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پێشەکی
لەڕاستیدا بیرۆکەی نوسرراوێ لەسرەر فینۆمینۆلرۆجی پێشرنیاری
هەرێم عوسمان بوو .ئەم بەڕێزە لەو باوەڕەدابوو ،پاش دەرچوونی
(بوون و كات)ی مارتن هایدیگەر و (بوون و نەبوون)ی ژان-پرۆڵ
سررارتەر بە زمررانی کرروردی و بررۆ تێگەیشررتن لەم دوو پەرتررووکە
پێویستە خوێنەر شارەزاییەکی لە میتۆدی فینۆمینۆلۆجی هەبێت.
هەرچەنررررردە ،ئەدمۆنرررررد هوسررررررڵ دامەزرێرررررنەری میترررررۆدی
فینۆمینۆلرررررررررۆجییە ،بەەم فەلسرررررررررەفەی بررررررررروونگەرایەتی
فینۆمینۆلۆجییرررررررانە دەڕوانێرررررررتە جیەررررررران و لە واتررررررراکەی
دەکۆڵێتەوە .هایدیگەر و سرارتەر ،لەم ڕووەوە فینۆمینۆلۆجییرانە
ڕوو لە بابەتی توێژینەوە فەلسەفییەکەیان دەکەن.
من پێشنیارەکەی هەرێرم عوسرمانم بە گرنر زانری و هەسرتم بەو
بۆشررراییە لە بەردەم خررروێنەری کررروردا کررررد .ئەمەش هانیررردام
پێشررنیارەکەی بە جیرردی وەرگرررم ،بە کررورت و پوخررت لەسررەر
بنەماکررانی میتررۆدی فینۆمینۆلررۆجی و پەیوەنرردی ئەم میتررۆدە بە
فەلسەفەی بوونگەرایەتییەوە بنوسم.
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ئەم نوسررراوە لێڵررۆڵینەوەیەکە لەسررەر میتررۆدی فینۆمینۆلررۆجی و
کررررورتەیەک لە مێررررژووی سررررەرهەڵدان و گەشررررەکردنی .پرررراش
ڕوونکررردنەوەی ئەم ەیەنررانە پەیوەنرردی میتررۆدەکە بە فەلسررەفەی
بوونگەرایەتییەوە باسدەکەم .بۆ ئەم مەبەستە سێ بیریار (مارتن
هایدیگەر ،ژان-پۆل سارتەر و مۆریس میرلۆ-پۆنتی)م هەڵبژاردووە
تاکو شێوازی بەکارهێنانی میتۆدەکەیان شیبکەمەوە.
هەڵبژاردنی ئەم سێ بیریارە لە خۆڕا نییە چرونکە گۆڕانکارییران
لە میتۆدەکەدا هێناوەتەکایەوە ،کە لەگەڵ بیرکردنەوەی فەلسەفی
دامەزرێررنەری میتررۆدەکەدا نرراکۆک ڕادەوسررتێت .بررۆ نمرروونە ،ئەو
گۆڕانکرررارییەی هایررردیگەر لە میترررۆدەکەدا دروسرررتیکردووە برررۆتە
هۆکاری تێکدانی هاوڕێیەتییەکەی لەگەڵ هوسرڵدا.
ئەم نوسررراوە لە چررروار بەش پێکەرراتووە .سرررێ بەشرری لەسرررەر
بنەڕەترررری چەمکرررری ۆفینۆمینۆلررررۆجیۆ ،مێررررژووی سررررەرهەڵدانی
میتررۆدەکە ،بۆچرروونە فینۆمینۆلۆجییەکررانی هوسرررڵ و بنەماکرانی
میتررررۆدەکەیە .بەشرررری چرررروارمم بررررۆ گەشررررەکردنی میتررررۆدی
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فینۆمینۆلررۆجی پرراش هوسرررڵ تەرخررانکردووە ،کە تیایرردا باسرری
فینۆمینۆلۆجی بوونگەرایەتی دەکەم.
محەمەد کەمال
زانکۆی ماڵبۆرن
مارت ١١٥٢
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بەشی یەکەم
لە فینۆمینەوە بۆ فینۆمینۆلۆجی
ئەدمۆند هوسرڵ بۆ یەکەمجار میتۆدی فینۆمینۆلۆجی بۆ گەیشتن
بە نرراوەڕۆکی بررابەتی ترروێژینەوە فەلسررەفییەکەی دامەزرانرردووە.
بیریارانی ،وەکو مارتن هایدیگەر ،ئێردیت شرتاین ،مراکس شری ەر،
ئیمانۆئیل لێڤیناس ،ئەلفرید شویتز ،هانس جرۆر گرادەمەر ،ژان-
پررۆڵ سررارتەر ،مررۆریس میرلررۆ-پررۆنتی و زۆر بیریرراری دیررکە
پەیڕەوییرررران کررررردووە .کەوابرررروو ،ڕاسررررتەوخۆ باسررررەکەمان لە
هوسرڵەوە دەسرتپێدەکات .هەروەهرا هەوڵردەدەین برزانین لەپرێ
هوسرررڵدا چەمکرری فینررۆمینە و دواجرراری فینۆمینۆلررۆجی چررۆن
بەکررارهێنراون .بررۆ ئەم مەبەسررتە ئاوڕێر لە بنەڕەترری زمررانەوانی
چەمکەکە دەدەینەوە تاکو لە واتاکەی تێبگەین.
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چەمکی(فینۆمینۆلررۆجی) یۆنررانییە و لە دوو بەش پێکەرراتووە:
(فینۆمینە) و(لۆجی) .فینۆمینە لە زمانی یۆنانییدا کرۆی وشرەی
(فینۆمینەن)ە .لە زمانی ئینگ یزیشدا (فینۆمینەن) نراوێکی تراک
و(فینررۆمینە) کررۆیە .لە زمررانی یۆنانی ردا ئەم چەمررکە بررۆ شررتێ
دادەنرێررت ،کە خررۆی دەردەخررات و برروونی ئاشررکرابووە .ئررێمە
ڕاسرررتەوخۆ لە ڕێرررگەی ئەزمررروونی هەسرررتەکییەوە دەیناسرررین و
پێویست ناکات بیر لە بوونی بکەینەوە .کتێبەکانی سەر مێزەکەم
و مێزەکە فینۆمینە یان دیاردەن ،من دەیانبینم و ئەو پرسیارە لە
خررررررۆم نرررررراکەم کتێبەکرررررران و مێررررررزەکە هەن یرررررران نررررررا.
لەمڕووەوە(فینرررۆمینە) واترررای (دیررراردە) دەبەخشرررێت ،دژی
(نرررۆمینە) دادەنرێرررت ،کە واترررای شرررتێکی نێرررو بیرکرررردنەوە
دەگەیەنێت و پەیوەندی بە ئەزموونی هەسرتەکییەوە نیریە .ئەگەر
لەو برراوەڕەدابین ڕاسررتە ینە دەکەوێررتە ئەودیررو دیاردەکرران یرران
فینۆمینەوە و ئەزمروونی هەسرتەکی نایگراتێ ،تەنیرا دەتروانین بە
بیرکررررردنەوە بیناسررررین ،ئەو ڕاسررررتە ینەیە فینررررۆمینە نیرررریە و
نرررۆمینەیە .چەمکی(نرررۆمینە)ش یۆنرررانییە و واترررای ئەو شرررتە
دەگەیەنێت ،کە بیری لێدەکرێتەوە نەک هەستیپێدەکرێت.
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بەشی دووەمری چەمکەکە(لرۆجی-لرۆگی) لە(لوگرۆس)وە هراتووە.
لوگۆسی لە زمرانی یۆنانیردا چەنرد واترایەکی هەیە .فەی ەسروفە
یۆنانییەکان لە هیراک یتسەوە بۆ ئەریستۆ جیراواز باسریانکردووە،
بەەم لێررەدا بە واتای(گوترار ،لێکرۆڵینەوە یران زانسرت) دێرت.
فینۆمینۆلررۆجی ،وەکررو وشررەیەکی لێکرردراو دەبێررت بە زانسررتی
فینۆمینە یان زانستی دیاردەکان .ئەگەر سایکۆ-لۆجی گوزارش لە
دەروونررری مررررۆڤ بکرررات و ئەو برررابەتە بخررراتە بەر ڕۆشرررنایی
لێکۆڵینەوە ،ئەوا فینۆمینۆلۆجی دەیەوێت لە فینۆمینە یان هەموو
ئەو شرررتانەی دەردەکەون تێبگرررات .کەوابررروو ،فینۆمینۆلرررۆجی
زانستی فینۆمینە ،دیاردەکان یان دیاردەگەرییە.
حەزدەکەم ئامررراژە بەو خررراڵە بررردەم ،کە فینۆمینۆلرررۆجی و
فینررۆمینەڵیزم جیرراوازن .هەرچەنرردە ئەزمرروونی هەسررتەکی بررۆ
هەردووکیرران بنرراخەی سررەرهەڵدانی زانیررنە ،بەەم فینررۆمینەڵیزم
دیاردەکان بۆ خەسڵەتە هەستییەکان دەگەڕێنێتەوە .ئێمە زۆرجار
ڕاستەوخۆ ئاگامان لەو خەسڵەتانە نییە.
دەن شەپۆلە و بە هۆی هەستکردنی بیستنەوە بە ئێمە دەگرات.
ئەم تێگەیشرررررررررتنە لە دەنررررررررر فینۆمینەڵیزمرررررررررانەیە نەک
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فینۆمینۆلۆجییرررانە .بەەم کاتێررر گررروۆ لە گرررۆرانییەک دەگررررم
هەسررتی بیسررتنم شررەپۆلە کررورت و درێژەکررانی دەنگەکررانم بررۆ
ئاشکراناکات .من ناڵێم گوۆ لەو شرەپۆەنە دەگررم بەڵکرو ئەوەی
دەیبیس رتم گررۆرانییە .گررۆرانی دیرراردەیە یرران فینررۆمینەیە ،وەکررو
کتێبەکانی سەر مێزەکە ڕاستەوخۆ هەستیپێدەکەم.
بەگوێرەی واتای چەمکەکە ،فینۆمینۆلۆجی ڕوو لەو شتانە دەکات
خۆیررران دەردەخەن .هەرشرررتێکی خرررۆی دەربخرررات هەبرررووە و
هەبووش لەسەر (بوون) بەگشرتی ڕادەوەسرتێت .لەم ڕوانرگەیەوە
فینۆمینۆلرررۆجی دەبێرررت بە ئۆنتۆلرررۆجی .هایررردیگەر گررروتەنی،
فینۆمینۆلرۆجی لەسرەر بنرراخەی ئۆنتۆلرۆجی دادەمەزرێرت چررونکە
1
گەیشتن بە دیاردە لەهەمانکاتدا بوونی دیاردەکە ئاشرکردەکات.
ئەفالتون ،بۆ یەکەمجار ،لە کۆترایی بەشری شەشرەمی (کۆمرار)دا
ئامررراژەی برررۆ فینرررۆمینە و نرررۆمینە کرررردووە .لە بۆچررروونە
ئەپسررتمۆلۆجییەکەیدا هێڵرری جیرراکردنەوەی لەنێرروان دوو جررۆر
1

Martin Heidegger, The Basic Problems of
Phenomenology, translated, introduction, and lexicon by
Albert Hofstadter, revised edition, Bloomington and
Indianapolis: Indiana University Press, 1988, p. 20.
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زانین ردا کێشرراوە .جررۆری یەکەمیرران دەکەوێررتە ژێررر هررێڵەکەوە و
پەیوەنردی بە جیەرانی هەسرتەکییەوە هەیە .هەمروو ئەو شرتانە
دەگرێتەوە ،کە دەکەونە بەر ڕۆشرنایی ئەزمروونی هەسرتەکی یران
خۆیرران بررۆ ئەو ئەزمرروونە دەردەخەن .ئەم بابەتررانە فینررۆمینەن.
جرررۆری دووەمیررران دەکەوێرررتە ژوور هرررێڵەکەوە و پەیوەنررردی بە
جیەررررانی بەرزی فررررۆرمە هەمەکییەکررررانەوە هەیە .فۆرمەکرررران،
بەپرررێاەوانەی فینرررۆمینەوە ،خۆیررران برررۆ ئەزمررروونی هەسرررتەکی
دەرنررراخەن و پێویسرررتە بیریررران لێبکەیرررنەوە 2.برررۆ ئەفالترررون،
فینۆمینە دیاردە یان ئەو شتەیە ،کە لە فۆرم و ماتەر پێکەاتووە.
فۆرمە هەمەکییەکانی  ،کە لە ماتەر بەدەرن ،هری خەسرڵەتێکی
هەستەکییان نییە ،نۆمینەن و تەنیرا فەی ەسروفەکان دەیانناسرن.
پرراش ئەفالتررون ،کانررت باسرری جیرراوازی فینررۆمینە و نررۆمینەی
کررردووە و ئەم دوو چەمررکەی بەکارهێنرراوە .وەکررو ئەفالتررون
فینرررۆمینەی بەو برررابەتە دانررراوە ،کە لە ڕێرررگەی ئەزمررروونی
هەسرررررتەکییەوە دەناسررررررێت و تێگەیشرررررتنی بە یرررررارمەتی
2ئەفالتون ،کۆمار ،بەشی شەشەم ،وەرگێڕانی د .محەمەد کەمال ،دەزگای
سەردەم ،س ێمانی  ،١١١٩ل .١١٢–١١١
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کاتیگۆرییەکرران بیرررۆکەی پێدروسررتدەکات .لەبەر ئەوەی نررۆمینە
دیاردە نییە و دەکەوێتە ئەودیو فینۆمینەوە تێگەیشتنی مرۆڤ لە
3
ڕێگەی ئەزموونی هەستەکییەوە ناتوانێت بیناسێت.
جیاوازییەکی سەرەکی لەنێروان بۆچوونەکرانی ئەفالترون و کانتردا
دەبینرێت .ئێمە دەزانین ،کە بۆ هەردووکیان ئەزموونی هەستەکی
سنوردارە و ناتوانێت خۆی بەودیو جیەانی دیاردەکان بگەیەنێرت.
بەەم ،ەی ئەفالترررون فەی ەسررروفە ڕاسرررتە ینەکان لە ڕێگرررای
بیرکررردنەوەی هۆشررەکییەوە دیالێکتیکییررانە دەترروانن خۆیرران بە
فرررۆرمە هەمەکییەکررران بگەیەنرررن و ڕاسرررتە ینەی ژوور جیەرررانی
هەسررتەکی برردۆزنەوە .کانررت لەئاسررتی دۆزیررنەوەی ڕاسررتە ینەی
ئەودیو فینۆمینەوە ڕووناکبین نییە .لەو باوەڕەدایە مرۆڤ خاوەنی
ئەو دەستەەتی زانیرنە نیریە تراکو نرۆمینە بناسرێت ،لەبەر ئەمە،
نۆمینە هەمیشە نەزانراوە.
هیگڵ چەمکی فینۆمینۆلۆجی بۆ نوسراوەکەی لەسەر گەشەکردنی
دیالێکتیکییانەی ئاگامەندی بە ناوی(فینۆمینۆلۆجی هۆش)
3

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated by
Norman Kemp Smith, London: Macmillan& Co., 1963, A:
249, B: 306.
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بەکارهێناوە .بێگومان ،هیگڵ ،وەکو هوسرڵ فینۆمینۆلۆجی بە
میتۆد دانەناوە .میتۆدی هیگڵ دیالێکتیکییە و پەیڕەوی جوەن و
گۆڕانی سێ کوچکەیی دەکات؛ لە بابەتەوە بۆ دژەبابەت دەڕوات
ولە ئاکامدا ئەم دوو ەیەنە ناکۆکانە ۆناخێکی نوێتر بە
ناوی(تێەەڵکێ ) دەهێننەکایەوە .ئەم تێەەڵکێشە دەبێتەوە بە
بابەتێکی نوۆ ،دژەکەی سەرهەڵدەدات ،ناکۆکی و زۆرانبازی
نێوانیان تێەەڵکێشێکی دیکە دروستدەکەن .ئەم جوەن و
گۆڕانکارییە بەردەوام دەبێت ،تاکو سروشت و مێژوو بە دوا ۆناخ
و تەواوکۆیی دەگەن .هیگڵ لە(فینۆمینۆلۆجی هۆش)دا باسی
دیاردە یان فینۆمینەی ئەم گۆڕانکارییە دیالێکتیکییە لە بوونی
ئاگامەندیدا دەکات .ڕوونیدەکاتەوە چۆن ئاگامەندی ،وەکو بابەت
لە ۆناخە جیاوازەکاندا دژە بابەتی خۆی پەیدادەکات و
تێەەڵکێشە دروستدەکات ،هەروەها چۆن لەم گۆڕانکارییەدا و لە
مێژوودا بە دوا ۆناخ و دوا تێەەڵکێ دەکات ،کە لەوە زۆرتر
دژەبابەتی بۆ پەیدانابێت .لەبەر ئەمە ،ئاگامەندی بە دوا ۆناخی
گەشەکردنی دەگات و کۆتایی بە مێژوو دێت 4.هیگڵ
4بڕوانەG.W. Hegel, The Phenomenology of Mind, translated :
15

فینۆمینۆلۆجی ،وەکو زانستی دیاردە و میتۆدێ بۆ ناسینی
دیاردە بەکارنەهێناوە .ئەو هەوڵیداوە دیالێکتیکییانە
ڕوونیبکاتەوە چۆن فینۆمینەی ئاگامەندی لەنێو مێژوودا بە
ۆناخی تەواوکۆیی دەگات ،بەەم هیگڵ لە پێ هوسرڵدا
چەمکەکەی داناوە .پاش هیگڵ ،کرستیان وڵف ،فەی ەسوفی
ئەڵمانی ،کە لە زانکۆی (هالە) مامۆستا بووە چەمکی
فینۆمینۆلۆجی بەکارهێناوە .بەکارهێنانەکەی وڵفی  ،وەکو
بەکارهێنانەکەی هیگڵ پەیوەندی بەم میتۆدە فەلسەفییەوە نییە،
کە لەم نوسراوەدا باسیدەکەین .هەرچەندە لەدواییدا بۆچوونەکانی
مارتن هایدیگەر لەسەر فینۆمینۆلۆجی ڕووندەکەینەوە بەەم
شایەنی باسە ،کە ئەم بیریارە لە پەرتووکەکەیدا(بوون و کات)
واتاکەی ڕوونکردۆتەوە و لە چەند نوسراوێکی دیکەدا بنەماکانی
شیکردۆتەوە 5.بۆ ڕوونکردنەوەی واتای فینۆمینە هایدیگەر
by J. B. Baillie, New York: Harper Colophon Book, 1967,
pp.798-803.
5مارتن هایدیگەر لە دوو نوسراوی دیکەدا باسی متیۆدی فینۆمینۆلۆجی کردووە و
ڕاڤەکردنێکی جیاوازیبۆ داناوە .بڕوانە:
Martin Heidegger, History of the Concept of Time,
translated byTheodore Kisiel, Bloomington and
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دەڵێت" ،وشەی یۆنانی ۆفینۆمینەنۆ ،کە چەمکی فینۆمینەی لێوە
دەرچووە ،لە فرمانی()phainesthaiیەوە هاتووە ،ئەمەش
واتای "خۆ-دەرخستن" دەبەخشێت .کەوابوو ،فینۆمینە واتە،
ئەوشتەی خۆی دەردەخات ،خۆدەرخستن و بەرجەستەبوون.
کە
ناوەندە،
دەنگێکی
هەروەها()phainesthai
لەوشەی()phainoوە پەیدابووە و واتای ۆلەبەر ڕۆشنایی دانانۆ
دەبەخشێت 6".بەکورتییەکەی ،هایدیگەر لەو باوەڕەدایە ،کە
چەمکی فینۆمینە بۆ ئەو شتە دادەنرێت خۆی دەردەخات و
یۆنانییەکان بۆ (هەبووەکان) بەکاریانەێناوە .بەەم هەبووەکان لە
شێوەی جیاوازدا خۆیان دەردەخەن ،کە لەهەمانکاتدا دەکەونە
سەر ڕووتێکردنی ئێمە لە هەبووەکان .لەسەرو ئەمەوە ،دەشێ
هەبوویەک ،بەو جۆرەی هەیە خۆی دەرنەخات و ڕواڵەتێکی
Indianapolis: Indiana University Press, 1992. And, The
Basic Problems of Phenomenology, translation,
introduction, and lexicon by Albert Hofstadter, revised
edition, Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press, 1988.
6مارتن هایدیگەر ،بوون و کات ،وەرگێڕان و پێشەکی د .محەمەد کەمال ،دەزگای
سەردەم ،س ێمانی ،١١٥٢ ،کورتەبەشی  ،١٧ل .٧٢
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دیکەی هەبێت .هێشتا ،ناتوانین ڕواڵەتەکە لە فینۆمینەکە
جیابکەینەوە" ،ئەوکاتە لە واتای هەبوویەک تێدەگەین ،کە خۆی
دەرخستبێت؛ تەنیا لەمحاڵەتەدا لەم یان لەو شتە دەچێت .واتای
بنەڕەتی(فینۆمینە ،وەکو خۆ دەرخستنی هەبوویەک) بناخەی
7
ڕواڵەتە".
پرراش ئەم ڕوونکررردنەوەیە هایرردیگەر هەوڵیررداوە جیرراوازی نێرروان
فینۆمینە و دیاردە ڕوونبکاتەوە و ئاماژە بۆ ئەو خاڵە دەکات ،کە
فینۆمینە لە ڕێگەی دیاردەکانییەوە دەتوانێت خۆی دەربخات یران
هرری هەبرروویەک ،ترراکو خررۆی دەرنەخررات و دیرراردەی نەبێررت بە
فینۆمینە دانانرێت.
بۆ ڕوونکردنەوەی جیاوازی نێوان فینرۆمینە و دیراردەی فینرۆمینە
هایررردیگەر نمررروونەی نەخۆشررری هێنررراوەتەوە ،کە لە ڕێرررگەی
دیاردەکانییەوە ،بۆ نموونە گەرمی لەش و ئازار خۆی دەردەخرات
و دەبێت بە فینرۆمینە" ،ئەمە دیراردەی نەخۆشرییە ،کە کەسرێ
باسرریدەکات .کەسررەکە بیررر لە جۆرێرر ڕووداوی دەرکەوترروو لە
لەشررررری نەخۆشرررررەکەدا دەکررررراتەوە .دیاردەکررررران لەگەڵ خرررررۆ
7هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،١٩ل .٧٢
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دەرخسرررتنەکەیاندا ئامررراژە برررۆ شرررتێکی دەرنەکەوتررروو دەکەن.
سەرهەڵدانی دیاردەکانی هاوتەراز لەگەڵ بابەتێکی لێکۆڵینەوەی
پەرێشان بوونێك ،کە خرۆی دەرناخرات ،دەڕوا .کەوابروو دیراردە،
وەکررو دیرراردەی شررتێ واتررای خۆدەرخسررتن نابەخشررێت؛ بەڵکررو
8
بانگەشە بۆ شتێ دەکات ،کە خۆی دەرنەخستووە".
جیرراوازی نێرروان فینررۆمینە و دیرراردەی فینررۆمینە لەوێرردایە ،کە
فینۆمینە هەبرووە ،بەەم ئەم هەبرووە بەدیاردەکانیردا دەناسررێت.
دیاردەش فینۆمینە نییە ،بەڵکو بانگەشە بۆ فینۆمینەکە دەکرات.
نەخۆشی فینۆمینەیە و ئرێمە لە ڕێرگەی ئەو دیراردانەی بانگەشرە
بۆ نەخۆشییەکە دەکەن ،وەکو گەرمەتا ،ئرازاری لەش ،کەمخرۆری
و هتد ،دەزانین کەسەکە نەخۆشرە .نەخۆشرییەکە لە ڕێرگەی ئەم
دیررراردانەوە خرررۆی دەردەخرررات و دیاردەکرررانی بانگەشرررە برررۆ
نەخۆشییەکە دەکەن .هی کام لەم دیاردانە خرودی نەخۆشرییەکە
نیرررریە .کەوابرررروو ،فینررررۆمینە پێکەرررراتەیە لەم دەرکەوتررررانە و
دەرکەوتەکانی بەبێ فینۆمینە نین.

8هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،١٩ل .٧٢
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پررراش ڕوونکرررردنەوەی واترررای چەمکی(فینرررۆمینە) و(لۆگرررۆس)
تێدەگەین ،کە فینۆمینۆلۆجی دەبێت بە توێژینەوە لە دیاردە بەو
جۆرەی ئەو دیاردەیە خرۆی دەردەخرات .هەرچەنردە ئەم بەشرەی
پێناسرەکە(بەو جرۆرەی خرۆی دەردەخرات) پەیوەنردی بە واترای
چەمکررری فینۆمینۆلرررۆجییەوە نیررریە و تیایررردا نرررادۆزرێتەوە ،برررۆ
شوێنکەوتوانی ئەم میتۆدە سەرەکییە .مەر نیریە ئرێمە بتروانین
ناوەڕۆکی دیاردەیەک بە دروستی بناسین ،بەەم گررنگە دیراردەکە
بەو جۆرەی خرۆی دەردەخرات ڕاسرتەوخۆ بکەوێرتە بەر ڕۆشرنایی
ئەزموونەکەمان .هەموو فینۆمینەیەک بۆ ئێمە دەبێت بە دیاردە و
خررۆی بررۆ ئررێمە دەردەخررات .ئررێمە بەردەوام ڕوو لە فینررۆمینە
دەکەین و دەمانەوێت لە واتاکەی تێبگەین.
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بەشی دووەم
ئەدمۆند هوسرڵ :دامەزرێنەری فینۆمینۆلۆجی
باسمانکرد چەمکەکرانی(فینۆمینە) و(فینۆمینۆلرۆجی) یۆنرانین و
چەند بیریارێکی پێ هوسرڵ بەکاریانەێناون .کەوابوو ،ناکرێرت
بڵێین هوسرڵ ئەم چەکمانەی داهێناوە .لەگەڵ ئەمەشدا ،هیاکام
لەو بیریارانە لەپێ هوسرڵدا فینۆمینۆلۆجییان ،وەکو(میتۆدێکی
فەلسەفی) دانەهێنراوە .هوسررڵ برۆ یەکەمجرار ،لەسرەر زەمیرنەی
واتای چەمکەکە فینۆمینۆلۆجی کردووە بە میتۆد و بۆ دۆزینەوەی
ناوەڕۆکی دیاردەکان بنەماکانی دیراریکردووە .لەبەر ئەمە ،گررنگە
ئاوڕێ لە شێوازی بیرکردنەوە و ژیانی ئەم فەی ەسوفە بدەینەوە.
باسررری گەشرررەکردن و پەرەسرررەندنی بۆچررروونە فەلسرررەفییەکانی
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بکەیررن ،کە کرراریگەرێتی بەسررەر فەلسررەفەی برروونگەرایەتییەوە
تۆمارکردووە.
ئەدمۆند هوسرڵ لە پرۆسرنیتس(مۆراڤیا) ،کە ئەمرڕۆ بەشرێکە لە
وەتی(چێ ) لە ساڵی  ٥٧١٩لەخێزانێکی سەر بە ئایینی جولەکە
لەدایکبررررووە .هەرچەنرررردە بەگرررروێرەی ڕاپررررۆرتی بەرێرررروەبەری
خوێندنگاکە خراپترین خوێندکار برووە ،هیشرتا توانیرویەتی پراش
تەواوکردنی دوا ناوەندی لە ساڵی ٥٧٧٣دا لە زانکرۆی(ەیپتزی )
لە ئەڵمانیا جێگەیەک بۆ خۆی مسۆگەربکات؛ ماتماتی  ،فیزیرا و
ئەستێرەناسی بخوێنێت .تۆماس ماساری  ،کە هاوڕێی هوسررڵ و
9
خوێندکاری فەلسەفە بووە ،هوسرڵی هانداوە فەلسەفە بخوێنێت.
10
هەمانکات هوسرڵی بە فرانز برینترانوۆ فەی ەسرون ناسراندوە.
 )٥٩٢٧-–٥٧١١(Tomas Masarykفەی ەسون و
9تۆماس ماساری
کۆمەڵناس بووە .لە ساڵی  ٥٧٧١دەبێت بە خوێندکاری فرانز برینتانۆ و لە زانکۆی
ڤیەنا لە ساڵی  ٥٧٧٣دکتۆراکەی وەردەگرێت .دوای جەنگی جیەانی یەکەم بوو بە
یەکەم سەرۆکی چیکۆس ۆڤاکیا.
10فرانز برینتانۆ( )٥٩٥٧-–٥٧٢٧فەی ەسوفێکی ئەڵمانییە ،دکتۆراکەی لە زانکۆی
تیوبنگن لە ساڵی ٥٧٣١وەرگرتوە و بووە بە کەشی  .لە دواییدا واز لەم پیشەیە
دەهێنێت و لە زانکۆی ڤیەنا دەبێت بە مامۆستای فەلسەفە .برینتانۆ لەژێر
22

لە ساڵی  ،٥٧٧٥لە زنکرۆی ڤیەنرا دکترۆراکەی لەسرەر ماتماتیر
تەواوکررردووە و لە کرراتی سررەربازییدا نوسررراوەکانی ئەریسررتۆ و
11
هیگڵی خوێندۆتەوە.
ئەو گۆڕانە بنەڕەتییەی لە بیرکردنەوەی هوسرڵدا سەریەەڵدا و لە
زانسرررتەوە بەرەو فەلسرررەفەی پەلکێشررریکرد لە سررراڵی  ٥٧٧٢دا
ڕوویدا .لەو ساڵەدا هوسرڵ لەەی برینتانۆ و لەژێر چاودێری ئەودا
فەلسەفەی خوێند و ئامادەی وانەکرانی برینترانۆ بروو .لەژێرر ئەم
کاریگەرێتییەدا هوسررڵ بەو ئاکرامە گەیشرت ،کە فەلسرەفە ،نەک
تەنیا زانستە ،بەڵکو زانستی زانسرتەکانە و پێویسرتە بنراخەیەکی
پررتەوی بررۆ دابمەزرێررت .هەروەهررا ،وانەکررانی برینتررانۆ لەسررەر
فینۆمینۆلۆجییرررای سرررایکۆلۆجی و لەبەر ڕۆشرررنایی فەلسرررەفەی
ئەریسررررررتۆدا جەختیرررررران لەسررررررەر چەمکی(مەبەسررررررتدارێتی-
کاریگەرێتی ئەریستۆدا بۆچوونە فەلسەفییەکانی دامهزراندوە و چەند کتێبێکی
لەسەر دەرونناسی نوسیوە .یەکێ لە کتێبە گرنگەکانی(،واتا فرەجۆرەکانی بوون
لە فەلسەفەی ئەریستۆدا) بۆ یەکەمجار مارتن هایدیگەری بە جیەانی فەلسەفە
ئاشناکردووە.
11
David R. Cerbone, Understanding Phenomenology,
Durham: Acumen, 2006, p. 11-12.
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 )Intentionalityئاگامەندی دەکرد .لەدواییدا باسیدەکەین ،چۆن
هوسرڵ ئەم چەمکە دەکات بە یەکێ لە بنەماکانی میتۆدەکەی.
پەیوەنرردی نێرروان برینتررانۆ و هوسرررڵ لەنێررو بررازنەی مامۆسررتا و
خوێنکاردا نەمرایەوە و بروو بەهراوڕێیەتی .لەبەر ئەمەشرە کاتێر
برینتانۆ بڕیاریردا دوورەپەرێرز و تەنیرا لە شراری ف رۆرەنس برژی،
هوسرڵ تاکە هاوڕێیەکی بوو سەردانی دەکرد .هەمانکات بۆچوونە
فەلسرررەفییەکانیان جیررراواز بررروو .برینترررانۆ سرررەر بە فێررررگەی
ئەزموونگەری بوو ،بەەم هوسرڵ ئایدیالیسرتانە ،وەکرو بیریرارێکی
سرررەر بە فێررررگەی کرررانتیی-نررروۆ تەماشرررای جیەرررانی دەکررررد و
کرراریگەرێتی دێکارتیشرری بەسررەرەوە دیرراربوو 12.بێگومرران ئەمە
یەکررێکە لە خرراڵی نرراکۆکی نێرروان هوسرررڵ و هایرردیگەری  ،کە
لەدواییردا باسریدەکەین .لەم ۆنراخەی پەیوەنردی نێرروان ئەم دوو
فەی ەسررروفەدا ئەوەی کۆیانررردەکاتەوە هررراوڕێیەتی و ڕێزلێنرررانی
12

