموکورتی تێدایە بەڵکو ڕاڤەکردنەکە و بناخەکانیشی 

ەکانی نێو جیهان دەکەن، چاوپۆشی لە دیاردەی جیهان و بوونی هەبوو
باسەکەمان بۆ  لەکە لە نزیکەوە بابەتەکانی بەردەستن. 

(، پێشنیاری دۆزینەوەی ڕێگەیەکی ٦٤جیهانێتی)کورتەبەشی 
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ڕەخنەگرتنمان لە خاڵی  دروستمانکرد تاکو بە دیاردەکان بگەین. لە
دەرچوونی دێکارت پێویستە پرسیار سەبارەت جۆری بوونی دازاین 

وونەی ڕێگەیەکی دروستمان بۆ گەیشتن بەو هەبووانەی بکەین، ئەو ب
جیهانیان جیاناکاتەوە،  دێکارت بوونیان بە 'درێژبوونەوە' دادەنێت و لە

 شبۆ پەیدادەکات. تەنیا ڕێگەیەکی دروست بۆ گەیشتن بەم هەبووانە
 زانینە؛ ئەو زانینەی لە ماتماتیک و فیزیادا دەستمان کەوتووە. 

بۆچوونی دێکارت،  ڕێگەیەکە بۆ ناسینی  ، بەزانینی ماتماتیکی[ ٢١]
ئەو هەبووانەی بوونیان مسۆگەرە. ئەو هەبووەی لە زانینی ماتماتیکدایە، 
ئەوەیە، کە هەیە. بەگوێرەی ئەمە، ئەوەی خەسڵەتی مانەوە و 
بەردەوامی هەیە دەبێت بە پێکهاتەی بوونی ڕاستەقینەی هەبووەکان و 

ایی ئەزمونمان. ئەوەی بەردەوام لەنێو جیهاندا دەکەوێتە بەر ڕۆشن
ئەوەی لە دەمێنێتەوە شتێکی ڕاستەقینەیە و بابەتی ماتماتیکە. 

هەبوویەکدا هەیە و ماتماتیک دەیەوێت بیزانێت بوونی هەبووەکەیە. 
کەوابوو، بوونی 'جیهان'، وەکو بیرۆکەیەکی دیاریکراوی بوون دەناسرێت، 

زانینەی هەبووەکان  کە لەنێو چەمکی جەوهەرێتییدا و بیرۆکەی ئەو
جیهان جۆرێکە، -بەوجۆرە دەناسێت، شاراوەتەوە. بوونی هەبووەکانی نێو

کە خودی هەبووەکان ڕێگەیان پێدراوە بەرجەستەی بکەن؛ بەاڵم دێکارت 
جێگەی ئەمە لەسەر بنەمای بیرۆکەی بوون)ئەو  دەیشارێتەوە. لە

اسی بوونی بیرۆکەیەی بوون بە بابەتێکی دەرەکی بەردەوام دادەنێت( ب
ئەمە ئۆنتۆلۆجییەکەی بۆ جیهان ئەوەندە پشت  ڕاستەقینە دەکات. لەبەر

 یاندێکارت جێگەیەکی بەرزبە ماتماتیک و زانست نابەستێت هەرچەندە 
کۆنەکە بۆچوونەکانی  ئۆنتۆلۆجییەبنەمای  بۆ دادەنێت. لەسەر



 

179 

 

ە دادەمەزرێنێت و جیهان بە ئامادەبوونێکی دەرەکی بەردەوام دادەنێت، ک
زانینی ماتماتیکانە بۆ ناسینی زۆر لەبارە. لێرەوە، دێکارت دەیەوێت 
فەلسەفییانە واز لە ئۆنتۆلۆجی کۆن بهێنێت و ڕوو لە ماتماتیک و فیزیای 

 بەرزەکانیان بکات.  نوێ و بناخە
دێکارت پێویستی بە دۆزینەوەی ڕێگەیەکی دروست بۆ گەیشتن بە [ ٢٩]

ۆنتۆلۆجی کۆندا ڕێگەی گەیشتن بە هەبووەکانی نێو جیهان نییە. لە ئ
')نۆین( یان ئامادەکراوە: ئەو ڕێگەیەش 'درککردنەو هەیە  ڕاستی

یە)دیانۆین(. 'هەستکردنیش' بەالیەنی دژی بەگشتی 'بیرکردنەوە'
'بیرکردنەوە' دانراوە و یەکێکە لە ڕێگاکانی گەیشتن بەو هەبووانەی 

چونکە  لێدەگرێتە؛ بەاڵم دێکارت ڕەخنەی خەسڵەتی هەستەکییان هەی
 ستکردندا هه  له دەزانێت لەژێر کاریگەرێتی ئۆنتۆلۆجی کۆندا بیردەکاتەوە.

نزیکەوە  ئەوەی لە هەبووەکان بوونی ڕاستەقینەی خۆیان دەرناخەن.
دەبینرێت ئەو شتەیە پێی دەوترێت مۆم، ڕەنگ و تامی هەیە، 

ش بەشێوەیەکی دیاریکراویش ڕەق و ساردە. کاتێک لێیدەدرێت دەنگی
ئۆنتۆلۆجییانەش گرنگ نییە و شتێکە  دەردەکات. بەاڵم ئەمە بەگشتی و

هەستکردن گەیاندوویەتی. هەستەکان ناتوانن بوونی هەبوویەک بە ئێمە 
بناسێنن؛ ئەوان تەنیا سود و زیانی هەبووەکانی نێو جیهان بۆ لەشی 

ەکانمان نادەنێ، "دەبینین مرۆڤ دیاریدەکەن. هیچ لەبارەی بوونی هەبوو
ماتەر' یان 'تەن'، کە بەگشتی بۆی دەچین، لەوەدا نییە، کە روشتی 'س

لەسەر هەستەکان بکات،  ئەو شتە ڕەق و گران بێت، ڕەنگی هەبێت و کار
بەڵکو لەوەدایە، کە شتێکی درێژەوەبووە و پانی و بەرزی و درێژی 



 

180 

 

ئەگەر ڕاڤەکردنەکەی دێکارت بۆ ئەزمونی ڕەقی هەڵسەنگێنین  52هەیە."
ونەکە لەنێو لێبگرین دەردەکەوێت لە ڕوونکردنەوەی جۆری بوو ڕەخنەی 

ڵەتەکەشی توانایە و تەنانەت ناتوانێت خەسهەستکردندا چەند کەم
 (. ٦٢بەشی دیاریبکات)بڕوانە کورتە

بەوە دانەنراون ڕەقی، وەکو بەرگریکردن دەبینرێت. بەاڵم هیچ کام لەمانە 
ان دەرکەوێت. بۆ لەنێو خۆیاندا بە ئەزمون بناسرێن و سروشتەکەی

دێکارت، بەرگریکردن ئاڵوگۆڕنەکردنی شوێنە. ئەگەر شتێک بەرگریبکات 
شتانەوە، کە دەگۆڕێن ئەم  ئەوە دەگەیەنێت لە پەیوەندییەکەیدا بەو

شوێنەکەی خۆی ناگۆڕێت، یان ئەوەند بەزەبرە لەگەڵ خۆیدا شتەکانی 
 دیکەش ڕادەماڵێت. 

بە ئەزمونە  ئەو بوونەی سەربەاڵم کاتێک ئەزمونی ڕەقی ڕاڤەدەکرێت 
و بوونی هەبووەکانی نێو ئەزمونەکەش لە الوە هەستەکییەکەیە دەخرێتە

بە هەستکردنە  پەراوێزدا دادەنرێت. دێکارت بوونی شتێک، کە سەر
وەردەگرێت و بەو بوونەی دادەنێت، کە خۆی دەیناسێت: هەستکردن بۆ 

لەگەڵ -ەکیدەر-هەبوویەک دەبێت بە ڕێگەیەکی دیاریکراوی بوونی
هەبووەکانی دیکەی دووجۆر لەوانەی جەوهەری درێژبوونەوەیان پێدراوە؛ 
هەروەها پەیوەندی جواڵنەکەی شێوازێکی درێژبوونەوەیە، کە خەسڵەتی 
 بابەتێکی دەرەکی و ماتەری لەسەر دیاریدەکرێت. بێگومان هەستکردن بە 

. ئەمەش دەستلێدان پێویستی بە نزیکی بابەتە دەستلێدراوەکە هەیە بە

                                                           

 
 . ٤هەمان سەرچاوەی پێشوی دێکارت، بەشی دووەم، بڕگەی   52
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ڕەقی و دەستلێدان ئۆنتۆلۆجییانە لەنێو هێزی دوو  ئەوە ناگەیەنێت، کە
ئەگەر  ەرگریکردن هەرگیز خۆیان دەرناخەنڕەقی و بتەندا ئاشکراکراون. 

ستیان  هه هەبوویەکی، وەکو دازاین یان بوونەوەرێکی زیندوو نەبێت
 . پێبکات

ەیشتن بە گفتوگۆی دێکارت لەسەر دۆزینەوەی ڕیگایەک بۆ گ[ ٢٨]
جیهانی ناوەوەی هەبووەکان لەسەر بیرۆکەی ئەو بوونە ڕاوەستاوە، کە لە 

هەبووەکانەوە کۆکراوەتەوە و وەرگیراوە. بیرۆکەی بوون،  یخودی جیهان
 تاکو هاندەر نییە وەکو بابەتێکی دەرەکی هەمیشەیی بۆ دێکارت تەنیا

ەیەکی گشتییەکە دابنێت و پێناس جیهانە نێو جیهان بەهەبووەکانی 
ینەوەی ئۆنتۆلۆجییانەی هەڵسوکەوتی ڕادیکااڵنەشیان بۆ بکات؛ بۆ ناس

بینینی خەسڵەتە دازاینیش ڕێگرە. بەمجۆرە، هەموو ڕێگاکان بۆ 
دۆزراوەکانی هەستکردن و بیرکردنەوەی ئاگامەندانە و تێگەیشتن لە 

جیهان بەستراون. دێکارت بوونی 'دازاین')کە -لەنێو-ئەگەرەکانی بوون
بوونی ئەو هەبووەی  ئەوە( لە جیهان پێکهاتەی بنەڕەتی-ەنیول-بوون

  بوونی هەیە و جەوهەرە جیاناکاتەوە.  وه هخەسڵەتی درێژ
 ڕەخنەگرتنەکەماندا ئەرکێکی زۆرمان نەخستۆتە سەر بەاڵم، ئایا ئێمە لە

چارەسەرکردنی کێشەکەدا  دێکارت و نەمانسەلماندوە، کە ئەو لە
ت دیاردەی جیهان نەناسێت و نەزانێ واتای سەرنەکەوتووە؟ ئەگەر دێکار

جیهان و هەبووەکانی نێو بوونی جیهانێتی چییە، چۆن دەتوانێت -لەنێو
 شت دابنێت؟ یەک جیهان بە

 لە ناڕەزایی دەربڕین لەسەر بنەماکان پێویستە بابەتگەرییانە بۆ کێشەکە
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وڵی تەنیا هە دێکارت بە 53. وه ینه کهلێنە بڕۆین و دۆکسۆگرافییانە بیری
 دەرخستنی بوونی)خۆ( و)جیهان( ی لەسەر ڕاڕەوی دوو جەوهەرێتی

، بەڵکو لە)تێڕامانەکانیدا بەتایبەتی  وه'بیرکردنەوە' و 'درێژبوونەوە' نەدا
.  وهکرد بانگەشەی چارەسەکردنێکی ڕادیکااڵنەشی بۆ یەکەم و چوارەم(
بە ئۆنتۆلۆجی کۆنەوە و بێ ڕەخنەگرتنێکی پۆزەتیڤانە پشت بەستنی 

کێشەی بنەڕەتیی ئۆنتۆلۆجی دازاین ڕوونبکاتەوە؛ ئەمەش لە   وهنەیتوانی
ئاستی دیاردەی جیهاندا بەرچاوی گرتوە و ئۆنتۆلۆجی جیهانی لەنێو 

جیهان پەستوە. ئەم باسەی خوارەوەش ئەم خاڵە -چەند هەبوویەکی نێو
دەشێ کەسێک ناڕەزایی دەربڕێت و بڵێت لەگەڵ گرفتی دەسەلمێنێت. 

جیهاندا، کە ئاشکرا باسنەکراون هێشتا  وونی هەبووەکانی نێوجیهان و ب
دێکارت توانیویەتی بناخەی خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی هەبووەکانی نێو 
جیهان دامەزرێنێت، کە لەوێوە بوونی هەبووەکان لەنێو سروشتە 
ماتەریاڵەکەدا دەدۆزێتەوە. هەبوویەکی درێژەوەبوو، لەمحاڵەتەدا، دەبێت 

دەرکەوتنی خەسڵەتە دیاریکراوەکان، کە لەهەمانکاتدا بە زەمینە بۆ 
شێوازی چەندەکی خودی درێژبوونەوەکەیە. ئەم چۆنییەتییانە، کە 
                                                           

 
وشەیەکی لێکدراوی یۆنانییە:)دۆکسۆ( واتە)بۆچوون( و)گرافی(  دۆکسۆگرافی  53

-ین(. هەروەها لە سەرئەم شێوە زاراوەیە)کالیگراف(یشمان هەیە، کە)کالیواتە)نوس
.  خۆش( و گرافیش نوسینه-لە وشەی یۆنانی)کالۆس(ەوە هاتوە، واتە)جوان

دۆکسۆگراف بەو نوسەرەش دەوترێت بۆچوونی فەیلەسوفە یۆنانییە کۆنەکان 
ەی سێیەمی کۆدەکاتەوە و پۆلێنیان دەکات. بۆنموونە، دایۆجنیسی الرتێوس)سەد

 زانیین ژیاوە( بە نوسەرێکی دۆگسۆگراف دادەنرێت.)م.ک(
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بۆ 'جوانی، ناشرینی، گونجان،  دەبن بە پێگەەوە، ندەکرێت کەمبکرێ
 نەگونجان، سودبەخش و زیانبەخش'. 

کە پێویستە ئەم چۆنییەتییانە بە بەهای چەندەکی بۆ هەبووە[ ٢٢]
دانەنرێن، کە هەبوویەکی ماتەری دەکەن بە هەبوویەکی چاک. لەگەڵ ئەم 
ڕیزکردنەدا بەو هەبووە دەگەین، کە ئۆنتۆلۆجییانە خەسڵەتی بابەتی 
بەردەستمان پێبەخشی. کەوابوو، شیکردنەوەی دێکارت بۆ 'جیهان' بۆ 

کەی شتە نزی یەکەمجار، یارمەتیمان دەدات بە دڵنیاییەوە بونیادی ئەو
بەتێکی بەردەستە دامەزرێنین: تەنیا ئەوەندە دەخایەنێت بابەتێکی با

 دبەخش. بێجگە لەشتێکی سو سروشتی بهێنین و بەتەواوی بیکەین بە
بوونی ئەو  گرفتی تایبەتی خودی جیهان، ئایا لەم ڕێگەیەوە بە

گەین؟ کاتێک باسی  دههەبووانەی لەنێو جیهاندان ئۆنتۆلۆجییانە 
ەین جۆرێک بوونمان دیارینەکردوە، کە بەردەوام هەبوویەکی ماتەری دەک

لە دەرەوەدا هەیە، بەو ڕادەیەی بەهای بۆ دادەنێین، ئۆنتۆلۆجییانە 
 کییان نییە؟ ەکراوە و بەهاکانیش خەسڵەتی ئۆنتیتەماشان

بەهادانان هیچ زانینێکی نوێمان سەبارەت کەلوپەلەکان ناداتێ، تەنیا 
ردەخات. بەها خەسڵەتی دیاریکراو دەبۆ بوونێکی دەرەکییان لەپێشتردا 

و دەرەکی هەبووە. لەکۆتاییشدا، بەهاکان سەرچاوەی ئۆنتۆلۆجییانەی 
 داخۆیان هەیە، کە لە خاڵی دەستپێکردنی ڕاستەقینەی هەبووەکان

فینۆمینۆلۆجییانە نیشانیدەدات، کە -بنەڕەتییە. تەنانەت ئەزمونی پێش
 لە هەبوودا شتێک هەیە بەتەواوی ناناسرێت. 

ێتەوە. کەوابوو، بوونی رئەمە، پێویستە بوونی هەبووەکان بدۆز لەبەر
( چ  وهشێوازێکی سەلماندنی دانا بەهاکان یان ڕاستییەکەیان)کە لۆتز بە
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واتایەکی ئۆنتۆلۆجییان هەیە؟ بەهادانان بۆ شتەکان چ گرنگییەکی 
بونیادنانی شتێک،  ئۆنتۆلۆجی هەیە؟ تاکو ئەم خااڵنە ڕووننەکرێنەوە

پرسیار دەکەوێت. ئەگەر  هەبوویەکی سروشتی ئۆنتۆلۆجییانە بەر وەکو
ن بونیادبنێین، کە یەکەمجار بەبێ توێکڵەکەی یئەم شتەی بەکاریدەهێن

بەردەستمان دەکەوێت، ئایا پێویستی بە تێڕوانینێکی پۆزەتیڤانە بۆ 
دامەزراوەکە و بونیادکراوەکەی نییە؟ ئەگەر ڕاڤەیەکی  هەموو دیاردە
نی پێش وەخت نەکەین، ئایا بونیادنانەکەمان بەبێ دروستی بوو

ڕادەیەی بونیادنانەکە و دەستکەوتنی  نەخشەدانان دەستپێناکات؟ بەو
 لەهەبووە دەگات ئێمە  ئاکامدا بەو جیهان لە ئۆنتۆلۆجی کۆندا لە

شیکردنەوەکەماندا بە بابەتی بەردەست و ئامێر ناوزەدمانکرد و بە 
ردەکەوێت بوونی ئەو هەبووە ڕوونکراوەتەوە دەورگرتنەوە بەستمانەوە، دە

 یان بەالی کەمەوە بووە بە کێشە. 
بەاڵم دێکارت پاش دانانی 'درێژبوونەوە'، وەکو خەسڵەت دژوارە بە 

ئیمە لە  "بەهاکردنبە-خەسڵەتی"پەنابردنیش بۆ بوونی جەوهەر بگات؛ 
بوونی بابەتەکانی بەردەست دووردەخاتەوە و ڕێگە نادات ببێت بە 

 زێکی ئۆنتۆلۆجییانە. تێ
بۆ بابەتە  پرسیارکردنی سەبارەت بوونی جیهاندێکارت بواری 

خاڵە  سروشتییەکانی نزیک ئێمە گەڕاندۆتەوە. ئەو جەختی لەسەر ئەو
بۆ   هشێوەیەکی ئۆنتیکی تەنیا ڕێگەیەک کردوە، کە ناسینی هەبوویەک بە

بێت. گەیشتن بە بوونی هەبووەکان، کە لەو ناسینەدا بەرجەستە دە
بنەڕەتەوە  هەمانکات، پێویستە تێڕامانی ئەمەش بکەین، کە لە
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و دۆگمایە ئۆنتۆلۆجی لەسەر بناخەی ئە-وەدەستهێنانی هەبوویەکی
 ی کەوتوە. دادەمەزرێت دێکارت دوو

ڕێکەوت  (دا ڕوونمانکردەوە، کە بە٦٤بەشی ئێمە لە)کورتە[ ٦١١]
ووبوونەوەکە بۆ ڕووبەڕووی هەبووەکانی نێو جیهان نابینەوە. ڕووبەڕ

بوونی دازاین بنەڕەتییە. کاتێک شیکردنەوەکەمان بۆ بوونی دازاین 
شەفافییەت وەردەگرێت و بونیادی بوونی دازاین دەردەکەوێت، کە بۆ ئەم 
کێشەیە گرنگییەکی زۆری هەیە، کاتێک تێگەیشتن لە چەمکی بوون 
 بەگشتی مسۆگەر دەکرێت، ئەوا بابەتەکانی بەردەست و بابەتە

ەکییەکانیش ئۆنتۆلۆجییانە بۆ یەکەمجار دەناسرێن. لێرەدا دەر
ڕەخنەکەمان لەسەر ئۆنتۆلۆجی دێکارت)ئەو ئۆنتۆلۆجییەی ئەمڕۆش 

بۆ ئەم کارە، خۆی دەسەپێنیت.  پەیڕەوی دەکرێت( فەلسەفییانە
یەکەم، بەشی دەستنیشان بکەین. )بڕوانە کەرتی  پێویستە چەندخاڵێک

لە ئۆنتۆلۆجی کۆندا دیاردەی  رەتاوەسە لەبۆچی  ،یەکەم 54ەم(. سێی
بۆ ئێمە گرنگە)بەتایبەتی الی پارمەنیدس( چاوپۆشی   کە جیهان،

 ،دووەمدنەکە بەردەوام سەریهەڵداوەتەوە؟ چی چاوپۆشیلێکر بۆ لێکراوە؟
 لێکۆڵینەوەو  ئه جێگەی دیاردەی جیهان پۆشراوە و لە بۆچی چاو لە

 ،ەمسێی ێکی ئۆنتۆلۆجییانە؟تێز بە جیهان بووە لەسەر هەبووەکانی نێو
ۆچی ئەم ب ،چوارەمبۆچی ئەم هەبووانە لەنێو سروشتدا دۆزراونەتەوە؟ 

                                                           
حەزدەکەم خوێنەر بزانێت، هەرچەندە هایدیگەر ئاماژەی بۆ بەشی سێیەمی   54

 کەرتی یەکەمی ئەم نوسراوە کردوە، بەاڵم ئەو بەشەی نەنوسیوە.)م.ک(
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ارمەتی دیاردەی ی بە ێویستپلۆجییە بۆ جیهان، وەکو ئەزمونێکی  ئۆنتۆ
م پرسیارانە تیگەیشتنێکی وەاڵمدانەوەی ئەۆ ببەها دامەزراوە؟ 

بێت. هۆکارەکانی بۆ نە بۆ کێشەی جیهان بۆ یەکەمجار پەیدادەپۆزەتیڤا
سەرنەکەوتنمان لە تێنەگەیشتنیشی دەناسرێن و زەمینەش بۆ 

 ڕەتدانەوەی ئۆنتۆلۆجی کۆن دەدۆزینەوە. 
جیهان، دازاین و هەبووەکانی نێو جیهان پێکهاتەی [ ٦١٦]

ئۆنتۆلۆجییانەن و نزیکترینن لە ئێمەوە؛ بەاڵم ناتوانین بناخە بۆ 
ئەگەر   فینۆمینەاڵنە مسۆگەر بکەین یانداڕووبەڕوو بوونەوەکەمان لەگەڵ

هەبووەکانی نێو جیهانەوە یان لەو زانینە دروستەی سەبارەت  لە
هەبووەکان هەمانە دەستپێبکەین. بۆچوونەکانمان لەسەر دێکارت ئەمەی 

ەوێتەوە، کە شوێنمان ک هال ئاشکرا کردووین. ئەگەر ئەو خاڵەشمان بیرن
ێو جیهان دانا، ئەوا بە یەکێک لە پێکهاتەکانی هەبووەکانی ن

رادەیەک دەپارێزین. کاتێک دێکارت  شیکردنەوەکەی دێکارتیش بە
'درێژبوونەوە'ی بە پێشمەرج بۆ هەموو تەنێک دانا، زەمینەی ڕادیکااڵنە 

خۆی پێوە  'لەپێشتر' خۆشکرد، کە کانت زۆرتر بۆ تێگەیشتنی شتێکی
' بە  وه هونماندووکرد. بە کەموکورتییەکانیشەوە، شیکردنەوەی 'درێژبو

وە نەبەستراوە. دانانی بە ڕاڤەکردنی بوونی درێژبوونەوە گوێنەدانی
' بە خەسڵەتی بنەڕەتی جیهان بەڵگەی فینۆمیناڵی خۆی  وه هێژبوونر'د

نە شوێنی جیهان و نەشوێنی ئەو  بەستن بەمەهەیە. هەرچەندە پشت
اینیش ژینگەدا ڕووبەڕوویان دەبینەوە و تەنانەت شوێنی داز هەبووانەی لە

 ئۆنتۆلۆجییانە بە ئێمە ناناسێنێت. 
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  ازاینژینگە و شوێنی دجیم. دەوروبەرێتی         
لەنێو)بڕوانە کورتە -لە پەیوەندیمانەوە بە باسە سەرەتاییەکەمان بۆ بوون

بوون'  نێو لهدەبێت دازاین بەرانبەر بوون لەنێو جیهاندا بە' (٦٩ی بەش
 ی درێژبۆتەوە چواردەوری بەناوزەدبکەین. ئەمەش واتە ئەو هەبووە

رە درێژبووەکانی شتەکان گیراوە. ئەو هەبووەی لەنێودایە و ئەوەی وسنو
دەرەوەدا و لەنێو شوێندا هەن. ئەگەر ئەمجۆرە 'لەنێو  داوە لەچواردەوری

دەرەوەی شوێندا  درێت هێشتا دازاین لەوونە'ی شوێن بە دازاینیش بب
ئەو شوێنێتییە ڕووندەکاتەوە، کە دانانرێت، بەڵکو ڕێگە بۆ تەماشاکردنی 

بەاڵم بەو ڕادەیەی  ،باسبکرێت  پێویستهسەر بە بوونی دازاینە. ئەمە 
ئەوا شوێنبوونی  نێو جیهاندا دەبێت لە شوێندا بێتهەموو هەبووەیەک لە

 ئەو پەیوەندی ئۆنتۆلۆجییانەی بە جیهانەوە هەیە. 
پێکهاتەی ئەو   بهپێویستە بزانین لە چ ڕوویەکەوە شوێن دەبێت [ ٦١٩]

بەتایبەتی، پێویستە جیهان دیاریدەکات. -لەنێو-جیهانەی بوون
چۆن دەوروبەرێتی ژینگە، شوێنی دیاریکراوی ئەو  ئاشکرایبکەین

 هەبووانەی ڕووبەڕوویان دەبینەوە لەسەر جیهانێتی جیهان دادەمەزرێن، لە
ێندا کاتێکدا ئێمە ناڵێین خودی جیهان، وەکو بابەتێکی دەرەکی لەنێو شو

 نییە. 
توێژینەوەکەمان بۆ شوێنی دازاین و ئەو شێوەیەی شوێنبوونی جیهان 

-بەردەستی نێو شوێن لەنێو-بۆ بابەتی شیکردنەوەکەمان دیاریدەکەین لە
 سێ خاڵ باسدەکەین:  شجیهاندا دەخەینەگەر. بۆ ئەمە

 (؛٩٩بەشی جیهاندا)کورتە-ەتی بەردەست لەنێوشوێنبوونی باب.  ٦     
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 (؛٩١بەشی جیهان)کورتە-لەنێو-وێنبوونی بوونش . ٩     
 (.    ٩٤بەشی . شوێن و شوێنبوونی دازاین)کورتە ١    

   جیهاندا-ابەتی بەردەست لەنێو. شوێنبوونی ب٩٩     
ئەگەر شوێن پێکهاتەی جیهان بێت و ئێمەش جێگەی سەرسوڕمان نییە 

لۆجییانەی خەسڵەتی ئۆنتۆدوای  بێت به  ده بێت.هێشتا دیاریماننەکرد
بگەڕێین. ئێمە، هێشتا،   یه هه جیهاندا لەنێو شوێندا بوونی ئەوەی لە

دیاردەی شوێنبوونی بابەتی بەردەستمان بە ئاشکرا باسنەکردوە؛ تەنانەت 
لە پەیوەندییەکەی بە بونیادی بونییەوە نەکۆڵیوینەتەوە. لێرەدا 

-بۆ بابەتیهەوڵدەدەین ئەم کارەبکەین. بە چ ڕادەیەک دیاریکردنەکەمان 
ت؟ ئێمە باسی ئەو شتە بەردەست دژی شوێنبوونەکەی ڕادەوەستێ

نین   هکرد، کە بابەتی بەردەستن. ئەمانەش تەنیا ئەو بابەتان نزیکانەمان
لە   هشتێکی نزیک لەپێش ئەوانی دیکەوە کاریان پێدەکەین، بەڵکو هەموو

یکییان ژیانی ڕۆژانەماندا خەسڵەتی نز بەردەست لە-ئێمەوە. بابەتەکانی
هەیە. بە واتایەکی تەواو، نزیکی ئەم ئامێرانە لە ئامێربوونیاندایە. 
هەریەکێک لە بابەتەکانی بەردەست نزیکبوونەوەی جیاوازی خۆی هەیە، 
کە بە پێوانی دوورییەکەی دەرناکەوێت. نزیکییەکەی بە بەکارهێنان و 

ەکە سودبەخشییەوە بەستراوە. هەروەها، نیگەرانیش ئامادەبوونی ئامێر
ئامێرێک لە چ ڕوویەکەوە لە ئێمەوە بەرجەستەدەکات. کاتێک دەزانین 

تەنیا شوێنی ئەو ئامێرە دەستنیشان ناکەین، بەڵکو بەو بابەتە  نزیکە
سودبەخشەی دادەنێین، کە بۆ مەبەستێک لە شوێنێکی دروستدا 

ئەمەش دانانی  .دەوروبەرمانە . ئامێر شوێنی خۆی هەیە و لە بووهئامادە
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شوێنێکدا بۆ مەبەستێک  شوێندا نییە. دانانی ئامێر لە وبەر لەبێ سەر
شوێنی ئەو بابەتە پێناسدەکات. ئەم شوێنە و فرەالیەنی شوێنی دیکەش 

کرێت. نادەرەکییەکان لەنێو شوێندا ڕاڤە بە دانانی بێ سەروبەری بابەتە
شتە ک  یه کو دیارده وهیە، ن هەمیشە 'ئەو شوێنە' یان 'ئەوێ'شوێ

 ان تیایدا دانراون. سودبەخشەک
'لەوێدا' خەسڵەتی بابەتی بەردەستی  یان شوێن بوون لەنێو [٦١١]

. بەاڵم بەگشتی، کات دیاریدهلەنێو هەموو بابەتەکاندا  سودبەخشەکە
'، کە بۆ شوێنی هەموو ئامێرەکان دادەنرێت، مەرجە بۆ داچەمکی 'لەوێ

نەش ناودەنێین شوێنەدا. ئەم شوێ سەربەشوێنبوونی ئامێرێک و دانانی لەو
 )ناوچە(. 

نابەخشێت، بەڵکو لەنێو خولی  تەنیا واتای)ڕێنمایی( )لەنێو ناوچە(
نەی دەبێت بە وێش جۆری ئەوشتەکەدا ئاڕاستەکردنەکە دەستنیشاندەکات. 

ڕوو لە ناوچە  شێوازێکی دوورییە( پێکهاتەی ڕێنمایکردن و دووری)نزیکیش
ۆ شوێنی هەموو ئامێرە دەکات و لەنێو ناوچەشدایە. ئەگەر ئاماژە ب

. پێویستە لەپێشەوە ناوچەیەک بدۆزرێتەوە سودبەخشەکان بکرێت
 'دەوروبەر'ناوچەگەرێتی فرەالیەنی شوێنەکان بۆ بابەتەکانی بەردەست 

-جیهانی چواردەورماندا ڕووبەڕووی دەبینەوە. سێ ئێمە لە و پێکدەهێنێت
ن هەرگیز بابەتە دەرەکییەکابۆ  یشڕەهەندێتی فرەجۆری دانانەکان

بەردەستدا -ناکرێت. ڕەهەندی شوێن لەنێو شوێنبوونی بابەتیپەیدا
ش لەسەر زەوی و دایە، 'خوارەوە'میچەکەلە بنشاراوەتەوە. 'سەرەوە' 

هەموو ئەم ئاماژەکردنانە بۆ شوێن تەنیشت دەرگاکەوەیە.  'لەپشتەوە' لە
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ن؛ لەسەر مامەڵەکردنی ژیانی ڕۆژانەماندا دەیاندۆزینەوە و دەریاندەبڕی لە
 پێوەری شوێن نایانخوێنینەوە و لەنێو کەتەلۆگدا دایاننانێین. 

بابەتە دەرەکییەکان ناوچەکان پێکناهێنن؛ ئەوان هەمیشە بابەتی 
شوێنەکانیش بە بابەتە بەردەستن و لەنێو شوێنی تایبەتیدان. 

دەبین. کەوابوو، انیماندا دەدرێن یان ئێمە توشیانبەردەستەکان لەنێو نیگەر
جیهاندایە شوێنی هەیە. لە  بەردەستە و لەنێو-ەی بەردەوام بابەتێکیئەو

دەکرێت و بەرەو نیگەرانییەوە تەماشا بەردەست بە-ی بابەتێکی'کوێ'
 رێت. ئەو خۆرەی هەموودەخڕێ بەردەستەکانی دیکە بە-بابەتە هەموو

خۆرهەاڵت،  ؛شوێنی خۆی هەیە ژێک تیشک و گەرماییەکەی بەکاردێتڕۆ
؛ دەدۆزرێنەوە و بەگوێرەی سودوەرگرتن لە وهنیوەشە و اوائنیوەڕۆ، خۆر

ن هەیە، بەردەستی بەردەوامما-خۆرەوە دەردەبڕێن. لێرەدا بابەتێکی
دێت؛ شوێنەکانی ئاماژە بۆ ناوچەی هەرچەندە گۆڕانی بەسەردا

جیاوازدەکەن. ئەم ناوچانەی ئاسمان، کە هێشتا واتا جوگرافییەکانیان 
ختا 'ئەوێ' بۆ هەموو ناوچەیەک دیاریدەکات، کە ئاشکرا نەکراون، لەپێشوە

هەتاو و سێبەریشی هەیە؛  بەر یشوێن دەیگرێتەوە. خانوەکە شوێن
ژوورەکانی بەگوێرەی ئەمە دروستکراون و بوون بە ئامێر. کەنیسە و 

ناوچەکانی ژیان و -گۆڕەکان، بۆنموونە، بەگوێرەی خۆرهەاڵتن و ئاوابوون
ەری بوونی دازاین لەنێو جیهاندا هەیە، مردن، کە پەیوەندییان بە ئەگ

 دامەزراون. 
کێشە؛ نیگەرانییەکەشی لەپێش  بوون بووە بە دازایندا بوونی لە[ ٦١٤]

ن تیدا دەبینێت. دۆزینەوەکەی وەختا ئەو ناوچانە دەدۆزێتەوە، کە دەوریا
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وەختیش لەسەر هەموو دەورگرتنەکان ڕادەوەستێت، کە ئەوەی پێش
 سەربەستانە وازی لێدەهێنرێت.  لەبەردەستدایە تیایدا

بە ناوچەیەکە خەسڵەتی شارەزابوونێکی  بەردەستەی سەر-بابەتە ئەو
دەبێت، کە کەسێک بە کاتە ناوچەکەش ئاشکرا ئەونادیاری هەیە. 

 ئەگەر بابەتێکیش لە  دەکات.بەردەست پەیدا-رانییەوە بابەتێکینیگە
 شوێنەی لە ەونەکەین ناوچەکە خۆی دەردەخات. ئشوێنی خۆیدا پەیدا

شوێن بۆ هەموو  جیهانەوە دەدۆزرێتەوە و دەبێت بە-لەنێو-ڕێگەی بوون
بوونی شتەکانە. بەاڵم، شوێنی ڕووت هێشتا  بە ئامێرەکان هەمیشە سەر

نییە. شوێن بەسەر جێگاکاندا دابەشکراوە. ئەم  داپۆشراوە و دیار
ە ی بابەتشوێنەش لە بەستێنی هەموو دەورگرتنەکان بەگوێرەی بوون

وەختا خۆی پێش یەکێتی خۆی هەیە. ژینگە لە بەردەستەکانی نێو جیهان
لەنێو شوێن ڕیکناخات، کە لەپێشتر دانرابێت؛ بەڵکو جیهانێتییەکی 
دیاریکراوی ئاماژەکردن و بەستێنە دروست و گشتییەکەی جیهانی دەداتێ. 
جیهان شوێنی ئەو دەردەخات. ڕووبەڕووبوونەوەی بابەتێکی بەردەست 

-لەنێو-چونکە دازاین، وەکو بوونی شوێندا ئۆنتیکییانەش ڕوودەداتێو لەن
 شوینە.  بە جیهاندا، سەر

 
 جیهان-لەنێو-شوێنبوونی بوون .٩١             

دەبێت دازاین بە ئەوا  یندازاین بدە خەسڵەتی شوێنبوون بە ئەگەر[ ٦١٩]
یەکی بنەڕەتدا هەبوو دازاین لەشوێنە دابنرێت. -لەنێو-ئەم بوونخاوەنی 

یان  ڕووداو لەنێو شوێن دەرەکی نییە؛ شوێنبوونی ئەوە ناگەیەنێت، کە بە
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شوێنەوە  هەروەها، وەکو بابەتێکی بەردەستیش پەیوەندی بە .جیهاندایە
نییە. هەردوو ئەم شێوازی بوونە سەر بە هەبووەکانی نێو جیهانن. دازاین 

جیهاندا -وەکانی نێمامەڵە لەگەڵ هەبوو )لەنێو( جیهانە، کەجۆرێک بە
نیگەرانییەوەیە. شوێنبوونی  کردنەکەشی شارەزایانە و بەدەکات. مامەڵە

ئەوە دەگەیەنێت، کە)لەنێو(دایە. بەاڵم شوێنبوونی خەسڵەتی نزیکی و 
ڕێنمایی هەیە. مەبەستمان لە نزیکی بۆ دازاین دووری نێوان نییە. ئێمە 

نەوە. شێوە؛ کرداری چاک و ناچاالک لێکدەدەی ئەم چەمکە بە دوو
واتایەکی تەواو  لەالیەکەوە، پێکهاتەی بوونی دازاینە، کە دوورخستنەوە بە

نی تێت. هەروەها، نزیکی واتای لەناوبردخششێوەی فاکتۆردا دەبە لە
 دەکاتەوە. دووریش دەگرێتەوە و شتێک نزیک

 خۆی دەبات. نزیکی دووریش بنەڕەتەوە نزیکییە؛ شتەکان بەرەو دازاین لە
ری، وەکو نێوان، خەسڵەتی کاتیگۆرییانەی ئەو دەدۆزێتەوە؛ دوو
سروشت دازاین نین. بەهەرحاڵ، نزیکی پێشمەرجێکی  هەبووانەیە، کە بە

ئۆنتۆلۆجییانەیە؛ پێویستە ئەم خاڵەش لەبیرنەکەین. تەنیا 
نزیکەوە، دووری و نێوانیان  لەبەرجەستەبوونی هەبووەکان بۆ دازاین لە

شت لەیەکدییەوە کەم  ، وەکو دوولەنێو جیهاندا دەردەکەون. دوو خاڵ
نزیکی نیشانبدەن. ناتوانن لە بوونیاندا   شتانهچونکە هیچ کام لەو  دوورن

ئەوان نێوانێکیان هەیە، کە دەپێورێت و ئێمەش بە نزیکییەکەمانەوە 
 دەیناسین. 

نزیکی ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەمکییە، کە نزیکبوونەوەی شتێک بە [ ٦١١]
ڕوویەکەوە، دۆزینەوەی  لەدەخاتەڕوو.  بەکارهێنانی واتای ئامادەکردنی و

 لە ەتی نزیکبوونەوەی تێدایە. دازاینزانینێکی ڕووت خەسڵ هەبووەکان بە
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. پەلەکردن لە کارەکانماندا پاڵنەرە  یه هه یمەیلی نزیکبوونەوە بنەڕەتەوە
 بە ڕادیۆکەی، بۆنموونە، دازاینبۆ داگیرکردن و لەناوبردنی دووری. 

 .خۆی نزیکدەکاتەوە لە کە ناتوانێت پێشبینی بکات، ،مڕۆجیهانی ئە
 نزیکی بە ئاشکرا پێوانی نێوان بابەتەکانی بەردەست و دازاین نییە.

 نێوان ناپێورێت. پێوانی دووری لە ژیانی  لەسەرو ئەمەشەوە، دووری به
ڕۆژانەی دازاییندا ڕێژەییە. بەگوێرەی ژمێریاری دەشێ پێوانەکە گۆڕانی 

ژیانی ڕۆژانەی دازاییندا واتای خۆی  و ناتەواوبێت، بەاڵم لە بەسەردابێت
 "کاتی پیاسەیەکە"، قەد هەیە. ئێمە دەڵێێن دووری ئەو شوێنە بە

"بەردێک فڕێدەیت دەگاتە ئەوێ"، یان "ئەوەندەی جگەرەکیشانێکە". ئەم 
دووری نێوان شتەکان   چونکه پێوانانە بە تەنیا پێوانەنەکردنەکە ناگەیەنن

ەرانییەوە بەستراوە. ئەگەر پێوانەیەکی تەواویشی بۆ دیاریبکەین و نیگ بە
 کاتژمێر دوورە، ئەوا ئەم پێوانەکردنەش مەزەندە. نیو بڵێین، ماڵەوە نیو

ڕووی  بەردەوامییەکە، کە درێژایی لەکاتژمێر سی خولە نییە، بەڵکو 
ڕاکێشانی چەندەکییەوە نییە. بەردەوامییەکەش بەگوێرەی شارەزابوون و 

دوورییەکان بەگوێرەی  55چاالکییەکانی ژیانی ڕۆژانە ڕاڤەدەکرێت.
ژمێریاری و پێواندا شارەزابیت.  دەوروبەری دەپێورێن. گرنگ نییە چەند لە

مادام ئەوەی لە پێوانەکەدا نزیکە و بابەتێکی بەردەستە، ئەوا خەسڵەتی 

                                                           
ڵێت  کە ده بە بۆچوونی من لەم خاڵەدا هایدیگەر لەگەڵ هێنری برگسۆن هاوڕایە،  55

دووری و نزیکی لەنێو کاتی ئاگامەندییدا چەندەکی نییە و هەروەها پەیوەندی بە 
 هەستکردنی ناوەوەی مرۆڤەوە هەیە.)م.ک(
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ی جیهانی خۆی ونناکات. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت ئەو ڕێگایانە-لەنێو-بوون
ڕۆژێکەوە بۆ ڕۆژێکی دیکە  ئێمە بۆ نزیکبوونەوەمان دەیانگرینەبەر لە

 درێژییەکەیان دەگۆڕێت. 
ەردا بابەتێکی بەردەستە بەدڵنیاییەوە ئەو هەبووەی لەنێو دەوروب

ی بێجگە لە دازاین دەرەکی]لێکۆڵینەوە[ بۆ تەماشاکەرێکی هەمیشەبابەتێکی
ی دازانیدایە. هەروەها، دازاین ژیانی ڕۆژانەی نیگەرانبوون بەاڵم لە نییە:

ڕێگاکان، وەکو شتێکی ماتەری و بابەتێکی دەرەکی ناپێوێت؛ 
کیلۆمەترەکان ناقرتێنێت؛ دووری و نزیکی هەمیشە بوونێکی نیگەرانی بۆ 

کە لەوانەیە زۆر کورت بێت ئەو شتانە هەیە، کە دوورونزیکن. ڕاڕەوە درێژە
 ە. ئەوەی دێتە پێشمان بەئەوەی سەختە و لە بەردەمماندایە درێژتر و

نێوانی دەرەکی بابەتە دەرەکییەکان لە  اڵم دروستی بابەتێکی بەردەستە به
دووری و نزیکی بابەتەکانی بەردەستەوە جیاوازن. دەشێ نێوانەکان 

ێتەوە و رژینگەکەمان بۆ نادۆزبەتەواوی بزانین، هێشتا ئەم زانینە کوێرە؛ 
درێژەبوونەکە   رانییەوە، که هبەنیگ نزیکی ناکاتەوە؛ ئەم زانینە بۆ کەسێک

 بەکاردێت.  ،ناپێوێت
کاتێک هەڵوێستی لەپێشتر ناسراو بەرانبەر 'سروشت' دیاریدەکرێت و 
پێوانەی نێوان شتەکانیش 'بابەتگەریانە' دەکرێت، کەسەکە لەوانەیە ئەم 

 )خۆ ڕاڤەکردن و پێوانانە بە)خۆگەرانە( دابنێت. لەگەڵ ئەمەشدا
استەقینەی جیهان دەرناخات؛ هیچ پەیوەندییەکی بە ڕ تییەکە(گەرایە

خۆگەرایەتی و حوکمدانی خۆگەرانە بەسەر هەبووەکانەوە نییە، کە لەنێو 
خۆی -لەنێو-ژیانی ڕۆژانەی دازایندا بوون خودی خۆیاندان. نزیکی لە

بۆ دازاین بەرجەستە  و هەبوو جیهانی ڕاستەقینە، وەکو شتێکی لەگەڵدا
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خەسڵەتی  ێت، کە دووری پێوانەی نێوانەکانە،بدەکات. کەسێک فێرکرا
شاراوەیی دەمێنێتەوە. ئەوەی  لەنێوی لەال بە-سەرەکی شوێنبوونی بوون

 زۆر نزیکە نابێت بەوەی نێوانەیەکی کورتی لەگەڵ ئێمەدا هەیە.لە ئێمەوە 
 دەستدا بێت و ببینرێت.  نزیکی بەوە دادەنرێت، کە لەژێر

 و شتەکانەوە نزیکە لە ،دایەدازاین بوونی لەنێو شوێن [٦١٩]
ڕوویەکەوە  جیهاندایە، کە لەدەوروبەری نێو دییەکانی هەمیشە لەپەیوەن

بەودیو نزیکی ئەمە تەماشاکردن و بیستنمان خۆیان  لێوەی دوورە. لەبەر
ئەوەی  دەگەیەنن. تەماشاکردن و بیستن نێوانن، نەک لەبەر نلەنێو شوێ

ن لەنێویاندا، وەکو نزیکی، دوورەکان دەگەن، بەڵکو دازای شوێنەبە
کەسێک چاویلکەیەک لەچاودەکات، کە لەوەوە زۆر دەمێنێتەوە. بۆنموونە، 

 نزیکە و لەسەر لوتی ڕاوەستاوە، بەاڵم لەو تابلۆیە دوورترە، کە بە
 هەڵواسراوە.  ری رانبه بهدیوارەکەی 

ئەمجۆرە ئامێرە ئەوەندە نزیکبوونەوەیەکی کەمی هەیە، کە زۆرجار مەحاڵە 
بدۆزرێتەوە. ئامێری بینین و بیستنیش، وەکو تەلەفون، خەسڵەتی 
شەقامەکەش، کە بۆ پیاسەکردن بەکاریدەهێنین هەمان خەسڵەتی 
شاراوەیان هەیە. ئەو کەسەی پیاسەدەکات لەگەڵ هەموو هەنگاوێکیدا پای 

نزیکترین و ڕاستەقینەترین بابەتی شەقامەکە بەر شەقامەکە دەکەوێت؛ 
کەسە  کەچی لەو لەژێر پێماندا پارچەپارچە دەکات بەردەستە و خۆی

سەری شەقامەکە دەبینرێن یان بیست هەنگاو  ناسیاوانە دوورترە، کە لەو
لەسەر دووری و نزیکی بابەتەکانی بەردەستی دوورن. نیگەرانی بڕیار 

 نزیکییەکە دیاریدەکات.نێوژینگە دەدات و 
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بکاتەوە، ئەوە خۆی نزیک  شتێک لە وە رنییهبەنیگا ئەگەر دازاین
شتە لە شوێنێکدا دەچەقێنێت، کە زۆر نزیکە. نزیکییەکە  ناگەیەنێت ئەو

دەگاتێ. دەستی  ]دازاینیش[ شتە بابەتێکی بەردەستە و لەوێدایە، کە ئەو
نزیکبوون ڕووەو بوونی من، وەکو شت ناڕوات، بەڵکو ڕووکردنە لە شتێک 

نەبەستراوە بە  جیهاندا بە نیگەرانییەوە. شوێنبوونی دازاین-لەنێو
دیاریکردنی خاڵێک لەنێوان ئەو هەبووانەی جەستەیان هەیە و بابەتی 

هەڵبەتە دروستە بڵێین دازاین هەمیشە شوێنێکی داگیرکردوە. دەرەکین. 
لەالیەن داگیرکردنی شوێن  بنەڕەتەوە لە داگیرکردنەکەش دەبێت لە
لە  ییەوە. داگیرکردنی شوێن بە نزیکدابنرێتبابەتێکی بەردەستەوە جیا

ژینگەی بابەتەکانی بەردەست لەنێو ناوچەدا دەناسرێت، کە زووتر 
 ڕۆشنایی ژینگەدا تێدەگات.  لەبەر دەردەکەوێت. دازاین لە واتای)لێرە(

واتای شوێن بۆ بابەتێکی دەرەکی نابەخشێت. ئاماژە  )لێرە([ ٦١٨]
ین لە تەنیشتەوە دەکات. بەگوێرەی شوێنبوون دازا-بۆ)کوێ(ی نزیکی بوون

 )ئێرە(دا نییە بەڵکو)لەوێ(دایە؛ )لەوێ(شەوە بۆ)ئێرە( لههەرگیز 
ردنی سەر ڕاڤەک دەکەوێتە دەگەڕێتەوە؛ گەڕانەوەکەشی بۆ)ئێرە(

شتانەی لەوێدا بابەتی بەردەستن. ئەمەش  نیگەرانییەکەی بۆ بوونی ئەو
 لەنێودا باشتر ڕووندەبێتەوە. -دی بوونبونیا لەگەڵ دیاردەی نزیکی لە

جیهاندا، لە بنەڕەتەوە بوونی خۆی -لەنێو-، وەکو بووندازاین
نزیکدەکاتەوە. دووری بابەتی بەردەستیش شتێکە، کە دازاین هەرگیز 
نایبڕێت. بێگومان دوورییەکە نێوانێک دەردەخات ئەگەر پەیوەندی 
بابەتێکی دەرەکی لەنێو شوێندا بێت. دواجار، دازاین دەتوانێت بەم 

بڕینی مەرجێک نێوانەکە ببێت بە نزیکی.  نێوانەدا بڕوات، بەاڵم بە
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بوونەوە خەسڵەتی نزیک .کەم بێت ئەوەندەش دەخایەنێت نێوانەکە چەند
و شوێندایە. هەروەها دازاین لەنێو ێچونکە بوونی لەن بنەڕەتی دازاینە

نزیکبوونەوەکەیدا سەرگەردان ناسوڕێتەوە. ئەو دەتوانێت بیگۆڕێت. لە 
نی لەنێو شوێندایە و بەردەوام لە ڕێگەی دۆزینەوەی شوێنەوە بوو

تدەکات. نزیکبوونەوەکەیدا پەیوەندی لەگەڵ هەبووەکانی نێو  شوێندا دروس
خەسڵەتی ڕێنمایکردنی هەیە. هەموو  لەنێو-دازاین، وەکو بوون

بۆتەوە ی تیادا نزیک کهنزیککردنەوەیەک بەرەو ئەو ناوچەیەی شتە
شوێندا ڕووبەڕووی  ڕێنمایکردنێکی لەپێشتری هەیە؛ کەسەکەش لەنێو

 دەبێتەوە. نیگەرانیش نزیکبوونەوەیە و ڕێنمایکردنەکە دیاریدەکات. 
. کراون ئاماده)هێما(کان  جیهانی دازایندا-نێو-بوونی نیگەرانیدا، لە لە

 ؛دەکەنمایکردن و بەکارهێنانەکان ئاشکراهێماکان، وەکو ئامێر، ڕێن
ەنرێت یان لێوەی دەردێت. دادەوێدا( )ل ، کهناوچەکان دەکەنەوە، بەتایبەتی

 ئەگەر دازاین هەبێت ئەوا هەمانکات ڕێنمایکردن و نزیکبوونەوەشی هەیە و
 ناوچەکەی خۆی دۆزیوەتەوە. ڕێنمایکردن و نزیکبوونەوە، کە دوو شێوازی

لەنێو ڕێنمایکردنەکەدا ، نیگەرانی پێشیان دەکەوێت. جیهانن-لەنێو-بوون
دەردەهێنرێن. دازاین  و ڕاست ئاڕاستەکردنە دیاریکراوەکانی بۆ چەپ

بەکاردەهێنێت. شوێنی دازاین  بەردەوام لەگەڵ خۆیدا ئەم ئاڕاستەکردنانە
)لەشی ئەم ئاڕستەکردنانەی لەسەرمۆرکراوە.  ەوەیبە لەشە سروشتییەکە

گرفتەکانی بوونی خۆی دەشارێتەوە و ئێمە لێرەدا  سروشتی هەموو
انەی بەردەست بۆ لەش نامانەوێت باسیبکەین(. کەوابوو، ئەو بابەت

بەکاردێن، وەکو دەستکێس، لەگەڵ دەستدا دەجوڵێت، دەبێت 
. ئامێری دەستی وەستایەکیش، کە ئاڕاستەکردنی چەپ و ڕاستی بدرێتێ
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و  لەگەڵ دەستەکەدا دەجوڵێت پەیوەندی بە جۆری تایبەتی دەستەکە
دەستەوە  جواڵنییەوە نییە. هەرچەندە چەکوشیش، وەکو دەستکێش بە

 دێت، بەاڵم چەپ و ڕاستی نییە. بەکار
پێویستە ئەو خاڵە ڕەچاونەکرێت، کە ڕێنمایکردنی سەر بە [ ٦١٢]

ێتەوە. چەپ و ڕاست خۆیی رجیهاندا دەدۆز-لەنێو-نزیکبوون لەگەڵ بوون
ئاڕاستەکردنی کەسێکن لەنێو نین تاکو کەسێک هەستی بۆیان هەبێت؛ 

ێگاکانی خۆم لەنێو جیاوازی هەردوو تەنیشتم ڕ جیهاندا. هەستکردن بە
بەم هەستە ڕووتەوە بۆ جیاوازییەکە، بەبێ  ناکەم. )خۆ(جیهاندا پەیدا

ئەوەی ئاماژە بۆ پێکهاتەی خۆکەی بکات، دێتەکایەوە. پێویستە دازاین 
لەنێو جیهاندا بێت تاکو ئەو هەستەی ال دروست بێت و خۆی ئاڕاستە 

دیاردەکان باشتر  بکات. ئەمەش لە نموونەکەی)کانت(دا بۆ ئاڕاستەکردنی
پێشتر بینیومە، بەاڵم   که گریمان دەچمە نێو ژوورێکەوە، ڕووندەبێتەوە.

تاریکە و شوێنی کەلوپەلەکانی نێوی ئەو کاتەی من لەوێ نەبووم گۆڕاوە. 
شتانەی لەالی ڕاستی منەوە دانرابوون ئێستا خراونەتە الی  هەموو ئەو

وازی الی چەپ و چەپ. ئەگەر من تەنیا پشت بە هەستکردنم بۆ جیا
ڕاستم ببەستم، سودبەخش نابێت. ناتوانم بزانم کەلوپەلەکان لەچ الیەکدا 

و بیرکردنەوەمدا هەبوون". ئایا ئەمە ێەن"لدانراون، وەکو کانت دەڵێت، 
خۆم ئاڕاستە بکەم دەبێت بێجگە لەوەی من لەنێو ئەو جیهانەی شارەزام 

رەکان لەنێو جیهاندا چ واتایەکی دیکە دەبەخشێت؟ دەبێت زەمینەی ئامێ
بۆ دازاین دابنرێت. بوونی من لەنێو جیهاندا لە پێکهاتەی ئەگەری 
ئاڕاستەکردنەکە و هەستکردنەکەم بۆ الی ڕاست و چەپ کەمتر نییە. 
هەرچەندە ئەم پێکهاتەیەی بوونی دازاین شتێکی دیارە، بەاڵم ئەوە 
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کانت نایەوێت ناگەیەنێت ڕووە ئۆنتۆلۆجییەکەی نەشاردراوەتەوە. تەنانەت 
ئاستی  بیشارێتەوە. لەڕاستیدا، بەکارهێنانی ئەم پێکهاتەیە بە بەردەوام لە

و لەسەرو ئەمەشەوە  نییە باسکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەی دروستدا ڕێگەگر
داوای ئەو باسکردنەمان لیدەکات. ئەو ڕاڤەکردنە سایکۆلۆجییەی 

ی بونیاد بنەڕەتدا ئاماژە بۆ شتێکی لە بیردا هەیە لە گوایە)خۆ(
 دەکات. جیهان-لەنێو-بوونگەرانەی بوون

 بەتەواوی لە  وهنەیتوانی و رئەوەی کانت ئەم بونیادەی نەبینیوه لەبە[ ٦٦١] 
زەمینەی پێکهاتەی ئەگەری ئاڕاستەکردن تێبگات. ئاڕاستەکردن بۆ ڕاست 

-لەنێو-و چەپ لەسەر ئاڕاستەکردنی دازاین بەگشتی و ئەمیش لەسەر بوون
ەزرێت. هەڵبەتە )کانت(یش ئاڕاستەکردنی نەکردووە بە جیهان دادەم

بۆ  گەری(و تەنیا ئاماژەی بە)بنەمایەکی خۆبابەتی ڕاڤەکردن. ئە
ئاڕاستەکردن داوە. مەبەستیشی ئەوەیە، کە ئەو بنەمایە شتێکی 
لەپێشترە. لەگەڵ ئەمەشدا، خەسڵەتی لەپێشتری ئاڕاستەکردن بۆ ڕاست و 

جیهان ڕادەوەستێت، کە -لەنێو-تی( بوونچەپ لەسەر لەپێشتربوونی)خۆیە
بە جیهانی  هیچ پەیوەندییەکی بە خەسڵەتی دیاریکراوی خۆیەکی سەر

نزیکبوون و ڕێنمایکردن، وەکو خەسڵەتی وەخت پەیدابووەوە نییە.  لەپێش
چونکە دازاین ئەو  ەنێو، شوێنبوونی دازاین دەردەخەنل-پێکهاتەی بوون

شوێندایە و لەنێو جیهاندا دەدۆزرێتەوە. نیگەرانییەوە لەنێو  هەبووەیە بە
-تەنیا لەسەر ڕوونکردنەوەی ئێمە بۆ شوێنبوونی بابەتی بەردەست لەنێو

جیهاندا پێشمەرج بۆ کارکردن لەسەر -لەنێو-جیهاندا و شوێنبوونی بوون
دیاردەی شوێنبوونی جیهان و دامەزراندنی گرفتی شوێن ئۆنتۆلۆجییانە 

 سۆگەردەکرێت. م
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 . شوێن و شوێنبوونی دازاین ٩٤              
ساتێک جیهان دەدۆزێتەوە.  جیهاندا هەموو-لەنێو-بوونێک، وەکو ندازای

پەیوەندی بە وەستاوە، شی، کە لەسەر جیهانێتی جیهان ڕادۆزینەوەکە
بۆ  هەیە. ئەمەش، هەمانکات دنەوەی هەبووەکانەوە بۆ دەورگرتنبەرباڵوکر

. هەروەها. ئەوەشمان باسکرد، کە تێگەیشتنی دازایندایە لە ئامادەکردن
ئەوەی بوونی  لەبەرشوێنە.  بە جیهاندا سەر-دەوروبەری دازاین لەنێو

شوێنە ڕووبەڕووبوونەوەی  بە ڕووی نزیکی و ڕێنمایکردنەوە سەر دازاین لە
لەگەڵ بابەتێکی بەردەستدا و لەنێو جیهاندا لەنێو شوێندایە. بەرباڵوی 

 .شتێک بۆ دەورگرتن لە ناوچەیەکدا ەهەموو دەورگرتنەکان ڕێگەدانە ب
هۆی نزیکی و ڕێنمایکردنەوە دەکرێت؛ وەکو بەرەاڵکردنی  ئەمەش بە

. لێرەدا، شوێنێک و ڕێنمایکردنی بە بابەتێکی بەردەستی سەر
پەیوەندی بە  ئاماژەکردنەکەی دازاین)وەکو هەبوویەکی نیگەران(

 دەرکەوتنی شوێنەوە هەیە. 
شوێنەی لەگەڵ جیهانێتی جیهاندا  ی ئەوهێشتا سێ ڕەهەندەکە[ ٦٦٦]

ئێمەوە نزیکە و  . ئەم دەرکەوتنە، کە زۆر لەندەردەکەوێت نەناسراو
نییە. لە  شوێنێکی ڕووتە و بارودۆخەکانی تێدا دەپێورێن بەتەواوی دیار

دیاردەی ناوچەییدا ئاماژەمان بۆ ئەو خاڵەش کرد، کە دازاین دەبێت بە 
چە' ئەو شوێنەیە دەبێت بە بەستێنی ئامێر بنەمای دۆزینەوەی شوێن. 'ناو

 و بابەتی بەردەست. ناچەگەرێتییەکەش ئاماژەکردنەکە، کە دەبێت بە
ێت، دیاریدەکات. بەگشتی، 'لەوێ' دادەمەزرێ پێکهاتەی جیهان و 'لێرە' و

-پێناوی کوێ' بەستراوە بە ئاماژەکردنێکی سەرتاپاگیر لە باسکردنی 'لە
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ئەو هەبووەی دیاریدەکەین دەوری تێدا شتەی بۆی نیگەرانین و -ئەو
ەیەکدا دەوری خۆی چهەموو بابەتێکی بەردەست لەناووەردەگرێت. 

دەبینێت. هەموو دەورگرتنەکانیش، ئەوانەی بوونی بابەتی بەردەست 
دەبێت بە بۆ ئەوان شوێنێکن، کە  بە جیهاندا پێکدەهێنن، سەر-لەنێو
دۆزرێتەوە و شێواز و لەسەر ئەم بناخەیە بابەتی بەردەست دە .ناوچە

ئاڕاستەکردنەکەشی دەناسرێت. فاکتۆری بوونی دازاینیشە بابەتی 
جیهان نزیکدەکاتەوە و ڕێنمایکردنەکەی لەسەر -بەردەستی نێو

 نیگەرانبوونی دەسەپێنێت.
جیهاندا -جۆرەی لەنیو بەو جیهان دەکەین،-لە هەبووەکانی نێو کاتێک ڕوو
واتای لەنێو  دانەکە، کە بە)شوێن(یان دەدەینێ. شوێنپێکهاتوون،

نانیش دێت، بابەتی بەردەست لەنێو شوێندا بەرەاڵ دەکات. ژووردا
ژوورکردنەوە  ئامادەکردنی ئەگەری)هەموو(ی شوێنبەگوێرەی دۆزینەوە و 

جیهاندا -ڕێنمایکردنەکەش دەگونجێنێت. دازاین بە نیگەرانییەوە لەنێو
 ڕێگا الیاندەبات و لەسەرهەبووەکان دەجوڵێنێت، ژووریان بۆ دروستدەکات 

 یبوون چونکە ژووردروستکردن، وەکو پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی سەر بە
، نە شوێنە نە ناوچەکە لەپێشتر دۆزراوەتەوە جیهاندا. بەاڵم-لەنێو  وه ئه

ڕاستەقینەکەش بەگشتی ئاشکرا بینراوە. بەڵکو خۆی لەنێو دەوروبەری 
 ئامادەکردوە. شوێن لەبابەتەکانی بەردەستدا، کە بۆیان نیگەرانین 

 جیهاندا دەناسرێت. -لەنێو-بنەڕەتەوە، لەگەڵ بوون
-ڕادەیەی بوون بەو ،جیهانیش لەنێو شوێندا نە شوێن لەنێو)خۆ(دایە و نە

 جیهان دەریدەخات، شوێن لەنێو)خۆ(دا نادۆزرێتەوە و)خۆ(ش بەو-لەنێو
ن دازاین، ینێت؛ بەڵکو)خۆ( یابلەنێو شوێندا بی جۆرە ناڕوانێتە جیهان، کە



 

202 

 

 بەر شۆینە. هەروەها، مادام دازاین سە بەر سەواتا ئۆنتۆلۆجییەکەی  بە
)لەپێشتر(یش ئەو شتێکی لەپێشتر. چەمکی شوێنە، ئەوا شوێن دەبێت بە

واتایە دەبەخشێت، کە هەرکاتێک لە دەوروبەرماندا ڕووبەڕووی بابەتێکی 
ناوچەیەکدا  بابەتە پێشتر لە شوێنێکدا یان لە بینەوە، ئەوببەردەست 

 دانراوە. 
سەرەتاوە ڕووبەڕووی دەبینەوە دەکرێ ببێت بە  شوێنەی لە ئەو[ ٦٦٩]

بۆنموونە لە زەوی پێوان  ؛بابەتی لێکۆڵینەوە و ژماردن و پێوانی دەوروبەر
شێوەیەکی تایبەتدا  لەم لێکۆڵینەوەیەدا شوێن لە و خانوو دروستکردندا.

 نیارییەکانی پێشو بهێنینئەگەر واز لە ژماردن و زا خۆی دەردەخات.
ئەگەر ڕاستەوخۆ . ئێمەش دەتوانین بە تەماشاکردنی لەسەری بکۆڵینەوە

درک بەشوێن بکرێت پەیوەندییە ڕووتەکانی نێو شوێن دەدۆزرێنەوە. 
دەشێ ئەوەی ئەم کارەدەکات بە چەند قۆناخێکدا تێپەڕێت، لەزانستی 

ت. ئیمە، لەم شێوەکانی نێو شوێنەوە بۆ زانستی پێوانەی شوێن بڕوا
توێژینەوەیەماندا باسی پەیوەندی نێوان ئەم قۆناخانە ناکەین. دەمانەوێت 
ئۆنتۆلۆجییانە ئەو دیاردانە دەربخەین، کە بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر شوێنی 
ڕووت دەبن بە بناخە. کاتێک شوێن لەتەماشاکردندا دەدۆزرێتەوە، 

-ان. جێگاکانناوچەکانی دەوروبەر دەبن بە ڕەهەندەڕووتە بێ الیەنەک
بەدڵنییاییەوە هەموو دەوروبەر ڕێنمایکرانی جێگاکان، کە سەر بە بابەتی 
بەردەست و ئامێرەکانن دەبێت بەشێوازی دانراوی بێ سەروبەری 

جیهان و بابەتی -بەردەستی نێو-هەبووەکان. شوێنبوونی بابەتی
بەردەستیش خەسڵەتی دەورگرتنی وندەکەن. جیهان دەوروبەرێتی خۆی 

'جیهان'، کە سەرجەمی تەوە؛ ژینگەش دەبێت بە)سروشت(. دەشارێ
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بابەتەکانی بەردەستە دەبێت بەشوێن بۆ هەبووە درێژەوە بووە 
دەرەکییەکان. هاوڕەگەزی شوێن لە سروشتدا لەوێدا، کە هەبووەکان 
خەسڵەتی بەبابەتبوونی بەردەست وندەکەن و ئەوبابەتانەش لەجیهانێتی 

 ت. بێبەریدەکرێن، بەرجەستە دەبێ
جیهاندا، دازاین بەردەوام لەنێو شوێندایە و شوێن -لەنێو-بەگوێرەی بوونی

دەدۆزێتەوە، هەرچەندە ئەم دۆزینەوەیە بیردۆزەییانە نییە. لەالیەکی 
شاراوەیی دەمێنێتەوە. لەڕاستیدا خۆدەرخستنی  دیکەوە، خودی شوێن بە

بە  شوێن ئەوەندە زانیاریمان سەبارەت بوونی ناداتێ. ئەو پێویستی
بابەتێکی بەردەست یان دەرەکی نییە. هەروەها، بوونی شوێنیش، وەکو 
 بوونی دازاین نییە. هەمانکات نابێ بە شتیکی درێژەوە بوو، دواییش بە

بە بوونی  شتە ئۆنتۆلۆجییانە دابنرێت. بوونی شوێن سەر دیاردەی ئەو
 خۆیەتی دانانرێت.  جەوهەری بیرکەرەوەش نییە و بە

ئەوەی  ە. نەک لەبەربینین ڕاڤەکردنی بوونی شوێن ئاڵۆزلێرەوە دە[ ٦٦١]
ئێمە شوێن ناناسین، بەڵکو هۆی ئەوەیە، کە ئەگەرەکانی بوون بەگشتی 
ئاشکرا نین و ڕاڤەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەشیان بۆ نەکراوە. ئەگەر بمانەوێت 

گرفتی ئۆنتۆلۆجییانەی شوێن تێبگەین، گرنگە هەوڵبدەین پرسیار  لە
شوێن لەو چەمکە تەسکانەی لەبەردەستماندان ڕزگار سەبارەت بوونی 

بکەین؛ گرفتی بوونی شوێن بەرەو ئەو ڕێگەیە بەرین، کە ئەگەرەکانی 
 بوون بەگشتی تێدا ڕووندەکرێتەوە. 

لەنێو دیاردەی شوێندا خەسڵەتی سەرەکی و ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی 
ئەوان شتێکی تایبەت یان یەکێک، وەکو  جیهاندا بە-هەبووەکان لەنێو

 دانانرێت. هەروەها، شوێن نابێت بە پێکهاتەی جیهان. ئیمە لە
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داماڵینی  تێدەگەین. بە واتای شوێن گەڕانەوەمان بۆ جیهان لە
شوین ناگەین. شوێنبوون بەگشتی لەسەر  جیهانیش بە دەوروبەرمان لە

بۆ جۆرەی شوێن  ئەمەشەوە بەو بناخەی جیهان دەدۆزرێتەوە. لەسەرو
جیهان، یەکێکە لەپێکهاتەکانی -لەنێو-بنەمای بوونی دازاین دەبێت بە

 جیهان. 
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 بەشی چوارەم
 ئەوان  بوون:-لەگەڵ و خۆ-جیهان وەکو بوون-لەنێو-بوون 

جیهان -لەنێو-دنەوەکەمان بۆ جیهانێتی دیاردەی بوونشیکر بەردەوام
دەخاتە بەرچاو. لەگەڵ ئەمەشدا هەموو توخمە پێکهاتوەکانی وەکو 

 ەی خودی جیهان ڕاناوەستن. دیارد
ئێمە ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەمان لەڕێگەی بابەتەکانی [ ٦٦٤]

ئەم ڕاڤەکردنەشمان لەبەردەم  جیهانەوە بۆ جیهان کردوە؛-بەردەستی نێو
ژیانی ڕۆژانەیدا تەنیا لەنێو جیهاندا نییە، بەڵکو  چونکە دازاین لە داناوە

هانە دەکات و خولیای جیهانە. شێوازێکی دیاریکراوەوە ڕوو لەو جی بە
بنەڕەتەوە ئەو  دازاین لەنێو جیهاندا تواوەتەوە؛ ئەم شێوازی بوونەی لە

دیاردەیە سنوردار دەکات، کە ئێمە دەمانەوێت ئێستا لێیبکۆڵینەوە. 
ژیانی ڕۆژانەیدا کێیە؟ ئەو  پێویستە ئەو پرسیارە بکەین، ئایا دازاین لە

ئەو دیاردەیەش، کە وەاڵمی پرسیارەکە  دازاینە و بونیادی بوونەی سەر بە
مسۆگەر دەکات هەمیشە پەیوەندیان بە بوونییەوە هەیە. بۆ دیاریکردنی 
ئەمەش ئۆنتۆلۆجییانە دەبێت بوونگەرانە بیری لێبکەینەوە. کەوابوو، 

دروستی بکرێت و فراوانتر دیاردە زاڵەکەی ژیانی  پێویستە پرسیارەکە بە
بۆ ئەو  ش که وه ەگەڵ ئاڕاستەکردنی توێژینهلڕۆژانەی دازاین بدۆزینەوە. 

دیاردەیەی وەاڵمی پرسیاری)کێیە(مان دەداتەوە، ڕوو لە جۆرێک بونیادی 
لەگەڵ -جیهاندا بنەڕەتییە؛ ئەوەش بوون-لەنێو-دازاین دەکەین، کە بۆ بوونی

ژیانی ڕۆژانەدا لەسەر ئەمجۆرە  بوون(یش لە-لەگەڵدایە. )خۆ-یان دازاین
ت؛ یاریدەدەرە بۆ دۆزینەوەی)بکەر(ی ژیانی ڕۆژانە بوونە ڕادەوەستێ
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ژیانی ڕۆژانەیدا بەمجۆرە  یان)ئەوان(. بەشەکەمان لەسەر)کێ(ی دازاین لە
دابەشدەبێت: یەکەم، ڕووکردن لە پرسیارە بوونگەرایەتییەکە 

لەگەڵ کەسانی -دازاین(؛ دووەم، ٩٩بەشی بۆ دازاین)کورتە سەبارەت)کێ(
(؛ سێیەم، ژیانی ٩١بەشی )کورتەانی ڕۆژانەداژی لەگەڵ لە-دیکە و بوون

  (دا.٩٩بەشی لە)کورتە بوون و)ئەوان(-ڕۆژانەی دازاینی خۆ
 
  بۆ دازاین . ڕووکردن لە پرسیارە بوونگەرایەتییەکە سەبارەت )کێ(٩٩  

بەشی  وەاڵمی پرسیارەکە سەبارەت دەزاین کێێە لە کورتە دەردەکەوێت
ی دازاینمان باسکرد، ئامادەکرابێت. نۆیەمدا، کە خەسڵەتە بنەڕەتییەکان

دازاین ئەو هەبووەیە، کە لە هەموو بارودۆخێکدا خودی منە؛ بوونی ئەو 
بوونی منە. ئەم پێناسەیە ئاماژە بۆ پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانەی ئەم 

تەنیا ئاماژەکردنە. هەمانکات ئەو خاڵەش   مه ئه هەبووە دەکات، بەاڵم
هەموو بارودۆخێکدا منم و  ەو هەبووە لەئاشکرا دەکات، کە ئۆنتیکییانە ئ

دەردەخات.  ئەوان نییە. وەاڵمی پرسیارەکە واتای)من(، )بکەر( و)خۆ(
ئەم )کەس(ە ناسنامەی خۆی بەردەوام لەنێو گۆڕانکاری و ئەزمون و 
ڕەفتارەکانیدا دەهێڵێتەوە و پەیوەندی بە فرەجۆری گۆڕانەکانەوە 

بابەتێکی دەرەکی بەردەوام  بەدروستدەکات. ئۆنتۆلۆجییانە ئەم بوونە 
بابەتێک لەنێو شتە  هەموو ڕوویەکەوە دەبێت بە دادەنێین و لە

وەکو خۆیەتی و خەسڵەتی)خۆ(ی هەیە. ئەگەر کەسێک  ؛فرەجۆرەکاندا
 بەشتبوونی ئاگامەندی ڕەتبکاتەوە یان )کەس(بوونی جەوهەری گیانەکی، 

 دادەنێت، کە لە کی هەبوویه  بهبابەت دانەنێت هێشتا ئۆنتۆلۆجییانە  بە
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بابەت. گرنگ نییە ئەم هەڵوێستەشی ئاشکرا یان نا  دەرەوەدا دەبێت بە
دیاریکردنی ئەو هەبووەی وەاڵمی  جەوهەربوون لە ئاشکرا بێت. بە

پرسیارەکە سەبارەت )کێیە( دەداتەوە، کلیلێکی ئۆنتۆلۆجییانەیە. دازاین 
کاتێک بوونی  . هەرسەرەتاوە بە بوونێکی دەرەکی ناسراوە خۆڕا و لە لە

بوونی دراوە. لەگەڵ ئەمەشدا،  شاراوە و نادیار دەرکەوتبێت ئەم واتایە بە
 دازاین نییە.  بابەتی دەرەکی جۆرە بوونێکە کە سەر بە

اڵم هەموو بارودۆخێکدا دازاینم؛ بە ئۆنتیکییانە ئاشکرایە، کە من لە[ ٦٦٩]
بابەتەی لێرەدا واتێبگەین، کە ئەو  نابێت خۆمان توشی هەڵە بکەین و

باسکراوە بۆ ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکەمان گونجاوە. تەنانەت گومان لە 
گونجاندنی ناوەڕۆکی ئەم باسە ئۆنتیکییە بۆ ژیانی ڕۆژانەی دازاین 

ئەگەر بە دەکرێت. دەشێ کەسەکەی ژیانی ڕۆژانە خودی من نەبێت. 
اردانە ئەوا دەبێت ئەودی ئۆنتۆلۆجییانە بگەین-ێکی ئۆنتیکیسەلماندن

گرفت و پرسیارەکانیش  .دەرکەون، کە هەبووەکان هەیانە و بیهێڵنەوە
کە بۆ  ڕاڤەکردنە فینۆمینۆلۆجییه  دا پێویسته لێره .لەوانەوە سەرهەڵدەدەن

 ان دووربخرێتەوە.کشلە تێدازاین 
دژی  زانراوەکە کاتێک ڕووکردنەکە نەڕوانێتە فاکتۆرە دیارەکانی شتە

ت ڕاناوەستین؟ ئایا چی لە بوونی)من( زۆرتر بنەماکانی متیۆدێکی دروس
بمانەوێت لەم  گومانبەدەرە؟ ئەمەش ئەو واتایە نادات، کە ئەگەر لە

و کەسەکانی دیکەش نەدەین؟  هەبووە بکۆڵینەوە دەبیت گوێ بە)جیهان(
ئەو هەبووە)دراوە(ی لێرەدا هەمانە تەنیا شێوەیی و ئاگاییەکی 

ەیشتن و ڕێگەش بۆ گ ە دەبێت بە بەڵگە'من'؛ بەدڵنیاییەو تێڕامانانەیە لە
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"فینۆمینۆلۆجی  بۆ  ه، کە بنەمای چوارچێوەیەکگرفتە فینۆمینۆلۆجییەکەبە
 شێوەیی بۆ ئاگامەندی". 

 وەی بوونگەرانەی فاکتۆری دازاینەشیکردنە بە بەستێنەوە، کە سەر لەم
  کراوهناوزەد شتە دراوەی بە)من( ئەو پرسیارە سەرهەڵدەدات، ئایا ئەو

ژیانی ڕۆژانەیدا دەربخات؟ ئایا گەیشتن بە  توانێت بوونی دازاین لەدە
کردەوەکانی من، وەکو  هەستکردنێکی سادە بە بوونی دازاین لە

بەڵگەنەویستێکی لەپێشترەوە دەستپێدەکات؟ ئەم بەڵگەنەویستەی بوونی 
 ئایا کات؟ دهدازاین شیکردنەوە بوونگەرانەکەمان توشی هەڵەکردن 

بێگومان، کاتێک دازین لە ؟  خودی بوونی دازایندایه ەهەڵەکردنەکەش ل
"من ئەو هەبووەم."  نزیکەوە دەڕوانێتە بوونی خۆی هەمیشە دەڵێت،

 بە یە[]ڕاستی ئەو هەبووە نییە، ئەو وێت که رده ده کاتەی لەدواییدا، ئەو
هەموو بارودۆخێکدا دازاین بوونی منە، ئەمەش  لەدەنگی بەرز دەڵێتەوە. 

هۆکار بۆ ئەوەی دازاین خودی  وە؛ چۆنە ئەگەر ئەمە ببێت بەپێکهاتەی ئە
لە)من(ەوە بەرەو دازاین  مانخۆی نەبێت؟ ئەگەر ڕووکردنەکەی پێشو

کات؟  دهشیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەماندا توشی هەڵدێرمان  لەڕوات، ب
چی دەبێت ئەگەر ئەوەی دراوە و ئاشکرایە نەتوانێت ئۆنتۆلۆجییانە بە 

ڕووی ئۆنتیکییەوە دروستە بڵێین،  بگەیەنێت؟ هەڵبەتە، لەبابەتەکەمان 
 (. مئەو هەبووە)من

بەاڵم شیکردنەوەی ئۆنتۆلۆجییانە لەم دەستە واژەیەوە بەبێ کێشە [ ٦٦١]
واتای چەمکی)من(، وەکو ئاماژەکردنێکی نادیاری  ناکەوێتەگەر. لە

شێوەیی تێدەگەین، کە لەنێو بەستێنی دیاردەی الیەنە دژەکەیەوە 
نابێت بەوەی، کە  شتەی، کە)من نییە( دەردەکەوێت. لەمحاڵەتەدا ئەو
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چونکە  خاوەنیم نەبێت. بەڵکو هەبوویەکی دیارە و )من( خاوەنی)خۆ(
ونبوە. تەنانەت ڕاڤەکردنە پۆزەتیڤەکەمان بۆ دازاین ڕێگەنادات لە  خۆیەکی

ئەگەر  من(ەوە دەست بە گەشتەکەمان بکەینشێوازە فۆرمەلێیەکەی)
ڕوونکردنەوەی  لەبێت.  انەوەی پرسیارەکە فینۆمینۆلۆجییانە جۆروەاڵمد
بێ جیهان نییە و  بە جیهاندا ئەوەمان باسکرد، کە)خۆ(-لەنێو-بوون

کەسانی دیکەش نییە. ئەگەر  ئەمە)من(ێکی دابڕاو لە نابێت، لەبەر
جیهاندا بن، ئەم دیاردەیەش ببینرێت، -کەسانی دیکە لەگەڵ ئێمە لەنێو

شتەی دراوە ڕوون و  بگەین، کە بونیادی ئۆنتۆلۆجی ئەو وەڕەنابێت بەو با
ئاشکرایە و پێویست ناکات لەسەری بکۆڵینەوە. ئەرکی ئێمە 

و ژیانی  لەگەڵدا-بوونی دازاین ڕوونکردنەوەی ئەو دیاردەیەیە، کە سەر بە
ئۆنتۆلۆجییانە بۆ ئەم  ڕۆژانەیەتی. هەروەها ڕاڤەکردنێکی دروستی

خۆی هەبووەکان -لەنیو-دیاردەی ئۆنتیکی بوونجۆرەی  . بەودیاردەیە
هەڵە بەو باوەڕەمان دەگەیەنن، کە توانیومانە بوونی ئەو  جیهاندا بە-لەنێو

جیهان نەدەینەوە، ئەو  هەبووانە ئۆنتۆلۆجییانە بناسین و ئەوەندە ئاوەڕ لە
هەموو بارودۆخێکدا  فاکتۆرە ئۆنتیکییەی دازاینیش، کە بوونی من لە

ئۆنتۆلۆجییەکەی بوونی دەرناخات. ئەم شاردنەوەیەش  دادەنێت، کێشە
 تەنیا ئۆنتۆلۆجییانە نییە؛ تەنانەت ئۆنتیکییانەشە. 

ئایا ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، کە وەاڵمی پرسیارەکەمان سەبارەت [ ٦٦٩]
وێت؟ بێگومان بوونی دازاین لە شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەدا دەست نەکە

، کە ئاماژەیان ٦٩و  ٢بەشەکانی  ە کورتەی پێشومان لنا. هەڵبەتە ڕێگا
ئەو بیرۆکەیەی، کە  بوونی دازاین کرد بوونە و ئەوەندەیبۆ پێکهاتەی 

کلیل بۆ تێگەیشتنەکەمان. ئەگەر  جەوهەری دازاین لە بوونیدایە نابێت بە
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خەسڵەتی جەوهەریی دازاین بێت ئەوا پێویستە بوونگەرانە ڕاڤەی بۆ  )من(
دەبێت لەسەر بنەمای دیاردەی  سیاری)کێ(یەلەمحاڵەتەدا پربکرێت. 

بوونیدا خودی)خۆ(ی بێت  بوونی دازاین وەاڵم بدرێتەوە. ئەگەر دازاین لە
ئەوا بەردەوامبوونی)خۆ(کە و ئەگەری بەردەوامنەبوونیشی داوای 

ئۆنتۆلۆجییانەمان لێدەکات تاکو -پرسیارکردنێکی دروستی بوونگەرانەی
 . مامەڵە لەگەڵ گرفتەکەیدا بکەین

تەنیا شێوازی بوونی دازاین بێت، ئەوا کرۆکی ڕاستەقینەی  ئەگەر)خۆ(
دازاین دەدۆزینەوە. ترسەکەش لەسەر هەستکردنێکی نادروست  

یەوە دەکرێت باوەڕەدایە ئەو هەبووەی پرسیار لەبارە دادەمەزرێت، کە لەو
تەنانەت ئەگەر کەسێک نەیەوێت خەسڵەتەکانی  بوونێکی دەرەکی هەیە.

دەروون و لەش پێکنەهاتووە و  ۆ دابنێت. بەهەرحاڵ، دازاین لەلەشیشی ب
 ئەو بوونە. 

 
   ژیانی ڕۆژانەدا لەگەڵ لە-و بوون کەکەسانی دی-. دازاین لەگەڵ٩١   
 پرسیارەکە سەبارەت)کێ(یەی دازاین لە ژیانی ڕۆژانەدا لەوەاڵمی  

 .شیکردنەوەی ئەو بوونەی دازاین خۆی تێیدا دەپارێزێت دەستدەکەوێت
شێوازەکانی  و جیهانەوە دەکەوێتەگەر-لەنێو-بوون توێژینەوەکەشمان لە

بوونی دازاینی تێدا بەرجەستە دەبن. ئەگەر بۆچوونەکەمان لەسەر بونیادی 
لەنێو جیهان دروستبێت، وەاڵمی پرسیارەکەشمان سەبارەت )کێ(یە -بوون

 لەوێوە بۆ ئامادە دەبێت. 
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 ی لە ئێمەوە نزیکە جیهانی[ لە باسەکاماندا بۆ ئەو ژینگەیە٦٦٨]
کارکردنی کارمەندێک، بۆنموونە، لەگەڵ ئامێرەکاندا دۆزرایەوە. ئەوانی 

بوونی ئەوجۆرە  دیکەش پەیوەندیان بە کارکردنەکەوە هەبوو. لە
دانانێک و ئاماژەکردنێک بۆ ئەو ۆرە ئەرکهەبووانەی بابەتی بەردەستن ج

لەگەڵ بەکارهێنانی ک مەبەستەی درستکراون، هەیە. بەهەمانشێوە، کاتێ
ئامێرێکدا ڕووبەڕووی دروستکەرەکە یان هێنەرەکەشی دەبینەوە و 

تەنیشت  بەیان خراپ. کاتێک   هبیردەکەینەوە خزمەتگوزرارییەکەی چاک
ەکەدا پیاسەدەکەین، کێڵگەکە وا خۆی دەردەخات، کە زەوی کەسێکە گکێڵ

ی بە دوکانی کتێبەی کڕیم پەیوەند جۆرە ڕایگرتوە: ئەو و کەسەکەش بەو
هەرچەندە  دەریاکە کەنار شتی . که یه هه و ئەو کەسە و هتد  کهکتێبفرۆشە

سێنێت، کە گەشتی ئەو کەسەم پێدەنا کی نەناسراوە شتییه بۆ ئێمە که
ئاماژە بۆ کەسانی دیکە دەکات. ئێمە لەنێو ژینگەی  دەریایی پێدەکات یان

ەڕووی کەسانی دیکە بابەتەکانی بەردەستدا و بەستێنی ئامێرەکاندا ڕووب
دەبینەوە. ئەوان بە بیرکردنەوە نەخراونەتە سەر بابەتە دەرەکییەکان؛ 

بۆ کەسانی دیکەش  ئەو جیهانەی بۆ منە –هەبووەکان لەنێو جیهاندا 
ی لەنێو جیهاندا  هشیکردنەوەکەی پێشوماندا، ئەوان بابەتی بەردەستن. لە

 یان سروشت ەست(ڕووبەڕوویان بوینەوە ئامێرەکان)بابەتەکانی بەرد
بوون. ئەمانەش لە دازاینەوە جیاوازبوون. ئەم  )بابەتی دەرەکی(

دابەشکردنە تەنیا بۆ ئاسانکاری نەبوو بەڵکو ئەو بوونەی دازاین بۆ 
بوونی ئامێر و  جیهاندا توشی دەبین لە کەسانی دیکە هەیەتی و لەنێو

وەکو ئامێر و . جیهانی دازاین تەنیا هەبووەکانی، جیاوازە شتەکانی دیکەوە
  وهدەکان، کە لەم هەبووانەیشتەکانی دیکە دەرناخات، بەڵکو ئەوانەش دیار
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بەردەست و ئەم هەبووانە بابەتی  جیهاندا. نن)لەنێو( هو دازای نجیاواز
پێچەوانەوە، وەکو دازاین خۆیان سەربەست بابەتی دەرەکی نین؛ بە

بە بابەتەکانی نێو  نیشاندەدەن، لەوێدان و لەگەڵ دازایندان. ئەگەر جیهان
 جیهان دابنرێت، ئەوا پێویستە بڵێێن، کە دازاینیش 'جیهان'ە.  

 ەتی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کەسانی دیکەدا لەسەر ئەوڵکەوابوو، خەس
هەموو بارودۆخێکدا دازاین بوونی خۆی هەیە.  خاڵە ڕادەوەستێت، کە لە
دوورەوە  دوورەپەرێز دابنێت و لەو)خۆ(یە ئایا کەس ناتوانێت)من(

کەسانی دیکە بدۆزێتەوە؟ بۆ لەناوبردنی ئەم تێگەیشتنە دەبێت بزانین 
هەموو  چۆن باسی کەسانی دیکە دەکەین. مەبەست لە)کەسانی دی(

ان ڕادەوەستم. ئەوان ئەو دژی )من(نیان ئەوانەنین  ئەوانە نین، کە)من(
ئەم من زۆرجار لە خۆمیان جیاناکەمەوە و یەکێکم لەنێویاندا.  کەسانەن

-لەوێدا و لەگەڵ ئەواندا خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی- ها روه هه-هبوون
ە. 'لەگەڵ' خەسڵەتی بوونی ینی ئەواندا و لەنێو جیهان-لەگەڵ-ەکیدەر

 واتای لێکچونی بوونێک دەبەخشێت، کە بە دازاینە؛ 'هەروەها'
روەها' و جیهاندایە. پێویستە بوونگەرانە لە واتاکانی 'هە-نیگەرانییەوە لەنێو

جیهاندا، -وەکو ئەوان لەنێو-لەگەڵ 'لەگەڵ' تێبگەین. بەگوێرەی بوون
جیهان لەنێوان من و کەسانی دیکەدا هاوبەش دەبینرێت. جیهانی دازاین 

 کەسانی دیکەدا. -لەگەڵ-لەنێو بوونە-لەگەڵدا. بوون-جیهانە
بابەتێکی  نابێت بە ڕووبەڕووبوونەوەی کەسانی دیکەدا)خۆ( لە [٦٦٢]

تەماشاکردنی  وانی دیکە دانابڕێت: هەروەها، ئەوانیش بە ئه ەکی و لەدەر
جیاناکرێنەوە.  ۆ ئەوان، وەکو الیەنێکی دژوەستاوخۆ بۆ خۆی و دوایی ب

 دەرەوەی )خۆ(دا و لەنێو جیهاندا ڕووبەڕوو دەبنەوە، کە دازاین بە لە
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ەییانە نیگەرانییەوە تیایدا دەژی. بەپێچەوانەی سازدان و باسکردنی بیردۆز
بۆ بابەتە دەرەکییەکان، کە بە ئاسانی خۆیان دەسەپێنن، دەبێت خۆمان 
بەو فاکتۆرە دیاردەییانەوە ببەستینەوە، کە لەپێشتر لە دەوروبەرماندا 

 سەرەتاییە و نزیکەی دازاین لەنێو جیهاندا بە توشیان بووین. ئەم ڕێگە
کانی ێتەوە و کردەوەریان تەماشانەکردنی خۆی دەدۆز تەماشاکردن

سەرەتاوە، دازاین لەنێو کردەوە پێویستییەکان،  ێت. لەردەبین
یەخیان پێدەدات خۆی چاوەڕوانییەکانیدا و بابەتەکانی بەردەستدا، کە با

دەکات،  کاتێک دازاین بانگەشەی خۆی، وەکو)من لێرە(دەدۆزێتەوە. 
دەبێت ئەم بانگەشەکردنە بخرێتە بەر ڕۆشنایی پێشمەرجی 

ڕاڤەکردنی ئەم خاڵەدا)کورتە  ێنەوە بۆ بوونی ئەو. لەئۆنتۆلۆجییانەی شو
واتای خۆیەکی تایبەتی، وەکو  لێرە(-ڕوونمانکردۆتەوە، کە)من( ٩١بەشی 

)لەوێدا(ش ئەو شوێنەیە .لەنێو یان لەوێدا-شت نابەخشێت، بەڵکو بوونە
زمانێکی  دازاین بە نیگەرانییەوە تیایدا جێنشین دەبێت. هەمبۆڵت لە

ەی بۆ 'من' بە 'ئێرە' و 'تۆ' 'لەوێ' و 'ئەو' 'ئەوێ' کردوە. تایبەتدا ئاماژ
ئاوەڵناوەکانی لەسەر شوێن دامەزراندوە. هەڵبەتە ئەمکارەش بێ مشتومڕ 

ئەگەر کەسێک بزانێت  شتومڕەکە نامێنێتلەسەری تێنەپەڕیوە. بەاڵم م
 56وەکو دازاینەوە هەیە.  ی شوێن پەیوەندی بە)من(رادرکئاوەڵ

                                                           
( ٦٨١٩-٦٩١٩فریدریک ویڵهێم کرستین کارڵ فردیناند ڤۆن هەمبۆڵت)  56

فەیلەسوفێکی ئەڵمانی و دبلۆمات و دامەزرێنەری زانکۆی هەمبۆڵتە. لەسەر 
ەی زمان کاری زۆری کردوە و نوسیویەتی. بە ئەندازیاری سیستەمی فێرکاری فەلسەف

 ناوچەی پروسیا دادەنرێت.)م.ک(
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وە 'لێرە' و 'لەوێ' ئاماژە بۆبابەتی دەرەکی نێو جیهان [ لە بنەڕەتە٦٩١]
گرنگێتی ن و خەسڵەتی شوێنبوونی دازاین شوێندا ناکەن؛ ئەوانەلە

بوونگەرانە نەک کاتیگۆریانەیان هەیە. تەنانەت ڕاناویش نین؛ 
شوێن  کرداریئاماژەکردنەکەیان پێش جیاوازی ڕاناوی کەس و ئاوەڵ

ازایەنن، کە ڕەسەنانە لەنێو شوێندایە و دەکەوێت. ئەمانە ئاماژەکردنی د
تەنیشت هەبووەکانەوە  هەڵەکردنی بیردۆزەییانە لە بوونی دازاینیش بەبێ 

دا دازاین، کە لەنێو جیهاندا نوقم بووە، لەگوتنەکەیدا ڕوو . 'لێرە'ڕاڤەدەکات
لەوێ دەکات، کە بابەتێکی بەردەستی تێدایە؛  خۆی ناکات و ڕوو لە

لەنێو شوێندا، وەکو پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی  هەمانکات بوونی خۆی
 ونناکات. 

بوونی خۆی تێدەگات؛  دازاین لەبەر ڕۆشنایی جیهانەکەیدا لە زۆربەی کات
وەکو  بوونی دازاین لەگەڵ کەسانی دیکەدا، ڕووبەڕووی زۆربەی جار،

 جیهان دەبینەوە. ئەگەر کەسانی دیکە ببن بە-بابەتێکی بەردەستی نێو
 -شێوەیە دەبینرا، هێشتا بە)کەس کە لەپێشتر بەوەش، بابەتی توێژینەو

دانانرێن و نابن بە بابەتێکی دەرەکی. ئەگەر کەسێک ببینین  شتەکان(
لەوێدا وەستاوە هەرگیز، وەکو شتێک نابینرێت. بەاڵم وەستانەکەی لە 

تەنیشت  بێ گوێپێدان لە .دەوروبەردا شێوازێکی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونە
شێوازی  تەنیشت هیچیشەوەیە. کەسانی دیکە لە و لە شتەکانی دیکە

 نێو جیهاندا ڕووبەڕووی دەبینەوە.لەگەڵدا و لە-بوونی دازاین
کەسانی دیکەوە  چەمکی 'دازاین' پەیوەندی بە وێت که رده دهلەسەرەتاوە 

دەردەکەوێت.  قی زه  به نەبێت، بەاڵم بێگومان دوایی پەیوەندییەکە
-ئەو خاڵەش ببینێت، کە "دازاین هەمانکات هەموو کەسێک دەتوانێت
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-جیهاندا دەکات. ئەم دازاین-لەگەڵ" ئاماژە بۆ بوونی کەسانی دیکە لەنێو
لەگەڵ جیهاندا خۆی بۆ دازاین و ئەوانەی -لەگەڵەی بوونی ئەوان لەنێو

بنەڕەتەوە لەگەڵ  چونکە بوونی دازاین لە دازاینیشدان نیشاندەدات
لەگەڵ واتایەکی -ۆلۆجییانەی بوونئەواندایە. شێوازی دەربڕینی فینۆمین

بوونگەرانەی ئۆنتۆلۆجییانەی هەیە. ئۆنتیکییانە فاکتۆری ئەم بوونەی من 
بەو جۆرە دانامەزرێنێت، کە من، وەکو بابەتێکی دەرەکی هەبم و کەسانی 

بێت، کە  جۆری من بن. ئەگەر ئەمە واتای ئەو دەستەواژەیە دیکەش لە
-ئەوا بوون  بێت نه لەگەڵ-نەڕەتەوە بوونب جیهاندا لە-بوونی دازاین لەنێو

 لەگەڵ نابێت بە خەسڵەتێکی بوونگەرانە بۆ دازاین. 
لەگەڵ دەرکەوتنی کەسانی دیکەدا دەناسرێت.  و شتێک دەبێت بەبەڵکو 

کی لەگەڵ پێشمەرجێ-بوونئەگەر کەسانی دیکە فاکتۆریانەش نەبینرێن 
لەگەڵ -یایی دازاین بوونەتەن-. تەنانەت بوونیئۆنتۆلۆجییانەی بوونی دازاینە

ئەواندا و لەنێو جیهاندا. دەشێ کەسانی دیکە بۆ شتێک و لەنێو شوێنێکدا 
 و هێشتا  هلەگەڵ-تەنیا شێوازی کەمی بوون-لەگەڵدا نەبێت. بوونی-بۆ بوون
لەگەڵ دەسەلمێنێت. لەالیەکی دیکەوە بوونی کەسێکی دیکە -بوون شێوازی
نیام هەڵناوەشێنێت. ئەگەر ئەمانە تە-تەنیشتمەوە بوونی کەس لە یان دە

تەنیا بێت.  دەرەوەدا هەبن، هێشتا دەکرێت دازاین و زۆری دیکەش لە
لەگەڵ و فاکتۆری بوون لەگەڵ یەکیدا بۆ سەرهەڵدانی -کەوابوو، بوون

 کەسانی دیکە ناگەڕێتەوە. 
تەنیاش لەنێو ئەواندا پەیوەندی بە ئامادەبوونی -هەروەها بوونی[ ٦٩٦]

داین، ئەوان لەوێدا و لەنێو ئەوان زۆرجاروانەوە نییە. ئێمە جەستەیی ئە
 ئەوان نامۆین. ونبوون و دوورکەوتنەوە دوو دان؛ بەاڵم لەلەگەڵ ئێمە
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 لەگەڵ لە-ئەواندا و لەنێو جیهاندا. بوون-شێوازی بوونی دازاینن لەگەڵ
لەگەڵ بەڕادەیەک دەبێت -هەموو بارودۆخێکدا بوونی خودی دازاینە؛ بوون

و لەگەڵ -ەسڵەتی دازاینی ئەوان، کە سەربەستانە دەبێت بە بوونبە خ
ئەوەی هەموو دازاینێک لە بونیادە بنەڕەتییەکەیدا  لەنێو جیهاندا. لەبەر

 ڕووبەڕووی کەسانی دیکە دەبێتەوە.   میشه ههلەگەڵدا -بوونە
جیهان بێت، ئەوا بەو جۆرەی -لەنێو-لەگەڵ پێکهاتەی بوون-ئەگەر دازاین

 دەرەکییەکاندا لەگەڵ دەوروبەر، بابەتەکانی بەردەست و بابەتە مامەڵەمان
)بە نیگەرانیش ناوزەدمانکرد(، پێویستە بەگوێرەی چەمکی نیگەرانی  کرد

بەشی شەشەمی ئەم بەشە(. نیگەرانی خەسڵەتی  ڕاڤەبکرێت)بڕوانە کورتە
-بێت، هەرچەندە بوون لەگەڵ ناتوانێت خاوەنی-بوونەیە، کە بوون ئەو

وەکو نیگەرانی، بوونێکە ڕوو لە هەبووەکان لەنێو جیهاندا دەکات. لەگەڵ، 
لەگەڵدا ڕوویانتێدەکات -ی دازاین، وەکو بوون هبەاڵم ئەو هەبووان

نین؛ ئەوانیش دازاینن. لەمڕووەوە نابن کان  هبەردەست و ئامێر کانی ههەبوو
تەنانەت بایەخدان بە  57بە بابەتی بایەخدان، بەڵکو بۆ نیگەرانین.

                                                           
(، هەروەها لە ئینگلیزییدا fürsorgeو ) (sorge) زمانی ئەڵمانیدا لە  57

(concern( و )care)  هەن، کە یەک واتا دەبەخشن، بەاڵم هایدیگەر بۆ مەبەستی
. بایەخدانی مرۆڤ بە کەلوپەلەکانی دەوروبەری لە بایەخدانی جیاواز بەکاریاندەهێنێت

بەکەسەکانی دەوروبەرییەوە جیاوازە، وەکو یەک خەمخۆر و نیگەرانیان نییە. بۆ 
( ی داناوە. من fürsorge( و بۆ کەسانی دیکە )sorgeکەلوپەل هایدیگەر)

گەریش بەگشتی وشەی)نیگەرانی(م بەکارهێناوە و بەپێی ڕوونکردنەوەکەی هایدی
 هەوڵدەدەم واتاکەی لەنێو دەقەکەدا ئاشکرا بکەم.)م.ک(
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یگەرانین. ئێمەش نکاتی نەخۆشیدا شێوازی  ردن، جلوبەرگ و لەش لەخوا
پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی دادەنێین. بۆنموونە، کاری  نیگەرانی بە

لەگەڵ -بوونی دازاین خزمەتگوزاری، کە فاکتۆرێکی کۆمەاڵیەتییە لەسەر
   ئەواندا دامەزراوە.

دازاین لەکەمی گرنگییە فاکتۆرییەکەی پەیوەندی بەو هاندەرەوە هەیە، کە 
ئەوان، -بۆ-تەوە. هەموو شێوازوەکانی بوونبوونیدا دەیدۆزێ نیگەرانی لە

ئەگەرەکانی نیگەرانین. دژی ئەوان، بەبێ ئەوان و گوێدان و گوێ پێنەدان 
لەڕاستیدا ئەم شێوازانە ژیانی ڕۆژانەی دازاین دیاریدەکەن و بوونی 

یەکدیدا -لەگەڵ-بوون دەکەن. هەروەها شێوازەکانییدەشارنەوە یان ئاشکرا
بە  اتئەم بوونە دەک ات.ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکە لەڕێ دەردەکە

ەم فرەالیەنە بابەتێکی دەرەکی لەنێو)خۆ(کاندا. وادەردەکەوێت تەنیا ئ
وازی بۆ ئێمە دەرخستوە؛ بەاڵم لەڕاستیدا جیا خۆی  پشتگوێ خراوه

دا بێ سەروبن نەدان'،  کە هەبووەکان تیایئۆنتۆلۆخییانە لەنێوان 'گوێ
 .  وه دۆزینه دهدەردەکەون و ئەو شێوازەی هەبووەکان پێکەوەن، 

شێوازی پۆزەتیڤانەی نیگەرانی دوو ئەگەری توندڕەوی هەیە. [ ٦٩٩]
جێگەی دابنێت  خۆی لە ،'نیگەرانی' کەسەکەی دیکە لەناوبەرێتدەتوانێت 

ە دەرەوە. راوەتێددووەمدا  نیگەرانی فڕ و باز بەسەریدابدات. لەم ئەگەرەی
هیچ جۆرێک  بوو دایدەنێت یان بەوکەسەکە پاشەکشەدەکات و بە تەوا

 خۆی لەگەڵدا ماندووناکات. ئەمجۆرە نیگەرانییە کەسی دووەم داگیردەکات 
 هەرچەندە داگیرکردنەکە ئاشکرا نییە و لە مامەڵەکردن لەگەڵ بابەتی

ەرانی کە نیگئەگەری دووەمدا،  بەپێچەوانەشەوە، لەبەردەست دەچێت. 
کەسەکە داگیرناکرێت، نیگەرانییەکە بە ئەو دەدرێتەوە. ئەم خەمخواردنە، 
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کە پەیوەندی بە نیگەرانبوونە بنەڕەتییەکەوە هەیە، واتە بوونی کەسانی 
ماندوو دەکات؛ یارمەتی کەسەکە  هەبووەوە خۆی لەگەڵدا دیکە، نەک بەو

نیگەرانی  ئاستیدا سەربەست بێت.دات بوونی خۆی شەفاف ببینێت و لەدە
جیهانەوە بایەخی  حاڵەتی بوونی دازاینە، تیایدا ئەگەرە فرەجۆرەکانی بەو

ەوە و بوونی ڕەسەنی خۆی دەبینێت. بوون لەگەڵ تێپێدەدات دەبەست
دا بۆ ئەوان-لەگەڵ-بوونبووندا. هەندێکجار  کەسانی دیکەدا نیگەرانییە لە

الیەکی دیکەوە، بەرەو بڕوانەکردن دەڕوات. لە و هەمان کارکردن دانراون
کاتێک هەموویان خۆیان بۆ ئەو کارە تەرخاندەکەن، خۆ تەرخانکردنەکەیان 

ڕێگەی  یەکێک لە ئەوان لە زاینی ئەوانەوە هەیە. هەرپەیوەندی بە دا
خۆیەوە مامەڵەی لەگەڵدا دەکات. لەمڕووەوە هەموویان ڕەسەنانە 
پێکەوەن. ئەمەش جۆرێکی دروستی بابەتگەری پێکدەهێنێت، کە 

 سەربەستی کەسەکەی دیکە دەپارێزێت. 
 ئەگەرە کەسێکی دیکەدا خۆی لەنێوان ئەم دوو-لەگەڵ-ڕۆژێک بوون هەموو

و لەالکەی  گرێت هتوندڕەوەی نیگەرانی ڕادەگرێت. لەالیەکەوە کەسەکە د
دروستدەکات؛ بەاڵم باسکردن  مڵیو خهدیکەوە بەریدەدات. چەند شێوازێکی 

 ەدەرەوەی سنوری باسەکەماندایە. و دیاریکردنی ئەم شێوازانە ل
جۆرەی بایەخ بە دەوروبەرو دۆزینەوەی بابەتەکانی بەردەست  بەو [٦٩١]

ڕێنمایی نیگەرانی دەکەن.  یشدەدرێت، 'خستنەبەرچاو' لەگەڵ 'لێبوردن'
 رانیدا جۆری کەمی و گوێنەدانیان هەیە.  ههەروەها، هەردووکیان لەگەڵ نیگ
 خۆیدا پەرش و باڵو دانانێت؛ ست لەنێوجیهان تەنیا بابەتەکانی بەردە

واتای بوونی دازاینیشدا  دازاین و کەسانی دیکەش تیایدا باڵودەبنەوە. لە
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 نێو دەروروبەرەکەیدا سەربەستە لەنێو ئەودەردەکەوێت، ئەم بوونە، کە لە 
لەنێودا و لەوێدا لەگەڵ -بوونە تێدا هەن جیهانەی کەسانی دیکەی

( ٦٨دنەکەمان بۆ جیهانبوون)کورتە بەشی ڕاڤەکر ئەواندایە. ئێمە لە
باسمانکرد، کە چۆن جیهانبوونی سەرجەمی ئاماژەکردنەکانە. ئاشنابوون 

لەپێشتر لەبارەیەوە دازاین  یتێگەیشتن و لەگەڵ ئاماژەکردنەکەدا
مامەڵەکردنەکەیدا  و لە  وه کاتهڕووبەڕووی بابەتەکانی بەردەست دە

بوونی دازایندایە، کە دەتوانێت  ەکان لەدەیاندۆزێتەوە. بەستێنی ئاماژەکردن
 هەن. بۆ ئەو پێناوی شتێکدا  خۆی لەگەڵیاندا خەریک نەکات یان لە

بوونی دازاینە و  بە لەگەڵ سەر-بەگوێرەی ئەم توێژینەوەیەمان، بوون
 لەگەڵ، لە-کێشەی بنەڕەتی بوونی ئەوە. کەوابوو، دازاین، وەکو بوون

یستە ئەم دەستەواژەیەش سەبارەت بنەڕەتەوە بوونێکە بۆ ئەوان. پێو
جەوهەری دازاین بوونگەرانە وەربگیرێت. ئەگەر دازاین لە فاکتۆرێکی 

کەسانی دیکەش نەکات، پێویستی بە ئەوان نەبێت و  لە بوونیدا ڕوو
لەگەڵ -بدات، هێشتا لەسەر ڕێگای بوونتەنیا ئەنجام  کارەکانی بە

پێناوی  ۆلۆجی و بوون لەلەگەڵ، وەکو پێشمەرجێکی ئۆنت-ئەواندایە. بوون
لەگەڵدا -بوونی دازایندا دەردەکەوێت. لەگەڵ بوون ئەواندا، لەپێشتر لە

ئەوانیش لەپێشتر دەبن بە پێکهاتەی بوونی؛ ئەم پێکهاتەیەش ئاماژە بۆ 
 ئەوەدا(-مەرجی ئۆنتۆلۆجی)لەپێناویشپێ جیهانبوون دەکات و بە

اینەکانی تێدا هەن گرێدراوە. مادام بە جیهانبوونی ئەو جیهانەی داز
نیگەرانیەوە ڕووبەڕووی بابەتەکانی  بەمجۆرە پێکدێت ڕێگەمان دەدات بە

دەوروبەرماندا ببینەوە. لەگەڵ ئەمەشدا ڕووبەڕووی کەسانی  بەردەست لە
دیکە دەبینەوە. بونیادی جیهانبوونی جیهانیش کەسانی دیکە، وەکو 



 

220 

 

بەڵکو لەنێو بابەتی دەرەکی لەنێو هەبووەکانی دیکەدا دەرناخات، 
جیهاندا  دەوروبەرێکی تایبەتدا دەبینرێن، وەکو بابەتەکانی بەردەست لەنێو

 دێنە بەرچاو. 
لەنێودا؛ ئەمەش ئەو -لەگەڵ کەسانی دیکەدا سەر بە بوونە-بوون[ ٦٩٤]

 لەگەڵ ئەواندا. تێگەیشتنیش لە-واتایە دەبەخشێت، کە بوونی دازاین بوونە
. ئەم تێگەیشتنە لەسەر کەسانی دیکەایی دەخاتەسەر بوونی بوونی ڕۆشن

 هەموو و لە  هناسینیان ڕاناوەستێت و پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی بوون
ناسین دەگونجێنێت و مسۆگەری دەکات. خۆ شتێک زۆرتر ئەو ناسینە

لەگەڵ دادەمەزرێت، کە تێگەیشتنە. لەسەر نزیکترین -لەسەر زەمینەی بوون
 لەگەڵدا، کاردەکات؛ ئەمەش -جیهان، وەکو بوون-لەنێو-هەبوو، کە بوون

پەیوەندییەکەی لەگەڵ کەسانی دیکە  شتەی دازاین لە لەگەڵ ناسینی ئەو
لەنێو دەوروبەرەکەیدا هەیەتی و نیگەرانێتی پەیدایدەکات. واتای نیگەرانی 

شتەوە بەستراوە، کە بۆی نیگەرانین. کەوابوو، بوونی کەسانی دیکە  بەو
 نیگەرانیدا دەردەکەوێت.  لە

 پێنەداندایە،ئەوەی نیگەرانی زۆربەی کات لەنێو شێوازی کەمی و گوێ لەبەر
ناسینەکە، کە گرنگە، داوا لە کەسەکە دەکات لەگەڵ بوونی جۆری خۆ

شاردنەوە، یان و خۆخۆی ئاشنابێت. لەوحاڵەتانەدا، وەکو دوورەپەرێزی 
یەکدیدا بۆ گەیشتن بە کەسێکی دیکە یان بینین -لەگەڵ-شێوەگۆڕین، بوون

دەرخستن و بەوجۆرەی خۆدەگرێت. ر وهئەوانەوە، ڕێگەی جیاواز ۆی ه بە
یەکدا دادەمەزرێن، لەم -لەگەڵ-خۆشاردنەوە لەسەر شێوازی بوونی بوون

 سێکی دیکە لەشێوازەش زۆرتر چی دیکە نین، بەرجەستەبوونی کە
ەرجەستەبوونە، ئەودا. ئەم ب-لەگەڵ-بنەڕەتەوە سەر بە بوونە نیگەرانیدا لە
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ئاسانی  شێوەی بیردۆزەی سایکۆلۆجی(، بە )نەک بەەییانەیە کە بیردۆز
دەبێت بەو دیاردەیەی یەکەمجار بۆ تێگەیشتنی بیردۆزەییانە لە 
گرفتی)ژیانی دەروونی ئەواندا( دێتە بەرچاو. لەم دیاردەیەوە جۆرێک بوون 

سەرەتاوە  لەگەڵ یەکدیدا دەناسین؛ لەهەمانکاتیشدا، دەبینرێت، کە لە
 ەسانی دیکە پێکدەهێنێت. ئەم دیاردەیە، کە بە)هاوسۆزی(ک بوون بەرەو

ناوزەدیدەکەین، یەکەم پردی ئۆنتۆلۆجییە کەسێک لە نێوان خودی خۆی و 
 خودەکانی دیکەوە دروستدەکات. 

شتە  کەسانی دیکە ئۆنتۆلۆجییانە لە بوون بەرەو هەڵبەتە بوون بەرەو
ەنێین دازاینە. بوون دەرەکییەکانەوە جیاوازە. ئەو هەبووەی بەوی دی داید

لەگەڵ کەسانی دیکە و بەرەو ئەوان پەیوەندی بوون لەنێوان دازاین و 
ئەم پەیوەندییە لەپێشتر بووە  دازاینێکی دیکەدا هەیە. دەگونجێت بڵێین

بوونی خۆی تێدەگات و لەگەڵ  پێکهاتەی بوونی دازاین، کە لە بە
دی بوون لەنێوان دازاینەکانی دیکەدا پەیوەندیدارە. لەمڕووەوە پەیوەن

دازاینەکاندا دەبێت بە پڕۆژەی بوون بەرەو خودی دازاین و شتێکی 
 دیکەش. کەسانی دیکەش دەبن بە وێنەیەکی وەرگیراوی خۆ.

هەرچەندە ئەم تێڕوانینانە ئاشکرایە، هێشتا زەمینەیەکی پتەویان [ ٦٩٩]
ێت، کە . پێشبیرۆکەی ئەم بەڵگەیە دەیسەلمێن زراندووه مه دانهبۆ خۆڕاگرتن 

ە دەڕوخێت. تاکو کەسانی دیک دانانی بوونی دازاین بەرەوخۆ بە بەرەو
ۆی تەواوی نەسەلمێنرێت نازانین چۆن بوونی دازاین بەرەوخپێشبیرۆکە بە

کەسانی دیکە تەنیا  بوونی کەسانی دیکەش دەردەخات. بوون بەرەو
-پەیوەندییەکی سەربەخۆ و کەمنەکراوەی بوون نییە، کە بوون

 هەڵبەتە مشتومڕ لەسەر ئەوبوونی دازاینیشی تێدا بێت.  نکات[الەگەڵ]هەم
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 ژیاندا دەکەوێتە لە خاڵە ناکرێت، کە گوایە ناسینی بەرانبەری ]کەسەکان[
بوونی خۆی؛ ئەمەش دەکەوێتە  لەگەڵ و تێگەیشتنی دازاین لە-سەر بوون

نیشاندەدات و خۆی  روونسەر ئەوەی کەسێک بە چ ڕادەیەک بوونی خۆی 
-لەنێو-ت. ئەمەش لەو حاڵەتەدا دەگونجێت، کە دازاین، وەکو بوونناگۆڕێ

لەگەڵ -جیهاندا لەگەڵ کەسانی دیکەدا بێت. هاوسۆزی لەپێشوەختا بوون
لەگەڵدا دێتەکایەوە: -بناخەی بوون پێکناهێنێت؛ بەڵکو هاوسۆزی لەسەر

 لەگەڵ دەبێت بە هاندەری. -شێوازی بوون
 لە نگەرانەی سەرەکی نییە، ئەمەشلەڕاستیدا، هاوسۆزی دیاردەیەکی بوو

 گرفت بێبەشی ناکات. پێویستە هێرمینۆتیکە تایبەتەکەی و کێشە
ە بەر دەخەن ناسین کۆسپ-لەگەڵ یەکدی و خۆ-چۆن بوونکاتەوە بڕوونی

بوونی دازاینەکان، تێگەیشتنێکی ڕەسەنانە ئەگەرە جیاوازەکانی پێکەوە
ت؛ تێگەیشتن لە دەشارێتەوە و دازاینیش دوای جێگرەکانی دەکەوێ

بێگانەیەک داوای ئەم جۆرە هێرمینۆتیکە، وەکو مەرجێکی بوونگەرانە و 
لەگەڵ -شیکردنەوەکەشماندا دەردەکەوێت بوون پۆزەتیڤانە، دەکات. لە

 جیهانە. -لەنێو-پێکهاتەیەکی بوونگەرانەی بوون
ئەو هەبووانەیە لەنێو جیهاندا نی ەولەگەڵدا سەلماندوویەتی، کە خا-دازاین

وبەڕوویان دەبێتەوە. تاکو دازاین هەبێت بوونیشی لەگەڵ کەسانی ڕو
ئاکامی ڕوودانی پێکەوە ژیانی  یەکدا لە-لەگەڵ-دیکەدایە. بوون

لەگەڵ یەکدیدا  چەند)خۆ(یەکەوە سەریهەڵنەداوە. بینینی کۆمەڵێک)خۆ(
 مامەڵەکردنە لەگەڵ کەسانی دیکەدا، وەکو ژمارەکان. ئەم ژمارەیەش لە

دازاینی ێتەوە. رلەگەڵ و بەرەو یەکدی دەدۆز-ریکراوی بوونڕێگەیەکی دیا
لەگەڵ -لەگەڵی ئەواندا، لە بنەڕەتەوە لەنێو جیهان-کەسێک، وەکو بوون
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رێتەوە، کە بۆی نیگەرانە. و ئەو دەوروبەرەدا دەدۆز کەسانی دیکە
نیگەرانییەوە ڕوویان تێدەکات  بوون لەنێو جیهانی ئەو هەبووانەی بەنوقم

خودی خۆی نییە. کەوابوو،  کەسانی دیکە. دازاین]لەمحاڵەتەدا[بوونە بەرەو
 یەکدیدا داگیردەکات؟-لەگەڵ-کەسە کێیە، کە بوونی ڕۆژانەی بوون ئەو

     
 بوون و 'ئەوان'-خۆ  به. ژیانی ڕۆژانەی ٩٩       

 لەگەڵ-[ ئاکامی دروستی شیکردنەوە ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ بوون٦٩١]
و کەسانی دیکەش پێویستە  ' دازاین'خەسڵەتی خۆییدەریدەخات 

جۆرەی کەسێک هەیە، پێناسبکرێت. لێرەدا و لەنێو  انە، بەوبوونگەر
جۆرەی هەن، دەناسرێن؛ ئەوەن، کە  دەوروبەرەکەدا کەسانی دیکە بەو

 دەیکەن. 
رە نیگەرانبوونێکی بایەخدان بۆ کەسانی دیکە یان دژی ئەوان جۆ لە

گەڵ کەسانی دیکەدا دیاریدەکات. جیاوازی تاکێک لە بەردەوام هەیە و
بەگوێرەی جیاوازییەکە تاکەکە دەیەوێت خۆی بەرانبەر ئەوان دابنێت، 
دوایان بکەوێت یان ڕەتیانبکات. نیگەرانبوون بۆ ئەم دوورییە لەنێوانیاندا 

یەکدیدا پەرێشانی دروستدەکات، هەرچەندە شاراوەش -لەگەڵ-بۆ بوون
یەکدیدا خەسڵەتی -لەگەڵ-ریبڕین بوونبێت. ئەگەر بمانەوێت بوونگەرانە دە

ژیانی ڕۆژانەدا خۆی  )دووری( وەردەگرێت. چەند ئەم بوونەی دازاین لە
دەربخات ئەوەندەش ملهوڕانە خۆی دووردەخاتەوە. لەم دوورییەدا، کە لە 

یەکدیدایە، کەسانی دیکە تیایدا دازاین -لەگەڵ-ژیانی ڕۆژانەی بوون
کەسانی دیکە   خودی خۆی چونکه  هناتوانێت ببێت بداگیردەکەن. ئەو 
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ئەگەرەکانی بوونی ژیانی ڕۆژانەی .  و داگیریان کردووهبوونیان لێسەندوە
ئارەزووی خۆیان  ئەوانیش بە .دازاین کەوتونەتە بەردەستی کەسانی دیکە

هەڵیاندەسوڕێنن. کەسانی دیکەش بوونێکی دیاریکراویان نییە. 
ی رایەتییان دەکات. ئەوەبەپێچەوانەوە، هەموو کەسێکی دیکە نوێنە

-بوونی لەالیەن کەسانی دیکەوە و لەداگیرکردنەکەی   دازاین له ئاشکرایە
دەستەاڵتی ئەوان و  دەبێت بە [دا لێره] لەگەڵ ئەواندا بێ ئاگایە. دازاین

کە دازاین بە خۆی دادەنێت  ،'وان سەقامگیردەکات. 'کەسانی دیکەئە
لەگەڵ یەکدیدا لەوێن. نە -ا و بوونژیانی ڕۆژانەی دازایند ئەوانەن، کە لە

و  تەنانەت کۆمەڵێکی دیاریکراویش نینئەو، نە ئەم نە خودی دازاین، 
 [.das man]  هدەستەیەکی بێ الیەنی وەکو 'ئەوان'

 [ لەپێشتر ڕوونمانکردەوە چۆن ژینگە، ئەو ژینگەیەی لە ئێمەوە٦٩٩]
ەین. لە نزیکە و گشتییە بووە بە بابەتی بەردەست و بایەخی پێدەد

گشتییەکانی،  بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی گشتی بۆ گواستنەوە و زانیارییە
تەواوی  بوونە بە-وەکو ڕۆژنامە کەسانی دیکە وەکو یەکن. ئەم پێکەوە

بوونی دازاین لەنێو ئەواندا دەتوێنێتەوە، جیاوازیەکانی ئەوانیش زۆرتر 
ۆریەتی 'ئەوان' ئەم ئاشکرابوونە بێ دڵنیاییەدا دیکتات لەناودەچێت. لەنێو

خۆی دەسەپێنێت. ئێمەش، وەکو ئەوان چێژ وەردەگرین و دڵمان 
ئەدەب  و خۆشدەکەین؛ دەخوێنینەوە، تەماشادەکەین، هونەر
دەکەین: ئەوەی  هەڵدەسەنگێنین؛ وەکو ئەوانیش پاشەکشە لە جەماوەر

نین،  ئەوان دەهەژێنێت ئیمەش دەهەژێنێت. ئەوان، کە کەسێکی دیار
'ئەوان' نەک)کۆ(کەیان، شێوازێکی بوونی ژیانی ڕۆژانەن.  هەموو ئەوانن،

 ڕێگەی تایبەتی خۆیان بۆ بوون هەیە. ئەو شێوازەی بە)دووریی(
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ناوزەدمانکرد لەسەر زەمینەی ئەو فاکتۆرە ڕادەوەستێت، کە نیگەرانی 
یەکدیدا دەبەستێت بە ژیانی مامناوەندییەوە. ئەمیش -لەگەڵ-بوون

 ان'ە. خەسڵەتی بوونگەرانەی 'ئەو
بووندا ئەم نیگەرانییە دەکەن بە بنەمایەکی بنەڕەتی. بەم جۆرە  'ئەوان' لە

لەسەر ڕاستی و  ژیانی ڕۆژانەدا دەمێننەوە و بڕیار ی لەی'ئەوان' بە فاکتۆر
شەوێکدا ئەوەی سەرەکییە  . لەن هناڕاستی، سەرکەوتن و ڕوخان دەد

اسراوە. هەموو جۆرە ن بریقەداری دەکەن و دەریدەخەن، کە هەمیشە بەو
. یان دەدۆڕێنندەستکەوتەکان بەکاردەهێنن. هەموو نهێنییەکیش هێزی خۆ

ئەم نیگەرانییەی ژیانی ڕۆژانە شێوازێکی بوونی دازاین دەردەخات، کە 
دووری، مامناوەندێتی و تیایدا هەموو ئەگەرەکانی بوونی تەخت دەکرێن. 

دەبن بە پێکهاتەی  و شێوازەکانی بوونی 'ئەون' کانی ره گه ی ئهتەختکردن
شتێکی ڕاڤەکراوی دازاین و جیهان  'بەگشتیکردن'. بەگشتیکردن هەموو

ڕاست دادەنێت. ئەمەش لەبەر  ە خۆی بەشداگیردەکات و هەمی
 پەیوەندییەکەی بە بوونەوە یان جۆری ئاشکراکردنەکەوە نییە، بەڵکو لە

هەرگیز خۆی ئەمە  تدا بێ هەستە. لەبەر نییه هئاستی جیاوازییەکاندا و ڕەس
شتێک ئاڵۆز و  کرۆکی کێشەکان ناگەیەنێت. بەگشتیکردن هەموو بە

ژیانی  دەکات و دوایش شتە داپۆشراوەکان ئاشنادەکات و لەشاراوە
هەموو شوێنێکدا هەن.  ڕۆژانەدا دەیانخاتە بەردەست. 'ئەوان' لەوێدا لە

کاندا شتە دەفڕێنن. مادام 'ئەوان' حوکم بەسەر هەموو بڕیاردانێکی دازاین
'ئەوان' . ن که دهدەدەن دازاین لە وەاڵمدانەوە بێ بەری یارڕدەدەن و ب

بانگەشەی وااڵمدانەوەکان دەکەن. 'ئەوان'، کە ناتوانین بڵێین، کێن، ئەم 
کارەیان کردوە و ئێستاش دەیکەن. لە ژیانی ڕۆژانەی دازایندا ئەوەی 
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ئەوان' کەوابوو، 'شتەکان دەهێنێتە پێشەوە کەسێکی ناسراو نییە. 
سوکدەکەن. لەمەش زۆرتر؛ لەگەڵ دازاینێکی تاک شانی  لەسەر باریگران

داگرتنی بارەکەدا دازاینیش دەخەنە نێو خۆیانەوە و فێریدەکەن شتەکان 
ئاسان وەرگرێت. بەمکارەش 'ئەوان' خۆیان دەهێڵنەوە و سەختتر خۆیان 

 دەسەپێنن. 
نی بوونی  خاوه  بهەبێت بە 'ئەوان' و کەس نابێت کەسێک د هەموو[ ٦٩٨]

، هیچ وەاڵمی پرسیارکردنەکەیە . 'ئەوان'، کە سەبارەت کێیەتی دازاینخۆی
کەسانی دیکەدا خۆی داوە -لەگەڵ-کەس نین و دازاین لەنێو بوونیدا

-لەگەڵ-بەدەستیانەوە. لەنێو ئەم خەسڵەتگەالنەدا؛ ژیانی ڕۆژانەی بوون
تیکردن و داگرتنی باری یەکدیدا، 'وورێتی' مامناوەندێتی، تەختکردن، بەگش

بەردەوامبوونی دازاینیش  و گرانی بوون و هێنانە ناوەوەی دازاین
لەگەڵی هەیە. )خۆ(ی -پەیدادەکرێت. بەردەوامبوونەکەش خەسڵەتی بوون

دا بەتەواوی وننەبوون و  هدازاین و کەسەکەی دیکەش لەم شێوازی بوون
ناڕەسەنانە یان بوونێکی هەمانکات نەدۆزراونەتەوە. ئەمشێوازە تەنیا 

ناسیندا سەرنەکەوتووە، دیاریدەکات. ئەم شێوازی ئاستی خۆ بوونێک لە
بوونە لە فاکتۆری دازاین، وەکو 'ئەوان' یان ئەوەی 'کەس' نیە کەمتر 
دانانرێت. لەم بوونەدا دازاین داکەوتە، ئەگەر مەبەست لە داکەوت 

 خەسڵەتی دازاینی هەبێت. 
و بابەتێکی دەرەکی و دازاینیش دەبینرێن کەمی، وەک هەرچەندە 'ئەوان' بە

دەبینن. لەگەڵ ئەمەشدا 'ئەوان' هیچ نین.  و ناگیرێن، بەاڵم ئاشکرا دەور
ئۆنتۆلۆجییانە بڕوانین، 'ئەوان' بە)خۆ(یەکی -ئەگەر بێالیەنانە و ئۆنتیکۆ

ڕیالیستانەی ژیانی ڕۆژانە دادەنێین. ئەگەر، وەکو بەردێکیش، کە بابەتێکی 
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ینرێت ئەوە ناگەیەنێت، کە بوونی شتێکی ڕاستەقینە نییە. دەرەکییە نەب
ات ناتوانێت کەس لەپێشوەختا حوکمی نەبوونی نادات، هەمانک

سەرەنجامی دەرکەوتنی  بکات، ئەگەر بەئۆنتۆلۆجییانە ڕاڤەی
 چەند)خۆ(یەکی پێکەوەبوونی دەرەکی واتاکەی لێکبداتەوە. بەپێچەوانەوە، 

ڕێنمایی بەکارهێنانی چەمکەکانی بوون  دەبێت ئەم دیاردە سەپێنراوانە
 بکەن. 

نییە لە ژوور خۆیە فرە جۆرەکانەوە  لەمە، 'ئەوان' خۆیەک بێجگە[ ٦٩٢]
جۆری گەورەش  هەڵواسرابێت. لەمحاڵەتەدا بوونی)خۆ(کان و دانانیان بە

دەبێت خەسڵەتی دازاینیان نەبێت. تێگەیشتنیش لە بوونیان 
ی گەورە و جۆری بچوک ڕادەوەستێت. ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر زەمینەی جۆر

ڕێگەی ئەم  دازاینی تێدا بێت و لە نین تاکو بەاڵم 'ئەوان' جۆرێکی گەورە
بکات. ەت لۆجیکی کۆنیش ناتوانێت پەیدایبوونەشەوە نایدۆزینەوە. تەنان

جێگەی سەرسوڕمانیش نییە ئەگەر لە ئۆنتۆلۆجی بابەتە دەرەکییەکاندا 
. گرنگ نییە چەند ئەو لۆجیکە  وه ڕهتوندبیدۆزینەوە؛ ئۆنتۆلۆجیەک، کە 

بنەڕەتەوە نەرمی و خۆگونجانی  خرێت و گۆڕانکاری بەسەردابێت، لەب پێش
کان" "زانستەمرۆڤییە نییە. چاکسازی لە لۆجیکدا و وەرگەڕانی بەرەو تێدا

 دەبێتە هۆکاری ئاڵۆزی ئۆنتۆلۆجییانە. 
بە  رەکی سەر؛ وەکو دیاردەیەکی سەنیەرجێکی ئۆنتۆلۆجمپێش )ئەوان(

بۆ بەکۆنکریتکردنی  ان. چەند ئەگەرێکینپێکهاتەی پۆزەتیڤانەی دازاین
مێژوودا  لە ەی داگیرکردنەکە و خۆسەپاندنەکەشهەڵگرتوە. ڕاد یانخۆ
خۆی ڕەسەنی  ە، کە لە'ئەوان-خۆی')خۆ(ی ڕۆژانەی دازاین ۆڕێت.دەگ
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تەی کا ڕێگەی خۆی وننەکردوە. دازاین، ئەو  کهخۆیە  ؛جیادەکەینەوە
دەکاتەوە، بەاڵم یەکەمجار وان خۆی لەنێو ئەواندا پەرتوباڵودەبێت بە ئە

 توباڵوییەکەی ئاماژە بۆ بوونێک دەکات بەرێتەوە. پەردەبێت خۆی بدۆز
نزیکەوە ڕووبەڕووی  و ئێمەش لە  بووهنیگەرانییەوە لەنێو جیهاندا نوقم 

ئەوا 'ئەوان' ئەوان' بناسێت، -ین خۆی، وەکو، 'خۆیدەبینەوە. ئەگەر دازا
ین دەبێت بەوەی جیهانی بۆ ڕاڤەدەکەن. دازا-لەنێو-بوون جیهان و

هەیە و ئەوانیش بەگوێرەی ئاماژەکردنەکان  لەپێناوی 'ئەوان'دا ڕۆژانە
بەرجەستە دەبن. ئاشنابوون و کارکردنی ڕۆژانەی دازاین لەگەڵ شتەکاندا 

ڕووی  سەر ئاشنابوون و کارکردنی 'ئەوان'. دازاین لە دەکەوێتە
ژیانی ڕۆژانەیدا  لەنێو جیهاندایە، کە لە-کەسانی دیکە-فاکتۆرییەوە لەگەڵ

م، بەڵکو ئەوانە و این ئەو)من(ە نییە، کە خودی خۆمداز .دەیناسێت
ڕێگەی ئەوانی گرتۆتەبەر. من بەگوێرەی ئەوان بوونی خۆم دیاریکردوە. 

کات جۆرەش زۆربەی  لەم سەرەتایەوە دازاین دەبێت بە)ئەوان( و بەو
ڕێگەی خۆیەوە جیهان بدۆزێتەوە و نزیکی  دەمێنێتەوە. ئەگەر دازاین لە

بکاتەوە، بوونی ڕەسەنی خۆی بناسێت، دۆزینەوەی جیهان و 
خۆناسینەکەی دەبن بە ڕاماڵینی ڕێگرەکان و کردنەوەی ڕێگاکان، چونکە 

لە شێوازی خۆشاردنەوەدا خۆی دەرناخات. لەگەڵ ئەم  زۆرتر[ دازاین]لەوە
دا، وەاڵمی 'ئەوان' لە نێو بوون-لەگەڵ و خۆ-ردنەدا بۆ بوونڕاڤەک

یەکدیدا -لەگەڵ-ی ژیانی ڕۆژانەی بوون'کێیە'پرسیارەکە سەبارەت 
تی بۆ یتنێکی کۆنکرشمسۆگەرکراوە. ئەم تێبینییانە هەمانکات تێگەی

ژیانی ڕۆژانە  جیهان لە-لەنێو-پێکهاتەی بنەڕەتی دازاین دادەمەزرێنن: بوون
 لە شێوازی بوونی)ئەوان(ەوە، شێوازێک،  دیدا دەردەکەوێت.نو مامناوە
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ئۆنتۆلۆجییانە -پێش نزیکە  وه هدازاین ژیانی ڕۆژانەی لە کە زۆر[ ٦١١]
لەحاڵەتی یەکەمدا ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە دوای  ڕاڤەی بوون دەکات.

ێت، کە لەنێو ربوونە دادەن سەرەتاوە دازاین بەو ئەم شێوازە دەکەوێت: لە
شتێک نییە: نزیکترین ئۆنتۆلۆجی لە  ندایە. بەاڵم ئەمەش هەمووجیها

واتای  و جیهان ،کانبوونی)خۆ( دازاینەوە لەسەر بناخەی تێگەیشتن لە
. بەاڵم مادام دیاردەی جیهان لە نوقمبوون لەنێو جیهاندا زرێت مه داده بوون

 ەودەرەکییەکانی نێو جیهان. بوونی ئ دەردەکەوێت، ئەوا دەبێت بە بابەتە
شتانەی لەگەڵ ئێمە لەنێو جیهاندا هەن دەبێت بە بابەتێکی دەرەکی. 

انی ڕۆژانەی کەوابوو، لەگەڵ دەرخستنی پۆزەتیڤانەی دیاردەی نزیکی ژی
ی ئۆنتۆلۆجییانەی وتنی ڕاڤە که ستنه هۆکاری ده جیهان-لەنێو-بوون

ژیانی  بارودۆخەی بوون لە و. ئەڕووندەکەینەوە نەبارودۆخی ئەم بوو
 شاراوەیی دەمێنێتەوە.  نەدا خۆی وندەکات و بەڕۆژا

بوونی دەرەکی  بنەڕەتەوە لە یەکدیدا لە-لەگەڵ-ئەگەر بوونی ڕۆژانەی بوو
هەرچەندە ئۆنتۆلۆجییانەش لێوەی نزیک بێت، هێشتا -ڕووتەوە جیاوازبێت

-کەمتر بوونی ڕەسەن بە بابەتێکی دەرەکی دادەنرێت. بوونی ڕەسەنی خۆ
ەتی خۆ نییە و بە دابڕانی لە 'ئەوان' سەرهەڵنادات؛ بوون حاڵەتێکی تایب

کاتێکدا 'ئەوان' دەبن بە  بەڵکو شێوازێکی ئۆنتیکی 'ئەوان'ە، لە
پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی. بەاڵم، لەمحاڵەتەدا، ئۆنتۆلۆجییانە)وەکو خۆ 

خۆیەکی ڕەسەن و ناسنامەی)من(، کە لەنێو ئەزمونە  بوونی(
 ەوە. توە، جیادەکرێفرەجۆرەکاندا بەردەوام دەمێنێتە
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 ێنجەمپبەشی 
 لەنێو وەکو خۆی-بوون

 لەنێو -ی شیکردنەوەی بیردۆزەییانە بۆ بوونڵ. ڕۆ٩٨        
قۆناخی سەرەتایی شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکە بۆ دازاین،  لە[ ٦١٦]

جیهانی ئەم بوونەمان کرد بە پێشەنگ. ئامانجی یەکەممان لەم -لەنێو-بوون
  ، کهجۆرێک یادێکی یەکگرتووی دازاینە بەکارەش دەرخستنی بون

تاکو ئێرە دیاریکردنی ئەگەرەکانی بوونی ئۆنتۆلۆجییانە دیاریبکرێن. 
جیهان ڕووبەڕووی جیهان کراوەتەوە و لەوێوە -لەنێو-خەسڵەتی بوون

ژیانی  دازاین لە هەوڵمانداوە وەاڵمی پرسیارەکە سەبارەت)كێیەتی(
ئەم شیکردنەوەیەی بوونی دازایندا ڕۆژانەیدا بدەینەوە. بەاڵم لەگەڵ 

لەنێو وەکو خۆی کردوە و لەنێو شێوازی -پێشوەخت ئاماژەمان بۆ بوون
 تی زانین لەبارەی جیهانەوە ڕووناکیمان خستۆتە سەر.یکۆنکر

ئێمە لەپێشتر ئەم بونیادە گرانەمان بینیوە و لەنێو شیکردنەوەکەمان بۆ 
 دەستکەوتەکانمان لەشتەکان بەرجەستەبووە. ئێستاش بۆ باسکردنی 

شیکردنەوەکەماندا بۆ جیهان و کێیەتی دازاین دەبێت ڕوو لە دیاردەی 
بکەین. لەگەڵ ئەمەدا تەنیا وێنەیەکی بونیادی سەرتاپاگیری -لەنێو-بوون
زاینش، وەکو بوونی بنەڕەتی دا جیهان نابینین، بەڵکو لە-لەنێو-بوون

بێجگە لە پەیوەندییە  اچی دیکە زۆرتر لەنێو جیهاندنیگەرانی تێدەگەین. 
هەیە  بوون-لەگەڵ و خۆ-جیهان، بوون-لەتەنیشت-ەتییەکانی بوونبنەڕ

ئاماژەی بۆ بکەین؟ ئەگەر پێویست بکات بەراوردەکەمان لەنێوان 
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ێت بکەین؛ دەوروبەر و خستنەبەرچاو فراوانتر بجۆرەکانی نیگەرانی، دە
ان خەسڵەتی دازاینیبەراورد لەنێوان دازاین و ئەو هەبووانەشدا بکەین، کە 

ڕۆڵی دیکەی هەیە، کە تاکو  ]شیکردنەوەکەمان[ نییە. بەبێ پرسیارکردن
چەند  ئێستا جێبەجێی نەکردوە. ئەوەی لێرەدا کردومانە پێویستە بە

ەلسەفەی جۆرێک کۆبکرێتەوە و لەڕیگەی پێشمەرجێکی بوونگەرانەی ف
نەوەکەمان بکرێت. بەاڵم ئەمە ئامانجی توێژیئەنترۆپۆلۆجییەوە تەماشا

مانەوێت بئێمە . کەوابوو، ئەگەر ئامانجی ئێمە ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتییەنییە. 
ناتوانین خەسڵەتە سەرەکییەکەی لەناوبەرین و  لەنێو بکۆڵینەوە-لە بوون

کەسانی دیکەوە دەریبهێنین، کە ئەمەش شکاندن و توانەوەیەتی.  لە
کات شتێکی دیکەوە دەرنایەت و هەمان خەسڵەتێکی هەیە، کە لە

بوونگەرانەش لە ئاستی خەسڵەتەکانی دیکەدا هاوتەراز ڕادەوەستێت. 
چونکە هیچ سنورێک  وتەرازبوونەکە لە ئۆنتۆلۆجییدا باسنەکراوەزۆرجار ها

مینەیەکی سەرەتایی و سادەوە  شت لە زه بۆ میتۆدی دەرهێنانی زۆر
                                                     دانەنراوە. 

 لەنێو-تەماشای کۆی بکەین تاکو فینۆمینانە خەسڵەتی بوون [٦١٩]
خاڵە گەڕانەوەمان بۆ ئەو  پرسیارەمان لەدیاریبکەین؟ وەاڵمی ئەم 

تمان لەوێدا ڕوانینێکی فینۆلۆجییانەمان هەیە، کە ودەستدەکەوێت، کە گ
بوونی بابەتێکی  لەنێو لە-دیاردەکە دەخەینە ئاستی ڕوانینەکەمان: بوون

لەنێو -بوونی لەنێو شتێکدا، کە ئەویش بابەتی دەرەکییە جیاوازە؛ دەرەک
خەسڵەتی بابەتێکی دەرەکی و ئامادەبوونی لەنێو جیهاندا نییە؛ بەڵکو 
خەسڵەتی بنەڕەتی خودی هەبووە. ئایا ئەمەش ئامادەبوونی دیاردەیەک 

و بابەتێکی دەرەکی)بابەت( ناگرێتەوە؟  لەنێوان بابەتێکی دەرەکی)خۆ(
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ئەگەر بڵێین  ناوەڕۆکی دیاردەیی نزیک دەبێتەوەردنەکەش زۆرتر لە ڕاڤەک
لە)نێوان(ەوە توشی . بەاڵم دەستپێکردنەکەمان دازاین بوونەێکە لەنێواندا

نێوان ئەو نێوانە و هەبووەکانی دیکەدا نێوانی  چونکە لە هەڵەمان دەکات
ن( . )نێوا یهئەمەش الیەنێکی تەمومژاوی ئۆنتۆلۆجییانە .دیکەش هەیە

بابەتی دەرەکییە لەگەڵ یەکدا. هەمانکات ئاماژە بۆ  گونجاندنی دوو
. گرنگە چێت رده و پێکەوەنوسانیان دژوار ده جیاکردنەوەیان دەکات
ناوەڕۆکی پۆزەتیڤی یان  جیانەکاتەوە کدی یه  له ئۆنتۆلۆجی دیاردەکان

خۆی بپارێزێت. ئەمەش پێویستی بە لێکۆڵینەوەی بەرفراوانتر هەیە تاکو 
کۆنەکەوە بەڵگە  ڕێگەی نەریتە ئەوەی ئۆنتیکییانە و لە بیسەلمێنێت

نەویستە و مامەڵە لەگەڵ گرفتی زانیندا دەکات، ئۆنتۆلۆجییانە شاراوەیە و 
جیهان دەبێت بە پێکهاتە -لەنێو-ی بوون ههەبوو ئاوەڕی لێنەدراوەتەوە. ئەو

ماژە بۆ یە. وشەی 'لەوێ' ئاهەموو حاڵەتێکدا 'لەوێ' بنەڕەتییەکەی لە
لێرە( هەمیشە پەیوەندی -'ئێرە' و 'ئەوێ' دەکات. 'ئێرە'ی بوونی)من

ی بابەتی بەردەست دەردەخات، کە لەوێدا ڕووبەڕووی دەبینەوە. 'لەوێ'
 بوونێکە نزیکە، ڕێنمایکەرە و بۆی نیگەرانین. 

زەمینەی  لەسەرو جێگاکەی دیاریدەکات پێشمەرجی شوێن بۆ دازاین 
بە ڕووبەڕووبوونەوەیە لەنێو  ێ' سەرەوەستێت. 'لەوجیهان ڕاد-لەنێو-ونبو

حاڵەتەدا هەن ئەگەر  و)ئەوێ( لەوێدا هەن؛ واتە لەو جیهاندا.)ئێرە(
ەش هەبوویەک هەبێت بوونی خۆی لەنێو شوێندا و لەوێدا دەربخات. ئەم

بوونی ئەو ئاشکرادەکات. لەم  دووری ئەو هەبووەیە و)لەوێدا(
لەوێدای جیهان بۆ خۆی -لەگەڵ بووناین(، ئاشکراکردنەدا ئەم هەبووە)داز

 لەوێدایە.
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بوونی مرۆڤدا  کاتێک ئۆنتیکییانە باسی ڕووناکی سروشتی لە [٦١١]
ئۆنتۆلۆجییانەی ئەم -دەکەین، مەبەستمان بێجگە لە بونیادی بوونگەرانەی

ئەو واتایە  ڕووناکبوونچی دیکە نییە و بوونێتی لەوێدا.  هەبووە
نەک ڕێگەی بوونی خۆیەوە  جیهان لە-نێولە-دەبەخشێت، وەکو بوون

هەبوو بۆ ئەو  ی دەبێت بە کردنەوەکە.بوونێکی دیکەوە کراوەیە و خۆ
بابەتە دەرەکییەکانیش دەکەونە بەر ڕووناکییەکە  وبوونگەرانە دەکرێتەوە

یان لەنێو تاریکیدا وندەبن. بەاڵم دازاین لەگەڵ خۆیدا هەموو شتێک 
دەبێت لەوێدا بێت، ئەگەر لەوێدا  دازاین بنەڕيتەوە دەهێنێتە)ئەوێ(. لە

هیچ جۆرێک دازاین نییە. دازاین خۆ کردنەوەیە. ئەرکی ئێمە  نەبێت بە
 ڕادەیەی جەوهەری ئەم لە دامەزراندنی پێکهاتەی ئەم بوونەیە. بەاڵم، بەو

بوونیدایە، دەستەواژە بوونگەرایەتییەکەی، وەکو)دازاین خودی 
و واتایە دەبەخشێت، کە ئەم هەبووە خۆکردنەوەکەیەتی( هەمانکات ئە

 تە بنەڕەتییەکەی بوونی کردنەوەکەلەوێدایە. لەسەرو دیاریکردنی پێکها
ک بکەین، کە ئەم هەبووە ێدەبێت بەگوێرەی شیکردنەوەکەمان ڕاڤەی بوون

لەنێو وەکو خۆی -باسی بوون ژیانی ڕۆژانەیدا لەوێدایە. لەم بەشەدا، کە لە
کەرتەوە: ئەلف،  دەکرێت بە دوو لەوێدا(دەکەین)واتە بوون   تێدایه

ژیانی ڕۆژانەدا و کەوتنی  لەوێ لە-پێکهاتەی بوونگەرانەی)ئەوێ(؛ با، بوون
 دازاین. 

دا دوو پێکهاتەی بوون لەوێدا دەبینین؛ هەروەها لە 'تێگەیشتن' و 'مەزاج'
پێکهاتەیە سەرەکین. بۆ شیکردنەوەیان پێویستیمان بە  ئەم دوو

ەند دیاردەیەک دەبێت؛ ڕاڤەکردنیشیان بەستراوە بە دەستنیشانکردنی چ
 و تییەوە، کە بۆ گرفتەکانی دوایی توشمان دەبنیچەند شێوازێکی کۆنکر
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یەکەمدا  لێکۆڵینەوەش تێگەیشتن و مەزاج دیاریدەکرێن. لە گرنگن. بە
لەوێ، وەکو مەزاج -نلەسەر بوو (  کار''ئەوێ )پێکهاتەی بوونگەرانەی

-بوون(؛ ١١بەشی (؛ ترس، وەکو مەزاج)کورتە٩٢ەشی بدەکەین)کورتە
(؛ تێگەیشتن و ڕاڤەکردن ١٦بەشی لەوێ، وەکو تێگەیشتن)کورتە

بەشی ڕاڤەوە)کورتە (؛ هەڵهێنجاندنی داکۆکیکردن لە١٩بەشی )کورتە
شیکردنەوەی (. ١٤بەشی لەوێ، گوتار و زمان)کورتە-(؛ بوون١١

خەسڵەتی  ئەمانەلەوێ بوونگەرانەیە. واتە -خەسڵەتەکانی بوونی بوون
سەرەتاوە  ئەمە لە بابەتێکی دەرەکی نین و شێوازی بنەڕەتی بوونن. لەبەر

 ژیانی ڕۆژانەدا باسدەکەین.  ئەم خەسڵەتانە لە
باسی  ژیانی ڕۆژانەدا و کەوتنی دازاین( لەوێ لە-دووەمدا)بوون لە[ ٦١٤]

بەشی تێهەڵقورتاندن )کورتە(، خۆ١٩شی بەگوتنی لەکارکەوتوو)کورتە
( وەکو شێوازەکانی بوونگەرانەی ژیانی ١٩، ئاڵۆزی )کورتەبەشی (١١

ڕۆژانە لەوێدا دەکەین؛ بەگوێرەی گوتارەکەمان شییاندەکەینەوە و ڕۆشنایی 
چونکە ڕاڤەکردن سەر بە  یان دەخەینەسەر و ڕاڤەیان دەکەینتێگەیشتن

لەوێ لەنێو ئەم دیاردانەدا دەردەکەوێت -تێگەیشتنە. جۆری بنەڕەتی بوون
ڕاڤەکردنەکەماندا بە)کەوتن(ی دادەنێین؛  بەو بوونە دەناسرێت، کە لەو 

 نییە.  جیا [ وه ]دازاینه بوونی ئەو کەوتنەکەش جواڵنێک دەردەخات، کە لە
 

 ئەلف. پێکهاتەی بوونگەرانەی 'ئەوێ'     
                                     لەوێ، وەکو مەزاج-. بوون٩٢    

 و  کییەکەڕووە ئۆنتی لۆجییەکەمان بۆ چەمکی 'مەزاج' لەئۆنتۆکردنە ئاماژە
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ژیانی ڕۆژانەوە باشتر واتاکەی ڕووندەبێتەوە و لەگەڵیدا ئاشنادەبین؛ 
مەزاجەوە. پێش بۆچوونە  ئەویش مەزاجی ئێمەیە یان بوونی ئێمەیە بە

سایکۆلۆجییەکان بۆ تێگەیشتن لە مەزاج پێویستە ئێمە ئەم دیاردەیە بە 
 ۆنتۆلۆجی دابنێین و بوونیادەکەی دیاریبکەین. پێشمەرجێکی ئ

 لە هێمنییە نەشڵەژاوییەکە و ناڕەزاییەکەی ژیانی ڕۆژانەدا، بەوجۆرەی بەر
کەسانی دیکە دەکەوین و توشی مەزاخی خراپ دەبین هەرچەندە زۆرجار 

هیچ دانانرێن. هەڵبەتە  نابینرێن و گوێیان پێنادرێت، ئۆنتۆلۆجییانە بە
مەزاجەوە  بە  میشه ههان لەناودەچێت، بەاڵم دازاین مەزاج دەگۆڕێت ی

دەمێنێتەوە. مانەوە، هێمنی و ڕەنگزەردی، کە نابێت لەگەڵ مەزاجی خراپ 
تێکەڵ بکرێن، مەزاجن. بەپێچەوانەوە، لەمەدا دازاین لەگەڵ خۆی ماندوە و 

چونکە  ێکی گران. کەس هۆکارەکەی نازانێتبوونی بووە بە بار
 زانینن و مەزاج نایاندۆزێتەوە. لەسەرو بە ن سەرئەگەرەکانی دەرکەوت

 .دەکات ی بوون سوکتر کههەڵکێشان بارەگرانەخۆ یئەمەشەوە، مەزاج
ئەگەری ئەم مەزاجەش هەمانکات دەرخستنی بارەگرانەکەی سەرشانی 

کەسە هەیە و دێتە پێشەوە  ی ئەو هجۆر دازاینە. مەزاج بوونی مرۆڤ بەو
-ەکە هەیە و مەزاجییە دەبێت بە بوونیدەکات. بەوجۆرەی کەسرجەستەبە

                                                        لەوێدا. 
مەزاجەوە دازاین دەبێت بەو هەبووەی مەزاجییە و لەوێوە بوونی  بە[ ٦١٩]

 خۆی دەردەخات؛ دەبێت بە هەبوویەکی دەرکەوتوو. ئەمەش ئەوە
حاڵەتی گوێنەدان و بێ زیانی  ت. لەجۆرە بناسرێ ناگەیەنێت، کە بەو

شتە  ڕووتی دەردەکەوێت. ئەو ژیانی ڕۆژانەشدا بوونی دازاین بە
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خۆی دەردەخات، بەاڵم  بوون ]ناوزەدیدەکەین[ ڕووتکراوەیەی بە
لەنێو تاریکییدا دەمێنێتەوە. لەڕاستیدا، دازاین  شوێنی]خۆدەرخستنەکە[

ن ئەو شتانە دەست مەزاجەکانی ژیانی ڕۆژانەوە، شوێ خۆی نادات بە
ناکەوێت مەزاجەکان پەیدایدەکەن و ڕووبەڕوویان نابێتەوە. بەاڵم ئەمە دژی 

بەپێچەوانەوە، بۆ سەلماندنی  ؛بەڵگە مەزاجدا نابێت بە دەرخستنەکە لە
جۆرە  دازاین بەگشتی خۆی لەو و ئۆنتیکیدا ژیانی ڕۆژانە بەکاردێت. لە

واتای  م بەمەزاجدا دەردەکەوێت. بەاڵ بوونە الدەدات، کە لە
 مەزاجدا دەرکەوتووە و)لەوێدا( بوونگەرانە دازاین لە-ئۆنتۆلۆجییانەی

 دەدۆزێتەوە.  نەکەشدا )ئەوێ(داخۆال دانراوە. لە
ئەم خەسڵەتەی بوونی دازاین، کە دەڵیین "دازاین هەیە" لەنێو)کام شوێن( 

 شاراوەتەوە و هێشتا لەنێو خۆیدا پەردە لەسەر هەموو جێیە( و)تا ئەو
 ڕێدراوەف یشجۆرێک ؛ بە ێدانی ئەم هەبووەیە 'لەوێدا'ڕدات؛ فناک الشتێ

 کەوتۆتە نێو جیهانەوە. چەمکی 'فڕێدان' فاکتۆری بوونی ]دازاین[
زاجدا بوونەی دازاین و ئەوەی دەبێ بیگاتێ، کە لە مە دیاریدەکات. ئەو

نییە ئۆنتۆلۆجییانە و کاتیگۆریانە بۆ  دەردەکەون، وەکو ئەو بوونە
 دەرەکییەکان بە ی بابەتە دەرەکییەکان دادەنرێت. فاکتۆری بابەتەفاکتۆر

تەماشاکردنێک دەدۆزریتەوە. فاکتۆری دازاین، لەمڕووەوە، کە لەنێو 
جیهان بووە -لەنێو-بوونێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجیی هەبوویەکە مەزاجدایە پ

کو فاکتۆری بابەتێکی بە شێوازێکی بوونی. فاکتۆری بوونی دازاین، وە
بەزۆر خراوەتە الوە، هێشتا  و نزیکەوە هەرچەندە لە نییە دەرەکی

تەماشاکردنێک ناناسرێت.  ئەمجۆرە فاکتۆرە بە .خەسڵەتی بوونی دازاینە
ئاشکرا یان  ، بوونی 'لەوێدا' بە یهئەو هەبووەی خەسڵەتی دازاینی هە
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مەزاجدا دازاین لەبەردەم  لەێتەوە. ربە فڕێدراوی دەدۆزشاراوەیی، جۆرێکە 
بوونی  جۆرەی هەست بە ا ڕادەوەستێت و خۆی دەبینێت، نەک بەوخۆید

خۆی دەکات، بەڵکو مەبەستمان ئەوەیە، کە لەنێو ئەو مەزاجەدا خۆی 
دەدۆزێتەوە. دازاین هەبوویەکە بۆ بوونی نێردراوە و دەبێت بەردەوام خۆی 

نێو  لهئاکامی گەڕاندا نییە و  ینەوەکەشی زۆربەی کات لەزبدۆزێتەوە. خۆدۆ
شێوازی تەماشاکردنی فڕێدانەکەدا هیچ  زدا پەیدادەکرێت. مەزاج لەسۆ

دەرناخات؛ لەوێدا دەرکەوتنەکە ڕوودەدات، کە ڕووی تێدەکەین یان 
بارگرانی بوونی دازاین  خۆمانی لێالدەدەین. زۆربەی کات مەزاج ڕوو لە

      مەزاج.  ناکات و هەوڵی کەمکردنەوەشی نادات. خۆالدانەکەش جۆرێکە لە
چۆنیەتی                     [ بە ڕواڵەت لە ناسینی ئەوەی مەزاج دەریدەخات و له٦١١]

   ی له و کاته زانینی دازایندا ئه ئەگەر لەگەڵ دەرخستنەکە سەرکەوتوو نابین
بەراورد بکرێت. تەنانەت ئەگەر دازاین سەبارەت شوێن یان   زاجدایه نێو مه

دڵنیاش بکرێت، بەرانبەر  کۆتایدا بزانێت لە ڕۆشنایی هۆشیدا ئەگەر لەبەر
دیاردەی فاکتۆرەکان هیچ ناگرێتەوە: چونکە مەزاج فاکتۆری دازاین 'لەوێدا' 
دەخاتە بەردەم و بە ئازارەوە تەماشایدەکات. لە ڕوانگەی 

هیچ بەڵگەیەک بۆ کەمکردنەوەی مەزاج  بوونگەرانەوە-ئۆنتۆلۆجییانەی
سەبارەت بابەتێکی دەرەکی ێتەوە و لەگەڵ زانینی بیردۆزەییدا رنادۆز

ئەگەر لەنێو  هەروەها ئەم دیاردانەش لەناوناچنبەراورد ناکرێت. 
هۆشیدا دابنرێن. ناهۆشەکی دەڕوانێتە ئەو شتانەی هۆش -مەڵبەندێکی نا

 فاکتۆریانەچاو تەماشایاندەکات. تیلەی  بە لە ئاستیاندا کوێرە، بەاڵم
 ەنی مەزاجەکانی؛ لەخاو ببێت بەڕێگەی ویست و زانینەوە  دەبێت لە

پێشخستنی ویست و  واتای  ، کهڕوویەکی دیاریکراوی ئەگەری بوونەوە
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باوەڕەدابین مەزاج  و لەو بیننابێت توشی ئەو هەڵەیە ب زانین دەبەخشێت
دازاین تیایدا پێش ویست  .ئۆنتۆلۆجییانە بۆ بوونی دازاین سەرەکی نەبێت

 مەزاجەوە دەبین بە-ژەهۆی د و زانین خۆی نەناسێت. هەروەها، ئێمە بە
مەزاج  ەزاج ڕزگار نابین. ئۆنتۆلۆجییانەم خاوەنی مەزاج؛ ئێمە هەرگیز لە

 نزیکەوە و زۆربەی کات لە بوونی فڕێدراوی دازاین دەردەخات، بەاڵم لە
 شێوازی خۆالدانەکەدایە. 

