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  سوپاس و پزانین
  

ر   سه رآی خستنه  ئه م، آه آه زیزی ده سوپاسی آاك خالید عه
ها  روه هه. تۆی خۆیس ئه  ی خسته ستنووسه م ده ری ئه مپیوته آه

م  ی ئه وه  چاپدان و بوآردنه م بۆ له آه  دهم ده سهای ستگ سوپاسی ده
  . ڕتووآه په
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  رباس سه
  
  

 -ریستۆ ریتی ئه ی نه وه هتدان  ڕه شون واتای بووندا له ڕان به بۆ گه
  لهك   پویستیهآو وهش،  مه ئه.  مان آشاوه آه ی پۆژه خشه  نه وه هتیردكا
ی بیرۆآی  وه تدانه  ڕه م له آه  یه.خات رده ئاشكرا خۆی ده وازدا بهدوو ش
  م، له دووهه. Substance ڕۆك  ناوه و دانانی بوون به آی ی هۆشهم ده سه
و  آی ڕۆآكی گیانه  ناوهآو آردنی بوونی مرۆڤ، وه  پناسهی وه تدانه ڕه
وه ڕیزمان آردوون،   پكهو وه  آۆآردۆته مان بۆیه م دوو خاه ئه. گۆڕ نه

 بۆ  ریستۆوه ی ئهم ده سه   لهفیانه لسه  فه وه  بیرآردنه ك له وامیه رده  به چونكه
ی  آه هم ده سهوێ بۆ ریتكی ن ویداوه نه كارت ههد. آات دكارت دیاریده
نم  به، خۆی دابھشتا نهك به یتوانیوه هریتی  ر نه سه  شۆڕش

  ریته  نه و ری ئه واوی خۆی له آاریگه ته و به ترپا بكا ریستۆدا به ئه
  .وه دووربخاته

  
 آو وهڕۆك،  ناوه.  آان داناوه و آاتیگۆرییه ڕۆک ناوه ریستۆ بوونی به  ئه
.  ناآرت ی پناسه آه  بارهب گر به آان یان بارهه تیگۆرییهگری آا هه
  وه ی شتكه ره با له) ؟  چیه وه ئه (آو وهوت پرسیاركی  ر بمانه گه ئه
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 آو وهآانی،  ب باره  به ڕۆآه مز ناوه.   مزه وه ین ئه مدا ده  وه ین، له بكه
بار  ویش نابت به و ئه  نازانین وه باره هتد هیچی له...و  آی نده و چه تی چیه

  رنجاآشه ریستۆدا سه ی ئه وه  توژینه ی له وه ئه.  ڕۆآكی دیكه بۆ ناوه
) خت، مز ستره، دره ڵ، ئه مرۆڤ، ئاژه(آان  گره  بار هه ڕۆآه ویه، ناوه ئه
آانیان  ت جیاوازیه باره و زۆرتر سه  آراوه شیان بۆ دیاری نه تكی هاوبه ڕه بنه

 پشتر  آی له می هۆشه ده وت سه یه ریستۆ ده گریمان ئه.  زانیاریمان پدراوه
پشتره  ڕۆآه له و ناوه  بۆ ئهآان ڕۆآه موو ناوه و هه   دابنت ته ڕه و بنه به
و گری    ناآات آه ی گرفته ش چاره یه وه ڕانه م گه م ئه به.  وه ڕنته بگه
و   پشتر به آی له می هۆشه ده  ناتوانین سه  ئمه . وه ناآاتهمان  آه له سه مه
ر، گ و بارهه   ڕۆك  ناوه  له ش جۆركه مه ده سه و  ئه  دابنین، چونكه ته ڕه بنه

  . بۆ بوونی ه)بوون(  پویستی به یان بوونكه
  
ند  ئاستی چه ی له وه له ریستۆ، بجگه ی ئهمتافیزیكبینین   ده یه م شوه به

. مان ناآات آه ی آشه گرێ، چاره مان ڕاده آه وه گرفتكدا توژینه
  دا سودمان له م ڕگرانه ر ئه سه ماندا بۆ زابوون به آه ولدانه هه له

آانیدا  ڕه ر ڕۆشنایی بیروباوه  به و له رگرتوه ر وه  مارتن هایدریگهلۆجیئۆنتۆ
   له ته ڕه و بنه و به)بوون(وه بۆ  ته ڕاوینه گه. ڕ گه مان خستۆته آه شته گه
 ناو خۆیدا  آانی له موو جیاوازییه  هه  آه  ،مان داناوه ره ده ت به ڕه بنه
بوونی بۆ مان  آاندا  ئاماژه ی جیاوازیه وه  ڕوونكردنه له.  گرتووه هه
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وێ  مانه مان ده آه وه درژایی توژینه به.  آان آردووه بووه و هه مرۆڤ
  .ین ندی بوونی مرۆڤ بكه تمه و تایبه آان فسیركی ڕادیكای جیاوازییه ته

  مال د آه مه محه. د
  زانكۆی مبۆرن
2003  
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  م آه شی یه به

  بوون
  

مینكی  ر زه سه  له و بورانه دوایه ی له وره می گه وه  وره پرسیاری گه
ش  وره می گه وه. آات  ده آه ڵ آشه گه  له ه فی مامه لسه فه
  آه به  لپرسراوه بوونه ت به باره یشتنمان سه نگاندن تگه سه و هه وه شیكردنه به

. وه آاته ربوتر ده به  وه آانی بیرآردنه و بواره نت یه گه  ده آان  نادیاره دوورگه
پشتر  دوای واتای بوونكی له  به ڕانه  گه وره پرسیاری گه ستمان له به مه
و   دات ده رهه وه سه ه)زانین نه(م  پرسیارآردن له. ناسراو نه
و زانیاری   ر بوونك بناسرت  گه  ئه.خات ڕێ ده بهمان  آه فیه لسه فه شته گه
   بخرته و بوونه  ئه ویست ناآات جاركی دیكهبت پ  هه وه باره  لهواوی ته
  .وه ر ڕۆشنایی توژینه به
  

  ركی دیكه وه مرۆڤ بوونه  له و بجگه یه وستی مرۆڤانه پرسیارآردن هه
نت  یه گه ده وه ش ئه مه ئه.  نیه ڕیده  و گه  ن به دوای واتای بووندا ڕه به

یدا   په وه زانینه نه ، به واوه دیش ناتهن و ئاگامه نده ی ئاگامه وه ر ئه به مرۆڤ له
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آانی بۆ  زوه و ئاره ی ویست  رچاوه سه  به ندیش بووه واوی ئاگامه ناته. بووه
یشتن  پناوی تگه گر له نه ودانكی ئۆقره  بۆ هه ركه و هانده واوآردن خۆ ته

ای  خولی بوایه واوی هه ندی بوونكی پو ته ر ئاگامه گه ئه. واتای بوون له
و خۆی   خست ی ده آه آدا آاروانه یه  مزگه رو له  سه وته آه ده پرسیارآردنی نه

وت ڕوونی  مانه ده وره  ڕ پرسیاری گه مه ی له وه ئه. آرد ده ماندوو نه
  فیانه لسه فه  به تی، آه یه آه هم وهو شوازی  آه تی پرسیاره وه چۆنیه ینه بكه
  ئایاپنت؛ سه  خۆی ده و پرسیاره دا ئه یه شهم آ ڵ ئه گه له. دمانكرد ناوزه
  م پرسیاره می ئه چیه؟ وه فه  لسه ؟ یان فه  چیه فه لسه ی فه مینه زه
  ، چونكه یه ت هه ی تایبه وه  لكۆینه و پویستی به   ئاسان نیه نده وه ئه

ی )الفلسفة( و ڕۆشنبیرانی آورد له آوردی نیه)  فه لسه فه(ی  زاراوه
و   ئه وه ی یۆنانیه)فیلۆسۆفیا( آانیش له به ره  عه.  ریانگرتوه  وه وه بیه ره عه

آی  یه بوونی زاراوه رحاڵ، نه هه به.  یاندا داتاشیوه آه  زمانه یان له زاراوه
ستكورتی  و ده ژاری ی هه ئاماژه)فیلۆسۆفیا(آوردی بۆ  تی به تایبه
  آانی جیھانیش زاراوه توهو  پشكه زمانه ندك له و هه مان ناآات آه زمانه
  .آارهناوه یان به آه یۆنانیه

  
،  آه  یۆنانیه رچاوه وه بۆ سه ڕینه گه  ده فه لسه ی واتای فه وه بۆ ڕوونكرنه

.  آار هنراوه دا به و زمانه مجار له آه و بۆ یه یه م زاراوه ی ئه زانگه بووه به آه
؛  ش پكھاتوه  دوو به و له راوهآی لكدا یه  زمانی یۆنانیدا وشه  له فه لسه فه
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philosophia    .آه می وشه آه شی یه به  philoو )ویستی خۆشه( واتای
خت  دا جه مان لره آه وه توژینه. خشت به ده)زانین (sophiaم  شی دووه به
و  ی ئاشكرا نیه دیاره واتاآه آات، آه ده)زانین(م شی دووه ر واتای به سه له

  .گرێ ده  هه فیانه لسه تی فه انینك خسه ز نازانین چی جۆره
  
م بزانت یان یاساآانی  نگی جیھانی دووه آانی جه سك هۆآاره ش آه ئه

و  یه فیانه لسه  فه و زانینه م ئایا ئه ر بت، به به ی له)نیۆتن(فیزیكی
سك زانیاری  موو آه نرت؟ بگومان هه سوف داده یله ش به فه سه آهو ئه
چی   آه مشكیدایه و زانین له شقی فربوون نی عه ریستۆ گوته و ئه یه هه
زمانی   له1.سوفی بكات یله ی فه شه سك بانگه موو آه  هه رج نیه مه
.   آار هاتووه فی به لسه زانینی فه بۆ شوه ) الحكمة(ندكجار بیدا هه ره عه
هوأحكم (؛  داندراوه یه م زاراوه تكدا ئه ند سوره  چه  قورئاندا له له

  سیر له ها ئیبن ئه روه هه .)هوالحكم و له الحكم(،.)الحاآمین
 الله تعالی الحكم و الحكم و هما بمعنی ءفي اسما(لت؛ یدا ده آه فسیره ته

 چاوگی  بیدا له ره زمانی عه  له یه م زاراوه  ئه2...)الحاآم، وهو القاضي
كم، المحكمة، حاآم، حكیم، ح(آو ی وه ی دیكه و زۆری وشه هاتوه)حكم(

                                                 
1 - Aristotle. Metaphyscs, (Book A, 980 a)Translated bay Hippocrates G. Apostle 

Indiane University press, 1966  
  .140ڕه الپه. 1992ابن منظور المصري، لسان العرب،دار صادر ، بیروت، :  بوانه - 2 
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بی  ده  ئه تی له تایبه زمانی آوردیدا، به  له   3.رچووه ده لوه ) حكومة
و  آار هنراوه و عرفان به بۆزانینی قوڵ) الحكمة(ریدا و سۆفیگه آالسیكی

ریستۆو  و ئه فالتون ئه آو وه  آانی و پزیشكه ك زانایان  ته ته آیمی خراوه حه
آان  الی موسومانه. و هتد)المقتول(یرد وه و سوهره 4)لوآمایۆن(لوقمان
م بواری   له یه م زاراوه آارهنانی ئه به  ته به هه.   پزیشكیش دراوه آیم به حه

ه سوف یله ی فه زۆرینه  ، و هۆآاره  بۆ ئه وه ڕته گه ڕای من ده دا به زانینه
و ئیبن ڕشد پزیشك   یل یبن سینا، ئیبن توفهآو ڕازی، ئ آان وه موسومانه 

پزیشك .  یه سوفی یله آو فه  وه،ی پزیشكی  پیشه وه آیشه  ڕوویه له. بوون
ی  ی چاره آه آیه مه  هه  زانینه و به وه خۆش بدۆزته ی نه چاره بت ڕگه ده
) شوبھاندن(ش لۆجیه نه م ئه ئه. كاتبسك  آه ك تاآه  نه آه خۆشیه نه
. ریستۆ  الی ئه فیانه لسه آردنی زانینی فه  بۆ پناسه وه ڕنته مانگه ده
پناوی   له زانینه(و  یه آی مه فی هه لسه  زانینی فه سوفه یله م فه دیدی ئه به

آو  و وه وت  آه آان ده آییه نده  هه  ژور آشه آی مه  زانینی هه 5).زانیندا
 تووشی  سپت، آه چه دا ده  وانه موو ئه ر هه سه ك به خۆشیه ی نه چاره ڕگه
  . بوون آه خۆشیه نه
  

                                                 
  .رچاوه  سهمان هه - 3
می پش زاییندا  ی پنجه ده سه و له ه)سوآرات(می  ده سوفكی یۆنانی پش سه یله فه)Alcmaeon-لۆآمایۆن(لوقمان  - 4

 -ز  پ570(و شاگردی پیتاگۆڕاس ت ، پزیشككی بلیمه آیم ناسراوه لوقمانی حه بی آوردیدا به ده ئه له  لۆآمایۆن، آه .  ژیاوه
  .  بووه)ز پ497

5 - Aristotle. op.cit.,A1, 980 a 21 
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  خرنه و ده آاردت آیم به بۆ حه) دانا(و)زانا(ی  وه زمانی آوردیدا زارا له
سوف و  یله بۆ فه) زانا(ی   زاراوه  دژوارهم سكی لزان، به پاڵ آه

  رج نیه   مه)لزان(سكی زانا  آه  دابنین، چونكه فه لسه بۆ فه) زانایی(
ی   زاراوه مه ر ئه به له.  بت هفیان لسه فه شی آه یهسوف و زانای یله فه
،  تیشدا  یۆنانیه ڕه بنه و له رگیراوه  وه وه بیه ره  زمانی عه  له ، آه) فه لسه فه(
  . وه هنمه آار ده آو خۆی به وه
  

دات  وده  هه ودات آان ده وره گه ی پرسیاره ره قه  خۆی له فیانه لسه زانینی فه
. آاندا بدات ر آشه سه به) حوآم(بكات و  آان ئاماده هم وهندانه  لۆجیكمه

دا تووشی دۆگمای   ر آشه سه ندك، حوآمدان به بیرو ڕای هه دا به لره
  ش ناآرت، آه وه و نكۆی له  دروسته م بیروڕایه ئه. آات مان ده وه بیرآردنه

ب حوآمدان  م به به. وه آاته سك ده  ته وه آانی بیرآردنه دۆگما بواره
  له.   خۆیدا دۆگمایه ك له یه وه مدانه موو  وه یدا نابت و هه  پهمیش وه

  ین ، آه ده دا ده و ڕاستیه ر ئه سه حوآم به) گۆچان خواره(پرۆپۆزیشنی
 حوآمدانه  م جۆره موو باسك به هه. ن تكی خوار داده ك بابه گۆچان وه

 دوا  م دۆگمایه ئه نت  هی ناگه وه  ش ئه مه  ئه . آداو دۆگمایه یه ر آشه  سه به
دۆگمای . یدا ناآرت  په وه آه ی آشه باره و زانینی نوتر له دۆگمایه

آانی  ر بۆچوونه سه رگا له  ده وه)بوا(ی دۆگمای وانه پچه فی به لسه فه
  آاتك له. خۆی نادات بوویی به  میشه تی هه داهاتوو داناخات و خسه
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ی مامۆستای فالتون ئهڕی  باوهریستۆیان پرسی بۆچی دژی بیرو ئه
فالتونی   ئه له الی من له) ڕاستی: (مدا گووتی  وه ستت، له وه ڕاده

 ب ئارام  ، آه یه فیانه لسه ی دۆگمای فه  نموونه مه ئه. مامۆستام پیرۆزتره
ش بۆ  و ترۆپكه آات و ئه وتده  ڕه بوونواتای یشتن له و ترۆپكی تگه ره به

مان  آه بۆچوونه  وه م ڕووه له. آی نوێ یه  ڕوانگه بت به  ده ترۆپككی دیكه
ی  وت بناخه پارزین و نامانه ومانكاری ده گ  آارتكردنی له

   گومانكاری، آه6.رم آی لژو نه وییه ر زه  سه ینه مان بخه آه وه توژینه
آی  ڕ، ناآۆآیه گه زراندنی زانین خستۆته ی دژی دامه اوه ب نگكی نه جه
ی خۆی تووشی دۆگما  وه بۆ ئه. ناو خۆیدا ڕاگرتووه ری له ده اره بهچ له
و  و ئه  دۆگمانیه ڕی به ی باوه و دۆگمایه ر ئه  به نای بردۆته   په آات نه

بوونی  ر نه سه ی دۆگما حوآمدانه به وه تدانه ڕه ، آه  بیر آردووه ی له خاه
  وه ی ئمه م بۆچوونه له. بوونی حوآمداندا ر نه سه  به دۆگمادا یان حوآمدانه

ك  آو یه ردوو وه هنان هه ڕنه ڕهنان و باوه ی دۆگما، باوه وه تدانه دۆگماو ڕه
  .هاوتاو دۆگمان

  

                                                 
ی تمون  آه و شاگرده) پ زPyrrho)360-275 فرۆ  هی فرو نیه، آ  گومانكاری، فرگهست له به  مه- 6

Timon)315-225وه زراندو آاریانكرده سه دایانمه) ز  پرگه فیانه لسه ی فه وه ی بیرآردنه ر شرییه نده سكه ی ئه ی ف  
  گومان له.  یه وه كردنهست آانی هه ته سه ودیو ده  له  نابت باسی شتك بكرت آه ، آه دایه ڕه و باوه گۆمانكاری له. میسر له

      . آات آی ده آی و هۆشه سته هه-موو شتكی نا بوونی هه
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جار هۆمیرۆسی شاعیر،  م آه آان بۆ یه  الی یۆنانیه  له فه لسه ی فه زاراوه
 420(و هرۆدۆتسی مژوونوس  می پش زایندا ژیاوه وته ی حه ده سه  له آه
ر مژوو  سه یدا له آه ڕتووآه  په هرۆدۆتس له. آاریانھناوه به)  ز مردووه پ
 بۆچوونی  و به  داناوه ك ناو یان ئاوناوه نه) فرمان(بهی  یه م زاراوه ئه
  نده رچه  هه7.ی شتكدا وه  شون دۆزینه  به ڕانه گه) آردن فه لسه فه(و ئه
و  ئه  م هشتا دیار نیه  دانراوه به  پۆسه دا به یه م پناسه  له فه لسه فه

شون  سك به گونجت آه ئایا ده. ی چیدایه وه  پناوی دۆزینه  له یه پۆسه
ی  آه ت؟ پناسهسوف دابنر یله فه ڕت به سامانكی وونبوودا بگه

و  واوآراو ئه آانی ته  و شاگرده ستی پیتاگۆراس  دهر سه هرۆدۆتس له
ی خۆڕسك یان  وه ودان بۆ دۆزینه  هه سوفانه بوو به یله م فه  الی ئه ڕانه گه 

 شون سامانكی  ڕان به  گه نهوبۆ نمو. رمان وروبه آانی ده ڕۆآی شته ناوه
یان ) سامان(ی واتای وه م دۆزینه  به فیانه نیه لسه وونبوودا آاركی فه

  . یه فیانه لسه آی فه یه  آشه )سامان(ڕۆآی ناوه
  
 بۆ  ی ئمه آه وه ستی توژینه به مه آی نزیكتری له یه هریستۆ پناس ئه
) بوون( واتای   له داناوه و زانسته ی به فه سهل  و فه  آردوه  ئاماده فه لسه فه

Being qua Beingته  دهوه آۆ .  

                                                 
7 - Herodotus. History of the Greco-Persian war, London: Bell, 1875. P. 30 
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 آو وه  م زانسته ئه. ه)بوون(ی  آه تی باسه ، بابه یه زانستك هه"
  وه آیه مه  بوونی هه وان خۆیان به ئه  ؛ چونكه  نیه آانی دیكه زانسته
نكی بوون   الیه  له و زانستانه آك له ریه هه. آردووه ریك نه خه
   8." وه آۆنه ده

م  آه تی یه تی بابه  چۆنیه و جیاوازییان به دا باسی دووجۆر زانست آراوه لره
  .یه م بوونه شكی ئه میان به و دووه آه یه  گشتی بوونه

  
ریستۆ  وه، به بیرو ڕای ئه آۆته ه  بوونی گشتی د ی له و زانسته ئه
. یه مدا هه شوه زانستی دووه ڵ  گه ی لهیڕۆآ و جیاوازی ناوه یه فیانه لسه فه
ی  وه تی لكۆینه و چۆنه، آه بووه به بابه و بوونه چیه م ئایا ئه به
گرنگتر موویان  یه، له هه تی خۆی هه ریستۆ خسه فه؟ بوون بۆ ئه لسه فه

 یان  م مزه آو ئه آی وه نده بوون  شتكی هه. ن ه رور و زه آی مه تی هه خسله
و هچ شتكی  یه موو شتكدا هه  هه و له آیه مه و هه  نیه ڕتووآه و په ئه
موو بوونك  بوونی هه بت به وه  بوون ده م ڕووه له. و نابت ب ئه آی به نده هه

وه بوون  آی دیكه  الیه له. موو شتك هتی ئۆنتۆلۆجی بۆ ه ڕه یان بنه
م بۆ  ئه.  ی بۆ بوونی خۆی نیه بوونكی دیكه  پویستی به  چونكه روریه زه

 بیروڕای من  دا به ته م دوو خسه  دانانی ئه ریستۆ له ی ئه چوونه
  سوفه یله  فه ندك له می ئۆنتۆلۆجی هه ره بۆ پشخستنی سیسته آارتكه

                                                 
8 - Aristotle.Op.cit.,T1,1003a 21-26   
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؛ بوونی  وه شه  دووبه  بوونی آردووه به  ئیبن سینا، آهآو وهآان  موسومانه
  سوفه یله م فه دا ئه روره آردنی بوونی زه  پناسه له. و بوونی گونجاو روره زه
نا بۆ   بۆ بوونی په ی داناوه، آه و بوونه و به ریستۆی آردووه وی ئه یه په

ب   به وه مه ی ئه وانه پچه  و بوونی گونجاویش به  نابات بوونكی دیكه
ریستۆ  ی واتای بوون ئه وه بۆ ڕوونكردنه. بت  ناتوانت هه روره بوونی زه
و  م آه پنسیپای یه"  بوون ممان و گوایه رده  به ی خستۆته آی دیكه یه پناسه

و  آات ئه دا زیاتر تووشی ئاۆزییمان ده ی لره وه  ئه9". آانه رزه هۆآاره به
  .  ڕوو خاته آان ده رزه  به و هۆآاره)بوون(دی نوانن  پوه ، آه یه پرسیاره

  
   چونكه بوون نیه) ك یه(دا  وا لره آان بت ئه رزه  به  هۆآاره )بوون(ر  گه ئه
  ی به رزانه به  و هۆآاره رز ناآات و ئه ك هۆآاری به ریستۆ باسی یه ئه

) حكمةال( فیانه لسه  فه  بهآانیشی ه هۆآارناسینی. چوار هۆآار داناوه
  ر بوونكی له سه رز بۆ بوون بیار له نانی هۆآاری بهاد.   آردووه ده ناوزه

ر  ده تابه ره  سه آی له تایه ره  سه ینه  ناگه یه م شوه دات و به  ده) بوون(پشتر بۆ 
پشتر بۆ  و بوونكی له   خۆی بوونه ر، آه ده ت به ڕه  بنه تكی له ڕه یانه بنه

یدا بۆ  آه  آۆسمۆلۆجیه گه  به یستۆ، خۆشی لهر ئه. خۆی دانانت
تووشی ) م آه می یه ده سه(یان ) م آه پنسیپای یه(لماندنی بوونی  سه
دوا بنۆس  م به آه می یه ده و بیاری داوه سه فی بووه لسه مان گرفتی فه هه

                                                 
9 - ibid., 1003a 26-32  
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آی  مه دا بوونی هه  شونكی دیكه ریستۆ له ئه. ر دابنت ده م به ده سه و له
  و واتایه ر ئه ههش  مه  ئهPer se.10داناوه )  خۆ-ناو  له- بوون( به
  به. تی ی خۆیه و خۆی بناخه  نیهPer accidensبوون ڕووداو   خشت به ده

  وه؛ له درته  لك ده دوو شوه ریستۆ به ی ئه آه  واتای بوونه بیروڕای ئمه
  مه و سیسته ره هش ب مه  ئهه گۆڕ آۆو نهواو  بوونكی پو ته وه آه الیه

 بوونی  وه آی دیكه  الیه آات و له ن دهلكشما فالتون په ی ئه آه یهمتافیزیك
  بووه تی بوونی هه ڕه  به بنه  بوه ، آه یه آی مه آان و شتكی هه مو بوونه هه
  نه خه ش دوو شوازی ئۆنتۆلۆجیمان ده نه م دوو الیه ئه. آان آیه نده هه
آی   دینامیكی و گۆڕانكارییه  به و بوونه  ئه اندا محاهمی آه یه له. م رده به
  سپاوی له آی چه یه مینه ر زه سه شمان له آه فه لسه یی دابنرت و فه میشه هه

رچ  و هه ره ده  گۆڕان به واوآۆ له بوونی پو ته. زرنت مه پشتر داده
ی  پلهآات و  وا بوون تووشی ناآۆآی ده آی تدا ڕووبدات ئه گۆڕانكاریه

واوآۆدا  آی ته تی ڕاستیه  واقعیه له. بت واوآۆیی ل ده رزو ته به
 هیچی دی  و ڕاستیه  ئه و نابت ڕووبدات، چونكه گۆڕانكاری خراپه

،  واوه تی بوونكی ناته گۆڕانكاری خسه.  واوآردن پویست نیه  ته-بۆخۆ
واوآۆیی   ته یشتن به واوآردن و گه وی خۆته ی گۆڕانكاری هه ڕگه  به آه
  .دات ده
  

                                                 
10 -   Aristotle. Posterior Analytics, I., 4, 73b 26-74a3. 
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گۆڕ دانانرت و  واوآۆو نه آی ته  ڕاستیه مدا بوون به ی دووه وه  لكدانه له
وا  بت ئه رچ شتك هه هه. بوو موو شتكی هه ت بۆ هه ڕه  بنه ب به ده

م  ب ئه به ، آهستت وه ده ڕا آه آیه مه ه هه)بوون(ر  سه  له و شته بوونی ئه
فسیری  ی ته و زانایانه ندك له هه. و باسیبكرت وه تهناتوانرت بیری لبكر

ر   به نایان بردۆته ریستۆیان آردووه په ی ئهمتافیزیكمی  سیسته
  نموونهبۆ . م داناوه آه یهمی  ده سهبوونی  و بوونیان به م آه ی یه وه لكۆینه

م  ریستۆ بوون به ردوآیان شاگردی ئه  هه تیوفراستۆس و ئیۆدیمۆس، آه
  ته و خسه آیان له مه و بوونی هه وه  واتای بوونیان ڕوون آردۆته یه وهش
. میان داناوه آه می یه ده رزو تاك و سه  بوونكی به و به  دابیوه آیه مه هه
 زانستی  آات به  ده فه لسه  فه مان شوه  هه فرۆدیسیاس به ری ئه نده سكه ئه

ریستۆ  ی ئه آه روڕاآانی دوو شاگردهمیش شون بی آان و ئه رزه ره به وه بوونه
ی  آه ر پناسه سه  له  آه، م زانایانه آانی ئه ی بۆچوونه گوره به. وت آه ده
و   و ئه  رك وه  بوونه  بوونی تاآه بوه به) بوون(ستاون ریستۆ بۆ بوون ڕاوه ئه

و  ژیو له ناویاندا نا  پچاوه آانی دیكه ره وه  بوونی بوونه ش له ره وه  بوونه
  وه م باسه ی ئه  ڕوانگه ش له فه لسه فه.  یه رزو جیاوازی هه بوونكی به

ڵ تیۆلۆجیدا  گه و له آه رزه  به  واتای بوونه  له وه لكۆینه بت به ده
ی  ندانه و ئاآامی لۆجیكمه وه آایه هاتۆته خۆڕا نه  له نجامه م ئه ئه. گرن آده یه

. م آه رز یان پرنسیپای یه  هۆآاری به  آو هو،  بۆبوون ریستۆیه ی ئه آه پناسه
ی متافیزیكمكی   بۆ سیسته وه ڕنته مانگه دا ده ش لره مه ئه
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ی  وه ی بیرآردنه یدا هاوڕانین و شوه  گه له ، آه ئایدیالیستانه
 ی بۆ ی دیكه ندك پناسه تۆ ههریس ئه. ستت وه مان دژی ده فیانه لسه فه

   بۆ نموونه.آات مان ال ئاۆز ده آه اتر آشه زی دهن وه  ئه  آه،داناوین
یان 11)م آه ڕۆآی یه ، ناوهousia  ڕۆآه  زانستی ناوه فه لسه فه(لت؛ ده
 ناو سروشتدا  و له استیه زانستی ڕ(و12) ڕۆآه زانستی هۆآاری ناوه(

تۆو ریس ی ئه آه فیه لسه  فه ڕه دا بیرۆباوه م خاه  له13). آانه زانستی فۆڕمه
 پستمۆلۆجیدا نیا له ئه و جیاوازیان ته وه هآدی نزیك دبن  یه فالتون له ئه
 ژر  وته آه آان ده ڕۆك یان فۆڕمه فالتون زانینی ناوه بۆ ئه. وت آه رده ده
ڕتووآی  ی په شكی دیكه  به له.  وه تی هۆشی دیالكتیكیه سه ده

  Substrate) ڕۆك ناوه(مكی  ر چه سه ختی له ریستۆ جه دا ئهمتافیزیك
و  آانه ته نی خسه  خاوهSubstratumڕۆك  ناوه"بوونی داناوه، و به آردووه

آان، بۆنموونه  آیه نده بوونه هه 13" تی شتكی دیكه  خسه خۆی نابت به
تی   خسه م خۆیان نابن به به) آان آاتیگۆرییه(آانن ته نی خسه خاوه
ت نیه  ی بوون خسه  ڕه و باوه  ئه نهی گه  ده وه م بۆچوونه له.  تی دیكه بابه

 Per-accidenc   كو بناخه ، به ه ی ههمه آانه ته موو خسناتوانین  و ئ 
بت  وا ده نگی سور ببینین ئه ی ڕه وه بۆ ئه.  وه ب بوون بدۆزینه تك به خسه
 سور، یان  رتووك، آراسكی رگی په به  ، بۆ ونهدار شون شتی سو به

                                                 
11 - Aristotle. Metaphysics, B2, 996b31; 997 al-B  
12 - ibid., t 3, 1005 a35  

Aristotle. Physics, I, 9, 129a 34-36    
13 - Aristotle. Metaphysics, Z, 3, 1029 a2   
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ڕۆك شتكی   ناوهآو وهی بوون  آشه. ڕین  سوردا بگهئۆتۆمبیلكی
  سوفی موسومان بۆ نموونه یله ندك فه رگر یان ڕووداو الی هه ت وه خسه
مشتومی ) 1198-1126(و ئیبن روشد)1027-979(بن سینائی
ری  سه له)1804-1724(مانیش ئیمانویل آانت و دوای ئه ر آراوه سه له

و  روره ؛ بوونی زه وه شه  دوو به آات به  سینا بوون دهی ئیبن وه پاش ئه.  دواوه
یكات  نت و ده  دراو داده میان به ، دووه)ممكن(بوونی گونجاو

دا ) یه  هه گۆچان شتكه( پۆپۆزیشنی لهڕۆك،  اوهتكی ن خسه به
 آو وه و  تی گۆچان  خسه  به و بووه ربینی بوونه ده)  یه هه. (وت آه رده ده
) یه هه(آو  یش وه)خوار(تی   خسه چونكه)  گۆچان خواره( بین یه وه ئه

ڵ بوونی گونجاو  گه   له  ه  سینا مامه  ئیبن یه م شوه به.  آه  گۆچانه  به دراوه
و   آیان گرتوه هیڕۆآیدا  ڵ ناوه گه  له روره م بوونی زه نیا بۆ ئه  ته آات و به ه د
) تھافت التھافت(یدا آه ڕتوآه  په لهئیبن ڕوشد  14. وه آدی جیا نابنه  یهله
سینا  ی ئیبن ڵ بیروڕاآه گه لغزالیدا له آانی ئه خنه ی ڕه وه تدانه  ره له

تی   خسه  و نایكات بهنت دانا Per-accidenc  ڕووداو  و بوون به ناآۆآه
  ش به مه  ئه ب بوون، آه  به تك چونكه تی بابه ڕۆك یان چیه ناوه
    15.یدا نابت تك په ، هیچ بابه یه وه آانی دیكه ته ی خسه  وانه پچه

  

                                                 
  .332ڕه  الپه. 1960ابن سینا، االشارات و التنبیھات، القاهرة،  - 14
15 - Ibn Rushd. Tahafut al-Tahafut, translated by S.Van den Bergh, London: Luzac, 

1978. P.331  
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   بهCritique of Pure Reasonیدا  آه ڕتووآه می په شی سیه  به آانت له
یدا  آه خنه  ڕه ی له یه م آشه ئه)Transcendental Dialectic(ناوی 

  ئیبن ڕوشدڵ گه لهو   وه  ی ئۆنتۆلۆجی زیندوو آردۆته گه ر به سه له
تك  تی بابه  خسه به) بوون( ، آه وه داته  ده و بۆچوونه تی ئه  ڕهو یههاوڕا
)  .یه  هه گۆچان شتكه( بیروڕای آانت پۆبۆزیشنی به. نت داده
  آه ته و خسه تۆتۆلۆجی یه)  یه ی هه  س گۆشه س گۆشه(آو وه

 .زیاد ناآات)  گۆچان و س گۆشه( وه آه ته ی بابه  باره زانینكی نوێ له
  به)  یه ی هه س گۆشه(یان ) یه هه( ته م خسه مان آاتدا ئه هه له

  آی له  ناآۆآیه وه تبدرنه ر ره گه ، ئه وه آانی دیكه ته ی خسه وانه پچه
 یان  وره گۆچانی گه. آات یدا ده دا په آه  پۆپۆزیشنه ر له ده به چاره

م  ، ئه  نیه وره ن گهر گوتمان گۆچا گه ئه.  یه و ئاسنیش هه خته گۆچانی ته
   ناگۆڕت و گۆچان له آه  بوونی گۆچانه  هیچ  له یه وه تدانه ڕه

  له)  یه هه( آاتكدا  م له به.  وه هته ده) بچوك(دا فۆڕمكی دیكه
مان  ناآۆآییتووش)   نیه گۆچان شتكه(ین بین و ده  داده آه گۆچانه

   له .مات ڵ خۆیدا ڕاده گه ش له هآ آه بوونی گۆچانه وه تدانه و ڕهآات  ده
موو  و هه  یه آه ته  بوونی بابه تك چونكه  باری بابه نابت به) بوون( مه رئه به

 آانت  وه آی دیكه الیه له16.گرت ده وه هه  خۆیه  به باركی دیكه
  وAnalytic؛ شیكاری یه آان دوو شوازیان هه  پۆپۆزیشنه دایه ڕه وباوه له

                                                 
16 -Immanuel Kant. Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, 

London: MacMillan, 1963. A:594, B: 622.  
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)  یه  هه گۆچان شتكه(ر پۆپۆزیشنی گه  ئه Synthetic .17كش تھه
مان   هیچی تازهو آار هاتووه به) بار(آو ، وه) یه هه(وا  شیكاری بت ئه

ر  گه میشدا ئه تی دووه  حاه له. رناخات  بۆ ده آه ته ابه ب ت به باره سه
 گۆڕان  وباره ی ئه وه  هت دان  ڕه وا نابت به كش بت ئه  تھه آه پۆپۆزیشنه

ی  وه تدانه ڕه زانین به و ده ش دژواره مه شدا بت، ئه آه ته ر بوونی بابه سه به
ر بوونی   هس تی به ڕه گۆڕانكی بنه)   نیه(بۆ) یه هه(گۆڕینی آه یان به باره
نابت ) بوون(یان ) یه هه(دا آه ته ردوو حاه  هه له.  تدا د) گۆچان(
و  ب ئه و به گره و بار هه آه ته تی بابه ڕه ونی بنه بوكو بهت و بار  خسه به

  فالتون له و ئهآ  وه،ها آانت روه هه 18. وه ش بكرته آه ته بابه ناتوانرت بیر له
شكردنی  ی دابه گوره و به  ئۆنتۆلۆجی  ڕووی آردۆته وه ستمۆلۆجیهپ ئه

و  قینه سته یان ڕا و فینومینه ر نومینه سه آانی زانین بوونیشی به شوازه
 بوونكی  ی، آه ڕه  و باو  ئه یشتۆته گه .شكردووه  دابه قینه ی ڕاسته دیارده

و  وه آان خۆی شاردۆته  یان جیھانی دیارده ودیوو فینۆمینه نادیار له
نایگات و ناتوانت ڕۆشنایی ) رگیز هه(ندی تی زانینی ئاگامه سه ده

  ، آه دایه  و ندیش له گامهستكورتی زانینی ئا هۆآاری ده. ر سه بھاوته

                                                 
مان  هیچی تازهیدا ناآات و  زانینی نوێ پهی  آه ته تی بابه و خسه تۆتۆلۆجیهAnalytic پۆپۆزیشنی شیكاری - 17
ر   سه ی له آه ته و بگره بوونی بابه دایه آه ته ناو بابه  پشتر له آات له ی باسی ده وه  ئه  نادات چونكه وه آه ته ی بابه باره له
وه  یه آه ته  بابه تی له سه  خهSyntheticش ك پۆپۆزیشنی تھه.   دژوارو ناآۆآه آه ته ی بابه وه تدانه  ڕه مه ر ئه به و له ستاوه ڕاوه

ی  نموونه. ناو نابات  له آه ته و بوونی بابه شی دژوارو ناآۆك نیه وه تدانه و ڕه ند نیه  گربه وه ته و خسه  به آه ته و بوونی بابه جودایه
  .ڕژرن  داده وه آیه سته ی زانینی هه  ڕگه  به ن آه و پۆپۆزیشنانه ش ئه مه ئه

  Immanuel Kant. Op.cit., A:598, B:626-18 
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  آان به رناچن و زانینه  سنووری آات و شون ده آانی زانین له زمونه ئه
ندی، بۆ  ئاگامه.   نیه ش دیارده و نومینه ه گیریان خواردووهو آانه دیارده

ودیو سنووری آات و   ئه نته یه بت خۆی بگه ، ده ته م بابه ناسینی ئه
  رجی له  آات و شون دوو مه ، چونكه حاه كی مهش آار مه و ئه وه شونه

 ناو آات و  بت له زمونكی هه  ئهچر ی ههدن ئاگامه. پشترن بۆ زانین
  ونه م آات و شون ناآه نرت، به یه گه نجام ده  ئه دات و به  شوندا ڕوو ده

گارت (ی خانه  قاوه له) ئستا( من بۆ نموونه.  وه  ندییه زمونی ئاگامه ناو ئه
م  آه ر مزه آانی سه زه آاغه. نوسم  ده یه م آشه ر ئه سه  له و دانیشتووم)یس پله
نگی   ده بینم و گوم له ڕتووآك ده ند په و چه آه قاوهفنجانی و 
ر  سه آان له  ئۆتۆمبیله وه شه آه خانه ی قاوه  شوشه و له رمه وروبه ی ده آه كه خه
م  له) ئستا(آین سته زموونی هه  ئه  آۆمه مانه ئه. بینم  ده آه قامه شه
زموونه  ك ئه)شون(كی دیاریكراوو )آات(ب به. دا ڕوویاندا ه)شون(
آانمدا  زموونه  ئه  م من له ن، به یدا بكه آانم ناتوانن زانینم بۆ په آیه سته هه

آو   وه، بۆ زانین پشتره  له م دوو شوازه ئه.  بوونی آات و شون نیه ئاگام له
 خۆیان بۆ  آه خانه ی ناو قاوه آه كه آان و خه و مزو ئۆتۆمبیله زو قاوه آاغه
 ڕوون  دا پویسته ی لره و جیاوازییه ئه. ن رناخه آیم ده سته زموونی هه ئه

زموونی  بۆ ئه) آات و شون(پشتر و شوازی له  نوان نومینه وه له بكرته
آی  سته زموونی هه تی ئه سه  ده نده رچه  هه  نومینه ، آه یه وه آی ئه سته هه

  یه قینه و ڕاسته نت ئه یه  ناگه وه  ئه وه شه مه ی ئه  وانه  پچه ناگات به
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ر آات و شون  سه یدا له آه  باسه  آانت له.نرت آی دانه ره شتكی ده به
فۆڕمی ناو دوو  و به وه تبداته  آات و شون رهوتی داآهوت  یه ده

  .تیان دابن وه دنهبیرآر
  

 بۆ  یه مان آاتدا بناغه هه ، له زانراوه و نه یه  بوونكی شاراوه نومینه
م دوو  ندی نوان ئه یوه په. و نابن ب ئه آان به و دیارده)آان دیارده( فینومینه

  یان له ندانه آی لۆجیكمه یه روره  زههو  هۆآارییه وه م بۆچوونه ی بوون  له ڕووه
  رخستوه  خۆی ده ب بوونی شتك ، آه  به دیارده. آات یدا ده پهنواندا 

و ناناسرت و  یه وه آه ودیو دیارده  الی آانت له و شته م ئه نابت، به
آی    دۆگمایه گاته  آانت ده یه م شوه به.  وه منته یی ده  شاراوه  به میشه هه

یی  اوهنادیاری و شار. آات گومانكاری و خۆی تووشی ناآۆآی ده
آانت چی  ری بدوین، آه سه  لهمان پنادات بیناسین و  ڕگه نومینه

  وه ی نومینه باره ك زانیاری له  آۆمه یه ڕه م بیروباوه نی ئه  خاوه خۆی، آه
   ئمه حاه ت مه  ده وه آه  الیه له.  یاندووین و پناسی بۆ داتاشیوه پ ڕاگه
مان   باسی نومینه وه آی دیكه  الیه زانین و له ب وه  ی نومینه  باره بتوانین له
. ین  ناتوانین باسی بكه یه زانین شتك هه  نه ر ئمه گه ئه. آات بۆ ده
موو  بۆ هه  یه وره آی گه یه ناسینی آشه و نه قینه یی ڕاسته شاراوه
. آات مان ده وره  تووشی گرفتكی گهو  مكی ئۆنتۆلۆجی سیسته
  قینه  ڕاسته ویداوه موو قۆناخكی مژوودا هه  هه ه ل میشه ندی هه ئاگامه
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آی و بوونی خۆیدا  ره ڵ جیھانی ده گه  له ه  مامه وه و ناسینه بناست و له
  له. بین یدا ده  ژیانی ڕۆژانه آانی له همی زانین رهه  بهآات و ده

م نازانین چۆن   به یه هه) قینه ڕاسته(دا ) آانت(می ئۆنتۆلۆجی  سیسته
 ئاستی  ش له ئمه.  یه دا هه ڵ ئمه گه آی له ندییه یوه و چ په یهو چ یه هه

. ین ناگه رگیز پی كو ئیفلیجین و هه ك آورت بینین به ودا نه ناسینی ئه
و  تی زانینی ئه سه  دهو آردووه ی باس نه قینه نیا دووری ڕاسته ته آانت به
زانی  نه  به  ، آه ندیش و ئاگامه وه ندۆته ندی سه  ئاگامه شی له یه قینه ڕاسته
هنت و   مژووی خۆی ده  آۆتایی به وه زانیه  نه  به یدا بووه په
 نامۆیی  ب و به  ده واتای بوون ب هوده یشتن له ی بۆ تگهنآا ولدانه هه
  .ژی  ده قینه و ڕاسته له
  

ی  آه فه لسه  فه وه له قینه  ڕاسته ندی له ی نامۆ بوونی ئاگامه آشه
   له آكه یش یه)هیگ(و رخستوه قی خۆی ده زه دا به)آانت(
، هیگودانی  هه. ی لگرتبت خنه  ڕهآانی پاش آانت سوفه یله فه
 ئۆنتۆلۆجی  لیستی وی دووه  ی ڕاڕه وه تدانه ر ڕه سه ، له تاوه ره سه له
  ، آه اوه دان قینه ك ڕاسته  یه ی به)بوون( وه یه وه تدانه م ڕه و له ستاوه ڕاوه
رخستن و خۆ پیشاندان  آان بۆ خۆ ده واوآردنیا دیارده ی خۆ ته پۆسه له
ی بۆ  واتاآهو  ی آردووه)بوون(دوو شوندا باسی  لههیگ. آات یدا ده په

  میش له یدا دووه آه  ئۆنتۆلۆجیه مه سیسته م له آه  یه.ه و ته ڕوونكردوینه
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یدا  آه هئۆنتۆلۆجی  مه  سیسته  لهپشدا واتای بوون  له ئمه. یدا آه لۆجیكه
  .ی آه  دیالكتیكیه ر لۆجیكه  سه چینه  ده مه  و دوای ئه وه ینه آه شیده

  
و  رورییه ندی بارودۆخكی زه   نامۆیی ئاگامههیگبیروڕای  به

 هزكی  ، آه دانیه وه تی نامۆییش  له  روره زه. ڕوات ندی تدا ده ئاگامه
  تكه روره زه.  وه آایه ی هنابته م بارودۆخه ندی ئه امه ئاگ  له آی بجگه ره ده

ی  واوآۆی  ترۆپكی ته یشتن به ن و گهواوآرد  ته- ندی بۆ خۆ ئاگامه
آی  یه قینه آو ڕاسته  وه،آی ره  جیھانی ده زانت، آه و ده  ئه. هیدای آردوو په

ز ڕاوه  په او دووره پچله.آات دا دهندی ڵ ئاگامه گه تی له و دژایه ستاوه ر   
ی  و زاده آی جیاوازنیه  یه قینه آی ڕاسته ره مانكاتیشدا جیھانی ده هه

ندی و   نوان ئاگامه ندی دیالكتیكی له یوه دا په لره. ندییه ئاگامه
  وه آی دیكه  الیه  و لهوه جیاوازن آه  الیه له. بت یدا ده آیدا په ره جیھانی ده

  آگرتنیشیان له و یه آگرتنیاندایه  یه  جیاوازیان له.آگرتوو یه
و  آی مه  هه و بوونه  و ئهك ڕاستین تدا یه ڕه بنه له. یاندا آه جیاوازییه
   به  بووههیگ، بوون بۆ  وه م ڕووه له. پشتردا باسمانكرد  له   یه گشتگره
و  یهندی ی بیری ئاگامه آیش زاده ره ندی و جیھانی ده ئاگامه
آانی  ندی و دیارده  ئاگامه  یه ی هه وه  ئه. خۆ نیه هرب آی سه یه قینه ڕاسته
       .     یه ندانه آی ئاگامه یه وه ی دیالكتیكیش بزوتنه وه و بزوتنه  ندییه ئاگامه
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ودا  ریستۆ له  و ئههیگی نوان ئۆنتۆلۆجی یڕۆآ جیاوازی ناوه
 Being qua)نبوو( ریستۆوه ی ئه  وانه  پچه  بههیگ  دات، آه ده رهه سه

Beingو نه یه قینه  ڕاسته  بهت آی پواوو   ناته دایه ڕه  باوهو  و له گۆڕ دانان
 آو وهی تووشی نامۆیی، واوآردنی پویسته خۆ  تهو بۆ خۆ ناسراوه نه
وبدات  مانكاتدا هه هه ، بكات و له وه  خۆیه آی له ره رچوونی جیھانی ده ده
ر نامۆییدا  سه دا به آه آیه ره  ده ڵ جیھانه ه گ  له وه آگرتنیه ی یه  ڕگه له

  ، آهPantheismگی بوون  آانه  وی یه  ڕاڕه نته  یه مانگه ش ده مه ئه. زابت
  بی و له ره و ئیبن عه)المقتول(ردی وه هاب الدین سوهره ك شه زانایانی وه

آی ئیلیایی و ئكارت و برۆنۆو سپنۆزا  ند زانایه ڕۆژئاواش چه
ر  سه یان له آه فیه لسه  فه مه و سیسته دا آردووه  گه یان له ه مامه
آانی   بۆچوونه چت، آه  بیر نه شمان له  گرنگه و خاه با ئه. زراندوه دامه
تی  ر چیه سه و له آانی برۆنۆو سپینۆزاوه جیاوازن   بۆچوونه  لههیگ
  به هالی برۆنۆو سپینۆزا، آ) بوون. (هاوڕانین) بوون(ی  قینه ڕاسته

 Substanceو له  ناسراوهته و ناآه ره ده انبه گۆڕ  پوه ه)آات(ی  ناو بازنه و  .
  بوونو تی بوونه ڕه تكی بنه خسه) دیالكتیكی( گۆڕانكاری هیگبۆ 
ی تیایدا  و قۆناخه  ئه نته یه  ناتوانت خۆی بگه ب گۆڕانكاری به

.  آی نیه ازییهآیدا هیچ جیاو ره ڵ جیھانی ده گه و له نامۆنیه
م  ش بۆ ئه فه لسه و فه  نامۆبوونهآانی بوون مژووی گۆڕانكارییه

ناوبردنی  ندی بۆ له آانی ئاگامه ودانه هه.   داستانی نامۆبوونه یلوسوفه فه
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. خولقنت ده) مژوو(دات و دا ڕووده)آات(ناو   له نامۆیی
 پشتریان  ستی له به  مه  دیالكتیكانه آانی ناو مژوو، آه گۆڕانكارییه

ڕۆآكی  و ناوه ن و فۆرم آه وتده وتن ڕه و پشكه ره  به میشه  ههو  بۆدانراوه
ینش   دون باشترو سبه مۆ له ن و ئه ده  ژیان ده یندا به  سبه باشتر له

آانی ناو  وه ڕوداوه شبینیه  گه م ڕوانگه  لههیگ.  وه  ڕازننه مۆ باشتر ده له
 واوآۆیی  ته یشتن به ناوی گه پ نت و له و پ واتا داده هرور  زه مژوو به

 هیچ  مه ر ئه  به له. مرن بن و ده  دایك ده ندیدا له ژر آارتكردنی ئاگامه له
و بوون   نیه و آورانه)ست به مه(مژوودا ب  ك له  یان گۆڕانكاریه ڕوداوك

  آی، آه نكی هۆشهر پال سه و له یه ندانه نكی زیندوو ئاگامه گشتی ته به
دا  م پالنه ی ئه وه ره ده  ه هیچ شتك ل.  وه سوڕته ، ده یكشاوه خشه خۆی نه

نده  ر چه بوون، هه.  وه م ناآرته و هیچی بۆ زیاد ناآرت و هیچی لكه نیه
   ئاگاوه و به مكی داخراوه ژی، سیسته  گۆڕانی دیالكتیكیدا ده له
موویان  آات و هه آان ده آییه نده  ڕوداوه ههت و موو بابه رشتی هه رپه سه
  به. دات  ده خۆیدا دادهآراوی  ی ئاماده خشه ژر آارتكردن و نه له

    ر له گه آی، ئه ره ندی و جیھانی ده ندی نوان ئاگامه یو بیروڕای من په
ی  آه ڕه توانین بین بیرو باوه ین، ده آه باسی نه  یدا  آه  دیالكتیكیه شوازه
تی  فالتونیه ئه(می   سیسته ی له آه  ئۆنتۆلۆجیه مه  و سیستههیگ
نی   خاوه به  )170-205(فلوتین  ئه تی نوێ، آه فالتونیه ئه.  وه نزیكه)نوێ
فاو  لسه  ئیخوان ئهآو وهسوفی موسمانیش،  یله ندك زاناو فه نرت هه داده
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ی  بناخه  به وویانهو آرد رگرتووه لفارابی و ئیبن سینا سوودیان ل وه ئه
آی  یه قینه  ڕاسته آی به ره یان، جیھانی ده آه  ئۆنتۆلۆجیه مه سیسته

  لفارابی دمانه ئه19.ن  داده وه ه)م آه بوونی یه ( له)رچوو ده(
م  ر ئه سه دا له)اهل المدینة الفاضلة ءآرا(ڕتووآی  په شی له آه ڕامیارییه
ندی  یوه ڵ په گه ی له ت و آۆمه وه ندی نوان ده یوه و په  داناوه مه سیسته
.  ی داناوه روره   زه و  به راورد آردووه م و جیھاندا به آه نی یهونوان بو

تی نوێ  یهفالتون ئه  آان له سوفه موسومانه یله ی فه وه هۆآاری نزیك بوونه
   له سوفانه یله م فه  ئه ، آه دایه وه  لهEmanation  رچوون وی ده و ڕاڕه
ریستۆدا تووشی ناآۆآی  و لۆجیكی ئه فه لسه ڵ فه گه آردنیان له ه مامه
 Exیدا نابت   په وه  هیچه ریستۆ شتك له ی لۆجیكی ئه  گوره به. بوون

nihilo nihil fit .ت  ی جیھان ئافه وه بۆ ئهم آه می یه هد سه(رید بكر (
و  ی هناوه هیستو و ئه و ئه بووه  پشتر هه  لهآی یهستو  ئه پویستی به

. یدا آردووه ی ل په م جیھانه و ئه خشاندووه ر نه  سه ی له ی تازهمفۆر
ریدآردنی جیھان  ڵ بیردۆزی ئافه گه ریستۆ له ی ئهمتافیزیكبۆچوونی 

                                                 
دا )باگڤید گیتا(ڕتووآی  ناو په له)نتا آتی ڤیده به(ی هیندیدا فه لسه  فه تادا له ره سه لهEmanation رچوون  ده وی ڕاره - 19

. ی آه متافیزیكیه  مه ی سیسته  بناخه تی به  آردوویه یه)تینوێ فالتونیه ئه(ی ری فرگه  ڕابه فلوتینیش آه ئه.  باسكراوه
  فه لسه آی بۆ فر بوونی فه  بۆ ڕۆم و خوندنگایه و دوایی چووه  دایك بووه  میسر له  شاری لیكۆپۆلس له فلوتین له ئه

ی پۆرفر. آان دواوه فیه لسه  فه  آشه تی له سیحایه فالتون و مه ی ئه فه لسه  ژر آارتكردنی فه  له سوفه یله م فه ئه.  زراندوه دامه
Porphyryك له  یهناوی رگدا به ش به  شه آانی له مه رهه آانی به  شاگرده  آ Enneadsوآردۆتهند   و چه وه  ب

م  بی، به ره  عه آران به) سوفی موسومان یله فه(لكندی ن ئه الیه غدا له  به ئمون له می مه ده  سه  له رگانه م به ڕتووآكی ئه په
  . مانه رهه م به نی ئه  خاوه یستۆی آرد بهر  ئه له  هه لكندی به ئه



31  

 Creatio exریدآراوه   ئافه وه   هیچه  له بوون  گوایه  ناو قورئاندا، آه له
nihiloتمان سوفه یله فه20. ناگونجشتر ناومانبردن،   له آان، آه ه موسوپ

.  وه نه تبده ڕه) انریستۆو قورئ بیردۆزی ئه( دوو الیهم  آك له  یه یانتوانیوه نه
ڕیان   باوه بوایه وا ده  ئه ریستۆ بوونایه ی ئه ڵ بیروڕاآه گه ر له گه خۆ ئه

ی ڕۆآ ڵ ناوه گه ش له مه  ئه ، آه دی بھنایه به لی و ئه زه دوو ڕاستی ئه به
ش بۆ )بوا( بۆ  وه ڕانه و گه فه لسه  فه و وازهنان له ئیسالمدا ناآۆآه

دا  م ناآۆآیه ر ئه سه بۆ زابوون به. بوه  نه وستكی ڕۆشنبیرانه مان  هه ئه
،  هوبو   فیانه لسه دیلكی فه و به چاره تی نوێ ڕگه فالتونیه ی ئه فه لسه فه
آو  یی دانانت و، وه  میشه  هه و بهست ریستۆوه ئه ی ئه وانه پچه  به آه