Joseph J. Kockelmans, Phenomenology: The Philosophy
of Edmund Husserl and its Interpretation, New York:
Anchor Books, 1967, p. 25. See also: Dermot Moran,
Introduction to Phenomenology, London and New York:
Routledge, 2000, p. 81.
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هوسرررررڵە بررررۆ مامۆسررررتاکەی نەک هرررراوڕایی و هرررراوبۆچوونی
فەلسەفییانە .جیاوازی نێروان بیروڕاکانیران لەگەڵ درێژەپێردان بە
هاوڕێیەتییەکەیرران ترراکو ئەو کرراتەی برینتررانۆ دەمرێررت فراوانتررر
دەبێررت .بررێجگە لە کرراریگەرێتی برینتررانۆ بەسررەر هوسرررڵەوە بررۆ
تێگەیشررتن لە فەلسررەفە ،وەکررو زانسررت و بەکارهێنررانی چەمکرری
مەبەستدارێتی دژوارە خراڵی هراوبەش لەنێوانیانردا لەسرەر کێشرە
فەلسەفییەکان بدۆزینەوە .برینترانۆ لە بۆچروونە فەلسرەفییەکەیدا
بەنرراوی(ڕایزم )Reism-ئاشررکرا هێرررش دەکرراتە سررەر فێرررگەی
ئایررردیالیزمی ئەڵمرررانی و چەمرررکە هەمەکیررریە ڕووتکراوەکررران لە
داکەوترری ئەزمرروونییەوە ڕەترردەداتەوە .بەگرروێرەی ڕایررزم ،ئەوەی
هەیە شتە( )Resو بێجگە لە شت ،کە ڕاسرتەوخۆ دەکەوێرتە بەر
ڕۆشررررنایی ئەزمرررروون چرررری دیررررکە لە دەرەوەی بیرکررررردنەوەدا
پەیداناکرێت.
هوسرڵ ،پاش تەواوکردنی دکتۆراکەی لە ساڵی  ٥٧٧٧تراکو٥٩١٥
لە زانکۆی هالە ،وەکو مامۆستا دامەزرا .برۆ ئەوەی لە زانکۆکرانی
دیررکەی ئەڵمانیررادا کرراری مامۆسررتایەتی دەسررتبکەوێت باسررێکی
لەسەر(چەمکی ژمرارە) لە کرۆڕێکی ئەکادیمیردا ()Habilitation
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بە ئامررادەبوونی سررێ پرۆفیسررۆری ناسررراوی ئەو سررەردەمە(کارڵ
ستەمپف ،جۆر کانتۆر و نۆبالوخ) پێشکەشکرد.
لەسرررەرەتاوە ،هوسررررڵ هەوڵیرررداوە لە فەلسرررەفەی ماتماتیررر
بکررررررررۆڵێتەوە .یەکەم پەرتررررررررووکی ،کە لە سرررررررراڵی ٥٧٩٥دا
باڵوکرایەوە(فەلسررررررررەفەی ماتماتیررررررررك :لێکررررررررۆڵینەوەیەکی
سایکۆلۆجییانە و لۆجیکانە) بۆ ئەم مەبەستە تەرخرانکرابوو .ئەم
پەرتووکەشی پێشکەش برینترانۆ کررد چرونکە لەژێرر کراریگەرێتی
بۆچوونە فەلسەفییەکانی برینتانۆدا باسی بنەڕەتی ژمرارە دەکرات
و دەیەوێررررت بزانێررررت چررررۆن ژمررررارە دەناسررررین ،لە کاتێکرررردا
ژمارە(شرررتێ ) نیررریە ئەزمررروونی هەسرررتەکی لەنێرررو جیەانررردا
بیرردۆزێتەوە .لە زۆر ەوە بۆچوونەکررانی هوسرررڵ لەم پەرتررووکەدا
کەوتوونەتە بەر ڕەخنە و ڕەتدانەوە .یەکێر لەوانەی بە توونردی
بۆچوونەکررانی هوسرررڵی سررەبارەت بنەڕەترری ژمررارە و ماتماتی ر
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ڕەترردایەوە گۆت ررۆی فررریگە برروو ،کە لەو برراوەڕەدابوو هوسرررڵ
13
یاساکانی ماتماتیکی بە یاساکانی سایکۆلۆجییەوە گرێداوە.
یەکەم نوسراوی هوسرڵ لەسەر میتۆدی فینۆمینۆلرۆجی لە سراڵی
 ٥٩١٥لە دوو بەرگررررردا بە نررررراوی(لێکۆڵینەوە لۆجیکییەکررررران)
باڵوکررررایەوە .لە بەرگررری یەکەمررری ئەم نوسرررراوەدا هوسررررڵ لە
سرررایکۆلۆجیزم دووردەکەوێرررتەوە ،گومانکررراری و ڕێژەگەرایەتررری
ڕەترردەداتەوە .بەرگرری دووەم لە شررەش لێکررۆڵینەوە پێکەرراتووە.
هەریەکێر لەم لێکررۆڵینەوانە کررار لەسرەر کێشررەیەکی فەلسررەفی،
وەکررو بیررردۆزەی واتررا ،چەمررکە هەمەکییەکرران ،بەش و هەمرروو،
مەبەسررررتدارێتی ،ڕێزمرررران و کاتیگۆرییەکرررران دەکررررات .پرررراش
باڵوکررردنەوەی ئەم نوسررراوە هوسرررڵ لە زانکررۆی گرروتنگن کرراری
مامۆستایەتی دەستدەکەوێت و زانکۆی هرالە جێردەهێڵێت .لەگەڵ
ئەم گۆڕانکرررارییەدا و کرررارکردن لە زانکرررۆی گررروتنگن چررراەکی
فەلسررەفی هوسرررڵ و بررزوتنەوەی فینۆمینۆلررۆجی دەسررتپێدەکات.
13گۆت ۆی فریگە( )٥٩١١–٥٧٢٧فەی ەسون و زانایەکی ماتاتیکی ئەڵمانە و بە
یەکێ لە دامەزرێنەرانی لۆجیکی ماتماتیکی و فەلسەفەی شیکاری دادەنرێت ،کە
بەسەر بیروباوەڕە فەلسەفییەکانی ڕەسڵ و کارناپەوە کاریگەر بووە.
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هوسرڵ بۆ ماوەی پانزە ساڵ لە گوتنگن برێجگە لە وانەگروتنەوە،
هەوڵرردەدات کاربکرراتە سررەر خوێنرردکاران و جررێگە بررۆ میتررۆدە
فینۆمینۆلۆجییەکەی بکاتەوە .لەم ساەنەدا دوو پەرتووکی دیکەی
لەسررەر فینۆمینۆلررۆجی باڵوکررردۆتەوە .لە پەرتررووکی یەکەمیانرردا
 Philosophy as a RigorousScienceهەوڵرردەدات فەلسررەفە
لەسرررەر زەمینەیەکررری زانسرررتانە دابمەزرێنێرررت ،وەکرررو زانسرررتی
ماتماتیررر خرررۆی بە ئاکرررامە دروسرررت و لە گومانبەدەرەکررران
بگەیەنێت .بەەم لە پەرتووکی دووەمدا Ideas Pertaining to a
Pure Phenomenology and to a Phenomenological
 Philosophyگرررۆڕانێکی سرررەرەکی لە بیرکرررردنەوەی فەلسرررەفی

هوسررررڵدا ڕوودەدات .هوسررررڵ لەم پەرترررووکەدا فینۆمینۆلرررۆجی
بەتەنیا وەکو میتۆد نابینێت و دەیکات بە جۆرێ لە فەلسرەفە و
بە(فینۆمینۆلرررررررررررۆجی بەرز) یررررررررررران(فینۆمینۆلۆجی ڕەوان)
ناوزەدیدەکات.
ئەمەش دەبێررتە هۆکرراری دوورکەوتررنەوەی چەنررد خوێنرردکارێ لە
هوسرررڵەوە .گرروایە مامۆسررتاکەیان ڕووی لە ئایرردیالیزم کررردووە و
لەژێر کاریگەرێتی دێکرارت و فەلسرەفەی کرانتیی-نوێردا تەماشرای
کێشررە فینۆمینۆلۆجییەکررانی کررردووە .بیرررۆکەی ئەم پەرتررووکە
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لەنێو زنجیرەیەک وانەی هوسرڵدا ،کە لە ساڵی  ٥٩١٧لە زانکرۆی
گررروتنگن پێشکەشرررکران ،سرررەریەەڵداوە .پررراش باڵوکرررردنەوەی
پەرترررررووکەکە ،کە ئەمرررررڕۆ بە(ئایررررردیاکانی فینۆمینۆلرررررۆجی)
یان(ئایررردیاکان) ناودەبرێرررت جیررراوازییەکی بنەڕەتررری لەنێررروان
فەلسررەفەی فینۆمینۆلررۆجی هوسرررڵ و متیررۆدی فینۆمینۆلۆجیرردا
دەبینرێت.
گرنگە ئاماژە بۆ ئەو خاڵەش بکەین ،کە بۆ بەکارهێنانی میترۆدی
فینۆمینۆلۆجی پێویست ناکات شروێن فەلسرەفەی فینۆمینۆلرۆجی
بکەویررن و باوەڕمرران بە(فینۆمینۆلررۆجی بەرز) هەبێررت .بیریررارە
بوونخوازەکانی ،وەکو هایدیگەر ،سارتەر و میرلۆ-پۆنتی پەیرڕەوی
متیرررررۆدی فینۆمینۆلرررررۆجی دەکەن ،بەەم فینۆمینۆلرررررۆجی بەرز
ڕەتدەدەنەوە.

گروپە فینۆمینۆلۆجیخوازەکان
لەو کاتەوە هوسرڵ لە زانکۆی گوتنگن دامەزرا و هێڵکاری میتۆدە
فینۆمینۆلۆجییەکەی لە(لێکۆڵینەوە لۆجیکییەکانردا) باڵوکرردەوە،
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کۆمەڵێ خوێندکاری لە خۆی نزیککردەوە و توانی کاربکاتە سەر
بیرکردنەوە فەلسەفییەکانیان.
ئەم خوێنرردکارانە یەکەم گروپرری فینۆمینۆلۆجییرران دامەزرانررد ،کە
بە(گروپرری گرروتنگن) دەناسررررێت و لە(ئەدۆڵررف ڕاینرراخ ،ڤرررۆن
هیڵدەبراند ،ماکس شی ەر ،ئیدیت شتاین ،تیۆدۆر کۆنراد ،هێررۆگ
کررۆنراد-مررارتیۆس ،وینترررۆی بێررڵ ،پررۆل ڕۆمرران ئررین گرراردن،
ئەلەکسەندەر کۆیەر ،جین هێرن و فریترز کاوفمران) پێکەراتبوو.
چەند خوێندکارێکی فەلسەفی لە شاری میرونیخ نراوی هوسررڵیان
بیستبوو ،سەردانیان دەکرد و ئامادەی وانەکانی دەبوون .هوسرڵ
لە سررراڵی  ٥٩١٢سرررەردانی میرررونیخی کررررد و چەنرررد وانەیەکررری
سەبارەت فینۆمینۆلۆجی بۆ گوتنەوە.
ئەم خوێنرررردکارانە گروپرررری فینۆمینۆلۆجیخرررروازی میونیخیرررران
دامەزرانرررد ،کە پێکەررراتبوو لە (جۆهانسرررداوبێرت ،ئەلێکسرررەندەر
پفێندەر و ئەدۆڵف ڕایناخ هەروەها ،ماکس شی ەر ،کە لە گوتنگن
بوو لە ساڵی  ٥٩١٣دا چوو بۆ میونیخ و پەیوەندی بەم گرروپەوە
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کرررد 14).ژیرران و چرراەکییە فەلسررەفییەکانی هوسرررڵ لە سرراڵی
٥٩٥٣وە تررراکو  ٥٩١٧پەیوەنررردی بە گواسرررتنەوەی هوسررررڵ لە
گررروتنگنەوە برررۆ فرایبرررۆرگ هەیە .لە سررراڵی  ٥٩٥٣فەی ەسررروفی
کانتیی-نوۆ(هێنری ڕیکەرت) خانەنشرین دەکرێرت و هوسررڵ لە
جێگەی ئەو لە زانکۆی فرایبرۆرگ دادەمەزرێرت .تراکو ئەو ڕۆژەی
خانەنشررین دەکرێررت هوسرررڵ لەم زانکررۆیە مامۆسررتا دەبێررت .لەم
ۆناخەشرردا دوو پەرتررووک Formal and Transcendental
 logicو  Cartesian Meditationsباڵودەکاتەوە .لە نزیکیشەوە
کاردەکاتە سەر چەند خوێندکارێ و گروپی فینۆمینۆلۆجیخروازی
فرایبررۆرگ پێکرردەهێنێت .ئەم خوێنرردکارانە لە(ئێرردیت شررتاینەر،
مررارتن هایرردیگەر ،مررارڤن فرراربەر ،کررارڵ لررویس ،ئررارون گرروروی ،
گونتەر شتێرن ،هانس-جور گادەمەر ،یوگن فن  ،ئەلفرید شوێتز
15
و هتد) پێکەاتبوون.
لە ساڵی  ٥٩١٧هوسرڵ لە زانکۆ خانەنشین دەکرێت و داوادەکات
هایرردیگەر لە جررێگەی ئەو دابمەزرێررنن .لەبەر ئەوەی هوسرررڵ بە
14

Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, pp. 7677.
15هەمان سەرچاوە ،ل .٧٢
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بررنەچە (جررو) بررووە ،کاتێرر نازییەکرران دەسررتەەتی سیاسرری
وەردەگرررن ڕوخسررەتی وانەگرروتنەوەی لێدەسررێننەوە و ڕێگەشرری
پێنرررادەن سرررود لە پەرتووکخانەکررران وەرگرێرررت و نوسرررراوەکانی
باڵوبکاتەوە .لە  ١٧ی مرانگی نیسرانی  ٥٩٢٧ئەم فەی ەسروفە لە
تەمەنی حەفتاونۆ ساڵیدا توشی نەخۆشری دەبێرت و دەمرێرت .لە
شاری فرایبۆرگ ەشەکەی بە خاك دەسپێردرێت.

ئەرشیفی هوسرڵ
وەکررو باسررمانکرد ،نازییەکرران ڕێررگەی باڵوکردنەوەیرران لە هوسرررڵ
گرررت .بررۆ ئەوەی نوسررراوەکان لەنرراونەچن ،دکتررۆر هێرمرران ڤرران
برێدە ،لە شاری لوڤین ،وەتی بەلای ئەرشیفێکی بۆ هوسررڵ لە
سرررراڵی  ٥٩٢٩دامەزرانررررد و نوسررررراوەکانی بررررۆ ئەو ئەرشرررریفە
گواسررررتەوە .نوسررررراوەکانی هوسرررررڵ لە بەرهەمە باڵوکررررراوە و
باڵونەکراوەکررررانی و نامەکررررانی پێکەرررراتبوون .ئەرشرررریفەکە ئەو
نوسراوانەشی تێدا کۆکرانەوە ،کە لەسەر هوسرڵ نوسرابوون.
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دەستنوسررررەکانی هوسرررررڵ بە کررررورتی و لەشررررێوەی هێمررررادا
نوسرررابوون ،کە نررزیکەی چررل هەزار ەپەڕە برروون .ترراکو ئەمررڕۆ
نیرروەی ئەم دەستنوسررە کورتررانە خوێنرردراونەتەوە و داڕێررژراون؛
ڕەوانەی چوار بنکەی فەلسەفی لە(پراریس ،فرایبرۆرگ ،کۆڵرۆن و
بەفەلررۆ) کررراون .لە سرراڵی  ٥٩٣١چەنررد بەشررێکی لە نررۆ بەرگرردا
باڵوکرایەوە و پاش دوو ساڵ ئەم زنجیرەیە بروو بە هەژدە بەرگ.
چاەکییەکانی دیکەی ئەوانەی ئەرشریفەکە بەڕێروەدەبەن بەسرتنی
کۆنفراسی جیەانییە لەسەر فەلسەفەی هوسرڵ .تاکو ئەمڕۆ چەند
کۆنفراسررێ لە بروس رڵ ،کرێفی ررد و ڕۆیامۆنررت بررۆ ئەم مەبەسررتە
16
سازکراوە.
هوسرڵ :سروشتگەرایەتی و خۆی بەرز
لەسەرەتای خوێنردنی ئەکرادیمییەوە هوسررڵ برایەخێکی زۆری بە
ماتماتی و لۆجی داوە ،لەژێر کاریگەرێتی برنیتانۆدا هەوڵیرداوە
فەلسررررررەفە بکررررررات بە زانسررررررت و دواجرررررراری میتررررررۆدە
فینۆمینۆلۆجییەکەی دامەزراندووە.بۆچوونە فەلسەفییەکانی لەگەڵ
باڵوکردنەوەی(لێکررۆڵینەوە لۆجیکییەکرران) سررەریەەڵدا و لە بررازنە
16

Joseph J. Kockelmans, Phenomenology, pp. 20-21.
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ئەکادیمی و فەلسەفییەکاندا جێگەی خۆی کردۆتەوە .یەکێر لەو
کێشە فەلسەفییانەی هوسررڵ ئامراژەی برۆ دەکرات و بە چراوێکی
ڕەخنەگررانەوە تەماشرایدەکات سروشرتگەرایەتی و ئەو ڕاسررتییەیە
زانستە سروشتییەکان بانگەشەی بۆدەکەن.
بە دیرردی هوسرررڵ ،ڕاسررتە ینەی دەرەکرری بەتەنیررا ئەو سروشررتە
ماتەرییە نییە زانستە سروشتییەکان دەیانەوێت بیناسن .تەنرانەت
ئەم زانستانە بۆ لێکۆڵینەوەکەیان و ناسینی ڕاستە ینەی دەرەکی
پەنا بۆ جۆرێ لە یاسا و بنەما دەبەن ،کە لەنێو سروشرتدا یران
لەنێو ڕاستە ینە دەرەکیریەکەدا پەیرداناکرێن .ئەو ڕاسرتە ینەیەی
زانستەکان ناتوانن بیناسن شتێکی(بیرۆکەیی-ئایدیالی)یە .بیرۆکە
ماتمرراتیکی و لۆجیکییەکرران دەبررن بە یاسررا و بنەمررای زانسررتە
سروشرررتییەکان .ئەگەر لەو بررراوەڕەدابین ئەم یاسرررا و بنەمایرررانە
سروشتی دەبینرێن ،بەو جۆرەی درەختێ دەبینین ،توشری هەڵە
دەبررین چررونکە سروشررتیی نررین ،سررایکۆلۆجییانەن و شررێوازی
بیرکردنەوەی مرۆڤ دەردەخەن.
ڕەخررنەی هوسرررڵ ڕاسررتەوخۆ ئاڕاسررتەی زانسررتە سروشررتییەکان
نەکراوە ،بەڵکو بۆ ڕەتدانەوەی بیروباوەڕی هەندێ لە فەی ەسوفە
34

ئەزموونگەرییەکانی ،وەکو لۆک ،هیوم ،کومت و مراخ ،کە هەمروو
دیررراردەیەکی دەرەکییررران لەبەر ڕۆشرررنایی یاسررراکانی سروشرررتدا
ڕوونکررررررردۆتەوە و ەیەنرررررری دەروونییرررررران فەرامۆشررررررکردووە،
بەکارهێنراوە .هەڵبەتە ،سروشرتگەرایەتی فرەجرۆرە و هوسررڵی
بە ڕادەیەک باوەڕی بە سروشتگەرایەتی هەیە ،بەەم ئەو نایەوێرت
ئاوڕ لەەیەنی دەروونی نەداتەوە و سروشت بە سەرچاوەی ڕاستی
دابنێت ،بۆ نموونە دەڵێت" ،کەوابوو ،سروشتناس تەنیا سروشرت
یان تەنیا سروشتی ماتەری دەبینێت .ئەوەی هەیە ماتەرە و سەر
بە سروشتی مراتەرییە یران فراکتۆرێکی سرایکۆلۆجییە ،کە لەگەڵ
جیاوازییەکەیدا هێشرتا پشرت بە مراتەر دەبەسرتێت .بەەم ئەوەی
هەیە سروشتێکی سایکۆفیزیکییە ،کە خراوەنی یاسرایەکی پرتەوی
17
دامەزراوە".
لێررەدا ،هوسررڵ دیروی دەرەوە و نراوەوە ،سروشرت و دەروون بە
دوو ەیەنی پێکەوە بەستراو بۆ دۆزینەوەی ڕاستی دادەنێت .بەبێ
17

Edmund Husserl, ‘Philosophy as a Rigorous Science, ‘ in
Phenomenology and the Crisis of Philosophy, translated
by Quentin Lauer, New York: Harper and Row, 1965,
xxv, 8-9.
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یاسا و بنەما سایکۆلۆجییەکان ڕوو لە سروشت ناکات .هی جۆرە
زانین و زانستێ بەبێ ئەم یاسراو بنەمایرانە دانانێرت .هەروەهرا،
لەو باوەڕەدایە ،کە ەیەنی سایکۆلۆجی یان(ئاگامەندی) بروونێکی
نا-سروشتی و جیاوازی هەیە؛ ئەم جیاوازییەش ئەوە ناگەیەنێرت،
کە ئاگامەنررررردی جیەررررران پەیررررردادەکات .ئەو نرررررایەوۆ ڕوو لە
ئایرردیالیزمی-خررۆگەرایەتی بکررات چررونکە پەیوەنرردی ئاگامەنرردی
لەگەڵ سروشتدا بە پێویست دادەنێت .بەەم ،مرادام بەبرێ بروونی
ئاگامەندی نراتوانین سروشرت بناسرین و لە واتراکەی بکرۆڵینەوە،
ئاگامەندی ،بۆ ناسینی سروشت ،دەبێت بە مەرجێکی لەپێشتر.
سروشتگەرایەتی نەیتوانیوە باس لەسەر بەبیرۆکەکردنری سروشرت
و لەپێشررترێتی ئاگامەنرردی بکررات .چەنررد هەوڵبرردات خررۆی بررۆ
برابەتگەرێتی بگەڕێنێرتەوە و هەمرروو شرتێ بە برابەتی سروشررتی
دابنێت ،هێشتا مەحاڵە ئاگامەندی و بیرۆکەکرانی نێرو ئاگامەنردی
بخرراتە ڕیررزی ئەو بابەتررانەوە .لەم شرریکردنەوەیەوە ،هوسرررڵ بەو
ئاکامە دەگات ،کە ئاگامەنردی و جیەرانی نێروبیرکردنەوە سرەر بە
ڕاستە ینەیەکی جیاوازترن .مادام ئاگامەندی بۆ ناسینی سروشرت
گرنگی پێدەدرێت و لەپێشترە ،دەبێت بە ڕاسرتە ینەیەکی(بەرز).
36

لەم ئاکررامەوە فینۆمینۆلرررۆجی تەنیرررا میترررۆد نیررریە و دەتررروانین
بیگۆڕین بۆ جۆرێ لە فەلسەفە ،وەکو فەلسەفەی فینۆمینۆلۆجی
یرران فینۆمینۆلرۆجی بەرز .ئاگامەنرردی یرران(خۆ) برروونێکی بەرزی
هەیە و سروشررتی نیرریە .لە چەنررد ڕوویەکیشررەوە خەسررڵەتەکانی
دەناسرررێن .بررۆ نمرروونە ،ئەزموونەکررانی مرررۆڤ کرراتین ،ڕووداون،
پەیدادەبن و لەنراودەچن یران دێرن و دەڕۆن .ئەم پرۆسرەیە ،واتە
ڕوودانی ئەزموون پێویسرتی بە سرەرچاوەیەک هەیە تراکو لەوێروە
سەرهەڵدات .خودی سەرچاوەکە ،وەکو ئەزمروونەکە ،نرابێ کراتی
بێررت .ئەو سررەرچاوەیەش (خررۆ)یە ،کە دەبێررت بە پێشررمەر و
زەمینە بۆ سرەرهەڵدانی ئەزموونەکران ،بەەم لە ئەزموونەکرانیەوە
جیاوازە.
هوسرڵ بڕوای بە مانەوەی (خۆ) پاش لەناوچونی ئەزموونەکان و
لەش هەیە .ئەلفریررد شرروتز(یەکێ لە خوێنرردکارەکانی هوسرررڵ)
دەیگێررڕێتەوە ،کە هوسرررڵ لە سررەرەمەرگدا بە شرروتزی گووتررووە،
ئەو نامرێت چونکە(خۆی بەرز) پاش تێکاونی لەش دەمێنێرتەوە
و بوونێکی نەبرڕاوەی هەیە 18.هوسررڵ لە پەرتووکەکەیردا لەسرەر
18

Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, p. 169.
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دێکارت دووبرارە جەخرت لەسرەر گرنگری بوونی(خرۆ) برۆ زانرین،
دروستکردنی واتا و تەنانەت بروونی جیەرانی دەرەکری دەکرات.
خررۆی بەرز جیەررانی دەرەکرری ،وەکررو جیەررانێکی پررڕ لە بررابەتی
بیرکررردنەوە و پررڕ واتررا پێکرردەهێنێت .بەبررێ برروونی خررۆ واتاکرران
لەنێو جیەاندا پەیداناکرێن.
خرررۆی بەرز ،کە دەبێرررت بە بنررراخەی دامەزرانررردنی فەلسرررەفەی
فینۆمینۆلررۆجی یرران فینۆمینۆلررۆجی بەرز چرری لە خررۆی بەرز لە
فەلسررەفەی کانترردا و خررۆیە ڕەهرراکەی فەلسررەفەی فیخررتەوە کەم
نیرریە .هوسرررڵ لەژێررر کرراریگەرێتی ئەم دوو فەی ەسرروفەدا یرران
ئایرردیاڵیزمی ئەڵمررانی بەگشررتی بەم برراوەڕە گەیشررتووە .لەسررەرو
ئەمانەوە ،دەتوانین بڵێین ،کە هوسرڵ دێکارتییانە بیردەکاتەوە و
لەژێرررررر کررررراریگەرێتی دێکارتررررردا باسررررری(خۆ) دەکرررررات .لە
پەرتووکی(ئایرردیاکان)دا بە ئاشررکرا لەسررەر جیرراکردنەوەی خررۆی
بەرز لە جیەررران و ئەزمررروونە کاتییەکرررانییەوە دەنوسرررێت و بە

19

Edmund Hussrel, Cartesian Meditations, translated by
Dorin Cairns, The Hague: Nijfhoff, 1967, section 28, p.
19
62, section 41, p. 84.
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20

بینەرێر لەودیرو هەمرروو ئەزموونەکران و جیەرانەوە دایرردەنێت.
نرررازانین چرررۆن خرررۆی بەرز دەبێرررت بە برررابەتی لێکرررۆڵینەوەی
فینۆمینۆلۆجییانە یان چۆن میتۆدی فینۆمینۆلرۆجی بە جەوهەری
خرررۆی بەرز دەگرررات و واتررراکەی دەدۆزێرررتەوە .سرررەرباری ئەمە،
ڕاڤەکردنررری هوسررررڵ بۆ(خرررۆ) تررراکو ڕادەیەک ڕیالیسرررتانەیە،
بەەم(خۆ) بە بەرزێتی و جیاوازییەکانی ماوەتەوە و لەنێو کرات و
شررروێندا برررووە بە (یەکێتررری) تررراکە کەس .بێگومررران ،ئەم
پێناسرررررەکردنە فینۆمینۆلۆجییرررررانەیە و لە ڕێرررررگەی میترررررۆدی
فینۆمینۆلرررۆجییەوە دەیگەێنرررێ .برررێجگە لەم پێناسرررەیە دژوارە
21
فینۆمینۆلۆجییانە(خۆ) بناسرێت.
ئەگەر خررۆی مرررۆڤ برروونێکی جیرراواز و بەرزی هەبێررت و خررودی
ئەزموونەکان نەبێت ،ئەوا هەر یەکێ لە ئێمە دەبێت بە خراوەنی
جیەانێکی تایبەت و جیاوازتر لەوانی دی .تایبەتمەنردییەکەی هەر
تاکێ  ،لەهەمانکاتدا خاوەنێتی ئەزموون و واتاکان بە تاکە کەس
20

Edmund Husserl, Ideas, a General Introduction to Pure
Phenomenology, translated by W. R. Boyce Gibson,
London: Allen and Unwin, 1931, section 1, p. 57
21هەمان سەرچاوە ،بەشی دووەم ،کورتەبەشی  ،١١ل .٥٥١
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دەدات .ئەزمررروونی مرررن ،کە لەنێرررو خرررۆی منررردا ڕوودەدات لە
ئەزمرروونی کەسررێکی دیررکەوە جیرراوازە .ئەگەر کەسررێکی دیررکە لە
ژوورەکەمدا بێت و ئەوی  ،وەکو من ،بڕوانێتە مێزەکە یران گروۆ
لە مۆسرریکاکە بگرێررت ،ئەزموونمرران وەکررو یەک ڕوونررادەن .ئەو
ناتوانێت بەوشرێوەیەی مرن مێرزەکە دەبیرنم و دەنگری مۆسریکاکە
دەبیستم ئەزموونی هەبێت .منری نراتوانم بارمە نێرو ئەزمروونی
ئەو کەسرررەوە و لەوێررروە تەماشرررای مێرررزەکە برررکەم و چێرررژ لە
مۆسیکاکە وەربگرم .من و ئەو دوو ئەزموون و جیەانی جیاوازمان
هەیە ،کە هەرگیز بە یەکدی ناگەن .ئەو جیەانەی ئەو دەیناسرێت
من نایناسم؛ ئەوەی ئەو دەیزانێت مرن نرایزانم و بەپێاەوانەشرەوە
دروستە .ئایا ئەمە نابێتە گرفتێکی لە چارەبەدەری فەلسەفییانە؟
ئایررررا هەمرررروو بنرررراخەیەکی زانررررین و بەهررررا ڕەوشررررتییەکانی
هەڵناوەشررێتەوە؟ لێرررەدا ،گررووتەکەی جۆرجیاسرری سەفسررەتیمان
بیررررردەکەوێتەوە ،کە دەڵێررررت" ،ڕاسررررتە ینە نیرررریە؛ ئەگەر لەو
برراوەڕەدابین ڕاسررتە ینە هەیە ،ئەوا نایناسررین ،ئەگەر بیناسررین
نرراتوانین ڕایبگەیەنررین 22".ئەزمرروونی مرررۆڤ سررەر بە جیەررانی
22

W.K. C. Guthrie, History of Greek Philosophy: The
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ناوەوەی (خۆ)یە و کەسێکی دیرکە ناتوانێرت تیایردا بەشرداربێت.
کەوابرروو ،چررۆن لەسررەر واتررا و بەهاکرران ڕێکردەکەوین؟ چررۆن ئەو
بررابەتەی لەژێررڕ دەسررتی منرردایە و بررۆ نوسررین بەکاریرردەهێنم بررۆ
هەموو ئەو کەسانەی دێنە نێو ژوورەکەم(مێرزە)؟ ئرێمە نراتوانین
بەشررداری لە ئەزمرروونی یەکدیرردا بکەیررن ،بەەم لەسررەر واتررا و
بەهاکان ڕێردەکەوین .ئەم ڕێکەوترنە لە فینۆمینۆلۆجیردا بە(نێرو-
خۆیەتی )Intersubjectivityدادەنرێرت 23.لەکاتێکردا مرن مێرزەکە
دەبینم ،ئەو ڕاسرتییە دەزانرم ،کە ئەو برابەتە تەنیرا برۆ مرن و لە
ئەزموونی مندامێز نییە .کەسانی دیرکە بەهەمانشرێوە دەیبیرنن و
لە واترراکەی تێررردەگەن .کەسررێ باسررری خەم و پەژارەی خرررۆی
دەکررات ،ڕووداوی مردنرری خۆشەویسررتێکی دەگێررڕێتەوە ،ئررێمە لە
Sophists, vol. 6, Cambridge: Cambridge University Press,
reprinted 2003, pp.197-98. Also; Frederick Copleston, A
History of Philosophy, vol.1, New York and London:
lmage Books, 1993, p. 93.
23
Edmund Husserl, Cartesian Mediations, section 43, p.
91.
شایەنی باسە ،نامی کەی دکتۆراکەی(ئیدیت شتاین) ،کە لە ساڵی  ٥٩٥٧و بە
سەرپەرشتی هوسرڵ نوسرا لەسەر کێشەی ئەمجۆرە ڕێکەوتنە بوو .ئیدیت
خوێندکارێکی هوسرڵ یەکەم ژن بوو لەنێو فێرگەی فینۆمینۆلۆجیدا چاەک بوو.
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ئازارەکەی تێردەگەین و دەزانرین خەمبرارە .پێویسرت ناکرات ،برۆ
ئەوەیمررن لە خەمرری ئەو کەسرررە تێرربگەم بەهەمرران ئەزمررروون و
ڕووداوی ناخۆشدا تێپەڕم .ئەگەر منری خۆشەویسرتێکم مردبێرت
زۆرتررررررررر هەسررررررررت بە خەم و پەژارەی ئەو دەکەم ،بەەم ئەم
ئەزمرروونەم بررۆ تێگەیشررتن لە ئەزمرروونی ئەو نابێررت بەپێشرمەر .
هەروەها ،مەر نییە کەسێکی دیکە بۆ تێگەیشرتن لەواترای(مێز)
بێررتە نێررو ژوورەکەم و لە ڕێررگەی ئەو ئەزمرروونەوە لەو ڕاسررتییە
تێبگرررات ،کە مرررن دەریررردەبڕم .کاتێررر دەڵرررێم ،مێزێررر لەنێرررو
ژوورەکەمرردا ەی پەنررجەرەکەوە بررۆ خوێنرردنەوە دانررراوە ،ئەو لە
واتای مێز تێدەگات و دەزانێت مێز چییە.
هوسرررڵ ،لە تێڕامررانی پێنجەمی(تێڕامررانە دێکارتییەکرران)دا ،ئەو
پرسررریارە لە خرررۆی دەکرررات ،چرررۆن لە بررروونی کەسرررانی دیرررکە
تێرردەگەم؟ چررۆن کەسررانی دیررکە بررۆ مررن دەردەکەون؟ هەڵرربەتە
دەرکەوتنی کەسرانی دیرکە لە ئەزمروونی منردا فینۆمینۆلۆجییرانە
ڕاسرررتەوخۆ دەناسررررێت .مرررن ،بەو جرررۆرەی مێرررزەکە دەبیرررنم،
هاوڕێکەشرررم لە ژوورەکەدا دەبیرررنم .بەەم بررروونی هررراوڕێکەم و
مێزەکە دوو شتی جیاوازن .بوونی هاوڕێکەم خۆی ،وەکو مێرزەکە
42

بۆ من دەرناخات .بەردەوام ەیەنێکی نەدۆزراوە لە بروونی ئەودا و
لەنێررو ئەزموونەکەمرردا سررەرهەڵدەدات .ئەو ،لە ڕێررگەی لەشررییەوە
خۆی بۆ من دەردەخات .دەزانرم هراوڕێکەم کەسرێکی براە بەرز و
برراریکە ،چرراوی کەیەکی لە چرراودایە و ررژی بە ەیەکرری سررەریدا
شرررۆڕکردۆتەوە .بەەم ،هەمررروو ئەم شرررتانەی هررراوڕێکەم بە مرررن
دەناسررێنن خررودی هرراوڕێکەم نررین .ئەزمرروونی مررن بررۆ ناسررینی
هرراوڕێکەم پەیوەنرردی بەو دیرراردانەوە هەیە ،کە نرروێنەرایەتی ئەو
دەکەن و گوزارش بۆ بوونی ئەو دەکەن؛ یان بەگشتی مرن(لەش)
دەناسررم .هوسرررڵ دەڵێررت" ،برروونی (کەسررانی دی) لە ڕێررگەی
گەیشرررتن بەو ەیەنە جیررراوازانەی بررروونییەوە ەیەنە بنەڕەتیررریە
نەناسرررررراوەکەی دەدۆزیرررررنەوە 24".سرررررەرباری ئەمە ،مرررررن لە
ڕێگەی(شوبەاندن)ەوە دەزانم هاوڕێکەم خراوەنی(خۆ)یە و (خرۆ)
خاوەنی(ئاگامەنرردییە)؛ مررن چررۆن هەسررت بە برروونی هرراوڕێکەم
دەکەم و دەیررکەم بە بررابەتی بیرکررردنەوەم ،ئەویرر هەسررت بە
بوونی من دەکات و دەبم بەبابەتی بیرکرردنەوەی .ڕێکەوتنیشرمان
لەسرررەر واتاکرررانی ئەو دیررراردانەی لە ئەزمررروونی هەردووکمانررردا
24هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،١١ل .٥٥٢
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سررەرهەڵدەدەن دەبێررت بە(نێررو-خررۆیەتی) .بەبررێ ڕێکەوتنمرران
جیەانی نێو-خۆیەتی دروستنابێت؛ مرۆڤی ناتوانێت خرۆی بکرات
بە خرررراوەنی کەلترررروور و شارسررررتانییەت چررررونکە کەلترررروور و
شارستانییەت لەنێو-خۆیەتیدا دادەمەزرێن.