ە جیاوازە. لێرەدا تێدەگەین مەزاج لە دۆزینەوەی بارودۆخێکی دەروونییەو
ە وچونکە )لەوێدا(، کە لە مەزاجدا دەرکەوتو ەوە دوورەبێگومان لەم

تەنیا 'لەوێدا' گرنگتر دەردەخات،  هەموو تێڕامانەکانی تێدایە. مەزاج بە
بەاڵم لە هەستنەکردنیش توندڕەوتر دەیشارێتەوە. ئەمەش لە)مەزاجی 

 ئاستی خۆیدا کوێر خراپ(دا دەبینرێت. لەنێو مەزاجی خراپدا دازاین لە
وبەرەکەی دادەپۆشرێت و نیگەرانییەکەی بێ ئامانج دەبێت، دەور

دەرەوە ە لەندەکەوێتەگەر. مەزاج هەڵدەکوتێتە سەر دازاین. نە لەناوەوە 
جیهانەوە، وەکو شێوازی بوون -لەنێو-دێت، بەڵکو لەنێو بوون

سەرهەڵدەدات. لەگەڵ بەراوردکردنی مەزاج و تێڕامانی ناوەوەدا بە 
کە دەگەین. مەزاج هەمیشە هەمووی خەسڵەتی پۆزەتیڤی خۆدەرخستنە

جیهان دەردەخات. ئاسانکاری بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ -لەنێو-بوون
شتێکدا دەکات. بوون لەنێو مەزاجدا لەسەرەتاوە سایکۆلۆجییانە و 

ئەمە شتێکی نادیارە و لەناوەوە  بارودۆخێکی دەروونی نییە، لەبەر
اندا جێدەهێڵێت. تاکەکان و شتەک دەردەچێت و مۆرکی خۆی بەسەر
 ئەمەش خەسڵەتی دووەمی مەزاجە. 
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 تی بوونگەرانەی خۆدەرخستنی جیهان ومەزاج شێوازێکی بنەڕە[ ٦١٩]
جیهاندا. -لەنێو-چونکە خودی خۆدەرخستنەکە بوونە لەگەڵدایە-لەوێدا-بوون

باسمانکردن، دەرخستنی  ئەم دوو خەسڵەتە بنەڕەتییەی مەزاج، کە
جیهان لە ئێستادا بەرەو -لەنێو-وی بوونو دەرخستنی هەمو فڕێدانەکە

وانی دیکە قوڵتر تێگەیشتنمان لە  ئه خەسڵەتی سێیەمان دەبەن، کە لە
دەکات. لەپێشتر ڕوونمانکردەوە، ئەو امادەجیهانبوونی جیهان بۆ ئ

بوونەوەی هەبووەکانی نێوی ووتر دەناسرێت دەرگا بۆ ڕووبەڕووجیهانەی ز
لەنێودا و -ی جیهان سەر بە بوونەدەکاتەوە. ئەم دەرخستنە لەپێشترە

شتێک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە  مەزاجیش بەشێکی پێکدەهێنێت. ڕێگەپێدان لە
تەماشاکردنی دەوروبەرە؛ ئەمەش تەنیا هەستکردن یان چاوخستنەسەر 

و خەسڵەتی کاریگەرێتی  تەماشاکردنە بە نیگەرانییەوە ؛بابەتێک ناگرێتەوە
ئاشکرا دەردەکەوێت. بەاڵم مەزاجدا  تەماشاکردنە لە ئەم .هەیە

بابەتێکی  ەهاتوو، بەرگریکەر یان هەڕەشەکردنیکاریگەرێتی شتێکی بەکارن
بوونگەرانە  "لەنێو-بوون"بەردەست ئۆنتۆلۆجییانە دەگونجێت ئەگەر 

بناسرێت و ئەوەی لەوێدا هەیە سەرنجڕاکێش بێت. لەڕاستیدا، ئەوەی 
ە ڕادەوەستێت؛ کەسەک سەرنجڕاکێشە لەسەر زەمینەی مەزاجی تاکە

بۆنموونە، مەزاج جیهانی، وەکو هەڕەشەکەر دۆزیوەتەوە. تەنیا ئەوەی 
 ( بابەتەکانی بەردەستی دەوروبەر بە یدایه)یان نەترسیی ترسلەنێو مەزاج

 هەڕەشەکەر دەبینێت. 
پێکهاتەی بوونگەرانەی خۆکردنەوەی دازاین لەنێو  مەزاج دەبێت بە

ئۆنتۆلۆجییانە لەو هەبووەدان، کە  ئەوەی )هەستەکان( لەبەر جیهاندا.
کاریانتێدەکرێت یان هەست  جیهاندا-لەنێو-مەزاجەوە بوونێکە بوونی ئەو بە



 

240 

 

شتەکان دەکەن ئەوەی دەستیان لێدەدات کاریگەر دەبن. لەژێر  بە
ەڵنادات و ریگەرێتی سەرهرین پاڵەپەستۆ و بەرگریکردندا کابەهێزت

 جیهان و مەزاج پەیوەندییان بە-لەنێو-ئەگەر بوون بەرگریکردنیش ڕوونادات
 یەکدی و لەگەڵ شتە سەرنجڕاکێشەرەکانی نێو جیهانەوە نەبێت. لە

جیهاندا دەبینرێت،  بەدەستدانەوەیەکی کراوەیی لەبوونگەرانە خۆ مەزاجدا
ان لە کە ئێمە تیایدا ڕووبەڕووی شتە سەرنجڕاکێشەرەکان دەبینەوە. بێگوم

ەی سەرەکی جیهان، وەکو یاسایەکی دۆزینەو گۆشەنیگای ئۆنتۆلۆجییانەوە
 جێدەهێڵێن. ئاستی)مەزاجی ڕووتدا( گشتی لە

تێکی بچێتە نێو کرۆکی بوونی بابە ئەگەر تەماشاکردنێکی ڕووت [٦١٨]
هەرچەندە مەزاج  لەڕاستیدا،هەڕەشەکردن نادۆزێتەوە.  دەرەکیشەوە

تەماشاکردنی ژیانی ڕۆژانەش توشی هەڵە نکات  ما شتەکان دەردەخات هه
 پێ بیرۆکەی ئەمەش زانینی ڕەها سەبارەت جیهان دەکات. لەبەر و)وەهم(

 بۆدەکات. ئەگەر ئەو هەڵسەنگاندنانەی ئۆنتۆلۆجییانە ناسەلمێنرێن ککۆ
بوونگەرانە  دابنێین ناسینی خەسڵەتی تەواناییەکەی بۆ دروستکردنی وەهم

سەرناکەوین. کاتێک دەبینین جیهان ناڕێکانە لەگەڵ مەزاجەکەماندا 
اریکراوی جیهانبووندا شێوازێکی دی بابەتی بەردەست لە  ،دەردەکەوێت

 لەشێوازەکانی دیکەی ڕۆژانەی ناچێت.  کات، کە لەخۆی ئاشکراب
یەک کااڵ دەرەکییەکان  زەییانەدا جیهان دەکەین بە بابەتیڕوانینێکی بیردۆ

 ێتەوە. بەاڵم ڕەوانترین بیردۆزە واز لەرو شتە نوێکانی تێدا نادۆز
کاتەی بیردۆزەییانەش دەڕوانینە بابەتێکی  جەکان ناهێنێت. ئەومەزا

ئەگەر  کو شتێکی دەرەکی ڕووت نیشانناداتبابەتە خۆی، وە دەرەکی ئەو
بیردۆزەکە ڕێگەی نەدات بابەتەکە بە ئاسودەیی ڕوو لە ئێمە بکات و 
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-زانین پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانەی بمێنێتەوە. هەموو دیاریکردنێک سەر بە
جیهاندا هەیە؛ بەاڵم ئاماژەکردن بۆ -لەنێو-انەی لەنێو مەزاجی بوونبوونگەر

 ئەم خاڵە کەمکردنەوەی زانست بۆ)هەستکردن(ی ئۆنتیکی نییە. 
فرەشێوازەکانی مەزاج و  لەم توێژینەوەیەماندا ناتوانین باسی

یاندا بکەین. ئەم دیاردانە دەمێکە نپەیوەندییەکانیان لەنێو زەمینەکا
ە لێکۆڵینەوە فەلسەفییەکاندا بە)کارتێکەرەکان( یان ئۆنتیکییانە و ل

نییە ئەو لێکۆڵینەوەیەی بۆ ڕاڤەکردنی  )هەستکردنەکان( ناسراون. لەخۆڕا
کارتێکەرەکان بەدەست ئێمە گەیشتوە نەخراوەتە نێو سایکۆلۆجییەوە. 

باسی  تووکەکەیدا)ڕەوانبێژی(ربەشی دووەمی پە ئەریستۆ لە
چەوانەی ئەو بۆچوونەی ڕەوانبێژی دەخەنە نێو کارتێکەرەکانی کردوە. بەپێ

-لەگەڵ-ژیانی ڕۆژانەی بوون خوێندنگاکانەوە، ڕەوانبێژی ئەریستۆ لە
ەکو ۆتیکی سیستەمخوازە. ژیانی گشتی، وییەکدیدا زانستێکی هێرمین

( تەنیا خاوەنی مەزاج نییە، بەڵکو ٩٩بەشی بوونی 'ئەوان' )بڕوانە کورتە
بێژ بۆ مەزاج و لە مەزاجەوە وان ڕهدەکات. یویستی بە مەزاجە و دروستپێ

دەدوێت. پێویستی بە تێگەیشتن لە ئەگەری مەزاج هەیە تاکو بتوانێت بە 
 دروستی بەرجەستە و ئاڕاستەی بکات. 

و   وهئێمە دەزانین ڕواقییەکان چۆن ڕاڤەی کارتێکەرەکانیان کرد[ ٦١٢]
و لەوێشەوە بە   رگرتوه دیان لێوه سه دوای ئەوانیش زانایانی تیۆلۆجی

ەخی پێنەدراوە و . ئەوەی لەدوای ئەریستۆوە بای وهسەردەمی نوێ گەیشت
نەخراوە ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانەی بنەڕەتی کارتێکەرەکانە. پێش
ەرەکان و هەستکردنەکانە خراونەتە نێو بابەتەکانی سایکۆلۆجییەوە ککارتێ
گەڵ دیاردەکاندا لە و پلەی سێیەمدا لەگەڵ ویست و بیرۆکەدا دانراون و لە
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شایستەی باسە، کە توێژینەوەی فینۆمینۆلۆجییانە ئەم  نوقم بوون.
یلەر شدیاردانەی جارێکی دیکە خستۆتە بەر ڕۆشنایی. 

بەرهەڵستیکردنەکەی ئۆگەستین و پاسکالی ڕەچاوکردووە و کێشەکەی 
 )نوێنەرایەتی( و)حەزلێکراوەکان( لەسەر زەمینەی پەیوەندی نێوان

دا، هێشتا بناخە کردوە. لەگەڵ ئەمەشیباس کردەوە ودروست
کردن بەگشتی لەنێو ئۆنتۆلۆجییەکانی دیاردەی کار-بوونگەرایەتییە
دانی بۆ  نیا فڕێدانی دازاین و خۆبەدەستەوهتەوە. مەزاج تە تاریکییدا ماونه

ئەو جیهانەی بوونی خۆی تێدا دەبینێت، دەرناخات؛ بەڵکو حاڵەتێکی 
 ین بەردەوام خۆی دەدات بەدەست جیهانەوە و بەبوونگەرانەیە و تیادا دازا

دەکات. بوونی خۆی لەبیر تیایدا جۆرێکیش بایەخ بە جیهان دەدات، کە
دیاردەی)کەوتن(دا ئاشکرا  لەبیرکردنەش لەپێکهاتەی بوونگەرانەی ئەو خۆ

 دیارە. 
بە بوون  کاتدازاین دە بوونگەرانەیە و مەزاج ڕێگەیەکی سەرەتایی[ ٦٤١]

ئەوەی  ەنیا خەسڵەتێکی ئۆنتۆلۆجییانە نییە، بەڵکو لەبەرلەوێدا. بەت
لۆجیشەوە بۆ شیکردنەوە دۆڕووی میتۆ توانای دەرخستنی هەیە، لە

بوونگەرایەتییەکەمان گرنگە. بەگشتی، وەکو هەموو ڕاڤەکردنێکی 
 دەدات، کە پێشتر لە ئۆنتۆلۆجییانە، شیکردنەوەکە بایەخ بەو هەبووانە

لە   وه هوە. بە ئەگەرە دوورەکانی دازایندەرخستبوونیاندا خۆیان 
بکات. داتاکو لەویوە زانین پەی  وه هدەبەستێتخۆی خۆکردنەوەکەیدا 

ڕاڤەکردنی فینۆمینۆلۆجییانە دەبێت ئەگەری خۆکردنەوە بدات بە دازاین 
  وێته بکهڕاڤەی بوونی خۆی بکات. هاوشانی خۆدەرخستنەکە  بتوانێت تاکو
  ی ناوەڕۆکی دیاردەکانی دەستکەوێت. بوونگەرانە چەمکەکان رێ و
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ڕاڤەی دوودڵی، وەکو بناخەیەکی دا (٤١بەشی کورتە دوایی)لە  ئێمه
-یڕوانگەی بوونگەرانە مەزاجی دازاین دەکەین. گرنگییەکەی لە

ئێستا باسی دیاردەیەکی اڵم  به ئۆنتۆلۆجییانەوە ڕووندەکەینەوە. 
  .ین که ده شێوازی ترسدا تی مەزاج لەیکۆنکر

 
 . ترس، وەکو شێوازێکی مەزاج ١١      
ئاستی  بکەینەوە: یەکەم، لەیسێ الوە دەتوانین بڕوانینە ترس و ش لە

باریەوە  ، خودی ترس و سێیەم، ئەو بابەتەی لەمچیدا دەترسێن، دووە
نین و پێکەوە بەستراون.  دەترسین. ئەم سێ الیەنە ڕووداوی جیاواز

ناسرێت. ئێمەش شیکردنەوەکەمان بونیادی گشتی مەزاج لەگەڵ ئەماندا دە
ترسدا دەگونجێنین و هەریەکێک لەم الیەنانە  بەگوێرەی گۆڕانکاری لە

 باسدەکەین. 
بابەتێکی بەردەست، ئەوەی لە ئاستیدا دەترسین شتێکی ترسناکە. 

بابەتێکی دەرەکی یان بوونی دازینێکی دیکەیە. ئێمە نامانەوێت 
ێین: بەڵکو پێناسەی خودی بدو ە[ئۆنتیکییانەش لەم بابەتە]ترسناک

ئاستی شتە ترسناکەکەدا ڕووبەڕووی چی  ترسناکی دەکەین. ئایا لە
ترسدا ڕووبەڕووی دەبینەوە هەڕەشەکردنە. لێرەدا  دەبینەوە؟ ئەوەی لە

چەند خاڵێک هەن پێویستە ئاماژەیان بۆ بکرێت. یەکەم، ئەوەی 
ینەوە خۆی ڕووبەڕووی دەبینەوە خەسڵەتی زیانبەخشینی هەیە و لەو زەم

شوێنێکی  دەردەخات. دووەم، زیانبەخشینەکە لەسەر ئێمە کاریگەرە و لە
یانەکەی زشوێنە دیاریکراوە، کە  تێدەکات. سێیەم، ئەودیاریکراوەوە ڕوومان
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لێوە پەیدادەبێت نائاسایی دەبینرێت. چوارەم، ئەوەی زیانبەخشە و 
 رێت. لەتاکو مامەڵەی لەگەڵدا بک هەرەشەکەرە ئەوەندە نزیک نییە

دەکەوێت و دەبێت بە هەڕەشەکەر. پێنجەم، رنزیکبوونەوەکەیدا زیانەکە دە
ڕووبەڕووبوونەوەکەی نزیکبوونەوەیە. دەشێ شتێک زۆر زیانبەخش بێت، 
 بەاڵم مادام دوورە و نزیک نەبۆتەوە مەترسییەکەی دەرناکەوێت.

ترسناکەکە بەرجەستە  هەڕەشەکردنەکە تەنیا بە نزیکبوونەوەی شتە
کۆتاییدا  ێت؛ لەوانەیە بگاتە المان یان نەگات. ئەم ئەگەرونەگەرە لەدەب

ئاکامێکی ناخۆش و ترسناک. شەشەم، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت  دەبێت بە
ەڵدان و تێپەڕبوونیشی هەیە. شتە زیان بەخشەکەی نزیک دەبێتەوە سەره

 دەکات. کاتەوە، بەڵکو زۆرتری ترس کەمنا ئەمە
نیگەرانییەوە تەماشای  رەکە و ئەوەی بەەکەشترسدا هەڕە لە[ ٦٤٦]

بەڕەاڵدەکرێت. ئێمە ناتوانین لە خراپەیەکی نێو داهاتوو دڵنیابین  دەکەین
ڕووبەڕوومان دێت  سین. هەروەها، ترس یەکەمجار ئەوەیو دوایی لێی بتر

دیاریناکات؛ ئەوشتە لەپێشەوە لەنێو شتە ترسناکەکەدا دادەمەزرێنێت. 
ە شتە ترسناکەکە و دەیبینێت. تەماشاکردنی ئاشکرا دەڕوانێت ترس بە

چونکە ترس بۆ ئەو مەزاجە. ترس  وروبەر شتە ترسناکەکە دەدۆزێتەوەدە
جیهاندا. ئێمە ئەم ئەگەرە ناودەنێین 'ترساندن'، کە -لەنێو-ئەگەری بوونە

جیهانی تێدا، وەکو شتێکی ترسناک دەردەکەوێت. نزیکبوونەوەکەشی 
جیهاندا هەیە. ئەو -لۆجی شوین لەنێوپەیوەندی بە پێشمەرجی ئۆنتۆ

 بوون لەو دەترسێت دازاینە. تەنیا ئەو هەبووەی  هەبووەی ترسی هەیە
بوونیدا بووە بەکێشە دەترسێت. ترس ئەم هەبووە لەنێو مەترسیدا و 
لەئاستی بوونیدا ڕادەگرێت. ترس هەمیشە بوونی دازاین 'لەوێدا' 
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ەو ترسە ەمان بترسین دژی ئخانوەکەمان یان ماڵەک ئەگەر لە .دەردەخات
-چونکە دازاین، وەکو ئەو هەبووەی لەنێو سەرەوە باسمانکرد نییە لە

 بووندایە.  نیگەرانییەوە لە جیهاندایە بە
شێوازێکی نەرێدا  لە  و بوونه ئه بوونی دازاین و  له  کردنه شه ڕه هه ترس

دەخاتە  ترس بووننێت. شێوێلێدە یدەکات و سەر یشپرزەدەردەخات؛ 
نیشاندەدات. کاتێکیش نێو مەترسییەوە، هەمانکات بوونی خۆی 

ڕێگەیەکی دیکەوە دەیدۆزێتەوە. گرنگ  دازاین جارێکی دیکە لە تەواودەبێت
بەترسەوە هەمیشە -بوونرێ یان نەرێ لەباری شتێکەوە بێت. نییە ترس ئە

شتانەی  تیایدا دەبن بەو "لەنێو-بوون"جیهان و -بابەتەکانی نێو
 هەڕەشەلێکراون. ترس شێوازێکی مەزاجە.  هەڕەشەکەر و

کەسانی دیکەش دەکرێت و دەڵێین بۆ ئەوان  بۆبێگومان ترس [ ٦٤٩]
شی  دهکەمناکاتەوە.  کەسانی دیکەترسەکەی   هترسم  اڵم ئه بهدەترسین. 
، کە ئەو ناترسێت و بێ بێتکاتە ترسمان بۆ کەسەکە هە ئێمەش ئەو

بۆ' شێوازێکی -وە. 'ترسباکانە ڕووبەڕووی هەڕەشەکردن دەبێتە
 -یبنرێت ترسان ناو هاومەزاجییە لەگەڵ کەسانی دیکەدا، بەاڵم مەرج نییە

. کەسێک دەتوانێت ترسی بۆ کەسێکی دننترسا-یان پێکەوەلەگەڵ ئەواندا 
ێکی دیکە هەبێت بەبێ ئەوەی خۆی بترسێت. لەگەڵ ئەمەشدا، سەرنج

.  کەسانی دیکە-بۆ-سەلەبارەی شتێکەوە تر-نزیک ڕوونیدەکاتەوە، کە ترس
کەسانی دیکەدا، کە -لەگەڵ-یتئەوەی لێرەدا، کەسەکە دەیناسێت بوونێ

دەستی بچێت. شتە ترسناکەکە ڕاستەوخۆ ڕوو لەم ناکات و  لەوانەیە لە
-ئەمجۆرە ترسە کاریگەر نییە و دەشێ هاولە کەسێکی دیکە دەکات.  ڕوو

کەمتر نییە. لێرەدا، کی ترساو ێکاریگەر بێت. کەوابوو، ئەم ترسە لە بوون
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کێشەکە پەتوەندی بە شێوازی بوونەوە هەیە نەک پلەی زۆری و کەمی 
ترسیش دانەنرێت تایبەتمەندێتی و ڕەسەنێتی خۆی  ترسەکە. ئەگەر بە

ونناکات. پێکهاتەی جۆراوجۆریش بۆ دیاردەی ترس پەیدادەکرێن. 
ەن. بەگوێرەی ئەمانەش ئەگەری جیاوازی بوون لەنێو ترسدا سەرهەڵدەد

ڕووبەڕووبوونەوەدا.  بونیادی هەڕەشەکردنە لە بە نزیکەوە سەر لە-بوون
انین رجیهانەی بۆی نیگە ئەگەر شتێکی هەڕەشەکەر کتوپڕ لەنێو ئەو

ترس دەبێت بە ئاگاداری.  دات کاتی خۆیدا سەرهەڵنه لە و دەرکەوێت
لێرەدا جیاوازی لەنێوان نزیکترین ڕێگە، کە هەڕەشەکردنەکەی تێدایە و 

دروستدەکەین.  دانە کتوپڕیەکەی تێدا دەردەکەوێتەو شێوازەی سەرهەڵئ
خۆمان لەگەڵ ئاگادارییەکەدا ئاشنادەکەین. بەاڵم، ئەگەر هەڕەشەکەرەکە 

شتەی  کاتێک ئەولەرز(.  و ەوا ترسەکە دەبێت بە)ترسئاشنانەبێت ئ
دەبینەوە و ئاگادارمان  توشی ترسولەرزمان دەکات و کتوپڕ ڕووبەڕووی

'تۆقین'. جۆری دیکەی تریش هەن، وەکو  دەبێت بە ەوەدەکات
دەستەمۆکردن، شەرمکردن، ڕیەڵە یان گومان و ڕاچڵەکاندن، کە هەموویان 

جیهاندا بەترسەوە دەکەن. ترس لێرەدا -ئاماژە بۆ بوونی دازاین لەنێو
سێک نییە و ئەگەرێکی بوونگەرانەی دازاینە. کە فاکتۆرێکی ئۆنتیکی تاکە

 نییە.  یشەگەرئ  تاکهبەاڵم 
 
 لەوێ، وەکو تێگەیشتن -. بوون٦١        

لەوێ تیایدا خۆی ڕادەگرێت. لەگەڵ -بوون مەزاج بونیادێکی بوونگەرانەیە و
 مەزاج ئەم بونیادەدا تێگەیشتنیش هەمان گرنگێتی هەیە. هەرچەندە
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بەاڵم هەمیشە تێگەیشتنی هەیە. تێگەیشتنیش خاوەنی  خەفەی دەکات
کی ئۆنتۆلۆجی بکرێت ێڤەی تێگەیشتن، وەکو پێشمەرجمەزاجە. ئەگەر ڕا

شێوازێکی بنەڕەتی بوونی دازاین. لەالیەکی  ئەوا ئەم دیاردەیە دەبێت بە
لە  دیکەوە 'تێگەیشتن'، وەکو جۆرێک لە ئەگەرەکانی زانین )بۆنموونە

بەشێکی دەرهێنراوی بوونگەرانەی ئەو  باسکردنەوە جیاوازە(، دەبێت بە
ییە]کە پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجییە[ و بە یەکێک لە تێگەیشتنە بنەڕەت
 . نرێت دهلەوێدا بەگشتی دا-پێکهاتەکانی بوون

 ئێمە لەپێشتر باسی ئەم تێگەیشتنە بنەڕەتییەمانکرد، بەاڵم بە[ ٦٤١]
ستمان ئەوەیە، مەبە ەدواین. ئەگەر بڵێین دازاین هەیەسەری ن ئاشکرا لە

پێناوی  لەلەنێو -نێوە. بوونلە-لەوێدا بوون-یە؛ بوونکە جیهان 'لەوێدا'
پێناوی شتێکدا دەردەکەوێت  جیهان لە-لەنێو-بوونی دازایندا لەوێدایە. بوون

 و ئەم دەرکەوتنەش بە'تێگەیشتن' دادەنێین. لە تێگەیشتندا گرنگی ئەو
 پێناویدا ڕوویتێدەکرێت دەردەکەوێت. دەرکەوتنەکەی تێگەیشتن لە شتە لە

جیهانەوە هەیە. گرنگێتی -لەنێو-ونپێناوی شتەکەدا پەیوەندی بە بو
خاڵەش، کە  دەردەخات. مەبەستمان لەو لەسەری ئەوەیە، کە جیهان خۆی

ئەوەیە،  و گرنگێتی لە دازایندا دەردەکەونشتەدا" -ئەو-دەڵێێن "لەپێناوی
 کێشە.  بۆ ئەو بووە بە داجیهان-لەنێو-دازاین هەبوویەکە بوونی

چەمکی 'تێگەیشتن لەو شتە' بۆ کاتێک ئۆنتیکییانە باسی شتیک دەکەین 
 کارکردن لەسەری و تەوانایمان بۆ بەکارهێنانی بەکاردەهێنین. لەو
تێگەیشتنەی بە پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی ناوزەدمانکرد، ئەوەی کاری 
لەگەڵدا دەکەین شتێک نییە، بەڵکو بوونە. شێوازی هێزەکی بوونی دازاین 
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 بابەتە دەرەکییە این ئەوبوونگەرانە لەسەر تێگەیشتن ڕادەوەستێت. داز
بنەڕەتەوە ئەگەرە. دازاین  ئەو لە ؛نییە الیەنی هێزەکی خرابێتەسەر بوونی

-هەموو حاڵەتێکدا بوونی تواناییە و ئەگەرەکانی خۆیەتی. بوونی لە
ەسانی ئەگەرانە بۆ دازاین جەوهەرییە و پەیوەندی بە نیگەرانییەکەی بۆ ک

م پەیوەندییەیدا بوونێکی هێزەکییە لە دیکە و جیهانەوە هەیە. ئەو هەمیشە
خۆی دەکات. پێویستە ئەگەری بوونی دازاینیش  لە و لەپێناوی خۆیدا ڕوو

کان جیابکرێتەوە، لە ئەگەری بێ ناوەڕۆکی نێو لۆجیک و بابەتە دەرەکییە
جۆرەی  کە بە سەرهەڵدانی ڕووداوەکانەوە بەستراوە. ئەگەر، بەو

بەکاردێت، ئاماژە بۆ شتێک دەکات، بابەتێکی دەرەکی  بۆو کاتیگۆرییەکە 
خۆی دەرناخات.  ( انههیچ کاتێکدا)پێویست کە هێشتا پەیدا نەبووە و لە

 شتەکە دەبەخشێت.  خەسڵەتی گونجاندن بە
کو وەانەش لە کردەکی و پێویست نزمترە. ئۆنتۆلۆجیی[ ٦٤٤]

گرنگترین و شێوازێکی پۆزەتیڤی دازاینە و  پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی
ئۆنتۆلۆجییانەیە. تێگەیشتن الیەنی هێزەکی بوونە و بناخەیە  خەسڵەتێکی

 بۆ بینینی)ئەگەر(. 
بوون و ئەگەر، وەکو پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی، تەوژمێکی بەرکراوەی 

هەموو حاڵەتێکدا، دازاین لەنێو  دەربەست نییە. لەسەربەستییەکی بێ
ە ئەگەری دیاریکراودا خۆی دەبینێت. بوونی هێزەکی دازاین ڕێگە ب

بەردەوامیش ڕوو لە ئەگەرەکانی دیکە  .دەدات تێپەڕبوونی هەندێک ئەگەر
دەکات و تەنانەت لە دامەزراندنیاندا توشی هەڵەکردنیش دەبێت. ئەمەش 

وەستان بەرەو ئەگەرەکانی ، کە بێئەگەری دازاین دەردەخات-واتای بوونی
 دەڕوات. 
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.  سەربەسته-ئەگەری بوونێکی بۆ ئەو بوونە هێزەکییەی هەیەتی دازاین
چەند شێواز و ڕێگەی جۆراوجۆردا بە شەفافی دیارە.  ئەگەری بوونی لە

 بوونی الیەنی هێزەکی ئەم بوونەیە، کە هێشتا نەبووە بە 'تێگەیشتن'
ئەو هەرگیز نابێت بەو بابەتە دەرەکییە.   شتێکی زەقی دەرەکی چونکه

'دەزانێت'  تێگەیشتنەوە بەاڵم، تێدەگات، کە دەبێت بە ئەو یان ئەم. بە
چی ڕوودەدات و چی تەواناییەکی بۆ بوون هەیە. ئەم زانینە لە هەستکردن 
بە بوونی خۆیەوە سەرهەڵنادات، لەنێو ئەو بوونەدایە، کە لەوێدا هەیە و 

شتنەوە لەوێدایە، دەشێ تیگەی تێگەیشتن داماننا. مادام دازاینیش بە بە
ەی مەزاج و بێت و نەتوانێت خۆی بناسێت. بەو ڕادەی توشی هەڵە

تێگەیشتن هاوشان ڕادەوەستن و خۆیان دەخەنە ژێر دەستەاڵتی 
دەبێت و خۆی ناناسێتەوە.]لەمحاڵەتەدا[  )فڕێدان(ەوە، دازاین توشی هەڵە

الیەنی هێزەکی بوونی بۆ خۆناسینەوە و دۆزینەوەی ئەگەرەکانی بوونی 
 دەکەوێتەگەر. 

جۆرێکە، کە  نە؛ بەهێزەکی دازای-تێگەیشتن پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجی بوونی
ڕێگەیەوە ئەم هەبووە لەنێو بوونیدا تەوانایی خۆی دەردەخات.   لە

زۆرتر لە بونیادی ئەم پێشمەرجە ئۆنتۆلۆجییە تێبگەین.  پێویستە
-لەنێو-ە بناخەی گشتی بوونتێگەیشتن، وەکو دەرخستن، پەیوەندی ب

ەنی " الیلەنێو-بوون"هەیە. وەکو الیەنی هێزەکی بوون و   وه جیهانه
تەنیا دەرناکەوێت،  تێگەیشتندا جیهان بە جیهانە. لە-لەنێو-بوون-هێزەکی

و جیهانیشدایە دەکرێتەوە و بۆ گەیشتن بە ئەگەرەکانیان ێئەوەی لەن
بەردەدرێن. بابەتەکانی بەردەست بەخزمەتگوزاری  و بەکارهێنانەکانیانەوە 

ڕێگەی  دەبەسترێنەوە. یەکێتی بابەتە دەرەکییەکانیش یان سروشت بە
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یەکێک لە ئەگەرەکانییەوە دەدۆزرێتەوە. ئایا بەخۆڕایی پرسیارکردن 
بارودۆخی ئەگەرەکەیەوە گرێدەدەین؟ ئایا ئەم  سەبارەت سروشت بە

چی ئەو دادەمەزرێت؟ ناکرێت پرسیاری؛ بۆ پرسیارە لەسەر چ زەمینەیەک
هەبووانەی خەسڵەتی دازاینیان نییە و لەنێو بارودۆخی ئەگەرەکەیاندا 

 ردەکەون، دەناسرێن؟ بخرێتەالوە. کانت لەپێشتر بیری لەمجۆرە بەدە
 دروستی کردۆتەوە. بەاڵم پێویستە ئەم پێشبیرە بسەلمێنرێت. 

ەڕەتی ئەوە بێت، کە خۆی بۆچی تێگەیشتن، وەکو ڕەهەندێکی بن
خۆی دەهاوێتە نێو ئەگەرەکانەوە؟ هۆکاری ئەمە بۆ بونیادی  دەردەخات و

 دەکەین. بەناوزەدی دەگەڕێتەوە، کە بە)پڕۆژە( بوونگەرانەی تێگەیشتن
لەسەر  شتێکدا و-گرنگییەوە تێگەیشتن بوونی دازاین لەپێناوی

یایدا دەژی دەکات بە پڕۆژە. ئێستا ت بایەخدانەکەی لەو جیهانەی
-لەنێو-پێکهاتەی بوون پڕۆژەکردنی تێگەیشتن دەبێت بەخەسڵەتی بە

ازاینیش، وەکو ن دەردەخات. دچونکە لەوێدا الیەنی هێزەکی بوو جیهاندا
دەکەوێتە نێو پڕۆژەوە. پڕۆژە ڕووکردن لەو  هەبوویەکی فڕێدراو

لەگەڵیدا دەگونجێنێت. نەخشەدانانە نییە تاکێک بیریلێدەکاتەوە و خۆی 
پێچەوانەوە، هەموو دازاینێک لەگەڵ پەیدابوونیدا بووە بە پڕۆژە؛ تاکو لە بە

ژیاندا  . تاکو دازاین لەخۆی ی بوونیدەبێت بە پڕۆژەمانکات  ههژیاندا بێت 
دادەنێت. بێجگە بوونی خۆی تێدەگات و خۆی بە ئەگەرەکان  بێت لە

 نییە بیردۆزەییانە لە پڕۆژەبوونی تیگەیشتن لەوەدالەمە، خەسڵەتی بە
ئەگەرەکان تێبگەین. تێگەیشتنی بیردۆزەییانە خەسڵەتی ئەگەرێتی لە 

ایدەگرێت و دەیکات بە بابەتێکی ئاستی خۆیدا د پڕۆژەکە دەسەنێتەوە. لە
ئەگەرەکان خۆیان دەخەنە  پڕۆژەداناندا خاوەن ناوەڕۆکێکی دراو؛ لە
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ن، وەکو تێگەیشهەن.  و بەوجۆرە دەردەکەون، کە بەردەم فڕێدانەکە
شێوازێکی بوونی دازاینە. دازاین لەم شێوازەیدا ئەگەرەکانی  پڕۆژەدانان

 بوونی خۆیەتی. 
تەی بوونگەرانەی دازاینە، ئەوا دازاین بەردەوام مادام پڕۆژەدانان پێکها

فاکتۆرەکانی  لەوە زۆرترە، کە ئێستا هەیە. لەگەڵ ئەمەشدا، دازاین لە
بنەڕەتەوە الیەنی هێزەکی بوونی ئەون.  چونکە فاکتۆرەکانی لە زۆرتر نییە

نییە؛ بوونگەرانە  یبوونێکی کەمتر هێشتا، وەکو بوونێکی خاوەن ئەگەر
 شێوازی هێزەکی بوونیدا نەبووە بەوەی دەیەوێت. لەبەر ئەوەیە، کە لە

، دازاین ئەوەیە، 'لەوێدا' ئەوەی تێگەیشتن و پڕۆژەدانان پێکهاتەی بوونن
خۆی دەڵێت:  تێگەیشتنەوە بە بە و داهاتوودا دەبێت یان نابێت کە لە

 "ببە بەوەی هەیت". 
یهان ج-ولەنێ-پەیوەندی بە دەرکەوتنی تەواوی بوون نپڕۆژەدانا [٦٤١]

خاوەنی ئەگەرەکانی  نیش، وەکو الیەنی هێزەکی بۆ بوونهەیە؛ تێگەیشت
خۆیەتی، کە لەپێشتر ئاماژەیان بۆ دەکات. تێگەیشتن دەتوانێت خۆی بۆ 

نزیکەوە  دەرخستنی جیهان تەرخانبکات؛ لێرەدا، دازاین هەمیشە و لە
ەیشتن بوونی خۆی تێدەگات یان، تێگ لەنێو ئەو جیهانەی تیایدا دەژی لە

ئەمەش بوونی  ؛لەپێناویدا"یە-شتەی لە سەرەتاوە خۆی دەهاوێتە نێو "ئەو
 دازاینە. 

 نییە.)نا(، کە لەپێش ڕەسەنانەوە ڕەسەنانەتێگەیشتن ڕەسەنانە و نا
بوونی خۆی دادەبڕێت و تەنیا  دازاین لە دایدەنێین، ئەو واتایە نابەخشێت

-زاینە و ئەویش بوونەبە بوونی دا بیر لە جیهان دەکاتەوە. جیهان سەر
تنی ڕەسەنانە و ناڕەسەنانە دەکرێت شجیهاندا. هەروەها تێگەی-لەنێو
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ن. الیەنی هێزەکی بۆ بوون و تێگەیشتن بنا ڕاستەقینەیان  ڕاستەقینە
 ڕوو لە یەکێک لە ئەگەرەکانی بکاتلەگەڵ ئەگەردا تێکەڵدەبن. کەسێک 

یشتن پەیوەندی بە ناگەیەنێت، کە وازی لەوانی دیکە هێناوە. تێگە ئەوە
الدانی تێگەیشتنیش جیهاندا هەیە. -لەنێو-دەرخستنی تەواوی بوون

 پڕۆژەداناندا. تێگەیشتن لە می رجه سهگۆڕانکارییەکی بوونگەرانەیە لە 
لەنێو. تێگەیشتنیش لە بوون -جیهان بەردەوام تێگەیشتنە لە بوون

بوون -بۆ-یجیهان. بوونی فاکتۆری دازاینیش الیەنی هێزەک تێگەیشتنە لە
 دەکات بە ئەگەری تێگەیشتن. 

ی دازاین 'ڕوانین' تێگەیشتن بوونگەرانە خەسڵەتی پڕۆژەداناندا لە
دروستدەکات. لەگەڵ دەرکەوتن)لەوێدا(؛ ڕوانینەکە و بوونی دازاینیش 

هەن.   که نیگەرانییەوە تەماشای دەوروبەری دەکات، بەوجۆرە بە
وە هەیە. ئێمە ئەم چەمکە ڕوانینەکەش بەگشتی پەیوەندی بە)ڕوون(یە

هەڵدەبژێرین. گرنگ نییە لێرەدا ڕاستەوخۆ  بۆ)زانین لەبارەی خۆوە(
بڕوانینە خۆ و چاوی بخەینەسەر، لەگەڵ ئەمەشدا پێویستە لە دەرکەوتنی 

بووندا، هەبووەکان لەگەڵ شتەکانی  جیهان تێبگەین. لە-لەنێو-بوون
لەگەڵ -ەکان و بوونتەنیشت شتلە-وبەریان ڕوون دەردەکەون؛ بووندەور

 کەسانی دیکەدا ئاشکرا دەبێت. 
 لەالیەکی دیکەوە، دەرنەکەوتنی دازاین بۆ خۆ هەڵخەڵەتاندنی[ ٦٤٩]

سەر کەمی ئاشنابوونی لەگەڵ  دەکەوێتە .سێنتەر(ی ناگەڕێتەوە-ۆگ)ئی
 )ڕوانین( جیهاندا. بەدڵنیاییەوە، دەبێت خۆمان لە تێنەگەیشتن لە چەمکی

ە واتای ڕۆشنکردنەوەش، کە خەسڵەتی دەرخستنە بپارێزین. ئەم چەمک
تەنیا تەماشاکردن بە دوو چاوی فیزیکییەوە و  لەوێدا دەبەخشێت.)بینین(
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هەستکردنێکی ناهەستەکی ڕووتی بابەتێکی دەرەکیش نییە. خەسڵەتی 
ڕوویان تێدەکات  یبابەتانە تایبەت و بوونگەرانەی ڕوانین لەوەدایە، کە ئەو

ەیە. بەاڵم، لە هەموو هەستێک ئەم خەسڵەتەی ه بێگومان. ون کهدەردە
هەبووەکان و ڕێگە بۆ ناسینی  ڕوانین بەنەریتی فەلسەفەدا لە سەرەتاوە 

'ڕوانین' و 'بینین' وەکو ت ئەوەی ئەم نەریتە دانەبڕێ بوون دانراوە. بۆ
 چەمکی هەمەکییانە بۆ گەیشتن بە هەبووەکان و بوون بەکاردەهێنین. 

جۆرەی  یوەندی نێوان ڕوانین و تێگەیشتن)بەوبۆ ڕوونکردنەوەی پە
ت بە تێگەیشتن(، الیەنی ێنیگەرانییەوە دەب تەماشاکردنی دەوروبەر بە

لەپێشتری حەدەسی ڕەوان، کە سەر بە بابەتە دەرەکییەکانی نێو 
دنەوە' لە تێگەیشتنەوە الدەبەین. 'حەدەس' و 'بیرکر نەریتییە ئۆنتۆلۆجی
ییانە بۆ جەوهەرەکانیش لەسەر زەمینەی حەدەسی فینۆمینۆلۆجدەردەچن. 

کاتەی چەمکەکانی  بوونگەرانەی تێگەیشتن ڕادەوەستێت. ئێمەش ئەو
بوون و بونیادی بوونمان ئاشکرا دەستدەکەوێت و بەتەواوی 

جۆرەی بینین دەدەین. بڕیار لەسەر ئەم بە دیاردە دەبن  انهفینۆمینۆلۆجیی
بوون. -بۆ-الیەنی هێزەکییەکی ێدا شێوازنتێگەیشت لە 'ێدەرکەوتنی 'ئەو

شتێکدا -شێوەیەدا، کە بوون بووە بە پڕۆژەو لە پێناوی بوون بەگشتی لەو
 گرنگی پێدەدرێت دەردەکەوێت. 

 بوون لەنێو پڕۆژەدانان لەسەر ئەگەرەکان سەرهەڵدەدات. لە تێگەیشتن لە
پڕۆژەداناندا، هەرچەندە ئۆنتۆلۆجییانە بوون ناناسرێت، بەاڵم تێیدەگەین. 

بوون  جیهاندایە لە-وە هەبووەی، کە بوونی پڕۆژەدانانە و لەنێوئە
 تێدەگات. تێگەیشتنیش پێکهاتەی بوونی ئەوە. ئەوەی لەپێشتر لە
شێوازێکی دۆگمایانە دەرمانبڕی ئێستا دەبێت بە پێکهاتەی ئەو بوونەی 
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واتای بوونگەرانەی ها  روه ههوەکو تێگەیشتن)لەوێدا(یە.  ؛دازاین تیایدا
ئەگەر نەخرێتە سەر لەم توێژینەوەیەدا بوون بەتەواوی  ن لەتێگەیشت

 . ئاشکرا ناکرێت ڕاڤەکردنی کاتی بۆ بوون
تێگەیشتن و مەزاج خەسڵەتی  ،وەکو دوو پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجی [٦٤٨]

جیهانیان هەیە. دازاین بە مەزاج دەتوانێت -لەنێو-دەرخستنی بوون
 هەموو ەگەرەکانی لەلەگەڵ بە پڕۆژەکردنی ئ و ئەگەرەکانی)ببینێت(

بوون بەستراوە -بۆ-ژی. پڕۆژەی الیەنی هێزەکیشبحاڵەتێکدا بە مەزاجەوە 
 بە فاکتۆری)فڕێدان(ی)لەوێدا(. 
جاران ناشارێتەوە؟ بێگومان. پێویستە  ئایا ئەمە زۆرتر بوونی دازاین لە

 شاراوەیی و سەختی دەمێنێتەوە لە سەرەتاوە بزانین چۆن بوونی بە
نوێ  لە رەسەریشمان لێبگرێت و جارێکی دیکە سەرئەگەر ڕێگەی چا

 جیهان بکەینەوە. بۆ–پڕۆژەدانانی نێو -پرسیار سەبارەت بوونی فڕێدراوی
ئەوەی شێوازی بوونی ژیانی ڕۆژانە بناسین، کە تێگەیشتن و مەزاجی 

 تێدایە پێویستە کار لەسەر ئەم پێشمەرجە ئۆنتۆلۆجییانە بکەین.
 

 ڕاڤەکردن . تێگەیشتن و ١٩          
دازاین، وەکو تێگەیشتن پرۆژەی بوونی لەسەر ئەگەرەکان دادەمەزرێنێت. 

ئەگەرەکان الیەنی هێزەکی دازاینە و لەم ڕێگەیەوە -ڕوەو-ئەم بوونە
ئەگەرەکان دەردەکەون. پڕۆژەکردنی تێگەیشتنیش خاوەنی ئەگەری 

لە  ین.ێبەرەوپێشەوەچوونە. ئەم بەرەوپێشەوەچوونە بە 'ڕاڤەکردن' دادەن
بابەتە تێگەیشتراوەکەی  ڕاڤەکردندا تێگەیشتن بە تێگەیشتنەوە لە
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شتێکی دیکە نابێت،  ڕاڤەکردندا تێگەیشتن جیانابێتەوە و بە تێدەگات. لە
بەڵکو دەبێت بە تێگەیشتن. ڕاڤەکردن بوونگەرانە لەسەر زەمینەی 
تێگەیشتن سەرهەڵدەدات؛ بەاڵم تێگەیشتن لە ڕاڤەکردنەوە پەیدانابێت. 

نانەت ڕاڤەکردن وەدەستهێنانی زانیاری سەبارەت بابەتی تێگەیشتراو تە
پڕۆژەی تێگەیشتن ڕوویان نییە؛ بەڵکو کارکردنە لەسەر ئەو ئەگەرانەی 

ڕۆشنایی شیکردنەوە ئامادەکراوەکەمان بۆ ژیانی ڕۆژانەی  تێدەکات. لەبەر
 لە دەکۆڵینەوە، کە ڕاڤەکردن لەنێو تێگەیشتنی جیهاندازاین، لەدیاردەی 

شێوازی ناڕەسەنانەی تێگەیشتندایە. گرنگێتی دەرکەوتن لەنێو 
دەرەکییەکان و  نیگەرانییەوە کار لەگەڵ بابەتە تیگەیشتنی جیهاندا بە

 ئەوانەی لە تەنیشتمانەوەیە دەکەین. 
"تەماشاکردن شتەکان دەدۆزێتەوە" مەبەستمان  کاتێک دەڵێین،[ ٦٤٢]

ت. بابەتێکی ێاڤەی بۆ دەکرجیهانەی لێیتێگەیشتوین ڕ ئەو ؛ئەوەیە
ن، ڕیزکردن، بەردەست ئاشکرا بەرچاودەکەوێت و لێیتێدەگەین. ئامادەکرد

ئەو بابەتە  یاندابەجۆرێک ڕوودەدەن، کە تیا چاککردن و کۆکردنەوە
شتێکدا و بەنیگەرانییەوە، بەو -بەردەستەی تەماشایکراوە لەپێناوی

تەماشاکردنەکەدا  ە. ئەوەی لکرێت ده شێوەیەی دەردەکەوێت ڕاڤەی بۆ
 ، وەکو شتێک هەیە. دەکرێت و بەئاشکرا تێیدەگەین ڕاڤەی بۆ

شتە بۆچی دانراوە، لە  تەماشاکردنەوە دەپرسین ئەو کاتەی لە ئەو
بۆ ئەو یان ئەم مەبەستەیە. وەاڵمەکەدا بەو تەماشاکردنەوە دەڵێین، 

و  شتەی تێیگەیشتوین ئەمەش ناونان نییە، بەڵکو ئاماژەکردنە بۆ ئەو
تێگەیشتندا دەردەکەوێت و تێیدەگەین  پرسیاری لەبارەوەکراوە. ئەوەی لە

شتە پێیگەیشتوین و ئاشکرا خۆی دەرخستوە.  ئەوەیە، وەکو ئەو
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]لێرەدا[ 'وەکو' دەبێت بە بونیادی دەرکەوتوی بابەتە تێگەیشتراوەکە و 
 ڕاڤەکردنی بابەتێکی بەردەستی دەوروبەر لە پێکهاتەی ڕاڤەکردن. بە

اشاکردندا ئێمە بابەتەکە 'وەکو' مێز، دەرگا، گالیسکە یان پرد تەم
بکرێت،  'دەبینین'؛ پێویستیش ناکات ئەوەی ڕاڤەیدەکەین داکۆکی لەسەر

کە خەسڵەتە دیاریکراوەی دەچەسپێنێت. هەموو بینینێکی سەرەتایی و 
ئاستی بابەتێکی بەردەستدا تێگەیشتن و ڕاڤەکردنی  ڕاگەیاندن لە-پێش

ایا نەبوونی 'وەکو' ئەو شتە بە شاراوەیی هەستکردنێکی ڕووت تێدایە. ئ
 بۆ بابەتەکەی نییە؟ 

ڕوانینەکەمان بە تێگەیشتن و  ێک بەم چاوەوە بڕوانینە بابەتەکەهەرکات
 هەموو  ڕاڤەکردنەوە ڕوودەدات. ڕووبەڕوو بوونەوەی بابەتێک تیگەیشتنە لە

اشکرا پەیوەندی ئ الیەنی کارکردنەکانی؛ ڕوانینەکە لەنێو خۆیدا بە
هەموو الیەنەکانە،  بە سەرئەوەدا(، کە -دەورگرتنەکە)لەپێناوی

 ڕاڤەکردندا "ئەو ڕوونکردنەوەی بابەتە تێگەیشتراوەکە لەهەڵدەگرێت. 
شتە" ڕێنمایی دەکات و پێش داکۆکیکردنی بیردۆزەییانە  شتە وەکو ئەو

نابێت، بەڵکو دەکەوێت. بۆ یەکەمجار 'وەکو' لەنێو داکۆکیکردنەکەدا پەیدا 
خۆی  شتێک لەبەردەمماندایدەبڕین. ئەمەش لەوێدا ڕوودەدات دەر

لەوانەیە داکۆکیکردنەکە  استیدا، کاتێک دەڕوانینە بابەتێکدەربخات. لەڕ
ڕاڤەکردنەوە  ئاشکرا ئامادە نەبێت. ئەمەش نکۆڵیکردن لە ڕوونکردنەوە بە

 وەکو' هەیە. -لە بینینەکەدا نییە، کەوابوو، لە بینینەکەدا 'بونیادی
بینینێکی سادەی بابەتە نزیکەکان بونیادی ڕاڤەکردنی بابەتە 

شتەی نەبێت ناهەموارە و  تێگەیشتراوەکەی تێدایە. هەرشتێک 'وەکو' ئەو
دەبێت ڕێکبخرێتەوە. ئەگینا لە تێگەیشتنی ئەو بابەتەی لەبەردەمماندایە 
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ونی بینینە، نییە، بێبەریبو . ئەمجۆرە بینینەی 'وەکو'ی تێداسەرناکەوین
ە و ەیە. لە بینینەکەی دیکە گرنگترینڤ تیایدا تەنیا تێگەیشتنی هۆکە مر

باوەڕەمان  لەوەوە دەردەچێت. نابێت دەرنەبڕینی 'وەکو' ئۆنتیکییانە بەو
بگەیەنێت، کە دەبێت بە پێکهاتەی تێگەیشتن و پێشمەرجێکی 

 ئۆنتۆلۆجی. 
ردەست بەبێ ئەگەر هەست بە ئامێرێک، وەکو بابەتێکی بە [٦٩١]

تەماشاکردنی  تێگەیشتن و ڕاڤەکردن نەکەین، ئەو هەستکردنەش لە
شتێک بکاتەوە، ئایا ئەوە  دەوروبەرماندا ڕووبەڕووی شتێکمان،)وەکو(

بابەتێکی دەرەکی لەبەردەمماندا  شتە دەبێت بە گەیەنێت، یەکەمجار ئەونا
یشتنە لە و دوایی 'وەکو' دەرگا یان 'وەکو' خانو دەبینین؟ ئەمە تێنەگە

ڕاڤەکردندا گرنگێتی  ئەرکێکی دیاریکراوی ڕەڤەکردن، کە دەرخستنە. لە
بابەتێکی ڕووتی دەرەکی نادەین و بەهای بەسەردا ناسەپێنین؛ بەاڵم  بە

شتە جۆرە  کاتەی ڕووبەڕووی شتێک لەنێو جیهاندا دەبینەوە، ئەو ئەو
ت. ئەو دەردەکەوێ بۆ جیهانکارکردنێکی هەیە، کە لە تێگەیشتنی ئێمە 

 ڕاڤەکردنەکەماندا بەرجەستە دەبێت.  کارکردنەشە لە
سەرجەمی کارکردن و   بهبەردەست پەیوەندی -بابەتی تێگەیشتنمان لە

بەشداریکردنەکەیەوە هەیە. پێویستە ناکات بیردۆزەییانە ڕاڤە بۆ 
سەرجەمەکە بکەین. ئەگەر بەوجۆرەش ڕاڤەبکرێت جارێکی دیکە بەرەو 

ئەمەش ئەو شێوازەیە، کە بناخەی ڕاڤەکردنی تێگەیشتنەکە دەڕوات. 
هەموو حاڵەتێکدا ئەم  تەماشاکردنەکەی ژیانی ڕۆژانەی تیدایە. لە

-ڕاڤەکردنە دەکەوێتە سەر زەمینەیەکی لەپێشتر ئامادەکراو، کە هەیەتی
لەپێشترە. ڕاڤەکردن، کە بەخۆکردنی تێگەیشتنە، ڕوو لەو سەرجەمە لە 
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شتێک تێدەگەین و شتەکە  کاتێکدا لە لەبووندا دەکات، کە تێیگەیشتوە. 
شاراوەیی دەمێنیتەوە، بەخۆکردنەکە ئاشکرایدەکات. ئەم  ڕادەیەک بە بە

ڕوودەدات، کە دەڕوانێتە ئەوەی تێیدەگەین و  'بۆچوون'ڕێنمایی کارەش بە
هەوڵی ڕاڤەکردنی دەدەین. ڕاڤەکردن لەسەر زەمینەی بینینی لەپێشتر بۆ 

بینین( ناوزەدیدەکەین. ئەوەی -ە)پێشبابەتێک ڕادەوەستێت، کە ب
ڕێگەی  بینیندا تێیدەگەین لە-لەپێشتر هەڵیدەگرێتەوە و لە پێش-هەیەتی

 ڕاڤەکردنەوە ڕووندەکرێتەوە. 
جۆرەی ئێمە ڕاڤەکردنەکە دەکەین، چەمکەکان لە  ڕاڤەکردندا، بەو لە

کاردەهێنین. دەرەوەیاندا بەگوێرەی بوونیان بە بابەتەکانەوە یان لە
 وبڕیاری خۆی لەپێشتر بۆ ڕوونکردنەوەکە داوە کردن بەمشێوەیەڕاڤە

بڕیارێکی کۆتایی یان کاتی، کە لەسەر زەمینەیەکی لەپێشتری 
 دادەمەزرێت. هەرکاتێک ڕاڤە بۆ چەمکەکان(-چەمکەکان)پێش

لەپێشتر، -شتە بکرێت، ڕاڤەکردنەکە لەسەر هەیەتی ئەو شتێک،)وەکو(
ستێت. ڕاڤەکردن هەرگیز بەبێ چەمکەکان ڕادەوە-بینین و پێش-پێش

ک ێپێشبیرەکان ڕوونادات. ئەگەر کەسێک ڕاڤەکردنێکی کۆنکرێتی بۆ بابەت
 یان ڕاڤەی دەقێکی دیاریکراو بکات، ئەوەی لەوێدا دەردەکەوێت بێجگە لە

چی دیکە شتێکی بەڵگەنەویست و تێڕوانینێکی تاکڕەوانەی ڕاڤەکەرەکە 
دەرچوونیدا شتە لەپێشترەکانی، هەموو خاڵێکی  نییە، کە لەوێدایە و لە

 چەمکەکانی لەگەڵدایە. -بینین و پێش-لەپێشتر، پێش-وەکو هەیەتی
ئایا چۆن خەسڵەتی لە 'پێش' بناسین؟ ئایا ئەوەندە بەسە بڵێین [ ٦٩٦]

شتێکی 'لەپێشترە'؟ بۆچی تێگەیشتن، بەوجۆرەی بە پێشمەرجێکی 
شتێکی  یە؟ هەمووئۆنتۆلۆجییانە بۆ دازاینمان دانا، ئەم بونیادەی هە
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وە یە؛ ئایا چۆن 'وەکو' بە لە 'پێش'ڕاڤەکراو بونیادی 'وەکو'ی هە
ببەستینەوە؟ ئێمە ناتوانین بونیادی 'وەکو' بشکێنین و بەسەر 

بنەڕەتی پارچەکانیدا دابەشیبکەین. بەاڵم ئایا توانیومانە شیکردنەوەیەکی 
لێرەدا  بۆ بکەین؟ توانیومانە گرنگی ئەم دیاردانە ڕوونبکەینەوە؟

پرسیاری)بۆچی؟(وەکو خۆی دەمێنێتەوە. ئایا بونیادی لەپێشتری 
تێگەیشتن و بونیادی)وەکو(ی ڕاڤەکردن پەیوەندییەکی بوونگەرانەی 
ئۆنتۆلۆجییانە لەگەڵ پڕۆژەداناندا دروستدەکەن؟ ئایا ئەو دیاردەیە ئاماژە 

 بۆ پێکهاتەی بوونی دازاین دەکات؟ 
لەپێشترەکەی -نە پیویستە بزانین بونیادەپێش وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارا

گرتووە و  وەکو بۆ ڕاڤەکردن لەنێو خۆیاندا یەکیان-تێگەیشتن و بونیادی
کێشە فەلسەفییەکاندا بەکارهێنراوە. دەبێت ئەوەش  ئەو یەکگرتنەش لە

شتێک بەو فراوانییە بەکاربێت مەرج نییە دەرکەوتنێکی  بزانین، کە هەر
بووەکان لەنێو پڕۆژەی تێگەیشتندا ئۆنتۆلۆجییانەی هەبێت. هە

هەموو ڕووداوێکدا،  ئەگەرەکانی خۆیان دەردەخەن. خەسڵەتی ئەگەر، لە
تێیدەگەین. هەبووەکان،  ئاماژە بۆ بوونی ئەو هەبووە دەکات، کە
هەمووی نێو  لهواتە  ؛بەگشتی، لەنێو جیهان دەبن بە پڕۆژە

ێو جیهاندا ئامادەیە. ئاماژەکردنەکاندا پەیوەندی ئاماژەکردن لەپێشتر لەن
جیهاندا لەگەڵ بوونی دازایندا دەدۆزرێنەوە، -لەنێو-کاتێک هەبووەکان

. بەاڵم ئەوەی خاتیان دەردەو 'واتا' دازاین هەوڵی تێگەیشتنیان دەدات
ونە. واتا ئەوەیە، کە یان بو گەین 'واتا' نییە و خودی هەبوولێیتێدە

رکەوتنەکە لە هەبوویەک خۆی ڕادەگرێت و پاش دە تێگەیشتن
ڕووندەکرێتەوە. چەمکی واتا نەخشەی فۆرمەڵی ئەو الیەنە پێویستەی 
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رێت. واتا، یهەڵدەگ و تێگەیشتندا ڕووندەبێتەوە لە  یهڕاڤەکردنە سەر بە
چەمک، هەروەها ئەو -لەپێش، پێش بینین و پێش-لەسەر بناخەی هەیەتی

یشتن و شتێک تیایدا دەناسرێت، ڕادەوەستێت. مادام تێگە پڕۆژەیەی، کە
دەبێت بە  ئەوا)واتا(، ڕاڤەکردن پێکهاتەی بوونگەرانەی بوونە )لەوێدا(

تێگەیشتندا  نەخشەیەکی فۆرمەڵی و بوونگەرانەی دەرخستنەکەی، کە لە
ڕوودەدات. واتا پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی بوونی دازاینە و خەسڵەتێک 

 پشتیانەوە یان لەنێوانیاندا هەبووەکانەوە چەسپابێت، لە نییە بە
یهان ج-لەنێو-تەنیا دازاین خاوەنی واتایە چونکە دەیەوێت بووندانرابێت. 

یەنێت  ەبووەکان پڕبکات. ئەمەش ئەوە دەگهدۆزینەوە و دەرکەوتنی ه بە
خاوەنی بوونی خۆی و بوونی هەبووە  تێگەیشتن دەبێت بە بە دازاین

 ەکان یان لێیان تێناگات و نابێت بەخاوەنیان. ودەرکەتو
اڤەکردنە بۆ چەمکی 'واتا' بنەمایەکی بوونگەرانەی ئەم ڕ [٦٩٩]

ئۆنتۆلۆجییانەی هەیە؛ ئەگەر پەیڕەوی بکەین، ئەوا هەموو ئەو هەبووانەی 
واتا بەدەرن و هیچ واتایەکیان نییە.  خەسڵەتی دازانینیان نییە لە

مەبەستمان لە 'بێ واتایی' هەبووەکان بێ بەهایی نییە، بەڵکو ئاماژە بۆ 
ێ واتایە لۆجییان دەکات. هەروەها تەنیا ئەوەی بخەسڵەتی ئۆنتۆ

پەالماری  ی، کە دازاین ڕووبەڕووی دەبێتەوەبابەتێکی دەرەکهودەیە. بێ
دازاین دەدات؛ بۆنموونە کارەساتە سروشتییەکان دەبن بە وێرانکەری 

 بوونمان. 
 ی بەقوڵی خۆ ڵینەوە، توێژینەوەکەمان بەواتای بوون دەکۆ کاتێک لە

 لە ڕوو ڕادەیەی دازاین دەیەوێت لێتێبگاتبەو  ناگەیەنێت و ئەودیوی بوون
ری یگان ئەو بوونەی پشتی ر هەبووەکان. واتای بوونیش لەسەبوون دەکات
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هەبووەکان دەکات دانامەزرێت؛ چونکە زەمینە، وەکو واتا دەردەکەوێت 
 بەدەریش بێت.  واتا تەنانەت ئەگەر واتاکە لە

هەموو الیەنەکانی  یە پەیوەندەی بە'لەوێدا'ە دەرکەوتنیتێگەیشتن، ک
 لەگەڵ هەموو تێگەیشتنێکدا بۆ جیهان لەجیهانەوە هەیە. -لەنێو-بوون

ڕاڤەکردنێکیش بوونیش تێدەگەین و بەپێچەوانەشەوە دروستە. هەموو 
لەپێشترەکەی باسمانکرد ڕادەوەستێت. هەر ڕاڤەکردنێک، -لەسەر بونیادە

بابەتە ڕاڤەکراوەکە هەیە. ئەم تێگەیشتنی بۆ  کە تەواوکەری تێگەیشتنە
یە هەمیشە زانراوە و تەنانەت لە ڕاڤەکردنە فەلسفییەکانیشدا یڕاست

 سەر بە زانینی زانستانەیە. ئەم جۆرە زانینە لەسەر دەبینرێت، کە
 سەلماندنێکی تەواوە.   به زەمینەکەی پێویستی

مان ویستیمان بە پێشبینی زەمینە بۆ ئەرکەکەزانستیدا پێسەلماندنی  لە
 بکەین چۆن بەستپێ ده نییە. بەاڵم ئەگەر لەو تێگەیشتنەوە بمانەوێت ڕاڤە

 ئاکامە زانستییەکان بەبێ سوڕانەوە لەنێو بازنەدا بگەین، بەتایبەتی لە
زانینی نێوان دازاین و جیهان؟ بەگوێرەی  کاتێکدا تێگەیشتن دەبێت بە

ەر وابێت، یاسا سەرەتاییەکانی لۆجیک ئەمە سوڕانەوەیەکی توندە. ئەگ
خۆی دەکاتەوە.  بەهەرحاڵ، ڕاڤەکردنی مێژوو الیەنە لەپێشترەکان لە

 ەگەرێکی تەواوی زانین دامەزرێنێتزانستی مێژوو ناتوانێت خۆی لەسەر ئ
بۆ پڕکردنەوەی ئەم کەمییە ڕێگە  تاکو فاکتۆری سوڕانەوەکە لەناونەبرێت.

ی باسەکەی بابەتەکان دراوە گرنگییەکی گیانەکی بە زانستی مێژوو بە
بدات. بەاڵم، لەگەڵ بۆچوونی مێژوونوسەکەشدا)شێوازی نموونەیی( زۆرتر 

بهێنرێت و زانستێکی مێژووی سوڕانەوە بازنەییەکە وازلێ دەردەکەون ئەگەر
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وەکو بۆچوونی بینەرەکە یان زانینمان لەبارەی سروشتەوە سەربەخۆ، 
 ئاوەڕی لێبدرێتەوە. 

ن و هەوڵی دەرچوونی تێدابدەین، ئەگەر سوڕانەوەکە توند ببینی [٦٩١]
تێگەیشتن  ناڕێکییەکی کەمیشی تێدا بدۆزینەوە، ئەوا لە بناخەوە لە

تێناگەین. ئێمە نامانەوێت لێرەدا باسی توانەوەی تێگەیشتن و ڕاڤەکردن 
نموونەیە جۆرێکە لە تێگەیشتن، کە  لەنێو نموونەی زانیندا بکەین. ئەو

ە مەرجە یشبناسێت. پێویستهەوڵدەدات بابەتی دەرەکی نەناسراو 
 . کرێن بیرنه لهلەپێشترەکان بۆ ئامادەکردنی ڕاڤەکردن 

ئەوەی گرنگە دۆزینەوەی ڕێگەیەکی دروستە بۆچوونە نێو بازنەکە نەک 
نییە هەموو زانینێک  بازنەی تێگەیشتنیش ئەوە. نێویدادەرچوون لە

ێشتری لەپ-بتوانێت خۆی بهاوێتە نێوی؛ دەربڕینی بوونگەرانەی بونیادی
خودی دازاینە. نابێت بکرێت بە سوڕانەوەیەکی توند یان سوڕانەوەیەک، 

لێبکرێت. لەنێو بازنەکەدا ئەگەری پۆزەتیڤی گرنگترین کە چاوپۆشی 
کاتە بەتەواوی ئەگەرەکەمان  جۆری زانین شاردراوەتەوە. ئێمەش ئەو
لە  ەرکی ڕاڤەکردن تێگەیشتندەستدەکەوێت، کە یەکەم ئەرک و دوا ئ

 یشبەجۆرێک بێت.  چەمک-بینین و پێش-، پێشێشترلەپ-تیهەیە
ڕێکەوت یان چەمکە گشتییە بەکارهێنراوەکان  ڕێگەنەدات بیرۆکەکان بە

. بکاتتیزێکی زانستانەیان لێوە پەیدا ڵبدات  بێت هه ده .بەسەریدا زاڵبن
واتا بوونگەراییەکەی الیەنی هێزەکی دازاینە  ئەوەی تێگەیشتن، بە لەبەر

ئۆنتۆلۆجییانەی زانینی مێژوویی لەودیو بیرۆکەی ئەوا پێشبیری بۆ بوون، 
پەڕی دروستییەوە هەیە، کە لە نێو زۆر لە زانستەکانی دیکەدا  ئەو

بە بونیادی واتایە و ئەمیش لەنێو  دەبینرێت. بازنەی تێگەیشتن سەر
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کە ئەو تێگەیشتنە دەتوانێت ڕاڤە پێکهاتەی بوونگەرانەی دازایندایە، 
کێشە ئەوا  جیهاندا بوونی خۆی بکات بە-ەبوویەک لەنێوبکات. هەر ه

ئۆنتۆلۆجییانە خاوەنی بونیادێکی بازنەییە. ئەگەر بڵێین 'بازنەیی' 
دەرەکییە ئەوا نابێت ئەم دیاردەیە -بوونی بابەتی ئۆنتۆلۆجییانە سەر بە

 بکەین بە خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی دازاین. 
 

 ڕاڤەکردنەوە ەرهێنراو لە. داکۆکیکردن، وەکو شێوازێکی د١١   
 ڕاڤەکردنێک لەسەر زەمینەی تێگەیشتن ڕادەوەستێت. ئەوەی لەهەموو 

تێگەیشتنەکەدا خراوەتە بەردەم واتایە.  ڕاڤەکردنەکەدا ڕوونکراوەتەوە و لە
لەسەر تێگەیشتن  دەستەواژەکان( ڕادەیەش داکۆکیکردن)لە بەو

دنی تێدایە بەرجەستە فۆرمێکی دەرهێنراودا، کە ڕاڤەکر دادەمەزرێت و لە
دەبێت، واتابەخشە. واتاش ئەوە نییە لەنێو خودی دەستەواژەکەدا 

لەم بەستێنەوە هەوڵدەدەین  ست، به مه  یشتن به ، بۆ گهدروستدەبێت. ئێمە
 شیکردنەوەیەکی ئاشکرا بۆ داکۆکیکردن بکەین. 

ی لەنێو دەستەواژەدا بونیادچۆن لەالیەکەوە، دەتوانین بیسەلمێنین [ ٦٩٤]
)وەکو(، کە پێکهاتەی تیگەیشتن و ڕاڤەکردنە بگۆڕین. ئەم کارەش 
ڕووناکی زۆرتر دەخاتە سەر تێگەیشتن و ڕاڤەکردن. لەالیەکی دیکەوە، 

کێشەی ئۆنتۆلۆجی  شیکردنەوەی دەستەواژە جێگەیەکی دیاریکراوی لەنێو
سەرەتای  ئۆنتۆلۆجی کۆن لە کاتێکدا چونکە لە بنەڕەتیدا هەیە

هەبووە  گەیشتن بە بوو)لۆگۆس( ڕۆڵێکی گرنگی لە دانیداڵسەرهە
 ڕاستەقینەکان و دیاریکردنی بوونی هەبووەکان بینی. دواجاریش، لە
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دیاردەی ناسراوە.  بە بنکەیەکی دروستی)ڕاستی(داکۆکیکردن کۆنەوە 
گرفتی بوونەوە گرێدراوە، کە توێژینەوەکەمان  جۆرێک بە ڕاستی بە

 ەکات؛ ناڕاستەوخۆ، لەکێشەی ڕاستی د ڕاستەوخۆ ڕوو لە
 دەستپێکردنەکەیەوە کار لەگەڵ ئەو کێشەیەدا دەکات. 

شیکردنەوەکەمان بۆ داکۆکیکردن ڕێگەش بۆ کارکردنەکەمان لەسەر 
لەم بۆچوونەوە، ئاماژە بۆ سێ الیەنی گرنگی کێشەی ڕاستی خۆشدەکات. 

داکۆکیکردن دەکەین. ئەم سێ الیەنە پەیوەندییان بە یەکدی و 
یەکگرتنەکەیاندا بونیادی داکۆکیکردن  لە .شەوە هەیەدیاریدەکە

پێکدەهێنن. یەکەم، گرنگێتی سەرەکی داکۆکیکردن لە ئاماژەکردندایە. 
لێرەدا مامەڵە لەگەڵ واتای سەرەتایی)لۆگۆس(، وەکو)نیشاندان(دەکەین: 

 دەستەواژەی دەدەین هەبووەکان، وەکو خۆیان دەرکەون. لە ڕێگە
وەی لە بینینەکەدا دەردەکەوێت ڕاستی نییە، ئە ()چەکوشەکە زۆرگرانە
هەرچەندە ئەوەندەش  ،بەردەستدا-شێوازی بابەتێکی بەڵکو هەبوویەکە لە

نزیک نییە تاکو بیگرین یان بینینین. ئاماژەکردنەکە بوونی لە ئێمەوە 
لێرەدا نوێنەرایەتی هیچ شتێک دەردەخات، بەاڵم نوێنەرایەتی ناکات. 

 خی دەروونی ئاماژەکەرەکەش نوێنەرایەتی ناکات. تەنانەت بارودۆ .نەکراوە
دانان' کەمتر نییە. ئێمە خەسڵەتێکی 'خەسڵەت دووەم، 'داکۆکیکردن' لە

ی لە خەسڵەتدیاریدەکەین.  دەستەواژەکەدا[ ]لە دیاریکراوی هەبوویەک
کەی نییە[ داکۆکیکردندا ئەوەی باسدەکرێت خەسڵەتی هەبووەکە]یان بارە

الیەکی دیکەوە، ئەوەی داکۆکیکردنەکە ەو خودی چەکوشەکەیە. ل
خەسڵەتە دیاریکراوەکەیە( لە)زۆرگرانی(   کهبەرجەستەدەکات)

چاو  چەکوشەکەدایە. ئەم دیاریکردنەی خەسڵەتە لە حاڵەتی دووەمدا و لە
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یەکەمدا جۆرێک بەرتەسکی تێدایە. هەموو  ڵەت لەدیاریکردنی خەس
 خەسڵەتدانانێک نیشاندانە. 

کەمی داکۆکیکردن دەبێت بە بناخەی خەسڵەتی خەسڵەتی یە[ ٦٩٩]
 لەنێو نیشانداندا توخمە ڕوونکراوەکان خەسڵەتدانانەکە و هەڵگری دووەم.

لەگەڵ خەسڵەتداناندا یەکەمجار چەکوشەکە خەسڵەتەکە دەردەکەون. 
ت چاو بخەینەسەری ێدەرناخات؛ پێش دۆزینەوەی خەسڵەتەکە دەبخۆی 

سنوردارەوە دەتوانین خەسڵەتەکەی و تەنیا ئەو ببینین؛ بەم بینینە 
خەسڵەتداناندا دەبێت هەنگاوێک لە هەبووەکە  ئاشکرابکەین. لە

بچینەدواوە. بۆ بینینی هەبووەکە دەبێت ڕۆشنایی لەسەر  )چەکوشەکە(
بکەینەوە و تەنیا بڕوانینە ئەو تاکو خەسڵەتە  شتەکانی دیکە کەم

یکردنی هەبووەکە، بەتەواوی دەرکەوێت. دیارو دیاریکراوەکەی بناسین 
 نیشاندانە(. هەموو واتایەک ) خەسڵەتەکەی و هەردووکیان پێکەوە، بە

 گەیاندن. ۆکیکردن( واتە)ڕاگەیاندن( و دەنگسێیەم،)داک
بە داکۆکیکردنەوە لە گرنگێتی یەکەم و بەمجۆرەش، پەیوەندی ڕاستەخۆ 

دووەمدا هەیە. ڕێگەدەدات لەگەڵ ئێمەدا کەسێکی دیکە هەبووە 
کە بیبینێت. بینینی کەسەکە لە گەڵ ئێمەدا بەشداریکردنە لە راوەندنیشا

. بەشداریکردنەکە بوونی نی خەسڵەتی هەبووە نیشاندراوەکەدیاریکرد
تیایدا پێکەوە ە نیشاندراوەکە دەڕوات؛ بوونیکە ئێمەیە، کە ڕووە و هەبوو

 ڕووەو-نەکەین، کە بوونخاڵەش لەبیر هەبووەکە دەبینین. دەبێت ئەو
ڕووبەڕووی هەبوویەک لەنێو   ئێمهجیهاندا. -لەنێو-بوونە یەک[]هەبوو

و جیهاندا دەبینەوە و ئاماژەی بۆ دەکەین. هەر داکۆکیکردنێک، وەک
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ا ئەوەی ڕیگەیاندند پێویستە دەرببڕێت. لە ڕاگەیاندن، بوونگەرانە بناسرێت
ئەوەندەش نزیک نەبێت بەدەست بگیرێت،  داکۆکیکردنەکەی بۆ کراوە

ە بەشداری تێدا دەکەن. ئەوەی لە داکۆکیکردندا دامەزراوە کەسانی دیک
جارێکی دیکە دەوترێتەوە و پانتایی بەشداریکردنەکە فراوانتردەکرێت. 

مێنێتەوە و  ئاشکرا نه ئەوەی دەوترێتەوە بە  یه وانه لهبەاڵم هەمانکات، 
لە گوتە گێڕانەوەدا زانینەکە خۆی ناسەپێنێت. هەرچەندە  بشاردرێتەوە.

جیهاندا و ڕوو لە هەبووە بیستراوەکە -لەنێو-گێڕانەوەش بوونە گوتە
 دەکات. 

ئێمە لێرەدا باسی ئەو بیردۆزە باوەی بۆ دروستی دەستەواژەکان [ ٦٩١]
 دەکەین، کە لە دانراوە باسناکەین. تەنیا ئاماژە بۆ دیاردەی)دروستێتی(

گرفتەی چەمکی دروستێتی  سەردەمی)لۆتز(ەوە باسیدەکرێت. ئەو
وەتەوە کەمتر تاریک نییە. لەالیەکەوە، دروستێتی بە شێوازێکی پێچا

ڕاستەقینە دانراوە و بە ناوەڕۆکی دەستەواژەوە بەستراوە. وەکو شتێکی 
نەگۆڕیش بەرانبەر کایەنە دەروونییە گۆڕینۆکەکان بۆ دروستکردنی 

ڕۆشنایی پرسیارەکەمان سەبارەت بوون، کە لە  دەستەواژە دانراوە. لەبەر
ناکرێت دروستێتی بە)بوونێکی  خۆمانکرد توێژینەوەکەمان لە سەرەتای
دابنێین و لەو باوەڕەشدابین خەسڵەتی تایبەتی  نموونەیی(

ئۆنتۆلۆجییانەی هەبێت. لەالیەکی دیکەوە، دروستێتی سەر بە واتای 
دەستەواژەیە، کە بەرانبەر بابەتەکەی دروست دادەنرێت؛ ئەمەش ئاماژە 

دەکات.  ]بیرکردنەوەدا[ بەگشتی دەرەوەی بۆ خەسڵەتی دروستێتی لە
و بۆ کاتێک  سێیەمجاریش، ئەو واتایەی بە هەبووەکە دراوە و هەموو

دروست  حوکمدەدەن بە ش، ئەوانەی ژیرانەدروستە هەموو کەسێک
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 دادەنرێت. لێرەدا،)دروستێتی( واتای)بەستنەوە( یان خەسڵەتی
بیردۆزەیەکی )دروستییەکی هەمەکی( دەبەخشێت. ئەگەر کەسێک شوێن 

باوەڕەدابێت )خۆ( بە تەواوی  ڕەخنەگرانەی زانینیش بکەوێت و لەو
دەرناچێت و بە )بابەتەکە( ناگات، ئەوا خەسڵەتی دروستێتی بابەتەکە 

 واتاکە. سێ الیەنە یان بابەتگەریییەکە دەکەوێتە سەر دروستی ناوەڕۆکی
 کە،موونەییەن  ن؛ شێوازی بوونهلێرەدا باسمانکردگرنگەکانی)دروستێتی(، 

ن  که رده و بەستنەوە نەک نادیار و تاریک ده ]بابەتگەری[ الیەنی دەرەکی
هەندێکجار تێکەڵیش دەکرێن. میتۆدەکەمان داوامان لێدەکات  ڵکو به

ڕاڤەکردندا هەڵنەبژێرین.  زەمینەیەکی نەرمی چەمکەکان بۆ ڕێنمایان لە
ە تەنیا بۆ دروستناکەین، ک ئێمە سنورێکی لەپێشتر بۆ چەمکی)واتا(

ناوەڕۆکی دەستەواژەی بگەڕێنێتەوە. بە دیاردەیەکی بوونگەرانەی 
نەخشەی ئەوانەی لە تێگەیشتندا روونکراونەتەوە و ڕاڤەیان دادەنێین، کە 

کەوێت. ئەگەر سێ کایەنە گرنگەکەی داکۆکیکردن کراوە تیایدا دەر بۆ
کردن ئەم دیاردەیە پێناسەی داکۆکی کۆبکەینەوە و بەتێکڕا بڕوانینە

"نیشاندەدرێت و خەسڵەتی دیاریکراوی شتێک  دەبێت بە ئەوەی
  و پێویستهدەمێنێتەوە پرسیارەی دەردەخات تاکو ڕایبگەیەنێت." ئەو

سەبارەت داکۆکیکردنە، وەکو شێوازی  ین ی خۆمانی بکه ئاراسته
 ڕاڤەکردن. 

ئەگەر بەمجۆرە بێت، ئەوا بونیادی بنەڕەتی ڕاڤەکردن لەنێویدا دووبارە 
ەبێتەوە. نیشانەکردنی نێو داکۆکیکردن لەسەر بنەمایەکی لەپێشتر، کە د

تێگەیشتن دەریدەخات یان لە تەماشاکردنەکەی دەوروبەردایە، 
مەبەست نییە کۆکیکردن هەڵوێستێکی لەخۆڕا و بێ دادەمەزرێت. دا
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لەخۆیەوە هەبووەکان دەربخات. بەپێچەوانەوە، هەمیشە پەیوەندی بە 
هەیە. ئەوەی لەپێشتر سەبارەت زانینی جیهان  جیهاندا-لەنێو-بوون

-بە هەیەتیباسمانکرد بۆ داکۆکیکردنیش دروستە. داکۆکیکردن پێویستی 
لەپێشتر بۆ ئەو شتە هەیە، کە دەیەوێت ئاشکرایبکات؛ ئەمەش خەسڵەتە 
دیاریکراوەکە نیشاندەدات. بێجگە لەمە، کاتێک دەمانەوێت شتێک 

 ئەوەی لە داکۆکیکردنەکەدا دەریدەبڕین. دیاریبکەین ڕاستەوخۆ دەڕوانینە 
یکراوەکە دەکەوێتە سەر بینینەکەمان. لەم ردەرکەوتنی خەسڵەتە دیا

هەیە؛ لەگەڵ ئەمەدا  بینین-بۆچوونەوە، داکۆکیکردن پێویستی بە پێش
لە دەستەواژەکەدا دایدەنێین بەردەدرێت تاکو باسی ئەو ئەو خەسڵەتەی 

ی خۆیەوە بدوێت. گرنگی ڕوونکردنەوەی بابەتە بکات، کە ناتوانێت لەبارە
هۆی چەمکەکانەوە  نیشاندراوەکە کایەنێکی داکۆکیکردنە، کە بە

بوونی  بە ڕایدەگەیەنێت. ئێمە دەڵێین، چەکوشەکە گرانە، گرانی سەر
چەکوشەکەیە و چەکوشەکە خەسڵەتی گرانبوونی هەیە. لەگەڵ 

ا بەشداری دروستکردنید چەمک هەیە و لە-داکۆکیکردندا هەمیشە پێش
لەنێو زماندا چونکە چەمکەکان  اراوەیی دەمێنێتەوەش دەکات؛ بەاڵم بە

چەمک بۆ -شبینین و پێ-لەپێشتر، پێش-هەن. وەکو ڕاڤەکردنیش هەیەتی
و دەبن بە بناخەی بوونگەرانەی ئەو. بەاڵم، بە چ  داکۆکیکردن پێویستن

؟ چ ڕادەیەک داکۆکیکردن دەبێت بە شێوازێکی دەرهێنراوی ڕاڤەکردن
 شتێکی تێدا دەگۆڕین؟ 

ئەگەر تەنیا باسی ئەو  وانین گۆڕانکارییەکان نیشانبدەینئێمە دەت
دەستەواژە سنوردارانە بکەین، کە لە لۆجیکدا بۆ دیاردە سادەکان 
بەکاردەهێنرێن. لۆجیک هەوڵدەدات بیردۆزەییانە خۆی لەسەر دەستەواژە 
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مەزرێنێت، کە سادە کاتیگۆرییەکانی، وەکو"چەکوشەکە گرانە"، داب
لەپێشتر و لۆجیکمەندا پێش شیکردنەوەی لەواتاکەی دەگەین. واتای 
دەستەواژەکە لەپێشتر بەبێ ئەوەی بزانین دەرکەوتوە؛ ئەو هەبووەی بە 

 چەکوش ناوزەدیدەکەین خەسڵەتی گرانبوونی هەیە. 
نیگەرانییەوە ئەمجۆرە داکۆکیکردنانە  سەرەتای تەماشاکردن بە لە

اڵم ڕێگەی ڕاڤەکردنیش بۆ هەبووەکە هەیە، کە بەرانبەر نادۆزینەوە. بە
" یان "چەکوشەکە زۆر گرانە دەستەواژەیەکی بیردۆزەییانە لەوانەیە بڵێت،

" و "چەکوشێکی دیکەم بدەرێ." "زۆرگرانە باشتر دەریدەبڕێت و دەڵێت،
ڕاڤەکردنی سەرەتایی لە دەستەواژە بیردۆزەییەکاندا نییە و لەگەڵ 

نیگەرانییەوە  بە تەماشاکردنی دەوروبەرمان بە کردەوەکانی سەر
الدەبەین و دانەیەکی دیکە بەبێ  هەڵدەدات، کە تیایدا ئامێرێک بێسودسەر

بەکارهێنانی وشەکان زارمان دەرچێت بەکاردەهێنین.  ئەوەی وشەیەک لە
 نەبوونی ڕاڤەکردن. لەالیەکی دیکەوە، ئەو ڕاڤەکردنە لەنابێتە هۆکاری 
 بەو جۆرەی پێناسەمان بۆ دانا و گەرانییەوە دەردەبڕێتنی تەماشاکردن بە

-. ئایا لەنێو چ گۆڕانکارییەکی بوونگەرانەیداکۆکیکردن  نابێت به
ئۆنتۆلۆجییانەوە داکۆکیکردن لە تەماشاکردن بە نیگەرانییەوە 

 دادەمەزرێت؟ 
لەپێشتردا هەمانە، بۆنموونە چەکوشەکە، -هەیەتی ئەو هەبووەی لە[ ٦٩٨]

لەگەڵ  ت بە بابەتی داکۆکیکردنبەردەست و ئامێرە. ئەگەر بکرێبابەتێکی 
لەپێشتری دێتەکایەوە. ئەو -داکۆکیکردنەکەدا گۆڕانکاری لە هەیەتی

دەبێت بەو بابەتەی  بەردەستەی کارێکی پێدەکەین-ابەتەب
بینینەکەش ڕوو لە -داکۆکیکردنەکەی لەبارەوە دروستکراوە. پێش
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بەردەست بووە. لەم -پێش بابەتێکی وبابەتێکی دەرەکی دەکات، کە لەوە
بەردەست، وەکو بابەتی بەردەست دەشاردرێتەوە و -بینینەدا بابەتی

جۆرە هەیە. لێرەدا بە  دەبێت بە بابەتی دەرەکی و ئەوەی بەو
خەسڵەتەکانی ئەم بابەتە دەگەین. لە داکۆکیکردندا خەسڵەتێکی 

سەر بە  یە(دیاریکراوی بابەتەکە یان)چییە(ی دەردەخەین؛ ئەو)چییە
وەکو ڕاڤەکردنەکە گۆڕانی تێدا -بونیادیبوونی بابەتی دەرەکییە. 

خۆی  ڕوودەدات. لە دەستگیرکردنی بابەتە تێگەیشتراوەکەوە)وەکو(
هەمووی دەورگرتنەکە ناگەیەنێت. سەبارەت ڕوونکردنەوەی 
ئاماژەکردنەکەشی لە ئەگەرەکانی دەوروبەری دادەبڕێت و دەگەڕێتەوە بۆ 

یەکچونەکانی بابەتی دەرەکی. تەنیا ئەوەی دەرەکییە  لە زەمینە سەر
لەم ڕێگەیەوە  و دەریدەخات. ئەمەش لەخۆیدا خەسڵەتی داکۆکیکردنە

. کەوابوو، داکۆکیکردن بێتتەماشاکردنەکەدا مسۆگەردە نیشاندانەکە لە
ناتوانێت نکۆڵی لە ناوچە ئۆنتۆلۆجییەکەی خۆی بکات، کە لە ڕاڤەکردنی 

  له ە. ئەو)وەکو(ە بە بنەڕەتی دادەنێین، کەپاش تێگەیشتندای
کات. پەیدا دە تەماشاکردن و ڕاڤەکردنێکی تێگەیشتوانەوە)هێرمینا(

هێرمینۆتیکە لە نیشاندانی داکۆکیکردنیشەوە -ئەم)وەکو(ە بوونگەرانە
 جیاوازە. 

نیگەرانییەوە و  چەند قۆناخێک لەنێوان ڕاڤەکردنی پاش تێگەیشتن بە
ەکان بۆ بابەتە دەرەکییەکان هەیە؛ داکۆکیکردنەکان دەستەواژە بیردۆزیی

سەبارەت ڕووداوەکانی دەوروبەرمان لەنێو جیهاندا، باسکردنی ئەو 
بابەتانەی لەبەردەستدان، "ڕاپۆرت لەسەر بارودۆخێک"، تۆمارکردنی 

بارەی ئەو شتانەوە دەدەنێ، کە ڕوودەدەن. ئەم  فاکتۆرێک زانیاریمان لە
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کردنی بیردۆزەیانە بەبێ لەناوبردنی واتاکانیان دەستەواژانە بۆ داکۆکی
پەیوەندییان بە  ش وەکو داکۆکیکردنی بیردۆزەییانەئەمانیناگەڕێنەوە. 

دوای تێگەیشتن زۆرتر لە ڕاڤەکردنی پاش تەماشاکردنەوە هەیە. 
و  لە چەند فۆرمێکی دیکە دیاردەی نیشاندانی)وەکو( بونیادی)لۆگۆس(

 ت ڕێکه  بهنزیکەوە دەبینرا  شێوەیەی لە جۆراوجۆردا خۆی سەپاند. بەو
 ڕووینەدا، هەروەها کاریگەرێتیشی بەسەر مێژووی لۆجیکەوە دەرکەوت.

هەبووە. لە ئۆنتۆلۆجی  بیرکردنەوەی فەلسەفیدا)لۆگۆس( لە [٦٩٢] 
سەرەتاوە دەدۆزرایەوە و  کۆندا بە بابەتێکی دەرەکی دادەنرا. ئەوەی لە

بوو، کە لۆگۆس تیایدا باسدەکرا. هەبوو وشەکان و زنجیرەی وشەکان 
لە دەرەوەدا کاتێک دەمانەوێت بونیادی لۆگۆس ببینین 'خۆی' 

دەکات و دەبێت بە ئامادەبوونێکی دەرەکی وشەکان. ئایا چ ئامادە
پێکەوەبوونی ئەم وشانەدا دادەمەزرێنێت؟ ئەفالتون  لە ک یهیەکێتی

نەی ەو هەبووادەیزانی، کە یەکێتییەکە لۆگۆس پێکدەهێنێت. سەبارەت ئ
وشەکان لە یەکگرتنیاندا هەمووگیری  لەنێو لۆگۆسدا بەرجەستەدەبن

لەوباوەڕەدایە هەموو  .پێکدەهێنن. ئەریستۆ بۆچوونێکی ڕادیکاڵتری هەیە
لۆگۆسێک تێهەڵکێشە و جیاکردنەوەشە. ئەمەش تەنیا لە دەستەواژەی 

ڤ یان دەستەواژەیەک، پۆزەتیجۆرە  پۆزەتیڤ و نێگەتیڤدا نییە. هەموو
نیشاندان نێگەتیڤ؛ ڕاست یان ناڕاست تێهەڵکێشە و جیاکردنەوەشە. 

تێهەڵکێشکردن و لە هەمانکاتدا جیاکردنەوەیە. دروستە، کە ئەریستۆ 
؛ بەاڵم ئایا  وهلەمەزۆرتر لەسەر کێشەی شیکردنەوەی پرسیارەکە نەڕۆیشت

ئەو دیاردەیەی نێو بونیادی لۆگۆس چییە، کە ڕێگەدەدات هەموو 
 یکردنێک بە تێهەڵکێشە و جیاکردنەوە دابنێین؟ داکۆک
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ئەوەی لە تێهەڵکێشکردن و جیاکردنەوەکەدا دەبینین دیاردەی "وەکو 
شتێک، وەکو شتێکی دیکە  ڕۆشنایی ئەم بونیادەدا لە ". لەبەر هشتێک

بوونەوەیەی تێگەیشتن، کە ؛ پێکەوە دانراون و لەم ڕووبەڕووتێگەیشتوین
کاتەوە لەهەمانکاتدا شتە ڕاڤەکراوەکەش ڕاڤەی بۆ دەکات و ڕوونیدە

 لەوانی دیکە جیادەکاتەوە. 
لەسەرو ئەمەشەوە، سەرچاوە  دابپۆشرێت ئەگەر دیاردەی)وەکو(

دیار نەبێت، ئەوا ڕێڕەوە  بوونگەرایەتییەکەی هێرمینۆتیکی)وەکو(
شیکردنەوەی لۆگۆسدا سەرکەوتوو نابێت  فینۆمینۆلۆجییەکەی ئەریستۆ لە

دا داکۆکیکردن انی بۆ دەستەواژەکان، کە تیایشڕووکە بە بیردۆزەیەکی
 دەبێت بە تێهەڵکێشکردن و جیاکردنەوەی نوێنەر و چەمکەکان. 

دەتوانین تێهەڵکێشکردن و جیاکردنەوە بە)پەیوەند(یش دابنێین. لەنێو 
)نەخشەکێشان( و  لۆجیکدا داکۆکیکردنەکان دەبن بە سیستەمی

ەیشتنێکی شیکاری بۆ تێهەڵکێشکردن ئۆنتۆلۆجییانە. بوون و نەبوونی تێگ
و جیاکردنەوەی پەیوەندییەکە لە داکۆکیکردندا بەگشتی، بەستراوە بە 
حاڵەتی کێشەی ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتییەوە. چەند ئەم کێشەیە بەسەر 
ڕاڤەکردنی لۆگۆسەوە کاریگەرە و لەالیەکی دیکەشەوە بە چ ڕادەیەک 

لۆجییەکە، لە دیاردەی سەر کێشە ئۆنتۆ کاردەکاتە کی)داکۆکیکردن(مچە
پەیوەندییەکەدا دەبینرێت. پەیوەندییەکە ئاشکرا بونیادە 

 تێهەڵکێشکراوەکە دەردەخات و بۆ ڕاڤەکردنەکەش دەبێت بە زەمینە. 
ئەگەر پەیوەندی و تێهەڵکێشکردنەکە هیچ ڕۆڵێک لە شیکردنەوەی [ ٦١١]

 ئەوا پەیوەندییەکەش بە تێهەڵکێشەکەوە نبونیادی لۆگۆسدا نەبین
'هەیە' چی وەکو خۆی  نابەسترێتەوە. ڕاڤەکردنی پەیوەندییەکە بە]وشەی[
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مینەی گرفتە شیکارییە بەرەو زە کۆتایی دەستەواژەدا یان لە
 بە مەرجێک داکۆکیکردن و تێگەیشتن لە ،تییەکەمان دەباتبوونگەرایە

لەسەر پرسیار  بوون بۆ دازاین ببن بە ئەگەرێکی بوونگەرانە. کاتێک کار
بوون دەکەین)بڕوانە: کەرتی یەکەم، بەشی سێیەم(، ڕووبەڕووی  سەبارەت

 دیاردەی تایبەتمەندی بوون لەنێو بەستێنی لۆگوسەوە دەبینینەوە. 
خاڵەی، کە داکۆکیکردن لەسەر تێگەیشتن و  لەگەڵ دامەزراندنی ئەو

ڕاڤەکردن ڕادەوەستێت، ئێمە بە ئاشکرا لۆجیکی لۆگۆسمان لەسەر 
ونگەرانەی دازاین بەرزکردۆتەوە؛ لێرەشدا ئەم بناخەی شیکردنەوەی بو

دامەزراندنە تەواوە. هەمانکات، لەوێدا، کە زانیمان ئۆنتۆلۆجییانە 
، ناگرنگی ئۆنتۆلۆجی کۆنمان بۆ ڕاڤەیەکی دروست بۆ لۆگۆس نەکراوە

لۆگۆس بە بابەتێکی دەرەکی  ]لەنێو ئەو ئۆنتۆلۆجییەدا[ ئاشکرا بوو.
دەرەکی  بە بەهەمانشێوەش بابەتەکانی دیکە.  وهدادەنراو ڕاڤەی بۆ کرا

  وتوه که. لێرەدا، واتای بوون بەبێ جیاوازی دەر وهو ڕاڤەیان بۆ کرا نراوندا
. ئەمەش ڕێگەنادات جیاوازی لەنێوان  وهو بەرانبەر ئەگەرەکانی دانەنرا
 هەردوو الیەنەکانیدا بناسینەوە. 

 
 زمان :گۆتار ولەوێ -. بوون١٤         

دەبن بە پێکهاتەی بوون)لێرە( و ەرجە ئۆنتۆلۆجییانەی پێشم ئەو
. لە تێگەیشتندا نجیهان، مەزاج و تێگەیشتن-لەنێو-دەرکەوتنی بوون

ئەگەری ڕاڤەکردن سەرهەڵدەدات، کە بەخاوەنبوونی بابەتە 
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شێوەیەی مەزاج هاوشانی تێگەیشتن دادەنێین،  تێگەیشتراوەکەیە. بەو
 اڤەشی بۆ دەکرێت. ئەویش جۆرە تێگەیشتنێکی هەیە و ڕ

هەروەها بینیمان، داکۆکیکردن لە ڕاڤەکردنەوە دەردەچێت و الیەنی [ ٦١٦]
ئەوپەڕی ڕاڤەکردنیشە. لەگەڵ ئاماژەکردنی گرنگی سێیەمی داکۆکیکردندا، 
 وەکو ڕاگەیاندن ئێمە ڕوو لە چەمکەکانی 'گوتن' و 'دوان' دەکەین، کە بە

ا، لێرەدا بۆ یەکەمجار زمان تر باسمانکردن. لەڕاستیدشمەبەستەوە لەپێ
دەبێت بە بابەتی توێژینەوەکەمان. ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت، کە 
دیاردەی زمان ڕەگی بە نێو پێکهاتەی بوونگەرانەی دەرخستنەکەی 

 پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجی بۆ بنەڕەتی زمان گوتار یاندازایندا داکوتاوە. 
تێگەیشتندا، لە  ئەم دیاردەیە بەردەوام لە ڕاڤەکردنی مەزاج و گوتنە.

ن؛ بەاڵم لەنێو شیکارە یڕاڤەکردن و داکۆکیکردندا بەکاردەهێن
بیردۆزەییەکەماندا شاردومانەتەوە. گوتار، وەکو مەزاج و تێگەیشتن 
گرنگە. تێگەیشتن پێش ڕوونکردنەوە و ڕاڤەکردن ڕوودەدات. گوتار 

بە ڕاڤەکردن و  ئەمە سەر ڕوونکردنەوەی تێگەیشتنە. لەبەر
یان  ڤەکردن و ڕوونکردنەوەدا دەناسرێتڕا نیشە. ئەوەی لەداکۆکیکرد

لەنێو گوتاردایە)واتا(یە. ئەوەی لە ڕوونکردنەوەدا باسکراوە سەرجەمی 
ئاماژەکردنەکانە. دەکرێت ئەم سەرجەمە بۆ ئاماژەکردنەکان شیبکەینەوە. 

جۆرەی ڕوونکردنەوەیان لەگەڵدایە واتا هەڵدەگرن.  ئاماژەکردنەکان، بەو
گوتار، وەکو ڕوونکردنەوەی تێگەیشتراوەکەی)لەوێدا(یە ئەگەر 

خستنیش لەسەر بنەمای رپێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی دەرخستن بێت و دە
 بە جیهان پیکهاتبێت، ئەوا گوتار دەبێت بوونێکی سەر-لەنێو-بوون

جیهان، ئەو تێگەیشتنەی لە -لەنێو-جیهانی هەبێت. تێگەیشتن لە بوون
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خۆی دەردەبڕێت. سەرجەمی  مەزاجدا ڕوودەدات بە)گوتار(
ە نێو وشەکانەوە. بۆ ئاماژەکردنەکان وشەکانیش تئاماژەکردنەکان دەخرێ

 سەرهەڵدەدەن. بەاڵم ئاماژەکردنەکان وشەکان ناهێننەکایەوە. 
زمان شێوازی دەربڕینی گوتارە و سەرجەمی وشەکانە، کە گوتار بوونی 

یهان سەرجەمی ج-خۆی لەنێو جیهاندا دادەمەزرێنێت؛ وەکو شتێکی نێو
بەردەست. دەکرێت زمان بۆ وشەکان -وشەکان دەبێت بە بابەتێکی

ڕووی  گوتار لەدایبنێین.  بابەتێکی دەرەکی]توێژینەوە[ شیبکەینەوە و بە
ڕوونکردنەوەدا دەردەکەون و  چونکە ئەو هەبووانەی لە بوونگەرانەوە زمانە

دراونەتە نێو جیهان فڕی نئەو هەبووانە .جیهاندان-کراوە لەنێو ئاماژەیان بۆ
پێکهاتەی بوونگەرانەی گوتار  58و خۆیان داوەتە دەست جیهان.

دەرکەوتنی دازاین و بوونی دازاینیشە. بیستن و نەگوتن ئەگەرەکانی 
ئاسانی بۆ  گوتنن. لەم دیاردانەدا کارکردنی گوتار لەسەر بوون بە

ار دەکەوێت. بەاڵم لێرەدا، پێویستە باسی بونیادی گوتریەکەمجار دە
جیهان -لەنێو-بوون گوتار یان گوتندا ئێمە تێگەیشتنەکەمان لە لەبکەین. 

 جیهانە، کە بەردەوام بە-لەنێو-بە بوون لەگەڵ سەر-ڕووندەکەینەوە. بوون

                                                           
خاڵە ئەوەیە، کە مرۆڤ بەوجۆرەی فڕێدراوەتە نێو  هایدیگەر لەم مەبستی  58

جیهانەوە فڕێدراوەتە نێو زمانیشەوە. زمان دیاردەی تاکە کەسی نییە. مادام بوونی 
ەتەدا، پێش بوونی جیهان و کەسانی دیکە پێش بوونی تاک دەکەون زمانیش، لەمحاڵ

تاک دەکەوێت. کاتێک تاک دێتە جیهانەوە خۆی لە نێو زمانێکی لەپێشتر 
 ئامادەکراودا دەدۆزێتەوە.)م.ک(
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یەکدا دەبێت بە -لەگەڵ-یەکدا. بوون-لەگەڵ-بوون نیگەرانییەوە دەبێت بە
شەکردن، گوتن سەبارەت ڕەزامەندی ڕازی نەبوون، داواکردن یان هەڕە

لێکۆڵینەوە، ڕاوێژکاری یان ناوبژیکردن؛ لەگەڵ داکۆکیکردنیشدا، وەکو 
دەکات، کە  کەسانی دیکەی لێدێت. گوتن ڕوو لەو بابەتە گوتن بەرانبەر

گوتارەکەی لەسەر دەکەوێتەگەر. پێویستیش ناکات دەستەواژەی 
مان فەر کات؛ لەڕاستیدا زۆربەی کات تەنانەت لەبدیاریکراو دروستی

 نییەتی. کردندا یان خۆزگە بۆ شتێکدەر
بونیادە فاکتۆرییە هەروەها لەناوبژیکردنیشدا. گوتار ئەم [ ٦١٩]

جیهانە و لەنێو -لەنێو-چونکە پێکهاتەی دەرکەوتنی بوون پێویستەی هەیە
بونیادەکەی خۆیدا بونیادێکی لەپێشتری لەسەر پێکهاتەی بوونی دازاین 

گوترێت هەمیشە بۆچوونێکە و گوتاردا دە بۆ دادەمەزرێت. ئەوەی لە
بارەیەوە  هەموو گوتارێکدا شتێک هەیە لە لەسنوری خۆی هەیە. 

دەگوترێت، کە کەسێک حەزدەکات بیزانێت، پرسیاری سەبارەت دەکات و 
بارەی شتەکەوە گوتار  بیروڕای خۆی لەسەر دەردەبڕێت. لەم گوتنەدا لە

دنەوەکەمان بۆ ئاکام دەگەیەنێت. ئێمە لەگەڵ شیکر ڕاگەیاندنەکە بە
 داکۆکیکردن باسمانکرد، پێویستە لەسەر بنەمایەکی ئۆنتۆلۆجی فراوان لە

تیایدا داکۆکیکردن  دیاردەی ڕاگەیاندن تێبگەین. 'ڕاگەیاندن'، کە کەسێک
زانیاری دەگەیەنێت. لەگەڵ ئەمەدا ڕاگەیاندنی زۆرتر و  دادەمەزرێنێت

 ەبن. ڕوونکردنەوەی بوون پێکەوە بە تێگەیشنەوە دروستد
لەگەڵ بەشداری تێدا دەکرێت. -مەزاجی و تێگەیشتن لە بوون-لەوێوە هاو

 بۆچوون و ئارەزووەکان لە ندن هەرگیز گەیاندنی ئەزمونەکانیڕاگەیا
 لەگەڵ-ناوەوەی)خۆ(یەک بۆ ناوەوەی)خۆ(یەکی دیکە نییە. دازاین
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-تێگەیشتنی هەیە. بوون-مەزاج و هاو-بنەڕەتەوە هاو لە دا سانی دیکه که
ئاشکرا بەشداریکردن دەردەخات؛ واتە ئەو  گوتاردا بە لەگەڵ لە

 تێگەیشتنەوە نەبووە بە هێشتا بە بەشداریکردوە، بەاڵم وەکو شتێک، کە
 بەشداری تێدانەکردوە. و خاوەنی 

ئەو گوتنە هەمانکات خەسڵەتی  گوتندا ڕاگەیاندنێک هەبێت هەرکاتێک لە
 نەک لەبەر .ۆی دەدەبڕێتگوتندا دازاین خ خۆ دەربڕینیشی هەیە. لە

ئەوەی شتێکی ناوەکییە و پێویستی بە هاتنەدەرەوەیە، بەڵکو هەبوویەکە 
دەرەوە   شتنەوە لە دەرەوەدایە. ئەم بوونێکهتێگەی جیهاندا و بە-لەنێو

 لەنێو(دا دەردەخات. -مەزاج و)بوون دەردەبڕێت و
ۆی ه زمانیشدا بە لە گوتاردا دەناسرێن و لە لەنێو-مەزاج و بوون
دەنگەوە و بەرزی و نزمی دەنگەکان لە گوتندا ئاشکرا  خوێندنەوە بە

دەبن. لە گوتاری 'شیعر'یدا ڕایگەیاندنی ئەگەرەکانی بوونی مەزاجی 
ئەمەش دەرخستنی بوونە.   ؛کەسێک لەوانەیە ببێت بە ئامانج بۆ خۆی

گوتاردا بەگوێرەی ئاماژەکردنەکان  جیهان لە-لەنێو-بوون تێگەیشتن لە
دەکرێتەوە؛ لێرەدا گوتار ڕوونکردنەوەیە. توخمەکانی گوتاریش ڕوون

سەری دەدوێین(؛  لەیان بابەتەی گوتارەکەی لەسەرە) ئەمانەن: ئەو
ئەوەی لە گوتارەکەدا دەوترێت؛ ڕاگەیاندن؛ هەروەها ئەوەی دەزانرێت. 

دیاریبکرێنشێوازی ئەمانە خەسڵەتی زمان نین تاکو بە ئەزمون 
 بوونی دازایندان.  لە ن و رانه بوونگه

ئەمانە ئۆنتۆلۆجییانە ئەگەری زمان پێکدەهێنن. دەشێ لە [ ٦١١]
دەرنەکەون یان  انێکی دیاریکراودا چەند توخمێکحاڵەتێکی فاکتۆری زم

دیارنەبن. زۆرجار بە وشە دەریان نابڕین و تەنیا بە پەنجە ئاماژەیان بۆ 
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ن، کە ببونیادەداحاڵەتێکدا دەبێت لەنێو ئەو  هەموو دەکەین. بەاڵم لە
 باسمانکرد.

لەم توخمانە دەکرێت. چەمکەکانی،  بۆ ناسینی"ناوەڕۆکی زمان"یش ڕوو
وەکو 'دەربڕین'، 'شێوازی هێمایی' ڕاگەیاندن، وەکو داکۆکیکردن و 

بە کلیل بۆ تێگەیشتن لەناوەڕۆکەکە. ئەگەر  بن دهناسینەوەی ئەزمون، 
بدات هێشتا ناتوانێت  انکەسێک هەموو ئەم چەمکانە کۆبکاتەوە و لەیەکی

پێناسەی زمانیان پێدروستبکات. پێویستە قوڵتر کاری لەسەربکرێت و 
 بوونگەرانە بۆ گوتار لەسەر-لەپێشتر سەرجەمی بونیادی ئۆنتۆلۆجییانەی

 دیاریبکرێت.  بنەمای شیکرندوەکەمان بۆ دازاین
 دەتوانین پەیوەندی نێوان گوتار و تێگەیشتن و روونکردنەوە لە ڕێگەی

ش ئەگەرێکی بوونگەرانەی خودی  . ئەمه)بیستن(ەوە دروستبکەین
یبیسین. بیستن ان  کهدروستی تێناگەین،  گوتارە. لەخۆڕا ناڵێین لەوە بە

زمان لەسەر گوتار دەوەستێت  پێکهاتەی گوتارە. بەوجۆرەی دەربڕین بە
هەستی بیستنیش پەیوەندی بە بیستنەوە هەیە. گوێگرتنیش شێوازێکی 

ئەواندا و بۆ ئەوان. -بوونی لەگەڵ-ەی دازاینە لە کردنەوەیبوونگەران
و بیستن تەنانەت کردنەوەیەکی سەرەکی و ڕەسەنانەی دازاین لەنێ

بۆنموونە بیستنی دەنگی هاوڕێیەک، کە ئەگەرەکانی بوونیدا پێکدەهێنێت؛ 
 هەموو دازاینێک لەگەڵ خۆیدا هەڵیدەگرێت. 
-جیهان و لەگەڵ-نێولە-ووندازاین دەبیستێت چونکە تێدەگات. وەکو ب

خۆی و کەسانی دیکە  تیگەیشتنەوە گوێ لە دازاین بە کەسانی دیکەدا
خات، کە بە یەکدی بیستن پێشدە کەسانی دیکە-لەگەڵ-دەگرێت. بوون

گەر: وەکو، شوێنکەوتن، گونجاندن لەگەڵ چەند ڕێگەیەک دەخرێتە
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ەرەنگاریکردن دژایەتیکردن، ب شێوازەکانی گوێنەداندا؛ یەکدی، هەروەها لە
 و پاشگەزبوونەوەدا. 

بنەمای ئەم تەواناییە بوونگەرانەیە بۆ بیستن، )گوێگرتن(  لەسەر
ڕووی دیاردەییەوە لەو 'بیستن'ە سەرەکیترە، کە  دێتەکایەوە. گوێگرتن لە

سایکۆلۆجی بە هەستکردنی وەرگرتنی دەنگەکانی دادەنێت. گوێگرتنیش، 
ێگەیشتنە. یەکەمجار دەنگە وەکو شێوازێکی بوونی بیستن خاوەنی ت

ئاڵۆزەکان نابیستین، بەڵکو گوێمان لە جیڕەی گالیسکەکە و ماتۆڕەکە 
خەڵکەکە، بای باکوور، لێدانی دەنووکی دارکونکەرەکە و  دەبێت. ڕیزە

 قڕچەی نێو ئاگرەکە دەبیستین. 
پێویستە بە هەڵوێستێکی ئاڵۆز و خۆ  بیستنی)دەنگێکی ڕووت( [٦١٤]

و  دەنگی گالیسکە لەڕاستیدا، کاتێک گوێمان لە ئامادەکردن هەیە.
هەموو  ماتۆڕەکە دەبێت ئەو دیاردەیەمان ال ئاشکرا دەبێت، کە دازاین لە

بەردەست لەنێو -نیبابەتەکا ڵجیهاندا و لەگە-لەنێو-حاڵەتێکدا بوونە
تەنیشت  بووە، جێنشینبووەکەی، بەدڵنیاییەوە، لەجیهاندا جێنشین

لەسەرەتاشەوە لەنێو هەستکردنەکانییەوە بەرەو  'هەستکردنەکانەوە' نییە.
 جیهان دەرناچێت. دازاین، کە لە بنەڕەتەوە تێگەیشتنی هەیە، لە

 نزیکەوە لەگەڵ ئەوانەدایە، کە لێیان تێدەگات. 
ن چی نزیکەوە تێدەگەی لە یەکدی دەبێت بەهەمانشێوە، کاتێک گوێمان لە

تەکانی دەوروبەرداین، لەگەڵ کەسەکە و بابە گوتراوە یان ئێمە لەپێشتر
کە گوتارەکەیان لەسەرە. لەالیەکی دیکەوە، ئەوەی گوێمان لێیەتی ئەوە 

حاڵەتەدا، کە گوتنەکەش ئاشکرا  دەربڕینەکەدایە. تەنانەت لەو نییە لە
ئەوەی دەیبیستین وشە  زمانێکی بێگانەدا دەرببڕێت نەبێت یان لە
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ەوەی لە گوتاردا کاتێک ئڕووننەکراوەکانە نەک دەنگە فرە جۆرەکان. 
' دەیبستین هەمانکات، دەتوانین گوێمان لە)دەقە  'سروشتییانه
ببێت. ئەمەش دەکەوێتە سەر  جۆرەی دەگوترێت بەو گوتراوەکە(

دەکرێت؛  تێگەیشتنێکی هاوبەشی پێشتر لەگەڵ ئەوەی باسی لەسەر
 ئەمە ڕێگەدەدات بزانین ئەوەی باسیدەکرێت لەگەڵ بابەتی گوتارەکەدا لە

 تێگەیشتن لە بیردۆزەییەوە دەگونجێت. هەروەها، وەاڵمدانەوەش لەڕووی 
کەسانی دیکەدا بەشداری -بابەتی گوتارەکەوە دروستدەبێت، کە لەگەڵ

 تێدادەکەین. 
تەنیا لەسەر بنەمای ئەگەری بوونگەرانەی گوتن و بیستندا کەسێک 
دەتوانێت گوێبگرێت. ئەوەی ناتوانێت ببیستێت و دەبێت هەستبکات 

 نەیە تەوانای گوێگرتنی هەبێت. ئەمەش لەوەدەچێت کەسێک هەموولەوا
بەاڵم نەتوانێت لێیتێبگات. تێگەیشتن لە زۆرگوتن و  شتێک ببیستێت

 زۆربیستنەوە پەیدا نابێت. ئەوەی تێبگات دەتوانێ ببیستێت. 
بێدەنگی ئەگەرێکی بنەڕەتی گوتارە و هەمان بناخەی بوونگەرانەی هەیە. 

ەوەی بێدەنگە دەیەوێت تێبگات. ئەم کەسە بێدەنگە لە گفتوگۆکردندا ئ
کەسێکی زۆرەبڵێ خاوەنی تێگەیشتنە. زۆرگوتن لەسەر  ڕەسەنتر لە

بابەتێک تێگەیشتن مسۆگەرناکات. بەڵکو، بەپێچەوانەوە، زۆرگوتن 
بابەتەکە دەشارێتەوە و روونکردنەوەیەکی ساختەی بۆ دەکات. بێدەنگی 

 نییە. گەمژەیی 
و نایسەلمێنێ، کە دەتوانێت بێدەنگ بێت. وانێ بدوێت مرۆڤی گەمژە دەت

سروشت کەمدووبێت، بێدەنگی ناسەلمێنێت. تەنانەت  کەسێکیش بە
ئەوەی هیچ نەڵێت لەوانەیە لە کاتێکی دیکەدا نەتوانێت بێدەنگ بێت. 
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پێویستە لەسەر گوتاری دروست دادەمەزرێت.  بێدەنگی ڕەسەنانە
وونی ڕەسەنی دەوڵەمەندانە بێدەنگی دازاین گوتن بێت و ب[٦١٩]

دەربخات. کەوابوو، کەمدوویی دەرخستنە و)گوتنی لەکارکەوتوو(ش 
گرنگییەوە تێگەیشتنی دازاین  لەناودەبات. وەکو شێوازێکی گوتار بە
و شەفافییەتی  بنەمای گوێگرتن بەرجەستەدەکات و ڕەسەنانە دەبێت بە

 یەکدی. -لەگەڵ-بوون
 ێدا)پەیوەندی بە مەزاج و تێگەیشتنەوەلەو-مادام گوتار پێکهاتەی بوونە

 جیهاندایە مەبەستمان بوونێتی بە-هەیە(، کاتێک دەڵێین دازاین لەنێو
خاوەنی زمانە. یۆنانییەکان ژیانی  و ئه خۆی دەردەبڕێت؛ گوتار لەوێدا

. بەاڵم چاویان بۆ  ووهڕۆژانەیان بە گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکدا بەسەربرد
ڕێکەوت پێش سەرهەڵدانی فەلسەفە و  . ئایا بە هبینینیش هەبوو

ئەوان مرۆڤیان)بە زیندەوەرێکی گوتەبێژ(  بیرکردنەوەی فەلسەفی
پیناسکردوە؟ پێناسەکەی دیکەشی بۆ مرۆڤ)وەکو ئاژەڵێکی ژیر(، 
زیندەوەرێک، کە خاوەنی هۆش بێت نادروست نییە، بەاڵم ئەو بنەمایە 

خۆی بە دەبێت. مرۆڤ رێتەوە، کە پێناسەکەی لێوە دروستدەشا
ژ دادەنێت. ئەمە ئەوە ناگەیەنێت تەنیا مرۆڤ بوونەوەرێکی گوتەبێ
مرۆڤ هەبوویەکە بوونی خۆی و جیهان  ڵکو خاوەنی دەنگە به

دەدۆزێتەوە. یۆنانییەکان وشەی)زمان(یان بەکارنەهێناوە؛ ئەم 
ئەوەی لە بۆچوونە  'گوتار' ناوزەدکردوە. لەبەر دیاردەیەیان بە

، پێشخستنی بونیاد  وهنرادا بە)داکۆکیکردن( گۆس(فەلسەفییەکانیاندا)لۆ
پەیوەندییان بەم واتایەی   هێناوهشێوازی ئەوانەی گوتاریان پێکو 

. ڕێزمان لەنێو لۆجیکی ئەم)لۆگۆس(ەدا بەدوای  هلۆگۆسەوە هەبوو
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. بەاڵم ئەم لۆجیکە لەسەر ئۆنتۆلۆجی  وهبناخەکانی خۆیدا گەڕا
. ئەو کاتیگۆرییانەی لەنێو  اوهەمەزردەرەکی هەبووەکان دادئامادەبوونی 

 نزانستی زمانەوانیدا ماونەتەوە و تاکو ئەمڕۆش بە بنەما دادەنرێ
هەیە. ئەگەر ئێمە   وه هداکۆکیکردن ەیوەندییان بە تێگەیشتن لە گوتار وپ

ئەم دیاردەیە بە بنەمایەکی گرنگ و پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی دابنێین، 
ی ئۆنتۆلۆجی دابمەزرێنین. ڕزگارکردنی ئەوا پێویستە زمان لەسەر بناخە
لە بونیادی شتێک داوای تێگەیشتنمان  ڕێزمانیش لە لۆجیک پێش هەموو

ئۆنتۆلۆجی  وەکو پێشمەرجێکی ،تار بەگشتیبنەڕەتی و لەپێشتری گو
ئەمەش بە چاکسازی و دەستکاریکردنی نەریتەکە  لێدەکات.

رمە گرنگەکان، کە فۆ دەبێت لە پێویستە لەبیرمان نەچێتنایەتەکایەوە. 
ڕێگەیانەوە دەتوانین ئەوەی تێیگەیشتوین ڕوونیبکەینەوە، بکۆڵینەوە؛  لە

جیهان، کە زانینێکی -نێو-نابێت ڕوونکردنەوەکە تەنیا بۆ هەبووەکانی
دەکەین، اندەستەواژەکاندا باسی بیردۆزەییمان لەبارەیانەوە هەیە و لە

 وردکردنی زمانەکانبەرا خۆیەوە و لە بکرێت. ڕاڕەوی ئاماژەکردن لە
نابێت. هاوڕابوون لەگەڵ ڤۆن هەمبۆڵت تەنانەت زمانە بێگانەکانیش پەیدا

لەسەر کێشەی زمان لە ڕوانگە فەلسەفییەکەشییەوە چارەسەری گرفتەکە 
نێو ئۆنتۆلۆجی دازایندا داکوتاوە.  ناکات. ڕاڕەوی ئاماژەکردن ڕەگی بە

 59مان و نەمانی دەکەوێتە سەر ئەم ئۆنتۆلۆجییە.

                                                           
هایدیگەر لە پەراوێزەکەدا ئاماژەی بۆ دوو نوسراوی ئەدمۆند هوسرڵی مامۆستای   59

ڵ وە. ئەم نوسراوانەی هوسرد، کە تیایاندا باسی)ڕاڕەوی ئاماژەکردنی(کر کردوه
 ئەمانەن:
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دواجار، لێکۆڵینەوەی فەلسەفی پێویستە بپرسێت زمان چ  [٦١١]
جیهانە، -شێوازێکی بوونی هەیە. ئایا ئامێر یان بابەتێکی بەردەستی نێو

ئەگەر زمانی  شێوازی بوونی، وەکو شێوازی دازاینە یان هیچیان نییە؟
مردوو هەبێت، ئایا چ شێوازێکی بوونی هەیە؟ ئایا سەرهەڵدان و نەمانی 

واتایەکی ئۆنتۆلۆجییان هەیە؟ بوونی زانستی زمانەوانی و بوونی  زمان چ
نین؛ تەنانەت پرسیارکردن  هەبووەکان بۆ بابەتەکەی شتێکی ئاشکرا

 ڕێکەوت ئاماژەکردنەکان لە سەبارەت لێکۆڵینەوەکەش شاراوەیە. ئایا بە
شەیان بۆ کێشراوە و لەنێو جیهانن، لەپێشتر نەخ بە نزیکەوە سەر

ایا ئەم فاکتۆرە پێویستییەکی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونگەرانەی دان؟ ئ'شوێن'
ئەگەر هەیە؟ ئەگەر ئەو پێویستییەی هەبێت، دەبێت بپرسین بۆچی؟ 

لەنێو خۆیاندا بگەڕێت و -دوای هەبووەکان توێژینەوەی فەلسەفی بە
ڕێگەی چەمکەکانەوە ڕوونبکاتەوە، دەبێت واز لە  بیەوێت گرفتەکان لە
 ت. فەلسەفەی زمان بهێنێ

ڕاڤەکردنەکەمان بۆ زمان هەوڵدانە بۆ دیاریکردنی ناوەڕۆکی ئەم دیاردەیە 
ئەمەوە خۆ ئامادەکردن بۆ  لەسەر پێکهاتەی بوونی دازاین. لەسەرو

بە گوتارە  شیکردنەوەکەمان، کە تیایدا گرنگترین هەبوو، ئەوەی سەر
دەکەین بە ڕۆشنکەری ڕیگاکەمان. بۆ ڕوونکردنەوەی پەیوەندییەکانی 

دیاردەکانەوە جەخت لەسەر ژیانی ڕۆژانەی دازاین و گرنگییە  یکەش بەد
 ئۆنتۆلۆجییەکەی دەکەین. 

                                                                                                                     
Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, vol.2; and Ideen, 

Section 123ff.                                  )م.ک( 
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 با. بوونی ژیانی ڕۆژانە لەوێدا و کەوتنی دازاین      
جیهان لە -لەنێو-ڕانەوەمان بۆ بونیادی دەرکەوتنی بوونگە [٦١٩]

پێویستە  ژیانی ڕۆژانەی دازاینمان لەبەرچاو الدەبات.ڕاڤەکردنەکەماندا 
شیکردنەوەکەمان ڕوو لەم دیاردەیە بکات و بیکات بە خاڵی دەرچوونی. 

ئایا خەسڵەتی پرسیارانەی لێرەدا خۆیان دەسەپێنن ئەمانەن:  ئەو
 جیهان، بەو جۆرەی جیهان لە-لەنێو-بوونگەراییەکانی دەرکەوتنی بوون

ژیانی ڕۆزانەدا خۆی ڕادەگرێت، چین؟  لەو شێوازی بوونی)ئەوان(دا 
ڕاڤەکردنیان هەیە؟  و گوتن مەزاجێکی دیاریکراو، تێگەیشتن، ایا)ئەوان(ئ

وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە لەوێدا پێویست و سەرەکین، کە دەبینین 
 بووە و بوونی داگیرکراوە. ون دازاین لەنێو)ئەوان(

فڕێدانی بۆ نێو جیهان ناکەوێتە شوێنی گشتی ئەوانەوە؟  ئایا دازاین بە
ییە؟ چ دەرکەوتنی)ئەوان(ڵ  گه لهشوێنی گشتی  ن لەئایا مەبەستما

ئەگەر تێگەیشتن بە تەوانایی و الیەنی هێزەکی دازاین بۆ بوون دابنرێت، 
بۆی  ڤەکردندا، کە)ئەوان(شیکردنەوەی شێوازی تێگەیشتن و ڕا ئەوا لە

بوونەکەیدا لەنێو وندەچن، دەبێت ئەو ئەگەرانە بناسین، کە دازاین لە 
ژیانی ڕۆژانەدا  . ئەم ئەگەرانە وەکو هاندەری بوون لەئەواندا هەیەتی

ڕوانگەی  ەکە لەردەرخستنی هاندە گرنگن. دواجاریش، بە
جۆرەی گڕێدراوە لە  دەبێت شێوازی بوونی دازاین بەو ئۆنتۆلۆجییانەوە

 نێو  ژیانە کۆنکرێتییەکەیدا بناسرێت. 
ژیانی  لەیەکەمجار پێویستە)ئەوان(، وەکو گوتار، بینین و ڕاڤەکردن 

و ن. هەروەها، نابێت بۆچوونەکەمان ڕووکەشی بێت یڕۆژانەدا دەربخە
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 تەنیا الیەنی ئۆنتۆلۆجی ڕوونبکاتەوە و لەسەر خواستی)فەلسەفەی
 . ێتشێوازی ژیانی ڕۆژانەی دازاین بگر کەلتوور( ڕەخنە لە

  
  . گوتنی لە کارکەوتوو١٩         
ایەتیکردن بۆ سوک لێرەدا کارکەوتوو( چەمکی)گوتنی لە[ ٦١٨]

ئاماژەکردنە بۆ دیاردەیەکی پۆزەتیڤی الیەنی تێگەیشتن و بەکارنەهاتوە. 
ڕێگەی  ژیانی ڕۆژانەی دازایندا. زۆربەی کات، گوتار لە ڕاڤەکردن لە

تنەوە دەردەبڕێت و زمانە. لەمحاڵەتەدا، تێگەیشتن و ڕاڤەکردنەکە گو
دەربڕینی تێدا زماندا، کە  . لەیندەبڕیلەنێو خودی ئەوەدایە دەر

بێت، تێگەیشتن و ڕاڤەکردنی دازاین دەشاردرێتەوە. ئەمجۆری دروست
بابەتێکی دەرەکی؛ بەپێچەوانەشەوە،  ڕاڤەکردنە، وەکو زمان دەبێت بە

چەند  بوونی خەسڵەتی دازاین هەڵدەگرێت. لە نزیکەوە و بە
دەکات، کە ڕاڤەکردنەوە دازاین بەردەوام ڕوو لەم  کهکەموکورتییە

کانی تێگەیشتنی مامناوەندی و مەزاج تیایدا سەرهەڵدەدەن. لەنێو ئەگەرە
دەربڕینەکە  وونکردنەوە و ئاماژەکردنەکەداەکەی ڕیگشتی زەمینە

نێو کەسانی دیکە و بوونی -تێگەیشتن و جیهان و بوونی دازاین لەگەڵ
دەربڕیندا هەیە و بایەخ بە دۆزینەوەی  دەپارێزێت. ئەو تێگەیشتنەی لە

ەدات، هەروەها تێگەیشتنێکی دروست لە بوون و هەبووەکان د
هۆکاری سەرهەڵدانی ڕاڤەکردنی نوێ، لەڕاستیدا  ئەگەرەکان، کە دەبنە

 گەیەنراوە. 
پێویستە پرسیار لە شێوازی  لەسەرو ئەم ڕاڤەکردنەی دازاینەوەبەاڵم 

ەین، کە لە دەربڕینەکەدا بوونی خۆشی کبوونگەرانەی ئەو گوتارە ب
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، وەکو بابەتیکی دەرەکی نەناسرێت، ئایا چ جۆرە دەردەبڕێت. ئەگەر
بوونێکی هەیە؟ ئایا چی سەبارەت ژیانی ڕۆژانەی دازاین بە ئێمە 
دەگەیەنێت؟ ئەو گوتارەی خۆی دەردەبڕێت ڕاگەیاندنە. مەبەستی بوونی 
ڕاکێشانی بیسەرە بۆ بەشداریکردن لە دەرخستنی ئەو هەبووەی باسی 

 دەکرێت.  لەسەر
کاتی بەکارهێناندا، ڕوونکردنەوەیەکی مامناوەندی  ایبەتی لەبەتزماندا،  لە

 لەگەڵ دەربڕینەکەدا پەیدادەبێت؛ بەگوێرەی ئەم ڕوونکردنەوەیە لە
ڕادەیەک تێدەگەین ئەگەر بیسەریش خۆی  گوتارە ڕاگەیەنراوەکە بە

هەبووە باسکراوەکان  تە ئاستی ئەوەی باسیدەکرێت. ئێمە زۆر لەخا نه
؛ تێدەگەین لەوەی باسیدەکرێتباسەکە دەگرین.  وێ لەتێناگەین؛ تەنیا گ

ئێمەش هەمان بۆچوونمان هەیە  و بەاڵم تێگەیشتنەکەمان ڕووکەشییە
 چونکە تێگەیشتنەکە بۆ بابەتە باسکراوەکە مامناوەندییە. 

بیستن و تێگەیشتن پێشتر خۆیان بە گوتن لەنێو باسەکەدا دەبەستنەوە. 
ەو هەبووەی باسدەکرێت ڕاگەیاندن پەیوەندی بنەڕەتی لەگەڵ بوونی ئ

گوتنەکەدا باسدەکرێت. لە گوتندا  کە لە ،ناکات؛ بەڵکو بوونەکەیە بەشی
یەکدیدا و گوێگرتن لە باسەکە دەردەکەوێت. ئەو هەبووەی -لەگەڵ-بوون

 و یخاوەن ن به ب دهو دەرهێنانی دەنگەکانی وشە  باسیدەکرێت)گوتە(
کاتێکیش گوتارەکە . ن هەکدوستی گوتارەکە و تێگەیشتن مسۆگەردر

باسکراوەکە وندەکات یان نایگاتێ،  پەیوەندییەکەی لەگەڵ بابەتە
ڕاگەیاندن  ناتوانێت بەخاوەنێتییەوە ڕاگەیاندنەکە بگەیەنێت،]لەمحاڵەتەدا[

دەبێت بە 'دەمەتەقێ' یان هێنان و بردنی باس. ئەوەی باسیلێدەکرێت 
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 سەپێنێت. ]بۆنموونە[بەنێو خەڵکێکی زۆردا باڵودەبێتەوە و خۆی دە
 کەسێک باسیدەکات.  چونکە هەموو دەڵێین، ئەمە وایە

گوتنی لەکارکەوتوو لە دەمەتەقێ و هێنان و بردنی باس پێکدێت. [ ٦١٢]
پرۆسەیەکە بێ بناخەبوونی بەرەو زیادبوون دەڕوات و بەبێ زەمینە 

دەمەتەقێدا ناوەستێت و دەکەوێتە نێو  دەمێنێتەوە. ئەمەش تەنیا لە
 سینیشەوە. لێرەدا دەمەتەقێ پێویستی بە بیستن نامێنێت و خۆی نو

دەکاتەوە. تێگەیشتنی مامناوەندی خبەسەر خوێندنەوەی ڕووکەشیدا سا
قێکە خوێنەر ناتوانێت سەرچاوە سەرەکییەکان بدۆزێتەوە، تاکو دەمەتە

ێت جیاوازی بکات. بێجگەلەمە، تێگەیشتنی مامناوەندی نایەودەستنیشان
 هەموو شتێک تێدەگات.  ە هەستدەکات لەچونکبناسێت 

ڕێگر بۆ باڵوبوونەوەی لەنێو  کارکەوتوو نابێت بە لهبێ بناخەیی گوتنی 
خەڵکدا؛ بەڵکو هاندەری باڵوبوونەوەیەتی. گوتنی لەکارکەوتوو ئەگەری 

هەبێت. گوتنی شتێک بەبێ ئەوەی زانینی لەبارەوە  هەموو تێگەیشتنە لە
و خاوەنێتی بابەتە باسکراوەکەیە. گوتنێکە  لەکارکەوتوو دژی ئەو زانینە

کەسێک دەتوانێت شەنەی تێدابکات؛ ئەمجۆرە گوتنە باری گرانی  هەموو
تێگەیشتنی ڕەسەنانە کەمناکاتەوە، ڕوونکردنەوەش بەبێ دیاریکردنی 
جیاوازییەکان دەهێنێتەکایەوە، کە تیایدا هیچ شتێک بە داخراوی 

 نامێنێتەوە. 
کی وونی بنەڕەتی دازاینە و پێکهاتەیەب ەب دەشێ گوتار، کە سەر

دەرخستنی بوونی ئەوە، ببێت بە گوتنی لەکارکەوتوو. لەم گۆڕانەدا 
جیهان بۆ ئێمە بە تێگەیشتنەوە -لەنێو-ناتوانێت بوون ]گوتار[

ڕوونبکاتەوە، بەڵکو هەبووەکان لەنێو جیهاندا دەشارێتەوە. بۆ ئەم کارە 
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ندن بدات. گوتنی لەکارکەوتوو پێویست ناکات مرۆڤ هەوڵی هەڵخەڵەتا
نەچووی نییە. دروستکردنی سڵەتی گەیاندنی هەبووەیەکی لەخۆخە

باسێکی بێ بناخە و گەیاندنی شاردنەوە و داخستنە چونکە ئەوەی 
تێیدەگەین شتێکی باسکراوە یان پەردە لەسەرالبراوە. گوتنی 

ێت بۆ لەسەردانانە و شاردنەوەیە و نایەو لەکارکەوتوو بە سروشت پەردە
شاردنەوە لەنێو تێگەیشتنی بناخەی بابەتی باسکردنەکە بگەرێتەوە. 

لەبەرئەمە، گوتنی لەکارکەوتوو  دەبێت. داگوتنی لەکارکەوتوو گەورەتر
 ڕێگە بە توێژینەوەی نوێ و گفتوگۆکردن نادات و خەفەیاندەکات. 

بوونی دازایندا جێگەی خۆی  ڤەکردنە بۆ گوتنی لەکارکەوتوو لەەم ڕائ
گوتنەدا فێردەبین و لە زۆرشتی  اتەوە. ئێمە زۆرشت لەم جۆرەدەک

ژیانی ڕۆژانەیدا لەنێو ئەم  دازاین لەدیکەش هەرگیز تێناگەین. 
ڕاڤەکردنەدا گەورە دەبێت. هەموو تێگەیشتن، ڕاڤەکردن و ڕاگەیاندنێکی 
ڕەسەنانە، دۆزینەوە و خاوەنێتی نوێ تیایدا وندەبن و ئەویش دژیان 

مجۆرە ڕاڤەکردنە بەردەوام دازاین بەالی خۆیدا ڕادەوەستێت. ئە
ئاوەاڵ دەکات و ڕووبەڕووی دەکاتەوە. داگیرکردن ڕادەکێشێت، جیهانی بۆ 

لەالیەن خەڵکەوە و ڕاڤەکردنییان بۆ هەبووەکان ئەگەرەکانی سەرهەڵدانی 
مەزاجیش دەهێنێتەکایەوە و دازاین تیایدا جیهان دەبینێت. 'ئەوان' بڕیار 

کەش دەدەن و چۆنییەتی و چی بینینی دازاین لەسەر مەزاجە
 دیاریدەکەن. 

گوتنی لەکارکەوتوو، بەوجۆرەی شتەکان دەشارێتەوە، سەر بەو  [٦٩١]
شێوازی بوونەی دازاینە، کە دازاین تیایدا تێگەیشتنی نییە. بەاڵم گوتنی 
لەکارکەوتوو بارودۆخێکی هەڵکەوتوو نییە، کە بابەتێکی دەرەکی تیایدا 
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ڕوویەکی بوونگەرانەوە بەردەوام  دەردەکەوێت: ئەو لەوەکو خۆی 
ڕەگوڕێشەی هەڵدەکێشرێت و نییەتی. ئەمەش ئۆنتۆلۆجییانە ئەو واتایە 
دەبەخشێت، کە کاتێک دازاین دەبێت بە خاوەنی گوتەی لەکارکەوتوو، 

لەنێو -جیهاندا بەرەو جیهان و کەسانی دیکە و بوونی-بوونی لەنێو
دەمێنێتەوە و هێشتا پەیوەندییەکەشی بە  دادەبڕێت. بە هەڵواسراوی

 جیهان و کەسانی دیکەوە بەتەواوی کۆتایی نایەت. 
بێ ڕەگوڕێشەیی دازاین بەمجۆرە شێوازێکی بوونە، کە تەنیا ئەو 

تێگەیشتنی هەیە و بە مەزاجەوە ڕوو لە کردنەوەی شتەکان هەبووەی 
بێت. دوور لە جیهاندایە توشی دە-دەکات و ئۆنتۆلۆجییانە)لەوێدا( لە نێو

 لە ژیانی ڕۆژانەیدا پێکهێنانی نەبوونی دازاین، ئەم بێ ڕەگوڕیشەبوونە
 سەختترین 'ڕاستەقینەی' بوونی دازاینە. 

بەهەرحاڵ، لە سروشتی خۆسەپاندنی ڕاڤەکردنی شێوازی بوونی ژیانی 
ڕۆژانەدایە، کە لەژێر دەستەاڵتیدا ساخنەکردنەوە و بێ بناخەیی زۆرتر  

 شتەکان لە دازاین دەشارنەوە.  تەشەنەدەکەن و

  
 . خۆتێهەڵقورتان ١١            
شیکردنەوەکەمان بۆ تێگەیشتن و دەرکەوتن بەگشتی)لەوێدا(، باسی  لە

لەنێوی -)ڕووناککردنەوەیەکی سروشتی(یمان کرد و دەرخستنی بوون
'بینین'  یدازاینمان بە 'کردنەوە' ناوزەدکرد، کە تیایدا بۆ یەکەمجار ئەگەر

تەماشاکردندا  لە ]بەوجۆرەی باسمانکرد[ رهەڵدەدات. چەمکی 'بینین'سە
بوو، کە شتەکان بۆ دازاین دەردەخات. دازاینیش بە تێگەیشتنەوە 
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خۆی لەگەڵیاندا  و لەسەر بنەمای ئەگەرەکانی بوون ان دەکاتخاوەنێتیی
 دەگونجێنێت. 

 لەبوون -بنەڕەتترین بارودۆخی 'بینین' خۆی لەنێو هەڵوێستی[ ٦٩٦]
'خۆتێهەڵقورتان'  ژیانی ڕۆژانەدا دەردەخات. ئەم هەڵوێستە بە

دەکەین، کە تەنیا لە بینیندا نییە و هەڵوێستی هەستکردن ناوزەد
بەرانبەر جیهانیش دەدۆزێتەوە. ئێمە دەمانەوێت ئۆنتۆلۆجییانە و 

ینەوە، ێبوونگەرانە ڕاڤەی ئەم دیاردەیە بکەین. هەروەها بۆ زانین ناگەڕ
ە سەرەتاوە )لە فەلسەفەی یۆناندا( لەخۆڕا زانین و هەرچەندە ل

یەکەم بەرهەمی  ئارەزووکردنی بینینیان پێکەوە نەبەستۆتەوە. لە
سەرەتاوە نوسراوە، کە بینین بۆ بوونی  ئەریستۆ لەسەر ئۆنتۆلۆجی لە

خاڵەدا ئەریستۆ هەوڵدەدات بنەماکانی  لەم 60مرۆڤ بنەڕەتییە.
بوونی  ەبووەکان بدۆزێتەوە و لەلێکۆڵینەوەی زانستییانە لەسەر ه

دازاین دایدەنێین. ئەم  هەبوویەکەوە گەشتەکەی دەستپێبکات، کە بە
ڕاڤەکردنەی یۆنانییەکان بۆ بنەمای بوونگەرانەی زانست ڕێکەوت نییە. 
ڕۆشنایی دەخاتە سەر گوتەکەی پارمەنیدس، کە دەڵێت،)بیرکردنەوە و 

بینیندا  ەخات و تەنیا لەلەنێو هەستکردندا خۆی دەردبوون یەک شتن(. 
 کردندایە. لەوت. ڕاستی بنەڕەتی و دروست لە درکبوون دەردەکەوێ

                                                           
ئەم نوسراوەی ئەریستۆ، کە هایدیگەر ئاماژەی بۆ دەکات پەرتووکەکەیەتی بە   60

ەریستۆ ئاماژە ناوی)مێتافیزیک(، لە بەشی یەکەمی ئەم پەرتووکەدا لە سەرەتاوە ئ
 بۆ گرنگی بینین لەنێو هەموو هەستەکانی دیکەدا دەکات.)م.ک(
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سەردەمەوە، ئەم تێزە بووە بە بناخەی فەلسەفەی ڕۆژئاوا. دیالێکتیکی 
هیگڵ کاتیگۆرییەکانی لەسەر دامەزراندوە و لەسەر بناخەی ئەم تێزە 

 بوونیان مسۆگەر کراوە. 
ووکردنی جوتبووندا، باسی گرنگی بینینی ئۆگەستین ئاشکرا لە ئارەز

کردوە.)بینین بۆ چاو دەگەڕێتەوە(،)ئێمە، کە باسی زانین دەکەین 
وشەی 'بینین' بۆ هەستکردنەکانی دیکەش بەکاردەهێنین(،)ئێمە ناڵێێن، 
'ببیسە چۆن دەدرەوشێتەوە'، 'تامی ڕووناکییەکە بکە'، یان' دەست لە 

لەمانە دەڵێین، 'ببینە'؛ یان  شەوقەکەی بدە'؛ بەاڵم بۆ هەریەکێک
یا چاو ن'دەبینرێن؛(،)ئێمە ناڵێێن، 'ببینە ئەوە چۆن شەوقدارە'، تە

'ببینە چۆن دەنگێکی هەیە'، 'ببینە  دەیبینێت؛(،)بەاڵم دەتوانین بڵێین،
'ببینە چەند ڕەقە'(.  چۆن بۆنێکی هەیە'، 'ببینە چۆن تامێکی هەیە'،

چونکە  نگشتی حەزکردنی بینین)کەوابوو، ئەزموونە هەستەکییەکان بە
هەرکاتێک بمانەوێت شتێک بزانین، هەستەکانی دیکە خۆیان، وەکو بینین 

 پێش هەموویانەوەیە.( کارکردنی چاو لە-دەنوێنن
ئایا چی دەتوانین سەبارەت هەستکردن بڵێێن؟ چ حاڵەتێکی [ ٦٩٩]

لەنێو جیهان -لەنێو-دا ڕووندەبێتەوە؟ بووندازاین لە خۆتێهەڵقورتانبوونی 
نیگەرانیدا نوقم بووە. تەماشاکردنی دەوروبەریش ڕێنمایی نیگەرانی 
دەکات، کە بابەتەکانی بەردەست دەدۆزێتەوە. کاتێک دەمانەوێت کارێک 
یان بەشدارییەک بکەین تەماشاکردنی دەوروبەر ڕێگا، بوار و کاتێکی 

 ناچێت. بەڵکوداندا نیگەرانی لەناوپشو گونجاومان بۆ دیاریدەکات. لە
تەماشاکردنەکە ئازادانە ڕوودەدات و لەوە زۆرتر خۆی بە جیهانی 
کارکردنەوە گرێنادات. لەپشوداندا نیگەرانی ڕوو لە تەماشاکردنە ئازادەکە 
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دەکات. تەماشاکردنەکەی جیهانی کارکردنەکە لە دوورەوە خۆی 
ڕادەگرێت و تەماشاکردنە ئازادەکەش هیچ بابەتێکی بەردەست ناهێنێتە 

 وور وەستانی تەماشاکردنی ئازاد ئەگەری نوێ پێکدەهێنێت. پێشەوە. د
نزیکن لە دوورەوە و لەنێو جیهانێکی نامۆدا  ئەو بابەتە بەردەستانەی زۆر

'جیهان' بە  دادەنێت. نیگەرانیش خەمی ئەگەرەکانی پشودان و بینینی
 ڕواڵەت دەخوات. 

ەوە. بکاتخۆی نزیک  ڕواڵەت شتە دوورەکان لە دازاینیش دەیەوێت بە
دەرەکی جیهان دەبینێت؛ لەم شێوازی بوونەدا  ئەو تەنیا ڕواڵەتی
    جیهان و بابەتە نزیکەکانی بەردەستی دابڕێت.  دەیەوێت خۆی لە

 خۆتێهەڵقورتان زۆرتر پشت بە بینین دەبەستێت، نەک بە نیازی
بابەتەی دەیبینێت، بەڵکو بۆ ئەوەیە تەماشایبکات.  تێگەیشتن لەو

پێناوی دۆزینەوەی بابەتێکی دیکەدایە. لەمجۆرە  ەچاوگۆڕینەکەشی ل
گەیشتن بە بابەتەکە بۆ تێگەیشتن و ناسینی ڕاستییەکەی نییە. بینینەدا 

تێهەڵقورتان خەسڵەتی دوورکەوتنەوەی لە بابەتە نزیکەکەوە کەوابوو، خۆ
نەوە و ئۆقرنەگرانە وهەڵچو تێڕمانەوە ناڕوانێت، بە ئاکامدا، بە هەیە. لە

جواڵنەشیدا  ەوە هەڵدەکوتێتە سەر بابەتێکی دیکە. لەمبابەتێک لە
دۆزینەوەی ئەگەرە نوێکان توشی سەرلێشێوانی دەکات. خۆتێهەڵقورتان 

 سەرسوڕمانەوە ڕاناوەستێت.  ئاستیدا بە لە بوون تێناگات و لە
هەڵبەتە دەیەوێت زانین پەیدا بکات، بەاڵم زانینەکەی تەنیا لە [ ٦٩١]

انەوەی لەگەڵ بابەتەکە و سەرلێشێوانی بە پێناوی زانیندایە. نەم
ئەم دوو  ئەگەرەکان دەبن بە پێکهاتەی خۆتێهەڵقورتان؛ لەسەر
شوێنێکدا"  خەسڵەتەش خەسڵەتی سێیەم "جێگیرنەبوون لە هەموو
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هیچ  هەموو شوێنێک دەکات و لە دەدۆزینەوە. خۆتێهەڵقورتان ڕوو لە
ا بوونی ڕۆژانەی دازاین جیهاند-لەنێو-شوێنێکیشدا نامێنێتەوە. ئەم بوونە

 ەگوڕیشەی بوونی خۆی دەردەهێنێت. کە بەردەوام تیایدا ڕ-دەردەخات
گوتنی لەکارکەوتوو بەسەر خۆتێهەڵقورتانەوە دەستەاڵتمەدارە. ئەوەی 

 پێویستە بگوترێت و ببینرێت باسدەکات. 
هەموو شوێنێک و هیچ شوێنێکدا  خۆتێهەڵقورتان بەگوێرەی بوونی لە

شێوازی بوونەی ژیانی  ەوتوو بەکاردەهێنێت. ئەم دووگوتنی لەکارک
ڕۆژانەی گوتار و بینین، وەکو بابەتێکی دەرەکی لە تەنیشت یەکدییەوە 

دوای خۆیدا  خۆیان دەرناخەن، هەریەکێک لە ئەوان ئەوی دیکەش بە
نزیکەوە نابینێت و  ڕادەکێشێت. خۆتێهەڵقورتان، کە هیچ شتێک لە

ویی تیدا هیچ شتێک بە تێنەگەیشگوتنی لەکارکەوتووش، کە تیا
 ژیانی ڕاستەقینە]بۆ دازاین[ نامێنێتەوە، خۆیان وانیشاندەدەن، کە

یاندا دیاردەی سێیەم لە دەکەن. بەاڵم لەگەڵ خۆنیشاندانمسۆگەر
 دەرخستنی ژیانی ڕۆژانەی دازایندا دێتەکایەوە. 

 
 . ئاڵۆزی ١٩               

کەسانی دیکەدا توشی ئەو شتانە  ژیانی ڕۆژانەماندا و لەگەڵ کاتێک لە
کەسێک دەیانناسێت و دەتوانێت لەسەریان بدوێت  دەبین، کە هەموو

دژوارە بزانین چ ڕاستەقینەیەک خۆی دەرخستوە و تاکو چ ڕادەیەک 
-بوون ڵکو به ئاستی جیهاندا ڕوونادات تێیگەیشتوین. ئەم ئاڵۆزییە لە

 دەگرێتەوە.  بوونی خۆشی یەکدی و تێگەیشتنی دازاین لە-لەگەڵ
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اسدەکرێن، ب  شتیک تێدەگەین ، که هەموو دروستی لە وادەردەکەوێت بە
پێچەوانەوەیە؛ یان وادەرناکەوێت، کە چی وایە. بەاڵم لەبنەڕەتەوە بە

ئاڵۆزی کاردەکاتە سەر تێگەیشتن و بەڕێوەبردنیش؛ وەکو تەوانایی بۆ 
دەردەخات.  خۆی لە بووندا تێگەیشتن و دامەزراندنی پڕۆژەکانی دازاین

کەسێک لەگەڵ بابەتی باسکردنەکەدا ئاشنایە و دەتوانێت  هەموو
کەسێک دەزانێت لەسەر  بەشداری لە باسکردنەکەدا بکات؛ هەموو

ڕووداوەکان یان ئەوانەی هێشتا ڕوویاننەداوە بدوێت و پێشنیاری 
کەسێک، وەکو کەسانی دیکە بۆ شتەکان  چارەسەرەکەیان بکات. هەموو

ن دەکات. ئەمجۆرە بۆچوونە لەسەر بناخەی گوتەی دەچێت و بۆنیا
 خەڵک دادەمەزرێت و ئەگەرەکانی دازاین ئامادەدەکات. 

 کردەوە بۆی دەچن و هەستیپێدەکەن بە هەرچەندە ئەوەی)ئەوان( [٦٩٤]
دابمەزرێت، بەاڵم ئاڵۆزبوونەکە دەیسەلمێنێت، کە ئەوەی دەناسرێت زوو 

وی ئەوان لە گوتنە دەمرێت و لەناودەچێت. هەڵبەتە ئارەزو
مەرجێک  لەکارکەوتووەکە و خۆتێهەڵقورتاندا دەمێنێتەوە و بە

کاتێک مرۆڤ شوێن لێپرسینەوەی تێدا نەبێت و لە گوتن زۆرتر نەڕوات. 
ڕێگەی پێنادرێت لەگەڵ خۆی  ن و بۆچوونی کەسانی دیکە دەکەوێتگوت

تنی خۆی بگەڕێتەوە. گو دڵسۆزبێت. ئەمەش زۆر لە دازاین دەکات بەرەو
ەاڵتیان دەدۆڕێنن و دەکەونە لەکارکەوتوو، هەروەها خۆتێهەڵقورتان دەست

سەندنەوە. لەبەر ڕۆشنایی بۆچوونە باوەکەدا، گوتنی لەکارکەوتوو تۆڵە
بەپەلە هەوڵدەدات بیسەلمێنێت، کە ئەوانیش دەتوانن ئەو کارەبکەن 

ە چونکە هەمان بۆچوونیان هەیە. دواجاریش، گوتنی لەکارکەوتوو خۆی ل
بۆچوونەکە توڕەدەکات و داوای دامەزراندنی ڕووداوەکە دەکات. 
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لەمحاڵەتەدا، بەدڵنیاییەوە، ئەگەری هێشتنەوەی بۆچوونەکە لەدەست 
 دەردەچێت. 

دروستی  کاتێک دازاین بەکەمدووییەوە بەرەو شتێک دەڕوات و بە
و خەڵکی بە کاتێکی  دەریدەخات، کاتەکەی بوونێکی جیاوازی هەیە

ن، کە لە گوتنی لەکارکەوتوودا دەبینرێت. گوتنی نێخێرای دانا
نوێکاندا دەگوزەرێت. زوو  لەکارکەوتوو بە خێرایی بەسەر شتە

 و ئاستی ڕووداوە نوێکاندا کۆندەبن. گوتنی لەکارکەوتوو بۆچوونەکان لە
خۆتێهەڵقورتان بە ئاڵۆزییەکە دەیسەلمێنن هەرشتێکی نوێ بکەوێتە 

ڵەتە . شتە نوێکەش لەوێدا بە خەسبەرچاوی خەڵکی زوو کۆن دەبێت
 زۆرتر دەکرێت، کە گوتنی لەکارکەوتوو لەوەپۆزەتیڤەکانییەوە ئازاد

 . نین و خەڵکیش ئارەزوومەندی  نییهبەسەرییەوە کاریگەر 
ەدەکەن، پێش پەیدابوونیان شێوە ئاڵۆزییەی خەڵکی هەبووەکان ڕاڤ بەو

کە دێنە سەرکارکردن  تێهەڵدەقورتێنن،  که باسیاندەکەن و خۆیان لە باسه
لە کەوابوو، دازاین بەردەوام لەنێو)ئەوان(دا بایەخییان پێنادەن. 

چونکە ئەگەرە ڕەسەنەکانی خۆی  دامەزراندنی پڕۆژەکانیدا هەڵەدەکات
-بە ئاڵۆزی)لەوێدا(یە؛ واتە لە دەرکەوتنی بوونی وندەکات. ئەو]دازاین[

خۆتێهەڵقورتان  دەستەبااڵ تیایدا یەکدیدا، کە گوتنی لەکارکەوتوو-لەگەڵ
شتێک  ژیانی ڕۆژانەیدا هەموو لەوێدایە، کە لە  واته شتەکان دەجوڵێنێت:

 ڕوودەدات و هاوکات هیچیش پێکنایەت. 
ئاڵۆزی هەمیشە بەرەو خۆتێهەڵقورتان دەڕوات و ئەمیش بەدوای 
هەبووەکاندا دەگەڕێت؛ بڕیاردانەکانیش دەدات بە گوتنی لەکارکەوتوو. 

-لەگەڵ-ەر شێوازی بوونجیهاندا خۆی بەس-لەنێو-ونەئەم شێوازی بو
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شتێک  نزیکەوە)لەوێدا(ن و هەموو دا دەسەپێنێت. کەسانی دیکە لەیەکدی
 دەکات. سەبارەت دازاین دەبیستن، دەیبینن و باسیدەکەن دەزانن چی 

یەکدیدا. -لەگەڵ-گوتنی لەکارکەوتوو خۆی دەخزێنێتە نێو بوون[ ٦٩٩]
یەکدی و گوتەکانی یەکدی لێکدەدەنەوە و تاکەکەسەکان چاودەبڕنە 

شێوازی بوون لەنێو  یەکدی لە-لەگەڵ-وەاڵمی یەکدی دەدەنەوە. بوون
کێشەبەدەر نییە، ناکۆکی  جیاوازی بەدەر و لە )ئەوان(دا، حاڵەتێکی لە

ە نهێنی. ب لە یەکدی کدییە بە ئاڵۆزییەوە و گوێگرتنەو چاوبڕینە یە
  .یەکدی(-)دژی و ەکدی(ی-وی)لەپێنا  وهکایەکردنە بە دەمامە

سەرەتاوە بۆ شێواندن بە ئاشکرا  لەم پەیوەندییەدا دەبینین ئاڵۆزی لە
سەرهەڵنادات. ئەمەش شتێک نییە دازاین لەپێشوەختا بانگەشەی بۆ 

-لەگەڵ-بناخەوە لەنێو بوون لەگەڵ یەکدیدا و فرێدانی بوون بکات. لە
  جیهاندایە. -یەکدی لەنێو

 اراوەیی دەمێنێتەوە؛)ئەوان( بەردەوام بەرگری لەش لەنێو خەڵکیدا بە
خۆیان دژی ئاڵۆزی دەکەن و ڕاڤەکردنەکەیان بە دروست دادەنێن. 

بکرێت ئەم دیاردانەمان بۆ ڕوونبکەنەوە.  مەحاڵە داوا لە)ئەوان(
جۆرێک  دیاردەکانی گوتنی لەکارکەوتوو، خۆتێهەڵقورتان و ئاڵۆزی بە

گرێدراوە. ئێستاش پێویستە  بوونی ئەوانەوە ڕیزکراون، کە بە
ئۆنتۆلۆجییانە و بوونگەرانە لەو هەبووە بکۆڵینەوە، کە گرێدانەکە 

هەبووە سەرەتاییەی ژیانی ڕۆژانە لەبەر  دروستدەکات. دەبێت لەو
ڕۆشنایی بونیادی بوونی دازاین تێبگەین، کە تاکو ئێستا هەوڵمانداوە 

  ڕوونیبکەینەوە.
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 . کەوتن و فڕێدان١٨         
گوتنی لەکارکەوتوو، خۆتێهەڵقورتان و ئاڵۆزی دەبن بە خەسڵەتی ژیانی 

جیهاندا. وەکو -و لەنێو ڕۆژانەی دازاین و دەرکەوتنی بوونی)لەوێدا(
خەسڵەتی بوونی دازاین نابن بە بابەتی دەرەکی بەڵکو بوونی 

بوونی ژیانی بەستنیان شێوازی هێنن. لەگەڵ ئەماندا و لە پێکەوەپیکدە
ئەم ی دازاین. 'کەوتن' دەردەکەوێت؛ ئەمە ناودەنێین زاین[ڕۆژانەی]دا

چەمکە هەڵسەنگاندنێکی نێگەتیڤانە نییە و ئاماژە بۆ نیگەرانبوونی 
لەنێو جیهاندا دەکات. ئەم   وه هلە تەنیشت هەبووەکان و دازاین لە نزیکەوە

"نوقم بوونە..." خەسڵەتی ونبوونی لەنێو)ئەوان(دا هەیە. دازاین بە 
یەکەیەوە بۆ بوونی ڕەسەنی خۆی دەکەوێتە نێو جیهانەوە.'کەوتن' تەوانای

واتە، بەربوونەوە بۆ نێو جیهان و نوقمبوون لە نێو ئەواندا، کە تیایدا 
 گوتنی لە کارکەوتوو، خۆتێهەڵقورتان و ئاڵۆزی ڕێنماییکەرن. 

شێوازی 'ناڕەسەنی'  دا دەتوانین چاکتر لە[ لەبەر ڕۆشنایی'کەوتن'٦٩١]
-'ناڕەسەنی' و 'ڕەسەن هیچ جۆرێک چەمکەکانی ێبگەین. بەدازاین ت

چونکە لەم شێوازەدا دازاین بوون  ڕاستەقینە' نابەخشن-ن' واتای 'نانەبوو
جیهاندا نییە، بەپێچەوانەوە، -نادات. ناڕەسەنی واتای نەمان لەنێودەستلە

، کە دازاین تیایدا خۆی لەنێو)ئەوان(دا دەبینێت.  یهجیهاندا-لەنێو-بوونە
، کە بە نیگەرانییەوە ەنەبوون ئەگەرێکی پۆزەتیڤی هەبووی-هەروەها خۆ

نە لە دازاینەوە نزیکە و وئەم شێوازی بولەنێو جیهاندا نوقم بووە. 
ی دازاین ئێمە 'کەوتن'دازاینیش زۆربەی کات دەیەوێت تیایدا بمێنێتەوە. 

ییانە ئەوەی ئۆنتیک نزم دانانێین. نەک لەبەر لە شێوازێکی بەرزەوە بەرەو
، تەنانەت ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەشی خاوەنی ئەمجۆرە ئەزمونە نین
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دازاین، کە دەبێت بە  جیهاندا-لەنێو-فاکتۆری بوون لەسەر 61بۆ ناکرێت.
 خوارەوە؛ هەروەها ناکەوێتە بوونی خۆیەوە دەکەوێتە لەنێچیری کەوتن، 

جیهانەوە، سەر هەبوویەک، کە یەکەمجار دەیدۆزێتەوە. ئەو دەکەوێتە نێو 
ئەوە. کەوتن خەسڵەتێکی دیاریکراوی بوونی  کە بوونیشی سەر بە

دازاینیش ناکات بە بابەتێکی دەرەکی یان پەیوەندییەکی ڕووت  دازاینە و
هەبووەکانی دیکەوە، کە لە دازاینەوە دەردەکەون یان دازاین کاریان بە

ەی نە و بوونگەراندەکات. هەروەها، لە بونیادی ئۆنتۆلۆجییا لەسەر
ئەگەر واتایەکی خراپی بۆ دابنێین و دوایی لەگەڵ  کەوتن تێناگەین

 ری کۆمەڵدا خراپییەکە لەناوبەرین. وپێشکەوتنی کەلتو
جیهان، وەکو پێکهاتەی -لەنێو-لەگەڵ یەکەم ئاماژەکردنمان بۆ بوون

بنەڕەتی دازاین و دیاریکردنی خەسڵەتەکانیدا ناتوانین لە 
دروستە دیوی پێکهاتەکە بگەیەنین. شیکردنەوەکەمان خۆمان بە ئەو

لەنێو ڕوونبکەینەوە. بەاڵم -توانیمان بنەماکانی نیگەرانی و بوون
. ئەو  وهپرسیارمان سەبارەت ئەم خەسڵەتانە لە ژیانی ڕۆژانەدا نەکرد

لەنێو ڕووبەڕووبوونەوە لە تەماشاکردن و -خاڵەشمان باسکرد، کە بوون
                                                           

ئاماژەکردن بۆ ئەم خاڵە گرنگە. هایدیگەر نایەوێت چەمکی 'کەوتن' بە بۆچوونی   61
ئاینییەوە، وەکو 'کەوتن'ی ئادەم ببەستێتەوە، کە دابەزینە لە ئاستی پاکی و 

کەسانی دیکە -و لەگەڵ  جیهاندایه-ەنێوشێوازی بوونەوە. بۆ هایدیگەر مادام مرۆڤ ل
دەژی دەکەوێتە بەر کاریگەری دەرەکی و لە هەندێک بارودۆخدا نامۆدەبێت و 
-ناتوانێت بوونی ڕەسەنی دابمەزرێنێت. ئەم شێوازی بوونە وابەستە بە بوونی لەنێو

 جیهاندا.)م.ک(     



 

299 

 

ەگەڵ یەکدا نییە. لەگەڵ کارکردندا نییە؛ بوونی خۆ و بابەتیش ل
جیهان چوارچێوەیەکی دامەزراوە، کە دازاین -لەنێو-ئەمەشدا، بوون

لەنێویدا ڕوو لە جیهان دەکات بەبێ ئەوەی دەست لە چوارچێوەکە بدات. 
چوارچێوەکەش یاریدەدەرە بۆ خۆ دروستکردنی دازاین. شێوازی 

 رێتەوە. سەر دیاردەی کەوتن دەنوسجیهان لە-لەنێو-بوونگەرانەی بوون
گوتنی لەکارکەوتوو بوونێک بەرەو جیهانی دازاین و کەسانی دیکە  [٦٩١]

لە زەمینە بەدەرە و بە دەناسێنێت، کە تێگەیشتنەکە لە بارەیانەوە 
شتێک دەردەخات و  هەڵواسراوی دەمێنێتەوە. خۆتێهەڵقورتان هەموو

شوێنێکدا و لە هیچ  هەموو لەنێو لە-شارێتەوە. لێرەدا بوونیدە
-نێکیشدا نییە. ئاڵۆزی هیچ لە دازاین ناشارێتەوە و هەمانکات بوونشوێ
شوێنێک و هیچ  جیهان لە پێناوی تێگەیشتندا دەخاتە ژوور هەموو-لەنێو

ڕوونکردنەوەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەی ئەو بوونەی بەم شوێنێکەوە. 
جیهاندا بە دروستی بە -دیاردانەوە سەر بە ژیانی ڕۆژانەیە لەنێو

ئایا ئەو بونیادە چییە، کە ینمان بوونگەرانە دەگەیەنێت. بارودۆخی دازا
 ڕووداوی 'کەوتن' دەردەخات؟ 

شتەکان دەکەن  گوتنی لەکارکەوتوو هەروەها بەوجۆرەی خەڵکی ڕاڤە بۆ
گوتنی لەکارکەوتوو بابەتێکی یەکدیدا پێکدێن. -لەگەڵ-لەنێو بوون

ەوە. بە یەکدی جیاناکرێت-لەگەڵ-بوون دەرەکی نێو جیهان نییە و لە
هیچ تاکێک و  دیاردەیەکی 'هەمەکی'ش دانانرێت، کە سەر بە

لەڕاستیدا، لەگەڵ گوتنی دازاینی تاکدا  .نەبێت ک یهڕاستەقینە
 یەکدیدا؛ لە-لەگەڵ-بە بوونە سەرهەڵدەدات. گوتنی لەکارکەوتوو سەر

دەرەوەی دازاین و لەپێشتر ڕوونادات تاکو کاریگەرێتی خۆی بنوێنێت. 
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ڕۆشنایی ڕاڤەکردنی  دازاین لە گوتنی لەکارکەوتوودا، لەبەر بەاڵم، ئەگەر
خەڵکی بۆ شتەکان خۆی لەنێو )ئەوان(دا ونبکات و زەمینەی وەستانی 

جیهان -لەنێو-. خودی بووندات ئەوا خۆی بۆ)کەوتن( هانده بدۆڕێنێت
 .هاندانە

شتەکانیش دەبێت بە  لەالیەکی دیکەوە، مادام ڕاڤەکردنی خەڵکی بۆ
'کەوتن' ڕادەکێشێت. ئاڵۆزی و گوتنی  ەوا دازاین بەرەوهاندەر، ئ

 شتێک]لە شتێک و تێگەیشتن لە هەموو لەکارکەوتوو، بینینی هەموو
هانی دازاین دەدەن بەو باوەڕە بگات هەموو ئەگەرەکانی  ژیانی ڕۆژانەدا[

بوونی مسۆگەر دەکرێن و بە پڕی دێنە بەردەستی. بەڵێن و 
دەکات، کە دازاین پێویستی بە شەنەتە ( ئەوەندەئەوانبڕیاردانی)

تێگەیشتنی ڕەسەنانەی خۆی نامێنێت. ئەم بەڵێن و بڕیاردانەی ئەوان 
. کەوتن  وه نه هئاسودەیی بە دازاین دەبەخشێت و دەرگاکانی بۆ دەک

  '.ئاسودەبوونجیهاندا، کە هەندەرە هەمانکات دەبێت بە '-لەنێو
ەنانەیە. دازاین بەرە و بەهەرحاڵ، ئەمجۆری ئاسودەبوونە ناڕەس [٦٩٨]

-چونکە کەوتنە نێو ودان نابات. بەڵکو سەرقاڵی دەکاتهێمنی و پش
جیهان بەردەوام دەمێنێتەوە. ئاسودەبوونە هاندەرەکە کەوتن ئاستەنگ 
دەکات. لەوانەیە لێرەدا، بەشیکردنەوە و تێهەڵکێشکردنی تێگەیشتن لە 

استێک ڕۆشنایی بخاتە دازاین بگاتە ئ ەلتوورێکی نامۆ لەنێو ڕاڤەکردنداک
گۆڕانکاری لە خۆتێهەڵقورتان و ئۆقرەگرتن بۆ ناسینی سەربوونی خۆی. 