وی   ڕاڕه له). بوون(ی  رچاوه سه ناآات به)هیچ(ش آه  قورئانیه بیردۆزه
 جیھانی  آدانین، چونكه ناو یه م له آه و بوونی یه آی ره رچوندا جیھانی ده ده
  ش له مه ، ئه وه و لی جیابۆته رچووه  ده وه مه آه  بوونی یه آی له ره ده
مۆیی  ناهیگی  آه  بۆچوونهآو وهریدا،  گی سۆفیگهن رهه فه

وه جیاواز  مه آه یه  بوونی رچوو له كاتیشدا جیھانی دهمان هه ، له هئۆنتۆلۆجی
  و مه آه رچوو بوونی یه جیھانی ده. ی جیھانه رچاوه م سه آه و بوونی یه نیه
  ندییه هیو و په ش ئه مه ، ئه ویش نیه آو ئه و وه وه آو ئه وه. ویش نیه ئه

آیدا بۆی  ره ی و جیھانی دهدن نوان ئاگامه  لههیگ  یه دیالكتیكیه
م  ی ئه وه  بۆ ڕوونكردنه آی دیكه یه شوه سینا به ئیبن.  وه ته ڕوونكردوینه

                                                 
  40: 16، 2:117قورئان، :  بوانه - 20
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و بوونی  روری  بوونی زهآو وه  آار هناوه ی به ی تازه  زاراوه ندیه یوه په
بوونكی  ی پویستی به وه و ب ئه مه آه روری بوونی یه بوونی زه. گونجاو
بوونی .  ی بوونی گونجاویشه رچاوه توانت ببت و سه ه بت د  هه دیكه

 بوونی گونجاو  و نابت، واته ب ئه و به رچوه وه ده رورییه بوونی زه گونجاو له
سینا   الی ئیبن ش له مه ئه. روری ر بوونی زه  به باته نا ده هیدا بوونی پ بۆ په
   به بووه)م آه بوونی یه(یان ) روری بوونی زه(لماندنی بوونی بۆ سه

   .21گه به
  
و  م آاتیگۆری  آه یه  به بووه) بوون(دا )هیگ( لۆجیكی دیالكتیكی  له
ی  وه رئه  به له. ناسرت وخۆ ده و ڕاسته آانی دیكه موو آاتگۆریه تی هه ڕه بنه
و  آیه مه دا هه وون لره ب، یه آانی دیكه و آاتیگۆریهمو تی هه ڕه بنه

  ، چونكه و هیچیشه موو شتكه بوونی هه.  ندی نیه تمه تكی تایبه خسه
و  آی نیه نده ستم هه آانی ژر ده زه مم یان آاغه ر ده ی به آه  مزهآو وه
 Pure  وانه و بوونكی ڕه وه  نادۆزرته وه آیه سته ی زانینی هه ڕگه به

Being .22هستی   به ئایا مهمی ئه  وه ؟ له وانی بوون چیه  ڕه  لهیگ  م
   له آه مزه.  وه ستم بھنمه رده ی به آه ی مزه نموونهم  آه ز ده دا حه پرسیاره

  و لوس یه تی هه و فۆڕمكی تایبه قه و ڕه رده نگی زه و ڕه  دروستكراوه خته ته

                                                 
  332  ڕه الپه. 1960ابن سینا، آتاب النجاة، القاهرة،  - 21
22 - Hegel F.w. Encyclophedia of Philosophical Seiences, Part one, translated by 

William Wallace, London: Oxford University Press, 1985. Section 86   
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. یشتون من گه  به وه آانمه سته ی هه  ڕگه تانه به م خسه موو ئه هه. و سارده
 دابین و لی  آه  مزه ك له  دوای یه ك له  یه تانه م خسه ر ئه گه ئه

و  تی نیه   خسه ، آه یكه)بوون ( وه منته ی ده وه  ئه وه ینه جیاآه
ی  وه آان ئه ته  ب خسه ناسرت و به یدا ده تانه و خسه  به آه مزه23.ه)هیچ(
دا   لره.وه ینه ین و بوونی شیبكه ین باسی بكه ناتوان ، آه كه)بوون( یه هه

م  ردوو ئه هه.  دا هاوڕایه)آانت(ڵ بۆچوونی گه  لههیگی  آه بۆچوونه
ن،   بكه و خاه  بۆ ئه ویانداوه ئاماژه آو ئیبن ڕوشد هه  وه سوفانه یله فه
ات آ  بوون ده وه وانه  پچه كو به تك و به تی بابه  خسه ناآات به) بوون( آه
  وه آی دیكه  الیه له. آان ته روری بۆ خسه آی ئۆنتۆلۆجی زه یه  بناخه به

ناوه  ده وه وانه  ڕه م بوونه ی له)بوون نه(یان ) هیچ( آاتیگۆریهیگو  ره
و  و له وه ینه ده تده  ڕه نهوم بۆچو  ئه ، ئمه)بوون نه(ی رچاوه  سه تی به آردوویه
  ش له م خاه بوون و ئه ی نه رچاوه  سه هداین بوونكی پ نابت ب ڕه باوه
  . وه ینه آه درژی ڕوونده ماندا به آه ی باسه شكی دیكه به
  
مۆ  ڕ مانای بوون تاآو ئه مه ریستۆ له ی ئه آه وه بینین توژینه ده

   له ، آه وه آه  ئاۆزی توژینه  به سته ش وابه مه ئه.  رآراوه سه مشتومی له
آان  آیه نده  هه موو بوونه تی هه  ڕه آی و گشتگرو بنه مه  هه به بوون  وه آه الیه
می  ده رزو تاك و سه  بوونكی به یكات به  ده وه آی دیكه الیه  و له نت داده

                                                 
 .Muhammad Kamal, Hegel’s Metalogic, Karachi: Royal Book co., 1989   : بوانه - 23

P.28  
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دژ دوو جۆری ناآۆك و   به یه وه م دوو شوازی لكدانه ئه. م بۆ جیھان آه یه
  نیا بوونه ته م به آه یهشوازی . ن آه ی ڕاستی بوونمان بۆ ده  ڕاڤهستاو وه
 پاشكۆو  آات به دات و جیھان ده م ده ه  قه  هڕاستی ل  به آه رزه به

آدی   یه میشیان ڕاستی بوون و جیھان له دووه. و آراوی ئه ریده ئافه
  ی جیھاندا ناهنت، چونكه وه ره  ده ك له ڕاستیه ڕ به و باوه وه جیاناآاته

  ، آه ، یان بوون و ڕاستی بوونه ی بوونه ه بوون و دیارد  یه ی هه وه ئه
.  و ڕاستیش بوونه یه استی بوون ڕ. آدی نابن ب یه آدی ناپچن و به یه له

ڵ  گه  له ، آه یه  م بوونه مان واتای ئه آه وه ی توژینه گرفتی ڕگه
موو بوونكی  تی هه ڕه  بنه  به و آردوومانه دا هاوتا دامانناوه)ڕاستی(
 بۆ واتای  آه وه می لكۆینه آه  شوازی یه وه شه تایه ره م سه له. آی مه هه

 خای  ین به آه م ده ی دووه وه و لكۆلینه وه ینه ده تده ریستۆ ڕه بوون الی ئه
 نابت  ،  آه)بوون(م چۆن بتوانین  به. مان آه شته ستپكردنی گه ده
و  ؟ ئایا ئه وه ینه واتای بكۆ ین و له تك باسبكه تی هیچ بابه خسه به
 ناآرت؟ یان یموو شتك و باسیش تی هه ڕه  بنه  به  بوه ه چیه)بوون(

ڕۆآی  تك ناوه آو بابه آی بۆ دابتاشین و وه یه توانین پناسه بۆچی نه
دا ) نتۆلۆجی ئۆ(آی  یه م پۆژه رده به لهم پرسیارانه  می ئه بناسین؟ وه

  ینته  بیگهوهویدا نی هه مه ژایی تهدر ر به  هایدیگه گرت، آه ڕامانده
) تی ڕه ئۆنتۆلۆجی بنه(ناوی  كی نوێ به نجام و ئۆنتۆلۆجیه ئه

مان بۆ  م پرسیارانه می ئه تی وه ر توانیویه ئایا هایدیگه.  وه آایه بھنته
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ر  سه  له هانم پرسیار می ئه ڵ وه گه  له ه ی مامه وه  بكات؟ پش ئه ئاماده
   چۆن ڕگه سوفه یله م فه ین، بابزانین ئه ر بكه ی هایدیگه وه مدانه وه

  .  وه ته  دۆزیوه آه ی بۆ گرفته چاره
  

وان   بۆچوونی ئه  به آه ،دا هاوڕا نیه و بیریارانه ڵ ئه گه ر له هایدیگه
آانی  سوفه یله ر فه  رامبه زایی خۆی به ی بۆ دانانرت و ناڕه پناسه) بوون(

آانی پاش  سوفه یله ی فه گوره به.  ربیوه  ده م خاه ر ئه سه ریستۆ له پاش ئه
وا پویست   بكرت، ئه  پناسه شتك نیه) بوون(ی وه ر ئه به ریستۆ، له ئه

ش  مه ئه. رین ربه سه  بهی آهر واتا سه  له وه  لكۆلینه ناآات خۆمان به
آانت ی  آه یهمتافیزیك  آو ئاآامی بۆچوونه  وه،ری ئاآامكی نه

ش  ته  ڕه و بنه موو شتك بت و ئه تی هه ڕه  بنه) بوون(ر  گه ئه.  دوایه له
آانی  تی خۆی و شته ڕه ژادو بنه ندی ناتوانت نه ناسراو بت ئاگامه نه

ژر  ندی له ئاگامه. بت ش نامۆ ده ته ڕه ژادو بنه و نه و له وه  بدۆزته دیكه
وه   ڕاستیه زانی و دوور له  نه هناناست و ب) ڕاستی(دا م بارو دۆخه ئه
ی  گه به. است شتكی ناڕ بت به ی ده وه تی بیرآردنه و بابه وه منته ده
 ناماقوڵ  یهر  نه م ئاآامه یشتن به ۆ بۆ گهریست آانی پاش ئه سوفه یله فه
  مه و سیسته و له ڕیستۆیان آردووه وی لۆجیكی ئه یه وان په ئه.  نیه

 پشتری  جینسكی له)Genus( آرت، آه  ده پناسهدا شتك  لۆجیكیه
) بوون. (راورد بكرت دا به ڵ شتكی دیكه گه شی له آه  و جیاوازیه بت هه
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 یاسای  مه ر ئه به ، له  پشتری نیه و جینسكی له موو شتكه تی هه ڕه بنه
) بوون(پنرت و  ردا ناسه سه  به ریستۆ بۆ داتاشینی پناسه لۆجیكی ئه

ت  ناسهپآی  یه وه ر بیرآردنه سه آو باسمانكرد، له م بۆچوونه، وه  ئه24. ناآر
 )بوون(آی  مادامه.و نكۆی ل ناآرت ستاوه  ڕاوه هندان لۆجیكمه

و  با ئه. ی بۆ دانانرێ  پناسهوا  ئه تری نیه وره خۆی گه جینسكی له
  بوونهر  سه ریستۆ به ی ئه  یاساآه ، آه چت بیر نه شمان له خاه
 بگرت و   ئمه  له  ڕگه  آه،نت یه  ناگه وه  ئهو وه بته ده  آاندا ساخ آیه نده هه
ریستۆ یان   دیدی ئه ر به گه ئه. ین  بده آه ی آشه ره قه ورین خۆمان له نه
آرت   نه  پناس آیه مه ی هه وه ر ئه به هل) بوون(و  آانی پاش ئه سوفه یله فه

و  ین و له ی بده ی واتاآه وه وی لكدانه گرنگه ههمۆدا   له بۆ ئمه
.  یه آانی دیكه موو شته و هه تی بوونی ئمه ڕه  بنه ین، آه  تبگه ڕاستیه
ست  ده  واتای بوون بگات و خۆی له ندی له  هاتووه ئاگامه وه آاتی ئه
  .  ڕزگار بكات وه و ڕاستیه نامۆیی له

  
مكی ئۆنتۆلۆجیمان بۆ  یستهس) بوون(ی واتای  وه ی توژینه شوه
. تیه ڕه  بنه وه آانی دیكه ی ئۆنتۆلۆجیه وانه پچه  به زرنت، آه مه داده

و  وه نكی بوون ناآۆته شك یان الیه به تی له ڕه ئۆنتۆلۆجی بنه

                                                 
دیالید،  وار، ئه زگای هه تی و بوونی مرۆڤ، ده ڕه مال، ئۆنتۆلۆجی بنه د آه مه محه:   بوانه م خاه ی ئه وه بۆ ڕوونكردنه - 24

   14 -13ڕه  ، الپه2001
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. ی آه وه تی لكۆینه  بابه آات به  ده  Being qua Beingگشتی  به)بوون(
شمان  آه وه  توژینه موو شتكه تی هه ڕه هی گشتگر بن)بوون(ی ره به له
م   زمانی ئامانیدا به ی گشتگر له)بوون(25.تی ڕه بنه بت به و ده ڕ ئه مه له

ر  نوسرت و هایدیگه ده Seinden  آانیش به آیه نده  هه  و بوونهSein  یه شوه
ن ی بوو م دوو فۆڕمه یدا بۆ ئه آه فه لسه  فه ی له  نوسینه م دوو شوه ئه
 پیتی  ، بهbeing)(و)Being(زمانی ئینگلیزیدا  له.  آارهناوه به
. آی دانراون نده بۆ بوونی هه)b( بۆ بوونی گشتگرو بچوك)B(ی وره گه

 و )الوجود(بی  ره تی ئیبن عه تایبه آان، به  موسومانه سوفه یله الی فه
  و له ی بوون داتاشیوه م دوو فۆرمه ی بۆ ئه)الموجود(

ت  نانه  و ته داناوه) الوجود( موو شتك به یدا هه آه یه)گی آانه هی( بۆچوونه
 دیدی من   به ، آه)إال اهللا الموجود (  آردووه بهی)الإله إال اهللا(ی  آشه
ی ئیبن  و ڕاستیه ، چونكه ئه)الوجود الموجود إال( توانرت بكرت به ده
موو  و هه یه آه ه گشتگر ه، یان بوونه)الوجود(آات  ڕی پده بی باوه ره عه

دا  یه وه م ڕوونكردنه م له آه زده حه.  یدا بووه ك تیایدا په بوویه موجودك یان هه
ال  مه. م بكه)  در ناسراوه ال سه  مه  به آه(لدینی شیرازی ئه دره السه باسی مه

ری  ڕۆآگه ڵ ڕبازی ناوه گه سوفكی ناآۆك له یله آو فه در، وه سه
ت و  ڕه  بنه  به بوونی آردووه) میر داماد(شی اآه مامۆستو ردی وه سوهره

ڕۆك  ك ناوه در بوون نه ال سه بۆ مه.  وه ئۆنتۆلۆجی زیندوو آردۆته
                                                 

25 - Martin Heidegger. Being and Time, translated by John Macquarrie and Edward 
Robinson, London: Blackwell, 1992. P.31  
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ب بوون نابت و ناتوان  ڕۆك به  ناوهو آانه بوه آگرتووی هه تكی یه هڕ  بنه
 ردی و وه ڕی سوهره ڵ بیروباوه گه ش له مه ئه. یدا بكات ك په بوویه بوونی هه
مككی    چه  بوون به ، آه ی ئیشراقیدا ناآۆآه فه  لسه وتووانی فه شونكه
موو شتكیش  تی بوونی ناآات و هه تیه  بابه ڕ به نت و باوه آی داده هۆشه
یدا  آه ڕتووآه  په در له ال سه مه.  وه ڕنته گه ده) ت ماهیه(ڕۆك  بۆ ناوه

   بۆچوونه ندانه  لۆجیكمهی گه  به  به ویداوه هه) ربعةألاالسفار ا(
) بوون(ر گه  ئه دایه ڕه  باوهو م له ئه. قامگیر بكات ی سه آه ئۆنتۆلۆجیه

ی  وه ره ده نی آیانكی ئۆنتۆلۆجی له آی بت و خاوه مككی هۆشه چه
 ؟ چونكهلمنین  بسه)خوا(توانین بۆچوونی بت، چۆن ده ا نهد وه بیرآردنه

  بت به ش ده)خوا(آان بوونی وونی ئیشراقیهی بۆچ رهگو دا به ته م حاه له
  ی گرینگه وه وابوو، ئه آه.تر و هیچی وه مككی ناو بیرآردنه چه
ڕۆآیش   پشتر دابنرت و ناوه بت له ڕۆك و ده ك ناوه ه نه)بوون(بت هه
  سپ له خت و ئه آو مرۆڤ و دره  آان، وه بووه ، هه یه تانه و خسه نیا ئه ته
. آات یان ده) حدود مه(مان آاتیشدا  هه و له وه آاته آدی جیا ده یه

   بوونه  ئستاوه ، له ی بوونیش الی ئمه م دوو فۆرمه ی ئه وه بۆڕوونكردنه
ین و  آه د ده ناوزه) بوو هه( آانیش به آیه نده  هه و بوونه)بوون (  به آه گشتگره

 یا  beingان ی Seindenه و )بوون(الوجود  Being یان Sein یه  م شوه به
 ،بوو شتكی هه). بوو هه ( بت به دا ده ی ئمه فه لسه  زمانی فه الموجود له

نابت و ناتوانت ببت ) بوون( ب و به آیه نده ستمان هه رده ی به آه آو مزه وه
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ی  وانه  پچه به) بوون. (  یه  هه ت بۆ بوونی خۆی و شتكه ڕه  بنه  به
نا بۆ بوونكی  و بۆ بوونی خۆی په ره هد ت به ڕه  بنه  له وه بووه شتكی هه

  روری و له تكی زه ڕه وت و بنه آه آان ده  بووه موو هه  نابات و پش هه دیكه
شترو بكی هۆشه سه ریستۆ ده ی ئه آه آو ڕاستیه و وه یه )غایه( پت  آی

  . بكات  ئامادهتر پش آان له بووه ی هه )غایه(و  خشه  تاآو نه ها نیه ڕه
  

مان  و پش ئاماژه وه  له  آه ،وه مه  بده و پرسیاره می ئه م وه ده وڵ ده ئستا هه
دا  یه م آشه ڵ ئه گه  له ه ر مامه  چۆن هایدیگه وه مه آه بۆ آردو ڕوونیده

 وانمان وخۆو ره مكی ڕاسته  وه یتوانیوه ر نه  بوای من هایدیگه  به. آات ده
 بۆ   كرهۆآا  بۆتهش  مه ئه. ممان رده  به بخاته) نبوو(بدات و واتای 

ی  وه پش ئه. ر ڕ واتای بوون الی هایدیگه مه  لهی جۆراو جۆر وه لكدانه
،  م بیروڕایه لماندنی دروستی ئه ر، بۆ سه ی هایدیگه آه مه ر وه  سه بمه

  ای بوون لهوات  له ویانداوه  هه م، آه آه ندك بیریار باسده ی هه وه  لكدانه
 الی  جۆزیف آۆآلمانس بوونی له. ن ردا تبگه ی هایدیگه فه لسه فه

رخستنی  ی خۆده ڕگه به  ، آه داناوهآی دینامیكی  یه پۆسه ر به هایدیگه
ڵ هۆشی  گه دا آۆآمانس بوونی له  لره26.آات دهیدا   ڕاستیش په وه بوونه
  وه  یه یهیگآی  یه نگهڕوا و له اورد آردووهر دا بههیگGeist  های ڕه
ر  ودا سه و له وایه  ڕه م آاره بگومان ئه . وهی آردو آه ماشای آشه ته

                                                 
26 - Joseph J. Kockelmans. On the Truth of Being: Reflections on Heidegger’s later 

Philosophy, Indiana University press,1984. P.54   
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و  وه جیاناآاته) آات( له) بوون (هیگآو   وه،ریش  هایدیگه دات، آه ده هه
  ڵ بۆچوونه گه ر له  هایدیگه وه  م ڕووه له 27.نت دینامیكی داده به

آو  ریستۆ بوونی، وه  ئه  چونكه  ناآۆآهریستۆدا ی ئه آه ئۆنتۆلۆجیه
.  گۆڕی داناوه  نه و به رهناوه ی آاتدا ده ناو بازنه م له آه پنسیپای یه

ی  آه  ئۆنتۆلۆجیه مه  ناو سیسته و له فالتونیه ش زیاتر بۆچوونكی ئه مه ئه
  .  وه ته ریستۆدا ماوه ئه

  و خاه ر ئه سه خت له و جه ڵ آۆآمانس هاوڕانیه گه رت درایفوس له هیوبه
م  ویلیه.28تر دانان  پۆسه ر به الی هایدیگه  بوون له آات، آه ده

و  نت دروست داده ی پشوو به و دوو بیریاره ردوو ڕاآانی ئه ن هه ردسه ڕیچه
  وه آه الیه  له ر خۆی، آه آانی هایدیگه نهو بۆ بۆچو وه ڕته گه ش ده مه ئه

و  وانه ت بوون ڕه  ده وه آی دیكه الیه نت و له دهك شت دا یه بوون و جیھان به
  رمان بوونی به زیمه میش29. آو جیھان فۆڕمكی پدراوی نیه وه

. خات رده  خۆی ده وه وانه  ڕگای ئه  له، آهو آانی مژوو داناوه گۆڕانكاریه

                                                 
  :ر مكی نوسه رهه  به بوانه - 27

Mahammad Kamal, “Critique of Heidegger’s Understanding of the Meaning of 
Being”, Indian Philosophical Quarterly, No. 3, July 2001, The University of Poona, 
India.  

28 - Hubert L. Dreyfus. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being 
and Time, Division I, The MIT press, 1991. P.11  

29 - William J. Richardson. Heidegger: Through Phenomenology to Thought, Dan 
Haag: Matinus Nijhoff, 1963. P.152  



41  

آی  یه  پۆسه و گۆڕانكاری، آه  نزیكه وه ی آۆآمانسه  ڕاآه ش له مه ئه
   30. یه)آات(مانكات دا  هه  له میكیهدینا
  

ك   نه آانه ته  مان بوونی بابه آه وه تی لكۆینه بابه"ت، ر ده هایدیگه
آان  ته و ژوور بابه یهمتافیزیكآی  یه خۆیدا آشه ش له مه  ئه31".آان ته بابه

،   بۆ نموونه.  وه آۆته یان ده) بوون (  و له وت آه آان ده بووه یا هه
  آه بوونی مزه كو پرسیار له ، به چیه) مز(وێ پمان بت  ر نایه یگههاید
.  ستاوه ر ڕاوه سه ی له آه  بوونی مزه  بناست، آه وه وت ئه یه آات و ده ده
و   نیه آه  مزه شونیدا وه ر به ی هایدیگه ته ڕه و بنه  ئه مه ر ئه به له

.  نابت آه و مزه ب ئه و به ۆی داناوه خ وه آه ژوور بوونی مزه  له آه ڕاستیه
زموونی  هۆی ئه  و  به آیه سته تكی هه  بابه ش، آه آه ناسینی مزه به
  وردی له ر به گه  ئه.  وه  نادۆزرته یه و بناخه ناسرت، ئه  ده وه آیه سته هه

  ه و هه شت توشی ئه ین، ده گه ر تنه ی هایدیگه آه  ئۆنتۆلۆجیه مه  سیسته
فالتون   ئهیمتافیزیك ڕیزی  خاته ی ده  آه مه  سیسته  ببین، آه فیه لسه فه

ڕی  وان باوه آو ئه  وه،میش ی ئه ڕه و باوه  ئه نته  یه مانگه و ده ریستۆوه یان ئه
  یه م آشه  وت خۆی له ر نایه هایدیگه.  یه رزو دوور هه آی به ڕاستیه به

  ته  بابه و دوور دانانت و لهرز  به به) بوون(بدات و ڕاستی یان 

                                                 
30 - Michael Zimmerman. Heidegger’s Confrontation with Modernity, Technology, 

Politcs, Art, Indiana University Press, 1990. P. 116  
31 - Martin Heidegger. Op. cit., p.26 



42  

ر  سه موو شتكی له ههو  ته ڕه بنه) بوون. (ناپچنتآانیش  بووه هه
م  نرت به شتكی جیاواز داده  به  ته ڕه و بنه  ئه نده رچه هه.  ستاوه ڕاوه

و  آدین ری یه واوآه بوون ته بوون و هه. آان دانابت بووه  هه  له  انهئۆنتۆلۆجی
ر بوون  دا هایدیگه  شونكی دیكه له. حاه آدی مه یه یان له وه جیاآردنه

ری  ی هۆنه)رلن هۆلده(ی آه نت و هۆنراوه داده) نیشتمان( یان به) هز( به
آار   به م واتایه ی ئه وه بۆ ڕوونكردنه" Home coming"ناوی ئامانی به

  هك، آ)هز(آو ی واتای بوون وه وه  بگومان لكدانه32. هناوه
مان  )نیتشه(ی  آه نهودات بیری بۆچو رخستن ده وی خۆده وامی هه رده به به
 Well toیداآردنی هزدا   پناوی په له) ویست ( به) بوون ( ، آه وه خاته ده

Powerشه وه ئه. آات  ده ده  ناوزهۆز ده آه ی زیاتر آآات  مان ال ئا
ی  و دیارده فینۆمینهڕ  مه  له ره ی هایدیگه آی دیكه یه وه لكۆینه
  . فینۆمینه

  
،  راوه دان دیارده  به وه ه)آانت(ی م ده سه  له ، آه نهدا فینۆمی یه وه م لكۆینه له
. بت  هه دیارده رخستن پویستی به ده و بۆ خۆ وه بت  نه وت دیارده آه رده واده
 Krankenheitserscheinungenخۆشیدا   میتافۆری نه ش له مه ئه

ی  وه و بۆ ئه یه تا، فینۆمینه خۆشی گرانه  نه  بۆ نموونه33. وه ته اوهڕوونكر

                                                 
32 - Martin Heidegger.”Letter on humanism”, in Basic Writings, David Farrell 

Krell(ed.) London: Routledge, 1996. P.220   
33 - Martin Heidegger. Being and Time, P.51 
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ی  ی پله وه رز بوونه به(ك  یه ند دیارده  چه ربخات پویستی به خۆی ده
. بت دا ده  آه خۆشه  نه له) ی خواردن وه م آردنه ش و آه رماو ئازاری له گه
م  ی ئه ڕگه  به  شتكه آه یهخۆش نه. نین) تا گرانه( آه خۆشیه  نه م دیاردانه ئه

آان بوونی خۆی  دیارده  به  فینۆمینه یه م شوه به. خات رده  خۆی دهنهدیاردا
. ناسنت ندی ده  ئاگامه خات و خۆی به رده لمنت و خۆی ده سه ده
ب دیارده  به.  رورییه  زه ی فینۆمینه و دیارده ندی نوان فینۆمینه یوه په

ی  وه بۆ ئه.  نابت ب فینۆمینه ش به اخات و دیاردهرن  خۆی ده فینۆمینه
  رورییه  زه ندییه یوه پهم  ئه.  وه هآان بدۆزین ناسرت پویسته دیارده ب فینۆمینه

،  زراندووه دا دایمه و فینۆمینه  نوان نۆمینه ردا له  پش هایدیگه له) آانت(
  آات و ئایدیالیستیانه نا  نۆمینه ر به آو آانت، باوه ر، وه م هایدیگه به

آانی  و دیارده  فینۆمینه هی ی هه وه و ئه بۆ ئه.  آه  آشه ناڕوانته
و  ه)بوون هه(و)بوون(مان بۆ آرد  پشتر ئاماژه یان له،  یه فینۆمینه
و   رزو دوور نیه آی به یه قینه  ڕاستیه فینۆمینه.آیان گرتووه  یه انهئۆنتۆلۆجی
م   به .یه رخستن هه  خۆ ده نی بوونی پویستی بهلماند و بۆ سه یه  هه شتكه
آیان  یه و له ك ڕاستی داناوه یه  و بوونی به ر فینۆمینه  هایدیگه یه شوه

  و بوونه ، ئه وه  یان نادۆزرته ندكجار بوونك ناناسرت هه.  وه جیاناآاته
ی  ه و نۆمین فالتون ئهآو جیھانی ئایدیای  ، وه رزو شاراوه آی به ڕاستیه

ر  ندی ده آانی خۆی بۆ ئاگامه  هشتا دیارده آه یه و فینومینه آانت نیه
و ئیتر خۆی بۆ  ویش نژراوه بوون و ئهآانی وون خستوه یان دیارده نه
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ناسراون و زۆریش  ن هشتا نه  هه زۆر فینۆمینه. رناخات ندی ده ئاگامه
بوون یان .   هو یدا نابنه  په  وونبوون و جاركی دیكه میشه ن بۆ هه هه

شه  مه ر ئه به  له.بت خات و وونیش ده رده وامی خۆی ده رده به  به فینۆمینه
  له.   داناوه  دینامیكی و پۆسه رمان بوونیان به  زیمه لآۆآمانس و میش

آی  واتایه) بوون ( ی دیكهردا جارك ی هایدیگه مكی دیكه رهه به
م پرسیاره   به تاوه ره سه ر له دا هایدیگه مه رهه  بهم  له34. خشراوه ی پبهجیاواز

ش  فه لسه فه. ڕ گه خاته ی ده آه وه توژینه" ؟ بوون نیه و نه یه بۆچی بوون هه" 
آات و   ماندوو ده وه م پرسیاره می ئه وه م خۆی به   بیروڕای ئه به
دا  هی م آشه ڵ ئه گه یان له ه آان مامه سوفه یله  فه وه ی یۆنانهم ده سه  له

  . آردووه
  

  خشت، به به ده) بوون( یوونانیدا واتای   له ، آهPhysicزیك ی فی زاراوه
 یان Natura) سروشت(ی التینی   بۆ زاراوههیانوآان گۆڕی  ڕۆمانیه ه هه

Natureوه  به وه وآاته  و لهه م هه ئه.   ناسراوه یه م ش واوی   واتای ته یه
 و  بۆ باس شی گۆڕیوه فیانه لسه  فهی وه ڕۆآی توژینه و ناوه آه زاراوه

  و له وه ڕاوزه ته په خراوه) بوون(ر سروشت و  سه  له ی زانستیانه وه لكۆینه

                                                 
 ناوی  به1935 سای   زانكۆی فرایبۆرگ له ره له ری هایدیگه ك لكچه یه جیرهزن ستم له به مه - 34

 “An Introduction to Metaphysic”شكهچاپدراوه ڕتووك له آو په ، وه وه شه م ناوه شی آردو به  پ  .  
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  ؟ چۆن بیناسین؟ چ جۆره  بیرچووه چیه  له و بوونه  ئایا ئه35. وه بیر چۆته
  آات؟ له ندی دیاری ده ڕۆآ بۆ ئاگامه ؟ چ ناوه یه تكی هه خسه
زو فنجانی  ین مزو آاغه آه دا باسیده  لره بوون، آه. ؛ هیچمدا وه
،   نیه آه خانه ی قاوه وه ره آانی ده خت و ئوتۆمبیله مم و دره رده ی به آه قاوه

 تاآو  تكی دیاری آراوی نیه  و خسه رم نیه وروبه سانی ده من و آه
  ه، به)هیچ(آو ندی وه و بۆ ئاگامه بوونی ئه. ی بكات پناسه

ش  مه ئه. ین آانی بكه ته   خسه  به بتوانین ئاماژه  مه   سته   ئه هیچه )بوون(
 بوون هیچ  ، آه دایه وه كو له ، به ندی نیه ستكورتی ئاگامه آۆی و ده

نی؛ بوون   گووته  بكرت، یان نیتشهبۆی   تاآو ئاماژه تكی نیه خسه
نت بوونی  یه ش ناگه وه و ئه یههای ن آی ڕه دا، واتایه ، لره)هیچ( .36مه هه
  ب  هیچی بوون له .  وه سوڕته آی ب پانتاییدا ده ناو بۆشاییه  له ئمه
  آو فینۆمینه  باسی ناآرت و وه  یان شتكه بوون هیچه .تیدایه خسه
ی تیدا   آه خانه بوونی من یان قاوه. ناسرت   هوه د آانیه هۆی دیارده به

  ته  بۆ بوونی من و بابه یه  بوون بناخه و، چونكه  بۆ ئهن گه دانیشتووم به
  .آان بووه هه
  

                                                 
35 - Martin Heidegger,  An Introduction to Metaphysics, translated by Ralf Manheim, 

Haven: Yale University press, 1959. P.13   
  36  ڕه  الپه رچاوه مان سه هه - 36
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و گركانی  وه  بۆته  ر ئاوه ر الی سارته ی هایدیگه آه وه ئاۆزی توژینه
بوونی . آردووه وه ماندوو نه آه آشه  هنده خۆی به م زانایه و ئه وه ته آراوه

   له فی دیكه لسه آی فه یه هموو آش  هه  له سوفه یله م فه مرۆڤ بۆ ئه
ی  و دیارده مینهر فینۆ الی سارته.   رخستوه گرنگتر خۆی دهپشترو 
میش،  ئه. )ی بوون فینۆمینه(و  )بوونی فینومینه(   به بوون فینۆمینه

بوونی .  ی جھشتوه)آانت(ی آه لیستیه   دووه وسته ر، هه آو هایدیگه وه
 و ب ئه  به و ی بوونه ش دیارده  فینۆمینهو یه ی فینۆمینه  بناخه فینۆمینه

 میتافۆری  له( آه خۆشه شی نه رمای له ی گه  پلهی  وه بوونهزر به. نابت
  ڕوونادات و بوونی به) تا آوگرانه وه(خۆشی ب نه به) خۆشیدا نه
  بت به خات و نه رنه یش خۆی ده)بوون(ر گه ئه.   گردراوه وه آه خۆشیه نه

 گرفتكی  بته لماندنی ده و سه وه منته یی ده  شاراوه  به فینۆمینه
   37.ر ده به چاره فی له لسه فه
  
و   نوان بوونی فینۆمینه روری له ندی زه یوه ر ڕۆشنایی په به له

ی ڕاستی  وه تدانه  ئاآامی ڕه نینه ینه گه ی بووندا خۆمان ده فینۆمینه
   جیھانكی ئایدیای له مهئ.   فینۆمینه دوور له) ترانسدنتاڵ(رزو  به
می  ده  و سه فالتون تافیزیكی ئهرزی ناو م هآو جیھانی ب ر، وه  هد  بهستو ئه

م  رده به ی آانت له) نۆمینه(ریستۆو  می ئه آه آی و پنسیپای یه هۆشه
                                                 

37 -Jean-Paul Sartre. Being and Nothingness, translated by Hazel E. Barnes, London: 
Routledge, 1972. P. xxv    
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ی   آو فینۆمینه ، وه  بوونی فینۆمینه نده رچه هه.  وه ینه خۆماندا قوتناآه
موو   هه  له و بوونه  هشتا ئه ستپكراوی نیه رو ههتكی دیا بوون خسه

  . و دووریشه  نزیكهوه  ئمه شتك زیاتر له
  

  و له یه فه لسه ی فه وره  گه ره آی هه یه واتای بوون آشه یشتن له تگه
.  ریستۆدا زاكردووه ی ئه آه وه متافیزیكیه ر توژینه سه  خۆی به تاوه ره سه
ت و  آی تایبه  زانیارییه یشتنه یشتن و تگه  بۆ گهریستۆش ودانی ئه هه

  تایه ره م سه ئه.  زراندووه دامه)م آه ی یه فه لسه فه(ناوی شوازكی زانستی به
ڕی  آردنی بیروباوه شه ژوووی گه م ری خۆی له جگاو آاریگه

یدا  آه مه  سیسته ریستۆ بواری بوونی له م ئه به.  نتۆلۆجیدا تۆمارآردوه ئۆ
 ئۆنتۆلۆجی   ڕوویكردۆته وه تیه ڕه نتۆلۆجی بنه ئۆ و له وه سك آردۆته ته

بوون و جۆرك ڕاستی  جۆرك له  به م بووه  الی ئه له) بوون. (ری گه ناوچه
و  دا ئه لره.  ره ده  ستو به  ئه و له  داباوه جیھان و له مه آه پنسیپای یهیان 

ریستۆ  ر ئه گه ؟ ئه یدا بووه و چۆن پهست پنت؛ ئایا ئه سه  خۆی ده پرسیاره
یی بوو بت و  میشه مدا  هه آه ڵ پنسیپای یه گه ستو له نی ئه گوته
پشتر  آی له یه بناخهآو  وه) بوون(ب  آراو بت، خۆ ده رید نه ئافه
ستوی  م و ئه آه  بت بۆ پنسیپای یه نتۆلۆجی و لۆجیكیانه رجكی ئۆ مه
م  له. و نابت نیه) بوون(ب  پشتر به آی له تیههیچ ڕاس.  بوو میشه هه

  نینه یه گه ۆدا خۆمان دهتریس تافیزیكی ئهمی م  سیسته  له وه ناآۆآیانه
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می  ده آو سه وه( وه  ناوچه به) بوون ( .ی نوتر قۆناخكی متافیزیكیانه
شكی بوون   به ری له گه ئۆنتۆلۆجی ناوچه. ین گرێ ناده)آی هۆشه
.  وه ڕیان لناداته و ئاوه وه آاته  خۆی جیاده  له آانی دیكه شه و به وه آۆته ده
و  وه تی زانستیانه سه  ژر ده ینه مان ناخه آه وه ریستۆش توژینه آو ئه وه
و  لهزانست ش  ده. ین آه ه ردا د به  ی به فیانه لسه آی فه پستمۆلۆجیه ئه
و  م بۆ ئمه بوو بت، به  ههآی جیاوازی ریستۆ واتایه دا بۆ ئه هم ده سه
  و خۆشی به ری گرتووه موونگهز ی ئه آنۆلۆجیا زانست رچكه ی تهم ده سه
  .  ماندوو آردووه وه  رییه گه نتۆلۆجی ناوچهئۆ
  

. ك دانانت زۆك و ب آه ری به نه زموونگه  ئه فیانه لسه ی فه وه توژینه
ری  زموونگه  ئه شتك نیه)  بوونآو وه ( فیانه لسه ی فه وه تی توژینه  بابه

م   بو ئه فیانه لسه ی فه وه توژینه. ستی بیگات ی بدات و ده ره  قه خۆی له
ی  وه های توژینه ی به وه م آردنه ش آه مه ئه.  یه زانستیانه- نا سته به مه
ن،  ده ری لده زموونگه  الفی ئه آان، آه ت زانسته نانه ته.  نیه فیانه لسه فه
له . ستوه ر به ده  زموون به  ئه و له آی مه  ندك یاسای هه  هه ان بهپشتی
ریان  ده  زموون به  ئه ی له آان بناخه  زانستهداری زموونگه پستمۆلۆجی ئه ئه
  ن زانستیانه آه دا ده  گه ی له ه ی مامه مكانه او چهو یاس و ناتوانن ئه یه هه

ی )نوتن( وه  بۆ خواره آه تنی سوهو آه. لمنن بسه) زموون ئه به ( بوونیان
) ڕاآشان( یتوانیوه  نهنوتنم   یاسای ڕاآشان، به ڕآردن به  باوه یانده گه
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  وه آه خته  دره  له آه وتنی سوه آو آه و وه آانی زموونه ر ڕۆشنایی ئه  به بخاته
ی زموون  ژوور ئه و له یه آی مه یاسای ڕاآشان هه.  بیناست آیانه سته هه
یدا چی بینی؟  زموونه و ئه  لهنوتنئایا .  دایه آه خواری سوه وتنه و آه ئمه
و  آه  سوهنوتنزانین  موو ده  یان ڕاآشان؟ هه آه ی سوه وه خواره وتنه آه
  ڕ به  ئاآامی باوه یشتۆته ش گه ندانه و لۆجیكمه ی بینیوه آه وتنی سوه آه

  .یاسای ڕاآشان
  

  رآام له هه. خات رده  فۆرمی جۆراوجۆردا خۆی ده  لهو  شوازه بوون فره
آی  یه آو فینۆمینه وه، بوون.  یه ندی خۆی هه تمه تی تایبه آان خسه شوازه

ی  فینۆمینه.  ه جیاوازه  و ی جیھان و بوونی مرۆڤه  فینۆمینه سروشت له
ك   ڕوخاندنیا نه نیا له و بوونی مرۆڤ ته وخۆیه آی ڕاسته یه سروشت دیارده

آی  یه  دارستان بۆ نموونه فینۆمینه. آات شداری ده  بونیادنانیا به له
و   آانی ببێ و مزو آورسی خته توانت دره م مرۆڤ ده  به سروشتیه

 شونی  شی بكات به آه وییه یان لدروست بكات و زه ره نجه رگاو په ده
  و دیارده  ئه. ستكردی مرۆڤه ، ده وه م ڕووه جیھان، له. ئارامگا بۆ خۆی

ستی خۆی  به مرۆڤ بۆ مه بۆ جیھان و  وه  سروشته  له ی بوونه گۆڕاوه
و  آه خانه تگوزاری ناو قاوه  و خزمهنیشتنی دا و شوه آه خانه قاوه.  دایھناوه

لكی و  رگی خه و جل وبه آه قامه ر شه دان و هاتووچۆی ئوتومبیلی سه پاره
ارهنانی زمان آ آدی و به ڵ یه گه ن لهوتیا سوآه ی سوآردنیان و هه شوه



50  

آان،  ر دیواره آان و تابلۆی سه نگی آورسی و مزو دیواره و ڕهو مۆسیقا
و سروشت  ستی خۆی دایھناوه به  مرۆڤ بۆ مه یه  پكھاته و جیھانه ئه
  سروشت به. وخۆ نیه  ڕاسته آه  بوونی دارستانهآو وهو  آردوه یدای نه په

.   نیه وه آورسی و مزو ئوتومبیله م به  به یه  هه وه بارهدارستان و شاخ و ڕو
    . یه و جیھان مرۆڤانه  نیه سروشت مرۆڤانه
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 م شی دووه به

  بوونی مرۆڤ
  
  

) بوون( بۆ جگای  وه ڕته گه  واتای بوون ده مان  له آه وه گرنگی توژینه
موو  آو بوونی فینۆمینه  هه وه ،بوون. ماندا آه فیه لسه وه فه  بیرآردنه له
 بوون ئاشنا   به وه  بوونه  ی  فینۆمینه ش له و ئمه آی داگیر آردووه الیه
مان  آه وه پسمۆلۆجی و میتۆدی توژینه ر ئه سه ش حوآم به مه ئه. بین ده
 بوونی  میتۆدكیش له. آات مان بۆ ڕۆشن ده آه شته دات و ڕگای گه ده

سفی  و وه یه  فینۆمینۆلۆجیانه وه ی بوون بكۆته  یان فینۆمینه فینۆمینه
ماندا   فیه لسه  فه شته م گه  له وه آی دیكه الیه له. آات مان بۆ ده فینۆمینه

 ،مان آه شته ستپكردنی گه ای دهتاو خ ره سه ین به ك ناآه یه موو فینۆمینه هه
  آانی دیكه بووه و ههمو هه  له ڕ، آه  گه ینه خه مان ده آه شته  گه وه و بوونه له
بووی  شكی هه  به ش، آه و بوونه ئه.  تیه ڕه مان آات بنه  هه  پشترو له له
    یه و بوونه ئه.   دانانرت، بوونی مرۆڤه آه خانه خت و مزو قاوه آو دره وه

موو  و هه  بوونی دایه له) ؟ ئایا واتای بوون چیه ( آه نتۆلۆجیه  ئۆ پرسیاره
مرۆڤ   له بجگه. دات ده ر هه  سه وه  وه ش له فیانه لسه آی فه یه وه توژینه

شون  و به نیا ئه و ته ی نیه وه مدانه  توانای پرسیارآردن و وه هیچی دیكه
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ری  وروبه آانی ده بوونی خۆی و شته  لهێخواز و ده واتای بووندا وه
و  خش به ده مرۆڤ  ند به تمه تكی تایبه ش خسه وسته م هه ئه. تبگات

تی  ڕه بنه. نت ماندا داده آه ئۆنتۆلۆجیه مه  سیسته تی له ڕه  بنه ش به م بوونه ئه
  آات به ش ده آه  ئۆنتۆلۆجیه وه  لكۆینه ، آه بوونی مرۆڤ بۆ ئمه

  گشتی به آو بوون به  بوونی مرۆڤ وه هاتووه، آه  نه وه وه تی، له ڕه بنه
. آان دابنت بووه ر بۆ هه ده ت به ڕه  بنه تكی ئۆنتۆلۆجی له ڕه بنه
) بوون(ب  و به و ڕسكاوه یدا بووه وت په  ركه زانین بوونی مرۆڤ به ده ئمه

Seinت و خۆی نه  ئهم    به.ت بۆ بوونی خۆی  ڕه  به بنه بووه میش ناب
؛  وه بته  دوو خادا آۆده شی له آه ی ئۆنتۆلۆجیه و شوه تی بوونی ڕه بنه
ی  وه  و توژینه آات واتای بوون ده  پرسیار له  بوونكه ، مرۆڤ تاآهم آه یه

  بت پرسیاره ر مرۆڤ نه گه میش ئه دووه. هنت  داده  ئۆنتۆلۆجیانه
 واتای بوونی مرۆڤ  یشتن له تگه. ش نابت آه وه و توژینه آه ئۆنتۆلۆجیه

فسیرآردنی  تی ته روره مان زه آه  فینۆمینۆلۆجیه و آردنی میتۆده یه  په له
) سفی وه(نیا  ته مان به آه شدا میتۆده ته م حاه پنت و له سه  ده و بوونه ئه

بوونی ) فسیری ته(مان آه یشتنه ی تگه ر بناخه سه بت له نابت و ده
فسیرو  كش آردنی ته  تكھه ش پویستی به م آاره ئه. مرۆڤ بكات

نیا   ته مان به آه  میتۆدهبت و مان ده آه  فینۆمینۆلۆجیه میتۆده
   38. فینۆمینۆلۆجی هرمینۆتیكی بت به و ده  نیه فینۆمینۆلۆجیانه

                                                 
38 - Martin Heidegger. Being and time, P. 62  
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  م میتۆده ئه.   نیه وه ه)لیزم فینۆمینه( ندی به یوه فینۆمینۆلۆجی په

  زراندو آاریكرده ر دایمه ی هایدیگهم ده سهسوف و هاو  یله فه39هوسرڵ،
ر   هایدیگه وانه آك له ش، یه آه هم ده هسسوفكی  یله ند بیریارو فه ر چه سه
  وی داوه و هه ر گۆڕانكی گرنگی تدا خوقاندوه م هایدیگه به. بوو
   دكارت ڕزگاری بكات و زیاتر به آانی ڕنه ژر آارتكردنی بۆچوونه له

، میتۆدی   وه م ڕووه له.  وه ستته وه بیبه رییه تگه ی بابه قینه ڕاسته
خشت  ندی نابه  ئاگامه  به هایه   ره ته سه و ده ر ئه  هایدیگهفینۆمینۆلۆجی

 بكات و  وه تی بیرآردنه ڵ بابه گه  له  ه زووی خۆی مامه زو ئاره  حه به
ندی  ئاگامه. ن رید ناآه  ئافه آه ته آانی بابه ته ش خسه وه بیرآردنه
. خات رده دی دهن  خۆی بۆ ئاگامه ناست، آه  ده یه وشوه ك به یه فینۆمینه

 داهنراوی  ت به  بابه یه رییه گه  تازه ڕه و بیروباوه ی ئه وه تدانه ش ره مه ئه
میتۆدی .  وه رنته گه خۆ ده) زات(نت و زانینیش بۆ ناو ندی داده ئاگامه

   آه،آات ست پده  ده وه و دروشمه ؛ له یه فینۆمینۆلۆجی ڕادیكایانه
نیاو  ته  به وه بیرآردنه."  وه شتكه  له یه وه ك بیرآردنه یه وه موو بیرآردنه هه"لت؛ ده

ر  گه ئه.  وه ینه آه  هیچ نه  ناتوانین بیر له و ئمه آی نابت ره تی ده ب بابه

                                                 
39 ) 1917-1828( ژرآارتكردنی فرانزبرینتانۆ  سوفی ئامانی له لهی فه) 1928-1859(دمۆند هوسرڵ  ئه- 

 فرایبۆرگ  و له  بووه فه لسه  زانكۆآانی گۆتنگن و فرایبۆرگ مامۆستای فه له.  زراندوه میتۆدی فینۆمینۆلۆجی دامه
 1922 سای  آان له ك نازییهآات. مامۆستا آرت به  ده و زانكۆیه ویش له  ئه ستت آه به ر ده ڵ هایدیگه گه تی له ئاشنایه

 .رآرا  زانكۆ ده بوو له) جو(ی  وه ر ئه به ست، هوسرڵ له  ده مانیایان گرته ئه
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ی  وه ره ده  له ، آه وه تكه  بابه  له یه وه وا بیرآردنه بت، ئه  هه وه بیرآردنه
  یه م آشه  ئه . آی ئۆنتۆلۆجیه یه قینه نی ڕاسته و خاوه یه دا هه وه  بیرآردنه

آی  یه ی خۆو شوه وه ره لماندنی جیھانی ده   بۆ سه آه یه گه خۆیدا به له
م  له. آات ز دهر ماندا فه آه وه ر توژنه سه  به و ڕیالیستانه ری تگه بابه
و بوونی  وه ینه خه وی گومانكاری دوورده  ڕاڕه  خۆمان له وه شه تایه ره سه
آی ئۆنتۆلۆجی  یه قینه ڕاسته  به وه ی خۆ یان بیرآردنه وه ره ھانی دهجی
  .نن داده
  
آانی میتۆدی فینۆمینۆلۆجی  گرنگه ره  هه  پنسیپاه آك له یه
. یدا آه وه ستپكردنی توژینه ده  له  موو پشبیرو پشبیاركه ی هه وه تدانه ڕه

وخۆ  نۆمینۆلۆجی ڕاستهتك، فی بوونی بابه یشتن له بۆ ناسین و تگه
ژر  آات خۆمان له گرت و داوامان لده  ڕامانده آه ته ر بابه رامبه به

 پش   له ، آه وه ته و بابه ی ئه  باره  له آان آارتكردنی پشبیرو پشبریاره
ڵ  گه آردنمان له ه  آاتی مامه ین و له یدا بوون، ڕزگار بكه دا په ئمه
  ودا ڕادیكاه،  ش له وسته م هه ئه.  وه ستینه به  نه وه وانه دا خۆمان به آه ته بابه
آی  تی بیردۆزو بیارو دۆگمایه سه  ژر ده ندی له  وت ئاگامه  نایه آه
و  ستانه ربه ندی سه  ئاگامه. نگنت سه  هه آه  ته و بابه وه پشتر بیربكاته له
  آه ته  بابه یشتن له  تگهوی آراو هه پشترو ئاماده آی له ب دۆگمایه به
ری،  یشتنكی خۆگه ر تگه  به نا ناباته  په وه  شه مانه رو ئه سه له. دات ده
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ندی  و خۆی بۆ ئاگامه یه خۆیی ئۆنتۆلۆجی هه ربه ی سه آه ته  بابه چونكه
پستمۆلۆجی،  ئه.  دایه وه ی بیرآردنه وه ره ده  ش له آه رخستنه خات و خۆ ده رده ده

 نوان  ندی دیالكتیكی له یوه ی هاوآاری وپه ر بنچینه سه  له هو دیسانه
  نه یه م دوو له ك له و هیچ الیه زرت مه آیدا داده ره تی ده ندی و بابه ئاگامه

وان  ری ڕه تگه وان یان بابه ری ره خۆگه. ویدی  قوربانی ئه ناآرت به
ندی  ئاگامه.  ته خۆو بابهآانی نوان   ندییه یوه قووی په هه) زانین(و همه وه
   له یه وه ك بیرآردنه  یه وه موو بیرآردنه هه"ت   ده ی یه و آشه ر ئه سه له

ندی  ب ئاگامه تیش به رید ناآات و بابه ت زانین ئافه ب بابه به" شتك
آانی میتۆدی  پنسیپاه.  وه منته زانراوی ده نه  و به ناناسرت

 40. ئاشكرا پۆلین آراون ڕتووآی هۆسردا به  دوو په فینۆمینۆلۆجی له
ندی  مه  ئاگا وه آه ته ی بابه دیارده ی داماینی فینۆمینۆلۆجیانه له  ڕگه به

ی  آه  شاراوه نه  الیهIntuitionس  ده  حه و به ڕۆآی  ناوه نته یه گه خۆی ده
م  دا ئهLogical Investigation می  شه شی شه  به و له وه دۆزته ده
م  له. Categorical Intuition  یسی آاتیگۆر ده  حه ی ناوناوه سه ده حه
ودا لی جیا  م له ین، به آه ی هۆسرڵ ده آه وی میتۆده یه شدا په خاه

                                                 
  :  بوانه- 40

Edmund Husserl.The Shorter Logical Investigations, translated by J. N. Findlay, 
London: Routledge,  2001, PP. 312-331  

Edmund Husserl. Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, translated 
by W.R.Royce           Gibson, New York: humanities Press. 1931.P.158  
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  ڕ به آان باوه ه) حدس(آگرتنی ڕووداو وام بوون و یه هدر وه، بۆ به بینه ده
  41.ناهنین) خۆی ترانسدنتاڵ(آی تكی گیانه سه ده
  
 Transcendental Egoر خۆی ترانسدنتاڵ  گه بیری هوسرڵ ئه به
آانی  جۆره  جۆربه  زموونه موو ئه ك بۆ خۆ نابت تاآو هه یه  مینه بت، زه نه
ڕابردوو . ك خۆوه گربدات زموونی یه  ئه بهموویان  و هه وه ر آۆبكاته سه له

سانی  ش بوو آه یه م آشه ر ئه هه. ستت  ببه وه و ئستاو داهاتووش پكه
  ڕكی ئایدیالیستیانه  باوه یانده دا گه  پش هوسرڵ  و آانتی لهدكارتك  وه

گۆڕو  نه) خۆ(ڕۆآكی  بوونی ناوه ڕیان به بۆ بوونی مرۆڤ و باوه
ر  سه  له وه  هوسره  له ی ئمه وه جیابوونه.  بوونی مرۆڤدا هنا وام له رده به
 دواییدا  و له یه  هه وه مانه آه نتۆلۆجیه  ئۆ  وونه بۆچ ندی به یوه  په م خاه ئه

  . وه ینه آه زیاتر ڕوونی ده
  

ڵ  گه آردن له ه ؟ پش مامه  هرمینۆتیك چیه ستمان له به ئایا مه
م  ژادی ئه  بزانین نه   پویسته فیانه لسه آی فه یه شوه هرمینۆتیكدا به

  و له یه آی یۆنانی یه نۆتیك زاراوه هرمی .   هاتوه  آووه و له  چیه یه زاراوه
 Hermes كه یامبه ناوی پههاتووه وه  میتۆلۆجی یۆنانیه  له ر  .  