واتای(واتا) لە فینۆمینۆلۆجی هوسرڵدا
هوسرررررررڵ یەکەم لێکررررررۆڵینەوەی لە پەرتووکی(لێکررررررۆڵینەوە
لۆجیکییەکان) برۆ شرێوازی (دەربرڕین) و (واترا) تەرخرانکردووە.
دەربڕینەکانی ،وەکو دەستەواژە و ناوەکران ،بە هێمرا دانراوە ،کە
ئاماژە بۆ شتێکی دیکە دەکەن .ئەوەی دەربرڕین لە دەسرتەواژەدا
لە شررررررێوازی دەربڕینەکررررررانی دیررررررکە جیادەکرررررراتەوە ،بررررررۆ
نموونە(چاوداگرتن) ،بەخشینی واتایە25.بێجگە لە گەیاندنی واتا،
دەربڕینی نێو دەستەواژە ئاماژە برۆ برابەتێکی دەکرات .لێررەدا،
دەربررڕین دوو خەسررڵەت بە خررۆوە دەگرێررت؛ گەیانرردنی(واتا) و
25

Edmund Husserl, Logical Investigations, translated by J.
N. Findlay, London: Routledge and Kegan Paul, 1970,
Investigation 1, section 1.
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ئاماژەکردن برۆ شرتێکی دیرکە ،کە ئەو شرتە خرودی دەربرڕینەکە
نیررریە .ئەم دوو خەسرررڵەتە گررررنگن و پرررێکەوە گرێررردراون .هررری
دەربڕینێ ر نیرریە واتررابەخ نەبێررت چررونکە ئامرراژە بررۆ شررتێ
دەکرررات؛ هەروەهرررا ،مرررادام دەربرررڕین ئامررراژەکردنە پێویسرررتە
واتابەخشبێت26.واتا ئەو خەسرڵەتەیە ،کە دەربرڕین لە ڕێرگەیەوە
ئاماژە بۆ بابەتەکەی دەکات.
ئەو پرسیارەی سەرهەڵدەدات سرەبارەت پەیوەنردی نێروان واترا و
ئەو بابەتەیە دەربڕینەکە ئاماژەی بۆ دەکات .ئایا واتا و بابەتەکە
لەیەکدەچن یان وەکو یەکدین؟ ئایا واتای(مێز) و خودی مێزەکە،
وەکو بابەتێکی نێو ژوورەکە بە یەک شت دادەنررێن؟ هوسررڵ لەو
باوەڕەدایە ئێمە ناتوانین واتا و بابەتە دەرەکیریەکەی دەربرڕینەکە
ئامرراژەی بررۆ دەکررات بە لێکاررو دابنێررین .دوو هۆک راری ب رۆ ئەم
وەەمە نێگەتیڤە دەدۆزینەوە :یەکەم ،هەنردێ جرار دوو دەربرڕین
ئاماژە بۆ یەک بابەت دەکەن ،کەچی دوو واتای جیاوازیران هەیە.
بۆ نموونە ،ئەوەی لە جەنگری(جینرا) سرەرکەوت ئەو کەسرەیە لە
جەنگی (واترلروو)دا دۆڕانردی .ئەم دەسرتەواژانە یران دەربڕینرانە
26هەمان سەرچاوە.
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دوو واترررای جیاوازیررران هەیە .یەکەمیررران واترررای سرررەرکەوتن و
دووەمیرران دۆڕانرردن دەبەخشررێت ،بەەم ئەو دوو واتررا جیرراوازانە
ئامرررراژە بررررۆ یەک بررررابەتی دەرەکرررری یرررران کەسررررێ دەکەن،
کە(ناپ یۆن)ە.
دووەم ،دەشررررێ دوو جررررۆر دەربررررڕین یەک واتایرررران هەبێررررت و
ئاماژەکردنەکانیان جیاوازبن( .مرۆڤ) لە دوو دەربڕینری جیراوازدا
یەک واتا دەبەخشێت ،بەەم ئاماژەکردنەکە جیاواز دەردەچێت .بۆ
نموونە(،سررروکرات مررررۆڤە) و(ئەو مررررۆڤە کاردەکرررات) .لەم دوو
دەستەواژەیەدا(مرۆڤ) یەک واتای هەیە و ئاماژە برۆ دوو برابەتی
جیاواز(سرروکرات و ئەو کەسررەی ،کە سررروکرات نیرریە و لەسرررەر
کرارەکەیەتی) دەکررات .هەمرروو نرراوێکی هەمەکرری ئەم خەسررڵەتەی
تێرردایە .باشررترین نمرروونەی بەردەسررتی بررۆ چەسررپاندنی ئەم
بۆچوونە ژمرارە(یەک)ە .ئەم ژمرارەیە یران چەمکری یەک برۆ زۆر
شت بەکاردێرت و یەک واترای هەیە .ئرێمە دەڵێرین ،یەک مررۆڤ،
یەک ئەسررو و یەک مێررز .دەربررڕین لە هەرشررێوازێکدا بێررت(گوتن
یان نوسین) دوو بەشی هەیە :بەشێکی(ماتەری) ،کە لە دەنر و
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نوسررین لەسررەر کررازەز پێکرردێت .بەشررەکەی دیکەی(ئایرردیایی)یە
و(واتا)کە دەگەیەنێت.
بەشی ماتەری هەموو خەسرڵەتە سروشرتییەکانی تێردایە .لە سرێ
ڕەهەند پێکدێت و لەنێرو کرات و شروێندایە .بەەم خرودی (واترا)
خاوەنی سێ ڕەهەند نیریە و لەنێرو کرات و شروێندا نرادۆزرێتەوە.
واترررای(مێزەکە) پررراش تەواوبررروونی دەربرررڕینەکە و لەنررراوچوونی
مێررزەکە دەمێنێررتەوە .لەمررڕووەوە ،بررۆ هوسرررڵ(،واتا) دەبێررت بە
27
جەوهەری دەربڕین.
باسەکەمان لەسەر(واتا) و پەیوەندی نێوان بیرکردنەوە و برابەتی
دەرەوەی بیرکرررردنەوە لە دەربڕینررردا بەرەو گرنگتررررین کێشرررەی
فینۆمینۆلرررۆجی بەناوی(مەبەسرررتدارێتی)مان دەبرررات ،کە لێررررەدا
ڕوونیردەکەینەوە .مەبەسرتدارێتی پەیوەنردی نێروان ئاگامەنردی و
جیەرران دیاریرردەکات .لەو هەڵوێسررت و بۆچرروونە ئایدیالیسررتانە
دوورمان دەخاتەوە ،کە دەستەەتێکی ڕەهرا برۆ دامەزرانردنی واترا
بە ئاگامەندی دەدەن و بایەخ بە جیەانی دەرەکی نادەن.

27هەمان سەرچاوە ،لێکۆڵینەوەی یەکەم ،کورتەبەشی .٥٢
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مەبەستدارێتیIntentionality
هوسرررررڵ ،لەژێررررر کرررراریگەرێتی برنیتررررانۆدا ،لە(لێکررررۆڵینەوە
لۆجیکییەکرران)دا باسرری مەبەسررتدارێتی دەکررات .شررایەنی باسررە،
برنیتانۆ بۆ دامەزراندنی زەمینەیەکی پتەو بۆ بۆچوونەکەی لەسەر
مەبەسرررتدارێتی سرررودی لە ئەریسرررتۆ وەرگرترررووە ،بەترررایبەتی
نوسررراوەکەی ئەریسررتۆ بەنرراوی( ،)De Animaکە تیایرردا باسرری
چاەکی و جوەنی دەروون دەکات .بە دیردی برنیترانۆ و هوسررڵ،
هەمرروو چرراەکی و ئەزمرروونێکی ئاگامەنرردی مەبەسررتدارە؛ واتە،
مەحرررراڵە ئاگامەنرررردی لە ئەزموونەکەیرررردا بەبررررێ ئەو بررررابەتەی
بیری ێدەکاتەوە یان ڕوویتێدەکات بدۆزرێتەوە .ئاگامەندی بەردەوام
بە مەبەسررتەوە ڕوو لە جیەرران دەکررات28.بیرکررردنەوە هەمیشررە
بیرکررردنەوەیە لە بررابەتێکەوە و بەبررێ بررابەتی بیرکررردنەوە نیرریە.
مررررۆڤ ناتوانێرررت بیرررر لە(هررری ) بکررراتەوە یررران بەبرررێ برررابەتی
بیرکررردنەوە بیربکرراتەوە .ئەم پەیوەنرردییەی نێرروان بیرکررردنەوە و
بررابەتەکەی لە هەسررتکردندا باشررتر دەردەکەوێررت .مررن نرراتوانم
28

Edmund Husserl, Logical Investigations, vol. 2, Inv. 5,
sections 16 and 17.
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تەماشای ەیەکی ژوورەکەم بکەم ،کە چەند شتێکی تێدا ڕیزکراوە
و بڵێم ،هی نابینم .بینین یان بیستن پەیوەنردییەکی پێویسرتیان
بە بابەتەکەیرررانەوە هەیە .ئەم پەیوەنررردییە پێویسرررتە لە نێررروان
بیرکردنەوە و بابەتەکەشدا هەیە ،کە خەسڵەتی مەبەستدارێتی بە
بیرکردنەوە دەدات.
کەوابوو هەموو بابەتێکی بیرکرردنەوە برۆ بیرکرردنەوە مەبەسرتە و
بیرکرردنەوە بە مەبەسررتەوە ڕوو لە برابەتەکەی دەکررات .پێویسررتە
ئامررررررراژە برررررررۆ ئەو خررررررراڵەش بکەیرررررررن ،کە مەر نیررررررریە
مەبەستدارێتی(ڕاستی) مسۆگەربکات .کاتێر تەماشرای بابەتێر
دەکەم ،مرررن دڵنیرررام ئەو شرررتە دەبیرررنم ،بەەم دڵنیرررانیم لەوەی
ئەوشتە ڕاستە یان نا .لێرەدا دوو خاڵی گرن سەرهەڵدەدەن ،کە
پێویستیان بە ڕوونکردنەوە هەیە .یەکەم ،ئاگامەنردی چراەکییە و
بەردەوام ڕوو لە جیەانی دەرەوە دەکات .هوسرڵ ئەم ڕووتێکردنە
بە(مەبەستدارێتی) ناوزەددەکات .دووەم ،هری کاتێر ئەزمروونی
ئاگامەنرردی لە نرراوەڕۆک بەدەرنیرریە و بەبررێ ئەو بررابەتەی لەنێررو
جیەانرردا ڕوویتێرردەکات مەبەسررتدارێتی ڕوونررادات .مەبەسررتدارێتی
بیرکرررردنەوەی برررێ نررراوەڕۆک و برررێ برررابەت وەرناگرێرررت و لەبەر
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ڕۆشنایی واتاکەیدا ئاگامەنردی دەبێرت بە ئاگرایی لە شرتێ  .ئەم
ئاکامە ،بەتایبەتی بۆ بیریرارە بوونخوازەکرانی ،وەکرو هایردیگەر و
سرارتەر ،گررنگە و بە هەڵوێسررت و ژیرانی ترراکە کەسرەکان لەنێررو
جیەاندادەیبەسررتنەوە .لەسررەر ئەم بنەمررایە ،مرررۆڤ دەبێررت بە
بوونەوەرێکی بەئاگرا ،کە بەردەوام بیردەکراتەوە و بە مەبەسرتەوە
ڕوو لە جیەرران دەکررات .مرررۆڤ ناتوانێررت پاسرراو بررۆ هەڵوێسررت و
کردارەکانی بەێنێتەوە و دەریخرات ،کە بێااگرا ئەو کرارانە دەکرات
چونکە مرۆڤ بوونەوەرێکی ئاگامەندە و ئاگامەنردی هەمیشرە بە
ئاگرراوە ڕوو لە بررابەتەکەی دەکررات29.مەبەسررتدارێتی ئاگامەنرردی
فرەجۆرە و مەر نیریە برابەتەکەی لەدەرەوەی بیرکرردنەوەدا یران
لەنێررو جیەانرردا بێررت .کاتێ ر بیررر لە یررادەوەرییەکی ڕابردوومرران
دەکەیرررررنەوە و وێنەکرررررانی لە بیرەوەریمانررررردا دەگەڕێنیرررررنەوە،
مەبەستدارێتییەکەی بیرکردنەوەمران ڕوو لە دەرەوەی بیرکرردنەوە
ناکررات و ڕوو لەو وێنررانە دەکررات لە بیرەوەریرردا هەڵگیررراون .لە
 29ئەم بۆچوونە ئەپستمۆلۆجییە بۆ شیکردنەوەی ئاکار و بەهاکان لە فەلسەفەی
بوونگەرایەتیدا گرنگە .مرۆڤ هەرشتێ بکات دەبێت لەئاستی ئەو کارەدا بەرپرس
بێت چونکە بەئاگاوە کارەکە دەکات.
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لۆجیکدا ،کار لەسەر شێواز ،دروستی و نادروستی دەستەواژەیەک
دەکەین ،کە وەکرو مێرزەکە شرتێ نیریە لەنێرو جیەانردا هەبێرت،
هێشررتا بە بررابەتی بیرکررردنەوە دادەنرێررت .کەوابرروو ،مەر نیرریە
ئاگامەندیڕوو لە بابەتێکی دەرەکیبکات ،بەەم پێویسرتە برابەتێکی
هەبێررت30.مەبەسررتدارێتی جەختکررردنە لەسررەر پەیوەنرردی نێرروان
بیرکردنەوە و بابەتی بیرکردنەوە .ئەم پەیوەندییە ئاماژە بۆ سرێ
ەیەنررری پێکەوەبەسرررتراو دەکرررات .یەکەم ،خرررودی بیرکرررردنەوە،
دووەم ،بررابەتی بیرکررردنەوە و سررێیەم ئەو(واتررا)یەی لە ئاکررامی
ئەزموونی بیرکردنەوە لەگەڵ بابەتەکەیدا سرەرهەڵدەدات .هوسررڵ
لە سررەرەتاوە باسرری بیرکردنەوە(وەکررو چرراەکی یرران کررردار) و
برررابەتەکەی کرررردووە .دواجرررار لە پەرتووکی(ئایررردیاکان)دا ئەم
پەیوەنرردییەی بە ڕاڕەوی(نۆیەمررا-نۆیەسررس) نرراوزەدکردووە31.بررۆ
30بڕوانەEdmund Husserl, Logical Investigations, vol.2, :
Inv.5, section 41.
31ئەم دوو وشەیە(نۆیەما  Noemaو نۆیەسس  )Noesisلە بنەڕەتدا یۆنانین.
یەکەمیان واتای :ئەو بابەتە دەبەخشێت ،کە بیری لێدەکرێتەوە یان بیرکردنەوە
ڕووی تێدەکات .دووەمیان چاەکی یان خودی بیرکردنەوەکەیە ،بە(واتا)ی بابەتەکە
دەگات.
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تێگەیشتن لە واتای(واتا) و چۆنییەتی ئەزموونی تراکە کەسرەکان
لەئاسرتی جیەرانی دەرەوەدا ئەم ڕاڕەوەی دامەزرانردوە32.دێرمرۆت
مررۆران لەو برراوەڕەدایە ،هەوڵرردانەکەی هوسرررڵ بررۆ دامەزرانرردنی
ڕاڕەوی(نۆیەمررررا-نۆیەسررررس) بررررۆ تێگەیشررررتن لە واتای(واتررررا)
33
گەورەترین دەستکەوتی فینۆمینۆلۆجییە.
بەگرروێرەی مەبەسررتدارێتی  ،هەمرروو کاتێر بیرکررردنەوە ڕوو لەو
بررابەتە دەکررات ،کە دەیەوێررت بیناسررێت و لە واترراکەی تێبگررات.
بررررابەتی بیرکررررردنەوەکە ،هەر چیرررریەک بێررررت؛ واتە لەدەرەوەی
بیرکررردنەوە و لەنێررو جیەانرردا یرران بررابەتێکی نێررو بیرررەوەری و
ئەندێشرررە بێت(،نۆیەمرررا)یە .خرررودی بیرکرررردنەوەکە یررران ئەو
ئەزموونەی ئەو کاتە لەئاستی بابەتەکەدا و ناسینی بابەتەکەدایە،
کە لە ئاکامرردا دەبێررتە هۆکرراری دیرراریکردنی واترراکەی ،دەبێررت
بە(نۆیەسس).
بەمجرررۆرە ،هەمررروو ئەزمررروونێکی بیرکرررردنەوە خررراوەنی ئەم دوو
ەیەنەیە .مەرجررری نیررریە ،واتررراکەی دروسرررتبێت .ئەوەی برررۆ
32بڕوانەEdmund Husserl, Ideas I, section 97, pp. 204-5:
33
Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, p.155.
52

بیریارێکی فینۆمینۆلۆجی گررنگە ئامرادەبوونی برابەتەکەیە ،وەکرو
دیرراردەیەک لەئاسررتی بیرکررردنەوەدا .دیرراردە ئامررادەیی خررۆی بررۆ
بیرکررردنەوە دەردەخررات و بیرکررردنەوەش ڕوو لە ئامررادەبوونەکە
دەکرررات .ئەو کێشرررەیەی سرررەرهەڵدەدات و پێویسرررتە ئررراوەڕی
لێبدرێتەوە فرەجۆری ئەزموونەکران و فرەەیەنری بابەتەکرانی نێرو
ئەزموونەکانە .ئەو ئەزموونەی دوێنێ لەئاستی بابەتێکدا هەمبروو،
لەگەڵ ئەو ئەزموونەی ئێستا بۆ هەمان بابەت دوو شتی جیاوازن.
تەنانەت بابەتەکەشیان جیراوازە .برۆ نمروونە ،دوێنرێ ەی چەپری
مێزەکەی نێو ژوورەکە دانیشرتم و ئەو ەیەم بینری ،کە خرۆی برۆ
من دەرخستبوو .ەی چەپری مێرزەکە بەشرێواز ،ڕەنر  ،سرێبەر و
ڕووناکی لەسرەر ئەو ەیە لەنێرو ئەزموونیمنردا بروون بە(نۆیەمرا).
ئێستا ،لە کاتێکی جیاوازدا و لە ئەزموونێکی نوێوە لەەی ڕاسرتی
مێزەکەوە دانیشتووم و تەماشایدەکەم .لە کراتێکی جیراوازدا و لە
ئەزمرررروونێکی نوێرررروە لەەی ڕاسررررتی مێررررزەکەوە دانیشررررتووم و
تەماشایدەکەم .بابەتەکە ،کە لە ئەزموونی مندا ئامادەیە ،شتێکی
جیاوازترە لەو بابەتەی دوێنێ خۆی بۆ من دەرخست( .نۆیەما)ی
ئێستای نێو ئەزمروونەکەم لە (نۆیەمرا)ی نێرو ئەزمروونی دوێنرێم
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جیرراوازە .ئەگەر شرروێنەکەم بگررۆڕم و بەپێرروە یرران لە بەرزایرریەوە
بڕوانمە مێزەکە نۆیەمایەکی دیکە بۆ ئەزمروونەکەم ئامرادەدەکەم،
کە لەنۆیەمای ەی چەپ و ڕاسرتی مێرزەکەوە جیراوازە .کەوابروو،
بەگرروێرەی شرروێن و کرراتی ئەزموونەکررانم بررابەتی بیرکررردنەوەکەم
گرررۆڕانی بەسرررەردادێت .هەرگیرررز دوو ئەزمررروون و دوو نۆیەمرررا
نررادۆزینەوە جیرراواز نەبررن یرران خرراوەنی یەک ناسررنامەبن .مررن،
هەرکاتێ بڕوانمە مێزەکە ،ەیەکی دەبینم ،کە دەبێت بە نۆیەمای
ئەزموونەکەم و ەکانی دیرکە یران(هەموو) مێرزەکە نرابینم .ئەگەر
کەسێکی دیرکە بێرتە نێرو ژوورەکەم و برڕوانێتە مێرزەکە ،ئەویر
لەەی خۆیەوە و بەو ئەزموونەوە بەشرێکی مێرزەکە دەبینێرت ،کە
لەو بەشەوە جیاوازە خۆی بۆ من دەرخستووە.
بررێجگە لەوەی( ،نۆیەمررا) و بررابەتە ڕاسررتە ینەکە لە یەکرردییەوە
جیررراوازن ،فرەجرررۆری ئەزموونەکررران بەرەوگرفتررری ناسرررنامەی
بابەتەکانمان دەبات .هەمروو جارێر  ،کە دەڕوانرمە مێرزەکە ،ئەو
ڕوانینە(مەبەسرررتدارە) نۆیەمرررایەکی نررروۆ و واترررایەکی نررروۆ لە
ئەزمرروونی منرردا دروسررتدەکات ،کەوابرروو ،چ شررتێ ناسررنامە بە
بابەتەکە دەدات؟
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کێشررەی ناسررنامە لە مێررژووی فەلسررەفەدا بە درێررژی باسررکراوە.
بیریررررررارە ئایدیالیسرررررررتەکان ،بەتررررررایبەتی ئەوانەی شررررررروێن
جەوهەرگەرایەترررری دەکەون ،بیرررررۆکەی ناسررررنامە بررررۆ برررروونی
جەوهەرێکی نەگۆڕ دەگەڕێننەوە .لە فەلسەفەی ڕۆژئراوادا ،دەیڤرد
هیررروم ،یەکەم بیریرررارە دژی بیررررۆکەی ناسرررنامە ڕاوەسرررتاوە و
بناخەکەی ئەپستمۆلۆجییانە هەڵوەشاندۆتەوە.
ئەگەر ئررررێمە ،فینۆمینۆلۆجییررررانە پشررررت بە ڕاڕەوی(نۆیەمررررا-
نۆیەسررس) ببەسررتین ،مەحرراڵە ناسررنامەی بررابەتی بیرکررردنەوە
دابمەزرێت چرونکە ئەزمروون و برابەتی ئەزموونەکران فرەجرۆرن و
دووبارە نرابنەوە .بەەم هوسررڵ برۆ دامەزرانردنی ناسرنامە ڕوو لە
برررابەتە ڕاسرررتە ینەکە دەکرررات ،کە لە نۆیەمررراوە جیررراوازە .برررۆ
ڕوونکردنەوەی بۆچوونەکەی هوسرڵ لەسەر ناسنامە برۆ نمروونەی
ئەزموونەکرررانم لەئاسرررتی مێرررزەکەدا دەگەڕێرررمەوە .مرررن چەنرررد
ئەزموونێکی مێزەکەم هەیە .هەریەکێ لەو ئەزموونانە لە کرات و
شوێنی جیراوازەوە ەیەنێکری بابەتەکەیران بە مرن ناسراندوە .مرن
دەزانم ئەو مێزەی دوێنێ ەی چەپ و ئەمڕۆ ەی ڕاسرتی دەبیرنم،
سبەینێ لە بەرزاییەکەوە تەماشای ڕووبەری سەرەوەی دەکەم یان
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دەڕوانمە ژێرەکەی ،هەمان مێزە .هەڵبەتە ئەزموونە فرەجۆرەکانی
مررن هەر جررارەی ەیەنێکررریم بررۆ دەردەخەن ،بەەم ئەو ەیەنرررانە
سررەربە یەکجررۆر بررابەتن ،ئەویرر خررودی مێررزەکەیە ،کە لەنێررو
ژوورەکەدا دانراوە .ئەگەر کەسێکی دیکەش چەند ئەزموونێکی برۆ
مێزەکە هەبێت ،کە لەنێرو خۆیانردا جیراوازن و جیاوازییران لەگەڵ
ئەزموونەکانی منیشدا هەیە ،تێدەگات ،کە بۆ یەکجۆر بابەتی
34
ڕاستە ینە(مێزەکە) دەگەڕێنەوە.
بنەمای هەموو بنەماکان
کاتێرر کررار لەسررەر چررۆنییەتی زانررین دەکەیررن ،پێویسررتە ئەو
پرسیارە لە خۆمران بکەیرن ،چری دەزانرین؟ ئرێمە لە نمروونەکەی
پێشررودا و لە ئەزمرروونە فرەجۆرەکانمرران بررۆ مێررزەکە هەرجررارە
ەیەکررررری مێزەکەمررررران ناسررررری .هوسررررررڵی برررررابەتی نێرررررو
ئەزموونەکەمان(نۆیەمررا) لە بررابەتە ڕاسررتە ینەکە جیادەکرراتەوە.

34بڕوانەEdmund Husserl, Ideas I, section 41, p.77, and :
Cartesian Meditations, section 18, pp. 41-2.
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چۆن مرن برزانم ئەو برابەتەی لەبەردەم بیرکرردنەوەی منردا خرۆی
دەرخستوووە ڕاستە ینەیە؟
حەزدەکەم بررۆ وەەمرردانەوەی ئەم پرسرریارە ،نمرروونەیەکی دیررکە
بخەمە بەردەم خروێنەر .ئێروارەیە و دنیرا بەرەو تراریکی دەڕوات.
لەدوورەوە تارماییەک دیارە .هەسرتدەکەم کەسرێکە و بەرەو ڕووم
دێررت .کاتێ ر نزیکرری دەبررمەوە بررۆم دەردەکەوێررت ،کە درەخررتە.
لێرەدا ،ئەزموونەکەی مرن بە دروسرتی برابەتەکەی خرۆی نەناسری
یان ئەو بابەتەی خۆی ،وەکو کەسرێ دەرخسرت ،درەخرت بروو.
ڕاسررتی بررابەتەکە لەو ئەزمرروونەی منرردا دەرنەکەوت .زانینەکەشررم
سەبارەت بابەتەکە لە سەرەتاوە نادروسرتبوو .ئەم ئاکامرانە ،لەم
نمرروونەیەدا نکۆڵییرران لێناکرێررت و منرری نرراتوانم لەسررەر ئەوەی
تارمرراییەکە کەسررێکە و درەخررت نییەسرروربم .بەەم سررەرباری ئەم
ئاکامرررانە دەتررروانم جەخرررت لەسرررەر ئەو خررراڵە برررکەم ،کە مرررن
دیرراردەیەکم بینیرروە .ئەوجررا گرنر نیرریە بررابەتەکەم بە دروسررتی
ناسیبێت یان نا .ئەو بابەتە لە هەرچ شێوازێکدا خۆی بخراتە بەر
ڕۆشنایی ئەزموونم دەبێت بە دیاردە .ئەزموونی من هەرگیز بەبرێ
دیاردە یان بابەتەکەی ڕوونادات.
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هوسرڵ ئەمە بە( بنەمای هەمروو بنەماکران) دادەنێرت و دەڵێرت،
"هی بیردۆزەیەک سەبارەت به بنەمرای هەمووبنەماکران ناتوانێرت
ڕێگەمرران لێبزربکررات .هەمرروو دیرراردەیەکی دراو بە درککردنمرران
دەبێرت بە سررەرچاوەی زانررین 35".مەبەسررتی هوسرررڵ ئەوەیە ،کە
ئێمە چەند لە ئەزموونەکانمانردا توشری هەڵەکرردن برین و برابەتە
ڕاستە ینەکە نەناسین ،هێشتا نابێت ئەو ڕاستییەمان لەبیرچێرت،
کە لە هەمررروو حاڵەتێکررردا دیررراردەیەک لەنێرررو ئەزموونەکەمانررردا
دەدۆزیرررنەوە .ئەم ڕاسرررتییە نابەزێنرێرررت و هررری بۆچررروونێکی
فەلسەفی و زانستانە پێاەوانەکەی ناسەلمێنێت.

35هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،١٢ل .٢٢
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بەشی سێیەم
میتۆدی فینۆمینۆلۆجی
ئایا پاش تێگەیشتن لە بۆچوونەکانی هوسرڵ و واترای(فینۆمینە)
دەترروانین پێناسررەی فینۆمینۆلررۆجی بکەیررن؟ هەرچەنرردە یەکجررۆر
فینۆمینۆلرررۆجی نیررریە و بیریرررارانی پررراش هوسررررڵ ،بەترررایبەتی
بوونخوازەکرررران ،گۆڕانکارییرررران تێررررداکردووە ،سررررەرباری ئەوەو
بەگشررتی ،فینۆمینۆلررۆجی بررۆ هەمرروو ئەم بیریررارانە بەو میتررۆدە
دەگوترێرررت ،کە برررۆ ناسرررینی ئەو برررابەتەی ،وەکرررو دیررراردە لە
ئەزمررروونی ئرررێمەدا خرررۆی دەردەخرررات ،دەخررررێتەگەڕ .ئەمەش
پێویسررتییەکی فەلسررەفییە چررونکە دەبێررت ڕێگەیەکرری دروسررت و
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لەبررار پەیرردابکەین ترراکو لە واتررای بررابەتی بیرکردنەوەمرران یرران
هوسرڵ گوتەنی ،لە ناوەڕۆکەکەی تێبگەین.
ئەم ڕێگەگررتنە پێویسررتی بە یەکەم هەنگاونران هەیە ،کە دەبێررت
ڕادیکرراەنە بێررت و بە کۆتاییمرران بگەیەنێررت .ئایررا مەبەسررت لە
هەنگاونررانی ڕادیکرراەنە چیرریە؟ چ پێویسررت دەکررات سررەرەتایەکی
نرروۆ بگرررینەبەر لە کاتێکرردا ئررێمە هەنرردێ زانینمرران سررەبارەت
جیەررانی دەرەوە و ئەو بابەتررانە هەیە ،کە بررۆ ئەزمرروون دەبررن بە
دیررراردە؟ پرررێ دەستنیشرررانکردنی خەسرررڵەتی سرررەرەتا نررروێکە
حەزدەکەم لەو جۆرە زانیرنە بکرۆڵمەوە ،کە مررۆڤ سرەبارەت بره
جیەان و دیاردەکان هەیەتی .ئەمەش یارمەتیمان دەدات لە واتای
سرررررەرەتا نررررروێکە و هەنگاونرررررانە ڕادیکررررراڵییەکەی میترررررۆدی
فینۆمینۆلۆجی تێبگەین.
مرررۆڤ ،لەگەڵ پەیرردابوونی لەنێررو جیەانرردا ،دەسررتەیەک بەهررا و
بیروبررررررراوەڕی بەسرررررررەردا دەسرررررررەپێنرێت و ناچاردەکرێرررررررت
پەیڕەوییانبکررات .ئەم بررارودۆخە ڕێررگەی پێنررادات بێالیەنررانە و
سەربەستانە لە ڕاستی تێبگرات .هەمروو کاتێر بەم دۆگمایرانەوە
ڕوو لە دیاردەکرران دەکررات و بررێالیەن نیرریە .ئەمە دەبێررت بەڕێگررر
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لەئاسررتی ناسررینی ڕاسررتیدا .کەوابرروو ،بررۆ گەیشررتن بە ڕاسررتی و
واتررررای دیرررراردەیەک دەبێررررت لە سررررەرەتایەکەوە دەسررررت بە
گەشررتەکەمان بکەیررن ترراکو دۆگماکرران بەسررەر ئاکامەکررانییەوە
کاریگەر نەبن .سەرەتایەک ،کە یەکەم هەنگاونان تیایدا ڕادیکاەنە
بێت؛ واتە شوێن دۆگماکان نەکەوێت یان پشت بە هی پێشربیر و
پێشررررربڕیارێ نەبەسرررررتێت .ئەمە یەکەم ۆنررررراخی میترررررۆدی
فینۆمینۆلرررۆجییە و هوسررررڵ بە ڕادەیەک لە ژێرررر کرررراریگەرێتی
دێکارتدا ( )٥٣١١-٥١٩٣بۆ سەرەتاکە هەڵیبرژاردووە .دێکرارت لە
میتۆدەکەیدا گومان لە هەموو جۆرە زانین و بیروباوەڕێ دەکات،
کە لە یەکەم ڕۆژی پەیررررررردابوونییەوە لەەی کۆبررررررروونەتەوە .لە
سررەرەتایەکی نوێرروە دەیەوێررت بە ڕاسررتی بگررات 36.هەمانکررات،
36

René Descartes, ‘Meditations on First Philosophy,’ in
The Philosophical Writings of Descartes, translated by
John Cottingham, R. Stoothoff and D. Murdock,
Cambridge: Cambridge University Press, 1984, pp.12-14.
حەزدەکەم ئاماژە بۆ نزیکی بۆچوونەکەی هوسرڵ و فرانسیس باکۆنی بکەم.
فرانسیس باکۆن باسی چوارجۆر دۆگما(وەهم)؛ دەکات ،کە پێویستە خۆمانی لێ
ڕزگاربکەین .بڕوانە:
Anthony Kenny, A New History of Western Philosophy,
vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 2006, pp. 30-32.
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جیاوازییەکی بنەڕەتی لەنێوان بۆچوونی هوسرڵ و دێکارتدا هەیە.
دێکررارت گومرران لە دروسررتی زانررین و بیروباوەڕەکررانی دەکررات و
ڕەتیانرردەداتەوە .هوسرررڵ لە گومانرردا نرراژی و ڕەترری دۆگماکرران
ناداتەوە ،بەڵکو(ڕایاندەگرێت) یان (هەڵیاندەواسرێت) و نایەوێرت
بۆ ناسینی ناوەڕۆکی دیاردەکە بەسرەر تێگەیشرتنەوە کراریگەربن.
"لێکۆڵینەوەمررران دەبێرررت لەپێشررربیرە مێترررافیزیکی ،زانسرررتی و
سررایکۆلۆجییەکان ڕزگرراربکرێن .دەکرێررت بەبررێ کرراریگەرێتی بە
سررەریانەوە ئامرراژە بررۆ هەنرردێ سررەرچاوە بکرێررت .بەەم نابێررت
37
مۆرکی بەسەر شیکردنەوەی لێکۆڵەرەوەکەوە هەبێت".
بەگشتی ،خۆڕزگارکردن لەپێشبیرەکان لەم خاەنەدا کۆدەبێتەوە:
یەکەم :خۆڕزگارکردن لە دەستەەت.
دووەم :خۆڕزگارکردن لە نەریتی باو.
سێیەم :خۆڕزگارکردن لە زانستی باو.
هەروەها بڕوانە :د .محەمەد کەمال ،کێشەی بوون لە مێژووی فەلسەفەدا ،بەرگی
یەکەم ،دەزگای سەردەم ،س ێمانی ،١١١١ ،ل .٥٢١-٥٢٢
37
Edmund Husserl, Logical Investigations, Investigations
into Phenomenology and the theory of knowledge, section
7. Also: Ideas I, section 31, pp.56-58.
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چوارەم :خۆڕزگارکردن لە بیردۆزە و بۆچوونە دامەزراوەکان.
هەموو ئەم خاەنە بۆ دهستهەت دەگەڕێنەوە .نەریتی باو ،زانستی
باو لەگەڵ بیردۆزە و بۆچوونە دامەزراوەکان لە تێگەیشرتنمان برۆ
دیاردەیەک ،ڕۆڵی دەستەەت دەبیرنن و لەئاسرتی هەوڵردانەکەمان
برررۆ ناسرررینی ڕاسرررتیدەبن بە ڕێگرررر .ئەگەر ئرررێمە خۆمررران لەم
پێشرربیرانە ڕزگررارنەکەین تێگەیشررتنەکەمان لە دیرراردەکە لەنێررو
چوارچێوەی تێگەیشتنی(ئەوان)دا دەرناچێت و هایدیگەر گروتەنی
(ڕەسەنانە) دیاردەکە ناناسین.
ئەمە هەنگاونررانێکی ڕادیکرراەنە و سررەرەتایەکی نرروێیە چررونکە بە
هی پێشبیرێکەوە ڕوو لە دیاردەکە ناکات .ئاگامەندی ڕاسرتەوخۆ
بەرانبەر دیاردەکە ڕادەوەسرتێت و بەبرێ پێشربیر و پێشربڕیارەوە
هەوڵرری ناسررینی دەدات .دیرراردەکەش بەو جررۆرەی هەیە خررۆی
دەردەخات .لەم سەرەتایەوە ئاگامەندی بۆ(خودی شرتەکان) یران
خودی دیاردەکان دەگەڕێتەوە.
لە شررریکردنەوەکەماندا چەنرررد چەمکێکررری فینۆمینۆلۆجییانەمررران
بەکارهێناوە؛ خۆڕزگارکردن لە پێشربیرەکان ،گەڕانەوە برۆ خرودی
شررررتەکان و لەنێررررو-کەوانە-دانرررران( .)epochéئەم چەمکررررانە
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پەیوەنرردییان بە یەکرردییەوە هەیە .خۆڕزگررارکردن لەپێشرربیرەکان
ڕاستەوخۆ ئاگامەندی بەدیاردەکە دەگەیەنێت و دیاردەکە خۆی بۆ
ئاگامەنرردی دەردەخررات .ئەم پەیوەنرردییەی نێرروان ئاگامەنرردی و
دیاردەکە لەو سەرەتا نوێیەوە و بەبێ کراریگەرێتی پێشربیرەکان،
وەکو دانرانی ئەو دیراردەیەیە لەنێروان دووکەوانەدا ،کە بە زمرانی
یۆنانی بە واتای(ئیپۆخ  )epochéدێت .ئەگەر بمەوێرت لە واترای
مێررزەکە تێرربگەم ،پرراش خۆڕزگررارکردنم لە دۆگمررای پێشرربیرەکان
سەبارەت به ئەو دیاردەیە ڕاستەوخۆ دەڕوانمە مێزەکە ،بەو جۆرە
خۆی دەردەخات دەیبینم و لە واتاکەی دەکرۆڵمەوە .ئەمە ،وەکرو
دانانی مێرزەکەیە لەنێرو دووکەوانەدا تراکو لە دیاردەکرانی دیرکەی
جیرراکەینەوە و تەنیررا سررەرنجی ئەوبرردەین .بەکارهێنررانی چەمکرری
لەنێررررو–کەوانە-دانرررران ەی هوسرررررڵ بررررۆ زانسررررتی ژمێریرررراری
دەگەڕێتەوە .ئێمە باسمانکرد ،هوسررڵ کراری لەسرەر فەلسرەفەی
ماتماتی کردووە و لەنێو-کەوانە-دانان لە ماتماتیکردا بەکاردێرت.
حەزدەکەم لەبەر ڕۆشررررنایی نمرررروونەی ئەزمرررروونی مررررن لەگەڵ
مێزەکەدا باشتر سرەرەتا ڕادیکراڵییەکەی میترۆدی فینۆمینۆلرۆجی
ڕوونبکەینەوە .من دەمەوێت بزانم ئەو بابەتەی لە ژوورەکەمدا برۆ
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نوسین و خوێندنەوە بەکاریدەهێنم و کتێبەکانی لەسەر دادەنێم چ
ناوەڕۆکێکی هەیە یان چۆن واتاکەی دەدۆزمەوە.
ئەگەر فینۆمینۆلۆجییررانە بیررر لە ئەزمرروونەکەم لەگەڵ بررابەتەکەدا
نەکەمەوە و لەژێررر کرراریگەرێتی پێشرربیرەکانەوە ڕوو لە بررابەتەکە
بکەم ،ئەوا(بەو جۆرەی بابەتەکە خۆی دەردەخات) ناناسم .واتە؛
پێشبیرەکان لە ئاستی ناسینی مندا برۆ برابەتەکە دەبرن بەڕێگرر.
گریمان ،من فینۆمینۆلۆجییانە بیرنراکەمەوە و بە پێشربیرەکانەوە
ڕوو لە بررابەتەکە دەکەم .لە ڕێررگەی زانسررتی برراوەوە دەزانررم ،کە
مێزەکە لە ژمارەیەکی زۆر ئەترۆم پێکەراتووە .ئەوانەی دێرنە نێرو
ژوورەکە و مێزەکەیرران بینیرروە ،دەڵرێن ،مێزێکرری کررۆنە و ڕەنگرری
ڕۆیشررتووە یرران حوکمی(ئێسررتاتیکی) بەسررەردا دەدەن و دەڵررێن
جرروان نیرریە .ئەگەر مررن بەم پێشرربیرانەوە ڕوو لە مێررزەکە بررکەم
نرراتوانم ئەزمرروونێکی بێالیەنرانە و دواجرراری ڕەسررەنانەم بررۆ ئەو
بابەتە هەبێت .ئایا دروستە مێزەکە لە ئەتۆمەکان پێکەاتووە یران
کۆنەو جوان نییە؟ ئایا مێزەکە بەوجۆرە خۆی برۆ ئەزمروونی مرن
دەردەخرررات؟ ئایرررا مرررن ئەتۆمەکررران یررران ئەو دیررراردەیەی پێررری
دەگوترێرررررت مێرررررزدەبینم؟ سرررررەرچاوەی زانرررررین لە میترررررۆدی
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فینۆمینۆلۆجیرردا خررودی دیرراردەکەیە ،کە ڕاسررتەوخۆ بەو جررۆرەی
خرررۆی دەردەخرررات،هەیە .ئەمەش برررۆ هوسررررڵ(بنەمای هەمررروو
بنەماکان)ە .ئاگامەندی ،لە ئەزموونەکەیدا ،خۆی بەم دیراردەیەوە
خەریکدەکات و دەیەوێت بە ناوەڕۆکەکەی بگات .مرن چرۆن برزانم
مێزەکە لە ئەتۆم پێکەاتووەلەکاتێکدا لەنێو ئەزموونەکەمدا ئەترۆم
دەرناکەوێت؟ چۆن بڵێم مێزەکە جروان نیریە ،لە کاتێکردا برۆ مرن
جررروانە و سودبەخشرررە؟ ئەو برررابەتەی برررۆ من(مەبەسرررتە) نە
ئەتۆمەکانە و نە شتێکی ناشرین ،بەڵکرو خرودی دیراردەیەکە ،کە
ئێستا بەو جۆرە خۆی دەرخستووە و لەوە زۆرتر چی دیکە نییە.
لەم پرۆسررررەیەدا یرررران ئەزمرررروونە ڕاسررررتەوخۆیەدا سررررێ ەیەن
بەشررررداریدەکەن :ئاگامەندی(بەهەسررررتکردنەوە) ڕوو لەو بررررابەتە
دەکات ،کە مەبەستێتی؛ بابەتەکە لەنێو ئەزمروونەکەدا دەبێرت بە
دیررراردە و خرررۆی دەردەخرررات؛ دواجررراری  ،هەمررروو کاتێررر لە
ئەزمووندا دەزانم ،کە من هەسرت بەو دیراردەیە دەکەم .ئەم سرێ
ەیەنە بونیررادی ئەزمرروونەکەم پێکرردەهێنن و هەمرروو کاتێرر لە
ئەزموونرررررردا(من بیررررررر لە شررررررتێ دەکەمەوە) .مەبەسررررررتی
فینۆمینۆلررۆجی تێگەیشررتنە لەم بونیررادە ،کە هوسرررڵ بە زمررانی
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ەتینری ناویردەنێت .)ego cogito cogitatum(،هەمروو شرتێکی
زانرررراو برررابەتی بیرکرررردنەوەیە( .)cogitatumبیرکرررردنەوە یررران
ئەزموونەکانمرران دەبررن بە( )cogitoو لە(مررن)ەوە یرران()egoوە
بەرجەستەدەبن.
ڕووکررررردن لە دیرررراردەکە لەەیەن ئاگامەنرررردییەوە ،لەم ۆنرررراخە
سەرەتاییەدا(هەڵوێسررتی سروشررتی)یە38.ئاگامەنرردی دەرهرراوێژە،
بەردەوام ڕوو لە دەرەوە دەکررات و ڕۆشررنایی دەخرراتە سررەر ئەو
دیاردانەی مەبەستێتی .دیاردەکانی خۆیران برۆ ئەو دەردەخەن.
ئایا لە چ ڕوویەکەوە ئەم هەڵوێستە سروشتییە؟ ئایا(سروشتیی)
بۆ هوسررڵ چ واترایەکی هەیە؟ لە کاتێکردا دەڵرێن هەبروویەک بە
سروشرررت ئەم خەسرررڵەتەی هەیە ،مەبەسرررتمان ئەو خررراڵەیە ،کە
خەسڵەتەکە سرەر بە بروونی هەبرووەکەیە و بەبرێ ئەو خەسرڵەتە
هەبووەکە پەیداناکرێت یان خەسڵەتەکە لە دەرەوەی هەبرووەکەوە
ناخرێتە سەربوونی(.بینین) خەسرڵەتی سروشرتیی(چاو)ە؛ ئەگەر
چرراو هەبێررت پێویسررتە تەوانررای بینینرری هەبێررت .بینررین بررۆ ئەم
ئەندامەی لەش خەسرڵەتێکی سروشرتییە .هەمروو ئەو هەبرووانەی
38

Edmund Husserl, Ideas I, section 27, p.51.
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چاویررران هەیە دەتررروانن ببیرررنن .ئەوجرررا ،گرنررر نیررریە برررابەتی
بینینەکەیان چی بێرت یران تراکو چ ڕادەیەک دروسرتبێت .هەمروو
مرررۆڤێکی  ،وەکررو برروونەوەرێکی ئاگامەنررد و هەسررتیار بەردەوام
دەڕوانێتە جیەانی دەرەوە و هەست بە بوونی بابەتەکران دەکرات.
مەر نییە ڕوانیرنەکەی بیردۆزەییرانە بێرت و هەوڵبردات لە واترای
بابەتەکرران تێبگررات .لەم ۆنرراخەدا ،کە بە هەڵوێسررتی سروشررتی
دادەنرێررت واتاکرران پەیررداناکرێن .بەەم بررۆ پەیررداکردنی واتاکرران
هەڵوێستی سروشتی پێویسرتە .ئەگەر مرن بمەوێرت لە واترای ئەو
بابەتەی کتێبەکرانی لەسرەر دانرراوە و برۆ نوسرین بەکاریردەهێنم،
تێبگەم ،دەبێت ڕوو لە بابەتەکە بکەم و هەست بە بروونی برکەم.
لەم ڕووەوە ،بۆ تێگەیشتن لە واتای هەڵوێستی سروشتیی هوسرڵ
دەڵێرت" ،مررن هەسرت بەبرروونی جیەران دەکەم ،کە لەنێرو کررات و
شوێندا بێ کۆترایی پەرشروباڵوبۆتەوە .ئەمەش ئەوە دەگەیەنێرت،
مرررن ،یەکەمجرررار ،جیەررران ڕاسرررتەوخۆ بە ئەزمررروون و درککرررردن
دەدۆزمەوە .لە ڕێررگەی بینررین ،دەسررت ێدان ،بیسررتن و هتررد ،لە
ڕێررگەی هەسررتکردنە فرەجۆرەکررانەوە هەبررووە ماتەرییەکررانی نێررو
شررررروێن برررررێ ئەوەی مرررررن خرررررۆم پێیرررررانەوە مانررررردووبکەمبۆ
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من(ئامادە)دەبن 39".گرن نییە مرۆڤ چۆن لە جیەان تێدەگات،
ئەو ،وەکرررو هەبررروویەکی ئاگامەنرررد بەردەوام ڕوو لە بابەتەکرررانی
دەرەوەی دەکات و بابەتەکانی خۆیان برۆ ئەو دەردەخەن .ئەمە
هەڵوێسررتێکی سروشررتییە لە برروونی مرۆڤرردا .لەهەمانکاترردا ،ئەم
هەڵوێسررتە دژی سۆڵیپسرریزم( )Solipsismڕادەوەسررتێت چررونکە
نکررۆڵی لە برروونی ڕاسررتە ینەی بررابەتە دەرەکییەکرران ناکررات.
40
بابەتەکان بە مەرجێکی ئۆنتۆلۆجی بۆ زانین دادەنێت.
ئەزمرروونی فینۆمینۆلۆجییررانە ،کە لە هەڵوێسررتی سروشررتییەوە
دەستپێدەکات ،ڕاستەوخۆ ڕوو لە بابەتە دەرەکییەکە دەکات .برۆ
تێگەیشرتنێکی دروسرت لە واتاکەشری ،برابەتەکە دەخراتە نێرو
39هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،١٧ل.١٥
40سۆڵیپسیزم بۆچوونێکی فەلسەفییە ،کە جەخت لەسەر ڕۆڵی ئاگامەندی بۆ
ناسینی ڕاستی و پەیداکردنی زانین دەکات .بۆنموونە ویتگنیشتاین لەو باوەڕەدایە
بارودۆخ و بۆچوونی هەریەکێ لە تاکە کەسەکان تایبەتە .هەر تاکە بە جۆرێکی
جیاواز لە ڕاستە ینە تێدەگات .باسکردنی بابەتێ لە تاکێکەوە بۆ تاکێکی دیکە
دەگۆڕێت .ئەمە پەیوەندی بە بابەتەکەوە نییە .هەروەها ،بۆ تۆماس ناگل ،ئێمە لە
کەسانی دیکەوە جیاوازین و هەرگیز لە ئەزموونیان تێناگەین .ئەگەر مرۆڤ بە واتا
و ڕاستی هەبووەکان بگات ،تێگەیشتنەکەی ناوەکییە و پەیوەندی بە ەیەنی
دەرەکییەوە نییە.
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کەوانەوە و خرررررۆی لە کررررراریگەرێتی هەمررررروو پێشررررربیرەکان
ڕزگاردەکررات .هەمرروو ئەزمرروونێکی ڕاسررتەوخۆ لەگەڵ بررابەتەکەدا
چرررر ە ڕێررررگەی هەسررررتکردنەوە یرررران بیرکررررردنەوە درککررررردنە
( )intuitionبە بررابەتەکە .هەمرروو کاتێ ر  ،پەیوەنرردی نێرروان
هەسررررتکردن و بررررابەتی هەسررررتکردن ،بیرکررررردنەوە و بررررابەتی
بیرکررردنەوە درککردنێکرری ڕاسررتەوخۆیە .هرری شررتێ نرراکەوێتە
نێوانیرانەوە یران هەسرتکردن ڕێگەیەکری دیرکە برۆ گەیشرتن بە
بررابەتەکەی نررادۆزێتەوە .کەوابرروو ،لە میتررۆدی فینۆمینۆلۆجیرردا
برررابەتی تررروێژینەوە ڕاسرررتەوخۆ برررۆ بیرکرررردنەوە ئامرررادەیە.
ئامادەبوونی بابەتی بیرکرردنەوە ،کە دەبێرت بە دیراردە ،بنەمرای
هەمررروو بنەماکرررانە ،پرررێ هەمررروو بیرررردۆزە و تێگەیشرررتنێکی
شیکارییانە دەکەوێت .سەرباری گرنگی و بنەڕەتێتی هەڵوێستی
سروشررتیی ،هەسررتکردن بە دیرراردەکە تەنیررا ئامررانس و مەبەسررتی
میتررۆدی فینۆمینۆلررۆجی نیرریە .پێویسررتە لە ڕێررگەی درککررردنە
ڕاسررررتەوخۆکە بەدیرررراردەکەوە و هەسررررتکردن بە برررروونی یرررران
ئامادەبوونی دیاردەکە بۆ ئاگامەندی ،هەوڵبدەین لە ناوەڕۆکەکەی
تێبگەین ،کە واتای دیاردەکە دەردەخرات .لەمرڕووەوە ،دوو جرۆر
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درککررردن و ئەزمرروونی فینۆمینۆلۆجییررانە دەستنیشرراندەکەین.
یەکەمیان دیاردەکەمان پێدەناسێت و دووەمیان واتا و نراوەڕۆکی
دیاردەکە ئاشرکرادەکات .لەبەر ئەمە ،هەڵوێسرتی سروشرتیی دوا
ۆناخی میتۆدی فینۆمینۆلۆجی نییە .لەنێو-کەوانە-دانان و خرۆ-
ڕزگرررارکردن لەپێشررربیرەکان برررۆ مەبەسرررتی دۆزیرررنەوەی واترررای
دیررررررراردەکەیە ،کە لە ۆنررررررراخی دووەمررررررری میترررررررۆدەکەدا
دەستماندەکەوێت .هەریەکێر لەم دوو ئەزمروونە ڕاسرتی دیراردە
درککررررراوەکە جیرررراواز دەردەخررررات .لە ئەزمرررروونی یەکەمرررردا،
کە(درککردنرری هەسررتەکی)یە دیرراردەکە بررابەتێکی هەنرردەکی
نێوکات و شوێنە و بەردەوام گۆڕانی بەسرەردادێت .لە ئەزمروونی
دووەمدا(درککردنی هۆشەکی) دیاردەکە لەنێرو بیرکرردنەوەدایە و
دەبێت بە چەمکێکی هەمەکی ،کە واتا و نراوەڕۆکی دیراردەکەیە.
هوسررڵ چەمکرری بیرررۆکە( )eidosو جەوهەریر بررۆ نرراوەڕۆکی
دیاردەکە بەکاردەهێنێت41.برۆ نمروونە ،میرزەکەی نێرو ژوورەکە،
کە ڕاسررتەوخۆ لە ئەزمرروونی منرردا بررووە بەدیرراردە ،بررابەتێکی
دەرەکی و هەنردەکی نێوکرات و شروێنە ،گرۆڕانی بەسرەردادێت و
41

Edmund Husserl, Ideas I, section, 2, p.11.
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لەناودەچێررت ،بەەم بیرررۆکەی مێررز ،پرراش سررەرهەڵدانی لەنێررو
بیرکررردنەوەی منرردا ،هەمەکیرریە و گررۆڕانی بەسررەردانایەت .ئەگەر
مێرزەکە لەنێررو ژوورەکە نەمێنێررت بیررۆکەکەی ەی مررن وننابێررت.
چۆن بە بیرۆکەی دیاردەکان دەگەین و لە ناوەڕۆکیان تێدەگەین؟
وەکرررو باسرررمانکرد ،دوو جرررۆر درککرررردن هەیە :هەسرررتەکی و
هۆشرررەکی .هەریەکێررر لەم دوو جرررۆرە درککرررردنە ۆنررراخێکی
فینۆمینۆلۆجییرررررررانەی پێکەوەگرێررررررردراو دروسرررررررتدەکات ،کە
بە(کەمکردنەوەیفینۆمینۆلۆجییررانە) و(کەمکررردنەوەی بیرۆکەیرری)
دادەنرێن .لە یەکەمیاندا ،ئاگامەندی خۆی بە دیاردە دەرەکییەکە
و لە دووەمرردا بە بیرررۆکەی دیرراردەکە دەگەیەنێررت و درککردنرری
کاتیگۆرییانەی ە پەیدادەبێت.
کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجییانە
بررۆ تێگەیشررتنی ڕەسررەنانە لەو بررابەتەی دەمانەوێررت نرراوەڕۆکی
بررردۆزینەوە ،پێویسرررتە خۆمررران لە پێشررربیرەکان ڕزگررراربکەین،
بررررابەتەکە بەتەنیررررا بخەیررررنە نێررررو دوو کەوانەوە و ڕاسررررتەوخۆ
ڕوویتێکەین .لەمحاڵەتەدا برابەتەکە بەو جرۆرەی هەیە خرۆی برۆ
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ئررێمە دەردەخررات و لە ئەزموونەکەمانرردا دەبێررت بە(دیرراردە یرران
فینۆمینە).
ئەم میتۆدە بەڕادەیەک لە میتۆدی گومانکراری دێکرارت دەچێرت،
بەەم هوسرررڵ لە ئاکررامی گومررانکردن لە پێشرربیرەکان بررابەتەکە
لەنێررو کەوانەدا دانانێررت .ئەو پێشرربیرەکان ڕادەگرێررت یرران لەم
ۆناخەدا نایەوێرت بەکاریانبەێنێرت تراکو بەسرەر بۆچروونەکەیەوە
کرررراریگەرنەبن .بررررۆ نمرررروونە بررررۆ ناسررررینی ئەو بررررابەتەی لە
ئەزموونەکەمدا دەرکەوتووە و دەمەوێت بیناسم .پەنا بۆ بۆچروون
و بیروباوەڕەکررانی کەسررانی دیررکە لەسررەر بررابەتەکە نررابەم .مررن
دەمەوێت ڕاستەوخۆ بیناسم .مەر نیریە ئەزمروونەکەم ئاکرامێکی
دروسررتم بررداتێ ،ئەوەی بررۆ مررن گرررنگە ئەزمرروونی ڕەسررەنانە و
ڕاستەوخۆی منە ،کە سەربەستانە ڕوو لە بابەتەکە دەکات .ئەگەر
من بە پێشبیرەکانەوە ڕوو لە برابەتەکە برکەم مەحراڵە بێالیەنرانە
بررڕوانمە بررابەتەکە و لە واترراکەی تێرربگەم .بررۆچی ئەم ۆنرراخە
سرررەرەتاییە و پەیوەنررردییە ڕاسرررتەوخۆیەی نێررروان ئاگامەنررردی و
بررررابەتی بیرکررررردنەوەی بە کەمکررررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییررررانە
دادەنرێررت؟ بررۆ دیرراریکردنی بونیررادی ئاگامەنرردی ئەو خاڵەمرران
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باسکرد ،کە ئاگامەنردی هەمیشرە ئاگراییە لە شرتێکەوە ،کۆجیترۆ
دێکرارتییەکە دەبێرت بە()cogito cogitatum؛ واتە(مرن بیرر لە
شررتێ دەکەمەوە) .ئایررا ئەو شررتە چیرریە؟ مررن بیررر لە زۆر شررت
دەکەمەوە ،کە هەریەکێ لەوان جیراوازە ،برۆ نمروونە مێرزی نێرو
ژوورەکە ،هررراوڕێکەم ،بیررررۆکەی نێرررو ئەو پەرترررووکەی دوێنرررێ
خوێنرردمەوە و ...هتررد .مررن دەزانررم ئەم شررتانە واتررا و نرراوەڕۆکی
جیاوازیان هەیە .بیرکردنەوەشم بەردەوام بە یەکێ لەم شرتانەوە
گرێررردراوە .لێررررەدا دوو ڕاسرررتیم برررۆ دەردەکەوێرررت؛ یەکەم ،مرررن
بەردەوام بیر لە شرتێ دەکەمەوە و برۆ سراتێکی بیرکرردنەوەم
بەبێ بابەتی بیرکرردنەوە  Cogitatumنرادۆزمەوە .دووەم ،گرنر
نییە بابەتی بیرکردنەوەم چی و چرۆن بێرت؛ بە دروسرتی بیناسرم
یان نا ،پێویستە برزانم ،کە ئەو برابەتەی بیری ێردەکەمەوە خرۆی،
وەکررو دیرراردەیەک بررۆ بیرکررردنەوەکەم دەرخسررتووە .هەمرروو ئەو
بررابەتەی لە ئەزموونەکانمانرردا دەناسرررێن بررۆ ئاگامەنرردی دەبررن
بە(دیرراردە یرران فینررۆمینە) .پررێ ئەوەی بیرررۆکە و نرراوەڕۆکی
مێررزەکە برردۆزمەوە دەزانررم ،ئێسررتا ئەو بررابەتە دیرراردەیە و خررۆی
دەرخسررررتووە یرررران لەنێررررو ئەزمرررروونی منرررردا دیرررراردەیەکە و
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سەریەەڵداوە .بۆ ڕوونکردنەوەی ئەمخاڵە نموونەی هەسرتکردن بە
برروونی مێررزەکە دەهێررنمەوە .مررن دەڕوانررمە مێررزەکە ،بەو ڕوانیررنە
مێزەکە دەخەمە نێرو کەوانە و بە تەنیرا دەیبیرنم .پشرت بە هری
پێشبیرێ بۆ ناسینی مێزەکە نابەستم .لەم ئەزمروونەدا مێرزەکە،
وەکو دیاردەیەک خۆی بۆ مرن دەردەخرات ،منری ئەو دەبیرنم و
بە(مەبەسرررتەوە) ڕوومتێکرررردووە .مێرررزەکەم کەمکرررردۆتەوە برررۆ
دیرررررراردەیەکی ڕووت ،لەنێررررررو ئەزموونەکەمرررررردا دامنرررررراوە و
بیری ێدەکەمەوە.
مێزەکە لە بابەتێکی دەرەکری و سروشرتیی نێرو شروێن و کراتەوە
دەبێررت بە دیرراردەیەک یرران(فینۆمینە)ی نێررو ئەزمرروونەکەم .ئەم
پرۆسررەیە کەمکررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییررانەیە .کەوابرروو ،ئەگەر
بمانەوێررت پێناسررەی ئەم پرۆسررەیە بکەیررن ،دەترروانین بڵێرررین،
کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجییانە بابەتی دەرەکی بۆ دیاردەی نێرو
ئەزمررروونی ئاگامەنررردی دەگۆڕێرررت .هەمررروو ئەو بابەترررانەی بەر
ڕۆشنایی ئاگامەندی دەکەون و خۆیان برۆ ئاگامەنردی دەردەخەن،
42
لەم ۆنرررراخە سررررەرەتاییەدا ،دەبررررن بە دیرررراردەیەکی ڕووت.
42هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٥٩ل .٢٧-٢٣
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فینۆمینۆلۆجی(،کە گەڕانەوەیە برۆ دیاردەکران) هەمروو برابەتێکی
دەرەکرری نێررو ئەزمرروون بە دیرراردە دادەنێررت .هرری بیررردۆزە و
پێشبیرێ لەئاستی ئەم ڕاسرتییەدا ئرێمە فریونرادات چرونکە ئەو
بررابەتەی دەمانەوێررت بیناسررین و ڕوومررانتێکردووە ڕاسررتەوخۆ لە
ئەزموونەکەماندا برووە بە دیراردە و خۆدەرخسرتنی دیراردەکە برۆ
ئاگامەندی گۆڕانکاری بەسەر بابەتەکەدا ،لە هەبروویەکی دەرەکری
نێو جیەرانەوە برۆ دیراردەیەکی نێرو ئەزمروون دەهێنێرت .لێررەدا،
بررررررررابەتەکە پەیوەنرررررررردییەکی زەروری لەگەڵ ئاگامەندییرررررررردا
دروسررتدەکات .ئاگامەنرردی ڕوو لەو دیرراردەیە دەکررات ،کە خررۆی
دەرخسرررتووە ،ئامرررادەیە و دڵنیرررایی پێدەبەخشرررێت .کەوابررروو،
کەمکررررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییررررانە ،لەهەمانکاترررردا تێررررڕوانین و
زەمینەیە بۆ دامەزرانردنی ئەپسرتمۆلۆجییەکی فینۆمینۆلۆجییرانە.
دڵنیاییەکەش لە ئاکامی دامەزراندنی بنەمای هەمروو بنەماکرانەوە
سەرهەڵدەدات؛ واتە لەم ۆناخە سەرەتاییەدا ،کە ئاگامەندی هی
لەبرررارەی نررراوەڕۆکی دیررراردەکەوە نازانێتیررران هێشرررتا واتررراکەی
نەدۆزیررررروەتەوە و لەوە دڵنیرررررایە ،کە ئەزمررررروونەکەی ڕووی لە
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دیرراردەکە کررردووە چررونکە بیرکررردنەوە بەبررێ بررابەتی بیرلێکررراوە
نییە.
بونیادی هەموو بیرکرردنەوەیەک ،کە(بیرکرردنەوەیە لە شرتێکەوە)
دروستیی بنەمای هەموو بنەماکان دەسەلمێنێت .تەنانەت بینینری
تەراوی رررکە لە بیابانررردا ئەزمررروونێکی فینۆمینۆلۆجییرررانەیە .ئەو
بابەتەی ،وەکو خۆی ،خۆی دەردەخات برۆ ئاگامەنردی دەبێرت بە
دیاردە .بێ دڵنیابوون لە ڕاستی ئاوەکە ،ئاگامەندی دەزانێت ،کە
ئەو شررررتە خررررۆی لە ئەزموونەکەیرررردا بە دیرررراردە کررررردووە و
دەرکەوتررررووە .بررررۆ ئەوەی بررررزانین ئەو دیرررراردەیە ئرررراوە یرررران
تەراوی ررررکەیە ،ئاگامەنرررردی پێویسررررتی بە ۆنرررراخێکی دیررررکەی
فینۆمینۆلۆجییە.
دیاردەکانی نێو ۆناخی کەمکرردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرانە هەمروو
بابەتە دەرەکی و ناوەکییەکان دەگرنەوە .دەرەکی ،وەکو مێرزەکە
و وێنەیەکرری نێررو ئەندێشررە ،وەکررو یەک بررۆ ئاگامەنرردی دەبررن بە
دیررررراردەی فینۆمینۆلۆجییرررررانە .بەەم جیررررراوازی لەنێوانیانررررردا
پەیدادەکرێت .مێزەکە ،وەکو برابەتێکی دەرەکری و دیراردەی نێرو
ئەزموونی هەستکردنم ئامراژە برۆ هەبروویەکی دیرکە و بنراخەیەک
77