 شتێک دەبێت بە تێگەیشتنی هەمەکی بۆ دازاین. بەاڵم، هێشتا لە هەموو
بنەڕەتەوە تێگەیشتنەکە ڕوونادات و پرسیارکردنیش سەرهەڵنادات. 

بوون ڕزگاربکرێت. بۆ  پێویستە و دازاین تێناگات، کە تێگەیشتن تواناییە
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شتێک تێدەگات، بەراوردی خۆی  هەموو کاتێک دازاین ئاسودەیە و لە
( دەڕوات، کە تیایدا نامۆبوونبەرەو)و لەگەڵ شتەکانی دیکەدا دەکات 

جیهان هاندان و -. کەوتن لەنێوێتبوون دیارنامێن-هەموو تواناکانی بۆ
 هەمانکات نامۆبوونیشە. ئاسودەبوون نییە، 

خودی خۆی فاکتۆرانە نابەخشێت. واتای دابڕانی دازاین لە نامۆبوونەکە 
بوون پەلکێشیدەکات، کە  پێچەوانەوە، ئەم نامۆبوونە بەرەو جۆرێک لەبە

هاندەری ئەگەرەکان بۆ  کەرتکردن' دەبن بە-سنورە زەقەکانی 'خۆ
ڕاڤەکردن. بەشێوەیەکیش دەریاندەخات، کە نەتوانرێت لەسەریان 

ە، کە دەرگای ڕەسەنیەتی بوون و ئەگەرەکان بکۆڵینەوە. ئەم نامۆبوون
لەسەر دازاین دادەخات بەزۆر ناڕەسەنییەتییەکە دەسەپێنێت و دەیکات 

هاندان و  ڕاستەوخۆ بەکەوتن -ێکی ئەو هەبووە. نامۆبوونیبە ئەگەر
' دەکات. ئەم دیاردانەی ەگەراویتبوونی خۆیدا ' دازاین لە-ئاسودەبوونەوە
هاندان، ئاسودەبوون، نامۆبوون و تەگەرە یان کردن، وەکو  ئاماژەمان بۆ

ئاڵۆزان( خەسڵەتەکانی هەبوویەکی کەوتوون. ئەم )جواڵن(ەی -)خۆ
بوونی دازاین ناودەنێین 'بەرەوهەڵدێر'. دازاین لەنێو بوونی خۆیدا 

ناڕەسەنبوونی ژیانی و بێ بناخەیی  ،ناوەڕۆکی بێ بەرەوهەڵدێر، بەرەو
بەرەوهەڵدێر لەنێو ڕاڤەکردنی خەڵکی بۆ ڕۆژانەی دەڕوات. بەاڵم کەوتنی 

 دەکرێت. ۆنکرێتی ناوزەدشتەکان ئەوەندە نادیارە بە ژیانێکی بەرز و ک
هەڵدێر و گیرسانەوە لەنێو بوونێکی ناڕەسەنی لە  کەوتن بەرەو

بناخەبەدەری)ئەوان(دا بەردەوام ئەگەری تێگەیشتنی ڕەسەنانە لە 
باوەڕەی دەگەیەنێت،  ت و بەودەکاژەکان لەناودەبات. دازاین ئاسودەپرۆ

شتێک دەگات. مادام  شتێکی هەیە یان دەستی بە هەموو کە ئەو هەموو
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دازاین ناڕەسەن  ،بوونی ڕەسەندا بەردەوام لەناودەچێت تێگەیشتن لە
ەنییەتی خۆیدا ئاستی ڕەس لە ێت و دەبێت بە)ئەوان(، بەردەوامدەب

 ( وەردەگرێت. نشڵەژاندکەوتن خەسڵەتی)و  هەست بە شەرمەزاریدەکات
بەڵکو  کات،جیهان دیارینا-لەنێو-گەرانە بوونکەوتن بە تەنیا بوون [٦٩٢]

شڵەژاندنیش فڕێدان بەرجەستە دەکات و کاردەکاتە سەر مەزاجی دازاین. 
فاکتۆری دازاین فاکتۆرێک نییە تەواو بووبێت و دامرکابێتەوە.  یشفڕێدان

هەیە، لە فڕێدان  شتە بێت ئێستا لەوەدایە، کە تاکو هەبێت و ئەو
دەگرێت و یو ناڕەسەنییەتی هەڵ ڕزگاری نابێت و گەردەلوولی)ئەوان(

 بە دەیبات. فڕێدان، کە دیاردەی فاکتۆربوونی دازاین دەردەخات، سەر
 کێشە. دازاین فاکتۆرانە هەیە.  بوونیدا دەبێت بە بوونی دازاینە و لە

ن دەرنەخستوە، ئایا ئێمە دیاردەیەکما لەگەڵ باسەکەمان لەسەر کەوتن
کە ڕاستەوخۆ دژی پێناسەکەی پێشومان بۆ بوون ڕادەوەستێت؟ ئایا 

-بوونیدا تەوانایی ووە دابنرێت، کە بۆ بوونی و لەاین بەو هەبدەکرێت داز
ژیانی ڕۆژانەیدا بوونی خۆی  بوون کێشەیە، ئەگەر ئەم هەبووە لە-بۆ

ەوتن لەنێو بوونی خۆی دووربکەوێتەوە؟ بەاڵم کونبکات و بە کەوتن لە 
ئەگەر دازاین  ە' دژی بوونی بوونگەرانەی دازاینجیهان دەبێت بە 'بەڵگ

بە)خۆ(یەکی دابڕاو لە جیهان دابنرێت. لەمحاڵەتەشدا، جیهان دەبێت بە 
نوێ ڕاڤەیەکی  لە بابەت. کەوتنیش لەنێو جیهان دەبێت سەر

 وەکو بابەتێکی دەرەکی بناسرێت.  و ئۆنتۆلۆجییانەی بۆ بکرێت
جۆرەی ئاماژەمان بۆ کرد،  جیهاندا بێت، بەو-لەنێو-دازاین بوونی ئەگەر

ئەوا کەوتن، وەکو شێوازێکی بوون، دەبێت بە بەڵگە بۆ بوونی 
بوون هیچی دیکە -بۆ-بوونگەرانەی دازاین. لە کەوتندا بێجگە لە تواناییمان
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جیهاندا -لەنێو-چونکە بوونی ئەوە دەکەوێت نابێت بە کێشە. دازاین لەبەر
ەیە. لەالیەکی دیکەوە، بوونی ڕەسەنانە شکێ مەزاج و تێگەیشتنەوەبە 

ناکەوێتە ژوور کەوتنی نێو ژیانی ڕۆژانەوە؛ لەڕوویەکی بوونگەرانەوە 
ژیانی ڕۆژانەدا. دیاردەی کەوتن ڕوانینێکی  شێوازێکی گۆڕاوی بوونە لە

تاریکەشەوی سەر بوونی دازاین نییە و خەسڵەتێکی ئۆنتیکی ئەم 
لە  بونیادی ئۆنتۆلۆجییانەی دازاین دەردەخات. بێجگەهەبووەیە؛ 

ڕۆژەکانی ژیانی ڕۆژانەی دازاین  هەموو دیاریکردنی الیەنە تاریکەکان
 پێکدەهێنێت. 

ئۆنتۆلۆجییەکەمان ئۆنتیکییانە داکۆکی -ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییە [٦٨١]
ئەوەی هیچ  ناکات. نەک لەبەر لەسەر)گەندەڵبوونی سروشتی مرۆڤ(

یەکمان بۆ داکۆکیکردنەکە لەبەردەستدا نییە، بەڵکو هۆکارەکەی بۆ بەڵگە
ئەوە دەگەڕێتەوە، کە ئێمە کێشەکە پێش داکۆکیکردن لەسەر گەندەڵی و 
ناگەندەڵی دەکەوێت. ئۆنتۆلۆجییانە کەوتن جواڵنە. لەڕووی ئۆنتیکییەوە 

شێکی تاوانکەر دانانێین و نایخەینە نێو حاڵەتی مرۆڤ بە سەرخۆ
ونەوە. ئەگەر سیستەمێکی بڕوا یان ئایدۆلۆجی ئەم بانگەشەیە گەندەڵبو

جیهان لەو داکۆکیکردنەوە باسبکات، دەبێت -لەنێو-بکات و بوونی دازاین
باوەڕەشدا  بۆ بونیادی بوونگەرانە بگەڕێتەوە، کە ئێمە دامانمەزراند و لەو

 بێت داکۆکیکردنەکە چەمکییە. 
بوون 'لەوێدا' بوو. پرسیارە سەرەکییەکەی ئەم بەشە سەبارەت 

تێزەکەمان لەبارەی پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانەی دەرخستنی بوونی دازاین 
بوو. بوونی دەرخستنەکەش لەسەر مەزاج، تێگەیشتن و گوتار دامەزرا. 

ژیانی ڕۆژانەدا گوتاری لەکارکەوتوو، خۆ  خەسڵەتەکانی بوونی لە
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ان، ئاسودەبوون، هاند یان بەن و ئاڵۆزی بوون. ئەمانە 'کەوتن'تێهەڵقورتا
نامۆبوون و شڵەژاوییەوە دەرخست و بوون بە خەسڵەتەکانی. بەاڵم، لەم 

الیەنەکانی پێکهاتەی بوونگەرانەی دازاین لەسەر  شیکردنەوەیەدا هەموو
خەسڵەتەکانی دەرکەوتوە. ئێمەش بناخە دیاردەکەمان بۆ ڕاڤەکردنێکی 

 فراوانی بوونی دازاین بە نیگەرانی دانا. 
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  بەشی شەشەم               
 نیگەرانی وەکو بوونی دازاین            

 . پرسیار سەبارەت گرنگی سەرجەمی بونیادی دازاین١٢     
جیهان بونیادێکی سەرەکی و سەرجەمییەکی بەردەوامە. لە -نێو-لە-بوون

باسی  (٩- ٩کەرتی یەکەم، بەشی بەشەکانی پێشوی ئەم نەسراوەدا)
ەم بونیادەمانکردوە. لێرەدا، هەرچ بۆشاییەکی تیدا ببینرێت جەمی ئرسە

پڕیدەکەینەوە. بەدڵنیاییەوە، پێکهاتەی سەرجەمی ئەم بونیادە و بوونی 
لە ژیانی ڕۆژانەدا ئەوەندە فرەالیەنە هەندێکجار نەتوانین 

تەماشای یەکبوونەکەی بکەین. بەاڵم دەکرێت ئەو فینۆمینۆلۆجییانە 
ەو پرسیارە دامەزرێنین، کە بۆ چ مەبەستێک تەماشاکردنە لەسەر ئ

هەوڵی شیکردنەوەی سەرجەمی بوونی دازاین دەدەین: چۆن سەرجەمی 
 ئەو بونیادە بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانە پێناسدەکرێت؟ 

بوونی دازاین فاکتۆرییە. دەبێت بزانین ئاخۆ ئەم بوونە فاکتۆری [ ٦٨٦]
یان لە بنەڕەتەوە  ۆلۆجییانەیەوەنی یەکێتییەکی ئۆنتو بوونگەرایەتییە خا

بوونێکی فاکتۆری هەیە. مادام دازاین مەزاجییە ئەوا دەبێت بە ئەو 
هەبووەی ڕووبەرووی بوونی خۆی دەبێتەوە و تێدەگات، کە فڕێدراوەتە 

هەبووەیە، کە  بەو ئێرە. بەاڵم، فڕێدان، وەکو جۆرێکی بوون، سەر
-ات بە پڕۆژە. بوونبەردەوام دەبێت بە ئەگەرەکانی بوونی و دەیانک

لەگەڵدا -لەگەڵ بوونلەتەنیشت بابەتەکانی بەردەستەوە بەهەمانشێوە 
جیهانیش لە هەموو -لەنێو-جیهاندا؛ بوون-لەنێو-بە بوونە سەر

نزیکەوە  بارودۆخێکدا لەپێناوی بوونی خۆیدایە. )خۆ( زۆربەی کات و لە
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کەوتنە. جیهان هەمیشە -لەنێو-ئەوان. بوون-ناڕەسەنە و دەبێت بە خۆی
-لەنێو-بەگوێرەی ئەمەش ژیانی ڕۆژانەی دازاین دەبێت بە ئەو "بوون

جیهانەی، کە دازاین تێی دەکەوێت، دەردەکەوێت فڕێدەدرێتە ئەوێ و 
پڕۆژەکانی دادەمەزرێن، تەوانایی بوونی لەتەنیشت هەبووەکانی نێو 

ئایا لە  کەسانی دیکەدا دەکەوێتەگەر."-لەگەڵ-جیهان و بوون
ژیانی ڕۆژانەیدا  ن بۆ سەرجەمی بونیادی بوونی دازاین لەتێگەیشتنما

سەرکەوتوو دەبین؟ ئایا بوونی دازاین، وەکو یەکێتییەک دەردەکەوێت 
تاکو ئێمەش بوونگەرانە شیبکەینەوە؟ ئایا بۆچوونە بوونگەرانەکەمان بۆ 

 کارە دەگونجێت؟  ئەم
 ژوور پرسیارئەگەر نێگەتیڤانە بیربکەینەوە، ئەوا سەرجەمی بونیادەکە لە

کۆشکێک بەکەرەسەکان وەکو  و توانین باسیبکەینکردنەکەمانەوە نا
چونکە دروستکردنی کۆشکەکە پێویستی بە نەخشەدانانی  دروستیبکەین

ئەندازیارانە هەیە. ئەو بوونەی دازاین، کە ئۆنتۆلۆجییانە سەرجەمی 
ۆ ئەگەر ب زرێت، بۆ ئێمە لەوێدا دەردەکەوێتبونیادەکەی لەسەر دادەمە

ت لەنێو ێدیاردەیەکی یەکگرتووی بگەڕێنینەوە. دیاردەکەش دەب
سەرجەمی بوونی دازایندا بێت. کەوابوو، ناکرێت ڕاڤەکردنەکەمان 
کۆکردنەوە و تێهەڵکێشکردنی ئەو الیەنانە بێت ئاماژەمان بۆ کردوون. 

بنەڕەتەوە  پرسیارکردن سەبارەت خەسڵەتی بوونگەرانەی بوونی دازاین لە
 ردن سەبارەت بوونی بابەتێکی دەرەکییەوە جیاوازە. لە پرسیارک

 [ ئەزمونی ڕۆژانەمان لەنێو ژینگەدا، کە ئۆنتۆلۆجییانە و٦٨٩]
 هەبووەکانی نێو جیهان دەکات، ناتوانێت ئۆنتیکییانە کار لەسەر

ئۆنتیکییانە دازاین بۆ شیکردنەوەیەکی ئۆنتۆلۆجییانە ئامادەبکات. 
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ەی ئەزمونەکان بۆ دۆزینەوەی بەهەمانشێوەش، هەستکردنی ناوەو
ڕێگایەکی ئۆنتۆلۆجییانە سەرکەوتوو نابێت و ناجۆرە. لەالیەکی دیکەوە، 
نابێت بوونی دازاین لە بیرۆکەی مرۆڤەوە دەربهێنین. ئایا ئەو ڕاڤەکردنەی 
 بۆ دازاینمان کردووە ڕێگەمان دەدات بوونی دازاین بەرجەستە بکەین و لە

کی و ئۆنتۆلۆجییانە بۆ ناسینی بوونی خۆیەوە ڕێگەیەکی ئۆنتی
شتن لە بوون سەر بە بونیادی ئۆنتۆلۆجی دازاینە. تێگەیبدۆزینەوە؟ 

جۆری بوونەی خۆی  دازاین، وەکو هەبوویەک بوونی خۆی دەبینێت. ئەو
پێدەبینێت بە مەزاج و تێگەیشتنەوەیە. ئایا دازاین دەتوانێت لە مەزاجی 

 دەکەوێت، تێبگات؟ شێوەیەکی تایبەت دەر خۆی، کە تیایدا بە
ئەگەر شیکردنەوەی بوونگەرانە بۆ بوونی دازاین خاوەنی ڕوونکردنەوە 
بێت و لە ئۆنتۆلۆجییە بنەڕەتییەکەدا یاریدەدەرمان بێت، ئەوا بۆ 
دەرخستنی بوونی دازاین خۆی دەگەیەنێتە سنورە دوورەکان و 
ئاشکراکردنی ئەگەرە سەرەکییەکانی دازاین مسۆگەر دەکات. ئەو 

ستنەی دازاین لە بوونیدا بەرجەستەی دەکات دەبێت بە ئاسانی خدەر
 بدۆزرێتەوە و سەرجەمی بوونیشی لەوێوە بە ئێمە بگات. 

دەکەین  مەزاج بۆ میتۆدەکەمان ئێمە دیاردەی)دوودڵی(، کە جۆرێکە لە
بە بناخەی شیکردنەوەکە. بۆ کارکردن لەسەر ئەم مەزاجە و دەرخستنی 

نە دیاردەی)کەوتن( دەکەین بە خاڵی خەسڵەتەکانی ئۆنتۆلۆجییا
جیادەکەینەوە، کە لەپێشتریش  دەرچوونمان. هەروەها دوودڵی لە)ترس(

باسمانکرد. دوودڵی، کە ئەگەرێکی بوونی دازاینە، لەگەڵ ئەو بوونەی 
دازاین  ە دەتوانێت سەرجەمی بوونیتیایدا دەردەکەوێت دیاردەیەکدازاین 

گەرانی خۆی دەردەخات. بۆ باسکردنی نیشانبدات. بوونی دازاین، وەکو نی
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پێویستە لە دیاردەکانی ویست،  م دیاردە بوونگەراییە بنەڕەتییەشئە
ئارەزوو، خۆگرتن و هاندەر جیابکرێتەوە. نیگەرانی لەمانەوە دەرناچێت 

 چونکە بوونی ئەم دیاردانە دەکەونە سەر نیگەرانی. 
ەکردنی ڤاڕ موو شیکردنەوەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەوەکو هە [٦٨١]

بوونی دازایندا و بەگوێرەی  ئۆنتۆلۆجییانەی نیگەرانی لە
-دەستکەوتەکانمان لە ڕاڤەکردنەکەدا، پەیوەندی بە تێگەیشتنی پێش

ئۆنتۆلۆجییانەی بوون و تەنانەت ناسینی ئۆنتیکییانەمان بۆ هەبووەکان 
هەیە. جێگەی سەرسوڕمانیش نییە، کە تێگەیشتنی گشتی و ئەوەی 

انراوە پەیوەندی بە ناسینی ئۆنتیکییانەوە هەبێت. ئەو ئۆنتۆلۆجییانە ز
ڕێگرتنە ئۆنتیکییەی بۆ ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی دازاین، 
وەکو نیگەرانی دەیگرینە بەر دەشێ درێژخایەن بێت و بیردۆزەییانە 

 توندوتیژی کەسێکئێمە لێرەدا باسی  .کارەکەی بە ئەنجام بگەیەنێت
چونکە ئەو پێناسە باوەی بۆ مرۆڤ  ەکاریدەهێنێتبەرانبەرمان بناکەین 

کراوە دەخەینە الوە. شیکردنەوە بوونگەرانەکەمان بۆ بوونی دازاین، وەکو 
ئۆنتۆلۆجییانە هەیە. ئەمەش -نیگەرانی پێویستی بە بڕیاردانێکی پێش

کاتەی دازاین بوونی خۆی دەردەبڕێت ڕاستەوخۆ ئەو  لەوێدایە، کە ئەو
-دادەنێت، هەرچەندە ئەم دەربڕینە پێش بوونە بە)نیگەرانی(

شیکردنەوەی دازاین لەگەڵ ڕووکردنی لە دیاردەی ئۆنتۆلۆجییانەیە. 
پرسیار لە  و دەکاتکێشەی ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی ئامادە ڕێگە بۆ نیگەرانی

 . بەگشتی دەکات واتای بوون
بۆ ئەم مەبەستە و مانەوەمان لەسەر ڕێگاکە بوونگەرانە خۆمان بە 

نستی مرۆڤناسی لەپێشتر دەگەیەنین. پێویستە بۆ دواوە ئەودیو زا
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بگەڕێینەوە و سەرنجێکی قوڵتر لە پرسیارە سەرەکییەکە سەبارەت بوون 
بەردەست، -ئەمانەن: بابەتیبدەین. ئەو شێوازی بوونانەی باسمانکردن 

دەرەکی، کە هەبووەکانی نێو جیهان دیاریدەکەن و خەسڵەتی -بابەتی
نە بوونی تاکو ئەمڕۆ گرفتی ئۆنتۆلۆجییا ئەوەی ەبەرلوەرناگرن.  )دازاین(

اوە)بۆنموونە، وەکو ڕاستەقینەیەکی دەرەکی بە بابەتێکی دەرەکی دان
تەماشاکراوە(، بوونی دازاینیش خراوەتە پەراوێزەوە. پێویستە باسی 
پەیوەندییە ئۆنتۆلۆجییەکانی نێوان نیگەرانی، جیهانبوون، بابەتی 

بکەین. ئەمەش زۆرتر  )ڕاستەقینە(بەردەست و بابەتی دەرەکی
خەسڵەتی ڕاستەقینە لەنێو بەستێنی پرسیارە ئەپستمۆلۆجییەکانمانەوە، 

 ڕیالیزم و ئایدیالیزم وروژاندویانە، دەردەخات.  کە فێرگەکانی
هەبووەکان بەبێ ئەزموونی ئێمە، زانین و تێگەیشتنمان هەن و 

دیاریدەکەین. بەاڵم دەردەکەون؛ ئێمە دەیاندۆزینەوە و خەسڵەتەکانیان 
اوەنی خهەبوویەک لەنێو تێگەیشتنی ئەو هەبووەدا)هەیە(، کە 

ئەوە هەبوویەک بەبێ چەمکبوون دەبێ هەبێت، بەاڵم  تێگەیشتنە. لەبەر
کۆنەوە، لەنێو کێشە  شتێک نییە نەتوانین بەتەواوی تێیبگەین. لە

، یەک شت دانەنراون ئۆنتۆلۆجییەکاندا، هەرچەندە بوون و ڕاستی بە
. ئەمەش بەڵگەیە بۆ سەلمامدنی پەیوەندییەکی نپێکەوە باسکراو

پێویست لەنێوان بوون و تێگەیشتندا ئەگەر خۆمان بۆ پرسیارەکە 
دەبێت دیاردەی)ڕاستی( ئۆنتۆلۆجییانە  .سەبارەت بوون ئامادەبکەین

بنەمای ڕاڤەکردنەکەی پێشومان بۆ  ڕوونبکەینەوە. ئەمەش لەسەر
ستن، دۆزینەوە، ڕاڤەکردن و داکۆکیکردن دیاردەکانی، وەکو دەرخ

 دروستدەبێت. 
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لە شیکردنەوە ئامادەکراوەکەماندا بۆ دازاین بەم ئاکامە دەگەین:  [٦٨٤]
دەردەخات  تیایدادوودڵی ئەو مەزاجە تایبەتییەیە دازاین بوونی خۆی 

(؛ ٤٦(؛ بوونی دازاین، وەکو نیگەرانی)کورتەبەشی ٤١)کورتەبەشی
ی بوونگەرانە بۆ دازاین، وەکو نیگەرانی خۆی سەلماندنی ڕاڤەکردن

(؛ ٤١(؛ دازاین، جیهانێتی و ڕاستەقینە)کورتەبەشی٤٩)کورتەبەشی 
 (. ٤٤دازاین، دەرخستن و ڕاستی)کورتەبەشی

 
 ی دوودڵی، وەکو ڕێگەیەکی تایبەت بۆی. مەزاجی بنەڕەت٤١   

 خۆدەرخستنی دازاین                    
ونی دازاین ئەوەیە، کە دازاین سەبارەت بوونی یەکێک لە ئەگەرەکانی بو

-زانیارییە پەیوەندی بە خۆ ئەم. خۆی زانیاری، ئۆنتیکیمان بداتێ
لەسەر مەزاج و تێگەیشتنی ڕادەوەستێت.  و دەرخستنی دازاینەوە هەیە

مەزاجێکی تایبەت دادەنرێت؟ چۆن لە  لە چ الیەنێکەوە دوودڵی بە
ۆیدا ڕادەوەستێت و ئێمەش لەوێوە دوودڵیدا دازاین لەبەردەم بوونی خ

یان خۆمان بۆ پێناسەکردنی  فینۆمینۆلۆجییانە پێناسەی دەکەین
 دەکەین؟ ئامادە

مادام دەمانەوێت سەرجەمی بونیادەکە پەیدابکەین پێویستە لە 
خاڵی دەرچوونمان  شیکردنەوەیەکی کۆنکرێتییەوە بۆ)کەوتن(
ئەوان(دا بە نیگەرانییەوە دیاریبکەین. نوقم بوونی دازاین لەنێو جیهان و)

خۆی، وەکو تواناییەکی  ناخی دازایندا بەرانبەر جۆرە هەستێک لە
دیاردەی ئەم هەستە بەرانبەر خۆی، دێنێتەکایەوە. -بوونی-ڕەسەنانە بۆ

بوونی خۆیی و ڕەسەنییەتی بۆ توێژینەوەکەمان سەرەتاییەکی شیاوە. 
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نایەوێت  ەوێتەوە[]دووردەک بوونی خۆی هەڵدێت بەاڵم کاتێک دازاین لە
 خۆی دووردەکەوێتەوە. لێرەدا پێویستە لە ڕووبەڕووی خۆی ببێتەوە

نە و ئۆنتیکی لە دیاردە ئۆنتۆلۆجی و بوونگەراییەکان اڕۆژ دیاردەکانی
 جیابکەینەوە و ڕاڤەی جیاوازیان بۆ بکەین. 

ڕوانگەی ڕووداوەکانی ژیانی ڕۆژانەوە، ڕەسەنییەتی بوون  لە[ ٦٨٩]
ی کەوتنەکەدا دوورخراوەتەوە و دەرگاکانی لەسەر داخراوە؛ ەگەڵ ڕوودانل

 بوونی خۆی بێبەربوونە لە دەرخستنی هەڵهاتنی دازاین لەداخستنەکەش 
 بەرانبەر ئەوەی دازاین لێی ڕادەکات و لەپشتییەوە دەمێنێتەوە. لەبەر

 و ئەوەی دازاین لە بنەڕەتەوە و ئۆنتۆلۆجییانە لەبەردەم بوونی خۆی  
ڕابکات، کە لێیڕادەکات. بەدڵنیاییەوە،  لەوە دایە دەتوانێتخۆدەرخستن

ڕاڤەکردنەدا ئەوەی لێیڕادەکات نەناسراوە؛ لە وەرگەڕان و  لەم
هەڵدێت،  ڕووتێکردنیشدا لەنێو ئەزموندا نییە. بەڵکو کاتێک)دازاین(

دەردەکەوێت. ئەم ڕاکردنە ئۆنتیکییەی ژیانی  ئەوەی لێیڕادەکات)لەوێدا(
وتن بۆ ناسینی هەڵهاتنەکە ئۆنتۆلۆجییانە و  هرێکە لە دەرکڕۆژانە، کە جۆ

بوونگەرانەش سودی لێوەردەگرین. لە هەڵهاتنی ژیانی ڕۆژانەدا دەتوانین 
دووردەکەوێتەوە یان لێی دەستی ڕادەکات و  ئەوەی دازاین لە

 وەرگێڕانەکە بخەینە نێو ڕاڤەکردنێکی فینۆمینۆلۆجییانەوە. 
ۆ دیاردەی کەوتن بەبێ دیاردەی بکەوابوو، شیکردنەوەکەمان 

دەرخستنی دازاین ئۆنتۆلۆجییانە دەستپێناکات. بەڵکو بەپێچەوانەوە خۆ
دروستکراوەی  ئەو ڕێگە اڤەکردنەکەمان خۆی داوەتەدەستڕلێرەدا، 

شێوازە ئۆنتیکییەی  دازاین خۆی تێدا دەناسێت؛ باسکردنەکە لەسەر ئەو
بوونی دازاین لەم  ووکردن لەدازاینە، کە خۆی تێدا دەردەخات. ئەگەری ڕ
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بۆ  .ڕێگەیەوە دەکەین بە ڕاڤەکردن بە تێگەیشتن و مەزاجییەوە
مەزاجەکە دازاین دەبێت بە دیاردەیەکی گرنگی میتۆدەکەمان.  یدەرخستن

 لێرەدا، بەڕاشکاوی دەڵێێن، دوودڵی ئەم ڕۆڵە دەبینێت. 
شتا ئێمە خۆمان بۆ شیکردنەوەی دوودڵی ئامادەکردوە. هەڵبەتە، هێ

پەیوەندییە ئۆنتۆلۆجییەکەی لەگەڵ ترسدا ئاشکرا نییە. بێگومان ئەم 
یەکدی جیاناکرێتەوە: ترس بە  یەکدییەوە نزیکن. زۆرجار لە دیاردانە لە

دوودڵیش بە ترس. لێرەدا هەنگاو بە هەنگاو دوودڵی دادەنرێت و 
 دیاردەی دوودڵی باسدەکەین. 

بوونی  بە هەڵهاتن لە ەوان(ئێمە کەوتنی دازاینمان بۆ نێو جیهان و)ئ
خۆی ناوزەدکرد. بەاڵم مەرج نییە هەموو ڕوو وەرگێڕانێک هەڵهاتن بێت. 
گرژبوونەوە لەنێو ترسدا بابەتە مەترسیدارەکە دەردەخات، کە لێی 

خەسڵەتی هەڵهاتنی  دەترسین؛ ئەم گرژبوونەوەیە]چوونەوە نێو خۆ[
جارێک  دەخات هەمووتێدایە. ڕاڤەکردنەکەمان بۆ ترس، وەکو مەزاج دەری

هاندایە و لەالیەنێکی ئاستی شتێکدا توشی ترس دەبین، کە لەنێو جی لە
 ڕوومانتێدەکات، خۆی نزیکدەکاتەوە و کەچی دووریشە. لە  هودیاریکراوە

بوونی خۆی دووردەکەوێتەوە. ئەوەی لە ئاستیدا  کەوتندا دازاین لە
 شەکردنەوەگرژدەبێتەوە پێویستە هەبوویەک بێت بە خەسڵەتی هەڕە

؛ بەاڵم ئەو هەبووە خودی ئەوەیە خۆی گرژدەکاتەوە: خودی بێت ئاماده
نرێت؛ ترسناک دانا دەکاتەوە بەئاستیدا گرژ دازاینە. ئەوەی خۆی لە

جیهاندا ڕووبەڕووی دەبینەوە. ئەوەی  چونکە ئەوەی ترسناکە لەنێو
 هەڕەشەکەر و ترسناکە لەنێو جیهاندا دەدۆزرێتەوە. 
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ئاستی هەبووەکانی  لە کەوتن هەڵهاتن لە ، ڕوووەرگێڕان[ کەوابوو٦٨١]
هەبوویەک  جیهاندا نییە. هەر هەڵهاتنێک لەسەر ترس دامەزرابێت لە-نێو

جیهان نوقم دەکات.  ڕادەکات و خۆی لەنێو هەبووەکانی دیکەی نێو
ڕوووەرگێڕان لە کەوتن لەسەر بناخەی دوودڵی دادەمەزرێت، کە ئەگەری 

 ترسیش پێکدەهێنیت. 
-پێویستە بۆ بوون هاتنی دازاین لەژێر باری کەوتندابۆ تێگەیشتن لە هەڵ

-ەنێول-ئاستیدا دوودڵە بوونەلە ]دازاین[ ئەوەیجیهان بگەڕێینەوە. -لەنێو
. ئایا چ جیاوازییەکی دیاردەیی لەنێوان دوودڵی و ترس لەئاستی جیهاندا

-ێکی نێودوودڵە بابەت ەی کەسێک لەئاستیدائەوبابەتەکانیاندا هەیە؟ 
الیەنە هەڕەشەکەرەکە دیاریکراو نییە. ئەوەی لەئاستیدا  جیهان نییە و

ئەمە هەبووەکانی نێو جیهان نابن  دوودڵە بەتەواوی دیاری نەکراوە. لەبەر
مرۆڤ لەئاستی بابەتەکانی بەردەست و بابەتە بە بابەتی دوودڵی. 

لەئاستی  جیهاندا دەرەکییەکاندا دوودڵ نابێت. ئێمە لە کارکردنمان لە
 شتەی هەڕەشەکەرە دوودڵ نابین.  ئەم یان ئەو

 شتە هەڕەشەکەرەی)لێرە( بەگوێرەی ئەمە، دوودڵی پەیوەندی بە ئەو
هیچ  ڕاستیدا، ئەوەی لە دوودڵیدا هەڕەشەکەرە لەیان )لەوێدا(یە نییە. لە

شوێنێکدا نادۆزرێتەوە. دوودڵی نازانێت بۆچی دوودڵە. هەروەها، لە)هیچ 
واتا بەدەر نییە: ئاماژە کردنەکەی هەموو ناوچەیەک  لە شوێنێک(

لەنێو دەبەخشێت، کە جیهانی تێدا -دەگرێتەوە و واتای بوون
هیچ شوێنێکی دیاریکراوەوە  کەرەکە لەهەڕەشە دەردەکەوێت. کەوابوو

هیچ  و لە سەرهەڵنادات و لەالیەکەوە نزیک ناکەوێتەوە؛ ئەو)لەوێدا(یە
 کە خۆی دەسەپێنێت و هەناسەمان تەنگشوێنێکیشدا نییە؛ ئەوەندە نزی
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 هیچ شوێنێکیشدا نابینرێت.  دەکات، کەچی لە
 ملهوڕیدەبێت. بەرجەستە لە دوودڵیدا)هیچ و هیچ شوێنێک( [٦٨٩]

ئەو واتایە دەبەخشێت، کە  جیهاندا(-)هیچ و هیچ شوێنێک لەنێو
دیاردەی جیهان دەبێت بەوەی لەئاستیدا دوودڵی پەیدا دەبێت. هیچ و 

شوێنێک ئامادەنەبوونی جیهان ناگرێتەوە، بەڵکو بێبایەخی هیچ 
لەوێوە جیهانبوونی جیهان خۆی  ێت وجیهان دەچەسپێن-هەبووەکانی نێو
 دەسەپێنێت. 

شتە نییە، تەنانەت  ئەوەی بەسەرمانەوە کاریگەرە ئەم یان ئەو
سەرجەمی بابەتە دەرەکییەکانیش نییە؛ ئەگەری بابەتی بەردەستە 

خودی جیهانە. کاتێکیش دوودڵی هێوردەبێتەوە، لە بەگشتی؛ واتە، 
 ژیانی ڕۆژانەماندا وادەریدەبڕین و باسیدەکەین، کە هیچ نییە. ئەم جۆرە
باسکردنە الیەنێکی ئۆنتیکی نیشاندەدات. گوتاری ڕۆژانە سەبارەت 
بابەتەکانی بەردەستە بەنیگەرانییەوە. بەاڵم دوودڵی لەئاستی بابەتێکی 

 ی لەات. ئەو "هیچ و بابەتی بەردەستە"ا سەرهەڵنادبەردەستی نێوجیهاند
ژیانی ڕۆژانەدا تێیدەگەین و باسیدەکەین  لە ،تەماشاکردنی دەوروبەرمان

 ی نێوبەردەست بە'شتێک'ی بابەتێکی تەواوی بە 'هیچ' دانانرێت. 'هیچ'بە
بوونی دازاینە، وەکو  بە جیهانەوە گرێدراوە. ئۆنتۆلۆجییانە، جیهان سەر

بێت یان  جیهان. ئەگەر ئەوەی دوودڵی ڕوویتێدەکات )هیچ(-لەنێو-بوون
-لەنێو-جیهان بێت بەگشتی ئەوا بابەتی دوودڵی دەبێت بە خودی بوون

یهان وەکو خۆی جسەرەتاوە و ڕاستەوخۆ بوونی  جیهاندا. دوودڵی لە
لە  دەردەخات. ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت ئێمە بە مەبەستەوە ڕوو

کاری ەماشای جیهان دەکەین، کە دەبێتە هۆهەبووەکان ناکەین و تەنیا ت
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ەکەمجار جیهان، ی و مەزاج جۆرێکە لەسەرهەڵدانی دوودڵی. دوودڵی 
ێت. بەهەرحاڵ، نامانەوێت ئەوەش بڵێێن، کە لەنێو وەکو جیهان دەناس

 دوودڵیدا جیهانبوونی جیهان دەبێت بە بیرۆکە. 
ارەی دوودڵی تەنیا لەئاستی شتێکدا ڕوونادات، وەکو مەزاج لەب

شتێکیشەوەیە. ئەوەی دوودڵی لەبارەیەوە سەریهەڵداوە شێوازێکی بوونی 
 .ەشەکردنەکە نادیارەڕهە و دیاریکراو یان ئەگەرێکی بوونی دازاین نییە

ئەمە کارناکاتە سەر ئەم یان ئەو فاکتۆرە کۆنکرێتییەی]دازاین[ لە  لەبەر
دی یە خوتەواناییدا بۆ بوون هەیەتی. ئەوەی دوودڵی لەبارەیەوە هە

دوودڵیدا بابەتەکانی بەردەستی دەوروبەرمان و  . لە جیهانه-لەنێو-بوون
-شتانەی لەنێو جیهاندا هەن وندەبن. جیهان و بوونمان لەگەڵ هەموو ئەو

ئەمە، دوودڵی  زۆرتر هیچ ئاشکراناکەن. لەبەر کەسانی دیکەدا لەوە
ە باوەکەی ل کەوتنەکەی و ڕاڤەکردنە و خۆ لە ئەگەری تێگەیشتن 

بابەتەی دەسەنێت. دەیگەڕێنێتەوە بۆ ئەو  ،وەریگرتوەدازاین خەڵکەوە 
-لەنێو-ڕەسەنانەیە بۆ بوونئەویش تەواناییەکی -لە بارەیەوە دوودڵە

تاکەی لە  . دوودڵی بوونی دازاین لەنێو جیهاندا دەکات بە ئەوجیهان
 خۆی تێدەگات و ئەگەرەکانی بوونی دەکات بە پڕۆژە. 

ئەگەری بوونی دازاین  ەتەکەیەوەبەباب ودڵیدو کەوابوو، [٦٨٨]
دەکات. دوودڵی بوونی دازاین، دەخات و تاکە کەسییەکەی بەرجەستەدەر

بوون و سەربەستییەکەی دیاریدەکات. -بۆ-وەکو بوونێک بەرەو تەوانایی
سەربەستانە و ڕەسەنانەی دادەنێت. بوونی -دازاین بەرانبەر بوونی

ئەمە ئەو شێوازی  دەوام دەیەوێت.ڕەسەنی دەکات بەو ئەگەرەی کە بەر
 جیهاندا باوەڕی پێدەکات. -لەنێو-دازاین لە بوونی بوونەیە
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دوودڵی لەئاستی بابەتەکەیدا ئەوەش دەردەخات، کە بۆچی دوودڵە: 
جیهاندا. لێکچونی بابەتەکە و ئەوەی بۆی دوودڵە -لەنێو-بوونە ویش ئه

جیهاندایە. لێرەدا -خودی دوودڵیش دەگرێتەوە. دوودڵی، کە مەزاجە لەنێو
دووەمیاندا  یەکن، کە لەجۆرێک وەکو دەرخەر و دەرخراو بوونگەرانە بە

کەسدا و لە  تاکە بوون لە-لەنێو، تەوانایی بۆ-جیهان، وەکو بوون
فڕێدانەکەدا دەرخراون؛ ئەمەش ڕوونیدەکاتەوە چۆن لە دیاردەی دوودڵیدا 

و، دوودڵی دازاین مەزاجێکی تایبەت دەبێت بە تێزی توێژینەوە. کەوابو
ویستییە(بوونگەراییە -کەس و خودی خۆی. بەاڵم ئەم)خۆ دەکات بە تاکە

خۆیەکی بەشتکراو لەنێو بۆشایی ڕووداوەکانی جیهاندا ساخناکاتەوە. 
جیهان ڕووبەڕووی دازاین -ڕۆڵی لەوەدا دەبینرێت، کە جیهان و بوون لەنێو

 62دەکاتەوە.
زاینیش باسەکەمان لەسەر هەموو گوتار و ڕاڤەکردنێکی ڕۆژانەی دا

دوودڵی بێ الیەنانە دەسەلمێنێت. ئێمە لەپێشتر گوتمان، کە مەزاج 
شێوازی بوونی تاکەکەی دەردەخات. لە دوودڵیشدا مرۆڤ هەست بە 

دڵیدا دەریدەبڕێت: وبێفێڵی دەکات. لێرەدا ئەوەی دازاین لە ئەزمونی دو
 'بێفێڵ' واتای"هیچ و لە هیچ شوینێکدا" توشمان دەبێتەوە. هەروەها 

                                                           
کارت)خۆ( بە گرنگە لەم خاڵەی هایدیگەر تێبگەین چونکە نایەوێت، وەکو دێ  62

ناسینی -گیانەکی یان شتێک دابنێت و لە)لەش(ی جیابکاتەوە. خۆ-جەوهەرێکی
دازاین دۆزینەوەی جەوهەرێکی گیانەکی نییە، بەڵکو ناسینەوەی تایبەتمەندێکی 

 بوونی دازاین و جیاوازییەتی لەگەڵ دازاینێکی دیکەدا.)م. ک(
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مان(یش دەبەخشێت. لە ڕوونکردنەوەکەمان بۆ تنیش-لەنێو-)نەبوون
لەنێو(مان لە -بارودۆخی بنەڕەتی بوونی دازاین بوونگەرانە)بوون

بوون" یان -لەنێو(مان بە"جێنشین-جیاکردەوە.)بوون کاتیگۆری)لەنێو(
 لەگەڵ" دانا. -"ئاشنابوون

انی ڕۆژانەی دازاین لەنێو خەسڵەتی ئەم دیاردەیەمان زۆرتر لەگەڵ ژی
 نیشتمان(-لەنێو-)ئەوان(دا ڕوونکردەوە، کە جۆرێک لە ئاسودەیی)بوون

خنکاندن  . لەالیەکی دیکەوە، دوودڵی دازاین لەتبە دازاین دەبەخشێ
ت. لەنێو نێلەنێو جیهاندا ڕزگاردەکات. ئاشنابوونی ژیانی ڕۆژانەی دەڕوخێ

 ێو شێوازی بوونگەرانەیلەن-کەس. بوون جیهاندا دەبێتەوە بە تاکە
فێڵی ردەگرێت. باسەکەی ئێمەش لەسەر بێوە نیشتمان(-لەنێو-)نەبوون

 ئەم واتایەی هەیە. 
هەڵدێت.  شتێکلێرەدا فینۆمینەاڵنە دەبینین کەوتن، وەکو هەڵهاتن لە 

هەڵهاتن  جیهاندا نییە؛]بەپێچوانەوە[-ئاستی بابەتەکانی نێوهەڵهاتنەکە لە
ئەوان دەڕوات و بایەخیان پێدەدات؛ لە  بەرەو ت،ڕوو لەو بابەتانە دەکا

ئاشنابوونیان  هەڵهاتنەکەدا دازاین لەنێو کەسانی دیکەدا وندەبێت و بە
ئاسودە و جێنشین دەبێت. لە کەوتندا ئێمە بەرەو نیشتمانێک ڕادەکەین، 

فێڵی هەڵدێین، کە دەست بێ کە بێ نیشتمانمان دەکات؛ لێرەدا، ئیمە لە
ەی بەسەر بوونی راوی دازایندایە و دازاینیش ئەو شێوازلەنێو بوونی فڕێد
فێڵی بەردەوام شوێن دازاین دەکەوێت و هەڕەشە لە خۆیدا هێناوە. بێ

 هەڕەشەژیانی ڕۆژانەیدا دەکات. دەشێ لە ونبوونی لەنیو)ئەوان(
کردنەکەش شانبەشانی دڵنیایی و خۆشگوزەرانی ژیانی ڕۆژانەی بڕوات. 

سەرهەڵدەدات. کەسێک هەست  ێ زیانەکانیشدادوودڵی لەنێو هەڵوێستە ب
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 شتێکتاریکییدا هیچ  فێڵی بکات پێویستی بە تاریکی نییە. لەبە بێ
 نابینرێت هەرچەندە جیهان لەوێدا دەمێنێتەوە و خۆی دەسەپێنێت. 

فێڵبازی دازاین ئۆنتۆلۆجییانە بۆ بێ-بوونگەرانەیئەگەر ئێمە ڕاڤەکردنێکی 
خودی بوونی دازاینەوە  ین، کە لەبکەین و بە هەڕەشەیەکی دابنێ

پەیدادەبێت، ئەوا ناتوانین تێگەیشتنەکەمان بۆ دوودڵییەکەی ژیانی 
ئاستیدا و لە دازاین لە ڕوووەرگێڕان لەڕۆژانەش لەگەڵیدا مسۆگەر بکەین. 

نی ڕۆژانەدا لێیتێدەگات؛ لەم ڕوووەرگێڕانەی ژیانی ژیا کەوتنەکەیدا لە
 کزبوون دەڕوات.  ویەکە بەرەنیشتمانی-ڕۆژانەدا بێ

ژیانی ڕۆژانەدا دەردەکەوێت دوودڵی مەزاجێکی سەرەکی  هەمانکات، لە
جیهاندا؛ پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجییە و -لەنێو-بە بوونە دازاینە و سەر

لەوێدایە. -شێوازی بوون هەرگیز نابێت بە بابەتێکی دەرەکی و لە
و دازاینن  فێڵی بوونیجیهاندا شێوازی بێ-شنابوون لەنێوئاسودەیی و ئا

ڕوانگەی بوونگەرانەی  پێچەوانەوە ئەم کێشەیە دانانرێت. لەبە
 نیشتمانی" دەبێت بە دیاردەیەکی سەرەکی. لەبەر-ئۆنتۆلۆجییانەوە "بێ

جیهاندایە و لەگەڵ هەبووەکانی نێو -ئەوەی دوودڵی هەمیشە لەنێو
 جیهانە، کە بۆیان نیگەرانین، ئەوا دەبێت بە ترس. ترس ئەو دوودڵییەیە

خۆی  جیهاندا و ناڕەسەنانەش لە نێچیری بوون لەنێو کە بووە بە
 شاراوەیە. 

مەزاجی  ڕووی فاکتۆری و ژیانی ڕۆژانەدا لە بەهەرحاڵ، لە [٦٢١]
 فیڵبازی تێناگەین. هەروەها، کەوتن و شێوازی ژیان لەنێو خەڵکدا ڕێگەبێ

وە. هەندێکجار دوودڵی بە فاکتۆرە نادەن دوودڵی کەم ببێتە
کێشەیەکی ئۆنتۆلۆجییانە دروستدەکات.  تراوە وجییەکانەوە بەسفزیۆلۆ
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کاتێکدا هۆکارە فزیۆلۆجییەکان دازاین دوودڵ دەکەن، کە دازاین  لەاڵم  به
لەمە، ناکرێت  لەنێو زەمینەی بوونیدا دوودڵی هەڵگرتبێت. بێجگە

فاکتۆریانە هەوڵبدەین ڕاڤەی ئەم دیاردەیە لە بنەڕەتەوە بوونگەرانە و 
لۆجییانە بکەین و پێکهاتە و کارکردنەکانی دیاریبکەین. یەکێک لە ئۆنتۆ

هۆکارەکانی ئەم نەکردنەش بۆ بایەخنەدانی نێو شیکردنەوە 
ەوتن لە سەرنەک بۆتایبەتی نگەرایەتییەکەی بوونی دازاین، بەبوو

 دەگەڕێتەوە.  ناسینەوەی دیاردەی مەزاج
میتۆدەکە و  ڕووی فاکتۆرییەوە لەئاستی هێشتا، کەمی دوودڵی لە

بنەمای شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەدا نابێت بە ڕێگر. بەڵکو، 
بەپێچەوانەوە، کەمی دیاردەکەی ئاماژەکردنە بۆ ئەو ڕاستییەی، کە 

دەتوانێت  ێو خەڵکدا بوونی ڕەسەنی شاراوەیە ودازاین زۆربەی کات لەن
 بناسێت. هۆی ئەم مەزاجە سەرەکییەوەی خۆی  بە
هەموو  جیهان بە-لەنێو-، دروستە، کە مەزاج بوونبەدڵنیاییەوە [٦٢٦]

لەنێو هەروەها خۆ( -پێکهاتەکانییەوە)وەکو، خودی جیهان، بوون
دوودڵیدا دەرکەوتنێکی تایبەت سەرهەڵدەدات؛  دەردەخات. بەاڵم لە

دەکات. بەرجەستەکردنی کەسی بەرجەستە چونکە دوودڵی بوونی تاکە
خۆی دەهێنێتەوە.   بەرەو کەسی بوونی دازاین لە کەوتنەکەوە تاکە

لەئاستی ئەگەرەکانی بوونی ڕەسەن و ناڕەسەنیدا ڕایدەگرێت. ئەم 
جیهان  بابەتەکانی نێو و ئەگەرانە لە دوودڵیدا خۆیان دەردەخەن

ڕادەیەک ئەم ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییە  ڕوخساریان ناشارنەوە. ئایا تاکو
شانبکات و ئێمەش بناخەکانی دیاردەکە دەستنی بۆ دوودڵی توانیویەتی

 وەاڵمی پرسیارەکە سەبارەت سەرجەمی بونیادی بوونی دازاین بدەینەوە؟ 
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 . بوونی دازاین وەکو نیگەرانی ٤٦         
مادام مەبەستی ئێمە تێگەیشتنێکی ئۆنتۆلۆجییانەیە لە سەرجەمی 
بونیادەکە پێویستە بپرسین، کە دیاردەی دوودڵی لە توانایدایە 

ین و ئەوەی تیایدا دەردەکەوێت بە ئێمە ڕاگەیەنێت؛ سەرجەمی بوونی دازا
ڕووی دیاردەییەوە دەبێت بە بنەڕەتی و  هەروەها ڕاگەیاندنەکەشی لە

تەماشاکردنی لەسەرجەمەکە تێدەگەین؟ ناوەڕۆکی ئەمەش  ئێمەش بە
جیهاندا؛ -لەنێو-دوودڵی، وەکو مەزاج شێوازی بوونەجۆرە دەبینرێت:  بەم

ئەمە  جیهاندا. لەبەر-لەنێو-بوون-بۆ-ین تەوانایمانەئەوەی لەبارەیەوە دوودڵ
جیهاندا دەردەخات. -ڕاستی لەنێو دیاردەی دوودڵی بوونی دازاین بە

بوونگەرانە، فاکتۆرانە و کەوتن دەبن بە خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییە 
 بە بنەڕەتییەکانی ئەم بوونە. ئەم خەسڵەتە بوونگەرایەتییانەش سەر

ن یان ونبکەین؛ یبتوانین یەکێکیان دەربهێنبوونێکی تێکەڵکراو نین، کە 
سەرجەمی بونیادەکە  ڕێگەیانەوە بە بەڵکو پێکەوە ئاڵۆسکاون و لە

دەگەین. لەنێو یەکێتی ئەم خەسڵەتانەی بوونی دازایندا، ئەم بوونە 
دەبێت بەوەی ئێمە بتوانین ئۆنتۆلۆجییانە تێیبگەین. ئایا خودی 

 یەکێتییەکە چ خەسڵەتێکی هەیە؟ 
 "بووە بە کێشە. واتای ن ئەو هەبوویە، کە بوون بۆی بووە بەدازای

تێگەیشتن ڕوونکردەوە. بە مەزاج و  باسەکەدا لەسەر مان لەکێشە"
دانان و تەوانایی بەرەو بوونی خۆی داماننا. تەواناییەکەشی  پرۆژه

 هەموو لەپێناوی ئەوەدایە هەموو دازاینێک خواستی گەیشتنی دەکات. لە
ن بوونی خۆی لەگەڵ ئەگەرەکانیدا بەراورددەکات. لە حاڵەتێکدا دازای

سەربەستانەی خۆی ڕووەو تەوانایی بۆ بوون، ڕەسەنانە -دوودڵیشدا بوونی



 

321 

 

 و ناڕەسەنانە لەگەڵ توخمە کۆنکرێتییەکانیدا دەردەکەوێت. بەاڵم لەڕووە 
ئۆنتۆلۆجییەکەوە تەوانایی بەرەو بوون واتای ئەوە دەبەخشێت، کە 

دەکەوێت. دازاین هەمیشە پێش ی ڕەتدەکات و پێشیازاین بوونی خۆد
خۆی دەکەوێت، لەم پێشکەوتنەدا ڕوو لەو بابەتانە ناکات، کە بوونی ئەو 
پێکناهێنن، بەڵکو بەرەو بوونی خۆی ڕێدەکات. ئەم بونیادە، کە 

ڕەتکەر" -خۆ-"بوونی کێشە"وە هەیە، بە بە "بووە پەیوەندی بە
 ناوزەددەکەین.

-هەمووالیەنەکانی بوونی دازاین پێکدەهێنێت. "بوونیئەم بونیادە [ ٦٢٩]
ئاماژە بۆ جیهان نابەخشێت و  لە ڕەتکەر" واتای دابڕانی)خۆ(-خۆ

جیهان ئەوەمان بۆ -لەنێو-جیهان دەکات. بوون-لەنێو-خەسڵەتی بوون
ئاشکرادەکات، کە دازاین فڕێدراوەتە نێو جیهانەوە و لەبەردەم بوونیدا 

-"بوونی دەبێت.ین لە دوودڵییەکەدا بەرجەستەدازاڕاوەستاوە. فڕێدانی 
-ڕەتکردنەکەیدا-خۆ ڕەتکەر" ئەوە دەگەیەنێت، کە ئەم بوونە "لە-خۆ

جیهاندایە." هەرکاتێک دیاردەی ئەم بونیادە یەکگرتوە -لەنێو-لەپێشەوە
ببینرێت توێژینەوەکەی پێشومان بۆ جیهانێتی جیهان باشتر خۆی 

ماندا باسمانکرد، کە ئاماژەکردنەکان دەچەسپێنێت. ئێمە لەو توێژینەوەیە
پەیوەندییان بەو هەبووانەوە هەبوو لە پێناویاندا ڕوویان تێدەکەین. 

 ئەوانەدا پەیوەندییان بەو-لەڕاستیدا سەرجەمی ئاماژەکردنەکان لەپێناوی
ناگەیەنێت  هەبووانەوە هەیە، کە دازاین بایەخیان پیدەدات. ئەمەش ئەوە

ن بە)خۆ(وە چەسپاوە. بەڵکو، پێکهاتەی جیهانی بابەتە دەرەکییەکا
لەنێو...."دا -بوون-لەنێوڕەتکەر -خۆ-"بوونی بوونی دازاین، کە لە

دەرکەوتوە. سەرجەمێکی سەرەکییە. ئەگەر ئەمەش هەڵگێڕینەوە، 
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 دەتوانین بڵێین، بوون هەمیشە فاکتۆرییە. بوونێکی بوونگەرانە لە
 بە فاکتۆرەوە گرێدراوە.  بنەڕەتەوە

ەمەوە، بوونی فاکتۆرانەی دازاین، بەگشتی و ڕووتکراوی، ئ لەسەرو
جیهاندا نییە؛ بوونێکە لە نێو جیهاندا -لەنێو-بوون-تەواناییەکی فڕێدراو بۆ

 فێڵبازی)کە لەە. لەم کەوتنەدا و هەڵهاتن لە بێبە نیگەرانییەوە نوقم بوو
چونکە  شاراوەیی دەمێنێتەوە زۆربەی حاڵەتەکاندا لەنێو دوودڵیدا بە

ئاشنابوون -'ئەوان' بەردەوام ڕێگەنادەن نا یان لەنێو خەڵکیدا وژ
ە گرنگیش نیی و سەرهەڵدات(، بانگەشە بۆ بوونی خۆی دەکات

-خۆ-بێت؛ بناسرێت یان نەناسرێت. بوونیبانگکردنەکە ئاشکرا یان شاراوە
لەگەڵ بابەتەکانی  جیهاندا کەوتن و بوونی]دازاین[-لەنێو-ڕەتکەر

 و نیگەرانییەکەشی دەگرێتەوە.  جیهان-نێو-بەردەستی
پێویستە بوونگەرانە سەرجەمی بونیادی ئۆنتۆلۆجییانەی دازاین بەمجۆرە 

، وەکو  هجیهان-نێو-تێپەڕکەرەی-خۆ-وەربگرین: بوونی دازاین ئەو بوونە
 جیهاندا ڕووبەڕوویان دەبێتەوە(. ئەم-شتانەی لەنێو لەگەڵ)ئەو-بوون

کات، کە ئێمە ئۆنتۆلۆجییانە 'نیگەرانبوون' دە بوونەش ئاماژە بۆ
بوون، کە مرۆڤ  بەکاریدەهێنین. لەم ئاماژەکردنەوە هەموو هەڵوێستێکی

ئەمەوە ەوە، وەکو دوودڵی و گوێنەدان، لەلێدەکاتئۆنتیکییانە بیری
 پەیدادەبن. 

 -جیهان نیگەرانییە، بوون-لەنێو-بنەڕەتەوە بوون ئەوەی لە لەبەر [٦٢١]
ڕۆشنایی شیکردنەوەکەی  بەرتدا، لەبەردەس-تەنیشت بابەتەکانیلە

کەسانی دیکەدا -لەگەڵ-پێشومان دەبێت بە)گرنگیدان(، بوونی دازاینیش
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لەتەنیشت شتێکەوە گرنگیدانە و -بوون 63جیهاندا)نیگەرانییە(. -و لەنێو
بناخەکەشی نیگەرانییە. نیگەرانی بەتەنیا خەسڵەتی بوونگەرانەی 

ناکات؛ هەموو ئەو الیەنانەش دیاری و لە فاکتۆر جیاناکاتەوە )کەوتن(
 ئەمەشە، نیگەرانی سەر کۆدەکاتەوە، کە بوون دەردەخەن. لەبەر

یەکی تەنیا و دابڕاو نییە. ئەگەر کەسێک باسی "نیگەرانبوون بە)خۆ(
خۆی" بکات، لەسەر پەیوەندی نێوان گرنگیدان و نیگەرانی  بەرانبەر

گەرانی نی 64دەبێت.  ڕۆشنایی بخاتەسەر، ئەوا توشی)تۆتەلۆجی(
 ئۆنتۆلۆجییانە بوونی خۆی ڕاناوەستێت: چونکە)خۆ( بەرانبەرخودی)خۆ(

                                                           
این و بابەتەکانی بەردەست هایدیگەر چەمکی)نیگەرانی( بۆ پەیوەندی نێوان داز  63

بەکارناهێنێت. لەو باوەڕەدایە)نیگەرانی( پەیوەندی نێوان مرۆڤ و مرۆڤ دیاریدەکات 
و)گرنگیدان(یش هەڵوێستی مرۆڤە بەرانبەر کەلوپەلەکانی. بەاڵم 
چەمکی)گرنگیدان(یش شێوازێکی نیگەرانییە. ئەمەش لەوێدا دەردەکەوێت، کە 

گرنگیدان بە مێزەکەی بەردەستم، کە بۆ نوسین نیگەرانبوونم بۆ هاوڕێیەکم لە 
بەکاریدەهێنم جیاوازە. هەرچەندە هەردوو هەڵوێستەکە نیگەرانییە، بەاڵم جیاوازی 

 نێوان بابەتەکانیان هەڵوێستەکانیش دەگۆڕێت. )م. ك(
دا سەرهەڵدەدات، کە جیاوازی  یه تۆتەلۆجی بە دامەزراندنی ئەو دەستەواژه  64

گرەکەیدا نییە و بارەکە هیچ زانیارییەکی نوێ ناخاتە سەر لەنێوان بارو بارهەڵ
بارهەڵگرەکە و پێناسەی ناکات. هەروەها ڕەتدانەوەشی یان گۆڕینی دەستەواژەکە بۆ 
نێگەتیڤ ناکۆک دەردەچێت. لە دەستەواژەی )ئەگەر سوکرات مرۆڤ بێت، ئەوا 

ئەگەر بکرێت بە سوکرات مرۆڤە.( بارەکەی زانیاری نوێ ناخاتە سەر بارهەڵگرەکە و 
دەستەواژەیەکی نێگەتیڤی ناکۆک دەردەچێت.)تۆتەلۆجی( زاراوەیەکی یۆنانییە 
)تۆتەلۆجیا( لە دوو وشە پێکهاتوە؛ تۆتە، واتە)چوونیەک( و لۆجیا)گوتار( 
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 تێپەڕدەکات. ئەمەش ئەو خەسڵەتەیە، کە هەردوو الیەنی نێو بونیادی
 لەتەنیشت(تێدایە. -لەنێو هەروەها-نیگەرانی)بوون

بوون لەنێو زەمینەی بارودۆخی -بۆ-، وەکو تەواناییر هتێپەڕک-خۆ-بوونی
سەربەستی  ۆنتۆلۆجییانەی ئەگەری بوونە بەرەوئ-بوونگەرانەی

بوون فاکتۆریانەش هەیە. -بۆ-دازاینێک لەم تەواناییەیدا ڕەسەنێتی. هەموو
بوون خەسڵەتی سەربەستی هەڵدەگرێت، -بۆ-بەاڵم، مادام ئەم تەواناییە

ئەوا دازاین بەبێ ویستی خۆشی ڕوو لە ئەگەرەکانی دەکات؛ دەگونجێت 
-اڕەسەنانە بژی. ئەو ناتوانێت ڕەسەنانە)لەپێناویڕووی فاکتۆرییەوە ن لە

بوون دەخاتە -بۆ-خۆی ڕابگرێت؛ تەوانایی خۆی دەیەوێت(-ئەوەی
تێپەڕکەر( دەکەین -خۆ-باسی)بونی بەردەستی )ئەوان(. لەمڕووەوە، کە

ە)ئەوان(. ئەمەش ئەوە ئەو)خۆ(یەی ئاماژەی بۆ دەکەین دەبێت ب
خۆی ڕادەکات  شێوەیەی لە ین بەوژیانی ناڕەسەنیشدا دازا لەدەگەیەنێت 

جۆرەش خۆی دەردەخات،  و دەکەوێت، خۆی تێپەڕدەکات. هەروەها، بەو
 کێشە.  کە بوون لەالی بووە بە

هەموو  )پێش(بوونی دازاینە، سەرجەمی بونیادی سەرەکی  )نیگەرانی(
ڕەفتارێکی فاکتۆری و هەڵوێستی دازاین دەکەوێت و پێشمەرجێکی 

 ەبەخشێت، کە هەڵوێست و ڕەفتارەکان هەمیشە بەە دواتئۆنتۆلۆجییە؛ 
 بەسەر بیردۆزەدا نییە.ی ک. ئەمەش زاڵبونی الیەنی کردەننیگەرانییەوە

                                                                                                                     

دەگرێتەوە. هەرگوتارێک خۆی دووبارە بکاتەوە و هیچی نوێ نەسەلمێنێت بە 
 تۆتەلۆجی دادەنرێت.)م. ک(
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بیرکردنەوە لە بابەتێکی دەرەکی و کردەوەیەکی ڕامیاری ئەوەندەی 
یەکدی نیگەرانیمان ڕوویانتێدەکات. الیەنەکانی بیردۆزەیی و 

کە ئێمە بە نیگەرانی  هەبووەن،ئەگەرەکانی ئەو  ی)پراکتیکی(ککردە
 ناوزەدمانکرد. 

 [ دیاردەی نیگەرانی لە شیوازە هەمووگیرییەکەدا دابەش ناکرێت؛٩٢٤]
شتێکی دیکەی، وەکو ویست  هەوڵدانیش بۆ گەڕانەوەی ئەم دیاردەیە بۆ

نابێت.  وو خۆزگە، هاندەر و خۆگرتن و دەرهێنانی لەوانەوە سەرکەوتو
نە ڕەگوڕیشەیان لەنێو نیگەرانیدا داکوتاوە؛ ویست و خۆزگە ئۆنتۆلۆجییا

دەنرێن دوو ئەزمونی جیانەکراوە دا ئەوان نەک بەتەنیا ئۆنتۆلۆجییانە بە
بوون  دەبن، کە ناتوانێت واتایەکی تەواو بەلەنێو ئەو تەوژمەدا پەیدا

بدات. ئەمە بۆ هاندەر و خۆگرتنیش دروستە. ئەوانیش لەنێو زەمینەی 
 ەئاستی بە ئۆنتۆلۆجیکردنیان لەسەر ژیان ڕێگرنیگەرانیدان. ئەمەش ل

چونکە  کێشە دروستدەکات نییە. بەاڵم بە ئۆنتۆلۆجیکردنی)ژیان(
 دەتوانین لەسەر ئۆنتۆلۆجی دازاین دایبمەزرێنین. 

ڕۆشنایی  )نیگەرانی( ئۆنتۆلۆجییانە پێش ئەم دیاردانە دەکەوێت. لەبەر
تۆلۆجییەکی بیردۆزەیی توێژینەوەکەمان بۆ ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی، کە ئۆن

بۆمان دەردەکەوێت  ناسی دانامەزرێنێتنستی مرۆڤتەواو بۆ دازاین و زا
چۆن ئەم دیاردانە بوونگەرانە لەسەر زەمینەی نیگەرانی دامەزراون. 

جیهاندا. -لەنێو-شتێکدا بوونە-بوون و لەپێناوی-بۆ-هەموو تەواناییەک
هەبووەکان ئەمەش پەیوەندی ئۆنتۆلۆجییانەی نێوان دازاین و 

 دیاریدەکات. 
 نیگەرانی هەمیشە گرنگیدان و خەمخۆرییە. لە)ویست(دا، ئەو بابەتەی
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وەکو بابەتێک گرنگی  ،هەوڵی تێگەیشتنی دەدرێت و بە پڕۆژەکراوە
دەستدەکەوێت. لەمڕووەوە بۆ ویست  ،نیگەرانێتی ]دازاین[ پێدرابێت یان

ەی ویستراوە شت-بابەتێک هەیە، کە ڕوویتێدەکات و خۆی، وەکو ئەو
ئۆنتۆلۆجییانە هەبێت پێویستە ئەم  دەرخستوە. ئەگەر)ویست(

توخمانەی تێدابێت: یەکەم، دەرکەوتنی لەپێشتری شتە ویستراوەکە 
شتەی  ئەمەش خۆ تێپەڕکردنە(؛ دووەم، دەرکەوتنی ئەو) بەگشتی

جیهانەی هەبووەکەی تێدایە(؛ سێیەمیش، پڕۆژەی  گرنگی پێدەدرێت)ئەو
بوون ڕووەو ئەگەری ئەو شتەی -بۆ-ەیشتن لە تەواناییدازاین بۆ تێگ

 دیاردەی ویستدا سەرجەمی نیگەرانی خۆی ئاشکرادەکات.  دەیەوێت. لە
 پڕۆژەی بوونی دازاین، وەکو فاکتۆر بەردەوام بە تێگەیشتنەوە و لە
هەموو حاڵەتێکدا لەنێو جیهانی دۆزراوەدایە. لەنێو جیهاندا ئەگەرەکانی 

کاریان  رەتاشەوە بەگوێرەی ڕاڤەکردنی)ئەوان(پەیدادەکات و لەسە
لەسەردەکات. ڕاڤەکردنەکەش لەئاستی هەڵبژاردندا ڕێگابەستە و نایەڵێت 

 دروستی خۆی لەگەڵیاندا ئاشنابکات. کەمکردنەوەی  بە ]دازاین[
ژیانی ڕۆژانەیدا دێنە بەردەستی دەبێتە  ئەگەرەکانی دازاین بۆ ئەوانەی لە

رەکان. نیگەرانبوونی نێو ژیانی ڕۆژانە لە هۆکاری لەناوبردنی ئەگە
ئاستیاندا کوێردەبێت و خۆی لەگەڵ شتە هەبووەکاندا سازدەکات. ئەم 
ئاسودەییە نیگەرانی لەنێو نابات، بەڵکو دەیوروژێنێت. لەم بارودۆخەدا، 

ئەگەرێکی نوێ ناڕوات. ئەگەرەکەی بەردەستی دەگۆڕێت و  ]دازاین[ بەرەو
 ێی هێناوەتەکایەوە. واتێدەگات ڕووداوێکی نو

کۆتایی  هەمانکات، ئەم ویستە ئاسودەیە بەڕێنمایکردنی)ئەوان([ ٦٢٩]
کەسەکە بۆ بوون ناهێنێت، تەنیا گۆڕانەکە دروستدەکات. -بە تەوانایی
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 بوون دەبێت بە خۆزگە. لە-لێرەدا، زۆربەی کات تەوانایی کەسەکە بۆ
ت بە پڕۆژە، کە لە ئەو ئەگەرانە دەکا خۆزگەدا دازاین بوونی خۆی لەسەر

ن و هێشتا هەوڵی دەستکەوتنیشی بۆ ونیگەرانییەکەیدا دەستی نەکەوتو
کەرەکە کەمتر لە ئەگەرە تێپەڕ-خۆ-شێوازی خۆزگەدا بوونە لەنەداون. 

جیهان دەبیت بە پڕۆژەیەکی  فاکتۆرییەکانیش تێدەگات. کاتێک
 دەستدایە وندەبێت؛ جیهانەی لەبەر-لەنێو-خوازی، ئەو بوونخۆزگە

ڕۆشنایی بابەتی خۆزگەکەدا  جۆرێک ڕوودەدات، کە لەبەر ئەمەش بە
ئەوەی هەیە پڕوتەواو دەرناکەوێت. خۆزگە گۆڕانکاری بوونگەرانەیە لە 

بە -کاتەدا، کە خۆ تن لە بوونی خۆ، بەتایبەتی لەوشپڕۆژەی تێگەی
 پڕۆژەکردن فڕێدەدرێتە ئەوێ، دەکەوێت و تامەزرۆی ئەگەرەکانی دەکات.

ردن دەرگا لەسەر ئەگەرەکان دادەخات؛ ئەوەی لە خۆزگەدا تامەزرۆک
لەوێدایە و تامەزرۆی دەکرێت، دەبێت بە جیهانی ڕاستەقینە.   

ئەو  نیگەرانییە و لەسەر ئۆنتۆلۆجییانەش، خۆزگە پێویستی بە
 دادەمەزرێت. 

لە تامەزرۆکردندا بوونەکەی لە تەنیشتەوەیە خۆی لەپێشتر دادەنێت. 
دەگۆڕێت. خۆزگەی دازاین  لەتەنیشتەوەیە-کەیڕەتکەرە-خۆ-بوونە

دازاین لە  ەکات. خوگرتنیش دەریدەخاتدژیانەوە بەرجەستە خوگرتن بە
 ڕەتکەر لەنێو ئەو-خۆ-دەرەوەدایە و بەدوای شتێکدا دەگەڕێت. بوونی

لەتەنیشتەوەیە وندەبێت. لە خۆگرتندا -لەپێشەوە و هەمیشە-بوونەی
خۆزگەی بۆ دەخوازێت. ئەگەر دازاین  دەکەوێت دازاین شوێن ئەو بابەتە

توشی خوگرتن بێت، ئەوا هەموو بونیادی نیگەرانبوون گۆڕانی بەسەردا 
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ئەگەرەکانی بۆ خزمەتگوزاری خوگرتن  دێت. دازاین کوێردەبێت و هەموو
 بەکاردەهێنێت. 

لەالیەکی دیکەوە، هاندەری ژیان دەبێت بەوەی کەسەکە بەخۆوەی [ ٦٢١]
ێوەیەکیش دەیەوێت بیگاتێ. هاندەر ئەگەرەکانی ش هەموو بە و دەگرێت

ناڕەسەنە کەرەکە ڕتێپە-خۆ-خۆی کۆدەکاتەوە. لێرەشدا، بوونە دیکەش لە
گرنگ نییە هاندەرەکە لەو بابەتەشەوە بێت، کە کەسەکە دەیەوێت.  و

هاندەر دەتوانێت بەسەر مەزاج و تێگەیشتندا زاڵ بێت. بەاڵم، دازاین بە 
اندەری نییە تاکو ڕەفتار و کردەوەکانی دیکەی هیچ شێوەیەک بەتەنیا ه

-لەنێو-بخرێنەسەر. بەڵکو بەگوێرەی گۆڕانکارییەکانی بوونی-جاروبار
 جیهاندا هەمیشە نیگەرانییە. 

 زەمینەی هاندەر بۆ دازاین هەرچەندە ئۆنتۆلۆجییانە نیگەرانی دەبێت بە
وەها، لە . هەرهێشتا نیگەرانی سەربەست نییە اڵم لە هاندەری ڕووتدا به

خۆگرتندا نیگەرانی سنورداردەکرێت. خوگرتن و هاندان دوو ئەگەرن، کە 
ڕەگوڕیشەیان بەستراوە بە فڕێدانی دازاینەوە. ئێمە ناتوانین هاندەر بۆ 
ژیان و خوگرتنمان بە جیهانەوە لەناوبەرین. مادام ئەمانە 

و  ەژیانی ڕۆژان ئۆنتۆلۆجییانەش پەیوەندییان بە نیگەرانییەوە هەیە لە
 ئۆنتیکییانە گۆڕانیان بۆ نیگەرانی بە بوونی ڕەسەنەوە دەگەرێتەوە. 

-ئاماژە بۆ دیاردەیەکی بنەڕەتی بوونگەرانەی چەمکی)نیگەرانی(
ئۆنتۆلۆجییانە دەکات، کە بونیادێکی سادەی نییە. بونیادی 
ئۆنتۆلۆجییانەی بە توخمێکی سەرەکی ئۆنتیکییانەوە گرێنەدراوە. 

ە ناتوانین واتای بوون بەگشتی بە هەبووەکانەوە ئەمەش لەوەدەچێت، ک
-تێپەڕکەر-خۆ-پێناسەکردنی)نیگەرانیدا(، وەکو)بوونێکی ببەستینەوە. لە
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لەگەڵدا...( باسمانکرد، بونیادی ئەم دیاردەیە -بوون لەنێودا...و-بوون لە
ئەمە ئاماژەکردنێکی دیاردەیی نییە، کە  دەبێت زۆرتر ڕوونبکرێتەوە. ئایا

یارە ئۆنتۆلۆجییەکە زۆرتر لەسەری بکۆڵرێتەوە تاکو ئەو دەبێت پرس
بێت، کە دەبێت بە پشتگرێکی ئۆنتۆلۆجی و کرادیاردە سەرەکییە ئاش

الیەنییەکەی نیگەرانی لەسەر دادەمەزرێت؟  بونیادە یەکگرتوە هەموو
پێویستە بۆ باسەکەی پێشومان  پێش شوێنکەوتنی ئەم پرسیارە

ەگشتی باشتر تێبگەین. یەکەم، دەبێت بگەڕێینەوە تاکو واتای بوون ب
ڕوونیبکەینەوە، کە ئەوەی ئۆنتۆلۆجییانە لە ڕاڤەکردنەکەدا)نوێ(یە 
 ئۆنتیکییانە کۆنە. لەگەڵ ئاشکراکردنی بوونی دازاین، وەکو نیگەرانی بە

چەمکی  ، بەڵکو بوونگەرانە لەینزۆر بیرۆکە بەسەر دازایندا ناسەپێن
 .  وه بینهدە نەوە نزیکو ئۆنتیکی ئەم بوو ژیانی ڕۆژانە

 
 نیگەرانی لە وەکو ، . سەلماندنی ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی دازاین٤٩   

 ئۆنتۆلۆجییانەی دازاینەوە بۆ بوونی خۆی -ڕاڤەکردنی پێشڕووی 
 ڕاڤەکردنماندا، کە نیگەرانیمان بە بوونی دازاین داناوە، هەموو لە [٦٢٩]

هەموو  ەی ئەو هەبووەی لەسەر بنەمایەکی ئۆنتۆلۆجییان شتێک دەکەوێتە
حاڵەتێکدا بوونی ئێمە دەگرێتەوە و بە بوونی 'مرۆڤ' ناوزەدیدەکەین. بۆ 

کارەش پێویست بوو پێناسە نەریتییەکە بۆ بوونی 'مرۆڤ' بگۆڕین  ئەم
چونکە ئۆنتۆلۆجییانە ناسەلمێنرێت و پرسیاری لەبارەوە دەکرێت. 

یەکە لەگەڵ ئەو ئۆنتۆلۆجی-بەراوردکردنی ڕاڤەکردنە بوونگەراییە
ڕادەیەک جێگەی سەرسوڕمان  پێناسەیەدا دەریدەخات ڕاڤەکەمان بە

شێوازێکی ئۆنتیکیدا ببینرێت و بە  بێت، بەتایبەتی ئەگەر نیگەرانی لە
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ئەمە ئاماژە بۆ دەقێک دەکەین،  خەم و خەفەت لێکبدرێتەوە. لەبەر
 ئۆنتۆلۆجییانەشی هەیە.-سڵەتی پێشهەرچەندە مێژووییانەیە و خە

جۆرێک  نەچێت، دازاین لەو دەقەدا بوونی خۆی بەبیرمان پێویستە لە
دەردەبڕیت کاریگەری ڕاڤەکردنی بیردۆزەییانەی بەسەرەوە دیار نییە و 
داواشی ناکات. گرنگە ئەوەش بزانین، کە بوونی دازاین خەسڵەتی 
 مێژوویی هەیە و دەبێت ئۆنتۆلۆجییانە بسەلمێنرێت. ئەگەر دازاین لە

گوتەیەک لەنێو مێژووی ئەودا  ونیدا مێژوویی بێت، هەراڵیی بووقو
ش زانیارییەکی زانستانە دەکەوێت. سەرهەڵدات و بۆ ئەوێ بگەڕێتەوە پێ

قورسایی خۆی هەیە. ئەو  بێت نهگرنگی ئۆنتۆلۆجییانەشی  ر گه ئه
 ئۆنتۆلۆجییانەیە. -تێگەیشتنەی بوون الی دازاین دەربڕینێکی پێش

سیدەکەین ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێت، کە دەقەکەی لێرەدا با[ ٦٢٨]
ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکەمان ساختە و دروستکراو نییە و بونیادی 

یەکێک لە چیرۆکە دێرینەکاندا دازاین لە  لە ئۆنتۆلۆجییانەی هەیە.
 ڕاڤەکردنەکەیدا بوونی خۆی بە 'نیگەرانی' دادەنێت: 

  هپەڕییەوە و تۆپەڵ ڕووبارێک لە نیگەرانی'ڕۆژێک خاتو خواوەند '      
    هەڵیگرتەوە و شێوەیەکی پێدا.  سەرنجەوە بە  بینی؛ قوڕێکی

    هات. نیگەرانی داوای لێکرد، (جوبیتەر)کاتەدا خوداوەند  لەو      
گیان بە بەریدا بکات. ئەویش بە خۆشییەوە گیانی پێبەخشی.         
ێت.ویستی ناوی خۆی بۆ دابن (نیگەرانی)بەاڵم کاتێک         

لێبنرێت. )جوبیتەر(ی ڕازی نەبوو. داوایکرد ناوی )جوبیتەر(        
زەوی  مشتومڕ و  وتنه کهئەم دوو خوداوەندە          
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چونکە  ە و داوایکردی ناوی زەوی لێبنرێتبەرزبوەو          
ئەو هەبووە ئافەریکراوە پارچەیەک بوو لە لەشی ئەو.           

داوایان لە)ساتورن( کرد ناوبژییان بکات و هەموویان دوایدا   له          
ڕێگەچارەیەک بدۆزێتەوە. ئەویش ئەم بڕیارە دادوەرانەیەی           

کاتی مردندا  دا: مادام جوبیتەر گیانی پێبەخشیوە،  لە          
گیانەکە بۆ الی جوبیتەر دەگەڕێتەوە؛ مادام زەوی لەشی           

. مادام خاتو خواوەندی داوەتێ ، الشەکەی بۆ زەوییە         
تاکو ئەو  ، دەبێتنیگەرانی یەکەمجار شێوەی بۆ دروستکرد         

ژیاندا بێت بۆ نیگەرانی بێت.  لە ]ئەم هەبووە[        
مادام ئێوەش لەسەر ناوەکەی ڕێکناکەون من ناوی         
زەوی دروستکراوە.  )هۆمۆ(ی لێدەنێم، چونکە لە)هیومس(       

درێژایی  ئەوەی مرۆڤ بە نتۆلۆجییە گرنگە نەک لەبەرئۆ-ئەم دەقە پێش
'نیگەرانی' دەگەڕێتەوە، بەڵکو گرنگی نیگەرانی پەیوەندی بەو  ژیانی بۆ

بۆچوونەشەوە هەیە، کە مرۆڤ بە تێکەڵەی گیان و لەش دادەنێت. 
"کیۆرا پریما فینکست": ]واتە[ سەرچاوەی ئەم هەبووە لە نیگەرانیدایە. 

مدیو فیکسێریەت"؛ ئەم هەبووە لەم سەرچاویە تێسنیەت، کوا را"کیۆ
بێت ی گرێدراوە و تاکو لەنێو جیهاندا دوورناکەوێتەوە و توند پێوە

  جیهان مۆری 'نیگەرانی' لەسەر تۆمارکراوە.-لەنێو-داگیریدەکات. بوون
بوونیدایە، بەڵکو  ئەوە نییە، کە ئەو توخمە لە لەبەر ناوەکەشی)هۆمۆ(

 ن لەسەر بونیادی ئەم هەبووە خراوەتە بەردەستلەو دروستکراوە. بڕیاردا
-)ساتورن( یان 'کات'. کەوابوو، ئەو ناوەڕۆکەی لەم دەقە پێش
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ئۆنتۆلۆجییەدا بۆ مرۆڤ دانراوە ئەوە دەخاتە بەرچاو، کە ئەم هەبووە 
 بوونێکی تەمەن کورت و کاتی لەنێو جیهاندا هەیە.   

ەمان دەدات بونیادێکی گرنگی ئۆنتیکییانەی چەمکی'نیگەرانی' ڕێگ[ ٦٢٢]
 بنەڕەتی دیکەی دازاین ببینین. بورداخ ئاماژە بۆ دووالیەنی واتای

'دوودڵی' بەڵکو 'ئاگاداری' و  'نیگەرانی' دەکات، کە نەک تەنیا
سنیکا لە دوا نامیلکەیدا)نامیلکەی  65یش دەگرێتەوە.ۆتەرخانکردن''خ

، ، ئاژەڵ( دەنوسێت: لە نێو چوار هەبووە سروشتییەکاندا)درەخت٦٩٤
جیاکردنەوەکەیان لەیەکدی لەوێدایە، کە  مرۆڤ و خوا(. دووانەکەی دواوە

پاش ئەمە، چاکە بۆ خوا سروشتی لە  66دەمرێت. خوا نەمرە و مرۆڤیش
 خودی خۆیدایە و بۆ مرۆڤیش نیگەرانییە. 

بوونی سەربەستیدا بە  ی مرۆڤ لەوێدایە چۆن مرۆڤ لەتەواوکۆی
ات بە پڕۆژە و دایاندەمەزرێنێت. 'نیگەرانی' نیگەرانییەوە ئەگەرەکانی دەک

                                                           

 
( زانا و پزیشکێکی ئەڵمانییە. لە دوو زانکۆدا ٦٨٤٩-٦٩٩١ریک بورداخ)کارل فرید 65

چەمکی)مۆرفۆلۆجی( بەکارهێناو دوای ئەم بە  ٦٨١١ساڵی  مامۆستایەتی کردوە. لە
پێش  ٦٩٢١جیهاندا باڵوبوەوە. شایەنی باسە گؤیتە لە یاداشتەکانیدا لە ساڵی 

 بورداخ ئەم چەمکەی بەکارهێناوە.)م. ك(

دوای زاینی(  ١٩ساڵی -نایۆس سنیکا)ساڵی دووەمی پێش زاینیلۆکیۆس ئە  66
فەیلەسوفێکی ستۆیکی)ڕواقی( و مامۆستای)نیرۆ(ی پاشای ڕۆم بووە. دە پەرتووک 

دوای زاینی،  ١٩نامیلکە و نزیکەی نۆ شانۆگەری تراجیدی نوسیوە. لە ساڵی  ٦٩٤و 
 .)م. ك( بۆ ئەوەی خۆی لە گەندەڵی ڕژێمی نیرۆ پاک بکاتەوە خۆی کوشتوه
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 بڕیار لەسەر شێوازی بوونی فڕێدراوی لەنێو جیهاندا دەدات. لە واتا دوو
بەراودکردنی  دا یەک حاڵەت دەردەکەوێت. لەشالیەنییەکەی نیگەرانی

ئۆنتۆلۆجییانەدا ڕووندەبێتەوە، کە -ڕاڤەی ئۆنتیکییانە و بوونگەرانەی
امەزراندنی بیردۆزە و بەگشتیکردنی بۆچوونێکی دووەمیان نابێتە هۆی د

ژیانی ڕۆژانەیدا بە  ئۆنتیکییانەش نییە. ئەوەندە دەڵێین، مرۆڤ لە
نیگەرانییەوە ڕەفتاردەکات و خۆتەرخانکردنەکەی بەرەو ئەوەی 
مەبەستێتی ڕێنمایی دەکات. بەگشتیکردن ئۆنتۆلۆجییانە و لەپێشترە. 

ڵەتی ئۆنتیکی نییە، کە قمێک خەسائەوەی باسیدەکەین دەستەوت
هەموو حاڵەتەکاندا  بەردەوام سەرهەڵدەدەن، بەڵکو شێوازی بوونە و لە

زەمینەیەکی ئۆنتۆلۆجی خۆشدەکات، تاکو ئەم هەبووە بتوانێت بوونی 
خۆی ئۆنتیکییانە، وەکو نیگەرانی بدۆزێتەوە. مەرجی بوونگەرانە بۆ 

نتۆلۆجییەوە بە ڕووی ئۆ ژیان' و 'خۆتەرخانکردن' لە''نیگەرانی بۆ 
 نیگەرانی دادەنرێن. 

بەرزێتی و بەگشتبوونی نیگەرانی و هەموو پێشمەرجە  [٩١١]
ئۆنتۆلۆجییەکانی دیکە ئەوەندە کراوەن، کە بتوانین بە هۆیانەوە 

بکەین و الیەنە ئۆنتیکییەکانی ماکان بۆ ڕاڤەکردنی دازاین پەیدابنە
زاین بۆ ژیان نیگەرانە، پێدەستنیشان بکەین. یارمەتیمان دەدات بزانین دا

 پێویستی پێیە یان بە پێچەوانەوەیە. 
بۆشایی نێو بونیادە بوونگەرایەتییەکەمان و بەگشتیکردنی، کە دەبن بە 

ئۆنتیکییەکان خەسڵەتی دیار و پڕی  ]ڕووداوە[ بنەما بۆ
ئۆنتۆلۆجییانەیان هەیە. کەوابوو، سەرجەمی بوونی دازاین لەنێو 

؛ لەبەر ڕۆشنایی چەمکی بوونگەرانەی یەکێتییەکەیدا سادە نییە
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-نیگەرانیدا خۆی بەرجەستەدەکات. ئێمە توانیمان لە ڕاڤەکردنی پێش
ئۆنتۆلۆجییانەوە بۆ نیگەرانی و ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەش بۆ بوونی 
 دازاین چەمکی بوونگەرانەی نیگەرانی دیاریبکەین. هاوکات، نامانەوێت بە

 ەی ئۆنتۆلۆجییانە بۆ زانستی مرۆڤشیکردنەوەی بوونی دازاین بناخ
. بۆ ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتییەدابمەزرێنین؛ مەبەستی ئێمە  ]ئەنترۆپۆلۆجی[

ئەم مەبەستە ڕێگاکەمان گرتۆتەبەر و دیاردەکانمان هەڵبژاردوە و 
کەموکورتییەکانمان لە شیکردنەوەکەدا نیشانداوە. ئێستاش، لە پرسیارە 

ن لە وەاڵمدانەوەی ن و هەوڵدانماسەرەکییەکەمانەوە سەبارەت واتای بوو
پێویستە بزانین توێژینەوەکەمان چ دەستکەوتێکی هەیە.  ئەم پرسیارەدا

ئاکامی لێکدانێکی ڕووکەشانەی خاڵەکانی توێژینەوەکەمان  ئەمەش لە
سەرەتای  ڕوونادات. خودی دەستکەوتەکە یارمەتیمان دەدات و ئەوەی لە

 یی باسمانکرد دەبێت ئێستا بەشیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان بە سادە
 وردی سەرنجی بدەین و قوڵتر تێی بگەین. 

 

. دازاین، جیهانێتی و ڕاستەقینە ٤١             
پرسیارکردن سەبارەت واتای بوون لەوێدا دەگونجێت، کە جۆرە 

بوون هەبێت. تێگەیشتن لە بوونیش بۆ ئەو هەبووە  تێگەیشتنێکمان لە
نزیکەوە ئەم  وردی و لە ەدمانکرد. چەند بەدەگەڕێتەوە بە 'دازاین' ناوز

کارکردنمان لەسەر  هەبووە بناسین ئەوەندەش بەدڵنیاییەوە لە
 ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی سەرکەوتوو دەبین. 

 [ لە سەرەتای شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان بۆ دازاین باسی٩١٦]



 

335 

 

این ڕاڤەکردنی تێگەیشتن، واتا و خودی ڕاڤەکردنمان کرد. دەرکەوتنی داز
جیهاندا، لەنێو هەروەها بوونی -لە شیکردنەوەکەماندا بوونی دازاینی لەنێو

]ئەوان[ ڕوونکردەوە. بێجگە لەمە، لە دەرکەوتنی فاکتۆریانەی ی خۆ
جیهاندا هەبووەکانی دیکەی نێو جیهانیش دۆزرانەوە. ئەمەش ئەوە 

هەرجۆرێک بێت لە بوونی ئەم هەبووانە تێدەگەین  ئێمە بە دەسەلمێنێت
تەنانەت، ئەگەر ئۆنتۆلۆجییانەش تەماشانەکرێن. بەدڵنیاییەوە، 

ئۆنتۆلۆجییانەی بوون هەموو ئەو بابەتانەش دەگرێتەوە، کە -تێگەیشتنی
دازاین ئاشکرایان دەکات؛ بەاڵم هێشتا تێگەیشتن لە بوون بەوجۆرە 

 ئامادە نەبووە تاکو فرە شێوازەکانی بوون خۆیان تیایدا دەربخەن. 
ڤەکردنەکەمان بۆ تێگەیشتن ڕوونیکردەوە چۆن بەگوێرەی هەروەها، ڕا

کەوتنێکی بوون ڕاڤەکردنەکە ڕوو لە تێگەیشتن لە جیهانیش  جۆرە
دەکات. ئەمەش تەنیا ئەزمونێکی ئۆنتیکی نییە و تێگەیشتنێکی 
ئۆنتۆلۆجییانەشە. ڕاڤەکردنی بوون یەکەمجار ڕوو لە هەبووەکانی نێو 

بوونی بابەتەکانی بەردەست دەبین، ئەمە توشی  جیهان دەکات. لەبەر
 دەبینرێن و دەبن بە بابەتی دەرەکی. هەبووەکانیش، وەکو)شت(

"ڕاستەقینە" وەردەگرێت. ناوەڕۆک گەرایەتی دەبێت بە  "بوون"یش واتای
ە بوون، تەنانەت تێگەیشتنی خەسڵەتی بوون. لەم الیەنەدا، تێگەیشتن ل

مکەی بوون دەڕوات. جییانە لە بوونی دازاین بەرەو ئەم چەئۆنتۆ
دازاینیش، وەکو هەبووەکانی دیکە دەبێت بە بابەتێکی دەرەکی و شتێکی 

ی بۆ " واتای 'ڕاستەقینە'بوون بەگشتی"ڕووەوە،  ڕاستەقینە. لەم
نە گرنگی پێدەدرێت. ئۆنتۆلۆجییا ینەش(قدادەنرێت و چەمکی )ڕاستە

ن بۆ انەدا، شیکردنەوەی بوونگەرانەی دروست و ڕەسەلەم گرنگی پێد
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بوونی دازاین و بۆچوونەکانیشمان بۆ بابەتەکانی بەردەست و بابەتە 
زۆر کێشەی بوون  دەرەکییەکانیش گۆڕانیان بەسەردا دێت. دواجاریش بە

لەسەر ڕێگاکەی الدەدات. شێوازەکانی بوونیش بەرانبەر ڕاستەقینە 
تەنیا شیکردنەوەی  نێگەتیڤانە پێناسەدەکرێن. لێرەدا پێویستە، نەک بە

ازاین بەڵکو پرسیارەکەش سەبارەت واتای بوون بەگشتی لە تاکڕەوی د
بکرێت. دەبێت بوون بە ڕاستەقینە دادەنێت ڕزگارئەو بۆچوونەی 

ینە تەنیا یەک جۆر بوون لەنێو ئەوانی دیکەدا قبیسەلمێنین، کە ڕاستە
بناخەوە پەیوەندییەکی دیاریکراوی لەگەڵ  نییە، ئۆنتۆلۆجییانەش لە

و بابەتەکانی بەردەستدا هەیە. بۆ سەلماندنەکەش  دازاین، جیهان
پێویستە باسی گرفتی ڕاستەقینە، مەرجەکان و کەموکورتییەکانیشی 

چەند پرسیارێک  بکەین. لەژێر سەردێری)گرفتی ڕاستەقینە(
ژوور بیرکردنەوەوە هەیە؟ ئایا  کۆدەکەینەوە: ئایا هیچ هەبوویەک لە

بسەلمێنرێت؟ ئەو  "نی دەرەکیجیها" یدەتوانرێت بە دروستی ڕاستەقینە
جیهاندا -چ ڕادەیەک لەنێودادەنرێت بە  هەبووەی بە)ڕاستەقینە(

بەگشتی چ واتایەک  )ڕاستەقینەیە( دەناسرێت؟ ئایا ئەم هەبووە
 دەبەخشێت؟ 

دەکەین گرفتی ڕاستەقینە ئامادەی خوارەوە لەسەر ئەم باسەی لە[ ٩١٩]
سێ ناونیشان  و ە هەیەپەیوەندی بە پرسیاری ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتییەو

تەقینە وەکو گرفتی بوون، هەروەها سەلماندنی سوەردەگرێت: )ئەلف( ڕا
؛ )با( ڕاستەقینە وەکو گرفتی ئۆنتۆلۆجی؛ )جیم( "جیهانی دەرەکی"

ڕاستەقینە و نیگەرانی. )ئەلف( ڕاستەقینە وەکو گرفتی بوون، هەروەها 
 . "جیهانی دەرەکی"سەلماندنی 
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هەموویان گرنگتر پرسیارە  ا سەبارەت ڕاستەقینە لەلەنێو ئەم پرسیارانەد
ئۆنتۆلۆجییەکەیە لەبارەی واتای ڕاستەقینە بەگشتی. تاکو کێشە 
ئۆنتۆلۆجی و میتۆدۆلۆجییەکەمان لەبەردەستدا نەبێت ئەوا پرسیارەکە 
ڕوو لە باسکردن لە گرفتی جیهانی دەرەکی دەکات؛ توێژینەوە لەسەر 

وێتەگەر، کە ئێمە بە بوونە ڕاستەقینەکە ڕاستەقینە لەو ڕێگەیەوە دەکە
کۆنەوە ئەو بۆچوونە خۆی سەپاندوە، کە تێگەیشتن لە  دەگەیەنێت. لە

زانینیش ڕەفتار و  ڕاستەقینە دەکەوێتە سەر ئەو زانینەی هەیە.
 بە ڕادەیەی ڕاستەقینە سەر یان ئاگامەندییە. بەو هەڵوێستی)خۆ(

ش سەبارەت واتای ڕاستەقینە یە و لەنێو خۆیدایە ئەوا پرسیارکردنی(خۆ)
یە و لە جیهانێکی ژوور (خۆ) بە دەکەوێتە سەر ئەوەی ڕاستەقینە سەر

ئاگامەندیدایە یان نا. مسۆگەرکردنی شیکردنەوەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەی 
خۆیی و بەرزێتی ڕاستەقینە ڕادەوەستێت. ئەو بوونە  بە دروست لەسەر

ێویستە بزانین چ بەرزەش ئۆنتۆلۆجییانە هەوڵی ناسینی دەدرێت. پ
 ڕاستەقینە دەگرینەبەر.  ڕێگەیەکیش بەرەو

ئەم توێژینەوانە، کە پێش ئەگەری پرسیارکردنی ئۆنتۆلۆجییانە سەبارەت 
 شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەماندا کارمان لەسەر ڕاستەقینە دەکەون، لە

شێوازێکی گەیشتن بە  زانین بووە بەکردوون. لەم شیکردنەوەیەدا، 
جیهان. گەیشتنیش بەو -و ڕاستەقینەش بە بابەتەکانی نێو ینەقڕاستیە

-لەنێو-بابەتانە ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر حاڵەتی بنەڕەتی دازاین و بوونی
جیهاندا دادەمەزرێت؛ ئەمەش بە نیگەرانییەوە)حاڵەتی بوونی دازاین(، 

جیهاندا و لەگەڵ هەبووەکانی -لەنێو-بوونێک-تێپەڕکەر-وەکو بوونیکی)خۆ
پرسیارکردنەکە سەبارەت بوونی جیهان و  بەستراوە.  وه هجیهان(-نێو
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-ئەگەر دازاین، کە بوونێکە لەنێو تسەلماندنی هیچ واتایەک نابەخشێ
جیهاندا ئاڕاستەی بکات؛ ئایا کێ، بێجگە لە دازاین، ئەم پرسیارە 

ئەمەوە، لە دووالیەنەوە سەرلێشێوانە. ئەو جیهانەی  دەکات؟ لەسەرو
هانیش، کە لەنێو جی-ایە( و)هەبووەکانی نێوشتێک لەنێوید )هەموو

بوون( تێکەڵکراون یان جیانەکراونەتەوە. بەاڵم بوونی بایەخداندا نوقم
جیهان لەگەڵ بوونی دازایندا خۆی دەردەخات؟ لەگەڵ دەرکەوتنی 

-هەموو حاڵەتێکدا دەدۆزرێتەوە. بەاڵم بابەتەکانی نێو جیهاندا، جیهان لە
قینەن و دەرەکین مەرج نییە خۆیان جیهان، ئەو بابەتانەی ڕاستە

دەربخەن. لەگەڵ ئەمەشدا، دەرکەوتنەکەیان لەگەڵ دەرکەوتنی جیهاندا 
 دەتوانێت بەڕوودەدات. لەم بەستێنەشەوە، بابەتێکی ڕاستەقینە 

 یی جیهان'شاراوەیی بمێنێتەوە. پرسیارکردن سەبارەت 'ڕاستەقینە
ڕووی  ڵدەدات. لەسەرهە بەبێ ڕوونکردنەوەی دیاردەی جیهاندەرەکی 

نێو  بابەتەکانی فاکتۆرییەوە، گرفتی بوونی جیهانی دەرەکی بەردەوام بە
کە کێشانە دەکەن،  جیهانەوە گرێدراوە. ئەمجۆرە باسکردنانە ڕوو لەو

 کانیان بکەینەوە. مەحاڵە ئۆنتۆلۆجییانە گرێ
ی کانت ئاڵۆزی پرسیارەکان دەردەخات و "ڕەتدانەوەی ئایدیالیزم[ "٩١١]

و ژیری مرۆڤ بەگشتی( ناوزەدیدەکات.  بە)ئابڕووچوونی فەلسەفە کانت
زانینەوە بۆ سەلماندنی بابەتە  باوەڕەدایە[ هیچ بەڵگەیەک بە ]لەو

دەرەکییەکان دروستنەکراوە تاکو گومانکاری لەناوبەرێت. ئەو داوای 
دامازراندنی بەڵگەکە دەکات و دەیەوێت زەمینە بۆ بیردۆزەکەی 

ئەزمونەکەیدا بوونی  لەت "ئاگامەندی دازاینی من ێت و بڵێدابمەزرێن
 دەرەوەی مندا دەسەلمێنێت."  هەبووەکانی نێو شوین لە
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بۆ ئەو  خاڵە ڕوونکەینەوە، کە کانت لێرەدا چەمکی)دازاین( پێویستە ئەو
ەندی گامهەبووانە بەکاردەهێنیت ئێمە بە بابەتی دەرەکی داماننان.)ئا

ەندی بوونی من، وەکو بابەتێکی دەرەکی بۆ کانت واتە ئاگام دازاینی من(
دەرەکی -بەو واتایەی دێکارت باسیکردوە. کانت چەمکی دازاین بۆ بوونی

 دەرەکی هەبووەکان دادەنێت. -ئاگامەندی، وەکو بوونی
گۆڕان و  لە دەرەوەی مندا بەڵگەش بۆ بوونی دازاینی شتەکان لە

ت(دایە. بوونی هەڵسوڕانیاندا و گرنگیپێدانی یەکسان لە ناوەڕۆکی)کا
دەرەکی من، کە بوونی وێنە جۆراوجۆرەکانی نێو بیرکردنەوەمە پرۆسەی 

پێویستی بە بابەتە دەرەکییەکاندا. هەموو خەسڵەتێکی کاتی  گۆڕانە لە
چونکە  . ئەم بابەتەش لەنێو ئێمەدا نییەبابەتێکی دەرەکی نەبڕاوە هەیە

انکارییەکان، هۆی ئەوەوە من خەسڵەتی کاتی وەردەگرم. ئەگەر گۆڕ بە
ئەزمونمدا ڕووبدەن دەبێت  کە بابەتی دەرەکین، لەنێو مندا و لە

دەرەوەی مندا بابەتێکی دەرەکی نەبڕاوەش هەبێت.  لەگەڵیاندا و لە
دەکات. بڕاوەیە گۆڕان لەنێو مندا مسۆگەرشتە نە کەوابوو، ئەو[ ٩١٤]

ەنێو کات ئاماژە بۆ شتێکی گۆڕاو ل-ئەزمونی وێنەکانی بیرکردنەوەی نێو
دەرەوەی مندا دەکەن و هەردووکیان بە  مندا و شتێکی نەبڕاوەش لە

بەڵگەی ئۆنتۆلۆجی کانت بیرۆکەی هەبوویەکی کاتی گرنگ دادەنێت. 
 دێنێتە پێشەوە.

سەرەتاوە لەوەدەچێت کانت وازی لە)خۆ(ی دابڕاوی دێکارت هێنابێت.  لە
اندنی هەبووەکانی بەاڵم وازهێنانەکە تەنیا لە دامەزراندنەکەدایە. بۆ سەلم

دەرەوەی بوونی من لەو)خۆ(یەوە دەکەوێتە ڕێ، کە لەنێو مندایە و لەو 
بوونی مندا  گۆڕانکارییانەوە دەستپێدەکات، کە لە ئەزموونی مندان. لە
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هەست بە بوونی)کات(کراوە و کاتیش باری گرانی بەڵگەکە هەڵدەگرێت. 
ەزرێنێت. هەروەها، تاکو بناخەکە دابم ەوەی بوونی منکات بازدەداتە دەر

جۆرە ئایدیالیزمە،  خاڵە دەکات، کە)گرفتی ئەو کانت جەخت لەسەر ئەو
کە باوەڕ بە بێ تەوانایی ئێمە بۆ سەلماندنی بابەتە دەرەکییەکان لە 
ئەزمونداندا دەهێنێت، گونجاوە و بیرکردنەوەیەکی فەلسەفییانەی لەباری 

ئەگەر واز لە  ەبەدەر(.بەڵگ لەهەیە: ئەویش ڕێگەنەدانە بە داکۆکیکردنی 
پێشخستنی)خۆ(ی دابڕاوی نێو ئەزمونەکان بهێنین هێشتا دەکرێت 

 ئۆنتۆلۆجییانە بۆچوونەکەی دێکارت بهێڵینەوە. 
ئەوەی کانت دەیەوێت بیسەلمێنێت، گریمان سەلماندنەکەی دروستە، 
ئەوەیە کە بابەتە نەبڕاوە و گۆڕاوەکان دەرەکین. ئەمەش نایسەلمێنێت، 

بابەت( هەردووکیان بابەتی دەرەکین. ئەگەر بەمجۆرەش و) کە)خۆ(
واتە، ؛ شاراوەیی دەمێنێتەوە هەبن، ئەوەی ئۆنتۆلۆجییانە گرنگە بە

جیهاندا. بوونی -لەنێو-یان دازاین، وەکو بوونێک حاڵەتی بنەڕەتی )خۆ(
ڕووی  تەواوی لە دەرەکی هەبوویەکی فیزیکی و دەروونی بە-بابەتێکی

جیهانەوە جیاوازە. -لەنێو-دیاردەی بوون یانەوە لەئۆنتیکی و ئۆنتۆلۆجی
لەیەکدی جیادەکاتەوە. فاکتۆریانە  و)دەرەوەی من( کانت بوونی)نێو من(

 دروستە. نەیسەلماندوە چۆن بابەتەرەکەی دروستە. بەاڵم بەڵگەکەی ناکا
کات پەیوەندی لە نێوان الیەنی  رەکییە نەبڕاوە و گۆڕاوەکانی نێودە

من دروستدەکەن. ئەگەر کەسێک جیاوازییەکەی نێوان  ناوەوە و دەرەوەی
جۆرەی کانت باسیدەکات  بەو الیەنە ببینێت و پەیوەندییەکەیانئەم دوو 

ت، بۆچوونەکەی کانت هەبێبدۆزێتەوە، چەمکێکی ئۆنتۆلۆجییانەی بۆ 
دەرەوەی مندا، کە  هێشتا سەلماندنی بوونی دازاینی شتەکان لە
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نی فەلسەفە لە نەبوونی بەڵگەکەدا نییە، ئابڕووچووپێویستە، دەڕوخێت. 
ۆری هەوڵدان و ئامانجەکەشی لە جکردنەوەیدایە. نا بەڵکو لە دووبارە

دروستی ئۆنتۆلۆجییانەی خاڵی دەستپێکردنەکەدایە. ئەو هەبووەی نا
تەواوی  هەوڵی سەلماندنەکە دەدات و بۆ سەلماندنەکە پێویستە بە

ەرهەڵدانی بیرۆکەی ئەندێشاوی ئاوەڕی لێنەدراوەتەوە. ئەمەش هۆکاری س
بوونی دازاین  لە سەلماندنەکەدا. ئەگەر بە دروستی لە و ]نادروستە[

بوونیدا ئەوەی  چونکە لە جۆرە سەلماندنە نابێت تێبگەین پێویستی بەو
باوەڕەدابێت سەلماندنی بوونی  ئەگەر کەسێک لەودەسەلمێنرێت هەیە. 

بوونیان  ت تەنیا بڕوا بەبابەتە دەرەکییەکان مەحاڵ بێت، ئەوا دەبێ
بکەین. ئەمەش گرفتەکە لەناونابات. ئەم بۆچوونە ناجۆرە بۆ گرفتەکە 
کەسەکە بە بڕواکردن بە ڕاستەقینەی جیهانی دەرەکییەوە دەبەستێتەوە 

 و بەردەوام داوای سەلماندنیشی لێدەکات. 
ۆ( بە ئەگەر کەسێک باوەڕی بەو فێرگەیەش هەبێت، کە گوایە)خ [٩١١]

ی وایە بابەتەکانی نێو جیهانی دەرەکی هەن، یان بەبێ ئاگا، پێی ئاگاوە
لە)خۆ(یەکی دابڕاوەوە دەست بە گەشتەکەی دەکات. لەگەڵ ئەم باوەڕە 

؛ مادام ئەو باوەڕە لەپێشترەکە وێت که پاش ده لەپێشترەدا)دازاین(
دروستدەکات، هەبوویەکە لەپێشتر لەنێو جیهاندایە. پێش دروستکردنی 

ی حاڵەتی بوون وتێکی دازاین، خەسڵەتی 'لەپێشتر'ڵسوکەباوەڕ و هە
 هەیە، کە نیگەرانییە. 

دروست یان نا دروستانە؛  ردن بە ڕاستەقینەی جیهانی دەرەکیبڕواک
شێوەیەکی جۆر یان ناجۆر؛  سەلماندنی ئەو ڕاستەقینەیەش بە
 جیهان دڵنیا جیهان بەدەرە یان لە پێویستیان بە)خۆ(یەک هەیە، کە لە
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-سەرەتاوە بوون دەبێت بوونی جیهان بسەلمێنێت. کەوابوو، لە نییە و
جیهان بۆ بڕواکردن بە بوونی هەبووەکان، دڵنیابوون و هەڵوێست -لەنێو

 بەرانبەریان پێش دەکەوێت. 
بەو واتایەی ئاخۆ جیهانی بابەتێکی دەرەکییە یان  )گرفتی ڕاستەقینە(

چونکە ئەو  مەحاڵە بێتدەکرێت بوونی بسەلمێنرێت، دەردەکەوێ 
هەبووەی دەبێت بە تێزەکەی نکۆڵی لە زانیاری لەبارەی 

خاڵە نییە، کە  پرسیارکردنەکەوە دەکات. کاری ئێمەش سەلماندنی ئەو
جیهان بابەتێکی دەرەکییە یان نیشانیبدەین چۆن دەبێت بە بابەتێکی 

-لەنێو-کاسیبکەین بۆچی دازاین، وەکو بوونێدەرەکی. دەمانەوێت ب
لەنێو خۆیدا  هانی دەرەکی پێش سەلماندنی بوونیکات جیجیهاندا حەزدە

ئەپستمۆلۆجییانە بنێژێت و دەرینەخات. هۆکارەکەشی لە)کەوتن(ی 
-بوون ڕوودەکاتە بابەتە دازایندایە، کە تیایدا تێگەیشتنی سەرەکی لە

دەرەکییەکان. ئەگەر پرسیارەکە )ڕەخنەگرانە( بەم هەڵوێستە 
بابەتە دەرەکییەی دەدۆزرێتەوە و لە  ەوئۆنتۆلۆجییانەوە دروستبکرێت، ئ
داخستن  شتێکی)ناوەکی(. پاش دەرگا نزیکەوە دڵنیای دەبین، دەبێت بە

جیهاندا)خۆ(یەکی دابڕاو دەمێنێتەوە و دەبێت بە -لەنێو-لە ئاستی بوون
 بناخەی پەیوەندی بە جیهانەوە. 

لەم توێژینەوەیەدا ناتوانین باسی هەموو هەوڵدانەکان بۆ [ ٩١٩]
رەسەرکردنی گرفتی ڕاستەقینە لەنێو هەڵوێستی جیاوازی ڕیالیزم و چا

ئایدیالیزمدا بکەین. هەڵبەتە لە هەریەکێک لەو هەوڵدانانەدا جۆرێک 
ڕاستی تێدایە؛ دروستیش نییە کەسێک بە کۆکردنەوە یان خۆی بە 
چارەسەرکردنی گرفتەکە بگەیەنێت. پێویستە بە تێڕامانێکی قوڵەوە 
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ئەپستمۆلۆجییە جیاوازەکانیان و بزانین بۆچی بڕوانینە شێوازە 
نەیانتوانیوە لەوە دوورتر بڕۆن. لەوێووە تێدەگەین، کە گوێنەدان بە 

ن. دویشیکردنەوەی بوونگەرانەی دازاین گرفتەکەی بەتەواوی پێنەناس
ئێمەش بە چاککردنەوەی هەوڵدانەکە لەگەڵ بەکارهێنانی چەمکەکانی 

ی دروست ناگەین. هیچ ئاکامێک یان ئاگامەندی بە )خۆ(
ە شێوەیەکی گونجاو پرسیارەکە بگەرەنتییەکیشمان بۆ ئاڕاستەکردنی 

 ناداتێ. 
جیهاندا دەردەکەون. ئەم -لەگەڵ بوونی دازایندا هەبووەکانی دیکەش لەنێو

، کە ئۆنتۆلۆجییە لەگەڵ بۆچوونی ڕیالیزمانەدا-داکۆکیکردنە بوونگەرانە
کە. کۆکبوونی لە دانانی بابەت دادەنێت کۆ جیهانی دەرەکی بە

جیهاندایە. بەاڵم، لە بنەڕەتەوە لەگەڵ یەکدا ناکۆکن؛ -هەبووەکان لەنێو
باوەڕەدایە بوونی جیهان پێویستی بە سەلماندنە و  ڕیالیزم لەو

سەلماندنەکەشی دەکەوێتە سەر خودی بوونی جیهان. لە داکۆکیکردنە 
ڕیالیزمدا  روەها لەشتە ڕەتدراونەتەوە. هە بوونگەرایەتییەکەدا ئەم دوو

کێشەکە پەیدانەبوە. بێگومان، ڕیالیزم  تێگەیشتنێکی ئۆنتۆلۆجییانە لە
باسی  ستنەوەیەکی ڕاستەقینەی هەبووەکانهەوڵیداوە ئۆنتیکییانە، بە بە

 ڕاستەقینە بکات.
ڕیالیزمەوە  ئایدیالیزمیش، گرنگ نییە چەند لە ئاکامەکانیدا لە

خۆی  هەڵە لە ئەگەر بە شتری هەیەبالەبنەڕەتەوە خاڵێکی  جیاوازبێت،
تێنەگات و ڕوو لە ئایدیالیزمی سایکۆلۆجییانە نەکات. ئەگەر ئایدیالیزم 

شتی نێو ئاگامەندی  و)ڕاستەقینە(، وەکو دوو جەخی لەسەر)بوون(
ڕێگەی هەبووەکانەوە  بکات، ئەوە دەسەلمێنێت، کە ناتوانین لە
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لە ئاستی بکەین. سەرنەکەوتنی ئایدیالیزمیش  باسی)بوون(
ڕوونکردنەوەی تێگەیشتنی ئۆنتۆلۆجییانە لە واتای بوون یان گەیشتن بەو 
تێگەیشتنە، کە لە حاڵەتی بوونی دازایندایە، ڕاڤەکردنەکەشی بۆ 
ڕاستەقینە بێ ناوەڕۆک نیشاندەدات. لەڕاستیدا، ڕاڤەکردنی واتای بوون 

 شتن لەگەیێت ڕیگەی هەبووەکانەوە و دامەزراندنی ڕاستەقینە لەسەر لە
گامەندی ئەو هەبووەی بوون ئێمە لە پرسیارکردن سەبارەت بوونی ئا

 ڕزگارناکات.  بیردەکاتەوە
شیکردنەوەی  لیزم بکەوینئەگەر بەردەوام شوێن تێزەکەی ئایدیا

ئۆنتۆلۆجییانەی ئاگامەندی دەبێت بە کارێکی گرنگ و حەتمی. مادام 
ەوا دازاین تێیدەگات و بوون لەنێو ئاگامەندی و تێگەیشتنی دازایندایە، ئ

خۆ یان ڕاستەقینە بەگشتی دەخاتە -خەسڵەتی سەربەخۆیی بوون، لەنێو
هەبووە سەربەخۆکان دەگەین  ئەمە بە نێو چەمکەکانەوە. لێرەدا و لەبەر

 و تەماشایان دەکەین. 
 ئەگەر چەمکی 'ئایدیالیزم' ئەو واتایە ببەخشێت، کە تێگەیشتن لە [٩١٨]

کانەوە دەستپێناکات و بوونێکی بەرزە، ئەوا بوون هەرگیز لە هەبووە
بێت ەهێنێتەکایەوە. ئەگەر ئەمە دروست گرفتێکی فەلسەفییانە د

ئەریستۆ لە کانت کەمتر ئایدیالیست نییە. بەاڵم، ئەگەر ئایدیالیزم 
بوونیدا  گەڕانەوەی هەبووەکان بۆ ئاگامەندی بێت و ئاگامەندیش لە

نییە( ئەوا -ئەوەی)شت بەرەاربێت و خەسڵەتی نەرێیی هەبێت لنادی
خاوەنی ڕێچکەیەکی سادە  ئایدیالیزم، وەکو ڕیالیزمی توندڕەو دەبێت بە

 دەکرێت گرفتی ڕستەقینە پێش هەموو بۆچوونێک بخرێت و ئەو و ساکار.
تێزەی دەڵێت هەموو)خۆ(یەک بۆ بابەتەکەی هەیە بهێڵرێتەوە. بەاڵم لەم 
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دییەکەش ئۆنتۆلۆجییانە هەڵوێستەدا چەمکی پەیوەندی و خودی پەیوەن
دەرناکەون. پەیوەندییەکە بە هەبوو دادەنرێت و بە بیرۆکەی بوونێكی 

ئۆنتۆلۆجییانە -دیاریکراوەوە گرێدەدرێت. ئەگەر بناخەی بوونگەرانەی
دواییدا  بکرێت، لەندا مسۆگەرجیها-ەنێول-پێشتر لەگەڵ دەرکەوتنی بوون

 نی جیاوازی دەدۆزینەوە. پەیوەندییەکەش ئۆنتۆلۆجییانە و بەبێ دیاریکرد
باسەکەمان لەسەر پێشبیرە دەرنەبڕاوەکان بۆ چارەسەرکردنی گرفتی 

دەکات، کە دەبێت زەمینەی ئەپستمۆلۆجییانە ئاشکرایڕاستەقینە لەسەر 
 ئەم گرفتە بۆ شیکردنەوەی بوونگەرانەی دازاین بگەڕێنینەوە و بە

 گرفتێکی ئۆنتۆلۆجییانەی دابنێین. 
 

 وەکو گرفتێکی ئۆنتۆلۆجی ،ستەقینەبا. ڕا         
ئەگەر چەمکی 'ڕاستەقینە' واتای بوونی هەبووە دەرەکییەکانی [ ٩١٢]

شێوازی بوونە شیدەکرێتەوە  جیهان بگرێتەوە، ئەوا کاتێک ئەم-نێو
ئاماژە بۆ ئەو خاڵە دەکرێت، کە لەگەڵ هەستکردن بە بوونی 

-لەنێو جیهان ئۆنتۆلۆجییانە دەبێت دیاردەی-نێو-هەبووەکانی
جیهانبوون پشت بە -جیهانبوونیش ڕوون بکرێتەوە. بەاڵم دیاردەی لەنێو

-جیهان دەبەستێت و ئەویش پێکهاتەیەکی بنەڕەتی بوونی دازاینە. بوون
سەرجەمی بونیادی دازاینەوە بەستراوە و  جیهان ئۆنتۆلۆجییانە بە-لەنێو

بۆ ئەو بنەما  ئێمە ئەو بونیادەمان بە نیگەرانی ناوزەدکرد. لێرەوە ئاماژە
دنەوەکەمان بۆ ڕاستەقینە و ڕەهەندانە دەکەین، کە پێویستە لە شیکر

و ئۆنتۆلۆجییانە  خۆ(-مە ڕۆشنایی دەخاتەسەر)لەنێوبکەینەوە. ئەڕوونیان



 

346 

 

لەو خاڵەوە دەستپێدەکات، کە  دەیناسێنێت. دەرچوونمان لەم بۆچوونەوە
 یهاندا باسمانکرد. ج-لە پێشتر لە ڕاڤەکردنمان بۆ بوونی هەبووەکان لەنێو

بوارێکی سنورداردا خەسڵەتی فینۆمینۆلۆجییانەی  بەدڵنیاییەوە، لە
شتەی ڕاستەقینەیە بەبێ دیاریکردنی بناخەیەکی  تەقینەی ئەوسڕا

 ئۆنتۆلۆجییانە دەدۆزرێتەوە. -بوونگەرانەی
 لەو 67داوە.ئەم هەوڵدانەیناومانبرد،   دا، کهنوسراوەکەی پێشو لە ،دیڵتی

ئەزمونەکانی ویست و بەرەنگاریکردندا  ڕاستەقینە لە باوەڕەدایە
دەبێت بە بەرگریکردن یان خەسڵەتی  پەیدادەکرێت. ڕاستەقینە]لێرەدا[

 بەرگری. پاش ئەمە هەوڵدەدات دیاردەی بەرگریکردن شیبکاتەوە. 
ئەمەش دەستکەوتێکی بەجێی نوسراوەکەی و ناوەڕۆکێکی کۆنکرێتی 

بەاڵم نەیتوانیوە بە دروستی لە  "سایکۆلۆجی وەسفی و شیکارییە".
بکاتەوە. یڕێگەی ئەپستمۆلۆجی گرفتی ڕاستەقینەوە ئەم دیاردەیە ش

ئاستی ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە بۆ بوونی  بنەمای دیاردەیی لە
"لەنێو هەمان  ئاگامەندی ئاستەنگی هێناوەپێش. ئەو دەنوسێت،

چ  دەدەن". تێیدا جێگیربوون سەرهەڵ ویست و ئەوانەیئاگامەندییدا، 
 جۆرە بوونێک سەر بەم سەرهەڵدانەیە؟

                                                           
( فەیلەسوفێکی ئەڵمانییە. هێرمینۆتیک و ٦٢٦٦-٦٨١١ویڵهێڵم دیڵتی)  67

زانستە   . لەو باوەڕەدابووه میتۆدی)کانت(ی بۆ توێژینەوەی کەلتوور پێشخستوه
کەلتوورییەکانی دەکەونە سەر ئەزمونی ژیان، دەربڕین و تێگەیشتن. مێژوو، هونەر و 

ن. واتای ژیانیش ڕەهەندێکی تاکڕەوی نییە و ئایین شێوازی دەربڕینی داهێنەرەکەیان
 بەردەوام لە گۆڕاندایە.)م. ك(
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چ پەیوەندییەکی بوون لەنێوان ئاگامەندی و ڕاستەقینەدا هەیە؟ ئەم 
 پرسیارانە دەبێت ئۆنتۆلۆجییانە وەاڵم بدرێنەوە. 

ڕووە  چونکە 'ژیان' لە بکاتیڵتی نەیتوانیوە ئەمکارە د[ ٩٦١]
ەوە ت لەودیو 'ژیان'ە؛ هەڵبەتە ناکرێئۆنتۆلۆجییەکەوە جیانەکراوەتەو

ڕاوەستین. بەاڵم بۆ ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانەی دازاین پێویست ناکات 
ئەودیو هەبووەکەوە. ڕەتدانەوەی بۆچوونەکەی دیڵتی  ئۆنتیکییانە بچینە

ئەپستمۆلۆجییانە ڕێگە لە ئێمە بۆ شیکارییەکی بەردار و پۆزەتیڤ 
 نەگەیشتوین. ناگرێت، کە لە ڕەتدانەوەکەدا تێی

ڕاستەقینە دووبارە  ڵتی بۆیدواییەدا شیلەر ڕاڤەکردنەکەی د لەم
 "بیردۆزەی سەربەخۆبوونی دازاین" دەکات.  بانگەشە بۆ 68کردۆتەوە. 

لێرەدا، دازاین بوونیکی دەرەکییە و ئەو واتایەی هەیە کانت بۆیدانا. 
بوونی بابەتەکان ڕاستەوخۆ لە پەیوەندییەکەیان بە ویست و هاندەرەوە 

باوەڕەدایە ڕاستەقینە  دا[ دەدرێت. شیلەر، وەکو دیڵتی، لەوئەزمون ]لە
 سەرەتاوە لەنێو بیرکردنەوە و تێگەیشتندا دەرناکەوێت؛ هەروەها ئەو لە

خاڵەش ڕووندەکاتەوە، کە زانین داکۆکیکردن نییە و پەیوەندییە لەگەڵ 

                                                           
( فەیلەسوفێکی ئەڵمانییە. کەلتوور، ڕەوشت و ئایینی ٦٢٩٨-٦٨٩٤ماکس شیلەر)  68

. دژی بۆچوونەکانی  وه لەبەر ڕۆشنایی میتۆدی فینۆمینۆلۆجی هوسرڵدا شیکردۆته
)بەها(  و لەو باوەڕەدا بووه وەستاوه کانت سەبارەت بابەتگەرێتی بە ها ڕەوشتییەکان

زەمینەیەکی کۆمەاڵیەتی هەیە و نەگۆڕ نییە. مرۆڤیش)خۆ(یەکی لە جیهان بەدەر 
 نییە، بەڵکو سەرجەمی کردەوەکانییەتی.)م. ك(
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ڵتیدا یبۆچوونەکەی د نەبوونی بنەمایەکی ئۆنتۆلۆجی، کە لەبووندا. 
ئەم بیردۆزەیەشدا دەچەسپێت. ئێمە ناتوانین لە  وە، بەسەردۆزیمانە

 بخەینەسەری.  بۆ)ژیان(واییدا شیکردنەوەی ئۆنتۆلۆجییانە د
ەرگریکردن و دیاردە شیکردنەوەکە دەبێت بە پاڵپشت بۆ سەرهەڵدانی ب

ئێمە ڕووبەڕووی بەرگریکردنەکە، وەکو شتێکی تێپەڕنەکراو  لەپێشترەکانی
ت ڕەتیبکەین. لەگەڵ ئەم ویستەدا شتێک ئاشکرا دەبینەوە و دەمانەوێ

 دەبێت، کە ویست و هاندەری کەسەکە بۆی دەچن. بۆچوونەکەیان ڕووەو
ئەم شتە دیارینەکراوەش ئۆنتۆلۆجییانە بە هیچ  و شتێکی ئۆنتیکی نییە

شتێک دەکات و توشی  لە دەرەوەدا ڕوو لە-دانانرێت. کاتێک بوون
پێنەکرێت،  یدیکەبەرەنگاریکردن چی تەوە، بێجگە لە بەرگریکردن دەبێ

سەرجەمی شتەکانەوە دەبینێ و کاریان  هێشتا خۆی لە تەنیشت
جەمی شتەکان لەگەڵ ئاماژەکردن بۆ هەموو رلەسەردەکات. لەڕاستیدا سە

کە ، دەبێت. ئەزمونی بەرگریکردنەوانەی لە دەوروبەردایە بەرجەستەئ
 ،بۆ دەدرێتدۆزینەوەی بەرگریکردنە لەالیەن شتێکەوە هەوڵی 

ئۆنتۆلۆجییانە لەگەڵ دەرکەوتنی جیهاندا ڕوودەدات. خەسڵەتی 
جیهانە. فاکتۆرییانەش، ئەزمونی -بە هەبووەکانی نێو بەرگریکردن سەر

بەرگریکردن ڕەهەندی ئەو بابەتانە دیاریدەکات، کە لەنێو جیهاندا 
ەوە. کۆی ئەزمونەکانیش خۆدەرخستنی جیهان ناسەلمێنێت، ندەدۆزرێ
جیهان دەبێت بە پێشمەرج بۆ سەرهەڵدانیان. دژایەتی، وەکو بەڵکو 

بەرەنگاری و ئەگەری ئۆنتۆلۆجی لەسەر خۆدەرخستنی جیهان 
 ڕادەوەستێت. 

 [ بەرگریکردنێک لەگەڵ ئەزمونی ویست و هاندەرەوە سەرهەڵدەدات٩٦٦]
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ویست و هاندەر شێوازی نیگەرانین. تەنیا ئەو  خۆیەوە ڕوونادات. لە و
جیهان  ڕووبەڕووی شتەکانی نێو ەمجۆرە هەن بەرەنگارییانەوانەی بهەبو

دەبنەوە. ئەگەر ڕاستەقینە بە بەرەنگاری دابنێین، پێویستە ئاوەڕ لە دوو 
. دووەم:  یهینەقشت بدەینەوە: یەکەم، بەرەنگاری خەسڵەتێکی ڕاستە

خەسڵەتی بەرەنگاریکردن پێویستی بە دەرکەوتنی جیهانە لەپێش خۆیدا. 
ەبووەکانی نێو جیهان دیاریدەکات، بەاڵم پێش خودی جیهان بەرەنگاری ه

جیهان. -لەنێو-بوون ڕاستەقینەش جۆرێکە لە ناکەوێت. ئاگامەندی لە
هەموو گرفتێکی "جیهانی دەرەکی" بۆ ئەم دیاردە بوونگەرایەتییە 

 دەگەڕێتەوە.
 بکرێت بە خاڵی ئەگەر کۆجیتۆ)من بیردەکەمەوە، کەوابوو من هەم( 

 شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەی دازاین، دەبێتدەرچوون بۆ 
پێویستی بە کەکەشی ]لەم حاڵەتەدا[ هەڵبگیردرێتەوە و ناوەڕۆ

دەبێت)من  دڵنیایبوونێکی دیاردەیی و ئۆنتۆلۆجییانەی نوێ دەبێت.
"من لەنێو ئەمەش ئەو واتایە دەبەخشێت، کە  .بخرێت پێش هەم(

ئەگەری بوونمدا بە چەند جیهانم". بەمجۆرە من دەبم بەو هەبووەی " لە 
زانین، کە بوونە لەتەنیشت  خۆم دەکەم، بۆنموونە بە شێوازێک ڕوو لە

 هەبووەکانی نێو جیهانەوە". 
لەگەڵ  .بابەتی دەرەکی دادەنێت دێکارت، بەپێچەوانەی ئەمەوە، زانین بە

ئەمەدا)خۆ(ش، وەکو بابەتێکی دەرەکی دەکات بە هەبوویەکی بیرکەری 
 لە جیهان بەدەر. 
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 جیم. ڕاستەقینە و نیگەرانی             
جیهانەوە -نێو-ڕاستەقینە، وەکو چەمکێکی ئۆنتۆلۆجی، بە هەبووەکانی

بەردەست و ئەمە دروست بێت ئەوا بابەتەکانی  بەستمانەوە. ئەگەر
دەرەکییەکان دەبن بە شێوازی ڕاستەقینە. ئەگەر لە ڕوانگەی  بابەتە

بوونی ڕووتی بابەتە  نە دەبێت بەنەریتەوە بڕوانینە جیهان ڕاستەقی
بابەتێکی دەرەکی شت نییە. ئەو  دەرەکییەکانی)شتەکان(. بەاڵم هەموو

 سروشتەی چواردەوری داوین هەبوویەکە لەنێو جیهاندا؛ بەاڵم بوونی سەر
کانی)بە شتەکانی نێو  هدەرەکیی بابەتە بەبابەتی بەردەستە و  بە

 ،تێسروشت ڕاڤەدەکر . گرنگ نییە چۆن بوونیسروشت(ی دانانێین
هەموو هەبووەکانی نێو جیهان ئۆنتۆلۆجییانە لەگەڵ جیهانبوونی جیهاندا 

 جیهانن. لێرەوە بەو باوەڕە-لەنێو-بە دیاردەی بوون ەوە و سەرندەدۆزرێ
ڕاستەقینە  جیهان لەنێو شێوازەکانی بوونی هەبووەکانی نێو دەگەین

جییانە ببێت بە شتێکی لەپێشتر و شتێکیش نییە ئۆنتۆلۆ نابێت بە
 خەسڵەتی جیهان یان دازاین. 

ئەوەی لەسەر بناخەیەکی ئۆنتۆلۆجی پەیوەندی نێوان شتەکان  بۆ[ ٩٦٩]
 بناسین و کاتیگۆریانە و بوونگەرانە بیانسەلمێنین پێویستە)ڕاستەقینە(

بۆ دیاردەی نیگەرانی بگەڕێنینەوە. کاتێکیش دەڵێین ڕاستەقینە 
ازاین ڕادەوەستێت، ئەوە ناگەیەنێت، کە ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر بوونی د

تەنیا لەگەڵ بوونی دازایندا ڕاستەقینە هەیە و تاکو دازاین هەبێت 
 ڕاستەقینەش بەردەوام دەبێت. 

 بێگومان، تاکو دازاین هەبێت)تاکو تێگەیشتن لە بوون ئۆنتیکییانە
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 خۆ(-سەربەخۆیی و)لەنێو . کاتێک دازاین نەبێتبوونیش هەیە هەبێت(
لەمحاڵەتەدا ئەوەی هەیە نە تێیدەگەین نە تێیناگەین. نابێت. 

دەدۆزرێنەوە نە دەشاردرێنەوە. ناتوانین  جیهانیش نە-نێوهەبووەکانی 
ت ێبوون هەب بڵێین هەبووەکان هەن یان نین. بەاڵم، تاکو تێگەیشتن لە

دەرەکییەکان سەرهەڵدەدات و دەتوانین بڵێین  ئەوا تێگەیشتن لە بابەتە
بەردەوام دەمێننەوە. وەکو باسمانکرد، بوون)نەک ئەم بابەتانە 

بوون ڕادەوەستێت؛ واتە  تێگەیشتن لە لەسەر هەبووەکان(
نیگەرانییەوە بەستراوە. ئەم  ڕاستەقینە)نەک شتێکی ڕاستەقینە( بە

پەیوەندییە شیکردنەوەکەمان بۆ دازاین لە ڕاڤەکردنێکی لە ڕەخنەبەدەر 
بیرۆکەی بۆ ئەو ڕاڤەکردنە لەنێویدا مەکەی دازاین و وابۆ هەوڵدانە بەردە

 . کلیل بۆ کردنەوەی بوونی دازاین ڕاستەقینە دەبێت بە
پۆزەتیڤەوە بوونگەرانە -کەمان لەو ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەئەگەر ڕێگە

دەستپێبکات شیکردنەوەی فاکتۆریش بۆ ئاگامەندی یان ژیان 
ناخە. ب دادەمەزرێنین و جۆرە بۆچوونێک بۆ ڕاستەقینەش ناکەین بە

بهێنرێن، جەوهەرێتی بۆ ئەو هەبووانە بەکارنابێت چەمکی ڕاستەقینە یان 
 جەوهەری مرۆڤ بوونە.کە دازاینن؛ ئێمە ڕوونمانکردەوە 

ئێستاش ئەگەر بوونگەرانە لە ڕاڤەکردنەکەماندا ئەو بوونە بە نیگەرانی 
شیکردنەوە ئەوە ناگەیەنێت  ڕاستەقینەی جیابکەینەوە دابنیین و لە

 کۆتایی گەیشتوە؛  رایەتییەکەمان بەبوونگە
ئێمە تەنیا پرسیارەکەمان سەبارەت بوون کردوە، شێوازەکانیمان 
باسکردوە و پرسیاریش لەسەر واتای ئەم شێوازانە سەرهەڵدەدەن: 
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بوون دەتوانین خۆمان بە هەبووەکانیش بگەیەنین؛  لەگەڵ تێگەیشتن لە
 ر هەبووەکان دازاین بن. ئەگە تێگەیشتنیش لەوێدا پەیدا دەکرێت هەروەها

 
 . دازاین، دەرکەوتن و ڕاستی٤٤         

سەردەمە دێرینەکانەوە فەلسەفە ڕاستی بە بوونەوە بەستۆتەوە.  لە
کەس بوو، کە بوونی هەبووەکانی دۆزییەوە و لەگەڵ پارمەنیدس یەکەم 

دەڵێت؛ "بوون و بیرکردنەوە  69و  یەک شتی دانا بوون بە تێگەیشتن لە
بنەڕەتی باسەکەیدا لەسەر مێژووی  ئەریستۆ لە 70. یەک شتن"

دەکات، کە فەیلەسوفەکانی پێش  خاڵە هەبووەکان جەخت لەسەر ئەو
                                                           

پ ز ژیاوە( فەیلەسوفێکی یۆنانی سەردەمی پێش سوکراتە. لەو ٤٨١پارمەنیدس)  69
ن نییە. بوون ڕاستەقینەیەکی تەنیا و ڕەهایە. باوەڕەدابوو ئەوەی هەیە بوونە و نەبوو

لەم بۆچوونەشەوە بەو باوەڕە گەیشت، کە مادام)نەبوون( نییە و گۆڕانیش لە 
بوونەوە بۆ نەبوون یان لە نەبوونەوە بۆ بوونە، ئەوا گۆڕان نییە و ڕاستەقینە، وەکو 

 خۆی دەمێنێتەوە.)م. ك(

( بانگەشەی چوونیەکی نێوان ١-ی)بافەلسەفییەکەیدا دێر  پارمەنیدس لە هۆنراوه  70
بوون و بیرکردنەوە دەکات. ئەوەی لەنێو بیرکردنەوەدایە بوونە و خودی 
بیرکردنەوەش هەر بوونە چونکە هیچ شتێک لە دەرەوە یان ئەودیو بوونەوە نییە. 
شایەنی باسە هایدیگەر لە نوسراوەکەیدا لەسەر پارمەنیدس بەدرێژی ئەم 

 و بیرکردنەوەی ڕوونکردۆتەوە.)م. ك( بڕوانە:  چوونیەکییەی نێوان بوون
Martin Heidegger, Parmenides, translated by Andre Schuwer and 

Richard Rojcewicz, Indiana University Press, Indianapolis,1998.  
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ئەو لەژێر کاریگەرێتی خودی هەبووەکان زۆریان لێکراوە پرسیاری زۆرتر 
  71 شتێک بکەن. سەبارەت نەژاد و بنەڕەتی هەموو

 یە دەردەبڕێت و[ هەروەها خەسڵەتی ئەم فاکتۆرەش بەم شێوە٩٦١]
بەشێکی  . لە ه، نەبوونیش نەبوو ه"دەڵێت، بۆ پارمەنیدس بوون هەبوو

ستی ڕا هات لە نوسینەکەدا دەڵێت: ئەم بیریارانە زۆریان بۆ دیکەی
دەکات، کە لەبارەی ڕاستییەوە خەریکی بکۆڵنەوە و بەوانە ناوزەدیان

ڕووەوە  داوە ئەوەی هەیە ببینرێت. لەمبوون و هەوڵیان فەلسەفەکاری
بەاڵم، هەمانکات فەلسەفە 72زانستی ڕاستی پێناسکراوە. فەلسەفە، وەکو

 73دوای بوونی هەبووەکاندا دەگەڕێت. زانستەش پێناسکراوە، کە بە بەو
ڕاستی چییە؟ ئایا  توێژینەوەی ڕاستی و زانستی ئایا لێرەدا مەبەست لە

وە هۆی ئەم توێژینەوەیە ڕاستی لە داکۆکیکردن و ئەپستمۆلۆجیدا بە
واتە لەنێو بیردۆزەدا دادەمەزرێت؟ بەئاشکرا دەڵێین، نا، چونکە ڕاستی 

چەمکی ڕاستی چ واتەیەک  یان ئەوەی خۆی دەردەخات. ئایا شت
 ئەگەر بۆ شت یان بوون بەکاربهێنرێت؟  دەبەخشێت

پەیوەندی بنەڕەتی لەگەڵ بووندا هەبێت، ئەوا دیاردەی ئەگەر ڕاستی 
ۆلۆجی بنەڕەتییەوە دەردەکەوێت. ئایا ئەم ڕاستی لەنێو گرفتەکانی ئۆنت

                                                           
یدا دەربڕیوە. بڕوانە: ئەریستۆ، مێتافیزیک،  که رتووکه ئەریستۆ ئەم خاڵەی لە په  71

   .٩٤، بەشی ئەلفا، ل ٩١١٨وەرگێڕانی د.محەمەد کەمال، دەزگای سەردەم، سلێمانی 

 ٤١سەرچاوەی ئەریستۆ، بەشی ئەلفای بچوک، ل هەمان   72

  .٩١هەمان سەرچاوەی ئەریستۆ، بەشی گاما، ل   73
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گرفتەشمان لەنێو شیکردنەوەکەمان بۆ دازاین باسنەکردوە؟ ئایا ڕاستی چ 
 لە هەیە پەیوەندییەکی ئۆنتیکی و ئۆنتۆلۆجییانەی لەگەڵ دازایندا

بوون دادەنێین؟ ئایا  کاتێکدا ئەو خەسڵەتە ئۆنتیکییە بە تێگەیشتن لە
 یەی نێوان ڕاستی لەبەریییە پێویستدەکرێت هۆکاری ئەم پەیوەند

 ڕوونبکەینەوە؟  داڕۆشنایی تێگەیشتن
ناتوانین ئەم پرسیارانە وەاڵمنەدەینەوە. بەدڵنییاییەوە بوون و ڕاستی 
هاوتەراز ڕادەوەستن. دیاردەی ڕاستیشمان لەپێشتر باسکردوە هەرچەندە 

دەبێت گرفتی بوون لە بە ئاشکرا ئاماژەمان بۆ نەکردوە. بۆ کارەندازی 
نابێت ئەو بەشانەی جیامانکردنەوە  و دیاردەی ڕاستی ئاشکرا بکرێت

لەیەکیان بدەین. توێژینەوەکەمان پێویستی بە دۆزینەوەی ڕێگایەکی نوێ 
 هەیە. 

 لە توێژینەوەکەماندا لە چەمکی ڕاستییەوە لەنێو نەریتی [٩٦٤]
انی ن. یەکەم، هەوڵدەدەین بناخە ئۆنتۆلۆجییەکڕێدەگری ]فەلسەفییدا[

ەوە دیاردەی ڕاستی دەردەخەین ی مکەکە دەربخەین. دووەم، لەم بناخهچە
و پەیوەندی لەگەڵ بناخەکەدا ڕووندەکەینەوە. سێیەم، توێژینەوەکەمان 

)ناوەڕۆک(ی ڕاستی  دەکات، کە پرسیار سەبارەتخاڵەش ئاشکرا ئەو
ونەوە هەیە، کە پەیوەندییەکی پێویستی بە پرسیار سەبارەت ئەو بو

انە. هەروەها واتای ئۆنتۆلۆجی ئەو گوتەیەی دەڵێت،"ڕاستی هەیە" زڕاستی
ەی کگوتە لێکدەدەینەوە. ئەو پێویستییە لە پێشترەش دەدۆزینەوە، کە

 لەسەر دادەمەزرێت.
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  تی ڕاستی و بنەما ئۆنتۆلۆجییەکانییئەلف. چەمکی نەر       
و تی ڕاستی دیاریدەکەن سێ جۆر تێز لەنێو نەریتدا هەن، کە خەسڵە

)دەستەواژەیە(؛ ەم،]گوایە[ ڕاستی لە داکۆکیکردندایەدەکەن: یەکپێناسی
اژەکەدایە لەگەڵ دووەم، ناوەڕۆکی ڕاستی لە ڕێکەوتنی دەستەو

لۆجیکە، نەک تەنیا  ری زرێنه دامهەم، ئەریستۆ، کە بابەتەکەیدا؛ سێی
باوەڕەشدا بووە  لەو دن و دەستەواژە گەیاندۆتەوەڕاستی بۆ داکۆکیکر

کەکەی دەکەوێتە سەر ڕێکەوتنی داکۆکیکردن لەگەڵ بابەتەکەیدا. ناوەڕۆ
تەنیا  ئەم کارە ت باسی مێژووی چەمکی ڕاستی بکەین.ئێمە نامانەوێ 74

 لەسەر بنەمای مێژووی ئۆنتۆلۆجی دەکرێت. بەاڵم شیکردنەوەکەمان لە
 دەڵێت: چەند کێشەیەکی ناسراوەوە دەستیپێدەکەین. ئەریستۆ

                                                           
74

ئەمە یەکێکە لە بیردۆزەکان لەسەر ڕاستی و بە)پەیوەندیدارێتی( یان)گونجاو  
ەکرێت. بۆنموونە، ئەگەر من لە دەستەواژەیەکدا بڵێم،)پشیلەکە لەگەڵ( ناوزەدد

ڕەشە( و پشیلەکەش، کە بابەتی داکۆکیکردنەکەیە ڕەش بێت ئەوا ڕێکەوتن لەنێوان 
داکۆکیکردنەکەم و بابەتەکەدا دەدۆزرێتەوە و گوتەکەم لەو دەستەواژەیەدا ڕاستە، بە 

یستۆوە ئەمجۆرە نەریتە پێچەوانەشەوە ڕاست نییە. لێرەدا، هایدیگەر لە ئەر
باسدەکات، بەاڵم پێش ئەریستۆ ئەفالتون و سۆفستیەکانیش کێشەیان لەگەڵ ئەم 
تێزەدا هەبووە. لەبەر ئەمەشە، گومانیان لەو ڕاستییە و زانینە کردوە، کە لە 
ئەزمونی هەستەکیدا پەیدادەبن. شایەنی باسە، هایدیگەریش ئەم تێزە ڕەتدەکات و 

ێناسەکردنی ڕاستی هەیە، کە کارێکی قوڵی کردۆتە سەر بۆچوونی خۆی لەسەر پ
 فەلسەفەی هونەریش.)م. ک(
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پەیوەندیدارن بە  دەروون لە)نوێنەرایەتییەکاندا( )ئەزمونەکان(ی
پێناسەیەکی تەواوی ناوەڕۆکی ڕاستیمان ئەم بۆچوونە  75بابەتەکانەوە.

زەمینەی بۆ دامەزراندنی بیرۆکەی ناوەڕۆکی ڕاستی، وەکو و ناداتێ 
چوونیەکی نێوان بیرکردنەوە و بابەتی بیرکردنەوە خۆشکردوە. تۆماس 

ە بۆ ئیبن سینا دەگەڕێنێتەوە، لە ئەکویناس، کە ئەم پێناسەی
کی توورناوی)پە تووکەکەی ئیسحاق ئیسرائیلی سەدەی دەیەم بەرپە

 لەجێگەی )چوونیەک( چەمکی وەریگرتووە، پێناسەکردن(
  76بەکاردەهێنێت. )نزیکبوونەوە(و )پەیوەندیدارێتی(

 نوێی سەدەی نۆزدەهەم زۆرجار ئەم-ئەپستمۆلۆجی کانتییەتی [٩٦٩]

                                                           
ئەکویناس و ئیبن سینا لە مێژووی فەلسەفەدا بۆ  ئەم پەیوەندییەی نێوان تۆماس  75

 توێژینەوە

لەسەر بوون و جەوهەریش گرنگە. تۆماس ئەکویناس لەژێر کاریگەرێتی ئیبن سینا 
ڕووداوە و دەخرێتە سەر جەوهەر. ئیبن سینا ئەم لەو باوەڕەدابووە، کە)بوون( 
_بەشی االهیات( دەربڕیوە. گوایە، بوونی هەموو -بۆچوونەی لە پەرتووکی)الشفا

ئەو هەبووەدا خراوەتە  هەبوویەک بێجگە لە خوا)ئەگەر(ە و لە کاتی ئافەریدکردنی
و سەر ناوەڕۆکەکە. هەرچەندە تۆماس ئەکویناس لە نوسراوەکەیدا)لەسەر بوون 

جەوهەر( زۆر سودی لەم بۆچوونە وەرنەگرتوە، بەاڵم لە نوسراوێکی دیکەیدا)سوما 
تیۆلۆجیکا( لە بەشی)ئافەریدکردن(دا لەژێر کاریگەرێتی ئیبن سینا باسی 

 سەرهەڵدانی هەبووەکان لەنێو جیهاندا دەکات.)م.ک(
 هایدیگەریش ئاماژەی بۆ ئەم نوسراوەی تۆماس ئەکویناس کردووە:

Thomas Aquinas, Quaestiones Disputatae de Veritate, 9 u. I,art.i.    
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کارکەوتوی میتۆدی ڕیالیزمی  بە دەربڕینێکی لە )ڕاستی(پێناسەیە بۆ
-باوەڕەدایە لەگەڵ شۆڕشە کۆپەرنیکۆسییە سادە دەبینێت. لەو

امەڵەی لەگەڵ ئەم کانتییەکەدا ناگونجێت. بەاڵم خودی کانت هێندە م
بکات؛ برینتانۆ ئەمەی  نەیویستوە مشتومڕی لەسەرچەمکەدا کردوە و 

پرسیارە  ئەو 77اوەڕی لێنەداوەتەوە.باسکردوە، بەاڵم کەسی دیکە ئ
ناسەکانی توشی کێشەدەکرد ئەوەیە: کۆنەی دەبوایە بکرێت و لۆجیک

ڕاستی چییە؟ لێرەدا باسکردن لەسەر ناوی ڕاستی؛ واتە ڕێکەوتنی زانین 
 زانین ئەگەر ڕاستی ڕێکەوتنی 78لەگەڵ بابەتەکەیدا دەبێت بەپێشبێر.

جیابکرێتەوە؛ تەکانی دیکە لە بابە پێویستە ابەتەکەیدا بێتلەگەڵ ب
توانێت پەیوەندی استە ئەگەر لەگەڵ بابەتەکەیدا نەزانینیش ناڕ

( دەڵێت: بەرز بۆ)دیالێکتیکیپێشەکییەکەیدا  دروستبکات. کانت لە

                                                           
فەیلەسوفێکی ئەڵمانییە، لە زانکۆکانی بەرلین،  (٦٢٦٩-٦٨١٨برینتانۆ) انزرف  77

 ٦٨١٩زانکۆی تیوبنگن لە ساڵی  میونخ و میونیستەر خوێندویەتی. دکتۆراکەی لە
کۆی ڤیەنا دەبێت بە زان لە ٦٨٩٤ساڵی  وەرگرتوە و دوایی بووە بە کەشیش. لە

بە  و همامۆستای فەلسەفە. پاش ئەوە وازی لە کەنیسەی کاسۆلیک هێناو
سەرو  مامۆستایەتی مایەوە. دوا تەمەنی ژیانیشی لە شاری زیوریخ)سویسرا( بردۆته

و نێژراوە. شایەنی باسە هایدیگەر لە تەمەنی الوێتیدا   لەو شارەش مردوه
تاکانی بوون لە فەلسەفەی ئەریستۆدا خوێندۆتەوە کەی برینتانوێ لەسەر وا رتووکه په

 دا باڵوکردۆتەوە.)م. ک( ٦٨١٩ی لە ساڵی  رتووکه و کاری تێکردوە. برینتانۆ ئەم په

78  Immanuel Kant, Critique of Pure Reasan, p. 82.   
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بەڵکو لەنێو نێو ئەزمونەکەدا نین، "ڕاستی و وەهم لەنێو بابەتی 
 79داکۆکیکردنەوەکەدا و لەنێو بیردا سەرهەڵدەدەن." 

و)گونجاندن( یان  ان دیاریکردنی ڕاستی لەسەر)ڕێکەوتن(بێگوم
. بەاڵم ناوەڕۆک بەدەرە زۆر گشتی و لە نزیکبوونەوە)هۆمۆیۆسس(

الیەن لەنێو ڕاڤەکردنەکاندا دەکرێت بەگونجاو دابنرێت ئەگەر بتوانێت بێ
خۆی بهێڵێتەوە. ئێستاش، ئێمە هەوڵدەدەین لە بنەماکانی ئەم 

لە دەرخستنی  یڕووی تاکتیکییەوە چ ئایا لە'پەیوەندییە' بکۆڵینەوە. 
  پەیوەندییەکەدا لەنێوان زانین و بابەتەکەدا هەیە؟ ئەم دەرکەوتنەی

چ خەسڵەتێکی ئۆنتۆلۆجی هەیە؟  ]پەیوەندی نێوان زانین و بابەتەکە[
تەوە؟ رێدەک واتای پەیوەندی)ڕێکەوتن( ئایا، بەگشتی، چۆن بیر لە

 فۆرمەڵی نێوانیان دیاریدەکات.  یەکیشت پەیوەندی ڕێکەوتنی نێوان دوو
لەمڕووەوە، هەموو ڕێکەوتنێک و ڕاستییەک دەبێت بە پەیوەندی. هاوکات 
هەموو پەیوەندییەک ڕێکەوتن نییە. هێمایەک ئاماژە بۆ شتێک دەکات 

پەیوەندییە، بەاڵم ڕێکەوتن نییە. ئاشکراشە هەموو  ئەو ئاماژەکردنە
دا بۆ ڕاستی هەڵناگرێت. ژمارە ڕێکەوتنێک گونجاندن لەنێو پێناسەکە

 ( ڕێدەکەوێت. ئەم ژمارانەش ڕێدەکەون؛ لەگەڵ ٦١-٦١شەش لەگەڵ)
ت؟" یەکسانن. یەکسانی جۆرێکە لە اوەاڵمی پرسیارەکەدا "چەند دەک

لە گونجاندنیشدا  .ڕێکەوتن. پەیوەندی لەنێو بونیادەکەیدا دەردەکەوێت
؟ لە ڕوونکردنەوەی پەیوەندی دەدۆزرێتەوە؛ ئایا لەسەر چی ڕێدەکەون
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ڕاستی(یدا دەبێت بزانین چەمکی پەیوەندی چ خەسڵەتێکی -)پەیوەندی
هەیە. چ پەیوەندییەک لەنێوان زانین و بابەتەکەیدا هەیە؟ ئایا لەنێو 
جۆری بوون و ناوەڕۆکەکەیاندا ڕێکەوتنەکەمان بۆ ئاشکرادەکەن؟ ئەگەر 

ەبووی جیاوازن، ئەوەی دوو ه یەکسانی بیرکردنەوە و بابەتەکەی، لەبەر
بێت، ئایا دەتوانین بڵێین، لەیەکدی دەچن؟ بەاڵم زانین بابەتەکە  مەحاڵ

ناگۆڕێ و وەکو خۆی ئاشکرایدەکات. ئەم ڕێکەوتنە خەسڵەتی 
 هەیە. چۆن ئەم پەیوەندییە دروستدەبێت؟  پەیوەندی)وەکو ئەوشتە(

بۆ  ، کە بڕیاردانی پێشوەخت لەسەر پەیوەندیلەم پرسیارانەوە تێدەگەین
پێویستە بۆ دواوە  .شتێک نییە ناسینی بونیادی ڕاستی هەموو

بگەڕێینەوە و لەسەر زەمینەی بوون، کە دەبێت بە پاڵپشت بۆ 
 توێژینەوەکەمان بخەینەگەر. سەرجەمی پەیوەندییەکە، 

دەکات ئێمە گرفتەکە ئەپستمۆلۆجییانە سەبارەت  پێویست[ ٩٦١]
ن ڕاڤەکردنەکەمان تەنیا پەیوەندی نێوان خۆ و بابەت باسبکەین یا

 ت و لەنێو چوارچێوەی)خۆ(دابێجەخت لەسەر ڕاستی نێو ئاگامەندی 
بەاڵم زانین بمێنێتەوە؟ بەگوێرەی بیروڕای گشتی، ڕاستی زانینە. 

داکۆکیکردنە. لە دەستەواژەدا دەبێت ئەوەی داکۆکیلێدەکرێت لە خودی 
 وونی[داکۆکیکردنەکە، وەکو پرۆسەیەکی ڕاستەقینەی ناوەکی]دەر

ڕاست دادەنرێت. پرۆسە  جیابکرێتەوە. هەروەها ئەوەی داکۆکیلێکراوە بە
دەروونییە ڕاستەقینەکەش بابەتێکی دەرەکییە یان ئەو نییە. بەگوێرەی 

لەگەڵ  ]مادام ڕاستە[ ئەم بیروڕایەش، ناوەڕۆکی داکۆکیکردنەکە
 بابەتەکەیدا ڕێدەکەوێت. ئەم پەیوەندییە ناوەڕۆک و بابەتەکە پێکەوە

دەبەستێتەوە. ئایا ئەم ڕێکەوتنە ڕاستەقینە یان ناڕاستەقینەیە یان 
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هیچیان نییە؟ ئایا چۆن ئۆنتۆلۆجییانە پەیوەندی نێوان ناوەڕۆکێکی نێو 
بیر و بابەتێکی ڕاستەقینەی دەرەکی دیاریبکەین؟ بێگومان ئەم 
پەیوەندییە بەرقەرار دەبێت؛ لە دەستەواژەی فاکتۆریشدا تەنیا لەنێوان 

ۆکە و بابەتەکەدا نییە، بەڵکو پەیوەندییەکە لەنێوان ناوەڕۆکە بیر
. ئایا پەیوەندییەکە لەنێو  دایهبیرۆکەییەکە و داکۆکیکردنە ڕاستەقینەکەش

داکۆکیکردنەکەدا دەمێنێتەوە؟ ئایا پێویست ناکات ئۆنتۆلۆجییانە ئەم 
پەیوەندییەی نێوان بیرۆکە و ڕاستەقینە بدۆزینەوە؟ لەگەڵ ئەمەشدا 

ئۆنتۆلۆجییانە چ  'مانەوە'یوەندییەکە دەبێت بەردەوام بێت. ئایا پە
 واتایەکی هەیە؟ 

درێژایی  ڕێکەوت بە نەبێت؟ ئایا بە بۆچی ئەمە پرسیارێکی ڕەوا [٩٦٩]
کاتی  ساڵ ئەم ڕێگەیە نەدۆزراوەتەوە؟ ئایا ڕێگاکە لە دووهەزار

ن بیرۆکە و دۆزینەوەیدا گۆڕاوە و ئۆنتۆلۆجییانە هیچ جیاوازییەک لەنێوا
ڕاستەقینەدا دانەنراوە؟ ئایا جیاکردنەوەی ناوەڕۆکی داکۆکیکردن لەگەڵ 
خودی داکۆکیکردنەکەدا ڕەوایە؟ ئایا بیرۆکەی نێو داکۆکیکردن و 

 شتی جیاوازی هەمیشە لەیەکدی دابڕاو داکۆکیکردن ئۆنتۆلۆجییانە دوو
ەرچەندە نین؟ ئایا وەستانی سایکۆلۆجیزم دژی ئەم دابڕانە نادروستە، ه

 ئۆنتۆلۆجییانەش ڕوونی ناکاتەوە؟ 
ویستە پێ اکۆکیکردن و ناوەڕۆکی بگەڕێینەوەی نێوان دئەگەر بۆ جیاواز

'ڕێکەوتن' نەکات؛ دەبێت  باسەکەمان ڕوو لەو پرسیارە سەبارەت بوونی
 باسی ئەوبێت  ده. لەگەڵ ئەمەشدا اتجەخت لەسەر بوونی زانین بک

و دیاردەی ڕاستییە. کەی ڕاستی  یەخەسڵەتی زانینی هە هەبووە بکەین
کاتەی زانین بانگەشەی ڕاستی دەکات.  لەنێو زانینیدا پەیدا دەبێت؟ ئەو
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لەگەڵ دامەزراندنی خۆیدا ڕاستییەکەش دەردەخات. ئەمەش ناوەڕۆکی 
دامەزراندن و سەلماندنە، کە تیایدا پەیوەندی ڕێکەوتنەکە دەبینرێت. 

کە ڵێت، تابلۆبو  بێت  که هوارێدی لەپشتی دەدەین کەسێک  ڕێگە  ئێمه
 خۆاری هەڵواسراوە.  بەسەر دیوارەکەدا بە

ڕاستی دەکات، کە کەسەکە ئاوەڕ بۆ  ئەم دەستەواژەیە لەوێدا داکۆکی لە
بینێت. چی باری دیوارەکەوە بەخو تابلۆکە بەسەرداتەوە و بدیوارەکە 

کردنەدا ت؟ ئایا واتای 'دڵنیابوون' لەم داکۆکیدەبینرێلەم سەلماندنەدا 
چییە؟ ئایا جەخت لەسەر ڕێکەوتنێک لە نێوان زانینەکە یان ئەوەی 
دەیزانین و بابەتی سەردیوارەکە دەکەین؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە ئەرێ و 

. ئەگەر "ئەوەی دەیزانین" سەر ڕاڤەکردنمان بۆ چەمکی نەرێیە؛ دەکەوێتە
کەسە بەبێ ئەوەی تەماشای دیوارەکەی کردبێت و تابلۆکەی  ئەو
هەبێت، چ پەیوەندییەک دروستدەکات؟ ئایا نیبێت، تەنیا بیرۆکەکەی بی

؟ بێگومان، نا بەتایبەتی کاتێک  دایهیەڵ بیرۆکەکەپەیوەندییەکەی لەگ
نی بکات. نوێنەرایەتییەکەشی ونوێنەرایەتی ئاماژە بۆ پرۆسەیەکی دەرو

نییە، کە ئاماژە بۆ شتێکی ڕاستەقینە لەسەر دیوارەکە بکات.  لەوەدا
 م داکۆکیکردن، کە نوێنەرایەتیکردنە پەیوەندی بە تابلۆبەاڵ

دیوارەکەوە هەیە. ئەوەی کەسەکە بیریلێدەکاتەوە  ڕاستەقینەکەی سەر
 بێجگە لە تابلۆیەکی ڕاستەقینە چی دیکە نییە. 