                                                 
41 - Jean-Paul Sartre. The Transcendence of the Ego, translated by Forrest Williams 

and Robert Kirkpatrick, New York: Hill and Wang,1960.p.37 
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ڵ   گوی آۆمه آانی خوای به  گوته ره یامبه م په  هرمس یان ئه گوایه
ر یا   هرمینۆتیكیش واتای هونه42. وه ته كی شیكردونه و بۆ خه یاندوه گه

 زانا  تاوه ره سه له. خشت به ده) یر آردنفس ته( وه زانستی شیكردنه
 آاریان  آانیان به ئایینیه قه  ی ده وه بۆ شیكردنه) آان ئایینیه(آان خواناسه
  تیداو پاشان له سیحایه  ئایینی مه ت له تایبه وان به ستی ئه ر ده سه هناو له

  قه  ده  له هو م ڕگایه  له اوهردو و هه خی پدراوه آان بایه هالی زانا موسمان
  .ن آان بگه ئاینیه

  
ی  وه دانی بزوتنه رهه تی دوای سه تایبه سیحیدا به  ئایینی مه له

 -1483(ر ری مارتن لوسه  ڕبه پۆتستانیزم به) ئیسحی(چاآسازی
آانیش بۆ  الی موسمانه.  چوو وه و پشه ره ، هرمینۆتیك به)1546
بی و  ره ری و ئیبن عه خشه مه  بۆ زه وه رییه به لته  ئه له)قورئان(ی وه شیكردنه

و   پنسیپای جۆراوجۆر دانراوه بده د عه مه والنا ئازادو محه  دواجاردا مه له
و  وی جۆرك هرمینۆتیكیان آردوه یه  په م زانایانه آك له ر یه هه

  ری له خشه مه ر زه گه ئه. آانی قورئان جیاوازن ته آانیان بۆ ئایه وه شیكردنه
كردنی بزوتنهژته زله آی موعته ی هۆشه وه  ر آارتوه  قورئانی شیكردب  
.  رانه یشتنكی سۆفیگه ر تگه  به نای بردۆته بی په ره وا ئیبن عه ئه
آو دوو زانای لیبرای موسمان  ش وه بده د عه مه والنا ئازادو محه مه

                                                 
42  Robert Audi. The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge:  بوانه - 

University Press, 1997. P.323  
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ر ڕۆشنایی  به  لهآانی قورئان ته  ئایه ویان داوه و هه جاڕی چاآسازیان داوه
آانی  یان و هۆآاره آه هم ده سهتی و مژووی  یه بارودۆخی آۆمه

موآورتی   آه  له آه(  هرمینۆتیكه م شوه ئه43. وه نه بكه زینیان شی دابه
 ژنانی موسمانیش  ندك له آان و هه خوازه ی چاآسازی زۆربه)  ش نیه ببه

آو   ئیسالمدا وه پیاو لهآسانی ژن و  ی یه رآردنی آشه سه بۆ چاره
  44. آاریانھناوه د به حمه یال ئه رو له نوه  ئه ینه و زه رنیسی مه فاتیمه

  
-1768(ر رماخه مجار فردریك شالیه آه دا بۆ یه فه لسه مژووی فه له

زراندنی  وی دامه  زانایانی پاش آانت هه آك له ، یه)1824
نیا بۆ  ك ته  نه ره م هونه ی ئهت و ویستویه فیانه داوه لسه هرمینۆتیكی فه

قك یا نوسراوك   ده موو جۆره ی هه وه كو بۆ خوندنه آان، به  ئاینیه قه ده
م   بۆچوونی ئه به.  بكات تی بۆ ئاماژه سه ك خه یه سته و ده خسن به

ق و   ده یشتن له  بۆ تگه یه یی)خۆ(ودانكی   هرمینۆتیك هه زانایه
 هرمینۆتیك  ، چونكه یه  هه وه تی زمانه  بابه ویشی به هآی پت ندیه یوه په
و  آی ره مكی ده و زمانیش سیسته حاه آار هنانی زمان مه ب به به

. گرت رده كی ل وه قك آه ی ده وه سك بۆ شیكردنه  آه ، آه آراوه ئاماده

                                                 
دا  ڕتووآه م په می ئه آه رگی یه  به زای شاگردی له شید ڕه  ڕه ، آه بده د عه مه ی محه)المنار(فسیری آی ته  پشه  بوانه- 43

 .مان بۆچوونی آردووه وی هه یه دا په)ترجمان القران ( له)زانای موسمانی هندی(والنا ئازاد ها مه روه و هه ی آردووه ئاماده
آسانی ژن و پیاو  ، قورئان باسی یه دایه ڕه و باوه مالیزیاو له ه له)خوشكانی موسومان(رۆآی ڕكخراوی ر سه نوه  ئه ینه   زه- 44
  . آراوه  باسنه نه م الیه  ئه وه آردۆته)فسیری ته(شیی پیاو  وه ر ئه به م له آات، به ده
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 مان آاتدا هه م، له به. )Grammar(ی رزمانآردنو یه  په  نموونهبۆ
ر  ر یان خونه ، نوسه آانی ڕزمان نیه ستوره وتنی ده  شونكه وه شیكردنه

 45. خۆی دیئافرن ، که یه ی خۆی هه وه شوازی داڕشتن و بیرآردنه
ی ئامان،  آی دیكه ، زانایه)1911-1833(ر دیتی رماخه دوای شالیه

 م بیروڕاآانی دیتی له. دا ری هرمینۆتیكی وی پشخستنی هونه هه
م داڕژانی سنوركی  آه ؛ یه یه  هه وه  دوو خاه ندییان به یوه  په وه ڕووه
م، واتای  آانداو دووه تیه یه آان و آۆمه  سروشتیه  نوان زانسته ستوور له ئه
م  ه ئه و ه)آانت(ی  وانه پچه به. Erlebinsزموونی ژیان  و ئه)ییشتن تگه(

آی  یه خیره  زه ی هۆشی مرۆڤ، آهشك  به آرد به یشتنی نه  تگه زانایه
 كو  گرتبت، به نو خۆیدا هه آانی له  پشتری آاتیگۆرییه آراوو له ئاماده

و زۆر  یه  هه وه یه آه ته بابه وخۆی به ندی ڕاسته یوه و په  ڕووداوهو الی ئه
ك  آو یه وه) زموونی ژیان ئه(و ) یشتن تگه ( یه م دوو زاراوه جاریش ئه

ی  وه  جیاآردنه له. ك شت دانراون  یه و به دا آراوه گه تیان لهو سوآه هه
و   ئه یشتۆته تی گهوه ، دی آانه تیه یه  آۆمه آان له  سروشتیه زانسته
. هنن پستمۆلۆجی پكده  دوو جۆر ئه م دوو زانستانه ئه ی ڕه باوه
 و آان ی فینۆمینه)رح شه(ر  سه آان له  سروشتیه پستمۆلۆجی زانسته ئه
   زانستهستت وه  ڕاده وه آانیانه ۆآاره ه ی ئاآام به وه ستنه به

 و  زموونی ژیان ندی یان ئه تی ئاگامه  بابه بن به آانیش ده تیه یه آۆمه
                                                 

45 - Richard N. Longencker. Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Eerdmans, 
1975 . P.19  
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  وه  نیگایه م گۆشه  لرداو له46. یه تیان هه  تایبه آی پستمۆلۆجیه ئه
 فۆڕمی  ی ژیان لهزموون ربینی ئه  ژیان و ده  له یشتنه هرمینۆتیك تگه
 ناو  توان بچته ق ده ی نوسین یان ده وه  خوندنه ریش به نوسینداو خونه

  نمان  لهتیش تگه. و بگات تی ئه سایه  آه و له آه ره ی نوسه وه بیرآردنه
ق   بۆ ده وه قه شكی ده  به ی هرمینۆتیكیدا له  ناو بازنه قیش له ده
  وه آانیه شه  به قك پویسته له  ده یشتن له بۆ تگه.  وه سوڕته گشتی ده به
  آه قه ده یشتن له ب تگه آانی به شه  به یشتنمان له ین و تگه ست پبكه ده
رو  رماخه ڕی شالیه آانی نوان بیروباوه  جیاوازیه 47. حاه گشتیش مه به

نگی  گر  ئاوڕ له داوه وی نه میان هه آه ن، یه ده ده رهه ودا سه دیتی له
یشتن  ی تگه وه ر ئه به م له به.  وه قك بداته یشتنی ده مژوو بۆ تگه

وا   ئه زموونك ڕوداوكی ناو مژووه موو ئه و هه زموونی ژیانه ئه
ی  آه  مژووییه  ڕووداوه  له قك پویسته  بۆ ده یشتنی ئمه تگه
مۆ  چاوی ئه رت و بههن ر نه  ناو مژوودا ده ش له آه قه و ده وه آرته جیانه
ی  آه هم ده سهقووی  قك هه موو ده  هه آرت، چونكه ماشای ڕابردوو نه ته

آانی میتۆدی فینۆمینۆلۆجیدا  ته  باسی خسه  له ئمه. تی خۆیه
. آان آرد ی پشبیرو پشبیاره وه ت دانه ی ڕه ر آشه سه ختمان له جه
قك  موو ده  هه ، آه وه یه)تیدی(ی هرمینۆتیكی وانه پچه ش به  مه ئه

                                                 
46 - Rudolf Makkrell. Dilthy: Philosophy of the Human Studies, Princeton University 

Press, 1975. P.248   
47 - Wilhelm Dilthy. ”The Development of Hermeneutics”, in W.Dilthy’s Selected 

Writings, H. P. Richman (ed.), Cambridge University Press, 1976 . P. 258   
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واوی   ته ی به آه هم ده سه یشتن له ب تگه   به وه و گوایه  نو مژووه خاته ده
ك میتۆدكی داباو  ن، فینۆمینۆلۆجی، وه رناخه ق خۆیان ده واتاآانی ده

آجاری پشبیرو  یه توانین به  ده ئایا ئمه. دات مژوو خۆی نیشانده له
  وه  هیچه تك خۆمان به  بابه یشتن له و بۆ تگه وه ینه تبده ڕهآان  پشبیاره

و   تیڤه آانی پۆزه  الی هوسرڵ و شاگرده م پرسیاره می ئه ؟ وه وه ستینه به نه
  نته یه وخۆ خۆیبگه توانت ڕاسته ندی ده  ئاگامه وه شه  یه و ڕگه نیا له ته به
  آان له ی پشبیرو پشبیاره وه تدانه ی ره  آشه. ی آه ته ڕۆآی بابه ناوه

و  آه  گومانكارییه  ڕچكه ندی به یوه فینۆمینۆلۆجی هوسردا په
و  آك له  یه یش به)هوسرڵ(و  یه  هه وه ه)دكارت(آانی  بۆچونه

ی  آه فه لسه دا فه ژر آارتكردنی دكارت  له نرت آه  داده سوفانه یله فه
ی  و آشه یه م آشه  ئه م آارتكردنه شمان بۆ ئه  گه به.  خۆی داڕشتوه

.  وه  ی مرۆڤه آانی ڕۆژانه وه   ژوور تاقیكردنه رز له به آی  خۆیه  به بواآردنه
مووشتك   هه ی گومان له آه فه لسه زراندنی فه تاوه بۆ دامه ره سه دكارت له

آی نوێ  یه آات و وستگه ك ڕزگار ده موو دوگمایه  هه آات و خۆی له ده
آی  بت به  ڕاستیه نیا بوونی خۆی ده  ته بژرت، آه ده  خۆی ههبۆ
مان شوه   هه میتۆدی هوسردا به له. ر ده  گومانبه ویست و له نه گه به
ڕو  و هیچ باوه یه یدا نوێ آه ته  ئاستی بابه ندی له وستی ئاگامه هه

چت   بیر نه شمان له وه با ئه. گرتووه  نه  خۆوه پشتری به بیردۆزكی له
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آان ناآات و   ڕاستی پشبیرو پشبیاره آو دكارت گومان له  وه،هوسرڵ
  . پویستیان دانانت كو به به
  
تیڤ بوو  آانی پۆزه ی پشو الی هوسرڵ و شاگرده آه می پرسیاره وه

های پشبیرو پشبیار  آی ڕه یه وه تدانه  ڕه ڕمان به و باوه تیڤه  نگه الی ئمه
  ستنكی له ی هیچ به آه ته ندی ناتوان بۆ ناسینی بابه ئاگامهو  نیه

ندیی و  تی مژوویی ئاگامه  بۆ خسه وه ڕته گه ش ده مه ئه. بت پشتری نه
ر   هه ندی له ئاگامه.  دانابنكرگیز ل  هه ندی، آه تی ئاگامه  بابه

و   ن بدات ئهیشت وی تگه و هه آه ته  بابه  بوانته وه آه نیگایه گۆشه
می  رهه  به مان شوه  هه ش به آه ته و بابه نو مژوودایه ی له وسته هه
 شون   پاش هوسرڵ آورانه سوفه یله م فه آه ر یه هایدیگه. تی یه آه هم ده سه

و   وی گۆڕانكاری دابت و هه وتب آه میتۆدی فینۆمینۆلۆجی نه
ریش  هرمینۆتیكی هایدیگه 48. آردبین هرمینۆتیككی نوی بۆ ئاماده

  : وه ناسرنه دا ده م خانه به
 پشبیرو  توانت خۆی له میتۆدی فینۆمینۆلۆجی ده  :م آه یه

 بۆ ناسینی  میشه ندی هه م ئاگامه وه به  آان دوور بخاته پشبیاره
  .یه  پشتر هه ركی له آچه  ستره ی پویستی به هآ ته بابه

                                                 
48 - Martin Heidegger. Being and Time, P.79   
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  وه ری شیكردنه  هونه دیتی هرمینۆتیك بهآو  ر وه هایدیگه  :م دووه
  .نت ی بوونی مرۆڤ داده)فسیرآردن ته(

آو آانت  وه( شكی هۆشی مرۆڤ نیه یشتن به تگه  :م سیه
  . بۆ بوونی مرۆڤ رجكی ئۆنتۆلۆجیه كو پشمه به) ت ده

  .وت آه  ده وه یشتن پش شیكردنه تگه :م چواره
ق و  ده یشتن له  ری تگه یا هونهن ته هرمینۆتیك به :م پنجه

یشتن و  توانین بۆ تگه  ده ركه ، هونه ی نیه وه  شیكردنه
  .آاری بھنین ی واتای بوون به وه شیكردنه

 بوونی  ، له وه م ڕووه ی هرمینۆتیكی، له جونی بازنه :م شه شه
  .  بۆ بوونی مرۆڤه وه شه و لره گشتی  بۆ بوون به وه مرۆڤه

  
و  له) یشتن تگه(ر  سه  له ، آه آه رخستنی ڕاستیه ودانی ده  هه وه شیكردنه

یشتن  و نابت و بتگه وه نیه یشتن شیكردنه ب تگه به. ستت وه   ڕاد  ته بابه
م  به.  بۆی رجه دا پشمه ته م حاه یشتن له و تگه  وه ناتوانرت شیبكرته

ی   ئاماژه م پرسیاره می ئه ین؟ وه نجام بده  ئه وه وێ شیكردنه مانه بۆچی ده
ی بۆ خۆش  مینه آات و زه وه ده   پشتر بۆ شیكردنه ركی له سترآچه

 خۆی  وه رج بۆ شیكردنه  پشمه  به یشتن مووشتك تگه پش هه. آات ده
 ناو   له وه توانین بین شیكردنه  ده وه شه م بۆچوونه و له وه  پشه هنایه
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، ده هر ه یشتندا سه تگه فسیر داوای  ی ته ها پۆژه روه هه  49دات
.  آراوه  پشتر ئاماده مكی له آات و زمانیش سیسته آارهنانی زمان ده به
  قامكردنیان له م سه  به   ی نوێ دابتاشرێ فسیردا زاراوه  ته توانرت له ده

  .رناچن دا ده آه زراوه  دامه ری زمانه آچه ی ستره چوارچوه
.   نیه وه  پشبیارو پشبیره  به وه ستنه قین و خۆبه فسیر چه بۆ تهرج  پشمه
ر  سه ی له آه نین س آۆه فسیری داده ی بۆ ته  پشتره  له ره آچه م ستره ئه

 Vorsicht  پشترو ستی له به  و مهVorhabe پشتر ؛ پالنی له داآوتراوه
ی  آه می پرسیاره  وه یه آه م س آۆه ئهVorgriff.50 پشتر مكی له چه

  وه  خۆیانه فسیرآردنك به موو ته ن و هه آه ر ده پشومان بۆ مسۆگه
  .ن ده  پشتری پده ركی له آچه ستن و ستره به ده
  

یشتن  مینی تگه ر زه سه فسیر له ی ته نگی بناخه داڕشتنی ڕه
. بوون  مان له)یشتن تگه(ی ه واتای ڕایه  به یه فیانه لسه خدانكی فه بایه
 نھۆمكی ناو  نگندرت نابت به سه  هه م جۆره ر به گه یشتن، ئه تگه

                                                 
ر، پشخستنی  مارتن هایدیگهآانی   شاگرده  له آكه  یهHans-George Gadamerر  مه هانس جۆرج گاده - 49
 فینۆمینۆلۆجی   له یه رزی  په  خۆیدا دووره ش له مه  و ئه نت  گرنگ داده به) فسیر آردندا ته(دا وه  شیكردنه یشتن له تگه

   : ، بوانه وه ه)هوسرڵ(
Hans-George Gadamer Truth and Mathod, translated by William Glen Doepel, 

London: Sheeal and ward,1979.P. 258   
.  یدا آردووه گه م له ه ڕۆآی مامه ی یان ناوه ی واتاآه گوره ر بۆ آوردی به ی مارتن هایدیگه یه م زاراوه بۆ گۆڕینی ئه - 50

الن ، پ(  به یه م س زاراوه ش ئه ده. ن فسیردا داده ی ته نجامدانی پۆژه  ئه له) ست به مه ( بهVorsicht ر واتای هایدیگه
  Martin Heidegger. Op. cit., P.192:  بوانه.  وه لكبدرنه)  پشتر مكی له ست و چه به مه
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رجكی  پشمه بت به  ده وه آاته ر ڕوونی ده آو هایدیگه كو وه ، به هۆش
.  م بوونه تی ئه نیه سه رآردنی ڕه  بۆ بوونی مرۆڤ و مسۆگهئۆنتۆلۆجی
  یشتوانه و تگه وه یشتنه تگه ، به وه آانه بووه ی هه وانه  پچه مرۆڤ، به

. دات آانی ده ر داهنانی پۆژه سه  بیار له وه یشتنه  تگه به.  بوون ڕوانته ده
یشتنی  بوون و تگه  له یشتنه  تگه وه  نیگایه م گۆشه ، له داهنانی پرۆژه

  . یه بوونیش داهنانی پۆژه
  
و  قكی نوسراو نیه دا ده فیه لسه  فه م پۆژه مان له آه فسیره تی ته بابه

 خۆی  یه یشتنی هه تی پرسیار آردن و تگه سه ی ده وه ر ئه به  له بوونكه
ت و  م بابه آه  یه  به و خۆی آردووه ڕز آردوه ماندا فه آه وه ر توژینه سه به
  مان له آه وه توژینه. مان آه یه  هرمینۆتیكی ی بازنه تای خوله ره سه
آات و  ست پده  ده وه فسیرآردنی واتای بوونیه و ته م بوونه یشتن له تگه

  وه شه یشتنه م تگه ی ئه ره نجه  په و له آانی دیكه  قۆناخه نته یه گه خۆی ده
مان  آه فسیره ی ته وه ر ئه به له.  وه آۆته  گشتی ده به) بوون( واتای  له

  ین و له مادووناآه  وه آانه و پشبیره  بیردۆزه  خۆمان به شه فینۆمینۆلۆجیانه
ی  و جۆره ستین و به وه ده) وخۆ ڕاسته(ماندا  آه وه تی لكۆینه ئاستی بابه

  وسته م هه ئه. ین ده  دهیوی ناسین خات هه رده  ده  خۆی بۆ ئمه آه ته بابه
 -ویكردنی فینۆمینۆلۆجی یه  په و له  نیه  هوسرنه فینۆمینۆلۆجیانه
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  پشتره ه ل ره آچه گرنگی و ڕۆی ستره  حاشا لهردا هرمینۆتیكی هایدیگه
   .ات ناآ آه آیه سكۆه
و  یه  مژوویی ، آه دا، بوونی مرۆڤه فسیرآراو، لره تی ته بابه
ریش  فسیرآه ته. ن ده ریدا ده سه حوآم به) آان گۆڕانكارییه(و)آات(
م  ن بهما آه فسیره ته. تی و مرۆڤ خۆیه آی نیه ره رزو ده تكی به سه ده

ر  سه و له می خۆی ه  قه  به ی داستانی بوونی مرۆڤه وه  نوسینه یه شوه
آانی هرمینۆتیك؛  آه رس آۆه هه. یشتنی خۆی تگه

گرن و  رده ت وه دینامیكیه) فسیرآردن ته(و)ر فسیرآه ته(و)فسیرآراو ته(
و  ری و ئه  ڕووداوكی مژوویی و قۆناخگه ن به آه فسیرآردن ده ته
ها  گۆڕو ڕه فسیرو نه مان دوا ته آه فسیره  ته نن، آه یه گه مان پراده تیهڕاس
واتای بوون  یشتنمان له تگه.  وه یه آه مژووییه  قۆناخه   به ستراوه و به نیه
ك  آی مژوویی نه یه وه ی خۆی و توژینه آه هم ده سهی  فه لسه  فه بت به ده

  .گۆڕ  نه میشه  ههرو ده  مژوو به رزو له آی به ڕاستیه
  

.  نده تمه و تایبه  جیاوازه وه  بوونكی دیكه موو شوازه  هه بوونی مرۆڤ له
آو مزو  آان، وه بووه  هه  ڕیزی شته و له بووه  ناتوانین بین هه  بوونكه

واو  وی ته  هه ندانه واو و ئاگامه  ناته بوونكه. سپ داینین خت و ئه دره
  م بوونه تی ئه ندیه تمه تایبه. نت یه گه نجام ده  ئه آان به دات و پۆژه بوون ده
و   بوونی ئه یشتن له فسیر آردنیداو بۆ تگه  ته مان نادات له ڕگه
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و  ئه. ڕ گه خرنه ك ده بوویه  بۆ ناسینی هه آاربھنین، آه  به آاتیگۆریانه
 جیاواز بت  آرت پویسته ی پده م بوونه فسیری ئه ی ته فیه لسه  فه زمانه

داهنانی 51.سپت ردا ناچه سه ریستۆی به آانی لۆجیكی ئه و آاتیگۆریه
شت  ، یان ده آی ئاسان نیه یه ، بگومان آشه فیانه لسه زمانكی نوی فه

فی نوێ  لسه  بكات، بۆچی زمانكی فه مان ئاراسته و پرسیاره ندك ئه هه
تی  لم چۆنیه مدا ده  وه ؟ له ه پویست ته م بابه فسیرآردنی بوونی ئه بۆ ته
ریستۆ،  آانی ئه آاتیگۆرییه. پن سه ردا ده سه مان به و زمانه  ئه م بوونه ئه
م  فسیرآردنی ئه  ئاستی ته ودا له  له آه گره بۆ بارهه) بار( بن به  ده آه

 بوودا نوان بوون و هه ب جیاوازی آردن له  خۆیان به بن، آه دا الواز ده بوونه
  م جۆره س نین به م آه آه ش یه ئمه. پنن سه موو شتكدا ده ر هه سه ، به
   له ندك زانای دیكه  هه  پش ئمه.ریستۆ گرتبت  ئه مان له خنه ڕه

  آكه آانت یه.   آردووه یه م آشه یان به ت و ڕۆژئاواش ئاماژه ڕۆژهه
ر  سه نیا به ته  بهآان ی آاتیگۆریه ڕه و باوه  ئه یشتۆته ی گه وانه له

بت   هه وه  ژوور فینۆمینه ر بوونك له گه و ئه وه بنه  ده دا ساخ فینۆمینه
   به مه ر ئه به گر، له بار هه  و نابت به آانی پناگات ڕۆشنایی آاتیگۆریه

                                                 
ڕۆك   ناوه رزتره چونكه مویان به  هه و له ڕۆآه میان ناوه آه  آاتیگۆری بردووه، یه ریستۆ ناوی ده م جار ئه آه بۆ یه - 51
ندی، آات، شون، دۆخ،  یوه ت، په ت، چۆنیه ندیه چه( آانی دیكه  آاتیگۆریهو گره  بارو خۆی بار هه  نابت به آاتیگۆریه تاآه
یدا  آه پستمۆلۆجیه  ئه وه  لكۆینه آانت له. و تی ئه  یان خسهPredicate بار  بن به ده)ت، آردارو آارتكردن حاه

آو   وه م آاتیگۆرییانه ب ئه  به ت و گوایهن یشتن داده نو هۆشی مرۆڤدا بۆ تگه آی خۆیی له یه روره  زه آان به آاتیگۆریه
 .Immanuel Kant:  بوانه. یدا نابن  په وه آانه آیه ره  ده ته ت به بابه باره آان سه یشتنی بیره روری بۆ تگه رجی زه پشمه

Op. cit., A:80, B:106  
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آانیدا  خنه  ڕه ش له)1328-1263( یمییه ئیبن ته.  وه منته زانراوی ده نه
  یشتۆته آان گه  موسومانه فه لسه آی الی فه ی هۆشه هو  ر بیرآردنه سه له
. هنت رده ندانه ده ی لۆجیكمه وه ی توژینه  ناو بازنه له)خوا(ڕو  مان باوه هه
  م بوونه ری و ئه  ئاآامكی نه یاندۆته  خۆمان گه م زانایانه آو ئه ش وه ئمه
 بۆ  وه ڕته گه ش ده مه ه ئ.آان  آاتیگۆرییهگری گر یان هه بار هه ین به ناآه

  وه  ئه یه ری  نه م ئاآامه ئایا ئه. آان بووه ڵ هه گه م له جیاوازی بوونی ئه
  یمییه ی ئیبن ته ی آانت و خواآه آو نۆمینه ش، وه م بوونه نت ئه یه گه ده
ین؟ بۆ   بوونی بگه  چۆن بتوانین له ؟ ئمه وه  زانراوی بمنته نه به
مان،  آه  بۆ میتۆده وه ڕینه گه  ده وه آان دیسانه پرسیارهی  وه مدانه وه

  و خاه  ئه وه تاشه ره  سه میتۆدی فینۆمینۆلۆجی هرمینۆتیكی و له
توانین    نه دا نیه وه زانراوی بوونی مرۆڤ له  نه ین، آه آه دیاری ده

و  زانینكی آاتی و میتۆدییه كو نه بار، به ین به آانی بۆ بكه آاتیگۆریه 
و  خات و به رده و بوونه خۆی ده  ئه دات، آه  ده ناسه  هه و آاته تاآو ئه
  م له به. آات فسیری ده گات و ته  بوونی خۆی ده  له میتۆده

ر داهنانی  باته به نا ده  آار ناهنت و په آان به یدا آاتیگۆریه آه فسیره ته
فسیرآردنی بوونی  مكی نوێ بۆ ته و چه و زاراوه فیانه لسه زمانكی فه

  ی زانسته وانه ئه.  داهنانی زمانكی نوێ آاركی گونجاوه. خۆی
  دان ڕه و باوه  له وه نه آه هآدی جیاد  یه آان له تیه یه آان و آۆمه سروشتیه

 زمانی زانستكی  له) بۆ نموونه فیزیا(زمانی زانستكی سروشتی
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ش  م جیاوازییه ئه.  رهدوو)  سایكۆلۆجی بۆ نموونه( وه تیه یه آۆمه
ی  وانه  پچه ش به مه  ئه   .یان آه وه تی لكۆینه چۆنیه  به وه ته ستراوه به

یان ) نا ڤیه(ی وتوانی بازنه آان و شونكه  مارآسیسته آانی بیریاره بوچوونه
  یان لهآان تیه یه آان و آۆمه  سروشتیه تیڤی، آه زانسته لۆجیكی پۆزه

ر ڕۆشنایی یاسا  به یش له دان آۆمه ڕه و باوه  لهوه نه یاناآهجآدی  یه
تی  ردوو بابه  هه ناسرت چونكه آاندا باشتر ده سروشتیه
بۆ 52.ك چاوگی متافیزیكین یه ربه سه) ڵ سروشت و آۆمه(آه وه لكۆینه

گۆڕو  نه) آو مز وه(ك بوویه ڕۆآی هه ناوه. بوو ك هه  و نه  مرۆڤ بوونه ئمه
.  نابت  هیچی دیكه وه زیاتر به و له یه  بوونكی پی ههمز.  پشتره له

   له آه تی مزه  یان چیه آه ڕۆآی مزه ش ناوه آه پش دروستكردنی مزه
تی مز  و زانیویه و پش دروستكردنی ئه یدا بوه آه ره ناوبیری دروستكه

.   پشتری نیه گۆڕو له ڕۆآی نه بوونی مرۆڤ ناوه.  و بۆ چیه چیه
یداش   په بت، آه یدا نه  چی تاآو په بت به و ده  چیه و مرۆڤه رت ئهنازان

واوی و ب   ناته  به دراوه پشتری پنه ڕۆآكی له ی ناوه وه ر ئه به بوو له
و  ڕۆآیشی ئه وت و ناوه آه ڕۆآی ده بوونی پش ناوه. بت یدا ده ڕۆك په ناوه

                                                 
  وی داوه و هه یه ڕه م بیروباوه  ئهوتووی توندڕی شونكه) 1895-1820(آاندا فردریك ئینگز ناو مارآسیسته له - 52

ی  آی دیكه زانایه)1928-1854(آاوتسكی ها آارڵ روه هه. ی مارآسدا بكات فه لسه ر فه  به  به آی زانستیانه آایه
ه م ل به. كش آردووه ی مارآسیزم و داریونیزم و مارآسیزمی تكھه فه لسه  فه  بوانته  زانستیانه ویداوه مارآسیست هه

  : بوانه. وه تكرده آانی ڕه تیه یه آان و آۆمه  سروشتیه آگرتنی زانسته  آاوتسكی یه وه1885سای 
Gary P. Steenson. Karl kautsky,1854-1938, Pittsburgh, University of Pittsburgh 
Press, 1991. P.5   
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آی  یه آو پگه ، وه یه وه م توژینه هئ. دات ریان ده سه  خۆی بیار له یه پۆژانه
،  وه آاته شمان بۆ ڕوون ده و خاه  ئه م بوونه یشتنمان له ئۆنتۆلۆجی بۆ تگه

  ۆڤ لهڕۆآی مر ناوه.  ناوه بوو دانه  هه مان به م بوونه  ئه  بۆچی ئمه آه
تكی  ڕۆآیش خسه ناوه. ڕۆآیشی نابت بت ناوه  نهتاآو و هه ، ئه بوونیدایه

و  ره  به وام و تراجیدیه رده ، داهنانكی به  نیه وه  بوونیه سپاو به گۆڕو چه هن
  .واوآۆیی ته
  

و  ی ناوه وره نگاوكی گه  دكارت هه م بوونه یشتنی نوێ له بۆ تگه
آانی  ی بۆچوونه آه فه لسه آی نوێ بۆ فه تایه ره نیازی داهنانی سه به
ویستی نووه قۆی  نه گه آی به هی  پگه و له وه تدایه ریستۆی ره ئه
یوه هه لما .شتا بۆچوونه بهم ه كهكارت به  نومه  بیروباوه ی دڕی ئ  
ریستۆی بۆ  آانی ئه وه آاتیگۆریه و دیسانه ر نیه ده مو آورتی به آه له
فی خۆی  لسه  زمانی فه یتوانیوه و نه آارهناوه ی به  نوكه فه لسه فه

ر  سه م له  ، به وه تبكاته  ڕه تی دكارت  ویستویهیش)آانت. (بگۆڕت
.  آردووه  ردا نه سه ی به و شۆڕشكی ڕادیكانه وه ته  ماوه آه  دكارتیه مینه زه
دا   م بوونه فسیرآردنی واتای ئه  ته  بیروڕای گلبرت ڕای دكارت له به

ش  هم  ئه .Category mistake  ی آاتیگۆری آردووه ه خۆی تووشی هه
ڕی  ر بیرو باوه سه ریستۆ به ری ئه  آاریگه ندی به یوه به بۆچوونی من په
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و بوونی  یه آی نوێ یه نی پگه  دكارت خاوه دروسته53. یه  هه وه دكارته
  م ئاآامه ی، به آه فیه لسه  فه وه تا بۆ توژینه ره سه  به مرۆڤی آردووه

ریستۆ  ن ئه گه  ده و شونه  به وه آی دیكه  ڕگایه آانی له فیه لسه فه
آانی ناو   گۆڕانكارییه ، بۆ ئمه مه ر ئه به له. ستنیشانی آردوون ده
آی  یه فه لسه ی فه شه دكارت بانگه. ی دكارت ڕادیكاڵ نین فه لسه فه

آات بونیادكی  ی باسی ده وه نجامدا ئه  ئه چی له آات، آه نومان بۆ ده
ریستۆدا  آانی ئه ڵ بۆ چوونه گه و له یه ی هه ئۆنتۆلۆجی ئایدیالیستیانه

و  مان ڕگه ر هه  سه وه ته ڕاوه  گه مان شوه  هه یش به)آانت. ( وه گرنه آده یه
بت   نوان دكارت و آانتدا هه ك له نیا جیاوازیه نیگاو ته مان گۆشه هه
آی  و ناآۆآیه ی نازانمكاری آردووه وی ڕچكه یه  آانت په ، آه یه وه ئه
ی  آه پستمۆلۆجیه  ئه وه آه  الیه له.  وه م خۆیدا قوت آردۆته ر ده به ی له وره گه

ب   به وه آی دیكه  الیه و له ودیو سنووری فینۆمینه  ئه نته یه خۆی ناگه
 بوونی  ر له ده ستوبه  ئه ڕۆآكی له  بوونی ناوه ڕی به ی بزانت باوه وه ئه

 بوونی  نگین، آه ڵ دكارت هاوده گه لهدا  و خاه  له ئمه.  مرۆڤدا هناوه
. ی آه شته تای گه ره ویست و سه نه گه آی به یه  پگه آات به مرۆڤ ده

  ستراوه و به یه پستمۆلۆجیانه ش بۆ دكارت ئه م بیارانه هۆآاری ئه
یناسین   ده مووشتك زیاتر ئمه  هه  له ، آه وه م بوونه تی ناسینی ئه چۆنیه به

ی  وه  جیاآردنه شداین دكارت له و بۆچوونه ڵ ئه گه له.  یه ههزانین  و ده
                                                 

 :Gilbert Ryle. The Concept of Mind, New York:  ی گلبرت ڕای بوانه آه وه بۆ لكۆینه - 53
Penguine Books, 1980. P.20  
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آی   شورایه آات به ده) یدن ئاگامه( وه آانه بووه  هه ڤ لهبوونی مرۆ
. م ی من هه وه دنیام له" نت؛  ی داده م بوونه تی ئه ڕه  بنه ستوورو به ئه

من ... تست وه ده) Cogito(م  وه ی بیرآردنه وآاته ی؟ تاآو ئه تاآو آه
 من  ، آه)Animus( روونه ، ده ندیش هۆشه ندم؛ ئاگامه بوونكی ئاگامه

 بوونك؟  م چ جۆره ، به یه م ههآ یه قینه من ڕاسته. ناسی مده وپش نه وه له
  "Cogitans.(54(ند بوونكی ئاگامه

  
م  آانی ئه ی دكارت بۆچوونه فه لسه رزاری فه آی سه یه وه خوندنه

  زن له آی مه ودانكی نایاب و گۆڕانكارییه  هه مان به سوفه یله فه
  شه مه ر ئه به له. دات فیدا نیشان ده لسه ی فه وه مژووی بیرآردنه

  وه و ڕۆژه  له نرت و گوایه ی نوێ داده فه لسه تای فه ره سه ی به آه ودانه هه
 ژر آارتكردنی ش خۆمان له یدا بووه ئمه ی دكارت په فه لسه فه
 دكارت  ئایا دروسته.  ریستۆ ڕزگار آردووه لتووری زابوی ئه آه

   به م پرسیاره می ئه ؟ وه بتریستۆدا آرد ر ئه سه زنی به  مهشۆڕشكی
و  تكردووه ریستۆی ڕه  دكارت ئه وه ندك ڕووه  هه له.  تیڤه بوای من نگه

  وه آی دیكه  ڕوویه و له آی نوی داوه یه فه لسه وی داهنانی فه هه

                                                 
54 - Rene Descartes. Philosophical Writings, Third Meditation, Nelson’s University 

Paperbacks, 1970. P. 69  
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رباز   ژر آارتكردنیا ده تبكات و خۆی له ریستۆ ڕه واوی ئه ته  به یتوانیوه نه
  55.بكات

  
ی بوونی مرۆڤ ئاۆز  ندا آشه ند الیه  چه ی دكارت له آۆجیتۆآه

تی  و ڕه خنه ر ڕۆشنایی ڕه  به ینه خه  ده آه  ش ئاۆز بوونه آات و ئمه ده
 بونیادی   له یشتنی ئمه  تگه  به ستراوه شمان به آه وه تدانه ڕه.  وه ینه آه ده

 بۆ  یه تایی ره آی گرنگ و سه یه هئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤ و پگ
ڕی دكارت  ر بیرو باوه سه آانمان له خنه ڕه. مان آه فیه لسه  فه وته ستكه ده
  : وه بنه دا آۆ ده م خانه له

  .Cogito  وه مه آه پشخستنی من بیر ئه: م آه یه  
 پشتر بۆ بوونی  آی له  گیانه-ڕۆآكی دانانی ناوه: م دووه  
  .مرۆڤ
  . وه ه)بوون ( ڕۆك له ی ناوه وه جیاآردنه: م سیه  

  
.  م ی من هه وه دنیام له" نابت  وه ب بیرآردنه بۆ دكارت بوونی مرۆڤ به

." ستت وه ده) Cogito(م  وه ی بیرآردنه وآاته ی؟ تاآو ئه تاآو آه
   به پستمۆلۆجی بووه ئه. رج بۆ بوون  پشمه  به بوه)Cogito( وه یرآردنهب

                                                 
ت  ی تایبه وه  لكۆینه ویستی بهریستۆو دكارت پ ندی نوان ئه  یوه په. م  بده یه م آشه  به  زیاتر درژه مه دا له وێ لره نامه - 55
 .ریستۆ نین آانی ئه ڕه دژی بیروباوه) واوی ته به(آانی دكارت    بۆچونه نم، آه یه ری ڕابگه خونه م به آه ز ده م حه به.  یه هه
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ب  ب بوون یا به  به ، آه آراوه چاو نه  ڕه و خاه ی ئۆنتۆلۆجی و ئه بناخه
  بت به پستمۆلۆجیش نابت و بوون ده و ئه وه  بیرآردنهئۆنتۆلۆجی

  وآاته مان من ئهبگو.  وه  پشتر بۆ بیر آردنه روری له آی زه یه بناخه
  وه مه م ناتوانم بیر بكه  ، به وه مه آه  بیرده م آه آه  بوونی خۆم ده ست به هه
 دكارت  زراندنی آۆجیتۆآه مدا، پاش دامه  خای دووه له. بم ر من نه گه ئه

آی  یه گه ی به وه ب ئه به. یمتافیزیكڕكی   باوه نته یه گه خۆی ده
آی بۆ مرۆڤ   گیانه-ڕۆآكی ر بوونی ناوه سه یار له بت ب وه سته ده به
  شه ر به و هه وه شی جیاوازه  دووبه  بوونی مرۆڤی آردووه به56.دات ده
بوونی .  یه تی خۆی هه ت و خسه  تایبهSubstanceڕۆآی  ناوه
مرۆڤ .  بۆ بوونی مرۆڤ  پشتره آی له یه روره آی زه  گیانه- ڕۆآی ناوه
-ڕۆآی ب ناوه م به بت به توان هه ده) ستویی ۆآی ئهڕ ناوه( سته ب جه به

.  گۆڕو پدراوه ریدآراوو نه آی ئافه گیانه- ڕۆآی ناوه. آی نابت گیانه
خشرت و  به كو پیده  بۆ خۆی بئافرن، به ڕۆآه م ناوه تاآك ناتوان ئه

 ی آه تیه ك بت چیه رچیه و هه ئه.  ڕۆآی خۆی نیه ری ناوه خۆی داهنه
.  بوونیدا گۆر له خۆڕسككی نه  به و بوه ، بۆی دانراوه پنراوه ریدا سه سه به
مان  آك له ریه و هه رورییه زه- ش نا  جیاوازه ڕۆآه م دوو ناوه ندی نوان ئه یوه په
  لك دابانیان نابته. وام بت رده بن و بوونیان به آدی هه ب یه توانن به ده

-ڕۆآكی تدا ناوه ڕه بنه  له   تاك، آه ش، چونكه آه  ناوچوونی تاآه هۆی له

                                                 
56 - Rene Descartes. Op. cit. , P. 74  
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و  ب ئه  نابات و به سته  بۆ بوونی هانا بۆ جهستویی ك ئه آیه نه گیانه
ب  آو خۆی، به  وه یه ستویی  ئه ڕۆآه و ناوه شی له وه و پاش جیابوونه یه هه
نیاندا آا  آارآردنه له.  وه منته ی تۆزقاك گۆڕانی تدا ڕووبدات، ده وه ئه
میان  م دووه  به ستویی نیه ڕۆآی ئه ناوه یستی بهآی پو گیانه- ڕۆآی ناوه

آانی  ب آارتكردنه و به یه م هه آه  یه آانی پویستی به وه  و بزوتنه بۆ جون
وان ناڕوات،  شتیه  ب آه ك به شتیه آه. نت یه نجام ناگه  ئه آان به و آاره ئه

نجامی آارتكردنی   ئه ریادا له نو ده  له آه شتیه شتی آه و گه آارآردن
. بن آدی هه ب یه توانن به وان ده آكیش له ر یه و هه دایه آه وانه شتیه آه

ر  به له. خۆن ربه  نادات و سه ویدیكه  بوونی ئهنتی ره یان گه آه ریه بوونی هه
)  وه آاته بیرده(نده  ئاگامه آه وانه شتیه آی یان آه گیانه- ڕۆآی ی ناوه وه ئه
دوو خادا   له ئمه. ستویش آارتكراو ڕۆآی ئه و ناوه ره تكی آارتكه سه ده
   بوونی مرۆڤی آردووه دا، آه و خاه م، له آه یه. ڵ دكارتدا هاوڕاین گه له
.  ند داناوه  ئاگامه ی به م بوونه میش ئه ی و دووه آه شته تای گه ره سه به
ندی  تبكات و بوونی ئاگامه ریستۆ ڕه  ئه یتوانیوه  نه م زانایه  زیاتر ئه مه له
ی  وه ر ئه به ش له ڕۆآه و ناوه و ئه وه ستۆته  به وه آییه گیانه-ڕۆآی  ناوه به

زموونی  ر ڕۆشنایی ئه  به وته  ناآه ستویی نیه تكی ئه خسه
  نده هر چ من هه.  وه منته زانراوی ده نه نی؛ به گوته) آانت(و  وه آییه سته هه
و  و له یه آی گیانه- ڕۆآكی و ناوه ی ئه وه ر ئه به  نزیك بم، له وه مه  هاوڕكه له

نوان من  رژین له  به په شی بوه و له وه شیا خۆی شاردۆته  ناو له دیوو یان له
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آو من   وه،ویش ئه.  و چیه و بناسم یان بزانم ئه  من ناتوانم ئهوا ا ئهود و ئه
و  دكارت له.  وه منته وه ده زانینه و نه ڕۆآی مندا به وه ئاستی ناسینی نا له
   زیاترو باشتر به موو شتكی دیكه  هه آی له گیانه- ڕۆآی  ناوه دایه ڕه باوه
ڕۆآی خۆی  س ناوه ده  حه و به ، ئه بۆ ونه. ناسرێ ڕۆآی ده س ناوه ده حه
ووین تاآو آرد پستمۆلۆجی بۆ دیاری نه آی ئه یه م ڕگه ناست، به ده

شت  ده. آدی بناسین ڕۆآی یه آدیدا ناوه ی بوونی یه وه  ره  ده  له ئمه
وست و  ربین و هه ی ده  ڕگه  له  گوایه  بچن، یه م آشه ندك وا بۆ ئه هه
م  بگومان نكۆی له. ناسنین آدی ده یه  خۆمان به وه وتمانه سوآه هه

- ڕۆآی  ناوه وه م ڕووه رگرتن و ئاآار له وست وه م هه  ناآرت، به بۆچوونه
بۆچوونی دوو لیستیدا  له. ن ڕۆآه و ناوه ی ئه آی نین و دیارده گیانه

دا  آه ی دیارده رچاوه  و سه  نوان دیارده  ئاشكرا له  به وه ره هكی جیاآه
یش )آانت(آو  و وه وه  دوو لیستیه م بۆچوونه ر له  هه حاه مه.  آشراوه
ی  ڕگه  به ) نۆمینه ( آه رچاوه ، بتوانین سه رییه  نه م ئاآامه  ئه یشتۆته گه

- ڕۆآی  ناوه ڕمان به  باوه ر ئمه گه ئه.  بناسین وه  یان فیۆمینه وه یه آه دیارده
ستویی  ڕۆآی ئه و ناوه و دیوو دیارده آو بوونك له بت، وه آی هه گیانه
و   ئه ینه آانیشی ناگه آارهوست و ئا  و هه ربین ی ده وه آۆآردنه به

آی بناسین  گیانه- ڕۆآی  ناوه  توانیومانه ین ئمه وه لبده ی الفی ئه ئاآامه
 بۆ  وه ڕته گه شی ده هۆآه. وه ر ڕۆشنایی زانینمانه  به وتۆته یان آه
  ڕۆآه و ناوه ڕ هنان به ی دكارت و باوه آه فیه لسه  فه بۆچوونه
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   له وه بیرآردنه. آان آان و ئاآاره ربین و بیره هی د ك بوخچه نه) شتك(آو وه
 ناو خۆیدا  ی له م دیاردانه موو ئه ك هه یه آو آفه  وه،آی گیانه- ڕۆآی ناوه

بت  و بوونی نه وه منته ش هیچی نه آه البردنیان آفه و به وه پچابته
كارت  د  گرتن له خنه پاش ڕه) 1776 -1711( دایڤید هیوم آه ایه بیروڕ
و  ندشاوییه آی داهنانكی ئه گیانه- ڕۆآی بۆ هیوم ناوه.  وه آایه  هنایه

وی   ڕه  له روون بجگه هۆش، گیان یان ده.  ی نیه قینه بوونكی ڕاسته
مانیش  ب ئه و به  نیه آانی مرۆڤ چیدیكه آان و ئاآاره هاتووچۆی بیره

  ، آه یه و هزرانه و ئهمو ی هه  آفه هۆشی مرۆڤ، بۆ ونه. و نابت نیه
آان هۆشیش   البردنی بیره گیراون، به ناویدا هه و له یدای آردووه په

و   نیهئۆنتۆلۆجیآی  یه ی هیوم بناخه آه وه تدانه ڕه57.نامنت
ی  رانی فرگه  ڕبه  لههآك  یه، سوفه یله م فه ئه.  یه نهپستمۆلۆجیا ئه
ر شتك  هه.  وه ڕنته گه ی دهآ سته زموونی هه آی، زانین بۆ ئه سته هه
ناسرت  دا نه زموونه و ئه و له آی سته زموونی هه ر ڕۆشنایی ئه  به وته آه نه

تی   خسه آیش شتك نیه گیانه-ڕۆآی ناوه. آات بوونی ده گومان له
 بوونی  وه شتك نیه  ر ئه به ، له وه ستكردن بدۆزرته هه بت و به آی هه  سته هه
ڕ   باوه سوفه یله م فه  ئه وه پستمۆلۆجیانه  ئه م پگه ر ئه سه له. لمندرت بسه
آان و  یهمتافیزیك  ڕه بت و بیروباوه آی نه سته  هه  هیچ شتك ناهنت به

  مكه و چه بۆ ئه. خنه ری ڕه شته ر نه  به آانیشی خستۆته زانستیه
                                                 

57 -David Hume. A Treatise of Human Nature, Second Edition, Oxford: At the 
Clarendons Press, 1985. P. 257   
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  مكه و چه)ڕۆك روون، هۆش و ناوه خوا، ده(آو آان وه یهمتافیزیك
ب واتان و بوونیان ...)هۆو ئاآام و هزو( آو آان، وه زانستیه
، ....روون، هۆ، هزو آو خوا، ده  وه  هیچ شتك نیه لمندرت، چونكه ناسه
زموونی  ر ڕۆشنایی ئه  به ونه ی مرۆڤدا بكه وه ی بیرآردنه وه ره  ده له
 لمنن مكی مز بسه ی دروستی چه وه بۆ ئه.  وه آیه سته هه

دا  آه خانه  ناو قاوه ماندا له وه ی بیرآردنه وه ره  ده آو شتك له وه)مز( پویسته
و  ندشه ستكردی ئه  ده آات به مكی مز ده بوونی مز چه نه. بت هه

بت  مكی هۆش دروسته، ده ی بزانین چه وه  بۆ ئه مان شوه هه به. نادروست
یش )هۆش( وه دا دۆزیه آه انهخ  ناو قاوه مان له آه ی مزه یه و شوه به
. یدا بكرت  په وه تی بیرآردنه آو بابه  وه،دا ی ئمه وه ی بیرآردنه وه ره ده له
ی  نجه و په وه  بدۆزته آه آو مزه ، وه)هۆش(س ناتوانت  م بۆ هیوم آه به

ر ڕۆشنایی  به وه له تی بیرآردنه آو بابه ، وه)هۆش(بوونی  نه. بۆ ڕاآشت
ڵ  بیرماندا پووچه مكی هۆش له آیماندا واتای چه سته ی ههزموون ئه
  . نت  دووری داده وه  ڕاستیه  شتكی له و به آات ده
  

 بونیادی  آی دیكه بوویه موو بوونك و هه آو هه بوونی مرۆڤ وه
و  ئه.  نده تمه تی تایبه نی خسه و خاوه یه  خۆی ههئۆنتۆلۆجی

یدا  آاندا په بووه و هه م  نوان ئه تی له ڕه هآی بن ی جیاوازیه ندییه تمه تایبه
:  وه بته ند خاكدا آۆده  چه تی بوونی مرۆڤیش له ندیه تمه تایبه. آات ده
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ڕۆآی   پش ناوه وه آانه بووه ی هه وانه  پچه م، بوونی مرۆڤ به آه یه
تی  ك خسه یه سته ڕۆك ده م، ناوه  دووه58. بوونیدایه ڕۆآی له وت و ناوه آه ده
بژرت و  یانده  مرۆڤ خۆی هه یه و پۆژانه و ئه گۆڕو پدراو نیه نه
ڕۆك  ب ناوه ی مرۆڤ به وه ر ئه به م، له سیه. نت یه گه نجامیان ده ئه به
و بوونكی  واوه  ناتهوا ئههن  ڕۆك بۆ خۆی داده  خۆی ناوهبت و یدا ده په

، یان مرۆڤ  یه ندانه م، بوونی مرۆڤ ئاگامه چواره.  پی نیه
وت  یه دات و ده یشتنی بوون ده وی تگه ندانه هه و ئاگامه ندییه ئاگامه
  .واو بكات خۆی ته

  
مان بۆ بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤ   ئۆنتۆلۆجیه وه م توژینه ئه

و  وه داته تده ریستۆو دكارت ڕه آانی ئه  زابوه  بۆچوونه ڕادیكانه
م  ی ئه  ڕوانگه له. آات  ده فیمان بۆ ئاماده لسه آی نوی فه یه مینه زه

فی نوێ بۆ  لسه وه پویستی زمانكی فه  شه بونیاده ئۆنتۆلۆجیه
  ی، آه ڕه و باوه  ئه نته یه مانگه دات و ده ده ر هه مان سه آه وه توژینه

. ن تیمان بده ماندا یارمه شته م گه توانن له ریستۆ نه آانی ئه آاتیگۆریه
مان  آه  ئۆنتۆلۆجیه وه  یان بۆچی توژینه وه آه  چ ڕوویه ین لهبابزان

  م له آه ، یه یه  ڕادیكانه وه  دوو ڕووه مان له آه وه ؟ توژینه یه ڕادیكانه
   له وه آی دیكه  ڕوویه پشترو له آانی له فیه لسه  فه ڕه ی بیروباوه وه تدانه ڕه

                                                 
58 -  Heidegger. Op. cit., P. 67. Martin                                                                      
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  نی له ر گوته ان سارتهڕۆآدا ی پشخستنی بوون و دواخستنی ناوه
وابوو من بیر  م آه من هه«ی دكارتدا بۆ ی آۆجیتۆآه وه انه گ هه
ی   هنده ی دكارت بۆ ئمه ی آۆجیتۆآه وه گرانه هه.  » وه مه آه ده
.   گرنگ و ڕادیكاه وه  الی مارآسه  لههیگی  فه لسه ی فه وه گانه هه
خت  جهگۆڕ بۆ بوونی مرۆڤ  ترو نه پش ڕۆآكی له زراندنی ناوه دامه
، پش هاتنی بۆ ناو  آه آو مزه  وه، مرۆڤ ، آهآات  ده و خاه ر ئه سه له

می  ه  د سه( وه آیه ره تكی ده سه دهن  الیه پشتری له رۆآی له جیھان ناوه
  وه پشترو پدراوه  پو له ڕۆآه و ناوه و به بۆ سازآراوه)ریستۆ می ئه آه یه
گۆڕو  تكی نه  خسه بت به ڕۆآكی پدرا بت ده ر ناوه  و هه ئه. بوهیدا  په
بژاردن و  و هه ر گۆڕانكاری سه تی به سه و ده وه بوونیه سپاو به چه

آی  ناچاره. ژی  ناچاری ده ڕۆآی خۆیدا نابت و به ئافراندنی ناوه
نادات مرۆڤ   و ڕگه ستی مرۆڤه ربه تی داهنان و سه سه ی ده وه  تدانه ڕه

. بژرت آانی بوونی هه واو بكات و پۆژه ڕۆآی خۆی ته خۆی ناوه
ی  آه  ئایدیالیستیه ڵ بۆچوونه گه  له ڕۆك، آه واوآردنی ناوه داهنان و ته

ی  آه  ئۆنتۆلۆجیه ی بۆچوونه ندانه ، ئاآامی لۆجیكمه دكارتدا ناآۆآه
پشترو  ڕۆآكی له هنی ناو آی مرۆڤ خاوه بۆ دكارت مادامه.  یه ئمه

. واوآردن بدات وی خۆ ته ر بت و هه  پویست ناآات داهنه پدراوه
  و نكۆی له گرێ آی داخراودا ڕامانده ریه  تووله نجامدا له ئه ش له مه ئه

آاندا هاوتای  بووه ڵ هه گه آات و له تی بوونی مرۆڤ ده ندیه تمه تایبه
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ڕۆآی  ناوه.  نوانیاندا دیاری ناآات آی ئۆنتۆلۆجی له آات و جیاوازییه ده
ر  گه ئه.  بۆی رورییه رجكی زه ستیش پشمه ربه و سه مرۆڤ داهنانه

ڕۆآی  بژرت ناوه نه آانی بوونی هه بت و پۆژه ست نه ربه مرۆڤ سه
دات آاتك  دا ڕووده ته و حاه ڕۆآیش له داهنانی ناوه. خۆی داناهنت

بوونی   نه و به واوی  ناته یدا بت و به پشتر په هڕۆآكی ل ب ناوه مرۆڤ به
 بوونی  وه شه مه ی ئه وانه  پچه به.  وه  نو جیھانه  بته وه ڕۆآه و ناوه ئه

گۆڕو    شتكی نه بت به ی ل دت و ده آه آو بوونی مزه مرۆڤ، وه
  .  بكرت توانرت پناسه ودا ده سپاوو له چه
  

) هیگ(ی  آه ڵ بیروبۆچونه گه دا له لره) بوون نه (ر سه مان له آه بۆچوونه
گشتی یان  به) بوون (هیگبۆ . پشتر باسمانكرد  له ، آه دا ناآۆآه
  تی بووه یه آه م آاتیگۆری لۆجیكه آه  یه آی، آه مه بوونی هه

م  و ئه بوونه ی نه رچاوه  بوونی مرۆڤ سه  بۆ ئمه59).بوون نه(ی رچاوه سه به
 واتای  تی له  تایبه به) بوون نه. (وه  ناوبوونه خاته ڵ خۆیدا ده گه  بوون له نه
  یشتن به  بۆ گه ره هانده)  یدا بووه بوونی په نه بوونی مرۆڤ به(مدا دووه
 گۆڕانكاری و داهنانی  واوآۆییش له ته یشتن به گه. واوآۆیی ته
ت و   دینامیكیه م بوونه واوی بوونی ئه ناته. دات ڕۆآدا ڕووده ناوه

آانی   بوون پۆژه وه ته و دینامیكیه ڕو له گه خاته گر ده  نه جونكی ئۆقره

                                                 
59 -  Hegel. Op. cit., Section 86.  
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ئافرن و خۆی پ  ڕۆك بۆخۆی ده  نت و ناوه یه گه نجام ده ئه خۆی به
   ی له وه ر ئه به نت بوونی مرۆڤ له یه گه  ده وه ش ئه مه ئه.  وه آاته ده
و  یه)آات(دات واوآردن ده وی خۆ ته  ههڕوات و بوونی ده و نه ره وه به بوونه نه