ناکات لێوەی دەرچووبێت یان وەرگیرابێت ،کەچی دیمەنێ لەنێو
ئەندێشەمدا ،هەرچەندە دەبێت بەدیاردەی بیرکرردنەوەکەم ئامراژە
بۆ دیاردەیەکی دیکە دەکات ،کە لێروەی وەرگیرراوە .برێجگە لەمە
هوسررررررڵ جیررررراوازییەکی گرنگترررررر لەنێوانیانررررردا باسررررردەکات.
لەوبرراوەڕەدایە دیرراردەی مێرررزەکە ،کە ڕاسررتەوخۆ لە ئەزمررروونی
هەسررررتکردنمدا دەردەکەوێررررت بەردەوام گررررۆڕانی بەسررررەردادێت.
ئەزموونەکررانم هەرجررارە بە جررۆرێکی جیرراواز مێررزەکە دەناسررن.
ناسررینەکە دەکەوێررتە سررەر ئەوەی مررن لە کوێرروە ڕوو لە مێررزەکە
دەکەم .هەموو جارێ مێزەکە جیاواز خۆی دەردەخرات و منری
جیرراواز دەیبیررنم .لەگەڵ ئەم گۆڕانکررارییەدا برروونی دیرراردەکە لە
ئەزموونەکەمدا ڕاستە ینەیەکی بەڵگە نەویستە .دیراردەی دووەم،
کە لەنێررو ئەندێشررەمدایە و بررۆ نێررو بیرکررردنەوەم دەیگەڕێررنمەوە،
نەگۆڕە .هەروەها ،من ناتوانم ،وەکو مێزەکە لە چەند ەیەنرێکەوە
تەماشایبکەم چونکە ئەو بەیەکجۆر خرۆی دەردەخرات .ئەزمروونی
ئەم دیرررراردەیە ،کە لەجیەررررانی نێررررو ئاگامەندیرررردا ڕوودەدات و
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ئاگامەنرردی لەنێررو خررۆیەوە بەرەوجیەررانی دەرەکرری دەرناچێررت
43
بە(هەستکردنی ناوەکی) دادەنرێت.
لەئەزمووندا(،چ هەستکردنێکی دەرەکی یان نراوەکی) ،بابەتەکران
بۆ دیاردە کەمکراونەتەوە و(خۆ) بەردەوام لە ئاستیاندا ئامادەیە.
دیررراردەکە برررابەتی نێرررو ئەزمررروون و ئەزمررروونی چررراەکییەکی
مەبەستداری(خۆ)یە( .خۆ) دەزانێت بەو ئەزموونەدا تێردەپەڕێت،
کە دیاردەکەی تێردا بەرجەسرتەبووە .کەوابروو ،لە کەمکرردنەوەی
فینۆمینۆلۆجییانەدا تەنیا بە بوونی دیاردەکە نراگەین و دەتروانین
لەوێوە باسی بوونی(خۆ) بکەین.
کەمکردنەوەی بیرۆکەیی
میترررۆدی فینۆمینۆلرررۆجی بە کەمکرررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرررانە
دەستپێدەکات و بوونی دیراردەکەی نێرو ئاگامەنردی دەدۆزێرتەوە.
بەەم ئامرررانجی میترررۆدەکە گەیشرررتنە بە نررراوەڕۆک یررران واترررای
دیاردەکە .ئێمە تاکو بەم ئامرانجە نەگەیرن ،زانینێکری دروسرتمان
سەبارەت دیاردەکە دەستناکەوێت .برۆ گەیشرتن بە نراوەڕۆک یران
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واتای دیراردەکە پێویسرتیمان بە کەمکرردنەوەی بیرۆکەیری هەیە،
"نراوەڕۆک یران بیرررۆکە( )eidosبرابەتێکی نروێیە .بەو شررێوەیەی
دیرراردەیەک دەبێررت بە بررابەتی درککردنرری هەسررتەکی ،جەوهەر
دەبێررررت بە جررررۆرێکی دیررررکەی درککررررردن 44".ئررررێمە ڕێررررگەی
کەمکرررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرررانە دەگررررین تررراکو بە بیررررۆکەی
دیاردەکە بگەین و ناوەڕۆکەکەی بناسین.
چەمکررری بیررررۆکە( ،)eidosکە وشرررەیەکی یۆنرررانییە ،بە واترررای
(فرررۆرم) و(جەوهەر)یررر دێررررت .لە فەلسرررەفەی ئەفالتررررون و
ئەریستۆدا ،فۆرم و جەوهەر لەیەکدی جیرانەکراونەتەوە .هەروەهرا
ئەفالتون چەمکی بیرۆکە( )eidosبۆ فۆرمە هەمەکیریە بەرزەکران
بەکاردەهێنێررت ،کە لەنێررو جیەانرردا دەبررن بە جەوهەری هەبررووە
هەندەکییەکان .بەەم ،لە فەلسەفەی هوسرڵدا ،بیررۆکە فرۆرمێکی
هەمەکی بەرز لەژوور جیەانی هەنردەکییەوە نیریە و ئەفالتونییرانە
پێناسررەینەکراوە .هوسرررڵ لەو برراوەڕەدایە ،ئەو کرراتە دەترروانین
زانینمررران سرررەبارەت دیررراردەکە هەبێرررت ،کە بیررررۆکەکەی یررران
جەوهەرەکەی بناسرررین و لەبەر ڕۆشرررنایی کاتیگۆرییەکانررردا یررران
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چەمکەکاندا لە واتاکەی تێربگەین .لەبەر ئەمەشرە ،کەمکرردنەوەی
بیرۆکەیررری پێویسرررتی بەو چەمکرررانەیە و پەنرررا برررۆ درککردنررری
کاتیگۆرییانە دەبات.
ڕۆڵی ئێمە لە کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجییانەدا ناسینی دیاردەی
نێررو ئەزمرروونەکەیە .ئەم ناسررینە ڕاسررتەوخۆیە و ڕووتێکردنێکرری
سررادە یرران سروشررتییە .ئررێمە تەماشرراکەرین و تەنیررا هەسررت بە
بوونی دەرکەوتووی دیاردەکە لەنێو ئەزموونەکەمانردا دەکەیرن .لە
ۆناخی دووەمردا ڕۆڵەکەمران گرنگترر دەبێرت و ڕوو لە نراوەڕۆکی
دیرراردەکە دەکەیررن .وەکررو تەماشرراکەرێ نرراڕوانینە دیرراردەکە و
پێویستە خۆمان بە ناوەڕۆکی بگەیەنین .لە بروونی دیراردەکەوە و
ئەزموونە فرە جۆرەکانمانەوە بەشتێکی جیراوازتر دەگەیرن ،کە لە
ۆنرراخی یەکەمرردا یرران لە(کەمکررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییررانەدا)
نادۆزرێتەوە.
بۆ ڕوونکردنەوەی واتای کەمکردنەوەی بیرۆکەیی یان گەیشرتن بە
ۆنرررراخی دووەمرررری ئەزموونەکەمرررران بررررۆ نمرررروونەی مێررررزەکە
دەگەڕێررمەوە .مێررزەکە لەنێررو ئەزمرروونی هەسررتەکییمدا بررابەتێکە
ڕەنرر  ،ەوارە ،شررێوە و...هتررد هەیە ،کە هەموویرران دیرراردەی
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مێزەکە پێکدەهێنن و دیاردەکەش لەنێو ئەزموونەکەمدا دەبێت بە
ڕاسرررتییەکی بەڵگەنەویسرررت .هەمانکرررات مرررن دەتررروانم چەنرررد
ئەزموونێکم بۆ دیاردەکە هەبێت و هەرجرارە لە کرات و شروێنێکی
جیاوازەوە بڕوانمە مێزەکە .ئەزمروونە جیاوازەکرانم ،لەمحراڵەتەدا،
وەکو لەپێشتری باسمانکرد ،جیراواز دیراردەکەم برۆ دەردەخەن.
بەو شررێوەیەی مێررزەکە لەەی ڕاسررتەوە دەبیررنم جیرراوازە لەوەی
لەەی چەپەوە دەردەکەوێررررت .ئەزمرررروون و دیرررراردەکە بەردەوام
دەگرۆڕێن و هەرگیررز نررابن بە ڕاسرتە ینەیەکی نەگررۆڕ و هەمەکرری.
هرری ئەزموونێرر  ،وەکررو خررۆی دووبررارە نررابێتەوە و هەمیشررە
بۆچوونێکی تایبەتە و لە گۆشرەنیگایەکی جیراوازترەوە پەیوەنردی
لەگەڵ بابەتەکەدا دروستدەکات.
ئەزمرروونی هەسررتەکی ،کە لە کەمکررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییررانەدا
ڕۆڵررری سرررەرەکی دەبینێرررت ،ڕێژەگەریرررانەیە .لە کەمکرررردنەوەی
بیرۆکەییدا و لە ڕێگەی درککردنی کاتیگۆرییەوە خۆمان لە گرفتی
فرەەیەنی و ڕێژەگەری ئەزموونە هەستەکییەکانمان ڕزگراردەکەین.
ئەمەش لەگەڵ ناسررینی نرراوەڕۆکی دیرراردەی نێررو ئەزمرروونەکەم و
حوکمرردان بەسررەریدا ڕوودەدات .لە کاتێکرردا بەم ئاکررامە دەگەم و
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بررررۆم ئاشررررکرادەبێت ئەو دیرررراردەیەی لەنێررررو ئەزموونەکەمرررردا
دەرکەوتووە(مێز)ە .گەیشتن بەم بیرۆکەیە کەمکرردنەوەی هەمروو
ەیەنە فرەجیاوازەکانی دیاردەکە و ئەزموونەکانمە بۆ جەوهەرێکری
نەگۆڕ و هەمەکی .وەکو باسمکرد ،دەتوانم ئەزموونی جیاوازم برۆ
دیرراردەکە هەبێررت و دیرراردەکەش هەرجررارەی بە جۆرێرر خررۆی
دەردەخررات .دواجررار ،هەموویرران لەنێررو بیرۆکەیەکرری هەمەکرری و
نەگرررۆڕدا کەمررردەکەمەوە ،کە بیرۆکەی(مێرررزە) .ئەم بیررررۆکەیە
برررررابەتێکی نررررروێیبیرکردنەوەمە ولە ڕێرررررگەی کەمکرررررردنەوەی
بیرررۆکەییەوە پێیگەیشررتووم .ئەم کەمکررردنەوەیە پەیوەنرردییەکی
پێویسررت لەنێرروان دیرراردە و جەوهەری دیاردەکانرردا دیاریرردەکات.
هەڵرربەتە هوسرررڵ لەو برراوەڕەدایە ،کە درککردنرری کاتیگۆرییررانە و
دۆزیررررنەوەی نرررراوەڕۆکی دیاردەیەکرررردا لە ڕێررررگەی ئەندێشررررەوە
ڕوودەدات45.ئرررررررێمە ،دەتررررررروانین ،بەبرررررررێ کەمکرررررررردنەوەی
فینۆمینۆلۆجییانە ڕوو لە ئەندێشەمان بکەین و بیررۆکە دابەێنرین.
بەەم کێشررەکە لەوەدایە ،کە هەمرروو کەرەسررەکانی نێررو ئەندێشررە
ئەزموونگەرانەیە.
45هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٢ل .٥٢
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بێگومرران ،کەمکررردنەوەی بیرۆکەیرری بە گەیشررتن بە(جەوهەر)ی
دیاردەکە کۆتایی نایەت .ئرێمە ،لەوێروە دەتروانین حروکمی زۆرترر
بەسررررەر دیرررراردەکەدا برررردەین و لەگەڵ دیاردەکررررانی دیررررکەدا
بەراوردیربکەین .هەمرروو دەسررتەواژەیەک و زانینێر سررەبارەت برره
دیرراردەکە لەم ۆنرراخەدا دێتەکررایەوە .ئێسررتا دەترروانین باسرری
دیاردەکە بکەین و واتاکەی ڕوونبکەیرنەوە .برۆ نمروونە ،لە خرۆم
دەپرسرررم ،ئەو برررابەتە چیررریە ،کە لە ئەزموونەکەمررردا برررووە بە
دیرراردە؟ لە وەەمرردا دەڵررێم ،مێررزە .لێرررەوە ،لەگەڵ دۆزیررنەوەی
بیرۆکەکەدا دەتوانم پێناسەی مێز بکەم و باسیبکەم.
بەگشتی ،لە میترۆدی فینۆمینۆلۆجیردا دوو جرۆر درککرردن هەیە:
درککردنرری بررابەتە ترراکەکە(وەکو مێررزەکە) یرران دیرراردەکە ،کە
ڕاستەوخۆ لە ئەزموونی هەستەکیدا خۆی دەرخستووە .درککردنی
جەوهەر یررران ناسرررینی نررراوەڕۆکی دیررراردەکە .ئەم دوو جرررۆرە
درککردنە لەیەکدی جیانابنەوە و بەدوای یەکردا دێرن .هەنردێکجار
مەحرراڵە لە ڕووی کرراتەوە لەیەکرردیان جیررابکەینەوە .بررۆ نمرروونە،
کاتێ من دەڕوانمە دیاردەکە و دیاردەکە لە ئەزموونەکەمدا خۆی
دەردەخررات ڕاسررتەوخۆ دەزانررم ،کە ئەو دیرراردەیە(مێزە) .بەەم،
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بیرۆکەکە لە خودی دیراردەکەوە جیراوازە 46.دیراردەکە برابەتێکی
هەنردەکی نێررو کررات و شرروێنە و گررۆڕانی بەسررەردادێت .بیرررۆکەی
دیاردەکە بابەتێکی نێو بیرکردنەوەیە و هەمەکیریە .ئەگەر دیراردە
دەرەکییەکەی لەناوباێت ئەو لە ناوناچێت.
شررررایەنی باسررررە هوسرررررڵ ترررروێژینەوە فینۆمینۆلررررۆجییەکەی
بە(ترانسدێنتاڵ) بەرزێتی ناوزەددەکات .ئەمەش لەسەر ئەو خاڵە
ڕادەوەسرررتێت ،کە ئاگامەنررردی لە دوو ۆناخەکرررانی میترررۆدەکەدا
دەبێررت ڕوو لە بابەتەکانیرردەرەوەی برروونی خررۆی بکررات .هەمرروو
پرسرریارێکی ئەپسررتمۆلۆجییانە سررەبارەت برره برروونی بابەتێرر
(ترانسدێنتاەنە)یە چونکە برابەتەکە لە دەرەوەی ئاگامەندیردایە و
ئاگامەنرردی پێویسررتی بە چرروونەدەرەوە هەیە ترراکو پێیبگررات و
بیناسێت .هەمانکات ،مەبەستی هوسرڵ لە چەمکی(ترانسدێنتاڵ)
گومررانکردن لە جیەررانی دەرەکرری و سررەلماندنی نیرریە .ئاگامەنرردی
هەمیشە لەنێو جیەاندا دەژی و بابەتەکان دەوریانداوە .ئەوی بە
ئاگاوە ڕۆشنایی دەخاتە سەریان و هەوڵی ناسینیان دەدات.
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بەشی چوارەم
فینۆمینۆلۆجی پاش هوسرڵ
دوای مردنرری هوسرررڵ بررزوتنەوەی فینۆمینۆلررۆجی بە ۆنرراخێکی
دیکەدا تێرپەڕی و گرۆڕانی بەسرەرداهات .چەنرد بیریارێر  ،کە بە
بوونخواز دەناسرێن ،وەکو مرارتن هایردیگەر ،ژان-پرۆڵ سرارتەر و
مرررۆریس میرلرررۆ-پرررۆنتی شرررێوازێکی نوێیررران برررۆ میترررۆدەکە
دروستکردووە و بۆ فەلسەفە بوونگەرایەتییەکەیان بەکاریانەێناوە.
فینۆمینۆلررررررررۆجی ئەم بیریررررررررارانە ،کە بە(فینۆمینۆلررررررررۆجی
برررروونگەرایەتی) دادەنرێررررت ،بە ڕادەیەک لەگەڵ فینۆمینۆلررررۆجی
هوسررررررڵدا کرررررۆک نیررررریە .جیررررراوازییەکەش لە هایررررردیگەرەوە
دەسررتپێدەکات؛ بەتررایبەتی لەگەڵ نوسررینی(بوون و کررات)دا ،کە
هوسرررڵ بە ئاشررکرا نرراڕەزایی خررۆی بەرانرربەر گۆڕانکارییەکررانی
هایدیگەر دەربڕیوە و لەو کراتەوە هراوڕێیەتی نێوانیران تێکارووە.
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کەوابرروو ،نرراتوانین باسرری یەکجررۆر فینۆمینۆلررۆجی بکەیررن یرران
47
هایدیگەر گوتەنی یەکجۆر فینۆمینۆلۆجی نییە.
بەتێکڕا ،جیاوازی نێوان فینۆمینۆلرۆجی هوسررڵ و بوونخوازەکران
لەم خاەنەدا کۆبکەینەوە:
یەکەم .بیریرررارە بوونخوازەکررران میترررۆدی فینۆمینۆلرررۆجی برررۆ
تێگەیشررتن لە واتررای برروون بەکرراردەهێنن و بە ئۆنتۆلررۆجییەوە
گرێیدەدەن.
دووەم .لە فینۆمینۆلررررۆجی بوونگەرایەتیرررردا مەحرررراڵە بەتەواوی
خۆمران لە پێشربیرەکان ڕزگراربکەین و ئەو دیراردەیەی دەیخەیرنە
نێو کەوانەوە لە پەیوەندییەکانی دەوروبەری دابڕین؛ یان دەتوانین
بڵێین دابڕینەکە بە ڕادەیەک ئەنجام دەدرێت نەک بە ڕەهایی.
سررررێیەم .بوونخوازەکرررران فینۆمینۆلررررۆجی ،وەکررررو فەلسررررەفە
تەماشرراناکەن و بۆچرروونە فەلسررەفییەکانی هوسرررڵ ئایدیالیسررتانە
دەبینین.

47

Martin Heidegger, The Basic Problems of
Phenomenology, p. 328.
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چوارەم .بیریارە بوونخوازەکان بوونی(خۆ)ی بەرز ،کە بۆ هوسرڵ
گررررنگە و دەبێرررت بە بنررراخەی یەکێتررری نێررروان ئەزموونەکررران،
ڕەتدەدەنەوە.
پرررراش ڕاڤەکردنرررری شررررێوازی بەکارهێنررررانی فینۆمینۆلررررۆجی لە
فەلسەفەی هەر یەکێ لەم سێ بیریارەبوونخوازە باشتر لە خاڵی
جیاوازییەکان تێدەگەین .هەڵبەتە بیریاری دیکەش هەن خۆیان بە
شوێنکەوتووی فینۆمینۆلۆجی دادهنێن .بەەم لەنێویاندا هایدیگەر،
سررارتەر و میرلررۆ-پررۆنتی گۆڕانکرراری بنەڕەتییرران لە میتررۆدەکەدا
هێناوەتەکایەوە .ئێمە لەبەر گرنگی گۆڕانکارییەکانیان لەم بەشەدا
بۆچوونەکانیان ڕووندەکەینەوە.
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هایدیگەر و فینۆمینۆلۆجی ئۆنتۆلۆجییانە
هاوڕێیەتی نێوان هوسرڵ و هایردیگەر ( )٥٩٧٣-٥٧٧٩لە زانکرۆی
فرایبۆرگەوە دەستپێدەکات ،کە لە ساڵی ٥٩٥٩دا هایدیگەر بوو بە
یاریدەدەری هوسرڵ و لە ساڵی  ٥٩١٧لەسەر داواکراری هوسررڵ،
لە شررروێنی ئەو ،وەکرررو مامۆسرررتا لە بەشررری فەلسرررەفە دامەزرا.
هاوڕێیەتی نێوانیان ،تراکو ئەو کراتەی هایردیگەر(بوون و کرات)ی
لە چاپداوە گەرم و گوڕ بووە .هوسررڵ دەیەوێرت ڕۆڵری سرەرەکی
لە بزوتنەوەی فینۆمینۆلۆجیدا بە هایدیگەر بدات .کرارڵ یاسرپەرز
دەیگێڕێتەوە ،کە بۆ یەکەمجار هایدیگەری لە ساڵی  ٥٩١١لەمراڵی
هوسرڵ بینیوە و هاوسرەرەکەی هوسررڵ هایردیگەری بە یاسرپەرز
48
وەکو(منداڵی فینۆمینۆلۆجی) ناساندووە.
دەزانرررین هایررردیگەر لەنێرررو گروپررری فینۆمینۆلرررۆجی فرایبۆرگررردا
ئەندامێکی چاەک بووە ،بەەم جیاوازی بۆچوونەکانی هایردیگەر و
پڕۆژە ئۆنتۆلۆجییەکەی ،کە لە(بوون و کات)دا ئاشکرا بانگەشەی
بۆکراوە بۆتە هۆکاری شێواندنی پەیوەندییەکەی لەگەڵ هوسرڵدا.
48

Rϋdiger Safranski, Martin Heidegger between Good and
Evil, translated by Ewald Osers, Cambridge,
Massachusetts: Harvard University press, 1999, p.117.
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هایدیگەر لەچاوپێکەتنەکەی لەگەڵ گۆڤاری(دێر شپیگل) دەڵێرت،
"جیرراوازی نێوانمرران لەسررەر کێشررە فەلسررەفییەکان سررەریەەڵدا.
لەسەرەتای ساڵەکانی سییەوە(هوسرڵ) بە ئاشرکرا خرۆی لە مرن
و(ماکس شی ەر) دوور دەخستەوە .من نەمدەزانی بۆچی(هوسرڵ)
لەگەڵ بۆچوونە فەلسەفییەکانی مندا نراکۆک بروو وەخرۆی لە مرن
49
دووردەخاتەوە".
بێگومان ،بە دیدی هایدیگەر ،فینۆمینۆلۆجی میترۆدێکی ڕادیکراڵە
و دەتررررروانین بەکررررراریبەێنین .ئەمەش ئەوە ناگەیەنێرررررت ،کە لە
کەموکورتی بەدەرە .هەروەها ،هوسرڵ هەوڵیرداوە فینۆمینۆلرۆجی
لەنێو ئایدیالیزمدا موتوربەبکرات .ئایردیالیزمی  ،لەو کراتەدا و لە
ئەڵمانیا چ لە شێوازی کانتیی-نوۆ و چ لە شێوازی بیرکرردنەوەی
فەلسررررەفی دێکارتییرررردا لەنێررررو هررررۆڵە سرررراردەکانی زانکررررۆدا
گیریررانخواردبوو .بررێجگە لەمە ،لە واتررای برروونی نەدەکررۆڵییەوە.
49بڕوانە :گفتوگۆیەک لەگەڵ هایدیگەردا ،وەرگێڕانی د .محەمەد کەمال ،پڕۆژەی
کتێبی گیرفان ژمارە( ،)٧٥دەزگای سەردەم ،س ێمانی ،١١١١ ،ل  .٢١هەروەها،
ئۆتۆ پوگ ەر ئاماژەی بۆ ئەم ناکۆکییەی نێوان هوسرڵ و هایدیگەر کردووە .بڕوانە:
Otto Pöggeler, Martin Heidegger’s Path of Thinking,
translated by Daniel Magurshak and Sigmund Barber,
New York: Humanity Books, 1996, p. 52.
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شێواندنی پەیوەندی نێوان هایردیگەر و مامۆسرتاکەی لە هەر دوو
سررەرەوە برروو .چەنررد هوسرررڵ لەئاسررتی بیرکررردنەوەی هایرردگەردا
نارهزا و ڕووگرژ بووبێت ،ئەوەندەش هایردیگەر لەگەڵ هەڵوێسرتی
فەلسەفی مامۆستاکەیدا توشی نائومێدی برووە ،کە لە پەیوەنردی
نێررروان ئەفالترررون و ئەریسرررتۆ دەچێرررت .کەوابررروو ،هایررردیگەر
فینۆمینۆلۆجییانە ،نەک هوسرڵییانەلە واتای(بروون) دەکرۆڵێتەوە
و بە دەسررررتکارییەوە میتررررۆدەکە بررررۆ تێگەیشررررتن لەو واتررررایە
بەکاردەهێنێت .ئەو ،وەکو هوسرڵ و بیریارە فینۆمینۆلۆجییەکانی
دیکە پێناسەی فینۆمینۆلۆجی دەکات و ۆنراخ و چەمکەکانیشری
دەخاتە سەر بۆچوونەکانی ،هاوکرات هەوڵردەدات فەلسرەفە لەنێرو
هۆڵە ساردەکانی زانکرۆ و نەریرتە مێترافیزیکییەکەی ،کە بە دوای
واتررررای بوونرررردا ناگەڕێررررت ،ڕزگاربکررررات .لەبەر ئەم هۆکررررارە
فینۆمینۆلۆجی هایدیگەر سەربەخۆیی وەردەگرێت و برۆ یەکەمجرار
دەبێت بە فینۆمینۆلۆجی بوونگەرانە.
چۆن هایدیگەر پێناسەی فینۆمینۆلۆجی دەکات؟ برۆ وەەمری ئەم
پرسررریارە پێویسرررتە ئاوەڕێررر لە پەرتووکی(بررروون و کرررات)ی
هایدیگەر بدەینەوە .لەم پەرترووکەدا هایردیگەر برۆ پێناسرەکردنی
92

فینۆمینۆلۆجی برۆ بنەڕەتری چەمرکەکە دەگەڕێرتەوە و دواجراری
پەیوەندییەکەی لەگەڵ ئۆنتۆلۆجییدا باسردەکات" ،فینۆمینۆلرۆجی
بە یۆنرانی واتە [ Logein ta phainomenaگروتن لەسرەرئەوەی
خۆی دەردەخات] .کەوابوو فینۆمینۆلرۆجی ئەوە دەگەیەنێرت ،کە
50
ڕێگەبدرێت ئەوەی خۆی دەردەخرات لەنێرو خرۆیەوە ببینرێرت".
لە زمانی یۆنانییردا( ،)Logeinکە لە وشرەی لۆگۆسرەوە هراتووە
واتای گفتووگۆ ،ئاخاوتن ،گوتار و توێژینەوە دەبەخشێت[ .گروتن
لەسەر ئەوەی خۆی دەردەخات] ،مەبەست توێژینەوە و گەیشرتنە
بە واترراکەی .ئەو بررابەتەی [خررۆی دەردەخررات] چیرریە ،کە بررۆ
هایدیگەر پێویستە فینۆمینۆلۆجییانە ڕووی تێبکەین؟ وەەمی ئەم
پرسرریارە وابەسررتە بە پررڕۆژە فەلسررەفییەکەی هایرردیگەرەوە .لەم
پڕۆژەیەدا ،هایدیگەر ئاوڕ لە هەبووەکران نراداتەوە و دەیەوێرت لە
واتررای(برروون) تێبگررات(.بوون) نەک جۆرێرر لە هەبرروو ،وەکررو
فررۆرمە بەرزەکررانی ئەفالتررون ،هۆکرراری یەکەمرری ئەریسررتۆ یرران
ویسرررتی هێرررز لە فەلسرررەفەی نیتشرررەدا ،دەبێرررت بە بنررراخە و
سەرچاوەی هەمروو هەبووەکران .ئەمە پەیوەنردییەکی (پێویسرت)
50مارتن هایدیگەر ،بوون و کات ،کورتەبەشی  ،٢١ل .٧١
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لەنێوان فینۆمینۆلۆجی و ئۆنتۆلۆجییدا دیاریدەکات .بەبێ(بروون)
یررران بەبرررێ ئەو بنررراخە ئۆنتۆلرررۆجییە ،کە دەبێرررتە زەمیرررنە برررۆ
خۆدەرخسرررررتنی دیاردەکرررررران ،دامەزرانررررردن و بەکارهێنررررررانی
فینۆمینۆلۆجی مەحاڵ دەبێت" ،فینۆمینۆلرۆجی ڕێرگەی گەیشرتنە
بە تێزی ئۆنتۆلۆجی و ڕێگەی سەلماندنی تێزەکەشە .ئۆنتۆلرۆجی
تەنیررررررا ،وەکررررررو فینۆمینۆلررررررۆجی دەگونجێررررررت .چەمکرررررری
فینۆمینۆلۆجییانەی ۆفینۆمینەۆ ،کە ئەوەی خۆی دەردەخرات واترا
و شێوازە جیاوازەکانی بوونی هەبووەکرانە .خرۆ-دەرخستنەکەشری
ئاسررایی و ڕواڵەترری نیرریە .برروونی هەبووەکرران ئەوەش نیرریە لەو
دیویەوە شتێکی دیکە ڕاوەستێت یان دەرنەکەوێرت 51".سرەرباری
ئەمە(،برروون) یرران ئەو بررابەتەی فینۆمینۆلۆجییررانە دەمانەوێررت
تێیبگەین بوونی دیاردەکرانە نەک ڕاسرتە ینەیەکی بەرز و جیراواز
لەژوور ئەوانەوە "،هررررررری شرررررررتێ لەودیرررررررو فینرررررررۆمینەی
فینۆمینۆلۆجییررانەوە نیرریە؛ لەەیەکرری دیررکەوە ،فینررۆمینە خررۆی
دەشرررارێتەوە .لەبەر ئەوەی زۆربەی فینۆمینەکررران دەرنررراکەون،

51هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٢٣ل .٧٥
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فینۆمینۆلۆجی پێویستە .شراردنەوە لەگەڵ چەمکری ۆفینرۆمینەۆدا
52
ناکۆکە".
لە هەرچ فۆرمێکرردا و لە چ گۆشررەنیگایەکەوە دیرراردەیەک ببینررین
دەزانررین ،ئەو دیرراردەیە لەسررەر (برروون) ڕادەوەسررتێت و بەبررێ
(بوون) نییە .هەموو دیاردەیەک دەرکەوتنی بوونە لەنێرو یەکێر
لە شررێوازەکانیدا .ئەمجررۆرە زانینەمرران پررێ -ئۆنتۆلۆجییررانە و
پرررێ -بیردۆزەییرررانەیە ،کە برررۆ فەلسرررەفە بوونگەرایەتییەکەمررران
گرنگە ،بەەم زانینێکی ناتەواوە .پێویستە فینۆمینۆلۆجییرانە ئەم
ڕاستییە ئۆنتۆلۆجییە ساخبکەینەوە.
پررررراش گرێررررردانی فینۆمینۆلرررررۆجی بە ئۆنتۆلرررررۆجییەوە یررررران
بانگەشررەکردنی فینۆمینۆلررۆجی برروونگەرانە ،هایرردیگەر یەکێر لە
شێوازە دەرکەوتووەکانی بوون ،کە لەهەموو شرێوازەکانی دیرکەوە
لە فەلسەفەی بوونگەرایەتیردا لەپێشرتر و گررنگە هەڵردەبژێرێت و
لەوێرروە یرران لە تێگەیشررتنی برروونی ئەو شررێوازەوە دەیەوێررت بە
واتای(بوون) بەگشتی بگات .ئەمەش ،پەیوەنردی فینۆمینۆلرۆجی
برررررروونگەرانە بەجۆرێرررررر لە وەسررررررفکردن دەردەخررررررات ،کە
52هەمان سەرچاوە.
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بە(هێرمینیۆتیرررر ) ناوزەددەکرێررررت .لەمررررڕووەوە ،میتررررۆدەکەی
هایرردیگەر زۆرتررر خررۆی لەمیتررۆدە هوسرررڵییەکە دووردەخرراتەوە و
دەبێرررررت بە(فینۆمینۆلرررررۆجی بررررروونگەرانەی هێرمینرررررۆتیکی)،
"ئۆنتۆلۆجی و فینۆمینۆلۆجی دوو بەشی جیاوازی فەلسەفە نرین.
ئەم دوو چەمکە ئاماژە بۆ بابەتی فەلسەفە و گەیشتن بەو بابەتە
دەکەن .فەلسەفە ئۆنتۆلۆجییەکی فینۆمینۆلۆجییرانەی هەمەکیریە
و لە هێرمینیۆتیکی دازاینەوە دەستپێدەکات ،کە لە شیکردنەوەی
برروونەوە ڕێنمررایی هەمرروو ترروێژینەوەیەکی فەلسررەفییانە لە خرراڵی
دەسرررتپێکردن و گەڕانەوەیررردا دەکرررات 53".هەرچەنررردە بنەڕەتررری
چەمکرررری هێرمینیۆتیرررر لە نرررراوی(هێرمس)ی ارەمررررانی نێررررو
ئەفسانەی یۆنانییەوە هاتووە ،ئەو ارەمرانەی پەیرامی خروای برۆ
مرۆڤ ڕاڤەکردووە ،لێرەدا بە واتای جۆرێ لە ڕاڤەکردن دێت ،کە
تێگەیشتن و ڕاڤەکردنی بەشەکانەوە لە واترای(هەموو) تێردەگەین
و بەپێاەوانەشررەوە دروسررتە .ئەگەر بمانەوێررت فینۆمینۆلۆجییررانە
بە واتای بوون بگەیرن ئەوا پێویسرتە لەبەشرەکانییەوە دەسرت بە
گەشررتەکەمان بکەیررن .ئەوەی لەنێررو بەشەکانیشرردا لە هەموویرران
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گرنگتررر و لەپێشررترە دەکەیررن بە سررەرەتای توێژینەوەکەمرران و
هەوڵررردەدەین لە بررروونی تێررربگەین .لە تێگەیشرررتنی بررروونی ئەم
بەشررەوە واتررای برروون بەگشررتی دەدۆزیررنەوە و ڕاڤەیردەکەین .ئەو
پرسیارەی لێرەدا یەخەماندەگرێت ئەوەیە ،کە ئەو بەشە گرنر و
لەپێش رترەی برروون چیرریە ترراکو برریکەین بەپێشررەنگی ترروێژینەوە
فینۆمینۆلۆجییەکەمررران؟ دەزانرررین ،کە پرررڕۆژە فەلسرررەفییەکەی
هایرردیگەر دامەزرانرردنی ئۆنتۆلررۆجیی و گەڕانەوەیە بررۆ گرنگترررین
بررابەتی بیرکررردنەوەی فەلسررەفی ،کە لە سررەردەمی ئەفالتررونەوە
لەبیرچرررۆتەوە؛ ئەو برررابەتەش(بوون)ە بەگشرررتی .بررروون ،وەکرررو
بنرراخەی هەمرروو هەبرروویەک و ڕاسررتە ینەیەکی لە بررنەڕەت بەدەر
دەبێت بە بابەتی سەرەکی توێژینەوە فەلسەفییەکەی هایردیگەر و
بەم پررڕۆژەیەش دەوترێرررت(ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتررری)؛ بەەم خرررودی
پڕۆژەکە پێویسرتی بە خراڵی دەسرتپێکردن هەیە و پێویسرتە لەو
بەشە لەپێشتر و گرنگەی بوونەوە سەرەتاکە دەستنیشان بکەین،
کە پرسیارەکەمان لە بارەیەوەکرد .دۆزینەوەی سەرەتا لەپێشتر و
گرنگەکە ئاسانە؛ ئەو سەرەتایە بوونی هەریەکێر لە ئرێمەیە ،کە
چەمکی(مرررۆڤ) گوزارشرری بررۆ دەکررات .برروونی مرررۆڤ لە هەمرروو
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شێوازەکانی دیکەی هەبووەکان گرن و لەپێشترە چرونکە مررۆڤ
تەنیا بوونەوەرێکە دەیەوێت لە واتای بوون تێبگات و ئاگامەنردانە
ڕوویتێرررردەکات .بەەم میتررررۆدە فینۆمینۆلررررۆجییەکە ڕێگەنررررادات
چەمکەکرررانی ،وەکرررو جەوهەر ،جەوهەری گیرررانەکی و تەنرررانەت
مرۆڤی بۆ بەکاربەێنین .پێویسرتە ئەو هەبرووە بەوجرۆرە ببینرین،
کە خررۆی دەردەخررات ،ئەویر برروونێتی-لەوێرردا یرران(دازاین) ،کە
برروونێکی ڕووترری هەیە و ئەو هەرچیرریەک بێررت لەسررەر برروونی
ڕادەوەسررتێت "،جەوهەری دازایررن لە بوونیرردایە .بەگرروێرەی ئەمە،
خەسڵەتەکانی ئەم هەبرووە تایبەتمەنردێتی هەبرووەیەکی دەرەکری
نییە ،کە بەو جۆرە دەردەکەوێرت؛ لە هەمروو حاڵەتێکردا ئەگەری
54
بوونی ئەوە و لەمەش زۆرتر چی دیکە نییە".
فینۆمینۆلۆجییانە ناتوانین مرۆڤ ،بێجگە لەو هەبرووەی بەوجرۆرە
خررۆی دەردەخررات بناسررین و بە جەوهەرێکرری گی رانەکی دابنێررین
چرررونکە ئەو ،وەکرررو جەوهەرێکررری گیرررانەکی دەرناکەوێرررت .لە
ئەزموونی فینۆمینۆلۆجیماندا هەبروویەکە لەوێردا ،لەنێرو جیەران و
لەگەڵ کەسانی دیرکەدایە .کاتێر مرۆڤێر دەبیرنم و بروونی ئەو
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لەنێررو ئەزموونەکەمرردا دەبێررت بە دیرراردە ،مررن ئەو لەوێرردا ،وەکررو
خۆی نەک وەکو جەوهەرێکی گیانەکی دەبینم.
بەەم مەبەستمان لە چەمکی(بوون-لەوێدا) یان دازایرن ،کە تەنیرا
بۆ بوونی مرۆڤ بەکاردێت چییە؟ چۆن خەسڵەتەکانی بدۆزینەوە.
دۆزیررنەوەی خەسررڵەتەکانی پەیررڕەوی میتررۆدە فینۆمینۆلررۆجی و
کەمکردنەوەکانی دەکات .بوون لەوێدا ،واتە بوون-لەنێرو-جیەانردا،
بوون-لەنێو ،بوون-لەگەڵ کەسانی دیکەدا و کۆمەڵێر خەسرڵەتی
دیرکە ،کە هایرردیگەر بە پێشرمەرجی ئۆنتۆلررۆجی بروونی مرۆڤیرران
دادەنێت .بەبێ ئەم پێشمەرجانە مرۆڤ نادۆزرێتەوە و نییە.
بوونی مرۆڤ بەوجۆرەی خۆی دەردەخات
مررادام فینۆمینۆلۆجییررانە دەمانەوێررت لە برروونی مرررۆڤ تێرربگەین،
پێویستە بەو جرۆرە ئەم هەبرووە ببینرین ،کە خرۆی دەردەخرات.
خۆ-دەرخستنەکەی لەنێو-جیەان و لەگەڵ کەسانی دیرکەدا ژیرانی
ڕۆژانەی ئەم هەبووەیە .ئرێمە ڕاسرتەوخۆ مررۆڤ لەنێرو جیەران و
لەگەڵ کەسانی دیکەدا ڕۆژانە دەدۆزینەوە و خرۆی بە کارەکرانەوە
سررەر اڵکردووە .دەرکەوتنرری شررێوازی برروونی لە ژیررانی ڕۆژانەدا
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پێ هەموو ڕاڤەکردنێکی بیردۆزەییانە دەکەوێت .چۆن لە واترای
شێوازی بوونی مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانەیدا تێبگەین؟ ئێمە پەنامران
بررۆ هرری بیردۆزەیەکرری زانسررتی و فەلسررەفی بررۆ ناسررینی برروونی
مرررررۆڤ لە ئەزمرررروونە ڕاسررررتەوخۆکەماندا نەبررررردووە؛ تەنیررررا
ڕوومررانکردۆتە ئەو دیرراردەیە و ئەوی ر بەو جررۆرەی هەیە خررۆی
دەرخسررتووە .بەەم نرراتوانین بەتەواوی خۆمرران لە پێشرربیرەکان
ڕزگرراربکەین .بررۆ ناسررینی دیرراردەکە و تێگەیشررتن لە واترراکەی
پێویسررتیمان بە زمررانە ،کە ئەمەش شررتێ نیرریە دازاینرری ترراک
دروستیکردبێت .زمان لە پێ بوونی دازاینی تاکدا هەبووە .منری
دازایرررن برررۆ لێکرررۆڵینەوە لە واترررای دیررراردەیەک زمانێررر برررۆ
دەربڕینەکەی بەکراردەهێنم ،کە پرێ لێکرۆڵینەوەکەم دەکەوێرت.
شررررێوازی برررروونی مرررررۆڤ لە ژیررررانی ڕۆژانەدا لە کارکردنرررردا
دەردەکەوێررت .مرررۆڤ بەردەوام سررەر اڵی کارەکررانێتی و لەگەڵ
کەسرررانی دیرررکەدا ئەم یررران ئەوکرررارە دەکرررات .زۆربەی کرررات
بیردۆزەییررانە بیرلەکارەکررانی ناکرراتەوە .مررن ڕۆژانە دەرگرراکە بە
کی ەکە دەکەمەوە ،بەەم ئەو کاتەی ک ی ەکە لە گیرفرانم دەردێرنم
و بۆ کردنەوەی دەرگاکە بەکاریدەهێنم ناپرسم ک یل چییە و چۆن
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دەرگا دەکاتەوە یان دەرگا چییە؟ ئەمە ئەوە ناگەیەنێت مرۆڤ لە
ژیانی ڕۆژانەیدا یران لەم شرێوازی بروونەدا زانینری نیریە .مرن برێ
ئەوەی بزانم واتای ک یرل چیریە و چرۆن دروسرتکراوە ،دەرگراکەی
پێرردەکەمەوە .بی رر لەو دارتاشررە بررکەوە ڕۆژانە چەکرروش ،مررێخ و
تەخررتە بررۆ دروسررتکردنی مێررز و کورسرری بەکاردەهێنێررت .هەمرروو
جارێررر لەنێرررو کرررارکردنەکەدا ،کە دەسرررتدەداتە چەکوشرررەکە و
مررێخەکەی پێرردادەکوتێت لە خررۆی ناپرسررێت چەکرروش چیرریە و
بۆچی یان چۆندروسرتکراوە .بەەم دەزانێرت چرۆن بەکاریبەێنێرت.
کەوابوو ،شێوازی بوونی ژیانی ڕۆژانە ،هەرچەنردە پرێ بیرردۆزە
دەکەوێررت ،لە(زانررین) بەدەر نیرریە .دارتاشررەکە جررۆرە زانینێکرری
سرررررررەبارەت کەلوپەلەکرررررررانی بەردەسرررررررتی هەیە چرررررررونکە
بەکاریاندەهێنێت ،بەەم زانینەکەی بیردۆزەییانە نییە.
برررێجگە لەمە ،هایررردیگەر لەو بررراوەڕەدایە(لەنێو-کەوانە-دانررران)
دیررراردەکە لە دەوروبەری دانابڕێرررت .واترررای ئرررامێرێکی ،وەکرررو
چەکررروش پەیوەنررردی بە ئامێرەکرررانی دیرررکەی دەوروبەری و بە
کارهێنانەکەوە هەیە .مەحاڵە دیراردەیەک لە دەوروبەری دابرڕین و
بە ڕووتکراوی لەنێو ئەزمووندا لە واتاکەی بکۆڵینەوە.
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مادام ئێمە فینۆمینۆلۆجییانە هەوڵدەدەین بە واتای بوونی مررۆڤ
(دازایررن) بگەیررن ،ئەم هەبررووە ،لە ژیررانی ڕۆژانەیرردا بەو جررۆرەی
خۆی دەردەخات دەبینین .ئەو هەمیشە لەنێرو-جیەانردا و لەگەڵ-
کەسانی دیرکەدایە .بروونی ئەو لەنێرو جیەانردا ئامراژە برۆ بروونی
لەگەڵ کەسررانی دیررکەدا دەکررات؛ بەبررێ کەسررانی دیررکە ناتوانێررت
لەنێررو جیەانرردا بێررت .ئەمەش نکررۆڵی لەوە ناکررات ،کە مرررۆڤ
نەتوانێت بەتەنیرا برژی .هەڵربەتە ،ئەو دەتوانێرت ژیرانی تەنیرایی
هەڵبژێرێررت ،هێشررتا بررۆ ئەو هەڵبررژاردنە پێویسررتی بە کەسررانی
دیرکەیە .ئەو کێشررەیەی ،لێرررەدا ،سرەرهەڵدەدات شررێوازی برروونی
دازایرررنە لەگەڵ کەسرررانی دیرررکەدا ،کە هایررردیگەر بە ڕەسرررەن و
ناڕەسەن ناوزەدیدەکات" ،بەەم لەبەر ئەوەی هەبوویەکە دەتوانێت
ڕەسەن بێت ،خاوەنی خۆی بێت ،ئەوا دەکرێت خرۆی بردۆڕێنێت.
وەکو شێوازەکانی بروون ،ڕەسرەنی و ناڕەسرەنی(دوو چەمکرن بە
وردەکارییەوە هەڵیاندەبژێرین) لەسەر زەمیرنەی فراکتۆری(منێتی)
دازایررن دامەزراون .ناڕەسررەنێتی دازاینرری پ ەیەکی(نررزم) یرران
(کەمتررر)ی برروون نیرریە .حرراڵەتێکە لەو پەڕی کررۆنکرێتی برروونی
دازایندایە ،کاتێر سرەر اڵی کرارێکە ،هەڵارووە ،حەز لە شرتێ
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دەکررات و مەی رری هەیە ،گەمررارۆی دەدات 55".هەمرروو دازاینێرر
جیرراواز و تررایبەتە .ناسررینەوەی جیرراوازی و تایبەتمەنرردێتییەکە
شررێوازی ڕەسررەنێتی برروون دیاریرردەکات و دەبێررت بە هانرردەر بررۆ
هەڵبژاردنرری ئەگەرەکررانی برروون و بە پڕۆژەکردنیرران .ناسررینەوەو
بڕیاردان لەسەر ڕەسەنێتی بوون کارێکی ئاسان نییە .دازاین ،لەو
ڕۆژەوە(دەکەوێرررتە) نێرررو جیەرررانەوە لەگەڵ کەسرررانی دیرررکەدایە.
(ئەوان) بڕیار لەسرەر پڕۆژەکرانی بروونی دەدەن و داگیریردەکەن.
شێوازی بروونی داگیرکرراو خرۆ-دۆڕانردن و شرێوازی ناڕەسرەنانەی
دازاینە ،کە لە ژیانی ڕۆژانەدا دەبینرێت.
مرررۆڤ لە ژیررانی ڕۆژانەیرردا توشرری مەزا دەبێررت و برروونەوەرێکی
مەزاجیرریە .ڕووداوەکررانی نێررو ژیررانی ڕۆژانەی و کەسررانی دیررکە
کاریتێررردەکەن؛ بەخرررتەوەر و خەمبرررارە ،تررروڕە و هێمرررنە هترررد.
بەگرروێرەی ڕووداوەکرران مەزاجرری دەگۆڕێررت ،بەەم بەبررێ مەزا
نابێررت .مەزا پەیوەنرردی بە ڕووداوەکررانی ئێسررتا و ڕابررردووەوە
هەیە ،وەکرررو(ترس) مەزا لەئاسرررتی ڕووداوێررر لە ئێسرررتادا و
هەروەهررا ڕابررردوودا ڕادەوەسررتێت( .دوودڵرری) ،کە هایرردیگەر بە
55هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٢٢ل .٩٢
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بوونی ڕەسەنەوە گرێیدەدات ،پەیوەندی بە داهاتووەوە هەیە .مرن
لە پڕۆژەدانانەکانمرردا دوودڵررم .پڕۆژەدانرران داهرراتووییە .مرۆڤرری
ڕەسەن بەردەوام لە پڕۆژە داناندایە و ڕوو لە داهاتوو دەکات .ئەو
بەپێاەوانەی هەبووەکانی دیکەوە ،پێ بوونی خۆی دەکەوێرت و
56
ڕەتیدەکات؛ دازاین هەبوویەکی خۆ-ڕەتکەرە.
دوودڵررری مررررۆڤ ،کە بە داهررراتووەوە بەسرررتراوە و لە ترسرررەوە
جیرراوازە ،پەیوەنرردی بە(مررردن) و برروونی بررڕاوەی دازاینیشررەوە
هەیە .مرررۆڤ برروونێکی-ڕووەو-مررردن یرران ڕووەو-کۆتررایی هەیە؛
کۆتاییەکەشرررررری داهرررررراتوویەتی .کۆترررررراییەکە ،کە هێشررررررتا
سرەریەەڵنەداوە ،بروونی مررۆڤ بە تەواوی لەناودەبرات و دەیکرات
بە(نەبررروو) .دوودڵررری هەسرررتکردنە بەو نەبررروونە ،کە بە دیررردی
هایردیگەر دازایرن برروونی ڕەسرەنی خرۆی دەناسررێت .لەبەر ئەوەی
دازاین بوونێکی ڕووەو-کۆترایی و کراتییە ،بە نیگەرانیریەوە لەنێرو
جیەان ،لەگەڵ کەسانی دیکەدا دەژی ،خەمخۆری کەسانی دیکەیە
57
و بایەخ بە هەبووەکانی دەوروبەری دەدات.
56هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی ،٥٩١ ،ل.١٧١-١٧٢
57هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٥٩١ل .١٧١
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ئەم ڕاڤەکردنە فینۆمینۆلۆجییە بۆ دازاین دەریدەخات ،کە ئەم بە
ئاگررراوە لەنێرررو جیەانررردایە و دەیەوێرررت بەتێگەیشرررتنەوە ڕوو لە
هەبووەکان بکات .ئاگایی و تێگەیشتن ەیەنی ناوەکی دازاین ،بەو
جۆرەی دێکارت باسیدەکات ،کە مرۆڤ جەوهەرێکی نەگرۆڕە و لە
جیەرران دابررڕاوە ،نیرریە .بێگومرران ،دازایررن خرراوەنی ئەندێشررە،
بیرکەوتنەوە و بیرکردنەوەیە ،بەەم بوونی ئەو جیەرانییە و لەنێرو
جیەانرردایە .بررۆ ناسررینی جیەررانی لەنێو(خررۆ)یەکی شرراراوە و
نادیارەوە دەرناچێت" ،کاتێ دازاین ڕوو لە هەبروویەک دەکرات و
تێدەگات ،لەنێو اڵبی خۆیەوە دەرناچێت .بروونی سرەرەتایی ئەو
لەوەدایە ،کە هەمیشرررررررە لەدەرەوە ،لەگەڵ هەبووەکانررررررردایە و
ڕووبەڕوویان دەبێتەوە .کاتێکی لەگەڵ هەبووە دەرەکییەکانردایە
جیەررانی نرراوەوەی خررۆی چۆڵناکررات 58".ئەم بۆچرروونە ،جررارێکی
دیکە جەخت لەسەر ڕەتردانەوەی بیرردۆزە دێکرارتییەکە و خرۆی-
بەرزی هوسرررڵ دەکررات ،کە بررۆ سررارتەری خرراڵێکی سررەرەکی
ئۆنتۆلررۆجی برروونگەرانەیە و لەدواییرردا باسرریدەکەین .دازایررن ،کە
هەبوویەکە لەنێو-جیەاندا ،لەنێو خۆیەوە ڕووەو جیەان دەرناچێت.
58هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٣١ل .٥٥٧
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ئەو لەنێرررو جیەانررردایە و بەبرررێ جیەررران نابێرررت .دەرچررروونەکەی
ڕۆشنایی خستنەسرەر ئەو دیراردانەیە خۆیران برۆ ئەو دەردەخەن.
مررررن ،کە هەسررررت بەبرررروونی مێررررزەکە دەکەم ،لە جیەررررانێکەوە
بەرەوجیەرررانێکی دیرررکە نررراڕۆم؛ منررری  ،وەکرررو مێرررزەکە لەنێرررو
جیەانرردام .بەەم ڕووتێکررردنەکە بە مەبەسررتەوەیە و دەمەوێررت لە
واتای ئەو دیاردەیە تێبگەین.
بررروونی ناڕەسرررەن و خرررۆ-ونرررکەری نێرررو ژیرررانی ڕۆژانە خررراوەنی
پڕۆژەکررانی خررۆی نیرریە .برروونێکە ،وەکررو(ئەوان) بیررر لە ڕاسررتی
دەکرراتەوە و شرروێن بۆچوونەکررانی ئەوان دەکەوێررت .ئەم شررێوازی
بوونە کاریگەرێتی نەرێی بەسەر زمان و تێگەیشتنەوە هەیە .زمان
دەبێرت بە(گروتنی لەکرارکەوتوو) ،گەڕان بەدوای ڕاسرتیدا دەبێررت
بە(خررۆ تێەەڵکورتانرردن) و تێگەیشررتنی بە(ئرراڵۆزی)" ،گرروتنی
لەکارکەوتوو ئەگەری تێگەیشرتنە لە هەمروو شرتێ بەبرێ ئەوەی
زانینرری لەبررارەوە هەبێررت ...گرروتنێکە هەمرروو کەسررێ دەتوانێررت
شرررەنەی تێررردابکات 59".هەروەهرررا" ،گررروتنی لەکرررارکەوتوو ،بەو
جۆرەی شتەکان دەشارێتەوە ،سەر بەو شێوازی بوونەی دازایرنە،
59هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٥٣٩ل .١٢١
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کە تیایدا تێگەیشتن نییە 60".هەموو ئەوانەی بەشداری لە گوتنی
لەکررارکەوتوودا دەکەن ،وەکررو یەکرردی بیررردەکەنەوە و وشررەکان
بەکاردەهێنن بەبێ ئەوەی تێربگەن .هەموویران بەو جرۆرە خۆیران
دەردەخەن ،کە دەیانەوێررت بە دوای ڕاس رتیدا بگەڕێررن یرران ئەوان
ڕاستی دەناسن و خۆیان لە هەمروو شرتێ تێەەڵاە رورتێنن .لەو
شررتانە دەدوێررن هەمرروو کەسررێ دەتوانێررت باسرریانبکات ،بەەم
ناتوانن ڕاستی لە ناڕاستی جیرابکەنەوە .ئەمجرۆرە بیرکرردنەوەیە،
بەکارهێنانی زمان و شێوازی دەربڕینە برێجگە لە ەسراییکردنەوە،
کە دەبێتە هۆکاری ئاڵۆزی لەنێرو بۆچوونەکران و تێنەگەیشرتن لە
ڕاستی چی دیکە نییە.

بوونی ڕەسەن و تێگەیشتن
بەپێاەوانەی شێوازی ناڕەسەنانەی بوونەوە ،تیگەیشتن دەبێت بە
پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆجی و خەسڵەتێکی بنەڕەتی دازایرن .لێررەدا
تێگەیشتن بەشێ لە(هۆش)ی مرۆڤ بۆ دروستکردنی بیرۆکەکان
60هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٥٧١ل .١٢٣
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و ەیەنێکرری ئەپسررتمۆلۆجی نیرریە .لە بونیررادی برروونی مرۆڤرردا
بنررراخەی ئۆنتۆلرررۆجی خرررۆی هەیە .برررۆ هایررردیگەر ،مررررۆڤ بە
تێگەیشتنەوە دەژی و هەیە.
نەبرررروونی تیگەیشررررتن ،کە لە شررررێوازی برررروونی ناڕەسررررەندا
دەردەکەوێررت ،بنرراخەیەکی ئۆنتۆلررۆجی نیرریە .هەمرروو مرۆڤێرر
خرراوەنی دهسررتهەتی تێگەیشررتنە ،بەەم هەنرردێکجار مرررۆڤ ئەو
دەستەەتە لەنێو(ئەوان)دا و لەژێر کاریگەرێتی ئەواندا دەدۆڕێنێت
و ناتوانێررت بە تێگەیشررتنەوە ڕوو لە ئەگەرەکررانی برروونی بکررات،
"تێگەیشرتن پێشررمەرجی ئۆنتۆلررۆجی بروونی-هێزەکرری دازایررنە؛ بە
جررۆرێکە ،کە لە ڕێررگەیەوە ئەم هەبررووە لەنێررو بوونیرردا تەوانررایی
خۆی دەردەخات 61".بەم دەستەەت و تەواناییەوە مرۆڤی ڕەسەن
بەدوای ڕاستیدا دەگەڕێت .گەڕانەکەشی خۆ تێەەڵکورتاندن نیریە،
بەڵکو لە ئاکامی بیرکردنەوەی ڕەسەنانە و نیگەرانبوونی بۆ بوون
بە تێگەیشرررررتنەوە گەشرررررتەکەی دەسرررررتپێدەکات .ئەمەش ئەوە
ناگەیەنێت دازاینی ناڕەسرەن نەزانە یران هری زانیرارییەکی نیریە.
ئەو هەرچیرررریەک بزانێررررت خررررۆی پەیرررردای نەکررررردووە و زادەی
61هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٥٢٢ل .١٥٧
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بیرکررررردنەوە و تێگەیشررررتنی ئەو نیرررریە .زانینررررێکە لەپێشررررتر
ئامررررادەکراوە و بەسررررەریدا سررررەپێنراوە .دازاینرررری ڕەسررررەن بە
تێگەیشتنەوە ئەگەرەکانی بوونی دەکرات بە پرڕۆژە و ئاگامەنردانە
هەڵیاندەبژێرێت .تێگەیشتنی دەبێرت بە زەمیرنە برۆ(ڕاڤەکردن)
و(داکۆکیکردن) .ئەگەر دازاین لە ڕاستی تێنەگات ناتوانێت ڕاڤەی
بکات .تیگەیشتن مەر و بناخەی ڕاڤەکردنە.
بۆچوونی هایدیگەر بۆ(ڕاڤەکردن) ،کە پاش(تێگەیشتن) دەکەوێت
پەیڕەوی میتۆدە فینۆمینۆلرۆجییەکەی هوسررڵ ناکرات .هایردیگەر
لەو باوەڕەدا نییە ئێمە بتروانین بەتەواوی خۆمران لەپێشربیرەکان
ڕزگررراربکەین .بونیرررادی ڕاڤەکرررردن ئامررراژە برررۆ سرررێ کرررۆڵەکەی
دامەزراوی لەپێشرررتردەکات ،کە بەبرررێ ئەم کۆڵەکرررانە ڕاڤەکرررردن
لەنێو تێگەیشتندا دەمێنێتەوە و سەرهەڵنادات.
سێ کرۆڵەکە لەپێشرترەکانی ئەمرانەن :هەیەی لەپێشرتر ،پرێ
بینین و چەمکە لەپێشرترەکان62.برۆ ڕاڤەکەردنری ئەو دیراردەیەی
دازایرن بە تێگەیشررتنەوە ڕوویتێردەکات ،پێویسررتە چەمکەکررانی لە
بەردەسرررتدا بێرررت .برررێجگەلەوە ،دیررراردەکە خررراوەنی بونیرررادێکی
62هەمان سەرچاوە ،کورتەبەشی  ،٥١١ل .١١١-١١٢
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لەپێشررترە ،کە لەسررەری دامەزراوە و پەیوەنرردی خررۆی لەوێرروە
بەدیاردەکرررانی دیرررکەوە دەبەسرررتێتەوە .هەروەهرررا ،مەبەسرررت و
ئارەزووی ڕووتێکردنەکە لەو دیاردەیە پێ بینینەکە دەردەخات.
ئەگەر مررن بمەوێررت لە هۆنراوەیەکی(نررالی) تێرربگەم و واترراکەی
ڕاڤەبکەم ،پێویستم بە چەمکەکان یان زمانەکەیە ،کە لەوەوپرێ
هەبووە و پرێ ڕاڤەکرردنەکەی مرن دەکەون .منری لە ڕوانرگەی
مەبەسررت و ئررارەزوومەوە ،پررێ ڕاڤەکررردنەکە ،وەکررو پێشرربین
دەردەکەوێرررت و هەوڵررردەدەم لە هرررۆنراوەکە تێررربگەم .هەروەهرررا
هۆنراوەکە ،کە لە ئەزمروونی تێگەیشرتنەکەمدا برووە بە دیراردە و
بونیررررادی لەپێشررررتری هەیە(هەیەی لەپێشررررتر) ،کە بەجیەررررانی
هۆنراوەوە بەگشرتی دەیبەسرتێتەوە .تێگەیشرتنم و ڕاڤەکرردنم برۆ
هۆنراوەکەی نالی پێویسرتی بە تێگەیشرتنم برۆ هرۆنراوە بەگشرتی
63
هەیە ،کە(هررۆنراوە)ی نررالی بەشررێکە لە زەخیرررە ئەدەبیرریە.
دەربڕینرررری تێگەیشررررتنەکەم لە شررررێوازی ڕاڤەکردنرررردا لەنێررررو
دەسرررررررتەواژەکاندا(داکۆکیکردن)ە لەو ڕاسرررررررتییەی مرررررررن لە
63من ئەم نموونەیەم لەشوێنێکی دیکەشدا باسکردووە ،بڕوانە :د .محەمەد کەمال،
هایدیگەر و شۆڕشێکی فەلسەفی ،دەستگای سەردەم ،س ێمانی  ،١١١٧ل .٩٧
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پێویسرررتی بە

ئەزموونەکەمررردا پێیگەیشرررتووم .داکرررۆکیکردنی
زمانێکی لەپێشتری ئامادەکراو هەیە.
پاش ئەم گۆڕانکارییرانە لەنێرو میترۆدی فینۆمینۆلۆجییردا ،کە لە
پەرتووکی(بوون و کات)دا ئاماژەیان بۆ کراوە نراکۆکی دەکەوێرتە
نێوان هوسررڵ و هایردیگەرەوە و پەیوەنردییەکەیان کەمردەبێتەوە.
بەەم هایررردیگەر لەسرررەر تێگەیشرررتن لە واترررای(بررروون) بەردەوام
دەبێت .پاش ۆنراخی یەکەمری بیرکرردنەوەی و کرارکردن لەسرەر
شیکردنەوەی بوونگەرانەی دازاین ،بۆ واتای(بوون) دەگەڕێتەوە و
دەیەوێرررررت لە ڕێرررررگەی ئەم کەمکردنەوەفینۆمینەلرررررۆجییەوە و
سرروڕانەوە هێرمینررۆتیکییەکە بە(برروون) بگررات .لەم ۆنرراخەدا،
هایدیگەر جەخت لەسەر گرنگی هونەری بۆ واتای بروون دەکرات
چونکە بە دیدی ئەو ،هونەر ڕاستی (بوون) دەردەخات.
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سارتەر و میتۆدی فینۆمینۆلۆجی
بۆ تێگەیشتن لە پەیوەندی نێوان فینۆمینۆلۆجی و بوونگەرایەتی،
گرررررنگە ئرررراوەڕ لەفەلسررررەفەی ژان-پررررۆل سررررارتەر برررردەینەوە.
سررارتەر( )٥٩٧١-٥٩١١فەی ەسرروفێکی بوونخرروازی فەرەنسررییە و
ڕۆڵێکی گەورەی لەپێشخستنی بوونگەرایەتی لە فەرەنسا و دواترر
لە هەموو جیەاندا بینیوە .لە ڕێرگەی نوسرینی دە ری فەلسرەفی،
ڕۆمان ،کورتە چیرۆک و شانۆگەرییەوە بۆچروونە فەلسرەفییەکانی
دەربڕیررروە و لە سررراڵی ٥٩٣٢دا خەەتررری نرررۆبڵی لەسرررەر ئەدەی
پێبەخشررررررراوە ،بەەم لەبەر هۆکرررررراری ڕامیرررررراری خەەتەکەی
وەرنەگرتووە.
لە شررریکردنەوەکەمان برررۆ پەیوەنررردی فەلسرررەفەی سرررارتەر بە
فینۆمینۆلۆجییەوە و ڕەخنەکانی لەسەر بۆچوونی هوسررڵ ئامراژە
ب رۆ دوو نوسررراوی فەلسررەفی بە نرراوی(بەرزێتی خ رۆ) و(برروون و
نەبرروون) دەکەم .ئەم دوو نوسررراوە لەژێررر کرراریگەرێتی هوسرررڵدا
نوسراون و فینۆمینۆلۆجییانە ڕوو لە بابەتی توێژینەوەکە دەکەن.
لەهەمانکاتدا ،سارتەر لەگەڵ هوسرڵدا لەسرەر هەمروو بۆچوونێر
هاوڕا نییە.
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هەرچەندە هوسررڵ و سرارتەر هاوسرەردەم بروون ،بەەم یەکردیان
نەناسیوە و پەیوەندییان نەبووە .سیمۆن دیبۆڤروار دەیگێرڕێتەوە،
سرررارتەر لە ڕێگەی(ڕایمۆنرررد ئرررارۆن)ی هاوڕێیرررانەوە میترررۆدی
فینۆمینۆلرۆجی ناسریوە .ڕایمۆنرد ئرارۆن یەکێر برووە لە هرراوڕۆ
نزیکەکررانی سررارتەر و مارکسرریانەش بیریکررردۆتەوە .لەگەڵ دوو
هاوڕێی دیکەدا(پۆڵ نیزان و میرلۆ-پۆنتی) هەوڵیانداوە سارتەر لە
پارتی کۆمۆنیستی فەرەفسا نزیکبکەنەوە .لەساڵی  ،٥٩١٧ڕایمۆن
ئررارۆن بررۆ ئەڵمانیررا دەچێررت و لە زانکررۆی فرایبررۆرگ دەبێررت بە
خوێندکاری هوسرڵ و هایدیگەر .کاتێر برۆ پراریس دەگەڕێرتەوە
سارتەر و سیمۆن دیبۆڤوار دەبینێت و باسی فینۆمینۆلۆجییان بۆ
دەکرررات .دوای ئەم دانیشرررتنە سرررارتەر لە برررازاڕ پەرترررووکەکەی
لێڤینرراس لەسررەر فینۆمینۆلررۆجی دەکڕێررت و بڕیرراری دەدات بررۆ
64
ئاشنابووبی لەگەڵ فینۆمینۆلۆجی هوسرڵدا بۆ ئەڵمانیا برڕوات.
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Simon de Beauvoir, The Prime of Life, translated by
Peter Green, New York: Penguin Books, 1965, p.135.
لێڤیناس( )٥٩٩١-٥٩١٣فەی ەسوفێکی فینۆمینۆلۆجیستی فەرەنسایە ،هاوڕۆ و
هاوتەمەنی سارتەر بووە .لە پاریس ،پێکەوە خوێندکاری ئەلیکسەندەر کوجێف
بوون و لەەی ئەم مامۆستایە فەلسەفەی هیگڵیان خوێندووە .لێڤیناس بۆ خوێندنی
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لە سرراڵی  ،٥٩٢٢سررارتەر بررۆ ترروێژینەوە لەسررەر فینۆمینۆلررۆجی
دەچێتە بەرلین و ساڵێ دەمێنێتەوە .بەەم هوسررڵ و هایردیگەر
نابینێرررت( .بەرزێتررری خرررۆ) لەژێرررر کررراریگەرێتی فینۆمینۆلرررۆجی
هوسرڵدا دەنوسێت.
ئەم نوسررراوە ترروێژینەوەیەکە لەسررەر بوونی(خررۆ) لە ڕوانررگەی
فینۆمینۆلۆجی هوسرڵەوە .شایەنی باسە سارتەر ،لەم نوسرراوەدا
بیردۆزەی جەوهەری گیانەکی دێکارت ڕەتدەداتەوە و ڕەخنەش لە
هوسرررڵ بررۆ ناسررینی(خۆ) فینۆمینۆلۆجییررانە دەگرێررت .شرراکارە
فەلسەفییەکەشی (بوون و نەبوون) هەوڵدانێکە برۆ تێگەیشرتن لە
واتررای(برروون) لە ڕوانگەیەکرری فینۆمینۆلۆجییررانەوە .بەتررایبەتی
برروونی مررررۆڤ یررران(بوون-برررۆ-خررۆ) لەسرررەر بنەمرررای میترررۆدی
فینۆمینۆلۆجی شریدەکاتەوە" ،یەکەم بروون ،لە توێژینەوەکەمانردا
مامەڵەی لەگەڵ بکەین بوونی دیاردەیە .ئایا ئەم بوونە دیاردەیە؟
لەسەرەتاوە بەمشرێوەیە دەردەکەوێرت .دیراردە ئەوەیە ،کە خرۆی
دەرخسرررتووە و بوونیشررری لەبەر ئەوەی دەتررروانین بیناسرررین و
دکتۆراکەی چۆتە ئەڵمانیا و لە زانکۆی فرایبۆرگ لەژێر چاودێری هوسرڵدا
دکتۆراکەی لەسەر فینۆمینۆلۆجی وەرگرتووە.
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باسیبکەین بە یەکێ لە شێوەکانی خۆی دەرخسرتووە .کەوابروو،
دەبێررت دیرراردەی برروون باسرربکرێت 65".پررڕۆژە فەلسررەفییەکەی
سارتەر لەم نوسراوەدا لێکۆڵینەوەی ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی یان ئەو
ئۆنتۆلۆجییەی هایدیگەر هەوڵی دامەزراندنیداوە ،نیریە .ئەو تەنیرا
نیوەی پێشەکییەکەی بۆ ئەمجۆرە ئۆنتۆلۆجییە و واترای (بروون)
تەرخرررررانکردووە .پرررررڕۆژەکەی تررررروێژینەوەیەکی برررررووگەرانەی
فینۆمینۆلۆجییانەیە بۆ بوونی مرۆڤ یان (بوون-بۆ-خۆ).
بە دیدی من ،ئەم پرۆژەیە لە نوسراوەکەیدا(بەرزێتی خۆ) ،کە لە
بەرلین نوسیویەتی ،دەستپێدەکات .لەوێروە ،سرارتەر(خۆ)ی نێرو
فەلسەفەی دێکارتیی ڕەتدەداتەوە و بوون پرێ جەوهەردەخرات.
ڕەتدانەوەکەشرری بنەمررایەکی فینۆمینۆلررۆجی هەیە و لە(برروون و
نەبوون)دا بوونگەرانە شیکراوەتەوە.
لێررررررەدا ،ئەو پرسررررریارەی یەخەمررررران دەگرێرررررت سرررررەبارەت
ناسررررینی(خۆ)ی دێکررررارتییە ،کە هوسرررررڵی پەیڕەویکررررردووە؛
ئایرررررا(خۆ) لە ڕێرررررگەی کەمکرررررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرررررانەوە
65ژان-پۆل سارتەر ،بوون و نەبوون ،وەرگێڕانی د .محەمەد کەمال ،دەزگای
سەردەم ،س ێمانی  ،١١٥٥ل.٥٣
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دەدۆزرێررتەوە؟ بررۆ هوسرررڵ یەکێ ر لە دەسررتکەوتەکانی میتررۆدی
فینۆمینۆلۆجی گەیشرتنە بە بوونی(خرۆ) ،کە دەبێرت بە هەوێنری
یەکگرتنی ئەزموونەکان( .خرۆ) لەنێرو ئاگامەندییردا ئەزموونەکران
پێکەوە گرێدەدات و هەموویان دەکات بە ئەزموونی تاکە کەسێ .
هەروەهرررا( ،خرررۆ) بەردەوام لە پشرررت ئەزموونەکررران و لەنێرررو
ئاگامەندییدا ئامادەیە 66.دژی ئەم بۆچوونە دێکارتییە-هوسرڵییە،
سارتەر لە سەرەتای(بەرزێتی خرۆ)دا دەڵێرت" ،ئرێمە دەمانەوێرت
ڕوونیبکەینەوە ،کە(خۆ) فۆرمەڵی و ماتەریاڵی لەنێو ئاگامەندیردا
نیرریە :لەدەرەوە ،لەنێررو جیەانرردایە .وەکررو خررۆی کەسررانی دیررکە
بوونێکە لەنێو جیەاندا 67".لەپێشرتر ،ئەو خاڵەمران باسرکرد ،کە
بررۆ هوسرررڵ هەمرروو بیرکررردنەوەیەک ڕوو لە بابەتێرر دەکررات و
بیرکرررردنەوە بەبرررێ برررابەت نیررریە یررران هەمررروو بیرکردنەوەیرررهک
66