شتەی هەیە. ئایا کەسێک  ڕێگەیەکی بوونە بەرەو ئەو سەلماندن[ ٩٦٨]
 لە شتە ئەوەیە ەی، کە ئەوبە هەستکردن چی دەسەلمێنێت؟ بێجگە لەو
 بیرکردەنەوەدا دەسەلمێنرێت چی دیکە نییە. 
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 سەلماندنەکە لەالیەن بوونێکەوە ئاماژەی بۆ دەکرێت ئەو ئەوەی لە
کەوابوو، دڵنیابوونەکە لە  لە سەلماندنەکەدا دەرکەوتوە؛ شتەیە
کۆکیکردنی ئەو کراوە. سەلماندنەکەش داێکرادنی هەبوویەکی ڕووتئاشکرا
شتەکە ئاشکرادەکات. لەم سەلماندنەدا زانین پەیوەندییەکی  یەهەبووە

سەلماندنەکە گەڵ شتە زانراوەکەدا دروستدەکات و تاکڕەوانەی لە
و بیرۆکەکە، وەکو بابەتێک لەنێو خودی خۆیدا نێپەیدادەبێت. بابەتەکەی 

لە داکۆکیکردنەکەدا  ەدەردەکەوێت؛ واتە هەبوویەکە، وەکو خۆی و ئەوەش
نوێنەرایەتیکردنەکان لەنێو خۆیاندا و لەگەڵ ئەو را دەکرێت. بوونی ئاشک

بابەتانەی نوێنەرایەتی دەکەن بەراوردناکرێن. ئەوەی دەسەلمێنرێت 
ەوتنی ناوەڕۆکەکانی ڕێکڕێکەوتنی بیرۆکە و بابەتەکانی نییە. تەنانەت 

 نییە لە هەبووەی ئاشکرا گرێتەوە. ئێمە ئەوانێو ئاگامەندیش ن
 ادەبین لەیدەکەین. لە ئاشکراکردنەکەش دڵنیاشکراسەلماندنەکەدا ئ

سەلماندنەکە ت. سەلماندنەکەدا دەردەکەوێ بەتەکە لەکاتێکدا با
 80کردوە. شێوەیەی هەیە خۆی ئاشکرا دەریدەخات هەبووەکە بەو

خۆدەرخستنی هەبووەکە سەلماندن مسۆگەر دەکات. ئەمەش لەوێدا 
واتا  دەسەلمێنرێت، بەدادەمەزرێت، کە ئەو زانینەی داکۆکیدەکات و 

هەبووە ڕاستەقینەکان بکات و  ئۆنتۆلۆجییەکەی، بوونێکە ڕوو لە
ئاشکرایان بکات. ڕاستی داکۆکیکردن دەرخستنی هەبووەکە، وەکو خۆی 
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دەسەلمێنێت. داکۆکیکردنە لەسەر ئاشکراکردنی هەبووەکە تاکو 
تی بوونە. کەوابوو، ڕاس-داکۆکیکردن ئاشکرا-بوونیڕاستی بناسرێت. بە

 بونیادی ڕێکەوتنی لەنێوان بیرۆکە و بابەتەکەیدا نییە. 
 بوون ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر بنەمای-بوون، وەکو ئاشکرا-بەڕاستی [٩٦٢]

 جیهان، کە بە-لەنێو-جیهان دروستدەبێت. دیاردەی بوون-لەنێو-بوون
لێرەدا ئەم خاڵەش ، بناخەی ڕاستییە. ابونیادێکی بنەڕەتی دازاینمان دان

 باسدەکەین. بەدرێژی 

 

 چەمکی                                                                                      با. دیاردەی سەرەکی ڕاستی و خەسڵەتی دەرهێنراوی     
 ڕستی لەنێو نەریتدا         
بناخە نییە؟ ئایا ئەمە پێناسەیەکی بێ بوون.-واتە ئاشکرا ڕاستیبوونی 

سەیە دەتوانین بیرۆکەی ڕێکەوتن بۆ تێگەیشتن لە ڕاستی بەم پێنا
  ته ڵبه ههن؟ ی'چاکە' کۆنەکەش ناڕوخێن ەریتەکارە ن لەناوبەرین. ئایا بەم

 یویستەش، بەاڵم ئەو ڕاڤەکردنە پێنرێت دادهپێناسەکەمان بەبێ بناخە 
-تی بۆی چووە و پێشیتێدایە، کە فەلسەفەی کۆن و نەر

بوونی)لۆگۆس(، -بەڕاستیداوە.  یتێگەیشتن فینۆمینۆلۆجییانەش هەوڵی
ئەوەی  خۆی دەردەخات بۆ ]هەبوویەک[ شێوەیەی وەکو ئاشکرابوون بەو

بناسرێت، ڕاستییە)ئەلەتیا(. ئەمەش ئەریستۆ بە)پراگما( و)فینۆمینە(ی 
خۆیاندا -ولەنێ-قەکەی سەرەوەدا بە هەبووەکاندادەنێت و لە دە

قێکی هیراکلیتسدا، کە کۆنترین دە نێولەڕێکەوتیش  ناوزەدمانکرد. بە
و دیاردەی   کراوهدەقی فێرگەیەکی فەلسەفییە، مامەڵە لەگەڵ)لۆگۆس(دا 
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تێناگەن ڕووبەڕووی  مە. ئەوانەی لە کراوهناسپێڕاستی بە دەرکەوتن 
لۆگۆس دەبنەوە و تێیاندەگەیەنێت. لۆگۆس بۆیان باسدەکات چۆن 

ناگەن و هەموو ئەو ، ئەوانەی تێ وه شههەبووەکان هەن. بەپێچەوانە
کەوابوو، شاراوەیی دەمێنێتەوە فەرامۆش دەکەن.  هەبووانەی بە

کردنی 'ڕاستی' و خەسڵەتی لۆگۆسە. بۆ پێناسە ئاشکراکردن)ئەلەتیا(
دەبێت  واتاکەی تێگەیشتن لە دۆزینەوەی ڕێگەیەکی بیردۆزەییانە بۆ

و  ەاندورواتای ڕاستی، وەکو بەڵگەنەویست، کە یۆنانییەکان دایانمەز
 بۆ ئەمن. یبکەسبا ،فەلسەفییەکەیان بۆ چومکی )ئەلەتیا(-پێش بۆچوونە

کارە دەبێت هیچ چەمکێکی نادیار یان پەیوەندیدار بە نادیارگەرییەوە 
  ەرکی فەلسەفە پاراستنی هێزی چەمکهبەکارنەهێنین. لەگەڵ ئەمەشدا، ئ

 ڕیگەیانەوە بوونی خۆی دەردەبڕێت.  دازاین لە بنەڕەتییەکانە، کە
چاکتر  و)ئەلەتیا( باسەکەی پێشومان لەسەر)لۆگۆس( ئێستا[ ٩٩١]

پێناسەکەمان بۆ ڕاستی بناخەی نەریت هەڵناتەکێنێت، بەڵکو دامەزراوە. 
ئەگەر بتوانین  تنی دەدات؛ ئەمەش باشتر ڕوودەداتهەوڵی تێگەیش

بیسەلمێنین بیرۆکەی ڕێکەوتن یەکێکە لەو بناخانەی بیردۆزەکە بۆ 
بەکاریدەهێنێت. هەروەها، "پێناسەکردنی ڕاستی"، وەکو دیاردەی ڕاستی 

ڕێگەیەک ئاشکرابوون، تەنیا ڕوونکردنەوەی واتای چەمکەکە نییە. چەند 
ئێمە بە  بوونی خۆی هەن هەوڵدانەکانی دازایندا بۆ تێگەیشتن لەلە 

دەکەین؛ پێناسەکەمان لەنێو شیکردنەوەی ئەمانەدا 'ڕاستی' ناوزەدیان
بوون شێوازی بوونی -بوون، وەکو ئاشکرا-ستیسەرهەڵدەدات. بەڕا

یەکەمجار لەگەڵ بناخەکانی  ڕاستی ینە. گرنگترین دیاردەیاداز
 ئۆنتۆلۆجییانەدا دەردەکەوێت. -ئاشکراکردنی بوونگەرانەی
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جیهان شێوازی بوونە. تەماشاکردنی -لەنێو-بوون بۆ بوون-ئاشکرا
کانەش بابەتەکانی نیگەرانییەوە یان تەماشاکردنێکی بێ با دەوروبەر بە

 وانەی ئاشکرابوون. بە ئهنە دەبن بە تابەاب ەوئنێو جیهان ئاشکرادەکات. 
بۆ دازاین  -یەکی دیکە ڕاستن. ئەوەی لە بنەڕەتەوە ڕاستەواتا

بوون' نییە، بەڵکو -واتایەکی دیکە 'ئاشکرایی بە 'ڕاستی'ئاشکرابوونە. 
  81.  اوهکر-ئاشکرا

 یهانێتی جیهان و هەبووەکانی نێوشیکردنەوەکەماندا بۆ ج لە[ ٩٩٦]
جیهان باسمانکرد، کە دەرکەوتنی هەبووەکان لەنێو جیهاندا بۆ 
دەرکەوتنی خودی جیهان دەگەڕێتەوە. دەرکەوتنیش خەسڵەتێکی 

لە پێکهاتەی مەزاج، تێگەیشتن و  و دازاینە 'لەوێدا'بنەڕەتی بوونی 
 نیگەرانی، لە دەکات. لەنیو یان)خۆ(-لە جیهان، بوون گوتاردایە و ڕوو

بوونە لەنێو جیهان و لەگەڵ  ،بونیادەکەیدا، پێش خۆی دەکەوێت
هەبووەکاندا؛ لەنێو ئەم بونیادەدا دازاین شاراوەتەوە. ئاشکراکردن لەگەڵ 
ئەو هەروەها لەنێو ئەودایە؛ کەوابوو، ڕاستی لەگەڵ بوونی دازایندا 

 انکرد. بەوسەرهەڵدەدات. لەپێشتر باسی پێکهاتەی بوونگەرانەی)ئەوێ(م
ڕادەیەی دازاین خاوەنی خۆدەرخستنی بوونی خۆیەتی، وەکو شتێکی 

                                                           
کراو دوو چەمکی جیاوازن. دووەمیان ڕۆڵی سەرەکی -بوون و ئاشکرا-ئاشکرا  81

بکەرێک بۆ ئاشکراکردنەکە یان ئاشکرابوون دیاریدەکات. هایدیگەر جەخت لەسەر 
ووەمیان دەکات تاکو ڕۆڵی سەرەکی مرۆڤ بۆ دامەزراندنی)ڕاستی( چەمکی د

 باسبکات. بۆ ئەو ڕاستی بەبێ بوونی دازاین لەنێو جیهاندا نییە.)م. ک(
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-"لەنێو 'ڕاست' خۆی دەردەخات و هەبووەکان ئاشکرادەکات. دازاین
 ڕاستیدایە". 

داکۆکیکردنەش ئۆنتۆلۆجییانە واتای هەیە. مەبەستمان ئەوە نییە ئەم 
ن دەناسێت. دازاین ئۆنتیکییانە هەمیشە یان زۆرجار هەموو ڕاستییەکا

ئەگەر بەڵکو دەرخستن سەر بە پێکهاتە بوونگەرایەتییەکەیەتی. 
ن، واتای تەواوی بوونگەرانەی ئاکامەکانی توێژینەوەکەمان پەسەندبکەی

بنەمایەی)دازاین لەنێو ڕاستیدایە( لەسەر ئەم بۆچوونانە  ئەو
 ڕادەوەستێت؛ 

ەڕێتەوە. بوون بۆ بارودۆخی بوونی دازاین دەگ-یەکەم، بەگشتی ئاشکرا
باوەش بەسەرجەمی بونیادی ئەم بوونە دەکات، کە بە دیاردەی 

جیهاندا -تەنیا پەیوەندی بە بوون لەنێو نیگەرانییەوەیە. نیگەرانیش بە
بوونی ئەم هەبووانە هەبووەکانی نێو جیهانیشە. ئاشکرانییە و بۆ 

 هاوتەراز لەگەڵ دەرکەوتنی بوونی دازایندا گرنگە. 
بارودۆخی بوونی دازاینە؛ پێکهاتەی دەرکەوتنی  ر بەدووەم، 'فڕێدان' سە

هەموو حاڵەتێکدا  بوونیەتی. فڕێدان ئەوە بەرجەستەدەکات، کە دازاین لە
جیهاندایە. دەرکەوتن -بوونی منە لەوێدا و لەگەڵ هەبووەکان لەنێو

 فاکتۆرییە. 
کردنەوەی  خی بوونی دازاینە وبە بارودۆ 'پڕۆژەدانان' سەر سێیەم،

 دەتوانێت لەبەر بەرەو تەواناییەکانی. دازاین تێگەیشتنە وێتی بوون
شنایی یان لەبەر ڕۆ دای دیکەڕۆشنایی جیهان و بوونی کەسان

 . لە خۆی تێبگات بۆ بوون-تەواناییەکانی
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 اناییەکانی بۆ بوون خۆدەرخستنێکە وتەو ڕۆشنایی تێگەیشتنی لەبەر
 کرادەکات. ئاش یدادیاردەی ڕاستی لەنێو شێوازی بوونی ڕەسەنانە

بوونی دازاین دەرخستنی ڕاستی -گرنگترین و ڕەسەنترین تەوانایی[ ٩٩٩]
ئۆنتۆلۆجییەکەدا -بوونە. ئەمەش لەنێو توێژینەوە بونگەرایەتییە

 دادەمەزرێت. 
کات  نزیکەوە و زۆربەی بوونی دازاینە. لە بە چوارەم. 'کەوتن' سەر

و پڕۆژە بەسەر بووە. تێگەیشتنیشی، وەکنیدا گومدازاین لەنێو جیها
ئەگەرەکانی بوونییەوە لەوێدا ڕووی لەالیەکی دیکە کردوە. نوقمبوونی 

بۆ شتەکان بوونی  دەگەیەنێت ڕاڤەکردنی)ئەوان( لەنێو)ئەواندا(، ئەوە
بووە لەنێو گوتاری  ئەوی داگیرکردوە. ئەوەی دەرکەوتوە و ئاشکرا

-ڕووەو-نلەکارکەوتو، خۆ تێهەڵقورتاندن و ئاڵۆزیدا شاراوتەوە. بوو
ڕەگەوە هەڵکێشراوە. هەبووەکانیش  نەچووە، بەڵکو بەبابەتەکان لەناو

 دەرکەوتوون، بەاڵم ڕوخساریان گۆڕاوە و بە نین و بەتەواوی شاراوە
 .  خستوهژاکاوی خۆیان دەر

جارێکی دیکە دەشاردرێتەوە و ڕووی   هئەوەی لەپێشتر ئاشکرا بوو
-رودۆخی بوونیشی لەنێو)نا'کەوتنە' ئەوا با دەرناخات. مادام دازاین

 ڕاستیدا(یە. 
دەهێنین. یلێرەدا چەمکی ناڕاستی، وەکو کەوتن ئۆنتۆلۆجییانە بەکار

ئەگەر بمانەوێت لە شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەماندا جێگەی بکەینەوە 
 ێگەتیڤانە بەهای بۆ دانەنێین. دەبێت ئۆنیکییانە و ن

. هەروەها، واتای نبە فاکتۆری دازاین دەرخستن و شاردنەوە سەرخۆ
 دەستەواژەکانی)دازاین لەنێو ڕاستیدایە( و )دازاین لەنێو ناڕاستیدایە( لە
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ئۆنتۆلۆجییەکەماندا یەک تەراز گرنگ ڕادەوەستن. -شیکردنەوە بوونگەرانە
لەوێدا دازاین خۆی دەردەخات، کە دەرنەکەوتبێت؛ ئەو هەبووانەی لەگەڵ 

دەشاردرێنەوە و ڕوخسار بوونی دازایندا ئاشکرادەکرێن هەمانکات 
 دەگۆڕن. 

کەوابوو، گرنگە دازاین ببێت بە خاوەنی هەبووە ئاشکراکراوەکان و لە 
نوێ لە ژاکاوی و ڕوخسارگۆڕین و شاردنەوە بیانپارێزێت. دۆزینەوەی 

اردنەوەیەکی تەواوەوە پەیدانابێت، خاڵی دەرچوونەکەی لە ش
اویدایە. هەبووەکان، شێوازی ژاک ئاشکراکردنێکەوە دەستپێدەکات، کە لە

هەن، وادەرکەوتوون کەچی  جۆرە وایە، هەیانە، بەو وەکو ئەوەن...
 هێشتا بەتەواوی ڕوخساری خۆیان نیشاننەداوە. 

بووەکان دەکات. هەبووەکان ە هەهەمیشە ڕوو ل بوون(-ئاشکراڕاستی)
شتێک هەمیشە، وەکو  دەکرێن. ئاشکراکردنی فاکتۆریانەی هەمووئاشکرا

 یە.ڕووتکردنەوە
؟ نێن دادهبۆ جەوهەری ڕاستی  ئایا لەخۆڕا یۆنانییەکان چەمکی)ئەلەتیا( 

تێگەیشتنی سەرەتایی بوونی خۆیدا لە چەمکی تێگەیشتندا  ئایا دازاین لە
 ئۆنتۆلۆجییانە بێت( و ئەوە-بوونی خۆی تێناگات)گرنگ نییە پێش لە

-لەنێو-ناڕاستیدا خەسڵەتێکی بنەڕەتی بوونە-لەنێو-دەرناخات، کە بوون
 جیهاندا؟ 

ڕێگەی  ئەو خوداوەندەی ڕاستی بەپارمەنیدس ناساند دوو [٩٩١]
دەگەیەنێت، کە دەرکەتن و شاردنەوەی لەبەردەم دادەنێت؛ ئەمەش ئەوە 

لە تێگەیشتنی دەرکەتن استیدایە. ڕێگەی و ناڕدازاین لەنێو ڕاستی 
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گرتنەبەری ئەو ڕێگەیە  بڕیاردان لەسەر وجیاوازی لەنێوانیاندا 
 82 ەدۆزرێتەوە.د

جیهان و -لەنێو-بارودۆخی بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانەی فاکتۆری بوون
دەکەوێتە سەر پێکهاتەی بوونی  ناڕاستی(-و)لەنێو ڕاستی(-ێو)لەن

دازاین، کە خەسڵەتی پرۆژەیەکی فڕێدراوی هەیە. ئەمەش پێکهاتەی 
 بونیادی نیگەرانییە. 

ان بۆ دیاردەی ڕاستی ئۆنتۆلۆجییەکەم-ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییە
رنگەکەی دەرخستنی دازاینە، کە گ واتا دەریدەخات: یەکەم، ڕاستی بە

جیهان ڕوودەدات؛ دووەم، دازاین -تیایدا ئاشکرابوونی هەبووەکانی نێو
لەنێو ڕاستی و ناڕاستیدایە. لەنێو ڕاڤەی نەریتی بۆ دیاردەی ڕاستی ئەم 

ەکەم، ڕاستی، وەکو خااڵنە نادۆزینەوە تاکو نیشانی نەدەین، کە: ی
شێوازی خۆی هەیە؛ دووەم، ئەو هەبووەی  ڕێکەوتن لەنێو دەرکەوتندایە و

شێوازەکەیدا، کە یەکەمجار دەبینرێت ڕێگە بۆ  بە دەرکەوتنە لە سەر
 بیردۆزەی بونیادی ڕاستی خۆشدەکات. 

                                                           
بانگەشەی ئەوەی کردوە، کە بۆچوونە فەلسەفییەکەی بەرهەمی پارمەنیدس   82

ئەمجۆرە  ئەزمونێکی گیانەکییە و خوداوەند ئەو ڕاستییەی فێرکردوە. شایەنی باسە
بانگەشەکردنە لەو سەردەمەدا لەالیەن چەند بیریارێکی دیکەوە، وەکو پیتاگۆراس و 
ئەمپادۆکلیس کراوە. ئەمپادۆکلیس، بۆنموونە، لەو باوەڕەدابووە، کە خاوەنی زانینی 
پیرۆزە و دەتوانێت دیاردە سروشتییەکانی، وەکو باوباران بوەستێنێت. پیتاگۆراسیش 

.  و دواجاریش ڕۆمانییەکان بە کوڕی خوا)ئەپۆلۆ( دایانناوه خۆی بە پیرۆز داناوە
هەروەها، هایدیگەر بۆ گوتەکەی پارمەنیدس ئاماژە بۆ پەرتووکە بەنرخەکەی)کارڵ 

 دا باڵوکرایەوە.)م. ك(  ٦٢٦١دەکات، کە لە ساڵی  ڕاینهارد(
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ڕاڤەکردن و  وشەی، وەکو ئەو...( لە داکۆکیکردن و بونیادەکەی)لە
یەکەی)وەکو...( هەروەها تێگەیشتنی دازاین لە بنەما هێرمینۆتیکی
خەسڵەتێکی تایبەتی  ێتەوە. بەهەرحاڵ ڕاستی بەەدۆزخۆدەرخستنیدا د

شەی ڕاستی لە داکۆکیکردنیشدا لە ڕەگوڕیداکۆکیکردن دادەنرێت. 
 لەسەرو ئەمانەوە، دیاردەی)ڕێکەوتن( دەبێت بە 83تێگەیشتندایە. 

 ێت. شێوەیەکی دەرهێنراو دابنرێت و باسبکر
 ئەمەش ئەو .جیهاندا نیگەرانییە-لەنێو-بوونمان لەگەڵ هەبووەکان [٩٩٤]

بە  بوونەیە، کە شتەکان ئاشکرادەکات. گوتاریش لە بنەڕەتەوە سەر
بوونی خۆی ڕووەو دازاین بوونی خۆی دەردەبڕێت:  84دەرکەوتنی دازاینە.

ونی . لە داکۆکیکردنەکەیدا بوکات دیاریدههەبووەکان و ئاشکراکردنیان 
. داکۆکیکردن)چۆن(ی بن ده سته رجه بهخۆی و هەبووە ئاشکراکراوەکان 

ئاشکراکردنی هەبووەکان ڕادەگەیەنێت. دازاین لەم ڕاگەیاندنەدا لە 
ئاشکرابوونی هەبووەکان، کە باسیاندەکات ئاگادار دەبێتەوە. 
داکۆکیکردنێکی دەربڕاو سەبارەت هەبوویەکە و لەنێویدا شتێک لە بارەی 

بووەوە ئاشکراکراوە. ئاشکرابوونەکە لەنێو دەربڕینەکەدا ئەو هە
-نێو-دەپارێزرێت. ئەوەی دەردەبڕێت دەبێت بە بابەتێکی بەردەستی

وەی شتە ئە جیهان و جارێکی دیکە دەتوانین باسیبکەین. لەبەر
ئەوەی دەریدەبڕین لەنێو خۆیدا پەیوەندی بەو  ئاشکراکراوەکە پارێزراوە

                                                           
 )داکۆکیکردن شێوازێکی دەرهێنراوی ڕاڤەکردنە(.  ٦٩١، ١١بڕوانە پارچەی   83

 
  .٦١١، ١٤پارچەی   84
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 کۆکیکردنەکەیان لەسەر دەکرێت. هەمووهەبووانەوە هەیە، کە دا
دنی شتێکە. ئەگەر دازاین گوتەی کەسێکی ئاشکراکرئاشکرابوونێک 

دیکەش دووبارەبکاتەوە ڕوو لەو هەبووانە دەکات، کە باسکراون. جارێکی 
هەبووانە ئاشکراناکات و لەو باوەڕەشدایە، کە پێویست نەکات  دیکە ئەو

 کارەبکات.  ئەو
 .ن لە ئەزموونەکانیدا ڕووبەڕووی شتەکان ببێتەوەپێویست ناکات دازای

شتەکان دەکات. زۆرجار  لەگەڵ ئەمەشدا بوونێکە، کە ڕوو لە
 نییە و لە دازاینەوە نەکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە]ئەزمونی[وئاشکرابو

بوونیش لەنێو ئەو باسانەدا خەسڵەتێکی نوقمکەسانی دیکەی دەبیسێت. 
دەبێت بە دۆزینەوەی لەنێو  دەربڕاوەکە بوونی )ئەوان(ە. شتە

 تەواوی ببین بە خاوەنی شتەبە ]بمانەوێت[ داکۆکیکردندا. ئەگەر
ەزراندوە. مئێمە داکۆکیکردنەکەمان دا ئاشکراکراوەکە دەبێت بیسەلمێنین

بەاڵم داکۆکیکردنە دەربڕاوەکە دەبێت بە بابەتێکی بەردەست و شتێکی 
هەبووە ئاشکراکراوەکانەوە  پەیوەندیشی بە .ئاشکرابوو تیایدا دەپارێزرێت

ئاشکرادەکات دەبێت پەیوەندییەکەی ئەوەی بیسەلمێنین شتێک  هەیە. بۆ
شتە ئاشکراکەوە دامەزرێنین. داکۆکیکردن، وەکو بابەتێکی  بە

بەردەستە. ئەو هەبووانەی تیایدا ئاشکرادەبن بابەتی بەردەست یان 
کو بابەتێکی جیهاندا. پەیوەندییەکەشیان، وە-بابەتی دەرەکین لەنێو

داکۆکیکردندا ئاشکرابووە  ئەوەی لە دەریدەخات ەکی دەردەکەوێت ودەر
هەموو حاڵەتێکدا ئاشکرابوونی شتێکە. کانت  و پارێزراوە لە

گوتەنی)ئەوەی لەنێو دەستەواژەدایە سەر بە بابەتەکەیە(. بەاڵم لێرەدا، 
 ەکان،دەرەکیی کاتێک پەیوەندییەکە دەگۆڕین بە پەیوەندی نێوان بابەتە
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. ئاشکراکردنی بابەتێکی دەرەکی خودی پەیوەندییەکەش دەبێت بە
 .شتێک دەبێت بە بابەتێکی دەرەکی سەر بە بابەتێکی دەرەکی

بابەتێکی دەرەکی و شتێکی دیکە، کە  دەبێت بە-داکۆکیکردنێکی دەربڕاو
هەبوویەکە داکۆکی لێدەکرێت. ئەگەر ئەم سەلماندنە پەیوەندییەک لەنێو 

بابەتی  ڕێکەوتن لەنێوان دوو ەکییەکان بێت ئەوا دەبێت بەدەر بابەتە
 دەرەکیدا یان ڕێکەوتنی بابەتێکی دەرەکی لەگەڵ خۆیدا. 

ئاشکرابوونی هەبووەکە دەبێت بە  ربڕینی داکۆکیکردندا ڵ ده گه له [٩٩٩]
جیهاندا. لەم ئاشکرابوونەدا، کە ئاشکرابوونی -لەنێو-بەردەست-ابەتێکیب

دیش لەگەڵ بابەتی دەرەکیدا دەمێنێتەوە. ئاشکرا هەبوویەکە، پەیوەن
دەبێت بە پەیوەندی نێوان بابەتەدەرەکییەکانی)وەکو  بوونەکە)ڕاستی(

بیرکردنەوە و بابەتەکەی(، خودی پەیوەندییەکەش بابەتی دەرەکییە. 
هەرچەندە لەسەر دەرکەوتنی دازاین دادەمەزرێت، دیاردەی بوونگەرانەی 

ڵەتی بابەتێکی دەرەکی بەبێ ئەوەی ئاشکرابوون دەبێت بە خەس
پەیوەندیدارێتی خۆی گومبکات؛ پەیوەندییەکەشی دەبێت بەدەرەکی. 

ئاشکراکردنی هەبووەکان، دەبێت -ڕووەو-ڕاستی، وەکو دەرکەوتن و بوون
بە ڕێکەوتن لەنێوان هەبووەکاندا، کە بابەتی دەرەکین و لەنێو جیهاندان. 

ەریتە کۆنەکەدا ئۆنتۆلۆجییانە لەمەوە خەسڵەتی چەمکی ڕاستی لەنێو ن
 دەردەهێنین. 

ئەوەی ئۆنتۆلۆجییانە و بوونگەرانە پێکەوە گرێدراون و دەبن بە بناخەی 
فاکتۆر و بوونە ئۆنتیکییەکان نزیکترین شتە لە ئێمەوە. پێویستی ئەم 
فاکتۆرە دەکەوێتە سەر بوونی دازاین. دازاین، بەنیگەرانییەوە، لە 

ەی لەگەڵ هەبووەکانی نێو جیهاندا لەبوونی خۆی ڕوانگەی ڕووبەڕووبوونەو
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تێدەگات. ئەو ئاشکرابوونەی لە ئاشکراکردندایە لەنێو جیهاندایە و 
دەردەبڕێت. تەنیا ڕووبەڕووبوونەکە لەگەڵ ڕاستیدا، وەکو بابەتێکی 
دەرەکی ڕوونادات: بەگشتی، تێگەیشتنمان لەبوون بە جۆرێکە هەموو 

ێت بەبابەتێکی دەرەکی. ئەگەر 'ڕاستی' هەبوویەک تیایدا یەکەمجار دەب
لەسەرەتاوە ئۆنتیکییانە بدۆزینەوە و دوایی ئۆنتۆلۆجییانە بەوشتەی 
دابنێین نزیکترینە لە ئێمەوە داکۆکیکردنەکەی دەبێت بە)داکۆکیکردن 
لەسەر، ئاشکراکردنی ئەوە...( دیاردەکەش، وەکو بابەتێکی دەرەکی ڕاڤە 

ەکی و واتای بوون بەگشتی بەیەک شت دەکرێت. لەبەرئەوەی بابەتی دەر
دانراون، پرسیار سەبارەت گرنگی ئەم بوونەی ڕاستی یان سەبارەت 
گرنگی لەبونیادی ئەوەی لەئێمەوە نزیکترینە سەرهەڵنادات. تێگەیشتنی 
دازاین لەبوون دیاردەی گرنگی ڕاستی شاردۆتەوە. ئەم تێگەیشتنە، کە 

ی ماوەتەوە و تێپەڕمان ۆلەسەرەتاوە سەرەکی بوو، ئەمڕۆش وەکو خ
 نەکردوە. 

 هەمانکات، پێویستە چاوپۆشی لەو فاکتۆرە نەکەین، کە یۆنانییەکان
نزیکترین هەبووەوە(  بوون)لە کەس بوون ئەم تێگەیشتنەیان لە یەکەم

ڕاستی  پێشخستوە و بەجۆرێک لە زانینیان داناوە. ئەم تێگەیشتنەش لە
لەنێو ئۆنتۆلۆجییەکەشیاندا،  بوو، تەنانەت پێش ئۆنتۆلۆجییانەش زیندوو

 85تۆ بەرانبەر شاردنەوە باسکراوە. بەتایبەتی ئۆنتۆلۆجی ئەریس

                                                           
85  Aristotle, Ethica Nicomachea, Z, and Metaphysics, 9, 20.  
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 [ئەریستۆ بەرگری لەوبۆچوونە نەکردوە، کە ڕاستی دەخاتە٩٩١]
باوەڕەدابوو)لۆگۆس( شێوازێکی بوونی مرۆڤە و  دەستەواژەوە. لەونێو

ەرە خەسڵەتی شتەکان ئاشکرادەکات یان دەشارێتەوە. دووالیەنی ئەم ئەگ
خۆی دەکات و  بوونی لۆگۆس دیاریدەکات؛ لۆگۆس ڕوو لە-بەڕاستی

تەوانای شاردنەوەشی هەیە. بەاڵم ئەریستۆ خاوەنی ئەم بۆچوونە نییە و 
 ، وەکو بیرکردنەوەی)نۆین(سهەرگیز نەیویستوە چەمکی ڕاستی لۆگۆ

ەکی دۆزینەوەی و بینی)ئایدیاکان( ڕووت بەرفراوان بکات. ڕاستی)ئەلەتیا(
نەوەی هەیە تەوانای دۆزی ئەوەی بیرکردنەوە)نۆیەسس( گرنگە. لەبەر

 یش خاوەنی هەمان تەواناییە ئەرکی ئاشکراکردنیان هەیە. و)لۆگۆس(
بۆچوونەی ڕاستی دەخاتە نێو دەستەواژەوە ناڕەوا ئەریستۆی  ئەو

پێتاوانباردەکرێت و ناتوانێت بونیادی ڕاستیمان پێبناسێنێت. 
شێوەکانی، کاتێک ئاشکرابوونەکە وەردەگیرێت  ەردووه داکۆکیکردن بە

زەمینەی  جیهان، لەسەر-لەنێو-بوون جۆرێک لە یان دەبێت بە
 ئاشکراکردنی دازاین یان خۆدەرخستنی ڕادەوەستێت. 

ڕاستی ناوەڕۆکی داکۆکیکردنە؛ مەرجێکی ئۆنتۆلۆجییە بۆ ئەگەری 
شتەکان  ن[]داکۆکیکرد دروستی و نادروستی داکۆکیکردن. دەریدەخات

 ئاشکرادەکات یان دەشارێتەوە. 
 و پێکهاتەی بوونی دازاینە بە ڕاستی، بە واتا سەرەکییەکەی، سەر

 جۆرێکە لە پێشمەرجی ئۆنتۆلۆجی. لەگەڵ ئەمەدا وەاڵمی ئەو
بوونەی خاوەنی ڕاستییە داوەتەوە و  پرسیارەمان سەبارەت ئەو

 باسمانکرد بۆچی پێویستە بزانین ڕاستی هەیە. 
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 جیم. شێوازی بوونی ڕاستی و گریمانەی ڕاستی      
بنەڕەتەوە لەنێو  پێکهاتەی بوونیدایە، لە دازاین، کە دەرکەوتن لە

شوێنێک  لە هەرڕاستیدایە. دەرکەوتن شێوازێکی بنەڕەتی بوونی دازاینە. 
دازاین هەبێت ڕاستیش هەیە و تاکو دازاین هەبێت ڕاستیش بەردەوام 

هەبێت هەبووەکان ئاشکرادەبن؛ تاکو دازاینیش  کاتەی دازاین . ئەودەبێت
]لۆجیک[و  هەیە. یاساکانی نیوتن، یاسای خۆیەتی ێت ئاشکرابوونەکەهەب

دروستن چونکە دازاین هەیە. پێش پەیدابوونی دازاین  هەموو ڕاستییەکان
؛ دوای لەناوچوونی دازاینیش ڕاستی نابێت. لەم حاڵەتەدا،  هڕاستی نەبوو

وتن، ئاشکراکردن و ئاشکرابوون نابێت. پێش ئەوەی ڕاستی، وەکو دەرکە
'ڕاستی' نەبوون؛ ئەمەش ئەوە  ەنیوتن یاساکان بدۆزێتەوە ئەو یاسایان

ڕاست' بوون یان ئەگەر ئۆنتیکییانە نەدۆزرێنەوە دەبن -ناگەیەنێت، کە 'نا
 ڕاست. -بە نا

نە ناڕاست  و ڕاست ئەگەر بڵێین پێش نیوتن ئەو یاسایانە نە[ ٩٩٩]
ئەو واتایە ناگەیەنێت، کە پێش ئەو ئەم یاسایانە نەبوون.  بوون

ڕێگەیانەوە دازاین  هەرچەندە لەگەڵ نیوتندا یاساکان بوون بەڕاست و لە
. کاتێک هەبووەکان ئاشکرادەبن خۆیان بەتەواوی  وهبە هەبووەکان گەیشت

شێوەیەی هەبوون دەردەخەن. ئەم ئاشکراکردنە شێوازێکی بوونە و  بەو
"ڕاستی هەمیشەیی" دەکات  ستییە. ئەو بۆچوونەی بانەگەشەیسەر بەڕا

دازاین هەمیشەیی نەبێت. مادام ئەمەش خودی دژوارە بسەلمێنرێت ئەگەر 
ئەندێشاوییە و  سەلماندنی مەحاڵە ئەوا باوەڕکردن بە]ڕاستی هەمیشەیی[

 فەیلەسوفەکان شوێنی ناکەون. 
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هەموو  ،گرنگەبۆ بوونی ڕاستی لەبەرئەوەی دازاین ئەو هەبووەیە 
 ئەم پەیوەندییە ئەوەئایا هەیە.  ڕاستییەک پەیوەندی بە بوونی دازاینەوە

 دەگەیەنێت، کە ڕاستی)خۆیەتی(یە؟ ئەگەر پێناسەی خۆیەتی ئەوە
حوکمی بەسەردا بدات(، ئەوا  و شتێک بدرێتە خۆ بێت)هەموو

نییە. بەگوێرەی واتاکەی، ئاشکراکردن  بەدڵنیاییەوە)خۆیەتی(
دەردەهێنێت و  نەکان لەنێو سنوری حوکمدانی)خۆیەتی(داکۆکیکرد

ئاشکرابوونی دازاین ڕووبەڕووی هەبووەکان دەکاتەوە. مادام ڕاستی 
بوونی دازاینە، دەتوانرێت لەنێو سنوری  بە بوونە و سەر-ئاشکرا

"دروستی هەمەکی"یش ئەو واتایە  حوکمدانی دازاین البرێت. تەنانەت
ەبووەکان ئاشکرا و بەرباڵو دابنێت. ئەگەر دەگەیەنێت دازاین دەتوانێت ه

ئایا بوون و نەبوونی ئۆنتیکییانە  دروستی لە ڕاستی تێبگەین، بە
واتای گریمانەی ڕاستیش تێدەگەین، کە  ناکەوێتەسەر )خۆ(؟ لەوێدا لە

دۆزینەوە ڕاستی بۆ بوونی دەگەڕێتەوە. بۆچی بهەبووە  بوونگەرانە ئەو
؟ گریمان چ واتایەک دەبەخشێت؟ ئایا دەبێت بڵێین گریمان ڕاستی هەیە

چ واتایەکی هەیە؟  چییە؟ )ڕاستی هەیە( و)ئێمە( واتای)پێویست(
-چونکە دازاینین و بوونمان لەنێو ە' دەڵێین گریمان ڕاستی هەیە'ئێم

ژوور  ڕاستیدایە. گریمانەکەمان ئاماژە بۆ بوونی ڕاستی لە دەرەوە یان لە
وەها ئێمە تێبکەین. هەردا ڕوویانت، لەگەڵ بەهاکانی دیکەئێمەوە ناکا

بەڵکو خودی ڕاستی ئۆنتۆلۆجییانە ئێمە  گریمانەکە دروستناکەین؛
تەواناییەی گریمانە دروستبکەین. ڕاستییە لەپێش  دەخاتە ئاستی ئەو

 شتێکدا ئەگەری گریمانە دادەمەزرێنێت.  هەموو
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کو ئایا گریمانە چ واتایەکی هەیە؟ تێگەیشتنە لە هەبوویەک، وە [٩٩٨]
بەستێنی  زەمینە بۆ هەبوویەکی دیکە. ئەم تێگەیشتنە لەو هەبووە لە

بوونەوە، لەسەر زەمینەی دەرکەوتن دادەمەزرێت، کە ئاشکرابوونی 
دازاینە. گریمانەی ڕاستی، کەوابوو، واتای تێگەیشتن لە هەبوویەک 

حاڵەتێکدا  هەموو پێناویدا هەیە. بەاڵم لە دەبەخشێت، کە دازاین لە
 نیگەرانییەوە.  وونی خۆی تێپەڕدەکات؛ ئەمەش بوونی دازاینە بەدازاین ب

بوونی دەبێت  بوون،-بۆ-تەواناییەوە بوونیدا و بە هەبووەیە لە دازاین ئەو
 جیهاندا دەبێت بە-نێولەبوون و -بۆ-بەکێشە. بوونی دازاین بە تەوانایی

هان جی-لەنێو-بوون و بوون-بۆ-خاوەنی دەرکەوتن و ئاشکراکردن. تەوانایی
جیهان و -نێو-بۆ دازاین کێشەیە. ئەمە نیگەرانی دازاین بۆ هەبووەکانی

-ەکەیدا دەگرێتەوە. گریمانە لەنێو دازایننتەماشاکرد ئاشکراکردنیان لە
بوونی  لە ەئەوەی گریمان وەکو نیگەرانی و خۆ ڕەتکردنیدایە. لەبەر

خەسڵەتی خۆ دەرخستنمان.  دازایندایە پێویستە گریمانە بکەین بە
هەن خەسڵەتی دازاینیان نییە و گریمانەی بوونی  هەڵبەتە هەبووی دیکە

دازاین ئاماژەیان بۆ ناکات؛ تەنیا پەیوەندی بە بوونی دازاینەوە هەیە. 
کراوە و لەوێدایە دەبێ  ئەو ڕاستییەی لە گریمانەدا ئاماژەی بۆ

 دازاین ئێمە لەبەر ێکە لەپێناسبکرێت واتای بوون و شێوازی بوونی بەش
 ن دەتوانین گریمانەی ڕاستی بکەین.ەوەی هەیئ

 پێویستە بڕیار لەسەر بوونی ڕاستی بدەین. خودی دازاین، کە لە هەموو
ەتێکدا بوونی منە یان ئەو دازاینەیە، دەبێ هەبێت؛ بەهەمانشێوەش؛ ڵحا

بوونی بە  ڕاستی، کە دەرکەوتنی دازاینە دەبێ هەبێت. ئەمەش سەر
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ندا. ئایا دازاین سەربەستانە بڕیاریداوە یان دازاینە لەنێو جیها فڕێدراوی
ئێرە؟ ناتوانین بزانین بۆچی دەبێت هەبووەکان -دەتوانێت بڕیاربدات بێتە

ئاشکرابکرێن و دازاین و ڕاستیش هەبن. ڕەتدانەوەی گومانکاری لەوەدا، 
 نیوەی ڕێگە بوونی ڕاستی یان ناسینی ڕاستی ناکات، لە کە باوەڕ بە

دەردەخات، کە لە بەڵگە فۆرمەڵییەکەدا ئەوەی  دەچەقێت. تەنیا ئەوە
 دەکرێت گریمانەی ڕاستییە. لێرەدا، ڕاستی بە داکۆکی لەسەر

شتێک دەبێت بە  ئاماژەکردنیش بۆ داکۆکیکردنەوە دەبەسترێتەوە و
ئاشکراکردنی ڕاستییەکەی. بەاڵم بوونی پەیوەندییە ئۆنتۆلۆجییەکەی 

ەوە. ئەمەش دەبێتە هۆی نێوان ڕاستی و داکۆکیکردنەکە ڕوونناکات
نێو بوونە و گریمانە و بناخە ئۆنتۆلۆجییەکەی  فەرامۆشکردنی واتای ئەم

دازاینیش. ناتوانین ئەوەش ببینێت، کە گرنگ نییە کەسێک داکۆکی 
لەسەر ڕاستییەک بکات یان، نا. مادام دازاین هەیە گریمانەی ڕاستیش 

 دەبێ هەبێت. 
گومانکاری ڕەتنادرێتەوە. پێویست بەبێ سەلماندنی بوونی ڕاستی  [٩٩٢]

ناکات ئەو گومانکارەی باوەڕی بە ڕاستییەکی فاکتۆری نییە، ڕەتی 
بوونی خۆی تێدەگات دازاین و ڕاستی لە  بدەینەوە. مادام ئەو هەیە و لە

ئەوەی پێویست ناکات بوونی  نەهێشتۆتەوە. لەبەر دائاستی خۆکوشتن
بە بەڵگە نابێت. هەروەها  دازاین بسەلمێنرێت، بوونی ڕاستیش پێویستی

" ڕاستی هەمیشەیی" سەلماندنی بوونی گومانکار لە سەلماندنی بوونی
کەسانە دەردەکەون، کە  دەچێت. هەڵبەتە ئەمجۆرە گومنکارانە زۆرتر لەو

ڕێگەی  دەیانەوێت بە پاکییەوە باوەڕ بە وەرگێڕانی)گومانکاری( لە
 سیارکردن سەبارەتوابوو، لەگەڵ پردیالێکتیکی فۆرماڵەوە بکەن. کە
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بوونی ڕاستی و پێویستی دامەزراندنی گریمانەکەی، وەکو پرسیارکردن 
دەستنیشانکراوە. هۆکاری  )خۆیەکی ئایدیاڵ(سەبارەت ناوەڕۆکی زانین

 ئەمەش لەوەدایە، کە گوایە فەلسەفە داوای تێزێکی)لەپێشتر(
ت ئەمە دەکات. هەرچەندە دەبێ نەک)فاکتۆرە ئەزمونییەکان(

 ەی خۆی هەیە. بەاڵم بناخ جییانە بسەلمێنرێتئۆنتۆلۆ
کایەوە؟ ئایا ئەم خۆیە " هێناوەتەخۆیەکی ئایدیالی"ئایا ئەم داواکردنە
نییە؟ ئایا بە بەکارهێنانی ئەم چەمکە ئێمە خەسڵەتی  بەرهەمی فەنتازیا

لەپێشتری فاکتۆری دازاینمان وازلێنەهێناوە؟ ئایا ئەم خەسڵەتە 
ن نییە، کە لەنێو ڕاستی و نا ڕاستیدایە؟ لەپێشترەی فاکتۆری دازای

لەگەڵ خەسڵەتی ' ئاگامەندی گشتی"و " خۆیەکی ڕەوان" بیرۆکەکانی
لەپێشتری خۆیەکی ڕاستەقینە نابن بە خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی 

"ڕاستی  فاکتۆری دازاین و پێکهاتەی بوونی. هۆکاری مشتومڕکردن لەسەر
سەر بیرۆکەی خۆیەکی ڕەهای " تێگەیشتن لە بوونی دازاین لەییهەمیشە

بۆچوونەکانی الهوتی مەسیحایەتیی و  ئایدیالیستانە مانەوەی
بوونی ڕاستی لەنێو گرفتە فەلسەفییەکاندا.  لەناونەبردنیانە

ئەوەی دازاین  پەیوەندییەکی بنەڕەتی بە دازاینەوە هەیە. لەبەر[٩١١]
 لە ەوە(ڕێگەی تێگەیشتن پێکهاتەی بوونیدایە)لە هەیە و دەرخستنیش لە

بوون ڕوودەدات. مادام ڕاستی هەیە  بوون تێدەگات و تێگەیشتنیش لە
هەیە. ڕاستیش بۆ دازاین هەیە. بوون ڕاستی  بوونیش)نەک هەبووەکان(

لە  لەکوێدا و چییە، بوون هەیە وەکو یەک گرنگن. ئایا مەبەست لەوە
 لە؟ ئەم پرسیارەش لەوێدا ڕەوایە، کە بەتەواوی هەبووکانیشەوە جیاوازە

واتای بوون تێبگەین و ڕوونکرابێتەوە. لێرەدا دەتوانرێت بواری زانستی 
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توێژینەوەکە  86بوون دەستنیشان بکرێت و ئەگەر و جۆرەکانی بناسرێت. 
دوایدا دەگەڕێت ئۆنتۆلۆجییانە پێناس بکرێت و  و ئەو ڕاستییەی بە

ڕاستی و هەبووەکان بدۆزێتەوە. دەبێت وەاڵمی پرسیارەکە سەبارەت 
ای بوون بدەینەوە. ئایا شیکردنەوە سەرەکییەکەمان بۆ بوونی دازاین وات

 بۆ ئەم مەبەستە چ ئاسانکارییەکی بۆکردوین؟ 
دەرخستنی دیاردەی نیگەرانی حاڵەتی بوونی ئەو هەبووەمان باسکرد،  بە

بوونی  ئەمەش بوونی دازاین لەبوونیدا تێگەیشتن هەیە.  کە لە
دەرەکییەکان و  بەردەست، بابەتە-یهەبووەکانی دیکە)وەکو بابەتەکان

جیادەکاتەوە. ئێمە واتای تێگەیشتنمان ڕوونکردەوە؛ ئەمەش  ڕاستەقینە(
 میتۆدێکی شەفافی ڕاڤەکردنی بوونی بۆ مسۆگەرکردین. 

ئەگەر توانیبێتمان لە باسەکەماندا بۆ نیگەرانی بە حاڵەتی سەرەکی 
ەی تێگەیشتنمان بوونی دازاین گەیشتبین، ئەوا ئەمەش دەکەین بە بناخ

                                                           

 
ئەم پرسیارە)ئایا مەبەست لەوە چییە، بوون هەیە و لەکوێدا لە هەبووەکانەوە   86

جیاوازە؟( هایدیگەر دەیەوێت مامەڵە لەگەڵ کێشەیەکی گرنگی فەلسەفی 
ازی ئۆنتۆلۆجی لەنێو هەموو سیستەمێکی بەناوی)جیاوازی ئۆنتۆلۆجی( بکات. جیاو

فەلسەفییدا هەیە، بەاڵم بیریارە بوونخوازەکان، بەتایبەتی هایدیگەر، لە هەموویان 
زۆرتر بایەخی پێداوە. ئەمەش جەخت لەسەر جیاوازی و چوونییەکی نێوان بوون و 

ان هەبوو دەکات و دواجاریش دەبێت بە بنەمای یاسای جیاوازی لەنێو چوونییەکیدا ی
 چوونییەکی بە جیاوازییەوە.)م. ك(
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لەو بوونەی خاوەنی نیگەرانییە؛ واتە دەکرێت پێناسەی واتای بوون 
نیگەرانیدا گرنگترین پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانە و  بکەین. بەاڵم ئایا لە

الیەنییەکەی لەنێو  بوونگەرانەی دازاین دەردەکەوێت؟ ئایا بونیادە فرە
زاینەوە دەبینرێت؟ سەرجەمی فاکتۆرەکانی بوونی دا ئەم دیاردەیەدایە بە

ئایا توێژینەوەکەمان تاکو ئەم ڕادەیە توانیویەتی سەرجەمی بوونی دازاین 
 دیاریبکات؟ 
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  دووەم رتی که

 

  دازاین و کات

 بنەڕەتییە سەرەتاییەکە بۆ بوونی  . سەرەنجامی شیکردنەوە٤٩  
     دازاین و ڕۆڵی ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی ئەم هەبووە       

شیکردنەوە بنەڕەتییە  ئێمە چ دەستکەوتێکمان لەئایا  [٩١٦]
-سەرەتاییەکەمان بۆ دازاین هەیە؟ بەدوای چییدا دەگەڕێین؟ لەگەڵ بوون

جیهاندا، کە خەسڵەتی بنەڕەتی بونیادەکەی دەرخستنە، حاڵەتی -لەنێو
سەرەکی ئەو هەبووەمان دۆزییەوە، کە دەمانەوێ باسیبکەین. سەرجەمی 

جیهاندا خۆی، وەکو نیگەرانی بەرجەستەکرد. بوونی -لەنێو-نبونیادی بوو
وە بوونی دازاینمان شیکردە نیگەرانییەوەیە. هەروەها کاتێک دازاین بە

وەکو تێگەیشتن واتە دازاین،  چەمکی)بوون(جەوهەریمان بە بوونی دانا. 
 هەموو هەیە و بوونیشی دەبێت بە کێشە بۆی. لە بوونی-لە تەوانایی

ەو بوونە منم. باسەکەشمان لەسەر نیگەرانی ڕۆشنایی حاڵەتێکدا ئ
خستەسەر پێکهاتەی کۆنکرێتی بوون، کە فاکتۆری دازاین و کەوتنی بوو 

ەیە سەبارەت واتای . ئەوەی دەمانەوێت وەاڵمی پرسیارەک یهلەنێو جیهاندا
ئەمەشەوە پێشخستنی ڕادیکااڵنەی پرسیارە  لەسەرو و گشتیبوون بە

جۆرەکانی ئۆنتۆلۆجییە. بەاڵم ئاشکراکردنی ئەو بنەڕەتییەکەی هەموو 
 ڕەهەندەی بوون بەگشتی تیادا دەناسرێت پەیوەندی بە تێگەیشتن لە
 بوونی دازاینەوە هەیە. بێگومان، واتای بوون بەگشتی ڕادیکااڵنە لەسەر

ئایا دەتوانین بوونی دازاین ڕوونناکرێتەوە ئەگەر بوونی ئەو ڕاڤەنەکریت. 
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ین، کە ئۆنتۆلۆجییانە لەگەڵ دانانی بوونی دازاین بە بکە بانگەشەی ئەوە
نیگەرانی ڕاڤەیەکی سەرەکی ئەم هەبووەمان کردوە؟ بە چ پێوەرێک 

بە سەرەکی یان ناسەرەکی شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان بۆ دازاین 
 دابنێین؟ مەبەستمان لە 'سەرەکی' ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکە چییە؟ 

نجاوە و لەسەر ولۆجییانە ڕاڤەکردنێکی گتوێژینەوەی ئۆنتۆ [٩١٩]
بینین و -پێش، لەپێشتر-ڕاڤەکردنێک هەیەی تێگەیشتن دامەزراوە. هەموو

ئەگەر ڕاڤەکردن ئەرکی توێژینەوەبێت، ئەوا  87چەمکەکانی هەیە.-پێش
پێویستە  کانە(یئەم پێشمەرجانە)کە دەبن بە هەڵوێستی هێرمینۆتی

 ێشتر ڕوونبکرێنەوە. ڕۆشنایی بابەت و ئەزمونەکەدا پ لەبەر
ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانەدا بوونی هەبووەکە دەردەخرێت؛ ڕاڤەکردنەکە  لە

 سەرەتاوە دیاردەی هەبووەکە بناسین و لەبەر لێدەکات لە زۆرمان
لەپێشتر دایبنێین و لەوێوە دەست بە شیکردنەوەکە -ڕۆشنایی هەیەی

مایکردن هەیە. ڕێن بینین بۆ-بکەین. ئەم هەنگاونانەش پێویستی بە پێش
چەمکەکان بۆ ناسینی هەموو بونیادێکی -پێش ئەمانیش پێویستیان بە

  بوون دەبێت. 
ئەگەر ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکە سەرەکی بێت تەنیا داوای هەڵوێستە 

دەبێت ئەو  .هێرمینۆتیکییەکە و گونجاندنی لەگەڵ دیاردەکەمان لێناکات

                                                           
(ی ئەم پەرتووکەدا باسی ئەم سێ مەرجانەی بۆ ٦٩١هایدیگەر لە پارچەی)  87

ڕاڤەکردن کردوە و ئەوەشی ڕوونکردۆتەوە، کە ڕاڤەکردن لەسەر زەمینەی تێگەیشتن 
 دادەمەزرێت. تاکو لە بابەتەکە تێنەگەین ناتوانین واتاکەی ڕاڤەبکەین.)م. ك(
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لەپێشتر. هەروەها، -یهەبووەی لیی دەکۆڵینەوە بخەینە بەردەم هەیە
نابێت هێلکارییەکی ڕووتی هەبووەکە بکەین هەرچەندە هێڵکارییەکەمان 

بینی بوون -پەیوەندییەکی پتەویشی بە دیاردەکەوە هەبێت. ئەگەر پێش
بکەین دەبێت بونیادەکەشی بناسین. لەم بۆچوونەوە دەتوانین پرسیار 
 سەبارەت یەکێتی سەرجەمی بوون بکەین. ئایا شیکردنەوە

وێستە هێرمینۆتیکییەوە لەم هەڵ  ، کهبوونگەرایەتییەکەمان بۆ دازاین
گێتی ئۆنتۆلۆجییە بنەڕەتییەکەمان دەسەلمێنێت؟ ئایا نگر  هوسەریهەڵدا

نیگەرانی دادەنێت، پرسیارەکە  ئاکامەوە، کە دازاین بە دەکرێت لەو
-سەبارەت یەکێتی سەرەکی سەرجەمی بونیادەکە دابمەزرێنین؟ ئەو پێش

 ینە بۆ ڕێنمایکردنی ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکەمان چییە؟ ئێمە چەمکیبین
تەواناییەی تێدەگات و بوونی خۆی  ئەو-بوون-بۆ-تەوانایی 'بوون'مان بە

هەموو  بوون، کە لە-بۆ-دانا. بەاڵم ئەم تەواناییە کێشە دەکات بە
حاڵەتێکدا بوونی منە، ڕەسەنانە یان ناڕەسەنانەیە یان بۆ ئەو شێوازەیە 

 ئەم جیاوازییەی تێدا نادۆزرێتەوە. 
ڕاڤەکردنەکەمان بۆ ژیانی ڕۆژانە و مامناوەندێتی شیکردنەوەکەمان  لە

لەسەر ناڕەسەنی یان گوێنەدان بوو. لەم بۆچوونەشدا گرنگ بوو 
بوونگەرانە خەسڵەتی بوون دیاریبکەین. بەاڵم ڕوونکردنەوە 

-بۆ-واتە تەوانایی 'بوون'لە کەموکورتی بەدەرنەبوو. ئۆنتۆلۆجییەکەمان 
بوون. بەاڵم تەواناییەکی ڕەسەنانە. ئەگەر بونیادی بوونگەرانەی 

بینە ڕێنماییکەرەکە بۆ -پێش بوون ڕووننەکەینەوە-بۆ-ڕەسەنانە-تەوانایی
-ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکە ناتەواو دەبێت. ئایا ئەو هەیەتییە

چۆن و کەی لەپێشترەی بۆ هەڵوێستە هێرمینۆتیکییەکە هەمانە چییە؟ 
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ژیانی ڕۆژانەوە  بوونگەرانەکەمان، کە لە  وهدڵنیایین لەوەی شیکردنە
دەستپێدەکات سەرجەمی بوونی دازاین، لە سەرەتاوە تاکو کۆتایی، 

بابەتی  دەخاتە بەردەم تێڕوانینێکی فینۆمینۆلۆجییانە و دەیکات بە
 لێکۆڵینەوەکەمان؟ 

 لە بەاڵم 88ین دنا.بەسەرجەمی بوونی دازا مانئێمە نیگەرانی[ ٩١١]
سەرەتای ڕاڤەکردنەکەمان بانگەشەی دەرخستنی سەرجەمی بوونی 

 ساتی لە دازاینمان نەکردووە؟ ژیانی ڕۆژانە بوونی دازاینە لە
دایکبوونییەوە تاکو دەمرێت. ئەگەر بوون خەسڵەتەکانی دازاین 

بوون بێت، ئەوا -بۆ-دیاریبکات و جەوهەری ئەم هەبووەش تەواناییەکەی
ی نەک شتێک، یدازاین هەبێت و بوونی بەردەوام بێت، وەکو تەواناتاکو 

بوونیاندا بێت دژوارە  دەمێنێتەوە. هەموو ئەو بووانەی جەوهەریان لە
بتوانین سەرجەمی بوونیان بناسین. هەڵوێستە هێرمینۆتیکییەکەمان نەک 
ڕێگەمان نادات ئەم کارەبکەین؛ تەنانەت پرسیایش لەسەر ئەگەری 

 ەمەکە دەکین. ناسینی سەرج
شوێنێکدا توشی هەڵە نەبووین: شیکردنەوە  ئێمە دەزانین لە

-سەرەکی دانەنراوە. هەیەی بوونگەرایەتییەکەمان بۆ بوونی دازاین بە
لەپێشتریش لە شیکردنەوەکەماندا بێجگە لە بوونی ناڕەسەنانەی دازاین و 

ین بەشێکی بوونی چی دیکە ناگرێتەوە. ئەگەر شیکردنەوەی بوونی دازا
 بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارە بنەڕەتیەکە سەبارەت واتای بوون ببێت بە
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سەرەکی، دەبێت لەپێشدا بوونگەرانە بوونی دازاین بە ئەگەرەکانییەوە بۆ 
 ڕەسەنێتی و گەیشتن بە سەرجەمی بوونی ڕوونبکاتەوە.

لەپێشترەوە -هەیەی لێرەدا، پێویستە سەرجەمی بوونی دازاین بە[ ٩١٤]
-سەبارەت سەرجەمی دەگەیەنێت، کە پرسیار ەمەش ئەوەببەستینەوە. ئ

خۆی دەسەپێنێت. تاکو دازاین هەبێت،  ،ئەم هەبووە بۆ بوونی-تەوانایی
شتەی  بوونیدا شتێک هەیە، کە دازاین دەیەوێ بیگاتێ. ئەو لە تاهێش

لەنێو جیهانیش -لەوێدایە و دەیەوێت بیگاتێ 'کۆتاییە'. کۆتایی بوون
ری تەوانایی دازایندایە بۆ بوون ئەگە کە لە مردنە. ئەم کۆتایییە،

دەکات. ئێمە چەمکی ئۆنتۆلۆجییانەی سەرجەمی بوونی دازاین سنوردار
کۆتاییدا، مردنی دازاین و -لەئاستی-مردن لەوێدا دەدۆزینەوە کاتێک بوون

سەرجەمی بوونی دەکەین بە بابەتی شیکردنەوەکەمان. بەاڵم بوونی 
هەروەها، بونیادی مردنە.  ڕۆژانەشیدا ڕووەوژیانی  دازاین جۆرێکە، کە لە

بوون. -سەرجەمی-بۆ-بوونگەرانەی دازاینیش ئۆنتۆلۆجییانە تەواناییە
لەپێشتری -کەوابوو، سەرجەمی بوونی دازاین دەبێت بە هەیەیەکی
سەرجەمی  بوونگەرانە بۆ توێژینەوەکەمان. بەاڵم ئایا دازاین دەتوانێت لە

ێوەرێکی پڕەسەنێتی بوون بناسین؟ چ بوونیدا ڕەسەنانە هەبێت؟ چۆن 
دەرەوەدا ئۆنتیکییانە و  بۆ دابنێین؟ ئەگەر ئەم شێوازی بوونە لە

ئۆنتۆلۆجییانە بەسەر دازایندا نەسەپێنراوە، ئەوا خودی دازاین دەبێت 
بوون -ڕەسەنانە بۆ-ئەگەری ئەم شێوازی بوونە دیاریبکات. بەاڵم تەوانایی

کە دیاردەیەکی دازاینە، وەکو مردن،  ویژدان بەڵگەی دەداتێ. ویژدانیش
داوای ڕاڤەکردنێکی بوونگەرانەمان لێدەکات. لەم ڕاڤەکردنەدا 

بوون دەیەوێت ببێت بە خاوەنی -بۆ-ڕەسەنانە-دەردەکەوێت تەوانایی
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بوون -سەرجەمی-بۆ-ڕەسەنانە-لەگەڵ ئاماژەکردن بۆ تەواناییویژدان. 
اتەی سەرەکی هلە پێک شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکە داوای دڵنیابوون

سەرجەمی -بۆ-ڕەسەنانە-بوونی دازاینمان لێدەکات. هەمانکات، تەوانایی
بوون، وەکو نیگەرانی دەبینرێت. لێرەدا زەمینەیەکی دروست بۆ 
 دامەزراندنی ڕاڤەکردنەکەمان بۆ واتای بوونی دازاین دەدۆزینەوە. 

گەرانەی بناخەیەکی سەرەکی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی بوون بەاڵم)کات(
ڕۆشنایی)کات(دا سەرجەمی بونیادی بوونی دازاین  دازاینە. لەبەر

بوونگەرانە دەناسرێت. ئەمەش نابێتە هۆی کۆتایهێنان بە ڕاڤەکردنی 
واتای بوونی دازاین. شیکردنەوە بوونگەرانە و کاتییەکەی بوونی دازاین 

واوە بگەڕێینەوە د پێویستەبە سەلماندنی کۆنکرێتییانە هەیە و  پێویستی
واتای کاتیبوونی بوونییەوە شیبکەینەوە. ژیانی  و بونیادی دازاین لە

شێوازی کاتیبووندا خۆی دەردەخات. لەگەڵ  ڕۆژانەش لە
دووبارەکردنەوەی شیکردنەوە سەرەتاییەکەمان بۆ دازاین دیاردەی کاتیش 

ڕۆشنایی)کات(دا تێدەگەین بۆچی دازاین هەیە و  دەناسرێت. لەبەر باشتر
 ت بە هەبوویەکی مێژوویی و لەوێوە مێژوو پێشدەخات.چۆن دەبێ

ئەگەر کات واتای سەرەکی بوونی دازاین پێکبهێنێت، ئەگەر ئەم  [٩١٩] 
و  بوونەش بایەخ بە بوونی بدات، ئەوا نیگەرانی پێویستی بە کاتە

کاتەی لە  ئەو .پێشدەخات ژماردن(-پێکەوەن. کاتی دازاینیش)کات
بوونی دازاینەوە[.  ]لە بە نزیکترین کات ژماردنەکەدا دەیناسین دەبێت

ژیانی ڕۆژانەدا سەرهەڵدەدات و چەمکی کات لەنێو  لەوێوە واتای کات لە
ڕوونکردنەوەی بنەڕەتی)کات(، کە تیایدا  نەریتدا ئاشکرا دەکات. بە

بە  ڕووبەڕووی هەبووەکانی نێو جیهان دەبینەوە، ئەگەری بنەڕەتی
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زەمینە بۆ تێگەیشتن لە بەکاتیبوونی وە  هرکاتیبوونی کات دەناسین. لێ
بوونی دازاین تێدەگەین و واتای  سەرەکی کات خۆشدەکەین. لەوێوە لە

 ڕۆشنایی کاتدا دەبینین.  بوونیش بەگشتی لەبەر
بەمجۆرە، توێژینەوەکەمان لەم بەشەدا ئەم قۆناخانە بەخۆوە دەگرێت: 

یەکەم(؛  بەشی مردن)-ڕووەو-بوون و بوون-سەرجەمی-ئەگەری دازاین بۆ
بەشی  بوون و بڕیاردان)-بۆ-ڕەسەنانە-سەلماندنی دازاین بۆ تەوانایی

کات، وەکو واتای  سەرجەمی بوون و-بۆ-ڕەسەنانە-دووەم(؛ تەوانایی
کات و ژیانی ڕۆژانە)بەشی  بەشی سێیەم(؛ ئۆنتۆلۆجییانە بۆ نیگەرانی)

وەکو کاتدا، -بەشی پێنجەم(؛ کاتیبوون و لەنێو )چوارەم(؛ کات و مێژوو
 بەشی شەشەم(.  سەرچاوەی چەمکی باوی کات)
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 م که شی یه به
 -بوون و بوون-سەرجەمی-ئەگەری دازاین بۆ

 مردن-ڕووەو
 

 تێگەیشتن و دیاریکردنی . دەرکەوتنی مەحاڵبوونی ٤١   
 سەرجەمی بوونی دازاین ئۆنتۆلۆجییانە لە      

ناجۆرییەکەی هەڵوێستە  پێویستە چارەسەری [٩١١]
دا یشیکردنەوەی بوونی دازاین تێبکەین، کە ۆتیکییەکە یرمینێه

پێش خۆمان دابنێین و  سەرهەڵدەدات. گرنگە سەرجەمی بوونی دازاین لە
سەرجەمی بوونی ئەم هەبووە  ئەو پرسیارەش بکەین، ئایا دەتوانین لە

 باسکردن لە حاڵەتی بوونی دازایندا هۆکارگەلێک هەن دژی تێبگەین؟ لە
 سەرجەمی بوونی ڕاوەستن. 

ئەگەری سەرجەمی بوونی ئەم هەبووە لەگەڵ واتای ئۆنتۆلۆجییانەی 
الیەنەکانی بونیادی دازاین  نیگەرانیدا ناڕێکە و نیگەرانیش هەموو

کۆدەکاتەوە. خاڵی سەرەکی نێو نیگەرانیش لەوەدایە، کە ئەم هەبووە 
پێناو بوونی  وو حاڵەتێکدا لەهەم پێش بوونی خۆی دەکەوێت و دازاین لە
-گات بە تەواناییەکەیەوە نهکۆتایی  خۆیدا هەیە. تاکو دازاین هەبێت و بە

 کاتەی نەتوانێت شتێک لە ئەوت  نانه تهخۆی دەکات.  بوون ڕوو لە-بۆ
ڕەتکردن بوونی داگیردەکات. -یەوە ببینێت، هێشتا خۆشپێش خۆ

انابڕێت و شێوازێکی بوونی ئەگەرەکانی د نائۆمێدی، بۆنموونە، دازاین لە
ئاستی ئەگەرەکانیدا. ئەگەر دازاین لەنێو وەهمیشدا نەژی و  دازاینە لە
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-گەڵیدایە. خۆ ڕەتکردنەکە لە-ئامادە دەبێت هەرشتێک بکات خۆ
 دەڵێت لە ئاشکرا پێمانڕەتکردن، وەکو توخمێکی نێو بونیادی نیگەرانی 

بوونیدا -بۆ-تەوانایی ە لەدەرەوە هەیە، ک بوونی دازایندا شتێکی زەق و بە
بێت  ههبوونی دازایندا بەردەوام شتێک  نەبووە بە ڕاستەقینە. گرنگە لە

بۆ بوونی -تەوانایی-دایبمەزرێنێت. ناتەواوی ئەوە دەگەیەنێت شتێک لەنێو
جۆرێک پەیدا  ئەنجام نەدراوە. ئەگەر دازاین بە  ، کهئەم هەبووەدا هەیە

بوونیدا  پڕ و تەواوە و هیچ شتێک لە یەکەم ساتی بوونییەوە بێت، کە لە
نییە. نەبوونی -لەوێدا-دەبێت بەو هەبووەی ،دایبمەزرێنێت تاکو نییە

 بێت بە بووندا بوونیدا بوونی لەناودەبات. دازاین تاکو لە کەمی لە
تەواکۆیی  بوونی ناگات. ئەگەر بتوانێت خۆی تەواوبکات و بە می رجه سه

ا بێت و لەمحاڵەتەدا ئێمەش وەکو جیهاند-نێو-بگات، ئەوا نابێت لە
هەبوویەک نایناسین. نەناسینی ئۆنتیکییانەی بوونی پڕوتەواوی دازاین و 

.  وه ڕێنه ناگهدیارینەکردنی خەسڵەتەکانی بۆ کەمی دەستەاڵتی زانین 
هەوڵدانەکەمان بۆ  خودی بوونی ئەم هەبووە دەبێت بە ڕێگرمان. ئایا لە

ین ئۆنتۆلۆجییانە توشی نائومێدی ئاشکراکردنی سەرجەمی بوونی دازا
 نابین؟ 

ڕەتکردن، وەکو خەسڵەتێکی جەوهەری -ئێمە ناتوانین واز لە خۆ [٩١٩]
بۆ نیگەرانی بهێنین. ئایا تاکو چ ڕادەیەک ئەنجامەکانمان، کە لەم 
بۆچوونەوە پێیانگەیشتن، دروستن؟ ئایا ئێمە مەحاڵبوونی ناسینی 

 ؟ سەرجەمی بوونی دازاینمان دیارینەکرد
کەوتن(مان -خۆ-و)پێش پەیدانەبووە(-ئایا لە بۆچوونەکەماندا)هێشتا

بۆ دازاین  و)تەواوی( بوونگەرانە دانەنا؟ ئایا باسەکەمان لەسەر)کۆتایی(
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-لەبارە؟ ئایا چەمکی)مردن( گرنگییەکی بایۆلۆجی یان بوونگەرانەی
ئۆنتۆلۆجییانەی هەیە و توانیومانە پێناسەی بکەین؟ ئایا هەموو 

 اییەکمان بۆ ناسینی سەرجەمی بوونی دازاین بەکارهێناوە؟ تەوان
پێش دانانی سەرجەمی بوونی دازاین بە هیچ و ناجۆر دەبێت وەاڵمی ئەم 
پرسیارانە بدەینەوە. پرسیارەکە سەبارەت سەرجەمی بوونی دازاین، 

بوونی و -سەرجەمی-بۆ-ئۆنتیکییانە لەسەر ئەگەری تەوانایی دازاین
دازاین،  پێکهاتەی بوونی کۆتایی و)تەواوی(بوونگەرانەش، وەکو 

هەبووانە هەیە،  بە شیکردنەوەیەکی پۆزەتیڤانەی ئەو دیاردە پێویستی
 کە تاکو ئێستا باسنەکراون. 

کۆتایی -ڕووەو-لەگەڵ ئەمەدا دەبێت ئۆنتۆلۆجییانە بوونی دازاین
واتای مردن تێبگەین. باسەکەشمان لەسەر  دیاریبکەین و بوونگەرانەش لە

خااڵنە بەمشێوەیە دابەشکراون: ئەگەری ئەزموونی مردنی کەسانی  مئە
(؛ ٤٩دیکە و ئەگەری ناسینی سەرجەمی بوونی دازاین)کورتەبەشی 

 کۆتایی و تەواوی ئەوەی زەق و دیارە و پێینەگەیشتوین،
چۆن شیکردنەوەی بوونگەرانە بۆ مردن لە (؛ ٤٨)کورتەبەشی

(؛ ٤٢یادەکرێتەوە)کورتەبەشیڕاڤەکردنەکەنی دیکە بۆ ئەم دیاردەیە ج
ئۆنتۆلۆجییانەی -هێڵکارییەکی سەرەتایی بۆ بونیادی بوونگەرانەی

مردن و ژیانی ڕۆژانەی دازاین -ڕووەو-(؛ بوون٩١مردن)کورتەبەشی
مردن و چەمکی پڕوتەواوی -ڕووەو-(؛ ژیانی ڕۆژانەی بوون٩٦)کورتەبەشی

-ڕەسەنبوونی (؛ پڕۆژەی بوونگەرانەی ٩٩بوونگەرانەی مردن)کورتەبەشی
 (. ٩١مردن)کورتەبەشی-ڕووەو
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 و ئەگەری ناسینی  . ئەگەری ئەزموونی مردنی کەسانی دیکە٤٩     

      سەرجەمی بوونی دازاین         
ونی دەگات، هاودەم بوونیش سەرجەمی بو مردندا بە کاتێک دازاین لە

دەبێت. بەم گۆڕانکارییە و بوون بەوەی نییە ئەگەری واوتە ()لێرە
بێگومانە ئەمە  ئەزموونی گۆڕانەکەی لەناودەچێت و ناتوانێت لێیتێبگات.

بۆ مردنی دازاین و ئەزموونی ئەو دازاینە دروستە، بەاڵم کێشەکە لەگەڵ 
 .  همردنی کەسانی دیکەدا سەرنجڕاکێشتر

ن لەناوچوونی دازاین، وەکو شتێکی دەرەکی دەناسرێت. کەوابوو، دازای
چونکە بوونی لەگەڵ کەسانی  هەبێتدەتوانێت ئەزموونی مردنی 

دیکەدایە. لێرەدا، مردن، وەکو بابەتێک دەردەکەوێت و شیکردنەوەی 
 سەرجەمی بوونی دازاین دەگونجێنێت. کەوابوو، لەئۆنتۆلۆجییانەی 

کەسانی دیکەدا زانیارییەکی -لەگەڵ-وونیب شێوازی بوونی دازاینەوە و
ە دەستدەکەوێت. ئێمەش دروستمان لەسەر کۆتاییهێنان بەمشێوازی بوون

دەتوانین بۆ شیکردنەوەی سەرجەمی بوونی دازاین بەکاریبهێنین. بەاڵم، 
 ئایا ئەمە بە ئامانجەکەمان دەگەیەنێت؟ 

-دازاین دەکەون و لەنێو-  به-بوون کەسانی دیکەش لە مردندا  [ له٩١٨]
-ەنێول-جیهان و دۆڕانی بوون-لەنێو-جیهاندا نامێنن. ئایا مردن دەرچوون

جیهاندا)ئەگەر -لەنێو-مانی هان نییە؟ کاتێک مرۆڤێک دەمرێت نهیج
-بۆچوونێکی توندڕەوانەشمان هەبێت( هێشتا بوونە و واتای بوونێکی

ئێمەش ڕووبەڕووی دەبینەوە. ئێمە بەدەری هەیە:  الشە دەرەکی لە
بەمردنی کەسانی دیکە ئەزموونی ئەو دیاردەیەی بوونمان دەستدەکەوێت، 
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دەبێت بە دازاینێکی نەماو. کۆتایی  زاینەوە)یان ژیانەوە(بوونی دا کە لە
 سەرەتا بۆ بوونێکی دەرەکی.  بوونی دازاین دەبێت بە

-لە دازاینەوە بۆ بوونێکی گۆڕانکارییەکەبەهەرحاڵ، لەم ڕاڤەکردنەوە بۆ 
چونکە ئەوەی  ەکی، ناوەڕۆکی دیاردەکە نابینرێتدەر-بابەتی-نەماوەی

ڕوانگەی بیردۆزەییانەوە  ەکە ناکات. لەماوەتەوە نوێنەرایەتی الش
بابەتی تاقیکردنەوە بۆ  الشەکە، کە شتێکی دەرەکییە دەبێت بە

 خوێندکارانی زانستی لەشناسی تاکو لە چەمکی ژیان تێبگەن. ئەم
بەدەر  ژیان دەرەکی و نەماوەیە لە الشەیەکی لە-بابەتێکی-کە-شتەی

 انی ونکردوە. لەسەروزۆرترە. لەگەڵ ئەوەدا توشی شتێک دەبین، کە ژی
شتەی بەجێماوە دازاینمان بەتەواوی پیناناسێنێت.  ئەمەوە، ناسینی ئەو

جیاوازە، لە کەسانی دیکە دابڕاوە و  مردووەکە، کە لەکەسە)مردووەکەوە(
جێیهێشتون. لە ناشتن و گۆڕهەڵبەستن و پرسەداناندا بووە بە بابەتی 

 ، کە الشە مردووەکە لەمی ئەمەش لەوێدایەکاریەخدان و نیگەرانی. هۆاب
شێوازی بوونەدا کەلوپەل و بابەتێکی بەردەستی نێو دەروبەر نییە. 
ئەوانەی پاش ئەو ماونەتەوە لە پرسەدانان و یادکردنەوەیدا بەرێز و 

پەیوەندیماندا بە  نیگەرانییەوە لەگەڵیدان. کەوابوو، نیگەرانیمان لە
ەکییەکانی دەوروبەرمان دەر-کەسێکی مردووەوە لە نیگەرانیمان بۆ بابەتە

مردوودا، خودی کەسە مردووەکە فاکتۆریانە -لەگەڵ-بوونمان ناچێت. لە
لەگەڵ بوونە لەگەڵ کەسانی دیکە -لێرە نییە. هەروەها، مەبەست لە بوون

جیهانی ئێمەدا نەماوەو  لەنێو هەمان جیهاندا. بەاڵم مردووەکە لە
 بن.  وانن لەگەلێدادەتماون ئەوانەی پاش ئەو بەجێجێیهێشتوین. کەچی 
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ووندا تێبگەین بۆمان ب چەند باشتر لە نەمانی مردووەکە لە [٩١٢]
وەکە وبەکۆتایی مرد-گەیشتن ها روه مردوو هه-لەگەڵ-دەردەکەوێت بوون

 ڕۆشنایی ئەزموونمان. خودی مردن دۆڕان نییە بەتەواوی ناکەوێتە بەر
 لە. نەوانەی دەمێننەوە دەبێت بە دۆڕائەزموونی ئ لە ڵکو به

بۆ دۆڕاندنەکە ئەو دۆڕاندنەی کەسە مردووەکە دەیچێژێت  دائازارخواردنیش
پەڕی،  دەرناکەوێت. ئێمە ئەزموونی مردنی کەسانی دیکەمان نییە؛ ئەو

 . مرن تیایدا ده  بین، که  شوێنه دەتوانین لەو
ئەگەر سایکۆلۆجییانەش بگونجێت مردنی کەسانی دیکە ڕوونبکەینەوە، 

کۆتاییە تیبگەین. ئێمە دەمانەوێت -بە-لەو گەیشتنهێشتا ناتوانین 
پرسیار سەبارەت واتای ئۆنتۆلۆجییانەی مردنی کەسەکە بکەین، کە 

نەک پرسیار سەبارەت بوونی مردووەکە   یهبوونی ئەودا ئەگەرێکە لە
لەگەڵ ئەوانەی پاش ئەو بەجێماون. ئەگەر مردنی کەسانی دیکە بابەتی 

سەرجەمی بوونی دازاین بەکاربهێنین ئەوا شیکردنەوەکەمان بۆ کۆتایی و 
 و ئۆنتۆلۆجییانە بگەین.  ناتوانین بەگریمانەکەمان ئونتیکییانە

جێگەی  نیاری دانانی مردنی کەسانی دیکە لەشلەگەڵ ئەمەشدا، پێ
شیکردنەوە ئۆنتۆلۆجییەکەی سەرجەمی بوونی دازاین  تێزەکەمان بۆ

دازاینێک  ەوێدا ڕوودەداتنی ئەم پێشنیارە لسەرکەوتوو نابێت. سەرکەوت
ەمدا کجێگەی دازاینێکی دیکە دابنرێت و ئەوەی من لە ئەزموونە لە
ئەزموونی کەسێکی بێگانەدا دەتوانم بیبینم. ئایا ئەم  یدۆزمەوە لەان

بۆچوونەی گوایە دازاینێک  گریمانەیە بێ بناخەیە؟ بێ مشتومڕکردن، ئەو
ەکانی بوونی ەی ئەگەربناخ دەکات لەسەر نوێنەرایەتی دازاینێکی دیکە

نیگەرانبوونی ژیانی  کەسانی دیکە دامەزراوە. لە-لەگەڵ-جیهاندا-لەنێو
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شوێنێک  ڕۆژانەدا نوێنەرایەتی بەردەوام و جۆراوجۆر باسدەکرێت. بۆ هەر
دەوروبەرماندا کەسێکی دیکە دەتوانێت  شتێک بکەین لە بڕۆین یان هەر

جیهاندا، کە -لەنێو-وننوێنەرایەتیمان بکات. شێوازە فرەجۆرەکانی بو
تەنیا نابن  ەوە تیایاندا نوێنەرایەتی دەکرێتکەسێک لەالیەن کەسێکی دیک

لەنێو بازنە سنوردارەکانی پیشە،  ،خەڵکی بە ژیانێکی گشتی نێو
. دەبن بە نیگەرانیش داچینەکانی کۆمەڵ و قۆناخەکانی تەمەن

ان بایەخدان ی بە نوێنەرایەتیکردن لەنێو شتێکدانوێنەرایەتییەکە دەبێت 
شتە باوەکان. مرۆڤ  شتێک. ژیانی ڕۆژانەی دازاینیش بایەخدانە بە بە

ژیانی ڕۆژانەدا، کە لەگەڵ  دەبێت بەوەی دەیکات. لەم پەیوەندییەدا)لە
تەنیا  نوێنەرایەتیکردن بە جیهاندا نوقم دەبین(-کەسانی دیکە لەنێو

یکەدا. کەسانی د-لەگەڵ-ئەگەر نییە و دەبێت بە پێکهاتەی بوونمان
 لێرەدا، دازاینێک، وەکو ئەوانی دیکەی لێدێت. 

بەهەرحاڵ، ئەگەری نوێنەرایەتیکردن بە نوێنەریکردنی ئەو ئەگەری  [٩٤١]
سەرجەمبوونی دەگەیەنێت  بوونەی کۆتایی دازاین پێکدەهێنێت و بە

گیردەخوات. کەس ناتوانێت مردنی کەسێکی دیکە بوەستێنێت. هەڵبەتە 
ێگەی مردنی کەسێکی دیکە هەڵبژێرێت. کەسێک مردنی خۆی لەج

ئەو اڵم  بهئەمەش قوربانیدانە لە بارودۆخێکی دیاریکراودا بۆ کەسەکە. 
نامرێت. مردن  کەسەی]قوربانی بۆ دراوە[ واتایە نابەخشێت، کە ئەو
 جەوهەر لە کاتی خۆیدا دەیگاتێ. مردنیش بە شتێکە هەموو دازاینێک لە

بوون ئۆنتۆلۆجییانە پێکهاتەی  حاڵەتێکدا مردنی منە. من و هەموو
دیاردەیەکە پێویستە بوونگەرانە تێیبگەین؛  ؛ن. مردن ڕوداو نییەیمردن

نزیک  واتاکەی بکۆڵینەوە تاکو بەتەواوی لێی دەبێت بەتایبەتی لە
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مردن بێت و ببێت بە پێکهاتەی سەرجەمی  ببینەوە. ئەگەر)کۆتایی(
دیاردەیەکی  ەسەرجەمەکە ب بوونی دازاین ئەوا پێویستە بوونە
حاڵەتێکدا بوونی ئەو  هەموو بوونگەرانەی دازاین دابنرێت، کە لە

و سەرجەمی بوونی دازایندا لە ناوەڕۆکەوە هیچ  دازاینەیە. لە)کۆتایی(
شتێک نوێنەرایەتی ناکات. ئێمە ناتوانین فاکتۆرە بوونگەرایەتییەکە لە 

بۆ سەرجەمی  دانانی مردنی کەسانی دیکە لەنێو بابەتی توێژینەوەکەمان
 بوون بناسینەوە. 

کەوابوو، لێرەشدا هەوڵدانەکەمان بۆ ناسینی سەرجەمی بوون 
فینۆمینەاڵنە گیردەخوات. بەاڵم ئاکامەکانی تەنیا نێگەتیڤانە نین؛ ڕوویان 
لە دیاردەکان کردووە، هەرچەندە ڕووکردنەکە بەتەواوی دروستیش نییە. 

دیاردەیەکی بوونگەرانەیە.  خاڵە کرد، کە مردن ئێمە ئاماژەمان بۆ ئەو
توێژینەوەکەمان، لەبەر ئەم هۆکارە، بوونگەرانە لە بوونی دازاین 
دەکۆڵێتەوە، کە هەمیشە بوونی خودی دازاینە. تەنیا ئەگەرێک، کە 

نە، وەکو پێوسیتە لە توێژینەوەکەماندا لەسەری بدوێین شیکردنەوەی مرد
یان وازهێنانە لە هەموو  لە]مردن[  بوونگەرانەیه لەناوچوون؛ تێگەیشتنی

 ]بۆ ئەم دیاردەیە[.  یهڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانە
بوونی دازاینەوە بۆ  ڕوونکردنەوەکەماندا بۆ گۆڕانکارییەکە لە ئێمە لە
-لەنێو-دازاین-جیهاندا باسمانکرد دەرچوونی-لەنێو-یان نەمانی نەبوون

هان جی-ی دیکە لەنێوجیهان دەبێت لە دەرچوونی هەبوویەکی زیندوو
 هەبووە ۆبۆ کۆتاییهێنان ب ئێمە چەمکی)لەناوچوون(جیابکرێتەوە. 

بەراوردکردنی  زیندووەکان دادەنێین. جیاوازی و واتای ئەم چەمکەش لە



 

397 

 

کۆتاییهێنان بە دازاین و ژیانی هەبووە زیندووەکاندا دەردەکەوێت. 
 بێگومان، ڕاڤەکردنی فسیۆلۆجییانە و بایۆلۆجییانەش بۆ مردن دەکرێت. 

لەگەڵ  ئێگسەتوس(-ەاڵم واتای چەمکە پزیشکییەکە)دەرچوونب
 ڕێکناکەوێت.  چەمکی)لەناوچوون(

بەگوێرەی باسەکەی پێشومان لەسەر تێگەیشتنی ئۆنتۆلۆجییانە [ ٩٤٦]
لە مردن، دەرکەوت بونیادەکانی ئەو هەبووانەی )بابەتی دەرەکین یان 

وورخستنەوەی ژیان(، لە ڕاڤەکردنەکەدا توشی ئاڵۆزیمان دەکەن. بۆ د
بگەڕێین  دائاڵۆزییەکە پێویستە بەدوای ڕێگەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەی دروست

ناسبکەین، دا پێتیایان و)سەرجەم( تاکو ئەو دیاردانەی، وەکو)کۆتایی(
 .  کە دەبن بە پێکهاتەکەیان

 
 دەرەوەدا وەستاوە؛ کۆتایی و سەرجەمی بوون  . ئەوەی هێشتا لە٤٨   
ەماندا، خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی کۆتایی و چوارچێوەی توێژینەوەک لە

کارە پێویستیمان بە  . بۆ ئەم اوهسەرجەمی بوون بەتەواوی دیارینەکر
واتا گشتییەکەیان نییە؛  بونیادی فەرمی کۆتایی و سەرجەمی بوون بە

یەکەیان سەر بە  دەبێت بونیادە جۆراوجۆرەکان جیابکەینەوە، کە هەر
. ئەمکارە بڕیار لەسەر کرێتبهەبوویەکن و ناوەڕۆکیان دیاری

خانەی  ڕاڤەکردنەکەمان بۆ جۆرەکانی بوون دەدات و داوامان لێدەکات لە
جیاوازدا دایانبنێن. بۆ تێگەیشتن لە جۆرە جیاوازەکانی بوون، 
پێویستیمان بە بیرۆکەی ڕوونکراوەی بوون بەگشتی هەیە. شیکردنەوە 

ر دووری بابەتەکە ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ کۆتایی و سەرجەمی بوون لەبە
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گرفت دەبین: بۆ ئەوەی  و بنەڕەتەوە توشی کێشە گیرناخوات، بەڵکو لە
و  ، ئهکارەدا سەرکەوتووبین دەبێت لەپێشتر)واتای بوون بەگشتی( لەم

 . لەبەردەستدا بێت ،و لەگەڵیدا ئاشنابووین  وه ی دۆزیمانه واتایه
مانەوێت لێیان ئەو بابەتە جیاوازانەی بیریانلێدەکەینەوە و دە [٩٤٩]

هۆی ئەمانەوە دازاین  بکۆڵینەوە کۆتایی و سەرجەمی بوونن؛ بە
 ئەمە لە خەسڵەتی چەسپاوی ئۆنتۆلۆجییانەی پێدەدرێت. لەبەر

ڕێگەیانەوە دەتوانین ڕاڤەکردنێکی تەواوی بوونی دازاین بکەین. گرنگە 
پێکهاتەی بوونگەرانەی دازاین لە بیرنەکەین، کە باسمانکرد و تێبگەین 

رجەم بۆ ئەم هەبووە چۆن ئۆنتۆلۆجییانە هەموو چەمکێکی کۆتایی و سە
. لێرەوە، تێگەیشتنەکەمان لە کۆتایی و  وه درێنه هدناجۆرن و ڕەت

شێوازە جیاوازەکانیاندا بەهێزتر دەبێت و ڕاڤەکردنی  سەرجەمی بوون لە
 ئۆنتۆلۆجییانە بۆ مردن مسۆگەردەکات. 
ی بوونی دازاین بوارێکی فراوان بە ئەگەر شیکردنەوەی کۆتایی و سەرجەم

بگرێت ئەوە ناگەیەنێت، کە چەمکە بوونگەرانییەکانی کۆتایی و  خۆوە
دەرهێنراون. بەپێچەوانەوە، دەمانەوێت  سەرجەمی بوون بە)دیدەکشن(

خودی بوونی دازاینەوە  دازاین لە-بەکۆتایی-واتای بوونگەرانەی گەیشتن
سەرجەمی بوونی اییە( ڕوونیبکەینەوە چۆن ئەم)کۆت وەرگرین و

ئێرە، لەم سێ خااڵنەدا  پێکدەهێنێت. باسەکەمان لەسەر مردن، تاکو
 ەوە: ێتکۆدەب

 کهێشتا نەبووە بەوەی دەیەوێت، شتێیەکەم، مادام دازاین هەیە و 
 دەرەوەیدا ڕادەوەستێت.  بەردەوام لە
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، نەگەیشتوە -بەکۆتایی-بەکۆتایی ئەوەی هێشتا-گەیشتنیڵ  گه لهدووەم، 
لەناودەچێت خەسڵەتی بەدازاین نەبووی  ێت ووەست ڕادهدەرەوەدا  لە

 هەیە. 
 ناتوانێت  بەکۆتایی ئەو شێوازی بوونەیە هیچ کەسێک-سێیەم، گەیشتن

 کات. بتیایدا نوێنەرایەتی دازاینێکی تاک 
نکۆڵی لەوە ناکرێت، کە بوونی دازاین ناتەواوە و کۆتاییشی بە مردن 

نەبووە(وە -ا بێت بەم ناتەواوییەوە)هێشتابووند دێت. تاکو دازاین لە
دەژی؛ ئەمەش فاکتۆرێکی فینۆمینەاڵنەیە. ئایا بەمە دەوترێت)شتێکی 

ئاستی چ جۆرە هەبوویەکدا لەدەرەوە  لەدەرەوەدا ڕاوەستاو(؟ لە
ئەوەیە، کە  ڕاوەستان هەیە؟ مەبەستمان لە چەمکی)لەدەرەوە ڕاوەستاو(

 بە ەرەوە ڕاوستان، وەکو کەمی سەربوونی ئەو هەبووە کەمی تێدایە. لەد
بوونە. بۆنموونە، بیری قەرزەکەمان دەکەوێتەوە، کە دەبێت بیدەینەوە. 
ئەوەی لەدەرەوەدا ڕاوەستاوە هێشتا ڕووینەداوە. بە قەرزدانەوەکە یان 

 نییە(-دانانی پارەکە قەرزەکە تەواودەبێت. لەم پرۆسەیەدا)هێشتا
 کۆدەبێتەوە. ]هەبووەکەدا[ یپڕدەبێتەوە و لەگەڵ الیەنەکانی دیکە

کەوابوو، لەدەرەوەدا ڕاوەستان واتە، هێشتا کۆکردنەوەکەمان 
بابەت ش، ئەوە دەگەیەنێت، کە الیەنە بەدەستنەکەوتوە. ئۆنتۆلۆجییانە

 نەکراونەتەوە. بەشەکانیش لەبەردەست بە بەشەکانیانەوە کۆ-نەکراوەکانی
ەدەرەوەدا ڕاوەستاون و ئەوانەی ل .شێوازی بوونیاندا بابەتی بەردەستن

هێشتا کۆنەکراونەتەوە لەگەڵ پێکەوە بەستنەوە و دانانیان کۆدەبنەوە. 
هەبوویەک هەبێت، کە شتێک لەدەرەوەیدا بۆی ڕاوەستابێت بوونی  هەر
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نەبوون بە)کۆ(وە بەردەستە. پێکەوەبوون و پێکەوە-یبەبابەت سەر
 دەبەستینەوە. 

  یهکەمیبوونە -وونی پێکەوەی بشێواز بە سەر نەبوون، کە-پێکەوە [٩٤١]
، کە نەبوو(ی دازاین-ناتوانێت ئۆنتۆلۆجییانە)هێشتا و لەو بوونەدا

پێناسبکات. شێوازی بوونی دازاین بابەتێکی  ئەگەری مردنێتی
 بوونی دازاین لە جیهان وەرناگرێت.)پێکەوەبوونی(-نێو-بەردەستی

ی بەردەستی پرۆسەی ژیانیدا و تاکو کۆتایی پێکەوەدانانی بابەتەکان
لەنێو شوێنی تایبەت و جۆری دانانەکە پێکنایەت. پێکەوەبوونی دازاین 

دازاین بەچی  یشنەبوو(ی بوونی بگات و لەوە زۆرتر-لەوەدایە بە)هێشتا
نەبوو(ەکە لەگەڵیدا -بووندا بێت)هێشتا دیکە نەبێت. بەاڵم تاکو دازاین لە

-اوەنی)هێشتابەردەوام دەمێنێتەوە. ئایا هەبووی دیکە هەیە، کە خ
 بێت و دازاینیش نەبێت؟  نەبوو(

لەگەڵ  و ههێشتا نەبوو، "مانگ چارەکێکی ماوە پڕ بێتەوە" ئێمە دەڵێین،
نەمانی سێبەرەکەدا لەناودەچێت. بەاڵم مانگ هەمیشە بابەتێکی 

الیەنەکانی ببینین.  دەرەکییە. تەنانەت، کە پڕیش دەبێت ناتوانین هەموو
نەبوونی ئەو هەبووە نابەخشێت و -تای پێکەوەکەموکورتی بینینەکەمان وا

نەبوو(ی بوونی دازاین -پەیوەندی بە هەستکردنمانەوە هەیە. )هێشتا
شتێکی کاتی نییە، کە نەتوانێت لەنێو ئەو بارودۆخەدا بیگاتێ؛ 

نییە چۆن لە  نەبوو(یەکی)ڕاستەقینەیە(. کێشەکە لەوێدا-بەڵکو)هێشتا
  ئێمه .ی بوونی تێبگەینهێشتانەبووی دازاین، وەکو خەسڵەتێک

 دازاین نەبووەکە بناسین. پێویستە-دەمانەوێت بوون و نەبوونی هێشتا
نەبووی -ببێت بەوەی هێشتا نەبووە. کەوابوو، بۆ بەراوردکردنی هێشتا
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دازاین پێویستیمان بەو هەبووانە هەیە، کە بوونیان لە پێکهاتندایە. 
گات. لە پرۆسەی نموونە، هێشتا کاڵە و دوایی پێدە میوەیەک، بۆ

ەیشتنەکەدا گپێگەیشتنەکەدا، کە میوەکە هێشتا پێنەگەیشتوە، لەگەڵ پێ
خۆی بە پێگەیشتنەکە  ،نابێت بە پێکەوەبوونی بابەتێکی دەرەکی میوەکە

خۆی دەدات. ئەگەر میوەکە  بە دەگەیەنێت و خەسڵەتی بوون بە)میوە(
گەیەنین. کاڵی پێنەگات ئێمە ناتوانین بە بیرکردنەوە و ئەندێشەمان پێی

و پێنەگەیشتنی میوەکە شێوازێکی دیاریکراوی بوونیەتی. سەرجەمی 
-بوونی میوەکە، یان)کۆ(ی بوونی، کە هێشتا تەواو نەبووە بابەتێکی

میوە پێگەیشتن .  یه هه بەردەستە و پەیوەندی بە نەبوونی ئەوەوە
بەتەنیا نەک گوێ ناداتە الیەنی جیاوازی پێنەگەیشتنەکە، بەڵکو لە 

نەبوو -پێنەگەیشتنەکەدا بایەخ بە پێنەگەیشتنەکەش نادات. هێشتا
ڕووداو پەیدابووی میوەکە نییە و پێکهاتەی بوونییەتی.  خەسڵەتێکی بە

 89نەبووە.-شێوەش، دازاین تاکو هەبێت ئەوەیە، کە هێشتا بەهەمان
 ڕەتکردنی پەیوەندی بە کۆی لەدەرەوە-ناتەواوی دازاین و خۆ [٩٤٤]

 .کە هێشتا دەستی نەکەوتوە نیەوە و شتێکەوە نییە،ڕاوەستاوی بوو
دازاینیدا هەیە. هەروەها، بەراوردکردنەکەش  نەبووی بوونە، کە لە-هێشتا

                                                           
جیاوازی نێوان)کۆ( و)هەموو( لە سەردەمی ئەفالتون و ئەریستۆوە دیاریکراوە،  89

بەاڵم تاکو ئەمڕۆ کەس لە سیستەمی جیاکردنەوەی ئەم دوو چەمکە کاتیگۆریانە 
 تێنەگەیشتوە. بۆ تێگەیشتن لە شیکردنەوەی بونیادەکەیان بڕوانە:

 
Edmund Hussrel, Logische Untersuchungen, vol. 2, 

Untersuchung, vol. 3: “Zur Lehre von den Ganzen und Teilen”.    
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لەگەڵ پێگەیشتنی میوەکەدا، کە بەڕادەیەک جۆرە، جیاوازییەکانمان بۆ 
ڕووندەکاتەوە. ئەگەر بیر لە جیاوازییەکان بکەینەوە بۆمان دەردەکەوێت 

 سنور دەمێنێتەوە. ن لەسەر کۆتایی و کۆتاییهێنان بێاچەند باسەکەم
نەبوویەتی؛ -پێگەیشتن شێوازێکی بوونی میوەکەیە. هەمانکات هێشتا

ئەمە شێوازێکی لێکچوی بوونی دازاینە. دازاین، وەکو میوەکە،  لەبەر
نەبووە، کە پێناسنەکراوە. لەگەڵ ئەمەشدا -خاوەنی بوونێکی هێشتا
شت  یەک ی میوەکە و مردن ئۆنتۆلۆجییانە بەناتوانین واتای پێگەیشتن

خۆی تەواودەکات. ئایا  دابنێین. بە پێگەیشتن میوەکە)ناتەواوییەکەی(
 ]بوونی[ مردن پرۆسەی مان، بەدەکات؟ بێگو مردن ئەم کارە دازاین بە

کارە هەموو ئەگەرەکانی بوونی  دێت. ئایا بەمکۆتایی  دازاین
 ین ئەگەرەکانی لەدەستناچێت؟ مردن دازا ؟ ئایا بەهێنێت دهوەدەست

لەالیەکی  تەنانەت ئەوانەی ناتەواوییەکانی بوونیشیان تەواوناکەن دەمرن.
دیکەوە، دەشێ دازاین پێش مردن بتوانێت بوونی خۆی تەواوبکات. 

 لەناتەواوییەوە کۆتایی بە بوونی دێت. کۆتایی  کات، دازاین بە زۆربەی
 خشێت. لێرەدا، پێویستە ئەوحاڵەتێکدا واتای تەواوبوون نابە هەموو

 نرێت؟  دهکۆتایی دازاین دا پرسیارە بکەین، لەچ ڕوویەکەوە مردن بە
دەبەخشێت و ئەمەش  لەسەرەتاوە،)کۆتاییهێنان( واتای)وەستان( [٩٤٩]

 نییە. باران دەوەستێت و لەوە زۆرتر بە ئۆنتۆلۆجییانە لە جیاوازی بەدەر
گیرێت. ئەمەش ئەوە بابەتێکی دەرەکی ناناسرێت. شەقامەکە دە

هێنان یان ێت یان نامێنێت. کەوابوو، کۆتاییناگەیەنێت شەقامەکە وندەب
دەرەکی -نەبوو یان بابەتێکی-ستان گۆڕانە بۆ بابەتێکی دەرەکیوە

. شێوازی دووەمیان دەبێتەوە بە خەسڵەتی بابەتێکی دەرەکی  ههەبوو
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دا ڕێگەی کەکاتی چاککردنی شەقامە نموونە لە نەبوو، بۆدیکەی تەواو
یان دەبێت بە خەسڵەتی بابەتێکی دەرەکی  هاتووچۆ دەگوێزرێتەوە

نموونە تابلۆکە بە دوا فڵچەی ڕەنگدانانەکە تەواو  دیکەی تەواوبوو، بۆ
 دەبێت. 

شتێکی تەواوکراو  بوون بێت. بەاڵم هەموونییە کۆتاییهێنان تەواو مەرج
ئەو  ە و لەسەردەبێت کۆتایی هەبێت. تەواوبوون شێوازێکی کۆتاییهێنان

بەردەست و بابەتی -دادەمەزرێت. کۆتاییهێنان خەسڵەتی بابەتی
دەرەکییە. کۆتاییهێنان بەدیارنەمانیش بەگوێرەی هەبووەکەی دەبێت بە 

گۆڕانی بەسەردادێت. بارانەکە لەوەستاندایە، واتە دیارنامێنێت.  و خاوەنی
 ەدا نامێنێت. نانەکە تەوادەبێت، واتە خوراوە و لەبەردەستی کەسێکی دیک

شێوازی کۆتاییهێنانەدا ناناسرێت.  ڕۆشنایی ئەم مردنی دازاین لەبەر
کۆتاییدا، بەو جۆرەی باسمانکرد باسبکرێت -لە-ئەگەر مردن، وەکو بوون

 ئەوا دازاین دەبێت بە بابەتێکی دەرەکی یان بابەتێکی بەردەست. لە
تەواوی کۆتایی خۆی تەواودەکات نە دیارنامێنێت؛ نە بە مردندا دازاین نە

 پێهاتووە و نە وەکو بابەتێکی بەردەستیش هەیە. 
نەبووە و بەردەوام بەمجۆرە -شێوەیەی دازاین هەبوویەکی هێشتا بەو

. ئەو کۆتاییەی بە مردنی دەبێت بە کۆتایی دەژی، بۆ بوونی خۆی
بەڵکو  ،کۆتاییەکدا نابەخشێت-لەبەردەم-دازاین-دادەنێین واتای بوونی

. مردن شێوازی بوونە، کە دازاین لە تایی ئەم هەبووەکۆ–ڕووەو-بوونە
 کە دازاین پەیدابوو، بە خاوەنی. "هەر یەکەم ساتی بوونیەوە دەبێت بە

 مردن گەورەیە." تەمەن بۆ
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بوونی دازایندا پیویستی بە  کۆتایی لە-ڕووەو-کۆتاییهێنان، وەکو بوون
ئەو  ڕوونکردنەوەی ئۆنتۆلۆجییانە هەیە. هەروەها دەبێت ئەگەری

بوونیدا ڕادەوستێت،  نەبوو(ە و لەبەردەم)کۆتایی(-هەبووەی)هێشتا
-ڕووەو-بوونگەرانە دیاریبکرێت. ئوم ڕوونکردنەوە بوونگەرانەیەی بوون

سەرجەمی بوونی دازاینیش کۆتایی زەمینە بۆ باسەکەمان لەسەر 
 .بگات )مردن(  به کۆتاییەکەدا ئەگەر سەرجەمەکە لە خۆشدەکات

نەکەمان لە سەرجەمی بوونی دازاین لە ڕوونکردنەوەی تێگەیشت [٩٤١] 
.  نییههێنان(وە سەرکەوتوو هەروەها)کۆتایی نەبوو(-واتاکانی)هێشتا

چونکە  ەکەماندا الیەنێکی نێگەتیڤی هەیەڕاڤەکردن لە نەبوو(-)هێشتا
یشتوە و  گهنەیئاماژە بۆ الیەنێکی لەدەرەوە وەستاو دەکات، کە دازاین پێ

باسیبکەین. هەروەها، ناکرێت بەتەواوی پێناسەی بوونی ئێمەش ناتوانین 
دەبێت واز   مهئە کۆتاییەکدا بکەین. لەبەر-لەئاستی-دازاین، وەکو بوونێک

نەبوو، کۆتاییهێنان و -لەم باسانە بهێنین. خەسڵەتی پۆزەتیڤانەی)هێشتا
بە بەستنەوەیان بە بوونی دازاینەوە دەردەکەون. ئەگەر  سەرجەم(

کۆتایی کردنێکی پۆزەتیڤانەی مردن و خەسڵەتی بمانەوێت ڕاڤە
بوونگەرانە بکەین، پێویستە لە بارودۆخی سەرەتایی دازاینەوە، کە 

 دیاردەی نیگەرانی تێدا دەبینرێت، دەست بە گەشتەکەمان بکەین. 
 

  چۆنیەتی جیاوازی شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان بۆ .٤٢     
      دیکەی ئەم دیاردەیەدامردن لەگەڵ ڕاڤەکردنەکانی          

ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ مردن بە یەک واتایی ڕاڤەکردنە خەسڵەتی 
، ڕوویتێناکات، بەهێز دەکەین. مردنخاڵەی ڕاڤەکەمان  ئاماژەکردنی ئەو
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-لەنێو-بوونە بە واتایەکی فراوان، دیاردەی ژیانە. ژیانیش سەر بە
ی دازاین جیهاندا. بەجەختکردنیش لەسەر شێوازی بوونی تایبەت

خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییەکەی دیاریدەکەین. دەشێ بیر لە دازاین، وەکو 
ژیانێکی ڕەوان بکەینەوە. کاتێک پرسیارکردنەکە لەسەر بنەمای 
 بایۆلۆجی یان فسیۆلۆجی دادەمەزرێنین، بوونی دازاین دەخەینە نێو

دەکەین.  جیهانی ئاژەڵ و ڕووەکەوە و ئۆنتیکییانە داکۆکی لەسەر
ەکانی نێوان تەمەن و درێژی، گەورەبوون و گەشەکردن پەیوەندیی

 ەکان و پەیدابوون  ئەوجۆرەکانی مردن، هۆکار دەناسینەوە. لە
 تیایدا سەرهەڵدەدات، دەکۆڵینەوە.  ]ژیان[ ڕێگایانەی

بۆ مردن   وهئۆنتیکییە-لە ژوور ئەم لێکۆڵینەوە بایۆلۆجییە [٩٤٩]
ین لە بەستێنی ژیانەوە گرفتێکی ئۆنتۆلۆجییانە هەیە. پێویستە بپرس

چۆن ناوەڕۆکی ئۆنتۆلۆجییانەی مردن پێناسدەکرێت؟ لەالیەکەوە، ئەم 
کارە لەنێو لێکۆڵینەوە ئۆنتیکییەکە بۆ مردن کراوە و چەمکە 

 مردنیش ڕوونکراونەتەوە. بەاڵم پێویستە لەبەرو سەرەتاییەکانی ژیان 
ە ئۆنتۆلۆجی دازایندا واتاکانیان لێکبدەینەوە. لڕۆشنایی ئۆنتۆلۆجی 

دازایندا، کە لەژێر ئۆنتۆلۆجی ژیاندایە، شیکردنەوەی بوونگەرانەی مردن 
دەکەوێتە ژێر بارودۆخی بنەڕەتی بوونی دازاین. کۆتایی هەبوویەکی 
زیندوومان بە لەناوچوون ناوزەدکرد. دازاینیش خاوەنی مردنی 

نییە و لە  سیۆلۆجییە. مردنەکەشی ڕووداوێکی ئۆنتیکی دابڕاوف
مردنێکی ناڕەسەنانەی هەبێت و لەالیەکی  تدەتوانێ نیدایە. دازاینیشبوو

 دیکەشەوە، وەکو دازاین لەناوناچێت. ئەم دیاردە ناوەندییەیە
دادەنێین. هەروەها، چەمکی مردن دەخەینە  یو ژیان(ێ)دەرچوون لەن به
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لەم بۆچونەوە نابێت بڵێین وەو مردنە. بەرانبەر ئەو شێوازی بوونەی ڕو
ژیان دەردەچێت. توێژینەوەی پزیشکی و  مردن لە ەناوچووە و بەدازاین ل

دەتوانێت ئۆنتۆلۆجییانە گرنگ  بایۆلۆجی لەسەر)دەرچوون لەنێو ژیان(
بێت ئەگەر شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەی مردن مسۆگەر بکرێت یان 

ڕوانگەی زانستی پزیشکییەوە، وەکو  تەماشاکردنی مردن و نەخۆش لە
 ەرانە ببینرێت. دیاردەیەکی بوونگ

ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی مردن ژوور تێگەیشتنی بایۆلۆجییانە و 
بۆ هەموو  دەکەوێت. هەروەها دەبێت بە بناخەئۆنتۆلۆجییانەی ژیان 

لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی و ژیاننامە، ڕەگەزناسی و دەروونناسی. 
 گریمانەی ئەزمونی لەژیان دەرچوون لەسەرشیکردنەوەی شێوازەکانی نێو 

ئەمەوە، لێکۆڵینەوەی دەروونناسانە بۆ  مردن ئەنجامدەدرێت. لە سەرو
مردن زانیاریمان سەبارەت ژیانی مردووەکە دەداتێ نەک خودی مردن. 
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، کاتێک دازاین دەمرێت، ئەگەر مردنەکەی 

ئەزمونی فاکتۆری دەرچوونەکەیدا تێناپەڕێت.  ڕەسەنانەش بێت، بە
ڕێگەی  ردن لەنێو کۆمەڵگا سەرەتاییەکاندا و ناسینی لەبەهەمانشێوە، م

جۆرێکە لە تێگەیشتنی دازاین؛ بەاڵم  جادوکردن و ژیانی بەکۆمەڵبوونیان
ڕاڤەکردنی ئەمجۆرە تیگەیشتنە پێویستی بە شیکردنەوەی بوونگەرانەی 

 مردن و چەمکی مردن هەیە. 
-ڕووەو-بوون لەالیەکی دیکەوە، شێکردنەوە ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ [٩٤٨]

 کۆتایی داوای هەڵوێستی ئۆنتیکییانەی ئێمە بۆ مردن ناکات. ئەگەر
جیهان بێت، ئەو -لەنێو-یان کۆتایی بوونی 'مردن' 'کۆتایی' دازاین بێت

نزمی  نبەرزی یا واتایە ناگەیەنێت، کە پاش مردن ئەگەری بوون بە
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ن بۆ دەمێنێتەوە و دازاین دەبێت بە هەبوویەکی نەمر. شیکردنەوەکەما
 بوونی هەر مردن پەیوەندی بەم جیهانەوە هەیە و ڕاڤەکردنەکەش لەسەر

حاڵەتی  دازاینەکانە. بۆ دۆزینەوەی میتۆدێک لە تێگەیشتن لە یەکێک لە
بوونی پاش مردن دەبێت لە ناوەڕۆکی ئۆنتۆلۆجییانەی مردن بکۆڵینەوە. 

ئێستا  شێوەیەکی بیردۆزەییانە تاکو بەاڵم دانانی پرسیارەکە بە
نەگونجاوە. ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانەی مردن لەنێو ئەم جیهانەدا پێش 
هەموو بیرکردنەوەیەکی ئۆنتیکییانەی نێو ئەم جیهانە دەکەوێت. 
دواجاریش، باسکردنی مێتافیزیکییانە بۆ مردن دەکەوێتە دەرەوەی 
شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان. پرسیارکردن سەبارەت چۆن و کەی 

بوونی هەبووەکاندا  لە یان)ئازار( یهانەوە، وەکو)خراپە(مردن دێتە نێو ج
 چ واتایەکی هەیە، سەرهەڵدەدات. 

هەندێک لە پرسیارەکان پێویستیان بە تێگەیشتن لە ئۆنتۆلۆجی هەموو 
بەگشتی هەیە.  ڤهەبووەکان و ڕوونکردنەوەی واتای خراپ و نێگەتی

انی نێو زانستی میتۆدۆلۆجییانە، شیکردنەوەی بوونگەرانە ژوور پرسیارەک
بایۆلۆجی، دەروونناسی و الهوتی یان جیهانی پاش مردن لەسەر مردن، 

ڕوانگەیەکی ئۆنتیکیشەوە شیکردنەوەکە خەسڵەتی  دەکەوێت. لە
 ئۆنتۆلۆجییانەی نییە. 

بەهەرحاڵ، ئەمەش لە ئاستی چڕی و پڕی بونیادی ئاڵۆزی دیاردەکەدا 
رەکانێتی و هەرگیز نابێت چاوبەستمان ناکات. مادام بوونی دازاین ئەگە

بونیادی ئۆنتۆلۆجی مردنیش تێبگەین  بابەتێکی دەرەکی، ناتوانین لە بە
 ئەگەر مردن ئەگەرێکی بوونی بێت. 
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لەالیەکی دیکەوە، شیکردنەوەکەمان لەسەر بیرۆکەی مردنێک  [٩٤٢]
 کتوپڕ لەخۆیەوە ڕوودەدات.   که دانامەزرێت،

ەپێشتری ئۆنتۆلۆجییانەی ئەو ئەم شیکردنەوەیەش لەسەر بنەمایەکی ل
مردنی.  دەبێت بەلە ژیانی ڕۆژانەدا  هەبووە ڕادەوەستیت، کە)کۆتایی(

لە بونیادەکانی ژیانی ڕۆژانە بکۆڵینەوە.   پێویستهش بۆ ئەم مەبەستە
ئەگەرە  ەوە بوونگەرایەتییەکەمان بۆ مردنلەڕاستیدا، لە شیکردن

ەوە ئۆنتۆلۆجییەکەماندا مردن لەنێو توێژێن-ڕووەو-ئۆنتیکییەکانی بوون
شێوەیەکی ئاشکراتر، دەبێت هەڵوێستە ئۆنتیکییەکان  ناجوڵێن. بە

سەبارەت  ەمان بۆ چەمکە بوونگەرایەتییەکانلەگەڵ پێناسەکردنەک
. دابنرێنمردنێک، کە ئەگەری بوونی دازاینی تێدا دەبینرێت، هاوتەراز 
-ڕووەو-نکێشەی بوونگەرانە دەیەوێت بونیادی ئۆنتۆلۆجییانەی بوو

 کۆتایی دازاین بەرەو پێشەوە بەرێت. 
 

 هێڵکاری سەرەتایی بۆ بونیادی بوونگەرانەی  . ٩١     
 ئۆنتۆلۆجییانەی مردن          

لەگەڵ بۆچوونەکانمان لەسەر سەرجەمی بوون، کۆتایی و ئەوەی [ ٩٩١]
نەگەیشتوین، پێویستی بۆ ڕاڤەکردنی یلەدەرەوەدا ڕاوەستاوە و پێ

 کۆتایی سەریهەڵدا. -ڕووەو-ن، وەکو بووندیاردەی مرد
-واتای سەرجەمی بوون تێبگەین، کە لەسەر بوون لێرەوە دەتوانین لە

کۆتایی دادەمەزرێت. بینیمان، نیگەرانی بارودۆخی بنەڕەتی بوونی -ڕووەو
دەبێت، کە  پێناسەیەدا ئاشکرا لەو شدازاینە. گرنگی چەمکی نیگەرانی
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لەگەڵ ئەو -جیهان، وەکو بوونێک-نێو-ەیتێپەڕکەر-خۆ-دازاین بەو بوونە
  90هەبووانەی ڕووبەڕووی دەبنەوە دادەنێت. 

ێناسەیەدا خەسڵەتە بنەڕەتییەکانی بوونی دازاینمان دەربڕێوە: پلەم 
لەنێودا؛ کەوتن -بنەمای بوون تێپەڕکەر؛ فاکتۆر لەسەر-بوون، وەکو خۆ

گەڕێنینەوە لەگەڵ هەبووەکانی دیکەدا. ئەگەر مردن بۆ بوونی دازاین ب
 ڕۆشنایی ئەم خەسڵەتانەدا کۆتاییە لەبەر-ڕووەو-ئەم بوونەدەبێت ئەوا 

 پێناسبکرێت. 
 ئێمە لەسەرەتاوە هێڵکاری بۆ بوونی دازاین، فاکتۆر و کەوتن، بەو

-. ڕاڤەکردنی)هێشتاین که ده دیاردەی مردندا دەردەکەون شێوەیەی لە
وەکو شتێکی لەدەرەوە بەو پەڕی واتاکەیەوە و کۆتایی دازاین،  نەبوو(

ڕاڤەکردنە بوونی دازاینی  ڕاوەستاو لەبەر ناجۆرییەکەی ڕەتدرایەوە. ئەم
بابەتێکی دەرەکی دادەنا و ئۆنتۆلۆجییانە دەیشێواند. واتای  بە

 نەبوو(-کۆتایی. )هێشتا-ڕووەو-کۆتاییدا بوونە-لەئاستی-بوونگەرانەی بوون
ن حەتمییە. مردن بابەتێکی ئەوەیە دازاین ڕوویتێدەکات. کۆتایی بۆ دازای

نەبوو نییە، ئەوەش نییە لەدەرەوەدا ڕاوەستابێت بەڵکو -دەرەکی هێشتا
 لەبەردەم ئێمەدایە و حەتمییە. 

جیهانیش بۆ دازاین حەتمییە. حەتمییەت بەتەنیا -لەنێو-بەهەرحاڵ، بوون
 ڕاڤەکردنەوە، دەشێ وا خەسڵەتی مردن نییە. بەپێچەوانەوە، لەم

ی نێو ژینگەیە. بۆ نموونە، زریان، مدن ڕووداوێکی حەتتێبگەین، کە مر
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ێیەک، لەوانەیە حەتمی یان هاتنی هاوڕ نوێ بۆ خانووەکەەدانانێکی شنەخ
بەردەست و -دەرەکی، بابەتی-لەم ڕیزکردنەدا دەبن بە بابەتی بن؛ ئەمانە

نەی نییە. حەتمییەتی مردن ئەم شێوازی بوو لەگەڵ ئێمەدان.-لەوێدا
گفتوگۆکردنی لەگەڵ کەسانی دیکەدا یان  ،کی دازاینهەروەها، گەشتێ

 ڕووکردن لە ئەگەرێک خەسڵەتی حەتمییەت وەردەگرن. 
حاڵەتێکدا ڕوویتێدەکات.  هەموو بوونە، کە دازاین لە-مردن ئەگەرێکی

بوون لەبەردەم خۆیدا -بۆ-هەموو تەواناییەوە لەگەڵ مردندا، دازاین بە
مردن ئەگەری جیهاندا. -ێولەن-ڕادەوەستێت. ئەمەش ئەگەری بوونە

لێرەدا. ئەگەر دازاین لەبەردەم خۆیدا ببێت بەم -بوون-بۆ-نەتواناییەتی
هەموو تەواناییەوە لەئاستیدا دەبێت ڕاوەستێت و  ئەگەرە، بە

انی دیکەدا ببڕێت. ئەم ئەگەرە پەیوەندییەکانی لەگەڵ دازاینەک
 پەیوەندی بەدەرە هەمانکات دوا ئەگەرە. لە
مردن بهێنێت.  بوون، ناتوانێت واز لە-بۆ-، وەکو تەواناییدازاین [٩٩٦]

ئەگەری حەتمییەتێکی ڕەهای بوونی دازاینە. کەوابوو، مردن  مردن
 پەیوەندی بەدەرە و ناتوانین لێیبەرینەوە. لەم لەئەگەری خودی دازاینە، 

دەرخستنی دازاین -ڕووەوە مردن حەتمییە. ئەگەری بوونیشی لەسەر خۆ
بونیادی نیگەرانیدا  تکردنی ئەم هەبووە پەیدادەبێت. لەڕە-و شێوازی خۆ

کۆتاییەوە هەیە. دیاردەی -ڕووەو-بە بوون نکریتی گرنگخەسڵەتێکی کۆ
کۆتایی تیایدا دەبێت بە بوون ڕووەو ئەو ئەگەرە -ڕووەو-بوون

ئەم ئەگەرە لە پەیوەندی تایبەتمەندەی دازاین، کە لێرەدا باسیدەکەین. 
دازاین لەنێو ڕووداوەکانی بوونیدا وەدەستی وە. بەدەرەو وازلێنەهێنرا

بوونی دازاین فڕێدانێتی بۆ نێو ئەم ئەگەرە. انەوە، پەیدابەپێچەو ،ناهێنێت
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دازاین نە لە نزیکەوە یان دوورەوە و بیردۆزەییانەش زانینی سەبارەت 
  هجیهانەو-لەنێو-بوونی فرێدانەکەی بۆ نێو مردن نییە و نازانێت مردن بە

فڕێدان بۆ نێو مردن لەو مەزاجەدا بەرجەستە دەبێت، کە بە  بەستراوە.
ئاستی  ئاستی مردندا دوودڵییە لە دوودڵی لە 91دوودڵی ناوزەدمانکرد.

پەیوەندی بەدەرە و  لە ،خودی دازاینە بوون، کە سەر بە-بۆ-تەوانایی
-لەنێو-وازی لێناهێنرێت. ئەوەی لە ئاستیشدا دوودڵین خودی بوون

ناوچوون تێکەڵ لە  ئاستی مردن و ترس له دوودڵی لەجیهانە. پێویستە 
کەس  نەکەین. دوودڵی مەزاجێکی کتوپڕی سەرهەڵدراو یان الوازی تاکە

  بووه م هه ئهنییە؛ وەکو مەزاجێکی سەرەکی دازاین بوونی فڕێدراوی 
 لەبەردەم کۆتاییدا دەردەخات. 

-بۆ-واناییئاستی تە بوونگەرانە واتای فڕێدان لە ، چەمکی)مردن(الێرەد
بوونێکی لە پەیوەندی بەدەر و وازلێنەهێنراو دەبەخشێت. 
کارەندازییەکەمان لە جیاکردنەوەی ئەم شێوازی ونبوونە و جۆرەکانی 

کۆتایی -ڕووەو-دیکەی لەناوچوون و ئەزموونی لەناوچوونەکەدایە. بوون
پەیوەندی بە هەڵوێست و ڕووداوەوە نییە، لە بنەڕەتەوە لە فڕێدانی 

دەبێت. بوون و نەبوونی زانینی  مەزاجدا بەرجەستە ایە و لەدازایند
ژیانی ڕۆژانەی دازایندا تەنیا شێوازی  کۆتایی لە-ڕووەو-فاکتۆری بوون

 زۆر حاڵەتی فاکتۆریدا دازاین لە دەربڕینە سەبارەت ئەم دیاردەیە. لە
بوونی  بە ناگەیەنێت، مردن بەگشتی سەر نییە؛ ئەمەش ئەوە مردن ئاگا
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مردن دەگەیەنێت، کە دازاین -ڕووەو-ییە. تەنیا شاردنەوەی بووندازاین ن
بێت  دهڕووی فاکتۆرییەوە، مادام دازاین هەیە  دەیەوێ لێیڕابکات. لە

 هۆی فڕێدانییەوە ڕوودەدات. مردنەکەش بە ؛بمرێت
جیهاندا، دەبێت بە -نە لەنێولەوەی فڕێدا بوونی فاکتۆری، بێجگە [٩٩٩]

انەی دازاین بایەخی پێدەدات. لەم کەوتنەدا، بوونیش لەنێو ئەو جیهنوقم
لەتەنیشت شتەکانەوە و ڕاکردن پەیدادەبن. ئەمەش ڕاکردنە لە -بوون
-مردن. بوون، فاکتۆر و کەوتن دەبن بە خەسڵەتی بوون-ڕووەو-بوون
کۆتایی و پێکهاتەی چەمکی بوونگەرانەی مردن. لە ڕووە -ڕووەو

 یگەرانی دادەمەزرێت. ئۆنتۆلۆجییەکەشەوە مردن لەسەر زەمینەی ن
پێویستە باسی  مردن بێت-ڕوەو-ازاین خاوەنی بوونبنەڕەتەوە د ئەگەر لە

-دا بکەین. ئەگەر بوونانە یان مردن لەنێو ژیانی ڕۆژانەمردنی ناڕەسەن
ی بوونی ژیانی ڕۆژانەش کۆتایی ئەگەرێکی بوونگەرانەی سەرجەم-ڕووەو

بە چەمکێکی ئۆنتۆلۆجی ئەوا تێدەگەین، کە نیگەرانی دەبێت  پیکبهێنێت
بۆ سەرجەمی بونیادی دازاین. ئەگەر بتوانین ئەمە بسەلمێنین، ئەوا 

مردن و نیگەرانی نابێت بە -ڕووەو-هێڵکاری پەیوەندی نێوان بوون
شێوازی کۆنکرێتیدا  زەمینەیەکی پڕ و تەواو. پێویستە پەیوەندییەکە لە

 ێتەوە. لە ژیانی ڕۆژانەدا لە دازاینەوە نزیکدەبببینین، کە 

     
 مردن و ژیانی ڕۆژانەی دازاین-ڕووەو-. بوون٩٦    

مردن لەژیانی ڕۆژانەدا پێویستیمان بەو -ڕووەو-بۆ تێگەیشتن لە بوون
مردندا -ڕووەو-لەبوونبونیادانەی ژیانی ڕۆژانە هەیە لەپێشتر باسمانکردن. 
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 لە خۆی دەکات. بەاڵم)خۆ( بوونی ڕوو لە-بۆ-دازاین، وەکو تەوانایی
لە پێکهاتەی ئەواندا خەڵکی ڕاڤە بۆ  92انی ڕۆژانەدا بووە بە)ئەوان(. ژی

. ێتئەم ڕاڤەکردنەش بە گوتاری لەکارکەوتوو دەردەبڕ .شتەکان دەکات
ژیانی ڕۆژانەیدا بە گوتاری لەکارکەوتوو بوونی  بەگوێرەی ئەمە، دازاین لە

ە مردن ڕاڤەدەکات. تێگەیشتنیش بناخەی هەموو ڕاڤەکردنێک-ڕووەو-خۆی
 واتایەکی دیکە مەزاجییە. ئەو یان بە و بەردەوام مەزاجیشی لەگەڵدایە

مردن لە -ڕووەو-پرسیارەی لێرەدا پێویستە بکرێت، ئەوەیە، چۆن بوون
تێگەیشتنێکدا بە مەزاجەوە و گوتاری لەکارکەوتووی)ئەوان(ەوە 

بە تێگەیشتنەوە ڕوو لەم دوا ئەگەرەی دازاین  دەردەکەوێت؟ چۆن)ئەوان(
دەرو وازلێنەهێنراوە؟ چ جۆرە ، کە ئەگەرێکی لە پەیوەندی بەکەندە

 مەزاجێک و چۆن بۆ)ئەوان(ی دەردەخات مردن هەیە؟ 
بە ڕووداو  ژیانی ڕۆژانەماندا و لەنێو کەسانی دیکەدا)مردن( لە [٩٩١]

 ڕۆژ و بە دەمرێت. بە ۆژانە کەسێک دراوسێ یان بێگانەیەدادەنرێت. ڕ
ندا بووە بە ڕووداوێکی ناسراو لەنێو جیها کاتژمێر خەڵکی دەمردن. مردن

 ئاشکرا ڕۆژانە دەبینرێت. )ئەوان(یش ڕاڤەکردنەکەیان بۆ ]ئەم و بە
ئامادەکردووە. وەکو هەاڵتوویەک باسیدەکەن و ئاشکرای  ڕووداوە[

دەکەن، کە "لەم ڕۆژانەدا و لە کۆتاییدا کەسێک دەمرێت، بەاڵم 
  ییە."پەیوەندی بە ئێمەوە ن ئێستا]ئەو مردنە[

 مردن لە-ڕووەو-شیکردنەوەی واتای)کەسێک دەمرێت( بە ئاشکرا بوون
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ێکی تش ژیانی ڕۆژانەدا دەردەخات. لەم شێوازی دەربڕینەدا مردن بە
هێشتا  ،ئێرە دێت نادیار دادەنرێت، کە لە شوێنێکی دیکەوە بەرەو

 هەڕەشە کەر نییە. لە و بابەتێکی دەرەکی بۆ کەسەکە نەبووە بە
چونکە  بەکارهێنراوە ژیانی ڕۆژانەی دازایندا)کەسێک دەمرێت(ڕاڤەکردنی 

، ئەوەی دەمرێ من نیم و ئەوەی ینبڵێ من و هەموو کەسێک دەتوانین
  93دەمرێت)هیچ کەسێک نییە(. 

، کە بە دڵنیاییەوە، دازاین توشی دەبێت، بەاڵم مردن کراوە بە ڕووداو
ە. ئەگەر گۆتاری بوونی هیچ تاکێک بەتایبەتی نیی بە ئەو ڕووداوە سەر

 لەکارکەوتوو هەمیشە ئاڵۆز بێت ئەمجۆرە باسکردنەی مردنیش ئاڵۆزە. 
ناتوانێت   ە بنەڕەتەوە من خاوەنیم و کەسێکی دیکهمردن، کە ل

 نوێنەرایەتی منی تێدابکات، بووە بە ڕووداوێکی گشتی و)ئەوان(
 ڕووبەڕووی دەبنەوە. 

 کێشەیەکی هەمیشەیی؛  لەم شێوازی باسکردنەی مردندا، مردن بووە بە
شتێکی ڕاستەقینە و خەسڵەتەکەشی، وەکو ئەگەر بە هەردوو 

دەشارێنەوە. لەم  خەسڵەتەکەیەوە)لە پەیوەندی بەدەری و وازلێنەهێنراو(
 وندەکات. ئاڵۆزییەدا، دازاین بوونی خۆی لەنێو)ئەوان(دا
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-ڕووەو-تاکیش هاندەدات خۆی لە بوونی 94)ئەوان(خۆیان دەسەپێنن.  
بشارێتەوە. ئەم خۆ شاردنەوەیە لە ئاستی مردندا ژیانی ڕۆژانە مردن 

خەڵکی لەگەڵ دراوسێکانیاندا باسی مردووەکە ملهوڕانە داگیردەکات. 
 مردنی خۆیان بکەنەوە.  دەکەن بەبێ ئەوەی بیر لە

ئەمجۆرە نیگەرانییە سەرخۆشی لێکردنی خۆیانی تێدایە. تاکەکان بەرەو 
نێتەوە و هەمانکات یارمەتیان دەدات، بوونی بوونی دازاینی خۆیان دەگەڕێ

شێوەیە، بەردەوام  پەیوەندی بەدەری خۆیان بەتەواوی داپۆشن. بەم لە
. ئاسودەبوونەکەش تەنیا بۆ بینن دهئاستی مردندا  ئاسودەیی لە )ئەوان(

سەرخۆشی رگدایە، بەڵکو بۆ ئەوانەشە سەرەمە کەسە نییە، کە لە ئەو
دەهێڵنەوە و  وونیشدا خەڵکی ئاسودەییەکەلەناوچحاڵەتی  لێدەکەن. لە

 ڕێگەنادەن ئەو ڕووداوە لەناویبەرێت. 
مردنی خۆی  کە دازاین لەلەگەڵ ئاسودەبوونەکەدا،  [٩٩٤]

دووردەخاتەوە، )ئەوان(، هەمانکات، خۆیان بە ڕاست و ڕێزدار دادەنێن 
چونکە ڕێگەیەکیان بۆ مامەڵەکردن لەسەر مردنی تاکەکان پەیداکردوە. 

ترسنۆکانەیە، بێ  مردن( وێرەی بیروڕای گشتی)بیرکردنەوە لەبەگ
 جیهان.  دڵنیابوونی دازاینە و ڕاکردنە لە

 )ئەوان( ڕێگەی ئازایەتییەکەمان بۆ دوودڵی لە ئاستی مردندا دەبەستن.

                                                           
ارناهێنێت و وەکو)تاک( مامەڵەی لەگەڵدا دەکات، هایدیگەر)ئەوان( وەکو کۆ بەک  94
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و لە پەیوەندی بەدەرەکەی   هئاستی مردندا دازاین بە ئەگەر دوودڵی لە لە
دوودڵی  وی بوونی خۆی دەبێتەوە.)ئەوان(ڕووبەڕو وازلێنەهێنراوەکەیەوە

ئاستی ئەو ڕووداوەدا دەگۆڕن. هەمانکات، دوودڵییە گۆڕاوەکە  بۆ ترس لە
بۆ ترس بە زەبوونی دادەنێن، کە هیچ دازاینێکی خۆڕاگر نابێ بیناسێت. 

 بێت و گوێ بە پێویستە دازاین ئاسودە بەگوێرەی یاساکانی)ئەوان(
دەبوونە بەرزەو گوێنەدانەش نامۆبوونی مردن نەدات. بەرهەمی ئەم ئاسو

بوونە لەپەیوەندی بەدەرەکەی خۆی. بەاڵم، -بۆ-دازاینە لە تەوانایی
هاندان، ئاسودەیی و نامۆبوون خەسڵەتی ئەو شێوازی بوونەن، 

مردنی ژیانی ڕۆژانە -ڕووەو-کەوتندا، بوون ناوزەدمانکرد. لە بە)کەوتن(
کۆتایی ناڕەسەنانە ڕاڤەی نوێی -ڕووەو-بەردەوام ڕاکردنە لە مردن. بوون

 بۆ دەکرێت و دەشاردرێتەوە. 
کۆتایی. -ڕووەو-لەڕووی فاکتۆرییەوە، بوونی دازاین مردووە؛ واتە بوونە

مردنی کەسانی دیکەدا دادەپۆشێت و  باسکردن لەسەر ئەم ڕاستییەش لە
 داژیانی ڕۆژانە ڕاکردن و ،کەوتن لەخۆی دڵنیادەکات، کە زیندووە. 

مردنە، هەرچەندە بە -ڕووەو-سەلمێنێت، کە)ئەوان(یش بوونیاندازاین دەی
-بۆ-ژیانی ڕۆژانەشدا ئەم تەواناییە مردن ناکەنەوە. لە ئاشکرا بیر لە

بوون، کە لە پەیوەندی بەدەرە و وازلێنەهێنراوە، بەردەوام دەبێت بە 
لە شێوازێکی  دازاین ئەم کێشەیە لەوەدایە، کە نیگەرانبوونەکەی کێشە.

 دا بەبێ گوێدان ڕوو لە ئەگەری بوون دەکات. نەشێواو
ژیانی ڕۆژانەدا  مردن لە-ڕووەو-بەهەرحاڵ، باسەکەمان لەسەر بوون [٩٩٩]

 لەگەڵ ڕاڤەکردنی کۆتایی-ڕووەو-ی بوونگەرانەی بوونتوانیویەتی چەمک
ژیانی  ]لە بکات. ئێمە دەزانین دازاینمردن مسۆگەر-ڕووەو-کەوتن و بوون
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پڕۆژە  لە وێت مانه دهانەی ئەمەشەوە، و ەکات. بەپێچهلەچی ڕاد ڕۆژانەیدا[
فینۆمینۆلۆجییەکەماندا ئەو ڕێگەیە بدۆزینەوە دازاین تیایدا لە مردنی 

 95خۆی تێدەگات.
       

تەواوی  مردن و چەمکی پڕ و-ڕووەو-. ژیانی ڕۆژانەی بوون٩٩
   بوونگەرانەی مردن

کۆتاییمان بە -ڕووەو-پێناسەی بوون لە هێڵکارییە سەرەتاییەکەمان
پەیوەندی بەدەر و وازلێنەهێنراو  بوونێکی لە-تەوانایی دازاین بۆ

بوونەوەی بوونێكی بەرەو ئەم ئەگەرەمان بە ڕووبەڕووپێناسکرد. بوون 
ژیانی  مردنمان لە-ڕووەو-حەتمی دانا. لەپشت ئەمەوە واتای بوون

-ڕووەو-ژیانی ڕۆژانەیە، بوون بە کەوتندا، کە سەر ڕۆژانەدا باسکرد. لە
کاتێکدا  . لەدائاستی مردن و شاردنەوەی مردن بوو بە خۆدۆزینەوە لە

ژیانی  توێژینەوەکەمان لە هێڵکاری ئۆنتۆلۆجییانەوە بۆ بونیادی مردن لە
کۆتایی گەیاندوە، -ڕووەو-ڕۆژانەدا خۆی بە چەمکی کۆنکریتی بوون

اوی لێرەوە، ڕێگەکەمان دەگواسینەوە و هەوڵدەدەین بە چەمکی پڕ و تەو
 بوونگەرانەی مردن بگەین. 

 ژیانی ڕۆژانەدا و گوتاری لە مردن لە-ڕووەو-ئاشکراکردنی بوون بە
کارکەوتووی)ئەوان( لەنێو بۆچوونەکەدا، کە گوایە)کەسێک، نەک ئێستا، 

کرا)مردنی کەسێك(بوو.  باسکرد. ئەوەی ڕاڤەی بۆ دوایی دەبێ بمرێت(
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ژیانی ڕۆژانەی  بێ بمرێت(تارەکەدا)کەسێک، نەک ئێستا، دوایی دەگو لە
کەسێک لەو مردنە دڵنیایە.  مردنەکە بە دڵنییاییەوە دەردەبڕێت. هەموو

لەالیەکی دیکەوە، دڵنیابوونەکە ئەوە ناگەیەنێت، کە ئەو بوونە دێتە نێو 
مردن دەردەبڕێت و بە  لە دازاینەوە. ژیانی ڕۆژانە بە ئاڵۆزی)دڵنیابوون(

 وازدەکات.مانەوەی مردنەکەش دڵنیابوونەکە ال
مردن  ئەم خۆدزینەوە و شاردنەوەیە دڵنیابوونێكی ڕەسەنانە لە [٩٩١]

کایەوە و هەمانکات دڵنیابوونیشە. ئایا بۆچوونی ئێمە لەسەر ناهێنێتە
 مردن چییە؟  دڵنیابوون لە

دڵنیابوونمان لە هەبوویەک دامەزراندنی بوونی، وەکو ڕاستی دەگرێتەوە. 
هەموو دەرخستنێکیش ئۆنتۆلۆجییانە  .دەرخستنی شتێکە بەاڵم)ڕاستی(

ئەو هەبووەی دازاینە و خۆی   96لەسەر دەرکەوتنی دازاین ڕادەوەستێت. 
دەردەخات و شتەکانیش ئاشکرادەکات لە بنەڕەتەوە لەنێو ڕاستیدایە. 

ئەوە.  بە بەاڵم دڵنیابوون لەگەڵ ڕاستیدا پەیدادەبێت و سەر
 واتا دەبەخشێت. لەدوو  چەمکی)دڵنیابوون(، وەکو چەمکی)ڕاستی(

جۆرەی دازاین  بەو دەرکەوتوو-ە، ڕاستی واتە بوونێکیسەرەتاو
ڕوویتێدەکات. لەمەوە واتایەکی دیکە دەردەهێنین: ئەویش دەرکەوتنی 

-بنەڕەتەوە دەبێت بە)دڵنیا هەبووەکانە. بەگوێرەی ئەمە، دڵنیایی لە
بوونی  واتای دووەمیشدا، ئەو هەبووەی دازاین لە بوون(ی دازاین. لە
 دەبرێت. ناو دڵنیایە بە)دڵنیا(
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یەکێکە لە شێوازەکانی دڵنیابوون، کە دازاین تیایدا بە  )دانپیادانان(
دانانی ستڕا تێگەیشتنەوە ڕوو لە هەبووە دەرکەوتووەکە دەکات. بە

هەبوویەک بوونە لەنێو ڕاستیدا. لە بۆچوون و حوکمدانێکی لە خۆڕا ئەم 
ییە. دروستی ڕاستی ناسین لە خودی ن خەسڵەتە]بوون لەنێو ڕاستییە[

بانگەشەکردنەکەدایە بۆ ڕاستی. بانگەشەکردنەکە لەسەر هەبووە 
دەرکەوتووەکە دادەمەزرێت. ڕاستی و دڵنییابوونەکەش لەگەڵ جۆری 
هەبووەکاندا دەگۆڕێن. بەاڵم لێرەدا، باسەکەمان لەسەر دڵنیابوونە لە 

ی گرنگی دازاینمان کۆتاییدا دڵنیاییەک بوونە لە-مردن؛ ئەم دڵنیا
 پێدەناسێت. 

بەگشتی، ژیانی ڕۆژانە ئەگەری لە پەیوەندی بەدەر و  [٩٩٩]
وازلێنەهێنراوی بوونی دازاین دەشارێتەوە. ئەم هاندەرە فاکتۆرییە بوونی 

کەوابوو، ئەو دڵنیابوونەی سەر بە   97ڕاستییەوە(.-دازاین دەخاتە نێو)نا
دروستی ڕاستییە و امردنە ڕێگەیەکی ن-ڕووەو-ەی بوونشاردنەو

 ە. دڵنیابوونی نادروست دڵنیابووندڵنیانەبوونێکی گومانکارانە نیی
دەشارێتەوە. ئەگەر کەسێک مردن بە ڕووداوێکی پەیدابووی دەوروبەری 

کۆتایی دەستناکەوێت. -ڕووەو-تێبگات دڵنیابوونەکە لە بوون
 ابوونبۆ دڵنی دەڵێن، هەروەها)ئەوان( گوایە،)بەدڵنیاییەوە مردن دێت(،

-یبەدەرەکەی و تەوانای مردن پێویستە دازاین بەردەوام لە پەیوەندییە لە
بێت. ئەوان دەڵێن، مردن حەتمییە؛ بەمە بۆ بوونی وازلێنەهێنراوی دڵنیا
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مردن الی دازاین دروستبکەن. ئایا  دەیانەوێت وەهمی دڵنیابوون لە
 ژیانی ڕۆژانەدا چییە؟ ئاشکرایە، کە بناخەی دڵنیابوونەکە لە

هەوادارییەکی یەکسان نییە. لەگەڵ ئەمەشدا، مرۆڤ لە ئەزمونی ڕۆژانەیدا 
مردنی کەسانی دیکە دەبینێت. مردن فاکتۆرێکی ئەزمونییە و نکۆڵی 

 لێناکرێت.
مردن لە دڵنیابوون -ڕووەو-ژیانی ڕۆژانەی بوون لە مرۆڤ بەوجۆرەی

، کاتێک بیر لە مردن دەکاتەوە، ئەگەر بیرکردنەوەکەی اتتێدەگ
توشی  کەسێک دەمرێت تاکو مرۆڤ بزانێت هەموو .ەخنەگرانەش بێتڕ

 ژیانی هەموو ڕووداو لە مردن بەبێ مەرج دەبێت بە و ناکۆکی دەبێت
مردن. ئەم  کەسێکدا. لێرەدا دڵنیابوونێکی ئەزموونی دەخرێتە سەر

 دڵنیابوونە ئەوە نییە ئێمە دەمانەوێت بیردۆزەییانە باسیبکەین.
مردن، ئەوەی سەرهەڵدەدات  ر دڵنیابوون لەلە ڕەخنەکەمان لەسە

مردن و -ڕووەو-سەرنەکەوتنە لە ناسینی بوونی دازاین، وەکو بوونێک
سەرنەکەوتنی خەسڵەتی ژیانی ڕۆژانەشە. لەڕاستیدا، دڵنیابوون لە 
رووداوی لەناوچوونەکە ئەزمونگەرانەیە. دەگونجێت بڵێین فاکتۆری مردن 

. تاکو دازاینیش لەنێو دڵنیابوونە جێگەی سەرنجدانی دازاین دەبێت بە
 مردن دڵنیابێت.  ئەزمونگەرییەکەدا بمێنێتەوە ناتوانێت لە

 دازاین لە ئاستی ژیانی ڕۆژانەی)ئەوان(دا دەردەکەوێت لە[ ٩٩٨]
نزیکەوە لەگەڵ  ڕوانگەی ئەزمونەکانەوە باسی مردن بکات، بەاڵم لە

ژیانی  تەنانەت لەمردن ڕادەکات،  ڕووداوەکانی مردندا نییە. کاتێک لە
شێوەیەکی جیاواز  مردنی خۆی بە کۆتایش، دازاین لە-ڕۆژانەی  ڕووەو

گرنگیش نییە بیردۆزەییانە هەوڵی تێگەیشتنی بدات. ئاگایە، هەرچەندە 
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ژیانی ڕۆژانە، زۆربەی کات، مردنەکەی دەشارێتەوە. ئەویش نایەوێت بە 
مەزاجی ژیانی  ڕووتی بوونی خۆی ببینێت. ئێمە باسی خۆبەگەورەدانانی

کرد. خۆبەگەورەدانانەکە  ئاستی فاکتۆری مردندا ڕۆژانەمان لە
ت چۆن دوودڵییەکە دادەپۆشێت و دەیەوێت خۆی لێڕزگاربکات. دەریدەخا

ژوور دڵنیابوونی  لە مەزاجی ژیانی ڕۆژانەدا بانگەشەی دڵنیابوونێک لە
 دەکرێت.  ]تاکەکانەوە[ ئەزمونگەری

م ڕەسەنانە مردنی خۆی ناناسێت. کەوتنی مردن دڵنیایە، بەاڵ مرۆڤ لە
مردنی تێدایە، بەاڵم مرۆڤ خۆی لە  ژیانی ڕۆژانەی دازاین دڵنیابوون لە

 ایی خۆدزینەوەکەیدا، خۆدزینەوەکە،ڕۆشن دڵنیابوونەکە دەدزێتەوە. لەبەر
دەبێت بە  وەکو ئەگەرێکی لە پەیوەندی بەدەر و وازلێنەهێنراوی دازاین

ئەمەشەوە خۆدزینەوەکە دڵنیابوونی  ؛ لەسەروبەڵگە بۆ ناسینی مردن
 دازاینە لە مردن. 
"حەتمەن مردن دێت، بەاڵم ئێستا نا." لەگەڵ ، کەسێک دەڵێت

 مردن دەکەن.  ئەوان نکۆڵی لە دڵنیابوون لە بەکارهێنانی)بەاڵم...(
)ئێستا نا( داکۆکیکردنێکی نێگەتیڤی ڕووت نییە، ڕاڤەکردنی)ئەوان(ە. 

انێ بیگاتێ ودەکەن، کە دازاین دەت ئاماژە بۆ ئەوە وان(ڕاڤەکردنە)ئە بەم
نیگەرانییەک بە پەلە دەسەپێنێت  و بایەخی پیبدات. ژیانی ڕۆژانە جۆرە

مردنی لێدەسەنێت. مردن بۆ کاتێکی دیکە هەڵدەگیرێت.  و بیرکردنەوە لە
 . کەوابوو،)ئەوان(داوت ڕوودهڕێگەی بیری گشتییەوە  ئەمەش لە

 یابوون لە مردن دەشارنەوە، کە ئەو ئەگەرەیە هەمووتایبەتمەندێتی دڵن
کاتی دیارینەکراوی مردنەوە  کاتێک دەشێ بێتەکایەوە. دڵنیابوون بە

ژیانی ڕۆژانەدا بە دیاریکردنی کاتەکە  مردن لە-ڕووەو-بەستراوە. بوون
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دەستنیشانی کاتی دیارینەکراوی مردن دەکات. ئەمەش بەتەواوی کاتی 
ئاستی  ەکە دەرناخات. دازاینیش زوو لەسەرهەڵدانی لەناوچوون

 دیاریکردنەکەدا ڕادەکات. 
داپۆشنی دیارینەکردنەکە، دڵنیابوونەکەش نامێنێت. ئەگەری مردن  بە

لە  دەشاردرێتەوە. لەگەڵ ئەمەدا، ڕاڤەکردنەکەمان بۆ باسکردنی)ئەوان(
دەبێت. چەمکی ومردن و دیارینەکردنی مردن تەوا ژیانی ڕۆژانەدا لەسەر

 وی بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانەی مردن بەمجۆرە پێناسدەکەین: تەوا
پەیوەندی بەدەر و  وەکو کۆتایی دازاین، مردن ئەگەرێکی لە

لەم  زاینە. مردن، وەکو کۆتایی دازاینوازلێنەهێنراوی نادیاری بوونی دا
 کۆتایی.  -ڕووەو-نەوهەبووەدا، بو

کۆتایی -وەوڕو-پێناسەکردنی بونیادی بوونگەرانەی بوون [٩٩٢]
سەرجەمی  یارمەتیمان دەدات  لەسەر شێوازی بوونی دازاین، کە بە

ژیانی  بوونی دەگەیەنێت، کاربکەین. هەرچەندە بوونی دازاین لە
دا دەبێت ڕوو لە مردن و کۆتایی دەڕوات، لە خۆدزینەوەکەڕۆژانەشدا ڕووە

کۆتاییەکە سەرجەمی بوونی لەگەڵ لەناوچوونەکەیدا  و بکات
 دەکات.دەستنیشان

نەبوو(ی ئەم هەبووەش دەگەیەنێت. -کۆتایی دازاین)هێشتا-ڕووەو-بوونی
نەبوو -ئەگەر کەسێک ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەی نادروست بۆ هێشتا

یان لەدەرەوە ڕاوەستاوی ئەم بوونە بکات هەموو ئاماژەکردنێکی 
 فۆرمەلێستی بۆ ناتەواوی بوونەکە ناڕاست دەردەچێت. 

تێپەڕکەری وەرگرتوە؛ ئەمیش -خۆ-شێوازی بوونی وو(نەب-دیاردەی)هێشتا
جەمی بوون رلە بونیادی نیگەرانی بەگشتی، بۆ بڕیاردان لەسەر سە
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 شکۆتایی-ڕووەو-تێپەڕکردنی ئەگەری بوون-کەمتر نییە؛ بێگومان، خۆ
کێشەیە دەبێت پرسیار  هاوکات، بۆ چارەسەرکردنی ئەمدادەمەزرێنێت. 

 لە خۆمان بکەین. 
هەموو حاڵەتێکدا  مردن لەسەر زەمینەی نیگەرانی لە-ڕووەو-بوون

ەناودەچێت، دازاین فاکتۆریانە و للەبەردەم مردندایە. تاکو ئەو ساتەی 
ژیانی ڕۆژانەیدا شێوازی  بەردەوام بە مردنەوە هەیە. ڕاکردنی لە مردن لە

مردن. بەاڵم ناڕەسەنی پەیوەندی بە ئەگەری -ڕووەو-ناڕەسەنانەی بوونە
 ەوە هەیە. ڕەسەنبوونیش

 ناڕەسەنێتی شێوازێکی بوونە، کە دازاین خۆی تێدا الدەدات و ڕوو
 نەکەش پێویست ناکات بەردەوام بێتلەالیەکی دیکە دەکات؛ خۆالدا

بووندایە و دەتوانێت خەسڵەتەکانی خۆی دیاریبکات.  چونکە دازاین لە
 ونی و تێگەیشتنی لەو بوونە هەیە.ئەمەش ئەگەرێکە و پەیوەندی بە بو

ازلێنەهێنراوەی پەیوەندی بەدەرە و و ئایا دازاین لەو ئەگەرە لە [٩١١]
 ە، ڕەسەنانە تێدەگات؟ ئایا دەتوانێت بەبوونی، کە حەتمی و نادیار

-مردن بمێنێتەوە؟ تاکو ئۆنتۆلۆجییانە ئەم بوونە ڕەسەنە-ڕەسەنی ڕووەو
-مردنە پێناسنەکەین ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکەشمان بۆ بوون-ڕووەو

مردن ئەگەری مردن -ڕووەو-ڕووەو کۆتایی تەواو نابێت. بوونی ڕەسەنانەی
 ژیانی ڕۆژانەشدا پیکدەهێنێت.  لە

بوون دەبێت ئۆنتۆلۆجییانە بگونجێت. -بۆ-ئەگەری ئۆنتیکییانەی تەوانایی
 ئایا مەرجە بوونگەرایەتییەکان بۆ ئەم ئەگەرە چین؟ 

 چۆن خودی ئەو مەرجانە پەیدادەکرێن؟ 
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 مردن -ڕووەو-. پڕۆژەی بوونگەرانەی بوونی ڕەسەن٩١       
نزیکەوە و بەردەوام ناڕەسەنانە ڕوو لە  دازاین لە ڕووی فاکتۆرییەوە لە

کات واتای  ڕەسەنانە ڕوو لە کۆتایی بوونی نه مردن دەکات. ئەگەر دازاین
بوونی ڕەسەنانە بۆ کەسانی دیکە دەرناکەوێت یان چۆن بابەتگەرانە 

مردن -ڕووەو-ئۆنتۆلۆجییانە و ڕەسەنانەی بوون دەتوانین ئەگەری
بوون لە -بۆ-باسبکەین؟ ئایا تەماشاکردنی تەوانایی ژیانی ڕۆژانە

ئەگەرێکی بوونگەرانەوە فەنتازیا نییە؟ چی بۆ ئەم پڕۆژەیە پێویستە 
 تاکو خۆی بگەیەنێتە ئەودیو وەسفکردنێکی شیعری و دامەزراندنێکی لە

ن ڕێنمایمان دەکات؟ ئایا شیکردنەوەکەمان ؟ ئایا خودی دازایبناخەبەدەر
 بۆ دازاین ڕێگەیەکی ئۆنتۆلۆجیمان نیشاندەدات؟ 

-ئێمە چەمکی بوونگەرانەمان بۆ مردن داهێناوە؛ لێرەوە بوونی
مردن دادەمەزرێت. هەروەها، خەسڵەتەکانی بوونی -ڕووەو-ڕەسەنانەی

کرد چۆن ەش باسماننمردنمان دیاریکردوە. نێگەتیڤا-ڕووەو-ناڕەسەنانەی
ڕۆشنایی ئەم الیەنە  مردن دەبێ نەبێت. لەبەر-ڕووەو-بوونی ڕەسەنانەی

-ڕووەو-بونیادی بوونگەرانەی بوونی ڕەسەنی داپۆزەتیڤ و نێگەتیڤانە
 مردن دەکەین بە پڕۆژەی توێژینەوەکەمان. 

مەزاج و تێگەیشتنەوە خۆی دەردەخات. بوونی  دازاین بە [٩١٦]
پەیوەندی بەدەرو  تی ئەگەری لەمردن لە ئاس-ڕووەو-ڕەسەنانەی

وازلێنەهێنراوی بوونیدا ڕاناکات یان ئەو ئەگەرە ناشارێتەوە و لەسەر 
پرۆژە بوونگەرایەتییەکەدا  واتای پێنابەخشێت. لە جۆچوونی)ئەوان(
مردن ئاماژە بۆ ئەو خەسڵەتانە دەکەین، کە بۆ -ڕووەو-بوونی ڕەسەنانەی

 لە بەبێ ئەوەی لێیڕابکەین، ڕوو و ئەم بوونە تایبەتن و بە تێگەیشتنەوە
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-مردن، وەکو بوون-ڕووەو-مردن دەکەین. یەکەمجار خەسڵەتی بوون
دازایندا  بوونی ئەگەرێک دیاریدەکەین؛ بێگومان ئەم ئەگەرەش لە-ڕووەو

 شتێکی گونجاو یان چوونە-بوونە ڕووەو ئەگەر(-ڕووەو-گرنگە.)بوون
-ئاستی بابەتەکانی م لەدەرەوەیە بەرەو شتێک. ئەمجۆرە ئەگەرە بەردەوا

دەرەکییەکان، ئەوانەی بەکاریاندەهێنین و دەستیان  بەردەست و بابەتە
نیگەرانییەوە  بەسەردادەگرین، توشمان دەبێت. لەم دەرچوونەدا و بە

لەگەڵ وەدەستهێنانی ئەو شتانەی ڕوویانتێدەکەین ئەگەرەکەیان لە 
ستکردن، )درو ناودەبەین. بەکارهێنانی بابەتەکانی بەردەستیش

چونکە ئەوەی وەدەستمان هێناوە  ڕێژەییە ئامادەکردن و چاککردنیان(
ناونەچوون و دەکەین. هەرچەندە دەستمانکەوتوون هێشتا لە کاری لەسەر

شتێکدا سودیان لێوەردەگرین. گرنگە لە –ماونەتەوە. لەپێناوی
دەرەوە بۆ وەدەستهێنانی شتێک  شیکردنەوەکەماندا بزانین چۆن چوونە

گەرانییەوە پەیوەندی بە)ئەگەر(ەوە هەیە. ئەمەش ناکەوێتە سەر نی بە
ئەگری  ناسینێکی بیردۆزەییانە بۆ)ئەگەر(، بەڵکو دەبێت لە

 تەماشاکردنەوە بڕوانینە ئەگەرەکە. 
 دەکەین بە مردن، کە پرسیاری لەسەر-ڕووەو-ئاشکرایە، بوون

ری دەست بهێنێت. ئەگە دەرەوە تاکو خۆی بە نیگەرانییەوە ناچێتە
مردنیش بابەتێکی بەردەست یان دەرەکی نییە، بەڵکو ئەگەری بوونی 
دازاینە. کەوابوو، نیگەرانبوونی کەسێک بۆ وەدەستهێنانی دەبێت 

دەستی خۆی(. ئەگەر مرۆڤ ئەم کارەبکات  بە)لەناوبردنی کەسەکە بە
-مردن بێبەش دەکات. کەوابوو، ئەگەر بوون-ڕووەو-ئەوا خۆی لە بوون

کەناری کۆتاییدا نەبێت، ئەوە  دی مردن یان دانیشتن لەمردن خو-ڕووەو
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ئەگەرەی دەمانەوێت  مردن و لەو دەگەیەنێت، کە بیرکردنەوەیە لە
لە مردن ناسەنێت.  )ئەگەرایەتی( وەدەستی بهێنین. ئەمەش خەسڵەتی

مردن، وەکو شتێک، کە دەبێ ڕووبدات دەمێنێتەوە؛ بەاڵم لەگەڵ شێوازی 
وازی دەکەین و بە ئەگەری دەمێنێتەوە. لەالیەکی مامەڵە کردنەکەماندا ال

مردن بە تێگەیشتنەوە ئەم ئەگەرەمان -ڕووەو-ر بوونەدیکەوە، ئەگ
پێبناسێنێت الواز دەرناکەوێت: وەکو ئەگەر تێیدەگەین و ڕووی 

 تێدەکەین. 
بەهەرحاڵ، دازاین ڕوو لە ئەگەرە چاوەڕوانکراوەکانی دەکات.  [٩١٩]

شتەی دەستدەکەوێت یان  کات نازانێت ئەوهەرکەسێک ڕوو لە شتێک ب
باسەکەماندا لەسەر دیاردەی شتە چاوەڕوانکراوەکە لەسەر  نا. ئایا لە

دواین؟ انییەوە بۆ وەدەستهێنانی شتێک نەنیگەر دەرچوونی دازاین بە
چاەڕوانیکردنی ئەگەرێک تێگەیشتنە لەو ئەگەرە و چۆنیەتی و کاتی 

نیا ئەگەری تەماشاکردنی ئەگەری تە پەیداکردنەکەیەتی. چاوەڕوانی بە
 ەتەوە چاوەڕوانیکردنی وەدەستهێنانەکەیە. لەڕپەیداکردن نییە؛ لە بنە

ینە بگات. لەو قڕاستە چاوەڕوانیدا مرۆڤ دەتوانێت لە ئەگەرەوە بە
 ڕاستەقینەدا چاوەڕوانی دەبێت بە چاوەڕوانیکردن؛ ئەگەر دەبێت بە

 ەویش دەگەڕێتەوە. ینە، لەوەوە دەردەچێت و بۆ ئقشتێکی ڕاستە
بەاڵم لەم بوونەدا ڕووەو ئەم ئەگەرە مردن خۆی، وەکو ئەگەرێک 

ەهێنین. ئایا ئەمە دبۆ بەکار یکردن(یشیدەردەخات. چەمکی)پێشبین
نزیکبوونەوە لەو ئەگەرە و سەرهەڵدانی نییە؟ لەم نزیکبوونەوەیەدا 

کاتێک کەسێک بە نیگەرانییەوە ڕوو لە ئامادەکردنی شتێک ناکات؛ بەاڵم 
کەسەکە بە تێگەیشتنەوە ڕوویتێدەکات ئەگەری ئەم ئەگەرە گەورەتر 
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مردن، وەکو ئەگەرێک -ڕووەو-دەبێت. نزیکترین نزیکی بوون
باشی لەم ئەگەرە  دوورخستنەوەیە لە بوونە ڕاستەقینەکەی. چەند بە

بوونی  تێبگەین ئەوەندەش تێگەیشتن ڕۆشنایی دەخاتە سەر و لە
ە ئەگەرێکی حەتمی. ئەگەری مردن هیچ شتێکی دەیکات ب  وه بەگشتییه

ئەگەرنەبوونی ن نادات. ئەگەرێکی حەتمییە بۆ بەڕاستەقینە بە دازای
کردنەکەش گەورەتری دەکات؛ واتە، یپێشبینو شتێک لە بووندا  هەموو

هیچ پێوەرێک  جۆرێک خۆی دەردەخات، کە بە ئەگەرەکە بە
ئەم  ناوەڕۆکدا وونە. لەنەخوێندرێتەوە؛ حەتمییەتێکی لەپێوەر بەدەری ب

مردن -ڕووەو-پێشبینیکردنەکە بوون ئەگەرە پشتگیری هیچ شتێک ناکات.
 دەکات بە ئەگەر و دواییش بەریدەدات. 

دا،  و هەبووهبوون لە-بۆ-مردن پێشبینیکردنی تەواناییە-ڕووەو-بوون [٩١١]
ئاستی  پێشبینیکردندا دازاین بوونی خۆی لە کە بوونی پێشبینیکردنە. لە

بوون -بۆ-بە پڕۆژەکردنی تەواناییەکەیەگەرەکانی بوونیدا دەردەخات. ئ
ئەو واتایە دەبەخشێت، کە دەتوانێت لە بوونی تێبگات. پێشبینیکردن 

بوون یان ئەگەری -بۆ-دەبێت بە ئەگەری تێگەیشتن لە تەوانایی دازاین
بوونیکی ڕەسەنانە. دامەزراندنی بونیادی کۆنکریتی پێشبینیکردنی مردن 

هاتەی ئۆنتۆلۆجی ئەم شێوازی بوونەمان پێدەناسێت. چۆن پێناسە پێک
بۆ بونیادەکە فینۆمینەاڵنە بکەین؟ ئاشکرایە، پیویستە خەسڵەتەکانی 

 کردنەکە دەستنیشانبکەین تاکو بەیدیاردە دەرکەوتووەکانی پێشبین
 ڕوونی لەو ئەگەرە لە پەیوەندی بەدەرە و وازلێنەهێنراوە، کە بە

تێدەکەین، تێبگەین. دەبێت ئەو خاڵەشمان لەبیرنەچێت، دڵنیاییەوە ڕووی
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بوون لەو -بۆ-شاکردنی واتا نییە؛ تێگەیشتنی تەواناییەتێگەیشتن تەماکە 
 98 پڕۆژەیەدا.