  آات به وامی ئستای ده رده   به به.   یی نیه میشه و هه باوه شتكی نه
آانی  ستھنانی پۆژه ده  پناوی وه و داهاتووش له ره ڕابردوو و به

و  سه فه ی آورت نه)ئستا( ڕابردوودا ناژی و   له آات و بوونكه وتده ڕه
و داهاتوو  ره واوآردنی خۆی به  بۆ ته نكهوبو. بێ  ده داهاتوو چاو له

  و ئستا له بۆ ئه. دا خۆی ڕاناگرت)ئستا(آی یه  هیچ وستگه ڕواو له ده
 داهاتوو باشترو   ئستاو داهاتووی داهاتووش له ڕابردوو، داهاتوو له

  .آات  ڕووی تده ندانه و ئاگامه وتووتره پشكه
  

.  شكراوه آانی لببه بووه ش هه مه  و ئه نده  ئاگامه بوونی مرۆڤ
  به) بوون نه(و   ڕسكاوه وه یه)بوون نه(  به نده  ئاگامه م بوونه ندیش یان ئه ئاگامه
  بۆ نموونه.  بووی نیه ك نه  بوویه  هه وه شه وانه  پچه و به  لكاوه وه بوونیه
 پو   نابت، چونكه چی دیكه  زیاتر به وه بوو له تكی هه آو بابه ، وه آه مزه
. موآورتی  آه  له و پره واوییه ندی خای و ناته بوونی ئاگامه.  واوه ته

ی خۆی  وه بووه به و نه  نیه ، آه و شتكیشه ژی وتدا ده  داآه و له یه  هه شتكه
  ستی به و هشتا ده ربوو فراوانه یدانكی به  داهاتووی مه وت چونكه یه ده
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  ندی به بوونی ئاگامه  یان بوون و نه و نیه یه هه.  یشتوه گه  نه زۆر پۆژه
  . وه درته ی لكده س جۆر واتاآه

مكی  ده سه. یدابووه  په وه بوونه  نه  یان له بوون ڕسكاوه: م آه یه
  . داوه  بوونی نه ی به )غایه( پشتر  آی له هۆشه

  یه تراجیدی ههآی  یدا آۆتاییه آه  مژووییه شته  گه بوون له  :م دووه
  .ڕێ وته آه بوون ده و نه ره  به  وه بوونه   نه له

،  دراوه  پشتری پنه ڕۆآی له  ناوه م بوونه ی ئه وه ر ئه به  له:م سیه
  .  بوونه یان نه) بوو نه(ڕۆآی شتكی  وا ناوه ئه
  

ون بو  نه  ڕوو له  وه بووونیه  نه وه به بوونه  نه له) مرۆڤ(ندی  بوونی ئاگامه
.  ڕیزمانكردن وه ره  سه ن له و س واتایه ی ئه یه آورته واژه سته م ده ئه. آات ده
  بوون  نه  خۆی به وه ندی دیسانه یدا، ئاگامه آه شته  دوا قۆناخی گه له
آانی داهاتووی  موو پۆژه  هه و تراجیدیای مردن آۆتایی به ناس ده
  .گرێ نو ڕابردوودا ڕایده و له هن ده
  
م  تی ئه نیه سه  ڕه ندی به یوه وخۆ په  ڕاسته م بوونه یان زوروانی ئه) تآا(

بوونی .  آانه  خۆ بوون و داهنانی پۆژه تیش به  نیه سه ڕه.  یه  هه وه  بوونه
و  یخوازێ ی بۆخۆی ده وه بت به تی و ده ڕۆآی خۆیه ری ناوه ن داهنه سه ڕه
ر  سه  به پاندنی پۆژه سه. ن ناآهآان نامۆو ناچاری  آیه ره  ده ته سه ده
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ی  وه ره ده ڕۆك له و ناوه یه ی هه ریی دكارتانه مان ئاآامی نه بووندا هه
ر  گه ئه. ئافرنرێ درێ و ده رده سه بژاردنی مرۆڤدا بیاری له  و هه ویست

.  نه سه بت ناڕه ڕۆآی خۆی نه بوونی مرۆڤك توانای داهنانی ناوه
 ناو  یان له)آات(یدا آه وامه رده  به  پۆسه یش، لهڕۆآ داهنانی ناوه

ستت و آۆتایی به   هیچ قۆناخكی ژیاندا ناوه و له زورواندایه
و  ره   به  وت و ڕه وامیه رده  به م بوونه زوروان بۆ ئه. ی ناهنت آه شته گه

ت ن یه نجام بگه  ئه ك به یه ر پۆژه دا مرۆڤ هه وامیه رده م به له. داهاتوو
نكۆی . تی و نابت نكۆی ل بكات  داهنانی خۆیه یه و پۆژه وا ئه ئه

 داهاتوو مرۆڤ تووشی   ڕابردوو یان له آانی بوون چ له  پۆژه آردن له
و  وه ند تاڵ بت هشتا ڕابردووی ئه و چه ڕابردووی ئه. آات نی ده سه ناڕه
دات،  ده  ر هه ودا سه له داهاتووش  نكۆی آردن له.  وه آایه تیه و هناویه ئه
آی  ره تكی ده سه ستی ده ژی و خۆی بنده  ناچاری ده  مرۆڤ به آه
بوونی . دات ڕۆآی ده  بیار بۆ داهنانی ناوه ته سه و ده آات و ئه ده
.  و بوونكی مژووییه تی ابردوو و ئستاو داهاتووی خۆیه نی ڕ ن خاوه سه ڕه
.  مژووییه-و بوونیشی نا  نیه مانه نی ئه ن خاوه سه  بوونی ناڕه وانه،  پچه به

تی، داستانی  نیه نیا مرۆڤ خاوه و ته یه تكی مرۆڤانه  خسه مژوو، آه
. آانی بوون ر پۆژه سه بژاردن و بیاردانه له و هه آانی ڕابردوو نیه ڕووداوه
ی بۆ  اماژهریش ئ و هایدیگه وه  ڕوونمانكردۆته ی ئمه یه م شوه نی به سه ناڕه
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بوون و   خۆ نه  نامۆییش به60. یه یی)نامۆ ( آی دیكه  واتایه  به آردووه
 به بوون   ڕگه ، آه وه آیه ره تكی ده سه ن ده الیه  له داگیرآردنی بوونه

تی  سه  ده گرنگ نیه. ڕۆآی خۆی بئافرن  ناوه ستانه ربه نادات سه
ی متافیزیكتی  سه بت، ده كی ههت و بوون و ڕواه  چ شوه رانه داگیرآه

  ته سه و ده سی بت، ئه آه تی و تاآه یه  آۆمهنو ئابووری یا یان ڕامیاری
. مرۆڤ بكات-  نا ڕۆآی مرۆڤ داگیر بكات و بوونی به وت ناوه یه ده
ڵ  گه تی له و هاوتاآردنیه  نامرۆڤكردنی مرۆڤه نی یان نامۆیی به سه ڕه-نا
   به و مرۆڤه ستی رده لی به لوپه نوان آه ر جیاوازی له گیرآهدا. آاندا بووه هه

  و بوونه دات ئه خۆی ده  به دا دانانت و ڕگه آه نامرۆڤكراو و داگیرآراوه
ندی  وه رژه یخوازێ بۆ به ی خۆی ده و جۆره  موكی خۆی و به بكات به
رو  اگیرآهآانی نوان د ندییه یوه په. آات دا ده گه وتی له سوآه خۆی هه

ن  و خاوه ندی نوان آۆیله یوه آو په ن و وه ده ده رهه  سه آسانانه داگیرآراو نایه
تی  نت آۆیالیه یه  ناگه وه مان ئه راوردآردنه م به ئه. پن سه آۆیله خۆی ده

تی  ی یاسا آۆیالیه مۆ به گوره ئه.  وه یدا مابته آه تاییه ره  سه  فۆڕمه له
.  وه ته شاوه وه شی هه زگاآه نرت و ده   تاوان داده دا بهم ده هسگای   آۆمه له
آو  ی، وه  نامرۆڤ آردنی مرۆڤ فۆڕمی دیكه م داگیرآردن و به به

دا   ناو آۆمه ت له  نامرۆڤكردنی ئافره و به سی آه تی، تاآه نامۆیی چینایه
  . چوه  ناو نه و له رگرتوه وه

                                                 
60 - Martin Heidegger. Op.cit., P. 
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و   و بونیادكی ئۆنتۆلۆجی  ڕووداوهرێ و نی بارودۆخكی نه سه ناڕه
  ش له مه آرت و ئه ن ده سه كو ناڕه  به ن نیه سه مرۆڤ ناڕه.  گۆڕی نیه نه

و  زان ئه و نه ناس مرۆڤ بوونی خۆی نه: م آه دات؛ یه تدا ڕووده س حاه
دایك  دا له  خزانكی آۆیله ك له یه  مندای آۆیله ، بۆ نموونه سته ربه سه
مرۆڤ : م دووه. ستی بژی ربه  سه بت به زانت مرۆڤ ده شت نه  دهبت، ده

  ته سه  ئاستی ده م له ، به سته ربه و سه زانت ئه ناست و ده خۆی ده
م   ئههیگ: م سیه.  ست آردووه و خۆی بن ده رشۆڕه دا سه آه ره داگیرآه
بوای  (ریش و سارته61)تی ئایدیۆلۆجی آۆیالیه(نت   ناو ده ته حاه
   بارودۆخه  آه،ی ڕه و باوه  ئه نته یه گه و مرۆڤ خۆی ده62)خراپ
ر   هه له. یدا نابت  باشتریش په وه دیلكی له و به  خراپ نیه آه پنراوه سه

 بونیادكی  آرت، آه  ده تیه ڕه  بنه و خاه دا نكۆی له  آه ته س حاه
   به م بوونه ت و ئهآا ر ده ستی مرۆڤ مسۆگه ربه ئۆنتۆلۆجی بۆ سه

مان  آه وه تای توژینه ره سه  له  ش ئمه مه ر ئه به له. نت ست داده ربه سه
  ڕۆك داناو به و بوونمان پش ناوه وه تدایه ی دكارتمان ره  آه)آۆجیتۆ(

                                                 
61 - Hegel. The Phenomenology of Mind, translated by J. B. Baillie, New York: 

Harper & Row Publishers, 1967. P. 251   
 خۆی دژی  نیه م هشتا ئاماده ، به سته ربه زان مرۆڤ سه و ده وه  ئاگادته  به ای هیگ آاتك آۆیله  بیروڕ به 

  ی و بوایه  ئه نته یه  بیگه  آه)آو ئایین وه(ك ئایدیۆلۆجیر جۆر  به باته ناده  په وه نگكی خوناوییه  جه ی بخاته آه نه خاوه
 پویست ناآات  مه ر ئه به له. ست دت ده و پاش مردن وه  وێ ست ناآه دا ده  م جیھانه ری مرۆڤ له وه خته و به  تی خراپ نیه آۆیالیه
   .وی گۆڕینی ژیانی بدات  هه آۆیله

62 - Jean-Paul Sartre Op. cit., P. 49   
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آی مرۆڤ خوازی ڕادیكامان داهناو  یه فه لسه ی آۆجیتۆ فه وه گانه هه
واتای بوون  واو له ست و ناته ربه آو بوونكی سه ، وه وه  بوونی مرۆڤه له
  . وه آۆینه ده
  

آانی دكارت  مانتوانی شون بۆ چوونه  بۆچی نه  ئاشكرایه تاآو ئره
. آار بھنین  تی به ڕه آی بنه ب گۆڕانكاریه ی به وین و آۆجیتۆآه بكه

ردبت و آ ستی نه ربه ی سه شه  بانگه فی ڕادیكاڵ نیه لسه ی فه وه بیرآردنه
و  ئه. آردبت ر نه ستی مسۆگه ربه بونیادكی ئۆنتۆلۆجیشی بۆ سه

و    ستی ڕامانگرتبت، نیھلیزمی ئۆنتۆلۆجیه ربه  بۆ سه ی ئمه بونیاده
  ش یان الدان له یهمتافیزیك  وه  بیرآردنه م شوازه ب ئه به

وان  رۆی خۆی نات مان ڕادیكانه آه فه لسه فه) ری هیچگه(نیھلیزم
ه و تووشی هه ببین كارت ده آهته ی دلیزمی ئۆنتۆلۆجی .  وه ببۆ نیھ
  ش، آه وسته م هه ئه. ڕوات بوونی ده  و نه ره  به وه بوونیه نه  به ب غایه بوون به
پشتر  ی له و واتاو غایه بین  هیچدا ده  شی له آه نت واته  هیچ داده بوون به

و ژیان  ما اده  ڕ غایه و ب و بواتایی)هیچ(ی خانهو ڕۆ ره ڵ خۆیدا به گه له
  .دات م ده ه  قه له) بھوده( به
  

ناو  ی له و گۆڕانكارییه و ئه  وستی نیھلیستیانه زراندنی هه پاش دامه
م   خۆمان بپرسین چۆن له ی دكارتدا دروستمانكرد با له آۆجیتۆآه
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ی دكارت  وه تكردنه لیزم و ڕه بوونی مرۆڤ؟ نیھ ڕوانینه  ده وه یه ڕوانگه
دكارت ڕۆی . تی یه آه فه لسه ی دۆگمای فه آاندنی بناخه ته هه
ماشای   بوو ته آو شتكی هه و، وه ڕاوزدا داناوه  په آی مرۆڤی له ره سه

دا  م دۆگمایه ی ئه وه تدانه  ڕه  و له وه شمانه  ڕادیكانه وسته م هه له.  آردووه
. ه بۆ بوونی مرۆڤ)پناس(ی  وه  شاندنه وه می هه ئاآا ینه گه ده

   له یه گۆڕ هه تی نه ك خسه یه سته  ده زانین پویستی به ك ده آردن وه پناسه
مووی  ش یان هه آه مووی بوونه داو هه آه آراوه  پناسه ته بوونی بابه

م  به.  وه  ناوه خزنته زۆر ده سكی خۆیدا به ی ته  ناو چوارچوه  له آه بووه هه
و   گۆڕاندایه و له نیه گۆڕ سپاوو نه  شتكی چهمان،  آراوه  پناسه ته م بابه ئه

م  تی ئه واوی و دینامیكیه ناته.  مانكاتیشدا نیه  هه و له یه  هه  ، آه شتكه
آو  ، وهیناسین. آردنیدا  ئاستی پناسه  ڕگرو آۆسپن له بوونه
تی   بۆ چۆنیه وه رته گه و ده یه فه لسه  فهآی ئاۆزی یه وت، آشه آه رده ده

   پشتری به ڕۆآكی له و ناوه بوایه) بوو هه(ر مرۆڤ   گه ئه. بوونی
 و پویستیشی  بووین ده  نه یه وگره م آشه  تووشی ئه  بنوسابایه وه بوونیه
  .ین  ماندوو بكه وه آانه فیه لسه و فه وره  گه  پرسیاره آرد خۆمان به ده نه
  
ی  آه  بوونه ، آه ك پكھاتووه یه شوه ونیادی ئۆنتۆلۆجیی بوونی مرۆڤ بهب

ر ڕۆشنایی   به ین له ده وده   هه م ئمه به. گر نه هه  پناسه آردووه به
و  وه ی بكۆینه  واتاآه ی فینۆمینۆلۆجی هرمینۆتیكی له ڕچكه
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،  ڕۆك نیه ی ناوه وه شمان دۆزینه آه ودانه هه.  وه ینه آانی ڕوونبكه نه الیه
  و له ڕۆآی مرۆڤ شتكی پدراو نیه  باسمانكرد ناوه تاوه ره سه  له چونكه
. بت یدا ده آانیدا په یاندنی پۆژه نجامگه  ئه  بهنجكردنی یا ی جبه پۆسه

 خۆیمان   بناسین، آه یه و شوه  بوونی مرۆڤ به وه یه م ڕچكه وت له مانه ده
  دا له مان لره آه آشه.  وه آان بۆ بوونی بدۆزینه رجه شمهخات و پ رده بۆ ده
ودا  ژر آارتكردنی ئه و له  نزیكه وه ه)آانت(ی آه فیه لسه  فه پۆژه
 Critique ofیدا  آه ڕتووآه  په آانت له. ڕ گه ینه خه مان ده آه وه توژینه

Pure Reason شمه بهڕاوه گه) زانین(یدا بوونی  آان بۆ په رجه دوای پ  .
رج   پشمه  به ی آردووه)شون(و )آات(دا  آه رتووآه می په آه شی یه  به له

 ناو آات و  بت له آی ده سته زموونی هه آی؛ ئه سته زموونی هه بۆ ئه
  له.  وه آه زموونه  نو ئه ونه م آات و شون ناآه دا ڕوو بدات، به شون
رج و   پشمه آانی آردووه به یهآاتیگۆری) یشتن تگه(مدا بۆ  شی دووه به
آان  ه)بیر(آان ناتوانت  ب آاتیگۆرییه   هۆشی مرۆڤ به دایه ڕه و باوه له

ك  ودا یه  له ی آانت و ئمه آه وه جیاوازی نوان توژینه. پك بھنت
و  وه ماندوو آردووه پستمۆلۆجیه آی ئه یه  آشه   آانت خۆی به  آه وه، ناگرنه
یان  قینه و بوونكی ڕاسته داناوهSubjective )خۆیی( نیشی بهآا رجه  پشمه
وت  مانه و ده  ئۆنتۆلۆجیه آه  آشه بۆ ئمه.  دراوه  پنه وه ی بیرآردنه وه ره ده له

ین و  یان پبده قینه  یان بوونكی ڕاسته آانیشی ئۆنتۆلۆجیانه رجه پشمه
  شدا زیاتر خۆمان له م خاه له. بن دا نه وه  ناو جیھانی بیرآردنه نیا له ته به
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چه و به وه ینه آه  نزیك دههیگشمه ویشه ی ئه  وانه  پآان به رجه وه پ  
ی  وه ئه63).رجی ئۆنتۆلۆجی پشمه(نین  آاتیگۆری دانانن و ناویان ده

ك  تی نه  بوونیه وه آاته آی جیاده بوویه  هه آات و له  مرۆڤ ده  به م بوونه ئه
آاندا   نوان تاآه ش له آی هاوبه وییه  زه بت به ی ده وه ئه. ڕۆآی ناوه

م   به یه ڕۆآی جیاوازیان هه آان ناوه تاآه. ڕۆك ك ناوه  نه  بوونه وه دیسانه
م  له.  وه بنه ریاندا ساخده سه آان به  ئۆنتۆلۆجیه رجه موو بوونن و پشمه هه

وت،  آه رده ی ده یه و شوه وه بوونی مرۆڤ، به  نویه و پگه  نیگا گۆشه
خالكی . بت یدا ده ڕۆك په ب ناوه   به و بوونكه آی نیه رۆآكی گیانه ناوه

 بوونی   ویداوه ، آانت هه دایه وه   له ی جیاوازی آانت و ئمه گرنگی دیكه
آی  یه ه دا تووشی هه آانت لره. لمنت  بسه زانست یان زانینی زانستیانه

آو زانین  وه(آانی  فیه لسه  فه ی بۆ پرسیاره می زانستیانه و وه  بووه  وره گه
رێ   ئاآامكی نه یاندۆته ش آانتی گه مه ئه.  آردووه ئاماده) ؟ چیه
و  ر ڕۆشنایی ئه  به خاته  خۆی نه ، آه وه تكه  ناسینی بابه ت به باره سه

ش  هو ناآۆآی  و تووشی ئه یدابوونی زانین دایناون ی بۆ په رجانه پشمه
 64.دایناون Transcendent رز  به ی بیان ناست به وه ب ئه  به ، آه هاتووه

                                                 
63 - 70Martin Heidegger. Op.cit., P. 
ریستۆو  فالتۆن و ئه آانی ئه آو بۆچوونه وه(ی ئایدیالیستیدا فه لسه  فه  له Transcendent رز یان بند ی به زاراوه - 64

. ن ن آاری تناآهآان و آات و شو و گۆڕانكارییه وه  ژوور ڕاستیی بوونی ماتریاه وته آه  ده نرت، آه  داده و ڕاستیه به)دكارت
و  آیه مه  هه هنت، آه آارده  به تی زانین و زانینه و بابه ترانسندنتاڵ بۆ ئهTranscendentalی  ها آانت زاراوه روه هه

ندی  ندین و ئاگامه ی ئاگامه وه ره ده  آانی بوون له آی پۆژه ش مادامه بۆ ئمه. آی پناگات سته زموونی هه ڕۆشنایی ئه
  آی و له مه  فۆڕمی هه فالتون به آو ئه  وه نت ئمه یه  ناگه وه ش ئه مه ئه. رزن آان به وا پۆژه دات ئه یاندنیان ده هوی خۆ گ هه
   .نراون یه گه نجام نه  ئه ندییدان و هشتا به ی ئاگامه وه ره ده  له ن آه و گونجاوانه آان ئه پۆژه. نین ری داده ده  ستو به ئه
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و هیچ شتك   ڕاستیه تاآه) بوون(دا ی ئمه  آه  ئۆنتۆلۆجیه مه  سیسته له
م  بگومان ئه. و نابت دا نیه م ڕاستیه ی ئه وه ره ده ك له بوویه یان هه
و  بی ره ی ئیبن عه آه ه متافیزیكی  بۆچوونه لك له مان گه بۆچوونه
الموجود اال (ی  ی آشه ر بناخه سه وانیش له ئه.  وه نزیكه ردییه وه سوهره
مان  هه له. است دانانن  ڕ ی بوونی خوادا به وه ره  ده هیچ بوونك له) اللّه

تی   چۆنیه  له ی ئمه وه و ئه م دوو زانایه می ئه آاتیشدا سیسته
  له) بوون(دا آه  مه ردوو سیسته  هه م له ، به پچن آدی ده یه ڕۆآیاندا له ناوه
  . و نزیكه  یان دووره  نزمه وه آی دیكه  الیه و له رزه  به وه آه الیه
  

زموونی  ی ئه  ڕگه آه له آو مزه ، وه تك نیه  بابه  چونكه رزه بوون به
متافیزیك   65.و شكین له  به  ئمه  چونكه  و نزمیشه  بناسرت وه آیه سته هه

                                                 
  توانین له  و ده آردنكه نیا ئاماژه  ته ردی به وه بی و سوهره ره  ئیبن عهمتافیزیكیمی  ڵ سیسته گه مان له آه دنهراوردآر  به - 65

توانت  زا بت ده وه شاره آه  راوردآردنه ی به باره ر زیاتر له ی خونه وه بۆ ئه.  وه  بكۆینه یه م آشه درژی له دا به بواركی دیكه
ها  روه هه. ردی وه ی سوهره) االشراقةحكم(بی و ره ی ئیبن عه)فصوص الحكم(آو  وه م دوو زانایه آانی ئه مه هره  به بوانته
ندی نوان بوون و  یوه ی په آشه Ibn Arabi’s Metaphysics of Imaginationیدا  آه رتووآه په م چیتك له ویلیه
و بوون )خۆ(آگرتنی ی ئۆنتۆلۆجی بۆ یه  بناخه  به بیدا بووه ره ئیبن عهی  فه لسه  فه ش له مه ئه.  درژی باسكردوه بووی به هه

ڵ هاتنی  گه  له م، آه ش باس بكه و خاه م ئه آه زده حه. دا)حاڵ(زموونی  ئه زدان له آی یه مه  هه---و زاتی یان زاتی سۆفی
ئیمامی (  هیندو به ندی له هقشب تی نه ریقه وایانی ته  پشه آك له ، یه)1624-1564(دی سرهندی حمه شخ ئه

شخ .  وه ته تدراوه آان ڕه ندییه قشبه بی الی نه ره ی ئیبن عه فه لسه و فه)وحدة الوجود(گی بوون  آانه ی یه ، ڕاڕه ناسراوه)بانی ڕه
نیا  و ته آبگرت، ئه هلیدا ی گه زدان و له ی یه   پله ی سۆفی ناتوانت بگاته)خۆ(دا)حاڵ(زموونی   ئه  له دایه ڕه و باوه سرهندی له

بۆ .  وه  ناو بوونی خودادا ناتونه و له  ینناچن   به  له مه آانیش به بووه موو شتكدا و هه  ناو هه تی بینینی خوا له  حاه گاته ده
  ستره  ڕۆژ ئه نت به یه  ناگه وه ش ئه مه ، نابینین، ئه وه  بریسكانه و ده  شه  به آانی ئاسمان، آه ستره  ئه دت  خۆر هه ، آه ونه
دوای ) Shaykh Ahmed Sirhind Maktubat,Vol.1, Lahore: Nur Co., 1964. P.43:  بوانه.( نیه

  به) مردووه1733( و شاگردی شخ تاهیری آوردی  دینه  مه ندی له قشبه تی نه ریقه ی ته آی دیكه وایه شخ سرهندی پشه
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ی  و ڕاستیه  زانستی بوون، یان ئه بت به وه ده مانه آه ی بۆچوونه  ڕوانگه له
. وداین  ناو ئه ش له و ئمه دایه ی ئمه وه ره  ده و له رزو نزمه و به دوورو نزیكه

و  م ئه وین به  ئه ئمه.   نیه  ئمه شك له و به م ئه و به  ئه شكین له  به ئمه
  . یه ن ئمه
  

و  آان و له  ئۆنتۆلۆجیه رجه ر باسی پشمه  سه وه ڕمه گه  ده  جاركی دیكه
  و وه آۆمه  بوونی مرۆڤ ده  له وه  هرمینۆتیكیه  فینۆمینۆلۆجیه ڕچكه

ر  گه ئه.  ڕوو مه خه  پویستن ده م بوونه ی بۆ گونجاندنی ئه رجانه و پشمه ئه
  ین آه ست پبكه  ده وه رجه و پشمه بت له ه د وه رجك زۆرتر بدۆزینه  پشمه له
ب  ، ڕۆمانك به بۆ نموونه.  تره آی مه  پشترو هه مویان زیاتر له  هه له

رج بۆ   پشمه ن به آه آان خۆیان ده ڕووداوه. ك ڕووداو نانوسرت یه زنجیره
ق  آو ده  وه،یان وه آان و نوسینه ربینی ڕووداوه م بۆ ده به.  آه ڕۆمانه

                                                                                                                   
) بی و سرهندی ره ئیبن عه ( م دوو زانایه آانی ئه آانی نوان بۆچونه  ناآۆآیه ویداوه هه) 1763-1703(لی ناوی شاوه

آن  ڕۆك و ئامانجیاندا یه  ناوه  له آه ردوو بۆچوونه  هه دایه ڕه و باوه لی له شاوه. آات لكش ده ردووآیان تكھه ر بكات و هه سه چاره
والنا  مه.  وه یه آانی سرهندی  بۆچوونه  به سته  آوردستاندا زیاتر وابه لهندی  قشبه تی نه ریقه ته.  یه نتیكیان هه و جیاوازی سمه

تی  ریقه  ته ر به سه)  مردووه1824)(لی م عه شا غوه(وی هله یدوی ده ستی شخ عوبه  ژر ده له) 1827-1779(خالید
و   هیند ناسراوه له) خالید آوردی( والنا خالید به مه.  بۆ آوردستان وه ته ڕاوه و گه لیفه  خه  به دیدی آراوه وجه ندی مه قشبه نه
    ددییه تی موجه ریقه  ته  و چیچنیاو داغستان به نستان  تورآمه ش له  ڕاست و زۆر جگه تی ناوه  ڕۆژهه شی له آه ته ریقه ته

و  آك له یه.  تاوانبار آرا دینه و مه كهآ الی مه ندك مه ن هه  الیه سرهندیش له دی حمه ی شخ ئه آه  بۆچوونه. ده  ناوزه خالیدییه
ریفی  دا شه رتووآه م په  ژر آارتكردنی ئه نوس و له ڕتووآك دژی سرهندی ده په) رزنجی سوی به بدول ڕه شخ عه( الیانه مه
 :  بوانه.(دابنرت) ندیق زه(  سرهندی به آات آه نرت و داوای لده لھی ده  بۆ قازی ده  نامه آه مه

Saiyd Athar Abbas Rizvi. Shah Wali-Allah and His time, Canberra: Marifat 
Publishing Hous, 1980. P. 324)  
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 بۆ  پشتره رجكی له دا پشمه یه نموونهم  زمان له.  یه  زمان هه پویستیمان به
وی  آكیان له  یه یه م شوه ین به آه ی باسیان ده رجانه م پشمه ئه. ڕۆمان
مرۆڤ  بوونی  وه مووشیان پكه خات و هه رده تر خۆی ده آی مه یان هه دیكه
و   خۆیی وه)آانت(ی آه ی بۆچوونه وانه پچه ، به آان رجه پشمه. گونجنن ده
وتكی ئۆنتۆلۆجیان  دان و داآه وه  ی بیرآردنه وه ره ده پسمۆلۆجی نین و له ئه
ناو  و له ندی بن ی ئاگامه وان زاده ر ئه گه  ئه. ندی نین ی ئاگامه و زاده  یه هه

شمان  آه وه وسا توژینه و ئه د ناآرن  ئۆنتۆلۆجی ناوزه دا بن به  وه بیرآردنه
  وتك له ی داآه و ئاماژه یه رانه تگه ئۆنتۆلۆجی بابه.  نابت ئۆنتۆلۆجیانه

  .آات دا ده وه ی جیھانی بیرآردنه وه  ره ده
  
 ناو   له آاندا بوونه رجه  ناو پشمه تر له آی مه  پشترو هه موویان له  هه له

بن   ناتوانن هه جهر م پشمه ب ئه م به آانی دوای ئه رجه  پشمه جیھاندا، آه
ت و نرخی خۆی  رجكیش جگای تایبه ر پشمه هه. وه و بیریان لناآرته

رجی بوون  پشمه.  وه آایه ته ش هناوه  بۆ ئمه فی لسه آی فه و گرنگیه یه هه
  پنت، آه سه مان بۆ ده فیه لسه  فه و گرنگییه  ناو جیھاندا ئه له

ری  تگه آی بابه یه  ڕاستی آی یان جیھان به ره وتی ده مان داآه آه وه توژینه
م  یشتن له تگه. ی دانانت ندشه و ئه وه ی بیرآردنه  زاده و به وه خونته ده

م  تی ئه رج و چیه آو پشمه ر واتای جیھان، وه  سه وته آه شدا ده خاه
 ردا وروبه  ده ته له می ئامرو شارستانیه بگومان جیھان سیسته.  رجه پشمه
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آو جیھانكی رووت و  م جیھان وه  به ی و هزره وه ی بیرآردنه زاده
 و  ژی خۆیی نیه  مرۆڤی تدا ده آی یان سروشت، آه ره وتكی ده داآه

بت  بت ده ی مرۆڤ هه وه بۆ ئه.  بۆ بوونی مرۆڤ  پشتره بوونكی له
انرت بیر و نابت و ناتو م نیه ب بوونی ئه و به بوونی ئه. بت جیھانیش هه

ی س  ش ئاماژه مه ئه.  وه  ناو جیھاندا بكرته ب بوونی له   مرۆڤ به له
  :آات خای گرینگمان بۆ ده

آی  یه گه  به  به ویست بووه نه گه آی به آو ڕاستیه  وه،بوونی مرۆڤ: م آه یه
 نو   له م و پویسته آی من هه  مادامه. ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی جیھان

  . یه وا جیھانیش هه ئهجیھاندا بم، 
ب جیھانیش  و به وه  جیھان جیانابته و له یه بوونی مرۆڤ جیھانی: م دووه
  ی جیھان یان له وه ره ده  له وه  شتكی دیكه  بوونی به مه ر ئه به له. نابت

 بوونی  ك بت، چۆن بیر له ر چیه و هه  ئه.  وه سترته ردا نابه ده جیھان به
  .آات چاو نه  ڕه م ڕاستیه توانت ئه نا وه خۆی بكاته

 تكا  و به ، جیھان بۆ ئه رییه بوونی مرۆڤ بوونكی جیھانگه: م سیه
و   ئه  ناگۆڕن، آه و ڕاستیه و گۆڕانكاری شون و آات ئه وه نیشتمانی ئه
و  یه  بگومان جیھان شوازی زۆری هه66.  گردراوه وه  جیھانه بوونی به

گۆڕن  ڵ بوونی مرۆڤدا ده گه آانی له ندییه یوه ی په ره گو ی به آه تیه چیه
جیھان بۆ جوتیارك .  وه منته آو خۆی ده  وه،ی آه فیه لسه م واتا فه به

                                                 
66 - Martin Heidegger. Being and Time, P.78  
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له  لوپه زو آه و ڕه ڕو مات و باخ و مه وه و دانه آگه
رك بۆ آركا. هنت آاریان ده یدا به  ژیانی ڕۆژانه تی له آانیه آیه سته رده به 
، جیھانی  دا نیه مانه ڵ ئه گه وخۆی له آی ڕاسته ندییه  یوه ی په وه ر ئه به له
و   و ناو ماآینه  آارخانه  له وه یه  آه  آارآردنه ی به و زیاتر واتاآه و جیاوازتره ئه
  ر پرسیاری واتای جیھان له گه ئه. خات رده م هناندا خۆی ده رهه به

 دوو جۆری جیاواز  ی به آه مه وهین  جوتیارك و آركارك بكه
گۆڕت و  ڵ جیھاندا ده گه آردنییان له  ه ی مامه وت و به شوه آه ستده ده

آی  مه واتای هه.  وه فیمان بۆ ڕوون ناآاته لسه و فه آی مه آی هه واتایه
. رجكی ئۆنتۆلۆجی آو پشمه ، وه وه بوونی جیھانه   به ستراوه جیھان به

ر بارودۆخكدا   ناو هه  و آاتكدا بن و له ر شون  هه  له آه هجوتیارو آركار
  رجكه  جیھان پشمه وه مانه روو ئه سه وا له  ن ئه  بكه  ه ڵ جیھان مامه  گه له

آان   تاآه  گرنگ نیه بۆ ئمه. شیان آه  آردنه ه  بۆ بوونیان و شوازی مامه
ستن و  به ڵ جیھاندا ده گه ندا لهیا  ژیانی ڕۆژانه ندی له یوه آی په یه چ شوه

. بن ب جیھان هه رگیز ناتوانن به وان هه ن، ئه آه دا ده گه ی له ه چۆن مامه
  ، آه وه ینه ده تده  ڕه  فیه لسه  فه ڕه و بیروباوه  ئه وه مینه م زه و له یه م شوه به

آان  آیه ره ه د نت و ڕاستیه ندی داده ی ئاگامه  بیرو زاده آی به ره جیھانی ده
ر جیھان  گه  ئه چونكه.  وه ڕنته گه وت بۆ ناو جیھانی خۆ ده و داآه

رجكی ئۆنتۆلۆجی بۆ   پشمه وا نابت به بت ئه)خۆیی(یان) بیرۆآه(
ریدی  دا ئافه وه   بیرآردنه یدای آردبت و له  خۆی په و بوونه  ئه بوونك، آه
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،  یه وه ی بیرآردنه   بوون بناخهو ی بوون نیه  بناخه وه بیرآردنه. آردبت
ی  آه نهو بۆچو تاوه ره  سه  بوو له  ئۆنتۆلۆجیه آیه  ره  سه و خاه ش ئه مه ئه
  .یشتوو دانا گه ك نه یه ریبی به ر دوو هی هاوته سه و دكارتی له ئمه
  
آردنی  ه  مامه رجكی ئۆنتۆلۆجی بت پویسته ر جیھان پشمه گه ئه

  به. رگرت تی وه یدا شوازكی تایبه گه آانی له دییهن یوه مرۆڤ و په
ب  و به ناو جیھاندایه و له رییه ی مرۆڤ جیھانی و جیھانیگه وه حوآمی ئه
ر خۆی  آه شه ڕه وتكی دوورو هه آو داآه وا جیھان، وه و نابت، ئه جیھان نیه

وه  خستنهخۆ دوور. یی ناژی  بگانه ناو جیھاندا به رناخات و مرۆڤیش له ده
خسن و دوو  ڕه رێ ده ڕاوزآردنی جیھان ئاآامكی نه  په  و به  جیھان له

دات  وده پنت؛ مرۆڤ هه سه رماندا ده سه وستی جیاواز به  هه شوه
آاری  آانی خۆی به ندییه وه رژه آی داگیر بكات و بۆ به ره وتی ده داآه

   خۆی له میشه هآات و ه  گرنگی جیھان ده بھنت، یان نكۆی له
ردوو   هه له. وت خۆی ل دابێ یه نت و ده  داده  بگانه ریدا به رامبه به
  و جیھان به وه ته ت دراوه ی جیھان ڕه آه دا واتا ئۆنتۆلۆجیه آه وسته هه

 قۆناخی  م له آه وستی یه هه.  ر دانراوه ترسی لكه آی و مه ره هزكی ده
 .آارهنانی جیھان جیھان  و بهری داگیرآردنی  هۆآا ریدا بۆته گه تازه
و مرۆڤ  وه  پشه ی مرۆڤ هاتۆته ساتی تكشكانی ژینگه ئاآامدا آاره له
  له.  وه ترسیه  مه تی خستۆته و شارستانیه  ستی خۆی ژیانی خۆی ده به
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 و نامۆیی  بوون ستكردنی بگانه هۆی هه  مدا مرۆڤ به وستی دووه هه
ست و  وه آانی مژوودا ڕاده  ئاستی ڕووداوه رز له په دوورهڵ جیھاندا  گه له

  . وه  ژوور جیھانه  ژیانكی باشتر له بته چاو ده
  

آانی نوان مرۆڤ و جیھاندا  ندییه یوه ی په وه  ڕوونكردنه  له وه دیسانه
آانی   ی بۆچوونه وه تدانه  ڕه ی دكارت و له آه  فه لسه  بۆ فه وه ڕمه گه ده
زانین  آو ده وه. م آه آی گرنگتر ده ندییه یوه زراندنی په ی دامه  ئاماژه وه هو ئه

  پسمۆلۆجیانه ی خۆی ئه وه ره ندی نوان خۆو جیھانی ده یوه دكارت په
ڵ  گه ی له آی دیكه ندییه یوه ی ناسین خۆ په  ڕگه   له بجگه.  وه ته لكداوه

ی   ڕچكه ش له ندییه یوه پهم   دواییدا ئه و له ی خۆیدا نیه وه ره ده
وه  شه یه و ڕوانگه و له آی ره آی سه یه  آشه  به فینۆمینۆلۆجی هۆسردا بووه

و   ئه م ئمه به.  وه شتكه وه له   بیرآردنه  به  بووه وه  ندی یان بیرآردنه ئاگامه
 خۆو نوان آه له ندییه یوه  په ین، ئایا زانین تاآه آه  دكارت ده  له پرسیاره

ی  وه خۆ پش ئه.  نا  بیروڕای ئمه ی خۆدا؟ به وه ره جیھانی ده
  ستت و به دا ببه وه رده ڵ جیھانی ده گه  له پستمۆلۆجیانه آی ئه ندییه یوه په

. خات رده وستی خۆی ده  هه ڕت پراآتیكیانه ڕۆآیدا بگه دوای واتاو ناوه
موو  چی هه  آه اوهو چۆن دروستكر  چیه  شوشه منداڵ نازانت بووآه
ب   واتای گاسن تناگات و به جوتیارك له. آات رۆژك یاری پده

ب  ش به ئمه. آات ، جووتی پده  چیه و ئامره خۆی بپرست ئه ی له  وه ئه
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ندین جار آلیل بۆ   چه  ڕۆژانه وه ڕۆآی آلیل بكۆینه  ناوه ی له وه ئه
  پستمۆلۆجیانه ندی ئه یوه په. هنین هآارد مان به آه رگای ژووره ی ده وه آردنه
 یان  آه جوتیاره  یان له آه  منداه زرت، پرسیار له مه  داده ته و حاه له
ودا  له. ین  بكه وه آه  و آلیله و گاسن وشه ش آهوی بو  باره خۆمان له له
و  موو ئه هه. ین ده  ده آه ته ڕۆآی بابه وی ناسینی ناوه ستین و هه وه ڕاده
ماندا   ژیانی ڕۆژانه  و زۆریتریش له  مان بۆ آردن دا ئاماژه ی لره تانه  بهبا
آی  ندییه یوه تین بۆ مرۆڤ و په هنین جیھانكی تایبه آاریان ده  به

ندی  یوه ش پش په ندییه یوه م په ئه.  یه ڵ مرۆڤدا هه گه پراآتیكیان له
آو  ش، وه آه ته رخستنی بابه هددا خۆ ندییه یوه م په له. وت آه پستمۆلۆجی ده ئه

 پناو شتكدا  ستكی دیاریكراو یان له به آارهنراو بۆ مه ئامركی به
رناخات و خۆی  قی ده  زه   خۆی به نده وه و ئه یه تی هه شوازكی تایبه

آارهنانی،   پویستیدا ، بۆ به  له آه ته  آاتكدا بابه له. پنت زۆر ناسه به
. پنت سه آات، بوونی زیاتر خۆی ده ا خۆی ووندهپناوی شتكد له

م  هنت، به آار ده ی بۆ جووتكردن به آه موو رۆژك گاسنه  هه آه جوتیاره
شكت و   یان ئه وه  نادۆزته آه و گاسنه تی ی پویستی پیه و ڕۆژه ئه

ی پویستی   ناو چوارچوه  له آه آاری بھنت، بوونی گاسنه ناتوان به
 ناچار  آه جوتیاره. آی زابوو یه  دیارده بت به  ده آه آاتدا بۆ جووتیارهو ئه
  دا یان له وه  دۆزینه بوونی له. ڕت  شونیدا بگه و به وه آات بیری لبكاته ده
 ناتوانت  ك ، آه یه  دیارده بت به پ ده  له یدا آردنیدا جاركی دیكه په
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ند جارك آلیلی  موو ڕۆژك چه ن ههش م مان شوه  هه به. آرت چاو نه ڕه
  آه م ل وون بت، بوونی آلیله آه ر آلیله گه م ئه هنم، به آارده م به آه ژووره

  ڕم و بیر له دوایدا بگه آات به و ناچارم ده پن سه ر مندا ده سه خۆی به
م  دا ئه آه ی آلیله  آارهنانی ڕۆژانه  به وپش له وه له.  وه مه بوونی بكه

  ن بۆ دانانی پاآتیك به گه  به م نموونانه ئه. بوو ا نه   ید گه م له وسته هه
ش  و ئمه آه  یان جوتیاره آه منداه. آی پشتر له زانین ندییه یوه په

ب  ، گاسن یان آلیل چین و به  شوشه بوو بزانین بووآه  نه وه پویستیمان به
نیا   و ته وه م ناآاته ش ڕۆی زانین آه مه ئه. آارمان هناون  به و زانینانه ئه
ی خۆدا  وه رده  نوان خۆو جیھانی ده ندیی له یوه  په ك تاآه ك نه ندییه یوه  په به

  وه شه  سۆزو عاتیفه ش خۆ به ندییه یوه م دوو په  له بجگه. نین دایده
ندی  یوه  په.ن آه آان آاریتده  و ڕووداوه آات ڵ جیھاندا ده  گه وت له سوآه هه

ندی  یوه  پش په آردووه  هیچ جۆرك دكارت باسی نه  به آیش، آه سۆزه
داو  ده رهه و الی مرۆڤ سه زاجه سۆز مه. وت آه پستمۆلۆجی ده ئه
 چاك و خراپ  آان به دا ڕووداوه آه ندییه یوه  په  له یگۆڕێ، چونكه ده

. گۆڕن اجی دهز ن و مه آه ر مرۆڤ تۆمارده سه آارتكردنی خۆیان له
ندكیش ناخۆش  زاجی خۆش و هه آان مه  ڕووداوه ندك له هه
  وانه  پچه به67. یه زاجی آاندا  مرۆڤ مه ته ردوو حاه  هه ، له وه آایه هننه ده
ی  آه ته وخۆیی بابه  ڕاسته زاج پویستی به  مه وه آیشه سته زموونی هه ئه

                                                 
67 - Ibid., pp.172-179  
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م  ناویدا ناژین به  له ت و ئمهدا  شونكی دوور رووده ڕووداوك له.  نیه
زاجكی  جولنت و مه  ده و ئمه یه  هه وه  زاجمانه ر مه سه آارتكردنی به

ب  ویستكمان، به وای مردنی خۆشه هه. خوقن تیمان تدا ده تایبه
و  گۆڕێ زاجمان ده ، مه  مرد یان مردن چیه سه وآه ی بزانین بۆچی ئه وه ئه
. آات واكی خۆشیش دمان شاد ده ت و بیستنی ههآا مبارمان ده خه
ندی  یوه  گرنگی په  لهوه  دیسانهآی نوان مرۆڤ و جیھان ندی سۆزه یوه په
  ، آه وه آاته مان بۆ ڕوونده و خاه م ئه به.  وه م ناآاته  آه پستمۆلۆجیانه ئه
ندی  یوه و مرۆڤ په ندی نیه یوه پستمۆلۆجی تاآه په ندیی ئه یوه په

 و  وان  له آكه یش یه)زانین(و  یه ڵ جیھاندا هه گه جۆراوجۆری له
و   پاآتیكی ندییه یوه ماندا پاش په   ژیانی ڕۆژانه و له ندییه یوه شوازكی په

آدا پاآتیك  یه نجامدانی پۆژه  ئه  له من نام ئمه. وت آه  ده آه آیه سۆزه
ك  یه نجامدانی پۆژه پش ئه ت لهناآر وه نكۆی له. وێ آه  ده پش بیردۆزه

  آه  پۆژه وه بت و دوای ئه یدا ده دا په وه  بیرآردنه  له یه و پۆژه ی ئه خشه نه
و  نجامدا ئه  ئه و له یه پستمۆلۆجیانه وستكی ئه  هه مه ئه.  وه آایه هنرته ده

وت  هسك بی ر آه هه. ڕ گه ته  خراوه آه زراندنی پۆژه  بۆ دامه زانینه
ڕوات و زانین پش  دا ده یه م پۆسه نت به یه  نجام بگه  ئه ك به یه پۆژه

 ئاستی   له  ستانه  وه نجامدانی پۆژه  ئه  به خات، چونكه پاآتیك ده
ی   وه ب ئه مرۆڤ ناتوانت به.  آه ی واتای پۆژه وه  و ڕوونكردنه وه شیكردنه
  ی له یه و پۆژه آی ئه یه خشه  بیرو نه یان هیچ وه ك بكاته یه  پۆژه بیر له



101  

وستكی ئایدیالیستیانه  ش هه مه ئه. نت یه نجامی بگه ئه نو بیردابت به
  له) ر ماته(ستوو و دواخستنی ئه وه ی پشخستنی بیرآردنه و آشه نیه 

. لكشمان ناآات ش په لكه ی مریشك و هه الی آشه و به متافیزیكدا نیه
دا   مه ڵ ئه گه سوفكی ماتریالیست له یله آو فه  وه،ارآست م نانه ته

نت و  ها داده  به می مرۆڤك به رهه ی به وه و، ئه ڕی ئه  بیروباوه و به هاوڕایه
  وه آاته آی جیا ده یه ی بانده و هالنه  جوانترین داوی جاجاۆآه له

  آه مه هره ی به وه یه پش ئه  آه ره م هنه رهه ی به وه بیرآردنه
  مه  سیسته ، له وه آانه ی ئایدیالیسته  وانه  پچه مارآس، به  68.دابھنت

ستوو پش  آی ئۆنتۆلۆجی بوونی ئه یه مینه ر زه سه یداو له آه فیه لسه فه
ڵ  گه  له ه م آاتك مامه خات، به  ده وه  ندی یان بیرآردنه بوونی ئاگامه

ستنی   به وه  پكه ڕی به ی باوه وه  له آات، بجگه  و پاآتیك ده بیردۆزه
  آات به ش ده مه و ئه وه  پشه خاته  ده ، بیردۆزه یه  نوانیاندا هه روری له زه

م  رهه ی به وه ر ئه به له69.م هنان رهه تی بۆ آارآردن و به ڕه تكی بنه خسه
  یه ر هه پشت آشانی له خشه و نه وه   بیرآردنه و پویستی به یه هنان پۆژه
م  یاندنی ئه نجام گه  ئه تی به ر چۆنیه سه ختی له نیا جه  ته مارآس به

  ندییه یوه و په له.  ندی نوان  بیردۆزو پاآتیك آردووه یوه و په یه پۆژه
  و له  دواوه  داماننا، نه وه  پش زانینه  باسمانكردوو له  ئمه ، آه پاآتیكیه

 مارآس  وه  نیگایه م گۆشه له.  آردووه نهی بۆ  هیچ نوسراوكیدا ئاماژه
                                                 

68 - Karl, Marx. Capital, Vol.1, Moscow: Progress Publishers,1986, P. 174  
 .  رچاوه ن سهما هه - 69
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ی  وه ره ڵ جیھانی ده گه ندی زانین له یوه ی په ر آشه سه ڵ دكارت له گه له
ك شوازی  ویش باسی یه ئه.  ك هاوڕایه ندییه یوه  په آو تاآه خۆدا، وه

م مارآس  به.  پستمۆلۆجیه ندی ئه یوه  په آات، آه ندییمان بۆ ده یوه په
  وه   ڕگای پاآتیكه آات زانین له و داوا ده  گرداوه وه  پاآتیكه  بهزانینی
 ڕۆی مژوویی 70 و وت تی گۆڕین و داهنانی داآه سه  ده ببت به

و   چوونی ژیانی ئابووری وه و پشه ره زراندنی ژیارو به  دامه مرۆڤ له
دنی ش آارتكر مه  ئه71.رامۆش ناآات تیدا فه یه و آۆمه ڕامیاری

ی  گوره به.  وه آانی مارآسه ڕه ر بیرو باوه سه  به ههیگی  فه لسه فه
  وه روریان پكه آی زه ندییه یوه آان په  ناآۆآه نه لۆجیكی دیالكتیك الیه

. ین  بگه ی دیكه آه نه ب الیه نكیان به  الیه و گردراون و ناتوانین له یه هه
  ش بیردۆزو پاآتیك له دیالكتیكیه  ندییه یوه م په ر ڕۆشنایی ئه به له
وتیش  و گۆڕانی داآه وت بگۆڕێ بت داآه و زانین ده وه آدی جیا نابنه یه
رو  آی ببه یه  پناو زانیندا آشه زانین له.  ب زانین ڕوو نادات به
آانی ناو   پناوی گۆڕانكارییه و زانین له ناوبچ  له و پویسته زۆآه نه

 ئامركی  آات به  خۆی ده دا بیردۆزه ته م حاه له. تآار بھنر مژوو به

                                                 
70 - Karl, Marx. “Thesis on Feuerbach”, The Portable Karl Marx, New York: 

Penguin Books, 1993. P. 156   
ند  ی ئینگزو چه وانه  پچه  مارآس به م آردووه، آه و خاه ی ئه ئاماژه) آی نوێ یه وه رو خوندنه ی سارته فه لسه فه ( له -71

آی ناآات و ویستی مرۆڤیش ناچار  ره سلیمی باروودۆخی ده آانی ناو مژوو ته  گۆڕانكارییه وه شه كهآی مارآسی دی  زانایه
  و ئینگز زانستیانه مارآس هیگیانه.  جیاوازو ناآۆآن وه م ڕووه آانی مارآس و ئینگز له بیروڕای من بۆچوونه به. ناآات
 . آه  آشه ڕوانته ده
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) مارآس(ی  فه لسه  فه وه شه م ڕووه و له ر بۆ داهنانی گۆڕانكاری آاریگه
  وه آرده و به ندانه مرۆڤ ئاگامه. آات ر خۆیدا ده به  به فۆڕمكی ڕادیكانه
  و جیھانه  ئهآی بۆ ره وتی ده  و داآه ستت به  ده وه زانین و پاآتیك پكه

بن به  دا زانین و پاآتیك ده)آارآردن( له. یخوازێ  خۆی ده گۆڕت، آه ده
ناو  نی له یش، س الیه)مارآس( دیدی  ، به)آارآردن ( م جۆره به. ك یه

. م رهه  ویست و زانینی مرۆڤ و سروشت و به وه خۆیدا  آۆآردۆته
ڕۆشنایی زانین و ر   به خاته ی جیھان ده آی دیكه یه آارآردن دیارده
لقووی   هه جیھانك، آه.  جیھانكی مرۆڤانه آات به سروشت ده
  یه م دیارده ئه.  وه آاته آانی بۆ پده و پداویستیه و ویستی مرۆڤه وه بیرآردنه

خشت  به آان واتای پده  پداویستیه آه یه و دیارده چیاو دارستان و ڕووبار نیه
رزو  آی به یه دا چیا دیارده  داهنراوه جیھانهم  له.  دات ڕۆآی ده و ناوه

فر  بت و زستانانیش به  ئاوا ده وه  پشتیه  ئواران خۆر له ، آه ن نیه رده به
و  و ڕووباریش هاژه نی و شونی پ دار نیه وزه دارستان سه. پۆشت دایده
 ،تانردو دارس آو آانی به  وه،دا مرۆڤ چیا م جیھانه له.  ی ئاو نیه خوڕه
ك بۆ آشت و آای  یه رچاوه آو سه  وه،و ڕووباریش خته آو سامانكی ته وه

ند   چه ماندا له  آه وه  توژینه  جیھان له یه م شوه به. بینت  ده آه ناوچه
  رجكی ئۆنتۆلۆجیه م، پشمه آه خات؛ یه رده فۆڕمكی جیاوازدا خۆی ده

ڕۆآی  بت و ناوه یدا ده  په مرۆڤی تدا م، شونكه دووه. بۆ بوونی مرۆڤ
یدا بوون و  شونی په. چت ینیش ده بهودا له   هنت و له خۆی تدا داده
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  ، آه آانی بوونه زراندنی پۆژه رفراوانی دامه ی به و آگه ین چوونه به له
م  ، به هناوه و مرۆڤ داینه م، جیھان سروشته سیه. هنن ڕۆك پك ده ناوه

  گۆڕت، ی ده و جیھانه گرت و بۆ ئه ر ده كی لوه وخۆ آه ڕاسته
  ن له النه لوپه و آه و ئه میش، جیھان داهنراوی مرۆڤه چواره. تی پویستیه

  .هنت  آاریان ده یدا به ژیانی ڕۆژانه
  

آو بوونی  میش وه  شونكداو ئه  له  ناو جیھاندا بوونه بوونی مرۆڤ له
  وه  دیسانه وه شه یه م ڕوانگه و له ۆنتۆلۆجیرجكی ئ  پشمه بت به جیھان ده

 ئاستی  ی آانت له آه ر بۆچوونه رامبه مان به وه ت دانه وستی ڕه هه
و پش  وه له. ین آه آو فۆڕمكی خۆیی دیاریده ، وه)شون(ی  وه لكدانه

ناو  له(ڕجی خۆیی  دوو پشمه   آانت آات و شونی به باسكرا، آه
آی  ش بیروڕایه مه ئه. زراند آان دامه ستیه  هه زموونه ئهبۆ ) دا وه بیرآردنه
و  تاآو ئه .ین ده ی ده وه وی ڕوونكردنه هه  ی ئمه وه  له جیاوازه
دا هاوبۆچوونین  سوفه یله م فه ڵ ئه گه نت له رج داده  پشمه به)شون(ی خاه
نت و   داده فۆڕمكی خۆیی به)شون ( ، آه وه بته و جیاده  ئه وشدا له و له
و  ر ئه  سه  له بۆ ئمه. دا ناهنت وه ی بیرآردنه وه ره  ده  بوونی له ڕ به باوه
آی ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی مرۆڤ  یه وه وت توژینه مانه ی ده یه بناخه
  ن و بوونیان به آان ئۆنتۆلۆجیانه رجه موو پشمه زرنین، هه ر دامه سه له

ر  گه ئه. ن ی جیھانی خۆدا هه وه  ره  ده و له هدراو  گرنه،وه  بوونی بیرآردنه
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وا  بت ئه یان نه رانه تگه بن و بوونكی بابه  نه جیھان یان شون ئۆنتۆلۆجیانه
 بیان  وه بت بیرآردنه دا ده ته و حاه و له رجی ئۆنتۆلۆجیانه  پشمه نابن به
پشتری    بت بوونكی له وه قووی بیرآردنه شتكیش هه.  وه دۆزته
  .نابت