Edmund Hussrel, Cartesian Meditations, Section 33, p.
68.
67
Jean-Paul Sartre, The Transcendence of the Ego, an
existentialist theory of conscionsness, translated and
annotated with an introduction by Forrest Williams and
Robert Kirkpatrick, New York: Hill and Wang, 1995, p.
31.
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بیرکرررردنەوەیە لە شرررتێکەوە( .)ego cogito cogitatumئەم
دەستەواژەیە ،کە بونیرادی بیرکرردنەوە دەردەخرات ،سرێ ەیەنری
جیاواز و پێکەوە بەستراو دیاریدەکات.
(من)(،بیرکررردنەوە) و(بررابەتەکە) .هوسرررڵ لەژێررر کرراریگەرێتی
دێکررارت و کانترردا جەخترری لەسررەر برروونی(من) ،وەکررو خررۆیەکی
سەربەخۆ کردووە و لە ڕێرگەی کەمکرردنەوەی فینۆمینۆلرۆجییەوە
بە بررروونی (خرررۆ) گەیشرررتووە .سرررارتەر نکررروڵی لە بونیرررادی
بیرکردنەوە لەسەر ئەم سێ ەیەنە ناکات .ئەوی لەو باوەڕەدایە،
کە بیرکردنەوە بەبێ بابەتی بیرکرردنەوە و(خرۆ)وە پەیرداناکرێت.
بەەم کێشررررەی لەگەڵ شررررێوازی بوونی(خررررۆ) و دۆزیررررنەوەی
ئەم(خۆ)یە بە کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجی هەیە.
بەکرررررورتییەکەی ،برررررۆ سرررررارتەر( ،خرررررۆ) لە کەمکرررررردنەوەی
فینۆمینۆلۆجییدا دەرناکەوێرت .بەڵکرو ،بە دوو ڕێگرا ئرێمە لەگەڵ
چەمکی(خۆ)دا ئاشنادەبین؛ یەکەم ،بە ڕێگەی جرۆرێکی دیرکە لە
بیرکردنەوە ،کە بە(تێڕامان) ناوزەدیدەکات و دووەم ،لە(بروون و
نەبوون)دا(خررۆ) بررۆ کۆجیتررۆی پررێ تێڕامرران دەگێررڕێتەوە ،کە
لەدواییدا باسیدەکەین.
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مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانەدا بەردەوام بە ئەزموونەکانی مامەڵە لەگەڵ
بابەتەکانی دەوروبەری دەکات .هایدیگەر گوتەنی ،لەنێرو جیەانردا
نو م بووە .هەموو جارێ  ،کە لەگەڵ بابەتێکدا ئاشرنادەبێت یران
کارێررررر دەکرررررات بیرررررر لەوە ناکررررراتەوە ،کە ئەوەی کرررررارەکە
هەڵدەسوڕێنێت(ئەوە) .بۆ نموونە مرن ئێسرتا ئەم دێرڕانە لەسرەر
کررازەزەکەی سررەرمێزەکە دەنوسررم و هەوڵرردەدەم بۆچرروونەکەی
سارتەر بۆ خوێنەر ڕوونبکەمەوە .جار جار دەوەسرتم ،ومێر لە
پیررراڵە چررراکەی تەنیشرررتم دەدەم و لە پەنرررجەرەکەوە تەماشرررای
سەرشررە امەکە دەکەم .لەم ئەزموونانەمرردا ،کە بە دوای یەکدی ردا
دێن و دەڕۆن هەر یەکەیران چەنرد چررکەیەک دەخایەنێرت ،نراڵێم
ئەوە منم ئەم چەنرد دێرڕە دەنوسرم ،ئەوە مرنم ومێر لە پیراڵە
چاکە دەدەم ،منم تەماشای سەرشە امەکە دەکەم و...هترد .مرن،
بەبێ ئەوەی ئاماژە بۆ(خۆ)م بکەم ،بەم ئەزموونەنادا تێدەپەڕم.
ئێسررتا ،کە باسرری ئەزموونەکرران دەکەم و بوونی(خررۆ)م تیایانرردا
بەرجەسررتەدەکەم شررێوازێکی دیررکەی بیرکررردنەوەیە ،کە سررارتەر
بە(تێڕامررررران)ی دادەنێرررررت68.بیرکرررررردنەوە لە ئەزموونەکرررررانم
68هەمان سەرچاوەی پێشو ،ل .٢٢
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تێڕامانانەنەک خودی ئەزموونەکان بوونی(من) ئاشرکرادەکات ،کە
دەبێت بە خراوەنی ئەزمروونەکە .هەر شرتێ لە تێڕامانردا بروونی
خررۆی دەربخررات لە کەمکررردنەوەی فینۆمینۆلۆجیرردا نررادۆزرێتەوە.
گەیشررتن بەم ئاکررامە بررۆ شرروێنکەوتوانی فنۆمینۆلررۆجی هوسرررڵ
نێگەتیڤانەیە و(بنەمای هەموو بنەماکران) ،ئەو یاسرایەی هوسررڵ
بە بەڵگەنەویست دایردەنێت ،لە ردەکات .ئەگەر نراوەڕۆکی هەمروو
ئەزموونێررر ئەو دیررراردەیە بێرررت ،کە خرررۆی برررۆ ئەزمررروونەکە
دەردەخررات ،ئەوا هرری دیرراردەیە (فینۆمینۆلۆجییررانە) نیرریە ،کە
خۆی بۆ ئەزمروون دەرنەخرات .هەر شرتێ دیراردە بێرت و نراوی
دیررراردەی لێبنرێرررت ،پێویسرررتە ڕۆشرررنایی ئەزمررروونی بگررراتێ.
بەەم(خررۆ) دیرراردەی نێررو هرری ئەزموونێ ر نیرریە و بە تێڕامرران
دەناسررررێت .لەبەر ئەمە(خرررۆ) بەرزێتیررریە یررران ئەوەیە ،کە لە
کەمکررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرردا نابێررت بەدیرراردە .برروونی خررۆی
بەرزی  ،بەو شێوەیەی دێکرارت و هوسررڵ باسریدەکەن ،دەبێرتە
هۆکرررراری لەناوبردنی(ئاگامەنرررردی) .بررررۆ هوسرررررڵ(خۆ) لەنێررررو
ئاگامەندییرردا جێنشررین بررووە؛ ئەگەر(خررۆ) شررتێکی جیرراوازتر لە
ئاگامەندی بێت ،چ پێویستە ئاگامەندی هەبێت؟ چۆن(خۆ) لەنێو
119

ئاگامەندیرردا جێنشررین دەبێررت؟ ئایررا ئەمە ئەوە ناگەیەنێررت ،کە
ئاگامەندی و خۆ دوو شتی جیاوازن؟
شیکردنەوەکەی هوسرڵ بۆ پەیوەندی نێوان(خۆ) و(ئاگامەنردی)،
بە بیروڕای سارتەر ،دەبێرتە هرۆی لەنراوبردنی ئاگامەنردی و ڕۆڵە
گرنگەکەی برۆ ناسرینی جیەران" ،ئەگەر خرۆی بەرز هەبێرت ،ئەوا
ئاگامەندی؛ پارچە پارچە دەکات و دابەشیدەکات؛ وەکو گوێزانێ
69
ئاگامەنرردی دەبڕێررت .برروونی خررۆی بەرز مەرگرری ئاگامەنرردییە".
سەرباری ئەمە ،بۆ سرارتەر(،خۆ) نرابێتە بنەمرای یەکێتری نێروان
ئەزموونەکان چونکە(خۆ) ،ئەگەر هەبێرت ،کۆترایی بە ئاگامەنردی
دەهێنێت و یەکێتی لەنێویردا دروسرتناکات .ئاگامەنردی پێویسرتی
بە هرری هەبرروویەکی دیررکە بررۆ دامەزرانرردنی یەکێتیرریەکەی نیرریە.
مەبەسررتدارێتی ئاگامەنرردی و بونیررادە پێکەرراتووەکەی دەبررن بە
بنەمای یەکێتی .لەڕاستیدا ،سارتەر نکرۆڵی لە(خرۆ) ناکرات .ئەو
ناڵێررت ئررێمە نرراتوانین ڕانرراوی(من) بەکرراربەێنین یرران بە هەڵە
بەکاریدەهێنین .ڕەخنەکانی لە بۆچروونەکەی هوسررڵ لەمخراەنەدا
کۆدەبێتەوە:
69هەمان سەرچاوە ،ل .٢١
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یەکەم(.خرررۆ)ی دێکرررارتی ،کە خرررۆیەکی نەگرررۆڕی گیرررانەکییە،
بوونی نییە.
دووەم .ڕەترررررردانەوەی(خۆ)ی دێکررررررارتی نررررررابێتە هۆکرررررراری
لەنرررراوبردن و بنبڕکردنی(خررررۆ) .ئەو خررررۆیەی سررررارتەر بررررۆ
برررروونی مرۆڤرررری دادەنێررررت و لە ڕانرررراوی(من)دا دەردەکەوێررررت
خودی (ئاگامەندی) تاکە کەسەکەیە.
سررررێیەم .لە کەمکررررردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرررردا دیرررراردەی(خۆ)
دەرناکەوێت .لە ڕێگەی تێڕامانەوە دەناسرێت.
چرروارەم .ئاگامەنرردی دەبێرررت بە بنرراخەی یەکێتررری بررۆ بررروونی
خرررۆی و پێویسرررتی بە هررری شرررتێکی دیرررکە برررۆ یەکێتیررریەکەی
نیرررریە .مررررن بەردەوام دەزانررررم ،کە بە ئاگرررراوە ڕوو لە جیەرررران
دەکەم.
پێررررنجەم .ئاگامەنرررردی هەمیشررررە ئاگرررراییە لە شررررتێ  .ئەمەش
ئەوە دەگەیەنێررررت ،کە ئاگامەنرررردی(لەو ئەزمرررروونەدا) و پررررێ
ئاگامەنررردییەکەی لەو شرررتە ،بررروونی نیررریە .لێررررەدا ئاگامەنررردی
بەبررێ بونیررادە پێکەرراتووەکەی برروونێکی جیرراواز و سررەربەخۆی
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لەودیررررررو بونیررررررادەکەوە نیرررررریە .ئەگەر(مررررررن) هەبررررررم ،ئەو
ئاگامەندییەم ،کە ئاگامەندە.
لە پەرتووکی(برررروون و نەبرررروون)دا سررررارتەر جررررارێکی دیررررکە
هەوڵدەدات بیسەلمێنێت ،کە ئێمە(فینۆمینۆلۆجییانە) دیاردەکران
دەناسررین و لە واتاکانیرران تێرردەگەین ،بەەم(خررۆ) یرران (مررن) لە
کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجییدا دەرناکەوێت .لە نوسراوی یەکەمدا
ناسینی(خۆ)ی بە تێڕامانەوە بەستۆتەوە؛ واتە ،کاتێ من باسری
ئەزمروونەکەم دەکەم و بیررری لێرردەکەمەوە(خۆ)خۆی دەردەخررات،
بۆ نموونە دەڵێم( ،من) ئێستا دەنووسرم .لە(بروون و نەبروون)دا
ئامادەبوونی(خۆ)بە کۆجیتۆی پێ -تێڕامان دادەنێت.
هەمرروو ئاگرراییەک لە دیرراردەیەکی نێوجیەرران ،ئاگرراییە لە(خررۆ).
کاتێرر هەسررت بە برسررێتی دەکەم ،ڕاسررتەوخۆ دەزانررم( ،مررن)
برسیمە؛ یان ئەو کەسەی برسییەتی مرنم .ئەمە خرۆ-ئاگرایی یران
کۆجیتۆیەکە پێویسرتی بە تێڕامران نیریە و ئاگامەنردیم برۆ خرۆی
دەبێت بە دیاردە ،بەەم بیرکەرەوە و دیاردەی بیرکردنەوەکە یەک
شتن" ،ئاگایی لەخۆ دووەیەنی نییە .ئەگەر بمانەوێرت لە زنجیررە
نەبڕاوەکانی دووربکەوینەوە دەبێت پەیوەنردییەکی ڕاسرتەوخۆ و
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نررا-ئەپسررتمۆلۆجییانەی(خۆ) لەگەڵ خررودی خررۆدا هەڵبەسررتین.
ئاگامەندی خۆی دەخاتە بەر تێڕامانەکەی خۆی و دەبێرتە برابەت
بۆ خۆی .لێرەدا دەتوانم بڕیار بەسەر ئەو ئاگامەندییەدا بدەم ،کە
بووە بە بابەتی تێڕامانەکەم .دەڵرێم؛ مرن شرەرم لە خرۆم دەکەم،
شانازی پێوەدەکەم ،دەمەوێرت یران نامەوێرت و هترد .ئاگامەنردی
ڕاستەوخۆش ،کە من لە هەستکردنەکەدا هەمە ڕێرگەم نرادات ئەم
حوکمانە بردەم .هەسرتکردنەکەم ناناسرێت و ئاڕاسرتەی دەرەوەی
ناکات .بەکورتییەکەی ،هەمروو ئاگراییەک لە برابەتی دەرەکیریەوە
70
هەمانکات خود-ئاگاییە".
دەرکەوتنی(خرررررۆ) لە هەر دوو حررررراڵەتەکەدا؛ تێڕامانرررررانە و لە
کۆجیترررۆی پرررێ -تێڕامانررردا ڕوودەدات .کاتێررر بیرررر لە بررروونم
دەکەمەوە یرران وەسررفی ئەزمرروونێکم بە تێڕامررانەوە دەکەم(خررۆ)
بەرجەستەدەبێت و دەڵێم من دەنووسم .لەگەڵ ئەمەشردا ،هەمروو
ئاگاییەک لە دیاردەیەکی نێوجیەان خۆ-ئاگاییە ،بەەم(خۆ) لەنێرو
کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجیدا ڕاستەوخۆ خۆی دەرناخات.

70ژان-پۆڵ سارتەر ،بوون و نەبوون ،ل .١٥-١١
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خۆ ،بڕوای خراپ و نامۆیی
بررڕوای خررراپ یرران نررامۆیی دووچەمکررن سررارتەر بررۆ شررێوازی
ناڕەسەنانەی بوونی مرۆڤ بەکاریاندەهێنێت .مرۆڤ لە فەلسەفەی
سارتەردا دوو شێوازی بروونی هەیە ،کە هەر یەکەیران جۆرێر لە
بررڕوا دیاریرردەکات؛ بررڕوای خررراپ و بررڕوای چرراک .ئەم دوو جررۆرە
برررڕوایە لەسرررەر شرررێوازەکانی بررروونی ڕەسرررەن و ناڕەسرررەن لە
فەلسەفەی هایردیگەردا دامەزراون .جیراوازی نێروان بۆچوونەکرانی
سارتەر و هایدیگەر لەسەر ئەم دوو شرێوازی بروونە لەوێردایە ،کە
برررۆ هایررردیگەر هەمررروو تاکێررر لەگەڵ هررراتنە نێرررو جیەرررانییەوە
ناچاردەکرێررت ناڕەسررەنانە بررژی چررونکە دێررتە نێررو کەلترروورێکی
لەپێشتر ئامادەکراوەوە ،کە خۆی هەڵینەبژاردووە.
سررررارتەر جەخترررری لەسررررەر ئەمخرررراڵە نەکررررردووە و هەمرررروو
لێپرسررینەوەیەک بررۆ هەڵبژاردنرری یەکێ ر لەو شررێوازانە دەخرراتە
ئەسررتۆی ترراکە کەس .ڕاڤەکردنرری هەردوو شررێوازەکەش لەەیەن
هایدیگەر و سارتەرەوە فینۆمینۆلۆجییانەیە.
بوونی مرۆڤ لەنێو جیەاندا بوونی جەوهەرێکی نەگرۆڕی دێکرارتی
نییە .جەوهەری نەگۆڕ ،کە بووە بە بنەمای فەلسرەفەی دێکرارتی
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فینۆمینۆلۆجییررانە نررادۆزرێتەوە و جەوهەرەکە ،وەکررو دیرراردە لە
ئەزمووندا خرۆی دەرناخرات .مررۆڤ لەنێرو جیەانردایە و بروونێکی
جەسرررتەیی هەیە .ئەوەی ئرررێمە لە ئەزموونررردا دەیبینرررین لەش و
خەسررڵەتەکانی دیکەیەترری ،کە بە هەڵوێسررت و کردەوەکررانییەوە
بەستراون ،بەەم بوونی ئەو(جەوهەر) نییە .بوونی لەنێو جیەاندا،
کە بنەڕەتیرررریە ،کررررۆمەڵێ خەسررررڵەتی دەداتررررێ ،کە دەبررررن بە
فاکتۆرەکانی بوونی .فراکتۆری بروون ئەو ڕووداوو ڕاسرتییانەیە لە
بوونی مرۆڤدا سەرهەڵدەدەن .گۆڕانیان بەسەردا نایەت و دەبن بە
ڕابردوو" ،فراکتۆر و ڕابرردوو دوو چەکری جیراوازن برۆ یەک شرت.
ڕابردوو ،وەکو فاکتۆر هەڵکەوتێکی دەستکاری نەکرراوە لە بروون-
لەنێررو-خررۆدا ،کە مررن نرراتوانم نەمبێررت .ڕاسررتە ینەیەکی خررۆ-
چەسپێنەر و پێویستە 71".شوێن و کاتی لەدایکبوون ،بۆ نمروونە
ئەو فرراکتۆرانەن گۆڕانییرران بەسررەردا نررایەت و مرررۆڤ ناتوانێررت
دەستکارییان بکات .فاکتۆر و ڕابردوو بروونی مررۆڤ چە وەسرتاو
ڕادەگرن .ئەمە خەسڵەتی بوون-لەنێو-خۆ یان ئەو هەبووانەیە ،کە
بیرناکەنەوە و خاوەنی ئاگامەنردی نرین .مێرزەکەی نێرو ژوورەکەم
71هەمان سەرچاوە ،ل.٥٢٧
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بوون-لەنێو-خۆیە چونکە بیرناکراتەوە ،لەوە زۆرترر بە چری دیرکە
نابێت و جەوهەرێکی نەگۆڕی هەیە .مرۆڤ بەمجۆرە پێناسناکرێت
چررونکە فرراکتۆر و ڕابررردوو ەیەنێکرری ڕاسررتە ینەی برروونی ئەون.
برررێجگە لە فررراکتۆر مررررۆڤ ئەو هەبرررووە نررراتەواوەیە ،کە لەنێرررو
ئەگەرەکانی بوونیدایە و بەردەوام ڕوو لە داهاتوو دەکرات .بروونی
ئەو ئەوە نییە ئێستا هەیە ،بەڵکرو ئەوەیە ،کە نیریە یران هێشرتا
پەیدانەبووە.
ئەم ەیەنە جیاوازییەکی بنەڕەتی لەنێوان بروونی مرن و مێرزەکەدا
دروستدەکات .بوونی من بەکەمییەوە پەیردابووە و برۆ لەنراوبردنی
کەمیرررررریەکەم بەردەوام ڕوو لە داهرررررراتوو دەکەم .لە ڕێررررررگەی
هەڵبژاردنررری پڕۆژەکرررانمەوە دەبرررم بەوەی ئێسرررتا نررریم .بررروونی
مێزەکەش ،بەپێاەوانەی منەوە ،پڕ و نەگۆڕە و داهاتووی نییە.
سارتەر ئەم ەیەنەی بروونی مررۆڤ بە (بەرزێتری) ناوزەددەکرات،
"بررۆ ئەم برروونە داهرراتوو بەو جررۆرە خررۆی دەردەخررات لەکاتێکرردا
بوون-برۆ-خرۆ لە کەمری خرۆی بە ئاگرایە و دەزانێرت ئەو بروونەیە
هێشررتا پەیرردانەبووە و لەنێررو ئێسررتادا خررۆی بەرەو پڕۆژەکررانی
داهرراتوو دەبررات .داهرراتوو بەبررێ ئەم ئاگرراییە نیرریە و نابێرررت.
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ئاگاییەکەش پێویستی بە خرۆ-ئاگرایی هەیە؛ پێویسرتی بە بروون-
بۆ-خۆیە ئەم ئاگراییەی ەدروسرت بێرت72".مررۆڤ ئەوە نیریە ،کە
هەیە؛ ئەو لە داهاتوودا دەبێت بە شتێکی جیاوازتر لەوەی ئێسرتا
هەیە .لەبەر ئەمە ،خاوەنی جەوهەرێکی لەپێشرتر و نەگرۆڕ نیریە،
بررێ ناسررنامەیە و پێناسررناکرێت .هەرچ پێناسررێکی بررۆ دابنێررین،
دەبێت بیگۆڕین چونکە هەبوویەکی گۆڕینرۆکە ،بە ئاگراوە ڕوو لە
داهاتووی دەکات و دەیەوێت بوونی ناتەواوی خۆی تەواوبکات.
زۆرجرررار هررراوتەرازکردنی ئەم دوو ەیەنە(فررراکتۆر) و(بەرزێتررری)
کارێکی ئاسان نییە و دەشرێوێت .شێواندنەکەشری ،کە بەدەسرتی
مرررررۆڤ ڕوودەدات بررررۆ مەبەسررررتی ڕاکررررردن لە سەربەسررررتی و
خۆدزینەوە لە لێپرسینەوەیە .مرۆڤری خراوەن داهراتوو واترای ئەو
هەبررررووە دەگەیەنێررررت بەسەربەسررررتییەوە پڕۆژەکررررانی برررروونی
هەڵدەبژێرێت و لە ڕێگەی دامەزراندنی پڕۆژەکرانەوە بروونی خرۆی
پڕدەکرراتەوە .ئەگەر مرررۆڤ برروونی خررۆی بە(فرراکتۆر) دابنێررت و
نکۆڵی لە(بەرزێتی) بکات یان بەپێاەوانەوە ،نکرۆڵی لە(فراکتۆر)
بکات و بوونی خۆی بە بەرزێتییەکی ڕووت دابنێرت توشری برڕوای
72هەمان سەرچاوە ،ل .٥١٧-٥١٣
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خررراپ و نررامۆیی دەبێررت .لە حرراڵەتی یەکەمرردا ،مرررۆڤ خررۆی بە
هەبوویەکی نەگۆڕ و چە وەستاو ،بوون-لەنێو-خرۆ ،وەکرو مێرزەکە
دادەنێررررت؛ خررررۆی دەکررررات بە(بررررابەت) نەک ئاگامەنرررردی .لەم
گۆڕانکارییەدا نکۆڵی لە سەربەستی بوونی دەکات چونکە بووە بە
بوون-لەنێو-خۆ یان بابەت .ئەمجۆرە بوونە لەبەر ئەوەی نەگرۆڕ و
ناچارە ،بەرپرسی نییە .زۆرجار کەسێ دەڵێت" ،مرن ناچرارم،
نرراتوانم ئەو کررارە نەکەم ،مررن وا دروسررتبووم و بە دەس رت خررۆم
نیررریە ".ئەم دەسرررتەواژانە برررڕوای خرررراپ دەردەبرررڕن .لەەیەکررری
دیکەوە ،ئەگەر مرۆڤ نکۆڵی لە فاکتۆر و ڕابردووی خۆی بکات و
تەنیا لە داهاتوودا خۆی ببینێ لە بڕوای خراپردا دەژی .ئەمجرۆرە
هەڵوێستە ڕاکردنە لە بەرپرسێتی لەئاستی ڕابرردوودا .هەرچەنردە
ڕابرردوو نەگررۆڕە ،بەەم مررۆڤ ناتوانێررت نکرۆڵی لێبکررات و خررۆی
بەرپرررررس لەئاسررررتیدا دانەنێررررت .برررروونی مرررررۆڤ بەردەوام لە
نێوان(فرررراکتۆر) و (بەرزێترررری)دا لە گۆڕانرررردایە و دەبێررررت بە
هەبرروویەکی (مێتررا-سررتەیبڵ)73.مرۆڤرری ڕەسررەن ،ئەو مرررۆڤەی
خاوەنی بڕوای چاکە ،بێ نکۆڵیکردن لە فاکتۆرەکانی و ڕابرردووی
73هەمان سەرچاوە ،ل .٧٥
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بە ئاگرراییەوە سەربەسررتانە ڕوو لە بەرزێترری و داهرراتووی دەکررات.
بەەم داهرراتوو پەیرردانەبووە و(نەبرروون)ە؛ کەوابرروو ،مرررۆڤ ڕوو
لە(نەبررروون) دەکرررات و نازانێرررت لە داهررراتوودا چررری ڕوودەدات.
بیرکردنەوە لە داهراتوو ،وەکرو نادیرار و ەیەنری بەرزێتری ،مررۆڤ
دەخاتە نێو(دوودڵی) نەک ترسەوە .تررس هەسرتکردنە لەئاسرتی
مەترسرررییەکەی ئامرررادەبوودا .دوودڵررری هەسرررتکردنە لەئاسرررتی
ئامررادەنەبوون و نادیاریرردا .مررادام برروونی مرررۆڤ ەیەنرری بەرزێترری
هەیە و بەرزێتی پەیوەندی بە داهراتووەوە هەیە ،مررۆڤ بەردەوام
هەبررروویەکی دوودڵە .لێررررەدا دوودڵررری دەبێرررت بە خەسرررڵەتێکی
بنەڕەتی مرۆڤ و ڕەهەندی کاتێتی وەردەگرێت.
میرلۆ-پۆنتی و فینۆمینۆلۆجی هەستکردن
پرررراش هەوڵرررردانەکەی سررررارتەر بررررۆ بەکارهێنررررانی میتررررۆدی
فینۆمینۆلۆجی و ڕەخنەکانی لەسرەر بۆچروونی هوسررڵ پێویسرتە
لە توێژینەوەکەماندا ئاماژە بۆ مۆریس میرلۆ-پۆنتی()٥٩٣٥-٥٩١٧
بکەین .ئەم بیریارە بە یەکێ لە بونخوازە فینۆمینۆلۆجیسرتەکان
دادەنرێت ،کە بەدرێژایی تەمەنی بیرکردنەوە و ژیانی ئەکادیمییای
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کرراری لەسررەر ئەم میتررۆدە کررردووە ،بەەم کەم لەسررەر بۆچرروونە
فەلسررررەفییەکانی نوسررررراوە .هۆکرررراری ئەمە ،بەڕای مررررن ،بررررۆ
کاریگەرێتی سارتەر و سیمۆن دیبۆڤوار بەسەر سرەردەمەکەیانەوە
و لەنێررررو بررررازنەی ڕۆشررررنبیرانی فەرەنسررررادا دەگەڕێررررتەوە ،کە
هاوسەردەمی میرلۆ-پۆنتی بوون.
میرلرۆ-پرۆنتی هراوڕێی نزیکری سرارتەر برووە و پرێکەوە لە سرراڵی
٥٩٢١دا گۆڤاری()Les Temps modernesیان دەرکردووە .لەبەر
ئەوەی لەنێررو بررازنە ئەکررادیمییەکەدا ،وەکررو مامۆسررتای زانکررۆ
ماوەتەوە ،بەپێاەوانەی سارتەر و سیمۆن دیبۆڤروارەوە بۆچروونە
فەلسررەفییەکانی لە شررێوازەکانی دیررکەی دەربڕینرردا بە خرروێنەر
نەگەیاندووە و تاکو ڕادەیەک بە نەناسراوی ماوەتەوە.
میرلررۆ-پررۆنتی برروونگەرانە و فینۆمینۆلۆجییررانە بیریکرررردۆتەوە،
کەسێکی چەپڕەفتار برووە و لە مارکسریزم و پرارتی کۆمۆنیسرتی
فەڕەنسرراوە نزیکبررووە .لەگەڵ پررۆڵ نیزانردا کاریرران کررردۆتە سررەر
بۆچررروونە ڕامیارییەکرررانی سرررارتەر و بە پرررارتی کۆمۆنیسرررت و
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مارکسرریزمیان ناسرراندووە 74.لەدواییرردا ،ڕووداوە جیەانییەکررران،
هەڵوێستی یەکێتری سرۆڤییەت و جەنگری کۆریرا دەبێرتە هۆکراری
سەرهەڵدانی جیاوازی لەنێوانیاندا و شێواندنی هاوڕێیەتییەکەیران.
سارتەر لەو باوەڕەدا بووە ،کە ڕەخنەگرتن لە یەکێتی سۆڤیەت و
دژوەسررررتان بهرانبررررهری لەنێررررو ئەو کەژوهەوا ڕامیررررارییەدا لە
بەرژەوەندی ئیمپریالیزم و جیەانی سەرمایەدارییدایە ،بەەم میرلۆ-
پۆنتی لەسەر ئەم خراڵە هراوڕانەبووە ،لە نوسرراوێکیدا ڕەخرنە لە
سارتەر دەگرێت و بە تووندڕەوێکی-بەڵشەفیکی ناوزەدیدەکات.
هەرچەندە سارتەر وەەمری ڕەخرنەکەی میرلرۆ-پرۆنتی نەداوەتەوە،
سرریمۆن دیبۆڤرروار نوسررراوێ لەسررەر بۆچرروونی ڕامیرراری سررارتەر
باڵودەکاتەوە و تیایدا ڕوونیردەکاتەوە ،کە ئەو سرارتەرەی میرلرۆ-
پرررۆنتی ڕەخرررنەی لێررردەگرێت و بە بەڵشرررەفیکێکی توونررردڕە و