بوونی -بۆ-مردن ئەگەری خودی دازاینە. بوون ڕووەو ئەم ئەگەرە تەوانایی
بۆ  کێشە. لێرەدا تەواوی تیایدا دەبێت بە ئاشکرادەکات، کە بوونی بە

دادەبڕێت. بەاڵم  دازاین دەردەکەوێت لەم ئەگەری بوونیدا لە)ئەوان(
کاتێک دازاین تێدەگات، کە ئەگەری مردن شتێکە دەتوانێت بیکات، 

 ئەگەرەکە دەبێت بە فاکتۆرێکی ژیانی ڕۆژانە و خۆی)ئەوان(. 
کردنەکەدا یئەم ئەگەرەی خودی دازاین لە پەیوەندی بەدەرە. لە پێشبین

کێشە  بوون، کە بوونی تێدا بووە بە-بۆ-ەگات ئەم تەواناییەیدازاین تێد
تەنیا بیخاتەگەر. مردن ئەوە نییە بەبێ جیاوازی ڕوو لە  دەبێت خۆی بە

کەسە. خەسڵەتی لە پەیوەندی  کات؛ بەڵکو مردنی تاکەبکەسێک  هەموو
دەکات. کەسی دازاین بەرجەستە کردنەکەدا تاکەیبەدەری مردن لە پێشبین

ئەو شێوازەیە)لێرەدا(ی تیدا دەردەکەوێت. بۆمان کەسی  تاکە
-شتانەی هەمانە و بۆیان نیگەرانین و بوونمان ڕووندەبێتەوە هەموو ئەو

بوون -بۆ-بوونی تەواناییمانکێشە ئاستی بە لەگەڵ کەسانی دیکەدا لە
بەخاوەنکردنی ئەم ئەگەرە دازاین دەکات بە -خۆنین.  یاریدەدەر

نی نیگەرانییەکەی ئەوە ناگەیەنێت دازاین هەبوویەکی ڕەسەن. سەرنەکەوت
الیەکەوە نەیتوانیوە بە بوونی ڕەسەنی بگات. نیگەرانی، وەکو  هەموو لە

 بەشدارییەک لە سنوردانان بە پێکهاتەیەکی بوون، لەالیەن خۆیەوە جۆرە

                                                           
 (ی ئەم نوسراوە. ١٦انە کورتەبەشی)بڕو  98
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دەوری ئەگەرەکەدا دەکات. دازاین بە پرۆژەکردنی بوونی بەنیگەرانییەوە 
 دەوروبەری و کەسانی دیکەدا دەبێت بەئاستی هەبووەکانی  لە

هەبوویەکی ڕەسەن نەک دامەزراندنی ئەگەرەکانی)ئەوان(. ئەو هەبووەی 
دەکات، پێشبینیکردنەکە زۆری رە لە پەیوەندی بەدەرەکە پێشبینیئەگە

 خاوەنی بوونی خۆی.  لێدەکات ببێت بە
-ووەوڕ-ئەگەری خودی دازاین و لە پەیوەندی بەدەر وازیلێناهێنرێت. بوون

ئەم ئەگەرە دازاین تێدەگەیەنێت ئەمە ئەگەرێکی بوونی ئەوە و دەبێت 
-ڕووەو-ناڕەسەنی-پێچەوانەی بوونیکیکردن، بەی. پێشبینخۆی بیگاتێ

 مردن، نکۆڵی لە وازلێهێنان لە مردن ناکات؛ بەڵکو سەربەستانە دان بە
 لەئاستی مردندا و  بوونی ڕاستییەکەیدا دەنێت. وەستانی سەربەستانە لە

پێشبینکردنەکەدا دازاین خۆی لەو ڕێکەوتانە ڕزگاردەکات، کە فاکتۆری 
مردن دەخەنە پێش و ڕەسەنانە بە تیگەیشتنەوە لەودیو فاکتۆرەکانەوە 

 ئەگەرە وازلێنەهێنراوەکە هەڵدەبژێرێت. 
کردن دواترین ئەگەری بوون دیاریدەکات، کە دازاین بوونی خۆی یپێشبین

هەموو ئەو شتانەی هەیەتی دەستبەردار  لە گەیشتنی لە ناودەبات و بە
-بۆ-ێگەیشتنەکەی لە تەواناییت دواوە یان بەرەو کەوتن بەرەو دەبێت. لە

خۆی  ئاستی سەرکەوتنەکانیدا( پیربوون لە )لە،گوتەنی یان نیتشە بوون
سەربەستییەکەیدا بۆ دامەزراندنی ئەگەرەکانی و  دەپارێزێت. لە

ین خۆی لە مەترسی داگیرکردنی تێگەیشتن لە بوونی بڕاوەی دازا
هەڵە  یان بە سەپاندنی ئەگەرەکانیان دەپارێزێتلەالیەن)ئەوان(ەوە بە 
ئەگەری بوونی خۆی دایاندەنێت. مردن، وەکو  لێیان تێدەگات و بە

 پینێت؛ بەسدەچە کەسی]دازاین[ لە پەیوەندی بەدەر تاکەئەگەرێکی 
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ازاینیش بە مەرجێک بە ئەگەرێکی وازلێنەهێنراو دابنرێت و د
تێگەیشتنەوە لەگەڵ کەسانی دیکەدا دەبێت. مادام پێشبینیکردنی ئەم 

وەختا سەرجەمی بوونی دازاین ئۆنتیکییانە دەردەخات؛ پێش ئەگەرە لە
 . دەبێت بە ئەگەری بوون بوون-بۆ-تەوانایی-وەکو سەرجەمی

ئەگەری پەیوەندی بەدەر و وازلێنەهێنراوی بوونی دڵنیایە.  دازاین لە
ابوونەکەی پەیوەندی بە ڕاستی دەرکەوتنەکەیەوە هەیە، کە لە دڵنی

بوون. -بۆ-نکردنەکەدا ئەگەرەکە دەبێت بە تەوانایی دازاییپێشبین
کردنەکە ڕووی تێدەکات. یچونکە پێشبین ئەگەرەکەش دەردەکەوێت

مانەوەی دازاینیش لەنێو ئەم ڕاستییەدا پێویستی بە پێشبینکردن هەیە. 
دەوروبەرمان بەم دڵنیابوونەمان ناگەیەنێت و ژماردنی مردووەکانی 

بابەتە دەرەکییەکانەوە نییە. تەماشاکردنی  ڕاستییەکەشی پەیوەندی بە
ئێمە بابەتێکی دەرەکی دەردەخات و ڕووبەڕووی دەبینەوە. بۆ 
دابینکردنی بۆچوونێکی ڕووتی بابەتگەرانە دازاین دەبێت خۆی لەنێو 

مردن ئەم  ئەگەر دڵنیابوون لەفاکتۆرەکانی دەوروبەری نوقم بکات، 
پلەیەکی نزمتری هەیە؛  ]ڕاستییەکەی[ پەیوەندییە نەبێت ئەوە ناگەیەنێت

 جۆرە بەڵگەیەمان ناداتێ لەالی بابەتە هۆکارەکەی ئەوەیە، کە ئەو
 دەرەکییەکان دەستمان دەکەوێت. 

جۆرێکی دیکەی  ڕاستی دانانی مردن و)بەخۆکردنی مردن( بە[ ٩١٩]
جۆرەکانی دیکە، ئەوانەی پەیوەندییان بە  ەم دڵنیابوونە لەدڵنیابوونە. ئ

جیهان و بابەتەکانەوە هەیە، سەرەکیترە؛ چونکە دڵنیابوونە لەنێو 
دازاین ناکات و  شێوازێکی هەڵوێست لەئەمە داوای  جیهاندا. لەبەر
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پێشبینیکردنەکەدا  لە 99زەقی دادەنێت. ڕەسەنییەتی تەواوی بوونی بە
بوونی خۆی دڵنیادەبێت. ئەمەش تەواوییەکی دازاین لە تەواوی 

پشت  یان ئاگامەندی لە وازلێنەهێنراوە. کەوابوو، لەم ئەزموونەدا)خۆ(
نییە، کە  کردنەکەوە دەبینرێت. هۆکارەکەشی لەوەدایدڵنیابوونی پێشبین

بەڵکو لەبەر ئەوەیە، کە شتێک لەوێدا هەیەتی تێگەیشتن لێیان ناتەواوە، 
ڕێگەی  ستی: ئەوەش خودی دازاینە، کە منم و لەناکات بە بناخە بۆ ڕا

 کردندا دەبم بە کەسێکی ڕەسەن. یبوون و لە پێشبین-بۆ-تەوانایم
وازلێنەهێنراوە دڵنیاکە خاوەنی  ئەگەرە لە پەیوەندی بەدەرە

ەی یدڵنیابوونێکی نادیارە. ئایا چۆن پێشبینیکردن ئەم ئەگەرە تایبەتی
کردن دەبن بە یتن و پێشبیننی دازاین دەردەخات؟ چۆن تێگەیشوبو

ایی بۆ بوون، کە بەردەوام بە ئەگەری دەمێنێتەوە نپڕۆژەی تەوا
 و)کات(ی سەرهەڵدانی ئەگەرە حەتمییەکە تیایدا نادیارە؟ لە

مردنی نادیار، دازاین بەردەوام ڕوو لە  پێشبینیکردنی دڵنیابوون لە
 کۆتایی-بەرەو-هەڕەشەکردنی بوون 100دەکات. مەترسییەک)لەوێدا(

  دەمێنێتەوە.
 چۆن ئەم هەڕەشەکردنە بەردەوامە بوونگەرانە دەناسرێت؟

                                                           
 (ی ئەم نوسراوە. ١٩بڕوانە کورتەبەشی)  99

-جیهان. مادام مرۆڤ لەنێو-لەنێو-مەبەستی هایدیگەر لە چەمکی)لەوێدا( بوونە  100
جیهاندایە و هەیە دەبێ بمرێت. مەترسی لەناوچوونەکەی بەردەوام لەگەڵ بوونیدایە. 

، بەاڵم کاتی مردنەکە نادیارە. مرۆڤ ئەو تاکو هەبێت پێشبینی مردنیش دەکات
 نازانێت)کەی( دەمرێت ئەوەندە دەزانێت، کە دەبێ بمرێت.)م. ک(
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هەموو تێگەیشتنێک مەزاجیشی لەگەڵدایە. مەزاج دازاین ڕووبەڕووی  
بەاڵم مەزاج، کە هەڕەشەکردنە ڕەهاکە 101فڕێدانەکەی لەوێدا دەکاتەوە. 

 لەبەردەم خۆیدا بەردەوام ڕادەگرێت، لە دوودڵی دازاینەوە سەرهەڵدەدات.
)نەبوون(ی ئەگەری حەتمی  لە مەزاجدا دازاین خۆی لەبەردەم 102

بوون و ئەگەری -بۆ-یدایەئاستی تەوانا بووندا دەدۆزێتەوە. دوودڵی لە
 کەس و لە کردن دازاین دەکات بە تاکەیبوون دەردەخات. پێشبین

ئەمە دوودڵی،  دەکات. لەبەربوونی دڵنیای-بۆ-می تەواناییەکەیسەرجە
 بوونی خۆی. بە تێگەیشتنی دازاینە لە ەڕەتی سەرمەزاجێکی بن ووەک

 رێتمردنیش دوودڵییە. ئەمەش بەبێ هەڵە دەسەلمێن-ڕووەو-بوون[ ٩١١]
مردن -ڕووەو-تێک باسی بوونکا .هەرچەندە سەلماندنەکە ناڕاستەوخۆیە

دوودڵییەکە بۆ ترس دەگۆڕێت و بۆ داپۆشینی ترسەکەش  دەکەین
 وەستێت. ترسنۆکانە لەبەردەم دوودڵیدا ڕادە

 -کورتی لە خەسڵەتەکانی بوونێکی ڕەسەن ئێمە، لێرەدا، دەتوانین بە
شێوەیەی بوونگەرانە بە پڕۆژەمان دانا، بدوێین:  مردن، بەو-ڕووەو

پێشبینیکردن ونبوونی دازاین لەنێو)ئەوان(دا بەرجەستەدەکات، 
ڕووبەڕووی ئەگەرەکانی بوونی خۆی دەکاتەوە و لە سەرەتاوە هیچ 

 ەک پشتگیری ناکات تەنیا ئەوە نەبێت، کە دەیەوێت ببێت بەنیگەرانیی
بە دوودڵییەوە ڕوو لە مردنێک بکات  خاوەنی بوونی و سەربەستانە

 . بەسەرەوە نەبێت و خۆی لێی دڵنیابێت بۆچوونی)ئەوانی(
                                                           

 
 . (ی ئەم نوسراوە٩٢بڕوانە کورتەبەشی)  101

 (ی ئەم نوسراوە.٤١بڕوانە کورتەبەشی)  102 
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ناوەڕۆکی تەواوی ئەگەری  مردن، بە-ڕووەو-پەیوەندییەکانی بوون
بەرجەستەکردن و   له، کە دازاینەوە، پێشبینیکردنێک پێکدهێنن

ئەگەرەکە دەکەن بە حەتمی. پڕۆژە بوونگەرایەتییەکەی  ئاشکراکردنەکەدا
-ڕووەو-کردنەکە دەکاتەوە ئەگەر ئۆنتیکییانەی بوونیسنورەکانی پێشبین

مردن ڕەسەنانەی ئۆنتۆلۆجییانە دەرخستوە. لێرەوە، ئەگەری سەرجەمی 
 سەرهەڵدەدات.  بونی دازاین، وەکو ئەگەرێکی ئۆنتۆلۆجییانە،

لە پڕۆژە بوونگەرایەتییەکەماندا بۆ پێشبینکردن ئاماژەمان بۆ ئەو 
بونیادانەی دازاین کردوە، کە لەپێشتر باسمانکردن. لەم خاڵەشەوە 
گرنگە دازاین پڕۆژەی بوونی لەسەر ئەم ئەگەرە دابمەزرێنێت بەبێ ئەوەی 

ەشدا، ئەگەری . لەگەڵ ئەمبۆ دابنێتدەرەوەیدا ناوەڕۆکی  هیچ هێزێک لە
ڕوانگەی ئۆنتیکییەوە، داواکارییەکی  مردن، لە-ڕووەو-بوونگەرانەی بوون

سەرجەمی بوون، وەکو -ڕووەو-ڕاستیدا، بوونی ڕەسەنانە لەگرنگە. 
بوون -بۆ-ئەگەرێکی ئۆنتۆلۆجییانە بەبێ بەستنەوەی بە تەوانایی ئۆنتیکی

تە نێو  وهدەداهیچ واتایەک نابەخشێت. ئایا دازاین فاکتۆریانە خۆی فڕێ
کردنەکەیدا داوای تەواناییەکی یمردن؟ ئایا لە پێشبین-ڕووەو-بوون

  ؟بوون دەکات-بۆ-ڕەسەنانە
پێش وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە پێویستە بزانین دازاین لە  [٩١٩]

بوون، وەکو ئەگەری بوونێکی ڕەسەن، گەواهی -بۆ-تەوانایی خۆیەوە
رجەمی بوونی دازاین ڕەسەنانە دەدات و ئەمە دادەمەزرێنێت. کێشەی سە

و پێکهاتەی بوونگەرانەی بوونی ماونەتەوە و چارەسەنەکراون. دەکرێت 
ئەگەری  زمونی ئهلەسەر زەمینەی فینۆمینەاڵنە دابنرێن، کە دەکەونە بەر 

ڕەسەنانەی دازاینەوە. ئەگەر بتوانین فینۆمینۆلۆجییانە سەلماندنەکە 
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کردنی یداتەوە؛ ئاخۆ پێشبینمسۆگەر بکەین ئەوا گرفتەکە سەرهەڵدە
مردن، کە بە ئەگەرێکی ئۆنتۆلۆجییانەمان دانا، پەیوەندییەکی بنەڕەتی 

 بوون هەیە، کە دەیسەلمێنن. -بۆ-لەگەڵ ئەو تەواناییە ڕەسەنەدا
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م شی دووه  به  
 وبوون -بۆ-نی دازاین سه وانایی ڕه تهبەڵگەنامەی 

 بڕیاردان
    هبۆ ئەگەری ڕەسەنایەتی ئۆنتیکییان نەدانا. گرفتی بەڵگ٩٤    

ڕۆشنایی  بوون لەبەر-بۆ-ئێمە دەمانەوێت لە تەوانایی ڕەسەنی دازاین
بگەین. بەاڵم دەبێت تێ وازی ئۆنتیکی ئەگەری دازایندابەڵگەی شێ

مەکە بدۆزینەوە. ئەگەر لە بەڵگەنامەکەدا خودی دازاین، کە ڵگەنابە
تێگەیشتنەوە بەرجەستەبێت، ئەوا  ەخاوەنی ئەگەری ڕەسەنایەتییە، ب

 ئەمە، دامەزراندنی لەبەر بوونی دازایندا بێت. پێویستە بەڵگەنامەکە لە
لێدەکات بۆ بارودۆخی بوونی فینۆمینۆلۆجییانە داوامان ]بەڵگەنامەکە[

 دازاین بگەڕێینەوە. 
بەخۆبوون بۆ ئێمە دانراوە تاکو -بۆ-ڕەسەنانە-لەم بەڵگەنامەیەدا تەوانایی

 لەگەڵ دەربڕینی گەین. پرسیارەکەش سەبارەت دازاین)کێیە؟(تێیب
شێوازی بوونی  )خۆ(دا وەاڵمی دراوەتەوە. فۆرمەڵییانە،)خۆ(ی دازاین بە

کات منیش ئەو)کێیە؟(ی  پێناسکراوە و بابەتێکی دەرەکی نییە. زۆربەی
دەگرێتەوە. خۆی ڕەسەن، وەکو  دازاین نیم و بوونی خۆی)ئەوان(

خۆی دەردەخات و دەبێت  ی لەنێو)ئەواندا(هەبوویەکی ئۆنتیک
  103بوونگەرانەش پێناسبکرێت.

                                                           
 (ی ئەم نوسراوە. ٦١بڕوانە کورتەبەشی)  103
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 ئایا ئەم گۆڕانکارییە چ واتایەکی هەیە و مەرجە ئۆنتۆلۆجییەکانی چین؟
-بۆ-تەواناییە فاکتۆرییەکەی ە ونبوونی دازاین لەنێو)ئەوان(داب [٩١٨]

ی بۆ نزیکە)ئەرک، یاسا، پەلەکردن و نیگەرانییەکە بوون، کە لەوەوە زۆر
نادەن دازاین  ڕێگە رێت.)ئەوان(دبڕیاریان لەسەر دە جیهان(-لەنێو-بوون

ئەگەرەکان  ڕوو لە ئەگەرەکانی بکات و بیانگرێت. کەس نازانێت)کێ(
و کەسایەتیشی  بێت اردنی ههناتوانێت هەڵبژ دازاینهەڵدەبژێرێت. لێرەدا،

ینەوە نییە. بوونێکی ناڕەسەنانەی هەیە. دەکرێت ئەم پرۆسەیە هەڵگێڕ
ئەگەر دازاین بتوانێت بوونی ونبووی لەنێو)ئەوان(دا بدۆزێتەوە و 

سەر ڕەتدانەوەی ونبوونەکە و شێوازی  بیناسێت. گەڕانەوەکە دەکەوێتە
. کاتێک دازاین بوونی خۆی دەدۆزیتەوە لەنێو)ئەوان(دا یناڕەسەنبوونەکە

 دازاین. ئەمەش بە-خۆی و خۆکەی ئەوان ئۆنتیکیانە دەبێتەوە بە
 دن دێتەکایەوە. اریاردان لەسەر هەڵنەبژبڕ

بەاڵم بڕیاردان لەسەر هەڵنەبژاردن هەڵبژاردنی ئەم هەڵنەبژاردنەیە؛ 
خودی دازاینەوە  لەبوون. بڕیارەکەش -بۆ-بڕیاردانە لەسەر تەوانایی

-ەوانایی ڕەسەنانەیتاین ڵبژاردنی ئەم هەڵبژاردنەدا دازدەردەچێت. لە هە
 بوون دیاریدەکات. -بۆ

بۆ  پێویستە خۆی بدۆزێتەوە. ئەوان(دا بوونی ونبووەم دازاین لەنێو)مادا
 ئەم مەبەستەش دەبێت بوونی خۆی ڕەسەنانە بناسێت. 

م بوون؛ بەاڵبەخۆ-انیدا، دازاین تەواناییە بۆڕۆشنایی ئەگەرەک لەبەر
ڕاڤەکردنەکەماندا دەمانەوێ  لە ت.پێویستە تەواناییەکەی بسەلمێنێ

ژیانی ڕۆژانەیدا ئاشکرایە  لە گە بۆ تەوانایی دازاینڕوونیبکەینەوە، کە بەڵ
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هەڵبەتە مشتومڕ لەسەر  104ناوزەدیدەکەین. )دەنگی ویژدان(و بە
بوونی دازایندا  ڕاستی)ویژدان(، ئەرکەکەی، وەکو دادگایەکی بەرز لە

کراوە. هەروەها دەنگی  کراوە و تاقیکردنەوەی فرەجۆری لەسەر
و راوە. دەشێ هەموو ئەم بیروڕا ویژدانیش بۆچوونی جیاوازی بۆ دان

ئەگەر خودی دیاردەکە بەرانبەر خۆمان  بۆچوونانە توشی ئاڵۆزیمان بکەن
ویژدان دەکۆڵینەوە و ئینجا  دانەنێن. لەم شیکردنەوەیەدا بیردۆزەییانە لە

 ڕۆشنایی ئۆنتۆلۆجییەکەماندا ڕووی تێدەکەین.  بوونگەرانە لەبەر
بناخەو بونیادە بوونگەرایەتییەکان  یەکەمجار پێویستە ویژدان بۆ [٩١٢]

بگەڕێنینەوە، وەکو دیاردەیەکی بوونی دازاین تەماشایبکەین. 
شیکردنەوەی ئۆنتۆلۆجییانەش بۆ ویژدان، کە دەبێت بە بناخە پێش 
هەموو باسکردن و دابەشکردنی جۆرەکانی ئەزموونی ویژدانی و بۆچوونی 

بۆ  یانەش]خواناسی[بایۆلۆجییانە دەکەوێت. بەاڵم لە ڕاڤەی تیۆلۆجی
ویژدان یان بەکارهێنانی ئەم دیاردەیە بۆ سەلماندنی بوونی خوا و ئاگایی 

 لەخوا، کەمتر نییە. 
 لەگەڵ ئەمەشدا، ئەگەر توێژینەوەکەشمان سنورداربێت پێویست ناکات

بکەینەوە. ویژدان  گرنگی کەم ئاکامەکانییەوە بکەین یان لە زیادەڕۆیی بە
و فاکتۆرێک نییە ڕووبدات و ببێت بە بابەتێکی  دیاردەی بوونی دازاینە

بوونی دازایندا هەیە و لەنێو فاکتۆری  دەرەکی. ئەم دیاردەیە تەنیا لە

                                                           
گشتیدا لەسەر)چەمکی کات( لە دەکەم لە کۆڕێکی ئەم بۆچوونانەی لێردا باسیان 104

 کردوون.  ئاماژەم بۆ ٦٢٩٤ی ٩ماربۆرگ، مانگی 
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بووندا خۆی دەردەخات. سەلماندنی بە فاکتۆربوونی ویژدان)بە بەڵگەی 
ئیندەکشنی ئەزموونگەرانەوە( و ناسینی دەنگی شێواندنی 

ێواندنەکەش لەوجۆرە ڕەخنانەدا ئۆنتۆلۆجییانەی ئەم دیاردەیەیە. ش
دەبینرێت، کە ویژدان بە ڕووداوێکی کاتی نەک)فاکتۆرێکی هەمەکی و 
سەپێنراو(دادەنێن. لەنێو ئەم بەڵگەو دژەبەڵگانەدا ڕاستەقینەی ویژدان 

ویژدان نییە بەڵکو هێمایەکە جیاوازی -دەرناکەوێت. ئەمەش کەموکورتی
دەرەکییەکانی دەوروبەرمان  ئۆنتۆلۆجییانەی ویژدانمان لەگەڵ بابەتە

دەخاتە بەردەم تێگەیشتنمان؛ دەریدەخات.  پێدەناسێت. ویژدان)شتێک(
باسکردنی ویژدانیش بەمشێوەیە بۆ خۆدەرخستنی دازاینمان 
دەگەڕێنێتەوە. خۆدەرخستن، کە خەسڵەتی بوونی ئێمەیە، لەنێو مەزاج، 

لە نزیکەوە تێگەیشتن، کەوتن و گوتاردا بەردەوام دەمێنێتەوە. ئەگەر 
سەرنجی ویژدان بدەین دەبێت بە)بانگکردن(. بانگکردن 

ا لە دازاین دەکات تەوانایی شێوازێکی)گوتارە(. بانگکردنی ویژدان داو
 تاوانبار دابنێت.  لێدەکات خۆی بە بوونی بخاتەگەر؛ داوایبەخۆ

ئەم ڕاڤەکردنە بوونگەرانەیە پێویستە و هەرچەندە  [٩٩١]
جۆرەی بەگشتی  ی ڕاڤەکردنی ویژدان بەوئۆنتۆلۆجییانەش بناخە

تێیدەگەین و بیردۆزەییانە لێکیدەدرێتەوە، دادەمەزرێنێت، لەگەڵ ئەمەشدا 
 ئۆنتیکییانە نییە. بۆ سەلماندنی ڕاڤەکردنەکەشمان دەبێت بۆچوونە

بەر ڕەخنە. کاتێک ئەم دیاردەیە دەردەکەوێت  بخەینە گشتیەکان
بوون بەرجەستەدەکات. -بۆ-سەنانەدەتوانین باسیبکەین چۆن تەوانایی ڕە

 هەروەها، لەگەڵ بانگکردنی ویژداندا ئەگەری بیستنیش پەیدادەبێت. 
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ویژدانەوە  لەسەر بوونمان بە تێگەیشتنمان لە واتای داواکردنەکە پەردە
-ژاردنی بەخۆەدا هەڵبژاردنی ئۆنتیکییانەی هەڵبالدەبات. لەم دیاردەی

گەڕێین و ناوی دەنێین)بڕیاردان(. دوایدا دە بوون دەبینین، کە ئێمە بە
شێوەیەیە: بناخە  لێرەوە دابەشکردنی ئەم بەشەی توێژینەوەکەمان بەم

ەتی ویژدان، (؛ خەسڵ٩٩بەشی ئۆنتۆلۆجییەکانی ویژدان)کورتە-نەبوونگەرا
(؛ ویژدان، وەکو بانگکردنی ٩١بەشی وەکو بانگکردن)کورتە

و هەست بە  اکردن(؛ تێگەیشتن لە داو٩٩بەشی نی)کورتەنیگەرا
و ڕاڤەکردنی باو بۆ (؛ ڕاڤەکردنی بوونگەرانە ٩٨بەشی تاوانکردن)کورتە

(؛ بەڵگەی بونیادی بوونگەرانەی تەوانایی ٩٢بەشی ویژدان)کورتە
 (.١١بەشی بوون لەنێو ویژداندا)کورتە-بۆ-نڕەسە

  
ئۆنتۆلۆجییەکانی ویژدان-. بناخە بوونگەرانە٩٩  

ان شتێکمان تێدەگەیەنێت. ئێمە دۆزیمانەوە، کە دیاردەی ویژد
ەستپێدەکات. ویژدان دەرخستنە، شیکردنەوەکەمان لەم دۆزینەوەیەوە د

بەو دیاردە بوونگەرانەیە، کە بوون)لەوێدا( و دەرکەوتن  ئەمە سەر بەرلە
هەروەها، ئێمە بونیادە هەمەکییەکانی مەزاج، تێگەیشتن،  105پێکدەهێنن.

ەینە نێو بەستێنی ئەم یش بخگوتار و کەوتنمان شیکردەوە. ئەگەر ویژدان
 ئەوە ناگەیەنێت بونیادەکان بەسەر دەرکەوینی دازایندا دیاردانەوە

ویژدان  دەسەپێنین. بەپێچەوانەوە، ڕاڤەکردنەکەمان بۆ )بیردۆزەییانە(

                                                           
 ( ی ئەم نوسراوە. ٩٨بڕوانە کورتەبەشی)  105
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نەک تەنیا بۆچوونەکەی پێشومان بۆ دەرکەوتن بەرەوپێشەوە دەبات، بە 
 قوڵیش دەڕوانێتە بوونی ڕەسەنانەی دازاین. 

 دازاین ناوزەدمانکرد بە هەبووەی بە لە خۆدەرخستندا ئەو [٩٩٦]
ئەگەری بوون)لەوێدا( خۆی دەدۆزێتەوە. خودی خۆی و جیهانی دەبینێت 

ڕۆشنایی نیگەرانبوونی بۆ جیهان نیشانداوە.  بوون لەبەر-بۆ-و تەوانایی
چونکە  ەگەری دیاریکراو وەردەگرێتبوون شێوازی ئ-بۆ-تەواناییەکەی

ەتە]جیهانەوە[. فڕێدانەکەشی توشی مەزاجی دەکات. دراوێفڕ
ئەمە، دازاین دەزانێت چی دەکات  تێگەیشتنیش لەگەڵ مەزاجدایە. لەبەر

و چۆن ئەگەرەکانی دەکات بە پڕۆژە؛ چۆن لەنێو)ئەوان(دا ونبووە و 
ئەوان ئەگەرەکانی بەگوێرەی ڕاڤەکردن و بۆچوونیان بۆ ئەو دادەنێن. 

لەگەڵ -شێوەیە پەیوەندی بە بوونی دازاین نە بەوئامادەکردنی ئەو ئەگەرا
کەسانی دیکە و گوێگرتن لە ئەوانەوە هەیە. ونبوون لەنێو)ئەوان(دا و 
خۆ خەریکردن بە گوتاری لەکارکەوتووەوە ڕێگەنادات بە دازاین دەنگی 

 دەبیسێت. ئەگەر دازاین بتوانێت گوێی لە خۆی ببیستێت و تەنیا)ئەوان(
 خۆی بدۆزێتەوە؛ بزانێت، کە نەیتوانیوە گوێی لەدەنگی خۆی بێت دەبێ 

 . بیستێت ده نگی ئەوان نیا ده تهچونکە  دەنگی خۆی بێت
جۆرێکی دیکەی  دەبێت بوەستێت؛ واتە، پێویستە بیستنی دەنگی]ئەوان[

بیستن بە دازاین بدرێت. ئەگەری ئەمجۆرە بیستنە داواکردنێکی 
ئەوان  ی خۆی بێت و گوێ لەدەنگ لە یڕاستەوخۆیە. دازاین ناتوانێت گوێ
لەگەڵ بانگکردندا دەوەستێت. جۆرێکی  دەگرێت. بیستنی دەنگی)ئەوان(

دیکەی بیستن دێتەکایەوە، کە خەسڵەتی جیاوازی لەگەڵ جۆری بیستنی 
پێشودا هەیە. ئەگەر ئەم نەبیستنە دەنگ و هاژەی ژیانی ڕۆژانە و 
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ی خامۆش و گوتاری لەکارکەوتووی نوێ سڕیبکات دەبێت باگکردنەکە
ئاشکرا بێت و خەسڵەتی خۆتێهەڵقورتانی نەبێت. لەمجۆرە بانگکردنەوە 

 واتای ویژدان تێدەگەین.  لە
بانگکردن شێوازێکی گوتارە. هەروەها گوتار تێگەیشتن دادەمەزرێنێت. 
بانگکردنی ویژدانیش وێنەیەکی وەرگیراوی، وەکو بیرۆکە الی کانت نییە 

ەروەری ناکات. دەنگ دەربڕینیش بۆ گوتار و نوێنەرایەتی دادگایەکی دادپ
ئەمە بۆ بانگکردنیش گرنگ دەرناکەوێت. گوتار  ی نییە و لەبەریجەوهەر

هەموو شێوازێکی دەربڕیندا هەیە. ئەگەر لە ڕاڤەکردنی ژیانی  لە
ئاکامی بیرکردنەوە لە دەربڕینەکە  ویژدان ببیسرێت، لە ڕۆژانەدا)دەنگی(

ادۆزرێتەوە. بەڵکو دەنگ بەرزدەکرێتەوە فاکتۆریانە هەرگیز ن نییە، کە
تێگەیشتن. لە هەڵوێست بەرانبەر گوتاردا فاکتۆری  تاکو بخرێتە بەر

دوورەوە  هەڵچونی کتوپڕانە سەرهەڵدەدات. بانگکردنەکە لە
 ]بۆ بوونی خۆی[ کەسە دەگات، کە دەیەوێت بانگماندەکات. بەو

 بگەڕێتەوە. 
یا هێڵکارییەک بۆ شیکردنەوەی ئەمجۆرە باسکردنە بۆ ویژدان تەن [٩٩٩]

اردەیەش لەگەڵ بانگکردندا بونیادە بوونگەرانەکەی دەکات. ئێمە ئەم دی
دەرخستنی -خۆ چونکە جۆرێکە لە بەراودناکەین، وەکو گوتار تێیدەگەین

 بوونی دازاین.
سەرەتاوە ڕوو لەو بۆچوونە ناکات، کە بۆ ڕاڤەکردنی  تێڕوانینەکەمان لە

ئەو بۆچوونەی ویژدان بۆ دەروون، تێگەیشتن،  وونە[ویژدان دانراوە:]بۆنم
ویست و هەست دەگەڕێنێتەوە یان بە بەرهەمی هەموویانی دادەنێت. 
کاتێک، کەسێک ڕووبەڕووی دیاردەیەکی، وەکو ویژدان دەبێتەوە، توشی 
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چوارچێوەیەکی قایم نەکراوی بەشەکانی دەروون یان کردەوەکان دەبێت، 
     106پۆلۆجییانە ناجۆرە. کە ئۆنتۆلۆجییانە و ئەنترۆ

 

. خەسڵەتی ویژدان، وەکو بانگکردن٩١  
شێوەیەکی دیاریکراو  هەموو گوتارێک باس لە بابەتێک دەکات و بە

 گوتار. لە بابەتە دەبێت بە باسەکە لەسەر ئەوزانینمان لەسەری دەداتێ. 
ڕاگەیاندنیشە، بابەتەکە بە بوونی دازاینەوە لەگەڵ کەسانی  کە گوتاردا،

 ڕێگەی زمانەوە دەردەبڕێت. ەدا دەناسرێت و لەدیک
کردنی ویژداندا بابەتی باسکردنەکە چییە؟ کێ بانگدەکرێت؟ گئایا لە بان

 ئاشکرایە، کە بابەتەکە خودی دازاینە. بەاڵم ئەم وەاڵمە زۆر ئاشکرا
کردن ئامانجێکی ئاشکراکراویشی نەبێت، هێشتا دەبێت گنییە. ئەگەر بان

ەش دەزانین لە خۆدەرخستنی بوونی دازایندا دازاین بیبیسێت. ئەو
                                                           

 
بێجگە لەو ڕاڤەکردنانەی کانت، هیگڵ، شۆپنهاوەر و نیتشە بۆ ویژدانیان   106

 کردووە. بڕوانە ئەم سەرچاوانەش؛

M. Kähler, Gewissen, erster geschichtlicher Teil (1878), and his 

article in Realenzyklopadie für Protestantische Theologie und 

Kirche’                

A. Ritschl’s, Uber das Gewissen (1876), reprinted in his 

Gesammelte Aufsätze, Neue Folge (1896). See Finally, H. G. 

Stoker’s monograph, Das Gewissen, Which has recently appeared 

in Schriften zur Philosophie und Soziologie, vol. 2 (1925), under 

the editorship of Max Scheler.   
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جیهانیش دەردەکەوێت و بەردەوامیش لە بوونی خۆی تێدەگات. 
بانگکردنەکە لەم بوونەیدا و بە تێگەیشتنەوە بە بوونی خۆی لەنێو ژیانی 

وەکە اکر ڕۆژانەیدا و نیگەرانبوونی بە دازاین دەگات. خۆیە بە)ئەوان(
 کردنەکە دەبیسێت. گناە بلەنێو ئەواندا و بە نیگەرانییەو

 کێ دەکات؟ داوا لە خودی کردنەکە داوا لەگئایا بان [٩٩١]
دازاین دەکات. داواکردنەکە بۆ چییەتی دازاین،  بە)ئەوان(کراوی[]

ژیانی ڕۆژانەیدا و لەگەڵ  کردەوەکانی، نیگەرانبوونی بۆ شتەکان لە
ەڕ لە الیەنانە بوونی دازاین دەگرێتەوە و ئاو  کهکردنەگئەواندا نییە. بان
گوێی لە  ئەوەی دازاینیش لەنێو خۆی)ئەواندا( ناداتەوە. لەبەر

خێت. ودەڕ خودی)ئەوان( ]بانگکردنەکە[ بیستنی کردنەکە دەبێت، بەگبان
کردنەکە نەبن. بەاڵم خۆ گئاگاداری بان ناگەیەنێت )ئەوان( ئەمەش ئەوە

  کهکردنەگانب بیستنی[ ڕووبەڕووی بوونی خۆی دەبێتەوە. کراوەکە]بەگبان
ە خۆی)ئەوان(یش دەکات. بەاڵم، ئەم خۆیە ناتوانێت بۆ خۆی داوا ل

خۆیدا بدات. داواکردنەکە ئەم خۆیە بۆ  و حوکم بەسەر ببێت بە)بابەت(
 نێو خۆی ناگەڕێنێتەوە تاکو دەرگاکانی لەسەر جیهانی دەرەکی دابخات. 

 ەین؟ئایا چۆن دەتوانین ئەوەی لە گوتارەکەدا باسدەکرێت دیاریبک
ئایا ویژدان داوای چی لە دازاین دەکات؟ ئەگەر بە وردی سەرنجی بدەین 

کردنەکە هیچ داکۆکیکردنێکی نییە و زانینمان گداوای هیچ ناکات. بان
لەسەرو ئەمەوە، هیچ جیهان ناداتێ.  سەبارەت ڕووداوەکانی نێو

لە  کردنەکە بێجگەگدایەلۆگێک لەگەڵ خۆی)ئەوان(دا دروستناکات. بان
کردن گبوون داوای چی دیکە ناکات. لەالیەکی دیکەوە، بان-بۆ-ناییتەوا
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دادگا بۆ کەسە داواکراوەکە دانانێت؛ تەنیا بانگی دازاین دەکات بۆ نێو 
 بوون. -بۆ-ئەمەش داواکردنی تەواناییە .ئەگەرەکانی بوونی بگەڕێتەوە

ڕیزکردنی وشە  شێوازی دەربڕینی نییە و بە  کهکردنەگبان [٩٩٤]
و نادیار نییە. ویژدان بەردەوام بەبێ بێت. لەگەڵ ئەمەشدا شاراوەدروستنا

دەنگی دەدوێت. ئەمەش ویژدان ناخاتە ئەودیو هەستکردنەوە و داواش لە 
کردنەکە بە وشە گدازاین دەکات لەگەڵ بوونی خۆیدا بێت. هەرچەندە بان

دانانرێت. ئەوەندە  شاراوە و)دەنگێک لە نادیارەوە( نەڕازاوەتەوە، بە
کردنە لەگەڵ شێوازەکانی ڕاگەیاندندا تێکەڵ نگڵێن، کە نابێت ئەم بادە

 بکرێت. 
هەرچەندە ڕاڤەکردنی جیاواز لەالیەن تاکەکانەوە بەگوێرەی تێگەیشتن لە 

کردنەکە بە ئاڵۆزی گئەگەرەکانی بوون، بۆ داواکارییەکە دەکرێت، بان
ارە، بەاڵم داواکردنەکەی دەرناخات. هەڵبەتە ناوەڕۆکی بانگکردنەکە نادی

 ڕێگەگرتنێکی ئاشکرا و دیاری هەیە. بانگکردنەکە داوامان لێناکات بە
کراوەکەدا بگەڕێین و پێویستی بە هێمایەکیش بۆ گدوای کەسە بان

دەستنیشانکردنی کەسەکە نییە. سەرهەڵدانی ئاڵۆزیش فریودان لەنێو 
 ئەوەیە، کە کردنی ناجۆرەوە نییە، لەبەرگانبویژداندا پەیوەندی بە 

لەنێو دایەلۆگدا  ین و خۆی)ئەوان(وکردنەکە تێنەگەیشتگبان ڕەسەنانە لە
شێواندویانە و داپۆشراوە. پێویستە ئەو خاڵەمان لەبیرنەچێت، کاتێک 

 داواکردن لە کردنەکە دەبێت بەگکردن دادەنێین، بانگویژدان بە بان
 لەنێو خودی خۆیدا و دازاین بەرەو ئەگەرەکانی بوونی خۆی خۆی)ئەوان(

بانگدەکات. پێش ڕاڤەکردنێکی دروستی  ]لەنێو)ئەوان(ەوە[
دەبێت بزانین کێ بانگدەکرێت، کێ  نویژدا ئۆنتۆلۆجییانەش بۆ
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بانگکردنەکە دەکات و چۆن بانگکەر و بانگکراوەکە پێکەوە 
دەبەسترێنەوە. هەروەها پێویستە چۆنیەتی ئەم پەیوەندییە 

 بوونیاندا بزانین.  ئۆنتۆلۆجییانە لە
 

 کردنی نیگەرانیگ. ویژدان، وەکو بان٩٩         
 بوونی خۆی ونبوو لەنێو ئەواندا بەرەو یویژدان بانگی دازاین [٩٩٩]

لێدەکرێت نادیارە و  ]گەڕانەوەی[ دەکات. ئەو خۆیەی داوای
نییە. دازاینیش بە پێناسەکردنی بوونی بەگوێرەی  خاوەنی)چییەتی(

بوونی خۆی تێدەگات.  ە لەو بانگکردنەکنیگەرانییەکەی بۆ هەبووەکان 
 بەاڵم خۆی)ئەوان( دیارە و ئاشکرا دەناسرێت. بانگکردنەکە نەک بە

تەواوی  دەکات بانگکەرەکەش بە کەسێکی)نەناسراو( تەنیا داوا لە
، بارودۆخی و ناوی ناناسێنێت کەوتووە. بانگکەرەکە خۆی، بنەڕەتدەرنە

 ندا دانامەزرێنێت. و تۆزقاڵێکیش ئەگەری ئاشنابوونی دازاین لەگەڵ جیها
لەالیەکی دیکەوە، شێوەی خۆی لە بانگکردنەکەدا داناپۆشێت. 

دەکات ڕێگەنادات بەتەواوی بناسرێت.  ەکەی، ئەوەی باگکردنەکەیبەکورتی
ئەمەش خەسڵەتی فینۆمینانەی ئەوە. ناسینی و باسکردنی لەگەڵ 

ە و بوونیدا ناکۆک ڕادەوەستن. ئەم نادیاربوونە تایبەتییەی بانگکەرەک
پۆزەتیڤانەی  مەحاڵبوونی ئەگەری دیاردیکردنی بێ بناخە نین؛ خەسڵەتی

کەرەکە لەنێو داواکردنەکەیدا تواوەتەوە و گ. نیشانیدەدەن، کە بانئەون
ببیسترێت و لەوە زۆرتر هیچ لەبارەوە باسنەکرێت.  ]دەنگی[ دەیەوێت

ەوە ئایا ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت، کە نابێت پرسیار لەبارەی بانگکەرەک
ویژدانی لەنێو بکرێت؟ هەڵبەتە، بەمجۆرەیە، بیستنی بانگکردنی 
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بارودۆخە فاکتۆرییەکاندا ئۆنتیکییانەیە. بەاڵم شیکردنەوەی بوونگەرانە 
بۆ فاکتۆری بانگکردن و بیستنی جیاوازە. ئایا پێویستە بزانین 
بانگکەرەکە کێیە؟ ئایا ئەمەش، وەکو پرسیار سەبارەت بانگکراوەکە 

ویژدانی بانگی خۆی دەکات.  نییە؟ دازاین بە ی ئاشکراوەاڵمەکە
بوونی ئەم بانگکەرە کەم یان زۆر ئاگاییە لە بیستنی  تێگەیشتن لە

نگکەر و بانگکراو ئۆنتۆلۆجییانەش ناتەواوە بافاکتۆریانەی بانگکردنەکە. 
دازاین دەکرێت، ئایا  یەک هەبوو دابنرێت. داوا لە لەهەمانکاتدا بە

شێوەیەکی جیاوازتر لەوەی بانگکردنەکەدەکات  بە ئەو)لەوێدا(
دازاین ڕۆڵی -بەخۆبوونی-ڕاناوەستێت؟ ئایا دەتوانین بڵێین تەوانایی

 بانگکراوەکە دەبینێت؟ 
بێگومان، ئێمە خۆمان بۆ بانگکردنەکە ئامادە ناکەین و نەخشەی بۆ 
ناکێشین. هەڵماننەبژاردووە و لەپێشتریش توشی نەبووین. بانگکردنەکە 

ئەمەشەوە،  ڕوان نەکراوە و دژی ویستی ئێمەشە. لەسەروچاوە
نایکات؛ لەنێو منەوە  دەرەوەی دازاینەوە[ بانگکردنەکە کەسێکی دیکە]لە

 سەرهەڵدەدات و کەچی لەودیو یان لەژوور منیشەوەیە. 
 لەم دۆزینەوانە ناهێنرێت و بۆ باسەکەمان لەسەر دەنگی ویژدان، واز

لە دا، دەبن بە خاڵی دەستپێکردن. ینوەکو دەسەاڵتێک لە بوونی دازا
باسە، دەشێ کەسێک بگاتە ئاکامی باوەڕهێنان بە  درێژەپێدانیش بەم

بوونی خاوەنێک بۆ ئەو دەستەاڵتە لەنێو خۆیدا یان بەخشینی بە 
هەبوویەکی دیکەی، وەکو خوا. لەگەڵ ئەمەشدا، دەگونجێت ئەم بۆچوونە 

بکرێت. هەردوو ئەم ڕەتبدرێتەوە ڕاڤەکردنی بایۆلۆجییانەشی بۆ 
ڕاڤەکردنانە بایەخ بە دۆزراوەکانی ئێمە نادەن و پشت بەو دۆگما 
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 گوایە ئەوەی هەیە)وەکو فاکتۆری بانگکردن( ئۆنتۆلۆجییە دەبەستن.
 بابەتێکی دەرەکییە و ئەوەی  بوونیشی نەسەلمێنرێت بە بابەت دانانرێت. 

جییانە بۆ شیکردنەوەکەی پێشومان بۆ بوونی دازاین ئۆنتۆلۆ [٩٩١]
لەڕاستیدا بانگکردن  .ناسینی بوونی بانگکەر و بانگکردن یاریدەدەرە

شتێک نییە من ئاشکرا بیکەم و بانگکراوەکەش بێجگە لە خودی دازاین 
کەسێکی دیکە نییە. لەگەڵ ئەمەشدا هەموو دازاینێک فاکتۆریانە هەیە و 

خەسڵەتی  ربوونی ئەو پڕۆژەدانانێکی لەخۆڕا نییە؛ فڕێدانی، وەکو فاکتۆ
دەژی. هەروەها، فاکتۆری بوونی دیاریدەکات و لەژێر ئەم بارودۆخەدا 

بنەڕەتەوە لە فاکتۆری بابەتە دەرەکییەکان ناچێت.  بوونی دازاین لە
جیهاندا دانانێت.  دازاین بوونی خۆی بە بابەتێکی دەرەکی لەنێو

 فڕێدانیش خەسڵەتێکی نەناسراوی ئەم هەبووە و ناگرنگ نییە. دازاین
 شێوەیە و بەگوێرەی تەواناییەکەی هەیە.  فڕێدراوەتە بوونەوە و بەو

جار بەتایبەتی، کە دەپرسین)بۆچی( کشێوەیە هەندێ بوونی فاکتۆری بەو
شێوازی بوونە بۆ دازاین  وایە، شاراوە و نادیارە. لەگەڵ ئەمەشدا ئەو

 دەردەخات و بەردەوام دەرکەوتووە. فڕێدانی ئەم هەبووە بوونی)لەوێدا(
بە مەزاجەوە ڕایدەگرێت. مەزاج ڕەسەنانە دازاین ڕووبەڕووی فاکتۆری 

ئاستی فڕێدانەکەدا دازاین ڕادەکات و هەوڵدەدات بە  بوونی دادەنێت. لە
ئارام بێتەوە. ئەم ڕاکردنەش، لەپێشتر  سەربەستییەکەی)ئەوان(

-لەنێو-باسمانکرد، هەڵوێستی ڕاستگۆیانەی تاکەکەسی دازاین و بوونێتی
خۆی دەردەخات؛  دا. ڕاستگۆییەکەش ڕەسەنانە لەنێو)دوودڵیدا(جیهان

وەکو ڕێگەیەکی سەرەتایش بۆ خۆدەرخستنی دازاینی فڕێدراو بوونی 
دەوەستێنێت؛ لە ئاستی جیهاندا بەرانبەر)نەبوون(ی جیهان -لەنێو-دازاین
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چی بوون دوودڵ دەبێت. -بۆ-ئەم)نەبوون(ەدا دازاین لە تەوانیی خۆی
ببێت بە بانگکەری بانگکردنی  زاین بەم ڕاستگۆییەوەدەبێت ئەگەر دا

دژی ئەمە نادۆزینەوە؛ هەموو دیاردەکانیش بۆ  هیچ شتێک ویژدانی؟
 پشتگیری لێدەکەن. و بانگکەر و بانگکردنەکە بوون بە خەسڵەت

نگکەر خودی اهیچ شتێکی جیهانی پێناسەی بانگکەرەکە ناکات. ب [٩٩٩]
جیهانەوە و -بنەڕەتەوە فڕێدراوەتە نێو ڕاستگۆییەوە: کە لە دازاینە بە

نیشتمانی خۆیدایە و بە فاکتۆرەکەیەوە بەرامبەر  هەست بەوە ناکات لە
 )نەبوون(ی جیهان ڕاوەستاوە. 
هەست بە ئاشنابوون  جیهانی )ئەوان( بانگکەر لەگەڵ شتەکانی نێو

 ت بە دەنگێکی نامۆ. چی هەیە ئەوەندەی ئەم تاکەکەسە بەێناکات؛ دەب
و نیگەرانبوونیان  لە)ئەوان( کەیەوە و فڕێدانی لەنێو نەبوونداییەڕاستگۆ

ۆبێت؟ ئەو، بەبێ گوێدان بە گوتە و باسی ئەوان، مجیهان نا بۆ
ئایا دەبێت چ ڕاپۆرتێک بە ڕاستگۆییەکەی بەرانبەر بانگکردنەکە دەکات. 

بوون لە -بۆ-فڕێدانی لە بووندا ئامادەبکات؟ چی دیکە بێجگە لە تەوانایی
 بێجگە لە داواکردن کە دازاین بەرەوڵییەکەدا سەرهەڵدەدات؟ دوود

، ئایا   کێشه  به بوونی خۆی بگەڕێتەوە و بوونی خۆی بکات-بۆ-تەوانایی
 رێت؟ گ رده وهشێوازێکی دیکە بانگکردنەکە 

بانگکردنەکە هەواڵی ڕووداوەکان ناگەیەنێت؛ وشەش بەکارناهێنێت و 
خاڵە  گە. هۆکاری ئەمەش بۆ ئەولەنێو شێوازی ڕاستگۆییەکەدا بێ دەن

گوتاری  لە داواکردنەکەدا کەسەکە بەرەو دەگەڕێتەوە، کە بانگکردن
 ،ناکات. بەپێچەوانەوەپەلکێش لەکارکەوتووی ژیانی ڕۆژانەی)ئەوان(
بانگکەرەکە بوون بانگیدەکات. -بۆ-لەنێو)ئەوان(وە بەرەو تەوانایی خۆی
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نە بانگی بانگکراوەکە دەکات. بە دڵنیابوونێکی ساردوسڕ و نادیارەوە ژیرا
بوونی خۆی و خۆ  چی دازاین ڕادیکااڵنە لە ئەگەری تێنەگەیشتن لە

 نەناسین دووردەخاتەوە؟ 
ژیانی ڕۆژانەدا  جیهاندا، هەرچەندە لە-ژیریی بوونێکی بنەڕەتییە لەنێو

شاردراوەتەوە. لە قواڵیی ئەم شێوازی بوونەوەوە، دازاین، وەکو ویژدان، 
بۆ دازاین دەبێت بە گوتارێکی  ئەو بانگی من دەکات(بانگدەکات. )

هانی دازاین  و تایبەتی. بانگکردنەکەی لە مەزاجی دوودڵیدا پەیدابووە
بوون بکات بە پڕۆژە. بانگکردنی ویژدانی، لە -بۆ-دەدات تەوانایی خۆی

تێگەیشتنی بوونگەرانەوە، ئەوەی لەپێشتر داکۆکیمان لێکرد، 
ژیری دازاین هاندەدات و هەڕەشە لە شێوازی  پێدەناسێت: باسمانکرد، کە

  107.ونبووی بوون دەکات

ئێستا خەسڵەتی فۆرمی و بێ ناوەڕۆکی دەستەواژەکەمان)دازاین [ ٩٩٨]
امەندی، وەکو شتێکی دیار وئاشکرا. ئاگ دەبێت بە و بانگکراوە( بانگکەر

خۆی دەردەخات: خودی دازاین بانگکەرەکەیە و بە  بانگکردنی نیگەرانی
بوون دوودڵە. بانگکراوەکەش -بۆ-دانی لەنێو جیهاندا بەرانبەر تەواناییفڕێ

هەمان دازاینە و داوای لێکراوە بۆ تەوانایی بوونی خۆی بگەڕێتەوە. 
 و دەکەوێتە نێو)ئەوان( جیهاندا(-لەتەنیشت و لەنێو-ازاین لە)بوونید

دانی، . بانگکردنی ویژ وه ستێته ههبانگکردنەکە داوایلێدەکات لەم کەوتنە 
کە خودی ویژدانە، ئۆنتۆلۆجییانە ڕەگوڕیشەی لەنێو نیگەرانبوونی 

                                                           
 (ی ئەم نوسراوە. ٤١بڕوانە کورتەبەشی)  107
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دازایندا داکوتاوە. کەوابوو، پێویست ناکات پەنا بۆ هێزێک، بێجگە لە 
ات. بوونی دازاین، بەرین. ئەم پەنابردنە ژیری بانگکردنەکە لەناودەب

دەکەین، ئەگەر بانگکەر هیچ کەس نەبێت پاش ئەوەی بە هێز ناوزەدی
شتیکی دەرەکی. کاتێک بە دروستی  هێزە و ەبێت بە ناسینەوەی ئەود

ڕووندەبێتەوە ئەم بۆچوونە ڕاکردنە لە ویژدان و  ڕاڤەی بۆ دەکەین، بۆمان
جیاوازی نێوان )ئەوان(و ڕاستگۆیی بوون. هەروەها بانگکردنە 

کەسێک  ویژدانییەکەش دەکات بە دەنگێکی)هەمەکی(، کە دەبێت هەموو
و تەنیا لەنێو خۆدا نییە. ویژدانێکی جیهانییە، کە)ئەو(ە گوێی لێبگرێت 

لەهەمانکاتدا خاوەنی دەنگی خۆیەتی و لەنێو  .و)هیچ کەس(یش نییە
 کەسێکدایە.  خۆی هەموو

نییە؟ ویژدانی جیهانی  گشتییە' دەنگی)ئەوان( 'ویژدانە ئایا ئەم
لە بناخە و خاڵە تێدەگات چونکە ویژدان  ساختەیە. دازاینیش لەم

هەموو بارودۆخێکدا ویژدانی منە. هۆکاری ئەمەش تەنیا  ەوهەریدا و لەج
ئەوە نییە، کە داوام لێدەکرێت بۆ تەوانایی بوونم بگەڕێمەوە. لەوێدایە، 
کە من بانگکەرەکەشم. لەگەڵ ئەم ڕاڤەکرنەدا بۆ بانگکەر، کە لەگەڵ 
دیاردەی بانگکردنەکەدا دەگونجیت، دەستەاڵتی ویژدان لەناوناچێت و 

ت دەبێت بە دەستەاڵتێکی خۆیەتی. لەم ڕاڤەکردنەشەوە ویژدان سەربەس
پاش دەرچوونی لەنێو سنوری  دەناسرێت. هەروەها داواکردن

تێکی ش دەستەاڵتی)ئەوان(دا و جێهێشتنی جیهانی خۆیەتی دەبێت بە
 دەرەکی. 

ڕاڤەکردنەکەمان بۆ ویژدان، وەکو بانگکردنی نیگەرانی ڕووبەڕووی  [٩٩٢]
ەبارەت مانەوەی ڕاڤەکردنەکە بەالبردنی)ئەزمونی سروشتی( پرسیار س
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لێدەکات بەرەو تەوانایی بوونمان بڕۆین،  دەبێتەوە. ئەو ویژدانەی داوامان
کاتێکیش وریامان دەکاتەوە و سەرزەنیشتمان دەکات، چۆن نائاشکرا و 
بێ ناوەڕۆکانە باسی تەوانایی بوونمان دەکات؟ ئایا ئاشکرا باسی 

انمان ناکات؟ ئایا سەرچاوەی داواکردنەکە ویژدانێکی چاک سەرنەکەوتنەک
شتێکی پۆزەتیڤمان دەداتێ؟ ئایا هەڵوێستێکی  ن؟ ئایا ویژدا هیان خراپ

 ڕەخنەگرانەی نییە؟ 
ئەم بیرکردنەوانە دروستن. دەتوانین بڵێین لە ڕاڤەکردنی ویژداندا 

مەش پێویستە ئەو دیاردەیەی پرسیاری سەبارەت دەکرێت، بناسرێت. ئە
ژیانی ڕۆژانەدا بکات بە دادگا  لەلە ویژدان ئۆنتیکیمان  ینابێت تێگەیشتن

و بناخەی ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە بۆ ئەم دیاردەیە. هەمانکات، 
نگن و دەبێت ئاوەڕیان لێبدرێتەوە ئەگەر ڕاڤەکردنەکە بیرکردنەوەکان گر

ن و ببینرێت. تاکو ئەم ڕادەیەش ئیمە ویژدانمان بۆ دازای ناتەواو
پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی گەڕاندۆتەوە. ئەمەش بووە بە بەڵگەی 

 تەوانایی دازاین بۆ بوونی. 
بەڵگەی ویژدانیش لەوێدا خۆی دەسەپێنێت، کە پەیوەندی نێوان 
بانگکردن و بیستن دروستدەبێت. لە تێگەیشتندا داواکردنی ویژدان لە 

بارودۆخێکدا بانگکەر و ئەزمونی ویژداندا دەناسرێت. ئەگەر لە هەموو 
هەڵە  بانگکراو خودی دازاین بێت، ئەوا نەبیستنی بانگکردنەکە یان بە

بیستن دەکەوێتەسەر بوونی دیاریکراوی دازاین. بوونگەرانە بانگکردنێکی 
 بوونی دازایندا ئەو)هیچ(ەی بە لەخۆڕا و بێ مەبەست مەحاڵە هەبێت. لە

 پۆزەتیڤە. دوایدا دەگەڕێت هەبوویەکی 
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کەوابوو، شیکردنەوەی تێگەیشتن لە داواکردنەکە گفتوگۆ لەسەر  [٩٨١]
تێگەیشتنەکەدا دروستدەکات. لەگەڵ دانانی  بابەتی بانگکردنەکە لە

خەسڵەتە ئۆنتۆلۆجییەکەی ویژداندا بوونگەرانە لە بانگکردنی)هەست بە 
دەگەین. هەموو ڕاڤەکردن و ئەزموونەکان لەسەر ویژدان  تاوانکردن(

 بەرزدەکەنەوە.  تاوانکردن(شێوازی)هەست بە لە نادەنگی ویژد
 

 . تێگەیشتن لە داواکردن و هەست بەتاوانکردن٩٨         
نوێ  لە ین پێویستە سەرتداواکردنەکەی دەبیس بۆ ناسینی ئەوەی لە

و)ئەوان(دا نوقم ێئاوەڕ لە داواکردن بدەینەوە. داواکردن لەو دازاینەی لەن
 بوون. هەروەها دازاینیش بە-بۆ-تەوانایی بووە بۆ گەڕانەوەیەتی بەرەو

 کەسانی دیکەدا هەیە. کەوابوو، لەڵ  گه لهجیهاندا و -نیگەرانییەوە لەنێو
ڕاڤەکردنی بوونگەرانەدا داواکردنەکە ڕوو لە ئەگەرێکی کۆنکرێتی ناکات. 
ئەوەی دادەمەزرێت یان دەخوازین دایمەزرێنین بانگکردنی بارودۆخێکی 

لە دازاینەکان نییە، بەڵکو بارودۆخێکی یەکێک  ئۆنتیکی هەر
-بۆ-انەی تەوانایییبوونگەرانەیە بۆ ئەگەری هەموو فاکتۆرێکی ئۆنتیکی

 بوون. 
 لە .باشتریش دازاین گوێیلێدەبێت ەیشن لە بانگکردن ڕەسەنانەترە وتێگ

دەشێوێت. ئایا واتاکەی  دا بیستنی ئۆنتیکییانە دەیناسێت کەمترکاتێک
تێگەیشتن  ەسەنانەی داواکردنەکە چییە؟ چی بەجەوهەری تێگەیشتنی ڕ

لە بانگکردنەکەدا دەدرێت، هەرچەندە مەرجیش نییە هەمیشە فاکتۆریانە 
 تێیبگەین؟ 
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وەاڵمی ئەم پرسیارەمان داوەتەوە. باسمانکرد، کە بانگکردن)هیچ(  ئێمە
ناڵێت و زانیاریمان سەبارەت ڕووداوەکان ناداتێ. بانگکردن ئاماژە بۆ 

ڕێگەی بانگکردنێکی  بوون دەکات، ئەمەش لە-بۆ-دازاین تەوانایی
نییە، بەاڵم بانگکردن و  ڕاستگۆیانەوە ڕوودەدات. بانگکەرەکە دیار

شوێنەی بانگکردنەکەی لێوە دەکرێت  نین. ئەو شوێنی بانگکردنەکە جیا
دەبێت بە شوێن بۆ گەڕانەوەکە. بانگکردن تەواناییەکی هەمەکی و 

ات. ئێمەش ناتوانین تێبگەین، کە بانگکردن بوون دەرناخ-بیرۆکەیی بۆ
 تێنەگەین، کە مەبەستی بانگکردنەکە گەڕانەوەیە. چی دەوێت تاکو 

 ئایا وەاڵمی پرسیارەکەمان سەبارەت ناوەڕۆکی بانگکردن بە [٩٨٦]
ئەگەر بەگشتی لە گوێگرتنەکەمان لەنێو ئەزمونی  ئاسانی دەستناکەوێت

بانگکردنە دازاین  توانە بێت؛ واتەویژداندا سەرکەوتوانە یان ناسەرکەو
تاوانکردن(دەکات یان ئاماژە بۆ ویژدانێکی چاکی توشی )هەست بە

دەکات و هەست بەتاوانکردن ناکات؟ گرنگ نییە چ جۆرە ئەزمون و 
ڕاڤەکردنێکمان هەبێت، هەموو ئەزمونەکانمان لەگەڵ)هەست بە 

تێدا ڕێکدەکەون. کاتێک دازاین هەستی تاوانکردنی  ئازارکردن(
کوێی دیکەدا  دروستدەبێت، بێجگە لەنێو ڕاڤەکردنی بوونییەوە لە

نوێ  لە تاوانکردن سەرهەڵدەدات؟ پرسیارەکان سەربیرۆکەی هەست بە
چۆن  ؟تاوانکردن دەکەینێ دەڵێت ئیمە هەست بەتوشمان دەبنەوە: ک

هەستەمان الدروستدەبێت و هەست بە تاوانکردن ئاماژە بۆ چی  ئەو
تاوانکردن لە خۆڕا پەیدا ی دیکەوە، بیرۆکەی هەست بەەالیەکدەکات؟ ل
دەرەوەشدا بەسەر دازایندا ناسەپێنرێت. ئەگەر تێگەیشتن لە  نابێت و لە

ین، پێویستە لەپێش دازایندا و بکەۆکی هەست بەتاوانکردن مسۆگەرناوەڕ
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پێشوەختا، وەکو نەخشە دابنرێت. چۆن ڕێگەیەک بدۆزینەوە بەرەو ئەم لە
هەموو توێژینەوەیەکی ئۆنتۆلۆجییانەی دیاردەکانی، ەرێت؟ دیاردەیەمان ب

وەکو هەست بەتاوانکردن، ویژدان و مردن لە بۆچوونەکانی ژیانی ڕۆژانەی 
ئەوەی دازاین  . لەبەرن هدەستپێدەک دازاینەوە لەسەر ئەم دیاردانە

جار ڕێگەی ڕاڤەکردنی بوونی  بوونێکی کەوتووی هەیە زۆربەی
ی دەرناخات؛ شێوازی پرسیارکردنی و جەوهەر ناڕەسەنانەیە

کوێوە پێوەرێکمان بۆ واتای  ئۆنتۆلۆجییانەشی نامۆدەکرێت. لە
تدەکەوێت؟ لەوێوە، کە هەست دەس بوونگەرانەی)هەست بەتاوانکردن(

بۆ)من هەم(. ئایا ئەو هەست بەتاوانکردنەی  )بار(تاوانکردن دەبێت بەبە
ونی دازایندایە، فاکتۆری و بو ڕاڤەکردنی ناڕەسەنانەدا تێیدەگەین و لە لە

 ڕاستەقینەیە؟ 
کەوابوو، کارکردنمان لەگەڵ کەسێکدا، کە هەست بە تاوانکردن دەکات، 
هەموومان لەسەرئەوخاڵەش هاوڕاین، کە ئەو کەسە ]بانککردنەکە[ 
دەبیسێت، هێشتا بوونگەرانە وەاڵمی پرسیارەکەمان سەبارەت واتای 

ی ئەوشتەی بانگدەکرێت بانکردن نەداوەتەوە. پێویستەی بیرۆکە
دروستبکەین، ئەگەر بمانەوێت واتای)کەسێکی هەست 
بەتاوانکردن(لێکبدەینەوە. هەروەها دەبێت بزانین چۆن و بۆچی واتاکەی 

 لەڕاڤەکردنی ژیانی ڕۆژانەدا دەشێوێنرێت. 
لەسەرەتاوە، تێگەیشتنی ژیانی ڕۆژانە لەهەست بەتاوانکەری 

خشێت. کەسێک شتێکی الیەو دەبێت واتای)خاوەنێتی(یا)هەیەتی(پێدەبە
بیداتەوە بەخاوەنەکەی. ئەمجۆرە هەست بەتاوانکەرییە)وەکو قەرزداری( 

کەسانی دیکەدا و نیگەرانبوون بۆ هەبووەکان، -شێوازی بوونە لەگەڵ
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وەکو باخشین یان هێنانی کەلوپەلێک. جۆرەکانی دیکەی ئەم نیگەرانییە 
وە و دزیکردن. ئەم هەست بە ئەمانەن: بێ بەریکردن، وەرگرتن، هێشتنە

 تاوانکەرییە پەیوەندی بە نیگەرانی بەم هەبوانەوە هەیە.
[)هەست بە تاوانکەری(هەستکردنە بە لێپرسینەوە؛ مرۆڤەکە خۆی ٩٨٩]

بە هۆکار یان دروستکەری ڕووداوەکە دادەنێت. لێپرسینەوە لەشتێک 
ئەوەش دەدەخات، کە مرۆڤ بێ ئەوەی خۆی بە قەرزاری کەسێک 

نێت، هەست بە تاوانکردن دەکات. هەمانکات، دەکرێت مرۆڤ قەرزاری داب
کەسێک بێت و لەئاستیدا بەرپرس نەبێت، بۆنموونە کەسێکی دیکە 

 قەرزەکەی بۆ وەرگرتوە. 
ئەم واتا باوانەی هەست بە تاوانکردن، وەکو قەرزی کەسێکت لەالبێت 

ەوە( ت، پێکەوە هەڵوێستی)لێپرسینێیان بەرانبەر کەسێک بەرپرس ب
پێناسدەکەن؛ بۆنموونە کەسێک لە لێپرسینەوەکەیدا لە ئاستی 
قەرزدانەوەدا دەتوانێت یاساشکێن بێت و لەسەر ئەو تاوانەش سزابدرێت. 

ئەنجامی ناگەیەنێت مەرج نییە خاوەنی  هەمانکات ئەوەی کەسەکە بە
بێت و لەبەردەستیدا بێت؛ دەشێ هەڵسوکەوتی ئەو لەنێو کۆمەڵدا کۆک 

شکاندنی یاسا هەست بە  لێپرسینەوە بەبەڕووبوونی بکات. ڕوو
شکاندنی  . ئەمەش تەنیا بە یهئاستی کەسانی دیکەدا لێپرسینەوەیە لە

ئاستی  یاسا دروستنابێت و پەیوەندی بە وەستانی کەسانی دیکەوە لە
مەترسیدا هەیە. ئەم لێپرسینەوەیە بەبێ شکاندنی یاساش هەیە. لێرەدا 

ئاستی کەسانی دیکەدا  ن، وەکو لێپرسینەوە لەواتای هەست بە تاوانکرد
بەزەمینە بۆ کەمی لە دازایندا بەرانبەر -بەمجۆرە لێکدەدەینەوە: "بوون

کەمی  بەزەمینەکە بە-شێوەیەک، کە خودی بوون کەسانی دیکە بە



 

456 

 

ەکەش سەرنەکەوتنە لە جێبەجێکردنی داواکارییەکانی یدابنرێت. کەمی
 کەسانی دیکەدا."-لەگەڵ-بوون

ئەوەی لیرەدا دەمێنێتەوە پرسیارکردنە سەبارەت سەرهەڵدانی  [٩٨١]
داواکارییەکان و تێگەیشتن لە سەرچاوەکانیان. بەهەرحاڵ، واتای هەست 
بەتاوانکران بەم واتایەی دوایی، شکاندنی داواکارییەکی ڕەوشتی، 

ڕێگەی  شێوازێکی بوونی دازاینە. هەڵبەتە ئەم بۆچوونە بۆ سزادان لە
، قەرزاری و لێپرسینەوە بەرانبەر کەسانی دیکەش شکاندنی یاسا

دروستە. ئەوانەش شێوازی هەڵوێستی دازاینن. ئەگەر تەنیا باسی هەست 
کەوابوو، بەتاوانکردنی ڕەوشتی بکەین زۆرکەم لە دازاین تێدەگەین. 

دەردەکەوێت ئەم دیاریکردنە بۆ جیاکردنەوەی ئۆنتۆلۆجییانەی ئەم 
چەمکی تەکانی دیکەی ناتەواوە. واتای شێوازی بوونەی دازاین و هەس

 .تاوانکردنی ڕەوشتی ئۆنتۆلۆجییانە کەم ڕوونکراوەتەوە بە هەست
ئەمەش بۆتە هۆکاری ئاڵۆزی تێگەیشتنمان لە سزادان بۆ شکاندنی یاسا 

بایەخ بە  تو قەرزدانەوەش. هەروەها، پاڵ بە تاوانکەرەکەشەوە دەنێ
 شتەکان بدات و هاوتەراز ڕیزیانبکات. 

پەیوەندی بە شکاندنی یاسا و قەرزدانەوە  تاوانکردن بە ی هەست یاردەد
تاوانکردنی خودی دازاین  نییە، تەنیا بە ئاماژەکردن بۆ هەست بە

شیوازێکی بوونی  تاوانکردن بە بە واتاکەی ڕووندەبێتەوە؛ ئەگەر هەست
 بە ئەوە دەبێت واز لە جۆرەکانی دیکەی هەست دازاین دابنرێت. لەبەر

کردن، ئەوانەی پەیوەندییان بە بوونەوە لەگەڵ کەسانی دیکەدا تاوان
بهێنرێت. وازلێهێنانەکەش نیگەرانی بۆ هەبووەکان و پەیوەندی هەیە، 

شکاندنیش دەگرێتەوە. لەنێو ئەم هەڵوێستانەدا و یاسا لەگەڵ یاسا
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 کاتێکدا، کە دادەنرێت بەتایبەتی لە بەتاوانکردن بە)کەمی( هەست
 بکرایەو نەکراوە.  بوایە و نییە یان کارێک دەبوایە ێداشتێک دەبوایە لەو

دەرەکی. -بابەتێکیئامادەنەبوونێتی، وەکو  ێکشتنی دیارنەبوو
ئامادەنەبوونی شتێک، وەکو بابەتێکی دەرەکی، کە دەبوایە لەوێدابوایە، 

دەبوو  ئاماژە بۆ هەبوویەکی دیاریکراو دەکات. ئەوە دەگەیەنێت، کە نە
ئەوەی تەواوکۆ دەردەچوو، بەڵکو  یە، نەک لەبەرئەو کەمییە هەبوا

 بە خەسڵەتی بابەتێکی دەرەکی وەرنەگرتووە. لەنێو چەمکی)هەست
تاوانکردن  بە نا(هەیە. ئەگەر هەست-خەسڵەتی)نەرێ تاوانکردن(

ئۆنتۆلۆجییانە  بەرانبەر بوون بێت ئەوا کێشەی ڕوونکردنەوەی واتای)نا(
تاوانکردن  بە ێو چەمکی هەستتوشمان دەبێت. لەگەڵ ئەمەشدا، لەن

بۆ...( -زەمینەبە-و)بوون جیاوازی)لێپرسینەوە بەرانبەر( بەبێ
تاوانکردن  دەدۆزینەوە. بوونگەرانەش بەمجۆرە پێناسەی هەست بە

بوونەی، کە خەسڵەتی)نا(ی  بەزەمینە بۆ ئەو-دەکین و دەڵێین، "بوون
 بۆ هیچ".-بەزەمینە-"بوون واتە،-تێدایە"

بابەتی  پەیوەندی بەواتا بوونگەرایەتییەکەی  بە خەسڵەتی)نا(
شتەی  دەرەکییەوە ڕەتدەداتەوە، کە دەبێت بە ئەگەر یان ئەو

ئەمەوە دازاین خۆی لەگەڵ هیچ بابەتێکی دەرەکی  دەیخوازین. لەسەرو
 پەیوەندییان بە خودی ئەوەوە نییە ناگونجێنێت. یان ئەو شتە باوانەی 

ڵەتی)نا(ی تێدا نییە، کە بۆ کەمی هەمان خەس-بەزەمینە-بوون
ڕێگەی ئەوەی لەسەری دامەزراوە  بێبەریبوون هەیەتی. زەمینەکە لە

 بە خشێت، هەست)هیچ(ی خۆی وەرناگرێت. ئەمەش ئەو واتایە دەبە
انەوەیە: قەرزاری لەسەر و بەڵکو بەپێچه ،ئاکامی قەرزاری نییە تاوانکردن
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بوونی  لەن ئەمە تاوانکردن ڕادەوەستێت. ئایا ئێمە دەتوانی بە هەست
 دازایندا ڕوونبکەینەوە؟ چۆن بوونگەرانەش دەگونجێت؟ 

و بوون  خۆیدا فاکتۆر)فڕێدان( بوونی دازاین نیگەرانییە. لەنێو [٩٨٤]
هەبووەیە، کە فڕێدراوە؛  و کەوتن هەڵدەگرێت. دازاین ئەو )پڕۆژەدانان(

بوون -بۆ-بێ بڕیاردانی خۆی هێنراوەتە)ئێرە(. تەواناییەکی دیاریکراوی
دی خۆی تەرخان وخ دەنگی خۆی دەگرێت و بۆ هەیە، کە گوێ لە

دەبێت، بەاڵم وەکو خۆی نا. وەکو هەبوویەک هەرگیز ناتوانێت بەودیو 
فاکتۆری فڕێدانەکە بگات. فڕێدانیش ڕووداوێکی ئەودیو بوونی دازاین نییە 
 و لێیدانابڕێت. تاکو دازاین هەبێت، بوونی بەردەوام ئەوەیە و بە

-بۆ-رانییەوە دەژی. بوونی ئەو بەمجۆرەیە و بناخەی تەواناییەتینیگە
مەزاجەوە  بەو بوون. هەرچەندە خۆی ئەم بناخەیەی دانەمەزراندوە 

 ڕووی تێدەکات. 
 ڕاوەستانەکەی دەکەوێتەن لەنێو فڕێدانەکەدا ڕادەوەستێت؟ چۆن دازای

)خۆ(یەی، کە دەبێت بناخە سەر بە پڕۆژەکردنی ئەگەرەکانی. ئەو
 وستکەربێت، هەرگیز ناتوانێت بناخەکە داگیربکات و بیخاتە ژێردر

بەزەمینە. -دەستەاڵتی؛ لەگەڵ ئەمەشدا مادام هەیە دەبێت ببێت بە بوون
 نیگەرانییەوە بوونە بە-بۆ-بەزەمینەش تەوانایی-بوون

بەزەمینەدا، کە خۆی فڕێدانەکەیە دازاین دەکەوێتە پشت -بوون لە [٩٨٩]
گیز ناتوانێت پێش زەمینەکە هەبێت. کەوابوو، ئەگەرەکانی. ئەو هەر

ئاستی بوونی خۆیدا و لە ژوور  بەزەمینە ناتەوانایی دازاینە لە-بوون
گەرانەی فڕێدانەوە هەیە. زەمینەکەوە. ئەم)نا(یە پەیوەندی بە واتای بوون

زەمینە ڕەتدانەوەی خودی بوونە. ڕەتدانەوەکە واتای بە-بوون
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کی یان بەردەوام نەبوونی ناگرێتەوە؛ ئامادەنەبوونی بابەتێکی دەرە
)نا(یەکە لەنێو پێکهاتەی بوونی دازایندا و دەکرێت خەسڵەتەکەشی 

یان  بوونگەرانە دیاریبکرێت؛ ئەویش لەوێدایە، کە دازاین بووە بە)خۆ(
ئەو هەبووەی فڕێدراوەتە]ئێرە[. لەسەر زەمینەکەی خۆی دەرچووە و 

زەمینەی بوونی خۆی نییە، بووە بە خودی زەمینەکە. بەاڵم دازاین 
چونکە لە ئاکامی پرۆژەدانانی دادەمەزرێت؛ دازاین، کە)خۆ(ی خۆیەتی 
 هەمانکات دەبێت بە زەمینەش بۆ بوونی. ئەم زەمینەیەش بێجگە لەو

دیکە  ببێت بە زەمینە بۆ بوونی چیدەیەوێ  بناخەیەی هەبوویەک، کە
 نییە. 

تێگەیشتنەوە ڕوو لە چونکە بە  زەمینە بۆ بوونی دازاین دەبێت بە
خاڵەش ئەوە  ئەگەرەکانی دەکات. تێگەیشتنیش شتێکی فڕێدراوە. ئەم

بوونی لەبەردەم ئەو یان ئەم -بۆ-دەگەیەنێت، کە دازاین لە تەوانایی
پڕۆژەکانی ژیانی ڕۆژانەیدا ڕوو لە ئەگەرەکانی  ئەگەرەدا ڕادەوەستێت؛ لە

وونی نییە، بەڵکو زەمینە نەب دیکە ناکات. فڕێدان تەنیا خەسڵەتی بە
 بنەڕەتەوە پڕۆژەیەکی هیچە. ئەمەش)سەرنەکەوتن( خودی خۆی لە

ژیانی ڕۆژانەدا نییە و پەیوەندی بە بونیادی  و)بێ بەها(یی لە
لێرەدا باسیدەکەین سەر  ی ه)هیچ(و ئهبوونگەرانەی پڕۆژەدانانەوە هەیە. 

 انەیدا. ئاستی ئەگەرەکانی ژیانی ڕۆژ سەربەستانەی دازاینە لە-بە بوونی
خۆبوردنە لە ئاستی  سەربەستیش هەڵبژاردنی یەکێک لە ئەگەرەکان و لە

 هەڵنەبژاردنی هەموویاندا. 
بنەڕەتەوە)هیچ(ە.  لە فڕێدان، وەکو بونیادی پڕۆژەدانانبونیادی 

 ئەم)هیچ(ە دەبێت بە بناخەی ئەگەری ناڕەسەنبوونی دازاین لە
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تۆریانە هەیە. نیگەرانیش لە کەوتندا هەموو دازاینێک فاککەوتنەکەیدا؛ 
دەچێتە نێو هیچەوە. کەوابوو، نیگەرانی، کە بوونی دازاینە، وەکو 

تاوان  پڕۆژەیەکی فڕێدراو، بناخەیە بۆ بوونی هیچ. واتە دازاین هەست بە
 بە بۆ هەست زەمینە بۆ هیچ(بە-ەکات ئەگەر ئەم پێناسەیە)بووند

وون نییە، بەڵکو )هیچ(ی بوونگەرانە بێ بەریبتاوانکردن دروست بێت.
بابەتی  لەوەدایە، کە بوونی دازاین، وەکو پڕۆژە، پێش بڕیاردان لەسەر

 ئەو پڕۆژانە، هیچە. لەنێو ڕووداوەکانیشدا سەرهەڵنادات. 
هێشتا واتای ئۆنتۆلۆجییانەی ئەم)هیچ(ە بوونگەرایەتییە و  [٩٨١]

تەواوی ڕووننەکراونەتەوە.  بە ناوەڕۆکی ئۆنتۆلۆجییانەی)نا(
 و یاییەوە، ئۆنتۆلۆجی و لۆجیک چاوەڕوانی زۆرتریان لە)نا(کردوەبەدڵن

ئەگەرەکانیشیان دیاریکردوە؛ ئۆنتۆلۆجی)نا(ی بەکارهێناوە بەاڵم 
ئاماژە بۆ الیەنێکی نێگەتیڤ یان کەمی  باسنەکردوە. ئایا)نا(واتاکەی 

ناکات؟ ئایا بەتێپەڕکردنی الیەنە پۆزەتیڤەکەی دەرناکەوێت؟ ئەگەر 
ی دیالێکتیکی دانەمەزرێنێت بۆچی دیالێکتیک پەنا بۆ زەمینەیەک

ی ڕەتدانەوە بەرێت؟ ئایا کەس باسی کێشەی سەرچاوەی ئۆنتۆلۆجی)نا(
یان مەرجەکانی کردوە؟ ئایا بەبێ گەڕانەوەمان بۆ بوون چۆن ئەو 

 مەرجانە بدۆزینەوە؟ 
نییە، بۆ  چەمکەکانی کەمی و بێبەریبوون، کە واتاکانیان زۆر ئاشکرا

تاوانکردن، ناتەواون.  بە کردنی ئۆنتۆلۆجییانەی دیاردەی هەستڕاڤە
تاوانکردنی بوونگەرانە  بە لە هەست بەهەمانشێوە، چەمکی)خراپ(

چەمکانەی  نزیکمان ناکاتەوە. هەروەها، بیرۆکەی)بەها(ش، وەکو ئەو
 بناخەی ئۆنتۆلۆجییانەی بابەتی دەرەکییان هەیە.  پێشو هەمان
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تاوانکردن نابن،  بە انییەوە هەن توشی هەستهەبووانەی بە نیگەر ئەو
بوونیاندا هەیە؛ ئەم هەستکردنە مەرجە  تاوانکردن لە بە بەڵکو هەست

خاوەنی  ئۆنتۆلۆجییەکان بە دازاین دەدات تاکو فاکتۆریانە خۆی بکات بە
مەرجێکی بوونگەرانە بۆ  شتێک. ئەم هەستکردنەیە دەبێت بە

 ( یان ڕەوشت بەگشتی. لەبەرو)خراپە ئەگەرەکانی )چاکەی ئاکاری(
پێناسەیەکی ڕەوشتی بۆ ناکرێت چونکە  تاوانکەر( بە هەست-ئەمە)بوونی

ڕەوشت ئاکامی ئەم هەستکردنەیە نەک بناخەی. ئایا چ ئەزمونێک دەبێت 
تاوانکەری دازاین؟ یان بەپێچەوانەوە  بە هەست-بە گوتەبێژی بوونی

 کان لەو ڕاچڵەخە تاوانکردن لەگەڵ لە بە دەپرسین، ئایا هەست
 ئاگامەندییدا سەرهەڵدەدات؟ 

کەوتنەکەی دازایندا  کات لە هەستبەتاوانکەر زۆربەی-لەڕاستیدا، بوونی
زانین  تاوانکردن لە بە دەرناکەوێت. پێویستە ئەوەش بزانین، کە هەست

بناخەی  ئەوەی دازاین، لە سەبارەت ئەو هەستکردنەوە گرنگترە. لەبەر
ێدان و کەووتنەکەش بوونی ن دەکات، بە فڕتاوا بە بوونییەوە، هەست

تەنیا بانگکردنەکە یارمەتیمان دەدات لە تاوانی بوونی  وندەبێت.
 تێبگەین. 

تاوانکەر  بە هەست-نیگەرانی بانگکردنەکە دەکات. بوونێکی [٩٨٩]
 لە ،نیگەرانە. لەڕاستگۆییدا دازاین ڕووبەڕووی بوونی خۆی دەبێتەوە

ڕادەیەی  بوونی دەردەخات. بەو-بۆ-واناییئاستی)هیچ(دا دایدەنێت و تە
 بوون بۆ دازاین کێشەیە، نیگەرانی بانگی ئەو دازاینە دەکات، کە لە

ژیری و ڕاستگۆییەوە بەرەو  دەیەوێت بە .کەوتنەکەیدا بووە بە )ئەوان(
بوون بگەڕێتەوە. داواکردنەکە بانگکردنە بۆ گەڕانەوە؛ داوا لە -بۆ-تەوانایی
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ئەگەرەکانی بکات؛  ی پڕۆژەکانی تێبگات و ڕوو لەدازاین دەکات لە هیچ
نبووی خۆی لەنێو)ئەوان(دا بدۆزێتەوە. ئەمەش ئەو واتایە  و بوون

 تاوان دەکات.  بە دەبەخشێت، کە ئەم بوونە هەست
لەمحاڵەتەدا، زانیارییەکەی دازاین دەستیدەکەوێت، سەبارەت بوونی 

تاوانکردنە.  بە خۆیەتی. بیستنی بانگکردنەکەش سەلماندنی هەست
ئەگەر بانگکردنەکە خەسڵەتی داواکردنی هەبێت، ئایا ڕاڤەکردنەکە بۆ 

کردنێک گویژدان نابێتە هۆکاری هەڵوەشاندنەوەی کارکردنەکەی؟ ئایا بان
تاوانکردن بەرەو خراپە نییە؟ ئەگەر کەس نەیەوێت ئەم  بە بەرەو هەست

 ە؟ واتایە بە ویژدان بدات، ئایا بانگکردنی ویژدان بۆ چێێ
 بە واتای بانگکردن، بەگوێرەی تێگەیشتنەکەمان، بوونگەرانە هەست

هەڵنەسوڕانی  ڵسوڕان وتاوانکردن دەگرێتەوە و پەیوەندیشی بە هە
گەر بانگکردنە لە ئە اواکارییەکەش لەخۆڕا سەرهەڵناداتنییە. د  وه کارێکه

ە بوونی ئەویش بکات. کەوابوو، داواکارییەک چێت و ڕوو لەدازاینەوە دەر
هەموو بارودۆخێکیشدا،  بوون؛ لە-بۆ-بانگکردنی دازاینە بەرەو تەوانایی

تاوانکردن  بە هۆی سەرنەکەوتنیەوە توشی هەست من دازاینم. دازاین بە
تاوان بکات.  نابێت؛ پێویستە ڕەسەنانە و لەئاستی بوونیدا هەست بە

بوونی خۆی،  لە بیستنی دروست لە داواکردنەکە تێگەیشتنی]دازاینە[
بوون و بە پڕۆژەکەردنی تەواناییەکەی ڕەسەنانە تاکو -بۆ-ەکو تەواناییو

ە تێگەیشتنەوە گوێ ل کاتێک دازاین بەتاوان بکات.  بە هەست
-بۆ-ڕووی تێدەکات؛ خۆی بۆ تەوانایی بانگکردنەکە دەگرێت سەربەستانە

ئەگەری بوونی  دازاین بەرەو ادەدەکات. تێگەیشتنی بانگکردنەکەبوون ئام
 دازاینیش بوونی خۆی هەڵدەبژێرێت.  دەبات و
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 بە بوونێک، کە هەست لەم هەڵبژاردنەدا دازاین دەبێت بە[ ٩٨٨]
هەستەی م  دا ئه ده ی نه ڕێگهلەنێو)ئەوان(دا ونبوونی تاوانکردن دەکات. 

ەنیا کارکردن لەسەر یاساکان و ت ت. هەستکردنی گشتی)ئەوان(ێدەرکەو
یان دەکرێت یان تاکەکان لە نەریتە باوەکان دەناسێت، کە پەیڕەوی

 بە پەیڕەویکردنەکەیاندا سەرناکەون. )ئەوان( دازاین لەئاستی هەست
تێگەیشتن لە تاوانکردن دووردەخەنەوە و باسی هەڵەکانی دەکەن. 

بانگکردنەکەش هەڵبژاردنە، بەاڵم هەڵبژاردنی ویژدانییە، کە 
ستانە دەبێت سەربەەوەی هەڵدەبژێرێت بوونی ویژدانە و هەڵنابژێردرێت. ئ

تاوان دەکات. تێگەیشتن لە داواکارییەکە ویستی  بە بوونیک هەست بە
 دازاینە بۆ ویژدان. 

نییە کەسێک دەیەوێت ویژدانێکی چاکی هەبێت و گوێ لە  مەبەست ئەوە
بانگکردنەکەش بە ئارەزووی خۆی بگرێت؛ بەڵکو ئامادەبوونە بۆ 

ژیانی ڕۆژانەیە بۆ  ویستی ویژدان گرنگترین گریمانەیداواکارییەکە. 
تاوانکردنی فاکتۆری. لە تێگەیشتنی بانگکردنەکەدا  بە ئەگەری هەست

 بوونی خۆی دەڕوات.-بۆ-دازاین هەڵوێست وەردەگرێت و بەرەو تەوانایی
ئەوەی  کردەوەیەکی بەبێ ویژدانە، نەک تەنیا لەبەر فاکتۆریانەش هەموو

ناخە هیچەکەوە بۆ ب لە ڵکو به خۆی لە قەرزاری ڕەوشتی دوورناخاتەوە،
پڕۆژە هیچەکانی بەرانبەر کەسانی دیکە هەست بە تاوانکردن دەکات. 
 بەمشێوەیە، ویستی ویژدان کەموکورتییەکەی ویژدان دادەپۆشێت و لەم

 ژیانی ڕۆژانەدا سەرهەڵدەدات.  لە ڕووەوە ئەگەری)چاکە(
و زانیاریشمان ناداتێ؛  بانگکردنەکە تەنیا ڕەخنەگرانە نییە [٩٨٢]

 تاوان بە بوونی دازاین، وەکو بوونێک هەست-تەوانایی و  یه زەتیڤانهپۆ



 

464 

 

بوونی دازایندا و  بکات دەردەخات. کەوابوو، ویژدان داکۆکیکردنە لە
دەکات. ئایا لەمە زۆرتر و بوونگەرانە هیچ یبوون بانگ-بۆ-بەرەو تەوانایی

ری بوون دیاریبکات؟ لێرەدا پرسیا-بۆ-خەسڵەتێک هەیە تەوانایی ڕەسەنی
 گرنگتریش دێتە پێش: ئایا بەڵگەی تەواومان بۆ ئەم ڕوونکردنەوەیە بە

ئایا ڕاڤەکردنەکەماندا دیاردەی ویژدان دەناسرێتەوە؟  دەستەوەیە؟ ئایا لە
ئێمە بەدڵنیاییەوە بیرۆکەی ویژدانمان لەنێو پێکهاتەی بوونی دازاینەوە 

 دەرنەهێناوە؟ 
رەکانی وردنی بوونگەرانەی سنوڕاڤەکردنی ویژداندا الب هەنگاومان لە دوا

بوون، کە ویژدان دەیەوێت بیسەلمێنێت. ئەگەر -بۆ-تەوانایی ڕەسەنە
ڕێگاکەمان دۆزییەوە ئەوا پەیوەندی نێوان ئاکامەکانی شیکردنەوە 
 ئۆنتۆلۆجییەکەمان و ئەزمونی ژیانی ڕۆژانەمان بۆ ویژدان دادەمەزرێنین. 

 
 نی باو بۆ ویژدان. ڕاڤەکردنی بوونگەرانە و ڕاڤەکرد٩٢    

جیهاندا؛ بانگی -لەنێو و ویژدان بانگکردنی نیگەرانییە لە ڕاستگۆییەوە
لەم تاوانکردن دەکات.  بە هەست-دازاین بۆ تەوانایی بەرەو بوونێکی

ویژدانەشەوە تێگەیشتن لە داواکارییەکە بەرجەستەدەبێت. ئەم پێناسەیە 
ۆ بەرانبەری یەکدی لەگەڵ ڕاڤەکردنی باو بۆ ویژدان ناکۆکە و ڕاستەوخ

دژانە ڕادەوەستن. ئێمە ئەمجۆرە ڕاڤەکردنەش بە)باو( ناوزەددەکەین، 
خەسڵەت و کارکردنەکانی دیاریدەکەن و ڕاڤەی بۆ  چونکە)ئەوان(

 دەکەن.
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ئایا پێویست دەکات ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە و ڕاڤەکردنی باو 
و دەکرێت؟ ئەگەر ؟ ئایا ئۆنتۆلۆجییانە گومان لە ڕاڤەکردنی بارازبن تههاو

نزیکەوە دازاین بوونی خۆی و هەموو هەڵوێستەکانی بە  زۆربەی کات و لە
شێوازی بوونەی  نیگەرانییەوە ببینێت، لە ڕاڤەکردنەکەیدا بۆ ئەو

بانگکردنەکە داوایدەکات و لەنێو)ئەوان(ەوە پەلکێشیدەکان، کەوتن و 
ە بابەتێکی شاردنەوەی تێدا ڕوونادەن؟ ژیانی ڕۆژانە دازاین دەکات ب

انیش دەبێت بە بازرگانی و یدەرەکی بۆ نیگەرانی و بەڕێوەدەبرێت. ژ
 باسدەکرێت چەندی تێدەچێت. 

ژیانی ڕۆژانەی  ئێمە دڵنیانین ئەو ڕاڤەکردنانەی بۆ ویژدان لە [٩٢١]
دازایندا کراون لە ئاستی ڕاڤەکردنێکی ئۆنتۆلۆجییانەدان. لەگەڵ 

-ڕوویەکەوە پێش ۆ ویژدان لەئەمەشدا، پێویستە ئەزمونی ڕۆژانە ب
خاڵ سەرهەڵدەدەن: لەالیەکەوە،  ئۆنتۆلۆجییانە بێت. لێرەدا دوو

نابێت  ڕاڤەکردنی ژیانی ڕۆژانەی ویژدان بۆ شیکردنەوەی ئۆنتۆلۆجییانە
ئاوەڕ لە  بێت ده. لەالکەی دیکەوە، ئەم شیکردنەوەیە دوا پێوەر بە

یردۆزە ئەنترۆپۆلۆجی، داتەوە و بەسەر ببتێگەیشتنی ڕۆژانە لە ویژدان 
پەڕێت. ئەگەر شیکردنەوەی بوونگەرانە نسایکۆلۆجی و تیۆلۆجییەکاندا تی

بنەما ئۆنتۆلۆجییەکانییەوە دەرخستبێت ئەوا ڕاڤە  دیاردەی ویژدانی بە
ڕۆشنایی ئەم شیکردنەوەیەدا دەناسرێن. بەهەرحاڵ،  باوەکانیش لەبەر

ە شیکردنەوەی ویژدان بەستێنی گرفتەکانی توێژینەوەکەمانەو مادام لە
دەکەوێتە ژێر پرسیارە ئۆنتۆلۆجییە سەرەکییەکانەوە، پەیوەندی نێوان 

و ڕاڤەکردنی باو بۆ ویژدان دەبێت بەم گرفتانەوە  ڕاڤەکردنی بوونگەرانە
ڕاڤەکردنی باودا چوار خاڵ دژی ڕاڤەکردنەکەمان بۆ  ببەسترێنەوە. لە
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انکردن، بەرزدەکرێنەوە: تاو بە ویژدان، وەکو دەنگی نیگەرانی بۆ هەست
 لە بنەڕەتەوە ڕەخنەگرانەیە؛ دووەم، بانگی ویژدان ڕوو یەکەم، ویژدان لە

کردەوەیەکی دیاریکراو دەکات، کە کەسێک کردوویەتی یان دەیەوێت 
بیکات؛ سێیەم، دەنگی ویژدان هێندە ڕادیکااڵنە پەیوەندی بە بوونی 

شێوە بنەڕەتییەکانی  بە دازاینەوە نییە؛ چوارەم، ڕاڤەکردنەکەمان بایەخ
ویژدان، وەکو ویژدانی چاک و خراپ، ئەوانەی لۆمەی مرۆڤ دەکەن و 

 وریایدەکەنەوە، نادات. 
هەموو  ئێمە باسەکەمان لەم بۆچوونانەوە دەستپێدەکەین. لە [٩٢٦]

ڕاڤەکردنێکدا بۆ ویژدان، ویژدانی خراپ لەپێش ئەوانی دیکەدا ئاماژەی بۆ 
 بە سەرەتاوە)خراپەیە(؛ لەم ئەزمونەدا هەست ەدەکرێت: گوایە ویژدان ل

لە خراپە تێدەگەین؟  لەم ئەزمونەدا تاوانکردن پەیدا دەبێت، ئایا چۆن
کراوە یان نەکراوە.  کارێکەوە، کە ئەزموونی ویژدان دەبەسترێت بە

 بە دەنگەکە لەم سەرنەکەوتنەوە ڕوو لە دازاین دەکات و توشی هەست
تاوانکەر  ژدان، کەسێکی هەست بەتاوانکردنی دەکات. ئەگەر وی

 بە ناکات و تەنیا بیری هەست شتێک بانگ دیاریبکات ئەوا ئێمە بەرەو
دێت  دادوایی  لهتاوانکردنمان دەخاتەوە. ئایا ئەو ڕاستییەی، کە دەنگەکە 

بەردەمدا ناگرێت؟ دەنگەکە، کە  شتێک لە ڕێگەی بانگکردنەکە بەرەو
ێتەوە بۆ تێگەیشتنمان لە دیاردەی وروژاندنی ویژدانە و دوایی بەرزدەب

چۆنە ئەگەر فاکتۆری قەرزاری  .ویژدان نابێت بە بەڵگەیەکی سەرەکی
ڕووداو بۆ بانگکردنی فاکتۆری ویژدان؟ یان ڕاڤەکردنی  ببێت بە

لەپێشتری -ویژدانی)خراپ( بە ناتەواوی دابمەزرێت؟ ئەمەش لە هەیەتی
. دەنگەکە شتێکە نرێتبی دهئۆنتۆلۆجییانەدا بۆ ڕاڤەکردنی دیاردەکە 
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بەرزدەبێتەوە؛ لەنێو ئەزمونی بابەتە دەرەکییەکاندا جێگەی خۆی 
دەکاتەوە و دوای ئەزمونی کردەوەکان دەکەوێت. بەاڵم، بانگکردنەکە، 

تاوانکردن ئەو ڕووداوانە نین، کە خەسڵەتی  بە کردەوەکە و هەست
 ییە. لەنیگەران بە بابەتی دەرەکییان هەیە. بوونی بانگکردنەکە سەر

لە فڕێدراوی بوونی  پێش بوونی خۆی دەکەوێت و ئاوەڕ بانگکردندا دازاین
دەداتەوە. لەگەڵ دانانی دازاین بە زنجیرەیەک ئەزمون دەتوانین بیر لە 

بۆ پێشو  ایی پەیدادەبێت و داوای گەڕانەوەدەنگەکەش، وەکو شتێک دو
لەودیو  ،اتدەک دازاین[ بکەینەوە. دەنگەکە داوای گەڕانەوە]لە ،دەکات

تاوانکردن دەڕوات،  بە کردەوەکەشەوە سەرهەڵدەدات و بۆ بوونی هەست
کە دازاین تێدا فڕێدراوە و پێش قەرزارییەکە خۆی دەردەخات. 

و بوونی  بۆ بوونی دازاین هەمانکات، بانگکردنە دواییەکە بۆ گەڕانەوە
ژیانی ڕۆژانەیدا پاش  تاوانکردنی ئەویش لە بە ڕەسەنانەی هەست

پێچەوانەوە. ویژدانی خراپ لە بنەڕەتەوە، کە نەک بەەکە دێت دەنگ
لە پێشەوە  لۆمەکردنە و ئاماژە بۆ پاشگەزبوونەوە دەکات، لەڕاستیدا ڕوو

ە. هەروەها ڕیزکردنی دەکات و دازاین فڕێدەداتە نێو)ئەوان(ەو
 بونیادی بوونی]دازاین[مان ناداتێ.  ئەزمونەکانیش

ی ویژدانی چاک و خراپ بە ناوەڕۆکی ئێمە بە دیاریکردنی خەسڵەتەکان
ئەم دیاردەیە ناگەین. وەکو چۆن ویژدانی خراپ بوونی دازاینمان 
 پێدەناسێنێت، ویژدانی چاکیش دەبێت بوونی چاکی دازاین دەربخات. بە
ئاسانیش کەسێک دەتوانێت ببینێت چۆن ئەو ویژدانەی سەرچاوەیەکی 
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 بەم ویژدانەوە مرۆڤ 108پیرۆزی هەبوو دەبێت بە کۆیلەی)فاریسایزم(.
دەتوانێت خۆی بە چاک دابنێت؟ خۆی بە کەسێکی چاک دادەنێت. کێ 

بەم  مەحاڵ بێت ویژدانی چاکەوە بکات؟ ئەگەر لە یان داکۆکی لەسەر
تاوانکردن تەنیا لەگەڵ بانگکردنەکەدا  هەست بە-ئاکامە بگەین، بوونی

 سەرهەڵدەدات. 
چاک بە ئامادەنەبوونی  بۆ ئەوەی بەم ئاکامە نەگەین ویژدانی [٩٢٩]

ویژدانی خراپ دادەنێین، وەکو ئەزموونی نەبوونی ویژدانی خراپ 
 چونکە لە مونەشدا بانگکردنەکە پەیدا نابێتلەم ئەز 109پێناسیدەکەین.

ئاستی هیچ شتێکدا لۆمەی خۆم ناکەم. ئایا چۆن هەست بەو)نەبوون(ە 
کە دازاین دەکرێت؟ ئەمە ئەزمونی بانگکردن نییە؛ ئەوە دەگەیەنێت، 

تاوان ناکات. دڵنیابوون  بە ئاستیدا هەست خاوەنی کردەوەکە نییە و لە
لەوەی دازاین کارێکی نەکردبێت خەسڵەتی ویژدان دیاریناکات و بەڵکو 

 هەست-بیر دازاین دەباتەوە. لەم دڵنیابوونە کە دازاین بوونی ویژدان لە
ێکی سەربەخۆ شێواز  بهتاوانکردنی خۆی لەبیردەکات. ویژدانی چاک  بە

                                                           
ڕەوی ئایینی جولەکەیە. دی تونیسایزم یان فاریسیزم بزوتنەوەیەکی کۆنرفا  108

دەکەون باوەڕیان بە  ەوەیەن کوێرانە شوێن یاساکانی)تەورات(بەم بزوتن ئەوانەی سەر
 هەیە. )م.ک( هاتنی)مەسیح(

109  Cf. Max Scheler, ‘Der Formalismus in der Ethik und die 

Materiale Wertethik’, Part two, Jabrbuch für Philosophie und 

Phänomenologische Forschung, vol. 2, (1916), p.192.  
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هیچ شێوەیەک واتای دیاردەی  بە دانانرێت ویان دامەزراوی ویژدان 
 ویژدان نابەخشێت. 

مادام باس لەسەر ویژدانی چاک و خراپیش لەنێو ئەزمونی ژیانی ڕۆژانەی 
چونکە  ێت دیاردەی ویژدانمان پێبناسێنێتدازاینەوە دێتەکایەوە، ناتوان

ی خراپ پەیوەندی بە ویژدانی ڕووی فاکتۆرییەوە بیرۆکەی ویژدان لە
 بە چاکەوە هەیە. ڕاڤەکردنی ژیانی ڕۆژانە مامەڵە لەگەڵ بیرۆکەی هەست

تاوان نەکردن لە نێو ڕەهەندی نیگەرانیدا دەکات  بە تاوانکردن و هەست
و هاوتەراز دایاننانێت. لەم ڕەهەندەدا گوێمان لە دەنگی ویژدان دەبێت. 

ی ویژدانی چاک و خراپ جیاوازی دیاریکردنی خەسڵەتەکانی بیرۆکە بە
پێش، لۆمە و  نێوانیان لەسەر ئاماژەکردنیان بۆ شتێکی لە

داواکردنەوە نزیکە.  ڕوونکردەوە. بیرۆکەی وریاکردنەوە لە مانوریاکردنەوە
بەردەمدا هەیە. بەاڵم ئەم  پێش یان لە هەردووکیان خەسڵەتی لە

انی وریاکەرەوەدا ئەزمونی ویژد بەدەرە. کاتێک بە بناخە ڕێکەوتنە لە
تێپەڕدەبین دەنگەکە ڕوو لەو کردەوەیە دەکات دەمانەوێ بیکەین. 

بوون ڕادەوەستێت، کە -بۆ-ئەمەش لەسەر بناخەی تەوانایی دازاین
تاوانکردنی بوونی خۆی. ئەو ویژدانەی  بە تێگەیشتنە لە هەست
دا قەرزاریڵ  گهدوای سات سەربەستییەکەمان لە وریاماندەکاتەوە سات لە

ویژدان، کە هاندەری  ئەزمونی وریابوونەوەکەدا دەکات. لەۆکک
 ڕۆشنایی هەستی)ئەوان(دا دەبینرێت.   بانگکردنەکەیەتی، لەبەر

ژیانی  بۆچوونی سێێەم باس لەوەدەکات، کە ئەزمونی ویژدانی لە [٩٢١]
تاوانکردندا نییە.  بە ڕۆژانەدا ئاشنایی لەگەڵ هیچ بانگکردنێکی هەست

ەمان هەیە. ئایا ئەزمونی ڕۆژانە بیستنی ئەگەری ئێمەش ئەم باوەڕ
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دەکات؟ ئایا ئەو گکردنە ویژدانییەکەمان بۆ مسۆگەرناوەڕۆکی بان
 بیردۆزەیانەی پشت بە ئەزمونی ژیانی ڕۆژانە دەبەستن توانیویانە لە
ڕەهەندێکی ئۆنتۆلۆجییانەی دروستەوە دیاردەکە شیبکەمەوە؟ ئایا 

وونی دازاینە، دەریناخات ئەم هەبووە کەوتن، کە دیاردەیەکی بنەڕەتی ب
بوونی خۆی، وەکو نیگەرانی تێدەگات و  ئۆنتیکییانە لە

ئۆنتۆلۆجییانەش)بوون(، وەکو بابەتێکی دەرەکی پێناسدەکات؟ 
شێوە دەبینرێت: بیردۆزەکە  بە دوو  که دا دیاردهبەهەرحاڵ، لێرە

زنجیرەیەک ئەزمون یان پرۆسەی دەروونی دەناسێت، کە بوونێکی 
ئاستی ویژداندا، وەکو دادوەر یان  نادیاریان هەیە؛ ئەزمون لە

 بەڕێوەبەرێک ڕادەوەستێت، کە دازاین لێیدەکۆڵێتەوە. 
و ئەمخاڵەشی   وهدانەنا ڕێکەوت ویژدانی بە)دادگای دادوەری( کانت بە

بە ڕێنیشاندەری ڕاڤەکردنەکەی؛ بۆچوونەکەی پەیوەندی بە   وهنەکرد
یوتەلیتاریانیزم و  بەاڵم لە]بیردۆزەی ڕەوشتی[یاسای ڕەوشتییەوە هەیە. 

و ناوەڕۆکدا، شێوە  تەنانەت بیردۆزەی بەها، لە 110یودامۆنیزمەوە دوورە.
یی هەیە و ئەمەش لە ئۆنتۆلۆجی دازاین و بووندا "مێتافیزیکی ڕەوشت"

گریمانەیەکی شاراوەیە. دازاین بەو هەبووە دادەنرێت، کە بۆی نیگەرانین، 
بەهاکان دەهێنێتەکایەوە و یاساکان دەسەپێنێت.  نیگەرانبوونەکەش
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ژیانی ڕۆژانەدا بە دادگایەکی دادوەری ناسەلمێنرێت  دانانی ویژدان لە
 تاکو کەسێک لەپێشتر ڕەسەنانە ویژدان نەناسێت. 

کەوابوو، ئەو ڕەخنەیەی گوایە ڕاڤەکەدنی بوونگەرانە بانگکردنی  [٩٢٤]
ەپۆشێت و ڕوویتێناکات، پوچەڵ ویژدان چاو لە کارکردنێکی دیاریکراو د

ناکرێت، بانگکردنەکە ئەم ڕووتێکردنەی هەیە.  دەبێتەوە. نکۆڵی لەوە
بانگکردنەکەدا  بەاڵم کێشەی دەرخستنی گرفتەکە بەتەواوی لە

ڕاڤەکردنی باودا، دەشێ کەسێک فاکتۆرەکان دیاریبکات؛  دەمێنێتەوە. لە
 مییەی)ویژدانی چاک(کە کۆتاییشدا بانگکردنەکە سنورداردەکات. بەو لە
ڕۆڵی  دەکات، بەهەمانشێوە،)ویژدانی خراپیش( مەتی)فاریسایزم(زخ

دەبینێت، کە بابەتێکی دەرەکییە.  خۆی لە کەمکردنەوەی قەرزارییەکەدا
ئەگەر بانگکردنەکە هیچ پەیوەندییەکی بەفاکتۆری دەرەکی 

اوە؟ هەستبەتاوانکردن یان کردەوەیەکەوە نەبێت، کە فاکتۆریانە ئەنجامدر
ئەگەر لۆمەکردن و وریاکردنەوە لە بانگکردنەکەدا سەرەکی نەبن ئەوا 
بایەخ بەو بۆچوونەش نادەین و ڕاڤەکردنە بوونگەرایەکە لە ناسینی 

ناوەڕۆکی  خەسڵەتی ڕەخنەگرانەی ویژداندا سەرکەوتوو نابێت. لە
داواکارییەکەدا نابیسرێت.  بانگکردنەکەدا هیچ دیاردەیەکی پۆزەتیڤانە لە

ایا چۆن لە ئامادەنەبوونی ئەم الیەنە پۆزەتیڤەی ویژدان تێبگەین؟ ئایا ئ
ئێمە ناوەڕۆکە ەتیڤانەی ویژدانەوە دەرهێنراوە؟ لە هەڵوێستی نێگ

پۆزەتیڤەکە وندەکەین چونکە چاوەڕوانی شتێکی سودبەخش سەبارەت 
بناخەی  دەکەین. چاوەڕوانییەکەش لەسەر )کردەوەکەمان( ئەگەرەکانی
گشتییەکە بۆ نیگەرانبوونمان بەرانبەر هەبووەکان  ڕاڤەکردنە

دازاین دەخاتە ژێر بیرۆکەی بەڕێوەبردنی  زۆر ڕادەوەستێت، کە بە
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کاروبارەکانی. ویژدان چاوەڕوانیکردنەکان نائومێددەکات. بانگکردنەکەش 
بۆ  داوا لە دازاین دەکاتهیچ بیرۆکەیەکی پراکتیکی نیشاننادات چونکە 

بگەڕێتەوە. لێرەدا ویژدان نکۆڵی لە ئەگەری خۆی -تەوانایی بوونی
ئەوەی ناتوانێت پۆزەتیڤ بێت تەنیا ڕۆڵی  کارکردنەکە دەکات. لەبەر

نێگەتیڤانەش نابینێت. لەڕاستیدا، بانگکردنەکە هیچ شتێک نێگەتیڤانە 
یان پۆزەتیڤانە دەرناخات؛ ئەوەی لەوێدا هەیە بوونە، کە ئۆنتۆلۆجییانە 

وە، کاتێک لە بانگکردنەکە بە دروستی جیاوازە. لەالیەکی دیکە
تێدەگەین، بوونگەرانە شتێکی پۆزەتیڤمان دەداتێ، ئەویش ئەگەری 

-بوونی-بانگکردنی دازاینە بۆ گەڕانەوە بەرەو تەوانایی و بوونی دازاینە
خۆی. بیستنی ڕەسەنانەی بانگکردنەکە دازاین بۆ کارکردنی فاکتۆری 

وونگەرایەتییەکەدا لە تێگەیشتنمان ئامادەدەکات. ئەمەش لەنێو بونیادە ب
داواکردنەکە ڕوودەدات و ئێمەش ڕەسەنانە واتای بانگکردنەکە  لە

ڕاڤەدەکەین. پێویستە ڕوونیبکەینەوە چۆن ئەو دیاردەیەی ڕاڤەکردنی 
دەکات ئۆنتۆلۆجییانە کردنی ویژدانی خۆی لەگەڵدا ئاشناگشتی بۆ بانگ

کردنی گشتی بە ڕاڤەکردنی دروستە؛ هەروەها، ڕوونیبکەینەوە چۆن ڕاڤە
سنوردار دەبێت؛ مادام کەوتنیش  جیهاندا[ ]لەنێو دازاین بۆ کەوتنەکەی

ەرانییە ڕاڤەکردنەکە ڕووداو نییە.بە نیگ سەر  
کەس ڕەخنەکەمان بۆ ڕاڤەکردنی باو بۆ ویژدان لە  دەشێ هەندێ [٩٢٩] 

ڕوانگەی ئۆنتۆلۆجییەوە بەهەڵە بخوێننەوە و تێبگەن، کە نەبوونی 
ئەزمونی ژیانی ڕۆژانەدا بۆ ویژدان داکۆکی  رنگییەکی بوونگەرانە لەگ

 . بەوجۆرەی بوون لەاتلەسەر خەسڵەتی ڕەوشتی ئۆنتیکی دازاین دەک
تنی ئۆنتۆلۆجییانەدا بۆ ویژدان ناشێویت، شئاستی نەبوونی تێگەێ
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تێگەیشتنی ژیانی ڕۆژانەش لە ویژدان لەسەر زەمینەی ڕاڤەکردنێکی 
وست مەرج نییە مسۆگەر بکرێت. دەگونجێت کەسێک لە بوونگەرانەی در

ویژدان)جیدی(و تێگەیشتنەکەی  ئەزمونەکانی ژیانی ڕۆژانەی بۆ
پێچەوانەوە بێت. لەگەڵ ئەمەشدا، ئەو ڕاڤەکردنەی بوونگەرانە گرنگە، بە

مەرجێک بیرۆکە  ئەگەری تێگەیشتنی ژیانی ڕۆژانەش پەیدادەکات، بە
ونە ئۆنتیکییەکە دانەبڕێت.  ئۆنتۆلۆجییەکەمان خۆی لە ئەزم  

 
بوون-. بەڵگەی بونیادی بوونگەرانەی تەوانایی ڕەسەن بۆ١١        

لەنێو ویژداندا                 
-ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی ویژدان بۆ مەبەستی سەلماندنی تەوانایی دازاینە

بوون. سەلماندنەکەش لەنێو خودی دازایندایە و بانگکردنە بەرەو -بۆ
بیستنی دەنگەکە و تێگەیشتن لە بانگکردنەکە  تاوانکردن. بە بە هەست

سەلماندنیش دەناسرێت. تێگەیشتن لە داواکردنەکە شێوازێکی بوونی 
ڕووەوە ویژدان خۆی دەسەپێنێت. ویستی بۆ ویژدان  دازاینە و تەنیا لەم

تێگەیشتنی ڕەسەنانەیە لە بانگکردن. ئەمەش هۆکاری هەڵوێست 
بوون -بۆ-ینەوە و نوێنەرایەتی تەوانایی ڕەسەنوەرگرتنە لەالیەن دازا

کردنە. لێرەدا، پێویستە بونیادی بوونگەرانەی ئەمە ڕوونبکەینەوە تاکو 
جۆرەی خۆی  بتوانین بە بناخەی پیکهاتەی ڕەسەنبوونی دازاین، بەو

 دەناسێت، بگەین. 
بوونی تێبگات، -بۆ-تەوانایی کەسێک بیەوێت خاوەنی ویژدان بێت و لە

دەرکەوتنی بوونی نیشاندەدات. ئەم دەرکەوتنە بە مەزاج و  شێوازێکی
شێوازی ژیانی ڕۆژانەدا  بوون لە تێگەیشتنەوە بەستراوە. تێگەیشتن لە



 

474 

 

بوون -بۆ-. تەوانایش هبوون-بۆ-پرۆژەدانانی فاکتۆریانەیە لەسەر تەوانایی
 لەبەر ڕۆشنایی پڕۆژەدانانەکەدا دەبینرێت.

 ئەم تێگەیشتنە دادەنرێت؟ تێگەیشتنچ جۆرە مەزاجێک بەرانبەر  [٩٢١]
بانگکردن بوونی ڕاستگۆیانە و تاکەکەسی دازاین دەردەخات.  لە

ڕاستگۆییەکەی لەنێو تێگەیشتنەکەدا لەنێو مەزاجی دوودڵیدا ڕەسەنانە 
سەرهەڵدەدات. لە فاکتۆری دوودڵی ویژدانیدا دازاین ڕاستگۆیانە 

یژدان دەبێت بە بۆ و ]دازاین[ ڕووبەڕووی خۆی دەبێتەوە. ویستی
 ئامادەبوونی دوودڵی. 

سێیەم خەسڵەتی بنەڕەتی لە ئاشکرابوونەکەدا)دەرکەوتنە(. خودی 
گوتار لە ویژداندا -بانگکردنەکە بۆ دازاین جۆرێکە لە گوتار؛ بەاڵم دژە

 .گوتار وەرناگرێت-تێگەیشتنەوە، دژە بیستندا، بانگکردنەکە بە نییە. لە
ر هێرش دەکاتە سەر دازاین و ڕێگەی ئەوەی هێزێکی نادیا نەک لەبەر

ناوەڕۆکی بانگکردنەکە تێدەگات.   لهبیستن دەگرێت، بەڵکو بیستنەکە 
تاوان دەکات.  دازاین بەردەوام لە بانگکردنەکەدا هەست بە

 کارکەوتوو ڕزگاردەکات، کە)ئەوان( ئەمەش،)خۆ(ی دازاین لە گوتاری لە
ووییە. بێدەنگی یەکێکە لە بەکاریدەهێنن. کەوابوو، گوتاری ویژدان کەم د

ئاستی تیگەیشتندا  هەرکەسێک لە 111ئەگەرە بنەڕەتییەکانی گوتار.
داواکردنەکەدا دازاین دەیەوێت لە  بێدەنگ بێت دەیەوێ شتێک بڵێت. لە

خۆی تێبگات. کەوابوو، بانگکردنەکە بێدەنگبوونە. -بوونی-تەوانایی
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 ]دازاین[ گگوتن دەرنابڕێت. ویژدان بەبێ دەن گوتاری ویژدان بە
بانگکردنەکە لە ڕاستگۆیی دازاینەوە بێ دەنگ دەردەچێت و  بانگدەکات؛

دوویی لە گوتاری  دازاین بەرەو بوونی خۆی دەگەڕێنێتەوە. تەنیا بە کەم
 و زمانی لە پەنا بۆ بەکارهێنانی وشە گوتارە[ ویژدان تێدەگەین. ]ئەم

 نابات.  )ئەوان( کارکەوتووی
ن، کە پەیوەندی بە فاکتۆرەکانەوە هەیە، ڕاڤەکردنی گشتی بۆ ویژدا

تیایدا  ]دازاین[ ڕووداو دادەنێت، کە گوتاری بێدەنگی ویژدان بە
شتێک  دڵنیانییە. لەڕاستیدا،)ئەوان(، کە بەبێ تێگەیشتن هەموو

هیچ  کارکەوتووەوە خەریکدەکەن و گوتاری لە دەبیستن خۆیان بە
بیستن یان بیستنەکەیان دەنگی ویژدان نا )ئەوان( بانگکردنێکیان نییە.

 دوور بڕناکات. 
ئاشکرابوونی ویستی دازاین بۆ ویژدان لە پێکهاتەی دوودڵیدایە و لە 

هەست بە -بۆ-تێگەیشتنیشدا دەبێت بە پڕۆژەی تەوانایی دازاین
دەبێت. ئەم ئاشکرابوونە دووییەوە بەرجەستە تاوانکردن. ئەمەش بە کەم

-ەم پڕۆژە بێدەنگەی تەواناییئ، اڕەسەن و گرنگە لە ویژدانی دازایند
  تاوانکردن بە دوودڵییەوە، ناودەنێین 'بڕیاردان'. بە بۆ هەست-دازاین

 
کرابوونی دازاینە. ئێمە لەپێشتر شابڕیاردان شێوازێکی گرنگی ئ[ ٩٢٩]

دانا. مان ]دەرکەوتن[مان بوونگەرانە کرد و بە)ڕاستی( ڕاڤەی ئاشکرابوون
ەسڵەتی دەستەواژە یان جۆرێک ، بەدڵنیاییەوە، ڕاستی خدالێرە 112
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جیهاندا هەیە. پێویستە -لەنێو-هەڵوێست نییە و پەیوەندی بە بوون
ڕوونکردنەوەکەمان بۆ دەستەواژەی  ڕاستی بوونگەرانە باسبکرێت. لە

"دازاین لەنێو ڕاستیدایە" ئێمە ئاماژەمان بۆ دازاین وەکو ڕاستی کردووە؛ 
 113این.بۆ ئەم مەبەستەش لە ڕەسەنبوونی دازاین دو

چونکە  گرنگە بوونی دازاین دەگەین، کە زۆرڕاستی بڕیارداندا بە لە
-لەنێو-کرد هەمووی بوون کاتێک ئاماژەمان بۆ)ئەوێ( ڕەسەنانەیە. هەر

لەنێو هەروەها خۆ)وەکو من(، ئەم -جیهان؛ واتە خودی جیهان، بوون
کاتێک جیهان دەرکەوێت، هەبووەکانی نێو  هەبووە دەردەکەوێت. هەر

-بەردەست و بابەتە-یش دەدۆزرێنەوە. دۆزینەوەی بابەتەکانیجیهان
بۆ ناسینی  114دەرەکییەکان دەکەوێتەسەر دەرکەوتنی جیهان.

کارکردنەکەش لەگەڵ هەبووەکاندا دەبێت لە گرنگی و ئاماژەکردنەکانیان 
لەپێشتر تێبگەین. لەم تێگەیشتنەوە دازاین بە نیگەرانییەوە بابەتەکانی 

الیەنەکانی کارکردنەکەش  نێت. دۆزینەوەی هەمووبەردەستی بەکاردەهێ
هەیە؛ ئەمەش لەسەر  شتەوە(-ئەو-پێناوی پەیوەندی بە مەبەست یان)لە

دەرکەوتنی جیهان ڕادەوەستێت. جێنشینبوون لەنێو خانوودا، گوزەرانی 
هۆی  پێناوی ئەگەرە نزیکەکانی دازایندایە. بە و بەردەوامی ژیان لە

رانییەوە پڕۆژەکانی بوونی دادەمەزرێنێت. مادام ئەوانەوە، دازاین بە نیگە
دازاینەکان فاکتۆریانە دەبێت  دازاین فڕێدراوەتە)ئەوێ(، هەر یەکێک لە

 خاوەنی جیهانێکی تایبەت. هەمانکات، پڕۆژە فاکتۆرییە نزیکەکان بە بە
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نیگەرانییەوە لەبەر ونبوونی لەنێو ئەواندا و لەالیەن ئەوانەوە ڕێنمایی 
خۆی دەکات و داواکردنەکەشی  ونبوونەوە دازاین داوا لەدەکرێت. لەم 

لەگەڵ -بڕیاردانە. بەاڵم دەرکەوتنی ڕەسەنانە لەگەڵ خۆیدا جیهان و بوون
ناوەڕۆکدا  ێتەوە. جیهانی دەرەکی لەریاوازتر دەدۆزجشێوەیەکی  بە

ناگۆڕێ و نابێت بە شتێکی دیکە، کەسانی دیکەش ئاڵوگۆڕ ناکرێن؛ 
دازاین بۆ بابەتەکانی بەردەست و کەسانی دیکە  بەڵکو نیگەرانبوونی

 بوونی پێناسدەکرێت.  -خودی-بەگوێرەی تەوانایی دازاین بۆ
 جیهان بوونێکی ڕەسەنانە، دازاین لە-بڕیاردان، وەکو بەخۆ [٩٢٨]

دەربەست. چۆن بڕیاردان بوونی دانابڕێت و نایکات بە خۆیەکی بێ
بۆ نیگەرانبوونی  ن)خۆ(جیهاندا دەردەخات؟ بڕیاردا-ڕەسەنانە لەنێو

و بابەتەکانی بەردەستدا دەگەڕێنێتەوە تاکو  کەسانی دیکە-لەگەڵ
-بۆ-شتەدا و تەوانایی-ئەو-پێناوی ڕۆشنایی لە بایەخیان پێبدات. لەبەر

جیهان ڕزگاردەکات. یەکەمجار، بڕیاردان  بوون، دازاینی بڕیاردەر خۆی لە
ونی کەسانی دیکە دەبات، بو-دازاین بەرەو ئەگەری وازهێنان لە تەوانایی

هەروەها بە نیگەرانییەوە ئەو تەواناییە دەردەخات، کە پێش خۆی 
دەکەوێت و دەبێت بە ڕزگارکەر. دازاینی بڕیاردەر دەتوانێت ببێت بە 

بوونێکی ڕەسەنانە لە ی دیکە. تەنیا لەسەر بنەمای بە خۆویژدانی کەسان
نەک بە ئاڵۆزی و بڕیارداندا خەڵکی دەتوانن ڕەسەنانە پێکەوە بژین 

ڕێگەی  ایانە لەنێو)ئەوان(دا و لەرهەست بە)غیرە(کردن یان زۆرگوتنی ب
 تێگەیشتنی ئەوانەوە. 

بەگوێرەی ناوەڕۆکە ئۆنتۆلۆجییەکەی، بڕیاردان هەمیشە بڕیاردانی 
کاتێکی دیاریکراویشە. جەوهەری دازاینیش لە  بە فاکتۆری دازاینە و سەر
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تێگەیشتنەوە خۆی  یاردان هەیە، کە بەبوونیدایە. بڕیاردان، وەکو بڕ
ا بوونی ددەکات بە پڕۆژە. بەاڵم لەسەر چ بناخەیەک دازاین لە بڕیاردان

چی دەدات؟ تەنیا بڕیاردانەکە دەتوانێت  خۆی دەردەخات؟ بڕیار لەسەر
دەکات بە ێئەگەر بڵێین بڕیاردانەکە داوای ئەگەرێکمان لوەاڵم بداتەوە. 

هەڵەدا دەچین. بڕیاردان پڕۆژەیەکی  ەو دابمەزرێت ب بکرێت پرۆژە
بەرجەستەبووی دیاریکراوی ئەگەرێکی فاکتۆری ڕاستەقینەیە. نادیاری 

بوونی دازاین سەر بە بڕیاردانە. بڕیاردان -بۆ-هەموو پڕۆژەیەکی تەوانایی
بوونی خۆی دڵنیادەبێت. بەاڵم شێوازی نادیاری  تەنیا بە بڕیاردان لە

بوونی خۆی بەبێ بڕیاردان دیاریناکات؛  فاکتۆریانەی بڕیاردان هەرگیز
 لەگەڵ ئەمەشدا، دیاریکردنی بوونگەرانەی هەیە. 

دازاین لە بڕیاردانەکەیدا ئۆنتۆلۆجییانە و بوونگەرانە بڕیار لەسەر  [٩٢٢]
نیگەرانی و خەمخۆرییەوە دەدات. نیگەرانبوونی  بوون بە-بۆ-تەوانایی

دەکەن. دەرکەوتنی ریتۆریەتی بوونی و کەوتنی سنوردادازاینیش فاک
ئەمەش بۆ  115لەنێو ڕاستی و ناڕاستیدا دایدەنێت. دازاین)لەوێدا(

بڕیاردان، وەکو ڕاستییەکی ڕەسەن دروستە. بڕیاردان ڕەسەنانە 
ناڕاستیش دەناسێت. دازاین لە بڕیارنەدانەوە بەرەو بڕیاردان دەڕوات. 

کەچی ئاماژە بۆ ئەو دیاردەیە دەکات، کە هەبوویەکی ملبڕیارنەدان 
ئەواندا بە ئاڵۆزی دەژی و -ڕاڤەکردنەکانی)ئەوان(ە. دازاین، لەنێو خۆی

ژیانێکی گشتی هەیە. لەم ژیانەگشتیەدا کەس بڕیار لەسەر شتەکان 
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دۆزینەوە لەنێو -دراوە. بڕیاردان داواکردنە بۆ خۆچونکە بڕیارەکە  نادات
تەوە. ونبوونی)ئەوان(دا. بەاڵم دەستەاڵتی بڕیارنەدانی ئەوان دەمێنێ

ی ئۆنتیکی و ئەمەش، کە دژی چەمکی بوونگەرانەی بڕیاردانە، خەسڵەتێک
بەو واتایەی کەسێک توشی بارگرانی بووبێت.  سایکۆلۆجی ناگرێتەوە

-دەبەستن. تەوانایی تەنانەت بڕیاردانەکان لەنێو جیهاندا پشت بە)ئەوان(
وە و کێشە، کە شتێکی فڕیدرا بوون لە بڕیاردانی دازایندا دەبێت بە-بۆ
ڕاستەقینە  لەسەر ئەگەری فاکتۆرییەکانی دەکات. بڕیاردان خۆی لە کار

دیاریکردنی  .دانابڕێت، بەاڵم لەپێشدا ئەگەرە فاکتۆرییەکە دەدۆزێتەوە
بوونگەرانەی ئەگەری بڕیاردان بۆ دازاین دیاردەی بونگەرانەی ئەو 

 دوە.ناوزەدیدەکەین، کە هێشتا باسماننەکر ساتانەیە ئێمە بە)هەڵوێست(
  
ئاماژە بۆ شوێن  چەمکی 'هەڵوێست')بوون لەنێو هەڵوێستدا( [١١١]

ئاماژەکردنە لە چەمکە بوونگەرایەتییەکە دانابڕین چونکە دەکات. ئەم 
جیهان -لەنێو-پەیوەندی بە بوون لە)ئەوێدا(ی دازاینەوە هەیە. بوون

دووری و نزیکی و الیەنەکان شوێنی تایبەتی خۆی هەیە و خەسڵەتی 
 116گرێت. دازاین فاکتۆریانە هەیەو شوێن بۆ خۆی دیاریدەکات.وەردە

بەاڵم شوێنی دازاین، بەگوێرەی بوونی، دەبێت بە)ناوچە(و لەسەر 
جیهان دادەمەزرێت و دەرکەوتنیش دەبێت بە -لەنێو-بناخەی بوون
دەبێت بە زەمینە بۆ دەرکەوتن،  جۆرەی شوێنی)لەوێدا( پێکهاتەی. بەو
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ئەو)لەوێدا(یە، کە   واتههەڵوێست. هەڵوێست  بڕیاردانیش زەمینەیە بۆ
یە بوونی دازاین تیایدا دەرەکییە نی بڕیاردان ئاشکرایکردوە. ئەو قاڵبە

یان بوونی خۆی تیدا دادەنێت. دوور لە هەموو بابەتێکی  ڕوودەدات
دەرەکی تێکەڵەی ڕووداوەکان و بەرەنگاریکردنیان، هەڵوێست تەنیا لە 

ڕووداو  دەبێت. ئەوانەی بەو لە نێو ئەودا پەیداەرهەڵدەدات بڕیاردانەوە س
 دادەنرێن لەنێو جیهان و دەوروبەردان لەگەڵ بڕیارداندا دێنەکایەوە.

هەڵوێست لە بنەڕەتەوە نییە؛ تەنیا بەگشتی دەیناسن و هەڵە  بۆ)ئەوان(
 و 'ڕووداوەکان' دەکەنەوە نزیکەکانی دەدۆڕێنن؛ بیر لە  هو ئەگەر

لەوێدا دەخاتە نێو هەڵوێستەوە. -بڕیاردان بوونناناسنەوە.  ]هەڵوێست[
بوون، کە ویژدان -بۆ-بێگومان، بونیادی بوونگەرانەی تەوانایی ڕەسەن

دەیسەلمێنێت و دەبێت بە ویستیش بۆ ویژدان، سنورداردەکات. لەم 
ئێمەش ناسینەوە. بتەواناییەدا دەتوانین تێگەیشتن لە داواکردنەکە 

بانگمان ناکات و داوای هەڵوێستمان  تێدەگەین ویژدان بەرەو بۆشایی
لێدەکات. تێگەیشتنی دروست لەم الیەنە پۆزەتیڤە بوونگەرایەی 
بانگکردنی ویژدانی ڕوونیدەکاتەوە تاکو چ ڕادەیەک لە ناسینەوەی 

نابین ئەگەر بانگکردنەکە ەتی دەرخستنی ویژداندا سەرکەوتووخەسڵ
ڕێگەیەوە  روەها، لەوپەیوەندی بە ڕووداوەکانی بەردەممانەوە هەبێت. هە

پەیوەندییەدا  دەنگی ویژدان لەو کۆنکرێتی لەدەبینین چۆن تێگەیشتنی 
بە ئێمە دەگات. ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی تێگەیشتن لە داواکردنەکە، وەکو 
بڕیاردان، ویژدان دەکات بە هەبوویەکی نێو بوونی دازاین، کە ئەویش 

مێنێت. دیاردەی بوون دەسەل-بۆ-بوونی فاکتۆری خۆی و تەوانایی
'بڕیاردان' خۆگرتنێکی بێ ناوەڕۆک یان ئارەزووکردنێکی نادیار نییە. 
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هەروەها پێش بڕیاردان، بڕیاردانەکە نایەوێت خۆی بناسێت؛ لەپیش 
]لەگەڵ  بڕیاردانەکەدا خۆی ناسیوە. دازاین، وەکو بڕیاردەرێک

 لە مەبەستەوە کارکردن دەکات. بەاڵم ئێمە بە ڕوو لە بڕیاردانەکەدا[
چەمکی کارکردن دووردەکەوینەوە چونکە واتاکەی هێندە فراوانە الیەنی 

 نیش دەگرێتەوە. درکناچاالکی بەرگری
دووەمجاریش، تێنەگەیشتن لە ئۆنتۆلۆجی دازایندا دروستدەکات و 

 بە الیەنی کردەوەیی بێت دەریدەخات بڕیاردان ڕەفتارێکی دازاین و سەر
بوونی  یگەرانی هێندە لەننرێت. بەاڵم و بەرانبەر الیەنی بیردۆزەیی داب

ئەم بوونە کۆدەکاتەوە و پێش  (می رجه سهدازایندا سەرەکییە)
ئاماژەکردنی الیەنی کردەوەی و بیردۆزەیی پێویستە بناسرێت. لەپێشدا و 
لەگەڵ کۆکردنەوەی ئە الیەنانە بە یارمەتی دیالێکتیک، کە بوونگەرانە 

گەرانییە. ێت. بڕیاردان ڕەسەنبوونی نینامەزربناخەیە، دارێتەوە و بێنادۆز
 گەرانییە. ەری نیگەرانیش ڕەسەنبوونی خودی نیئەگ

ئەگەرە فاکتۆرەییەکانی ژیانی ڕۆژانە، لە پەیوەندییەکانیاندا و  [١١٦]
ڕاڤەکردنی بونیادە بوونگەرایەتییەکەیان دەبن بە بابەتی ئەنترۆپۆلۆجی 

ان ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتییە، مەبەستم لەم تویژینەوەیەدا، کە 117بوونگەرانە.
بوونی دازاین، کە -بۆ-کردنەکەمان بوونگەرانە بۆ تەوانایی ڕەسەنانەپێناسە
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بینین -لەم ڕووەوە، کارڵ یاسپەرز یەکەم کەسە لە ڕۆڵی ڕاڕەوی جیهان  
 رەو پێشەوەی بەرێت. بڕوانە نوسراوەکەی: به بکۆڵێتەوە و

Psychlogie der Weltanschauuning,  لێرەدا وەاڵمی ٦٢٩٩چاپی سێیەم .
پرسیارەکە)ئایا مرۆڤ چییە؟( لەبەر ڕۆشنایی تەوانایی مرۆڤ دراوەتەوە. بناخەی 

 هەڵوێست باسکراوە. -بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانەی سنوری
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جێگەی خۆیدایە. ئێستا، بڕیاردانمان بە بوونی  ویژدان دەیسەلمێنێت لە
-خۆ  بێت به ده مەش  گرێداوە و ئهتاوانکردنەوە  بە هەست

وە پێناسەی واتا بە دوودڵییەوە. هەوڵماندا [بەپرۆژەکردنی]دازاین
دوایدا دەگەڕێین؛ تەوانایی  ئۆنتۆلۆجییەکەی ئەو تەواناییە بکەین، کە بە

خۆی. ڕەسەنبوونی دازاینیش -بوونی-سەرجەمی-ڕەسەنانەی دازاین بۆ
شێوەیەش بێت،  یان داتاشراو نییە. ئەگەر بەم بەدەر واتا چەمکێکی لە

-ڕووەو-سەنانەیبوون، بوونی ڕە-سەرجەمی-بۆ-هێشتا تەوانایی ڕەسەنانە
کاتێک مردن پڕۆژەیەکی بوونگەرانەیە و سەلماندنی دازاینی تێدا ونبووە. 

-بۆ-وانایی ڕەسەنانەسەلماندنەکە دۆزرایەوە توێژینەوەکەمان تە
ڵ  گه لهبوونی دازایندا ڕووندەکاتەوە.  بوونگەرانە لە بوون-سەرجەمی
اڵمی ڕەسەنییەوە وە بە  بووه م هه می بوونی ئه رجه سهناسینی 

دەکرێت و تێگەیشتن لە بوون سیارکردنیش سەبارەت بوونی ئامادەپر
 بەگشتیش مسۆگەر دەبێت. 
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 بەشی سێیەم
 بوون،-سەرجەمی-بۆ-تەوانایی ڕەسەنی دازاین

 کات، وەکو واتای ئۆنتۆلۆجی بۆ نیگەرانی

 

 . نەخشەدانانی سەرەتایی هەنگاوی میتۆدۆلۆجییانە لە ١٦    
 ردنی بوونی سەرجەمی ڕەسەنانەی دازاینەوەپێناسەک        
 بۆ ئاشکراکردنی کات، وەکو دیاردە        

دازاین لەالیەن دازاینەوە -بوونی-سەرجەمی-تەوانایی ڕەسەنانەی[ ١١٩]
 شیکردنەوەی ئەم دیاردەیە بوونی بەدەکرێت بە پڕۆژە.  بوونگەرانە 
ە دەرخستوە، کە دەبێت بمردن -ڕووەو-دازاینمان-ڕەسەنانەی

ژیانی ڕۆژانەدا  بوون، لە-بۆ-'چاوەڕوانکردن'. تەوانایی ڕەسەنی دازاین
'بڕیاردان'. ئایا  ڕاڤەکردنە بوونگەرانەکەشماندا دەبێت بە دەبینرێت و لە

یەکدی نزیک بکەینەوە؟ ئایا پڕۆژە  چۆن 'چاوەڕوانکردن' و 'بڕیاردان' لە
ەی بەو بوون ئیم-سەرجەمی-ڕەسەنی-ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ تەوانایی

انبەر دیاردەی بڕیاردان دوور ڕەهەندەی دازاین نەگەیاندوە، کە بەر
"هەڵوێستی  گرێت؟ ئایا چی هاوبەشییەک لەنێوان مردن و ڕانه

هەوڵدانەکەمان بۆ نزیککردنەوەی چاوەڕوانکردن لە  کۆنکرێت"دا هەیە؟ لە
دیاردەیی -زۆر، ئایا بونیادێکی لێنەبوردراو یان نا بڕیاردانەوە بە

امەزرێنین، کە خەسڵەتی پڕۆژەدانانی ئۆنتۆلۆجییانەی بۆ دیاردەکە دان
 تێدا وندەبێت؟ 
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ەکی ساختە لەنێوان ئەم دوو دیاردەیەدا یئێمە هەموو پەیوەندیدارێتی
ڕێگەی میتۆدە: دەمێنێتەوە ڕەتدەدەینەوە. تەنیا ڕێگەیەک لەبەردەمماندا 

ژیانی  ماندنی لەخاڵی دەرچوونمان و پاش سەل واتە، بڕیاردان دەکەین بە
بوونی ژیانی ڕۆژانەدا، وەکو  "ئایا بڕیاردان، لە ڕۆژانەدا دەپرسین:

ەگەر ئەگەرێکی ڕەسەن، دەبێت بە بڕیاردانێکی چاوەڕوانکراو؟" چۆنە ئ
خۆی بەرەو ڕەسەنبوون تەنیا لەوێدا بەرێت،  بڕیاردان، بەگوێرەی واتاکەی

دابووە نزیکەکانەوە، کە دەبێت بە پڕۆژە، نەک بەسەر ئەگەرە لەخۆڕا پەی
-بۆ-بەڵکو بەسەر ئەگەرە سەرەکییەکانی ژوور فاکتۆری تەوانایی دازاین

بوونەوەوە خۆی بسەلمێنێت؟ چۆنە ئەگەر تەنیا لە چاوەڕوانبوونی مردندا 
بڕیاردان، وەکو ڕاستی ڕەسەنی دازاین، بە دڵنیابوونی ڕەسەنانە بگات؟ 

 ریانە، کە بەچۆنە ئەگەر لە هەموو چاوەڕوانکردنێکی فاکتۆ
 چاوەڕوانکردنی بوونگەرانەی مردنەوە بەستراون، ڕەسەنانە تێبگەین؟ 

بوونی  ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکەماندا، ئەو هەبووەی لە لە [١١١]
دەکۆڵینەوە دازاینە. ئەمیش نابێت بە بابەتێکی دەرەکی دابنرێت. تاکو 

ڕێنماکەری  دەبێت بە ئەم خاڵەمان لەبیربێت بەردەوام بیرۆکەی)بوون(
خاڵە دەکات، کە پڕۆژە  ڕاڤەکردنەکەمان. ئەمەش ئاماژە بۆ ئەو

 بوونگەرایەتییەکەمان بەسەر ئەگەرە ئۆنتیکییەکاندا دامەزرێنین و لە
 ڕوانگەیەکی بوونگەرانەوە تەماشایان بکەین. 

هەنگاونانەکە خەسڵەتی متیۆدۆلۆجییانەی ڕاڤەکردنە بوونگەرانەکەش 
بێجگە لە ئاماژەکردن لە چەند شوێنێکدا، بە دەردەخات. تاکو ئێرە، 

ئاشکرا باسی میتۆدمان نەکردووە. ئەرکی سەرەتاییمان ڕووکردن لە 
دیاردەکان بوو. بەاڵم، پێش ئاشکراکردنی واتای بوونی هەبوو، کە لە 
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ناوەڕۆکەکەیدا دەبینرێت، دەبێت بوەستین، نەک بۆ پشودان بەڵکو بۆ 
ەموو میتۆدێکی دروست لەسەر ناسینی بیرکردنەوە لە هەوڵدانەکەمان. ه

پێکهاتەی بابەتی توێژینەوەکە یان بەستێنی دەوروبەری بابەتەکەوە 
کەوابوو، مێتۆدی دروست، کە لە تەکنیکی گفتوگۆی بێ ڕادەوەستێت. 

ناوەڕۆکەوە جیاوازە، زانینمان سەبارەت بوونی ئەو هەبووە دەداتێ، کە 
دنەوەی ئەگەر و مەرجەکان، بووە بە بابەتی توێژینەوەکەمان. ڕوونکر

هەروەها کەموکورتییەکانی میتۆدی شیکردنەوەی بوونگەرانە، بەگشتی، 
شەفافییەت دەپارێزێت، کە بۆ هەنگاونانەکەمان ناسینی واتای بوون، 

ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانەی واتای  وەکو نیگەرانی پێویستە. بەاڵم
اتەی بوونگەرانەی نیگەرانی دەبێت فینۆمینۆلۆجییانە و بەگوێرەی پێکه

 بوونی دازاین بکرێت. 
لە بابەتە دەرەکییەکانەوە یان ڕاستەقینەوە  ئۆنتۆلۆجییانە، دازاین

دانەمەزراوە، خۆیەکی بەردەوامە و  جیاوازە. ناوەڕۆکی لەسەر)جەوهەر(
لەنێو نیگەرانیدا دەبێت  نیگەرانییەوە. دیاردەی)خۆ( بوونێکە بە
 ئەوان(-اڕەسەنی)خۆینەتی بەرانبەر ناسبکرێت و ڕەسەنییێبوونگەرانە پ

نیشانبدرێت. لەگەڵ ئەمەدا، دەبێت بزانین چ جۆرە پرسیارێکی 
 بکریت ئەگەر ئەم خۆیە جەوهەر نەبێت. ئۆنتۆلۆجییانە سەبارەت)خۆ(

دروستی  لەم ڕێگەیەوە، بۆ یەکەمجار دیاردەی نیگەرانی بە [١١٤]
لەگەڵ ئەم  .ڵینەوەدەبێت و ئێمەش لە واتا ئۆنتۆلۆجییەکەی دەکۆئاشکرا

 لێکۆڵینەوەیەدا واتای)کات(یش دەردەکەوێت. ئەمەش دوورکەوتنەوە لە
دازاین نییە؛ ناوەڕۆکی تەواوی پێکهاتە بوونگەرایەتییەکەی دازاینمان 
لەنێو زەمینە ئۆنتۆلۆجییەکەوە دەستدەکەوێت. کات لەنێو ئەزمونی 
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یاردانێکی ڕەسەنانە و سەرجەمی دازایندا، لەنێو دیاردەی بڕ-بوونی
شێوەیە دەرکەوێت ئەوا  کات بەمچاوەڕوانکراودا دەردەکەوێت. ئەگەر 

 کاتی بڕیاردانە چاوەڕوانکراوەکە دەبێت بە فۆرمێکی گرنگی کات
فۆرمی جیاوازدا  ]بەگشتی[. کات ئەگەری جۆراوجۆری هەیە و لە

ڕەسەنییەت و ناڕەسەنییەتی  بناخەییەکانی بوون، ەدەبینرێت. ئەگەر
ئۆنتۆلۆجییانە سەر بە ئەگەری بەکاتبوونی کاتن. ئەگەر کەوتن  ن وندازای

تێگەیشتنی دازاین لە خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی بوونی دووربخاتەوە 
لێرەدا  ئەمە، ئەگەر)کات( گرنگەکانی بوونیشی ناناسێتەوە. لەبەر بناخە

لەگەڵ چەک و تێگەیشتنی باو بۆ کات نەگونجێت نابێ سەرسام بین. 
ئەزمونی ڕۆژانەدا دروستدەبێت و ئەو  لە کی کات، کەکەوابوو، چەم

. نابن بە پێوەر کێشەیەی لەوەوە پەیدادەبێت بۆ ڕاڤەکردنەکەمان بۆ کات
کات ئاشنابێت و لەوێوە  شتێک بە پێویستە توێژینەوەکەمان پێش هەموو

باوەکە بۆ کات. دیاردەی سەرەکی   ی چەمکهڕۆشنایی دەخەینە سەر بوار
نی ئەگەری سەرجەم و یەکێتی و گەشەکردنی بونیادی کات، بە دیاریکرد

دازاین، کە باسمانکردوە و بە فۆرمێکی کاتی بەکاتبوون دامانناوە، 
دەپارێزین. لەگەڵ دەرکەوتنی کاتدا، کەوابوو، شیکردنەوە 

بەستێنی کاتەوە جارێکی دیکە  بوونگەرایەتییەکەمان بونیادی دازاین لە
 ڕاڤەدەکات. 

ەستە باسەکەمان بەسەر ئەم خااڵنەدا دابەش دەکەین: لێرەدا، بۆ ئەم مەب
-سەرجەمی-بۆ-ڕیاردانی چاوەڕونکراو، وەکو ڕێگەیەک تەوانایی دازاینب

(: ١٩بەشیییەتێکی ئۆنتیکی وەردەگرێت)کورتەبوونی تیایدا ڕەسەن
ۆتیکیی بۆ ڕاڤەکردنی واتای بوونی نیگەرانی و یهەڵوێستی هێرمین
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 بۆ کات، وەکو واتای ئۆنتۆلۆجییانە(؛ ١٤خۆ)کورتەبەشی و نیگەرانی
(؛ کاتی دازاین و ئەرکەکانی دووپاتکردنەوەی ١٩نیگەرانی)کورتەبەشی

 (.١١شیکردنەوەی بوونگەرانە)کورتەبەشی
  

 -بۆ-. بڕیاردانی چاوەڕوانکراو، وەکو ڕێگەیەک تەوانایی دازاین١٩  
 بوونی تیایدا ڕەسەنییەتێکی ئۆنتیکی وەردەگرێت-جەمیرسە     

کاتێک بیر لە بڕیاردان تاکو کۆتایی دەکرێتەوە و ڕوو لە هاندەری  [١١٩]
مردن -ڕووەو-ڕەسەنانەی-بوون دەکات، تاکو چ ڕادەیەک ئێمە بەرەو بوونی

-بۆ ویژدان و پڕۆژەی تەوانایی بات؟ چۆن لە پەیوەندی نێوان ویستدە
بوون تێبگەین؟ ئایا بڕیاردانەکەمان ئۆنتیکییانە -سەرجەمی-بۆ-ڕەسەن

 مردن؟ ئایا واتای-ڕووەو-لمێنراوە و دەبێت بە فۆرمی بوونسە
 یاردان چییە؟ڕ'بیرکردنەوە تاکو کۆتایی' بوونگەرانە بۆ دیاردەی ب

 
تاوانکردن دانا، کە  ئێمە بڕیاردانمان بە پڕۆژەی دازاین لەسەر هەست بە

و  تاوانکردن لە بوونی دازانیدایە بە ەستبە دوودڵییەوە داوایدەکات. ه
تاوانکردن  بە بناخەی هیچ. هەست هیچ دەبەخشێت، کە دەبێت بەواتای 

ێت. پێش هەموو بەڵگەنامەیەک دەکەوێت رنە ڕادەگیرێت نە لەناویش دەب
 ەڕەتەوە هەستبن لەمە، دازاین لە ئەگەر بەڵگەنامە واتای هەبێت. بێجگە

ویستی  ێکدا.ئاستی ڕووداو یان چەند ڕووداو نەک لە -دەکاتتاوان  بە
تاوانکردنەوە هەیە. بە  بە ۆ ویژدان پەیوەندی بە هەستدازاین ب

 تاوانکردن، کە دازاین بەردەوام دایدەمەزرێنێت، بە بە پڕۆژەکردنی هەست
 تاوانکردنی ژیانی ڕۆژانە لە بە واتای بڕیاردانەوە بەستراوە. هەست
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 بە بەردەوامبوونی هەست ن لەگەیشتڕۆشنایی تێ بڕیارداندا لەبەر
. تێگەیشتنەکەش لەگەڵ خۆدەرخستنی ین دەناسرێتدازا داوانکردنتا

 بوون تاکو کۆتایی، مسۆگەر دەکرێت. لە-بۆ-تەواناییەکەوە دازاین بە
-ڕووەو-کۆتاییدا بوونە-لەبەردەم-دازاین-ڕوانگەی بوونگەرانەوە بوونی

کۆتایی، کە چاوەڕوانکردنی مردنە، بڕیاردان -ڕووەو-کۆتایی. وەکو بوونێک
-ڕووەو-خوێدا ڕەسەنانە بوون ەنانەوە. لەنێودەچێتە شێوازێکی ڕەس

دەبێت  و مردن، وەکو فۆرمێکی ڕەسەنانەی ژیانی ڕۆژانە، هەڵدەگرێت
 ئەم پەیوەندییەش ڕوونبکرێتەوە. 

 بە خۆی دەدات بەرەو هەست "کەسێک ڕیگە بە بڕیاردان واتە،[ ١١١]
بوونی دازاینە و  بە تاوانکردن سەر بە بکرێت". هەستتاوانکردن بانگ

بوون. کاتێک دەڵیین، دازاین بەردەوام هەست بە -بۆ-ئەمەش تەواناییەتی
هەموو حاڵەتێکدا دازاین  تاوان دەکات، مەبەستمان ئەوەیە، کە لە

تاوانکردن  بە ڕەسەنانە یان ناڕەسەنانە لەم شێوازی بوونەدایە. هەست
انەی ئەو یخەسڵەتی بابەتێکی دەرەکی نییە، بەڵکو ئەگەری ئۆنتیکی

 هەموو پێدەکات. لەە ڕەسەنانە یان ناڕەسەنانە هەستیە، کهەبووەی
دەکات لەنێو فاکتۆرێکی  تاوان بە کەسەی هەست حاڵەتێکیشدا، ئەو

بوونی  تاوانکردن لە بە بوون. مادام هەست-بۆ-ئامادەبوونی تەواناییە
ت. ێتاوانکردن دابنر بە هەست-بۆ-دازایندایە دەبێت، وەکو تەوانایی

بوون خۆی دەکات بە پڕۆژە، واتە -بۆ-ەم تەواناییەوەبڕیاردانیش بەسەر ئ
خۆی تێدەگات. تێگەیشتنەکەش ڕەسەنانە دەمێنێتەوە.  لەنێو ئەودا لە

 -بوون تەواناییەتی-بۆ-دازاین-خاڵەشمان باسکرد، کە تەوانایی بەاڵم ئەو
مردن. چاوەڕوانی ئەم ئەگەرە، وەکو ئەگەر دەردەخات. کەوابوو، -ڕووەو
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بوونی. -بۆ-دازاین-ەڕوانیدا دەبێت بە بوون ڕووەو تەواناییبڕیاردان لە چاو
 بە هەست-بۆ-مردن بڕیاردان لە تەوانایی-ڕووەو-کاتێک دەبێت بە بوون

ڕەسەنانە خۆی دەکات  ،کاتێک دازاین بڕیاردەدات 118تاوانکردن تێدەگات.
باسەکەماندا مردنمان بە ئەگەری  بە بناخەی هیچبوونی خۆی. ئێمە لە

وون ڕاڤەکرد، واتە دوا هیچبوونی دازاینە. مردن، وەکو مەحاڵبوونی ب
سەر دازاین؛ وەکو نیگەرانی و هەبوویەکی فڕێدراو،)کە  کۆتایی نەخراوەتە

بناخەی مردنی خۆیەتی. ئەو هیچبوونەی بەردەوام دازاین  هیچە(
مردن بۆ دازاین ئاشکرادەبێت. -ڕووەو-یردەکات لە بوونی ڕەسەنانەیگدا

تاوانکردن  ەی بوونی دازاین چاوەڕوانی هەست بەبناخەی سەرج لەسەر
تاوانکردن بەبێ جیاوازی  بە دەکات. نیگەرانیش مردن و هەستبەرجەستە

 هەست-بۆ-تەوانایی دەگرێتە خۆی. تەنیا لە بڕیاردانی چاوەڕوانکراودا لە
 119تاوانکردن ڕەسەنانە تێدەگەین. بە
ونبوون لە لە بانگکردنی ویژدان تێدەگەین هەست بە  کاتێک[ ١١٩]

خۆی -بوونی-بۆ-نێو)ئەوان(دا دەکەین. بڕیاردان دازاین بەرەو تەوانایی
-بۆ-مردن، وەکو تەواناییەک-ڕووەو-تێگەیشتندا بوون نێتەوە. لەڕێدەگە

                                                           
118

 ئەم نوسراوە.  (ی١٤بڕوانە کورتەبەشی)  
 
119

هەست بە تاوانکردن، کە ئۆنتۆلۆجییانەیە لە واتای هەست بە -پێویستە بوونی 
تاوانکردنی تیۆلۆجی ]بۆچوونی ئایینەکان[ جیابکرێتەوە دووەمیان فاکتۆرییە. هەست 
بە تاوانکردنی بوونگەرانە پەیوەندی بە ئەگەری گوناهکردنەوە نییە. تەنانەت 

ە بناخەی ئەم ئەگەرە؛ چونکە ئەم ئۆنتۆلۆجییە، کە ئۆنتۆلۆجی دازاین نابێت
 توێژینەوەیەکی فەلسەفییانەیە باس لە گوناهکردن ناکات. 
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 بوون ڕەسەن دەبێت و شەفافییەت وەردەگرێت. بانگکردنی ویژدان لە
ەوتەکانی پۆشی لە جیهانی دازاین و تەوانایی و دەستکوچاداواکردنەکەدا 

دەکات. تاکەکەسی دازاین بەبێ ئەمانە و ڕەسەنانە دەخاتە بەردەم 
زاین، تاوانکردن. ئەمەش چاوەڕوانکردنی مردنی دا بە هەست-بۆ-تەوانایی

بەدەر دەردەخات. بڕیاردانی چاوەڕوانکراو وەکو ئەگەرێکی لە پەیوەندی 
ەری پەیوەندی بەد تاوانکردن، وەکو ئەگەرێکی لە بە هەست-تەوانایی

پێش  لە تاوانکردن بە بوونی دازاین دەهاوێتە نێو ویژدانەوە. هەست
؛ ر هەموو دازاینێک سه  کاته دهپاش فاکتۆری قەرزاریدا، کار هەروەها لە

ی دان بێت دەیەوێت پەیڕەوی داواکارکەسێکیش بیەوێت خاوەنی ویژ
نکردنە لەپێشترە، کە تاوا بە تاوانکردن بکات. ئەم هەست بە هەست
ەگەڵماندایە، دەبێت ئاشکرابکرێت. کاتیک لە چاوەڕوانکردندا وام لبەردە

بوون دەگیرێت، -بۆ-بڕیاردەدرێت ئەگەری مردن، وەکو تەوانایی
 ڕەسەنییەتی بوونی دازاینیش بەرقەراردەبێت.

دیاردەی بریاردان لەبەردەم ڕاستی بووندا ڕاماندەگرێت. وەکو  [١١٨]
 ،دەناسێت بوون-بۆ-تۆری تەواناییۆی لە فاکبڕیاردەرێک، دازاین بوونی خ

هەبووەی خۆی دەردەخات و خۆی دەبینێت. لە هەموو  دەبێت بەو
ڕاستییەکدا ڕاستی هەڵگیراوە. خاوەنێتی ئاشکراش لەوەدایە لە بابەتە 
دۆزراوەکە یان دەرکەوتووەکە دڵنییابین. دڵنیابوون داواکارییەکی 

و خۆی لە  خۆی دەدات سەرەکی ڕاستییە. هەڵوێستی فاکتۆری بە
یناکرێت و بابەتێکی ئاستی هەڵوێستدا ڕادەگرێت. هەڵوێست لەپێشتر دیار

دەرەکیش نییە تاکو چاوەڕوانی بکەین و بیگرین. لە بڕیاردانێکی 
سەربەستانەدا دەردەکەوێت بەبێ ئەوەی لەپێشتر دیاریکرابێت. ئایا 
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بڕیاردانە چ واتایەک دەبەخشێت؟ پێویستە  بە سەر دڵنیابوون، کە
نیابوونەکە لەنێو دەرکەوتنی بڕیاردانەکەدا بمێنێتەوە. ئەمەش ئەوە دڵ

ت ێئاستی هەڵوێستەکەدا توند ڕاناوەستێت. دەبێ بزان ت لەێدەگەیەن
بڕیاردان، بەگوێرەی واتاکەی، پێویستە کراوەبێت و سەربەستانە ڕوو لە 
ئەگەری فاکتۆری بکات. دڵنیابوونی بڕیاردان، واتە کەسێک سەربەستانە 

ڕووی  ئەمەش ئەگەرێکە لە .ەری پاشگەزبوونەوە دادەنێتئەگ
فاکتۆرییەوە پێویستە. بەهەرحاڵ، ڕاستی لە بڕیارداندا)وەکو ڕاستی 

ڕێگەمان نادات بڕیارنەدەین. بەپێچەوانەوە، بڕیاردانێکی  بوون(
 ڕەسەنانەیە، کە بەردەوام بوونی خۆی چەندبارە دەکاتەوە. کەوابوو، لە

ندا ئاوەڕی لێنادرێتەوە. ونی تاکەکەس لەنێو بڕیارداونبو ژیانی ڕۆژانەدا،
مردنیدا، دازاین  یارداندایە. هەروەها، لەڕب دڵنیابوونە بەردەوامەکەش لە

شتێک بۆ بوونی خۆی بگەڕێنێتەوە. مادام بڕیاردان  دەبێت هەموو
مردن دڵنیایە یان چاوەڕوانی مردنە، ئەوا بڕیاردان دەبێت بە  بەردەوام لە

ابوون، کە ڕەسەنانە و سەرجەمییە. هەمانکات دازاین لەنێو خاوەنی دڵنی
ڕاستیدایە. بڕیاردانی چاوەڕونکراو دازاین دڵنیادەکات و بەردەوامیش -نا

ونکردن و بڕیارنەدانەکەیدا لەنێو)ئەوان(دا -لەبەردەم خۆبوونێکی کراوەی 
-بۆ دادەنێت. بڕیاردانیش، کە ئەگەرێکی بەردەوامی دازاینە، هاو

نە. کاتێک بڕیاردان شەفافییەت وەردەگرێت تێدەگات، کە دڵنیابوو
تەوانایی نادیاری بوونی کەسێک لەنێو هەڵوێستێکدا دیاریدەکرێت. ئەو 
نادیارییەکە دەناسێت. ئەگەر ناسینەکەی دیاریکردنێکی ڕەسەنانەی 

مردندا شکۆفە دەکات. چاوەڕوانی -ڕووەو-بوون بێت، لە بوون-بۆ-تەوانایی
ی ئەو ئەگەرە دەکاتەوە، کە بەردەوام دڵنیایە، بەاڵم دازاین ڕووبەڕوو
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نازانرێت کەی دەبێت بە ئەگەرێکی مەحاڵ. چاوەڕوانی بوونی فڕێدراوی 
دەکات؛ و دیارینەکراوەکاندا ئاشکرا ئەم هەبووە لەنێو "هەڵوێستە بڕاوە"

بوونی -سەرجەمی-بۆ-بڕیاردانەکەیدا تەوانایی ڕەسەنی دازاین لە
ەوێت. ردی مردنیش لەنێو دوودڵیدا دەردەکدەکات. نادیامسۆگەر

دەدات. بوونی تەنیا و تایبەتمەندی دازاین بە دوودڵییەکە هەوڵی بڕیاردان
 نەبوون'ێکی دیاریکراو دەکات؛ کە لە دازاین دەناسێنێت. ئاماژە بۆ'

 بناخەوە فڕێدانی دازاینە بۆ نێو مردن. 
 دووە، کە بڕیاردانکر لە شیکردنەوەکەماندا باسی ئەو شێوازانەمان [١١٢]

مردنەوە سەرهەڵدەدەن و -لە بوونی ڕەسەنانەی ڕووەو ؛ڕوویانتێدەکات
دەبن بە ئەگەری لە پەیوەندی بەدەر، وازلێنەهێنراو، دڵنیا و هەمانکات 
دیارینەکراویشە؛ بڕیاردان بەگشتی و ڕەسەنانە بڕیاردانێکی 

ێوان بڕیاردان ڕاڤەکردنی پەیوەندی ن چاوەڕوانکراوە. لەالیەکی دیکەوە، لە
واتای چاوەڕوانیکردن  تەواوی و بوونگەرانە لە و چاوەڕوانیکردندا، بە

پڕۆژەیەکی ئۆنتۆلۆجی دادەنێین. باسمانکرد، کە  ئێرە بە گەیشتین. تاکو
زۆر  چاوەڕوانیکردن ئەگەرێک نییە ئەندێشەمان پەیدایکردبێت و بە

ژیانی ڕۆژانەدا،  ەبوونە ل-بۆ-بیدەین بەسەر دازانیدا؛ شێوازێکی تەوانایی
کە دازاین بەڵگەنامەی دەداتێ. چاوەڕوانیکردن ڕەفتارێکی لە خۆڕا و بێ 

ژیانی  دەربەست نییە، بەڵکو ئەگەرێکی ڕەسەنانەی بڕیاردانە، کە لە
ڕۆژانەدا دەسەلمێنرێت. ئەگەرێکە لەنێو بڕیارداندا شاراوەتەوە و 

 بەڵگەشی بۆ دادەنرێت.
 لە ئاستی خۆیدا و لە خواستنی ویژدانە مردن بیرکردنەوەی ڕەسەنانە لە

ژیانی ڕۆژانەدا شەفافییەت وەردەگرێت. ئەگەر بڕیاردانی ڕەسەنانە ڕوو لە 
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شێوازێک بکات چاوەڕوانی سنورداریکردبێت، چاوەڕوانیش تەوانایی 
بڕیارداندا، کە  سەرجەمی بوونی پێکبهێنێت، ئەوا لە-بۆ-ڕەسەنانەی دازاین

-بۆ-ێنرێت، لەگەڵ ئەودا تەوانایی ڕەسەنانەژیانی ڕۆژانەدا دەسەلم لە
سەرجەمی بوونی دازاینیش بەڵگەی بۆ دادەنرێت. پرسیاکردن سەبارەت 

دازاین بە بڕیاردان  و ئۆنتیکییە ێکیسەرجەمی بوون فاکتۆر-بۆ-تەوانایی
 وەاڵمی دەداتەوە. 