  
واتای  و له یه تی خۆی هه  مرۆڤ، واتای تایبهكدا، بۆ شون بوون له

ر واتای  سه  له وه دا لكۆینه  لره ستی ئمه به مه.   جیایه وه شونی فیزیكیه
رجكی  آو پشمه  ناوشوندا، وه  بوون له ین له ده وده و هه شون نیه

ناو  ب له نت بوونی مرۆڤ به یه گه ده  وه ش ئه مه ئه. ین ئۆنتۆلۆجی بگه
ی   ناو شون دوو آشه  و بوون له  شون مه ر ئه به له. و نابت شوندا نیه

   ناو شوندا له بوون له.  وه   بوونی مرۆڤه  به ستراوه میان به جیاوازن و دووه
. آات ڵ شوندا ده گه ندی بوون له یوه ی په و ئاماژه  پكھاتووه س بگه

 ناو  له. رن ده واتا به آدی له ب یه  ردووآیان به ناو شوندا هه وون و لهب
 ،ناو شون له.   دروسته وه شه وانه  پچه و به ب بوون واتای نیه شوندا به

رجكی   پشمه ، چونكه آیه ره وتكی ده ناو جیھانیش داآه آو له وه
.  دا خۆیی نیه)انتآ(ی  فه لسه  فه له)شون(آوفۆڕمی  وه،و ئۆنتۆلۆجیه

ناو  له(، ن  دادهرج بۆ زانین ی به پشمه)شون( چۆن آانتش ئمهم  به
ش دوو  م دوو بۆچوونه  و ئه رج بۆ بوونی مرۆڤ  پشمه ین به آه ده)شون
  ندی نوان بوون و له  پوه له.  یه فی جیاوازیان هه لسه ی فه مینه زه
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آی  وی خانویه ك زه یه پارچه. خش به  شون ده ناوشوندا، بوون واتا به
دا بوونی مرۆڤ  لره. سك  مای آه بت به ش ده آه آرت و خانوه ر ده سه له
و خانوو ماڵ  وی  زه ڵ شون واتای جیاواز به گه له یدا  ندییه یوه م په له
و  تی بۆ ئه یان واتای تایبه آه ر یه م هه رسكیان شونن به ههآه دات،  ده
و   ئه آه یه وی ن زه بۆ خاوه. ستت به ندی ده یوه یدا په گه  له ، آه یه هه  سه آه

  تی به ش آردوویه سه وآه و ئه سكی فرۆشتوه  آه و به آه وییه  زه  پارچه شونه
   بوه سه م آه  بۆ ئه و شونه و ئستا ئه آرداوه ی به سكی دیكه آه خانوو به

. بوو  واتای جیاوازی هه سه م س آه  ئه بۆ و شونه بینین ئه ده. ماڵ به
مۆ   تاآو ئه ریستۆوه ی ئهم ده سه تی له  تایبه دا به فه لسه مژووی فه له

. وه آایه یش دته)آات(ی  ی شون آشه  آشه دوای باسكردن له دوابه
ن آانما ی بۆچوونه وه ر ئه  به ، له وه فیه لسه ریته فه م نه ی ئه  وانه  پچه  به ئمه
ش  مه هۆآاری ئه. ین وی ناآه یه  په ی بوونی مرۆڤ جیاوازه وه  توژینه له
و باسی  ی فیزیكی نادوێ)آات(  له فی ئمه لسه ی فه وه  بیرآردنه دایه وه له

وی  ی زه زوروان خوله. آات ده)زوروان(ندی آاتی مرۆڤ یان ئاگامه
وژمكی  و ته  نیه هآ  فیزیكییه آانی ژماردنی آاته وری ڕۆژداو چرآه ده به

 بونیادی  زوروان له.  ندییه وامی ئاگامه رده پچاوو به ژوورآشی نه
وی  و هه و نیه یه و هه واوه  ناته م بوونه  ئه  چونكه ندیدایه ئۆنتۆلۆجی ئاگامه

    ی بوونی و خوله یه زوروان آاتی مرۆڤانه. دات واوآۆیی ده  ته یشتن به گه
  .  مرۆڤه
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 مژوو   ئاگاوه  بهو ه)من( ، آه یه و بوونه ، ئه وونی تاآهبوونی مرۆڤ ب

ونی  بۆ بو رجه و جیھان پشمه  ناو جیھاندا ڕووداوه مژووش له. هن داده
آانی بوونی   گۆڕانكارییه وه م ڕووه  لهمژوو. من و داهنانی مژووش

  یكه ناو جیھاندا جاركی د بوونی من له. هن ڕۆآی من پكده و ناوه منه
م  و ڕاستیه آات و ئه لكشم ده دا په رجكی ئۆنتۆلۆجی دیكه الی پشمه به

ت  نانه دام و ته سانی دیكه ڵ آه گه  ناو جیھاندا له من له آات  بۆ ئاشكرا ده
و   بۆ بوونی من و له رجه وان پشمه بوونی ئه. بم وان ناتوانم هه  ب ئه به

ت  بوونیان پش بوونی  نانه ژیاوم و تهوان  ڵ ئه گه یدا بووم له  په وه ڕۆژه
و   نیه ندانه  آی لۆجیكمه یه نیا آشه ش ته مه ئه. وت آه من ده

  آرت له ده. ڵ نابت ب آۆمه  تاك به  چونكه شه ئۆنتۆلۆجیانه
ی  وانه  پچه بت یان به  دروست نه مه  ئه وه آی فینۆمینۆلۆجیانه یه ڕوانگه
و ژیانی  وه ه  آۆمه رزی له په وستی دووره ك ههس  آه وه مانه آه بۆچوونه

رو  شت و ده  ده ك ڕووبكاته آو سۆفیه  وه، سه وآه بژرت و ئه نیایی هه ته
  وسته م هه ئه. بت تی نه یه ندی آۆمه یوه  بوونی په پویستی به

بوونی . وه  لك نادرته م ئۆنتۆلۆجیانه بینرت به  ده فینۆمینۆلۆجیه
 بوونی  ژی پویستی به نیا ده  ته رو به شت و ده  ده آاته ی ڕووده سه وآه ئه
م  ئه. رجكی ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی آو پشمه  وه ،یه سانی دیكه آه

ر  گه ئه.  ناو بونیادی ئۆنتۆلۆجی مرۆڤدا  له آه  پویستیه رجه پشمه
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م  وان ئه ئهو بوونی  تی  مندای دایك و باوآیه و مرۆڤه بت ئه مرۆڤ هه
یاندا  گه و بوون له سانی دیكه  آه یه م شوه به. یدا آردووه ی په سه آه

 خزانك و چینكی   له وه  ناو بوونه م هاتنه  به رجی ئۆنتۆلۆجیه پشمه
 فاآتۆركی  بت به و ده آی فینۆمینۆلۆجیه دا ڕاستیه تی آۆمه تایبه
 دایك   آوردستان له  بۆرژوا له  خزانكی ورده من له. گۆڕ سپاوو نه چه
و خزان و  من خۆم ئه. گۆڕ بۆ من تكی نه  خسه  به  بووه مه ئه. بووم
وستی  توانم هه موو آاتك ئه م هه بژاردو ناتوانم بیگۆڕم به نه م هه چینه

وتی  سوآه  هه ستانه ربه م بگۆڕم و سه آه ر خزان و چینه رامبه خۆم به
ستم  م بوه آه لتوری چینه آان و آه خه توانم دژی بایه  من ده.م دا بكه گه له

 ڕابردووی  وسته م هه ئه. م آانی چینی آركار بكه  مافه رگری له و به
 مرۆڤ  آات، آه ش ده گرنگه و خاه ی ئه م ئاماژه  به وه من ناسته

ڕۆآكی  اوهآان و ن بووه  ڕیزی هه نت و نایخاته ر داده ست و داهنه ربه سه به
و  ، ئه سته ربه ی مرۆڤ سه وه ر ئه به له. پنت ردا ناسه سه سپاوی به پو چه

وستك  ر هه سه بژاردن و بیاردان له هه. بژرت یده  خۆی هه وسته هه
نده گۆڕانكی  رچه ، هه وه آیه ره تكی ده سه ن ده ك له الیه یه یان پۆژه

  .ست ناآات ربه ا داهنت، مرۆڤ سه بوونی مرۆڤد تیش له ڕه بنه
  

مانكاتدا   هه رجی ئۆنتۆلۆجی له  پشمه  به سانی دیكه دانانی بوونی آه
   به ئمه. آات وانمان بۆ ده لماندنی بوونی ئه ی سه ری آشه سه چاره
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  ین و به ه ناآ سانی دیكه  بوونی آه وه گومان له ه)دكارت(ی  وانه پچه
   به سته ش وابه مه ئه. ڕین ماندنی بوونیان ناگهل ش بۆ سه گه دوای به
بوونی . رج  پشمه  به سانی دیكه و دانانی بوونی آه وه مانه آه وه توژینه
م،  آی من هه مادامه. وان  بۆ بوونی ئه گه  به بت به ، ده وه م ڕووه  له ئمه،
 ب   به من لمنت، چونكه سه ش ده سانی دیكه وا بوونی من بوونی آه ئه
لماندنی بوونی جیھانی  مان بۆ سه یه گه م به  پشتر ئه له. وان نابم ئه
-  گومانكاری و خۆ ش خۆمان له آارهناو جاركی دیكه آیش به ره ده

و  آی ڕیالیستیانه ویه ر زه سه مان له آه و بۆچونه وه ینه خه آاری دوور ده
وت یان  ، داآه یه م شوه ه، ب سانی دیكه بوونی آه. گرین  ڕاده ئۆنتۆلۆجیانه

رجكی  كو پشمه ، به آی فینۆمینۆلۆجی نیه ره آی ده یه دیارده
  .  ئۆنتۆلۆجیه

  
  ڵ به آانی آۆمه آانی نوان تاآه ندییه یوه دا، په فه لسه  مژووی فه له

ر شوازكی  انیش ههآ زۆرانبازییه.  وه ته و ناآۆآی لكدراونه زۆرانباری
 و زۆرانبازی هیگن آۆیله الی  و خاوه ی نوان آۆیلهزۆرانباز(بت، هه

و  آی مژوویی یه  دیارده به)آان الی مارآس  جیاوازه نوان چینه
 ئۆنتۆلۆجی پش  ی ئمه وه ر ئه به له. ناسرت  ده فینۆمینۆلۆجیانه
آردنكی   ڕاڤه وا پویسته ین، ئه خه پستمۆلۆجی ده و ئه فینۆمینۆلۆجی
و  ئایا زۆرانبازی نوان آۆیله. ین آان بكه ندییه یوه بۆ پهش  ئۆنتۆلۆجیانه
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 یان  یه  هه وه  بونیادی ئۆنتۆلۆجی مرۆڤه ندی به یوه  په ن آۆیله خاوه
 و مارآس هیگنیا باسی   ته دا به ڕووداوكی ناو مژووه؟ من لره

  ندییه یوه  په م شوه ر ئه سه خت له  جه سوفه یله م دوو فه  ئه م، چونكه آه ده
و   ردووآیان زۆرانبازی ڕووداوكی مژووییه  بیرووڕای هه به. ن آه ده

م دوو   هیچ نوسراوكی ئه له.  یه و هۆآاری خۆشی هه یه فینۆمینه
آو بونیادی ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی  ی زۆرانبازی، وه دا ئاماژه سوفه یله فه

ستی  ربه ر آردنی سه  مسۆگههیگ الی  بۆ نموونه.  آراوه مرۆڤ نه
نیا بژی   ته ر مرۆڤ به گه و خۆ ئه یه آه دانی زۆرانبازییه رهه هۆآاری سه
وا خۆی  آات ئه ی نه آه ستیه ربه  سه  له شه ڕه  هه سانی دیكه یان بوونی آه

تی  دانی موكیه رهه بۆ مارآسیش سه.  وه نگكی خوناویه  ناو جه ناخاته
  هنته زۆرانبازی ده)ری همات(و یه ستوویی تی هۆآاركی ئه تایبه
 دایك نابت، ژیان فری  آو زۆرانبازك له  وه،مرۆڤ.  وه وته داآه

  .آات زۆرانبازی ده
  

 و مارآس دا ناآۆك هیگآانی  ڵ بۆچوونه  گه  له ی ئمه آه وه ڕوونكردنه
و  ۆجی بونیادی ئۆنتۆل ی وه  مان خای جیاآردنه آه وه و ڕوونكردنه نیه

ی  وانه  پچه ی به وانه ئه. م رده  به خاته ده فینۆمینۆلۆجیآی  یه دیارده
م  ی ئه فه لسه وردی فه  به ن پویسته گه  و مارآس تدههیگ   له وه مه ئه

آو   نكۆی له زۆرانبازی، وه ها ئمه روه هه.  وه  بخوننه دوو بیریاره



111  

 بونیادی  ا بهمان آاتد  هه ین، له تی ناآه یه ندی آۆمه یوه آی په یه شوه
وه  رانیه  نیگه وه به آاتك مرۆڤ دته بوونه. ئۆنتۆلۆجیشی دانانین

سكی   آه و خۆی به ئه. آات دا ده سانی دیكه  و آه ڵ جیھان گه ه له مامه
ڵ یان بوونی له ناو   و آۆمه  جیھان نت چونكه تی داده یه و آۆمه جیھانی

وامی  رده  به  بوونیشدا به له. و ئهرجن بۆ بوونی  دا پشمه جیھان و آۆمه
ویش   و ئه ن آه وان آاری تده و ئه آات  دا ده  و آۆمه ڵ جیھان گه ه له مامه

  پستمۆلۆجیانه ی ئه وه  پش ئه شی له آه ندییه یوه په. آات ده وان  آار له ئه
میان  هو خ دات خیان پ ده  بایه وه رانیه ناسینیان بدات به نیگهی  و و هه بت 
  مرۆڤ نیه. و  بۆ بوونی ئه رجكی ئۆنتۆلۆجیه رانی پشمه نیگه72.خوا ده

دا  رو آۆمه وروبه ڵ ده  گه ه له وه مامه وسته و هه و له بت ران نه نیگه
وه دووره یان  له ئمهآه بین  ران نه سك نیگه شت بۆ آه ده. آات نه

ك  یه نه لۆجیانهوستكی فینۆمینۆ مه هه م ئه نایناسین، به
یدا  وه په رانیه  نیگه وه مرۆڤ به   ڕووی ئۆنتۆلۆجیه له. ئۆنتۆلۆجیانه

  وستكی دیكه یه هه وانه وه، له آه  فینۆمینۆلۆجیه نجا له ڕووه بت، ئه ده
ندكجار  هه. خاته ڕوو بوونی خۆی نه ران و نیگه بژرت بۆ خۆی هه

رانی  متر نیگه دا زیاتر یان آهسكدا یان ڕووداوك مرۆڤ له ئاستی آه
شوازی . و بژی بت رانی هه ب نیگه م ناتوانت به دا، به خۆی پشان ده

و   رانی بۆ جیھان نیگه. گۆڕت دا ده آه ته رانی له ئاستی دوو بابه نیگه

                                                 
72 -Martin Heidegger. Op. cit., P. 237  
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مرۆڤ جیھان .   نیه سانی دیكه رانی بۆ آه  نیگهآانی ناو جیھان ته بابه
ستكی  به و بۆ مه آی سته رده لكی به لوپه ان آه ئامرك ی آات به ده

  ناآرن به سانی دیكه  هنت، هاوآات آه آاری ده و پویست به تی تایبه
میشه  مرۆڤ هه. آار ناهنرن تیش به ستكی تایبه به ئامرو بۆ مه

 دژی   بۆیه ئمه. آی سته رده تی به و بابه سیله و وه ك ئامر یه نه آۆتایی
  نه ر الیه وسنه  چه ستین چونكه وه ی مرۆڤ ڕاده وه وساندنه و چه تی آۆیالیه
ی ل  تی مرۆڤانه و خسه نت ل داده لوپه و آه  ئامر  به آه وساوه چه
  یشتن به  بۆ گه سیله و وه  ئامر آات به ر مرۆڤ ده وسنه چه. ما داده

        .   آانی خۆی پویستیه
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  م  سیهشی به

  داهنان
  

  ته بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤ له دوو خادا خۆی له بابه
بت  یدا ده وه په یه)بوون نه( به  م بوونه م ئه آه یه. وه آاته آان جیا ده ه)بوو هه(
وه  م ڕووه له) بوون نه. (دات واو آردن ده وی خۆ ته ندانه هه م، ئاگامه و دووه 
ڕۆك   ب ناوه و به واوی نیه  مرۆڤ بوونكی پو تهنت، آه یه گه وه ده ئه
  ڕۆك بۆ خۆی دابھنت و بگاته دات ناوه وده بت و هه یدا ده په
ڕۆآكی  و ناوه بووایه یدا نه وه په بوونیه و نه ر مرۆڤ به گه ئه. واوآۆیی ته
و  وه مایه گۆڕ ده آان نه بووه  ههآو وهمیش،  وا بوونی ئه پشتری بدرابایه، ئه له
م  ڕۆآی ئه ر ناوه سه پشتر له وه، آه له م پگه نیھسیته له. زانرا چیه ده

تی  سته ینه ئاآامكی گرنگ و ده گه وییمان ل آردووه، ده یه بوونه په
تی داهنان، تواناو  سته ب ده مرۆڤ، به. ین ده به مرۆڤ ده) داهنان(

له . واوآۆیی كات و بگاته تهواو ب واوی خۆی ته بستی نابت بوونی ناته
مان  آه وه ئۆنتۆلۆجیه ی توژینه ندانه ئاآامكی لۆجیكمه  و له مه ر ئه به

نكۆی . نین رجكی ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی مرۆڤ داده داهنان به پشمه
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تی ئۆنتۆلۆجیانه له ناو بوونی  ڕه آی بنه ش گۆڕانكارییه م ڕاستیه آردن له
م بۆ ئمه نامۆیی،  به. آات ی ده)نامۆ(و  وه هنته آایه مرۆڤدا ده

دابت،  ریھه وه سه  شه آردنه و نكۆی وه تدانه م ڕه نجامی ئه ر له ئه گه ئه
. یه آی ناآۆآیان هه ندیه یوه داهنان و نامۆیی په. یه آی مژوویی یه دیارده
ر  ر دانانرت چونكه ناتوانت خۆی بیار له سه سكی نامۆ به داهنه آه

تكی  سته ر ده وته سه آه آه ده بیاردانه. آانی بوونی بدات پۆژه
وه   مژووه ی نامۆیی به وه ستنه به. ی داگیر آردووه م بوونه  ئه آی، آه ره ده

و له  وه آاته آی مژوویی ئمه له مارآس نزیكده یه یان دانانی به دیارده
)وه خاته یش دوورمانده)هیگ .چههیگمه وانه ، به پوه، نامۆیی به  ی ئ

ندی  سوفه ئاگامه یله م فه بۆ ئه. و ناچار بینیوه آی پویست یه دیارده
و  ژی و له ناتوانت خۆی له نامۆیی ڕزگار بكات و به ناچاری تیایدا ده

دات له دوا  وده آانی ناو مژوودا هه وه له ناو گۆڕانكارییه زموونه ئه
ر  و مكۆی گرانی نامۆیی له سه وه یدا خۆی بناسته آه شته قۆناغی گه

موو شوازكی لكدابان به   هههیگها،  روه هه. رت شانی خۆی البه
بوون  م بۆچوونه ر رۆشنایی ئه  به بۆ نموونه له. نامۆیی دادەندا مندا

بێ و جیا  ی داده آه آه له دایكه یه چونكه منداه شوازكی نامۆیی
  .وه دبته
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وترت  چی ده ؟ به  خۆمان بپرسین داهنان چیه  له  هاتووه وه آاتی ئه
و  ر ئه سه خت له  جه  جاركی دیكه م پرسیارانه ی ئه وه مدانه داهنان؟ بۆ وه

.  رجكی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤه لین دهنان پشمه و ده وه ینه آه ده خاه
ۆڤی و مر ناو خۆیدا گرچن آردووه بوونی له ی بوون و نه و بونیاده ئه

ك  یه سته و ده ژی  ده ، چونكه) یه هه(مرۆڤ .  و نیه یه  هه  به آردووه
.  یاندوه نجام گه  ئه شی به ندك پۆژه  نوساون و هه وه  بوونیه فاآتۆریش به

ب   داهاتوودا ده لهو  آردووه واو نه و خۆی ته) نیه(مانكاتدا  هه و، له ئه
ڕۆآی  و بوون ناوه ره  به وه بوونه  نه هیدا ل شته م گه له.   ئستا نیهی، وه به

  آان له  پۆژه ی داهنانه و پۆسه بت به ی دهڕۆآ ناوه. هنت خۆی داده
ی  یه م پناسه ك ئه یه ر پۆژه گه ئه. آات لكش ده و بوون په ره  به وه بوونه نه
  ت بهیا  ئیسماعیل خه بۆ نموونه. داهنان دانانرت وا به بێ ئه ردا نه سه به

و ئیسماعیل  آه یه  ند پۆژه رمه  هونه بوون به.  بووه  دایك نه ندی له رمه هونه
   و له یاندووه نجانی گه  ئه و به رداوه سه  بیاری له ندانه یات ئاگامه خه
ی  نت پۆژه یه گه  ده وه ش ئه مه ئه.  لكشی آردووه  په وه بوونه نه

 خۆی  آه نده رمه و هونه بووه شتری نه پ ندی بوونكی دراوی له رمه هونه
ر  سه  مرۆڤ بیاری له  بوونی مرۆڤدا، آه ك له یه موو پۆژه هه.  دایھناوه

و  ره  به وه بوونه  نه  له وامه رده آی به یه  پۆسه داهنان،.  بووه  پشتر نه  لهدات ده
واوی   ناته.ڕ گه وته آه دا ده م بوونه واوآردنی ئه  پناوی خۆ ته بوون له
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   مرۆڤ به خات، آه رده مان بۆ ده و ڕاستیه لمنت و ئه سه می بوون ده آه
  .آات ست پده وه ژیانی ده یه بوونی نه
ر   سه بۆ بوون وه بوونه  نه ی داهناندا له  پۆسه ك له یه موو پۆژه هه
  تم بھنر رهه یدا بكرت یان به  په یه م شوه بهك  یه پۆژه. دات ده هه

تی  خی تایبه ش بایه ر شوازه و هه  شوازه  داهنان فره مه ر ئه به له.  داهنانه
و  وه موویانه رو هه سه م له به.  ن آانی بوون فره یه چونكه پۆژه خۆی هه
  بت به و ده ڕۆآه ی داهنانی ناوه آه فیه لسه و فه واتا گشتی داهنان به

ر مرۆڤ  گه ئه.  آانی دیكه ازهآی ئۆنتۆلۆجی بۆ شو یه مینه زه
توانت  بت و نه ر نه داهنه) ی بونیادی ئۆنتۆلۆجی  گوره به( وه ته ڕه بنه له

 شاعیر  ی به ڕۆآی خۆی بدات ناتوانت بۆ نموونه پۆژه ر ناوه سه بیار له
مان  آه وه  توژینه وه  توانینه م گۆشه له. بژرێ بوونیشی بۆ خۆی هه

خت   ته آانی دیكه ش بۆ شوازه و ڕگه گرێ رده فی وه لسه شوازكی فه
آی  ندییه یوه مان په آه وه ی توژینه وه ر ئه به ش له مه  له بجگه. آات ده

و  یه  هه وه مانه آه  ئۆنتۆلۆجیه مه  سیسته ی به ندانه پویستی لۆجیكمه
   به وه ته هڕ  بنه موو مرۆڤك له آات هه ڵ بوونی مرۆڤدا ده گه  له ه مامه
  .نت ر داده داهنه

  
تكی  ، بابه یه آه نده رمه قووی بیری هونه  هه ، آه ری آی هونه تابلۆیه

 واتای   له م جۆره  به م ئمه به.  نی نامۆیه  گوتههیگرچووه یان  ده
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. تاشین بۆ داده)نی سه ڕه- نا(یی یان )خۆ- نا(ی و پناسه وه نامۆیی ناآۆینه
  وه آیه ره تكی ده سه ن ده  الیه  تاآك بوونی له ودایه خۆیی له-نا

بوونی . آانی بدات ر پۆژه سه توانت خۆی بیار له داگیرآرابت و نه
تی داهنانی تاك  سه ی ده وه ر ئه  به مانكاتدا له  هه ن له سه نامۆو ناڕه

ئستادا  ناو ڕابردوو  له. بوو  هه آات به آات، بوونی مرۆڤ ده وت ده زه
 داهاتوو   داهاتوو بكات، چونكه و ڕگه نادات ڕوو له یخنكن ده

 هشتا  ، آه آانه دراوه نجامنه  ئه  به ربوی پۆژه رین و به پانكی به گۆڕه
ندی ناآۆك و  یوه ی په وه  ڕوونكردنه ، له وه شه لره. هناون مرۆڤ داینه

  تیڤانه و پۆزه نگی آی هاوده ندییه یوه باری نوان داهنان و نامۆییدا په ناله
  سوفه یله بگومان فه. ستین به ده نی بووندا هه سه  نوان داهنان و ڕه له

آی  یه تی جگه  تایبه ر به رو سارته و هایدیگه گشتی آان به بوونخوازه
م  م ئه ، به یاندا داناوه آه فه لسه  نو فه ندیان بۆ داهنان له تمه تایبه
رجكی ئۆنتۆلۆجی   پشمه یان به)داهنان(   آو ئمه  وه،سوفانه یله فه
 مرۆڤ  رجه م پشمه ب ئه  به ، آه آردووه یان باس نه و ڕاستیه و ئه ناوه دانه

آان و   ئایدیالیسته سوفه یله الی فه)داهنان(73.واو بكات ناتوانت خۆی ته
  74. اوهها دانر تی بوونكی پو ڕه سه  ده آانیش به ئایینیه

                                                 
یدا باسی داهنان  آه  ئۆنتۆلۆجیه مه  سیسته ك له ری نه می هونه رهه ر به سه آانیدا له وه  لكۆینه ر له مارتن هایدیگه - 73
  .آات ده

م  آه ی یهم ده دان سه ڕه و باوه ، له ریستۆ، بۆ نموونه فالتون و ئه ئه.  آان نیه  ئایدیالیسته سوفه یله موو فه  بیروڕای هه مه  ئه- 74
  .دا)ستو ئه(ری  به  به ی آردووه)فۆڕم(و ره تكی جونه سه ده
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پو )واوآۆیی دكارت ریستۆو بوونی ته می ئه آه یه می  ده سه(ها بوونی ڕه

ی   گوره  به بوونكه،.   هیچ نیه به) پویستی(و  ره ده می به  آه و له واوه ته
  وه یه بوونی  نه آو مرۆڤ به  وه  ،یه  هه وه و پیه ، به آانیش و ئایینه م زانایانه ئه

  ب چی دابھنت؟ له واو بت ده  پو ته یه م شوه  بهئایا بوونك. ناژی
ب   به و وتمانبوونی بوونی مرۆڤ آرد مان بۆ نه ماندا ئاماژه آه وه توژینه
  واوآردنه ، یان خۆ ته یه) پویستی(م  ئه. بت یدا ده ڕۆك په ناوه
ان خۆی بت ناتو ر نه  مرۆڤ داهنهر گه ئه  ی، ڕه و باوه  ئه ینته مانگه ده
رجكی ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی   پشمه بت به داهنانیش ده. واو بكات ته
ریستۆ  می ئه آه می یه ده آو سه ر بوونی مرۆڤ وه گه ئه. و واوی ئه ناته

) پویستی( داهنان بوو، چونكه ده ریش نه  داهنه واوآۆ بوایه پو ته
ڕ داهنان شوازكی  مه ان لهم آه وه  توژینه یه م شوه به.  واوه بوونكی ناته

  ئمه. تآا ش خۆش ده آانی دیكه  بۆ شوازه  و ڕگه گرت رده فی وه لسه فه
آی  یه وت بناخه مانه و ده وه سك ناآۆینه آه هی داهنانی تاآ  آشه له

و   به ستراوه ش به یه م بناخه ئه. ین نگژ بكه ئۆنتۆلۆجی بۆ داهنان ڕه
ری دواوین  سه  بونیادی ئۆنتۆلۆجی مرۆڤ له ت به باره  سه وه، یه وه توژینه
  و له تاوه ره  سه له. ین آه ستنیشان ده نوانیاندا ده ویش له آی پته ندییه یوه و په
سك یان  آه ك تاآه  نه وه مانه آه  ئۆنتۆلۆجیه وه نیگای ڕوونكردنه گۆشه
. نین ر داده اهنه د گشتی به كو مرۆڤ به ڵ، به ندامكی آۆمه ند ئه چه
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ی بوونی مرۆڤ   ئۆنتۆلۆجیه و بونیاده  له ش الدانه م ئاآامه ی ئه وه تدانه ڕه
  .  مرۆڤكردنی مرۆڤه- نا و به
  

های جیاوازو  هنی ب خاوه ی داهنان   آانی دیكه ری و شوه داهنانی هونه
 می ژیرو رهه  به موویان داهنانن و به م هه  به.ستی جیاوازن به مه

.  مك داهنان نیه رهه موو به مانكاتدا هه  هه له. نرن ندی داده ئاگامه
ك پو لهجووت كدا  جامخانهنانی   بۆ فرۆشتن دادهی دوآانت داهنر

ر داهنانی  نوه ی ڕوشدی ئه)آان پۆستاه(چی تابلۆی  و آه ری نیه هونه
  هایانه و به ؟ ئه یهآانی داهنان چ ئایا جیاوازی نوان شوازه.  یه ری هونه
م  ی ئه وه مدانه ؟ پش وه وه نه آه آدی جیاده  یه آان له  شوازه ن، آه آامانه

مان  آه وه  توژینه وه، آه مه  ڕونبكه  گرینگه و خاه وێ ئه مه  ده پرسیارانه
   داهنان بهدات  ده و بۆچوونه خ به بایهڕ داهنان   مه  له تاوه ره سه له

م  پاش ئه. ن ڕۆآی بوون داده  و ناوه ی ئۆنتۆلۆجی بوونرجك پشمه
  .آانی داهنان ر باسی شوازه  سه  دینه یه وه ڕوونكردنه

  
ڕۆك  ب ناوه مان بوونی مرۆڤ به آه فیه لسه   فه ی ڕچكه گوره به

ش  م آاره ئه. ڕۆآی بدات یداآردنی ناوه وڵ بۆ په بت خۆی هه و ده ڕسكاوه
آو  ڕۆك، وه داهنانی ناوه. گات نجام ده  ئه  به وه ه)داهنان( هۆی به

ڕۆآیش  رخستنی ناوه  ربین و ده آی ئۆنتۆلۆجی شوازی ده پویستیه
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  وه آیه ره ر جیھانی ده  سه ڕی مرۆڤ به زوو بیرو باوه زو ئاره حه. آات دیاریده
) ویستیپ. (گۆڕێ آان ده  ویستراوه ته  بۆ بابه و جیھانه  و ئه آات تۆمار ده

م  رهه رو به  داهنه آات به آانیدا مرۆڤ ده  شوازه ڕۆك له داهنانی ناوه
ێ   پۆسههیگ.  ربینی بوونه  شوازی ده ش مانه آك له ر یه ر هه هنه

و  و له وه خونته  نامۆ بوون ده ، به یه)پویستی( نده رچه داهنان، هه
قووی   هه ، آه آه مه رهه داو به آه ه پۆس م له رهه رچوونی به  ده دایه ڕه باوه

  .بت  ده و نامۆ ش له آه ره و داهنه بێ آه داده ره  داهنه ی خۆیه، له بیرۆآه
   گرتبت و بههیگی  آه  بۆچوونه ی له خنه  ره م بیریاره  آه مارآس یه
  بت، آه ی نامۆ ده آه مه رهه  به ر له مھنه رهه آاتكدا به م له دیدی ئه

شی  آه نه  و خاوه  داگیربكرت وه سكی دیكه ن آه الیه ی له آه مه رهه به
گای   آۆمه  بینینی مارآس، له ، به بۆ نموونه. وه وسندرته پبچه

ی  ن چینكی دیكه  الیه می آركار له رهه ی به وه ر ئه  به سۆسیالیستیدا له
  و جۆره  ئه وه تهوسنر  داگیرناآرت و آركاریشی پ ناچه وه ه آۆمه
  .آرت ر ده سه وتت و چاره فه  ده نامۆییه

  
 آو وهبێ،  رده  ده وه  هزه  به ڕادیكانه) بوون( آاتكدا داهنان ڕاستی له
 داهنانی  خی پاآتیكی ناآات، به  بایه مھنانی آركار ڕوو له رهه به

و  و خراپی ئه ی باش  آینی جووت پودا بیر له له. نرت ری داده هونه
 شون  ڕان به  بۆ گهرك  هانده ش نابت به مه و ئه  وه ینه آه  ده مه رهه به
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. م رهه  به تیه دا هناویه آه  آارخانه ی له و آركاره یدا یان ناوی ئه ستاآه وه
هتد ...و الی آركارو آارخانه م به وه  بیرآردنه آه من نام بوونی پوه

ش  آه  ره داهنه.  بناسم ی آه ره  لناآات داهنهم زۆرم نابات، به
 بینینی  چی له آه.  من ناآات  له ڕوانی بوانامه چاوه)  آه آركاره(

ك پرسیار  آدا آۆمه یه ی هۆنراوه وه ریدا یان خوندنه آی هونه تابلۆیه
 مان خه  یه وه آه ره ی داهنه بوون و ناسنامه)ڕاستی(ربینی  ده ت به باره سه
  آه  یان هۆنراوه خی پاآتیكی تابلۆآه  بایه دا بیر له لره. گرت ده
  مه رهه وتوو به رآه آی سه یه وت بزانین تاآوو چ پله مانه و ده وه ینه ناآه
. آی ناسراو یه  دیارده  ڕاستیی بوونی بۆ آردووین به آه رییه هونه
نت  یه  ناگه وه یكی ئهندی پاآت هه  ڕه ری له ی داهنانی هونه وه كردنهنڕوو

ر بۆ   هونه  بیروڕای ئمه به.  ره ر بۆ هونه و هونه ری بنرخه داهنانی هونه
موو داهنانك  و هه  داهنان بۆ داهنان نیه  چونكه ر بواتایه هونه
ر خۆیدا   به واو بوونی بوونی مرۆڤ به ستكی دیاریكراوی بۆ ته به مه
ڕۆآی خۆی   ناوه و داهنانه وێ به یه دهرچی دابھن  مرۆڤ هه. آات ده

می  رهه ی به وانه  پچه  ری، به ش، داهنانی هونه مه  له بجگه.  وه پبكاته
ماشاآردنی   ته له. پن سه ده) تاك(آو ش وه آه ره ، بوونی داهنه وه آه آركاره
  .ی بناسینش آه ره وێ داهنه مانه دا ده آه ی هۆنراوه وه دا یان خوندنه تابلۆآه
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  بۆچوونه ستن به آانی داهنان وابه و پۆلن آردنی شوازه وه جیاآردنه
.  د نیه  رمه م هونه  به ره سك داهنه موو آه هه.  وه مانه آه ئۆنتۆلۆجیه

  رییه ی هونه و دانانی پۆژه تكی پدراوو زآماآیش نیه ندی خسه رمه هونه
ری بۆ  ی داهنانی هونه وه ڕانه گه.  یه ندی خۆی هه تمه تایبه    و شوازی 

داهنان .  مان ناآۆآه آه وه ڵ توژینه گه  پشتر له آی پدراو و له یه رچاوه سه
  آانی فینۆمینۆلۆجیانه و شوازه رجكی ئۆنتۆلۆجی بوونه پشمه
  یشتنه  مژوو داهنان و گه وه م ڕووه له. ناسرن و مژوویین و ده وه آرنه شیده
بوون،  بوون و نه. آانه وتی مژوویی داهنانی پۆژه داآه. واوآۆیی  ته به

 و پردی  وه  یپچته  ناوخۆیدا ده ڕۆك، بوون و داهنان له بوون و ناوه
  وه  مژووه ی بوون به وه ستنه به. ست به ده  نواندا هه ندییان له یوه په

بت  واو نه  ته تاآو آات، آه واومان بۆده ی بوونكی ناته ئاماژه
  و هیچكام له  آردووه واو نه  هشتا خۆی ته چونكه.  آردنی دژواره پناسه
نیا    ته آی داهنراو به یه واوآردن یان پۆژه ی خۆ ته آانی پۆسه قۆناخه

توانم شاعریی   من ده .ن  ناآه و پناسه  بوونی ئه وانی دیكه ب ئه به
 داهاتوودا   تاآو له ماوه  نه  شاعیرهم  ئه م چونكه  بكه پناسه) نالی(

شاعیركی ) شاعیری(م ناتوانم پناسی به. ی نوتر دابھن پۆژه
  بوون و آۆتایی به واو نه آانی ته ی پۆژه وه ر ئه  به م له زیندوو بكه
و  وه آه یه ر ڕۆشنایی دیارده  به سك ناخرته بوونی آه. هاتووه داهاتووی نه

  .وه ی ڕوونبكرته  واتاآه ووه له
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ر  ب داهنه  ده واوی ڕسكاوه  ناته آی به وێ، مادامه یه وێ و نه مرۆڤ بیه
آرت   ده م ڕاستیه آاتكیش نكۆی له. واو بكات ی خۆی ته وه بت بۆ ئه

و نامۆ  گیرێ  ناو مژوودا ڕاده و له بوونی مرۆڤ و ڕۆی گرنگی ئه
 یان  س شاعیره موو آه  هه ناآات وه ی ئه شه ش بانگه هم ڕاستی ئه. آرێ ده

. و نابت ڕۆی مژوویی خۆی وونبكات ره م داهنه  به نده رمه هونه
تی داهنان تا  سه لۆجیا ده آنه وتنی ته ڵ پشكه گه مۆ له نین ئهبی ده
ی   بناخه آنۆلۆجی، آه مھنانی ته رهه شوازی به.  آراوه فه ك خه یه ڕاده

آراوی  و ئامری ئاماده سه ره آی پ آه یه ، ژینگه هی متافیزیكی خۆی هه
آردنی  فه خه. تی پاندویه ر تاآدا سه سه  زۆر به ست و به رده  به خستۆته

-خۆ(و) وه بیرچوونه خۆ له(آانی تووشی تی داهنان تاآه سه ده
ڕوانی ژیانكی  آنۆلۆجیادا چاوه تی ته سه ژر ده له.  آردووه)ونكردن

كۆشان دهئارامترو بت و ژیانی تاآه تحكوم   مه وه آانه سه ره  آه آان به آر
ی داهنان و   پۆژه آان بیر له آنۆلۆجیادا تاآه آارهنانی ته  به له. آرت ده

ون  آه آان ده آراوه  ئاماده سه ره یداآردنی آه و دوای په وه نه واوآردن ناآه خۆ ته
  وه آانه  سته ره  آه و خۆشی به ری وه خته ه آیارو ب بن به  ده وه ره  داهنه و له
ر بووندا  وه خته  پناوی به وتی زانستی له ستكه آارهنانی ده به.  وه  ستنه به ده
نیگا  و گۆشه دا له آه آارهنانه ڵ به گه نگاریكردنمان له ره ، به وایه ڕه
آنۆلۆجیا بوونی  و ته ی زانستیانه وه  بیرآردنه دات، آه ده رهه وه سه فیه لسه فه

رگرتنی خۆی داگیری  ك لوه نت و بۆ آه  داده سته ره آو آه مرۆڤیش، وه
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آنۆلۆجیا ئاسمان و ڕسمانی ل  ی ته گایانه و آۆمه له. آات ده
نرن و بۆ  ل و سامان داده لوپه  آه یش به آانی آۆمه وقكردوون تاآه ته
تی  سه د ده  قه هتاك ب. سوڕن ده  بازاڕدا هه ندی له وه رژه به
خی   بایه وقداره  ته مه و سیسته ی بۆ ئهم هنان رهه یاندن و به گه)ك آه(سود

یداو  آه ته سه مانی ده ڵ نه گه له. نرت  و نرخی بۆداده آرت بۆ دیاریده
  له. وتوو آار آه آی له یه  ڕیزی ماآینه خرته ی ده  آه مه رهه ستانی به وه
های  به(كی آه خی به و بایه شته) بوون(آنۆلۆجیادا شتی ته هه به

تی  ڕه آی بنه وون گۆڕانكارییهب)شت( به.  ردا داآوتراوه سه به) ندی سودمه
ڵ  گه تی له آانیه ی جیاوازییه وه داو سینه م بوونه  له ئۆنتۆلۆجیه

  .آاندا بووه هه
  

و  وه بۆ ئه ڕمه گه  ده ی واتای داهنان جاركی دیكه وه بۆ ڕوونكردنه
ش  وه  پناساندیین و نكۆی له تكی مرۆڤانه  خسه ی داهنانی به خاه

  .نی داهنان بت واو خاوه نكی پو ته بوو آرد، آه
  
. واوآردن  ته- بۆ داهنان و داهنانیش بۆ خۆ رجه واوی بوون پشمه ناته
و   با ئه،  دیاره ری پوه ری هایدیگه  آاریگه م ئاآامه بهیشتن   گه نده رچه هه
و  وه  آردۆته مان نه)ر هایدیگه( السایی  آورانه چت ئمه  بیرنه شمان له خاه

رجكی   پشمه داهنان به ر هایدیگه. وتووین آه ڕی نه شون بیروباوه
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آی  موآورتیه بیروڕای من آه ب داهنان به  به ئۆنتۆلۆجی دانانت، آه
داهنان . مان بۆ بوونی مرۆڤ آه  ناو شوازی ئۆنتۆلۆجیه وته آه زۆر ده
.  ۆلۆجی مرۆڤدایه بونیادی ئۆنت دات، له  ناو مژوودا ڕووده  له نده رچه هه

بوونكی .  وه یانابتهو لی ج وه گردراوه  بوونیه بوونی به  نه بونیادك، آه
  ره به لله واو بكات و آه ب داهنان ناتوانت خۆی ته  هاوآات بهواو ناته
ر   دابت مرۆڤ داهنه ڕه باوهو  سك له آه. وه آانی بوونی پبكاته بۆشه
ش  مه دات و ئه واو بۆ مرۆڤ ده وونكی پو تهر ب سه ، بیار له بت نه
  . دا ناگونجت م بوونه ی ئه و نیه یه ڵ هه گه له
  

لكش   په وه بوونه  نه  بوونك له  باسی داهنانمان آرد، آه یه و شوه پشتر به
 آرد مرۆڤ  و خاه ر ئه سه ختمان له زۆر شونیشدا جه ها له روه هه. آات ده
بت و  یدا ده ڕۆك په ب ناوه و به ئه.   پشتری نیه ڕو لهگۆ ڕۆآكی نه ناوه

ڕۆآی چی بت و چۆن بت  ناوه. هنت ڕۆك بۆ خۆی داده خۆی ناوه
  بوون به.  بووه  نهو پش وه نجامدراوی له  ئه آی به یه و پۆژه خۆی دایھناوه

 بیاری بوونی  وه بوونیه و نه و تاآك له بوه و پش نه وه  لههآ  یه  پۆژهشاعیر،
لیش  لوپه و آه  پدراو نیه وه  ئاسمانه آی له یه هره  شاعیر به بوون به. دات ده
 شاعیر خۆی  وت ببت به یه ی ده سه وآه ئه.  بازاڕدا بفرۆشرت  له نیه

  ، به وه شیعر بھۆنته)نالی(ی  وه پش ئه. دات ر شیعر نووسین ده سه بیار له
   له یه)نالی(آی داهنراوی  یه شاعیر پۆژه ون بهبو.  ناسرا  ده شاعیر نه
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 بیاریان  آانی بوون، آه موو پۆژه هه.  لكش آراوه  بۆ بوون په وه ه)بوون نه(
یداآردنی بوونكی  م جۆره په داهنان به. بن یدا ده درت نین و په ر ده سه له

ر  گه ئه.  زانراوه و پش نه وه آی له ی ڕاستیه وه و دۆزینه ناسراوه نادیارو نه
  .  داهنان دانانرت  به وه  دوور بخاته ڕۆآییه  ناوه ته م خسه داهنان خۆی له

  
 بۆ  وه   بوونه گۆڕانكاری له.  و ڕاستی ناسه وامه رده آی به یه داهنان پرۆسه
 شاعیر،  ب به سك جارك ده آه. ردا نابێ سه ی داهنانی به بوون پناسه

 شاعیر  ی بوون به  پۆژه  شاعیر بت جاركی دیكه سه و آه ر ئه گه ئه
  به.   وه بۆ شاعیر بوونه هبوونی شاعیر بوون  نه داهنان له. نابژرت هه
آو مزو  آان، وه بووه و هه ی داهنانیشه نی پرۆسه ندی خاوه نیا ئاگامه ته
گۆڕیان  ڕۆآكی پو نه و ناوه تی داهنانیان نیه سه سپ ده خت و ئه دره
بۆ )آات(رن و ده  داهاتوو به ن و له آان ب پۆژه هوبو هه.  پنراوه ردا سه سه به
  .  ستاوه دا ڕاوه)ئستا( وان له ئه
  

واوآردنی  موویان بۆ ته م هه ، به یه داهنان شوازی جۆراوجۆری هه
آی  یه   داهنانی پۆژه ری له داهنانی هونه. ڕ گه ونه آه بوونی مرۆڤ ده

. تی تی خۆیه خی تایبه نی بایه و خاوه  جیاوازه وه  یان ئابوورییه انستیانهز
و  آی زانستی و ئابووریدا شیاو نیه یه  پۆژه ی نرخی جوانی له وه دۆزینه
  ری و آۆپله آی هونه  تابلۆیه های پاگماتیكیش له ڕوانی به چاوه
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آارتكردنیشدا بۆ تی   چۆنیه آانی داهنان له شوازه. ك ناآرێ یه هۆنراوه
ری ڕۆی  ی داهنانی هونه وه ر ئه به له. گۆڕن مان ده وه  ر بیرآردنه سه

آات آارتكردنكی  رخان ده ناسراو ته آی نه رخستنی ڕاستیه ه خۆی بۆ د
چوونی ویژدانیمان  و توشی هه یه  هه وه مانه وه ر بیرآردنه سه وخۆی به ڕاسته
دا الدانكی  یه وه م ڕوونكردنه ناسراو له ی ڕاستی نه وه دۆزینه. آات ده

بۆ . ر  هونه ت به باره  سه وه ه)هیگ(و)فالتون ئه(آانی   بۆچوونه  له ئاشكرایه
و  گۆڕه رو نه ده ستو به  ئه رزو له  آۆپی جیھانكی به فالتون جیھانی ئمه ئه
دا )وت شكه ئه( میتافۆری  له.  بت دروستكراوه دا هه م جیھانه ك له رچیه هه
ناو  ی له نهوا  ئه و گوایه وه ته ی بۆ ڕوونكردوینه یه م آشه فالتون باشتر ئه ئه
بینیوه  یان نه آه وته شكه ی ئه وه ره ی ده وه ر ئه  به ژین، له هدا د وته شكه و ئه ئه
ر  سه  له وه ره آانی ده ته ری جووی بابه و سبه آه وته شكه آانی ناو ئه شته

فالتون  نتۆلۆجی ئه ی ئۆ  بیردۆزه 75.نن ڕاست داده  به آه وته شكه دیواری ئه
آو  ری، وه مكی هونه رهه به.   جھشتوه وه ره ر هونه سه آارتكردنی خۆی به

مم ،  رده  ی به آه مزه.  وه   ڕیزی السایی آردنه چنه آانی دیكه ده مه رهه به
  آی ناو جیھانه مه ، آۆپی فۆرمی مزی هه  آیه نده تكی هه  بابه آه
ی  خشه ندك نه رمه ر هونه گه ئه. دانانرت) ڕاست(مزی  و به یه آه رزه به
ی  آه یدا السایی مزه  تابلۆآه و له آدا بۆ بكشت، ئه  تابلۆیه مان له آه مزه

  آه تابلۆی مزه. تی یه آه آیه مه  هه ش آۆپی فۆرمه آه و مزه وه آردۆته
                                                 

75 - Plato. The Republic, in the Essential Plato,  translated by B.Jowett, New York: 
Quality paperback Book Clob,1999. P. 265   
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 ناتوانت  آه نده رمه و هونه وه ی السایی آردنه وه  السایی آردنه بت به ده
 بیردۆزكی  ویداوه  هههیگفالتون  پاش ئه. ر لبدات الفی داهنه

   مه سیسته ی به آه میش بیردۆزه م و ئه رده  به  بخاته رییمان هونه
 داستانی هیگ بۆ  فه لسه ی فه وه ر ئه  به له.   گرداوه وه  یه آه ئۆنتۆلۆجیه

ستو،   ئه ندی له  ، یان ئاگامه وه آیه ره  جیھانی ده  له ندییه مۆیی ئاگامهنا
. ستو ندی و داگیرآردنی ئه آۆی زۆرانبازی ئاگامه  سه بت به مژوو ده

  و بیكات به وه ستوه  ناو ئه وت بچته یه ندی ده دا ئاگامه م زۆرانبازییه له
  .ڕۆآی بدات و ناوه آۆشكی خۆی

  
ند قۆناخكی جیاوازو   چه ندی به  ئاگامه سته به م مه نانی ئهستھ ده بۆ وه
آو  آانیا وه  دوا قۆناخه خات و له رده ستودا ده  ناو ئه پچاو خۆی له لك نه
  مه ر ئه  به له.  رمایه  سه آاته ی ده آه وته ستكه  ده فه لسه رو ئایین و فه هونه
و  ندی ی نوان ئاگامه بازییهم زۆران ی ئه  ڕوانگه  ری له می هونه رهه به
 بۆ  وه ڕنه گه  ش ده مانه ر آام له هه. رت ده ڕۆآی پده ستو، فۆرم و ناوه ئه
 ئایین و  متر له آه ری به  هونههیگ،  وه آی دیكه  الیه له. آان  دژه نه الیه
 جیھانی  ر له  نزیكی هونه  به ستراوه ش به  مه و ئه  داناوه  فه لسه فه
 ژر  ندی له واوی ئاگامه ته  به فه لسه ر ئایین و فه  پاش هونه 76.وه ستوه ئه

ندی و   آۆشكی ئاگامه ن به آه پارزن و جیھان ده ستو ده آارتكردنی ئه
                                                 

76 - G. F.W. Hegel.  Encyclopaedia of the Philosophical Sciences, Ernst Behler(ed.), 
New York: Continuum, 1990. PP. 258-260   
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ندی  ئاگامه. ن آه  دروست ده آه  دژه نه  نوان دووالیه واو له  ته آی یه تی آیه یه
ی شایانی  وه ئه.   نیه چیدیكه خۆی   له  بجگه ی، آه ڕه و باوه گاته ئه ده

،  ناوه  دانه وه   السایی آردنه ری به فالتون هونه آو ئه ، وههیگ،  باسه
 هیگبۆ .    جیاوازن وه  آدیه  یه می ئۆنتۆلۆجیان له  سیسته چونكه
   گۆڕان و جونكی دیالكتیكیدا بۆ له و له یه نیا ڕاستی ندی ته ئاگامه

ستو  خۆیی ئه ربه وت بوونی سه یه دات و ده وده ی هه  آه ناو بردنی نامۆییه
و  آكیش له یه. ربێ و خۆی تدا ده  موكی خۆی و بیكات به وه تبكاته ڕه

ستودا یان خۆ   ناو ئه ندی له ی ئاگامه  ربینانه  ده شوه
توانین   ده وه شه م بۆچوونه له.  رییه می هونه رهه  بهScheinenرخستنی ده

هاو  ندی ڕه ربینی ئاگامه ندك بۆ ده  ناوه  به ند بووه رمه  هونهبین تاآی
  .ستودا  ناو ئه رخستنی له خۆده

  
   له ندییه رخستنی ئاگامه وه خۆ ده آاته  آۆدههیگو  ی ئمه و خاه ئه
 هیگ  دا له  س خای دیكه م له به. رییدا می هونه رهه به

ندك بۆ   ناوه ری تاك به داهنانی هونه  م، ئمه آه ؛ یه وه وینه آه دوورده
م،   دووه.دانانین Geist )ها ڕه(ندی  رخستنی ئاگامه ربین و خۆده ده

ی تاآه خ به  بایههیگو  آی مه و هه ندی بۆ ئه آان نادات و  ئاگامه  ڕۆ
   نزمتر ڕاناگرین و به فه لسه  ئایین و فه ر له  هونه م، ئمه سیه.  هایه ڕه



130  

نانیداهین، آه ی داده فه لسه آو فه  وه،كی ڕادیكانه   ئه نویش ڕادیكا
  . وه دۆزته ناسراو ده ڕاستی نه 

  
   نه و بوونك له ی ڕاستیه وه ره ری دۆزه آو باسمانكرد، داهنانی هونه وه

مان آاتیشدا بوونی   هه  و له ر ڕۆشنایی زانین  به خاته  ده وه بوونه
م  آه ی ناو ژووره آه موو ڕۆژك مزه  هه من.  وه آاته قده همان بۆ ز آه  ره داهنه
و  و ئه پن ردا ناسه سه  زۆر به م به ستاآه  بوونی وه آه  مزه،هنم آارده به

ك  ماشاآردنی تابلۆیه چی ته آه. م آ دروستیكردوه  خۆم ناآه  له پرسیاره
م  به. آش ی ڕامده آه ره و الی داهنه ره ك به یه ی هۆنراوه وه  یان خوندنه

  خات؛ بوونكی نه رده ری دوو جۆر بوونمان بۆ ده  داهنانی هونه یه شوه
تابلۆی .  آه ره ها بوونی داهنه روه بوو، هه  پشتر نه ناسراو یان له

 ڕاستی بارودۆخكی  وه آه الیه  له ر نوه ی ڕوشدی ئه)آان پۆستاه(
آی   الیه و له ه زۆر تیدا فدراو  به مرۆڤ ، آهاتخ رده بارمان بۆ ده ناله
ندی  ربه ده. (آات ی لده آه ره مان بۆ داهنه داوای بوانامه   وه دیكه
ریدا   فۆرمكی هونه نمان له وتكی تاڵ و ورانبوو داآه)  پووله په
  خاته آو شاعیرك ده یشمان، وه)س شرآۆ بكه(ی  و ناسنامه بێ رده بۆده
  .ست رده به
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ی   شوه توانین له ری ده ی داهنانی هونه ته م دوو خسه  له هبجگ
شی  لۆجیكیانه-و نا زانستیانه-تی نا دا خسه م داهنانه ربینی ئه ده
  ووه بات و له ری ده زموونگه نا بۆ زانینی ئه زانین زانست په  ده77.ین بده
.) شك رما ده  گه ئاسن به(ی واژه سته ده. گات آانی ده  ئاآامه به
ر  به له. لمندرت سه ی ده آه ش دروستیه وه  تاقیكردنه و به رییه زموونگه ئه
 ساخ  ندانه ش لۆجیكمه گه  به و به یه  زانستیانه آه واژه سته  ده مه ئه
ربینی  ی ده وانه  پچه ری به  ربینی هونه شوازی ده.  وه آرته ده

   له آه  ڕاستیه رجیش نیه و مه ست زموون نابه  ئه وه، پشت به زانستیانه
ی  ته م خسه  له وه وتنه دوورآه. ڕوو ریدا بخاته زموونگه آی ئه  یه واژه سته  ده
آات و  دا ده آه ریه  هونه ری داهنانه  به  جوانكاری به ربینی زانستیانه ده
  :لت آیدا ده یه  هونراوه له) نالی. (آات هزتر ده تی داهنانیشی به سه ده
  تی دیداری پاآت ربه و شه م به سه قه
   ب تۆ هری ماره ینی ژه رابم عه شه
   ب من س گوزاره آن تۆ خارو خه له
  78 ب تۆ نی گوڵ خاره رمه آن من خه له

                                                 
 ئوسترالیا  ندی ڕۆشنبیری آورد له  ناوه  شاری سیدنی، آه  له07/10/2001 ڕۆژی   آۆڕكدا له م له یه م آشه ئه - 77