74سارتەر لە یەکێ لە نوسراوەکانیدا باسی ئەم گۆڕانکارییە لەژێر کاریگەرێتی
میرلۆ-پۆنتی هاوڕێیدا دەکات .بڕوانە:
Jean-Paul Sartre, Situations, translated by Benita Eisler,
New York: Fawcett World Library, 1966, p. 176.
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دایررردەنێت ئەو سررررارتەرە نیررریە ،ئررررێمە دەیناسرررین 75.پرررراش
سەرهەڵدانی ناکۆکییەکەی نێوانیان لە ساڵی  ٥٩١١میرلرۆ-پرۆنتی
واز لەکررررارکردن لەگەڵ سررررارتەر بررررۆ دەرکردنرررری گۆڤررررارەکە
76
دەهێنێت.
بەهەرحرراڵ ،گۆڕانکرراری لە هەڵوێسررتی میرلررۆ-پۆنییرردا بەرانرربەر
یەکێتی سۆڤییەت و پارتی کۆمۆنیستی فەڕەنسرا پاشرگەزبوونەوە
لە بۆچررروونە ڕامیرررارییەکەی ناسرررەلمێنێت ،بەڵکرررو بەو بررراوەڕە
گەیشت ،کە یەکێتی سۆڤییەت وازی لە بیرۆکەی شۆڕشی جیەانی
هێناوە و بووە بە دەستگایەکی دەستەەت و دەوڵەتی پۆلیس .لە
ڕوانررگەی ئەم ڕەخررنەیەوە ترۆتسررکییانە ڕوانیررویەتی بررزوتنەوەی
چەپ و فەلسەفەی مارکس.
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Jon Stewart (ed.), The Relation Between Sartre and
Merleau-Ponty, Evanston: Northwestern University Press,
1998, p. 448.
76میرلۆ-پۆنتی و سارتەر پێکەوە لە ڕێکخراوی(سۆشیالیزم و ئازادی) ،کە بە
پێشنیاری سارتەر بۆ ڕزگارکردنی فەرەنسا لە دەستی نازییەکان دامهزرا کاریان
کردووە .بڕوانە:
Jean-Paul Sartre, Situations, p.159.
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بە درێژایرری تەمەنرری هاوڕێیەتییرران ،هەروەهررا پرراش تێکارروونی
هاوڕێیەتییەکەشررری لەگەڵ سرررارتەردا ،میرلرررۆ-پرررۆنتی لە زانکرررۆ
مامۆستای فەلسەفە برووە و بەردەوام ئەکادیمییرانە نوسریویەتی.
یەکێرررر لە شرررراکارە فەلسررررەفییەکانی ،کە لەم بەشررررەدا بررررۆ
ڕوونکرررررردنەوەی بۆچوونەکرررررانی بەسرررررەرچاوەیەکی سرررررەرەکی
دادەنێین(فینۆمینۆلۆجی هەسرتکردن)ە .ئەم پەرترووکە لە سراڵی
 ٥٩٢١دوو ساڵ پاش(بوون و نەبوون)ی سارتەر باڵوکراوەتەوە.
حەزدەکەم برررۆ ڕوونکرررردنەوەی بۆچررروونە فینۆمینۆلۆجییەکرررانی
میرلررۆ-پررۆنتی ،بەترررایبەتی لە پەرتووکەکەیرردا (فینۆمینۆلرررۆجی
هەستکردن) ،ئاماژە بۆ سێ خاڵ بکەم:
یەکەم ،بە دیررردی ئەم بیریرررارە ،ئاگامەنررردی لەئاسرررتی ناسرررینی
دیرررراردەدا هەڵوێستی(گیشررررتاڵت)ی وەردەگرێررررت .گیشررررتاڵت
وشەیەکی ئاڵمانییە و چەنرد زانرایەکی دەروونناسری ئەڵمرانی ،کە
فێرگەی بەرلینیان دامەزراندووە ،بەکاریردەهێنن .ئەم زانایرانە لەو
برراوەڕەدان ،کە مرررۆڤ لە ئررازموونی هەسررتکردنییدا شررێوە یرران
(هەموو) بابەتەکە دەناسێت.
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دووەم ،جیاوازییەکی بنەڕەتی و ئۆنتۆلۆجی لەنێوان ئاگامەنردی و
لەشررردا نیررریە ،ئەگەر جیررراوازیەکی هەبێرررت فینۆمینۆلۆجییرررانە
ناسەلمێنرێت.
سێیەم(،خۆ) بەرجەستەبوونێکی ماتەرییە ،بەشێکە لە سروشت و
شتێکی نا-سروشتی یان لەودیو سروشتییەوە نییە.
گررررررررررررررنگە برررررررررررررزانین ،کە هەمررررررررررررروو بیریرررررررررررررارە
فینۆمینۆلۆجیستەکان(گشتاڵتییانە) دەڕواننە دیاردەکران .ئەمەش
دەبێتە خاڵی جیاکردنەوەی فینۆمینۆلرۆجی لە فینرۆمینەڵیزمەوە.
کاتێرررر دەڕوانررررمە ئەو دیرررراردەیەی لەنێررررو ژوورەکەدا خررررۆی
دەردەخات ،دیاردەکە ،وەکو(شتێ ) نەک ڕەن  ،ەبارە ،برۆن و
هتررررد ،دەبیررررنم .هەمانکررررات ئەو شررررتە لە دەوروبەر یرررران لە
زەمینەکەیەوە ،کە نێو ژوورەکەیە ،دانابڕێت .برێجگە لەمە ،مرادام
هەموو ئاگاییەک ئاگاییە لە شتێ ؛ ئاگایی بەبێ ئەو شتەی خۆی
دەردەخات نییە .لەم بۆچوونەوە ،سۆڵپسریزم و خرۆگەرایەتی لە
فینۆمینۆلۆجییرردا جێگەیرران نررابێتەوە .خررودی ئاگاییرردەبێت بە
بەڵگەیەکی ئۆنتۆلۆجی بۆ بروونی جیەران و دیاردەکران .جیراوازی
نێررررروان فینۆمینۆلرررررۆجی و فینرررررۆمینەڵیزم لەوێررررردایە ،کە لە
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کەمکردنەوەی فنۆمینۆلۆجییردا ئەوەی دەردەکەوێرت و دەناسررێت
خودی شتەکەیە(وەکو مێزەکە) نەک خەسڵەتە هەسرتەکییەکانی.
ئێمە لەپێشتر باسی ئەم خاەنەمران کرردووە ،بەەم لە هەموویران
گرنگتر خاڵی سێیەمە ،کە پەیوەندی بە شرێوازی بوونی(خۆ)یران
(ئاگامەنرردی) لەنێررو جیەانرردا هەیە و بۆچرروونە فینۆمینۆلررۆجییە
جیاوازەکەی میرلۆ-پۆنتی ئاشکرادەکات.
فینۆمینۆلۆجی و بوونی لەش
لە فینۆمینۆلۆجییدا ،زۆربەی کات ،باسری ئاگامەنردی ،ئەزمروونی
ئاگامەندی و ناوەڕۆکی ئەزموونەکە دەکرێت ،کە لە هوسررڵەوە لە
دەسررتەواژەی()ego cogito cogitatumدا ،دەربررڕاوە .لەگەڵ
ئەمەشدا جیراوازییەکی بنەڕەتری لەنێروان بۆچوونەکرانی هوسررڵ،
هایدیگەر و سارتەردا لەسەر بوونی(خرۆ) هەیە .ئەم دوو بیریرارە
بوونخوازە ،وەکو هوسرڵ بیر لە بوونی خرۆ نراکەنەوە .ئاشرکراش
پەیوەندی(خۆ) بە(لەش)ەوە دیاریناکەن یان دەتوانین بڵێین زۆر
بایەخیررران بەم پەیوەنررردییە نەداوە .ئەمە ئەوە ناگەیەنێرررت ،کە
هایدیگەر و سارتەر شوێن بۆچوونی هوسرڵ کەوتوون و باوەڕیران
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بە بوونی(خررۆ) بەبررێ(لەش) هەبررووە .بەپررێاەوانەوە ،دازایررن و
برروون-بررۆ-خررۆ لەفەلسررەفەی برروونگەرایەتی ئەم دوو بیریررارەدا
بررروونەوەرێکی جیەرررانین و بەبرررێ جیەررران؛ واتە بەبرررێ بررروونێکی
ماتەری ،نادۆزرێنەوە.
میرلررۆ-پررۆنتی ،لە(فینۆمینۆلررۆجی هەسررتکردن)دا بە وردی کررار
لەسرررەر کێشرررەی بوونی(خرررۆ) ،وەکرررو بررروونەوەرێکی مررراتەری،
فینۆمینۆلۆجییانە دەکات .بوونی خۆ لەنێرو جیەانردا بە بروونێکی
جەستەیی دادەنێت .ئێمە بەردەوام باسی ئاگامەندی ،بیرکرردنەوە
و ئەزموونەکان دەکەین ،ئەو خاڵەمان لەبیرچووە ،کە مرۆڤ بەبێ
لەش نیرررریە و هەمیشررررە برررروونێکی جەسررررتەیی هەیە .ئەمەش
ئاماژەکردن بۆ دوو ەیەنی(خۆ) و (لەش)یان نراوەوە و دەرەوەی
بوونی مرۆڤ ناکات ،بەڵکو مرۆڤ لەشە .ئەگەر فینۆمینۆلۆجییانە
بڕوانینە مرۆڤ ،لەشی لەنێو ئەزموونەکەماندا دەبێت بە دیراردە و
خررررۆی دەردەخررررات .ئەگەر ئرررراوەڕ لە بنەمررررا سررررەرەکییەکەی
فینۆمینۆلررۆجی(گەڕانەوە بەرەو خررودی شررتەکان) برردەینەوە ،ئەو
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شتەی خرۆی دەردەخرات و دواجرار بە مررۆڤ ناوزەدیردەکەین،
هەمیشررە تەنێکرری مرراتەرییە یرران لەشررێکە هەسررتیپێدەکرێت .بررۆ
میرلۆ-پۆنتی باسکردنی خۆ یان ئاگامەندی ڕاسرتەوخۆ پەیوەنردی
بە لەش و هەسرررتکردنەوە هەیە .ئرررێمە نررراتوانین(خۆ) لە(لەش)
دابڕین و بە ڕاستە ینەیەکی جیاوازی دابنێین.
بە دیدی من ،ئەم ئاکرامە گررنگە و لە فەلسرەفە بروونگەرایەتییە-
فینۆمینۆلررۆجییەکەی میرلررۆ-پۆنتیرردا ،بە ڕادەیەک بررۆ بۆچرروونی
هوسرڵ لەسەر(لەش) دەگەڕێتەوە .دروسرتە هوسررڵ لە ڕوانرگەی
فەلسەفەی دێکرارتییەوە (خرۆ)ی لە(لەش) جیراکردۆتەوە ،لەگەڵ
ئەمەشدا بایەخی بە(لەش) و ئەزمروونی هەسرتەکیداوە ،کە بەبرێ
لەش ڕوونررادات .هوسرررڵ لە بەرگرری دووەمی(ئایرردیاکان)دا باسرری
لەش ،وەکو (خاڵی سفر) برۆ ئەزمروونە هەسرتەکییەکان دەکرات.
هەسررتکردنم بە برروونی میررزەکەی نێررو ژوورەکە دەکەوێررتە سررەر
حاڵەتی لەشم؛ بۆ نموونە ڕووتێکردنم ،دووری و نزیکی من(وەکرو
لەش)لە مێررزەکەوە ،دواجرراری تەوانررایی چرراوم بررۆ بینینرری ئەو
77

Maurice Merleau-Penty, Phenomenology of Perception,
translated from French by Colin Smit, London and New
York: Blackwell, 2000, p. 227.
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دیررراردەیە .گۆڕانکررراری لەمحاڵەترررانەی لەشرررمدا هەسرررتکردنەکە
دەگۆڕێررت .لە هەمرروو حاڵەتەکانرردا ،گرنرر نیرریە لە چەنررد ەوە
دەڕوانمە مێزەکە و چەند لەوەوە دوور یان نزی دەبرمەوە ،لەشرم
دەبێرررت بەو ناوەنررردەی ئەزموونەکرررانی تێررردا ڕوودەدات و لەوەوە
حاڵەتەکرررران دەردەچررررن .ئررررێمە ،هرررری کاتێرررر  ،بەبررررێ لەش
هەستکردنمان نییە و ڕوو لە دیاردەکانی نێو جیەان نراکەین .مرن
ناتوانم بۆ ناسینی دیاردەیەک لەدەرەوەی ژوورەکەمدا بەبرێ لەش
ڕووی تێرررربکەم یرررران لەشررررم لەژوورەوە دابنررررێم و بەبررررێ ئەو
بامەدەرەوە .ئەم دەوربینیرنە ،بە بیرروڕای هوسررڵ لەش دەکرات
بە(خاڵی سفر) 78.من یان بوونی من لە لەشمەوە نە دوورە و نە
نزی  ،نە لەسەرەوە و نە لەخوارەوەیە .لەشم لەو شوێنەدایە مرن
هەم ،منرری لەو شرروێنەدام لەشررمی لێرریە .لەبەر ئەمە(لەش) بررۆ
من خاڵی سفرە و لەوێوە بەرەو دیاردەکان دەڕۆم.
بررررێجگە لە پێویسررررتی لەش بررررۆ ئەزمرررروون و پەیوەنرررردیم بە
دیاردەکانەوە ،لەنێو ئەزمووندا ئەم خاڵی سرفرە هەسرتیپێدەکرێت
و هەسرررتیپێناکرێت .مرررن دەسرررتم دەبیرررنم سررروچێکی مێرررزەکەی
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Edmund Hussrel, Ideas II, section 18.
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گرتووە ،لەو ڕێگەیەوە هەست بە زبرری و لوسری مێرزەکە دەکەم.
بەەم ئەم هەسررتکردنە بە لەشررم هەمرروو کاتێرر ڕوونررادات .بررۆ
نمرروونە ،دەڕوانررمە سررەر شررە امەکە و ئۆتۆمۆبیررل و کەسررەکان
دەبینم هاتووچۆدەکەن .بەەی ڕاست و چەپدا دەڕوانرم .سرەرنجی
ئۆتۆمررررررۆبی ەکە دەدەم ،کە هرررررراتوو ڕۆی .چاوەکررررررانم ،لەگەڵ
سرروڕانەوەی ئەو دیرراردەیەدا ،دەجرروڵێن ،ڕوو لە شرروێنێکی دیررکە
دەکەن بەبێ ئەوەی من هەست بە چراوگۆڕین و سرەر جروەنەکەم
بکەم .بەەم ئەگەر لە کاتی تەماشاکردنەکەدا خرۆڵ باێرتە چراوم
هەست بە بوونی چاوم دەکەم و چاوم دەبێت بە دیاردەیەکی زەق
و لەنێو ئەزموونەکەمدا خۆی دەردەخات.
بررۆ هوسرررڵ ،لەش وەکررو دیاردەکررانی دیررکەی نێرررو ژوورەکەم؛
کورسرری ،مێررز و ک یررل ...هتررد ،ئررامێرە و بەکاریرردەهێنم ،بەەم
خەسرررڵەتی جیاوازیشررری هەیە ،کە لێررررەدا ڕوونمرررانکردەوە .لە
فینۆمینۆلۆجی میرلۆ-پۆنتیدا لەش بەهەمانشێوە دەبێت بە خراڵی
سفر و بەبێ ئەو ئەزموونەکران ڕوونرادەن .دوو خراڵی سرەرەکی
بۆچوونەکرانی هوسرررڵ و میرلرۆ-پررۆنتی لە یەکردی جیررادەکەنەوە.
یەکەم ،میرلۆ-پۆنتی براوەڕی بە دووەیەنێتی(خرۆ) و(لەش) نیریە
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و جەوهەری گیرررانەکی دێکرررارتی ڕەتررردەداتەوە ،کە هوسررررڵ لە
فەلسرررەفەکەیدا بەترررایبەتی لە فینۆمینۆلرررۆجی بەرزدا جرررێگەی
کردۆتەوە .دووەم ،میرلۆ-پۆنتی چەمکی خاڵی سفر بەکارناهێنێت
و لەش بە(زەمیررررررنە) دادەنێررررررت ،کە ئەزموونەکررررررانی تێرررررردا
79
ڕوودەدەن.
ئەگەر لەش(زەمیرررنە) بێرررت و ئەزمررروونی هەسرررتەکی لەوێررروە
سرررررەرهەڵدات ،ئەو دیررررراردەیەی لەنێرررررو ئەزموونررررردا خرررررۆی
دەردەخات(شررررێوە)یەکی هەیە .ئەزمرررروون لەم بۆچرررروونەوە لە
پێکەاتەکەیرردا پێویسررتی بە(زەمیررنە) و(شررێوە)یە .تەنررانەت لەو
کاتەدا دەڕوانینە تاب ۆیەکی ڕووتکرراوەی مۆنۆکرۆمیر  ،کە تەنیرا
ڕەنگی سوری تێردایە ،ئێمە(شرێوە)ی ڕەنرگە سرورەکە دەبینرین.
هرری دیرراردەیەک لەشررێوە دانابڕێررت و ڕووتنرراکرێتەوە .حەزدەکەم
نموونەی تەماشاکردنی فەرشی نێو ژوورەکە باسبکەم ،کە میرلرۆ-
پررۆنتی بررۆ ڕوونکررردنەوەی پەیوەنرردی نێرروان زەمیررنە و شررێوە
هێنرراوێتیەوە .مررن لەسررەر کورسررییەکەم دانیشررتووم و تەماشررای
79

Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception,
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فەرشررەکەی نێررو ژوورەکە دەکەم .ئەم تەماشرراکردنە ڕاسررتەوخۆ
پەیوەنرردی بە دوور و نزیکرری لەشررم لەو دیرراردەیەوە هەیە .ئەگەر
زۆرتررررر لە فەرشررررەکە بە لەش نررررزیکبمەوە باشررررتر وردەکرررراری
نەخشرررەکەی دەبیرررنم و بە دەسرررت هەسرررت بە نەرمررری و زبرررری
خورییەکەشی دەکەم .لە تەماشاکردنەکەشمدا ئەو ەیەنە دەبیرنم،
کە خۆی بۆ من دەردەخرات .برۆ نمروونە ،ڕووبەری سرەرەوە نەک
ژێرفەرشەکە دەبینم .هەروەها( ،هەموو) ەیەنەکە نەک هەریەکێ
لە هێڵ ،گوڵ و گەەی نەخشەکە بە جیا ،دەبینم .ئەگەر بمەوێرت
تەماشررای یەکێرر لە گوڵەکررانی بررکەم چرراو دەخەمە سررەر ئەو
دیرراردەیە .لەم ئەزموونەدا(گشررت ،یرران هەمرروو) پررێ (بەش)
دەکەوێررت .ئێمە(گشررتیاڵتانە) فەرشررەکە دەبینررین و دوایرری ئەو
بەشررانەی هەڵرردەبژێرین ،کە مەبەسررتمانە یرران سررەرنجمان بەەی
80
خۆیاندا ڕادەکێشین.
لەمحاڵەتەشرردا ،واتە کاتێ ر چرراو دەخەیررنە سررەر گرروڵێکی نێررو
فەرشررەکە ،شررێوەکەی دەبینررین و دەبێررت بە دیرراردەیەکی نێررو
ئەزموونەکەمان ،گوڵەکە بەتەنیرا نرابینین .خسرتنە نێرو کەوانەوە
80هەمان سەرچاوە ،ل .١-٢
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نابێتە هۆکاری دابڕانێکی ڕەهرا و تەواوی دیراردەکە لە دەوروبەرو
دیاردەکانی دیکە .واتای ئەو دیراردەیەی خرراوەتە نێرو کەوانەوە،
کە لەم نمررروونەیەدا گررروڵێکی نێرررو فەرشرررەکەیە ،پەیوەنررردی بە
دیاردەکررررررانی دەرەوەی کەوانەکەوە هەیە .گرررررروڵەکە بەلرررررر و
گەەکانەوە بەستراوە ،کۆمەڵێ باڵندە بە دەوریدا کۆبوونەتەوە و
ڕەنگررری سرررورە و لە تەنیشرررتییەوە چەنرررد گەەیەکررری سرررەوز
دروسررتکراوە .گرروڵەکە یرران ئەو دیرراردەیەی لە ئەزموونەکەمرردایە،
هەرچ شرێوەیەکی هەبیرت ،لەم پەیوەنردییانە دانابڕێرت .لەەیەکرری
دیکەوە ،دەرکەوتنی گوڵەکە پەیوەندی بە دووری و نزیکی لەشری
مررنەوە هەیە .هەمرروو جارێرر لەگەڵ گۆڕانکرراری لە بررارودۆخ و
شوێنی لەشمدا گوڵەکە لەشێوەیەکی جیاوازتردا دەردەکەوێت.
دروستە کەمکردنەوەی فینۆمینۆلۆجییرانە لە ئاسرتی دیاردەیەکردا
ئەزمرروونگەرانە هەسررتەکییە .دەشررێ ئەو پرسرریارەش بکرێررت ،چ
جیررراوازییەک لەنێررروان ئەم هەسرررتکردنە و جرررۆری هەسرررتکردنی
فێرررگەی هەسررتەکیدا هەیە ،کە بیریررارانی ،وەکررو جررۆن لررۆک و
برررررارک ی پەیڕەویررررردەکەن؟ دەتررررروانین لە چەنرررررد خاڵێکررررردا
جیاوازییەکانیرررران ڕوونبکەیررررنەوە .یەکەم ،بیریررررارانی فێرررررگەی
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هەستەکی گیشتاڵیانە ناڕواننە دیاردەکان و هەموو دیاردەیەک برۆ
توخمە هەسرتەکییەکانی دەگەڕێنرنەوە .کاتێر دەڕوانرمە مێرزەکە
ئەزمرروونی هەسررتەکیم(لەم ڕوانیررنەدا) ڕەن ر  ،ەوارە و شررێوەی
مێررزەکەم دەداتررێ .ئەگەر بمەوێررت بررزانم ئەو دیرراردەیە ڕەق یرران
نەرمە ،دەبێت دەستی لێبدەم و هتد .پراش ناسرینی هەر یەکێر
لەم تررروخمە هەسرررتەکییانە و کۆکردنەوەیررران بە بیرۆکەی(مێرررز)
دەگەم .بەگرروێرەی میتررۆدی فینۆمینۆلررۆجی ،کە میرلررۆ-پررۆنی
جەخترری لەسررەر کررردووە ،مررن یەکەمجررار ئەو توخمررانە ناناسررم،
بەڵکو هەست بە مێزەکە ،وەکرو شرتێ یران دیراردەیەک دەکەم،
ئەوجا توخمەکانی شریدەکەمەوە .دووەم .تروخمە هەسرتەکییەکان
بررۆ بیریررارانی فێرررگەی هەسررتەکی لەنێررو ئاگامەندیرردان نەک بررۆ
ئاگامەندین .ئەو بابەتەی بۆ من شیرینە یران خەسرڵەتی شریرینی
هەیە بۆ کەسێکی دیکە تاڵە ،ئەوەی بۆ مرن جروانە برۆ کەسرێکی
دیکە ناشرینە .کەوابروو ،دەتروانین بڵێرین ئەم خەسرڵەتانە لەنێرو
ئاگامەندی تاکە کەسەکاندان و بوونێکی ڕاستە ینەیان نیریە .ئەم
بۆچوونە بارک ی گەیاندە ئەو باوەڕەی بوونی ڕاستە ینەی جیەانی
دەرەکررری ،بەترررایبەتی بوونی(مررراتەر) ،ڕەتبرررداتەوە .سرررێیەم،
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ئەزموونی هەستەکی ،بەو جۆرەی فێرگهی هەستەکی باسیدەکات،
بەپێاەوانەی ڕاڤەکردنی میرلۆ-پۆنتییەوە ،بابەتی نێو ئەزموونەکە
بە دەوروبەرییەوە گرێنادات و نایخاتە نێو هی بەستێنێکەوە .مرن
دەزانررررم ئەو بررررابەتەی ڕەنرررر  ،ەوارە و شررررێوەکەی دەبیررررنم،
ڕووبەرێکرررری لرررروس و سرررراردی هەیە و ڕە ە مێررررزەکەیە .ئەمە
ئەزموونێکی هەستەکییە و لە ڕێرگەیەوە مێرزەکەم ناسریوە ،بەەم
لەمە زۆرتر باسی مێرزەکە نراکەم .برۆ میرلرۆ-پرۆنتی ئەم ناسرینە
لەنێو کەوانە فینۆمینۆلۆجییەکەدا واترایەکی تەواوی دیاردەکەمران
ناداتێ چونکە ناسینێکە پەیوەنردی دیراردەکە لەگەڵ دەوروبەریردا
دەرناخات .چوارەم ،بۆ میرلرۆ-پرۆنتی ئەزموونەکانمران لە کرات و
شرروێنی جیرراوازدا پررێکەوە گرێرردراون و پەیوەنرردییەکەیان لەگەڵ
یەکدیدا کاردەکاتە سەر تێگەیشتنمان لە دیاردەکان .منداڵێ برۆ
یەکەمجررار دەڕوانێررتە ئرراگری مۆمێر  .جرروەن و ڕەنگرری ئرراگرەکە
سررەرنجی ڕادەکێشررێت و دەسررتی بررۆ دەبررات .ئرراگرەکە پەنررجەی
دەسوتێنێت ،هەست بە ئازار دەکرات و دەگرری .ئەگەر منرداڵەکە
جررارێکی دیررکە مررومێکی داگیرسرراو ببینێررت بەو جررۆرەی پێشررو
سرررەرنجی ڕاناکێشرررێت و پەنرررجەی برررۆ نابرررات .بەڵکرررو ئرررازاری
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سوتانەکەی بیر دەکەوێتەوە و خۆی لە مرۆمەکە دوور دەخراتەوە.
لێررررەدا پەیوەنررردی نێررروان ئەزمررروونی یەکەم و دووەم سرررەرنجی
منداڵەکە دەگۆڕێت .ئەم پەیوەندییەی نێوان ئەزموونەکان دەبێرتە
هۆکرراری گۆڕانکرراری لە تێگەیشررتنمان بررۆ واتررای دیاردەکرران و
هەڵوێسررررت وەرگرررررتن لە ئاسررررتیاندا 81.نموونەکەمرررران ئەوەش
دەردەخرررات ،کە ئەزمررروونی مررررۆڤ دەتوانێرررت ژوور وەرگرتنررری
خەسڵەتە هەستەکییەکان بکەوێت و حوکم بەسەریاندا بدات.

81هەمان سەرچاوە ،ل .١١
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سەرەنجام
پرررراش ڕوونکررررردنەوەی سررررەرهەڵدان و گەشررررەکردنی میتررررۆدی
فینۆمینۆلۆجی لە هوسررڵەوە برۆ میرلرۆ-پرۆنتی و شریکردنەوەی
بنەماکانی پێویستە ئەو پرسیارە لە خۆمران بکەیرن ،چری بەسرەر
فینۆمینۆلۆجیرررردا هرررراتووە؟ یرررران چ خزمەتێکرررری بە فەلسررررەفە
گەیاندووە؟ هایدیگەر لە کۆتایی نوسراوێکیدا ،کە لە سرالێ ٥٩٣١
بە ناوی (ڕێگای من بەرەو فینۆمینۆلۆجی) باڵویکرردەوە دەڵێرت،
سررەردەمی فەلسررەفەی فینۆمینۆلررۆجی کۆتاییەرراتووە .مەبەسررتی
هایدیگەر لە فەلسەفەی فینۆمینۆلرۆجی فەلسرەفەی هوسررڵە ،کە
لە ۆنررررراخی دووەمررررری بیرکرررررردنەوەی هوسررررررڵدا بە نررررراوی
فینۆمینۆلرررررۆجی بەرز سرررررەریەەڵداو بیریرررررارە بوونخوازەکررررران
ڕەتیانررردایەوە .هەروەهرررا ،هایررردیگەر ئامررراژە برررۆ برررزوتنەوەی
فینۆمینۆلۆجی دەکات ،کە هوسرڵ و خوێنردکارەکانی لە ئەڵمانیرا
نوێنەرایەتییان دەکرد.
پرراش مردنرری هوسرررڵ ،فەلسررەفەی فینۆمینۆلررۆجی پێشررنەکەوت،
بەەم میتۆدی فینۆمینۆلۆجی بەردەوام مایەوە ،بیریارەکانی پراش
هوسرررڵ گۆڕانکارییرران تێررداکرد و بەکاریانەێنررا .کەوابرروو ،ئەمررڕۆ
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هوسرررڵ ،وەکررو دامەزرێررنەری میتررۆدی فینۆمینۆلررۆجی دەورێکرری
گرن دەبینێت .لەم ڕووەوە ،بانگەشەی کۆتاییەێنران بە میترۆدی
فینۆمینۆلرررۆجی ناکرێرررت .ئەم میترررۆدە چەنرررد دەسرررتکەوتێکی
فەلسەفییانەی بۆ مسۆگەرکردووین و ناتوانین بوونگەرانە ئاوڕیران
لێنەدەیررنەوە .یەکێرر لەو دەسررتکەوتانە گەڕانەوەیە بررۆ خررودی
دیاردەکان ،کە بووە بە بنەمایەکی بەڵگەنەویست بۆ(ئاگامەنردی)
و بەستنەوەی ئاگامەندی بە دیاردەکانەوە.
کاتێ ر فینۆمینۆلۆجییررانە بەو برراوەڕە دەگەیررن ،کە بیرکررردنەوە
هەمیشە بیرکردنەوەیە لە شتێکەوە و خاوەنی نراوەڕۆکێکە ،کە لە
دەرەوەی خۆیدا پەیدایکردووە ،بروونی ڕاسرتە ینەی دیاردەکران و
جیەان دەبێت بە بەڵگەیەکی ئۆنتۆلۆجی لە بەردەم ئاگامەندییردا؛
ئەگەر ئاگامەنرررردی هەبێررررت ،ئەوا برررروونی ئەو بەو دیرررراردەیەوە
بەسرررررتراوە ،کە لە دەرەوەیررررردا خرررررۆی دەرخسرررررتووە .هررررری
ئاگامەندییەک ،بیرکردنەوەیەک یان ئەزموونێ بەبێ دیاردە نییە.
دژوارە خۆمان لەم سێ بنەمرایەی فینۆمینۆلرۆجی دوور بخەیرنەوە
یان هەڵیانبووەشێنێنەوە .تێڕوانینی بوونگەرایەتی برۆ تێگەیشرتن
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لە واتای (بوون) بەگشتی و بوونی مرۆڤ دەبێت لەنێو زەمیرنەی
ئەم بنەمایانەی فینۆمینۆلۆجیدا دابمەزرێت.
گەڕانەوە بۆ خودی دیاردەکران بەو جرۆرەی خۆیران دەردەخەن و
گرێدانی خۆ و بابەتەکەی یان ئاگامەندی و دیاردە ،ههمانکرات لە
گرفترری خررۆگەرایەتی دوورمانرردەخاتەوە .بررێجگە لەمە ،میتررۆدی
فینۆمینۆلررۆجی زانررین دەخررراتە ئاسررتێ  ،کە هەمرروو مرۆڤێررر
بتوانێررت لە ڕێررگەی ئەزموونەکررانی خررۆیەوە دەسررتیبکەوێت بەبررێ
ئەوەی بررۆ هرری پێشرربیر و بیردۆزەیەکرری زانسررتی بگەڕێررتەوە.
میۆدێکە بیرکردنەوە لە نەریت و بیرردۆزە لەپێشرتر دامەزراوەکران
ڕزگاردەکات و لە سەرەتایەکی نوێوە تەماشای جیەان دەکات.
مەبەسرررتدارێتی ئاگامەنررردی ڕووکرررردنە لە برررابەتێکی دەرەکررری
ڕاستە ینە .هەرچەندە ئاگامەندی دەتوانێت لەنێوخۆیدا بمێنێتەوە
و ڕوو لە بیرۆکەیەکرررری نێررررو خررررۆی بکررررات .بەەم بەردەوام لە
دەرەوەی خۆیرررردا ڕوو لەو دیرررراردانە دەکررررات ،کە هەن .ئەمەش
فینۆمینۆلررۆجی دەکررات بە میتۆدێرر  ،کە ڕیالیسررتانە دەڕوانێررتە
بابەتی توێژینەوەکەی.

148

سرررەرباری ئەمرررانە ،فینۆمینۆلرررۆجی فێرمانررردەکات ڕەسرررەنانە لە
واتاکان تێبگەین .بەبرێ سرنوردارکردن و گرێردانی بیرکردنەوەمران
بەپێشبیر و پێشباوەڕەکانی نێرو نەریرت و کەلترووری براو بەدوای
ڕاسررتیدا بگەڕێررین؛ بێالیەنررانە و سەربەسررتانە ڕوو لە بابەتەکرران
بکەیررن .ڕزگررارکردنی ئاگامەنرردی لەم سررنوردارێتی و تەو کررردنە
جەختکردنە لە سەربەستی مررۆڤ ،کە برۆ بیریرارە بوونخوازەکران
دەبێت بە زەمینە بۆ ڕەسەنێتی بوون.
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سەرچ اوەکان بەکوردی و ئینگ یزی
ئەفالترررون .کۆمرررار ،وەرگێڕانررری د .مرررحەمەد کەمرررال ،دەزگرررایسەردەم س ێمانی١١١٩،
ژان پۆڵ سارتەر ،بوون و نەبوون ،وەرگێڕانی د .محەمەد کەمال،دەزگای سەردەم ،س ێمانی ١١٥٥
مرارتن هایردیگەر ،بروون وکررات ،وەرگێڕانری د .مرحەمەد کەمررال،دەزگای سەردەم ،س ێمانی١١٥٢ ،
مارتن هایدیگەر ،گفتووگۆیەک لەگەڵ هایردیگەردا ،ورگێڕانری .د.مررحەمەد کەمررال ،پررڕۆژەی کتێبرری گیرفرران ژمررارە( ،)٧٥دەزگررای
سەردەم ،س ێمانی.١١١١ ،
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