خەسڵەتەی پێشو داماننا، کە پەیوەندی بە پرسیارێکی  ئێستا ئەو [١٦١]
پرسیارەکەدا  یی و میتۆدی شیکردنەوی دازاینەوە هەبوو، لەبیردۆزە

 ئێمە لە120بوون پشتگۆێخراوە.-سەرجەمی-سەبارەت تەوانایی بۆ
سەرەتاوە لەگەڵ کارکردنمان لەسەر میتۆدی ئۆنتۆلۆجییانە بایەخمان بەم 

بەاڵم ئەگەری ئۆنتیکی دازاین بۆ  .پرسیارەدا و گرنگییەکەیمان سەلماند
زەمینە. باسکردنەکەمان لەسەر پەیوەندی  ێت بەسەلماندنەکەی دەب

نێوان چاوەڕوانیکردن و بڕیاردان بووە بە بەڵگە بۆ سەلماندنی تەوانایی 
 بوونی. ئەگەر لەم دیاردەیەوە لە-سەرجەمی-بۆ-ڕەسەنانەی دازاین

شێوازی بوونی دازاینیش تێبگەین، کە تیایدا ڕووبەڕووی خۆی دەبێتەوە، 
 ئۆنتۆلۆجییانە و بەوانی ڕۆژانەدا، ئۆنتیکییانە، ژی لە ]ئەمشێوازە[ ئەوا

ناسرێت. بڕیاردانی چاوەڕوانکراو دازاین تێدەگەن نا لە جۆرەی )ئەوان(
مردندا تێپەڕێت؛  ڕاکردن یان شتێکی دروستکراو نییە بۆ ئەوەی بەسەر

بەڵکو تێگەیشتنێکە دوای بانگکردنی ویژدان دەکەوێت و ئەگەری 
 نەخواستنی دەبەخشێت.  دازاین بەستانە بەدەسەاڵت بەسەر بووندا سەر

                                                           

(ی ئەم نوسراوە.٤٩بەشی)بڕوانە کورتە  120  
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 و مردن پێناسەمانکرد، وازهێنانە-ڕووەو-ویژدانیش، کە ئێمە بە بوون
جیهان ڕادەکات. هەمانکات، کەسەکە لەبەردەم  هۆیەوە لە مرۆڤ بە

'کارکردن' ڕادەگرێت. بڕیاردانی چاوەڕوانکراو  بڕیاردان لەسەر
و ئەگەرەکانی بوونەوە نییە؛  'ئایدیالیستی' لەژوور بوون سەرچاوەیەکی

  وه یهلەنێو تێگەیشتنی دازاینەوە لە ئەگەرە فاکتۆرییەکانی بوونی
هەڵدەقوڵێت. دوودڵییەکی هێوەر، کە ڕووبەڕووی تایبەتمەندێتی و 

خۆشییەکی توندوەستاویش  ە وبوون دەکاتەو-بۆ-تاکەکەسی تەوانایمان
-خۆ ازاین لە. لەنێو ئەمەدا دنلەم ئەگەرەدا هاوشان ئامادەدەب

جیهان ڕزگاردەبێت.  تێهەڵقورتانی ڕووداوەکانی نێو-ماندووکردن و خۆ
بۆ گەیشتن بە  بەاڵم، شیکردنەوەی ئەم مەزاجانە لە هەوڵدانەکەماندا

دەکەوێتە ژوور سنوری لێکۆڵینەوەکەی ئێستاوە.  ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی
ری فاکتۆ یکی دیاریکراو بۆ بوونی ڕەسەنانە وئایا ڕێگەیەکی ئۆنت

ێتەوە؟ رنموونەیی دازاین لە ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکەمان دەدۆز
نییە، کە ناتوانین نکۆڵی لێبکەین و  بەدڵنیاییەوە. ئایا ئەو فاکتۆرە ئەوە

لەڕووی لێکۆڵینەوەی بیردۆزەییانەوە بە  ؟زۆر خۆی سەپاندوە بە
فەلسەفە نکۆڵی لە)پێشبیرەکان(ی  ؟پێویستییەکی پۆزەتیڤانەی دابنێین

بوونیان ناکات. هەوڵی ناسین و  ئاسانیش باوەڕ بە ناکات و بە خۆی
پێشخستنیان دەدات. ئەمەش ئەرکی تێگەیشتنی میتۆدییە و لێرەدا 

 یەخەمان دەگرێت.
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 ۆتیکی بۆ ڕاڤەکردنی واتای بوونی ی. هەڵوێستی هێرمین١١      
 ۆدۆلۆجی شیکردنەوەی بوونگەرانە بەگشتی یتنیگەرانی و م       

لە بڕیاردانە چاوەڕوانکراوەکەیدا و لە ڕووی ئەگەری  دازاین [١٦٦]
خۆی دەردەخات. هەڵوێستی  و سەرجەمی بوونییەوەبەڕەسەنبوون 

انە، کە لەپێشتر بۆ ڕاڤەکردنی بوونی نیگەرانی ناجۆر یۆتیکییهێرمین
ڕووی  دازاین، لە.  121. وه ینه ی بۆبکه ئاماژه ئێستا پێویستە داماننا

هەبوویەکی لەپێشتر؛  سەرجەمی بوونی بووە بە-ۆب-تەواناییەکەی
هۆی  بیرۆکەی بوون، کە ڕێنمایمان دەکات و لەپێشتر بینیمان، بە

ێکی دیاریکراو؛ ئێستا کارکردنە تش بوونەوە بووە بە-بۆ-تەوانایی
کۆنکرێتییەکەمان لەسەر بونیادی بوونی دازاین و خەسڵەتی تایبەتمەندی 

رەکی چاکتر ئاشکرابووە. بوونی دازاین ئۆنتۆلۆجییانەی لە بابەتێکی دە
 بوونگەرانە لەپێشتر ناسراوە و دەتوانێت ڕێنمایمان بکات. 

شیکردنەوەکەمان بۆ بوونی دازاین ڕێگەمان دەدات کۆنکرێتییانە 
تمان، ئەو وکە لە سەرەتاوە باسمانکرد و گ 122تێزەکەمان بسەلمێنێن،

ڕووی  ە، لەحاڵەتێکدا بوونی ئێمە دەگرێتەو هەموو هەبووەی لە
یە. هۆکاری ئەمەش لە نیگەرانبووندایە. بوونمان ین ئۆنتۆلۆجییەوە دوورتر

تەنیشت ئەو هەبووانەی لە نزیکەوە و لەنێو جیهاندا بۆیان نیگەرانین،  لە
ژیانی ڕۆژانەدا ڕێنمایمان  لە جیهانەوە[ هەبووەی دەکەوێتە]نێو ئەو

یانەش بوونی ڕەسەنی دەکرێت. ئۆنتیکیدا ڕاڤەدەکات و بوونی دازاینی تێ
                                                           

121
 (ی ئەم نوسراوە. ٤٩بڕوانە کورتەبەشی)  

122
 (ی ئەم نوسراوە. ٩بڕوانە کورتەبەشی )  
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بنەما ئۆنتۆلۆجییەکەی ناناسێت. کەوابوو،  دازاین دەشارێتەوە و
ئامادەبوونی سەرەکی ئەم هەبووە نادیارە. ئاشکراکردنی بوونی سەرەکی 

ئۆنتۆلۆجییانەوە -دازاین دەبێت بەپێچەوانەی ڕاڤەکردنی کەوتنی ئۆنتیکۆ
هان، پێناسەی لەنێو جی-بێت. سەلماندنی خەسڵەتەکانی بونیادی بوون

و  چەمکی جیهان، نزیکی و ژیانی ڕۆژانەی دازاین، بوونی)ئەوان(
ڕاڤەکردنی چەمکی)لەوێدا(؛ لەسەرو ئەمانەوە، شیکردنەوەی نیگەرانی، 

ەخدانی گشتی بە نیگەرانبوون یتاوانکردن، با بە مردن، ویژدان و هەست
ەوتنی بوون داگیردەکات و دەرک-بۆ-بۆ بابەتەکان، کە تەوانایی دازاین

 تەواناییەکە، گرنگن و دەبێت ڕوونبکرێنەوە.
هەرچەندە دازاین دەیەوێت هەندێک دیاردە بشارێتەوە، بەاڵم ئەم  [١٦٩] 

وباوەڕەدایە، کە ئامانجی ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە دەرخستنی  هەبووە لە
دیاردەکان و بوونی دازاینە. هەرچەندە ئەمە خەسڵەتێکی سەرەکی 

تێگەیشتن و ڕاڤەکردنێکی، کە  هەموو هەمانکات لە ئۆنتۆلۆجی دازاینە،
ڕێنماکەر و  بونیادی پڕۆژەیی هەیە، دەدۆزرێتەوە. ئایا ئەمەش نابێت بە

کوێوە پڕۆژە ئۆنتۆلۆجییەکان بەڵگە بۆ دۆزینەوە و  ڕێکخەری خۆی؟ لە
دەستکەوتەکانیان دەهێنن؟ ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە ناسینی بوونی 

بونیادەکەی  دەکات بە پڕۆژە و دەیەوێت لە هەبووە ئامادەبووەکەی
نیشان پڕۆژەکە دەدات و بە)بوون(ی  تێبگات. چ هێمایەک ڕێگە

دەگەیەنێت؟ چۆنە ئەگەر بابەتی شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکە)بوون(ی 
خۆی بشارێتەوە؟ پێش وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە واتای شیکردنەوەی 

پەیوەندی بە بوونی دازاینەوە  ڕاڤەکردنی)خۆ(دازاین ڕووندەکەینەوە. 
دەوروبەردا بە نیگەرانییەوە و لە تەماشاکردنی   هەیە.
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دۆزینەوەی)جیهان(دا، نیگەرانیش دەڕوانێت. گرنگ نییە پڕۆژەکانی 
لە)ئەوان(ەوە دەرچووبن، دازاین هەمیشە لەنێو فاکتۆرەکانی ژیانی 

ستی یان درو نادیار، بەخۆی تێبگات. دیارو ڕۆژانەشیدا هەوڵدەدات لە
-ئاگایە. ئۆنتیکییانە و پێش بوونی بە ڕادەیەک لە نادروستی ئەو بە
بەبێ ئەوەی زانینی  چەند هەبوویەک تێدەگات ئۆنتۆلۆجییانە لە

ڕێنیشاندەری  بیردۆزەییانەی لەبارەیانەوە هەبێت. خودی دازاین دەبێت بە
مە هەموو پرسیارێکی ئاشکرای ئۆنتۆلۆجییانە سەبارەت بوونی دازاین. ئێ

'ڕەسەنییەتی' بوونی دازاین دەدەکەین؟ بەبێ  کوێوە بڕیار لەسەر لە
ژیانی ڕۆژانەی دازاین شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان  تێگەیشتنمان لە

بێ زەمینە دەمێنێتەوە. ئایا لەودیو ڕاڤەکردنەکەمان بۆ ڕەسەنییەت و 
 سەرجەمی بوونی دازاین ڕێگەیەکی ئۆنتیکی نییە، کە بۆ هەموو

زۆر  مەرج؟ ڕاڤەکردنی بوونگەرانە نایەوێت بە یش نابێت بەکەسێک
دەستەاڵتی خۆی بەسەر هەبووەکاندا بسەپێنێت، کە ئۆنتیکییانە هەن و 
پەیڕوییان دەکرێت. ئایا نابێت بەرگری لە دامەزراندنی ئەم بناخە 
 ئۆنتیکییە بۆ ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکەی بکات؟ ئەگەر بوونی دازاین لە

ئاستی  بوون و بوونێکی سەربەست لە-بۆ-واناییبنەڕەتەوە تە
ئەگەرەکانیدا بێت، هەمیشە بە سەربەستییەوە یان ناسەربەستییەوە 
لەبەردەمیاندا ڕاوەستێت، ئایا ڕاڤەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە ئەگەرە 

بناخە و پڕۆژە  ناکات بە بوون(-بۆ-ئۆنتیکییەکەمان)شێوازەکانی تەوانایی
زۆربەی خاڵەکاندا بوونی  ەگەر دازاین لەبۆ ئەگەرە ئۆنتۆلۆجییەکان؟ ئ

نیگەرانییەوە لەنێو جیهاندا ونبکات، ئایا شێوازی خۆدەرخستنە  خۆی بە
دیاریکردنی ئەگەرە ئۆنتیکییەکانی ژیانی  دروستەکەی ئەم هەبووە بە
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 ڕواژانە سەرهەڵنادات، کە بۆ شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەی ئەگەرەکان
ڵەتەدا، بە زۆردانانی ئەم پڕۆژەیە، وەکو ؟ لەمحا مینه زه  بێت به ده

  .ڕزگارکردنی ناوەڕۆکی نەشاراوەی دازاین نییە
زۆردانانی ئەگەرەکانی بوونمان  لەوەدەچێت میتۆدەکە داوای بە [١٦١]

ڕێگەیەدایە سەربەستانە  ئایا ئامادەبوونەکەی لەسەر ئەو .لێبکات
نکراو بکات بە گرتومانەتەبەر؟ ئەگەر شیکردنەوەکە بڕیاردانی چاوەڕوا

بوون، کە خودی دازاین داوایدەکات، ئایا دەبێت ئەم -بۆ-بناخەی تەوانایی
بوون، -بۆ-ئەگەرە لەخۆڕا هەڵبژێرین؟ ئایا ئەو بوونە بەگوێرەی تەوانایی

 کە دازاین تیایدا ڕوو لە ئەگەرەکانی دەکات، بەتایبەتی ئەگەری مردن بە
بوون -بۆ-بۆ تەوانایی جیهان-لەنێو-دەبێت؟ ئایا بوونڕێکەوت توشمان

-نیشانەیەکی بەرزتری لە مردن نییە؟ ئەگەر پڕۆژەی ئۆنتیکۆ
 بوون بکەوێتە سەر-سەرجەمی-ئۆنتۆلۆجییانە بۆ تەوانایی ڕەسەنانەی

، دەبێت بە بەڵگە بۆ سەلماندی ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکە بۆ ڕێگەمان
ۆمان خ ئەم دیاردەیە؟ بێجگە لە بیرۆکەی بوون بەگشتی، کە لەپێش

دەکات؟ ڕاڤەکردنەکەمان پەیدا ی وه بۆ کردنه کوێوە کلیل دایدەنێین، لە
چۆن لە هەنگاونانە ناڕەسەنەکانی ژیانی ڕۆژانە تێبگەین، ئەگەر چەمکی 
بوونمان لە بەردەستدا نەبێت؟ ئەگەر بڵێین دازاین)دەکەوێت(، ئەوا 

لە چ دازاین دەسەنرێت؛ ئایا ئێمە  بوون لە-بۆ-ڕەسەنییەتی تەوانایی
ڕۆشنایی بووندا  شتێک لەبەر ؟ ئایا هەمووین که ده باسهڕوانگەیەکەوە ئەم 

نابینرێت؟ چۆن ئەم بیرۆکەیە بسەلمێنین؟ ئایا پڕۆژەکەمان بە هیچ 
بوونی دازاین یاریدەدەرە بۆ  شوێنێکمان دەگەیەنێت؟ تێگەیشتنمان لە

دەستنیشانکردنی الیەنە فۆرمییەکانی بوون. بەبێ شەفافییەتێکی 
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هەموو حاڵەتێکدا  ئۆنتۆلۆجییانە ناتوانین ئەو ڕاستییە بناسین، کە لە
هەمانکات، بوونم  .بوون-بۆ-دازاین بوونی منە و منیش ئەو تەواناییەم

ر  گه ئهجیهاندا تێدەگات -بوونی خۆی لەنێو دەبێت بەکێشە. دازاین لە
دروستی ئۆنتۆلۆجییانەش نەبێت. بوونیش هەموو  خاوەنی بیرۆکەی

دەرەکییەکان دەگرێتەوە. جیاوازی نێوان  کانی بەردەست و بابەتەبابەتە
تێگەیشتنی بوونیدا  لە ستەقینەش دەبێت بناسرێت. دازاینبوون و ڕا

خۆی بە بابەتێکی دەرەکی دانانێت. ئەگینا، خۆی بە ئەفسانە و جادو 
لەنێو نەریتی کەلتوریدا ماندوو نەدەکرد. بیرۆکەی ئەو بوونەی 

دازاین بۆ دادەنێت.  ی بونیادی تێگەیشتنمان لەباسیدەکەین نەخشە
 . لەبەردرێت نجام ده خۆبەستنەوە بە ژیانی ڕۆژانەوە ئه ئەمەش بەبێ

ڕۆشنایی ئەم بیرۆکەیەدا شیکردنەوە ئامادەکراوەکەمان بۆ ژیانی ڕۆژانە، 
ئێمەوە نزیکترینە، تاکو یەکەم پێناسە بۆ نیگەرانی بە ئەنجام  کە لە

بوون و پەیوەندییەکەی لەگەڵ  بۆ تێگەیشتنمان لە گەیشتوە. نیگەرانیش
فاکتۆر و کەوتندا یاریدەدەرە. پێناسەکردنی بونیادی نیگەرانی بۆ 
یەکەمجار، جیاوازی ئۆنتۆلۆجییانەی نێوان بوون و ڕاستەقینەی بە ئێمە 
 ناسیوە. 

هێشتا، لەم بیرۆکەیەی بووندا، کە بە ژیانی ڕۆژانەی ئێمەوە [  ١٦٤]
ناوەڕۆکێکی ئۆنتۆلۆجییانەی پێوە دیارە، کە دەبێت بە نەبەستراوە، 

بوون بەگشتی. ئەمەش لە بیرۆکەی  لە پێشبیرێک بۆ ]تێگەیشتنمان[
ڕوانگەی ئەو بیرۆکەیەوە سەبارەت  ڕاستەقینە دەچێت، کە لەگەڵیدایە. لە

 بوون جیاوازی نێوان بوون و ڕاستەقینەش دەرکەوتوە. پاش هەموو
 ئەوەی هەیە بوونە. هەردووکیاندا،  شتێک، لە
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-ناکات لە تێگەیشتن ئایا بۆ تێگەیشتن لە واتای بوون بەگشتی پێویست
واتای بوون لە  دازاینەوە دەستپێبکەین؟ تێگەیشتن لە-بوونی-واتای لە

 ڕاڤەکردنمان بۆ بوونی دازاینەوە ڕێدەکات و بیرۆکەی بوون دەکەین بە
ی ئۆنتۆلۆجییە کلیلی باسەکەمان. ئایا دواجار ئەم هەوڵدانە کێشە
 بنەڕەتییەکەمان لەنێو سوڕانەوەیەکی بازنەییدا دانانێت؟ 

هەڵە  بونیادی تێگەیشتندا ڕوونمانکردەوە، ئەو خاڵەی بە ئێمە لە [١٦٩]
ئاماژەی بۆ دەکرێت خەسڵەتێکی جیاوازی  'بازنە' سەبارەت

ۆتیکییانەی یئەمەوە، هەڵوێستی هێرمین ئەگەر، لەسەرو 123تێگەیشتنە.
 تۆلۆجی بنەڕەتی ڕوونبکرێتەوە، توێژینەوەکەمان بۆ ئەمکێشەی ئۆن

بازنەییەکەی  کاتێک لەسەر سوڕانەوەسوڕاوە"یە دەگەڕێتەوە.  "بەڵگە
رێت و گوایە ئێمە لەپێشتر یڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکە ڕەخنەمان لێدەگ

لەوێوە ڕاڤەی بوونی  بوون بەگشتیمان لەبەردەستدایە و بیرۆکەی بوون و
دەتوانین بیرۆکەی بوونی لێوەوەرگرین. ئایا پێشبیر چ  ین،دازاین دەکە

 ئاماژەکردن بۆ بیرۆکەی بوون چەند واتایەکی هەیە؟ دروستە لە
هۆی ئەوانەوە  دەستەواژەیەک دادەمەزرێنێت. بەاڵم ئایا دەتوانین بە

سەبارەت بوونی دازاین دروستبکەین؟ ئایا پێشبیرەکە  دەستەواژە
گەڵیدا ڕاڤەکردنی بابەتی  یشتنی هەیە، کە لەخەسڵەتی پڕۆژەدانانی تێگە

نێو تێگەیشتن، بۆ یەکەمجار خۆی لەنێو وشەدا بەرجەستەدەکات، وەکو 
 بوونەش دەردەخات، کە لەو هەبووە خۆی دەناسێت و پێکهاتەی ئەو ئەو
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پڕۆژەیەدا هەوڵی دەرخستنی دراوە؟ هیچ ڕیگەیەکی دیکە بۆ 
تاکو بوونیان بناسرێت؟  خۆدەرخستنی هەبووەکان لەنێو وشەدا هەیە

ن لە بەڵگەی سوڕاوە شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەماندا ناتوانی ئێمە لە
چونکە شیکردنەوەکە بەگوێرەی یاساکانی لۆجیکی گونجاو  دوورکەوینەوە

سەلمێنێت. هەڵبەتە هەوڵی لەناوبردنی سوڕانەوەی بازنەیی ناهیچ 
تیانە هەیە و دەدرێت، گوایە ئەمکارە سودی بۆ توێژینەوەی زانس

 بەهەمانشێوەش بۆ بونیادی نیگەرانی چاکە. 
ئەوەی نیگەرانی پێکهاتەی دازاینە، ئەوا ئەم هەبووە پێش بوونی  لەبەر

نی بوونی خۆی دەکەوێت. بەردەوام پڕۆژەکانی لەسەر ئەگەرەکا
وەکو هەموو توێژینەوەیەک، ئەو  دادەمەزرێنێت؛ پڕۆژەی ژیانی ڕۆژانە،

 پێشخستن و تێگەیشتن لە چەمکی بوون دەداتتوێژینەوەیەی هەوڵی 
پڕۆژە.  و بوونیشی کردوە بە ئۆنتۆلۆجییانەیە-خاوەنی ڕەفتاری پێش

هەمانکات، بوونی دازاینیش ئاشکرادەکات؛ ئایا ئەم توێژینەوەیە 
 دەتوانێت نکۆڵی لەم پڕۆژەیە بکات، کە بۆ دازاین بنەڕەتییە؟ 

پڕۆژەدانان، ودی دازاینە. دەگرێت خ "بەڵگەی سوڕاوە" لە ئەوەی ڕەخنە
تەنانەت پڕۆژەی ئۆنتۆلۆجییانەش، لەنێو بۆچوونی گشتی و نوقمبوونی 

ەوان(دا، بە بێگانەیی دەمێنێتەوە چونکە بۆچوونە نیگەرانیمان لەنێو)ئ
ڕووی بیردۆزە و  بۆچوونی گشتی، لە دەکات. گشتییەکە بنبەستی

ەکات، کە هەبووی ، خۆی بە هەبووەکانی دەوروبەرەوە ماندوود وهکردەوە
تێگەیشتن لە بوون ناگەیەنێت. ئەو  ئەمە خۆی بە فاکتۆرین. لەبەر

ە بتێگەیشتن  ڕاستییە ناناسێت، کە ئەزمونی هەبووە فاکتۆرییەکان بە
تێگەیشتن  بوونەوە گرێدراوە. بۆچوونی گشتی تیگەیشتنی هەڵەی لە
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شتە دەداتەوە، کە ناگاتە ئاستی  توندی ڕەتی ئەو هەیە بۆیە بە
 تێگەیشتن.

 کاتێک باس لە سوڕانەوەی بازنەیی نێو تێگەیشتن دەکرێت دوو [١٦١]
خاڵ لەبیردەچێت: یەکەم، خودی تێگەیشتن بناخەی بوونی دازاین 
پێکدەهێنێت. دووەم، بوونی دازاین نیگەرانییە. نکۆڵیکردن لە 

 بۆ سوڕانەوەی بازنەیی، شاردنەوەی ئەم لەبیرچوونە دەسەلمێنێت. 
ت سوڕانەوە لە دازاینەوە بۆ بوون ببینین. ئەگەر، لە دازاین دەبێ

جیهان بەدەرەوە  ئۆنتۆلۆجی دازایندا، توێژینەوەکەمان لە)خۆ(یەکی لە
دەستپێبکەین تاکو ئە)خۆ(یە بکەین بە بابەت بەبێ ئەوەی 
پەیوەندییەکی ئۆنتۆلۆجی بۆ دیاریبکرێت، ئەوا ئێمە پێشبیرێکی الواز و 

کەمی باسی  وەرگرین و بە گرفتی)ژیان(بچوکمان هەڵگرتوە. ئەگەر 
دەبێت بە بین دەردەچین. بابەتی توێژینەوەکەمان -مردن بکەین کورت

دۆگما و لەنێو بوارێکی تەسکدا دەمێنێتەوە ئەگەر، لەسەرەتاوە، خۆمان 
ئاماژەکردن  ببەستینەوە و دوایی بە بە)بابەتێکی بیردۆزەییانەوە(

زۆرتر لەسەر  ر. لەمەالیەنی کردەوەیی بخەینەسە بۆ)ڕەوشت(
ۆتیکی لە یڕوونکردنەوەی واتای بوونگەرانەی هەڵوێستی هێرمین

 اڕۆین. نشیکردنەوەکەماندا بۆ بوونی دازاین 
لەباسکردنی بڕیاردانی چاوەڕوانکراودا ڕەسەنییەت و سەرجەمی بوونی 

-ڕەسەنانە-چاومان دایدەنێین. تەوانایی دازاینمان بینی و ئێستا لەپێش
گەرەنتییەکی بوونگەرانەیە و چەمکە بوونگەرایەتییەکانمان  بەخۆبوون-بۆ

دەخاتە بەردەست. هەمانکات، شیکردنەوەکەمان بۆ بڕیاردانی 
چاوەڕوانکراو بەرەو ڕاستییەکی ڕەسەنمان دەبات. ئێمە، لەپێشتر، 
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بوون، ئەو تێگەیشتنەی بوون دەکات بە -لە-باسمانکرد چۆن تێگەیشتن
 ئەگەر)بوون(  124استی دادەپۆشێت.بابەتێکی دەرەکی، دیاردەی ڕ

بێت، هەروەها تێگەیشتن لە بوونیش بەگوێرەی  )ڕاستی(هەبێت و ئەویش
 جۆری ڕاستی بگۆڕێت، ئەوا ڕاستی ڕەسەن دەبێت تێگەیشتنمان لە
بوونی دازاین و بوون بەگشتی بۆ مسۆگەربکات. ڕاستی ئۆنتۆلۆجییانەی 

 ڕاستی ئۆنتیکی بەرەوزەمینەی  شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان لەسەر
یەکەم بێت.  مەرجیش نییە دووەمیان پێویستی بەپێشەوە بردوە. 

ڕاستی بنەڕەتی و سەرەکی بوونگەرانە، کە ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی دەیەوێت 
بیگاتێ و پرسیارکردنەکەی سەبارەت بوون بەگشتی لەسەر 
 دادەمەزرێنێت، ئاشکراکردنی واتای بوونی نیگەرانییە. بۆ ڕوونکردنەوەی

 ئەم واتایە پێویستە بونیادی تەواوی نیگەرانی بناسین.
  

 . نیگەرانی و خۆ١٤        
 بوونگەرایەتی، فاکتۆری و کەوتن لە یەکبوونی ئەو توخمانە، وەکو

بۆ سەرجەمی بوونی  بونیادی نیگەرانیدا یەکەم پێناسەی ئۆنتۆلۆجییانە
مان باسکرد و دەکات. ئێمە شێوازی بوونگەرانەی نیگەرانیدازاین ئامادە
نا. مانهەبووەکانەوە(دا-تەنیشت جیهان و لە-نێو-ڕەتکەری-خۆ-بە)بوونیكی

نایەت و خۆی  بینیمان، کە بونیادی نیگەرانی بە کۆکردنەوە پێک
لە هەڵسەنگاندنی ئەم ئاکامە ئۆنتۆلۆجییەدا دەبێت  125دروستدەبێت. 
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 لەم تێڕامانانەوە 126بزانین چۆن بۆ ڕاڤەکردنی دازاین باکاردێت.
بوون -بۆ-سەرجەمی بوونی دازاین و تەوانایی ڕەسەنانەیدەردەکەوێت 

هێشتا نەبووە بە بابەتی توێژینەوە. بەاڵم، بونیادی نیگەرانی بۆ 
-خۆ-تێگەیشتن لە سەرجەمی بوونی دازاین دەبێت بە زەمینە. بوونی

هێشتا بە بوونی  ڕەتکەر ئەو واتایە دەبەخشێت، کە]ئەم هەبووە[
ئەم واتایە ڕەسەنانە لێکدەدەینەوە، تێدەگەین ئاماژە  نەگەیشتوە. کاتێک

بوونی هەموو دازاینێکدا دەکات. هەروەها،  کۆتایی لە-ڕووەو-بۆ بوون
باسمانکرد لە بانگکردنی ویژداندا نیگەرانی داوا لە دازاین دەکات بەرەو 

بوون بگەڕێتەوە. تێگەیشتن لە داواکردنەکەش دەبێتە -بۆ-تەوانایی خۆی
-سەرجەمی-بۆ-ڕەسەنانە-اردانی چاوەڕوانکراو، کە تەواناییهۆکاری بڕی

دازاین بەرجەستەدەکات. کەوابوو، بونیادی نیگەرانی دژی ئەگەری -بوونی
بوون ڕاناوەستێت و مەرجە بۆ ئەو. لەم شیکردنەوەیەدا -سەرجەمی

تاوانکردن بە دیاردەی  بە دیاردەی بوونگەرانەی مردن، ویژدان و هەست
تراونەتەوە. هەموو الیەنەکانی بونیادە سەرجەمییەکە نیگەرانییەوە بەس

دەوڵەمەنتر بووە؛ بەاڵم پرسیار سەبارەت بوونی زەمینەیەک بۆ یەکگرتنی 
 بەپەلە سەرهەڵدەدات. 

چۆن ئەم یەکگرتنە بناسین؟ چۆن یەکێتی بوونی دازاین لەنێو  [١٦٨]
ا ئەو ئەگەرەکانیدا دادەمەزرێت؟ ئاشکرایە، دازاین لەنێو ئەگەرەکانید

لە سەرجەمی بوون پێکەوە دەبەستێتەوە.  هەبووەیە، کە منم. دیارە)من(
کراون بە  و)خۆ( ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤدا بۆ ماوەیەکی درێژخایەن)من(
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زەمینەی یەکگرتنەکە. تەنانەت لە ڕاڤەکردنەکەمان بۆ ژیانی ڕۆژانەی 
چۆن یارمان سەبارەت)کێ(یەتی ئەم هەبووەکرد. دۆزیمانەوە سرپدازاین 

ئەمە  خۆی دابڕاوە و بووە بە)ئەوان(. لەبەر دازاین زۆربەی کات لە
 وەاڵمی پرسیارەکە سەبارەت پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانەی)خۆ(

کردوە، تاکو چارەی گرفتەکە  ک یه ڕێگهنەدراوەتەوە و تەنیا ئاماژەمان بۆ 
ی دازاین و یبەشێک لە خەسڵەتی جەوهەر چونکە ئەگەر)خۆ( 127بکات؛

دەبێت بوونگەرانە  یان)من( ئەوا)خۆ( بێت ههزاینیش جەوهەری دا
بناسرێت. نێگەتیڤانەش، زانیمان، کە خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی )ئەوان( 

 نادەن ئەو کاتیگۆریانەی بۆ بابەتێکی دەرەکی)وەکو جەوهەر( ڕێگە
 ن. ئاشکراشە، ئۆنتۆلۆجییانە نیگەرانی لەی، بەکاربهێنندادەنرێ

  128ەسەر کاتیگۆرییەکانی دانامەزرێت.ڕاستەقینەوە دەرناچێت و ل
ئەمە  لەبەر .لەنێو خۆیدا هەڵدەگرێت خۆ(نیگەرانی دیاردەی)

خەسڵەتی تۆتەلۆجی  دەستەواژەی )بۆ خودی خۆی نیگەرانە(
 129بوون بۆ کەسانی دیکە دابنرێت.وەردەگرێت ئەگەر بەرانبەر نیگەران

و  ۆ(بوونگەرانەی نێوان)خلێرەدا دەبێت پرسیار لەسەر پەیوەندی 
ڕوونکردنەوەی الیەنی بوونگەرانەی خۆ لە هەڵوێستی  نیگەرانی بکەین. بۆ

سروشتانەی ژیانی ڕۆژانەی دازاینەوە ڕێدەگرین و دەڵێین،)من(ی دازاین 
دەنگ بەرزکردنەوە نییە.  سەبارەت خۆی دەدوێت. ئەمەش پێویستی بە
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لەگەڵ)من(دا، ئەم هەبووە دەڕوانێتە بوونی خۆی. ناوەڕۆکی ئەم 
هەموو حاڵەتێکدا بۆ بوونی من ڕادەوەستێت و  تەیەش سادەیە. لەگو

زۆرتر چی دیکە نییە. هەروەها، ئەم)من(ە سادەیە خەسلەتی  لەوە
و)خۆ(یەکی ڕەهایە.  ]بۆ بارهەڵگرێک[ بار شتێکی دیکە نییە؛ نابێت بە

 ئەوەی لە بەکارهێنانی)من(دا دەریدەبڕین هەمیشە وەکو خۆیەتی.
کانت، بۆ  و)کەسایەتی(، کە (،)جەوهەرێتی(خەسڵەتەکانی)سادەیی

نموونە، کردوونی بە بناخەی پەرەلۆجیزمی هۆشی ڕەوان، لە ئەزمونی 
  130فینۆمینۆلۆجییانەوە سەرهەڵدەدەن.-پێش

ئۆنتۆلۆجییانە بۆ ئەو بابەتە  ڕاڤەکردنی پرسیارەکەش سەبارەت بە
م یارمەتی کاتیگۆرییەکان بەبێ وەاڵ ئۆنتیکییەی ئەزمونەکەمان بە

دەمێنێتەوە. بێگومان، کانت لەگەڵ گونجاندنی ناوەڕۆکی دیاردەییدا و 
خۆ، کە -دەربڕینی)من(، دەیەوێت بڵێت، بابەتە ئۆنتیکییەکانی جەوهەری

کێشەکە دەچێت. بەاڵم، ئەو  لەو خەسڵەتانەوە دەردەچن، دروست بۆ
ڕەتدەداتەوە؛ هیچ  هەڵەداچووی ئۆنتیکییانە بۆ)من( توێژینەوەی بە

 وتێکی ئۆنتۆلۆجییانەش دیاریناکات. دەستکە
ی)من(ی کچاکتر هەنگاوی ناوە و ناوەڕۆ کانت، لە بیریارانی پێش خۆی

ۆنتیکییەکان ئبنەمای بیردۆزەیی ڕەتی بنەما  پاراستوە؛ هەرچەندە لەسەر
بۆ ئۆنتۆلۆجی)خۆ( دەداتەوە، لەگەڵ ئەمەشدا نەیتوانیوە 

ر ئەم خاڵە ئۆنتۆلۆجییەکی دروست دابمەزرێنێت. ئێمە باشت
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بۆ سەرەتای گەشتەکەمان  ڕووندەکەینەوە تاکو بزانین ئۆنتۆلۆجییانە)من(
 چ واتایەک دەبەخشێت. 

دەبێت بکەین بە وێنە،  "من بیردەکەمەوە" شیکردنەوەی کانت بۆ[ ١٦٢]
 )من(مەرجێک بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم گرفتانە بەکاربهێنرێت.  بەاڵم بە

و چەمکەکاندایە. لەنێو )من(دا، ئاگامەندییەکی ڕووتە و لەگەڵ هەمو
بێجگە لە خۆیەکی بەرزی بیرۆکەکان چی دیکەی تێدا نییە. ئاگامەندی 

خۆیدا نوێنەرایەتی ناکات.... و شێوازێکی گشتی نوێنەرایەتی  لەنێو
"من بیردەکەمەوە" فۆڕمێکی هەستکردنە، کە لەگەڵ هەموو  131کردنە. 

"من  وازی دەربڕینیشێ کانت لە 132.ئەزمونێکدایە و پێشیان دەکەوێت
'ئاگامەندی'  یان کاتێک باسی تیدەگات ناوەڕۆکی)من( بیردەکەمەوە"دا لە

 دەبێت بە دیدی ئەو،)من( دەکەین گوێ بە الیەنی کردەوە دەدات. بە
دەکات بە "هەبوویەکی یش "من بیردەکەمەوە" و ناوەڕۆکی)من(

 بیرکەرەوە". 

بگۆڕێت  کی"لۆجی)من( بۆ "بارهەڵگرێکی ئەگەر ئەم بۆچوونەش 
 نییە لۆجیک ناوەڕۆکیمان پێدەناسێت.)من( ئەوەمەبەست لەمەدا 

بارهەڵگری چاالکییەکی لۆجیکیم، کە توخمەکان پێکەوە دەبەستێتەوە. 
ن پێکەوە دەبەستمەوە" "من بیردەکەمەوە" واتای "من توخمەکا

هەموو بەستنەوەیەک هەڵدەسم. کەوابوو،  بە )من(دەبەخشێت. 
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ییە و نوێنەرایەتیکردن نییە، بەڵکو فۆرمی ئاگامەند خودی)خۆ(
 نوێنەرایەتیکردنە. 

"من بیردەکەمەوە" ناکات و بونیادێکی فۆرمییە  واتە شتێک نوێنەرایەتی
بۆ نوێنەرایەتیکردن. ئەو بونیادەش ئەگەری نوێنەرایەتیکردن 
دروستدەکات. کاتێک باسی فۆرمی نوێنەرایەتیکردن دەکەین، بیر لە 

و دەڕوانینە دیاردەکە، کە ەمەکی ناکەینەوە، بەڵکچێوە و چەمکێکی ه
بە فۆرمی نوێنەرایەتیکردن دابنرێت  ئەگەر)من(ی هەبووەکەیە. نوێنەر

 بارهەڵگری لۆجیکی.  هەمانکات، دەیکەین بە ئەوا
جامی پۆزەتیڤانەی هەیە، بۆ ئەو نشیکردنەوەکەی کانت دوو ئە [١٩١]

دەکات بە "من  و)من( بە جەوهەر دابنرێت؛ مەحاڵە ئۆنتیکییانە)من(
دادەنێت، بەاڵم ئەمە  بە بارهەڵگر بیردەکەمەوە". لەگەڵ ئەمەشدا،)من(

نابێت  چەمکی ئۆنتۆلۆجییانەدا)من( ڕووی ئۆنتۆلۆجییەوە ناجۆرە. لە لە
خۆی دەمێنێتەوە و  بە خۆیەکی نەگۆڕ، بەڵکو شتیک، کە وەکو

 )من(،یهەمیشەش بابەتێکی دەرەکییە. پێناسەکردنی ئۆنتۆلۆجییانە
بابەتێکی دەرەکی.  ئەم هەبووە بۆ هەمیشە دەکات بە وەکو)خۆ(
    133دەکات بە ڕاستەقینەی شتێکی بیرکەرەوە.  بوونی)من(

                                                           
ڕاستیدا، کانت خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی)خۆ(ی کەس بۆ جەوهەر  لە  133

 داجیهان بواری ئۆنتۆلۆجییانەی بابەتی دەرەکی نێو دەگەڕێنێتەوەو لەنێو
 نوسراوەکەیدا باسکراوە.  الی هایمسۆت لە باشتر ]ئەمە ئۆنتۆلۆجییە ناجۆرە[دایناوە.

‘Persönlich Keitsbewusstsein und Ding an sich in der Kantischen 

Philosophie’ (reprinted fram Immanuel Kant. Festschrift zur 

zweiten Jahrhundertfeier seines Geburtstage, 1924).  وە نوسرائەم
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"من بیردەکەمەوە" بۆ کانت دەبێت بە خاڵی  کاتێکدا لە [١٩٦]
سەرەتایی، چ هۆکارێک ڕێگەی نادات ئۆنتۆلۆجییانە سودی لێوەرگرێت و 

"من  تەنیا و جەوهەر بگەڕێتەوە؟ )من(ناچاریبکات بۆ)خۆ(، وەک
"بیر لە شتێکیش دەکەمەوەیە". ئایا کانت بەردەوام  و بیردەکەمەوە" نیم

جەختی لەسەر پەیوەندی نێوان من و نوێنەرایەتیکردن نەکردوە و ناڵێت 
 ؟ هیچ نیم بەبێ نوێنەرایەتیکردن)من(

بن بە بۆ کانت، نوێنەرایەتیکردنەکان ئەزمونین، لەگەڵ)من(دان و دە
، لە هیچ شوێنێکدا بوونی پێکەوە مبەستراوەکانی. بەاڵ وە کهدیاردە پێ

لەنێو  دەرەکی )من(-کە دەرناخات. بوونیان بووە بە بابەتێکی وهبەستنە
لە بیرکردنەوە  نوێنەرایەتیکردنەکاندا. هەڵبەتە کانت نایەوێت)من(

 لە بیرکە "من   ،"من بیردەکەمەوە" ناوەڕۆکی دابڕێت؛ هەوڵیشی نەداوە
ئۆنتۆلۆجییەکەی شیبکاتەوە.  یە باسبکات و پێشبیرەشتێک دەکەمەوە"

ەتایەکی ئۆنتۆلۆجییانەی شتێک دەکەمەوە" سەر "من بیر لە تەنانەت
 شتە هەبوویەکی نێو نادیارە. ئەگەر ئەو چونکە)شتەکە( نادروستە

جیهان بێت ئەوا جیهان پێش بوونی شتەکە دەکەوێت؛ دیاردەی 
تەکەدا پێکەوە حاڵەتی بوونی)من( سنورداردەکەن. جیهانیش لەگەڵ ش
جیهاندایە. -مەبەستم لەو هەبوویە، کە منە و لەنێو کاتێک دەڵێم)من(

کانت دیاردەی جیهانی نەبینیوە و تەنیا باسی نوێنەرایەتیکردنی بەبێ 
 کراوە بە خۆیەکی لە ئاکامدا، )من( بەزۆر لەلەپێشترەکە کردوە.  بناخە

                                                                                                                     

گرفتی کەسایەتی  لە تەنیا ڕاپۆرتێکی مێژوویی نییە. هەوڵدەدات کاتیگۆرییانە
 .بکۆڵێتەوە
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تۆلۆجییانەی شێوەیەکی ئۆن ەرایەتیکردنەکەشی بەنوێن و جیهاندابڕاو
-کاتێک دەڵێین)من(، دازاین بوونی خۆی لەنێو 134. نادیار پێوە بەستراو

ژیانی ڕۆژانەدا هەمان  جیهاندا دەردەبڕێت. ئایا ئەم دەربڕینە لە
واتای  خەسڵەتی هەیە؟ لێرەدا دەبێت جیاوازی دروستبکەین. )من(

حاڵەتێکدا خودی خۆیەتی.  هەموو بوونی دازاین دەبەخشێت، کە لە
ڕاڤەکردنی خۆ لە ژیانی ڕۆژانەدا ئاماژە بۆ جیهانێک بە نیگەرانییەوە 
دەکات. کاتێک دازاین ئۆنتیکییانە خۆی دەبینێت ناتوانێت پەیوەدنی 
لەگەڵ ئەو هەبووەدا دروستبکات، کە بوونی خۆیەتی. ئەمەش بۆ 

 135ڕاڤەکردنێکی ڕاستە.جیهاندا -لەنێو-پێکهاتەی بنەڕەتی بوونی دازاین
دەربڕینی)من(دا چییە؟ هاندەرەکەی  ئایا هاندەری ئەم ڕاکردنە لە

]دووردەکەوێتەوە[  کەوتندا دازاین لە خۆی ڕادەکات و کەوتنی دازاینە؛ لە
 و دەکەوێتە نێو)ئەوان(. 

ئەوەی بوونی ئەوان دەدوێن.  ]بۆ بوونی خۆم[ لە دەربڕینەکەمدا[ ١٩٩]
نە. کەسێک لەنێو ژیانی ڕۆژانەیدا نوقم بووبێت خۆی دەردەبڕێت ناڕەسە

و بەنیگەرانی ڕوو لە فرەالیەن و دووبارەبووە خێراکانەوە بکات، 
سادە دەبینرێت، بەاڵم نادیار و بێ ناوەڕۆکە. هەڵبەتە  خۆ هەرچەندە

ڕووە سروشتی و ئۆنتیکییەکەوە، کە تاک تیایدا  مرۆڤ نیگەرانییە. لە
ئاوەڕی لێنەدراوەتەوە؛ ئەمەش نابێت دوێت ناوەڕۆکی دازاینیش ردە
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بۆ چارەسەرکردنی گرفتی خۆ پەنا بۆ  ،زۆرمان لێبکات پەیڕەوی بکەین
ڕاڤەکردنە ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ)من(  کاتیگۆرییە ناجۆرەکان بەرین و لە

شێوازی ژیانی ڕۆژانەی  یبەکاریان بهێنین. بەدڵنیاییەوە، شوێننەکەوتن
ارەسەرکردنی گرفتە ئۆنتۆلۆجییەکەمان؛ خۆ دەربڕینەکە نابێتە هۆکاری چ

 ئەو تەنیا ڕێگەیەکمان بۆ توێژینەوەکە دەدۆزێتەوە. هەروەها، )من(
 جیهاندایە. -هەبووە دەردەخات، کە لەنێو

 جیهان لە-نێو-بابەتەکانی بەردەستی-لەگەڵ-جیهان، کە بوونە-لەنێو-بوون
ەبینرێت، کە ڕەتکردنە. لە)من(دا ئەو هەبووە د-بنەڕەتەوە بۆ دازاین خۆ

 کێشە. لەگەڵ)من(دا نیگەرانیش دەردەبڕین. بەاڵم زۆربەی بوونی بووە بە
چونکە نیگەرانییەکە ڕوو لە یەک بابەت دەکات.  ڕادەکەین کات لێی

و دەردەبڕن، بەاڵم ئە دەنگێکی بەرز بەردەوام)من( خودی)ئەوان(یش بە
-بۆ-نانەڕەسە-ئاوەڕ لە تەوانایی بوونێکی ناڕەسەنانەی هەیە و )من(ە

یان  بوون ناداتەوە. ئەگەر پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانەی خۆ جەوهەر
نەبێت و بەپێچەوانەی ئەمەوە، )من(ی ڕاکردووی نێو ژیانی  بارهەڵگر

بوون دابنرێت، ئەوا دەستەواژەکەی تیایدا -بۆ-ڕەسەن-ڕۆژانە بە تەوانایی
 بابەتێکی بە بێتبەردەوام دە ،بە بناخەی نیگەرانی دادەنێین )خۆ(

. لە ڕوانگەی بوونگەرایەتییەوە، خۆ لەسەر بناخەی ناجۆردەرەکی 
 بۆ بوون دەناسرێتەوە و لەوێوە دازاین ڕەسەنانە بە-ڕەسەنانە-تەوانایی

ڕووندەبێتەوە.  (خۆ)نیگەرانییەوە دەژی. لەوێدا واتای بەردەوامی 
اگرتن دژی پێدانەگرتن و واتای سەقامگیربوون و پێد بەردەوامی خۆ، بە

 لە کەوتنی بێ بڕیاردانی دازایندا. بوونگەرانە نەبوونی خۆیەوامبەردە
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واتای بڕیاردانی چاوەڕوانکراو دەبەخشێت. بونیادی  خۆ"-"بەردەوامی
 ئۆنتۆلۆجییانەی بڕیاردانەکە الیەنی بوونگەرانەی خۆ ئاشکرا دەکات. 

دازاین، لە بریارداندا، ڕەسەنانە خۆیەتی و بە دوودڵییەوە هەیە.  [١٩١]
ی ڕەسەن بەردەوام ناڵێت)من(؛ (خۆ)و هەبوویەکی بێدەنگیش، وەک

یی و بڕیارداندا بەرجەستە وە. ئەو خۆیەی لە کەمدووبەڵکو  کەمدو
دەبێت دیاردەیەکی بنەڕەتییە بۆ پرسیارەکەمان سەبارەت بوونی)من(. 

-بۆ-جەختکردن لەسەر واتای بوونی ڕەسەنانە لە تەوانایی ئێمە لە
تۆلۆجییانە مامەڵەش لەگەڵ جەوهەر، سادەیی و انین ئۆنوبەخۆبوون دەت

کەسایەتی خۆدا بکەین. پرسیاری ئۆنتۆلۆجی سەبارەت بوونی خۆ دەبێت 
 هەیەتی لەپێشتری دەربڕینی)من(ەوە دەستپێبکات.  لە

یە. بەاڵم، بوونگەرانە، وەکو یبە بناخە لەنێو خۆدا ن نیگەرانی پێویستی
-ئۆنتۆلۆجییانەی بەردەوامیپێکهاتەی نیگەرانی، دەبێت بە پێکهاتەت 

خۆ، کە تیایدا بونیادی نیگەرانیش لە کەوتن و فاکتۆری بەردەوام 
دەگەین، بونیادی دەدۆزێتەوە. کاتیک بەتەواوی تێی خۆدا-نەبوونی

نیگەرانی دیاردەی)خۆ(ش هەڵدەگرێت. ئەم دیاردەیە لە ڕاڤەکردنی 
کو نیگەرانی نیگەرانیدا ڕوونکراوەتەوە؛ سەرجەمی بوونی دازاینمان، وە

 پێناسکردوە. 
 
 نیگەرانی بۆ . کات، وەکو واتای ئۆنتۆلۆجییانە١٩      
 تەنیا مەبەستمان خۆدا و نیگەرانی نێواندیاریکردنی پەیوەندی  لە

 بوونی سەرجەمی لە ویستمان نەبوو،(خۆیەتی)گرفتی ڕوونکردنەوەی
 ەب و نەشێوێنین دازاین بوونی بمانەوێت ئەگەر. بدووێین دازاینیش
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 پرسیارەکەمان ەوەسەرنج بە پێویستەدانەنێین  دەرەکی بابەتێکی
 لە دازاین. ئامادەبکەین ئۆنتۆلۆجییانەوە ڕوانگەیەکی لە و بوونگەرانە
 کە بڕیاردان،. ڕەسەن هەبوویەکی بە دەبێت چاوەڕوانکراوەکەیدا بڕیاردانە

 یدازاین بوونی بەردەوامی و سەرجەم نیگەرانییە، ڕەسەنانەی شێوازێکی
 دازاین، بوونی ئۆنتۆلۆجییانەی واتای لە تێگەیشتنمان بۆ. تێدایە

 .بکرێت خااڵنە ئەم تەماشای وردی بە پێویستە
 بۆ ئاماژە' واتا' تێدەگەین؟ نیگەرانی واتای لە ئۆنتۆلۆجییانە چۆن[ ١٩٤]

 ڕاڤەکردن و تێگەیشتن لەسەر توێژینەوەکەمان لە ئێمە دەکات؟ چی
 تێگەیشتن لەوێدایە واتا کە باسمانکرد،  . بووین کێشەیە ئەم توشی
  ته و بابه ئه بیردۆزەییانە نییە گرنگیش و بگەیەنێت بابەتەکەی بە خۆی

 بەو بابەتەکەش سەرەتاییەکەیەوە پڕۆژە بەپڕۆژەکردنی' واتا. 'بناسرێت
 و دەردەخات ئەگەرەکان پڕۆژە. دەردەکەوێت تیایدا هەیە شێوەیەی
 بۆ پڕۆژەکەی ئەگەرەیە ئەو دۆزینەوەی انانپڕۆژەد. دەگونجێنیت بوونیان

 پڕۆژەدانانەکە بۆ میتۆدۆلۆجی بە پێویستی دەرخستنەش ئەم. دادەنرێت
. خۆشدەکات پڕۆژەکە بابەتی ڕاڤەکردنی بۆ زەمینە کە هەیە،

 کە پڕۆژەیەکە، شوێنکەوتنی بە پێویستی نیگەرانی واتای ئامادەکردنی
 بوونی ئێمە. دەکات ڕێنماییمان ندازای بوونی بوونگەرانەی ڕاڤەکردنی بۆ

-بۆ-ڕەسەنانەی تەوانایی پێکهاتەی لە و پڕۆژە بە کردوە دازاینمان
 و بوونەیە ئەم سەبارەت پڕۆژەکە. دەرکەوتوە بوونی-سەرجەمی
 لە کاتێک. بەردەم دەخاتە نیگەرانی وەکو بوونی، پێکهاتەی هەمانکات

 سەرجەمی بە دەبێت چی دەپرسین دەکۆڵینەوە نیگەرانی واتای
 ؟نیگەرانی پێکهاتەی
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 لە تێگەیشتن بۆ پڕۆژەکەی دەکات شتە ئەو بۆ ئاماژە' واتا' ڕاستیدا، لە 
 بوونی دەبینێت، خۆی جیهان-لەنێو-بوون کاتێک. دادەنرێت بۆ دابوونی

 بە بیانکات نییە یشگرنگ .دەناسێت دەوروبەری دۆزراوەکانی هەبووە
 ڕاستەقینە و هەبووەکان نێوان زیجیاوا بۆ ئاماژە و بیردۆزەییانە تێزێکی
 و بەردەست بابەتەکانی هەبووەکان؛ بۆ ئۆنتیکییانە ئەزموونی. بکات

 پرۆژەکانی لەسەر دەرەکییەکانیش بابەتە پۆزەتیڤانەی و زانستانە زانینی
 نادیارە لەنێویاندا دادەنرێت بۆ پڕۆژەکەی ئەوەی بەاڵم. ڕادەوەستن بوون
 واتایان" هەبووەکان بڵێین، ئەگەر .تێدەکات ڕوویان تێگەیشتن بۆیە
. دەکەین پڕۆژەکەدا لەنێو بوونیان دەرکەوتنی بۆ ئاماژە" هەیە

. دەناسرێت بوونیان پڕۆژەکەدا لەنێو چونکە واتابەخشن هەبووەکان
 سەبارەت پرسیار. دەدۆزێتەوە واتاکەیان تێگەیشتن بنەڕەتییەکەی پڕۆژە
 دەمانەوێت و دادەنرێت بۆ یپڕۆژەکە' شتەی ئەو' بۆ هەبوو بوونی واتای

 .دەمانگەڕێنێتەوە تێبگەین، بوونی واتای لە
 لە دازاین. دەناسێت خۆی بوونی ناڕەسەنانە یان ڕەسەنانە دازاین [١٩٩]

 ناخاتە شتێک تەنیا تێگەیشتنەکەشی تێدەگات و خۆی لە بووندا
. ئاشکرادەکات لەال بوون-بۆ-فاکتۆریانەشی تەوانایی بەڵکو ،یبەردەست

 ئەم واتای. کێشە بە دەبێت لەالی کە ئەوەیە، دەیناسێت بوونەی ئەو
 بە دەبێت دادەمەزرێنێت و نیگەرانی پێکهاتەی نیگەرانییە، کە بوونە،

 شتێکە کە نییە، ئەوە دازاین بوونی واتای. بوون-بۆ-هەبووە ئەم-تەوانایی
 چی ئایا. دازاینە تێگەیشتن-خۆخودی   بەڵکو بوونیدایە، دەرەوەی لە
 بڕیاردانە مسۆگەردەکات؟ بوونگەرانەی فاکتۆری و دازاین ونیبو

 چی ئایا. هەبووە ئەم بوونگەرانەی پڕۆژەی بە بووە چاوەڕوانکراوەکە
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 لە بیر بوونگەرانە کاتێک دادەمەزرێنێت؟ بوونی ڕەسەنانەی سەرجەمی
 دازاین ناوەڕۆکی، دیاریکردنی بەبێ دەکەینەوە چاوەڕوانکراو بڕاردانی

 گەڕانەوەی بە ئەمەش. دەبێتەوە بوون-بۆ-خۆی تەوانایی ڕووبەڕووی
 ئەگەرێکی بوون-بەرەو-گەڕانەوە. مسۆگەردەکرێت بوونی بۆ دازاین

-ڕووەو-بوونی ئەگەر .دەکاتەوە داهاتووی ڕووبەڕووی کە دازاینە، تایبەتی
 ئەم ئەوا بێت، دازاین بوونی بە سەر ناڕەسەنانە و ڕەسەنانە مردنی
 لە مەبەست. داهاتوویی ئەگەرێکی بە دەبێت مردنە-ڕووەو-بوونە

 یەکەمجار بۆ و پەیدانەبووە هێشتا کە نییە، یە(ئێستا)وەئ داهاتوویی
. خۆی ڕووەو دازاینە هاتنی بیریلێدەکەینەوە ئەوەی. دێتەکایەوە
 ئەگەری. داهاتوویی هەبوویەکی بە دەکات دازاین ڕەسەنانە چاوەڕوانی

  .دازاین بوونی داهاتووی دەکەوێتەسەر چاوەڕوانیش
 بە هەست-کیێبوون دازاین، لە چاوەڕوانکراو بڕیاردانی [١٩١]

 فڕێدانی و دەکات تاوان بە هەست بوونیدا لە دازاین واتە ؛ یه انهتاوانکەر
 تێپەڕبوونێکی بارودۆخە ئەم ڕەتکردنی. هیچ بۆ بنەما بە بووە بوونی

 بە دەکات تیڕابردوویە خاوەنی جۆرەی بەو دازاین ئەمەش. ڕەسەنانەیە
 دازاین ڕەسەنانەی بوونی. خۆی بوونی خاوەنی یان داهاتووی خاوەنی
 بە بوونی ئەگەری چاوەڕوانکردنی. ڕەسەنانەیە داهاتوویەکی خاوەنی

 ڕەسەندا داهاتوویەکی لە تەنیا. دەگەڕێتەوە بوونە ئەو بۆ تێگەیشتنەوە
. ستراوەبە داهاتوویەوە بە دازاین بوونی. دەبێت ڕەسەن دازاین بوونی

 بابەتەکانی فاکتۆری بە' لەوێدا' هەنووکەیی بوونی چاوەڕوانکراو بڕیاردانی
 دەبێت دا(ئێستا)لەنێو بڕیاردانیش. دەردەخات دەوروبەرەوەوە بەردەستی

 بابەتەکەی ڕووبەڕووی کردەوە بە و خۆشاردنەوە بێ بڕیاردان؛ بە
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 داهاتوو، لە یڕووکردن و خۆی بەرەو گەڕانەوەیدا لە بڕیاردان،. دەبێتەوە
 لەو و داهاتووییە بوونی خەسڵەتی بەاڵم. دەبینێت دا(ئێستا)لەنێو خۆی

 تێدایە، یەکێتییەکی دیاردەیەش ئەم. دەناسێت خۆی ئێستای داهاتووەوە
. ناوزەدیدەکەین (کاتیبوون) به و گرێداوە پێکەوە داهاتووی و ئێستا کە

 تەوانایی یە،هە کاتی دیاریکراوی خەسڵەتێکی دازاین ئەوەی لەبەر
 کاتیبوون. دێتەکایەوە بڕیاردانەکەدا لە بوونی-سەرجەمی-بۆ-ڕەسەنانەی

  .دازاین ڕەسەنانەی نیگەرانبوونی واتای بە دەبێت
 چاوەڕوانکراوەوە بڕیاردانی بوونی پێکهاتەی لە واتایە ئەم ناوەڕۆکی
 زاراوەیە ئەم بەکارهێنانی ئێمە. جۆرە کاتیبوون بۆ و کەوتووە دەستمان

( کات)چەمکی لە کە ،'داهاتوو' هەروەها' ڕانەبردوو' ،'ڕابردوو' واتاکانی ەل
 بەهەمانشێوەش. دووردەخەینەوە ،نپەیدادەب باوەکەوە تێگەیشتنە لە

 بەرزدا و ناوەکی دەرەکی، خۆیەتی، کاتی چەمکەکانی لەگەڵ مامەڵە
 ناڕەسەنە، کات زۆربەی تێدەگات خۆی بوونی لە دازاین مادام. دەکەین

 کات باوی واتای لە تێگەیشتن کە بگەین، باوەڕە بەو کرێتدە
 دیکەوە شوێنێکی لە چەمکە ئەو بەاڵم پێدەناسێت، دیاردەکەمان
 سەرچاوەی کە هاتووە، ناڕەسەنانەوە چەمکی لە واتاکەی. پەیداکراوە

 بەو سەر (داهاتوو ڕانەبردوو، ڕابردوو،)ڕەهەندەکانیشی و هەیە خۆی
 کات ناڕەسەنانەی بوونی سەلماندنی بۆ اڵ،بەهەرح. ناڕەسەنەن کاتە

 دروستی بە یەکەمجار دەبێت کاتیبوون ڕەسەنانەی بوونی بناخەی لەسەر
 .نەداوە سەرنجمان وردی بە ئێستا تاکو کە بکەین، دیاردەکە لەسەر کار
 بکات،تدروس نیگەرانی ڕەسەنانەی شێوازی بڕیاردان ئەگەر [١٩٩]

 بڕیاردانەکەدا لە دیاردەیەی ئەو ،ڕووبدات کاتیبووندا نێو لە ئەمەش
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. دەهێنێتەکایەوە نیگەرانیش و دەردەکەوێت کاتدا شێوازی لە دەیگەینێ
-ڕەتکەری-خۆ-بوونێکی واتای نیگەرانی وەکو دازاین، بوونی سەرجەمی

 بونیادە ئەم تەماشاکردنی. دەبەخشێت هەبووەکان-تەنیشت-جیهانی-نێو
 زۆرترمان وەاڵمی داوای کەمانئۆنتۆلۆجییە پرسیارە کە ئاشکرایدەکات،

 ئەم سەرجەمی یەکگرتنی تاکو بگەڕێینەوە بەرەودواوە دەبێت و لێدەکات
 نیگەرانیش بونیادی بنەڕەتی یەکێتی. دەدۆزینەوە  هفرەالیەن بونیادە
  .کاتدایە لەنێو

 خەسڵەتی..." لەنێودا-بوون" لە. بەستراوە داهاتووەوە بە" ڕەتکردن-خۆ"
. هەیە ڕانەبردووەوە بە پەیوەندی..." لەتەنیشت-بوون. "دەناسرێت 'هەیە'

 لەپێشتریش چەمکی کەوتنداخۆ-پێش چەمکی لەنێو هەرچەندە
 کاتەوە لە باو تێگەیشتنی بە واتاکانیان نابێت بەاڵم دەدۆزرێتەوە،
 لەگەڵ. دەرکەوتوە ئاشکرا سەرەوەدا باسەکەی لە ئەمەش لێکبدەینەوە؛

 کە ناکەینەوە، [پەیدابوو] لەپێشتر شتێکی لە بیر ەدا'لەپێشتر' ئەم
 واتایە ئەو "هەیە ئێستا" ببێت؛ پەیدا دوایی و نەدابێت ڕووی هێشتا

 ئێستا" و' لەپێشتر' چەمکەکانی ئەگەر. هەبووە لەپێشتر کە گەیەنێت،ان
 بڵێین دەبێت ئەوا هەبووایە، دیاریکراویان واتایەکی کاتدا لەنێو "هەیە

 ڕووداوێکی بە دەبێت. نییە لەدوایدا و ەهەی' لەپێشتر' شتێکە نیگەرانی
-پێش" و' لەپێشتر. 'دەرەکی-بابەتێکی بە دازاینیش بوونی و کاتی

 دەکەن، بوونی-بۆ-تەوانایی لەنێو دازاین داهاتووی بۆ ئاماژە "خۆکەوتن
" خۆیدا-بوونی-لەپێناوی" بەپرۆژەکردن-خۆ. بۆی کێشە بە دەبێت کە

 سەرەکی خەسڵەتێکی و تڕادەوەستێ داهاتوودا زەمینەی لەسەر
  . بوونگەرایەتییانەیه سەرەکی واتای' داهاتوو. 'بوونگەرانەیە
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 کە هەبوویەکە، تبوونیبەکا واتای "هەیە ئێستا" بەهەمانشێوە، [١٩٨]
 ەوە'هەبوون' بە پەیوەندی نیگەرانی ئەوەی لەبەر[. ئێرە]فڕێدراوەتە

 دازاین تاکو. یە[ەدالێر]هەیە، کە فڕێدراو، هەبوویەکی وەکو دازاین، هەیە،
 بەو شتێکە بەڵکو ڕابردوو، بە نابێت هەرگیز هەبێت فاکتۆریانە

 شتێکی بە هەبووە ئەو دیکەوە، لەالیەکی.  یه ویش هه ئه "هەم-من"جۆرەی
 کەوابوو،. دەرەکی-بابەتێکی بە نەبێت زۆرتر لەوە کە دادەنرێت، ڕابردوو
 کاتدا لەنێو یدەرەک بابەتێکی فاکتۆری بە نابێت و هەیە دازاین

 خۆی فڕێدراو فاکتۆرێکی وەکو هەمیشە، دازاین. لەناوبچێت و پەیداببێت
 هەبوو شتێکی بە خۆی بوونی بەردەوام مەزاجدا لەنێو. دەبینێت

 لە فاکتۆری بوونگەرانەی واتای. دەدۆزێتەوە [ئێستادا لەنێو ئامادەبوو]
 بۆ ئاماژە "هەیە ئێستا" و' لەپێشتر' چەمکەکانی .ئێستادایە هەبوونی

 ئێمە کە دەکەن، نیگەرانیدا بونیادی لە فاکتۆر و کات بوونگەرانەی واتای
  .باسمانکرد
 نیگەرانی سێیەمی پێکهاتەی بۆ ئارەزووکردنە ئەم دیکەوە، لەالیەکی

 ئێمە. کەوتن لە جۆرێکە کە هەبووەکانە، لەتەنیشت-بوون وەکو نییە؛
 بە دەبێت ڕانەبردوو ات؛دروستناک کاتەوە بە پەیوەندی کەوتن ناڵێین،
 دەرەکییانەوەی بابەتە و بەردەست بابەتانەی ئەو نێو کەوتنە بناخەی

 بڕیاردانەکە. دەبن بەردەوام داهاتووشدا لەنێو و نیگەرانین بۆیان ئێمە
 هەڵوێستی و بێت' لەوێدا' ڕەسەنانە تاکو دەگەڕێنێتەوە بوونی بۆ دازاین
 دادەمەزرێنێت کەوتن و فاکتۆر بوون، نێوان یەکێتی کات .داریبکات خۆی

 توخمەکانی .نیگەرانی بونیادی سەرجەمی بە دەبێت ڕووەوە لەم و
 بەهەمانشێوەش ڕیزنەکراون، پێکەوە و کۆنەکراونەتەوە نیگەرانی
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 جووت کات ی'ڕانەبردوو' هەروەها' ڕابردوو' ،'داهاتوو' ڕەهەندەکانی
 ناتوانین ئەمەشدا لەگەڵ. کاتیبوونە بەاڵم نییە، هەبوو کات .نەکراون
 کات یان دەبەخشێت نیگەرانی واتای کە ،." ...هەیە کات" نەڵێین،

 دەبێت، ئاشکرا کاتێک ئەمەش هۆکاری پێناسیبکەین؛ دەتوانین و' هەیە'
 کات. تێبگەین بەگشتی (هەیە)چەمکی و بوون بیرۆکەی لە بتوانین ئێمە

 دەبن انەششێواز ئەو. دەردەخات شێوازێکیدا چەند لە خۆی کاتیبوونی
 و ڕەسەن بوونی ئەگەری بەتایبەتی دازاین، بوونی فرەجۆری شێوازی بە

 ون. ئه ناڕەسەنانەی
-وڕووە" الیەنەکانی ئێستا هەروەها هەبوو، خەسڵەتی داهاتوو، [١٩٢]

. دیاریدەکەن" شتێکدا لەگەڵ-ڕووبەڕووبوونەوە" و" بۆ-گەڕانەوە" ،"خۆ
 بە دەکەن کات ،...'لەتەنیشت' و...' بۆ' ،...'ڕووەو' وەکو دیاردەکانی،
 خۆیدایە لەنێو خۆیدا-دەرەوەی لە کاتیبوون. سادە و ڕەوان هەڵچوونێکی

 و' هەبوو' خەسڵەتی داهاتوو دیاردەی ئەمە لەبەر. خۆیەتی بۆ و
 و ناکەوێت ئەمە پێش کات. کاتیشە هەڵچوونێکی و هەیە ی'ئێستا'

 جەوهەرەکەی ێت؛دەرچ خۆیەوە بوونی لە دەبێت کە نییە، هەبوویەکیش
 بەگوێرەی. هەڵقواڵوەکەیدا یەکێتییە لەنێو بەکاتیبوونە پرۆسەی

 و سەرەتا لە و  یه'ئێستا' بەردەوامی زنجیرەیەکی کات باو تێگەیشتنی
 باسنەکردنە، ئەم. باسنەکراوە هەڵچونی خەسڵەتی . بەدەره کۆتایش

 ۆرێکیج ئەگەری بە پەیوەندی بوونگەرایەتییەکەدا، واتا لەبەرڕۆشنایی
 بەرجەستە خۆی بەکاتیبوونی ناڕەسەنانە کە هەیە، کات لە دیاریکراو

 دازایندایە ڕۆژانەی ژیانی لە کاتەی ئەو بیسەلمێنین ئێمە ئەگەر. دەکات
 a potiori) بنەمای لەسەر ئەوا بایەخدارە، ڕەسەنانە کاتی و بایەخە بێ
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fit denominatio) کردنیڕیز لە. جێگیردەبێت کات بۆ بۆچوونەکەمان 
 تاکو دادەنێین داهاتوو یەکەمجار [کاتدا] هەڵچوونی ڕەهەندەکانی
 دیکە ڕەهەندەکانی لە ڕەسەندا کاتی لەنێو داهاتوو کە نیشانیبدەین،

 خۆی تایبەتمەندێتی ه،داهاتوو ڕووەو ڕەسەنانە کاتی. لەپێشترە
 و سەرەکی دیاردەی داهاتوو. ڕێ دەکەوێتە ئێستاوە لەنێو و دیاریدەکات

 کاتیبوونی نێو گۆڕانکارییەکانی بەگوێرەی. ڕەسەنانەیە بوونیکاتی
 دەرچوو کاتێکی وەکو بەاڵم. دەگۆڕێت داهاتووش گرنگی ناڕەسەنانە
  . دێتەکایەوه

 چاوەڕوانکراومان، بڕیاردانی ئێمە. مردن-ڕووەو بوونە نیگەرانی [١١١]
. پێناسکرد دازاین مەحاڵی ئەگەری ڕووەو ڕەسەنانەی بوونێکی وەکو
 و خۆی بوونی سەرجەمی ڕەسەنانە کۆتایی-ڕووەو-بوونیدا لە دازاین

 لە نییە هەبووە ئەو دازاینیش بوونی. دەبینێت مردن نێو بۆ فڕێدانی
 بڕاوەی بوونێکی بنەڕەتەوە لە بەڵکو بوەستێت، و بێت کۆتایی خۆیەوە

 چاوەڕوانکراوییەوە بڕیاردانی کاتی بە دازاین ڕەسەنی داهاتووی. هەیە
 بڕاوە هەبوویەکی وەکو دازاین، کە دەگەیەنێت، ئەوە ئەمەش: اوەبەستر
 ئایا نابێت؟ بەردەوام کات منیش نەمانی پاش ئایا. دەردەخات خۆی

 پۆزەتیڤانە ئێمە بڕوات؟ خۆی داهاتووی بەرەو نییە دیکەش هەبووی
 کات بڕانەوەی ئەمەشدا، لەگەڵ. دەدەینەوە پرسیارانە ئەم وەاڵمی

 بارەی لە ڕوودەدات، کە نییە شتێک سەبارەت ارەکەپرسی. ڕەتناداتەوە
 [دازاین] بڕاوەی بوونی. خۆیاندا ئاستی لە هەبووەکانە ڕووبەڕووبوونەوەی

 ڕووکردنی ڕەسەنانە داهاتووی. بەکاتیبوونە خەسڵەتی و نییە وەستان
 ئەگەرێک، نەبووندا، ئەگەری لەبەردەم وەستانە و خۆی بوونی لە دازاینە
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 ڕەسەن داهاتووی هەڵچوی خەسڵەتی. لێبەردات ستیدە ناتوانێت کە
 ڕووەو داهاتوو بکاتەوە؛ نزیک بوون-بۆ-تەوانایی لە [دازاین]کە لەوێدایە،

 ڕووکردنی. تێبگات نەبوون لە بڕیاردانەکەیدا لە دازاینیش و بێت ئەو
 نەبووندا ئاستی لە وەستان واتای بوون لە سەرەکی و ڕەسەنانە

 باسی ئێمە کات بڕاوەیی لەسەر اندابیرۆکەکەم لە. دەبەخشێت
 پڕۆژە لەنێو و کات دیاردەی دەڕوانینە تەنیا ناکەین، کات بەردەوامبوونی

  .دەیناسین دازایندا بوونگەرانەی دانانی
 سەرەکی، و ڕەسەنانە داهاتوویەکی تەماشانەکردنی هاندرەری [١١٦]

 یمەحاڵبوون لە پێشوەخت بیرکردنەوەی یان کات بڕاوەیی هەروەها
 ئەگەر. سەرهەڵدەدات کاتەوە لە باو تێگەیشتنی لەنێو بڕانەوە

 ناتوانرێت هێشتا بێت نەبڕاوە کات و دروستبێت باو تێگەیشتنی
 بەردەوام کات" گوتەی ئایا. بناسرێت و بسەلمێنرێت کات نەبڕاوەیی

 دەربڕینەکانی، ئایا هەیە؟ واتایەکی چ" تێدەپەڕێت کات" یان" دەڕوات
 دەرەوەی لە" و" داهاتوودا لەنێو" دوایی و بەگشتی" داکات لەنێو" وەکو

 کۆتایی لە کات شێوەیەک بەچ ن؟ دەکه چی بۆ ئاماژە" داهاتوودا
 لەسەر باوەکان ڕەخنە ئەگەر ڕوونبکرێنەوە خااڵنە ئەم دەبێت بەدەرە؟
 پرسیارەکە دروستکردنی بە کارەش ئەم. ڕەتبدرێنەوە کات بڕاوەیی

 ئەنجام گونجاو شێوەیەکی بە کات ەیینەبڕاو یان بڕاوە سەبارەت
 لە تێگەیشتنمان بە پەیوەندی پرسیارەکە دروستکردنی. دەدرێت
 بیرۆکەی لە گەیشتن چۆنییەتی لە گرفتەکەش. هەیە کاتەوە دیاردەی

 ،دێنەکایەوە بەردەست بابەتەکانی تیایدا کە نییە، کات نەبڕاوەیی
 پەیدابوونی لە ەکەگرفت بڕاوە؛ و ییکات شتێکی بە دەبن و لەناودەچن
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 کاتی چۆن. ڕەسەنانەدا بڕاوەی کاتی لەنێو ناڕەسەنانەدایە کاتی
 لەبەر دادەمەزرێنێت؟ خۆی بڕاوەیی-نە بڕاوەدا کاتێکی لەنێو ناڕەسەنانە

 وەابڕ-نە وەکو خۆی، دەرچووەکە کاتە بڕاوەیە سەرەکی کاتی ئەوەی
 ەیشتنماندا،تێگ لەنێو هەبووەکاندا ڕیزکردنی شێوازی لە. دیاریدەکات
 کاتێکی" لە بیر ئێمە تاکو دەرناکەوێت بەتەواوی کات بڕاوەی خەسڵەتی

  .نەکرێت بەراود لەگەڵیدا و نەکەینەوە" بەدەر کۆتایی لە
 کات،. ڕووندەبێتەوە خااڵنەدا لەم سەرەکی کاتی سەبارەت باسەکەمان

 کات. نیگەرانی پێکهاتەی بە دەبێت و بنەڕەتییە کات بەکاتیبوونی وەکو
 خۆی بەکاتیبوونی داهاتوودا لەنێو کات. هەڵچوونە جەوهەردا لە

 نیگەرانی، ڕاڤەکردنی بەهەرحال،. بڕاوەیە سەرەکی کاتی. دەسەلمێنێت
 هەنگاو هەرچەندە گیربخوات نابێت تەسکانەدا بوارە ئەم لەنێو کات وەکو
 کە تێزەکەمان،. دەنێت دازاینیش ڕەسەنانەی بوونی سەرجەمی بەرەو

 ناوەڕۆکی لەسەر پێویستە دەکات دازاین بەکاتیبوونی ەرلەس جەخت
 .بسەلمێنرێت هەبووەوە ئەم کۆنکرێتی

 
 

                                            دووپاتکردنەوەی ئەرکەکانی و دازاین کاتی  .١١     
 شیکردنەوەی بوونگەرانە                    

 سەلماندن بە پیویستی تەنیا بۆچوونەکەماندا لە کات دیاردەی[ ١١٩]
 بەکاتبوونی ئەگەرەکانی زەمینەی سەلماندنەدا لەو بەڵکو نییە،

 دازاین بوونی ئەگەری سەلماندنی بۆ ڕاڤە لێرەدا هەروەها،. دەناسرێت
 تەوانایی بۆ کاتییەکە شیکردنەوە دوایی .دەکەین کات زەمینەی لەسەر
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 بەکاتبوونی یگشت خەسڵەتی و دازاین بوونی-سەرجەمی ڕەسەنانەی
 کاتە لەنێو دازاین ناڕەسەنانەی بوونی تاکو ڕەتدەکەین نیگەرانی

 بڕیاردانە لەنێو کات یەکەمجار،. دەربخەین تایبەتییەکەیدا
 ڕەسەنانەیە، ئاشکرابوونێکی شێوازی ئەمەش،. بینرا چاوەڕوانکراوەکەدا

 کەوتووی ناڕەسەنانەی بوونی ئاشکراکردن کات زۆربەی هەرچەندە
 ئاشکرابوون کاتی خەسڵەتی دیارکردنی لە .دەخاتەڕوو (ئەوان)

 لێمانەوە کە جیهاندا،-لەنێو نیگەرانییەکەمان کاتی لە ئێمە بەگشتی،
 نێو هەبوویەکی بە دازاینمان مامناوەندی بوونی ئێمە.  تێدەگەین نزیکە
 واتای شیکردنەوەکەماندا دووبارەکردنەوەی لە. ناوزەدکرد ڕۆژانە ژیانی
 بونیادی لە بەدڵنیاییەوە،. ئاشکرادەکەین کاتدا لەنێو نەڕۆژا ژیانی

 ڕووکەشانە نابێ بەاڵم. دەسەلمێنرێت کاتەکە بوونی دازاینیشدا سەرەکی
 لە ڕوو کات لەسەر باسەکەمان ئەگینا: بچینەوە شیکردنەوەکەماندا بە

 لەودیو. دابمەزرێنین پەیوەندییەکان پێویستە دەکات؛ دیکە جێگەیەکی
 لە هانماندەدا دیاردەکە خودی میتۆدەوە نیپێویستییەکا

 بونیادی بەردەوامی. بکەین بۆ جیاوازی شیکردنەوەی دووبارەکردنەوەکەدا
 وەکو ،(خۆ)چونکە لەبوونیدایە منم، کە هەبووەی، ئەو ئۆنتۆلۆجی

 ناڕەسەنانە ی(خۆ)بۆ شیکردنەوەکەشمان. هەبووە و نابینرێت جەوهەر
 .ئامادەکردوە دازاینی وونیب ڕاڤەکردنی جۆر دوو (ئەوان)یان

 لەوێوە و گەڕاندۆتەوە نیگەرانی بونیادی بۆ یەمان(خۆ)ئەو ئێستا
 خۆ بەردەوامبوونی ڕاڤەکردنی. باسکردوە کاتدا لەگەڵ پەیوەندییەکەیمان

 بیردۆزەییانە دەبێت و هەیە خۆی گرنگی [بۆچوونەوە لەم] خۆ-نا و
 نا ئۆنتۆلۆجییە یارەپرس و پارالۆجیزمەکان دژی ئەمەش. ەوەینلێیبکۆڵ
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 ڕۆشنایش و دڵنیاماندەکات بەگشتی (من)بوونی سەبارەت دروستەکان
. دازاین مێژووی بە دەبێت کە کات، بەکاتیبوونی بونیادی دەخاتەسەر
 بوونگەرانەی داکۆکیکردنێکی بە دەبێت" مێژووییە دازاین" دەستەواژەی

 فاکتۆری بە پەیوەندی داکۆکیکردنە ئەم. بنەڕەتی ئۆنتۆلۆجییانەی
 دازاین مێژووی. نییە دا"جیهان-مێژووی" لەنێو دازاین بوونی ئۆنتیکی
 پێشخستنی و مێژوویی تێگەیشتنی ئەگەری سەرهەڵدانی بۆ زەمینەیە

  .زانست وەکو مێژووناسی،
 ئەزمونمان کاتدا ڕۆشنایی لەبەر مێژوو و ڕۆژانە ژیانی ڕاڤەکردنی [١١١]
 هەبووەیە ئەو کە دازاینیش،. دادەنێت گونجاو و پێویست بە کات بۆ

 نادیار و دیار [مەبەستە ئەم بۆ] خۆی کێشە، بە دەکات خۆی بوونی
 نیگەرانییەوە بە نزیکەوە لە و بارودۆخێکدا هەموو لە. بەکاردەهێنێت

 خۆیدا، لەپێناوی و خۆی بەکارهێنانی لە. دەکات دەوروبەری تەماشای
 وەرگرتنە سود رتنیشخۆوەرگ لە سود. وەردەگرێت خۆی لە سود دازاین

 کە دەدۆزرێتەوە، بیرکردنەوە بە و نیگەرانیدا لە کات یەکەمجار،. کات لە
 کات پێشخستنی هۆکاری دەبێتە دۆزینەوەکە. دەکات دەوروبەر تەماشای

 پێکهاتەی بە دەبن [بیرکردنەوە و کات،  واته] ئەوانیش و بیرکردنەوەکە و
 .جیهان-لەنێو-بوون

 لە و دۆزینەوە بۆ نیگەرانییەوە بە دەوروبەردا تەماشاکردنی لە [ئێمە]
 دەرەکییەکانیش، و بەردەست بابەتەکانی و کاتەکەی لەگەڵ بیرکردنەوەدا

 بوونی" بە دەبن جیهان نێو هەبووەکانی. دەبینەوە ڕووبەڕوو کاتدا لەنێو
 "کات-لەنێو" بە جیهان نێو هەبووەکانی کاتی خەسڵەتی ئێمە". کات نێو

 بۆ بناخە بە دەبێت دەناسرێت ئۆنتیکییانە ەی(کات)ۆرەج ئەم. دادەنێین
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-لەنێو" وەکو کات، بەاڵم. کات چەمکی لە باو و یانەینەرێت یتێگەیشتن
 ئەم. سەرهەڵدەدات کات بەکاتیبوونی جۆرێک لەنێو بنەڕەتەوە لە" کات

 و دەبن پەیدا تیایدا دەرەکییەکان بابەتە ەی(کات)ئەو واتە بنەڕەتەش،
 کاتی" دەرەکییانەی دانانی کاتە؛ ڕەسەنی دەیەکیدیار لەناودەچن
 کە ڕاڤەیدەکات، برگسۆن جۆرەی بەو نییە شوێندا لەنێو" چەندەکی

  .نادروستە و نادیار ئۆنتۆلۆجییانە
 دامێژوو و کات-لەنێو ڕۆژانەدا، ژیانی لە دازاین کاتی لەسەر کارکردنبۆ 

 کە دازاین،. دازاین بوونی ئۆنتۆلۆجی ئاڵۆزی و فرەالیەنی بڕوانینە دەبێت
 و دیکەدایە هەبووەکانی لەگەڵ فاکتۆریانە جیهاندا،-لەنێو-هەبوویەکە

 بوونی ئۆنتۆلۆجییانەی شەفافییەتی کەوابوو،. دەبێتەوە ڕووبەڕوویان
 [نموونە بۆ] نین، دازاین هەبووایەی ئەو بوونی ناسینی لەگەڵ دازاین

 ئەگەر. دەکرێتمسۆگەر دەرەکییەکان-بابەتە و بەردەست-بابەتەکانی
' بوون' بە پێویستیمان بەکاربهێنین فرەجۆرەکانیش هەبووە بۆ' هەیە'

 چەمکی ئەگەر. ڕوونکرابێتەوە ترلەپێش دەبێت ئەمەش .دەبێت بەگشتی
 لە دازاین، بۆ کاتییەکەمان شیکردنەوە نەناسین 'بوون'

 شیکردنەوە. دەردەچێت ناتەواو و شاراوە دووبارەکردنەوەشیدا،
 داوای دووبارەکردنەوەیدا لە دازاین بۆ کاتییەکەمان و بوونگەرانە

 . لێدەکات مان'بوون' چەمکی ڕوونکردنەوەی
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 چوارەم بەشی
 ڕۆژانە ژیانی و کات

 

      و دازاین بوونگەرانەی پێکهاتەی بنەڕەتی ناوەڕۆکی. ١٩         
  ناوەڕۆکەکە ییکات ڕاڤەکردنێکی بۆ سەرەتایی نەخشەی        

 بۆ فرەجۆرەکانی دیاردە ئامادەکراوەکەمان شیکردنەوە [١١٤] 
 بونیادی سەرجەمی لەسەر جەخت چەند نییە گرنگیش دەرخستین؛

 و نەبینرێن تێڕوانینەکەماندا لە دیاردانە ئەم نابێت دەکەین، نیگەرانی
 بەم پێویستی دازاین بوونی پێکهاتەی هەروەها. ەوەنلێنەدرێ ئاوەڕیان
 لێوەی شتەی لەو دازاین بوونی ئۆنتۆلۆجی ویسەرچا.  یه هه دیاردانە

 و دەکەوێت ژووری هەیەتی هێزەی بەو بەڵکو و نییە کەمتر دەردەچێت
 ئەگەر. لەناوبردنە دەرچوون ئۆنتۆلۆجیدا لەبواری تێپەڕیدەکات؛
 نادۆزینەوە؛ ئۆنتیکییەکان بابەتە سەرچاوەکەوە نێو بچینە ئۆنتۆلۆجییانە

  .دەکەین شتێک هەموو یخەسڵەت سەبارەت پرسیار بەڵکو
 ئاشکرابوونی بۆ شیکردنەوەکەمان لەنێو نیگەرانی بۆ پێناسەکەمان

 بۆ کاتی ڕاڤەکردنێکی هانیداین دیاردەیەش ئەم. دامەزرا (لەوێدا)بوون
. بکەین دازاینە سەرەتایی بناخەی کە جیهان،-لەنێو-بوون

 لە تاکو بوو جیهاندا-لەنێو-بوون باسکردنی بە پێویستی توێژینەوەکەمان
 نادروستە بۆچوونە دژی کە فینۆمینۆلۆجییانە، بواری سەرەتاوە

-لەنێو-بوون .مسۆگەربکەین دازاین، سروشتی لەسەر جیاوازەکانە
 لەسەر دیاردەیەشمان ئەم. بوو جیهان دیاردەی خەسڵەتی جیهانیش
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-بابەتە و دەستربە-بابەتەکانی ئۆنتۆلۆجییانەی-ئۆنتیکۆ خەسڵەتی
 جیهانمان جیهانێتی دواییش .ڕوونکردەوە ژینگە (نێو)دەرەکییەکانی

 ئاشکراکردنە؛ بە سەر جەوهەردا لە تێگەیشتن بەاڵم. بەرچاو خستە
 بەسترابوون، بابەتەوە بەو ئاماژەبۆکردن و جیهانێتی بونیادی هەروەها

 لە کە بوون،-بۆ-تەواناییە ئەویش پڕۆژە، بە دەیکات تنشتێگەی کە
  .دەژی دازاین پێناویدا

 بونیادانەوە لەو دازاین ڕۆژانەی ژیانی کاتی ڕاڤەکردنی پێویستە [١١٩]
 مەزاج، تێگەیشتن، وەکو،: پێکدەهێنن ئاشکراکردن کە دەستپێبکات،

 خۆی کاتیبوونی هب لەنێویاندا کات شێوازانەی ئەو. گوتار و کەوتن
 بە دەبن و ڕوونبکرێنەوە دیاردانە ئەم بەگوێرەی دەبێت بەرجەستەدەکات

 بۆ ئێمە ئەمەش. جیهاندا-لەنێو-بوون کاتی پێناسەکردنی ۆب بناخە
 گرفتە سنورەکانی دەدات ڕێگەمان و دەگەڕێنێتەوە جیهان دیاردەی

 سەر دەکەوێتە خاڵە ئەم سەلماندنی. بشکێنین جیهانبوون کاتییەکانی
 ئێمەوە لە کە جیهاندا،-لەنێو-بوون ڕۆژانەی ژیانی شێوازی خەسڵەتی

. نیگەرانییەوە بە دەوروبەرە تەماشاکردنی کەداکەوتنە لەنێو و نزیکە
 زەمینەی و هەستکردن بۆ تەماشاکردنەکە نیگەرانییەش ئەم بەکاتیبوونی
  .دەگۆڕێت هەستکردنەدا لەو بیردۆزەیی
 هەمانکات و سەرهەڵدەدات جیهان-لەنێو-بوون بەکاتیبوونی کەوابوو،
 ێویستەپ هەروەها،. دازاین تایبەتی ی(شوێن)بۆ بناخە بە دەبێت

 ئەم بەگشتی،. دەربخەین ڕێنماگەری و شایستەیی کاتیی پێکهاتەی
 دازاین ناڕەسەنانەی کاتی بەکاتیبوونی ئەگەری شیکردنەوانە

 خەسڵەتی سەبارەت پرسیارەکە لەبەردەم دەردەخەن؛ ئۆنتۆلۆجییانە
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 کە ،"کات زۆربەی و نزیکەوە لە" گوتەی کاتیی واتای-ڕۆژانە ژیانی کاتیی
 ئەم لەسەر جەختکردن لەگەڵ. ڕاماندەگرێت ەکاریدەهێنن،ب بەردەوام

 . نییه تەواو دیاردەیە ئەم بۆ ڕوونکردنەوەکەمان دەردەکەوێت گرفتە
 ئاشکراکردن کاتی: باسدەکەین بەشە ئەم خااڵنە ئەم بەگوێرەی کەوابوو،
 بەرزێتی گرفتی و جیهان-لەنێو-بوون کاتی ؛(١٨ بەشی کورته)بەگشتی
 دازاین خەسڵەتی وەکو شوێن، باکاتیبوونی ؛(١٢یبەش رته کو)جیهان

 (٩٦ بەشی ته کور)دازاین ڕۆژانەی ژیانی کاتیی واتای ؛(٩١بەشی ته کور)
 

    
 بەگشتی ئاشکراکردن کاتی. ١٨              

 ئاشکراکردنی بۆ ئاماژە کاتییەکەی، واتا دیاریکردنی پاش بڕیاردان،
 واتا بەگوێرەی. دیاریدەکات (الەوێد) بوونی و دەکات دازاین ڕەسەنانەی
 بنەڕەتییەکانی الیەنە بناخەی لەسەر نیگەرانیش، خەسڵەتی کاتییەکەی
 ڕاڤەکردنی دەبێت کاتیی کۆنکرێتی پێکهاتەی دەرخستنی بۆ. باسکراوە

 بە توخمانە لەم یەکێک هەر و بکەین بناخەکەی توخمەکانی بۆ کاتی
 هەموو. گوتارن و زاجمە تێگەیشتن، کە لێبدەینەوە؛ ئاوەڕیان تەنیا

 ئەو. هەیە تێگەیشتن مەزاجێکدا هەموو لە. مەزاجە خاوەنی تیگەیشتنێک
 کەوتن خەسڵەتی هەیەتی مەزاجدا لەنێو کەسێک تێگەیشتنەی
 و کۆککراوە کەوتندا لەنێو مەزاجییە تێگەیشتنەی ئەو. وەردەگرێت

 ەیپێکهات. دروستدەکات گوتاردا لەنێو زانیندا لەگەڵ پەیوەندییەکەی
 کات جۆرێک بەرەو ئیمە حاڵەتێکدا هەموو لە دیاردانە ئەم کاتی
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 گوتار و تنوکە مەزاج، تێگەیشتن، ئەگەری کە دەگەڕێننەوە،
  .گرێیاندەدات پێکەوە بونیادەکەشدا لەنێو و مسۆگەردەکات

 
 تێگەیشتن کاتی. ئەلف                 
 زانینەوە، لە کە بنەڕەتییە، ئۆنتۆلۆجی پێشمەرجێکی تێگەیشتن [١١١]
 بیردۆزەییانەوە ناسینێکی یان هەستکردن باسکردن، لە بڵێێن با

بناخەکەی  پێکدەهێنێت، کە لەسەر تێگەیشتن بوون)لەوێدا(  .پەیدانابێت
هەموو باسکردنێکدا  لە .بوونیدا ئەگەرەکانی بینین دازاین دەتوانێت لە

هەموو  ئەوە دەردەخات، کە کەس تێیناگات؛ تێگەیشتنەوە دازاین بە
باسکردنێک، کەوابوو، ڕەگی لەنێو تێگەیشتنی دازایندا داکوتاوە. ئەگەر 

پڕۆژەدانان 'تێگەیشتن' بە پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی دابنرێت ئەوا واتای 
. دەبەخشێت بوون لەپێناوی ئەوەی دازاین بۆی دەژی،-بۆ-بەرەو تەوانایی

دەبێت، کە اجۆرێک ئاشکر بوونی دازاین بە-بۆ-تێگەیشتندا تەوانایی لە
تێگەیشتنەوە تەواناییەکەی خۆی دەناسێت. ئەو ئەمە نەک  دازاین بە

هێشتنەوەی  پاش دۆزینەوەی چەند فاکتۆرێک سەبارەت بوونی، بەڵکو بە
خۆی لەنێو ئەگەرە ئۆنتیکییەکانیدا دەزانێت. نەزانینی، لەمحاڵەتەدا، 

-بۆ-ینەبوونی تێگەیشتن نییە، کەمی پڕۆژەدانانەکەیە لەسەر تەوانای
بوون. دەکرێت پرسیار سەبارەت بوون بکرێت؛ ئەگەر بۆ شتێک ئەگەری 

سەپێنێت. کاتێک ببوون هەبێت و ئاشکراکردنیش، وەکو پێویستی خۆی 
 ،بوونی تێدەگات دازاین لە پڕۆژەداناندا لەسەر ئەگەرە ئۆنتیکییەکانی لە

زۆرتر داهاتووش بوونی  ،ئەمەش بەگەڕانەوە بەرەو خۆی ڕوودەدات
سەرەتاوە  بنەڕەتەوە داهاتوویانەیە؛ لە ەردەکات. پڕۆژەدانان لەمسۆگ
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ئەگەری پرۆژەکە بیردۆزەییانە دەرناخات، بەڵکو خۆی، وەکو ئەگەر 
تێگەیشتنەوە ڕێگا  حاڵەتەکاندا دازاین بە هەموو وییەوە. لەێن دەهاوێتە

دەگرێت. بڕیاردانیش شێوازێکی ڕەسەنانە و گرنگی بوون دیاریدەکات. 
-لەسەر تەوانایی کات دازاین بڕیاردەر نییە؛ دەرگا ییەوە و زۆربەیبەدڵنیا

خۆی بگەڕێتەوە و  بوونی دادەخرێت، کە لەوێوە دەتوانێت بەرەو-بۆ
بوونی تاکەکەسی خۆی بناسێت. ئەمەش دەیسەلمێنێت، کە کات 

خاڵەش کەمی  ڕەسەنانە. مەبەست لەم بەردەوام نابێت بە داهاتوویەکی
نییە، بەڵکو بەکاتیبوونی داهاتوو چەند شێوازێک  داهاتوو لەنێو کاتدا

 وەردەگرێت. 
بۆ داهاتووی ڕەسەنانە چەمکی 'چاوەڕوانکردن' بەکاردەهێنین؛  [١١٩]

بوونی -بۆ-ڕەسەن بەرەو بوونی خۆی دەڕوات و تەوانایی یواتە، دازاین
داهاتووی  ڕانەبردوو بەڵکو لە دەناسێت. داهاتوو گرەوی خۆی نەک لە

دەباتەوە. ئەگەر یەک چەمک بۆ شێوازەکانی داهاتوو ناڕەسەنانە 
 تێپەڕکەر"، کە لە-"خۆ یەکدییان جیانەکەینەوە، باشترە بەکاربهێنین و لە

بونیادی نیگەرانیدایە، دابنێین. دازاین بەردەوام پێش بوونی دەکەوێت، 
ئایا چۆن ژیانی ڕۆژانەیدا چاوەڕوانکردنەکەی نابەردەوامە.  بەاڵم لە

شێوەیەی داهاتووی  ڕەسەنانە لەسەر ئەمە دادەمەزرێت؟ بەوداهاتووی نا
وەکو ڕەسەنانەمان لەنێو بڕیارداندا دۆزییەوە، داهاتووی ناڕەسەنانەش، 

 الیەنێکی هەڵچووی کات، لەگەڵ گەڕانەوەمان ئۆنتۆلۆجییانە لە
ەدا بەرەو واتای تێگەیشتنی ناڕەسەنانەی نیگەرانیمان لە ژیانی ڕۆژان

دەناسینەوە. دازاین، وەکو نیگەرانی پێش بوونی خۆی  بوونگەرانەی کات
شتەی  بەرانبەر ئەو جیهان-ێون-بوونی نیگەرانەی کات دەکەوێت. زۆربەی
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 خۆی تێدەگات. تێگەیشتنی ناڕەسەنانە بەرانبەر ئەو لە بۆی نیگەرانە
یان ئەوەی پێویستە بە پەلە ئاوەڕی  پێدەدات شتەی دازاین بایەخی

خۆی  ەکەوێت و لەکاروکاسبی ڕۆژانەدایەدەستد ئاسانی لێبدرێتەوە، بە
بوون. -بۆ-دەکات بە پڕۆژە. بەاڵم هەموو پڕۆژەیەک لەپێناوی تەواناییدایە

بەرەو بوونی دەگەڕێنێتەوە و لەگەڵ هەبووەکاندا بە  تەوانایی دازاین
 بوون لە-بۆ-نیگەرانییەوە ڕایدەگرێت. گەڕانەوەی دازاین بەرەو تەوانایی

هەبووەکان دەکات. ئەو  نیگەرانییەوە ڕوو لە نییە؛ بەپەیوەندی بەدەر 
بوونی خۆی دەکات. داهاتووی  لە نیگەرانییەوە بۆ ئەو هەبووە ڕوو لەو

نیگەرانییەوە  'چاوەڕوانی' هەیە. تێگەیشتن بە ناڕەسەنانە خەسڵەتی
]نێو  داهاتووەوە بەستراوە. مادام دازاین فاکتۆری لەنێو)ئەوان(دا بە

دەبڕێتە  بوونی دەکات، ئەوا چاو-بۆ-اوەڕێی تەواناییچ ژیانی ڕۆژانە[
]ئەگەرەکانی[. ئەم چاوەڕوانییە شێوازێکی چاوەڕوانکردنی  سەرهەڵدانی

 چاوەڕوانکردنی ]کاتی ڕەسەنانەدا[ کاتی ڕەسەنانەیە. لەم بۆچوونەوە، لە
 مردن ئاشکرا دەردەکەوێت. -ڕووەو–بوون 

پڕۆژەداناندا  وندایە، لەبو-بۆ-و تەواناییێتێگەیشتن، کە لەن[ ١١٨]
داهاتووییە. ئەگەر کاتیش نەبێت خۆی ناکات بە ڕەهەندێکی کات و 

لە داهاتووی ناکرێت.  بردوو'دا هاوتەرازنەئاستی 'ڕا گرنگییەکەش لە
لەتەنیشت هەبووەکان بە -ناڕەسەنانەدا شێوازێکی تایبەتی بوون

شتێک"ی -وانی'ڕانەبردوو' هەروەها "چاوەڕ نیگەرانییەوە هەیە؛ ڕەهەندی
بڕیاردانیشدا خاوەنی 'ڕانەبردووە'، کە  هەیە. بەاڵم چاوەڕوانکردن لە

 بڕیارداندا ڕانەبردوو بە بڕیاردانەکە هەڵوێستەکەی تیادا دیاریدەکات. لە
ئێمەوە نزیکن و بۆیان  تەنیا لە دابڕین لەگەڵ هەبووەکاندا، کە لە
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وودا دەیگرین و لەوێدا نیگەرانین، نەهاتۆتە بەردەممان، بەڵکو لەنێو داهات
 ."ساتی تێڕوانین" دەیدەۆزینەوە. ڕانەبردووی نێو کاتی ڕەسەن ناودەنێین

پێویستە واتای ئەم چەمکەش بە چاالکی و الیەنی هەڵچووی کاتەوە 
ببەستینەوە. واتای بڕیاردانێکی پچڕاو دەبەخشێت، کە دازاین لەنێو 

نیگەرانییەوە  ەی بەهەڵوێستەکەیدا بە ئەگەر و بارودۆخ و هەموو ئەوان
 ڕوویانتێدەکات، دەبەخشێت. ساتێک بۆ تێڕوانین دیاردەیەکە، لەبەر
ڕۆشنایی 'ئێستا'دا واتاکەی ڕوونناکرێتەوە. 'ئێستا' دیاردەیەکی کاتییە و 

کات: دیاردەیەکە تیایدا هەبوویەک پەیدادەبێت، لەناودەچێت  بەشێکە لە
هیچ شتێک ڕوونادات؛ بەاڵم، ساتی تێڕوانیندا  یان بابەتێکی دەرەکییە. لە

وەکو ڕانەبردوویەکی ڕەسەن بۆ یەکەمجار ڕێگەمان بۆ خۆشدەکات 
کاتێکدا' -دەرەکییەکان 'لەنێو-بەردەست و بابەتە-ڕووبەڕووی بابەتەکانی

ڕانەبردووی  "ساتی تێروانین" لە ئێمە بۆ جیاکردنەوەی 136ببینەوە. 
ناڕەسەن  ڕەسەندا چەمکی "دروستکردنی ئێستا" بۆ ڕانەبردووی

 بەکاردەهێنین. 

                                                           

یارە باسی ساتی تێڕوانینی کردبێت. ئەمەش ئەوەناگەیەنێت کیرکیگارد یەکەم بیر  136 
توانیبێتی بوونگەرانە و سەرکەوتوانە واتاکەی ئاشکرابکات. ئەو لەبەر ڕۆشنایی 
چەمکی باوی کاتدا واتاکەی لێکدەداتەوە و بە 'ئێستا' و 'هەمیشەیی'یەوە 

کات"ە. -نێولە-دەیبەستێتەوە. کاتێک کیرکیگارد باسی کات دەکات مەبەستی "بوون
 تێڕوانین" بڕوانە: -بۆ خوێندنەوەی زۆرتر لەسەر "ساتی

Karl Jaspers, Psychologie der Weltan Schauungen, third unaltered 

edition, 1925, pp. 108 ff, and further his (Review of 

Kierkegaard),(ibid., pp. 419-432).  
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بەاڵم هەموو  .بەگشتی ڕانەبردوو هەموو ئێستایەک دروستدەکات
ڕانەبردوویەک خەسڵەتی "ساتی تێڕوانین" نییە. کاتێک چەمکی 

]ئێستا[یەک  دابڕاوی بەکاردەهێنین بیر لە "دروستکردنی ئێستا" بە
وە. دەکەینەوە، کە بڕیاردان و ساتی تێڕوانینی لەگەڵ خۆیدا هەڵنەگرت

جیهان و نیگەرانییەکەیدا  بۆ نێو ]دازاین[ لەگەڵ ڕاڤەکردنی کەوتنی
بوون ناڕەسەنانە لەسەر -بۆ-ڕادەیەی تەوانایی بەو .واتاکەی دەردەکەوێت

، کە دازاین بۆیان نیگەرانە، ئەوا کراوە بە پڕۆژە هەبووەکان
'دروستکراوی ئێستا'. ساتی  تێگەیشتنەکەی دەبێت بە دیاردەیەکی کاتی

دانانێت و ڕوو لە داهاتوویەکی ڕەسەن  شێوەیە پڕۆژە وانین بەمتێڕ
 دەکات. 

شێوازی کاتدا خۆی بەرجەستەدەکات  لە [ تێگەیشتنی ناڕەسەنانە١١٢]
بوونیاندا هەموو  و ڕانەبردوو دەکات بە چاوەڕوانی بۆ ئەوانەی لە

. هەمانکات گەڕانەوەی بوو هه ڕەهەندەکانی کات یەکیانگرتووە و دەبن بە
لە بڕیاردانی چاوەڕوانکراودا گەڕانەوەیە بەرەو  ڕووەو خۆ یسەنانەڕە

لەسەر بوونی  بوونی فڕێدراوی تاکەکەسی. یارمەتی دازاین دەدات بڕیار
بوون -بۆ-خۆی-بدات. لەمجۆرە چاوەڕوانیکردنەدا دازاین لەئاستی تەوانایی

 ڕادەوەستێت. 
بەاڵم، کاتیک  ئێمە ئەم هەبووە ڕەسەنە ناودەنێین 'دووبارەبوونەوە'.

بە ئێستاوە ئەگەرەکانی دەکات  بایەخدانی بە دازاین ناڕەسەنانە لە
-کارە لەوەدایە، کە دازاین تەوانایی خۆی پڕۆژە، هۆکاری هەڵسوڕانی ئەم

هیچ دابنرێت و  بوون لەبیرچووە. ناکرێت ئەم لەبیرچوونە بە-بۆ
زەتیڤی نییە؛ خەسڵەتێکی پۆ داسەرنەکەوتنی دازاینیش لە بیرکەوتنەوە
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شێوەیەی هەیەتی. بیرچوونەکە خەسڵەتی  بوونی دازاینە بەو
پاشگەزبوونەوە لەوەی دازاین هەیەتی، تێدایە. بیرچوونەکە لە بابەتەکەی 

خۆی دادەخات. بیرچوون، وەکو  پاشگەزدەبێتەوە و دەرگاکان لەسەر
دازاینەوە  بوونی فڕێدراوی اڕەسەنانەی هەبوون پەیوەندی بەنشێوازی 
نزیکەوە و زۆربەی حاڵەت  اتای کاتیی ئەو بوونەیە، کە لەهەیە؛ و

دەتوانێت  ]دازاین[ بناخەی لەبیرچوونەکە شێوازی هەبووی منە. لەسەر
ئێستای دروستبکات و چاوەڕوانییەکەشی هەبووەکان بپارێزێت. بەرانبەر 

پاراستن، کە جۆرێک لەبیرچوونی دەرهێنراومان -ئەم پاراستنەش نە
 ستێت. پێدەناسێت، ڕادەوە

بناخەی چاوەڕوانیکردن ]بەگشتی[  بەوشێوەیەی چاوەڕوانی لەسەر
دادەمەزرێت، بیرکەوتنەوە لە بیرچوونەوە پەیدادەبێت و ئەمەش 

شێوازی بیرچووندا دازاین هەبووی خۆی بە  بەپێچەوانەوە ڕوونادات؛ لە
ونبوویی لەنێو نیگەرانییە ڕووکەشییەکەیدا بۆ هەبووەکان ئاشکرادەکات و 

 شتانەی بکەوێتەوە.  انێت بیری ئەودەتو
دەکات یەکگرتنی یچاوەڕوانییەی بیرچوونی تێدایە و ئێستا دروست ئەو

 ڕادەیەک و بەگوێرەی تێگەیشتنە ناڕەسەنە ڕەهەندەکانی کات بە
بوون -بۆ-کاتییەکە پێکهێناوە. ئەم یەکگرتنە بوارەکانی تەوانایی ڕەسەن

بۆ ئەگەری بڕیارنەدان.  مەرجێکی بوونگەرانە دەبەستێت و دەبێت بە
ڕۆشنایی  لەگەڵ ئەمەشدا تێگەیشتن ناڕەسەنانە لە نیگەرانی لەبەر

سەرەکی  هەبووەکان دەدات، بەاڵم کاتی تێگەیشتن بە ئێستادا بایەخ بە
 داهاتوودایە.  لە
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 با. کاتی مەزاج                  
. بوون هەمیشە بە مەزاجەوەیە و تێگەیشتن جواڵنێکی لەخۆڕا نییە [١٤١]

دەبێت. مەزاج بوونی ێگەی مەزاجەوە ئاشکرا یان شاراوەڕ لە )لەوێدا(
جۆرێک دەردەخات، کە خودی فڕێدانەکە ناناسرێت  دازاین بە فڕێدراوی بە

 "چۆنییەتی بوونێتی". بوونگەرانە، و هەستیپێدەکات و ئەوەی دازاین
وو، واتای هەبوویەکی خاوەن مەزاج دەبەخشێت. کەواب "بوونی فڕێدراو"

بوونی فڕێدراوی ئەو. مەزاجی من  مەزاجی کەسێک دەکەوێتە سەر
نوێنەری بارودۆخی بوونی فڕێدراوم دەکات. چۆن پێکهاتەی کاتیی مەزاج 

ەکانی کاتی دازاینێک ڕۆشنایی ددەردەکەوێت؟ چۆن یەکێتی ڕەهەن
دەخاتە سەر پەیوەندی بوونگەرانەی نێوان تێگەیشتن و مەزاج؟ مەزاج 

هەیەتی" و -بوونەی-و"ئە نی خۆی دووردەخاتەوە، بەرانبەربوو دازاین لە
دیکەش  فڕێدراوە راستەوخۆ ڕایدەگرێت؛ هەندێکجار ڕەسەنانە و جاری

 ناڕەسەنانە بوونی ئاشکرادەکات. 
شێوەیەی 'هەیە' و فڕێدراوە  بوونی خۆی بەو هەست بەدازاین یەکەمجار 

 ارمەتی دەدات لەسەرەتاوە ی ناکات؛ هەڵچوونی کاتی شێوازی هەیەتی لە
 بنەڕەتەوە، تێگەیشتن بە لەمەزاجەکەدا هەوڵی خۆ دۆزینەوە بدات. 

 بوونەیە، کە بە کاتی شێوازی ئەو داهاتووەوە بەستراوە؛ مەزاجیش سەر
بەو  هەیە. کاتی مەزاجیش ئێستا و داهاتووی هەیە، بەاڵم سەر ]ئێستا[

 ، کە 'هەیە'.  هبوونەی دازاین
خاڵەکرد، کە مەزاجەکان ئۆنتیکییانە  ئێمە جەختمان لەسەر ئەو

دەناسین، بەاڵم ئەرکی بوونگەرانەی ئەوان باسنەکراوە. بەو ئەزمونانە 
" ئەو دەروونی "بارودۆخی دادەنرێن، کە توشی دازاین دەبن، تێدەپەڕن و
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شتێک بەمجۆرە ببینرێت، کە دێت و دەڕوات سەر بە  دەکەن. هەرڕەنگ
ەکان چ خەسڵەتێکی هاوبەشیان هەبوویەکی بەردەوامە. ئایا مەزاج
لەنێو کاتدا سەرهەڵدەدەن و  ]مەزاج[ لەگەڵ)کات(دا هەیە؟ ئەزموونەکانی

لەناو دەچن. بەاڵم هێشتا سەلماندنی پەیوەندییەکە بەمجۆە کەمە و ئێمە 
بمەزرێنین. ئەرکی ئێمە، یسایکۆلۆجییانەش دا-دەتوانین ئۆنتیکۆ

انەی مەزاجە لەنێو پێکهاتەی بەهەرحاڵ، دیاریکردنی بونیادی ئۆنتۆلۆجیی
 بوونگەرانەدا. لێرەوە دەتوانین باسی کاتی مەزاج بکەین. ئەو-کاتی

ڕادەگرێت ئەو  ]ئێستا[ تێزەی مەزاج دازاین لەسەر زەمینەی هەبووی
 واتایاش دەبەخشێت، کە خەسڵەتی بوونگەرانەی مەزاج لەوەدایە بۆ

پێکناهێنێت؛ بەڵکو شتێک دەگەڕێنێتەوە. گەڕانەوەکە ئەوەی ئێستا هەیە 
بۆ شیکردنەوەی   ، کههەموو مەزاجێکدا جۆریک)ئێستا هەیە( لە

بوونگەرانە دێتەکایەوە. ئەگەر بمانەوێت ڕاڤەیەکی کاتی بۆ مەزاج بکەین 
دیاردەیەکی کاتی  نییە، تاکو بە دامەبەستمان دەرهێنانی مەزاج لەنێو کات

 وەکان مەحاڵن . دەیسەلمێنین، کە بەبێ زەمینەی کات مەزاجتبناسرێ
 ]لێرەدا[ هەبووەکان بکەن.ژیانی ڕۆژانەشدا ئاماژە بۆ  ناتوانن لە

ترس و دوودڵی تەرخاندەکەین، ردنە کاتییەکەمان بۆ دیاردەکانی ڕاڤەک
 کە لەپێشتریش بسمانکردن. 

ترس  137کات بۆ ترس دەستپێدەکەین. شیکردنەوەکەمان بە [١٤٦]
تای بوونگەرانەی ئەم مەزاجە بە چ ڕادەیەک وامەزاجێکی ناڕەسەنانەیە. 

                                                           

(ی ئەم نوسراوە. ١١بڕوانە کورتەبەشی)  137
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لەوەدایە، کە هەیە؟ چ ڕەهەندێکی کات ئاماژەی بۆ دەکات؟ ترس 
بوونی -بۆ-فاکتۆری تەوانایی  له هەستکردنە لە ئاستی شتێکی هەڕەشەکەر

ژیانی ڕۆژانەدا لەنێو بەستێنی  دازاین. ترس شتێکی هەڕەشەکەر لە
ادەکات. ئایا ئەم دەرەکییەکاندا ئاشکر-بەردەست و بابەتە-بابەتەکانی

 دێت؟ ]هەستکەرەکە[ هەستکردنە ئاشکراکردنی شتێک نییە، کە ڕووەو
"چاوەڕوانیکردنی شتێکی  دروستی پێناسەی ترسمان، وەکو ئایا بە

خراپ" نەکردووە؟ ئایا داهاتوو، نەک ئێستای هەبوو، کاتی ترس نییە؟ 
داهاتوەوە  ی بەسەرهەڵدانی بابەتەکەیدا پەیوەند ترس تەنیا لە

گومان لەم  و دروستناکات؛ بەڵکو خودی پەیوەندییەکەش داهاتووییە
-پێکهاتەی بوونی پەیوەندییە ناکرێت. دەردەکەوێت چاوەڕوانی سەر بە

 کاتی ترس بێت. ئەمەش کاتی ترس دەکات بە ناڕەسەن. ئایا ترس لە
داهاتوودا چاوەڕوانی  ئاستی شتێکدا چاوەڕوانییە؟ ئەوەی لە

ترسەوە دوورە، کە  ترس نییە، ئەوەندەش لە هەڕەشەکردنی لێدەکرێت
 ترسدا چاوەڕوانییەکە بابەتە خەسڵەتی ترسی پێنادرێت. لە

بوون فاکتۆریانە دەگەڕێنێتەوە. -بۆ-ڕووەو تەوانایی و هەڕەشەکەرەکە
بم،  ئەگەر ئەوەی هەڕەشەی لێدەکرێت و ڕوو لە مەترسیەکەدەکات)من(

چاوەڕوانییەی بە  ینێت. ئەوئاستی هەڕەشەکردنەکەدا دەب لەدازاین خۆی 
 خۆی هەیە؛ واتە، ترسە لە هۆکاری ترسەکەوە سەرهەڵدەدات مەترسی لە

شتێک؛ لێرەدا ترس دەبێت بە مەزاج و  ئاستی شتێکدا و ترسە لە
 بەردەستەوە-بابەتەکانی کاریگەر دەبێت. کاتێک تاکێک خۆی بە

-بۆ-ناییجیهاندا دەکرێت تەوا-لەنێو-بوونی ماندوودەکات و هەڕەشە لە
بوونی فاکتۆریانە دەردەکەوێت. لەبیرچوون بوونی کاتی ترس 
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ڕادەکات، -بوونی-تەوانایی شپرزەییەوە لە پێکدەهێنێت: کە دازاین بە
بەردەستی -جیهاندا و نیگەرانبوونی بۆ بابەتەکانی-لەنێو-چونکە بوونی

 هەڕەشەیان لێدەکرێت. 
و شپرزەیی ئەریستۆ بە دروستی پێناسەی ترس، وەکو خەم  [١٤٩]

ێدراوی زۆر دازاین بۆ نێو بارودۆخی فڕ بە ئەم خەمە 138دەکات.
کە لەسەر بیرچوون ڕادەوەستێت. کاتێک دەگەڕێنێتەوە. شپرزەبوونە

بوون دووردەخاتەوە، -بۆ-مرۆڤ شتێکی لەبیردەچێت و خۆی لە تەوانایی
پاراستن و -بڕیاری بۆ بدات، پەنا بۆ ئەگەرەکانی خۆکە دەبێت 
 بات. کاتێک نیگەرانی دەبێت بە ترس لە شتێکەوە بۆ سەرخۆدزینەوە دە

شتێکی دیکە بازدەدات چونکە خۆی لەبیردەچێت و ناتوانێت 
ئەگەرێک بە ئەگەرە مەحاڵەکانیشەوە لەبەردەمیدا  سەقامگیربێت. هەموو

 سەرهەڵدەدەن. 
بترسێت لە ئاستی هیچیاندا ڕاناوەستێت؛ دەوروبەرەکەی ر مرۆڤ  گه ئه

دۆزینەوە خۆی تیایاندا دەبینێت. لەم  بەاڵم بەبێ ڕێگەلەناوناچێت، 
نموونە،  شپرزەبوونەدا مرۆڤ لەنێو ترسەکەدا خۆی لەبیردەکات. بۆ

شتانەش  دەست بۆ ئەو شپرزەییدا[ ]لە ئەوانەی خانوەکەیان ئاگردەگرێت
سوتان بیانپارێزن. ئەو کاتەی  دەبەن، کە بێ بایەخن و دەیانەوێت لە
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 ی بە یۆنانی داناوە)لوپاتیس و  هایدیگەر لە دەقە ئەڵمانییەکەدا ئەم دوو چەمکه   

هیتاراکە(، کە واتای خەمخواردن، خەمۆکی و شپرزەیی یان ئاڵۆزی دەبەخشن. 
 هەروەها بۆ ئەم پێناسەیەی ئەریستۆ بڕوانە:

 Aristotle, Retorica, B5, 1382a-21.                  )م.ک(     
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ت کۆمەڵێک ئەگەری بێ بایەخی تێکەڵ مرۆڤ خۆی لەبیردەچێ
لەبەردەمیدا سەرهەڵدەدەن شپرزەییەکەی دەبێت بە پێکهاتەی مەزاجی 

بەم شپرزەییەوە گۆڕانکاری بەسەر ترس. لەبیرچوونەکەش 
 چاوەڕوانییەکەدا دەهێنێت و دەیکات بە چاوەڕوانییەکی خەمۆکی، کە لە

 جۆری چاوەڕوانیکردنی ڕووتەوە جیاوازە. 
کاتی بۆ سەرهەڵدانی ئەگەری ترس لەبیرچوونەکەدا  یەکێتییەکی

وەردەگرێت و ئێستا و داهاتووش  هەیە(-شێوازی)ئێستا  که دروستدەبێت،
دەگۆڕێت. کاتی ترس لەبیرچوونی چاوەڕوانییەکەی ئێستایە. لەم 

جیهان ڕاڤەکردنە  بۆچوونەوە و لە ڕووبەڕووبوونەوەی بابەتەکانی نێو
"هاتنی خراپ" دەکات  ئاماژە بۆ ترس، کە باوەکە ڕایدەگەیەنێت گشتییە

خراپەیەوە بە 'چاوڕوانی' ناوزەدەکەین.  و ئێمەش پەیوەندییەکەمان بەو
 چێژ و ئازار". ستکردنە بەئەوەی دەکەوێتە ئەودیو ئەم دیاردەیەشەوە "هە

 
لە چ ڕوویەکەوە کاتی دوودڵی پەیوەندی بە کاتی ترسەوە هەیە؟  [١٤١]

دوودڵی دازاین  139بە مەزاجێکی بنەڕەتی دانا. ودڵیمانوئێمە دیاردەی د
فڕێدراوی دەگەڕێنێتەوە و ڕاستگۆیانە لەبەردەم ژیانی ڕۆژانەی -بۆ بوونی

جیهاندا ڕایدەگرێت. دوودڵی، وەکو ترس، خاوەنی بابەتێکە، کە -لەنێو
دازاین ڕووبەڕووی دەبێتەوە و لە ئاستیدا دوودڵە. شیکردنەوەکەشمان 

انیاندا دەرخست. ئەمەش هەردووکیان لەسەر ڕێکەوتنێکی لەنێو جۆرە

                                                           

(ی ئەم نوسراوە.٤١نە کورتەبەشی)بڕوا  139
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لەسەر بوونی دازاین  یەکجۆر بونیاد دانامەزرێنێت. ڕێکەوتنەکەیان
ڕادەوەستێت. بابەتی دوودڵی شتێکی دیاریکراو نییە، کە مرۆڤ بۆی 

بەردەست یان دەرەکییەوە -بابەتێکی نیگەرانە؛ هەڕەشەکردنەکەش لە
 یچ ڕۆڵێکی تێدا نانوێنن. دەرناچێت. کەلوپەلەکانی دەوروبەرمان ه

، بایەخ خۆی دەردەخات؛ لەنێو ئەم جیهانەدائەو جیهانەی منی تێدایە بێ
گرنگێتی  ]بۆ دازاین[ کە بەم شێوەیە دەردەکەوێت بابەتەکانی

نەبوونی  ئاستی)هیچ( هەستکردنە لە نیشاننادەن. دوودڵی، ]کەوابوو[
مە لە جیهان؛ بەاڵم ئەم هەستکردنە ئەوە ناگەیەنێت، کە ئێ

دەرەکییەکانی نێو جیهان نابینین.  ئەزمونەکەماندا ئامادەبوونی بابەتە
 تەنیا نامانەوێت خۆمانیان پێوە خەریک بکەین. چاوەڕوانییەکەمان بە

نەبوونی جیهان  شتیک نادۆزێتەوە لێیتێبگەین؛ )هیچ( نیگەرانییەوە هیچ
ڕێگەی  لەدەدۆزێتەوە. بەاڵم، کاتێک تێگەیشتنمان ڕوو لە جیهان دەکات 

جیهان ئەو -لەنێو-جیهان دەڕوات. بوون-لەنێو-دوودڵییەوە بۆ بوون
دڵی لە ئاستی...خەسڵەتی وئاستیدا دوودڵە. دو بابەتەیە، کە دوودڵی لە

شتێکی چاوەڕوانکراو نییە. هەڵبەتە، خودی دازاین، ئەو  چاوەڕوانی بۆ
اهاتوو دوودڵە. ئایا لێرەدا د شتەیە، کە دوودڵی لەئاستیدا و)لەوێدا(

دڵی؟ بەدڵنیاییەوە؛ بەاڵم ئەمە داهاتوویەکی ونابێت بە پێکهاتەی دو
 ناڕەسەنانەی چاوەڕوانی نییە. 

دوودڵی ناگرنگی جیهان دەردەخات؛ ناگرنگییەکەش هیچبوونی ئەوەیە 
-بۆ-مرۆڤ بۆی نیگەرانە یان مەحاڵبوونی پرۆژەدانانە لەسەر تەوانایی

اندا دەدۆزێتەوە. مەحاڵبوونەکەش بوون، کە لە نیگەرانبوون بۆ هەبووەک
بوون دەکات و بەرجەستەی -بۆ-ڕەسەن-ئاماژە بۆ ئەگەری تەوانایی
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دەکات. ئایا واتای کاتیی ئەم دەرکەوتنە چییە؟ دوودڵی هەستکردنە بە 
ی دازاین، وەکو هەبوویەک فڕێدراوەتە نێو ڕاستگۆییەوە. دازاین یڕووتەڵە

-گەڕانەوە کە خەسڵەتی خۆ بۆ تاکەکەسی و ئەوەی هەیە دەگەڕێتەوە.
دزینەوە، بیرچوون و بیرکەوتنەوەشی نییە. تەنیا ئەوە دەگەیەنێت، 

بوونی خۆی دەدات؛ دەیگەڕێنێتەوە بۆ ئەگەری بوونی  دازاین بڕیار لەسەر
فڕێدراوی، کە دەکرێت دووبارە ببێتەوە. لەمڕووەوە، ئەگەری تەوانایی 

 ەوەی بۆ)ئێرە(دووبارەکردن بوون دەردەخات، کە بە-بۆ-ڕەسەن
دەگەڕێتەوە، بەاڵم گەڕانەوەکەی خەسڵەتی داهاتوو وەردەگرێت. ئەوەی 
ئێستا هەیە دەبێت بە پێکهاتەی مەزاجی دوودڵی؛ مرۆڤیش بەردەوام 
لەبەردەم بوونی خۆیدا ڕادەگرێت ئەم چەندبار بوونەوەیەش خەسڵەتی 

 ئەوە.  ]کاتی[ شێوازی هەڵچوونی
دەکات و لەنێوان سە، دازاین شپرزە، کە خەسڵەتی تربیرچوون [١٤٤]

لێدەشێوێنێت. بەپێچەوانەی ئەم  ئەگەرە نەگیراوەکانی نێو جیهاندا سەری
تیایدا دازاین ڕانەبردووە نەگیراوەوە، ڕانەبردووی دوودڵی دەگیرێت و 

بەگوێرەی واتا بوونی فڕێدراوی خۆی دەگەڕێتەوە.  بەرەو
بۆیان نیگەرانە  ]دازاین[ نەیبوونگەرایەتییەکەی، دوودڵی لەنێو ئەو بابەتا

ترس،  وننابێت. ئەگەر ئەمە لەنێو مەزاجدا ڕووبدات مەزاجەکە دەبێت بە
 140بە دوودڵی دادەنرێت. هەڵە[ ]بە تێگەیشتنی ژیانی ڕۆژانەدا کە لە

 هەرچەندە ڕانەبردووی دوودڵیش دەگیرێت، بەاڵم خەسڵەتی)ساتی(ی
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زۆرجار لە ژیانی ڕۆژانەدا چەمکەکانی ترس و دوودڵی بە هەڵە بەکاردەهێنین.  

 کەسێک دەڵێت دەترسم لە پرۆژەکەمدا سەرنەکەوم. لێرەدا پڕۆژەکە داهاتووییە و 
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ن دەخاتە نێو مەزاجی لەنێو کاتی بڕیاردانەکەدا نییە. دوودڵی دازای
ئەگەری بڕیاردانەوە. ڕانەبردووی دوودڵی تێڕوانینێکی)ساتی(یە بۆ 

 ساتە دەبێت بە ئەگەر.  ئامادەبوون؛ لەم بۆچوونەوە، ئەو
کاتی دوودڵی تایبەتمەندێتی خۆی هەیە؛ چونکە دوودڵی لەسەر زەمینەی 
ئەوەی هەیە ڕادەوەستێت و لەوێوە ڕانەبردوو هەروەها داهاتوو 

ردەکەون. ئەم کاتە تایبەتەش خاوەنی هێزێکە، کە تەنیا لە دوودڵیدا دە
ەم هێزە دازاین ڕووەو بوونی ڕووتەڵە و ڕاستگۆ دەبات و ئپەیدادەکرێت. 

ئاستیدا سەرسام دەبێت. سەرسامبوونەکەش تەنیا لەنێو ئەگەرە  لە
جیهانییەکانەوە بەرەو بوونی پەلکێش ناکات، هەمانکات ئەگەری تەوانایی 

 بوون پێدەدات. -بۆ-سەنیڕە
 ترس و دوودڵی، لەنێو شەپۆلی ئەزمونەکاندا، بە ؛جۆرە مەزاجە ئەم دوو

ئەوان جۆرێک  دابڕاوی بێ پەیوەندی سەرهەڵنادەن؛ هەریەکێک لە
تێگەیشتن لەگەڵ خۆیدا دەهێنێتەکایەوە. ترس پەیوەندی بە بابەتەکانی 

ودڵیش لەنێو بوونی بۆیان نیگەرانە. دو دەوروبەرەوە هەیە، کە]دازاین[
دازاینەوە هەڵدەقوڵێت. ترس لەنێو جیهانەوە ڕوومانتێدەکات و داگیرمان 

-جیهان، وەکو شتێکی فڕێدراوی بوون-لەنێو-دەکات. دوودڵی لەنێو بوون
 ڕووی تێگەیشتنمان لەو دەبێت. ئەم پەیدابوونەش، لەردن پەیدام-ڕووەو

                                                                                                                     

هێشتا دانەمەزراوە یان بە کۆتایی نەگەیشتوە تاکو ئەو کەسە لە سەرنەکەوتن 
 ترس بەرانبەر فاکتۆرێک لە)ئێستا(دا دروستدەبێت. بۆنموونە، من لەو مارە بترسێت. 

زەهراوییە دەترسم، کە هاتۆتە نێو ژوورەکەم، بەاڵم لە ئاستی بڕیاردان لەسەر 
 پڕۆژەیەکی داهاتوومدا دوودڵم.)م.ک(
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دوو و داهاتوو لەسەر دا ڕانەبردوودڵی دەگەیەنێت، کە لە کاتەوە، ئەوە
زەمینەی ئەوەی هەیە دادەمەزرێن و دازاین بەرەو بوونی خۆی 
دەگەڕێننەوە. بەاڵم، بڕیاردانی ڕەسەنانە بۆ سەرهەڵدانی دوودڵی 

بێت نەترسە و تێدەگات، کە دوودڵی  پێویستە. کەسێک خاوەنی بڕیار
 شپرزەی ناکات و نابێت بە ڕێگری. دوودڵی دازاین لە)هیچبوونی(

 ەرەکان ڕزگاردەکات و ڕەسەنانە ڕوویانتێدەکات. ئەگ
-بە)ئێستا انهەرچەندە ترس و دوودڵی، کە مەزاجن، پەیوەندیی [١٤٩]

ڕووی بەکاتیبوونیانەوە بەتایبەتی لەنێو  هەیە(وە هەیە، بەاڵم لە
سەرچاوەی جیاوازیان هەیە. دوودڵی لەنێو  کاتیبوونی نیگەرانیدا دوو

چێت و ترسیش لە ڕانەبردوویەکی ونبووەوە، بڕیاردانی داهاتووەوە دەردە
 دەبێت بەنێچیری.  ،کە ترس لە ئاستیدا ڕادەوەستێت

ئایا تێزەکەمان لەسەر کاتی مەزاج تەنیا بۆ ئەو دیاردانە جۆرە، کە 
هەڵمانبژاردوون؟ چۆن واتای کاتیی بۆ کەمی و بێ ڕەنگی مەزاج 

و مەزاجانەی، وەکو لەنێو)ژیانی ڕۆژانەی بۆر(دا بدۆزینەوە؟ ئایا کاتی ئە
هیوا، خۆشی و جۆش چییە؟ مەزاجەکانی دیکەش، وەکو ترس و دوودڵی 

هەیە(وە هەیە؛ ئەمەش زۆرتر لەگەڵ مەزاجی -پەیوەندییان بە)ئێستا
 دەبێت. زوێریدا ئاشکرا خەم، پەژارە و

ڕۆشنایی شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان بۆ  بێگومان پێویستە لەبەر
. دیاردەیەکی، وەکو هیوا، کە ین هانیش بکلەسەر ئەم دازاین کار

پەیوەندی بە داهاتووەوە هەیە دەبێت، وەکو ترس شیبکرێتەوە. هیوا 
 ترس جیا  (وە هەیە و لەbonum futurumچاوەڕوانییە و پەیوەندی بە)
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بەاڵم خەسڵەتی  141( دەکات. malum futurumدەکرێتەوە، کە ڕوو لە)
تای بوونگەرانەی ئەم دیاردەیە داهاتوویی بۆ بونیادی هیوا هێندەی وا
دەستکەوتنی شتێک بۆ خودی  گرنگ نییە. خەسڵەتی ئەم مەزاجە بۆ

. هیوادار بوونی خۆی دەخاتە نێو هیواکەوە و هیوادایە لە دازاین
 ڕووبەڕووی بابەتی هیواکەی دەبێتەوە. لێرەدا، هیوادارەکە دەبێت بە

لە دوودڵی بوونی خۆی گەیشتبێت. کاتێکیش دەڵێیین، هیوا مرۆڤ 
هەمانە -ئەوەی ئێستا-ڕزگاردەکات هێشتا پەیوەندی بە بارگرانی

زەمینەی  ناپچڕێنێت. بەرزدانانی مەزاجەکان ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر
 ڕەهەندە کاتییەکانی بوونی فڕێدراوی دازایندا دەگونجێت. 

 کەمی و بێ ڕەنگی مەزاجی گوێپێنەدان بە هەبووەکان، کە پەیوەندی بە
و لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەشدا دەگوزەرێت، هەمانکات،  نییەهیچ شتێکەوە 

شتێک لەگەڵ خۆیدا ڕادەکێشێت و هێزی لەبیرچوونیش  هەموو
شێوەیەی  دەسەلمێنێت. ژیان لەگەڵ هەبووەکاندا و دەرخستنیان بەو

بوونە  لەبیرچوون و وازهێنان لەخۆ لەنێو-هەن جۆرێکە لە خۆ
نوکی پێیەوە تاکو  دازاینەوە لەلە ماندوبوونی  فڕێدراوەکەدا. گوێپێنەدان

جیاوازییەکی بنەڕەتی لەگەڵ توڕەنەبووندا هەیە. توڕە نەبوون  سەری
بوون -بۆ-بڕیاردانە، کە دازاین لەوێوە دەڕوانێتە بارودۆخەکانی تەوانایی

 بۆ مردن دەردەکەوێت.  دابەگشتی، کە لەچاوەڕوانیکردنمان
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خراپ. داهاتوو)هیوا(چاکە -چاک و)مانوم( واتە-دوو چەمکە التینین.)بۆنوم( ئەم  
 خراپ. )م.ک(-شو ترسی
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لەنێو مەزاجدا  ئەو هەبووەی، بەگوێرەی واتای بوون، خۆی [١٤١]
دەدۆزێتەوە، ئێستا هەیە و بەردەوام مەزاج کاریتێدەکات. 
ئۆنتۆلۆجییانەش، کارتێکردنەکە پێویستی بە دروستکردنی ڕانەبردوو 
هەیە و لەوێوە دازاین بۆ بوونی خۆی دەتوانێت بگەڕێتەوە. هەروەها، 
 پێناسەکردنی چۆنییەتی وروژاندن و دەستدان لە هەستەکان لەو

کوێدا ئاژەڵەکان، بۆنموونە،  خاوەنی ژیانن، چۆن و لە دا، کەهەبووانە
 گرفتی دەمێنێتەوە. لەنێو جۆرێک)کات(دا پێکدێن، ئۆنتۆلۆجییانە بە

  
 

 142 جیم. کاتی کەوتن                 
ڕاڤەکردنەکەمان بۆ کاتی تێگەیشتن و مەزاج باسی ڕەهەندی  ئێمە لە

 بەگشتیش بووین. بەو (کاتی هەریەکێک لەوانەمان کرد و توشی)کات
شێوەیەی تێگەیشتن پەیوەندی بە داهاتووەوە هەیە و مەزاجەکانیش بە 

هەبووەوە، توخمی سێیەمی بونیادی نیگەرانیش، کە کەوتنە، -ئێستای
بە گوتاری  باسکردنی پێشوماندا لەسەر)کەوتن( بە ڕانەبردووە. لە سەر

 143مان دەستپێکرد.تێهەڵقورتاندن و ئاڵۆزی ڕاڤەکردنەکەلەکارکەوتوو، خۆ
ڕێگە دەگرینەبەر. بەاڵم زۆرتر  شیکردنەوەی کات بۆ کەوتن هەمان لە

 هۆیەوە کاتی)کەوتن( چونکە بە تێهەڵقورتاندن دەکەینجەخت لەسەر خۆ
چاکتر دەناسرێت. لەگەڵ ئەمەشدا، شیکردنەوەکەمان بۆ گوتاری 
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کاتی پێکهاتەی  لەکارکەوتوو هەروەها ئاڵۆزی پێویستی بە ڕوونکردنەوەی
 لەپێشخۆیدا هەیە.  گوتار و ڕاڤەکردن

بووی بوونی دازاینە، کە تیایدا هەڵوێستێکی دیار دنخۆتێهەڵقورتان [١٤٩]
 وەکو چەمکی تێڕوانین، بینین بە 144بینین دەدات. -بۆ-یەخ بە تەواناییبا

ڕێگەی چاوەکانی لەشەوە سنوردار نەکراوە. ئاگامەندی  ئاگامەندییەوە لە
 بەردەست و بابەتە-بابەتەکانی ەکەی ڕێگە بەواتا بەرفراوان بە

هۆی)تەن(یانەوە خۆیان نیشانبدەن. ئەم  ات بەددەرەکییەکان دە
ڕێگەپێدانەش پەیوەندی بە ڕانەبردووەوە هەیە. ڕانەبردوو، بەگشتی، 

 145بواری ئامادەبوونی تەنەکانە.
دەرەکی -تێهەڵقورتاندن ڕانەبردوو ناکات بە بابەتێکیخۆپێویستە بزانین، 

 پێناوی بینیندا ببینێت. لەبەر تاکو لییتێبگات؛ ئەو تەنیا دەیەوێت لە
 ئەوەی بە ڕانەبردووەوە ئااڵوە خۆتێهەڵقورتاندن یەکگرتن لەگەڵ

هەیە( و داهاتووشدا دادەمەزرێنێت. پەالماردانی شتێکی نوێ -)ئێستای
ڕووکردنە لەوەی لەپێشتر نەبینراوە، بەاڵم ڕووکردنەکە جۆرێکە، کە لەنێو 

خۆتێهەڵقورتاندن داهاتوویەکی ئێستادا واز لە چاوەڕوانی دەهێنێت. 
 ناکات و حەزدەکات ئەو ئەگەرە ناڕەسەنانەی هەیە، چاوەڕوانی ئەگەر
دادەمەزرێنێت و لە  ئەو)ئێستا( شتێکی ڕاستەقینە و دامەزراوبێت.
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لێرەدا لە جێگەی لەش یان جەستە چەمکی)تەن(م بۆ بابەتە بەردەستەکان و   
دازاین جیابکرێتەوە.  بابەتە دەرەکییەکان بەکارهێناوە تاکو لە)لەش( یان)جەستە(ی

 ( بۆ هەموویان دانراوە.)م.ک(bodyلە دەقە ئینگلیزییەکەدا چەمکی)
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چاوەڕوانی ڕادەکات. بەاڵم، دامەزراندنی ئەو)ئێستا(یەی تێدەپەڕێت زۆر 
 کاتەی چاو بابەتی خۆتێهەڵقورتاندنەکە دەدات. ئەو ی بایەخ بەکەم بە

خێرایی وازیلێدەهێنێت و دەڕوانێتە شتێکی دیکە.  شتێک بە دەخاتە سەر
شێوەیەک، کە  ڕەهەندێکی گۆڕاوی چاوەڕوانییە بە سەرهەڵدانی)ئێستا(

چاوەڕوانییەکە دەبێت بە دروستکەری)ئێستا(. چاوەڕوانییەکە واز لە 
زۆرتر ڕێگەنادات ئەگەرە ناڕەسەنەکانی  دەهێنێت و لەوەچاوەڕوانی 

دروستکەری ئێستای و  بکەن ئەگەر ئەگەرەکان نەبن بە نیگەرانی ڕوو لەو
دروستکردنی ئێستا و  نەتوانێت ڕایانگرێت. لەگەڵ گۆڕانکارییەکەش لە

 بوونگەرانە بۆ ئەگەری)سەرلێشێوان(دێتەکایەوە. اڵەتی کاتی ڕاگرتنیدا ح
ڕبوونی چاوەڕوانیدا دروستکردن)ئێستا(ش زۆرتر جێدەمێنێت. لەگەڵ تێپە

دەوری خۆیدا پێچدەخوات و  بە ،پێناوی ئێستادا دروستدەکرێت ئێستا لە
بێت. ئەم هیچ شوێنێکدا جێنشین  ڕێگەنادات سەرلێشێواندنەکە لە

الیەنێکی  ساتی تێڕوانیندا دەبێت بە نێو  لهشێوازەی ڕانەبردوو 
هیچ شوێنێکدا ئۆقرە  لەوێدا، کە لە-ە. بووندیارد-ئەوپەڕگیری دژە

هیچ شوێنێکدا نییە. بەاڵم ساتی  هەموو شوێنێک و لە ناگرێت لە
تێڕوانین بوون بۆ نێو هەڵوێست دەگەڕێنێتەوە و)لەوێدا(ی ڕەسەن 

 ئاشکرادەکات. 
ئاستی تەواناییەکی  بێت، ئەوەندەش لە چەند ڕانەبردوو ناڕەسەنانە

خۆی دادەخات؛ داهاتووش  لەسەر کات و دەرگابوون ڕادە-بۆ -دیاریکراو
ڕوو لەم بوونە فڕێدراوە ناکات و]دازاین[یش لەنێو ڕابردوودا داهاتوو 

تێهەڵقورتاندن مامەڵە لەگەڵ ئەوەی خۆ لەڕاستیدا، لەبەرلەبیردەکات. 
 لە شئەمحاڵەتە .نزیکەکان دەکات هەبووەکانی پێشو لەبیردەکات هەبووە
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سەرهەڵنادات و لەنێو بارودۆخی  خودی خۆتێهەڵقورتاندنەوە
 ئۆنتۆلۆجییانە بۆ خۆتێهەڵقورتاندن پەیدا دەبێت. 

 سەبارەت واتای کاتیی خەسڵتەکانی)کەوتن(، کە ئاماژەمان بۆ [١٤٨]
کردن، وەکو هاندان، ئاسودەیی و نامۆیی ئێستای دروستکراو لە 

کات دوای بەکاتبووندا دەگەڕێت. واتای ڕەهەندەکانی  دەرەوەی خۆیدا بە
لەالی دازاین لەگەڵ خۆخەریکردنەکەدا دەردەکەوێت. بێگومان کاتێک 

 جۆرەی لەوێوە بوونی ئەو )ئێستا( بەو مرۆڤ باس لە داپچڕان دەکات
نییە، کە دازاین لە)خۆ(ی جیادەبێتەوە.  مەبەست ئەوە ،دروستدەکات

حاڵەتێکدا لەنێو لەبیرچوون و چاوەڕوانیدا بوونێکی کاتی  هەموو ئەو لە
بوونی نامۆیە، -بۆ-تەوانایی خۆی تێدەگات. لەگەڵ ئەمەشدا لە ە و لەهەی

کە پەیوەندییەکی بنەڕەتی بە ڕانەبردوو هەروەها داهاتووی ڕەسەنەوە 
شتێکی نوێ دەهێنێتەکایەوە،  ڕادەیەی دروستکردنی)ئێستا( هەیە. بەو

ئەوا ڕێگەنادات دازاین بۆ خودی خۆی بگەڕێتەوە و بەردەوامیش 
دەکات.  دەبەخشێت. ئەم ئاسودەییە سەرهەڵدانەکە بەهێزترئاسودەیی پێ

بابەتانەی  بە ڕانەبردووە، نەک ئەو بەڵکو بەکاتیبوونی)کەوتن(، کە سەر
 هێشتا نەماندیون، خۆتێهەڵقورتاندن دەوروژێنێت. ئەگەر مرۆڤێک هەموو

 جۆرێک خۆی دەردەخات، کە بینیبێت هێشتا خۆتێهەڵقورتاندن بە شتێک
 ۆزێتەوە. شتێکی نوێ دەد

وەکو شێوازێکی بەکاتیبوون سەرهەڵدانی ڕانەبردوو لە ناوەڕۆکی کاتدایە، 
بارودۆخی  مردن لە-ڕووەو-ێدانی بۆ نێو بوونڕف کە'بڕاوە'یە. دازاین، بە
 و داهاتووی ڕەسەندا هەیە(-ڕانەبردوو لەنێو)ئێستافڕێدانەکە ڕادەکات. 

و بوونی ڕەسەنی بە دازاین دەدات لەوێوە بەرە سەرهەڵدەدات و ڕێگە
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خەریکردن و ونبوونە، ەتی سەرهەڵدانی ڕانەبردوو، کە خۆبنەڕ بگەڕێتەوە.
 مردن دەردەخات.  -ڕووەو-گرنگە و کاتیبوونێکی ڕەسەنانەیە، کە فڕێدان

کاتێک دازاین دەتوانێت بوونی فڕێدراوی خۆی ڕەسەنانە بناسێت هێشتا 
-اوەتە]ئێرە[. ئەم ناکوێوە هاتووە و چۆن ئۆنتیکییانە فڕێدر نازانێت لە

دیاربوونە تەنیا کەمی زانین نییە، فاکتۆری بوونی دازاینیش 
شێوازی بەجێماوی  پیکدەهێنێت. ڕەهەندە کاتییەکانی بوونیش لە

 نێو)هیچ(دا دەردەخات. 
جیهان شتێک نییە ڕەسەنانە بگیرێت.  فڕیدانی دازاین بۆ نێو [١٤٢]

و ئێستا پەیدابووە؛  ەوێدا(چونکە دازاین)ل ڕێدانەکە ناوەستێتجواڵنی ف
بە زۆر فڕێدراوە و لەنێو فاکتۆرەکانی بوونیدا وندەبێت. ئەو ڕانەبردووەی 

هیچ  واتای بوونی ئەو لەگەڵ هەبووەکانی دیکەدا دیاریدەکات بە
ئەگەر دازاین بەرەو بوونی خۆی نەگەڕێتەوە و بە  ڕەهەندێکی دیکە ناگات

و  . لەوێدا هەڵوێستی)ئێستا(بڕیارەوە خۆی لە ونبوونەکە ڕزگار نەکات
 مردن لەنێو ساتی تێڕوانینەکەیدا دەردەکەون. -ڕووەو-بوونی

            

 146کاتی گوتار .دال               
)لەوێدا(؛ دەرکەوتنی نتێگەیشتن، مەزاج و کەوتن پێکهاتەکانی بوون

ئەمەش پەیوەندی بە گوتارەوە هەیە. کەوابوو، گوتار بەکاتیبوونی خۆی 
ڕێگای زمانەوە خۆی  کات لە ێتەکایەوە. هەروەها، گوتار زۆربەیناهێن
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 نیگەرانییەوە دەدوێت. دەردەبڕێت و لەسەر هەبووەکانی دەوروبەر بە
کاتییەکانی دیکەی زمان، شێوەو قۆناخەکانی، لە  کرداەکان، وەکو دیاردە

فاکتۆری خۆدەربڕینی گوتارەوە سەبارەت کات، سەرهەڵنادەن. ئەوەش 
کاتی دەروونییە. مادام هەموو گوتنێک  بە کە گوتن سەر ناگەیەنێت،

لەسەر...، سەبارەت...، لەنێو یەکێتی ڕەهەندەکانی کاتدا دروستدەبێت، 
دا ئەوا خودی گوتار کاتییە. شێوەکانی ڕەگیان لەنێو کاتی نیگەرانی

کات  نیگەرانی ڕوو لە هەبووەکانی نێو داکوتاوە. بمانەوێ و نەمانەوێ
 دەکات. 
ڕۆشنایی چەمکە باوەکە  بونیادی بوونگەرانە و کاتی ئەوان لەبەرگرفتی 

مادام لە گوتاردا کەسێک باس لە  147بۆ کات چارەسەرناکرێت.
هەبووەکان دەکات، گرنگ نییە باسکردنەکە بیردۆزەییانەش نەبێت، 

کاتییەکانی گوتار و دەرخستنی خەسڵەتی  شیکردنەوەی پێکهاتە
دەگونجێت، کە پەیوەندی نێوان بوون  کاتییەکانی شێوەکانی زمان کاتێک

کێشەی کاتەوە ببەسترێتەوە. ئێمە  بکرێت و بە و ڕاستی کاری لەسەر
کاتە دەتوانین واتای ئۆنتۆلۆجی)هەیە(، کە بیردۆزە ڕووکەشییەکانی  ئەو

 ]لەدەستەواژەدا[ دەستەواژە و داکۆکیکردنەکان بە)پەیوەندی(یەکی ڕووت

                                                           

   147 بڕوانە ئەم سەرچاوانە: 

  Jakob Wackernagel, Vorlesungen über Syntax, vol.1, 1920, 

p.15, and especially, pp.149-210. See further  

G. Herbig, ‘Aktionsart und Zeitstufe’ in Indogermanische           

Forschung, vol. 6, 1896, pp.167ff.                                                  
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ارەوە، کە بوونی گشتی دازاینە، ناوزەدیدەکەن. لە کاتیبوونی گوت
دەتوانین ڕوونیبکەینەوە چۆن گرنگێتی سەرهەڵدەدات، ئۆنتۆلۆجییانەش 

 تێدەگەین.  واتاکانیان[ ]لە چەمکەکان پێکەوە گرێدەدات و ئێمەش
بنەڕەتەوە پەیوەندی بە داهاتووەوە هەیە. مەزاجیش  تێگەیشتن لە [١٩١]

بنەڕەتەوە لەنێو  هەبوو(دایە. کەوتن لە-کاتی)ئێستای لەنێو
حاڵەتێکدا تێگەیشتن ئەو  هەموو ڕانەبردوودایە. هەمانکات، لە

هەبوودایە' مەزاجی مرۆڤیش بە -پرۆسەی ئێستای 'لە ڕانەبردووەیە، کە
دروستکردنی ڕانەبردوو لەنێو داهاتوودا بەکاتیبوونی خۆی دەسەلمێنێت. 

-ایڕابردوو لەنێو داهاتووەوە، لەنێو پرۆسەی دروستکردنی ئێست
هەموو ڕەهەندێکدا  کەوابوو، ئێمە دەبینین، لەهەبووەوە، سەرهەڵدەدات. 

کات بە کاتیبوونی خۆی بەگشتی بەرجەستەدەکات؛ ئەمەش ئەو واتایە 
کاتیبوونی خودی کاتدا  لە ]کات[ دەبەخشێت، کە یەکێتی ڕەهەندەکانی

یان یەکێتی دی سەرجەمی بوون، فاکتۆر و کەوتن زەمینەی بونیا لەسەر
 یادی نیگەرانی ڕادەوەستێت. بون

ناگەیەنێت، کە ڕەهەندەکان زنجیرەن. داهاتوو لە  بەکاتیبوونەکە ئەوە
ووش لە ڕانەبردوو زووتر نییە. بئێستای هەبوو درەنگتر و ئێستای هە

بەکاتیبوونی کات خۆی بەو داهاتووە دەکات، کە ڕانەبردوو تیایدا دەبێت 
 ئێستای هەبوو.  ]دروستبوونی[ پرۆسەی بە

و ئەگەرەکانی ژیانی ڕۆژانەی دازاین، ڕەسەنانە و  دەرکەوتنی)ئەوێ(
کات دادەمەزرێن. بەاڵم دەرکەوتن و گرنگییەکەی  لەسەر ،ناڕەسەنانە

ت ئەگەر بمانەوێدایە. لەنێو-جیهان و بوون-لەنێو-بوون هەمیشە بە
بوونی  بناسین ئەگەری ئۆنتۆلۆجییانەیپێکهاتەی کاتی دەرکەوتن 
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جیهان هەن، پێویستە ئاشکرا -هەبووی نێو ێدا، کە وەکوهەبووەکان لەو
 بکرێن. 
       

 جیهان و گرفتی بەرزێتی جیهان-لەنێو-. کاتی بوون١٢     
پچڕانی  دەرەوەدا و لە یەکێتی خۆی لە-یەکێتی ڕەهەندەکانی کات

داهاتوودا لەوەی ئێستا هەیە و ڕانەبردوو مەرجە بۆ ئەگەری بوونی 
هەیە  . ئەو بوونەی)لەوێدا( یهلەوێدا()  له  ، کههەبوویەک

ئەوەی ڕۆشنایی دەخاتەسەر ئاشکرابوونی دازاین  148ڕوونکراوەتەوە.
بابەتێکی دەرەکی، هێز یان سەرچاوەیەکی تیشک هاوێژ نییە. ئەوەی 

دەردەخات 'نیگەرانییە'، کە پێش ڕاڤەکردنێکی کاتی  ئەم هەبووە ڕوون
 لەوێدا دەکەوێتە سەر ن[]دازای دەکەوێت. دەرکەوتنی تەواوی بوونی

ێمە لە نیگەرانی. لەوێوە ئەگەری بینین و پەیداکردن دێتەکایەوە. ئ
هێزە  ئەگەر هەوڵی وەدەستهێنانی ئەو ڕووناکبوونەوەکە تێدەگەین

نیگەرانی تێبگەین،  جێگەی ئەوە لە ، کە لە بوونماندا دانراوە. لەین دهنە
یبکۆڵینەوە گونجاوترە. وەکو زەمینەیەک بۆ یەکێتی ئەگەرەکانی بوون لێ

ەوە و ئەگەری یەکێتی ڕووندەکات)لەوێدا(  ڕەهەندەکانی کات بوون
 بونیادی بونگەرانەی دازاین پێکدەهێنێت. 

ڕەگی لەنێو کاتدا داکوتاوە، ئەگەری  لەوێدا، کە-هۆی بوون بە [١٩٦]
سەرەتای توێژینەوەکەمان بۆ دازاین  بوونگەرانەی ئەو دیاردەیەی لە
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سەرەتاوە دڵنیابین  جیهان دەبینین. پێویستە لە-لەنیو-بوونباسمانکرد؛ 
لەوەی بونیادی یەکگرتوی ئەم دیاردەیە لەناوناچێت. بۆ بەردەوامبوون و 

وردی ڕاڤەی شێوازی بوونی]دازاین[مان  هێشتنەوەی یەکێتی دیاردەکە بە
 جیهاندا کرد، کە شێوازێکی نزیکە لە ئێمەوە و بە-ژیانی ڕۆژانە لەنێو لە

جیهاندا هەڵسوکەوت -بابەتەکانی بەردەستی نێو-تەنیشت ەرانییەوە لەنیگ
 بە ۆجییانە پێناسەی نیگەرانی دەکەین ودەکات. ئێستاش، ئۆنتۆل

بایەخدانیش، لەم کاتی دادەنێین.  زەمینەیەکی بوونگەرانەی نێو
 . ناسین دهڕۆشنایی نیگەرانی یان کاتدا  بۆچوونەوە لەبەر

شیوازی  کاتیبوونی نیگەرانی پەیوەندی بە بهسەرەتاوە، شیکردنەوەی  لە
کارکردن لەسەر بابەتەکانی بەردەستەوە لە تەماشاکردنی دەوروبەرماندا 

نگەرانە وکاتیبوونی بو ەوابوو، شیکردنەوەکەمان ئەگەری بههەیە. ک
نیگەرانییەوە شێوازی  تەماشاکردنەکەدا بە دەدۆزێتەوە، کە لە

خاتە نێو توێژینەوەیەکی دا دەجیهان-ی هەبووەکان لەنیوپەیداکردن
اندۆزێتەوە. ڕاڤەکردنەکەمان بۆ ی دهتەماشاکردن  زانستانەوە و تەنیا بە

 تەنیشت بابەتەکانی بەردەست و بابەتە دەرەکییەنەوە لە کاتی بوون لە
و بایەخدانێکی بیردۆزەییانەش هەمانکات،  تەماشاکردنی دەوروبەر

جیهان، کە -لەنێو-وونئاشکرایدەکات چۆن ئەم)کات(ە بۆ ئەگەری ب
مەرجێکی  تەنیشت یەکدییەوە تیدایە، دەبێت بە بوونی هەبووەکانی لە

جیهان بکەینەوە و -لەنێو-لە پێکهاتەی کاتیی بوون ئەگەر بیرلەپێشتر. 
خۆمان  بیکەین بە تێزی شیکردنەوەکەمان، دەبێت ئەم پرسیارانە لە

ەکرێت؟ چۆن چ ڕوویەکەوە ئەگەری بوونی جیهان مسۆگەر د بکەین: لە
جیهان هەیە؟ جیهان ژوور چی دەکەوێت و چۆن؟ چۆن هەبووە 



 

554 

 

سەربەخۆکان لەنێو جیهاندا و لەگەڵ بەرزێتی جیهاندا پێکەوە 
دەبەسترێنەوە؟ کارکردنی ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر ئەم پرسیارانە ئەوە 

پێچەوانەوە، ئێمە بونیادەکانیان ناگەیەنێت وەاڵمیان بدەینەوە. بە
تاکو بزانین چ جۆرە گرفتێکی بەرزێتی توشمان دەبێت.  ڕووندەکەینەوە

لە  ڕجیهان پێویستە ئاوە-لەنێو-ڕاڤەکردنی کاتی بوونگەرانە بۆ بوون لە
سێ خاڵ بدەینەوە: ئەلف. کاتی تەماشاکردنی دەوروبەر بە بایەخدانەوە؛ 

بایەخدارەکە دەکات بە  شێوازەی تەماشاکردنە واتای کاتیی ئەوبا. 
جیهان؛ جیم. گرفتی -نێو-دەرەکییەکانی-زەییانەی بابەتەزانینێکی بیردۆ

 بەکاتیبوونی بەرزێتی جیهان. 
    
 بایەخدانەوە ئەلف. کاتی تەماشاکردنی دەوروبەر بە     
لە چ گۆشەنیگایەکی دروستەوە ئێمە دەتوانین کاتی بایەخدان  [١٩٩]

بە جیهانەوە  تەنیشت هەبووە بایەخدارەمان لە شیبکەینەوە؟ ئێمە ئەو
ئەو دیاردانەی  149"کارکردن لەنێو هەروەها لەسەر دەوروبەر" ناوزەدکرد.

هێنان و  کارەنیشت جیهانەوە هەڵمانبژاردن، بەلەت-لەگەڵ بوون
بەرهەمهێنانی بابەتەکانی بەردەست و شێوە تەواو و ناتەواوەکانیان بوو؛ 

 لەم 150ئەمانەش پەیوەندییان بە پێویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەوە هەبوو.
 .ۆری نیگەرانبوونەدا دازاین بوونی ڕەسەنانەی خۆی دەهێڵێتەوەج

بەردەست، کە بایەخیان پێدەدەین نابن بە -هەروەها، بابەتەکانی
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لەگەڵ بابەتەکانی بەردەستدا -سەرچاوەی بایەخدانەکەمان. بوون
بوونەوە پەیدانابن. نیگەرانی،  ئۆنتیکییانە باسناکرێت و بابەتەکانیش لەو

بوونی دازاین و بابەتە بایەخپێدراوەکان، وەکو بابەتی وەکو شێوازێکی 
دەرەکی. هەمانکات -جیهان پێکەوە نابن بە بابەتی بەردەستی نێو

پەیوەندییەکەشمان لەناوناچێت. ئەوەی مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت، ئەگەر 
 و دروستی تێیبگەین، ڕۆشنایی دەخاتە سەر کارکردنەکەمان بە

ئەمەوە، ئەگەر نەڕوانینە بونیادی  . لەسەرونیگەرانییەوە بە ]هەبووەکان[
بابەتەکەمان ئەوا مەرجی بوونگەرانەش بۆ مامەڵەکردنەکە نادۆزینەوە. 

شیکردنەوەکەماندا خەسڵەتی جەوهەری  بێگومان ئێمە توانیمان لە
زۆرتر لەبارەیانەوە  بابەتەکان، کە ئامێرن بناسین. بەاڵم پێویستە لەمە

نیگەرانییەوە بەسەر هیچ  مامەڵەکردنمان بە فێربین و ڕوونیبکەینەوە، کە
ئامێرێک پەیوەندی بە  تاکە ئامێرێکەوە ناگیرسێتەوە. بەکارهێنانی هەموو

بگەڕێین،  ی ونبووبەستێنەکەیەوە هەیە. ئەگەر، بۆنموونە، بۆ ئامێرێک
تەنیا بیر لە خودی ئامێرەکە ناکەینەوە؛ پەنا بۆ یەک کردەوەش نابەین؛ 

ەکە پێش ئامێرەکە دەناسین. کاتێک بۆ سەرکار بەستێنی گشتی ئامێر
 دەڕۆین و شتێک دەگرین لە هیچەوە دەستپێناکەین و ئامێرەکەی

کارکردندایە، کە -بوونێکی دابڕاوی نییە؛ لەنێو جیهانی ]بەکاریدەهێنین[
 پێش ئامێرەکەوە دەیناسین.  لە
بابەتی کارکردنەکە بکات ئەوا  ئەگەر شیکردنەوەکەمان ڕوو لە [١٩١]

بوونی دازاین لەگەڵ ئەو هەبووانەی بۆیان نیگەرانە نابێت بابەتەکە بە 
تەماشابکرێت. پێویستە  هەبووەکانی دیکە و بەستێنەکەیەوە[ دابڕاوی ]لە

زۆر  جۆری تێڕوانینە بە پاگیرەکەدا دابنرێت. ئەملەنێو بەستێنە سەرتا
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ەکان مێرئا 'دەورگرتن' لە کاتێکدا بیر لە خەسڵەتی خۆی دەسەپێنێت لە
واتای 'دەورگرتن'  ئێمە لە 151دەکەینەوە. بەردەست-یان بابەتەکانی

ئۆنتۆلۆجییانە تێدەگەین. لەوێدا، کە دەڵێین شتێک لەگەڵ شتێکی 
دیکەدا دەوردەگرێت فاکتۆرێکی ئۆنتیکی باسناکەین. ئاماژە بۆ بوونێک 

بەردەستە. خەسڵەتە پەیوەندیدارەکەی لە -دەکەین، کە سەر بە بابەتی
لەگەڵ شتێکی دیکەدا دەریدەخات، کە بوونی ئامێرێک  رتنەکەدا()دەورگ

ئۆنتۆلۆجییانە مەحاڵە.  هەبووەکانی دیکەوە[ ]لە بە تەنیا و دابڕاوی
شوێنێکدا دەدۆزرێتەوە. هیشتا،  تەنیا لە هەڵبەتە ئامێرێکی ونبوو بە

بەردەست پەیوەندی بەوی دییەوە -لەمحاڵەتەشدا دەزانین، کە بابەتێکی
تەماشاکردنەکەی  ]هەبووەکانەوە[، کە لە لەتەنیشت-ونهەیە. بو

نیگەرانییەوە شتەکان دەدۆزێتەوە، دەورگرتنی هەبوویەک  دەوروبەردا بە
دەورگرتنی نیشاندەدات و پڕۆژەدانانی دەورگرتنەکەشە بە تێگەیشتنەوە. 