 . بۆیان سازآردم، باسكردووه
آۆڕی زانیاری آورد، . ریم بدولكه ریس و فاتح عه ریمی موده لكهبدو ال عه ی مه وه و لكدانه وه  دیوانی نالی، لكۆینه- 78
  .382 ڕه الپه. 1979غدا،  به
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 بۆ هری شاعیر ربینكی هونه  دهدا، یه م هۆنراوه ، له)یدارتی د ربه شه(
  رزی به ری به  نرخكی هونهو  ی دایھناوه آه ویسته بینینی خۆشه

ی زانینی  گوره به) تی دیدار ربه شه(مانكاتدا  هه له.  داوه آه هۆنراوه
  تی موژ له ربه آو شه لمنرت و وه وتدا بوونی ناسه  داآه  له زانستیانه

م  دا ئه ندانه و لۆجیكمه ی زانستیانه وه  لكۆینه له. بازاڕدا نافرۆشرت
دا شرآۆ   دیكه آی یه  نموونه له.  چوه و ڕتنه  نازانستیانه یه  هۆنراوه پارچه
  :ت دا ده) پووله ندی په ربه ده ( س له بكه
  !ی گیانی گیان ئه

  مانگیان دابی خت له گۆم شت بوو وه
  وریان دابی هه خت له مانگیش شت بوو وه

   شاخیان دابی خت له وریش شت بوو وه هه
  ان دابی فری  به خت له شاخیش شت بوو وه

  ردیان دابی  عه خت له فریش شت بوو وه به
   79كیان دابی  خه خت له ردیش شت بوو وه عه
ی  آو شوه دا، وه یه  هۆنراوه م پارچه ری له ربینی هونه ی ده شوه
.  یه ندانه جیكمهو لۆ ی زانستیانه وه  ی بیرآردنه وه تدانه ڕه) نالی(ربینی ده

ی   گوره به)  مانگیان دابی  خت له  بوو وهتگۆم ش(ك  یه آشه
 گۆم شت . واتایه آی ب یه اگونجت و آشه ن ی زانستیانه وه  بیرآردنه

                                                 
  .121 ڕه الپه. 1990، ستۆآھۆم،  پووله ندی په ربه س، ده  شرآۆ بكه- 79
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شت بوون تكچوونی شوازی .  مانگیش دانابت نابت و له
،  رد دراوه فرو عه   و به ورو شاخ گۆم و هه دا به یه م هۆنراوه و له یه وه بیرآردنه

م شاعیر  به.  وه نه رن و بیر ناآه ده  ئاگابه بووی له  هه شتانهم   ئه آه
   تراجیدیای دابین و ئاواره وتوانه رآه دا سه رییه  هونه م شوه تی له توانیویه
  ر شاعیر زانسیانه گه ئه.  م رده  به  بخاته وه یه آه  خاآه مان له)ك خه(بوونی

توانی  یده  نه وه ته  بكردایه وه یه آه ه خاآ ك له ی دابینی خه  آشه بیری له
  لی له رهاد شاآه دا فه آی دیكه یه نموونه  له.  بنوست یه  هۆنراوه م پارچه ئه

  :ت دا ده)آۆم ده م هه آه دیواری زیندانه نیگاری تۆ له(دیوانی 
  وركی سپی  هه واه آو گه یادت وه

  بوورێ  ئاسمانی تاریكی دما ڕاده به
  ك، یه ك به انم، یهآ گه ڕه
  80بن رشار ده پۆلی گووێ سه  شه له

آو  ش، وه یه م آۆپله ری ئه  ربین و تابلۆی داهنراوی هونه ی ده شوه
ی   گوره به.  ره ده  لۆجیك به و له آانی پشو نازانستیانه ی هۆنراوه آۆپله
و  داو ئاسمانی نیه  ناو سینه  له دڵ ئۆرگانكه)پزیشكی(آان زانسته
آانی  گه وریشی تدا ڕانابورت و ڕه  هه واه ت و گه ردا نایه سه ویشی به شه

  م له به. رشار نابت ی تدا سه  خون چیدیكه  له شاعیریش بجگه
ویستكی  ی خۆشه وه وتووانه یادآردنه رآه  سه یه م آۆپله  ئه وه رییه ڕووی هونه

                                                 
  .46  ڕه الپه. 1994آۆم، ستۆآھۆم،  ده م هه آه دیواری زیندانه لی، نیگاری تۆ له رهاد شاآه فه - 80
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دا ) ڕژنه( دیوانی  لهفیق سابیر ڕه. بت رده وتوومان بۆ ده دوورآه
  :نوست ده

   هه جم مه
  ب تۆ من به
  فرو دارستانم  ژكی ب آانی و به آه

   ب تۆ  من به
   81و ب ئاسمانم آی ئاواره یه ستره ئه
و ب ئاسمان  ی ئاواره ستره م ئه  به یه و دارستان هه فرو آانی ژی ب به آه
. بت یدا ده  په یه م دیارده ردا ئه هونه جیھانی  نیا له و ته وتدا نیه  داآه له

ی  وه  بیرآردنه  له  یاخیبوونه وه مانه م بۆچوونه ری له داهنانی هونه
مان بۆ  آه ر پناسه شمان بۆسه وه ڕانه گه.  ندانه و لۆجیكمه زانستیانه
م  رده  به  له جاركی دیكه) وه بوونه  نه لكش آردنی بوونك له په(داهنان

بت؟  یدا ده  په وه بوونه  نه گرت؛ ئایا چۆن بوونك له دا ڕامانده یارهم پرس ئه
وه مشتومی  ریستۆ ی ئهم ده سه  دا له فه لسه  مژووی فه  له یه م آشه ئه
ی  آه  متافیزیكیه مه وتوانی سیسته ریستۆو شونكه بۆ ئه.  ر آراوه سه له

  م آشه  ڕۆشنایی ئهر  به  له. یدا نابت  په وه بوونه  نه بوون له
و   ئه  ته یشتونه ی گه آه مه وتوانی سیسته ریستۆو شونكه شدا ئه متافیزیكیه

و  ری هناوه ماته) ستو ئه(كو آردبت و به رید نه ی خوا جیھانی ئافه بوایه

                                                 
  43  ڕه الپه.1979هاباد،  ی سیدیان، مه ڕتووآخانه ، په فیق سابیر، ڕژنه هڕ - 81
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  ، آه آانه ی بۆچوونی ئایینی سامیه وانه  پچه ش به مه ئه.  فۆرمی پداوه
دا   لره ئمه 82. یه  هه وه ه)هیچ( ید آردنی جیھان لهر  ئافه ڕی به باوه

و   جیاوازه م دوو بۆچوونه  بۆ مشتومی نوان ئه وه ڕینه وت بگه نامانه
.  مان داتاشیوه آه ر ڕۆشنایی ئۆنتۆلۆجیه به مان بۆ داهنان له آه پناسه

بت   نه وه نهبوو  نه لكش آردنی بوونك له ر داهنان په گه  ئه بیروڕای ئمه به
 شتكی  وه م ڕووه ری له مكی هونه رهه موو به هه. پی ناوترت داهنان

  ی پیكاسۆ به تابلۆآه.  ی بیاری داهنانی داوه آه نده رمه و هونه  داهنراوه
  و آاته  پش ئه و له واو آراوه ته1937 سای  له)گۆرنیكا(ناوی

.  یه  هه ، آه و ئستا شتكه بووه)بوو نه( رییه  هونه مه رهه و به دا ئه دیاریكراوه
آار  نگ به رییدا آانڤاس و ڕه آی هونه  داهنانی تابلۆیه  پیكاسۆ له ڕاسته
ستدا  رده  به ی له)زمان(ك یه ی هۆنراوه وه هنت، یان نالی بۆ هۆنینه ده
  وه نه هندك وا بیر بك  هه یه وانه ، له مه ر ئه به له. ن  شتكن هه مانه و ئه بووه

.   نیه وه بوونه  نه لكش آردنی بوونك له ری په داهنانی هونه
تی خۆی  ش دابنرت جگای تایبه خنه  ڕه ر به گه آی وا، ئه یه وه بیرآردنه

می  رهه به. مان ناڕووخن آه ی بۆچوونه م هشتا بناخه ، به یه هه
نت  یه ناگه  وه ش ئه مه ئه.  نگ و زمان نیه ری آانڤاس و ڕه هونه

                                                 
82 و  تی سیحایه ت، مه  هودیه یه(آان  سامیه ڕی ئایینه و باوه وتوانی ریستۆو شونكه ڕی ئه باوه:  یه م دوو آشه ئه - 

بیردۆزی (ر  به نه نا ببه  و هانی زۆریانی دا په گۆڕێ ته آان هناوه   موسومانه سوفه یله ی بۆ فه وره گرفتكی گه)تی ئیسالمه
و  ردی وه  دواییشدا سوهره  بۆ ئیبن ڕوشد و له وه  فارابیه آان له  موسومانه سوفه یله ندی فه  آه  له بجگه. فلوتین ی ئه)رچوون ده

  .ریستۆ بھنن  ئه واوی واز له  ته بهڕی ئایینی بگرن و  نی باوه نیا الیه  ته  به یانتوانیوه درا نه السه و مه بی ره ئیبن عه



136  

نگ  ب آانڤاس و ڕه به. بت  نه م شتانه ری پویستی به مكی هونه رهه به
مانكاتیشدا ناتوانین   هه له. آانی نالی نابن ب زمان هۆنراوه گۆرنیكا و به

هن یان  داده) گۆرنیكا(بت نگی هه سك آانڤاس و ڕه رآه بین هه
ی  آه  دیوانه ربت به ژاری له  ههی)  بۆرینه نبانه هه(آانی ناو  موو وشه هه
  آار هنابت له آی به یه ر وشه هه) نالی(  چونكه وه یشی خوندۆته)نالی(

  . یه دا هه)  بۆرینه نبانه هه(ناو 
  

  آگرتنه و یه ئه.  ڕۆك نیه و ناوه آگرتنی شوه نیا یه  ته ری به داهنانی هونه
موو   هه وه م ڕووه  له83.شتك  بهآات  ده آه  داهنانه ، آه ودایه وری له ده
.  ری نیه می هونه رهه موو شتك به م هه  به ه)شت(ری مكی هونه رهه به

چی تابلۆی  ری دانانرت، آه می هونه رهه  به و به جووتك پۆستاڵ شته
  نده رمه م هونه و ئه رییه مكی هونه رهه ر به نوه آانی ڕوشدی ئه پۆستاه

   له پویسته. ڕوو ناسراو بخاته و پش نه وه آی له استیهودا ڕ وت له یه ده
ر ڕۆشنایی   به ؟ له ری چیه ی داهنانی هونه رچاوه خۆمان بپرسین سه

و  ری بوونی مرۆڤه ی داهنانی هونه رچاوه مان سه آه  ئۆنتۆلۆجیه مه سیسته
 مرۆڤ ی وه ئه.  تكی پدراو سه و ده تكی بگانه ڕه  بۆ بنه وه ڕته ناگه
  .تی یه آه رییه  هونه مه رهه ند به رمه  هونه آات به ده
  

                                                 
83 - Martin Heidegger. “The Origin of the Work of Art”, Basic Writings, David 

Farrell Krell(ed.), London: Routledge, 1978. P. 147  
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  و مرۆڤ به رجكی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤه باسمانكرد داهنان پشمه
 و ندی  ئاگامه  له جۆركه  ندشه  ئه. هنت ی داده هآ مه رهه  به ندشه ئه
تی   بابه شهند  تی ئه وه بابه م ڕووه له.  رییه ی داهنانی هونه رچاوه سه

دا  )ندشه ئه( ناو  ندی له تكی ئاگامه موو بابه م هه ، به ندییه ئاگامه
ستی  و ئستا من هه ندییه تی ئاگامه مم بابه رده ی به آه  مزه .بووه یدا نه په
ی مندا  وه ی بیرآردنه وه ره  ده دا له آه خانه ناو قاوه  له زانم شتكه ده. م آه پده

   به ستراوه به  نه آه بوونی مزه بوون و نه هه.  رخستوه ی بۆ من دهو خۆ دانراوه
مو  آه آه بوونی مزه  هه ردك له بم یان نا گه من هه.  وه ندی منه ئاگامه

ی  وه ره ده له(آی ره تكی ده  آو بابه ، وه آه بوونی مزه هه. زیاد ناآات
ڕۆم بۆ  ر من ڕۆژك نه گه ئه.  دراوه  گرنه وه  بوونی منه به)ندی ئاگامه
من . آاری بھنت ستی پبكات و به  هه یه  هه سكی دیكه  آه آه خانه قاوه

تی  بابه. م ندی خۆم ناآه  ب ئاگامه  به آه آی مزه ره  بوونی ده گومان له
ندیدا  ی ئاگامه وه ره  ده  له ، شتك نیه وه آه ی مزه وانه  پچه ش، به ندشه ئه

آی   هاوڕیه ئستا من بیر له. وتدا بت  داآه ت و لهرخستب خۆی ده
  ندشه  ئه به.  مدیوه  نه مكه  و ده  دووره وه منه  له ، آه وه مه آه ویستم ده خۆشه

سك یان  آو آه م، وه هاوركه. هنم  بۆ خۆم داده ته و بابه م یان ئه هاوڕكه
من  ویش بیر له  ئستا ئه یه وانه له.  یه وتدا هه  داآه آی له ره تكی ده بابه
نگ  آی نوێ بۆ ژیانی ڕه یه  یان پۆژه وه ڕتووآك بخونته ، په وه بكاته

.   چ بارودۆخكدایه  یان له آات، چۆنه و چی ده من نازانم ئه. ڕژ بكات



138  

و ڕامانی  ندشه  ئه ، آه  دووره وه و فۆرمه و چۆن بت و چی بكات له ئه
  . یدایكردووه  په وه وه ی ئه  باره من له

  
وه   بونیادی ئۆنتۆلۆجییانه  به ندشه ندی و ئه جیاوازی نوان ئاگامه

.  ندییه ش ئاگامه ندشه  دوو شتی جیاواز نین و ئه چونكه.  ستراوه به نه
ڵ  گه آردنیان له ه ت و مامه سته تی ده  چۆنیه جیاوازی نوانیان له

م  گرت به رده وت وه  داآه ك له  آه ندشه هئ. دات ده ر هه یاندا سه آه ته بابه
ی )بسنور(ها تكی ڕه سه هنت و ده ی خۆی داده آه ته  بابه ستانه ربه سه
و  وه شنته وه  هه ته و بابه وت ئه ر آاتك بیه توانت هه و ده یه  هه وه ره  سه به

  گاته دا ده ندشه ئه  ندی له ی ئاگامه وه تدانه تی ڕه سه ده. وه دایھنته
رچ شوازك  ری هه می هونه رهه به. رخستن و سنوور بین ترۆپكی خۆده

 مرۆڤ چی   له  بجگه یه، آه  بسنوره ته سه م ده قووی ئه رگرێ هه وه
ئاسمانی تاریكی "و"گۆمی شت بوو"و"تی دیدار ربه شه."تی  نیه دیكه
تی  سه وتدا نین و ده  داآه له" و ب ئاسمان ی ئاواره ستره ئه"و"دڵ

  . دایھناون ندشه  بسنوری ئه
  
م  آه یه: خا رده  دوو جۆر خۆی ده  به ندشه ی ئه وه تدانه تی ڕه سه ده
وتكی ویستراو  م داهنانی داآه ویست و دووهه وتكی نه ی داآه وه تدانه ڕه
  ، آه وه داته ویست ده ی نهوتك تی داآه  آاتكدا ڕه  له ندشه ئه.  وه بوونه  نه له
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نو واتای   له.   بیاردانه وه تدانه ڕه. وتكی ویستراو دابھنت بتوانت داآه
تكی داباو یان   خولیای بابه ندشه ئه.  یه هه)  به(آدا  یه)نا(موو هه
یدا  جیا په  نوسته  ستكردن به بوونی یان دابان هه نه.  بووی ویستراوه نه
آانی زماندا  نگه رهه ی له فه ی واتاآه گوره به) جیا نۆسته (84.آات ده
آارم  آی فراوانتر به یه شوه دا به من لره. خشت به  وتی ده می دووره خه

.  و لی داباوه ی دووره  مرۆڤ لوه نم ك داده  همایه وت به.  هناوه
یدا   هشتا پهی و بوونه ژاره بۆ ئه م و په  خه بته جیا بۆ من ده نۆسته
ر شوازكدا خۆی   هه  له ستكردنه م هه ئه. و مرۆڤی لی داباوه آراوه نه
 و هیگفالتون و  لجیای ئه نۆسته.  بۆ بوون جیایه ربخات نۆسته ده

آی  نده تی هه یات بۆ بابه و نالی و ئیسماعیل خه زالی رو غه هایدیگه
بن  آی خۆیان ده نده  سنوری هه ه، آ تانه و بابه موو ئه م هه جۆراوجۆرن به

  انی بوون له  داب ستكردن به  هه بت به جیاش ده  بوون و نۆسته بن به ده
 هۆآار بۆ   شت بوون یان بووه یانده زالی گه ی غه وه ئه.  وه بوونی مرۆڤه
دا  م لره آه زده  حه.85جیا بوو آو نالی نۆسته ی شاعیركی وه  گریان و ناه

                                                 
م   خه آه واتای زاراوه.  ھاتووه ئازار پكAglos بۆ وت و  وه ڕانه  گه  واتهNostos  له آی یۆنانیه یه جیا زاراوه نوسته - 84

  : بوانه.   وتیه و ئازاری دووره
A. F. Scott. Current Literary Terms, London: The Macmillan Press, 1979. P. 196 

ی  وره آی گه آان و سۆفیه رییه شعه المی ئه ی آه  فرگه ر به آی سه زانایه)1111 -1058(زالی  لغه بوو حامد ئه ئه - 85
خۆشی  تكی نه روونی تووشی حاه باری ده. تی آردووه غدا مامۆستایه  به آاندا له جوقیه می سه ده  سه له. وسومان بووهم

یدا  آه  ناو مناره آاندا دوو ساڵ له وییه مه وتكی ئه  مزگه ق و له  دمشه  ڕووی آرده خۆشیه و نه به. وت  زمانیش آه آردوو له
  بوو به) توس(ی خۆی آه  شاره  خۆراسان و له وه و ڕووی آرده وه ساڵ چاك بووه پاش ده.  آكه  قودس و مه  چوه ووه و له وه مایه
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) بوون( گرنگی دابانی  ی به  ئاماژه م بیریاره آه ر یه  هایدیگه م، آه ب وه ئه
.  هناوه آار نه جیای به ی نۆسته و زاراوه م ئه  به86. آردبت وه  بیرآردنه له
  بووه  هه ریستۆ خۆیان به ر، زانایانی پاش ئه  بیروڕای هایدیگه به
 یان  بیرچووه ان لهی) بوون(و   ماندوو آردووه وه آانه آیه نده هه
 هۆآاری  ش بۆته مه ئه.  ندی دابیوه  ئاگامه یان له یه) ڕاستیه(م ئه
 به  ی ڕۆژ ئاوادا، آه فیانه لسه ی فه وه  بیرآردنه دانی نامۆیی له رهه سه

  .آات دی ده نیھیزم ناوزه
  
ی بونیادی  ر آشه  سه وه رینه گه  ده وه وه، دیسانه یه وه م توژینه له
ركی  به له و آه واوه بوونی مرۆڤ ناته. نتۆلۆجی بۆ بوونی مرۆڤئۆ
، ب  وه آانه بووه ی هه وانه  پچه ، به بوونكه.  ی تدایه)بوون نه(ی  وره گه
ش  مه ئه. واوآۆیی  ته  له تتی  دابانیه واوییه م ناته ئه. ڕۆك ناوه

رجكی   پشمه به) داهنان( ی، آه ڕه و باوه  ئه نته یه گه  ده مان آه وه توژینه
م  آی ئه ش، مادامه مان شوه  هه به. نت  داده م بوونه ئۆنتۆلۆجی بۆ ئه

و  واوه تدا ناته ڕه  بنه و مرۆڤ له  بونیادی ئۆنتۆلۆجی مرۆڤدایه  له دابانه
  بت به ده) جیا نۆسته( ستكردن به  هه شكراوه واوآۆیی ب به  ته له

  واوآۆ بوایه  پو ته م بوونه ر ئه گه ئه. بوونی بۆ  رجكی دیكه پشمه
                                                                                                                   

ر  بۆ سه) تھافت الفالسفة(ناوی آانی بوو به و هرشه خنه  ڕه وانه آك له  و یه ڕتووآی زۆری نوسیوه زالی په غه. مامۆستا
  .و ئیبن سینا لفارابی ئه

86 - Martin Heidegger. Being and Time. P.2  
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ری  توانی الفی داهنه یده  نه پنرایه ردا بسه سه ختی به ڕۆآكی پشوه ناوه
م  دابان له. دا ده نه ریھه  ناخیدا سه جیاش له  نۆسته ستكردن به لبدات و هه

وداوكی مژوویی نیا ڕو ته ین به آه  باسیده ی ئمه یه م شوه  یان به وه ڕووه
  . وه  بونیادی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤه  به ستراوه كو به  به نیه
  

و   ئه وه آه الیه له.  یه و مژوویی خۆی هه خی ئۆنتۆلۆجی جیا بایه نۆسته
   زۆر شت داباوه و له یدا بووه بوونی په  نه دات مرۆڤ به  ده واتایه
  بته  ده یه وه  ئاگاهاتنه م به  ئه وه دیكهآی   الیه له.  بووه)ش  ببه- حروم مه(یان
 ژر دوو بارودۆخی  له. واوآردن ی خۆ ته نجامدانی پۆژه ر بۆ ئه هانده
آرت و ڕۆی گرنگی خۆی وون  جیا آپ ده  نۆسته  ستكردن به ردا هه نه
  آات و خۆی له ڵ خۆیدا ده گه  تاآك درۆ لهدا، ته و حاه م له آه یه: اتآ ده

ژر بارودۆخی  میش له دووه.  وه خاته ی دوور ده آه ستیه ربه و سه وه ینهلپرس
تی بونیادی  دا چۆنیه رییه  نه ردوو بارودۆخه م هه  له. ژیانی نامۆبووندا

درۆ .  مرۆڤ آراوه- نا و مرۆڤ به وه ته تدراوه ئۆنتۆلۆجی مرۆڤ ڕه
ك ئاآامی  ان یهردووآی  هه نده رچه  نامۆ بوون، هه ڵ خۆ آردن و به گه له
 میتۆدی  ، له  مرۆڤ آردنی مرۆڤه- نا ویش به  ئه یه فیان هه لسه فه
 هۆآاركی  ر به ڵ خۆ آردن سه گه درۆ له.  جیاوازن و ئاآامه یشتن به گه
  وت تاآكی دیكه یه تاآك ده.  یه آی هه ره و نامۆیش هۆآاری ده آی ناوه

م   به م تاآه ئه. بژرت بۆی ههآی ژیانی بدات و  یه ر پۆژه سه بیار له
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  آات و له ستی خۆی ده  ربه  و سه تی داهنان سه  ده ی نكۆی له آاره
و  دا ئه وسته م هه له. آات ی ڕاده آه نجامی آاره ر ئه رامبه ی به وه لپرسینه
ست  ربه رو سه آو بوونكی داهنه  وه،ڵ بوونی خۆی گه  درۆ له تاآه
بژاردن  ر هه سه بیار له)زۆر( آی به ره تكی ده سه ییدا ده نامۆ له. آات ده

  و تاآه ی ئه وه  ب ئه دات و به ر تاآدا ده سه ك به یه نجامدانی پۆژه  ئه و به
  .بژرت  هه ستانه ربه  سه یه و پۆژه ی بدرت ئه پرسی پبكرت و ڕگه

  
و  وه ینه  دوور بخهگهیڕی   بیروباوه  خۆمان له ی جاركی دیكه وه بۆ ئه
رچوونی  و ده ندی ڕ ئاگامه مه ی له آه وه  ژر آارتكردنی توژینه وینه آه نه
ستكردن   ههم،  بكه و خاه ر ئه سه خت له م جه آه زده ی، حه وه تی بیرآردنه بابه
  ی ئمه یه و شوه و به  وه نیگای ئۆنتۆلۆجیه  گۆشه جیا له  نۆسته به

دا هیگی  فه لسه   فه له.   نامۆیی نیه ستكردن به ه، ه باسمانكردووه
 خۆی   له آه ته و خۆی بابه یه واوی هه ندی بوونكی پو ته ئاگامه
نجا  ئه. پنت سه شدا ده آه ته ر خۆی و بابه سه  به و نامۆییه و ئه وه آاته جیاده
 بۆ  وه  تهڕن  بگه آه  داباوه ته  بابه دات جاركی دیكه وده ندی هه ئاگامه
  نادات بجگه ندی ڕگه ، ئاگامههیگبۆ . نی  خاوه و خۆی ببته خۆی
 جیاوازیش،  ی به و بوونه ئه.  بت هه)جیاواز(و  خۆی بوونكی دیكه له

 هیگنرت الی  ندیدا، داده ڵ ئاگامه  گه ی له وه آگرتنه پش یه
ندی   ئاگامه، تاآو  جیاواز نیه ره و شتكی هه ندییه فۆرمكی ئاگامه
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دا هیگ لۆجیكی دیالكتیكی   له .ر بوونی خۆی  سه وانت بیخاتهت نه
  وه  زۆر ڕوه آان له  شته می سیستهو  ی ئه  گوره و به باسی جیاوازی آراوه

  مه  سیستهرنجی وردی سه ر به گه م ئه ن، بهآ  یه وه  ڕووی دیكه جیاوازن له
  دات و بوون به آان ده ناوبردنی جیاوازییه  وی له ین هه ی بده آه ئۆنتۆلۆجیه

   بجگه ك جۆر ڕاستی، آه یه. دات  گرده وه قینه و ڕاسته ك جۆر ڕاستی یه
و  ودا نیه ی ئه وه ره  ده ش له است دانانرت و چیدیكه  ڕ  به و چیدیكه له
ڕۆآی   ناوه یه آانی بووندا هه نه موو الیه ر هه سه تكی بسنوری به سه ده
  .ڕی هیگی داگیرآردوه یروباوهب

  
ها  ندی ڕه ستمان ئاگامه به ین، مه آه ندی ده  باسی ئاگامه آاتك ئمه

Geist یین  روه هه.  آانه سه  آه ندی تاآه و ئاگامه  نیههیگها نا
 بوونی  جیا له نۆسته.  جیا آردووه ندی خۆی توشی نۆسته ئاگامه
  وه بوونیه  نه و به واوآۆیی داباوه  ته  له وه ته هڕ  بنه  له  چونكه ندییدایه ئاگامه

  آی له ره آی سه یه  آشه به) جیاوازی( وه شه مانه رو ئه  سه له. یدا بووه په
وتانی   البردن و فه  و بوامان به نین ماندا داده آه  ئۆنتۆلۆجیه وه توژینه

   له یه م بوونه ئه) جیاوازی(آات ند ده تمه ی بوونی مرۆڤك تایبه وه ئه.  نیه
  . ه آانی آۆمه و جیاوازی نوان تاآه وه آانی دیكه بووه بوون و هه
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بۆ فیورباخ .   نزیكه وه ه)فیورباخ(ڕی  بیروباوه مان زیاتر له آه وه توژینه
تكی بسنورو  سه  ده  له ڕی ئاینی نامۆ بوونی مرۆڤه بیروباوه

 نادات الفی بسنووری   ڕگهتی سنورداری مرۆڤ سه ده. واوآۆیی ته
 باری   بكات به ته سه و ده آات ئه واوآۆیی لبدات و ناچاری ده و ته

ڕی ئایینیدا مرۆڤ   بیروباوه له. بێ  خۆی داده و له بوونكی دیكه
نا بۆ  آات و په  ناو بوونی خۆیدا ده  له ته سه و ده بوونی ئه  نه ست به هه

  قی له  زه جیا به بات و نۆسته  ده رزتره ی به خۆ  له ، آه بوونكی دیكه
  .خات رده ناویدا ده

  
  ، له یه تكی متافیزیكی هه ڕه  بنه نده رچه جیای ئایینی، هه نۆسته

م  ردوو ئه بگومان هه.   جیاوازه وه مانه آه جیای باسه شوازی نۆسته
  م له وه، به گرنه  دهك یه) واوآۆیی ته(یاندا آه ته تی بابه  چۆنیه  له شوازانه

  دات ڕگه وده ئایین  هه.  وه ونه آه آدی دوور ده یه ت و میتۆدا له ڕه بنه
 مرۆڤ نیشان   پاش مردن به وه وامه رده  ئومدی ژیانی به ك به یه چاره

  دراوه گومان له یان پنه آانی ئایینیش ڕگه وتووه بدات و شونكه
 بونیادی  جیا له  نۆسته بۆ ئمه. ن  بكه آه  چاره  ڕگه و نادروستی دروستی

،  جیاوه  نۆسته له. ندی ناپچت  ئاگامه و له ئۆنتۆلۆجی مرۆڤدایه
ر   به له. دات واو آۆیی ده  ته یشتن به وی گه وامی هه رده  به مرۆڤ به
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 و  كه آه ی ب آه ودانه ب بمرت هه و ده یه)آات(ی بوونی  وه ئه
  . تراجیدیایه
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  م  شی چواره به

  مردن
  

و  باسی   ماندوو آردوه وه ه)بوون( مان خۆی به آه وه   توژینه تاآو ئره
یشتن  ی گه آشه. واوآۆیی بگات  ته  بۆچی مرۆڤ ناتوانت به آردووه نه
ی  خنه ر ڕه  به مانخاته  ده وه وستكی نیھلستیانه  هه  واوآۆیی له  ته به
آی باشتر بۆ   آۆتاییه ڕ به نن و باوه  ڕووناآبین داده ی خۆیان به وانه هئ

  ریه  نه م ئاآامه ماندا به آه وه  توژینه  خۆڕا له  له ئمه. هنن مرۆڤ ده
   به  ستراوه و به یه ی هه ندانه  ی لۆجیكمه یشتوین و هۆآارو بناخه  گه نه

تدا  ڕه  بنه آی بوونی مرۆڤ له مهمادا.  وه م بوونه بونیادی ئۆنتۆلۆجی ئه
 -وا خۆ  ئه دراوه  پشتری پنه ڕۆآی له و ناوه سته به رو ب مه ده  واتا به له
.  آی ئۆنتۆلۆجیه واوآۆیی پویستیه و ته ره وتی بوونی به واوآردن یان ڕه ته
 مرۆڤ  ین، آه  بیر بكه آیه له ره  سه و خاه م ناب ئه به

ری  واوآه بوون و مردن ته. و آۆتایی دت یه و باوه یه ی هه)آاتی(بوونكی
.  یه  هه مرت چونكه و ده ب بمرت یان ئه  ده یه ی هه وه ر ئه به  آدین و له یه
آات و شوازكی  یدا ده  بوونیدا په تاو آۆتایی له ره تی بوونی سه یه)آات(
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ی بووندا مرۆڤ  م ڕاستیه یشتنی ئه  تگه له. آات ریدا ده  به مژوویی به
  .نت یه واوآردن بگه  ته-آردن و خۆ شه ی گه دوا پله دات خۆی به وده هه
  
رجكی  و پشمه  یان گونجاو نیه ڕووداوك) مردن ( وه مانه م بۆچوونه له

ی  آه وه ی بۆچوون و توژینه  وانه  پچه ش به مه ئه.  بۆ بوون ئۆنتۆلۆجیه
  :دات م ده ه  قه  لهPossibility) گونجاو(  مردن به ره، آه هایدیگه
 مردندا، مرۆڤ   له]زانین ده[ .ڤه مردن گونجاوی بوونی مرۆ"
م  ئه. ستت وه  ڕاده وه موو توانایه  پی و هه ر خۆی به رامبه به

. جیھاندا-ناو  له-  بوون  به ستراوه ی بوونی مرۆڤ به گونجاوییه
  87."اد  لره یه م بوونه بوونی ئه مردن گونجاندنی نه

ی   وه آۆتایی بوونیش آوژانه.  آانی بوونه مردن آۆتایی بوون و پۆژه
ر   سه ئاگرو باران جاركی دیكه.  ستانی باران بارین نیه ئاگرو وه

   جاركی دیكه و بوونه  بوون دت، ئه  آۆتایی به م، آه وه ، به نه ده ده هه
و ئایینیانه،  فیانه لسه  فه چكهو ڕ ئه.  بۆ بوون وه ڕته وه ناگه بوونه و نه له
آارهنانی   به ، له یه وامی بوون پاش مردن هه رده  به ڕیان به  باوه آه
  وان بوونی مرۆڤ به ئه. دا تووشی پارادۆآسی بوون)مردن(مكی چه
ی  ی خوله وه ره  ده ش له آه ڕۆآه و ناوه وه ستنه به  ده وه آیه ڕۆآكی گیانه ناوه

و  سته دان جه ڕه و باوه له. گرن او آات و شوندا ڕادهآانی ن گۆڕانكارییه

                                                 
     294ڕه  الپه.  رچاوه مان سه هه - 87
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 تۆمار  وه آیه ڕۆآی گیانه ر ناوه سه سته آارتكردنی خۆیان به تكچونی جه
بۆ . بت وام ده رده و بوونی به وه منته آو خۆی ده میان وه ن و دووه ناآه
  یه وهم ش به) باگڤت گیتا(آاندا ڕتووآی ئایینی هندییه  په  له نموونه

  : دا آراوه سته ڵ جه گه ندی له یوه و په آی ڕۆآی گیانه پناسی ناوه
  ،  دایك بوون و مردن نیه بۆگیان له"

  . وه ناو جیھانیشه ته و نایه وه  جیھانه  هاتۆته گیان نه
  . وامه رده و بوونی به  بووه میشه هه

   88"ودا ناهنت ر ئه سه  گۆڕان به سته تكچونی جه
  آان له  ئایدیالیسته سوفه یله ڕی فه شدا، بیروباوه فه لسه ی فه مژوو له

 دوا  له)  پش زایین399-470(سوآرات.  وه نزیكه یه بۆچوونی ئایینی
و مردنی  ی نۆشی آه هره  بترس ژه سینا به  ناو زیندانی ئه ڕۆژی ژیانیا له

وه  آیه  دوانه یه م ڕچكه  له89.رزتر دانا رچوون بۆ جیھانكی باشترو به  ده به
ن  آه  ده یه م ڕچكه وی ئه یره ی په وانه سوآرات و ئه) سته گیان و جه(
ستوویی و  وتی ئه داآه:  یه بوونی مرۆڤدا هه وت له  دووجۆر داآه ڕیان به باوه

ر  سه  آارتكردنی خۆی به  یه م ڕچكه ئه). ر ده ستو به  ئه یان له(آی گیانه
. هشتوه ج وه به آانی پاش سوآراته هد فی سه لسه ڕی فه بیروباوه

                                                 
88 - Bahagavat Gita. 2:20    
. نرت ڕتووآی ئایینی داده  گرینگترین و پیرۆزترین په آان و به  ئۆپانیشاده  له آكه یه) زدانی سرودی یه( گڤیت گیتا واته به(
  .آات رزی یۆگای ده آات و فری زانینی به میرو یۆگیدا ده ئه)رجون هئ(ڵ گه گفتوگۆ له) آریشنا(زدان  دا یه ڕتووآه م په له

89  - Plato. “Phaedo”,  The Last Days of Socrates, Betty Radice (ed.), London: 
Penguin Books, 1985. PP. 180-81  
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ی م ده سهڕاست و  آانی ناوه ده وه بۆ هلنیزم و سه فالتونه ی ئهم ده سه له
وی  یه ی په وانه  له بجگه(آان سوفه یله نوی دكارت و آانت زۆر له فه

وتووی  شونكه)  آی بوون و ماتیالیزمیان آردوه آانه ی یه ڕچكه
    .بوونآی  ی دووانه ڕچكه

  
 بۆچوونكی  مكی مردن له آارهنانی چه ی بۆآرا، به  پشتر ئاماژه له

یشتن  وه بۆ تگه ڕته گه ش ده مه ئه.   پارادۆآسه وه یه و ئایینی ئایدیالیستیانه
ڕی  ن باوه آان و خاوه مكی مردن الی ئایدیالیسته ی واتای چه وه  و كدانه
و  ره رچوونی گیان به ڕین یان ده گۆ سته جه) مردن(ر  گه ئه. ئایینی

 بۆچوونكی  مردن له. مردن دانانرت وا به رزتر بت، ئه جیھانكی به
واوی خۆی  ، واتای ته ی ئمه آه  آو بۆ چوونه وه، وه نیھلیستیانه

ڕی ئایینی بۆیان  وتوانی باوه آان و شونكه ئایدیالیسته.  خشت به ده
  .ن  باسی مردن بكه هاتوه نه
  
  سوفه یله م فه یدا ڕاستگۆیی ئه آه   ئاستی مردنه وستی سوآرات له هه
مردن بۆ سوآرات آۆتایی . بت رده یدا ده آه آیه  دوانه ڵ بۆچوونه گه له

  ها به روه هه.  یه تای قۆناخكی دیكه ره  یان سه و گۆڕانكارییه بوون نیه
ی زانین و   ڕگه هدا ب م ژیانه ر مرۆڤ بتوانت له گه بیروڕای سوآرات ئه

آان بپارزت دوای   گوناحه  گیانی خۆی له فیانه لسه ی فه وه بیرآردنه
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ی  ڕی زابوی ڕچكه بیروباوه 90.درت مردن ژیانكی باشتری پده
ی واتای  وه تدانه مانكاتدا ڕه هه ی ڕۆژئاوادا له  فه لسه ر فه سه آی به دووانه

آی  یه  زاراوه یه م ڕچكه توانی ئهو  شونكه بوایه ده. پنت سه مردن ده
وستی سوآرات  وه هه شه یه تدانه م ڕه له.  وه ته یان بۆ مردن بدۆزیبایه دیكه
  ڕی به سك باوه آه. تی دانانرت  ئازایه ی خۆیدا به آه  ئاستی مردنه له

رز   به و جیھانكی ره رچوونی گیان به  ده بت یان مردن به مردن نه
  ودا سوآرات به له.  ناترست آه رچوونه  ڕووداوی گیان ده له  وه لكبداته
ڕووی  و ڕووبه وه  مردن بكاته  بیر له  نیھلستیانه نرت، آه ئازا داده

ی  آه  مردنه وستی سوآرات له آو هه  وه،ی آی دیكه یه نموونه. ستت بوه
خواستی آان  ته ی ڕوایه  گوره به. بینرت نسوردا ده الجی آوڕی مه حه

 مردندا   ژیاندا مردن و له  له  بیكوژن چونكه زیكردووه و حه مردنی آردووه
نن  رچوون داده  گیان ده الج واتای مردن به سوآرات و حه.  ژیانی بینیوه

  الج پارچه بژرن یان آاتك حه ده ترس مردن هه ب ردووآیان به  هه بۆیه
ك   نه رجكی ئۆنتۆلۆجیه همردن پشم91.آشا نه آرا ئاخكی هه پارچه

                                                 
م  ئه.  وه نه خه آان دووری ده  گوناحه و له وه شۆرنه  گیان ده فیانه لسه ی فه وه  و بیرآردنه فه لسه ی فه وه  بۆ سوآرات خوندنه- 90

  فه لسه  خوندنی فه  سوفانه یله م فه بۆ ئه. لفارابی لازی و  ئه آر ئه بوبه فالتون و ئه ر ئه  سه ی سوآرات آاریكردۆته یه بیرۆآه
   .رز و جیھانی به ره یدا به آه ره فه  سه  له آردنی گیانه خۆ ئاماده

.   دایك بووه  ئران له نزیك شاری شیراز له)تور( ی موسمان له وره آی گه سۆفیه) 922-857(نسور الج، آوڕی مه حه - 91
 وتانی هندو تورآستان و  به.  وفی خوندووه سه آی ته لمه مر آوڕی عوسمان ئه ستی عه  ژر ده و له  ژیاوه  سره  شاری به له
بو  یدا ناڕك بوون و ئه گه الآان له غدا مه  شاری به له.  غدا جنشین بووه  به  دواییدا له و له ڕاوه ستین و حیجازدا گه له فه
و دوایی جاركی  وه  زیندانه خرته شت ساڵ ده ی هه بۆ ماوه.  توای آوشتنی داوه فه) ی زاهیری  فرگه ر به آی سه الیه  مه(داود
الج  حه. آات رده رمانی آوشتنی ده ش فه لیفه خه. الج بكوژت ن حه هآ باسی ده ێ عه لیفه در خه لموقته  ئه الآان داوا له  مه دیكه
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من .  تاآو گونجاو بت نیه)  پۆژه( مردن ڕووداوكی گونجاو، چونكه
ر  فه م بگۆڕم و سه آه م و دواییش بیاره ر بده فه ر سه سه توانم بیار له ده
وێ و  من بمه.  حاه  ئاستی مردندا مه  له وسته م هه م ئه به. م آه نه
آم  خۆشیه ی نه رمان چاره ده آان به تك دوآتۆرهآا. ب بمرم وێ ده مه نه
ی   آشه نم تۆزقاك له مه ر ته  سه نه خه  ده ند ڕۆژكی دیكه ن و چه آه ده

نكۆی .  تی گۆڕانی مردنیان نیه سه و مردن ناگۆڕن و ده ره بوونم به
 من ناتوانم مردن  ، آه وه ش ناگرته وه  بوونی مردن ئه ی  پۆژه آردن له

. م ختا بانگی بكه  پش وه و له  پۆژه م به توانم  مردن بكه من ده. بژرم هه
ر من  گه ئه.  رآردن نیه فه ر سه سه  بیاردان لهبژاردنی مردن هشتا هه

زو  ی ئاره وانه  بچه ش به مه ئه. بت، ڕوونادات رآردنم نه فه زوی سه ئاره
ی مردنم  وه تدانه تی ڕه سه م ده وێ بمرم، به من نامه.  مردن  له آردنمه نه
واوی  تی ته خسه) خۆآوشتن بۆ نموونه(آردنی مردنیش،   پۆژه به.  نیه

ماندا باسمانكرد  آه می نوسراوه شی سیه  به له.  دانانی پنادرت پۆژه
نجامی   ئه و مرۆڤ خۆی به وه بوونه  نه  له  داهنانی بوونكه پۆژه

                                                                                                                   
ی  آه رمانی آوشتنه  فه لیفه زیری خه باس، وه آرت و حامید آوڕی عه لكش ده غدا په پانكی به و گۆڕه ره  به وه  زیندانه له
لالدی  بو حارس، جه ئه.)  بیكوژن دوژمنی ئیسالمه(ن آه ه هاوار د وه ته دا آۆبوونه آه پانه  گۆڕه  له الآانیش، آه و مه وه خونته ده
آر  بوبه ئه. ڕژێ ر سم و ڕیشی سپیدا ده سه الج خون به داو حه الجدا ده  لوتی حه و مشتك به وه  پشه  دته لیفه خه

ك   خه وه آی دیكه  الیه له. ون آه الج بھۆش ده ند شاگردكی حه دڕێ و چه ێ خۆی ده خه گری و یه ده) الج هاوری حه(شبلی
دا  آه خته  ته  مخ به آی پان و به یه خته ر ته  سه نه خه الج ده حه.  وه نه خه  دوور ده آه كه آوژن، پۆلیس خه الج نه ن حه آه هاوار ده
و ڕۆژی  وه منته  ده وه آه خته ر ته سه ست و قاچ باوی به ده وك به شه. بن ردوو قاچی ده و هه ستی ردوو ده نجا هه ئه. آوتن دایده
، تاریخ االمم و الملوك، الجز الخامس، دارالكتب، بیروت، الطبری:  بوانه.(سوتنن ی ده آه بن و الشه ری ده م سه دووه

  )677  ڕه الپه. 1975
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  له.  تی مرۆڤدایه سه  ده  له آه ی پۆژه وه تدانه ردن و ڕهبژا هه. نت یه گه ده
من . حاڵ نیه  بوونكی گونجاوو مه بت به  ده  پۆژه م هۆآاره ر ئه به
شم  آه ی بیار دانه وه شاندنه وه رو هه فه سه ر چوونه  سه ستانه بیار له ربه سه
 نیازی خۆآوشتنم ش بكرت و  پۆژه ر به گه م مردن، ئه  به .م ده ده
بژاردنی مردن  هه.  یه نه ك الیه واوو یه آی ناته یه بت، هشتا پۆژه هه

   به ر جاركی دیكه هایدیگه.  گونجاوه بژاردنی نه نه و هه گونجاوه
آات و  ر گونجاوی مردن ده سه خت له  جه وه ی ئمه ی بیروڕاآه وانه پچه
  : ت ده

ر  به له.  بۆ مرۆڤ هایه كی ڕهگونجاندن مردن گونجاندنی نه"
 ژوور  خات، آه رده آو دوا گونجاو خۆی ده ، مردن، وه مه ئه
   92."وت آه آان ده ندییه یوه په

هاو دوا گونجاو  گونجاندنكی ڕه  گونجاندنی نه ر مردن به دا هایدیگه لره
؟   چیه مكانه م چه  واتای ئه ر له ستی هایدیگه به ئایا مه. آات  ده پناسه
 دانان  پۆژه) گونجاو(ر  گه  دانانرت؟ ئه  پۆژه موو گونجاوك به ئایا هه

ر مردن دوا  گه  ئه  بیروڕای ئمه ؟ به  پۆژه بت به بت، چۆن مردن ده
ر  فه آو سه ، وه یه و پۆژه  ئه ستانه ربه گونجاویش بت مرۆڤ ناتوانت سه

ت و   بارودۆخكی تایبه آه خۆآوشتن،  مردن به.  وه تبداته آردن، ڕه نه

                                                 
92 - Martin Heidegger. Op. cit., P. 294  
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 بارودۆخی  له. بژراو آی هه یه  پۆژه بت به  ده ه)شاز(آی فینۆمینایه
  . گونجاو دانانرت و به یه رجی ئۆنتۆلۆجی ئاسایی و گشتیدا مردن پشمه

  
الی شوازی زانینی و   بهرجكی ئۆنتۆلۆجی  پشمه دانانی مردن، به

پستمۆلۆجی  ی ئه  مینه ر زه سه و له آش ناسینی مردندا ڕامانده
 دوو  وه ی مردنه  باره وه بزانین؟ زانین له ی مردنه باره چۆن له. گرت ڕامانده
ناسراو  میان نه ، دووه و شتكی ناسراوه ره ده گومان به میان له آه یه:  شوازه
 ،و ره ده  گومانبه  له م شوازی زانینه ئه. ب بمرم زانم ده من ده.  زانراوه یان نه
م   آه ره فه  سه  له یه وانه له.   نیه وه رآردنمه فه ی سه  باره آو زانین له وه
م،  ر بكه فه توانم سه دات و نهب رهه ڕۆم یان ڕگرك سه و نه وه شیمان ببمه په
  می زانین له  شوازی دووه ، له وه آی دیكه  الیه له. ب بمرم ر ده م هه به
 مردن بۆ  ، من هیچ نازانم، چونكه وه  ئۆنتۆلۆجیه رجه م پشمه ی ئه باره

مرم، من  دات و ده آاتك رووده. بووم و تووشی نه داوه من هشتا ڕووی نه
ر   به مه م بخه آه   زموونی مردنه و ئه وه ی بكۆمه  واتاآه نابم تاآو له

ش زانیاریمان  سانی دیكه ماشاآردنی مردنی آه ته. ڕۆشنایی زانین
سانی  آه ستاوی له و دوور وه وه زموونه و ئه ی ئه وه ره  ده  له ئمه. تخش پنابه
ڵ   گه وه له آه زموونه ی ئه وه  ناوه و ناتوانین له ی آه  مردنه ڕوانینه  ده وه دیكه
و  مرن و به ش تاآو نه سانی دیكه آه. ست بین دا هاوهه سانی دیكه آه
 نابن   مردیشن لره  نابت، آه وه یه ه بار ڕن زانینیان له په دا تنه زموونه ئه
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  ڕواننه  ده ی ڕۆژانه و پزیشكانه ئه. نن یه  بگه  ئمه یان به آه زانیارییه
  وه  آانه خۆشه زموونی نه ی ئه وه ره  ده آانیان له خۆشه ساتی مردنی نه آاره
بۆ . نڕ په زموونكدا تده  چ ئه آان به خۆشه  نازانن نه وبینن  ده آه ساته آاره
   له یه م پناسه ئه.  وتنی مشكه  آارآه ستانی دڵ و له وان مردن وه ئه

آردنی  م پناسه  به  دروسته  یان زانستیانه وه ڕووی زانستی پزیشكیه
  م دوو خاه ر ئه سه  له فیانه لسه یشتنی فه تگه.   نیه فیانه لسه فه
  م دانانی مردن به آه یه:  وه ته ونهدا ڕونكرا یه وه م توژینه  له  آه،ستت وه ڕاده
گرنگ . آی زموونی ناوه آو ئه م مردن وه و دووه رجكی ئۆنتۆلۆجی پشمه
مدا  رده  به ی لهمرت و چ ڕوداوك مردن چی ده  مرۆڤ به نیه
ر  هه.  ته و تایبه آی زمونی مردنیش ناوه و ئه ب بمرێ و ده  ئه. وه آاته قوتده
و  نیا به ته و به یه  مردندا هه تی خۆی له ایبهزموونی ت س ئه آه تاآه
تی   تایبه ، بهم ده سهآانی  سوفه یله  فه ندك له مۆ هه ئه. ڕوا دا ده زموونه ئه
وی  یه  په  دیاره وه ڕیانه ر بیروباوه سه آان به ری زانسته ی آاریگه وانه ئه

  آك له یه  ر له ر سینگه پیته. ن آه  بۆ مردن ده آه  زانستیه پناسه
ستانی  وه ر واتای مردن، پاش مشتوم مردنی به سه آانیدا له آۆڕه

آو پزشكك   وه،یدا آه  بۆچوونه  له سوفه یله م فه  ئه93.آارآردنی مشك دانا
  . وه ی بكۆته  واتاآه  له فیانه لسه  فه داوه وینه ی مردن و هه  آشه ڕوانته ده

                                                 
رانی   ڕابه آكه له و یه ژی مریكا ده  ئه و ئستا له یه سوفكی ئوسترالی یله  فهPeter Singerر ر سینگه پیته - 93

 شاری مبرن بۆ   له1997 زانكۆی مۆناش سای  ی له م آۆڕه ر ئه سینگه. ڵ  مافی ئاژه رگریكردن له ی به وه بزوتنه
  .آان شدار بووه  به آك بووم له سازآراو من یه
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م ڕۆی  هنت، به  بوون ده  به ناآرت مردن آۆتایی وه نكۆی له
ن  سه ی ڕه)خۆ(ندی و  تمه و تایبه ره  مردن تاك به. بینت تیڤیش ده پۆزه

  سانی دیكه ب آه نیاو به ته م مردندا، به رده  به تاك له94.آات بانگ ده
ن و  ی ناآه آه زموونه شداری ئه  به سانی دیكه آه. ڕوات و پیایدا ده  ست وه ده

 تاك  زموونه نیا ئه  مردن ته نت یه  ناگه وه ش ئه مه ئه. مرنو ب  ئهناتوانن بۆ
بت   تاك ده  یه ش هه زموونی دیكه ئه.  ڕێ  تیایدا تپه سانی دیكه  آهب به

آو مردن   وه، زموونانه م ئه م هیچ آامك له به.  ناویدا بژی خۆی له
 ژوور  وته  و ناآه خات رنا یی تاك ده)نیا ته(و)تاآی(و پی قی زه  به هنده
  ته زموونی سكس تایبه ئه.  وه سانی دیكه آانی نوان تاك و آه ندییه یوه په

  سكی دیكه نت و آه یه گه نجامی ده  ئه و تاك خۆی به وه سه آه به تاآه
زموونی   ئه  هشتا له.ج بكات به  ج و آاره ئهو   باتی ئه ناتوانت له
وێ  ی له آه ره رامبه رت و به ش به ندشه نا بۆ ئه هر تاك پ گه سكسدا، ئه

. م ناپچت سی دووه دا یان آه سانی دیكه ڵ آه گه ندی له یوه و په بت، ئه نه
  و ڕووتی له  پی و خۆی به  نیه ندییه یوه م په مردندا تاك پویستی به له

  .چن  ناو ده لهآانی  ندییه یوه موو په و هه بین دا ده)بوون نه(یان)هیچ(ئاستی
  

  مه رئه  به له. بوون و نه ره  به بوونكه.  یه)آات(واوو بوونی مرۆڤ ناته
داهاتووش بیاردان .  داهاتوو بكات واو بكات و ڕوو له  خۆی ته پویسته

                                                 
94 - Martin Heidegger. Op. cit., P.296  
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آانی  چنراوه  هه  فاآتۆره بن به  ده و تی آانی بوونیه نجامدانی پۆژه ئهو 
و داهاتوو تكشانی  ره ی به  ژووآشیه وژمه هم ت دابانی بوون له. ڕۆك ناوه
بوونی )نامۆ(ی رچاوه سه بت به نو مژوودا ده و له تی داهنانه سه ده

تی  سه  داهاتوو یان دۆڕانی ده  له  نامۆیی دابانه وه یه و پگه له. آان تاآه
  . آان ر پۆژه سه  له داهنان و بیاردانه

  
یدا  وه تدانه  ڕه توانت له و مرۆڤ ده وو ڕوودانه داهات دابانی مژوویی له

.  داهاتوو بكات  ڕوو له ستانه ربه و سه وه ڕنته  بۆ خۆی بگه آه ته  سه ده
.  ره ده به  چاره و له ، ئۆنتۆلۆجیانه وه ی دابانی مژووییه وانه  پچه مردن، به

تووشی نامۆیی هنت، مرۆڤ   بوون ده ی آۆتایی به وه ر ئه به م له به
آی  یه و مردن ب ئاگایی یه نامۆبوون بارودۆخكی ئاگایانه. ناآات
آی مژوویی  یه مدا دیارده آه تی یه  حاه دابانی داهاتوو له.  هایه ڕه

ل  ل و په  آه  به ر بووه  الی داگیرآه ، آه سكی نامۆ یان آۆیله آه.  یه باوه
  باره  ناله و بارودۆخه توانت له ، ده نراوه  مرۆڤی لسه تی بوون به و خسه

آانی  یاخیبوونی سپارتاآۆس و زنجه. پنراوه یاخی بت ردا سه سه به
 دابانكی مردن95.ن  مژووییه م دیارده ی ئه وه تدانه خوارووی عراق ڕه

                                                 
وت و سپارتاآۆس و  آه رنه  سه آه شۆڕشه. تی ڕۆما بوو وه آانی ده شۆڕشی آۆیله) پش زایین71(اآۆس شۆڕشی سپارت- 95

  آك له یه(لی دی آوڕی عه ممه تی محه رۆآایه  سه آانی خواروی عراق به ها شۆڕشی زنجه روه هه.  خاچدران هاوركانی له
آانی خواروی عراقی  آی آورتدا ناوچه یه ماوه  له م شۆڕشه ئه.  آرارپا بباسی به تی عه وه  دژی ده869 سای  له)آان آۆیله
 سای  له.  بۆ خۆیان دروستكرد سره آانیش شاری موختاریان نزیك به  ئازادآراوه  تاآو واست داگیرآردو آۆیله وه سره  به له
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. آات واو ده نت و بوونی ته یه گه  دوا قۆناخی ده  بهو هدی مرۆڤ رمه سه
 پاش مردن چ  خش چونكه به بوون ده  پی به وه آه  الیه هواوبوونی بوون ل ته

و )بوو هه( بت به نجام بدرت و بوونیش ده  ئه  نامن به آی دیكه یه پۆژه
    به واوبوونه م ته  ئه وه شه آی دیكه  الیه له. بكرت توانرت پناسه ده
   له ی دیكه لك پۆژه دات گه ر مردن ڕوونه گه ئه. واوآۆیی دانانرت ته

مرۆڤ تاآو . نت یه گه نجامیان ده  ئه و مرۆڤ به وه آایه داهاتوودا دنه
واوآردندا  ی خۆته ناو پۆسه و به وامه رده  دانان به  پۆژه مرێ له ده
ش  مه ئه.  گونجاوه آردنی بوونی نه  پناسه م هۆآاره ر ئه به له. رێ گوزه ده
و  آاندا نیه ۆسته ر هه سه مدان بهنگاندن و حوآ سه ی هه وه  تدانه ڕه