 نیادی بوونگەرانەی نیگەرانیدایە. بەاڵم نیگەرانی، لەوب لە هەبووەکان
بە پێکهاتەی جەوهەری نیگەرانییە؛  سەر شت ]هەبووەکانەوە[لەتەنی-بوون

نیگەرانیش لەسەر زەمینەی کات ڕادەوەستێت. ئەگەر ئەمانە دروستبن، 
ئەوا ئەگەری بوونگەرانەی دەورگرتنی هەبووەکان لەنێو شێوازی 

 بەکاتیبوونی کاتدا دەبێت پەیدابکرێت. 
اندا دەردەکەوێت. مامەڵەکردن لەگەڵ ئامێرەک هەبوویەک لەدەورگرتنی 

لەم الیەنەوە ئامێر  .ئەو هەبووەی دەور وەردەگرێت ڕوو لە شتێک دەکات
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 شتێک لە بەکارهێنراوە یان بەکاردێت. تێگەیشتن لە خەسڵەتی "ڕوو
 کردن" یان دەورگرتنی ئامێرەکە بونیادی کاتی 'چاوەڕوانی' هەیە. لە

گەڕێتەوە و ت بکردنەکەدا نیگەرانی دەتوانێ شتێک لە چاوەڕوانی ڕوو
وەرگرتووەکە بڕوات. چاوەڕوانی دەورگرتنەکە و بەرەو هەبووە دەور

هێشتنەوەی هەبووە دەوروەرگرتووەکە بەگوێرەی بەکارهێنانەکەش 
 ئامێرەکە ئامادەدەکات. 

دامەزراندنی ئامانج و نەتەواوکردنی ی شتێک نەچاوەڕوانیکردن [١٩٤]
شتێک  ییە. ڕێگەدان بەکارکردنە. هەروەها تێگەیشتنی بیردۆزەییانەش ن

دەوری خۆی وەرگرێت لە هێشتنەوەی چاوەڕوانییەکەدایە و بە جۆرێکە، 
هەبوو خەسڵەتی خۆونکردنی نیگەرانی لەنێو -کە دروستکردنی ئێستای

کارێکەوە تەنیا  خەریککردن بەامێربوونی جیهاندا وەردەگرێت. خۆبەئ
ەکێتی لەگەڵ کارەکەدا یان ئامێرەکان و کارەکەدا ڕوونادات. ی

کە نیگەرانی تیایدا کاردەکات لەپێشتر لەگەڵ ڕێگەدان پەیوەندییەکان، 
دامەزراوە. جۆرێکی  لەسەر زەمینەی کاتیبوون بە دەورگرتنەکە

ی پێکهاتەی ڕێگەدانەکەش دیاریکراوی لەبیرچوون بۆ کاتیبوون
جیهانی بەئامێربوودا  خۆی لەبیردەچێت ئەگەر لەنێو )خۆ(پێویستە.

ڕوانییەکە ڕێنمایی یەکێتی کاتیبوونی مادام چاوەونبێت. بەاڵم، 
پێویستە  بوون، کە-بۆ-دازاین-دەکات ئەوا تەوانایی بایەخدانەکە

 ڕوونیبکەینەوە لەنێو نیگەرانییەوە دێتەکایەوە. 
چاوەڕوانییەکە و هێشتنەوەی ئاشنابوونی  لەهەبوو -دروستکردنی ئێستای

جیهانی  ئەواندا و لە-ەڵلەگ-"زانینی ڕێگای خۆی"، وەکو بوونێک دازاین
ژیانی  لە ]بەگشتی[ گشتی ئەواندا پێکدەهێنێت. ڕێگەدان بە دەورگرتن
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تەماشاکردنی  ڕۆژانەدا دەبێت بە ڕێگەدان بە ئەوان. لەم الیەنەوە، لە
دەوروبەردا ڕووبەڕووی بابەتێکی بەردەست دەبینەوە، کە هەیە. ئێمە 

ڕووبەڕووی کەین لەکاتێکدا دەتوانین بەکاتیبوونی نیگەرانی زیاتر ئاشکراب
و دەڕوانینە شێوازەکانی  152لەپێشتر باسمانکرد  ، کهئەو بابەتە دەبینەوە

تەماشاکردنی دەوروبەر، وەکو لەبەرچاودانان، سەرهەڵدانی بێ مۆڵەت و 
بەردەست -ملهوڕی. ناسینی بیردۆزەییانە ڕووبەڕوو بوونەوەی بابەتەکانی

نە لەالیەنی لەبەرچاو دانەنراوی شێوەیەی هەن، نییە؛ بەڵکو ڕووکرد بەو
سەرجەمی  دەرەوەدایە و ئاشکرایە. ئەگەر لەبەرچاودانان لە ئەوەی لە

سەرجەمی ئامێرەکاندا  بوونی ئەو هەبووانەدا هەبێت دەریدەخات، کە لە
سەرهەڵدانێکی بێ مۆڵەت هەیە. ئایا ڕێگەدان بە دەورگرتنی  جۆرە

ئەگەر ڕێگەدانەکە ببێت بە هەبووەکان چ بونیادێکی بوونگەرانەی هەیە 
بە واتای ئۆنتۆلۆجی لەبەرچاودانان؟ ئیستا ئەم پرسیارە پەیوەندی 

 فاکتۆرەوە هەیە نەک ڕووداوە فاکتۆرییەکان. 
بۆنموونە، ئامێرێک لەوە زۆرتر  کاتێک شتێک لەکاردەکەوێت، [١٩٩]

سپێردراوە  کارەی پێی بەکارنایەت، تەنیا لە هەڵنەسوڕانی بۆ ئەو
دەبێت بە بابەتێکی لەبەرچاودانراو. هەستکردن و  ئامێرەکە

نوێنەرایەتیکردنی بەهێزیش ناتوانێت لەکارکەوتنی ئامێرەکە بدۆزێتەوە. 
لەگەڵ ئامێرەکەدا  بۆ دۆزینەوەی لەکارکەوتنی ئامێرەکە دەبێت کار

خاڵە چ واتایەکی ئۆنتۆلۆجییانەی هەیە؟ دروستکردنی  بکەین. ئایا ئەم
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ونبوون و  وەڕوانی و هێشتنەوەیە لەهەبوو، کە چا-ئێستای
 ڕاگیراوە. هۆکاری ڕاگیرانەکەشی شکاندنە و بۆیەکەم پەیوەندییەکەی

جاریش ئەوەی لەپێناویدا ئامێرەکە بەکاردێت بە زەقی خۆی دەردەخات. 
هەبوو توشی بابەتێکی ناجۆر دەبێت -هەروەها دروستکردنی ئێستای

اوەتەوە. دروستکردنی چونکە لە چاوەڕوانییەکە و هێشتنەوەکەیدا م
ئەمەش دەبێت  .تێچاوەڕوانی و هێشتنەوەیدا ڕادەگر هەبوو لە-ئێستای

بە هۆکاری سەرهەڵدانی 'پشکنین' و دۆزینەوەی شێواندنەکە. ئەگەر 
کات بوونایە، ئەم  کانی نیگەرانی زنجیرەیەک ئەزمونی نێوپەیوەندییە

و ئامێری  یەکدییەوە قوڵبوایە پەیوەندییەکەیان بە ئەزمونانەش لە
ایە، ئۆنتۆلۆجییانە مەحاڵ دەبوون. رنائاسایی و دەگمەنی لەبەرچاو دابن

 هەرشتێکمان لەنێو بەستێنی ئامێرە سودبەخشەکانەوە بەدەست
بێت لەسەر زەمینەی یەکێتی ڕەهەندەکانی کاتی دروستکردنی گەیاند

. چۆن لەوەی تێتهەبوو بە چاوەڕوانی و هێشتنەوەوە ڕەگی داکو-ئێستای
بەردەستە؟ کاتێک هەست -وە 'دڵنیابین'، کە بابەتێکی بەردەستی نانەما
دوایدا دەگەڕێین و نایدۆزینەوە.  بە بەردەستە دەکەین، کە-بابەتە نا بەو

دەرەکی نییە پەیوەندی -داکۆکیکردن لەسەر ئەوەی هەبوویەک بابەتێکی
بە نەدۆزینەوەکەمانەوە هەیە؛ نەدۆزینەوە و داکۆکیکردنەکەشمان 

بوونگەرانەی لەپێشتریان هەیە. نەدۆزینەوەکە دروستکردنی  زەمینەی
شتێکی  هەبوو نییە؛ شێوازێکی کەمی ڕانەبردووە، کە-ئێستای

چاوەڕوانکراو بۆ بەکارهێنان تیایدا ئامادە نەبووە. ئەگەر 
سەرەتاوە بە  نیگەرانییەوە و لە تەماشاکردنەکەی شتەکان دەردەخات بە

وانییەکەشی لەنێو یەکێتی دروستکردنی چاوەڕ ،چاوەڕوانییەوە ڕوونەدات
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ناتوانێت هەبووە هەرگیز هەبوودا کاتی نەبێت، ئەوا دازاین -ئێستای
چاوەڕوانیدا شتێک  لەالیەکی دیکەوە، کاتێک لەدیارنەماوەکە بدۆزێتەوە. 

بەردەست ئەگەری سەرسوڕمان لەنێو بەستێنی -دەکرێت بە بابەتێکی
 . لەنەکردنی شتێکی دیکەبکەوێتە سەر چاوەڕوانی  شتی یەکەمدا

هەبووی ونبوودا ئەو ڕەهەندە -نەکردنی دروستکردنی ئێستایچاوەڕوانی
 دەبینرێت، کە تیایدا دازاین توشی سەرسوڕمان دەبێت. 

ەوە لەگەڵ ئەوەی نیگەرانیی کارکردنەکەی بە لە نەهاتیدا مرۆڤ لە [١٩١]
خۆی  ،دووردەخاتەوە یان وازی لێدەهێنێت، خۆی لێ بەرهەمی دەهێنێت

ناتوانێت بگونجێت. نیگەرانی بەمە ڕازیدەبێت. بەاڵم  و دەپارێزێت
ڕازیبوون شێواێکی تەماشاکردنە، کە دازاین ڕووبەڕووی بابەتە 

وە. لەم دۆزینەوەیەوە نیگەرانی مامەڵە لەگەڵ  کاتهدەرکەوتووەکە دە
یان بەرگریکردن بەگشتی دەکات. بونیادی کاتی  ڕیبەست، مەترسیدار

چاوەڕوانییەوە ئێستا  تنەوەدایە، کە بەشنەهێ شتێک لە لەڕازیبوون 
شتێکی ناجۆر  دروستدەکات. چاوەڕوانیکردنی ئێستای دروستکراو لەسەر

شتەی  شتێک شێوازێکی بیرکردنەوەیە لەو بیرنەکردنەوە لەڕاناوەستێت. 
کەسێک ناتوانێت دەستی بکەوێت. ئەمە لەبیرچوونەوە نییە؛ بەاڵم لەگەڵ 

ا خۆی، وەکو بابەتێکی بەردەست دەهێڵێتەوە. لەم ناجۆرییەکەید
یەکێک لە ئامێرەکانی ژیانی ڕۆژانە  بەردەست دەبێت بە-شێوازەدا بابەتی

دۆزینەوەی ئەو بابەتانەی بەرەنگاری  و فاکتۆری دەوروبەر دەردەخات. بە
دەکەن لەسەر بناخەی ڕەهەندەکانی کاتی نیگەرانی، لەگەڵ وازهێنانی 

بوونی خۆی تێدەگات.  خاوەنی دازاین لە نێت ببێت بەجیهانەی ناتوا لەو
ەکانی ژیانی ڕۆژانەشەوە یئەگەر نیگەرانی خۆی بە پێویستی
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هەیەی دروستکراو ڕووتناکرێتەوە و لەو -تا ئێستاشسنورداربکات، هێ
کرێت؛ بەگوێرەی  ههێشتنەوەیەوە سەرهەڵدەدات، کە چاوەڕواند

دا ڕادەگرێت. دازاینی جیهان هێشتنەوەکە دازاین بوونی خۆی لەنێو
'جیهان'ێکی  فاکتۆری، بەم ڕادەیە، ڕێگاکانی خۆی پەیدادەکات ئەگەر لە

بابەتەکانی دەگونجێنێت. ئەمەش  نیگەرانیدا لەمرۆڤ نەناسراویشدا بژی. 
ئۆنتۆلۆجییانە و -لەسەر زەمینەی کات ڕادەوەستێت و هەڵوێستێکی پێش

بەتەکانی بەردەست. لەم تێگەیشتنێکی ناڕەسەنانەیە لە گوونجاندن و با
بۆچوونەوە، باسیدەکەین چۆن تێگەیشتن لەم شێوازی بوونە پەیوەندی 

جیهان زۆرتر -لەنێو-هەیە و پێویستیشە کاتی بوونکاتەوە  بە
کۆنکریتییانە ڕوونبکەینەوە. لێرەوە هەوڵدەدەین بنەڕەتەکانی هەڵوێستی 

نیگەرانییەوە بۆ  بیردۆزەییانە بەرانبەر جیهان لە تەماشاکردنەکەماندا بە
کەین. ئەمەش تەنیا دۆزینەوەی بابەتەکانی ببەردەست پەیدا-بابەتەکانی

ئەوەشمان بۆ  .ایاندەکەینشجیهان نییە، کە بە نیگەرانییەوە تەما-نێو
-لەنێو-دەردەکەوێت، کە دۆزینەوەی بیردۆزەییانەی بابەتەکان بە بوون

ەم ڕێگایانەیدۆزینەوە جیهانەوە بەستراوە. ڕاڤەکردنی بوونگەرانە و کاتی ئ
 خەسڵەتی بەکاتیبوونی پێکهاتەی بنەڕەتی دازاینیش ئامادەدەکات. 

 
   شێوازەی تەماشاکردنە بایەخدارەکە دەکات  با. واتای کاتیی ئەو     

    جیهان-نێو-دەرەکییەکانی-بە زانینێکی بیردۆزەییانەی بابەتە       
ەکەماندا دەپرسین چۆن شیکردنەوە بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجیی کاتێک لە

 ]نیگەرانییەوە[ بە بایەخدانەوە داتەماشاکردن دۆزینەوەی بیردۆزەییانە لە
سەرهەڵدەدات، مەبەستمان بیرکردنەوە لە کێشەی مێژووی ئۆنتیکی و 
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گەشەکردنی زانست نییە. لەگەڕان بە دوای سەرچاوە ئۆنتۆلۆجییەکانی 
ارودۆخانەی بوونی هەڵوێستی بیردۆزەییانەدا دەپرسین، کە چی لەو ب

دازاین بوونگەرانە بۆ ئەگەری توێژینەوەی زانستانە پێویستە. ئەم 
پرسیارکردنە ڕوو لە چەمکی بوونگەرانەی زانست دەکات. ئەمەش لە 

دانەوە بۆ زانست جیاوازە، کە زانست بۆ ئاکامەکان و نچەمکی لۆجیکمە
بە دەستەواژە ڕاستەکان دەگەڕێنێتەوە. چەمکی بوونگەرانە زانست 

جیهان دادەنێت، کە هەبووەکان یان -لەنێو-شێوازێکی بوون یان بوون
واتای بوون و پەیوەندی  دەردەخات. لەگەڵ ئەمەشدا، تاکو لە ،بوون

 153نێوان بوون و ڕاستی لەنێو بەستێنی بەکاتیبووندا ڕووننەکەینەوە،

ڕاڤەکردنێکی تەواوی بوونگەرانەش بۆ زانست ناکرێت. لێرەدا هەوڵدەدەین 
ناوەکییە ئامادەبکەین، کە لەوێوە  ان بۆ تێگەیشتن لەم کێشەخۆم

چەمکەی  بیرۆکەی فینۆمینۆلۆجی بەرەوپێشەوە دەبرێت و لەو
 154ئاماژەمان بۆکرد. داپێشەکییەکەمان جیادەکەینەوە لە

دەوری ڕاڤەکردنەکەماندا بۆ هەڵوێستی  لەم ئاستەدا سنوری زۆرتر بە
مان تەنیا ڕوو لەو ڕێگایە دەکات، بیردۆزەییانە دەکێشرێت. لێکۆڵینەوەکە

بەردەستدا بۆ ناسینی -نیگەرانییەوە لەگەڵ بابەتەکانی کە تەماشاکردن بە
جیهاندا دەگۆڕێت؛ ئەمەش ئامانجمان بۆ -دەرەکییەکان لەنێو-بابەتە

جیهان بەگشتی ڕێنمایمان -لەنێو-گەیشتن بە پێکهاتەی کاتیی بوون
 دەکات. 

                                                           

(ی ئەم نوسراوە. ٤٤بڕوانە کورتەبەشی)  153
  

154 (ی ئەم نوسراوە. ٩کورتەبەشی) بڕوانە 
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بۆ  کارییەدا لەالیەن)پراکتیکەوە(گۆڕان دیاریکردنی ئەم لە [١٩٨]
بکەین، کە تەماشاکردنی  'بیردۆزەیی'، ئاساییە پێشنیاری ئەو خاڵە

هەبووەکان لەوێدا ڕوودەدات کاتێک نیگەرانی لە بەکارهێنانیاندا 
پاشەکشەدەکات. کەوابوو، نەمانی الیەنی پراکتیکی بۆ سەرهەڵدانی 

 راکتیکی بکرێت بەهەڵوێستی بیردۆزەییانە گرنگە. ئەگەر الیەنی پ
بوونی فاکتۆریانەی دازایندا، ئەوا ئەگەری  ی لەیسەرەکی و بنەڕەت

 'بیردۆزە' دەکەوێتە سەر ئامادەنەبوونی ئەم الیەنە ئۆنتۆلۆجییانەی
 پراکتیکییە، کە بێبەریبوونە. بەاڵم بەکارنەهێنانی هەبوویەک لە
ە نیگەرانیدا ڕێنمایکردنی تەماشاکردنەکە، وەکو شتێک، ک

پێچەوانەوە، نیگەرانییەکە دەبێت بە ماندەخاتەوە، جێناهێڵێت. بەبیر
شێوەیەک ئەو ڕێگەیە نییە  هیچ تەماشاکردنێکی ڕووت. ئەمەش بە

هەڵوێستی بیردۆزەییانەی زانست دەیگرێتەبەر. لەوانەیە، وەستانەکەی 
شێوازێکی دیکەی تەماشاکردن، وەکو  و سەپێنێتبنابەردەوامییەکە 

پرۆسەکە وەربگرێت. الیەنی  اچوونەوەی هەمووچاودێریکردن و پێد
تایبەتی خۆی  ڕێگەی خۆیەوە دەمێنێتەوە و)تێڕوانینی( پراکتیکی لە

هەیە. گەیشتنی بیردۆزەییانەش بەبێ الیەنی پراکتیکی خۆی نادۆزێتەوە. 
 دامەزراندنی الیەنە تەکنیکییەکانی لە خۆێندنەوەی پێوەرێک پێویستی بە

ڕێگەی مایکرۆسکۆپەوە بە  ە. تەماشاکردن لەڕێگەی تاقیکردنەوەوە هەی
بەرهەمهێنانی ئامێرەکەوە بەستراوە. دۆزینەوەی ئاسەوارەکان دەکەوێتە 

ڕێگە  کارکردن بۆ هەڵکۆڵینی زەوی و دەرهێنانیان. لە سەر
نوسیندا،  کێشەیەک، بۆنموونە لە ڕوتکراوەکانیشدا، بۆ کارکردن لەسەر

بایەخ و بێ ئێمە[ ]بۆ هاتەی زانستئامێر بەکاردێت. چەند توخمەکانی پێک
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ئاشکرابن، گرنگی ئۆنتۆلۆجی خۆیان هەیە. هەڵوێستی زانستانە، کە 
 جیهاندا چااڵکییەکی هۆشەکی ڕووت نییە. -لەنێو-شێوازێکی بوونە

باوەڕەدان هەموو بەکارهێنانێک لەنێو زانستەکاندا لەخزمەتی  هەندێک لەو
شکراکردنی بابەتەکان لە تەماشاکردنی ڕووتدایە، کە دۆزینەوە و ئا

واتا فراوانەکەی پێش هەموو  بە توێژینەوەکەدا دەگرێتەوە.)بینین(
پرۆسەکانی دیکە دەکەوێت. هەرچ زانینێکمان سەبارەت بابەتێک هەبێت، 

هەرچ ڕێگەیەکەوە دەستمان کەوتبێت، پەیوەندییەکەی و  لە
بیرۆکەی  155بیرکردنەوەش، کە خۆی پێدەگەیەنێت لە درککردندایە.

سەرەتای ئۆنتۆلۆجی  درککردن هەموو ڕاڤەکردنەکانی بۆ زانین لە
یۆنانەوە تاکو ئەمڕۆ کردوە. گرنگیش نییە ئێمە فاکتۆریانە بە درککردن 
بگەین یان نا. ئەگەر بمانەوێت بوونگەرانە سەرچاوەی زانست بەگوێرەی 

دەربخەین پێویستە بۆ تەماشکردنەکە، کە دەبێت بە  لەپێشترێتی)بینین(
 نگی الیەنی پراکتیکی بگەڕێینەوە. پێشە

بەردەستن کاری -لەنێو بەستێنی ئامێرەکانەوە، کە بابەتی ]تەماشاکردن[
 کاریگەری ڕێنمایکردنە خۆی دەکات. هەمانکات، دەکەوێتە ژێر

گشتییەکەی سەرجەمی بابەتە سودبەخشەکان و ئامێرەکان و دەوروبەری 
 کارخستنی بابەتە نە لەجیهاندا. ئەم تەماشاکرد کۆمەاڵیەتییان لەنێو

 دەرەکییەکان پێکەوە نییە. ئەوەی گرنگە تێگەیشتنی سەرەتاییمانە لە
 نگی هخەریکردنەکەمان، کە فاکتۆری نیگەرانی پێش-سەرجەمی خۆ

دەکات. تەماشاکردن ڕۆشنایی دەخاتەسەر نیگەرانی. ئەویش 
                                                           

155
  Kant, Critique of Pure Reason, second edition, p. 33.  
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، بوونەوە، کە نیگەرانی دازاینە بۆ بوون-بۆ-ڕۆشناییەکەی لە تەوانایی
نیگەرانییەوە  تەماشاکردن بە بەکارهێنانی هەبوویەکدا وەردەگرێت. لە

دەکاتەوە. ئەمکارەش لەسەر بوونی دازاین نزیک بەردەست لە-بابەتی
 ڕاڤەکردنی هەبووە بینراوەکە ڕادەوەستێت. 
ئەو بەرنامە تایبەتەی سەر . ئێمە ئەم نزیکبوونەوەیە ناودەنێین)ویستن(

ئەمەبوو(دا دەبینرێت؛ بۆنموونە دەڵێین، -شێوازی)ئەگەر ئەمە لە بە
ئەگەر ئەمە یان ئەوە دروستبکرێت، بەکاربهێنرێت یان وازیلێبهێنرێت، 

 مەرجێکمان پێویستە. تەماشاکردن بەئەوا بارودۆخ و ئامێر و چەند هەلو
ویستنەوە فاکتۆری ئێستای بوونی دازاین لەنێو دەوروبەردا دەردەخات، 

دەژی. ویستنەکە هیچ بابەتێکی دەرەکی  نیگەرانییەوە تیایدا کە بە
ناسەلمێنێت و خەسڵەتەکانی دیاریناکات. لەگەڵ ئەمەشدا، ویستن 

دەبێتەوە تەماشاکردنەکەدا نزیک  دەتوانێت بیسەلمێنێت ئەو بابەتەی لە
نییە و هێشتا لە ئێمەشەوە دوورە. نزیک  بەردەستی ئاشکرا-بابەتێکی

ویستنەوە بوونگەرانە  ا بەتەماشاکردنەکەد کردنەوەی دەوروبەر لە
دەبەخشێت؛ چونکە نوێنەرایەتیکردن  ئێستا(-واتای)دروستکردنی

تەماشاکردن  نوێنەرایەتیکردندا ]تەماشاکردنەکەیە[. لە شێوازێکی بوونی
ویستنەوە خۆی بە بابەتە پێویستەکە ڕاستەوخۆ دەگەیەنێت، بەاڵم  بە

اکردن، کە شتێکی بەردەست. تەماش بابەتە هێشتا نەبووە بە ئەو
 دروستناکات. نوێنەرایەتی دەکات، پەیوەندی خۆی بە)وێنە ڕووتەکانەوە(

  
ئێستایە دیاردەیە و خاوەنی چەند -ئەوتەماشاکردنەی دروستکەری [١١١]

یەکێتی ڕەهەندەکانی کاتە. لەسەر  بناخەیەکە. یەکەمجار، سەر بە
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ی هێشتنەوەی بەستێنی ئامێرەکانیش ڕادەوەستێت، کە دازاین ئەگەر
ئەوا(دا -بەرنامەی)ئەگەر چاوەڕوانی تێدا دروستدەکات. ئەگەر ویستن لە

ێت و بگەڕکاربکات، پێویستە نیگەرانیش بە بەستێنی دەوروبەردا 
ت. دەبێت لەوەی لەگەڵ)ئەگەر(دایە یان شتێکی جیاوازە بگالێیتێ

 دەستەواژەیەکدا[ ]لەتێبگەین. ئەمەش پێویستی بە تێگەیشتنێک نییە 
 . ر بۆ بارهەڵگرەکەیبا بکرێت بە

پێشتر لە بونیادی ئەمجۆرە لەتێک هەیە ش شتەی، وەکو بەرنامەی ئەو
ئۆنتۆلۆجییانە بەکاتبوونی  وەکو(-تێگەیشتنەدا هێڵکاری بۆکراوە.)بونیاد

 ڕادەیەی دازاین، لە لەالیەکی دیکەوە، بەو .تێگەیشتن دادەمەزرێت
شتە"(،  ئەو-ووەو"ڕ ئەگەرێک)لێرەدا واتە چاوەڕوانییەکەیدا بۆ چەند

شتە" دەگەڕێتەوە)مەبەست هێشتنەوەی شتێکە، وەکو  ئەو "بەرەو
هەبوو، کە پەیوەندی بەم -بابەتێکی بەردەست(، دروستکردنی ئێستای

شتە هێشتراوەکەوە دەستپێدەکات  چاوەڕوانی و هێشتنەوەیەوە هەیە، لە
و ئەوەی بەرەوڕووی دەچێت نزیک دەبێتەوە. خەسڵەتی دەورگرتنی 

ێتەوە، تەنیا نزیک دەبێتەوە تاکو رویستن نادۆز بەردەست بە-تیبابە
 تەماشاکردنەکە دەریبخات. 

جۆرەی ڕانەبردوو ڕەگی لەنێو هەبووی ئێستا و داهاتوودا هەیە و  بەو
لە نزیکبوونەوە و  ،مەرجێکی بوونگەرانە و کاتیی ئەگەری تێگەیشتنە

 ردەبێت ئەو ڕانەبردووە لەسە داچاوەڕوانی و هێشتنەوە
ڕاڤەبکرێت. لێرەدا وەاڵمی پرسیارەکەی  وەکو(-بەرنامەی)بونیادی

هیچ پەیوەندییەکی بوونگەرانە  وەکو(-پرسیارەی)بونیاد پێشومان ، ئەو
؟ و ئۆنتۆلۆجییانەی بە دیاردەی پڕۆژەوە هەیە یان نا
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)وەکو( بەهەمانشێوەی تێگەیشتن و ڕاڤەکردن بەگشتی، 156.داوەتەوە
شیکردنەوە  کات دادەمەزرێت. لە لەسەر یەکێتی ڕەهەندەکانی

بنەڕەتییەکەمان بۆ بوون لەسەر ڕاڤەکردنی 'هەیە'،)کە لە دەستەواژەدا 
جارێکی دیکە بۆ  دبێتبارهەڵگر دیاریدەکات(،  و پەیوەندی نێوان بار

 یبگەڕێینەوە و ناوەڕۆک و بەرنامەکەی بوونگەرانە ''وەکو دیاردەی
ارەت بنەڕەتی هەڵوێستی مان سەب که هوەاڵمی پرسیاردیاریبکەین. 

کاتیبوونی  وە. ئایا بە چ ڕادەیەک خەسڵەتی بهبیردۆزەییانە نەداوەتە
تەماشاکردن بە ویستنەوە و بە بیرۆکەکردن ڕۆشنایی دەخاتە سەر؟ 
هەڵوێستی دازاین ڕوونیدەکاتەوە چۆن تەماشاکردن بە نیگەرانییەوە 

م گۆڕانکارییە دەبێت بە دۆزینەوەی بیردۆزەییانە. کەوابوو، دەبێت ئە
 شیبکەینەوە. 

کاتێک تەماشای ئامێرێک دەکەین، بۆنموونە چەکوشێک، دەڵێێن  [١١٦]
گران یان سوکە. دەستەواژەی چەکوشەکە گرانە ئاماژە بۆ ئەوەدەکات، 
کە بەکارهێنانی کارێکی ئاسان نییە؛ واتە دەبێت هێز باکاربهێنین. 

هەیە یان کێشی دەستەواژەکە ئەو واتایەش دەگەیەنێت، چەکوشەکە 
شتەی لەژێریدایە و  هەیە: گرانی دەخاتە سەر ئەو خەسڵەتی)گرانی(

 ئەگەر بجوڵێت دەکەوێتە خوارەوە. تێگەیشتن لەمجۆرە باسکردنە لە
سنوری چاوەڕوانی و هێشتنەوەی سەرجەمی بوونی ئامێرەکان و 

دەورگرتنیان دەردەچێت. ئەوەی باسکراوە پەیوەندی بە تەنی -پەیوەندی
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 راوە. (ی ئەم نوس١٩بڕوانە کورتەبەشی)  
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ەکەوە هەیە. ئێمە الیەنێکی دیکەی چەکوشەکەمان دەرخستوە، کە بابەت
 ئامێر داینانێت، وەکو تەنێک پەیوەندی بە یاسای ڕاکێشانەوە هەبێت بە
تەماشاکردنەکەدا، وەکو شتێکی گران یان  دەبینرێت. باسکردنی لە و

زۆرتر واتا بەخش نییە؛ ئەو هەبووەی دەردەکەوێت هیچیان  سوک لەوە
 ەکەی بۆ دۆزینەوەی گرانی و سوکی ناداتێ. لە پەیوەندیی

بۆچی ئەوەی باسیدەکەین)گرانی چەکوشەکە(جیاواز دەردەکەوێت کاتێک 
شێوازی گوتنمان دەگۆڕین؟ هۆکارەکەی دوورکەوتنەوەمان لە 
 بەکارهێنانی یان گۆێنەدان بە خەسڵەتی بە ئامێربوونی]چەکوشەکە[

جیهان -بۆ هەبووەکانی نێوبوون، کە نیگەرانیمان  نییە. تێگەیشتنمان لە
تەماشاکردنی  ڕێنمایکەرێتی، گۆڕانی بەسەرداهاتووە. ئایا گۆڕانەکە لە

دەرەکی هەڵوێستی زانستانە -بەردەستەوە بۆ بابەتێکی-بابەتێکی
-ئەمەوە، پێویستە بزانین، کە دەکرێت بابەتێکی پێکدەهێنێت؟ لەسەرو
وونە کەسێک تێزی لێکۆڵینەوەی زانستانە، بۆنم بەردەست بکەین بە
بەستێنی مێژوویی و ژیاننامەی خۆی دەخوێنێت.  بارودۆخی ژینگەی لە

ژیانی ڕۆژانەدا، مێژووی سەرهەڵدان و  بەستێنی ئامێرەکان لە
بەکارهێنانیان، دەوری فاکتۆرییان بۆ دازاین بابەتی لێکۆڵینەوەی زانستی 

ەی بەردەست دەبێت بە بابەت بۆ زانست بەبێ ئەو-بابەتێکی ئابوورین. 
بۆ بوون  داتێگەیشتنمان خەسڵەتی بەئامێربوونی بدۆڕێنێت. گۆڕانکاری لە

ئاستی  دەردەکەوێت بۆ پێکهێنانی بنەڕەتی هەڵوێستی زانستانەمان لە
بەدڵنیاییەوە، ئەمە نادروستە. ئەگەر هەبووەکاندا ناپێویست بێت. بەاڵم 
ەبووەکەی بوونی ه بووندا بکات، کە 'گۆڕانکارییەکە' ئاماژە بۆ گۆڕان لە
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، دابنێینخاوەنی  ئەوەی خۆمان بە نێو تێگەیشتنمانە، ئەوا ئێمە بۆ
 دەمانەوێت لێی تێبگەین. 

 باسەکەماندا بۆ بنەڕەتی هەڵوێستی بیردۆزەییانە لە لە [١١٩]
جیهان یان -نێو-تەماشاکردندا، ناسینی بیردۆزەییانەمان بۆ هەبووەکانی

بوون تیایدا ڕوویدا، کرد تێگەیشتنمان بۆ  سروشت، کە گۆڕانکاریی لە
ئێمە  بەبناخە. لە داکۆکیکردنە سروشتییەکەدا)چەکوشەکە گرانە(

 ئاوەڕمان لە خەسڵەتی بەئامێربوونی چەکوشەکە نەداوەتەوە، کە بۆ
اڵم  بهبەردەست دروستە: ئاماژە بۆ شوێنیشی دەکات-هەموو بابەتەکانی

دەرەکییەکان -تەنییە، کە بابە گوێ بە شوێن نادەین. مەبەستمان ئەوە
  وه هکات شوێنێکی بە وندەکەن. بەپێچەوانەوە، شوێنەکە دەبێت بە شوێن

 و لەوانی دیکە جیاناکرێتەوە. شوێنە جیهانی(-بەستراو)خاڵێکی
جیاوازەکانی ئامێرەکان لەنێو چواردەورەکەدا دەبن بە حاڵەتی دانانی 

ەکان دەرەکیی-فرەجۆر و سنوریان بۆدانانرێت. لێرەدا، کەڵەکی بابەتە
تێگەیشتنمان بۆ بوون دەگۆڕێت؛ ڕوو  ]لێکۆڵینەوەکە[ و دەبێت بە تێزی

و دەمانەوێت لێیان تێبگەین.  دەرەکییەکان دەکات-ێ سنووری بابەتەلە ب
دەکەین بە بابەت بۆ م هەبووانە دەدۆزینەوە و سەرجەمیان بوونی ئە

 نموونەیلێکۆڵینەوەی زانست و میتۆدەکەمانی لەسەر مسۆگەر دەکەین. 
ناسینی مێژوودا و  ەستیش بۆ گەشەکردنی زانست لەدکالسیکی بەر

سەرهەڵدانی زانستی ماتماتیکدایە.  بنەڕەتە ئۆنتۆلۆجییەکەی لە
تەماشاکردنی فاکتۆرەکان بۆ سەرهەڵدانی ئەم زانستە چەسپاندنی گرنگ 
نییە؛ بەڵکو پەیوەندی بە پڕۆژەکردنی ماتماتیکییانەی سروشتەوە هەیە. 

بەردەوام ئاشکراکراوە و  انەدا بابەتێکی دەرەکی)ماتەر(لەم پڕۆژەدان
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شاکراوە. لەنێو تەما ڕەهەندەکانی)وەکو جواڵن، هێز، شوێن و کات(
لە پرۆژەدانانەکەدا  و فاکتۆریش سەرهەڵدەدات بەستێنی سروشتەوە

ئەو باوەڕەی هیچ فاکتۆرێکی  ێتەوە. فاکتۆری زانستانە لەسەرردەدۆز
پرۆژەی  وێژەرەکان پێیگەیشتن. لەڕووت نییە دامەزرا، کە ت

ماتماتیکییانەی سروشتدا خودی ماتماتیک گرنگ نییە؛ ئەوەی گرنگە 
لەپێشترێتی ئەو ڕاستییەیە دەستەواژەیەکی ماتماتیکی دەریدەخات. 
بۆچوونی ماتماتیکییانەی زانستە سروشتییەکان لە دروستی ئاکامەکانیدا 

جۆرەی  بابەتەکانیدایە بەوکەسێک دەرناکەوێت. لە دۆزینەوەی بۆ هەموو 
بوون پەیدادەکەین  شێوازی تێگەیشتنە لە هەن. کاتێک چەمکەکانی ئەو

میتۆد و بونیادی ناسینیان، ئەگەری ڕاستی و دڵنیابوون؛ شێوازی 
ڕاگەیاندنیان دادەمەزرێنین. سەرجەمی ئەم خااڵنە چەمکی بوونگەرانەی 

 زانست دروستدەکەن. 
ەتەی دەمانەوێت زانستانە بیناسین و باب بە پرۆژەکردنی ئەو [١١١]

شێوەیەک  بینەوە بوونی خۆی بۆ تێگەیشتنەکەمان بەبڕووبەڕووی 
بوون و  جیهاندا مسۆگەربێت. تێگەیشتن لە-دەردەخات، کە ناسینی لەنێو

سنوورفراوانی بابەتی لێکۆڵینەوەکەمان، دیاریکردنی ڕێگاکان بۆ ناسینی 
سەرجەمی پڕۆژەکەن؛  بە سەر بابەتەکە بەگوێرەی چونییەتی بابەتەکە

ئامانجی ئازادکردنی   ، کهناوزەدەکەین ئەم سەرجەمەش بە)بیرۆکەدانان(
 ]بۆ جیهان، کە ڕووبەڕوویان دەبینەوە تاکو خۆیان-هەبووەکانە لەنێو

یەکەمجار، ئەم بابەتکردنە.  ئێمە[ بکەن بە بابەت. بیرۆکەکردن بە
اکو توێژەر بتوانێت هەبووانە دەرناخات، بەڵکو ئازادیان دەکات ت

خەسڵەتەکانیان بابەتگەرانە بدۆزێتەوە. ئەو هەبووەی بوونی خۆی 
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دەرەکییەکان لەناو جیهاندایە خەسڵەتێکی -دەردەخات و لەگەڵ بابەتە
-ئێستا لە ئێستای-دروستکردنی 157ئێستا هەیە.-تایبەتی دروستکردنی

کە دۆزینەوەکە تیایدا پەیوەندی بە پرسیارە تەماشاکردنەوە، 
 انستییەکان و چاوەڕوانییەوە هەیە، جیاوازە.ز

 بناخەی بڕیاردانی دازاین لە ئەم چاوەڕوانییە بۆ دۆزینەوە ڕەگی لەسەر
دا )ڕاستی( بوون لەنێو-بۆ-ژیانی ڕۆژانەیدا لەسەر بەپڕۆژەکردنی تەوانایی

ڕاستی -لەنێو-چونکە بوون وتاوە. پڕۆژە دانانەکەش دەگونجێتداک
زۆرتر  دازاین دیاریدەکات. پێویست ناکات لەمە شێوازێکی ناسراوی بوونی

ات. گرنگە بوونی ڕەسەنانەوە ڕێدەک باس لەوە بکەین چۆن زانست لە
-لەنێو-بیرۆکەکردنی هەبووەکان پێویستی بە بوونئەوەندە بزانین، کە 
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ئەو بۆچوونەی، گوایە هەموو)زانینێک( درککردن دەکات بە ئامانجی خۆی   
واتایەکی کاتیی هەیە؛ واتە هەموو زانینێک)ئێستا( دروستدەکات. ئێمە، لێرەدا، 
نامانەوێت باس لەو خاڵە بکەین، کە هەموو جۆرە زانستێک یان زانینی فەلسەفییانە 

ئێستای بۆ هەستکردن -وستکردنیئەم خەسڵەتەی هەیە یان نا. هوسرڵ در
بەکارهێناوە. پێویستە ئەمەش بە)مەبەستکارییەوە( ببەستینەوە. مەبەستی 
ئاگامەندی پەیوەندی بە دەرچوونی دازاینەوە هەیە، کە ئێمە دوایی باسیدەکەین. بۆ 

 بۆچوونی هوسرڵ بڕوانە: 
Logische Untersuchungen, first edition, 1901, vol. 2, pp. 588 and 

 620.  

 مەبەستدارێتی ئاگامەندی و دەرچوونی لە لێرەدا، هایدیگەر بەڵێنی ڕوونکردنەوەی]
بەشەی  بەشێکی دیکەی ئەم نوسراوەدا دەدات، بەاڵم ئەو بوونی دازاینەوە لە
 نەنوسیوە.)م.ک([ 
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  پێویسته جیهانە، وەکو بارودۆخێکی بنەڕەتی بۆ بوونی دازاین و هەروەها
 دەردەکەوێت. این چۆن تێبگەین ئەم بوونەی داز

و پڕۆژەدانانی سروشت دەرەکی -ئەگەر بیرۆکەکردنی بابەتێکی [١١٤]
بابەتانە بەرزتربێت، کە بوون بە  زانستانە ڕووبدات، پێویستە دازاین لەو

بیرۆکە. بەرزێتی بەبابەتکردن نییە، بەڵکو بەبابەتکردن داوایدەکات و 
جیهان -دەرەکی نێو-پێویستی پێیەتی. ئەگەر بیرۆکەکردنی بابەتێکی

 گۆڕانکاری لە نیگەرانبوون لە تەماشاکردنەکەدا بێت، ئەوا بوونی
بەردەستەوە دەکەوێتە ژێر -لەتەنیشت بابەتێکیکەسەکە  )پراکتیکی(

 بەرزێتی دازاینەوە. 
بوون مسۆگەر بکات و بیگۆڕێت، بەو  ئەگەر بیرۆکەکردن تێگەیشتنمان لە

کە خاوەنی بە بیرۆکەکردنەکەیە،  هەبووە دابنرێت، ڕادەیەی دازاین بەو
بوون  شتێک، وەکو بوون تێدەگات. ئەمجۆرە تێگەیشتنە لە ئەوا لە

-دەشێ بێالیەنانە بێت. لەمحاڵەتەدا، جیاوازییەکانی نێوان بابەتی
دەرەکی نابینرێن؛ بوونی ئۆنتۆلۆجییانەیان ناناسرێت. -بەردەست و بابەتی

بەستێنی ئامێرەکان بکات، لە لەسەر  بەاڵم، کاتێک دازاین بتوانێت کار
دەورگرتن تێدەگات ئەگەر تێگەیشتنەکەی بیرۆکەییش نەبێت: جیهان بۆ 

جیهانیش لەگەڵ فاکتۆری بوونی دازایندا ئەو خۆی دەردەخات. 
جیهاندا بێت. ئەگەر ئەو -لەنێو-دەردەکەوێت، ئەگەر دازاین بوونی

ی دازاین جیهان و بەرزێت-لەنێو-ی بێت ئەوا کات بوونیبوونەشی کات
دەکات؛ بەرزێتییەکەش پشتگیری لە هەڵوێستی بیردۆزەیی و شکرائا

-پراکتیکی بوونی نیگەرانی دازاین لەتەنیشت هەبووەکانەوە و لەنێو
 جیهاندا دەکات. 
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 جیم. گرفتی بەکاتیبوونی بەرزێتی جیهان        
سەرجەمی دەورگرتن  نیگەرانییەوە تێگەیشتن لە تەماشاکردن بە

پەیوەندی  تێگەیشتنەکەش لەسەر تێگەیشتنی لەپێشتر لە پێکدەهێنێت.
مەبەستە" دادەمەزرێت. ئێمە -ئەو-"بۆ و ئەوە"-ئەوەدا"،"ڕووەو-"لەپێناوی

یەکێتییەکەیان  158هاریکارییەکانی نێوان ئەم پەیوەندییانەمان باسکردوە.
نی جیهان و سەبارەت پێکهات یارێک'جیهان' دروستدەکات. لێرەدا پرس

چ شێوازێکدا پێویستە جیهان لە  ؛سەرهەڵدەدات لۆجییانەدازاین ئۆنتۆ
 جیهاندا بێت؟ -ئەگەر دازاین هەبوویەک لەنێو هەبێت

بوون هەیە. بوونێکی فڕێدراوی هەیە؛ -بۆ-دازاین لەپێناوی تەوانایی خۆی
وەکو هەبوویەکی فڕێدراو ڕووبەڕووی ئەو هەبووانە دەبێتەوە، کە 

انە. بوونی فاکتۆری دازاین ئەوە لەپێناوی بوونی خۆیدا پێویستی پێی
شتێکەوە  خۆی تێدەگات و پەیوەندی بە-بوونی-دەگەیەنێت لەپێناوی

لەگەڵ بوونی فاکتۆری  هەیە. تێگەیشتنی دازاینیش لەخۆی)لەوێدا(
 ئەودایە. دازاین بوونگەرانە جیهانی خۆیەتی. 

 ئێمە بوونی دازاینمان، وەکو نیگەرانی پێناسەکرد. کاتیش واتای [١١٩]
ئۆنتۆلۆجییانەی نیگەرانییە. باسمانکرد چۆن کات دەبێت بە پێکهاتەی 

و لەگەڵ ئەودا جیهانیش دەردەکەوێت. پێکهاتەی  دەرکەوتن)لەوێدا(
ئۆنتۆلۆجییانەی جیهانیش بەمجۆرە دەبێ لەسەر کات دابمەزرێت. مەرجی 

ڕاستییەدایە، کە کات  ی بۆ ئەگەری بوونی جیهان لەویبوونگەرانە و کات
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 ەکێتی ڕەهەندەکانییەوە، ئاسۆییە. دەرچوونی کات پچڕان نییە. لەبە ی
دازاین هەیە. ئەم ساتەی کات ناودەنێین  هەموو ساتێکدا)لەوێدا(

 دەگۆڕێت. لەو)بیرۆکەی ئاسۆ(. ئاسۆ بەگوێرەی ڕەهەندەکانی کات 
بیرۆکەیەدا، کە دازاین ڕووەوخۆی لە داهاتوودا دێت، گرنگ نییە 

بیرۆکەی  خۆیدایە. لە-لەپێناو و ئه نانە بێت،ڕەسەنانە یان ناڕەسە
خۆناسینی دازاین لەنێو مەزاجدا، کە بوونێکی فڕێدراوی هەیە، دەبێت بە 

شتەی فڕێدراوە و وازی لێهێنراوە. ئەمەش  رووبەڕووبوونەوە لەبەردەم ئەو
خۆیدا لەنێو بوونی -بوونی-دیاریدەکات. لەپێناوی ئاسۆی)ئەوەی هەبووە(

ا وازلێهێنراوی، دازاین لەتەنیشت هەبووەکانی دیکەوە فڕێدراو، هەروەه
 ئێستای خۆی دروستدەکات. 

ئەوەدا" پێناسدەکرێت. یەکێتی -بیرۆکەی ئاسۆی ڕانەبردوو بە"لەپێناو
سەر  دەکەوێتە شهەبووە و داهاتوو-ئەوەی یئاسۆی بیرۆکەی ڕانەبردوو

یەکێتی ڕەهەندەکانی کات. ئاسۆی کات دەرکەوتنی هەبووەکان 
بوون لەگەڵ بوونی فاکتۆری دازاین لەوێدا لە -بۆ-ریدەکات. تەواناییدیا

نێو ڕەهەندی داهاتوودا دەکرێت بە پڕۆژە. بارودۆخی دازاین پەیوەندی بە 
هەبووەوە هەیە و نیگەرانییەکەشی بە ڕانەبردووەوە. ئەم -ئێستای

-بەستن لەگەڵ ئەوەی دازاین تە هۆکاری پەیوەندیێیەکێتییە دەب
هەیە. لەسەر بناخەی یەکێتی ڕەهەندەکانی کات هەبوویەک  لەپێناویدا

 جیهانی بۆ دەردەکەوێت.  دەناسرێت، کە)لەوێدا(
لەنێو یەکێتی بەکاتیبوونی کاتی ئەوەی هەیە و  جۆرەی)ئێستا( بەو

داهاتوو دێتەکایەوە، ڕەهەندی ڕانەردوو لەگەڵ ئەوەی هەیە و داهاتوو 
ی دازاین بوونێکی کاتی هەیە ڕادەیە بەکاتیبوونی خۆی دەردەخات. بەو
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 دازاین لە بنەڕەتەوە لەنێوکاتی. بەکاتیبوونی  جیهانیش دەبێت بە
دەرەکی -بەردەست یان بابەتێکی-ڕوودەدات. جیهان بابەتێکی جیهاندا

و لەوێدایە. ئەگەر دازاین  کاتدایە. ئەو)هەیە( نییە و بەکاتیبونیشی لەنێو
 نەبێت جیهانیش نابێت. 

بەردەست، نیگەرانی و -بوونی دازاین لەگەڵ بابەتەکانیبۆ [ جیهان ١١١]
فاکتۆرەکان و بیرۆکەکردنی بابەتە دەرەکییەکان مەرجێکی لەپێشترە. 

جیهاندا. جیهان لەنێو -لەنێو ئەگەرەکانی بوون  بن به دهئەمانە  هەموو
لەگەڵ  دەبێت بە شتێکی بەرز. هەبووەکان یەکێتی ڕەهەندەکانی کاتیشدا

هەن. بوونی دازاین)لەوێدا(  جیهاندا دازایندا و لەنێوفاکتۆری بوونی 
ئاشکرایان دەکات و لەژێر دەستەاڵتی دازایندا نین. چی، چۆن و بۆچی 
ئەوەی دەدۆزرێتەوە و ئاشکرادەکرێت پەیوەندی بە سەربەستی دازاینەوە 
هەیە. ئەمەش بوونی فڕێدراوی دازاین سنورداریدەکات. کەوابوو، 

ەکردن لە پێکهێنانی بونیادی جیهاندا کۆمەڵێ فۆرم پەیوەندییەکانی ئاماژ
جیهان بەدەر بەسەر بابەتەکاندا بیانسەپێنێت.  نین، کە)خۆ(یەکی لە

بوونی خۆی و  تێگەیشتنەوە لە بە لەڕاستیدا، فاکتۆری بوونی دازاین
جیهان لە ڕەهەندی ئەو هەبووانەوە سەرهەڵدەدات، کە ڕوویان تێدەکات. 

تێگەیشتنەوە واتای بوونگەرانە بۆ  انە بەگەڕانەوە بۆ ئەو هەبوو
-هەبووانەی ئەمە دەبن بەو دەرخستنیان لە ئێستادا دیاریدەکات؛ لەبەر

دەرەوەدایە.  هەموو بابەتێک زۆرتر لە جیهاندان. جیهانیش لە-لەنێو
بۆ گەیشتن بە  پرسیارەوە نییە چۆن)خۆ( گرفتی بەرزێتی پەیوەندی بەو
جیهان  سەرجەمی هەبووەکان بە چۆنیان بابەتەکەی دەچێتە دەرەوە 

چی ئۆنتۆلۆجییانە دەبێتە هۆکار بۆ بەڵكو پێویستە بپرسین:  ،دابنرێت
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جیهاندا؟ وەاڵمی -بەبابەتکردنی هەبووەکان و ڕووبەڕوو بوونەوەیان لەنێو
دەکەین. ەڕانەوە بۆ بەرزێتی جیهان مسۆگەرگ ئەم پرسیارە بە

ێت، کە بوونی کاتییە ئەوا ئۆنتۆلۆجییانە بە دازاین دابنر ئەگەر)خۆ(
'خۆیەتییە'. بەاڵم، لێرەدا، ئەم جیهانە خۆیەتییە،  دەتوانین بڵێین جیهان

هەموو بابەتێک زۆرتر  ڕووی کاتەوە بوونێکی بەرزی هەیە، لە کە لە
 بابەتییە. 

جیهان بۆ یەکێتی ڕەهەندەکانی کات دەگەڕێنینەوە -لەنێو-کاتێک بوون
نە و ئۆنتۆلۆجییانە دەناسرێت. هەمانکات، ئەگەری بوونی دازاین بوونگەرا

پەرەپیدانی کۆنکرێتی بونیادی جیهان بەگشتی و ئەگەری فرەالیەنی 
جیهان لەسەر بیرۆکەی -ئۆنتۆلۆجی هەبووەکانی نێو ئاشکرادەبێت، ئەگەر

ڕاڤەکردنی ئەم بیرۆکەیەش  ڕوونکردنەوەی واتاکە دابمەزرێنینبوون و 
؛ لێرەدا بێت دهنی کاتی دازاین شتێک پیویستی بە ناسی پێش هەموو

 جیهان بەکاربهێنین. -لەنێو-دەتوانین خەسڵەتی بوون
 

 . بەکاتیبوونی شوێن، وەکو خەسڵەتی دازاین. ٩١       
نابەخشێت، کە  واتای)کات( هەرچەندە چەمکی)بەکاتیبوون( [١١٩]

باسی کات و شوێن دەکەین، لەگەڵ ئەمەشدا شوێن خەسڵەتێکی 
زاینە و پەیوەندی بە کاتیشەوە هەیە. کەوابوو، شوێنی بنەڕەتی بوونی دا

ەبووە ئەو ه .دەکاتکاتییەکە سنوردار-بوونگەرایەتییەدازاین شیکردنەوە 
. ئایا ئەم کاتییەی بە دازاین ناوزەدیدەکەین دەبێت بە خاوەنی شوێن

بوونە  بە کاتییەکەمان، کە سەر-دیاردەیە شیکردنەوە بوونگەرایەتییە
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 ڕاڤەکردنە بوونگەرایەتییەکەماندا  له ئەگەر 159ڕادەگرێت؟ جیهاندا،-لەنێو
 نییە، کە و شوێنی دازاین بکەین مەبەستمان ئەوە ەتی کاتباسی خەسڵ

کاتە. کات واتای بوونی  ئەم هەبووە بابەتێکی دەرەکی نێو شوێن و
نیگەرانییە. پێکهاتەی دازاین و شێوازەکانی بوونی ئۆنتۆلۆجییانە لەسەر 

گرنگیش نییە بزانین ئەم هەبووە لەنێو کاتدایە  .یدادەبنبناخەی کات پە
کاتەوە گرێبدرێت.  ڕووەوە پێویستە شوێنی دازاین بە یان نا. لەم

لەالیەکی دیکەشەوە، دامەزراندنی ئەو ڕاستەقینە بوونگەرایەتییەی، کە 
کاتەوە  دەرهێنانی شوێن لە کات هەڵدەبەستێت، لە شوێنی دازاین لەسەر

 تدا بەدەست ناهێنرێت. وەنێو کاتی ڕویان توانەوەی ل
کاتەوە هەبێت ئەوا پەیوەندییەکەیان  ئەگەر شوێنی دازاین پەیوەندی بە

فەلسەفەی کانتدا، کە کات پێش  لە پەیوەندی نێوان کات و شوێن، لە
شوێن دەخات جیاوازە. ئەگەر بڵێین بیرۆکە ئەزمونییەکانمان سەبارەت 

 ماتەرییەکان 'لەنێو وەکو هەبووە 'لەنێو شوێن'، بابەتە دەرەکییەکان
نابێت بە ڕاڤەکردنێکی وەکو فۆرمێکی درککردن  ،دانکات'

. تەنیا ئەوە دەردەخات، کە بابەتە بۆ شوێن بوونگەرانە-ئۆنتۆلۆجییانەی
 ئۆنتیکییە دەرەکییەکان لەنێو کاتدا هەن. 

ئێستا پێویستە شیکردنەوەیەکی بوونگەرانە بۆ بارودۆخی  [١١٨]
ی ئەگەری شوێن بۆ دازاین بکەین، کە دەبێتە هۆکاری بەکاتیبوون

دەبێت بزانین لە چ ڕوویەکەوە جیهاندا. -لەنێو ئاشکراکردنی)شوێن(
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 بە شوێنە. دازاین، وەکو نیگەرانی بوونێکی سەر بە بوونی دازاین سەر
شوێنی هەیە، کە بە فاکتۆری)کەوتن(ەوە دەژی. نێگەتیڤانە، ئەمە ئەو 

دەرەکی لەنێو -دازاین هەرگیز، وەکو بابەتێکیواتایە دەبەخشێت، کە 
شێوەی هەبوویەکی ڕاستەقینە یان ئامێرێک  شوێندا نییە. دازاین بە

شوێن داگیرناکات. ئەو شوێن دەخاتە نێو بوونی. تەنانەت لەشی، وەکو 
شوین بۆ خۆی  بابەتێکی دەرەکی لەنێو شوێندا نییە. بە)بوونی(

بۆ)جێگە(ی دیاریکراوی  و ە ژوورشوێنەوە دەیکات ب دیاریدەکات و لەو
دەگەڕێتەوە. ئێمە ئۆنتۆلۆجییانە لە دازاین نادروست تێدەگەین ئەگەر 

لەنێو شوێندا بناسین. جیاوازی نێوان شوێن -دەرەکی-بوونی بە بابەتێکی
بۆ دازاین و شوێنی بابەتێکی ڕاستەقینەی درێژەوەبووی نێو شوێنیش 

نێو  وێنەوە؛ چونکە شوێن خستنەسەر زانینی دازاین لەبارەی ش ناکەوێتە
یەکچون لەگەڵ نوێنەرایەتیکردنی شوێن لەنێو بیرکردنەوەدا و  بوون 

نییە. نابێت شوێنی دازاین بە شتێکی نزم دابنرێت و بە پەیوەندی نێوان 
گیان و لەشەوە ببەسترێتەوە. بەپێچەوانەوە، مادام دازاین بوونێکی گیانی 

جۆرێک، کە هەبووە  بەاڵم بەهەیە هەبوویەکیشە لەنێو شوێندا، 
ژوور دروستکردنی دازاین ڕاستەقینە خاوەن تەنەکان نەتوانن هەبن. 

لەسەر ئاڕاستەگەری و نزیکی پێکدێت. ئایا ئەمە چۆن بوونگەرانە لەسەر 
بناخەی بەکاتیبوونی دازاین دادەمەزرێت؟ ئێمە بەکورتی ئاماژە بە 

 کەین بەبێ ئەوەی لەپەیوەندی نێوان بەکاتیبوون و شوێنی دازاین دە
 سنوری ئۆنتۆلۆجی جووتبوونەکەیان بچینەدەرەوە. 

دروستکردنی ژووردا دازاین خۆی ئاڕاستەی)ناوچە(یەک دەکات؛ واتە  لە
بەردەست و ئامێرەکان -لەو)جێگە(یە دەکەینەوە بۆ بابەتەکانی بیر
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دەیدۆزێتەوە. هەرکاتێک ڕووبەڕووی ئامێرێک دەبینەوە، بەکاریدەهێنن یان 
جیهان بە -لەنێو-ێنگۆرکێی پێدەکەین ناوچەیەک دیاریدەکەین. بوونشو

شوێن لە بنەڕەتەوە پەیوەندی  بە ئاڕاستەکردنە. سەر-نیگەرانییەوە خۆ
بە دەورگرتنەوە هەیە. پەیوەندی دەورگرتنیش دەرکەوتنی لەپێشتری بۆ 

ئەگەری  ئاڕاستەکردندا لە-جیهان دەگەڕێتەوە. دۆزینەوەی ناوچە لە خۆ
دروستکردن چاوەڕوانییە بۆ سەرهەڵدانی  لەوێوە دەردەچێت. ژوور و لێرە

ئەمە نزیکبوونەوەی  ناوچەیەک، کە خۆمانی بۆ ئاڕاستە دەکەین و لەبەر
دەرەکییەکانە. لەناوچە دۆزراوەکەوە -بەردەست و بابەتە-بابەتەکانی

بابەتانە دەکات، کە نزیک بوونەتەوە و نزیکترینن.  نیگەرانی ڕوو لەو
کە جیهان، -دەرەکییەی نێو-ونەوە و پێوانەی دووری ئەو بابەتەنزیکبو

بە یەکێتی  سەر ،ئێستا ڕادەوەستێت-نزیک بۆتەوە لەسەر دروستکردنی
 مسۆگەر دەکرێت.  ئەگەری ئاڕاستەکردنی تێدا و کاتە

ئەوەی دازاین بوونێکی کاتی هەیە دەتوانێت ژووریش لەنێو  لەبەر [١١٢]
وەگرتنەدا)لێرە(ی  وام دروستبکات. لەم شوێنشوێندا فاکتۆریانە و بەردە

فاکتۆری ئاماژە بۆ شوێن ناکات، بەڵکو دیاریکردنی سەرجەمی 
نزیک و دوورەوە خەریک دەکات.  ئامێرەکانە، کە خۆی لەگەڵیاندا لە

خەریککردن دەهێنێتەکایەوە و -کردنەوە ئەگەری بەکارهێنان و خۆ-نزیک
دا دەناسرێت. لە کەوتن و جەوهەری بونیادی نیگەرانی و کەوتنی تێ

نزیکردنەوەدا لەبیرچوونە چاوەڕوانکراوەکە پاش ڕانەبردوو دەکەون؛ 
ئەمەش خەسڵەتێکی تایبەتی پێکهاتەی کاتی و بوونگەرانەی کەوتنە. 

 دەکەین، دروستکردنی ئێستا'لەوێوە' ئامادە کاتێک شتێک بە هێنانی
 لەوێدا( خۆی لەبیردەچێت و وندەبێت. )
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جیهان لە دروستکردنی ئێستاوە -ردنی هەبووەکانی نێوئەگەر تەماشاک
دەستپێبکات، ئەو هەڵخەڵەتاندنە سەرهەڵدەدات، کە یەکەمجار 
هەبوویەک، وەکو بابەتێکی دەرەکی و لەنێو شوێن بەگشتی دەبینرێت. 

شوێن  ڕێگەی کات و ڕەهەندەکانییەوە دەتوانێت خۆی بە دازاین لە
ێو شوێن نییە؛ لەگەڵ ئەمەشدا دەرەکی ن-بگەیەنێت. جیهان بابەتێکی

 شوێن لەنێو جیهاندا دەدۆزرێتەوە. 
کاتیبوونی شوێنی دازاین دەریدەخات شوێن سەربەخۆ بێت  خەسڵەتی به

کات نەبێت؛ لەالیەکی دیکەوە، بەکاتبوونەکە  و بۆ بوونی پێویستی بە
پێویستی دازاین بۆ شوێن ئاشکرادەکات. ئەم پێویستییەش لەو 

ڕاڤەکردنی بوونی دازاین و هەموو ئەو ئاماژەکردنانەی  دیاردەیەدایە، کە
بە زمانن بەگشتی دەخاتە ژێر کاریگەرێتی نوێنەرایەتیکردنی  سەر

تر بۆ دامەزراندنی چەمکەکان و شپێویستی لەپێشوێنەوە. 
بوونی  بە شوێن ناگەڕێنەوە و لە ئاماژەکردنەکان بۆ هێزێکی سەر

و ڕانەبردوودا خۆی ێتنە و لەنوەبنەڕەتەوە ک دازایندان. بەکاتیبوون لە
بوونی  بەردەست لە-وندەکات؛ لەسەر نیگەرانبوونیشی بۆ بابەتەکانی

خۆی تێناگات، بەڵکو دەکەوێتە سەر پەیوەندییەکانی نێو شوێن، کە 
ڕیگەیانەوە  بەردەستەکان لە-دروستکردنی ئێستا بەردەوام ڕوو لە بابەتە

کردن بەگشتی دەکات. لەوێوە کلیلی تێگەیشتنەکە بۆ ڕاڤە
 بەکاردەهێنێت. 
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  ی ژیانی ڕۆژانەی دازاینی. واتای کات٩٦            
 ڕاڤەکردنەکەمان بۆ حاڵەتی بوونی دازاین گرنگە و پێش

ئومێدەوە  ڕوونکردنەوەکەمان بۆ کات ئەمکارەمان بەجێهێنا، بەاڵم بەو
قۆناخە بگەین. شیکردنەوەکەمان بۆ کاتی نیگەرانی  بووین بەم

ت، کە پێویستە بونیادەکان بۆ بەکاتیبوونی بوونگەرانە دەریخس
سەرەتای شیکردنەوەکەمان الیەنێکی دیاریکراوی بوونی  بگەڕێنەوە. لە

دازاینمان بۆ تێزەکە هەڵنەبژارد؛ بەڵکو لە شێوازێکی مامناوەندی 
شێوازی  ئەم. وتین ڕێکه بهبوونەوە، کە هیچ الیەنێکی شاراوەی نییە، 

        160نی ڕۆژانە" ناوزەدکرد."ژیا بوونەشمان بە
سەرەتای  ۆر ئاشکرا نییە. لەزواتای ئەم چەمکە ئۆنتۆلۆجییانە [ ١٩١]

توێژینەوەکەمان نەمانتوانی واتای بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانەی "ژیانی 
وەکو  ،ڕادەیەک ڕۆژانە"، وەکو کێشە باسبکەین. ئێستا، بەهەرحاڵ، تاکو

. ئایا هیچ گومانێک لە واتای دازاین سەر بوونی ڕۆشنایمان خستۆتە کات
چەمکی  انە" دەکرێت؟ هێشتا لەژ"ژیانی ڕو کاتیی چەمکی-بوونگەرانەی

ەم دیاردەیە دوورین. تەنانەت پرسیاریش لەسەر لئۆنتۆلۆجییانەوە 
"ژیانی  دروستی بەکاتیبوون بۆ ڕوونکردنەوەی واتای بوونگەرانەی

 ە بۆ شێوازی بوونی دازاین لەڕۆژانە"دەکەین. "ژیانی ڕۆژانە" ئاماژەکردن
ژیانی ڕۆژانەیدا. هەمانکات سەرجەمی ڕۆژەکانی ناگرێتەوە، کە تەمەنی 

ناخوێندرێتەوە.  پێوەری)ڕۆژمێر( "ژیانی ڕۆژانە" بە دازاین دیاریدەکات.
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 (ی ئەم نوسراوە. ٢وانە کورتەبەشی)بڕ 
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 مەبەست لەم چەمکە 'چۆنیەتی'یەکی دیاریکراوی بوونە، دازاین بە
کردنەوەکەماندا زۆرجار شی درێژایی تەمەنی تیایدا دەژی. ئێمە لە

نزیکەوە' ئاماژە  کات(مان بەکارهێناوە. 'لە نزیکەوە( و)زۆربەی وشەی)لە
 کەسانی دیکە" و شوێنە-بۆ ئەو ڕێگەیە دەکات دازاین تیایدا "لەگەڵ

کات(یش ئاماژەکردنە بۆ شێوازی  گشتییەکان دەردەکەوێت. )زۆربەی
ردەوام بەڵکو، کەسانی دیکە، نەک بە خۆدەرخستنی دازاین بۆ هەموو

 وەکو یاسایەک. 
"ژیانی ڕۆژانە" چۆنیەتی بوونی ڕۆژانەی دازاین، بەگشی یان [ ١٩٦]

 و نەریتێکدا سەرێ. حەسانەوەش لەن یهکەسانی دیکەدا-بەتایبەتی لەگەڵ
کاتێکدا نەریتەکە حاڵەتێکی ناحەز و  بەم چۆنیەتییەیە تەنانەت لە

 نێ ڕوودەدات)ئەوەی لەنالەباریشمان بەسەردا بسەپێنێت. ئەوەی سبەی
ژیانی  بۆ هەمیشە دەبێت بە دوێنێ. لە ژیانی ڕۆژانەدا چاوەڕێ دەکرێت(

ڕۆژە  شت و وەکو خۆیەتی. بەاڵم ئەوەی ئەو شتێک یەک ڕۆژانەدا هەموو
دادەنرێت. ئەگەر دازاین)ئەوان(یش بە تێکی جیاوازش ڕوودەدات بە

 دازایندا دەدات. 'قارەمان' دانەنێت هێشتا ژیانی ڕۆژانە حوکم بەسەر 
فرەالیەنی ژیانی ڕۆژانە پەیوەندی بە ڕوانین و کردەوەکانی دازاینەوە 
هەیە. ژیانی ڕۆژانە شێوازی بوونە و شوێنە گشتییەکانی تێدا 
بەرجەستەدەبێت. وەکو شێوازی بوون ژیانی ڕۆژانە بەتایبەتی لەنێو 

 کەس ئاشنایە. هەروەها دازاین توشی تاکە مەزاجی دازایندا، بە
ئەشکەنجە دەکات؛ لەالیەکەوە لەنێو دەبەنگیدا نوقمی دەکات و لەالیەکی 
دیکەشەوە دازاین دەیەوێت لێیدەربازبێت و ڕێگەیەک بدۆزێتەوە تیایدا 

 .کاتەدا، تێڕوانین ڕوودەدات . لەونجام بدات ئهپەرتوباڵوی خۆی زۆرتر 
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نی بە دروستکەری ژیاساتەدا، بوون دەتوانێت خۆی بکات  بێگومان لەو
 بەرێت.  ڕۆژانە؛ بەاڵم ناتوانێت لەناوی

ڕاڤەکردنی بوونی فاکتۆری و ئۆنتیکی دازایندا ئاشنادەکرێت،  ئەوەی لە
دەبێت   وه هڕووی ئۆنتۆلۆجی و بوونگەرانەش ئەوەی بایەخی بۆ دانانێین لە

'سروشتی' بۆ سەرەتای شیکردنەوە  بە نادیارییەکی نادیار. ئاسۆی
بوونی دازاین کەم دەردەکەوێت. ئایا پاش بوونگەرایەتییەکەمان بۆ 

ڕاڤەکردنی کات ئێمە بە قۆناخێکی باشتر بۆ ڕوونکردنەوەی بونیادی 
شێوەی بوونگەرانە گەیشتوین؟ ئایا ئەم دیاردە ئاڵۆزە  ژیانی ڕۆژانە بە

بەڵگەیەکی نادروست بۆ ڕاڤەکردنی کات دەهێنیتەپێش؟ ئایا ئێمە 
کاتێکدا ئەو بەردەوام و  اندوە، لەدازاینمان لەنێو هەڵوێستەکاندا چەق

 نێو ڕۆژەکاندا تێدەپەڕێت؟ هەموو ئەو چەمکانەی، وەکو بە  درێژایی کاته
دوێنێ، ئەمڕۆ، سبەینێ" بەکارمانهێنان  خۆی، وەکو شت، وەکو "یەک

واتاکانیان  کاتدا، لە بەبێ گەڕانەوە بۆ درێژبوونەوەی دازاین لەنێو
 تێناگەین. 

ڕوانگەی ئەستێرەناسی و  'کات' تێپەڕین لەئایا دازاین بە  [١٩٩]
گات؟ ئەگەر ژیانی ڕۆژانەی دازاین)وەکو مێژوو(  دهکات تێ ڕۆژمێرییەوە لە

ڕاڤەکردنەکەماندا بۆ  نیگەرانییەوە لە کات بە کردنەوەی لەهەروەها بیر
واتای ژیانی  دازاین ئاوەڕیان لێبدەینەوە، دەتوانین ئۆنتۆلۆجییانەش لە

 بنەڕەتەوە، مەبەستمان لە چەمکی بەاڵم، مادام لەڕۆژانە تێبگەین. 
ی بە بوونی دازاینەوە کاتیبوونیش پەیوەند "ژیانی ڕۆژانە" بەکاتیبوونە، به

شکاندنی بیرۆکەییانەی ژیانی ڕۆژانەش لە چوارچێوەی واتای هەیە، سنور
 بوون بەگشتی و شێوازەکانیدا دەستدەکەوێت. 
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 بەشی پێنجەم
 کات و مێژوو

 شکراکردنی بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانەی گرفتی مێژوو. ئا٩٩     
شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان بۆ مەبەستی وەاڵمدانەوەی پرسیارەکە 
سەبارەت واتای بوون بەگشتی بوو. بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە 

واتای بوون  لە پێویستە ئەو دیاردەیەی بە بوونمان دەگەیەنێت و لەوێوە
 بە باسمانکرد، سەر ەکرێت. ئەو دیاردەیەش، کەتێدەگەین سنوردارن

 بوونی دازاین بوو. پاش ڕاڤەکردنی بوونی دازاین دەتوانین تێگەیشتن لە
بکەین؛ لەم بناخەیەوە پرسیارەکەش سەبارەت واتای بوون  بوون مسۆگەر

دەبێت بە  بوونی دازاین[ ]لە تێگەیشتنەش دروستی دادەمەزرێت و ئەو بە
  161مەرجێکی لەپێشتر.

 هەرچەندە هەندێک بونیادی دازاین ئاڵۆز دەردەکەون و بەتەواوی ئاشکرا
ڕۆشنایی خستنەسەر)کات(، وەکو مەرجێکی گرنگی بۆ   لهنین، بەاڵم 

توانیومانە ڕاڤەیەکی سەرەکی بۆ بوونی دازاین بکەین.  ،نیگەرانی
                                                           

161
سەرەتای ئەم  ئەم خاڵە هەڵوێستێکی هێرمینۆتیکی گرنگە، کە هایدیگەر لە  

ی دەکات. لە هێرمینۆتیکدا پەیوەندییەکی بنەڕەتی پەرتووکەشدا باسیکردوەو پەیڕو
لەنێوان کەرت و هەموودا هەیە. لە ڕێگەی هەر یەکێکیانەوە لەوی دیکەش تێدەگەین. 

 بە بازنەی هێرمینۆتیک ناسراوە.)م.ک( ئەمەش
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-سەرجەمی-ئێمە)کات(مان لەنێو بەستێنی تەوانایی ڕەسەنی دازاین بۆ
جیهان -لەنێو-سەلماندنی بەکاتیبوونی بایەخدان بە بوون بە بوون دانا.

توانیمان ڕاڤەی بەکاتیبوونی نیگەرانیش بکەین. شیکردنەوەکەمان بۆ 
بوون پەیوەندییەکی پێویستی -سەرجەمی-تەوانایی ڕەسەنی دازاین بۆ

تاوانکردن و ویژدان ئاشکراکرد. ئایا دەتوانین  بە لەنێوان مردن، هەست
 دەرەوەی پڕۆژەی بوونی ڕەسەنی تێبگەین؟  ی دازاین لەبوون باشتر لە

شیکردنەوەی  لە مانڕادەیە بۆچوونێکی ڕادیکاڵتر تاکو ئەم [١٩١]
ئەگەر جێگە بۆ باسەکەمان لەسەر واتای  .بوونگەرانە نەدۆزیوەتەوە

ئۆنتۆلۆجی ژیانی ڕۆژانە دابنێین، دەشێ ئەم بڕیارە دژواربێت. ئێمە 
 ونی دازاینمان لە شێوازی بوونی ڕەسەنانەدا لەبەدڵنیاییەوە سەرجەمی بو

پرسیارکردنەکەماندا  لە و لەواندا .شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەدا ناسیوە
. بەاڵم مردن تەنیا  هکۆتایی وەاڵمەکەمان دەستکەو-ڕووەو-سەبارەت بوون

بوونی دازاین و سەرەکەی  'کۆتایی' دازاینە؛ سەرێکە بۆ کۆتایهێنان بە
'لەدایکبوون'ە. ئەم هەبووە لەنێوان  'دەستپێکردن' یاندیکەی بوونی 

لەدایکبوون و مردندا خاوەنی سەرجەمی بوونە. لێرەوە، مەبەستی 
ڕوونکردۆتەوە هەرچەندە باسی  ]دازاینی[ شیکردنەوەکەمان الیەنێکی

مردنیش دەکات. -ڕووەو-ڕەسەنانە و ناڕەسەنانە و بوون سەرجەمی بوونی
لە پێشەوە دەکات و شتەکان پاش خۆی شێوەیەی ڕوو  دازاین بەو

دەستپێکردن، -ڕووەو-جێدەهێڵێت بووە بە تێزی توێژینەوەکەمان. بوون
شێوازەی دازاین لەنێوان لەدایکبوون و  ئەمەوە، ئەو بەڵکو، لەسەرو

 ]لە مردنیشدا هەیەتی، نەبینراوە. ئەو پەیوەندییەی دازاین بەردەوام
ماندا بۆ سەرجەمی بوون ئاوەڕی شیکردنەوەکە دەیهێڵێتەوە لە ژیانیدا[
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ی سەرجەمی بوونی دازاین دانا؛ ئایا اوات لێنەدراوەتەوە. ئێمە کاتمان بە
خاڵە بگەڕێینەوە هەرچەندە  پێویست ناکات ئێستا بۆ ئەم

پەیوەندییەکەی نێوان لەدایکبوون و مردن ئۆنتۆلۆجییانە ڕوون نییە؟ ئایا 
بناخە  دەتوانێت ببێت بەلەم پرسیارەدا کات، بەو جۆرەی باسمانکرد، 

بۆ الیەنە بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییەکانی پەیوەندییەکە ؟ نابێت ئەم 
 بواری توێژینەوەکانماندا بە ئاسانی وەربگیرێن.  گرفتانە لە

خەسڵەتی پەیوەندی نێوان لەدایکبوون و مردن  چی هەیە لە
هاتوە. کاتدا پێک زنجیرەیەک ئەزمون لەنێو ئاسانتربێت؟ پەیوەندییەکە لە

پەیوەندییەکە بکۆڵێتەوە، بەتاییەتی بڕوانێتە  ئەگەر کەسێک قوڵتر لە
الیەنە ئۆنتۆلۆجییەکانی، دەردەکەوێت لەم زنجیرەیەدا خودی ئەزمونەکە، 

'ئێستا'یە دەبێت بە شتێکی ڕاستەقینە. دازاین  دەرەکی نێو-کە بابەتێکی
حاڵەتێکدا هەموو  لە ،کاتەی هەیەتی لە گەشتکردندایە بەدرێژایی ئەو
دایە و بەسەر ئێستاکاندا لەنێو کاتەکەی خۆیدا تێدەپەڕێت. 'لەنێو 'ئێستا

ئەمەش بوونی ئەو دەکات بە هەبوویەکی کاتی. لەگەڵ گۆڕانکاری 
خۆی دەپارێزێت.  جۆرە چوونیەکی ئەزمونەکانیدا)خۆ(ی ]دازاین[

بۆچوونی جیاوازیش بۆ پێناسەکردنی بناخەی چوونیەکییەکە هەیە و 
ەکەن چۆن کەسێک پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەزمونە گۆڕینۆکەکاندا باسید

دروستدەکات. بەاڵم بوونی بەردەوامی پەیوەندییەکە بە ئەزمونە 
باسکردنی  ەکراوە. ئێمە بمانەوێ و نەمانەوێگۆڕینۆکەکانەوە دیارین

-شێوەیە بۆتە هۆکاری سەرهەڵدانی بابەتێکی پەیوەندی بە ژیانەوە بەم
 بابەتە خەسڵەتی)شت(بوونی نییە.  هەرچەندە ئەو ،کات دەرەکی نێو
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بۆ واتای نیگەرانی  ئەگەر گرنگی بە کارکردنەکەمان لەسەر)کات( [١٩٤]
سنوری خۆیدا  دەردەکەوێت ڕاڤەکردنی باو بۆ بوونی دازاین لە بدەین

جۆربێت. بەاڵم ناتوانین بۆ شیکردنەوە ئۆنتۆلۆجییەکەی بوونی دازاین 
مردندا بەکاریبهێنن. بوونی دازین کۆی ئەو لەنێوان لەدایکبوون و 

ئەزموونە ساتەوەختانە نییە، کە پەیدادەبن و لەناودەچن. هیچ 
بکەنەوە. چۆن دەبێت ئەو رەیەکیش نییە ئەم ئەزموونانە پڕیقەوا

ڕاستەقینە دابنێن و لەدایکبوون، کە ڕابردووە  ئەزمونانەی ئێستا هەن بە
 استەقینە دانەنێین؟ ڕ و مردنیش، کە هێشتا ڕووینەداوە بە

-کاتێکدا کەسێک ئۆنتۆلۆجییانە دەڕوانێتە ئەم هەبووە و بە بابەتیکی لە
نێت، هەوڵدانەکەش بۆ دیاریکردنی پەیوەندییە  کات دایده دەرەکی نێو

ئۆنتۆلۆجییەکەی نێوان لەدایکبوون و مردن لەکاردەکەوێت. دازاین ژیان 
ریکیش درێژە بە خۆی کاتەوە. بەجۆنابە ڕاستەقینە ساتەوەختەکان پڕ

دەدات، کە لەگەڵ درێژبوونەکەدا لەپێشتر بوونی خۆی پێکدەهێنێت. 
ناوەندی نێوان لەدایکبوون و مردن لەبوونی دازایندایە. لەالیەکی دیکەوە، 
-ناتوانین بڵێین دازاین لە کاتێکی ڕاستەقینەدا 'هەیە' و بێجگەلەمەش نا

تێگەیشتنی  ە. لەداونەبوونی لەدایکبوون و مردن دەوریڕاستەقی
ئێستا هەیە و نە بووە بە بابەتێکی دەرەکی  بوونگەرانەوە، لەدایکبوون نە

شتێکی دوورە، بەڵکو  نێو ڕابردووش؛ مردنیش نە بابەتێکی دەرەکی و نە
ڕووی فاکتۆرییەوە دازاین لەدایکدەبێت، مادام  لەگەڵ بوونی دازایندایە. لە

مردنی هەیە. -ڕووەو-نێکیدەبێت پێویستە بمرێت، چونکە بوولەدایکیش
تاکو دازاین فاکتۆریانە هەبێت ناوەند و کۆتایی بوونی لەسەر 

 مردن،-ڕووەو-نیگەرانبوونی ڕادەوەستن. بوونی فڕێدراوی دازاین و بوونی
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 ]بوونی[ دەبێت، یەکێتیدازاین لێیڕادەکات یان چاوەڕوانیکە 
دەگرن. و ئەم یەکێتییەدا لەدایکبوون و مردن یەکدروستدەکەن؛ لەنێ

 دازاینیش، وەکو نیگەرانی لەو ناوەندەدا دەژی. 
کاتدا، سەرجەمی پێکهاتەی نیگەرانی لەو یەکێتییەدا  لەنێو [١٩٩]

دەبێت بە ئەگەر و سەرهەڵدەدات. بەگوێرەی ئەمە، پێویستە لە ڕەهەندی 
بەکاتیبوونی دازاینەوە بڕوانینە پەیوەندییە ئۆنتۆلۆجییەکانی ژیان، کە 

]بوونی  وونی دازاین و جواڵن و مانەوەیەتی. جواڵنیدرێژەپێدانی ب
ڕۆشنایی درێژەپێدانی  دازاین[ لە جواڵنی بابەتێکی دەرەکی ناچێت. لەبەر

بوونیدا پێناسدەکرێت. جواڵنی دازاین لەنێو درێژەپێدانی بوونیدا 
دییەکانی نێو ناوەندەکە ناودەنێین 'مێژووکاری'. پرسیار سەبارەت پەیوەن

گرفتێکی ئۆنتۆلۆجییانەی مێژووکاری دازاینە.  یندا[دازالە]بوونی 
کاتییەکانیش -ڕوونکردنەوەی بونیادی مێژووکاری و مەرجە بوونگەرانە162

مێژوو مسۆگەردەکات.  بۆ ئەگەری بوونی ئۆنتۆلۆجییانە تێگەیشتنمان لە
ئاسۆی مێژووکاری  لەگەڵ شیکردنەوە جواڵن و مانەوەیەکی ناسراو لە

 ردەوامبوونی)خۆ( دەگەڕێینەوە، کە بە)کەسێتی(دازایندا بۆ گرفتی بە
شێوازی بوونی دازاینە و  بەردەوامبوونی)خۆ( 163دازاین ناوزەدمانکرد. 

                                                           
162

چەمکی 'فەلسەفەکاری' بۆ دروستکردنی مێژوو  چەمکی 'مێژووکاری' وەکو  
بەکارمهێناوە. مەبەستی دازاین لە بەکارهێنانی ئەم چەمکە ئەوەیە، کە دازاین لە 
ژیانیدا، لە ناوەندی نێوان لەدایکبوون و مردنیدا بەردەوام سەرقاڵی دروستکردنی 

 وە یان ژیانی لەنێوان ئەو دوو ڕووداوەدا میژووکارییە.)م.ک( مێژو

163
 (ی ئەم نوسراوە. ١٤بەشی)بڕوانە کورتە  
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بناخەی بەکاتیبوونێکی دیاریکراوی کات ڕادەوەستێت.  لەسەر
شیکردنەوەکەمان بۆ مێژووکاری ڕاستەوخۆ لەبەردەم توێژینەوەی 

 کات ڕاماندەگرێت.  بیردۆزەییانە بۆ
ر پرسیارەکەمان سەبارەت مێژوو بۆ ئەو 'سەرچاوانە' بمانگەڕێنێتەوە ئەگە

 ئەوا ناوەڕۆکی گرفتی مێژوومان دۆزیوەتەوە. ئەم ناوەڕۆکەش سەر بە
جۆرەش بێت  زانستی مێژوو یان مێژووناسی نییە؛ تەنانەت ئەگەر بەو

 ،باسی کێشەی مێژوو دەکات تەنیا ئەپستمۆلۆجییانەش نەبێت )سیمڵ(
گوتەنی لۆجیکی دامەزراندنی چەمکەکانی مێژووناسی  (یان)ڕێکارت

نەبێت و ڕوو لە بابەتە دەرەکییەکان بکات. دیاردەی سەرەکی مێژوو، کە 
پێش دامەزراندنی بیردۆزەی مێژوو دەکەوێت دۆزراوەتەوە. چونییەتی 
ئەگەری دانانی مێژوو بەبابەتی مێژووگرافی لەبوونێکی مێژوویدا 

مێژووکارە و ڕەگوڕێشەی لەنێوکاتدا  پەیدادەکرێت. ئەو بوونەش
 داکوتاوە. 

مێژوو تێبگەین بەتایبەتی  ڕۆشنایی کات لە ئەگەر بمانەوێت لەبەر [١٩١]
 164کاتێکی ڕەسەنانە پێویستە بۆچوونەکەمان فینۆمینۆلۆجییانە بێت. 

ڕاڤەکردنی باو بۆ مێژووی دازاین پێکهاتەی ئۆنتۆلۆجییانە و بوونگەرانەی 
 یپێویستە ئێمە ئاشکرای بکەین. بێگومان تێگەیشتن مێژووی داپۆشیوە؛

 بوونی دازاین بۆ ناسینی شێوازی بوونگەرانەی مێژوو دەبێت بە باو لە
سەرەتاوە  بونیادەوەی باسمانکرد ڕێنمایمان دەکات. لە یاریدەدەر و لەو
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 (ی ئەم نوسراوە. ١١بڕوانە کورتەبەشی)  
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 مێژوویان لەسەر ڕاڤەدەکرێت و ڕوو شێوازە باوانەدەکەین، کە باسی ئەو
 پێویستە ئەو ەکەین بەگشتی دەکرێن بە ناوەڕۆکی مێژوو.بابەتانە د لەو

رەوە، شوێنی ێخاڵەشمان لەبیرنەچێت ئەوەی هەڵیدەبژری مێژووییە. ل
گرفتی ئۆنتۆلۆجییانەی مێژوو  دەرچوونمان بۆ توێژینەوەکەمان لەسەر

 دیاریکردوە. 
بوون و -بۆ-ڕاڤەکردنەکەمان بۆ سەرجەمی تەوانایی ڕەسەنانەی دازاین

وەکەمان بۆ نیگەرانی، وەکو کات ڕێنیشاندەرن بۆ دامەزراندنی شیکردنە
بوونگەرانەی مێژوو. پڕۆژەی بوونگەرانەی مێژووی دازاین ناوەڕۆکی 
بەکاتیبوونی کات دەردەخات. لەپەیوەندی نێوان نیگەرانی و مێژووەوە، 
بوونی ڕەسەن و ناڕەسەنی دازاین دەبێت بە مێژوویی. ئاشکراشە، 

ەسەنانەی دازاین لەنێو)ژیانی ڕۆژانە(دایە، کە لەپێشتر مێژووی بوونی ناڕ
دازاینەوە  شیکردنەوە بوونگەرایەتییەکەمان، وەکو شێوازێکی نزیک لە لە

مێژووکاری  بنەڕەتەوە سەر بە باسمانکرد. ڕاڤەکردن و ئاشکراکردن لە
بوونی مێژوویی دازاینەوە ئاشکراکردنی ئۆنتیکییانەی مێژوو  دازاینن. لە
دات و دەیناسین. لەڕاستیدا، ئێمە دەتوانین مێژوو بکەین بە سەرهەڵدە

تێزی لێکۆڵینەوەمان  و مێژووناسانە ئاشکرایبکەین. ئامانجی ڕاڤەکردنی 
بوونگەرانەی مێژووناسی، وەکو زانست، دامەزراندنی سەرچاوە 
ئۆنتۆلۆجییەکانە لە مێژووی بوونی دازاینەوە. لێرەوە دەتوانین سنورەکان 

زانستییەکانە دیاریبکەین  فاکتۆری کارە بە زانست، کە سەر بۆ بیردۆزەی
 بوونیان دەکات.  و خۆی بخاتە ژێر کاریگەری ئەو ڕوداوانەی پرسیار لە

هەوڵدەدەین، لەگەڵ شیکردنەوەی مێژووی دازایندا،  [١٩٩] 
کاتی.  ئەوەی لەنێو مێژوودایە نابێت بە ئەم هەبووە لەبەر ڕوونیبکەینەوە
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بنەڕەتەوە  چونکە لە نەوە ئەو بوونێکی مێژوویی هەیەوابەڵکو بە پێچە
 کاتییە. 

 لەگەڵ ئەمەشدا، بەو واتایەی بوونی دازاین لەنێو کاتدایە، پێویستە بە
دابنرێت. بەبێ دامەزراندنی مێژووگرافی دازاین کاتژمێر  هەبوویەکی)کاتی(

شتێک بەسەر  و ڕۆژمێر باکاردەهێنێت و پێویستی پێیان هەیە. هەر
دەبێت. بەهەمانشێوە، ندا ڕووبدات لەنێو)کات(دا توشیایداز

 پرۆسەی)سروشت(، زیندوو یان نازیندوو لەنێو کاتدا دەناسرێت. لەبەر
کاتێکدا، کە سەرچاوەکەی خودی -لەنێو ئەمە شیکردنەوەکەمان بۆ)کات(

لێرەدا ئاسانترە پەیوەندی نێوان کات  .کاتە بۆ بەشێکی دیکە هەڵدەگرین
کاتی -وێئەوەی مێژوییە خەسڵەتی لەن 165.چاو شو مێژوو بخەینەپێ

هەیە. ئەگەر ئەم خەسڵەتەی لێبسەنرێت دەبێت لە بەکاتیبوونی 
دازاینەوە دەربهێنرێت؛ گرنگیش نییە پەیوەندییەکانیان دەرەکی دابنرێن. 

کاتیدا لەبەکاتیبوونی دازاینەوە هەڵدەقوڵێت -مادام کات، وەکو لەنێو
هەموو  کێشەی سەرەکی. کەوابوو، بە وکات و مێژوو دەبن بە دو-لەنێو

کاتیبوونی مێژوو  هکەموکورتییەکانییەوە، ڕاڤەکردنی باو بۆ خەسڵەتی ب
 پاش دیاریکردنی خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانەی مێژوو لەبەرناجۆر نییە. 

ئایا پێویستیمان بە مسۆگەرکردنی ئەوە هەیە  ڕۆشنایی کاتدا،
ت، کە گرفتی کات بە ئاسانی بەو باوەڕەوە گرێنەدا توێژینەوەکەمان خۆی

                                                           
165

  (ی ئەم نوسراوە.٨١بڕوانە کوتەبەشی)  



 

592 

 

هێنانی)کاتیگۆری( و  هەژاری بەکار 166و فێڵبازییەوە چارەسەردەکات؟
زۆر  دڵنیانەبوون لە ڕەهەندە سەرەتاییە ئۆنتۆلۆجییەکان خۆیان بە

سەرەتاییەکان  کاتێکدا گرفتی مێژوو زۆرتر ڕوو لە بنەڕەتە دەسەپێنن لە
نتۆلۆجییەکەی گرفتی مێژوو دەکات. لەم توێژینەوەیەدا تەنیا ناوەڕۆکە ئۆ

کاری زۆریان لەم بوارەدا کردوە؛  باسدەکەین. توێژینەوەکانی)دیڵتی(
خاوەنی. ئێمە بەرەوپێشەوەی  بەاڵم نەوەی ئەمڕۆ خۆی نەکردوە بە

 دەبەین. 
گرفتی بوونگەرانەی مێژوو، کە توێژینەوەیەکی  توێژینەوەکەمان لەسەر

ەکانی ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی و سنوردارە، ئامانجەکەی یەکێکە لە ئامانج
مێژوو، هەروەها  بەسەر ئەم باسانەدا دابەشدەبێت: تێگەیشتنی باو لە

(؛ پێکهاتەی بنەڕەتی ٩١مێژووکاری الی دازاین)کورتەبەشی
(؛ مێژووی دازاین و مێژووی ٩٤مێژوو)کورتەبەشی
(؛ سەرچاوەی بوونگەرانە بۆ زانستی مێژووی ٩٩جیهان)کورتەبەشی

گرفتی مێژوو  (؛ پەیوەندی ئەم توێژینەوەیە لەسەر٩١یدازاین)کورتەبەش
لەگەڵ توێژینەوەکانی دیڵتی و بیرۆکەکانی)کاونت یۆرک(دا)کورتە 

 (. ٩٩بەشی
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کارهێناوە، واتای هەڵسوڕانی  ه(ی التینی بCoup de main)هایدیگەر وشەی  
   دەبەخشێت.)م.ک( فێڵبازییەوە   ننی و جواڵنی دەست یارێک بە ئاساکا
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   مێژوو، هەروەها مێژووکاری الی دازاین  . تێگەیشتنی باو لە٩١   
ئامانجەکەمان دۆزینەوەی خاڵێکی سەرەتاییە بۆ توێژینەوەکەمان  [١٩٨]

تاکو بتوانین بوونگەرانە مێژوو  ،سەبارەت جەوهەری مێژوو ارلەسەر پرسی
بنەڕەتدا  هەبووەوە هەیە، کە لە خاڵەش پەیوەندی بەو ەزرێنین. ئەممداب

مێژووییە. کەوابوو، دەبێت تویژینەوەکەمان لە بەکارهێنانی چەمکەکانی، 
ڕاڤەکردنی باوی دازاینەوە بخەینەگەر.  لە وەکو)مێژوو(یان)مێژوویی(

لەگەڵ بەکارهێنانی ئەم چەمکانەدا لەچەند الیەنەوە ڕادێین. یەکێک ئێمە 
چەمکی)مێژوو(دا دەبینرێت لەوەدایە، کە  لەو الیەنە نادیار و ئاڵۆزەی لە

هەروەها  ینەی میژوو(قگوایە چەمکێکی نزیک و ئاشکرایە. واتای)ڕاستە
زانستەکەی دەبەخشێت. ئێمە لێرەدا باسی ئاماژەکردنی مێژوو بۆ 

 ناکەین.  ەکەی)مێژووناسی(زانست
ئاماژە بۆ چەند شتێک دەکات، کە زانستی مێژوو یان  چەمکی)مێژوو(

بەم چەمکەیە و  شتانەی سەر مێژوو، وەکو بابەت ناگرێتەوە. یەکێک لەو
ڕۆشنایی تێگەیشتنمان)ڕابردووە(. بۆنموونە دەڵێین ئەم یان  خراوەتە بەر

 ئەوەیە، کە نابێت بە دوو(ئەوشتە "چۆتە نێو مێژووەوە." لێرەدا،)ڕابر
بابەتێکی دەرەکی یان بابەتێکی دەرەکی بەبێ ئەوەی بەسەر 

 شتە مێژووییەی لە ماوەتەوە. بێگومان ئەو ریگەربێتڕانەبردووەوە کا
مێژوو  ڕابردوودایە الیەنی دژوەستاویش هەیە. ئێمە دەلێین، "کەس لە

ویەک دەکات، ڕابردو لەم گوتەیەدا ئاماژە بۆ ڕاناکات." چەمکی)مێژوو(
ڕابردوودایە  کە بەسەر ڕانەبردووەوە کاریگەرە. ئەوەی مێژووییە و لە

ژیانی تایبەتی  و)ئەمڕۆ(وە بەستراوە. پۆزەتیڤانە یان لە بە)ئێستا(
دازایندا کاریگەرە. لەم ڕووەوە ڕابردوو دوو واتای سەرنجڕاکێشی هەیە؛ 
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 وداوەکانی ئەوڕو بە پێشوە و سەر بە کاتی ڕابردوو بەبێ گەڕانەوە سەر
بابەتێکی دەرەکی  کاتەیە. لەگەڵ ئەمەشدا دەتوانێت ببێت بە

تا(دا، بۆنموونە ئاسەوارەکانی پەرستگای یۆنانییەکان ماونەتەوە. سلە)ئێ
کەوتۆتە  لەگەڵ مانەوەی پەرستگاکەدا بەشێک لە)رابردوو(

بیریلێدەکەینەوە هێندە  نێو)ڕانەبردووەوە(. ئەوەی سەبارەت)مێژوو(
دی بە)ڕابردوو(ەوە نییە، بەڵکو شتێکی دەرهێنراوە لەو پەیوەن

پێکهاتندا،  . لە یهەتێک مێژووی هەبێت پێکهاتش هەر .ڕابردووەوە
پەرەسەندنیش هەندێکجار ڕوودەدات و هەندێکجاری دیکەش ڕوونادات. 

ێت بە دروستکەری شتێک، لەم بۆچوونەوە خاوەنی مێژووبێت، دەب هەر
 داهاتوو لەنێو ئێستادا دیاریدەکات. لێرەدا، دروستکردن-مێژووەکە. مێژوو
'بەستێنی' ڕووداوەکان و)کاریگەرێتیان(، کە بەدرێژی  'مێژوو' دەبێت بە

بایەخ  ڕابردوو، ڕانەبردوو هەروەها داهاتوو دەمێننەوە. ئەمەش گرنگی و
 ڕابردوو نادات.  تەنیا بە

کات"دا -نێوڕووداوانەیە "لە کۆی هەموو ئەو بێجگەلەمە،)مێژوو( [١٩٢]
گۆڕانکاری و  ]ئەم ڕووداوانە[ دێت، بێگومانگۆڕانکارییان بەسەردا

چارەنوسی بوونی مرۆڤ و کەلتۆریش دەگرنەوە، کە لە گۆڕانکارییە 
سروشتییەکانەوە جیاوازن. لەم چەمکەی مێژوودا سروشت و بوونی 
مرۆڤمان لەیەکدی جیانەکردۆتەوە. دواجاریش، ئەوەی بۆ ئێمە بەجێماوە 

بێت یان  شتە بەڵگەنەویست گرنگیش نییە ئەو .دادەنرێت ویی(بە)مێژو
 مێژووناسیدا بە ئێمە گەیشتبێت.  لە

الیەنە چەمکی 'مێژوو' پێکەوە ببەستێنەوە، مێژوو  ئەگەر ئەم چوار
کاتدا؛ مێژووکاری  بە ڕوودانێکی دیایکراوی بوونی دازاین لەنێو دەبێت
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گەیشتوەو لەنێو ئێستادا دەست ئیمە  ڕابردوودا بە لەگەڵدا و لە-بوون
وەی ڕووداو پەیوەندییان بە بوونی ێش کاریگەرە. ئەم چوارالیەنە بە

مرۆڤەوە هەیە. چۆن بتوانین پێناسەی خەسڵەتی بەمێژووبوونی ئەم 
ڕووداوانە بکەین؟ ئایا مێژوو زنجیرەی ڕووداوەکان و سەرهەڵدان و 

 دیارنەمانیانە؟ 
وە بەستراوە؟ ئایا دازاین دازاینە مێژوودا بە چۆن مێژووکاری لە
 سەرەتای دەرەکی هەیە تاکو بیکەین بە-فاکتۆریانە بوونێکی

ڕووداوەکانی دەکەوێتە نێو مێژووەوە؟ ئایا دازاین  و بە ]توێژینەوەکەمان[
تێکەڵبوونی لەگەڵ ڕووداوەکاندا دەبێت بە هەبوویەکی مێژوویی؟ یان،  بە

ووکارییەکەیەتی و شتێکدا پێکهاتەی مێژ پێش هەموو بوونی ئەو لە
لەسەر بوونی مێژوویی   وه هو گۆڕانکارییەکان بارودۆخ، ڕووداو لەودیو
پەیدادەبن؟ بۆچی ڕابردوو دەور لە بەکاتیبوونی  ئۆنتۆلۆجییانە دازاین

بوونی دازاین بێت،  بە دازاین لەنێو مێژوودا دەبینێت؟ ئەگەر مێژوو سەر
ئاسانە شیکردنەوە بوونی دازاینیش پێکهاتەیەکی کاتی بێت، ئەوا 

بوونگەرایەتییەکەمان بۆ مێژوو لە خەسڵەتە مێژووییەکانەوە 
 دەستپێبکەین، کە ئاشکرا واتایەکی کاتییان هەیە. کەوابوو، بە

چەمکی مێژوودا ڕێگە بۆ  'ڕابردوو' لە دیاریکردنی شوێن و بایەخی
 گەیشتن بە پێکهاتەی سەرەتایی مێژوو دەستنیشاندەکەین. 

مۆزەخانەکاندا  لە دێرینەکان کۆمەڵگا ینێوماڵ کەلوپەلی [١٨١]
'ڕانەبردوو'دا هەن و  'ڕابردوو'ن؛ هێشتا لەنێو بە کاتی هەڵگیراون سەر

 لە ،پەالنە مێژووینودەرەکی. تاکو چ ڕادەیەک ئەم کەل-بابەتی بوون و بە
ئەوەی بۆ مێژووگرافی و  کاتێکدا بەتەواوی 'ڕابردوو' نین؟ ئایا لەبەر
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بەمێژوویی دادەنرێن؟ بەاڵم  بابەتن دێرینەکان ر کۆمەڵگالەسە توێژینەوە
ئەوەی مێژووین دەبن بەمێژوویی. لێرەدا  دەزانین ئەم کەلوپەالنە لەبەر

 'مێژوویی' لە دەکەینەوە: چۆن بەم بابەتە بڵێین پرسیارەکە دووبارە
کاتێکدا بەتەواوی نەبووە بە 'ڕابردوو'؟ ئایا ئەم هەبووانە لەگەڵ ئەوەی 

، وەکو بابەتی دەرەکی هەن، شتێکی ڕابردوویان لەنێو بوونیادا ئێستاش
 هەن؟  ،دەرەکی-بابەتی جۆرەی بوون بە هەڵگرتوە؟ ئایا بەو

 انیان بەسەرداهاتوە. لەبەرڕبەگوێرەی دەرکەوتنەکەیان، ئەم هەبووانە گۆ
م خواردوونی. بەاڵم خەسڵەتی ۆنبوونیان ناسک بوونەتەوە یان کرک

بابەتێکی مێژوویی پەیوەندی بەم  ەک دەکات بەڕابردوو، کە هەبووی
مۆزەخانە بەردەوامە.  دانانی بابەتەکەش لە تێپەڕبوونەوە نییە، کە بە

کەوابوو، ڕابردوو بۆ ئەم هەبووە چییە؟ ئەم بابەتانە چین، کە ئەمڕۆ 
کارکەوتوون.  نین؟ ئەوان هێشتا لەبەردەستماندان و ماونەتەوە؛ بەاڵم لە

لەکانی دیکەی ناوماڵ بتوانین ئێستاش ئەگەر، وەکو کەلوپە
؟ ئەوان بەکاربهێنرێن یان نا مێژوویی-نا  بن به دهبەکاریانبهێنین، ئایا

ڕابردوودا نییە. ڕابردوو چییە؟ ئەو  بوونیان ئێستا، وەکو بوونیان لە
-بابەتی بوونیان و بوون بەێو بەستێنی بەئامێرجیهانەیە کەلوپەلەکان لەن

 جیهانە ەرانییەوە کاری لەسەرکردون. بەاڵم ئەونیگ بەردەست دازاین بە
'ئێستا' نەماوە و شتێک، کە پەیوەندی لەگەڵیدا هەیە بەجێماوە و بووە 

-بابەتێکی ئێستاش بووە بە کەدەرەکی. وەکو ئامێر، -بابەتێکی بە
جیهانە لەناوچووە چییە؟  'ڕابردوو'. ئایا واتای ئەو بە دەرەکی سەر

کەوابوو، جیهاندا. -ەی دازاینە لەنێوتۆریانمەبەستمان بوونی فاک
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ئێستا ماونەتەوە  دێرینەکان، ئەو بابەتانەی خەسڵەتی مێژوویی بابەتە
 هەیە. پەیوەندی بە جیهانی ڕابردووی دازاینەوە

لەم بۆچوونەوە دازاینی نێو ڕابردوو نەک دازاینی نێو ڕانەبردوو  [١٨٦]
ناسەی ڕابردوو بەوە ڕابردوو، ئەگەر پێ مێژوییە. ئایا دازاین دەبێت بە

ە؟ ئاشکرایە، درەکیی-بابەتێکی بەردەست و نە-بکەین، کە نە بابەتێکی
 ە، کە گۆڕانکاری لەینی هۆکاری ئەمەش لەوەدا .دازاین نابێت بە ڕابردوو

ئەوەیە، دازاین هەرگیز نابێت بە  بوونی دازانیدا نەبێت، بەڵکو لەبەر
دازاینەی  بووندایە. ئەو لەدەرەکی. ئەگەر دازاین هەبێت، ئەوا -بابەتێکی

-نەماوە لەڕووە ئۆنتۆلۆجییەکەوە نابێت بە ڕابردوو؛ دەبێت بە "هەبوویەک
 دەرەکین خەسڵەتی-بابەتە دێرینانەی ماونەتەوە و بابەتی لەوێدا." ئەو

چونکە لەنێو جیهانی ئامێرەکاندا بوون، کە  'ڕابردوو'یان هەیە و مێژوویین
بنەڕەتدا مێژووییە. ئایا لەبەر  زاینە، کە لەدازاین باکاریهێناون. بوونی دا

ئەوەی دازاین نامێنێت دەبێت بە مێژوویی؟ ئایا بەفاکتۆربوونی نایکات بە 
لەوێدا یان هەبوویەکی داهاتووییە و -مێژوویی؟ ئایا دازاین هەبوویەکە

 ڕانەبردووی لەنێو بەکاتیبوونی خۆی دروستدەکات؟ 
 بە وێت ئەو ئامێرانەی سەرلەم شتیکردنەوە سەرەتاییەوە دەردەکە

ڕابردوودا هاتوونەتەکایەوە و ماونەتەوە و ئێستا بوون بە  مێژوون و لە
م جیهانیش بوونێکی جیهاندان مێژووین. بەاڵ مادام لەنێو .دەرەکی-بابەتی

 دازاین دەبەخشێت.  چونکە خەسڵەتی ئۆنتۆلۆجییانە بە مێژوویی هەیە
واتایەکی جیاواز بە 'ڕابردوو' وە چەند 'کات' بەستنەوەی 'ڕابردوو، بە

ڕەهەندێکی بەکاتیبوونی  بوونەی هەبووە، کە بە ودەدات. 'ڕابردوو' لە
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دازاینمان دانا، جیادەکرێتەوە. کێشەکە لەمە دژوارتر دەردەکەوێت؛ بۆچی 
 ڕابردووەوە هەیە، یان شتێکەوە پەیوەندی بە مێژوو لەپێش هەموو
 خەسڵەتە سەر کاتێکدا ئەو ەهەیە، کە هەبووە ل پەیوەندی بە بوونەوە

 بەکاتیبوونی ئێستا و داهاتووشە؟
ئێمە گوتمان ئەوەی مێژووییە دازاینە. دوای ئەمە، نەک تەنیا 

بەردەست، سروشتیش بەگشتی زەمینەیە بۆ مێژوو. هەموو -بابەتەکانی
ئەوەی لەنێو  شێوازی بوونی دازاینیان نییە، لەبەر وانەیهەبو ئەو

هانی" ناوزەدیاندەکەین. دەتوانین بیسەلمێنین جی-جیهاندان بە"مێژووی
لەم بۆچوونەوە سەرهەڵدەدات.  جیهان"-"مێژووی چۆن چەمکی باوی

جیهان" خەسڵەتی -"نێو خوێندنەوەی مێژووییانە بۆ هەبووەکانی
جیهاندان -چونکە لەنێو رێت. ئەوان مێژووینناسەپێن مێژووییان بەسەردا

 ڕووبەڕوویان دەبێتەوە.  و]دازاینیش[
لەشیکردنەوەی خەسڵەتی مێژوویی ئەو ئامێرانەی ئێستا بوون بە  [١٨٩]

بنەڕەتەوە  دەرەکی تەنیا بۆ بوونی دازاین نەگەڕاوینەتەوە، کە لە-بابەتی
 مێژووییە؛ هەمانکات، لە خەسڵەتی بەکاتیبوونی مێژوویی بەگشتی لە

جیهانی هەموو بابەتێکی دەرەکییەوە -لەنێو-پەیوەندییەکەی بە بوون
 ان دەکەین. بابەتەکان بە دانانیان لەنێو ڕابردوودا زۆرتر نابن بەگوم

شتێکی مێژوویی تەواو   ههەموویان کۆنتر شتێکی مێژوویی، ئەوەی لە
کاتدا نەبێت  نییە. لەالیەکی دیکەوە، ئەگەر دووری ئێستا و ئەمڕۆ لەنێو

مێژووییەکان ئەوە ناگەیەنێت ئەم بابەتانە لەنێو  پێکهاتەی بابەتە بە
جۆرێک  ئەوەیە، کە بوونیان بە بن. لەبەر بەدەرکات کاتدا نەبن یان لە

 جەوهەرە ئۆنتۆلۆجییەکەیدا کاتدایە، پەیدابوون و لەناوچوونیان لە لەنێو
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دەشێ ئەم بۆچوونانە 167کاتی. بە نناب ]بەوشێوەیەی ئێمە باسیدەکەین[
ئاڵۆزی دروستبکەن. نکۆڵی لەوەناکرێت، کە بوونی مرۆڤ بابەتی 

باوەی مێژوو لەپێشەوە  چەمکە کی مێژووە. هەروەها، ئەوسەرە
مێژووییە" واتایەکی -"دازاین باسمانکرد ئەمخاڵەش دیاریدەکات. بیرۆکەی

'ئەتۆم'ێک لەنێو مێژووی  فاکتۆری ئۆنتیکی نییە و نامانەوێت مرۆڤ بە
لەم پرسیارەدا  جیهاندا دابنێین. ئەم بیرۆکەیە گرفتێک دەردەخات، کە

بناخەی چ بارودۆخێکی ئۆنتۆلۆجییانە  : بۆچی و لەسەرئاشکرادەبێت
حاڵەتی  بە)خۆ(ی بابەتی مێژووییە و دەبێت بە مێژووکاری سەر

 پێکهاتەی بوونی؟ 
 

 . پیکهاتەی بنەڕەتی مێژوو٩٤               
چونکە بوونێکی مێژوویی  کتۆرییەوە، دازاین خاوەنی مێژووەڕووی فا لە

ێگەی دیاریکردنی گرفتە ئۆنتۆلۆجییەکەی ڕ هەیە. ئێستا هەوڵدەدەین لە
مێژوو، وەکو گرفتێکی بوونگەرانە ئەم بیرۆکەیە بسەلمێنین. ئێمە بوونی 

نیگەرانی دانا. نیگەرانیش لەسەر زەمینەی کات  دازاینمان بە
 بوونیدایە دەبێت لەنێو هەبووەی خەسڵەتی لە دادەمەزرێت. کەوابوو، ئەو

                                                           
167

ئەشکەوتێکی کۆندا  بابەتانە کۆنتربێت، کە لە شتدا لەوروس لەوانەیە بەردێک لە  
کۆندا بۆ مرۆڤ نەبووە  چونکە لە مێژوویی دانانرێت دەدۆزرێتەوە. هێشتا بەردەکە بە

ناوە. هەمانکات بەردەکە بەکارینەهێ بابەتێکی بەردەست و دازاین، وەکو ئامێر بە
 .)م.ک( یهکاتدا بوونێکە لەنێو جیهان و لەنێو
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دنی بەمێژووبوونی دازاین دەبێت بە کاتدا پەیدابکرێت. لیرەدا ڕاڤەکر
 کارکردن لەسەر کات. لەپێشتر باسی کاتمان لە پەیوەندییەکەی بە

چاوەڕوانیکردن و بڕیاردانداکرد. ئایا بە چ  شێوازی بوونی ڕەسەنەوە لە
 ڕادەیەک ئەمە بەسەر مێژووکاری ڕەسەنانەی دازایندا دەسەپێنرێت؟ 

 لەسەر شێوازی هەست بە'بڕیاردان' پڕۆژەی خودی دازاینە  [١٨١]
 'بڕیاردان' لە 168لە دوودڵی دەکات. بوونی. پڕۆژەیەکە ڕوو-تاوانکردنی

 لە 169چاوەڕوانیکردندا دەبێت خەسڵەتی ڕەسەنانە وەردەگرێت.
 و ڕاستەوخۆ بوون تێدەگات-بۆ-بڕیارداندا، دازاین لە تەوانایی خۆی

دراوی ئاستی مردندا ڕادەوەستێت تاکو بەسەر بوونی فڕێ بەمکارە لە
 خۆیدا تێپەڕێت. 

خاوەنی  بووە بە 'لەوێدا' ڕەتدەکات؛ واتە]دازاین[ بڕیاردان فاکتۆری بوون
ت باسی بڕیاردانی نەوە بوونگەرایەتییەکەماندا ناکرێشیکرد هەڵوێست. لە

توێژینەوەکەمان ئەگەر  هەموو حاڵەتێکی تایبەت بکەینفاکتۆری 
ەگەڵ ئەمەشدا، دەبێت گرێتەوە. ل فاکتۆرییەکانی بوونی دازاینیش نه

بپرسین چۆن دازاین، بەگشتی، ئەم ئەگەرانە، کە پڕۆژەی فاکتۆرین 
 پڕۆژەی بڕیاردانی کەسێک لەسەر ئەگەری بوونی، ئەو ؟دادەمەزرێنێت

و مردنە سەرجەم و ڕەسەنێتی بڕیاردانەکە   هێنراوه لێنهئەگەری وازی 
 ردەخەن لەمسۆگەردەکات. بەاڵم ئەو ئەگەرانەی فاکتۆریانە بوون دە

دەوری مردندا پەیداناکرێن. ئایا تێپەڕکردنی بوونی فڕێدراو لەنێو جیهاندا 
                                                           

168
  (ی ئەم نوسراوە.١١بەشی)بڕوانە کورتە  

169
 (ی ئەم نوسراوە.١٩بەشی)بڕوانە کورتە  
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ئاسۆیەک بۆ دەرخستنی ئەگەرە فاکتۆرییەکان دەردەخات؟ ئایا دازاین 
 دەتوانێت بوونی فڕێدراوی تێپەڕبکات؟ پێش بڕیاردانێکی پێشوەخت و بە

نەوە دەبێت لە فڕێدا انی بوون بە]حاڵەتی[کپەلە لەسەر ئەگەرە ڕەسەنە
چەمکی)فڕێدان(، وەکو یەکێک لە خەسڵەتە سەرەکییەکانی نیگەرانی 

-بۆ-فڕێدراوەتە بەردەم خۆی و تەواناییجیهاندا -لەنێودڵنیابین. دازاین 
 ریانە لەگەڵ کەسانی دیکەشدایە. زۆرۆبوون. وەکو بوونێکی فڕێدراو فاکت

ئەو ئەگەرانەی  ڕۆشنایی وە. لەبەرکردلەنێو )ئەوان(دا ون )خۆ(بەی کات
بوونی خۆی تێدەگات. ئەم  بوونی، کە لە ژیانی ڕۆژانەیدا هەن، لە

ئالۆزدا بە نەزانراوی دەمێننەوە؛  ]تێگەیشتنی[ ئەگەرانە لە ئاستی
 هەمانکات زۆرچاک دەیانناسین. 

دازاین بۆ بوونی خۆی دەگەڕێنێتەوە، ئەگەر  [ بڕیاردان، کە١٨٤]
دازاین بۆ وا  ئهیانکات بە 'میرات' بو کات بفاکتۆرییە ڕەسەنەکان ئاشکرا

ی بۆی ماوەتەوە نهێنی ئەو ئەگەرانە و بە  وه ڕێته گه ده نێو)فڕێدان(
میراتی بێت،  . ئەگەر هەموو شتێکی)چاك(دەهێنێتە بەردەست

بە ئەگەری بوونگەرانەی ڕەسەن بێت ئەوا  خەسڵەتی چاکیش سەر
ت. چەند دازاین بەدەستهێنانی میراتییەکە لەنێو بڕیارداندا پێکدێ

 ڕوونی لە چاوەڕوانیکردنی مردن تێبگات و بە بە ،ڕەسەنانە بڕیاربدات
ئەگەرێکی تایبەتی دابنێت جیاوازی ئەگەری بوونی دەدۆزێتەوە و 

چاوەڕوانیکردنی مردندا  کارە ناکات. لە ڕێکەوتیش ئەم هەڵیدەبژێرێت؛ بە
 کی یهربەستیسە و کاتییەکان سەرهەڵدەدەن. تەنیا لە ڕێکەوتی  هئەگەر
دازاین ئامانجی خۆی دیاریدەکات و بوونی بەرەو بڕانەوە  مردن ڕووەو

واتای بڕانەوەی بوونی تێدەگات لەنێو ئەگەرە  دەبات. کاتێک مرۆڤ لە
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نزیکترین  کۆتایی بەدەرەکانەوە، ئەو ئەگەرانەی خۆیان بە فرەجۆر و لە
ێتەوە و دادەنێین و کەسەکە خۆشحاڵ دەکەن، بەرەو بوونی خۆی دەگەڕ

دەوەستێت. بەمجۆرە مێژووکاری دازاین، کە ڕائاستی)چارەنوسی(یدا  لە
هەیە و تیایدا دازاین بوونی خۆی   وهپەیوەندی بە بڕیاردانی ڕەسەنانە

مردن ڕزگاردەکات، دیاریدەکەین. بوونی چارەنوسی  دەبینێت، خۆی لە
دەبێت بە بڕیاردانەوە، کە دازاین بۆ بوونی خۆی دەگەڕێنێتەوە  دازاین بە

زەبری ڕووداوەکان.  و جیهان بۆ بارودۆخەکانی)بەخت(-بوون لەنێو
کایەوە.  ئاکامی پێدانی بارودۆخ و ڕووداوەکاندا نایەتە چارەنوس لە

کەسانەی خاوەنی  تەنانەت کەسێک بڕیاریش نەدات زۆرتر لەو
 هەڵبژاردنن، توشی دەبێت و هەمانکات کەسێکە بێ چارەنوس. 

یاردانەکەیدا ڕیگە بە دەستەاڵتی مردن بدات بەرجەستە بڕ ئەگەر دازاین لە
دەستەاڵتێکی  بێت، ئەوا وەکو کەسێکی سەربەست لە ئاستی مردندا، لە

بوونی تێدەگات، کە دەستەاڵتی بڕاوەی  بااڵتری خۆیەوە لە
جۆرە  یان هەڵبژاردنی ئەو بەستییەکەیەتی. لەم سەربەستییەداسەر

بەدەر و دەستەاڵت ەر بوونی لەهەڵبژاردنە، دازاین دەستەاڵتی بەس
 هەڵبژاردنەکەدایە و بە جێماویدا دەسەپێنێت. ئەو دەستەاڵتەش لە

ڕوونیش ڕووداوەکانی نێو هەڵوێستەکەی دەبینێت. بەاڵم، ئەگەر دازاین 
کەسانی دیکەدا -جیهاندا لە بنەڕەتەوە لەگەڵ-لەنێو یخاوەنی چارەنوس

"چارەنوسێکی و بۆ  مێژووکاری-بێت مێژووکارییەکەی دەبێت بە هاو
ئەمەش خەسڵەتی مێژووکاری کۆمەڵ  170.دەگۆڕدرێت مەبەستدار"

                                                           
170

 ( وschicksalلە زمانی ئەڵمانیدا دوو چەمکی جیاواز بۆ چارەنوس، وەکو)  
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دیاریدەکات. چارەنوسی مەبەستدار سەرجەمی چارەنوسی تاکەکان نییە 
پێکەوە  دا کۆی چەند)خۆ(یەک نییە، کەیەکدی-لەگەڵ-چونکە بوون

لەنێو هەمان  دایەکدی-لەگەڵ-چارەنوسمان لەپێشتر لە بوونمان 171دەژین.
اندا و لە بڕیاردانەکانمان لەسەر ئەگەرە دیاریکراوەکان دەرکەوتوە. جیه

ڕاگەیاندن و تێکۆشاندا دەستەاڵتی چارەنوسی مەبەستدار  تەنیا لە
مەبەستداری دازاین لەگەڵ  ڕزگاری دەبێت. چارەنوسی چارەنوسانەی

  172کەی خۆیدا دەبێت بە فەلسەفەکارییەکی ڕەسەنانە.'نەوە'
 تێکی بەرزی بێ دەستەاڵتە، کە خۆی دەخاتەچارەنوس دەستەاڵ [١٨٩]

 بە-هەست  پڕۆژەکردنی بوونی دازاینە لەبەنێو دژایەتییەوە. دەستەاڵتی 
تاوانکردنی بووندا و خۆ ئامادەکردنێکی هێمنە بۆ دوودڵی. وەکو 

                                                                                                                     

(Gescihick(هەروەها لە ئینگلیزیدا )Fate(و )Destiny بۆ چارەنوس )
دادەنرێت. بەاڵم بۆ هایدیگەر ئەم چەمکانە واتای جیاوازیان هەیە. من بۆ 
جیاکردنەوەی واتاکانیان)چارەنوس(م بۆ چەمکی یەکەم و )چارەنوسی مەبەستدار(م 
بۆ چەمکی دووەم داناوە تاکو خوێنەر بزانێت جیاوازییان چییە. بەاڵم لە زمانی 

 بۆ هەردووکیان هەیە.)م.ک( کوردیدا چەمکی)چارەنوسمان(

171
  (ی ئەم نوسراوە.٩١بەشی)بڕوانە کورتە  

172
 'نەوە' بڕوانە ئەم سەرچاوانە:  بۆ ڕوونکردنوەی واتای  

Wilhelm Dilthey,’Ûber das Studium der Geschichte der 

Wissenschaften vom Menschen,der Gesellschaft und dem staat’ 

(1875).Gesammelte Schriften, vel.5 (1924), pp. 36-41.  
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بارودۆخێکی ئۆنتۆلۆجی، چارەنوس بۆ ئەگەری سەرهەڵدانی داوای 
 نیگەرانی یان کات دەکات. 

تاوانکردن،  بە ئەگەر مردن، هەست بووندایە ی لەنەی نیگەراشێوەی بەو
کەسە  بوونی کەسێکدا هەبن، ئەو ویژدان، سەربەستی و بڕانەوە لە

 قواڵیی بوونییەوە دەبێت بە خاوەنی چارەنوس؛ لەم ڕووەوە لە دەبێت بە
هەبووەی بوونێکی داهاتوویی هەیە خۆی بۆ  هەبوویەکی مێژوویی. ئەو

 گەڕانەوەی بۆ نێو فاکتۆری )فڕێدان( و دەتوانێت بەمردن ڕزگاردەکات 
 خۆی بباتەوە. واتە، ئەو هەبووە داهاتووییە لە مردن لەبیر

میراتی بۆی  هەیە(دا دەتوانێت ئەو ئەگەرەی بە-پرۆسەی)ئەوەی
فڕێدراویدا زاڵبێت و  ]بارودۆخی[ سەر بهێنێت، بەماوەتەوە بەدەست 

ا کاتی ڕەسەنانە، بێت. تەنی انین(لەنێو کاتی بوونیدا خاوەنی)ساتی تێڕو
اوەیە، چارەنوس دەهێنێتەکایەوە و مێژووی ڕەسەن کە هەمانکات بڕ

 دروستدەکات. 
ئاشکرا سەرچاوەی ئەو  مەرج نییە مرۆڤ لە بڕیارداندا بە [١٨١]

 بەڵکو لەدەکات. ێت، کە بڕیاردان لەوانەوە خۆی بەپڕۆژەئەگەرانە بناس
بوون، کە دازاین لەنێو -بۆ-تەواناییکاتی دازایندا ئەگەری ڕۆژانەی 

بوونی  لە دەگات، پەیدادەبێت. ئەو بڕیارەی ڕوویبەستێنی نەریتدا تێ
اتکردنەوە پخۆی دەکات ئەگەری بوون دووبارە دەکاتەوە. دوو

بەدەستهێنانێکی ئاشکرایە و گەڕانەوەیە بۆ ئەو ئەگەرانەی دازاین، کە 
ئەگەری بوون، ئەو ئەگەری دانراون. گەڕانەوەی ڕەسەنانەی  بۆی لەوێدا

خۆی تێدا هەڵدەبژێرێت، بوونگەرانە لە  ێتیدازاین قارەمان
ەمجار ئەو کبڕیارداندا مرۆڤ یە چاوەڕوانیکردنی بڕیاردانەکەدایە؛ لە
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 خۆی ڕزگاردەکات بژێرێت مرۆڤ بۆ تێکۆشانی داهاتووهەڵبژاردنە هەڵدە
ئەو کەدا ە گەڕانەوەلدەبێت. کاتێک مرۆڤ و بۆ گەڕانەوەکە ئامادە

ئەگەر ت. بێبوونی لەوێدا ئاشکرا نا ئەگەرەی هەبووە دەستگیردەکات
دووپاتکردنەوە 'ڕابردوو' زیندوونەکاتەوە و ڕانەبردووش بەئەگەرە 
نەماوەکانەوە نابەستێتەوە. بەپێچەوانەوە، دووپاتکردنەوە ڕووکردنە لەو 

مانکات، بڕیاردانەکەدا، هە ئەگەرەی لەوێدایە. ڕووکردن لە ئەگەرەکە لە
تێڕوانیندا هەیە، نکۆڵیکردنە لەو)ڕابردوو(ەی لەنێو ساتی  جۆرەی لە بەو

ئێستادا کاردەکات. دووپاتکردنەوە خۆی بەدەست ڕابردووەوە نادات و 
ساتێکدا بوونی ڕەسەنانە گوێ پێشکەوتن نییە. لەنێو یئامانجیش

 بەوالیەنانە نادات. 
 دەنێین، کە بوونی دازاین بەشێوازی بڕیاردانە دا ئێمە دووپاتکردنەوە بەو

ئاشکرا دەخاتە بەردەم چارەنوس. بەاڵم ئەگەر چارەنوس پێکهاتەی 
بەمێژووبوونی دازاین بێت، ئەوا گرنگی و ناوەڕۆکی مێژوو نە لەڕابردوو نە 

یە، بەڵکو لە ڕەهەندەی نی ڕابردووەوە ی بەپەیوەندئێستادایە؛  لە
دەبێت. مێژوو، وەکو داهاتووی بوونی ڕەسەنانەی دازاینەوە پەیدا

دایە، کە ئەگەرەی دازاین ڕەگوڕیشەی لەنێو داهاتوو شێوازێکی بوونی
مردنی دازاین خۆی تێدا دیاریدەکات؛ چاوەڕوانییەکە بۆ فاکتۆری)فڕێدان( 

-ڕووەو-. بوونی ڕەسەنانەیدەدات دەگەڕێنێتەوە و گرنگی بەوەی هەیە
ین دەبێت بە مردن، ئەو بوونەی کاتی و بڕاوەیە، بۆ مێژووی دازا

دووپاتکردنەوەدا مێژووییە؛  زەمینەیەکی شاراوە. ناتوانین بڵێین دازاین لە
چونکە مێژووییە و بوونێکی کاتی هەیە، مێژووی خۆی بە دووپاتکردنەوە 

 ئەمە زانستی مێژوو هێشتا نەبووە بە پێویستی.  دروستدەکات. لەبەر
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ساتی  ەو بوون لەگەڕانەوەیە بەر بڕیاردان لە چاوەڕوانیکردن)لەوێدا(
تێڕوانیندا؛ ئەم گەڕانەوەیە ناودەنێین)چارەنوس(. ئەمەش دەبێت بە 

کەسانی دیکەدا -لەگەڵ-بناخەی)چارەنوسی مەبەستدار(، کە بوونی دازاین
مەبەستدارە چارەنوسەییەکە  دیاریدەکات. لە دووپاتکردنەوەدا چارەنوسە

 بەئیمە بەجێماوە. بێت، کە بۆ  دهپەیوەندی بەو میراتەوە  و دەردەکەوێت
دووپاتکردنەوە دازاین مێژووی خۆی ئاشکرادەکات. مێژووش، بوونگەرانە، 

 خۆدەرخستنی ئەوە.   بوونی کاتیی دازاینەوە هەیە و پەیوەندی بە
بڕیاردانە چاوەڕوانکراوەدا  خەسڵەتی بەمێژووبوون لەگەڵ ئەو [١٨٩]

کانی دیاردە ئێمە بە)مێژووی ڕەسەن( ناوزەدیدەکەین. لە کۆکە
دووپاتکردنەوە و گەڕانەوە لەنێو داهاتوودا دەردەکەوێت بۆچی مێژووی 

هەیە(وە هەیە. بەاڵم دۆزینەوەی -ڕەسەن پەیوەندیشی بە)ئەوەی
ڕۆژی  الیەنەکانی دازاین لە ڕیگەیەک بۆ بەستنەوەی هەموو

و مێژووەکەیدا دەبێت بە کێشە. چۆن ێلەدایکبوونییەوە تاکو مردنی لەن
 یاردان ڕۆشنایی دەخاتە سەر ئەم کێشەیە؟ ئایا هەرگەڕانەوە بۆ بڕ

ئەزمون نییە؟ ئایا مێژووی ڕەسەن  یەکێک لە بڕیاردانەکان تاکە
زنجیرەیەکی نەپچڕاوی بڕیاردانەکانە؟ بۆچی پرسیار لەسەر پەیوەندی 
نێوان ئەزمونەکان وەاڵمێکی تەواوی نەدراوەتەوە؟ ئایا ئێمە لە 

ووە؟ ئایا بەبێ گونجاندنی پرسیارەکە توێژینەوەکەماندا پەلەمان نەکرد
سادەیی و نادروستی  وەاڵمەکەمان ئامادەنەکردوە؟ لەوانەیە هەندێک بە

شیکردنەوە  لەو ئۆنتۆلۆجییەی دازاین تێبگەن، کە لە
بوونگەرایەتییەکەماندا باسمانکردوە. ئێمەش میتۆدۆلۆجییانە لەگەڵ 

دازاین و ئاسۆی شوێنکەوتنی سەرچاوەی پرسیارەکە سەبارەت پەیوەندی 
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دەکەین. گرنگیش نییە پرسیارەکە چەند  کاری لەسەرئۆنتۆلۆجییانەی 
 نەویست بێت. -و بەڵگە ڕوون

بێت، ئەوا بوونی ناڕەسەنانەش  ئەگەر مێژوو خەسڵەتی بوونی دازاین
مێژووی ناڕەسەنانە ڕێنمایی  ر گه ئه مێژووییە. چی ڕوودەدات

ەکانی ژیان بکات؟ پرسیارەکەمان سەبارەت بەستنەوەی ئەزمون
بەهەرحاڵ، ئێمە ناتوانین لە گرفتی ئۆنتۆلۆجییانەی مێژوودا باسی 

ئەگەر بمانەوێت توێژینەوەکەمان  ن نەکەینمێژووی ناڕەسەنانەی دازای
 دروست و تەواوبێت. 

 

   . مێژووی دازاین و مێژووی جیهان٩٩              
و  ونەوەی دەوروبەرڕووبەڕووبو کات دازاین لە بەگشتی و زۆربەی [١٨٨]

بوونی خۆی تێدەگات. تێگەیشتنەکەشی  نیگەرانبوونی بۆ هەبووەکان لە
زانینێکی ڕووت سەبارەت خۆی، وەکو هەڵسوکەوت و ڕەفتاری نییە. 

جیهاندا؛ -لەنێو-بەپرۆژەکردنە لەسەر ئەگەرەکانی بوون-تێگەیشتن خۆ
بوونی  واتا گشتییەکەی، تێگەیشتن بوونیکی ئەگەرانەیە. کەوابوو، بە

گشتییەکاندا  شوێنە ناڕەسەنانەی)ئەوان(یش پێکدەهێنێت. کاتێک لە
لەگەڵ یەکداین نیگەرانبوونی ژیانی ڕۆژانەمان تەنیا ڕوو لە ئامێر و 

کارەکانەوە  و یان بە ئامێرکارەکان ناکات؛ ڕوو لەوانەش دەکات پەیوەندی
جیهان' پەیوەندییەکان، خۆخەریکردن و ڕووداوەکان. ' نموونە[ بۆهەیە:]

 ژیانی ڕۆژانەی بازرگانی و هاتوچۆوەیە. کاتێک لەو شوێنە بە سەر
گشتییانە پێکەوەین، ڕووبەڕووی کەسانی دیکە لەنێو چاالکییەکاندا 
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ین شتێک دەناسێت، امەلەکردن لەنێویاندا دەچێت. داز دەبینەوە و لە
 و دەکات، دژی ڕادەوەستێت، ڕایدەگرێت باسیدەکات، کاری لەسەر

چێت، بەاڵم ئەمانە پەیوەندییان بە ئەنجامدانی کارێکەوە یان لەبیری دە
 و ئەوەی دێتەپێشەوە هەیە. ئێمە پێشکەوتنەکانی دازاین دەژمێرین

بەگوێرەی پرۆسەی گۆڕانکارییەکان و بارودۆخی و  .دەگرینیڕا
دەخەین. گوێ نادەین چەند ئاماژەکردن ینیگەرانبوونی بۆ هەبووەکانی ڕێک

ڕۆژانەی دازاین ناگرنگ بێت، هێشتا ناتوانین ئەم  بۆ تێگەیشتنی ژیانی
ڕوون دابنێن. بۆچی،  و ئاشکرا تێگەیشتنە ئۆنتۆلۆجییانە بە

ڕۆشنایی  لەمحاڵەتەدا، نەتوانین بەستنەوەی ئەزمونەکانی دازاین لەبەر
 نیگەرانی و ئەزمونەکەی پێناسبکەین؟ ئایا ئامێر، کارکردن و هەموو

نین؟ ئایا مێژوو)جۆگەی  ەژی لەنێو مێژوودائەوانەی دازاین لەگەڵیاندا د
 انە؟ کدابڕاوی تاکەکەسە ئەزموونی(

 بابەتێکدا لە  هیەکانبەستنەوەی گۆڕانکاری بەدڵنیاییەوە، مێژوو نە [١٨٢]
 ئەزموونەکانی)خۆ(یە. ئایا بەمێژووبوونی مێژوو لە جیرەیو نە جواڵنی زن

ئەگەر کەسێک و بەستنەوەیاندایە؟  و)بابەت( پەیوەندی نێوان)خۆ(
بوون بەم بەستنەوەیەش دابنێت دەبێت بپرسین، کە بەستنەوەکە ێژوومبە

 )خۆ(یەکی لە چ جۆرە بوونێکی هەیە. بەمێژووبوونی دازاین دەریناخات
جیهاندایە. -لەنێو-ئەوەی مێژووییە بوونی .جیهانبەدەر مێژوویی بێت

ێژووبوونی . بەمجیهاندا-لەنێو-بەمێژووبوونی بوونە بەمێژووبوونی مێژوو
ەنێو ڕەهەندەکانی کاتدا جەوهەردا بەمێژووبوونی جیهانە و ل دازاین لە
جیهاندا، -لەنێو-لەگەڵ بوونێکی مێژوویی بووندەبێت. بەرجەستە
حاڵەتێکدا  هەموو دەرەکییەکان لە-بەردەست و بابەتە-بابەتەکانی
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. ئامێر، کارکردن هەروەها، بۆنموونە دەخرێنە نێو مێژووی جیهانەوە
تووکەکان چارەنوسی خۆیان هەیە؛ خانوەکان و دەستگاکان مێژوویان رپە

هەیە. تەنانەت سروشتیش مێژووییە. مەبەستمان مێژووی سروشتی نییە؛ 
بوون، داگیرکردن یان شوێنی جێنشین لەوەدا مێژووییە، کە دەبێت بە

 173مەیدانی جەنگ یان جێگەی کۆمەڵێک لە مرۆڤ.
 ان ئاماژە بۆ الیەنێکی)دەرەکی(ئەم بابەتانە مێژوویین؛ مێژووەکەی

ناکات. ئێمە ئەم بابەتانە  مێژووی)خۆ( بەرانبەر الیەنی)ناوەکی(
جیهان(، کە -جیهان(. لێرەدا، چەمکی)مێژووی-)مێژوویی ناودەنێین

شت دەکات.  هەڵمانبژاردووە و ئۆنتۆلۆجییانە تێیدەگەین ئاماژە بۆ دوو
ن دەکات. دووەمیش، یەکەم، ئاماژە بۆ پێکەوەبوونی جیهان و دازای

 جیهانە، وەکو بابەتەکانی بەردەست و بابەتە-نێو-بەمێژووبوونی ئەوانەی
چونکە بەردەوام لەنێو جیهاندان و لەوێدا دەدۆزرێنەوە.  دەرەکییەکان

جیهانەوە دەبێت بە  ڕێگەی هەبووەکانی نێو جیهانی مێژوویی لە
ەسڵەتی جواڵنی و کارکردندا دێت خ فاکتۆری. ئەو ڕووداوەی بەسەر ئامێر

نموونە،  ئاڵۆزی ماوەتەوە. بۆ تێدایە، بەاڵم تاکو ئێستا ئەو خەسڵەتە بە
پەنجەی دەکات گۆڕانکاری  کەسێک دەدرێت و لە کاتێک مستیلەیەک بە

ڕۆشنایی  ئەو بابەتە تەنیا لەنێو شوێندا ڕوونادات و ناتوانین لەبەر
 وەموڕووداوە تێبگەین. ئەمەش بۆ ه گۆڕانکاری نێو شوێن لەو

                                                           
173

پێویستە ڕووداوە سروشتییەکان ئۆنتۆلۆجییانە لە جواڵنی مێژوو جیابکرێنەوە.                         
 بڕوانە ئەم لێکۆڵینەوەیەی)ئێف. گوتڵ(، کە ئاوڕی زۆری لێنەدراوەتەوە: 
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)کارەساتە  جیهان دروستە و تەنانەت بەسەر-ڕووداوەکانی دیکەی نێو
ێت. ئێمە نامانەوێت لێکۆڵینەوەکەمان ڕوو ردەسەپێن سروشتییەکانیشدا(

جیهان بکات -گرفتی بونیادی ئۆنتۆلۆجییانەی ڕووداوەکانی مێژووی لە
 چونکە بەرەو جواڵنی ڕووداوەکان بەگشتی پەلکێشمان دەکات.  

ری ئەو دیاردانە فراوان دەکەین ئۆنتۆلۆجییانە بیریان ئێمە بوا
کاتێکدا لەسەر مێژووی دازاین دەدوێین.  بەتایبەتی لە، لێدەکەینەوە

 جیهان، لە-ئەمە، مێژووی بەرزێتی جیهان بناخەی کاتی هەیە؛ لەبەر
هەموو حاڵەتێکدا، بەبێ ئەوەی مێژووناسانەش بناسرێت، بابەتگەرانە 

دام دازاینی فاکتۆری بە کەوتنی لەنێو جیهاندا لەنێو لەنێو جیهاندایە. ما
وەکو مێژووی جیهان  ،سەرەتاوە مێژووی بوونی نیگەرانیدا نوقم دەبێت لە
دەکات  'بوون' ئەوەی تێگەیشتنی ژیانی ڕۆژانە دەناسێت. هەروەها، لەبەر

ڕاڤەکردن و ئەزموندا بە  جیهانیش لە-دەرەکی، مێژووی-بە بابەتی
دەبێت و دیارنامێنێت. دواجاریش، دادەنرێت، کە ئامادە دەرەکی-تێکیبابە

نەویست دانراوە پرسیار سەبارەت -'بوون' بەگشتی بە بەڵگە چونکە واتای
جیهان و گۆڕانکارییە مێژووییەکان بەگشتی -شێوازی بوونی مێژووی

 کێشەیەکی زمانەوانی.  ناپێویستە و دەبێت بە
تدا پەرشوباڵو دەبێتەوە، کە شر سەر زۆ ژیانی ڕۆژانەی دازاین بە [١٢١]

ڕۆژانە پەیدادەبن و لەناودەچن. هەلومەرج و بارودۆخەکان لەنێو 
نیگەرانییەکەدا دەبن بە چاوەڕوانکراو و چارەنوس دیاریدەکەن. 

شتانەوە گرێدەدات بۆیان  مێژووی خۆی بەو  انهیەکەمجار، دازاین ناڕەسەن
 ەگەر بیەوێت ڕوو لەهاندەر. ئ دەبن بە شینیگەرانە و پەیوەندییەکانی

 خۆی بکات پێویستە خۆی لەنێو پەرشوباڵوییەکەدا کۆبکاتەوە. لەوێوە بە
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تێگەیشتنەوە لەنێو مێژووە ناڕەسەنەکەوە پرسیار سەبارەت 
 واتای بەستبەوەی ئەزمونەکانی چۆنییەتی)بەستنەوە(ی دەزاین، بە

هەمانکات بابەتی دەرەکین، سەرهەڵدەدات. گرنگی ئەم  )خۆ(وە، کە
 زەمینەی بڕیارنەدانەوە پەیدادەکرێت، کە دەبێت بە رسیارەش لەپ

 پێکهاتەی)خۆ(یەکی نابەردەوام. 
ئێمە ئاماژەمان بۆ سەچاوەی پرسیارەکە سەبارەت)بەستنەوە(ی 

بوونیدا لەنێوان لەدایکبوون  ئەزمونەکانی دازاین و دامەزراندنی یەکێتی لە
ەگەڵ هەوڵدانەکەمان بۆ و مردندا کرد. هەمانکات سەرچاوەی پرسیارەکە ل

ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی سەرجەمی مێژووکاری دازاین ناجۆر دەردەکەوێت. 
'سروشتی' پرسیارکردنەکەدا  دەستەاڵتی  لهلەالیەکی دیکەوە، 

-گەڕانەوە و چارەنووسی-دەردەکەوێت بۆچی مێژووی ڕەسەنی دازاین
بناخەیەکی فینۆمینەاڵنە بۆ گرفتە ئۆنتۆلۆجییەکە سەبارەت 

 دەکات. ئامادە رسیارەکەمان لەبارەی)بەستنەوەی ژیان(پ
لەسەر چۆنییەتی پەیداکردنی یەکێتی دازاین بە  ئەم پرسیارە کار [١٢٦]

چ شێوازێکی بوونیدا خۆی  بەستنەوەی ئەزمونەکانی ناکات؛ دەپرسێت لە
پێویستی دەزانێت خۆی کۆبکاتەوە و بیر لە یەکێتی بوونی  بە ،وندەکات

مردن هەست بە بوونی ونبووی خۆی  ن لە ڕاکردنی لەبکاتەوە؟ دازای
و مێژووی جیهاندا دەکات. ڕاکردنەکە دەریدەخات، کە  لەنێو)ئەوان(

مردن خەسڵەتێکی بنەڕەتی نیگەرانییە. بڕیاردانی -ڕووەو-بوون
چاوەڕوانکراویش دازاین بەرەو بوونی ڕەسەنانە دەبات. بەمێژووبوونی 

اتی ئەگەرەکانە و گەڕانەوەیانە بۆ بڕیاردانەکە دووپاتکردنەوەی میر
دازاین. ئێمە ئەمجۆرە بەمێژووبوونەمان بە مێژووی ڕەسەن ناوزەدکرد. 
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ئایا بوونێکی درێژخایەن و وننەبوو، کە پێویستی بە بەستنەوە نییە 
لەنێو مێژوودایە؟ )خۆ(یەکی خاوەن بڕیار دژی ناجۆری الیەنە لەیەک 

 بەدرێژایی ژیان هەیە. دابڕاوەکان ڕەوتێکی پتەوی بەردەوامی 
ئەوەی لەنێوانیاندا ڕوودەدات دەخاتە نێو  و دازاین لەدایکبوون و مردنی

 بەردەوامییەکەوە. لەو بەردەوامییەدا ساتی تێڕوانینی دازاین لە
جیهان دەڕوانێت. لەگەڵ ئەگەرە -هەڵوێستەکەیەوە بەرەو مێژووی

بوونی ەکانی نێو چارەنوسی دازاین ڕاستەوخۆ بەرەو ودووپاتبو
دەگەڕێتەوە و لەنێو ڕەهەندەکانی کاتی بوونیدا خۆی دەبینێت. 

 ڕانەوەی میرات لەدایکبوون لە ئەگەری مردنەوە ڕوو لە]دازاین[ێبەگ
 هێنین(، ]لەمحاڵەتەدا[بێت بەو ئەگەرەی نەتوانین وازی لێبدەکاتەوە)دە

فڕێدان لەوێدا دەناسێت و خۆی هەڵناخڵەتێنێت.  ]ڕاستەقینەی[ بوون
شێوەیەی بڕیاردان  ردان وەفادارێتی بوونە لەگەڵ خۆیدا. بەوبڕیا

ئامادەبوونە لە ئاستی دوودڵیدا، ئەم وەفادارییە هەمانکات ڕێزلێنانە لە 
دەستەاڵتی هەبوویەکی سەربەست و دووپاتکردنەوەی ئەگەرەکانی بوون. 

واتای بڕیاردان تێدەگەین ئەگەر بە  هەڵە لە ئێمە ئۆنتۆلۆجییانە بە
بڕیارداندا  بنێین. لەیخایەن داوەی بڕیاردان و ئەزمونێکی کورتدەکر هب

بەردەوامی ژیانی ڕۆژانە دەبینرێت، کە لەوەوپێش چاوەڕواندەکرا ساتی 
شێوەی چارەنوس  تێڕوانین تیایدا سەرهەڵدات. بڕیاردانیش بە

سەربەستییە لە وازهێنان لە چەند بڕیارێکی دیار و ناسراو، کە حاڵەتەکە 
ئەمە، بەردەوامییە پتەوەکەی بوون ناپچڕێت و ساتی  لەبەر داوایدەکات.

تێڕوانینەکەش دەبێت بە یاریدەدەری و دەیسەپێنێت. بەردەوامییە 
بەستنی ساتەکانەوە دروستنابێت؛ لە ئاکامی پێکەوە پتەوەکە لە
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هەبووی -کاتەوە پەیدادەبێت، کە پرۆسەیەکی ئێستا دووپاتبوونەوەی ئەو
 بوونی خۆی دەدات.  بە داهاتوویی هەیە و درێژە
مێژووی ناڕەسەندا درێژەوەبوونی چارەنوس  لەالیەکی دیکەوە، لە

شاراوەیە. لەگەڵ نابەردەوامی)ئەوان(دا دازاین ڕانەبردووی خۆی دەکات 
 چاوەڕوانکردنی شتێکی نوێدا ڕابردوو لەبیردەچێت. بە)ئەمڕۆ(. لە

انە لە ئاستی داگیردەکەن. دازاین کوێر ]دازاین[ هەڵبژاردنی )ئەوان(
ئەگەرەکاندا ڕادەوەستێت و ناتوانێت دووپاتیان بکاتەوە، بەاڵم ئەوەی 

زانیارییەکانەوە بۆی بەجێماوە،  جیهاندا بە-هەیە و لەنێو مێژووی
هێڵێتەوە. بە ونبوونی لەنێو دروستکردنی ڕانەبردووی)ئەمڕۆ(دا یدە

، ی ڕەسەنڕابردووش بە ڕانەبردوو دادەنێت. بەپێچەوانەی ئەمەوە، مێژوو
نە چاوەڕوانکراوەکەدا، خۆی بە وەکو ساتی تێڕوانین لە بڕیاردا

خەریک   وه هلەنێو ڕانەبردوودا و نەریتی)ئەوان( دروستکردنی)ئەمڕۆ(
داستانی ڕابردوو، کە ناناسرێنەوە و  ناکات. مێژووی ناڕەسەنانە پڕە لە

  174لەوێوە تەماشای سەردەمی تێدادەکرێت. 
 لە مێژوو، وەکو ژیانەوەی ئەگەرەکان. لە مێژووی ڕەسەن تێگەیشتنە

ساتی  ئەگەر بوونی دازاین لە کاتێکدا ئەگەرەکانیش دەژینەوە
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سینەوەی داستان و بەسەرهاتەکانی ڕابردوو لە مەبەستی هایدیگەر لە نەنا  
. زۆرجار بە شێوەیەک زیادەڕۆیی  شێواندن و شاردنەوەی ڕاستی ئەو بەسەرهاتانەدایه

لە گێڕانەوەی قارەمانێتی کەسێک یان ڕووداوێکی ڕابردوو دەکرێت، کە دژوارە 
 ڕاستییەکەی بدۆزرێتەوە.)م.ک(
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چارەنوسی خۆی بدات.  تێڕوانینەکەدا بڕیاردانە چاوەڕوانکراوەکەی لەسەر
 لەڕاستیدا، ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی مێژووی دازاین بەردەوام بەرەو  [١٢٩]

زەکانیشی زۆرتر توشی کێشەمان دەکەن تاریکی دەڕوات. الیەنە ئاڵۆ
توێژینەوەیەکی دروست گرێکانیان بکەینەوە،  ئەگەر نەتوانین بە

شێوەیەی  یان، بەو شتێک بۆ گرفتی بوون بەتایبەتی کاتیک هەموو
دەگەڕێتەوە. لەگەڵ ئەمەشدا، دەکرێت  لێرەدا دەردەکەوێت بۆ)جواڵن(

انستێک بۆ مێژووی خۆمان بە سەرچاوەی ئۆنتۆلۆجی مێژووەوە، وەکو ز
دازاین، خەریک بکەین. ئەم پڕۆژەیە یارمەتیمان دەدات خۆمان بۆ 
ڕوونکردنەوەی هەڵوەشاندنەوەی مێژووی فەلسەفە، ڕوونکردنەوەیەک، کە 

  175لەم بەشەی خوارەوەدا باسدەکرێت، ئامادەبکەین. 

 
 . سەرچاوەی بوونگەرانە بۆ زانستی مێژووی دازاین٩١      

و فاکتۆرە باسبکەین، کە مێژووناسی، وەکو زانست و پێویست ناکات ئە
جیهان ڕادەوەستێت.  شێوازێکی بوونی دازاین لەسەر تێڕوانینی باو بۆ

لەودیو ئەم فاکتۆرەوە هەوڵدەدەین بزانین چۆن ئۆنتۆلۆجییانە حاڵەتی 
بوونی دازاین دەبێت بە سەرچاوەی زانستەکان. تاکو ئێرە ئەم 

وەی لەبەردەستماندایە یە. لەم بەستێنەنی سەرچاوەیە ڕوون و ئاشکرا
شیکردنەوەی سەرچاوەی بوونگەرانەی مێژووناسی  بە  ئێمه  توێژینەوەکه

مێژووی دازاین لەنێو کاتدا ڕەگ  ئاشنادەکات تاکو بیسەلمێنن
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 (ی ئەم نوسراوە. ١بەشی)بڕوانە کورتە  
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دادەکوتێت. ئەگەر دازاین بوونێکی مێژوویی هەبێت، ئەوا هەموو 
شێوەیەکی  . بەاڵم، بەزانستێکی فاکتۆری لەنێو مێژوودا سەرهەڵدەدات

 هەیە.  ێژوو پێویستی بە مێژووی دازاینتایبەتی زانستی م
ئەمەش لەوێدا دەردەکەوێت، کە زانستی مێژوو یان زانستی  [١٢١]

مێژووی دازاین دەبێت هەبوویەکی مێژوویی بکات بە بابەتی 
هەبێت تاکو دەستمان بە  مێژوو توێژینەوەکەی. بەاڵم لەپێشدا نابێ

ئەوەی زانینێکە  ژینەوەکەی بگات؛ زانینی مێژووییش لەبەربابەتی توێ
مێژوو  ،باسی هەڵوێستی دازاین دەکات مێژوویی نییە. گوتاری مێژوویی

دەستکەوتێکی فاکتۆریانە بێت یان نا، هێشتا بونیادە ئۆنتۆلۆجییەکەی 
لە مێژووی   یهلەنێو بوونی مێژوویی دازایندایە. ئەمە ئەو پەیوەندییە

سەرچاوەیەکی بوونگەرانە بۆ زانستی کو  وهدەمانەوێت ندا بوونی دازای
مێژوو باسیبکەین. ڕوونکردنەوەی پەیوەندییەکەش ئاماژە بۆ 
میتۆدۆلۆجییەک دەکات، کە بیرۆکەی زانستی مێژوو ئۆنتۆلۆجییانە 

پڕۆژە. کێشەکەش دەرهێنانی چەمکی  مێژووی دازاین دەکات بەلەسەر 
شێوەیەی ئەمڕۆ  ەوە(وە نییە، بەوڕێگەی)ڕووتکردن زانستی مێژوو لە

لەنێو زانستەکاندا دەیبینین. ئایا چ گەرەنتییەک لەم پڕۆسەیەدا 
ێژوویی ڕەسەن؟ ئەگەر دەستدەکەوێت، تاکو بزانین دەبێت بە زانستێکی م

بکەین(، چەمکی  بێت)کە ناتوانین لێرەدا جەختی لەسەرئەمەش دروست
ێگەیشتنەوەی هەمانە ڕۆشنایی مێژووناسیدا لەو ت دۆزراوەکە لەبەر

 دەناسرێت. لەالیەکی دیکەوە، ئەگەر مێژووناسیش هەڵوێستی فاکتۆری
بە توێژینەوەکەوە ببەستێتەوە و پەیوەندیداری بکات، بیرۆکەی  ]دازاین[

بوونگەرانەی زانستی مێژوو بەرزتر دانانێت. دانەمەزراندنی 
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ێژوو ئەو پەیوەندییەکەش زانستەکە پوچەڵ ناکاتەوە. بیرۆکەی زانستی م
واتایە دەبەخشێت، کە گوتاری هەبووە مێژووییەکان توانیویەتی 

 ڕۆشنایی لێکۆڵینەوەکە. هەموو زانستێک لە بەر بابەتەکانی بخاتە
 زانستانە لە-بنەڕەتەوە خەسڵەتی بە بیرۆکەکردنی هەیە. ئەوەی پێش

جیهاندا دەردەخات دەبێت بە -بوونی دازایندا دەیناسین و خۆی لەنێو
کی دیاریکراوی بوون. لەنێو ئەم پڕۆژەیەدا جیهانی هەبووەکان پڕۆژەیە

 سنوردار دەکرێت.
ڕێگاکانی گەیشتن بەو هەبووانە میتۆدۆلۆجییانە دەگرینە بەرو بونیادی 
چەمکەکانیش بۆ ڕاڤەکردنیان دادەمەزرێنین. ئەگەر بتوانین واز لەو 

ینەوە لەسەر پرسیارە بهێنین ئایا مێژووی ڕانەبردوو هەیە؟ مێژوو بە توێژ
بیرۆکەکردنی زانستی مێژووییانەی مێژوو لەگەڵ ، ئەوا بەڕابردوو دابنێین

دەرخستنی ڕابردوودا بەگشتی دادەمەزرێت. دوور لەو پرسیارەش 
سەبارەت زۆری و کەمی سەرچاوەکان لەسەر ڕابردوو دەبێت ڕێگایەکی 

نە ئەگەر بمانەوێت مێژووناسا ی بۆ دەستنیشان بکرێت و بکرێتەوەبەگشت
 لێیبکۆڵینەوە. 

ئێستایدا و -خەسڵەتی هەیەی لە[ مادام بوونی دازاین مێژووییە، ١٢٤]
کراوەی هەیە و ڕێگەیەکیشی بۆ  لەنێو ڕەهەندەکانی کاتیدا بوونێکی

ئەوەی دازاین تەنیا  بیرۆکەکردنی ڕابردوو ئامادەکردوە. هەروەها، لەبەربە
 ە مێژووییە بەویی بێت، ئەو بابەتبنەڕەتەوە مێژو هەبوویەکە لە

ی -لەوێدا-دەکۆڵێتەوە، دەبێت خەسڵەتی بوونی دازاینیبیرۆکەکراوەی لێ
جیهاندا مێژووی -لەنێو-هەبێت. لەگەڵ هەموو فاکتۆرێکی بوونی دازاین

جیهانیش هەیە. ئەگەر دازاین لەنێو جیهاندا نەمێنێت، جیهانیش 
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-ەتەباب نامێنیت. ئەمەش لەگەڵ ئەو فاکتۆرەدا ناکۆک نییە، کە ئەو
ماوەتەوە و بووە بە بابەتێکی  شبەردەستەی لەنێو جیهاندا هەبوو ئێستا

مێژوویی. پاشماوەکان، یادگارییەکان و شتە تۆمارکراوەکان بابەتی 
دانراون. ئەمانە دەبن بە  دەرەکین لەبەردەم دازایندا بۆ دەرخستن)لەوێدا(

 جیهانیان تێدایە.-تی مێژوویچونکە خەسڵە بابەتی زانستی مێژوو
جیهان لێیان تێدەگەین. -نێو-ڕوودەدات، کە وەکو بابەتیئەمە لەکاتێکدا 

ەم بابەتانە و پاراستنیان دەستکەوتنی ئ 'ڕابردوو' لە گەڕانەوەمان بۆ
بوونیکی مێژوویی ڕوو لە   به نابێت؛ ئەم چاالکییانە پێویستیانمسۆگەر

مێژوو  هەیە؛ واتە پێویستی بە مێژووییەتی بوونی دازاین کردوو)لەوێدا(
ئەگەر زانستی  176.  یه هه یکییەکانیشینگرنگ و میکاۆسە ناهەروەها بۆ پر

مێژوو بەمشێوەیە ڕەگی لەنێو مێژووییەتیدا داکوتابێت، ئەوا لێرەوە 
 دەبێت بابەتی ئەم زانستە دیاریبکەین.

پێویستە پەیوەندی  البردن لەسەر تێزی زانستی مێژوو سنور
کە  ەسەنانەی ئەو شتەوە هەبێت،بەمێژووییەتی ڕەسەن و دەرخستنی ڕ

 دووپاتکردنەوە و دەرخستنەوە هەبێت. دووپاتکردنەوە لەهەبووە؛ یان بە
، کە وەکو ئەگەرێکی ڕەسەن هەبووە، تێدەگەین. داازایندبوونی 

سەرهەڵدانی زانستی مێژوو لە مێژووییەتی ڕەسەنەوە، کەوابوو، ئەو 

                                                           
176

 بۆ پێکهاتەی تێگەیشتنی مێژوویی بڕوانە:   
Edmund Spranger, ‘Zur Theorie des Verstehens und zur 

geisteswissenschaftlichen Psycologic, Festschrift für Johannes 

Volkelt, 1918, pp. 357ff.  
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ۆژەی بوونی دازاینە، واتایە دەبەخشێت، تێزی بنەڕەتی زانستەکەمان پڕ
بووە. ئایا ئەم زانستە هیچ ئەگەرێکی بۆ تێزەکەی هەیە؟ ئایا  کە)لەوێدا(

ئایا فاکتۆرێتی دازاین چ واتایەک ئاماژە بۆ فاکتۆرە هەبووەکان ناکات؟ 
دەبەخشێت؟ ئەگەر دازاین بوونێکی ڕاستەقینەی هەبێت ئەوا 

ێت؟ ئەگەر بوون ڕادەوەست-فاکتۆرییەکەی لەسەر پڕۆژەی تەوانایی
ئەمەش دروستبێت، ئەوەی ڕەسەنانە لەوێدا هەبووە و فاکتۆریانەیە 

 جیهانەوە هەیە. لە-پەیوەندی بە ژیانی ڕۆژانە و چارەنەس و مێژووی
 حاڵەتێکدا بوون فاکتۆریانە فڕێدراوەتە ئێرە.  هەموو

دەکات و [ زانستی مێژوو هێزی بێدەنگی ئەگەرەکان ئاشکرا١٢٩]
ڕۆشنایی ئەگەرەکاندا  جیهان لەبەر-وێلەن-نە بوونزۆرتریش کۆنکریتییا

مێژووییەتی ڕەسەنەوە  ڕووندەکاتەوە. ئەگەر زانستی مێژوو، کە لە
بە  نەوە بوونی دازاینی لەوێدا هەبووپەیدادەبێت، بەدووپاتکرد
خۆی وەکو  بکات، ئەوا مێژوونوس ئەگەرەکانییەوە ئاشکرا

بارەت بابەتەکانی نیشاندەدات. پرسیارکردنیش سە شتێکی)هەمەکی(
مێژوونوس، کە گوایە ئەم زانستە دەبێت خۆی بەڕووداوە تاکەکانەوە یان 

تێزی بکات، لەڕاستیدا هەڵەیەکی ڕادیکااڵنەیە.  یاساکانەوە خەریک
شتێکی  زانستی مێژوو نە ئەو ڕووداوەیە یەکجار سەریهەڵداوە و نە

ە. هەمەکی ژوور ڕووداوەکەشە، بەڵکو ئەگەرێکی فاکتۆری هەبوو
مێژووییەتییەکی فاکتۆری و ڕەسەن، وەکو بڕیاردان و چارەنوسی ئەوەی 

جۆرێک مێژوو دەربخات، هێزی ئەگەرەکە  لەوێدا هەبووە دەتوانێت بە
 دووپاتبکاتەوە، کە ڕوو لە داهاتوو بکات. زانستی مێژوو لە)ڕانەبردوو(
 هەروەها)ڕاستەقینە(ی ئەمڕۆوە دەست بە توێژینەوەکەی ناکات و لەوێوە
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ناڕوات. تەنانەت درخستنە مێژووییەکانیش پەیوەندییان بە  بۆ)ڕابردوو(
ی رفاکتۆ بۆ زانستی مێژوو لە (کەبابەتە)هەڵبژێراوەداهاتووەوە هەیە. 