حوآمدان، .  وه وستكدا ناخونرته ر ڕۆشنایی هه  به گشتگری بوونیش له
وست مژوویی و  آو هه ، وه وه وسته تی هه  چیه  به  یه سته  وابه آه

م  ی ئه وانه  پچه به. یی لنادات میشه و هه تی هایه و الفی ڕه یه دیارده
آانی   گۆڕانكارییه  نكۆی آردن له بت به ، حوآمدان ده هو شه بۆچوونه

  .یدا بكات  په ته م حاه توانت ئه نیا مردن ده  ته داهاتوو، آه
  

ی بووندا نابینرت و  وه ره  ده و له یه  هه وه همرۆڤ  آی به ندی ناوه یوه مردن په
آو   وه،نی گوتهر  و سارته یدا ناب ی بووندا په وه ره  ده مردن له. ناناسرت

                                                                                                                   
د  ممه ری باوی محه آان آوژران و سه یلهی آۆ یان و زۆربه آه ر شاره  سه بباسی هرشی آرده ی عه لیفه دی خه لموهته  ئه883

  .آرا وانه  ڕه لیفه  دیاری بۆ خه لی به آوڕی عه
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ڵ خۆیدا  گه مرۆڤ مردن له  96.ژی ناو بووندا ده رخت له آرمی ناو ده
بوون یان  بوون و نه.  یگرتوه  ناو بوونی خۆیدا هه و له وه  جیھانه هنته ده

آدی  ب یه  بهآن و ستراوی ڕاستیه  به وه كهژیان و مردنی دوو ڕووی پ
وی  بوونی هه وه نه م ساتی بوونه آه  یه و له بوونیشه بوونی مرۆڤ نه. نابن

  بووندا بھووده تی نه سه ژر ده دات و بوونیش له داگیرآردنی بوون ده
ر   به وه له  بوونه ندی مردن به یوه تی په چۆنیه. دات واوآردن ده وی خۆ ته هه
یداآردنی   ئاستی په  له  بناسرت، ڕگره وه  ناوه ب له و ده آیه ی ناوه وه ئه

زموونی   ئه تی خۆیی به آی خسه ندی ناوه یوه په.  وه ی مردنه  باره زانین له
ڵ  گه ش له مه  له بجگه.  وه خاته ری دووریده تگه  بابه دات و له مردن ده

ی  آه تی زانینه  چیه  نامن تاآو له زموونی مردندا تاك لره ڕوودانی ئه
 بۆ  وه ڕینه مان بگه آه اسهی ب وه  بۆ ڕوونكردنه با جاركی دیكه. بدوێ
 مردنی  مان بۆ آرد، پزیشكك له  ئاماژه. بۆ مردن ی زانستیانه وه هلكۆین

 لمن یسه ش ده  و زانستیانهآات ستانی دمان بۆ ده خۆشكدا باسی وه نه
ی  وه ره  ده  له آه دا پزیشكه لره. و مردووه وتووه  لدان آه  له آه خۆشه دی نه

ی  آه ۆشهخ آو نه  وه،و ناتوان ئه.  مردن ڕوانته  ده وه آه خۆشه نهزموونی  ئه
 یان  ی چۆن بووه آه خۆشه ردن الی نهزموونی م  بزان ئه مردن بگات و له
جیاوازی نوان زانینی .  ڕیووه زموونكدا تپه چی ئه  به خۆشه و نه ئه
وازی نوان زانینی ڵ جیا  گه  مردن له ت به باره  سه آه و پزیشكه آه خۆشه نه

                                                 
96 -    Jean-Paul Sartere. Being and Nothingness, P. 23 
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رد  راوه به)1941-1859( الی هنری برگسۆن و زانستیانه متافیزیكی
و  سه ده ی حه آه رچاوه بۆ برگسۆن زانینی متافیزیكی سه. آرت ده

تك یان  ی بابه وه شیكردنه.   زانستیانه آات به  ده و زانینه شی ئه وه شیكردنه
آی  ندییه یوه و په گرێ  ڕاده آه ته  بابهی وه ره  ده  له آه وه ره ڕووداوك شیكه

سكی مردوو ناتوانت باسی  بگومان آه 97.بێ ردا ده سه آی به ره ده
تی   پش مردنی چۆنیه آه خۆشه م گریمان نه ی بكات، به آه زموونه ئه

  دا به آه خۆشه ی ئازاری نه وه ره ده  له  ئمه.  هو آاته یمان بۆ شیده آه ئازاره
  آانی خۆمان و به زموونی ئازاره ڵ ئه گه ی له آه دآردنی ئازارهراور به

. ین گه  ده آه خۆشه  ئازاری نه ك له یه و تا ڕاده ی ئه آه وه  ی شیكردنه ڕگه
م  به.  واو نیه  پو ته آه خۆشه  ئازاری نه ت به باره  سه ی ئمه آه م زانینه به

 بۆ  رجكی ئۆنتۆلۆجیه مهو مردن پش مرێ زانین مرۆڤ ده  ده یه شوه
و  ویسته  نه گه رو به ده  گومان به ش زانینكی له مه بوونی، ئه

ی  مینه ر زه  سه  له زانینی زانستیانه.   نیه م زانستیانه  به یه فیانه لسه فه
ڕاستی و دروستی بت  گرت و ده ری خۆی ڕاده گهزموون ئه

ك  یه واژه سته لماندنی ده هس. لمنت زموون بسه  ئه ی به آه حوآمدانه
  .   آاركی محاه زانستیانه.)مرێ موو مرۆڤك ده هه(آو وه
  

                                                 
97 - Keith Ansell Pearson and John Mullarkey. Henri Bergson: Key Writings, 

London: Continuum, 2002. PP. 61-63  
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و  یه آدی هه ڵ یه گه ندی پویستیان له یوه آان  په  ئۆنتۆلۆجیه رجه پشمه
وردی  ر به گه و داهنان و مردن ئه رانی  نیگه بۆ نموونه.  گردراون وه پكه

مردن .  وه آدی ناپچن و جیا نابنه  یه ن لهبینی  ده وه ینه ئاوڕیان لبده
 بۆ  ره  هانده م ئاگاییه ئه. خات رده ی ده وه تیی بوون و بانه یه)آات(

مرم و  زانم ده من ده. آانی رانیمان بۆ بوون و داهنانی پۆژه نیگه
   به مه ر ئه  به  له.آات واو ده نگ مردن بوونم ته درهرآاتك بت زوو یان  هه

وت پش مردن  مه م و ده آه ڵ بووندا ده گه وت له لسوآه  هه وه رانیه نیگه
  زوترین آات و آورتترین ڕگا خۆم به نم و به یه نجام بگه  ئه آانم به پۆژه

ی  آه  پویسته ندییه یوه  مردن و په  له وه ئاگا هاتنه. نم یه داهاتوو بگه
و   رانه شبینی شۆپنھاوه دا ڕه آانی دیكه  ئۆنتۆلۆجیه رجه ڵ پشمه گه له
ری   به یی به  مردن آای بھوده دروسته.   زویری نیه سلیم بوون به ته

ماندا  آه وامه رده  به نگه  جه م چۆآمان پدانادات و له آات به بووندا ده
یی   بھوده  واتای مردن له  دوو شوه به.  وه رز ناآاته ی سپیمان پ بهئا

  مرێ، بوون به  مرۆڤ ده ، آه وه ڕه و باوه میان له آه یه:  وه تهدر  لكده وه بوونه
 پویست ناآات مرۆڤ خۆی ماندوو  نت و گوایه  داده ب واتاو بھوده
و  میان ئه دووه. آان بدات وی داهنانی گۆڕانكارییه بكات و هه

  وه یه و ڕوانگه  لهین و آه وی ده یه ماندا په آه وه  توژینه  له  ئمه یه یه وه لكدانه
آدی   یه رانی و داهنان له  مردن و نیگه ، آه آه  آشه ڕوانته ده
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  وژمه ڕۆك و ته ری داهنانی ناوه  هانده و مردن به وه جیاناآاته
  .آات د ده و داهاتوو ناوزه ره ی بوون به آه ژوورآشیه
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  م شی پنجه به

  پاش نیھلزم
  

م  ئه.  دراوه  پشتری پنه آی له و واتایه   كه آه ر ب ده ست به به  مه بوونی له
ر   سه و له یه ی متافیزیكی خۆی هه مانكاتدا بناخه  هه  له یه كی بكه

مكی  ده وونی سهی ب وه  تدانه ڕه.  زراوه ئۆنتۆلۆجی نیھلستی دامه
شابت و هكاری بوونی آ خشه  پشتردا نه له،  یه آی هۆشه

 ئاستی   له ش ئمه یه وه تدانه م ڕه ئه. ن وی بكه یه آان په وگۆڕانكارییه
شی   به  له بۆ نموونه.  ر نیه ده ت به ڕه  بنه و له هادا ڕاناگرێ ری ڕه هیچگه

و  موو شتكه تی هه ڕه بنه) بوون(ماندا باسمانكرد آه وه می توژینه آه یه
ر   به  له ، وه شمان ڕوون آرده و خاه ئهها  وهر هه.  ره ده ت به ڕه  بنه خۆشی له

  آی له آی هۆشه مه ده  سه ره ده ت به ڕه  بنه تكی له ڕه ی بوون بنه وه ئه
و   ئه ینه گه  دهماندا وه م توژینه  ئاآامی ئه له. پشتری بۆ دانانرت

ترو  پاش وا له آیشی بۆ دابنرت ئه ر واتایه و هه  بوون ب واتایهی  ڕه باوه
  . ندییه داهنراوی ئاگامه
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ڵ  گه یدا، له آه  نیھلستیه زراندنی متافیزیكیه  دامه  له بگومان نیتشه
وتی  سوآه  هه ندانه ، لۆجیكمه ریدا هناوه  سه آانیشدا به گۆڕانكارییه

وی متافیزیكی نیھلستی  یه سك په آه.  دا آردووه آه ڵ آشه گه له
تدا ماندوو  ڕه و بنه آی می هۆشه ده دوای سه  بهڕان  گه بكات خۆی به
  م ئمه به. ی بوون رچاوه ت و سه ڕه  بنه ڕوانته  ده ریانه ناآات و هیچگه
  مه ب؟ ئایا ئه ت هه ڕه  بنه ڕیشمان به و باوه وه ینه  بیر بكه ریانه چۆن هیچگه
رپی  ی سهرنجدانك یدا ناآات؟ سه مان په آه وه  ناو توژینه ناآۆآی له

ر  گه م ئه وه، به آایه هنته ك ده  ناآۆآیه ماندا جۆره آه ر پۆژه سه به
و  ئه. چت  ناو ده ش له و ناآۆآیه  ئه آه  آشه وردیی و قوی بوانینه به

  وسته  هه مان له آه وه  توژینه  ڕوو، آه خاته ش ده  گرنگه خاه
  وامی به رده و به ن یه اش نیھلزم بگه قۆناخی پ  خۆی به وه یه آه نیھلستیه

   نیه هیچ بۆ چوونكی نیھلستیانه. مان بدات آه فیه لسه  فه شته گه
 خۆی  ت نیتشه نانه ته. دابت  نه  قۆناخكی دیكه یاندنی به وی خۆ گه هه
 بوونك  ین پویسته ش ده ئمه.   ماندوو آردووه ها و واتاوه  داتاشینی به به
و   وه كی بكۆته واتای بكه  له وه ندكی ئۆنتۆلۆجیه هه  ڕه ت لهب هه
ت ی بسه آه یه واتایی بنك به  سه98.لمنده هه م ڕه پاندنی بوون  

م   ئه نت چونكه یه  پشتر ناگه ستی له به وه دۆگمای مه ئۆنتۆلۆجیه
                                                 

آات و لی    واتای بوون ده و پرسیار له ندی ئۆنتۆلۆجیه هه نی ڕه  خاوه ، آه  بوونكه  خۆ تاآه- بۆ-ۆڤ یان بوونمر - 98
و  زرن مه ماندا بۆ بوونی مرۆڤ داده آه وه  توژینه ت له آی تایبه  جگایه  ئۆنتۆلۆجیه نده هه ش یان ڕه ته م خسه ئه.  وه آۆته ده
  .مان آه فیه لسه   فه شته  گهوای  پشه یكات به ده
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 پشتر  ی لهست و واتا به و ناتوانت مه یه  پشتری هه تی له ڕه ش بنه بوونه
مدایه داهنانی واتاو  تی ئه سه  تواناو ده ی له وه ئه. بۆ بوون دابھنت

وێ  مان تاآو ئه آه  نیھلستیه  بۆ چوونه مه ر ئه به له.  پاشتره ستی له به مه
  م ناتوانت بوون به نت، به ست داده به مه ر له ده  به  بوون به ڕوات، آه ده

) من( ، پویسته) بوون هیچه( مه  بۆ گوتنی ئه چونكهم  ه  قه هیچ بداته
  . لمنم بم تاآو هیچی بوون بسه هه
  
و  كی بوون نیھلستكی ئۆنتۆلۆجیه ری یان بكه ده ست به به  مه له
ی دوایی  شه م دوو به و ئه پستمۆلۆجیه و ئه ی نیھلستی ئاآاری رچاوه سه
ری بوون  ده ست به به  مه له.  یه  هه وه  مه آه یه آی پویستیان به ندییه یوه په

  وه ڕۆآی زانینه آان و ناوه ها ئاآارییه ر به سه آارتكردنی ڕادیكای به
ها و  آی بۆ به مه ی هه دا بناخه م آارتكردنه ژر ئه له. یانگۆڕت و ده یه هه

  به  ، آه آیه نده ها و زانینی هه  به   وه منته ی ده وه و ئه ڕوخ زانین ده
ردا دت و بۆ  سه آان گۆڕانكارییان به ی آات و شون و تاآه گوره
آی  ندییه یوه ش په مه ئه.  وه ش ڕاست و دروست نامننه میشه هه

پشتر بۆ بوون  ستی له به  مهتی  ڕه ، آه یه  هه وه یه و پگه ی به ندانه لۆجیكمه
تكی  سه ن ده  الیه و له هبوای پشتر هه ستكی له به ر مه گه خۆ ئه.  وه داته ده

آو   وه ،بوایه  ده  دابنرایه سته به و مه ئه)آی می هۆشه ده سه( وه متافیزیكیه
   وه  مژووه و به آی بوایه مه ی هه آه ره  داهنه آه  متافیزیكیه ته سه ده
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 ناو  آانیشی له ها و زانینه و به یه  مرۆڤ مژوویی چونكه.  وه ته سترایه به نه
م  ر به ست ده به پشترو مه تی له سه داماینی ده. رناچن ی مژوو ده بازنه
ی  وه تدانه و ڕه آانه ره ده  مژوو به  له ی ڕاستیه ی بناخه وه شاندنه وه  هه یه شوه
نادات   ڕگه  وه  شه مانه رو ئه  سه له.  یه یی میشه گۆڕو هه ها و زانینی نه به

آانی  نده هه هاو ترسناك بۆ ڕه تداركی ڕه هس  ده كی ببت به بكه
و داهنانی  ره  به وه كیه  بكه له.  وه مبكاته و توانای داهنان آه وه  بیرآردنه
مان خۆش  آه وه  بۆ توژینه و پاش نیھلزم ڕگه ره  به وه   نیھلزمه واتاو له

  .آات ده
  
بوونمان . وتووتر تیڤی پشكه زه قۆناخكی پۆ نینه یه گه  خۆمان ده وه م ڕووه له
ت و  ڕه  بنه شمان آرد به و بوونه م ئه ر دانا، به ده  ست به به  مه  له به

و  رزو ترانسدنتاه  به وه آه  الیه یش له)بوون. (گردا مان پوه آانی دیكه آشه
 دوو  ترانسدنتای بوون به99. موو شتكدایه  ناو هه  له وه آی دیكه  الیه له
و  مووشتكه  بوونی ههو یهآی ئۆنتۆلۆجی  ڕاستیهم آه ؛ یه وه درته  لكده وهش

و  آه و مزه)من( بۆ بوونی تكه ڕه  بنهم  دووه. ش نیه و شتانه هیچ له
  شتك نیه) بوون(م هشتا  ن به  هه م شتانه من و ئه.  آه خانه قاوه
. ی بۆ ڕابكشرت هنج و په بناسرێ)  آه خانه قاوه(و )مز(و )من(آو وه
آو جیھانی  ، وه دا نیه وه شی له آه رزییه و به رزه آی به  ڕاستیه مه ر ئه به له

                                                 
  . نت ند داده تمه  و تایبه  ترانسندت و ساده به) بوون(ر   مارتن هایدیگه- 99
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. تی دابابت وتی مرۆڤایه  داآه فالتون و نۆمینای آانت له ئایدیای ئه
   100.  ترانسدنتاه وه ییه)آانت(پستمۆلۆجی ئهی   ڕوانگه له) بوون(
  

  یشتن به و تگه آی سته زموونی هه تی ئه هس آانی ژوور ده ته بۆ آانت بابه
رو  بۆ هایدیگهSein)(آو گشتی وه بوون به101.نرن ترانسدنتاڵ داده

و  آی نیه نده وتكی هه درا داآه ال سه بی و مه ره الی ئیبن عه) الوجود(
   سودمان له  ئمه تاآو ئره.  وه آیه سته زموونی هه ر ڕۆشنایی ئه  به وته ناآه

ودا  له.  آار هناوه آانیمان به مكه و چه رگرتووه ی آانت وه آه نهبۆچوو
آی   به ڕاستیه و بوونه دات ئه وده  هه ، آه وه ینه خه خۆمانی ل دوور ده

  وه شه یهمتافیزیك  و ڕاستیه و له وه ستته  ببه وه ره ده ستو به  ئه متافیزیكی له
.  وتووه ر آه ی به آه كی ڕاستیهش ی مرۆڤیش به)خۆ(ی ڕه و باوه  ئه بگاته
سازی  خنه نگاندن و ڕه سه  ب هه  به یتوانیوه  نه سوفه یله م فه وت ئه آه رده ده
می  شی سیه  به تی له تایبه به. آان بدوێ فیه لسه  فه  آشه له
 ی و ئاآامه  ئه یشتۆته گه Critique of Pure Reasonیدا  آه ڕتووآه په
آو بوونی خواو گیانی  آان وه  دووره زیك یان ڕاستیهلماندنی متافی سه

   ڕاستی له ڕی به مانكاتدا باوه  هه و له مرۆڤ دژواره

                                                 
فالتون  ریگرتوون ئه  وه وه ه)آانت ( ر له  هایدیگه نده رچه  بیروڕای من هه به)  ساده(و)ترانسندت(تی  تایبه  به مكانه م چه ئه - 100
شمان  و خاه با ئه.   داناوه رزو ساده  به ی به فالتون چاآه  ئه بۆ نموونه.  آانی پكردووه فۆره ئایدیالیهی  آاری هناون و پناسه به
  . یان هاوڕا نیه آه  متافیزیكیه مه ڵ سیسته  گه و له فالتون و آانت جیاوازه ڵ ئه گه ر بۆچوونی له  هایدیگه چت، آه  بیر نه له

101 -Immennel Kant. Op. cit., A: 22, B: 37  
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 بوونی مرۆڤدا  نسدنتاڵ لهرز یان ترا ی به)خۆ(و )نۆمینا(ر ده ستوبه ئه
:  یه)خۆ(نی دوو موو تاآك خاوه ڕی آانت هه  بیروباوهی  گوره به. هناوه

ندی  یوه و په یه وه مه  ژوور دووه میان له آه یه. زموونی ترانسدنتاڵ و ئه
  م خۆیه ڕۆی ئه.   نیه وه آانه زموونه وت و ئه  داآه وخۆی به ڕاسته
و  مه آانی خۆی دووه  جۆراوجۆره زموونه و گردانی ئه)آتی یه(یداآردنی په
.  وه اتهآ سكدا آۆده  آه ی ئاگایی تاآه  بوخچه  له زموونانه و ئه موو ئه هه
و )سی آه فره(نی  خاوه بت به  ده سه و آه ب ئه ر خۆی ترانسدنتاڵ نه گه ئه
خۆی . سترێ  نابه وه آانی ڕابردوو و ئستاو داهاتووی پكه زموونه ئه
ندی  یوه و په ست ده  هه آانی ڕۆژانه زموونه  ئه به)زموونی ئه(م دووه
و  ب خۆی ترانسدنتاڵ ئه م به به. یه وتدا هه ڵ داآه گه وخۆی له ڕاسته

   102. گربدات وه آان پكه زموونه ناتوان ئه
  

آی  ره و ڕۆی سه پستمۆلۆجیه آی ئه بۆ آانت ترانسدنتای خۆ پویستیه
س  آه  تاآو ئاگایی تاآه وه آدییه  یه  به آانه زموونه و گردانی ئه ئه
  یه وه آانه زموونه تی ئه سه هژوور د ی له وه ر ئه به له. وام ب رده و به پچێ نه
  .ستكردن نایناست نرت و هه  ترانسدنتاڵ داده به
  

                                                 
102 - ibid., A: 107, 108  
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زرن  مه ایدهی آانت بۆ خۆی ترانسدنتاڵ د فیزیكیهمتا  و بناخه  ئه ئمه
یدا  آاندا په زموونه   ناو ئه آتی له ی یه وه داین ئه  ڕه و باوه  له. وه ینه ده تده ڕه
ندیش  ئاگامه.  ندییه دات ئاگامه وه گریان ده یهآد  یه آات و به ده
 خۆی  بوون له)غاف(ب و به پچاوی ژوورآشه وام و نه رده وژمكی به ته

 نوان  ندی له یوه  په  ئاگاوه ندی به ئاگامه. ی وه ره  جیھانی ده آاته ڕووده
آتی  و یه ست به ده آانی ڕابردوو و ئستاو داهاتوو هه  زموونه ئه
و  ره ده وام ڕوو له رده ندی من به  ئاگامه بۆ نموونه. ڕوو خاته سیش ده آه اآهت

وی  آات و هه  ده تانه  و بابه ی ڕوو له وه زانم ئه من ده. آات آان ناسده ته بابه
م و  آه  ده تانه و بابه  من ڕوو لهزانم، ر من نه گه ئه.  ات منهد ناسینیان ده
 ئاستی   بوونی خۆی له ست به ندیم هه مهبت و ئاگا  خۆم نه ئاگام له

  زموونه و ئه یه و ئاگایی نی ئه  خاوه وا ناتوانم خۆم به آات ئه آان نه ته بابه
 Pre-reflective Cogitoن  ر ناویده  سارته  ئاگایی، آه-خۆ. دابنم
ی  وه تكردنه ش ڕه مه ئه103. یداآردنی زانینه رجكی پویستی په پشمه

ر  سارته  فی گرنگه لسه آی فه گۆڕانكارییهو  كارتهی د آۆجیتۆآه
ی دكارت  موآورتی آۆجیتۆآه  آه ستی به یش هه)آانت. (ڕ  گه خستویته
نای بۆ   و په آردووه ی نه آه ری گرفته سه ر چاره آو سارته  وه،م  به آردووه
ی   تووشی ڕچكه  جاركی دیكه و آاره  ئه.  ترانسدنتاڵ بردووه-خۆی
  .  آردووه ریتی دكارتی ڕزگاری نه ری نه  ژر آاریگه و له آی آردووه دوانه

                                                 
 ,.Jean- Paul Sartre. Op. cit آی نوێ،  یه وه رو خوندنه ی سارته فه لسه مال، فه د آه مه محه:  ها بوانه روه هه - 103

P. xxx  
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  قۆناخه104و " هاتووه)رمان سوپه(دایكبوونی آاتی له"نی  گوته نیتشه

ی م ده سهرمان و   دایكبوونی سوپه له.  ی داهنانهم ده سهمان  آه مژووییه
نیھلستی ی  و پویستی مژوویی پۆژه ندانه داهنان ئاآامی لۆجیكمه

  له) بوون(ر ستده به آی مه می هۆشه ده ی بوونی سه بیرۆآه.  ئۆنتۆلۆجیه
ردا  سه گۆڕی به خت و نه هاو زانینی پشوه ك به یه سته و ده بێ مژوو داده

، نیھلستی ئۆنتۆلۆجی مژوو  وه یه م بیرۆآه ی ئه وانه  پچه به. پن سه ده
  .ن ی بوون داده آه  ژوورآشیه ژمهو رخستن و ته ری خۆ ده  شانۆگه به
  

مكی زابووی متافیزیكی خۆی  ك سیستهم ده سهموو   هه ئاشكرایه
ر  سه تی به سه آی زۆر ده یه ریستۆ بۆ ماوه متافیزیكی ئه.  یه هه

ریستۆ  می ئه سیسته. ی ڕۆژئاوادا ڕاگرت فه لسه ی فه وه بیرآردنه
رو  ده م به ده سه گۆڕو له ونكی نهنوان بو ڕۆآی له آی ناوه جیاوازییه

چاوی  ریستۆ به ند ئه رچه هه. آات واودا دیاری ده و ناته بوونكی باوه
دا  یه وه م جیاآردنه  م له  فالتون، به ی ئه فه لسه  فه ته  ڕوانیویه گرانه خنه ڕه

  له.  فالتون ڕوون و ئاشكرایه ی ئه آه  متافیزیكیه آارتكردنی بۆچوونه
واون و  گۆڕو پو ته آان نه آیه مه  هه فالتوندا فۆڕمه انی ئایدیای ئهجیھ
  دا ناب ڕووبدات، چونكه م جیھانه  ناو ئه  گۆڕانكاری له وه م ڕوه له

                                                 
104 -Friedrich Nietzsche. Thus Spake Zarathustra, translated by Thomas Common, 

Wordsworth Classics, 1997. P. 276    
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م  آان ئه آات و فۆڕمه موآورتی ده و آه واوی  بۆ ناته گۆڕانكاری ئاماژه
و  و باوه آی نده تی بوونكی هه گۆڕانكاری خسه.  یان نیه ته خسه
و   ببێ و قۆناخه  ئه وی داوه  هههیگریستۆ،  پاش ئه.  واوه ناته

.  وه ت بكاته ریستۆ ره و ئه آی متافیزیكی داهن یه گۆڕانكاری
 بوون  وت، آه آه رده ودا ده  له وه یه م باره  لههیگی  وتوانه رآه نگاوی سه هه

. دات بوون ده  به آی زانستیانه هی وه دات و لكدانه  گرده وه و مژوو پكه
رانه آو ئه  وه،هیگم ئه آات به  باسی گۆڕانكاری ده ریستۆ بو  و

.  بوونی دانان نك یان جۆرك له تی الیه  خسه نیا به  ته  به یه گۆڕانكاری
  یتوانیوه  نه سوفه یله م فه  ئه، دایه وه یش لههیگڕی  ی بیروباوه آه موآورتیه آه
بینین  ریستۆ ڕزگار بكات و ده ژر آارتكردنی ئه واوی خۆی له  ته به

 Geist ها ندی ڕه  ستی ئاگامه به آان بۆ ویست و مه یه گۆڕانكاری
نت و   داده ندییه و ئاگامه  خۆ نواندنی ئه و مژوو به وه ڕنته گه ده

آی  مكی ناچاره آات و سیسته آان ده  ویست و ڕۆلی تاآه چاوپۆشی له
وتووتریان  ر گۆڕانكاری پشكه و هایدیگه مارآس و نیتشه. زرنت مه داده
یدا آردو توانیان ژوور  دا پهم ده سهڕی متافیزیكی   بیرو باوه له
ریستۆ  ون و آارتكردنی ئه  بكههیگی  فه لسه آانی فه موآورتیه آه
آی  ندییه وهی ی په شه و بانگه وه  بسنه وه هم ده سهفی  لسه ی فه ر بیرۆآه سه به

  بۆ مارآس آۆتایی هنان به. ن نوان بوون و مژوودا بكه پویستی له
و  تی تی تایبه نداریه ستگای خاوه و ڕوخاندنی ده متافیزیكی بۆرژوازی
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ی نوان بوون و مژوو  ندییه یوه و په هزآردنی ئه تی به گای چینایه آۆمه
 بۆ   آردنه ئاماژه)رمان هسوپ(دایك بوونی   له بۆ نیتشه. ڕ گه خاته ده
تی داهنانی  سه رمان ده نیا سوپه ته و به آه ندییه یوه قامگیرآردنی په سه

م  رگرتن له ك وه ر، پاش آه هایدیگه.  یه آانی ناو مژووی هه گۆڕانكارییه
ر ڕۆی مرۆڤ بۆ داهنانی  سه ختی له ، زیاتر جه بۆچوونانه

فی نوێ بۆ  لسه زمانی فه آی نوی به یه وه آان آردو لكدانه گۆڕانكارییه
ی  وه ره  ده  له ر مرۆڤ بوونك نیه  دیتنی هایدیگه به. بوونی مرۆڤ آرد

و  ئه.  مژوو رك بوانته ماشاآه  تهو ی ناو مژوودا بآان گۆڕانكارییه
بوونی مرۆڤ .  وه و مژووش چیۆآی بوونی ئه یه بوونكی مژوویی هه

م  نی گرنگی ئه رجكی ئۆنتۆلۆجی، س الیه آو پشمه ناو جیھاندا، وه له
. تی بوونی و آاتیه ری گه و آۆمه ری جیھانگه:  وه آاته بوونه ڕوونده

ر  ی بۆچوونی هایدیگه  گوره ری بوونی مرۆڤ به جیھانگه
  یكات به و ده ستن ی لده ئایدیالیستیانه)آی گیانه(ی ناسنامه
  و له ناو جیھاندایه مردنی مرۆڤ لهژیان و . آی جیھانی هاووتیه

  دا)ناو جیھان له ( آانی بوونیش لره و پۆژه  نیه ی جیھان چی دیكه وه ره ده
سانی  ڵ آه  گه و له نیا نیه  ناو جیھاندا ته مرۆڤیش له. درن نجام ده  ئه به

وستی  هه. رجی ئۆنتۆلۆجین بۆ بوونی وانیش پشمه و ئه  دایه دیكه
آان و  تیه یه  آۆمه ندییه یوه آانی په وانداو داهنانی پۆژه ڵ ئه گه له

  . وه  آایه هننه آان ده  مژووییه گۆڕانكارییه
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ی  وه نی بیرآردنه مان خاوه آه هم ده سه ، وه آاته وونی دهش ڕ مه ئه
 متافیزیك آاتكدا باسی ڕوخاندنی  له.  تی ی خۆیه متافیزیكیانه

   شوازی متافیزیكی آۆن، به ۆتایی هنانه بهستمان آ به ین مه آه ده
م  متافیزیك، به. ئۆنتۆلۆجی- یان تیۆ ریستۆیانه تی شوازی ئه تایبه
پاندنی  ژی، سه دا دهم ده سهی   ناو بیرۆآه ین و له آه ی باسی ده یه شوه
 بۆ  تكی پویسته ڕه بنه.  ر نیه دانه خشه پشترو نه آی له تكی هۆشه سه ده
ر  و هایدیگه  مارآس و نیتشه بۆ نموونه. آانی مژوو دانی ڕووداوه رهه سه

جیاوازی . آان آردووه آیان بۆ گۆڕانكارییه یه مینه ت یان زه ڕه ی بنه ئاماژه
 - ریستۆ یان متافیزیكی تیۆ و ئه ی ئمه آه نوان بۆچوونه متافیزیكیه

و  ی تیۆلۆجی وه ت دانه  ڕه و نیھلستی ئۆنتۆلۆجی له ئۆنتۆلۆجی
   بوون له ڕی به ۆلۆجی باوه ئۆنت-  تیۆ . یه وه  مژووه ن بهی بوو وه ستنه به
 مژوو  ست و واتا به به ش مه و بوونه و ئه   یه ی آاتدا هه ی بازنه وه ره ده
  .ن داده) مژوو(و )آات ( نیھلستی ئۆنتۆلۆجی بوون به. دات ده
  
 مژوو و  به) ر ده غایه(ر ستده به آان و مه ری گۆڕانكارییه تی داهنه سه ده

 مژوو بدات و  ست به به ر ناتوان مه ده  ئاگا به بوونكی له.  ندییه ئاگامه
وژمی ژوور آشی  ، ته وه م بۆچوونه مژوو، له. آان داهن گۆڕانكارییه

ندیش  ئاگامه. و داهاتوو ره  به یه ندانه و گۆڕانكاری ئاگامه  ندییه ئاگامه
 هیگی  فه لسه ندی ناو فه آو ئاگامه  وه آانه، و ویستی تاآه  وه بیرآردنه
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آانی ناو مژوودا  ی گۆڕانكارییه  ناو پۆسه له.  آی نیه مه هاو هه ڕه
آان داهنراوی  آان یان گۆڕانكارییه ها و واتای قۆناخه ست و به به مه

وامی  رده به. ڕ  گه نه هخ  ده آه وامی پۆسه رده  به  به ، آه آانه ویستی تاآه
و  وه كو نوكردنه و به ها و واتای قۆناخك نیه ست و به به پدانی مه درژه

آان پویستی  قۆناخه.  یه ها و واتای دیكه ست و به به داهنانی مه
  پویست-دا نا  قۆناخكی دیكه  له و پویستیه و ئه یه ندی خۆیان هه  تمه تایبه
ڕگرو آۆسپ  بت به  ده وه آرایه ت نه  یان ڕه وه درایه ت نه ر ڕه گه بت و ئه ده
   دوا قۆناخ له یه م شوه به. ندیدا ێ ئاگامه آه  ژوورآشیه وژمه  ئاستی ته  له

ش  مه ئه.  ن آه وت ده وامی ڕه رده  به آان به و گۆڕانكارییه مژوودا نیه
و  م له  به دا هاوڕایهگهیی  آه  دیالكتیكیه وه ڵ توژینه گه ك له یه تاڕاده
  ڕ به  باوه وه آانه  ژوور گۆڕانكارییه  لههیگ  ، آه دا ناآۆآه خاه

   پشتر به ها و واتای له ست و به به ویش مه و ئه هن ها ده ندیی ڕه ئاگامه
ی دوا قۆناخی مژوومان   ئاماژههیگها  روه هه. دات آان ده گۆڕانكارییه

 زیاتر  وه ن و له گه  دوا قۆناخ ده آان به ڕانكارییه گۆ آات و گوایه بۆ ده
م   بیروڕای ئه ش به و دوا قۆناخه ئه. ت ردا نایه سه بوون گۆڕانی به

مارآس، . بت دا ده گای بۆرژوازی په  دانی آۆمه رهه  سه  به سوفه یله فه
  ی گۆڕانكارییه  گوره  به ، واته مان شوه  هه ، بههیگآو شاگردكی  وه

ڕی  و باوه  نیههیگی  آه  بۆچوونه آانی ناو مژوو، الری له دیالكتیكیه
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 ڕادیكاتر  وه  دوو ڕووه مارآس له105.  آۆتایی مژوو هناوه به
ی هیگو  آانی مژوو آردووه ڵ گۆڕانكارییه  گه وتی له سوآه هه
  . تكردوه ره
  
ها  ندی ڕه  گامهتی ئا سه آانی مژوو بۆ ده و گۆڕانكارییه م، ئه آه یه

آی ب چین  گایه زراندنی آۆمه وی دامه میش، هه دووه.  وه  ڕنته ناگه
تی  سه و ده ی مژوودا نیه وه ره ده ستی مژوو بۆ مارآس له به مه. دات ده
ی   گوره به) ر م هنه رهه آو چینی به وه(آان  سوڕانی گۆڕانكارییه هه

  ، آه)آۆتایی مژوو(ی  آشه. اتآ یدای ده  په آه پویستی قۆناخه
 دیالكتیك  ، چونكه می دیالكتیكیدا ناآۆآه ڕۆآی سیسته ڵ ناوه گه له

ناو  دان و له رهه  سه  به ستراوه آات، به د ده  دینامیكی ناوزه وت به داآه
 و مارآس گۆڕانكارییه هیگ دیتنی  به. آان  دژه نه چوونی الیه
ناویدا وون  آان له  دژه قۆناخك نته یه گه  ده خۆیی  مژوو آه دیالكتیكیه

ی  وه وڕه  ڕه بت به آان ده ی زۆرانبازی نوان دژه وه ر ئه به له. بن و نامنن ده
و زۆرانبازی  ست وه دا مژوو ده ره ده  دژبه  له و قۆناخه آان، له گۆڕانكارییه

. دات ده ههر  یی سه و ئاسوده  ئارامی آۆتایی پدت و قۆناخكی پ له
  وه  دیالكتیكیه وه م لكدانه و آۆتایی مژوو له م ئاآامه یشتن به گه

                                                 
 :  ش بروانه مه بۆ ئه.  آردنی مژووه شه ك بۆرژوا، دوا قۆناخی گه گای آۆمۆنیستی، نه بۆ مارآس آۆمه - 105

Karl  Marx. Economic and Philosophical Manuscript 1844, Moscow: Foreign 
Languages Publishing House, 1975, P. 98  
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ناوچوونی زۆرانبازی   له ڕ به ر باوه گه تی ئه  تایبه ، به یه ندانه لۆجیكمه
ی  وه ڵ شوازی بیرآردنه گه  له آه م آشه آان بھنین، به نوان دژه

   بوون به وه آه  الیه  وان له  ئه، اآۆآهدا ن سوفه یله و فهم دو متافیزیكی ئه
 دوا قۆناخ   له وه آی دیكه  الیه نن و له ستاو داده وه وژمكی ژووآشی نه ته

  .دون و آۆتایی مژوو ده
  
   ڕادیكاه وسته  له هه  ئمه، وه بته ودا آۆده ی باس لهنجام ره سه

   به نیھلزم  بووه. یزم نیھ- پاش  ڕوومان آردۆته وه مانه آه نیھیستیه
ڕی  ی بیروباوه نه م دوو الیه ئه. ر رو داهنه فی ڕووخنه لسه ڕكی فه بیروباوه

  ڕوخاندن له.  یه آدی هه ڵ یه گه آی پویستیان له ندییه یوه نیھلستی په
ڕی  ی بیروباوه تی گۆڕانی ڕادیكانه خسه.  مانكات داهنانه هه

   به رگكی شۆڕشگانه وت و به آه رده دا ده ندییه یوه م په نیھلستی له
ڕۆی . دات وی داهنانی مژوو ده آات و هه ماندا ده آه فه لسه بای فه

مان  ماندا ئاماژه آه تای باسه ره سه له،  فیانه لسه ی فه وه آردنهآی بیر ره سه
. آان كارییهو داهنانی گۆڕان وره ی پرسیاری گه ره  قه  له بۆآرد خۆ لدانه

 واتای بوون و  ت به باره  سه تریش پرسیار آردنه وره موویان گه  هه له
م  می ئه ڵ وه گه وت آردنمان له سوآه  هه  له ئمه.  و واتایه داهنانی ئه

و  وه تدایه ریستۆمان ڕه دا شوازی متافیزیكی ئه یه وره  گه پرسیاره
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 گرداو  وه و بوون و مژوومان پكه آه  پرسیاره  ڕوومان آرده نیھلیستیانه
  . وه ڕانده تی داهنانی مژوومان بۆ مرۆڤ گه سه ده
  

وژمكی ژوورآشی   ته  بوو به وه مانه آه ی بۆچوونه  ڕوانگه مژوو له
نوان بوون و مژوودا    لهه پردكی پویستیش)داهنان(و  ندانه اگامهئ
بات و  و داهاتوو ده ره  بوون به هو م ڕووه داهنان له. ستین به یده هه
ری  واوآه  ته بن به بوون و داهنان و مژوو ده. خش به ڕۆآكی پده ناوه
  و ناتوانت به ب آدی دابن بوون نامۆ ده  یه ر له گه و ئه آدی یه

  .لمنت مژووبوونی خۆی بسه
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  م شه شی شه به

  بوون و یاخیبوون
  

  
ی  ندانه تی داهنان بۆ بوونی مرۆڤ ئاآامی لۆجیكمه سه ی ده وه ڕانه گه

ی  آی ڕادیكانه و گۆڕانكارییه  مانه آه  ئۆنتۆلۆجیه وه توژینه
 مژوودا   له م بوونه آی ئه ره ر ڕۆی سه سه  خت له  جه ، آه یه فیانه فه لسه فه
  لكش آردنی بوونك له  بونیادنان و پهی داهنانیش پۆسه. آات ده
یان )  وه تدانه ڕه(ب و به یه تكی دیالكتیكی هه ڕه  بنه و یه وه بوونه نه
مانكاتدا   هه ك له یه ی داهنانی پۆژه پۆسه. نابت) ڕوخاندن(
و  وه تدانه وستی ڕه  هه م جۆره و به یه آی دیكه یه ی پۆژه وه تدانه ڕه

ب  تیڤ به و پۆزه هگرتوو تیڤی هه  ناوخۆدا بوونكی پۆزه  له نگتیڤانه
ی  ی پۆسه وه ر ئه  به له.  تیڤ نابت ب پۆزه تیڤ به تیڤ و نگه نگه

 بۆ  وه تیڤه  پۆزه آانیش له  گۆڕانكارییه یه باوه بوونی مرۆڤدا نه داهنان له
و  وه منته وامی ده رده  به تیڤ به  بۆ پۆزه تیڤ و جاركی دیكه نگه
نی  الیه. ڕ گه نه خه و داهاتوو ده ره وون بهی ب آه  ژوور آشیه وژمه ته

تی  سه ست نیشانی ده  ده تیڤه نی پۆزه ی الیه وه تدانه  ڕه تیڤ، آه نگه
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 بوون   ڕوو، آه خاته مان بۆ ده و خاه ئه. آات ری بوون ده رو داهنه ڕوخنه
  هیشتن ب وامی خواستی گه رده به و به دایه وه  و نوێ آردنه  گۆڕانكاریی له

بووی  ی بووندا هه م شوازه له.  یه واوآردنی هه قۆناخی باشترو خۆ ته
بووی  رجن بۆ هه  پشمه نه و الیه ی ئه وه تدانه تیڤ و  ڕه نی پۆزه الیه
   نوانیاندا ئمه  له ندییه یوه م په زراندنی ئه ب دامه به. تیڤی نی نگه الیه

م  له. ش بدوین وه تدانه ی ڕه ه آش ین و له  واتاآانیان بگه ناتوانین له
ر ڕۆشنایی داهنان و  به ین واتای یاخیبوون له ده وڵ ده  هه وه یه پگه
 بوونی  شی به آه  ئۆنتۆلۆجیه ندییه یوه و په وه ینه دا ڕوون بكه وه تدانه ڕه

  . لمنین  بسه وه مرۆڤه
  

آی  یه مینه  زه م بوونه ڕۆآی ئه ناوه-واوی مرۆڤ و ب بوونی ناته
ی  ڕه و باوه  ئه یشتینه مان خۆشكردو گه آه وه ئۆنتۆلۆجی نوی بۆ توژینه

یدا بكات و ببت  ی پهڕۆآی خۆ ب داهنان مرۆڤ ناتوانت ناوه به
نامۆ بوون و مردن : م دوو آۆسپ و ڕگر به. یخوازێ  خۆی دهی وه به

وه،  ی مردنه وانه  پچه  بهنامۆ بوون،. ن ده وآردن تكدهوا ی خۆ ته پۆژه
وه پویستی  داته  نو ڕابردوودا گلده و بوون له آی مژووییه یه دیارده

 بیار  سانی دیكه ی آه وه ر ئه به مۆ لهبوونكی نا. آات  ئاشكرا دهیاخیبوون
و  ب داهاتووه ن  آه تی داهنانی آپ ده سه ن و ده ده آانی ده ر پۆژه سه له

آی بكات  ره ڕوانی هزكی ده سك چاوه آه.  نی مژووی خۆی نیه خاوه
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تی داهنانی خۆی  سه  ده خسن، نكۆی له آانی بۆ به گۆڕانكارییه
ری نامۆییدا  ژر باریی نه له. بژرێ ده ن هه سه آات و بوونكی ناڕه ده

ش  مه ئه.  هیاخیبوونتی بوون  نیه سه و ڕه ره  به وه ڕانه ی گه  چاره ڕگه
  وه ینه وێ ڕوونیبكه مانه  ده ی ئمه وه الم ئه  به  ژووییهكی میاخیبوون
.  یه فیانه لسه آی فه یه وه ی توژینه ر بناخه سه  له زراندنی نامۆییه دامه

و   له ئمه.  آی مژووییه یه و دیارده  نیه نامۆیی بارودۆخكی ئۆنتۆلۆجی
 بوونكی  مرۆڤ به  ڕ، آه  گه ینه خه مان ده آه  باسه وه  ئۆنتۆلۆجیه خاه
آانی  شه  به درژی له ش به یه م آشه ئه.  وه خونته ر ده واوو داهنه ناته

واوی  ناته. وه ستینه به ی ده وه هیاخیبوون  دا به و لره وه ته پشوودا ڕوونكراوه
 تی داهنان سه ب ده ی به ڕه و باوه  ئه یانده ی گه بوونی مرۆڤ ئمه

رجكی   پشمه  داهنان بوو به.واو بكات تهتوان خۆی  مرۆڤ نه
وام و  رده كی بهیاخیبوونی داهنانیش  پرۆسه. ئۆنتۆلۆجی بۆ بوونی

و  آانه بووه ی هه وه تدانه ڕه. تی بوونی ئستاو ڕابردوو  چۆنیه  له ستاوه وه نه
تی ویس داهنان ناڕازی بوون و نه. آان بووه و نه ره  به یه ندانه وتكی ئاگامه ڕه
. آات لكش ده  په وه بوونه  نه آات و بوونكی نوێ له ستنیشان ده بوو ده هه
 یاخیبوون.  هیاخیبوون  یه وه و نوكردنه ی داهنان و گۆڕانكاری م پۆسه ئه
  خه  بایه پنراوی بوون، له ردا سه سه گۆڕو به تی نه و چیه )بوو هه ( له

مرۆڤ  ی به  پله آان، آه ویستراوه  نه هریت  ئایدیاو نه آان، له  آۆنه داهنراوه
 یاخیبووندا مرۆڤ  له. ن آه حكومی ده و مه وه نه آه بوونی مرۆڤ نزم ده
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مرۆڤ (وێ ستت و نایه وه ر ڕاده آی داگیرآه ره موو هزكی ده دژی هه
دیاریكردنی . نو بچ و ڕۆی مژووی له خۆی بدۆڕن) بوویی
  : یه ستراوی هه  به وه  دوو شوازی پكه وه م بۆچوونه وستی یاخی له هه

  .بوونی ئۆنتۆلۆجییاخی -1
 .بوونی مژوویییاخی -2

ڕی نھلیستی  ڕۆآی بیروباوه بوون ناوهمی یاخی آه شوازی یه
 بۆ   پشتره  ژوورو له های له تكی ڕه سه ی ده وه تدانه ڕه.  ئۆنتۆلۆجیه
ر  گه نتۆلۆجی مسۆ ب یاخیبوونی ئۆ به. آان ها ست و به به بوون و مه
ر بوون  گه ئه.  گونجاوه ستی مرۆڤ نه ربه  و سه تی داهنان سه آردنی ده

پشتری بۆ دانرابت مرۆڤ ناتوانت  خ و واتای له ست و بایه به مه
  مه دا بۆ سیسته ته م حاه له. نی مژوو بكات خاوه و خۆی به بیانگۆڕێ
ریتی  نه. ین به نای بۆ ده و په هو ڕینه گه ریستۆ ده ی ئه آه متافیزیكیه

ستی بۆ  ربه تی داهنان و سه سه ریستۆ ده زابوی متافیزیكی ئه
ی  وه تدانه ڕه. خش  مرۆڤی نابه آات و به رز دیاری ده پشترو به بوونكی له

 بۆ بوونی  ستیه ربه تی داهنان و سه سه ی ده وه ڕانه  گه ریته و نه ئه
ریتكی   نه  لهیاخیبوون.  بوونهتی یاخی ڕه  بنه یه وه تدانه  ڕهم ئه. مرۆڤ

ستی مرۆڤ  ربه  سه پشتر، آه تكی له سه  بوونی ده ها له روه زابو، هه
ی  آی ئۆنتۆلۆجیانه یه وه تدانه  خۆیدا ڕه ش له مه ئه. آات سنوردار ده

ی   بیرۆآه ها یان له  بوونكی ڕه  له هیاخیبوونو  ریتكی ئۆنتۆلۆجیه نه
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و  ی بوونی ئه هاو بیرۆآه ی بوونی ڕه وه  جیاآردنه له.  و بوونه بوونی ئه
  وه آه  الیه ڕوو؛ له ینه  خه نی یاخیبوونی ئۆنتۆلۆجی ده  دوو الیه دا بوونه
ستی مرۆڤ  ربه  سه یه  و بوونه تی ئه سه  دهی ئۆنتۆلۆجی وه تدانه ڕه

لمن   ناسه و بوونه بوونی ئه نهبوو دا یاخی م یاخیبوونه له. آات  دهسنوردار
. ی ناآات آه ته سه ی ده سته  ژر ده و خۆی به وه داته تی ده كو ڕه به

 میتافۆری  له) ئیبلیس(وستی  هه ش له  یاخیبوونه م جۆره ی ئه نموونه
 Theیدا  آه رییه  شانۆگه ریش له و سارته قی دیاره  زه آاندا به ئایینی سامیه

 Fliesباوه م جۆره ی بۆ ئه ئاماژهرییه ڕگه  یاخیبوون و ب  
 ،یه ی نیتشه آه رییه ڕگه باوه ی ب شه  بانگه وه شه مانه رو ئه سه له106. آردووه
ی ئۆنتۆلۆجی  وه تدانه  ڕه وه آی دیكه  الیه له107.) خوا مردووه( ت   ده آه
ی  هو ڵ آردنه و پوچه زۆآی لماندنی نه ر سه سه ریستۆ خۆی له ریتی ئه نه
ی بوونی  ی بیرۆآه وه درۆ خستنه وی به و هه گرێ ری ڕاده ڕگه باوه
ی  گه  به  پویستی به وه نه م الیه یاخیبوون له.  وه داته ها ده تكی ڕه سه ده

نا بۆ   په آاتك نیتشه.  یه  هه یه و بیرۆآه ی نادروستی ئه ندانه لۆجیكمه
ی نه بات، هه ری ده ڕگه باوه بها  بوونی بوونی ڕه ندانه نه لۆجیكمه  داوه و
و  ی ئه وه تدانه ڵ ڕه گه رمان له  سوپه ، آه وه و بۆچوونه له. لمنت بسه
ریش  بۆ سارته. نابژرت ری هه ڕگه بت، باوه  دایك ده دا له ته سه ده

                                                 
106 - Jean-Paul Sartre, The Flies, translated by Stuart Gilbert, London: Hamish 

Hamilton, 1978. P. 75 
107 -Friedrich Nietzsche, Op. cit., P. 276  
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شمه باوه بكی لۆجیكم ڕی پك  آه.  ستی مرۆڤه ربه ی سه ندانه هرجس
. ست دابنت ربه  مرۆڤكی سه ی خوا بكات ناتوان خۆی به بوون ڕ به باوه

.  ستاوه ری ڕاوه ڕگه باوه و ب ری ڕگه ر دووڕیانی باوه سه مرۆڤ له
  تی بوون و واتای بوون له  چۆنیه م ڕگایانه آك له ر یه بژاردنی هه هه

. ن آه هیدا د بووندا په تی له ڕه ن و گۆڕانكاری بنه آه  ده ه ناوخۆیاندا گه
رمان  ، سوپه آۆیله نی خۆی یان به  خاوه آات به  مرۆڤ ده بژاردنه و هه ئه

 الفی  وه رییه ڕگه ێ باوه  ڕوانگه له. ن و داگیرآراو سه سكی ناڕه یان آه
ش  مه ر ئه  به له. آرێ ده م ئای یاخیبوون هه رمانتی لنادرت، به سوپه
آی پویست بۆ  یه  بناخه  به ی نیھلستی بوهماندا ئۆنتۆلۆج آه وه  توژینه له

 ئۆنتۆلۆجی نیھلستی  چونكه. ستی ربه ر آردنی سه گه مسۆ
ر بۆ  آه شه ڕه و هه ی آه وی آاروانه  پشه  پشتر ناآات به تكی له سه ده
 The Devils  ڕۆمانی ڤسكی له  دۆستۆیه بۆ نموونه. تی مرۆڤ سه ده
 خۆ ڕزگارآردن  یش به)ستی ربه سه( ترس و  به)اه بوونی ڕه(تی  سه ده
  ی بوونه وه تدانه  ڕه  له و ترسه خۆ ڕزگارآردنیش له108.نت داده و ترسه  له
  .آات ست پده  ده وه یه آه ته سه  ده  لهیاخیبوونو  هاآه ڕه

   لهو تۆ واسراوه  هه وه  ئاسمانه ك به د خانویه قه ردك به ، به  وه  بكه وه بیر له* 
  یت؟ آه  ئازار ده ست به وێ هه رتا بكه سه ر به گه ستاویت؛ ئه ژریدا وه

                                                 
 سای  له.  وه  ئینگلیزی بوآرایه بهThe Possessedناوی  م جار به آه بۆ یهThe Devilsڕۆمانی  - 108

  .دا چاپی  له وه ه)The Devils(ناوی زی بهر زمانی ئینگلی  سه  گۆڕییه یڤد مارگارشاك، آه  ده1953
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  .ترسم بگومان ده! ؟ م خانوه ر ئه ده قه ردك به  به-
  گا یان نا؟ ئایا ئازارت ده. م من باسی ترس ناآه* 
 ئازار  ست به ؛ بگومان هه ن گرانه ك ملیۆن پاوه ر چیایه ده قه ردك به  به-

  .م ناآه
. ترس س ده موآه هه. ترسیت ستی ده ك ڕاوه یه  ژریا بۆ ماوه م له به* 
زانن  موو ده هه. ترس ت و دآتۆركیش ده آی بلیمه ت زانایه نانه ته
 ئازاری  ترسن، آه  ده وه موو له چی هه ، آه تا ب ئازاره ر  سه ی به آه وتنه آه
  .ب هه
  ؟  ی ترس چیه ی هۆآاری دیكه  ئه-

  .ی دواییڕۆژ* 
  ؟ ی ژیانی پاش مردنه نجه شكه ستت ئه به  مه-
  . یه ڕۆژی دوایی، ڕۆژی دوایی*
  بت؟  ڕۆژی دوایی نه ڕی به  باوه یه س هه  ئایا آه-

  ودایه ستی له ربه سه.  آه  آشه ڕوانیته وه ده  بۆچوونی خۆته تۆ له* 
ازارو ترسدا ر ئ سه ی به وه ئه. من نوان ژیان و مردندا نه جیاوزی له

  .خوا بت به وێ ده رآه سه
  . یه  خوا هه ، آه یه  وه ستت ئه به  مه-

 له  دایه آه ناو ترسه  له دا نیه آه رده  ناو به ئازار له.  یه م هه ، به نیه* 
ژیانكی نوێ .  خوا ب به دا زابوو ده و ترسه ر ئه سه سك به آه.   آه رده به



184  

و  ره ری به نگاوه  جه بت به مژووی ده. كی نوێ مرۆڤ بت به هن ده داده
مرۆڤ جگای . ری نگاوه و جه ره  به وه وشه  ناوبردنی بوونی خواو له له

  109.گۆڕێ  جیھان ده و خۆی گرێ خوا ده
  
ی  وه تدانه ی ڕهنجام ره و داهنانی مژوو سه ری نگاوه  بینین جه ده

مان و بوونی  آه فیه لسه  فه ۆژهقی پ ڕۆآی ده  ناوه  به  بووهئۆنتۆلۆجیه و
گرێ و قورسایی  آی نیھلیستی ڕاده یه مینه ر زه سه مرۆڤیش له
و میدالیای  ستۆی  ئه  خاته آانی ده وه آان و لپرسینه گۆڕانكارییه

  ه  آه دا به  لرهنتۆلۆجی، یاخیبوونی ئۆ. آات ا دهرۆآید  به ری به نگاوه جه
  آی پویستی به ندییه یوه  په مان داناوه وه تدانه وستی ڕه رجكی هه مه