بووە و اوە و لەوێوە زانستی مێژوو پەیداژیانی ڕۆژانەی دازایندا هەڵبژێردر
دنەوەی پاتکروزانستی مێژوودا لەسەر دو هەیە. دەرخستنی ڕابردوو لە

چارەنوس و خۆیەتییەک، کە دەبێت بە بابەتگەری بۆ ئەم زانستە، 
دامەزراوە. بابەتگەرێتی زانست بە پرسیار لەسەر تێگەیشتنی بابەتەکەی 

گوێرەی بە . لەنێو زانستیشدا ستاندارتە)هەمەکییەکان( وه تهبەستراوە
تیایدا  ڕاستی(نەوە و ناتوانین پێوانەیەکمان بۆ)ێنادۆز داواکردنی)ئەوان(

 دەستکەوێت. 
ئەوەی لەهەموو حاڵەتێکدا تێزی سەرەکی زانستی مێژوو  لەبەر[ ١٢١]

ئەوا لە  ،ئەو ئەگەرەش فاکتۆریانە هەیەئەگەرێکی لەوێدا هەبووی بوونە، 
فاکتۆرەوە دەست بە گەشتەکەی دەکات. ئەم زانستە فاکتۆرییەش چەند 

ن، کارکردن، بەشێکی لێوە پەیدادەبێت و دەبن بە مێژووی ئامێرەکا
ڕاڤەکردنەکەیدا  کەلتوور، گیان و بیرۆکەکان. مێژوو، هەمانکات، لە

ڕێگای مێژووی کۆنەوە زانستی  مێژووی خۆی هەیە؛ زۆربەی کات لە
هەبووەکان لەوێدا بکات. لەبەر ئەمەش   مێژوو دەتوانێت روو لە

ڕەسەنەکەی بە چەند  توێژینەوەی مێژووییانە دەتوانێت خۆی لە تێزە
خۆی بە بیروڕای  ەگەر مێژوونوسبکاتەوە. ئ ەک نزیکشێوەی

بابەتی  سەردەمەکەیەوە ببەستێتەوە ناتوانێت بیسەلمێنێت ڕەسەنانە لە
ژوونوسەی تەنیا . لەالیەکی دیکەوە، ئەو مێ یشتوه گهتوێژینەوەکە تێ

دەکات دەشێ لەژێر کاریگەرێتی مێژووییەتی ڕەسەندا سەرچاوەکان پۆڵین
جیاوازەکانی زانستی مێژوو، بۆ ناسینی  ەیلەکاربکات. کەوابوو، م
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 دوورەکانیش، ڕەسەنییەتی مێژووی)سەردەمەکە( ی وکەلتوورە سەرەتای
دەبێت بە  ناسەلمێنێت. دواجار، سەرهەڵدانی گرفتی)مێژووگەرێتی(

 خاڵەی، کە زانستی مێژوو هەوڵدەدات دازاین لە ئاماژەکردن بۆ ئەو
کاتێک زانستی مێژووی  هەموو بکات. مێژووییەتیمێژووی ڕەسەنی نامۆ

بەمشێوەیە، ئەو سەردەمانەی زانستی مێژوو نایانناسێت پێویست نییە. 
 مێژوویی. -نابن بە نا

ئەگەری بەکارهێنانی زانستی مێژوو بە چاک و خراپ بۆ ژیان پەیوەندی 
فاکتۆریانە لە شێوازەکانی مێژووی  .بە بنەڕەتی مێژوویی ژیانەوە هەیە

پی زانستی مێژووی "چاک و خرا هەیە. نیتشە خاڵی ڕەسەن و ناڕەسەندا
 ( بە٦٨٩٤دەرەوەی وەرزدا() بەشی دووەمی نوسراوەکەیدا)لە " لەبۆ ژیان

چەند واتایەک بە قووڵی باسکردوە و سێ جۆر زانستی مێژووی 
ی بۆ یەکێتی دیاریکردوە؛ شکۆدار، دێریینی و ڕەخنەگرانە. بەاڵم ئاماژە

ێژووبوونی بەموە و بەکەمی لەسەر زەمینەی نەکردو نێوان ئەم سێ الیەنە
سەر. هەمانکات، مێژووییەتی یاریدەدەرە بۆ دازاین تیشکی خستۆتە

بوون و یەکێتی کۆنکریتی نێوان ئەم ێگەیشتنمان لە چۆنییەتی بەفاکتۆرت
سەرەتای  سێ الیەنە. دابەشکردنەکەی نیتشە ڕووداو نییە و لە

  که کێشهی ئەو باشتر لە نوسراوەکەیدا دەمانگەیەنێتە ئەو باوەڕە
 .اسدەکاتبۆ ئێمەی بتێگەیشتوە و 

نێکی کاتی هەیە. کاتیش لەنێو ودازاین مێژووییە چونکە بو [١٢٩]
دا یەکێتی دادەمەزرێنێت. دازاینیش لە بەکاتیبووەکان ڕەهەندە

بڕیاردانەکەیدا و ئاشکراکردنی هەڵبژاردنەکەیدا دەبێت بە هەبوویەکی 
 بوون بە بڕیاردانەوە و لە ڕانەوە بەرەوڕەسەن و داهاتوویی. گە
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دووپاتبوونەوەدا دەرگای ئەگەرە شکۆدارەکان لەنێو بوونی دازایندا 
 مێژووەی لەم ئەگەرانەوە پەیدادەبێت و ئەو زانستەدەکاتەوە. 

دەبێت بە زانستێکی مێژووی شکۆدار. لەنێو پرۆسەی ئەو  ]باسیاندەکات[
ەبوویەکی فڕێدراو. لەمحاڵەتەدا و بوونەی ئێستا هەیە دازاین دەبێت بە ه

-لە ئەگەری گەڕانەوەکەدا ئاماژەکردنێک بۆ پاراستن و هێشتنەوەی ئەو
لەوێدایە دەکرێت و ئەگەرە ویستراوەکە بەرجەستەدەکات. -بوونەی

 'دێرینی'.  بەمشێوەیە، زانستی مێژووی ڕەسەنی شکۆدار دەبێت بە
تیایدا داهاتوو  جۆرێک بەکاتیبوونی خۆی دەردەخات، کە دازاین بە

لەگەڵ ڕابردوو لەنێو ڕانەبردوویدا یەکدەگرن. ڕانەبردوو ڕەسەنانە)ئەمڕۆ( 
ڕاڤەی ئەگەرێکی  ساتی تێڕوانین. مادام)ئەمڕۆ( دەردەخات و دەیکات بە

دەستکەوتووی بوونی بۆ دەکرێت، ڕاڤەکردنەکەش تیگەیشتنە لە 
رانەبردوو  دووپاتکردنەوەی داهاتوو، زانستی مێژوویی ڕەسەن خەسڵەتی

ی دازاین لە کەوتن یدادەماڵێت؛ دەبێت بە دابڕانێکی ئازاراو لە)ئەمڕۆ(
مێژووە ڕەسەنە  لەنێو)ئەمڕۆ(ی ژیانی گشتیدا. لەمڕووەوە، زانستە

شکۆدار و دێرینییەکە دەبێت بە ڕەخنەگر لەسەر)ڕانەبردوو(. مێژووی 
ستی ڕەسەنیش بناخەی ئەگەری یەکێتییە لەنێوان ئەم سێ الیەنەی زان

 مێژوودا. 
بەاڵم زەمینەی زانستی مێژووی ڕەسەن، وەکو واتایەکی بوونگەرانە بۆ 

 نیگەرانی، کاتە.
 ڕێگەی شیکردنەوەی سەرچاوەی بوونگەرانە و مێژوویی زانستی مێژوو لە

بیرۆکەکردنی ە پێکدەهێنێت دیاریدەکرێت. لە بەئەو بیرۆکەیەی زانستەک
کدا دازاین ێانە، لە کاتییتیکینیۆزانستی مێژوودا، هەڵوێستی هێرم
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خاڵی سەرەکی و دەرگاکانی بۆ ئاشکراکردنی  بڕیاردەدات، دەبێت بە
ئەگەر و بنەمای ڕاستی  هەبووە دەکاتەوە. دووپاتکردنەوەی ئەوەی لەوێدا

مێژووناسی دەبێت، وەکو دەرخستنی ڕەسەنانەی بوونی مێژوویی 
ژووییەکان ئەوەی چەمکە بنەڕەتییەکانی زانستە مێ بناسرێت. لەبەر

چەمکەکانی بوونن، بیردۆزەی زانستی مرۆڤایەتی پێویستی بە ڕاڤەکردنی 
 بوونگەرانەی لەپێشتر هەیە، کە بە مێژووبوونی دازاین دەکات بە بابەت.

ئامانج و  ئەم ڕاڤەکردنە بەردەوام لەنێو توێژینەوەکانی)دیڵتی(دا بووە بە
کەکانی کاونت یۆرک ئێمە لە بابەتەکە نزیکتر دەکاتەوە. ئەمەش لە بیرۆ

   177ڤۆن وارتن بۆرگدا زۆرتر ڕۆشنایی خراوەتەسەر.
 
 

 . پەیوەندی ئەم توێژینەوەیە لەسەر گرفتی مێژوو لەگەڵ٩٩     
  بیرۆکەکانی کاونت یۆرکدا  تی و لهتوێژینەوەکانی دیڵ         

یەوە هەوڵدانەکانی دیڵتی مێژوو لەنێو گرفتی بۆ شیکردنەوکەمان
      خۆماندا لەگەڵ ئەوانەی ]ئەم بیریارەمان[ ەوڵدانەکانیسەریهەڵداوە. ه

  لە تیزەکانی کاونت یۆرکیش بەهێزترمان کردوون، کە داناوە و بە جۆر
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( پارێزەر و فەیلەسوفێکی ئەڵمانییە ٦٨٢٩-٦٨١٩کاونت یۆرک ڤۆن وارتن بۆرگ)  
ەگەڵ)دیڵتی( هاوڕێیدا هێرمینیۆتیکی فەلسەفییان بۆ ڕاڤەکردنی مێژوو بەرەوپێشەوە ل

. بۆچوونەکانی ئەم بیریارە و دیڵتی بەسەر بۆچوونی هایدیگەرەوە لەسەر مێژوو  بردوه
کاریگەربوون و لەم بەشەی)بوون و کات(دا خودی هایدیگەر ئاماژەیان بۆ 

 دەکات.)م.ک(
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 تاکو ئەمڕۆ دیڵتی، لە 178شوێنی جیاوازدا باسکراون. نامەکانیدا لە
ڕاڤەکردنەکەیدا بۆ مێژووی گیان، بەتایبەتی مێژووی ئەدەب، وەکو 

جیاوازی لەنێوان زانستە  ]ئەم بیریارە[ دادەنرێت.کەسێکی هەستیار 
سروشتی و مرۆڤییەکان داناوە و دەورێکی گرنگی بە زانستە مرۆڤییەکان 

 (ڕێژەگەرایەتی و سایکۆلۆجی داوە. لەوێوە)فەلسەفەی ژیانی
چوونەکانی بکەین ئەم دامەزراندوە. ئەگەر ڕووکەشانە تەماشای بۆ

 بەاڵم ناوەڕۆکەکەی دەرنەکەوتوە.  دروستە،  هێلکارییەی بۆمان کردووه
دەتوانین توێژینەوەکانی دیڵتی بەسەر سێ الیەندا دابەشبکەین:  [١٢٨]

توێژینەوە لەسەر بیردۆزەی زانستە مرۆڤییەکان و جیاوازی نێوان 
ئەمجۆرە زانستانە لەگەڵ زانستە سروشتییەکاندا؛ توێژینەوە لەسەر 

ت؛ هەوڵدانێک بۆ مرۆڤییەکان، کۆمەڵ و دەوڵە مێژووی زانستە
 دامەزراندنی ئەو سایکۆلۆجییەی)سەرجەمی فاکتۆری بوونی مرۆڤ(

بیردۆزەی زانستدا، لە زانستی مێژوودا و لە  خاتەڕوو. توێژینەوەکان لە ده
کاتیکدا یەکێکیان  تۆی یەکدییەوە. لە ۆتیکی دەچنەیسایکۆلۆجی هێرمین

ی دەبن بە پێشەنگ و زەمینەکە داگیردەکات ئەوانی دی بۆ دەبێت بە
و دەستەک. ئەوەی، وەکو جیابوونەوە و دڵنیانەبوون لە  هاندەر

دیاریکردنی ڕێگاکەدا دەردەکەوێت بێ ئارامییە لە دۆزینەوەی ئامانجێک 
و مسۆگەرکردنی بناخەیەکی  بۆ تێگەیشتنی فەلسەفییانە لە)ژیان(
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  Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul 

Yorck von Wartenburg 1877-1897, Halle-an-der-Saale, 1923.         
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دەوری  شتێک بە ۆتیکییانە لەسەر خودی ژیان. هەموویهێرمین
لە بەستێنێکی مێژوویی  ، کە تیایدا)ژیان( وه سوڕێتهدەسایکۆلۆجیدا 

ڕێگەی بوونی مرۆڤەوە، کە بابەتی  و کارتێکراوەکانییەوە و لە پێشکەوتن
ۆتیکییانە ڕۆشنایی یئەم زانستەیە، تێدەگەین. هەروەها هێرمین

دەخرێتەسەر. ئەمەش بڕیار لەسەر میتۆدۆلۆجی زانستی مێژوو دەدات. 
وێژینەوەکانی دیڵتی بۆ دامەزراندنی کەماندا، تگفتوگۆکانی سەردەمە لە

تە نێو بواری  نهیەک الوە خزێنراو زۆر و لە زانستە مرۆڤییەکان بە
بیردۆزەی زانستەوە؛ لەنێو ئەم گفتوگۆیانەدا باڵوکراوەکانی زۆرجار بەرەو 

هێندەی هەوڵدانەکەی  مرۆڤییەکان( ئەم الیەنە براون. )لۆجیکی زانستە
دنی سایکۆلۆجی، وەکو زانستێکی پۆزەتیڤی، گرنگ بۆ بەرەوپێشەوە بر

 .  هنەبوو
ئاشکرا باسی هەڵوێستی  کاونت یۆرک، هاوڕێی دیڵتی، بە [١٢٢]

فەلسەفییانەی دیڵتی دەکات، کە چۆن هەوڵی دامەزراندنی پەیوەندی 
ئارەزووی ]ئەو سێ بەشەی[داوە. بەتایبەتی کاتێک ئاماژە بۆ  نێوان

ئێستا دەتوانین هەموو  179. تدەکا وییەتیمێژو گشتیمان لە تێگەیشتنی
توێژینەوەکانی دیڵتی بخەینە بەردەستمان و هەموو الیەنەکانی ببینین؛ 

خاوەنیان دابنێین، پێویستە بەردەوام  ئەگەر بمانەوێت خۆمان بە
کۆنکریتییانە کاریان لەسەر بکەین. ئێمە ناتوانین لەم بوارەدا بە درێژی 
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 بەاڵم بە 180.هاندەر بوون بە وێژینەوەکانیباسی ئەو گرفتانە بکەین بۆ ت
ڕێگەی  نت یۆرک لەکورتی چەند الیەنێکی بیرۆکە سەرەکییەکانی کاو

بەشێکی نامەکانی ڕووندەکەینەوە. هاندەری یۆرک لە  هەڵبژاردنی چەند
نامەکانیدا ئاشکرا لەژێر کاریگەرێتی کارەکانی دیڵتیدا دەردەکەوێت. 

ێستەکەشیدا بەرانبەر ئەرکەکانی هەروەها ئەو هاندەرە لەنێو هەڵو
 سایکۆلۆجی شیکاری دەبینرێت. لەسەر بەرهەمە ئەکادیمییەکەی دیڵتی

(" ٦٨٢٤"بۆچوونەکان سەبارەت سایکۆلۆجی شیکاری و وەسفکاری)
 دەنوسێت: 

تێڕامان دەستەکێکی -"بەدڵنیاییەوە ئەو ڕاستییە دامەزراوە، کە خۆ
ونیش شیکردنەوەیە. لەم بۆ زانین و پرۆسەی سەرەتایی فێربو ،گرنگە

بۆچوونەوە بنەماکان دادەمەزرێن و بوونیان بە دۆزینەوەیان 
دەسەلمێنرێت. ئێمە لە هەوڵدانەکەمان بۆ ڕوخاندنی سایکۆلۆجی 
دامەزرێنراو پێشنەکەوتووین و نەمانتوانیوە ڕەتیبدەینەوە... گوێنەدانی 
تۆ بە هەڵوەشاندنەوەی شتەکان و ڕەخنەلێگرتنیان)بۆنموونە، 

قووڵی(، بە دیدی من،  سەلماندنی چاوگەکەیان سایکۆلۆجییانە و بە
تەنیا  "... 181بۆ بیردۆزەی زانین هەیە".  وهپەیوەندی بە چەمکی تۆ
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کۆنکریتی لەسەر نوسراوەکانی  لێکۆڵینەوەکەی)جیم. میش( بۆ کارکردنێکی  
 دیڵتی شایەنی باسکردنە و هەوڵدەدات هاندەرە سەرەکییەکانی دەستنیشان بکات.  

 بڕوانە پێشەکییەکەی بۆ دیڵتی لەم نوسراوەدا:     
Gesammelte Schriften, vol.5 (1924, pp.vii-cxvii.      

181
  Briefwechsel, p. 177 
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)فاکتۆری  سەپاندنە بکات،ۆزەی زانین دەتوانێت ڕاڤەی ئەم نابیرد
ی میتۆدی زانستانە بسەلمێنێت؛ یئەمەش ڕوونکراوەتەوە(. دەبێت دروست

ڕەوی میتۆد خۆشبکات. پێویستە بڵێم، نابێت لە بوارە زەمینە بۆ ڕا
 182هەندەکییەکانەوە میتۆدەکان وەرگرێت." 

دوای  سەرەتاوە، وەکو ئەفالتون و ئەریستۆ، بە یۆرک، لە [٤١١]
پێش زانستەکان بکەوێت و ڕێنماییان بکات: ئەمەش   وهلۆجیکێکدا گەڕا

بونیادی پێویستی جیاکردنەوەیەکی ڕادیکااڵنە و پۆزەتیڤانەی 
یۆرک  183.پێش  ته وههێنا کاتیگۆرییەکانی بۆ سروشت و مێژوو)دازاین(

توێژینەوەکانی دیڵتی جەختی زۆریان لەسەر   بوهباوەڕەدا لەو
 ئۆنتیکییەکان و مێژووییەکان نەکردوە. ]هەبووە[ جیاکردنەوەی

"بەتایبەتی، بەراوردکردنەکەی نێوانیان بە میتۆد بۆ زانستە مرۆڤییەکان 
گەڵتا هاوڕانیم...بەراوردکردن هەمیشە  "لیرەدا من لە 184ە."دانراو

 بەهایەکی ئیستاتیکی و پەیوەندی بە شێوازی هەبووەکانەوە هەیە. بە
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   Briefwechsel, p. 179 

183
ەبەستی هایدیگەر لە)لۆجیک( میتۆدی بیرکردنەوە و بەکارهێنانی چەمکەکانە م  

نەک زانستی لۆجیک. دەزانین ئەفالتون لۆجیکی وەکو زانست نەناسیوە، بەاڵم ئەوە 
کاری فەلسەفی نەکردبێت. هەروەها، ئەریستۆ یەکەم بیریارە   ناگەیەنێت لۆجیکمەنده

مەزرێنەری لۆجیک دادەنرێت، هێشتا ئەو بنەماکانی ئەم زانستەی باسکردوە و بە دا
چەمکی)لۆجیک(ی بۆ ئەم زانستە بەکارنەهێناوە و هیچ نوسراوێکیشی بە 
ناوی)لۆجیک(ەوە نەنوسیوە. چەمکی لۆجیک و بەکارهێنانی، وەکو زانست بۆ 

 سەردەمی ڕۆمانی، بەتایبەتی، بۆ شیشرۆ دەگەڕێتەوە.)م.ک( 
184

  Briefwechsel, p. 191 
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بە مێژووە. بەاڵم چەمکی جۆر الی تۆ  ڕیزکردن سەر ،دیدی ویندڵ باند
ناوەکییە. ئەمەش کێشەی خەسڵەت نەک شێواز دروستدەکات. بۆ ویندڵ 

، کە داوای بەهای یەک وێنەی شێوازی تاکەکانەرەباند، مێژوو زنجی
ئێستاتیکی دەکات. بۆ زانایەکی سروشتناس چێژی ئیستاتیکی بۆ مرۆڤ 

 ئەمانە، دەبێت بە ئارام بەخشە. چەمکی تۆ بۆ مێژوو، دوای هەموو
"شێواز"، وەکو  بنکەی هێزەکان و کۆیاندەکاتەوە. لەمحاڵەتەدا کاتیگۆری

ئارەزووی جیاکردنەوەی هەبووە  لە 185ت".هێما بەسەریاندا دەسەپێنرێ
هەبووە مێژووییەکانەوە، یۆرک دەیزانی چۆن توێژینەوە  ئۆنتیکییەکان لە

 چاو "دڵنیاییەکی دوور لەبەر کۆنەکان خۆیان، وەکو مێژووییە
دەکات و یاندوورەوە تەماشا "ڕانکە یەکێشە لەوانەی لە 186گرتووە."

ەکەشی هەبووە مێژووییەکان هەبووە لەناوچووەکانیش نابینێت. هەڵوێست
تەنیا ئەوەی ڕامیارییە  ئەو[ ]بۆ دەخاتە نێو چوارچێوەیەکی ڕامیارییەوە.

کات دەردەکەون  "بۆ من گۆڕانکارییەکانی نێو 187کارەسات." دەبێت بە
 جەوهەری نەبن. ئەم بۆچوونەش لەگەڵ ئەوی تۆدا جیاوازە. بۆنموونە،

خوڕەی ئاوی هەمان ڕووبار دەکرێت بە ئەوەی بە فێرگەی مێژوویی ناوزەد
کۆنەکە و نەیاربوونی  دەیبیستم و نوێنەرایەتی بەشێکی هەڵوێستە

ئەو فێرگەیە هەرگیز میژوویی دەکات. ناوەکەشی هەڵخەڵەتێنەرە. 
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 بەاڵم شتێکی کۆنە و ئیستاتیکییانە هەبووەکان شیدەکاتەوە، لە 188.نییە
. تەزراندنی دەداکاتێکدا بزوتنەوە سەرەکییەکە میکانیکییانە هەوڵی دام

ئەمە ئەوەی خرایە سەر میتۆدە هۆشەکییەکە هەستکردنێکی گشتی  لەبەر
  189بوو."

"زمانەوانێکی بلیمەتیش مێژوو بە دۆاڵبی کەلوپەلەکۆنەکان  [٤١٦]
شوێنێکدا ئەوەی  و لە کاتێک هیچ شتێک هەستپێکراو نییە" 190"دادەنێت.

ناتوانن ە چاکەکان ڕێنماییمان دەکات ئاڵوگۆڕکردنێکی دەروونییە، مرۆڤ
و زۆرتریش  ناسنناخەوە زانای سروشت گەن. ئەوان لەبشوێنی خۆیان  بە

چونکە ئەزمون کەمە. پێویستە خۆمان لەو  دەکەونە نێو گومانەوە
خەینەوە، بۆنموونە باسی ئەوە بکەین بدوور  کهدرێژەپێدانە بێ کەڵکە

ستە و یان سیراکیۆس. ئەمە ناپێوی جار ئەفالتون چۆتە ماگنا چەند
 درێژایی توێژینەوە دەبینم باسکراوە ئارەزووکردنێکی ڕووکەشانەیە، کە بە

ڕاستییەکان سەبارەت ئەفالتون، هۆمەر و ئینجیل توشی شەرمەزاری  و
 شتێکی ڕاستەقینە دەبێت بە پێوەر، ئەگەر بە دەکەن. هەموو

"زاناکان  191"هەبوویەکی چەسپاو دابنرێت و نەکەوێتە نێو ئەزمونەوە.
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سەردەمی شۆڕشدا، ڕادەوەستن.  ات، وەکو کۆمەڵگای فەڕەنسا لەدژی ک
لێرەدا، وەکو ئەوێ، فۆرمەلێزم و فۆرمخوازی؛ پێناسەکردنی 
پەیوەندییەکان دەبن بە دوا وشەکانی زانایی. هەڵبەتە ئەوەی بەرەو ئەم 

باوەڕەدام  خاوەنی مێژووی خۆی، کە لەو الیەنە ڕێدەکات دەبێت بە
 نەبوونی زەمینە بۆ ئەم بیرکردنەوەیە و ئەو هێشتا نەنوسراوەتەوە.

باوەڕەی هەڵیدەگرێت)ئەم بیرکردنەوەیەش ئەپستمۆلۆجییانە دەبێت بە 
"بۆ من دەردەکەوێت فراوانبوونی  192بەرهەمی مێژووە." مێتافیزیک(

لەمەوبەر  ساڵ زەمینە دەکەوێتە سەر بنەمای ناچەقی، کە چوارسەد
گەورەتر و پانتریش  زەمینەیە[ کایەوە. ]ئەوسەردەمێکی نوێی هێنایە

ڕادە پێشکەوتووە خۆی ڕەتبداتەوە؛ مرۆڤ  بووە؛ زاینیش گەیشتۆتە ئەو
بوونی خۆی دوورکەوتۆتەوە و خۆی ناناسێت. "مرۆڤی تازەگەری"،  لە

لەالیەکی  193سەردەمی ڕێنەسانسەوە بۆ ناشتن ئامادەکراوە." بۆنموونە لە
ە و تەنیا ئاماژە بۆ ژیان زیندوو ،دیکەوە، "ئەو مێژووەی نوسراوەتەوە

کات،  "بەاڵم، زانینی مێژوویی، زۆربەی 194ناکات ڕەخنەگرانەشە."
مێژوودا سەرنجڕاکێشە  "ئەوەی لە 195سەبارەت سەرچاوە نادیارەکانە."
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ڕووداوە سەرەکییەکە نییە. دەمارەکانی شاراوەن و نابینرێن. هەمانکات 
ە، کە دەڵێن، دەبیت، ئەوەش دروست دەڵێن، ئەگەر ئارام بیت بەهێز

"هەروەها،  196تێدەگەیت، کە هەستی پێدەکەیت!" ئەگەر ئارام بیت لەوە
حەزدەکەم  بە ئارامی و لەبەرخۆمەوە لەگەڵ گیانی مێژوودا بدوێم. گیان 
بۆ مامۆستا گۆیتە و فاوست لە خوێندنەکەیدا دەرنەکەوت. ئەوان بیریان 

سی ئێمەیە و . ئەو کە وهلەو گرنگییە نەکردوە و شوێنیان بۆ دانەنا
و نزیکە. ئەو هەوڵ  یەدا دەژین زۆرتر برایانەدەشت و هەردیش لەوانەی لە

و ڕەنجدانانە، وەکو زۆرانبازییەکەی یەعقوب سودیان بۆ خودی 
  197 زۆرانبازەکە هەیە. ئەمەش بۆ ئێمە گرنگە."

یۆرک ئەم تێڕوانینەی بۆ خەسڵەتی بنەڕەتی مێژوو، وەکو  [٤١٩]
ەیەوە سەبارەت خەسڵەتی بوونی مرۆڤ، نەک کاریگەرێتی لە زانینەک

بووە بە پێویستییەک بۆ  ]ئەو[ بابەتەکانی دیکەوە، دەستکەوتووە. لەالی
یەکی دەرەکی وفیزیایی)هەبو-بیردۆزەی زانست. "هەموو داتایەکی سایکۆ

یان سروشتی نییە( و بابەتێکی زیندووە؛ ئەمە ناوەڕۆکی مێژووە. ئەگەر 
ی ڕووتکراوە نەکات و بڕوانێتە سەرجەمی تێڕوانینەکە ڕوو لە خۆیەک

شێوەیەی بۆ  بوونم، ئەوا من ، وەکو هەموویەکی مێژوویی دیاریکراو بەو
ڕادەیەی من  تەنێکی کۆسمۆلۆجی، دەبینێت. بەو فیزیاش دەبم بە

  198تەنێکی فیزیاییم دەبم بە مێژووش..."
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ی لە کاتێک یۆرک پێناسە ناڕاستەکانی بۆ پەیوەندییەکان و ڕێژەگەرایەت
ئاکام بگات،  دوا زەمینەبەدەر بینی هەوڵیدا لە بەمێژووبوونی دازاینەوە بە

ئاگاییەوە بۆ مێژوو ئەو -"بەاڵم، لەالیەکی دیکەوە، لە ڕوانگەی ناوەکی خۆ
جۆرەی فسیۆلۆجی بەبێ  نادروستە. بەو  یه ههمێژوودا  سیستەمەی لە

فەلسەفەیەکی فیزیا ناخوێنرێت فەلسەفەش لە مێژوو، بەتایبەتی ئەگەر 
ڕەخنەگرانە بێت، جیانابێتەوە. ڕەفتاری مرۆڤ و مێژوو هەوا و 
هەناسەدانن؛ لەوانەیە ئەم کێشەیە پارادۆکس دەرکەوێت، بەاڵم بۆ من 
متیۆدۆلۆجییانە، وەکو پاشماوەی مێتافیزیکە نەک بەمێژووبوونی 

دیدی من، فەلسەفەی  "مادام فەلسەفەکاری ژیانە، بە 199فەلسەفەکاری."
و هەیە. بەاڵم کێ دەینوسێتەوە؟ بەدڵنیاییەوە، ئەوە نییە ڕاڤەی مێژو

بۆکراوە و هەوڵی نوسینەوەی دراوە. تۆش دژی ئەمە وەستاویت. تاکو 
ئەمڕۆ پرسیارەکە بە هەڵە دامەزراوە و مەحاڵە؛ ئەمەش تاکە ڕێگەیەک 
بۆ دامەزراندنی پرسیارەکە نییە. کەوابوو، هیچ فەلسەفەکارییەکی دروست 

کە مێژوویی نەبێت. جیاکردنەوەی سیستەمی فەلسەفە و نییە، 
"ئێستا زانست  200بنەڕەتەوە کارێکی ناجۆرە."  ئامادەکردنی مێژوویی لە

ڕێگە   تاکهدەبێت بە پراکتیکی و دەسەلمێنرێت. پراکتیکی ماتماتیکیش 
قوڵی و فراوانی واتاکەی  نییە. بۆچوونی ئێمە بۆ پراکتیک بە

الی  انجی هەموو فەلسەفەیەکی ڕاست و ڕاستییەپێداگۆگییانەیە. ئەمە ئام
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"تۆ لەسەر بەزانستبوونی ڕەوشت ئاگاداری  201ئەفالتون و ئەریستۆ."
بۆچوونەکانمی. هێشتا دەتوانین چاکتر ئەم کارەش بکەین. بۆ کێ ئەم 

تووکانە نوسراون؟ تۆمارکردن لەسەر تۆمارکراوەکان! ئەوەی لێرەدا رپە
"ئەگەر  202شتنە بە ڕەوشت لە فیزیاوە."شایەنە ئاوەڕی لێبدەینەوە گەی

فەلسەفە بەرجەستەبوونی ژیان بێت، پەیوەندی بە بیرکردنەوەی بێ 
نەبێت،  ئاگامەندی ناکات( کاتێکدا بیرکردنەوە ڕوو لە بناخەوە)لە

ئەرکەکەمان بۆ مسۆگەرکردنی ئاکامەکان سەخت و ئاڵۆزتر دەبێت. 
ەین، ئەمەش کارێکی دەبێت خۆمان لە مەبەستە زیانبەخشەکان ڕزگاربک

 203ئاسان نییە."
مێژوو تێبگات، کە دژی بۆچوونی  یۆرک هەوڵیداوە کاتیگۆریانە لە [٤١١]

 'ژیان' دەخاتە ئاستی تێگەیشتنی زانستانەوە. ئەمەش بۆ ئۆنتیکییە و
کارێکی دژوارە. بیرکردنەوەی میکانیکی و ئیستاتیکی "ئاسانتر بە  ]ئەو[

 کردنەوە دەردەبڕێن. شیکردنەوەیەک لەودیو درک وشە لە
ئەمەش بە پەیوەندی نێوان وشە و بابەتە ئۆنتیکییەکانەوە 

دەرەوەدا  و بناخەکەدایە لەێبەستراوە...لەالیەکی دیکەوە، ئەوەی لەن
هێما و  نوێنەرایەتی دەکات؛ لەبەر ئەمە هەموو زاراوەیەک دەبێت بە

ش یسەفواتاکەی ئاسان نابێت. هەموو بیرکردنەوەیەکی فەل تێگەیشتن لە
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ە، س"تۆ دەزانیت من حەزم لە پارادۆک 204زمانی تایبەتی خۆی هەیە."
ڕاستییەوە  دەڵێم پارادۆکس نیشانەی ڕاستییە و)بۆچوونی گشتی(ش لە

ێت؛ پەیوەندییەکەی ردوورە؛ بە نیوە تێگەیشتنەوە بەگشتیکردن دەسەپێن
ڕاستی گڕی فسفۆر دەچێت، کە تیشکەکە دوای خۆی  ڕاستییەوە لە بە

ڵێت. ڕاستی هەرگیز توخم نییە. بۆ هەڵوەشاندنەوەی توخمەکانی جێدەهێ
بۆچوونی گشتی و سەقامگیرکردنی بینینی تاکەکان ئەرکێکی 

جێگەی ویژدانی گشتی و شێوازی دەرەکی و زەقی  پێداگۆگییانەیە. لە
 205دەبێت." ئەم الیەنە ویژدانی تاک بەهێز

ت جیاوازی ئەگەر کەسێک نیازی تێگەیشتنی لە مێژوو هەبێت، دەبێ
ئامانجی بنەڕەتی فەلسەفەی گشتی نێوان ئۆنتیکی و مێژوویی بکات. 

پەیوەندی بەم جیاکردنەوەیەوە هەیە. لەگەڵ ئەمەشدا، دەبێت  206،ژیان
نوێ ڕادیکااڵنە دروستبکرێت. ئایا چۆن بتوانین  لە پرسیارەکە سەر

فەلسەفییانە لەو مێژووە تێبگەین، کە ئۆنتیکی نییە و کاتیگۆریانە 
ەناسرێت؟ ئەوەی مێژوویی و ئۆنتیکییە بناسین تاکو جیاوازییەکانیان د

خااڵنە دەتوانین ئەمکارە بکەین:  دیاریبکەین؟ ئێمە بە ڕەچاوکردنی ئەم
یەکەم، پرسیار سەبارەت مێژوو بکەین بە پرسیارێکی ئۆنتۆلۆجی 
سەبارەت بوونی بابەتەکانی نێو مێژوو؛ دووەم؛ پرسیارە ئۆنتیکییەکەش 
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بە پرسیاری ئۆنتۆلۆجی سەبارەت بوونی ئەو هەبووانەی لە بکەین 
دازاینەوە جیاوازن؛ سێیەم، ئۆنتیک الیەنێکی هەبووەکانە و بیرۆکەی 
'بوون' ئۆنتیک و مێژووش دەگرێتەوە. لەم بیرۆکەیەوە جیاوازییەکان 

 دەناسینەوە. 
 ئەو هەبووانەی مێژوویی نین بە ئۆنتیکی ناوزەدیان ناکات. خۆڕا لهیۆرک 

 ئەمەش ڕۆشنایی دەخاتە سەر بەردەوامی ئۆنتۆلۆجی دێرین، کە لە
پرسیار سەبارەت بوونەوە لە کۆنەوە کراوە و بواری ئۆنتۆلۆجی 

گرفتی  ە. جیاکردنەوەی مێژوویی لە ئۆنتیکییەوە نابێت بەو ردۆتهتەسک
پێشەوە کلیلی جیاکردنەوەکەمان نەبێت و  ئەگەر ئێمە لە توێژینەوە

دەکەوێتە سەر ڕوونکردنەوەی پرسیارەکەمان سەبارەت دڵنیانەبین، کە 
 ڕۆشنایی کەوابوو، لەبەر 207واتای بوون بەگشتی و ئۆنتۆلۆجی بنەرەتی.

دەبێت چۆن شیکردنەوەی بوونگەرانە و کارەکانی دیڵتی و یۆرکدا ئاشکرا
 کاتی بۆ دازاین دادەمەزرێنین. 
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 بەشی شەشەم
 کات وەکو سەرچاوەی -کاتبوون و لەنێو

 چەمکی باو بۆ کات   
 کاتی دازاین بۆ تر. ناتەواوی شیکردنەوە پێش٩٨     

چۆنییەتی ئەو  و بۆ سەلماندنی کات وەکو پێکهاتەی بوونی دازاین [٤١٤]
پێکهاتەیە ڕوونمانکردەوە، مێژوو، کە حاڵەتی بوونی دازاینە لە بنەڕەتەوە 

 ان بەوکاتییە. توێژینەوەکەشمان بۆ خەسڵەتی کاتی مێژوو بەبێ گوێد
 کاتدایە دەستپێکرد. فاکتۆریانە وێخاڵەی هەموو ڕووداوێکی مێژوویی لەن

تێگەیشتنی ژیانی ڕۆأژنەی دازایندا مێژوو بە ڕووداوەکانی نێو کات  و لە
ناسراوە؛ بەاڵم لە شیکردنەوە بوونگەرانە کاتییەکەماندا بۆ مێژوو 

 ئەمجۆرە تێگەیشتنەمان تێپەڕکردوە. 
گەرایەتییەکە ئۆنتۆلۆجییانە فاکتۆرەکانی بوونی ئەگەر شیکردنەوە بوون

کاتی ڕاڤەکردنی مێژوو دەبێت -دازاین دەربخات، ئەوا فاکتۆری ئۆنتیکی
یەکدی  تیایدا دەرکەوێت. پێویستە کات، کە تیایدا هەبووەکان بەر

چونکە نەک تەنیا مێژوو پرۆسە  بنەڕەتەوە شیبکرێتەوە دەکەون لە
، پێش ئەوەی دازاین  مه رباری ئه سهسروشتییەکانیش لەنێو کاتدان. 

دەست بە توێژینەوەیەکی بیردۆزەییانە بکات، مامەڵە لەگەڵ کاتدا 
دەکات، بەگوێرەی کات خۆی ئامادەدەکات. ئەوەی گرنگە لێرەدا 
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کات، کە پێش  لە  یهبیرکردنەوەی دازاین و شێوازی بیرکردنەوەکە
پێش  کردنەوەکە لەبەکارهێنانی ئامێر بۆ پێوانی کاتەکە دەکەوێت. بیر

دەبێت و بەکارهێنانی ئامێرەکانی، وەکو کاتژمێر، ئامێرەکەوە پەیدا
بوونی فاکتۆریدا کاتی هەیە یان  مسۆگەردەکات. هەموو دازاینێکی تاک لە

شتێک دادەنێت یان هیچ کاتێکی بۆ دانانێت. ئایا بۆچی  نییە. کات بۆ
هێنێت؟ چۆن دازاین کات دادەنێت یان داینانێت؟ لە کوێوە کات دە

 ئەمکاتە پەیوەندی بە کاتی دازاینەوە هەیە؟ 
کات  کات بیر لە فاکتۆری بەبێ تێگەیشتنی بوونگەرانە لە یدازاین [٤١٩]

دەکاتەوە. ئەم هەڵوێستەش پێش پرسیارەکەمان سەبارەت چۆنییەتی 
دەبێت  یستە باسبکرێت. هەڵوێستی دازاینهەبووەکان لەنێو کاتدا پێو

بزانین چۆن   پێویستهبوونی ڕاڤەبکرێت، کە کاتە.  ]شێوازی[ بەگوێرەی
دازاین، وەکو هەبوویەکی کاتی هەڵوێستی بەکاتیبوونی خۆی 

 کاتەوە لەنێو بیرکردنەوەکەیدا هەیە. لەبەر دیاریدەکات، کە پەیوەندی بە
چونکە  چێت رده کات ناتەواو ده ئەمە ڕاڤەکردنەکەی پێشومان بۆ

ەم دیاردەیە نەداوەتەوە؛ باسی کاتی هەموو الیەنەکانی ئ ئاوەڕمان لە
جیهانمان نەکردوە، کە بەشێکە لە خودی کات. گرنگە ئەمە بناسین و 

'کات'ەی ئێمە لەگەڵیدا ئاشناین و  بزانین بۆچی پێویستە. کەوابوو، ئەو
کاتەی هەبووەکانی  ژیانی ڕۆژانەماندا کاری لەگەڵدا دەکەین، ئەو لە

 بوونی ئەم هەبووانە ڕووندەکەینەوە. کات-دەکەین و لەنێوتێدایە ئاشکرا 
-کات وەرگرتندا رووبەڕووی بابەتەکانی ژیانی ڕۆژانەیدا و لە دازاین لە

ڕوانگەی ئەو  جیهان دەبێتەوە. لە-دەرەکییەکانی نێو-بەردەست و بابەتە
کاتەی هەیەتی و پیایدا تێدەپەڕێت، تێدەگات؛ واتە،  بوونە نزیکەوە لەو
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رەکی. چۆنییەتی هۆی داهێنان و پێشخستنی بابەتێکی دە بۆی دەبێت بە
ڕۆشنایی  ئەم چەمکە باوە بۆ کات الی دازاینەوە دەبێت لەبەر

کاتدا بناسرێت. چەمکی باو بۆ کات لە کاتە  نیگەرانبوونی لەنێو
خاڵەش  . بۆ سەلماندنی ئەمبێت یداده پهسەرەکییەکەوە پاش شاردنەوەی 

 سەرەکی خۆی دەسەپێنێت.  ڕاڤەکردنەکەمان بۆ بەکاتیبوون، وەکو کاتی
بۆ پێشخستنی چەمکی کات ئەو گفتوگۆیەش کراوە، گوایە کات 

 ' هەیە. ی ' یان 'بابەتگەرانه انه'خۆگەر خەسڵەتی
خۆ بۆ)خۆ(ی دەگەڕێنێتەوە و لەوێدا، کە -لەنێو-دانانی کات بە بوون

خەسڵەتی ئاگامەندی پێدەدرێت بابەتگەریانە کاردەکات. ڕاڤەکردنەکەی 
 ماژەی بۆ هەردوو الیەنەکە کردوە و هەریەکەیان ئەوی دیکەیانهیگڵ ئا

ناودەبات. هیگڵ لە باسکردنی پەیوەندی نێوان کات و لە ]دیالێکتیکیانە[
"دەکەوێتە نێو کات"ەوە.  گیاندا ڕوونیکردۆتەوە چۆن گیان، وەکو مێژوو

-ڕادەیەک ڕاڤەکردنەکەمان بۆ کاتی دازاین و پەیوەندی بە کاتی بە
دەگرنەوە. بەاڵم، چونکە  لەگەڵ بۆچوونەکەی هیگڵدا یەک وەجیهانە

بۆچوونەکەی هیگڵەوە جیاوازە و ئێمە  بنەڕەتەوە لە شیکردنەوەکەمان لە
ەتی بگەین، لەوانەیە باسکردنێکی کورتی ڕدەمانەوێت بە ئۆنتۆلۆجی بنە

بۆچوونەکەی هیگڵدا بۆ ڕوونکردنەوەی  پەیوەندی نێوان گیان و کات لە
جیهان، -ونگەرانە ئۆنتۆلۆجییەکەمان بۆ کاتی دازاین و کاتیڕاڤەکردنە بو

 هەروەها چەمکی باوی کات سودبەخش بێت. 
ناتوانین وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەینەوە، گوایە کات بوونی   ئێمه [٤١١]

چ ڕادەیەک خودی کات   بههەیە و ئەو بوونە چییە، تاکو باسینەکەین 
بوون و ڕووبوونەوەمان  ن لەلەسەرجەمی بوونیدا، ئەگەری تێگەیشتنما
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لەم  ]بۆ ئەم مەبەستە[کایەوە. ووەکانی دیکەدا دەهینێتەلەگەڵ هەب
زاین و نیگەرانیمان بۆ بەشەدا ئەمانەی خوارەوە شیدەکەینەوە: کاتی دا

کات -لەنێو کاتەی کاری لەگەڵدا دەکەین و (؛ ئەو٩٢بەشی کات)کورتە
باو بۆ سەرچاوەی چەمکی کات و -و(؛ لەنێ٨١بەشی )کورتە

(؛ بەراودکردنی پەیوەندی بوونگەرانەی ئۆنتۆلۆجی ٨٦بەشیکات)کورتە
 یجیهان لەگەڵ پەیوەندی نێوان گیان و کات ال-کات، دازاین و کاتی

ی بۆ دازاین و ی(؛ شیکردنەوەی بوونگەرانە و کات٨٩ بەشیهیگڵ)کورتە
ئۆنتۆلۆجی ار سەبارەت واتای بوون بەگشتی لە پرسی

 (. ٨١ بەشیبنەڕەتیدا)کورتە

 

 مان بۆ کاتی. کاتی دازاین و نیگەران٩٢             

پێش   که بوویه ههکێشە.  بووە بە و بۆ ئه'بوون'  دازاین ئەو هەبووەیە
دەکات بە پڕۆژە. لە  یبوون-بۆ-خۆی دەکەوێت و تەوانایی

پڕۆژەدانانەکەیدا، وەکو هەبوویەکی فڕێدراو خۆی دەردەخات، کە لەنێو 
ەکو نیگەرانی، واتە یەکێتی ە. وونیگەرانیەوە کەوتو بەجیهاندا جێماوە و 

'لەوێدا'. وەکو بوون لەگەڵ  دانانەکەی لەنێو کەوتنەکەیدا هەبوویەکەپڕۆژە
زمان بوونی خۆی  کەسانی دیکەدا لەنێو ژیانی ڕۆژانەدایە و بە
جیهان لەتەنیشت ئەو -دەردەبڕێت. ئەو دەتوانێت بوونی خۆی لەنێو

ەرانە دەربڕێت. نیگەرانی لەمڕووە گشتییەوە هەبووانەوە بۆیان نیگ
لەنێو)کات(دایە و شێوازی ئامادەکردنی بە هێشتنەوە و چاوەڕوانییەوە 

پاراستنی کردنی یان خۆەخهەیە. ئەم نیگەرانییە، پالندانان، قەدە
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 پێش کراوە کارەبکات یان نا، لەوەو بیردەکاتەوە ئەو دەگرێتەوە؛]دازاین[
 یان 'ئەوجا' دەبێ شتێکی دیکە بکات.   وه هدەبێت 'ئێستا' بیکات و
؛ لەسەر ئەوەی پێشتر ڕوویداوە،  یه واتای چاوەڕوانیی هه 'کەوابوو' [٤١٩]

ئێستادا و ئامادەکردنی پەیدادەبێت؛ واتە لەوەوپێش  هێشتنەوەی لە
باسکراوە. مەبەستیش لە"پێشتر ڕوویداوە" ئەوەیە، کە ئێستا نەماوە. 

هێشتنەوە' ئامادەکردنی شتە لەگەڵ ئەمەدا مەبەست لە '
واتای  دا لەڕۆشنایی "ئێستا' حاڵەتەدا لەبەر چاوەڕوانکراوەکەیە. لەم

ڕووەوە  'ئەوجا' هەروەها 'ئەوەی لەپێشتر ڕوویداوە" دەگەین. لەم
ئامادەکردن گرنگێتی خۆی هەیە. هەمیشە لە یەکگرتنی چاوەڕوانی و 

بچێتەوە. لە  یریشکاتی؛ گرنگ نییە ئەگەر لەب هێشتنەوەدا دەبێت بە
دا گیردەخوات و دەبێت بە بیرچوونەوەدا کات لەنێو 'ئێستا' شێوازی
ی لە شێوازی نزیکە و نیگەرانی چاوەڕوانێت ئێستا". ئەوەی زۆر-"ئێستای

دا دەبینرێت؛ ئەوەی ئێستا ئامادەیە یان ئێستا "ئەبێت ئێستا هەبێت"
'ئەوجا' لەگەڵ ونبووە. هێشتنەوە، کە لەسەر ئەوەی پێشتر ڕوویداوە و 

بەاڵم هەموو یان هەیە. دا" ڕەهەندی 'ئێستا' یان 'ئەمڕۆ'داهاتوو-"دوایی
یەک دەبێت بە "ئەوجا، کاتێک..."؛ هەموو "لەسەر ئەوەی پێشتر 'ئەوجا'

یداوە، کاتێک..."؛ هەموو ئەوەی پێشتر ڕوو ڕوویداوە" دەبێت بە "لەسەر
 بۆ 'ئێستا'، "لەسەرئێمە ئەمە  یەک دەبێت بە "ئێستا، کە...".'ئێستا'

دەکەین بە بونیادێکی پەیوەندیداری  ئەوەی پێشتر ڕوویداوە" و 'ئەوجا'
تەنانەت  دانانەدا کار لەگەڵ ڕۆژمێردا ناکەین. لەم کات بەڵگەنەویست."

ئەوەی پێشتر ڕوویداوە"  "لەسەر 'ئەوجا' و ژماردن 'ئێستا'،بەبێ ڕۆژ 
نەکرابێت ئەوە  ی دیاریشدانان دیاریکراوە. ئەگەر کاتەکە بەتەواو کات
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ئایا دەبێت. ڕێکەوت پەیدا دانان ونکراوە یان بە ناگەیەنێت بونیادی کات
دانان لەسەرچی ڕادەوەستێت؟  ڕەتەوە سەر بەکاتدانانە و کات هنب چی لە

بارەیەوە بکەین؟ ئاشکرایە  ئایا دەتوانین پرسیارێکی ڕووکەشی لەم
نەوە ئاماژەکردنە بۆ کات. "ئێستا، کە..." بیریلێدەکەی ئەوەی سەبارەت

واتاکانی "ئێستا، کە..."،  'ئێستا' کاتە. بێ نکۆڵیکردن، لە
ئەوەی پێشتر ڕوویداوە...کاتێک" لە  "لەسەر "ئەوجا...کاتێک"،
 ئەمانە واتای )کات( کاتەوە تێدەگەین. هەموو پەیوەندییان بە

لە چ واتایەک دەبەخشێت،  چۆن ئەمەش دەگونجێت و )کات( .دەبەخشن
گەیشتنی سروشتیمان لە 'ئێستا'، وەاڵمەکانیان پەیداناکرێت. ئایا تێ

واتای  شتێکی بەڵگەنەویستە، کە ئێمە 'ڕاستەوخۆ' بە 'سروشت' لە
، 'ئەوجا' و "لەسەر ئەوەی پێشتر ڕوویداوە" تێدەگەین؟ ئایا ئەمە 'ئێستا'

 ئایاێتەوە؟ ئاشکرایە نا. کەوابوو، رلەنێو هەبووەکانی نێو جیهاندا دەدۆز
توانیومانە بیناسین؟ ئایا هەوڵمانداوە بە دوایدا بگەڕێین و خەسڵەتی 

کاتێک بمانەوێت لە بەردەمیاندا ئامادە دەبین و  دیاریبکەین؟ ئێمە هەر
بەکاریان دەهێنین. تەنانەت لەگەڵ گوتنە ناگرنگ و بێ بایەخەکانی 

ماندا ستا، کە..." لەبیرژیانی ڕۆژانەدا)بۆنموونە دەڵێن ئەمڕۆ ساردە( "ئێ
"ئێستا، کە..."، "ئەوجا،  چی دازاین بەبێ بەکارهێنانی وشەهەیە بۆ

نیەکەیدا بۆ ئەوەی پێشتر ڕوویدا" لەنیگەرا کاتێک..." و "لەسەر
یەکەم، لە دەربڕینەکەیدا بوونی خۆی  هەبووەکان دەردەبڕێت.
-بووندنی دەوروبەری و تێگەیشتنەکەی لەدەردەبڕێت؛ تەماشاکر
 وە و دۆزینەوەیان ئاشکرادەکات. دووەم، چونکەلەتەنیشت هەبووەکانە

زەمینەی ئامادەکردن لەسەر دەربڕین و باسکردنەکە ڕاڤەکردنە
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ئێستا کە چاوەڕوانی و هێشتنەوەی -دروستکردنی ڕادەوەستێت.
چونکە شتێک هەیە خۆی بۆ  کاتلەگەڵدایە، ڕاڤەی بوونی خۆی دە[٤١٨]

ەیشتن و گوتارەوە ڕووی ڕاڤەکردنەکە ئاوەاڵ کردبێت و ڕاڤەکردن بە تێگ
تێدەکات؛ چونکە کات ڕەهەندی شاقوڵی و پێکهاتەیە بۆ 

ڕاڤەی بۆ دەکرێت و دەناسرێت.  )لەوێدا( ئاشکراکردنی)لەوێدا(، هەروەها
 ئێستا، کە ڕاڤەی بوونی خۆی دەکات و ئاماژە بۆ)ئێستا(-دروستکردنی

بە ئێمە، وەکو  دەکات، بە)کات( ناوزەدیدەکەین. ئەمەش )کات(
کاتێکدا دەڵێین  ت. لەێەهەندێکی کراوە و زانراو بۆ ڕاڤەکردن دەناسێنڕ

کات  نییە ڕێگە لە کات ڕاستەوخۆ لەگەڵیدا ئاشنادەبین، مەبەستمان ئەوە
 و دەربڕینەکەدا بە نەزانراوی بمێنێتەوە. ێو بنەڕەتی کات بگرین لەن

 ،بە ڕاڤەکردنەکەمان بۆ 'ئێستا' لەڕاستیدا، بونیادی ڕۆژ ژمێری سەر
دەسەلمێنێت، کە بنەڕەتی  ڕوویدا". ئەوەئەوەی پێشتر  'ئەوجا' و "لەسەر

لە خودی کاتدایە، کە ڕاڤەی بوونی خۆی دەکات. کاتێک   هڕاڤەکراوەک
شێوەیەیە"  دەڵێین، 'ئێستا' مەبەستمان لەو "ئێستایەیە، کە بەم

دەرنابڕین. بۆچی؟ چونکە 'ئێستا' ڕاڤەی  ]ڕستەکە[ هەرچەندە هەموو
بوونی هەبووەکان دەکات. 'ئێستا' خەسڵەتی ڕەهەندی ڕانەبردووی ئامادە

ئەوەی لەپێشتر ڕوویدا" ئاماژە بۆ  هەیە. 'ئێستا'، 'ئەوجا' و "لەسەر
. ئەم بونیادەش نبۆ کاتیش دەرببڕێگرنگە ڕەهەندەکانی کات دەکەن و 

، کە دەبینین لەنێو کاتەوە لەوێدا ئاشکرا دەردەکەوێت و دەسەلمێنرێت
ی کاتن. لەنێو سێ ڕەهەندەکەی کاتدا، کە ێت و خودی بەشەکانپەیدادەب

واتاکانیان تێدەگەین و تێگەیشتنەکەشمان  لەگەڵ ڕۆژ ژمێردا لە
جیهاندا -بیردۆزەییانە نییە، بوونی دازاین و هەبووەکانی دیکە لەنێو
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مێر بۆ ئەم ژڕۆژ حاڵەتەدا[ دەردەخەن؛ ڕاڤەکردنی کاتیش ]لەم
نیشاندەدەن دادەنێت؛ "ئێستا، کە دەرگاکە  خۆیان هەبووانەی)لەوێدا(

نییە،" و زۆر نموونەی  تووکەکەم دیارردادەخرێت"؛ "ئێستا، کە پە
 خاڵە ڕووندەکەنەوە.  دیکەش، ئەم

ئەوەی پێشتر ڕوویدا" ڕەهەندی  'ئەوجا' و "لەسەر ئاسۆی 'ئێستا'، [٤١٢]
وەکو مێری، هۆیە ئەم الیەنانە خەسڵەتی ڕۆژ ئەم هەیە. لەبەر ییانکات

 "لەپێستر، کاتێک..." "ئەمڕۆ، کاتێک..."، "دوایی، کاتێک..." و
 ڕۆشنایی 'ئەوجا' ڕاڤەبکرێت بەو لەبەر وەردەگرن. ئەگەر چاوەڕوانی

'ئێستا'ی بۆ  چاوەڕوانی تێدەگات و ڕاڤەی ئێستا لە-جۆرەی دروستکردنی
دا 'ئەوجا' لەگەڵ نا" ]واتاکەی[-هێشتا-"هەروەها ئێستا دەکات، ئەوا

ڕاڤەکردندا  ئەوجا" و لە-"تاکو ندەبێتەوە. چاوەڕوانی دەبێت بەڕوو
نێوان"دایە و پەیوەندی بە -دەردەکەوێت. خاوەنی کاتی خۆیەتی، کە "لە

و ماوەیەدا" یان 'لە-"لەو ڕۆژمێرییەوە هەیە. ئەم پەیوەندییە لە دەربڕینی
یەوە نیگەرانی '، هەمانکات پەیوەندی بەدا کاته-'، دەناسرێت. 'لەودا کاته

 ی زۆرتر دەکات. 'ئەوجا' هەیەو ئاماژە بۆ
دا دابەشدەبێت، جایەوە تاکو ئەوجا" "لەم ئەو ئەوجا" بەسەر چەند-"تاکو

'ئەوجا' سەرەکییەکەدا هەن. 'بەرگەگرتن'  کە لەپێشتر لەنێو پڕۆژەی
-دا"، لە چاوەڕوانیکردن و دروستکردنی کاته-"لەو لەنێو تێگەیشتن لە

 ەم جۆرەئلەنێو ڕاڤەکردنی کاتدایە؛  درێژخایەنیئێستادا، دەردەکەوێت. 
'مەودا'ی دادەنێین.  نیگەرانیمانەوە بە کاتە نابیردۆزەییانە بە

کە 'مەودا' ئێستا بە چاوەڕوانی و هێشتنەوەوە زەمینە بۆ-دروستکردنی
چونکە دەریدەخات چۆن کاتی مێژوویی،  دا' خۆشدەکات کاته-'لەو
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بەاڵم و ڕەهەندەکاندا درێژدەکاتەوە. ناسینیش، خۆی لەنێ هتەنانەت بە ن
دا' تەنیا  کاته-'لەولێرەدا خەسڵەتی تایبەتی کات زۆرتر دەناسین. 

وەی پێشتر ئە 'ئێستا'، 'ئەوجا' و "لەسەر خاوەنی'مەودا' نییە؛ هەموو
جۆری مەودایان هەیە: مەودای 'ئێستا' لە ڕوویدا" خەسڵەتی جۆراو

؛ ەیەکی هاویندا ناندەخواتئێوار کاتێکدا کەسێک لە ڕاوەستانە، لە
 ]چیاکەدا[ دنی بەیانیدایە، کاتێک بەسەررمەودای 'ئەوجا' لە نانخوا

 هەڵدەگەڕێت. 
ئێستا، -نیگەرانییەوە، هێشتنەوە و دروستکردنی چاوەڕوانی بە [٤٦١]

پێش ئەوەی بیر لە کات  نیگەرانییەوە کاتی خۆی دەدات؛ بە ڕێگە بە
شێوازی  دا، ڕۆژمێری کات دەبێت بەکات بۆ خۆی دادەنێت. لێرە بکاتەوە
کاتدا؛ ئەمەش پەیوەندی بە  خۆدان بە نیگەرانییەوە لەنێو ڕێگە بە

و مەزاج و ێهەبووەکانی دەوروبەرەوە هەیە، کە لەن ۆنیگەرانبوون ب
 درێژایی ڕۆژ" خۆیان دەرخستوە. تاکو دازاین بە تێگەیشتندا "بە

ا نوقم بێت و خۆی نیگەرانییەوە لەنێو چاوەڕوانکردنی هەبووەکاند
پێدراوەکەشی  لەبیربچێت و چاوەڕوانی بوونی خۆی نەبێت، کاتە ڕێگە

دیارنامێنێت. کاتێک دازاین ڕۆژانە "لەگەڵ شتەکاندا دەژی" و بۆیان 
بەردەوامی 'ئێستا' ڕووتەکانە نیگەرانە لەو بوونەی خۆی، کە ڕەوتێکی 

اتەی دازاین بە ک گات. بەم شاردنەوەیە، بۆشایی دەکەوێتە نێو ئەو تێنه
 و کاتەوە، کە هەیبووە خۆی دەدات. زۆرجار ناتوانێت 'ڕۆژێک' بەو

کاتەی  بەکاریهێناوە، ببەستێتەوە. بەاڵم، لەگەڵ ئەم دابڕانەشدا ئەو
کاتەی  شێوەیەی ئەو بۆشایی تێدەکەوێت پارچە پارچە نابێت. بەو

ن، دەتوانی ،زۆر دەبێتەموهەمانە دەگۆڕێت و نیگەرانیشمان بۆ کات ک
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وەکو دیاردە باسیبکەین ئەگەر، لەالیەکەوە، خۆمان لە 
بۆ پێکەهاتەی ڕەوتی 'ئێستاکان'  ی بیردۆزەییانەنوێنەرایەتیکردن''

کات بۆ ڕێگایانەی دازاین تیایاندا  لەالیەکی دیکەوە، ئەو .دووربخەینەوە
شێوەیە ببینرێت چۆن کات دەبەستێت بە بوونی  خۆی دیاریدەکات بەو

 یەوە. ڕاستەقینەی خۆ
لەپێشتر خەسڵەتی کات بۆ بوونی ڕەسەن و ناڕەسەنمان باسکرد. لەم 

-کردنیدروستبۆچوونەوە، کات بۆ بڕیارنەدانی بوونی ناڕەسەن دەبێت بە 
کەسەی بڕیارنادات  چاوەڕوانی. ئەوبێبە لەبیرچوونەوە و  ا،ئێست

بوونی خۆی تێدەگات و  بەگوێرەی ڕووداوە نزیکەکانی دەوروبەری لە
بابەتانەدا  'کات'ی خۆی لەنێو ئەو خۆی دروستدەکات. بوون و ئێستای

گرنگیان دادەنێت و بایەخیان پێدەدات. لەگەڵ ئەمەشدا  وندەکات، کە بە
]بۆنموونە دەڵێت[ "من کاتم نییە" ڕەنگدانەوەی ئەم  شێوازی گوتنی
جۆرەی ناڕەسەنە و بوونی خۆی ونکردوە خاوەنی کاتیش  ونبوونەیە. بەو

ەوام بێ کات دەمێنێتەوە. بوونی ڕەسەن و کاتەکەی بەرد و نییە
کە خاوەنی بڕیار و بوونی خۆیەتی هەرگیز  ]مرۆڤی ڕەسەن[، .جیاوازن

کاتی وننابێت و هەمیشە کاتی هەیە. کاتی بڕیاردان، لە پەیوەندییەکەیدا 
ساتە ڕەسەنانە  لەگەڵ ڕانەبردوودا، خاوەنی ساتی تێڕوانینە. کاتێک ئەو

ئێستای نابێت بە -ستادا دروستدەکات، دروستکردنیئێ هەڵوێستێک لە
دیاردەیەکی زاڵ و ڕینمایی ناکات، بەڵکو لەوێوە داهاتوو دەبینێت. لەنێو 
ساتی تێڕوانیندا بوونە ڕەسەنەکە چارەنوسی هەموو بوونی خۆی بە 
درێژکراوەیی لەنێو کاتدا دەبینێت و بەردەوام دەبێت بە)خۆ(یەکی 

هەبووە کاتییە کاتی بۆ داواکارییەکانی ڕەسەنی مێژوویی. ئەمجۆرە 
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هەڵوێستی هەیە. بڕیاردانیش بوونی ئەو)لەوێدا(، وەکو هەڵوێست 
بێت هەرگیز لە  ئەمە، مرۆڤێک خاوەنی بڕیار لەبەردەردەخات. 

شێوەی  ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ئەوانەی دەردەکەون کاتی خۆی بە
تی ەسەر زەمینەی کادەردەکەوێت 'لەوێدا' لبوونێکی ناڕەسەن ونناکات. 

نێو ڕەهەندەکانیدا درێژە دەکێشێت.  ەبوونی دازاین دامەزرابێت، کە ب
بوونی دازاین دراوە، چونکە دازاین  لەگەڵ ئەم دەرکەوتنەی کاتدا، کە بە

 ت وندەبێت یان وننابێت. کی فاکتۆریانەی فڕێدراوی هەیە، کابوونێ
دیکەشدا. ئەو بوونی  کەسانی-بوونی فاکتۆریدا بوونە لەگەڵ ]دازاین[ لە

کاتێک "ئێستا، خۆی دەخانە نێو شێوازێکی گشتی و مامناوەندییەوە. 
ژیانی ڕۆژانەدا لە  ڕاڤەدەکرێن و لە کە..." و "ئەوجا، کاتێک..."

بن بە بنەڕەتی. ئەوەی کەسانی دیکەوە دەناسرێن، دە پەیوەندیمان بە
بە 'ئێستا'ی کەسانی دیکەدا، چەند کەسێک دەتوانن -ە لەگەڵ'نزیکترین'

: دەڵێین، ئێستا تێریەکەشیان مێژووی جیاوازی بۆ دابن دابنێن و هەر
ئەم یان ئەوە ڕویدا. 'ئێستا' لە دەربڕینی ئەم کەسانەدا چۆتە نێو ژیانی 

 جیهاندا. -لەنێو-کەسانی دیکەی بوون-لەگەڵ-گشتی بوون
)کات(ەی دازاین باسیدەکات و ڕاڤەی دەکات لەسەر بناخەی وئە

جیهاندا کراوە بە کاتێکی گشتی. مادام نیگەرانبوون -انی لەنێوڕەهەندەک
ژیانی ڕۆژانەدا نیگەرانبوونە بۆ جیهان، ئەوا نازانێت خاوەنی  لە

کاتە بەکاردەهێنێت، کە )لەوێدا(یە و )ئەوان(یش  کاتەکەیە، بەڵکو ئەو
ژانە و گشتی زۆرتر خۆی بیریلێدەکەنەوە. هەڵبەتە کاتی ژیانی ڕۆ

 ەر دازاین فاکتۆریانە زۆرتر بایەخی پێبدات. ئەگ دەسەپێنێت
 



 

646 

 

 کاتبوون-ڵدا دەکەین و لەنێو گه هکاتەی کاری ل . ئەو٨١      
نیگەرانبوونی بۆ کات و  باسمانکرد چۆن دازاین، کە بوونێکی کاتییە، لە

ئەگەر ئەم کاتە بە جیهاندا. -دەیکات بە کاتێکی گشتی لەنێو ،ڕاڤەکردنی
تا پێناسەنەکراوە. پێش بڕیاردانیش لەسەر هەبوو دابنرێت ئەوا هێش

( یاخود هیچیان  یه انهیان )بابەتگەر ( انهکاتە)خۆگەر جۆرە ئەوەی ئەم
 نییە، پێویستە خەسڵەتە دیارەکانی بناسین. 

ئەوەی  ئاکامدا نابێت بەگشتی. بەپێچەوانەوە، لەبەر کات جاروبار یان لە
ەکەون و تێگەیشتن و کاتییەکانییەوە دەرد بوونی دازاین بە ڕەهەندە

شتێکی گشتی.  بوونەن ئەوا کات خۆی دەکات بە بەو ڕاڤەکردنیش سەر
کەسێک  مرۆڤیش بەگوێرەی ئەمە ڕوویتێدەکات و دەبێت بەوەی هەموو

  توشی دەبێت.
 جۆرە کاتە بدات، کە هەرچەندە دەکرێت کەسێک بایەخ بەو [٤٦٩]

ە. ئەمەش لەسەر پەیوەندی بە ڕۆژمێر و ڕووداوەکانی دەوروبەرەوە هەی
ئەستێرەناسی و بیرکردنەوەی ڕۆژمێریانە ڕادەوەستێت. ئەم بیرکردنەوەیە 
 لەخۆڕا پەیدا نابێت. پێویستییەکی بوونگەرانەی ئۆنتۆلۆجییانەی لە

ئەوەی دازاین بوونێکی  بونیادی نیگەرانبوونی دازایندا هەیە. لەبەر
وە. لەم کات دەکاتە لە جۆرە بیر فڕێدراو و کەوتووی هەیە، بەو

ێوازی فڕێدراوی بوونی بیرکردنەوەیەدا کات دەبێت بە گشتی. کەوابوو، ش
گشتی. ئەگەر بیسەلمێنێن کاتی  دەکات بە ]بۆ هەمووان[ دازاین کات

گشتی لەنێو کاتی فاکتۆریدایە لە دروستی سەلماندنەکەش دڵنیابین، 
ردنی ژما ی کات و نیگەرانی لەیئەگەر بمانەوێت بزانین پەیوەندی جەوهەر

کاتە بکەین، کە لەنێو کاتی  پێویستە باسی ئەوڕۆژەکاندا نییە 
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کات ئەوەی لە بۆچوونی  لەبیرکردنەوە نیگەرانیدا ڕاڤەدەکرێت. 
گرنگە لەسەر چەندەکی کات ناناسرێت،  دابوونگەرانەی ئۆنتۆلۆجییانە

 بەڵكو پیویستە بەوکاتە دابنرێت دازاین بیریلێدەکاتەوە. 
-کاتەیە لە نێویدا ڕووبەڕووی بابەتەکانی ەجۆر "کاتی گشتی" ئەو
جیهاندا دەبینەوە. پێویستە ئەم -دەرەکییەکان لەنێو-بەردەست، بابەتە

کات" دابنرێن. ڕاڤەکردنی -هەبووانەی دازاین نین بە هەبووەکانی "نیو
سەر "کاتی گشتی" و لەوێوە دەتوانین  کات" ڕۆشنایی زۆرتر دەخاتە-"نێو

 پێناسەی بوونی بکەین. 
شتێکی فڕیدراو  وونی دازاین نیگەرانییە. ئەم هەبووە کەوتووە، وەکوب

هەیە و لەنێو جیهاندا جێماوە، کە لە فاکتۆری بوونی 'لەوێدا' دەناسرێت. 
 جیهاندا-لەنێو-ەوەوە چاوەڕوانی تەوانایی بوونینیگەرانییەوە و بیرکردن بە
یهاندا ج-. ژیانی ڕۆژانە بە تەماشاکردنی دەوروبەرەوە لەنێوکات ده

پێویستی بە ئەگەری تێڕوانین هەیە. بۆ ئەم مەبەستە دەبێت ڕووناکی 
-بەردەست و بابەتە-نیگەرانییەوە کار لەگەڵ بابەتەکانی هەبێت تاکو بە

. لەگەڵ دەرکەوتنی فاکتۆری جیهانی دازاین اتدەرەکییەکاندا بک
'سروشت' بۆ دازاین خۆی دەردەخات. دازاینی فڕێدراو خۆی دەخاتە نێو 

ۆڕانی ڕۆژ و شەوەوە. ڕۆژ بە ڕووناکییەکەی ئەگەری تێڕوانین گ
 مسۆگەردەکات؛ شەو لەناویدەبات. 

نیگەرانییەوە چاوەڕوانی ئەگەری ڕ تەماشاکردنێکی پ دازاین بە [٤٦١]
بوونی خۆی تێدەگات؛ لەم  و کاروباری ڕۆژانەیدا لەێتێڕوانین دەکات و لەن

وجا، کاتێک ڕۆژبۆوە..." چاوەڕوانی و تێگەیشتنەدا کاتی خۆی بە"ئە
دادەنێت. 'ئەوجا' بەگوێرەی ژینگە نزیکەکەوە، بۆنموونە خۆرهەڵهاتن، 
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ڕووناکییەوە. "ئەوجا، کاتێک خۆر هەڵدێت، کاتی ئەم یان  بەستراوە بە
خۆی دادەنێت، کە دەبێ  کاتە بۆ کارە دەستپێدەکات." کەوابوو، ئەو ئەو

ی لەگەڵ هەبووەکاندا و بوونەوەی بوونی فڕێدراو-بەگوێرەی ڕووبەڕوو
بوونی -بۆ-بەجێمانی لەنیو جیهاندا، هەیبێت و پەیوەندیشی بە تەوانایی

 . زرێنیت مه داده
ڕووناکی و  بەردەستییانەی خۆر بەکاردەهێنێت، کە-بوونی بابەتینیگەران

ژماردنەدا  گەرمایی دەبەخشێت. خۆر کاتەکە بۆ نیگەرانی دەژمێرێت. لەو
 کایەوە. لەبەربە)ڕۆژ(ی دادەنێین دێتە کات، کە ژماردنی سروشتی

 ئەوەی کاتی ئەو دازاینەی کاتەکە وەردەگرێت بڕاوەیە، ڕۆژەکانیشی 
ییەوە هەوڵی دەژمێردرێن و کۆتاییان دێت. نیگەرانی بە چاوەڕوان

کان دەدات تاکو ڕۆژەکان لەیەکدی جیابکاتەوە. پێناسەکردنی 'ئەوجا'
یاکردنەوەکەش لەسەر جواڵنی . جدات ڕوودهڕۆژدا" -یەک-لەنێو"ئەمەش 

خۆرە. خۆرئاوابوون و نێوەڕۆ، وەکو خۆرهەڵهاتن، پەیوەندییان بە 
شوێنی ئەو تەنە ئاسمانییەوە هەیە، داگیری دەکات. دووبارەبوونەوەی 
ئەم جواڵنە بیرۆکەی بەکاتبوونی کات الی دازاین دروستدەکات. دازاین لە 

دیکە مێژووی خۆی دیاریدەکات دانانەکاندا و لە ڕۆژێکەوە بۆ ڕۆژێکی  ڕۆژ
و ڕاڤەی کات دەکات. پێش ئەم کارەش دەبێت بوونێکی فڕێدراوی لەنێو 

 هەبێت.  )ئەوێدا(
ئەم ڕۆژدانانە بەگوێرەی تەنە ئاسمانییەکەی ڕووناکی و گەرمایی 

بۆ یەکدی  ئاسماندا کاتدانان دەبەخشێت و بەگوێرەی شوێنەکانی لە
هەموو کەسێکیش بەهەمانشێوە  بێت. دروستده لەژێر "هەمان ئاسماندا."

. ئەوەی بداتو لە کاتێکی کەمدا بڕیاری لەسەر بکات  م کاره ئهدەتوانێت 
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دیاریدەکرێت لەنێو ژینگەدا هەیە و تەنیا پەیوەندی بە  ڕۆژەکانی لەسەر
جۆرێکە، ژینگەی سروشتی و ژینگەی گشتی  ئامێرەکانەوە نییە. بە

گشتییەی هەموو کەسێک کاری  پێکەوە دەدۆزرێنەوە. ئەم ڕۆژمێرییە
لێدەکاتەوە؛ پێوەرێکی کەسێک بیری لەگەڵدا دەکات، ئەوەیە، کە هەموو
ی بیرکردنەوە لەم کاتە و پێوەرەکە ئامادەکراوی گشتییە بۆ بەکارهێنان.

پێویستی بە شتێکە بۆ پێواندن؛ وەکو کاتژمێر؛ واتە، لەگەڵ کاتی 
ندا جێماو، بەکاتدادانان بۆ دازاین، وەکو هەبوویەکی فڕێدراو، لەنێوجیها
سوڕانەوەکەی و بەردەستە -خۆی کاتژمێری داهێناوە، کە بابەتێکی

دروستکردنی ئێستا لە چاوەڕوانیکردندا مسۆگەردەکات. ئەو هەبووە 
کاتییە. کات هۆکارە   یه بەردەستەوە هه-لەتەنیشت بابەتەکانی فڕێدراوەی

مەرجە بۆ ، بەاڵم )کات( بۆ بوونی کاتژمێر. کاتژمێر فاکتۆریانە پێویستە
 داهێنانی کاتژمێر. 

کە لەگەڵ  ،بنەڕەتی دازاین لەنێو کاتدایە و کاتژمێری 'سروشتی' [٤٦٤]
بوونی فڕێدراوی دازایندا دۆزراوەتەوە، هاندەرە بۆ بەرهەمهێنان و 

ەمان لەسەر پێشکەوتنی بەکارهێنانی کاتژمێر. پێش باسکردنەک
واتا بوونگەرانە  کاتژمێر بەکات و بەکارهێنانی  لەبیرکردنەوە 

کاتەی  ئۆنتۆلۆجییەکەی، پێویستە زۆرتر خەسڵەتەکانی ئەو جۆرە
کاتەی بایەخی پێدەدەین بە پێواندنی  دەیپێوین ڕوونبکەینەوە. ئەگەر ئەو

دیاردەیەکی ئەگەر کاتی گشتی بۆ هەمووان  ،بێت بە کاتێکی گشتیب
هێنین و  دهبەگوێرەی ڕۆژدانانەکان بەکاریوا  ئاشکرابێت ئه

 کەینەوە. دهلێبیری
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 کاتێک 'ئەوجا'، کە لەنێو چاوەڕوانیکردن بە نیگەرانییەوە ڕاڤەی بۆ
 ڕۆژەکانی بۆ دادەنرێت، لەم ڕۆژدانانەدا دەستەواژەکانی، وەکو و دەکرێت
دەکەین" بەکاردەهێنین. کاتی نێو نیگەرانی کارەکە-ڕۆژبۆوە-کاتیک-ا"ئەوج

"کاتبوونی بۆ  ەکراوە خەسڵەتیکاتەی ڕاڤ کاتدانانە بۆ شتێک. ئەو
نی شتێک هەیە" یان "کاتێکی خراپە بۆ شتێک بکرێت! کاتێک نیگەرا

-دەکات، کات دەبێت بە "لەپێناویلەچاوەڕوانیکردندا خۆی ئامادە
-بوون-بۆ-دازاین-ئەوەی تەوانایی-شتێکدا"؛ ئەمەش بەستراوە بە لەپێناوی

ەی لەپێشتر لەگەڵیدا هەیەتی. لەم پەیوەندییەدا کاتی گشتی ئەو بونیاد
ئاشنابووین و بە ئاماژەکردنمان دانا و جیهانێتی جیهان پێکدەهێنێت، 

 208دەردەکەوێت.
یی هەیە، "کاتدانان بۆ شتێک" کاتی گشتی خەسڵەتی جیهان وەکو

جیهانی". ئەوە ناگەیەنێت، بابەتێکی دەرەکی -"کاتی مەش دەوترێتبە
بوونگەرایەتییە  واتا جیهانە)کە هەرگیز نابێت(، بەڵکو بە-نێو

جیهانە. لەم الپەڕانەی خوارەوەدا پێویستە  بە ئۆنتۆلۆجییەکەی سەر
 جیهان-ڕوونیبکەینەوە چۆن پەیوەندییە بنەڕەتییەکانی بونیادی

گشتیدا)بۆنموونە، ئەوجا،  لەگەڵ کاتی ئەوەدا(-لەپێناوی)بۆنموونە، 
ەتەدا، لەنێو ڕەهەندەکانی کاتدا دروستدەبن. ئێستا، لەمحاڵ کاتێک...(

کاتەی خۆمانی لەگەڵدا ماندوودەکەین خەسڵەت و بونیادەکەی  ئەو
دەناسرێن: دەژمێرێت، مەودای هەیە و گشتییە؛ هەروەها، بەم بونیادەوە 
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ە دەریدەبڕین و نسەر بە جیهانە. هەموو 'ئێستا'یەک بۆنموونە، ڕۆژا
هەرچەندە بیردۆزەییانە نییە و دازاین بەکاریدەهێنێت، خاوەنی ئەم 

 نیادەیە. بو
بوونی فڕێدراو و کەوتووی دازایندا کاتژمێری سروشتی  لە [٤٦٩]

دەردەکەوێت؛ لەم دەرکەوتنەشدا فاکتۆربوونی دازاین خەسڵەتی 
کات بەرجەستەدەبێت و  بەگشتیبوون بەم کاتە دەدات، بیرکردنەوە لە

کات و گەشەکردنی  کاتژمێر بەکاردێت. ئێمە مێژووی بیرکردنەوە لە
کو لە ڵوجۆرەکانی بەکارهێنانی کاتژمێر باسناکەین. بەشێوازە جۆرا

شێوازەی  سەبارەت ئەو بۆچوونە بوونگەرانە ئۆنتۆلۆجییەکەوە پرسیار
 کات ڕوویتێدەکات و لە کاتییەی دازاین دەکەین، کە بیرکردنەوە لە

کاتژمێردا بەکاردێت. لەگەڵ مسۆگەرکردنی وەاڵمی ئەم پرسیارەدا باشتر 
گەین. لێرەشەوە ئاشکرادەبێت چۆن بەگشتیبوونی پێوانی کات تێدە لە

 کاتی دازایندایە.   کات لە
ئەگەر بەراورد لەنێوان دازاینی سەرەتایی، کە بۆ شیکردنەوەی 
بیرکردنەوە لە کاتی سروشتی و دازاینی پێشکەوتوو بکەین، دەبینین بۆ 

چونکە  ووناکی خۆر دەورێکی گرنگیان نییەدازاینی پێشکەوتوو ڕۆژ و ڕ
 دازاینە دەتوانێت شەویش بۆ ڕۆژ بگۆڕێت. پێویست ناکات بۆ کات ئەم

ئاسماندا بکەین. ئێمە  خوێندنەوە هەمووجارێک تەماشای شوێنی خۆر لە
 هۆی ئامێری کاتژمێرەوە بدۆزینەوە.  دەتوانین کاتەکە بە

واتای "ئایا چ کاتێکە؟" دەبەخشێت چونکە "ئایا کاتژمێر چەندە؟" 
لەسەر  و کات دێنێتەکایەوە لە بوونی بیرکردنەوەئەگەری بەگشتیکاتژمێر 

 کاتی سروشت کۆک دەکرێت. تەنانەت بەکارهێنانی ئامێری کاتژمێر سەر
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نیگەرانییەوە  'لەوێدا' ڕۆژەکان بە کاتی دازاینە، کە لەگەڵ دەرکەوتنی بە
دادەنێت؛ ئەم ڕاستییە لەگەڵ نەخوێندنەوەی کاتیشدا بەردەوام 

لە کاتژمێری سروشتی لەگەڵ پێشکەوتنمان  دەمێنێتەوە. تێگەیشتنمان
لە دۆزینەوەی سروشتدا گەشەدەکات. ڕێگا بۆ ئەگەرە نوێکان بۆ پێوانی 

ڕۆژ و تەماشاکردنی ئاسمان  کات نیشاندەدات، کە کەمتر پشت بە
 دەبەستێت. 

سەرەتایش بۆ خوێندنەوەی کات  یڕادەیەک دازاین بەاڵم بە [٤٦١]
 ئاسماندا کەمدەکاتەوە. بۆنموونە، لە پەیوەندییە ڕاستەوخۆکەی لەگەڵ

بری شوێنی خۆر لە ئاسماندا سێبەری هەبوویەکی نزیک بەکاردەهێنێت. 
. شێوازی کۆنی خوێندنەوەی کاتە دا"کاتژمێری جوتیار" ئەمەش لە

هەموو مرۆڤێک سێبەری هەیە؛ ئەمەش ڕووبەڕووبوونەوەی خۆر و جواڵنی 
ڕۆژ دەتوانین  دەکات. بەشوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە دیاری خۆر لە

 درێژی جۆراو جۆرەوە ببینین. ئەگەر تاکەکان بە بااڵ سێبەر بە
ناگۆڕێت. کاتێک  سێبەرەکانیانەوە[ جیاوازیش بن هێشتا پەیوەندییان]بە

 مرۆڤ بڕیار لەسەر ژوانێک دەدات کاتی گشتی بەکاردەهێنێت و دەڵێت،
لێرەدا، یەکدی  ."یەکدی دەبینین بێت"کاتێک سێبەرەکە ئەوەندە پێ درێژ

 بوون لەنێو دەوروبەرێکی نزیک لە ئێمەوە ئاماژە بۆ ئەوبینین یان پێکەوە
. لەمحاڵەتەدا، ر سه وێته که دهێبەریان سشوێنە لەپێشترانە دەکات، کە 

 چونکە خۆی دەبێت بە ەدازاین پێویستی بە هەڵگرتنی کاتژمێر نیی
 کاتژمێر. 

ە شوێن و جواڵنی خۆر تیایدا ئامێری کاتژمێری کۆن، کە هێڵی سێبەرەک
زۆرتر پێویستی بە باسکردن نییە. بەاڵم چۆن شوێنی  دەردەکەوێت، لەمە
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ێبەرەکە کات دەخوێنێتەوە؟ سێبەر و ئامێرەکە خودی کات نین. س
کات. کەوابوو، کات لە  تەنانەت پەیوەندییەکەیان لەنێو شوێندا نابێت بە

نێو گیرفانیشمان  کۆنەکە و کاتژمێری کوێدایە، کە بە کاتژمێرە
دەیخوێنێنەوە؟ ئایا خوێندنەوەی کات چ واتایەک دەبەخشێت؟ 
تەماشاکردنی کاتژمێر لە بینینی گۆڕانەکان و جواڵنی قۆڵەکانی نێو ئەو 

تەماشاکردنی کاتژمێرەکەمان کاتەکە  بابەتە بەردەستە زۆرترە. کاتێک بە
کاتژمێر "ئێستا  دەخوێنینەوە بە دەنگی بەرز یان بێدەنگی دەڵێین،

شتەیە..." یان "هێشتا کات  ئەوەندەیە؛ ئێستا کاتی ئەو لەئەوەندە و خو
ماوە بۆ...". تەماشاکردنی کاتژمێرەکە پەیوەندی بە خوێندنەوەی کاتەوە 

دەکات. ئەوەی لێرەدا خۆی دەردەخات ش ڕێنماییهەیە و ئەوی
بۆ تەماشاکردنی کاتژمێرەکە کات  کات: بە بیرکردنەوەیەکی سەرەتاییە لە

خۆمان ڕێکدەخەین و لە بنەڕەتدا دەڵێین، 'ئێستا' . لێرەدا واتای 'ئێستا' 
ڕۆشنایی ناوەڕۆکی ڕۆژدانان، مەودا، بەگشتیبوون  تێگەیشتنەوە لەبەر بە

دیارە، کە پێویست ڕاڤەدەکەین. ئەمەش ئەوەندە ڕوون و و جیهانێتیدا 
 ئاشکراش نایناسین. گەڕێێن؛ بەاڵم بەبدوایدا  ناکات بە

 'ئێستا' جەختکردنێکی نا بەردەوامە لەسەر دروستکردنی [٤٦٩]
چاوەڕوانییەوە خۆی دادەنێت.  ڕانەبردوو، کە لەنێو یەکەیەکی کاتیدا بە

لەگەڵ دانانی ڕۆژدا بە خوێندنەوەی کاتژمێر بابەتێکی دەرەکی دەکەین 
بە هەبوویەکی ئامادەکراو. ڕۆژدانان پەیوەندی بە بابەتی دەرەکییەوە 

]لێرەدا باسدەکرێت[ پێوەردانانە. هەڵبەتە  م ئەم پەیوەندییەینییە؛ بەاڵ
پێوەردانانەکەدا هەن ڕاستەوخۆ دەخوێنرێنەوە. ئەمەش  ژمارانە لە ئەو

ئەوە دەگەیەنێت کاتێک درێژی ئەپێوین دەزانین پێوانەکەی تێدایە. 
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بیرۆکەی پێوانە بە وەستانەکەیەوە دەبێ بابەتێکی دەرەکی بێت. ئەو 
پێوین تەماشای بابەتێکی دەرەکی دەکەین، یستمانە دەکاتەی مەبە

تەماشاکردنەکە ئەو بابەتە ئامادەدەکات. ئامادەکردنەکەش پێش پێوانەی 
 کات دەکەوێت. پێوەرەکەش، کە کاتەکەی پێدەخوێنرێتەوە ئاماژە بۆ

کەسێک  'ئێستا' دەکات. کەوابوو، پێوانی کات و بەگشتیکردنی بۆ هەموو
 نەیەکدا "وەکو ئێستای ئێستا لە ئێستادایە". ئەوهەموو کات و بۆ و لە

و ئێمە دەیجوێنینەوە فرە ەی کاتژمێر نوێنەرایەتی دەکات یکاتە جیهانی
 . 'کانە'ئێستا

 جیهان ئەگەری شوێن دەردەخات؛ لە-کاتی هەبوویەکی فاکتۆری نێو
ئەمە، ئەو  هەموو بارودۆخێکدا دازاین 'لەوێدا' لە شوێندایە. لەبەر

شوێنەوە گرێدراوە. خودی کات  زاین بۆی نیگەرانە بە'کات'ەی دا
وەری ێپەیوەندی بە شوێنەوە نییە؛ بەاڵم کات بۆ ئەگەری کاتدانان و پ

. ڕاستەوخۆ کات لەگەڵ شوێندا دانانرێت؛ مەرجە و شوێنداێکات لەن
بە نیگەرانییەوە ڕوویتێدەکات.  کاتەوەیە]دازاین[ هۆی ئەو دانانەکەی بە

کاتبوونی دازاین  دنەوە لە کات و کاتژمێر لەسەرڕادەیەی بیرکر بەو
دادەمەزرین، کە دەبێت بە پێکهاتەی مێژوویی ئەم هەبووە، دەتوانین 
بیسەلمێنین چۆن ئۆنتۆلۆجییانە بەکارهێنانی کاتژمێرەکان دەبێت بە 

 209چ ڕادەیەکیش هەموو کاتژمێرێک مێژووی هەیە.  مێژوویی و بە
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شێوەیەی بیردۆزەی ڕێژەگەرایەتی باسی پێوەری کات  نامانەوێت بەو رەدالێ  
ۆلۆجییەکانی ئەم ڕوونکردنەوەی بناخە ئۆنت دەکات مامەڵەی لەگەڵدا بکەین. بۆ

ڕۆشنایی  کات هەیە، کە لەبەر-لەنێو-بوون جیهانی و-کاتی پێوانە پێویستیمان بە
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چونکە  شوین بێت بەگشتی نابێت بەکاتەی پاش پێواندنی دە ئەو [٤٦٨]
شوێنەوە دەپێورێت. گرنگی بوونگەرانە و  لە پەیوەندییەکەی بە

ئۆنتۆلۆجییانەی پێوانی کات لە فاکتۆری ژماردنی کاتدانانەکەدا لەنێو 
شوێنەوەیە. ئەوەی ئۆنتۆلۆجییانە  شوێندا و پەیوەندی هەبوویەک بە

کە مسۆگەردەکات. شتەیە پێواندنە سەرنجڕاکێشە ئامادەبوونی ئەو
لە  کاتدانان بەگوێرەی بابەتێکی دەرەکی نێو شوێن لە 'ئێستا'دا ڕوو

ناوەڕۆکدا پێویستی بە  بابەتە ئامادەبووەکە دەکات. پێوانی کات لە
وەدەستهێنانی پێوەرەکەدا بابەتەکەی پێواندومانە  'ئێستا' هەیە؛ بەاڵم لە

دیکە نادۆزینەوە.  بیردەکەین و بێجگە لە ژمارە و درێژبوونەوە چی لە
لەگەڵ نیگەرانبوونی دازاین بۆ کات، کات کەمتر وندەبێت، گرنگییەکەی 
زۆرتر دەبێت و کاتژمێریش بایەخی پێدەدرێت. ئێمە نامانەوێت بەتەواوی 

بکاتەوە و لەگەڵ سین بەڵکو کاتەکە دەبێت خۆی کورتکاتەکە بنا
  خوێندنەوەی کەسانی دیکەش بۆ کات بگونجێت.

گشتییەکەی بەکارهێنانی  زۆرتر لەسەر پەیوەندییە مەبەکورتی، لە
کات لە -شێوەیەی شیکردنەوەی بیرۆکەی کاتژمێر و کات نادوێین. بەو

                                                                                                                     

ی بۆ یبە پێکهاتەی بوونگەرانەی کات نکردوون و بوو کاتی دازایندا ئاماژەمان بۆ
دۆزینەوەی سروشت و واتای کاتی پێوەرەکەش. ئەمەش دەبێت بە زەمینە بۆ هەموو 

تەنیا ناتوانێت چارەسەری کێشەی کات  واندن، کە بەتەکنیکێکی فیزیکی بۆ پێ
 بکات. 
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ئەستێرەناسیدا پەیوەندی بە ڕاڤەکردنی بوونگەرانەی ئۆنتۆلۆجییانە بۆ 
 دۆزینەوەی سروشتەوە هەیە، بناخە مێژووییەکانی ڕۆژمێریش لەسەر

 210زانستی مێژوودا دادمەزرێت. لە ۆ ناسینیشیکردنەوەی بوونگەرانە ب
کات دەدات و ئێمەش لەم  پێواندن خەسڵەتی بەگشتیبوون بە [٤٦٢]

شتێک دادەنێت.  نیگەرانیش کات بۆ هەمووڕێگەیەوە دەیناسین. 
 و لە نێو  هەیە چونکە هەبووی نێو جیهانه شتێک کاتی هەروەها، هەموو

کات جیهانییە. بەگوێرەی  ێوجیهان و ن-. کاتی هەبووەکانی نێو اتدایهک
جیهانی، وەکو خودی جیهان بەرزێتییە. لەگەڵ -ڕەهەندەکانیشی کاتی

جیهانی دەبێت بە کاتی گشتی و لەنێویدا -دەرکەوتنی جیهاندا کاتی
 نیگەرانییەوە دەبینەوە.  ڕووبەڕووی هەموو هەبووەکان بە

ەتگەری' کاتەی بابەتێکی دەرەکی تیادا دەجوڵێت یان دەوەستێت 'باب ئەو
خۆی بێت، -نێو-دەرەکییەی-بابەتە بوونی ئەو نییە ئەگەر مەبەستمان لە

کە لەنێو جیهاندا توشی دەبین. هەروەها، کات زۆرکەم 'خۆگەری' دەبێت 
دەرەکی و پەیدابوونی لەنێو'خۆ'دایە. -بابەتی-ئەگەر واتێبگەین بوونی

 ە لەگەڵچونک  'بابەتگەرانە'یه هەموو بابەتێک زۆرتر جیهانی لە-کاتی
                                                           

210
هەوڵی ڕاڤەکردنی  ٦٢٦٩نوسەر یەکەمجار لە کۆڕێکدا لە فرایبۆرگ لە هاوینی   

کاتی )کرۆنۆلۆجی( و ژماردنی مێژوویدا. پێویستە پەیوەندییەکانی نێوان ژماردنی 
این بە قووڵی جیهان، کە لە ئەستێرەناسیدایە و مێژووی داز-مێژوویی، کاتی

 ڕوونبکرێنەوە. هەروەها ئەم کۆڕەی نوسەر لەم گۆڤارەدا باڵوکرایەوە: 
Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft’ (published in 

Zeitsgbrift für Philosophie und Philosophische Kritik, vol. 161, 

1916, pp. 173 Ff.)                    
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هەندەکانییەوە، وەکو مەرج بۆ بوونی  دەرکەوتنی جیهان ئەویش بەڕه
کەوابوو، بەپێچەوانەی  جیهاندا دەردەکەوێت.-هەبووەکان لەنێو

جیهانی جیهانی ڕاستەوخۆ لەنێو -شی کاتیوبۆچوونەکەی کانت، ئێمە ت
تەنیا ڕوویەکی دەروونی وەرناگرێت.  ماتەری و دەروونیدا دەبین و

کاتەی  کات خۆی لەنێو ئاسمان نیشاندەدات بەتایبەتی ئەو یەکەمجار،
 ڕێگەی سروشتەوە کات بۆ خۆی دادەنێت.  مرۆڤ لە

هەموو خۆکان 'خۆگەرانەیە'؛ چونکە  جیهانی، هەمانکات، زۆرتر لە-کاتی
یەکەمجار پێویستی بە بوونی 'خۆ' هەیە، کە ئێستا واتاکەیمان بە 

'بابەت' و نە 'خۆ'  ەکییەیە، کە نەدەر-بابەتە کات ئەونیگەرانی داناوە. 
و بابەتگەری و یە؛ نە لە دەرەوە و نە لە ناوەوەدایە. پێش هەمو

چونکە دەبێت بە مەرج بۆ 'پێشترێتی'ییەکە.  خۆگەرییەک دەکەوێت
کەوابوو، هیچ بوونێکی هەیە؟ ئەگەر بوونی نەبێت، دەکرێت بە بابەتێکی 

وو هەبووەکانی دیکە زۆرتر هەم لە ئایادابنرێت؟  نێو ئەندێشە )فانتۆم(
 دەرەوەی سنووری ئەم پرسیارانە لە بوونی هەیە؟ توێژینەوەش لە

جۆرەی لە باسەکەمان لەسەر پەیوەندی  ئاستی بوارێکی تەسکدا بەو
گرنگ نییە چۆن  211ڕاستی و بوون هاتە بەردەممان، ڕاماندەگرێت.

ین کات سەرەتاوە تێبگە وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەدەینەوە، پێویستە لە
بەردەست و -ئێمە بۆ بابەتەکانی ،جیهانی-کاتی ،بە ڕەهەندەکانییەوە

دەرەکییەکان دێنێتەکایەوە. لەمحاڵەتەشدا، ناتوانین بەتەواوی بەم -بابەتە
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 (ی ئەم نوسراوە. ٤٤ە بەشی)بڕوانە کورت  
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هەبووانە بڵێین کاتی. وەکو هەموو ئەو هەبووانەی لە دازاین ناچن کاتی 
 مێننەوە. نین. گرنگیش نییە پەیدابن، لەناوبچن یان وەکو بیرۆکە ب

کات بێت، ئەوا 'خۆگەرییانە' -جیهانی بەکاتیبوونی-ئەگەر کاتی
نابێت. دەبێت لەم دوو ئەگەرە ناقوڵێت و 'بابەتگەریانەش' پەیداهەڵ

ژیانی ڕۆژانەیدا  دوورکەوینەوە ئەگەر بتوانین تێبگەین چۆن دازاین لە
ە بیردۆزەییانە بیر لە کات دەکاتەوە و بیرکردنەوەکەش بۆ تێگەیشتن ل

-ژیانی ڕۆژانەدا کات لەنێو هەبووەکانی نێو کاتی گرنگە. نیگەرانبوون لە
ڕووبەڕوویان دەبێتەوە. ئەگەر کاتدا -جیهان دەدۆزێتەوە، کە لەنێو

باوەکە دەبێت  ڕۆشنایی بخەینەسەر سەرچاوی چەمکە بۆ کات بمانەوێت
 کاتەوە گەشتەکەمان دەستپیبکەین. -لەنێو

 
 چاوەی چەمکی باو بۆ کاتکات و سەر-. لەنێو٨٦       

نیگەرانییەوە خۆی  بە داتەماشاکردنی ژیانی ڕۆژانە چۆن کات لە [٤٩٦]
ئاشکرا دەیناسین؟  ئامێردا بە-دەردەخات؟ لەنێو چ جۆرە بەکارهێنانی

ێکی گشتی کرابێت، ئەگەر تش ئەگەر لەگەڵ دەرکەوتنی جیهان ئەویش بە
رانییەوە ڕوویتێبکەین، جیهان بە نیگە-لەگەڵ دۆزینەوەی هەبووەکانی نێو

بابەتی نیگەرانبوونەکە، ئەوا ئەو  ئەگەر لە بیرکردنەوەی دازایندا ببێت بە
بەگوێرەی کات وەریدەگرێت لەسەر  ئاشکرا هەڵوێستەی مرۆڤ بە

بەکارهێنانی کاتژمێر ڕادەوەستێت. جواڵنی میلی کاتژمێرەکە لە 
ێرەکە ژمکات ئێستادا واتای بوونگەرانە و کاتی بە-دروستکردنی

گوێرەی جواڵنی میلەکە ئێستاکان دەژمێرین. دەبەخشێت و بە
ئێستا لەنێو یەکێتی ڕەهەندەکاندا و مانەوەی -دروستکردنی
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ئەوەی پێشتر  کاتی. مانەوەی "لەسەر دەبێت بە داچاوەڕوانکراوەکە
ئێستا دەریدەخات بە دەربڕینی 'ئێستا' مرۆڤ -ڕوویدا" و دروستکردنی

ستایەی هێشتا نەبووە" دەبینێت. لێرەدا کات ئاسۆیەکی دواتر "ئەو ئێ
 خۆی دەردەخات. 

 دالەگەڵ بەکارهێنانی کاتژمێر  که کاتە بکەین، چۆن پێناسەی ئەو
ژمێرین و لەگەڵ جواڵنی میلی کاتژمێرەکە کاتە دە دەیناسین؟ ئەم

ئێستا لەنێو یەکێتی ڕەهەندەکانیدا -دەیخوێنینەوە. مانەوەی دروستکردنی
ئەمەش پێناسەی  'پێشتر' و 'دواتر' هەیە.پەیوەندییان بە 

کات ژماردنی ئۆنتۆلۆجییانەی ئەریستۆیە بۆ کات، کە دەڵێت، "
ئەم   212جواڵنەکانە لە بوارەکانی 'پێشتر' و 'دواتر' توشمان دەبن."

سەرەتاوە سەرنجڕاکێش نییە. کاتێک بوونگەرانە و  پێناسەیە لە
پێناسەیەکی  ئۆنتۆلۆجییانە لە واتاکەی بکۆڵینەوە دەبێت بە

 بەڵگەنەویست و ڕەسەنانە. 
کێشە. ڕاڤەکردنەکەی زۆرتر  بەاڵم سەرچاوەی کات بۆ ئەریستۆ نەبووە بە

تێگەیشتنە و بابەتی تێگەیشتنەکە لە  سروشتانەیە. بەهەرحاڵ، مادام ئەو
شیکردنەوەکەی ئەریستۆ بۆ کات پاش  ،کێشە توێژینەوەکەماندا بوون بە

سەبارەت بوون، بیردۆزەییانە ڕاڤەدەکەین.  چارەسەکردنی پرسیارکردنەکە
جۆرێک بێت گرنگی پرسیارە دێرینە  ڕاڤەکردنەکەشمان بە  پێویسته

 لە 213ئۆنتۆلۆجییەکە و پۆزەتیڤانەش الیەنە کەموکورتەکانی دەربخات.
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  Aristotle,  Physics, 219 b, 1 ff.  

213
 (ی ئەم نوسراوە. ١بڕوانە کورتە بەشی)  
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 چەمکی کات لە مشتومڕەکان لەسەر سەردەمی ئەریستۆوە هەموو
 هەموویان لەوسنووری پێناسەکەی ئەودا نەچوونەتە دەرەوە؛ 

-تەنانەت ناو  ێت؛ واتە، ئەوەیە دەریدەبڕین درباوەڕەدابوون کات دەژمێر
یان)سێبەر(ەوە  بیردۆزەییانەش پەیوەندی بە جواڵنی میلی کاتژمێرەکە

 هۆی جواڵنەکەوە 'ئێستا' دروستدەکەین دەڵێین، )ئێستا هەیە. کاتێک بە
و هەریەکێک ێلەن شیلێرەو هتد(. ئێستاکان دەژمێرین. ئەوان لێرە، ئێستا

هیچ ئێستایەک نییە" یان -"ئێستا لە ئێستاکاندا هەن، کە دەبن بە
بەکارهێنانی کاتژمیردا دەبینرێت  جیهانییەی لە-کاتە نا". ئەم-"ئێستا

 ئێستا". -ناودەنێین "کاتی
لەگەڵ کاتدا بکات ئەوەندەش  چەند نیگەرانی 'سروشتانە' کار [٤٩٩]

دەکات. بەپێچەوانەی ئەمەوە، ەوە ماندووکاتە خوێنراوەک کەمتر خۆی بە
و ئەو ئامێرانەدا وندەبێت، کە بایەخیان پێدەدات و هەریەکێک لەو ێلەن

تێگەیشتنە باوەکەدا کات دەبێت بە  ئامێرانەش کاتی خۆی هەیە. لە
دەرەکی و کتوپڕ -بابەتی زنجیرەی 'ئێستاکان'، کە بەردەوام دەبن بە

کاتە جیهانییەی بۆی  ن لەوسەرهەڵدەدەن و لەناودەچن. ئایا چۆ
 نیگەرانین تێبگەین؟ 

گەڕانەوەمان بۆ بونیادی کاتی جیهانی و بەراوردکردنی لەگەڵ  ئێمە بە
کات وەاڵمەکەمان دەستدەکەوێت. هەروەها گرنگی  لە تێگەیشتنی باو

ڕۆژدانانمان بۆ کات باسکرد، کە پەیوەندی بە ڕەهەندەکانی کاتەوە 
.". ئەگەر هەست بە دەبێت بە "ئێستا، کە.. ناوەڕۆکدا هەیە. 'ئێستا' لە

حاڵەتێکدا یەک ئێستایە، کە ئێمە و هەمو ش نەکەین، لەبوونی 'ئێستا'
یە. بەگوێرەی اژەکردن سەر بە ناوەڕۆکی 'ئێستا'هەمانە یان نیمانە. ئام
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تێگەیشتنی باودا کات بووە  جیهانی نیگەران دەبین. لە-ئەمەش بۆ کاتی
. ئەم دوو ونژدانان و ئاماژەکردن تیایدا ونبوبە زنجیرەی ئێستاکان، ڕۆ

بونیادەی تیادا دەرنەکەوتوە و داپۆشراوە. پەیوەندی 'ئێستاکان' لەگەڵ 
 ئەم دوو بونیادەدا دەپچڕێت و دوای یەکدی دەکەون و دەبن بەزنجیرە. 

تێگەیشتنی باودا بۆ اردنەوەی کاتی جیهانی لەنێو ش[ داپۆشین و ٤٩١]
، کە دەگەڕێتەوە ڕاڤەکردنی ژیانی ڕۆژانە بۆ کاتکات ڕێکەوت نییە؛ بۆ 

پەیوەندی بە نیگەرانبوونە گشتییەکانەوە هەیە و تەنیا ئەوە دەبینێت، 
پێواندنی کاتدا نیگەرانی  گشتییەکەدا دەردەکەوێت. لە کە لە نێو بوارە

ڕوو لە 'ئێستا' دەکات و لەگەڵ بابەتەکانی بەردەست و بابەتە 
کات  لە ەیشتنی دەدرێت. مادام نیگەرانی ڕوودەرەکییەکاندا هەوڵی تێگ

دەکاتەوە و دەیەوێت تێیبگات لە بەستێنی ئەو بوونەوە ئێستاکان 
کەوابوو،  214دەبینێت، کە ڕێنمایی خودی نیگەرانییەکە دەکات. 

لە ڕوویەکەوە پێکەوە دەبن بە بابەتی دەرەکی: واتە ئێستا  )ئێستاکان(
ئاشکرا و  هەرچەندە ناتوانین بە ئەو هەبووانەن ڕووبەڕوویان دەبینەوە.

بە بابەتی دەرەکی دابنێین، هێشتا  وەکو هەبووەکان )ئێستاکان(
خۆیان وەکو بیرۆکەی بابەتە دەرەکییەکان دەردەخەن. ئۆنتۆلۆجییانە 

 'ئێستاکان' تێدەپەرن و ڕابردوو پێکدەهێنن.
ئێستایانەی دواتر سەرهەڵدەدەن پێناسەی داهاتوو دەکەن.  ئەو 

ئێستا دایدەنێت هەرگیز -نە باوەکە بۆ کاتی جیهانی، کە بە کاتیڕاڤەکرد
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ناتوانێت جیهان، ئاماژەکردن و ڕۆژدانان بناسێت. ئەم بونیادانە 
کاتدا گۆڕانی بەسەردادێت،  نادیاردەمێننەوە. زنجیرەی 'ئێستاکان' لەنێو

"لەنێو  ، وەکو بابەتی دەرەکی دەبینرێت، ئێمە دەڵێین:یشڕادەیەک بە
'ئێستا'یەک لەناودەچێت. لەنێو  ئێستا'یەکدا ئێستایە"؛ هەمووهەموو '

ئێستایە، کەوابوو بەردەوام هەیە و وەکو  هەموو 'ئێستا'یەکدا 'ئێستا'
خۆی دەمێنێتەوە. لەگەڵ ئەمەشدا دەزانین ئێستا تێدەپەڕێت و 

ەبوونی ئێستایەکی دیکە سەرهەڵدەدات. ئەم شتە گۆڕاوە بەردەوام ئاماد
لە باسەکەیدا بۆ زنجیرەی ئێستاکان و  ئەفالتون خۆی دەسەپێنێت.

 "وێنەیەکی هەمیشەیی" داناوە: " سەرهەڵدان و لەناوچوونیان کاتی بە
بڕیاریدا وێنەیەکی جواڵوی هەمیشەیی  ئافەریدکرد، کاتێک گەردوونی

بەگوێرەی ژمارە وێنە هەمیشەییەکەشی خستنە جواڵن.  دروستبکات؛
 215یەوە دەرهێناوە."ئێمەش چەمکی )کات(مان لەو وێنە

زنجیرەی 'ئێستاکان' ناپچڕێت و بۆشایی تێناکەوێت. گرنگ نییە چەند 
ڕۆین، هەمیشە ئێستایە. بەردەوامی بدوور لە دابەشکردنی ئێستاکاندا 

 کات لەنێو ڕەهەندی شتێکی دانەبڕاوی بابەتێکی دەرەکیدا دەبینرێت. ئەو
بەتێکی دەرەکی کەسەی لە بیرکردنەوە ئۆنتۆلۆجییەکەیدا پەنا بۆ با

دانەبڕاو دەبات بەدوای گرفتی بەردەوامبوونی کاتدا دەگەڕێت یان 
-حاڵەتەکەدا بونیادە تایبەتییەکەی کاتی هەردوو وازیلێدەهێنێت. بەاڵم لە

مەودا. ئەم  لەگەڵ ڕۆژداناندا دەبێت بەجیهانی شاراوە دەمێنێتەوە. 
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، کە بووە بە مەودایەش درێژبوونەوەی ڕەهەندە یەکگرتوەکانی کات نییە
چەند  یەکدا، گرنگ نییەێو هەموو 'ئێستا'کاتی گشتی. لەڕاستیدا، لەن

کورتخایەن بێت، ئێستایە و پەیوەندی بە ئێستاکەی پێشوتروە هەیە، کە 
درێژبوونەوەی ڕەهەندی  دەرچووە: واتە پێویستە بە ئەم ئێستایەی لێوە

رە و هەمانکات دەرەکییەوە دوو-کات دابنرێت، کە لە بەردەوامی بابەتێکی
 شتێکی بەردەوام مسۆگەردەکات.  مەرج بۆ ئەگەری ناسینی هەموو

یە، 'نەبڕاوە' تێزی سەرەکی ڕاڤەکردنی باو بۆ کات، کە گوایە کات [٤٩٤]
 بەتەواوی کاتی جیهانی و کات بەگشتی دەشارێتەوە. کات بە

'ئێستاکان'  یەکێک لە زنجیرەیەکی نەپچڕاوی 'ئێستاکان' دادەنێت. هەر
بێت بەوەی ئێستا هەیە یان ئێستا دێتە پێش. ئەگەر ئەمە خەسڵەتی دە

ئێستا   لهیەکێک  کات بێت ئەوا سەرەتا و کۆتاییەکەی نادۆزرێتەوە. هەر
ئێستا و ئەوەی ئێستاش نییە؛ کەوابوو، کات   به تێپەڕیوەکان دەبێت

ئێستایەکەمان  "ئێستا نییە" و بووە بە ڕابردوو. هەریەکێک لە ئەوەیە
 ایە، بەو واتایەی هێشتا پەیدانەبووە؛ داهاتووە.ئێست

ئەم تێزە لەوێدا دروستە  سەرەوە کات نەبڕاوەیە. هەردوو ئەمە لە لەبەر 
خۆ"ی -و دەگونجێت، کە بیر لە جواڵنی بێ دەربەستی هەبوویەکی "لەنێو

'ئێستاکان'دا دەکەینەوە. دیاردەی 'ئێستا'  بابەتێکی دەرەکی لەنێو
شوێنێکدا، وەکو  جیهانێتی، مەوداو بوونی لەدانان، بەتەواوی لەنێو ڕۆژ

دازاین دەشاردرێتەوە و ناناسرێتەوە. ئەگەر کەسێک بیر لە زنجیرەی 
بابەتێکی دەرەکی دابنێت یان  ئێستاکان تاکو کۆتایی بکاتەوە بە

بیرکردنەوەیەدا  داینەنێت، هەرگیز کۆتاییەکەی دیاریناکرێت. لەم جۆرە
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گەین، کە کات بئاکامەش  کات بکرێتەوە؛ بەو پێویستە بیری زۆرتر لە
 لەکۆتایی بەدەرە. 

لەچیدا کاتی جیهانی و خودی کات دادەپۆشرێن و دەشاردرێنەوە؟ [ ٤٩٩]
دازاینی فڕێدراو و  216نیگەرانی ناساندمان. بوونی دازایندا، کە بە لە

 دا لەیزۆربەی کات لەنێو بایەخدانەکانیدا وندەبێت. لەم ونبوونە وکەوتو
ڕادەکات، کە دەبێت چاوەڕوانی بێت و بڕیاری  ی ڕەسەنێتی خۆیئاست

 ە لەادەپۆشێت. هەروەها، ئەمە ڕاکردنیش دتکا لەسەربدات. ئەم ڕاکردنە
  217جیهاندا.-لەنێو-کۆتایی بوون مردن و ئاوەڕدانەوەیە لە

کۆتایی و -بەرەو-شێوازێکی ڕەهەندی بوونە کۆتایی[ ئاوەڕنەدانەوە]لە
اڕەسەنانەی ژیانی ڕۆژانەی دازاین، وەکو کەوتن، داهاتووییە.  کاتی ن
ناسینەوەی ڕەهەندی داهاتووی ڕەسەنانە و کات  ناڕوانێتە کۆتایی و لە

یدا سەرکەوتوو نابێت. ئەگەر 'ئەوان'یش ڕێنمایی دازاین بکەن ئەوا تبەگش
ێزتر دەبن. 'ئەوان' بەه نەبڕاوەی کاتی گشتیونکردن و الیەنی -خۆ

حاڵەتێکدا پەیوەندی  هەموو اتوانن بمرن؛ مردن لەچونکە ن هەرگیز نامرن
بوونی منەوە هەیە و تەنیا لە بڕیاردانە چاوەڕوانکراوەکەمدا ڕەسەنانە  بە

واتای  لە واتاکەی تێدەگەم. لەگەڵ ئەمەشدا، 'ئەوان'، کە نامرن و لە
جۆرێک مردن ڕاڤەدەکن، کە  هەڵە تێدەگەن، بە کۆتایی بە-بەرەو-بوون

یدا ڕابکەین؛ تاکو کۆتایی کاتیان هەیە. لێرەدا هەبوونی ئاست بتوانین لە
"هەر  واتایەی مرۆڤێک ونیدەکات، دەناسرێت. ئێمە دەڵیین کات بەو
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ئێستا ئەم، ئەوجا ئەو! یان ئەوە هێشتا تەواو نەبووە، کاتێک...". 
بڕانەوەی کات تێناگەین؛ کەچی  ئەمانە دەریدەخەن لە واتای کۆتایی و

 لە گەرانی هەوڵدەدات زۆربەی کاتەکانی هەبێت. پێچەوانەوەیە. نیبە
کەسێک دەتوانێت کاتی هەبێت و کەس  ژیانی ڕۆژانە و گشتیدا هەموو

وەکو  نادیاری زنجیرەی 'ئێستاکان' نابینێت. ئایا نەمانی مرۆڤ، کە
چ کاریگەرێتییەکی بەسەر بوونی کاتەوە  ،دەرەکی لەنێو کاتدایە-بابەتێکی

'کات'، وەکو جاران بەردەوام دەبێت.  بوونەوەدەبێت؟ کاتێک مرۆڤ دێتە 
و  دەمێنێتەوە، کە کاتی هەموو کەسێکشاراوەیی  تەنیا کاتی گشتی بە

  هیچ کەسێکیش نییە. 
ی ئاوەڕی ئەوە .مردن ڕادەکات ڕزگاری نابێت و مردن دەیگاتێ ئەوەی لە

دەیبینێت، بەهەمانشێوەش زنجیرە نەبڕاوەکەی 'ئێستاکان' لێناداتەوە هەر
خۆی لەسەر بوونی دازاین دەکات. بۆچی دەڵێێن کات دەڕوات و ری کا
دەبێت؟ دازاین لە باسکردنی کات کەینەوە چۆن پەیدانا لەوە بیر

تێپەڕبووندا زۆرتر لە واتای کات تێدەگات و باوەڕی پێدەکات؛ واتە، 
هەرچەندە کات شاردراوەتەوە، بەاڵم لە بەکاتیبوونی جیهاندا خۆی 

ێکی تش ئەم باسکردنە لە ئەزمونی دازایندا کات بە دەردەخات. هەروەها
نەوەستاو دادەنێت. هۆکاری ئەم ئەزمونەش ئەوەیە، کە ئێمە دەمانەوێت 
کات ببڕێتەوە و بوەستێت. لێرەدا، چاوەڕوانییەکی ناڕەسەنانە بۆ 

 نییەک، کە زوو لەگەڵ تێپەڕبوونی'ساتەکان' سەرهەڵدەدات؛ چاوەڕوا
چاوەيوانیکردنی ناڕەسەنانە بە لەبیرچوونەوە  دەردەکات. بیر ساتەکان لە

ئەوەی دازاین  مەرجە بۆ ئەگەری ئەزمونی باو بۆ تێپەڕبوونی کات. لەبەر
بوونی خۆی دەکەوێت، پێویستە لە چاوەڕوانییەکەیدا -داهاتوییە و پێش
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ڕێگەی ناسینی  لە زنجیرەی 'ئێستا' تێپەڕبووەکان تێبگات. دازاین لە
تێدەگات. لە باسەکەشیدا لەسەر  ڕاکردنی کات مردن لە ڕاکردنەکەی لە

گشتییەکەیەوە دەڕوانێتە داهاتووی  ڕوانگەی ژیانە تێپەڕبوونی کات لە
شاراوەیی دەمێنێتەوە ئەوا  بڕاوەی خۆی. مادام لەمجۆرە باسەدا مردن بە

 تێپەڕبوو.  خۆ-تیش دەبێت بە هەبوویەکی لەنێوکا
و  داپۆشراوی کات بە یشدازنجیرەی 'ئێستاکان' تەنانەت لە [٤٩١]

ڕاڤەکردنە باوەکەدا جواڵنی کات بە  لە دەکات.شاراوەیی خۆی بەرجەستە
نەگەڕاوە دادەنرێت. بۆچی کات ناگەڕێتەوە؟ ئەگەر کەسێک بەتایبەتی 
بڕوانێتە زنجیرەی 'ئێستاکان' ناتوانێت تێبگات بۆچی ئەم زنجیرەیە 

نانی کات لەنێو ناگەڕێتە دواوە. ئەمەش پەیوەندی بە خوێندنەوە و دا
 کاتی گشتیدا هەیە، کە داهاتووییە و ڕوو لە کۆتایی دەکات. 

کۆتایی بەدەر  خەسڵەتەکانی، وەکو زنجیرەی 'ئێستا' نەگەڕاوەکان، لە
بوونی مامناوەندی  بە . سەربن دهلەنێو کاتی دازاینی کەوتووەوە پەیدا

و نزیکەوە مێژووش لەم بۆچوونە گشتی  ی کات و لەدازاینن. زۆربە
باوەوە دەخرێتە نیۆ کاتەوە. ئەم ڕاڤەکردنە بۆ کات گرنگی خۆی 
دەدۆڕێنێت ئەگەر نیازی ڕاگەیاندنی 'ڕاستی' سەبارەت کات هەبێت. 

کاتی دازاینەوە دۆزیمانەوە چۆن و بۆچی کاتی  بەپێچەوانەشەوە، ئێمە لە
-. ئەم ڕاڤەکردنەی بونیادی تەواوی کاتی هبە بوونی ئەو جیهانی سەر

اریدەدەرە بۆ بینینی الیەنە یخودی کاتەوە وەرگیراوە،  کە لەجیهانی، 
کاتی دازاین  داپۆشراوەکە لە ڕاڤەکردنە باوەکەدا بۆ کات. ڕووکردن لە

بنەڕەت و فاکتۆری پێویست بۆ شاردنەوە و داپۆشینەکە دیاریدەکات. 
 باوەکە بۆ کات دەخاتە بەر تاقیکردنەوە.  هەمانکات بەڵگەکانی تێزە
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باوەکەوە کات ناگەڕێتەوە.  ڕوانگەی تێگەیشتنە یکەوە، لەلەالیەکی د
 کاتی ناڕەسەنانەی دازاین؛ لەبەر بەشێک لە ئێستاش دەبێت بە-کاتی

ئێستا لەنێو کاتەوە -ئەمە ئەگەر بمانەوێت ئاوەڕ لە دەرچوونی کاتی
 سەرەکی دادەنێین.  بدەینەوە ئەوا کات بە

کاتیبوونی خۆی اهاتوودا ڕەهەندی ئاسۆیی کات لەنێو د [٤٩٩]
باوەکەدا کات بە 'ئێستا' دادنرێت و  دەردەخات بەاڵم لە تێگەیشتنە

ئێستاش دەبێت بە ڕانەبردوو. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت چاوەڕوانی 
باسەکەماندا یان دیاریکردنی ڕەهەند و ئاسۆی "ساتی  پێشکەوتن لە

 جۆرەی کاتی ڕەسەندا هەیە. داهاتووش بەو تێڕوانین" نەبینین، کە لە
وە لەگەڵ واتای داهاتووی ڕۆژدانان و ئاماژەکردنی 'ئەوجا' تێیدەگەین، بە

چونکە ئەو 'ئێستا' ڕووتانە نییە، کە  باوەکەدا کۆک نابێت تێگەیشتنە
هێشتا پەیدانەبوون. ڕەهەندەکانی "ئەوەی هەبوو"، ڕۆژدانان و 

'ئێستا' ئاماژەکردنەکە بۆ "ئەوەی پێشتر ڕوویدا" نابن بە ڕابردووی 
دا ئەوەی هێشتا پەیدانەبووە نادۆزینەوە. بەڵكو تەکان. لەنێو 'ئێستا'ڕوو

یەکدی  ڕانەبردوو لەنێو داهاتوودایە و ڕەهەندەکانی کات لە
   218جیانابنەوە.
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لەڕاستیدا چەمکی کۆنی 'هەمیشەیی' ئاماژە بۆ ئێستایەکی چەقوەستاو دەکات و   
دەرەکی بەردەوام -لە تێگەیشتنی باوەوە بۆ کات وەرگیراوە. کات، وەکو بابەتێکی

پێناسکراوە و ئێمە لێرەدا نامانەوێت زۆر لە سەری بڕۆین. ئەگەر هەمیشەبوونی خوا 
ە کاتێکی نەبڕاوە. بەاڵم میتۆدی نێگەتیڤی، فەلسەفییانە شیبکرێتەوە ئەوا دەبێت ب

 بۆ شیکردنەوەکە، دەبێت زۆرتر باسبکرێت.   کە ئەگەرێکه
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جیهانی -هەرچەندە، زۆربەیکات ئەزمونی باو بۆ کات تەنیا کاتی
دەناسێت، هەمیشە پەیوەندییەکی گرنگیش لەنێوان کات و گیان یان 

ندا بەبێ گوێدان بە نەبوونی پرسیارە فەلسەفییەکە سەبارەت'خۆ'، دەروو
دیاریدەکات. ئەم دوو پەرەگرافانەش بۆ بەڵگە دەهێنمەوە. ئەریستۆ 
دەڵیت، "ئەگەر بێچگە لە دەروون یان هۆشی دەروونی بۆ هیچ 
هەبوویەکی دیکە نەتوانێت کات بپێوێت و دەروونیش نەبوایە، کات 

ت ئۆگستین دەنوسێت،" لێرەدا، بۆ من هەروەها سان 219نەدەبوو."
ئاشکرا دەبێت کات بێجگە لە درێژبوونەوە چی دیکە نییە. بەاڵم چ جۆرە 
درێژبوونەوەیەک؟ من نازانم. جێگەی سەرسوڕمانیشە ئەگەر 

کەوابوو، ڕاڤەکردنی بوونی  220درێژبوونەوەی خودی دەروون نەبێت." 
اچێت. هیگڵ دازاینیش، وەکو کات لە سنوری چەمکە باوەکە دەرن

بەئاشکرا هەوڵیداوە پەیوەندی نێوان تێگەیشتنە باوەکە لەکات و گیان 
دابمەزرێنێت. لەالیەکی دیکەوە، بۆ کانت کات خۆگەڕانەوەیە لەتەنیشت 

زەمینەی  221"من بیردەکەمەوە" دا بەبێ گرێدانیان پێکەوە دانراوە. 
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هایدیگەر ئەم گوتەیەی ئەریستۆی بە زمانی یۆنانی لەنێو دەقەکەدا داناوە و لەم   
 پەڕتووکەی ئەریستۆوە وەریگێڕاوە: 

    Aristotle,physics,223a 25. 
220

   St.Augusteine, Confession , xl,26.    
221

ی کانت، کە لەتێگەیشتنی هیگڵ بۆ کات ڕادیکاڵترە لە بەشی یەکەمی بۆچوون  
کەرتی دووەمدا باسدەکەین. ]حەزدەکەم جارێکی  دیکە خوێنەر ئاگاداربکەم، کە 
 هایدیگەر ئەم بەشەی نەنوسیوە و لێرەدا تەنیا بەڵێنی نوسینی داوە.)م.ک([. 
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ۆرە پەیوەندی نێوان کات و گیانیش الی هیگڵ بۆ ئێمە بەڕادەیەک ج
تاکو بتوانین ناڕاستەوخۆ ڕاڤەی کاتی دازینی لەسەر بکەین و 

 جیهانی دابنێین. -بەسەرچاوەی کاتی

 
 ئۆنتۆلۆجی کات، -. بەراوردکردنی پەیوەندی بوونگەرانەی٨٩      

 جیهان لەگەڵ پەیوەندی نێوان کات و گیان-و کاتیدازاین         
 الی هیگڵ.          

ردا مێژووی گیانە، لەنێوکاتدا دەگوزەرێت. [مێژوو، کە لەجەوهە٤٩٨]
هیگڵ بەدامەزراندنی   222کەوابوو، "پێشکەوتنی مێژوو لەنێوکاتدایە".

فاکتۆر لەنێو کاتی گیاندا ڕازی نییە، بەاڵم دەیەوێت تێبگات چۆن 
کات دەبێت گیان  223هەستی دەکەوێتە نێو کاتەوە. -گیانێکی نا

بەکاتەوە هەبێت. لێرەدا وەرگرێت و گیانیش لە جەوهەردا پەیوەندی 
دووخاڵی گرنگ بۆ باسەکەمان دێنە پێش: یەکەم، چۆن هیگڵ پێناسەی 
جەوهەری کات دەکات؟ دووەم، چی سەربەجەوهەری گیانە تاکو بیخاتە 
نێو کاتەوە؟ وەاڵمەکانمان ڕاڤەکردنەکەمان بۆ کاتی دازاین باشتر 

ەین. هەروەها، ڕووندەکەنەوە. ئەمەش لەڕێگەی بەراوردکردنەوە ئەنجامدەد
ئێمە نامانەوێت کارلەسەر گرفتەکانی هیگڵ بکەین، چونکە مەبەستمان 
ڕەخنەگرتن لە بٶچوونەکانی نییە. چەمکی کات الی هیگڵ بۆ تیگەیشتنی 
                                                           

222
   Hegel,Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die 

philosophie der weltgeschichte(ed.G.Lasson,1917),p.133.            
223

 هەمان سەرچاوەی پێشو.   
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باو زۆر ڕادیکااڵنەیە و کەم باسیشی کراوە. ئێمە دەمانەوێت بەراوردی 
 ئەم چەمکە لەگەڵ چەمکەکەمان بۆ کات بکەین. 

 
 ئەلف. چەمکی کات الی هیگڵ                

[ لەگەڵ توێژینەوەی فەلسەفییانە بۆ کات شوێن دەردەکەوێت و ٤٩٢]
دەبێت بە بنەمایەک بۆ تێگەیشتن لەواتای کات. یەکەم ڕاڤەکردن و 
بەبیردۆزەکردن لەنێو تێگەیشتنی باودا بۆ کات لە]پەڕتووکی[فیزیای 
ئەریستۆوە لەزەمینەی ئۆنتۆلۆجی بۆ سروشتەوە 
دەستپێدەکات.]لێرەدا[کات بە'جواڵن' و 'شوێن' ەوە گرێدراوە. هیگڵیش 
پەیوەندی ئەم نەریتییەی کردووە و لەبەشی دووەمی)ئینسایکلۆپیدیای 
زانستە فەلسەفییەکاندا(لەژێر سەردێڕی"فەلسەفەی سروشت" دایناوە. 
بەشی یەکەمی باسی میکانیزم دەکات و بەشێکی دیکەشی بۆ"کات و 

کردووە. هەروەها، بەڕووتکراوی و دابڕاوی لەیەکدییەوە و شوێن" تەرخان
 224لە دەرەوەدا دانراون. 

جووتکردنی کات و شوێن لەالیەن هیگڵەوە بێ مەبەست و ڕووکەشانە 
نییە: ]ئەو دەڵێت[شوێن و هەروەها کات. فەلسەفە دژایەتی لەگەڵ 
'هەروەها' دەکات. دەرچوون لە لەشوێنەوە بەرەوکات ئەو واتایە 

                                                           
224

  Hegel, Ency klopadic der phliosophischen wissenschaften im 

Grundrisse(ed.G.Bolland, Leiden, 1906),Sections 254 ff. This edition 

also indudes the ‘addenda’from Hegels’ Lestures.  
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یەنێت هەردووکیان پێکەوە لەیەک شوێندا باسبکرێن؛ بەڵکو ناگە
  225دەرچوونەکە خودی شوێنە. 'شوێن' کاتە؛ واتە کات 'ڕاستی' شوێنە.

ئەگەر دیالیکتیکییانە بیر لەشوێن بکرێتەوە، ئەوا بەگوێرەی بۆچوونەکەی 
هیگڵ، بوونی شوێن، وەکو کات خۆی دەردەخات. چۆن بیر لە شوێن 

 دەکرێتەوە؟ 
ئەمەش  226بوونی ڕاستەوخۆ و لەجیاوازی بەدەری سروشتە. شوێن 

شوێن دەکات بە فرەجۆرێکی ڕووتکراوەی خاڵەکان، کە لەنێویدا لەیەکدی 
جیادەکرێنەوە. ئەمانەش شوێن دابەشناکەن؛ لەوانیشەوە، کە پێکەوە 
دەنوسێن شوێن پەیدانابێت. هەرچەندە جیاوازییەکانی نێوان ئەمخااڵنە 

، لەگەڵ ئەمەشدا شوێن بەبێ جیاوازی دەمێنێتەوە. دەبن بە خودی شوێن
جیاوازییەکان هەمان خەسڵەتی جیاکەرەوەکانیان هەیە. خاڵیش، کە 
جیاوازی لەنێو شوێندا دیاریدەکات 'ڕەتدانەوە' ی شوێنە و لەنێو 
-شوێنیش دەرناچێت؛ خاڵەکە خودی شوێنە. شوێن"هەبووەکانە

بەبێ جیاوازی. بەاڵم خودی یەکدکدا" و فرە جۆری خاڵەکانە -لەدەرەوەی
  227خاڵ نییە؛ شوێن، بەو شێوەیەی هیگڵ باسیدەکات، 'کاتپارێزی"، یە.

ئەمەبناخەی ئەوڕستەیەیە، هیگڵ تیایدا باسی ڕاستی شوێن دەکات و ئەو 

                                                           
225

  . ٩٩٩ی هیگڵ، کورتە بەشی هەمان سەرچاوە  

226
                                               . لێرەدا هایدیگەر دەقی پێناسەکەی ٩٩٤هەمان سەرچاوەی هیگڵ، کورتە بەشی   

 ەریدەبڕێت. یگڵی وەکو خۆی نەنوسیوە و بەزمانی خۆی ده    
227

 . ئەمە دەقەکەی هیگڵە)شوێن کەوابوو، ٩٩٤هەمان سەرچاوە. کورتەبەشی   
 بەردەوامبوونێکی تەواوە.(-کاتپارێزییە، بەاڵم کاتپارێزی، کە هیچە   
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ڕاستییە بەکات دادەنێت: الیەنی نێگەتیڤی خاڵیش بەرانبەرشوێن، 
یش دەبن بە دەرکەوتنی لەنێو شوێندا و بوون بە هێڵ و ڕووبەر

  228خەسڵەتەکانی.
[ئەگەر ڕاستەوخۆ شوێن لەڕێگەی خەسڵەتی لەجیاوازی بەدەری ٤١١]

جیاوازییەکانەوە بناسین ئەوا ڕەتدانەوەکانیش ڕاستەوخۆ دەبینرێن. بەالم 
ئەم ناسینە بوونی شوێن ئاشکرا ناکات. بیرۆکە دەتوانێت ئەم کارەبکات. 

ابەتە ئەم الیەنانە تێپەڕکراون لەبیرۆکەدا، کە تێهەڵکێشەی بابەت و دژەب
 و]هەمانکات[پارێزراویشن. لە ڕەتدانەوەی ڕەتدانەوەدا)کە کاتپارێزییە(
خاڵە دەبێت بە بوونێک بۆ خۆی و لەنێو]شوێنە[لەجیاوازی بەدەرەکەوە 

خۆ، خۆی -بۆ-وەکو هەبوویەکی 229سەرهەڵدەدات و خۆی دەهێڵێتەوە. 
شتەیە. ئاماژەش بۆ بەڕیزهاتن لەوانی دیکە جیادەکاتەوە؛ نە ئەم نە ئەو 

 دەکات. خۆڕەتکردنی کاتپارێزییەکەش]وەکو ڕەتدانەوەی ڕەتدانەوە[
دەریدەخات، کە نایەوێت لەنێو شوێنە چەقوەستاوەکەدا بمێنێتەوە. ئەم 

                                                           
228

  Hegel, Encyklopa’die, Hoffmeisters’ critical edition, 1949, section 

257.  

229
وو جواڵن و گۆڕانێک سێ کوچکەییە، لە لە لۆجیکی دیالێکتیکی هیگڵدا هەم  

بابەتەوە بۆ دژەبابەت و دوای هەردووکیان لەنێو تێهەڵکێسەکەیاندا دەتوێنەوە. 
تێهەڵکێشەکەش دەبێت بەبابەتێکی نوێ و دژەبابەتێکی دیکەی بۆ پەیدا دەبێت و 
ئەمانیش بە یەکگرتنەکەیان تێهەڵکێسەیەکی نوێتر دروستدەکەن. ئەم پرۆسەیە 

دەڕوات تاکو هیچ ناکۆکییەک نامێنێت و دژەبابەت سەرهەڵنادات. هەروەها،  بەردەوام
بابەت الیەنی پۆزەتیڤ و دژەبابەت نێگەتیڤە. تێهەڵکێشەش ڕەتدانەوەی ڕەتدانەوەیە 

 یان دووجار نێگەتیڤە.)م.ک(
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خاڵەش دژی خاڵەکانی دیکە یاخی دەبێت. بەدیدی هیگڵ، ئەم 
ئەم بۆچوونە کاتپارێزییە یان ڕەتدانەوەی ڕەتدانەوەیە کاتە. ئەگەر 

سەلماندنێکی بە خۆوەگرتبێت تەنیا لەوەدایە، کە هەریەکێک لەخاڵە 
لێرەدا و هتد. هەریەکێک -لێرەدا، ئێستا-دەرچووەکان دەبێت بە ئێستا

ئێستا، "کەوابوو، خاڵ لەڕاستیدا لەنێو کاتدایە." -لەئەوان دەبێت بە خاڵی
دانی خاڵەکە. و هەمیشە 'ئێستا' یە. 'ئێستا' دەبێت بەمەرج بۆ سەرهەڵ

مەرجەکەش پێکهاتەی بوونی خاڵەکەیە و لەوێوە بیر لەبوونی 
دەکرێتەوە. مادام بیرۆکەی ڕووتی کاتپارێزی، کە پەیوەندی بە شوێنەوە 
هەیە، هەمیشە سەبارەت بوونی 'ئێستا؛یە، بوونی دەرەکی ئێستاکان کات 

 و شوێنە. ئایا چۆن پیناسەی کات دەکرێت؟ 
لەدەرەوەی خۆیدا، -تنێکی نێگەتیڤی بوونکات، وەکو یەکگر [٤١٦]

ڕووتکراوەو بیرۆکەییە. ئەو بوونەیە، کە لەنێو بووندا نییە و ئەوەشە 
هەیە بەبێ ئەوەی لەنێو بوونیدا بێت؛ کات پەیدابوونی درک پیکراوە. 
واتە، جیاوازییەکان ساتین و تێدەپەڕن. بەشتێکی دەرەکیش دادەنرێن. 

ییە لەبوونەوە بۆ نەبوون و لەنەبوونەوە بەدیدی هیگڵ، ئەمە گۆڕانکار 230
پەیدابوون سەرهەڵدان و لەناوچوونە. جارێک بوون و   231بۆ بوون.

جارێکی دیکە نەبوون دەکەوێتە پێش گۆڕانکارییەکە. ئایا ئەمە چ 
یە. ەخشێت؟ بنەمای بوونی کات 'ئێستا'واتایەک بۆ کات دەب

                                                           
230

  .٩٩٨هەمان سەرچاوەی پێشەی هیگڵ، کورتەبەشی    
231

   Cf. Hegel, Wissenschaft der Logik,Book 1, Division 1, chapter 1, 

(ed.G.Lasson, 1923),pp.66 ff.    
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هێشتا  هەموو'ئێستا'یەک ئێستایەکی تێپەڕیوە یان ئێستایەکی
پەیدانەبووە؛ کەوابوو دەبێت بە نەبوونیس. هەروەها، کات یەکیربوونی 
درک پێکراوە. گۆڕانکارییەکەی بیری لێناکەینەوە لەنێو تێپەڕبوونی 
ئێستاکاندا خۆی دەنوێنێت. ئەگەر جەوهەری کات پەیدابوونی 

 درکپێکراوبێت، ئەوا کات لەبەرڕۆشنایی 'ئێستا' دا دەناسرێت. 
وەی ڕاڤەکردنی هیگڵ بۆ کات و خۆبەستنەوەی بە بۆڕوونکردنە

تێگەیشتنە باوەکەوە پێویست ناکات زۆرتر لەسەری بدوێن. کاتێک ئەو 
'ئێستا' بەخەسڵەتی کات دادەنێت، پێشنیاری ئەوەش دەکات بۆ ناسینی 

 کات، وەکو بابەتێکی دەرەکی بیرۆکەیی، دەبێت 'ئێستا' بشارینەوە. 
تا' لەم ردنی کات و شاردنەوەی 'ئێسئەم هەوڵدانەی هیگڵ بۆ ڕاڤەک

'ئێستا' جێگایەکی دیاریکراوی هەیە، ئێستایەکی ڕستانەیدا دەردەکەوێت:"
تاکە، بەاڵم ئەم ئێستا تاکە سەربەخۆیە لەم کاتەدا من باسیدەکەم 

روشتدا، کە کات "لەنێو س 232تواوەتەوە و چۆتە نێو]ئێستاکانی[دیکەوە."
وەستاو لەنێوان ڕەهەندەکانی)ڕابردوو هیچ جیاوازییەکی دەبێت بە 'ئێستا'

"کەوابوو، پۆزەتیڤانە، مرۆڤ دەتوانێت  233و داهاتوودا( سەرهەڵنادات."
کات بە ڕانەبردوو دابنێت؛ 'پێشتر' و 'پاشتر' نییە؛ ڕانەبردوویەکی 

لە ڕابردووەوە پەیدابووە و داهاتووشی لەنێو خۆیدا کۆنکرێتییە 
 234وابوو هەمیشەییە."هەڵگرتووە. ڕانەبردووی ڕاستەقینە. کە
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    Hegel, Encyklopadie, section 258, addendum.      
233

  .٩٩٢هەمان سەرچاوە، کورتە بەشی   

234
  سەرچاوە. هەمان  
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[ئەگەر هیگڵ کات بە پەیدابوونی درکپێکراو دابنێت. ئەوا ٤١٩]
سەرهەڵدان و لەناوچوون پێش کات ناکەون. لەگەڵ ئەمەشدا، هەندێکجار 
کاتی، وەکو"بەکارهێنراوێکی ڕووتکراوە" پێناسکردووە، کە پەیوەندی بە 

ەوە، کاتێک لەالیەکی دیک 235ئەزمون و ڕاڤەکردنی باوەوە بۆ کات هەیە.
هیگڵ پێناسەی کات دەکات ئەم ئەزمونە و بەکارهێنانەڕووتە لەژیانی 
ڕۆژانەدا لەپێشەوە دانانێت؛ بۆ هیگڵ ئەمانە زەمینەیەکی دیالێکتیکیان 
بۆ پێشخستنەکە نییە بەوشێوەیەی لە'ئێستا؛دا دەبینرێت. لەگەڵ دانانی 

کو چەمکێکی کات بە)پەیدابوون(یش، هیگڵ تێدەگات، کە'پەیدابوون'، وە
ڕووتکراوە، دەکەوێتە ئەودیو تەوژمی کاتەوە. کەوابوو، چاکترین شێوازی 

"ڕەتدانەوەی دەربڕین لە ڕاڤەکردنەکەی هیگڵدا بۆ کات، لەنێو پێناسەی 
ڕەتدانەوەدایە."، کە کاتپارێزییە. لێرەدا زنجیرەی ئێستاکان دامەزراوە و 

  236تێپەڕی بکات. بەجۆرێکیش شاراوەتەوە، کە مەحاڵە کەسێک بتوانێت
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  .٩٩٨هەمان سەرچاوە، کورتەبەشی   

236
چەمکی کات دەریدەخات  گرنگی هیگڵ بۆ'ئێستا' و شاردنەوەی لەپێناسەکەیدا بۆ 

تاکو چ ڕادەیەک لەژێر کاریگەری بۆچوونی باودا بیریکردۆتەوە؛ ئەمەش، هەمانکات، 
کاریگەرێتی بۆچوونە نەریتییەکە بۆ چەمکی کات بەسەر هیگڵەوە دەسەلمێنێت. 
دەتوانین ئەوخاڵەش بسەلمێنین، کە هیگڵ ڕاستەوخۆ سودی لەبۆچوونی ئەریستۆ 

زیا(وەرگرتووە. لەپەڕتووکی)لۆجیکدا(و دوایی لە )بەتایبەتی پەڕتووکی فی
)ئینسایکلۆپیدیا( دا هئگڵ باسی کاتی کردوە. خوێندنەوەی ئەو بەشانەی لەسەرکاتن 
-ئاشکرایدەکات چۆن هیگڵ بۆچوونەکانی ئەریستۆی دوپاتکردۆتەوە. لە)لۆجیکی

بەشی  (، یەکەم٦٨١جینا(دا چەمکی کاتی لەنێو فەلسەفەی سروشتدا داناوە،)الپەڕە 
(.هیگڵ چەمکی کاتی بە جواڵن و  ٦٢٩بە)سیستەمی خۆر(ناوزەدکردووە،)الپەڕە
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دیالیکتیکییەوە هیگڵ دەتوانێت پەیوەندی -فۆرمەڵیستەلەم بۆچوونە 
 نێوان کات و گیان دروستبکات.

                                                                                                                     

لەسەرشوێن دەدوێت. کاریگەرێتی ئۆنتۆلۆجی )ئەسیر(ەوە بەستۆتەوە. دوایی 
ئەریستۆ بەسەر بۆچوونەکانی کانت و هیگڵەوە قوڵە و ناتوانین ئاوەڕیلێنەدەینەوە. 

اڵم ئاکامەکەی بە نادیاری ماوەتەوە. ئەم کاریگەرێتییە لەسەرەتاوە زانراوە، بە
جینا(ی هیگڵ و -ڕاڤەکردنێکی فەلسەفییانەی کۆنکریتی بۆ بەراوردکردنی)لۆجیکی

'فیزیا' و 'مێتافیزیک' ی ئەریستۆ ئەمە ڕووندەکاتەوە. ئەریستۆش، وەکو هیگڵ 
'ئێستا'بە جەوهەری کات دادەنێت. ئەریستۆ 'ئێستا' بە 'بڕواوە' دادەنێت؛ هەروەها 

ئەریستۆ'ئێستا' شتێکە ڵیش بۆ ئەریستۆ'ئێستا' ستیگمایە و بۆ هیگڵ 'خاڵ'ە. بۆ هیگ
ڕەهایە" یە. بەگوێرەی نەریت، ئەریستۆ کات بە -شتە-لێرەدا و بۆ هیگڵیش"ئەو

بازنەوە دەبەستێتەوە؛ هیگڵ جەخت لەسەر سوڕانەوەی بازنەیی کات دەکات، بەاڵم 
و بازنەکەدا باسناکات. لەسەر  پەیوەندییەکەی ئەریستۆ لەنێوان ئێستا و خال
دانانی کات بەشوێن هاوڕایە: ئەم وجیاوازییەکانییەوە، بروگسۆن لەگەڵ هیگڵدا بۆ 

بیریارە تەنیا لەو سەرەوە بۆ کێشەکە دەڕوات؛ کات دەکات بەشوێن. ڕاڤەکردنی 
برگسۆنیش بۆکات لەنێو نەریتی ئەریستۆدا گەشەیکردوە. لەڕوانگەی پێناسەکەی 

ەپێشدا ڕاڤە بۆ ژمارە دەکات و دوایی دێتەسەرکات. کات وەکو شوێن ئەریستۆوە ل
دەکات بەزنجیرەیەکی چەندەکی. بەردەوامیش بووە بە زنجیرەیەکی چۆنییەتی. ئێمە 

برگسۆن بگرین. هەروەها، لەدەرخستنی وونەکەی ەر بۆ چلێرەدا نامانەوێت ڕەخنەلەس
دەرنەچوونی هیگڵ لەژێر  پەیوەندی نێوان چەمکی کات الی ئەریستۆ و هیگڵ باسی

ئەم نەریتەدا ناکەم، دەمەوێت ئاماژە بۆ بواری بنەڕەتی لۆجیکی هیگڵ لەم 
پەیوەندییەدا بکەم. بۆ پەیوەندی نێوان ئەریستۆ و هیگڵ بڕوانە نوسراوەکەی 

 Beitrage zur philosophic des deutsctschen lنیگۆاڵی هارتمان لە: 
dealismus, vol.3,pp.1-36.        
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 با. ڕاڤەکردنی هیگڵ بۆ پەیوەندی نێوان کات و گیان     
[ئەگەر هیگڵ لەوباوەڕەدا بێت گیان بە خۆدەرخستنی دەکەوێتە نێو ٤١١]

ە بێت، چۆن لە گیان تێبگەین؟ کاتەوە و کاتیش ڕەتدانەوەی ڕەتدانەو
جەوهەری گیان چەمکە. مەبەستی هیگڵ لەم جەوهەرەش چەمکێکی 

جینس(نییە، کە دەبێت بەفۆرمی ئەو بابەتەی -هەمەکی نێو)جۆری گەورە
بیریلێدەکرێتەوە. بەڵکو فۆرمی ئەو بیرکردنەوەیەیە بیر لە خودی خۆی 

 خۆ. -وەکو نا-دەکاتەوە: هەستکردنە بە بوونی خۆی
خۆیی جیاوازی دەهێنێتە کایەوە، -وڕادەیەی ئەم هەستکردنە بە نابە

لەنێو چەمکدا ئەم جییاوازییە، کە جیاوازی جیاوازییە دەناسرێتەوە. 
پێناسی گیان، وەکو ڕەتدانەوەی کەوابوو، هیگڵ دەتوانێت فۆرمەلێستانە 

ڕەتدانەوە بکات. ئەمە ڕەتدانەوە ڕەهایە ڕاڤەکردنێکی لۆجیکمەندانە 
یتۆ می کۆجیتارە ڕێم(ە کەی دیکات دەکات و جەوهەری بۆ)کۆج

 237'ئاگامەندی' تێدا دەبینێت.
ناسین؛ لەم -[چەمکەکە، بەمشێوەیە، بۆ'خۆ' دەبێت بە خۆ٤١٤]

ناسینەدا، 'خۆ' ڕەسەنانە دەیەوێت سەربەست بێت. هەروەها'من' 
هەمانکات، 'من' یەکێتییە و  238چەمکێکی ڕووتە و بووە بە دازاین.

ەگەڵ بوونی خۆیدا دروستدەکات. دروستکردنی ئەم پەیوەندی ل
پەیوەندییەش ڕاستەوخۆنییە؛ پاش رووتکردنەوەیەتی لەهەموو خەسڵەت 

                                                           
237

 cogito me cogitareڕستەیەکی التینییە) )کۆجیتۆ می کۆجیتارە ڕێم(  
rem  ) )واتە من بیر لەخۆم، وەکو شتێک دەکەمەوە.)م.ک : 

238
  Hegel, Wissenschaft der Logik, vol.2(ed.Lasson,1923), fart 2,p.220. 
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و ناوەڕۆکێک و گەڕانەوەی بۆ سەربەستییەک، کە تیایدا لەگەڵ خۆیدا 
کەوابوو، 'من' بەگشتی، شێوازی ڕاستەوخۆ و تاکەکەسی  239هاوتایە. 

 هەیە. 
دەرخستن و -ائارامییەکی ڕەهای گیان، خۆڕەتدانەوەی ڕەتدانەوە ن

جەوهەرێتی. بەرەوپێشەوەچوونی گیانیش لەنێو مێژوودا دەبێت بە 
لەمدابڕانەدا ئەوەی جیادەکرێتەوە لە   240بنەمای جیاکردنەوە و دابڕان.

ڕزگارکردن و لێبوردن -گیان ناپچڕێت؛ بەڵکو گیان تێپەڕیدەکات. خۆ
ەمە، پێشکەوتن چەندەکی نییە خەسڵەتی سەربەستییەکەی گیانن. لەبەرئ

و لەزۆریدا نییە؛ لە جەوهەردا سەربە چۆنییەتی گیانە. پێشکەوتن بە 
لەهەموو هەنگاونانێکدا زانینەوەیە و ئامانجەکەشی زانراوە. 

بەرەوپێشکەوتن، گیان خۆی تێپەڕدەکات و "بەسەر کۆسپەکانیدا 
 241سەردەکەوێت".

 242خۆی بگات".گیان لە پێشکەوتنەکەیدا دەیەوێت بە"چەمکی 
 243پێشکەوتنەکە "جەنگێکی لەکۆتاییبەدەر و سەخت دژی خۆی".

لەبەرئەوەی پێشکەوتنە نائارامەکە گیان بە چەمکی خۆی لە ڕەتدانەوەی 
ڕەتدانەوەدا دەگەیەنێت لەگەڵ دەرکەوتنیدا گیان دەکەوێتە نێو کاتەوە. 
                                                           

239
  هەمان سەرچاوە.  

240
  Hegel, Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die 

philosophie der weltgeschichte,(ed.G.Lasson,1917),p.130         
241

 . ٦١٩هەمان سەرچاوە، الپەڕە   
242

  هەمان سەرچاوە.  

243
 هەمان سەرچاوە.   
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کات چەمکە و 'لەوێدا'یە و نوێنەرایەتییەکەشی لەنێو ئاگامەندیدا 
درکپێکردنێکی بێ ناوەڕۆکە؛ چونکە دەرکەوتنی گیان لەنێوکاتدا 
پێویستییە و تاکو بەچەمکی بوونی خۆی نەگات و کات لەناونەبات، گیان 

ڕووت و درکپێکراوە، کە -دەرخستنێکی-لەنێو کاتدا دەرناچێت. کات خۆ
کەوابوو، دەرکەوتنی گیان لەنێو کاتدا  244'خۆ'ناتوانێت بیگرێت. 

جیهان"، لەمڕووەوە و لەسەروهەموو شتێکەوە، -ژوویپێویستییە."مێ
ڕاڤەکردنی بوونی گیانە لەنێو کاتدا و لەنێو شوێنیشدا 'بیرۆکە'ڕاڤەی 

 -دابڕانەکە، لەجواڵنە پێشکەوتن 245خۆی ، وەکو'سروشت' دەکات. 
بوونیش دروستدەکات. ئەمەش کاتە، -خوازییەکەدا پەیوەندی لەگەڵ نە

 .وەکو جەنگی 'ئێستا' دەناسرێت
[کات ڕەتدانەوەیەکی ڕووتکراوەیە. وەکو "درکپێکردنی پەیدابوون" ٤١٩]

جیاکردنەوەیە و ڕاستەوخۆ توشمان دەبێت؛ چەمکێکە -جیاکردنەوەی خۆ
دەرەکی و لەدەرەوەی -دەرەکییە. وەکو بابەتێکی-'لەوێدا' یان بابەتێکی

گیاندا، کات دەستەاڵتی بەسەر چەمکەوە نییە. بەڵکو چەمک دەبێت بە 
  246ەستەاڵتی کات.""د

لەگەڕانەوەی گیان و کات بۆ بونیادە لێکچوەکەیان، وەکو ڕەتدانەوەی 
ڕەدانەوە، هیگڵ دەیەوێت ڕوونیبکاتەوە چۆن گیان لەنێو کاتدا دەبێت بە 

جیهانی دەناسرێت -ڕاستەقینە. لەبەرئەوەی کات ڕاستەوخۆ، وەکو کاتی
ەدرێت و بە بنەڕەتەکەی بەشاراوەیی دەمێنێتەوە، بەگیانەوە گرێد

                                                           
244

   Hegel, pha’nomenologie des Geistes, Werke vol.2,p.604.  
245

   Hegel, Die Vernunft in der Geschichte,p. 134.    
246

   Hegel, Encyklopådie,section 258.   
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دەرەکی دادەنرێت. لەبەرئەمەشە، پێویستە گیان بکەوێتە نێو -بابەتێکی
 کاتەوە. بەاڵم الیەنی ئۆنتۆلۆجی ئەم کەوتنە باسنەکراوە و نادیارە. 

هیگڵ ڕۆشنایی کەمی خستۆتەسەر بنەڕەتی کات، وەاڵمی ئەو پرسیارەی 
ەوەیە یان نەداوەتەوە، کە گوایە گیان لە جەوهەریدا ڕتدانەوەی ڕەتدان

 ئەم خەسڵەتەی بۆ بەکاتیبوونی دەگەڕێتەوە. 
ئێمە ناتوانین باسی ئەوەبکەین، کە ڕاڤەکردنی هیگڵ بۆ کات و گیان، 

زەمینەیەکی هەروەها پەیوەندی نێوانیان دروستە و دەکەوێتەسەر 
لەڕاستیدا، دروستکردنی پەیوەندی نێوانیان ئۆنتۆلۆجییانە. 

یە. هەوڵدانەکەی هیگڵیش لەپێناوی دیالێکتیکییانە کارێکی بوێرانە
کۆنکریتکردنی گیاندایە، کە لەکۆتایی دوابەشی)فینۆمینۆلۆجی گیان(دا 
دەنوسێت: "کەوابوو، کات چارەنوس و پێویستییە بۆ گیان، لەکاتێکدا 
گیان لەنێوەوە بە ناتەواوی دەردەکەوێت: پێویستییە بۆ دەوڵەمەندکردنی 

بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ)لە ئاگامەندییەکەی خۆی و جواڵنی خۆی 
فۆرمێکدا، کە جەوهەر لەنێو ئاگامەندییدایە(، یان، بەپێچەوانەوە. 
لەخۆدەرخستنەکەیدا لەناوەوە)کە لەسەرەتاوە لەم شێوازەدایە( و 

  247دەیەوێت لەبوونی خۆی دڵنیابێت". 
[شیکردنەوە بوونگەرانەکەمان بۆ دازاین، بەپێچەوانەی ئەمەوە، لە ٤١٢]

تی و فاکتۆری فڕێدراوی ئەم بوونەوە دەستپێدەکات، شێوازی کۆنکری
تاکو کات لەڕێگەی ئەم شێوازەوە دەربخەین. یەکەمجار گیان ناکەوێتە 
نێوکاتەوە، بەڵکو، وەکو هەبوویەکی کاتی هەیە. کاتیش بەکاتیبوونی 
                                                           

247
   Hegel, Phånomenologie des Geistes, p.605.  
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جیهان، لەنێو ئەوڕەهەندی، مێژووی تێدا دروستدەبێت، -کاتی
 دیاریدەکات. 

جیهانەوە؛ تەنیا بوونی فاکتۆری دەکەوێتە نێووی و  گیان ناکەوێتە نێو
بوونی ڕەسەنی بەنێچیردەکات. ئەم کەوتنەش خاوەنی 'ئەگەری' 
 بوونگەرانەیە، کە لەشێوازی کاتیدایە، شێوازێک، کە سەربەخودی کاتە. 

 
 . شیکردنەوەی بوونگەرانە و کاتی بۆ دازاین و پرسیار٨١     
 شتی لەئۆنتۆلۆجی بنەڕەتیدا. سەبارەت واتای بوون بەگ        

تاکوئێرە لە توێژینەوەکەماندا هەوڵمانداوە ڕاڤەی سەرجەمی بوونی 
فاکتۆری دازاین بکەین و ئەگەرکانی لەشێوازی بوونی ڕەسەنانە و نا 

 بوو.  ڕەسەنانە باسبکەین. هەوڵدانەکەشمان بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانە
ە و واتای نیگەرانی. لەم کات بۆ]ئەم شێوازانەی بوون[بووە بە بناخ

بۆچوونەوە شیکردنەوەی بوونگەرانەکەمان بۆ بوونی دازاین دامەزراو 
ئێستاش دەیگەڕێنینەوە بۆ کات. کاتیش دەبێت بە بونیادی سەرجەمی 

لەبەرڕۆشنایی ئەو شێوازانەی کات خۆی دەردەخات، بوونی دازاین. 
ئاماژەمان بۆکردن. زەمینەکانمان بۆ ئەو بونیادانە دیاریکردوە، کە پێشتر 

لەگەڵ ئەمەشدا، ڕێگاکەمان بۆ گەیشتن بە پێکهاتەی بوونی دازاین بە 
تاکەڕێگا دەبینرێت. بەاڵم ئامانجمان وەاڵمدانەوەی پرسیارەکەیە سەبارەت 
بوون بەگشتی. لەشیکردنەوەی بیردۆزەییانەی بووندا دەبێت بیرۆکەی 

ەینەوە. ئەمەش بوون بەگشتی لەالمان سەرهەڵدات و واتاکەی ڕوونبک
بکەین لەسەرەتای توێژینەوە دروستە ئەگەر پەیڕەوی ئەوخاڵە 
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فەلسەفییەکەماندا جەختمان لەسەرکرد: ]گوتمان[ فەلسەفە 
"فینۆمینۆلۆجییەکی ئۆنتۆلۆجییانەی هەمەکییە، لە هێرمینۆتیکی 
دازاینەوە گەشتەکەی دەستپێدەکات، کە وەکو شیکردنەوەی بوون 

وەی دەردەچێت و بۆی دەگەڕێتەوە ڕێنمایی ڕێنمایی لەو خاڵەوە لێ
ئەم تێزە نابێت، وەکو دۆگما   248توێژینەوە فەلسەفییەکە دەکات."

تەماشای بکرێت، بەڵکو دەستنیشانکردنی گرفتێکی بنەماکەیە، کە بە 
شاراوەیی ماوەتەوە: ئایا دەکرێت زەمینە ئۆنتۆلۆجییەکان بۆ ئۆنتۆلۆجی 

بناخەیەکی ئۆنتیکی هەیە؟ ئایا چ بە  ویستیئەمیش پێدروستبکەین یان 
 جۆرە هەبوویەک دەبێت بەم بناخەیە؟ 

[جیاوازی نێوان بوونی دازاین و بوونی هەبووەکان، وەکو خودی ٤١٩]
ڕاستەقینە، ئەو هەبووانەی خەسڵەتی دازاین هەڵناگرن گرنگە باسبکرێت؛ 
بەاڵم هێشتا بۆ گرفتە ئۆنتۆلۆجییەکە خاڵی دەستپێکردنە؛ هەروەها، 

ەش نییە فەلسەفە لەڕێگەیەوە خۆی بە دڵنیایی و ئارامبوون ئەو
شتەکانەوە -بگەیەنێت. ئۆنتۆلۆجی کۆن لەمێژە زانراوە خۆی بە چەمکی

ماندوودەکات و مەترسیش لە"بەشتکردنی ئاگامەندی" هەیە. بەشتکردن چ 
-واتایەکی هەیە؟  لەکوێوە پەیدا دەبێت؟ چۆن بوون، وەکو بابەتێکی

بەردەست، کە لەئێمەوە نزیکە، دەناسرێت؟ بۆچی -ێکیدەرەکی نەک بابەت
بەشتکردن هەمیشە دەگەڕێتەوە و خۆی دەسەپێنێت؟ ئەگەر بەشتکردن 
بۆ ئاگامەندی نەگونجاوبێت، بوونی ئاگامەندی چ بوونێادێکی پۆزەتیڤانەی 
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هەیە؟ ئایا جیاکردنەوەی ئاگامەندی لە شتەوە بۆ گرفتە ئۆنتۆلۆجییەکە 
می ئەم پرسیارانە لەسەر ڕێگەمانە؟ ئایا دەتوانین بە یاریدەرە؟ ئایا وەاڵ

دوای وەاڵمەکەدا بگەڕێین لەکاتێکدا خودی پرسیارەکە سەبارەت واتای 
 بوون بە دروستی دانەمەزراوە و ڕووننەکراوەتەوە؟ 

کەس ناتوانێت لەڕێگەی"ڕووتکردنەوە"ی نێو لۆجیکی فۆرمەڵیستی 
ئەگەری 'بیرۆکە' ی بوون دەست بە توێژینەوەکانی لەسەر سەرچاوە و 

ئەو کەوسە دەبێت ڕۆشنایی بخاتە سەر پرسیارە  بەگشتی بکات.
بنەڕەتییە ئۆنتۆلۆجییەکە. ڕاستی و دروستی ئەم ڕێگایەش دەرناکەوێت 
تاکو نەیگرینەبەر. ناکۆکییە سەبارەت ڕاڤەکردن بۆ بوون لەناو ناچێت، 

زدەینە نێو چونکە هێشتا دەستیپێنەکردووە. دواجاریش، ناتوانین با
ناکۆکییەکەوە، چونکە دەبێت دەستپێکردنەکە پێویستی بە خۆ 

 ئامادەکردنە. 
ئەم توێژینەوەیەش ڕوو لەوێ دەکات. ئایا ئەم توێژینەوەیە لەکوێدا 

 ڕادەوەستێت؟ 
بوون دەردەکەوێت، کە لەنێو -لە-شتێک، وەکو بوون لەتێگەیشتن

ازێکی سەرەتاییدا تێگەیشتنەکەیدا سەر بەبوونی دازاینە. بوون لەشێو
دەرکەوتوە هەرچەندە ئەم شێوازە بیرۆکەییانە نییە؛ ئەمەش یارمەتی 

جیهاندا ڕووبەڕووی هەبووەکان لەنێو -لەنێو-دازاین دەدات، وەکو بوونێک
جیهان و بوونی خۆی ببێتەوە. چۆن ئەم تێگەیشتنە دەرکەوتوەی بوون 

بنەڕەتی بوونی  بۆ دازاین ڕوودەدات؟ ئایا لەگەڕانەوەمان بۆ پێکهاتەی
دازاین، کە لەبوون تێدەگات، وەاڵمی ئەم پرسیارەمان دەستدەکەوێت؟ 
سەرجەمی پێکهاتەی بوونگەرانە و ئۆنتۆلۆجییانەی دازاین لەسەر 
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زەمینەی کات دادەمەزرێت. لەمڕووەوە، ڕەهەندی پڕۆژەی بوون دەبێت 
لەنێو کاتدا بێت. چۆن ڕاڤەی بەکاتبوونی کات دەکرێت؟ ئایا هیچ 

ێگەیەک هەیە ئێمە لەکاتەوە بەواتای بوون بەگەیەنێت؟ ئایا کات لەنێو ڕ
 ئاسۆی بووندا خۆی دەردەخات؟ 

----------   ------------  -----------   -------------  ----------- 
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