ی  وه تدانه  ڕه م یاخیبوونه  ئه نده رچه هه.  یه  هه وه یاخیبوونی مژووییه
  وه ر مژووه سه  به م آارتكردنی ڕادیكانه ، به ره ده مژوو به بوونكی له

. نت  دادهآان ری گۆڕانكارییه  داهنه  مرۆڤ به رانه نگاوه ڕو جه گه خاته ده
ردا  ده های مژوو به تی ڕه سه ی ده وه  تدانه  ڕه مرۆڤی یاخیبوو له

 بۆ  وه  ئاسمان و پاڕانه و ڕوو له ب یدا زاده)ڕوانی چاوه(ر سه به
 ئاستی   له وه و پاڕانه ڕوانی زان چاوه و ده ئه. ناآات) گۆدۆ(هاتنی

مانكاتیشدا نكۆی   هه  لهو لمن سه تی خۆ ده سه آیدا بده ره هزكی ده
نجامدا   ئه ش له مه ئه.  ی خۆیه رانه و داهنه  ندانه  بوونی ئاگامه  له آردن

                                                 
109 -   Fyodor Dostoyevsy. The Devils, translated by David Magarshack, New York: 

Penguin Books, 1975. PP. 125-6.  
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ڵ خۆ  گه ریی نامۆیی یان درۆ له دانی بارودۆخی نه رهه هۆآاری سه
.  ری یاخیبوونی ئۆنتۆلۆجیه واوآه یاخیبوونی مژوویی ته110. آردنه
ندی   ناوه  خۆی له ، آه یه ری مژوویی تی داگیرآه سه ی ده وه تدانه ڕه
یاخیبوون . خات رده تیدا ده یه و آۆمه و ئابووری ی ڕامیاری وه وساندنه چه
 نامرۆڤكردنی  و به  وه ن مرۆڤكی دیكه  الیه داگیرآردنی مرۆڤ له له

ڕی   مژووی بیروباوه ر ئاوڕ له گه ئه.  ستی مرۆڤكی دیكه  ده مرۆڤ به
آی  یه مینه ر زه سه  له م بیریاره آه  یههیگبینین  وه ده ینه فی بده لسه فه
ری داگیرآردنی مژوویی  سه  هۆآارو چاره ویداوه  هه فیانه لسه فه

تكردنی   نیازی ڕه ش مارآس به م بیریاره پاش ئه. باسبكات
آی  یه وه  لكدانههیگی  آه آانی ناو بۆچوونه موآورتیه آه

آانی  جیاوازی نوان بۆچوونه. ممان رده  به تۆتهتری خس وتنخوازانه پشكه
ژوویی له ت به باره  و مارآس سههیگند   چه  داگیرآردن و یاخیبوونی م

وی لۆجیكی  یه  و مارآس پههیگ  نده رچه هه:  وه بنه خاكدا آۆده
  یان بۆ گۆڕانكارییه آه  متافیزیكیه م بناخه ن به آه دیالكتیك ده
 جونی دیالكتیكی هیگبۆ .  جیاوازن وه آدیه  یه آان له دیالكتیكیه

و مارآسیش  آانه آان یان آاتیگۆرییه وژمی ژوورآشی بیرۆآه ته

                                                 
م  مجار، ئه آه بۆ یه). 1989-1906 ( ه)سامۆئیل بیكیت(آی  رییه ناوی شانۆگه) ڕوانی گۆدۆدا  چاوه له (- 110
ران  ڕوانكه ڕوان لكراوه تاآو ژیانی چاوه وانكی نادیارو چاوه گۆدۆ پاه. ر شانۆ  سه خرایه1953 سای   له رییه هشانۆگ
  ودایه،  له م آۆتاییه ستیش له به مه. ت و نایه  ئه ران بت، آه ڕوانكه  چاوه سپرێ به  آۆتاییدا گۆدۆ منداك ڕاده له. بگۆڕت

   .ژیانی خۆی بگۆڕێ مرۆڤ خۆی   پویسته آه



186  

هۆآاری .  وه ڕنته گه ستو ده ستوو جونی ئه  بۆ ئه آه وژمه ی ته رچاوه سه
ی  بیروڕا آان به  ناآۆآه نه دانی زۆرانبازی ناو مژووی نوان الیه رهه سه

وانامه(ر آردنی گه  بۆ مسۆهیگآان   ناآۆآه نه ی الیه وه بۆ ئه.  یه) ب
   زۆر له سته به و مه وان بۆ ئه آك له ر یه ن، هه یدا بكه آه په بوانامه

. ی بھن آه ستیه ربه ت و سه سه  ده آات بوا به  ده ی دیكه آه نه الیه
 پویستی  ا بینراوه مژوود آو له ش، وه ر آردنی بوانامه مسۆگه

  آه  ناآۆآه نه ردوو الیه ی هه وه ر ئه  به له.  سپاندوه و ملمالنی چه زۆرانبازی
نگكی   ناو جه نه ب خۆیان بخه ن ده آه آدی ده  یه  له داوای بوانامه

  نگه م جه له111.رگرن  وه ی دیكه آه  الیه  له آه زۆر بوانامه و به وه خوناوییه
آات  مردن داگیری ده له) ترس(آان ره نگاوه  جه نه  الیه آك له هدا ی خوناویه
  وه سته ده چۆآدا دێ و خۆی به دا به وه ی ژیان و مانه ریزه ر غه رامبه  به و له
و  هن  ده   ی دیكه آه نه ستی الیه ربه ت و سه سه ده بوا به. دات ده
امدا دوو جۆر بوون نج  ئه له. دۆڕن ستی خۆی ده ربه ت و سه سه ده
و  ن آۆیله خاوه: نی  گوتههیگرو داگیرآراو یان  داگیرآه: بت یدا ده په

، بووه هیگ، بۆ   ناآۆآه نه م دوو الیه زۆرانبازی نوان ئه112. آۆیله
  وژمه  آۆتایی ته  له آانی ناو مژوو، آه ڕۆآی گۆڕانكارییه ناوه به

نی   خاوه  به وه بته  ده كی دیكه جار دا آۆیله آه  دیالكتیكیه ژوورآشیه

                                                 
111 -   F. W. Hegel. The Phenomenology of Mind, P. 229 
  .Ibid.   رچاوه مان سه  هه- 112
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و  چ نو ده ی له آه تییه ستگای آۆیالیه و ده ی آه ستیه ربه ت و سه سه ده
  .خشن به آدی ده یه  به  بوانامه آه  ناآۆآه نه ردوو الیه هه
  

ی  آه فیه لسه  فه ڕه ی جیاوازی بیروباوه وه ، بۆ ڕوونكردنه وه م ڕوه مارآس، له
آان  نه دانی زۆرانبازی نوان الیه ر هه هۆآاری سهوه  ههیگ  له
ی  وه ر ئه به له.  ك بوانامه تی نه تی تایبه نداریه  بۆ خاوه وه ڕنته گه ده

ی بۆ   ئاماژه وه ته داوه روونی مرۆڤیش نه نی ده  الیه مارآس ئاوڕی له
   به بووه ی ژیانیش نه ریزه و زابوونی غه آردووه مردن نه له) ترس(

آانی  بۆ مارآس هۆآاره. یدا آه فیه لسه  فه  بۆچوونه خدار له آی بایه یه آشه
و  آی ك ناوه آین نه ره و ده ستویی آانی ناو مژوو ئه گۆڕانكارییه
  آانیشدا ، یان گۆڕانه آیه ره  ده ڵ البردنی هۆآاره گه له.  سایكۆلۆجیانه

و  گۆڕێ آانیش ده  ناآۆآه نه ندی نوان الیه یوه آاندا شوازی په ستوییه ئه
 ناو  واوی تیایدا له ته  داگیرآردن به  قۆناخك، آه گاته ڵ ده  آۆمه بگره
  113.چت ده
  

وستی  ، هه ره تی داگیرآه سه ی ده وه تدانه آی یاخیبوون ڕه مادامه
ر،  الی داگیرآه یاخیبوون له.  ی یاخیبوون مۆكی داگیرآراوه ڕادیكانه

 ،و ره ده  لۆجیك به و له بناخه  ب ره تكی داگیرآه سه  خۆی ده آه

                                                 
113 - Karl Marx. Economic and Philosophical Manuscript1844, PP. 98-100.   
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 یاخیبوون  وه م ڕووه له.  آی پارادۆآسه یه آشه)  ی چوارگۆشه بازنه(آو وه
. وه تدانه رو ڕه داگیرآراو، داگیرآه:   گردراوه وه نی پكه نی س الیه خاوه
م  بینین  ئه ها ده روه هه. یدا نابت  یاخیبوون په نه م س الیه آك له ب یه به

و بوونكی داگیرآراوی  وه ته بوونه ردا آۆ نه بوونی داگیرآه  له نه س الیه
  .یدا بكات آه ره ڵ داگیرآه گه تی له  تاآو دژایه نیه
  

ل و داگیرآراو  لوپه یان آه)شت (  به ر بووه بوونی داگیرآراو بۆ داگیرآه
  ر بوانینه گه ئه.  وهخۆی دا ی به له لوپه و آه آارهنانی ئه مافی به

مان بۆ  وه ، ئه ی تیدا باو بووهت ی آۆیالیه هم ده سهو  مژووی ئه
آو   بازاڕا وه و له نراوه س دانه آه  مرۆڤ یان به  به  آۆیله ، آه وه بته ڕوونده
 و  رێ  نه م بارودۆخه ژر ئه له.  آار هاتووه و به فرۆشراوه) آا(ك شمه

آردنی بوونیدا ) شت ( ئاستی به ر داگیرآراو له هگ دا، ئه نامرۆڤكردنه
  تی به  بوونی خۆی بژی آۆیالیه ئاگا له واوی ب ته ڕازی بت و به

.  وه منته  نامۆیی ده نت و به تیڤ داده ڕوودانكی پویست و پۆزه
وت  یه و ده  ئه ، چونكه ره ی ویستی داگیرآه  گوره ش به مه ئه

 آاتكدا داگیرآراو  له.  وه ئاگایی بھلته -و ب مۆیی نا  به آه داگیرآراوه
ترسی  ر له بت، داگیرآه بژرێ و یاخی ده  هه وه تدانه وستی ڕه هه

وی  زراندووه هه  داگیرآردن بۆ خۆی دامه ی به و جیھانه دۆڕانی ئه
دا  م زۆرانبازییه دات و له   ده آه  یاخیبووه نه واوی الیه داگیرآردنكی ته
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ستدانی  ده  له له)ترس(ری فۆبیای ژر آاریگه ر له اگیرآهد
آار  ی به ڕگه ری به رانبه ی به آه ره نگاوه  جه نه  الیه،آانی ندییه وه رژه به

توانت   نه ن آۆیله ر خاوه گه ئه. بات ناو ده  له وانه ی تووندڕه)بر زه(هنانی 
  خاته ری ده رانبه بر به  زهوه،  داگیر بكاته آه  یاخیبووه  آۆیله جاركی دیكه

ر آردنی   پناوی مسۆگه  له  توندرۆییه م آاره ئه. یكوژی ڕو ده گه
نجامكی  و ئه وه آایه ر دته آانی داگیرآه ندییه وه رژه و به آه بوانامه

 آوشتنی  زانت به ر واده داگیرآه. دات  ده آه  زۆرانبازییه تراجیدی به
  ها بۆخۆی آی ڕه یه آات و بوانامه ر ده سه ره چا آه  آشه آه داگیرآراوه
  آه  آوشتنی داگیرآراو ناآۆآیه وه مه ی ئه وانه  پچه به. آات ر ده مسۆگه
ین،   بده آه رنجكی وردی زۆرانبازییه  سه تاوه ره سه ر له گه ئه. آات ئاۆزتر ده

  وه كی دیكهن مرۆڤ  الیه ر له بت، داگیرآه مان بۆ ئاشكرا ده وه م، ئه آه یه
  له). شت(  به ی آردووه آه  داگیرآراوه نه و الیه ئه.  دراوه ی پنه بوانامه

  آه ر آردنی بوانامه شدا مسۆگه آه  یاخیبووه آاتی آوشتنی داگیرآراوه
  .گونجاو  نه میشه  گونجاوكی هه بت به ده
  
ئایا .  یه وستكی ڕادیكانه  یاخیبوون ههوپش باسمانكرد، وه له
؟  یه آی هه ؟ ڕادیكاڵ چ واتایه  بۆ یاخیبوون چیه یه م پناسه ستمان له به مه
و   ئه آانه تیه ڕه  بنه ڕانكارییهگۆ)ڕادیكاڵ(وستی  هه ست له به مه
تی گۆڕانكاری  ر یاخیبوون خسه گه ئه. هن  بووندا دایده  له وسته هه



190  

ر زیادآردنی  سه ك له یه ر آۆیله گه ئه.  ڕادیكاڵ دانانرت بوو، به تی نه ڕه بنه
   ڕادیكانه  به آه وسته ی یاخی بت، هه آه نه  خاوه ی له خواردنی ڕۆژانه

  تی له ڕه  گۆڕانكاری بنه   یاخیبوونه و جۆره رناخات، چونكه ئه خۆی ده
جار یان جارك   ڕۆژی س ر آۆیله گه ئه. ودا دروست ناآات بوونی ئه

  یاخیبوون له.  و بوونیشی داگیرآراوه یه شتا آۆیلهخواردنی پبدرێ ه
.  مرۆڤ  به وه یكاته و ده گۆڕێ  بوونی داگیرآراو ده وه ته ڕه بنه

  و له وه تی بوونه نیه سه و ڕه وه ناسینه-وه بۆ خۆ یه  نامۆیی آان له گۆڕانكارییه
  اگیرآراو لهبوونی د.  ن  ده وه مل  مرۆڤبوونه و به ره وه به مرۆڤكردنه- نا به
ش  مه ئه. ست ربه رو سه و داهنه ندانه  بوونكی ئاگامه  به وه بته  ده وه شته

   بوونی داگیرآراوه  له و مژووییه)ئۆنتۆلۆجی(تی ڕه آی بنه گۆڕانكارییه
. تی بوون نیه سه  بۆ ڕه یه وه ڕانه و گه وه یاخیبوون خۆ ناسینه. دا آه یاخیبووه
  ستانه ربه  سه ر، آه داهنهو واو  آو بوونكی ناته ه، و یه)خۆ(ی وه ناسینه

  .هن ڕۆآی خۆی داده آات و ناوه وتده واوآۆیی ڕه و ته ره به
  

   له  یه وه تدانه وستی ڕه ههیدا  آه ر دوو شوازه  هه یاخیبوون له
  وه) به(ی وانه  پچه  به مكه م چه ئه. بێ رده دا خۆی ده)نا(مكی چه

   واتای بوون له  مككه چه. آات  ده وه تدانه تی ڕه سه  ده بۆ ئاماژه
ی  آه نگی بناخه آی نوتر ڕه یه مینه ر زه سه و له گۆڕێ  ده وه ته ڕه بنه
 ژیانی  له)نا(مكی ی ڕۆی چه وه مكردنه بین و آه رنه ده. ڕژێ ده
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   له. ی مژوو آه وژمی ژوورآشیه  ناوبردنی ته  بۆ له داگیرآراودا هۆآاره
ویست و  زرنراوو نه ی دامه) به(  له  یاخیبوونه  آه،)نا(مان آاتیشدا هه
آی  یه) به(نی ، خاوه شارداوه  ناو خۆیدا حه ری له تكی ڕووخنه سه ده

وستكی  موو هه موو هه و هه یه) به(ك  یه)نا(موو  هه.  نوی ویستراوه
 بوونی  ، آه و ویستراوه وتكی نوێ اآهزراندنی د ر دامه و ڕوخنه وه تدانه ڕه

  آی پویستی به ندییه یوه یاخیبوون په.  ش آراوه به ی ل ب آه یاخیبووه
،  نتازیایه  پناوی یاخیبووندا فه یاخیبوون له.  یه  هه وه وتی بوونه داآه

و داهنانی )بوو هه(وتكی ی داآه وه تدانه ب ڕه  به چونكه
) بوو نه(و)بوو هه(وتی داآه.  وه  یاخیبوون ناآرته ر لهبی) بوو نه(وتكی داآه

ڕوخاندن و .  ی بووندا نیه وه ره  ده و له وه  بوونه  به ستراوه و به یه مرۆڤانه
وت و مرۆڤ  و هیچ شتك ژوور بوون ناآه  پناوی بووندایه داهنان له

ونی خۆی وبدات بو و هه وه  مرۆڤی بمنته ب به مرۆڤ ده. ڕ ناآات تپه
 ڕووی داگیرآردن و   نامرۆڤكردنی مرۆڤ، چ له به. دۆڕن نه
دا،  م بوونه ر ئه سه ڕبوونی به  ڕووی تپه و چ له م بوونه آردنی ئه)شت( به
  مرۆڤ نه.  یه م بوونه  نامۆآردنی ئه به) چت،  بۆی ده  نیتشه یه و شوه به(
تی   مرۆڤایه و نابت له رۆڤهو م  ئه خوا، به ل و نه ل و په آه  ب بكرته ده

ك  لمنت و نه  بسهبوونی خۆی  ودایه یی مرۆڤ له وره گه. دامارت
ر  گه ئه. نت یه ی بگهخۆ  له  بجگه  بوونكی دیكه وڵ بدات خۆی به هه

ی  وه ر ئه  به ڤسكی، له ی دۆستۆیه آه وانی ڕۆمانه  پاهی  شوه مرۆڤ به
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 نامرۆڤكردن و نامۆیی  ر به سه یار له خوا، ب  خۆی بكات به خوا نیه
و پش باسمانكرد بونیادی ئۆنتۆلۆجی  وه له114.دات بوونی خۆی ده

بوونی خۆی   خۆی واتا به خات، آه رده  ده م بوونه ك ئه یه  شوه مرۆڤ به
 بوون و - خۆ ی به آه ودانه هه. واوآردن بدات وی خۆ ته بدات و هه
ند بۆ بوونی  تمه تكی تایبه سه ش جگاو ده مه ئه. تی ڕۆآیه داهنانی ناوه
 تكۆشانی  مه رئه  به له.  وه آاته آانی جیاده بووه  هه  و له آات دیاری ده
 مرۆڤ  كو به ، به یشتن نیه گه) خوا (  داهنانی مژوودا به مرۆڤ له

 ی رانه بواگه و ب ری ای بواگهڵ دوگم گه مان له م بۆچوونه ئه.  بوونه
و بیروڕا  ریش ئه  دۆگمای بواگه ست له به مه. ست وه  ناآۆك ڕاده هنیتش

 و  ی ئامانج دوا پله یدا به گه آبوون له  خواو یه یشتن به گه یه ریانه سۆفیگه
  و نیتشه  م سۆفیانه جیاوازی نوان بیروڕای ئه. نن آی داده ودانی گیانه هه
  ن به یكه ن و ده آه ڤ نامۆ دهردوو الیان مرۆ  هه گرن، آه آده ودا یه له

و  ی ئه وه تدانه  ڕه  له یه و پله یشتن به  گه م بۆ نیتشه به.  بوونكی دیكه
ناو  ی بوونی مرۆڤ له وه نا بۆ توانه آانیش په و سۆفیه دایه هایه  ڕه بوونه
  115.ن به دا ده و بوونه ئه
  

                                                 
  ڕگه  ویمانكردووه یه  پهی  ئۆنتۆلۆجیه مه و سیسته  ئه.The Devilsوانی ڕۆمانی   پاه ه)آریلۆڤ( ستم له به  مه- 114

  و بوونه وبدات خۆی به متر دابن و هه  آه دا به  ئاستی بوونكی دیكه زێ خۆی له ی بوونی خۆی دابه  پله نادات مرۆڤ له
:  بوانه. تكات آات مرۆڤ خۆی ڕه آات و داوا ده ر مرۆڤدا ده سه ڕبوون به ی تپه شه  بانگه ها نیتشه روه هه. نت یه بگه

Friedrich Nietzsche. Op. Cit., P. 276  
  .ن  ناآه م دۆگمایه وی ئه یه آان په موو سۆفیه  هه م، آه آه  ده و خاه ی ئه  ئاماژه جاركی دیكه- 115
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پش . ست به ده هادا هه  نوان بوون و به ندی له یوه یاخیبوون پردی په
ی  وه تدانه  ڕه  یاخیبوون.  یاخیبووندایه خیبوون  لهها بۆ یا موو شتك به هه
ی  و خراپه ر چاآه سه  به  یاخیبووندا بیاردانه خیش له بایه.  زراندنه دامه
. پن سه ر یاخیبووندا ده سه  خۆی به دا، آه)بوو نه(و)بوو هه(وتی داآه

آان  زرنراوه  دامه ها یدا به آه وه تدانه  ڕه تهوس  هه مرۆڤی یاخیبوو له
و  وه تدانه  ڕه هایی یاخیبوون له ب به. هن های نوێ داده و به ڕوخن  د

  ش له وسته م هه خداری ئه و بایه آاندایه زرنراوه ها دامه ڕوخاندنی به
اخیبوون های داهنراوی ی  به م هۆآاره ر ئه به له.  های نودایه داهنانی به

ری بوونداو   به  به آراوه  نه وه آیه ره آی ده یه رچاوه  سه و له رز نیه و به آی مه هه
ی   ناو پرۆسه  له آه هایه به.  ی یاخیبووه وه تدانه ستی ڕه قووی بیرو هه هه

و  یه  هه وه آات و شونی خۆیه ندی به یوه آانی ناو مژوودا په گۆڕانكارییه
وامی  رده  به و به دا خۆی ڕاناگرێ آه  ژوورآشیه وژمه ه ناو ت ویش له ئه

تی بوون و   دینامیكیه  به ستراوه دا به تی گۆڕین لره خسه.  وه نامنته
و  ره و به آان ستاتیك نیه بووه آو هه  وه ، آه وه م بوونه ی ئه وه تدانه وستی ڕه هه
وامی یاخیبوون  رده ندا به بوو وامی گۆڕانكاری له رده به. ڕوا واوآۆیی ده ته

م  آی دژی ئه ره رزو ده و به آی مه خی هه بایه.  آانه خه و گۆڕانكاری بایه
خی  زراندنی بایه دامه.  یدا ناآۆآه گه و له ست وه  ڕاده  ئۆنتۆلۆجیه بۆچوونه

   یه كی ئۆنتۆلۆجی جیاوازتر ههم  سیسته رز پویستی به و به آی مه هه
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ی  وه ره  ده گۆڕ له آی پو نه یه رچاوه  سه وه تی مرۆڤه سه رو ده سه له
  . آان دیاری بكات خه مژوودا بۆ بایه

  
 ئاگاو - بوون نا و ناتوانت له یه  بوون هه یشتنی خۆی له یاخیبوو تگه

 یاخیبوون  مه رئه  به له. خش به  بوون ده ها به نامۆ بت و خۆی واتاو به
 بۆ بوون و یاخیبووش مرۆڤكی  یه وشتیانه وستی ڕه دانی هه رهه سه
ها  ی به وه تدانه  ڕه له. ست وه وشت ڕاده  دژی ڕه ، آه وشته ن ڕه خاوه
های نودا  زراندنی به  دامه و له ن وشت داده  ناڕه آاندا خۆی به زراوه دامه
. یدا آه بژاردنه  ئاستی هه وشت و لپرسراو له ری ڕه  داهنه بت به ده

  ، له پچاوی یاخیبوونه آی نه یه تی زنجیره ان مژووی مرۆڤایهبگوم
آی  ره  هۆآاری سه كدا داگیرآردنی مرۆڤ بۆتهم ده سهموو  هه
نی،   گوته ، نیتشه وه موویانه رو هه سه م له به. دانی یاخیبوون رهه  سه
م   ئه116.هاآان دابنین ی بهم ده سه  مۆمان به ی ئهم ده سهتوانین  ده
ر  رانبه  بهم ده سهی  وه تدانه وستی ڕه  بۆ هه وه ڕته گه  ده ی نیتشه ڕه اوهب
مژوو . تدا  ناو مژووی بیرو شارستانیه آان له ره  داگیرآه ته سه موو ده هه

 واتای بوونی   له  ئاگاوه تای قۆناخك مرۆڤ به ره  سه یاندۆته خۆی گه
نجام   ئه آانی بوونی به  پۆژه تانهس ربه وت سه یه و ده وه آۆته خۆی ده

  .ستگیر بكات و مژوو بگۆڕێ تی ده ها و واتای مرۆڤایه نت و به یه بگه

                                                 
116 - Friedrich Nietzsche. Op. Cit., P. 313  
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  م  وته شی حه به

   نجام ره سه
  

  فی له لسه آی فه یه نجامك بۆ پۆژه ڕه ڕ نوسینی سه مه بیاردان له
گرت؛  دا ڕامانده و پرسیارانه  ئاستی ئه له.  دژوارتره آه ستپكردنی پۆژه ده

  نجامه ره م سه ین؟ یان ئه مان بگه آه شته  آۆتایی گه  به ئایا توانیومانه
 جونی   له وه و بیرآردنه  بۆ قۆناخكی دیكه آی نویه تایه ره سه
می   وه تیڤانه وێ پۆزه  بمانه ر ئمه گه وت؟ ئه وپشچوونی خۆی ناآه ره به

ین  آه قیو ده آی چه وا خۆمان توشی دۆگمایه هوه، ئ ینه م بده آه پرسیاری یه
ڕۆآی  ڵ ناوه گه ش له مه ئه. ین  ناآه وه  داهاتووی بیرآردنه ڕ به و باوه
و  قووی بیری مرۆڤه  هه فه لسه فه.   ناآۆآهاماند آه فیه لسه  فه وه بیرآردنه

ناخكدا  قۆ نگاو له دوا هه ی به وه ئه.  وام دایه رده آی به  گۆڕانكارییه له
ز  مشدا حه ڵ ئه گه له.  تا بۆ قۆناخكی دیكه ره سه بت به نرت، ده داده
نجامك  ره  سه یه م پۆژه ر ئه  سه مه ی ڕۆشنایی زۆرتر بخه و نیازه م به آه ده

  .م  بكه ئاماده
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    له تاوه ره سه  له  وت، آه آه ڕده ودا ده  له فیه لسه  فه م پۆژه گرینگی ئه
 شون واتای بووندا   به ووه بت و له ریستۆ یاخی ده  زابوی ئهریتی نه
فی  لسه ی فه وه  بیرآردنه ندی به تمه تكی تایبه ش خسه مه ئه. ڕت گه ده

م  به.  زراندووه آانی دامه مینكی ڕادیكاڵ بناخه ر زه سه و له  داوه آه پۆژه
آی  یه وه  توژینه  به وهڕ واتای بوون بو مه مان له آه وه  توژینه یه شوه

می متافیزیكی  ی سیسته وه تدانه  ڕه وه آه  الیه له. " وه تدانه بونخوازی ڕه"
  ، آه آانه فیه لسه  فه ی بۆچوونه وه  تدانه  ڕه وه آی دیكه  الیه ریستۆو له ئه
  ه  ببینن ل م بوونه ندی ئه تمه ی تایبه وه ب ئه ، به وه ی بوونی مرۆڤه وه ره ده له

می متافیزیكی  ی سیسته وه تدانه ڵ ڕه گه له.  وه آۆنه ی ده واتاآه
و  آی آی هۆشه یه ر بناخه سه ی بوون له ڕه و باوه  ئه یشتینه ریستۆدا گه ئه
و  ره ده ت به ڕه ست و بنه به  مه كو بوون له و به زراوه مه ست پدراو دانه به مه

  گانه و به ر ئه سه ش له ڕه هم باو یشتن به گه. تی ی خۆیه خۆی بناخه
    بوون له ی ڕه و باوه ر ئه سه  له وه شه لره. درژی باسمانكردوون  به ستاوه ڕاوه
مكی متافیزیكی   سیسته یانده  خۆمان گه  سته به مه و ب ره ده ت به ڕه بنه

ی  وه تدانه پاش ڕه. مان آه وه ناوی ئۆنتۆلۆجی نیھستی بۆ توژینه نوێ به
ریتی  ی نه آو پاشماوه ریتی دكارتیش، وه ریستۆ، نه تافیزیكی ئهم
آی نومان بۆ بوونی مرۆڤ  یه وه و لكۆینه وه تدرایه ڕیستۆ، ڕه ئه

 واتاو   له وه م بوونه ی ئه وه ره  ده ك له  نه وه  ناوه وماندا له زراندو هه دامه
  .ین آانی بگه ته خسه
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ندی  یوه ستنی پردی په به  هه مان له آه پۆژهی  آی دیكه ها گرنگیه روه هه

 بونیادی ئۆنتۆلۆجی   به ستراوه  به ندییه یوه م په ئه.  نوان بوون و مژوودایه
ش  مه ئه. ن ڕۆك داده ندو ب ناوه آی ئاگامه  خۆیه  بوون به ، آه وه بوونه

 بۆ ر  هانده بت به واوی تدا ده دات و ناته بوون ده ت به دینامیكیه
وژمی  ته. واوآۆیی و ته ره وژمكی ژوورآشی به دانی ته رهه سه

آانی چوار   ڕوودانی گۆڕانكارییه نیا له  ته  به م بوونه ژوورآشی ئه
و نا  له ڕۆآیشه گۆڕانكی ناوه.  ریستۆدا نیه آاتیگۆری لۆجیكی ئه

. بات هوتووتر د و قۆناخكی پشكه ره  بوون به ر بووندا دت سه بوونداو به
واو داناو   ناته  بوونی به یشتین، آه  گه و ئاآامه  به وه یه و پگه  له ئمه

  . وه آان جیاآرده ه)بوو هه( بونیادی ی له آه بونیادی ئۆنتۆلۆجیه
  

بوونی و  نه.  واوه رو ناته ده واتا به ست و له به مه بوون ب
  ن به یكه ن و دهپن سه ردا ده سه واوآردنی به خۆ ته)پویستی(واوی ناته

  گۆڕو له تی نه ك خسه یه سته ڕۆك ده ، ناوه وه م ڕوه له. ڕۆآی ری ناوه داهنه
  وژمه  ته  له ، آانی بوونه زرنراوه وو دامهبژررا  هه ، پۆژه پشتر دراو نیه

. ینرن گه نجام ده  ئه درت و به ر ده سه  بیاریان له دا ڕۆژانه آه ژوورآشیه
ی  ڕۆآه و ناوه و ئه گۆڕ بوایه پشترو نه ڕۆآكی له نی ناوه وون خاوهر ب گه ئه
و  ردا بھن سه توانی گۆڕانكارییان به یده  نه وه آه  الیه  له پنرایه ردا بسه سه به
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  بته ش ده مه ئه. بوو ده تی داهنانی نه سه  ده وه شه آی دیكه  الیه له
 نامۆآردنی  مانكاتیشدا به  هه  لهو وه  مژووه هۆآاری دابانی بوون له

ڕۆآی خۆی بدۆڕن ناتوان  تی داهنانی ناوه سه بوونك ده. بوون
دا  وه م توژینه  له داهنان،. بت ن ده سه  ڕه-و نا وێ یه ی خۆی ده وه ببت به
ب  به. دات  گرده وه رجی ئۆنتۆلۆجی و بوون و مژوو پكه  پشمه  به بووه

ی بوون  آه  ژوورآشیه وژمه ی ته وه ر ئه به یدا نابت، له و پهداهنان مژو
  وتكی داهنراوی له  ڕه بت به ، ده وه م بۆچوونه ، مژووش، له یه باوه نه

  .وام رده رو به ده آۆتایی به
  

آی دكارت  ڕۆآی گیانه ندی ناوه ئاگامه.  یه ندانه بوونی مرۆڤ ئاگامه
و  آی نده بوونكی هه.   نیههیگی Geist و آی فیخته مه و خۆی هه

  ندی به تمه  تایبه نه م دوو الیه ئه.  و نیه یه  هه میشه  هه شتكه.  واوه ناته
بوو  شتكی هه.  وه نه آه آانی جیاده بووه  هه خشن و له به ندی ده ئاگامه
.  هی گۆڕیان هه ڕۆآكی نه واون و ناوه آان پو ته بووه هه.  بوو نیه نی نه خاوه

 ناو خۆیدا  ی له)بوون نه( وه آانه بووه ی هه وانه  پچه ندی به ئاگامه
  ی بیردۆزه وه تدانه  ڕه یه م شوه ندی به ناسینی ئاگامه.  وه شاردۆته
گۆڕو پو  ڕۆآكی نه  ناوه ندی به  ئاگامه ، آه ی دكارته آه آیه دوانه
  و به شدا ساآارانه مه ڵ ئه گه له. بێ ستوی داده  ئه نت و له آی داده گیانه
ب  به.  آردووه دا نه یه م آشه ڵ ئه گه وتمان له سوآه رزاری هه سه
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ی آۆجیتۆو  وه گانه  هه مینكی نوی ئۆنتۆلۆجی به خۆشكردنی زه
ی دكارت  آۆجیتۆآه. بووین ی بیردۆزی دكارتی ڕازی نه وه تدانه ڕه

و  وه شنرته بوه  هه یه و بناخه  ئه  پویسته یه ی متافیزیكی خۆی هه بناخه
آات،  فیمان لده لسه دوای خۆی داوای زمانكی نوی فه ش دوابه مه ئه

  ، آه وه و آاتیگۆریانه ر ڕۆشنایی ئه  به خرته ند نه تاآو بوونی ئاگامه
ی متافیزیكی  ی بناخه وه شاندنه وه پاش هه. ناسرن آانی پده بووه هه

 ڕاآشاوی  ریستۆ به وامی متافیزیكی ئه رده و به اشماوهآو پ دكارتی، وه
ندی  آی نومان بۆ ئاگامه یه وه و لكدانه وه گرایه مان هه آۆجیتۆآه

 بۆ   وه ی خۆیه وه  ناوه ندی خۆی له  ئاگامه ك، یه وه لكدانه.  وه آایه یههنا
  . آات یدای ده بوونی خۆی په

  
،  وه آه  الیه له:  وه  دوو شواز ڕوونكرده بهندیمان  ی بوونی ئاگامه)بوون نه(

وه  آی دیكه  الیه له.  یدا بووه  په وه واویه م ناته و به واوه ندی ناته بوونی ئاگامه
و  ره  به وه بوونه  نه  له م بوونه وتی ئه ڕه. یان مردن) بوون نه(و ره  به بوونكه

   له یه تۆلۆجیه ئۆن و شوه مان ئاآامی ئه و نه ره بوون یان به نه
  له.  ویمان آردوه یه زراندو  په مان دامانمه م بوونه ماندا بۆ ئه آه وه توژینه

 و  یشتوین گه و مردن تنه ره واتای به  له ش زانستیانه م هۆآاره ر ئه به
  م بۆچوونه له. وه  ی بكۆینه  واتاآه  له فیانه لسه وماندا فه هه
  یدا به آه ندییه یوه  په ی مردن له ڕه و باوه  ئه ینهیشت  گه وه مانه فیه لسه فه
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ئاگایی .  پش ته آانی هناوه  پویستی داهنانی پۆژه وه بوونه
  ندی به ئاگامه. خات رده  ده م بوونه تی ئه یه)آات(مردن  ندی له ئاگامه
ی مردنیش )آات. (آات  مردن ده  ڕوو له وه ن آورتیه  مه و ته واوی ناته
آات و   بوونی ده  له شه ڕه  مردن هه ندی ڕسكاوه  ئاگامه وه و ساته له.  هنادیار
واو  ی نادات بوونی خۆی ته و ڕگه ی نزیكه موو شتك زیاتر لوه  هه له

 مردن بگات  ی به وه دات پش ئه وده ندی بوچان هه م ئاگامه بكات، به
رجكی  دن پشمهر مر گه ئه. نت یه نجام بگه  ئه آانی خۆی به پۆژه

 پویستی و مژووش  بوو به ده نه)داهنان( بووایه ندی نه ئۆنتۆلۆجی ئاگامه
  . وه درایه ی لكده بینراو واتاآه  ده  جۆركی دیكه به
  

ی  وه بۆ ئه.   نیه تیڤانه ر نگه مان تاآو سه ی نیھیستانه وه بیرآردنه
   خۆمان به ویستهبت، پ ر نه نیا ڕۆخینه  ته مان به آه فه لسه فه

ش  مه بگومان ئه. نین یه  بگه تیڤانه آی پاش نیھیزم و پۆزه یه دوورگه
  دات، چونكه ده ر هه  ژی و سه ه دا د آه  نیھیسته وه ناو بیرآردنه له
. وتكی ویستراوه زراندنی داآه ویست دامه وتكی نه ی داآه وه تدانه ڕه
 ، یگرتووه ا ههناو خۆید ندی له نانی ئاگامهتی داه سه  ده  آه،وه تدانه ڕه
آان و واتای بوون  خه ڕۆك و بایه زراندنی ناوه  بۆ دامه ستانه ربه سه
ندی خۆی  زراندا ئاگامه  ڕووخاندن و دامه وه، له م ڕووه له.  آاردت به
  . هن رۆآی داده و ناوه  بوونكی مژوویی آات به ده
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 بوونی  آی نوی به مانكاتدا واتایه هه  زراندن، له ڕوخاندن و دامه

 دیاریكردنی  ندی له ئاگامه.   ه)یاخیبوون(ویش  ، ئه خشیوه ندی به ئاگامه
وامی یاخی  رده به ویستدا به وتی نه وستی نیھیستیداو ڕوخاندنی داآه هه
ر  سه و بیار له هن آان داده ها  یاخیبووندا به ندی له ئاگامه. بت ده
وتی   داآه  له ندی یاخیبوونه وشت بۆ ئاگامه دا ڕه لره. دات دنیان دهبژار هه
   ب وه م ڕوه وشت له ڕه. وتكی ویستراو زراندنی داآه ویست و دامه نه
،  هایه هایی به و ب به هایی ها ب به به.  وشته وشتیش ڕه ره و ب وشتییه ره

  . وام دایه رده كی بهزراندن  ڕوخاندن و دامه  ژیانی یاخیبوویی له چونكه
  
دا داهنان  آه ردوو شوازه  هه  باسی دوو شوازی یاخیبوونمان آرد، له ئمه
ردوو   هه تاوه ره  سه له. ندی نوان بوون و مژوو یوه  پردی په بت به ده

و یاخیبوونی مژوویی،  ؛ یاخیبوونی ئۆنتۆلۆجی آه شوازه
  م له به. ون آه رده یاواز دهآو دوو شوازی ج ، وه  فینۆمینۆلۆجیانه

ری  واوآه  ته بن به  ده وه ردووآیان پكه دا هه ی ئۆنتۆلۆجیانه وه لكدانه
   یاخیبوون به گرن، آه آده دا یه شه  هاوبه و خاه ردووآیان له هه. آدی یه
آی  ناگونج یاخیبوویه. نت ر داده تی داگیرآه سه ی ده وه تدانه ڕه

ریدا داگیرآراوی مژوویی  گهڕ اوهب بژاردنی ب ڵ هه گه ئۆنتۆلۆجی له
آی  ره تكی ده سه ی ده  آۆیله آی مژوویش خۆی به بت و یاخیبوویه
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ژوو له. ئۆنتۆلۆجی دابندا ته یاخیبوونی ناو مت، آه واو ده وب  
آات و دژی   ده رانه  داگیرآه- آی ره تكی ده سه موو ده ستی هه رهه به
ندی  بۆ ئاگامه) داهنان(تی  سه دا ده ستیه ر هه م به له. ست وه ڕاده
 داهاتوو   ڕوو له  وه ته سه و ده  به ستانه ربه ندیش سه ئاگامه.  وه گرته ده
و   یاخیبوون داهنانی مژووه. آات آات و مژووی خۆی تۆمار ده ده
  ، بۆیه یه مرۆڤ هه. شخ به  بوون ده و واتا به تی بوونه نیه سه ماندنی ره سه
  .ب یاخی بت ده
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  نگۆك رهه فه
  
   له یه فه لسه ی فه شه و به و ئه آی یۆنانیه یه زاڕاوه  پستمۆلۆجی  ئه

  . وه آۆته تی زانین ده چیه
  
  شوبھاندن  لۆجی نه ئه
  
 Matterر  ماته  ستو ئه
  
  ری ماته  ستویی ئه
  
  Imaginationیاڵ،  ڕامان، خه   ندشه ئه
  

  .ست رده لی به لوپه ئامراز، آه  ئامر
  

دین  هابه یه شه فیانه لسه ی فه وه  بیرآردنه جۆرك له  ئیشراقی
) المقتول(  به  آه) 1192-1153(ردی وه سوهره
  . وه  آایه ته  هناوییه ناسراوه
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  .آی مه ندی بسنوور و هه ئاگامه  ها ندی ڕه ئاگامه

  
  Object  ت بابه
  
  بۆ نموونه. گر  پاڵ بارهه خرته ده. آاتیگۆری  بار

و  گره دا سوآرات بارهه لره) سوفه یله سوآرات فه(
  . سوفیش باره یله فه

  
ی   ڕگه  به ریستۆدا، آه  لۆجیكی ئه ڕۆك له ناوه  گر بارهه

  .ناسرت ده باشتر  وه یه آه باره
  
بوو،  موو شتكی هه تی هه ڕه بوونی گشتگر، بنه   بوون

ر  سه موو شتكی له  بوونی هه بوونك آه
 بۆ   دیكه  چی و خۆی پویستی به ستاوه ڕاوه

  . بوونی نیه
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  و له  رجكی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤه پشمه    جیھان-ناو  له-بوون
  لهآی و  مه  هه آانی دیكه رجه موو پشمه هه

  . پشتره
  
 بوون  و له  رجكی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤه شمه    شون-ناو  له-بوون

  .بت یدا ده  په وه  ناو جیھانه له
  
ی  و ئاماژه  رجكی ئۆنتۆلۆجی بوونی مرۆڤه شمه   ڵ گه  له-بوون

  .آات ده) سانی دیكه آه(و)من(آانی ندییه یوه په
  

ی  آه ی دیارده یه و بناخه ئه یان  تی دیارده ڕه بنه   بوونی دیارده
  . زراوه ر دامه سه له

  
  .واوآۆو خۆبژو بوونی بسنورو ته  ها بوونی ڕه

  
م بۆ جیھان و  آه می یه ده ی بوونی سه وه تدانه ڕه  ب بوا 

  .بوونی مرۆڤ
  

  . تیوری، دیمانه  بیردۆزه
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 دیدی دكارت   یان زانین به  بیرۆآه  له جۆركه  بیری زگماآی

و  وه  جیھانه یھنته ڵ خۆیدا ده گه مرۆڤ له
  .  ناو هۆشی مرۆڤدا دایناوه آی له می هۆشه ده سه

  
  .ر ده  واتابه ك و له ب آه       بھوده

  
  بت به  ده ، آه ست بوونی گشتگره به مه  ر ده ت به ڕه بنه له  تی ڕه بنه

  موو شتك و خۆی پویستی به تی هه ڕه بنه
  . ت نیه ڕه بنه

  
و  گه  به  ئاشكرابت پویستی به ك هنده یه دیارده   ویست نه گه به

  .وت لماندنی بۆ بوونی نه سه
  

  بۆ نموونه. حاڵ بت ی مه وه تدانه ك ڕه یه آشه  پارادۆآس
  .  خه ناتوانین بین الآشه

  
بووی   نوان دوو هه  له یه آی دیالكتیكی ندییه یوه په  ندی پویست یوه په

  .آو هۆو ئاآام وه ،جیاوازدا
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  ت، له  بابه ت و دژه ندی نوان بابه یوه په  ندی دیالكتیكی یوه په

. آدی نابن ب یه آدی به ری یه رانبه ستانیان به ڕاوه
  وه وانه  پچه توانین به  نه آی پویست، آه ندییه یوه په

  . وه ینه بیری لبكه
  
  .زرێ مه  دانه هو ره ده  له ك ندییه یوه په  آی ندی ناوه یوه په
  

وت، یان   بكه شتك یان هۆآارك پش بوونی ئمه   پشتر
ری  وه سه آیمانه سته زموونی هه  پش ئه له
  .بت  نه زموونه و ئه دابت و پویستی به هه

  
ب  به ن، آه  پویستانه رجه و پشمه ئه  پستمۆلۆجی رجی ئه پشمه

  .یدا ناآرت وان زانین په ئه  
  
ڵ  گه نرت له  داده فیه لسه  فه و قۆناخه به  یر گه تازه

) 1650-1596( دكارت آانی ڕنه بۆچوونه
  .آات ستپده ده
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ر  سه ك خۆی له ئۆنتۆلۆجیه Theo-ontology   ئۆنتۆلۆجی-تو
ر  ده) غایه(آی و  مكی هۆشه ده ی بوونی سه بناخه
  .زرن مه  بوون داده به

  
  . وه ندییه امه ژوور ئاگ رز، له به  تانسندنتاڵ

  
 ئاستی  تی له سه و بده  الوازی  به ستكردنه هه  ترس

  .  ردا آه شه ڕه هزكی هه
  

   له یشتنه شوازكی تگه. ناو جیھاندا  له–بوون   ری جیھانگه
  .ناو جیھاندا  له-رجی بوون پشمه

  
آانی متافیزیكی  آیه مه  هه جیھانی فۆرمه  جیھانی ئایدیاڵ

  .فالتون ئه
  
  .وت ، داآه وه ی بیرآردنه  وه ره جیھانی ده  آی ره ھانی دهجی
  

ك  ، نه یه ندشه  و ئه وه  جیھانی بیرآردنه ست له به مه   وه جیھانی ناوه
  .آی ڕۆآكی گیانه ناوه
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ی  وه ره تی ده  بابه وخۆ به رآكردنی ڕاسته ده   س ده حه

  .ندی ئاگامه
  
  Subject -زات      خۆ
  

آتی   یه وه آانه آیه سته  هه زموونه ژوور ئه ك له خۆیه  رز  خۆی به
ی   ڕگه آه به خۆیه. آات  نوانیان دروست ده له
  . ناناسرت وه آیه سته زموونی هه ئه

  
  . خۆیی-خۆ  خۆپزی

  
  . وه ڕانه و بگه یی میشه ناوچوونكی هه مردن، له  دی رمه دابانی سه

  
.   لره- وون ب  واته  Daseinمانیه آی ئه یه زاراوه  دازاین

  . آاریھناوه ر بۆ بوونی مرۆڤ به مارتن هایدیگه
  

  . وه بوونه  نه لكشكردنی بوونك له په  داهنان
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  فلوتین له آی متافیزیكیه ئه یه وه  بیرآردنه  رچوون  ده
  به. نرت ری داده  دانه ی ڕۆژئاوادا به فه لسه فه

،  آردووه رید نه رچوون خوا جیھانی ئافه ی ده گوره
  وه  خۆره آو چۆن تیشك و ڕووناآی له كو، وه به
  . رچووه  ده  خواوه  له چن، جیھانیش رده ده

  
  . وه بوونه  نه ریدآردنی بوونك له ئافه  داهنان

  
 بوونی دوو  ڕ به  باوه بۆچوونكی متافیزیكییه  لیست دووه

 هیچیان   آه،هنت راز ده ی هاوته قینه ڕاسته
  .بت بوونی نه  بۆ  هوی دیك پویستی به

  
  . شوازكدا له) بوون(رخستنی  خۆ ده  ی بوون دیارده

  
ئیلیاو  مجار زینۆی آه  بۆ یه آی یۆنانیه یه زاراوه  دیالكتیك

 و هیگ.  آاریانھناوه فالتون به سوآرات و ئه
 لۆجیك   شوه،آو  وه،و یان بردووه وه وپشه ره مارآس به

  وتیان له نو داآهآانی  وت و گۆڕانكارییه داآه
  .  آردووه ر ڕاڤه سه



221  

  
و  هزی دیالكتیكیه. آردن)فی نه(  وه تدانه ڕه

  .آات رید ده آان ئافه گۆڕانكارییه
  
  .ن خۆ بوونكی خۆناس و خاوه  ن  سه ڕه
  

  .ما ، بنه ت، بناخه ڕه بنه  ڕادیكاڵ
  

زموونی  ژوور ئه ك له ڕاستیه. انسندنتاڵرڕاستی ت  رز ڕاستی به
  . وه آییه سته هه

  
  .گۆڕ رگیز نه آی هه ڕاستیه  ها ڕاستی ڕه

   
  .آراو رید نه یدا بوو، ئافه  په خۆوه له  ڕسكاو

  
  ، آه ڕۆآه تكی ناوه ریستۆدا خسه  لۆجیكی ئه له  ڕووداو

و بوونی  وه و بمنته ب ئه توانت به ڕۆك ده ناوه
م  به.  یه ش هه مرۆڤی پست ڕه. وام بت رده به
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ر مرۆڤ پستی  گه ، ئه شی ڕووداوه پست ڕه
  . بت هشتا مرۆڤه شیش نه ڕه

  
تی پویست بۆ  ڕه  بنه بۆچوونكی متافیزیكییه  ری ڕووداوگه

  . وه داته ت ده آان ڕه ڕووداوه
  

  ست به ب مه    وت ڕكه
  

  .بت یدا ده  په وه ستكردنه ی هه  ڕگه زانینك به  آی سته زانینی هه
  

بت و  یدا ده  په وه  ڕگای هۆشه نك بهزانی  آی زانینی هۆشه
  . آییه مه هه

  
   له وامییه رده به. ندی  بۆ ئاگامه ته آاتكی تایبه  زوروان

  .دا وه بیرآردنه
  
  .ریستۆدا ی ئه فه لسه  فه م له آه می یه ده سه  آی می هۆشه ده سه
  



223  

ی  فه لسه  فه له. م آه هۆآار یان بنۆسی یه  م  آه می یه ده سه
 جون و  وه وه  له ، آه یه و بوونه تۆدا ئهریس ئه

م  ڕ به  گه ونه آه  بووندا ده آان له گۆڕانكارییه
  .خۆی جون و گۆڕانكاری تدا ڕوونادات

  
  .یی میشه هه  دی رمه سه
  

. ی ڕۆمانم ده سهآی  یه آۆیله)  پ ز مردووه71(  سپارتاآۆس
  آی زۆر له یه و ژماره ستاوه تی ڕاوه دژی آۆیالیه

ی پش 71 سای  له. وتوون آان شونی آه آۆیله
  زایین دا سپارتاآۆس و هاوڕكانی گیران و له

  .خاچدران
  

ی  فه لسه  فه  له رز، ئامانجی مرۆڤه مرۆڤی به  رمان سوپه
  . دا نیتشه

  
  . ڕۆك آگرتنی فۆرم و ناوه یه  شت
  

  .آانی نه مكك بۆ الیه ی واتای چه وه وردآردنه     وه شیكردنه
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 بۆ ناسینی  رانه زانینی سوفیگه  فانعیر

  ).ت قیقه حه(ڕاستی
  

   شوه  فۆرم
  

  ی بوونه نه و الیه ئه. رخستنی بوون ، خۆده دیاره   فینۆمینه
  .ر ڕۆشنایی زانین  به خاته خۆی ده

  
دمۆند   ئه یه فیه لسه  فه و میتۆده ئه. ری گه  دیارده  فینۆمینۆلۆجی 

 ی بوون ای دیاردهر وات سه  له وه هۆسرڵ بۆ لكۆینه
  .زراند دایمه

  
ڕۆك یان   بار بۆ ناوه ریستۆ به  ئه یه قوالتانه و مه ئه   آان آاتیگۆرییه

  .گر دایناون بارهه
  
 بۆ پكھنانی  قامگیرآردنی بیردۆزه پاآتیك سه  آی آاره

  .آان گۆڕانكاریییه
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.  مژوودا وتن له  دوا قۆناخی پشكه یشتن به گه  آۆتایی مژوو
دیدی  به.  یه  و مارآسیانه یه یانههیگونكی بۆچو
نجامی  ئه  مژوو له سوفه یله م دوو فه ئه

 قۆناخك،  گاته دا ده آه دیالكتیكه گۆڕانكارییه
 زیاتر  وه و له ب آانی تدا وون ده موو ناآۆآیه  هه آه

  .وت پشناآه
  

  هو مه آه من بیرده(ی دكارت آه ویسته نه گه  به گوته  آۆجیتۆ
  .)م وابوو من هه آه

  
   ژیان له ، گوایه  الی نیتشه ڕكه بیروباوه دی رمه ی سه وه ڕانه گه

آان  و تاآه ییدایه دی بازنه رمه آی سه یه وه سوڕانه
.  بۆ جیھان وه ڕنه گه  دوای مردن ده جاركی دیكه

ندێ  الی هه و له ڕكی آۆنه ش بیروباوه مه ئه
وی  یه و پایتاگۆراس پهآ سوفی یۆناندا، وه یله فه
و ئاینی  فه لسه ی ناو فه)سمسارا ( و له آراوه

  .  نزیكه وه هیندووسیشه
  

  . ڕاستی بوون له تی، دنیا نه گومانایه    گومانكاری
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  بۆ نموونه. یدا آراو، داهنراو یدابوو یان په په  گونجاو

  .آانی بوون گونجاون پۆژه
  

  .تی ڕه گۆڕانی بنه  گۆڕانی ڕادیكاڵ
  

.  بۆ بوونی مرۆڤ رجكی ئۆنتۆلۆجیه پشمه  مردن
   آانی بوونه موو پۆژه آۆتایی هه

  
 سروشت - واتای ژوور آی یۆنانیه یه زاراوه  متافیزك

 بوونك  دا له فه لسه فه  له یه شه و به ئه. خش به ده
 خۆی  وه نه یان جیھا وه  ژوور سروشته  له وه آۆته ده

  . ڕاگرتووه
  
  هیچ  بوون نه
  
  .ناس و نامۆ، بوونكی داگیرآراو بوونكی خۆنه    ن  سه ناڕه
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زانینی  ی نه شه و بانگه آی متافیزیكییه یه فرگه  نازانمكاری
  .آات آانی بوون ده  دووره ڕاستییه

  
  و ئاآارییه وكی متافزیكی ڕاڕه  آی یی یان ناچاره ناچاره

  آانی ناو مژوو به آان یان گۆڕانكارییه ڕووداوه
تی  سه  ده  له  بجگه وه آییه ره تكی ده سه ده

  . وه ستته به مرۆڤ ده
ی  فه لسه  فه له  ره ده ستو به  ئه ڕۆآكی له ناوه  آی ڕۆآی گیانه ناوه

.  ی مرۆڤه)خۆ(تی  ڕه و بنه رچاوه دكارتدا سه
آانی  ی بۆچوونه گوره آی به ڕۆآی گیانه ناوه

  . گۆڕه ژوو نهخۆو خۆب ربه آی سه دكارت خۆیه
  
  .هنابت ڕۆآك مرۆڤ خۆی داینه ناوه  ڕۆآی پدراو ناوه
  

  . ناس نی، بوونكی داگیرآراو، خۆ نه سه ناڕه  نامۆیی
  

ست، شتك هۆش  به  مه ، ب  بناخه ب    ناماقوڵ
  .لمن یسه نه
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 بیروڕای   به جۆرك بوونه.  خۆی-ناو  له- بوون    نۆمینه
موو  ی هه رچاوه و سه یه وه ژوور بوونی ئمه آانت له
  . شتكه

  
  Particular    آی نده هه
  
  Universal    آی مه هه
  
  .گۆڕ آی نه تیه  چیه ی بوونكی پو خاوه یه هه  بوو هه
  
  م ده سه  هۆ
  

 بۆچوونی متافیزیكی   له جۆركه. نیھیزم  ری  هیچگه
مدا  آه می یه ده ی بوونی سه وه تدانه ڵ ڕه گه له
  شی له و واتاآه جۆره ری فره هیچگه. تدا ده رهه سه

  .گۆڕت ر ده  بۆ هایدیگه وه نیتشه
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می  ده تكی سه سه ی بوون و ده وه تدانه ڕه ی ئۆنتۆلۆجییاخیبوون
. وه ت و بوونی مرۆڤه سه  ژوور ده آی له هۆشه

وایی، بب واگه بری ب.  
  

آی ناومژوو،  ره  دهتكی سه موو ده ی هه وه تدانه ڕه  ی مژوویییاخیبوون
  .ن آه  بوونی مرۆڤ داگیر ده آه

  
ك   بوونی یه ڕ به  باوه بۆچوونكی متافیزیكییه  گی آانه یه

  .هنت  ده قینه جۆر ڕاسته
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